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    : مقدمة
تمع  حية األصل او ا مرمي محدي و يوسف جالل مها قضيب املغناطيس املتنافران يف كل شيء سواء من 

أو السن أو حىت طريقة التفكري جتربمها الظروف على العيش معا حتت سقف واحد من زواج دبره جد مرمي 
.  

ن الظروف  دائما ما تكون ضدها فتارة جتربها على االنتقال للعيش يف جمتمع غريب متاما فكرت مرمي 

حية أخرى جيربها جدها على الزواج  لدت وعاشت فيه حىت مرحلة املراهقة ومن  عنها وعن ذلك الذي وُ

  من ذلك الشخص املشهور بقساوته ومغامراته النسائية املتعددة.

  فما احلل اذن؟

رب من هذا الزواج  ا ستقبل بألمر الواقع وتعيش هل  لفشل اىل مصري آخر جمهول أم أ احملكوم عليه 

  مع هذا الشخص وهي الغريبة عن عامله؟
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  : الفصل األول

  *زواج مدبر*

نية؟         :متام كدة. فيه حاجة 

مسه على أحد األوراق أمامه على الطاول   ة اليت كان يتصدرها.قال عبدالرءوف رجل األعمال الشهري مجلته وهو يوقع 

خذ منه امللف و يقول له :ال. كفاية كدة  فنظر له هذا الشاب الذي جيلس على يساره بنظرة اهتمام قلقة وهو 
النهاردة . ا شايف انك تعبت . ما كنش الزم أصال انك تنزل الشغل دلوقت خصوصا ان الدكتور قال انك حمتاج 

مة.   لراحة 

كهل الذي قد بلغ من العمر ما يناهز الستني عاما وقد بدا عليه االرهاق: لو كنت هسمع  فأجابه عبد الرءوف هذا ال
قية من عمري راقد ع السرير مش بتحرك ودة اللي مش هقدر استحمله.   كالم الدكاترة هفضل الفرتة اللي 

صابعه القويه كف عبد الرءوف املستند على الطاولة: فكرت يف موض   وع العملية وال لسة؟فسأله الشاب وهو حييط 

فتنهد عبدالرءوف يف غري ارتياح وكأنه ال يستسيغ اخلوض يف هذا احلديث مث قال بصوت ساخر: العملية اللي اصال 
لال حسن اخلتام. بين ا خالص بقول    مش مضمونة؟ وكمان لو جنحت هتزود يف عمري كام يوم؟  يوسف 

وكأنه يستنكر فكرة فقدانه هلذا الرجل الذي طاملا اعتربه بديال عن  حتجرت نظرات يوسف وهو ينظر اليه بلوم شديد

والده املتويف وهو مل يتعد التاسعة من عمره بعد . ولذا  فمنذ معرفته بعبد الرءوف الكامل اليت استمرت لعشر سنوات 
الرجل مبثابة األب  حىت اآلن تعدت عالقته به من الشراكة اىل الصداقة بل انه يف بعض االوقات كان يشعر أن هذا

ين. والعملية هتتعمل برضاك أو  ك امسعه منك  ا بعض التهديد:امسع. الكالم دة ا الثاين له لذا قال له بلهجة قاسية 
  غصب عنك حىت لو اضطريت اين اجرجرك الوضة العمليات بنفسي مادام فيه امل.

ضطر اليه لذا قال له ممازحا: ايه  يوسف؟ قلبت  علم عبد الرءوف من نظرة شريكه الشاب أنه ينوي ذلك فعال ان ا
سيدي هعمل العملية بس ملا اطمن االول على مستقبل مرمي!   كدة جد مرة واحدة يعين ؟ ما ختافش 
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نظرة يوسف احلائرة جعلته يستمر يف التوضيح: مرمي حفيديت. انت عارف بعد وفاة والدها ا بقيت املسئول عنها 

صر. فا لو عملت العملية دلوقت مش هتالقي حد يقف معاها بعدي وهية مش هتقدر وخصوصا بعد ما رجعت م
ا اخدت جنسيته.   تعيش لوحدها يف جمتمع كل اللي تعرفه عنه ا

فقال يوسف بنربة حاقدة: أبوها كان الزم يعمل حساب لكل دة. ازاي عمره ما فكر ان هييجي اليوم اللي ممكن 

  بة بعيدة عن أهله وأهلها اللي مها أحق الناس برتبيتها ورعايتها؟يسيبها فيه لوحدها يف بلد غري

  فسأله عبد الرءوف بنظرة مرتقبة : انت لسة مش قادر تساحمه   يوسف؟

  وعندما مل يتلق جوا قال له برجاء: ساحمه  يوسف ع االقل اكراما ليا

  ل: تفتكر اين هقدر اكره انسان ميت؟!مل يتمالك يوسف نفسه اىل ان ابتسم لصديقه ابتسامة دافئة وهو يقو 

بين هوة دة عشمي فيك  وقد هدأت مالمح عبد الرءوف قليال وهو يربت على كتف يوسف ويقول: ربنا يباركلك 

حية مرمي . ا متأكد ان لو سبتها لوحدها كدة اكيد  ح من  يل من املوضوع دة عقبال بقا ما ار ح  بردو . ا كدة ار
  كلوا حقها وهية مش هتقدر تعمل حاجة.التانيني هيا 

  يوسف: طب وعمتها؟!

  فقال عبد الرءوف ساخرا: وردة؟! ال دي ماشية على حسب هوى جوزها. ومش حمتاج طبعا اقولك هوة بيخطط اليه.

فصمت يوسف قليال وبدا على وجهه التفكري العميق مث قال: طب ما جتوزها ماهر ابن عمتها وبكدة مش هيقدروا 
لعكس دول مها اللي هيدافعوا عنها وعن حقها.يعملوا  ا بقت مراة ابنهم    حاجة ال

م هيحافظوا  استمر عبد الرءوف يف نربته الساخرة: كدة بقا يبقا زي مابيقولوا سلموا القط مفتاح القرار. مني قالك ا
يبقا سهلتلهم الطريق عشان  عليها اذا كان مها اصال مش راضيني يعرتفوا بيها. ا لو عملت اللي انت بتقوله دة

  يوصلوا للي مها عاوزينه مش اكرت

واستمر يوسف يف عرض اقرتاحاته مشاركة لصديقه يف مشكلته: خالص جوزها حلد بتثق فيه ويف نفس الوقت تكون 
  شايف انه يقدر يقف يف وش جوز بنتك كمال
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بت سامة هادئة ونظرة ذات مغزى معني: معاك فشرد عبدالرءوف للحظات مث ملعت الفكرة فجأة بعقله  وقال ليوسف 

  حق  يوسف. هوة دة فعالاحلل الوحيد. طب انت ايه رأيك بقا؟

  فسأله يوسف حبذر: يف ايه؟

  عبدالرءوف: يف انك تناسبين.

سبك؟!                : أ

ا فاتسعت بدا وكأن يوسف مل يفهم املغزى من كالم شريكه يف أول األمر إىل أن بدأ يستوعب الورطة اليت  زج نفسه 

ما وكأنه الفحم وهو يقول وتلك االبتسامة اليت علت وجهه مل تكن سوى لالستنكار: انت  عيناه وازداد اللون األسود 
  بتهزر. اكيد ما تقصدش اللي ا فهمته

  مل تتأثر ابتسامة عبدالرءوف اهلادءة وهو جييب: مفتكرش انك عندك اعرتاض على نسيب.

خلطر: انت عارف ان دة مش قصدي. بس فضاقت عينا يوسف  قليال وهو يقول بنربة شديدة اهلدوء لدرجة تنذر 
  ليه؟!

بعد تنهيدة طويلة منت عن مدى ارهاق عبدالرءوف اجلسماين او العقلي واجلسماين على حد سواء أجاب: انت الوحيد 

  مال و ماهر ابنهاللي هكون مطمن على مرمي وهية معاه. وانت الوحيد اللي تقدر تقف يف وش ك

ح. اعتربها خدمة لصديقك العجوز  مث ضغط على يد يوسف برفق وهو يقول له بشبه توسل: وافق  يوسف خليين ار
  قبل وفاته.

ض وقفا وهو حياول ترتيب افكاره حبيث ال جيرح هذا الكهل: طب ازاي؟ وا ال اعرفها  دوء مث  سحب يوسف يده 
لى حسب علمي هية لسة ما كملتش العشرين وزي مانت عارف ا قربت ع اخلمسة وال هية تعرفين؟ دة غري ان ع

لنسباهلا هبقا عجوز اوي.   وتالتني. يعين 
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ازدادت ابتسامة عبد الرءوف وهو يراقب حركات صديقه املتوترة وهو مل يعتد ان يراه يف هذه احلالة مما جعل من 

ايه  يوسف؟ انت هتخليين اكدب كالم الصحافة عنك اللي  الصعب عليه اال يستخدم اسلوب الدعابة وهو يقول:
  مسمياك املليونري الدوجنوان وال ايه؟ خالص كربت وعجزت؟

و مبا ان يوسف مل يكن يف حالة تسمح له مبجاراة صديقه لذا فلم يكن اال ان حدجه بنظرة غاضبة جعلته  يرتاجع 

ر كثريا مما هو عليه يف الواقع:خالص خالص صدقنا انك سريعا وهو يلوح بيديه كوسيلة للدفاع جعلته يبدو اصغ
  دوجنوان عصرك وزمانك. بس لسة ما قلتش حلد دلوقت رايك ايه؟

بدا على يوسف وكانه يتخبط يف جمموعة من املشاعر املتناقضة اىل ان حسم امره اخريا وأخذ يفكر بصوت عال كما 

ا يف جمتمع غريب بعادات وتقاليد خمتلفة . بنت تعود دائما مع صديقه الكهل: ازاي بس اجتوز واحدة عا شت كل حيا
نية واجتوز واحدة اوروبية ال يعرف اصلها وال فصلها؟ ازاي اسلم امسي  راجل خالف اوامر ابوه وراح عاش يف بلد 

كد منني ان بنتها مش طالعاهل   ا؟ومسعيت لواحدة امها اختلت عنها يف حلظة عشان تعيش مع واحد صاحبها .ا ا

حية انه يلتمس له العذر فكرجل شرقي جيب ان يتاكد من  مل يستطع عبد الرءوف ان يلوم يوسف على تفكريه فمن 

حية اخرى فكل مايتعلق مباضي ابنه الذي رفض الزواج من مشس  ا ومن  سلوك واخالق البنت الذي يعتزم الزواج 
ائلة سليم واليت ينتسب يوسف اليها وعائلة عبد الرءوف عمة يوسف خمالفا قرار والده لينشب اخلالف جمددا بني ع

الكامل ومل ينته هذا اخلالف اال حني اعتزم جالل والد يوسف عقد الشراكة بينه وبني عبدالرءوف لتعود املياه مرة اخرة 
لنسبة ألمها تلك الفتاة االوروبية ن هذا االخري قد قاطع ابنه من اجلهم أما  اليت تزوجها ابنهم  اريها بعد ان علم 

المر الذي يعزز موقفه حيث طلقها بعد ثالث سنوات من الزواج لتعيش هي وحدها مع رجل اخر امسته  فلم تكن 
صديقها ،وتوىل هو امر تربية حىت بعد وفاته مل تتحمل تلك املرأة األوروبية ابنتهما كثريا فاضطرت تلك الشابة الصغرية 

ا يف بيته القيام مبخاطرة صغرية حيث ارس نه يرحب  لت تطلب مساعدة جدها الذي ارسل اليها على الفور ليخربها 
وقت وكانت هي طوال تلك الشهور الثالث اليت قضتها معه سلواه الوحيدة و عزائه عن فقد ابنه املفاجيء .  يف اي

ت االليمة وقرر ان يستمر يف حما والته القناع يوسف الذي يراه خرجت تنهيدة قوية من عبدالرءوف اثر كل تلك الذكر
مكانه االعتناء حبفيدته واحلفاظ عليها وعلى امواهلا لذا فقد قرر ان يرمي بورقته االخرية يف  هو الشخص الوحيد الذي 



 

  

9 

 

 غريبة يف عاملك  

 

جل قرارك يف املوضوع دة  وجهه لعله يستطيع ان يغري رايه ولو قليال: ماشي  يوسف. بس ممكن اطلب منك انك 

   االول وتتعرف عليها؟ ارجوك.حلد ما تقابل مرمي

ا. واليت مل تعط  ا كل كلمات الرجاء والتوسل اليت مل يستطع عبدالرءوف التفوه  محلت كلمة الرجاء االخرية يف طيا
هلزمية حيث ومضت عيناه فجاة وكانه تذكر امرا قد غاب عن عقله  يوسف اي جمال للرفض ولكنه قرر اال يعرتف 

ي وعد. دة غري اصال انت حلد دلوقت مش متاكد من موافقتها . على طوال هذا النقاش: ماش ي، بس بدون االلتزام 
حسب علمي بنت زيها اتعودت على االستقاللية صعب اوي توافق على جواز مدبر وما تنساش ان والدها سبق 

  ورفض املوضوع دة قبل كدة.

 يف موقف يوسف فقال: مرمي خمتلفة كتري عن محدي بدا على عبدالرءوف االرتياح قليال حيث انه قد ملس بعض اللني
ابين هللا يرمحه وكمان ما تنساش ان ابوها هرب مين اما هية فهربت عشان جتيلي وفيه فرق كبري بني االتنني. قولت ايه 

  بقا؟

  بدا نفاذ الصرب واضحا يف نربة يوسف الذي قد ضاق عليه اخلناق من احلاح صديقه العجوز:يف ايه بس؟

وت عبدالرءوف حازما فجأة لدرجة ادهشت يوسف نفسه: هتيجي تشرب القهوة يف فيليت النهاردة الساعة بدا ص

  سبعة.

  يوسف حمتجا: انت كدة مش بتديين اي فرصة للتفكري.

: يوسف  ن كما يعتربه يوسف حيث الميكنه معارضته و خرج صوته قو وبدا عبدالرءوف يستخد سلطته كأب 

  هنستناك. ما تتأخرش.

***  
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  : الثاين الفصل

  *المفر*

  :مستحيل! ا مش موافقة.      

خرجت كلمات االحتجاج كالرعد من فم مرمي فور ان اخربها جدها بقراره لتزوجيها من شريكه يوسف جالل ،ومع ذلك 

  بدا صوته هاد وهو يسأهلا: وايه السبب؟

الصح مل تتوقع منه ان يسال مثل ه لتاكيد يعلم جوابه ومع ذلك قررت تفاجأت مرمي من سؤاله أو  ذا السؤال وهو 

أن جتيب عليه ومل يكن قد هدأ انفعاهلا بعد: ازاي  جدي عاوزين اوافق اين اجتوز واحد معرفوش وكمان عمره اد 
جدي عاوز تعمل فيا كدة؟   عمري مرتني؟ ليه 

مل يف مالحمها قليال فهي ماكانت تش ي شكل من االشكال فمالحمها مل يرد عبدالرءوف على الفور بل  به والدها 

ا البيضاء الشاحبة وعينيها الواسعتني بلون العشب  بدت اوروبية بشكل أكثر من واضح بوجهها الدائري الصغري وبشر
ن الدماء اليت  األخضر وشعرها األمحر الناري مما كان سيجعله يشك يف حقيقة نسبها اليه اال ان قلبه كان على يقني 

يف عروق تلك الشابة الفاتنة هي نفسها الدماء اليت جتري يف عروقه عالوة على تلك الصور اليت كان يرسلها هلا جتري 
ا قد ورثت عن والدها طبعه وعناده.  قطع  ابنه بصورة مستمرة يف ذكرى ميالدها كل عام وهو يقف جبانبها، كما أ

هديد: مرمي! انيت ملا بعتيلي عشان تيجي تقعدي معا يف عبدالرءوف الصمت ليقول بلهجة قوية حتمل الكثري من الت
مصر كنيت واثقة ان ا اكرت واحد هكون خايف عليكي وعلى مستقبلك عشان كدة الزم تثقي يف قرارايت كويس أوي. 

له منك ومن مصاحلك يبقا ا صح  خد  يعين ملا اقولك ان يوسف هوة انسب واحد ليكي وهو الوحيد اللي هيقدر 
  الزم كالمي يتنفذ.و 

ا: طيب  جدو ا لسة صغرية  عرتاضا تسلل االحباط بداخل مرمي وقد بدات تيأس من ان جدها سيهتم كثريا 
جلواز من شخص  لك بقا  وكمان لسة قدامي اربع سنني كلية . غري اصال ان احلياة هنا لسة غريبة عليا شويه. فما 

لنسبايل؟غريب معرفوش وكمان من جمتمع غريب نس   بيا 
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  عبدالرءوف : كل دة هيتحل . املهم دلوقت انه على وصول عشان يقابلك وتتعرفوا على بعض 

كي تصغريين أدامه جتاهها حمذرا:مرمي ! ا صبعه    مث اشار 

جدو ستسالم: حاضر    مرمي 

لال. اسيبك ا بقا لذهاب وقد بدا عليه االرهاق من حدة النقاش: عشان تغريي هدومك. ذهب  وهم عبدالرءوف 
حية ال تريد ان تعصي جدها وخاصة وهي تعلم مدى خطورة  ركا مرمي وهي تتخبط بني أفكارها فمن  عبد الرءوف 

حية اخرى ال تريد الزواج االن  لنسبة هلا قريبها الوحيد الذي ميكنها االعتماد عليه، ومن  حالته الصحية فهو االن 
ا التعلم عنه اال انه شريك جدها. وفجأة خطرت هلا فكرة وخاصة من ذلك الشخص فهو  اكرب منها بكثري كما ا

.فماذا ان مل يكن هذا الشخص هو ايضا ال يوافق على تلك الزجية؟ ولكنها استبعدت ذلك االحتمال سريعا النه ان  
ختاذ قرارا ته بنفسه بعقالنية. ولكن ظل كان كذلك فال يوجد ما جيربه عليها فهو رجل اعمال مرموق يف سن تسمح له 

حيته دون ان  ا وبذلك سيأيت الرفض من  لتخلي عن فكرة الزواج  ا ميكنها ان تقنع هذا الرجل  االمل بداخلها من ا
  تغضب جدها. وقد عزمت االمر على ذلك.

***  

بدأ يستخدمه مؤخرا .  يف حجرة الصالون بفيال عبدالرءوف الذي كان جيلس على أريكة مرحية وجبانبه العكاز الذي

يت فيها  ملرة االوىل الذي  ا ليست  لطبع فا وعلى الكرسي الذي جبواره جلس يوسف بكل ثقة وكأنه ببيته متاما . 
ن بشكل ودي ويف مواضيع بعيدة متاما عن العمل جعلت يوسف يبتسم بشكل  رة عبد الرءوف يف فيلته. كا يتحد لز

ولته الطاغية يف الوقت الذي طرقت فيه مرمي الباب املفتوح فقال هلا عبدالرءوف :ادخلي  ساحر يزيد من جاذبيته ورج
  مرمي

بتة تقدمت منهما قليال وقد توىل عبدالرءوف مسئولية  ا  ا التوتر الشديد ولكن كانت خطوا دخلت مرمي وقد انتا
سيدي حفيديت مرمي التعارف مبتدءا بيوسف: يوسف جالل شريكي وصاحب شركة املعمار للمقا والت. اما دي بقا 

  طالبة يف اوىل كلية ألسن
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ض لتحية مضيفته وقد بدت الصدمة واضحة على مالحمه فهو قد ختيل رؤية فتاة  خالل هذا التعريف كان يوسف قد 

حمها االوربية اوربية مدللة ترتدي مالبس عصرية تناسب االذواق االجنليزية، ولكنه على النقيض وجد امامه فتاة رغم مال
ا مجاال ووقارا  اليت اليستطيع احد جتاهلها اال أنه وجدها فتاة متوسطة الطول و كانت حمجبة وترتدي ثيا حمتشمة زاد

ا تعدت الواحد وعشرين من عمرها. استطاع يوسف أن خيفي دهشته سريعا ولكن بعد  مما جيعل الناظر اليها يعتقد 
  ليصافحها وهو يقول مبالمح هادئة: تشرفنا  آنسة مرمي ان الحظتها مرمي ومد هلا يده

  جتاهلت مرمي اليد املمدودة وقالت بعفوية: الشرف ليا. بس ا اسفة ما بسلمش

  رد يوسف سريعا وكأن شيئا مل يكن: عادي وال يهمك

كنت فاكر انك   جلست مرمي على كرسي يف مقابلة يوسف وهي تقول لنفسها بغيظ: طبعا الزم حضرتك تتفاجىء. اكيد
  هتشوف واحدة صايعة البسة مكشوف وبتستعرض قدامك. ربنا يسرت

ساد صمت قليال قرر يوسف ان يقطعه وهو يتفحص مرمي من أعلى رأسها اىل أمخص قدميها: غريبة اوي  انسة مرمي 

للهجة املصرية مع ان اللي اعرفه انك عمرك ما جييت مصر قبل   تالت شهور انك بتتكلمي عريب كويس وكمان 

ملصري طول ماحنا يف البيت وكمان كان لينا أصدقاء مصريني كتري  مرمي جبفاء:  هللا يرمحه كان مصر اين اتكلم معاه 
  اتعود اننا نتكلم مع بعض بلهجتنا

ترى هوة بردو اللي اصر انك تتحجيب؟          :و

دوء وصدق حىت تستطيع   كسبه كحليف هلا وقت احلاجة: ال. دة كان قراري قررت مرمي ان جتيب على كل اسئلته 
السم لكن بعد ما بدات اكرب وافهم وكنت بشوف  وهوة بيصلي وبسمعه  .احلقيقة يف البداية كنت مسلمة بس  ا

وهو بيقرأ القرآن حبيت فكرة اين اكون مسلمة وبدات أقرأ كتري عن االسالم والقرآن والسنة وبدأت يف حفظ سور من 
  ن وملا كنت حبس براحة نفسية بعد الصالة قررت اين احافظ عليها وكان الزم امت كل دة بلبس احلجاب.القرآ

حيته لتلمح نظرة اعجاب سريعا ما اختفت من مالحمه. يف تلك اللحظة وجدت جدها ينهض  اختطفت نظرة سريعة 

رتياح: معلش بقا  يوسف هسيبكم شوية عشان ميعاد الد   وا بتاعيوهو يقول ليوسف 
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لرفض:خليكي انيت  مرمي ،ا مش هتأخر   وعندما حاولت مرمي الذهاب ملساعدته هز رأسه 

ردة: اعتقد انه  لفعل تركها جدها وحدها مع ذلك الغريب الذي وللمرة الثانية يتخطى حاجز الصمت اوال بلهجة  و

ريت النهاردة.عبدالرءوف العجوز قرر انه يوفق من االفضل اننا ندخل يف املوضوع على طول. طبعا انيت عارفة سبب ز 
  راسني يف احلالل.

بتسامة ساخرة حاولت مرمي ان تتجاهلها وتتجاهل اهانته جلدها كذلك حىت ال تثري غضبه اىل ان  قال مجلته االخرية 

دوء يشوبه بعض القلق: اه لألسف عارفة.عشان كدة كان كويس اوي ان جدو سابنا  تنتهي من خطتها لذا أجابته 
.بصراحة أ رافضة اجلوازة دي.   لوحد

وعندما وجدت عالمات االستنكار ورمبا الغضب قد بدأت تتسلل اىل نظراته استدركت اخلطأ الذي رمبا قد وقعت فيه 
دون ان تدري فيبدو انه غري معتاد على ان ترفضه امرأة: زي مانت كمان اكيد رافضها.بس الفرق بيين وبينك اين مش 

ر اقول كدة جلدو اما انت فأكيد هيسمع كالمك. تقدر تقوله انك حسيت اين مش فتاة احالمك وانك مش عاوز هقد
.   تتجوزين وال تكمل حياتك معا

  فقرر يوسف ان يسايرها يف خطتها: ولو سألين عن السبب؟

  مرمي:قوله مثال اين شكلي مش عجبك

بتسامة خبيثة: ساعتها هيعرف اين كداب جدا.ع شان مفتكرش ان فيه راجل طبيعي ممكن ان شكلك ما يوسف 
  يعجبوش

  امحر وجهها للغاية ال تعرف ان كان من اخلجل ام من الغضب: قوله ان تفكري مش واحد

ستخاف: مفتكرش اين هتجوز واحدة عشان اقعد افكر معاها.صدقيين وقيت وشغلي مش هيسمحوا بكدة.   يوسف 

"shitا واحدة تلو االخرى واخريا قالت " قالتها مرمي لنفسها فهذا ا نتقاداته وتلميحاته اجلارحة حيبط خمططا لرجل 
  بعصبية: خالص. شوف انت السبب اللي يناسبك وقوله

ترى انيت رافضة فكرة اجلواز عموما وال رافضة فكرة انك تتجوزيين؟   مال يوسف قليال لالمام: ا عاوزة اسألك سؤال.
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ذا اعرتفت مرمي لنفسها واخريا اجابت: ا معرفكش كويس. بس ا رافضة فكرة اجلواز حقيقة لقد اربكها سؤاله هك

  لطريقة دي.

  اومأ راسة اجيا وهو يقول بغموض: اه فهمت

حاولت مرمي ان تستشف من خالل النظر اىل تعبريات وجهه ما يرمي اليه او ما يفكر به يف تلك اللحظة ولكن بال 
رءوف مرة اخرى وهو يعتذر لضيفه بلهجة مراوغة مل يفهمها سوى يوسف  وكان يهم جدوى ،اىل ان عاد عبد ال

خرت عليك   جللوس على األريكة اليت تفصل بني يوسف و مرمي:معلش  يوسف اعذرين لو كنت ا

خرت والزم امشي دلوقت لكن قبل ما امشي احب اطلب منك ايد  رتياح: وال يهمك .ا اصال ا فاجابه يوسف 

  نسة مرمي بشكل رمسي وا وهي اتفقنا خالصاال

ا احلانقة: طبعا ا موافق على كل طلباتكم  ا مل تستطع ان تنفيها اما هو فأكمل ال مباليا بنظرا صدمتها كلماته حىت ا
  .شوفوا انتم عاوزين ايه وبلغوين.

جه اخلرب كثريا: حقيقي  يوسف ا كنت عارف ان املقابل ة دي هتغري حاجات كتري بس بصراحة ما  عبدالرءوف وقد ا

ا هتكون بسرعة اوي كدة وطاملا انتم اتفقتوا خالص يبقا ا مقدرش اقول غري مربوك.   كنتش فاكر ا

ب الفيال واعتذر النه مل  استأذن يوسف من مضيفه للرحيل فطلب عبدالرءوف من مرمي ان تقوم بتوصيل يوسف حىت 

ل فعل سارت مرمي جبوار ضيفها وهي تكتم غضبها بشدة اىل ان خرجت من البوابة يستطع ان يقوم بذلك بنفسه. 
الداخلية للفيال وعندما وطئت قدميها ارض احلديقة انفجر الربكان وصاحت به بعد ان وقفت مبواجهته على بعد 

  خطوات قليلة: انت ايه اللي عملته دة ؟ وما نفذتش اتفاقنا ليه؟

  د مصطنعا التجاهل: أ مش فاكر اننا اتفقنا على اي حاجةيوسف بنظرة حادة قال هلا بربو 

  مرمي وقد استفذها كالمه اكثر: ومادام احنا اصال ما اتفقناش يبقا ازاي تقول جلدو اننا متفقني

يوسف: اتفقنا ان السبب االساسي اللي مينع جواز مش موجود اصال وهو انك تكوين رافضاين لشخصي عشان كدة 

ين    مينعنا من اننا نتجوزمفيش اي سبب 
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صرار واضح: لو السبب اللي انت بتقول عليه دة كان مش موجود يف االول فامسحلي  نظرت له مرمي بتحدي وقالت 

دلوقت اين اقولك ان ا مش عاوزاك انت شخصيا ولو حكمت اين اجتوز شخص جدي هوة اللي هيختاره فا هتجوز 
  اي حد اال سيادتك

تز منه شعرة واحدة بسبب هذا الكره الصريح الذي اظهرته له فقال بصوت بدا يوسف وكأنه مل  يتأثر بكالمها ومل 

المر  هادىء مشددا على كل كلمة يقوهلا: لكن جدك عمره ما هيوافق على حد غريي. عشان كدة بقولك الزم تقبلي 
داتنا كصعايدة مش هتسمح اننا الواقع وهوة انك هتكوين مرايت مبوافقتك او غصب عنك وقريب جدا كمان الن عا

  نطول فرتة اخلطوبة. عن اذنك  انسة مرمي.

مث تركها ورحل وقد بدا عليها الذهول التام مل تعرف مبا جتيب وهو ايضا مل ينتظر لسماع ردها فقالت حمدثة نفسها: يعين 
  ايه بقا؟ معقولة يكون كالمة صح؟ يعين مفيش اي مفر؟ ال طبعا مستحيل.       

  

                                                                             

***  
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  : الثالث الفصل

  *الوعيد*

غنية مبهجة.وكان املكان يسوده الظالم واهلدوء  دخل يوسف فيلته وهو يف قمة االنسجام أحيا يصفر وأحيا يدندن 

حية السلم ولكن استوقفه صوت خشن ساخر: ما بدري  سعادة البيه. وكأن ال أحد يسكنه ،توجه يوسف مباشرة 
  وشرفت دلوقت ليه؟ ما كنت تبات يف املكان اللي كنت فيه أحسن.

حية مفتاح  ارتسمت االبتسامة على وجه يوسف من حماولة وليد أخيه لتقليد صوت الزوجة الغاضبة فاستدار وتوجه 

رتياح على أحد الكراسي وكان يرتدي بيجاما للنوم وأكمل مستمرا يف تقليد االضاءة لينري املكان وجيد أخيه جال سا 
  صوت االنثى رغم خشونة صوته الواضح: فكر براحتك ودور على حجة كويسة ميكن أصدقك.

لتالتة  فقهقه يوسف وقال له بصوت مرح: انت مفيش فايدة فيك أبدا. دة انت لو كنت مرايت جبد كنت طلقتك 
  وتسعني.

ضي أيضا يشبه يوسف بشدة فو  قف وليد وكان فرق الطول بينه وبني أخيه ال يذكر تقريبا ولكنه أكثر حنافة وجبسم ر

عم روح كدة ،انت مني اصال ممكن توافق ترتبط بيك وانت كل  ولكن مالحمه أقل قسوة وهو يقول بصوته الطبيعي : 
  يوم تبات يف حضن واحدة شكل؟

عم كفاية واحد بس يف العيلة عايش زي الناسك، تصدق اين بدأت أخاف عليك  فرد عليه يوسف بلهجة ساخرة  :

  وأشك انك..........

عم كزانوفا   فقاطعه وليد حبسم: عننندك. انت عارف كويس ان اخوك راجل .بس مش الزم أثبت رجوليت بطريقتك 

  ايدك يف ايدهايوسف ممازحا:ع االقل أشوفك مع بنوتة حلوة كدة ماشيني ع الكورنيش وانت 

  وليد: هيحصل بس يف احلالل  كبري
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ال ؟انت اجتوزت من ورا وال ايه؟   يوسف متفاجئا :يعين ايه 

وي يعنس ويقعدين جنبه ا   عم يوسف بقولك لسة هيحصل.بس ملا اجوز اخوية الكبري االول اللي شكله كدة  وليد:

  كمان

انت خلفه: اطمن  سيدي. تقدر من بكرة تدور على بنت احلالل. فقال يوسف جبدية وهو جيلس على االريكة اليت ك
  ا خالص خطبت

بدا وليد غري مستوعبا ملا قاله يوسف فجلس جبواره وسأله بلهفة: انت بتتكلم جبد؟و هية مني بقا تعيسة احلظ واللي 
  امها داعية عليها دي؟

  يوسف:حفيدة عبدالرءوف الكامل

  هتف وليد: مرمي؟!

هتمام   :انت تعرفها؟يوسف 

  وليد:ال .مسعت عنها من ماهر .

ستهزاء:وسي ماهر دة بقا قال ايه؟   يوسف 

وليد:مش كتري. اللي قدرت أفهمه منه انه تقريبا كان راسم عليها النه كان فاكرها واحدة اوروبية ومدلعة وماشية على 

ا صدته جامدحل شعرها .لكن بعد كدة ومن طريقة كالمه حسيت انه  إما اتصدم  إما    ا

مشئزاز:أ مش عارف انت مصاحب البين ادم دة ازاي؟   يوسف 

وليد:  عم يوسف صحوبية ايه؟ وهوة ماهر بتاع الكالم دة بردو؟ املوضوع بس اين بساير اموري معاه عشان الشغل 
  وسط راسه..انت عارف ان شخص زي دة مش سهل ال هوة وال ابوه والزم اللي يتعامل معاهم تكون عنيه يف 

  فابتسم يوسف وقال بتفهم :متام
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دة يعين عن كل اللي عرفتهم  وليد بنظرة خبيثة ذات معىن: قويل بقا انت ايه اللي عرفك على مرمي دي وفيها ايه ز

  خالك تتخلى مرة واحدة عن قوقعة العزوبية اللي كنت دافن نفسك جواها؟

رد؟ هية هتبقا مراتك انت؟حاول يوسف التهرب من االجابة بتصنع الغضب: وانت م   الك  

  وليد:خالص خالص  عم. بس على هللا بقا عمك وعمتك يوافقوا

خد  ستنكار:ودة على أساس اين لسة قاصر ومستين االذن وال ايه؟جرى ايه  وليد مانت عارف اين مش  يوسف 

  رأي حد يف قرارايت

شا عارف. زي مانت كمان عارف العداء م بيحاولوا  وليد: أيوة   اللي لسة حلد دلوقت بني العيلتني على الرغم من ا
  يبينوا العكس.لسة اجلراح بتنزف  يوسف فبالش تضغط عليها اكرت

لنهوض: وليد .ا خالص عطيت كلمة لعبدالرءوف الكامل وانت عارف دة معناه ايه   فقال يوسف حبسم وهو يهم 

لال بقا تصبح على خري.كويس.يعين سواء عمك وعمتك وافقوا أو ال    فأ هتمم اجلوازة دي ويف أقرب وقت كمان.

ا عندما وافق على  م  لكثري من املشاكل اليت كان على علم  م جديدة حمملة  حية السلم ليستعد أل وتوجه يوسف 

لزواج من حفيدته تلك العنيدة وهذه كانت مشكلة اخرى قد أضافها يوسف لقائمت ه ولكنه قرر عرض عبدالرءوف 
ي مثن.   جيل التعامل معها اىل أن يتم الزواج أوال و

***  

ا وهن قليالت قد تعرفت عليهن أخريا بعد أن يئست من      يف جامعة القاهرة كانت مرمي جتلس مع احدى صديقا
ت الاليت كن يتجنبنها اما ملاهلا وشهرة جدها وشركته فكن يعتق ا فتاة مدللة تكوين صداقات مع البنات األخر دن 

ومغروة وصعب التعامل معها واما يتجنبنها بسبب مجاهلا الطاغي الذي يغطي على أي فتاة اخرى تقرتب منها فكانت 
لطبع لوحدها حمل اهتمام معظم الشباب الذين كانوا حياولون التقرب منها والتودد اليها بشىت الطرق ولكنها كانت 

  تتجه للصد املباشر. اوقات تتجاهل ذلك واوقات اخرى
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خالقي" اليت ال تضم سوى شيخات       كانت حياة هي تقريبا أقرب صديقة هلا تعرفت عليها مرمي خالل أسرة "ملكة 

.كانت حياة أكثر التزاما وتدينا من مرمي اىل شيخةاجلامعة كما يقول البعض ممن يطلقون على كل فتاة ملتزمة لقب 
ا مرحة وسهلة املعشر  ا تكرب مرمي بسنتني جانب كو لرغم من أ استطاعت أن تغزو قلب مرمي يف أول لقاء بينهما و

لسنة االوىل بكلية األلسن اال أن عالقتهما توطدت كثريا  لسنة الثالثة لكلية إعالم أما مرمي فهي مازالت  فهي 
ت كعائلة م ا وخصوصا عندما علمت منها مرمي أن والدها من سوهاج ومن قرية الد لقاهرة مع أسر رمي لكنها تعيش 

ا تعمل كمدرسة يف إحدى املدارس اخلاصة وأخريا  حدى الشركات الكربى ووالد املكونة من والدها وهو حماسب 
لثانوية العامة.   أخوها طالب 

تف: معقول! يوسف جالل الدين بنفسه طلب ايدك؟ مش قادرة أصدق.   مل تستطع حياة أن ختفي دهشتها وهي 

ئرة لكرامتها: يعين ايه  حياة؟ وهوة أ مش أد املقام وال ايه؟   مرمي بغضب مكتوم 

فتداركت حياة خطأها وهي تقول معتزرة: ال. مش قصدي طبعا  مرمي. بس أ داميا بسمع من  اصله شغال يف 
س أصال بت   قول انه معقد.شركته ان يوسف دة العاذب املكرس يعين عمره ما فكر يف اجلواز. فيه 

  مرمي بسخرية مريرة: وقرر بقا انه يفك عقده دي على ايدي.

وضعت حياة يدها على فمها لتكتم ضحكتها اىل ان متالكت نفسها وقالت ملرمي جبدية: طب وليه ال؟مش جايز يكون 

  فكر يف االستقرار أخريا؟ وميكن ملا يتجوز ربنا يهديه.

  اللي هيشوفه مين.مرمي بوعيد: فعال ربنا هيهديه بس بعد 

وية على ايه  مرمي؟   حياة بقلق: انيت 

وقبل أن جتيب مرمي تقدم شاب من الفتاتني وقال بنربة رقيقة ونظراته مركزة على مرمي: مساء اخلري  بنات. تسمحويل 

  اقعد؟

حضرتك  كانت حياة هي اليت قررت ان جتيب عليه بسخرية واضحة وغضب مكتوم :آه طبعا مفيش مشكلة؟ اتفضل

  اقعد.
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وعندما سحب الشاب الكرسي جبوارمها ليجلس عليه أكملت بربود وهي تشري على الطاوالت الفارغة االخرى: بس 

  مش هنا. عندك مخس ترابيزات فاضية اختار منهم اللي تعجبك وما ختافش خلي احلساب علينا.

  امحر وجه الشاب من اخلجل والغضب معا وهو يتمتم مبتعدا: أ آسف.

عد أن ابتعد عنهما قليال قال يف نفسه متعجبا:غريبة! هية البنت دي بقت كدة ازاي ؟! معقول دي حياة بتاعة وب
  زمان؟!

بنيت؟ ايه اللي قولتيه دة؟ دة الواد وشه جاب ألوان.   اما مرمي فلم تستطع اخفاء ابتسامتها وهي تقول: معقولة 

وية تع   ملي ايه مع عم الدون جوان؟حياة بال مباالة: سيبك منه. قوليلي بقا 

  وللمرة الثانية قبل أن جتيب مرمي قاطعهما صوت هاتفها فنظرت اىل رقم املتصل وقالت بتعجب: غريبة! رقم معرفوش.

  حياة:يبقا بالش تردي عليه

مرمي: ال ا هرد. ممكن يكون جدو حصله حاجة الن حالتة اليومني دول مش مطمناين......السالم عليكم....مني 

؟..مني؟!انت جبت منريت منني؟م   عا

مة: يعين مش منرة تليفونك هية احلاجة اللي ممكن تصعب على يوسف  أجاب يوسف وهو جيلس خلف مكتبه بثقة 
عتباري خطيبك   جالل.ومع ذلك أ اخدت الرقم من جدك وهوة شاف ان دة حقي 

نيا انت مش ليك أي حقوق عليا لثا بقا ودة األهم أحب انك تفهم كويس مرمي بغضب: اوال انت مش خطييب،و ، و
جلنة زي ما بتقولوا لو فكرت اين يف يوم هبقا مراتك.   أوي ان دة يبقا عشم ابليس 

ر غضب يوسف الذي حاول التحكم فيه وهو يقبض بشدة على اهلاتف  ت مرمي املكاملة دون سابق انذار مما أ وا

ل ويقول متوعدا: بقا كدة  بنت محدي الكام ؟ طب وعد مين  مرمي ان مش هيهدايل  ل؟ بتقفلي السكة يف وشي أ
  غري ملا أشوف دموع الذل يف عيونك وبردو مش هرمحك حىت لو كانت دة آخر حاجة هعملها يف حيايت.

***  
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  : الرابع الفصل

  *من الرابح؟*

م  وقفت مرمي أمام جدها يف حجرة مكتبه وهي تشتغل غضبا بينما كان عبد الرءوف جي لس خلف املكتب يف هدوء 

  كعادته معها ليمتص غضبها وسأهلا: ممكن أعرف انيت ليه زعالنة دلوقت؟

  مرمي: يعين املفروض اين مش ازعل ملا اعرف ان حضرتك اديت رقمي حلد غريب؟

ني ة جييب عبدالرءوف: اوال الزم تعريف ان لو ا كنت رفضت ادي رقمك ليوسف كان هيعرف يالقي اكرت من طريقة 

نيا يوسف ما بقاش حد غريب خالص . دة بقا خطيبك وكلها اسبوع ويبقا جوزك.   بيها رقمك..

  مرمي مصدومة: ايه؟! اسبوع؟! ايه الكالم اللي بتقولو دة  جدو؟! يعين ايه ؟مش فامهة.

دي شوية كنت هقدر اقولك وافهمك كل حاجة .ممكن تق   عدي بقا؟عبدالرءوف بنفس اهلدوء: مانيت لو كنيت 

جلست مرمي امامه جبمود وقد هربت الدماء من وجهها فبدأ عبدالرءوف احلديث: يوسف جايل املكتب النهاردة عشان 

حيدد معا كل حاجة عشان يبقا املوضوع رمسي وبشكل سريع. وا كان من رأيي اننا نعمل الشبكة يوم اخلميس اجلاي 
ا تكون شبكة و كتب كتاب عشان يكون على حريته شوية يف تعامله معاكي. وتقدروا   ،لكن يوسف اقرتح عليا ا

  خترجوا مع بعض زي مانتو عاوزين، النه حس انك ممكن ترفضي حاجة زي كدة لو كان اللي بينكم جمرد خطوبة وبس 

مرمي بتذمر: بس  جدو دة ما ينفعش؟ احنا لسة ما نعرفش بعض كويس. فمش معقول ابدا اننا نتجوز كدة بسرعة. 
  وكمان اسبوع دة قليل اوي مش هعرف اجهز فيه اي حاجة.

عبدالرءوف: انتو قدامكم شهرين قبل اجلواز تقدروا تتعرفوا فيهم على بعض حلد ما ختلص السنة الدراسية وختلصي 
تك.  وبعدين انيت مش هتشيلي هم اي حاجة الن يوسف هوة اللي هيجهز لكتب الكتاب واسبوع مش كتري  امتحا

  يقدر يعمله بكرة وبكل اللي انيت تطلبيه بس لو احنا موافقني.عليه هو 
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خدوا رأيي.   بدا عليها قلة احليلة وهي تقول : طب  جدو ع االقل كنتم 

خد رأيك لكن انيت اتسرعيت وقفليت  قبة: وهو كان عاوز يتصل بيكي عشان يبلغك بنفسه و عبدالرءوف بنظرات 

  بردو؟؟ السكة يف وشه مش هوة دة اللي حصل

وقبل ان جتد مرمي ما ترد به على جدها أشار هلا بيده واستطرد قائال: عشان كدة جتنبا من ان املوقف دة يتكرر معاه 
  ين أصر على ان كتب الكتاب يكون مع الشبكة ويف اسرع وقت.

  مرمي وقد اوشكت على البكاء: بس  جدو ا مش موافقة.

تكون غاضبة: وعاوزة تكسري كلميت زي ما عمل ابوكي قبل كدة؟  بس املرادي  عبدالرءوه بنظرات الئمة اكثر من ان
  بقا  مرمي ا مش هقدر استحمل واحتمال كلمة زي دي تقضي عليا جبد

  فقامت مرمي سريعا وقبلت يد جدها والدموع متأل عينيها: بعد الشر عليك  جدو. دة ا مليش حد غريك.

بنيت ا مش عاوز أسيبك تتبهديل من بعدي. ويوسف هو الشخص فمس عبدالرءوف على رأسها حبنا ن: عشان كدة 
  الوحيد اللي هبقا مطمن عليكي وانيت معاه

ويف هذه اللحظة فتح شاب الباب دون استئذان وقد كان متوسط القامة يزيد سنتيمرتات قليلة عن مرمي جسمه حنيف 

وشعر جمعد ،دخل كالعاصفة ونظر اىل عبدالرءوف حبدة كما مل اىل حد ما وذات عينني سوداوين وشفاه رقيقة قاسية 
  جيرؤ أحد من قبل ويتطاير الشرار من عينيه:جدي! الكالم اللي مسعته من ماما دة حقيقي؟!

ذا الشكل: وهوة ايه اللي  فرد عبدالرءوف وكان مل يفقد أعصابه بعد عكس مرمي اليت كانت تغلي من اقتحامه للمكان 

لشكل دة  سي ماهر؟ مسعته من وردة   بقا وخالك تدخل عليا املكتب 

  ماهر بغضب:انت هتجوز مرمي ليوسف جالل؟

  وهنا تولت مرمي الرد بغضب جم: وانت مالك انت؟ افتكر دي حاجة ختصين ا وجدو وبس.

  ماهر: ال  هامن . دي حاجة ختص كل العيلة وختصين ا على وجه التحديد.
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  ا ان شاء هللا؟مرمي: وختصك انت ليه بق

  ماهر: الن ا ابن عمتك وصلة القرابة دي ختليين ا احق واحد بيكي.

  مرمي: دة ملا تكون بتشرتي حتة ارض عندكم يف البلد. اما ا بقا فانسانة وليا احلق اقول اه او ال على شريك حيايت .

  ماهر:يعين انيت موافقة تتجوزي البين ادم اللي امسه يوسف دة؟

لعدول عن فاجأها ا حية كانت حتاول منذ حلظات ان تقنع جدها  لسؤال ومل تعرف مب ميكنها ان جتيب عليه فمن 
حية اخرى ال ميكنها ان جتيب مبا يتمىن ان يسمعه ماهر ذلك الشخص الذي طاملا  مسألة زواجها من يوسف ومن 

معها واخريا عقدت عزمها وقالت بتحد حاولت االبتعاد عنه فهي اوقات كثرية ختشى نظراته وال تستسيغ حديثه 
  واضح: ايوة .ا موافقة على جوازي من يوسف وكتب كتابنا يوم اخلميس اجلاي وعلى فكرة انت معزوم

***  

يف فيال يوسف جالل كان وليد يتناول عشاءه مبفرده على طاولة الطعام ،فكانت تلك احدى عاداته اليت ال يستطيع ان 
ن يتناول طعامه خارج املنزل فال يستسيغ تلك الوجبات السريعة اليت اصبحت من يتخلى عنها فهو ال حيب ا

  أساسيات هذا العصر

  :مساء اخلري       

تفاجأ وليد بصوت يوسف ويده تربت على كتفه وهو يهم أن جيلس عل الكرسي ميينه فقال وليد مندهشا: مساء النور 

  عوايدك يعين. كبري. بس معقولة؟! ايه جابك بدري كدة؟ مش من 

  يوسف بسخرية مل يالحظها وليد: تقدر تقول اين حبيت أعود نفسي على حياة الزوجية واالستقرار .

لدعاء: بركاتك  ست مرمي......ايه بقا هنقول مربوك قريب؟   فرفع وليد يده وكأنه يقوم 

  اييوسف دون أن تتغري تعابري وجهه اجلامدة: الشبكة وكتب الكتاب يوم اخلميس اجل

ااا. ايوة كدة ..مربوك  شقيق..بس انت مش شايف انك مستعجل شوية؟   وليد: او
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  يوسف: الزم اجلوازة تتم قبل سفر عبدالرءوف زي ماهو عايز

  وليد بتفهم: شريكك العجوز عاوز يضمن مستقبل حفيدته قبل ما ميوت

  قاطعه يوسف حبدة: وليد! 

عتذار بدا انه مل يقصده متاما: اسف   عم يوسف . نسيت انك مش بتحب حد يتكلم على عبدالرءوف وليد 
  لشكل دة قدامك

ا جاية بعد يومني   هدأ يوسف قليال مث قال وقد عاد صوته اىل طبيعته: املهم. عمتك كلمتين النهاردة وقالتلي ا

ترى بقا هتقعد اد ايه؟   وليد بتأفف: و

  يوسف بنربة عاتبة: تقعد زي ماهية حتب  وليد

  د: وطبعا هدى هتيجي معاهاولي

ا جاية اصال عشان  ا بتقول ا يوسف: اكيد يعين مش معقول عمتك هتكون هنا وتسيب بنتها يف البلد يعين..دة غري ا
  بنتها هتشرتي شوية حاجات من هنا.

  وليد بضيق: طيب

  هدى.يوسف بنظرة مراوغة: فيه ايه  وليد؟ ا مالحظ انك داميا بتضايق كل ما تيجي سرية 

  وليد وقد ارتفعت نربة صوته قليال بغضب: الين مش عارف انتو ليه مصرين تربطوين بيها وتربطوها بيا؟!

ا ا   يوسف: وليه ال؟ دي بنت عمتك وانت احق واحد بيها ولوال ان فرق السن بيين وبينها كبري اوي كنت اجتوز

  راسي .امنا اجتوزها الوليد حماوال ان يكتم غيظه: بنت عميت واخيت على عيين وعلى 

  يوسف: طب ليه؟



 

  

25 

 

 غريبة يف عاملك  

 

نوي. غري اين عمري ما حسيت بيها كواحدة  لتة  دوب يف  ا لسة عيلة ؟دي  بين انت مش شايف اد ايه ا وليد: 

  ممكن تكون شريكة حيايت.

  يوسف: وهوة احنا طلبنا منك انك تتجوزها النهاردة؟ ممكن تصرب سنتني او تالتة تكون هية كربت.

ين.وليد  ريت بقا بالش نتكلم يف املوضوع دة    بصوت قاطع: ال  يوسف. ا مش هتجوز هدى مهما حصل ،و

صرار: ماشي  وليد،ع العموم ا بس هأجل الكالم يف موضوعك دة حلد ما يتم جوازي من بنت محدي  يوسف 

نية.   الكامل، وبعد كدة لينا قاعدة 

  يغري جمرى احلديث فساله: اه صحيح انت بلغت اجلماعة يف البلد مبوضوع جوازك؟مل يعلق وليد على كالمه بل قرر ان 

يوسف: ال مش دلوقت. وعلى فكرة حىت ملا عمتك تيجي مش عاوزها تعرف، الين الزم اسافر البلد االول وابلغهم 
  بفسي

  وليد: طب ماهي ملا عمتك تيجي اكيد هتعرف.

  يوسف: ال ما ختافش ا هرتب كل حاجة

وية املتصل،وعلى الفور رد قائال: وهنا  رن هاتف يوسف فاتسعت عيناه من الدهشة عندما علم 
  الو.....ألوووووو...مرمي!....وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته....ايه مش كنيت عاوزة  تردي وال ايه؟

مين ان ابلغك بنفسي اين  فأجابت مرمي وهي تزرع حجرة نومها ذها وا من شدة التوتر: ال...ا بس جدو طلب
  موافقة يكون الشبكة وكتب الكتاب يف نفس امليعاد اللي اتفقت عليه معاه.

ي تغيري؟   فوضع يوسف قدما فوق االخرى بكل ثقة وهو يقول: ومني قالك اين كنت هسمح 

وهي تقول: ع  وبدا على مرمي ان بركان غضبها على وشك االنفجار فقد كان مزاجها شبيها بشعرها الناري احلاد

ين هعمل كدة   العموم ا اتصلت بيك بس الين وعدت جدو 
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هتمام وقال بنربة ساحرة ال  ض يوسف من على كرسيه وهو يبتعد عن آذان أخيه املتطفلة الذي كان يتابع احلوار 

را سواء من تستطيع اي امرأة مقاومتها: على فكرة .حمدش قالك قبل كدة انك بتبقي مجيلة اوي وانيت خدودك مح
  اخلجل او الغضب؟!

لفعل يراها:حمدش قايل وال هسمحلك انك  وبشكل تلقائي وضعت مرمي يدها على خدها حماولة اخفاء امحراره وكأنه 

  تقوهلايل بعد كدة

المر الواقع وهو ان هيبقا من حقي اقولك كل اللي ا عاوزه ويف  يوسف: على فكرة هتسرتحيي اوي  مرمي ملا تقبلي 
الوقت اللي ا بردو احدده النك هتبقي مرايت يعين ملكي سواء رضييت بكدة او ال. فياريت يكون مبزاجك بدل ما 

  يكون غصب عنك.سالم

وهذة املرة كان ليوسف السبق يف أن ينهي املكاملة فتوهجت وجنتا مرمي غضبا وهي تقول بصوت عال حمدثة نفسها: 

نت  عم يوسف..   وملا نشوف بقا مني اللي هيكسب يف االخر؟ بقا كدة؟! طب  

  

  

***  
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  : اخامس الفصل

  " صاحب الكلمة األخرية" 

نفعال وغيظ شديد: معقولة   وقفت مرمي مع صديقتها حياة على درجات السلم املؤدية اىل كلية االعالم فقالت حياة 
  مرمي؟! انيت اجتننيت؟! ازاي تعملي كدة؟

  ادم اللي امسه ماهر دة استفذين وكمان كدة كدة جدو ما كنش هيوافق على اي اعرتاض.مرمي بضيق: ماهو البين 

  حياة: يعين انيت بقييت مقتنعة جبوازك من يوسف جالل؟

  مرمي: مقتنعة؟! دة انيت لو سألتيين مني هو اكرت انسان بكرهه يف الدنيا كلها هقولك يوسف جالل

  فرحيت! ازغرط!حياة: ومع ذلك هتتجوزيه اخلميس اجلاي.  

قصة . تقويل كلمة عدلة  تسكيت احسن   مرمي: عليكي  مرمي ا مش 

  شعرت حياة مبحنة صديقتها فسألتها جبدية: طيب انيت جهزيت كل حاجة؟

لواجب ا كل اللي مطلوب مين اين اختار الفستان اللي  مرمي بسخرية مريرة: اجهز ايه؟ ماهو سي يوسف هيقوم 

  يه هحضر ب

  حياة: طيب املفروض اننا حنضر وال ال؟

مرمي: ا مش عاوزة حد حيضر غريك  حياة .ا جبد هبقا حمتاجالك يف اليوم دة. ويف نفس الوقت مش عاوزة ابقا 

لساهل  فرجة حلد. انيت عارفة بقا جواز حفيدة عبدالرءوف الكامل من رجل االعمال يوسف جالل اكيد مش هيعدي 
  زة العيون تكون مسلطة عليا كفاية التوتر اللي هبقا فيه..وا مش عاو 

  فامسكت حياة بيدها مطمئنة: وال يهمك  مرمي. تفاءيل خري. وان شاء هللا كله هيبقا متام. 
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  :السالم عليكم. بتتوشوشوا يف ايه؟      

لسؤال وهي تقول كان ذلك الصوت الضاحك لثالثة من صديقات مرمي وحياة اليت اسعفت صديقتها وجتاهلت ا

.سالم قوال من رب رحيم. ودول بيطلعوا الساعة كام؟   مازحة: ﷽

  فقالت واحدة من الثالثة: مالك  اوخيت؟ دة وال كانك شفيت عفريت قدامك

لشكل دة؟   حياة: وانيت بتقويل فيها  سلمى . دة لو عفريت مش هيخضنا 

  تبخري سلمى: طب  خيت ما تبقاش تنسي

  حياة: وهو انت فيه خبور هيقدر يصرفكم؟ دة انتو حمتاجني ونش يشيلكم انتو التالتة ويوديكم بالد تركب االفيال

ليد اليمىن: وابعد عن ميدو حبييب؟ دة كان  يام وهي تتلمس الدبلة اليت يف اصبعها  فقالت فتاة اخرى وامسها هالة  
  بعد الشر ميوت فيها

خيت دة ما هيصدق انه خيلص من الشبكة السودة ديفقالت الثالثة مبدا   عبة: 

رب تتخطبوا كلكم كدة يف يوم واحد وافرح فيكم واطلع كل اللي بتعملوه فيا  رب  رب  هالة: بقا كدة  نورا .طب 

  دة على عنيكم

هالة مش انيت صاحبيت من زمان؟ بس دي اول مرة امسعك فيها بتدعيلي . خيت اختطب سلمى: تعريف  بت  رب 

  بسرعة بقا ......حمدش عارف املتنيل على عينه شريك حيايت املنتظر دة أخر كدة ليه؟

فغرقت الفتيات يف الضحك ما عدا مرمي اليت بدت بعيدة كل البعد بتفكريها عما حيدث يف الواقع وقد ال حظت هالة 
هتمام وهي تضع يدها على كتفها لتنتشلها من عامل   ها اخلاص: مرمي .مرمي .مالك؟ فيه ايه؟ذلك فسألتها 

  مرمي بتلعثم:هه. ال ابدا مفيش

  هالة: وهوة احنا اتعود بردو اننا خنيب على بعض؟

م دي يف النازل فتالقوين قلقانة عليه   مرمي: اخيب ايه بس؟ كل املوضوع ان جدو صحته اال
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  ه هالة مواسية: معلش  مرمي ان شاء هللا هيبقا خبري وتطمين علي

رب   مرمي: 

سلمى! انيت  بت! هللا مالك؟        :بت 

كان ذلك الصوت حلياة اليت ال حظت صمت  صديقتها املفاجىء على غري العادة فقالت سلمى بشرود مشرية وهي 
  تبعد يد صديقتها عن عينيها: اوعي بقا . سيبيين اركز

  اصال؟ فسألتها هالة موخبة: تركزي يف ايه  حولة؟ هو انيت بتشويف

  سلمى: اركز خييت يف املتنيل على عينه .شكله كدة خالص قرر انه ييجي. وا بقا مستقتلة.

  هالة بعدم فهم: هوة اية دة؟ ما تفهمينا  بنت.

  سلمى: مانتو لو بصيتوا وراكم هتفهموا منك ليها. هوة دة حقيقي فارس احالمي

كانت كل من مرمي وحياة وهالة يديرون ظهورهم لذلك االجتاه، فهتفت نظرت نورا اىل الناحية اليت تشري اليها نورا بينما  
ترى مني الربنس دة؟   سلمى بصوت منخفض:  بنت اللعيبة! هوة فيه كدة؟! 

م حياة بشدة: جرى ايه  بنات؟ انتو نسيتم كالمنا عن غض البصر وال ايه؟   فنهر

بن االيه دة فعال ينسي الواحد امسه..........هللا! دة جاي سلمى مؤنبة نفسها: استغفر هللا العظيم. عندك حق .بس ا
  حيتنا!

حيتنا ليه اصال  شحاتة انيت؟! دة شكله كدة جاي  ا نورا يف كتفها وهي تقول: وانيت ايه عرفك؟ وييجي  فوكز

  يشوف العميد دة ان ما كنش هوة بقا العميد نفسه وشالوا ابو كرش اللي عند دة

م اىل ان مسعن ذلك الصوت العميق الذي قال من خلفهم: مساء اخلريمل تستطع الفتي   ات كتم ضحكا

حية صاحب الصوت وقد علت الدهشة وجوههم مجيعا بعضهم من االعجاب وغريهم  توجهت انظار الفتيات اخلمسة 

  من املفاجأة واالخر من الغضب
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  ر  فندمكانت سلمى اول من استطاع الرد بكل مالديها من رقة: مساء النو 

يه؟ ا اكثر حدة وهي تقول له: خري حضرتك؟ نقدر خندمك    اما هالة فقد كانت نرب

حية مرمي اليت كادت ان تنفجر من الغضب وقد أعطتها حياة العذر يف ذلك: لو مسحيت   توجهت نظرات يوسف 

  مرمي عاوزك دقيقة

  سألتها سلمى بدهشة: مرمي! انيت تعرفيه؟

لرد على سؤال صديقتها فهي مل تستطع اجياد اللفظ املناسب الذي تصف به عالقتها بيوسف تعمدت مرمي جتاهل ا

ا وجهت نربة غضبها جلالل نفسه: ا مفيش بيين وبينك كالم. وبعد اذنك اتفضل بقا امشي عشان احنا  جالل بل ا
لال بينا  بنات   عند حماضرات. 

لفعل ادارت الفتيات ظهورهن ليوسف وهن ع لى استعداد للرحيل فأمسك يوسف مرمي من ذراعها وادارها اليه و

  فهتفت به وقد صدمها ما حدث: انت جمنون؟! سيب ايدي.انت فاكر نفسك فني هنا؟

  يوسف حبدة: مش هسيبها  مرمي.والزم تتعودي اين ملا اكلمك الزم تسمعيين لالخر انيت فامهة؟

ت يشاهدن ما حيدث بصمت جلهلهن حبقيقة االمر: لو  وهنا تدخلت حياة لتهدئة املوقف يف حني وقفت االخر

دوء؟ واحنا هنبقا واقفني هنا يف انتظارك. مشهندس بالش مشاكل .وانيت  مرمي ممكن تسمعيه    مسحت  

حية حياة اليت هزت رأسها طالبة منها االمتثال لالمر قالت ليوسف مستسلمة: اتفضل   بعد نظرة القتها 

حية سيارته اليت ال تبعد عن صديقات مرمي كثريا وعندما توقفا جبوار السيارة سألته مرمي ترك يوسف ذر  اعها وتوجها 

ا قليال: تقدر تقويل بقا ايه هي احلاجة املهمة دي اللي ختليك جتيلي حلد اجلامعة وتتصرف  وقد ارتفعت نربة صو
  لشكل دة قدام صاحبايت؟

ملرة ،وال نسييت يوسف: ا جيت هنا بعد ما استأذن ت من جدك عشان اخدك معا نروح نشرتي الشبكة و الفستان 

  ان كتب كتابنا اخلميس اجلاي؟
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ريتين كنت اقدر انسى   مرمي حبزن: 

لال بينا   يوسف: طب 

؟ لال بينا على فني؟ انت مني قالك اصال اين ممكن اركب معاك عربيتك واروح معاك اي مكان لوحد   مرمي: 

  فاذ صرب: مانيت اكيد مش هتخلي جدك التعبان ييجي يلف معا ع احملالتيوسف بن

ملوضوع دة. ا وحياة  لك  ريت حضرتك ما تشغلش  مرمي: ال طبعا. بس ا اتفقت مع صاحبيت اننا نروح سوا . و
  هننزل وخنتار الفستان مع بعض اما خبصوص الشبكة فتقدر جتيب اي حاجة مش هتفرق معا اصال.

وسف بنربة حتذيرية: مرمي! بالش ختليين افقد اعصايب. وساعتها هتالقيين بركبك العربية غصب عنك وا وال هيهمين ي

  جامعة وال حرس. فياريت تسمعي الكالم من سكات

لفعل تشعر ببعض اخلوف فقالت وقد تراجعت عن اصرارها قليال: بس ا بردو مش هروح معاك اي  بدأت مرمي 

  مكان لوحد

نفعال: فيه ايه؟ هوة ا هخطفك؟  قد استفذ كالمها يوسف وقد جعله يفقد السيطرة على نربة صوته وهو يقول هلا 
  مرمي ا اكرب من ان تصرفايت تكون يف حمل شك اي حد

ا  مث بدأ يهدأ تدرجييا وقال هلا بعد أن احكم سيطرته على نفسه: ع العموم خالص .تقدري تطليب من صاحبتك دي ا

  يجي معا لو كان دة اللي هيطمنك.ت

لطبع ألن  لفعل وافقت حياة على الذهاب معهما بعد ان هاتفت والدها لتستأذن منه الذي مل يستطع املعارضة 

ن جتلس مرمي جبانب صديقتها  ا وهو خيشى غضبه ، وافق يوسف على مضض  يوسف هو صاحب الشركة اليت يعمل 
لسيار  قته لكان يبدو كالسائق هلما . توقفت السيارة أمام واحد من أشهر حمالت يف املقاعد اخللفية  ة فلوال مظهره وأ

حلفاوة والرتحاب  الصاغة لتختار منه مرمي الشبكة اليت تريدها . دخل الثالثة احملل ،وقد استقبل صاحبه يوسف 
لورود أو ففكرت مرمي انه رمبا كان زبون دائم للمحل. فبالطبع ان دوجنوا ثر كي وسف جالل لن يهادي صديقاته 

  لدمى
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لشعر الرمادي:  يوسف لصاحب احملل وكان يبلغ اخلمسني من عمره وهو قصري وممتلىء اجلسم وقد اكتسى رأسه 

لك دي هتبقا شبكتها   ادوارد شوف احلى حاجة عندك ووريها لالنسة خطيبيت .خلي 

لسرو  ر: جبد؟ الف مربوك  يوسف بيه. مربوك  هامن. ا هوريكي امجل بدا على وجه ادوارد االندهاش املمزوج 
ين. ويوسف بيه عارف طبعا ذوقي كويس   واحدث حاجة عندي. حاجة عمرك ما هتشوفيها يف اي مكان 

  اغتصبت مرمي ابتسامة ورمستها على شفاهها ولكنها مل تصل لعينيها

ء ويف احملل الثالث  وبعد ان اختارت مرمي شبكتها مبساعدة صديقتها حياة توجه يوسف بسيارته اىل اشهر حمالت االز
الذي توجهوا اليه بعد ان يئسوا من اجياد مبتغاهم يف سابقيه ،قالت حياة ملرمي وقد بدا عليها االرهاق: حرام عليكي  

ل اللي انيت مرمي. ابوس اديكي يكون دة اخر حمل ندخله بقا.ا خالص تعبت. معقولة مش عاجبك اي حاجة يف ك
  شفتيه؟

ا فعلت كل  حية يوسف بطرف عينيها فوجدت وجهه خاليا من اي تعبري فتملكها االحباط ال اختطفت مرمي نظرة 

ا بنفسه ولكن ها قد خاب املها فقالت  ذلك لرتى ولو ملرة واحدة اي دليل على الندم الصراره على اصطحا
  الصديقتها مطمئنة: خالص .هحاول االقي حاجة هن

للون االخضر يتخلله خيوط  ن  وبعد حبث استمر اىل ما يقرب النصف ساعة وقع نظرها على فستان طويل من السا

ذهبية المعة يتسع عند الركبة اىل القدم بشكل يشبه ذيل السمكة ذات اكمام طويلة تتسع ايضا عند املعصم بنفس 
  ألتها حياة بنفاذ صرب: هه  مرمي! عاجبك دة؟ حتيب جتربيه؟الطريقة. وقفت مرمي طويال امام الفستان تتأمله بدقه  فس

  وقبل ان جتيب مرمي ،جاء صوت يوسف من خلفهما يقول بشكل قاطع: ال. احنا هناخده خالص.

لفستان وهي تقول حبدة: ال. مش عاجبين . ا هشوف واحد غريه ا    حاولت مرمي ان ختفي اعجا

  مي واشرتي اللي حتبيه. لكن الفستان دة هو اللي هتلبسيه يف كتب الكتاب.يوسف: شويف اللي انيت عاوزاه  مر 

مرمي: ال طبعا: انت مش هتلبسين على مزاجك. ا مش هاخد الفستان دة. واقولك على حاجة كمان؟ ا اصال مش 

  عاجبين احملل دة ومش هشرتي منه.
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قف على مقربة منهم فأسرعت حنوهم بلهفة موجهه ابتسم يوسف هلا بسخرية واشار بيده لصاحبة احملل واليت كانت ت

  سؤاهلا ليوسف: هه  يوسف بيه. خالص قررتوا؟

هد .احنا هناخد الفستان دة.   فنظر يوسف بتحدي ملرمي وهو جييب على سؤال صاحبة احملل: خالص  مدام 

  السادسة الفصل

  ملكي

عل غضبا ،وعندما مسع صوت أقدام والديه ومها يف فيال كمال وهدان كان ماهر جيلس على احد الكراسي وهو يشت

ئرا: انتو لسة مصرين بردو انكم تروحو؟   ينزالن درجات السلم ، هب واقفا و استدار  جتاههما وهو يقول 

بين، ا مش هقدر اكسر جلدك كلمة. دئة ابنها: مانت عارف    فقالت وردة حبنان حماولة 

    مش قادر تقول ال؟ فنظر ماهر اىل والده يسأله: وانت كمان

  كمال وهو حياول ان يكتم غيظه: وال ا  ماهر طاملا جدك مازال هو املتحكم يف كل شيء

  ماهر: يعين هتسيبوا مرمي تتجوز يوسف دة وكل حاجة تضيع من ايدينا؟

بين مني قالك كدة بس؟ مفيش حاجة هتضيع ان شاء هللا. جدك عمره ما بيظلم حد. تفتكر يعين ممكن يظلم  وردة: 
  بنته؟

كمال بلهجة ساخرة: ومني قالك انه هيبقا حاسس انه بيظلمك، ماهو ممكن يكون فاكر انه بكدة بيعوض اللي امسها 

  مرمي دي عن اللي عمله مع ابوها.

 ماهر: وطبعا الزفت اللي امسه يوسف دة ما هيصدق، اصال الراجل دة ا عمري ما اسرتحيتله. وقربه من جدي دة مش
طبيعي خصوصا بعد اللي عمله خايل. مش معقول يكون قرر فجأة كدة انه يتجوز بنت الراجل اللي رفض انه يتجوز 

نية.   عمته زمان وينسى اللي فات. اكيد بيخطط حلاجة 
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ره بسهولة.  فقال كمال موافقا على كالم ابنه: معاك حق  ماهر. وكمان يوسف دة مش من النوع اللي ممكن يسيب 

لنا منه كويس اوي. عشا   ن كدة احنا الزم خنلي 

  ماهر متوعدا: وا وديين ما هفوتله جوازه من مرمي دة على خري. وا وهو والزمن طويل.

***  

لطبع  اقيم احلفل يف فيال عبدالرءوف الكامل وقد كان حفال بسيطا كما ارادته مرمي ال يضم اال اقرب االقربني وامههم 

ن وكيل العروس يف عقد الزواج وكذلك الشاهدان ومها كمال زوج وردة  و وليد اخو يوسف، اىل عبدالرءوف  الذي كا
  جانب وردة وبعض االصدقاء القالئل وعلى رأسهم كانت حياة اليت مل ترتك صديقتها منذ صباح هذا اليوم.

عرتاض وقد غطت شعرها كانت مرمي ترتدي الفستان الذي مت اختياره من قبل يوسف فهي مل جتد اي فائدة من اال

بطرحة ذات لون ذهيب المع أبرز لون عينيها األخضر بوضوح. وقد أصرت مرمي على اال تستخدم ا من ادوات الزينة 
ذا الفستان الرائع كانت تبدو كامللكة حلظة التتويج. ا و   فهي يف احلقيقة مل تكن حباجة اليها، فبدو

مة الوسامة والفخامة ببدلته السوداء االنيقة اليت ابرزت مدى طوله مقارنة مبرمي اما فيما يتعلق بيوسف فكعادته بدا يف ق

لكاد تصل اىل أعلى رقبته فقط مما جعلها تشعر بسيطرته  اليت وان كانت ترتدي حذائها ذات الكعب العايل فهي 

  وتفوقه عليها ولو قليال

دعاء هلما بدوام السعادة، وجاءت اللحظة احلامسة فجلس مت االنتهاء من كتابة العقد مع تقدمي التهاين للعروسني وال
المر. وجاء  يوسف على األريكة جبوار مرمي مما جعلها تبتعد عنه قليال يف ضيق، وقد الحظ يوسف ذلك ولكنه مل يبال 

فص وقت الشبكة فأخرج يوسف من جيبه علبة قطيفة صغرية احلجم أخد منها خامت اخلطوبة وكان من األملاس يتوسطه 
حية مرمي وهو يقول بصوت هادىء  صغري من الزمرد األخضر أختارته مرمي ليتناسب مع لون عينيها مد يوسف يده 

  شعرت مرمي من خالله مدى السخرية اليت حيملها : ايدك  عروسة

يه مل فمدت مرمي يدها له مرغمة وعندما ملستها يده شعرت برعشة خفيفة من خشونتها ، وعندما اختلست النظر ال
  تتلق اال ابتسامة ساخرة. وضع يوسف اخلامت يف اصبعها، مث قال هلا بلهجة مل يشك أحد يف صدقها: مربوك
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  فردت مرمي بصوت خافت وهي تتجنب النظر اليه: هللا يبارك فيك.

ملكان وتزاحم اجلميع على العروسني لتقدمي التهنئة ماعدا واحدة وقفت يف مكان بعيد ترتكز  وعال صوت الزغاريد 

ا املتكررة قد فشلت يف رسم  جر مقلتيها ،ورغم حماوال لدموع ولكنها مل تسمح هلا  على أحد األعمدة متتأل عينيها 
ديء االمر  تم يف  البسمة على شفتيها، ولكنها شعرت بوجود من يراقبها كما كانت تشعر منذ بداية احلفل ولكنها مل 

ك اللحظة قد تالقت عينيها بعينيه اليت حتمل الكثري من الفضول واألسئلة ، حاولت ، إال أنه عندما رفعت نظرها يف تل
ا تبدو شفافة  حياة التهرب من نظرات وليد املالحقة هلا ولكنها مل تستطع ورغم بعدها النسيب عنه قد شعرت 

ا التعرفه وكذلك مل يبد عليه أن لرغم من ا ه يعرف من تكون، مل ينتشلها من ذلك لنسبة له وكأنه خيرتقها من الداخل 
.....معلش بقا حمستش  لرد: السالم عليكم...أيوة   ته فقامت  املوقف سوى صوت هاتفها الذي تعالت ر

كسي واجي حاال...أعمل ايه بقا مفيش حل قدامي غري كدة.....اوك   ...اول ما اركب  لوقت....اوك هاخد 
  رسالة برقمه.......مع السالمة.التاكسي هبعت حلضرتك 

ىنء صديقتها اوال وختربها برحيلها ولتفعل ذلك جيب ان متر بذلك الغريب الذي بدأت ختشى  كان على حياة ان 

نظراته، ترددت قليال ولكنها اخريا استجمعت شجاعتها وذهبت لتهنئ مرمي وعندما مرت به حاولت ان تتحاشى النظر 
  ه حيث مسعته يقول وهو يشري هلا بيده: لو مسحيت  أنسةاليه ولكن حدث مامل تتوقع

ترددت حياة قليال أتتوقف أم تكمل طريقها؟ ولكنها قررت ان تنهي ذلك االمر ، فتوقفت على مسافة مناسبة منه: 
  وهي تسأله: نعم؟ حضرتك بتكلمين؟

  ذا كان حضرتك قريبة العروسة وال ال؟اقرتب منها وليد قليال مما زاد من توترها: ا اسف لتطفلي،لكن ممكن اعرف ا

  حياة: ودة هيفرق معاك يف ايه؟

بتسامة رقيقة: يعين تقدري تقويل فضول او تعتربيها جمرد دردشة.   وليد 

ا كي ال يسمعه غريمها: اه. واضح بقا ان حضرتك فاضي  ر غضبها ولكنها حاولت خفض صو فقالت حياة وقد 
  مش فاضية ،عن اذنك. وعايز تتسلى، اما ا بقا لألسف
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نيب: ايه اللي ا هببته دة؟ حية صديقتها فقال وليد لنفسه يف    وتركته حياة واجتهت 

اقرتبت حياة من مرمي و قالت هلا وهي حتتضن كفها: مربوك  مرمي، وربنا يتمم خبري ويسعدك، معلش بقا  اتصل بيا 

  والزم امشي دلوقت.

  فض ان حترر يدها: طب ما ختليكي معا النهاردة،دة بكرة اجلمعة  اجازة يعينفقالت هلا مرمي برجاء وهي تر 

  حياة: معلش بقا  مرمي ، اكيد مش هيوافق

  مرمي: اوك وال يهمك  حبيبيت،طب هرتوحي ازاي؟

كسي   حياة: عادي يعين هاخد 

كسي؟ ويف الساعة دي؟  ال طبعا...استين هخلي جدو يرن ع ستنكار:    السواق بتاعه عشان ييجي يوصلك. مرمي 

  حياة مطمئنة: ال  حبيبيت مفيش داعي ،ا هتصرف.وان شاء هللا خري

  وهنا تدخل يوسف الذي بدا وكأنه يتابع احلديث منذ بدايته رغم تظاهره بعكس ذلك: تسمحويل اتدخل حبل وسط؟

ن: ا ممكن اطلب من اخوية انه يوصلك وأكيد ه يكون ءأمن من التاكسي وخصوصا يف ساعة زي فانتبهت اليه الفتا

  دي؟

وقبل ان تبدي حياة اي اعرتاض أشار يوسف بيده لوليد الذي اسرع على الفور جتاههما فور ان الحظ وجود حياة 
حيتها    وهو مل يعرف سبب ذلك الشعور الذي قد اجتاحه 

  وليد: خري  يوسف؟

ا مسعت صوته فهل يعقل ان يكون هو م ن بني املدعوين مجيعا وليد أخو يوسف الذي قال والدها عنه انه مل تصدق ا
  شاب جاد ال يهمه سوى عمله فقط عكس أخيه متاما ال جيري وراء النساء وال يستجيب لنداء أي امرأة؟! 

ا  مسعت صوت يوسف وهو يقول ألخيه: وليد .لو مسحت ممكن توصل األنسة لبيتها؟ معلش بقا طبعا مش هينفع ا

  كسي يف الوقت دة لوحدها.تركب 
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وكأنه كان حيتاج لكل تلك املربرات،فهو مل يكن يتخيل أبدا ان الفرصة ستواتيه بتلك السرعة ليتعرف عليها اكثر 

حيتها: طبعا  يوسف .واكيد يعين احنا عمر ما هنرضى  ،ولكنه حاول ان خيفي مدى سعادته فقال برزانة وهو ينظر 
  بكدة.

العرت  اض فهي لن توافق ابدا على ان تركب وحدها مع هذا الشخص مهما حدث فقد كان هناك ما اسرعت حياة 

ختشاه ولكنها ال تعلم ماهيته على الرغم من انه يبدو اهال للثقة: الالال. ا مش عاوزة اتعب حضرتك، ومفيش داعي 
  للقلق . عادي يعين .وهبقا اتصل مبرمي اول ما هوصل عشان تطمن اين وصلت.

كسي وهبقا اخد منك االجرة و  وليد كسي؟ خالص اعتربيين سواق  مداعبا:  سيت هو انيت كدة كدة مش هرتكيب 

  اللي هيحكم بيين وبينك العداد.

  مل جتد حياة خمرجا اخر فقالت أخريا بنربة  ئسة: معلش حضرتك .أ مش هينفع اركب معاك عربيتك

كسي ُصدم وليد من كالمها قليال ولكنه استوعب  االمر واقرتح اخريا: اوك وال يهمك، ولو كنيت مصرة انك تركيب 

  ،مفيش مشكلة ا هركب معاكي واوصلك

.   حياة: بس ا كدة هتعب حضرتك معا

ين، صحيح  وليد بلهجة مرحة: ال  سيت ال تعب وال حاجة. ا كل اللي حارق دمي االجرة اللي هياخدها سواق 

  الفقري فقري من يومه.

انني؟م ين ان شاء هللا. مش بيقولوا رزق اهلبل ع ا   رمي متصنعة الرباءة: معلش بقا ترتدلك يف زبون 

  وليد:بقا كدة؟

لفعل ركب وليد التاكسي  م مجيعا، وكانت املرة االوىل اليت يتشارك فيها يوسف ومرمي الضحكة،و  وهنا تعالت ضحكا

انب السائق بينما هي قد احتلت املقعد اخللفي مبفردها ، يف احلقيقة  مع حياة ولكنه بعد طلبها اضطر اىل الركوب جب
ا لن توافق ان جتلس جبوار رجل غريب وخصوصا يف مكان مغلق   كان هلذا الرتتيب من جانب حياة سببان اوهلما ا

ا حتاول بقدر استطاعتها ان تتجنب الرد على اسئلة وليد اليت كانت تتوقعها.   والثاين ال
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ا لفعل  صرارها ذلك قد جعلته يزداد اعجا  ا  شعر وليد ببعض الضيق لذلك ولكنه احرتم رغبتها بل ا

لت منه حظا  لطبع قد قابل من هن امجل كثريا من حياة اليت مل تفتقر بدورها اىل اجلمال حيث قد  وبشخصيتها ، هو 
مر آخر مل يستطع حتديده رمب ا  م اال عند وفريا ،لكنها متتاز عن مثيال ا يكون حيائها الذي مل يصبح له وجودا هذه اال

  القليالت ،أو لنظرة احلزن اليت ال تفارق عينيها وال يعلم أحد سرها.

ا حياة وقد كانت يف أحد االحياء الراقية اىل حد كبري وقد كان وليد  وصلت سيارة التاكسي اىل العمارة اليت تسكن 
رة وفتح هلا الباب بطريقة مهذبة شكرته حياة عليها وعندما مهت بفتح حقيبتها قال هلا اسرع من حياة يف مغادرة السيا

يل. وية تعملي اللي يف  ستنكار: اوعي تكوين    وليد 

  حياة: هدفع احلساب ،ما تنساش ان التاكسي دة عشاين 

ت الغضب ولكنه حا ول اال يفعل ذلك تلك اللحظة أخد وليد نفسا عميقا فقد كان اسرع من أخيه يف االستجابة لنو

: من فضلك، اطلعي شقتك بدون نقاش   فخرج صوته هاد

  حاولت حياة االعرتاض ولكن خرج صوته أمرا بطريقة أخافتها: حاال.

ودون نقاش وجدت حياة نفسها متتثل ألمره خوفا من بطشه فهي ال تعلم عنه الكثري ولكن مما مسعته عنه انه ال يقبل 
  امرهاي اعرتاض على أو 

حلفل فقد أنتهى أخريا وقد غادر املدعوون ومل يبق يف الفيال اىل جانب العروسني سوى عبدالرءوف  أما فيما يتعلق 
لف خري ،ا كدة خالص  الذي قام بتقبيل رأس حفيدته وقد غمرته السعادة: الف مربوك  حبيبيت. وربنا يتمملك 

ين من الدنيا   مش عاوز حاجة 

  الدموع بعينيها: ربنا خيليك ليا  جدو. وال حيرمين منك ابدا مرمي وقد جتمعت

ثر: مربوك  يوسف.  حية يوسف الذي كان يتابع املشهد عن قرب دون ان يبدو عليه أي  توجه نظر عبد الرءوف 
لك منها. دي أغلى حاجة عندي.   خلي 

مل يف حاجة من ممتالكيت.   يوسف مراوغا: وا من امىت 
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لك استوىل ال غضب على مرمي وقد الحظ جدها ذلك فقال ينهر يوسف بلطف: بالش الكالم دة  يوسف، خد 

  حفيديت غضبها سريع.

ت غضبها اكرت من مرة قبل كدة حلد ما لقيت الطريقة املناسبة للتعامل  يوسف مبزاح ساخر: عارف. ما اتعرضت لنو
  معاها.

  ة خاصة: كدة! طب اطلع منها ا بقا وأسيبكم مع بعض شوية. عن اذنكمعبدالرءوف وهو ينقل عينيه بني االثنني بنظر 

كدت مرمي من مغادرة جدها وعدم متكنه من مساعهما بدأت تصب غضبها على  خرج عبدالرءوف من القاعة ،وعندما 
لعقد اللي بينا دة هتقدر تتحكم فيا. دة عمره  ما هيحصل يوسف: ممتلكاتك؟ دة انت بتحلم، اوعى تكون فاكر ان 

   يوسف. انت سامعين؟ عمره ما هيحصل.

ستهزاء: اوعى انيت اللي تكوين فاكرة ان احلياة هنا  اقرتب منها يوسف خطوة فرتاجعت هي خطوتني للوراء، فقال هلا 
. وان فيه مساواة بني اجلنسني زي ما بتقولوا. امسحيلي اين اصححلك الفكرة دي انيت هنا يف مصر وبقييت  زي اورو

متجوزة من مصري . جوازك مين  مرمي دة معناه انك بقييت ملكي .وهتنفذي اوامري مهما كانت من غري اي اعرتاض 
لك بقا مبرايت؟ اللي هية  واال الزم ساعتها تكوين مستعدة للعقاب، ا عمري ما قبلت ان حد خيالف أوامري فما 

  لكايتاصال وامسحيلي للمرة التانية اين اكررها بقت من ممت

  

***  
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  : دسالسا الفصل

  *وما زالت القلوب تنزف*

  : بقا كدة  مرمي؟ وهو احنا مش اخواتك وال ايه؟ وال كنا مش هنفرحلك يعين؟!      

كان هذا الصوت الالئم هو صوت هالة الذي بدا عليها الضيق الشديد فقالت هلا مرمي معتذرة ومها جتلسان حول 
ما: م قي صديقا علش وهللا كان غصب عين، وكمان احنا عملنا املوضوع دة ع الضيق. و سيت حقك طاولة مع 

عليا املرادي بس ان شاء هللا يف الفرح اكيد الزم تكونوا موجودين وهوة ا يعين ليا مني غريكم يف مصر بعد جدو! وال 
  انتم بقا مش هرتضوا تيجوا؟

  نا يهنيكي  مريومة  رب ويسعدك .هالة :  خرب! دة احنا جنيلك على رموش عنينا . رب

  مرمي: تسلميلي  حبيبيت

س ومن  بت  مرمي انيت وقعيت واقفة بصحيح. الواد فعال مز أوي وشيك وابن  وهنا قالت سلمى مازحة: بس تعريف 
رب يكون من ذوات االربع. رب بواحد من النوعية دي ان شا    ذوات املاليني . اوعد 

  على مزاحها بفكاهة: اهو ذوات االربع دي بقا هو الوحيد اللي هيليق معاكي  سلمىفردت نورا 

ضحكت الفتيات مجيعا على ذلك مث قالت هالة: خالص بقا اهو بقينا اتنني يف الشلة خماطيب . تعرفوا بقا ا نفسي يف 
اعي ،جبد هيبقا حتفة، بس اعمل ايه ايه  بنات؟ نفسي ان كلنا كدة يكون فرحنا يف ليلة واحدة ونعمله كمان فرح مج

وية تبلط يف اخلط ا مستعجلة وهتسبقنا .وعلى العكس الست حياة اللي مقفالها اوي و   بقا الست مرمي واضح ا

ا هتتفك قريب ،ونبقا نسايب حية حياة بعينيها: ال ماهو واضح كدة ان عقد   فغمزت هلا مرمي وهي تشري 

ااا، ايه ال   كالم اجلديد دة بقا ؟ ما تفهمينا  ست حياة.فهتفت سلمى: او
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مسها:  ا ولكنها افاقت على صوت هالة القلق وهي تنادي  بدا ان حياة كانت يف عاملها اخلاص بعيدا عن مزاح صديقا

  حياة! حياة! فيه ايه مالك؟

  حياة: هه! مايل ؟!

  كالم اللي بتقوله مرمي دة حقيقي؟سلمى بنظرات خبيثة: احنا اللي عاوزين نفهم  ست حياة.  ترى ال

ستغراب: كالم ايه؟   حياة 

خيت؟ شكلكم كدة انيت وهية هتبقوا نسايب قريب.   سلمى: قال ايه 

  حياة بعدم فهم: نسايب! يعين ايه؟

ين اوي على البشمهندس وليد انه مهتم بيكي طول احلفلة  مرمي بنظرة خاصة: ما حتاوليش ختيب علينا  مرمي، كان 
  صوصا اصراره انه يوصلك بنفسه.وخ

ستنكار: انيت بتقويل ايه  مرمي؟ بالش كالم فارغ. بقا عشان الراجل قام حبركة جدعنة معا يبقا خالص بقا  حياة 

دييب؟   واقع يف د

ين عليه هيمان اوي.   مرمي: ال  حبيبيت . بس الواد كان 

  فصاحت حياة يف صديقتها بغضب: مرمي ! لو مسحيت.

دخلت سلمى بروحها املرحة لتهدئة االجواء: جرى ايه  حياة؟ اكيد مرمي مش تقصد اي حاجة غلط. و سيت ما فت

تزعليش لو الواد مز فعال زي أخوه كدة سيبيه الختك الغلبانة وا أدعيلك ربنا يسعدك دنيا واخرة. بس انيت ما 
  مال على بطال . قربيت تعنسي  هبلة.تقفلهاش اوي كدة يعين و ترفضي العرسان واحد ورا التاين ع

ن الدموع كادت حترق مقلتيها تركت  ترقرقت الدموع يف عيين حياة ومل تستطع الرد على صديقتها وعندما شعرت 

  اجلميع مبتعدة يف خطى سريعة.

دة عن اللزوم   فنظرت حياة لسلمى وقالت هلا الئمة: ليه كدة بس  سلمى انت عارفاها حساسة ز
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زر. ومش شايفة اين  فقالت نيب الضمري: وهللا ما اقصد حاجة . ا كنت  ا تشعر بداخلها بنوع من  سلمى وبدا ا

  قلت حاجة غلط.

لنهوض: طب عن اذنكم  مجاعة ا هروح اشوفها. م    مرمي وهي 

لفعل ذهبت مرمي اىل حيث كانت تقف حياة بعيدا  وهي حتاول ان تكفكف دموعها فملست على رأسها حبنان  و
  وسألتها: فيه ايه  حياة؟ مالك؟ معقول الكالم اللي قالته سلمى هوة اللي زعلك اوي كدة؟

ئسة منها لرسم ابتسامة على وجهها: ال ابدا. ا بس اللي افتكرت حاجة كدة ضايقتين.   حياة يف حماولة 

ا مل تقتنع بكالمها: طب خالص ا مش هضغط علي كي عشان تقوليلي اللي جواكي بس يف مرمي بشك حيث بدت ا
  اي حلظة حتسي فيها انك حمتاجة حلد تتكلمي معاه هتالقيين موجودة. صحيح ا اصغر منك، بس اكيد هفيدك.

بتسماة مصطنعة: اكيد طبعا  مريومة لو فيه حاجة هقوهلالك على طول   حياة 

ريت. ريت  حياة    مرمي: 

***  

ن يقف مع أخيه وعمته اليت ترتدي جلباب أسود كباقي نساء الصعيد وجبوارها ابنتها يف فيال يوسف جالل الذي كا

ذات السبعة عشر عاما و بعينيها العسلية وشعرها االسود الغجري املموج وهي ترتدي على النقيض بلوزة ضيقة محراء 
ا تعلو تنورة قصرية ذات الوان زاهية عديدة، وجه وليد سؤاله ليوسف متجا هال كل حماوالت هدى ابنة عمته فاقع لو

ترى  يوسف، هتقعد كتري يف البلد؟   للفت انتباهه اليها: و

  يوسف: ال مش كتري ان شاء هللا. هية كلها يومني هقضي فيهم املصلحة اللي قلتلك عليها وارجع على طول.

ول دي جتعدلك يومني وترجع مع فقالت هادية عمتهما بلهجتها الصعيدية منتهزة الفرصة: طب ما تيجي انت كمان 
  اخوك.



 

  

43 

 

 غريبة يف عاملك  

 

المر: اه والنيب  وليد، تعاىل  لطبع مل يبال  فقالت هدى بلهفة بلهجة قاهرية قد تعلمتها فقط الرضاء وليد الذي 

، انت اديلك زمان مش بتيجي البلد وفيه حاجات كتري عاوزة اوريهالك.   معا

  ية، اصل مش هينفع ا ويوسف نسيب الشركة يف نفس الوقت.وليد معتذرا بتهذيب: معلش بقا . خليها املرة اجلا

  هدى: طب هتيجي امىت؟

  وليد: قريب ان شاء هللا. مبجرد ان يوسف خيلص املصلحة بتاعته اكيد هنيجي احنا االتنني.

ا بعض الشك: مصلحة ايه  ولدي اللي عم تتحدتوا عنيها؟   هادية وقد انتا

ت يف صمت وريبة مث قال يوسف لعمته: خري  عميت . اكيد هتعرفيها ان شاء هللا فتبادل كل من يوسف و وليد النظرا

  بس ملا اجتمع مع اعمامي االول.

***  

  : انت بتجول ايه  يوسف؟       

كان هذا الصوت الغاضب هو صوت احد عمي يوسف وامسه حسني وكان أكربهم وهو كما يسمونه"كبري العيلة" وقد 

لخرب الذي أعلنه يوسف ،اما عن هادية وأخيها االصغر فقد صدمهما اخلرب لدرجة منعتهما من هب واقفا فور مساعه ل

  التعليق.

ويوسف وقد كان جيلس بكل هدوء حيث توقع ردة الفعل هذه: بقول اللي مسعته  عمي . ا كتبت كتايب على حفيدة 
  عبدالرءوف الكامل.

  حسني: وكمان بتكررها جدامي وانت مش مكسوف؟

  ف: واتكسف ليه  عمي ؟ ا ال عملت حاجة عيب وال حرام.يوس

. م يناسبو سبت الناس اللي رفضوا ا   حسني: بس اجتوزت بنت الراجل اللي رفض انه يتجوز عمتك، 
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يوسف: الراجل دة مات خالص  عمي . وا مش هاخد بنته بذنبه، وكمان املسألة دي انتهت من زمان، وما تنساش 

  ف الكامل دلوقت بقا شريكي ومن قبل كان شريك ابو هللا يرمحه والعداوة اللي بيننا انتهت من زمان .ان عبدالرءو 

فنظر حسني اىل هادية وسأهلا: وانيت ايه رأيك  هادية يف الكالم اللي بيجوله ولد اخوكي؟  ترى موافجة ع اجلوازة 
  دي؟

عمي. بس ا ما كنتش جيت هنا عشان اخد موافقة حد. ا فسبقها يوسف قبل ان تنطق بكلمة واحدة: ا اسف  

خالص زي ما قلتلكم كتبت الكتاب. ا بس جيت عشان كنت عشمان ان الفرح يتم هنا يف البلد وسط عيليت واهلي 
مع ان كان قدامي اين اعمله يف اكرب فندق يف القاهرة بس ا فضلت انكم الزم تشاركوين فرحيت لكن لو مش موافقني 

  يبقا خالص .

دته هادية: يوسف! استنا  ولدي. ودي معجولة برديك  حية الباب  ض يوسف مستعدا للرحيل وقبل ان يتوجه  و

  ان يكون اهلك موجودين وانت تعمل فرحك بعيد عنيهم؟

  يلة الكامل .يوسف:  عميت انتو اللي مصرين تعيشوا يف املاضي ومش راضيني تنسوا العداء القدمي اللي بينكم وبني ع

ا.   هادية: فرحك  ولدي الزم يتعمل هنا ويكون اكرب فرح اتعمل يف البلد كال

  حسني: انيت بتجويل ايه  هادية؟!

هادية بنربة خاصة مل يفهمها غريها: جبول اللي الزم حيصل  خوي. دة فرح ولد زينة الشباب اللي كلنا كنا بنتمناه ، 

  بجا زينة البنتة والزم نشيلها يف العني وع الراس كمان.وعروسته ايل هوة اختارها هت

ا اتربت يف ارو يعين ال تعرف عاداتنا وال جتاليد ومش بعيد   مث وجهت حديثها ليوسف: بس ا مسعت  ولدي ا
للنجليزي يبجا ازاي هتجدر تعيش معاها؟   كمان تكون برتطم 

ا حمجبة ومتدينة. يوسف بثقة: ال من الناحية دي اطمين  عميت.  مرمي بتتكلم عريب زينا وميكن احسن كمان، دة غري ا
  اما موضوع عادتنا وتقاليد دة فأكيد شوية بشوية هتتعود عليه.
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رب؟ مش  ا مش هتحن ألصلها وتعمل زي ما ابوها عمل يف السابج وتسيبك و حسني: وانت تدرى منني جبا ا

  بيجولو العرج دساس؟

ا تفكر يف حاجة زي دي .واال اقسم  يوسف: ال  عمي . هية مش ممكن تعمل كدة. وا اصال مش هسمحلها ا
ويها فيها   اخرها عندي حفرة ا

  حسني: طب ليه؟ ما من االول  ولدي تسيبك منيه املوضوع الواعر دة.

ين . وكمان ا اديت كلمة  يوسف: لألسف مش هينفع  عمي، ا خالص مشيت خطوة فيه ومستحيل ارجعها 
  جلدها ويستحيل اطلع صغري ادامه، بس انتو ادعويل بس

  حسني مستسلما: هييه هنجول ايه جبا بعد كدة؟ ربنا يتمملك على خري  ولدي؟ و ترى نويت تعمل الفرح ميىت؟

  يوسف: ان شاء هللا بعد شهر

  حسني: طيب على خرية هللا. والف مربوك  ولدي

فحه يوسف وكذلك فعل عمه االصغر سليمان وهادية اليت كانت تقول يف نفسها وابتسامة مث مد يده للتهنئة فصا
بنت محدي الكامل.   صفراء ترتسم على شفتيها: اخريا  محدي جه الوجت اللي راح اخد بتاري منيك. صربك عليا 

  

  

***  
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  : سابعال الفصل

  *ما سر اهتمامه؟*

د جدها جيلس أمام طاولة يف احلديقة يتناول فنجا من القهوة يتأمل يف عادت مرمي اىل الفيال يف وقت الغروب لتج
منظر الشمس وهي راحلة وكأنه يشبهها بعمره الذي على وشك االنتهاء. وقفت مرمي للحظات تنظر اىل جدها من 

ي الذهاب اىل بعيد يف حزن فهي حقا ختشى أن تفقده وال تتصور العامل من دونه خاصة بعد وفاة أبيها.كانت مرمي تنو 
مالته ولكنها عدلت عن ذلك وقررت الذهاب اليه: السالم عليكم   غرفتها مباشرة دون ان تقطع على جدها 

قالتها مرمي بصوت مرح وهي حتيط رقبة جدها بيديها وتضع قبلة حنونة على خده ،فابتسم عبدالرءوف وهو يرد: 

  ه يف االمتحان؟وعليكم السالم. محدهللا على سالمتك  مرمي. عمليت اي

وية ان شاء هللا مش  أجابت مرمي وهي جتلس على كرسي أمامه يف نشاط: احلمد   جدو. زي اللي قبله. أ 
وية بقا  سيدي اين  اما اشتغل معيدة  اما افتح سنرت مالبس. وطبعا توفريا لفلوس  هجيب اقل من امتياز، اصلي 

  ل.جدو حبييب أ بقول ان معيدة أفض

فتبسم جدها ضاحكا. فهي الوحيدة اليت كانت قادرة على اسعاده بشىت الطرق:  بنت  بكاشة انيت عارفة ان كل 

اللي انيت عاوزاه هعمله سواء كدة او كدة وما تنسيش كمان انك هتبقي مراة يوسف جالل يعين حتة سنرت صغري زي 
  اللي بتتكلمي عليه أكيد مش هيكون كتري عليكي.

البتسامة من مالمح مرمي عندما تذكرت هذا االمر الواقع الذي مل تستطع تغيريه. انتشلها صوت جدها من هذا هربت ا

احلزن الذي سيطر عليها فجأة والذي قد الحظه عبدالرءوف ولكنه قد تعمد جتاهله: على فكرة  مرمي اعملي 
  حسابك اننا هنسافر البلد االسبوع اجلاي.

  فامهة  جدو، ليه يعين؟ هو حصل حاجة؟ مرمي مندهشة: البلد! مش
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جل الكالم يف املوضوع دة معاكي حلد ما  عبدالرءوف: ال. مفيش حاجة حصلت، احلقيقة ا و يوسف اتفقنا اننا 

ت.   ختلصي امتحا

ان  جذب ذكر اسم يوسف انتباه مرمي، فامسه دائما كما تعتقد مرتبط بوقوع مصيبة هلا، استطرد عبدالرءوف حديثه بعد
حصل منها على االهتمام الذي كان يريده: يوسف اقرتح عليا اننا نعمل الفرح يف البلد وا وافقت ألن حاجة زي كدة 

  هرتد اعتبار يف البلد بعد اللي عمله محدي هللا يرمحه وخصوصا انه هيبان ألهل البلد كلهم ان مها اللي طلبوا النسب.

جدوا ازاي يعين؟ ا وية اتفق مع بيويت سنرت معروف  مرمي بضيق: بس  لسة اصال مش اخرتت الفستان وكمان كنت 
وية أختارها.   هنا اصحايب قالوا عليه كويس دة غري القاعة اللي كنت 

لنسبة للبيويت سنرت قوليلنا  عبدالرءوف: كل دة سهل ترتيبه ،الفستان وقدامك اسبوع كامل تقدري ختتاريه فيه، اما 
نتفق مع صاحبه عشان يبعتلنا على البلد فريق عمل من عنده يوم الفرح. وخبصوص القاعة فأعتقد على امسه واحنا ه

  ان ملهاش لزوم وهيعجبك اوي شكل الفرح على الطريقة الصعيدي. قليت ايه بقا؟

بتسامة مريرة: وهو انت  جدو خليتلي حاجة اقدر اقوهلا؟ وال انت هتقبل مين اي اعرتاض؟   مرمي 

عبدالرءوف حبنان:  مرمي  بنيت ا عاوزك تثقي متاما اين عمري ما هعمل حاجة اال وفيها مصلحتك، واين  نظر اليها
لو كنت شاكك ان يوسف مش هيقدر يسعدك ا عمري ما كنت هفكر ابدا اين اجوزك ليه. وانيت هتتأكدي من دة 

  بنفسك بعد جوازكم.

جدو ريت    ؟فقالت مرمي دون اقتناع بداخلها: 

***  

يف احدى احملالت الشهرية لبيع فساتني الزفاف كانت تتجول مرمي مع صديقتها حياة الختيار فستان مناسب لرتتديه  
ليلة الفرح ،فقالت حياة بتأفف: وبعدين معاكي  مرمي؟ انيت كدة مش هتتجوزي ال األسبوع اجلاي وال حىت السنة 

  ي حاجة.اجلاية،دة خامس حمل ندخله وانيت ما يعجبكيش ا

  مرمي: ربنا يسمع منك  حياة واجلوازة دي مش تتم اصال.
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ا: ا حاسة بيكي  مرمي. بس مني عارف مش ممكن يوسف دة يطلع فعال انسان   حياة وهي تتأمل حلزن أعز صديقا

ين؟   كويس ويقدر يسعدك اكرت من اي حد 

بيعمل معا ايه؟ على طول كلمته هية اللي ماشية ومش مرمي: انيت بتقويل ايه بس  حياة؟ انيت مش شايفة من أوهلا 
لك بقا ملا ابقا عايشة  ي نقاش او اعرتاض على قراراته. اذا كان بيعمل كدة وا لسة قاعدة مع جدو فما  بيقبل 

  معاه حتت سقف واحد؟

ا م ش هتقوله غري طيب مث عادت اليها روح التحدي وهي تكمل: لكن لو كان هو فاكر انه هيتجوز واحدة علنيا
وية ابقا أمينة لسي يوسف زي امينة لسي السيد.   وحاضر يبقا غلطان.ألن ا بقا مش 

وية على ايه  بنت محدي الكامل؟   حياة: ربنا يسرت . انيت 

.   مرمي بغموض: وال حاجة .املهم بقا طبعا انيت هتسافري معا

  حياة: ال طبعا مش هينفع.  وماما مش هيوافقوا.

متعاض: ليه بس . هو انيت مش ليكي اهل عايشني هناك؟   مرمي 

حياة: اه طبعا، ا كل اهل  هناك ،بس مش هينفع اقعد عند حد منهم ألن كل عيلة فيها شباب ، وطبعا  مش 

  هيقبل بكدة.

كي مش مرمي: طب مانيت ممكن تقعدي معا ا وجدو يف الفيال وانيت عارفة ان ا وجدو هنبقا لو  . وأكيد طبعا  حد
  هيخاف عليكي من جدو يعين

  حياة: مش عارفة بقا  مرمي.

مرمي بتوسل: ارجوكي  حياة، ا معرفش اي حد هناك ، وكفاية عليا ان ماما مش هتحضر الفرح، وانيت عارفة ان مش 
  بنفسي.ليا اصحاب غريك. بليز حاويل تقنعي عمو وا كمان هاجي معاكي واحاول اقنعهم 
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دأ من احساس اخلوف الذي شعرت به قد انتاب مرمي: حاضر  مرمي ، ا هحاول  فاحتضنتها حياة وهي حتاول ان 

  معاهم . وان شاء هللا هيوافقوا ،وما ختافيش كدة بقا. ان شاء هللا هيتعملك امجل فرح يف الدنيا .وربنا يسعدك  قمر.

***  

ب داخلي بينهما .كان يراجع بعض االوراق مع جلس يوسف على طاولة يف حجرة جبوار  مكتبه تتصل به عن طريق 
رهاق: ايه  بين؟ مش كفاية كدة ؟   اخيه وليد حىت انتهيا فقال يوسف 

  وليد مازحا:هللا! مالك  عريس؟ انت تعبت ؟ حتب نلغي اجلوازة دي وال ايه؟

يل مشغول شوية بين. ا فعال    .يوسف بضيق: ما تلم نفسك 

هتمام: خري  صاحيب؟! ما ترمي محولك عليا.   وليد 

ا بتدبر  ربت يوسف على كتف أخيه: مش عارف  أخي موافقة عمتك على اجلوازة دي بسهولة كدة حسستين ا

ا صممت ان ليلة الدخلة تتم يف البيت الكبري بعد  حاجة وكل ما ميعاد الفرح بيقرب كل ما قلقي بيزيد. وخصوصا ا
ين. ما جهزت   فيليت اللي هناك، وطبعا ما قدرتش اعرتض احسن حتصل مشكلة 

عم يعين هتعمل ايه يعين؟ سيبك سيبك وال هتقدر على اي حاجة. ما ختافش وراك رجالة  صاحيب.   وليد مطمئنا: 

  يوسف: ربنا يعدي الفرح دة على خري

، وبكرة تقول وليد قاهلا، بس يبقا ادعيلي أحصلك يف  وليد: ان شاء هللا ربنا هيتمم خبري وتكون ليلة من أمجل الليايل
  مجعتها

  يوسف بشك: هللا هللا. أول مرة يعين أشوفك مستعجل كدة. انت نويت وال ايه؟

  وليد: يعين تقدر تقول كدة اين بدأت أفكر.

  يوسف مازحا: طب نقول بركاتك  ست هدى؟
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ض من كرسيه: يوسف ا قلتلك ا اخيت وبس  تغريت مالمح وليد فجأة و قبل كدة ان عمري ما هفكر يف هدى غري ا

  ،لكن اكرت من كدة ال.

حية وليد ووضع ذراعه األمين حول كتفه: طب  سيدي ما تزعلش اوي كدة. انت عارف ان  وقف يوسف وتوجه 
لدنيا كلها حىت لو هعادي عشانك كل أهلي، بس قويل بقا هي مني سعيدة احلظ دي؟   سعادتك عندي 

  د: اكيد هييجي الوقت املناسب وتعرفهاولي

يوسف: طيب ما تقويل دلوقت وا اروح اخطبهالك حاال. ومني عارف مش ميكن نتجوز يف ليلة واحدة. واهو يبقا 
  توفري بردو.

ابتسم وليد لدعابة أخيه مث قال: ال  سيدي ا مش مستعجل، خصوصا يف موضوع زي دة، وغري اين اصال مش 

  ممكن يكون ايه؟ عارف رأيها هي

يوسف بثقة زائدة:  عم املهم انت تكون متأكد انك عاوزها، أما رأيها هي فمش مهم .الن مفتكرش اصال ان فيه 
  واحدة عاقلة تقدر ترفض شاب زيك.

  وليد: ليه يعين؟

  يرسف: انت مش عارف انت مني وابن مني وال ايه؟

عاوزة ومش بسمح ان حد يقويل ال. لكن املوضوع دة  وليد: شوف  عم يوسف . ا صحيح بعمل كل اللي ا
لرضا من الطرفني  صاحيب.وال ايه؟   لذات الزم يتم 

  فرد يوسف بنربة حزينة جنح يف اخفائها عن وليد: معاك حق  صاحيب.

لال بينا   وليد: طب 

  يوسف:على فني؟

وي تتعشى وال ايه. واوعى تقويل انك    وي تسهر برة؟وليد: هنروح  عم، مش 
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  يوسف: ال سيدي. ا معزوم النهاردة على العشا عند عبدالرءوف الكامل.

  وليد مازحا: ايوة  سيدي بقا.مني قدك؟ هتتعشا مع العروسة.

  ففتح يوسف كفه فاردا اصابعه اخلمس يف وجه وليد: هللا اكرب. مخسة ومخيسة. اهو نقكم دة هو اللي مضيعنا.

لال مع السالمة.وليد ضاحكا: خالص خالص    عم. هللا يسهلك، 

.   يوسف: طب ما تيجي معا

وليد: وابقا عزول؟ ال  كبري مش موافق. وكمان الدعوة موجهة ليك انت. أما ا بقا فخالص أخدت على أكل أم 
  ابراهيم 

حر. لال سالم بقا عشان مش عاوز أ   يوسف: ماشي ، 

  وليد: أوك. سالم  صاحيب.

***  

جتمع يوسف مع مرمي وجدها على طاولة الطعام الذي كانوا يتناولونه يف صمت، وكان عبدالرءوف ينقل نظره لفعل ا

بني االثنني حيث كان يوسف جيلس على ميينه ومرمي على يساره. قرر عبدالرءوف أن يفتح جماال للحديث بينهما فقال 
  وسف.مرمي نزلت النهاردة واختارت فستان الفرح .ليوسف دون أن يرفع نظره عن الطبق الذي أمامه: على فكرة  ي

  فتصنع يوسف الفرحة وهو ينظر اىل مرمي: جبد! طب مجيل جدا.وان شاء هللا نويتوا تسافروا امىت؟

  عبدالرءوف: على حسب ما مرمي جتهز. ايه رأيك  مرمي؟

ا: أ ا وانفعاال  جاهزة يف أي وقت  جدو بس لسة فأجابت مرمي وهي مغتاظة من نظرات يوسف املراقبة لكل حركا
  ملا أشوف رد حياة.

  يوسف: حياة! مش دي صاحبتك اللي كانت يف حفلة كتب الكتاب؟
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  مرمي: أيوة

خدي االذن منها؟ ملوضوع؟ وال انيت مستنية    يوسف: طب وهية ايه عالقتها 

ا تريد أن ترسل من خالهلا ش رارات حترقه: ال. حضرتك ا مستنية ردها اشتعلت وجنتا مرمي غضبا والتمعت عيناها وكأ

.   عشان احتمال تسافر معا

ظهر على وجه يوسف الفضول الذي مل ترد مرمي أن ترضيه ،ولكن قد توىل عبدالرءوف االمر فقال موضحا ليوسف مما 

ا ما تعرفش حد يف الب لد ،فعرضت على أزعج مرمي كثريا: أصل  سيدي .حياة دي تبقا أعز صاحبة عند مرمي. ومبا ا
. ماهي بنت حممود  ا لوحدها وخصوصا ان اهل حياة اصال من البلد عند ا تسافر معاها عشان ما حتسش ا حياة ا

  البدري،مانت عارفه.

