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 المقدمة

 
 

 هتميهكأن حلم الكثير ولكن لم أنتبه أل
  فجأة نىحتى اقتحم

 يت حكايتأوبد
 عرفهأ أنقبل  يمع من عرفن

 يأنه سيكون كل حيات أدركقبل أن  يوعشقن يحبنأو 
 وسيمتلك سبب سعادتي وشقائي

 الكلمات ديك هذهأهت يا موجود وغائب أنف
 كونأت ومن أنلتعرف من 
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 الحلقة لا ولي

 

 

ذات  ...عاًما 02من العمر  تبلغ ةفتا ... تناتسكن بطل...ة وهذه الشق...هذا البيت ينه هنا فإ

...ةمرح ...ةهادئ ...بيضاء ةبشر   

 ...ا همساتها الرقيقةويسمعو  ...حولها يلتفون  الجميعما يكفيها ليجعل من ...  البراءةتملك من 

...ونقاء قلبها ...بتسامتهاويبتسمون ل   

كل من ف... م الأسواء تعرفهم  ...لكل الناس ...فقطو ... الحب يحمل سوى  ال يهذا القلب الذ

...لتنشر عبق السعادة على قلوبهم اترفرف دائًم  ةنها فراشأها يشعر بأير    

...عينيه ومن يرى دموعها يدمع قلبه   

كيف ف... ايضً أصبح زوجها أبل  ...فقط لم يعد حبيبها الذي... سمها حبيبهاأكما ( روني)نها إ

...حدث ذلك؟  

*** 

...ليهاإ بعث والدها يالذ... ليوما ذاك تذكرت روني  

( راندا)تعالى يا : ستظل صغيرة كبرت  مهما قال مبتسًما بحنان لصغيرته التيعندما جاءت و 

...يجنب اقعدي  

صلى هللا حب حديث الرسول ت يفه ...ةالبسم ةنها دائمأ ...و لنقلأ ...كعادتهاراندا فابتسمت 

  عليه وسلم

ةمن صدقؤ خيك املأفي وجه  ةالبسمالذى يشير إلي أن  ...  

...مركأ ..(راندا)بو أنعم يا :  وقالت  

 أيخر الر ول ولا في لا  يعرفاو  ...رأيك وأخذ فيهكلمك أموضوع عايز  يف : لاوقوالدها  ابتسمف

...ةمش هغصبك على حاجو ... يكأر   
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  ...إيه؟ بابا جايب عريس وال  يا إيه : قالتتسعت ابتسامتها و فإ

وال الناس خالص . .. يوبرضوا مفيش مغامر هيغامر بحياته ويتقدم ل... ىزهقت من عتقدشا أم

...مستغنية عن أوالدها  

 ...وحاسس انه راجل بجد ...يالولد عاجبن ةوبصراح ...عريس يفعال ف:  وقالفضحك والدها 

...هامع عليك نمطمأهكون  ن ده الليإوحاسس ...  هيل تاطمأنومن وقت ما شفته    

نا حتى مش بعتبر أ ...نا بهزر معاك وهللاأال ياحج ... دا املوضوع شكله بجد : وقالتاندهشت ف

...وهتجوز والحركات دي خالص بنت ينفس   

...ورفضتهم من غير ما أقولك؟ كاتقدملكام عريس  ةعارف أنتي : وقالوالدها بحنان فابتسم   

ين؟أمن  يودول يعرفونحد إتقدملي؟  ؟ناأ : وقالت بإستغراب فبصتله  

...عتبرهم زى أخواتيالد العيلة بوأو ... ةالعيل ةحد من بر  شعرفما أصال نأ  

تقريًبا مفيش بيت فيهم ما كلمنيش ... حتي قرايبنا اللي بتعتبريهم أخواتك : الدها وردفابتسم و 

...وعايزين يخطبوكي... عنك  

؟إزاي: لت قافاستغربت أكتر و   

...مستعجل وعايز الردعشان العريس  املهم يخلينا ف :والدها بحب  قالف   

وافقت عليه ورفضت لي ده ال واشمعني ...عرفه؟أنا أ ...ومين ده كمان؟ : قالتتنهدت راندا و ف

...؟أتقدموابتقول  كل اللي  

؟ةكور العيبة المين من  يتعرف : هول سأتجاهل والدها أسئلتها و ف  

ية محدش فيهم هو كمعرفة شخص: وقالت  اله وإيه دخله في املوضوعؤ س راندا فاستغربت

وحازم  ...دول  تؤامهما  برهيم الليإحسام و أعرف يعنى  ةبس عام... أتشرف بمعرفتي طبًعا

 يسماء كام واحد تانأقلت إنت بس لو ... دلوقت يحد تان ةاممم مش فاكر ... والغندور .... مماإ

...أنت عارفة مش بهتم بالكورة أساًسا... همأفتكر ممكن   

حد؟ فتكرى شرينات تطيب في الع : فابتسم وقال  

...خدوش فرصتهم معايا وهللاأالشباب ال لسه ما .. .خالص ال  : فقالت   

... هم هقولكاركز كده معأول ما أ  

...طيب وليد الجاسر تعرفيه؟ :والدها بتركيز  فقال  
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 يفرح بنت عمت ينا شفته فأدا  يحصح  ...في التليفزيون  سمعت عنهآه  : لتاوقضيقت عينها ف

س أستنا هنا ب ...أو حاجة زي كده خوهاأنه صاحب محمد إسمعت و ... سنتينفي مصر من 

...وفين العريس اللي بتقول عليه؟... ؟عليهليه  بتسال  

...الفرح؟ يكلمك ف وليد الجاسر  هو  :بجدية والدها  فقال  

 

شان هو ع ...وحتى لو كلمني مين اللي هيرد عليه؟ يكلم مين يا بابا؟ : بزعل وقالتراندا صتله بف

جامدين  إحنادا ... نا أبابا مش  ال يا.... اكلمه ي اجر  ابقي ...عليه أتلمواوالبنات  ...مشهور وكده

...قوى   

...يك؟أطيب هو متقدملك وعايز يتجوزك إيه ر  : وقال بداخلهابوها  ابتسمف  

ن م متأكد أنت... نا؟أ ييتجوزن وليد ...مين يتجوز مين؟ : بدون تصديق وقالتراندا فبصتله 

...و ...شافنى فين؟و  ... ؟عشان يقولك فينأنت وشافك  ...يعرفنى من اين أصال؟وهو  ...؟كالمك   

ابن عمتك ل محمد أوس ...الفرحنفس هو شافك في  ...بس ياستن : فقاطعها والدها وقال

بس محمد بلغه إني رافض فكرة جوازك نهائًيا لغاية ملا ... كان عايز يخطبك من وقتهاو ... نكع

...وأول ما خلصتي آهه اتقدملك.... ص ي دراستكتخل   

...؟فاكرنيوهو لسه يا سالم  : راندا بإستنكار فقالت  

...يك؟أها إيه ر  ...ةايو  :بصبر  رد والدهاف  

.... هو صحيح شفته يمكن دقايق في الفرح.... عنه حاجة نا معرفشأ... معرفش :بحيرة  فقالت

أنه  وحسيت... حتي ت جزء صغير منها مش من أولهاوشفته في مقابلة في التليفزيون  بس سمع

...ليه ملحت حزن في عنيه ةبس مش عارف شاب محترم  

 كان وقتها  وهو  ةحادث واعملأصلهم ... متوفيين والده ووالدته يمكن ألن :والدها بشفقة  فقال

...ومن بعدهم عاش لوحده فيمكن ده مأثر عليه.... ي في ثانو   

أو أي حد يعيش  ...؟خواتطيب معندوش أ... ال باهللإ ة حول وال قو ال  : وقالت صعب عليها يفه

...ه؟امع  

مش هقبل   وقال ...يبهاقر يسكن مع  رفضوكمان وقتها  ...خواتأال ما عندوش  : والدها فقال

وحط همه في اللعب  ...كورةيلعب وقته بدأ  وكان... وأنا مش صغير... على حد ةكون عالأ
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وبقي موجود في أحسن فريق في  وأستمر في لعب الكورة ...ص دراستهواملذاكرة لغاية ملا خل

...مصر  

عن و  عنه وسألت... على فكرة أنا رحت بيته: وملا شاف والدها سكوتها وحيرتها في عنيها قال 

حتى عمتك قالت لو كان طلب .... وبيشكر فيه جًدا زمانوابن عمتك صاحبه من ....أخالقه 

....أبًدابنت من بناتى مكنتش هرفض   

 ... ي وطلب ادهالك عشان تشوفيهد ةالصور  أدانىهو  : صورته من جيبه وقال والدهاوطلع 

...ملا عرف إنك ملكيش في الكورة وقال إحتمال معرفتهوش في الفرح  

...كلم معاهنت عارف ما ينفعش اتأ ال وهللا عرفته بس:  وقالت راندا فابتسمت  

...؟ةغرور شويكله مشهو مش :  وقالت ةلصور وشافت ا  

بس  واثق من  ...مش مغرور يست ال يا... ةمن الصور حستيه  برضواوده :  فضحك وقال

بس .. .كمان هو هادى ومش بيتكلم كتير...والدوران لفاوملوش في  ...دافهأهومحدد  ...نفسه

 ةوعلى فكر  ...يانك توافق يوعمتك بتتمن ...فعارفه كويس زمانعشان ابن عمتك صاحبه من 

...يخطبك ويكتب الكتاب الخميس الجاى يافقتى هو عايز يجلو و   

...ةيتقدم ويكتب الكتاب وهو ما يعرفش عنى حاج. ..دا مجنون :  وقالتبذهول فبصتله   

لو ما وافقتيش على  ةيكلمك مر  هسمح لأوطلب  ...هو عارف عنك حاجات كتير: والدها  فقال

عشان التدريبات ... الفترة دىيقعد كتير و  يه صعب يجنأل  عليه تعرفيتعشان  ...كتب الكتاب

...واملباريات  

من غير  ه براحتكااللي عايز  واسألي...تكلميه هسيبك هاتصل بيه و :  فون وقاليالتل مسكو 

... عليهوافق هعليه  اهتتفقو  واللي ...خجل دا جواز  

نه مش أل  وعلى فكره ...معاه عليك طمنا لاقدر وصدقينى هو ده  ...و وافقتىأ هرافضتيسواء 

بس لقيته راجل بجد في كالمه  ...هللا بأيدن املستقبل أل  ...ال ...و مستقبله كويسأمشهور 

...ومتمسك بيكي ألقص ى مدى.. .معايا  

 ... نتى كلميهإو  ...حلى كالمقال في أخالقه أالكل . ...واملدرب وزمايله يلت عليه في النادأوملا س

...عرفي بنفسكإو   
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هيا بتقول  : والدها قالف ...اأيهور  يله على رونأس... مسال لترحيب والعد اه وبيبوالدها واتصل 

زى ما تتفقوا  وانتم ...زى ما اتفقت معاك هخليك تكلمها وأديني ...ش عنك حاجة انها ما تعرف

...يكمأوواثق من ر  ...موافق  

...يك فيها أحتى لو غيرت ر  :ضاف على سبيل املزاح أو   

في  ينا نفس أما تعرفش  حضرتك. ..شاء هللا إن أييعمى مش هغير ر  ال يا:  اسريعً وليد فرد 

...نسبك اد إيه  

...ن شاء هللا ويوفقكمإربنا ييسر الحال :  وقال والدهافرد   

. ...زى ما تحبي اسأليهنتى براحتك إو  ...نا هخرجأ:  فون وقاليالتل والدها وادها  

بتعمل حاجة  انها  ةوحاس ةوخايف ةومكسوف ةمرتبك بقتفون و يالتل مسكتوهيا ...ومش ى 

 ةوفضلت ماسك  ...كده؟ إزاي...هتكلم شاب غريب عنها وكمان بإذن بابها إزايو .... غلط

...مش مصدقةو ة السماع  

... ته جرح في جبه منوأخذت بالها  ...ةانيثفي أيدها الصورة وليد اللي لسه مسكاها  شافتو 

إتخض كيد أ ...يا عينى ...عور وهو صغيرممكن أت... شكله جرح قديم .... فقالت لنفسها

  ...وال كان لوحده... يا تري مامته كانت جنبه وقتها ..وخاصة إن أكيد الدم كان نازل على عينيه

على والتخيل وصحيت من السرحان .. .عشان تطبطب عليهوهو صغير ن قدامها اانه ك وتمنت

..؟معايا حضرتكعمى  ...الو:  فون بيقول يالتلمن صوت   

...ال بابا خرج:  وارتباكبتوتر ( راندا)ردت ف  

...روني: هتف وليد ف  

 :  وقالت راندا فاستغربت
ً

...مش روني( راندا)سمى إنا أ ...السالم عليكمأوال  

وعليكم السالم : وهو بيمسح علي شعره بسعادة بسعادة وتنهيدة كبيرة  وقال وليد فابتسم

ما شفتك  وقت بس من ...(راندا)سمك إن إنا عارف أ ...؟زيك يا رونيإ ...ورحمه هللا وبركاته

...طبًعالوده ما يدايقيش  ...روني ينا مسميكأو   

 ...هو روني حلو كدلع:  زمانمن جرأته وبيكلمها وكأنه يعرفها من  بإرتباك قالتبلعت ريقها و ف

...يعنى حضرتك ...يالوا بس ميصحش حضرتك تقول  
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...ميصحش يعني: ي وقالت وتلعثمت روني ومش عارفة تقوله غريب عن  

مش عارف  ...قلبي يشفتك خطفت ةول مر أمن : بشوق طال عليه الصمت  قالليد و فابتسم و 

وكل  ...نسيت نفس ى ...هربت منى ين روحإحسيت  ...شافتك يعين ةول مر أمن  ...يجرال إيه اللي

طير بت ةاشكنت حاسس انك فر  تحركىنتى بتإو ...غيرك  شايفمش بقيت و  ...والفرح ...الناس

بس لقيتك  ...؟إزاينتى كده إ  أقولككان نفس ى قوى  ...مش بتمش ى على لارض بين الناس

لقيت  ...فحسيت أنك حلم... مالحظتيش حتي وجودي في املكان ...عديتي من جمبي وكأني خيال

عشان  ...وامش يفي الفرح  ةقعد شويأ يجالبداية كنت في ا ...عينى عنك أبعد نفس ى مش قادر 

وفضلت ألول مرة ... وامش يول ما شفتك ما قدرتش ابعد أبس ... .هلهأو  يمحمد صاحب رخاط

نتى ما اخدتيش بالك منى إ ...البيت ي أنتي معاهمورجعت ....ملا خلص الفرح في حياتي لغاية

...فقلت ممكن كمان ما سمعتي عنى ...مبارياتعلى  يعارف انك مش بتتفرج أصل ...خالص  

ومش مصدقة إن ... لبها بيتنفض وهى بتسمع الكالم ده ألول مرة في حياتهاحست إن قما راندا أ

 وحبها بالطريقة دى والسرعة دى
ً

ة في بصراح: بتلعثم  قالتف.... في ولد شافها بالشكل ده فعال

لت ابن عمى أفس... في الفرح عليه زحمة وهيصة مش طبيعية ن في جنبإخدت بالى أ ...لاول 

....وسابنى ومش ى ...سلم عليهأورايح  وليد الجاسر جه بلالعا لفقا... هو فيه إيه؟  

 ...شوف حد مشهور قلت أ... من باب الفضول  يعنى تقدر تقول ... بس لقيت نفس ي بمش ي ورآه

 همابتتكلم وتهزر مع قتهاو  شفتكو  ...إزاياملشهورين دول شكلهم في الحقيقة بيكون  وأعرف

...اتكسفت ومشيت ينك شفتنإ خدت بالىأبس ملا  ...ومحمد بيعرفك عليهم  

..؟يتان يو شفتينأمخدتيش بالك منى  ...؟بس: بلهفة وليد  فقال  

. ..بس ملا بحس انك بصتلى بابعد وش ى على طول  ...ةيعنى ملحتك كام مر  : راندا بخجل فقالت

من  وممكن تكون ما أخدتش بالك او ملحتني طبًعا قلت لنفس ى أنه بتهيئلى إنك شفتنيبس 

 أو أى سبب تانى أو على لاقل كانت عنيك. ..لاساس
ً

مش بتبص ... على حد واقف ورايا مثال

 عليا كل مرة
ً

كنت بكلم و  ...عشان صوت الدي جي عالي ةالقاع ةطلعت بر  ةبس في مر ... فعال

بصراحة  ...ي ناحيتيلمحتك جاف ...ورد ةعند شجر  توقفلغاية ملا  ةفي الجنين مش يماما وبت

 خلصت املكاملة وجيتولم . ...وكنت مكسوفة إنك تشوفنية الثانية حيناالبصيت ارتبكت و 

....عليا وعنيك قريب منى واقفنك إ صدمتاتالقاعة رجع أ  
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جريتى ليه وقتها ... طاملا فاكرة وأخدتي بالك أن عنيا عليكيطيب : فضحك وليد وقال بمكر 

...ي الفون اللي معاكيوكنت منتظرك تخلص  أنا كان نفس ي أكلمك وأتعرف عليكي ..على طول؟  

كنت فاكرة نا أ ...اكسفت جًد تا ةبصراح: وقالت  راندا من جزائته وصراحته فاحمرت خدودها

يعنى أكيد مش هفكر أنك سايب الفرح والناس ... خالص ماش ىمعدي من هنا عشان أنك 

ده شفتك جاى ناحيتى إفتكرت ملا جات عيني في عينك قبل كوأول ما  ...جاي وراياصاحبك و و 

... يا غير ملا خلصت املكاملةبس محستش خالص إنك واقف ورا.... فاتكسفت تشوفني تاني

...عشاني واستحالة يعني هقف أكلمك حتي لو عارفة أنك واقف  

...؟يش تدوري عليا أو تسألي أى حد عنيطيب بعد الفرح مفكرت:  بفضول  فسأل وليد  

...أتكسف معرفش ال ... يه؟هسأل أقول إ... أسأل عنك؟:  بإرتباك فقالت راندا  

...طيب مسمعتيش عنى قبل كده أو بعد كده خالص؟: فقال وليد   

في ليك كان عن مباراة تقريًبا أو حاجة زي كده  مرة لقاءسمعت كده  بعد :بتردد  فردت راندا

...حتي أخره كمان ة أسمعه وكانوهللا مش قاصد ةبس بالصدف ...فزيون يالتل  

 قوى  ةجميل ينتإ ...ةعارف :ع أو مرة يعرفه بأستمتا فضحك وليد وقال
ً

 ...ا زى ما حكو فعال

...ةوبريئتلقائية و  ةطيبو   

 قدامه وقال بمراوغة 
ً
وكمان عجبتينى ملا ما وافقتيش عليا  :وغمز وليد بعينه كأن روني فعال

...بحب التقل ده ...على طول   

...ال وهللا مش بتقل عليك: بسرعة  روني فقالت  

 يخطبك وكده عايز  عايز ... أصل يعني بابا جاي بيقول في واحد يعنى : لعثم وكملت بخجل وت

عن كابتن وليد املشهور بس يمكن حاجات بسيطة سمعتها ... ةما اعرفش عنه حاج وأنا... يعني

...نسانمش وليد إلا  

. ..يمن نصيب يتمنى فعال انك تكونأو  ...ى قابلتكإننا بحمد ربنا عارفة أ :وليد  بسعادة  فقال

 ...يوعلى قلب يقوى في عين ةغالي أنتي يوصدقين... ملك بما يرض ى هللااعأ ...ن شاء هللاإوعدك او 

كتر أ يوتعرفين ...على كتب الكتاب عشان نعرف نتكلم مع بعض براحتنا ينك توافقإتمنى أبس 

...ي في يوم من لايامتندمسمح إنك مش ه يوصدقين  
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...حتى على لاقل تعرفني ول لا  ةيعنى مثال خطوب ...بس كده بنتسرع: بحيرة ( راندا) فردت  

... شوفك واسمع صوتك أيوم الفرح هتجنن عشان أنا من ... روني أسمعيني كويس : وليد فقال

ألنك جميلة قوى ورقيقة ونفس ي أحافظ عليكي ... تغضب ربنا  ةومش عايز يخرج منى حاج

...احتك معاياتبقى بر كمان وعايزك ... وتفضلي دايًما زي ما أنتي  

ل أطيب هس: وليد وهو بيحاول يقنعها وملا حس إنها سكتت ومحتارة فقال ... فسكتت روني

 ...حد تانى في حياتك؟ يو فأ... ؟يالة حاو مش مرتأ ...؟حياتك معايا خايف من أنتي ...الؤ س

 ينوصدقي... لو سمحتي صارحيني. ..نبدأ حياتنا سوا صحعايز  ...ةرجوكى ردى عليا بصراحأ

...كون زوج؟أهكون ليك صديق قبل ما   

في حاجات بفكر فيها  ...من غير ما تزعل بصراحة بس ...منك ةال مش خايف:  روني بصدقفردت 

...ة من فكرة كتب الكتاب على طول مترددو  خايفةمخلياني ...   

...؟زى إيهحجات : وليد بصبر  فقال  

بتحب ... أسلوبك في التعامل ،ميولك ،حياتك  ...؟ةمعرفش عنك حاجيعنى : ( راندا) فقالت

..تفكيرك ...عايش إزايو  ،ومش بتحب إيه ،إيه  

لو وافقتى  أوعدكبس  ...قفلأمضطر و ... دلوقت أالتدريب هيبد روني معلش:  فقاطعها وقال

 ةكل حاجبقيتي  أنتيكل دنيتك زى ما  يوهبق . ..كلها في الدنيا زوجةسعد أذن هللا هتكوني إب

 كفاية ...كتر من كدهأنى بجد مش قادر اصبر أل ...وهستنى ردك بالليل لو امكن ...يفي حياتة حلو 

...طمنأوعايز  ...سنتين منتظر اللحظة دى  

انك ليا  ...بس ةواحدة بس عايزك تفهمى حاج ...ر يال هسيبك دلوقت عشان املدرب بيشاو 

لي تكملي باقي حياتك وأتمنى تقبلى أكون الشخص ال...منى يتحققأتمن اول ما شفتك و  ...حلم

...وخلى بالك من نفسك ...ستودعك هللاأ ...معاه  

...ةفي حفظ هللا مع السالم:  رونيفردت   

...ةمع السالم:  ختم وليدف  

...وقفلوا  

...ك؟ها إيه راي:  فسأل ...فون لبابهايالتل وراحت ادت  

...ن شاء هللاإوارد بالليل  ةستخار إ يهصل:  وقالتروني فابتسمت   

...وربنا يوفقك يا رب ...يماش :  والدها وهو بيأيد رأيها فقال  
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 ...ولو شر يبعده عنها ...هايوفقها مع مع وليدتصلى وتدعى ربنا لو ليها خير  ومشيت راحت

...ما نامت مكانها ةوفضلت كده لغاي  

 

...ريرعلى الس ينامي يا بنتي قوم ... ة؟على املصلي ةنتى نايمإ:  صحيهايد بابها بيإوصحيت على   

يعرف ردك  أتصلوليد  ...؟ما فكرتيش ينمت ينتإ:  لهاأس وصل للسرير وقبل ما تروني  وقفتف

..نرد عليه ملا ما اتصلناش  

...؟شايف إيه يا بابا أنت... مش عارفة:  رونيفردت   

دلوقت ملا دا حتى  ...وشاريكراجل محترم  ...حسن منه ليكأتمناش أما : والدها بقة  قالف

فيها  واكتبوا ةبيض ةعلى ورق يقال همض ف... ومحرجين نقوله ي رفضتيكونيف تاخكان أتصل 

...ونكتب الكتاب فيه واثقتعشان  ...يعجبكملي الضمان ال  

 ...؟كويس كده من غير ما يعرفنا قول ي إزاي:  بإستغرابروني فقالت 

ومتابعها . ..ق فيكمنا واثأ فقال.. .كده ينتى رديتإنا قلت له زى ما أهو :  فابتسم الوالد وقال

زى ...بتتقوا ربنا وواثق انكم هتتقوا ربنا فيا  إنكمواعرف  ...عرف عنها حاجات كتيرأعن بعد و 

 ...نا هتقيه في بنتكمأما 

وشوف حضرتك إيه الصح . ..ةنى مرتاحإ ةوحاس ةنا صليت الاستخار أ:  ففرحت بداخلها وقالت

 ...في رأيكمان واثقه نا كأو . ..واعمله

 

 يوانتشر الخبر ف ...كتب الكتاب يوم الخميس حددواو ... ةوبلغه املوافق والدها بوليد فاتصل

 ...الخميس ةالكل في التجهيزات لحفل وبدأ ...ةالعائل

قص ى ما أن يبدى أوحاول الكل ..حبها الجميع أالتي . ..ةالجديد ةالعائل ةحتفال بعروسولا 

 ...أمامهوالظهور بمظهر الئق ... سعادهال  معنده

 

ه امع كانو  ...بفرح كبير وسعادة وهواستقبلة الظهير  بعدوليد  وصلو  ...تى يوم الخميسأحتى 

.. .صروا على الحضور معه في هذا اليومأ ليصدقائه الأبعض  بصحبتهوكان  ...ةالشبك

 الصعيد  ة إليهر امن الق معاهوالسفر 
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 ...في هذا اليوم اًد ييشعروه انه ليس وححتى 

 

ن ألم يستطيعوا و ... ل حتفال في املنز وتم الا  ...لى العصر وكتبوا الكتاب في املنزل ذون عأوحضر امل

بحيث  ...وكان الحفل منفصل ...  في أحد الفنادق أو النوادي لضيق الوقت ةيحجزوا قاع

جلس وليد مع أصدقائه  ...ءالغداوليمة وملا جهزت . ..الجهة لاخرى في  نساءوال جهةالرجال في 

ء معها الغداالدها أن يطلب منه وخجل و ... ب أن يكون غدائه خاص مع رونيخجل أن يطلو 

 ...بعد ما جلس بوسط أصدقائه

 .ة؟إيه يا عريس مش عايز تبارك للعروس: قال والدها  ءالغداوبعد 

 ...تكلمأبس عشان شايف ما شاء هللا البيت مليان وكده فمش قادر ... ا طبعً  ه: آقال وليد ف

بس زى ما . ..ألنك مش فاض ي على الديق ةنا قلت هعمل حاجأوهللا :  وقال والدهافضحك 

 ...لنا وناسناأهشاء هللا كل دول  نت شايف ماأ

كل واحد الدنيا  يلأهنا أمعلش . ..شاء هللا ربنا يخليكم لبعض ما: بتوتر  فابتسم وليد وقال

عزم ناس أومحبتش  ...عشان املشوار بعيد ةوخاص ...ةجه معايا قليل شويلي فالعدد ال هاوخد

 ...ةبسيط ةكتير عشان قلنا هنعمل حاج

 

 ...هبس كل اللي شايف ...ةبسيط ةا حاجهنإنا قلت أوهللا :  مدرك ما دار بداخل وليد لابفرد 

الزم و  ...كتب كتابها يبقى على الضيققالوا مش بنت عمنا  ...عملوهلي هما ال ةشباب العيل

تسلم املهم تعالى عشان .. .يشفوك ومصدقو يحبوك كمان نهم بإ ةنفرحها هيا وعريسها وخاص

 ...وتباركلها عليها

التي حدى البنات إبنداء والدها وقام ... بالطابق لاعلي حدى الغرفوالدها إ معوليد ودخل 

 ...يارا تعالى سلمى على العريس:  وقالكانت تقف باملمر 

ن شاء هللا إ عرفت تختار ربنا يباركلكم وهللا ..كابتنوسهال مبروك يا  أهال  :وقالت يارا فابتسمت 

... 

 ...اشكرً  ...يهللا يبارك فيك:  بدوره وقال وليد فابتسم

 ...كلمى بابا ( راندا) ل يقول (يارا)يال يا :  عمها فقال لها
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 ...ذنكمإحاضر يا عمى عن  :وقالت يارا فردت 

 

املرح  وبأسلوبها ةقالت بتلقائي... الغرف بمفرده م إحديأما أول ما ملحت راندا والدها واقف

معايا البنات هخلص  أصل... معلش معلش ...؟صح ؟كيد وحشتك؟ أ(راندا) بوأنعم يا :  دائما

من  إيهعملت  ياقعد معاك عشان تحكيل وأجي هماقصدى هخلص مع... يوووه ه ه ...عليهم

 ...ةالنهارد ي غير 

فلم تتعرف عليه  ...هجهو  تض ئ ةتساموليد والابظهر من خلفه ... أول ما وقفت أمام والدهاو 

 أسرعت . ..لثانيتين 
ً
وعندما أسعفتها ذاكرتها بأنه هو وليد الذي خطبها واصبح زوجها حاليا

 .... بالفرار من أمامهما

 ...الضحكبنفجروا ثم إ بإستغراب همبعضلب ووليد لا  نظر ف

نها هتشوفك إتعرف  هيا مكنتش ...يمعلش يا ابن :وقال  وليد من (راندا)والدها عتذر إ

 ...جيبهاأهروح  يثوان ...دلوقت

بس كان معايا . ..وتاخد عليا يتعرفن ةبكر  ...ال يا عمى خالص سيبها براحتها: بإحراج فرد وليد 

 يهأ ةوالشبك ...يا ريت تبعت معايا حد عشان يوصلها ليها.... شوية حجات في العربية وهدايا

 ...وقتها تكلم معهاأ يوابق يتان يما الظروف تسمح هاجول أشاء هللا  إنو . ..إدهالها أتفضل

نت عارف البنات أ ...كهند هالبس  استني يال يا ابني ما يصحش : بإصرار  والدهافرد 

 ....وكسوفها

 ةبس طاملا مكسوف.. .واباركلها عليها أسلم ينا كان نفس أ ...وهللا يخالص ياعم:  بدورهوليد  فرد

دوب  مش ى عشان ياأمضطر  بس. ..شاء هللا تتعوض نإو  ...تركأحرجها أكده خالص مش عايز 

 ...الصبح تدريب يوصل عشان عندأالحق 

 

 خالد وكان بصحبته  ...وودعهم والد روني وأهلها... وأهله لسياراتهمصحابه أ أصطحب وليد

 ....بيسوق ومحمد نام صديقه

 ن أول مرة شافها فيها فيمبتسًما بسعادة غامرة وبدأ يفتكر لاحداث معينيه فغمض ما هو أ

 ....هنن يكون مكاأوهزارها وتمنى والدها كالمها مع  افتكر و .... فرح بنت عمتها
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قريب من البيت ورجعت  ةمن الفرح وكان مكان القاع ةجار خشافها ا مل... من سنتين  افتكرو 

 ...ومش ي وراها بدون ما تحس... لوحدها لبيت عمتها

لوحدها والبيت ؟ و دلوقتهنا جابها لي هيا إيه ال : ل نفسهأه وسو تملكشك والخوف وال

فاطمأن ... وهو بيراقبها من غير ما تحس.... ورجعت للفرح... كان معاها علبة ةوبعد فتر ي؟ فاض 

 ...قلبه

وحب التفاف عائلتها حوليها وكأنها قمر وحوليها ... ورجعوا للفرح ورجع يراقبها من تاني

أول ....واستغرب من نفسه وأول مرة يحصل فيه كده... عنهحس أنها منه مش غريبة  ...النجوم

فسها تحاول تظهر نحتي كل ده من غير ما تكلمه أو والغريب إن ... مرة ينجذب لبنت بالشكل ده

وبقي ماش ي وراها وبيراقبها ... بالعكس هو اللي بقي مشغول بيها وعايز يقرب منها بأي شكل... ليه

 ...عةوهو ما شافهاش إال من حوالي سا

 ...ابتسم لرد فعلها ملا شافته النهاردةو 

نه ما أل  ...نها هربتأبس حمد ربه  ...ويسمعها تتكلم بتلقائية حساس لذيذ انه يشوفهاإكان 

ويعوض حرمان السنتين اللي فاتوا ووقتها يمكن تخاف و كان هيحضنها أكنش هيقدر يبعد عنها 

 ...منه

زادت بس ملا شفتك النار  ....هرتاح يعليك يا اكتب كتابكنت فاكر مل : نفسه بيتنهد ويقول  يولق

 ...جوايا واشتقتلك أكتر

 : وردد بسعادة

 .. ي بوح مشاعر أوان بان ن لا أما أ( راندا)

 .. ي قول من بحر الغرام ما حوته دفاتر أو 

 ..فالعمر يجرى بيننا

 .. ي والبعد يقتل ناظر 

 ..أوالقلب يقتله الضن

 .. ي والليل فيك مسامر 

 ..املعذب في هواك ناأو 

 ..ي تشعر  يفهل بقلب
 (محمد عبد العاطي.... بقلم)
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 الحلقة الثانية

 

 ةمش بيشوفها الا دقيقة كل مر بس ... واثنين ةمر  يوجه وليد عشان يشوف رون.. ياموعدت لا 

...يسلم عليها وهو ماش ى وأ ...بالكثير و اتنينأ  

...وهيا حتى مش بتبص في وشه  

.. أو أخبارك إيه؟ ؟أزيك:  لهاأملا يس سهاأبس بتهز ر   

وهيا  ...يقعدوا معاه جايين يتعرفوا عليه و  نكل قرايبها موجودي يكون وتمش ى وتسيبه عشان ب

...ة تفضل في وسطهم مكسوف يتبقى   

  ...وضتهاأوترجع  ةفبتسلم بسرع

 

هو  بما أنهت عندهم ابي وليد نإها والد صر أو . ..اللي وليد يزور فيها بيت روني ثةالثال ةاملر ي دو 

...خر اليومأوصل في    

اللي كانوا في انتظاره زى كل مرة هلها أسلم على  ةوكالعاد ...مش معقول يرجع في نفس اليومو 

ملا باباها بلغها إن وليد هيبات  اتكسفت راندا تطلع تسلم عليهاملرادي و ... من قبل ما يوصل

...عندهم الليلة دي   

 

ومامتها  ...عشان وليد ي ويرجع بدر  أنه ناوي يستأذنا راح الشغل وقال يوم الصبح باباه يوتان

وقالت هترجع قبل ما وليد ... تطمن على جدتها املريضة كعادتها كل يوم الصبحراحت 

ورجعت على أوضتها وقفلت على نفسها زى ما  ....ورونى فطرت أخواتها وراحوا املدرسة...يصحى

...كانت عاملة من إمبارح  

يعنى ...حقيقى ةخير لا  ةحصل في الفتر لى فكر يا ترى هو الت ةقعدو   

دلوقت وليد ما طيب ... وجوزها موجود في لاوضة اللى جمبها.... ة متجوز هى دلوقت خالص  

...عنه بعد ما بيسافر اهحوليلي بيحكيه اللي غير ال ...ةعرفش عنه حاجت  

شوية  ده هاكسوفن شيل متول احتو  ...كتر من كدهأكون قريبه منه تفروض يب وهي مش املط

...وتتعرف عليه وعلى تفكيره وشخصيته  

وبكده مش ...خواتأ أنهمك واتعامليصحاب و أ وابقيطلب منه تممكن و  ... .منه ةمكسوفهتكون  



 17 

 مابدل ما ههم لقدام في حيات ةبعض وتكون خطو  وافهميو  ...براحتها تكلم معاهتقعد توممكن 

...محلك سر كده   

اللي بياخده كل مرة من القاهرة لغاية عندها وفي لاخر يا دوب بيسلم عليها ار املشو وكفايا  

...وبس   

فقالت يبقي لسه وليد  ...مقفول  ة أخوهاوضألقيت باب و  ...وضتهاأوتشجعت وخرجت من 

...صحى وال ال؟ بس هو ... جوة  

يا قي هتبه نهاألمحدش يزعقلها فجريت وفتحته عشان . ..مقفول  ةباب الشق إنوافتكرت 

...ووليد لوحدها بالبيت  

...سرها ودعت ربنا يوفقها للخير ين فآقر  ةت شويأوقر   

...متصحهوش عشان لو نايم ةبالراح علي الباب وراحت خبطت  

 

...ادخل:  وقالوليد فرد   

...و باباأا يخو ني أممكن يكون فاكر :  وقالترونيفاتكسفت   

 طيب اعمل إيه؟

..ادخل :لقيته بيقول تانى   

...نا رانداأ : علي شفتها وهمست عضتف  

خبطت نها قدامه و إهو مستغرب ومش مصدق ليد و وبصلها و  ...اتفتح الباب يثوان 3وخالل 

...إيه؟ ةعامل( روني)ازيك يا :  قالابتسم و و  عليه من نفسها  

...حصلت؟ ةهو في حاج:  وقال موبعدين شك في املوضوع وبص حواليه  

...لو ينفع؟ ةتكلم معاك شويأكنت عايزه بس . ..حمد هلل ة الكويسأنا :  روني بخجلفردت   

...يتفضلاطبعا : بترحيب  الباب على الاخر وقالوليد ففتح   

... وقعدت علي السرير وبتلوم نفسها ...يدق بصوت عاليعنيها علي لارض وقلبها بو روني  دخلتف

وفضلت ... ا متسرعة كدههي دايًم ... ي الشقةإزائ جاتلها الجراءة وجات تكلمه وهما لوحدهم ف

...اجواهلي وتفهمه ال إزاي أتبدومش عارفة . ..عنيها علي لارض  
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وبيراقب خجلها ... وهو واقف بيبص عليها ومبتسم وفرحان...وعدت اللحظات وهيا ساكته 

نفسه كان و  ...ةودى وقفته املفضل ...وكان واقف ومدخل ايديه في جيوب البنطلون ... وارتباكها

...يحسن تدايق أتهور بس قال بالش ...يحضنه ويقولها وحشتين يف اا خدهوييشدها   

 

بتسم وهو بيبصلهامفلقيته  ...ما هيا تشجعت ورفعت عنيها وبصتلهأ  

...ازيك؟ :بمرح فابتسمت البتسامته وقالت   

ممكن طيب : وده خالها تزيد ابتسامتها وقالت  ...ةسه زى ما كانت بتعمل كل مر أر وليد فهز 

...ة؟اجقول حأ  

طيب هو :  قالتشال جزء من الرهبة عندها و و  ...فده خالها تضحك يسه تانأر وليد فهز 

...؟صحاب وكدهأممكن نكون   

موضوع كتب الكتاب جه  ةبصراح أصل : روني لتفكم... بإستغراب ضيق بين حواجبهف

...يتعامل مع واحد املفروض يعنى يبقأ ةمش عارفيمكن أخدت بالك و ... فجأة   

... تقول جوزى ةفي الارض وهى مكسوف وبصت   

أخواتننا إفبقترح يعنى نتعامل على ... ه عليايعنى كاتب كتاب:  فقالت  

...هخد على بعض وكداما ن لغاية أصحاب أو   

كبر وهيبقى مش أفي التعامل  ةننا كاتبين الكتاب ده هيدينا حريإوطبعا بما : وقالت  وكملت

...صحابأننا نبقى إحرام    

مرح وهيا بتبصله  بأسلوب فأضافت ...تخلص من كسوفهاوحبت   

 ةصاحب يهتالقين... جربني وبعدين  :وحاسة إنها خالص قطعت شوط كبير وبقيت جريئة معاه  

 يعنى ...سرار كويسبعرف اكتم لا وعلي فكرة ... .واحد صاحبكزي أي  يوممكن تعتبرن...ةلذيذ

تخيل بس معايا .. وكمان تخيل بس ... وال هسيحلك قدام الناس... مش هفتن عليك

...رسم يا ابنينا هرسمك أ دا ...نا جنبكأو  تدخل النادي ملا... متتكسفش   

وعيش يا . ...الزم يغيروا كده يبنت زى العسل زيطبًعا ما معاك  ...يغيروا منكهصحابك أوكل 

...؟بقي إيه رايك ...ومش هغلس عليك ...وهوافق على شروطك كمان ...عم الحلم  

حتى مش محتاج تفكر وال  ...ن العرض مغرى إنا بقول أ: وبصت لوليد وشافته ساكت فقالت 

...إيه؟  
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أينعم هي حاسة أنها ... معاهمستقبلها  ينها بتبنإ ةوحاس ...ةبمنتهى السعاد ةمبتسم وكانت

...أخدت عليه بسرعة وبقت بتهزر معاه بس برضوا هو جوزها فأكيد عادي يعني  

 

 ...وبتحاول تقرب منه ...وبتكلمه وقاعدة قدامه... جات ليه من نفسهانها إد ما هو كان سعيأ

من  ...بيها ويتعامل معاها يقربوا لبعض ةن ممكن يكون في طريقإس أيي ابتداكان  بعد ما

...الخجل الزايد بتاعها  

وراح للدوالب عشان ياخد هدومه ويحطها في  ...داها ضهرواإو  ...علقشمسكت و  لكنه

...وعايز يبقى جاهز ...هيسافر بعد الضهر ألنه ...ةالشنط  

ي مش عايز يرد عليا إيه قلت الذوق د) وقالت  تكسفت انه مردش وفضلت تانب نفسهاا يفه

(...حتي لو بكلمة مجاملة  

مش يمكن يكون من النوع التقيل زي ما قالوا مش )لنفسها  ووقفت وكانت هتخرج بس قالت 

فيه يفضل  لي إحنامش هينفع الوضع ال وأحاول  صبر أو  اهدم أيبقي الز ... بيحب يتكلم كتير

...كده  

نا مش بكلمك مبتردش أ هو :  وهيا بتقول  كتفهوحبت تهزر معاه وجات تضربه على منه  قربتف

...ه؟لي  

ةانيثورفع أيده ال ....وصلهيقبل ما  كف أيدهالف ومسك  لمسهوقبل ما ت  

 بمج نم ةوبرجله جاب الكور . ...ةداير  عاملينكفوفهم أتشبكوا وكأنهم اني و ثال كفهاومسك 

...الدوالب وشاطها ليها   

 ...تاني هيل فهيا رجعتها ...تانى ها ليهافشاط... ليه بتلقائية هيا ما فهمتش قصده إيه بس ردتها

... فترة واستمروا كده  

لسه وأخذت بالها من كفوفها اللي ... إنها أول مرة تلعب كورة في حياتهاراندا واكتشفت 

 وأنها...واتفاجأت بإحساسها الجديد  ...من ده وحست أنها مش مرتبكة أو مدايقة... ماسكها

حست إن مفيش فرق بينهم وانه مش مجرد ... جزء منها ومن كيانها حاسة إن وليد ده بقي

...وقلبها ابتدى يدق ملا حست بضغطة صوابعه على كفها...شخص غريب ماسك أيدها  
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 وهيا نفسها حست انها  ...هو وبس... هبتاعة ...ملكه نهاإنه بيثبتلها أكو 
ً

تخص  أو ... ملكهفعال

واستغربت أنها مش مدايقة من  ...كمان زمانومن  بشكل ما الشخص اللي واقف قدامها ده

...الشعور ده وهيا اللي كانت بترفض الكالم ده لو تسمعه من أى شخص  

عليها من شوية  ن عدم ردهأوفهمت ... ليهبإحساسها أنها بتنتمي ا بالعكس كانت فرحانه جًد 

كانت بتهزر رأسها وهي ... ألنه في املرتين اللي جه عشان يشوفها قبل كده... كنوع من العقاب

...مكسوفة جًدا ملا بيسألها عن أخبارها وبتسيبه مع قرايبها وتمش ي  

 

دوب هيا  يا ...هطول منها كدأنه أتاخد بالها  ةول مر فاكتشفت أنها أ... رفعت عنيها لفوق و 

 مال و أبالرغم من انك  ةليها ومريح ةلوفأنها مأودققت في مالمحه وحست  ...توصل لكتفه

 اكدو أ أهلهالكن من خالل تعامله مع والدها و  ...نفسه قوى  تشوفه تحس انه مغرور وواثق من 

نه متواضعإ  

...واثق من نفسهو ا جًد   

وفاقت من  ...من لاساس ش في حاجز بينهممكن نهأوك ..بينهم تالش ىلي ن الحاجز الإوحست 

ملا حست باديها بتتكتف ورا ضهرها فرفعت حاجبها وهيا متفاجأة وبصتله  سرحانها

...بإستغراب  

 

علي الكورة لقاها عينه من  رفع ...بتدت تفقد تركيزها معاه في اللعباما هو ملا حس انها أ

يديها ورا ظهرها وضغط علي الكورة اللي لف أابتسم و ف... بتتامل مالمحه وسرحانه في أفكارها

...بينهم الكورة وقرب خطوة منها فاستقرت في ثانية تحت رجله ورفعها لفوق    

...ة؟إيه معجب:  وغمزلها وقال ابتسم بمكر و   

 ...واتكسفت انه خد باله من سرحانها فيه...عنيهعنيها عن بعدت و  ...بخجل روني ابتسمتف

...إزايفة معاه مش عار  وهيا نسيت نفسها   

...؟يا روني معايا ي تسافر :  ملا قالبتاعها لكن قطع صمت الخجل   

...؟إزاي :ندهاش بإقالت و  أةومفاج ةفبصتله بسرع  

...؟أنتي مرآتي ..عادى: وليد بثقة  قالف  

ورمشت بسرعة  وارتبكت.. .دماغهافوق  أتكبحسيت كان جردل ميه  مرآتيول ما قالها أهيا 

...ال هوإ ةوضوبصيت في كل حته في لا  أكتر  واتكسفت ...عدة مرات  
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...روني؟:  ليد وهمسفابتسم و   

...نعم:  تلعثمب فردت روني   

..بصيلي: برجاء وليد فقال   

مشتاق حست انه ...  ...بتبصلها كدهشوف عيون ت ةول مر كانت أعنيه  يف أول ما عينها جات و 

شافت في عنيه  ...توافقبعنيه عشان ها رجاتبي كأنهحست ... وقدامه معاهواقفة أنها مع  اله

  ...نطق بالرفضتوحست بعذابه قبل ما   ...إحتياجه ليها وخوفه من رفضها

وجاوبت  ...قوى كده؟ يهو معقول بيحبن ...هالت نفسأبس س ...رفضهامتوقع فاهم أو كيد أهو 

في أول فرصة و ...ييقرب لو أ يمن غير ما يكلمن كل ده إستناطاملا  ...كيد لتأبا هاعلى نفس

...معاه باالرتياح ةحاس إني كفايةو  ...إتقدملي رسمي أكيد أنا غالية عليه  

 

...روني: ورجع نداها برجاء هامس ... ووليد مقدرش يصبر ملا طولت في سرحانها  

...شمعنا؟إ( روني: )بمرح  لتاوقليها  محدش قاله غيره اللي مصر عليه والليفابتسمت لالسم   

؟ةإيه املشكل ...بدلعها ...يحبيبت يتآمر  : قالليد و فابتسم و   

وكمان قربى منه وما ... ده مصر يكسفنى على طول كده ألواد ةمش عارف: في سرها راندا قالت ف

...وماسكهم أديا وراياوهو لسه ومكتف  ...ةيفصلش بينا غير الكور    

...؟ةها موافق : وحس إنها بتبشره بموافقتها ...بسعادة ملا ابتسمت بسعادة من كالمه فقال  

...بابا وماما وطيب  : لتافابتسمت وق  

 أيبر ة ملكيش دعو  ...ة وال ال؟موافق أنتي...ؤالي كان س: ة جدي ةقال بنبر ليد و  هاوقطع كالم

وتكوني جمبي في كل  ...معايا؟ ي تسافر  ةيك إيه؟ شعورك إيه؟ موافقأر ... تصرف نا هاأ ...حد

  ...برضاكي؟و لحظة 

  

وكأنه بيحرر أسر أيديها أيديها بسعادة  وليد فكف ...ةباملوافق هاسأوهزت ر  رانداابتسمت ف

ك مقدا: وهتف بانتصار .. ووقعت الكورة اللي ما بينهم علي  لارض..... عشان تقع في أسره كلها

من كل مجهزها  تناشق ...ةوما تجيبيش حاج.. .وجهزتى نفسك يلبستي تكون ...خمس دقايق

ن شاء هللا إحاجات و  ةشوي بتلكج ...كل حاجةبس لبيكى وال ةالخاص الحاجاتحتي ... حاجة

...كل اللي محتاجاه تشترى و وننزل  خدكها  
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وحست قد إيه هو إنسان محترم ... اللي ربنا كرمها بيه نسان الجميل بفرح لل  راندا فابتسمت

..؟طيب إحنا هنسافر بقطر وال أتوبيس: وقالت ... وحنين وفرحت بسعادته بموافقتها  

...وامش ي بدل ما هسيبكويال . ..ال بعربيتى: بتحذير مصطنع  قالليد و فضحك و   

تقدر  أنتهو : بترفع مصطنع  لتاوحطيت رجل على رجل وق ...على السريرراندا فقعدت 

...؟خالص يبقى براحتنا مستعجل ليه ةوطاملا بالعربي ..تعملها  

...ةجاهز  يقدام تكونيق و يتالت دقا( روني: ) حاجب وقال وليد فرفع   

نت شكلك خلصت أ ...مستعجل كده  طاملا:  لتاقوتحدي و  ندعرفعت راندا وشها وبصتله بف

...غيرأيال بقى روح جهز شنطتى وبعدها هاجى  ...شنطتكترتيب   

...نا اكرهأ غيرلك كمان هو أ باملرةو  ...ماش ي:  بتسليه ورفع حواجبه وقال وليد هافبصل  

  اهولقيته جاى علي
ُ

..وجريت لبره ةفوقفت بسرع. ..فعال   

تاخد على كالم العيال الزيىأوعا  ...؟نت ما بتصدقأال شكرا :  لتاقو    

...وفي جنانك ...يوبموت فيك ...ةوهللا مجنون:  لافسمعته بيضحك وق  

،،،،،،،،، 

 

دا ...اللي لاخر ناأو : لتاوق هاضحك على نفستفكر و ت قفت روني قدام املرايةو   ةعايز كنت  

ه جبتاه ...لقدام ةتكلم معاه وأخذ خطو أادخل    ....طلعت واسعه قوى خطوتي  

...دخلا :لت اوق هاخبط فعدلت نفسبيولقيت الباب    

فاتفاجئت بدخوله  البنات قرايبها و حد منأا تههيدخل ماملي ال ةنت فاكر اك هي ...فلقيته وليد

...قفل الباب وراهوهو دخل و ... أتسمرت مكانها و   

 

وقال وهو واضح ... في النص  هىو اللي ورآها  ةوحط ايديه على التسريح هاموجه وقف قدا

...؟لسه ماخلصتيش لبس حبيبيإيه : ة عليه الفرح   

..ةلسه الطرح : ةبصعوب هامن قربه كده وبلعت ريق رتبكةم وهي راندا لتافق  

 إنيهما وافقوا :  لتاوكملت وق
ً

...؟سافر معاكأ فعال  

...؟دلوقت ينتى لسه فاكره تسالإ: وهو بيغمزلها  لوقابمشاغبة  وليد فابتسم   

لي الإيه  ةوهللا مش عارف : بصوت عالى هاكلم نفستب هاناوكة سرحانهي و راندا بتلقائية ت فرد
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...أصالومش بفكر  ...يمن نفس  ةتاخدمنى إ ةنا حاسأ ...بيحصلى حاسة أنى مسيرة مش  

  ...ةمتنوملي زى ال ...ةمخير 

 

 يتقعد ةول مر أمن  هد كل:   ا وقالهانفجر في الضحك عليو  نفسه مقدرش يمسك وليدو 

....يدا انتى و قعتى بق .؟معايا  

...هاوغمزل  

 ...عمل إيهت ةومش عارف...ا تلجت هوادي ....ةيدق بسرعقي بب هاوحست قلب ....راندا  فارتبكت

...ا في عينههعني ترفع ةحتى مش قادر   

...حراج كدهدايما جايبلى إلا  ...ةيبطل كالم شويمل و يفر هو لسانى ده لو ... لنفسهالت اوق  

هاوحطها على شعر  ةولقيته مسك الطرح  

؟إزايالفها  ...؟إزايبتلبسيها  : وقال ...  

...يهلبسها لوحد ...ا شكرً :  لتاوقومسكتها  راندا فارتبكت  

...هلبسهالك ...ماتتكسفيش:  قالليد و فابتسم و   

 

...هلبسها لوحدى ...اكرً ال ش:  لتاكتر وقأ هاكسف هكالمو   

وفضل ... وهو وقف ودخل ايديه في جيوب البنطلون ... لبسهاتعشان  هاولفيت واديته ظهر 

...إزايطرحتها بتتلبس  ا بقت بتترعش ونسيت هياهاديو  ...يراقبها في املراية   

ممكن تخرج عشان  ؟ليه واقف كده: وهي شيفاه مركز معاها  من إرتباكها بغيظ راندا لتافق

...كمل لبسأ  

 يما تلبس  : بالمباالة ماكرة هو عارف إنها مرتبكة من وجوده معاها وقالليد بنشوة و ضحك و ف

...محدش له عندي حاجة... منها يعين يوبمل يوحشان مرآتيوبعدين  ...حد ماسكك  

 واتفقنا ...يعزم قرايبك على الغذايبقي طاملا هيبقى مفيش فرح  قالغير كده باباكى و : وأكمل

 ..لاكلواتصلت باملطعم يبعتوا .... والوقت برضواتريه جاهز عشان مامتك ماتتعبش نش

مع انى ...بنفسهيجيب الساقع هو اللي صر أوابن عمك  ...تورتالجاتوه و النزل يشتري  يواخوك

...عليا بس هما حلفواة وهللا ما كنتش عايز حد يدفع حاج   

هلنا وفي أودول  ةيد كان هيتكفل بكل حاجكأبابا  ..س؟ن معاك فلو انت كاو : روني  فقالت

...واحنا متعودين علي كده... بيتنا  
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 إحناوخدى بالك برضوا يعنى  ...نا العريس واملسئول عن املصاريف دىأو :  قالليد و فابتسم و 

...ناهمفجأ   

...ي زي ما تحبيطلبايعنى  ...نا معايا الفيزاأوما تخافيش   

...في البلدإتعمل ى فرح أكبر من أ ةهعملك حفلرة في أول زيان شاء هللا ملا نرجع إو   

يعنى ... قرايبكم  يوصلواما  ةيالغ ةقعد معاكى شويأ جاي ناأوبعدين سيبك من كل ده 

...سنين اللي فاتتكفايا عذاب ة شبع منك شويي أخلين ...وبس هنفضل نتكلم على الناس   

  ...تزعل مممممعلش من غير ما:  لتاوق هافبصتله برجاء وهو بيقربل

 ةوحطها في العربي يخد شنطتحتي ف شو  ...عصابىأاتلم على  ةنى بجد مش قادر اخرج ل 

...ة الشنطةنك خرجت بحجإواعمل ك    

 

ما تتكسفيش منى :  وقال ها بكل حنانباس دماغضم وشها بكفوفه و و  هاقرب منليد و فابتسم و 

انك  خليكي متأكدةو  ...بتتمنيهي لكل ال يكون ليكأو  ين شاء هللا ربنا يقدرنإو  ...يأو تخاف

ماش ى يا  ...وكل اللي مطلوب منك تشاوري وأنا هقول حاضر... شارتكإوأنا رهن  ...يميرتأ

...ي قمر   

  

...رجوخ ةخد الشنطأرد توقبل ما   

من صوته ونبرته ها تحسلي طيبته الت بكالمه و وفرح ...على الكرس ىهي وبعد ما مش ى قعدت 

 كان و  ...هااللي جواالتوتر من جزء كبير ل اشف...وعنيه 
ً

حست إن قرارها أنها تسافر معاه فعال

بعد كانت مكسوفة تقابل حد ففضلت في أوضتها و و ... الحال همودعيت ربنا يسر ل ....صح

؟ةجعان أنتي( روني: ) وقالوكان وليد .. .ل له بالدخو  الباب وأذنتشويه خبط   

ال ليه؟:  لتافابتسمت وق  

أنا .. .ونسلم عليهم ونتكل على هللا ونمش ى ...خد وجبتينأيك نأإيه ر : ماس بح ا وقالهفمسك ادي

... ناطير على بيتأخدك و أوعايز  ...صبرامش قادر  ...ي؟مش عارف مال   

...يماش  ...نااتكلم معاكى كتير من غير ما حد يكون معأواقعد  ...فيه ركنفرجك على كل أعايز   

...ى ما تحبز : خجل وهي بتبعد عنيها عنه لت بافق  

...ياربنا يخليكى ل:  وقال اأيدهوليد فباس   

..او وخرج (أنكجها)مسك كفها ودخله جوه ذراعه و   
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ومسك  منهم ذنأستا ...وهتعيط اهتملت في عنيأالدموع ملا شاف و  ...عيلتها ا عليو سلمبدأوا يو 

..شيواوم اأيده  

 هاوحسيت ان ...هن الفراق صعب كدإوما كنتش متخيل ... وعمن الدم ةمش شايف هيو 

...قوى على بعدهم ةموجوع  

 

 أيدهب زهاهوليد غير ملا  ةما حستش بحاج... بعد فترة من الدموع والعياط والشهقاتو 

من  و وخرج شوية او ومشي ةالعربيوا ركب همنإلقيت ... فيه لي هماوبصيت للمكان ال ....فبصتله

مع واحد  بقيت حالياو ... بعد عنهمتمره لاول  أهلهاع هي كانت بخيالها مو . ..ة بيت والدهامنطق

...ةالنهاردعالقتها بيه بدأت فعليا   كل  

نى مش إ يعايزك تعرف ...(روني)شوفي يا : وليد بضيق حاول يخبيه وهو بيتكلم بهدوء  فقال

...هلكأخطفك من جاي عشان أ   

كون أ ينإاه بتمنلي وكل ال ...غلى حد ليا في الدنياأ رغبتي في سفرك معايا ألنك كانتبس 

... على حساب رغباتك يا عمر ما هتكون رغبتبس طبعً  ...ةلحظ يوما تغيبيش عن عين ....يمعاك

...ةوما تشيليش هم حاج ...فوًراهرجعك  ...علي قرار سفرك معايا ةدماننلو ف   

اللي  اعمل الفرح يهاجة مستعد يووقت ما تكون ...أنا عارف أنه كان مفاجئ ليكي... وهعتذرلهم

...نةزعال كونيش ما ت ةبس اهم حاج ...وقتها يق بيكييل  

 ...مات الحزن والضيق على وشهفت عال اوش روني فبصتله... وعدل نفسه وبص لقدام وسكت

لو ما تفهمنيش غلط :  لتاقحاولت تهدأ و و  هافمسحت دموع ....جواهلي وحسيت بالصراع ال

أنا صعبان عليا ... سمحت  

...ة علي قراري ووجودي معاكمانبس طبعا مش ند. ..أفارق أهلي  

  ...الجاسر مع وليد ينإ كفايةدا : ت ابتسامة صغيرة وقالت بتسمإو 

...؟نفسك يا كابتن ةمش عارف قيم نتأ  

أنا بحبك  ...عارفة : وقال هاوباس دماغ ها ليهشدو ... ورجع يبصلها بأمتنانبفرح وليد ابتسم ف

...قرار دهعلى ال اأبًد  ين شاء هللا مش هتندمإو  ...أوي    

...ن شاء هللاإ:  لتاوقراندا فابتسمت   

...ةبيهم في السك نتسلىحاجات  ةشوي ونجيب... تعالي بقى نبدأ رحلتنا صح:  بمرح وليد فقال  

...نت مسافر؟أبتحب تجيب إيه و  ..ماش ى :  لتاقبدأت راندا تنتدمج معاه و ف  
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روح ألحق أوعايز  ةمركز في السواق ببقى... ةمش بجيب حاج يوأنا لوحد:  وليد بالمباالة فقال

بس ... ضغط التدريبات الفترة دي؟تكوني فهمتي يمكن  ...قبل التدريب ةرتاح شويأعشان 

 طاملا أنتي معايا الوضع 

...فهتختل يكل دنيت أل دا ...يختلفه  

... عنيهشوفش تا عشان ما هوبصت حوليبخجل وسعادة  راندا فابتسمت  

كتعالى نرحله وهظبط ...ماركت رهناك فيه سوب شوف:  لتاوق   

...ماش ى: وليد بحماس قالف  

 

 ...على فين؟: وليد   قالف ...ل نز هتراندا كانت  ةالعربي وليد وملا وقف

 ...أشتري نزل أه: راندا  لتاقف

ال يا  ...ة؟كيس جواف ةانك متجوز  ةأنتي فاكر : ا وقال فابتسم وليد مد أيده علي الكرس ي ورأه

كله يوصلك لغاية طلباتك و  ولي كلرجل على رجل وتق يوتحط ةمير هنا أ تفضلي أنتي يحبيبت

 ...عندك

رجل  وحطت يالكرس  رجعت ضهرها علىوفعال  ...وحست قد إيه هو راجل بجد راندافابتسمت 

هي لت و اقف ...ولف ناحية شباكها عشان يسمع طلباتهامن العربية وكان هو نزل ... على رجل

ويكونوا من الحجم الكبير مش  ...والفراخ والكباب ةبالجبن يشيبس  ةعايز : ها عد على صوابعتب

 ...الصغير

الشكوالته وتنوع بقى  ةوتفتح تالج... ولو فيه كوكاكوال مافيش مانع وفانتا تفاح وبرتقال

 ةوبسكوت بوريو ولبان سمار  ...ايس كريم شيكوالته وفانلياة وعايز  ...مش هوصيك براحتك

   وكيك... نعناعوشكلس ... يب القلب ويقولك ده سمارةاملربع مش يضحك عليك وتج

 ...وتفاح ةوعصير مانجا وجواف ...ة والفول السودانيوكاراتيه بالجبن... هوهوز و ... شيكوالته

وحمص وفشار ونوع في مقشر لب وسودانى  ..ب السوبر ماركتمجلي الة وتجيب من املحمص

مقرمشات  ةتيه وشويابتجيب زي الشاطر و نبهم جلي املخبز البعدها تروح علي و .... براحتكالب 

 ... نيإيه تا يعنى شوف بقى انت عايز شوف ...اممم...وووباتيه ومعجنات وفطير وبقسمات و 