ت عندي يف الشركة؟   يوسف مستفهما: دة مدير احلسا

  فرد عبدالرءوف مؤكدا: أيوة هو دة.

  لى ميعاد الفرح؟فسأل يوسف مرمي: هوة انيت مش قليت ملامتك ع

لنيابة عنها: لألسف.اعتذرت. ا مل تستطع الرد.وكالعادة قد أجاب عبدالرءوف    صدمها السؤال لدرجة أ

لدموع حترق عينيها ولكنها خشيت أن يراها يوسف فقالت وهي تضع امللعقة اليت يف يدها على الطاولة  شعرت مرمي 

بتا بقدر استطاعتها: احلمد   . عن اذنكم، ا هستناكم يف الصالون. بصوت جعلته يبدو 

. خديين  ض هو االخر وهو يقول: احلمد  ضت من كرسيها حماولة اهلروب ولكنه قد ضن عليها بذلك .حيث  و

  معاكي .أ كمان شبعت.

: وا  كادت مرمي ان تقتله يف تلك اللحظة بلهيب عينيها ،ولكنه مل يلحظ ذلك بل انشغل مع عبد الرءوف الذي قال
كمان شبعت ،روحي  مرمي قويل الم شهد جتيبلنا القهوة يف الصالون عقبال ما نلعب أ ويوسف دور شطرنج. جاهز 

   بطل؟
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  أمسك يوسف بيد عبدالرءوف يساعده على النهوض واالبتسامة تعلو وجهه وهو يقول: أ داميا جاهز.

لفعل جلس ثالثتهم يف حجرة الصالون ،يوسف وعبدالر  ءوف يلعبان الشطرنج ومرمي جتلس جبوار جدها تتابع بصمت و

ا بذكاء يوسف يف اللعب. ظلوا هكذا فرتة من الزمن عندما عال صوت اهلاتف يف  و تركيز ومل تستطع اخفاء اعجا
القاعة اخلارجية فقامت مرمي لتجيب عليه، وغابت بعض الوقت ،وعندما عادت بدا التغيري واضحا على مالحمها،فقد  

هتمام: فيه ايه؟ مني ايل كان على ك ان احلزن يبدو جليا يف نظرات عينيها، وكان يوسف أول من الحظ ذلك. فسأهلا 
  التليفون؟

ها مصمم ان مش هينفع تسافر معا لوحدها وكمان  فردت مرمي وهي متنع دموعها من السقوط: حياة قالت ان 

  مش هينفع تبات بعيد عنهم.

   حفيدته: طب ما تزعليش  حبيبيت .انيت عارفة ان يصعب عليا اشوفك زعالنة كدةفقال عبدالرءوف مهد

لبكاء:  جدو امشعىن ا اللي مكتوب عليا اين اعمل فرحي ومش يكون جنيب اي حد من  ا  مرمي وقد اختنق صو

  الناس اللي حببهم

لبكاء ،فأخذ  ففتح عبد الرءوف هلا ذراعيه وقد اسرعت على الفور لتليب دعوته حيث ارمتت يف حضنه وهي جتهش 
  عبدالرءوف ميسح على رأسها وهو يقول: وهو ا مش كفاية  مرمي؟

مرمي: ربنا خيليك ليا  جدو. بس  وربنا اختاره ودي مقدرش اعرتض عليها. اما بقا ماما ليه ترفض حتضر فرحي؟ كل 
ا دة يعين عشان ا رفضت اعيش يف نفس العامل اللي هي ة عايشة فيه؟ حىت صاحبيت الوحيدة .أهلها مش موافقني ا

؟   تبقا معا

ا، أما يوسف فألول مرة بدا أنه يتعاطف معها ، وقد اجتاحته رغبة شديدة  وقد غلبتها الدموع مرة أخرى فأجلمت لسا
ألمان ، ولكنه قد قاوم تلك الرغبة ألنه يعلم ردة الفعل ا خذها يف حضنه ليشعرها  ليت تنتظره، وقد فكر قليال ألن 

دوء وهو ينهض مستعدا للذهاب: خالص  مرمي ، سيبيلي املوضوع دة وا  يف االمر اىل أن توصل للحل أخريا فقال 
  هحله.
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وجهت عينيها اليت أغرقتها الدموع بوجهها الشاحب اليه وهي ال تدري أتصدقه أم ال؟ وهل هذا االهتمام الذي يبدو 

  مام حقيقي أم انه من وحي خياهلا؟على وجهه هو اهت

  قال يوسف متوجها اىل اخلارج: عن اذنكم .

بين.   فرد عليه عبد الرءوف بصوت ضعيف وقلب يعتصر حلزن حفيدته: مع السالمة 

***  

ما اىل سوهاج وقد أخرب عبدالرءوف حفيدته أنه  لسيارة اليت تتوجه  جلست حياة جبوار مرمي يف الكرسي اخللفي 

ما يف املساء بعد أن ينهي بعض األعمال وقد أبلغها انه قد أعلم اخلدم يف فيلته بسوهاج مبوعد وصوهلما سيلحقه
لغة ممسكة بيد صديقتها بقوة: ما تعرفيش  حياة اد  نتظارمها، قالت مرمي حلياة وهي تشعر بسعادة  وسيكون اجلميع 

، بصراحة تغيري جذري ما كنتش متوقعاه.ايه فرحت اوي ملا اتصليت بيا وقوليت ان عمو وافق انك    تسافري معا

  فسألتها حياة وقد علت الدهشة وجهها: ما كنتيش متوقعاه؟! ليه ؟ هو يوسف ما كنش قالك؟

ملوضوع؟   مل تقل دهشة مرمي عن حياة فسألتها: يوسف؟! طب ويوسف ايه عالقته 

ين أح ضر الفرح، دة كمان عطى لبا أجازة أسبوع عشان يكون حياة: ازاي بقا؟ ما هو اللي اقنع  انه يسمحلي 

ت لوحدي بعيدة عنهم. وطبعا  ما صدق النه  هو وماما وأخوية كرمي معا يف البلد، و مش هيكون فيه داعي اين ا
ملرة، وا كمان انتهزت الفرصة واحتايلت  على  بقاله اكرت من مخس سنني تقريبا مش نزل البلد، فقال اهي فرصة 

  حلد ما مسحلي اين اسافر معاكي يف عربيتك

  مرمي: معقولة؟! غريبة يعين!

لضيق: اخص عليكي  مرمي، بقا غريبة يعين اين اسافر معاكي يف عربيتك؟!   حياة وهي حتاول التظاهر 

هو مش بيفوت أي مرمي: ال  حبيبيت طبعا، أ اقصد ان موقف يوسف هو اللي غريب، ايه اللي خيليه يعمل كدة ، و 

  فرصة عشان يضايقين فيها.
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ااا. يبقا شكله كدة وقع  معلم.   حياة مداعبة صديفتها: او

اااه. دانيت علنياتك اوي، مش يوسف جالل  ماما، هو عمره ما هيعمل كدة اال لو كان ليه مصلحة من وراه.   مرمي: 

  حياة:  شيخة حرام عليكي. وهللا شكلك ظاملاه.

  اه! مش بقول انك علنياتك؟ وبكرة تقويل ان مرمي قالت.مرمي: ظامل

  

  

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

56 

 

 غريبة يف عاملك  

 

  : ثامنال الفصل

  *أ مالذك*

كان عبدالرءوف الكامل جيلس أمام مكتب يوسف الذي جلس خلف مكتبه ويستمع اىل عبدالرءوف وهو يشكره: 
بين يبني أد ايه انت انسان أصيل وخيليين متأكد أكرت ان ا   ختياري كان يف حملهاللي عملته دة 

  فرد يوسف مبتسما: املوضوع ما يستاهلش كل دة  عمي.

كان عبدالرءوف قد بدأ يعتاد على لقب عمي من يوسف بعد كتب كتابه على مرمي فكان هذا هو اللقب الوحيد الذي 

ا بعض احلزن: ال  بين يستاهل . انت ما  تعرفش مدى ارتباط يتناسب مع الوضع اجلديد، فقال عبد الرءوف بنربة 
مرمي بصاحبتها حياة . هي تقريبا أول واحدة تتعرف عليها من أول ما جات مصر وخصوصا بعد ما فشلت حماواليت يف 

ا يوم  التقريب بينها وبني عمتها. معرفتها حبياة فرقت معاها كتري أوي وخصوصا ان البنت فعال كويسة وحمرتمة وكان غيا
ثر كتري على م   رمي.الفرح ممكن 

  قال يوسف حماوال تغيري دفة احلديث: املهم. مها خالص سافروا؟

ا تكلمين أول ما توصل. م قربوا يوصلوا . ا طلبت من مرمي ا   عبدالرءوف: أه وزما

  يوسف: طب وحضرتك؟ هتسافر امىت؟

  .عبدالرءوف: ا هخرج من عندك وأطلع ع املستشفى هقابل الدكتور مجال وبعدين هسافر على طول

  يوسف بقلق: انت نويت خالص؟

لك منها.   عبدالرءوف: بعد الفرح على طول ان شاء هللا وأول ما اطمن على مرمي. أرجوك  يوسف خلي 

  فوضع يوسف يده على كف عبدالرءوف ليطمئنه وهو يقول: ما تقلقش . بس انت لسة مصر ع املوضوع دة؟
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الوحيد اللي أدامي عشان أبقا مطمن على مرمي وكمان على وردة فهم عبدالرءوف ما يرمي اليه يوسف فقال: دة احلل 

عمتها. انت عارف اين لو سبت االمور زي ما هية عامية كدة مش بعيد أرجع واالقي كل حاجة خربت . وكمال بقا 
  يعمل ما بداله.

  يوسف: اللي تشوفه.

  يف تلك اللحظة مسع االثنان طرقا على الباب فقال يوسف: ادخل

قد ابتسم  فور رؤيته لعبدالرءوف: أ أسف كنت فاكرك لوحدك. ازيك  عبد الرءوف بيه.هبقا أجيلك دخل وليد و 
  بعدين بقا  يوسف.

حية الباب أوقفه صوت يوسف: استىن  وليد. مفيش حد غريب . تقدر تقول اللي  وقبل أن يتوجه مرة أخرى 

  عندك.

مش مسا: جرى ايه     هندس؟ مش عاوز تقعد معا وال ايه؟فقال عبد الرءوف لوليد 

  فقال وليد حمرجا:  خرب. ودي معقولة بردو؟ ا قلت انكم ممكن تكونوا بتتكلموا يف موضوع مهم وال حاجة.

  عبدالرءوف: ال  سيدي، أ خالص كنت ماشي.

  وليد ضاحكا: ليه بس؟ هو زي ما بيقولوا وال ايه. اذا حضرت الشياطني يعين؟

بين. ربنا يبارك فيكم. ا فعال كنت ماشي دلوقت عشان عندي عبدالرءوف و  هو ينهض من كرسيه: ما تقولش كدة 
  شوية مشاوير وبعديها سفر للبلد. أستأذن أ بقا دلوقت واسيبكم تكملوا شغلكم.

ض عبدالرءوف من كرسيه وكذلك فعل يوسف الذي كان يستعد ملصافحته وتوديعه وهو يقول: أوك، بس ما ت نساش و

  تبقا تتصل بيا وتطمين.

ملكتب،  فأوميء عبدالرءوف برأسه موافقا مث غادر املكان . وعندما اطمأن يوسف أنه أصبح هو وأخوه وليد وحدمها 
سي وليد؟   جلس يوسف على كرسيه ونظر اىل أخيه مستفسرا: خري 
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ت.مع انك عارف كويس احنا اد ايه وليد: ا مسعت انك اديت أجازة اسبوع الستاذ حممود البدري مدير احلسا

  حمتاجينه يف الفرتة دي.

  يوسف: معلش  وليد خلي مدحت حيل حمله االسبوع دة.

  وليد بقلق: ماشي. بس ممكن اعرف ايه السبب؟ يعين هو عنده ظروف للدرجادي تستدعي االجازة دي؟

  يوسف: ال  سيدي. ا عطيته االجازة عشان خاطر بنته.

  اة! ماهلا.وليد بلهفة: حي

الحظ يوسف مدى اهتمام أخيه وهلفته وقرر أن يسجل ذلك يف ذاكرته، مث أجاب وليد متعمدا ان يبدي عدم اهتمامه: 

ملهاش  سيدي، كل ما يف األمر ان مرمي كانت عاوزة حياة حتضر معاها الفرح والن ابوها عمره ما كان هريافق انه 
اجازة اسبوع ،و سيدي اهي مرة من نفسه.مانت عارف ان اديله كتري  يسيب بنته تسافر لوحدها فاديتله هو كمان

  مش بياخد اجازات.

بتسامة ودون ان يدري فلت منه السؤال: يعين حياة دلوقت يف البلد؟   وليد 

  فقال يوسف وهو حياول أن يكتم ضحكته: اه  سيدي. ليه كنت عاوزها يف حاجة؟

  ذي أوقع نفسه فيه: هه،الالال. أ بس كنت بسأل احنا امىت هنسافر؟أفاق وليد من شروده وعلم مدى اخلطأ ال

المر: هنسافر فني وليه؟   يوسف متصنعا جهله 

  وليد: جرى ايه  عم يوسف؟ البلد طبعا. هو انت مش عندك فرح هتجهزله وال ايه؟

لواجب. وانت كمان لو شايف  ان مش وراك شغل مهم يوسف: ا مش هروح غري يوم احلنة . واعمامك هيقوموا 
  ممكن تسافر من النهاردة ع االقل تكون متابع معاهم وا اكون مطمن.

  فهب وليد واقفا: طب عن اذنك بقا.

  يوسف: على فني؟
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  وليد: ع البلد طبعا.هو انت غريت رأيك وال ايه؟

جلديد.   يوسف: ال  كبري. بس يبقا طمين ملا توصل وبلغين 

  سالم  bossوليد وهو يغادر: اوك  

  يوسف: سالم. 

  وبعد مغادرة وليد قال يوسف حمد نفسه بصوت عال نسبيا وهويبتسم: ربنا يسعدك  صاحيب.

***  

لصعيد كانت مرمي تقف مع صديقتها حياة يف الصالون الستقبال ضيوفها وهن هادية  يف فيال عبدالرءوف الكامل 

  ها ملصافحة هادية : أهال وسهال. ازي حضرتكوزوجيت أخويها وابنتها هدى فقالت مرمي وهي متد يد

ا : اهال بيكي   صافحتهاهادية وهي تدقق النظر اليها من قمة رأسها اىل أمخص قدميها وهي تقول هلا من بني أسنا
  بنييت. نوريت البلد. ا هادية عمة يوسف ودي سعاد مراة أخوي حسني والتانية مجيلة مراة أخوي سليمان

ن ومل تغادر االبتسامة وجهها ،وعندما وصلت اىل هدى بدأت هادية يف تقدمي ابنتها وهي تقول صافحت مرمي اال مرأ

  بتفاخر: ودي جبا بنيت هدى واللي ان شاء هللا هتبجا سلفتك.

ا العدائي وهي تقول بعدم فهم: سلفيت؟!   صافحت مرمي الفتاة وقد ملست منها نفس موقف والد

  ن زمان وهية مكتوبة على اسم ولد خاهلا وليد، وبعد ما ختلص عالمها هنزفهم طوايل.هادية موضحة: ايوة، اصلها م

  مرمي: اااه. الف مربوك وربنا يتمم خبري.

دئة األمور بني االثنتني فسألت مرمي بعد أن عادت من اخلارج حيث ذهبت لتطلب هلم بعض  حاولت مجيلة 
ت: اال جوليلي  بنييت .هية فني عمتك؟  ا تكون جنبك دلوجيت؟املشرو   مش املفروض ا
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فردت مرمي بتوتر: هية هتوصل ان شاء هللا بعد يومني. اصلها مشغولة شوية. وكمان ا معا حياة مش بتسيبين خالص 

ا. أكيد اول ما هتفضي  ها ومامتها.وعميت بقا ربنا يكون يف عو تقريبا،غري ساعة او اتنني بس عشان تروح تشوف 
  هتيجي.

  ية: صحيح، ع االجل عمتك مفيش لوم عليها. اللوم كله على االم اللي سايبة بتها اكدة لوحدها يوم فرحها.هاد

حية  ترقرقت الدموع يف عيون مرمي ومل تستطع الرد،وكالعادة تولت مجيلة مهمة تغيري وجهة احلديث فقالت وهي تنظر 

  حممود البدري؟حياة: اال جوليلي  بنييت ،مش انيت برديك بنت االستاذ 

بتسامة رقيقة: ايوة  طنط   حياة 

  مجيلة: بسم هللا ما شاء هللا.تبارك هللا فيما خلج. وهللا كربيت  حياة وجبييت عروسة زي اجلمر.

ستحياء: متشكرة  طنط.   حياة 

ترى جبا  مرمي انيت  مل يعجب هادية طريقة مجيلة يف تغيري احلديث فأعادت الكرة مرة أخرى يف مضايقة مرمي وسألتها: و
  طالعة حلوة اكدة المك.

حراج: فعال  طنط ا فيا شبه كبري أوي من ماما.   مرمي 

حلالوة برديك. ا عرفت ان ابوكي طلج امك بعد جوازهم  هادية بشماتة واضحة: ع العموم  بنييت ماهي مش 

  جل خاطرها .بتالت سنني. يعين املوضوع ما كنش يستاهل انه يعادي أهله ال

مرمي بصوت هادىء يف حماولة مستميتة لتجنب الشجار معها: ع العموم،دة كان قسمة ونصيب  طنط، واللي حصل 

  حصل. وما حدش يقدر يغريه.

لوقوف: طب  بنييت ، نستأذن احنا جبا ،  م  وقبل ان تبدأ هادية من جديد يف حماولة استفزاز مرمي قالت سعاد وهي 
  اي شيء احنا موجودين، انيت خالص جبييت مننا وأمرك يهمنا.ولو احتجيت 

  هادية بغيظ وهي تنهض بدورها: معلوم، مش هتتجوز زينة شباب عيلة سليم؟
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شكرت مرمي سعاد وصافحت اجلميع وقامت بتوصيلهم حىت البوابة الرئيسية للفيال، وعندما عادت كانت تغلي من 

كي هللا يرمحه  الغضب فالحظت حياة ذلك ،فحاولت التخفيف عن صديقتها: معلش  مرمي، ما تنسيش بردو ان 
ا تعمل كدة واكرت.   رفض انه يتجوزها وفضل مامتك عليها. فعادي ا

مرمي وقد هدأت قليال: عندك حق. واحلمد  اصال اين مش هقعد هنا يف البلد الين كل ما بتيجي عيين يف عني أي حد 

  ح مش ليا بس حىت لو لبا فأ مش هقدر أستحملها.هنا حبس فيها بلوم وعتاب صحي

فربتت حياة على كتفها مواسية: وال يهمك  قمر . الزمن أكيد هينسي ، وخالص انيت جبوازك من يوسف هتمحي كل 
اللي فات والناس مش هتفتكر غري انك مراة يوسف جالل اللي صيته يف البلد هنا وال العمدة نفسه.. وبعدين بقولك 

بقا؟ ا زهقت خالص من احلبسة دي، واديلي كتري ما شفتش البلد ،فايه رأيك لو خنرج ونتمشى شوية ،صدقيين ايه 
  البلد هتعجبك أوي.

  مرمي: اوك، وا موافقة، بس ثواين هستأذن من جدو االول.

قلق: طمنيين  ذهبت مرمي اىل حجرة املكتب حيث كان جدها جيلس ويقرأ يف أحد الكتب سلمت مرمي عليه فسأهلا ب
لذات هادية كان ايه رد فعلها ملا شافتك، معلش بقا سيبتك تقابليهم لوحدك  حبيبيت،عملوا ايه الضيوف معاكي، و

  الن دي عادات وتقاليد احنا مش هنقدر نكسرها.ولو عمتك كانت هنا كانت بقت معاكي يف موقف زي دة.

تزيد من قلقه: وال يهمك  جدو، حفيدتك قدها وقدود.  فقالت مرمي وقد قررت اخفاء احلقيقة عن جدها حىت ال
  والناس بصراحة كانوا كويسني اوي معا وأ كمان حبيتهم أوي.

. طمنتيين. رتياح: طب احلمد    فتنهد عبدالرءوف 

على مرمي: طب بقا  سي جدو،أ كنت جاية عشان استأذنك خنرج أ وحياة شوية،اهو مننا نغري جو وكمان أتعرف 
  البلد ،قلت ايه؟

  عبدالرءوف بقلق: هتخرجوا لوحدكم؟

  مرمي: وفيها ايه  جدو؟ماهي حياة عارفة البلد حتة حتة يعين مش هنتوه.
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  عبدالرءوف: اوك  حبيبيت،بس ما تتأخروش.

  مرمي بسعادة: حاضر  جدو

لفعل خرجت االثنتان وأخذ تتجوالن يف القرية ، وهناك بعض الناس ممن كانوا يتذكرون وقبلت خد جدها مث رحلت، و

م جبمال مرمي ويندهشون فور علمهم حبقيقتها، ظلتا هكذا لوقت طويل حىت  لطبع يبدون مدى اعجا ما و حياة حييو
الشجار  فقالت مرمي بتعب: خالاااص  حياة،ا جبد تعبت وجعت  حل املساء وكانتا تتمشيان مبحازاة ترعة حماطة 

  اوي

لال بينا نروح.فقالت حيا   ة موافقة صديقتها: وا كمان، 

ا سيارة وليد  ومها يف طريقهما عائدتني مسعتا صوت منبه سيارة من جبوارمها، فتوجهت أنظار الفتاتني حنوها لتجدا ا

  الذي قد أوقفها ونزل منها وبعد ان سلم عليهما، سأل: انتوا راحيني فني؟

  لبلد فأجابت مرمي: حياة كانت بتفرجين ع ا

ترى عجبتك؟   توجه نظره اىل حياة اليت كانت تتجنب نظراته خبجل: جبد؟! و

مرمي بفرحة: اه طبعا،عجبتين جدا، ا اصال اول مرة ازور الريف وبصراحة عجبتين شكل اخلضرة واهلدوء وكمان اكرت 

تفاهم بينهم مش موجود يف حاجة عجبتين اد ايه هنا الستات متعاونة جدا مع الرجالة حتس ان فيه نوع خاص من ال
  املدينة.

حياة مؤكدة: دة حقيقي  مرمي. اصال هنا هتالقي املعىن احلقيقي للتعاون واملساواة بني الرجل واملرأة، كل واحد فيهم 

  عارف واجباته قبل حقوقه وبيقوم بيها على أكمل وجه.

ا جعل خداها حيمران خجال ،يف احلقيقة  وعندما اختلست النظر اىل وليد وجدت عينيه ممتألة بنظرات االعجاب مم

كانت تلك هي املرة االوىل اليت يتجاهل فيها أحدهم مرمي جبماهلا الطاغي لينظر اىل فتاة اخرى حىت وان كانت يف مجال 
  حياة الشرقي األخاذ، مما جعل حياة تقول ملرمي بضيق: مرمي! احنا مش هنمشي بقا؟

مشهندس. عن اذنك عشان مش عاوزين نتأخر.فوجهت مرمي اعتذارها لوليد: طب معلش    بقا  
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لعربية بدل ما متشوا كل دة.   وليد: طب ما ممكن أوصلكم 

لرفض: الالالال. مفيش داعي اننا نتعب حضرتك ،وكمان الطريق مش طويل.   فأسرعت حياة 

نيا ذوقيا ا مش ممكن اسيبكم ترجعوا لوحدكم  لثا بقا ودة األهم وليد: اوال مفيش تعب وال حاجة.  يف الوقت دة. 

  ان مرمي هتكون معا دة لو كنيت  سيت خايفة مين يعين.

  حياة: ارجوك ما تفهمنيش غلط. ا ما كنش قصدي.

لال بقا  سيت عشا ما تتأخروش فعال.   وليد: وال يهمك ، حصل خري. 

لطبع ال لسيارة وتوىل وليد  ن يف الكرسي اخللفي  قيادة ،ظلوا هكذا يف صمت اىل ان قال وليد ليفتح ركبت الفتا

جماال للحديث: على فكرة  مرمي. يوسف قايل انه مش هييجي غري يوم احلنة بس ا هنا مكانه، يعين اي حاجة 
  حتتاجيها هتالقيين يف اخلدمة.

  مرمي: متشكرة اوي  وليد.اكيد طبعا، انت زي اخوية الكبري.

  يشرفين.وربنا يتمملكم خبري.وليد موافقا:طبعا دة شيء 

نكس. وعقبالك.   مرمي: 

م السيارة ولكن حياة مل تكن قد الحظت ذلك  حية حياة منذ ركو نظر وليد اىل املرآة أمامه اليت كان قد وجهها 

رب  مرمي، ادعيلي ترضا عليا.   ،فقال وليد بسعادة ظاهرة: 

بتسامة واسعة مبداعبة: هي مني دي  عم وقد فهمت مرمي ما يرمي اليه ولكنها حاولت اال تب دي ذلك فسألته 
  العاشق؟

يل فيها.   وليد بشرود وهو ال يرفع نظره عن املرآة: اللي 

  فغمزت مرمي حلياة وهي تقول لوليد: طب ما تقوهلا  عم جمنون ليلى انت.
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سلوب جاد بعض الشيء: اكيد بدا على وجه حياة الضيق الشديد حيث بدأت تفهم احلوار بني االثنني فقال ولي د 

ا توافق.   هيحصل  مرمي. ويف اسرع وقت ان شاء هللا. بس ادعيلي ا

لشكل دة؟! نونة دي اللي ترفض واحد بيحبها    مرمي: ومني ا

مشهندس.   وفجأة قالت حياة مقاطعة احلوار يف نفاذ صرب وانزعاج: خالص احنا وصلنا، شكرا  

رة لوقت آخر،مث نزلت هي  وشكرته مرمي هي االخرى ودعته اىل الدخول معهما ملقابلة جدها ولكنه اعتذر وأجل الز

  اوال وخلفها اسرعت حياة اال ان اوقفهما صوت وليد الذي اسرع خلفهما وهو ينادي: آنسة حياة

حية حياة: ممكن لو مسحيت ك ؟توقفت االثنتان وادار وجهيهما اليه فقال وليد مرتددا وهو ينظر    لمتني لوحد

لرد نيابة عنها منعا لالحراج: طب ، ا هسبقك  حياة.   ترددت حياة ولكن مرمي أسرعت 

ودخلت مرمي الفيال ، فبادرت حياة بسؤال وليد وقد بدا الغضب يف هلجتها واضحا: نعم؟! ايه املوضوع اللي حضرتك 

؟ ومن امىت اصال وا بيين وبينك أس   رار؟عاوز تكلمين فيه ولوحد

دي شوية! ا اسف لو كنت سببتلك اي ازعاج بس احلقيقة احنا من اول ما اتقابلنا وا حاسس  وليد: طب ممكن 
  انك مش طايقاين ومش عارف ايه السبب. هو ا عملت حاجة تضايقك؟

مشكلتك حياة: حضرتك ما عملتش اي حاجة وا بتعامل معاك طبيعي جدا ، ولو حضرتك شايف غري كدة فيبقا دي 

  انت. وعن اذنك بقا عشان وقفتنا دي ما تنفعش.

ريت  حياة تكون دي احلقيقة فعال.   ومل تنتظر رده بل أسرعت اىل الداخل فقال وليد بتمين: 

***  

جاءت ليلة الزفاف وسط االغاين والزغاريد  وكعادة الصعايدة كان الفرح منفصل العروسة جتلس وحدها مع النساء 
لبساطة والرقة وتزين رأسها طرحة بيضاء اللون يصفقن ويرقصن ب سعادة وكانت مرمي ترتدي فستا أبيضا طويال ميتاز 

ا مجاال ورونقا جعلت كل العيون مأخوذة بذلك  ايضا ، وال تضع على  وجهها سوى بعض ادوات الزينة البسيطة زاد
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خلارج مع اجلمال الذي مل يروا له مثيال من قبل، ويف الناحية االخرى وقف ي وسف ببدلته السوداء األنيقة وجبانبه وليد 

الرجال وقد كان حييي احلفل فرقة املزمار والطبل البلدي وهناك من يرقص على احلصان واجلميع يهىنء العريس ويدعو 
لسعادة والذرية الصاحلة.   له 

لضيوف وقد بدا عليهم االنسجام أما عبد الرءوف الكهل كان جيلس مع حسني وسليمان وكبار العائلتني يف حجرة ا

وي  حيث بدأوا يتناسون اخلالف القدمي. وبعد مرور وقت طويل مهس وليد يف أذن أخيه: جرى ايه  عريس انت 
  تقضي الليلة معا وال ايه؟ مش هتطلع لعروستك؟

  فنظر يوسف يف ساعته مث قال لوليد: معاك حق.

النريان،مث صعد اىل حجرته ،فطرق الباب وفتحه قبل أن يتلقى أي وحيا يوسف اجلميع بيديه وسط اهلتاف وطلقات 
ا الذعر الشديد وهي  رد،وعندما دخل وأغلق الباب خلفه أسرعت مرمي اليه وارمتت يف حضنه وهي ترتعش وقد أصا

  تلهث من البكاء: يوسف! احلقين  يوسف، ابعدهم عين.

ادية وعمتها وردة وكذلك مجيلة وسعاد فسأهلم بشك وهو يضم نظر يوسف اىل االجتاه الذي تشري اليه ليجد عمته ه
لظبط؟ ها: هوة ايه اللي بيحصل    مرمي اليه بيده اليمىن مهد ا

  فاقرتبت منه هادية مما جعل مرمي ختتىبء خلفه: وال حاجة  ولد أخوي، سالمتك.

؟   يوسف: طب بعد اذنكم ممكن تسيبو لوحد

س اللي مستنيني حتت عشان يفرحوا وجدها اللي مستين يطمن على شرف بته هنجله هادية بغضب: كيف دة؟! والنا
  ايه عاد؟

ذا الشكل، ففكر قليال يف كيفيه التصرف يف تلك املشكلة مث  فهم يوسف ما تقصده عمته وما جعل مرمي تنتفض رعبا 

دوء لعمته: طب معلش  عميت، اللي انتم عاوزينه دة مش ممكن حيصل.   قال 

  ية: انت بتجول ايه  ولدي؟ انت نسيت عوايد وال ايه؟وال تكون مش واثج يف عروستك.هاد
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وهنا تكلمت وردة ألول مرة فصاحت غاضبة بلهجتها الصعيدية اليت حتاول جتاهلها عندما تكون يف القاهرة: انيت 

  بتجويل ايه  هادية؟ احنا بتنا أشرف من الشرف.

  خايفني ليه عاد؟ هادية: وملا هية أشرف من الشرف

ين عن مرايت اللي مسعتها بقت من مسعيت.   يوسف:عميت! كفاية حلد كدة. ا مش هقبل أي كلمة 

  هادية بسخرية: مرتك ! اللي اتولدت وعاشت عمرها كله يف بالد اخلواجات واطبعت بطبعهم؟

كي  هادية ؟وايه أخرة كالمك املاسخ دة؟   وردة: وبعدين و

   خييت.انتم احرار. بس شوفوا جبا هتجولوا للناس ايه عاد. هادية: وال جبلني

  يوسف: طب لو مسحتوا تنزلوا معا دلوقت؟

وقبل ان يتحرك يوسف وجد ان مرمي متشبثة به ترفض ان ترتكه وهي تنظر برعب اىل عيين هادية املخيفة  فمسح 
بكل ذلك القلق واخلوف؟ أم يشكرها الن يوسف حبنان على رأسها وهو ال يدري أيغضب من عمته اليت تسببت هلا 

ا؟ مهس يوسف ملرمي وهو حيتضن وجهها بكفيه: مرمي. ما ختافيش ،  راد بسببها وللمرة االوىل ترمتي مرمي يف حضنه و
  مخس دقايق مش أكرت وهتالقيين عندك.

  مرمي وقد غسلت الدموع وجهها: ال ، أرجوك ما تسبنيش لوحدي.

ملفتاح وهاخد يوسف: مرمي . ا الزم ا نزل عشان احل املشكلة دي، واقولك على حاجة؟ ا هقفل الباب من برة 
  املفتاح يف جييب ،وبكدة حمدش هيقدر يدخلك وا مش موجود. اوك؟

ملفتاح  أومأت مرمي موافقة ،فقبل يوسف رأسها ،مث خرج بعد خروج اجلميع من احلجرة وكما وعد مرمي أغلق الباب 

م فنادى لعبدالرءوف و ووضعه جبيبه، ن زل يوسف وتوجه اىل املضيفة فتعجب الرجال من رؤيته ،ولكنه مل يبال بنظرا
حسني عمه الكبري ، خرج االثنان فبدأ يوسف احلديث موجها كالمه لعبدالرءوف:  عمي ،بعد اذنك ا شايف ان 

.وال مفيش داعي للي هيحصل دة طاملا ا وحضرتك واثقني يف مرمي دة غري ان  مش حد غري دي اصال حاجة ما 
  انت ايه رأيك.
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بين، ا موافق على اي حاجة هتعملها.   عبدالرءوف: وهللا معاك حق 

  حسني: كيف دة؟ دي عوايد وجتاليد وال انتم عيشتكوا يف مصر خليتكم تنسوا اللي اتربينا عليه؟

عليها تبقا صح، فيه حاجات غلط وحمتاجة لتصحيح  يوسف: ال  عمي احنا ما نسيناش. لكن مش اي حاجة اتعود

  ودي اوهلم.

  فقال حسني بغضب: انتم احرار . اعملوا اللي على هواكم.

بين. انت مش عارف انت اد ايه عليت يف  متنان ليوسف: ا متشكر اوي  مث تركهم وذهب فقال عبدالرءوف 

  نظري. بس هنقول ايه للناس دي كلها؟

  عمي، ا ووليد هنتصرفيوسف: ما تقلقش  

وبعد فرتة استطاع وليد ويوسف ان يصرفا معظم املدعوين حيث مل يتبقا اىل االقارب فقط اىل ان قال وليد ليوسف: 

  خالص بقا  بطل. سيبلي ا الباقي وروح انت لعروستك.

  يوسف وقد بدا عليه االرهاق: تسلم  وليد.نتعبلك يف فرحك ان شاء هللا.

   عمنا، طب اتفضل بقا من غري مطرود احسن اقول انك بتتهرب من العروسة وال حاجة.وليد: ماشي 

د.     يوسف: ما حترتم نفسك 

  وليد: ماشي  كبري 

  يوسف: طب تصبح على خري 

  وليد: وانت من أهله  صاحيب. وصباحية مباركة مقدما ان شاء هللا.

  يوسف: هللا يبارك فيك.
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ك وليد ليتصرف بنفسه ، فنظر ذلك االخري من بعيد ليلمح حياة تقف وحدها ، فتخيل وفعال دخل يوسف املنزل وتر 

لفعل،فتوجه اليها،وعندما رأته حياة رمست ابتسامة على شفتيها وهي تقول: ألف مربوك   انه حيلم ولكنها كانت هي 
  مشهندس وعقبالك.

حدة ان شاء هللا، وعندما وجد التغري يف مالحمها حيث عاد وقبل ان ينتبه لكالمه وجد نفسه يقول: ا وانيت يف ليلة وا

  مرة اخرى اليها الضيق واحلزن،فقرر ان يغري املوضوع فسأهلا: انيت واقفة كدة ليه؟

خروا ليه؟ خالص دول جايني هناك اهو.   حياة: مستنية  اصل بعت كرمي اخوية عشان يناديله ومش عارفة ا

بصحبتهما شخصا اخر يرتدي قميصا وبنطلو وعندما اقرتب الثالثة منهما قال حممود انتظرمها وليد مع حياة وكان 

مشهندس. وعقبالك.   لوليد وهو ميد يده ملصافحة وليد: الف مربوك  

  وليد وهو يصافحه: هللا يبارك فيك  استاذ حممود. وعقبال االنسة حياة.

  مث استطرد كالمه وكأنه تذكر شيئا اخر: وطبعا كرمي.

مشهندس بردو  مشهندس عالء ابن اخو خريج السنادي هو  مث توىل حممود مهمة التعريف بذلك الغريب: دة بقا  

  بس ختصص هندسة ماكينات.احلقيقة ا كنت عاوز اتوسطله عند البامشهندس يوسف عشان يشغله يف الشركة.

ي اليومني دول يبقا قدملي ا الورق وان فسلم وليد على عالء وهو يقول: انت شايف ان يوسف مش هيكون فاض
  شاء هللا خري.

بنت عمي.   وهنا نظر عالء اىل حياة ومد هلا يده وهو يقول مبتسما: مش معقول! حياة! ازيك .وحشاين 

  فمدت له حياة يدها وقد شعرت بنظرات وليد مسلطة عليهما كادت ان حترقهما معا.

***  
ملفتاح ليجد مرمي  رب من شرب اللنب ،وعندما اطمئنت فتح يوسف الباب  خمتبئة خلف أحد الكراسي كالطفلة اليت 
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ب احلجرة املغلق فطمئنها يوسف قائال:  حية  بدخول يوسف خرجت من خمبئها وكان القلق يعلو مالحمها وهي تنظر 

  ما ختافيش. خالص املوضوع انتهى.
  رة اوي ليك  يوسف.بدأ االرتياح يتسلل اىل مالحمها فقالت له: متشكرة. متشك

بتة وهو يقول: متشكرة على ايه؟ انيت خالص بقييت مرايت. ومحايتك بقت مسئولييت.  فاقرتب منها يوسف خبطى 
  ومفيش حد يف الدنيا كلها دي هيقدر ميس شعرة منك طاملا ا لسة عى قيد احلياة

  

  

***  
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  :تاسع ال الفصل

  *مالك أم شيطان*

بتة وهو يقول: متشكرة على ايه؟ انيت خالص بقييت مرايت. ومحايتك بقت مسئولييت. فاقرتب منها يوسف  خبطى 
  ومفيش حد يف الدنيا دي كلها هيقدر ميس شعرة منك طاملا ا لسة على قيد احلياة.

حية األرض أما يوسف فقد وقف حلظات يتأمل مرمي مبالحمها الطفولية لنظر  اجلميلة  مل تستطع مرمي الرد بل اكتفت 

لرباءة جعلته يشك يف أن مثل هذه الشابة قد قضت ولو يوم واحد يف بالد الغرب. ودون أن يشعر وجد  واليت متتاز 
نفسه يقرتب منها أكثر حىت مل يعد يفصلهما سوى سنتيمرتات قليلة، مث رفع يده ليلمس خدها الناعم،فأجفلت مرمي 

ا بعض اخلوف و التوتر،بدا على يوسف وكأنه متفهما لردة فعلها يف للمسته وجعلها ذلك ترتاجع اىل اخللف ينتا
  البداية ولكن عندما تكرر املوقف جعله ذلك يشك يف األمر، فسأهلا: فيه ايه  مرمي؟ مالك؟

  فسألته مرمي خبوف: مايل؟

  يوسف موضحا: يعين شايف اين كل ما بقرب منك بتبعدي.

ا اىل عيين يوسف مباشرة: وانت تقربلي ليه؟ وبصفتك ايه أصال؟حتولت نربة مرمي من اخلوف اىل العداء و    وجهت نظرا

ا قد تغلبت عليه فأجابه بثبات  فاجأه السؤال، ولكن ليس يوسف جالل هو من يقبل أن تشعر أي امرأة بعجزه أو 
  وبعيون جامدة: بصفيت اين بقيت جوزك واملفروض ان دي ليلة دخلتنا.

جل   نة زي ما بتقولوا عندكم.مرمي: دة عشم ابليس 

  يوسف مستوضحا: قصدك ايه؟

  مرمي: يعين انت عمرك ما هتكون جوزي وال ا عمري هبقا ليك.
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بدا يوسف وكأنه قد تلقى منها صفعة قوية، فلم يستطع هذه املرة أن يتمالك أعصابه او ان يتجاهل نوبة الغضب 

ا بشدة من ذراعها وكاد ت أن تلتصق به وهي تصرخ من األمل، مث قال هلا وهو جيز على الشديدة اليت قد اجتاحته فجذ
أسنانه: انيت فامهة كويس معىن كالمك دة ايه؟ اوعي تكوين فاكرة ان حركة الشهامة اللي عملتها معاكي من نص ساعة 

  هتخليين اتساهل معاكي.

تكون فاكر ان عشان خاطر اللي  مل ترد مرمي أن تظهر هلا اخلوف الذي شعرت به فقالت له متحدية: اوعى انت اللي
  عملته معا اين هخضعلك وهسلملك نفسي بسهولة.

  فهزها يوسف بعنف وهو يقول: انيت بتقويل ايه؟ انيت مرايت. فامهة يعين ايه مرايت؟!

الكراه زي  مرمي وهي تتجاهل آالمها: انت اللي اظاهر عليك نسيت اين اصال اجتوزتك غصب عين. واجلواز اللي 
   دة كأن مل يكن.جواز

  يوسف صائحا بغضب: واملأذون؟ والشهود؟ وعقد اجلواز؟

طل. طاملا كان غصب عين.   مرمي: 

  يوسف: مرمي! انيت كنيت تقدري تقويل ال.

  مرمي: انت كنت عارف اين ما كنتش اقدر. ألن حياة جدي تقريبا كانت متوقفة على موافقيت.

  ظر اليها: ا كل اللي أعرفه دلوقت انك مرايت. وان ليا حقوق عليكي .فقال يوسف والشرر يتطاير من عينيه وهو ين

لغصب  يوسف؟ هتاخدين غصب عين؟ دة ال  مرمي وقد زاد اخلوف بداخلها ولكنها ما زالت تنجح يف اخفائه: 

  هيحصل وال هيكون.

اته الغاضبة: لسة ما فرد يوسف وقد ضاقت عيناه وهدأ صوته على حنو خطري وهو ميسحها من أعلى ألسفل بنظر 
اختلقش حلد دلوقت اللي يقدر يقف بني يوسف جالل وبني حاجة هو عاوزها. لكن لألسف  مرمي انيت طلعيت حمظوظة 

  ألن ا اللي دلوقت بقيت مش عاوزك.
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ا متسكت مبسند أقرب كرسي هل ا خيتل وكادت ان تسقط على األرض لوال ا ا وقد مث رماها فجأة لألمام مما جعل تواز

ارت عينيها وسقط منهما شالال من الدموع.   ا

ومسعت مرمي صوته وهو يدير هلا ظهره ولكنها استطاعت ان تكتشف مدى القوة اليت يبذهلا للتحكم يف نفسه وليخرج 
الحرتام أو  صوته هاد طبيعيا بتلك الطريقة املذهلة: صدقيين  مرمي ،ال انيت وال ابوكي تستحقوا مين اي شعور 

لكتري كان زماين رميت عليكي ميني الطالق وطردتك يف ساعة زي  التقدير، ولوال جدك عبدالرءوف اللي ا مدينله 
دي أدام كل الناس، لكن ا كل خويف على الراجل املريض اللي مش هيقدر يستحمل فضيحة زي دي بعد اللي عمله 

  أبوكي. 

لدموع و بدا ان وفجأة نظر هلا جمددا وكانت مرمي جتلس على الكر  سي وقد شحب وجهها كثريا والذي اغتسل 
وامره وكأنه قائدا  جسمها ينتفض قليال ولكن ذلك كله مل يؤثر فيه فاستطرد حديثه وهو ينظر هلا جبمود وأخذ يلقي 

دة  حد الفرق العسكرية وهي أحد اجلنود: اعملي حسابك، احنا أدام الناس اتنني متجوزين وهنتعامل على األساس
حلد ما نطمن على صحة جدك وبعد كدة هنطلق وكل واحد فينا يرجع حلياته الطبيعية . و كمان جهزي نفسك ألننا 

هنرجع القاهرة بكرة. ا كنت عامل حسايب اننا هنسافر اسبوعني لبنان لكن خالص هلغي السفر الن ما بقاش فيه 
ان تنامي. و كمان مش من مصلحتك ان حد حيس داعي. اتفضلي قومي اغسلي وشك وغريي هدومك يف احلمام عش

  انك كنيت معيطة. 

لال قومي اعملي اللي قلتلك عليه. ا غاضبا: امسعي الكالم  مرمي و بالش تستفذيين،    وجدها مل حترك ساكنا فصاح 

حلجرة، وقفت مرمي لبعض ا لوقت اسرعت مرمي وأخذت بعض الثياب من خزينة املالبس مث دخلت احلمام اخلاص 

ا معه يف الفرتة القادمة، وترتب كيف ستتحمل ذلك الوقت بقربه  تستعيد كل ما حدث بينها وبني يوسف وتتخيل حيا
  وقد أصبح حيمل هلا كل هذا القدر من الغضب والكره هلا؟

ر البكاء من عينيها،وغريت ثياب العرس مبنامة قد اختار ا طويلة مث غسلت وجهها ولكنها مل تستطع ان ختفي كل ا

وردية اللون وارتدت فوقها رو حرير بنفس اللون وقد ترددت قليال يف ان ترتدي الطرحة أم ترتك شعرها منسا 
هكذا على كتفيها لتكون املرة األوىل اليت جتعله يرى شعرها بلونه املتوهج الالمع ولكنها قد حسمت أمرها أخريا 
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ا خطوط صفراء رفيعة، وارتدت الطرحة وخرجت لتجد أنه قد بدل ثيا به هو األخر وارتدى بيجاما حريرية بنية اللون 

وكان يتمدد جبسمه الطويل على األريكة فعلمت مرمي أنه قد قرر أن يرتك هلا السرير لتنام عليه، نظر هلا نظرة سريعة مل 
ظرا اىل السقف. توجهت مرمي اىل السرير وكانت تتوقع أن جيافيها  تتبني مرمي أي تعبري فيها،مث أعاد عينيه مرة أخرى 

  النوم ، ولكن عكس ما توقعت متاما ففور أن وضعت رأسها على الوسادة غاصت يف نوم عميق.

***  

لال قومي           :مرمي !مرمي !

ا حتلم ، ولكنها أيقنت أنه مل يكن حلما بل كان يوسف نفسه يقف جبوار السرير ويهزها برفق  يف البداية ظنت مرمي أ

  تستيقظ، فسألته وهي ما تزال بني النوم واليقظة: فيه ايه؟ل

  يوسف: فيه انك الزم تقومي دلوقت عشان تستقبلي احلرمي اللي برة وجايني يباركولك.

قال كلمته األخرية بنربة ساخرة أدركتها مرمي وقد استيقظت متاما لتسمع صوت طرقات على الباب يصاحبها نداء 
  متكرر: افتح  عريس

  ك أصوات زغاريد متأل املكان، قالت مرمي ليوسف وهي تنهض من السرير: صباح اخلري.وكذل

جتاهل يوسف التحية وقال هلا بلهجة صارمة ال تقبل اجلدال: ادخلي احلمام واغسلي وشك عشان تفوقي وا هفتح 
  الباب.

حية احلمام بينما ذهب هو ليفتح الباب فوجد  عمته وعمتها وكذلك سعاد نفذت مرمي ما قاله بصمت وتوجهت 
ما أنواع خمتلفة من الطعام الفالحي، وفور أن رأته عمته أخذته يف حضنها بسعادة  ومجيلة اللتان كانتا حتمالن صنييت 

  وقبلته وهي تقول: مربوك  ولد أخوي وصباحية مباركة

  باركك فيكي  عميت فرد يوسف والذي استطاع بسهولة أن يرسم معامل الفرح والسرور على وجهه: هللا ي

بتسامة واسعة،فسألته وردة: أمال وينها مرمي؟ ت ورد على التهاين    مث سلم على األخر



 

  

74 

 

 غريبة يف عاملك  

 

  يوسف: مرمي يف احلمام

ومل ينه يوسف مجلته حىت رأوا مرمي خترج من احلمام وعلى وجهها ابتسامة جاهدت كثريا لتظهرها هلم، مث سلمت عليهن 

وبعد أن جلس اجلميع يف أحد أركان احلجرة وقد كان يشبه حجرة الصالون خاصة  واحتضنتها كل واحدة على حدة ،
بسبب بعده النسيب عن السرير. قال يوسف وقد تعمد أن جيلس جبوار مرمي مالصقا هلا: بس ايه  مجاعة كل األكل 

  دة؟ مني هياكله؟

  وردة: مش فطار عرايس  ولدي؟

حية مرمي  حتمل الكثري من السخرية واللوم جعلت مرمي تبعد نظرها عنه وتسأل عمتها: وكانت النظرة اليت وجه يوسف 

  وجدو  عميت عامل ايه دلوقت؟

  وردة: وهللا  بنييت جدك سافر.

  مرمي: سافر! وبسرعة كدة! وكمان من غري ما يقويل!

وزك عدى علينا الصبح بكري وردة: وهللا  بنييت ما عارفة. هو احواله اليومني دول ما تسرش واصل. و وليد أخو ج

م. وجال انه سابلي السواج عشان يوصلين بعد ما اطمن عليكي وأعاود. ه وسافروا اتنينا   فجدك ركب و

  مرمي: غريبة أوي

  مث نظرت اىل يوسف مستفسرة وهي تسأل: ايه اللي خلى جدو يسافر مع وليد؟ انت تعرف حاجة عن املوضوع دة؟

كتف مرمي اليت حاولت التخلص منها بطريقة ال تلفت نظر اآلخرين. ولكنه شدد   فرد يوسف وهو يضع ذراعه حول

قبضته على ذراعها بشكل آملها وجعلها تتوقف عن احملاولة: ميكن  حبيبيت فيه حاجة مستعجلة يف الشركة ومبا ان 
م يسافروا مع بعض. ما تقلقي   ش نفسك انيت بس.وليد هو اللي مكاين دلوقت فأكيد جدك اتصل بيه واتفقوا ا

حية هادية واستطرد حديثه: آه صحيح  عميت. ا ومرمي هنسافر النهاردة.   مث وجه نظره 
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ك وال  ستنكار: كيف  ولدي؟ انتو ع االجل الزم جتعدوا و يوم وال تنني. ا واعمامك ملحجناش جنعد و هادية 

  نشبع منيك.

أموري اننا نسافر بكرة لبنان والزم نكون النهاردة يف القاهرة.وبعد ما يوسف: معلش بقا  عميت . ا كنت دبرت 
  نرجع ان شاء هللا هنحاول نيجي يومني هنا.عشان تشبعوا مننا زي مانتو عاوزين.

  هادية دون اقتناع: اللي تشوفوا  ولد أخوي

هادي لال بينا    ة.فنهضت وردة وهي تقول: طيب. نسيبكم جبا عشان تفطروا وحديكم، 

حية الباب ويف اثرهم يوسف الذي قال: طب ما تقعدوا  فنهضت هادية وقد سبقتها كل من مجيلة وسعاد واجتهوا 
  تفطروا معا  مجاعة.

  هادية: تسلم  ولد الغايل.

لك من مرمي.   وردة: ودي تيجي  عريس؟ بس خلي 

  يوسف بنربة مل تشك وردة يف صدقها: مرمي يف عنيا.

  يونك  حبييب. وردة: تسلم ع

ما يف احلقائب فقال هلا: تعايل افطري االول ويبقا كملي  لفعل غادر اجلميع وعاد يوسف ليجد مرمي تقوم برتتيب ثيا و

  اللي بتعمليه.

حيته: متشكرة، ا مش جعانة.   فقالت مرمي دون أن تنظر 

فصدمت مرمي وسألته: ايه اللي انت بتعمله  فأسرع يوسف وانتزع منها الثوب الذي كان يف يدها وألقاه على السرير
  دة؟

فأمسكها يوسف من معصمها بقبضة حديديه وسحبها خلفه وهي تئن من األمل حماولة االفالت من قبضته دون فائدة 
  اىل أن ألقاها على أحد الكراسي أمام الطعام مث قال هلا آمرا: اتفضلي كلي.
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لعافية    أخي؟ مرمي بتحدي: قلتلك مش جعانة. هو 

لعافية. ومن هنا ورايح  مرمي وطول مانيت يف عصميت اتعودي ان كلميت هي اللي هتمشي برضاكي أو  يوسف: أه. 

غصب عنك.، واال أقسم  هلوريكي النجوم يف عز الضهر ومش بعيد اين أمد ايدي عليكي وهتكون دي أول مرة 
  أمد ايدي على واحدة ست. اتفضلي كلي.

فائدة من اجلدال معه، فيبدو أنه مستعد لتنفيذ كل كلمة قاهلا مما جعل اخلوف يتسلل بداخلها  رأت مرمي أن ال

  ولتتجنب بطشه بدأت بتناول الطعام، مث جلس يوسف على الكرسي املقابل ليتناول طعامه هو اآلخر.

***  

سم وليد جالل... ....أيوة هو ....أوك، وا كلها كان وليد يقف يف الفيال يضع مساعة اهلاتف على اذنه ويقول: أه، 

لكتري وأبقا عندكم. متشكر.   ساعة 

ا، ونظر اىل ذلك اخلادم الذي كان ينزل السلم وحيمل حقيبة ثياب كبرية، فقال له: بسرعة   مث أعاد السماعة مكا
  دمحم، ويبقا حطها يف شنطة العربية.

  دمحم: حاضر  سعادة البيه.

 ُ ب الفيال ي حية يوسف مث فجأة وجد  فتح ليدخل كل من مرمي ويوسف، وبعد أن استوعب وليد املفاجأة أسرع 
لعرسان ، أمسية مباركة  صاحيب، معلش بقا ما ماحضرتش الصباحية.   ليحتضنه وهو يهتف بسعادة: معقول! أهال 

  يوسف: هللا يبارك فيك  حبييب عقبالك.

 عروسة.بس ايه اللي رجعكم بدري كدة؟! اوعى يكون الواد دة زعلك، مث قال وليد ملرمي: ألف محدهللا ع السالمة 
  قوليلي وا أخدلك حقك على طول ا صحيح أخوه الصغري بس بقيت يف نفس الوقت أخوكي الكبري.

فوكزه يوسف بلطف وهو يقول له مداعبا: ما تبطل غلبة بقا  عم املصلح االجتماعي، تبسمت مرمي وهي تقول ردا 

  م وليد: ال  سيدي هو مش زعلين وال حاجة.على كال
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  وليد: أمال؟

  يوسف: ابدا. مانت عارف أخوك ما يقدرش يبعد عن شغله اكرت من يومني.

رد صحيح. طب والغلبانة دي ذنبها ايه. مش ليها حق يف شهر عسل زي كل خماليق ربنا؟!   وليد: اما انت 

النشطة الصيفية اللي هتعملها األسرة اللي ا عضوة فيها.فأسرعت مرمي لتقول: ال. ماهو ا كمان هبقا مشغ   ولة 

فضرب وليد كفا على كف وهو يقول مداعبا: وهللا انتوا عامل جمانني صحيح. يعين ا معقول اجتوز ومش أقضي شهر 
لكمال والتمام وانشا حىت تنطبق السما على األرض!   عسل ويكون كمان تالتني يوم 

  ملا نشوف  سيدي. بكرة نقعد جنب احليط.يوسف مازحا: طب 

  فأمت وليد املثل بفكاهة: وهتسمع أحلى زيطة كمان.

لقرب منهم وجبواره احلقيبة وقال له: ازيك  دمحم. عامل ايه؟   ونظر يوسف اىل دمحم الذي كان يقف 

خللف دمحم: هللا يسلمك  يوسف بيه. والف محدهللا ع السالمة ومربك لسعادتك انت والست  هامن وربنا يرزقكم 
  الصاحل ان شاء هللا.

    يوسف: متشكر  دمحم عقبال أوالدك.

  وعندما ملح يوسف احلقيبة سأله: شنطة مني دي؟

.   فتوىل وليد االجابة: دي شنطيت أ

  يوسف: شنطتك! انت مسافر وال ايه؟

  د ما شقيت جتهز.وليد: ال  سيدي مسافر ايه.. ا بس هروح اقعديل يومني يف االوتيل حل

  يوسف بعدم فهم: اوتيل؟ وشقتك؟ يعين ايه ؟ مش فاهم، انت هتسيب الفيال وال ايه؟

  وليد: ايوة  سيدي.
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  يوسف: ليه؟

وليد:هو ايه اللي ليه ؟ انت نسيت انك خالص بقيت راجل متجوز ؟ يعين بقت ليك حياتك اخلاصة انت ومراتك 

ين يشارككم في   ها.اللي ما ينفعش ان أي حد 

  يوسف: بس ما وصلتش انك تقعد يف اوتيل.

وليد: ما ما هبقاش مقيم فيه على طول  عم يوسف. ا أصلي أخدت شقة يف برج من بتوعنا ومستنيها حلد ما 

  تتفرش وبعدين هنقل فيها.

  يوسف حبزم: خالص يبقا هتفضل معا يف الفيال حلد ما شقتك تتفرش.

ين.وكان وليد على وشك ان يبدي اعرت    اضه فأشار له يوسف وهو يقول: خالص، ا مش هقبل وال كلمة 

ا.   مث أمر دمحم: وانت  دمحم رجع الشنطة دي مكا

  دمحم: أمرك  يوسف بيه.

  وهنا نظرت مرمي جتاه اهلاتف وقالت: ا هتصل جبدو واطمن عليه.

حية اهلاتف فأوقفها صوت يوسف: استين  مرمي   واجتهت 

   وجهها اليه تسأله : فيه ايه  يوسف؟ ا هطمن عليه بس، وهو اكيد لسة صاحي.فأدرات مرمي

تيها رد من يوسف ووجدته يتبادل النظرات مع وليد بدأ القلق يتسلل اىل قلبها فسألتهم: هو فيه ايه؟ جدو  عندما مل 
  ماله؟

  يوسف: اطمين .جدك خبري بس هو مسافر.

  مرمي: مسافر! فني؟ وليه؟

  افر أملانيا عشان يعمل العملية.يوسف: مس
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قلق، خوف،ضياع، احساس بعدم األمان ،كل ذلك ال يستطيع أن يصف ما شعرت به مرمي فور مساعها ذلك اخلرب، مث 

صبعها: انت كل عارف كل دة . كنت عارف  حيته  ام اىل يوسف وهي تشري  توجهت بعينيها املليئة بنظرات اال
  ان من حقي أعرف.وخبيت عليا. ليه  يوسف؟ ك

يار فأسرع هلا وأخذها يف حضنه يهدئها: مرمي! جدك هو اللي كان عاوز كدة، هو اصال  ا على وشك اال علم يوسف أ

لذات عشان كان فاكر انك هتبقي مشغولة وممكن ما تالحظيش غيابه.   اختار الوقت دة 

اروحله. وديين ليه  يوسف. أبوس ايدك وديين ليه بدا ان مرمي مل تستوعب ما قاله يوسف بل أخذت تردد: ا عاوزة 
  .عشان خاطري.ال بالش عشان خاطري، طب وغالوة جدي عندك وديين ليه.

يوسف: اهدي  مرمي ، أرجوكي اهدي. هو خبري وكمان معاه فريق كامل من الدكاترة على أعلى مستوى هيهتموا بيه 
لسالمة.   حلد ما يرجع 

ا أشوفه بنفسي.وديين ليه. او سيبين ا اروح لوحدي، ارجوك  يوسف ا مابقاش ليا غريه مرمي: ا مش ههدى غري مل

  يف الدنيا.

  يوسف: هو أكد عليا اين مش امسحلك تروحيله ، بس ا هتصلك بيه وأخليكي تطمين عليه بنفسك.

  قت.مرمي بلهفة وتوسل وهي ال تستطيع أن توقف دموعها: طب دلوقت ،ارجوك اتصل بيه دلو 

  يوسف: حاضر، هتصل بيه. وليد!

حية اهلاتف ورفع السماعة مث بدأ يضغط على بعض أزراره.   وعلى الفور أسرع وليد 

***  

ارت وردة على االريكة وهي تضرب بيدها  يف فيال كمال وهدان تكرر نفس املشهد احلزين ولكن بشكل آخر حيث ا
!  حبييب     على صدرها: 

  لة البنها وزوجها اللذان كا يقفان أمامها: طب ازاي حمدش يقويل؟ وانتوا كنتم فني؟مث توجهت قائ
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لصدفة، وهو من امىت اصال و عبدالرءوف الكامل بيدي سره حلد غري سي  فقال كمال جبمود: احنا نفسنا عرفنا 

  يوسف اللي مش عارف طلعلنا منني؟

لال  ماهر بسرعة   وديين جلدك ،ا الزم ابقا معاه يف ظرف زي دة. فنهضت وردة لتقول ملاهر: طب 

  ماهر: هرتوحي بس فني  ماما؟ هو احنا اصال نعرف هو يف أي مستشفى؟

  فصاحت به وردة يف غضب: معرفش اتصرف واعرفلي جدك فني؟

  ماهر: طب اهدي بس وخلينا نشوف هنتصرف ازاي؟

  وردة: انتو لسة هتشوفوا؟

دئتها: طب اهدي بس . واطلعي اوضتك اسرتحيي شوية. وسيبينا احنا هنتصرف.فأحاطها ماهر بذراعيه وهو حياو    ل 

حية السلم لتصعد اىل غرفتها. ا أطاعت كالمه على الفور وتوجهت    مل تستطع أن جتادله وردة ،بل ا

لشر: قويل بقا  بوب هنعمل ايه؟ كد من صعودها توجه اىل والده وسأله وعينيه مليئة    وعندما 

ال مبتسما بطريقة شيطانية: هنعمل كتري، خالص الساحة بقت فاضية قدامنا بعد سفر عبدالرءوف ومني عارف كم

ين وتبقا كل حاجة بني ادينا ومرمي بقا تشرب من البحر.   مش ممكن ما يرجعش 

به على شونة . ويشبع بقا بيها.   ماهر: ويوسف يطلع 

***  

  اهلاتف وجبوارها جيلس يوسف ومن الناحية األخرى يقف وليد.كانت مرمي جتلس على األريكة تتكلم عرب 

مرمي: يعين انت جبد خبري  جدو؟....طب وهتعمل العملية امىت؟.....بعد اسبوع؟.....طيب ا عاوزة أجيلك..... 

جدو عروسة ايه بس؟.....ا عاوزة أطمن عليك....خالص ماشي  جدو اللي تشوفه بس هبقا اتصل بيك كل 
  .....يوسف؟!يوم
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ا فشلت يف قراءة تعابري وجهه وأكملت حمدثة جدها: اه  جدو، احلمد   حية يوسف وكعاد وتوجهت عيناها 

سعيدة جدا بس انت  حبييب ما تفكرش دلوقت غري يف نفسك....جدو! ارجعلي بسرعة انت عارف اين مش هقدر 
  اوك مع السالمة.أعيش من غريك......ماشي  حبييب هسلملك عليه......

ت مرمي املكاملة فقال هلا وليد: خالص  سيت اطمنيت بنفسك انه احلمد  خبري.   أ

  مرمي بتنهيدة ارتياح: احلمد 

  مث توجهت اىل يوسف لتقول له: جدو بيسلم عليك

مياءة صغرية من رأسه   مل جيب يوسف بل اكتفى 

لال خد مراتك  واطلعوا اوضتكم أكيد بعد السفر الطويل دة واالرهاق النفسي اللي مث قال وليد: وانت  عم يوسف 
  عشتوه يبقا الزم تكونوا ميتني من التعب.

  يوسف: معاك حق، وكمان ا هيبقا عندي شغل بدري.

ين اجازة.   وليد مستنكرا: شغل ايه  عم يوسف اللي هيبقا بدري بس؟ طب خدلك يومني او تالتة 

  كدة.يوسف: ما ينفعش، كفاية  

كان وليد يعلم ان قرارات يوسف غري قابلة التعديل فتوقف عن اجلدال ولكنه اكتفى ان قال مبزاح: هللا يكون يف عونك 

   مرمي.

لال بينا  مرمي.   ض يوسف وهو ميد يده ملرمي ويقول هلا: 

ن يضع  ترددت مرمي قليال ولكنها أمام نظرات وليد اضطرت اىل ان متد له يدها ليساعدها على النهوض ومسحت له 
حية السلم ويقول لوليد: تصبح على خري  وليد.   يده حول كتفيها وهويقودها 

  وليد: وانتو من أهل اخلري.
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حية الغرفة اليت يفرتض ان تكون  وفور صعودمها السلم أنزل يوسف ذراعه من عليها بل انه تقدمها خبطوات واسعة 

ده مرمي اليت استطاعت ولو يف سرها ان تشهد لرباعة الشخص الذي ظهر ذوقه غرفتهما معا، دخل الغرفة ومن بع
حلجرة مما جعلها تفكر يف املشكلة  ث الغرفة ، ولكن عندما وقع نظرها على السرير الوحيد الذي  الرفيع يف اختيار أ

ا، فمن غري املعقول أن يستمر يوسف يف النوم على تلك األريكة طوال فرتة بقائهما معا، أم انه  اجلديدة اليت سيواجها
ا سبب تلك املشكلة، أم ماذا سيقرر صاحب  سيجربها هي على النوم على تلك األريكة؟ وسيكون له كل احلق ال

  الكلمة األخرية؟

وكأنه يقرأ أفكارها مسعته يقول من خلفها: اطمين  انسة مرمي مش ا الراجل اللي ممكن يسيب واحدة ست تعاين 
   لو كان بيتمىن ان دة حيصل من كل قلبه.بسببه حىت

  مرمي مستفهمة: ماهو مش معقول بردو انك هتفضل تنام على الكنبة على طول. اكيد هتتعب.

  يوسف ساخرا: ايه؟ خايفة عليا؟

ب  ب أخر يف الغرفة: ع العموم ما ختافيش، دة  حية  مل جتب مرمي مما جعل يوسف يستمر يف كالمه وهو يتجه 
  اللي جنبنا ، ا هنام فيها.االوضة 

........   فأسرعت مرمي تقول: طب ما ممكن ا

نه لن يقبل منها أي اعرتاض على أوامره كما أخربها  ا تذكرها  ولكنها قطعت مجلتها فور رؤية نظرته الالهبة وكأ
  سابقا.

ستسالم: خالص اللي تشوفه.   مرمي 

ع العموم زي ما قلتلك دي هتبقا اوضتك وخدي راحتك فيها بس  يوسف وهو خيرج بعض الثياب من خزانة املالبس:

  املشكلة الوحيدة ان االوضة التانية مفيهاش محام عشان كدة هبقا استعمل احلمام اللي هنا.

  وقبل ان ينتظر منها اي رد قال هلا: تصبحي على خري
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ركا مرمي وحدها حماولة حتليل تصرفات ذلك الرجل الغامض الذي مل يستطع  مث دخل الغرفة الثانية وأغلق الباب خلفه 

ا ،  عقلها الصغري الوصول ملاهيته حىت االن، فأوقات يبدو هلا كأنه مالك أنزل من السماء فقط حلمايتها وتلبية رغبا
يالمها وتعذيبها لسبب جتهله حية أخرى جتده شيطا ال يرغب سوى    ومن 

  ني؟فياترى من يكون  يوسف جالل يف تلك الشخصيت

  

  

***  
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  : العاشر  الفصل

  *قصة حياة*

يف الصباح الباكر وكعادته دائما نزل وليد درجات السلم خبفة ونشاط مث توجه اىل قاعة الطعام وعندما دخلها تفاجأ 
ر وقد خيه وقد سبقه اليها جيلس يف مقدمه الطاولة اليت حتتوي الوا عديدة من الطعام الذي يتناسب مع وجبة االفطا

بين  bossوجده حيتسي فنجا من القهوة، فقال له مبد مدى دهشته وهو جيلس على ميينه: صباح اخلري   ، ايه 
  اللي قومك بدري كدة؟

لذات الزم أكون موجود يف شركة الكامل.   فأجاب يوسف بلهجة عملية: مانت عارف ا النهاردة 

ااااا. ربنا يعديها على خري   لساهل.وليد: أو لك.موضوع زي دة مش هيفوت    صاحيب. يبقا خلي 

ليد حيلة.   يوسف: عارف  سيدي، لكن ما 

  فقال وليد بدعابة: طبعا بقا جلل الورد ينسقي العليق، اال على ذكر الورد، مرمي عاملة ايه دلوقت؟

عم من خلفهما يقول: احلمد  خبري.   وقبل أن جييب يوسف، جاء صوت 

حية الصوت ليجد مرمي أمامه بوجهها املشرق فغلبته روح الفكاهة وقال هلا: هو انيت من اللي بيتجاب نظر وليد 

م فبييجوا ينطوا؟   سري

  فقامت مرمي بتقليد صوت القطط وهي جتلس على يسار يوسف: طب نو نو

حية يوسف الذي كان يعط كل تركيزه للفنجان الذي بيده   : صباح اخلري  يوسفوبعد تردد مل يدم للحظات نظرت 

ا بصوت حنون  حيتها يف ملح البصر وأجا ولكن بدا ان يوسف كان أبرع منها يف التمثيل حيث حتول اهتمامه كله 

  استطاع أن خيدع به وليد: صباح اخلري  حبيبيت. عاملة ايه دلوقت؟

.   مرمي بصوت ضعيف: احلمد 
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  جوان؟ ما تراعي شعور شوية. وليد: احم احم، حنن هنا، جرى ايه  عم الدون

  أرادت مرمي أن جتاري يوسف يف لعبته فقالت لوليد يف دعابة: نعم  سي وليد. كمان هتستكرت عليا كلمتني حلوين؟

  وليد: ال  سيت، اولع أ عادي يعين وال يهمك.

  فضحكت مرمي وهي تقول: بعد الشر.

مل غادرة: طب بطل غلبة بقا، وخلص فطارك عشان ما تتأخرش ع وهنا حتدث يوسف بنربة جادة اىل أخيه وهو يهم 
  الشركة.

ا شكل جاد: متام  فندم.   فأعطى له وليد تعظيم سالم وهو يقول بنربة حاول إكسا

  : يوسف!     

  توجه نظر يوسف إىل مرمي صاحبة النداء متسائال فقالت له: أ هروح اجلامعة.

  يوسف بتعجب: النهاردة!

قي أصحابنا عشان يباركويل. بس مرمي: اه، حي اة اتصلت بيا امبارح وملا عرفت اين رجعت كانت عاوزة تشوفين هي و

  مها اتكسفوا ييجوا هنا فاتفقنا اننا نتقابل يف اجلامعة .

  يوسف: أوك، خلصي فطارك وا هوصلك.

خرش نفسك انت. شكلك مستعجل، أ ز رأسها يف اعرتاض: الالال. ما  كسي.فأسرعت مرمي     هاخد 

كسي. نيا ا مش هقبل ان مرايت تركب    يوسف بنفاذ صرب: اوال أ مش مستعجل، 

.   مرمي بيأس: بس أ جبد كدة هأخرك معا أوي وخصوصا اين لسة كمان هعدي على حياة وأخدها معا

عشان ما تتأخرش وأ  جذب اسم حياه انتباه وليد الذي أسرع يف إعطاء احلل البديل: خالص  يوسف،روح انت

  هوصل مرمي 
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لال سالم.   نظر اليه يوسف بشك للحظة مث قال له وهو يغادر: أوك .ويبقا اعرف منها هتخلص امىت عشان ترجعها.

  وليد ومرمي: سالم.

لطعام وهو يسأل مرمي اليت سكبت لنفسها كو من الشاي: اال قوليلي  مرمي، انيت تعريف  نشغاله  ايه تظاهر وليد 

  عن حياة صاحبتك؟

ها بيشتغل حماسب ومامتها مدرسة ........ لتة كلية اعالم،    مرمي: عادي يعين، امسها حياة حممود البدري.يف سنة 

قاطعها وليد:  بنيت كل املعلومات دي أ اعرفها وأكرت كمان.أ عاوز حاجة جديدة حمدش يعرفها غري صديقة قريبة 

  منها زيك.

  : طب تدفع كام.مرمي مبزاح

  وليد: كل اللي انيت تقويل عليه  سيت. بس خلصي.

  مرمي: مش قبل ما اعرف االول انت عاوز املعلومات دي يف ايه؟

  وليد: أبدا يعين. فضول مش أكرت.

  مرمي: عليا ا بردو؟

  وليد: قصدك ايه يعين؟

، وانت كمان تستاهل واحدة زيها. ولو اين مرمي مبراوغة: وال حاجة، هية بنت حالل، وعسولة أوي ، وتستاهل كل خري
  يعين بكره دور اخلاطبة دة، بس معلش كله عشان خاطر عيونكم ، و يف  من غري أي حاجة.

ا تطلب نقودا.   قالت مجلتها األخرية وهي متد له يدها وكأ

ا مش طايقاين وال فتبسم وليد، ولكن سرعان ما اختفت ابتسامته وهو يقول بضيق: بس مش عارف ليه حاسس   كدة ا
  بتحب تتكلم معا كأين قتلتها قتيل؟
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ا متدينة  مرمي: ال قتيل وال حاجة  سيدي، هي بس اللي خجولة شوية، ومش بتتكلم مع شباب خالص،دة غري ا

  أوي.

وي انك تتالعب بيها أو مبشاعرها صبعها كعالمة حتذيرية: عشان كدة  وليد لو كنت  فياريت تبعد  مث أشارت اليه 
  عنها.

كد من مشاعرها األول.  وليد:  بنيت أتالعب مبني بس؟ وهللا أ عاوز اجتوزها بس مش عاوز آخد أي خطوة غري ملا ا

  ودي مهمتك انيت بقا  مجيل.

مرمي:مممممممم، بس دي مهمة صعبة أوي بصراحة، اصل حياة دي مش من النوع دة اللي ممكن يقول كل اللي جواه  

  بسهولة.بس وال يهمك، ا هتصرف. كدة

  وليد بسعادة: ربنا خيليكي ليا  أحلى مراة أخ يف الدنيا.

لال بينا بقا. ض من كرسيه على عجل: طب    مث 

  مرمي: على فني؟ لسة بدري.

  وليد:  سيت ،ماهو عقبال ما نوصل.

لال بينا.فنهضت مرمي وهي حتتسي بعض القطرات من الفنجان الذي بيدها مث تضعه عل   ى الطاولة بعجل: أوك. 

***  

دخل يوسف شركة الكامل وهو يرد على حتيات املوظفني بكل ثقة حىت أن وصل اىل مكتب عبد الرءوف الكامل فوجد 
  هناء السكرترية جتلس خلف مكتبها مشغولة ببعض األوراق: صباح اخلري.

  وقفت هناء وهي ترد: صباح النور  فندم.

حية الباب املغلق: مها جوة؟فسأهلا يوسف وهو ي   لقي نظرة 
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فهمت هناء مقصده لذا أجابت: أيوة  فندم، ا حاولت كتري أمنعهم بس مفيش فايدة، ماهر بيه زعقلي وكان عاوز 

  يطردين.

  يوسف: معلش  هناء، ا هتصرف.املهم ما تدخليش حد علينا حلد ما اطلب منك 

  هناء: أمرك  فندم

حية  الباب وفتحه، مث أغلقه خلفه بعنف، ألقى بنظرة شاملة يف احلجرة ليجد كمال وهو جيلس خلف توجه يوسف 

مكتب عبد الرءوف الكامل بكل ارتياحية و ماهر ابنه جيلس على كرسي أمامه ولكنه هب واقفا على الفور عندما مسع 
لشكل د ة من غري استئذان؟ فني صوت الباب ورأى يوسف أمامه، فصاح به غاضبا: انت ازاي تدخل علينا 

رية؟ ا أصال غلطان اين مسعت كالم  وصربت على الزفتة اللي امسها هناء دي. عن اذنك   أ هروح  السكر
  أطردها.

دوء: مش ملا خنلص كالمنا األول. حية الباب عازما أمره فأوقفه يوسف ممسكا بذراعه بشدة وهو يقول    وتوجه 

  عنف وهو يسأله: كالم ايه؟أفلت ماهر ذراعه ب

حية الكرسي الذي كان حيتله ماهر ليجلس عليه، فجلس ماهر أمامه وهو ينظر  اىل والده  أجاب يوسف وهو يتوجه 
دله كمال النظرات مث سأل يوسف بضيق: لو قصدك على الشراكة اللي بني الشركتني، فكل حاجة  وينفخ بغيظ، 

ت وبعد كدة ممكن نتفق معاك على سياسة جديدة نتعامل بيها.هتمشي زي ما هي حلد ما نراجع األور    اق و احلسا

  يوسف: نتفق! مها مني دول اللي هيتفقوا؟

  كمال: ا وانت طبعا.

  يوسف: بصفتك ايه؟

  كمال بكل تفاخر: بصفيت مدير الشركة احلايل، انت عارف طبعا ان عبدالرءوف بيه مسافر يف رحلة عالج.

لكال   م دة؟يوسف: معاك ورق 
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  كمال: ورق ايه؟

دارة أعماله.   يوسف: يعين توكيل عام مثال أو ع األقل توكيل 

فقال كمال متلجلجا: موضوع سفره جه بسرعة وأكيد ما حلقش يعمل كل دة، بس ا جوز بنته ومبا انه ملوش اوالد 

  فطبيعي ان ا اللي امسك كل حاجة يف غيابه.

  بكل ثقة: بس دة ملا أكون أ مش موجود. فقال يوسف وهو يضع قدما فوق األخرى

ندهاش: قصدك ايه يعين؟ وانت ايه دخلك يف حاجة زي كدة؟   ماهر 

بتسامة مستفزة: أبدا، بس شكلك لسة ما تعرفش ان عبدالرءوف بيه عملي توكيل عام رمسي وموثق يف الشهر  يوسف 

ممكن يسيب أمواله وشركاته كدة من غري ما خيتار  العقاري، يعين أكيد راجل أعمال يف خربة عبدالرءوف الكامل مش
  حد حيل حمله يكون أد املسئولية

  مث استطرد بلهجة خاصة: واالهم من كل دة انه يكون أهل للثقة.

  كمال بغضب جامح: مستحيل! أكيد التوكيل دة مزور.

  يوسف: تقدر بنفسك تسأل شريف محدي احملامي وهو هيأكدلك كالمي.

جوم حاد: جدي أكيد اجتنن، واحنا هنطعن يف التوكيل فقال ماهر الذي عق دت املفاجأة لسانه للحظات وهو ينهض 

  دة.

حية الكرسي الذي جيلس عليه كمال: وحلد ما دة حيصل بقا،  فقال يوسف بال مباالة وهو ينهض من مكانه ويتجه 
  فالكرسي دة يبقا من حقي.

  اقربلك.فاستعد ماهر لقتال يوسف وهو يقول: جنوم السما 

لال بينا. ين.  ور، أ هيكون ليا تصرف    ولكن أوقفه صوت كمال الذي كان قد ترك كرسيه: ماهر! بالش 
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ب املكتب أعاد نظره اىل يوسف الذي كان قد جلس خلف املكتب وشرع يف فتح بعض األوراق:  وعندما وصل اىل 

  بس لسة الكالم بينا ما خلص.

    النتظار.يوسف بنظرة سريعة: وا يف ا

وخرج االثنان فرفع يوسف مساعة اهلاتف الذي أمامه وضغط بعض االزرار،مث قال: اطلبيلي فنجان قهوة  هناء، بس 
  بسرعة، وبعدين بلغي مديرين األقسام كلهم ان فيه اجتماع بعد نص ساعة.

***  

ا يف كافيرت اجلامعة وهي تقول متصنعة احلزن بشكل طفويل : بس انتو جبد طلعتو اندال آخر جلست مرمي مع صديقا
  حاجة، بقا كدة يعين مفيش وال واحدة منكم حتضر فرحي!

  هالة: معلش بقا  مريومة مانيت اكيد مقدرة الظروف.ماهو لو كنيت عمليت الفرح هنا كنا أكيد هنحضر كلنا.

ين يوم جواز،؟ دة سلمى: بس سيبك من كل دة، انتو ليه مش قضيتوا شهر عسل يعين؟ وازاي كدة تسيبوا ال بيت من 
  ايه خييت اجلواز اللي ع الطريقة احلديثة دي؟

ردة؟   فضربتها نورا على ظهرها خبفة وهي تنهرها: وانيت مالك  

  سلمى: هللا ،مش صاحبيت وعاوزة أطمن عليها؟!

  جات فجأة دي. مرمي: ماهو يوسف بقا كان عنده شغل ضروري وما كنش ينفع اننا نسافر، دة غري ظروف جدو اللي

لف سالمة  حبيبيت.   هالة: ربنا يرجعهولك 

رب.   مرمي: 

ترى اجلواز حلو أوي كدة زي ما بيقولوا عليه؟ يعين أقول  وسألتها نورا بدالل: اال قوليلي بقا  مريومة  حبيبيت، 

  للواد أدهم ابن عمي دة ييجي يتقدم وال أطفشه؟
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لنيابة مغيظة صديقتها:   ال خييت،ما تتعبيش نفسك، هو أكيد بعد ما يغري النضارة هيطفش لوحده. فردت هالة 

  ضحكت الفتيات مجيعا ما عدا حياة اليت الحظتها مرمي فسألتها: مالك  حياة؟ انيت لسة بردو زعالنة مين؟

  هالة: زعالنة! ليه انيت عمليت اي  مرمي؟

كسي وأعدي عليها، بس اتفاجئت بقا ان وليد أخو مرمي برباءة: وال حاجة وهللا، كل اللي حصل اننا اتفقن ا اين هاخد 
يوسف عرض عليا انه يوصلين وطبعا طلبت منه اننا نعدي على حياة فأول ما شافته ما كنتش راضية تركب معا حلد ما 

ا كانت مصدرة الوش اخلشب لول يد طول احتايلت عليه ومن ساعتها ومش عاوزة تكلمين وطبعا مش حمتاجة أقولكم ا
  الطريق.

  حياة بغضب مكتوم: كان الزم تقوليلي  مرمي.

مرمي: وهللا كان غصب عين، املوضوع جه فجأة ،وبعدين  سيت ا اسفة،بكرة العربية بتاعيت هتيجي من البلد ،ومش 

لعكس دة كان يف منتهى الذوق ين،مع اين شايفة يعين انه ما عملش حاجة لكل دة،   واألخالق. حنتاج خلدمات وليد 

  فسألتها سلمى: هو اللي كنتم راكبني معاه دة هو وليد أخو يوسف.

  مرمي: أيوة  سيت.

  سلمى مبرحها املعتاد:معقول! دة زي القمر، ما تعرفيين عليه  بت  مرمي. وليكي األجر والثواب من عند هللا بقا.

  و، بس واضح كدة ان اختار خالص.مرمي وهي تنظر اىل حياة بنظرة ذات معىن: كان على عيين  سوس

وكذلك توجه نظر سلمى اىل حياة وهي تقول: ماشي  سيت، واحنا نكره يعين! ربنا يهين وليد حبياة، يوه قصدي سعيد 
  بسعيدة.

لنهوض: وبعدين معاكم بقا. وهللا لو ما سكتوا السيبكم وامشي. م    بدا على حياة الضيق الشديد، وقالت وهي 

، وانتو كمان  بنات، بالش  فجذبتها هالة من يدها لتعيدها اىل كرسيها: استين بس  حياة. معلش حقك عليا ا
ا مش بتاع حب وكالم فاضي من دة.   الكالم دة ،انتو عارفني ان حياة بتزعل بسرعة.وكمان احنا عارفني ا
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  مرمي: بس وليد قصده شريف فعال، ومستين موافقتها عشان يروح يتقدملها.

ضت يف عجل وهي تغالب دموعها: طب عن اذنكم  بنات.وعند   ما مسعت حياة ذلك أخذت حقيبتها و

  هالة: راحية فني بس  حياة؟ احنا حلقنا نقعد مع بعض؟!

مل جتب حياة اليت أسرعت يف االبتعاد عنهم، فقالت سلمى: وهللا ما عارفة البت دي ماهلا؟ كل ما تيجي سرية اجلواز 
  دة وتسيبنا،ما تكونش بتحب واهلوا ماجاش سوا؟تتعصب مرة واح

  فقالت مرمي وهي تنهض وتغادرهم يف عجل:  شيخة اتلهي، عن اذنكم ا هروح أشوفها.

  استطاعت مرمي أن تلحق حبياه فأمسكت ذراعها وهي تتنفس بصعوبة: حياة! انيت  بت، استين بس.

ا حبضن مس هلا: حياة حبيبيت، فيه ايه بس؟ طب قوليلي ممكن توقفت حياة فرأت مرمي الدموع بعينيها فأخذ ها وهي 
  أساعدك، وهللا ما حد هيخاف عليكي أدي.

  فقالت حياة وهي تشهق من البكاء: أ هقولك كل حاجة  مرمي، الين جبد أ خالص تعبت أوي.

عة عشان نعرف نتكلم مرمي: ماشي  حبيبيت بس تغسلي وشك االول ،وبعدين نشوف مكان نقعد فيه برة اجلام

  براحتنا.

لفعل. ستسالم كمن ليس بيده حيلة، وقد كانت كذلك    فهزت مرمي رأسها 

***  

يف مكتب يوسف بشركة الكامل وبعد انتهائه من االجتماع الذي عقده مع رؤساء االقسام وقد ألقى بتعليماته مث شكر 
النصراف، وبعد أن خرجوا مجيعا جاءته ه ناء السكرترية لتقول له: يوسف بيه، فيه واحدة برة امسها اجلميع وأذن هلم 

  علياء هامن طالبة تقابل حضرتك.

  فأشار هلا يوسف وهو يعود اىل كرسيه خلف املكتب: خليها تتفضل.
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  هناء: حاضر  فندم.

ا قاربت على الثالثني ، وقد م نحتها الطبيعة وخرجت هناء لتدخل بعدها بلحظات تلك املدعوة علياء وقد بدا عليها أ

قدر وافر من اجلمال واألنوثة اليت حاولت اظهارها بكافة وسائل الزينة مع االثياب الضيقة والقصرية.وشعرها األسود 
حدث التسرحيات ،وأضف اىل ذلك العطر الفواح الذي تضعه وفور أن رآها يوسف هب واقفا  القصري الذي صففته 

بتسامته الساحرة: معقول! بر    نسيس علياء بنفسها تشرفين يف مكتيب املتواضع؟ وهو يقول 

فعقدت علياء ما بني حاجبيها قائلة وهي جتلس على الكرسي أمامه: يعين انت كنت بتسأل؟! ال وايه أقوم مرة واحدة  
  كدة على خرب جوازك.

  يوسف: انيت عرفيت؟

وز. انت فاكر ان مفيش علياء: واملفروض اين ما كنتش أعرف، عشان حضرتك تفضل تضحك عليا زي مانت عا
  رجالة يف الدنيا غريك؟

ا بعض الغرور: ما بالش الكالم دة  علياء، انيت عارفة كويس ان لو كان غريي دة أحسن ما   فبة  يوسف بنظرة 

  كنتيش هتبقي يف مكتيب دلوقت.

لنسبة الرادة ذلك الرجل احلديدية، فقررت اتباع ن طريقتها لن جتدي نفعا  وسيلة أخرى، لذا أمالت  علمت علياء 

جتاه يوسف وهي تقول له بدالل: بقا كدة  يوسف؟ هو دى جزاءي يعين اين حبيتك ومش قادرة اتصور حيايت  لالمام 
ا دي تبقا أحلى مين يعين؟   من غريك؟ تقوم تعمل فيا كدة وتتجوز؟ واللي انت اجتوز

عاوزك تفهميه كويس ان اجلوازة دي كانت جوازة مصلحة، أخذ يوسف نفسا عميقا قبل ان جييب: علياء .كل اللي ا 

  يعين تقدري تسميها صفقة مش اكرت.

  علياء بعدم تصديق: صفقة! وعاوزين ا اصدق الكالم دة!

  يوسف: تصدقي أو ال دي مشكلتك مش مشكليت ، بس ا اللي عندي قلته.
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ميعاد حمدد تنتهي فيه، ترى انت بقا جوازك من النوع علياء: بس  يوسف ا اللي اعرفه بقا ان كل صفقة بيبقا ليها 

  دة وال من نوع اىل االبد اىل االبد؟!

ي جوازي بعد فرتة،بس ملا حيصل اللي ا عاوزه األول. وي ا   يوسف: انيت كدة بدأيت تفهميين، ا فعال 

  علياء: واللي هو ايه ؟

.   يوسف: ال. دي بقا حاجة خاصة بيا ا

  يوسف، بس الزم توعدين اننا نتجوز بعد ما تطلق الست هامن بتاعتك. علياء: اوك 

  يوسف: ال. جواز ايه؟ اللي ا شفته من اجلوازة دي كفاية اوي، ا ال بتاع جواز وال نيلة.

ااااه. وهي العروسة حلقت تسد نفسك على طول كدة؟ وال ما تكونش املدام كانت.........   علياء بسخرية: 

نية.فقاطعها يوس   ف بصرامة وقد هب واقفا من شدة الغضب: علياء! ا مش هسمحلك تقويل كلمة 

  فقالت علياء وهي تتمهل يف وقفتها: وكمان بتغري عليها؟!

يوسف: الست اللي انيت بتتكلمي عليها دي لسة على ذميت وشايلة امسي يعين أي كلمة هتتقال عليها هتمسين.انيت 

  فامهة؟

، املهم ان ما جييش اليوم اللي أحس فيه اين خسرتك، وانك هتفضل معا على طول. آه، قبل ما علياء: فامهة  حبييب
  انسى انت معزوم عندي يوم اخلميس اجلاي.

  يوسف: ليه؟

ريت عشان عيد ميالدي، وال دة   علياء: اوال  سيدي انت مش حمتاج مناسبة عشان تيجي شقيت،ومع ذلك فا عاملة 
  كمان انت نسيته؟

  فقال يوسف وهو حياول ان يتذكر: وهو انيت بتعملي عيد ميالدك كل اربع شهور؟
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  علياء: اخص عليك  يوسف، دة بدل ما تقويل كل سنة وانيت معا  حبيبيت؟ املهم بقا اوعى ما جتيش؟

  يوسف متبسما: وهو ا اقدر بردو؟! اه اال قوليلي، انيت عرفيت اين هنا ازاي؟

يلك و يديين كل مرة مغلق اتصلت بشركتك فردت عليا السكرترية علياء: ابدا، بعد  ما تعبت من االتصال على مو

وقالتلي انك مسكت ادارة الشركة هنا حلد ما يرجع عبدالرءوف الكامل، وكانت عاوزة حتولين على اخوك. بس احلقيقة 
حله، عايشها جد كدة ومش طالعلك خالص.   ا مش بر

  احسن حاجة فيه. يوسف: ما ميكن دي تكون

لرحيل: اوك  بييب مهشي ا بقا عشان مش عاوزة اعطلك.  م  بدا ان علياء مل تفهم مجلته االخرية، فقالت وهي 
  بس اوعى تتأخر ع احلفلة؟

  يوسف: اكيد.

لال،سالم.   علياء: 

  يوسف:سالم.

الشديد، ومرة أخرى يرفع مساعة  وبعد ان غادرت علياء ،جلس يوسف مرة اخرى على كرسيه وقد بدا عليه االرهاق
اهلاتف ويطلب من هناء فنجان قهوة أخر، مث ضغط على بعض االرقام يف اهلاتف وانتظر الرد: وعليكم السالم....ما 

تقلقش كل حاجة مشت متام....وانت الشغل عندك عامل ايه؟....متام أوي....قويل وصلت مرمي وقالتلك هتخلص 
لك أ هكلمها.....اوك  صاحيب سالم.امىت؟.....الالال خالص ما تش   غلش 

***  

قي الطاوالت حيث ال  جلست مرمي وحياة حول طاولة صغرية بكافيرت تطل على النيل يف مكان بعيد نسبيا عن 
يستطيع احد غريمها مساع ما يقوالنه،وعندما رأت مرمي صديقتها مرتددة،قالت لتستحثها على الكالم: ها، احكيلي بقا 

  يت مالك؟ س
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فقالت حياة وقد هربت الدماء من وجهها فبدت كاألموات: هقولك كل حاجة  مرمي، بس اوعديين ان اللي هقوله دة 

  هيفضل سر بينا.

  مرمي: اوعدك.

ت ما حدث هلا متر أمام عينيها األن   بدأت حياة تسرد قصتها وقد بدا األمل واضحا يف كل كلمة تقوهلا وكأن ذكر
شويف  سيت، اوال الزم تعريف ا كنت ايه زمان؟ ما كنتش اكرت من بنت مستهرتة دلوعة امها بقا،  كشريط سينمائي:

لرغم من معارضة  داميا الن كل دة كان خمالف  بنت جات بعد حرمان سنني من اخللفة، عمرها ما رفضليت طلب 
قا لبس ضيق جيب قصري ولو استبدلتها فأكيد للعادات والتقاليد اللي اترىب عليها يف الصعيد، ولكي أن تتخيلي ب

ببنطلون اسرتتتش او جينز، وطبعا احلجاب دة كنت بشوفه على زمايلنا من بعيد لبعيد من غري حىت ما افكر اين 
ب التقليد زي ما كنت بعمل كدة مع بنات املوضة، ال وكمان كنا بنتنافس على احدث  احتجب زيهم ولو من 

  اجلامعة وقابلت عماد.الصيحات. حلد ما دخلت 

  فسألت مرمي وكانت يف حالة من الذهول ملا تسمعه: عماد مني؟

لتة كلية جتارة ابن شاكر عزالدين، رجل االعمال املشهور. بس ايه بقا؟ دة ابنه الوحيد ،يعين كان  حياة: شاب كان يف 

ر تقوله ال ملا يشاورهلا، مقضيها من لبس شيك وعربيات احدث موديل وفسح وخروجات وما كنش فيه بنت تقد
احلقيقة ا من اول ما شفته كنتش مسرتحياله، وهو بقا من اول ما شفين وقرر انه يضمين لقامية املعجبات بتوعه، حاول 

ال،او مبعىن اصح هي  طل حلد ما اتعرفت على  خد مين ال حق وال  معا مرة واتنني وتالتة بس طبعا ما قدرش 
لال    منها  بقا.عرفتين عليها،

ال دي كمان؟   مرمي: ومني 

، ابوها وامها مهندسني بس بيشتغلوا يف قطر ،وهية  لتة كلية اعالم معا حياة: دي بقا  سيت كانت طالبة يف سنة 
ا، وطبعا تعويضا لبعدهم عنها، كل حاجة جمابة ،وفلوس ملهاش عدد،كانت تقريبا اشيك  قاعدة هنا لوحدها مع جد

ا، املهم اجنذبت ليها جدا وهي كمان كانت بتتعامل معا بود وتلقائية حلد ما بقينا اصحاب اوي، او مبعىن بنت عرفته
  اصح حلد ما افتكرت اننا بقينا اصحاب.
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ا على وشك البكاء:ها وبعدين؟   مرمي لتحسها على االستمرار وهي ترى صديقتها وقد اختنق صو

ا جه اليوم وعزمتين على حفلة عيد ميالدها .واحلقيقة ان  عمره ما كان حياة وقد تركت العنان لدموعها: حلد م

ا كانت صاحبيت اوي احتايلت على ماما حلد ما وافقت من ورا  طبعا اللي وقتها   بيوافق اين اروح حفالت. بس ال
  كان يف البلد لسبب مش فاكراه .

  قيقة االمر: ها وروحيت؟مرمي وقد رقت حلال صديقتها ولكنها تريد ان تصل اىل ح

رييت ما روحت.   بدا صوت حياة كالنحيب وهي تقول: و

  مرمي: ليه؟ ايه اللي حصل.

وجدت حياة بعض الشجاعة والقوة ال تزال لديها لتكمل: روحت شقتها اللي كانت اول مرة يف حيايت ادخلها وآخر 
ا مرة، وملا مالقتش حد يف الشقة غريها استغربت لكنها قالتلي ان ل قي اصحا سة الوقت بدري وان كلها ربع ساعة و

ا طبعا  ست كبرية ومش هتستحمل جو احلفالت والدوشة، واقرتحت  ا عند عمها ال ا بقا فقالتلي ا هييجو اما جد
يتني عصري حلد ما الباقيني ييجو ونبدأ احلفلة فوافقت. وجابت العصري وشربته وبعدها حسيت ان الدن يا عليا تعملنا كو

ين.   بتلف بيا وبعدها، ما حستش حباجة 

  مرمي: خمدر؟

  حياة: اه ما هو دة اللي عرفته بعدين،بس بعد ما ضعت.

  مرمي: ايه اللي حصل؟

مية  ا: ملا صحيت لقيت نفسي كنت  ا تريد ان متحي تلك الذكرى االليمة منه ذكر اغمضت حياة عينيها بشدة وكأ
  الصدمة احلقيقة كانت ملا شفت عماد معا يف نفس االوضة.على سرير يف اوضة نوم غريبة، و 

  فهتفت مرمي: يف شقتها؟ كانت متفقة معاه ييجي شقتها؟
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م كانوا متفقني مع بعض  فابتسمت حياة رغما عنها من براء مرمي: شقتها ايه بقا؟ دي كانت شقته هو، تقدري تقويل ا

  عليا.

  مرمي:طب وبعدين انيت عمليت ايه؟

نية،لكن الندل هيفضل طول عمره ندل.حياة: الع   ادي اين ثورت وزعقت وهددت ساعات وتوسلت ساعات 

  مرمي: طب ومها راحوا فني دلوقت؟

م بعد ما خلصوا جامعة هو سافر لبنان عشان ميسك فرع الشركة بتاعتهم هناك وهية  حياة: اللي مسعته بعد كدة ا

ها ومامتها.   سافرت تقعد مع 

    حياة؟مرمي: طب وانيت

لطريقة  . عرفيت ا ليه بقا برفض اي عريس جييلي؟ عرفيت ليه بقا ا بعامل وليد  حياة: ا ايه يعين؟ هفضل زي ما

  دي؟ عشان مش عاوزاه يتعلق بيا اكرت من كدة  مرمي،النه ما ينفعش.

كي ومامتك مش عارفني طبعا مش كدة؟!   مرمي: طب و

  اقوهلم حاجة زي دي؟ انيت نسييت ان  صعيدي؟ وهللا اعلم بقا ممكن رد فعله يكون ازاي؟حياة: وا جمنونة عشان 

  مرمي: بس انيت ملكيش اي ذنب يف اللي حصل.انيت كنيت ضحية.

. ا اللي كل تصرفايت ولبسي كانوا  ستنكار: مني اللي قالك كدة؟ دة ا اللي سهلتلهم كل اللي عملوه معا حياة 

ايه ا بنت مستهرتة متاحة للجميع، بعدي عن ربنا وعن احلجاب خالين قريبة اوي من الوحوش اللي بتنهش  بيقولوا اد
كدت اد ايه ان ربنا بيحبنا اوي،يعين ملا بيأمر حباجة او ينهينا عن  يف االعراض.تعريف  مرمي ا بعد اللي حصلي دة ا

نية بيكون عشان دة يف صاحلنا. يعين ملا  ا عن التربج ما كنش عشان مش عاوز نبان حاجة  حلجاب و امر 
لعكس مع اين شفت بنات حمجبة ولبسهم عسول اوي وشيك  حلوين او عشان نكون متخلفني ونبعد عن املوضة،ال 

لتسرت عشان احنا جواهر والزم تتصان.   ،ربنا امر 
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  فضغطت مرمي على يد صديقتها حبنان: عندك حق.

  ا ممكن اطلب منك طلب؟ حياة: مرمي!

  مرمي: اكيد  حبيبيت أؤمري.

حياة برجاء: خلي وليد يبعد عن طريقي، فهميه ان ا مش انسانة مناسبة ليه،  عليكي  مرمي خليه ما يفكرش فيا 
  ال حبلو وال بوحش.

ع حياة...ال احنا خرجنا وقبل ان جتيب مرمي طلب حياة رن هاتفها، فردت: السالم عليكم...ايوة  يوسف ا م

  وروحنا كافيه ع النيل....ليه؟ هو فيه حاجة؟....اوك خد العنوان.........

سم الكافيه وعنوانه.   واخربته مرمي 

ت املكاملة: ماشي مستنياك   مث ا

  حياة: فيه حاجة  مرمي؟

اتصل وقال ان هو اللي هييجي.  مرمي حبرية: معرفش كان املفروض ان وليد هو اللي هييجي ويرجعين الفيال بس يوسف

  ومش عارفة ايه السبب؟ وربنا يسرت بقا.

  

  

***  
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  : عشر ادياحل الفصل

  *حياة على احملك*

م اىل ان سألته  وهي تدير وجهها اليه فجأة وبعصبية دلت على  كانت مرمي تركب يف السيارة جبوار يوسف يف صمت 
  حيني فني دلوقت؟مدى ما تكتمه من غضب: ممكن بقا اعرف احنا را

دوء ودون ان حيول نظره عن الطريق أمامه: لو صربيت شوية أكيد هتعريف.   فرد يوسف 

دي.   مث التوى فمه بسخرية وهو يقول: ما ختافيش، اكيد مش خبطط اين اخطفك. فياريت 

صاعني كما كانت  امحر وجه مرمي غضبا من توبيخه املبطن، ولكنها مل تتمكن يف هذه اللحظة من ان ترد له الصاع
ما توقفا أمام أحد معارض السيارات، مل  ترغب ألن السيارة توقفت فجأة فنظرت مرمي أمامها، ولفرط دهشتها رأت أ

تستطع ان ختمن السبب ومل يرتك هلا يوسف الفرصة لتستفسر عن حقيقة األمر حيث كان قد خرج من السيارة ودخل 
لزبون املعرض، اما هي فمن موقعها استطاعت ان  لطبع فيوسف جالل ليس  ترى مدى ترحيب صاحب املعرض به، 

جر، وما هي اال دقائق معدودة حىت عاد يوسف وطلب منها الرتجل من السيارة فوافقت مرمي على مضض  اهلني ألي 
ا داخل املعرض وقدمها لصاحب املعرض ذو االبتسامة اليت قد حر  ص على  ويف عقلها العديد من التساؤالت. اجته 

  ان ال تفارق وجهه: مرمي الكامل، املدام.

ا تعجب حضرتك، وان شاء هللا  صاحب املعرض: اهال وسهال  فندم، احنا عند هنا احدث املوديالت اللي امتىن ا
  مش هتخرجي من هنا اال ملا تالقي طلبك.

لط بع توىل يوسف ذلك فقال للرجل: ان شاء كانت مرمي جتهل متاما عما يتحدث عنه فلم تعلم مبا ميكنها ان جتيب، و

خد جولة لوحد كدة يف املعرض.   هللا. ممكن بقا ا واملدام 

  فأسرع الرجل: طبعا طبعا  يوسف بيه، املكان مكانك ، اتفضل حضرتك ولو احتجتين هتالقيين يف خدمتك.

  يوسف: متشكر
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ا طفلة ي سحبها خلفه حىت وصال اىل جمموعة من السيارات وتركهم الرجل ورحل، فجذب يوسف مرمي من يدها وكأ

هظة الثمن ،فأفلتت مرمي يدها بعنف وهي تقول له بصوت منخفض حبيث ال يستطيع احد العمال مساعهما  الفاخرة 
ين غري ملا اعرف احنا بنعمل ايه  ولكنه كان حيمل الكثري من الغضب: سيب ايدي. والزم تفهم اين مش هتحرك خطوة 

لظب   ط.هنا 

  يوسف: تفتكري الناس برتوح معرض السيارات ليه؟

جتاهلت مرمي السخرية الالذعة اليت حيملها كالمه وسألته: لو كنت عاوز تشرتي عربية، افتكر دي حاجة ما ختصنيش. 
  وما كنش الزم جتيبين معاك.

، بس ا قلت ان ميك ن يكون دة حقك يف انك فقال يوسف بنربة جادة: معاكي حق. فعال ما كنش الزم اجيبك معا
  ختتاري العربية اللي املفروض هتكون بتاعتك.

!،ومني قالك اين عاوزة عربية؟ ا عندي عربييت.   مرمي: بتاعيت ا

  يوسف مصححا: قصدك عربية جدك اللي خالها حتت امرك.

مسي، يعين بقت عربييت.   مرمي بتحدي: جدو اشرتى العربية دي خمصوص عشاين وكاتبها 

  صرار: ولو. ا مقبلش ان حد يصرف على مرايت طول ما هي شايلة امسي حىت جدها نفسه.يوسف 

  مرمي وقد أصرت على االستمرار يف عناده: بس ا بقا عجباين العربية اللي اشرتهايل جدو،وا مش عاوزة عربية غريها.

،الن عمري ما يوسف: اوك، يبقا انيت حكميت على نفسك  مرمي. وهو انك مش هتخرجي من ال بيت اال معا

ين.   هسمحلك انك تركيب العربية دي 

  فعال صوت مرمي قليال: هو انت عاوز تتحداين وخالص؟

نيا ا أكرب من اين احتداكي. فاتقي غضيب واعملي اللي بقولك عليه  يوسف حبزم: مرمي! اوال صوتك ما يعالش . و
  وانيت ساكتة.
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هو الغضب أم اخلوف؟ اهو الغضب من اصراره الدائم على االمتثال الوامره حىت ال تعلم ان كان ما شعرت به اآلن 

ا يف عينيه ان هي خالفت أوامره؟  ا؟ أم اخلوف من تلك النظرات الالهبة واملتوعدة اليت رأ   وان كانت رغم اراد

لفعل جت لوقت املناسب لعصيان اوامره. و ولت معه بني السيارات ولكن ما كانت تعلمه حق العلم ،ان ذلك ليس 
مرغمة اىل ان وقع اختيارها على احدى السيارات ،أو مبعىن أدق لقد كان اختياره هو.فهو دائما صاحب الكلمة 

  األخرية.

ملبلغ املطلوب  توجها بعد ذلك اىل مكتب صاحب املعرض وأخربه بقرارمها مث وقع معه عقد السيارة وكتب له شيكا 
ما من جديد ،ولكن تلك املرة كانت وقد اتفقا على موعد التسل يم. شكر يوسف الرجل، مث أخذ مرمي وغادرا بسيار

ا ان الوقت قد حان للعودة اىل املنزل.   مرمي على علم بوجهتهما.حيث قرر سجا

***  

لطبع، فكان جيلس أمام  الستقرار والبيت السعيد من وجهة نظر مرمي  التلفاز أما وليد الزوج املثايل ألي فتاة حتلم 

  يشاهد مباراة لكرة القدم.

  يوسف: مساء اخلري.

رد وليد بعد أن ألقى عليهما نظرة سريعة ليعود مرة أخرى للرتكيز على املبارة اليت كانت حتتل كل اهتمامه يف تلك 

  اللحظة: مساء النور. اتعشيتوا وال لسة؟

  ليش نفس.فرد يوسف وهو جيلس جبوارة ملتابعة املبارة كذلك: ا عن نفسي ما

  فقالت مرمي: وا كمان،تصبحوا على خري.

  وليد: وانيت من أهله.

  وبعد أن صعدت مرمي لغرفتها،فسأل وليد دون أن يبعد نظره عن التلفاز: شكلك زعلتها.

  يوسف بعدم فهم: هي مني دي؟
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  وليد: أكيد بتكلم عن مراتك.

  صدقين  صاحيب واسأل جمرب.يوسف بدون اهتمام: اصال كدة كدة، مفيش حد يقدر يرضي أي ست، 

الزدراء: جمرب مع مني بقا؟ اوعى تكون  وجد يوسف أخيه قد ترك املباراة لريكز نظره عليه وهو يقول بلهجة مليئة 

نية  ي واحدة  ك يف يوم تفكر انك تقارن مراتك  ريت  صاحيب تقدر تفرق. وا تقصد االشكال اللي كنت تعرفها؟ 
  ين؟عرفتها قبليها.فامه

  أراح يوسف ظهره اىل اخللف وهو يقول بفكر شارد: مرايت!

  وليد: اه مراتك  يوسف، وال دي نسيتها هي كمان؟

  تدارك يوسف خطأه سريعا: ال ،بس لسة الكلمة جديدة على وداين.تصبح على خري.

حية السلم،فقال وليد بصوت ال يسمعه غريه: ربنا يهديك  يوسف ويي ض يوسف وتوجه  جي اليوم  وتقدر مث 

  النعمة اللي يف ايدك.

***  

حدى الشقق الفاخرة كان ماهر جيلس مع علياء وحيتسيان أحد انواع اخلمور، فسألته علياء خببث:  ويف مكان آخر 

ين؟ وي تعمل ايه    قويل بقا 

بتسامة شيطانية: وهو ا كنت لسة عملت اوالين؟!   ماهر 

  ليين معاك يف الصورة.علياء: طب ما ترسيين ع احلوار وخت

ا وهو يفرك شعرها بيده: هيحصل  مجيل.وهو ا بردو اقدر اعمل حاجة من غريك؟! ذ   فهمس ماهر 

لشر وهو يصر على اسنانه: وديين  يوسف القلب حياتك  مث ابتعد عنها قليال وقد تغريت مالحمه والتمعت عيناه 

  جلحيم.
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  لسنيورة بتاعته. ها قويل بقا.علياء: وا معاك.عشان يبقا يشبع 

  ادار ماهر وجهه اليها: هقولك. بس ركزي اوي بقا عشان مفيش جمال للغلط.

***  

نعود مرة اخرى اىل فيال يوسف جالل ويتكرر املشهد على طاولة الطعام حيث جيلس وليد يتناول فطاره ،فدخلت عليه 
  مرمي تقول: صباح اخلري.

  ي افطريوليد: صباح النور  مرمي، اقعد

هلنا والشفا.ا هشرب شاي بس. لفعل جلست مرمي: ال،   و

  وسكبت لنفسها كو من الشاي،وترددت قليال قبل ان تسأل: هو يوسف متعود انه ينزل الشغل بدري كدة؟

م دي هلا وضع خاص.النه بقا املسئول عن شركة الكامل بعد التوكيل اللي عمله جدك،وطبعا يوسف  وليد:ال. بس اال
  الزم يثبت انه اد املسئولية وخصوصا بعد العك اللي كان عمله جوز عمتك وابنه.

  بدت الدهشة على وجهها: توكيل! هو جدو عمل ليوسف توكيل؟

  وليد: انيت ما كنتيش تعريف؟

  مرمي: ال.

وليد: اصل جدك  سيت خاف ان يف غيابه ممكن ان جوز عمتك يضيع كل حاجة،عشان كدة فكر ان يوسف هو 

  وحيد اللي هيقدر يقف قصاده.ال

  مرمي: متام.

  وبعد صمت مل يدم طويال سأهلا وليد: مرمي! انيت كلميت حياة؟

  تصنعت مرمي اجلهل فسألته: كلمتها؟ يف ايه؟!
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  وليد: يف موضوعي طبعا.

  حاولت مرمي التهرب: انت مستعجل على ايه؟ هو اجلواز هيطري؟

لتة وليد: وما استعجلش ليه بقا؟ ا واحلمد  قصين حاجة،وهي واحلمد  يف سنة   جاهز من جماميعه، ومش 

  دلوقت يعين كلها سنة وختلص، يبقا هنستنا ليه بقا؟

  مرمي: اصل شكل حياة كدة مش بتفكر يف املوضوع دة دلوقت.

صرار: يبقا جه الوقت اللي تبتدي تفكر فيه.   وليد 

  مرمي بقلق: يعين ايه؟

ها.وليد: يعين لو انيت مش ه   تقدري ختلصي املوضوع دة  مرمي، فامسحيلي اين اكلم 

  مرمي: طب افرض هي مش موافقة؟!