 

... ضحكتقعدت مقدرتش تمسك نفسها أكتر من كده وهي بتمثل و و  ...يهايدإب وشها راندا خبتو 

 ...يماش  ...أنا كنت بهزر ... ما فيناش من ضرب شوف : وقالت
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 . ..افي جيوبه وباصله أيديهمبتسم وحاطط و وملا هديت لقيته لسه واقف 

 ....ةن معايا طفلإوأنتي بتتكلمى حسيت :  وقال

 ...مش كل الحجات دي كلك أنتيأ بقي نفس يأنا  ةعارف:  وقال أكتر بتاعهاوميل علي الشباك 

هو  ...دا بيعمل زي لافالم ...؟قالت لنفسها إيه ده وهي ...الطلبات ي وسابها ومش ى راح يشتر 

 ...ال مش العبه ...؟إحنا فينا من كده

 طاوعها ستغرابا بسعادة وإتهاوفضلت تراقبه وهو فعال بيشتري كل اللي طلب
ً
بعد و ... أنه فعال

 ...ملا قلت علي كل الحجات ديوهللا : بخجل  قالتف. ..ةكياس كتير معاه أو  رجعلقيته  ةشوي

يعزمني كون رايق و ي ياملا اخو  ةدا أنا متعود ...يتتعودش تسمع كالمنت ما إ... معاككنت بهزر 

 ...قوله كدهأ نفسك في إيه؟ قول وي

ويقول أنا  ...ليهكلها  ةالعزوم يبيلغبعدها  ةبس مش عارف:  وبصتله بحزن مصطنع وقالت

 ...غلطان إني فكرت أعزمك

زى ودمك ... شرباتأنتي  وهللا:  وقال... من تاني  يضحك عليها وباس دماغهاوليد فقعد 

ملك كلي شبيك لبيك و  بقولكوتالقيني  ...ى وقتأفي  وأمريني ...ويا ستى أنا معاكى ...العسل

 ...امرئ بس أنتي  ...اديكى

 ...ربنا يخليك.. شكرا : بتلعثم  وقالتراندا فاتكسفت 

ربنا لي ال ةموالنع يتآأنتي مر ... يميرتأتشكرنيش دا حقك يا  ما:  قالليد بحنان و فابتسم و 

 .. .عن حجات كتير متعرفهاشبيها  يعوضن

 ....يال بقى نتوكل على هللا ونمش ىاملهم 

 ....توكلنا على هللايال :  بحماس طفولي وقالت ورآهفردت 

 قوي نه رزقنى بواحد زيه راجل محترم وبيحبأحمد ربنا على توبصيت لقدام وقعدت 
ً

 ...ها فعال

 ...هادتوحريص على سعا زي ما حكوا ليها

 ....هاطو ل عمر  شهاتجدا منس ةجميل ةوكانت سفري

 أو نت أ:  راندا بفضول  لتهأس ةوبعد شوي
ً

 ةعايز  ...ي؟عمت تكانت في فرح بن ة شفتنيل مر فعال

 ...؟جمعتنا من غير ما أخد بالي ةعرف كل حاجأ

من بعد  أنا ...(روني)يا  شوفي:  ورجع بص قدامه وقالبسعادة لحظات  هابصلليد و فابتسم و 

ول على قد احأه ومنها إن... رت شوية حجات كدهقر  ...ةفي الحادث مما هللا يرحمهاموت بابا وم

وبكمل تربيتي ...بشكل كاملي ألني خالص بقيت مسؤل عن نفس ي قدر اتقى ربنا في تصرفاتأما 
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ت وأصال أنا مش بحترم البن... دهموضوع البنات دي  القرارات وكان من ضمن ...لنفس ي بنفس ي

 ةأو فاكر  ...وهي كده بقيت أوبن مايند صحابأنهم إو  يوعامله نفسها عاد تكلم ولد يبتيجلي ال

ما بحبش  طبيعيف ...عندها ةلغاي ينصيبها هيج نإ يتنسو  ...بتصطاد عريسأذكي منه و نها إ

 ...صاحب بناتأ

 ...مور وكد فالعين علياأواد  ينإطبعا بما  ةوأنتي عارف :من املرح  ئضاف بش أو 

 ةجتلك لاوض ينإنت زعلت إ: بقلق  وقالت ةبجديراندا فبصتله  ...وغمزلها بمكر  وبصلها

 ...إني مش محترمة؟ ؟ حسيت يعنيصحابأقلتلك نبقى و 

بالعكس ما تتصوريش سعادتي كانت ... اال طبعً :  وقالمفاجأة وبعدها ابتسم بوليد فبصلها 

ننا نكون إو  ...ي كان ممكن تكون بدالكعن ةغريب ةى وحدأيعنى غير  ...ي يا رونيتآمر  أنتي... إزاي

كنت بفكر إيه  أنا أصالو .... في حياتنا وعالقتنا سوادا ش ى كويس  وقريبين من بعض  صحابأ

حتي كتب الكتاب كتبته ... ده كأنتي فيهلي الكسوف ال يخليكى تشيلأممكن لي الة الطريق

الجامد وإتصدمت بكسوفك بالشكل عشان ما تتكسفيش مني وتقدري تتعاملي معايا بحريتك 

  ...يمش أال ملا إوتدخلى أوضتك وما تطلعيش منها  ةال كام ثانيإجى مش بشوفك أ وكل ما ...ده

وأنا مش عايز أحرجك أو أضغط عليكي واديقك وأطلب إن أدخلك أوضتك عشان أقعد 

 ...معاكي

كمل  ...سود كدهأقلبك خالص ما يبقاش :  رضفي لا  ةوهيا باص نيب ضمير ة وتأفردت بابتسام

 ...كالمك يال وبعدين

غلب وقتى بذاكر أو في أ يعلى نفس  يمفيش أنا كنت قافل حيات... يا ستيماش ى :  قالفضحك و 

 ...بيكون عشانك ة مع أصحابيأو سفري ةى فسحأوحتى ملا بطلع  ...التدريب

 ...؟يبق إزاييا سالم :  وقالت بإستغرابفبصتله 

 يتخطفنلي هتقدر البنت ال أالقىعشان ملا ة كن الحلو ماعرف كل لا أ يكان نفس : بصدق  قالف

أو  عرفته مكان حلو  تجوزها هلف بيها كلهبعد ما  ...الدنيا وأنا جنبها يوتنسين يمن نفس 

 ...يامسمعت عنه في يوم من لا 

 ةقأنا مش مصد... والد بتفكر كدهأمعقول يكون في  ...ممكن مش:  بانبهار وقالتراندا فبصتله 

 ...عليا قوى كده ةنها كانت راضيإ ةبس مش عارف يبتدعيل ما كانت دايماامعارفة إن أنا ... 

لي ال للنسانة ي بس أنا كنت بحوش كل مشاعر  ...مش قوى كده:  وقالوليد  فتعالت ضحكات

مشاعر  ةشوي أالقيتجوز أوبعد ما  ...أوزعها يمين وشمال مش عايز ...يتكون من نصيب
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 . ..الحالل دى منى ةالحلو  ةضيعت الحاجلي أنا السبب ال وأكون بس جوايا  ةمتبقيصغيرين 

حافظ تقدر تو  هانه يعينإودعت ربنا  ...ليه ولتفكيرهحترام شديد إب راندا دى بصتله ةفي اللحظ

 ...عليه

؟ من غير  ةبصراح تجاوبينيال بس ؤ سال سأممكن : بتردد وليد لها أسف. ..يةوسكتوا شو  

 ...كسوف ؟

 ..ل ؟أسا :وقالت  لأرض واتكسفت من قبل ما يسفي لا راندا ت فبص

 ...أنتي حبيتى قبل كده أو اعجبتى بحد؟: بتوتر قال ريقه و وليد بلع ف

حبيت هو في حد بيعيش من  ...اطبعُ :وقالت  البرائةبمنتهى  بصوت عالى وردتراندا فضحكت 

 ...حبغير ما يكون 

وبمنتهي  جراءتها وهي بتتكلم كده قدام جوزها منفجأة وهو مصدوم  ةالعربيوليد فوقف 

استغرب ملا شاف مالمحها عادية وال و  ةفي حاله صدمهو و عليها بكل جسمه ولف ... البساطة

 ...وخايفة من كالمها  ةمكسوف املفروض تبقىكأنها قالت حاجة وهي 

 ...ولسه بتحبيه ؟؟ كنتى بتحبيهلي ال ويا ترى مين :وقال  بعصبية لهاأوس

 ...ا لسه بحبهمطبعً :  قالتهي متفاجأة بعصبيته ومش فاهمة هو زعل ليه و و بتوتر  راندا تفرد

حياتك ملا حبهم بيدخل قلبك  يناس ف طبيعي بيكون في: وبتبرير لتهمة مش عارفة إيه هيا قالت 

  ...كل دول بحبهم يصحابأو  يهلأواخواتى و  مااكده زى بابا وم ...ما ينفعش يطلع منه

 ...؟بتبصلى كده ليه إنت: بخوف قالت بصعوبة و  بعت ريقهاو 

 ...إيه؟ يعارفه أنا نفس ى ف: قال و  ابتسمبدأ وليد يهدأ و ف

 ...؟إيه : ببراءةفقالت 

سواء  عملتيه فيالي كل ال يخلص فيكأملا لغاية  وألطشكجيبك من شعرك ي أنفس :  فرد وقال

 ...من وقت ما شفتك دلوقت أو قبل كده

وحاولت أنها ... صت حواليها في املكان الصحراوي اللي واقفين فيه برعبوببجد راندا خافت ف

 ...؟إيه كعملت أناطيب  ؟ليه :ما تعيطش وقالت بخوف 

علي شكلها وهي عماله تبص في كل أتجاه  دراعه على الكرس ي وراها وزادت ابتسامته وليد مدف

نزلتينى سابع ارض ورفعتينى  أنتي في ثانية واحدة :وقال بخوف وكأنها بتدور علي حد ينجدها 

حبتهولك وأنتي لي بقى بعد كل الحب ال ...ةحاج يتجرال يهتخلين يكنت يأنتي يا بنت ...لسابع سما

تي غيري ولسه حبي كأن ي بكل بساطةتقول ...بالشكل ده بيها وأتعلق يقلب أول واحده تدخل
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 ...أنتي عملتيهلي ال إزاي كأوصفل أنا مش عارف...كمان بتحبيه

بس أصبري عليا ... هما خلصت كل د إن( روني)بس ماش ى يا : بتوعد  بنص عين وقال بصلهاو 

 ...بيتنا ملا نروح

... وافتكرت حكايات الرجالة اللي بيضربوا زوجاتهم ملا يعملوا أى حاجة تزعلهم يونهادمعت عف

ال تفكيره وهي ما تعرفش شخصيته و أو تتجوزه من لاساس وندمت أنها وافقت أنها تيجي معاه 

 ...خالص ما تزعلش ...زعلكأما اقصدش  وهللا... أنا آسفة: ورجاء بخوف  وقالت ...إزاي

  ؟أنتي خفتى كده ليه :وباسها وقال  أديهامسك و ... دموعهافضحك عليها وعلى خوفها منه و 

 ...يمعاك هزر بمش يمكن 

أنا ما  ...ي ملا نروحوتضربن ي من شعر  تجيبنيقلت عايز  أنتمش :  رض وقالتلل  راندا فبصت

 ...بس ما تضربنيش... خالص مش هتكلم تاني. ..نك كدهإكنتش متخيله 

: قالهو بيمسك كفوفها فبصلها وشاف الحزن عليها فمد أيده ورفع وشها وبص في عنيها و 

  يمعاك هزر كنت ب أنا( روني)
ً
فما بالك بيكى ... غريبحد  أيعمل كده مع أا مش ممكن أن ...فعال

...  لو مش منىو  ةشوفك زعالنأزعلك أو حتى أقدرش أيعنى ما  ...يوحيات يوكل دنيت بتىأنتي حبي

 . ..عليك يدإيمد أموت قبل ما أوبعدين يا رب 

بعد : قالت و بكفها بعد ما أطمنت أنه مش ممكن يأذيها هي بتمسح دموعها فردت بسرع و 

 ...تانى حرام عليك دعيش علي نفسكما ت ...الشر

 ...؟خايفه عليا:  و قال ةبسعاد وليد  ابتسمف

وليد فابتسم ... وبصت في لارض ...بتسمتمسحت دموعها وهي بمنه و التانية فسحبت أيدها 

 ...(روني)ربنا يصبرنى عليكى يا :  على كسوفها وقال

لو كده روحنى إحنا لسه  ؟زهق منىتإيه لحقت :  رض وقالتفي لا  عنيهاو روني بتلعثم فردت 

 ...فيها

دا أنا ما صدقت  ...نس ىإال يا حبيبتى  ؟روحكأ :بثقة وقال  ةنفسه وشغل العربي يدول فعدل

نس ى يا حبى إ ي؟شهور وسنين تقولى روحن وبعد ما الحلم أتحقق من بعد عذاب ...تبقي معايا

 ... نس ىإ

 ...خالص يبقى ما تشتكيش بعد كده:  بكسوف من كالمه وقالتراندا فردت 

 ...أميرتيمرك يا أ:  قالليد فضحك و 

 ....يبتاعة ةكمل الحكاي (شهريار) يابقي يال : راندا قالت ف
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 . ..(روني)يا حاضر :  قالوليد و فرد و 

 . (..شهرزاد)مش هتقول يا : وقالت  مد راندا شفايفها لقدام بحنقف

معايا  عمل إيه بشهرزاد وغيرها وأناأأنا ... ال طبع: برفض  سه يمين وشمال وقال أر وليد فهز 

 ...وال شبيه مالكيش زى ( روني)أنتي يا  ...ى أنا وبسبتاعةو  يمراتى وحبيبت( روني)

 .. أنا وبس يكالمى ومش هقول غير وليد بتاع بسحبوأنا :  وقالت راندا ففرحت

 ...سمعيني تاني... ؟بتقولى إيه :وقال بمكر وليد فبصلها 

 ... هقولها تكسفنى كدأ ةنت مش كل حاجأ يخالص بق: راندا برقة قالت ف

 . ..(روني)ربنا يصبرنى عليكى يا : قال ليد و فضحك و 

 . ..هللا خالص بقى: فقالت 

أنتي مش  ؟اكلههنأمش  ...جبناهالي حاجات اللل ةبقولك إيه بالنسب بس... ماش ى: وليد فقال 

 ...ة؟جعان

 . ..؟كل الوجبات هناأهن بس ...عادى:  ردت رانداف

كل فيه أنقف ن (رست)ما نالقى  ةلغاي ةتصبير  س يبشي ةكل شويأن ؟يكأإيه ر : وليد قال ف

 ...الوجبات

 ...وفتحته ومدته ليه يها وجابت كيش شيبس دومدت إي... يماش : فقالت 

 ...أتفضل: وقالت 

 ...ي كلينى يا عمر أ ؟وأنا بسوق  إزايكل أه: هو بيتشاغل في السواقة ليد و و فقال 

 ...؟ يعنى إزايا ال طبعً  :وقالت  بإرتباكراندا فبعدت 

 ...كلينى وال ذنبى هيبقى في رقبتكأ ...وهللا جعان ...ي يا رونيحرام عليك:  ستعطافبإ قال وليدف

عشان  تقرب عليه يبعد رقبته وهي ةوكل شوي ...كله وهو مستمتعأت راندا وبعد تردد ابتدت

ايفه ول شفاكله يحأوكل ما ت ...ة ومش وأخذ بالهوهو عامل انه مشغول في السواق... وله تط

 :قالت ج و حراخرها من الكسوف وإلا أما جابت لغاية ...وكأنه مش قاصدصوابعها  تلمس

 ...كل معاياأيس كريم تأكل أأنا ه... كده كفاية

 ... ه ساحزمانده  :قال ليد و فرد و 

 ... جربه هيعجبك.... شويةكله غير ملا يبقى سايح أ مش بأصال أنا  : ةبتسامإبراندا فقالت 

 ... كل حدأأنا مش ه ةوقف العربي :يس كريم وقالت نين اثوأخذت ا

من جيبه منيل  وليد طلعف ...املا خلصو  ةلغاي ستمتاعا بإكلو أوقعدوا ي ةفضحك ووقف العربي
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 . ..ةعندك شنب جميل أوى عايزالك صور :  ووشه وبصلها وقال صوابعهومسح 

 ..دبج: وقالت العربية اللي بينهم  ةمرايبصت في رفعت روني نفسها و ف

 . ..مسحولكأتعالى :  وليد فقال

 ... اال أنا معايا مناديل شكرً :وقالت راندا وبعدت فاتكسفت 

 ...ماتتكسفيشأنا جوزك ( روني)إيه يا :  وليد بإصرار فقال

رفع جات عنيها في عينيه و راندا فأول ما  ...وما إستناش موافقتهاقبل ما ترد من دراعها وشدها 

ليد ولقي نفسه فابتسم و  ...شدةا بغمضت عنيهفايفها إتكسفت و يمسحلها شاملنديل عشان 

 .......ب  حيسمحلها باملنديل مسهبدل ما 
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 ةالثالث الحلقة

 

 ... كل حدأأنا مش ه ةوقف العربي :نين ايس كريم وقالت ثوأخذت ا

من جيبه يل من وليد طلعف ...املا خلصو  ةلغاي ستمتاعا بإكلو أوقعدوا ي ةفضحك ووقف العربي

 . ..ةعندك شنب جميل أوى عايزالك صور :  ووشه وبصلها وقال صوابعهومسح 

 ..بجد: وقالت العربية اللي بينهم  ةمرايبصت في رفعت روني نفسها و ف

 . ..مسحولكأتعالى :  وليد فقال

 ... اال أنا معايا مناديل شكرً :وقالت راندا وبعدت فاتكسفت 

 ...ماتتكسفيشأنا جوزك ( ونير )إيه يا :  وليد بإصرار فقال

رفع جات عنيها في عينيه و راندا فأول ما  ...وما إستناش موافقتهاقبل ما ترد من دراعها وشدها 

ليد ولقي نفسه فابتسم و  ...شدةا بغمضت عنيهيمسحلها شفايفها إتكسفت و املنديل عشان 

 ...بشفايفه  حيسمحلها باملنديل مسهبدل ما 

 

وملا جات عينها ... إزايومعرفتش تعترض تكسفت اوملا شدها ليه  ...هالنفس كانت هتمسح راندا

... ول ما حست بلمسته أبس  ...وتلقائى غمضت عنيها...في عينه ومع قربهم كده اتكسفت 

وما قدرتش ال تفكر وال تتحرك وال حتى تفتح ... في كل جسمها  ةحست بكهربو ... كتمت نفسها

...وكأن كل جزء فيها إتخدر عنيها  

كان مش و ... وهو بيتنفس بسرعةوغمض عنيه  ....جبهته على جبهتها سندول ما خلص أو 

اتنهد ف... وإن جمال اللي حصل كان في الحالل كمان... مصدق جمال إحساسه في اللحظة دى

...السايح بيعمل إيه؟ يس كريمخرت لاأ يشفت :بسعادة ونشوة قال وبعدها إبتسم و   

... فتح عنيه لقاها لسه مغمضه... ليق وال حس بأي رد فعل منهاملا مسمعش أي تعو .. .وسكت

..فخاف يكون إتسرع وهي يعتبر لسه بتتعرف عليه  

 نى مش هقربلك وال هعملإ يوهللا كنت متفق مع نفس  أنا ...رونى معلش سامحينى: برقة  فقال

... ا تخيلتككتر ممي أقو  ةلذيذ أنتي ةبس بصراحة عليا شوي يمن كده الا ملا تاخد ةحاج أي

...ي وأنتي معايا وبين أيديامنع نفس أمقدرتش ف  

 

فعال  أنتي... يرون :وقالها بصوت فيه قلق  ةفبعد عنها شوي ...علي وضعهالقاها لسه و  ...وسكت
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...يوكلمين يعنيك يمن فضلك فتحي؟ زعلت  

 

زي  وخدودها بقت تكلمتشارض وما وفعال فتحت عنيها بس عدلت نفسها وبصت في لا 

وملا شافت  ...ليه ةما شافته حست انها مرتاح ةأصال من ساع وفكرت إنها ....طماطمايةال

زي ما  نها هتتعامل معاه كدهنهائي إبس ما فكرتش  ...كترأطمنت انظرت الحب في عنيه 

طار إتحت محترمة  صداقةو  ةخو فعليا إ املوضوع  ةكانت وأخذ يعني  ...بتشوف في التليفزيون 

يتيح ليها إنها تتعامل مع شخص جديد وتكلمه وتهزر ولاطار ده  ...الزواججديد عليها اسمه 

مشاعرها و  ...أتكهربت بأنهاحست  عمل كدهبس ملا ... معاه بحرية زي ما بتعمل مع أخوها

...وال تفهما وقلبها بيقي بيدق بشكل غير طبيغي توصفها ةتلخبطت ومش عارفا  

 أنتي يحبيبت يرون :كسوفها منه  ةبيقول ملا حس بشدوفي عز زحمتها وتفكيرها وكسوفها لقيته  

...كترأعادى يحصل كده بينا و  ييعن يمرات  

على  أيديهاوحطت  ...كتر وارتبكتأبس هو زود كسوفها  ...نه بيطمنها ويهديهاإهو كان فاكر 

....بقيت مكسوفة منه بعد كالمهوشها من كتر ما   

 :بمكر فقال  ...كسوف دهتطلع من مود ال وحب يستفزها عشان ةفابتسم لحركتها الطفولي

..؟إيه يتاكل يتحب يال بقي ...يخالص يا حب  

 يتان ةى حاجأمش هناكل . ..ال يكل تانأ. ..ال: ت ديها من على وشها وصرخإوفعال نزلت 

...نت عايزهلي أكل ال البيت ملا تروح ...خالص  

 

ي وبتزعقي وتكلميني خليتك تبصيل اهو  يشفت :بمكر ضحك عليها وقال ال وليد فينفجر إوهنا 

....فيا كمان  

نسيبه مش هينفع  ...ناابس فيه ايس كريم كتير مع :وقرب منها شوية وقال بمراوغة ... وغمزلها

...يسيح كده مش هناكله  

نه إحاولت وقالت بصوت مرتبك ....ديهاإ كتفتقدام و لوبصت  أرتبكت وبعدت عنيها عنهوهيا 

...إحنا مش هنفضل اليوم كله هنا ...ان نوصلتفضل سوق عشإ: يبان جدى   

....حياتى ةمير أتحت امرك يا  :بهدوء مراوغ قال وليد وهو بيتوعدها من جواه و فابتسم   

وكل شوية يبص ناحيتها بطرف عينه يالقيها بتبص الناحية التانية ومدارية وشها  وابتدا يسوق 

...كمل باقي الحكاية؟ة أمش عايز  :سلوب مرح إبفقال ... من كسوفهاكله عنه   
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...اه طبعا احكي:أنها تسيطر على خجلها بهدوء وهي بتحاول  ردت رانداف  

 أنا: سندت دراعها علي الكرس ي وراها وكفها تحت خدها وابتسمت وقالت و ليه وعدلت نفسها 

يعني إيه اللي لفت ... التفاصيل ةبس عايز  ...أول مرة شفتني كانت في فرح بنت عمتين إ ةعارف

...رك ليا وانت أكيد بتشوف في النادي وفي سفرياتك بنات كتير بمواصفات كتير؟نظ  

 

بحب الهدوء  ...ةفراح والدوشماليش في موضوع لا  طبيعتي أنا ...لبييا ق شوفي :ليد فرد و 

 ةقعد شويأبروح  ةومناسبأبيعزمنى على فرح  يصحابأبس ملا حد عزيز عليا من  ....كترأ

...يصغيرين وامش   

حتي و  ...قعد لالخرأفي حياتي ول فرح أخت محمد صاحبى ده كان أبس فرح  :سم وكمل وابت

 ...يروحكمان بعد ما العروسة واملعازيم وكله روح كنت لسه موجود ومش راض ي أسمح ملحمد 

قيت مش بوالدنيا و  يما شفتك نسيت نفس لحظة من عارفة .... قعدته قدامي يحكيلي عنكو 

وعنيا بس بتجري وراكي من .... عارفة أركز مع الناس اللي بتكلمني ومش ...حوليالي حاسس بال

وتنزلى تسلمى على أو تتكلمي معاها تظبطيها  ةللعروس طلعيت ةأنتي كل شويو  ...اين ما تروحي

...ةم العروسأ ة زييكنت عامل ...وتنزلى تروحى للناس ةوترحبى بيهم وترجعى للعروس ...الناس  

 

بحب قرايبى  أناو  ...بتىيدى قر  ؟ليه يعنى؟ يا سال م:  وقالتة فقطعت روني كالمه معترض

 ...يعنى الزم تحس ان الكل مهتم بيها ويفرحوها ...وده فرحها ...شوفهم فرحانينأوبحب  ...اجًد 

...وخالص ةمش هيسبوها كده قاعد  

أنتي ال ... مش بس بيها... هتمامك بيهاإو  ...يومهاعجبتنى حنيتك قوى  ةعارف:فابتسم وقال 

وقبل ما تعترض ي ... عندك قدرة غريبة تقدري تهتمي بكل اللي حواليكي برضوا في نفس الوقت

على وشك ما سابتكيش لي ال ةالبسمكمان و  ...هتموش بيها زيكاخواتها ما إن حتى إشفت  أنا

...ي الفرحف ةلحظ  

...حاجة كده تفرح قلب أى حد يشوفها من غير ما يبقي فاهم السبب  

 

  بإستغرابي رونقالت ف
ً

وإن كل اللي حكاه ده  ...وهي مش مصدقة إن كل الكالم ده ليها فعال

...هلى فالزم ابتسم في وشهمأهما كلهم  طيب :مفروض عادي وطبيعي تعمله   

وملا لقيتى البنات طلعوا  ةملا كأنتي مع العروس طيب فاكرة...  عارف : وليد بتأييد فقال
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في  يوعليت يفرحت قوى بيك ...معاهم يومرضتيش ترقص نزلتى  أنتيخدوها عشان يرقصوا و أو 

....وعمامك وقعدتى تهزرى معاهم يباباك ةلترابيز  يوبعدها روحت ...ي نظر   

كان عالي فكنتك " دي جي" وألن ال ...قوي  كان نفس ي أسمع صوتك ...منكم وقتهاقربت  بقي أنا

 ....باركولىو عتبروه فرحى م إيا سال  يقلت أنتيو ... عقبالكلك ا لو اقو  ...بصوت عالي بتتكلموا

...ولفيتى عليهم وسلمتى عليهم وبوستيهم  

قولك ما أو من وسطهم شدك أعشان  ...يكان نفس ى وقتها يبقى ليا حكم عليك :كمل بحنق و 

..يتبوسيش حد تان  

...ما كلهم بابا وعمامى مافيش غيرهم ؟ليه : بإستغرابراندا فردت   

...يال تعالى بوسينى زيهم وشاور على خده  ...جوزك أناا طيب م :بنص عين وقال  وليد فبصلها  

قال ف.. .فحب يزيد كسوفها ...ومعرفتش ترد بإرتباكة التاني ةوعدلت وشها الناحي تكسفتفا

....؟شمعنى أناإإيه يارونى :  

على ... يويباركول يهل يبوسونأوال أنا يعنى عشان ماليش  :فقال ... ة وحب يستعطفها شوي

...ليا رب اسمه الكريم ...العموم  

كل أعتبرني  أنا من دلوقت ...ما تقولش كدهال يا وليد  :فبصتله بحزن وصعب عليها وقالت 

 ةعايش أناهلى و أهما  ...نى بستهمإوعلى موضوع  ...وربنا يسعدك ...وألف مبروك ليك ....هلكأ

...معاهم طول عمرهم ووأخذه عليهم  

طول  يليك ين برغم كل حبإحس أباتوجع قوى ملا  ...ييارون ةعارف :وقال  ةبجديوليد فرد 

 ....ين بحس في املقابل انى واحد غريب عليكإ ...ليا ةكل حاج اتت لغاية ما بقيتي الف ةالفتر 

لي في اليوم ال ينفس  ...ينه ده الواقع بس ده واجعنإعارف  أنا ...ةمنه النهارد يول يوم تقربأ

...ك كدهباعشق أنازى ما ي فيه تحبين تكوني ب  

قلبها وجعها عليه ومقدرتش تريحه وتقول إنها بتحبه لنها مش عارفة اللي هيا ملا سمعت كالمه 

: وتخفف عنه فقالت  ةحبت تغير فكرته شويو  ...حاسة بيه ده حب وال مجرد إرتياح نفس ي ليه

حصل لي بس ال...ووقت طويل من غير وسيط ة و ول يوم نتكلم مباشر أ ةالنهارد إحنا أينعمهو 

ماكنتش  ةكبير ة وإحنا قربنا لبعض لدرج... عايز شهور عشان يحصل مع غيرناة  كان النهارد

عرفك من وقت أ ينإ ةحاس أنا ...قربلك كدهأشوفك و أ ةنه في كام ساعإتوقع أوال  ...توقعهاأ

بقيت بعزك زى  أناوهللا  ...زمانصحاب من أننا أتكلم معاك وكأعماله  يحتى تالقين ...طويل

....ويا بالظبط اخ  
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ال وهللا كتر ...وكمان اخويا ...يا خبر صحابأ واو  :بسخرية وقال  ورفع حواجبهوليد فبصلها 

...ياصحاب وال اخو أده تبع  ...لاليس كريم وكده ةأما بالنسب ...خيرك  

 ...يس كريم ايس كريما ةكل شوي... بجدنت غلس أدا ... يبس بق :فضربته على كتفه وقالت 

...عليا أتحايلتتدوق من الباقى مهما مش هخليك   

... مسحه أعليا  كفاية... مش عايز ايس كريم ...وأنا موافق :بالمباالة قال ليد و فابتسم و   

...إنت مش بتتكسف ابًدا... أسكت بقي : قالتفقعدت تضربه على كتفه و ... وغمزلها  

على كتفها دراعه  فكانت....تحت دراعه وشدها  ...ةحدايد و إا بهفقعد يضحك ومسك ادي

وبعدين  ...سوق أمش عارف ... ةيا مجنون كفاية: وهو بيضحك  وقال ....ووشها كان في صدره

...والشيطان تالتنا ...مش هنعرف نروح وتستفردى بيا ...ةدثاكده ال قدر هللا لو عملنا ح  

ى ريا ز  ةنت عايز واحدإعارف  ...سكتإ ...بطل كالم بقى :وقالت  ةفبعدت عنه وهيا مكسوف

....اهه أناوال ليه ما  ...تعرف تسكتكلي هيا ال ...سكينهال و   

.أتنينمدوباهم  أنادا  : وقالت... على سنانها  بتجز  وهيا وتكلمتوبصتله   

موضوع  فهمنيمحدش .... جبته لنفسكلي نت الإ ؟إيه ده يا وليد: الخوف وقال وليد فتصنع 

...ل علياأيس حدوحدانى وماليش  يأن عرفتي عشانبيا  يناويه تستفرد أنتي ....ده ةريا وسكين  

حقك  ...يا وليد ةاسف أنا: دموعها ملت عنيها وطبطبت على كتفه وقالت قلبها وجعها عليه و ف

...تحرمت منهلي اال كلعوضك أو  يوان شاء هللا ربنا يقدرن... عليا   

 يتشيل هم تانيوم ي في وعإ :وباست كتفه ومسحت عليه وقالت وهيا بتبتسم من بين دموعها 

تخلي لك وال هذوان شاء هللا عمرى ما هخ ...هلك وناسك ودنيتكأكل  يواعتبرن... معاك أناو 

....عنك  

 يحبيت يرون :وقال ....ومسح على ضهرها دماغها لحضنه وباسشدها ليد علي حنانها و فابتسم و 

  ربنا ي ويا حبيبت ...بقضاء ربنا يأنا كويس وراض  ...ما تعيطيش
ً

ن متأكد إو  ...بيك يعوضنفعال

...وأنا مش عايز غيرك من الدنيا ...كل الدنياعن  تعوضينيبحنانك   

 بقيت نها إوده خالها تحس  ...مل فيهاأ إيه هو حاطط  كالمه حسسها قد
ً

... عنه ةمسئولفعال

بالرغم من إنك أول بنت تعيط عشاني  إال إني مش عايز أشوفك :  ومسح دموعها وقال

...عايز البسمة اللي وقعت في غرامها دايًمأ ماليا وشك.. .بتعيطي تاني  

...حاضر :فابتسمت وقالت   

...ربنا يخليكى ليا ...دى أنام واصحى عليها ةكتر من البسمأوأنا مش عايز  :قال ليد و فرد و   
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...؟على طول كده ةوبعدين يعنى أنتي حلو : وكمل كالمه وقال   

إيه هو عشان أنا كتبت عليك هتاخد عليا  :ها وقالت عشان تدارى كسوفراندا فاتكسفت 

...تقول الكالم ده؟و   

طلع ... عليكىي كتبت كتابلي أنا ال ينإدا أنا كنت فاكر . ..ةال يا شيخ: قال ليد و فاستغرب و 

...العكس   

 ...زمانعليك من  ةأصال أنا منشن ...كتبت عليكلي أنا ال ...اال طبعً :بغرور مصطنع  ردتف

وكتبت  ةصفر أ ةمش فاكر ملا شربتك حاج....كضحك عليأكده عشان ب أحسسكب مش وكنت

...عليك  

بجرى لي وأنا كنت فاكر ان أنا ال... يصفره يا رونهيا وصلت لل  :وضحك وقال وليد فاندهش 

حياتى كانت  حاسس إن ةعارف :وقال بسعادة وبصلها  ...بتضحكى عليالي ال أنتيتاريكى أ ...وراكى

...يها تنور حياتيكنت مستنلي الشمس ال أنتيليل و   

...دا هتغر ومش هتعرف تتكلم معايا تانىكأنا :  لتافضحكت وق  

...يجوايا ليكى مش هتصدقلي ال يلو تعرف ةعارف: بصدق  فرد وقال  

...ويحفظه من الزوال ةيا رب يديمه نعم:  فابتسمت وقالت   

...ةكملك الحكايأتحبى ها : بمكر قال ليد و فابتسم و   

ليه كل ماتتكلم كلمتين في حكايتى تدخل في موضوع تانى  ةمش عارف : لتاقفضحكت و 

...يكمل وأنا مش هقاطعك تان شوف... وننساها  

ما عينى  ةمن ساعأنا قلتلك ... هو مش كتير :وقال ...فهز راسه لفوق وتحت كانه بيقول موافق

 ...حركاتك وضحكتككل  تحفظ... ملا خلص الفرح ةوأنتي ما بعتيش عنها لغاي يوقعت عليك

ابن محمد ول ما شفت أو  ...حفظت كل ملي فيكيبصراحه من غير زعل  ...كلمتيهملي والناس ال

عشان هو  ل على بنت والفضول جاله ووقف معاياأبس ينإوهو استغرب ... لته عنكأعمتك س

ين حوالينا مش وأخذلي ال ةملا جات لحظ ةلغاي ....كمان يعرف مين دي اللي لفتت نظري كده

فضحك ..بالهم فميلت عليه ووصفتك ليه  

...؟انت بتوصفها وال بترسمها: وقال   

ول ما شافك جه أوفعال  ...تخانق معاه الا ملا اعرف أنتي مينأبس مش هينفع  ...فادايقت منه

  ...ختهمإوكلهم بيعتبروك  ةفي العيل ةكتر بنت محبوبأوانك  ...نك بنت خالهإجرى وقال 
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وملا ناقشته ... وأستغل شكلي و فكرت إني مشهور  ون بفكر ألعب بيكيحذرني من أكي وبدأ

بس شك في مشاعري وإن ممكن أكون حبيتك ... فسكت... وفكرته إني عمري ما لعبت ببنت

 وبالسرعة دي
ً
...عنك ةعرف كل حاجأايز عكنت لي أنا ال بس ....يقعد يقررن فعال  

تش همش ي واسيب الفرصة دي من غير ما هددته إني همش ي بس بصراحة مكندايقت منه إوملا 

...أعرفك  

وفضل   ....ةصغير  ةعنك حتى لو كانت حاج ةاشترطت انه يحكيلى كل حاج يوعشان يصالحن

..بى يكلمنى عنك وأنا مش قادر ابعد عنيا عنكمج وقتغلب الأ  

من هو اتفاجى  ...ي عشان أتقدملك رسميواخليه يعرفنى على باباك ين تانى يوم هاجإ طلبتو  

املهم تانى يوم . ...وال الجواز خالصالبنات سيرة بعد ما كنت مش بطيق  ي منبتاعة ةالسرع

تخطبك البنها في الفرح  ةكانت امبارح عايز  ةن في واحدإبيقول لقيته بيتصل بيا قبل امليعاد و 

...ةوقال انك لسه صغير عشان دراستك  وباباكى رفض  

 أنتيلو أنا عايزك  ...عد ما تخلص ي دراستكب واتقدم ةشوي يغير استن يمش قدام كدهف

....في لحظة وخالصمش بنت عجبتنى ...بالذات  

وكان نفس ى أول بأول خبارك أ عرفنياتفقت معاه ي ...أنتي بالذات ملا اتاكد انى متمسك بيكىو 

...ليك من عندهم بس هو رفض بشكل قاطعة يدينى صور   

...يبلغنىهملا يجى الوقت املناسب هيجس نبض البيت عندكم و  ةبس وعدنى انه كل شوي  

  كل ما يجرجره بالكالمو  ...وباباكى رافض لكتقدمإيقول حد  ةكل فتر ...علي نارنتين فضلت سو 

لو  إزاي انك يوربنا يعلم بحال ...يعصابأدى كنت عايش على  ةوطبعا الفتر  ...يالقيه لسه رافض

 إزايإسئلي محمد كنت عايش و  كنت بتجنن ...كواتقد ملبيكى  وأعجبعرفت ان حد شافك 

...واملشكلة إنك حتي ما تعرفيش بوجودي عشان تتمسكي بيا... وايدي علي قلبي من يومها  

للقاهرة أنا عرفت انه هيجى في شغل  ...ناقبل كتب كتابة والدك زار فيها عمتك مر أخر  ةلغاي

 ...حصل مهما واتقدملك كلمه باى شكلأالزم  يتان يستنأواتجننت وحسيت مش هينفع 

ألن محمد قال إحتمال ... وجيت وكنت يا قاتل يا مقتول ... محمد يحدد معاد معاهواتفقت مع 

بس أنا كان بالنسبالي ... يرفض ألننا هنكون في محافظة تانية مختلفة وهنسكن بعيد عنه

بس  ...مبدئًيا تكلمنا واقتنعاعليه والحمد هلل  ياملهم عرفن... ليا وتكوني ممكن أعمل أى حاجة

...ي الجوازة كلهاوده ممكن يخليكى ترفض ة نك مش بتحبى الكور ال ...فيكي كانت  ةاملشكل  

فوقتها والدك ضحك  ...بيا ةخاص ةو شركأعمل مشروع أو  ةسيب الكور اقلت لو رفضت هف
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كلمها أ يسمحلإلو رفضت : قلت ف... طيب هيا ممكن ترفض كتب الكتاب كده على طول  وقال

...قنعهاأن شاء هللا إو  فون يفي التل ة لو مر   

...طيب لو كنت رفضت بعد ما كلمتني كنت هتعمل إيه؟: فضحكت روني بسعادة وقالت   

 ةلغاي كمان ةواتنين وعشر  ةمر  ىتكلم معاكبيتكم وأكنت هاجيلك : فقال وليد بإصرار مبتسًما 

...دا أنتي قدري .. امك خيار غيري نتي فاكرة إن قدهو أنتي ك ....يوتوافق يما تزهق  

انك تبقى  يبس كان استعجال ...تكوني قدام عنيا كلمكأ ةول مر أكان نفس ى بجد يا رونى  ةعارف

 كتب الكتاب واقعد اتكلم براحتى معاكأفقلت  ...لامنية ديكبر من أليا وخوفي من بعدك 

...بعدها  

كتب حصل بعد لي فون ارحم من اليالتل ةتارى مكاملأ( وقال   ةبسخري ابتسم و ) سف بس لل 

...الكتاب  

ال وكمان نتجوز شفت عصر  ...ةعرف النهاردأشوفك و ة أول مر أأنا بقى باعتبر  :فردت وقالت 

...تجوزك في يو م واحدأو  وأعرفك  ...ةالسرع  

الباب علي عماله فيا تخبطى ي للبعد كل ا ةالجرائ جاتلك إزاي يأنتي بق: بخبث فابتسم وقال 

...سمكأول ما سمعت أأنا كدبت ودانى  ...وتجيلي من نفسك عشان تتكلمي معايا  

وكان عندى ... مبارح بشجع نفس ى عشان اخبط عليك إلو تعرف أنا من :  لتافضحكت وق

 شوز قبل كده ما عرفتش غير شكل اللي املرتين ال ةبصراح... عن قربشوفك أفضول 

ه علينا قادرة ابصلك قدام كل الناس املوجودة وأكيد الكل عين بس ما كنتش ...كبتاعة

. ..وبيراقبوا ردود أفعالنا  

 ...و صاحبتى بس على ولدأو قريبى أمل معاك زى اخويا ااتع... ي وبين نفس  يبس اتفقت بين

براحتي مكتوب كتابنا يعنى عادى ممكن اكلمك  إحنا ياعتبرك كحد ارتاحله وقلت لنفس 

.وأتعرف عليك  

والحصل يعنى ينفع نكون اخوات  طيب هو الايس كريم وما بعد الايس كريم: فابتسم وقال 

...؟وكده وال إيه  

...مش عارفه ليه بتحب تكسفنى كده  يخأبقى يا  كفاية: لت افضربته في كتفه وق  

...كده ةافهم إيه أنا يعنى غير انك عايز  ة؟غمضاللي كأنتي معمل إيه مش أنتي أ :فابتسم وقال   

وهللا ما اقصدش  ؟فكرت كدهنت إ... ال مش معقول  :بزعر لت اهول وقذبشهقت روني ف

لقيتنى بغمض ف ك وعنيني في عينكمن انك تمسحلى بمنديل ةفو دا أنا كنت مكس ...خالص
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...كده وهللا صدقني مجاش في بالي خالص... عنيا  

...أنا جوزك ومن حقك ...عادى ةحتى لو عايز : قال ليد بشدة و فضحك و   

...بدانت قليل لا  وهللا :بغيظ وقلت  بإيديها لاتنين علي كتفهفضربته   

مكنتش ....انى وافقت اجى معاك  ةورجعنى لبابا أنا غلطان ...خالصتاني معايا ما تتكلمش 

...أعرف إنك كده  

 ةفي ليل ةفي واحد :قال ليد لغاية ملا دمع و فضحك و ... بعدت عنه وهي مكسوفة جًدا منهو 

...يتقوله روحنكمان في كتفه و  ةفرحها تضرب عريسها كل شوي  

مش  وعقاب ليك ... بص بقى انت جبته لنفسك؟ هو فين ده ؟فرحنا: لت اردت بغيظ وقف

...تصرف بقاإ ...بفستان الفرح ال إ تكهدخل شق  

والفستان  ...ةقربنا نوصل القاهر  يعني؟ إحنا إزاي: وقال ة واتكلم بجدي بإستغرابفبصلها 

...ةزين حاجوال مجه ةوإحنا مش حاجزين قاع ...البنات بتلف عليه كذا يوم  

وصممت عليها  ةالفكر  هاعجبت بدون تفكير مسبق بسو روني بالرغم من ردها كان تلقائي أما 

  ....وقعدت تفكر في حل

أنا بقول فستان  ...قبلها كتيرة عايز تجهيزات ةن عارفمش بقول نعمل فرح أل : لت اقوبعدها 

...منك قوى؟ ينصحابك قريبأ إنت ليك هو  شوفطيب  ...بس  

...خالد ومحمدفي  :دم فهم بع ردف  

...فيهم متجوز؟طيب في حد : لت أفس  

...خالدأه  :فقال   

...أوالد؟هو عنده : ت فقال  

...متجوز قريبدا لسه ... أل: خر فقال لا عايز يشوف كان لتها بس ئفاستغرب اسا  

زل يحجز وخليه ين ...ةننا قربنا نوصل القاهر إاتصل بيه وقوله . ..كدهقوي تمام : بفرح  فقالت

قريب من شقتنا مثال او خلى مراته يكون  و حد أراحت فيه عروسته لي سنتر ال يفورا في بيوت

 ةولو قالوا مش هينفع ترفع السعر شوي... وهي أكيد هتعرف أكتر منهتحجز لي هيا ال

...هيوافقوا  

 مش ن شاء هللاإو  ...و قريب منهم واحدأتليه أتبعهم  كون سنتر بي يغلب البيوتأوالفستان 

...املوضوع ده هحيرك في  

؟وبعدين:  لها وقال بتفكيرفبص  
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وهتبقى مرات خالد  ينت هتودينا :بزهو ملا حست أنه ابتدأ يوافق ويلين لفكرتها لت افق

 ناخلص نكون وتيجى  ...وتلبس بدله شيك شور وتروحوا تاخد انت وخالد وهتسيبونا  ...هناك

 على الكورنيش  ينا نفسة لو لسه فشوي ةنتصور ونلف بالعربي نروح
ً

بعدها ونروح مثال

...وخالص كده  

 ...ليا على الديق وخالص أةهلى واقولهم انك عملت الفرح مفاجكده ابعت الصور أل بعد ويبقى 

 كون يكمان وأنا  ...الصور ويتاكدوا انى عملت فرح وايشوفو  وأصحابي يقرايبل قولواوهما ي

....كذكرى  يلفرح ةعندى صور حلو   

بس  ...ة دياملجنونة وقاله على الفكر  ...وبعدها مسك التليفون وكلم خالد ةشويد وليفسكت 

إن وليد خالص هتكون معها إلانسانة اللي بيحبها  خالد ففرح  ...معرفوش إنها فكرة روني

وقالت لوليد عنوان لبيوتي ... قالت هي تقدر تظبط كل دهوكلم مراته و  ...ووافق علي الفكرة

وهتحاول تختار مجموعة من الفساتين لروني عشان تسهل عليها ... هسنتر هتستناهم في

...املوضوع  

ن تظبط شوية حاجات كام عشاروني  مقاس عن لأل مراته بتساقو اتصل خالد شوية وبعد 

 وراحوا علي.... وكان وليد فرحان بعد ما كان قلقان ...ةوفعال اتنفذت الخط... لغاية ملا يوصلوا

وكان وليد ... خرجت ...ملا خلصت رونيو  ... جهزوليد وخالد عشان وليد ي وروح ...البيوتى سنتر

 ...بالبدلة زي يوم كتب كتابهم انه هيبقى زى القمر  ةواثقروني نت اكو ... بره هو وخالد منتظرها

من شياكته وال كأنها اتاثرت عشان ما تحرجش نفسها  هاما اخدتش بال هابين انتبس حاولت 

  ...قدامه وقدام خالد

وخالد ... فضل  وليد واقف قدام عربيته وكان عامل إنه ما أخدش باله منهاول ما خرجت أو 

...يكلمه  ويشاورله عليها وهو وال كأنه هنا  

بصلها وليد بغرور ورفع ف... وما أتكلمتش ووقفت قدامه ورفعت حاجب بغيظ روني فمشيت 

...؟نعم: قال حاجبه زيها و   

...؟واقف كده ليه... نعم هللا عليك: يديها قدامها وهي بتكتف ا بغيظ  ردت رونيف  

...يمستنى عروست. مفيش : بال مبااله وليد قال ف  

...يعن اذنك أنا بق ...ةطيب تخرجلك بالسالم ...وهللا :لت اقو  بسخرية طبطبت علي كتفهف  

على :قال أيدها وهو ماسك نفسه بالعافية عشان ما يضحكش و  وليد مسكمش ى فتت اوج

...؟بطيفين   
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...دور على عريس غيركأأروح فقلت ... يلقيتك مش فاض :  زيه بال مبااله ردت رونيف  

...ولى باملعروفأقربون دا لا ...؟وليه :قال ليد و فضحك و   

..ولى من الغريبأنت إخالص زى بعضه  :بتكبر مصطنع  روني لتافق  

...ر واحد ؟دا أنتي طلعتى قمرين مش قم ...؟دىة بس إيه يا بت الحالو :  فقال  

...بت؟حد يقول لعروسته يوم فرحهم  ...؟بت: باستنكار روني فقلت   

؟....ة يا طيب إيه الحالو  :وقال وهو بيهز وشه لناحية الشمال  بمكر  علي شفتهوليد فعض   

هو أنا قلتلك قبل كده :  همسة جنب ودنهو  هات على سنانوجز أكتر منه روني فقربت ... وغمزلها

...دب ؟انك قليل لا   

...يتمالك نفسه أكتر من كدهيجاب وهو مش قادر بال  وليد دماغهفهز   

...عتبر انى قلتها تانىإطيب :  روني بنفس الغضب لتافق  

عشان الناس عماله تبص  ةنركب العربي يتعال... بقولك إيه :همس زيها عليا و وليد فميل 

...علينا  

تبص ب واقفةالناس  شافتو  يهاحوال تتالتفو  ة علي مالمحهاهاديمة اسإبت روني فجأة فرسمت 

 خالد ومراته بيضحكواوكمان ... أكيد عارفين وليد وخالد ألنهم العيبة كورة مشهورينو  همعلي

يد التانية على ومرآة خالد ساندة عليه ودافنة وشها في كتفه وإلا  ...ملا دمعوا من البداية عليهم

...بطنها ومسخسخة خالص  

...ةوعيش اللحظ  ة وخليك جنتل مانفتح باب العربيطيب أيال  :روني بغرور مصطنع  لتاقف  

...يضحكب هوو  ةوميل على العربي نفجر في الضحكا وهنا  

ضمة قبضة و  ...اللي بتضحك عليهم وهما مش فاهمين فيه إيه من الناسروني فاتكسفت 

رج علينا كل ما أخدك مكان كده تف ...فضحتنا... كفاية :لت اكتفه وقوليد في ضربت ايدها و 

...روحعشان ن يال إتحرك ... البشر  

...تاني لغاية ملا قعد يكح وبرضوا كمل ضحكوهو عمال يضحك   

بغيظ وهي بتبصلهم لت اققدامها وبقت بتخبط بكعب الشوز علي لارض و  كتفت روني إيديهاف

 مكعاجب ...روحنا على طول إتسكينا و  ما كنا  ...فراح والجوازمالنا ومال لا  إحنا: كلهم 

...كم ديبتاعةالفضايح   

طيب ادينى : بنفاذ صبر لت اقبصت لوليد و وفي النهاية  ...فضلت تزعقلهم وكأنها بتزغزغهمو 

...ايور  وملا تخلص ضحك تعاال ...بتاكس ي روح هالعنوان   
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يضحك عشان يوقف ضحك  تهمس بالكالم في ودنه كل ما و ... يضحكمفيش غير يبصلها و وهو 

  ...وقعدوا علي الرصيف سخسخوا خالص ومراته وخالد... كترأ

... وفضلت روني تبصلهم بغيظ ومش فاهمة إيه املضحك للدرجادي عشان يسخسخوا كده

 ...في النجفطيب يا وليد ملا نرح ان ما علقتك  : بابتسامه كلها غيط لوليدلت اقوفي لاخر 

...مبقاش أنا.. في صرصور ودنكوحطيت السيخ املحمى   

وبعد ... فسكتت خالص وقالت يمكن كالمي هو اللي بيزغزغهم... ةالزغزغ ةشامبر  واخدأ منهأوك

طيب أنا هرجع البيوتى سنتر  :لوليد لت افق... شوية ادايقت من الناس اللي بتشوفهم كده

...واقلهم هستني هنا شوية لغاية ما عريس ي يخلص زغزغة ويجي ياخدني  

 

من غير ما  وهو بيضحكخالد اللي هتزفهم  ةعربيوفتح باب ا أيده وليد مسكف يمش تنت هاوك

وكل ما واحد فيه يوقف . ..قدام ركبوا وخالد ومراته ...فركبت روني وهو ركب جمبها... يتكلم

....ضحك التانى يفكره  

 ....بيزغزغهم هان كالمإ هاخدت بالأعشان  تسكتبس فضلت  ...تلطشهممسكهم ت هاوكان نفس

 حركو ... سه أكتر من مرة ويهدا عشان يعرف يسوق حاول خالد ياخد نفوملا خلصوا ضحك 

وطبعا هما يردوا  ...يتزغزغ لوحده ويضحك ةبس كل شويوال كلمة العربيه من غير ما يتكلم 

...عليه ةالزغزغ  

ستغفر هللا أقول وروني كل شوية ت... قلت ادب ةستوديوا وهيا كانت ناقصعلى إلا  وااملهم وصل

  ...يا ربي العظيم

ووليد  ...ميل عليها ةوشوي ...أو يقرب منهاعليها  حط أيدهيطلب من وليد ي ةشويكل  ألن املصور 

روني بوسة  عايزه يبوسكان زاد وغطى لي وال ...ستعباط وعاجبه الوضعسايق إلا طبًعا  

وليد منها وملا قرب  ...ي جبهنهاعل  هاا انه هيبوسو واتفق ...رفضت رفض قاطعفهي ... رومانسية

 يهاغمضت عينعنيه لن نظرته ما ريحتهاش وحست باملكر فيها فتلقائي مقدرتش تبص في 

يها بسرعة بيحصل فتحت عينلي وملا حسيت بال ...زى  بيه بيكرر مشهد الايس كريمواتفاجئت 

...واتصور إ وبعدت عنه بس كانوا  

وأنا  اايز تتربعدب و قوله انت قليل لا تو  ...ضرب فيههي فضلت تو  كمل وصلت الضحك ووليد

 ةخد لقطأاملصور وقبل ما يتكلم  حضنه  ها فيكتف وفي لاخر ... وهو بس يضحك. ..وريكه
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...يما فيش احلى من الطبيع: بغضب ضحك وقال  وملا روني بصت للمصور ... كده  

.. متفقين عليها هي إدايقت منهم وحست إنهمو   

. ..ماش ى ياوليد زعلت منك :فقالت وهي مخنوقة   

و بيظبط أ ةعادي ةلت ممكن تكون حاجات املصور بيغمزله بس قفاش هي... هاواديته ضهر 

...ها هينهم بيظبطو إ ةرفاكنتش عم... وضع ما   

أنتي دمك زى  ...غصب عنى وهللا ...ما تزعليشيا حبيبتي خالص : وقال  هاباس دماغ وليدو 

...تبقى كده خالص يفرح ةن ليلإتوقع أما كنتش  ...العسل  

...عادل أمام مش فرحنال ةدى مسرحي ...بتتكلم عليهلي إيه الال فرح  :روني بحنق  ردتف  

...زودناها بس غصب عننا وهللا إنناخالص يا رونى ما تزعليش أنا عارف : وقال ا هفضحك علي  

...شان تعبتطيب يال نروح ع: لت افابتسمت وق  

...؟لاول  ةمش هنلف بالعربي :وليد  فقال  

...ينكمل في يوم تان ابقي ...ةهاردعليك ضحك الن كفايةال :  روني لتافق  

....ليا يربنا يخليك ...قدام ةفعال وهللا دا ضحك سن : فضحك وقال  

 ...علي العشا برة همكان عايز يعزم لنه... عشا من مطعم ي ليهموخالد اشتر  ةالعربي واوركب

...واروحيوعايزين  واتعب هموليد قاله انبس   

 

...ةعند العمار وا ملا وصل  

وليد يرقص مع محمد وخالد  وفضل ...هماستقبلتة زف ةجاب فرقصاحب وليد حمد م والقي

طبعا كان طلع و ...ةالعشا على السفر وليد وحط  ...شقتهم او هم وطلعو وودع...  ملا تعب لغاية

فجأة  فوقفت روني... وارتاحيفي الصالون  ةشوي واوقعد ...في لاول  رجع هو وخالدالشنط ملا 

... وجه وقت الجد ...ير وضحكنا كتير ولعبنا كتيركده اتكلمنا كت كفايةبقى يال :  بجدية لتاوق

...قدامى على جوه اتفضل  

...من الصدمة رفع حواجبه الاتنين وتنح وليد لقيت  

..أخلصوعايزه  ... وهللا تعبتبقي يا وليد يال  :برجاء روني لت افق    

 مى جد عايزانى انتى بتتكل روني: هول غمض وليد عنيه وفتحها وقال بذف
ً
...معاكيفعال   

...ةلفوق وتحت يعنى باملوافقها فهزيت راس  

...يال بقي عايزة أخلص عشان أنام: ببرائة وهي بتشد طرحتها  لتاوق  



 46 

...يال :وهو مش مستوعب الجرائة املفاجأة وقال  ةشوي هابصلف   

 ةكبير  ةء هللا الشقما شا :ة فقالت روني بإنبهار طويلة ا في طرقو ا من الصالون ومشيو خرجو 

...قوى   

...وضأ خمس :فقال وليد   

...ذوقك حلو يا وليد قوي ... هللا جميلة: ودخلوا أوضة فيها أوضة نوم فقالت روني   

نوم  ةشتريتها شوفت اوضابعد ما علي فكرة  ...نى اختارتكإطبعا والدليل  : قالليد و فابتسم و 

...كيد هتعجبكأفاشتريتها هيا كمان وقلت حد  أيمش  ...ةمير ة أحسيت انها محتاج ...ةتاني   

ووقفت  ... بس ةمش جميل ة الجمالفعال كانت رائعو  ...ةالتاني ةوضلل  هاوودا اومسك أيده

فابتسم ...خيالية ةدخلت قص هانإ توحس ...هول ألن عمرها ما شافت أوضة بجمالهاا بذتتأمله

...إيه رايك؟ ها :وقال وليد   

معقول إحنا عندنا حد يعرف يعمل الجمال  ...ة كمانا ورائعجًد  ةلجمي :لت اوقروني فبصتله 

...كيد تمنها غالى اوى اوى أ ...ده كله   

...الغالى يرخصلك يا ست العرايس : بسعادة قالليد و فابتسم و    

شابكين بيها دبابيس  ةعلب ؟إيه ده: وقال  ةوقعد يشيل الدبابيس من الطرح هاوقرب من

...يس دى؟إيه كل الدباب...الطرحة  

...وليه كل ده؟: هي شايفاه من املرايا فكمل و  ابتسمتف  

...ةعشان ما تقعش واتحرك براحتى وما ابقاش قلقان :لت افق   

وفجأة... الفستان سستهك العقدة من بداية فالطرحة وبعد ما خلص   

ق تغير يال بقا عشان تلح ...وهللا تعبتك معايا ...امرس ى جًد  : لتاوقة بسرعروني لفت عليه 

...وترتاح هدومك  

...؟أساعدكعايزانى  انتى مش :وهو بيشاور علي فستانها فتنح وقال   

 ...والحمد هلل فكيتهم ...ةتفك الدبابيس من الطرح ةكنت عايز  :ببرائة لت افضحكت وق

عشان ما يتفكش الفستان والحمد هلل  ةمعين ةوالسسته كانوا عاملين الجزء الفوق بطريق

نت كمان عشان ما تتاخرش أ ...يال بقي علي أوضتك... فخالص دورك إنتهي ... شلت العقده

...كتر من كدهأ  

...انسياهو و هنا أيمكن يكون في عقده هنا  ...فضل معاكىأإيه رايك :  فقال  
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يال بقى مع  ...تعبتك معايا... شكًرا ربنا يكرمك: لترض وقافابتسمت بخجل وبصت في لا 

...ةالسالم   

...بجدهخرج يا رونى :الباب عدل وشه وقال فخرج وهو عند   

...طيب إتفضل مستني إيه؟: بعدم فهم  لتافق   

...؟لو خرجت وسبتك تندمىه: بجدية  قالف  

...ال ان شاء هللا مش هندم: لت اوق ضحكتف   

...يا روني لن انس ى لكى هذا املوقف:  بحنق فقال   

ووقفت قدام املرايا ... ناعمة ةموخرجت بجا هاوفتحت شنطت... فضحكت عليه وقفلت الباب

 بقي
ً

صحابها ت عروسة زي ما بتشوف قرايبها أو افرحانة بنفسها وحست من شكلها إنها فعال

....ودلوقت الدور عليك: لت اوق لاميراتوبصيت لسرير  ...العرايس   

 اهم دخلت في نوممعالرومانس ي و  ةوضجو لا مع و  ...جًدا ناعمملمسة ونطت عليه وكان طرى و 

...عميق  

،،،،،،، 

 ةحست بحاجبس صحيت ملا ... بعد شروق الشمس كانت روني لسه نايمة وغرقانة في النوم

...وكأنها بتزغزغها هابتلعب في بطن  

ضربته  ةبسرعفاتخضت و ... يضهروا ووشه على بطن هامدي شافت شابو ...كسلفتحت عنيا بف

 ...ووقفت جمب الدوالب فوق السرير نطت من ها وهو بيصرخواول ما بعد عن ...في وشه هابركبت

وبتشوف مين الولد اللي عنده الجرائة عشان يدخل أوضتها وهي ... ووقفت تبصله بكل غضب

..نايمة وفي بيت أهلها    

بس مين اداله ... بصت حواليها وافتكرت أنها دلوقت في بيته ....وليدت أنه بتاع إمبارح إتفاجأو 

ضهره في وضع الركوع بماسك وشه ومنحنى  هو و صت عليه ب... الحق يدخل أوضتها وهي نايمة

...بضيق وقالت يستاهل عشان يحرم ويبطل جرائة معايا وبيصرخ وأيده على وشه   

...هيا دى صباح الخير ؟حد يعمل كده :بغيظ وقال  ها وليدوبعدها بصل  

تدخل عليا وأنا نايمة؟ وعايز إيه؟ إزايانت و :  لتاوقة فردت بعصبي   

...كنت نايم معاكىما أنا ... يا سالم: ص عين وقال فبصلى بن  

...ةمو نفي سابع  لقيتكبس  ...أصحيكي صحيت عشان التدريب قلتملا و    

...معاياخالص بقيتي فرحان بيكى وانتى أنا و  كقعدت جنب   
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 كان... جنب سرتك لي ال ةوشفت الحسن ةشوي ةمرفوع ةبتاملك لقيت البلوز  بس عشان