ا حد غريي؟ مرمي! صارحيين.  وليد بثقة زائدة: ليه بقا؟ وهو ا فيا ايه غلط عشان ترفضين؟ وال ما يكونش فيه يف حيا
ين؟ ا بتحب حد    هي قالتلك ا

  ين! ال طبعا.تلعثمت مرمي وهي جتيب: هه! حد 

  وليد وقدبدأت هلجته تزداد حدة: امال فيه ايه بقا؟ مالك بتقفليها ليه؟

مرمي: ابدا وهللا  وليد مش بقفلها وال حاجة. دة انت حىت اخوية وبتمنالك كل سعادة، وحياة كمان اكرت من اخيت 
خدوا اي خطوة وهللا وبتمناهلا اخلري. بس دي مسألة جواز يعين مش حاجة سهلة وانتم الزم ت فكروا كويس قبل ما 

  جادة.

خد اي  فابتسم وليد وهو يعتذر: ا اسف  مرمي الين اتعصبت عليكي، بس انيت الزم تفهمي كويس اوي اين مش 

قرار يف حيايت غري ملا بكون واثق منه متاما. وا متأكد ان حياة هي انسب واحدة ليا، انيت ما تعرفيش اد ايه ا بفكر 
، من اول ما شفتها وهي حمتلة كل تفكريي، ا فعال قبل ما اعرفها موضوع اجلواز دة ما كنش يف دماغي اصال، فيها
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ا على طول بتطاردين، هي االنسانة الوحيدة اللي عاوز اكمل معاها بقية حيايت  لكن بعد ما ظهرت يف حيايت وهي صور

ا هتشيل امسي وحتافظ على مسعيت كو    يس اوي.واللي ممكن اثق ا

ألسف جتاه صديقتها  حية شعرت  ا واحساسها، فمن  لدموع متأل عينيها، فلقد هز كالم وليد كل كيا شعرت مرمي 
ا وحيبها بتلك القوة ويسمعها ذلك  حية اخرى ارادت ان تبكي حلاهلا، فلقد كانت تتمىن ان تتزوج رجال يرغب  ومن 

ة، ولكنها قررت ان مشكلة حياة هي األن أهم عندها وأجدر بتفكريها، الكالم الذي ميكنه ان يذيب عناد اي امرأ
ى فطاره وحيتسي األن كو من الشاي على استعداد  حثة عن حل اىل ان قالت لوليد الذي كان قد ا فسرحت قليال 

  للرحيل: وليد!

  وليد: نعم.

ا هتعمل ايه؟ هتسيبها وتصرف نظر عن مرمي: افرض مثال انك اكتشفت ان حياة كانت على عالقة حبد غريك، ساعته

  جوازك منها، وال ممكن تساحمها ع املاضي وتبدأ معاها صفحة جديدة؟

ا بيقولوا ان عمرها ما عرفت شاب قبل كدة، وميكن دي اكرت  وليد: اوال مفتكرش ان حياة من النوع دة، خجلها وبراء
  حاجة عجباين فيها.

  مرمي: ا بقول افرض 

بيل االفرتاض زي ما بتقويل فدة بريجع لنوع العالقة دي، يعين لو احلب االفالطوين اللي بيحصل لكل وليد: ولو على س
  املراهقني دة فكلنا مرينا بيه وعارفني انه بيبقا جمرد فرتة وبينتهي ودي اكيد يعين مش حاجة هحاسبها عليها.

  مرمي برتدد: ال ا قصدي............

خرت ع الشغل، فقاطعها وليد بعد ان القى ن حية ساعة يده فنهض على عجل: معلش بقا  مرمي، ا ا ظرة سريعة 

  يبقا نكمل كالمنا بعدين بقا، سالم.

  مث أخذ حقيبة يده ورحل

  مرمي بصوت منخفض وفكر مشغول: مع السالمة.



 

  

107 

 

 غريبة يف عاملك  

 

***  

ا تساعدها يف جتهيز الغداء الذي أوشك على االنتهاء، فقالت  يف بيت حممود البدري كانت حياة يف املطبخ مع والد

األم"مها" حلياة وهي تتذوق األرز: سيب اللي يف ايدك انيت  حياة،وروحي غريي هدومك عشان ابوكي زمانه جاي 
  وعالء معاه.

  فقالت حياة بتذمر: عالء! وهو كل يوم  ماما؟

ا مها بلطف: عيب  حياة،دة ابن عمك بردو.   فنهر

  دة على عيين وعلى راسي،بس يكون كدة وبس. حياة: ايوة  ماما،ابن عمي

  مها: قصدك ايه يعين؟

نية   حياة: قصدي  ماما اين بدأت احس ان  بيفكر بطريقة 

مشهندس اد الدنيا وكمان عنده شقة قريبة مننا يعين مش هتبعدي  مها: طب وفيها ايه يعين؟ وانيت تطويل اصال؟ دة 

  واكرت واحد هيخاف عليكي.عندي. وعالوة على كدة دة ابن عمك 

  حياة: اه  ماما،بس ا مش بفكر يف املوضوع دة دلوقت.

مها: وهتفكري فيه امىت بقا  روح ماما؟ ملا تعجزي واسنانك تقع وشعرك يبيض؟! ال  حبيبيت ا وابوكي عاوزين نفرح 

  بيكي بقا.

  حياة: بس ا عاوزة اكمل تعليمي األول.

هتكملي تعليمك؟ دي كلها سنة فتتخطبوا دلوقت عقبال ما جتهزوا نفسكم تكون السنة  مها: ومني قالك انك مش

  فاتت وتكونوا كمان قربتوا من بعض اكرت.

لقد استنفذت حياة كل احليل اليت لديها،فتذكرت ان أقرب طريق للوصول هو اخلط املستقيم لذا قالت: بس ا بقا  
  تجوزه.ماما مش موافقة على عالء ابن عمي ومش ه
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لال روحي البسي طرحة  لال  وقبل ان جتد مها الفرصة للرد عليها مسعا صوت جرس الباب فقالت مها البنتها: طب 

ين.   عشان تفتحي الباب اكيد دة  وعالء، وبعدين هيبقا لينا كالم 

الستياء وتدعو هللا أن يلهمها الصواب يف هذا االمر    وأطاعت حياة االمر وهي تشعر 

***  

فراغ املائدة، اما حممود وعالء فقد  على طاولة الطعام وقد انتهى اجلميع من تناول غداءه قامت كل من مها وحياة 

ا مها وقدمتها هلما حياة وكان عالء ال يستطيع ان يرفع عينيه  توجها اىل حجرة الصالون يف انتظار القهوة اليت أعد
ا ستساعد عنها، ولكنها كانت تتجاهل نظراته وهي تشع حلرج الشديد وعندما استأذنت لتغادر املكان متحججة ا ر 

ا يف غسيل االطباق وتنظيف املطبخ، قال هلا والدها مازحا: ومن امىت النشاط دة  حياة؟!  سيت اقعدي معا  والد
  شوية وماما لو كانت عاوزاكي معاها هتناديلك.

ياة مش عاوزة تقعد معا ا على وجه اخلصوص وال ما تكونش عالء: سيبها  عمي على راحتها، شكل كدة ح

  مكسوفة مين؟!

الحراج وقالت وهي جتلس جبوار والدها:  خرب، ليه بس تقول كدة  عالء؟ معقولة هتكسف من  فشعرت حياة 

  اخوية؟!

دارك املوقف سريعا وقعت الكلمة على كل من حممود وعالء وقع الصدمة مما أكد شكوك حياة.ولكن استطاع عالء ت
وهو يقول بلهجة مرحة: بس اظاهر كدة ان معلوماتك غلط  بنت عمي. يعين ال انيت امسك حياة منصور وال ا امسي 

  عالء حممود، دة غري اننا مش راضعني على بعض.

ة عالقة ظهر االرتباك على وجه حياة وهي تقول: ماحنا مش الزم يعين نكون اخوات يف الرضاعة وبس. يعين كفاي
  القرابة اللي بيننا وخوفك عليا . كل دة خيلينا زي االخوات.

  عالء مبراوغة: ما ممكن اخاف عليكي بردو بس من غري موضوع اننا زي االخوات دة.

  حياة خبوف: قصدك ايه يعين؟
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  فاجته نظره اىل عمه وهو ينهض مبتسما: يبقا اسأيل عمي بقا، عن اذنك  عمي.

بين.فنهض حممود يف اثر    ه: ما لسة بدري 

ين.   عالء: ال . معلش بقا. ما اكيد هاجي 

  مث نظر اىل حياة مودعا: سالم  حياة.

  فردت حياة بنربة جافة وقد هربت الدماء من وجهها: مع السالمة.

ح حلياة فرصة اهلروب اىل حجرة نومها  ب الشقة ، مما ا لرتمتي على خرج عالء وخلفه حممود الذي قام بتوصيله اىل 
رب اسرتها معا ا عارفة اين عصيتك كتري بس انت غفور رحيم. اهلي ان يكن ذنيب  كية:  السرير وهي تردد بعيون 

  عظيم فعفوك  اله الكون اعظم.

***  

أما يف شركة كمال وهدان فقد كان جيلس خلف مكتبه عندما ُطرق الباب فقال دون ان يرفع عينيه عن امللف الذي 

  ه: ادخل.أمام

  دخل ماهر وحيا والده الذي قال له بنظرات متشككة: عملت ايه  ماهر؟  ترى سبع وال ضبع؟

رية. بتسامته اخلبيثة: عيب  بوب دة ا ابنك بردو. دمحم مجال مستين برة يف مكتب السكر   فأجاب ماهر 

  فقال كمال متلهفا: وسايبه برة ليه؟ ما ختليه يدخل.

  اهدى  بوب، هو مش الزم يالحظ هلفتنا دي واال هيغلي متنه. ماهر بكل برود:

  فعادت اىل كمال رزانته من جديد وهو يقول مؤيدا وجهة نظر ابنه: معاك حق، املهم اتفقت معاه وال لسة؟

  ماهر: ال لسة، ا قلت اتقل ع الرز شوية.

  كمال: يعين هو مستعد انه يتعاون معا اصال؟
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  اللي جابه هنا؟ دة من النوع اللي يبيع ابوه عشان القرش. ماهر: امال تفتكر ايه

  كمال: طب متام كدة. دخله بقا.

  ماهر: اوامرك  بوب.

وخرج ماهر وما لبث ان عاد من جديد وبصحبته رجل قد قارب على االربعني خيتلط الشيب برأسه، وما ان رأه كمال 
لرتحيب به: اهال اهال استاذ دمحم. دة الشر  رتك.حىت قام    كة نورت بز

ا  كمال بيه. صحا   فصافحه دمحم بكل احرتام: منورة 

  فأشار له كمال: طب اتفضل اقعد

بتسامة: قويل بقا تشرب ايه؟ لفعل جلس دمحم على الكرسي امامه.وسأله كمال    و

  دمحم بلهجة عملية: مفيش لزوم  كمال بيه، ا بقول ندخل يف املوضوع على طول.

ال نظرات سريعة مع ابنه الذي أومأ برأسه موافقا، فقال كمال: وهو كذلك، شوف بقا  سيدي. احنا مسعنا فتبادل كم
ان شركة الكامل داخلة يف مناقصة جديدة كان بيجهزهلا عبدالرءوف الكامل قبل سفره واملفروض ان اللي هيكملها هو 

  يوسف جالل.

  دمحم: معلومات حضرتك مظبوطة.

  ز صورة من ملف املناقصة دي.كمال: ا بقا عاو 

ين؟   دمحم: ااااه، حضرتك عاوز ختسرهم املناقصة لصاحل شركتك وال  ترى لصاحل حد 

  ماهر بتحذير: ال  بطل، دي بقا ما ليكش فيها. انت كل اللي يهمك انك جتيبلنا امللف وتقبض حسنتك.

  دمحم مصححا: قصدك عموليت  ماهر بيه.

  سمى.كمال: مش هنختلف ع امل



 

  

111 

 

 غريبة يف عاملك  

 

  دمحم: اكيد ال طبعا، بس ا كل خويف اننا خنتلف ع املبلغ.

  كمال: وال دي كمان افتكر اننا هنختلف عليها.

  %؟١٠دمحم: ماشي  كمال بيه، يبقا نقول 

  ماهر: انت مش شايف ان كدة كتري اوي.

  بعيد ادخل السجن كمان.دمحم: ما تنساش  ماهر بيه ان لو حد كشف ان ا ورا املسألة دي هخسر وظيفيت ومش 

  % معقولة بردو.٥كمال:  سيدي فال هللا وال فالك. بس خليك حنني معا شوية، و 

  دمحم معرتضا: بس  كمال بيه.........

نية،  فقاطعه ماهر: مش معقول  استاذ دمحم انك هتكسر كلمة كمال بيه، وبعدين  سيدي هتتعوض يف حاجة 

ت اكرت. قولت ايه   ؟واجلا

  دمحم بعد تفكري سريع: خالص اتفقنا.

***  

نعود مرة اخرى اىل فيال يوسف جالل لنجد وليد كعادته جيلس أمام التلفاز يشاهد فيلما اجنبيا حني دخل يوسف: 

  مساء اخلري.

  رد وليد: مساء النور.

  يوسف: انت سهران حلد دلوقت ليه؟

  الفيلم دة عاجبين، انت بقا كنت فني حلد دلوقت؟وليد: ابدا. مبا ان بكرة اجازة فقلت اسهر شوية وكمان 

                فرد يوسف ببساطة: عند علياء.
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  وقف وليد عند مساعه لالسم وهو يسأل: مش علياء دي.......

  مل ينتظره يوسف ان يكمل مجلته فقال: ايوة هي، كان عيد ميالدها النهاردة وعزمتين.

  يوسف! انت شارب؟ فاقرتب منه وليد ونظر اليه نظرة شك وهو يسأله:

ريت بالش تسمعين نفس االسطوانة اللي بتسمعهايل كل مرة، بالش تعيش دور  يوسف بضيق: ايوة  سيدي، و
  الزوجة الغيورة دة بقا الن املفروض اين خالص بقيت متجوز فعال.

ترى فاكر بقا ان الزوجة دي ليها حقوق عليك وكان ع االقل ال خدها معاك يف وليد: كويس انك لسة فاكر، و زم 

  عيد امليالد دة؟

  يوسف: اكيد ما كانتش هتوافق كانت احتمال تدخلي بقا يف سكة احلالل واحلرام.

  وليد ساخرا: وطبعا السكة دي بعيدة عنك متاما.

  فهتف يوسف حبزم: وليد! انت عارفين اين مش حبب حد يتدخل يف تصرفايت.

ي انت بتعمله دة هيخليك ختسر مراتك، ودي احلاجة الوحيدة يف وليد بلطف:  يوسف ا جبد خايف عليك، الل

ين. ا مش هتقدر تعوضها    حياتك اللي لو خسر

ن أخيه قد وضع امللح على جراحه ولكنه استطاع ان خيفي ذلك األمل الذي شعر به خلف ابتسامته وهو  شعر يوسف 

حية السلم: تصبح على خري  صاحيب.   يتجه 

  أهله.وليد: وانت من 

حية غرفة مرمي وكان قد اعتاد ان يطرق الباب قبل دخوله، وعلى الرغم من انه كان متأكدا أن مرمي  توجه يوسف 
ئمة يف تلك الساعة املتأخرة اال انه طرق الباب ، ولكنه اندهش عندما مسع صوت مرمي اهلادىء تقول:  ستكون 

  ادخل.
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لس على أحد الكراسي جبوار اهلاتف مرتدية رو للنوم وفوقه الطرحة  ففتح يوسف الباب مث أغلقه خلفه ليجد مرمي جت

  كما اعتادت ان تكون يف وجوده حيث ما زالت تعتربه رجال غريبا عنها.

  يوسف: مساء اخلري.

ا: مساء النور.   أجابت مرمي وقد بدا االرهاق يف نربة صو

  يوسف: ايه اللي مصحيكي حلد دلوقت؟

  مستنية أطمن عليه.مرمي: جدو يف العمليات و 

سي. املهم مفيش اي اخبار؟ لذنب: اه صحيح، ا كنت    فقال يوسف وقد خالطه شعورا 

خروا   بدت مرمي يف حالة ال حتسد عليها من شدة القلق: املفروض ان جوة من حوايل أربع ساعات، مش عارفة مها ا
  كدة ليه؟

ا ان يطمئنها: عملية  زي دي أكيد بتاخد وقت، ما تقلقيش ان شاء هللا خري، هو معاه فقال يوسف بلهجة واثقة أراد 

  احسن الدكاترة االملان وكمان املصريني.

رب.   مرمي: 

  يوسف:طيب ا هدخل اخد دش سريع وهجيلك.

م على طول وا اول ما اطمن على جدو هنام ا كمان.   مرمي: ال مفيش داعي شكلك مرهق، انت روح خد دش و

لظبط  يوسف: على فكرة لنسبالك، يعين ا خايف عليه زيك  لنسبايل زي ما هو مهم   مرمي، جدك دة مهم 

لال ا مش هتأخر.   وكالمي دة مش جمرد جماملة، 

ملوافقة دون أي رغبة منها للدخول معه يف جدال، فكان كل ما يهمها ويشغل تفكريها يف تلك  فهزت مرمي رأسها 

لنسبة هلا رمز احلب واألمان  اللحظة هو حياة جدها اليت ألمان اال يف وجوده، هو دائما  على احملك. فهي ال تشعر 
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والدىفء األسري الذي فقدته منذ وفاة والدها. وقد شعرت يف تلك الساعات الرهيبة من االنتظار ان ليست حياة 

ا هي أيضا أصبحت كذلك.   جدها وحده هي اليت على احملك بل أن حيا

  

  

***  
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  : عشر ينالثا الفصل

  *ما بني اجلاين والضحية*

يف شقة حممود البدري، وبعد أن أم أسرته يف صالة الفجر كما كان يفعل دائما، استأذن كرمي وهو يتثاءب: طب عن 
  اذنك   هروح أكمل نوم.

  حممود: ماشي  كرمي،بس هبقا أصحيك تنزل معا لصالة اجلمعة.

  .كرمي: اوك  

يتني شاي من اديكي احللوين دول.   ووجه حممود ابتسامة صافية لزوجته وهو يقول هلا: ما تقومي  أم كرمي تعمليلنا كو

  فأسرعت حياة: خليكي  ماما، ا هقوم أعمل الشاي.

  فأوقفها صوت والدها قبل أن تنهض من على سجادة الصالة: خليكي انيت  حياة، ا عاوزك يف كلمتني.

بتسامة هادئة ونظرة ذات معىن لزوجها: خالص،خليكي انيت  حياة.مه   ا 

ض من على األرض ليجلس على االريكة وأشار اىل ابنته: تعايل هنا  حياة  وتركت مها حياة لوحدها مع حممود الذي 

  اقعدي جنيب.

ه ويف عقلها العديد من عالمات فأطاعت حياة األمر على الفور، وبعد أن جلست على االريكة جبوار والدها قالت ل
.   االستفهام: حتت أمرك  

حممود ومل تفارق االبتسامة وجه وقد قرر أن يسلك أقصر الطرق للوصول هلدفة: قوليلي بقا ايه رأيك يف عالء ابن 
  عمك؟

ا طبيعيا وهي تسأل: رأيي في ن الدماء قد هربت من وجهها، ولكنها حاولت أن يبدو صو حية شعرت حياة  ه من 

؟   ايه  
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  حممود: من كل النواحي، يعين أخالقه ،تفكريه، تعليمه، كل حاجة.

؟   مل تعلم حياة مبا جتيب، ولكنها حاولت االبتسام: طب وهو ا أعرف عالء أكرت منك بردو  

  حممود مبراوغة: وهللا أ عن نفسي شايف انه انسان كويس وأخالقه عالية وأد املسئولية.

ستسالم: خالص يبقا هو كدة فعال.   حياة 

  حممود: يعين انيت موافقة!

. رتباك: موافقة! على ايه     فسألت حياة 

  حممود: على انه ييجي خيطبك.

ملثل الشعيب الشهري "وقوع البالء وال انتظاره"، فهذا املثل ال ينطبق على حالة حياة يف تلك اللحظة، فهي   فيما يتعلق 

يت وال تعلم كيف تتصرف؟ فعالء عالوة على انه  كانت تعمل جيل تلك اللحظة ولألبد، ولكن ها هي  دائما على 
ابن عمها اال انه أيضا كما وصفه والدها شاب ممتاز تقريبا يف كل شيء، وال ميكن ألي فتاة متعقلة أن ترفضه ألي 

  سبب أخر غري السبب الذي ال تستطيع حياة االفصاح عنه لوالديها.

رأى والدها أن صمتها قد طال فقال ليستحثها على الكالم: جرى ايه  حياة؟ ساكتة يعين وما قولتيش رأيك! وال زي 
  ما بيقولوا السكوت عالمة الرضا.

ا تفاجئه برفضها لتضع نفسها يف دوامة من التحقيقات لن  مل تعلم أتظل متمسكة بصمتها وليظن والدها كما يشاء أم ا
يف النهاية قررت أن املماطلة يف هذا االمر ستكسبها بعض الوقت للتفكري السليم يف كيفية الوصول اىل  تنتهي؟ ولكنها

، بس أ كنت عاوزة  خمرج مناسب من تلك املشكلة، لذلك تصنعت ابتسامة خفيفة على حمياها وهي جتيب: ال  
قيلي سنة يف الكلية عاوزة أخلصها شوية وقت عشان أقدر أفكر يف املوضوع دة كويس، وكمان ما تنساش  ان ا لسة 

  االول، وبعد كدة ابقا افكر براحيت يف موضوع اجلواز دة.

حممود: وهو انيت  بنيت هتكوين أول وال آخر واحدة تتجوز وهي لسة بتدرس؟ وأقرب مثال صاحبتك مرمي الكامل 
نية كلية، أما انيت فكلها سنة وختلصي دراستك خالص، وبصراحة ابن عمك  أديها اجتوزت وهي لسة يدوب داخلة 
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مستعجل وأ مش شايف أي داعي للتأجيل، وهو عاوز يتمم كل حاجة قبل السنة اجلديدة ما تبدأ عشان بعد كدة ما 

لدراسة واحملاضرات، فقدامك دلوقت االجازة كلها تقدري جتهزي فيها نفسك.   تبقاش تتحججي 

ا كالعصفور اجلري ئس: انت بتقول  شعرت حياة وكأ ح احملبوس يف قفص دون أدىن أمل يف النجاة، وسألت بصوت 
  كدة ليه   وكأين وافقت يعين؟

  حممود بصوت وكأنه قد تفاجأ بكالمها: وهو انيت ممكن ترفضي؟

  حياة برتدد: يعين أ لسة هفكر.

يكي حاجة غصب عنك فأ بردو يف االول حممود حبزم: امسعي  حياة ا وان كنت بعاملك بلني ومش حباول افرض عل
ويف االخر راجل صعيدي، وا كنت بوافقك على رفضك للعرسان اللي قبل كدة ألين كنت مستين اللحظة دي عشان 

  املفروض اصال انك مكتوبة على اسم ابن عمك عالء من يوم ما اتولديت.

؟ هتجوزين غصب   عين؟ فظهرت نظرة خوف يف عيين حياة: يعين ايه  

حممود: ان لزم االمر هعمل كدة. وكمان ا مش شايف اي سبب خيليين أرفض ابن عمك، وأهو قدامك شاب وميسور 

مشهندس اد الدنيا وشغال يف الشركة اللي ا شغال فيها، يعين مستقبله مضمون ان شاء هللا، تقدري  احلال وكمان 
  تقوليلي انيت بقا سبب واحد خيليكي ترفضيه؟

لصمت وكادت الدموع تتساقط من عينيها يف اللحظة اليت دخلت فيها مها وهي حتمل الصينية الزت ح ياة مرة أخرى 

  اليت عليها أكواب الشاي وتقول بصوت قلق: فيه ايه بس  ابو كرمي؟ صوتكم عايل كدة ليه؟

  حممود بغضب: تعايل شويف بنتك  هامن؟ قال ايه مش عاجبها ابن عمها؟

  ِك:   ا ما قولتش كدة، ا كل اللي قلته حمتاجة فرتة بس أفكر فيها.حياة بصوت 

ا يف حضنها وربتت على ظهرها وهي تقول حملمود برفق: طب   فجلست مها جبوار حياة من الناحية االخرى وأخذ

  ابو كرمي ماهو حقها بردو تفكر.
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كي دلع بقا  هامن يف البنت  فنهض حممود وقد اشتد به الغضب: تفكر يف ايه؟ هي دي حاجة حمتاجة تفكري؟ كفا

اللي مش عارف هيودينا حلد فني، واعملوا حسابكم انتم االتنني ا بكرة ان شاء هللا هخلي عالء يتصل بوالده عشان 
نية يف املوضوع دة.   ييجوا يتقدموا رمسي. ومش عاوز أمسع كلمة 

دئها بكل وخرج حممود وهو يف قمة غضبه، أما حياة فقد ت لبكاء ومها حتاول أن  ركت العنان لدموعها وأجهشت 

حية  الطرق، فليس أمامها سوى ذلك يف تعلم جيدا عندما يصر زوجها على أمر لن يرتاجع عنه مهما حصل، ومن 
  أخرى ال تستطيع أن تقف جبانب ابنتها املبهم.

***  

نتهت من صالة الفجر خلف زوجها، حيث قد أذن للفجر نعود مرة أخرى اىل فيال يوسف جالل ويف غرفة مرمي وقد ا
ومها جيلسان جبوار اهلاتف يف االنتظار للطمئنان على جدها ،وبعد أن مت هلا ذلك طلبت من يوسف أن يؤمها يف 

ح قلبها بدرجة أكرب ابتسمت ليوسف تقول له: تقبل هللا.   الصالة، وقد فعل، وبعد التسليم وقد ار

مي، افتكر كدة خالص اطمنيت على جدك والزم تسرتحيي شوية.تصبحي على يوسف: منا ومنكم،  لال بقا قومي 
  خري.

  مرمي: وانت من اهله.

ا الرقيق يقول له: يوسف! متشكرة اوي. حية حجرته مسع صو ض االثنان وعندما توجه يوسف    و

  أدار يوسف وجهه اليها ليسأهلا بدهشة: على ايه.

ين عليك انك كنت مرهق اوي و مع ذلك أصريت انك مرمي برباءة ختطف القلب ، وانت كان  : علشان تعبتك معا

  تفضل معا حلد ما اطمنت على جدو.

هتمام: سبق وقولتلك ان جدك مش غايل عليكي انيت لوحدك.ا كمان كنت عاوز اطمن عليه، هو صحيح  يوسف 
  ان ممكن اكون حببه اكرت مانيت بتحبيه.جدك انيت بس ا عاشرته اكرت منك.ومش عاوز اقول اين كم
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مرمي: صحيح ا عشت معاه فرتة قليلة اوي، بس يف الفرتة دي بقا هو كل حيايت، وما بقتش قادرة اتصور اين ممكن 

  أعيش من غريه.

  فاقرتب يوسف منها قليال حبذر وهو يسأهلا: هو انيت داميا كدة؟

  عين؟!فسألته مرمي وهي مل تستوعب سؤاله: كدة ازاي ي

كي وبس ، ودلوقت جدك وبس، دة حىت  يوسف: يعين داميا بتوقفي حياتك على شخص واحد، يف االول كان 

  ساعة الفرح حسيت انك موقفة فرحتك على وجود صاحبتك اللي امسها حياة. ليه كدة؟

نسان بيكون عاوز انه فردت حياة وقد اعتلت ابتسامة حزينة شفتاها: انت فاكر ان دة مبزاجي. دة قدري. يعين اي ا
ألمان يف وجودهم، بس ا ظرويف كانت خمتلفة،  و ماما  س كتري بيحبوه وبيخافو عليه وحيس  يبقا يف وسط 

انفصلوا بعد جوازهم تقريبا بتالت سنني والن ماما كانت مشغولة حباجات كتري غريي فبا هو اللي توىل تربييت لوحده، 
ين على اين ازاي اك ون مسلمة شرقية وطبعا دة خالين تقريبا ما يكونش ليا اي أصحاب غري  نفسه حىت بس ر

م كانوا  البنات الشرقيني نفسهم اللي كانوا عايشني يف بريطانيا كانوا بيتأقلموا بسرعة على احلياة هناك لدرجة ا
م الربيطانيني، حىت بعد ما  م ات حاولت اشتغل وأفضل عايشة هناك بيعاملوين ا على اين أجنبية بعكس أصحا

لنسبايل ما كنش سهل عشان كدة فكرت اكتب جلدو جواب بس كنت  بس لألسف الشغل لبنت مسلمة وحمجبة 
مرتردة اوي، كنت خايفة انه غضبه وزعله من  هيخليه يتجاهل جوايب، لكن عكس كل توقعايت لقيت جدو بريحب 

حمتاجلي اوي زي ما كنت حمتاجاله وميكن اكرت، بس مشكليت فضلت زي بوجودي معاه وملا جيت حسيت انه كان 
  ماهي ملا حاولت اصاحب بنات من سين هنا لقيتهم بردو بيتجنبوين لسبب معرفوش.

م بيغريوا مين بسبب شكلي االورويب دة. حلرف الواحد ا   مث ابتسمت ابتسامة مرحة وهي تقول: حياة مرة قالتلي 

هتمام وكأنه ألول مرة يراها ويريد أن حيفر هلا صورة يف ذاكرته فتابعت ومحرة اخلجل تعلو وجهها: رأته ينظر اليها 
فمش لقيت غري حياة وشوية بنات كدة مها اللي قبلوا صداقيت ومن ساعتها بقا جدي ومها اللي بيملوا عليا حيايت هنا. 

  يعين زي ما قلتلك دة كان قدري وا رضيت بيه.

  وده اىل أرض الواقع وهو يقول هلا بتنهيدة: تصبحي على خري  مرمي.عاد يوسف من شر 
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  مرمي: وانت من اهله.

ا قد  وبعد ان ذهب يوسف اىل حجرته شعرت مرمي مبوجة من السعادة جتتاحها ال تعلم هلا سببا ولكنها أرجعتها اىل أ

  هكذا حاولت اقناع نفسها.اطمئنت اىل ان حالة جدها أصبحت مستقرة  و أنه قد جتاوز مرحلة اخلطر،ف

***  

يف حجرة املكتب بفيال كمال وهدان وقف ماهر يستمع اىل والده الذي كان جيلس خلف مكتبه ويتحدث عرب اهلاتف: 

  ماشي  حامد بيه، متام كدة، بس ما تنساش نصييب بقا. أوك، جود الك.

ا وهو يتنهد يف ارتياح فسأله ماهر: بس ا نف سي أعرف حاجة  بوب، هو احنا ليه ما مث وضع السماعة مكا
ش املناقصة دي لينا؟   اخد

نيا احنا مش عاوزين نظهر يف الصورة دلوقت، الزم نستنا االول  ا اكرب من امكانياتنا، و كمال: ما كنش ينفع، اوال ال

  حلد ما نعرف مصري عبدالرءوف دة ايه، وامىت بقا هيموت ويرحينا؟

  رح؟ماهر: هي ماما كلمته امبا

  كمال: ايوة  سيدي هي كلمت املستشفى واطمنت على انه خرج من اوضة العمليات و عدى مرحلة اخلطر خالص.

  ماهر بتذمر: يوووه بقا. هو هيفضل كامت على نفسنا كدة حلد امىت؟

يف  كمال: اخلوف دلوقت ما بقاش من عبدالرءوف وبس، املشكلة دلوقت بقت اكرب من كدة، املشكلة االساسية بقت
وي يقفلنا زي اللقمة يف الزور وخصوصا بعد جوازه من البنت اللي بيقولوا عليها  اللي امسه يوسف جالل دة اللي 

  بنت عمتك دي.

  ماهر وقد امتألت عينيه بنظرات شيطانية: وغالوتك عندي  بوب ليكون طالقهم على ايدي ويف اسرع وقت كمان.

***  
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ة وليد الذي كان ميسك يف يده أداة التحكم اخلاص به"الرميوت"، فقالت هلا مرمي كانت مرمي جتلس أمام التلفاز بصحب

  بشبه توسل: معلش  وليد خلي الكرتون، عشان خاطري.

  فقال هلا وليد مبزاح:  بنيت كرتون ايه؟ اكربي بقا، احنا هنتفرج على فيلم، اوك؟

ر واحلاح: طب نتفرج ع الكرتون االول وبعدين نقلب فظهر احلزن على وجهها الطفويل الصغري وهي متط شفتيها بتذم
  على فيلم. عشان خاطري  وليد،عشان خاطري.

  وليد: هللا يكون يف عونك  يوسف.

ب املكتب وهي تسأل وقد ظهر االرتباك على مالحمها: هو يوسف هيفضل قاعد يف املكتب   حية  فاجته نظر مرمي 
  كدة كتري؟

كرة مهمة اوي، وميكن تنقل شركة الكامل نقلة كبرية عشان كدة هتالقيه مشغول بيها حلد ما وليد: اصل املناقصة بتاع ب

ا خالص بقت يف جيبه، وأكيد هو برياجع ورقها دلوقت.    يضمن ا

جح.   مث أكمل بلهجة خاصة وبشكل فكاهي: نصيبك كدة بقا انك تتجوزي راجل أعمال 

ا بقا اللي هتتجوزك انت كمان.فردت مرمي بلهجة مرحة على فكاهته: يبقا هللا    يكون يف عو

  وليد بلهجة دفاعية: ال  سيت، ا حبب أدي لكل حاجة حقها، الشغل ليه وقته والبيت ليه وقته.

عجاب: يبقا بقا نقول هللا يسعدها ويهنيها اللي هتكون من حظها.   مرمي 

  قبل اين أشوفها بتتجوز حد غريي.وليد بشرود واصرار: حياة  مرمي. مش هتجوز غري حياة، ومش ه

  فقالت مرمي و هي حتاول رسم ابتسامة رقيقة على شفتيها: ربنا يسعدكم.

مث مسعا صوت اهلاتف اخلاص مبرمي يرن والذي كان أمامها على املنضدة،فأمسكت به مرمي وبدأت ترد: السالم 

  .عليكم......ايوة  حياة ازيك......ايه؟مالك؟......طب خليكي معا
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حية الباب الداخلي للفيال واملؤدي اىل احلديقة و تتبعها نظرات وليد القلقة منذ أن مسع اسم حياة.  وتوجهت مرمي 

جيل تقدمه خلطبة حياة قد أدخال الشك يف قلبه.   نظرات مرمي و حديثها عن 

ا: از  اي يعين تتجوزي غصب ويف الناحية االخرى جند مرمي تتحدث عرب اهلاتف وقد ظهر االنفعال يف حدة صو
حبيبيت وهللا ا حاسة مبشكلتك بس مش عارفة أعمل ايه؟........ طيب حتيب آجي لعمو وأكلمه  عنك؟..... 

جل املوضوع شوية؟......طيب انيت شايفة ايه احلل؟....... حياة ارجوك اهدي شوية......طيب  نه  واحاول اقنعه 
لليل فهبقا اعدي عليكي بكرة ان شاء هللا وميكن تكون واحدة فينا قدرت شويف ا طبعا مش هقدر أخرج دلوقت 

  تالقي حل كويس ملشكلتك دي.......ماشي  حبيبيت......مع ألف سالمة.

ت مرمي املكاملة وفكرها مشغول حماولة اجياد اي حل مناسب ملشكلة صديقتها اليت بدت وكأن ال حل هلا، مث قررت  وا
ب الفيال مث صرخت مذعورة.العودة اىل الداخل  حية    حىت ال تثري أي شكوك فأدارت وجهها 

       .   : اهدي  مرمي، ما ختافيش، دة ا

كان هذا صوت وليد الذي أشار هلا بيديه حماول ان يطمئنها، اىل أن هدأت قليال بعد أن استوعبت املفاجأة وقالت له 
  موقفك هنا؟ بصوت الهث: حرام عليك  وليد، انت ايه اللي

حلقيقة اليت تتمثل يف أنه قد جاء خلفها ليعلم ما األمر الذي ختفيه عنه: أبدا، ا بس اختنقت من  قرر وليد أال يبوح هلا 

  التليفزيون فقررت امتشى شوية يف اجلنينة.

  مرمي وهي تبتعد عنه متجهة اىل الداخل: اوك، تصبح على خري بقا؟

  ارجوكي  مرمي استين شوية. ولكنه وخبفة قد اعرتض طريقها:

تعجبت مرمي من تصرفه ونظرت اليه بتساؤل، بينما كان هو حياول ان يرتب أفكاره وخيتار الكلمات املناسبة اليت ميكنه 

ا دون ان تشعر، ولكنه مل يكن حيبذ تلك الطرق امللتوية، فهو دائما ميتاز بصراحته  والتزامه فقرر ان  ا  ان يستجو
  مباشرا: هو فيه ايه  مرمي؟يكون سؤاله 

  مرمي: فيه ايه ازاي يعين؟
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وليد: فيه ايه خبصوص حياه انيت بتحاويل ختبيه عليا؟ ا من ساعة ما فاحتتك يف اين متعلق بيها وعاوز اتقدملها حاسس 

شكلة، نك بتلفي وتدوري عليا وكأنك عاوزة تبعديين عنها، حىت دلوقت مسعت كالم كدة بينكم بيقول ان فيه م
ومشكلة جامدة كمان، فممكن لو مسحيت اعرف هي ايه؟ مش ميكن اقدر أحلها أو ع االقل مابقاش زي االطرش يف 

  الزفة.

حلقيقة أو ان تستمر يف خداعه. فتلك هي املرة االوىل اليت جتد نفسها يف موقف كهذا،  ترددت مرمي قليال يف ان ختربه 
تقول له نصف احلقيقة، ذلك اجلزء الذي لن يتسبب يف جرح أحد، ولكنها  ولكن لتتخلص من نظراته امللحة قررت ان

ا تتجوزه. ها مصر ا   مل تكن تعلم ان الذي يتنازل قليال ميكنه أن يتنازل كثريا: اصل حياة جاهلا عريس ، و

  يه؟رأت الصدمة على حمياه، فقالت لنفسها: اتصدمت بس ملا عرفت كدة، امال لو عرفت كل حاجة هتعمل ا

  وليد بنربة واثقة: عالء ابن عمها، مش كدة؟

  مرمي: ايوة هو.

ترى هي موافقة؟   وليد: و

ها مش قابل اي نقاش يف املوضوع دة. ا لو كانت موافقة كان هيبقا فيه مشكلة؟ بس    مرمي: وتفتكر ا

ها ين  وليد: طب ا مستعد ان اتقدملها من بكرة، ال  سيت من دلوقت، وأقدر اقنع  ين انسب ليها من اي حد 
  بس هي توافق.

ا هتوافق. رتباك واضح: مفتكرش ا   مرمي 

  وليد بشك: ليه  مرمي؟ هي للدرجادي مش عاوزاين؟ طب يعين ال ا وال ابن عمها؟ امال هي بتفكر يف مني؟

  مرمي: حياة مش بتفكر يف حد.

راوغته فظهر صوته حادا: مرمي! مش دي كل احلقيقة. احساسي بدا على وليد نفاذ صربه من حماوالت مرمي املتكررة مل
نية، وا مصر اعرف ايه هي؟   بيقويل انك خمبية حاجة 
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ا، ولكنها مل تنجح، فكان ان استجمعت  فكرت مرمي كثريا يف كيفية اجياد خمرج لتلك الورطة اليت قد أوجدت نفسها 

  ين ان حمدش يعرف غريك مهما كان موقفك من اللي هقوله.شجاعتها لتقول: ا هقولك على كل حاجة، بس اوعد

لفعل كما كان يعتقد: أوعدك. ن االمر خطري    وليد وقد بدأ يشعر 

لصدمة وعدم التصديق  مث شرعت مرمي يف سرد كل ما قصته عليها صديقتها وهي تلمح على وجه وليد تعبريات توحي 
ت   كالمها وظلت تنتظر ردة فعله، ولكنه بدا هلا يف عامل آخر، ووجدته وقد كانت تلتمس له العذر لذلك، اىل ان ا

  يقول هامسا وكأنه حيدث نفسه: مش ممكن! طب ازاي؟ حياة!

ام فاستعدت للدفاع عن صديقتها: وليد! اللي حصل دة كان غصب عنها. انت الزم  رأت مرمي يف عينيه نظرة ا

ا جمين عليها مش جانية.   تبصلها على ا

س   تخفاف: جمين عليها!وليد 

مرمي: طبعا، ا عارفة انك مصدوم دلوقت. بس من صدمتك دي تقدر حتس هي اد ايه اجترحت.واد ايه اللي حصل 
ين.   دة كان مصيبة ليها اكرت من أي حد 

لشكل دة وت نفعال وقد ظهر األمل يف صوته: وا املفروض مني اللي حيس بيا؟ ازاي تسيبين اتعلق بيها  فضل وليد 
  ساكتة؟!

  مرمي حبذر: وانت كنت عاوزها تعمل ايه؟

ن السؤال قد أجلم لسانه عن االجابة، فظل صامتا، فانتهزت مرمي الفرصة لتكمل علها جتد منه بعض اللني:  شعر وليد 

  وليد! صدقين حياة اتظلمت أوي وبالش انت كمان تكمل عليها.

س زي اللي وليد حبدة: بس ما تقوليش اتظلمت. بنت كانت ماشي لشكل اللي حكتيلي عنه دة وتصاحب  ة 

  وصفتيهم. تستاهل اي حاجة جتراهلا.

ا. احنا الزم نقف جنبها. ا غلطانة. بس مش ممكن يكون دة عقا   مرمي: وهي مش بتنكر ا
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ا مظلومة وليد بدهشة: نقف جنبها؟ وعاوزا نعمل ايه بقا ان شاء هللا؟ انيت تقدري تروحي البن عمها دة وتقنعيه  ا

  وجمين عليها؟

  مرمي: ا بتكلم عنك انت  وليد مش بتكلم عن ابن عمها. انت االنسان اللي املفروض انه بيحبها.

لنسبايل مثال للعفة والطهارة.  م ما كانت  مة: كنت. كنت حببها  مرمي. أ وليد مصححا حبدة وكأنه ينفي عن نفسه 
م ما كانت عالية أوي يف نظري.   أ

  مرمي: وهي سقطت من نظرك دلوقت؟

  جلأ وليد اىل الصمت مرة أخرى فاستحثته مرمي على الرد: مالك  وليد؟ سكت ليه؟ ما جتاوب.

  وليد: لألسف  مرمي.

ااااه، بسرعة كدة؟!  وليد اذا كان ربنا بيساحمنا ويغفرلنا أخطاء بنعملها متعمدين ملا بنتوب ونرجعله، انت بقا  مرمي: 

  ادر تساحمها على غلطة حصلت غصب عنها؟ وانت بنفسك شهدت ألخالقها وتدينها.مش ق

وليد: وا أضمن منني ان كل دة مش جمرد ستارة بتداري بيها على عملتها؟ وليه اصال ما تقوليش ان اللي حصل دة  
ا اخرتعت كل القصة دي عشان تكسب عطف اللي حواليها مش اكرت؟   كان مبزاجها وا

نت لو كنت يف كامل وعيك كنت جاوبت على نفسك. تفتكر لو ظنك دة كان يف حمله كان ايه اللي خالها مرمي: ما ا

حلد دلوقت تسكت وختيب على اهلها؟ بالش دي. طب لو كانت هي زي مانت بتقول ايه اللي خيليها اصال تكشف 
ا كان ممكن تقبل تتجوزه وتضحك  ا تتجوز ابن عمها؟ مع ا عليه بعملية كانت ممكن اي بنت سرها ليا وترفض ا

ا مش عاوزة  تعملها عشان تضحك بيها بعد كدة ع االنسان اللي هتتجوزه.....تفتكر هي ليه ما عملتش كدة غري ال
ين. ما  ا يف ظروف أي بنت غريها كانت فكرت يف نفسها وبس من غري ما حتط يف اعتبارها اي حد  ختدع حد مع ا

  ترد عليا  وليد. 

لصمت مرة أخرى ال يعلم مبا جييب فلقد تضاربت األفكار يف عقله وقد اعتصر قلبه من االمل، وما كان منه الذ و  ليد 

  اال ان تركها ومشى خبطى سريعة اىل اخلارج.
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ا قد أفشت له سر صديقتها اليت قد ائتمنتها عليه  فدعت مرمي أن يلهمه ربه الصواب، فهي ختشى منه وعليه؛ منه ال

لم كيف ستكون ردة فعله أسيبقى على عهده معها ويظل السر بينهما فقط أم ان الصدمة اليت تلقاها أكرب وهي التع
لغضب واالمل  ا حمملة  عنده من أي عهد؟ وختشى عليه حيث تراه للمرة األوىل يف حالة يرثى هلا وكل كلمة ينطق 

واصل و ظلت تسأل نفسها أسيبقى وليد كما كانت الذي ميأل كيانه بعد أن كانت قد اعتادت على مرحه ومزاحه املت
  تعرفه من قبل ذلك الشاب املرح اهلادىء امللتزم، أم ان جراح القلب ميكنها أن تغري كثريا من تصرفات العقل؟!

قررت مرمي يف النهاية أن تدخل الفيال وسترتك الوضع على ما هو عليه حىت جيد جديد، وعندما توجهت اىل مدخل 

يوسف يف انتظارها يقف عند املدخل عاقدا ذراعيه حول صدره ويف عينيه الكثري من التساؤالت فعلمت  الفيال وجدت
ا بصدد استجواب جديد ولكن من نوع آخر، ولكنها فضلت ان تتجاهل ذلك وعندما اقرتبت منه قالت له بصوت  ا

: مساء اخلري.   حاولت ان يبدو متز

يه الضيق الشديد: هو وليد ماله؟ مش متعود انه خيرج من البيت يف وقت زي دة جتاهل يوسف حتيتها وسأهلا وقد بدا عل
  غري ملا يبقا فيه حاجة مهمة.

حية السلم: معرفش. يبقا اسأله.   فأجابت مرمي ببساطة وهي تتجه 

ب الفيال فأدارت وجهها اليه فجأة تسأله:   مث توقفت يف منتصف القاعة مرتددة وكان يوسف قد دخل وأغلق 
  يوسف تفتكر رد الفعل لراجل حب واتصدم يف البنت اللي بيحبها ممكن يكون ايه؟

قتضاب: معرفش ألين ما جربتش.   يوسف 

  مرمي:  ترى ايه ايل ما جربتوش؟ احلب وال جراحه؟

  يوسف: ما جربتش احلب عشان بيكون نتيجته اجلرح. قوليلي بقا، صاحبتك حياة هي السبب؟

حية صديقتها، ولكنها  كانت مرمي تشهد ليوسف نه يعلم بشعور أخيه  م  لذكاء احلاد، ولذا فكانت على يقني 
  فكرت يف مراوغته: وايه عالقة حياة بوليد؟
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خلطر: امسعي  مرمي، ان كنيت  ا يف لعبتها فقال هلا حمذرا بصوت ينذر  بدا ان يوسف ليس يف مزاج يسمح له مبجارا

بتوقفي حياتك على شخص معني فأ بقا حيايت كلها متوقفة على شخص واحد هو وليد انيت يف كل مرحلة من عمرك 
لنسبايل األخ واالبن وميكن كمان حبس انه األب ملا بيحب ينتقد تصرفايت، وعشان كدة مش هسمح ألي  أخوية هو 

رد التفكري انه يدوسله على طرف، ساعتها ا ممكن أمسح ا لشخص دة سواء كان راجل حد مهما كان انه يفكر ولو 
ن االزرق يعرفله طريق جرة، انيت فامهاين؟ ستيكة وما أخليش وال حىت الد   او ست 

ديده ولكنها أخفت ذلك خلف غضبها قبل ان تصعد اىل غرفتها: وانت بتقويل أ  شعرت مرمي ببعض اخلوف من 

ن هو أخوك وال عشان الكالم اللي انت قلته دة. الكالم دة ليه؟ ا اصال عمري ما هفكر اين أذي وليد ودة مش عشا
ذيه. تصبح على خري.    ال ، عشان هو فعال انسان ما يستحقش ان حد 

***  

على كورنيش النيل كان يقف وليد ينظر اىل النيل مبيائه الصافية وضوء القمر والنجوء يتألأل فيها كحبات االملاس، 
ا اليت تتمثل له  ولكنه مل يكن يشعر بكل ذلك اجلمال من حوله حيث كان ينظر اليه بفكر شارد ال يتذكر سوى صور

لشجن، وقد كان بداخله  ا الرقيق اململوء  على صفحات املياه وال يرى سوى ابتسامتها اخلجولة وال يسمع سوى صو
ام مع وجود كل االدلة اليت تثبت ذلك وقلبه الذ ي يرفض ان يسلم صراع رهيب يدور بني عقله الذي يوجه اليها اال

ا تدخله مهما كانت، اجي  بتلك احلقيقة وأخذ حيدث نفسه: معقول بعد ما كنت قافل قليب ورافض اين ألي واحدة ا
لشكل دة؟ ليه  ااااااااه. ليه كدة  حياة؟ ليه خلتيين احبك  ملا افكر اين افتحه تكون اول واحدة تدخله تبقا........

دة انيت الوحيدة اللي كنت حاسس اين هبقا مطمن وا بسلمها امسي ومسعيت. قال ايه  سبتيين اتعلق بيكي اوي كدة؟
وي ارفض بنت عميت علشانك. ع االقل هدى ا عارفها من صغرها وتقريبا مرتبية قصاد عيين  وا اللي كنت 

لشكل دة.ااااااااااااااااه ، ال ا بقيت عارف أصدق انك فعال ضحية واتضحك عليكي وال  وعمري ما هتخدع فيها 
بقيت عارف أكدب كل الشواهد اللي بتقول انك فعال تستاهلي كل اللي جرالك وما تستحقيش اين حىت أرجع وأفكر 

ااااارب أعمل ايه بس؟ ين أو ألتمسلك أي عذر.  ريتين ما عرفتك،    فيكي 

  ......هللا أكرب.وبعد فرتة طويلة من التفكري املشوش مسع وليد صوت املؤذن: هللا أكرب
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.   وليد: هللا أكرب، والعزة 

ا  بالل"، وقد كان وليد يف أمس  له قول الرسول: "أرحنا  مث توجه اىل اجلامع لتأدية الفريضة و قد خطر على 

  احلاجة لتلك الراحة، فكان يريد ان يشكي بثه وحزنه اىل هللا، لعله ينري دربه ويلهمه الصرب والسلوان.

ن كل اهلم الذي كان حيمله فوق عاتقه أصبح يتالشى شيئا فشيئا ،مث توجه عائدا اىل  أدى وليد صالته، وقد شعر 
تيه من حجرة املكتب: وليد! كنت فني حلد دلوقت؟   املنزل، وما ان دخل الفيال،حىت تفاجأ بصوت أخيه 

ب املكتب الذي كان يبدو عليه هو األخ ر انه مل يذق طعم النوم يف تلك الليلة، توجه وليد اىل حيث يقف أخوه عند 
وقال له وقد ظهراالرهاق واضحا على صوته: كنت بتمشى شوية، وسرقين الوقت حلد ما أذن الفجر عليا فقلت أصليه 

  ملرة.

يل؟   يوسف: وليه ما كنتش برتد ع املو

يل انه كان برين.   وليد: معلش، ما اخدتش 

لقلق على أخيه فقال له  ين عليك انك تعبان.شعر يوسف    برفق: مالك  وليد؟ فيه ايه؟ 

  وليد: ال ابدا، ميكن بس عشان ما منتش.

ا تلغي مواعيدك بتاع  رية ا ملك شوية، ومش مهم تروح الشركة النهاردة أ هبلغ السكر يوسف: خالص، اطلع 

ريت حتاول تصحى على العصر كدة عشان تستقبل عمتك وهدى ال م جايني النهاردة. بس  م اتصلوا وقالوا ا
  النهاردة.

  وليد بال ادىن اهتمام: ان شاء هللا.

وقبل أن يصعد اىل غرفته توقف عند أوىل درجات السلم والتفت مرة اخرى حنو يوسف وهو يقول بنربة جافة ال حتمل 
  أي تعبري: على فكرة  يوسف، أ خالص نويت أمسع كالمكم وقررت اين اجتوز. 

***  
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  : عشر ثالثال لالفص

  *زواج حتت التهديد*

يف مكتب عبدالرءوف بشركة الكامل، اجتمع يوسف بكبار موظفي الشركة ليصب عليهم غضبه: دة يبقا امسه كالم 
فارغ ولعب عيال. يعين ايه خنسر مناقصة زي دي؟ وازاي اللي امسه حامد دة يقدم مميزات أفضل مننا وكمان بسعر 

  أقل؟! 

الجتماع: قصدك ايه يعين  فندم؟فقال دمحم مجال بص   وت متلجلج وقد كان أحد املوظفني املوجودين 

لظبط اللي  قرتاب ثوران بركان الغضب بداخله ومشددا على كل كلمة يقوهلا: قصدي  فرد عليه يوسف بلهجة تنذر 
خد مننا منا قصة زي دي بسهولة كدة انت فهمته  فندم، اصل مش معقول يعين واحد زي اللي امسه حامد مسعود 

  و حتاول تقنعين ان املوضوع عادي واملنافسة كانت شريفة.

  العمل كله. staffتكلم موظف آخر حبدة:  فندم حضرتك كدة بتشكك يف 

ام ال ميكن ألحد ان خيطئها وهلجة قوية حازمة: وهتفضلوا كلكم حمل شك  حية اجلميع بنظرة ا صبعه  فأشار يوسف 

  كله. اتفضلوا على مكاتبكم.  staffعرف احلقيقة ولو دة ما حصلش وعد مين ا شخصيا اين هغري ال عندي حلد ما ا

  وخرج اجلميع ماعدا واحدا، فسأله يوسف بنفاذ صرب: خري  وائل؟ فيه ايه؟

  وائل: ا اسف  فندم، بس كنت عاوز اقول حلضرتك حاجة كدة.

قص ألغ   از.يوسف بعصبية: خلص  وائل، ا مش 

  وائل: ا شاكك يف واحد معني هو اللي ممكن يكون ورا خسارتنا للمناقصة دي.

بتة: مفيش حاجة عندي امسها شاكك، أدامك أد ايه عشان تقدر  هتمام، ولكنه قال له بلهجة  فنظر له يوسف 
امك دة؟   جتيبلي دليل على ا
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  ك فيه؟وائل: طب هو حضرتك مش عاوز تعرف االول مني دة اللي ا شاك

  يوسف بكل ثقة: دمحم مجال.

صدمه اطالع يوسف على األمر، وما صدمه أكثر هي ثقة يوسف وهو ينطق االسم: طب مادام حضرتك عارف، ليه 

  مش راضي تتخذ معاه اي اجراء حلد دلوقت؟

رد الشك، وائل! ا هعتمد عليك انت يف املوضوع دة. سواء  يوسف: ألين زيك شاكك، وا مش هحاسب انسان 

  كان دمحم مجال أو غريه، ا عاوز دليل يف ايدي قبل ما عبد الرءوف بيه يرجع. فاهم؟

  وائل: فاهم  فندم.

لال بقا اتفضل دلوقت على مكتبك.   يوسف بلهجة تشجيعية: ربنا يقدرك. 

  وائل قبل أن يغادر املكتب: أمرك  فندم.

  لكن مدام علياء برة أديلها نص ساعة، أدخلها؟وخرج وائل لتأيت هناء بعده تقول: اسفة  فندم، 

  يوسف بتأفف: علياء! مش وقتها خالص.

نية.   هناء: لو حتب سيادتك، ممكن أقوهلا ان حضرتك وراك مواعيد أو اجتماعات 

  يوسف: ال، دخليها، ويبقا اطلبيلي فنجان قهوة.

  هناء: حاضر  فندم.

قد سبقها عطرها الفواح، استطاع يوسف رغم االرهاق الذي يشعر وخرجت هناء، وما هي اال حلظات لتدخل علياء و 

  به رسم ابتسامة هادئة على شفتيه وهو يقف هلا مرحبا: أهال  علياء ايه أخبارك؟

  وبعد أن صافحته علياء وجلست على الكرسي قبالته، قالت له معاتبة بدالل: ال  يوسف، ا خمصماك جامد.

  يوسف: طب تشريب ايه األول؟
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علياء: ال  سيدي ا مش عاوزة أشرب حاجة. بقا أهون عليك كدة ال نتقابل وال حىت مكاملة تليفون من يوم احلفلة؟ 

  ايه يعين ما وحشتكش وال انت تقالن علينا؟

يوسف: ال دة وال دة. بس انيت شايفة بعنيكي، أ ما بني الشركة هنا وشركيت اللي بتابع أخبارها مع وليد، الشغل مش 
  ليين أخد نفسي أصال.خم

  علياء بلؤم: الشغل وال املدام؟

  يوسف بضيق: لو مسحيت  علياء خترجي مرايت برة كالمنا.

ا؟ وال ما تكونش بدأت حتبها؟   علياء متصنعة احلزن: ودة بقا أمسيه ايه  سي يوسف؟ يعين للدرجة مش طايق سري

قصك. فما حتاوليش تستفذيين النهاردة خرج صوته حادا دون أدىن حماولة منه للسيطرة على نفس ه: علياء! ا مش 
  لذات.

خلوف ولكنها استطاعت أن حتصن وجهها خلف قناع االبتسامة واالهتمام املزيف: مالك  فقالت علياء اليت شعرت 
  بس  حبييب؟ شكلك عصيب اوي النهاردة.

كدة يف الشغل و كمان يف البيت ومش قادر أركز يف فهدأ يوسف قليال وهو يعتذر هلا: معلش  علياء. عندي مشكلة  

نية.   حاجة 

لنهوض كارهة: وال يهك  حبييب. ا مهشي بقا عشان أسيبك تركز بس هستنا منك تليفون  م  فقالت علياء وهي 
  قريب.اوك؟

من جديد  فأومأ يوسف برأسه موافقا، مث ودعته علياء وغادرت،ليجلس يوسف وحده حماوال السيطرة على نفسه
  وترتيب أفكاره مرة أخرى.

***  
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ويف بيت حممود البدي جند حياة  جتلس على السرير حبجرة نومها والدموع متأل عينيها ختشى السقوط ووجهها يبدو 

شاحبا من كثرة البكاء واالرهاق وجبانبها مها اليت كانت تضع يدها حول كتفها لتهدئتها وكان يقف أمامهما حممود 
ا ولكنه كان عنيدا ألقصى درجة وهو يرد جبملته احلامسة: حياة! ا والذي مل يكن  قد رق حلاهلا بعد كما فعلت والد

ين يف املوضوع دة. مث ا خالص كلمت ابن عمك وهو قايل انه هيسافر اجلمعة اجلاية عشان يبلغ  قلت مفيش كالم 
  أبوه وهييجوا االسبوع اجلاي كلهم عشان خيطبوكي رمسي.

، انت ما يرضيكش اين اجتوز غصب عين..مش كنت بتقويل ان اهم حاجة حياة وق ا كثريا: بس   د ضعف صو

  عندك هي سعاديت ا وكرمي، فني سعاديت دي بقا وانت عاوز جتوزين واحد ا مش عاوزاه وما حببوش!

كي، واحلب احلقيقي هو حممود بغضب: حب ايه وكالم فارغ ايه؟ ابن عمك شاريكي وهيكون اكرت واحد خياف علي
لظبط انك عمرك ما  خالقه و ذوقه هيعرف خيليكي حتبيه زي ما واثق  اللي بييجي بعد اجلواز، وأ واثق ان عالء 

  هتالقي انسان زيه.

...........   حياة: بس  

  حممود بشكل قاطع: مفيش بس.

لشك: وبعدين أ اصال مش مسرتحيلك،   ورفضك دة مش طبيعي. مث أكمل بنظرة مملوءة 

؟ رتباك: قصدك ايه يعين     حياة 

ين؟   حممود:يعين ايه اللي خيليكي ترفضي واحد زي ابن عمك عالء غري انك تكوين مشغولة حبد 

وهنا حتدثت مها ألول مرة بعتاب رقيق: ايه بس الكالم اللي بتقوله دة  ابو كرمي؟ ازاي بس تقول كدة على بنتك؟ دة 
  ربيينها هي واخوها احسن تربية.احنا م

ين؟ ولو دة حقيقي ما  حممود: استين انيت  مها. ا عاوز امسع الكالم دة منها هي. ما تردي  حياة، انيت تعريف حد 
  جاش اتقدملك ليه حلد دلوقت؟
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أعفاها جرس الباب من نظرت حياة اىل األرض متهربة من نظرات والدها املتسائلة وال تعلم مب ميكنه أن جتيب ولكن قد 

مشهندس وليد!   الرد، فتحرك حممود من مكانه ليفتح الباب ويتفاجأ بشخصية الزائر: 

بتسامة ودودة: مساء اخلري.   وليد 

  حممود وكان مل يستوعب املفاجأة بعد: مساء النور.

  وليد بصوت مرح: ممكن أدخل؟

  تطيع الدخول: اه طبعا. أتفضل، أهال وسهال بيك.تدارك حممود األمر سريعا وهو يفسح الطريق أمام وليد ليس

مشهندس. وبعد  لفعل دخل وليد وأغلق حممود الباب من خلفهما، وأشار اىل احدى الغرف: اتفضل يف الصالون   و

  أن دخال وجلس وليد سأله حممود: جنهز عشا بقا ؟

  وليد: ال، مفيش داعي.

  نور يف بيتنا، وال انت شايف اننا خبال؟حممود:  خرب! ازاي يعين؟ دة انت أول مرة ت

  وليد: ال طبعا. ا اسف ، بس وهللا فعال مش هقدر اكل ، ولو ينفع يعين فياريت فنجان قهوة مظبوط.

مشهنس. بعد اذنك.   حممود: عنينا  

رة وليد املفاجأة، ولكنه قرر أال يستعجل االمور، مث  دخل حجرة نوم وخرج حممود وهو يف حرية من أمره بسبب ز
  حياة: ام كرمي اعمليلنا اتنني قهوة مظبوط.

  مها: هو مني اللي جه  أبو كرمي؟

  حممود: دة البامشهندس وليد جالل.

  مها: ودة ايه اللي جابه السعادي؟
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لال قوموا بسرعة واعملوا القهوة. مش هنقعد نتسامر ونسيب الراجل  حممود: معرفش، قال  خرب النهاردة بفلوس. 

  اعد لوحده.ق

  مها: حاضر  ابو كرمي. دقايق وتكون القهوة جاهزة.

ا  وخرج حممود لضيفه، وخلفه مها العداد القهوة، اما حياة فكانت يف عامل آخر منذ أن مسعت اسم وليد وتعود بذاكر
تف يف حماول ا اىل ظهر هذا اليوم حني قابلت مرمي يف أحد املطاعم وقد هربت الدماء من وجهها وهي  ة أن يكون صو

  منخفضا بقدر ما استطاعت: قولتيله  مرمي؟ قولتيله؟! هي دي االمانة اللي عهدتيين على انك تصونيها؟

ين. وا كنت فاكراه هيفهم ويقدر. لذنب: وهللا  حياة كان غصب عين، ما كنش قدامي حل    مرمي وهي تشعر 

سك لسة يف اجنلرتا  مرمي؟ فوقي بقا، انيت يف مصر، واالنسان اللي حياة بسخرية مريرة: هيفهم؟ ويقدر؟ انت فاكرة نف

بتتكلمي عنه دة مش بس مصري وشرقي، ال دة كمان صعيدي. يعين ال هيفهم وال هيقدر مادام املوضوع وصل 
لنسبة لواحد زي وليد ولو كان متعلق بيا زي ما كنيت بتقويل وعاوز يتجوزين، أكيد بعد  اللي لألعراض والشرف. و

عرفه هيخلي كل حبه دة يتقلب لعداوة وكره، ومش بعيد يكون بيفكر دلوقت ازاي يقدر ينتقم مين عشان يرضي  
ءه.   كرب

لطريقة دي.   مرمي بدون اقتناع كامل مبا تقول: ال  حياة. مفتكرش ان وليد يعين ممكن يكون بيفكر 

   ريب؟حياة: مش بقولك انيت طيبة أوي..أعمل ايه بس دلوقت ا 

  أفاقت حياة من شرودها على صوت أمها وهي تقول هلا: حياة .  حياة. مالك  بنيت؟

  حياة: هه! فيه ايه  ماما؟

.   مها: قومي  بنيت غريي هدومك بسرعة وتعايل معا

  حياة: أجي معاكي فني  ماما؟

  عشان الكالم اللي هيقوله خيصك.مها: تقابلي البامشهندس وليد. هو طلب من أبوكي انك تيجي تقعدي معا 
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  أرادت حياة يف تلك اللحظة ان تنشق األرض وتبلعها وهي تردد خبضة: خيصين!

أما يف حجرة الصالون نرى وليد جيلس مع حممود واالبتسامة تعلو وجهه ويتحدثون يف أمور شىت اىل ان مسعا طرقا 

  خفيفا على الباب، فقال حممود: ادخلي  أم كرمي.

  ا وخلفها حياة خبطى مرتددة وقالت: السالم عليكم.ودخلت مه

  رد كل من وليد وحممود: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

  حممود: اقعدي  حياة هنا جنيب.

وجلست حياة حيث أمرها والدها وعينيها معلقة على وجه وليد لرتى به تعبريا غريبا مل تستطع حتديده، فهل تلك النظرة 

  عينيه هي لوم وعتاب؟ ام عداء واحتقار؟ أم كل ذلك متجمعا يف نظرة واحدة؟اليت تراها يف 

مشهندس، خري بقا؟   افتتح حممود احلديث قائال: وأدي حياة جات أهي  

تنحنح وليد قليال مث قال واالبتسامة تزين حديثه: احلقيقة  استاذ حممود أ كنت جاي النهاردة عشان اتقدم واطلب 

  اة.ايد االنسة حي

لكامل، وظلت تتساءل  ان قلنا ان املفاجأة قد أجلمت لسان كل من حممود ومها فهي قد شلت مجيع حواس حياة 
لفعل يطلب أن يتزوجها هي بعد كل ما علمه؟!   هل ما تسمعه حقيقة؟ هلهو 

لصمت يغلف املكان فازدادت ابتسامته وهو يسأل حممود: خري  أستاذ حممود؟ ما مس   عتش ردك يعين!وشعر وليد 

مشهندس وليد ا مش عارف أقولك ايه؟طبعا طلبك دة يشرفين لكن  فقال حممود وهو يشعر ببعض احلرج: وهللا  
  لألسف بقا جه متأخر ألن حياة اصال خمطوبة.

 مل يبدو على وليد أنه قد تفاجأ او شعر ببعض االحباط وهو يقول: ا عارف  استاذ حممود ان عالء ابن عمها

  اتقدملها بس اللي اعرفه بردو ان حياة مش موافقة.

ترى بقا عرفت الكالم دة منني؟   حممود وهو ينظر بشك اىل حياة اليت مل ترفع عينيها عن االرض: و
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  وليد: حياة حكت ملرمي ومرمي هي اللي قالتلي.

مشهندس، انت فعال لو كنت عاوز بنيت زي ما بتقول خذنيش بقا   فايه اللي خيليك تستنا حلد  حممود: طب ما 

  دلوقت عشان تتقدملها؟

  وليد: دي بقا  استاذ حممود تبقا غلطة حياة.

  التفتت اليه حياة عند ذكر امسها وقد علت الدهشة وجهها.

  أما حممود سأله: ازاي يعين؟

ا ختلص وليد: بصراحة أ أول ما شفت حياة ُأعجبت بيها وكنت عاوز اتقدملها لكن عرفت ان حياة كان ت بتخطط ا

ا ممكن تكون حلد  دراسة األول عشان كدة قلت مفيش مانع لو أجلت املوضوع دة سنة كمان، لكن أول ما عرفت ا
  ين غريي قلت مش هينفع اين أءجل أكرت من كدة.

حممود: بس دة ما مينعش ان حضرتك بردو جيت متأحر، ألين خالص عطيت كلمة البن عمها ومش هينفع أرجع 
مشهندس.في   ها، وانت أدرى الناس بعاداتنا وتقاليد  

وليد: حضرتك يف دي معاك حق، بس افتكر ان ال الشرع وال الدين بيقولوا ان البنت تتجوز غصب عنها. وافتكر ان 

م. وسعادة حياة مش هتكون مع ابن عمها.   حضرتك أب كل اللي يهمه مصلحة والده وسعاد

مشهندس ان مصلحة بنيت هتكون معاك؟حممود وقد بدأ يضيق حبديث    وليد: وانت ايه عرفك بقا  

قبة على حياة حاولت جتنبها: وهللا  استاذ حممود كفاية انك تعرف ان فيه بينا نوع من التفاهم اللي  فألقى وليد بنظرة 

ا موافقة على كال   مي.ممكن خيلينا نعيش مع بعض يف سعادة، وانت ممكن تسأل حياة وأعتقد ا

لصمت. لطبع فهي مل يكن مبقدورها أن تفعل ذلك فتحلت  نه يتحداها ان تنكر كالمه، و   ومن نظراته شعرت حياة 

  وهنا وقف وليد فجأة وهو يقول: طب استأذن أ بقا ويف انتظار ردكم.

مشهندس   وقف حممود ليقوم بدوره كمضيف: ما لسة بدري  
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  وا اسف للمرة التانية ع االزعاج واين جيت من غري ميعاد. وليد: معلش بقا شكلي أصال سهرتكم،

مشهندس، دة البيت بيتك، وانت تشرفنا يف أي وقت.   حممود: ما تقولش كدة  

  وليد: ربنا يعزك، وان شاء هللا أمسع أخبار كويسة قريب.

  حممود: ربنا يقدم اللي فيه اخلري.

رب،سالم عليكم.   وليد: 

  السالم ورمحة هللا وبركاته.فردو مجيعا: وعليكم 

ن رجليها لن تستطيع أن  ا لتجلس جبانب ابنتها اليت شعرت  وخرج وليد يتبعه حممود، أما مها فانتقلت من مكا

ا، وقالت مها: يعين ما قولتليش  حياة على موضوع وليد دة؟   حتمال

  للي حصل دة.فردت حياة شاردة وبلهجة صادقة: أ نفسي  ماما ما كنتش متوقعة ا

لفعل تقول احلقيقة فلقد كانت تتوقع من وليد رد فعل خمتلف متاما عما قام به.   كانت حياة 

***  

  :كنك اجتنيت عاد     

قالتها هادية بغضب وهي تقف أمام وليد بعيون الهبة يتطاير منها الشرر يف حضور ابنتها وكل من يوسف ومرمي ،ورد 
  دي حيايت وا حر فيها. عليها وليد حبدة: عميت لو مسحيت

  هادية: ال  ولد أخوي ما انتاش حر ملا يبجا املوضوع متعلج بسمعة بت عمتك يبجا مانتاش حر واصل.

لغصب وهدى طول عمرها زي اخيت وأكيد هتالقي اللي أحسن مين ويقدر يسعدها.   وليد:  عميت اجلواز مش 

ا واجتوز غريها؟ وال مها البنتة بتوع مصر هادية: ومني دة اللي يرضى انه يتجدملها بعد ما  يعرف ان ولد خاهلا سا
.   نسوكم عادتنا وجتاليد
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  وليد:  عميت مفيش داعي للكالم دة ، واحنا ما نسيناش حاجة.

هادية: ال  ولد أخوي. طب وأخوك الكبري ملا عملها واجتوز بت محدي الكامل جولنا ماشي و أهي هتبجا وريثة جدها 

  جله انه يفكر فيها.بردك وحي

ا ملا بعد ذلك،  كانت مرمي تستمع اىل احلديث يف صمت حىت حني جاءت قصة زواجها من يوسف فضلت أن حتتفظ 
فها هي االن قد علمت بسبب اقبال يوسف على زواجه منها رغم علمه برفضها الشديد له، أما يوسف فكانت ردة 

  لشكل الذي كان يرضي مرمي: عميت! خرجي مرمي من املوضوع.فعله عنيفه حيث هتف بصوت حاد صارم ولكن ليس 

  جتاهلت هادية كالم يوسف وأكملت: اما انت جبا ايش عجبك يف بت البدري؟ال هي أمجل من بت عمتك وال أغىن.

 وليد:  عميت املسألة ملهاش دعوة ال مبال وال مجال، ا وحياة متفامهني ومن اآلخر ا حىت لو مش هتجوز حياة

  عمري ما كنت هفكر يف اين اجتوز هدى.

مرت الدموع من عينيها وصعدت السالمل يف خطوات سريعة  نه قد داس بكل عنف على كرامتها فا شعرت هدى 
لبكاء، أما هادية فقد كان ردها قو وهي تقول: كدة جبا يبجا انتو جبتوا من اآلخر،  تقرتب من اجلري وهي جتهش 

  ت عمتكم وال انتو والد أخوي.ومن اليوم ال ا جبي

روحة. بتة، ال تفكر اال يف كيفية الثأر لكرامة ابنتها ا   مث صعدت هادية خلف ابنتها خبطى 

***  

تيه من الباب  دارة املال واألعمال حني مسع طرقا خفيفا  كان يوسف مستلقيا يف فراشه يقرأ يف أحد الكتب اخلاصة 
  دون أن يرفع عينيه عن الكتاب الذي يف يده: ادخل.الذي يفصله عن حجرة مرمي،فقال 

ودخلت مرمي خبطى مرتددة تفرك يف يديها وال تعلم من أين ستبدأ حديثها ،فرفع يوسف عينيه قليال اليها وعندما الحظ 

  ترددها، سأهلا: خري  مرمي؟ فيه حاجة؟

  ددة.مرمي: احلقيقة ا كنت عاوزة اسألك من زمان عن حاجة كدة بس كنت مرت 
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  يوسف: حاجة ايه؟

  مرمي وقد استجمعت كل شجاعتها وهي تقول: يوسف! انت ليه اجتوزتين؟

ض من السرير واقرتب منها  بدا انه مل يتفاجأ كثري بسؤاهلا، بل انه أغلق الكتاب ووضعه على املنضدة جبانبه، مث 

ا ويقول بكل ث   بات: عشان فلوسك.خبطوات بطيئة وهو ينظر يف عينيها بعمق وكأنه خيرتق كيا

تفاجأت مرمي من صراحته الغري متوقعة ولكنها تفاجأت أكثر حني رأته يبتسم ساخرا وهو يستطرد قائال: مانيت هتبقي 

  وريثة جدك، مش دة بردو اللي قالته عميت حتت؟!

كمه وسيلة مناسبة للرد  امها الغري علمت مرمي انه مل يكن يقصد أي كلمة مما قاهلا بل انه كان قد اختذ من  على ا
مباشر، لذا بدأت يف االعتذار: ا اسفة  يوسف، ما كنتش أقصد، بس ا فعال املوضوع دة كان حمريين اوي، وملا 

  عمتك اتكلمت فيه واحنا حتت حبيت أعرف احلقيقة منك.

  يوسف: حقيقة ايه اللي انيت عاوزة تعرفيها  مرمي؟

لتوتر: كنت عاوزة فقالت مرمي وهي تتمشى يف احلجرة على  ا حني تشعر  غري هدى فقد كانت تلك احدى عادا

أعرف انت ليه فعال اجتوزتين؟ ملا كنا يف البلد قولتلي انك مش هتطلقين دلوقت عشان خاطر جدو وانك بتحبه لدرجة 
  انك ما تقدرش تتسببله يف أي فضيحة،  ترى جدو عبدالرءوف هو اللي أجربك انك تتجوزين؟

لنفس: اللي عاوزك تفهميه كويس  مرمي ان مفيش حد يف الدنيا يقدر جيربين اين اعمل  فرد يوسف بصرامة وثقة عالية 

  حاجة ا مش عاوزها.فامهة؟

  أومأت مرمي برأسها مث سألته مغرية املوضوع: طب انت ايه رأيك يف اللي عمله وليد؟ يعين موافق على جوازه من حياة؟

ر يقرر بنفسه ايه اللي ينفعه وايه اللي ال، وطاملا هو اختار حياة يبقا اكيد واثق ان دي يوسف: وليد شاب عاقل يقد

  هي الوحيدة اللي هتقدر تسعده.

  مث نظر اىل مرمي بريبة: بس أ فيه حاجة مش فامهها.
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  مرمي: ايه؟

يار، واول ما رجع يوسف: وليد امبارح قبل ما خيرج من الفيال كان يف حالة مش طبيعية،كان تقريبا على وشك ا ال

نه قرر يتجوز حياة، انيت قولتيله ايه قبل ما خيرج؟   فاجأين 

ا هتتخطب  الرتباك:هه، وال حاجة، هو اصال بيحب حياة من اول ما شافها بس ا قولتله امبارح ا مرمي وقد شعرت 
خد خطوة سريعة يف املوضوع دة الن ه كان خايف احسن تضيع من ايده، البن عمها عشان كدة كان متضايق وقرر انه 

  وبس. تصبح على خري بقا.

سئلة أكثر ال ميكنها االجابة عنها، اما يوسف فقد  ا ضد هجوم يوسف  ا حتتمي  واسرعت اخلطى حنو غرفتها وكأ

حية الباب الذي أغلقته مرمي خلفها:  ترى  مرمي ممكن يي ظرا  جي اليوم وقف مسمرا يف مكانه وهو يقول يف نفسه 
  اللي هتثقي فيا وتقوليلي كل اللي جواكي من غري خوف؟!

***  

مشهندس عارفاها........ خالص ان شاء هللا  وعرب اهلاتف كانت حياة تتحدث بكل ما متتلك من هدوء ورزانة: ايوة  

  هقابلك هناك بعد نص ساعة.......مع السالمة.

ت املكاملة فسألتها مرمي اليت كانت جتل س جبوارها على أحد املقاعد يف الكلية: انيت لسة مصرة بردو ع اللي يف مث ا

  دماغك دة  حياة.

م، بس ربنا يقدرين بقا و أقدر أواجه.   حياة: الزم  مرمي، ا من ساعة اللي حصل مش عارفة ا

***  

مشهندس ا اسفة لو  و يف احدى احلدائق العامة تقابل كل من حياة و وليد وبعد التحية،بدأت حياة احلديث:  أوال  

  كانت مكامليت اتسببتلك يف اي ازعاج بس كان الزم نتقابل بعد اللي حصل.....

ريت من غري مقدمات ندخل يف املوضوع على طول.   وقاطعها وليد حبزم وهو يسأهلا بعيون جامدة خالية من أي تعبري: 
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ا  شعرت حياة ببعض االحباط هلجومه الغري متوقع، ولكنها مل ا بعد وأكملت بنفس القوة اليت بدأت   تفقد سيطر

  كالمها: أكيد حضرتك عارف ا ليه كنت عاوزة أقابلك.

  تصنع وليد الدهشة نتيجة لسؤاهلا: ال. مش عارف.

  قررت حياة ان جتاريه يف لعبته: انت ليه عاوز تتجوزين؟

  ؟ هو ليه الواحد بيفكر يف اجلواز؟ابتسم وليد وهو يقول بتهكم: سؤال غريب بصراحة ما كنتش متوقعه

مشهندس، ا اقصد انت ليه عاوز تتجوزين وخصوصا بعد اللي عرفته من مرمي؟   حياة: انت فاهم قصدي كويس  

فأجاب وليد بنظرات وقحة ضايقت حياة: ألين عاوزك . وأفتكر ان الطريقة الوحيدة اللي ممكن تقربين منك هي 

ني   ة؟اجلواز. وال فيه طريقة 

ا لتصفعه على خده ولكن ردة فعله كانت أسرع منها  لدماء تغلي يف عروقها واستجمعت كل قو شعرت حياة 

ا الغاضبة: انت انسان سافل ووقح، وا اللي غلطانة اين فكرت  فأمسك مبعصمها، فقررت حياة أن جترحه بكلما
  أجي واتكلم معاك.

 اللي مفروض يتقال عنه انه سافل ووقح هو حد غريي  حياة، أما ا أفلت وليد يدها بقوة وهو يقول هلا حبدة: وهللا

  فالزم تشكريين اين يف االول ويف االخر فكرت يف احلالل.

  حياة بتحدي: بس ا بقا مش عاوزاك.

  ابتسم وليد بكل ثقة وهو يقول: ما هو   بن عمك  حياة، اختاري، ولو ان املوضوع مش حمتاج تفكري كتري.

ا تتحلى مبثلها: اوعى تكون فاكر ان اللي حصلي دة ممكن يكسرين  فقالت حياة بشجاعة مل تكن هي نفسها تتوقع ا

مشهندس ، انت عمرك ما هتقدر تزلين.ا هروح حاال أقول  قدامك واين ممكن أوافق عليك غصب عين ، ال فوق  
  لبا اين مش موافقة عليك وحيصل اللي حيصل بقا.
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ليد اليها وهو يقول هلا حمذرا: ملصلحتك ومصلحة عيلتك كلها  حياة انك توافقي، اال بقا اذا كنيت فعال عاوزة فنظر و 

  جتييب العار ألهلك وتكسري ابوكي قدام كل الناس.

  حياة: انت بتمسكين من ايدي اللي بتوجعين؟ انت فعال انسان واطي.

  قا هستنا ملا تبقي مرايت عشان أعرف أرد عليكي كويس، سالم.وليد بعيون غاضبة: احفظي لسانك  حياة، وا ب

ها وحدها تندب حظها بصمت. ركا ا   مث أكمل طريقه مبتعدا عنها 

  

  

  

  

 ***  
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  : عشر لرابعا الفصل

    *بوادر الغرية*

خالقي" وقد كان عددهم يقرب العشرين طا جلامعة، قد اجتمع أعضاء أسرة" ملكة  لبة. كانوا يعدون يف قاعة املسرح 
للمسرحية اليت سيقومون بتأديتها يف حفل االستقبال للعام الدراسي اجلديد. قامت سلمى بدور املخرج وكانت رغم 

جلدية والصرامة يف وقت العمل، وبعد أن انتهت من توزيع االدوار بدأت  ا متتاز  ا اليت ال تنتهي اال ا مرحها و دعا
ة بقا مش فاضل غري دور البطل والبطة، وا شايفة ان أحسن واحدة ممكن تقوم تقول بصوت منهك: بسسسس كد

  بدور البطلة هي حياة.

؟! الالال، شوفولكم حد غريي ، ا  العرتاض:ا لنسبة هلا وبدأت  تفاجأت حياة من ذلك االختيار الغري مستحب 
  منفعش.

لعدول لعكس  حياة، ا مع سلمى يف رأيها ،  أيدت هالة رأي سلمى وهي تقول حماولة اقناع حياة  عن رفضها: 

وبصراحة الدور دة اليق عليكي جدا، دة غري انك ممثلة موهوبة فعال، فاكرة أول سنة ملا مثليت يف املسرحية اللي عملها 
لرغم من ان الدور كان صغري.   فريق اجلوالة؟ كنيت فعال ممتازة 

  مجاعة. دة كان زمان، اما دلوقت فا مش هقدر أقول كلمتني على قالت حياة يف اصرار واضح على رأيها: ال
  .stageبعضهم وا ع ال 

وهنا استخدمت سلمى سلطتها وهي تقول بصرامة: مفيش حاجة امسها زمان ودلوقت.دي موهبة عندك وبتفضل 

  معاكي يف أي وقت.وبصراحة بقا أ مش شايفة أي حد غريك ينفع للدور دة.

حية مرمي وهي تقول: مرمي عندكم أهي. هي اللي تنفع.أشارت حياة    فجأة 

فية بشكل قاطع: ال  سيت، ا كفاية عليا الديكور . ومش هعرف أوفق بني االتنني.   أجابت مرمي 
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وهنا كانت الكلمة األخرية لسلمى اليت قالت حبزم: يبقا خالص  حياة. انيت اللي هتقومي بدور البطلة، ومفيش كالم 

  ين.

. ستسالم: خالص بقا أمري    حياة 

رتياح، مث قالت: ايوة كدة خلينا نفكر بقا يف املشكلة األساسية.   فتنهدت سلمى 

  هالة: هي ايه املشكلة دي؟

  سلمى: مني اللي هيبقا البطل؟

  فقالت حياة بلهجة طفولية: مليش دعوة، ا عاوزة حسني فهمي.

خيت اتلهي   ، دة انيت أخرك سليمان عيد وهنديله فلوس كمان عشان يرضى يقف قصادك.فأشارت هلا نورا بغيظ: 

فقالت مرمي جبدية: اسكتوا بقا شوية  بنات، احنا فعال يف مشكلة حقيقية. احنا ما نعرفش حد من الشباب بيعرف 
.   ميثل ويقبل يكون معا

يب حمفوظ انك تتم مجيلك معا وختلي وهنا نظرت سلمى اىل نورا مؤنبة بتهكم: مش كان املفروض بردو  عم جن

  املسرحية كلها بنات بدل الورطة اللي احنا فيها دي؟

فقالت نورا وهي حتاول ان تغيظ سلمى: عليا ا بردو الكالم دة، دة ا أقطع دراعي من لغاليغو ان ما كنيت عاوزة 

  املسرحية كلها شباب.

بقا كدة؟ طب اصربي عليا  ست نورا. بكرة أطلع كل دة على فضربتها سلمى خبفة على ذراعها وهي تقول متوعدة: 
  عنيكي يف الربوفات.

وهنا حتدثت زميلة هلم الئمة اجلميع:  مجاعة انتو بتهزروا؟ احنا فعال يف مشكلة. الزم نفكر كويس هنجيب البطل دة 

  منني؟

لدور.فاقرتحت حياة: طب وهو الزم يكون شاب يعين؟ ماحنا ممكن نلبس بنت لبس رجا   لة وهي اللي تقوم 
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ا هتتكشف اوي، والبنت دي هتبقا حمل سخرية للجميع وتتقلب  مل تعجب الفكرة سلمى اليت قالت: مش هينفع. ال

  مسرحية هزلية. 

ا. ا عثرت على كنز مثني: وجد نتصار وكأ   وهنا هتفت نورا فجأة 

دف احلماية من صوت نورا الع ال والذي كان ميتاز حبدته:  بنيت حرام عليكي، فوضعت سلمى يدها على أذنيها 
  هتضيعي طبلة ودين.

  فابتسمت حياة رغما عنها وهي تتطلع اىل نورا لتسأهلا: هي ايه اللي وجدتيها دي بقا  ست نورا؟

  فصاحت نورا مرة أخرى متناسية حتذير سلمى منذ قليل: البطل طبعا.

ك اىل الناحية األخرى وهي تقول هلا متوعدة: امشي من جنيب  بت، وما كان من سلمى إال أن ازاحتها بغيظ لتتحر 
ين والنعمة ألضربك. لشكل دة    واملرة اجلاية ان علييت صوتك 

ا حياة بلطف: احنا قلنا ايه؟ مش قلنا مفيش حلفان بغري هللا؟   فنهر

سف سريعا: اه صحيح. استغفر هللا العظيم، مث سألت نورا بسخرية واضحة: قوليلنا بقا  ست هامن  فقالت سلمى 
  مني هو؟

  فقالت نورا بطريقة مستفذة متصنعة الرباءة: اه، نسيت،

  فتجهم وجه سلمى وهي تستعد لالنقضاض على نورا: سيبوين عليها.

فأمسكت كل من حياة ومرمي بسلمى اليقافها ووضعت نورا يديها على وجهها بشكل دفاعي وهي تقول: خالص. 
  رأيكم يف أستاذ خالد صالح املعيد بتاعنا؟هقول هقول. ايه 

  خيم الصمت قليال على اجلميع اىل أن قالت سلمى: استاذ خالد؟ وامشعنا يعين.
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أخذت نورا توضح هلم أسباب اختيارها وهي تقول بشكل عملي: أوال املفروض ان فيه أغنيتني يف املسرحية واستاذ 

نيا مفتكرش ان فيه أي اختالف خالد ملا غىن يف حفلة السنة اللي فاتت كان صوت ه رائع وكلنا متفقني على كدة، و
.   على انه انسان كويس وحمرتم ودي املواصفات اللي احنا عاوزينها يف الشاب اللي هيشتغل معا

فقالت حياة وقد بدا عليها االقتناع: طب وانيت ايه عرفك انه ممكن يوافق؟ وكمان مش شرط انه عشان صوته حلو 

  قا كمان بيعرف ميثل.وبيغين يب

نية  تولت سلمى الرد على كالم حياة: ا من رأيي اننا نعرض علية املوضوع االول ونشوف رأيه وبعدين أي حاجة 
  ممكن تتحل.

  هالة: ومني بقا اللي هتكلمه؟

االنسة  فنظرت كل طالبة اىل زميلتها يف حرية أما سلمى فأجابت ببساطة: ودي حمتاجة سؤال؟ صاحبة الفكرة طبعا.
  نورا.

؟ الالالال. مش ممكن طبعا، خلي مرمي هي اللي تكلمه. الحتجاج: ا   فأسرعت نورا 

  مرمي مستفسرة: وامشعنا ا بقى؟

نورا: عشان انيت  مرمي مفيش أي راجل يقدر يرفضلك طلب سواء كان طالب أو دكتور. دة كفاية العيون الدبلي 
  دول.

  ش.مرمي: ال  سيت أ اصال معرفو 

وهنا أرادت حياة أن توقع سلمى يف الفخ كما عملت هي منذ قليل وهي تتمثل الرباءة: وهللا ا من رأيي ان دي أصال 
  مهمة املخرج.

ييد اجلميع لرأي حياة اليت  را وهي تسمع  حية سلمى اليت تعلقت عيناها بوجه سلمى وكانت تتقد  فاجتهت االنظار 

ا لتغيظها أك   ثر.أخرجت هلا لسا
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  وما كان من سلمى اال ان استسلمت لرأي اجلميع: ماشي . خالص، ا هكلمه بكرة ان شاء هللا.

خرت.   وهنا نظرت سلمى اىل ساعة يدها، مث قالت: طب  مجاعة مهشي ا بقا عشان ا

ذن هللا.   فقالت مرمي هي األخرى: وا كمان ، نشوفكم بكرة بقا 

ن يلقي بتع ليماته األخرية لذلك قالت سلمى: اوك  بنات، يبقا التجمع هيكون بكرة ان شاء هللا وكان البد للمخرج 
خري.   الساعة تسعة الصبح، ومش عاوزة أي 

  .bossفأجاب اجلميع: أوك  

وذهبت كل منهما اىل منزهلا، وكالعادة قد ركبت حياة يف سيارة مرمي لتقوم بتوصيلها، وما ان اقرتبت من البناية حىت 

ت سيارة زوجها وسيارة وليد تصطفان بني السيارات، فعلت الدهشة وجهها وهي تتساءل: ايه اللي جاب عربية حمل
  يوسف و وليد هنا؟ معقول يكونوا عندكم  حياة؟

ملرة تسلمي على ماما دي بتسأل عليكي كتري أوي.   فقالت حياة يف شك: جايز، تعايل نشوفهم، وأهو 

  ان وحشتين أوي، مث قالت للسائق: استناين شوية  عم توفيق.فقالت مرمي موافقة: وهي كم

  فهز توفيق رأسه وهو يقول: اوامرك  ست هامن.

ىب ان ترفع يدها من على  مث صعدت حياة اىل شقتها وهي بصحبة مرمي، و ضغطت حياة على جرس الباب وهي 

حية الباب متضايقة من صوت  لداخل وهي تتجه  اجلرس الذي يرن دون انقطاع: حاضر اجلرس، فظهرت مها 
للي برة.   حاضر، ما تشيل ايدك عن اجلرس 

  وما ان فتحت الباب حىت طبعت حياة قبلة سريعة على خدها وهي تقول مبرح: السالم عليكم، ازيك  ست الكل.

  عيال دي غريك.فردت مها بغيظ: وهللا كان قليب حاسس انك انيت اللي برتين اجلرس، اصل مفيش حد بيعمل امور ال

  فتصنعت حياة احلزن وهي تقول: بقا كدة  ست ماما؟ طب هللا يساحمك.

خيت. رب    مها: 
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  ومهت مها ان تغلق الباب خلف حياة اليت منعتها سريعا وهي تقول: استين  ماما، مرمي برة.

ا مها كثريا ، مث تساءلت حياة وهي  لقرب من اذن مها مث خرجت سريعا لتسحب مرمي من يدها فرحبت  مس 

حية حجرة الصالون املغلقة وتستمع اىل اصوات الرجال املنخفضة اليت تنبعث منها: اال قوليلي  ماما  وعينيها تتجه 
  هو احنا عند ضيوف؟

كي على الشبكة واملؤخر  فردت مها: ايوة  سيت دة البامشهندس وليد و أخوه البامشهندس يوسف جايني يتفقوا مع 

  والفرح وكل حاجة.

هتة: طيب احنا ممكن  بتسامة  ا  ظهرت مسحة حزن على وجه حياة سريعا ما استطاعت اخفائها وهي تسأل والد

  ندخلهم وال ال؟

كي ممكن يسمحلك وال ال عقبال ما أعمل القهوة.   مها: معرفش، بس خبطي ع الباب شويف 

  حياة: اوك  ماما.

ب الصالون فجاءها صوت والدها من الداخل: ادخلي  أم كرمي.مث سحبت مرمي من يدها مر    ة اخرى وطرقت 

  فتحت حياة الباب وهي تقول بشكل فكاهي: طب ولو أخت كرمي؟ تدخل وال ال؟

بتسامة حانية: تعايل  حياة.   فافرت ثغر حممود 

  حياة: السالم عليكم.

  فرد اجلميع: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

  د: ادخلي  حياة. عاوزك.حممو 

.   حياة: بس ا معا ضيفة  

لضيفة، خالص خديها وادخلو اوضتك.   حممود: اهال وسهال 
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  حياة وهي تشري اىل يوسف: بس هي عاوزة تقابل البامشهندس.

ستحياء وخرجت سريعا وسرعان ما عادت وهي تدفع مرمي أمامها، اليت  فنظر هلا يوسف مستفهما فابتسمت حياة 

حلمرة تغزو وجهها وهي تقول بنربة منخفضة: السالم عليكم.   شعرت 

  اجلميع: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

  حممود: اهال وسهال  بنيت اتفضلي.

حلجرة مما أرغم مرمي على اجللوس  وقد وفرت حياة حرية االختيار على مرمي حيث جلست على الكرسي الوحيد الفارغ 

  ف الذي رمقها بنظرة جانبية وهو يسأهلا: خري  مرمي؟ فيه حاجة حصلت؟جبوار يوس

اضطربت مرمي كثري وهي تقول بنربة دفاعية: ال ابدا، دة ا كنت بوصل حياة فشفت عربيتك وعربية وليد حتت فتوقعنا 
  انكم هنا وحياة اصرت اين اطلع معاها.

حية حياة: وكنتو فني حلد دلوقت؟ فسأل وليد بعد ان القى نظرة سريعة اىل ساعة يده مث   رفع عينيه 

امه بكالم جارح سيدخل  ام يف عينيه آثرت حياة الصمت حىت ال خترج عن شعورها وترد على ا ا رأت نظرة ا وأل
لنيابة عنها: احنا كنا يف اجلامعة أصلنا بنجهز ملسرحية هنقدمها يف حفل ة الشكوك يف نفس والدها، لذا تولت مرمي الرد 

  بداية السنة اجلديدة ان شاء هللا وحياة هتكون البطلة فيها.

  وليد بشكل ساخر مل يدركه سوى مرمي وحياة: ممثلة؟ اراهن انك هتنجحي و بتفوق كمان.

  وهنا سأل يوسف مرمي وهو ميسك يدها حبنان: وانيت بقا  حبيبيت ايه الدور اللي هتعمليه؟

ا كلمة حبيبة اليت خرجت من فمه و  شعرت بقشعريرة خفيفة اثر ملسته ولكنه أخرجت نفسها سريعا من تلك احلالة هز

س معهم بنفس احلجرة وقد كانت تعلم ان يوسف حريص بدرجة كبرية على الشكل  وعزت تلك األفعال لوجود أ
ا وهي جتيب وتسحب يدها برفق من يده: ال، ا مش بعرف أمثل ا هتوىل مسئولية دج صو الديكور  االجتماعي و 

ملوضوع دة اتعلمتها من ماما ماهي مهندسة ديكور.   اصلي أعرف شوية حاجات كدة خاصة 
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  رأت تقطيبة صغرية تعلو جبينه وهو يقول: اه ،عارف.

مشهندس؟ نية كنت عاوز تقوهلا     وهنا حتدث حممود أخريا ليسأل وليد: فيه حاجة 

  وكنت حابب أخليه بعد أسبوعني.وليد: أيوة، ا كنت عاوز احدد ميعاد الفرح، 

ا صفعة تلقتها على خدها هكذا شعرت حياة جراء طلب وليد املفاجىء، ولكن والدها هو  وقعت املفاجأة عليها وكأ
الذي حتدث ليقول وقد بدت عليه الدهشة أيضا من ذلك االستعجال الذي ال يدري له سببا: بسرعة كدة! بس احنا 

مش   هندس.مش هنلحق جنهز حاجة  

قصها أي حاجة،  وليد:  عمي ا مش عاوز اي حاجة، ا شقيت كلها اسبوع وهستلمها متشطبة ومفروشة ومش 
وي انقل فيها بعد ما ختلص ومبا اين خالص خطبت فنفسي اول مرة ادخل الشقة تكون معا مرايت،  وكدة كدة كنت 

  قلت ايه بقا؟

ت: ودة يصح بردو   و هذه املرة كان الرد من نصيب مها اليت دخلت للتو وهي حتمل صينيه عليها املشرو
  مشهندس؟ ازاي بنتنا تدخل من غري ما جنهزها؟

ا بينما جلست حياة جبانبها على مسند الكرسي، وردا  ت سريعا وقفت هلا حياة لتجلس مكا وبعد ان قدمت املشرو
اهزة وأول ما استلمها هديكم مفتاح ليها تروحوها ولو فيه على سؤاهلا قال وليد: ما زي ما قلت لعمي اين شقيت ج

  حاجة مش عجبتكم قولويل وا أغريها.

ليوم اللي  مشهندس دي أصول وابو كرمي من أول ما حياة اتولدت وهو بيشيل فلوس جلهازها وبنحلم  مها: بس  
  هنشورها فيه، يبقا ازاي بقا اللي انت بتقوله دة؟

مسها وهتبقا هي وليد: حضرتك مفيش ا ي مشكلة خالص، الفلوس اللي انتو كنتو شايلينها للجهاز حطوها يف البنك 

مسها يف البنك وهنشرتي بزيهم شبكة. احلقيقة ا عارف انه مبلغ  هي وا عن نفسي هحطلها مخسني ألف جنيه مهر 
  رياث اللي سابه  هللا يرمحه لينا.قليل أوي بس ا رغم اصرار يوسف قررت اين أبدأ حيايت بنفسي بعيد عن امل

بين.   حممود: هللا يرمحه 
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  مث نظر اىل حياة: وانيت ايه رأيك  حياة؟

مواله لذلك يرفض أن يساهم أهلها يف جتهيزات الزواج. وأخذت تتذكر تلك  ن وليد حياول ان يشرتيها  شعرت حياة 

وتذكرت كيف كان يكن هلا كل ود واحرتام حىت عندما كان ينظر املواقف اليت مجعتهما سو قبل علمه حبقيقة ماضيها 
لشوق، اين تلك النظرات مما تراه االن يف عينيه من احتقار و جرأة  اليها كانت نظراته خجولة وان كانت مملوءة 

  وعبث؟ فهل هي حقا سقطت من عينيه؟ اذن فلم يصر على زواجه منها وبتلك السرعة؟

لطريقة اليت سيستخدمها للحصول عليها نعم لقد تذكرت األن ما ق اله هلا منذ يومني يف احلديقة فإنه يريدها وال يبايل 
  حىت وان كانت الزواج.

  أفاقت حياة على صوت أبيها: حياة؟ مالك  بنيت ساكتة ليه؟ انيت ايه رأيك يف الكالم اللي قاله البامشهندس؟

. حياة وقد ظهر على وجهها قلة احليلة: اللي تشوفو    

مشهندس.   فقال حممود: اذا كان كدة يبقا ماشي  

  وليد: كدة يبقا مش فاضل غري حاجة واحدة.

  حممود: ايه هي  ترى؟

وليد: الفرح ، ا هعمله يف أي قاعة هنا انتو ختتاروها، بصراحة كان نفسي يتعمل يف البلد لكن نظرا لبعض اخلالفات 

  العائلية هنعمله هنا.

مشهندس، احنا كمان مش عاوزين الفرح يتم يف البلد، فقال حممو  د موافقا على كالمه: ا بردو كنت هقولك كدة  

.   وخصوصا اننا رفضنا ابن عمها ودة هيخلي العيلة كلها ضد

  وليد: يبقا نقرأ الفاحتة دلوقت  عمي وبكرة ان شاء هللا هاخد حياة ومدام مها عشان نشرتي الشبكة.

  بين اللي تشوفه. نقرأ الفاحتة. حممود: ماشي
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ا مع وليد وكيفية معاملته هلا  دي لقراءة الفاحتة على خوف وأمل يتصارعان يف قلب حياة، خوف من حيا وارتفعت األ

ا  يت الذي ستتغري فيه وجهة نظره ويعلم أ بعد الزواج وهو ال يستطيع نسيان ما حدث هلا، وأمل يف أنه من املمكن أن 
  سوى ضحية قد كانت فريسة لوحوش ال تعرف للرمحة معىن. مل تكن

***  

لديكور جبانب سيناريو املسرحية اليت من  جلست مرمي على السرير بغرفة نومها وهي تقرأ يف أحد الكتب اخلاصة 

عداد الديكور هلا، وتدون بعض املالحظات. وبينما هي على تلك احلال مسعت صو عميقا وك أنه املفرتض ان تقوم 
  يت من بعيد: مرمي.

فنظرت أماما لتُفاجىء بيوسف أمامها يرتدي بيجاما للنوم، فشهقت مفزوعة حيث كانت تتوقع أنه يف تلك الساعة يغط 
  يف النوم، فاقرتب منها يوسف حيتضنها وهو يقول هلا برفق: ا يوسف  مرمي اهدي.

ثري املفاجأة دفعته بعيدا عنها ب عنف وكأن حشرة سامة لدغتها، مث وضعت الطرحة على شعرها وبعد أن زالت عنها 

  وهي تصيح يف وجهه وقد اشتعل وجهها غضبا: انت ازاي تدخل عليا االوضة كدة من غري استئذان؟

فنهض يوسف من مكانه وهو جييب على سؤاهلا عاقدا ذراعيه على صدره بربودة أعصاب حسدته مرمي عليها: اوال ا 

نيا ا خبطت الباب اكرت من مرة بس واضح جدا انك  مش حمتاج أخد اذن و  ا بدخل اوضة مفيهاش حد غري مرايت، 
  كنيت مشغولة لدرجة انك مسمعتيش الباب وهو بيخبط.

  مرمي: ا فعال كنت مشغولة شوية، بس انت كنت عاوز ايه؟

  مل عالجه هنا.يوسف: كنت عاوز أبلغك ان جدك اتصل بيا وقايل انه هييجي بكرة ان شاء هللا يك

ا، وتردد:  ا حبركات طفولية كان يستمتع يوسف وهو يشاهدها تقوم  لسعادة تغمرها وهي تقفز من مكا شعرت مرمي 
. .احلمد    جبد؟ احلمد 

  مث توقفت لتسأله: طب هو قالك هييجي امىت عشان اروح استقبله يف املطار؟
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.  يوسف: حوايل الساعة مخسة العصر، فبعد ما ختلصي اللي وراكي يف الكلية عدي عليا يف الشركة وا هاخدك معا

بس اعملي حسابك ان جدك هيزل من الطيارة وهينقلوه للمستشفى يف عربية اسعاف جمهزة النه لسة حمتاج راحة 
  وعالج كتري.

  مرمي: املهم انه هيبقا معا وقريب مين.

سمعي نصيحيت فاالحسن انك تنامي دلوقت عشان بكرة يوسف: طيب أسيبك ا بقا تكملي اللي بتعمليه ولو هت

  اليوم هيبقا طويل عليكي.

  لفعل كانت مرمي تشعر ببعض التعب لذا وافقت سريعا على كالمه: معاك حق، تصبح على خري.

ليه  وكان يوسف يستعد للمغادرة ولكنه توقف فجأة وكأنه تذكر امر آخر فاقرتب من مرمي قليال ليسأهلا: مرمي! هو انيت

  بتلبسي احلجاب يف وجودي؟ هو حرام ان الراجل يشوف شعر مراته؟

  فأجابت مرمي حبدة مل تكن تقصدها: بس ا مش مراتك  يوسف وال نسيت؟

بدا ان كالمها قد أغاظه كثريا لذا قطع املسافة اليت تفصلهما يف خطوة واحدة اال ان أصبح مالصقا له تقريبا وهو 

ويقول بلهجة غاضبة: لو انيت ما بقتيش مرايت حلد دلوقت  مرمي، فدة الن ا عاوز كدة، ميسكها من كتفيها بعنف 
.   وبالش تستفذيين أحسن أغري رأيي وكمان ا من النهاردة مش عاوز اشوفك البسة الطرحة طول ما احنا لوحد

  ه كثريا: مفهوم؟مث نزع الطرحة من فوق شعرها بقوة، وأخذ يبعثر شعرها بيديه وسأهلا وقد الن صوت

مياءة بسيطة من رأسها وكما مسكها فجأة فقد تركها فجأة وغادر احلجرة، فشعرت مرمي  مل تستطع مرمي أن ترد سوى 

  نفاسها تتقطع وتتساءل هل ما تشعر به يف تلك اللحظة هو اخلوف أم الغضب أم احساس غريب مل ختتربه من قبل؟

***  

لنجد الفريق جيتمع برفقة االستاذ خالد صالح وقد كان شا يف اخلامسة والعشرين نذهب مرة أخرى اىل مسرح اجلامعة 

من عمره وسيما ومالبسه أنيقة ويبدو عليه الوقار، كان مجيع الطلبة يقدرونه ويكنون له كل احرتام لتبسطه دائما يف 
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األغاين بقا اللي هتكون يف املعاملة معهم، فقال خالد متذمرا بعض الشيء: اوك  مجاعة خالص موافق بس فني 

  املسرحية؟

فأشارت سلمى اىل هالة وهي تقول: االغاين بتكتبها هالة دلوقت، وان شاء هللا هنستلمها خالل يومني، بس الزم نبدأ 
  بروفات من بكرة وتكون حضرتك قريت السيناريو كويس.

فريق العمل يعين زي زيكم ال دة  خالد: اتفقنا، بس بالش حضرتك دي الين املفروض اين خالص بقيت واحد من 

  كمان انيت املخرج يعين لو هيبقا فيه بينا القاب يبقا ا بقا اللي املفروض اقولك حضرتك، وال ايه؟

ين.   فابتسمت سلمى وقد توردت وجنتيها وهي جتيب: ال خالص ، مفيش حضرتك 

  مىت النهاردة؟وهنا سألت مرمي مقاطعة احلوار: طب  مجاعة هو املفروض اننا خنلص ا

  فأجابت سلمى بغيظ: الساعة ستة  مرمي.

  مرمي معتذرة: طب معلش بقا ا مضطرة امشي دلوقت عشان جدو هييجي النهاردة.

  حياة: محدهللا على سالمته  مرمي.

  مرمي: هللا يسلمك.

لسالمة. لتليفون أول ما يوصل    سلمى: اوك  مرمي تقدري متشي بس يبقا طمنينا 

  ان شاء هللا. مرمي:

سف: معلش بقا  حياة، مش هقدر أوصلك النهاردة.   مث نظرت اىل حياة 

  حياة: وال يهمك  مرمي، ا اصال وليد هريوح البيت جييب ماما و ويعدوا عليا.

  مرمي: اوك  حبيبيت، سالم.
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ن يوصلها لشركة الكامل، و  ا وأمرت السائق  حني وصلت السيارة املكان احملدد مث غادرت املسرح واستقلت سيار

ا ستعود مع يوسف يف سيارته كما اتفقت معه يف وقت  ترجلت مرمي من السيارة وطلبت من السائق أن يرحل وأخربته أ
يت فيها اىل هذا املكان حيث   سابق. دخلت مرمي الشركة وهي تشعر ببعض الرهبة فكانت تلك هي املرة األوىل اليت 

ال مبا ميتاز به من صنعة وتكلف ووجوه تبتسم لتغلف قلو ميلؤها احلقد و العداوة.كانت ال تستهوى هذ   ا ا

ا املوظفة للطريق  وسألت يف مكتب االستقبال عن مكتب جدها الذي أصبح اآلن مكتب يوسف جالل فأرشد
حية املكتب خبطوات قلقة حىت وصلت اىل مكتب السكرترية اليت وجدته ف ارغا، فاحتارت يف أمرها اليه،توجهت مرمي 

أتنتظر السكرترية أم تدخل مباشرة اىل مكتب يوسف؟وقد عقدت العزم أخريا فبعد طرقة خفيفة مل تنتظر أي رد عليها 
ا للحظات، فهي مل جتد يوسف مبفرده بل كانت برفقته  دفعت الباب لتجد مشهدا مل تتوقعه جعلها قد تسمرت يف مكا

طة عنقه بدالل علياء تلك الفاتنة اجلميلة  ومها االثنان يقفان أمام مكتبه على مقربة من بعض وكانت علياء متسك بر
ا تقوم بتعديلها.   مدعية ا

رة ولكن قد  لرغم من انه من املفرتض ان يتوقع تلك الز وعندما وقع نظر يوسف على مرمي ابتعد قليال عن علياء و 

  مرمي! اهال وسهال، اتفضلي واقفة عندك ليه؟فاجأه التوقيت على ما يبدو وهو يقول ملرمي: 

  فدخلت مرمي متجهمة الوجه: ا اسفة لو كنت جيت يف وقت مش مناسب.

  يوسف: ال ابدا ، امسحيلي اعرفكم ببعض. مدام علياء زبونة عند يف الشركة وصديقة قدمية، ودي بقا مرمي مرايت.

   شفتك وتشرفت جدا مبعرفتك.صافحتها علياء بربود: اهال مدام مرمي، ا سعيدة اين

  مرمي بتهذيب مصطنع: الشرف ليا  فندم.

حية يوسف وهي تقول ل بدالل وإغراء واضح: مراتك حلوة أوي  يوسف، وشكلنا كدة هنبقا  ونظرت علياء 
  أصحاب بس معلش بقا ا مضطرة امشي دلوقت عشان عندي مواعيد مهمة.