  ...عاهة ة تعمليعشان بوس ...شاء هللا وانتى ما ...بوسهاأيلت عليها جميل قوى فم شكلها

...بتعملى فيا كدهو ....دنيا س وما دخلناش يلسه عر دا أن  ...حرام عليكى يا رونى   

 

ومين سمحلك  : لتاقهي حاسة أنها قدام شاب مستهتر و فبصتله بمنتهى الضيق والغضب و 

 ةتاني ةوضأفيه  تعرفش إنم ....بىمخالص تنام ج هو عشان بقيت مراتك ...تنام جنبى أصال

لي ال ة هيا البلوز وأصال ... ؟مين قلك تبص علياوبعدين ... وال هي قلت سراير في البيت تنام فيها

...ترفعت وانا محستش بيهاإ  

...؟إسمه إيهحصل امبارح كان لي مال الأ ...موضوع مدخلتش دنيا؟إيه  ...تعاللي هناو   

هل هي بتهزر وال بتتكلم جد وال إيه؟ ومحتار بين ... وهو بيبصلها ومش فاهم طول ما هي بتتكلم

هو إيه  :وقال  ةبجدي قرب منهاو لغاية أخر كلمات نطقتها بصلها بصدمة ... كالمها وعصبيتها

...؟يمبارح يا رونإحصل لي ال  

يبقى دخلنا  ...؟مش دخلنا شقتنا ةهو بعد الزف:  بعصبية بإيديها وهي بتشوحلت بنفاذ صبر افق

 بعدها مش دخلناو  ... ؟الصالون يبقى دخلنا وال ال ةوضوكمان ملا دخلنا أ ...؟وال ال ودخلنا

وأنت فستان الفرح  دخلت في... وقبل كل ده ...يبقي دخلنا وال ال؟ ...أوضتين نوم مش واحدة؟

كام دخله  شوف بقي ...يوم فرحنا ودخلتنا كمان؟ دخلنا في مش كده يبقي... دخلت في بدلتك

...دخلناها يا كابتن وأنت جاي تقول ما دخلتش؟  

... وبصتله بعصبية ومنتظراه يعتذر عن كدبته اللي قالها من شوية  

 

أما وليد كان واقف يبصلها ومش مصدق وعنيه بتتأمل عصبيتها ومدي صدق كالمها وال 

  ...بتمثل عليه؟ وال مكسوفة عشان كده بتقول كده؟

 ةالشق يانك تدخل ...ةالدخليعني  ...ي إيه؟بتقول ةنتى فاهمإرونى  :بدون تصديق  ونطق

...؟يوم فرحناالفستان  لبس يوض وتولا   

يعنى الناس الفقرا ...يفيهم تكف ةاى واحد ...اال طبعً : فقلت بمنتهى الغيظ  العندهم مثال  

 عندهم خيملي و الأ ةمش شق ةوضأ
ً

  ...ة مثال

ة إنهم زينا إتكتب كتابهم عارف يقل الناس تبقفرح او على لابعد التكون املهم ... ةهتبقى دخل 

...وخالص هيعيشوا سوا في مكان واحد  
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رونى انتى بتتكلمى جد وال مكسوفه : بتشكيك وقال  همسح علي جبهتعلى السرير و وليد فقعد 

...مش ممكن.... ؟وبتقولى كده أنتي عارفة عندك كام سنة؟ ... ي؟من  

لي وهو إيه في ال: لت اقدأت تهدي وتحس إن في حاجة مش فاهماها و بو  هاحواجبروني فعقدت 

...؟عشان اتكسف منك ي املوضوعكسف في يلوال إيه ال ...؟غلط هنا قلتأ  

أنها من حيرة عنيها وهي منتظرة تعرف قصده إيه تاكد وليد شوية وهو مركز في عنيها وأفسكت 

... مش بتضحك عليه أو حتي مكسوفة منه وبتتكلم جد  

وبعدها فتح عنيه ببطء وشافها لسه ...  عالي واتنهد بصوتطويل غمض عنيه وأخذ نفس ف

...فابتسم بهدوء  وبعدها ضحك... واقفة مكانها مستنية رده  

وفك ... يوتعال ساعدن... إمبارحكنتى بتتكلمى بقلب جامد  ...اااااااااعشان كد:بسخرية وقال 

الجرائة اللي ال إيه فيكي وقلت البت شربت حاجة و  شكيت وأنا اللي... ابيسة وشيل الدبالطرح

ميعرفوش لي من بتوع اللسه طفلة اتاريكى  ...جاتلها من اينفجأة نزلت عليها من السما 

...إزايبتبيض  ةالفرخ  

 

وتعمل زي أصحابي؟ أنا مش  دىة الكلملش ما تق :لت ارض وقفي لا  هارجلضربت روني بف

...طفلة  

أصحابك؟؟؟:  بإستغرابفرد وليد وليد   

ا ...أه: فقالت روني بضيق 
ً
معناها  ةمش فاهمعن معني كلمات سالهم أبيبقوا يتكلموا و  احيان

...هتعرفي ملا تكبرى  ةانتى لسه طفل اعليا ويقلو يضحكوا ف كالمهم في   

 :  بسخرية  وقالوليد  ابتسمف
ً

...معاهم حق فعال  

فجابت أخرها ... وكمل ضحكا هعلي بيشاور هو و  روني تتكلم شافت الخبث في عنيهقبل ما و 

...لو سمحت اطلع بره :من إستفزازه وقالت    

ةتشدى البلوز  الحسنةمشفش هو عشان : وليد بتسلية قال ف  

...كل دهوتظهرى كل ده   

 ةالبلوز  ةشادي السرير وهي من عل قامتما  وقتمن  هانإ هاوأخذت بال هالنفسروني فبصيت 

...هايته ضهر فاتكسفت ولفت واد ...بالشكل ده  

... اتمنت لارض تنشق وتبلعها وال تختفي فوًرا من قدامهو ها من الخجل على وش يهاوحطت ايد  
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دا ... خالص يا حبيبتى: بمشاغبة وقال  هاباس دماغو  لسه مبتسم ولفها ليهفوقف وليد وهو 

...زوا برضوانا جو أ   

...خالص اسكت: بخجل لت افضربته على صدره وق   

وجودي في  عشان تتعودى علي رف أنك محتاجة وقتنا كنت عاأ ...ة بجدارفع : وقالفضحك 

...معانا ربنا إحناكده  ...ن املعلومات ميح خالصإبس ما كنتش عارف  ...كزوجحياتك    

...؟معلومات إيه امليح :لت افبصتله بعدم فهم وق   

...يهتعرف ي تكبر  ملا: رفع حواجبه وهو بيقول ف   

:وقالت  على صدره وصرخت فيهكذا مره روني فضربته   

 ةعرف حاجة أومش عايز  ...ة غصب عنك وعنهمنا كبير أو ... تانيشوفك أ ةطلع بره مش عايز إ

...اطلع يال ...من حد  

...فبعدت عنه وعنيها دمعت... هو عمال يضحكفضلت تضرب فيه و و    

وهللا  ؟؟ليه الدموعطيب : بحنان  وقالفقرب منها وليد وملا شاف دموعها وقف الضحك 

...يا رونى دا انتى حبيبتي... يباضحك معاك   

بحس إني ... بحس إن فيا حاجة ناقصة زيك كنتبيقولوا كانوا صحابى أملا : بحزن لت افق

ابس ... ب درجات كويسةمع إن وهللا كنت شاطرة في املدرسة وبجي ...واحدة غبية
ً
  احيان

ً
 فعال

وكمان ملا الكل ... إيه أو بيلمحوا ليه وهما بيتكلموا قصدهم كالمهم بحس إني مش فاهمة

فة السبب بحس إني غبية وأنا في وسطهم مش عار  ...فجأة يضحك علي كلمة معينة أو حركة

...إنت كمان من تاني يوم لينا سوا عرفت إني غبية برضوا ...واهه... قوي   

 

أنها كنز  هو حاسسو نه خدها في حضأو فصعبت عليه . ..وحطت اديها على وشها وابتدت تعيط 

وقال  ...ربنا بعته ليه عشان يعوضه بصدقها ونقائها عن كل غدر شافه وظلم عاشه من صغره

ناوى ملا اخرج من  ...أثبتلك وعشان ...ةحاج ا رونى انتى ما عندكيش نقص وال وهللا ي: بصدق 

ور من ة قوي وبيوبريئ ةطيب ...زيك ةكرمنى بوحد ن ربنال  ...ى ركعتين شكر هللأصلعندك هروح 

...زي البنات اللي بشوفها كل يوم جوا وبرة مش  

ونفسهم لو يعرفوا يوصولوا لدرجة وبالعكس زمايلك دلول ممكن يكونوا بيغيروا منك 

...في حاجة حسن منكأمش ... نقائك  

...ليه ؟ ...أنا؟ هيغيروا منى:  ةمش مصدق مسح دموعها وابتسم فقالت روني وهيو   
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... جواكي مش موجودة في أى واحدة تانية في سنك البرائة اللي... بتيحبيروني : فرد وليد بجدية 

  عارفة بالرغم من إن محمد بن عمتك كلمني كتير قوي عنك إال إنه معرفش يوصفك
ً
أنا ... فعال

...انك من نصيبىبحمد ربنا   

 حبتهولكلي بجد يا رونى انتى تستحقى قد الحب ال: ورفع وشها ليه وبص في عنيها وقال بحب 

في سبب الوما اكونش  يحافظ عليكأعرف أربنا يقدرنى و  ...ومش هيكفوا حقك. ...ةمر  مليون 

...ازعلك ابًد    

كل نا ما استاهلش أبس . ا شكرً  :وهي بتبعد عنيها عن عنيه وقالت روني بخجل فابتسمت 

...ده الكالم   

 ...كنزارف إنك كنت عو  ...قابلتها في حياتى ةجوهر من أغلي جمل أ بجد انتى :وليد قال ف

...غاليالكنز ده والنهاردة بس إتاكدت قد إيه    

...بس ده ما يمنعش انك ضحكتى عليا برضوا : سلوب مرحإوقال ب ةوبعدها عنه شوي   

...؟عملت إيه ليه : وقالت بإستغرابفبصتله   

نمنا ن وإحنا الاتني ...يواتكلت انك هتصحين ...في وقتهنا عارف انك بتصلى الفجر أ: فرد وقال 

...من التعب لغاية الشمس ما طلعت   

: واستغفرت ربنا وقالت ةيقمدا وهي ةعلى البلكونه بتلقائيروني فبصت   حستش خالصما  

 توضا وأصلى أهروح  ...ربنا يسامحنا وهللا
ً

...إن شاء هللا ...حاال   

...خرش على الناديأعشان ما نت ةبسرع جهزي طيب ممكن كمان ت :وليد فقال   

 النادي روح معاكليه ه:  بإستغراب وقالتفبصتله 
ً
...؟فعال   

ومش  عارف إنه أكيد تعبتي من السفر ومشاوير إمبارح يمعلش يا رون : فبصلها برجاء وقال

...غصب عنى مش قادر ابعد عنك بس ...متعودة   

....ادا انا هبقى مبسوطه جًد  ...عادي ال وهللا :فردت بسعاده وقالت   

انك عايزنى عشان  ...السبب الحقيقى ةنا عارفوأ: سعادة وقالت بثقة وقربت منه وابتسمت ب

... دى ةهديك الفرصوأنا هبقي ذوق معاك و ... تتمنظر على اصحابك بالبنت العسل املعاك

....وهخليك تعيش الدور   

فيه وخايفه  تولف بيها وهيا مسك وهو بيضحك ملا شالها من على الارضوليد وقطعت كالمها 

...خالص نزلنىآه  :وقالت  تقع   

:وقال ... نزلها على السريرف  
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...كلأكلك أوانتى زى العسل كده وعايز  ؟عمل فيكى إيهأيعنى    

...لاكلانت إيه حكايتك مع : وقالت ...فتصنعت الخوف واتحركت لورا  

متجوزنى وجايبنى الخر الدنيا عشان تستفرد بيا وتاكلنىيعني  ؟ ال يا عم   

....ةمش العب روحنى لبابا  

مش هاكلك بس ما  ...خالص توبه: م وقال من كتفها وشدها قدامه للحما وليد فمسكها

...أنا مصدقت تيجي عشان تملي عليا حياتي... تقوليش تانى روحنى   

انت  ...قدامك دايًما نا على قلبك وهتالقينىأ ....ما تخفش:  بغرور مصطنع وقالت فابتسمت

...ل ما تكون جوزىخالص بقيت ابنى وصاحبى واخويا قب   

...ربنا يخليكى ليا : فمسك أيدها وباسها وقال   

...فمش هاتاخر ...بسلالفي نا مش باخد وقت أ.. يال انت كمان البسطيب : فقالت    

...ماش ى وان شاء هللا هنفطر هناك عشان ما نتاخرش: ال وليد ف   

...ةفيش مشكلم : فابتسمت وقالت   

الت للصالة وشافت وليد منتظرها فق وج وصلت وخرجتلبست لبس خر و وأخذت شور سريع 

مش هينفع نمش ى سوا  ...ينت كده هتتخطف منإنت البسه ده دا لي إإيه ال:  رحها املسلوبإب

...كده   

 

...يخايف يحسدونى عليكلي نا الأوهللا : باس دماغها وقال ليد و فابتسم و   

مسك كفوفها وباسهم وشبك صوابعه و ... وقرا إيه الكرس ى واملعوذتين ماغهاد على رفع كفهو 

... في كفها  

يبصلها ويبتسم ويدعى  ةوكل شوي كفهاماسك وليد كان وطول الطريق  ...ةركبوا العربيو ونزلوا 

...ونور على حياته ةويديمها نعم هيل ربنا انه يحفظها  

،،،،،،،،،، 

 

إتخضت من الناس  وروني... ميباركولهحواليهم النادي اتلم الناس  وليد وروني ول ما وصلأ

... تنين في دراع وليد بشدة فمسكت باديها الا ...الكتير اللي كانوا منتظرينهم قدام النادي

... ةالحائط النهارد ةكتب خبر جوازى في مجلهيواثق ان محمد  كنت :وليد وقال  فابتسم   
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... ى ماشاء هللا واضح انهم بيحبوك قو  :وقالت روني ملا شافته مطمن وفرحان فابتسمت    

 وهي ...وابتدوا يحضنوا في وليد... عليهم زمايلهم جايينة من لقى محمد وخالد وشويوليد وبص 

(مانكجاه )فكانت  ي رجالة عشان مش بتسلم عل ...  كفها في كفه والفه أيدها حوالين دراعه 

...وتبتسم وترد عليه بالكالم بس واى حد بيباركلها بتهز دماغها  

...شوية ن بيبعد دراعه اللي روني ماسكاهوليد كايحضن حد وملا   

روني عنهم ووقفت عليبعدت ف ...وا معاهصور تي وابتدا أصحاب وليد  

أنتي هتتكسفي : ها وهو بيقول لي فراحل... صاحب وليد إفتكرها مكسوفةمحمد و  ...بجن 

...تعالي يال... منا  

خليك  :لورا وقالت  روني رجعت.... تتصور معاهم ولسه هيمسك أيدها ويشدها تقف معاهم

...إحنا هنهزر وال إيه؟ ..ما تقربشيا كابتن مكانك   
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 الحلقة الرابعة

 

روني عنهم ووقفت عليبعدت ف ...وا معاهصور تي وابتدا أصحاب وليد  

أنتي هتتكسفي : ها وهو بيقول لي فراحل... صاحب وليد إفتكرها مكسوفةمحمد و  ...بجن 

...تعالي يال... منا  

خليك  :روني لورا وقالت  رجعت.... تتصور معاهم ولسه هيمسك أيدها ويشدها تقف معاهم

...إحنا هنهزر وال إيه؟ ..ما تقربشيا كابتن مكانك   

... عيد عنهم خالصومشيت بب وبصتله بغض  

...دىهتشم الهوا و تجنب الشباك عشان  ةربيز تفدخلت وقعدت على  ...وكان املطعم قريب  

  

استئذن و  ...بس ما اتكلمش ...وهز رأسه يمين وشمال بمعني مفيش فايدةما وليد بص ملحمد أ

...ح لرونيورا منهم  

 

...أل نت مالك تتصور وال إ: بالعتاب والزعيق صحابهم استلموه إمحمد    

...رجالة وهي إحترمت نفسها وبعدت تيجي انت عايز تدخلها وسطنا؟إحنا كلنا  : لاوالق   

وانت داخل وعايز تشدها كأنها  اهيا ما سلمتش على واحد فينا بأيده ؟إيه ما شفتش: ل االقو 

 أختك الصغيرة؟

....نكدت علي وليد بدل ما نفرحه؟كده  : لاوالق  

 

دايًما هما اللي ... اجرى ورا  بنت ةول مر أ يد ...ةعارف:وابتسم وقال  روني بمما وليد قعد جأ

...بيجروا ورايا  

 يرونى محمد صاحب : وقال ةبجديوليد فاتكلم  ...ةالتاني ةت الناحيبغيظ وبصني رو فبصتله 

وهو فرحان ... قلبه على لسانه يفلي وعشان كده ال ...يتتخيلفوق ما  وتلقائى... اا جًد طيب جًد 

عشان كده جاب ...بيا  

اقائيته دى وتل... بيها النهاردة عشان يصورناوجايب الكاميرا ... عشان يزفنامبارح إ ةالفرق
ً
 احيان

...بتدخله في مشاكل  
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ه بس وانتى نا هشد ودنأو  ...حرجهوشفعشان خاطرى ما ت. ..رذيعت ةوواثق انه هيجى بعد شوي

...وإني فضلتك عليهم نك جيتى خدتينى منهمإ باقي الفريق شمش معانا عشان ما يحس   

والحاجة ... تمع وليدمجسمعت روني لكالم وليد ورغم من إنها ادايقت علي من مدي إنفتاح 

  ... إنها محبتش املوضوع يكبر أكترإال ... اللي قال عليها تلقائية بالنسبالها حاجة كبيرة

...يال نفطر عشان ما تتاخرش ...حصل خير:  لتافق  

 

مش لي جه محمد وشكله كان خايف وعامل زى التلميذ ال... وصلوقبل ما ي... ا الفطارو وطلب

ليد قدام و محمد وقف و ... لروني برجاء فهزت رأسها عشان تطمنه فبص وليد... عامل الواجب

...مني ويا ريت ما تزعلوش ...قصد أاسف يا وليد ما كنتش : وقال    

...؟نعمل فيه إيهإيه رايك نسامح الواد ده وال :  وقال بمرحلروني فبص وليد   

...وطبشر ممكن نعفوا عنه بس : لت اللسقف وق رفعت روني عنيهاف   

ةفحطوه على التربيز .  ..الفطار وصل وقبل ما يرد وخاف رب وليد فاستغ   

؟وإيه هيا شروطك :كسفه قدام صاحبه توقال وليد وهو متررد وخايف    

  :لت اقف
ً

...عادي كأن مفيش حاجة حصلت يكمل تصوير اوال   

ه صعأيد إحنا ...الشرط التانى يقعد يفطرو : ة كملت مبتسمف ...ئينتفاجمتنين إلا هافبصول

بس ده ما يمنعش انه ليه  ...موجود وهو موجود وما يقعدش لاكلوكرمه وما ينفعش يبقى 

...لاكلهيدفع حساب  عقاب  

...دفعهالي عشان لو فكر يكرر املوضوع ده مع غيرنا يفتكر الفلوس ال   

...كرس ي جمب وليدوفجأة قعد محمد على ال  

ها زمانو ... باينها  صعبةدى  ةالصعيدينا قلت أدا  ... ةينصر دينك يا شيخ :بسعادة قال و 

...وبيقول التار وال العار يا بوى ة ويرجعلنا ماسك البندقي ...تظبطه خد الوادهتا   

محتاج تعزم و ... كفاية شن الفطار حسابه مأالظاهر  ...وهللا: ها وقالت حواجبروني فرفعت 

...الفريق معانا عشان تاخد بالك من كالمك   

...ة دي كمانوهللا سماح النوب :بقه وقال  أيده على رفع محمدف   

...لو يسكت ما كنتش ادبس في الفطار ده ...بجيبلى الكالملي ال( وشاور على بقه )هو ده    

...ن حساب الفطار مزعلك لو مش معاك وليد يسلفكإواضح : روني وهي مبتسمة لت افق   

؟ودنى موجإإيه ده وانتوا لسه فاكرين : بسخرية فرد وليد وقال    
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تصرفوا مع بقي إ انت وصاحبك  ...ةنا خالص مش زعالنألت أصال اوق: روني فضحكت 

...بعض   

 ةسخن ةعزمكم على حاجأإيه رايك يا كبير بعد الفطار  :ل افبص محمد لوليد باستعطاف وق

...وتسامحنى ةاو ساقع   

يا محمد  بشر تت ةوانا زعلى يشترى بحاج:  قالهو بيرجع بضهره لورا و فرفع وليد حاجبه و 

...باشا   

ولو  ...ياملراد لياخليها ع... مبارحإلكابتن دفع كتير من ا...خالص يا وليد : لتاوق ت رونيفرد

...زعلنا تانى يبقى جابه لنفسه   

...عشانك بس هسامحه : بحبفرد وليد وقال   

عرفت  ...هاوبجد يا وليد ربنا يباركلك في ...ليه يا مدام يبجد ربنا يخليك :فوقف محمد وقال 

...عقبالى يا رب ...تختار   

...فطاركتكمل  امإيه يا محمد :ل وليد اوجه يمش ى فق   

...قوي نا كده تمام أال : وقال  محمدفرد   

...ةكانوا مستنين يعزوا فيا النهارد ...نى خرجت سليمإطمن الشباب أح و ر ه   

 ةوبعدها بشوي... معاه  واهزر يب همورفض وليد انه يدفع الحساب وقال ان ...وضحك هو وليد

 ممنه ةكون قريبتستاد ملكان في إلا  وأخذ روني رجعو ... عشان التدريبغير هدومه وليد يراح 

...وهو بيدرب اشوفهيقدر يو    

مع  يةقو ال شخصيتهبوحست .... وهي بتشوفه بيدرب عن قربا مستمتعه جًد روني نت اوك

...ي لادب حتي لو أختلف معاهموفي نفس الوقت تعامله كان بمنته ...املدرب واصحابه  

في فهم أسماء بعض الحركات وقواعدها وبدأت تحب اللعبة وإكتشفت إنها مش روني وبدأت 

 ... اكرةمملة زي ما كانت ف
ً

بوجودها معاه وكل شوية يبص  وحست إن وليد فرحان فعال

...ناحيتها  

...نىوحشتي : هاقالأول كلمة و  هابمالتدريب جه قعد جوليد وبعد ما خلص    

...وما ردتش الجديدة ة بمغامرتهافرحانهي فبصتله و    

...؟إيه معجبه: قال و غمز بعينه فابتسم و    

...ما تعرفشانت  هو ... زمانيوه من : بتلقائية وهي بتحرك اديها لت افق   

...بجد يا رونى كالمك ده: بجدية وقال  هاهو اتفاجى برد   



 57 

...عشان ما تبردش ةيال قوم غير بسرع ...دقانت ما بتصإيه يا كابتن؟  :لت اوق كتفضح   

...مكال  ومش ى من غير  فوقف باحباط   

...وليد : حست أنه زعل زي لاطفال فقالتو  ابتسمت رونيف   

...ما تتاخرش عليا ممكن : بحنان لتافق ...ها بصمتفبصل  

...وبحياتها معاه بوجوده جمبها فرحتها كانت بتعبر ليه عن اهوعني  

..يمن عنيا يا رون: قال هو بيشاور علي عنيه و و وليد فابتسم   

...؟تغدى فيننتحبى ها :  بحماس قالوصل أول ما وفعال ما اتاخرش و   

...اى مكان: بال مباالة لت افق   

...؟هنا في النادي وال نروح مطعمنتغدي طيب تحبى  :وليد  فقال   

مبارح زى ما هو في إخالد  جابهلي ال لاكل ؟تيجى نتغدى في البيتما : روني مقترحة لت افق

...بيه نتغدىو تعالى نروح اسخنه  ةالتالج   

...كل في البيت نطلب دليفرى أوفي العشا لو ما كنش فيه    

فيه قبل ما  روح اى مكان نتفسحنتحبى طيب  ...واضح إنك موفرة: فضحك وليد وقال 

...نروح؟   

مش مفروض تروح تتغدي وتنام؟ليه  :لت قافبصتله و    

...؟وانتى عرفتى منين:  ستغراببإفقال    

كيد مش هتحتاج اكتر أبعد كل التدريبات دى  ...كاء يعنىذ ةمش محتاج:  ةمبسوط هيو قالت ف

...قرب سريرأمن انك تتغدى وتدور على    

  فزدادت ابتسامته

لي وعايزه تخرجى وتتفسحى وتشترى ال ةأنتي عروسيعني  ة؟طيب ده مش هيخليكى مدايق :وقال 

...هنفسك في   

بس طبعا  ....نسان بيحب يخرج ويتفسحإاى : بهدوء وهما بيتمشوا سوا لت اقوقفت روني و ف

وملا ... ان شاء هللا نروح نتغدى ونام إحنا... ده مش هيكون على حسابك وحساب صحتك

 ةيام جاييعنى لا  ...جازتكأيوم  يف ننزل في أي يوم تاني أو و أنصحى لو بقى وقت ابقى ننزل 

...كتير  

...تيجى على نفسك ةولو سمحت مش عشان ابقى مبسوط  
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وراحوا علي موقف ... واتقابلوا قدام املسجد... فراحوا للمسجد صلوا... وسمعوا صوت لاذان

...العربيات عشان يركبوا ويروحوا  

وليد : فجأة وقفتهم بنت وهي بترمي نفسها في حضن وليد وبتصرخ بفرحة ... هم في طريقهم و 

...بالليل أمبارح رحلةمن ال ةلسه راجع يصدقن... شهر كامل ما شفتكش  ....وحشتني  

...موت يا لولو وحشتنيبجد  ... شوفكأعشان مخصوص النادي  أجي وقلت الزم  

 

 نإ ةوخاص ...تابع املشهدتووقفت  ...روني أول ما البنت أتزمت في حضن وليد سابت أيده

...تكلمتب هيو  ة وليدايديها حوالين رقب ةالف البنت   

ستوعب الوضع شدها وبعدها عنه إول ما وأ... وليد كان واقف مصدوم بدون أى رد فعلو 

 ...كده بنت زيك تعملقوي عيب  ...اسهى ما يصحش كده ابًد  ةلو سمحتى يا انس:  وزعقلها

...نتى بنت ناس محترمينإ   

...مش في حكم املخطوبين إحنا ...ما تحبكهاش إيه يا لودى: فقالت بدلع  

...هول ومنتظرة تشوف هيرد يقول إيهفبصت روني علي وليد بصدمة وذ   

مين قال الكالم الفارغ ده ؟إيه الانتى قلتيه ده:  رجع خطوتين لورا وقالوليد  اما   

...مش بنحب بعض وكل النادي عارف إحناهو  ؟يا لودى إيه :وقالت  سهي باستنكار فردت    

...لكل عارفوا ؟إيه بنحب بعض دى :وليد بغضب  فقال   

ده . ..وهتهزري معايا حبتكاص ةنتى فكرانى وحدإ ...كمان؟وإيه لودى دى  ...؟إيه البالوى دى

...؟إيه القرف ده  

 
ً

...النادي يفلي سمى كابتن وليد والكالم ده ليكى ولكل البنات الا : اوال   

( ومعاها صحباتها ةوهو قال كده عشان كانت جاي  ) 

 ....النادي آي بنت من و من أوال أصال فكرت في الجواز منك  ةبحاج وعدتك ي نا ال عمر أ: ثانيا 

..حتي صباح الخيرة وقلتلها وقفت واحدفي يوم وال   

  

...واملوضوع ده مش بياخد دقيقتين... ي ألي سببنلو هي اللي وقفتإال    

...كتر عشان ما احرجهاشأذوقيا منى مش برضوا بيكون وده   

...و تهزر معاياأ يجى تقف تكلمنمش بحترم اى بنت تي انىمع   
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...منه ةخارج هيلي تتلم وتحترم البيت ال ةياريت كل واحدف  

...ذنكمإعن  :وقال  أيد رونيومسك   

رحت جبتها من البلد لي ال ةالفالح يد هي:  سهي بقهرصرخت  كام خطوةاتحركوا ول ما أو 

الحفالت واملجتمع الراقى يا  في ورآههتشرف وليد الجاسر وتقف لي ال يد يعني... تجوزهاعشان 

  كابتن

جبتها قدام الكل  ينإبدليل  ...يهتشرفناللي دى   ايوه بالظبط :ستخفاف وقال إبوليد فبصلها 

عارفة ليه؟... يوقلت دى مرات  

هتصونى لي ال ألن دي: فكمل وليد وقال ... فبصتله سهي بغضب وزمت شفايفها ومردتش

اللي مش هتكسف قدام أوالدي  هي ...ق انها بتتقى هللا فيانام وواثلي هدى ال ...حافظ علياوت

وده الفرق بينكم  ...ملت عنيا وقلبى ودنيتىلي دى ال ...ملا أشاور عليها وأقول دي والدتكم

...هي عشان كده اخترتها.... وبينها  

تشوف مش ههنيك بيها وهرجعها  ةوبكر . ..يا كابتنعليه تندم كالمك ده ه: وقالت سهي فردت 

...جات منهملي لفالحين الل   

وساعتها ...لو فيكى خير ورينى هتعملى إيه: وقال وليد بغضب فرد   

...هتعرفي وليد الجاسر ممكن يعمل إيه   

 

وكل ده وروني ساكته وبتتفرج وبترجم الكالم بعقلها وردود ... يواومش وليد ايد رونيومسك 

وبص  ونزل أيده. ..وشه وقعد يستغفر ربنا وهو حط أيده على ...ةا العربيو وركب... أفعالهم سوا

...لروني لقاها باصه لقدام شرحلك أنا عايز أ ي شوفي قبل أي كالم منكرون :فقال قال  

...املوضوع   

...ملا نروح يبقى بينا كالم تانى بالش نتكلم دلوقت: لت افق   

 ةوقل أةبالجر  إنها توقع أما كنتش  ...دهكتعمل  ة البنت ديول مر أوهللا  يرون :برجاء فقال 

...يدب دلا   

...وليد: لت اكالمه وقروني قطعت ف   

س ب.... تتعامل معاهمب إزاي ومعرفش ...ما عشتش معاك كتير أنىبالرغم :  لتاواتنهدت وق

وده يمكن  ...معاكي طمنلك واطمن لحياتني أسمعته من بابا وقرايبنا عنك خاللي الكالم ال

...جى معاكأفق خلتنى اوالي هم الاسباب الأمن   
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وده  ...ي وخدعتهاى بنت حتى لو قبلأب ةو على عالقأ يبس مش هسامحك لو لقيتك خدعتن

ن إومش هاسمح ال ليك وال غيرك  ...انه كما تدين تدان ةكدأمت ألني... مش عشانك يعشان

...غيري  حسبات ةتصفيطرف ل اكون   

 

ومش  واثقة فيك   ل قدامىحصلي بالرغم من كل ال... للسفو  :وقالت  ةوابتسمت بسخري

...ي علي طول بس يا رب يفضل ده شعور  ...معاك يعلى وجود ةندمان  

ن شاء هللا مش إو  ...ما اتعديت حدود ربنا وديما بتقيه ي عمر  يوهللا يا رون: وليد بصدق فقال 

...يا على جوازك منابًد  يهتندم   

 ده كانه ما كانش ومحدش فينا بس لو سمحت نعتبر املوضوع... ن شاء هللاإ :لت افابتسمت وق

...ييتكلم فيه تان   

...ة؟ى نقطآشرح أ يمش عايزان ...ةكدأمت : وليد بشك فقال   

بس خالص مع ... من كالم البنت دى ةشوي مدايقة يمكن جوايا: روني بعد ما إتنهدت لت افق

وبينك املوضوع ما يبس بين... يام هنس ىالا   

 ننا بنتخانقإنهم نجحوا يفرقوا بينا او إما يفتكروش  ويال نروح عشان... ينتكلمش فيه تان

...بسببهم  

...ربنا يكملك بعقلك ويباركلي فيكي: فباس وليد دماغها وقال   

....او ومشي ةوساق العربي   

،،،،،،،،،، 

فروض ده امل وليد نأل  ...ةوضروني لا ودخلت ... العصرا و ا وصلو اتغد جع وليد ورني للبيتر 

...وراح على السرير ونام ...ورآهاجه  بس هو... وقت نومه  

..وليد أنت هتعمل إيه ؟ :لت اقاستغربت روني و ف  

...؟ةحاجة هنام يا روني عايز : فابتسم وقال   

مبارح جنبى من غير ما حس يبقى إعشان نمت في أوضة تأنية؟ وال هو مش : بغضب لت افق

...خالص كل يوم تيجى تنام جنبى   

...؟بكطايقاني جنوال مش  ةأنتي مكسوف ؟يا روني ةإيه املشكلو  :حواجبه وقال وليد فعقد   

 ...حد ينام جنبى ةمش متعود ةبصراحبس .... مش طيقاك كرةمش ف: لت اقو روني ارتبكت ف

؟مينفعش... وكمان ولد  
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حبيبتي أنا اقربلك  ...روني: قال ابتسم و على السرير و  ها جنبهوقعد هاومسك ايد وقف وليدف

...إيه؟  

...وليد: لت اوقبكسوف ونزلت عنيها فابتسمت    

سبب وجودنا سوا في  ...ل عن عالقتى بيكىأأنا باس... يسمال عن أمش باس :فضحك وقال 

...؟املكان ده تحت بند إيه   

...هي بتلعب في صوابعها بخجلقول جوزى فسكت و ة تفكانت مكسوف   

لي اللي ضغطت عليكي ال يس نف أناوال  ...عليك ةتقيل ةدي الكلمة للدرج : وليد بحزن  فقال

...بزيادة؟  

 ...حساها كبيرة... عليا ةجديدكلمة صلها أبس  ...ال وهللا مش كده: لت اوق ها ليهفرفعت وش

...ومتعودتش أنطقها كده عادي وكمان قدامك ...ومعناها كبير  

  شوفي.. ماش ي يا روني :قال ليد ومسح علي شعرها بحنأن و ابتسم و ف
ً

ق على  هنتفيا حبيبتي أوال

إالشكال  شكل من بأيعمل ده هأني  يولو حسيت عليك يمش ممكن هفرض نفس  أنا ...ةحاج

اتفقنا؟... نبهيني علي طول   

...تفقناأ :بحماس طفولي لت افق  

 

يعني ... أتنين متجوزين بيعملوا أوضة النوم عشان يناموا فيهاي أدلوقت مش :  كمل وليدف

..ي نفس إالوضة؟مامتك وباباكي مش بيناموا ف... مثال   

...بس دول ماما وبابا: فقالت روني بتلقائية   

طيب أي حد قريبكم مش هو ومراته بيناموا في : فقال وليد وهو مازال بيمسح علي شعرها 

..نفس إالوضة؟  

أي أتنين متجوزين الزم يناموا في ... ده يا روني الطبيعي: فسكتت روني وبتفكر فكمل وليد 

شاء  أنلو كسوف و ... مش هغصبك ي هيدايقكمعاك وجوديحبيبتي لو  يا بس.... نفس إالوضة

...مع التعود يمش ىهللا   

 ما ينفعش البنت تنام جنب ولد أن أتربيتيعنى  ...ما فكرتش كده  أنا :بحيرة فقالت 

...وأنام كدهو  ..عمري ما فكرت أصال أني أتجوز بس ...وخالص   

...امش ي؟وال  نييراعاطيب دلوقت : بمشاغبة وقال  ابتسم وليد ف   

...براحتك ...ةمش عارف: وقالت ورفعت كتفها رض لا في روني فبصت    
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تسمحيلى  ...حضنيمبارح وأنتي في اأني أنام زى  يراحت أناطيب  :قرب وليد منها وقال بمكر ف

..؟بده   

 هو أنت نيمتنى في حضنك... نعم :وقالت وقفت وأيديها في وسطها و  إالخر ففتحت عنيها على 

...؟مبارحا   

  أنا ...مش أنا اال طبعً  :مكر وقال بفابتسم 
ً
طبًعا ... جيت أنام عادي ولقيتك لزقتى فيااصال

مش  يفقلت مالك يا روني؟ عايزة حاجة؟فسألتك ... يا روني استغربت تصرفكمخبيش عليكي 

...وفعال قد كان...خدنى في حضنك ...مأنا ةعارف   

..قلت كده؟ أنا...أنا : ور علي نفسها وهي بتشا لتاوق ةهولذم نزلت روني أيديها جنبها وهيف   

...يا روني مكنتيش مركزةكيد أ:  كتم وليد ضحكته وقال كمواساةف   

ومسحت عليها  ..بتحاول تفتكر ومدت أيدها لجبهتها وهي... وقفت روني تفكر وتحأول تفتكرف

...حاجة شبس ما افتكر ت  

... ؟عملت كده يعنى أنا فعال  ...بتقولهلي من ال دكأأنت مت :بتشتت لت اقبصت لوليد و ف

...معقول؟  

...يعني أنا بكذب يا روني؟: فمثل وليد الحزن وبص للرض وقال   

...وهللا مش قصدي كده... ال طبًعا يا وليد: فقالت روني باعتذار   

بس أنا مش فاكره حاجة : وبصت الناحية التانية ومسحت وشها بأديها إالتنين وقالت 

...لصخا  

:وهتف بسعادة ... ةضو إال في ا هبي يدور وبقى  هاشالو  وقف وليده أوفج  

....يد ءةلبرااو  ةطيبالمعقول يا ناس في بنت فيها    

لغاية ما .... ن دهاعلى الجن ةمش متعود هاصلأ ...قعت ةخايفو  ...مسكت فيه جامد رونيأما 

يا  هردهالك ماش ي ...؟صحعليا  بتضحكيعنى كنت :  لتاوقووقفت قدامه بغيظ ... نزلها

...أصبر عليا بس... وليد   

أعتبر ده  .... يعنى هتاخدينى في حضنك:  بمشاكسة وهو بيرفع وينزل في حواجبه فضحك وقال

...وعد   

وبصت الناحية التانية  فاتكسفت من كالمه   

...ونام براحتككلها  وهسيبلك لاوضة ...أنا مش هرد عليك: لت اوق   

..؟على فين...تنياستني اس: فقال    
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...لغاية ملا تصحي سمع التليفزيون أأو  ةحاج أي عمله: لت افق   

..ى؟مش هتنام : فقال  

مش  في الدوالب وأرصها ...الشنط من الهدوم طلعا ةكنت جاي أصال  ...ال: بال مباالة لت افق

...عشان أنام   

..؟جبتهالك في الدوالبلي حاجات اللي ال يأنتي شفت :فقال    

..؟جبت إيه. ..ال  : لتافق   

وكل علبة ملفوفة بورق هدايا ... مجموعة من العلب باب من الدوالب وكان فيهفقام وفتح أول 

... مني كان فيه  مجموعة من فساتين السورية ومشتمل اتهوفتح الباب التا.... أحجام مختلفةب

  والباب التالت  ملا فتحه

منتهى الجمال  كل الحاجات كانت و .... نبمختلف لاشكال والالوالبس للبيت  كان فيه

...ةوالشياك  

..؟إيه رايك ها: وهو بيدقق في مالمحها عشان يشوف رد فعل  وقال   

...ذوقك حلو قوي بجد.. أمتي كل دول  لحقت تشتري ... يا وليدو او  : روني بأنبهار فقالت  

شفتك أول مرة ؟ أنا من وقت ما وخالص ةي حاجأأنك تستحقي  هأنتي فاكر  :فابتسم وقال 

ول أخليكي كنت بحا... وبقيت بجهز نفس ي لده. ..وقررت أنك هتكوني شريكة حياتي ...حبيتك

....تشاركيني حياتي حتي وأنتي مش جنبي  

ودول حصيلة ... عشانك شتريهاب يشيك وتشدن ةحاج وأشوفسافر أ أوخرج للمول ب وملا كنت

...السنتين اللي عشتهم بعيد عنك  

ي كل فسحة وعيد وسفر وبتخيل أنك منتظراني وبجيبلك هدية عشان كنت مصر تشاركين

...واخيًرا جه الوقت اللي أقدملك هداياكي.... أقدمهالك  

؟أنت كنت بتعمل كده ... ؟أنت بتتكلم جد: روني بذهول لت اقف
ً
فرض ما كنتش إطيب . ...فعال

...كمن نصيب  

هاباس دماغف   

وال يمكن كنت هسمح في .... وهديكي كل الهدايا دي. ..اتجمعنلي ال ةاللحظ نتظر كنت ه: وقال 

(...بيأنا عند ظن عبدي )مش ربنا قال  وبعدين يا روني... يوم واحدة غيرك تلمسها   

 أتحرمما اوبعد ما اتحرمت من بابا وم ...كل ده احبكمش معقول  ....وأنا ظنى فيه كان كبير

...دا ربنا رحيم يا روني...منك أنتي كمان   
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أني ك وأقولك حلمت باللحظة اللي هقف فيها قدامكتير عارفة : وقال  واها بعنيه بحنانحتاو 

...بحبك وبعشقك قوى يا روني  

عارفة مش بس ... حلو قوي كالمك : بصتله روني وهي متأثرة بمشاعره وصدقها وقالت ف

...أرد أقول إيهاملفروض    

...ممكن ...شوفك وأنتي بتفتحى الهداياأ ينفس  : قالابتسم وليد و ف   

 ...قبل ما نفتحها إيهفيها  هديةكل لو قلت  ...بشرط :لت اقابتسمت روني بمشاغبة و ف

...وافتكرت مناسبتها   

...ا على السريرو وقعد هاخدأو  ...وليد هديتينفمسك    

 ...نيالعيد ميالدك الت ةنياوالت ...ل من بعد ما شفتكو لا دي لعيد ميالدك الهدية  :وقال 

...ألبسكيال افتحيهم عشان  ...أسورة ةنيااتم والتده خ ل و وإال   

...كفهاوباس  هاوفتحتهم ولبسهمل   

 ةكل سن :بسعادة وهو حاسس أنه بيعوض لحظة أتمني يقضيها معاها  وضاعت منه  وقال

...يا وليد طيب وأنت: لت اوقروني  فضحكت. ..أحلي حاجة حصلت في حياتييا  ةوأنتي طيب  

 

مين الغلس :وقال  ..وليد  فتنهد ...فون يصوت التل هموقطع كالم  

..؟تصل دلوقتلي بيال  

....طبًعا كيد واحد بيحبكأ: بمشاكسة لت اوقروني فضحكت   

...هو جابه لنفسه طيب..وهللا  : وهو بنص عين وقالوليد فابتسم   

لي ال يالحساب عل جه وقتيمكن : وقال  وبصلها وابتسامته بتزيد. ..جاب التليفون و  وقفو  رد 

....يا محمد يا ابن طنط ام محمد ...كله ايعملته ف  

وال البعيد ما ؟ دي ةهو حد يتصل بحد الساع... ؟نعم :ة كلها ضيق وزهق وقال نبر بورد 

..عايز إيه أنطق يا بارد ؟ ؟ينأمن  تجيبهيعرفش في الذوق ؟ وال أنت   

...عشان يضحك ةشوي ة عنهبعد السماعمقدرش يكمل فو   

... وروني بقت قاعدة ومش مصدقة.. .يه وهو بيضحك وشغله اسبيكرواملتصل ما يحسش ب

... لغاية ملا رد الطرف التأني وشهقت أول ما سمعت صوته.... مين اللي بيبهدله وليد كده

...وعرفت أنه محمد ابن عمتها وصاحب وليد  
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نت هللا يرحم ملا ك ...يمن جارت حاجتيماهو خالص خلصت  ...بقى كده:  محمد بصريخ وقال

...عنها ةبخبر وال جملبلع ريقك في البيت عشان ا يقاعد مستن ألقيكمن الشغل  ارجع  

طلعت عيني وكل اللي عليك بنت  أنتدا  ة؟وأنت عملت فيا شوي: وقال بتشفي فرد وليد 

وال  اللي عملتهفاكر ... ليد أخالقي ما تسمحليشسامحني يا و ... مقدرش أحكي عنها... خالي

..؟أفكرك  

..ةضعاف مضاعفأواردهولك  أتجوزهاوعدتك أني بس بس أنا   

ورحت ضحكت علي الراجل الطيب ..  عليك ما صدقتشاء هللا وأنت ما:  محمد قالف

ليهم حق  وهللا ال  ....في ايدك وأنت ماش ي خدتهاأأنك كاتب عليها و  ةتهزت فرصأنو  ...بكلمتين

...معلم ةضرب ةيسموك الكبير بصراح  

... يدخلك في وسطينالي ال إيه ..وحماه ومرآتهواحد  ...ا باردي وأنت مالك :وقال بثقة فرد وليد 

...أطلع أنت منها... أحنا عيلة في بعض  

 

 انقو خضت من كالمهم وافتكرت أنهم بيتخاأت... أما روني واللي كانت سامعة الحوار كله

...بسببها  

...شما تخافي: فضحك وقال بهمس  ...أ شويةفشأورت لوليد عشان يهد  

...وكملوا غالسه مع بعض  

يعنى يا مفترى البت ما  ...اوأنت محسوب علي... كجايبلي لالسف أنا ال: فرد محمد وقال 

...وفي يوم وليلة تبقي في بيتك...  ةتعرفش عنك حاج  

وخلصنا مش  أتجوز روح  ي قو  لو متغاظ  ...بقولك إيه:  وقالبشدة وسعادة فضحك وليد 

...عليا تقعد تنق  

...ال بنق عليك وال عايز وشك : فقال محمد  

وأنت صاحبي نك امع أني عارف جن بس عارف بجد... أباركوقال أنا بقلبى الكبير قلت اتصل 

أنا مش عايز ... شوف ...جون وال بتوع كاس العالم  ياملراد ةبصراح بس...شوف لينا كام سنة

...إزايملك مش عارف هتتح... وشك أديني بنت خالي حبيبتي أشوف عملت فيها إيه  

...نداامدام ر اسمها  من هنا ورايح... حبيبتك في عينك: وليد بغيظ قال ف   

وأولهم معرفتك ...وأنساها وأنا هنسيها الكون كله من قبلي...نيتا بص أنت أصال ما تكلمهاش

...اللي زي وشك  
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....ماكنتش عرفتها يلوال معرفت ...ناكر الجميل يا: بعتاب مصطنع وقال محمد فرد   

...في معرفتك أني عرفتها ةحال حاجأعارف  :فضحك وليد وقال   

بس أندها تكلم ...يا غالي اشرب ميتتهبلها وأ: بالمباالة  فرد محمد  

...عمتها عشان تباركلها  

....قوي ي ناوحش ىهات اكلمها د ..يعمتو حبيبت: وقال محمد  بدلع عشان يغيظ فرد وليد   

هللا يرحمك يا و... ةيام طنط وحجأهللا يرحم ....بيبتي وكمان ح... ؟عمتو: بقرف فقال محمد 

...خد يا خويا عمتو. ...ةرجول  

...حبيبي لف مبروك ياأ...؟عامل إيه ييا وليد يا ابن أزيك: وقالت  والدة محمدوردت   

أخبارك إيه يا عمتو ...هللا يبارك في حضرتك:  بسعادة فرد وليد  

....رونيتو زي هقول عم سمحيلو تو   

 

وصاحب محمد من  يقدام عين يومترب ابني أنت زى  ...عايزه ليأنت تقول ال ييا حبيب: لت قاف

غلى بنات أ اندابس ر . ...اخطبتك ليهلي كنت أنا ال بنتوهللا يا بنى لو كان معايا . ..وأنتو صغيرين

وأنت  ...اويهالدنيا وبال عن  ةما تعرفش حاج ةمغمض ةدي قط. ....منها بالك خلي...أخواتي

...يحنن قلبك عليها ربنا.. هلهاألوقت بدل د   

 

 وفرحان بيها  خدت بالى من كالمأوأنا  ...في عنيا وهللا هي: فابتسم وليد وقال 
ً
حضرتك  فعال

...حافظ عليهاأو  ةنامالا  وأصون  ين شاء هللا ربنا يقدرنإو .... وبعتبرها هدية من السما... جًدا  

أزيك يا :بفرح لت اوق وليد فون منيالتل وروني مقدرتش تصبر فأخذت  

...عمتو؟ وحشتيني  

...مبروك عليك وليد ألف...راندا يا حبيبتيأزيك يا  :عمتها بتهليل فقالت   

...هللا يبارك فيكي يا عمتو: فقالت روني   

..رضاه ربنا يرض ى عنكدا جوزك دلوقت وب... وأوعي تزعليهخلي بالك منه  :فقالت عمتها   

كلكم  ة إيه؟  وأخباركمأنتي عامل. ..مفيش زعل شاء هللا نإخافيش ما ت: لت اوق روني فضحكت

...؟إيه  

ن شاء هللاإو . ..وفرحناككلنا كويس يا حبيبتي : وقالت  هافردت عمت  ...نباركلك ينيجعايزين  

..؟أمتي يناسبكم  
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....اي وقت طبعً آفي  :روني بتلقائية لت افق  

 يوتشوفي فاض ... جوزك يذنألحد غير ملا تست ال يا حبيبتي ما تديش معاد: بنصح  هافردت عمت

...بنتيصول يا الا ما تنسيش  ...ل و لا  يمتأ   

...خلى بالك منه ةوأنتي دلوقت عندك بيت ومسئول  

وأخذ  فابتسم ليها  ...عشان هو سامع اتكسفتبصت روني لوليد و ف  ...عمتها فون وكلميالتل 

عشان تكمل كالمها معاها وخرج من ورجع السماعة لروني ...  إجازتهواتفقوا على يوم 

...وضةلا   

...معايا ةجبلك حاجة معينأ ةمش عايز : عمتها قالت ف  

...وختمت عمتها معاها املكاملة وبلغتها أن محمد هيكلمها عشان يباركلها... فشكرتها روني  

 أصال  أنتيو ... معاه يتروح قبليعشان ت إيهقالك  ة اعترفيبسرع: قال محمد  هاوأول ما كلم

...ي بتتكسفي تكلميه مش تسافر   

 

وضة وردت وهي بتتفرج علي وقفت ورا شباك لا و  ...معاه شوية ت روني وحبت تهزر ضحكف

إيه وال  على مش عارفة أحكيلك... يا محمد أقول إيه وأعيد إيه: املنظر بره وقالت وهي بتتنهد 

...إيه  

...عليكي تقولي بجد باهلل: بحماس  فرد محمد وقال  

هو قال كل اللي حصل ... علي فكرة مش كتير  ؟ليه بتحلف بسطيب :  لتاوقني رو فضحكت 

...وخالص... تيجى معايا وأنا وافقت  

 

يفتكرك  ةهبل يا ؟هو سحرلك وال إيه ؟ليه يعنى... مش ممكن:  محمد ماكنش مصدق وقال

اللي أنتيإيه  ...وما صدقتى حد يبص في وشك ةواقع  

...؟بقي وية تكبري وتعقليده؟ مش نا فيه  

...معاه وعايزني ي بيحبنيجوز  ؟أنت مالك :لت اوقروني  فاتغظت منه   

...أنت بقي زعالن ليه؟ يكفي أن وليد هو اللي طلب ده عشان أنفذه  

نعم غير  قول أ شومقدر ت ...الدنيا وما فيها يتنس صال أول ما شفتهأا أن أنت  إطلع ...وحاضر 

..منها  

...د برمجك من يوممعقول ولي: وقال  محمد بذهول  فرد  
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ل ما أو تقول  ...بتتكسف تبص في وشنالي ال ندارا... ندااتكلم دي ر اللي بت البت ...مش مصدق

 مابدل  ...الي وافق تروحي معاهخ أندا أنتي كويس  ....كده عيني عينك ني الدنيانسا شفته

...يا باباه بحب ...وليد ةعايز  ...ةوتقولى ماليش دعو  ...في البيت يتولع  

ووقفت ... لي ظهر عليها فجأةال ةكمل في دور الجرائتومقدرتش ندا من كالم محمد راتكسفت ا

...ساكته وبتسمع ملحمد بخجل ومش عارفة ترد   

... وحست أنه واقف من بدري وراها... ت بوجودهتفاجأوفجأة سحب وليد التليفون منها وهي أ

السعادة اللي علي وشه ونظرة املكر  واتأكدت من... وهي كانت بتتكلم ومندمجة ومش حاسة بيه

 واقف من بدري ... اللي في عنيه
ً

...أنه فعال  

عشان ما يلمحش طرفها وقلبها  ي السرير واتغطت باملفرش كلهاونامت عل ..وبعدت عنه بخجل

...عمال يدق بسرعة وخجل وهي بتفكر أنه أكيد سمع كل كالمها ملحمد عشان كده هو سعيد  

 

د وعنيه علي روني اللي اتغطت بالشكل ده في عز الحر من الخجل وسعيد أما وليد رد علي محم

...أحنا مش فاضيلك... رغي كفاية... وال: باللي سمعه وقال ملحمد   

ملا ... طبعا عريس ويحقلك بس اعمل حسابك ...أيوة يا عم: فضحك محمد بصوت عالي وقال 

...بالتفصيل يتحكيلهما امع م يجأ  

...خفيف سالم يا  :وليد فرد   

: وهو بيكتم ضحكته بالعافية وقال بهدوء ملا تمالك نفسه  وجه وليد نام على السرير  ...وقفلوا

...؟مش هترتبى الهدوم روني  

..يوم تاني أن شاء هللا... ال: لت افرش وقاملتحت  روني منفابتسمت   

مش ... يا محمد أقول إيه وأعيد إيه:  ة وهو بيمط في الكالم ويحأول يقلدهاسهوكب وليدفقال 

...إيه وال إيه على عارفة أحكيلك  

يكفي أن وليد هو اللي طلب ده عشان  ...معاه يوعايزن ي بيحبنيجوز : وليد بهيام وكمل  وتنهد

...وحاضر نعم غير  اقول  تشومقدر ا الدني يتنس صال أول ما شفتهأا أن ...أنفذه  

...تعمل صوت أو أنت مش تكح  ...بس بقي أسكت خالص: فصرخت روني وقالت   

...بتاع التليفون من شنطتي اجيب الشاحن تأنا رح :قال ليد و فضحك و   

.. يا حبيبتي يقول يقول... يشروني ما تتكسف يا قولي ...يفي غرام ةوواقع ةناجيت لقيتك هيمو 

...إحساسكعن  ي عبر   
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 . ..مش هيسكت غير لو اضربعارفاه  هانفس روني فيلت افق
ً

وقعدت . ..عنهااملفرش  بعدت وفعال

هتولعي في بيتكم؟ كنتي سبتك كنت أنتي فعال  لو  : لاقو  ...ويقلدها ضرب فيه وهو يضحكت  

...بقياتلم اسكت  :روني وهي بتصرخ وقالت  فضربته  

...بتخربش كمانة و أنتي طلعتى قط ده؟ إيه: وقال  هانيمو  هاوشد ليدضحك و ف  

:ل فهمست بخج... بس ما قدرتش تبعد عنهولت اوحروني فضحكت   

يناحد ت مش هاتكلم مع ...ن كدهم تكسفنى اكتر  كفايةعشان خاطرى   

...خالص   

وملا يال بقا ننام ... ربنا يخليكى ليا ...يا روني ي وهللا بحبك قو : ن بحناوقال  هادماغوليد  فباس

...نصحى نشوف موضوع الشنط   

؟إيه في الشنط دي ةأنتي جايب ...بس ما قلتيش: وكمل وقال    

وقتها وأنا .. من الهدوم اللي في جهازي رتبوها لي بنات عمامى هما ال ...يهدوم: لقائية بتفقالت 

..؟أنت بتسال ليه. ..زي ما قلت عشان البس عشان ما اتاخرش عليك رحت   

 بتاعةدي ة يعنى فيه هدوم من البتبقى مقطعه ...يباطمن على مستقبل: فضحك وقال 

؟العرايس وال ال  

البس الهدوم  يأنت عايزن ...دبالا طلع بره يا قليل ا :لت اوقي كتفه فضربته شهقت روني و ف

..ليه فاكرني مش مؤدبة؟... يد ةاملقطع   

..ة؟يا حبيبتي هو أنتي مش عروس: قال ليد بمشاغبة و فضحك و    

مش  يابق يأنت عايزن... هنا بعدين تعاال و  ....ةبس محترم ةعروس : روني بفخر فقالت

..ة؟محترم   

...يا ريت :بصوت عالي قال ليد فضحك و    

كنت ... بره مش هتنام في أوضتياطلع  ...دبلا قليل  أنتقول تو  ...فيهضرب روني ت قعدتف

...عارف لو ما بقتش مؤدب هقول لبابا عليك... فاكراك مؤدب   

...او ماملا ن ةا كده لغايو وفضل ...اهيرجع يناكف في اهدتوكل ما   

ا هولف اديه حولي ها بالعافيةطبعا رفضت بس شدوهي .. .نام في حضنهت هاأنوليد صر أبس  

طيب  ...نام كده جنبهت ة منهمكسوفهي ملا بطلت كالم و  ةلغاي ...عليها شدوغمض عنيه وما ر 

...ةا إيه مش مودبهيقول علي  

...ةحت في سابع نوماا ور هملا غمضت عني وفضلت تفكر لغاية   
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 خامسةال ةالحلق

 

فابتسم ا هوفتحت عني ...ها بأطراف صوابعهخد ي ملسة وليد وهو بيمسح عليلعروني صحيت 

 ....ي سوانصل قومي قرب يأذن الفجر تييال يا حبيب: وقال 

 ...قبلي؟تصحى ا يًم اد أنت... مش هينفع كده:  لتافابتسمت وق

 ...ةنأنتي كسال  ؟طيب اعمل إيه : فضحك وقال

 ...يبقى كده ماش :  بغضب مصطنع فقالت

صلى ركعتين أقبل الفجر  أصحي أتعودت أنا... ما تزعليش ةخالص يا زعول :وقال  بتسم وليداف

 ...على ميعاد التدريب واصحي ةوبعدها أنام شوي... الفجر ستني أصليوا

 ...املوضوع بينا فرق توقيت... يبقى العيب مش فيا :روني بثقة  فقالت

 .بعده على طول  أو أن نفسه أنا بصحى في إالذو  ةبشوي لاذان أنت بتصحى قبل

 : قال ليد و فضحك و 
ً

 ...مش ذنبك خالص ... فرق توقيت هو العمل كدهفعال

 ...ذأننة عشان يسمعوا الا ا البلكو و ودخل ...ا قيام الليلو ا صلو ماوق ...هما على كالمو وضحك

هو  ....الفجر دى بتبقى مالهاش حل ةنسم ...ةهى الروعتمندلوقت في الجو : فقالت روني 

 املسجد فين؟حيح ص

 ...ل الشار ع اهوأو  :عليه وقال وليد ور افش

 ...طيب دا قريب قوى  :لت افق

 ....ةودقيقتين وهبقى جاهز  ةلبس بسرعأروح  :لت اوق من البلكونةودخلته  شدتهو 

 إيه نلبس دى؟هنروح فين دلوقت؟ ةمالك يا مجنون :قال ليد و فاستغرب و 

 ..؟تنزلش تصلى في املسجدوما  يمش عيب تبقى صاح:  بنصح لتافق

 ..صلى وأنتي تلبس ى ليه؟أزل أنماش ى ه: بصبر فقال 

كيد محتاج حد ياخد باله أ... دى لوحدك ةوأنت فاكر هسيك تنزل الساع :فقالت 

 ...عشان كده هاروح معاك...منك

 ؟يوهللا هتيجى تاخدى بالك من :فكتف ايديه ورفع حاجبه وقال 

شم أزل أن زمانمن  يوأنا كان نفس .. .إزايت شفت الجو حلو نأوليد : لت برجاء افابتسمت وق

 ....في الوقت ده الهوا واتمش ى في الشارع

 ...كترأبس هنا الدنيا فرى  ...الصعيد يبس طبعا ما كنش ينفع الكالم ده ف
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 ....ةعشان خاطرى ننزل نصلى ونتمش ى شوي

رح عشان نمنا متاخرين ما اسكت امبا :ها أفتكرت اتكلمت وكانملا شافت الرفض في عنيه و 

 ةتخيل ريح... يأنس  ةقرب محل طعميأهاعزمك على  ...خالص ما تزعلش... صحيناش نتعشا

 ...يال بقى ...خيال الفجر مع الهوا بتاع  ةالسخن ةالطعمي

 ...ةها قافلزماندا املحالت  ...؟إيه دلوقت ةطعمي : بإستغرابوليد  فقال

 ....دلوقت نفطر ما أنا مقلتش هنروح : فقالت بهدوء 

 ةولوكانت لسه مش جاهز ... يعنى وقت... ملا نوصل املحل ةوهنتمش ى لغاي... ل و الا نصلى أحنا ه

حاجة كده .... ويا سالم لو جبنا معاها اتنين كنز تفاح أوعى وشك... دقايق مش مشكلة نستناها

 ...بص مش هعرف أوصف الزم تدوق بنفسك... 