بتسامة صفراء: بس ين. مث نظرت اىل مرمي    أكيد هنتقابل 

بتسامة جاهدت كثريا الظهارها: ان شاء هللا.   مرمي 
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ركا مرمي تغلي من الغيظ. أهي نظرات  حية الباب وخلفها يوسف ليقوم بتوديعها اىل خارج مكتبه  واجتهت علياء 

ن تلك الفاتنة قد انزع جت لدى رؤيتها ملرمي علياء الوقحة السبب يف ذلك الضيق الذي تشعر به االن؟ ام لعلمها 
ا.....................   فكان الشعور متبادل؟ أم أ

  

  

***  
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  : عشر اخلامس الفصل

  *عادة ما تنتهي االبتسامة بدمعة*

  "أحيا يغار الرجل على امرأة حتبه حىت لو مل يكن حيبها ، وتغار املرأة على رجل حيبها حىت لو مل تكن حتبه"

ا مرمي  ذات مرة وهي تتصفح االنرتنت، ولكنها األن وهي جتلس جبوار يوسف يف سيارته ومها يف الطريق اىل مقولة قرأ
املطار الستقبال جدها تتساءل ما اذا كانت تلك املقولة تنطبق على حالتها اآلن .فهي وان كانت على حسب زعمها مل 

لغرية حني رأته يف ذلك الو  ا قد شعرت    ضع مع تلك الفاتنة السمراء.تقع يف حب زوجها اال ا

  : ما تقلقيش  مرمي، جدك خبري وان شاء هللا هيبقا أحسن.       

الرتياح حني ظن ان صمتها ذلك يعود اىل جمرد تفكريها يف  انتبهت مرمي من شرودها على كالم يوسف، وقد شعرت 

  جدها وقلقها على حالته، فقالت وهي تتجنب النظر اليه: ان شاء هللا.

***  

لذهاب إليه لشراء الشبكة مبا انه خبري بتلك  وهرات الذي نصحه يوسف  توقفت سيارة وليد جالل أمام حمل ا

األمور فخامت أو أسورة من احدى املعادن واألحجار الكرمية هي أقل هدية من املمكن أن يقدمها رجل كيوسف جالل 
ديها ودخلوا احملل فاستقبلهم صاحب احملل وأخذ يعرض الحدى صديقاته.خرج وليد من السيارة وبصحبته حياة و وال

ا بصمت ودون أن تبدي برغبة حقيقية يف  عليهم ما تطلبه مها، أما حياة فكانت توافق على كل ما ختتاره والد
  مشاركتها االختيار وهي تشعر بنظرات وليد مسلطة عليها وال تعلم كيف ميكن أن تتجنبها؟

لثمن فسأله وليد: انتو بتقبلوا        وبعد أن انتهت مها من عملها  creditبدأ الصائغ يف وزن ما انتقته وأبلغهم 

card؟  

ين احملل منعا ألي مشاكل. creditفاعتذر منه صاحب احملل بتهذيب: لألسف  فندم احنا مش بنقبل    غري من ز
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  وليد بضيق: أ وليد جالل أخو يوسف جالل سليم.

لسحر على اذن صاحب احملل حيث بدأ يقدم أسفه واعتذاراته: أهال وسهال  وليد بيه، كان لذكر اسم يوسف وقع ا

رة حضرتك النهاردة الصبح. شوف  ا اسف جدا الين ما عرفتش حضرتك من االول. فعال يوسف بيه بلغين بز
  حضرتك الطريقة اللي حتب تدفع بيها ايه؟ او خلي احلساب علينا خالص.

  وليد: متشكر.

وليد بطاقة االئتمان خاصته وأعطاها للصائغ، وبعد انتهاء اجراءات الدفع، سلمه الرجل الشبكة مع كلمات وأخرج 
  التهاين املعهودة يف تلك املناسبات.

  وفور خروجهم وحني عادوا اىل السيارة قدم العلبة القطيفة حلياة وهو يقول هلا بلهجة متهكمة: مربوك  عروسة.

خدي شبكتك.وعندما رأى عالمات الرت    دد على وجهها ونظرات احلذر يف عينيها سأهلا: ايه؟ مش عاوزة 

بين؟ هي بس أكيد مكسوفة  خذ العلبة من يد وليد: ودة امسه كالم  وليد  بتسامة واسعة وهي  وهنا تدخلت مها 
  حبتني. مربوك عليكم.

   يبارك يف حضرتك.أشاح وليد بوجهه بعيدا عن حياة ورد على ابتسامة مها مبثلها: هللا

مشهندس، مش هرتجعنا البيت وال ايه؟ وال نقضيها موتورجل؟ لال بقا     حممود وقد امتازت هلجته بروح الفكاهة: 

  وليد: ال طبعا. ازاي؟ بس بعد اذنك  عمي ا عاوزكم تقبلوا عزوميت األول ع العشا.

بين؟ ما احنا نروح البيت وح   ياة وأمها جيهزولنا لقمة كويسة.حممود: وليه بس التكاليف 

وليد: معلش بقا  عمي، صحيح األكل البييت مفيش أحلى منه، بس املناسبة تستحق االحتفال، وا شايف ان مدام 
  مها  موافقة على اقرتاحي.

  مث غمز اىل مها بشكل متآمر جعل مها تضحك وهي تقول حملمود: خالص بقا  أبو كرمي خلينا نفرح العرسان.

  مود: بس كرمي قاعد لوحده وانيت عارفة انه مش بيعرف يسلق بيضة بنفسه.حم
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خد كرمي وبعدين نطلع على أي مطعم ختتاروه.   وليد: ما تشيلش هم  عمي. احنا هعدي على شقتكم االول 

بين.   حممود: خالص اللي تشوفه 

ب السيارة اخللفي خلطيبته ومحاته: طب اتفضلوا.   ففتح وليد 

لرغم من وجود دخلت حي اة السيارة وهي تفكر يف كيفية مرور تلك الساعات االضافية وهي بصحبة وليد، فحىت 
ا معهما اال انه دائما ما حيرص على اال تشعر اال بوجوده هو وحده.   قي أفراد اسر

***  

ليت جتلس جبواره ويف احدى املستشفيات جند عبدالرءوف الكامل مستلقيا على السرير ويضع يده على خد مرمي ا

  ويقول هلا بصوت ضعيف: وانيت عاملة ايه  مرمي؟ طمنيين عليكي.

  فقالت مرمي وهي تقبل يده وبعيون دامعة: ا احلمد  خبري  جدو بس انت وحشتين اوي.

  عبدالرءوف: وانيت كمان وحشتيين  بنيت.

دها مرمي: انت عاوز تقنعين انك كنت بتفكر فينا فتدخل يوسف الذي كان يقف على مقربة منهما بلهجة مرحة مل تعتا

م  راجل اللي كنت بسمعه يف التليفون وا بتصل  وحواليك كل املمرضات االملان اللي مسعت عنهم؟ دة كفاية صو

  عشان اطمن عليك.

ين وانت فابتسم عبدالرءوف ابتسامة واهنة: هتفضل زي مانت  يوسف مش هتتغري ابدا. ازاي تفكر يف واحدة 
ين؟   معاك القمر دة؟ يعين عيون خضرة وشعر أمحر، انت عاوز ايه 

فتقدم يوسف منهما، ولدهشة مرمي العارمة وجدته حيتضنها من اخللف ويقبل خدها وهو يقول بصوت حنون: عندك 

  حق  عمي. ربنا خيليهايل.

لطبع مل حتاول مرمي االبتعاد عنه يف وجود جدها، ولكنها انتهزت ال للوا بقا روحوا و فرصة حني قال عبدالرءوف: طب 

ح شوية.   بيتكم وسيبوين ار
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حية جدها لتطبع قبلة رقيقة على جبينه: طب  حبييب مش عاوز اي حاجة؟   فنهضت مرمي ومالت قليال 

  عبدالرءوف: تسلميلي  مرمي. بس هي عمتك ما تعرفش اين هاجي من املانيا النهاردة؟

    جدو.مرمي: مش عارفة وهللا

ولكن كانت االجابة املرحية اليت أرادها عبدالرءوف مع يوسف: ما تقلقش  عمي، ان شاء هللا ا هالقي اي طريقة 
  أوصلها بيها اخلرب.

متنان: ربنا يبارك فيك  يوسف.   فنظر اليه عبد الرءوف 

لكالم اللي قلته وعندما كا يف السيارة يف طريقهما اىل الفيال كما كانت تتوقع مرمي   سألته: انت كنت تقصد ايه 

  جلدو؟

لظبط؟ ما قلت حاجات كتري.   فوجه اليها يوسف نظرة خاصة: اي كالم 

لضبط االم يلمح، ولكنها ادعت التجاهل وهي تقول: الكالم اخلاص بطنط وردة طبعا. هو ايه اللي  علمت مرمي 

  ممكن مينعنا من اننا نعرفها ان جدو رجع؟

لك انيت.يوسف:    حاجات كتري  مرمي. بس ما تشغليش 

لظبط. يل؟ ا الزم أعرف ايه اللي بيحصل  ا قليال: يعين ايه ما اشغلش    ارتفعت نربة صو

نه  دوءه وهو يقول هلا: مشاكل يف الشغل  مرمي بينا وبني جوز عمتك وصلت انه يقويل  جنح يوسف يف االحتفاظ 

  نه ومراته بعيلتنا ومش هيسمح حلد فينا انه يشوف عمتك او يتصل بيها.خالص قطع عالقته هو واب

  فسألت مرمي وكان عقلها ما زال حياول ان يستوعب ذلك اخلرب: طب وعمتو؟ تعرف الكالم دة؟

  يوسف: ما اعتقدش ، بس حىت لو عرفت، مفيش يف ايدها حاجة تعملها.

  تقاطعنا فعال لو جوزها طلب دة منها؟مرمي: يعين ايه مفيش يف ايدها حاجة؟ يعين هي ممكن 
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؟  مرمي كمال وهدان ملا قال اللي قاله دة كان متأكد مليون  يوسف: يعين عاوزاها تقاطع جوزها وابنها عشان خاطر

  يف املية ان عمتك مش هتقدر تعارضه.

  مرمي بنربة ميلؤها احلزن: طب وجدو؟ يعرف املوضوع دة؟

  يوسف: أكيد.

  جدو. وهو يف حالته دي؟مرمي:  عيين  

ا: ال ما تقلقيش. مش جدك اللي ممكن تكسره أي صدمة، عبدالرءوف الكامل طول عمره  فابتسم يوسف قليال ملواسا

  أسد، واالسد بيفضل أسد حىت لو عجز.

  فنظرت مرمي اىل الطريق أمامها مث سألته فجأة: احنا راحيني فني؟ مش املفروض اننا نروح؟

  ا مش قلتلك امبارح ان النهاردة عندك يوم طويل؟!يوسف مراوغا: هو 

  مرمي: اه، بس ا مش فامهة قصدك ايه؟

  فقال يوسف بغموض: بعد شوية هتفهمي.

***  

جلس اجلميع أمام طاولة كبرية للطعام يف أحد املطاعم الفاخرة وهم يستمتعون بوجبتهم،ماعدا حياة اليت أجربت نفسها 
ب إليها األنظار وكانت تلك حجتها أيضا للعزوف عن الدخول يف احلوار الدائر بني على تناول الطعام حىت ال جتذ

ا تكاد ختتنق وهي تشعر بنظرات وليد مركزة عليها، لقدا  الباقني، ولكنها كانت تشعر مع كل لقمة تضعها يف فمها أ
  بدا هلا وكأنه يتلذذ كثريا برؤيتها تتعذب.

  : السالم عليكم.
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ح هو صوت يوسف الذي تفاجأ اجلميع بال استثناء حبضوره هو وزوجته، وكاد وليد و حممود أن كان هذا الصوت املر 

شارة من يده وهو يقول: حمدش يقوم، كل يف مكانه.  يقفان للرتحيب به بعد أن ردا السالم ،اال ان يوسف قد منعهما 
  ال سالم على الطعام.

جبانب زوجته من اجلانب اآلخر، فسلمت مرمي سريعا على  مث سحب كرسيا جبوار حياة لتجلس عليه مرمي وجلس هو

  حياة وهي تقول هلا بسعادة تغمرها حمتضنة يديها، فكانت تلك هي صديقتها املقربة: ألف ألف مربوك  حياة.

 فظهرت االبتسامة على وجه حياة للمرة األوىل منذ أن وصلت هذا املطعم: هللا يبارك فيكي  مرمي، بس مش انيت قليت
  ان جدك جاي النهاردة وكنيت هرتوحي املطار عشان تقابليه؟

  مرمي: ايوة  سيت واحلمد  اطمنت عليه وهو دلوقت يف املستشفى.

  حياة بلهجة صادقة: محدهللا على سالمته وان شاء هللا ربنا يتم شفاه على خري.

رب.   مرمي: 

  قولتليش انك جاي يعين. وليد وهو اليزال يستوعب املفاجأة حمد يوسف: بس انت ما

الحراج: اه، شكلك بتطردين  صاحيب، لو عاوزين أمشي قول من غري مقدمات.   فتظاهر يوسف 

  وليد الئما: يوسف!

ين كدة ليه؟ يعين انت عاوز تفرح لوحدك؟ ا قلت أجيب مرمي وحنتفل كلنا. بين انت أ   يوسف: 

يه؟   بدت احلرية على وجه وليد: حنتفل؟! 

  هتعرف دلوقت. يوسف:

دله ذلك الشاب االشارة، وفجأة انطفئت األنوار، مث ظهرت أضواء  ملطعم وقد  وأشار يوسف برأسه ألحد العاملني 

خافتة ،وصوت ذلك الشاب يقول يف امليكروفون: النهاردة يوم متميز للمحل، ألننا بنحتفل خبطوبة وكتب كتاب 
  مود البدري اآلنسة حياة.البامشهندس وليد جالل على كرمية االستاذ حم
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ا لوجود ذلك الظالم حوهلما  حية وليد، ولكنها محدت ر اختفت ابتسامتها فجأة وهي تسمع لقب آنسة وتنظر اىل 

  والذي قد حجب عنها تعابري وجهه اليت كانت ختشاها.

ى الشاب كلماته املهنئة وصفق اجلميع، دخل شيخ وقور اهليئة يرتدي اجلبة وا لقفطان ويف يده دفرت كبري وبعد أن أ
بتسامة هادئة: السالم عليكم.   يقول 

ملطعم: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.   فأجاب مجيع احلاضرين 

لرفاق والبنني ان شاء هللا.   وأسرع يوسف الستقباله وأجلسه بني حممود و وليد، والشيخ يبتسم قائال: 

ايه دة  يوسف؟ احنا متفقني ان الشبكة وكتب الكتاب والدخلة يف يوم فنظر وليد اىل يوسف والدهشة تعلو وجهه: 
  واحد.

رب من الفرح. وبعدين  لذات ما تضمنش، أخاف لييجي وقتها و يوسف مداعبا: ال  سيدي انت يف املوضوع دة 

د اسبوعني، وايه رأيك  بيقولوا خري الرب عاجله احنا نكتب الكتاب دلوقت عشان يبقا كلبشناك والدخلة زي ما تفقنا بع
  كمان اننا نعمل تصويت؟

  مث وجه كالمه للجميع: انتوا مش موافقني معا بردوا اننا نكتب الكتاب دلوقت.

  فأجاب اجلميع بصوت واحد: موافقني.

لال  سيد الشيخ انت مش عاوز تشتغل وال ايه؟  المجاع،  يوسف وهو ينظر اىل وليد جمددا: شفت بقا. موافقة 
  راجل عاوز يكمل نص دينه، وال انت عاوزه يتجه اىل الرذيلة؟ال

جراءات الزواج: بطاقتك  عريس، وبطاقتك  ابو العروسة.   فضحك اجلميع على دعابته وشرع املأذون يف القيام 

  فسلم كل من وليد وحممود بطاقته الشخصية للمأذون الذي قال: فني الشهود؟

  خ؟ دة انت حىت يف مطعم اختار الشاهد اللي يعجبك وا التاين.يوسف مازحا: ايه  سيد الشي

  املأذون: طيب على بكرة هللا، ايدك  سيد وليد، ايدك  سيد حممود.



 

  

164 

 

 غريبة يف عاملك  

 

ئن  وبدأ املأذون بكالماته احملببة لدى اجلميع وأخذ وليد وحممود يرددان ما ميليه عليهما وسط الزغاريد من بعض الز

  أهل العروس والعريس. والتهنئة اليت تنهال على

خللف الصاحل.   وبعد أن انتهى كل ذلك ومغادرة املأذون مع الدعاء للزوجني بدوام السعادة وأن يرزقان 

لطبع  ا البعض ولكنها  جاء أحد العمال يدفع أمامه طاولة صغرية عليها تورتة حتمل صورة لكل من وليد وحياة تفاجأ 
لقاعة.   لت إعجاب كل من 

لذات؟متشكر أوي  يوسف.فنظر و  متنان: بقا عشان كدة، رشحتلي املطعم دة    ليد اىل يوسف 

لكلمات، ولكنها اختصرها بقوله: وهو أ ليا غريك أفرحله؟  فاحتضن يوسف أخيه بسعادة مل يستطع التعبري عنها 
  ألف مربوك  صاحيب.

اه يوسف وهو يدفعه بعيدا عنه خبفة دمه اليت وكان التصفيق احلار هو التعليق الوحيد على ذلك املشهد ال ذي قد ا

لال بقا لبس مراتك الشبكة وبعدين قطعولنا التورتة اصلي ا خالص  فاجأت مرمي كثريا: ايه  عم اجلو األخوي دة؟ 
  تقريبا مت من اجلوع.

  وليد: بعد الشر عليك  صاحيب.

مذهولة من تلك االحداث السريعة اليت توالت عليها خالل  مث توجه وليد سريعا حنو حياة اليت كانت اىل االن 
الساعات األخرية، أخذ وليد العلبة القطيفة من يد مها وفتحها، وقد مدت حياة له يدها تلقائيا وهي تتحاشى النظر 

بري مل تفهمه ومل اليه لتنظر اىل االرض، مث جاء الدور عليها وقد أعطاها دبلته ، فرفعت حياة نظرها اليه لرتى يف عينيه تع
  حتاول ان تفسره ، ولكنها أخذت منه الدبلة ووضعتها يف اصبعه يف أسرع وقت أمكنها ذلك.

  وفور انتهائها من ذلك مسعت صوته الساخر يقول هلا: مربوك  مدام وليد. 

  فردت بصوت خافت: هللا يبارك فيك.
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يهم احلديث حضور طفلني؛ ولد وبنت، يف سن وبعد تقطيع التورتة جلس كل يف مكانه يتسامرون ، ولكن قطع عل

ما توأمان، وكان كل منهما ميسك بزهرة محراء يف يده، فقدمت البنت  التاسعة تقريبا بدا من كثرة الشبه بينهما أ
ا حلياة وهي تقول بلهجتها الطفولية الربيئة: مربوك  طنط.   الصغرية زهر

  هللا يبارك فيكي  حبيبيت عقبالك بقا.فقبلت حياة منها الوردة مث قبلتها يف خدها: 

  وهنا تذمر وليد بطريقة طفولية حماوال تقليد الطفلة: ومفيش واحدة بقا عشان عمو؟ ماهو ا بردو العريس.

  الطفلة: ال، ماهو كل واحد فيكم ميسكها شوية بقا.

  بردو. وليد مدعيا احلزن: بقا كدة؟ طب ا بقا هاخد الوردة من أخوكي ، وأهو راجل زي

  مث نظر اىل الطفل وهو يسأله: مش الوردة دي بردو عشاين؟

حية مرمي: ال، الوردة دي عشان طنط احللوة دي.   فأجاب الطفل وهو يتحرك 

اااادي الكسفة.   وليد وهو يضع يده على عينيه: 

مسة: بس ا مش العروسة.   أخذت مرمي منه الوردة وهي تقول له 

 مجيلة أوي  طنط، واملس قالتلنا يف املدرسة ان الوردة رمز اجلمال، يعين انيت شبه الوردة الطفل: ما عارف، بس انيت
  عشان كدة ا اديتهالك.

لفعل تورد خدي مرمي من اخلجل وهي تتمتم: مريسي  حبييب.   و

  وهنا كان دور يوسف يف التذمر بعد أن عاد الطفالن اىل والديهما: شكلي كدة هبدأ أغري.

ين مرة النهاردة حد يشهدلك فنظرت  له مرمي حبرية وعدم فهم، فأكمل يوسف بنربة ساحرة: انيت مش مالحظة ان دي 
  جلمال؟!
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ا يف أمر يوسف،  صمتت مرمي من شدة اخلجل وهي تشعر بكل العيون اليت على طاولة مسلطة عليها،وقد زادت حري

ا مجيلة كما يقول فلم ال يرى هو ذلك؟ أم انه من كثرة اجلميالت اليت مررن يف حياته مل يعد  فإن كان اجلميع يرو
  يستطيع أن يفرق بني اجلمال احلقيقي واملزيف؟!

***  

و يف السيارة ومها عائدان اىل املنزل، تناست مرمي كل وقارها وحتفظها وهي تقول وتكاد تطري من الفرح: اليوم النهاردة  

  كان حلو أوي، مريسي أوي  يوسف.

  ة رقيقة: جبد انبسطي؟يوسف بنرب 

للي عملته دة ، دخلت السعادة لقلوبنا كلنا.   مرمي: طبعا، انت 

لكاد: مش كلكم.   يوسف بنربة مسعتها مرمي 

  مرمي: ليه بتقول كدة؟

لرغم من كل حماوالته عشان خييب اللي جواه قدامنا، بس ا قدرت االحظ  خوية  مرمي، و يوسف: أ أدرى انسان 
قصة.ان سعادت   ه كانت 

رتباك: تفتكر مثال انه يكون حس انه اتسرع شوية؟   مرمي 

فيا: ال.مش دة اللي أقصده، وليد طول عمره واثق من قراراته. دة غري انه فعال بيحب حياة.   يوسف 

  مرمي: ودي بقا عرفتها ازاي؟

بتظهر ملعة معينة كدة يف عنيه ملا  يوسف: مش بقولك انه أخوية وا ادرى الناس بيه، مث كمان االنسان اللي بيحب

  بيشوف اللي بيحبه واللمعة دي ا شفتها يف عنني وليد وخصوصا النهاردة.

ألمر وهو ما كان عكس الواقع متاما: انت بتتكلم وكأنك جربت احلب  ا  فسألته مرمي وهي حتاول ان تظهر عدم مباال
  دة قبل كدة.
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بتسامة مريرة: وانيت   بتسأليين وكأين انسان ملوش قلب. فرد عليها يوسف 

  أرادت مرمي االحتجاج، ولكن قاطعها صوته احلازم: خالص وصلنا.

مر مرمي اليت مازالت جالسة بداخلها، وكأنه مرة واحدة قد تناسى كل  هاغري مباليا  ركا إ فرتجل يوسف من السيارة 

يارة واتبعته اىل الداخل لتجده على وشك الصعود اىل قواعد الذوق اليت كان يتبعها أمام الناس. فنزلت مرمي من الس
ا: يوسف، ا أسفة.   غرفته فأوقفه صو

  يوسف وهو ينظر اليها مندهشا: على ايه؟

مرمي: يعين شكلي كدة تعديت حدودي يف الكالم معاك، وما كنش ينفع اين أتدخل يف خصوصياتك وأسألك سؤال زي 
  دة.

حية مرمي: وهو يسأهلا: مرمي! انيت عندك كام سنة؟ فعدل يوسف عن قراره يف الصعود اىل   غرفته، وغري وجهته 

نية: ايه  ا عن الرد. فظلت حتملق فيه بدهشة، فأعاد يوسف على مسامعها السؤال مرة  عدم توقعها للسؤال أجلم لسا
  انيت ما مسعتنيش؟ بقولك عندك كام سنة.

  سنة. ليه؟ ١٩مرمي بتلقائية: حوايل 

رتب منها أكثر: يعين تقريبا ا عمري أد عمرك مرتني، عشان كدة بتمىن انك ما تكونيش بتعامليين  يوسف وهو يق

  كأب، ألين  مرمي أ عمري ما هفكر اين أكون أب ليكي.

  مرمي وهي تبتلع ريقها بصعوبة: ا عمري ما فكرت فيك كأب.

لنسبالك؟فأكمل يوسف بنربة حزينة: وال حىت كزوج، مش كدة؟ ودة بقا  م   رمي اللي خمليين اسأل ا ابقا ايه 

ا مل تتوقف حلظة لتسأل نفسها هذا السؤال، لذلك كانت حتتاج اىل أن تنفرد بنفسها قليال  مل تعرف مرمي مب جتيب؟ فا

حية حجرة نومه ويقول  لتحلل عالقتها بيوسف، وعندما طال صمتها، ابتعد يوسف عنها سريعا وهو يستأنف الصعود 
  ا بلهجة جامدة: تصبحي على خري.هل
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لدموع احلارة اليت تتساقط من عينيها بدون أن تعلم هلا سبب.   ويف تلك اللحظة شعرت مرمي 

***  

أما يف اجلهة األخرى وبعد ان قام وليد بتوصيل أهل عروسه اىل شقتهم استأذن من حممود أنه سيأخذ حياة يف جولة 

  ط ان يعيدها اىل املنزل سريعا وأال يبقيها يف اخلارج لوقت متأخر.بسيارته لبعض الوقت، فوافق حممود بشر 

ن انتعاش اجلو تسمح  وبعد ان وصال اىل كونيش النيل قرر وليد ان يرتجالن من السيارة ويتمشيان قليال متعلال 

وليد فجأة  بذلك، فوافقت حياة بصمت، وبينما ومها يتمشيان جنبا اىل جنب دون أن يتفوه أي منهما بكلمة، توقف
اية هلا،  ظرا اىل األفق، ووقفت حياة تراقبه لفرتة طويلة ظنت أن ال  وهو يستند على سور الكورنيش مبكان شبه خال 

ها صوته العميق دون أن ينظر اليها: امسه ايه  حياة؟   اىل ان أ

ا قد مسعته جيدا: نعم!   حياة وهي حتاول ان تتأكد من أ

  ة أقوى: بقولك امسه ايه؟فأعاد وليد السؤال بنرب 

  فسألته حياة وكانت مل تعرف عمن يتحدث: هو مني دة؟

  وليد: اللي...........

مث توقف للحظات وكأنه يبحث عن التعبري املناسب ملا يقصده، اال ان قرر ان يصوغ سؤاله بشكل آخر: مرمي ملا 
  ة ايه؟قالتلي ع احلقيقة تقريبا قالتلي كل حاجة بس ما قالتش اسم الشخص د

ا على وشك البكاء وهي تسأله: ودة يهمك يف ايه؟   أخريا فهمت حياة مقصده وشعرت 

منيش؟!   فأدار هلا وليد وجهه وكأنه يستغرب سؤاهلا: واملفروض ان دي حاجة ما 

مكش.   حياة بثبات مل تشعر به داخلها: ال ما 
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حداه بذلك الشكل؟ وكما توقعت متاما، فها هو يغلي ال تعلم من أين أتتها الشجاعة لتتفوه بتلك الكلمات، وأن تت

خلطر بشكل أرعب حياة ولكنها حاولت أن تتماسك أمامه ، فقال هلا : اظاهر   أمامها من الغضب ونظراته تنذر 
  هامن انك نسييت انك خالص بقييت مرايت، وأي حاجة ختصك يبقا ختصين ا كمان.

للي حياة بيأس:  وليد حمدش أجربك انك ت تجوزين، كنت تقدر ترفض ساعتها، لكن مش كل حلظة تفكرين فيها 

حصل، انت ليه مش عاوز تصدق ان دة وهللا العظيم حصل غصب عين؟ وان كان أهون عليا اين أموت وال اين أسلم 
  نفسي وشريف لواحد غريب.

حلاح: طب قوليلي هو مني؟   وليد مصرا 

  ؟ حياة: ليه طيب؟ ودة هيفرق معاك يف ايه

ح.   وليد: هيفرق كتري  حياة. ع االقل هر

ح؟ ال  وليد صدقين دة  حياة: انت بتكدب على نفسك  وليد وال عليا؟ انت فاكر انك لو عرفت هو مني كدة هرت
  عمره ما هريحيك.

  وليد حبدة: يعين انيت مصرة انك ما تقوليش على امسه؟

خرت و ممكن يتضايق.حياة: ايوة  وليد، مش هقولك، وممكن نرجع بق   ا عشان ا ا

لال بينا.   وليد مكرها: ماشي  حياة 

لعزمية واالصرار: بس ا بردو هعرفه  حياة . منك أو من  ولكنه قبل أن يتحركا خطوة واحدة قال هلا بنربة مملوءة 

  غريك. انيت سامعة، هعرفه.

جتاه السيارة يت خلفها اىل ان استطاع سريعا وخبطواته العريضة أن  مل ترد حياة ولكنها قد سبقته سائرة  وقد مسعته 
ا ويسري جبانبها ولكنها مل تلتفت اليه.مث ركبا يف السياة و كأن على رؤوسهم الطري. وليد ال يفكر اال يف كيفية  يلحق 

ميكن ان تقوله يف هذا املوقف  الوصول اىل احلقيقة الكاملة اليت حتاول حياة ان ختفيها عنه، اما هي فلم جتد كالما أخر
وكأن كل ما ميكن أن يقال قد اختصراه يف ذلك احلديث القصري، ولكنها تتساءل ملاذا يصر وليد على معرفة ذلك 
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الشخص؟ ما الذي سيجنيه من وراء ذلك؟ أم ان هذا السؤال مل يكن أكثر من وسيلة من احدى الوسائل اليت 

دف اهانتها؟ ظلت  ما قد وصال اىل البناية يستخدمها دائما  ا مل تشعر  تفكر يف ذلك األمر طوال الطريق حىت ا
  اليت حتتوي على شقتها  اىل ان توقفت السيارة.

ه: خدي امسحي  وهلا ا فانتبهت حياة من شرودها وعندما مهت مبغادرة السيارة أخرج من جيب سرتته منديال 

  دموعك.

ر الدمو  ا أثناء الطريق، فأخذت منه املنديل وشرعت بتجفيف فتحسست حياة خديها لتجد آ ع اليت مل تكن تشعر 
ريت كمان تبتسمي عشان ما ينفعش أهلك  خديها من الدموع، لتسمعه يقول وكأنه يكمل مجلته اليت بدأها: و

  عملها حد غريي.يشوفوكي معيطة كدة .الن ساعتها هللا أعلم ممكن يفكروا فيا ازاي؟ وا مش عاوز حد يتهمين جبرمية 

ت اليت تلقتها منه حياة كانت هذه هي األكثر ايالما، واليت مل تستطع حتملها على عكس غريها،  من ضمن كل االها

حية بنايتها وهي تتحسر على تلك اللحظات اليت قضتها  لبكاء مسرعة  فاندفعت خارج السيارة وهي جتهش 
لدموع.بصحبته يف املطعم واالبتسامات اليت كانت تتس   لل اىل فمها أحيا واليت تتبدل األن 

  

                      

***  
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  : عشر دسالسا الفصل

  *حرية العشاق*

يقال دائما " ال ينام اال خايل البال"، أقر أبطالنا األربعة بصدق تلك املقولة هذه الليلة حيث مل يغمض ألي منهم جفن 
لى لياله"، ففيما يتعلق مبرمي فقد جافاها النوم وهي تفكر يف أبدا حىت آذان الفجر ولكن كما يقولون "فكل يغين ع

لنسبة لشعورها هي، فلقد بدأت تشتاق لكلماته، ترتقب ابتسامته،  لنسبة ليوسف؟ على األقل  مدى تطور عالقتها 
لفعل على استعداد لتتقبله كزوج  ا أصبحت حتن لسخريته مهما كانت الذعة. ولكنها تساءلت هل هي  هلا؟ بل ا

ا تعرف متام املعرفة ان رجال كيوسف جالل من الصعب عليه أن يكشف عن شعوره احلقيقي ، بل  وماذا عنه هو؟ ا
م ميكنه أن يعتقد أن تلك األحاسيس واملشاعر نقاط ضعف جيب أال يعلمها أحد غريه، ولكن خطر يف ذهنها  فلنقل أ

جها دون أن يبدي أي نفور منها وهذا ما جعلها تتخيله ذلك صورة تلك املدعوة علياء وهي تتمايل وتتدلل أمام زو 
لنفور اال منها هي وحدها "زوجته".   الدون جوان الذي مسعت عنه قبل الزواج والذي يبدو انه ال يشعر 

أما عن يوسف جالل الذي كان جيلس يف سريره يقرأ يف أحد الكتب كعادته اال ان هذه املرة مل يستوعب عقله كلمة مما 

لفعل قد عرف الكثري من النساء، ولكن مل قر  أ، فلماذا حتتل تفكريه بتلك الطريقة اليت مل يعتادها مع أي امرأة؟ انه 
ا الطفولية، و قد أصبح  تستطع أي منهن أن حتتل تفكريه كما تفعل هي األن وميكننا القول انه قد أدمن كل حركا

ا زوجته اال انه مل يعتد ان يالحق يرغبها بشدة على قدر رفضها له، ولكنه جيهل الطر  يق للوصول إليها. فبالرغم من ا
ا لن تستجيب له.اذن فاحلل الوحيد أمامه األن هو ان يتناسى  ا وخصوصا وهو متأكد من أ امرأة مهما كان تعلقه 

لقرب منه ويستكمل حياته كما كانت قبل ظهورها.   وجودها 

ف ضل حاال منهما، فبعد أن خاصم النوم عينيه قد هجر فراشه وخرج اىل الشرفة لعل وإذا ذهبنا اىل وليد جند انه ليس 

نسيم الليل يسكره فيغلبه النوم، ولكن حينما وقعت عيناه على ضوء القمر الذي كان يف طور البدر يف تلك الليلة، 
ا تعاتبه، نعم لريى وجهها وقد ارتسم على صفحته ولكنه كان وجها حزينا بعينني متلؤمها الدموع تنظر  مل وكأ اليه 

تعاتبه! وهو يعلم ان هلا احلق لذلك، فلقد كان قاسيا معها ألبعد احلدود، ولكنه ال يستطيع أن يرتاجع عن القرار الذي 
يت حينه.   قد اختذه، لذا أصر أن يستمع إىل أحكام العقل وسيلغي دور القلب إىل أن 
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ا أما هي فلم جتد سواه معني على شدائدها، ل ذا فبعد أن قامت ليلها ظلت جالسة على سجادة الصالة تناجي ر

ودموعها تسبقها بدون توقف وهي تتذكر كل كلمة جارحة خرجت يف حقها من بني شفتيه: إهلي إن يكن ذنيب عظيم 
رب أ عارفة اين عصيتك كتري  وإن كان فعفوك  إله الكون أعظم. ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني. 

دة عقابك ليا على معصييت فأ راضية بيه و أ ال أسألك رد القضاء ولكين أسألك اللطف فيه. ريب اين ال أسألك رد 
  القضاء ولكين أسألك اللطف فيه.

***  

 ويف ظهرية اليوم التايل يدخل يوسف غرفة سكرترية مكتبه وفور رؤيتها له وقفت احرتاما وهي تقول بلهجة ترحيبية: أهال

  وسهال  يوسف بيه، محدهللا على سالمة حضرتك.

  يوسف: هللا يسلمك  مي. هو وليد جوة.

  مي: ايوة  فندم، وليد بيه يف مكتبه.

  يوسف: لوحده وال معاه حد؟

  مي: ال  فندم. وليد بيه لوحده.

  يوسف: طيب ا هدخله دلوقت بس مش عاوز حد يقاطعنا.

  مي: امرك  فندم.

ب املكتب ليدخل وقد أغلق الباب خلفه: السالم عليكم.وتوجه يوسف    حية 

  فرد وليد وهو ينهض سريعا: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته. يوسف بيه!  مرحبا  مرحبا.

  وابتعد عن كرسيه قليال وهو يشري إىل أخيه:اتفضل  كبري، أخريا املكتب هينور بصاحبه.

تعد به عن املكتب: سيبك من الكالم دة بس عشان أ عاوز أتكلم معاك يف فوضع يوسف يده على كتفه وهو يب
  موضوع مهم.
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ثه الفاخر االسرتاحة حني يقرر صاحب املكتب االبتعاد قليال  مث جلس االثنان يف أحد أركان املكتب وقد كان يشبه 

  انت عاوز تكلمين فيه؟ قلقتين. عن جو العمل، فسأل وليد وقد بدا عليه القلق: خري  يوسف؟ موضوع ايه اللي

  يوسف: احلقيقة املوضوع خاص مبسألة جوازك من حياة.

  وليد: ماله؟

جلوازة دي؟   يوسف: انت مقتنع 

فتبسم وليد قليال وهو حياول أن يسرب أغوار أخيه: مش فاهم. وأ لو مش مقتنع تفتكر كنت هستنا حلد ما نكتب 

  الكتاب؟

تسرعت شوية؟ أو اين ورطتك امبارح؟ صحيح ا كنت بتمىن اللحظة دي من يوسف: يعين انت مش حاسس انك ا
  زمان وكان نفسي أفرح بيك، بس مش عارف فيه حاجة كدة مش مطمناين.

  وليد : حاجة؟! حاجة ايه؟ و منني وصلك االحساس دة.

لفرحة اللي املفروض أشوفها يف عيون  اتنني على أبواب يوسف: منك انت وحياة، مش عارف ليه ما كنتش حاسس 
  حياة جديدة. 

لشك: وليد! هو انت حصل بينك وبني حياة حاجة؟   مث سأل وليد فجأة وعينيه مليئة 

  وليد: مش فاهم قصدك، حاجة ايه؟

يوسف:يعين حاجة تكون هية اللي أجربتك انك تتجوز حياة. فلو كان دة حصل فعال، فانت مش مضطر انك تتمم 
  الكتاب. اجلوازة وكفاية أوي انك كتبت

لغضب: ايه اللي انت بتقوله دة  يوسف ؟ انت ازاي تفكر  ض وهو يشعر  ام أخيه ، و فانتفض وليد فور مساعه ال

  لشكل دة؟ معقول تكون بتشك ان ا أغلط غلطة زي دي؟
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ا بقت مراة أخو  ك عشان مث أكمل جبمود: حياة كمان أشرف من انك تفكر فيها كدة، وبتهيئلي ان كفاية اوي ا

  تستاهل احرتامك.

عتذار: أ اسف  وليد. ما كنتش أقصد. وألف مربوك   ه  فنهض يوسف هو األخر لريبت على كتف أخيه مهد ا
  صاحيب ، وربنا يسعدك.

  وليد: ع العموم حصل خري. وعلى فكرة انت قاعد هنا حلد امىت؟

هقعد، ا بس كنت جاي عشان أقولك اين خالص  يوسف وهو يقبل تغيري أخيه للموضوع بصدر رحب: ال ا مش
وي تعمله يف قاعة  اتفقت مع منسقة حفالت كويسة عشان تبدأ شغلها يف التجهيز ليوم الفرح، وال انت غريت رأيك و

ويني تقضوا شهر العسل فني؟   أو فندق معني؟ وكمان  عاوز اعرف انتو 

  الفيال، وكمان اتفقت مع استاذ حممود على كدة.وليد: ال  يوسف، ا خالص موافق انه يتعمل يف 

  يوسف: طب على بركة هللا، وشهر العسل بقا، هتعملوا فيه ايه؟

رتباك: ال احنا مش هنعمل شهر عسل.   وليد 

  فنظر اليه يوسف متعجبا: مش هتعملوا شهر عسل! ازاي يعين؟

  وليد: زي الناس، ا اتفقت مع حياة على كدة.

  يوسف: وهي وافقت؟

ليد: طبعا، انت نسيت املسرحية اللي بيحضروهلا يف اجلامعة؟ فاحنا لو سافر هي مش هتعرف تكمل الربوفات، وا  و 
  كمان عندي شغل كتري مش عاوزة يتعطل.

نيبك ليا عشان ما سافرتش ا ومرمي؟   يوسف مازحا: امال فني نصاحيك ليا زمان؟ وشهر العسل اللي تالتني يوم؟ و
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حياول ان يداري احلزن بداخله: ابدا  سيدي، كل دة لسة موجود. بس مش وقته وانت شايف ان كل  وليد مبرح وهو

حاجة جات بسرعة واحنا ما كناش مستعدين يعين، بس بعد ما خنلص اللي ورا ان شاء هللا هنقضي شهر عسل من 
  اول وجديد.

  ذا كنت هقعد يف الشركة وال ال؟يوسف بغري اقتناع: اللي تشوفوه.املهم بقا انت كنت بتسأل ليه ا

  وليد: اصل أ كلها ساعة ومهشي.

  يوسف متعجبا: هتمشي تروح فني؟

قصها حاجة وال ال؟  وليد: كنت هاخد حياة وننزل نشرتي فستان الفرح وبعدين نروح الشقة عشان نشوف اذا كان 
وكان بيقول ان فيه مشكلة  عنده يف بس لألسف قبل مانت ما تدخل خبمس دقايق تقريبا كلمين البامشهندس معتز 

خد وقت.   املشروع وقايل انه الزم ييجي يكلمين فيها دلوقت وكلها نص ساعة ويوصل، بس ممكن كالمي معاه 

بع الشغل يف شركة الكامل  يوسف: طب خالص، روح انت مشوارك وا هستناه وهشوف ايه املوضوع وهبقا ا
  لتليفون.

  .وليد: اوك، شكرا  كبري

د امشي من هنا عشان الستات دول ما يكرهوش اد ان الراجل خيليهم يستنوا. لال    يوسف مداعبا: طب 

لال سالم.   وليد: طبعا بقا. مانت خبري يف األمور العاطفية دي. 

حية يوسف يسأله: يوسف! هو احنا مش املفروض بردو نعزم اعمامك على الفرح؟   وقبل أن يغادر التفت مرة أخرى 

  وسف: هو دة املفروض فعال عشان كدة ا هروحلهم بنفسي بكرة.ي

  وليد: وا هاجي معاك.

ديها مش نشعللها، وعمتك طبعا مش هتسكت وممكن وجودك يزود  يوسف: ال ال، بالش انت، احنا عاوزين 
  املشكلة.
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  وليد: طب وان مقدرتش تقنعهم. هيحصل ايه؟

  ا حرين. ويبقا احنا كمان عملنا اللي علينا.يوسف بعد تفكري قليل: ساعتها بقا يبقا مه

  وليد مندهشا: هو ا ليه مش حاسس انك زعالن؟

فاقرتب منه يوسف و احتضن وجهه بكفيه وهو ينظر اليه بعمق ويقول بنربة صادقة:  عشان ملا يكون املوضوع متعلق 
ون. لنسبايل    مبصلحتك وسعادتك يبقا كل الدنيا 

متنان: ربنا ما   حيرمين منك  صاحيب. وليد 

***  

ويف سيارة وليد جنده جيلس خلف مقود السيارة وجبواره حياة وقد بدا ان االثنان ال يرغبان يف الدخول يف أي حديث، 
فبادرت مرمي وقد كانت جتلس وحدها يف املقعد اخللفي: مريسي أوي  وليد ، واسفة الين أخرتكم. معلش بقا ماهي 

اين اروح معاكم عشان هي ما كانتش فاضية، وا ما كنش ينفع ان النهاردة يعدي من غري ما طنط مها هي اللي اصرت 
  اطمن على جدو.

  وليد: ما تقوليش كدة  مرمي، عبدالرءوف بيه عزيز علينا كلنا، وا كمان كنت عاوز اطمن عليه، واحلمد  انه خبري.

ا وليه؟مرمي: بس ا مستغربة اوي من احلراسة اللي برة اوض   ته دي، هو مني اللي جا

ا يوسف. ومدربني يف أحسن شركة حراسة.   وليد: دي اللي جا

  مرمي: طب ليه؟ هو فيه خطر على حياة جدو؟

بتسامة مرحة: ال طبعا، كل املوضوع ان عبدالرءوف الكامل رجل أعمال ليه وضعه وامسه  وموضوع احلراسة دة  وليد 

  ر يعين زي كل رجال األعمال.منظ prestigeمش أكرت من جمرد 

  مرمي وكانت التزال تشعر ببعض القلق: انت متأكد ان مفيش أكرت من كدة؟
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لك كتري.   وليد مطمئنا: طبعا  مرمي. أكيد متأكد، اطمين انيت بس ومتشغليش 

  مرمي: اوك. طب هنروح فني دلوقت بقا؟

يه ؟ حتبو    ا نروح نشوف الفستان االول وال تشوفوا الشقة االول؟وليد: زي ما حتبوا. شوفوا انتو عاوزين تبدأوا 

بين املفروض ان ال رأي يعلو على رأيها.  حية حياة: وهللا الرأي رأي العروسة، يف الفرتة دي  مرمي مبرواغة وهي تنظر 
  وأهي عندك أهي اسأهلا.

  فسأل وليد حياة بربود وقد زال عنه مرحه:  حتيب تروحي فني  حياة؟

فذة السيارة جبوارها منذ أن ركبت جبواره: اللي تشوفوه.فأجابت ح   ياة وهي تنظر من 

وبعد أن مت االتفاق بني وليد ومرمي على ان يشرتوا فستان الفرح أوال مث يتوجهون اىل شقته مباشرة، توقف وليد أمام 
ء اليت أشارت عليه مرمي به،وكان نفس احملل الذي أشرتت منه فستا ن اخلطوبة مث فستان الزفاف احدى حمالت االز

م صاحبته تعرفت على مرمي مباشرة وتوجهت اليهم مرحبة: اهال اهال  بصحبة حياة، وعندما دخل ثالثتهم احملل ورأ
  مرمي هامن، نوريت احملل.

هد   مرمي بتهذذيب: منور بصاحبته  مدام 

ين وقريب كمان، قول   يلي بقا مناسبة ايه املرادي؟هد: طب تعريف ا كان قليب حاسس انك هتيجي 

جتاه حياة: ال املرادي احنا جايني عشان حياة مش عشاين. فرحها بعد أقل من اسبوعني،  فقالت مرمي وهي تشري 
  وعاوزينلها فستان فرح كويس.

هد اىل حياة وقد زادت ابتسامتها: ألف ألف مربوك.وربنا يتمم خبري، وان شاء هللا تالقي عند حاج ة فتحولت 

  تعجبك  انسة حياة.

بتسامة هادئة: هللا يبارك فيكي.   فردت حياة 

هد اىل وليد حبرية: وحضرتك بقا العريس مش كدة.   مث نظرت 
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ا: بس مش عارفة احلقيقة ا شفت  هد وقد زادت حري ز رأسه قليال مؤكدا على كالمها. فاستأنفت  فاكتفى وليد 

  حضرتك فني قبل كدة؟

  رد وهي تعرفها بشكل أوضح على وليد: ماهو دة البامشهندس وليد جالل أخو يوسف جالل جوزي.وتولت مرمي ال

لرفاق والبنني.  هد: ااااه. عشان كدة فيه شبه كبري ما بينكم. أهال وسهال حبضرتك.مربوك  فندم وان شاء هللا 
  وحقيقي انت عرفت ختتار. فعال عروسة زي القمر

  ت عن عدم رغبته يف املزيد من احلديث: متشكر.فرد وليد بكلمة واحدة عرب 

فتداركت مرمي االمر سريعا حرصا منها على مشاعر تلك السيدة اليت بدا عليها االستياء من جفاء معاملة وليد: جرى 
هد؟ انيت مش هتورينا الفساتني وال ايه؟ وال انيت مش عندك حاجات جديدة؟   ايه بقا  مدام 

لطبع كان حرصها على ا أي أهانة قد تتعرض هلا من أي عميل وخصوصا ان كان يف مكانة وليد  و عملها كفيال بنسيا

 ، لعكس مانيت عارفة بقا  مدام مرمي احنا اجلديد كله عند جالل، فعادت اليها ابتسامتها من جديد وهي تقول: 
  واتفضلوا وانتو تشوفوا بنفسكم.

  مرمي: طب تعاىل معا  وليد.

  ا هستناكم هنا حلد ما ختلصوا. وليد: ال

  مل تلح مرمي كثريا يف هذا الطلب حىت ال تتسبب يف احراج أحد: اوك، واحنا كمان مش هنتأخر.

هد هامسة: هو البامشهندس ماله؟ ا شايفة انه متضايق.   وبعد ان ابتعدوا عنه قليال قالت 

  املشاوير دي.مرمي: ال ابدا. بس انيت عارفة بقا ان الرجالة مش بيحبوا 

وبعد انتظار دام ما يقرب من النصف ساعة، عادت مرمي لتجد وليد جالسا على أحد الكراسي وهو يغطي وجهه بني  

ألمل من أجله: وليد!.   كفيه.مما جعل مرمي تشعر 

  فنظر اليها وليد وقد رأت احلزن بعينيه وهو يسأهلا بصوت مهموم: ايوة  مرمي! خلصتوا؟
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  ه فستان عجب حياة وهي بتقيسه دلوقت. مش هتيجي عشان تشوفه؟مرمي: تقريبا، في

كان لصمته أبلغ املعاين، فجلست مرمي جبواره وقد رقت حلاله فحاولت التخفيف عنه: وليد! ا عارفة انك جمروح 

هد اوي، بس هي وهللا جمروحة اكرت منك. لكن انتو االتنني الزم حتافظوا ع الشكليات. وكفاية اين أقولك ان مد ام 
  شكت يف موضوعكم، يبقا ليه بس خنلي نفسنا عرضة للقيل والقال؟

  وليد: يعين عاوزاين أعمل ايه  مرمي؟

  مرمي: ع االقل تيجي معا دلوقت واحنا بنختار الفستان.

  وليد وهو ينهض معها: حاضر.

  وأخذته مرمي اىل حجرة تبديل الثياب ، وعندما رآها خالية تساءل: امال مها فني؟

ين، اما حياة جوة يف الربوفة. دتلها عشان تقريبا عندها مشكلة مع واحد من الز هد راحت مع واحدة جات    مدام 

نه يفتح لتخرج منه حياة وهي تردي الفستان األبيض اجلميل  وبينما كانت تشري اىل أحد األبواب املغلقة تفاجأ وليد 

كمامه الطويلة وتنورته الواسعة اليت ا اليت توشك أن جتعلها املطرز   جعلتها تبدو كالفراشة حبجمها الصغري وخفة حركا
تطري من فوق األرض. خرجت وهي تبدو يف قمة السعادة وتقول ممتدحة نفسها: ايه رأيك بقا  مرمي؟ ا طول عمري 

  بليق يف اللون................

ضا لقد ماتت االبتسامة على شفتيها. وكعادته معها أراد أال مل تكن مجلتها هي الوحيدة اليت انقطعت لدى رؤيته، بل أي
  يفوت الفرصة ليصفعها من جديد بكلماته اجلارحة وسخريته الالذعة ليكمل عوضا عنها: األبيض؟!

شعرت حياة بغصة تكاد ختنقها والدموع تتجمع يف مقلتيها فانسحبت بشكل تلقائي اىل الوراء لتعود من جديد اىل 
ا حتتمي به.الغرفة اليت خ   رجت منها للتو وتغلق الباب خلفها وكأ

  مرمي وهي تعاتبه: ليه كدة بس  وليد؟



 

  

180 

 

 غريبة يف عاملك  

 

نفعال قليال: ا ما قولتش حاجة غلط. وبعدين هي مش كل كلمة هقوهلا تفسرها على مزاجها،دي بتدلع   وليد 

  مرمي. وملا ختص دلعها بقا. يبقا بلغوين عشان منشي.

  يعتصر أملا، ال يعلم مل يقول دائما هذا الكالم الذي يتسبب يف جرحه هو قبل أن جيرحها به؟ مث غادر احلجرة وقلبه

***  

لبكاء،  ومر بقية اليوم دون أحداث تذكر ويف اليوم التايل نرى هدى مستلقية يف فراشها حتتضن الوسادة وهي جتهش 

  ، بكرة تتجوزي سيد سيده.فدخلت عليها هادية لتجلس جبانبها متسح على شعرها : معلش  بنييت

فقالت هدى من بني دموعها : يعين مها مش مكفيهم اللي عملوه، ال وكمان جايني يعزمو على فرحه؟ دة على اساس 
ين ونبارك؟   يعين اننا هنروح 

  هادية بنظرة شيطانية: ومني جال اننا مش هنروح  بنييت؟

ركله عشان سابين وفضل بت البدري عليا؟هدى بصدمة: ايه، انيت بتجوليه دة  اماي. جبا ع   اوزاين أروح أ

ين.   هادية: ا جولت اكدة بردك؟ احنا صحيح هنروح. بس عشان نتشفا مش نبارك و

  هدى بعدم فهم: نتشفا! ازاي يعين؟

يضاح: هجولك  بنييت. بس الول الزم نتأكد من ان عيلة البدري لسة جماطعني ولدهم حممود.   هادية 

ك؟ دة حىت البامشهندس عالء هدى بت أكيد: مامها فعال لسة جماطعينه، وهو اللي عمله دة يتنسي اكدة ببساطة ا

بيجولوا انه جه وجعد اهنا ، وبيدور على شغل جريب من البلد بعد ما ساب شغله حدا يوسف ولد خايل ملا عرف ان 
وية على ايه؟   بت عمه هتتجوز اخوه. ما جولتليش جبا. 

  عريف، بس روحي جييب ورجة و جلم واكتيب اللي راح أجولك عليه.هادية: هت

***  
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طة العنق اخلاصة به.  وجاءت ليلة الزفاف، ويف حجرة نوم وليد جنده مع أخيه يوسف الذي وقف يعدل له البدلة ور

وانت وال بتعرب فقال له وليد مازحا وهو حياول ان يدفعه عنه برفق:  عم اوعى بقا، ما طول عمري بربطها لوحدي 
  أهلي.

  يوسف:  سيدي الليلة ختتلف. انت عرييييييس.

  وليد: وايه يعين؟!

د، انت ايه فهمك انت يف الكالم دة؟ بس املهم انك تشرفنا بقا الليلة وانت شكلك قفل كدة.   يوسف بضيق: بس 

بين، وداميا مشرفك.   فرفع وليد كتفيه قليال بثقة: اخوك طول عمره راجل 

لال خلص بسرعة. وا هتصل مبرمي واشوف مها خلصوا وال لسة؟فدفعه    يوسف بلطف وهو يقول له بغيظ: طب 

  وليد: وهللا مرمي دي خسارة يف جتتك.

بين يعين انت اللي تستاهل واحدة زي حياة؟   فقال يوسف وهو مييل على السرير ليلتقط هاتفه: 

  خبت مدامتنا بينا. وليد: سيبك سيبك، احنا اصال اتنني ملهمش زي، و

  يوسف: مدامتنا! انت بتجيب الكالم دة منني؟

  وليد وهو ينظر يف املرآة ليتأكد من هندامه: التليفزيون  ابيه يدق كل األبواب.

  يوسف وهو يضغط على بعض ازرار هاتفه: هللا خيربيت التليفزيون اللي مضيعكم.

وضع اهلاتف على أذنه ويقول: وعليكم السالم، ايوة  فتبسم وليد وهو ينظر اىل صورة أخيه يف املرآة وقد 

مرمي........اه احنا خالص خلصنا.........وانتو كمان قربتوا ختلصوا؟....... اوك ع العموم احنا كلها نص ساعة 
  ونكون عندكم.......ماشي سالم.

لال  عم بقا. ى يوسف املكاملة ليقول ألخيه:    وأ
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م لسة ما خلصوش؟ يبقا ليه االستعجال؟وليد متذمرا:  بين انت    مش بتقول ا

فقال يوسف وهو يضرب كفا بكف: وهللا لسة غشيم زي ما قلت من االول.  بين انت اللي املفروض تكون 

خد عنك فكرة  مستعجل، وكمان انت نسيت نصيحيت ليك؟ مش قولتلك الستات ما بيحبوش يستنوا؟ كدة هتخليها 
  فهموها بقا.وحشة من أول يوم. ا

لال بينا  عم الدون جوان.   فضحك وليد وهو يضع ذراعه على كتف أخيه: طب 

  وخرج األخوان من احلجرة ال يعلمان ما ختبئه هلما تلك الليلة

***  

ويف احدى الغرف مبركز التجميل جند أخصائية التجميل تضع اللمسات األخرية من الزينة للعروسة اليت حرصت على 
غاية البساطة بتعليمات من حياة نفسها فأعطاها ذلك وجها مالئكيا خيطف األنظار، فقالت سلمى وهي أن تبدو يف 

  ترفع يدها اىل السماء حني انتهت االخصائية من عملها: عقباااالنا  رب.

ا هالة بضربة خفيفة على ظهرها: انيت  بت انيت هتفضلي متسربعة كدة ع اجلواز حلد امىت، اهي سرب عتك دي فنهر

  هي اللي بتطفش منك العرسان.

لدبلة، الرك والباقي بقا  سلمى بغيظ: طب بس انيت  ام محيدة، طبعا مانيت خالص ضامنة حبيب القلب ومكلبشاه 
  ع الغالبة اللي زينا.

. اكيد امه هالة: انيت غالبة انيت؟ دة انيت يتفاتلك بالد  شيخة، هللا يكون يف عونه اللي هيتهف يف عقله ويتقدملك
  دعت عليه يف يوم مطرة.

  سلمى وهي تدعي احلزن: طب هللا يساحمك. دة ا حىت جوهرة بس مش القية اللي يكتشفين.

ا احلاد: العريس جه، العريس جه،  فضحك اجلميع ، وبينما وهن على تلك احلالة جاءت نورا مسرعة وهي تصيح بصو

  العريس جه.
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بنيت ارمحي أهلي بقا. هتجوز اىل أن اقرتبت من سلمى وهي تردد  مجلتها، مما جعل سلمى تغتاظ كثريا وهي تقول هلا: 

  ا ازاي دلوقت وا ودين ضاعت بسببك؟

لال بقا  مجيل، العروسة  مث توجهت اىل حياة اليت قد خلى وجهها من احلياة وهي تتشبث بيد مرمي وترفض أن ترتكها: 
  للعريس وا هجري مع املتاعيس دول. 

شعرت مرمي بيد حياة اليت أصبحت كالثلج فاحننت اليها لتهمس يف اذنيها لعلها تستطيع أن تزيل عنها ذلك اخلوف 

ذيكي.   والقلق: اهدي  حياة، مفيش داعي للقلق دة كله، وليد مش ممكن 

ا ازدادت قلقا؟ ولكن ما كانت ع ا أم ا لى يقني منه أن قدميها لن يف احلقيقة مل تعلم حياة ان كان كالم مرمي قد طمأ

ا حىت تقف الستقباله، وبدا ان مرمي قد قرأت أفكارة ودون أن يفطن أحد لذلك قد استطاعت أن تساعدها  حيمال
لفستان األبيض واحلجاب  متنان. اىل أن دخل وليد بصحبة يوسف، وما ان رآها  على الوقوف وحياة تنظر اليها 

جا جعلها تبدو كاألمرية مرورا بباقة الذي من نفس اللون حىت توقف يف  مكانه يتأملها بتمهل من رأسها الذي يعلوه 
ا هي اليت تضفي مزيدا من اجلمال على الزهور وليس العكس وكانت  الورد البيضاء اليت قد أعطتها هلا مرمي وقد بدا ا

لنسبة هلا ا درع األمان  ليد األخرى وكأ ،وقد بدأ صراع يدور بداخله بني القلب  متسك الباقة بيد وتتشبث مبرمي 
  والعقل ال يعلم اىل من سيستسلم فيهما؟

وقد ايقظه صوت أخيه وهو مييل عليه قليال ويقول له هامسا وهو يصر على أسنانه: ما تتحرك  لوح، هللا خيرب بيتك 

  هتكسفنا.

ا بتة، و يف كل خطوة كان خيطوها حنوها تشعر هي  تبعده عنها ألميال حىت مل يعد يفصلهما  فاقرتب منها خبطى 
شيء ويف ترقب من اجلميع، مل يرض وليد أن خييب ظن احلاضرين: فأخذ وجهها بني كفيه ومال حنوها ليطبع قبلة رقيقة 

ا معه منذ مدة طويلة: مربوك.   على جبينها ويقول هلا بنربة رقيقة كانت قد افتقد

نه قد مت ختديرها كليا فلم تستط ا مصاحبة شعرت  زة خفيفة من رأسها، وتعالت الزغاريد من صديقا ع الرد سوى 

لتهاين والتصفيق، وعندما جاءت اللحظة ليضع يدها يف ذراعه. حاولت مرمي سحب يدها برفق اال ان حياة زادت من 
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ا،وقد الحظ وليد ذلك فأراد معاجلة األمر بفكاهة: جرى ايه  ست مرمي؟ ما تسيب عر  وسيت. وانت  عم متسكها 

خد مراتك وحتلوا عن مسا بقا.    يوسف، ما تيجي 

لال ما ليكش دعوة مبداميت، انت بقا  فاستجاب يوسف لفكاهته ورد عليه وهو يقرتب من مرمي وحيتضنها بذراعه: انت 
  صلكم بعدين.ليك مدامتك وانت حر معاها بقا، اما ا بقا فهاخد مرايت ونروح مشوار كدة ع السريع وهنبقا حن

ا ويضع يد حياة يف ذراعه، فسألت مرمي بدهشة: هو احنا مش   وأخريا استطاعت مرمي ان ختلص يدها ليأخذ وليد مكا

  هنروح معاهم؟

ن يتجاهل وجودها معه: ال  قمر، احنا هنروح  يوسف وقد بدا انه قد نسى العهد الذي كان قد قطعه على نفسه 

  دين يبقا حنصلهم هناك.مشوار سريع كدة األول، وبع

  مرمي: مشوار ايه يف الوقت دة؟

  يوسف بنظرة غامضة: هتعريف بعدين.

  

  

***  
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  : عشر السابع الفصل

  *وحني يندلع احلب*

لطبع على قدر كبري من االستعدادات والفخامة  أقيم حفل الزفاف يف حديقة الفيال كما كان متفق عليه وقد كان 
لدولة ومسرح العروسني هو أيضا مي قة والبهاء، كما حضره كبار الشخصيات  جلمال والزينة عالية األ تاز رغم بساطته 

ا. وحييي احلفل بعض الفرق واملطربني املشاهري .   وكبار رجال األعمال اىل جانب أسرة حياة وصديقا

نبهار و ذهول حلديقة وقفت مها جبوار زوجها تتأمل يف كل شيء حوهلا  وهي تقول حملمود: شايف   ويف مكان ما 
ة.   أبو كرمي العز واأل

  حممود برزانة: قويل ما شاء هللا  أم كرمي.

ام كرمي بتربم: اخص عليك   ابو كرمي. انت فاكرين حبسد وال ايه؟ ربنا يزيدهم ويباركلهم. ماهو يف االول ويف االخر 
  بنتنا هتتمتع يف العز دة معاهم .مش هتبقا واحدة منهم؟

حممود: ادعيلها ربنا يسعدها مع جوزها. احنا مش عاوزين أكرت من كدة انشا حىت تعيش معاه يف كوخ وكمان ما 

  تنسيش ان وليد مقرر انه يبدأ حياته بنفسه بعيد عن أخوه.

متعاض:  خوية ا مش عارفة هو بيعمل كدة ليه؟ ماهو املفروض انه بردو ليه يف املال دة زي ا خوه يعين فقالت مها 
لشكل دة؟   معقول برضه هيسيب حقه 

كل حق أخوه اللي هو  يضاح:  سيت هو مش هيسيب حقه وال حاجة وكمان البامشهندس يوسف مش ممكن  حممود 
اصال أعز انسان على قلبه. بس وليد عاوز يثبت نفسه وشخصيته حاسس ان كل اللي حواليه دة من تعب يوسف 

هم هللا يرمحه مات وكانو لسة صغريين والشركة كمان كانت لسة يف بدايتها فالبامشهندس وكفاحه ودة حقيقي الن أبو 
يوسف بقا مبساعدة عبدالرءوف الكامل ليه هو اللي وصلها للمكانة اللي هي فيها دلوقت. ووليد بقا عاوز يبدأ من 

  زي كل املوظفني. الصفر زي ما اخوه تقريبا عمل عشان كدة حىت يف الشركة مصر انه يقبض مرتب عادي
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  مها: ربنا يوفقه  خوية عشان يقدر يسعد البنت ويهنيها.

حممود:  ام كرمي من امىت والسعادة يف الفلوس يعين؟ سعادة بنتنا احلقيقية هتكون يف حب جوزها ليها ودة اللي ا 

  شايفة يف عينيه عشان كدة ا مطمن على حياة.

تقفن معا جنبا اىل جنب يتحدثون مبرح، فقالت هالة وهي تنظر اىل الدبلة يف  ويف الناحية األخرى جند صديقات حياة
يدها اليمىن: وانيت بقا امىت هتتنقلي لاليد التانية؟ ا خالص حسيت اين خللت يف اخلطوبة دي حىت مرمي وحياة اللي 

  اختطبوا بعدي اجتوزوا قبلي.

  نورا: طب ما تقويل حلبيب القلب يشد حيله شوية؟

خيت الشقة مش هتخلص اال بعد سنة تقريبا. هالة:   لسة 

فقالت سلمى بغيظ: صحيح الناس دي ال محد وال شكرانية. امحدي ربنا  هبلة انك عرفيت تكلبشي واحد وخالص. 

  اما اجلواز دة بقا ييجي يف وقته. الرك والباقي عليا ا والغلبانة دي.

خيت، و خلينا حنزن يف صمت. فتصنعت نورا البكاء: اهىء اهىء اهىء. ما تفكر    نيش 

  مث نظرت اىل سلمى بتآمر: بقولك ايه  بنت  سلمى ما تيجي  خيت ندورلنا على عريسني وسط الناس النضيفة دي.

  سلمى: وانيت بقا فاكرة ان الناس النضيفة دي هتبص ليكي  معفنة انيت؟

  نورا بتذمر: انيت كدة  سلمى داميا بتحبطيين.

خيت وانيت ساكتة.سلمى:    أحبطك! طب اتفرجي 

أما عند مسرح العروس جند البسمة املزيفة القناع الذي خيفي وراءه الكثري من األالم والقلوب الدامية، فكان كل من 
وليد وحياة يف عامل منفصل عن االخر؛ حياة ال تفكر اال يف كيفية العالقة اليت ستكون بينها وبني زوجها واىل احلد الذي 

ن األوضاع بينهما س مل  ته وجرحه هلا؟ وهل ميكنها أن  يصل اليه انتقامه منها واىل مىت ميكنها ان ان تتحمل اها
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م؟ أو يف حالة استحالة ذلك هل سيطلق سراحها أم انه سيظل يتلذذ بتعذيبها وإيالمها إىل ماال  ستتحسن يف أحد األ

  اية؟

حية عقله يصر على وجبوارها جيلس وليد، وخلف تلك االبتسا مة اجلامدة ميكننا أن نرى الصراع احملتد بداخله، فمن 
حية أخرى فقلبه يتعذب كلما رآها  لفعل مهما كان األمل الناتج عن ذلك، ومن  إن يكمل خطته اليت بدأ بتنفيذها 

ا كالسكني البا ا يشعر  رد الذي ميزق فؤاده قطعا صغرية تتأمل و عندما يرى دموعها اليت تنهمر كالشالل من بني جفو
  دون رمحة. ولكن ال مفر من ذلك.

ا تقيم مرمي  جاء أعمام وليد لتهنئته، حسني مث سليمان اىل أن جاء دور هادية وكانت ابنتها هدى تقف جبوارها ونظرا

ابتسامة كبرية على حتقار ال خيفى على أحد، اما هادية فكانت أبرع من ابنتها يف التمثيل، حيث استطاعت أن ترسم 
وجهها وهي تصافح وليد الذي كان قد وقف احرتاما وتقدير ألعمامه: ألف مربوك  ولدي، وربنا يسعدك ويهنيك، 

خللف الصاحل ان شاء هللا.   ويرزجك 

ا وقد شعت الفرحة من عينيه: هللا يبارك  فيكي  ميكننا ان نقول أن وليد قد ُخدع أيضا بتلك االبتسامة املزيفة، فأجا

  عميت، وعقبال هدى.

قتضاب: ال. ا هكمل تعليمي االول.   وكانت هدى أسرع من أمها يف الرد 

  وليد: اكيد طبعا ربنا يوفقك.

ا، فصافحتها وهي تقول بتأين وتشدد على كل كلمة  مث تقدمت هادية من حياة وهي تبذل جهدا كبريا لضبط أعصا

ا: مربوك  عروسة.   تتفوه 

بتسامة مهذبة: هللا يبارك يف حضرتك.جتاهلت حي ا هادية، وردت    اة اللهجة الساخرة اليت حتدثت 

وفور ابتعادمها، نظرت حياة إىل وليد ألول مرة منذ أن وصال اىل الفيال لتقول بلهجة طبيعية وتلقائية: عمتك مش 
  بتحبين وال كمان بنتها. وطبعا ليهم حق.

  وليد: مش فاهم.
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ك كنت املفروض تتجوز هدى، عمتك قالتلي دة يف فرح مرمي ويوسف، وطبعا ا يف نظرها دلوقت حياة: ا عرفت ان

  واحدة خطفت عريس بنتها.

اش؟ ا تذكرت أمر هام: هو انت صحيح ليه ما اجتوز   مث سألته فجأة، وكأ

ا: الين زي ما قلتلك قبل كدة. فابتسم وليد وامتألت عيناه بنظرات استطاع ان جيعلها مليئة برغبة جاحمة تلتهمها التهام
م، ا ست واحدة بس  ا عاوزك انيت. وبصراحة ا مش من نوع الرجالة اللي ممكن يتجوزوا اتنني الرضاء رغبا

  تكفيين. وانيت الست دي.

أخجلها رده الصريح، بل الوقح وهذا أقل وصف استطاعت أن جتده حياة مناسبا لكالمه، فقررت أن تعود لصمتها من 

ته املتكررة.ج   ديد فيبدو أن هذا هو الدرع الوحيد الذي سيجنبها اها

ستياء: شايف  ابو حممود. شايف عيلة سليم جايني يباركو البنهم  ونعود مرة اخرى اىل حممود و مها اليت قالت 
م يقفوا جنب ابنهم يف ليلة زي دي. اما ا حنا فحسرة علينا ازاي؟ يعين حىت الزعل اللي بينهم ما قدرش مينعهم ا

.   مفيش حد من عيلة العروسة غري احنا. واهلك مفيش حد منهم رضي يعرب

  حممود حماوال اخفاء حزنه بقدر استطاعته: خالص بقا  ام كرمي، واللي حصل حصل.

ا  عيين حاسة ان هي السبب يف اللي بي قصة ازاي؟ كأ حصل مها: بس ا صعبان عليا اوي البنت شايف فرحتها 

  دة. عشان كدة تالقيها بتتقهر جواها.

اريها. املهم دلوقت  نفعال بسيط: ان شاء هللا كل حاجة تتحل قريب. وكل اللي حصل دة يتنسي وترجع املية  حممود 
ا تتم على خري.   سعادة بنتنا وليلتها اللي بندعي ربنا ا

رب. رب  خوية    مها: 

ئيسية، فهتفت وهي توجه زوجها اىل حيث تنظر: بص، بص  ابو كرمي مني جه وفجأة التفتت مها اىل البوابة الر 
  دلوقت؟
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لنسبة له حيث رأى أخاه منصور وبرفقته ابنه عالء وبعض  فتطلع حممود اىل حيث اشارت، وكانت املفاجأة الكربى 

يدي املعروف من اجللباب رجال العائلة منهم من يرتدي الزي القاهري من قميص وبنطلون وأغلبهم يرتدي الزي الصع
والعباءة والعمة. وكأن احلياة عادت له من جديد حيث ظهرت السعادة على مالحمه وهو يقول لزوجته: مش قولتلك  

  ام كرمي؟ كل هيتنسي يف أقرب وقت.

الذي  مث ذهب الستقبال رجال العائلة خبطى سريعة اىل أن اقرتب منهم وهو يفتح يديه على مصراعيهما الحتضان أخيه
حيته: اهال اهال  خوي. ا كنت خابر بردك انك مش ممكن تسيب أخوك  استسلم لعناقه دون أي استجابة من 

ا والزم تفرحوهلا اكرت مين كمان.  لصغري يف ظرف زي دة، ايوة طبعا امال ايه، ماهي حياة بردك بتكم ويهمكم سعاد
ركوا لبتكم و جوزه   ا.تعاىل  خوي وانتو  رجالة 

م اىل حيث جيلس وليد وحياة،  لشر، ولكن جعلته فرحته العارمة يغفل عن ذلك. فاجته  تعقبه الرجال يف صمت ينذر 

بتسامته االلية اليت ارتسمت على وجهه فور رؤيتهم. وقام حممود بدوره يف تعريف كل  فوقف وليد لتحية الضيوف 
  بنيت. منهما لألخر مبتدءا بوليد: البامشهندس وليد عريس

  مث أشار بيده اىل منصور وهو يكمل: ودة منصور أخوي الكبري وعم حياة.

ذيب: اهال اهال  عمي. شرفتنا. حية منصور بغرض مصافحته وهو يقول بكل    فمد وليد يده 

مشهندس.   فتجاهل منصور اليد املمدودة اليه وهو يرد بربود قاتل خيفي وراءه غضب جامح: وانت فضحتنا  

بت الدهشة كل من حممود ووليد وكذلك حياة، وكان وليد هو أول من استطاع الرد: فضحتكم؟! يعين ايه؟ مش اصا

  فاهم.

  وبدا حممود منفعال وهو يسأل بصوت متقطع من فرط الدهشة: ايه الكالم ايل انت بتجوله دة  منصور؟

  منصور: اسأل البامشهندس وال اسأل بتك.

  صابه: يسألنا عن ايه؟وليد وهو حياول اال يفقد اع
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منصور بعينني تقدحان الشرر: يسألكم ع السبب اللي خيلي بته تسيب ولد عمها وتتجوز غريه. وعن السبب اللي 

مشهندس؟ خايفني لسركم ينكشف؟   خيليكم تعجلوا جبوازكم، ال وكمان تعملوه اهنا بعيد عن البلد، خايفني من ايه  

لفعل يفقد أعصابه: م   نصور! ما جتولنا جصدك ايه عاد من غري لف ودوران؟بدأ حممود 

ا بتجول ايه عن بت عمك  فأشار منصور اللي ابنه الذي يقف جبواره: جوهلم  عالء  ولدي، الناس يف البلد كال
م بيجولوا ان بتنا غلطت مع ولد سليم وعشان اكدة عجلوا جبوازهم عشان يتجنبوا الفضيحة.   وولد سليم؟ جوهلم ا

حممود اىل قمة غضبه لدرجه انه أمسك أخيه من كتفيه وهزه بعنف وهو يصرخ يف وجهه: جطع لسان اللي جييب  وصل
  سرية بيت حباجة عفشة. حىت لو كنت انت  ولد ابوي.

، ميكن جتدر  وهنا حتدث عالء بنربة حاقدة وعدوانية: خالص  عمي. تعاىل اجطع لسان كل الناس اللي يف البلد حدا

  م.خترسه

م، وهثبتلهم ان بيت، بت حممود البدري أشرف من بت أي حد منيهم. مة: ايوة هخرسهم كال   فقال حممود حبدة وثقة 

  عالء ساخرا: يعين هتعمل ايه مثال  عمي؟

. جل الفرح و نعمل الدخلة يف البلد عند   فنظر حممود بعيون جامدة اىل وليد: معلش  وليد  ولدي، احنا الزم 

خلوف الذي استوىل على حياة حىت دون أن ينظر اليها، ولكنه مل جيد أمامه ما يستطيع أن يطمئنها به، فقرر  شعر وليد 

أن خيوض التحدي وهو على علم مسبق خبسارته، ولكنه مل ييأس من احملاولة: ايه الكالم اللي انت بتقوله دة  عمي؟ 
  اة بقت مرايت وحمدش ليه عند اي حاجة.احنا خالص عملنا الفرح هنا واللي كان كان، وحي

  حممود: ال  بين دة شرف بنيت. وا الزم اردهلا كرامتها أدام كل البلد.

، والدخلة تتعمل بكرة.   منصور: يبجا تسافروا الليلة معا

  وليد حمتجا بقوة: وا مش موافق، وهاخد مرايت دلوقت ونروح على شقتنا.
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النهوض ولكن قبل ان يتحركا، اعرتض عالء طريقهما وبصحبته رجالن أخران ذات وأمسك بيد حياة وساعدها على 

مشهندس،  لبساطة دي   ديد صريح: مش  أجسام ممتلئة وكل منهما ميسك بيده عصا ضخمة، وهو يقول ببغض و 
  دة كالم رجالة والزم يتنفذ، واللي اتفجنا عليه هيحصل، دة شرف والزم يتصان.

صابع حياة تكاد تنغرس يف ذراعه من شدة خوفها وقلقها مما ميكن أن حيدث. اما فتسمر وليد يف م كانه وهو يشعر 

حثا عن أي تسوية مرضية ميكن ان خترجه من تلك  هو فحاول ان يركز تفكريه يف هذا الوضع الذي وجد نفسه فيه 
قل اخلسائر.   الورطة 

وجهها وهي تقول البنتها اليت كانت تراقب املوقف بصمت: شفيت  وعلى مقربة منهما جند ابتسامة هادية الكريهة تعلو

  جبا مش جولتلك ان الفرح راح يتجلب جنازة؟

ا بت بنوت، وكأنك  ابو زيد ما  ستخفاف: وايه يعين؟ ماهم برديك هيعملوا الدخلة يف البلد ويكتشفوا ا هدى 

  غزيت.

م هيسافروا البلد وكنهم هادية بنظرة خبيثة: يبجا ما انتيش شايفة خضة ولد خا لك هو وعروسته اول ما عرفوا ا
  خايفني ليتكشف سرتهم.

م..........   هدى بدهشة وعدم تصديق: جصدك ا

مس: هسسس، ما تكمليش حلد يوعالنا وخلينا نتفرج من بعيد.   فوضعت هادية اصبعها على فمها وهي تقول البنتها 

ن يراقبون ما حيدث يف صمت ، وقفت هالة ونورا تنظران اىل سلمى اليت  ويف مكان بعيد نسبيا عن كل املدعوين الذي
ستنكار: معقول  ا على االسراع، فقالت نورا  كانت تضغط بعض االزرار يف هاتفها اجلوال بيد مرتعشة، ومها يستحثا

ا خلصت من زمان.   اللي بيحصل دة، مش العادات دي املفروض ا

مش يف كل املناطق، اما الصعيد بقا فمتمسكني بيها اىل أقصى حد، ما تيلال   هالة: خلصت عند احنا بس وكمان
  ساملى بقا.

  سلمى حبنق: بيديين غري متاح شكل الشبكة مش حلوة.
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  هالة: حاويل مرة واتنني وتالتة، بسرعة قبل ما حتصل كارثة.

***  

اخللفي حيتله كل من عبدالرءوف الكامل جلست مرمي جبوار يوسف يف سيارته يف الكرسي األمامي، حيث كان الكرسي 

. معقول تكون  وابنته وردة اليت كانت متسك بيد أبيها اليمىن وهي تقبلها حبنان: ألف محدهللا على سالمتك  
  وصلت البلد من أكرت من اسبوعني وا معرفش غري النهاردة؟

  حكام.فربت عبدالرءوف على كتفها برقة واشفاق: معلش  بنيت، للظروف أ

لشكل دة؟ بس اللوم مش عليك، اللوم واحلق على يوسف ومرمي، كان  وردة: أحكام دي ايه بس اللي تبعدين عنك 
لسالمة.   الزم يبلغوين اول ما وصلت 

عبدالرءوف: ال  بنيت، مها ما هلومش ذنب، جوزك وعمايله مها السبب، كان مانع اي حد من انه يتصل بيكي. فأول 

  نه مسافر رتب كل حاجة عشان جييبك املستشفى.ما يوسف عرف ا

  وردة: طب و كمال يعمل كدة ليه؟

  عبدالرءوف: هييجي الوقت وتعريف كل حاجة، عشان ساعتها ما تلومنيش على اللي هعمله فيه.

، ابوس ايدك. لو كان كمال غلط يف اي حاجة يبقا بالش  وردة وهي تقبل يده مرة اخرى برجاء: ابوس ايدك  
  خد ابين بذنبه.

  فمسح عبدالرءوف على رأسها حبنان: ربنا يقدم اللي فيه اخلري  بنيت.

فأدارت مرمي وجهها اليهما وهي تسأل جدها بعتاب رقيق: بس انت  جدو كان الزم تقويل مبيعاد خروجك من 

  املستشفى عشان كنت أبقا معاك من اول اليوم.

  ول: فكرت ا ويوسف اننا نعملهالك مفاجأة.فظهرت ابتسامة رقيقة على حمياه وهو يق

لدنيا  جدو، ربنا خيليك لينا وما حيرمنا منك ابدا.   مرمي بسعادة: أمجل مفاجأة 
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  عبدالرءوف: وال حيرمين ا كمان منكم.

مث مسعت مرمي صوت جرس هاتفها الضعيف يتصاعد من حقيبتها، ففتحت احلقيبة وأخرجت اهلاتف وما ان رأت اسم 

، وصاحبايت برينوا عليا.امل خر   تصل زادت ابتسامتها وهي تقول ليوسف: شكلنا كدة ا

  يوسف: طب ردي على صاحبتك وقوليلها ان كلها ربع ساعة ونكون عندهم.

  ففتحت مرمي املكاملة وهي تقول مازحة: السالم عليكم، ايه  سلمى  رمخة؟ انتو داميا كدة اليصني من غريي؟

نزعاج وقلق: ايه؟ بتقويل ايه؟......طب  بنيت اهدي شوية وفهميين مث جتهم وجهها و  هي تقول 

دي بقا. مش فامهة منك حاجة.   لراحة..........يوووووووه ما 

  فنظر اليها يوسف بقلق: فيه ايه؟

م  ا: مش عارفة، مش قادرة افهم منها حاجة، كل اللي مسعته ا خدوا مرمي وهي ال تزال تضع اهلاتف على اذ عاوزين 

  حياة ووليد...........

يل.   وفور مساع اسم أخيه تبدلت مالحمه من االرتياح اىل القلق واالنزعاج ومد يده اىل مرمي آمرا: هايت املو

لراحة كدة وفهميين ايه  ريت  فأطاعته مرمي على الفور دون نقاش وبدأ هو يتحدث عرب اهلاتف: ايوة  انسة سلمى، 
لظبط؟اللي بيحصل    عندك 

مث أخذ يستمع اليها بصمت ووجهه ال ينم عن أي تعبري حقيقي يكشف ما بداخله، اىل ان قال أخريا بلهجة متزنة: 
  طب خالص، ا كدة فهمت، اوك كلها ربع ساعة ونبقا عندكم ان شاء هللا، مع السالمة.

ى املكاملة بدأ يضغط بعض أزرار اهلاتف الجراء مكاملة أخ   رى فسألته مرمي يف قلق: فيه ايه  يوسف.وبعد ان أ

دوء: ثواين لو مسحيت  مرمي.   يوسف 

مث وضع اهلاتف على أذنه يف انتظار ردا من اجلانب األخر، وبعد حلظات قليلة بدأ يتحدث: ايوة  مدحت ا يوسف 
ريت تبعتهملي كلهم ع الفيال خالل ربع   جالل. بقولك عندك كام جارد فري يف الشركة؟.............طب متام، 
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ساعة،............هقولك بعدين  سيدي..........ال ا برة بس عاوز اوصل الفيال االقيهم هناك........متام 

  اوي........مع السالمة.

ن هناك أمر خطري فكررت سؤاهلا: هو فيه ايه  يوسف؟   شعرت مرمي 

  يوسف دون أن يفقد هدوئه: خري ان شاء هللا.

طمئن مرمي للهجته وكانت تشعر بداخلها أن األمر ليس هني كما حياول يوسف تصويره هلا، كما ان قلبها كان حيدثها مل ت

  ن صديقتها يف خطر.

***  

زم كثريا، وتعالت األصوات، ومن بينهم صوت منصور: ماهو مبزاجكم أو غصب  ونعود مرة أخرى لنجد أن الوضع 
  هيحصل برضاك او من غريه. عنيكم اللي اتفجنا عليه هو اللي

وليد بغضب وكانت حياة ال تزال تتشبث بذراعه: ازاي يعين؟ هي سايبة؟ اللي هيقرب من مرايت مش هيكفيين فيه 
  عمره.

  عالء بتحدي: اكدة؟ طب  ولد سليم احنا هناخدها ودلوجيت ، وأعلى ما يف خيلك اركبه.

رية ينبعث من اخللف. فجمد كل وتقدم عالء منهما ينوي الشر ولكن قبل أن يصل الي هما مسع اجلميع صوت طلقة 
يف مكانه ، مث ظهر يوسف وهو يشق الصفوف وصوال اليهم ويف يده سالح صغري، وعندما وصل اليهم سأهلم بنظرة 

لظبط ؟   بتة: ممكن حد يفهمين ايه اللي بيحصل هنا 

  حياة وجوزها ونتم فرحهم يف البلد عندينا. وكان عالء هو الذي توىل الرد عليه بصوت حانق: احنا هناخد

حتقار: ا بكلم الرجالة مش العيال.   نظر اليه يوسف 

  فامحر وجه عالء غضبا وهو يستعد لالنقضاض على يوسف: انت بتجول ايه؟ انت مش عارف بتكلم مني؟

  فتجاهل يوسف كالمه ونظر اىل منصور يسأله: فيه ايه  حج منصور؟ 
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مشهندس، ومش هنعرف نرفع راسنا جدام الناس غري ملا البامشهندس وليد منصور: فيه ان جب ا راسنا يف الطني خالص  

  ينفذ طلبنا.

لفعل، ففكر سريعا مث قال  فألقى يوسف نظرة سريعة اىل وليد فرأى يف عينيه نظرات االعرتاض. فعلم أن األمر خطري 
  براحتنا. للجميع: طيب ممكن لو مسحتوا ندخل جوة عشان نتكلم

مشهندس. نفعال: مفيش كالم غري عندينا يف البلد     عالء 

.   وأكد منصور على كالم ابنه: ولدي عنديه حج. نسافر الول ونتفاهم هناك يف بلد

  يوسف حبزم: مادام كدة بقا؟ يبقا معلش، ال ا وال أخوية وال مراته هنتحرك من هنا خطوة واحدة.

ك؟ لعافية ا   عالء: هية 

  يوسف: مسيها زي ما تسميها.

لالبينا نعاود ع البلد. لال  رجالة هاتوهم و قي الرجال: جبا اكدة؟ طب    فأمر عالء 

وقبل ان يتحرك أحد من مكانه تعالت صوت طلقات النريان من كل جانب، فاجتهت االنظار ملصدر الصوت ليجدوا 

ر بيده وحييطون بكل املوجودين، فنظر يوسف جمموعة من احلراس ذات األجسام الضخمة وكل منهم ميس ك سالحا 
ديد مبطن: ا بقول نتفاهم هنا االول وبعدين يبقا نشوف  بتسامة ساخرة وهو يقول بلهجة  اىل عالء ومنصور 

  هنعمل ايه

***  

احتد كثريا،  جلس يوسف مع حممود يف حجرة الصالون برفقة منصور و عالء وبعض الرجال االخرين ، وكان اجلدال قد

  فقال يوسف ومل يتخل عن هدوئه بعد: مني اللي طلع االشاعة دي؟

مشهندس؟ ومش مهك كل اللي اجتال؟ نفعال: هو دة كل اللي هامك     عالء 



 

  

196 

 

 غريبة يف عاملك  

 

عتبار ان حياة بنتكم وانتو اوىل الناس للدفاع عنها وعن  يوسف مؤنبا: ودة كان املفروض هو اللي يهمكم بردو 

  يقول كلمة يف حقها كان الزم تقطعوله لسانه وما تسمحوش ان الكالم دة يوصل لغريه. مسعتها. واي حد

م ييجوا معا والدخلة تتم يف البلد عشان تتجطع   ا واحلل الوحيد دلوجيت ا منصور: وادي الكالم وصل للبلد كال
ا هتكون لبانة يف وسط اخللج من كب ريهم لصغريهم. جولت ايه  كل االلسنة من نفسيها.و اال بعد اكدة سري

  مشهندس؟

فقال يوسف جبدية وصرامة: طيب امسعوا أخر الكالم اللي عندي بقا.الفرح خالص هيتم هنا زي ما اتفقنا من االول و 
من اللحظة اللي فيها وليد كتب كتابه على حياة وهي خالص بقت مراته يعين بقت واحدة مننا، من عيلة سليم واللي 

حدة يف حقها كأنه اتعدى عليا أ شخصيا وساعتها بقا مش هيكفيين دمه هو لوحده، ال دة هيبقا حبر هيقول كلمة وا
  دم هيغرق هو وكل عيلته فيه. 

ثري كلماته عليهم، وبعدها استأنف حديثه بنظرة حمذرة: فيه حد عنده   مث جال بعينيه يف وجوه مجيع احلاضرين لريى 
ين عاوز يقوهلا؟   كلمة 

لرحيل: طب عن اذنكم بقا الن ورا معازمي معرفتش ارحب بيهم  وعندما مل ض قائال وهو يهم   يتلق ردا من أحد، 

لال بينا  استاذ حممود عشان حتضر زفة بنتك.   كويس، وطبعا لو حابني حتضروا معا الفرح فدة أكيد شيء يشرفنا. 

  د أجلمتهم كلماته.مث تركهم وخلفه حممود وهم ينظرون بعضهم لبعض يف ذهول وق

لسؤال: خري  مجاعة؟ وصلتوا اليه؟   فور خروجهما توجهت اليهما كل من مها و مرمي وقد أسرعت مها 

ريت ختليكي مع بنتك تطمنيها.   يوسف: اطمين حضرتك، كل شيء خالص انتهى و

لال بينا ام كرمي نطمن على فنقلت مها نظرها اىل حممود يف تساؤل فهز هلا رأسه موافقا وهو يضع ذراعه حول كتفها  :

  بنتنا.

ركني يوسف ومرمي وحدمها ينظران لبعضهما يف صمت، وكانت نظرات يوسف حمبة وهو  مث توجها اىل مسرح العروس 

  يتأملها بشغف، مما جعل خدي مرمي تتوردان من اخلجل وهي تسأله: انت بتبصلي كدة ليه؟ هو ا فيا حاجة غريبة؟
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  اخرتق كل دفاعات مرمي: انيت مجيلة أوي  مرمي.يوسف بصوت حامل قد 

عم يقول بدالل: أخريا  لرد وقد ارتسمت ابتسامة ساحرة على شفتيها مسعا االثنان صوت انثوي  وقبل أن تقوم مرمي 

  لقيتك  يوسف؟ على فكرة بقا ا خمصماك، ازاي  وحش ما تعزمنيش على فرح أخوك.

ا بعض االغراء مث وضعت يدها يف ذراع يوسف بتملك وهي تكمل: وجد االثنان علياء تقرتب منه ما خبطوات متمايلة 
  بس وال يهمك، ا قلت انك اكيد نسيت، عشان كدة جيت لوحدي، ماهو البيت بييت بردو.

  وقفت مرمي وامجة وقد ماتت االبتسامة على وجهها.

  

  

***  
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  : عشر الثامن الفصل

  *الزوج العاذب*

ب شقته، وقد أفسح الطريق حلياة لكي تسبقه اليها، فدخلت حياة خبطى مرتددة، بل لوال دخوله خلفها  فتح وليد
ألمان وهو  ا الصغرية اليت تشعر بينها  وإغالقه للباب سريعا كان من املمكن أن ترتاجع وتفر هاربة اىل بيتها حيث أسر

لفعل يف تلك اللحظة. أجالت حياة بعينيها ا  ما تفتقده  يف أحناء الشقة الواسعة فتلك أول مرة تطؤها قدميها، ال
ا اآلن متتاز  رفضت أن تفعل ذلك يف اليوم الذي اختارت فيه فستان الزفاف بعد كلمات وليد املهينة هلا. فوجد

ث وتوزيعه الدقيق يف خمتلف أحناء الشقة حبيث  لذوق الرفيع يف كل شيء سواء من تناسق األلوان أو فخامة األ
ت احلجرة بدقة وإعجاب واضحني أبعدها للحظات عن الواقع  يوضح مدى اتساعها ومجاهلا. ظلت حياة تتأمل حمتو

ا من اخللف: عجبتك الشقة؟   الذي تعيشه، حىت انتفضت على صوت يهمس يف أذ

لة ورقيقة أوي. ربنا جيعلها ابتعدت حياة عنه قليال وهي تواجهه لتجيب على سؤاله بنربة متنت أن تبدو طبيعية: أه، مجي
  فتحة خري عليك ان شاء هللا.

  صحح هلا وليد مشددا: علينا، وال انيت نسييت انك مرايت؟

ا الكلمة بقوة من الداخل وهو ما حاولت أال تظهره له، ولكن بدا أن ال شيء ميكنه أن خيفى عن تلك النظرات  هز
دود، حيث مسعته يسأهلا بنظرات مسددة اىل عينيها مباشرة: ايه؟ املتفحصة، أو أن عينيها كانت صادقة اللي أبعد احل

  خايفة؟

ريت ما يكونش مين.   وعندما وجدها تغرق يف صمت دون أي أمل يف الرد، قال: بس 

وعندما اقرتب منها وأمسك بيدها شعرت برعشة تسري يف كل أحناء جسمها، مث قال وهو يسحبها خلفه برفق: تعايل 

قي ا   لشقة.أفرجك على 
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ا العديد من الكراسي مث  وقادها اىل حجرة الصالون مث اىل حجرة الطعام اليت حتتوي على طاولة متوسطة احلجم حييط 

نه قد أعدها للضيوف ممن حتكم الظروف ليبيتوا عندهم ليلة أو  املطبخ وبعده اىل حجرة نوم صغرية وأنيقة أخربها 
ة ذات السرير العريض وخزانة املالبس الكبرية والتسرحية اليت تشغل تقريبا أكثر، وأخريا أدخلها حجرة النوم الرئيسي

ا تضم أريكة وزوجني من الكراسي ذات املساند املرحية.   منتصف احلائط، كما أ

هلا تلك الفكرة حىت ارتعش جسمها تلقائيا، وقد الحظ وليد  اذن فهل جاء وقت تسديد الدين؟ وما ان خطرت على 
كان يسد منفذ الباب جبسمه الطويل ويستند على الباب مبرفقه فسأهلا وهو يقرتب قليال منها: ايه؟ ذلك وهو الذي  

  بردانة؟

، بل كان فيه من السخرية ما جعل الدموع تتجمع يف مقلتيها، فهي تعلم حق العلم أنه مدرك متاما  مل يكن سؤاال عاد
يته هلا تتأمل سببا أساسيا يكمل به سعادته اليت تسببت هي لسبب ارتعاشها ولكن سؤاله كان فقط الستفذاذها وكأن رؤ 

  نفسها يف انقاصها، ولكن هل ستستسلم له ليذيقها مزيدا من العذاب لن ميكنها حتمله؟ 

حلديث فمهما كانت كلماته الذعة فهي أرحم  ولكنه ظل ينظر اليها طويال بصمت فزاد من ارتباكها لذا قررت ان تبدأ 

مت املطبق الذي يكاد خينقها، فقالت له وهي تتجنب النظر اليه: على فكرة، ا متشكرة أوي  بكثري من ذلك الص
  مشهندس.

مشهندس.  لتصحيح هلا: وليد، ا امسي وليد، مفتكرش يعين ان فيه واحدة بتنادي جوزها وتقوله   وكالعادة يقوم 

  لكن متشكرة على ايه؟

اللي عملته معا النهاردة، احلقيقة انت طلعت شهم لدرجة ما كنتش متخيالها،  حياة وهي تبتلع ريقها بصعوبة: على
ام زي دة، وكان ممكن يريح نفسه من أي جدل ويقول احلقيقة.   واحد زيك ما كنش قبل على نفسه ا

  وليد بلهجة موضوعية: وتفتكري ساعتها اين كنت هبقا حمط احرتام اي حد؟

مة انت مليكش يد فيها.حياة: ع االقل ما كنتش هتبقا مض   طر انك حتاول تثبت براءتك من 
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وليد ونظره مثبت اىل عينيها: مش ا اللي أعمل كدة  حياة، ولو كنت ا الشخص اللي انيت متصوراه دة كان ايه 

  اللي جيربين اين اجتوزك؟

لنفي: ال ا أسفة .ا ما كنش قصدي كدة. ا كنت أقصد.........   ...فسارعت حياة 

شارة صارمة من يده وهو يقول: ما يهمنيش أعرف كان قصدك ايه؟ وبعدين أكيد احنا مش هنقضي  فقاطعها وليد 
  الليلة كلها يف شرح أمور انتهت خالص.

لغرفة وهو يكمل: دة احلمام، ادخلي وغريي هدومك. ب أخر    مث أشار بيده اىل 

رتياب، ف لفستان وال ايه؟وعندما ملس ترددها ووجدها تنظر اليه  وية تنامي    سأهلا ساخرا: ايه؟ مالك؟ 

  مل ينتظر ردها بل توجه اىل خزانة املالبس وهو يقول بال مباالة: ع العموم براحتك.

فتح خزانة املالبس وأخرج بعض الثياب اخلاصة به ومحلها بيديه وهو يتوجه اىل خارج احلجرة وعندما مر حبياة القى 

  و يقول: تصبحي على خري.اليها نظرة سريعة وه

دوء وهي ال تصدق ما حيدث. فهل هو حقا قد ترك هلا احلجرة؟ لقد قال هلا  راقبته حياة بذهول يغلق الباب خلفه 
ا حقا مل تستطع أن تستوعب  قبل أن يغادر: تصبحي على خري، فهل ذلك يعين أنه قد نوى أن ينام يف مكان آخر؟ ا

نه يريدها، وقد أكدت هلا عينيه ذلك مبا فيهما من رغبة. اذن فلم تصرف معها األمر برمته، لقد أخربها قبل  الزواج 
على هذا النحو؟ مل هذا العزوف املفاجىء الذي مل تتوقعه منه؟ فهل كان كل ذلك جمرد متثيل؟ اذن فما اهلدف الذ 

م.   يسعى اليه من وراء ذلك؟ سؤال لن جتيب عنه سوى األ

***  

لشفا ان شاء هللا جلست مرمي وهي تغل ق احدى علب األدوية جبوار جدها الذي كان مستلقيا على السرير وتقول له: 

   جدو.
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. بس جوزك بقا هو اللي أصر اين اجي أقعد معاكم الفرتة دي. ويوسف  عبد الرءوف: متشكر أوي  بنيت، تعبتك معا

.   ملا بيصر على حاجة ما حدش بيقدر يراجعه حىت أ

لسالمة. وكمان كان مني مرمي وهي ت رب ويقومك لينا  ين  حبييب، ربنا خيليك ليا  قبل جبينه: اوعى تقول كدة 
له منك؟ خد    غريي يقدر 

  عبد الرءوف: كنا جنيب أي ممرضة من املستشفى وخالص.

  مرمي بلهجة مشاكسة: اه، قول كدة بقا؟

  عبدالرءوف بعدم فهم: أقول ايه؟

على شغل املمرضات داخلني خارجني عليك، ومني عارف؟ ما ممكن تكون عنيك زاغت على  مرمي: قول انك اتعودت
  واحدة فيهم، وقررت انك تتخلى عن حياة العزوبية.

  ابتسم عبدالرءوف بضعف: هللا جيازيكي  مرمي ، وهو ا وش كدة بردو؟

رأيك بقا ان ا فعال بفكر أجوزك بدل مرمي: وليه ال بقا  سي جدو؟ وهو انت كربت بقا يعين وال كربت؟ طب ايه 
مانت قاعد لوحدك كدة. دة ا حىت لقيتلك العروسة. واحدة صاحبيت. سلمى مانت عارفها. هي صحيح جمنونة حبتني 

  بس طيبة وهتموت على اي عريس والسالم.

ا كانت السبب يف تلك الضحكة الصافية من أعز ا لسعادة ال نسان عليها، مث فضحك عبد الرءوف وشعرت مرمي 
مي بقا ، انيت زمانك تعبانة اوي، يوسف قايل انك تقريبا من اول اليوم وانيت واقفة  لال روحي  مسعته يقول هلا: طب 

  على رجليكي، اال صحيح، هو لسة ما جاش من برة؟

  ش.فأجابت مرمي بضيق: ال لسة  جدو. من ساعة ما خرج يوصل اللي امسها علياء دي وهو لسة ما رجع

  ملح عبدالرءوف الغرية بعينيها فزادت ابتسامته وهو يقول: معلش. اكيد فيه حاجة عطلته يف الطريق.
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لغيظ: أو ميكن تكون الست هامن عزمت عليه انه  ا قد احتد ونربته قد امتألت  ن صو فقالت مرمي وهي ال تشعر 

  يقعد معاها شوية فهو طبعا مقدرش يقوهلا ال.

الرءوف أن يكتم ضحكته. فاغتاظت مرمي كثريا وازادت عينيها اتساعا وهي تقول غضبا: ممكن وهنا مل يستطع عبد
  اعرف انت بتضحك على ايه  جدو؟

دئتها: طب انيت متعصبة ليه بس دلوقت؟ يعين كنيت عاوزاه يشوفها يف  متالك عبدالرءوف نفسه وهو يقول حماوال 

  تقف على رجليها ، ويسيبها كدة تروح لوحدها؟ احلالة اللي هي كانت فيها دي، وهي مش قادرة

  مرمي متهكمة: ال طبعا ازاي؟ وهو ما بيفوتوش اي واجب.

  عبدالرءوف:  بنيت حرام عليكي، ما تظلميش الراجل، ما انيت كنيت شايفاها بنفسك.

كمها: اه شفتها،  عيين كانت بتطوح هنا وهناك وما كنتش قادرة تسند  نفسها من الزفت اللي  مرمي وهي تستمر يف 

ه.    كانت شار

ال بقا قومي وروحي  مث مسعا صوت سيارة تتوقف يف األسفل حبديقة الفيال. فقال عبد الرءوف ملرمي: جوزك جه، 

  اوضتكم.

صبعه حمذرا: واوعاكي  مرمي تكلميه يف املوضوع دة او حىت حتاويل تتخانقي معاه، الرجالة اللي زي  مث أشار حنوها 
  ما بيحبوش حد حياسبهم وخصوصا لو كانت مراته.  يوسف

  مرمي بدون اهتمام وكأن االمر ال يعنيها: وا هكلمه ليه يعين؟ وا مايل؟ يعمل اللي يعجبه وال يهمين.

  مث أمالت رأسها حنوه وقبلت جبينه بقبلة حانية: تصبح على خري  جدو.

  يت من أهله  مرمي.فرد عبدالرءوف هلا القبلة على خدها وهو يقول: وان



 

  

203 

 

 غريبة يف عاملك  

 

مث تركته مرمي وغادرت احلجرة وهي تغلق الباب خلفها، فابتسم عبدالرءوف وهو يعيد الكلمات اليت قالتها بسخرية: 

يعمل اللي يعجبه وال يهمين؟! ما ابقاش ا عبد الرءوف الكامل لو الليلة دي ما انتهتش خبناقة. وهللا يكون يف عونك 
ر ال   غرية من اللي بتحبك بقا.بقا  يوسف. جرب 

***  

مهال وهو خيرج صفريا متناغما  ا لتجد يوسف خيلع اجلاكيت اخلاص به ويلقيه على احد الكراسي  دخلت مرمي حجر

لسعادة العارمة جعلت مرمي تغلي غضبا وهي تشعر حباجة ماسة اىل البكاء  من بني شفتيه. وقد كانت عيناه تنطق 
  ل دة كنت بتوصلها؟وتقول له: ما لسة بدري. ك

م؟ بتسامة واسعة: طب قويل مساء اخلري األول، جدك خالص    تلقاها يوسف 

  شعرت مرمي ببعض املراوغة يف سؤاله، فسألته: وكالمك دة بقا امسيه ايه؟ هروب مثال؟

عصابه ليخرج مل يبد عليه انه على االستعداد للدخول يف اي جدال. فأغمض عينيه قليال وكأنه حياول السيطرة على أ
بتسامة رقيقة:هروب! هروب من ايه  مرمي؟   صوته هاد مصحو 

  مرمي: من سؤايل.

  غلبته روح الدعابة وهو يقول متصنعا النسيان: سؤال ايه؟ مش فاكر.

  مرمي بعصبية وغضب: كنت فني كل دة  يوسف؟

كثريا برؤيتها على تلك احلال وقرر ان   حاول يوسف ان مينع االبتسامة من الظهور على شفتيه حيث بدا انه يتلذذ

ا ما كنتش تقدر تسوق وهي يف  يستمر يف مراوغته هلا، وهو يقول جبدية مصطنعة: مانيت عارفة كنت بوصل علياء ال
كسي لوحدها.   احلالة دي، وما كنش ينفع اين أخليها تركب 

د اوي كدة للدرجة اللي ختليك تتأخر أوي مرمي: اه، ا عارفة كدة كويس بس كمان ما كنتش اعرف ان بيتها بعي

  لشكل دة.
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  يوسف: ال هي شقتها مش بعيدة وال حاجة. ا بس اللي ما حبتش امشي قبل ما اطمن عليها.

مك اوي كدة ما كنت ختليك جنبها احسن وما   اااااااااااه ،للدرجادي؟ طب مادام هي  مرمي و هي تشتعل غضبا: 

  كنتش تعبت نفسك وجيت.

يوسف كثريا خلروج صوته طبيعيا وهو يكتم ضحكته و يدير ظهره هلا حىت ال ترى االبتسامة يف عينيه: احلقيقة  جاهد
  هي طلبت مين دة، بس ا رفضت.

ا وهو يقرتب للصراخ تقريبا: وليه رفضت؟ ما كنت تبات عندها أحسن ماهي اكيد مش أول مرة.  فارتفعت نربة صو
  .وانت شكلك مش هتتغري  يوسف

بدأ يوسف يضيق ذرعا من هذا اجلدال الذي قد اختذ منحىن جديدا مل يعجبه فبدت نظرته حمذرة: مرمي! الزمي حدودك، 

نية.   الين مش هسمحلك تعلي صوتك عليا مرة 

يين قدام كل اصحايب،  جتاهلت مرمي حتذيره واستأنفت تقول بنفس النربة العالية: امال بتسمح لنفسك انت بس انك 
قدام الناس كلها مع اللي امسها علياء دي وانت حاطط اديك على وسطها بتسندها وهي كمان رامية راسها على   وخترج

ا ما صدقت، وكمان تروح شقتها وتتأخر عندها كل دة؟ من غري ما تراعي البين ادمة اللي يف البيت وال   كتفك وكأ
  كأين مراتك.

مارة ايه؟ خلطر:    يوسف بعيون جامدة توحي 

   تفهم مرمي سؤاله فنظرت اليه حبرية تسأله: قصدك ايه؟مل

مارة ايه بتقويل انك مرايت؟ ا:    يوسف موضحا بتأين مشددا على كلة كلمة يتفوه 

ا: قصدي املفروض اين مراتك، و كل  م  ا اليت خترج من فمها بدون اقتناع  الرتباك يشوب كلما فشعرت مرمي 

  مضطر انك حتافظ على شكلي وكراميت قدامهم، دة حقي عليك. الناس عارفة كدة، ودة خيليك
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حدى النكات، مما جعها تنظر اليه مشدوهة بنظرات فارغة ال  ا قد ألقت عليه  فور مساعه لكالمها انفجر ضاحكا وكأ

انيت تدري ان كان يضحك فعال أو انه يسخر منها؟ ومل يرتكها يوسف تنتظر كثريا حيث قطع ضحكته فجأة ليسأهلا: 
  متأكدة من اللي بتقوليه دة؟

ا خترج مشوشة وال حتمل أي معىن حقيقي: ايوة طبعا متأكدة.   مرمي وقد اهتزت ثقتها بنفسها كثريا مما جعل كلما

فاقرتب منها يوسف كثريا وهو يؤكد على كل كلمة يقوهلا دون أن حييد بنظره عنها: يعين انيت مستعدة انك تديين 

  ين حبقوقك؟حقوقي زي ما بتطالبي

لفعل اىل املعىن احلقيقي وراء كلماته مما  سألت مرمي نفسها ان كانت قد فهمت سؤاله بشكل صحيح، حىت توصلت 

ثري كلماته عليها مل ينتظر  جعلها حتملق فيه بعينني متسعتني من شدة الذهول عاجزة عن الرد، و هو أيضا عندما رأى 
ادة تقرتب اىل اهلمس: نصيحة مين  مرمي ما حتاوليش تدخلي يف أي جدال ردهها بل قال هلا منهيا حديثه بلهجة ج

  معا النك أكيد هتطلعي منه خسرانة، تصبحي على خري.

نه على حق.    مث اجته اىل حجرته وأغلق الباب بعنف ليكون صوت الباب هو الوسيلة اليت أفاقتها من دهشتها، ولتقر 

***  

الساعة العاشرة، استيقظت حياة من نومها وهي تنظر حوهلا بدهشة جاهلة مبكان  يف صباح اليوم التايل وقد تعدت

ا اآلن يف شقة زوجها الذي ينبذها ولكنه اليزال  تواجدها، وما هي اال حلظات حىت استعادت أحداث األمس لتعلم أ
  متمسكا بوجودها معه.

ضت حياة من الفراش و أعادت ترتيب سريرها ، ذهبت اىل ا ب بعد ان  ا، مث فتحت  حلمام لتغتسل وتبدل ثيا

ئما، فقررت أن تذهب اىل  احلجرة حبذر تتلفت ميينا ويسارا تتلمس وجوده يف أي مكان، ولكن يبدو انه ال يزال 
ما  ا عنها يف بداية حيا ا ال تريد أن تكون أول فكرة يكو جلوع الشديد كما أ املطبخ العداد الفطور فهي حقا تشعر 

ا حىت االن. وما ان الزو  بتة توجهت اىل املطبخ الذي التزال صورته مطبوعة يف ذاكر ا كسولة، وخبطوات  جية أ
لطبع فهي مل تتوقع  ا داخل احلجرة حىت تراجعت مرة أخرى خطوة للخلف وهي تكتم صرختها،  خطت أوىل خطوا
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ملطبخ ويتناول الفطار، وما أنه قد سبقها اىل املطبخ وقد أعد فطاره بنفسه، وهو األن جيلس  أمام الطاولة الصغرية اليت 

م يف األوقات دي بيقولوا صباح اخلري.   إن أحس بدهشتها لرؤيته ، رفع حاجبه يف تساؤل: اللي أعرفه ا

  ابتلعت حياة ريقها وهي تتغلب على صدمتها سريعا وقالت: صباح اخلري، ا اسفة ما كنتش فاكرة انك صحيت.

عد أن ارتشف بعضا من كوب اللنب أمامه: ا متعود داميا اين أصحى بدري عشان أفطر االول قبل ما اروح فقال وليد ب
  الشغل يف ميعادي.

  فسألته حياة وهي جتلس أمامه يف توجس: وانت هرتوح الشغل دلوقت؟

أوال املفروض ان دة يوم  بدا أنه كان يف انتظار سؤاهلا لريد عليها بسخريته الالذعة ولكنها كانت قد اعتادت عليها:
نيا املفروض ان مامتك هتجيلك النهاردة  الصباحية وهيبقا شكلنا احنا االتنني وحش اوي لو نزلت الشغل النهاردة، و

لظبط والساعة  لثا أ املفروض اين ببقا موجود يف مكتيب الساعة تسعة  فهتقوليلها ايه بقا ملا تسألك فني جوزك؟ 
  دلوقت حداشر .