 ...وملا لقيته ساكت

 أنى حبيبتك؟ تلو ت مش قأن:  هي بتركز في عنيه بأمللت و قربت منه وقا

 ...يكلها يا رون يودنيت يحبيبت :بتأكيد وقال  قرب منها وليد خطوةف

ها على خد هاحط ايدتو  ...ويهون عليك حبيبتك تزعل: وبراءة طفلة فابتسمت وقالت بدلع 

 ..؟وتخاصمك وما تكلمكش وتبقي مقموصة منك

 ...ا متهونش علياطبعً ال  :وقال وليد فابتسم 

دقيقتين وتبقى  :وهي بتلف ورايحة أوضتها  وقالت بعدت عنه وفي عنيها نظرت أنتصار ف

 ...جاهز

أنتي مالكيش في ... ي رون: قال وقف وليد لحظة يجمع نفسه ومشاعره في اللحظة دى و ف

 خالص؟دا  ةنسياموضوع الروم

الهايفة وحركات البنات واتنهد وأسرح  بس مش بعرف اسبل عنيا ...اليا طبعً  :فضحكت وقالت 

 ...دى

 ...ةطفل إتجوزتمش عارف ليه حاسس ... حركات بنات هايفة: وليد بامتعاض فقال 

ا و نزلجهز وليد و و   ...وهي بتضحكلبس روني تجريت ف.... الفجرن أذاصوت  هموقطع كالم

كانت و ... ش ي براحتهاوبعد الصالة الشارع كان فاض ي وده أدا مساحة لروني أنها تم... او وصل

 كان مدخل ايده في جيب البنطلون ومبتسم وليدو ... العيدة صال  ها كانت فيوكان.. ي قو  ةفرحان

 وبتفكر أنهم يعملوها كل... دى ةلفسحاب هافرحتو  إحساسهاتكلم عن ة تماشي وبيتأملها وهي

 ؟في الوقت ده قبل كدهلو كان نزل لته أوس... يوم
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بس برجع على طول عشان أنام شويه مش .... صلى الفجرأزل أنأنا ممكن  :وليد  فقال

 ...ابتمش

 ...شاء هللا وأنا نازلة أنخالص كل يوم هاخدك معايا  :روني فقالت 

 ...دا هيبقى لطف كبير منك :فضحك وقال 

 ...اهوغمضت عنيأة فج روني ووقفت

 ...؟إزايبتندهلى ة شامم الطعمي... ي؟د ةالحلو  ةشامم يا وليد الريح.. هللا ..هللا ..هللا : وقالت 

 ...ةجيالك يا غالي

تفاح عشان نشربها وأحنا بناكل سندوتشات  نتافاعايزين  أحنا: وقالت ... عليه نفسها وعدلت

 ...ةالطعمي

بفرح  وقالتبمنتهي التلقائية أنكجته قربت منه بسعادة و ف... وافقسه بمعنى مأر وليد فهز 

 ...ايال بين يبقي :طفولي  وصوت عالي 

وعنيه ... ة خلتها تبتسم وهي بتشوف نفسها في عنيهحلو  ةنظر ب هاوبص لوش هايدل وليد فبص 

 ...بتأكد أن مفيش في قلبه غيرها

 ...يرون :وقال 

 ...نعميا : بفرح فقالت 

 ....أنا بحبك قوى  :فقال 

حراج ده بقي إلا ليه و  :وقالت .. وخبت وشها بكفوفها... كانت مأنكجاه بيهالي ال هايدأ فسحبت

 ...؟دلوقتى

وراحوا ...معاه هاومشا هاوحطها على كتف ...يده من جيبهأبصوت عالى وشال وليد فضحك 

 ...خلينا ناكل في املطعم :روني قالت بعدها علي املطعم فالكنز و  أشتروا

ووليد مبسوط لسعادتها ومستغرب أن كل ... جدا ةمبسوطروني وكانت  ..غيرهموكان مفيش 

وكان مستغرب البساطة ... ضحك والفرح ده عشان تأكل سندوتشات طعميةالسعادة وال

 ...بالحجات البسيطة جًداالكبيرة والتلقائية اللي هيا فيها وفرحتها 

 

 ...ميعاد التدريباملنبه عشان وليد وظبط  ...او ماونهدومهم ا وا غيرو ورجع

 وملا  ...ةنايم هاعملت نفس رونيبس 
ً

ولفت ... جمبه بشويش من قامتحست أن وليد نام فعال

رض جنب السرير وهي الا قعدت جنبه على و ... ووقفت املنبه... نية من السريرللناحية التا
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وقعدت ... يجي ميعاد التدريب تصحيه وتبقي هي صاحية قبله عشان ملا ...يدهاماسكة املنبه بإ

... نيعلي جنبه التا وليد أتعدل ونامبس ... تتأمله وتتأمل كل جزء من مالمحه وكانها بتحفظها

 (...يماش )في سرها بتوعد قالت و ... فهي اتغاظت

 والينح تولف صوابعهاطراف أ وقفت بهدوء وركنت املنبه ومشيت عليو 

 ورينى بقى )في نفسها بنصر  وقعدت على إالرض وقالت...السرير 

 (...؟إزاي هتهرب منى

ومعرفتش توزن نفسها مع  وقعت لوراوفجأة صرخت بخضة و ... ن جديدت في مالمحه موسرح

 ...ة؟للدرجادى معجب :وقال  ...رد فعلها املفاجئ ملا وليد فتح عنيه فجأة

 دلوقت؟ أنت صحيت ليه: بصتله بغيظ وقالت ف

هو : وقال ... هاوقعد يزغز  ...على السرير هارض ونيمالا من على  هافضحك واتعدل وقام شال

 ...زيك هيعرف ينام ةربنا رزقه بطفله شقيلي ال

 ...نومى خفيف ي ألنملا قمتمن اصال حسيت بيكى  أنا

بدل إالحراج الواحد  إن نومك خفيف تقول  ما كنتطيب : بإحراج  كتر وقالتروني أفاتغظت 

 ...لوقتفيه د

بجد زي  ...يأنتي مش ممكن يا رون:  يضحك وقال فضلعلى السرير و  هاجنبوليد فقعد 

 ...ةنروح التدريب طاملا مش هنام النهاردعشان  ةالبس ى يا شاطر  يال  قومى... العسل

 ؟اطلب منك طلب عايزهوليد أنا  :فبصتله وقالت 

 ...يا حبيبتي مش تطلبي بسامرى  : قالف

 ...صبح على بابا وماماأاتصل  ةعايز : وقالت  رضل فابتسمت وبصيت ل

 أنتي فين تليفونك ؟ ....ةوإيه املشكل: قال ف

 ةبس أنا حسيت أنه مالوش لزم فترةكان اشترى واحد من هو بابا  : بتلعثم فاتكسفت وقالت

وألن سفرنا جه فجأة ملحقتش أطلب  ...وقتها مني كترأهيا ممكن تحتاجه ... ألختي معايا فاديته

 ...فلو ينفع ممكن أكلمه من عندك لو سمحت... منه يجيبلي واحد جديد

 ؟البفي الدو لي الهدايا ال يأنت ما فتحتيش باق:قال تنهد وليد و ف

يبقى ماعنديش و  عشان ما يخلصوش... ةفتح واحدأفترة  قلت كل ...ال :فابتسمت وقالت 

 ,...هدايا
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يا حبيبتى :  وهو بيفتحها وقال ة من الدوالبوقام وطلع علب ...ابتسم وليد علي تفكيرهاف

 ...بس أنا اقصد تليفونك ده... افتحيهم واجبلك غيرهم

ة فضة علي فيه سلسلكان و  ...روز هيسود و أبس بتاعه  ...زى بتاعه وطلع تليفون  ةوفتح العلب

 ...مكتوب جواها روني ...قلبشكل 

 ...هاكلمهم منهكده خالص أنا : قالت فرحت بيه روني وشكرت وليد و ف

 أحناواشتر يلك خط و ي نروح الناد يقومى البس  ...بس لسه مفهوش خط :قال ليد و فضحك و 

 ...في الطريق

تصل ت إزاي هاوعرف ...ستادإلا  يف هامكان روني وقعد... خط ال ي وليدواشتر  يا النادو حاا ور و ولبس

وهي شدها إمكانيات الجهاز فقعدت .... ودخل يغير ...وشوية حجات علي جهازهاستقبل تو 

 :ول بيق وليد  فاستغربت وفتحتها لقيتها من ....ةرسال تقلب فيه لغاية ما وصلتها

 

 
 ...اذا حكم القدر على قلبى حبك

 ...ةساظل ليس لى به حيل

 ..بدلا ساظل احبك الى 

 
 

ها وهي بتكتشف إحساس جديد محستش بيه كرر تقراها و فضلت تو ... ا بيهاجًد روني فرحت 

إحساس عمرها ما فكرت أنه يسكن قلبها   ...زرعه جواها وليد وبيسقيه بتصرفاته... قبل كده

ملا جه وقعد  ةلغاي... يد بيتولد جواهاا بتحس كان إحساس جدعيدهبت ةوكل مر .... ويوزد دقاته

 ...هايدإومسك  هاجنب

 أنتي لسه شيفاها؟ :قال شافها وهي فاتحة الرسالة و و 

 ...ما بعتها ةال شفتها من ساع :روني وهي مركزها عنيها علي الرسالة  فقالت

 ؟طيب كلمتى باباكى ومامتك : فقال

 ..تؤ :فاتكسفت وابتسمت وقالت 

 ...براحتك يتتكلم ت عشانتاخر ادا أنا  ؟ليه :قال ليد و فاستغرب و 
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حسيت ... عيدهاأقراها وكل ما اخلصها أوأنا عماله  ةما بعت الرسال وقتمن :  بخجل فقالت

 ...الوقتبكلماتها قوي ونسيت 

 ...ةنسياا في الرمنحلوين اهه ولي أحناده ما إيه : وقال  يبصوت عالوليد فضحك 

 ..ةحاج حكيتلك أني ةناأنا غلط.. .مش ى يال من هناإ :الت على كتفه وق روني هتفضرب

 ...خد بالهااالناس ت ةبس يا مجنون : وقال اوباسه هايدأفمسك 

 ...واقفين بيضحكوا عيبهالا من  ةومعاه محمد وشوي ...خالد بينده سمعترد توقبل ما 

دام وهي شهقت بخجل وخافت يكون وليد زعل منها وأنها تكون كسفته ق...هموبيبصوا علي

 ...أصحابه ونزلت وشها للرض

 ...؟لها كدهو امن ... .إيه يا كبير نطلع نحوش عنك:  قالوخالد 

 ...ةمش ى يال من هنا ملكش دعو إ: بحنق ل وليد افق

البيت بيحصل إيه ملا  يف بس قولى هو... نيه براحتهماوناس ت ةأنا ماليش دعو : بمكر فرد خالد 

 ...؟قدامنا كدهلي ال

 ...تلم يا خالد بدل ما أنزلكإ: فقال وليد 

 ....ةا شويناطيب مش هتنزل تقعد مع ...ماش ى يا كبير :فقال خالد 

امشوا يال من هنا قطعتوا علينا إيه؟ مل بيكم أع :ها على كتف لف دراعهفرد وليد وهو بي

 ...ةاللحظ

 هللا يسهلك يا كبير: وقال هاشم صاحبهم وعلق ...فقعدوا يضحكوا

 ....يارب اوعقبا لن

.... مشوال ما وأو ... وال ليهم لوليد بص ال ت ةومش قادر  ...هافي نص هدوم روني كانتومشوا و 

 ...ما تزعلش منى يسامحن يوهللا نسيت نفس  ...ةوليد أنا اسف:  بإرتباك قالت

أنا مرآتي هي اللي بتهزر قل الاعلى ...حسن العائالتأعادى يا روني بتحصل في  :فابتسم وقال 

 ....يغلسوا علينا حبواف سبتهم وجتلك ىلقيونملا  وهما...  ده صحبتىمش واح معايا

 ..؟وليه يغلسوا علينا:  فابتسمت وقالت

 ...وليد قبل الجواز ووليد بعد الجواز فيلفرق اعايزين يشوفوا : فضحك وقال 

 ..هو فيه فرق؟ :قالت 

 ...حسن كمانطبعا فيه فرق ولل :قال ف

 ...معقول من يومين: فضحكت وقالت 
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 ...لفات كلهاعشتيهم معايا دول بعمرى لي اليومين ال:  رد وليدف

 ...ةسعاد ييامأ مليتيليا ويسعدك زى ما  يبجد يا روني ربنا يخليك

 ...اشكرً  :وقالت روني فابتسمت 

 ....ةخدم أي ستيال العفو يا ....بس اشكرً : باستنكار فوقف وقال 

 ....أحسن قعد معاهمأعن اذنك هروح 

 ..؟يوينزل يقعد مع العيال السيس د مرآته الحلوةحد يسيب : زعل قالت  افتهشوملا 

 ...ييا رون ياه لو سمعوك ...عيال وكمان سيس: حاجبه وضحك وقال وليد فرفع 

 أ ....سيبك منهم:  روني بالمباالة فقالت ... هاقعد جنبرجع و 
ً

أنك جنبى عشان ما  كفاية صال

 ..فكرش ال فيهم وال في غيرهمأ

 :وقال  بإستغرابرجع بصلها  وبعدين... نا وليد تنح وبص حواليهوه

 ..؟أناالكالم ده ليا 

 ...أكيد :وقالت روني فضحكت 

 ....الصغير ال يتحمل قلبي: وقال ة مسرحي ةقلبه في حرك سكيل وليد لورا ومفم

 ...الناس بتبص علينا ...وليد بس: روني وهي بتبعد ايده عن قلبه فقالت 

 ...يا أحلي روني في حياتي ليا يربنا يخليك:وباسها وقال  هايدأوليد فمسك 

 هاويبصل ةيقف لحظوليد وفضلوا يدربوا وملا يتعب .... وهنا صفر الحكم ونزل وليد للتدريب

اوهي ... ويتنهد وبعدها يبتسم
ً
او  ....ياي باب هايدأب هتشأور ل احيان

ً
 ةعالمبصباعها عمله ت احيان

 ...لها والحماس الظاهر عليهاشك فيضحك علي... النصر

وا علي وليد بالكالم قحوابتدأ أصحاب وليد ينتبهوا ليهم ويتابعوا نظراتهم وحركاتهم ويل

 ...والهمزات

املهم ... عشان يهدى فيبتسم ويهدى هور لويبص علي روني كانت تشا يتنرفز وليد كان وملا 

أحلوت  مش عارف التدريبات :وقال  اهقعد معاو  مباشرة طلع وليد لرونيخلص التدريب و 

 ...؟كدة ليه فجأة

 ...عشان البنت الحلوة اللي قاعدة بتشجعككيد أ:  روني بزهوفقالت 

لغاية ملا قالت عشان يستمتع بخجلها وهروب عنيها منه يحرجها بالكالم وبدأ وليد فضحك 

 ...الايال بقى قوم غير وتع: روني 

 ...وراجع ماش ى دقايق يا قمرى  : وليد  فقال
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 أتجننت وروني... ةا حمام السباحو حار و  ...يفي الناد ةشوي واتمشاو ها خدأوفعال غير وجه 

 ي عارف من صغر  :بفرح  وقالت.... ألنها أول مرة تشوف حمام سباحة علي أرض الواقع عليه

 ...ةتعلم سباحأ يكان نفس 

 ...وأنزلي يبكينال أدخلي فيفيها  أحناطيب : وقال وليد فضحك 

 ...؟ت متجوز مينأنمش عارف  ييا ابن إيه... قطيع يقطعوني أهلياه عشان :  رونيفقالت 

 ... ليه حكم عليك غيري  بس خالص محدش دلوقت... ملضةعارف يا  :بضيق  وليد قالف
ً

 وأصال

 ...مش هوافق

 ....الناس تتفرج عشان بالبكينيشوفك أهو أنا عارف  ...تعالي هناوبعدين  :وكمل بمشاغبة 

عارف حتى لو حالل أنا  ...ولبسه يالبكين كبالتاعهو ده  ههأ: بحنق مصطنع روني فقالت 

 ...الناس تكسف البسه قدامأ

 ...يحب صح يا روني يا ...عاديكيد أبس قدامى  : بمودة ماكرة قالميل عليها وليد و ف

ي ال يا صاحب..ضعف بالكلمتين دول هحن واساس أعلى : بنص عين وقالت روني فبصتله 

 ...مش أنا... يأنس 

ما  ي؟أنتي ما عندكيش غير اخويا وصاحب :وقال  ها كانه هيخنقهادراعه على رقبتوليد فلف 

 الي بيدلعو لا ةالبنات الحلو  بتاعةمن ة حاج أيكده ... ي عمر  ياال و  ييا حبيبال و  يفيش يا جوز 

 ....جوازهمأ

 ...ويا مهنينى ويا مستتنى كمان يويا سبع:  وقالتروني فضحكت 

 ...يد ةهنا قدام الناس الحركبس مش 

 ...ي لحين ميسرةماش ى عفونا عنك :وبعد عنها وقال فضحك 

في وسط النادي وفي وبيهزر معاها مكتف بنوته الكبير بنفسه  : هو بيهتفمن وراه واحد و  ظهر و 

 ....يا وليد باشا يلو لا ة زلها في الصفحأنال مش مصدق دى الزم ... عز النهار

 ...بنشوفك ليه؟فينك مش  ...ستاذ عصام أيا  أزيك :ل فسلم وليد عليه وقا

على الخبر وال  ةبس تحب تزود حاج ...يا باشا يبندور على سبق صحف: ستاذ عصام وقال أفرد 

 ...وكانكم مش منتبهين للصورة... نى ولف ايدك وأنا هصوركمات ةاقولك عيد الحرك

 ...ويا ريت ما يتكتبش غير كده... املدام يستاذ عصام دأيا  أهدى: فرد وليد بضيق وقال 

 ..ي؟متأ تجوزتإو  ؟إزاي :قال بطبع الصحفي غال  وبما إن
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كتبنا كتابنا من  أحناستاذ عصام أ :وقال ... مش ىلل واستعدها وبيفرد وليد وهو بيمسك ايد

 ...إذنكيام ومعلش مضطرين نمش ى عن أ 3من  وتجوزناقل من شهر أ

وال  إيه أنت مغصوب عليها  ...ايام وجيت التدريب 3يك متجوز ل :فتقدم عصام قدامه وقال 

 ...؟إيه

 ...بالشكل ده سئللا من  روني فادايقت 

حد يقدر يغصبه لي ستاذ عصام مش وليد الجاسر الأ: ما وليد رد بصوت عالى شويه وقال أ

 ....ةعلى حاج

... يختارلى اصاليعنى ال عندى حد يغصبنى وال حد ... كيد عارف أن والدى ووالدتى ميتين أو 

 بجيبهاعشان كده ... بعد يومين وممنوع أننا نغيب مهم عندنا ماتش أنكيد برضوا عارف أو 

 ...لو سمحت نىات ةومش عايز اسئل....معايا

 ة ستاذ عصام لو لقيت كلمأ: بصله وقال ورجع وليد   ا خطوتينو ومشي

 نازل عن قفل قسم باهلل ما هتأ.. .ملراتى أو تلميح ليا  أو تجريح  أو  ةخارج

 ....اكله جلةامل

 ...إيهعمل أت عارف ممكن أنو  ...ييدأعلى  ليك ربنا هيكون قاسمهلي غير ال

 ...ةيا كابتن محدش قال حاج: قلق وقال  ةستاذ عصام بابتسامأفرد 

عن . ..ذرأنعذر من أت عارف وقد أنو  ...يفاهمن ...ستاذ عصامأوال يقدر يقول يا : فقال وليد 

 ...اذنك

 ..فين؟ يتروحعايزة  :لروني بحدة وقال شوية  او يومش

 . .البيت :روني بخوف داخلي قالت ف

بتفكرى في : وليد بهدوء جامد قال ... ةا العربيو وملا ركب ...ومش ى من غير كالم بتركيز  هافبصل

 ..إيه؟

رد احتراما أبس مرضتش  ...كالمه واستفزنيصاحبك ده مستفز  ةبصراح :ردت روني بتوتر ف

 ...ودكلوج

 يا روني  شوفي:  قالليد و فابتسم و 
ً

ه شغال نبيدور على خبر أل  يهو صحف.. .يهو مش صاحبأوال

بمش ى  ةحاج ياورابعد التدريب لو مش  يطبع نستغرب أل أ يوملا شافنى بهزر معاك ...ةبالقطع

 ...على طول 

 ...بال على البناتطولة مليش  أنعارف هو و ...  حواليا عارفين كدهلي فكل ال
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 ...ي إنكيد فأمع بنت وبهزر معاها يبقى ة كون واقف قدام حمام السباحأفطبعا ملا 

 أسلوبهمى عارف ناحذره أل جبيتبس .. فترى موهللا أنا مش ... لأكويس أنه جه اتكلم وس: نًيا ثا

فلو ... تنشرهيلجرايد و خبر جوازنا هيوصل لوفي نفس الوقت كده كده ... صحافةكويس في ال

فتح موضوع ة شبه توفي نفس الوقت اتقي ....خد قرشين ينفعوهأل وكتبه هيو لا عرف هو 

 ...يناراى ت يوال ليك... ةلزميمس سمعتي وهيعمل شوشرة ملهاش 

خفت منك بجد بس .. .هو معاك حق ومنطق برده كالمك: روني وعنيها علي حجرها  فقالت

 ...ت بتهددهأنو 

كتبش كالم بس كنت بهدده عشان ما ي... حد ذيتآما  ي وهللا يا روني عمر : قال ليد و فضحك و 

 ...ةش الزمهامليعمل ضجة علي الفاض ي ويعمل علينا شوشرة 

  هو أنت:  بإرتباكفقالت روني 
ً
 ..علي صلة بناس مهمة في البلد عشان كده خاف؟فعال

اللي زيه شوفي يا روني أي حد مشهور أكيد ليه عالقات مهمة وده طبًعا : فقال وليد بهدوء 

 اأن..منه ألنه في بداية طريقه فأنا أديته سبق صحفي ويرضوا حافظت علي سمعتنا ...خافي

 ...بيتى وسمعتى وبس يحم أعايز 

يعنى ال عندى حد  ...توفيينووالدتى م ىوالد )): وليد للصحفي  ملا قال  روني وهنا افتكرت

 
ً

 ((.يغصبنى وال عندى حد يختارلى اصال

اخده في تطبطب عليه و ت هاوكان نفس.... عليه هاوجعي هاقلبع ورج هاهتخون هادموع أن فحست

 ...عملهاة أعايز  ةفي حاج يوليد ملا نروح فكرن :بحزن وقالت ... نه ابنهاها كأحضن

 ...؟إيهحاجة  :وليد باهتمام فقال 

 ...شاء هللا نيا وليد إملا نروح :  وقالت بوجعفابتسمت روني

قعد السرير وقال بفضول ... دومهبعد ما وليد غير هو  ...تغدوا وبعدها روحواا مطعم واو ودخل

 ....إيه هي بقي؟ ...وحملا نرو  ة تعمليهابحاج أفكرك هعايز  يكنت يحبيبت:  ول يخفيهحا

 

 ...بس يناثو : وقالت فابتسمت وهي بتجمعه في ديل حصأن  هاسرح شعر تبروني كانت واقفة 

 ...ممكن تقف:  وقفت قدامه وقالت ملا خلصتو 

 يحضن:  وقالت .. .حضنتهمن التيشرت و  شدته هاطول منوألنه أ... وهو مستغربوليد  فوقف

... منتظراك مهما حصل يا وليد هتالقينىو  ...وقت ما تحتاجه هتالقيه ...ايًم اك ديل ده مفتوح

 ...وعمري ما هفرط فيك إال لو أنت تخليت عني
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وأكتشف أن مفيش حد ... دة من جواهملسه بش اما سمع كالمه وبعد ...وليد أتفاجئ من حركتها

وقعد يشم في ومعلقش علي كالمها ... هالف اديه حواليف ....حضنه بالشكل الحنين ده من سنين

ال تضيع منه ويتحرم منها ومن  ومن جواه خايف... وكانها غايبة عنه من سنين هاوكتف هاشعر 

 ....هنها اللي الدنيا بخلت عليه بيه من بعد وفاة والده ووالدتحنا

 

كانت و ... الدموع في عنيه ها عنه ملا حست بيه وبتنفسه املخنوق وشافتوشروني  بعدت

 ماتعيطش؟: ن ونزلت دموعها وهي بتحضن وشه بكفوفها بتقول بحنا... أسرع منهدموعها 

 ...رجف من الحزن عليهفبكت روني وقلبها بي... وكانها أمرت بالعكس ونزلت دموعه علي خده

 ...أسفة: دموعها فقالت من بين 

فحضنته ... قادر يصرخ بحزنه وال عارف يعبر عنهال ... ملا شافت الوجع جوه عنيه زي طفل تايه

 ها وليدبعدشوية  او لغاية ملا هدي...بصوت ومن بين شهقاتها سمعت صوت بكاهعيط فضلت تو 

 بعد بابا ومامامن ل شخص أو أنك  ةعارف :بحزن  وقال... هاعنه ومسح دموع

 ..يموعيشوف د

 ...نزلتهم أني آسفة :روني بوجع وحزن  فقالت

 ...عيط عشان ارتاحأ إيهقد  يما تتصوريش كان نفس .... قوى  ارتحتبالعكس : فابتسم وقال

بس خد بالك الحضن بعد ... خالص عدى علينا كل يوم :بمشاكسة  وقالتروني فضحكت 

 ...كده بفلوس

ودلوقت عايزه منى  يالليل كله في حضن ةخاينيا : وقال  (بهزار)ها على دماغ ها وليدفضرب

 ...فلوس

 ...ملراديا ا علياخالص خليه... يعني مش هنعرف نطلع بمصلحة :وقالت بحنق  روني ابتسمتف

خاف تتعود على أبس  :شعرها وقالت وهي بتلعب بمصطنع وبعدها رفعت صباعها بتفكير 

 ..؟كده

 ...؟سامعه ..زى ده ئوم ليا حضن دافتعودت وكل يأخالص أنا  : قالشدها وليد ليه و ف

 ...ت طماع قوى أن ...ةال يا عم مش العب :فقالت

 ...من ناحيتك حسهبلل ةعشق قليل ةيا روني كلم ةعارف: وليد بتأثر  قالف

 ...ليا يربنا يخليك ...بدالها تيوسكني روح يخدتأ أنتي
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ني هي عملت كده يع... ول اللي ط تكسفت من الحضنابس  فرحت روني بكالمه ومشاعره

شواق ده لا بس حضن الحبايب و... عليهطبطب ت زمانمن  هاونفسن عليها عشان صعبا

 ...هاكسف

: وضة غيره وهي بتبص لكل مكان في لا وقالت ة وهو مش عايز يبعدها فبعدت عنه بالراح

 ...هغسل وش ى عشان أنام

روني فقعدت ... نامرجع بعد ما غسل وشه عشان ي كماننام وهو ت دخلتو ... غسلت وشهاو 

 ..؟حكيلك حدوتهأيك أر  إيه: وقالت ... تدهوش فرصة يأخدها في حضنه على طول عشان ما

 ...يا روني يمش للدرجاد:  وقال الضحك يفوليد فأنفجر 

 ...البيت ده والقوله يتسمع ةمامأنا من هنا ورايح  شوف :بحزم عشان تخبي ارتباكها فقالت 

 ..ا احكىماش ى يا مام :وقال  ابتسمف

 ...وال لاميراتات وال ناوال الحيو  ةعن الغابة حكيلك قصأتحب  :فقالت 

ونام ها وباس خد ذراعهاوفرد  ...ةنت قاعداعلى السرير بعد ما ك هاونيم هاملا شد يوقطع كالم

 ...روني حبيبتي ةحكاي ياحكيل: وقال ها على كتف

حكى أمش هينفع كده )قالت في نفسها و .... صال مين رونيأونسيت ة بصعوب هاريقروني بلعت ف

إيه يا ماما : بمكر وقال وليد ضحك ها وملا طولت في سكوت.... فسكت (...خالص اجةح يعن ا

 ...؟عشان أنام تحكيمش 

 ....يناوقت ت الحدوتةنحكى ي نا ننام وابقأن ةأنا شايف : بإرتباك روني فقالت

في  يتنام يتيج بالذوق  وال ... ةنهارديك أنام في حضنك الأطيب إيه ر : وقال   ليدفضحك و 

 ي؟حضن

بس (... اال طبعً  ؟هينام فيهلي ال إيهحضنى ) فاتشنج كل عضلة في جسم روني وقالت في نفسها 

 ...العكسقول تطبعا مش ه

بعد كده ما تتلككيش عشان تهربى من : وقال ها شد ودنليد وهو بيو ها ضحك وملا طال سكوت

 ...يحضن

في  هاخدأو ها وهو بيضحك على شكل....ين كفوفهاب هافخبيت وش... هاشفه كألنتكسفت روني او 

 ...ونامواحضنه 

،،،،،،،، 



 82 

 

 ةنسكافيوبعدها عملت روني اتنين  ...ةجماع صحي وليد وروني وصلوا املغرببعد املغرب 

 ....شقةال يف ةاملوجود ةالوحيد ةالحاج

 ...ول هنفضل كده من رواد املطاعم على ط أحناهو :لوليد وقالت 

 ..مش فاهم؟ :قال ليد و فابتسم و 

 ...ونتعش ى هناك؟ ايعنى كل يوم هنفطر ونتغد :روني فقالت 

 ...براحتك يكل هنا عادأون ي دليفر  نطلب ةلو عايز  :وليد فقال 

هدايا وهدوم بس ن مليايعنى ما شاء هللا البيت  ...يمش ده قصد: وقالت روني فضحكت 

بيتنا  يضف ونبقى فأنفر و أو منه  ...هنا لاكلاملطبخ ونعمل نشترى لوازم  يقصدف... ميح لاكل

 ...براحتنا

 ؟يتطبخ يأنتي بتعرف ييا حبيبت:  قالليد و فضحك و 

سال ماما على أطبخها وحاجات ممكن أفي حاجات بعرف :  قالتمطت روني شفايفها و ف

بس مينفعش كله  ...والصعب خالص نشتريه ملا يبقى نفسنا فيه... عرفها من النتأأو  ةالطريق

 ...بره كده

 دلوقت؟ إيه ةشايف أنتيطيب : وليد بهدوء  فقال

تقن أملا  ةجرب فيك لغايأ دأباو ... نكتب طلبات املطبخ وننزل نشتريها: روني ببديهية قالت ف

 ...ةالصنع

 ..هو أنا حقل تجارب؟ ...نعم: بذهول قال ليد و فضحك و 

 ...حقل تجارب حالًيا متجوزين جديد ليال لاوالدصال كل أهو : روني بثقة فقالت 

 يعملايعنى ندلع كام يوم وبعدها  ةبس أنتي لسه عروس... مركأوأنا تحت  :وقال كفها فباس 

 ...عايزاه اللي أنتي

... ولتاهجرب فيك مهما ح ..ما تهربش: روني بمراوغة وهي بتبتسم وعنيها بتلمع  فقالت

 ...على املطبخ هاوخد هاديأومسك .... قام جاب دفتر وقلمليد و فضحك و 

 ...ةوالناقص منها عشان نشتريه باملر لي موجودة ال ةالكهربائي لاجهزة يشوف :وقال 
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بس استغربت أن املطبخ مفهوش .... هاو كتبو  لاجهزةو لاكلعايزينه من طلبات  ليا الو فاوش