خرت يف النوم فما عملتش الفطار. بتسامة مرتددة: على العموم ا اسفة الين ا   فقالت حياة 

ين، الين متعود اين ملا اصحى بالقي الفطار جاهز دة غري اين مش  ريت ما تتكرش  وليد جبمود: حصل خري، بس 
  حبب اكل برة.

ستكانة: ان شاء هللا ين.فهزت حياة رأسها يف موافقة وهي تقول     مش هتتكرر 

كليها.   فقال هلا وليد يف هلجة آمرة أقرب منها للطلب: فيه أكل يف التالجة فلو جعانة قومي جهزي لنفسك حاجة 

فية: ال ا  خلجل الشديد لتعرتف بذلك،فقررت أال تفعل لتقول  ا شعرت  ا تكاد تتضور جوعا اال أ لرغم من أ و
  مش جعانة دلوقت.

ليد متشككا مث قال هلا بلهجة حازمة وهو يستند مبرفقيه على الطاولة: بصي  حياة، احنا مش هنقعد مع فنظر اليها و 

م دة معناه اننا هنعيش مع بعض  بعض جمرد يوم او اتنني، احنا متجوزين ومبا ان مش يف نييت اين اطلق يف يوم من اال
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ال كل مدى احلياة ان شاء هللا، يعين مفيش داعي النك حتسي  حراج قدامي، الن دي مش هتكون اول وال اخر مرة 

. لال اتفضلي حضري لنفسك الفطار وتعايل افطري معا   فيها مع بعض، 

لفعل. ضت لتنفذ األمر وكانت قد فقدت شهيتها  نه لن يفيد اجلدال معه، لذا    علمت حياة 

***  

وتسقيه بعض احلساء بيديها يف اللحظة اليت طرق فيها ويف غرفة نوم عبدالرءوف كانت جتلس مرمي مرة أخرى جبواره 

ب احلجرة املفتوح مث تقدم اىل الداخل وهو يقول: صباح اخلري.   يوسف 

  رد االثنان معا: صباح النور.

سي يوسف، الساعة يف ايدك كام دلوقت؟   وابتسم له عبدالرءوف وهو يقول له مداعبا: منوسيتك كحلي 

  يده سريعا: الساعة حداشر وربع. يوسف بعد أن نظر اىل ساعة

عبدالرءوف مؤنبا: بذمتك مش مكسوف تقوهلا؟ دة انت لو كنت موظف عندي كنت زماين طردتك من زمان قبل ما 

  الشركة تضيع.

ا،   يوسف مبتسما: طب احلمد  اين مش موظف عندك. مث ان مفيش حاجة مستعجلة تستاهل اين اروح بدري عشا

  طمن.كل الشغل ماشي متام ا

مة: ومني قال اين بشك يف ادارتك؟ ا عارف ان كل املوظفني بيعملولك ألف حساب يف غيابك  عبدالرءوف بثقة 
  قبل حضورك. بس قويل عملت ايه يف موضوع دمحم مجال؟

  يوسف بغموض: طلع هو.

وي تعمل معاه ايه؟ هتطرده؟   عبدالرءوف: و

بتسامة واسعة: هبقا عبيط لو عملت كدة،   ستمراره معا هستفيد منه أكرت.  يوسف 
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  عبدالرءوف: طب وكمال، ايه آخر أخباره؟

  يوسف: لسة مسافر، ومسعت انه بيتفق على صفقة كبرية، بس لسة معاملها مش واضحة.

لك بقا.   عبدالرءوف: طب خلي 

مر أخر فاستأنف احلديث فأومأ يوسف برأسه وهو يرى نظرات مرمي املتسائلة تنتقل بينه وبني جدها، لذلك قرر اهلائ ها 
ين عليا هطرد قريب. امىت  ويلي على نية، و لال بقا عاوزين حاجة؟ اصل صاحب الشركة شكله  بلهجة أكثر مرحا: 

حية، دلوقت حاسس اين مشتت. حية وا يف  ين؟ وهللا الواد دة كان مرحيين. كان هو يف    بقا وليد يرجع للشغل 

أخي حرام عليك، سيبه يتهىن بعروسته شوية، وال انت عاوزه يقلدك ويسيب عروسته يف شهر عبدالرءوف مازحا:  
  العسل عشان ينزل الشغل؟

م ويرجع الشركة. عشان كمان  لكتري أوي تالت ا وي من نفسه انه يقلدين، قايل انه  يوسف: الالالال، هو اصال 

  مراته تروح كليتها.

  يه عرسان اليومني دول اللي  خوية يزهقوا من اجلواز والعروسة بعد يوم او اتنني!عبدالرءوف ساخرا: ا مش عارف ا

لال  م ادامنا كتري.  نظر يوسف اىل مرمي نظرة ذات معىن وهو جييب على عبدالرءوف بتهكمه: معلش بقا  عمي، اال

  بقا سالم عليكم.

داه عبدالرءوف: يوسف!طب مادام انت  خد مرمي يف طريقك توديها اجلامعة، وقبل أن يغادر احلجرة  رايح الشركة ما
  بدل ما كل واحد منكم ميشي لوحده.

كانت مرمي تلوم عبدالرءوف يف سرها القرتاحه هذا األمر وحاولت التملص من ذلك املوقف وهي تقول متحججة: ال 
   جدو شكل يوسف مستعجل وا هعطله.

حلاح: وال مستعجل وال حاجة. م ش شايفاه قامي الساعة كام؟ وكمان انتو تقريبا طريقكم واحد دة غري عبدالرءوف 

  انك جاهزة للخروج، يعين مفيش عطلة وال حاجة.
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  مرمي بتربم: بس  جدو ا مش ممكن امشي قبل ما ختلص فطارك واديك العالج.

لن سبة للعالج اهو جنيب وهاخده عبدالرءوف سادا أمامها كل منافذ اهلروب: ا  سيت احلمد  خالص شبعت، اما 

لال ما تتحججيش بيا. لال    بنفسي. 

ا يف ترقب: أمرك  زام أمام عيين يوسف اليت تتتبعا مل تر مرمي أمامها سبيل آخر سوى االستجابة لطلب جدها فقالت 
   جدو.

ضت مرغمة لتضع الصينية اليت يف يدها على طاولة صغرية يف احدى زوا احلجرة، وقالت لعبدالرءوف: طب ا  مث 
مش هتأخر عليك، هشوفهم بس وصلوا اليه يف املسرحية واذا كانوا حمتاجني مين حاجة وال ال، وبعدين هاجي على 

  طول، وانت لو احتجت اي حاجة يف غيايب رن اجلرس اللي عندك وام ابراهيم هتطلعلك ا منبهة عليها.

ل مرمي ان تؤديه أمامه رغم صغر سنها وهو يقول مطيعا: حاضر  مرمي، فابتسم عبدالرءوف من دور األم الذي حتاو 
  بس على فكرة  بقا ا خالص كربت وأقدر اعتمد على نفسي كويس اوي.

لال بقا مش عاوز حاجة؟   فطبعت مرمي قبلة سريعة على وجنته: ربنا خيليك ليا ويديك الصحة  حبيب قليب. 

لنفي: مع أ   لف سالمة.فهز عبدالرءوف رأسه 

ال لتتقدمه خبطوة، مث خرج االثنان معا   وأفسح يوسف هلا ا

***  

دئتها: ما خالص بقا  لوال . اللي حصل حصل.   ويف شقة علياء كانت جتلس وهي تستشيط غضبا، و ماهر حياول 

صبعها اىل نفسها بتفاخر: بقا ا علياء القوصي ييجي عليا اليوم اللي يرفض ين فيه واحد زي يوسف علياء وهي تشري 

  جالل، ال وعشان مني؟ عشان بنت مفعوصة ال راحت وال جات.

  ماهر بعقالنية: ما تنساش بردو ان البنت اللي انيت بتقويل عليها دي تبقا مراته.

  علياء:  طب وديين ليكون طالقهم على ايدي وقريب اوي كمان، وبكرة تشوف  سي يوسف.
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  عندي ليحصل، بس كل حاجة هتيجي يف وقتها. ماهر: هيحصل  علياء. وغالوتك

فنهضت علياء فجأة وقالت وهي التزال تشتعل غضبا: ا هاين عليا أروح للي امسها مرمي دي دلوقت واديلها الكارت 

  امليموري اللي معا .

اللي احنا  ماهر حمذرا: ال اوعي، دة مش وقته، الكارت دة لو ظهر يف ميعاد غري ميعاده مش هيكون ليه التأثري
  عاوزينه.

علياء صائحة: ما كمان مش قادرة اقف كدة واتفرج وا ساكتة، وكل ما افتكر شكله وهو بريفضين احس بنار قايده 
، ومش هيطفيها اال ملا انتقم لكراميت.   جوا

  ماهر: استين بس ملا  يرجع من السفر، ونتفق على كل حاجة.

ك هريجع امىت؟   علياء: طب و

  ر: كلها اسبوع كتري وخيلص الصفقة اللي معاه ويرجع على طول. وبعدها بقا نبتدي اللعب اللي على اصوله.ماه

  علياء: طب وا نصييب كام من الصفقة اجلديدة دي؟

روح قليب، وكل اللي تؤمري بيه هتاخديه. بس انيت  ماهر وهو ميسك يدها ليجلسها جبواره وهو يبتسم: ا كلي ليكي 
.شدي حيل   ك معا

  علياء: من غري ما تقول، وهو فيه حد بردو بيكره املكسب؟

وي تتجوز مرمي دي بعد ما تطلق من  مث ادارت جسمها على غفله لتنظر اليه متسائلة: اال قويل صحيح، انت حقيقي 
  يوسف؟

  ماهر: طبعا، امال ا بعمل كل دة ليه؟

  ه خملياكم انتو كلكم بتجروا وراها؟علياء بتذمر: ا مش عارفة البنت دي عاملة فيكم اي
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ماهر مبتسما خببث: عاملة فينا كتري، كفاية مرياثها من ثروة جدي عبد الرءوف الكامل، عرفيت بقا احنا بنجري وراها 

  ليه؟

  علياء بتشكك: يعين انت قصدك ان يوسف متمسك بيها عشان طمعان يف نصيبها من املرياث؟

دة  كل هو السوق كله لوحده ماهر بثقة: طبعا  بنيت، ز اخلري خريين. هو عاوز يضم شركة عبدالرءوف لشركته و
  بدون اي منازع. وكمان كفاية التسجيل اللي معاكي هو أفضل دليل على صحة كالمي. امال انيت كنيت فاكرة ايه؟

ا حتدث نفسها و لكن بصوت مسموع: مش عارفة، بس لو صحيح يوسف زي مان ت بتقول  علياء بصوت سارح وكأ
ين غري يوسف اللي اعرفه. زي ما يكون اتبدل متاما.   كدة يبقا ليه عمل معا اللي عمله امبارح؟ وكأنه كان واحد 

  

  

***  
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  : التاسع عشر  الفصل

  *رجل بكل األمزجة*

           

  "فشلت مجيع حماواليت

  يف أن أفسر موقفي

  فشلت مجيع حماواليت

  مازلت تتهمينين

  املزاج ، ونرجسيكأين هوائي 

  يف مجيع تصرفايت

  مازلت تعتربينين

  كقطار نصف الليل .. أنسى دائما

  أمساء ركايب ، ووجه زائرايت

  فهواي غيب

  والنساء لدي حمض مصادفات

  مازلت تعتقدين .. أن رسائلي

  عمل روائي .. واشعاري
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  شريط مغامرات

نين استعمل امجل صاحبايت   و

  جسرًا إىل جمدي .. وجمد مؤلفايت

  مازليت حتتجني أين ال احبك

ت"   كالنساء األخر

  نزار قباين.............                                                                          

  

***  

نه قد أخطأ، ولكنه مل يفعل ذلك إال إلغاظت لفعل يعرتف  ، حسنا فهو  ها كان كاألسد اجلريح يزرع مكتبه ذها وإ

ذا  رد أن يرى ماذا يكمن خلف هذا القناع اجلليدي الذي ترتديه؟ ولكنه مل يتصور أن يفلت الزمام من يده  فقط، 
الشكل، فلقد استطاعت أن جترحه دون أن تدري، هي املرأة الوحيدة اليت استطاع كالمها أن يغزو قلبه بتلك الطريقة 

ا، ولكن مع مرمي كان األمر خمتلفا متاما، العنيفة، فلقد تدرب كثريا على غرية النساء ح س  ىت اكتسب منها مناعة ال 

خليانة، ولكنه قرر يوسف ان يكون صرحيا مع نفسه أكثر من  امها املبطن له  وقد حاول أن يعزي ذلك األمر اىل ا
تم اال بكر  ا مل  ن ما ازعجه هو علمه  امتها ووضعها االجتماعي ذلك، لذا لقد اعرتف وان كان امام نفسه فقط 

وكأنه ألول مرة يف حياته خيسر نزاال مع امرأة ، ولكنها لن تكون النهاية  ابنة الكامل. فهي جولة واحدة من جوالت 
نين سأكون فيها الرابح بال منازع.   عدة أعدك 

أن يويل كل اهتمامه مسع طرقات على الباب، أعادته اىل الواقع، فجلس على كرسيه خلف املكتب وقد عقد العزم 

  لعمله: ادخل.

  فدخلت السكرترية مي ومتسك بيدها ورقة لفتت انتباه يوسف، فرفع نظرة عينيه اىل مي بتساؤال: فيه ايه  مي؟



 

  

214 

 

 غريبة يف عاملك  

 

  قدمت مي له الورقة وهي تقول: دة فاكس حلضرتك لسة واصل حاال من لبنان.

  بيلي فنجان قهوة.أخذ منها الفاكس. وقال هلا: طب روحي انيت دلوقت  مي واطل

  مي: امرك  فندم.

وبعد ان خرجت السكرترية ، القى نظرة اىل الفاكس يقرأه، وما ان انتهى وضعه أمامه على املكتب وهو يقول حمد 
ترى بتخطط اليه  كمال؟   نفسه: 

***  

ا ازاي ما كنش جلست مرمي على أحد الكراسي جبوار سرير جدها تسيطر عليها دهشتها وهي تسأل: ممرضة؟! بس 

ملوضوع دة قبل كدة.   عندي خرب 

مسا: ا كمان ما كنتش اعرف غري ملا جات هنا بعد ما مشيتوا حبوايل نص ساعة وقالتلي ان الدكتور عزت هو  جدها 

  اللي بعتها بناء على طلب يوسف جوزك.

ذا  مور اجلميع  لرغم من ففكرت مرمي حمتارة يف أمر ذلك الرجل. فكيف له أن يهتم  الشكل يف وقت واحد؟ و
خالفهما مساء أمس، وكذلك الصمت الرهيب الذي غرقا فيه خالل توصيله هلا بسيارته يف هذا الصباح، اال انه مل 

لنسبة هلا لغزا كبريا يصعب عليها حله.  ا. لقد أصبح يشكل  ينَس أمر جدها، وقام بتدبري ممرضة لتهتم بشئونه يف غيا
اليت كانت تفكر فيه رأته وكأنه يتجسد من أفكارها اىل الواقع يسد فتحة الباب جبسمه العريض فارع ويف تلك اللحظة 

الطول، ومل تتأكد من انه حقيقة اال عندما مسعت صوته يقول موجها حديثه جلدها وهو يتقدم اىل الداخل بلهجته املرحة 
واضح ان صحتك احتسنت اول ما شفت املمرضة  اليت أصبحت واثقة من أنه يستخدمها مع اجلميع سواها:عال عال،

  اجلديدة.

بتسامة هادئة: هللا جيازيك  يوسف. بس تعاىل هنا، انت ليه اصال ما قولتليش موضوع املمرضة  تزين ثغر عبدالرءوف 

  دي قبل ما تبعتها؟

  ش احسن بردو؟يوسف: ما جتش فرصة، ا لسة اصال مكلم دكتور عزت النهاردة وا يف الشركة.بس بذمتك م
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  فهز عبدالرءوف رأسه: مفيش فايدة فيك.

ب احلجرة املفتوح فاجتهت االنظار لتلك الشابة السمراء ذات الشعر  وانتبه اجلميع لصوت الطرقات اخلفيفة على 

حلزم تلك الصفة ا الناعم ذات اللهجة الوقورة واليت متتاز  اليت  الكستنائي الطويل واملالمح اهلادئة وهي تقول بصو
  تغلب على معظم املمرضات: ميعاد احلقنة  عبدالرءوف بيه.

، ادخلي  رمحة. ذعان: أمري    فقال هلا عبدالرءوف 

بتسامة مداعبة: على  فاقرتبت منه رمحة وأخذت تعد احلقنة، وخالل ذلك وبعد تقييم سريع ملظهرها، قال يوسف 
  ور عزت انه يبعت حد غريك.فكرة  آنسة رمحة، ا شكلي كدة هطلب من دكت

كادت أن تسقط من يدها احلقنة وهي تسأل وقد فاجأها كالمه للغاية: ليه  فندم؟ هو ا صدر مين حاجة غلط ال 

  قدر هللا؟

يوسف: ال، بس وجودك مع عمي فرتة طويلة دة يف حد ذاته خطر، مني عارف؟ مش ممكن يعجبه الوضع ويقرر انه 
ري   يت ا اللي كنت مكانه.يفضل عيان على طول؟ 

لسخط كانت تفيض  فضحك كل من عبدالرءوف ورمحة، اما مرمي فقد ظلت مالحمها جامدة وهي ترمقه بنظرات مليئة 
  مما بداخلها من غضب.

  فقالت رمحة ، وقد عادت اجلدية اىل مالحمها من جديد: طب ممكن لو مسحتوا خترجوا برة بقا؟

لال بينا     مرمي بقينا بنطرد.يوسف: أوك  سيت، 

وعندما خرجا وقد سبقته مرمي اىل غرفتها، وفور دخوله مسعها تقول ساخرة، وهي جتلس أمام املرآة حتاول االنشغال 
ملرة. خد رقمها  بيس من طرحتها حىت ال تبدي اي اهتمام حقيقي: طب ما كنت    بسحب الد

رد ان يتأكد من ان احلديث موجها اليه   : تقصدي مني؟فسأهلا يوسف 

تم بيك.   مرمي: قصدي رمحة اللي انت كنت عايز تعيا مكان جدي عشان هي 
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حاول يوسف مشاكستها قليال: ال ما نسيت أقولك ان دكتور عزت عطاين رقمها عشان كنت هتصل بيها لو 

خرت.   ا

تبتسم ابتسامة صفراء،وقد  يبدو ان هذا الشخص دائما يربز أسوأ ما يف طباعها، ولكنها حاولت ضبط انفعاهلا وهي
وي تتصل بيها  ترى بقا  ستهزاء: طب و انتهت من التخلص من طرحتها وأخذت حترر شعرها الناري وهي تسأله 

  امىت؟

ا يف شكوكها دون حماولة منه لنفيها: أكيد لو احتجناها هنضطر نتصل بيها.   قرر يوسف مسيار

ا وهي ا لتتجه اىل خزانة ثيا تشعر بغضب شديد وحتاول بكل جهدها أال تبدي ذلك وهي تقول  ضت من مكا

  متهكمة: قصدك لو انت احتجتها.

لنسبة له مسليا للغاية وثغره يعلوه االبتسامة وهو يعقد ذراعيه حول صدره بتحدي: معناه ايه كالمك دة؟  فبدا األمر 
  و ترى أقدر اعتربه غرية؟

ا دون هدف لتجنب مواجهته وهي تقول توترت شفتاها وهي ال تدري مبا جتيب، و  لعبث بثيا حتاول ان تشغل نفسها 

  بنربة مرتبكة على غري ما أرادت: غرية؟ من مني؟ وعلى مني أصال؟

رد يوسف بلهجة واثقة دائما ما حسدته عليها ألن ذلك هو ما تفتقره يف معظم مواقفها معه ومن ضمنهم ذلك املوقف 

  حسبان ملا قد ينتج عنه: عليا مثالالذي زجت بنفسها فيه دون أي 

ا دون أن تدري ينطق بتلقائية ليزيد املشكلة تعقيدا: عليك انت؟! ليه؟    فوجدت لسا

ا  وما ان نطقت بتلك الكلمات اليت بدا ان يوسف قد اعتربها جرحا لكرامته ورمبا انقاصا من رجولته لتجده وقد جذ
ومالصقة له وقد كتمت صرختها اليت كادت تنطلق من هول املفاجأة  من ذراعها فجأة بقوة وعنف لتصبح يف مواجته

ا وتكاد تنغرز فيه، مما جعلها تقول له وهي غري  وكذلك األمل الذي شعرت به يغذو ذراعها نتيجة ألصابعه املمسكة 
  واعية متاما: انت جمنون؟
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م متأمال مالحمها بكل دقة وبطء: ال  دوء  فيا وهو يقول   مرمي، ا مش جمنون. ا جوزك ودي احلقيقة فهز رأسه 

  اللي انيت بتحاويل تتجاهليها فياريت بالش تستفذيين عشان ما ختلنيش أعمل حاجة ممكن نندم عليها احنا االتنني.

ا مل تستو  ا ال تقوَ على احلراك إىل جانب أ بتة يف مكا ما هلذه الدرجة املخيفة واليت مل تتوقعها جعلها  عب جزءا  تقار
كبريا من كالمه، ولقد الحظ هو أيضا ذلك فلم يشأ أن يفسد على كل منهما تلك اللحظة الفريدة اليت يشعران فيها 

ما يفصهما عن كل ما حوهلما، ودون أن يشعر رفع يده ليلمس خدها  ما يف عامل خاص  النسجام معا، وقد بدا ا
بعمق دون أدىن مقاومة منها، وعندما طال الصمت بينهما، خرج صوته  بظهر يده يف مداعبة رقيقة وهو ينظر يف عينيها

.........   األجش وهو يقول: مرمي! ا

مل يتم مجلته حيث قطعتها طرقات متواصلة على الباب لتخرجهما من عاملهما وتعيدمها اىل الواقع من جديد لتبتعد مرمي 
ا قد أدركت أخريا ما كان حيدث، مث مسعت ه يتمتم بكلمات سريعة غاضبة استوعبت بعضها وقد فهمت عنه فجأة وكأ

منها أنه يشتم ذلك الطارق يف داخله، وعندما الحظ اصرار هذا الشخص سأل بصوت عال ينم عما يعتمر بداخله من 
  غضب: مني؟

  فجاءمها صوت رمحة ذات النغمة املبحوحة: ا رمحة  فندم.

نه من احملتمل أن يطرد تلك الفتاة ان مل يكن األمر وعندما الحظ تصلب جسمها وهي تنظر اليه بعي نني عاتبتني قرر 
لذات، فذهب ليفتح الباب وحاول أن  الذي جاءت من أجله على قدر كبري من األمهية لتقاطعمها يف تلك اللحظة 

  يبدو صوته لبقا بقدر االمكان: خري  رمحة؟ فيه ايه؟

  عبدالرءوف بيه عاوز حضرتك ومدام مرمي يف اوضته دلوقت.رمحة معتذرة: ا اسفة جدا  فندم، بس 

  يوسف: اوك، روحي انيت، وا هبلغ مرمي ونروحله.

  رمحة: أمرك  فندم.

ورحلت رمحة، مث أغلق يوسف الباب وهو ال يفكر يف شيء سوى كيفية تصليح عالقته بزوجته ليتكرر ذلك التقارب 

  من عبدالرءوف ورمحة.الذي كان بينهما منذ حلظات وقد أفسده كل 
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ويف غرفة عبدالرءوف الذي كان جيلس تقريبا يف سريره ويريح ظهره اىل اخللف عندما دخلت عليه مرمي مسرعة وقد 

  احتضنته بلهفة وتقول: جدو! مالك  حبييب؟

ا حتتمي حبضنه اما من يوسف الذي جاء بعدها على متهل وإما من تلك املشاعر اليت اكتشفتها فجأة  عندما كان وكأ
  حيتضنها يوسف منذ قليل، مشاعر مل تكن تعلم بوجودها من قبل كما مل تعلم أيضا سبب ظهورها اآلن فقط.

تفاجىء عبدالرءوف من تصرفها وابتسم فجأة وهو حياول طمئنتها: فيه ايه  مرمي؟ ا كويس  حبيبيت؟ انيت اللي 

  مالك؟

لطبع ا  حلقيقة، فحاولت ان تراوغ بعض الشيء: ابدا  حبييب، ا  ابتعدت عنه مرمي قليال ولعدم قدر على اخباره 

، اختضيت عليك. خري  حبييب كنت عاوز يف ايه؟   بس ملا رمحة جات وقالتلنا انك عاوز

  تطلع عبدالرءوف اىل يوسف الذي كان يقف بعيدا بعض الشيء: ما تقرب  يوسف. واقف بعيد كدة ليه؟

اختار أن جيلس جبوار مرمي اليت شعر بتشنجها فور ملسته هلا، فقال عبدالرءوف الذي مل تكن ختفى فاقرتب يوسف وقد 
عليه تلك األمور، ولكنه مل يشأ أن يتدخل يف األمور ليس من حق شخص آخر سوى مرمي ويوسف التدخل فيها، 

ابنه احلقيقي، لذا كان حياول بطريقة غري  ولكنها حفيدته وهو ابن أعز أصدقائه، بل كان يعتربه ابنا قد عوضه هللا به عن
لسعادة اليت يتمناها هلما من كل قلبه، و من أجل هذا الغرض قال بلهجة تنم  مباشرة اذابة احلواجز اليت بينهما لينعما 

  عن الرباءة التامة: وهللا  والد أ بدأت أحس اين عبء عليكم........

  عليك  جدو، ازاي تقول كدة.وقبل أن يكمل قاطعته مرمي الئمة: اخص 

. ودة بردو ما يرضيش ربنا  عبدالرءوف: اصلي  بنيت من ساعة ماجيت وقعدت معاكم هنا حسيت اين ربطكم معا

  يعين حابسني نفسكم معا ال بتخرجوا وال بتشموا هوا. غري يدوب بتنزلوا اال للجامعة أو الشغل.

  دو بقا سي جدو؟مرمي مبداعبة: وهو احنا كنا اشتكينالك بر 

أما يوسف الذي يعرفه حق املعرفة فلم تكن لتنطوي عليه تلك احليلة ولكنه قرر أن يلتزم الصمت لريى مالذي يبغيه 

قناع حفيدته بوجهة  لفعل قد جاءت على هواه هو أيضا. فاستمر عبدالرءوف  ا  صديقه من تلك اللعبة واليت بدا ا
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لسة عرسان جداد، ودة حقكم، دة غري ان جوزك اصال مش واخد على احلبسة  نظره:  بنيت ما تنساش بردو انكم

  دي، وفيها ايه يعين ملا خترجوا وتتفسحوا شوية مع بعض؟

  مرمي بدالل: ازاي بس خنرج نتفسح ونسيبك هنا لوحدك  جدو؟

، وكمان معا رمحة وام ابراهيم، وجمرد ساعت ني يعين هتقضوهم برة مش عبدالرءوف:  حبيبيت ا كويس واحلمد 
  هيبقوا مشكلة.

جيل وجودها مع يوسف وحدمها مرة أخرى فأزعنت  ا تريد  لطبع متيل اىل اخلروج ليس لسبب سوى أ كانت مرمي 
  لطلبه دون ابداء اللهفة اليت بداخلها: خالص اللي تشوفه  جدو.

ى فقط مبراقبة تعبريات وجهها املختلفة: وانت  فنظر عبدالرءوف اىل يوسف الذي مل يرفع عينيه عن مرمي بل اكتف

  يوسف، ايه رأيك؟

  يوسف: ا معنديش مانع طاملا مرمي موافقة.

لتليفون ترابيزة يف مطعم هيعجبكم اوي، بس الزم تكونوا هناك الساعة  رتياح: متام، ا حجزتلكم  فتنهد عبدالرءوف 

  سبعة يعين يدوب تلحقوا جتهزوا.

ما عاشقني فابتسم يوسف وه و يضع ذراعا حول مرمي ويضمها اليه بعفوية توحي آلي شخص يرامها للوهلة االويل 
آلخر: شفيت  حبيبيت، يعين عمي ما كنش بياخد رأينا وال حاجة، دة كان خمطط ومرتب وبيبلغنا  مغرم كل منهما 

  عشان ننفذ.

ا وهي تصارع ذلك الشعور   الغريب الذي أصبح يغمرها كلما اقرتبت منه. اغتصبت مرمي ابتسامة لرتد عليه 

***  

لغني، فعميل كيوسف جالل فخر لكل  ذيب  ويف املطعم الذي أخربمها به عبدالرءوف استقبلهما النادل حبفاوة و

مكان يدخله، أرشدمها النادل اىل الطاولة اليت حجزت خصيصا هلما وقد كانت معزولة بعض الشيء يف ركن يبعد قليال 
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ية الطاوالت وتنريه إضاءة خفيفة تضفي عليه مزيدا من اخلصوصية واجلو الرومانسي، وبعد ان اختارا من قائمة عن بق

  الطعام ما يفضالنه وطلبا كوبني من العصري قبل تناول العشاء، تركهما النادل.

طراء: فعال جدو كان عنده حق ملا قال ا عجاب، وقالت  ما    ن املكان هيعجبنا.فنظرت مرمي اىل كل ما حييط 

  يوسف مبتسما: جدك من يوم ما عرفته وهو داميا عنده حق.

  مرمي مشاكسة: طبعا مانت تعرف جدو من زمان.

  فقهقه يوسف بصوت خافت، مث رد عليها ردا أغاظها: تقريبا من قبل مانيت ما تتولدي.

عاوزة توصلي اليه  مرمي؟ عاوزاين  وعندما وجد مالحمها تتبدل ويبدو عليها الغضب فأكمل  بلهجة جادة تقريبا:

ها،  أعرتف اين راجل عجوز؟ ميكن معاكي حق تقريبا، أصل ا طول عمري بسمع ان الواحدة ممكن تتجوز صديق 
  لكن دي أول مرة أشوف واحدة بتتجوز صديق جدها.

  مرمي بلهجة صادقة: اللي زيك  يوسف عمره ما هيعجز.

ة األمل السريعة اليت ظهرت يف عينيه: بس بردو ما تقدريش تنكري فرق السن الكبري يوسف وقد استطاع أن خيفي نظر 
  اللي بيننا.

مرمي: تصدق ان أ عمري ما حسيت بفرق السن دة من يوم ما عرفتك، صحيح ملا جدو كلمين عنك تصورتك راجل  

  كبري وبكرش.

عين زي كل رجال االعمال اللي داميا بنشوفهم يف مث اجتهت عيناها اىل شعره: وشعرك كله أبيض أو ع االقل معظمه، ي

  التليفزيون.

  جعلته يبتسم رغما عنه وهو يقول: ا جبد آسف الين خيبت ظنك وما طلعتش زيهم.

يه بعد  فبادلته مرمي االبتسامة يف حني كان يضع النادل أمامهم العصري، وبعد ان رحل سأل يوسف: قوليلي بقا حسييت 
  ن الصورة اللي كانت يف دماغك؟ما شوفتيين خمتلف ع
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نية امال كبرية ع املوضوع دة،   ا: اتصدمت طبعا ، واتغظت أوي بصراحة الين كنت  مرمي بعد ان ارتشف قليال من كو

كان نفسي االقي فيك اي عيب أقنع بيه جدي عشان اقدر ارفضك، وخصوصا ملا حسيت انك انت كمان كنت 
  واخد عين فكرة معينة مش كويسة.

سف موافقا: فعال، بس أ بردو معذور بعد ما عرفت انك كنيت عايشة حلد فرتة قريبة يف بلد أجنبية هلا عادات يو 

، لكن قوليلي بقا حياتك هناك كانت عاملة ازاي؟    وتقاليد خمتلفة متاما عن عاداتنا وتقاليد

رتاق عاملها بينما ال يسمح هلا هي بذلك، مل يعجبها متاما طريقته يف تغيري املوضوع اىل جانب اصراره دائما على اخ
ايتها بيدها لذا عزمت  ولكنها أحبت تلك اللحظة من املصارحة اليت حتدث بينهما، ومهما حدث فقد قررت اال تضع 

على  ان جتيب سؤاله بكل مصداقية: طبعا حيايت هناك مش كانت سهلة اوي وخصوصا بعد ما ارتديت احلجاب اللي 
  افضاه متاما زي ما كانت رافضة حاجات كتري كنت بعملها و حاجات اكرت كنت مش حبب اعملها.طبعا كانت ماما ر 

  مثال؟ boy friendيوسف: زي ان يكون ليكي 

حراج شديد من صراحته املفاجئة هلا حيث بدا وكأنه يقرأ أفكارها: اه، كانت اوقات تتضايق ملا تالقيين  شعرت مرمي 
  مش هي لوحدها كل زمايلي كانوا بيعتربوين شاذة. برفض صداقة االوالد، احلقيقة

ا عليه وعندما رأت بعض العبوس على وجهه سألته حبذر: هو ا قولت  مث نظرت اليه بطرف عينيها لرتى وقع كلما

  حاجة زعلتك؟

  فأضاءت االبتسامة وجهه وهو جييب: تفتكري اين ممكن ازعل وا بسمع اين أول راجل يف حياة مرايت؟

لنسبة لتارخيك النسائي دة خيليين أشك. فأفلت ا دون أن تدري:    لسا

دوء:  ز فيه شعرة واحدة وهو يقول  ا مل  وضعت يدها على فمها وهي ال تدري ملا تفوهت بتلك الكلمات اليت بدا ا

بعض  شويف  مرمي، ا مش هضحك عليكي واقولك اين كنت عايش قبلك حياة الرهبان يعين، صحيح مر حبيايت
لشكل اللي الصحافة بتتكلم عنه.   الستات بس مش 

ي شكل؟   مرمي: أمال 
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ا يف ظروف أخرى، ولكنها وجدته يتلقى سؤاهلا بصدر رحب: يعين  ا بكلمات مل تكن لتنطق  للمرة الثانية يفلت لسا

يين وبينهم املصلحة يف ا عمري ماكنت دون جوان زي ما بيقولوا، الن كل الستات اللي كنت أعرفهم كانت بتجمع ب
  االول ويف االخر ومها كانوا عارفني كدة كويس.

  مرمي: حىت علياء؟

لذات؟   يوسف: وامشعنا علياء 

حاولت مرمي أن تركز انتباهها على كوب العصري بيدها حىت ال يزيد توترها وهي تقول: يعين ، ميكن عشان هي دي 
  قتك بيها لسة مستمرة حلد دلوقت.الوحيدة اللي اتعرفت عليها، وواضح كمان ان عال

احتضن يوسف بكفه يدها اليت ترتكز على الطاولة، مث وضع أصابع اليد األخرى حتت ذقنها لريفع وجهها اليه برفق 

وهو يهمس اليها تقريبا: لو كنيت تقصدي الليلة اللي وصلتها فيها فهتصدقيين لو قولتلك اين دخلتها شقتها ومشيت 
  على طول؟

  ايه اللي أخرك كل دة؟ مرمي: أمال

يوسف: كان فيه كمني يف الطريق وطبعا ما كنش ينفع أكسره عشان ارجع بدري واجتنب االستجواب اللي كان يف 
  انتظاري... ايه؟ مصدقاين وال ال؟

بتسمة أسرته، ولكنه عاد  كيف هلا أن تكذبه ونظرات الصدق تشع من عينيه وخترتق قلبها؟ لذا أومأت برأسها موافقة 

  اىل وضعه الطبيعي عندما ملح النادل يقرتب منهما حامال أطباق العشاء إىل أن انتهى من وضعه أمامهما على الطاولة.

لشوكة والسكينة مستعدا لتناول طعامه ويقول: على فكرة  مرمي االكل يف املطعم دة لذيذ جدا،  وأمسك يوسف 
  يعين حىت لو مكنتيش جعانه، فرحيته نفسها هتجوعك.

  مرمي مازحة وهي تتناول بدورها الشوكة والسكينة: يعين املفروض اين أمشه االول قبل ما اكل؟
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ا يف هذا املكان وقد ذابت معظم  فتبسم يوسف مبرح ظاهر، وكان كل منهما يسعد بتلك اللحظات اليت يقضيا

السؤال سريعة جدا عندما مسعا احلواجز اليت بينهما، ولكن اىل مىت سيستمر ذلك الصفاء؟ جاءت االجابة على هذا 
  صو ذكور مهذ يقول: مساء اخلري.

  تطلعت أنظارمها اىل صاحب هذا الصوت، فهتفت مرمي بصوت خافت من دهشتها: أستاذ خالد؟

  أما يوسف فبعد أن ألقى نظرة سريعة اىل تعابري وجهها نظر اىل خالد وقال بطريقة لبقة: مساء النور. أي خدمة؟

ا مشت خالد وقد أر  بكه هذا االستقبال الغري مرحب على االطالق: ال أبد، ا بس حبيت أطمن على مدام مرمي، ال
النهاردة وكان شكلها تعبان شوية، وملا شفتها قصدي شفتكم هنا يف املطعم قولت أسلم عليكم، وا اسف لو كنت 

  تسببت يف أي ازعاج.

  وكان سؤال يوسف الصريح: مني حضرتك؟

مهمة التعارف وهي تشعر بنظرات يوسف احلادة مصوبة اىل كل منهما: أستاذ خالد صالح معيد يف كلية  فتولت مرمي
  إعالم وهو البطل ادام حياة يف املسرحية اللي بنحضرهلا.

  مث أشارت إىل يوسف: يوسف جالل جوزي، رجل أعمال.

بتسامة واسعة: أكيد طبعا يوسف بيه غين عن ال   تعريف.فمد خالد يده ملصافحته 

.   فصافحه يوسف بربود: تشرفنا  استاذ خالد. اتفضل اتعشى معا

رفض خالد عرضه بتهذيب وهو يشري إىل طاولة تبعد عنهما قليال وجتلس عليها شابة تقريبا تقريبا أكرب من مرمي بسنتني 

نية ان شاء هللا، ومعلش بقا أستأذن عشان معا أخ يت، وألف سالمة عليكي أو ثالث: متشكر أوي  فندم ومرة 
ريت بقا نشوفك بكرة يف الربوفا ان شاء هللا، عن اذنكم.   للمرة التانية  مدام مرمي. و

هتة وامياءة بسيطة من رأسها وهي تتوقع استجوا من زوجها فور رحيله، ولكن عكس ما  بتسامة  اكتفت مرمي 

ظات اليت عاشاها سو قبل ظهور خالد املفاجىء، توقعت فلم يعلق يوسف بشيء ولكن قد اختفى سحر تلك اللح
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ا قد فقدت  وقد أكمل يوسف تناول وجبته بصمت أما هي فقد أجربت نفسها على تناول القليل من الطعام حيث أ

  شهيتها ومل تعلم ما السبب؟

ا خبطوات واسعة فيما يشبه العدو فقد شعرت بغضب مك بوت بداخله حباجة عادا اىل الفيال وقد سبقته مرمي اىل حجر
ا حيث أغلق الباب خلفه بعنف وجاءها صوته اهلادر  ا، ولقد صدقت تكهنا اىل من يشعل فتيله، وسرعان ما حلق 

يسأهلا:امسعي  مرمي ا استنيت حلد ما نرجع بيتنا بس عشان ما اعملش مشاكل يف مكان عام، بس دة مش معناه اين 
لظبط؟ موافق على اللي حصل. فممكن تقوليلي   بقا مني خالد صالح دة وايه عالقتك بيه 

امه غري الصريح، وردت بعنف  لغضب يتسلل اليها بسبب ا َ مل يعلق على االمر يف حينه، فشعرت  اآلن فهمت ملِ

لظبط يف املطعم هو معيد يف   ئرة لكرامتها: عالقة ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ أستاذ خالد دة زي ما قولتلك 
  ية اعالم وبطل املسرحية اللي ا بصمم الديكور بتاعها.كل

دأ ثورته بعد ولكن قد اخنفضت نربة صوته قليال: ودة بقا يديله احلق انه أول ما يشوفك يف مكان ييجي يسلم  مل 
  عليكي؟

ذنت منهم مرمي: ال طبعا مش للدرجة، هي كل احلكاية اين النهاردة واحنا شغالني حسيت اين تعبانة شوية، فاستأ

وروحت بدري ، عشان كدة هو أول ما شافين يف املطعم كان من الذوق طبعا انه ييجي ويطمن عليا. وأفتكر انه لو  
. ودة أكرب دليل على حسن نيته. وبعدين املوضوع ما كنش  نية ما كنش جه وهو شايفك قاعد معا كانت نيته حاجة 

  يستاهل كل اللي انت عملته دة.

رد  ا بشكل خميف: ماشي  مرمي، بس امسعي آخر الكالم بقا، أ مش عاوز أمسع انك اتكلميت مع خرج صوته 
نية. مفهوم؟   الشخص دة مرة 

سي أصال اننا بنشتغل مع بعض يف مكان واحد؟ يعين الطبيعي انه ممكن يكلمين وأكيد هرد  مرمي: يعين ايه بقا؟ انت 
  عليه.

  رحية دي خالص.يوسف بلهجة حامسة: يبقا تسييب املس
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ا، لذا مل تستطع اخفاء غضبها: يعين ايه  ا مل تتوقع منه هذا التحكم املفرط يف حيا مل تصدق مرمي ما مسعته أذنيها، بل ا

  بقا؟ انت اصال مش ليك احلق انك تطلب مين حاجة زي كدة.

  يوسف: اظاهر  مرمي اين الزم أفكرك كل شوية انك مرايت وليا كل احلقوق عليكي.

  مرمي بتحٍد ظاهر: وان رفضت؟

يوسف وقد رفض اهلزمية  بعنف وهو يرد هلا التحدي بنظرة جليدية: انيت أذكى من انك تعانديين  مرمي. واللي قولت 

رادتك أو غصب عنك.   عليه هو اللي هيحصل 

لفعل يستطيع ارغامها على كل ما يريده فهو من ذلك النوع الذي  نه  ال يقبل التحدي وهذا ما كانت مرمي على يقني 
هلزمية بسهولة فقالت:  يقر به بعض رجال األعمال الذين يوقعهم حظهم يف التعامل معه. ولكنها مثله ترفض االعرتاف 

وي حتبسين مثال؟   يعين ايه بقا؟ 

  يوسف: لو دي كانت الوسيلة الوحيدة قدامي مش هرتدد اين اعملها  مرمي.

  الشديد ودخل حجرته. مث تركها يف حالة من الذهول

قاسي، عنيف، مهجي، تلك هي األلفاظ اليت أطلقتها عليه من خالل ذلك املوقف وقد ندمت على اللحظات القليلة 

للطف واحلنان والسحر.   اليت كانت تصفه فيها 

***  

يا للخروج وذات صباح، جلس كل من وليد وحياة أمام مائدة الطعام لتناول وجبة الفطار، وقد كان وليد يرتدي ث

  استعدادا ملغادرة املنزل، فبدت حياة مرتددة قليال وهي تقول: وليد.

ال على االطالق، فاستمرت وقد شعرت بثقتها تتزعزع بسبب جتاهله املتعمد هلا:  مل يرد عليها وليد، بل انه مل يلق هلا 
ل للربوفات وبتقول اننا كدة مش هنقدر ا كنت عاوزة اروح الكلية النهاردة. البت سلمى عمالة تزن عليا عشان انز 

  نقدم املسرحية يف ميعادها.



 

  

226 

 

 غريبة يف عاملك  

 

نه قد مسع حديثها،  مث صمتت قليال لرتى ردة فعله، ولكنه مل يرفع نظره عن الطبق الذي أمامه، بل مل يبد عليه اطالقا 

  فحاولت أن تعيد ما قالته مرة أخرى بنربة أعلى: وليد، ا بقولك...........

  اهلاديء: ا مسعت كويس اللي انيت قولتيه، ع العموم معنديش مانع بشرط انك ترجعي بدري. قاطعها صوته

ذعان: حاضر.   حياة 

ا أفضل من جتاهله: هتنزيل امىت؟ ردة اال ا   وليد وقد بدأ ينظر اليها وان كانت نظراته التزال 

  عليا. حياة: بعد مانت ماتنزل على طول هغري هدومي وأتصل مبرمي عشان تعدي

فقال وليد بلهجة آمرة أكثر منها اقرتاح: وليه ختلي مرمي تقطع املسافة دي كلها هلنا وبعدين تروح اجلامعة؟ ا بقول ان 

  من االفضل اين أوصلك يف طريقي، وتقدري تدخلي تغريي هدومك عقبال ما اخلص فطار.

  ى مواعيد الشغل.حياة: بس انت كدة ممكن تتأخر. وانت قولتلي انك مش بتحب تتأخر عل

  وليد بغموض: ال، النهاردة الوضع اختلف، الين مش هروح الشغل كموظف.

  حياة مستوضحة: يعين ايه؟

لال بقا عشان انيت ما تتأخريش.   وليد: هتعريف بعدين، 

م القليلة اليت قضتها معه حتت سقف واحد وقد ظل خال هلا مل تنزعج من هلجته األمرة فلقد اعتادت عليها خالل اال
ا وخبت نفسها كثريا على سذاجتها اليت جعلتها تعتقد أنه من املمكن أن  ردا متحفظا قاسيا يف معظم األوقات، كما ا

يشركها يف أمر يتعلق به، فهي ليس هلا احلق متاما يف التدخل يف شئون حياته أما هو فله احلق كل احلق يف التحكم يف  
ا.   كل حيا

  

***  
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  : العشرون الفصل

  ودة املاضي**ع

دخل وليد مكتب أخية الذي كان جيلس على كرسيه يطالع بعض االوراق، فلفت وليد انتباهه مازحا: مش حمتاج أي 
  مساعدة وال قررت انك خالص هتستغىن عن خدمايت؟

يه، فهب يوسف واقفا مظهرا مدى سعادته برؤية أخيه الصغري وتقدم حنوه يدفعه الشوق واحلنني فاحتا ذراعيه: وليد ب

  مش معقول؟! وحشتين  غايل.

لفعل يشتاق اىل حضن أخيه كثريا ولكنه فضل العتاب بلهجة مرحة وهو يدفعه بعيدا عنه  فبادله وليد العناق وقد كان 
  بلطف:  عم اوعى كدة. دة انت حىت ما كلفتش خاطرك واتصلت تسأل عليا ولو مرة واحدة.

بطنة بروح الفكاهة: معلش بقا  صاحيب أصلي خفت ع الرصيد وانت ظهرت اجلدية على وجه يوسف ولكنها كانت م
  عارف بقا اخوك كارت مش خط.

  وليد حمذرا: يوسف! انت هتعملهم عليا وال ايه؟ ا بتكلم جبد.

بين؟ انت نسيت؟ انت عريس واكيد ما كنتش فاضي للكالم دة. دة غري مراتك اللي ممكن  يوسف: اتصل بيك فني 

  تتربى مين، اال قويل صحيح ، هي عاملة ايه؟ساعتها ختليك 

  مث غمز له بنظرة خاصة وهو يدفعه بكتفه قليال: وانت عامل ايه معاها؟

 ، ورغم انه كان قد أعد بعض الردود اخلاصة لتلك االسئلة اال انه شعر ببعض التوتر يف صوته وهو جييب: احلمد 

  احنا خبري.

لطبع فهو يستطيع أن خيدع اجلميع  بتسامته الكاذبة وسعادته الزائفة إال شخصا واحدا وهو يوسف جالل الذي مل و

تنطلي عليه تلك احليلة، ولكنه قرر أال يتدخل يف األمر اال اذا طُلب منه ذلك. فألقى نظرة سريعة اىل ساعة يده، 
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جلدية وهو يقول بصوت أراده أن يكون صارما: طيب قويل بقا انت ايه اللي  اخرك؟ وال اجلواز علمك واكتسى وجهه 

  الكسل؟

  وليد وهو ميسك بيد أخيه ليجلسه جبواره: طب تعاىل بس اقعد عشان ا عاوزة اكلمك يف موضوع مهم.

  يوسف وهو جيلس جبوار أخيه: دة انت مش جاي عشان الشغل بقا.

  وليد: ما هو املوضوع اللي ا هكلمك فيه دة هو موضوع شغل بردو.

دة يف املرتب طبعا بقا  سيدي مانت بقيت رب اسرة. ع العموم اطمن ا عملت  يوسف مازحا: شكلك كدة عاوز ز

  حساب املوضوع دة.

  وليد جادا: ال  يوسف، ا كنت عاوز أستقيل من الشغل.

  يوسف مندهشا: تستقيل! ازاي يعين؟ طب ليه؟

  وليد: ما  عم يوسف مش هفضل حابس نفسي يف وظيفة ومرتب طول العمر.

ما عرضت عليك متسك معا االدارة وانت كنت داميا برتفض. ع العموم  يوسف: مانت اللي كنت عاوز كدة. ما 

بين.   احنا لسة فيها، والشركة شركتك زي ما هي شركيت ودة حقك 

نية، بصراحة كدة ا عاوز افتح شركة لوحدي، وكنت  جاي وليد:  يوسف انت فهمتين غلط. ا بفكر يف حاجة 

  أخد رأيك يف املوضوع.

  يوسف بعد حلظات من التفكري: تشتغل لوحدك؟!اممممممم، انت فكرت كويس يف املوضوع دة؟

  وليد: مانت عارف  يوسف اين بفكر فيه من زمان.

  يوسف: اه بس ما كنتش عارف انه هيحصل بسرعة كدة.

  وليد ببعض االحباط: لو انت عاوزين اجله مفيش مشكلة.
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  على كتفه بتشجيع: ال  صاحيب، اعمل انت بس دراسة جدوى وشوف هتبدأ امىت؟فربت يوسف 

وي ان شاء هللا أبدأ يف  وليد حبماس زائد: ا اليومني اللي فاتوا دول كنت بعمل دراسة اجلدوى وخلصتها تقريبا و

  أقرب وقت.

  يوسف مداعبا: عملت دراسة اجلدوى يف اليوم اللي فاتوا؟ 

لشكل دة؟!مث أكمل ساخرا: و    هي العروسة فتحت نفسك ع الشغل 

أدرك وليد اخلطأ الذي أوقع نفسه فيه، وقد الم نفسه كثريا على ذلك فهو يعلم جيدا أن أخيه ال يفوته شاردة أو 

واردة، لذا حاول تدارك األمر سريعا فاغتصب ابتسامة وهو يقول: وبعدين معاك  يوسف. انت مفيش كلمة بتعدي 
  غري ما تعلق عليها؟ عليك أبدا من

ا اول مرة تكدب عليا فيها  صاحيب.   يوسف جبدية ونظرات معاتبة:: دة ال

  بدا ان وليد مل يدرك ما يقصده أخوه فسأله مستوضحا: وا كنت كدبت عليك يف ايه  يوسف؟

  يوسف بنظرة خاصة: يعين انت مش عارف؟

يل.وليد بصدق: ال مش عارف، طب قويل انت ميكن أكون مش    واخد 

حيته قليال و وقرر أن يكون سؤاله مباشرا بدال من تلك املراوغة العقيمة اليت مل يعتادها مع اخيه: انت  فأمال يوسف 

  ليه ملا سألتك قبل جوازك اذا كان فيه حاجة حصلت بينك وبني حياة أنكرت؟

  ز.وليد: الن دي هي احلقيقة، ما كنش فيه حاجة حصلت بيين وبينها قبل اجلوا

مل: وال بعد اجلوز.   مث أكمل يقول لنفسه 

ذا الرد، بل انه مل يقتنع به على االطالق لذا أكمل استجوابه: أمال ليه كان كل اللي حصل  بدا ان يوسف مل يكتِف 

  دة يف ليلة الدخلة؟ انت عارف لو كان أهلها صمموا ع اللي مها عاوزينه ما كنش حد هيقدر مينعهم وال ا شخصيا.
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وي تتجوزها من البداية يبقا ليه تستعجل وا متأل صوته بنربات العتاب واللوم وهو يستطرد: ليه  وليد؟ مادام كنت 

  وحتط نفسك يف موضع شبهة؟

ا امللح الذي وُضع على جراحه ليزيد من  ، أو كأ رد ميزقه إر ا سكني  ن كل كلمة يقوهلا يوسف وكأ شعر وليد 
ام يف عينيه فاندمع مدافعا عن نفسه بصوت أجش: هتصدقين  يوسف آالمه، والنه مل يستط ع أن يتحمل نظرات اال

  لو قولتلك اين بريء م التهمة دي؟ واين وهللا ما ملست حياة قبل اجلواز؟

  يوسف: امال مني؟

وك الكبري صدمه السؤال ومل يستطع ان يرد عليه، فقال يوسف ليستحثه على الكالم: شوف  وليد، ا مش بس أخ

دة ا كمان اللي مربيك، يعين ا ادرى واحد بيك، وانت من ساعة ما قررت انك تتجوز حياة وا شاكك ان فيك 
ل. وليد! انت  حاجة غلط، ميكن صحيح تكون بتحبها بس ا ما شفتش يف عنيك فرحة العاشق الوهلان اللي صرب و

  بقت من مسعتك وا هقدر أحافظ ع االتنني. أخوية، وحياة بقت خالص مراتك، يعين مسعتها عندي

مل جيد وليد مفر من الرد على أخيه الذي لن يهدأ اال اذا علم احلقيقة كاملة كما انه كان يف حاجة اللى دعم أخيه يف 
  هذا الشأن.

رف فاستجمع كل شجاعته وهو يقول: ا هقولك على كل حاجة  يوسف الين جبد بقيت حمتاجلك اوي وما بقتش عا

  اعمل ايه وال اتصرف ازاي؟

  يوسف: قول وا سامعك.

الضافة اىل ما علمه من مرمي اىل ان انتهى وهو يقول بتنهيدة كبرية  وأخذ وليد يسرد على أخيه كل قصته مع حياة 

  تدل على ما يعانيه من امل و حرية: هو دة كل اللي حصل.

ن هم صعب على أي انسان ان يتحمله، فسأله بثبات وقد تعاطف يوسف مع أخيه وهو يتخيل ما حيمله على عاتقه م
وي على ايه؟   قرر التزام املوضوعية يف تعامله مع هذا األمر: و

  وليد: مش عارف.
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يوسف: أهم حاجة انك تكون واثق ان مراتك ضحية وماهلاش أي ذنب يف اللي حصل، والزم تتصرف معاها ع 

  خالصاالساس دة. وتعيش حياتك بقا. دي بقت مراتك 

  فأومأ وليد برأسه قليال وهو يقول بغموض: ان شاء هللا.

نية ومش عاوز تقوهلا.   يوسف بتشكك: مش عارف ليه حاسس ان يف دماغك حاجة 

  وليد بتأكيد: بصراحة كدة اه، ا كنت حمتاج مساعدتك يف حاجة كدة هتوفر عليا كتري.

  يوسف: حاجة ايه؟

 دلوقت اين افتح الشركة االول وبعد دراسة اجلدوى فاتضح اين هحتاج ع هقولك بس مش دلوقت، ا كل اللي يهمين

االقل مخسة مليون جنيه كبداية، عشان كدة فا كنت عاوزك تشرتي نصييب يف الشركة و لو مش فيه سيولة كافية 
قي املبلغ على دفعات. او زي ما حتب   .تغطي نصييب فممكن تديين اخلمسة مليون دلوقت وبعدين تديلي 

  فسأله يوسف بعيون غاضبة: انت عاوز تنفصل عين لألبد بقا.

  فسارع وليد اىل النفي: ال طبعا ا ما كنش قصدي كدة، ا بس كنت...........

فقاطعه يوسف حبسم: خالص  وليد، بس ا عاوز اقولك حاجة مهمة الزم حتطها حلقة يف ودنك، احنا ما ينفعش 
ء وحمدش هيقدر يتغلب علينا، لكن لو كل  ننفصل عن بعض الننا ملناش غري بعض، وطول ماحنا سوى هنبقا أقو

ين انه يكسر شوكتنا، فامهين  صاحيب؟   واحد فينا مشي يف سكة لوحده فهيبقا سهل أوي الي راجل اعمال 

ذعان: فامهك  يوسف.   وليد 

ين هتحتاجه قويل عليه من  يوسف:اوك، يبقا من بكرة ان شاء هللا هتالقي املبلغ موجود يف حسابك لبنك، واي مبلغ 

  غري ما ترتدد، فيه حاجة كمان كنت عاوز أطلبها منك.

    وليد: ايه؟
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يوسف: ا عاوز الشركة بتاعتك تكون قريبة من هنا، عشان خرب زي دة ممكن يهز السوق ويعرفوا ان حجم تعاملتنا  

  كرب.

  ينفع؟وليد: مفيش اي مشكلة بس فني املكان اللي ممكن 

يوسف: فيه فيلال قريبة من هنا صاحبها عارضها للبيع حبوايل مليون ونص تقدر تشرتيها وبشوية ديكور بسيط ممكن 
  تتحول لشركة.

  وليد: متام أوي كدة ودة ممكن يوفريل يف التكاليف كمان. دة غري ان املوقع هنا ممتاز.

  . يوسف: اوك، يبقا من بكرة ان شاء هللا هتصل بصاحب الفيلال

  وليد حبماس: وليه من بكرة  عم يوسف، ما خري الرب عاجله ونروح النهاردة.

  يوسف موافقا: أوك، ا هخلي مي جتيبلي رقمه وهتصل بيه وأحدد معاه ميعاد.

جلديد.   وليد: اوك  صاحيب، ويبقا اتصل بيا وبلغين 

ريت تنفذه.   يوسف: ان شاء هللا. وفيه طلب كمان 

  عينيا  كبري.وليد: طلب ايه؟ 

ين ممكن  لشركة هنا حلد ما ختلص اجراءات شركتك او ع االقل حلد ما نالقي حد  يوسف: انت هتفضل يف مركزك 
  يقوم بشغلك.

  وليد: طبعا  يوسف من غري ما تقول.

بتسامة عريضة وهو ميد يده اىل وليد: يبقا اتفقنا  صاحيب.   يوسف 

رب داميا ما خنتلف.فصافحه وليد حبرارة كعالمة لالت   فاق: احنا عمر ما اختلفنا  كبري، و

***  
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حلفاوة والرتحاب سألتها هالة مبشاكسة: بس ايه دة؟ دة انيت طلعيت جبارة على كدة، ازاي  بعد ان استقبلها اجلميع 

لت يوم جواز.   قدريت تقنعي جوزك انك تنزيل 

بتسامة مزيفة وهي ختفي مدى االمل الذي ي عتصر به قلبها: ال، ماهو ا ووليد كنا متفقني على كدة من االول. حياة 
  وهو كمان نزل الشغل من النهاردة.

م اللي فاتت. لال بقا  حياة وبالش تضييع وقت اكرت من كدة، كفاية اال   سلمى بصرامة: طب 

نصياع الوامر صديقتها املخرجة: اوك وأ جاهزة.   حياة 

  امال فني البنت مرمي؟ وكمان استاذ خالد مش ظاهر ليه؟ مث تلفتت حوهلا وسألت:

ا  سلمى: استاذ خالد استأذن انه هيتأخر النهاردة يعين شوية كدة وهييجي ان شاء هللا، اما مرمي فاتصلت بيا وقالتلي ا
ا طلبت مين اين امسحلها تنفذ الشغل املطلوب منها يف البيت. وابقا اروحله ا عشان مش هتقدر تيجي دة غري ا

  اشوفه.

  حياة مندهشة: غريبة اوي! وما قالتش ايه السبب؟

ا ما كنتش حابة تقول اي حاجة، عشان كدة مش رضيت اضغط عليها  سلمى: حاولت اين افهم منها لكن واضح ا

  ووافقت على اقرتاحها.

  فهم منها ايه اللي بيحصل.حياة: واضح ان االمر ما يطمنش. ع العموم بعد ما خنلص هبقا اعدي عليها ان شاء هللا وا

سلمى: اوك، ويبقا طمنينا بردو اصلها تعبت شوية امبارح وميكن دة السبب اللي خالها ما عرفتش تيجي، وقوليلها ان 

  شاء هللا اين هعدي عليها بكرة.

ا: السالم عليكن ورمحة هللا وبركاته.   وهنا دخل خالد ملقيا التحية بلهجة مرحة ومشددا على كل كلمة 

  رد اجلميع: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.ف

  مث وجه كالمه اىل سلمى: اوال ا اسف ع التأخري.
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  سلمى: مفيش داعي لالعتذار، حصل خري

ا جات متأخرة شوية. نيا، محدهللا ع السالمة  مدام حياة، والف مربوك ولو ا ظرا جتاه حياة: و   وأكمل 

بتسامة هادئة: هللا يبار    ك فيك.حياة 

ملشاهد اللي فيها  سلمى موجهة اوامرها للجميع: اوك. مبا اننا اكتملنا دلوقت فنقدر بقا نبدأ شغلنا، احنا هنبدأ االول 
  حياة عشان نعوض اللي فات.

  فسأل خالد بعد ان أجال بنظره يف القاعة: امال فني مرمي؟

ا لسة تعبان ا مش هتيجي، اظاهر كدة ا   ة.سلمى: اتصلت وقالت ا

ا بسبب املوقف بتاع امبارح؟   فقال خالد يف نفسه خمفيا دهشته امام اجلميع: معقول يكون غيا

***  

ا وبعد احلاح كبري اضطرت ان  لفعل زارت حياة صديقتها يف الفيلال لالطمئنان عليها ولتستفسر منها عن سبب غيا و
د صالح يف املطعم منتهية بقرارا زوجها احلاسم بعدم تقص مرمي عليها كل ما حصل ابتداء من لقائهما هي وزوجها خبال

ا اىل املسرح جمددا.   زها

وبعد ان انتهت وعلى غري ما توقعت متاما وبدال من االندهاش أو املواساة رأت صديقتها تضحك بشكل اغاظها كثريا 

  فسألتها: ممكن اعرف بقا حضرتك بتضحكي على ايه دلوقت؟

.حياة: مانيت لو كنيت بتفهمي ك   ويس  عبيطة كان زمانك بتضحكي معا

  مرمي حبرية: اضحك على ايه؟ هو فيه حاجة من اللي ا قولتها تضحك؟

  حياة: طبعا، دي تضحك وتضحك، وختليكي أسعد واحدة يف الدنيا كمان.

  مرمي: يعين ايه بقا؟ ما بقتش فامهاكي  حياة.
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، تفتكري يوسف جوزك، عمل كدة    ليه؟ وأكيد يعين قراره دة ما كنش من فراغ.حياة موضحة: أفهمك ا

مرمي بغيظ: استبداد بعيد عنك، اهو عاوز يفرض سيطرته وخالص زي ما هو كمان عارف اين مش هقدر اعارضه ع 

  االقل اليومني دول بسبب وجود جدو هنا.

  حياة: مش بقولك عبيطة

لراحة انيت تقصدي ايه؟ وشايفة يعين ليه  فرفعت مرمي يدها مهددة: بت انيت، اتلمي احسن اضربك، وفهميين كدة

  يوسف بيعمل معا كدة؟

  حياة بصوت حامل: عشان بيغري  مجيل.

ا بدون وعي: بيغري!   تفاجأت مرمي من الكلمة وردد

مث اسبعدت الفكرة سريعا وهي تقول: انيت بتقويل ايه؟ ال طبعا مش صح، وهو ايه يعين اللي خيليه يغري؟  بنيت اللي 

  غري على حد دة يبقا اكيد بيحبه ويوسف جالل ما يعرفش الكلمة دي، يعين مش موجودة يف قاموس تعامالته.بي

ستنكار: ليه بقا؟ هو مش راجل زي كل الرجالة وال ايه؟!   حياة 

  مرمي: راجل اه، بس مش زي كل الرجالة.

  حياة: يعين ايه بقا؟ فهميين  أم العريف.

  كنت ا اصال مش فامهة، املهم سيبك مين ا بقا وقوليلي وليد عامل معاكي ايه؟  مرمي ساخرة: افهمك ايه اذا

مل وقد اختفت االبتسامة من وجهها: وليد! اهو دة بقا اللي ا فعال ما بقتش فامهاه.   أجابت حياة 

  مرمي: يعين ايه؟ بيعاملك وحش؟

  .حياة: ال وحش وال حلو، هو تقريبا اصال بيتجنب اي تعامل معا

  مرمي: ازاي بقا؟ مش املفروض انكم متجوزين وعايشني مع بعض يف شقة واحدة؟
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  حياة: اهو زي مانيت بتقويل كدة املفروض.

  مرمي بعدم فهم: يعين ايه؟

نية وكل اللي بينا السالم عليكم و  حياة: يعين زي ما قولتلك، من ساعة ما اجتوز وهو بينام يف اوضة وان يف اوضة 

لقطارة او صباح اخلري و  مساء اخلري، وهو معظم الوقت حابس نفسه يف اوضة املكتب بيشتغل، وتقريبا كالمه معا 
ختصار، واكرت من كدة مفيش.   تقدري تقويل انه منعدم يعين جمرد بريد على كالمي 

  ز منك.مرمي حبرية: بس تصرفه دة مناقض متاما للي قاهلولك قبل اجلواز ملا سألتيه عن سبب اصراره للجوا

  حياة: ماهو دة اللي حمريين فعال  مرمي. ا جبد ما بقتش فامهة حاجة.

فوضعت مرمي يدها على ذراع حياة تواسيها: معلش  حياة، هو اكيد لسة جمروح. بس ان شاء هللا مع الوقت هيتعود 
  على وجودك معاه وينسى كل اللي حصل، وتبدأوا مع بعض صفحة جديدة.

  مىت هتبدأي مع يوسف صفحة جديدة؟حياة: وانيت بقا ا

مرمي: ال ا ويوسف متفقني من االول، ان حياتنا مع بعض هتنتهي مبجرد ان جدو خيف متاما ويرجع زي االول عشان 
ثري كبري على صحته.   الصدمة ما يكونش ليها 

  حياة خبضة: يعين هتطلقوا؟

مل حماولة اخفاءه وراء ابتسامة مل تستطع ان ختدع    ا صديقتها: ايوة دة كان اتفاقنا.مرمي 

  فقالت هلا حياة بغيظ وهي متيل حنوها: طب عيين يف عينك كدة.

  مرمي وهي تبتعد عنها بضيق: اوعي  رمخة و كمان ا عيين بتوجعين.

ا: على ماما  ماما؟ كدت من صحة ظنو ها وقد    حياة مغيظة ا

 ***  
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دى، جند هادية جتلس على سرير ابنتها وهي تقول رافضة ويف منزل العائلة بسوهاج وحتديدا يف حج رة النوم اخلاصة 

  بشكل قاطع: ا جولت ال يعين ال.

  فجلست هدى جبوارها وهي تتوسل يف حماولة القناعها: ليه بس  اماي؟ انيت يرضيكي يعين اين مستجبلي يضيع اكدة؟

  حلالك يف مصر. حىت اخوالك مش هيوافجوا على اكدة. هادية: ال ما يرضنيش. وكمان ما يرضنيش اين اسيبك تعيشي

ريب؟ وهو كان بيدي بردك اللي حصل دة؟ ما هو مكتب  فأوشكت هدى على البكاء وهي تقول: يعين اعمل ايه بس 

التنسيج هو اللي حولين على جامعة القاهرة. وا الزم اروح عشان اكمل تعليمي، ومش هينفع واصل اين اروح واعاود 
س اليوم وعشان اكدة الزم افضل هناك حلد ما الدراسة ما ختلص، وكمان ا مش هكون حلايل ، ا هيكون معا يف نف

ت.   زماليت املغرت

له منيكم.   هادية وهي تصر على اعرتاضها: بردك هيبجا امسكم بنات وعايشني حلاهلم. ومفيش حد هياخد 

لبكاء: يعين اع مل ايه عاد؟ ا جمدرش امهل دراسيت واصل. وانيت ما يرضكيش وبدأت دموعها تتساقط وهي جتهش 
ا جاهلة وما كملتش تعليمها.   ان حد جيول على بنتك ا

  هادية: جطع لسان اللي جيول اكدة.

مث استطردت وقد بدأت تلني قليال: بس ا بردك  بنييت مش هجدر اجنع اخوالك بكدة. انيت عارفاهم زين. عمرهم 
  واصل. ما هيجبلوا بكدة

فكرت هدى سريعا اىل ان ملعت عيناها فجأة وهي تقول: ا عندي احلل اللي هيخلي اخوايل جيبلوا اين اروح مصر 

  ويكونوا مطمنني عليا كمان.

***  
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ث فخم جند رجل األعمال شاكر عزالدين يقف عاقدا ذراعيه حول صدره وهو  ويف مكان اخر، بفيلال واسعة ذات أ

جته وابنه يف صمت، فلقد كانت االم تعانق ولدها حبرارة وشوق وهي تردد كلمات مثل: عماد! يتابع املشهد بني زو 
  ابين، وحشتين اوي اوي  حبييب، وانت عامل ايه؟ وخاسس اوي كدة ليه  حبييب؟ انت ما كنتش بتاكل وال ايه؟

لرد ولكن كان والده اسرع منه: خاسس ايه  مدحية؟ ما  ترمحي الواد بقا، اكيد راجع من فتبسم عماد وهو يهم 

  السفر تعبان. خليه يطلع يسرتيح شوية.

ا ختشى ان يهرب من بني يديها: اسيبه ازاي؟ ا لسة ما شبعتش منه، دة   مدحية وهي ما زالت تتشبث بذراع ابنها وكأ
  كأنه كان غايب عين من عشر سنني.

اااه عشر سنني ايه بس  ماما؟ دول كلهم سنتني وا جيت هنا من حوايل سنة تقريبا  عماد متبسما من مبالغة والدته: 
  قضيت معاكم  العيد وانيت كمان زورتيين يف لبنان مرتني، آخر مرة كانت من حوايل مخس شهور

  مدحية: اديك قولت بلسانك، يعين بقايل اكرت من مخس شهور ما شفتكش فيهم، يبقا ليا حق بقا انك توحشين وال ال؟

ال واقفة لوحدها  فأومأ عماد  برأسه موافقا: طبعا ليكي حق  ست الكل، بس مش ليكي حق خالص يف انك تسييب 

  كدة من غري حىت ما تسلمي عليها.

حية  وأخريا تذكرت مدحية زوجة ابنها اليت انشغلت عنها يف ذروة ترحيبها بقرة عينها _ولدها الوحيد_فاجتهت عيناها 

ي ثيا ضيقة وتسرح شعرها بطريقة عصرية عالوة على كمية املساحيق الكبرية اليت تلك الفتاة الطويلة اليت ترتد
ا وجهها وابتسامة صفراء تعلو ثغرها، فمدت هلا مدحية يدا ملصافحتها: اهال وسهال بيكي  بنيت،  استخدمتها لتزين 

  معلش بقا، انشغلت عنك، اصلك ما تعرفيش الواد دة كان واحشين اد ايه؟

ن الذي يقول هلا جبمود: وال يهمك  طنط، وشعرت مد ردة تصافحها وهي تستمع لذلك الصوت الر صابع  حية 
  ما صاحبة بيت بردو.

بتسامة مرتبكة: طبعا طبعا  بنيت البيت بيتك، مانيت خالص  صدمها الرد، ولكنها تداركت ذلك سريعا وهي تقول 

  بقييت واحدة مننا.
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ال من زوجها و  هي تسأله بدالل: طب  حبييب مش هنطلع اوضتنا بقا، ا جبد تعبت اوي من السفر فاقرتبت 

  وعاوزة اسرتيح.

  مدحية: طيب مش هتتعشوا االول؟

  ال: ال  طنط ا عاملة رجيم.

  مدحية بتهكم مل يالحظه احد: وانت  عماد هتتعشا وال عامل رجيم بردو؟

ال   ، ا اصال اكلت يف الطيارة. تصبحو على خري.عماد: ال  ماما معلش ا هطلع مع 

  مدحية: اللي يرحيك  بين، وانت من أهله.

كدت مدحية من صعودمها وعدم مساعهما هلا  ا اىل الدور الثاين، وعندما  ووضع وليد ذراعه حول خصر زوجته واجته 
  يح للبنت مراة ابنك دي؟اقرتبت من زوجها وهي تقول بضيق: مش عارفة ليه  شاكر ا قليب مش مسرت 

  شاكر مبتسما مبشاكسة: اه، هو احنا ابتدينا الغرية بقا وال ايه؟

زر؟   مدحية: غرية ايه؟ انيت فاكرين 

ا يف نظرك هتكون واحدة ست  شاكر:  حبيبيت، ابنك لو كان اجتوز اي واحدة غريها كنيت بردو مش هتسرتحييلها، ال
  جات خطفت منك ابنك الوحيد.

ليوم اللي االقي فيه عماد متجوز وعايش حياة مستقرة، بس مدحية  فية: ال  شاكر، انت عارفين ا كنت حبلم 

  البنت دي مش مظبوطة.

شاكر: يبقا ملناش دعوة، ابنك هو اللي اختارها وهو اللي يتحمل نتيجة اختياره، ومني عارف، ما جايز كل شكوكك 
  بنت اللي هتقدر تسعده.دي تطلع مش صحيحة ويبقا هي دي فعال ال

رب يكون كالمك دة صح، وا هكون عاوزة ايه يعين من الدنيا غري اين اشوف ابين مبسوط  فقالت مدحية بتمين: 
  ومتهين مع مراته، واشوف والده بيجروا ويتنططوا ادام عينيا.
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لذهاب: ملا اروح بقا اقول لسعدية جتهز العشا لينا احنا االتن م    ني.مث قالت وهي 

ال: ال خليه لواحد بس اصل ا عامل رجيم.   فقال شاكر مازحا وهو حياول ان يقلد صوت 

ا على عودة ولدها من جديد  حية املطبخ بسعادة تغمرها وهي حتمد ر فتبسمت زوجته ردا على مزاحه، وهي تتجه 

  بعد غياب طويل حىت وان كانت يف صحبته زوجة كنهال.

  

  

***  
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  : والعشرون حلاديا الفصل

  *حليف جديد وعدو آخر*

كان يوسف جيلس على األريكة يف قاعة االستقبال بفيلته وجبواره زوجته مرمي وبصحبتهما عمته هادية وابنتها، فقال 
يوسف بلهجة ودودة: ودي حمتاجة سؤال بردو  عميت؟ أكيد يعين هدى تقدر تشرفنا يف أي وقت وحلد ماهي ما 

  حتب.

    ولدي أ ما كنت هوافج أبدا على اكدة لوال الظروف.هادية : وهللا

يوسف معاتبا برقة: ليه بس  عميت؟ وهي هتقعد عند حد غريب؟ ما بردو يف االول ويف االخر ابن خاهلا وهدى 
  طول عمرها زي أخيت الصغرية، وال ايه؟

بتسامة ودودة: قوليلي بقا  هدى انيت قبل   يت يف كلية ايه؟مث نظر اىل هدى وسأهلا 

ا. كلية إعالم. ندفاع وهي تقول بشيء من الغرور: قبلت يف الكلية اللي ا اخرت   هدى 

ندهاش قليل: وامشعىن يعين اعالم؟   مرمي 

  هدى بنظرة حتدي: وليه يعين مش اعالم؟ وال اللي دخلوا اعالم يعين يبقوا احسن مننا؟

بتسامة دافئة حماولة امتصاص غضبها: ال طبعا  فهمت مرمي االم تشري تلك الفتاة فتداركت ا ألمر سريعا وهي تقول 

  حبيبيت، دة ا حىت متوقعالك من دلوقت انك هتبقي اعالمية شاطرة وزي القمر.

ردة وتقول بلهجة مقتطبة: متشكرة. بتسامة    فردت هدى على ابتسامتها 

  طب لو مسحيت  مرمي، قويل الم ابراهيم جتهزلنا العشا.وهنا قال يوسف حماوال تلطيف اجلو قليال حمد زوجته: 

احتجت هادية برفق وهي تتثاءب: جيعل بيتك عمران بكل خري  ولدي، بس ا مليش نفس واصل وكمان جمدراش 

  أجعد اكرت من اكدة، عن اذنكم جبا ا راحية انعس يف اوضيت عشان اجدر اجوم الصبح بكري وأعاود على البلد.
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لفعل ا وكذلك فعلت ابنتها، فقال يوسف وهو يقرتب منها: بس معقول هتمشي  و ضت هادية لتتوجه اىل حجر

  بسرعة كدة؟ طب ما ختليكي قاعدة معا يومني او تالتة كمان.

حش غري يف بييت.   هادية: مانت خابر  ولدي اين ما بر

  يوسف موافقا: خالص اللي تشوفيه.

  ه يف حنان: مش هوصيك عاد على بت عمتك. دي امانة يف رجبتك  ولدي.هادية وهي تضع يدها على كتف

  يوسف مطمئنا:ما ختافيش  عميت، هدى يف عينيا االتنني.

لال تصبحوا على خري جبا.   هادية: تسلم عيونك  ولدي. 

  مرمي ويوسف: وانيت من اهل اخلري.

ا مرة أخرى، فقال هلا  وصعدت هادية الدرج وبرفقتها ابنتها هدى، مث نظر يوسف اىل زوجته اليت جلست مكا
  قتطاب: طيب ا هدخل املكتب عشان عندي شغل الزم اخلصه.

ا؟   مرمي: اوك، طيب حتب أعملك حاجة تشر

ريت فنجان قهوة.   يوسف: 

  مرمي: ماشي، مخس دقايق ويكون عندك.

حية املطبخ لتعد القهوة، اما يوسف فتوجه اىل مكتبه   الجناز أعماله. وتوجهت مرمي 

***  

ا مل تكن  ت عملها وأل كانت حياة تقف يف املطبخ تغسل بعض األطباق بعد تناول العشاء بصحبة وليد، وبعد أن ا

تشعر برغبة يف النوم وخصوصا يف هذا الوقت املبكر لذا قررت أن تشغل نفسها قليال يف ترتيب وتنظيف مطبخها وقد 
لفعل بعض الو  قت، ولكن مازال الوقت مبكرا. فكرت حياة يف أنه مل يعد لديها سوى خيارين فإما استغرق منها ذلك 
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ان خترج لتجلس برفقة وليد الذي كان يشاهد التلفاز كعادته دائما كل مساء ويف تلك احلالة جيب أن تكون مستعدة 

ا أن تتوجه إىل غرفتها لتجلس متاما لسماع تعليقاته املريرة أو أن تكون قادرة على حتمل جتاهله الذي ال يطاق، وإم
ت األليمة اليت كانت تراودها منذ ذلك احلادث، ولكنها حسمت أمرها أخريا  مبفردها وتصبح عرضة لتلك الذكر

لتختار أهون األمرين فأعدت كوبني من النسكافيه وتوجهت إىل حيث جلس وليد، ولكنها وجدت أن التلفاز كان 
شيء ما، وعندما دققت النظر وجدت أنه مل يكن سوى سيناريو املسرحية اليت تقوم  مغلقا و وليد كان مشغوال يف قراءة

ا، وضعت حياة الصينية اليت كانت حتملها على املنضدة الصغرية اليت أمام وليد و هي تقول ببعض  بتمثيل دور البطلة 
. ية نسكافيه معا   احلذر وخوفا من أن يصدها كعادته: ا عملتلك كو

  يرفع نظره عن السيناريو الذي يف يده واكتفي بقول كلمة واحدة: شكرا.ولكنه مل 

ا مث جلست على كرسي جبوار االريكة اليت كان جيلس عليها وليد وهي تنظر اليه  فأخذت حياة الكوب اخلاص 

لفعل؟ وقررت أن يكون ذلك هو حمور  بتوجس، فبدا أنه قد أعطى كل تركيزه هلذا السيناريو، فهل حاز على اعجابه 
ا ولكن بصوت  نقاشهما فرمبا يكون هذا املوضوع هو نقطة التقائهما، لذا سألته ببعض الشجاعة اليت قد حتلت 

  ضعيف: عجبتك؟

  يبدو انه مل يسمعها ، فكررت السؤال بنربة أعلى: بقولك املسرحية عجبتك؟

وجودها اال يف هذه اللحظة، مث أغلق السيناريو و رفع وليد نظره عن الورق الذي يف يده لينظر اىل حياة وكأنه مل ينتبه ل

وضعه على املنضدة جبوار الصينية اليت أخذ منها كوب النسكافيه وارتشف بعضا منه، وعندما بدأت حياة تيأس يف 
  احتمالية رده على سؤاهلا ،قال أخريا: هو مني اللي بيقوم بدور البطل؟

  حياة: معيد عند يف الكلية امسه خالد صالح.

  وليد: بس انيت ما قولتليش قبل كدة ان هيكون معاكم راجل يف املسرحية.

حياة وقد أربكها كالمه: احنا اصال ما جتش اي فرصة قبل كدة عشان نتكلم فيها عن املسرحية. لكن زي مانت 
السم بس الن مفيش رجالة غريه يف املسرحية لكنه بيظهر  تالت شايف هو راجل واحد واملفروض انه البطل بس 
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مشاهد كل واحد فيهم ما بيزيدش عن مخس دقايق دة غري ان التالت مشاهد دول داميا بيكون معا فيهم البنات 

  سواء ومها صغريين او ومها كبار.

ا حتصل يف الواقع.   فأومأ وليد برأسه متفهما: ع العموم السيناريو مش بطال مع ان القصة خيالية و صعب ا

  حياة: ليه يعين؟

صل صعب أوي أصدق ان ممكن تكون فيه ست زي وسام البطلة، يعين مش قادر اتصور ان النوع دة لسة وليد: أ

ا التالتة وتطلعهم زي ما كانوا بيتمنوا  موجود، الست املكافحة اللي بتعيش على ذكرى جوزها املتويف حلد ما برتيب بنا
  مها االتنني. على حسب علمي ان النوع دة انقرض خالص.

  حلي اقولك انك غلطان، الن لو الواحدة فعال كانت بتحب جوزها فبتفضل خملصة لذكراه حىت بعد وفاته.حياة: امس

ا بسخرية ظاهرة: لو بتحب جوزها، ودة بقا معناه اين مستثىن من القاعدة دي؟   وليد مكررا كلما

ة من النسكافية مرة واحدة فوجئت حياة بسؤاله ومل تدِر مب ميكنها ان جتيب فلزمت الصمت، مث احتست كمية كبري 
لتتجنب نظراته املهامجة، وقررت أن تغري دفة احلديث فسألته: هو انت ليه ما بقتش برتوح شغلك بدري زي ما قولتلي 

  قبل كدة؟

لصمت عقب سؤاهلا مما  لندم من القائها هلذا السؤال  ومما ذاد من شعورها ذلك تلك الفرتة املليئة  شعرت حياة 
  عتذار وخجل شديد: ا اسفة؟جعلها تقول 

  وليد مندهشا: اسفة! على ايه؟

  حياة: عشان واضح اين اتعديت حدودي للمرة التانية وسألت عن حاجة ما ختصنيش.

ردة: ميكن يكون عندك حق، لكن مفيش حاجة تستدعي السرية، الن دلوقت او بعدين مسريك تعريف،  وليد بنظرات 
، واحنا دلوقت يف مرحلة اعداد املقر ودة مش مستدعي اين اكون هناك طول الوقت ا حاليا بفتح شركة خاصة بيا

بع مع يوسف حلد ما يشوف حد حيل حملي.   جمرد متابعة من وقت للتاين وطبعا ساعات بروح الشركة الرئيسية أ



 

  

245 

 

 غريبة يف عاملك  

 

بتسامة هادئة: الف مربوك وربنا جيعلها فتحة خري عليك ان شاء هللا.   حياة 

  هلا مشددا على كلمته: علينا.وليد وهو يصحح 

مل تفهم حياة مقصده يف البداية اال أن قال هلا موضحا: املفروض انك مرايت واننا اسرة واحدة، وأ مش هفضل على 

  طول أفكرك بدة؟ املفروض انك خالص اتعوديت على كدة.

م عشان ضت وهي تقول: طب عن اذنك ا هدخل ا اقدر اقوم الصبح بدري ألن  فأومأت حياة برأسها موافقة، مث 

  سلمى دقيقة اوي يف موضوع احلضور بدري دة، تصبح على خري.

  وليد: وانيت من أهله.

***  

غفت مرمي على األريكة اليت كانت جتلس عليها، يف حني كان يوسف ال يزال يف مكتبه يعمل اىل أن رن جرس الباب 

ا على صوته، ونظرت اىل الساعة املعلق لطبع  فأفاقت من غفو حلائط  لتجدها قد قاربت على الواحدة صباحا، و ة 
يت يف  كان مجيع اخلدم يغرقون يف سبات عميق، لذا كان عليها هي ان تنهض لتفتح الباب وهي تتساءل عمن عساه 

تلك الساعة املتأخرة، وما ان فتحت الباب حىت تفاجأت بعمتها تقف أمامها بعينني دامعتني فخرجت من فمها 
  مات دون ان تدري: عمتو! مش معقول.الكل

كي: جرى ايه  مرمي، مش هتقوليلي ادخلي؟   فقالت وردة بصوت 

  فأسرعت مرمي تقول وقد تنحت جانبا لتفسح هلا جماال للدخول: ال طبعا ازاي  عمتو؟ اتفضلي.

  يدها: اتفضلي  عمتو.فتقدمت وردة اىل الداخل خبطى متثاقلة، وبعد ان اغلقت مرمي الباب أشارت اىل وردة  ب

ويف تلك اللحظة خرج يوسف من املكتب ليتفاجأ بدوره هو األخر لوجود وردة يف ذلك الوقت ولكن ردة فعله كانت  
  خمتلفة فقد رحب بضيفته بكل ود: عميت! اهال و سهال بيكي.
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حلرج الشديد: ا اسفة اين جيت يف وقت متأخر زي دة،  فقالت وردة موجهة حديثها البنة أخيها وزوجها وهي تشعر 

  بس ا عارفة ان  قاعد هنا وان الفيلال بتاعته أديلها فرتة مقفولة.

  وكان يوسف أسرع من مرمي يف الرد: حضرتك البيت بيتك، وممكن تيجي يف أي وقت. بس هو حضرتك جاية لوحدك؟

فر وعرف اين قابلت  وكمان جيت وردة  بصوت متحشرج وقد تألألت الدموع يف عينيها: كمال ملا رجع من الس
كسي.   معاه هنا زعقلي وملا حاولت ارد عليه طردين من البيت، وماهر لسة ما رجعش من برة، دة ا حىت جيت يف 

كسي لوحدك و يف ساعة زي دي؟ دة كدة بقا كمال وهدان زودها  فقال يوسف بعيون متحجرة وغضب مكتوم: 
  اوي.

ا وقد هدأت حدة صوته قليال: مرمي! خدي عمتك وطلعيها فوق عشان تسرتيح شوية، جدك مث نظر اىل مرمي ليقول هل

  زمانه يف سابع نومة وما ينفعش نصحيه دلوقت.

  مرمي: حاضر.

ا: تعايل معا  عمتو.   مث اقرتبت مرمي من عمتها وهي حتيط كتفيها بذراعه يف حماولة بسيطة منها ملواسا

  و عاد يوسف اىل مكتبه مرة أخرى. مث صعد اىل الدور االعلى،

***  

حدهم ولكن يبدو ان  اتفه اخللوي وحياول أن يتصل  يف فيلال كمال وهدان كان وجه ماهر حيمر غضبا وهو ميسك 
هذا الشخص ال جييب مما جعله  يهتف يف وجه كمال الذي كان جيلس على كرسيه خلف املكتب بكل هدوء: ازاي 

  وحدها يف ساعة زي دي؟بس   تسيبها متشي ل

  كمال: معرفش بقا أهو اللي حصل، خرجت عن شعوري وهي كمان استفذتين

ا مقفول وكمان عند جدي حمدش بريد واكيد يعين هي  ماهر: هللا أعلم بقا هي راحت فني دلوقت او حصلها ايه؟ تليفو

  مش ممكن تكون راحت البلد دلوقت.
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  عارفة ان جدك قاعد عنده.كمال: تالقيها راحت عند يوسف جالل، هي 

  ماهر: ا مش معا رقم يوسف، بس اكيد هالقيه يف الدليل هروح اشوفه.

  مث خرج سريعا دون ان ينتظر اي تعليق من والده. 

***  

كان يوسف ال يزال جالسا يف مكتبه يطالع بعض االوراق حني رن جرس اهلاتف، فرفع السماعة ورد قائال: 
  جالل. الو.......ايوة ا يوسف

مث تبدلت مالمح وجهه فجأة ليحل حمل اهلدوء الغضب وهو يقول: ايوة  ماهر....تفتكر ان من الشهامة اللي والدك 

مية دلوقت تقدر تتصل بيها بكرة........أكيد  عمله دة؟...........ايوة هي لسة واصلة من شوية.........ال تالقيها 
  ستنيك بكرة.........مع السالمة.طبعا تقدر تشرف يف أي وقت........اوك م

ا مرة أخرى، وقد أخذ يفكر قليال وقد ظهرت احلرية على وجهه وهو يقول  ى يوسف املكاملة ليعيد السماعة مكا وا
وي على ايه  كمال انت وابنك؟   حمد نفسه:  ترى 

***  

لبكاء فأخذ عبد الرءوف يطيب خاط رها بكلماته احلنونة حيث كان قلبه ارمتت وردة يف حضن والدها وهي جتهش 
ا: خالص بقا  عمتو، ان  يتمزق لبكاء ابنته، ووقفت مرمي جبوارمها وهي تربت على كتف عمتها علها ختفف من حز

  شاء هللا كل حاجة هتتصلح.

  ومسعوا طرقا على الباب فقالت مرمي للطارق: ادخل.

ذابة أي حزن بتسامته املشرقة الكفيلة    : صباح اخلري.دخل يوسف 

  فرد اجلميع: صباح النور.
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  وقال عبدالرءوف بلهجة مرحة: معلش بقا  يوسف ع االزعاج دة، وواضح كدة ان احنا هنزمحلك الفيلال.

يوسف بنظرة الئمة: ا هعمل حساب انك لسة مريض ومش هينفع أحاسبك على كالمك دة دلوقت بس انت عارف 

  كويس انه عيبة يف حقي.

  معتذرا: يف دي بقا عندك حق، معلش بقا  سيدي ا مريض و شكلي خبرف.عبدالرءوف 

، بس ا بعد اذنك شايفة اننا الزم منشي بقا ونرجع الفيلال وا هكلم الشغالني عشان  وردة: بعد الشر عليك  

  يروحوا ينضفوها االول.

ادامه ع االقل يومني حلد ما يقدر يقوم من  فقال يوسف بلهجته احلامسة اليت ال تقبل أي نقاش بعدها: عمي لسة
  السرير، يعين مش هينفع يسيب هنا دلوقت.

  وردة: خالص هروح ا الفيلال وابقا اجي كل يوم اطمن عليه.

نك تروحي تقعدي هناك لوحدك؟ حضرتك  يوسف: ومني قال حلضرتك ان ا او عمي عبدالرءوف هنسمحلك 
حلركة ، وبعد كدة لو هو قرر انه يرجع فيلته يبقا تروحي معاه.هتقعدي هنا معززة مكرمة حلد ما ال   دكتور يسمح لعمي 

بين.......... خلجل الشديد: بس    فقالت وردة برتدد وهي تشعر 

  فقاطعها يوسف: مفيش بس.

جيت مصر وأكدت مرمي على كالمه حماولة اقناع عمتها ولكن ببعض اللني: ارجوكي  عميت وافقي دة ا من ساعة ما 
  وا مش عارفة اقعد معاكي فيبقا دي فرصة بقا.

فامتثلت وردة لرأي االغلبية: خالص اللي تشوفوه، بس ا مش جايبة معا اي هدوم، فهروح اجيب اهلدوم اللي كنت 

.   سايباها عند 

  ت.يوسف: اوك، و مرمي تروح مع حضرتك عشان تساعدك وفيه عربية هنا هتكون حتت أمرك يف اي وق

متنان: متشكرة اوي  يوسف.   فنظرت اليه وردة 
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  يوسف: على ايه بس؟ دة أقل واجب.

يك مقفول  مث قال وكأنه تذكر امر ما: أه على فكرة، ماهر اتصل بيا امبارح عشان يسأل على حضرتك النه لقى مو

ايل انه هييجي النهاردة عشان وكمان اتصل بفيلال عمي فمحدش رد عليه طبعا، وا طمنته ان حضرتك موجودة هنا فق
  يطمن عليكي بنفسه.

مث نظر يوسف اىل زوجته، وقال: ما تنسيش تعملي حسابه النهاردة ع الغدا معا  مرمي، وا كمان هعزم وليد وانيت 

  يبقا كلمي حياة عشان نتلم كلنا.

  مرمي مندهشة: بس انت عمرك ما جيت ع الغدا.

ن ويقول هلا قبل ان يغادر: تقدري تقويل ان وحشين اكل البيت وخصوصا بقا ملا فابتسم يوسف وهو يلمس خدها حبنا

  يكون من ايد مرايت.

  وكما اقرتب فجأة ابتعد عنها فجأة: عن اذنكم بقا. سالم.

  فردو عليه: مع السالمة.

زال تقف مشدوهة فقال عبدالرءوف وقد اكتست نربته بروح الدعابة وهو يغمز البنته مشريا اىل مرمي اليت كانت ال ت

  وعينيها معلقة على الباب بعد خروجه: قال وحشه أكل البيت قال؟

ا يف حلم مجيل ال تريد أن تصحو منه.   فبادلته ابنته االبتسام بينما كانت مرمي يف عامل أخر وتشعر وكأ

***  

عليه مزيدا من السحر  كانت الشمس متيل اىل الغروب، وأشعتها اليت قد اكتسبت اللون األمحر متأل املكان لتضفي

واجلمال والرومانسية. وكانت هدى جتلس يف حديقة الفيلال حتت املظلة وهي تالعب قطة صغرية حني مسعت صو 
لك عشان ممكن ختربشك. يت من خلفها يقول: خلي    مازحا 
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سة يف نفس الوقت نظرت هدى اىل صاحب الصوت ليظهر ماهر ببشرته الداكنه وابتسامته الصادقة ألول مرة واملشاك

و اليت منحته الكثري من اجلاذبية، كانت هدى سرتد عليه بلهجة قاسية ان كان ظهر يف وقت آخر لكن يبدو ان عامل 
اجلو واملكان قد أكسبتها هي أيضا بعض اهلدنة مع نفسها ومع الغري جعلها تتخلى قليال عن طبعها احلاد، لتجيب 

يف رقة: ال ما ختافش دي صاحبيت من أكرت من ساعتني، دة ا حىت لسة بتسامة هادئة وهي تتلمس شعر القطة 
  مأكالها من شوية.

  ماهر: مش بيقولوا بردو ان القطط بتاكل وتنكر؟

  فضحكت هدى بصوت ساحر وهي تقول: ال، اكيد ساعتها ما شافوش بوسي.

  ماهر: انيت مستيها بوسي؟

ا حاملة القطة وهي ت ضت من مكا رفعها أمامه : ايه رأيك مش اسم حلو؟ وكمان اليق عليها مش  فقالت هدى وقد 
  كدة؟

  فداعب ماهر رأس القطة: حقيقي ال يق جدا، بس ممكن أعرف بقا امسة صاحبة بوسي؟

ن هذا الشخص ال يزال غريبا عنها وال تعلم ملاذا تبسطت معه يف احلديث اىل هذا احلد؟  وفجأة تذكرت هدى 
  سأله: حضرتك اللي مني؟ وازاي تدخل كدة من غري استئذان؟فقطبت جبينها سريعا و هي ت

تفاجىء ماهر قليال بسرعة تغري مزاجها ولكنه قد أرجع ذلك اىل حداثة سنها فقد بدت له كطالبة مدرسة مشاغبة 

ا ويبدو ان هذا هو ما جذبه هلا فور رؤيتها عندما دخل الفيلال ووجدها تلعب مع قطتها حتت املظلة فظل واقفا بعيد
يراقبها يف صمت ، اىل ان قادته قدميه رغما عنه ليقاطع ذلك املشهد الربىء، وجدها تنتظر ردا على سؤاهلا، فقال هلا 

وكان مل يتخل بعد عن ابتسامته: ا ماهر كمال ابن عمة مرمي مراة يوسف جالل صاحب الفيلال، ممكن بقا أعرف 
  االنسة تطلع مني؟

كما تصور ماهر مما جعله يبتسم: ا االنسة هدى عبدالعظيم، بنت عمة يوسف هدى بلهجة جادة ال تليق بسنها  

  جالل نفسه صاحب الفيلال.
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  فهتف ماهر: معقول؟! دة احنا طلعنا قرايب بقا.

  فصححت هدى له بتكشرية صغرية: نسايب مش قرايب.

يت، نسايب وال تزعلي. فوافق ماهر على الفور فقط المتصاص غضبها الذي كان على وشك االنفجار: ماشي  س

  قوليلي بقا هو يوسف وماما جوة؟

  هدى: مامتك جوة، بس يوسف لسة ما جاش.

عتبارك قريبة صاحب الفيلال تسمحيلي ادخل؟ وعلى فكرة ا استأذنت من يوسف قبل ما اجي.   ماهر: طيب 

  هدى وهي حتاول ان تقوم بدور سيدة املنزل واملضيفة: طبعا  فندم، اتفضل.

  ت هدى اىل داخل الفيلال ويتبعها ماهر.وتوجه

***  

وقفت مرمي يف مطبخ الفيلال تساعد ام ابراهيم يف اعداد الطعام  وبرفقتهما حياة اليت حضرت فور مكاملة صديقتها هلا، 
ا فاشلة  لضجر حيث مل تكن من هواة فن الطبخ بل لقد أجزمت حياة منذ دخوهلما املطبخ  فقالت مرمي وهي تشعر 

  اما يف ذلك األمر: ا مش عارفة ليه يعين ما جبناش أكل من برة بدل كل التعب دة؟مت

بنيت هيبقا أحسن من أكل البيت؟ بتسامة رزينة وهي تقول: وهو أكل برة    فافرت ثغر ام ابراهيم 

النه داميا بيحب مث غمزت اىل حياة وهي تكمل: وكمان مادام البامشهندس وليد هيتغدى هنا يبقا مش هيعجبه أكل برة 

  أكل البيت.

  مرمي بغيظ:بقا كدة ، يبقا هللا يكون يف عونك فعال  حياة، أكيد مقضية كل حياتك يف املطبخ.

فتبست حياة وهي تقول بنربة صادقة: وايه يعين؟  بنيت املطبخ دة مملكة الست، وكمان بيقولوا ان اقرب طريق لقلب 

  جوزك معدته  هبلة.
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  يبقا ام ابراهيم قاعدة ومرتبعة يف قلب جوزها. مرمي مازحة: كدة

  فضحكت ام ابراهيم وحياة اليت قالت لصديقتها وهي تدفعها بعيدا بكتفها: عقبالك  فاحلة.

  مرمي حمتجة: ال  سيت، ا معدة جوزي واخدة على أكل برة.

يبتها، طيب حاويل انيت بس كدة حياة: خييت وهو كان لقى أكل جوة وقال ال. ماهو شايف الست هامن بتاعته زي خ
كل يف البيت على طول.   تعمليها وتفاجئيه انك انيت اللي طاخبة، وهتالقيه بعد كدة هو اللي بيصر انه 

  مرمي وهي تزم شفتيها بتربم: بس ا مش بعرف أطبخ.

  حياة: يبقا الزم تتعلمي  ماما.

  قا.مرمي: واتعلم ليه؟ ماهو اخلري والربكة يف ام ابراهيم ب

فقالت ام ابراهيم مؤيدة لكالم حياة: ست حياة عندها حق، انيت الزم تتعلمي، افرضي يعين ان ا ما كنتش موجودة، 
  وانك مش القية حد يعملك االكل، ساعتها بقا هتتصريف ازاي؟

  فردت مرمي سريعا دون تفكري: هطلب دليفري من برة.

لت حياة الم ابراهيم: سيبك منها  ام ابراهيم، دي مفيش فايدة فنظرت اليها كل من ام ابراهيم و حياة بيأس، وقا
  فيها. على راي الدكاترة حالة ميئوس منها.

  مرمي بتأفف: طب وهو احنا مش املفروض اننا خلصنا بقا؟

قصة ع الفرن. م بغسل يديها: اه خالص، كل حاجة كدة    فقالت حياة وهي 

ى  لال بقا عشان نغري هدومنا.مرمي بسعادة غامرة كالطفل الذي قد ا   واجبه: اخريا، طب 

بنيت اصربي شوية بقا ملا االكل يطيب.   حياة موخبة: 
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فقالت هلما ام ابراهيم وهي ترى تكشرية مرمي اليت عادت اىل وجهها من جديد: ال ، كفاية عليكم كدة  ست حياة، 

يل من الصواين.   روحوا انتو اجهزوا وا هخلي 

ا حياة   وهي تدفع صديقتها اىل اخلارج: قدامي  مغلباين. فشكر

لفعل أنسب زوجة للمهندس يوسف جالل،  ن تلك السيدة الشابة هي  فتبسمت ام ابراهيم وهي تقر يف نفسها 
فذة جديدة للحياة  فبصغر سنها و خفتها تستطيع أن خترجه من القوقعة اليت قد حبس نفسه فيها، وان تفتح له 

  ل منها على عامل من املشاعر كان قد أنكر وجوده منذ زمن بعيد.يستطيع أن يط

***  

ال تسمح ألي شخص مهما كانت  اجتمع كمال بعماد يف مكتبه وقد كان االجتماع سر للغاية كما نبه على سكرتريته 

ن يقاطعهما.   هويته 

وي تقعد يف مصر كتري؟   فقال كمال: وانت بقا  عماد 

ين على مقر الشركة  عماد: لسة مش عارف، ا فيه شوية مشاكل يف الشركة هنا لسة هحلها، واول ما ختلص هرجع 

  يف لبنان.

كمال وهو خيفض صوته قليال خوفا من ان يصل صوته البعد من املكان الذي جيلسان فيه: طب والبضاعة هتوصل 
  امىت؟

ا دلوقت يف الطريق، يعين كلها يومني تالتة وتوصل. قي احلساب. عماد: هي زما   بس انت جتهز 

كمال: وهو ا كلت عليك حاجة قبل كدة؟ وكمان اللي هيشيل موجود وجاهز للدفع، هو دة أول تعامل بيننا وال ايه 
   عماد؟

ن مش سهل بردو.   عماد: ال، بس املرادي البضاعة أغلى، وانت عارف ان ا جمرد وسيط وعد
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قي املبلغ عندكم. يعين لو كمال: عارف، وما ختافش اتفاقنا زي ماه لكتري من يوم وصول البضاعة وهتالقي  و، شهر 

ا جاهز ومستعد يدفع اي مبلغ.   البضاعة زي اللي ا شفتها يف لبنان دي فزبو

  عماد: طيب متام اوي كدة. 

  مث أكمل بنظرة ماكرة: ما قولتليش بقا انت عملت ايه مع محاك العزيز؟

شديد وهو يقول: الراجل دة  اخي مش عارف اعمله ايه أكرت من كدة؟ ال مرض بيأثر فأطبق كمال شفتيه يف غضب 

فع معاه، لغاية ما خالص بدأت أحس انه هيدفنا احنا كلنا وبردو هيفضل هو عايش، ال وبقا أقوى   فيه وال اغتيال 
  كمان مبساعدة سي يوسف جالل دة هو واخوه.

  عماد: مني يوسف جالل دة؟

  يد  سيدي اللي اجتوز البنت االوروبية دي اللي بيقول عليها حفيدته.دة نسيبه اجلد

  عماد وقد شرد قليال بفكره: يوسف جالل! مش دة صاحب شركة املعمار؟ دة صيته مسمع جامد.

  كمال بضيق: ايوة هو  سيدي.

  عماد: بس مني اخوه دة؟ ا ما امسعش ان ليه أخ.

  قا هو كمان صاحب شركة.كمال: اهو بكرة مسريك تسمع، ماهو هيب

  عماد: طيب ما تشوفلنا معاهم اي مصلحة.

  كمال: ال  سيدي، دول بقا ملهومش اي سكة ممكن تدخلهم منها.

  عماد بنظرة متآمرة: طيب تراهين؟

  كمال حبذر: على ايه؟

  عماد: على اين ممكن أحميلك يوسف دة هو واخوه من على االرض.
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بتسامة شيطانية: دة انت ي   بقا عملت فيا مجيل عمري ما هنسهولك، ال ، وهيبقا ليك احلالوة كمان.كمال 

  عماد: دي هيبقا امسها عمولة مش حالوة. اتعلمها بقا.

  كمال:  سيدي اللي هتبقا تؤمر بيه ساعتها هتاخده.

  عماد وهو ميد له يده ملصافحته: يبقا اتفقنا.

بتسامة عريضة: ا   تفقنا.فاحتضن كمال اليد املمدودة بكفيه 

***  

جلس اجلميع حول طاولة الطعام، وكانت كل من مرمي و حياة تساعدان ام ابراهيم يف تقدمي الطعام بينما رفضت هدى 

املشاركة يف ذلك االمر متاما، وعندما انتهيا من ذلك جلست مرمي يف اجلانب االمين لزوجها الذي كان يرتأس املائدة 
الناحية االخرى كان جيلس وليد، وبينما كانت ام ابراهيم تضع آخر صينية بيدها  بينما جلست حياة جبوارها وجبانبها من

  على الطاولة ،قال هلا وليد: ما تعرفيش  ام ابراهيم، ا اد ايه وحشين اكلك دة؟

مشهندس. بس احلقيقة بقا مراتك نفسها حلو يف االكل، هي  هلنا والشفا   فتبسمت ام ابراهيم ملدحيه وقالت: 
  الست مرمي اللي ساعدوين النهاردة.و 

  فقال يوسف مداعبا: طيب ا بقا مش هاكل غري من االصناف اللي عملتها مرايت.

وي انك متوت من اجلوع. مشهندس    قالت حياة مازحة وهي تنظر اىل مرمي: كدة بقا يبقا حضرتك  

  طاعم كلها بتتنافس عليكي.فنظرت اليها مرمي بغيظ: بقا كدة  حياة، قال يعين انيت اللي امل

فرد عليها وليد مشريا بيده يف حتذير: ال عندك بقا  مرمي، ا واثق متام يف أكل مرايت حبيبيت، الرك والباقي بقا على 

  جوزك اللي املطاعم شغالة على حسه.

ا وليد امسها، فضحك اجلميع على ذلك املزاح اللطيف بينما ظلت حياة تستطعم تلك الطريقة احلميمية اليت نط ق 
  للمرة االوىل منذ زواجهما.
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ويف اجلانب االخر قال ماهر هلدى اليت كانت جتلس جبواره بصوت خافت: وانيت بقا عمليت ايه  انسة هدى؟ وال انيت 

  لسة صغرية على دخول املطبخ؟

لغضب يشعل وجنتيها، ولكنها حاولت السيطرة على انفعاهلا حىت ال يالحظ أ حد ذلك، فردت عليه فشعرت هدى 
ا من شدة غضبها الذي حتاول كتمانه: ا مش صغرية، ا داخلة اوىل اعالم السنادي.   وهي تصر على اسنا

  ماهر: طب خالص خالص، وزعالنة كدة ليه؟ ا اسف  سيت. انيت كبرية وكبرية اوي كمان.

عه اجلميع: ماما! ان شاء هللا بقا بعد ما نتغدى، مث نظر ايل امه اليت كانت جتلس على اجلانب االخر له وقال بصوت مس
.   هرتوحي معا

ك، ا مليش عيشة معاه بعد كدة. ا هقعد مع  هنا حلد  وردة: ال  ماهر، ا مش هرجع معاك بعد اللي عمله 

  ما يقدر يتحرك و بعدها نرجع سوا على فيلتنا.

  حاول ماهر االعرتاض: بس  ماما............

فقاطعه يوسف قائال: لو مسحت  ماهر سيب مامتك على راحتها، وسواء هنا او يف فيلال عمي عبدالرءوف فهي مش 

دى.   هتبقا قاعدة مع حد غريب ع االقل حلد االمور ما 

  وكالعادة مل يستطع ان يعرتض أحد على كالمه، فامتثل ماهر المره املبطن يف صيغة طلب.

ء مث القهوة اىل ان حان الوقت ملغادرة ماهر، فودع ماهر احلاضرين مث خرج ويف اثره يوسف وتناول اجلميع وجبة الغدا
متنان حقيقي: ا متشكر اوي  يوسف ع اللي عملته مع  ب الفيال فصافحه ماهر وقال له  الذي قام بتوصيله حىت 

  ماما وبتعمله دلوقت مع جدي.

  يوسف: ا ما عملتش اي حاجة تستاهل الشكر.

ماهر: ازاي بقا؟ املوقف بتاع امبارح دة لوحده خيليين مدينلك حبيايت كلها، واحد غريك كان بعد اللي عمله  معاك 

  وا كمان كان ممكن يطرد ماما من بيته وهللا اعلم كان هيبقا مصريها ايه دلوقت؟
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ك نفسه .  ماهر ا لو  رغم عداويت معاه واللي انت  يوسف: اديك قولت بنفسك، واحد غريي يعين مش ا

  عارفها كويس، فلو جه يوم ودخل بييت يتحامى فيه ا مش هقدر اختلى عنه.

ريت تساحمين على كل خطأ ارتكبته  ماهر خبجل شديد: عشان كدة ا جبد اسف للفكرة اللي كنت واخدها عنك، و
  يف حقك.

بتسامة صادقة: عيب تقول كدة، د   ة احنا يف االول ويف االخر اهل.يوسف وهو يربت على كتفه 

لنسب دة، عن اذنك.   ماهر: وا الول مرة هقولك اين جبد سعيد جدا 

  يوسف: مع السالمة.

  ماهر: هللا يسلمك.

لرضا التام النه اليوم فقط قد كسب يف صفه حليفا جديد ،  ورحل ماهر ونظرات يوسف البامسة تشيعه وقد كان يشعر 

  نفس اليوم قد حتالف ضده عدوا آخر.ولكنه كان جيهل انه يف 

  

  

***  
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  : والعشرون الثاين الفصل

  *مل أعد طفلة!*

  ماهر بصوت حاد: يعين اللي مسعتيه كويس  علياء، ا مش هشرتك معاكم يف اللعبة دي.

أول فقالت علياء ساخرة وقد كانت جتلس على االريكة بكل اسرتخاء: ودة من امىت بقا  سي ماهر؟ مانت كنت 
  واحد نفسك تزيح يوسف جالل دة من ادامك عشان حياللك اجلو مع حبيبة القلب.

ي طريقة، لكن  نيا بقا ا فعال كان نفسي اخلص من يوسف جالل  ماهر: اوال مرمي ال هي حبيبة القلب وال حاجة، و

  دلوقت ال.

لسرعة دي؟   علياء: وممكن اعرف بقا ايه اللي جد خالك تغري رأيك 

ماهر بنربة صادقة: الين حلد امبارح بس ما كنتش اعرفه على حقيقته، بس ملا قربت منه اكرت واتعاملت معاه وجها فقال 

ذيه.   لوجه عرفت هو اد ايه انسان يستحق كل تقدير واعجاب وما يستاهلش اننا 

  علياء بلهجة غاضبة: يعين دة اخر كالم عندك  ماهر؟

عندي. مش بس كدة، دة ا كمان لو عرفت انكم نفذتوا اي حاجة من اللي بتفكروا  ماهر: ايوة  علياء دة اخر كالم

  فيها ساعتها بقا ههد املعبد ع اللي فيه وهعرتف بكل حاجة.

ضت لتقف جبانبه وتضع يدها على كتفه وتقول له بصوت يشبه الفحيح: وماله  رت مجلته االخرية حنق علياء اليت  ا
، بس احب اقولك ا ن اللي ممكن يشيل الليلة دي كلها يف االول ويف االخر هو حضرتك يعين أول طوبة هتقع  

ده هتنزل على راسك انت. فاعقل كدة بقا  امور، وخلينا ماشيني زي ماحنا. وي    من املعبد اللي 
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حرية من أمره بني  ساد الصمت الثقيل بعد ذلك التهديد الصريح من علياء، اما ماهر فقد أصبحت مالحمه وامجة ويف

أن حيافظ على نفسه من السجن ورمبا القتل وبني ان يشارك يف أذية يوسف جالل ذلك الرجل الذي أصبح مدينا له 
  لكثري.

***  

بعد أن وضعت حياة كو من النسكافيه كان قد طلبه منها وليد منذ قليل أمامه على املكتب ومسعته يوجه اليها كلمة 

وقفت مرتبكة  تنظر اليه يف حرية من امرها ال تدري اترحل أم تفاحته يف ذلك املوضوع االن ؟ شكر مقتطبة، ولكنها 
ولكن عندما الحظت انه مشغول كثريا بتدوين بعض املالحظات اخلاصة مبشروعه حىت بدا انه مل يالحظ بقائها معه يف 

ملغادرة إال    ان صوته أوقفها: حياة! غرفة املكتب قررت أخريا ان الوقت غري مناسب ، لذا مهت 

ا ونظرت اليه لتقول بلهفة: خري  وليد؟ عايز حاجة؟   جتمدت حياة يف مكا

وليد وقد رفع عينيه اليها بتساؤل: انيت اللي عايزة حاجة؟ اديلك مخس دقايق واقفة مكانك زي ما تكوين عاوزة تقويل 

  حاجة بس مرتددة.

  طلتك، ا مهشي بقا واسيبك تكمل شغلك.حياة وقد شعرت حبرج شديد: ا اسفة، شكلي ع

  استوقفها صوته مرة أخرح قبل ان تندفع خارج احلجرة: لسة ما قولتليش كنيت عاوزة ايه؟

  حياة وقد زاد توترها: ال خالص بقا، املوضوع مش مستاهل.

  ال. وقف وليد وتقدم حنوها وهو يقول بصوت حاسم: ا اللي اقدر اقرر اذا كان املوضوع يستاهل وال

ا اصبحت حماصرة متاما وأسرية لنظراته املالحقة فقالت بصوت مرتعش:  وقد اصبح قريبا منها لدرجة جعلتها تشعر 
ا كنت عاوزة اقولك ان الربوفات بتاع املسرحية تقريبا خلصت واملفروض ان العرض هيكون اول يوم يف الدراسة، 

  م قرايبها، وكنت بفكر لو انك يعين....قصدي لو كنت فاضي.....وكل واحدة فينا معاها مخس تذاكر عشان تقدر تعز 

لنيابة عنها: اين احضر العرض. ا، فأكمل هو  الحرى دعو   ولكنها مل جتد الشجاعة الكافية لتكمل مجلتها او 
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  فأسرعت حياة تقول: بس مفيش مشكلة، لو كنت مشغول عادي يعين، مش الزم حتضر.

ليلة اليت كانت تفصل بينهما، وألول مرة منذ فرتة طويلة ترى ذلك الدفء يف عينيه وهو فقطع وليد السنتيمرتات الق

يلمس شعرها ويلف خصلة صغرية منه على أصابعه وهو يقول بصوت حنون ومزاح رقيق خيلو من أي سخرية جعلها 
ا من شدة اندهاشها: وعاوزاين افوت على نفسي فرصة زي دي وا بشوف مرايت    جنمة اد الدنيا؟تتجمد يف مكا

مل تعلم ان كان ذلك حيدث يف احلقيقة ام انه عقلها هو الذي خييل هلا ذلك؟ ولكن سواء اكان هذا ام ذاك فلم تكن 

ألمر كثريا فكل ما كان يهمها ان تستمتع بتلك اللحظات من السالم واملشاعر الصافية اليت مل حتسها منذ  تبايل 
ىب ان تستمر تلك السعادة لفرتة أطول من ذلك فقاطعهما رنني هاتف زواجهما، ولكن بدا ان القدر يعا ندها كثريا و

  املكتب، وقد حملت يف عينيه نظرات حانقة فو مساعه صوت رنني اهلاتف.

وتوجه اىل مكتبه ورفع مساعة اهلاتف، ومسعته يتحدث اىل أحد العاملني معه وقد كان صوته غاضبا، وبدت هلا ان  

  لذا قررت ان ترتكه يكمل عمله وغادرت املكتب وأغلقت الباب خلفها. املكاملة ستطول،

***  

أمام طاولة الطعام، اجتمعت العائلة املكونة من االب واالم واالبن وزوجته يتناولون طعام االفطار، فسأل عماد وهو 

  ار للمقاوالت؟يرفع فنجان القهوة اىل شفتيه: ما قولتليش   انت تعرف يوسف جالل صاحب شركة املعم

فقال شاكر وهو يفرد قطعة من اجلبنة على رغيف من اخلبز احملمص: ومني من رجال االعمال ما يعرفش البامشهندس 
  يوسف؟

  عماد: ال ا قصدي تعرفه معرفة شخصية؟

فيا: لألسف ال، صحيح ا ميكن اكون شفته مرة او اتنني يف حفالت عامة بس مش اكرت من كدة. لكن ان ت شاكر 
  بتسأل ليه؟

ويني نعمله.   عماد: اصلي كنت عاوز شركته هي اللي تتوىل املشروع السكين دة اللي 
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ال دة هتبقا  الطراء:  ريت وهللا، الن مسعة شركته ومسعته هو شخصيا يف ا فقال شاكر مؤيدا وهو يقول بلهجة مليئة 

  مكسب كبري لينا.

  لنهاردة وهحاول اخد معاه ميعاد عشان اقابله يف اقرب وقت واتفق معاه.عماد: يبقا خالص ا هتصل بيه يف مكتبه ا

  شاكر: مفيش مانع.

لشكل  ال بصوت حانق: يوووووووه، هو كل يوم شغل شغل؟ هو أ بقا جيت مصر وال ايه عشان احتبس  فقالت 

  دة؟

مانيت شايفة بنفسك، وكمان مانيت فحاول عماد ان يطيب خاطرها وهو حيتضن أصابع يدها بكفه: معلش بقا  حبيبيت 
  وتضيعي فيه وقتك. shoppingتقدري خترجي وتتفسحي، يعين عندك النوادي واحملالت، وممكن تنزيل تعملي 

  ال حمتجة: بس بردو هبقا لوحدي.

ا:  خالص  فرفع عماد اصابعها حنو شفتيه وقبلها بكل رقة، وقال هلا حماوال القضاء على القلة الباقية من اعرتاضا
لكتري اظبط فيهم شغلي وبعدين هبقا فاضيلك ع االخر وساعتها بقا يبقا خنرج ونتفسح  حبيبيت كلها اسبوع او اتنني 

  زي ما حتيب.

ستياء: ملا نشوف.   ال 

***  

طة عنقه مستعدا للخروج يف حني استيقظت مرمي من نومها، وقالت له وهي  كان يوسف يقف امام املرآة يعدل من ر

  تثاءب: صباح اخلري.ت

ا يوسف دون ان ينظر اليها: صباح النور.   اجا

  مرمي وهي تغادر السرير: انت ماشي دلوقت؟

خر أكرت من كدة. بتسامة مازحا: الساعة عشرة  مرمي، صحيح ا صاحب الشركة لكن ما ينفعش ا   يوسف 
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  مرمي: طيب هرتجع امىت؟

  زة حاجة؟نظر اليها متشككا وسأهلا: ليه؟ كنيت عاو 

ا بعناية فائقة وهي تقول: بصراحة بقا، اه كنت عاوزة،  مرمي وهي تفرك يديها بتوتر شديد وهي حتاول ان ختتار كلما

قي  ين عشان املسرحية، وا نزلت عند رغبتك وكملت  شوف  يوسف انت طلبت مين اين ما اروحش اجلامعة 
م خلصوا بروفات و الشغل املطلوب مين يف البيت هنا وكنت ببعته م ع السواق. بس سلمى جاتلي امبارح وقالتلي ا

العرض هيكون اول يوم دراسة يعين بكرة وكمان عطيتين مخس تذاكر عشان اديهم لقراييب، لكن كان عندها طلب 
لتليفون بس بردو الزم  صغري كانت عاوزاين اروح النهاردة عشان امتم ع الديكور قبل العرض صحيح ا كنت بتابعهم 

  اكون موجودة واشوف كل حاجة بنفسي.

ت كالمها لتنظر اليه منتظرة رده، وعندما طال الصمت، قالت له برجاء: يوسف عشان خاطري.   ا

مقابل رجاءها ذلك ونظرات التوسل تلك اليت يراها يف عينيها كان مستعدا ان يوافق على أي شيء تطلبه منه، ولكنه مل 

خريش. يرد ان يظهر هلا شعوره ذلك   فقال هلا بصوت جامد: اوك  مرمي، تقدري تروحي النهاردة بس ما 

مرمي بسعادة وهلفة وهي تطمع فيما اكثر من ذلك: وبكرة؟ اصل مش معقول يعين بعد كل التعب دة مش هحضر يوم 
  العرض.

  ي مخس تذاكر.ظنت يف البداية انه سريفض اىل ان قال واالبتسامة تداعب شفتيه: انيت مش قوليت انك معاك

  فأومأت مرمي برأسها ان نعم، فقال هلا واالبتسامة تزداد على شفتيه: خالص يبقا احجزيلي منهم واحدة.

  فسألته مرمي وهي ال تصدق اذنيها: احجزلك واحدة؟ يعين ايه؟ قصدك يعين انك عاوز...........

  فهز رأسه موافقا: هو فيه مانع لو حضرت العرض معاكي؟

لعكس.مرمي وهي تسار  لنفي و عالمات الفرحة تظهر بوضوح على وجهها: أكيد ال طبعا مفيش مانع خالص،    ع 

لعكس ايه؟   والتقط يوسف كلمتها االخرية لينصب هلا فخا: 



 

  

263 

 

 غريبة يف عاملك  

 

لعكس ان ا ما كنتش القيه حد اديله  حبثت مرمي عن الكلمات املناسبة لتخرج من هذا املأزق بسالم: قصدي يعين 

، يعين ما كنش فيه غري عمتو وجدو زي مانت شايف مش هيقدر ييجي عشان كدة كنت عاوزة التذاكر اللي م عا
  استأذنك يف حاجة.

ا الواهية وسأهلا: حاجة ايه؟ القتناع مبربرا   تظاهر يوسف 

لغربة وكمان دي هتبقا  ا حاسة  مرمي: كنت عاوزة اعزم هدى، اصل زي مانت شايف على طول قاعدة لوحدها كأ

  صة كويسة كأول يوم ليها يف اجلامعة عشان تتعرف على زمايلها.فر 

  يوسف موافقا: عندك حق.

لرتدد وقد الحظ يوسف ذلك فسأهلا متشككا: مش دة هو فعال اللي   وساد الصمت من جديد ومرمي التزال تشعر 

  كنيت عاوزاه. فيه ايه  مرمي؟

وردة كمان، اصله زي مانت شايف من يوم ما جه عشان يطمن  مرمي: بصراحة بقا ا كنت عاوزة اعزم ماهر ابن عمتو
ين كأنه مكسوف يعين واهي هتبقا فرصة بردو يطمن عليها وهي كمان قلقانة اوي  على مامته وهو مش بيحاول ييجي 

  عليه ونفسها تشوفه.

ا لشعور غريها وحرصها الشديد على اسعاد كل من حوهلا رغم حدا ثة سنها، فوافق على الفور كانت دائما تبهره مبراعا

طامعا يف احلصول على تلك االبتسامة الساحرة اليت دائما ما توجهها اليه كلما وافقا على أمر ما، وهي ايضا مل تبخل 
ا.   عليه 

***  

استقبل يوسف عماد شاكر يف مكتبه بكل ود وترحاب، فلقد كان السم شاكر عز الدين وزنه يف سوق املال واالعمال، 
طلب القهوة لكليهما، قال يوسف بنربة ودودة: احلقيقة  استاذ عماد انت شرفتنا النهاردة وزي ما بيقولوا بقا  وبعد ان

  خطوة عزيزة.
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مشهندس ا كان نفسي اقابلك من زمان من كرت الكالم  عماد مازحا: وزي ما بريدوا بردو، هللا يعز مقدارك، احلقيقة  

  اللي مسعته عنك.

رب يك   ون اللي مسعته خري.يوسف: 

  عماد: اكيد خري طبعا، هو مفيش اصال حد يعرف حضرتك غري ملا يشكر فيك ويف شغلك.

  يوسف: دة بفضل هللا اوال مث والدي هللا يرمحه وعمي عبدالرءوف الكامل من بعده.

مشهندس؟ ا تصنع عماد الدهشة وهو يقول: عبدالرءوف الكامل! معقول؟! هو عبدالرءوف بيه الكامل يبقا عمك   

  اول مرة اعرف املعلومة دي.

لظبط بس هو يبقا جد مرايت.   يوسف مصححا: مش عمي 

  عماد: اه، ع العموم ونعم النسب بردو. املهم بقا خلينا نتكلم يف الشغل.

  يوسف: ا حتت امرك.

مشهندس، ا و قرر اننا نبين مشروع سكين يف مدينة ستة اكتوبر ، بس عاوزينه مبواصفات خاصة عماد: شوف  

  شوية.

  يوسف: اه، بس ايه العالقة مابني مشروع زي دة وبني عربيات النقل اللي شركتكم شغالة فيها؟

عماد: ال. ما هو احنا قرر اننا جنرب حظنا يف املقاوالت ولو املوضوع جنح معا ممكن نتوسع فيه. وطبعا حضرتك 

  حقك حمفوظ. واكيد مش هنختلف يعين. هيكون ليك الفضل االول يف دة وبردو

يوسف بلهجة حازمة: ا اخر حاجة ممكن اختلف مع العمال بتوعي عليها بتكون الفلوس  استاذ عماد، الن كل 
  الناس عافة شغلي كويس.
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ذكاء فقال عماد سريعا يف حماولة منه ليصحح اخلطأ الذي بدا انه قد وقع فيه دون ان يقصد مما جعله يدرك مدى قوة و 

مشهندس،وا ما كنتش اقصد اي حاجة غلط ممكن تكون  الشخص الذي يتعامل معه: اكيد طبعا، مسعتك سابقاك  
  فهمتها.

يوسف: ع العموم حصل خري، وا اسف الين مضطر ارفض عرض حضرتك، احلقيقة ا حاليا شغال يف مشاريع 

ين دلوقت وخصوصا اين حبب ارتبطت خالص بيها ومش هقدر اخلصها قبل فرتة طويلة ومش  هينفع اين اقبل شغل 
  داميا ادي لكل حاجة حقها.

نه على وشك ان خيسر اجلولة االوىل امام خصمه العنيد، ولكنه قرر اال ييأس  شعر عماد خبيبة االمل تتسرب اليه و

ة على الباب فقال فقرر ان حياول معه مرة اخرى القناعه فحاول ان يتحدث جمددا ولكنه منعه صوت طرقات خفيف
  يوسف بصوت هادىء: ادخل.

د عليه ومسعه يتمتم  دخل وليد املكتب والقى التحية فرد عليه االثنان، ودعاه يوسف ليقرتب منهما حني ملح الرتدد 
  بكلمات اعتذار خشية من انه قاطع حديثهما: ا اسف، شكلك مشغول  يوسف. هبقا اجيلك بعدين.

  اكيد مفيش اسرار يف الشغل عليك. يوسف: تعاىل  وليد،

تقدم وليد منهما وعرف يوسف كل منهما على االخر وقد بدأ بعماد: استاذ عماد شاكر ابن راجل االعمال املعروف 

  شاكر عز الدين.

  فمد وليد يده ملصافحة عماد: اهال وسهال  فندم.

هو يقول: ودة بقا البامشهندس وليد جالل اخوية فابتسم له عماد بتلقائية وهو يبادله املصافحة ويستمع اىل يوسف و 

وي يسيبنا قريب. لشركة بس لألسف بقا    وشريكي ويف نفس الوقت هو اللي ماسك قسم التصميمات 

مشهندس.   وليد: تشرفنا  

  وليد:الشرف ليا  استاذ عماد.
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هيسيب الشركة ليه؟ هو الشغل هنا وبعد ان جلس االثنان امام مكتب يوسف سأل وليد: بس خري يعين؟ البامشهندس 

  مش عاجبه؟

  يوسف مازحا: ال  سيدي، بس تقدر تقول كدة انه خالص كرب علينا وقرر انه يفتح شركة لوحده.

وي بقا تفتح شركة ايه؟ مشهندس، و   عماد: كدة؟ الف الف مربوك  

  وليد: ان شاء هللا شركة مقاوالت بردو.

و    ي تنافس البامشهندس يوسف وال ايه؟عماد مداعبا: ايه دة؟ يعين 

  وليد: ال طبعا، ا مقدرش،بس ا حبيت ابدأ شغل جديد بنفسي بس طبعا مش هبقا مستقل متاما عن هنا.

مشهندس ان املشروع اللي   مث ملعت الفكرة فجأة يف عقله ليقول شارعا يف تنفيذها: طب وهللا فكرة، ايه رأيك  
سم شركته اجلديدة. كلمتك عنه ميسكه البامشهندس   وليد 

حية يوسف ليخربه بذلك االمر الذي جيهله، وبدا ان يوسف يفكر قليال يف االمر اىل ان قال اخريا: وهللا  فنظر وليد 

  فكرة، وا اضمنلك بنفسي الشغل دة.

مشهندس.   عماد: وا مش عاوز اكرت من كدة  

لظبط؟مل يستطع وليد ان يصرب اكثر من ذلك فسأهلما: ط   ب ما تفهموين  مجاعة انتو بتتكلموا عن ايه 

لتفصيل، خدوا  فنظر يوسف اىل ساعته وهو يتأهب للمغادرة معتذرا: ا هسيب بقا استاذ عماد يشرحلك املوضوع 

ين النهاردة، استاذ عماد، طبعا املكتب  راحتكم خالص وا عندي مشوار مهم هروح اعمله، وليد ا ممكن ما اجيش 
  مكتبك وساحمين بقا الين مش هقدر اقعد معاك اكرت من كدة.

مشهندس، هللا يكون يف العون.   عماد متفهما: ال براحتك خالص  

واستأذن يوسف، مث رحل فشغل وليد الكرسي اخلاص به خلف املكتب، و بدأ يتحدث بلهجة عملية: اتفضل  استاذ 
  عماد، ا حتت امرك.
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***  

ئغ الذي كان معتادا على التعامل معه، وكما حيدث دائما استقبله صاحب احملل ورحب به أشد دخل يوسف حمل الصا

بتسامة واسعة: حتت امرك  يوسف بيه، ايه طلباتك املرادي؟   الرتحاب، وسأله 

  يوسف: عاوز هدية حلوة على ذوقك وتكون قيمة للمدام.

ترى فيه مناسبة معينة؟   الصائغ: و

  ن فيه مناسبة عشان الواحد يقدم هدية ملراته؟يوسف: وهو الزم يكو 

  الصائغ بلهجة مرحة: وهللا حىت لو يف مناسبة، اكيد اهلدية هتبقا خسارة.

  فتبسم يوسف وهو يقول: مش كل اجلوازت بقا.

الصائغ مؤيدا: يف دي بقا معاك حق  يوسف بيه.  وخصوصا لو كانت املدام بتاع حضرتك ، حقيقي تستاهل انك 
  الملاظ. تتاقلها

وافقه يوسف على مضض حيث مل يعد يتحمل ان يسمع كلمة مدح اخرى من رجل غريب يف حق زوجته، فلقد بدأت 

  لفعل تشتعل يف قلبه نريان الغرية.

وهرات ذات الذوق الرفيع و الثمن الباهظ، فهو يعلم ان عميال كيوسف  وبينما كان الصائغ يعرض عليه بعض قطع ا

ملبلغ الذي سيدفعه يف الشيء الذي سريغب يف شرائه، مسع يوسف من خلفه صو انثو ر يقول له جالل لن يهمه ا
  مبد الدهشة يف نربته: معقول؟ يوسف بيه جالل بنفسه؟ ا مش مصدقة نفسي.

مضطرا  مل حيتج يوسف اىل االلتفات خلفه ليعلم من تكون صاحبة هذا الصوت، فهو اليزال يتذكره جيدا، ولكنه كان

  اىل ان يواجهها ويقول بصوته الرزين: ازيك  علياء، عاملة ايه؟

  فصافحته علياء بدالل وهي تقول بغنج: ايه دة؟ احلقيقة مش مصدقة انك لسة فاكر امسي حلد دلوقت.
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ري؟ بس فقال هلا يوسف حماوال حتاشي نظرات الصائغ الفضولية املتجهة اليهما: ازاي بقا؟ ا طول عمري فاكرك بكل خ

  اظاهر ان انيت بقا اللي نسييت ان فيه شغل بيننا.

شهمندس، وبقيت بتبعت اخوك البامشهندس  علياء وقد ابت ان تسحب يدها من يده: اظاهر انت اللي نسيت  
  وليد بدالك عشان يشرف على املشروع.

يد بقا احسن مين يف املوضوع دة يوسف معتذرا بتهذيب: ا جبد اسف، بس فعال عندي شغل كتري، دة غري بقا ان ول

  لدرجة انه خالص بيفتح حاليا شركة لوحده.

فقالت علياء وهي تغمز له بعينها بنظرة فهمها يوسف جيدا: بس ا والبامشهندس وليد مش عارفني نتفاهم خالص 

  عكسنا ا وانت.

لغ، وقال حماوال التملص منها: معلش  علياء ا  هبقا اتكلم مع وليد وهشوف بنفسي تنحنح يوسف قليال حبرج 
  املوضوع دة.

، ماهو ا ادامك اهو. وال انت كمان بقيت  علياء حمبطة كل حماوالته للهروب: طيب ماهو االسهل انك تتكلم معا ا

؟   مش عاوز تتكلم معا

  يوسف: ال طبعا، بس اكيد املكان مش مناسب.

ر لصاحلها، وانتهزت الفرصة لتقول له: طيب ايه رأيك نروح يف علياء وقد سجلت اعرتاضه الواهن ذلك كنقطة انتصا

  مكان مناسب ينفع نتكلم فيه.

وجدته حياول ان يبحث عن اي سبب خيول له حق االعرتاض فقررت ان تقطع عليه الطريق لتقول: جرى ايه  يوسف؟ 
  النهاردة.هو انت اتعلمت البخل بعد اجلواز وال ايه؟ يعين حىت مش عاوز تعزمين ع الغدا 

لقد حاصرته من كل جانب فلم يبق امامه اي جمال للرفض، فوافق راضخا: زي ما حتيب، شويف املطعم اللي يعجبك 
  ونروح نتغدى فيه.
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لفعل جلس االثنان امام طاولة صغري يف مطعم هادىء انيق بدا شاعر اىل حد كبري مبوسيقاه اهلادئة احلاملة، وذلك  و

لزمرد قد ساعدته علياء على انتقائها بعد ان اقرتحت ذلك فوافق بعد ان اشرتى اسورة ان يقة من االملاس ومطعمة 
وهرات. ا من ا قة والرقي يف اختيار مجيع مقتنيا ال   على الفور حيث كان دائما يشهد هلا 

 ان ابتعد مث وجهت اهتمامها وبعد ان اختارا من قائمة الطعام ما يرغبان بتناوله وقد ابلغا النادل به، انتظرت علياء اىل

  اىل يوسف لتلقي بسؤال مباغت: يوسف! انت ليه بتتهرب مين؟

من شدة املفاجأة مل يستطع الرد يف البداية ، ولكنه استعاد هدوئه سريعا وابتسم وهو جييب: ومني بس اللي قال اين 
  بتهرب منك؟

صغرية واقدر احس كويس اوي مبشاعر اي راجل من علياء جبدية: ا مش حمتاجة حد يقويل  يوسف، ا ست  ومش 
  حييت. 

.......   يوسف: علياء ا

بتسامة حزينة: ارجوك ما تكملش،  ا متنعه من الكالم لتقول له  حية فمه وكأ ملزيد فاشرت بيدها  مل تنتظر ان ينطق 

حييت ما بقتش زي زمان، وا مش هقدر الومك النك كنت صريح معا من البداية،  ا عارفة كويس ان مشاعرك من 
ين فدة ما يبقاش ذنبك، وا مش  اش، وكون ان مشاعرك احتركت يف اجتاه  ي حاجة وما نفذ يعين انت ما وعدتنيش 

لعكس،  يوسف ا حببك جبد وبتمنالك السعادة من كل قليب سواء كانت معا او مع غريي. وبتمىن ان  زعالنة 
  اهل حبك ليها وحتبك زي ما حببك واكرت كمان النك جبد انسان تستاهل كل خري.غريي دي تكون تست

ومن ذلك الرجل الذي ميكنه ان يشك يف تلك النربة الصادقة؟ حىت يوسف جالل نفسه ال ميكنه ذلك فشكرها 
المتنان: ا متشكر اوي  علياء على شعورك الصادق دة.   بصوت مليء 

وعها من السقوط حماولة اخفائها خلف ابتسامة واسعة: بس ا بقا ليا عندك طلب امتىن علياء وهي تكافح لتمنع دم

  انك مش ترفضه.

  يوسف: حتت امرك.
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  علياء برجاء: اوعدين اننا نفضل اصدقاء على طول، اصدقاء  يوسف جبد.

بتسامته اجلذابة:  ومدت يدها ليوسف تستحثه للرد على طلبها، ومل يرتدد كثريا فاحتضن يدها بكفيه وهو يقول

  اوعدك  علياء.

  فشعت عينيها بربيق االمل من جديد، ولكنه حذرها قائال: لكن مش اكرت من كدة.

  علياء موافقة على الفور: عارفة، وعشان كدة بقا ايه رأيك نبدأ من النهاردة؟

  يوسف بعدم فهم: ازاي يعين؟

ملرة تعرفين عليها اكرت وا حاسة اننا هنبقا اصحاب علياء: ايه رأيك اعزمك النهاردة على العشا انت واملد ام؟ واهو 

  وميكن اكرت كمان.

وي اخدها وخنرج برة يف  يوسف: ا معنديش مانع، بس مش هينفع النهاردة، هي عندها حفلة يف الكلية، وبعدها ا 

  مكان لوحد عشان مناسبة خاصة.

ا اخلامت؟ علياء بنظرة ماكرة: املناسبة اللي انت اشرتيت   عشا

مياءة بسيطة من رأسه موافقا، فتقبلت علياء االمر ببساطة، مث قالت مقرتحة: ع العموم ربنا يسعدكم،  فاكتفى يوسف 
ريت صغري كدة بتمىن انكم تشرفوين فيه.   طب ايه رأيك بقا خنليها بكرة وعندي يف الشقة؟ ا كنت عاملة 

  يوسف مازحا: مبناسبة عيد ميالدك بردو؟

فابتسمت علياء ملزاحه وقالت: ال، املرادي بقا مبناسبة اين فتحت فرح جديد للبوتيك بتاعي وعاملة احلفلة دي يعين  
  كدعاية.

لتوفيق ان شاء هللا.   يوسف: الف مربوك  علياء، و

  علياء: يعين هتيجي؟

  يوسف: ان شاء هللا هكون موجود ا ومرمي.
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حلديث معه ، فبدأت ابتسامة خاصة وجاء النادل حامال معه اطباق الطعا م ويضع كل يف مكانه وقد انشغل يوسف 

  تداعب شفيت علياء بسبب االنتصار اجلديد الذي سجلته اليوم.

***  

وقفت كل من حياة ومرمي وسلمى وكل من ساهم يف املسرحية تقريبا خلف الكواليس وقد كانت فرحتهم ال توصف 
خلارج الذي مل ينقطع حىت االن منذ ان انتهى العرض، فقالت نورا وهم يستمعون اىل صوت تصفيق اجلماهري  احلاد 

بنات وا مبثل، ا ما كنتش مصدقة نفسي بصراحة، لدرجة اين بدأت اقتنع فعال ان ا بنت  بطريقة طفوليه: شفتوين 
  حياة.

  ن دور عيالك.فدفعتها حياة بعيدا عنها وهي متزح: بنت! انيت صدقيت نفسك وال ايه؟ دة ا م

  فضحك اجلميع، بينما قالت هلم سلمى بصوت رزين وجاد: مربوك عليكم  بنات، جبد كنتو هايلني.

فاحتضنتها مرمي وهي تقول هلا: مربوك عليكي انيت  سلمى، انيت اللي عمليت للمسرحية روح، واحنا كما كناش هنقدر 
  نعمل حاجة من غريك.

هم    صوت ذكوري رخيم يقول: الف مربوك  بنات، عقبال حفلة التخرج بقا.فابتسمت سلمى خبجل،يف حني ا

نئته: هللا يبارك فيك  استاذ خالد،  لطبع كان ذلك صوت خالد صالح بطل املسرحية، فقالت له سلمى ردا على  و
هود الرائع دة، انت فعال قدرت بصوتك انك تدخل الناس يف جو املسرحي   ة. وجبد ا حبيي حضرتك ع ا

  مل يستطع خالد الرد عليها بكلمات مناسبة لذا اكتفى بكلمة: متشكر

ا عن مدى ما يشعر به من سعادة وهو يشاركهم فرحتهم. مث نظر اىل مرمي ليقول هلا: محدهللا على  مع ابتسامة عرب 
  سالمتك  مرمي. 

لضيق لسبب جتهله: هللا يسلم حضر    تك.فردت مرمي وهي تتحاشى نظرته حيث شعرت 

  خالد معاتبا برقة: بردو حضرتك؟! احنا مش كنا اتفقنا خالص اننا نرفع االلقاب.
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  مث نظر اىل سلمى وكأنه يطلب منها ان تؤيد رأيه وسأهلا: مش كدة وال ايه سلمى؟

م الربوفات، ملا كانت االدوار بتختلف، لكن دلوقت......   فردت سلمى مازحة: اه، بس دة كان ا

ين احنا طلبة سنة رابعة وحضرتك وأكملت بطريقة مسر  ا القدمية، وبقينا  حية وهي تتصنع احلزن: رجعت رميا لعاد

  املعيد بتاعنا اللي بيطلع عنينا.

  فضربتها حياة بقدمها موخبة:  بنيت ملي لسانك دة بقا.

  فاحتجت سلمى: فيه ايه؟ مش هي دي احلقيقة؟ مش هو بيطلع عنينا يف السكاشن؟

ا، حيث ان رغم تبسطه مع معظم الطلبة إال أنه مل يتمكن أي طالب حىت فتبسم خالد رغم ا عنه من تلقائيتها، وجرأ

ااااااه! هو ا كنت وحش اوي   تلك اللحظة من ان يتحدث اليه بتلك الطريقة، لذا قال مدعيا احلزن بسبب كالمها: 
  كدة وا معرفش؟

لراحة شوية، وتسمعو فعاجلت سلمى االمر سريعا: ال، حضرتك ما كنش قصد ي كدة، ا بس كان نفسي تعلمو 
  زي ماحنا بنسمعكم وعلى رأي املدرس القدير دمحم فؤاد ملا قال  عم محزة حلمك علينا، احنا التالمذة وبكرة لينا.

: ع العموم، لطبع مل يستطع أحد منهم ان خيفي ضحكته او ابتسامته اثر تفوها بتلك الكلمات اىل ان قال خالد اخريا

خالص  سلمى ا هبقا اقعد مع استاذ دمحم فؤاد وافهم منه املبادىء االساسية للتدريس عشان احسن من اسلويب 
ا  ريت ما ترتددش ا ريت  بنات بعد كدة تبقا تعتربوين اخوكم الكبري، واي واحدة فيكم عاوزة اي حاجة  شوية، و

  اللي عليا ان شاء هللا، والكالم دة موجه كمان ملرمي.تيجي وتطلبها مين وا هحاول اعمل 

ريت   انتبهت مرمي على ذكر امسها بعد ان كانت تنظر اىل االرض شاردة بفكرها بعيدا عنهم متاما، ومسعته يكمل: 
  مرمي اي صعوبة تواجهك يف الكلية تيجي تبلغيين بيها وا ان شاء هللا هحاول احلها.

  ى االبتسام وهي تقول: متشكرة اوي.فأرغمت مرمي نفسها عل

لفعل وجهها اىل الناحية األخرى  ن هناك من كان يراقبها ؟ اىل ان أدارت  ومل تعلم مل كان ذلك الشعور الذي يراودها 
دية على وجهه.   لرتاه متقدما حنوهم وعالمات االستهجان 
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***  

  : ا سبق وحذرتك  مرمي.      

ن كلمات التأنيب والتوبيخ ولكنها مل تكن تتوقع ذلك الغضب الشديد الذي تواجهه االن، كان مرمي تتوقع الكثري م

لكلمات وهي حتاول  وهي من وجهة نظرها مل ترتكب اي خطأ يستدعي غضبه لذلك احلد، وقد عربت عن ذلك 
ا مل تفلح: ا ما عملتش اي حاجة تستاهل كل دة.   ضبط انفعاهلا ولكن يبدو ا

وت كاجلليد: ال عمليت  مرمي، ا سبق وطلبت منك انك ما تتعامليش مع البين ادم اللي امسه خالد فقال يوسف بص
  دة وانيت عصييت اوامري ووقفيت واتكلميت معاه.

مرمي بلهجة دفاعية: اوال ا كنت واقفة مع صاحبايت وهو اللي جه وقف معا عشان يباركلنا على جناح املسرحية، 

نيا احنا مش ك لثا بقا ا كنت جمرد برد على كالمه مش اكرت. و   نا واقفني لوحدينا، و

  فقال هلا يوسف متوعدا: دي اول واخر مرة  مرمي هسمحلك فيها انك ختالفي اوامري.

  مرمي وقد وصلت حدة انفعاهلا اىل الذروة: ا مش جارية عندك  يوسف عشان انفذ اوامرك وبس.

  يوسف بصوت كالرعد: مرمي!

ا مل تشعر مبقدار الغضب الذي محلته طريقة نطقه المسها فاستمرت تقول وهي غري واعية متاما مبا تتفوه به وقد  ب دا ا
يار وهي تقول بطريقة تشبه االطفال يف غضبهم: ال  يوسف ا مش هسمحلك انك تتحكم  كانت على وشك اال

من الغلط، انت الزم تعرف  يوسف اين خالص كربت يف حيايت اكرت من كدة وكأين طفلة صغرية مش عارفة الصح 
.   وطريقة الرتهيب والثواب والعقاب دي مش هتنفع معا

ا ملست وترا حساسا لديه مما جعل مزاجه يتغري فجأة ويتالشى الغضب من مالحمه لتحل مكانه نظرات مليئة  وكأ

  يت  مرمي؟!لتساؤل واحلرية، وكان سؤاله املباغت هلا: انيت متأكدة انك كرب 

***  
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  : والعشرون الثالث الفصل

  *عشيقة أخرى*

زارت علياء مكتب يوسف يف شركته، وقالت له وهي جتلس على الكرسي امام املكتب وقد بدت على وجهها تعبريات 
القلق واالهتمام احلقيقي وهي تقول: وال يهمك  يوسف، انت ملا اتصلت بيا واعتذرتلي وقولت انك مش هتيجي 

لة، حسيت ان صوتك متغري وكأنك زعالن، عشان كدة جيت اطمن عليك، وشكلي كدة اللي حسبته لقيته، مالك احلف
   يوسف؟

ا اخفاء احلزن الذي يعتمر قلبه: مفيش  علياء، كل احلكاية ان عندي شغل كتري  بتسامة بسيطة حماوال  فقال يوسف 

  اليومني دول خمليين متوتر شوية.

لطبع مل تصدق علياء ما يقول فشككت يف كالمه وهي ترمقه بنظرات متفحصة: شغل ايه  يوسف اللي يعمل فيك   و
كدة؟ انت مش شايف انت اتغريت ازاي؟ مش انت خالص يوسف اللي كان معا من يومني والسعادة بتطل من 

  عينيه.

  ع بعض يعين؟مث امالت حنوه قليال واستطردت: هو فيه حاجة حصلت بينك وبني مراتك؟ زعلتوا م

  يوسف: انيت ليه بتقويل كدة؟

لناس عموما وبيك انت شخصيا اقدر اقول ان السبب اللي كان خمليك فرحان من يومني هو نفس  علياء: الن خبربيت 

  السبب اللي مزعلك دلوقت.

  ارتسمت على شفيت يوسف ابتسامة مندهشة من فطنة صديقته.

مظبوط، وان فعال فيه مشكلة بينك وبني مراتك، شوف  يوسف ا مش  علياء: افهم من ابتسامتك دي ان ا كالمي

عاوزة اتدخل يف حياتك الشخصية، بس يف نفس الوقت مش مستحملة اشوفك كدة وافضل ساكتة،  يوسف ا 
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ست واقدر افهم مرمي ومشاعرها اكرت منك، فممكن تقويل ايه اللي حصل؟ ومني عارف؟ مش جايز تالقي عندي 

  احلل؟

لفعل كان يف حاجة للتحدث اىل شخص ما اي  خ دعه كالمها الذي ال يستطيع ان يشك أحد يف صدقه، ومبا انه 
كانت هويته، لذا فقد أخربها مبا حدث بينه وبني مرمي، وبعد ان انتهى رأى ابتسامة تعلو وجهها ومسعها تقول ويف 

ا نربة سخرية: معقول! انت بتغري  يوسف؟   صو

  ؟ هي مش مرايت بردو ومن حقي اين اغري عليها؟يوسف: وليه ال

  علياء: اه طبعا من حقك، بس مش يوسف جالل يعين هو اللي يدخل يف منافسة مع حد.

ا داميا بتحب  ئرا: منافسة ايه  علياء؟ ومني دة اللي ممكن ينافسين؟ كل املوضوع اين متضايق شوية ال فقال يوسف 

  ختالف اوامري.

ا مش واخدة ع الكالم دة، ومش الزم يكون كالمك ليها على طول كله اوامر، جرى   علياء: مانت الزم كمان تراعي ا
  ايه  يوسف؟ هو ا بردو اللي هقولك تعامل مراتك ازاي؟

  يوسف: مش عارف  علياء، هي داميا بتستفذين وبتخليين اخرج عن شعوري.

ا لسة صغرية واكيد مندفعة شوية، ودورك علياء: ال  يوسف، دة انت الزم تبقا اهدى من كدة م عاها، ما تنساش ا
ملسايسة  يوسف.   انت بقا متتص غضبها واندفاعها دة 

  يوسف: يعين املفروض اين اعمل ايه؟

علياء: شوف، الستات يف السن دة بيحبوا الفسح واخلروجات واهلدا والكلمة احللوة. اال قويل انت اديتها االسورة 
  وال لسة؟

  سف: ال لسة، اللي حصل دة بوظ كل حاجة.يو 
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علياء: خالص يبقا تصلحها انت، انت ملا تروح تقوهلا كلمتني حلوين كدة خيليها تنسى اللي حصل دة وبعدين تعزمها 

ع العشا برة يف مكان رومانسي وسيب اختيار املكان دة عليا، وهناك بقا تديلها اهلدية. واكيد هي هتنسى كل حاجة 
  بعض صفحة جديدة.وتبدأوا مع 

  كانت نظرات يوسف متشككة فسألته علياء: ايه  يوسف؟ انت بتبصلي كدة ليه؟

  يوسف: اصلي عاوز اعرف انيت بتعملي كدة ليه؟ معقولة انيت فعال عاوزة عالقيت مبرمي تتصلح.

ة سعيد حىت لو كان مع علياء: وايه الغريب يف كدة؟  يوسف اللي بيحب جبد بيتمىن انه يشوف االنسان اللي بيحبه د
  حد غريه. وكمان احنا اتفقنا اننا هنكون اصحاب، مش كدة؟

ضت علياء وهي تستأذن للرحيل: طيب مهشي ا بقا واسيبك تشوف شغلك،  فأومأ يوسف برأسه موافقا يف حني 

مسه يف التليفون   ، اتفقنا؟بس ما تنساش اللي اتفقنا عليه وا هحجزلكم ترابيزة يف مطعم شيك وابلغك 

  فقال يوسف وهو يصافح اليد املمدودة له: اتفقنا.

***  

ما دائما، وكانت حياة تقول جبدية معاتبة: ال، انيت فعال غلطانة  مرمي  جلست حياة جبوار مرمي يف كافيرت اجلامعة كعاد

  يف اللي عملتيه، وما كنش الزم تقويل كدة.

لغضب: انيت ما شو  ا ما مرمي وهي ال تزال تشعر  فتيش هو كان بيتكلم معا ازاي، وال كأين تلميذة بيأنبها على ا

  عملتش الواجب. وهو قاهلايل كدة بنفسه، قال ان ا لسة طفلة. بقا ا طفلة  حياة؟

فابتسمت حياة من طريقة صديقتها يف التعبري، فهي حقا التزال طفلة مشاكسة، ولكن حلرصها الشديد على اال 
شأ أن تقر بذلك الواقع، واختذت اسلوب احليلة: مش جايز طريقتك يف التعامل معاه هي اللي بتخليه جترحها، مل ت

  يصدق انك لسة طفلة؟

  فقالت مرمي وهي متط شفتيها بتكشرية: وا كنت بعمل ايه يعين؟
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استاذ خالد فانيت   حياة: كفاية انك بتخالفي اوامره على طول  مرمي، يعين طاملا هو طلب منك انك ما تتعامليش مع

  كان الزم تتجنيب اي موقف ممكن جيمعك بيه.

سلوب اقناع جديد:  حبيبيت انيت الزم تفهمي ان  بعت كالمها  وعندما الحظت ان صديقتها على وشك االحتجاج 
ين غريه، ودة حقه.   جوزك مش طلب منك كدة اال النه بيغري عليكي، ومش عاوزك تكلمي راجل 

  يوووووه، انيت كمان هتقويل حقه؟ طيب فني حقي ا بقا؟مرمي بعصبية: 

حياة: قبل ما تطاليب حبقك  مرمي فانيت الزم تقومي بواجبك االول،  بنيت الرجالة دول زي االطفال اللي ممكن 
 تزعلهم كلمة و تفرحهم مصاصة، واملصاصة دي بقا هي احلنية والرقة بتوع الستات، صدقيين  مرمي دول سالحني

  مفيش اي راجل يقدر يقاومهم.

ترى االسلحة دي نفعت مع وليد؟ ا وكان سؤاهلا املباغت: و   فاندفعت مرمي كعاد

المل وهي تبتلع ريقها بصعوبة:  مرم ا حيايت مع وليد خمتلفة، وانيت عارفة كدة كويس،  فقالت حياة بصوت مليئ 
حييت، وبقا  وليد مش قادر ينسى حلد دلوقت، وشكله كدة مش هينسى ابدا مهما عملت معاه، وليد بقا بيحس بنفور 

  واضح جدا انه صعب اوي يغري فكرته عين.

لشفقة على حاهلا: ا اسفة  حياة، ما كنتش اقصد.   وضعت مرمي كفها لتحتضن اصابع يد صديقتها وهي تشعر 

 خالص بدأت اتعود على حيايت معاه فتبسمت حياة لتخفي مسحة احلزن اليت سادت املوقف:  سيت وال يهمك، ا

  لشكل دة، اما انيت بقا  مرمي فالزم تلحقي نفسك وحاويل حتافظي على جوزك.

مرمي بنربة حزينة ساخرة: جوزي؟! جوزي ايه  حياة؟ مانيت عارفة احنا اجتوز ازاي؟ وال ا وال هو قادرين ننسى دة 
  حلد دلوقت.

لي حصل وتسدي الشرخ اللي بينكم، وخصوصا اين الحظت ان يوسف بقا مهتم حياة: لسة ادامك وقت تصلحي ال
بيكي بشكل كبري، ودة مش معناه غري حاجة واحدة، انه بدأ حيبك  مرمي، وانيت بقا عليكي انك تكربي احلب دة 

لنسبالك وانك انيت كمان بتحبيه.   وحتسسيه انه اد ايه هو مهم 
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لفعل حتب يوسف؟ واالهم من ذلك هل هو ايضا "حببه" رددت مرمي هذه الكلمة يف  عقلها وأخذت تتساءل هل هي 

  يبادهلا نفس الشعور؟

***  

طل  لذات، ولكنها فجأة شعرت حباجة اىل البكاء ووجدت عينيها  مل تكن تعلم سبب بكائها يف تلك اللحظة 
ليها وال تعلم مالذي دهاها؟ فكل ما  لدموع وهي جتلس مبفردها على السرير يف غرفة نومها وتدفن وجهها بني رج

ا هي اليت كانت حباجة اىل النصائح. فهي رغم كل  كانت تفكر فيه االن هو حديثها مع مرمي و نصائحها هلا يف حني ا
ا حاولت ان تفعل ذلك كثريا، وحينما رأت ان قلبها مل يرضخ  ما كان يفعله او يقوله هلا مل تستطع ان تكرهه مع ا

ا عل ستحالة ان يبادهلا نفس الشعور او ع االقل ان يتقبل لرغبا ا حتبه، بل تعشقه رغم علمها  مت يف ذلك الوقت ا
ا، ولكن كل تصرفاته معها تثبت انه مل يفعل ذلك اال  وجودها يف حياته، فهي ما زالت حىت االن جتهل سبب زواجه 

ا مل تعد بغرض االنتقام لقلبه اجلريح. وهي اآلن تتساءل اىل مىت سيس تمر انتقامه؟ وماذا سيحدث بعدها؟ اسيقرر ا
اية  ا لن تتحمل بعدها عنه، فهي على استعداد لتحمل قسوته وسخريته اىل ماال  ا منه فيطلقها؟ ال، فا جديرة بقر

  ولكن لتبقى جبانبه فقط.

لطبع فلم يكن ذلك الطارق غريه، جففت دموعها بيدي لطبع مل مسعت طرقا خفيفا على الباب و ها يف عجلة ولكنها 

خلارج حىت تغسل وجهها فدعته للدخول، وكان  تستطع ان ختفي امحرارا عينيها، ومبا انه الجيب ان تدعه ينتظر طويال 
ردة: ا كنت هعمل لنفسي  اول ما الحظه فور دخوله هو عينيها الباكية ولكنه مل يعلق على االمر، بل قال بلهجة 

؟نسكافيه تشريب مع   ا

  فاسرعت حياة تقول: مفيش داعي تعطل نفسك، روح انت كمل شغل وا هعملنا احنا االتنني.

  فوافق وليد قبل ان يغادر احلجرة سريعا فانه مل يعتد ان يطيل البقاء يف تلك احلجرة اكثر من الالزم.

ر الدموع بعينيها مث توجهت اىل ا ملطبخ لتعد النسكافيه مث وضعت دخلت حياة احلمام لتغسل وجهها اوال وتداري ا

ا اليه لتجده جالسا على كرسيه الدوار امام طاولة الرسم اخلاصة به، وكان  الكوبني على الصينية اليت محلتها وخرجت 
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ملكتب وأخذت  منهمكا يف احد الرسوم اهلندسية، فوضعت حياة الصينية على طاولة صغرية من الزجاج امام أريكة 

  ه لوليد: اتفضل.احد الكوبني وقدمت

خلروج اال  ا ومهت  فأخذ منها وليد الكوب وشكرها، مث عادت حياة اىل الطاولة مرة اخرى ومحلت الكوب اخلاص 
ا مسعت صوته يناديها: حياة!   ا

  توقفت حياة ونظرت اليه: نعم؟

  فأدار وليد كرسيه ليصبح مواجها هلا وهو يسأل: انيت راحية فني؟

  سؤاله: راجعة اوضيت. ليه؟تعجبت حياة قليال من 

.   وليد: يعين لو مش وراكي حاجة تعمليها فممكن تشريب النسكافيه بتاعك هنا معا

  فقالت حياة وقد زادت دهشتها، فتلك هي املرة االوىل اليت يبدي هلا رغبته بصحبتها: اصلي مش عاوزة اعطلك.

ض من مكانه وهو يرتشف من الكوب قليال: ال مفيش ع طلة وال حاجة، ا اصال حمتاج راحة بعد اربع وليد وقد 

  ساعات شغل متواصلة، اقعدي  حياة.

ملكتب، وكانت تتوقع منه ان جيلس على كرسيه خلف املكتب ولكن لدهشتها  فجلست حياة على االريكة الوحيدة 
فتتح احلديث، فقالت الشديدة وجدته جيلس جبوارها على االريكة، وساد الصمت املكان لدقائق، وقررت حياة ان ت

  وهي حتاول ان تبدي اهتمامها: هو ايه اللي انت كنت برتمسه دة؟ معلش اصلي ما بفهمش خالص يف الشغل اهلندسي.

توقعت حياة انه اما ان يتجاهل الرد على سؤاهلا او انه سيجيبها بسخريته الالذعة اليت جتعلها دائما تتجنب احلديث 

ا. معه، ولكنها تشتاق كثريا لصوته   مهما كانت الكلمات اجلارحة اليت ينطق 

نه قد أمسك يدها وأوقفها على قدميها وهو يقول بصوت ودود كانت قد افتقرت اليه معه: تعايل  وفوجئت حياة 
.   معا
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ا الذهول عندما وجدته يشرح هلا بصوت هادىء بعيدا عن الغضب او  وقادها وليد اىل طاولة الرسم وقد انتا

  مشروع سكين ضخم، وهو اول مشروع متسكه الشركة بتاعيت. السخرية: دة

رة انفعاله: هو انت خالص افتتحت الشركة وبدأت الشغل  فسألته حياة وهي حتاول ان تتناسى رهبتها منه او من ا
  فيها؟

بتسامة واسعة: وتفتكري ا كان ممكن افتتح الشركة من غري ما تعريف؟ مش املفروض انك مرايت   بردو؟ فرد وليد 

ا ال تريد ان تفسد الود السائد بينهما يف تلك اللحظة،  جتاهلت حياة سخريته يف نطقه للجملة االخرية، فقط ال
  فسألته: امال مشروع ايه اللي بتتكلم عنه دة؟

ين يف  وليد: دة مشروع يوسف رفضه النه مشغول يف مشاريع كترية ومش هتخلص دلوقت وصعب انه يقبل اي شغل 

لنسبايل هتكون بداية ما كنتش احلم الوقت  خده ودي  احلاضر، فاقرتح على صاحب املشروع ان شركيت هي اللي 
اية االسبوع ان شاء هللا هكون  لكتري اوي على  بيها بصراحة، دة غري ان خالص مقر الشركة كلها يومني ويتشطب و

، والشركة هتكون جاهزة لال staffاخرتت ال  فتتاح وساعتها هيكون الرسم خلص ونبدأ شغل على اللي هيشتغل معا
طول بعد موافقة صاحب املشروع. اه وعلى فكرة يوسف اقرتح عليا ان حفلة افتتاح الشركة تتعمل يف الفيلال توفريا 

  للمصاريف يعين وا وافقت.

  حياة: ربنا يوفقك.

ي سحر تلك اللحظات وهو يوجه نظرها وسادت حلظات صمت فيها اللسان لتتحدث العيون اىل ان وليد قرر ان ينه

. لك معا   حية الرسم ويقول: شويف بقا  سيت هحاول اشرحلك الرسم دة وخلي 

  حياة: ايوة بس ا مش بفهم اي حاجة يف اهلندسة.

لراحة. لتعليم، ركزي معا بقا وا هفهمك    وليد: يعين انيت كنيت اتولديت اعالمية؟ كله بييجي 

ة ان تعرتض اكثر وتفقد لذة تلك اللحظات املمتعة برفقته، فأخذت تستمع اليه دون ان تستوعب كلمة مما مل تشأ حيا

ا مل تنتبه لشرحه حيث كان تفكريها يتجه اىل امر اخر، فقد كانت تتأمل مالحمه بكل تفاصيلها، وجهه، شعره،  يقول فا
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لفعل حتب ا  العرتاف بذلك أمامه فبالطبع ميكنها ان عينيه، كل ذلك يزيد من جاذبيته ورجولته، ا ه ولكن ال جترؤ 

  تتوقع اعرتاضه ورفضه هلا، وقد اكتفت فقط برتديد مجلة واحدة بصمت: ليتين قابلتك قبل ان حيدث ما يفرقنا االن!

***  

النتقال، فاستأذن من يوسف وعاد هو وا بنته اىل كانت وردة جتلس يف فيلال عبد الرءوف بعد ان مسح له االطباء 
راته اليهما وقد كان جيلس برفقة والدته  فيللته، وكان ماهر دائم الرتدد عليهما تقريبا بشكل يومي، ويف احدى ز

لدور العلوي، كانت وردة حتمل يف يدها فنجا من القهوة وقالت  السفل بينما كان عبد الرءوف يسرتيح يف غرفته 
  .له: طيب وانت عامل ايه  حبييب دلوقت

قصين وجودك يف حيايت.   ماهر: احلمد   ماما بس 

مث اكمل مازحا: جبد بقا وحشتين اوي احملكمة اللي كنيت بتنصبيهايل كل يوم ملا برجع متأخر، دة غري االكل اللي كنيت 
ائي اللي يف حاالت الطوارىء.   بتغصبيين عليه مع انك عارفة اين مش حبب االكل البييت 

  غضب وهي تقول: بقا كدة  ماهر؟ ماشي اديين  سيدي سيبتلك البيت عشان تعمل اللي عاجبك.فتصنعت وردة ال

  فأسرع ماهر، وقبل يديها: جبد وحشتيين اوي  ماما، وا مش قادر اتعود على بعدي عنك.

الول ولوال اين وردة ونظرات احلنان تطل من عينيها: وانت كمان  ماهر وحشتين اوي، وبقيت بقلق عليك اكرت من ا
ك مش هيوافق وممكن كمان يعملها مشكلة ا كنت طلبت منك انك تيجي تعيش معا هنا ا وجدك.   متأكدة ان 

  ماهر: مش هينفع  ماما، وخصوصا دلوقت. بس ع العموم اطمين ابنك خالص عقل وبقا ما يتخافش عليه.

هلا منك وردة: بردو قليب هيفضل واكلين عليك حلد ما ترحيين ب خد  قا وختتار بنت احلالل اللي تكمل حياتك معاها و
  وساعتها بقا هكون اطمنت فعال.

  ماهر بنربة خاصة: قريب اوي  ست الكل ان شاء هللا.

  وردة: ودة معناه ايه بقا؟ انت خالص حطيت عنيك على حد؟
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  ماهر: يعين، حاجة زي كدة.

  وردة: طيب ممكن اعرف هي مني؟

حييت.ماهر: مش دلوق كد من مشاعرها    ت  ماما، ع االقل ملا ا

لنسبة هلا خاليا من اي عيوب،  وكانت وردة كأي ام ترى ابنها أفضل خملوق يف الوجود مهما كانت عيوبه، فهو 
فقالت: ودة امسه كالم بردو؟ وهو فيه واحدة عاقلة يف الدنيا تقدر ترفض واحد زيك شاب زي الورد معاه املال 

  النسب؟ دي تبقا اكيد اجتننت.واحلسب و 

ماهر مبتسما: دة عشان بس ا ابنك  ست الكل فالزم تقويل كدة، لكن مش الزم ان دة يكون رأي كل اللي 
  يعرفوين.

  فربتت وردة على كتفه حبنان: ربنا يسعدك  ابين، و يقربلك البعيد.

ه يتعلق بفتاة وخيشى من ان يكون قد تعلق بسراب، فأمن ماهر على دعائها وهو ميين النفس بتحقيقها، فألول مرة قلب
  فهو يرى الكثري من احلواجز اليت حتول بينهما.

***  

هتمام:  ملثل سأهلا  دخل يوسف حجرة مرمي ليجدها تقرأ يف احد الكتب فبعد ان ألقى عليها حتية املساء وردت عليه 
  ايه اللي انيت بتقريه دة؟

  مرمي: دي رواية.

  يوسف: عن ايه؟

الحراج وهي جتيب: دي رواية رومانسية.   شعرت مرمي 

  يوسف وقد زاد اهتمامه لألمر: رومانسية؟! غريبة يعين!
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  مرمي: وهو ايه الغريب يف كدة؟

حلاجات دي.   يوسف: اصلي ما كنتش فاكر انك بتهتمي 

تم يف االول، بس بدأت اهتم دلوقت عشان اكرب وما افضلش طفلة زي  مرمي بنربة حزينة الئمة: حقيقي ا ما كنتش 

، مش دة كان كالمك؟   ما

ت دي هي اللي هتكربك؟   جلس يوسف جبوارها على السرير وسأهلا: وانيت شايفة بقا ان قرايتك للروا

  مرمي: معرفش، اديين حباول.

  يوسف: طيب ممكن بقا تسييب الرواية اللي يف ايدك دي وتقومي تلبسي؟

  مرمي وهي تسأله ببالهة: ليه؟

سف: عشان هنخرج، ا عازمك النهاردة ع العشا برة، واعتربيه  سيت عربون صلح وتكفري عن الكالم اللي قولته يو 
  يف حلظة غضب.

لفعل صادقا يف اعتذاره، ولكنها كالعادة  هتمام حتاول ان تستشف من تعابري وجهه ما اذا كان  فنظرت مرمي اليه 

زميتها امامه، فهي ال تستطيع  لفعل طفلة كما وصفها.تعرتف  ا    فهمه مهما حاولت ، فلقد بدأت تشعر وكأ

أخرجها يوسف من شرودها وهو يداعب شعرها األمحر الطويل وسأهلا: ايه  مرمي؟ انيت مش عاوزة خترجي معا وال 

  ايه؟

لك وهو يتحدث اليها بذلك الصو  ا يف املواقف العادية ال ميكنها ان ترفض له طلبا، فما  ت اجلذاب ذات النربة ا
  الرقيقة الساحرة؟

***  

حيته: وهللا  اجتمعت علياء بعماد يف شقتها، وقد كا يتناوالن أحد املسكرات، فقالت علياء وهي متيل بدالل 
مك  عمدة.   ووحشتنا ا
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  عماد: انيت اللي وحشتيين جبد  لوال، عاملة ايه بقا يف الشغل؟

مناسب بردو نتكلم فيه عن الشغل؟ ع العموم  سيدي اطمن خالص كله ماشي  علياء بتأفف: يوووووه، ودة وقت

  متام وعال العال.

  عماد: طيب نتكلم بقا عن اللي غري الشغل. قوليلي عمليت ايه مع يوسف جالل؟

علياء بنظرة خبيثة: ودة سؤال تسأله للوال بردو؟ مانت عارفين ما فيش حاجة تصعب عليا حىت يوسف جالل نفسه 

  در تقول اين خالص طويته حتت جناحي، وزمانه دلوقت واخد املدام بتاعته وبيتعشوا يف املطعم اللي ا حجزتله فيه.تق

عجاب: متام اوي كدة. وجهزيت كل اللي اتفقنا عليه؟ وكلميت صاحبتك؟   عماد 

  علياء: طبعا، وهو ا بردو تفوتين حاجة زي دي؟

  عماد: شاطرة  لوال.

لكتري وتالقيه مطلق الست هامن بتاعته اللي فضلها عليا. علياء: تلميذتك    عمدة، وزي ما اتفقنا كلها شهر 

  عماد: الال بقولك ايه  علياء، هي فعال مراته دي حلوة كدة زي ما بيقولوا عليها؟

خلينا نشوف فهمت علياء املغزى من سؤاله فقالت حمذرة: ال، بقولك ايه  عماد، احنا مش فاضيني للحاجات دي، 
  شغلنا احسن.

ا، ان احنا نعرف ازاي نستفيد من شغلنا دة بكل الطرق املمكنة.    عماد: ماهي دي حالو

علياء: ماشي  سيدي، وانت بقا عملت ايه مع وليد؟ الواد دة رخم اوي وا بصراحة مش بطيقه، اصل واخدها جد 

  اوي وحمبكها اكرت من الالزم، وممكن تتعب معاه.

اد بغرور: بس مش عليا  ماما، هو خالص بلع الطعم وقبل املشروع بتاعي دة غري انه كمان عازمين على فقال عم

لظبط زي  لكتري وهطويه حتت جناحي  حفلة االفتتاح بتاعة شركته يوم اجلامعة اجلاية، يعين تقدري تقويل ان كلها شهر 
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ضعف تقدري تدخوليله منها، ووليد دة بقا نقطة ضعفه مانيت عمليت مع أخوه، وما تنسيش ان كل انسان ليه نقطة 

  شغله.

لال، خليهم يشربوا بقا، وعشان احنا كمان نقدر نشوف شغلنا كويس. لكره:    فقالت علياء بنربة مليئة 

  فنهض وليد وهو يقول: اوك  حبيبيت، سالم بقا.

  علياء: بدري كدة؟

  ل متجوز والزم ارجع بدري عشان اجتنب السني واجليم.عماد: مانيت عارفة بقا  حبيبيت، ا بقيت راج

لطول والعرض  علياء ساخرة:  عيين عليك  عمدة. وانت كان مالك ومال اجلواز بس؟ مانت كنت عايش حياتك 

  زيي، ليه تكتف نفسك التكتيفة دي؟

ال دي من يوم ما عرفت ها وا مشدودهلا جامد وعاوز عماد: اعمل ايه بقا؟ مانيت عارفة ا راجل صاحب مزاج، و 

ا اال اين ما قدرتش اطوهلا من غري جواز. لرغم من كل عيو ي شكل، لكن    اوصلها 

  علياء: طيب وانت ايه جابرك انك تفضل عايش معاها حلد دلوقت؟ ما تطلقها وختلص.

ال بقت عارفة معظم اسرار شغلنا دة غري اين ساعات حبتاجه ا يف الشغل التاين بس من عماد: لألسف مش هينفع. 
لال، سالم بقا  قمر،  غري ما تعرف وكمان اهي واجهة ليا يف الوسط االجتماعي، مانيت عارفة بقا، عماد بيه وحرمه. 

  وخلينا داميا على اتصال لو حصل اي جديد.

  علياء: اوامرك  برنس.

***  

 كانت تغط يف النوم العميق، فهو خيشى ان دخل عماد حجرة نومه على أطراف اصابعه حىت ال يزعج زوجته اليت
  تستيقظ فتلقي على اذنيه نفس االسطوانة اليت أصبح حيفظها عن ظهر قلب.
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وجد عماد احلجرة غارقة يف ظالم دامس، فلم حياول ان يضغط زر االضاءة وهو خيلع سرتته، ولكنه أغمض عينيه فجأة 

س على السرير وهي تنظر اليه بغضب: ماهو بدري  سي حني سطع ضوء احلجرة يف عينيه فجأة ووجد زوجته جتل
  عماد.

نيب. ال! ا مش يف مزاج يسمح اين امسع منك اي كلمة    عماد: 

  ال: طبعا، ماهو اكيد بعد السهرة اللي هللا اعلم انت قضيتها مع مني، مش هتبقى طايق تبصلي حىت.

كالم دة  علياء، انيت عارفاين كويس اوي قبل ما نتجوز، عماد وهو حياول ان يسيطر على انفعاله: مفيش داعي لل
  ووافقيت عليا وا كدة، يبقا مش من حقك انك تشتكي.

  ال: كنت فاكرة انك ممكن تتغري.

عماد: يبقا دي مشكلتك انيت، الن ا صعب اتغري، ودة اللي الزم تفهميه كويس اوي. والزم تتعودي على احلياة معا 

  لشكل دة.

  ل: وا ايه اللي جيربين على كدة؟ا

ال هامن اللي بتتقالك يف كل مكان،  عماد: حاجات كتري اوي، زي مثال الشهرة اللي بقييت بتتمتعي بيها وكلمة 

والفلوس اللي من غري عدد وعمالة تصريف فيها من غري حساب، والرحالت اللي بتعمليها يف اشهر اماكن يف العامل، 
  ال يستاهل منك التضحية البسيطة دي.اعتقد ان كل دة  

ريت  ال بشيء، واكتفت مبشاهدته وهو يستلقي على السرير جبوارها قبل ان يقول: تصبحي على خري، و مل تعلق 

م.   تطفي النور عشان أعرف ا

  وأطفأت علياء االضاءة لتغرق الغرفة يف الظالم من جديد.

***  
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مها خرجت مرمي برفقة يوسف وتوجها اىل املط مسه عن طريق اهلاتف كما وعدته، وبعد ان ا عم الذي اخربته علياء 

النادل بقائمة الطعام وطلبا ما يريدان تناوله على العشاء، قالت مرمي بسعادة: مريسي اوي  يوسف، حقيقي املكان هنا 
  هادي وساحر.

لطبع مل خيربها ان علياء كانت صاحبة القرار يف اختي ا: كويس انه فقال يوسف الذي  ل اعجا ار هذا املطعم الذي 

  عجبك، الين بصراحة بقا دة كان كل اللي يهمين النهاردة، اين اعمل اي حاجة ممكن تفرحك؟

  مرمي: وامشعنا النهاردة يعين؟

  يوسف: عشان النهاردة ا عاوز احتفل بعيد ميالدك.

ااااااااااه. انت لسة فاكر؟ ا عيد ميالدي ك ان من يومني. و تقريبا كل الناس يومها قالتلي كل سنة وانيت مرمي حبزن: 

طيبة اال انت دة حىت جدو حطلي مبلغ كدة حبسايب يف البنك كهدية من غري ما يقويل قبلها النه عارف كويس اوي اين 
.   مش بقبل اهلدا

سف: ما عارف، كان يوم حفلة اجلامعة، وكنت عامل حسايب على كدة بس اللي ح صل بينا بعد احلفلة لغى  يوسف 

كل اخلطط اللي كنت مرتبلها، بس ا بقا قررت اين اعوض كل حاجة النهاردة، دة لو انيت موافقة طبعا، قوليت ايه بقا؟ 
  موافقة!

دوء وهي تومىء برأسها كعالمة للقبول.   ونظر اليها برتقب فوجدها تبتسم له 

احلجم من جيب سرتته وفتحها لتظهر بداخلها االسورة اليت قد  وعلى الفور أخرج يوسف تلك العلبة القطيفة صغرية
ا اليت ختطف االنظار: تسمحي بقا تقبلي مين  لوا اشرتاها سابقا مبساعدة علياء، قدمها يوسف هلا وقد كانت تتألأل 

  اهلدية دي، صحيح انيت مش بتقبلي هدا من حد، بس ا واثق انك مش هرتفضي هدييت.

  اىل االسورة مبشاكسة: وانت بقا جبت الثقة دي منني؟مرمي وهي تنظر 

  يوسف: احساسي بيقويل كدة، كل سنة وانيت طيبة  مرمي.

  مرمي: وانت طيب
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ا يف ضوء املطعم  وأخذت مرمي منه العلبة وأخرجت االسورة و ظلت تتأملها وهي يف اصابعها للحظات وقد زاد ملعا

  ذات االلوان املتعددة.

  حيتها وهويقول: تسمحيلي؟!فمد يوسف يده 

لضبط ماذا يريد؟ فاعطته االسورة، ومدت ذراعها األيسر اليه، فقام يوسف بتثبيت االسورة فيه، وكأي  فهمت مرمي 
ا منه هو  قتنائها فقط ال طفل حيصل على لعبة جديدة، أخذت مرمي تتلمس االسورة بيدها االخرى وهي سعيدة 

  وحده.

يف صمت وهو معجب بتلك الطريقة الطفولية اليت تزيد من جاذبيتها و كذلك من اجنذابه أما يوسف فكان يتابعها 

ا عجبتك، لدرجة انك نسيتيين ا شخصيا وا قاعد ادامك.   اليها.ولكنه قرر ان يشاكسها قليال: واضح جدا ا

  مرمي بصراحتها املعهودة: حقيقي  يوسف مجيلة اوي.

  لة، مش ا اللي اشرتيتها؟يوسف بفخر: طبعا الزم تكون مجي

فنظرت له مرمي بغيظ، فقال يوسف: الالال بالش التكشرية دي ، النهاردة بقا ا مش عاوز اشوف غري االبتسامة 

  وبس.مفهوم؟

نفعال: ماهو انت اللي بتستفذين.   مرمي 

ين، فني بقا االبتسامة احللوة؟   يوسف بعيون ضاحكة: خالص  سيت مش هستفذك 

مرمي رغما عنها، فمن الواضح انه ال يزال يعتربها كالطفلة وهذا يتضح حىت يف طريقة مداعبته هلا، ولكنها فابتسمت 

  تفضل ذلك عن غضبه الذي يصعب التعامل معه.

ما جاءمها من اخللف صوت انثوي يقول: ايه دة معقولة؟ يوسف! ا مش قادرة اصدق!  وبينما ومها يف غمرة سعاد
مك؟ فينك من زمان وفني   ا
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ا كانت احدى عشيقاته  ا وكذلك من ارتباك يوسف،  استطاعت مرمي ان تفهم من كالم تلك املرأة ونربة صو

القدميات، ولكنها حاولت ان ختفي ضيقها الشديد وخصوصا يف حضور تلك السيدة، واكتفت مبراقبة زوجها الذي قد 
  ض ليسلم عليها بكل ود: ازيك  مسر، عاملة ايه؟

  ر بدالل: يعين هو انت كنت بتسأل؟مس

  حاول يوسف ان يتجاهل كالمها وقال وهو يشري اىل مرمي: امسحيلي اقدمك مرمي مرايت.

  مث اشار اىل املرأة االخرى وهو يكمل التعارف: ودي  مرمي مسر وهيب.

نه قد اكتفى بذكر امسها فقط وجت نب ان يذكر مدى عالقته الحظت مرمي وهي تصافح تلك السيدة ذات اليد الباردة 
  ا، فعلمت انه يف حرية من أمره، فماذا ميكنه ان يقول؟ هل يقول صديقيت ام عشيقيت؟

لدموع احلارة متألعينيها ولكنها حاولت ان ختفيها خلف ابتسامتها الباهتة وهي تستمع اىل تعليقات  وعندها شعرت 

نه مل ي الحظها: الف مربوك  مدام، جبد برافو عليكي انك عرفيت مسر ذات النربة الساخرة اليت بدا على يوسف 
  توقعيه، احنا عمر ما كنا نتوقع ان يوسف جالل ممكن يدخل القفص أبدا.

وكان يوسف هو من توىل الرد عليها حميطا كتف زوجته بذراعه: وليه بقا ما تقوليش ان ا اللي عرفت اوقعها؟ مرمي دي 
ا  .جوهرة، وا فعال حمظوظ ا   بقت ملكي أ

فأكدت مسر على كالمه بنفس سخريتها املبطنة: معاك حق  يوسف، مراتك زي القمر، ربنا يسعدكم، امسحويل بقا 

  استأذن، شكلي كدة قطعت عليكم اجلو الرومانسي احللو دة.

.   يوسف: طيب ما تقعدي تتعشي معا

س عازميين هنا هروح استناهم    على ترابيزتنا، بتمنالكم سهرة سعيدة بقا.مسر: ال  سيدي، ا مستنية 

  وقبل ان تغادر قالت: يوسف ما تنساش تبقا تكلمين، اكيد انت لسة معاك رقمي، وانيت كمان  مدام مرمي.

  فهزت مرمي رأسها موافقة بينما قال هلا يوسف: ان شاء هللا.



 

  

290 

 

 غريبة يف عاملك  

 

اليت تكسو وجهها حاول تدارك االمر وابتعدت مسر فجلس يوسف على كرسيه مرة أخرى وعندما الحظ مسحة احلزن 

بتسمة ساحرة، ولكنها مل تؤثر على مرمي هذه املرة:  واستعادة اجلو الشاعري الذي كان يسودمها قبل جميء مسر، فقال 
  قوليلي بقا  مرمي احنا كنا بنقول ايه قبل ما مسر تيجي؟

  فقالت مرمي بنظرات حادة وصوت قاطع: يوسف! ا عاوزة اروح.

  

***  
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  : والعشرون الرابع الفصل

  *مزيدا من اآلالم*

ا معه وتبعدمها أمياال   للوم؟ فهل ستلوم الظروف اليت دائما ما تعرتض طريق سعاد مل تعلم على من ميكنها أن تلقي 
ما؟ أم تلومه  كلما حاوال االقرتاب خطوة؟ أم تلوم هؤالء االشخاص الذين يظهرون غالبا من العدم ليعكرون صفو حيا

ا تعلقت  ا توجه اللوم اىل نفسها أل هو ذلك الشخص ذو املاضي الذي ال تستطيع أن تتقبله بكل مساوئه؟ أم ا
لشخص غري املناسب، رجل ال ميكنه ان يسلم قلبه بسهولة ألي إمرأة حىت وإن كانت زوجته؟ هكذا قضت مرمي 

ها اليت تبدو معقدة جدا عندما يكون يوسف جالل طرفا فيها ليلتها جيافيها النوم وهي تفكر يف حل مناسب ملشاكل
ا هي البلهاء الوحيدة اليت  وتتساءل ما إذا كان هو اآلخر يشغل نفسه بتلك األمور؟ ويريد لعالقتهما النجاح أم أ

  تسعى وراء السراب؟

***  

متفقا عليه من قبل، وقد أعدت  للمعمار اخلاصة بوليد جالل يف الفيلال كما كان  My Lifeأقيم حفل افتتاح شركة 

كل من مرمي وحياة هلذا احلفل بكل دقة وترتيب حيث أخرجتاه يف أكمل صورة. كان كل من وليد ويوسف يقومان بدور 
املضيف وقد تلقى وليد الكثري من التهاىنء واملباركات، ويوسف كذلك حيث كان البعض يعتقد ان تلك الشركة ما هي 

ضبط ما كان يريده يوسف ألن اسم شركة املعمار سيضيف الكثري ألخيه يف اال فرعا جديدا لشركة امل عمار األم وهذا 
لعمل  بداية طريقه. وكان الضيوف يتجمعون يف حلقات حول بركة السباحة وكل منهم يتناقش مع االخر فيما يتعلق 

صغرية يف القيام ببعض األعمال اليت والصفقات املختلفة، فكعادة رجال األعمال دائما يتصيدون كل فرصة مهما كانت 
حتفال أقيم خصيصا هلذا الغرض؟ لك  ح حىت يف املناسبات االجتماعية، فما  ملزيد من األر   تعود عليهم 

كان االخوان مها جنمي احلفل بوسامتهم وجاذبيتهم وكذلك ذكائهم يف التعامل ولباقتهم يف احلديث يتنقالن من حلقة 

سف بتقدمي أخيه إىل مجيع رجال األعمال واملهندسني مع كلمات املدح واإلطراء  اليت مل جيد صعوبة إىل أخرى، ويقوم يو 
ا شقيقه بل لنقل ابنه الكبري كما كان يعتربه.   يف العثور عليها ليذكي 
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ال وق ما يف ذلك ا ما قد استطاعتا اثبات كفا لنسبة لكل من مرمي وحياة اال ا د تعرفتا خالل ورغم غرابة األجواء 

وقت قصري جدا على معظم الزوجات الاليت حضرن احلفل وقد كانت النساء تعجنب من لباقتهما وحسن ضيافتهما رغم 
ما اجلميل واألنيق والذي كانت تفتقر اليه الباقيات. ن حجا   صغر سنهما وجيذ

ت البيوت اليت مل تكن تشغل ويف الوقت الذي كانت تقف فيه حياة ومرمي  مع بعض النساء يتحدثون يف بعض  أمور ر

ما كانت بعيدة كل البعد عن تلك الصفة،جذب انتباه مرمي تلك املرأة اليت اقتحمت فجأة  فكر تلك األخرية كثريا ال
لطبع مل تكن سوى علياء!  الفصل ا  ا زوجها، هذه املرأة اليت تتذكر جيدا مدى أنوثتها وجاذبيتها فإ اليت كان 

ا مل تسمع حديثها معهم إال أن مجيع الرجال قد تقبلنها يف حلقتهم بكل بساطة وكان  الحظت مرمي من بعيد رغم ا
ا ذلك، الحظت حياة انشغال صديقتها  ذلك واضحا متاما من تلك الضحكات اليت استطاعت مساعها جيدا من مكا

ر مرمي لتعلم السبب وراء جتهمها ذلك، مر ما كما شعرت بتغيري تعابري وجهها فوجهت عينيها إىل حيث كانت تنظ
  فهمست اليها دون أن يالحظ أحد بذكائها املعهود: أكيد دي علياء.

  هزت مرمي رأسها بشكل تلقائي مؤكدة ختمني صديقتها اليت استمرت تقول: شكلها كدة مش سهل خالص.

ز مرمي رأسها بعفوية مؤكدة على كالم حياة وهي تشعر بنريان تتأ ا شعرت أيضا ومرة أخرى  جج يف صدرها كما أ
برغبة ملحة يف الذهاب اىل علياء وطردها من املكان أمام اجلميع ولكن منعها من ذلك حرصها الشديد ان تبدو مبظهر 

الضيفة الودودة أمام اجلميع عامة وأن تبدو مبظهر الزوجة الذكية احلريصة على مصلحة زوجها أمام يوسف خاصة، 
مشجعة: ميكن صحيح تكون منافسة قوية لكن انيت بردو لسة أدامك الفرصة انك حتافظي على مسعت حياة تقول هلا 

  جوزك وحتميه.

مس له ببضعة كلمات جتعله  حادت مرمي بنظرها بعيدا عن املكان الذي كانت تقف فيه علياء وهي متيل إىل زوجها و
ظرة اليها بتحد واضح دون أن يرا ها أحد، وألول مرة استطاعت مرمي أن تعرتف يضحك بصوت عال أما هي فتبتسم 

لغرية من علياء ومن مسر ومن أي إمرأة أخرى تقرتب من زوجها ولكنها حاولت  ا كانت تشعر  لنفسها على األقل 
موعة بثبات وهي ترسم على شفتيها  جاهدة أن تبدو هادئة وهي ترد على حياة قبل أن تنسحب من بني تلك ا

أن األمر ال يعنيها: ومني قالك ان ا عاوزة أعمل كدة؟ املوضوع مش فارق معا أصال، يعملوا اللي ابتسامة زائفة وك
  مها عاوزينه.
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تغيبت مرمي لفرتة عن احلفل، حيث دخلت الفيلال وجلست وحدها على أحد الكراسي يف الصالون لتنفرد بنفسها قليال 

ن بعيدا عن يوسف وبعيدا عن علياء وعن كل من ميكنه أ ا تغري عليه وقد شعرت  ن يزعجها. فلقد اكتشفت لتوها أ
  تلك الغرية تقتلها يف أكثر من موقف. فهل الغرية هي دليل احلب كما يقول البعض؟!

  : أنصحك بالش.     

ا هي نفس نربة الصوت اليت أصبحت تزعجها كثريا، لذلك مل تفاجىء مرمي كثريا عندما نظرت خلفها لتجد علياء  ا

بتسامة ترم ستفزازها فنهضت وهي تقول  قها بنظرات متكربة أغاظتها كثريا ولكنها قررت أال تسمح لتلك املرأة 
ا الكثري من الود الذي ال تشعر به جتاه هذه املرأة وتقول: اهال مدام علياء، أي خدمة ممكن أقدمها  حاولت أن حتمل 

  حلضرتك؟

تتقدم لتجلس على أحد الكراسي واضعة قدما فوق االخرى بكل تعايل بدأ أن كالمها مل يرق لعلياء، فقالت وهي 

ء: بصراحة أ اللي جاية أقدملك خدمة عمرك  مرمي، تسمحي أقولك مرمي كدة من غري ألقاب؟   وكرب

ا بداخلها ال تريد رفع األلقاب بينها وبني تلك املرأة، فذلك ال حيدث سوى بني  جتاهلت مرمي السؤال األخري أل
هلدوء وهي جتلس قبالتها وتسأهلا: ا ألصدقاء وعالقتها بعلياء بعيدة كل البعد عن الصداقة، وحاولت أن تتحلى 

ترى ايه هي اخلدمة اللي ممكن تقدميهايل؟   احلقيقة مش فامهة، 

  علياء: أ جاية عشان أجاوبك ع السؤال اللي حمريك حلد دلوقت وانيت مش القيه ليه أي إجابة مناسبة.

  مي بدهشة: سؤال ايه؟مر 

  علياء: هو يوسف اجتوزك ليه؟ مش دة هو السؤال اللي مطري النوم من عينك؟

حاولت مرمي أن حتافظ على هدوءها قدر املستطاع رغم الربكان الذي كان تفجر بداخلها بسبب تدخل تلك السيدة يف 

ذا الشكل الغري الئق، ولكنها مل ترد أن تكون فظة يف حديثها  ا  معها وهي تقول هلا: وهللا أعتقد ان دي حاجة ما حيا
  ختصش حضرتك.
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ا اليت ارتفعت قليال وهي تقول  الحظت مرمي أن كالمها قد أغضب علياء بعض الشيء وظهر ذلك جليا يف نربة صو

  حبدة: انيت غلطانة  مرمي، الن املوضوع دة خيصين زي ماهو خيصك.

  مرمي: ودة خيص حضرتك يف ايه بقا؟

خده مين، انيت فامهة؟علياء ا  ين ا   : خيصين ألن يوسف دة بتاعي، ملكي ا  مرمي، ومش هسمح ألي واحدة 

ا وهي تتفوه به، ولكن ما زالت مرمي حتافظ على هدوءها  مل تندهش مرمي من معىن كالمها بقدر ما اندهشت من جرأ

.وهي تقول: املرادي بقا انيت اللي غلطانة  مدام علياء، ال   نك واضح جدا انك نسييت ان يوسف دة بقا جوزي ا

ا مسعتها مرمي تضحك بصوت عال يكاد يصم أذنيها، مث قالت ساخرة: أي جواز دة اللي بتتكلمي عنه؟  وبعكس توقعا
  قصدك يعين ع العقد دة اللي بينك وبينه واللي سهل أوي انه يتلغي يف أي وقت؟

يوسف هو من أخربها به، وقد كانت تلك احلقيقة هي ما صدمتها كثريا، إذن فهي تعلم كل شيء! ومن الواضح أن 

الستمرار يف حديثها بطريقتها املستفزة اليت أصبحت ال تطاق مؤكدة شكوكها:  ولكنها مل تعلق بشىء، مما مسح لعلياء 
ض أوي عشان كدة ما تستغربيش أوي كدة، ا يوسف عمره ما بيخيب عليا حاجة، احنا أصدقاء من زمان وفامهني بع

  بقولك ان ا كنت اكرت واحدة جديرة بيه.

بتا وهي تقول: لو كان صحيح اللي انيت بتقوليه دة، يبقا  ا ليبدو  استطاعت مرمي بصعوبة أن تداري نربة احلزن يف صو

  ليه ما فكرش انه يتجوزك؟

  ا بيين وبينه.اكتسب صوت علياء الكثري من احلقد وهي جتيب: عشان جييت انيت وجدك ووقفتو 

  مرمي: ازاي؟

علياء: صحيح ا صاحبة سلسلة بوتيكات مشهورة، بس مهما كان بردو اللي عندي أقل بكتري من ثروة جدك 

عبدالرءوف دة غري الشراكة اللي بتجمع بني شركة يوسف وشركة جدك، واللي ممكن بكل سهولة تتحل لو بعد الشر 
ة ليوسف، عشان كدة كان حمتاج نوع معني من الضمان يضمن بيه يعين جدك مات، ودة طبعا هيسبب خسارة كبري 

  مستقبل شركته، وانيت بقا  مرمي كنيت الضمان دة.
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!   مرمي: ا

، دة غري كمان ان ليكي النصيب الكبري يف ثروة جدك، ويوسف جبوازة منك هيبقا من  علياء: طبعا، مش انيت أحد الور

ة تفضل الشراكة مستمرة او على األقل حىت لو اتفكت مش هيكون خسر  السهل عليه انه يتحكم يف نصيبك وبكد
لعكس طبعا مرياثك لوحده هيبقا أكرب مكسب ليه يف صفقة جوازكم.   كتري، 

ا أصبحت تعرفه  تت مرمي لسماعها هذا الكالم عن حقيقة جوازها بيوسف، أميكن هلذا الشخص الذي اعتقدت 

هازية اليت تصورها هلا علياء؟ لكن ما زال هناك جزء من عقلها يرفض تصديق ذلك جيدا يكون بتلك الوضاعة واالنت
ا ال ميكنها أن تتخيله أبدا ذلك الشخص الذي ال حيركه سوى الطمع، وبدا أن  فمهما كانت عيوب يوسف كثرية اال ا

ا حيمل بعض الود وهي ت قول: أ عارفة  مرمي ان علياء قد شعرت مبدى احلرية اليت قد استولت عليها، فأصبح صو
صعب أوي تصدقيين، وانك ميكن كمان تكوين اتعلقيت بيوسف لدرجة انه بقا مستحيل عليكي تصدقي عنه حاجة زي  

  كدة، بس أ بقا عندي الدليل على كل كلمة قولتهالك.

لتساؤل، ومل جتعلها علياء تنتظر كثريا، فأخرجت هاتفها من حقيبة يدها  فانتبهت مرمي اليها بكل حواسها وعينيها مليئة 

وضغط على بعض أزراره ومرمي تنظر اليها بعيون جامدة وأعصاب مشدودة ومسعتها تقول: اللي هسمعهولك دلوقت 
  تسجيل صغري لكالم يوسف بنفسه.

وزك وفجأة مسعت مرمي صوت زوجها الذي ال ميكن أن ختطئه أبدا يرتدد عرب اهلاتف وهو يقول: علياء .كل اللي ا عا

  تفهميه كويس ان اجلوازة دي كانت جوازة مصلحة، يعين تقدري تسميها صفقة مش اكرت.

  علياء بعدم تصديق: صفقة! وعاوزين ا اصدق الكالم دة!

  يوسف: تصدقي أو ال دي مشكلتك مش مشكليت ، بس ا اللي عندي قلته.

عاد حمدد تنتهي فيه، ترى انت بقا جوازك من النوع علياء: بس  يوسف ا اللي اعرفه بقا ان كل صفقة بيبقا ليها مي

  دة وال من نوع اىل االبد اىل االبد؟!

ي جوازي بعد فرتة،بس ملا حيصل اللي ا عاوزه األول. وي ا   يوسف: انيت كدة بدأيت تفهميين، ا فعال 
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يلي جه حلد هن ا وفصل شحن، بس طبعا انيت وأغلقت علياء التسجيل وهي تعلق بنربة حزينة مصطنعة: لألسف مو

تقدري تستنتجي الباقي، ومش حمتاجة أقولك هو ايه اللي يوسف كان مستنيه حيصل عشان يطلقك، طبعا كان يقصد 
  انه ملا حيط ايده األول على كل ممتلكاتك ومرياثك.

مسعته، فأكملت علياء بدت مرمي عاجزة عن الكالم وهي تنظر اىل الفراغ والدموع تتجمع يف عينيها اثر الكالم الذي 

بتة مواسية: ا اسفة  مرمي، ا عارفة ان الكالم اللي انيت مسعتيه جرحك اوي بس  وهي تقرتب من مرمي خبطوات 
أعتقد ان دة أفضل بكتري من انك تفضلي خمدوعة على طول، وكمان عشان تقدري بعد كدة انك تتحكمي يف 

حيته، ألن يوسف دة ال بتاع ح ب وال جواز، يوسف احلاجة الوحيدة اللي ممكن حتركه هي املصلحة، و مشاعرك من 
، وهرتجع عالقتنا زي ما كانت يف األول.   أ عارفة كويس انه بعد ما يطلقك هيالقي مصلحته معا

ين وانيت عارفة كل الكال ا: وانيت ازاي هتقبلي ترجعيله    م دة؟مرمي وهي حتاول أن ختفي نربة االحتقار اليت ختللت صو

فابتسمت علياء بشيطانية وهي جتيب: أوال يوسف مش هريجعلي وال حاجة، ألنه وبكل بساطة هو أصال ما سابنيش، 
نيا بقا أن كل الكالم دة مش هيفرق معا كتري ألن زي ما يوسف مصلحته  وعالقتنا زي األول وميكن أحسن كمان، 

  بقا بينا هيبقا فيها مكسب للطرفني بعكسك انيت متاما.معا أ كمان مصلحيت معاه، يعين الصفقة اللي هت

ا قد تلقت طعنة قاتلة يف قلبها ولكنها استطاعت أن تتغلب على دموعها احلارقة وبعد جمهود كبري  أحست مرمي 
ا ستعجز عن الكالم ومع أنه كان صو ضعيفا مرهقا ولكن  ا من جديد بعد أن كانت ظنت أ استطاعت أن خترج صو

ا بعد أن كانت تستعد للرحيل: لو مسحيت سؤال أخري.ا   ستطاعت أن توقف به علياء يف مكا

حية مرمي اليت قالت: انيت ايه اللي خالكي تيجي دلوقت وتقوليلي كل الكالم دة؟ يعين  اكتفت علياء بنظرات الرتقب 
  متفقني؟ مبعىن أصح ليه ما استنتيش ملا يوسف ينفذ خطته وبعدين تتجوزوا زي ما كنتم

ا كانت تتوقع السؤال، فأجابت بكل بساطة وتلقائية: ألن زي ما قوليت، دي كانت خطة يوسف مش خطيت وأ  وكأ
وافقته بس عليها عشان أرضيه على أمل ، سوري يعين، ان جدك القدر هللا ميوت يف العملية اللي كان هيعملها، لكن 

  قني عليها ممكن تطول أو ان يوسف ممكن يغري رأيه.......دة ما حصلش وملا حسيت ان الفرتة اللي كنا متف

  وقبل أن تكمل مجلتها سألتها مرمي بقلق: يغري رأيه ازاي يعين؟ قصدك انه خيطط انه يقتل جدو عبدالرءوف بنفسه؟
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كيد: ال طبعا، يوسف مهما كان بيحب مصلحته اال ان عمره م ا فابتسمت علياء ابتسامتها الكريهة وهي تنفي بكل 

هيفكر يف القتل، بس كان ممكن يعمل تغيري بسيط يف اخلطة بتاعته، يعين بدل ما كان جوازكم مزيف ولفرتة حمدودة 
حية يعين مبا ان عبدالرءوف بيه بقا بيثق فيه أكرت من أي  فممكن خيليه جواز حقيقي و اهو كدة كدة كسبان من كل 

ملرة يبقا واخد عروسة حد فسهل أوي انه خيليه املتحكم االساسي يف كل أم الكه زي ماهو تقريبا عامله دلوقت وأهو 
  فوق البيعة.

ا قد متادت يف استفذاذها، فقررت أن  حيتها علمت أ را متجهة  وعندما رأت نظرات مرمي الغاضبة اليت تشتعل 

عتذار: ا اسفة ما كنتش أقصد، بس يوسف  جالل انيت ممكن تصحح هذا اخلطأ فورا فاستطردت حديثها قائلة 
  تتوقعي منه أي حاجة، ألن حمدش يقدر يعرف اللي يف دماغه.

م  ا تؤكد على كالمها فابتسمت علياء ابتسامة انتصار مل تلحظها مرمي، وأكملت علياء وهي  فهزت مرمي رأسها وكأ

ا تتوسلها: مرمي! ا كل اللي بطلبه منك هو    يوسف.مبغادرة املكان بنربة مستكينة هادئة وكأ

وعندما رأت نظرات الشك يف عينيها أكملت: ما تستغربيش، ا لألسف برغم كل عيوبه اال اين فعال حببه وهو دة اللي 

خالين جيتلك هنا واعرتفتلك بكل اللي حصل، ا جبد لو يوسف ضاع مين مش عارفة ممكن حيصلي ايه؟ سيبيه  مرمي 
هتقدري تعيشه يف دنيته اللي هو عملها لنفسه، انيت مهما حاوليت  ألنك بكل بساطة مش هتقدري تتعاملي معاه وال

ريت يوسف ما يعرفش اين كلمتك  تقريب منه هتفضلي بردو بعيدة وغريبة عن حياته، وقبل ما امشي ليا طلب أخري، 
  يف أي حاجة وال يعرف كمان انك اكتشفيت حقيقته ألن ال أ وال انيت هنقدر نستحمل عقابه. عن اذنك.

لضياع  وغادرت علياء بعد أن فجرت قنبلتها لتحرق كل من حوهلا وأوهلم مرمي تلك الصغرية اليت أصبحت تشعر 

ا استطاعت أن جتذب إليها يوسف أو تقربه منها ولو قليال، بل   ومبدى سذاجتها عندما ختيلت يف بعض األوقات 
جدها. مل تعلم مرمي كيف ميكنها أن تتصرف معه بعد كان كل ذلك جمرد خدعة كان هدفه الوحيد من ورائها هو ثروة 

ذنيها؟ امات بناء على ما اكتشفته ومسعته    اآلن؟ بل كيف ميكنها أن تلتقي به دون أن تلقي يف وجهه سلسلة من اال

وظلت هكذا وامجة لبعض الوقت حىت أتتها بعض األصوات من اخلارج، فتذكرت احلفل الذي كانت قد تغيبت عنه  
وبعد أن كانت قد قررت أن تصعد اىل غرفتها حيث مل يعد لديها الرغبة يف رؤية أحد أو الدخول يف أي نقاش اال  كثريا،
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ا ال تريد أن يلحظ أحد تغيبها حيث أعتزمت أن ختفي األمر عن اجلميع وخصوصا هو  ا عدلت عن رأيها أخريا آل ا

قي الناس ممن يكنون   له كل احرتام وتقدير. اىل أن تكشفه أمام جدها أوال مث 

***  

نعود مرة أخرى اىل احلفل لنجد هدى تقف بعيدا منبهرة بكل ما تراه من أجواء و ثياب مل ترى مثيال هلا اال على 
الت.   شاشات التلفاز أو اغلفة ا

لطبع مل يبد أحد أي اهتمام بتلك الطفلة الصغرية ذات الشعر الغجري الطويل اليت تبدو لكل من يراها للمرة األوىل  و
ا وقد  ا قريبة صاحب احلفل، لذا فنجد أن اجلميع قد جتنب االحتكاك  حادة الطباع كما مل يعلم عنها أحد سوى أ

ملشاهدة من  م هي يف ذلك حيث جتنبت هي أيضا االشرتاك يف أي حديث فهي جتهل هوية اجلميع، واكتفت  ساعد
  بعيد.

  : مساء اخلري.     

ين مرة  فاجأها الصوت يف البداية اىل أن علمت صاحبه فابتسمت مرحبة: مساء النور، بس انت مش مالحظ ان دي 

  ختضين فيها؟

بتسامة مشاكسة: اعملك ايه بقا؟ مانيت السبب. على طول مش مركزة، بس ممكن أسألك  ترى املرادي  ماهر 

يه؟   مشغولة 

  هدى بدون اهتمام: ابدا، بتفرج.

  السريك؟ماهر: و ترى عجبك 

الهانة لسخريته فامحرت وجنتاها غضبا وقد الحظ هو ذلك فازدادت ابتسامته اتساعا مما جعها تقرر  شعرت هدى 

  أن ترد له الصاع صاعني فردت مراوغة: أكرت حاجة عجبتين هي القرود اللي فيه.
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ذه الكلمة ولكنه مل يبد علي ا تقصده هو  لطبع كان ماهر من الذكاء ليعلم  ه الضيق الشديد بل كانت جمرد و

  تقطيبة بسيطة على جبينه وقرر بعدها تغيري موضوع حديثهما فسأهلا: قوليلي بقا، عاملة ايه يف دراستك؟ 

رتياح بعد أن قد سجلت نقطة يف صاحلها حيث جنحت يف استفذاذه هي أيضا: عادي. كلها دراسة.   فردت هدى 

  يف كلية االعالم؟ماهر: أفهم من كدة انك مش حابة دراستك 

لظبط، بس مش فارقة معا كتري. ا كان هديف اين ادخل اجلامعة وأكمل تعليمي وخالص، ومش شرط  هدى: مش 

  بقا يف كلية معينة.

وية تشتغلي بعد ما تتخرجي؟   ماهر متعجبا: ازاي يعين؟! يعين انيت مش 

وية اجتوز وأقعد يف البيت أريب   العيال. هدى بسخرية: ال طبعا، ا 

  ماهر: انيت بترتيقي؟

هدى: أكيد طبعا برتيق؟ أ ميكن صحيح دخلت الكلية دي كتحدي ومش عن اقتناع أوي اال اين مش حبب أفشل يف 

وية أشتغل .هو انت مش مؤمن بعمل املرأة وال ايه؟   أي حاجة بعملها وأكيد بعد ما اخترج 

حريصا كل احلرص على أال يثري غضبها ففكر قليال يف أحد احللول مل يعلم ماهر مب ميكنه أن جييب سؤاهلا؟ فقد كان 
الوسطية ولكنه يف النهاية قرر أن يقول الصدق: يف احلقيقة ال، ا عن نفسي شايف ان عمل املرأة احلقيقي يف بيتها مع 

  جوزها و اوالدها.

ستياء: بقا موضة قدمية أوي الكالم دة.   هدى 

  أجدد نفسي، اعمليلي انيت بس أب تو ديت كدة وأنيت هتالقيين أحدث موديل.ماهر مداعبا: طيب ما ممكن 

فابتسمت هدى وكان اخلجل يشوب ابتسامتها الصافية، مث قال هلا ماهر بكلمات مرتددة: هدى! هو أ ممكن أسألك 

  سؤال؟



 

  

300 

 

 غريبة يف عاملك  

 

زة خفيفة من رأسها، فكان سؤاله املفاجىء: أ على حسب علمي انك انيت وو  ليد كنتم شبه خمطوبني، أجابتة هدى 

  فياترى انيت لسة بتفكري فيه دلوقت؟

ن ذلك ليس من شأنه وال حيق له التدخل يف  رأى مالحمها قد تبدلت لتعرب عن االمتعاض الشديد وقد انتظر أن ختربه 
ا كانت حباجة إىل من تتحدث إليه بتلك احلرية، شخص ليس من  حقه انتقادها هذا األمر ولكنه مسعها تقول بعفوية وكأ

أ كان ما ستقوله له: ما اكدبش عليك و أقولك اين نسيت اللي حصل وإن جبوازه من حياة أهين إهانة كبرية، لكن 
  مش حاسة أوي اين خسرت كتري ملا خسرته.

  فظهر شبح ابتسامة على حمياه وهو يقول: دة معناه انك ما كنتيش بتحبيه أصال.

للي أعرفه اين من يوم ما وعيت ع الدنيا وأ بسمعهم يقولوا ان وليد وهدى هدى: احلقيقة مش عارفة، أ كل ا
لرغم من ان وليد نفسه عمره ما حسسين  خمطوبني واننا من نصيب بعض حلد ما خالص بقيت بتعامل ع األساس دة 

لنسبايل. لنسباله زي ما كنت بعتربه مهم    ان املوضوع مهم أوي 

  وقت واحد مناسب شايف انه هيقدر يسعدك ممكن توافقي عليه؟ماهر: يعين لو اتقدملك دل

المحرار يغزو وجهها عندما فهمت أنه يعين نفسه وحاولت اهلروب من نظرات عينيه اليت تطالبها  شعرت هدى 
الجابة على سؤاله، ومل جتد هدى من ينقذها من هذا املوقف احملرج غري صوت حياة اليت ظهرت فجأة أمامهما تقول 

  ما برفق: السالم عليكم.هل

وانتظرت حىت رد االثنان السالم ، وقال هلا ماهر بينما أشاحت هدى بوجهها عنها: اهال مدام حياة، احلقيقة أ حبيي 

  حضرتك على التنظيم الرائع دة للحفلة.

دكم مش كويسة حياة: متشكرة ليك جدا  استاذ ماهر بس احلقيقة ا جيت عشان أقولكم ان وقفتكم كدة بعيد لوح
  أوي دة حىت وليد الحظ كدة وهو اللي بعتين.

وقبل أن يرد ماهر كانت هدى أسرع منه بنربة حادة غاضبة: وانتم بقا مالكم ومايل؟ ا اعمل اللي ا عاوزاه، وما 

  افتكرش ان حد عينكم أوصيا عليا سواء انيت أو جوزك.
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بصوت هادىء معتذرا: أ آسف  مدام حياة، حضرتك معاكي  شعر ماهر حبرج حياة فحاول أن يتدخل ملعاجلة األمر

  حق بس احنا مش بنتكلم يف أسرار يعين دة غري اننا مش بعيد أوي للدرجة.

فاجتهت هدى بغضبها اليه: انت كمان بتعتذرهلا؟ هي مش ليها حق تتدخل يف حيايت، انيت فاهم، مفيش أي حد من 
ين؟حقه انه يتدخل يف حيايت مش كفاية انك  خدي مني    أخديت وليد؟ عاوزة 

ريت  بع ماهر اعتذاره هلا:  لشفقة، و مث ركضت إىل داخل الفيلال وهي يف قمة غضبها تتبعها نظرات حياة املليئة 

خديش على كالمها، هي أكيد ما كانتش تقصد.   حضرتك ما 

ذا الغباء لتلوم هدى على ما تفوهت به يف حلظة ا أعطتها كل احلق فيما قالت  لطبع مل تكن حياة  غضب بل إ

ا منه كما تتعذب  ا تتعذب يف قر ومتنت لو تستطيع يف تلك اللحظة أن ختربها حبقيقة زواجها من وليد وختربها أيضا 
  هي يف بعدها عنه.

امه وتقول ويف مكان آخر، كان يوسف ميسح املكان كله بعينيه وكأنه يبحث عن شخص ما، حىت فوجىء بعلياء تقف أم

بتسامة ودالل:  ترى بتدور على مني؟   له 

  يوسف: بدور على مرمي، اديلي فرتة مش شايفها، متعرفيش هي فني؟

  فكذبت علياء وقالت: ال  سيدي ما شفتهاش، وتسمحلي بقا أمشي وأسيبك تدور براحتك؟

  يوسف: بدري كدة؟!

  كدة اين حباول أتعود على حياة الزوجية.علياء: تقول ايه بقا، أصلي بقيت بنام بدري تقدر تقول  

  فضحك يوسف وهو يقول: مفتكرش انك هتنجحي.

ستياء وهي تقول: أديين حباول  سيدي، وما تنساش بقا انت معزوم عندي يوم اخلميس زي ما  فمطت علياء شفتيها 
شكلها كدة واخدة على  اتفقنا، وعلى فكرة ا عزمت مرمي بس هي قالتلي ان ملهاش يف نوع احلفالت بتاعيت،

  احلفالت األوردحيي اللي زي دي.
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  يوسف: طيب ما تعفيين أ كمان.

حلزن الشديد وهي تقول: أخص عليك  يوسف، جبد هزعل أوي لو اعتذرت انت كمان، مش كفاية  تظاهرت علياء 

  مراتك يعين؟

  خالص، ان شاء هللا هاجي.وألنه كان من غري الالئق أن يرفض دعوة كهذه لذا قال بدون محاس يذكر: 

نك مش ممكن تكسفين   متنان: أ كنت متأكدة  لغة دفعتها إىل أن متسك يديه وتضغط عليها  علياء بسعادة 

لال سالم. لنسبايل، هستناك بقا ما تنساش،    يوسف، وخصوصا انك عارف ان أد ايه حضورك مهم 

لطبع مل تكن سوى مث غادرت علياء املكان ويوسف يشيعها بعينيه ومل ن تتابعاه من بعيد، و  يعلم أن هناك عينان أخر
  عيين مرمي اليت مل يعد لديها أدىن شك يف صحة ما قالته علياء.

***  

انتهى احلفل وعادت كل من حياة و وليد إىل شقتهما بعد أن رفض هذا األخري دعوة أخيه لقضاء تلك الليلة يف 
ر  امالت اليت مل تنقطع، الفيلال، كان كل منهما يشعر  لعمل املتواصل وا هاق شديد بعد هذا اليوم الطويل املليء 

  وقد شعرت حياة حباجة شديدة إىل أخذ قسطا من الراحة فقالت وهي تتوجه اىل حجرة نومها: تصبح على خري.

  ولكن أوقفها صوت وليد اهلادىء: حياة! 

بع قائال بكل صدق: أ    متشكر أوي.وعندما التقت عينامها 

  حياة: على إيه؟

وليد: على احلفلة، احلقيقة كانت جبد هايلة، وكل املعازمي مشيوا وهم بيشكروا يف التنظيم واجلو اجلميل اللي كنيت 

  عاماله انيت ومرمي.

المتنان هلا وردت وهي تشعر  وعندما حملت نظرات االعجاب يف عينيه اليت أثبتت هلا كم كان هو صادقا يف شعوره 

  الرتباك: ا ما عملتش غري واجيب.
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  فرأته يبتسم وهو يقول هلا بلهجة غامضة: و ترى بقا أ ممكن أطمع يف انك تكملي واجبك دة؟

  أساءت حياة فهمه يف البداية لذلك شعرت بوجنتيها حتمران خجال وهي تدعي عدم الفهم: قصدك ايه؟

سلوب عملي: احلقيقة أ  بفكر أعمل حفلة صغرية هنا يف الشقة هعزم فيها طبعا وجدته يتحدث جبدية مطلقة و

م حيضروا حفلة النهاردة. انيت ايه  يوسف ومرمي وهدى وكام واحد كدة من رجال األعمال اللي ظروفهم ما مسحتش ا
  رأيك؟

  حاولت حياة أن ختفي خيبة أملها وهي تبتسم وتقول: اوك، مفيش مانع، حتب تكون امىت؟

لنسبالك؟وليد: ا بقول خري    الرب عاجله ونعملها بعد بكرة، دة مناسب 

  حياة: اه، مناسب ان شاء هللا، بس يبقا قويل ع العدد كله اللي هييجي أول ما حتدده.

مي بقا عشان شكلك تعبانة أوي، تصبحي على خري.   وليد: اوك، روحي 

ي قبل لعل ذلك  يشري إىل أن هناك أمل ولو مازال يعاملها بنفس اجلفاء ذاته، ولكنها التمست فيه بعض اللني عن ذ

  ضئيل يف استجابته لنداء قلبها الصامت يف يوم ما.

***  

ما معا وهي تتعاىل شيئا فشيئا ومها جيلسان معا يف شقة علياء حيث قال هلا عماد بنظرات مليئة  اختلطت ضحكا

  العجاب: دة انيت مش ليكي حل، دة الشيطان نفسه يقولك  أستاذة.

  لياء بدالل: تلميذتك  أستاذ.ع

  عماد: بس تلميذة متفوقة، صحيح واضح أوي انك اخرتيت الوقت املناسب اللي تضريب فيه ضربتك.

علياء: ال بصراحة بقا الفضل يف املوضوع دة يرجع ملاهر هو اللي خالين أستىن حلد ما ييجي الوقت املناسب، ا كنت 

ري بس هو قايل انه ما كنش هيبقا ليه مفعول جامد طاملا لسة بينهم عداوة، هستعجل وأبني التسجيل قبل دلوقت بكت
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لكن ملا شفت نظرات الغرية النهاردة يف عنني مرمي وهي بتبصلي وأ بكلمه عرفت ان دة هو الوقت املناسب، وفعال  

  كالمي ليها مع التسجيل اللي بصوت يوسف كان ليهم مفعول السحر عليها ولسة.

  ص بقيت معتمد عليكي يف املوضوع دة.عماد: ا خال

لظبط عاوزاهم يتطلقوا النهاردة قبل بكرة عشان ع األقل أشفي غليلي، بس انت ليه ما  علياء: اطمن، ا زيك 
  جيتش احلفلة؟

لظبط مستين الوقت املناسب عشان أظهر فيه، ألن واضح جدا ان وليد دة مش سهل  عماد بنظرة خبيثة: أ زيك 
  التعامل معاه الزم يكون حبرص شديد. خالص، وان

  علياء: ماشي  عمدة بس ما تتأخرش احنا عاوزين خنلص بقا من املوضوع دة بسرعة .

  عماد: اطمين، الضربة القاضية ألوالد جالل سليم االتنني هتكون قريب أوي.

***  

عاد املشهد جمددا، حيث نرى حياة تقف يف املطبخ وبرفقتها مرمي تساعدها يف  ُ إعداد الطعام ولكن تلك املرة يف شقة ي
حياة نفسها، كانت مرمي تفعل ما تطلبه منها حياة بصمت وهي منشغلة البال وقد الحظت حياة ذلك فسألتها فجأة: 

  مالك  مرمي، مسهمة كدة ليه؟ انيت تعبانة؟

ا وهي جتيب: ال أبدا، أ كويسة ما تشغليش    لك.حاولت مرمي إخفاء نربة األمل يف صو

مر آخر فسألتها: هو وليد قالك مني اللي هييجي النهاردة؟      مث أرادت إهلاء صديقتها 

حياة وقد بلعت الطعم الذي ألقته مرمي: ال، ميكن عشان هو متأكد اين أكيد مش هكون عارفة أي حد من الوسط دة، 

دة علينا هيكون فيه اتنني  من رجال األعمال املهمني.   بس هو قايل انه ز
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ته يف اخلارج إىل أن انقطع فجأة كما ظهر فجأة حيث بدا أن أحدهم قد توىل  ومسعت كل منهما صوت اهلاتف تتعاىل ر

الرد عليه، وبعد دقائق قليلة دخل وليد املطبخ وهو يقول حلياة وقد بدا عليه االنزعاج: حياة! فيه واحد من الضيوف 
  أة.اعتذر ألنه حصل عنده ظرف طارىء خاله يسافر فج

  حياة: طيب والتاين؟

  وليد: مادام لسة ما اعتذرش يبقا اكيد هييجي. انتوا خلصتوا وال لسة.

لكتري وتكون   فردت حياة وهي تضع إحدى األواين يف الفرن: تقدر تقول خالص، يعين كلها ان شاء هللا نص ساعة 
  كل حاجة جاهزة.

م وكانوا وليد و يوسف وهدى وكذلك عماد شاكر، وكانت وبعد مرور نصف الساعة تقريبا أحاط اجلميع بطاولة الطعا

ملديح وأخرى بنظرات االعجاب، أما مرمي وحياة فكانتا  ا مرة  هدى تتحدث بتلقائية منقطعة النظري واألخرون يشجعو
و احنا ال تزاالن يف املطبخ لوضع اللمسات األخرية، إال أن مسعتا نداء وليد العايل الذي يستحثهما على اإلسراع: ه

  مش هناكل النهاردة وال ايه؟ وال أقول للضيف يفوت علينا بكرة.

  مث أعقبت دعابته ضحكات اآلخرين، فابتسمت مرمي وهي تقول حلياة: جوزك دة فضيحة. بس ابن حالل.

لباقي.  لطعام وخترج به من املطبخ: طب بطلي غلبة وحصليين  ا حياة وهي حتمل طبقا كبريا حممال    فنهر

ت حياة متوجهة إىل حجرة الطعام وتزين وجهها ابتسامة حلوة تسحر القلوب، وتقدمت منهم لتضع الطبق الذي وخرج

اااااه، كل دة عشان حتة ديك رومي،  يف يدها يف املنتصف من الطاولة وهي ال ترفع عينيها عنه، فقال وليد مداعبا: 
كلنا احنا، شكل كدة مراته جموعا   ه يف البيت زي مانيت ما بتعملي فينا دلوقت.دة خالص عماد كان قرب 

  فرفعت حياة عينيها ألول مرة وهي تتمتم بكلمات االعتذار املعهودة: أ آسفة، الديك كان لسة............

ا مل تستطع نسيانه طوال هاتني السنتني  قي اجلملة على شفتيها فور أن تعرفت على الضيف، نعم هو!، ا مث ماتت 
فكيف للضحية أن تنسى وجه اجلاين مهما طالت السنوات. ولكن أيعقل أن يكون هو من بني كل رجال املاضيتني، 

األعمال يف الدولة صديق زوجها؟! والتقت عينامها وقد ظهرت على وجهه عالمات احلرية وكأنه حياول أن يتذكر أين 
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لطبع فكيف له أن يتذكر ضحية واحدة من بني ضحا ه اليت ال تعلم هلن عددا؟ ماذا تقول؟ رأى ذلك الوجه سابقا؟ 

  بل ماذا تفعل وكيف تتصرف يف هذا املوقف الذي ال حتسد عليه؟

خلدر يتسلل إىل كل مكان يف جسمها حىت أخذت الدنيا تغيم يف عينيها فلم تعد ترى أو  لفعل تشعر  وبدأت حياة 
ا قبل أن تسقط على تسمع شيئا مما حوهلا إىل أن أغمى عليها وكان وليد أسرع يف رد ة فعله حيث متكن من االمساك 

  األرض.  

                        

  

  

  ***ا
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  : والعشرون اخلامس الفصل

  *آسف*

كانت حياة مستلقية على السرير و هي ال تزال غائبة عن الوعي وشعرها مبعثرا بشكل عشوائي على الوسادة ومرمي 
ا من أنف حياة اليت بدأت حترك رأسها ميينا  جتلس جبانبها ويف يدها زجاجة عطر صغرية وقطعة قطن حتاول أن تقر

ا ووضعت ما بيدها على املنضدة  ومشاال وهي تستعيد وعيها تدرجييا إىل أن فتحت عينيها، فابتسمت مرمي وهي حتمد ر
  متك  حياة، قلقتينا عليكي.الصغري اليت جبوار السرير وقالت حلياة وهي متسح على رأسها حبنان: محدهللا على سال

ا مرمي إىل أن استطاعت اجللوس وهي تستند برأسها على الوسادة  لوهن وساعد فحاولت حياة النهوض وهي تشعر 

خللف، وضغطت على يد مرمي والدموع تتجمع بعينيها وتسأهلا بتوسل: أ كنت حبلم  مرمي، مش كدة؟  عليكي 
  رد كابوس.لتقوليلي ان كل دة كان جم

لشفقة وهي تقول: لألسف  حياة كان  ا مل تستطع فنظرت إليها بعيون مليئة  كانت مرمي تتمىن أن تؤكد كالمها إال أ

كد انك خبري وكمان  حقيقة، عماد شاكر عزالدين كان موجود هنا ولسة ماشي دلوقت وجوزك نزل يوصله بعد ما ا
  .عشان جييب حاجة من الصيدلية نفوقك بيها

ارت متاما وأخدت تلطم وجهها بيديها وتبكي حبرقة وتتفوه بكالم غري مفهوم  وما ان مسعت حياة ذلك حىت ا
استطاعت مرمي أن تتبني منه القليل بصعوبة حيث كانت تندب حظها: ليه بس كدة  ريب؟ بعد ما كنت بدأت أنسى؟ 

  بعد ما كنت بدأت أعيش حيايت؟ هو أ مش مكتوبلي أفرح بقا؟

  فجذبتها مرمي إىل حضنها وهي تبكي لبكائها و تقول هلا مواسية: اهدي  حياة واستغفري ربنا.

ا عنها برفق وأخذت جتفف هلا دموعها  دأ قليال فأبعد ا مرمي  لفعل بدأت حياة تردد االستغفار إىل أن شعرت  و

  قت احنا هنعمل ايه يف املصيبة دي؟وهي تقول هلا حماولة التفكري بعقالنية: حبيبيت احنا الزم نشوف دلو 
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ريب بقا من بني   رت دموعها من جديد، فقالت وهي تنتحب: مش عارفة، مش عارفة  مرمي،  ا بسؤاهلا ذلك أ وكأ

  كل الناس يطلع دة صاحب جوزي، االنسان اللي دحبين؟

ا مرمي وهي تضع اصبعها على فمها: هسسسس،وطي صوتك عشان يوسف برة وممكن   يسمعنا. فحذر

  حياة: طب قوليلي انيت  مرمي، اعمل ايه؟ وأتصرف ازاي؟

مرمي: مفيش غري حل واحد. انيت الزم تقويل لوليد آلن هو الوحيد اللي هيقدر يتصرف يف املوضوع دة، واهو كدة كدة 

  عارف كل احلقيقة ومش فاضل غري انه يعرف اسم الشخص دة وبس.

بتوسل: ال  مرمي،  عليكي بالش وليد، عشان خاطري  مرمي وليد ال، وليد فقالت حياة ترجوها وهي حتتضن يدها 
عصيب ودمه حامي ولو عرف ممكن يقتله، وحمدش عارف الزفت اللي امسه عماد دة ممكن يعمل ايه؟ دة واطي وندل 

ذيه، ويف احلالتني هخسر وليد.   وممكن 

  ومش جايز كمان عماد هو اللي يقوله؟ مرمي وهي تبدي تعاطفا معها: امال هتعملي ايه بس؟

  حياة: ال، مفتكرش، اللي زي عماد دة جبان ومش ممكن يعرتف على نفسه جبرمية زي دي.

فامتثلت مرمي لطلبها: خالص، اللي تشوفيه  حياة، بس قومي دلوقت ادخلي احلمام واغسلي وشك، عشان وليد 

  مش الزم يشوف الدموع اللي يف عنيكي دي.

ا  ب احلمام حىت وجد وليد قد حلق وساعد مرمي على النهوض وظلت معها حىت غسلت وجهها، وما ان خرجتا من 
لدكتور؟ لغ: عاملة ايه دلوقت  حياة؟ مش أحسن؟ وال حتيب اتصل  هتمام  خذ بيد زوجته يسأهلا    ما، فأسرع 

ألمل وهي  فنظرت اليه متسح تعابري وجهه بعينيها لرتى فيه قلق وهلفة كانت متىن أن جتدمها قبل األن مما زاد من شعورها 
بتسامة واهنة: مفيش داعي، ا احلمد  كويسة، كانوا بس شوية ارهاق.   حتاول أن تطمئنة 

فقال هلا وليد الئما نفسه وهو يساعدها على االستلقاء جمددا على السرير: ا آسف  حياة، كل دة كان بسبيب، ما  

  عبك معا اوي كدة.كنش الزم أت
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فنظرت اليه حياة مطوال دون أن تعلق، فبالطبع مل يكن لديها ما ميكن ان ختفف عنه به، فتولت مرمي األمر وقالت 

  بلهجة مرحة:  سيدي دي مراتك بس بتدلع علينا شوية.

لشكل دة.   وليد دون ان يرفع عينيه عن حياة: تدلع براحتها بس ما تقلقناش عليها 

ما بداخله أم تساءلت ح لفعل ما يشعر  ياة بداخلها ان كان كل هذا القلق واالهتمام الذي حياول أن يظهرمها هلا مها 
أن ذلك ليس اال ستارا يضعه بسبب وجود مرمي معهما بنفس احلجرة؟ ويبدو أن مرمي شعرت مبا يدور خبلدها فقالت 

حية الباب: طب بعد اذنكم أ بقا.   وهي تتجه 

  فني  مرمي؟ وليد: على

  مرمي: هنروح بقا، ا خالص اطمنت على حياة، ويوسف قاعد لوحده من بدري.

  فنظر وليد اىل حياة يقول هلا: طيب ا هروح أوصلهم وأرجعلك على طول.

شارة من يدها: ال مفيش داعي  وليد، خليك انت جنب مراتك، احنا عارفني  سيدي الطريق كويس  فمنعته مرمي 
  توه، وكمان احنا مش أغراب يعين للرمسيات دي.ومش هن

  مث وجهت حديثها اىل حياة: مش عاوزة أي حاجة  حياة قبل ما امشي؟

ا حياة: تسلميلي  مرمي، وربنا ما حيرمين منك.   فشكر

  مرمي: طيب ان شاء هللا هشوفك يف الكلية بكرة؟

  فهزت حياة رأسها قائلة: ان شاء هللا.

ب احلجرة مث تغلقه خلفها: تصبحوا على خري بقا.فقالت مرمي قبل أن    تفتح 

  حياة و وليد: وانيت من أهله.

وبعد أن غادرت مرمي مث مسعا صوت الباب الرئيسي للشقة ينغلق هو األحر نظر وليد حلياة وهو يسأهلا: فيه ايه  

  ما قوليت قبل كدة.حياة؟ ايه سبب اللي حصلك دة؟ وما حتاوليش تقنعيين انه كان بسبب االرهاق زي 
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  فقالت حياة وهي تغتصب ابتسامة على شفتيها: امال يعين هيكون ايه بس غري كدة؟

  وليد بنظرة صارمة: هو دة اللي ا عاوز أعرفه منك.

فابتلعت حياة ريقها بصعوبة وهي تتساءل بداخلها ان كان زوجها قد الحظ أي شيء جعله يشك بسابق معرفتها 

ا وهي تدعو بعماد أم أن عماد قد  ذا األمر؟ ولكنها مع ذلك قررت أن تتمادى يف كذ ا و أملح له  خالف كل توقعا
نية. ا أال تكون لشكوكها أي أساس من الصحة: صدقين  وليد، مفيش حاجة    ر

ركا احلجرة: براحتك  حياة ، ا مش رأت حياة نظرة غريبة يف عينيه عجزت عن ترمجتها ومسعته يقول هلا وهو ينهض 
  هضغط عليكي أكرت من كدة.

لبكاء عاجزة عن تصور ما  وعقب خروجه وبعد أن أغلق الباب خلفه بعنف غطت حياة وجهها بيديها وهي جتهش 

م املقبلة.   ميكنه أن يكون يف انتظارها يف األ

***  

ة فرد على سؤاهلا الصامت: ا أوقف يوسف سيارته يف حديقة الفيلال، ولكنه مل يوقف احملرك فنظرت إليه مرمي متسائل

  وعدت علياء اين هروح احلفلة اللي عامالها النهاردة، بس مش هتأخر.

دوء وكأن األمر ال يعنيها: براحتك.   فردت مرمي 

ذا الشكل، فهل كانت  ركة يوسف يتساءل عما أزعجها  مث اندفعت خارج السيارة وهي تركض تقريبا اىل الفيال 

ا كانت تفضل أن يرفض هو اآلخر تلك الدعوة تفضل الذهاب معه؟ و  ا، أم أ ا رفضت دعو لكن قد أخربته علياء 
ويقضي الليلة برفقتها؟ حقا لقد بدأ حيتار يوسف جالل يف أمر تلك الفتاة ومل يعلم كيف ميكنه أن يرضيها؟ ولكنه قرر 

  ، و انطلق بسيارته عاقدا العزم على ذلك.يف النهاية أن يذهب إىل ذلك احلفل أوال مث يعود سريعا ليتحدث معها

مرت من عينيها حىت ألقت  ا وهي تكاد ال ترى الطريق أمامها من كثرة الدموع اليت ا يف حني صعدت مرمي إىل حجر
بنفسها على السرير وصوت بكائها يعلو بشدة مبقدار األمل الذي تشعر به وهي تفكر يف موقفه ذلك حيث مل يعد يهمه 
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مرها وال جيب عليها أن تعلق أماال على أن خيفي ع نه ال يهتم  نها عالقته بعلياء. أحياول أن يفهمها بكل بساطة 

لفعل فليطمئن فهي قد استوعبت الرسالة بكل ما حتمله من معاين.   عالقتها به؟ ان كان كذلك 

***  

حية يوسف أما يف شقة علياء واليت كانت حتتوي على عدد قليل من املدعوين للحفل املز  عوم، فاجتهت صاحبة احلفل 
وهي حتمل يف يدها كأسا من اخلمر و تسحب يف يدها اآلخرى أحد الرجال وتقدمه إىل يوسف: دة بقا  سيدي يوسف 

  حممود خطييب.

  فصافحه يوسف حبرارة وود: ألف مربوك، وربنا يتمم خبري.

  فرد األخر: هللا يبارك فيك، وأ سعيد جدا مبعرفة حضرتك.

  يوسف: ا أسعد.

مسا: مربوك  علياء، واضح انه  دى أحدهم عليه فاستأذن من يوسف واجته إىل صديقه، فقال يوسف لعلياء  مث 
  انسان كويس.

  فردت علياء هامسة بدالل: أحسن حاجة فيه ان امسه على امسك.

الحراج من فهمه للمعىن اخلفي لكالمها فقال وهو حياول التملص من أي رد ميكنه أن يشجعها على  شعر يوسف 
  التمادي: طيب أستأذن أ بقا؟

  فتشبثت علياء بذارعه دون أن ختشى من أن يالحظهما أحد وهي تقول له برجاء: ايه دة؟ بسرعة كدة؟ 

فحاول يوسف أن خيلص ذراعه منها برفق دون أن ينجح يف ذلك وهو يقول معتذرا: معلش بقا تتعوض يف الفرح ان 

  شاء هللا.

ما أن تدعه يرحل: مش ممكن، دة احلفلة لسة يف أوهلا، وكمان انت حلد دلوقت لسة ما عل ياء وهي ترفض رفضا 

  شربتش حاجة.
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  يوسف: معلش، اعفيين املرادي.

  علياء وهي تقدم له الكأس الذي بيدها: ليه بقا؟ انت مش عاجباك الشمبانيا بتاعيت وال ايه؟ طيب حىت دوقها األول.

  ضا عرضها: ال مش كدة، ا فعال مش ليا مزاج النهاردة.فقال يوسف راف

  علياء وهي متط شفتيها بغري رضا: مش ليك مزاج وال املدام هي اللي حرجت عليك؟

يل مشغول شوية، ومش هقدر أشرب النهاردة. فيا: مرمي ملهاش دعوة، كل املوضوع ان    فهز يوسف رأسه 

ألنثوية يف هذا الرجاء وهي تقرب الكأس من فمه: طيب ولو قولتلك فقالت علياء بدالل مستخدمة كل أسلحتها ا
  عشان خاطري بردو هتقول ال؟

ته ببطء وعلياء تعلو وجهها نظرة شيطانية تثبت  مل يستطع يوسف أن حيرجها أكثر فأخذ منها الكأس وبدأ يتجرع حمتو
ا قد حققت انتصارا كبريا يف هذه اجلولة أيضا.   أ

***  

ج يف فيللته متجها إىل حجرة نومه خبطوات بطيئة وثقيلة حيث بدا عليه أنه قد تناول كمية ليست صعد يوسف الدر 

ا اآلن تغط يف نوم عميق وقد  ب احلجرة حبذر شديد خوفا من ازعاج مرمي اليت مخن  لقليلة من املسكرات، مث فتح 

حية الباب الصغري الذي صدق حدسه عندما وجد أن الغرفة غارقة يف ظالم دامس، فأغلق البا ب بنفس احلذر وتوجه 
ا قد ذاقت طعم النوم: محدهللا ع السالمة. ا الذي ال يدل على أ   يصل بني احلجرتني إىل أن أوقفه صو

فتحسس يوسف طريقه إىل أزرار اإلضاءة اليت كانت قريبة منه وضغط على أحدها فأضيئت احلجرة لريى مرمي جالسة 

ا   مية، مساء اخلري.على سريرها وكأ بتسامة هادئة: مرمي! أ آسف كنت فاكرك  نتظاره، فقال يوسف    كانت 

حلائط وهي تقول: قصدك صباح اخلري، بتهيئلي دة اللي املفروض يتقال  جتاه الساعة الكبرية املعلقة  فأشارت مرمي 
  الساعة اتنني الصبح.
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دو صوته مرحا بقدر االمكان: وملا انيت عارفة ان الساعة اتنني ايه جتاهل يوسف سخريتها الواضحة، وقال حماوال أن يب

  اللي مصحيكي حلد دلوقت؟ ا على حسب علمي انك ما بتحبيش السهر.

  فنهضت مرمي من على السرير وهي تقرتب منه قليال: أ فعال ما حببش السهر،بس شكلي هتعلمه على ايدك قريب.

لظبط  مرمي؟مل يتحمل يوسف تلك املراوغة يف كال   مها، فقال بنفاذ صرب واضح من هلجته: انيت عاوزة ايه 

  مرمي بصوت قاطع: عاوزاك تطلقين  يوسف.

نزل كالمها على يوسف كالعاصفة وردد خلفها وكأنه مل يستوعب ما قالته جيدا: أطلقك؟! ليه يعين؟ ايه اللي جد 

  عشان تطليب طلب زي دة؟

ا حيتد كثريا: اللي   جد اين ما بقتش قادرة أستحمل احلياة دي خالص، تقدر تقويل انت كنت فني دلوقت؟ مرمي وصو

  يوسف ببساطة: ما قولتلك اين كنت عند علياء.

  مرمي وقد أغاظها رده الغري مبايل كما وصفته: بتعملوا ايه؟

  يوسف مستوضحا سؤاهلا املبهم: يعين ايه بنعمل ايه؟ وايه لزوم االستجواب دة كله؟

  بتحد: ايه؟ مش من حقي؟مرمي 

  يوسف: وانيت شايفة انه من حقك؟

مرمي وهي تستعيد رشدها تدرجييا ولكن قد ازداد عنادها أكثر: ال  يوسف، مش من حقي، وال عمره هيكون من حقي 
  عشان كدة ا بطلب منك انك تطلقين.

مي دلوقت  مرمي،    وبكرة يبقا نتكلم يف املوضوع دة.يوسف وقد ضاق ذرعا من هذا اجلدال العقيم: طب روحي 

وية أقعد هنا دقيقة واحدة بعد كدة، طلقين وا هرجع  صرار: ما بقاش فيه بكرة خالص  يوسف، ا مش  مرمي 
  فيللة جدو دلوقت.
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لفعل كان صربه قد نفذ وهو يصرخ فيها قائال: ا نفسي أعرف هو كان حصل ايه لكل دة؟   و

ا بعد اآلن، فقالت بصوت وصل اىل حد الصراخ:  مرمي بعد أن فلت من يده ا الزمام ومل تعد تستطيع التحكم يف أعصا

كل دة وبتسألين حصل ايه؟ أبدا  يوسف ما حصلش حاجة، كل احلكاية ان االنسان اللي املفروض انه جوزي مش 
نية وهللا  أعلم كانوا بيعملو ايه طول عامل لكراميت اي اعتبار وهو راجع سكران بعد ما قضى طول الليل مع واحدة 

  الوقت دة؟

  : مرمي!       

ا رمبا قد أصابت اهلدف فقررت أن تزيد من اسفذاذها له  خرج صوته حممال بكل ما يشعر به من غضب فعلمت مرمي أ

ننا علها تصل لغرضها: ا ميهمنيش انت تعرف كام واحدة أو بتقضي لياليك فني  يوسف آلننا متفقني من األول ا
هنتطلق بعد فرتة معينة، وبتهيئلي ان جدو خالص صحته احتسنت وهيقدر يستحمل اخلرب وأ هكتبلك تنازل عن كل 

  حقوقي.

  فقال يوسف ساخرا: وانيت شايفة بقا اين مش هقدر أدفعلك املبلغ اهلايف دة يعين وافقت اين أطلقك؟

كنت أقصد ان أ مش من حقي أخد منك أي   فتداركت مرمي خطأها سريعا وهي تقول: دة ما كنش قصدي، ا
  حاجة. ع العموم املوضوع دة يبقا اتفاهم فيه مع جدو. املهم عندي دلوقت انك تطلقين.

  يوسف: وان رفضت؟

مرمي: مفيش أي سبب خيليك ترفض، ألن الطالق هو أفضل حل ملشاكلنا دي، احنا الزم نتطلق  يوسف عشان كل 
لطريقة اللي هرتحيه.واحد فينا يقدر يعيش حياته    بقا 

ين؟   يوسف بنظرة شك: تعيشي حياتك ازاي يعين؟ قصدك انك تتجوزي حد 

ا قد قررت أن تثريا الشك يف نفسه كما حيدث بداخلها اآلن: وليه  لرغم من أن هذا األمر مل خيطر بباهلا قط إال أ و
  ال؟ مفتكرش ان فيه حاجة ممكن متنعين.
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وي اين فقال يوسف وقد الحظت أن ه يكتم غضبه: اللي هيمنعك حاجة واحدة  مرمي وهو انك لسة مرايت وأ مش 

  أطلق ع األقل دلوقت.

  مرمي: أمال امىت يعين؟

  يوسف: ملا جييلي مزاجي. 

  مرمي: بس أ بقا مش هستىن ملا جييلك مزاجك دة، أ هطلق  يوسف سواء برضاك أو غصب عنك.

  إليها نظرة خطرة: قصدك ايه؟ وازاي ممكن إنك تتطلقي مين غصب عين؟ فاقرتب منها يوسف وهو يوجه

ا قد متادت كثريا يف استفزازه ولكنها مل ترد أن ترتاجع عما بدأته فاسرتسلت يف حديثها وهي حتاول أن  علمت مرمي 

  ختفي مقدار الرعب الذي بدأت تشعر به: هرفع قضية طالق وهكسبها.

رد  فاتسعت عيناه من شدة الصد مة وكأن عقربة لسعته، ولكن كعادته فقد تدارك األمر سريعا وقال هلا بصوت 

  كالثلج: وتضمين منني بقا انك هتكسبيها؟

ا قليال وهي جتيب: احملامي قايل ان طاملا جواز لسة ع الورق وبس فيبقا سهل أوي إن أي قاضي حيكم  ارتعش صو
  لصاحلي يف القضية.

ب منها أكثر: وكمان سأليت حمامي! دة واضح انك خالص جهزيت لكل حاجة، بس يوسف بصوت الذع وهو يقرت 

امسحيلي بقا  مرمي اين أبوظلك كل خططك دي آلن مش االنسان اللي ممكن يعمل حاجة غصب عنه عشان كدة 
ين على لسانك.   الزم اضمن إين ما امسعش كلمة الطالق دي 

ا من ذراعها إىل حضنه بكل قوة وقد    ظهر الذعر بعينيها وهي تسأل: انت هتعمل ايه؟مث جذ

وي اين أحطم السبب اللي ممكن خيلي القاضي حيكم لصاحلك يف القضية.   يوسف بكل هدوء: 
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لتوسل وجبمل   ا وحاولت أن تثنيه عن قراره  وعندما استوعبت مرمي كالمه جيدا شعرت برعب حقيقي يغزو كل كيا

هرب من العقاب: ال  يوسف أرجوك، ا اسفة ما كنتش أقصد، وهستىن ملا انت عشوائية كالطفل الذي حياول أن يت
  تطلقين. مش هرفع قضية.

وي أطلقك  ا وهو يقول هلا بكل تصميم مقر وجهه منها: بس أ بقا  مرمي مش  ولكن بدا أنه مل يتأثر بكل توسال

  ع الورق.ال دلوقت وال بعدين ومن النهاردة هتبقي مرايت فعال مش بس 

دد حينا وتتوسله حينا ولكن بدأ أنه قد أصم أذنيه عن كل ذلك،  وحاولت مرمي أن تقاومه بكل ما لديها من قوة وهي 
ا تقاوم نفسها أيضا فقد كان  ا شعرت وكأ ا لن تستطيع ردعه ليس لتفوقه اجلسامين وحسب بل أل وقد علمت مرمي أ

ا رغم كل ما مسعته من علياء وهو ما ال تستطيع تصديقه هناك شيئا بداخلها يتمناه زوجا هلا تك مل معه الباقي من حيا
لكامل وحتاول نسيانه األن فمهما كان يوسف ذلك الوحش املستغل الذي وصفته هلا علياء إال أنه هو أيضا نفس 

ا استسلمت أخ   ريا لنداء القلب.الشخص الوحيد الذي حتركت له مشاعرها، ويف النهاية استسلمت له بل لنقل أ

***  

ويف صباح اليوم التايل، استيقظت مرمي من نومها لتبحث عن يوسف يف كل مكان حوهلا فلم جتد له أثرا حىت كادت 

لطبع مل يكن كذلك، إذن  ألمس وكل ماحدث كان جمرد حلما عاشته وانتهى، ولكنه  نه مل يعد إىل الفيلال  تشك 
ا مل تتجاوز التاسعة صباحا، ويوسف يف املعتاد ال فأين ذهب؟ مث ألقت نظرة خاطفة إىل  ساعة احلائط لتكتشف أ

لك اليوم؟   يذهب إىل شركته قبل الساعة العاشرة، فما 

لفعل ترغب يف رفقته بعد كل ما حدث؟ وكان اجلواب نعم.   مث تساءلت بداخلها إذا ما كانت 

ا حتبه، بل تعشقه لسابق ليبدآن معا وحينها أدركت مرمي لدرجة اليقني  ، ومستعدة أيضا ألن تغفر له كل ما حدث 

ئها الذي أصبحت  ا أدركت أن ما كان مينعها من االعرتاف حببه هو كرب حياة جديدة أساسها احلب والتفاهم، كما أ
ترى أين هو اآلن؟ مث التقطت هاتفها وهي  عازمة على على استعداد للتخلي عنه اآلن لتبوح له بكل مشاعرها، ولكن 

االتصال به ولكنها تراجعت يف اللحظة األخرية وقررت أن تنتظر حىت يعود فهو حتما لن يتأخر وهي ستكون يف 
  انتظاره.
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***  

لقرب من أذنيها وتقول: املهم  حبيبيت انك  ب اجلامعة الرئيسي وهي تضع هاتفها اجلوال  حية  كانت حياة تتجه 

لال خري ان شاء هللا......اشوفك بكرة   خبري ا بس قلقت عليكي الننا كنا متفقني اننا هنتقابل النهاردة، بس 
بقا؟......ايه؟...كمان مش هتيجي بكرة؟.....  مرمي طيب فهميين هو فيه حاجة؟ ....... طيب انيت تعبانة القدر 

رب داميا تكوين خبري.....   . مع السالمة ويبقا طمنيين عليكي.هللا؟........طيب حتيب اجيلك؟....... اوك  حبيبيت 

ت حياة املكاملة وقد خرجت من اجلامعة يف انتظار أن تعرب الطريق، ولكن لفت انتباهها ما مل يكن يف احلسبان، فقد  وأ
اور للسائق  حية إحدى السيارات املالكي وهي تبتسم ويف غاية السعادة مث فتحت الباب ا رأت هدى تتجه مسرعة 

ا السيارة إىل حيث ال تعلم، ولكن قبل أن تتحرك السيارة استطاعت حياة أن تتبني صاحبها والذي ميتاز و انطلقت 
لتأكيد عماد شاكر عزالدين. ا فهو    مبالمح يصعب على حياة نسيا

هلا سوى أمر واحد أال وه ا للحظات وهي حتاول أن تستوعب ما رأته منذ حلظات وال خيطر يف  و تسمرت حياة مكا
أن هدى أصبحت يف خطر وهي ال ميكنها أن تقف هكذا مكتوفة اليدين ال تقدر على عمل شيء، فيجب أن حتاول 

م ليستطيع أن  ألمس فهو ال يزال أمامه بضعة أ انقاذها بشىت الطرق، ولكن مبا أن هدى مل تلتق بعماد سوى 
لتعامل معه لذا استخدم إحدى طرقه امللتوية يستدرجها إىل شقته هكذا كانت تسمع عنه وهو ما جعلها حتذر من ا

  معها، ولكن هذا ال مينع أن عليها التفكري سريعا يف حل لتلك املشكلة اجلديدة واليت ُأضيفت ملشاكلها املتعددة.

عربت حياة الطريق شاردة تقريبا ولكن ذلك مل مينعها من مالحظة تلك السيارة اليت كانت تقف قريبة من سيارة عماد 
كدت من ذلك اليت  ا قد رأت تلك السيارة من قبل و ا أثبتت صحة شكوكها وهي أ رحلت منذ قليل وعندما مرت 

لذات؟  حني رأت ماهر يستند مبرفقه عليها وبدا أنه قد رأى ما رأته منذ قليل، ولكن ما الذي أتى به يف ذلك الوقت 
مسة حماولة إخفاء وأرادت أن تتحقق من األمر وأن تكتشف منه ما ينوي على فعل ه، فاقرتبت منه قليال وهي تقول 

  توترها: السالم عليكم، ازيك  أستاذ ماهر، عامل ايه وإيه أخبار طنط وردة؟

  فأجاب ماهر بوجوم: احلمد  خبري.
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: هو انت بدا أنه ليس يف حالته الطبيعية ولكن ذلك مل يثنيها عن االستمرار يف احملاولة وقررت أن يكون سؤاهلا مباشرا

  ايه جابك النهاردة هنا؟ انت ليك حد يف اجلامعة مستنيه؟

فرد ماهر بسخرية مريرة وهو يتطلع اىل الطريق الذي انطلقت فيه سيارة عماد: كنت مستنيه، بس اظاهر كدة اين 
  وصلت متأخر.

حية هدى وقررت أن تستغل ذلك لصاحلها فقالت  وقد صدق حدسها عندما توقعت أن ماهر يكن عاطفة من نوع ما 

ريت ال يوسف وال وليد يعرفوا أي حاجة.   بنربة تشبه التوسل: ارجوك 

ا تقصد ما حدث منذ قليل على مرأى منهما فهز ماهر رأسه  لطبع مل يكن ماهر حباجة إىل التوضيح حيث بدا أ

خد    هلا من نفسها.موافقا وهو يقول: اطمين  مدام حياة، حمدش فيهم هيعرف، بس يبقا قويل هلدى 

ا  تعمدت حياة أن تبدي جهلها بتحذيره املبطن فقالت له مبتسمة: هدى لسة عيلة صغرية، وزي كل البنات بتحلم ا
ا يعين.   خترج وتتفسح وتعيش حيا

لنار اللي مش هتحرق أي حد  ماهر ساخرا: وهي فاكرة بقا ان عماد دة آخره فسحة وخروجه؟ يبقا جمنونة وبتلعب 

   غريها.

ب سيارته ويقول هلا بود: لو حضرتك مروحة اتفضلي أوصلك.   مث غري املوضوع سريعا وهو يفتح 

  فاعتذرت حياة سريعا: ال معلش، ا اسفة. ا حبب امتشى وكمان البيت مش بعيد، عن اذنك.

  ه فسحة وخروجة؟وتركته حياة وكلماته كانت ال تزال ترتدد يف عقلها حني قال: و هي فاكرة بقا ان عماد دة آخر 

  نعم، فهي أعلم الناس بنوا هذا الشخص الوضيع ولكن هيهات أن تعرتف أمام أحد بتلك احلقيقة.

***  

ي  ا املناسبة للخروج، مث جلست أمام التسرحية لتستخدم بعض أدوات الزينة اليت مل تكن تبايل  ارتدت مرمي أفضل ثيا

لنسبة ى صورة ممكنة، وقامت بتثبيت الطرحة فوق رأسها  منهم حىت اآلن، ولكن اليوم هو مميز  هلا وتريد أن تظهر يف أ
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ا الناعم على  دت بصو لكمال، مث أسرعت تنزل درجات السلم و ا يوحي  بشكل رائع، فقد كان كل شيء 

ا تلك السيدة العجوز وسألتها مرمي والسعادة تشع من عينيها: ام ابراهيم، هي هدى    مت؟اخلادمة، فجاء

مت على طول، حتيب أجهزلك العشا؟   أم ابراهيم: من بدري  بنيت، هي جات من كليتها تعبانة فكلت و

مي شكلك تعبانة.   مرمي: ال، ا هستىن يوسف، واال أقولك؟ روحي انيت كمان 

م قبل ما البامشهندس ييجي وأجهزلكم العشا؟   أم إبراهيم: ازاي بس  بنيت ا

  نا احتمال خنرج ونتعشا برة. ما تشغليش نفسك انيت.مرمي: ال، ماهو اح

  أم إبراهيم مستسلمة: اللي تشوفيه  بنيت، ع العموم لو احتجتوا أي حاجة صحيين، تصبحي على خري.

  مرمي: وانيت من أهله.

ا مرمي: ام ابراهيم! د ا    وعندما أدرات اخلادمة وجهها مستعدة للذهاب إىل حجر

  اليها متسائلة: خري  بنيت؟ فتوقفت السيدة ونظرت

  مرمي مرتدد: هو أ كدة حلوة؟

لصدق: زي البدر يف ليلة  بتسامة واسعة وبلهجة مليئة  تعجبت اخلادمة من السؤال يف البداية ولكن سرعان ما قالت 

  متامه، هللا أكرب عليكي، ربنا حيرسك من العني ويهديلك البامشهندس.

لال بقا فقالت مرمي وهي تؤمن على دعا ئها: هللا  أم إبراهيم، ما تعرفيش أ أد ايه كنت حمتاجة للدعوة األخرية دي، 
  تصبحي على خري.

خر  خر قليال عن موعده، ولكن مهما  وذهبت السيدة، فجلست مرمي على األريكة يف انتظار زوجها الذي قد 
ب  الفيال ينفتح مث يغلق مرة أخرى. وكادت تقفز فستنتظره، وعدى ما يقرب من الساعة قبل أن تسمع مرمي صوت 

ا بكل ثبات، وماهي هي إال  ا لتستقبله، ولكن قد تغلب صوت العقل بداخلها فقررت أن تنتظره يف مكا من مكا
  حلظات حىت أصبح يوسف أمامها وبدا أنه مل يلحظ التغيري الذي قد أحدثته بنفسها حيث قال هلا بوجوم: مساء اخلري.
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ا: مساء النور. فردت مرمي   خبيبة أمل ظهرت بوضوح يف نربة صو

ا بنظرة سريعة: انيت خارجة؟   سأهلا يوسف وهي يتفحص ثيا

وكانت تلك الصدمة الثانية اليت تتلقاها منه منذ وصوله، فهل هذا فقط هو ما الحظه؟ فأين تلك الكلمات الرقيقة 

ر تلك الثياب بعناية فائقة بعد أن أخرجت كل الثياب تقريبا واحلنونة اليت منت نفسها بسماعها طوال اليوم وهي ختتا
  من خزانتها، ولكنها مل تفقد كل األمل فردت عليه: يعين على حسب.

فقال يوسف وهو حياول جتنب النظر اليها وهي مل تكن املرة األوىل اليت يفعل فيها ذلك منذ عودته كما الحظت مرمي 
ى غري املعتاد كما انه ما زال واقفا مكانه مل يبد أي رغبة للجلوس: مش فاهم أيضا مدى التوتر الذي يتخلل صوته عل

  يعين ايه؟

  مرمي: يعين على حسب الكالم اللي هنقوله دلوقت.

ا كي تستجمع القليل من شجاعتها وهي تقول: يوسف احنا الزم نتكلم مع بعض شوية. ضت من مكا   و

ما كانت تشعر هي: عندك حق، احنا فعال الزم نتكلم مع بعض،  يوسف موافقا دون أن يبدي أي محاس لذلك بعكس

  ا حقيقي يف كالم كتري عاوز اقوهلولك بس ألول مرة يف حيايت أحس إين مش عارف أبدأ ازاي؟

لفعل ما تتمناه  هل ما تسمعه اآلن هو حقيقي؟ فهل يف نيته أن يبدأ هو ويعرتف حببه هلا؟ ليتها تكون احلقيقة، فهذا 
  لك سيوفر عليها الكثري من اخلجل الذي بدأ يورد خديها. فهو بذ

  : مرمي! أ آسف!      

مل تدر مرمي إن كانت كلمة االعتذار تلك قد خرجت عن يوسف أو عن أي شخص آخر؟ مما جعلها تتلفت حوهلا 
نه هو من تفوه بتلك الكلمة فرددت ب ملكان أيقنت    دون وعي: آسف!لتحقق من ذلك، وحني مل جتد أحد غريمها 

لطبع مل ميكنها استيعاب األمر، فلقد أهبت نفسها لسماع الكثري من الكلمات منه ولكن مل يكن من ضمنها تلك 

ي كلمة أخرى، مسعته يسرتسل يف كالمه  ا ال تقو على احلراك أو حىت التفوه  الكلمة، وبينما ظلت واقفة يف مكا
لكامل عالوة على ان كالمك استفذين قائال: ا فعال اتسرعت امبارح، كنت شا رب كتري وتقريبا ما كنتش يف وعيي 
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ورت وما قدرتش احتكم يف تصرفايت، مرمي كل اللي بطلبه منك انك تقدري تساحميين، وأ مستعد ألي  لدرجة خليتين ا

  تعويض.

  و كالعادة رددت مرمي خلفه دون وعي: تعويض!

م كلمة غري مناسبة متاما، لذا حاول معاجلة األمر سريعا فقال: آسف، ا قصدي وبدا انه قد الحظ أخريا أنه قد استخد
  اين مستعد أنفذلك أي طلب تطلبيه مهما كان يف سبيل انك تغفريلي الغلطة دي.

ي كلمة؟ وبدا أنه ينتظر  مابه؟ فهل سيستمر يف إهانتها هكذا بينما هي تقف جامدة ال تستطيع الرد عليه أو ايذاؤه 
نه سيكون التعويض املناسب عن خطأه كما يسميه: طلقين  يوسف.قراره ألحرى ينتظر طلبها الذي يرى    ا، أو 

ا، فنظر اليها يوسف وبدا ان طلبها  ا عاجزة عن إخراج صو خرجت الكلمة من فمها كالطلقة النارية بعد أن ظنت 

ذعان: حاضر، لو هو ذلك مل يدهشه كثريا، وعلى عكس ما توقعت من أنه سيصر على ر  ا وجدته يقول  فضه إال أ
جله شوية؟   دة اللي انيت عاوزاه ، ا هعمله. بس ممكن 

نية وأ يف عصمتك. ا هطلع أمل هدومي  صرار: النهاردة  يوسف، ا مش هقدر أعيش معاك وال حلظة  مرمي 

  عشان خالص ما بقاليش مكان هنا.

ل اخليبة، فلم تكن هذه هي النهاية اليت تتوقعها لتلك الليلة، بل مل يكن يف وانطلقت مرمي صاعدة الدرج وه ي جتر أذ

ا ستكون الليلة األخرية لزواجهما. ا على اإلطالق    حسبا

***  
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  : والعشرون السداسالفصل 

  *بني براثن الثعلب*

ئه وهو يقول والغضب يتأجج يف كانت تلك هي إحدى املرات القالئل اليت خيرج فيها عبدالرءوف الكامل عن هدو 
  عينيه و يقف مستندا على عكازه: وهو احنا من امىت  يوسف وعند بنات بتتطلق؟

كان يوسف جيلس أمامه يف حالة من السكينة واالستسالم كما مل يره عبدالرءوف من قبل وهو يرد بصوت يسمعه 

رسي يف مواجهة يوسف حزينة على مصري ابنة أخيها لكاد كل من عبدالرءوف و ابنته وردة اليت كانت جتلس على ك
من جهة ووقلقة على والدها من االنفعال الزائد الذي حذره منه األطباء من جهة أخرى: مرمي مصرة وما مش هينفع اين 

ا تعيش معا غصب عنها أكرت من كدة.   أجربها ا

ين؟ جرى ايه  فانفعل عبدالرءوف أكثر وهو يقول: يعين ايه مصرة؟ وانت اصال من  امىت وانت بيهمك رأي حد 
لشكل دة ما كنش فيه أي جواز استمر حلد دلوقت.   يوسف؟ هو اي ست بتطلب الطالق من جوزها بيطلقها؟ 

  يوسف: بس املرادي خمتلفة، وصعب اوي ان مرمي ترتاجع عن قرارها.

  عبدلرءوف بشك: ليه يعين؟ وهو حصل ايه بينكم لكل دة؟

أي رد من يوسف مل يصر على سؤاله بل قال وقد خرج صوته رزينا: ع العموم خالص، وكويس انك ما  وعندما مل يتلق
ين. دى وبعدين هيبقا لينا كالم    اتسرعتش وطلقتها قبل ما تيجو، فسيبها قاعدة معا شوية حلد ما 

  يوسف: اللي تشوفه.

ض مستعدا للرحيل: طيب عن اذنكم.    مث 

  ةعبدالرءوف: مع السالم

هتمام: هي مرمي لسة صاحية؟  لفعل رحل يوسف، فنظر عبدالرءوف اىل ابنته يسأهلا    و
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ا تتكلم  وردة بنربة حزينة: ا سيبتها كانت لسة صاحية و حبة عيين وشها بقا زي الليمونة من كرت العياط ورافضة ا

  مع أي حد.

  عبدالرءوف: طيب ا طالعلها.

ا:  ؟فنهضت وردة عارضة مساعد   طيب حتب أطلع معاك  

، وملا نشوف أخرة العناد دة ايه؟   عبدالرءوف رافضا: ال ، خليكي انيت، ا عاوز اتكلم ماعها لوحد

***  

ا القدمية بفيلال  جلست وهي تضع وجهها بني ركبتيها وقد جفت دموعها من كثرت البكاء، كانت مرمي يف حجر

ا ستعود إليها بتلك السرعة بعد ثالثة شهور فقط من زواجها الذي رغم عبدالرءوف الكامل اليت مل تكن تتخيل  أ
ا كل ما مسعته من يوسف  ا مل تكن تتوقع له تلك النهاية، كانت مرمي تستعيد يف ذاكر تنبؤها بفشله منذ البداية إال أ

ها على عكس ما كان يظن، مث يف لقائهما األخري وكلمة آسف اليت رددها على مسامعها وقد جرحتها أكثر من أن تداوي
ا  أخذت تفكر ما الذي جعله يتغري إىل هذا احلد بني ليلة وضحاها؟ وكان اجلواب يف كلمات علياء اليت كانت قد حذر

ا كانت على حق؟ وأن يوسف قد اعتذر منها فقط ألنه مل يرد لعالقتهما أن تتطور إىل تلك  منه، فهل ما حدث يعين 

  ندها االنفصال؟ هل كان هذا سبب اعتذاره هلا؟الدرجة اليت يصعب ع

  مسعت مرمي طرقا على الباب فمسحت وجهها بيديها سريعا من أثر الدموع وهي تسأل: مني؟

  فرد الطارق: أ جدك  مرمي.

  مرمي: اتفضل  جدو.

ين بدقة وقلبه فدخل عبدالرءوف وأغلق الباب خلفه، مث اقرتب من حفيدته وجلس جبوارها وهو يتأمل وجهها احلز 

  يتفطر من األمل بسببها، ولكنه مل يدعها تشعر بذلك فسأهلا وهو يبتسم: عاملة ايه دلوقت  مرمي؟ مش أحسن؟

. خلصتوا إجراءات الطالق؟ ي حتسن فعلي بداخلها: اه، احلمد    فقالت مرمي دون أن تشعر 
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  عبدالرءوف مشككا: انيت لسة مصرة ع املوضوع دة؟

ين بعد النهاردة مع البين آدم دة. مرمي: طبعا    جدو، ا مش هقدر أعيش يوم 

عبدالرءوف حبكمة و لطف: شويف  مرمي، ا مش هتدخل يف خصوصياتكم واسألك ايه اللي حصل؟ بس كل اللي 

مان أحب اقوهلولك  بنيت ان الطالق دة مش حاجة سهلة كدة زي مانيت متصورة، دة بيت حباله بيتخرب  بنيت، وك
انتو لسة ما كملتوش تالت شهور وميكن تكونوا لسة معرفتوش بعض كويس واللي حصل بينكم دة أ كان يعين ميكن 

يكون جمرد سوء تفاهم، عشان كدة الزم تدي نفسك فرصة توزين االمور بعقلك قبل عواطفك وأ واثق انك هتغريي 
  رأيك.

ه مبا اكتشفته ومسعته من علياء اآلن؟ وهل سيصدقها؟ أم أن ثقته نظرت مرمي إىل جدها وهي يف حرية من أمرها، أستخرب 
  بيوسف ستحول من أن يصدق أي كلمة سيئة عن هذا الرجل الذي يضعه يف منزلة ولده؟

  مث انتبهت جمددا على صوت جدها وهو يقول: قوليت ايه  مرمي؟ 

منها، ولكنها ال تستطيع أن تتعلق مبزيدا من األوهام،  مل ترد مرمي أن ترى نظرة األمل اليت متأل عينيه تتحطم فجأة بكلمة

أو أن تسمح لرجل كيوسف أن خيدعها جمددا، لذا خرجت كلمتها الفاصلة تقول: ال  جدو، ا عاوزة أطلق و 
  النهاردة مش بكرة.

مع مرمي، فقال بدا أن عبدالرءوف قد استنفذ كل أسلحته القناعها، لذلك قرر استخدام سالحا جديدا قلما يستخدمه 
هلا بصوت قاطع ونربة ال تقبل النقاش وهو ينهض من على السرير: وا هخليه يطلقك  مرمي، بس مش دلوقت، الن 

م دي هتبقا فضيحة احنا مش أدها.   لو خرب طالقك وصل للبلد اال

  مث تركها دون ان يسمع منها اي كلمة اعرتاض واحدة على قراره.

***  

ه مهموم جعله يبدو أكرب كثريا من عمره احلقيقي، وقد كان كل من وليد ومرمي وهدى واليت  دخل يوسف فيللته بوج

ن األمر خطري كما توقع متاما فنهض سريعا واجته إىل أخيه  نتظاره، وفور أن رآه وليد علم  كانت قد استيقظت مؤخرا 
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هتمام شديد: يوسف! فيه ايه؟ مالك؟ من ساعة ما اتصلت بيا وقولتلي هات مراتك وتعاىل وا قلقان  وهو يسأله 

  وحاسس ان فيه حاجة ما تطمنش؟ هي فني مرمي؟

بت بعيدا كل البعد عن النزاع الدائر بداخله: مرمي عند جدها.   يوسف بصوت 

  وهنا سألت حياة بصوت قلق: ليه؟ خري! هو حصل حاجة؟

  هي خبري؟ وعندما مل يرد يوسف على سؤاهلا قررت صياغته بشكل آخر فسألت: طب

فهز يوسف رأسه موافقا مما أراح حياة قليال، وقال يوسف حمد وليد: املهم، ا اتصلت بيكم دلوقت ألين مسافر بكرة 

هلا منها،وا  خد  الصبح لبنان، وطبعا مش هينفع أسيب هدى لوحدها، و أم إبراهيم حبكم السن طبعا مش هتعرف 
  تقدروا تستخدموا العربية بتاع مرمي توديكم وجتيبكم سوا من الكلية.معتمد عليكي  حياة يف املوضوع دة و 

له مين. خد    فاندفعت هدى تقول حمتجة: ا مش صغرية ومش حمتاجة حد 

حلرف  خلطر وهو يقول مشددا على كل كلمة: اللي أ قولته هيتنفذ  صبعه حمذرا وعينيه تنذر  فأشار إليها يوسف 
لال روحي اطلعي اوضتك.الواحد، ومش عاوز أي   دة، واتفضلي    كلمة ز

ا مل حترك ساكنا ارتفع صوته قليال وهو يقول: حاال.   وعندها رأى أ

ي كلمة، وأشار وليد بعينيه إىل زوجته ففهمت االشارة وقالت هلما  وتنفيذا ألمره صعدت هدى الدرج دون أن تتفوه 

  قبل أن حتذو حذو هدى: تصبحوا على خري.

كد من خلو املكان متاما ومن أنه ليس مبقدور أحد مساعهما: وظل ولي ملكان، فقال وليد بعد أن  د ويوسف وحدمها 

  أدينا بقينا لوحدينا  سيدي، قويل بقا، زعلت مراتك ليه؟

  فقال يوسف وهو يلقي بنفسه على أقرب كرسي له: تقدر تقول كدة اين حسيت اين ما استاهلهاش.

راجل!   انت جاي تقول كدة دلوقت! وليد ساخرا: 

  يوسف: تقول ايه بقا؟ اهو اللي حصل.
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لقرب من يوسف وهو يدقق النظر إىل  شعر وليد حبجم املرارة اليت يتحدث به أخيه فقال وهو جيلس على كرسي آخر 

  عينيه: بس انت بتحبها جبد  صاحيب ودة خيليك جدير بيها.

مل: مش كفاية، ا ليا حيايت ومرمي لظبط زي اخلطني املتوازيني اللي  يوسف  نية خمتلفة متاما عين. عاملني  ليها حياة 
  عمرهم ما هيتقابلوا.

نية، يعين ببعض التنازالت هتتقابوا بشرط انكم انتو  ت  وليد: بس دة يف اهلندسة  صاحيب، لكن احلياة ليها حسا

  االتنني تكونوا عاوزين كدة.

ملرة بقا تنقي لنفسك نصيحة كويسة كدة ميكن تنفع يوسف ساخرا: طيب مانت بتعرف  تنصح غريك كويس اهو ، ما 

  معاك وتقدر تصلح عالقتك مبراتك.

وليد: لسة  يوسف، لسة فيه حاجز بيين وبينها ملا يتشال ساعتها بقا هنقدر نعيش صح. املهم، ايه موضوع سفرك 
  اجلديد دة؟

  ة واصاليل األوامر النهاردة.يوسف: هو بردو كان جديد عليا، ا اصال لس

لك من نفسك  صاحيب.   وليد: ع العموم يبقا خلي 

لال بقا اطلع اوضتك عشان تنام وتبقا فايق بكرة يف الشغل  وليد بيه.   يوسف: سيبها على هللا، 

  صبح على خري.استطاع وليد أن يتبني نربة املرح يف صوت أخيه، فرد عليه مبثلها وهو ينهض: ماشي  يوسف بيه، ت

  يوسف: وانت من أهله.

***  

ت اليوم بغرض املبيت،ومبا  ا ببيجاما ختص وليد حيث مل تكن قد أحضرت ثيا هلا، فهي مل  كانت حياة قد أبدلت ثيا
لنسبة التساعها فلم جتد أي وسيلة  أن تلك البيجاما كانت تبدو طويلة عليها فقامت بثين رجليها وكذلك الكمني أما 

ريه، وقفت حياة يف احلجرة تتأملها بعناية ودقة حيث كانت املرة األوىل هلا اليت تدخلها بل قد شارت إليها مرمي يف لتدا
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ا القليلة للفيال ولكن مل حتاول أن تدخلها من قبل، فكانت غرفة واسعة تشمل خزانة ثياب كبرية وكذلك  را إحدى ز

ب صغ ا، مث اجتهت عيناها إىل ذلك السرير تسرحية عريضة وكرسيني  وأريكة مرحية و ري يؤدي إىل حجرة محام خاصة 
ا مع وليد حىت  لرغم من ذلك االتساع إال أنه ال يزال سريرا واحدا وحيا العريض الذي يتسع ألكثر من شخص و

املكان وهل األن ال تسمح هلما مبشاركة نفس السرير، مث أخذت تفكر يف الكيفية اليت سيكون عليه وضعهما يف ذلك 
  حان الوقت الذي سيذوب فيه أخريا اجلليد الذي بينهما؟

  : ا هنام ع الكنبة.      

مسا بسخرية وكان كمن يقرأ  كان ذلك صوت وليد الذي وقف جبسمه الطويل يسد الباب تقريبا، ويلوي شفتيه 

خلجل جعلها ختفض عينيها هر من نظراته العابثة، وأد ا أفكارها فشعرت حياة  ارت وجهها وهي حتاول أن جتمع ثيا
قرتابه منها إال عندما أمسك بيدها  اليت كانت قد وضعتها على األريكة قبل أن تعلم أنه قرر أن ينام عليها، ومل تشعر 

ا تشبه الطفل  ا كانت تعلم يقينا  وأدارها ملواجهته وهو يتفحصها من رأسها إىل أمخص قدميها بنظرات مبهمة، وأل
ا سخرية من نوع آخر، فقالت مدافعة عن ال ذي يرتدي ثياب أخيه الكبري يف تلك البيجاما ففسرت نظراته على أ

  نفسها: ما كنتش عاملة حسايب يف أي هدوم، فدورت يف دوالبك وما لقيتش حاجة تنفعلي غري البيجاما دي؟

ا م   ن غري ما استأذنك.وعندما مل تتلق منه أي تعليق، قالت معتذرة: ا اسفة الين أخد

حدى تعليقاته الالذعة أو الساخرة كعادته؟ إذن فهو ال يسخر منها كما كانت تعتقد،  ملاذا مل ينتهز الفرصة ويلقي 

  ولكم ما معىن نظرته تلك؟

ا، فاتسعت عيناها بشدة مندهشة حلركته اليت  وفجأة امتدت يده لتبعد خصلة صغرية من شعرها ويضعها خلف أذ
فها وهي تنظر إليه يف ترقب، فوجدته يقرتب منها أكثر وبينما وهو يضع يديه حول كتفيه وكأنه على وشك خدرت أطرا

ا رن هاتفه.   احتضا

شيمه مث نظر إىل شاشته ليتعرف على شخصية  فأنزل يده بغضب ووضعها يف جيب سرتته إلخراج جواله وكأنه يريد 

مل يكن يف استطاعة وليد ايذاؤه ، مث فتح املكاملة ووضع اهلاتف املتصل الذي من حسن حظه أنه يتصل هاتفيا حيث 
  على أذنيه وهو يقول: أيوة  أستاذ عماد.
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ا من جديد اليت كانت قد سقطت على األرض  وعندما مسعت حياة االسم ابتعدت عنه لتخفي ارتباكها، وتلتقط ثيا

  ال حاجة......لتضعها على الكرسي بينما مسعته يقول: ال أبدا مفيش ازعاج و 

مث صمت للحظات ليستمع إىل عماد الذي حيادثه، وأخريا قال قبل أن ينهي املكاملة: ال خالص، ا بكرة ان شاء هللا 
  هكون يف املوقع وأشوف اللي بيحصل.......متام، مع السالمة

هلاتف على األريكة بال اهتمام وقال هلا جبفاف: أ هدخل احلمام أغري هدو  ريت قبل ما تنامي ألقى وليد  مي، و

  حتطيلي خمدة وغطا على الكنبة.

ركا حياة تقف  ي كلمة أخرى  مث توجه إىل اخلزانة ليخرج منها ما سريتديه للنوم وبعدها توجه إىل احلمام دون أن يتفوه 

نه قد ذاب أخريا قد عاد جمددا ل يبين حاجز أخر مشدوهة من تغري موقفه املفاجىء جتاهها وكأن اجلليد الذي ظنت 
ا منذ قليل أم  حلنان واملشاعر اليت قد رأ بينهما، فبالفعل لقد احتارت حياة يف أمره. فهل هو ذلك الشخص املليء 

  أنه ذلك الرجل اجلليدي الذي يعاملها جبفاف وسخرية ورغم ذلك ال تستطيع أن تكرهه.

***  

كانت بصحبة عماد الذي كان يقدم هلا خامت قيم من األملاس   ونذهب جمددا إىل مشهد كثريا ما يتكرر يف شقة علياء اليت

  وهو يقول: دة تقدير بسيط مين لذكائك وبراعتك.

  فتناولت علياء اخلامت وهي تنظر له بال مبارالة وتقول لعماد: مش بطال، بس دة ما كنش اتفاقنا.

  عماد: ال  ماما، اتفاقنا دة ملا يطلقوا.

ين؟علياء: انت مش بتقول ان االخ م خالص زعلوا من بعض ومرمي راحت بيت جدها، يبقا فاضل ايه    بار وصلتك ا

  عماد: بردو مش كفاية، ملا امسع خرب طالقهم بودين ساعتها بقا هعملك كل اللي انيت عاوزاه.

  علياء: ماشي  عمدة، بس  ترى انت واثق يف البنت اللي امسها هدى دي؟

  مت يف صباعي.عماد: ال، دي خالص بقت زي اخلا
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ترى بقا آخرة اخلامت دة ايه معاك؟   علياء بنظرة خبيثة: و

ملراوغة: دة بقا  حلوة ما خيصكيش.   فرد عماد بنفس طريقتها 

***  

كانت مرمي ال تزال جالسة على السرير تفكر يف مصريها بعد ذلك بعد انفصاهلا عن يوسف احملتوم، مث فجأة قفزت  
  نفسه يف السابق حني كان حيدثها عن جدها: : هو انيت داميا كدة؟كلمات كان قد قاهلا يوسف 

  مرمي: كدة ازاي يعين؟!

كي وبس ، ودلوقت جدك وبس، دة حىت  يوسف: يعين داميا بتوقفي حياتك على شخص واحد، يف االول كان 

  ساعة الفرح حسيت انك موقفة فرحتك على وجود صاحبتك اللي امسها حياة. ليه كدة؟

ا  قال تلك نه سيأيت اليوم الذي سيكون فيه هو الشخص الذي ستوقف سعاد له حينها  الكلمات وهو مل خيطر يف 

ا قد أدركت  لرغم من أ نه حمق، فما تفعله هو خطأ كبري يف حق نفسها، و على وجوده، ولكنها علمت بعد ذلك 
ا قد قررت أن تبدأ يف االعتماد على ن ا على شخص آخر.تلك احلقيقة مؤخرا إال أ   فسها بعد ذلك، ولن توقف حيا

***  

  كانت حياة تنتهي من تثبيت طرحتها على رأسها حني طرق أحدهم الباب، فقالت وهي ال تزال تنظر إىل املرآة: ادخل.

ا مرغمة وهي تقول: أ جاهزة، انيت لسة ما خلصتيش؟   ففتحت هدى الباب ودخلت خبطى ثقيلة وكأ

سم: ا خالص  حبيبيت خلصت.فقالت حياة و هي تن   ظر اليها بوجه 

حية السرير وهي تقول: بس أ كنت عاوزة أكلمك يف حاجة األول.   واقرتبت منها حياة لتمسك بيدها وتتوجه إليها 

  فقالت هدى بتأفف: مش وقته، احملاضرة قربت تبدأ.

لظبط وهنمشي.   حياة مصرة وهي جتلسها جبوارها: مها مخس دقايق 
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  لست هدى على مضض وسألت: خري؟فج

لرغم من تردد حياة كثريا فيما إذا كانت ستحدثها يف هذا األمر أم ال، إال أن هذا الرتدد مل يظهر يف هلجتها وهي  و

  تسأهلا بطريقة مباشرة: هو انيت فيه ايه بينك وبني عماد شاكر رجل األعمال اللي كان معزوم عند ع العشا؟

ه هدى وتلعثمت وهي تقول: مني عماد شاكر دة كمان اللي هيكون بيين وبينه حاجة؟ دة ا هو ظهر االرتباك على وج
  قبلته مرة واحدة عندكم زي مانيت عارفة.

  حياة: بس ا اللي أعرفة كمان اين شفتك امبارح وانيت برتكيب معاه العربية أدام اجلامعة.

ا وهي تنهض وتقول: انيت بتتجسسي عليا؟ بدا أن قول حياة قد صدمها ولكنها أخفت ذلك وراء غضب ها وحدة صو
  برتاقبيين؟

هلدوء: ال  حبيبيت، ا ال بتجسس عليكي  فنهضت حياة هي األخرى ولكنها على عكس هدى فقد ظلت تتحلى 

لصدفة.   وال براقبك، ا شفتكم 

  مان.هدى بتحدي: طيب وانيت عاوزة ايه بقا دلوقت؟ ايوة أ أعرفه وخرجت معاه ك

لك من نفسك كويس، وما تثقيش يف  حياة: ا عن نفسي مش عاوزة أي حاجة، بس كل اللي بتطلبه منك انك ختلي 

  اللي امسه عماد دة ألنه شكله مش سهل، دة غري انه متجوز يعين.

  هدى: هو قايل انه هيطلق مراته ألنه مش بيحبها وال طايق يعيش معاها.

  حياة: طب وبعد ما يطلقها؟

  حبماس: هنتجوز طبعا. هدى

ن وبدا أنه قد جنح  إذن فهذه هي الطريقة اجلديدة اليت يستخدمها خلداع الفتيات الصغريات الليت يف عمر هدى وبراء

منه وحاولت  نه ليس إال جمرد خمادع وجيب عليها أال  متاما يف ذلك، ولكن حياة مل تيأس يف حماولة إقناع هدى 
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تقول: طيب وايه اللي مسكته حلد دلوقت؟ يعين ليه مطلقش مراته من زمان مادام هو  استخدام العقل يف ذلك وهي

  مش طايقها للدرجادي زي مانيت بتقويل؟

  هدى: ألنه عنده شغل معاها مستين ملا خيلص األول وبعدين هينفذ اللي اتفقنا عليه.

ريقة املستميتة، ولكن حياة استمرت يف من الواضح أنه قد أجرى هلا عملية غسيل مخ كاملة كي تدافع عنه بتلك الط
ا:  حبيبيت دة كالم ما يدخلش العقل، صدقيين دة بيضحك عليكي، فكري كويس أرجوكي وهتعريف ان كالمي  حماوال

  صح وأ وهللا غرضي مصلحتك.

ريت بقا نزعاج ونفاذ صرب: وهللا بقا أ حرة، وانيت كمان حمدش عينك واصي عليا، و  خنلي األمور  فقالت هدى 

ريت من هنا ورايح ملكيش دعوة بيا  واضحة بينا من دلوقت وكل واحد الزم يعرف وضعه كويس يف املكان دة، و
  خالص، وال كمان لسانك ييجي على لساين يف خري أو يف شر.

حية حياة اليت كانت التزا حية الباب خبطوات سريعة وقبل أن تصل إليه، استدارت جمددا  ل تقف يف مث توجهت 

ريت وليد ويوسف مايعرفوش  ا مبهوتة حائرة التدري كيف تتصرف؟ فقالت هلا هدى حمذرة: اه، ونسيت أقولك  مكا
ين معاكي. م عرفوا منك أي حاجة صدقيين هيكون ليا تصرف    ملوضوع دة حلد ما ا اقوهلم بنفسي ولو مسعت ا

ألخرية وهي ال تدرك أن حياة أحرص منها على أال خترب أ من واندفعت خارجة من الغرفة بعد أن قالت مجلتها ا

يوسف أو وليد أي شيء يتعلق بعماد، ولكن جيب أن تكون هناك وسيلة أخرى إلنقاذها من براثن هذا احليوان 
  املفرتس.

***  

ملفضلة دخلت مرمي حجرة املكتب لتجد عبدالرءوف جالسا خلف مكتبه يطالع أحد الكتب وقد كانت تلك هوايته ا
واليت يبدو أنه قد علمها ليوسف أيضا، وعندما رآها عبدالرءوف أغلق الكتاب الذي يف يده ووضعه على املكتب وهو 

بتسامة حنونة: تعايل  مرمي.   يقول هلا 

  فاقرتبت مرمي منه خبطوات مرتددة وهي تقول: مش هعطلك عن القراية  جدو؟
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م ي عطلوين عن أي حاجة بعملها حىت لو كانت القراية ومها عمتك وانيت عبدالرءوف: تالتة بس مسموح ليهم ا

  ويوسف.

أجفلت مرمي لسماع امسه ولكنها لن تدع ذلك يثنيها عما عزمت على إخبار جدها به، فاقرتبت مرمي أكثر من املكتب 
رها وقد الحظ وجلست على أحد الكراسي يف مواجهة جدها وهي تفرك يدها حماولة استجماع شجاعتها لتخربه بقرا

هتمام: فيه ايه  مرمي؟ مالك؟   عبدالرءوف ذلك فسأهلا 

  مرمي: احلقيقة  جدو أ كنت فكرت يف اين اعمل حاجة كدة وكنت عاوزاك تساعدين.

ترى ايه هي بقا احلاجة دي؟ ا فيها مصلحة ليكي مش هقول ال،    عبدالرءوف: أكيد لو شفت ا

  ين عاوزة أفتح حمل مالبس؟مرمي: فاكر  جدو ملا قولتلك ا

عبدالرءوف حبذر وهو يتوقع ماهي مقدمة على إخباره به: فاكر انك قوليت انك هتعملي املشروع دة بعد ما ختلصي 

  دراستك.

وية على كدة، بس ا غريت رأيي و عاوزة أعمل املشروع دة دلوقت.   مرمي: صحيح ا كنت 

  ي تغريي رأيك.عبدالرءوف: طيب ممكن أعرف السبب اللي خالك

  مرمي: عاوزة أكرب  جدو.

  تفاجأ عبدالرءوف من ردها وبدا أنه مل يستوعب متاما ما تعنيه بتلك اجلملة، فسأهلا: يعين ايه؟

خلربات والتجارب اللي بيعيشها؟ وأكرت حاجة ممكن  مرمي موضحة: مها مش بيقولوا ان عمر االنسان احلقيقي بيتقاس 
م االجتماعية والثقافية، ودة تكسبين خربة هو الشغل ال لي هيسمحلي اين اتعامل مع كل الناس مبختلف مستو

  هيساعدين اين أفهم الدنيا أكرت.

  سرح عبدالرءوف قليال وهو يفكر يف الكالم الذي قالته حفيدته للتو، مث قال هلا: طيب ودراستك هتعملي فيها ايه؟
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هروح احملاضرات املهمة بس واحملاضرات التانية هبقا انقلها من  مرمي: هحاول أوفق ما بينهم وخبصوص الكلية فأ

  أصحايب.

عجاب وقد بدا عليه االقتناع: طيب انيت شايفة ان واحدة يف سنك وعدمية اخلربة تقريبا  عبدالرءوف وهو ينظر إليها 
  تقدر تدير مشروع زي دة لوحدها؟

فذ هلا أي طلب شرط أن يراها دائما يف تلك احلالة: ماهو أ مرمي بسعادة ومحاس زائد جعال جدها على استعداد ألن ين

هد ممكن أروحلها   األول هاخد كورس مكثف يف ادارة األعمال دة غري اين أعرف واحدة صاحبة بوتيك امسها مدام 
ا هتمانع، بس دة كله يكون أثناء التج لنسبايل ومفتكرش ا هيز كذا مرة كدة وأفهم منها بعض األمور الغامضة 

  للمحل عشان ما اضيعش وقت.

  عبدالرءوف بنربة إعجاب واضحة: ما شاء هللا، دة انيت تقريبا جمهزة لكل حاجة أهو، امال عاوزة مين ا ايه بقا؟

لظبط قبل ما أبدأ.   مرمي: كنت عاوزاك تشوفلي حد كويس يعملي داسة جدوى للمشروع عشان أعرف التكاليف 

.عبدالرءوف:  سيت ابدأي انيت    والتكاليف دي ملكيش دعوة بيها خليها عليا أ

حاولت مرمي أن يكون يف اعرتاضها بعض اللطف وهي تقول: ال، معلش بقا  جدو، ا عاوزة أعمل املشروع دة من 
مايل اخلاص، عشان أحس بقيمة احلاجة اللي بعملها، انت بس شوفلي الشخص اللي ا قولتلك عليه وكرت خريك على  

  كدة.

ب املكتب الذي مل يكن مغلقا متاما، فقال هللا عبدالرءوف مداعبا ويف  تلك اللحظة ظهر ماهر وهو يطرق على 
  وبلهجة مرحة: ادخل  ماهر، دي أول مرة يف حياتك تيجي يف الوقت املناسب.

***  

 تدخل فيها هذا كانت حياة متشي يف ذلك املمر الطويل خبطوات تكاد تكون متعثرة، فتلك هي املرة األوىل اليت
املكان، ولكن مل يكن ذلك هو السبب احلقيقي لقلقها الذي كان يف احلقيقة أساسه هو خوفها من ردة الفعل اليت 

ب أحد الغرف املكتوب عليه سكرترية املدير  لنهاية إىل  رة الغري متوقعة، وصلت حياة  ستواجهها بسبب تلك الز
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واقرتبت من تلك الفتاة اليت جتلس خلف املكتب وترمقها بنظرات متفحصة  العام، فطرقت الباب مث دخلت مباشرة،

ا بسؤاهلا: خري  فندم؟ در   وقد 

  حياة: لو مسحيت، ا عاوزة أقابل االستاذ عماد.

  السكرترية مستوضحة: قصدك عماد بيه املدير العام؟

  حياة: ايوة.

ترى فيه مي ستغراب: و   عاد سابق؟السكرترية وهي تتفحصها جمددا 

  حياة: ال.

فندم تتصل بينا يف  السكرترية: يبقا أ اسفة اين أبلغك ان عماد بيه صعب يقابل حضرتك يف الوقت احلايل، تقدري 
  التليفون واحنا حنددلك ميعاد مناسب.

ا، ولكنها قالت بلهجة واثقة: ا متأكدة انه ملا يعرف اين موجودة هنا  ليأس يتخلل كيا مش هريفض انه شعرت حياة 

ريت بس لو مسحيت تقوليله حياة حممود حرم البامشهندس وليد جالل.   يقابلين، 

ا قامت بتنفيذ ما طلبته منها حيث  فنظرت اليها السكرترية يف شك ولكنها وبعد أن دونت بعض امللحوظات يف مفكر
نا  فندم عاوزة تقابل سيادتك وبتقول رفعت مساعة هاتفها الداخي وضغطت أحد أزراراه مث قالت: فيه واحدة عندي ه

ا حرم البامشهندس وليد جالل......... حاضر  فندم، حتت أمرك.   ان امسها حياة حممود وبتقول كمان ا

ب أخر  ا وهي ترشدها إىل  ضت وهي تقول حلياة وقد زادت هلجة االحرتام يف صو ا، و مث أعادت السماعة مكا

  .مبكتبها: اتفضلي  مدام

وتوجهت حياة لتدخل من الباب الذي كانت قد فتحته هلا تلك الشابة مث أغلقته خلفها، فجالت حياة بنظرها يف ذلك 
ته بل لتبحث عن ذلك الشخص الذي وجدته جيلس خلف مكتبه بكل تعايل وغرور، وما ان  املكتب ليس لتفقد حمتو

  مرحبا: اهال أهال مدام حياة. نوريت املكتب اتفضلي.وقعت عينيها عليه حىت رأته ينهض من مكانه وهو يقول هلا 
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لفعل تقدمت حياة من املكتب وجلست أمامه حيث أشار هلا، مث جلس على كرسيه و هو يسأهلا: حتيب تشريب ايه؟   و

  حياة جبمود: ا مش جاية هنا عشان أشرب، ا جيت بس عشان أقولك كلمتني ومهشي على طول.

  عماد: خري  مدام؟

ا كانت تعلم جيدا أن رجال كعماد هو خبري يف أمور التحايل واللف والدوران، لذلك قررت أن تدخل يف املوضوع وأل
مباشرة: ا جيت هنا عشان أقولك ابعد عن هدى. ا عارفة انكم بتخرجوا مع بعض زي ما متأكدة اوي انك 

  ائي.بتضحك عليها، عشان كدة جاية أحذرك وأقولك مليكش دعوة بيها 

عماد مبراوغة: طب طاملا انيت عارفة كدة كويس، أكيد كمان عارفة اين ما ضربتهاش على ايدها وكل اللي بتعمله دة 
  مبزاجها. يبقا ليه بقا ما قولتيش الكالم دة ليها هي وكنيت وفريت على نفسك املشوار؟

  حياة: هدى مش قابلة أي كالم مين يف املوضوع دة.

ين، مش كدة؟ اصلها  حرام متضايقة منك أوي النك خطفيت فقال عماد وكأنه يكمل  هلا مجلتها: وال يف أي موضوع 
  خطيبها منها وخلتيه يسيبها ويتجوزك انيت، مش هو دة اللي حصل؟

ملائة يف ذلك األمر لدرجة أن حياة مل تعد مبقدورها أن تتفوه بكلمة  ان كان غرضه مما قاله هو استفذاذها فقد جنح مائة 

خرى مما مسح له أن يستمر ليزيد آالمها أكثر: وأ بصراحة من ساعة ما عرفت انك مراة وليد وا مهوت وأعرف انيت أ
قدريت تضحكي عليه ازاي؟ احلقيقة ا حلد دلوقت مش قادر أصدق ان واحد زي البامشهندس اللي كل الناس بتتكلم 

لشكل دة.   عن رجولته وذكاؤه يطلع مغفل 

ا وصفعته بكل قوة ردا على اهانته لزوجها، ولكنها مل تنس هدفها الرئيسي لو كانت يف  ظروف أخرى لقامت من مكا
رة، لذلك جتاهلت كالمه، وقالت له بلهجة قوية مهددة: عماد، ابعد عن هدى أحسنلك وإال هقول لوليد  من تلك الز

  ويوسف.

ديدها قد القى أي اهتمام من قبل عماد الذي ق دى مل يبد أن  ترى بقا هتقوليلهم عن عالقيت  ال هلا ساخرا: 

  دلوقت وال عالقيت بيكي زمان؟
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د على وجهها أكمل وقد استلم هو دفة احلديث وأصبح هو من يقوم بتهديدها: امسعي   وعندما ملح الرتدد 

ريت ختليكي يف حالك أحسن، النك مش أد املشاكل اللي ممكن أعملهالك لو حسيت  يف حلظة انك واقفة شاطرة، 
رة انتهت. لال بقا الز   يف طريقي، و

اء احلديث، فنهضت حياة وخرجت من املكتب خبطى  مث أدار كرسيه ليصبح ظهره هو املواجه هلا معربا عن رغبته يف ا

ا قد جتد يف عماد بعض اللني، ول رة وعلى غبائها الذي خيل إليها  كن هيهات بطيئة وهي تلوم نفسها على تلك الز
  للنذل أن يبدي بعض الشهامة!

***  

مر اسبوعان  ببطء شديد مل حيدث فيهما أي جديد إال عودة يوسف من السفر وجتهيز مرمي حملل املالبس مبساعدة ماهر 
ذا املشروع والذي قد أوشك على االنتهاء حيث كان العمل به قائم  ن تقبل مشاركته هلا  الذي استطاع أن يقنعها 

دارة االعمال وجدها وعمتها على قد حد الدورات التدريبية اخلاصة  م وساق، ومرمي كما أخربت جدها قد التحقت 
ن هذا املشروع قد أعادها إىل احلياة من جديد بعد أن فشلت كل وسائلهما يف  ا على ذلك حيث الحظا  يشجعا

وهدى فلم تتغري عالقتهما، حيث كانت هدى  إخراجها من جو االكتئاب الذي كانت قد سجنت نفسها فيه، أما حياة
تتجنب احلديث مع حياة يف خمتلف املواقف بينما كانت حياة حريصة على أال تدع تلك الصغرية تالقي نفس مصريها، 

ا؟  ويف إحدى الليايل وقف يوسف يصيح يف حضور كل من وليد وحياة : يعين ايه تتأخر حلد دلوقت وما نعرفش مكا
ا أي أصحاب ممكن نكلمهم عشان نطمن عليها؟ دة يبقا امسه تسيب واستهتار. البنت دي مسئوليتنا  وال حىت نعرفله

  كلنا ولو جراهلا حاجة هيبقا ذنبها يف رقبتنا.

لراحة بس  يوسف عشان نعرف نفكر ممكن نعمل ايه؟ : طيب    فقال له وليد مهد

عة  بيه وكل حلظة بتعدي وهي لسة برة فيها خطورة عليها فزاد كالم أخيه من انفعاله: احنا لسة هنفكر؟ الساعة تس

  وهللا أعلم هيكون نوعها ايه؟

مث وجه غضبه اىل حياة: وانيت  حياة، ازاي تسيبيها وتيجي؟ مش نبهت عليكم انكم تروحوا مع بعض وتيجوا مع 
  بعض؟
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اضرايت روحت ع املكان اللي احنا متفقني حياة والقلق ميزق فؤادها أكثر منهما: ا ما سيبتهاش، ا بعد ما خلصت حم

ا النهاردة بتخلص قبلي، بس روحت ما  اننا نتقابل فيه، واملفروض اين كنت االقيها مستنياين هناك الن حماضرا
جلامعة ممكن تكون  لقيتهاش واستنيتها اكرت من ساعة وبردو ما كنتش جات، دة ا حىت دورت عليها يف كل مكان 

ا مقفول.فيه بس ما لقي   تهاش وملا اتصلت بيها لقيت تليفو

  يوسف: يعين ايه؟ هتكون راحت فني يعين؟

ا قبل فوات األوان، وبني قلقها مما  كان هناك صراع بداخلها بني أن ختربمها بكل ما تعرفه علهما يستطيعان جند
لفعل ولن تكون قد رحبت شيئا يف النهاية اال كش ف السر الذي عملت على إخفائه سيحدث ان كان قد فات االوان 

ا بصمت أن حيمي هدى من شر عماد ويرجعها إىل البيت ساملة، كما دعت أن يلهمها الصواب  ملدة طويلة. ودعت ر
هلا من قبل، فاستأذنت منهما لتخرج  يف حسن التصرف يف تلك املشكلة، حىت واتتها فكرة مل تكن قد خطرت على 

وسف يستعد إلبالغ الشرطة و وليد يبحث يف سجل اهلاتف عن أمساء بعض املستشفيات اىل حديقة املنزل بينما كان ي
ا.   ليسأل عن هدى علها تكون قد أصيبت يف حادث ما ومت نقلها إىل املستشفى، لذلك مل يبال أحد 

م السالم وفور خروج حياة إىل احلديقة ضغطت على بعض أزرار هاتفها، وانتظرت قليال حىت تلقت ردا فقالت: وعليك
  ورمحة هللا وبركاته، ايوة  مرمي............

***  
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  : والعشرون السابع الفصل

لث*   *طرف 

البكاء وهي جتلس يف قاعة اجللوس بفيلال عبدالرءوف الكامل على األريكة جبوار مرمي وتضع  كانت هدى جتهش 
ي تلقي على مسعها بعض الكلمات املواسية رأسها يف حضنها ومرمي تعمل على طمأنتها وتربت على كتفيها ورأسها وه

لقرب منهما وهو يتابع املشهد الذي أمامه بعيون جامدة ويبدو  على مرأى من ماهر الذي جلس على كرسي آخر 
عليه السخط الشديد: اهدى  هدى أرجوكي. خالص  حبيبيت كل حاجة انتهت وانيت دلوقيت يف أمان وسطينا، ا 

  ي كان وداكي عنده؟ كان فني عقلك وقتها؟مش عارفة بس ايه الل

ا من البكاء: وهللا  مرمي ما كنت اعرف، وهللا  فقالت هدى وهي تبتعد قليال عن حضن مرمي وتقول وقد اختنق صو
ماكنت اعرف انه كدة، هو قايل انه عاوز يفرجين على شقته عشان اشوف اللي مش عاجبين فيها ويغريه عشان دي 

  ز فيها. الشقة اللي هنتجو 

حية ماهر أدركت أنه حياول بقدر استطاعته أن حيافظ هدوئه حيث قد ضاعفت كلمات هدى من  وبنظرة سريعة 
غضبه و أحتضنت مرمي بكفيها وجه هدى وهي تقول هلا برقة: خالص  حبيبيت، دي كانت جتربة وعدت والزم 

  تنسيها.

  اي  مرمي؟ ودي حاجة تتنسي؟فقالت هدى وقد ازداد حنيبها: انساها ازاي؟ انساها از 

  هدى مؤكدة: هتتنسي  هدى، صدقيين هتتنسي.

لفيلال وما هي اال حلظات قالئل حىت دخل كل من يوسف و وليد وحياة القاعة كالعاصفة  وفجأة مسعا جرس الباب 

ملشهد أمامهما وكان يوسف أول من حتدث وهو مل يفت عليه رؤيته هلدى وهي  تكفكف دموعها وعلى الفور أملوا 

سريعا وتلك العينني احلمراوين من شدة البكاء فسأل وقد اكتست نربته بلهجة غاضبة: ا عاوز أعرف ايه اللي 
لظبط؟   بيحصل هنا 
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ا لن تقوى على  ا لن حتتمل هذا املوقف وأ كانت تلك املرة األوىل اليت تراه فيها مرمي بعد انفصاهلما فشعرت 

اليت تولت الرد على سؤاله بكل ما تستطيع من هدوء: مفيش حاجة بتحصل، كل املسألة اين الكالم، ومع ذلك هي 
ا تتصل بيكم فلما قالتلي اتصلت حبياة عشان ابلغها. خرت شوية ونسيت ا   وحشت هدى فجات عشان تزورين وا

م على ن ابنة عمته مل تكن يف يوم من األ وفاق مع زوجته، كما أن دموعها  لطبع مل يقتنع يوسف بكالمها فهو يعلم 

ا تعرضت لكارثة ما، فهو يعلم متام العلم أن هدى قلما تبكي، لذلك كان سؤاله التايل  تلك قد جعلته يشعر وكأ
  هلدى: بتعيطي ليه  هدى؟ ايه اللي حصل؟

قد حدث. فقالت مرمي لطبع مل جتد هدى الرد املناسب على سؤاله فأخذت تنظر اىل مرمي يف قلق تطلب منها العون و 

على الفور وهي ختتلق كذبة جديدة: اصل حصل مشكلة يف الكلية بينها وبني دكتور عشان كدة هي خايفة من انه 
  ممكن يستقصدها ودي اول سنة ليها.

  يوسف بشك: وامسه ايه الدكتور دة وا هروحله واحل معاه املوضوع؟

ا مل تربع يف شيء ا ال الكذب حيث استمرت يف اختالق كذبة جديدة: وعلى ايه تعطل بدت مرمي يف ذلك الوقت وكأ
نفسك يعين؟ املوضوع مش مستاهل، ا وحياة هنروح معاها بكرة ان شاء هللا وهنكلمه واهي حياة تعرفه النه كان 

  بيديها.

أ بنتائجه، وقد مث قالت لتنتقل اىل أمر آخر منهية هذا املوضوع الذي وان استمر أكثر من ذلك فلن تستطيع أن تتنب
  وقفت سريعا مبتسمة وهي حتاول أن تقوم بدور املضيفة: اتفضلوا اقعدوا، انتو واقفني ليه؟

لشكل وعقله يرفض تصديق كل ما قالته مرمي،   لقرب من هدى وهو يرمقها بنظرات مليئة  وبعد أن جلس يوسف 
كرسي آخر أما حياة فظلت واقفة جبوار مرمي   وهدى حتاول ان تتهرب من نظراته وهي ختفض عينيها، وقد احتل وليد

ميني، قولويل بقا حتبو تشربوا ايه.   اليت قالت: سوري ألن جدو وعمتو 

لنيابة عن  ا أطول فرتة ممكنه جعله يقرتح  نه يف حاجة لتناول أي شيء ولكن رغبته يف املكوث بقر مل يشعر يوسف 
ريت قهوة.   اجلميع: 
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  .مرمي: اوك، هروح أعملها

  ولكن قد أشارت هلا حياة وهي متنعها من مغادرة املكان: خليكي انيت  مرمي، ا هروح اعمل القهوة بنفسي.

ا املريبة اىل ماهر  كدت من ذلك حني حملت نظر ا تريد مغادرة املكان وقد  فهمت مرمي من نظرات صديقتها 

ض ماهر وهو يقول معتذرا: طب ا اسف  مجاعة الين مضطر اين  والذي قد فهمها جيدا، وبعد أن خرجت حياة، 
  امشي دلوقت.

م بدري واصحى بدري، سالم عليكم.   مث أكمل مازحا: معلش بقا الواحد خالص بقا متعود ع االلتزام ا

فردوا عليه السالم ، ورحل فجلست مرمي مكانه وهي تتجنب نظرات يوسف اليها ليس لقلقها كما كان احلال مع 
نقباض يف قلبها كلما وقع نظرها عليه فهي ال تريد أن حتبه وال تستطيع أن تكرهه،هدى، بل  ا كانت تشعر    أل

حلديقة، ومل تنتظر حني يصل اليها بل أسرعت هي اليه وقد ملح السؤال  خرج ماهر من الفيلال ليجد حياة يف انتظاره 

  دى جراهلا ايه؟يف عينيها القلقة قبل أن تتفوه به: طمين  استاذ ماهر، ه

فظهرت شبح ابتسامة على ثغره أدخلت الطمأنينة على قلبها وهو يقول: اطمين  مدام حياة، هدى خبري، تقدري 

  تقويل اين حلقتها، فجبتها هنا ومرمي فوقتها.

ذا الرد فأرادت مزيدا من التفاصيل: يعين هي فعال كانت عنده يف شقته؟   ولكن مل تكتف حياة 

    لقيتها يف الصالون كانت تقريبا مغمى عليها.ماهر: ايوة، ا

  حياة خبضة: وانت ايه عرفك انه ما ملسهاش؟

ماهر: اوال الين عارف عماد كويس، يعين اقدر اعرف هو بيفكر يف ايه حىت قبل ما يقوله النه كان صاحيب من زمان 

  وشك املوت.وتقريبا كنت زيه، دة غري ان اي انسان مهما كان ما يقدرش يكدب وهو على 

  حياة: ايه؟ انت قتلته؟

وي أقتله لو عرفت انه ملس شعرة واحدة منها.   فقال ماهر بنربة حانقة: كنت على وشك اين اعمل كدة، وكنت فعال 
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. حت كثريا لكالمه: احلمد    حياة وقد ار

  تسمحلي أسألك سؤال؟ مث قفز سؤاال اىل ذهنها فلم تستطع أن ترتكه يذهب قبل أن تسمع رده عليه: استاذ ماهر

ا كانت مرتددة بعض الشيء يف طرح هذا السؤال اال أن ابتسامته املشجعة قد حمت أي تردد كان خيامرها  ومع أ

  وكذلك موافقته السريعة ذات النربة الدافئة: حتت أمرك.

حيتها، فيا ترى الل دى وحسيت ان مشاعرك بدأت تتحرك  ي حصل دة غري حياة: ا من فرتة الحظت اهتمامك 

  أي حاجة؟

صمت ماهر قليال فاستنتجت حياة الرد ولكنها فوجئت بقوله: شويف  مدام حياة، ا مش هقدر أقولك ان اللي 
ا فعال تستحق اللوم. بس دة مش معناه اين أحط كل  ثري عليا واين مش هلوم هدى أل حصل دة ما كنش ليه أي 

ارف عماد كويس وعارف كل أالعيبه، واذا كان هو بيقدر يغوي ستات اكرت الذنب عليها. ألين زي ما قولتلك ا ع
لك بقا بواحدة زي هدى لسة ما تعرفش حاجة يف الدنيا؟   خربة فما 

ين واعذرين على تطفلي، يعين  انشرحت أساريرها من كالمه و أرادت أن تطمئن أكثر فسألته: طب معلش، سؤال 

  ممكن تتقدملها دلوقت؟

   توقع منها وبصوت قاطع: ال.ماهر على غري

ن الرجال كلهم يفكرون بنفس الطريقة، ولكنها فوجئت به يقول: مش  فساد احلزن وجهها وهي تقول يف نفسها 

ا بتبادلين نفس الشعور ودة مش ممكن حيصل دلوقت وخصوصا بعد التجربة اللي مرت بيها  كدت ا هينفع اال لو ا
ا تنساها بسهولة،  مدام حياة ا لو اتقدمتلها دلوقت ممكن توافق صحيح بس مش علشان  النهاردة واللي صعب ا

ا عاوزة تنسى بيا اللي حصلها وا مش ممكن أقبل بكدة.   هي عاوزاين ، ال دة هيكون أل

جربها فهزت حياة رأسها يف تفهم وقد كرب ماهر يف نظرها أكثر بعد موقفه الشهم جتاه هدى كما أنه مل يستغل الفرصة لي
  على االرتباط به كما ميكن أن يفعل أي شخص يف مكانه أو كما فعل وليد معها هي من قبل.



 

  

342 

 

 غريبة يف عاملك  

 

الحظ وليد شرودها وكان يريد أن ينصرف يف حينه دون أن يقطع عليها تفكريها ولكن غلبه فضوله فسأهلا: مدام حياة، 

يوسف بكل اللي تعرفيه عن عالقة ماهر  تسمحيلي أ بقا اسألك سؤال؟ هو انيت ليه ما حاولتيش تبلغي وليد أو
  دى؟ يعين أعتقد ان دة كان أفضل و أسرع من كل اللفة دي؟

كان هذا أكثر سؤال ختشاه حياة ولكنها كانت قد أعدت له االجابة املناسبة مسبقا حيث كانت تتوقعه، فأجابت: انت 

عمرهم ما كانوا هيسكتوا عليها، واذا كنت أكيد عارف يوسف ووليد كويس وأد ايه مها عصبيني جدا وحاجة زي دي 
م كانوا هيقدروا وكان الزم هتحصل جرمية عشان كدة أول ما  انت قدرت متسك نفسك يف املوقف دة فمفتكرش ا

يل اين اطلب مساعدته كنت انت النك  شكيت ان احتمال هدى تكون مع عماد النهاردة اول انسان خطر على 
ملوض ذي حد الوحيد اللي على علم  وع دة وانت بردو اللي ممكن تعرف مكان عماد وتتصرف بشكل مش ممكن 

  فاتصلت مبرمي عشان اخد رقمك منها واحلمد  انك كنت يف الوقت دة معاها.

ا قد قضت معه الكثري من الوقت ورمبا يقلق عليها أحد يف الداخل لذا اعتذرت وهي على  مث انتبهت فجأة اىل أ
العموم ا متشكرة جدا ليك ع اللي عملته مع هدى واللي بيثبت انت أد ايه فعال انسان شهم،  عجلة من أمرها: ع

م قلقوا عليا جوة.   بس عن اذنك بقا عشان زما

  ماهر: اتفضلي.

ا اال منذ فرتة قصرية عندما  بتة واثقة مل يبدأ يشعر  واتبعها بعينيه وهي تدخل الفيلال، اما هو فانصرف خارجا خبطى 

  صبح يعتمد على نفسه يف كل أموره وأصبح للحياة طعم آخر.أ

***  

م يف صمت يتبادلون النظرات ذات املعاين املختلفة، وبعد ان  كان كل من يوسف ووليد وحياة ومرمي يتناولون قهو

يقطع انتقل وليد بنظره بني يوسف الذي مل يرفع عينه عن زوجته ومرمي اليت قررت أن تغض الطرف عن ذلك،قرر أن 
هو الصمت وقد وجد موضوعا مناسبا للحديث فسأهلا: قوليلي بقا  مرمي انيت عاملة ايه يف مشروعك؟ مسعت ان 

  االفتتاح هيبقا قريب ان شاء هللا.



 

  

343 

 

 غريبة يف عاملك  

 

لتوتر عندما نظرت إىل يوسف؟ ولكنها أعرضت بوجهها عنه سريعا وأجابت وليد وقد جنحت يف  ال تعلم مل شعرت 

ى شفتيها كانت هي نفسها يف أمس احلاجة إليها لتعطيها مزيدا من الثقة: ان شاء هللا بعد رسم ابتسامة واسعة عل
لكتري.   أسبوعني 

لتوفيق ان شاء هللا، واحنا بقا معزومني على حفل االفتتاح وال ما عملتيش حسابنا؟   وليد: 

ا هتكلفنا كتري أصال ا نوع من الدعاية  مرمي: وهللا  وليد ا ما كنتش عاوزة أعمل حفلة ال بس ماهر أصر وقال ا

  الزم تتم وطبعا انتو مش حمتاجني عزومة.

وليد مازحا وهو يغمز ليوسف: هللا هللا  عم يوسف، مراتك طلعت سيدة أعمال اقتصادية من الدرجة األوىل هنيالك  

  عم.

لفعل؟! ونظر إىل مل يعلم أنه مبزاحه ذلك قد ضغط على اجلرح وجعله ينزف من جديد، ولكن هل ك ان قد اندمل 
ا حتذره من التمادي يف هذا األمر، ولكن قرر وليد أن  زوجته ليجد حياة تنظر إليه وهي تضغط على شفتيها وكأ

لطبع ال  ا عرض احلائط، فهو يشفق على حال أخيه منذ أن تركته زوجته دون سبب معلن، انه  يضرب بكل حتذيرا
ما  الشخصية ولكن كان من وجهة نظره أنه مهما كانت هناك مشاكل بني الرجل وزوجته فال يريد أن يتدخل يف حيا

لفعل ومما يراه أمام عينيه قد أكد له أن كل  جيب عليهما مطلقا التفكري يف االنفصال إال إذا استحالت املعيشة بينهما 
االستهجان على وجهيهما: وانيت بقا  منهما اليزال يكن لآلخر مشاعر خاصة فاستمر يقول وهو يتعمد جتاهل عالمات

وية ترجعي بيتك امىت وال عجبتك العيشة يف بيت جدك خالص؟ وبصراحة بقا ا كمان عاوز ارجع بييت ا   مرمي 
مرمي. ين    ومرايت. وطبعا دة مش هينفع حيصل بوجود هدى لوحدها، واللي هيقدر حيللنا املشكة دي هي رجوعك 

ا يوسف الذي انتفض فجأة من عجزت مرمي عن الكال م واكتفت بنظرات السخط البادية على وجهها واليت خصت 

خر اكرت من الالزم،  لال بينا بقا  مجاعة، ا شايف اننا ا ظرا إىل ساعة يده: طيب  ض يقول يف عجل  الغضب و
ح بعد االزعاج اللي احنا سببناهوهلا دة.   والزم نسيب مرمي تر

  يثه اىل مرمي معتذرا: احنا اسفني جدا  مرمي، وكمان متشكرين ع اللي عملتيه مع هدى.مث وجه حد
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فنهضت مرمي وهي تشعر وكأن يوسف يقصد من وراء كالمه شيئا آخر غري ما يبديه، فهي تعلم أن أكذوبة كاليت 

هتة تعلو شفتيها: ا  ما عملتش حاجة تستوجب أطلقتها بسبب هدى مل تنطلي متاما على زوجها، فقالت وابتسامة 
  الشكر.

  وقال يوسف موجها لكالمة اىل حياة: لو مسحيت  حياة روحي شويف هدى فني عشان منشي.

ملغادرة فأوقفها صوت مرمي اليت قالت يف شبه رجاء: يوسف! لو مسحت ممكن هدى تقعد معا  وعندما مهت حياة 

يل منها كويس.    يومني هنا؟ وصدقين ا هاخد 

ذ يوسف يتفرس يف وجهها الطفويل ببطء وهو يدرس طلبها بعقالنية مندهشا من طريقة كالمها بل وطلبها أيضا أخ

ن أمرا  ففارق السن بينها وبني هدى ال يتعدى السنتني تقريبا ومع ذلك تطلب منه أن يرتك هدى يف رعايتها! هو يعلم 
ن  ذا السر على األقل يف الوقت احلايل، خطريا حيدث وابنة عمته طرفا فيه، ولكنه على يقني  ال أحد ميكنه أن يبوح 

فأبدى موافقته بفتور: مفيش مانع، واضح فعال ان هدى حمتاجة تغري جو، بس امسحيلي اين ابقا اطمن عليها من وقت 
  للتاين.

  مرمي: يف أي وقت.

و لو كنيت مش فاضية فممكن تبعتيهم مع مث قالت حلياة: وانيت  حياة  ريت تلمي شوية هدوم هلدى وجتبيهم بكرة أ

  السواق.

  حياة: حاضر

وتبادلت مع صديقتها نظرات ذات معان كثرية ولكنها مليئة بعالمات الرضا واالرتياح، فلقد انتهت احدى مشاكلهما 

  على خري.

***  

فق: بس اللي انت فور أن أصبحت حياة مبفردها مع وليد عربت له عن رأيها الصريح يف تصرفه تلك الليلة ولكن بر 

لشكل دة.   عملته دة  وليد غلط، ما كنش الزم حترجهم 
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وليد وهو جيلس على األريكة استعدادا للنوم: كان الزم حد يفوقهم شوية، كرت البعد بيعلم اجلفا زي ما بيقولوا وا مش 

شكة اللي حصلت بينهم عاوز عالقتهم توصل لكدة. وعشان نفس السبب ا قولت اللي قولته. فمهما كان حجم امل
ين وينسوا كل اللي حصل. اريها من  م لو رجعوا يقربوا من بعض من جديد هرتجع املية    فأ متأكد ا

ريت  وليد.   حياة بتمين وصوت حامل وكـأن تلك األمنية لنفسها قبل ان تكون لصديقتها: 

***  

اء جتلس جبواره حتاول أن متسح الدم عن جروحه اليت نتجت ويف شقة عماد جنده ممدا على األريكة يئن من األمل وعلي
ألدق نتيجة ضرب ماهر املربح له والذي مل يستطع صده ألنه كان يف حالة من السكر مل  من شجاره مع ماهر أو 

 تسمح له مبقاومته. فسألته علياء وهي تضع قطعة قطن صغرية على جبينه: ا بس اللي عاوزة أعرفه هو ماهر عرف ان
  هدى عندك ازاي؟

دى.   فقال عماد على الفور: وهي دي حمتاجة كالم؟ مفيش غري حياة طبعا هي اللي تعرف عالقيت 

  علياء حبرية والدهشة: حياة! مش حياة دي تبقا بردو مراة وليد؟

  عماد ويبدو عليه الضجر: ايوة هي  سيت.

  علياء: طب ودي عرفت منني؟ 

ا جاتلي الشركة عشان تطلب مين اين ابعد عنها.عماد: شافتها معا مرة واكيد ا   ستنتجت الباقي دة غري ا

علياء وهي تشعر مبزيدا من الفضول: ال، استنا عليا شوية بقا عشان اقدر استوعب اللي انت بتقوله، اوال ايه اللي 

نيا بقا واال هم هي ايه اللي خالها خيلي حياة حتاول تنقذ هدى ومها اصال مفيش بينهم اي عمار زي ما قولتلي؟ و
حية اللي امسها هدى دي وانت بتقويل ان عالقتك بوليد متام وانه بيثق فيك؟ ك    اصال تشك يف نوا

ا معرفة قدمية، ومن االخر كدة وعشان ما تسأليش كتري ا  عماد وهو مل حياول حىت ان خيفي مدى سأمه من األمر: ال

  ية وزارت شقيت مرة.اتعرفت عليها ملا كنت لسة طالب يف الكل
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علياء وهي تضع يدها على فمها لتكتم شهقتها من املفاجأة: حياة! ازاي يعين؟ دة ا حىت كنت بسميها يف سري 

ريها يف االخر تطلع كدة. ي شكل، ا   الشيخة حياة وكنت حباول اين ما احتكش بيها 

ا شق يت و كل اللي حصل بينا بعد كدة تقدري فاعرتف عماد على مضض: احلقيقة هي ملا جات ما كنتش تعرف ا
  تقويل انه كان غصب عنها.

علياء بنظرات شيطانية: ووليد لبس املقلب دة؟ مع ان اللي يشوفه يقول عليه راجل مفتح وصعب ان حد يضحك 

  عليه، ازاي واحدة زي دي قدرت تعمل كدة؟

  عماد: دة بقا السر اللي ا مش قادر اعرفه حلد دلوقت.

مانت تقدر تستغل دة كنقطة يف صاحلك ومادام الكارت اللي كان يف ايدك خالص احترق وهدى طبعا  علياء: طيب

نك ممكن تفضحها. ددها  للي حصل بينكم و ين، فانت ممكن تعوضها حبياة وتضغط عليها  ا ترجعلك    صعب ا

ا ينفع يضحك عليها او حىت تتهدد فقال عماد رافضا اقرتاحها: مش هينفع، حياة ما بقتش البنت الساذجة اللي بق
لشكل دة خيليها تقدر ختليه  ين، وكمان اللي خيليها قدرت تضحك على وليد  قية على حاجة  ا خالص ما بقتش  ال

  ما يصدقنيش يف أي حاجة ممكن أقوهلا عنها وخصوصا ان مش معا أي دليل على كالمي.

  علياء: طب وهتعمل ايه بعد كدة؟

رسة: االول اخلص من اللي امسه ماهر دة الن شكله كدة هيقفلنا زي اللقمة يف الزور. بس وديين عماد بنظرات ش

  ألخليه يندم ع اللي عمله دة.

ستغراب: هو انت مستين حد؟   وقبل أن تتمكن علياء من الرد عليه، دق جرس الباب فنظرت اليه 

لعافية.فرد عماد مستخفيا بسؤاهلا: تفتكري هستنا حد ازاي وا يف ح   اليت كدة؟ دة ا اتصلت بيكي 

د على وجهها: امال تفتكر مني اللي ع الباب  ومل يتوقف صوت جرس الباب عن اصدار رنينه فقالت علياء والقلق 

  دلوقت؟



 

  

347 

 

 غريبة يف عاملك  

 

  عماد وهو حياول ان يضبط انفعاله حىت ال يثور يف وجهها: لو فتحيت الباب اكيد هتعريف.

حية ا لفعل توجهت علياء  لباب خبطوات مرتددة وفتحته بيد مرتعشة وما ان وقعت عيناها على الزائر حىت أصابتها و

ا كانت تسد الفجوة الصغرية اليت  ا وهي حتاول ان تستوعب تلك املفاجأة، وال صدمة شديدة جعلتها تتيبس مكا
لوال؟ مش عاوزة تدخليين وال ايه؟ فتحتها من الباب، فلم جيد ماهر بدا من أن ينحيها جانبا وهو يقول مازحا: ايه  

  امال لو كانت دي شقتك كنيت عمليت معا ايه؟

مث دخل وقد أغلقت علياء الباب حبركة تلقائية، وعندما تقدم اىل الداخل ورأى عماد ممدا كما هو على األريكة فتح 
  ذراعيه كمن يستعد الحتضان أحدهم وهو يقول: حبيب قليب  عمدة.

ض عماد  مل تقل دهشة عماد عن علياء حيث كان ماهر هو آخر من يتوقع ان يزوره بعد ما فعله معه منذ ساعات، و
وهو يتحامل على نفسه متحمال كل اآلالم وهو ينظر اىل ماهر بغضب ويقول: انيت ايه اللي جابك هنا؟ انت ليك عني 

ين بعد اللي عملته؟   توريين وشك 

ااااه، ا عملت  وتفحص ماهر بعينيه الكدمات اليت خلفها يف وجه عماد بدقة ونظرة عابثة، مث قال بلهجة مرحة: 
  فيك كل دة؟ دة ا طلعت جامد بقا على كدة وا معرفش.

صاحيب بقا، كان الزم اسبك الدور كويس.   واقرتب اكثر من عماد وهو يقول معتذرا بنربة الهية: معلش 

  لياء عن عدم فهمها بسؤاهلا الصريح: دور ايه؟فتعجب كل من عماد وعلياء من كالمه وقد عربت ع

  ماهر مبتسما: طب اقعدوا بس وا افهمكم.

م، وقال لعلياء: جرى ايه  لوال؟ انيت بقييت  رتياح  جللوس على أحد الكراسي  در هو  ومل ينتظر ردة فعلهم بل 
وية تعزمي عليا بكاس.   خبيلة جبد وال ايه؟ مش 

النظرات مع عماد الذي أومأ هلا برأسه موافقا، ذهبت اىل طاولة صغرية كانت حتمل زجاجة مخر  وبعد أن تبادلت علياء
در بسؤال ماهر بنفاذ  وسكبت منها القليل يف أحد الكئوس وقدمته ملاهر، مث جلست على األريكة جبوار عماد الذي 

  انت ايه اللي جابك؟   صرب واضح وكان األخري يرتشف من الكأس بعض القطرات على مهل: قويل بقا 
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قي اخلطة.   ماهر: جاي عشان نتفق على 

  عماد بضيق وقد سأم من مراوغته: خطة ايه؟ ما تقول كالم مفهوم  جدع انت.

ماهر: ماشي ا هحاول انزل ملستواكم وافهمكم. ا كل اللي عملته دة كان جزء من خطة ا بنفذها عشان اخلي 

  متنوين على كل أسرارهم وساعتها بقا اقدر اضرب ضربيت.اخوا البعدا يثقوا فيه و

عماد بغري تصديق:  سالم! يعين عاوز تفهمين ان كل اللي حصل دة النهاردة عشان ختليهم يثقوا فيك؟ مش 

  مصدقك  ماهر.

ين كنت بفضل اين احتفظ بي ه لنفسي ماهر موافقا: معاك حق، دة ما كنش السبب الوحيد للي ا عملته، فيه سبب 
  بس طاملا بقا بقينا بنلعب ع املكشوف فا ممكن اقوهلولكم. السبب هو الغرية.

  فقال كل من علياء وعماد بصوت واحد يف ذهول: الغرية!

ماهر موضحا: ايوة الغرية، احلقيقة ا اول ما عرفت ان هدى مع عماد واحتمال كبري تكون يف شقته اجتننت، وما 
  ساعتها. حستش بنفسي ا بعمل ايه

  فسأل عماد وقد بدأت الصورة تتضح أمام عينيه: يعين انت عاوز تفهمين انك بتحب هدى وبتغري عليها؟

ا ممكن تكون حلد غريي.   ماهر: بغري عليها اه، لكن حببها ممممممممممم مش عارف. املهم اين مش قادر اختيل ا

صبعه يف اىل وجه عماد وهو يقول حمذرا: حىت لو ك   نت انت  عماد.مث اشار 

  عماد ضاحكا بسخرية: واااااو، دة خرب املوسم، بقا ماهر جباللة قدره يقع الوقعة دي!

لنسبة ليهم الرجل املناسب يف املكان املناسب، وقريب  جتاهل ماهر سخريته وقال بنربة جادة: املهم دلوقت اين بقيت 
  اوي هنقدر نوقعهم.

لبوتيك اللي املفروض ا شريك فيه مع مرمي هيتم  مث وجه كالمه اىل علياء: على فكرة  لوال حفل االفتتاح اخلاص 
  قريب وانيت الزم تبقي موجودة فيه.
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ي صفة؟   علياء : ليه الزم؟ وكمان هروح 

لنسبة لصفتك فاملفروض انك صاحبة  قي بني مرمي ويوسف، اما بقا  ماهر: تبقي موجودة عشان تقطعي اخليط اللي 

كات والطبيعي ان واحدة زيك حتضر احلفلة، دة غري ان ا اللي هبقا مسئول عن الدعوات، والين املفروض سلسلة بوتي
اين معرفش حقيقة اللي بينك وبني يوسف ومرمي فعادي جدا اين اعزمك. املهم ان قبل احلفلة دي ما ختلص يكون 

ها عشان يسحب كل االمتيازات اللي عطاها يوسف ومرمي متفقني على الطالق، وساعتها بقا مرمي تقدر تزن على جد
اللتزام  ليوسف يف شركته، وطبعا بعد كدة مش هيبقا قدامه غريي ميسكه زمام االمور خصوصا بعد ما بدأ يشهديل 

  والكفاءة.

  
مل يستطع عماد أن خيفي مدى اعجابه خبطة ماهر فصفق له عاليا، مث قال: ايه دة  عم؟ دة انت دماغك دي طلعت 

  فة. متكل

  ماهر: امال عاوزين اسيب كل أمالك جدي تروح للي امسه يوسف جالل دة وال ايه؟ دة ا كنت بعد الشر أموت فيها.

  عماد: بعد الشر  كبري.

  ماهر: املهم بقا، انتوا عملتوا ايه يف شغلكم التاين؟

ته أي رد، قال هلما الئما: ايه  مجاعة، انتوا مش مآمنيين وال  ايه؟ بقا ا اكشفلكم كل اوراقي وانتوا يف وعندما مل 
  االخر تبقوا مش واثقني فيا؟

ك، ماهو شريك معا بردو.   علياء: طيب ما تسأل 

سى:  مقاطعين من ساعة اللي حصل بينه وبني ماما وا خالفت كالمه وروحت فيلال يوسف عشان اطمن  ماهر 

ا حاجة فدة براحتكم، بس لو احتجتويل بعد كدة فياريت تبقا تعتربوين مش عليها، ع العموم لو ما كنتوش عاوزين تقولو 
  موجود.
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ض استعدادا للرحيل من ذراعه وأجلسه جمددا  وبعد نظرة سريعة ألقاها عماد إىل علياء، جذب ماهر الذي كان قد 

ودة امسه كالم بردو  ماهر؟  ولكن هذه املرة جبواره على األريكة من اجلانب األخر وأحاط كتفه بذراعه ليطيب خاطره:
ن على صفقة جديدة............   ما طول عمر سر واحد، شوف بقا  سيدي. احنا اتفقنا مع عد

نتباه. لسرية التامة وماهر يستمع إليه  ذا العمل احملاط  لتفصيل كل املعلومات اخلاصة    وأخذ عماد يشرح له 

***  

  اي تروحيله حلد عنده؟: انيت جمنونة؟ از            

كان ذلك الصوت الالئم هو صوت مرمي اليت كانت حتاول أن جتعله منخفضا بقدر املستطاع وهي تتحدث مع حياة يف 
جلامعة   مكان ما 

  فقالت حياة بصوت ضعيف وهي تشعر بقلة احليلة: ا نفسي معرفش ا عملت كدة ازاي؟

رة مرمي: ا بس عاوزة أعرف، كانت ايه وجهة نظ رك من كدة؟ يعين ملا فكريت انك تروحيله كان ايه هو هدفك من الز
  دي؟

حياة: معرفش  مرمي، ا ملا لقيته ما قالش لوليد ع احلقيقة افتكرت انه ممكن يكون اتغري او ع االقل اتعدل شوية 

  عشان كدة روحتله اطلب منه يبعد عن هدى.

ن واحد زي الزفت اللي امسه عماد دة ممكن يتعدل؟ دة زي العنكبوت بيخدر مرمي:  سالم  فاحلة، وانيت شايفة بقا ا

  فريسته االول قبل ما يتغذى عليها، وانيت كان املفروض جتربتك معاه كانت علمتك خالص.

  حياة: اهو اللي حصل بقا. املهم طمنيين هدى عاملة ايه دلوقت؟

ا بدأت تف وق من الصدمة اللي اتعرضتلها، وكمان طنط وردة معاها وواخدة مرمي: احلمد  متام، يعين تقدري تقويل ا
  هلا منها.

، متعرفيش ا كانت سعاديت أد ايه ملا عرفت ان ماهر قدر يلحقها. رتياح: احلمد    حياة 
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ا ممكن تكون يف شقة الزفت دة خد عربيته وطار بيها، دة تقريبا ك ان مرمي: ماهر دة فعال طلع شهم، اول ما مسع ا

  كيلو.  ١٢٠سايق على سرعة 

  حياة: هو انيت كنيت معاه؟

خر  مرمي: طبعا بس اول ما وصلنا للعمارة حاولت اين اطلع معاه بس هو اصر اين استناه يف العربية لكن ملا لقيته ا
زل يف عماد ضرب وكان خالص قرب يقضي عليه.   فوق قلقت فطلعتله لقيت هدى شبه مغمي عليها و هو 

   وهللا، كرت خريه.حياة: فعال

مرمي: تصدقي بقا انه ملا جدو عرض عليا اين اشغله معا كنت قلقانة شوية وقلقت اكرت ملا عرض عليا الشراكة بس 
كدت ان جدو كان معاه حق، داميا عبدالرءوف الكامل معاه حق.   دلوقت بقا ا

جوازك من يوسف. يعين معقول يبقا عنده  حياة بنظرة خبيثة: طيب ماهو على فكرة جدك بردو هو اللي اقرتح مسألة

  حق يف كل حاجة الال يف دي؟

فعقدت مرمي ما بني حاجبيها وقد ظهر الضيق على وجهها وهي تقول حمذرة: حياة! لو مسحيت مش عاوزة كالم يف 

ين.   املوضوع دة 

يه حببك وصعبان عليا حياة معتذرة وهي تضع ذراعها على كتفها: خالص  سيت ما تزعليش بس انيت عارفة اد ا
  حالتك دي.

ا: وماهلا حيايت يعين؟ ما كويس اهو، وهبقا احسن ان  مرمي وهي حتاول ان ختفي مسحة املرارة اليت بدأت تشوب صو

  شاء هللا اول ما املشروع يبدأ.

ك: خالص مش هيبقا يف حيايت غري دراسيت وشغلي وبس، هحاول اشكل حيايت بنفسي واب طل مث أكملت بصوت 

ين.   اعتمد على حد 

  : السالم عليكم.    
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ن اىل ذلك الشخص الذي ظهر أمامهما فجأة، ولكنهما متالكتا نفسيهما سريعا: وعليكم السالم ورمحة  انتبهت الفتا

  هللا وبركاته.

  ان شاء هللامث خصص كالمه ملرمي وهو يقول: ايه  مدام مرمي؟ فينك؟ اديلنا كتري مش بنشوفك يعين؟ لعل املانع خري 

مرمي حماولة االبتسام: احلمد   استاذ خالد، بس ا كنت مشغولة شوية يف املشروع اجلديد بتاعي، اصلي هفتح حمل 
  مالبس حرميي.

  خالد  عجاب: جبد! الف مربوك.

  مرمي: هللا يبارك يف حضرتك.

ترى االفتتاح هيكون امىت؟ اصل ممكن اخيت تبقا زبونة عندك.   خالد: و

مرمي: اكيد طبعا دة يبقا شرف ليا، وان شاء هللا حفل االفتتاح هيكون يوم اخلميس اللي بعد اجلاي وأكيد حضرتك 

  واالنسة أختك معزومني.

  خالد: ان شاء هللا طبعا هنيجي، مش ان شاء هللا احلفلة هتكون يف فيلال البامشهندس يوسف؟

  ال جدو عبد الرءوف.مرمي وقد شعرت بغصة يف حلقها وهي جتيب: ال، يف في

ا ستقع يف مشكلة  ا يف عيون خالد نظرة مواساة أم انتصار؟ ولكن قد نبأها حدسها  ال تعلم ان كانت النظرة اليت رأ

  أخرى قريبا ال حمالة.

  

  

  

***  
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  : والعشرون الثامن الفصل

  *رصاصة يف الصدر*

مل والذي أشرف على إعداده كل من ماهر ومرمي، وكما أخرب ماهر يف حفل االفتتاح الذي اقيم بفيلال عبدالرءوف الكا
لفعل الذي توىل بدعوة الضيوف ألن عالقاته االجتماعية كثرية ومتشعبه حبكم عمله مع عبدالرءوف  علياء وعماد فهو 

د من سيدات الكامل من جهة ومع والده من جهة أخرى، وقد كان احلفل شبه مكتمل وقام ماهر بتقدمي مرمي إىل العدي
ا والذي  األعمال وكذلك زوجات رجال األعمال الكثريين، كانت مرمي تبدو سعيدة بذلك التغيري الذي طرأ على حيا

  بدأ ينسيها إىل حد كبري بعض مهومها.

ا اليت قد ركنتها أمام الفيلال منذ ما يقرب من ربع الساعة ولكنها مل تبد  أما خارج الفيلال فنجد علياء جتلس يف سيار
ا تنتظر شيئا ما، إىل أن جاءت اللحظة اليت تنتظرها حيث تراءت  ا مل تطفىء حمركها وكأ ا حىت أ أي استعدادا ملغادر

لذات لتطفىء احملرك وخترج من  هلا يف مرآة السيارة اخللفية سيارة يوسف القادمة حنوها وقد اختارت ذلك الوقت 
بتسامته الساحرة، فأبدت السيارة بكل ثقة وهدوء وكان يوسف قد أ لقرب منها، مث ترجل منها وحياها  وقف سيارته 

علياء بعض الدهشة لرؤيته وسألته: معقول  يوسف انت لسة جاي؟ دة ا افتكرت انك جوة مع مراتك من بداية 
  احلفلة.

لظبط.   يوسف: ال  سيت، انيت النهاردة ممكن تعتربيين ضيف عادي زيي زيك 

  رمست على وجهها عالمات احلرية وعدم استيعاب ما يقول: ازاي دة؟ علياء وقد 

تش كدة فخالها تسيب البيت وتيجي  يوسف وهو يتجنب الدخول يف تفاصيل: يعين، اصل حصل بني وبني مرمي 
  تقعد عند جدها.

فيلال عبدالرءوف  علياء: بقا عشان كدة هي عملت احلفلة هنا؟ ا بردو استغربت ملا الدعوة جاتلي ومكتوب عليها
  الكامل، طيب حتب اتدخل؟
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ها بلطف: ال بالش. املهم هو فني يوسف خطيبك؟   يوسف شاكرا ا

علياء متصنعة احلزن: ما رضيش ييجي  سيدي وعمل فيها زعالن علشان يعين الدعوة كانت موجهايل ا مش ليه 

ف ان العالقة بينك وبني مراتك وصلت هو. وا كمان ما كنتش هاجي بس قولت انك ممكن تزعل ما كنتش أعر 
  للدرجادي.

مث أكملت بدالل وهي متيل حنوه: تسمحلي بقا ندخل مع بعض وا ايدي يف دراعك. اصل بصراحة مش عاوزة ادخل 

  لوحدي.

  فقدم هلا يوسف ذراعه وهو يقول مبتسما:  سالم! وا أطول؟ دة يبقا شرف ليا.

لضبط ما كانت تريده علياء عندما أعربت عن  مث وضعت علياء يدها يف ذراعه ليبدو لكل من يرامها كالعاشقني وهذا 

  طلبها.

لطابق األرضي، وكانت مرمي جتول بني ضيوفها لتلبية طلبات  لفعل دخال سو الفيلال حيث كان احلفل يف الداخل  و
ب الفيلال لرتاها متأبطة ذر  دية على ضيوفها والرد على أسئلتهم حني وقع نظرها على  اعه بتملك ونظرات الرضا 

وجهه، اذن مل يعد خيامرها الشك يف حجم العالقة اليت تربطهما واليت مل تنقطع حىت بزواجه من مرمي تلك الزوجة املغفلة 
مل اليت كانت يف يوم ما متين النفس حبياة سعيدة ستعيشها معه وإىل األبد وهي مل خيطر بباهلا أن موافقته على الزواج منها 

ن مصلحته هي اليت كانت وراء ذلك الزواج الذي مل يدم ألكثر من ثالثة شهور وها هو األن يعود  يكن اال لتيقنه 
لفعل؟ فدخوله معها يف  ملاضيه مرة أخرى، ومن يعلم ما ينويه اآلن؟ فهل يرغب يف أن يتزوجها؟ أم أنه قد تزوجها 

يفسر اال بتلك الطريقة، حسنا فلقد اختار طريقه وعليها هي أيضا  ذلك الوضع احلميمي يف حفلة هي اليت أقامتها ال
  أن ختتار طريقها بعيدا عنه.

ا خالل تلك األفكار اليت تزامحت يف عقلها دفعة واحدة، كانت حتدق فيهما بشكل واضح، إىل أن  مل تكن مرمي تعلم أ
به لألمر واجتهت أدركت ذلك مؤخرا فأعرضت بنظرها عنهما ولكن بعد فوات األوان حيث ق د الحظاها ولكنها مل 

حية ماهر الذي كان يقف مع رجل أعمال أخر مل تتذكر مرمي امسه يف تلك اللحظه فحيتهما يف فتور واستأذنت منهما 
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لتنتحي مباهر جانبا وهي تلومه بصوت مرتفع قليال ينم على ما تشعر به من غضب: ايه اللي جاب اللي امسها علياء 

  دي هنا؟

. ليه؟ فيه أي مشكلة  مرمي؟ما   هر ببساطة: ا

  مرمي: املشكلة اين ما كنتش عاوزاها حتضر.

  ماهر: ليه بس؟ 

ي عمل متهور يفسد احلفل، فقال وهو يعمل  وعندما ملح الغضب يتأجج يف عينيها، قرر احتوائها سريعا حىت ال تقوم 

دئتها: شويف  بنت خايل، اهم حاجة الزم تعرفيها  جحة الزم على  عن عامل املال انك عشان تبقي سيدة أعمال 
  تبطلي ختلطي بني حياتك الشخصية وشغلك، وا واثق ان علياء دي هتفيد كتري يف شغلنا.

مل يدخل كالمه قلبها ولكنه قد امتلك مفاتيح عقلها الذي اقتنع متاما مبا يقول ماهر مث تساءلت يف نفسها: أليس ذلك 

لفعل؟ وها هو األن استطاع أن يثبت نفسه يف جمال عمله لتصبح شركته من أكرب هو املبدأ الذي ي ستخدمه يوسف 
شركات املقاوالت يف البلد، اذا فلتستعمله هي األخرى، ولكن ظل هاجس بداخلها يرفض التعامل مع يوسف أو تلك 

هنا بس  ريت ما تطلبش مين اين السيدة اليت تدعى علياء، فقالت ملاهر: ماشي  ماهر ا ممكن أقبل وجودها 
  اتعامل معاها بشكل طبيعي الين مش هقدر، ومن االحسن اين ما اتعاملش معاها خالص.

ماهر مبتسما: خالص  سيت وال يهمك. سيبيلي ا املوضوع دة، وعن اذنك بقا هروح ارحب بيهم، اديلهم فرتة 
  طويلة حمدش مننا راح يستقبلهم.

جتاههما ووجدت يوسف مييل على جدها الذي كان جيلس يف أحد األركان على كرسي مريح، ويهمس يف  فنظرت مرمي 

كلهما بعينيها وهي تتابع احلوار الدائر بينهما، فحولت مرمي نظرها عنهما  أذنه ببضعة كلمات جعلته يبتسم وعلياء 
الشخص الذي بعد كل ما جرى مل  وهي تقول  ملاهر ساخرة مما تراه و يف نفس الوقت مستنكرة موقف جدها من ذلك

رع استطاع مبواهبه أن يسيطر على عقله تلك املهمة اليت مل يفلح فيها غريه: ال ما  يتغري موقفه منه وكأن يوسف ساحر 
دة. لواجب وز   ختافش، واضح ان جدو قامي 



 

  

356 

 

 غريبة يف عاملك  

 

  ماهر: بس احلفلة دي بتاعتنا واحنا املضيفني ودي مهمتنا احنا مش مهمة جدي.

ما حبرارة، وللحظة قصرية التقت فهزت م ييدا على كالمه، مث تركها ماهر وتوجه إىل ضيفيه ورأته يرحب  رمي رأسها 

عيناها بعيين يوسف اليت حملت فيهما نظرات الئمة جعلتها يف حرية من أمرها وتتساءل من فيهما حيق له أن ينظر إىل 
  اآلخر بتلك النظرات؟

ءها صوت حتبه من اخللف وكانت يف أمس احلاجة لسماعه، فقالت هلا حياة بصوت وبينما هي سارحة يف أفكارها جا

مرح وهي حتيط بكتفيها وحتمل يف يدها علبة صغرية قد مت تغليفها بعناية وبشكل أنيق: هو اجلميل سايب ضيوفه 
  وسرحان يف ايه.

  صماكي.فأدارت مرمي وجهها وهي تبتسم وتقول لصديقتها بعتاب: بس  بت انيت، ا خم

  وعندما وقع نظرها على وليد الذي كان يقف جبوار زوجته رحبت به مرمي وهي تقول: ازيك  وليد، عامل ايه؟

رب. لتوفيق داميا  مرمي، وألف مربوك، و   وليد وقد افرت ثغره عن ابتسامة رقيقة: ازيك انيت 

  مرمي: متشكرة.

الحمها وهي تقول ملرمي: طب بتكلمي جوزي ليه بقا؟ هو فتدخلت حياة وقد تعمدت أن تبدو عالمات الغيظ على م

  مش املفروض انك خمصماين ومبا ان وليد جوزي يبقا الزم ختاصميه هو كمان.

ا على وليد، وردة فعله على استعمال كلمة زوجي بسهولة مع  حية وليد لرتى وقع كالما مث نظرت بطرف عينيها 
الرتياح وهي تسمع مرمي تقول هلا  صديقتها ولكنها مل مل ترى يف عينيه سوى الرضا واالبتسامة اليت أحبتها، فشعرت 

  مغيظة: ا قولت اين زعالنة منك انيت، اما وليد دة بقا فأخوية وما ينفعش ازعل منه.

؟ وهو ا مش أختك ا كمان وال ايه؟   حياة: يعين هينفع انك تزعلي مين ا

فية: ال طبعا ما ينفعش، م هو، لكن لو انتو االتنني اخوايت فيبقا جوازكم دة ال جيوز  هبلة، فردت مرمي  اهو  انيت 

وا بقا اخرتت وليد، عشان هو اخ جدع، اما انيت بقا فندلة عشان تسيبيين النهاردة طول اليوم لوحدي واديكي اهو 
  تقريبا جاية يف نص احلفلة.
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   غصب عين  مريومة. مساح املرادي بقا.حياة معتذرة: ال، يف دي بقا انيت معاكي حق، بس وهللا

مل ترد مرمي على الفور ولكن وقع نظرها على العلبة اليت كانت يف يد صديقتها فاختطفتها كالطفلة سريعا من بني يديها 

م بفك الشريط من عليها: اهلدية دي عشاين مش كدة؟   قبل أن تستطيع حياة منعها من ذلك، وقالت مرمي وهي 

تضرب كفا فوق كف متعجبة من طريقتها الطفولية:  بنيت بطلي هبل بقا. املفروض انك بقييت خالص سيدة حياة وهي 
  اعمال حمرتمة. اال صحيح فني هدى؟

ألسورة اجلميلة اليت أخرجتها من العلبة: مش رضيت تنزل، وقالت  ا  مرمي بعد أن قامت بفتح اهلدية وهي تبدي إعجا
ا ما تعرفش حد وهتحس  ا غريبة يف وسط الضيوف وا مش رضيت اضغط عليها وقولت اسيبها براحتها.ا   ا

  حياة: طيب ا هروح اطلعلها.

  مرمي: حتيب أجي معاكي؟

  حياة: ال خليكي انيت شويف ضيوفك.

ا تطلب منه اإلذن، فقال هلا مبد موافقته: يبقا سلمي لي وقبل أن تتحرك خطوة واحدة نظرت تلقائيا إىل وليد وكأ
  عليها.

حية الدرج،وسأل وليد، وهو جيول بعينيه يف أحناء املكان:  فهزت حياة رأسها يف صمت مث تركتهما وابتعدت متوجهة 

  امال هو يوسف لسة ما جاش وال ايه؟

حية يوسف والذي كان ال يزال يقف جبوار جدها برفقة كل من ماهر وعلياء: هناك  فقالت مرمي ساخرة وهي تنظر 

  ضح جدا انه مستمتع بصحبته.اهو، ووا

التفت وليد حيث أشارت بعينيها وفهم ما ترمي إليه ولكنه مل يعلق عليه وقد ران الصمت لبعض الوقت ومها يراقبان 
ت احملل الذي كانت مرمي قد اشرتطت  املشهد من بعيد حيث كان ميسك ماهر بدفة احلديث وبدا انه يشرح هلم حمتو

حملجبا ت وقد وافق ماهر على الفور، و الحظت مرمي أن يوسف ال ينتبه حلديث ماهر بل كان أن يضم جزءا خاص 
يتطلع إليها هي بنظرات مبهمة ولكنها بعد حلظات حتولت إىل استهجان مل تفهم مرمي سببه إىل أن مسعت ذلك الصوت 
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لتحية إليها وإىل وليد، فردت مرمي على خالد ال ذي فوجئت برؤيته أمامها وبرفقته الذي أصبح مألوفا لديها وهو يلقي 

ا معه من قبل يف املطعم الذي ذهبت إليه بصحبة يوسف وكان سببا للشجار  أخته اليت تعرفت عيها سريعا حيث قد رأ
بتسامة واسعة: الف مربوك  مدام مرمي،  بينهما، وحيتها مرمي بود. فقدمت تلك الشابة هلا هدية صغرية وهي تقول 

  قا فتحة خري عليكي.وان شاء هللا تب

فقبلت منها مرمي اهلدية شاكرة وبدأت بتقدميهما إىل وليد والعكس فصافحه وليد بود وهو يقول: اهال استاذ خالد. 
ا جات متأخرة شوية اال اين احب أحييك على متثيلك يف مسرحية اجلامعة. لرغم من ا   و

سرحية قام بدوره على أكمل وجه وعشان كدة املسرحية خالد بدبلوماسية: متشكر حلضرتك. احلقيقة كل واحد يف امل

لشكل اللي حضرتك شوفته.   خرجت 

مث أكمل وعيناه تنظران إىل مرمي وحتمالن الكثري من املعاين وهو يقول: ولو كان يف حد فينا يستاهل الشكر فعال فيبقا 

ا ما فكر  تش تعتذر وكملت شغلها زي ما كان مدام مرمي اللي برغم من ظروفها وظروف جدها يف الوقت دة اال ا
  مطلوب وميكن أحسن كمان والديكور طلع روعة.

وعندما أرادت مرمي أن ترد على ثنائه ببعض الكلمات املهذبة وجدت غريها قد سبقها إىل ذلك وقد أحاط خصرها 

ا ملكه هو، ومع ذلك خرج لربهان لكل من حوله أ ا برفق إليه وكأنه يثبت  صوته طبيعيا وهو يرد  بذراعه وهو جيذ
ا هتعمل حاجة فبتعملها مهما كانت الظروف، مش كدة   على خالد: مرايت طول عمرها عنيدة وطاملا أصرت ا

  حبيبيت؟

ال تعلم إن كانت كالمته متتدحها أم تذمها؟ ولكنها قررت أن اعرتاضها سيثري الكثري من املشاكل اليت هي يف غىن عنها، 
هي ترى عالمات االستياء على وجه خالد صالح وتساءلت مل اختار يوسف تلك اللحظة فأومأت برأسها بصمت و 

ا ال تعلم الدافع  لذات ليقرتب منهم؟ وكيف مل تره قادما حنوهم وهو مل يغب عن نظرها سوى بعض الللحظات؟ كما ا
ا اىل مكسب آخر سيجنيه من وراء ها؟ حقا ال تعلم، ولكن ما لتصرفه على هذا النحو. فهل هي لعبة جديدة يهدف 

ا جمددا حىت وان كان يوسف جالل نفسه. ا لن تسمح آلي شخص مهما كان أن يتالعب    تعلمه جيدا أ

***  
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عاد وليد وحياة إىل شقتهما تقريبا عند منتصف الليل ، فقالت حياة واالبتسامة  ال تزال على وجهها: احلفلة كانت 

  بونة كويسة كدة منها، حقيقي هي تستاهل كل خري وربنا يباركلها.روعة بصراحة، ومرمي قدرت تكسب كم ز 

له يف تلك اللحظة ويفصح عن القلق الذي يشعر به: بس اجلو اتكهرب يف  فخرج صوت وليد ليعلن عما يشغل 
  اآلخر.

ا: ليه بقا؟ دة ا حىت ملا نزلت ولقيت يوسف واقف معاكم محدت ر  بنا وقولت فقالت حياة وكانت جتهل ما حدث غيا

  ان االمور خالص بدأت تتصلح بينه وبني مرمي.

ية اللي امسها علياء دي لسة يف حياة يوسف يبقا مفيش حاجة هتتصلح واللي  وليد وهو ينزع عنه سرتته: طول ما احلر

  عقد املوضوع اكرت ظهور اللي امسه خالد صالح دة، ا مش عارف هو ايه بس اللي كان جابه احلفلة؟

ا بتستعد الفتتاح مشروعها، فأحرجت وعزمته.حياة مند   فعة: اصله ملا سأل مرمي عن سبب تغيبها من اجلامعة وقالتله ا

  وليد بعصبية: وانيت عرفيت الكالم دة منني؟

  حياة: ماهو ا كنت واقفة مع مرمي ملا شافنا وكلمنا.

ترى بقا هو متعود ان كل ما بدأت عيناه تلتمعان من الغضب وهو يسأهلا ويف صوته رنة معينة مل تفه مها يف البداية: و

  يشوف واحدة فيكم يف الكلية يقف معاها ويكلمها؟

ا: قصدك ايه يعين؟   حياة حبذر وقد مأل اخلوف قلبها وهي حتاول أن ختفي االرتعاش يف صو

  فهمك كويس.وليد وقد بدأ يفقد أعصابه: قصدي كان واضح  هامن. وان كنيت مش قادرة تفهميه فامسحيلي أ

  حياة: تفهمين ايه؟

وليد بتهديد مل جتد حياة صعوبة من اكتشافه بنربة صوته: افهمك انك بقييت مرايت وشايلة امسي ومسعيت واللي مش 

ينيهم طول ما عايش.   هسمحلك انك 
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؟   حياة وقد أوشكت على البكاء: وا كنت عملت ايه يعين عشان تقويل الكالم دة؟ مش هو اللي جه ووقف معا

  كنت هعمل ايه يعين، اسيبهم وامشي؟

خدي صاحبتك وتستأذنوا ومتشوا هو دة الصح واللي كان املفروض انه حيصل، لكن انيت بقا  وليد: ايوة  حياة، كنيت 
لك انك واقفة مع واحد غريب مشكوك اصال يف سالمة  زري وانيت وال على  تلقاكي ما صدقيت وقعديت تتكلمي و

ه ود   ة اللي كان واضح اوي وهو بيبص ملرمي النهاردة وهللا اعلم كان بيبصلك انيت ساعتها ازاي؟نوا

جلديد عليها، فلطاملا  خالص شديد وهو ما مل يكن  ا و ا بل تولت الدموع تلك املهمة اليت قد أد مل جتب حياة بلسا
ته وجرحه هلا يف أغلب املناسبات ولكنها مل تعد حتتمل، لذلك كفكفت دموعها بكفيها سريع  ذرفت الدموع بسبب اها

ا: طلقين  وليد.   وقالت له بوجه جامد وصوت قوي مناقضا لذلك الوهن الذي أصا

ثر ولو قليال بطلبها وكأنه مل يسمعها فحاولت أن تعيده وبنربة أعلى ولكنه سبقه وهو يشري  نه قد  مل يبد على وليد 

لرحيل ومل يبد على وجهه مي  حياة. إليها    أي تعبري: ادخلي اوضتك و

ا؟ ولكنها لن تستسلم هذه املرة، فلقد اختذت  أبتلك البساطة يتعامل مع طلبها؟ أهلذه الدرجة يستخف برأيها ورغبا
قرارا وتنوي تنفيذه مهما كلفها األمر لذلك قالت بتحدي: ا لو دخلت اوضيت دلوقت، فهدخل بس عشان أمل 

  هدومي.

  ا: دة انيت مصممة بقا!وليد ساخر 

ا قو كما هو عندما قالت: ايوة مصممة، ومفيش  فردت حياة وقد أصاب الوهن عزميتها ولكنها حاولت أن تبقي صو

  أي حاجة ممكن ختليين أتراجع. 

  وليد بتحدي مماثل: بس ا مش هطلقك  حياة ال دلوقت وال بعدين.

رها حتديه كثريا فلم تفل   ح يف ضبط انفعاهلا: طب ليه؟ ايه اللي خمليك متمسك بيا للدرجة دي؟فقالت حياة وقد أ

  وليد: افتكر اننا فتحنا املوضوع دة اكرت من مرة، والكالم فيه خالص انتهى.

صرار: ال  وليد، ما انتهاش، الين مش مصدقة وال كلمة من اللي انت قولتها.   حياة 
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ا حتدثه يف أمر  دوء ونربة عادية وكأ   ال يعنيهما: وهو ايه بقا اللي انيت مش قادرة تصدقيه؟وليد 

حياة: عاوزة اعرف السبب احلقيقي اللي خالك تتجوزين واللي هو بردو اكيد نفس السبب اللي خمليك متمسك بيا 

حلد دلوقت وبالش تقويل زي كل مرة انك عملت كدة عشان انت عاوزين النك حلد دلوقت ما عملتش اي حاجة 
  دة حقيقي. تثبت ان كالمك

ا ستندم عليها فيما بعد، وقد  ا قد متادت كثريا يف غضبها الذي جعلها تتفوه بكالم كانت تعلم  مل تكن تعي 

ا حنوه بشدة لتلتصق به مث ركز نظراته الالهية على عينيها املذعوة وهو يسأهلا: أفهم من   أدركت ذلك فقط عندما جذ
  ان أطالب حبقوقي؟ بس  ترى بقا انيت مستعدة لدة فعال؟كالمك دة ان دي دعوة صرحية ليا عش

فتلعثمت حياة وهي تقول وقد سلبت منها املفاجأة كل قواها ووسائلها يف الدفاع أو املقاومة: ا ما كنتش أقصد، ا 
  بس كنت............

هه عنها وهو يقول هلا بلهجة وقبل ان تتم مجلتها وجدت نفسها طليقة مرة أخرى بعد أن أفلتها وليد وقد أشاح بوج

ين غري ملا تكوين مستعدة كويس اوي انك تتحملي نتاجيها. ريت ما تقوليش أي كلمة  مي  حياة و   حتذيرية: ادخلي 

ا قدماها كي تنفرد  ا كانت تنتظر طلبه هذا لتبتعد عنه بسرعة قبل أن ختو مل تعارضه حياة كما فعلت منذ قليل، بل ا
وتفكر يف ذلك التغري الطفيف الذي قد طرأ على عالقتها بوليد، فألول مرة منذ زواجها يبدي رغبته يف  بنفسها قليال

  امتام زواجهما.

***  

مر أسبوع على حفل االفتتاح وقد بدأ اجلميع يف حمل املالبس يعملون جبد، و كانت مرمي تبدي محاسا شديدا يف إدارة 

حملل هو سلواها الوحيدة متكن من شغل عقلها وإبعاد تفكريها عن يوسف املكان مبساعدة ماهر، حيث كان عملها 
ا قد نسيته متاما وكان شاهدا على ذلك تلك  ا، ولكنها كانت صرحية مع نفسها ومل تتمكن من االدعاء  وما فعله 

  .الليايل اليت مل تستطع فيها النوم بسببه وهي تفكر يف مدى العالقة اليت أصبحت تربطه بعلياء
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حملل يف فرتة ما بعد الظهر بعد أن تعود من اجلامعة وقد وافقت مرمي على الفور  اقرتحت عليها هدى أن تعمل معها 

لفعل لقد  الكتشافها حقيقة أن العمل هو العالج الوحيد لبعض املشاكل والضغوط النفسية كاليت تعاين منها هدى، و
رعة يف املسائل املالية مما جعلها تعيد التفكري يف أثبتت هدى قدرات متميزة يف التعامل مع العمال ء وكذلك كانت 

ائي وهو أن تتجه لدراسة التجارة بدال من االعالم، وعندما اقرتحت ذلك األمر  نوعية دراستها إىل أن توصلت لقرار 
لفعل سحبت ورقها وقدمته لكلية التجارة، م  على يوسف و وليد قد وافقاها وشجعاها على ذلك ، و ويف أحد األ

حيث كانت تقف يف قسم احملجبات وقد جذبتها طرحة مجيلة والمعة من الشيفون كانت تتناسب مع كثريا مع التنورة 
ا هدى ووقفت أمام املرآة تنظر إىل وجهها به برتدد مث عقدت العزم وقامت بلف الطرحة حول  اليت ترتديها، فأخذ

ولكن بدا هلا األمر يف غاية الصعوبة حيث كانت املرة األوىل اليت حتاول فيها  وجهها، وقد حاولت تعديلها بكافة الطرق
لذات لتدخل املكان ، فابتسمت وهي تراقب تعثر هدى يف حماولة  ارتداء احلجاب وقد اختارت مرمي تلك اللحظة 

لشكل دة.   تثبيت الطرحة بال جدوى فاقرتبت منها قليال وهي تقول: مش هتثبت 

دى مساعها صوت مرمي حيث قد فاجأها ظهورها وقالت متلعثمة وهي حتاول االعتذار وتنتزع الطرحة أجفلت هدى ل
ا: ا اسفة، ا بس كنت عاوزة.......... م بوضعها مكا   من فوق رأسها و

هت بقية الكلمات من عقلها فلم تعد تعلم ما السبب الذي ميكنها اختالقه يف ذلك املوقف، ولكن أخذت مرمي  و

حية املرآة برفق وهي تقول هلا: تعايل بس كدة، شويف  قمر الطرح الشيفون صعب  الطرحة من يدها وجذبت هدى 
ا تثبت لوحدها على الشعر عشان كدة هي حمتاجة األول بطانة قطن حتتها عشان تقدر تثبتها   ا

لفعل بدأت ومل تنتظر مرمي تعليق هدى حيث أسرعت وأحضرت البطانة اليت حتدثت عنها وا  ليت تتناسب مع الطرحة و
تساعدها يف ارتداء الطرحة  بعد أن عقدت شعرها الطويل إىل اخللف وعقصته على شكل كعكة كبرية وعندما حاولت 

  هدى أن تعرتض وهي تقول: بس ا مش عاوزة البسها.

  مرمي مبتسمة: جربيها األول وبعدين يبقا قرري.

حية املرآة وهي تقول هلا بكلمات إطراء قد أكسبت هدى املزيد من  وانتهت مرمي من ذلك سريعا وأدارت وجه هدى 
  الثقة بنفسها: شويف اليقة عليكي ازاي؟ جبد بقا بقييت زي القمر فيها.



 

  

363 

 

 غريبة يف عاملك  

 

فدققت هدى النظر إىل شكلها اجلديد يف املرآة وقد اعرتفت بصحة كالم مرمي ولكنها مازالت مرتددة قليال وهنا ظهر 

ذن ماهر وهو يطرق  الباب املفتوح للقسم، فانتهزت مرمي الفرصة للقضاء على آخر اعرتاضات هدى و قالت وهي 
لدخول: تعاىل  ماهر وقويل بقا ايه رأيك يف املفاجأة دي؟   ملاهر 

حلجاب وزادته جاذبية محرة اخلجل اليت علت وجهها وهو  فدخل ماهر وهو يفحص وجه هدى الذي قد ازداد براءة 

ها ونظرات مرمي تنتقل بينهما يف صمت الذي وجدته قد طال أكثر من الالزم فقالت مداعبة ماهر: جرى ايه  ينظر إلي
  النهاردة؟ silentعم روميو؟ ما تتكلم وال انت شغال 

  فانتبه ماهر إىل كالم ابنة خاله وسأهلا: هه! كنيت بتقويل ايه  مرمي؟

  ى.مرمي: كنت بقول ايه رأيك يف احلجاب بتاع هد

  ماهر دون أن حيول نظره عن هدى وهو يقول بصوت حامل: حلو، حلو أوي.

وعلمت مرمي أن قصة جديدة بني عائلة الكامل وعائلة سليم على وشك أن تبدأ ولكن السؤال هنا هل  ترى سيكون 
  مصري تلك العالقة  هو الفشل كسابقتيها؟

***  

يلة حالكة الظالم يف تلك الصحراء الشاسعة واليت ال يضيئها ويف إحدى األمسيات اليت غاب عنها القمر لتبدو الل
سوى مصابيح تلك السيارات اليت كانت تقف على جانب الطريق بشكل يدعو للريبة ووقف جبانب السيارات كل من 

عماد وعلياء و كمال و رجل أخر طويل وذات جسم ممتلىء يبدو وكأنه أحد التجار مبا يرتديه من عباءة واسعة يظهر 
م بعض الرجال املسلحني . بدأ كمال  احلديث وهو يقول لذلك الرجل الغريب:  من حتتها جلبا فضفاضا، وحييط 

ترى فلوسك جاهزة؟   أهال  معلم محدان. 

  محدان: جاهزة  كمال بيه بس انت مش شايف ان عشرة مليون كترية اوي.

ين  معلم محدان ا تستاهل.وهنا تدخل عماد وقال: احنا هنعيده    ؟ مانت شوفت البضاعة بنفسك وعارف ا
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محدان: هي من جهة تستاهل فتستاهل، بس بردو احنا كنا عشمانني فيكم حبتني، وخصوصا ان دة مش اول تعامل 

  بيننا.

عماد: ماهو عشان دة مش اول تعامل بينا فانت طبعا عارف ان كلمتنا واحدة، دة غري ان الصنف دة جامد ومدام 
  ن تقولك بنفسها هو أد ايه مطلوب يعين ممكن تغلي زي مانت عاوزعلياء ممك

  محدان: طب ملا نشوف.

لال بقا ورينا فلوسك  معلم.   عماد: 

فأشار محدان بيده لبعض الرجال الذين يقفون خلفه، وقد أسرع اثنان منهم إليه ويف يد كل واحد منهما حقيبة صغرية 
ال له لتقدم من احلقيبتني وفتحهما وهو وضعامها على مقدمة سيارة عماد كما أم رمها محدان مث تنحا جانبا مفسحني ا

لتمام والكمال ولو حتب تعدهم مفيش مانع.   يقول لعماد: وادي الفلوس  عماد بيه عشرة مليون 

  عماد مبتسما: عيب  معلم، وهو احنا من امىت بنخون بعض؟

متنان: عشت  عماد بيه، فني البضا   عة بقا؟محدان 

فنظر عماد إىل كمان نظرة ذات معىن جعلت كمان يتجه إىل سيارته ليعود ومعه حقيبة متوسطة وضعها على فتحها أمام 

كياس من السم األبيض املسمى هروين، فتقدم محدان من كمال ليدقق النظر إىل البضاعة مث  محدان وقد كانت مليئة 
ستحسان بعد أن محل أحد األكياس بيده   وقربه إىل أنفه: كله ألسطة. قال 

م العديد من  وقبل أن يتمكن محدان من إعادة الكيس إىل احلقيبة أضيء املكان حوهلم مبصابيح كبرية وقد أحاط 

ما املفاجأة كما كان احلال  رجال الشرطة شاهرين أسلحتهم، واقرتب أحد الضباط من كمال و محدان الذين قد مسر
ملعلم محدان. كنت فني  راجل من زمان؟ دوختنا وراك  انت وكمال مع اجلميع، فقال الضابط س اخرا: أهال أهال 

  وعماد بيه، وكمان مدام علياء؟  حماسن الصدف، متجمعني يف أراميدان إن شاء هللا.

  فقال محدان وهو ينظر إىل احلقيبة اليت كانت التزال يف يد كمال: احلاجة دي مش بتاعيت  سعادة البيه.

لال قدامي ع البوكس.   الضابط: الكالم دة بقا يبقا قوله يف التحقيق، 
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يت من مكان جمهول جعلتهم مجيعا ينبطحون على األرض  رية  وقبل أن يتحرك أحدهم مسع اجلميع صوت طلقات 

ة ليست بقليلة وبدأ تبادل إطالق النار بني رجال األمن ورجال العصابة الذين استغلوا الفرصة وحاولو اهلرب وبعد فرت 
لقبض على كل رجال العصابة مبا فيهم املعلم محدان وكمال،  استطاع رجال الشرطة السيطرة على الوضع وقاموا 

  ولكن لسوء احلظ قد متكن عماد وعلياء من اهلرب.

***  

ا، بينما يتوىل القيادة شخصا آخر  ضخم اجلسمان ويف إحدى السيارات جند عماد وعلياء جيلسان يف املقعد اخللفي 
ء أمام إحدى الفيلالت اليت بدا من هيكلها اخلارجي  وجبانبه رجل بنفس حجمه تقريبا إىل أن توقفا أمام يف مكان 

لفعل حيث فتح أحدهم الباب الرئيسي فور مساع صوت منبه السيارة، فقادها  ا مهجورة ولكنها مل تكن كذلك  وكأ
ا بعض الرجال املسلحني الذين قد مت توزيعهم السائق إىل الداخل، وعلى الفور أغلق خل فهما الباب لنرى احلديقة 

حبذر يف مجيع أحناء الفيلال، وقبل أن يرتجل عماد من السيارة قال لقائدها: كدة بقا  ابو السباع انت عملت اللي 
  عليك النهاردة.

  فقال له الرجل بصوته اخلشن: احنا داميا يف اخلدمة  عماد بيه.

  طب ماتنساش بقا معاد بكرة عماد:

  الرجل: عيب  عماد بيه، انت عمرك طلبت مين حاجة وا خذلتك؟

  عماد: بصراحة ال، بس املرادي بقا لو نفذت املهمة دي صحة حالوتك عندي هتبقا كبرية اوي، اكرب مما تتصور.

  هتبقا جماملة مين ليك. الرجل:  عماد بيه انت على طول خريك مغرقنا، طب ايه رأيك بقا ان املرادي

  فربت عماد على كتفه من اخللف وهو يقول: ادها وأدود  ابو السباع، وا مستين منك خرب بكرة.

  الرجل: بكرة قبل الشمس ما تغيب هيجيلك خربه.

***  
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  كان وليد جيلس مع أخيه يوسف يف مكتبه بشركة املعمار ووليد يقول بضيق: فلت منها ابن اللذين.

ت أكرت.يوسف: ما    تقلقش، اجلا

  وليد: طب البوليس حلد دلوقت لسة ما عرفش مكانه ال هو وال علياء؟

  يوسف: لسة بيحققوا.

ح. لكره الشديد: امىت بقا خنلص منهم كلهم ونر   وليد ونربة صوته حمملة 

دوء: قريب جدا ان شاء هللا.   يوسف 

لال ض يوسف استعدادا لالنصراف وهو يقول ألخيه:    بقا انت مش مروح وال ايه؟ مث 

وي بقا تقول ملرمي احلقيقة؟  فنهض وليد بدوره وأمسك بيد أخيه وقد تردد قليال قبل أن يقول له: طيب انت مش 

  بتهيئلي كفاية زعل حلد كدة.

  يوسف بنربة أمل: حىت لو عرفت دة مش هيغري أي حاجة.

  وليد: طب ما جترب.

لال بقا    عشان ا ما منتش من امبارح وتقريبا جعان نوم.يوسف: مش دلوقت  وليد، 

  وليد: تنام ايه  عم؟ والغدا اللي مستنيك يف البيت، دي حياة غابت من الكلية خمصوص عشان حتضر للعزومة دي.

هلنا والشفا ليكم. وليد، و   يوسف معتذرا: معلش اعفيين ا بقا 

، دة خالص قرار غري قابل للنقاش.وليد مصرا: ال ميكن. انت النهاردة هتتغدى معا ي   عين هتتغدى معا

لال بينا.   يوسف مستسلما: أمري  

ن كل األنظار برجولتيهما ووسامتهما اليت حيسدمها عليها الكثريون. مث خرجا من  وخرج األخوان جنبا إىل جنب جيذ

بو السباع جيلس يف الكرسي الباب الرئيسي للشركة ليتوجها إىل سيارتيهما، ويف خالل ذلك جند سبعاوي  أو امللقب 
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األمامي لسيارته ويف يده سالحا وجبانبه نفس الشخص الذي كان برفقته أمس والذي يتوىل هو قيادة السيارة اليوم، 

لال احترك.   وعندما رأى سبعاوي وليد ويوسف يغادران الشركة قال لرفيقه: هو دة  منر 

لسيارة لفعل انطلق املدعو منر  فذة  و جتاه وليد ويوسف، وقد أعد سبعاوي سالحه إلطالق النار وأخرجه من 
د لتخرج منه رصاصة ذات صوت مدوي، مث  السيارة، وعندما أصبحا على مسافة قريبة منهما ضغط سبعاوي على الز

حد األعرية النارية هرب االثنان يف ملح البصر دون أن يتسىن ألحد التحقق من السيارة أو صاحبيها. أو أن يصيبها أ
لشركة الذين كانوا يقفون خارج البوابة.   اليت انطلقت من أسلحة رجال األمن 

لطبع لقد كان سبعاوي أحد القتلة املرتزقني املعروفني بدقة التصويب لذلك قد أصابت الرصاصة هدفها لتستقر يف 

خيه وهو يصرخ بصوت عال: صدر يوسف من الناحية اليسرى، ورغم ذهول وليد إال أنه قد استطاع  أن ميسك 
  يوسف.

ولكن لصدمته مل يستطع أن حيمله بل جلس به يف األرض  ووضع رأسه على فخذه وهو يقول وقد أبت دموعه أن تبقى 
  يف حمجرها فتساقطت من عينيه كالشالل: يوسف! رد عليا، رد عليا أرجوك.

وشبح ابتسامة يظهر على وجهه متحمال يف سبيل ذلك  واستطاع يوسف أن يفتح عينيه قليال وهو يقول بصوت واهن

ين؟ وال  األمل الفظيع الذي يشعر به: فاكر ملا قولتلك وانت صغري ملا أبو مات اين مش عاوز أشوف دموعك دي 
  حىت عشاين  وليد.

ا وهو يقول بصوت خينقه احل د زن: أ ما وبدل من أن تكون كلماته سببا إليقاف دموعه فقد كانت السبب لز

لنسبايل األب واألخ والصديق، ا مقدرش أعيش من غريك.   عشتش مع أبو أد ما عشت معاك  يوسف، انت 

يوسف وهو جياهد ليخرج الكلمات: احلياة ما بتقفش على حد  صاحيب، بس انت ما تتصورش سعاديت أد ايه عشان 

  انت كنت آخر حد أشوفه قبل ما أموت.

: ال  يوسف، مش ممكن متوت دلوقت، انت فيه حاجات كترية الزم تعملها قبل ما متوت. نسيت فأسرع وليد يقول
. ا لو ما كنش عشاين أ   مرمي  يوسف؟ انت الزم تعيش عشا
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  يوسف: مرمي! يبقا ما تنساش تقوهلا تساحمين.

ك اللي انت مقدرتش تعيشها من وليد: انت اللي هتقوهلا بنفسك  يوسف، انت اللي الزم تعيش حياتك معاها. حيات

  غريها.

ومل يستطع يوسف أن يرد على أخيه وقد ازداد أمله ومل يتمكن من أن مينع تلك اآلهة اليت خرجت من بني شفتيه واليت 
ن تلك الرصاصة قد اخرتقت صدره هو وليس صدر أخيه ،فصرخ  ن روحه خترج معها، فلقد كان يشعر  شعر وليد 

السعاف يف كل احمليطني به  لشركة حيث انتقل إليهم اخلرب بسرعة الربق: اسعاف، اتصلوا  وكان أغلبهم من العاملني 
  حاال.

  

  

***  
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  : األخري الفصل

  *معك ولألبد*

ملعىن احلقيقي ملفارقة الروح للجسد وعندها تفعل كل ما بوسعك حىت تلغي   ختياره، عندها تشعر  إذا فارقك حبيب 
جيل حلظة الفراق، ولكن ماذا إن كان هذا الفراق ليس إختيارا؟ ماذا إن فرض هذا القرار أو  على األقل تعمل على 

  عليكم هذا الفراق ماهو أقوى منك ومنه؟ 

املوت هو عدو كل احملبني وحمب كل األعداء، فماذا إن كان املوت هو الذي فرض عليكم الفراق؟ هل ميكنك أن 
قسوة وصعوبة؟ حىت وإن كنت متتلك القوة الكافية خلوض هذا التحدي فما تتحداه كما تتحدى أقصى الظروف 

نك ستكون اخلاسر ال حمالة؟!   الفائدة وأنت على يقني 

إذن أيها احلبيب فهذه رساليت إليك أدعوك فيها إىل االستسالم لقلبك ولو ملرة واحدة دعه حيركك، فلم يعد لدينا 
نه ال املزيد من الوقت لذلك اجلفاء الذي أصب ئي وأعرتف لك حبيب و ح يقتلين، و أ أمامك األن أتنازل عن كرب

ميكنين أن أعيش بدونك حلظات إضافية، حقا ال ميكنين ذلك. وسأكررها دائما وأمام العامل أمجع الذي مل يعد يهمين فيه 
  أحد سواك. وها أ أقف يف انتظار اعرتافك.

 ***  

  الثياب على احلاملة عندما جاءها صوت من اخللف يقول: مساء اخلري.كانت مرمي تقف يف احملل تعلق بعض 

فالتفتت مرمي لرتى خالد صالح يقف أمامها وجبانبه أخته ليلى تلك الفتاة اهلادئة واالبتسامة اليت ال تغادر وجهها 

  فقالت مرمي مرحبة: اهال أستاذ خالد.

  لقاب بينهما: عاملة ايه  ليلى؟ وحشتيين.مث صافحت ليلى حبرارة وهي تقول وقد اتفقتا على رفع األ
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ليلى بصدق: انيت أكرت وهللا  مرمي، احملل مجيل جدا، ربنا يباركلك فيه. حقيقي خالد كان عنده حق ملا وصاين أشرتي 

  فستان خطوبيت من هنا.

رب كلك ذوق، بس ايه دة؟ انيت اختطبيت وال ايه؟   مرمي: تسلمي 

  الفاحتة، وان شاء هللا اخلطوبة االسبوع اجلاي.ليلى: اه  حبيبيت، قرينا 

  مرمي: ايه دة جبد؟

  مث حضنتها بسعادة وهي تقول: ألف مربوك  حبيبيت ، وربنا يتمملك خبري.

  ليلى: هللا يبارك فيكي  قمر.

وز اال ملا مث أكملت مبزاح وهي تغمز ألخيها: ما قولت بقا كفاية كدة. خالد هيعنس بسبيب، اصله ما كنش راضي يتج
  يطمن على مستقبلي األول، فأ قولت بقا أكسب فيه ثواب وأوافق.

ملثل: وهللا فيكي اخلري، هو فعال ابن حالل ويستاهل التضحية الكبرية دي.   فردت مرمي على مزاحها 

ه وهللا  مرمي. وبدا أن ليلى كانت تنتظر تلك الفرصة فاستغلت ما قالته مرمي لتؤكد على كالمها وتقول بنربة خاصة: ا

  هو ابن حالل أوي، و خبت اللي تكون من نصيبه.

النزعاج بسبب االجتاه اخلطر الذي قد أل إليه احلديث وقررت أنه قد حان الوقت الستبداله مبوضوع  شعرت مرمي 

  أخر فقالت وهي جتذب ليلى من يدها: طب تعايل بقا ا افرجك على أحسن تشكيلة عندي.

ا برفق وهي تعتذر برتدد بعد أن تبادلت نظرة سريعة مع أخيها: ال  حبيبيت خليكي انيت، ا عاوزة فسحبت ليلى يده
أخد جولة كدة لوحدي يف احملل، اصلي ليا مواصفات خاصة يف الفستان اللي هختاره وميكن لوشفت حاجة أحسن 

رميي دي بس هو جه معا عشان ما اغري رأيي، وكمان مش عاوزة خالد يقعد لوحده اصل مش ليه يف احلاجات احل
  يسيبنيش لوحدي.
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حملل: ماهو   مرمي مصرة حيث كانت ختشى أن تبقى مع خالد مبفردها لسبب جتهله رغم وجود العامالت يف كل مكان 

  حبيبيت عقبال ما استاذ خالد يشرب قهوته اللي هطلبهاله هنكون احنا خلصنا.

خاصة مل تستطع مرمي االعرتاض عليها: ايه دة  مرمي؟ انيت كدة هتقلقيين  ولكن كانت ليلى أعند منها ولكن بطريقة
  وختليين أفتكر انك مش عاوزة تقعدي مع خالد. طب دة حىت أبيه خالد طيب أوي وما بيأذيش.

  فقالت مرمي وهي حتتوي املوقف سريعا:  خرب، مني قال كدة؟ ا بس كنت بعرض مساعديت، دة واجيب كصاحبة احملل.

لال بقا  م برتكهما: ما عارفة وهللا  قمر، بس ا زبونة متعبة شوية عشان كدة بفضل اين اروح لوحدي،  ليلى وهي 
  اسيبكم وأبدأ مهميت الصعبة وما ختافوش مش هأخر عليكم.

واجتهت إىل  مث رحلت ولكن مل خيف على مرمي تلك الغمزة اليت أرسلتها ألخيها قبل أن ترتكهما، ولكنها جتاهلت ذلك

بتسمة متوترة:  ترى قهوتك ايه بقا  أستاذ خالد؟   مكتبها ودعت خالد إىل اجللوس أمامها، مث قالت له 

  خالد: ال، مفيش داعي.

لبخل.   مرمي: مفيش داعي ازاي بقا؟ انت عاوز ليلى ترجع ما تالقيش القهوة تتهمين 

  ها مظبوط.خالد ضاحكا: ال وعلى ايه؟ لو ضروري يعين يبقا خلي

لقرب منهما: لو مسحيت  حنان اطليب واحد قهوة مظبوط.   فقالت مرمي لتلك الفتاة العاملة اليت كانت 

  حنان: أمرك  مدام مرمي.

رد فتح جماال  وذهبت حنان إلحضار القهوة، وبدا اجلو متوترا من الصمت الذي طال، مما دعا مرمي إىل أن تقول 
وتر: واضح ان العالقة بني حضرتك وليلى قوية أوي لدرجة انك وافقت تيجي معاها للحديث ليخفف من حدة الت

  مشوار زي دة مع ان كل الرجالة تقريبا ما بيكرهوش أد ان مها يلفوا مع بنت يف احملالت.

، وا اللي شلت مسئوليتها بعدهم وبقت هي بتعتمد  خالد: ليلى دي هي الوحيدة ايل ليا يف الدنيا بعد وفاة ماما و
  عليا يف كل حاجة تقريبا.
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  مرمي: ربنا خيليكم لبعض.

رب.   خالد: 

ا: بس هي خالص هتتجوز ويبقا ليها بيت وزوج وتبدأ بقا تستغىن  مث أكمل بنربة خاصة جعلت مرمي تشعر مبدى خطور

  عين، احلقيقة أ حلد دلوقت مش عارف أقلم نفسي على اين أعيش لوحدي.

  مسريك تالقي االنسانة املناسبة اللي تشاركك حياتك وما تبقاش مضطر انك تعيش لوحدك.مرمي: ما حضرتك كمان 

ودون أن تقصد مرمي فقد أعطته الفرصة ألن حيدثها بتلقائية وخيربها مبا حاول أن خيفيه طوال تلك املدة منذ رآها ألول 

ن عقدة لسانه قد احنلت فانساب الكالم  من فمه دون تفكري أو تردد: بصراحة بقا  مرة، فبدأ يقول وقد شعر أخريا 
مرمي، هو دة املوضوع اللي أ كنت عاوز أكلمك فيه. ا من أول يوم شفتك فيه يف اجلامعة و أ حسيت ان انيت فعال 

االنسانة اللي عاوز اقضي معاها بقية حيايت، بس ملا فكرت اعرتفلك بدة كان فات االوان وعرفت انك اختطبيت 
ل، وكنت خالص فقدت األمل بس بعد ما عرضتوا عليا اين أكون معاكم يف املسرحية اللي هتقدموها ومن ليوسف جال

خالل قريب منك أكرت حسيت أد ايه ان انيت مش سعيدة يف جوازك وخصوصا إين كنت بسمع كتريعن ماضي يوسف 
كدت ان شكوكي   كانت يف حملها واللي أكديل دة فعال يوم وان اللي زيه مش بتاع جواز واستقرار، ويف الفرتة األخرية ا

نية مستحوذة على كل اهتمامه  احلفلة ملا شفت هو أد ايه كان بيحاول يتجاهلك يف الوقت اللي كانت فيه واحدة 
وي خيطبها.   واللي مسعت بعد كدة انه 

ذا األمر فلقد وصلها هذا اخلرب يف اليوم التايل من احلفلة حيث   كتبت اجلرائد عن مدى العالقة كانت مرمي على علم 

ما على وشك الزواج، كما تذكرت أيضا ذلك الشجار الذي حدث بعد ذلك  اليت تربط يوسف بعلياء واستنتجت 
لطالق، ولكن كالعادة كان لدى جدها األسباب اليت جعلتها تعدل عن رأيها  بينها وبني جدها وإصرارها على التعجيل 

  مقتنعة.وترضخ للرغبته وإن مل تكن 

أفاقت جمددا على كالم خالد الذي استمر يقول: انيت الزم كمان  مرمي تشويف حياتك زي ماهو شاف حياته، الن 

له.   مش من العدل ابدا انك توقفي حياتك على كدة يف حني ان هو وال على 
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ولكنها اعرتضت وقد ارتفعت  مل حتتمل مرمي مزيدا من األمل الذي سببه كالم خالد والذي كانت تقر بصحته يف داخلها

ا: أرجوك كفاية.   نربة صو

نه قد متادى كثريا لذا قال معتذرا: ا اسف  مرمي، بس ا مش قادر أشوفك بتتعذيب كدة أدامي وا  فأدرك خالد 
  مش قادر أخفف عنك.

ليه دة لسة حلد دلوقت مرمي راجية: أستاذ خالد أرجوك ما تنساش اين ست متجوزة وان الشخص اللي انت بتتكلم ع

  جوزي.

  خالد: حلد امىت  مرمي؟

ا مل تفهم ما يعنيه: قصدك ايه؟   فاجأها سؤاله الغري متوقع ولكنها تعمدت وكأ

لشكل دة؟  حلاح: قصدي حلد امىت هيستمر جوازكم ؟ حلد امىت هتقدري تستحملي احلياة    خالد 

كدي ان سعادتك هتكون معا بس اديين أي أمل خيليين مث تغريت نربته إىل الرقة: مرمي! ا مستعد اين  استناكي و
  أستىن.

لرغم من أن مرمي كانت حباجة ماسة إىل أن تسمع مثل هذا الكالم إال أن خالد مل يكن الشخص الذي تتمىن أن  و

نه رغم أنه على ه، ولكنها مل تشأ أن جترحه، فما احلل إذن؟ وكيف ميكنها أن ختربه  ا  يسمعها إ حق فيما يقول إال أ
ستطاعتها أن تتخيل نفسها إمرأة رجل أخر سوى يوسف ذلك الشخص الذي مل تذق معه حىت اآلن سوى  ليس 

  العذاب.

ر  ا النجدة من السماء حيث ظهر ماهر يف تلك اللحظة فوفر عليها عناء الرد، وبسبب ارتباكها مل ترى آ ولكن جاء
سي ان عند شغل كتري احلزن البادية على وجهه، بل  ضت مسرعة وهي تقول له: ماهر! كنت فني كل دة؟ انت 

  النهاردة؟

  وعندما مل جتد منه ردا بدأت تدقق النظر إليه، فقالت له وقد اجتاحها قلق عارم: فيه ايه  ماهر؟ جدو حصله حاجة؟

  فقال ماهر بكلمات متقطعة: جدي خبري.
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  إىل استنتاج آخر: يبقا عمتو، طمين هي ماهلا؟ ا سايبها الصبح كانت كويسة.ملا تطمئنها كلماته بل قفزت سريعا 

  ماهر: ماما خبري  مرمي.

  مرمي بنفاذ صرب: أمال ايه اللي حصل؟

  ماهر: يوسف  مرمي.

  مرمي بلهفة: ماله يوسف؟

  ماهر: يف املستشفى بتتعمله عملية  وهو دلوقت بني احلياة واملوت.

ا مل تتمالك نفسها كي ميكنها أوال التحقق من األمر، ويف حلظة  مل يكن يف استطاعتها أن تتحمل مثل هذا اخلرب، بل إ

  واحدة سقطت على األرض مغشيا عليها.

***  

ننتقل إىل املستشفى أمام حجرة العمليات لنجد اجلميع يتشاركون مشاعر واحدة وهي القلق على حياة يوسف فمنهم 
ن فقدان أعز الناس على قلبه وجبواره زوجته اليت حتاول أن تواسيه وهي اليت كانت حباجة وليد الذي يبكي حبرقة خوفا م

ملستشفى  لقرب منهما على أحد املقاعد  إىل من يواسيها فهي تتعذب لعذابه، ومنهم عبدالرءوف الذي كان جيلس 

يزال على قيد احلياة وجبواره ابنته اليت  وهو يدعو هللا أن جينبهم تلك املصيبه فهو لن يتحمل فراق ولده الثاين وهو ال
تيهم خرب جناته بعد  م مجيعا و  كانت تقرأ يف مصحف صغري بيدها بصوت منخفض عل السكينة تنزل على قلو

  قليل، ويف املقابل نرى هدى واليت كانت تبكي بصمت حىت امحرت عيناها من شدة البكاء.

والدموع تسبقها، وكان ماهر خلفها وحيث اخلطى كي ميكنه اللحاق  وهنا ظهرت مرمي اليت كانت تقريبا تركض حنوهم
ك: فني يوسف  جدو؟ ايه اللي حصله؟   ا، وعندما اقرتبت منهم أسرعت إىل جدها وهي تسأله بلهفة وصوت 

  فربت عبدالرءوف على كتفها وقال حماوال التماسك: ادعيله ربنا ينجيه  بنيت.

رب  جدو. يوسف مش ممكن ميوت.فقالت مرمي بقلب يكاد أن ين   فطر: 
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بتا: لو مسحيت  مرمي عاوزك يف كلمتني.   وهنا حتامل وليد على نفسه واقرتب من مرمي وهو يقول حماوال أن يبدو صوته 

ئهتني مث سارت يف إثره كاملغيبة.   فنظرت إليه مرمي بعينني 

***  

  : معقول اللي بتقوله دة  وليد؟      

قلها أن يستوعب كل تلك املفاجآت دفعة واحدة فأرادت أن تتأكد أكثر لذلك سألت وليد الذي قد مل يستطع ع
اختار غرفة االسرتاحة ليخربها بكل األسرار اليت كانت ختفى عليها: يعين انت عاوز تفهمين ان ما كنش فيه أي عالقة 

  برتبط بني يوسف وعلياء؟

عته منه، فقال وليد مؤكدا كالمه السابق:  مرمي يوسف بعد ما اجتوزك لفعل كان هذا هو كل ما يهمها من كل ما مس
  وهو معرفش ست غريك، فبالرغم من كل عيوبه اال ان عمره ما كان خاين.

  مرمي: طب ليه ما حاولش يقويل؟

م احتاجوين فيها ا كمان ما كنتش هعرف.   وليد: ما كنش ينفع، املهمة دي كانت سرية ألقصى حد ولوال ا

لظبط يعين قبل جواز وال بعده؟ ترى دة حصل امىت    مرمي: و

وليد: يوسف قايل ان جدك كان شاكك من زمان يف سلوك جوز عمتك، وكانت فيه شبهات كتري بتدور حوالني شغله 

كدة   وحس انه لفه ودوارانه عشان ميسك ادارة شركة الكامل كان جمرد انه عايزها تبقا ستارة لشغله املشبوه دة عشان
دارة شركته ليوسف وهو اللي قدر يكشف اللعبة وخصوصا بعد ما جند اللي امسه دمحم مجال دة اللي جوز  جدك اوكل 

عمتك كان خمليه جاسوس يف شركة الكامل وهو بردو كان الشخص اللي حط أجهزة التسجيل يف مكتب كمال وهدان 
  ن تدينه وكان ما فاضلش غري انه يتمسك متلبس.واللي من خالله احنا قدر نتوصل لكل الداليل اللي ممك

  مرمي: وعماد و علياء كانوا بيشتغلوا معاه؟

ين.   وليد: عماد هو اللي كان بيوردله املخدرات من برة وعلياء هي اللي كانت بتجيبلهم الز
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تمع من زوجات ر  جال األعمال مث أكمل ساخرا: وطبعا الربكة كانت يف شغلها اللي خالها على عالقة بصفوة ا

  الفاضيني ومش القيني حاجة يعملوها فبيضيعوا وقتهم يف تناول املخدرات.

  مرمي: ومها دلوقت اتقبض عليهم؟

م قدروا يهربوا، وأكيد اللي حصله دة مها اللي وراه، بس اللي جمنين ومهوت وأعرفه مها  عماد: لألسف يوسف قايل ا
  قبض عليهم؟ازاي قدروا يكتشفوا ان يوسف هو السبب يف ال

خليانة من جهه و  امه  ا قد ظلمت يوسف  هلا اآلن هو أ مل تكن مرمي حباجة إىل مساع املزيد، فكل ما كان يشغل 
اجلشع من جهة أخرى، يوسف الذي قد خاطر حبياته إلنقاذ جدها من خطر زوج عمتها، يوسف الذي أصبح اآلن بني 

ه، فكيف هو احلياة واملوت، وقد تضاعف أملها، فإن كا نت قد ساحمته فور علمها خبرب إصابته وهي على يقني بسوء نوا
  شعورها األن بعد أن اكتشفت براءته من كل التهم املنسوبة إليه؟

الت عليها واحدة  ا حباجة لبعض الوقت كي ختلو بنفسها حىت ميكنها استيعاب كل تلك الصدمات اليت ا علم وليد 

دوء وقبل أن يصل إىل الباب وجد حياة وكانت تلهث من اجلري وهي تقول تلو األخرى، فقرر االنس حاب من الغرفة 
  بلهفة: وليد! مرمي ! يوسف خرج من العمليات.

  وعلى الفور ركض وليد خارج احلجر ومرمي وحياة حتاوالن اللحاق به.

***  

األم اليت قد جفت عينيها من كثرة  يف فيلال شاكر عزالدين وقد كان يسود احلزن أيضا ولكن من نوع آخر، وقالت
  الدموع: ا مش قادرة أصدق، بقا عماد ابين اللي مرتيب على ايد يتاجر يف املخدرات؟

رضاء رغباته وبس أكرت من  شاكر بنربة عتاب كانت لنفسه أوال قبل أن تكون لزوجته: لألسف  مدحية احنا اهتمينا 
لط، وألنه كان ابننا الوحيد فكنا مش عاوزين نرفضله أي طلب ونتجاهل كل اننا نعلمه احلالل واحلرام والصح والغ

أخطائه ونعمل اننا مش شايفينها، ودة اللي خاله يتمادى اكرت وأكرت حلد ما وصل للي وصله دة. يعين قبل ما نلومه 
  هو احنا الزم نلوم نفسنا يف األول.
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  مدحية: طب وهو فني دلوقت؟

  يقه حلد دلوقت، والبوليس عمال يدور عليه ومش القيه.شاكر: معرفش، حمدش عارف طر 

  مدحية: طب واحنا هنفضل ساكتني كدة؟ ماهو بردو ابننا  شاكر واحنا الزم ندور عليه ونقومله أحسن حمامي.

ال واليت كانت جتلس يف كرسيها ملتزمة الصمت: طب انيت  بنيت ما تعرفيش هو ممكن يكون فني  مث نظرت إىل 
  انيت مراته وأكيد عندك أي فكرة عن املكان اللي ممكن يكون مستخيب فيه.دلوقت؟ 

ال بلهجتها اجلافة اليت قد اعتادت عليها مدحية، فقد مسعوا صوت جرس الباب الذي تصاعد رنينه  وقبل أن جتيب 

الباب ليفتحه: ما بشكل يكاد يصم اآلذان، مما جعل شاكر ينفعل كثريا وهو يصرخ يف أحد اخلدم الذي كان يتجه إىل 
  بسرعة شوية  عبداجلليل، وتشوف البين آدم اللي مش جايله صرب دة.

فأسرع عبد اجلليل يف سريه، وفتح الباب ليجد أحد الضباط أمامه وعلى مقربة منه وقف جمموعة من العساكر، ومل 

لدخول بل اقتحم املكان على الفور وأخذ يوزع العساكر الذي سته يف مجيع أحناء ينتظر الضابط االذن  ن كانوا حتت ر
لفيلال، فاقرتب منه شاكر يسأله وهو يستعد لتلقي صدمة جديدة: هو فيه ايه  حضرة الظابط؟ ا  الدور األرضي 

  شاكر عزالدين صاحب الفيلال.

  الضابط: ا معا أمر بتفتيش الفيلال.

مل: الفيلال حتت أمركم، بس لو كنت بتدور على عماد   ابين، فلألسف مش هتالقيه. شاكر 

. س غري نية  استاذ شاكر، اما موضوع ابنك فدي مهمة    الضابط: احنا بندور على حاجة 

  وبعد فرتة من التفتيش عاد العساكر يقولون: مفيش حاجة  فندم.

  فقال الضابط لشاكر وهو يشري إىل الدور العلوي: بتهيئلي ان أوض النوم هي اللي فوق؟

  يوة  فندم.شاكر: ا
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ال  ودون كلمة أخرى اجته الضابط إىل الدرج وصعد السلم مشريا إىل العساكر بتتبعه، وصعد خلفهم كل من شاكر و

ومدحية اللتان قد استوعبتا الصدمة أخريا، وبعد أن سأهلم الضابط عن غرفة نوم ابنهم، توجه إليها على الفور ويتبعه 
ا حىت وقعت عيناه على حقيبة األخرون، مث أعطى أوامره بتفتيش ال غرفة، أما هو فأخذ جيول بعينيه يف خمتلف حمتو

ا زوجة عماد: بتاع مني الشنطة دي  مدام؟ ال بعد أن علم    سفر صغرية جبوار السرير سأل عنها 

  ال: بتاعيت و فيها شوية حتف كنت اشرتيتهم عشان أخدهم معا لبنان كتذكار يعين.

  لو مسحيت افتحيها.الضابط: طب 

ال احلقيبة ووضعتها على السرير، مث فتحتها لتظهر بداخلها بعض التماثيل الصغرية، فاقرتب منها الضابط  فحملت 

وأخذ يتفحص التماثيل بعناية واحدا تلو اآلخر حىت توقف عند أحدهم وقد كان أحد التماثيل اليت قد أهداها هلا عماد 
نه ينزع رأسه ليبدو التمثال جموفا من الداخل وفوجئت ذات يوم لعلمه بعشقها لذلك ا ال  لنوع من الفنون وفوجئت 

أكثر عندما وجدته يفرغ ما بداخله يف يده لتظهر العديد من حبات األملاس الالمعة، فقال الضابط لنهال: تقدري 
  تقوليلي ايه دة بقا  مدام؟

ا الذعر: معرفش.   ال متلعثمة وقد أصا

؟فأومأ الض   ابط برأسه وهو يقول هلا: طب تسمحي بقا تيجي معا

  ال: على فني:

  الضابط: على مكان اللي ا وانيت هنقدر نعرف فيه يبقا ايه دة.

***  

ومر ما يقرب من  األسبوعني ويوسف اليزال يف املستشفي بعد أن متكن األطباء من إخراج الرصاصة من صدره بصعوبة 

م، مث بعد أن اطمئن األطباء على استقرار حالته أمروا بنقله إىل احدى الغرف العادية  وقد ظل يف العناية املركزة لعدة أ
رته ومرمي اليت أبت أن تغادر  واليت كان قد اجتمع فيها اآلن وليد وحياة وماهر وهدى الذين كانوا يتناوبون على ز
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املدة، إىل أن أصبح األن يف حالة تسمح له املستشفى إال وهي برفقة يوسف، وقد عملت هي على خدمته طوال هذه 

  جللوس وكذلك احلديث، فقال لوليد: طمين  وليد مفيش أخبار عن عماد وعلياء؟

  وليد: ال لسة بس وديين ما سايبهم.

يدك ايه تعمله؟   يوسف مبتسما: يعين انت 

يدي كتري  يوسف. وهتشوف.   وليد: 

يت حتيط بكتفه: ال ورمحة أبوك، كفاية اللي أ شفته حلد دلوقت. احنا مش يوسف مازحا وهو يشري إىل الضمادة ال

نية.   قصني مصيبة 

  وليد: ما تقلقش  يوسف، ان شاء هللا خري.

لفعل قلقة عليه من شر عماد ذلك الشخص الذي ميكنه أن يفعل أي شيء  فنظرت إليه حياة بقلق، فقد كانت 

  تطيع أن تبوح له بذلك، مازالت ال تستطيع.بغرض الوصول هلدفه، ولكنها ال تس

مث مسعوا طرقا على الباب، وبعدها دخل الطبيب وبصحبته احدى املمرضات وقال ليوسف: عامل ايه دلوقت  
  مشهندس؟

  يوسف: احلمد   دكتور.

  يض.مث وجه الطبيب حديثه لآلخرين وهو يقول: طب لو مسحتوا  مجاعة تطلعوا برة عشان نغري للمر 

: طب عن اذنك بقا  يوسف وان شاء هللا هجيلك بكرة ومعا أخبار كويسة.   فقال وليد ألخيه مستئذ

لك من نفسك  صاحيب.   يوسف بقلق مل يرد أن يبديه: خلي 

ى الطبيب مهمته وقد استعد أن يغادر الغرفة سأله يوسف: أ  مث غادر اجلميع احلجرة ومل يبق سوى مرمي، وبعد أن أ

  امىت هسيب املستشفى  دكتور؟



 

  

380 

 

 غريبة يف عاملك  

 

لكتري  ين  مشهندس؟ وع العموم  سيدي اطمن كلها أسبوع  الطبيب ممازحا: ايه دة؟ خالص زهقت مننا أوام كدة  

  وهكتبلك على خروج.

  يوسف: متشكر أوي.

ن وضع الوسادة وخرج الطبيب وخلفه املمرضة، فحاول يوسف أن يستلقي جمددا على السرير وأسرعت مرمي لتعدل م
مرمي. متنان: متشكر أوي    حتت رأسه وساعدته يف أن يعدل وضعه فقال هلا يوسف 

  مرمي مبتسمة: ا اللي املفروض اين أشكرك  يوسف. 

  يوسف: بس.........

لسالمة وساعتها يب قا فوضعت مرمي كفها على فمه وهي تقاطعه قائلة: ما تقولش أي حاجة، املهم دلوقت انك تقوم 
  نتكلم.

***  

ا واليت تضم أيضا علياء وهي جتلس على كرسيها  و الفيال اليت كان خيتىبء  كان عماد يف قمة غضبه وهو يقف يف 
ت عماد الذي كان يقول: واضح انك خالص   بكل هدوء تقلم أظافرها، وسبعاوي يقف مطرقا رأسه لتحمل كل إها

  كربت وايدك تقلت وما بقتش قادر تشيل السالح.

ر وقدروا يلحقوه، أعمل  سبعاوي وهو حياول أن يدافع عن نفسه: ما تقولش كدة  وليد بيه، هو بس اللي كان حظه 

  ايه؟ لسة ليه عمر بقا؟

مل خيفف هذا الكالم من ثورته: ماهو لو كانت رصاصتك دي جات يف مقتل او كانت اكرت من رصاصة ما كانوش 
  هيلحقوه  فاحل.

ا مش هتخيب املرة سبعاوي: ع العموم  حقك عليا  عماد بيه. وان كانت خيبت املرادي فا أضمنلك حبيايت ا

  اجلاية.
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م  م دلوقت خدوا احتياطا ستهزاء: املرة اجلاية! وانت فاكر ان هيبقا فيها مرة جاية؟ ما خالص  فاحل، زما عماد 

  وأمنوا نفسهم.

فيللته ووسط أهله واملديرية كلها بتحرسه فأ مش هسيبه، دة بقا سبعاوي بثقة وحتدي: بردو هجيبه، ولو كان يف 
ر شخصي  عماد بيه.   خالص 

ين خالص، ما مش هسيب البلد غري ملا اخلص منهم كلهم دفعة واحدة.     عماد: ال دي بقا حمتاجاهلا ترتيب 

  ، فيه ايه؟........... مني؟..... ماهر؟وهنا رن هاتفه اجلوال فأمسكه وليد مث وضعه على أذنه وقال: ايوة  أسامة

فانتفضت علياء فور مساعها االسم ولكنها انتظرت إىل أن ينهي املكاملة حيث مسعته يقول: ودة ايه اللي 
جابه؟.......... طب هو لوحده وال معاه حد؟......... ال طبعا دة جاه لقضاه.......... فتشه األول وبعدين دخله 

لك   م من اللي معاه، وخليكم مستعدين يف اي حلظة.بس لوحده وخلوا 

ى املكاملة فأسرعت علياء حنوه وهي تكاد حترتق من القلق والشك: تفتكر ايه اللي جاب البين آدم دة هنا؟ وايه  مث أ
  اللي عرفه مكا أصال؟

  عماد: كلها ثواين ونعرف

لفعل ماهي إال ثواين قليلة حىت حضر ماهر وبصحبته حارسا مدجج لسالح، وفور أن رأى عماد فتح ذراعيه و ا 
  وأسرع إىل عماد حيتضنه وهو يقول: حبيب قليب  عمدة، فينكم  راجل؟ قلقتوين عليكم.

ألمر كثريا  مل يبد عماد أي استجابة لتلك احلرارة اليت أظهرها ماهر حنوه بل ظلت مالحمه جامدة، ولكن ماهر مل يبال 

لال هساحمك بل استمر يقول بعتاب: بقا  ب الفيلال؟ بس  راجل تعمل معا ا كدة؟ ختلي رجالتك يفتشوين على 
  املرادي ألين مقدر ظروفك.

  مث ضغط على ذقن علياء وهز وجهها بيده بلطف: ازيك  لوال، عاملة ايه  قمر؟

للي جابك  ماهر؟ وقد حذت علياء حذو عماد فلم جتب، أما عماد فقد ختلى عن صمته وهو يسأله: انت ايه ا
  وعرفت مكا هنا ازاي؟



 

  

382 

 

 غريبة يف عاملك  

 

  ماهر متصنعا احلزن: بقا هي دي أهال وسهال بردو اللي بتقوهلا لضيوفك؟

  فكرر عماد سؤاله ولكن بنربة أعلى: جاوب على سؤايل  ماهر، وقويل عرفت مكاين منني؟

خذ اإلذن من أحد: ال  رتياح دون أن  صاحيب، انت سألتين سؤالني. ا  فقال ماهر وهو جيلس على األريكة 

  عرفت مكانك ازاي؟ وجيت هنا ليه؟ وا بقا مش هكون خبيل زيكم وهجاوبك ع االتنني.

ووقف عماد وعلياء يرمقانه بنظرات شك يف انتظار أن ينهي حديثه، فاستمر ماهر يقول: اوال كان سهل عليا اوي اين 

سم أوصل ملكانكم وخصوصا اين أعرف كل أسراركم والل ي كان منها الفيلال دي واللي انت اشرتيتها من سنة وكتبتها 
  مراتك وهي ما تعرفش، وال نسيت ان ا اللي عرفتك على السمسار؟

  مل يستطع عماد أن ينكر ذلك ألنه كان حقيقة ولكنه مل يطمئن متاما ملاهر فسأله: طب وانت عاوز ايه دلوقت؟

  هنا ليه؟ ا جيت عشان نشوفلنا حل للمصيبة اللي حصلت دي. ماهر: جينا بقا للسؤال التاين أ جيت

  علياء: وانت يهمك ايه يف اللي حصل؟ اهو كله وقع على دماغنا.

فنهض ماهر مرة أخرى وهو يقول بغضب: يهمين ايه ازاي؟ انتو نسيتوا ان  حمبوس دلوقت على ذمة القضية؟ يعين 
علم بقا القضية دي هرتسي على ايه؟ ومش جايز كمان احلكومة حتط املصيبة دي ضرتين زي ماهي ضرتكم، وهللا أ

ا جاية من طريق غري مشروع ، وساعتها بقا هبقا  موالي كما خلقتين. عتبار ا   ايدها على كل األمالك 

  عماد: طب واحنا ممكن نعملك ايه دلوقت؟

  ماهر: خدمة قصاد خدمة.

  عماد: ازاي يعين؟

  هو اتنني مليون دوالر  صاحيب أخدهم وأسافر أعيش بيهم حيايت برة.ماهر: ا مش طالب كتري، 

  فشهقت علياء وقالت: ايه؟ اتنني مليون ايه؟

دوء: وانت بقا هتقدملنا ايه يف املقابل؟ ثر بل سأله    ولكن مل يبد على عماد أي 
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م كانوا السبب يف اللي انتوا بق يتوا فيه دلوقت مع اين بصراحة ماهر: ا عرفت انك عاوز راس يوسف وأخوه أل

  هتجنن وأعرف انتوا اكتشفتوا دة ازاي؟

كدت ان هو  فاندفعت علياء تقول: واحنا بنهرب أ وعماد حملت عربية يوسف واقفة قريب من عربيات البوليس فا
  اللي بلغ عننا وان كل اللي كان بيعمله دة كان جمرد لعبة علينا.

  ولتلناش انت هتقدملنا ايه مقابل املبلغ دة ؟عماد: بس انت  ماهر لسة ما ق

  ماهر: هدية  صاحيب هتفرحك أوي وختليك تضرب عصفورين حبجر واحد.

  عماد: هدية ايه؟

  ماهر بغموض: هتعرفها حاال بس خلي الرجالة بتوعك يدخلوا الناس اللي برة.

اتفه واتص ل حبارس البوابة اخلارجية، وقال له: دخل الناس وعلى الرغم من أن عماد مل يرتح لألمر متاما إال أنه أمسك 

  اللي عندك، أيوة اللي كانوا مع ماهر. وانت كمان تعاىل معاهم وهات معاك حسام وجمدي ومعتز.

مث انتظروا قليال حىت جاء اربعة من احلراس مما يعملون مع عماد وبرفقتهم ثالثة رجال أخرين، من ضمنهم رجال مقيدا 
طاقية سوداء فنظر عماد وعلياء إىل ماهر بتساؤال مما جعل ماهر يقرتب من الرجل املقيد وهو  حلبال وتغطي وجهه

  يدور حوله بعينني عابثتني و يقول، امسحويل أرفع الستار عن هدييت املدهشة.

مث نزع الغطاء عن وجه ذلك الرجل ليكتشفا أنه وليد جالل وقد كان ينظر إليهما بغضب، لذلك علت الدهشة  
يهما معا، فقال هلما ماهر: ايه رأيكم بقا يف املفاجأة دي، أدي وليد أدامكم بشحمه وحلمه، تقدروا تعملوا فيه اللي وجه

انتوا عاوزينه، وطبعا مش حمتاج أقولكم موت وليد ممكن يعمل ايه يف أخوه؟ ماهو حاجة من االتنني  اما حيطمه متاما 
ذي حد  فينا،  إما خيليه يغضب ويثور و حياول ينتقم ليه بسرعة وساعتها بقا خيرج لدرجة ختليه ما يقدرش بعدها انه 

  من جحره وتقدروا تصطادوه براحتكم.

وألول مرة تظهر االبتسامة على وجه عماد وإن كانت ابتسامة شيطانية، أما وليد فقد وجه غضبه إىل ماهر وهو يقول:  

  صحيح البين أدم اللي زيك عمره ما هيتعدل أبدا. كنت شاكك فيك من البداية بس كنت حباول أكدب نفسي،
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  ماهر: معلش بقا  عم وليد، املصلحة حتكم بردو.

  وليد: ماشي  ماهر ليك يوم.

مشهندس؟ انت مش  وهنا رد عماد ساخرا وهو يقرتب من وليد بعد أن أخرج سالحه ليشهره يف وجهه: جرى ايه  

ي حاجة.شايف نفسك وال ايه؟ مش حاسس انك يف موق   ف ما يسمحش لواحد يف حالتك انه يهدد 

وليد: لو كنت فاكر ان عشان اللي ا فيه دة هركع حتت رجلك وأترجاك انك تطلق سراحي تبقا غلطان، مش وليد 

  جالل هو اللي يعمل حاجة زي دي. ا أهون عليا أموت وال اين أتذلل لواحد زيك.

  ماهر: ال راجل بصحيح.

ترى بقا كنت راجل أوي كدة مع املدام اللي قدرت مث قرب فمه أكثر   من أذنه وهو يقول بصوت أشبه إىل اهلمس: و
ا؟   تضحك عليك وتفهمك انك أول راجل يف حيا

وعندما الحظ عماد امحرار وجهه من الغضب ولكن مل يكن بيده القيام مبا هو أكثر من ذلك فأطلق عماد ضحكة 
، ولكن قاطعه ماهر وهو يقول له وقد بدأ نفاذ الصرب يبدو على مالحمه: بقول ايه  عالية تردد صداها يف أرجاء املكان

  عماد؟ ا كدة عملت اللي عليا، اديين بقا نصييب، وخلي رجالتك يرجعولنا السالح.

حية ماهر: رجعلهم سالحهم  أسامة.   فنظر عماد ألحد رجاله وقال له وقد اطمئن متاما من 

لفعل أعاد أسامة   السالح ملاهر والرجلني الذين كا يرافقان وليد، وسأل ماهر عماد: طب ونصييب؟ و

عماد: ومستعجل على ايه  سيدي؟ انت مش عاوز حتضر حفل التأبني اللي هنعمله للبامشهندس وال ايه؟ وال انت 

  قلبك خفيف وما بتحبش تشوف احلاجات دي؟

ريت ختلصنا بسرعة.ماهر بسخرية: ال ازاي؟ دة وليد دة حبييب، وواج   ب عليا أحضر جنازته. بس 

عم خلينا نتسلى شوية.   عماد: حبيبك ازاي وانت عاوز ختلص منه بسرعة؟ 
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مث فتح مسدسه وقال وهو خيرج منه الرصاصات واحدة تلو األخرى: كان فيه لعبة زمان بيحب يلعبها األغنياء ملا 

م خيلو رصاصة واحدة بس يف املسدس بيعدموا واحد من أعدائهم وكان امسها رصاصة الرمح ة، واللعبة دي أساسها ا
ويبدأوا ينشنوا على اهلدف وهو وحظه بقا ممكن تكون الرصاصة دي رقم واحد او اتنني أو تالتة، لكن يف كل ضغطة 

د بيموت فيها اهلدف مليون مرة، ا بقا  ماهر نفسي ألعب اللعبة دي دلوقت.   على الز

ا سوى رصاصة واحدة فقط، مث قال ملاهر: تعاىل  ماهر عشان مث لف بكرة املسد ن ليس  كد  س بيده بعد أن 
خد من كل واحد فينا جنيه صحيح  تلعب معا وانيت كمان  علياء وهنعمل رهان اللي الرصاصة تطلع من نصيبه 

فه، بس اللعبة مسلية، وكمان اهلدف ما يستاهلش أكرت من كدة.   املبلغ 

ل فعل اصطف االثنان جبانبه، ماهر على ميينه و علياء على يساره  بعيدا عن وليد مبا يقرب من ثالثة أمتار،بينما تنحى و
ركني وليد واقفا وحده يف املنتصف، فتبادل عماد النظرات مع كل من ماهر وعلياء وسأهلم: حتبوا  قي الرجال جانبا 

  مني يبدأ األول؟

عتباري صاحب الفكرة وبعدين ماهر الن هو صاحب اهلدف وعندما مل يلق جوا قال  مقررا: خالص يبقا أبد أ 

  وعلياء يف األخر.

حية رجليه  حية وليد، يف حني ألقى ماهر بنظرة سريعة  ومل ينتظر موافقة أي منهما أو اعرتاضه بل انه أشهر مسدسه 
د، وجد ماهر مصو سالحه إىل محلت نوعا من التفاهم بينهم مل يالحظه أحد، وعندما استعد  عماد ليضغط على الز

  رأسه وهو يقول مهددا: انت أعقل من انك تعملها  عمدة.

  صعقت املفاجأة كل من علياء وعماد الذي قال: ايه دة  ماهر؟ انت اجتننت؟

  ماهر: قصدك عقلت ومن زمان أوي  عماد.

  عماد: يعين انت كنت كل دة..............
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عندما وجد أن الرجلني التابعني ملاهر قد نزعا السالح عن رجاله مث توجه أحدمها وفك قيود وليد الذي أخرج مث توقف 

خذ من يده السالح: أحب أقدملك الرائد خالد والنقيب  سالحا كان حتت سرتته ، ومسع ماهر يفسر له األمر وهو 
  عمر.

علياء وعماد ال يزاالن مبهوتني بسبب ما حيدث، وقد ألقي  وبعد حلظات اقتحم العديد من رجال الشرطة املكان وكانت

م مجيعا مطاردون من قبل رجال الشرطة. لفيلال حيث بدا أ   القبض عليهما وكذلك مجيع احلرس الذين يعملون 

ويف اخلارج وقف وليد و ماهر مستندين على سيارة ماهر، فقال وليد: متشكر أوي  ماهر جبد ا مش عارف أقولك 
  يه؟ا

مشهندس، دة كان واجيب والزم أعمله.   ماهر: ما تقولش  

  وليد برتدد: طب خبصوص والدك........

لرغم من ان ا كنت مستعد  فقاطعه ماهر حبزن:  اعرتف على نفسه بكل حاجة وخرجين ا من القضية كلها 
ي مسئولية وعزائي الوحيد اين حاولت أحذره اعرتف بكل اجلرامي اللي اشرتكت فيها معاه. بس هو ما رضيش حيملين أ

لندم دلوقت.ومستعد  قبل كدة أكرت من مرة بس هو كان بريفض يسمعلي وميكن يكون دة السبب اللي خمليه حاسس 
  انه يتحمل أي عقوبة.

خد حكم خمفف.   فربت يوسف على كتفه مواسيا: احنا بردو مش هنسيبه، هنقومله أكرب حماميني وان شاء هللا 

مياءة صغرية من رأسه، يف حني قد ظهر رجال الشرطة حميطني بكل من علياء وعماد  متنان واكتفى  فابتسم ماهر 
  الذي ملح من وليد وماهر من بعيد فنادى على ماهر: استاذ ماهر! كلمة واحدة لو مسحت.

حية عماد خبطوات بطيئة بينما ظل وليد مكانه، وعندما أصبح ماهر على بعد خطوتني فقط  فانتصب ماهر واقفا واجته 

من عماد الذي كان ميسكه اثنان من رجال الشرطة وقال له هذا األخري: انت النهاردة كنت الشخص الوحيد اللي قدر 
  يثبتلي أ أد ايه كنت غيب، عشان كدة حبب أقدملك حتيايت..
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ط وعندما أراد أن ينحين قليال وجد أن رجال الشرطة من حوله يتأهبون فقال  هلم وهو يشري بعينيه إىل حذائه ذات الر

  املفكوك: ايه؟ ا بس كنت عاوز أربط اجلزمة.

فأرخى العسكران قبضتيهما من على ذراعه، مث أفلتاه، وأكمل قائال ملاهر وهو ينحين حنو حذائه: دلوقت بقا صعب 
  أوي ان ا وانت نعيش على أرض واحدة.

و قتله، وماهر ال يزال وقد شدد على الكلمة األخرية وهو ينز  حية ماهر  ع خنجرا صغريا من حتت شرابه واندفع به 

تيه يف مقتله، ورجال الشرطة كل يقف يف مكانه مل يتمكن أي منهم منعه  واقفا قد صدمته املفاجأة يف انتظار الطعنه 
يع وقبل أن ينغرز اخلنجر يف حيث قد حدث كل شيء سريعا، ومل يتمكنا إال من انتظار النتيجة، ولكن لدهشة اجلم

حية املصدر ليجدوا وليدا  رية أصابت جبهته فاجتهت األنظار  قلب ماهر خر عماد على األرض صريعا نتيجة لطلقة 
  ممسكا مبسدسه وقد كان يف وضع إطالق النار، وعندما نظر ماهر إليه رأى شبح ابتسامة ترتاقص يف عينيه.

***  

م عاد يوسف إىل ائيا، أما وليد فقد ظل فرتة  وبعد عدة أ فيللته وقد أصرت مرمي على البقاء جبانبه حىت يتم شفاؤه 
طويلة متغيبا عن املنزل ما بني عمله يف الثالث شركات، شركته وشركة أخيه وكذلك شركة عبدالرءوف الكامل واليت  

م ماهر وعبدالرءوف نفسه بعد أن اسرتد صحته كاملة، وب ني سرا النيابة يديل بشهادته، وكانت كان يساعده يف إدار
ي شيء فكانت ال تراه إال ملاما ورمبا أوقات النوم فقط، ويف أحد  حياة اليت جتهل كل ما حدث حيث مل خيربها وليد 

مللل يتسرب إليها، فلقد افتقدت وليد ، افتقدت  م ذات مساء، كانت حياة تتصفح أحد اجلرائد، بعد أن شعرت  األ
م السابقة، وبينما وهي تقلب حىت سخري ته فمهما كانت الذعة فهي أهون من ذلك الفراغ الذي أصبح رفيقها يف األ

صفحات اجلريدة وقع نظرها على صورة عماد وهو يرقد على األرض صريعا، فكتمت شهقتها وهي ال تصدق ما تراه 
نه مت ق تله وهو يف طريقه إىل سيارة الشرطة على يد أمامها، مث بدأت تقرأ ما حتت الصورة بصمت واليت قد أوضحت 

هول فكان  نه حاول التعدي على هذا الشخص ا رجل أعمال آخر أغفلت ذكر امسه، وقد أوضحت سبب مقتله 
الجتار يف املخدرات وقد ذكرت  اآلخر أسرع منه وقد أدى ذلك إىل مصرع عماد والذي كان هار من العدالة ومتهما 
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ن ريب فصوصا من الصحيفة أيضا  امها بسرقة و ال من قبله وجاري التحقيق معها ال ه مت القبض على زوجته 

  األملاس يصل قيمتها إىل مخسة ماليني من الدوالر األمريكي.

ظلت حياة مصدومة لبعض الوقت حيث مل تسمع صوت وليد وهو الذي قد دخل لتوه، ومل تشعر به إال عندما رأته 
  لدى رؤيته، ولكنه جتاهل ذلك وقال هلا: مساء اخلري. أمامها، فشهقت خبفوت

  حياة متلعثمة: مساء النور.

ا التزال مفتوحة على الصفحة  ضت متجهة إىل الداخل بعد أن وضعت اجلريدة على املنضدة وهي ال تدري  مث 
لكتري ويكون العش ا ذلك اخلرب وقالت وهي حتاول أن ختفي ارتباكها: ربع ساعة    ا جاهز.اليت 

ا حنوه بلطف وهو يسأهلا بنربة هادئة مشريا إىل اجلريدة: عرفيت أ  ولكن منعتها يد وليد الذي أمسكت بذراعها وأدار

  ليه بقا كنت متغيب عن البيت طوال الفرتة اللي فاتت؟

  ضية دي.ومل ينتظر ردها بل أجاب هوقائال: ألن وقيت كان متوزع ما بني الشغل و التحقيق معا بسبب الق

  حياة بتوتر: طب وانت مالك ومال حاجة زي دي؟

وليد بعد أن أخذ نفسا عميقا: ا اللي قتلت عماد، صحيح القصة اللي يف الصحف حمرفة شوية ودة اللي ا اتفقت 

  عليه مع وكيل النيابة وكنت حريص جدا ان امسي ما جييش يف املوضوع.

  بيقولوا؟حياة: يعين عماد ما كنش عاوز يقتلك زي ما 

زة من رأسه: كان بيحاول يقتل ماهر، بس ا بصراحة ما كنتش حمتاج أي سبب عشان أحاول  فنفى وليد كالمها 

  أقتله.

صابعه شعرها برقة مل تعتد عليها  اليضاح، ومل يبخل عليها بذلك األمر، فقال وهو يتخلل  فنظرت إليه حياة تطالبه 
يدي.منه: كفاية األذى اللي سببهولك، وا   للي خيليين كنت بتمىن أقتله مليون مرة لو كان دة 

ا وهي تنظر إليه بشك بدون استيعاب: قصدك ايه؟ وايه هو األذى اللي بتتكلم عنه دة؟   تصلبت عضال
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  وليد: حياة! ا عارف ان عماد هو الشخص اللي........... 

له دون أن يسبب هلا مزيدا من األمل إىل أن قال أخريا: اللي مث سكت لربهة حياول أن جيد التعبري املناسب ملا يريد أن يقو 

خد منك حاجة مش من حقه.   دمر حياتك يوم ما مسح لنفسه انه 

طة جأشها واكتفت بتلك الدموع اليت قد أطلقت هلا  كادت حياة أن تنهار فور مساعها لكلماته ولكنها احتفظت بر
  ت؟ من امىت؟العنان وسألته وهي ال ختفي دهشتها: انت عرف

وليد: من زمان أوي، تقريبا بعد جواز بكام يوم، خليت يوسف يضغط على مرمي حلد ما قالتله على اسم عماد بس 
ا ما تبينش ليكي اين عرفت .ومن ساعتها وأ مش ورا غريه وا كمان كنت السبب يف املشاكل  يوسف طلب منها ا

  ينزل.اللي حصلت يف شركته هنا وخليته مضطر انه 

  حياة: طب ليه عملت كدة؟

ين من غري ما احاول أخدهلا حقها. ا اتظلمت من حد    وليد: مش عاوز مرايت تعيش معا وأ عارف ا

  حياة: يعين انت بردو اللي كنت ورا اللي حصل لنهال.

ستخفاف: بصراحة يف دي بقا وليد هو اللي ساعدين فيها ألنه كان بيستخدمها يف ريب االملاظ بدون  وليد مبتسما 

  علمها. وا كل اللي عملته اين بلغت عنها.

طراف أصابعه وهو ينظر إىل عينيها: دلوقت خالص بقييت تقدري ترفعي راسك قدام الدنيا كلها.   مث رفع وجهها 

ا لوليد وقد اختلطت لديها دموع الفر  ا أو امتنا ا عن مقدار سعاد حلزن.مل جتد حياة كلمات مناسبة تعرب    ح 

ولكنها رأت من بني دموعها تلك االبتسامة اليت تعلو وجهه واليت كانت تراها قبل زواجهما فقط، و رأت يف عينيه 

شوقا كانت تصبو إليه ولكنها لسبب جتهله رمبا كان خجلها جعلها ختفض عينيها أرضا وتفلت من بني يديه وهي تقول 
  ابق ولكن هذه املرة بسعادة طاغية: أ هروح أجهز العشا.حماول االبتعاد عنه، وتكرر نفس كالمها الس
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ولكنها مرة أخرى جتد نفسها أسرية يديه وبعد حلظات من لغة العيون أذابت قلبها،قال وليد على حني غرة: حياة! 

  تتجوزيين؟

ن شعورها يف تلك ال ا غلبت دهشتها أم العكس؟ ولكن ما كانت متأكدة منه  لحظة كان ال تعلم إن كانت سعاد
  مزجيا من االثنني معا، ولكنها متالكت نفسها وهي تقول: طب ماهو املفروض اننا..........

ومل يدعها تنهي مجلتها حيث قاطعها ليقول: سيبك من املفروض وخلينا يف دلوقت، أ  حياة عاوزك تكوين مرايت، 

  مش بس ع الورق زي ما كنا، فامهاين؟

لذات؟ ما يف األول  فهزت حياة رأسها مؤكدة على  ا ملا يقول ولكنها سألته: بس مش فامهة، ليه دلوقت  استيعا

ب واحد ومع ذلك ما حاولتش تطالب حبقوك كزوج ولو مرة واحدة وال حىت  كنت بردو مراتك ومقفول علينا 
  حسستين انك عاوزين.

ي حقوق ليا وأ  أصال مش عارف أردلك حقوقك من اللي وليد: ألنه ما كنش ينفع  حياة، ما كنش ينفع أطالب 

  ظلموكي، دة غري اين كنت مش عاوز أفرض نفسي عليكي وا حسس انك من جواكي رافضاين.

  حياة مربرة موقفها: ا ما كنتش رافضاك انت، ا بس كنت رافضة معاملتك اجلافة وقسوتك عليا.

آلالم اليت سببها هلا سواء بقصد أو بدونه، مث قال فقال وليد وهو ميسح بيده على شعرها وكأنه بذلك يزيل كل ا

ور وأجربك على حاجة انيت  مبتسما: معامليت دي هي الواقي اللي كنت بتحامى فيه عشان ما استسلمش ألي حلظة 
  مش عاوزاها، بس شكلي كدة زودت العيار حبتني لدرجة اين حسيت ساعات انك بدأيت تكرهيين.

فية: ا عمري ما كر  هتك  وليد، حىت قبل جواز كنت بصد أي مبادرة منك ألين كنت عارفة ان صعب جيمعنا حياة 

  بيت واحد.

  وليد وقد أراد منها إجابة صرحية: أفهم من كدة انك مواقفة على طليب؟

مشهنس؟   حياة معاتبة: انت لسة ما فهمتش  

  وليد مصححا للمرة األخرية: وليد، أ امسي وليد.



 

  

391 

 

 غريبة يف عاملك  

 

 حضنه وقد ازدادت ابتسامتها اتساعا ولكنها فوجئت به يبعدها عنه بلطف ويقول هلا: مش دلوقت  فارمتت حياة يف

  حياة. انيت األول الزم تدخلي جتهزي الشنط لينا احنا االتنني.

ستغراب: شنط! ليه؟ احنا مسافرين.   حياة 

  ان شاء هللا.وليد: ايوة، مسافرين شهر عسل كامل هنقضيه يف شرم الشيخ ابتداء من بكرة 

  فرددت حياة: شهر عسل!

وليد مازحا: طبعا  هامن، امال انيت كنت فاكرة ايه؟ ا عمري ما أسيب حقي أبدا وا ليا عندك شهر عسل انيت 

لكامل.   ضيعتيه عليا وا مصمم بقا اين أخد حقي 

دهلا وليد االبتسام حيث كانت سعادته ال  حياة وقد انفرجت شفتاها عن ابتسامة سعادة مل تستطع وصفها، وقد 
  تضاهى، فلقد متكن أخريا من رسم االبتسامة على ذلك الوجه الذي كان دائما ما يراه حزينا منذ اللقاء األول هلما.

***  

ويف اجلانب اآلخر جند يوسف مستلقيا على السرير حبجرة النوم اليت كان يتقامسها مع مرمي اليت وقفت تراقب الطبيب 
ن عمله، مث مجع أدواته داخل حقيبته وأشار إىل كتف يوسف الذي كان قد استغىن عن الضمادة مما يؤكد وقد انتهى م

مشهندس، كدة بقا أقدر أقولك مربوك  ائيا من تلك االصابة، وكان ما قاله الطبيب يؤكد ذلك: خالص   شفائه 
  النك ما بقتش حمتاجلي، وتقدر دلوقت متارس حياتك بشكل طبيعي خالص.

  يوسف: متشكر أوي  دكتور.

  الطبيب وهو ينهض مستعدا للرحيل: ال شكر على واجب، استأذن أ بقا.

ض من سريره، فقالت له: مربوك  يوسف،  وخرج الطبيب وتتبعه مرمي، مث عادت بعد دقائق وقد وجدت أن يوسف 
  ألف محدهللا على سالمتك.

مرمي، ا جبد مش ع   ارف أشكرك على ايه وال ايه؟يوسف: هللا يبارك فيكي 
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  مرمي معاتبة بلهجة مرحة: هو احنا مش كنا اتكلمنا يف املوضوع دة يف املستشفى، وشكر بعض وخالص.

يوسف جبدية: اه، بس كان فيه موضوع أجلناه حلد ما اخف، ودلوقت خالص ا احلمد  خفيت، واحنا الزم نتكلم 

  يف املوضوع دة دلوقت.

ن األمر خطري، مث وجدته يقول : مرمي! مل تتفوه مرمي ب ا، فقد شعرت  كلمة وانتظرت لتستمع إىل ما يريد أن خيربها 
جل املوضوع دة ألطول فرتة ممكنة، بس بتهيئلي  انيت كان سبق وطلبيت مين الطالق وسواء ا أو جدك كنا بنحاول 

  مابقاش يفيد التأجيل أكرت من كدة.

ا وهي تتو  لفعل يقول: ا دلوقت  مرمي تسمرت مرمي مكا عصاب مشدودة ماهو على وشك التفوه به ومسعته  قع 

مستعد اين أطلقك، عشان أسيبك تعيشي حياتك زي مانيت عاوزة، من غري أي ضغط من حد وصدقيين هكون سعيد 
  اوي ملا أشوفك انيت سعيدة حىت لو كان مع شخص غريي.

لفعل يريد أن يطلقها؟ أيريد أن   يتخلص منها بتلك السهولة؟ أهلذه الدرجة ال يفرق معه وجودها جبانبه من عدمه؟ أهو 

الثبات متزق قلبها، ولكنها لن تستسلم ككل مرة، فلقد آن األوان ألن تبذل ما يف وسعها  أسئلة كادت االجابة عنها 

ه  أخي؟ ما بتحسش؟ بعد  حلماية حبها وإن أنكره يوسف نفسه، لذا وجدت نفسها تصيح يف وجهه وتقول : انت اي
ين؟ للدرجادي أ مش فارقة معاك؟ إذا كان دة صحيح   كل دة تقويل انك هتبقا سعيد وانت شايفين مع حد 

نية  رد اين أختيل انك مع واحدة  يوسف فامسحلي بقا أقولك، ان انت فارق معا كتري، وان عمري ما هبقا سعيدة 
ين مش الزم أوقف حيايت على حد بس جبد معرفتش أنفذ نصيحتك دي الين مش غريي، صحيح انت سبق وقولتلي ا

خدك مين، لكن براحتك   قادرة أختيل حيايت من غريك لدرجة اين حسيت اين مهوت أول ما عرفت ان ممكن املوت 
ح يف بعدك عين فأ موافقة بس  ترى بقا هتقدر تبعد عن ابنك   كمان؟  يوسف لو انت شايف فعال انك هرت

  اخرتقت الكلمة أذنيه ولكنه مل يستوعبها جيدا يف البداية فقال مرددا يف ذهول: ابين! مرمي انيت..........

  أكملت مرمي مجلته الناقصة: حامل.
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نه سيصبح أ خالل شهور، فياهلا من فرحة ترتاقص يف  ما اخلرب الذي ميكنه أن يسعد قلبه غري ذلك؟ لقد قالت له 

حلزن مرة أخرى  عينيه! جعلته يتقدم حنوها خبطوات سريعة ولكنه وقف على بعد خطوة واحدة وقد اكتسى وجهه 
  وكأنه تذكر ما كدر سعادته فسأهلا برتدد: مرمي! انيت فعال عاوزة الطفل دة؟ وخصوصا يعين إنه هيكون ابين.

نضب صربها: يوسف أ لو كنت كانت مرمي قد استنفذت كل ما لديها من القدرة على احتمال املزيد فقالت وقد 

لطفل دة فعال فيبقا السبب الرئيسي لكدة انه ابنك،  يوسف انت ليه مش قادر تصدق اين فعال حببك؟   هتمسك 

لندم: الين مش قادر أنسى اللي عملته معاكي واللي خيلي أي ست تكره الراجل اللي أدامها مدى  يوسف وهو يشعر 
للي بعمله، وغضيب وصلين حلد التهور، لكن بعد ما فوقت حسيت أ أد ايه احلياة، صدقيين ا ما كنتش  داري فعال 

  جرحتك.

مرمي: انت لو كنت جرحتين فعال فدة ملا جيت واعتذرتلي بعدها، حسستين أد ايه انت ما كنتش عاوز عالقتنا تتطور 

انك كنت مستعد تطلقين وقتها بكل أكرت من كدة، وانك ندمان انك قربت مين أكرت من الالزم واللي أكديل دة 
  سهولة، وميكن اللي منعك ساعتها هو جدو عبدالرءوف.

فقال يوسف وقد قطع اخلطوة اليت كانت تفصلهما وقد بدأت احلقيقة تتجلى أمام عينيه، وقال هلا وهو حيتضن كفيها 

  انك متشي. بكفيه وال يبعد عينيه عن عينيها: أ قولت اللي قولته ساعتها ملا شفتك مستعدة

مرمي: مانت لو كنت ركزت وقتها، كنت شفت أ أد ايه كنت سعيد ومبسوطة ، وكنت جاهزة أخرج فعال بس معاك 
  عشان كنت عاملة حسايب اننا نتعشى برة.

؟   يوسف: يعين انيت مستعدة  مرمي انك تعيشي بقية حياتك معا

ين.فاستوىل الغضب على مرمي وهي تقول: يوووووووووووه، يوسف   ! وهللا مهشي لو كررت السؤال دة 

نيا ا مستعدة أعيش حيايت دي وحياة  ، و مث أكملت مصححة وهي تشري إىل بطنها وهي تقول: اوال امسها معا
  فوقيها كمان معاكم انتو االتنني.

ا، وقال هلا: حببك  مرمي بكل جنانك دة   .فابتسم يوسف لزوجته اليت التزال طفلة بكل انفعاال
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هي الكلمة اليت كانت تتمىن مساعها منذ وقت طويل، فأخريا اعرتف يوسف حببه هلا، وأعرب عن رغبته يف قضاء بقية 

ا، وبدا أن عينيها قد فضحتاها فبادر يوسف بذلك ولكن  حياته معها، أرادت أن حتتضنه بشدة لتعرب عن مدى سعاد
فتخلص يوسف من عناقها برفق وهو يقول مصرا على أسنانه: ما إن أخذها بني ذراعيه حىت رن هاتفه ودون انقطاع، 

  مني الرخم اللي بيتصل دلوقت دة؟

ونظر إىل شاشة اهلاتف ليتحقق من هوية املتصل مث فتح املكاملة ومسعته مرمي يقول حماوال كتمان غيظه وهي تراقبه 
يخ انت.بنظرات مشاكسة: ايوة  عم الرخم........مش تبقا ختتار االوقات اللي تت   صل فيها  

فظهر وليد على الطرف اآلخر يضع هاتفه جبوار أذنيه وقد أجفلته طريقة أخيه يف احلديث معه ولكنه استطاع تدارك 

خد  األمر سريعا وقال معتذرا: معلش بقا  يوسف، ا بس كنت بتصل عشان أبلغك اين مسافر ملدة شهر وعاوزك 
  لك من الشركة يف غيايب.

  ندهشا: مسافر رايح فني يعين؟ وانت مش شايف ان شهر دة كتري؟يوسف م

خلجل قليال وهو يقول: اصلي ا وحياة اتفقنا اننا نقضي شهر العسل يف شرم الشيخ.   وليد وقد شعر 

  يوسف: شهر عسل!

لشبكة: يوسف! ن أخيه مل يسمعه جيدا أو أن هناك خلال  انت  وقد بدأ يوسف يفكر للحظات، ظن فيها وليد 

؟ قولت ايه بقا؟   معا

بين  يوسف مشاكسا: وهو ا كنت النايب بتاع سعادتك؟ وال ا كمان مش ليا حق يف شهر عسل أ التاين؟ بقولك 
  أ ومرمي مسافرين معاكم.

  وليد: طيب والشركات؟

م أد  خد فيه أجازة وعبدالرءوف بيه وماهر يثبتوا ا   املسئولية.يوسف ممازحا: جه الوقت بقا اللي 

***  
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وبعد مرور عامان تقريبا، جند اجلميع مبنزل عبدالرءوف الكامل وهم يتناولون القهوة ويرتأسهم عبدالرءوف و ابنته وردة 

ا حياة ومرمي و قد أتقنت فن الطبخ وإدارة املنزل مؤخرا، وقال يوسف مثنيا  بعد وجبة العشاء اللذيذة اليت قد أعد
  بيت، وربنا ما حيرمين من أكلك أبدا.عليها: تسلم اديكي  حبي

  مرمي مبتسمة وهي تشعر بنظرات اجلميع مسلطة عليهما فقالت خبجل: وال حيرمين منك  حبييب.

ضربت حياة وليد يف كتفه بكوعها وهي تقول له بغضب: شايف الناس املتجوزة بصحيح، هو انت ليه  وليد ما 

  بتقوليش كالم حلو زي دة؟

س فاضية اما احنا بقا فخالص بقا عند ابن  وليد ضاحكا: ملي الدور  أم يوسف وكلي عيش أحسنلك، طب دي 

  الزم نربيه.

حياة:  سالم  خوية. طب احنا عند يوسف بس اما مها بقا فعندهم وليد ومحدي.وشوف عاملني ازاي، هللا أكرب 
م لسة متجوزين امبارح.   عليهم، وكأ

س فاضي   ة. احنا بقا ليه نعمل زيهم؟وليد: مش بقولك 

  حياة مدعية احلزن: بقا كدة  وليد، ماشي. ا بقا زعالنة منك.

  فاحتضن وليد كفها بني كفيه ورفعها إىل شفتيه وهو يقول: وا مقدرش  حبيبة قلب وليد من جوة.

مش عارفني نتهبب ونتجوز وهنا تنحنح ماهر وهو يقول بغيظ:  مجاعة ما تراعوا شعور بقا، والال احنا عشان 
لشكل دة.   هتقعدوا تغيظو 

  وليد : وانت حد كلمك  عم انت؟ ما تتجوز وهو مني اللي منعك؟

حية هدى اليت كانت جتلس على كرسي آخر جبواره: اهلامن، قال ايه مش مكفيها سنتني خمطوبني ومكتوب   فأشار ماهر 
ا مش عاوزة تتجوز غري ملا   ختلص دراستها، يعين هقعد يف العذاب دة سنتني كمان. كتابنا، و بتقول ا

  هدى بدالل: وان كان عاجبك.
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فنهض ماهر من كرسيه وجلس على طرف كرسيها وأخذ كفها بيده وهو يقول مستعطفا: وفيها ايه  روحي لو تكملي 

  السنتني دول يف بيتنا؟ ماهو مرمي وحياة عملو كدة، انيت مش شايفة اجلواز حلو ازاي؟

ما: وال ايه  مدامات، ما تفهموها بقا. مث   قال موجها حديثه لكل من مرمي وحياة مستنجدا 

ا توفق بني بيتها ودراستها.   فقالت مرمي جبدية: ا احلقية رأيي من رأي هدى، أصل صعب أوي ا

  ماهر حمتجا وقد ارتفع صوته كثريا: نعم  خيت؟

ا: دي احلقيقة تم ببيتها وجوزها مرمي مستمرة يف شرح مربرا مل دراستها عشان  ا  ، فعادة الست بتكون مضطرة ا

  ودة طبعا بيضايقها جدا.

صابع يوسف متتد إىل خدها وهو يسأهلا برقة: دة بيحصل فعال؟   وشعرت 

  فقالت مرمي وهي تبتسم يف خجل وقد ذابت من ملسته: ال طبعا، مش يف كل احلاالت.

  ا: وهللا حرام بقا اللي بيحص دة.فعال صوت ماهر وهو يقول معرتض

وهنا تعالت ضحكات اجلميع يسودهم األلفة واحلب وكانت مرمي تشارك يف الضحك ولكن عينيها مل تفارقا زوجها وهي 

نه سيأيت عليها اليوم الذي  تتامله بصمت، وتتعجب من موقفها الرافض له يف بداية تعارفهما حني مل تكن تعلم 
  احلد  وهو ايضا يبادهلا نفس الشعور حيث مل تعد غريبة عن عامله.ستعشقه  فيه إىل هذا 

  

  

  *** متت حبمد هللا ***

  

 