غير بل كده تدل علي أن في حد كان عايش هنا قكل لل ةمفيش حاج ةالكهربائي لاجهزةغير 

 لتهأفس... فيةالنسكا

 بس ملا كنت عايش في بيت بابا... صال ما كنتش عايش هناأ :ورد وقال 

وعجبنى املكان هنا ... مكان شيكفي  ةكبير  ةدورت على شق... ليا يشفتك وقررت أنك تكون

 جياب ةوكل فتر ... ما كملت فرشها ةشتريها لغايب ةحاج يوكل ما تعجبن... يد ةواشتريت الشق

 ةشتريت أوضابعد ما  ةوخاص... عشان أفكر فيكي في املكان اللي هيجمعناقعد كام يوم فيها أ

قولك كل أكلمك و أو  ...حواليا وأتخيلكقعد فيها أفكنت ب ...كد أنها هتعجبكأكنت مت لاميرات

ما  أنيى اقسمت نأل... بس ما كنتش بنام فيها ...كشكيلأ مضايق بقعدحتى لو ... فيه ينفس لي ال

 ...يحضن يف يكنت إذا إالأنام فيها 

ا: شاندهإروني وقالت بفاستغربت 
ً
لي ن الابس يجوا يشوفوا الجن ...ةبيقولوا عليا مجنون احيان

 ....صلهأعلى 

 (من غير كعب) يرض أ شوز  يلبس أو  ي يال غير  : وقال.... النوم ةأوضها وودا هاشالليد و فضحك و 

 ...عشان هنلف كتير

 وهدومى في  ةت ليه مخلى هدومك في أوضأن ...وليد: روني فقالت 

 ..عندنا ماما وبابا هدومهم في نفس لاوضة ؟تانية ةأوض

 ...جبتهالك ملت الدوالب ومبقاش ليا مكانلي الهدوم ال نأل  :فابتسم وقال 

 ...مكان كوأفض ليأنا هوضب الدوالب  ...املوضوع ده يبال س :روني  فقالت

 ..يهجيب هدوم يبنفس  وقتهاي ادخل مملكتك ملا تسمح: رد وليد بمغزى ف

 ...اتفضل ال ايعنى ما أنا بقولك تع إزاي :روني بعدم فهم لتلميحه  فقالت

حس أنى أملا و  ...جوايا يوسكنت ياقتحمتين زمانمن  أنتيبس  ...اشكرً  :وقال  هافباس دماغ

 ةحك فسحفسأعشان  ألبس ياملهم ...بقيت في نفس املكانة جواكي هشاركك في كل حاجة

 ...حلملهاش 

،،،،،،،،،،، 

 

 ....ةالقاهر  يكبر موالت فأمول من على ا و حاا ور و ونزل
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مصر فيها  أنعرف وأول مرة ت... ة روني تشوف حاجة بالحجم دهأول مر  مبني ضخم وكان

 ...يد ةالحاجات الحلو 

أي و ...يكخوف عيلتك علي إيهملا كنت بعرف قد  بضايقكنت  أنيبالرغم من ة عارف: وليد وقال 

 اكتشافكقلل فرص  اوده طبعً ... مهما كان بسيط يرايح جا يمشوار باباكى الزم يكون معاك

قوى وسهل يضحك  ةألنك فعال طيب... بس ملا عاشرتك قدرت تعبهم وخوفهم ...لدنيا حواليكل

 يتكتشف عشان ةكويسة فرصدلوقت ألن هتكون  يفرحن بس ده... ةخداع ملظاهر وا يعليك

 ...كون املرشد بتاعكأو ... ي خاللالدنيا من 

ي أو اللي بيحصل ده كان ما حسيت أنهم مقيدين حركتي عارف أنا عمر  :وقالت روني فضحكت 

في كنت بقولهم ... وال الجامعةخالص  ةدرستبع امل ةما رحت رحل ي عمر  يعنى مثال ... بيدايقني

و ليا نصيب هروح ولو مش رزق ولة كل حاج فكنت بفكر أن.... ال يقولواأنهم  ةعارفالبيت و 

.... يحموني حتي لو مش مقتنعةبوأهلي من حقهم يكونوا فرحانين أنهم  ...مش هروح ينصيب

دايًما بابا  بس ...رحالت عادى احو بيروكانوا  أخواتي نإمع ... عشان كده ما كنتش بزعل

 يحبونيهم أن يقولواا دايًم  يخواتأن إيضحك بقى لي وال... عشان خايف علياإني أروح بيرفض 

اكتر من بابا وماما نفسهم  أخواتيكنت بدلع  عشان كده... كتر منهمأ يهم بيدلعونأنكتر منهم و أ

 ...منى شيضايقو عشان ما 

... نصيروركبوا الاصا... ونزل وهو مبتسم ومسك كف روني ... ملول العربية في جراج اركن وليد 

املكتوب  كتر منأا حاجات كتير وواشتر.. .علي شكل أقسام كبير فيه كل املنتجات هيبر ا و ودخل

 …بكتير ةالورق في

بعرف أنا مش  :روني بحيرة  فقالت.. .والعطور  تاملاكياجاقسم وليد ل هاأخذفي النهاية و

 ...يكب خالصامل أستعمل حاجات

إنها بقيت  بيكلم طفلة وعايز يفهمها هو بيقرب منها وبيتكلم بهدوء وحاسس إنهو وليد فابتسم 

 ينفسك تستعمل يبقىوقت  جيبييعنى مش : وقال  الزم تحاول تخرج من إطارها الطفوليكبيرة و 

  يالحاجات د
ً
 ...زي صحباتك مثال

 ...بتسمت روني وهزت رأسها باملوافقة بخجلفا

بس وهحاول أساعدك  ...وقتك يخدف كتير هنا  نواعلا  شوفي :بحماس قال ليد و و  ابتسمف

 ...ةردحسابك نبات في البيت النها يعملإ
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مهما كان  لي نختارهيعنى ال...البيت يكب برهامل ستعملمش ه طيب بس: وقالت روني فضحكت 

 ...بيت وبس يبقى

 أوأنا ... يفيك ةوهللا بحبك وبحب كل حاج :قال ليد و فابتسم و 
ً

...  فرحان باملوضوع دهصال

ل مرآتي يكون ليا ألني أحب جما... امليكب عندكم في البيت نعينام وفرحت جًدا ملا عرفت أنهم

 ...أنا بغير قوي يا روني... لوحدي

وبعدت عن وليد وهي بتتفرج علي الحجات اللي ... بكالمه وبالفرصة دي قوى روني ففرحت 

واكتشفت أن ... كانت بتشوفها في التليفزيون أو مع أصحابها بس مش مسموح لها باستعمالها

 ..ستعماللا  ةطريق العبوات وتقرأوبدأت تمسك ... إزايفي حجات كتير متعرفش تستخدم 

 ..البرفن ده حلو قوى  يشمروني  :وليد وقال منها  بعد دقايق قربو 

 ...كتير في البيت ت جايبأن.. يا وليدليه  :روني فقالت 

 ...؟نعاعندك م الدنيا كلها أجبلهاحبيبتى وعايز : بحب وقال  وليد فابتسم

شمتها غمضت  أول ماوكان رد فعل روني ... ةلوجمي ةكانت هاديو وشمتها  بخجل روني ابتسمتف

 بتسامة حاملةإ هي بتبتسمو  ةا بالراحهوفتحت عني.... نفس عميق منها واتنهدت وأخذت عنيها

 ...قوى  ةجميل ي؟د إيهاسمها  :بهيام  وقالت

روني  :بهمس قال ف... اكانت مسحورة بريحة البرفن وأندمجت معاه إزايمركز معاها و كان وليد 

 ....تاني ما نروح بيتنا مش عايز نتكلم ما بعضلغاية 

 ..ليه؟ :وقالت  روني وخرجت من املود السحري الهادي اللي عاشته للحظة  دايقتإ

 يقبض علينايز ومش عا مراقبةفي كاميرات  هنا :وعينه في عينها ميل عليا وقال ابتسم وليد و ف

 ....يا روحي آلاداب بوليس

هو البرفن مش : بالمباالة مصطنعة وقالت  نظراته وهمستهروني وابتدت تستوعب فاتكسفت 

 ...خالص مش عايزينه... أساًسا حلو 

 ...ي الليالديفي حضنك بدال اهتا خديهأنتي شكلك  دا أنا... ال ماهو واضح :قال ليد و فضحك و 

 ...خده بدالكأعشان  يفي حضن بخدكصال أليه هو أنا  :بترفع غيظه فقالت روني تفحبيت 

 ...مش هنام غير في حضنك ةمن النهارد ييا حبيبت ةبسيط: بهمس وقال  ها وليدل فغمز 

اصال  أحنا.... يعلى دماغ يوتيج اأنيله أضايقك يجأخالص وهللا هو أنا كل ما  : هتفت رونيف

 ...كده حلوين قوى 

 ...عشانه نخسر بعضه ليوبالش من البرفن ال
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 ...وهعمل بيها شغل عالي بس أصبري قوى  يمزاج تال دا أنا دخل :وقال  ليد وأخذهافضحك و 

 ...ومشوا حاسبوا علي مشترياتهمو  روني عليهفضحكت 

وحاولت روني تبعد بس وليد رفض وكانت جمبه ... وطبًعا الرحلة تخللها بعض املعجبين لوليد

 ...واتعشواا مطعم و حاور ...دايًما إال لو في تصوير كانت بيسمحلها

 ...ا على طول و ماا ونو وصلي أماكنها فا الحاجات و لاوش ...او وروح

 

ورجع وليد علي السرير بس روني كانت متحمسة ألول فطار هتعمل ... ا الفجرو ا صلو وصحي

اليوم  قضواو  يالناد جهزوا وبعدها عليا و و وفطر ... بأيدها لوليد في بيتهم وجريت علي املطبخ

 ...في النادي

وبعد ما سلمت على ... علي تليفون روني وصاحبتهاالنوم اتصلت والدة روني ا وقبل و وروح

 ...حاجات ةشوي ي ا وعرفت أنها بتشتر تهمام

ن الو أهو جوزك بيحب  : تلاا قهوبعد ما سلمت علي ...منها ةالسماع مسكتلقيت صاحبتها 

 ..؟إيه

 ....ش عارفة وهللا يا طنطم :روني بتلقائية فقالت 

... وطنشت اللي فهمته وتلميحاته  هما فهمتش نصروني كالم تكلم ت ة والدتهافضلت صديقف

 ...سودلا حمر ولا  : فقال روني وليد لتأس هاوبعد

 ...يحاجات هتخليه طاير بيك ةهنجيبلك شوي :وبعدين قالت فبلغتها 

 .او وقفلعليها ا و وسلم

 ؟اللي بحبها علي لالوان ليه بيسألوا: روني ل وليد أوس

م الكالم بتاع صديقة والدتها ألنها محبتش لو فهلته أوس... حوار كلهعلى ال روني فحكيت

 ... تحرجها وتقولها مش فهماكي يا طنط

 ...في بالك تخديش مايا حبيبتي كالم ستات  :بتسم موهو  رد وليدف

عشان ...بتحبه لي ال إيهفعايزين يعرفوا  وا هدية ليكيمكن عايزين يجيب :روني بسعادة قالت ف

 ...اخليك طاير بيهحاجات ت أنهم هيجيبواطنط كده قالت 

 أنت مقاسك كام؟: لته أسو فون يالتلروني مسكت ف... فسكت وليد وهو مبتسم ومعلقش

 ...فهبلغهم... ممكن تكون الهدية محتاجه مقاسك ونسيوا يسألوا
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 هاونيم... الكومدينو يوركنه عل ..قبل ما يرن  وفصل الخط  هايدأفون من يالتلوليد فمسك 

هما  يهتفهم وصلت ةملا الحاجو ... ناميحبيبتى  :وقال ي حضنهف هاخدأعلى السرير ونام و 

 ...إيهيقصدوا 

 ةصغير  ةما هما ممكن يجيبوا حاج؟ طيب ليه : واستغراب من تصرفه روني بحيرةفقالت 

 ...عليك

 ....أنا هتصرف ساعتها :قال ليد و فضحك و 

 ...دي مامتي يا وليد فعادي ملا أقولها :وقالت روني فادايقت 

 ...عدى من غير خسايري عشان الليلة تربنا يهديك ييا حبيبت ينام: قال ليد و و  ابتسمف

 ..؟إيهخساير :  بإستغرابروني فقالت 

 ...حسن ما نخسر بعضأأنام  يسيبين يروني هللا يخليك : ضحك وقالبعد عنها وليد وهو بيف

 ...ماش ى يا وليد ...هيا وصلت نخسر بعض :قالت بصتله روني بزعل و ف

 . .كل حاجة لوقتها سيبيو  خلينا ننامبس .. وهللا يا حبيبى مقصدش :وقال ها باس دماغو رجع ف

 .....ولو  هعرف إيه الهديةتصل بيهم و خرج بره وأأنت نام وأنا هخالص طيب  :روني فقالت 

روني قلت سيبى املوضوع للوقت املناسب  :وقال ة فيها بعض الحدة بجدي فقطع وليد كالمها

أو  ...ه بالذاتع دو مع حد في املوض يهزعل قوى لو اتكلمت... اسمعي الكالم... يبقى خالص

سيبي حياتنا لو سمحتي ماشية بهدوء من غير ما حد ... من ورايا يمشيتي ورا فضولك وسألت

 ..؟ماش ى... وكل حاجة هتيجي في وقتها... يدخل

 ...يرختصبح على  ....ماش ى :بتغطي وشها باملفرش بغضبوهي  روني بحنق فقالت

وإيه ... وليه مش عايزها تكلمهم وتسألهم... بالرغم أنها مفهمتش قصده إيه اهغمضت عنيو 

كانت أتصلت خافت ملا أتعصب  اأنه ولوال .. العالقة بين أن حياتهم تمش ي بهدوء وبين الهدية

 بيهم تاني
ً
 ...يهل الخير يا طفلتأوأنتي من  :وهو اتنهد وقال ... فعال

طراف صوابعه مشاها بأو ...ها قبلة كالعادوليد  ا وصحيو ماون... .ل يا طفلتىأول مره يقو  توكان

... ةعضته بسرع هاوأول ما وصل لشفايف ...اهحسيت بيه بس ما فتحتش عنيوهي ... هاعلى وش

 ...يا ضرب يا عض كله كهو صباح ...؟كده ليهحرام عليكى : وقال  ايده بعدف

افهم و  امبارح اتصل بيهم يتخلين رفضتعشان دا عقابك : وقالت  ابتسمت روني بتشفيف

 ...إيه واقولهم على املقاسا هيجيبو 
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اوهللا يا روني  :قال ليد و فضحك و 
ً
ملا  ي شطارتكورين يبس ابق....ي نعمةلفهم بيبقاعدم  احيان

 ...ومتقلبيش قطة وتستخبيتيجى  ةالحاج

 ...منك ةنماش ى يا وليد زعال : طفولي وهي بتمط شفايفها   بغيظروني فقالت 

 ...خالص هصالحكطيب : قال ابتسم وليد بحنان و ف

 ...يوال تصالحني تاني خالص ال مش عايزاك تكلمن:وقالت  هاكتفروني فرفعت 

تمش ى أروح ويمكن أ.... في املسجد يصلأعلى العموم أنا نازل : بمكر وقف وقال ليد و و  ابتسمف

مفيش مانع لو جنبه و وتشات طعمية سندوأحتمال كمان أجيب فطر في املطعم يمكن أو  ةشوي

 ...صالحهمأنين ومش عايزين بس طاملا زعال ... خد ناس معاياأوكنت ه.. .كنز تفاح تشرب

 ...خليهم في البيت ...خالص

 .قدامهروني نطت من السرير ووقفت نت اك ةومش ى خطوتين وقبل التالت

 ...ةكون جاهز هو  يناثو : بفرح وقالت 

 ةومش عايز  ةنال ياروني أنتي زعال  :بتأسف مصطنع  وقال تجري وليد دراعها قبل ما فمسك 

 ...مش هينفع تيجى معاياوكده ... تكلمينى

 ....اأنا؟ مش ممكن طبعً  ن؟مين زعال : وقالت  بإستغرابروني فبصتله 

 ...وليدأنت مش ممكن حد يزعل منك يا :  بسعادة قربت منه وهمست وهي مركزة في عنيهو 

 ...يال ألبس بسرعة... وأسيبكنزل اه لو اتاخرت: وقالت  من قدامه ةوجريت بسرع

بنظرة بترفعه لسابع  إزايوهو محتار  ..مكانه وعنيه علي الباب اللي قفلتهفضل واقف وليد و 

ال فارق  وحس بالغيظ ألن كل ده هي ... سما وفجأة تجري وتسيبه وكأن مفيش حاجة حصلت

 ..دي هتجنني املجنونة دي ؟عملت في نفس ي إيه هو أنا :بحنق وقال  ..معاها وال حاسة بحاجة

 ...خرينالا نحن نختلف عن : فابتسمت وقالت  روني من التواليتفسمعته 

 ...ةيا مختلف يطيب خلص :  وليد فقال

ا بس و ا وفطر و صلو ا و نزل... اتوضا وهو بيستغفر ربنا ويدعيه بأنه يصبرهو ... نىاوراح الحمام الت

 ...وتش واحددناس

عشان تضمن وجود عناصر غذائية  ..صرت تعمل فطار مغذى لوليد في البيتروني أ ألن

 ....مختلفة وكتير

 ..؟النهاردة رحش معاك أوليد هو ينفع ما  :روني قالت وملا روحوا 

 ..؟ة؟ في حاجة وجعاكيناليه تعب : بإستغرابوليد فقال 
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تجارب  وابتدئ... ةالشقفي  ةشوي رتبأ ةبس عايز ... ال وهللا مش كده: وقالت روني فابتسمت 

 ...فيكعشان أجربها الطبخ 

وأنتي تابعيها كل حاجة تعملك  ...هبعتلك مرات البواب طاملا مصرة طيب:قال ليد و فضحك و 

 ....بس وما تتعبيش نفسك

 ...رجعتسيادتك عشان تفضل تتلكع في الشغل لغاية ملا .. ه آ :بنص عين وقالت روني فبصتله 

 عشان بتمسح وتميل عليك وتقولك حمد ...إيهقال  ارافع هدومها لركبتهوأول ما تدخل تالقيها 

وأنت بتظبط شنبك اللي مش  وأنت تقعد تبصلها وتتملى فيها ...وليد ييا س  ةهلل على السالم

 ...أنس ى ...معايا كده لي يعتملال يا برنس مش أنا ال... موجود أساًسا

 ...سود خالصألبيض و فالم اأب ةثر أأنتي متا ال د :وقال فضحك وليد 

 وتدلعى عليا وتقولي حمد ةالعباي ةرافع يطيب معنى كده هالقيك :وقال  بمكرها وبعدين بصل

 ..؟وليد ييا س  ةهلل على السالم

يك مش أر  إيه :فقالت ... من قدرته لتحويل الكالم للموضوع ده أتغاظتفبصتله روني بحنق و 

 ...شتغلخالص وأنا ب ةهلبس عباي

 ؟إيه ناوية تلبس يمال أ :قال مل مشاغبة و ليد وكفضحك و 

قربت من الدوالب ووقفت من على السرير و  ..بنصر وفجأة ابتسمت... بضيقفبصيت للسقف 

 ...مبلغ وقدرهلي دفعت فيه جرب لبس العرايس إلأ ةعايز  ...من هنا: وقالت 

 ...بوظ من ركنته في الدوالبي لبسيعنى حرام ال: وقالت ببراءة عشان تغيظه 

طيب ... نماه عشان تنضفي بيهم يا جيبهموأنا  ...ال وهللا :تنين ورد بغيظ حواجبه الاوليد رفع ف

 ...ليش نفسم ؟وأنا

 ...ا ليك يا قمرطبعً  :وقالت روني فضحكت 

 ...بجد يا روني :بلهفة وقال فرح وليد ف

 ...يا وليد  اطبعً  :بثقة فقالت 

بكم ونص  ...بجامات وأشيك ...حلى عباياتأيك ل : هي بتبعد عشان تروح تجهز الفطاروكملت و 

 ...عممبسوط يا ... كمانكم 

 ؟إيه دلوقتعمل فيكى أ :بحنق وقال جري وليد وراها وشدها من شعرها ف

 عصابكأعشان تهدى  شور حلى تأخد أ ...صحيكهفطار الجهز أا ملو ... تنام :فضحكت وقالت 

 ...تشوف حالك نزل وت.. زي لاوالد الشطاروتفطر ... وتستعيد نشاطك
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 ..دلوقت ؟ ي إيهعمل فيكأ ينفس  ةعارف:وهو بيضغط علي سنانه قال زاد حنق وليد و ف

أنك  ةواثقألني ... ةحلو  ةعايز تعمل كل حاج :وقالت ... هايده عن شعر أبعد تبهي فضحكت و 

 ...عمرك ما تعمل حاجة وحشه في روني حبيبتك

 ايال يا نونو نام لغاية مل :وقالت ...ست دماغهاللسرير وغطته وب رجعتهيده و أوبعدها مسكته 

 ....لفطاراماما تعمل 

 ..صبرني عليها.. يا رب :وقال  وليد تنهدف

 ..يا رب : ابتسمت روني وقالتف

ة وهي بتفكر في يبقى شيك على السفر عشان وتفننت في شكله ... فطار يجهز احلتحت اور 

... النوم التانية ةحت ألوضار قبل ما تصحيه و .. كالمه ومزاجه في الهزار في موضوع اللبس ده

.... تمسك هدوم راجل غير والدها وأخوها وكانت مكسوفة ألنها أول مرة وفتحت دوالب هدومه

يعني هو بقي زي بابا وأخويا فممكن أمسك ... عادي أنا خالص مراته)قالت لنفسها بس 

 ...(هدومه وأغسلها عادي

وهو فتح عنيه قبل ما توصل  ..ومهم عشان تصحيهوأول ما دخلت أوضة ن جهزت كل حاجةو 

أنا جهزت ... وهي بتبعد عنيها عنه بإرتباكوهي بلعت ريقها وقالت  ..عنده بخطواتها املترددة

 ...والفطار جاهز... هدومك في التوالت بتاعك

وقام ... عشان بس جهزت هدومه وخرجت بسرعة وهو ابتسم علي وشها لاحمر وشكلها املرتبك

وملا روني شافته شبع وقفت بسرعة وجريت علي ... بها علي الفطارالل ربع ساعة كان جنوفي خ

 ...واملفاتيح ةفون واملحفظيبت شنطته والتلاوجمكتبه 

بيهتم بيه وبحاجته  اخيًرا بقي في حد في حياتهوسعيد أن  ..ساكت وبيراقب تصرفاتهاكان وهو 

دول بس اللي  :وهي بتقرب منه روني وقالت  ...ودي مشاعر افتقدها من سنين... وعايز راحته

 ...حاجة  ناسيةشوف كده ... علي املكتب

 ...ناسية أهم حاجة: وهو بيشيل الشنطة علي كتفه واملوبيل في جيبه  أخدهم وليد وقالف

 ..؟إيه يةناس :روني بأهتمام  فقالت

 ..ىبتاعة ةباحطصالا ناسيه  : وقال فشدها

 

 ....عنها تنازل ش فيم ...لفطارادى زى  ةصطباحإلا حسابك  يعملا: وملا بعدها عنه قال 
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فابتسم وليد بحب وباس ... أما روني من أول ما بعدها عنه ونزلت عنيها في لارض ومكسوفة

مع .. تودعك هللا الذى ال تضيع ودائعه يال يا حبيبتى اس :قال مسح علي شعرها و و دماغها 

 ...ةالسالم

 ....ةمع السالم :فهمست روني 

وابتسمت  ..وهي رفعت ايدها لشفايفها وقربت من املراية الكبيرة اللي جنب الباب... ومش ى

وافتكرت لاصطباحة ... بخجل مالمح وشها وخدودها اللي قلب لونها أحمر مع بياض بشرتها

 ...فرجعت أتكسفت وعضت علي شفتها وهربت من قدام املراية

،،،،،،،،،،، 

 وليد من ةوصحيت على صوت رسال ...ةمت شويانلصالة بعد ما خلصت ترتيب السفرة واو 

 :نصهاو 

 

 

 
 ...قولى لى احبك واتركينى بعدها يومين

 ...احتاج يوما أستعيد النبض فيه من جديد

 .ويوما لقلبى يعتاد فيه النبض باللحن الجديد

 
 

 نذير الزغبى

 

 

 :وقالت كتبت رد و بفرح فابتسمت 

 
 ....يوأنا عايزاك تدوق الطبخ بتاع... نكده بعد يومي رجعلو قلت احبك هت

 ...ة ابقي فكرنيجاز أخد أ ةطبخ وحابأ ةمنك أو مكسل ةنزعال  يملا ابق استني
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عملها كلها في تعشان مش  ةلشقالتنضيف ل وابتدت تقسم مهمة... وابتسمت روني بمشاكسة 

يستعملوهم بالزم تتوضب كل يوم عشان هما  لاميرات ةوأوض ةوقررت أن الصال ...يوم

 ...دايًما

والدتها و .... خر عشان يبقى سخنالطبخ لل  وهي سابت ....ودخلت املطبخ التنضيفوخلصت 

فطلعته وعملت ... كانت أشترت كتاب طبخ قبل زواجها وشالته في جهازها وهي جابته معاها

 ...الغدامنه 

 

 ...وحشتينى :ل وقا هافحضن... الغد خلصتكان فاضل حوالى عشر دقايق و  وصل وليدوملا 

 ...وهل عندك شك؟... أكيد طبًعا :بمشاغبة وقالت ابتسمت روني ف

 ...ةده عقابك عشان الرسال :قال ها وليد وحضنها بقوة أملتها و فشال

هون طيب أ ...عايز تبعد عني يومين أنت بتقول : بمشاكسة وقالت روني فضحكت ... ونزلها 

 ...يومينتبعد عني عليك 

 ...يومين أبعدأنى عايز  ...؟فهمتيهلي لاهو ده  نعم؟؟ :وليد بحنق  فقال

 ...هآ :وقالت ءة مصطنعة ببرا هاراسروني فهزت 

 ...؟عمل فيهاطيب دي أ... عوض عليا يا رب عوض الصابرين:  وهتفشعره وليد فشد 

وما تعملش عقلك بعقل  ...اعشان تلحق تتغد ةتروح تغير وتيجى بسرع :وقالت  رونيفضحكت 

 ...العيال

 معاك حق  تصدقي :فابتسم وقال 
ً

 ..فعال

 أأنا : بغرور فضحكت وقالت 
ً

 ...يقدرلي  بقول حكم بس الصال

 ...ورن تليفون وليد... او واتغد ليد هدومهوغير و 
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 سادسةالحلقه ال

 

 ...دا بباكي: وملا شاف أسم املتصل قال ... ورن تليفون وليد

 ...يكون في حاجة حصلتيمكن ... بسرعة طيب رد: بقلق  قالتكل يوم  وألن روني بتكلم أهلها

 ...هللا وبركاته ةالسالم عليكم ورحم: فرد وليد وقال 

 ؟عامل إيه...ابنيأزيك يا وليد يا  ...هللا وبركاته ةوعليكم السالم ورحم :بمرح والدها فقال 

 ..ي معاك إيه؟بنت  خبارأو 

 ...لاوالدم حضرتك طمنا عليك وعلى طنط وامله ...تماًما أحنا... الحمد هلل : فرد وليد وقال

 كتكلم معاأاملهم كنت عايز .. .الحمد هلل ةالحمد هلل كلنا في فضل ونعم أحنا:  والدهافرد 

 ..وال عندك تدريب؟ يفاض  ...شوية

 ...ةأنا خلصت تدريب وفي البيت من شوي... يفاض  ال ابًدا: فقال وليد 

 ...سامعكتفضل حضرتك أ

وقتها  ..تاخد بنتي معاك وأنت مسافر وقت ما طلبتيا ابنى شوف  ...امتم :والدها  فرد

وكنا مش مستعدين بس بصراحة مقدرتش أرد طلبك بعد ما كالمك  ..املوضوع كان مفاجأة

ال شنطة هدومها بس املشكلة كانت في جهازها وأنت قلت أنها حاليا مش محتاجة إ... أقنعني

 ...والباقي أنت موفره

 ...ت ألنك دلوقت في مقام أبني ومهنش عليا أزعلكفبالتالي وافق

علي ولنا اوح ...نزلت أنا ومامتها والبنات واشترينا باقى جهازها والفاتا الكام يومفي خالل  وأحنا

واتفقت مع ... ةالحاجة جاهز كل والحمد هلل  ...ك وحاجة تشرفكوقذيكون على  قد ما قدرنا

حدد معاد تكون تبس عايزك ... يف أنك مش فاض عار ألني بعتها أالعفش عشان نقل  ةعربي

ليك إن شاء هللا وهبعت أخوها معاها عشان  ةعشان يبقى معاد وصول العربي ...موجود فيه

 ....تطمن أكتر

وهو كان متأكد من  ...سمع وليد لكالم والد روني بكل احترام  وزاد في نظره عيلتها وتصرفهم

ألنه عاشر محمد .. غير عيلة مش ملجرد طمع فيهالبداية أن موافقتهم علي نسبه وهو من 

زى  يأنك تعتبرن يعمى أنا طبعا يشرفن يا :وقال .. إزايصاحبه من صغرهم وعارف تفكيرهم 

 ملوضوع الجهاز  ةبس بالنسب... ولتربيتك لبنتك مقدار إحترامي لحضرتكابنك وربنا يعلم 
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 زي ما حكيت لحضر  بس وهللا ...على تعبك وتكاليفك فأعتذر 
ً

من  ةمجهز الشق  تك يومها فعال

 ...ا على تعبك وذوقكوشكرً ... عتبر الجهاز هدية مني ألختها الصغيرةفخالص ا... كل حاجة

ده كان إتفاقنا من لاول وأنت مضيت علي الحجات و  ...ده حقها ييا ابن إزائ: والدها  هتفف

 لكعشان جا يبعتن تقول  مش عايز يجي يوم بنتيوغير كده  ...اوحقها علي ...دي في القايمة

أنا  وبرضوا مش هقبل أنك يوم تقول ... كدهليا قبلش عال يا ابنى أنت ما ت...واحد جاهز

 ...هدومك ةبشنط أخذتك

وعارف أنك مش بخيل وال .... ما اقول حاجة من كده ي ال يا عمى أنا عمر : فرد وليد وقال 

 ...ألنى مش محتاجها فعال يلحاجة دأنى متنازل عن ا نفس ي اللي بقول وأنا ب.... هتبخل عليها

وفرحتها بحاجتها  يأنا مش متنازل عن حق بنت ....يا ابنى أنت لو متنازل عن حقك: والدها فرد 

لحد برضوا يقولها  مش هسمح زي ما... قدامك وقدام الناس لي تشرفهاوجهازها والحاجة ال

ومش هينفع  ةنارها في بيتى متصطول عم يبنت ...فيك ننيأو يفكر أننا طمعا مةلز مالهاش  ةكلم

لو  حقها يضوع ده مفهوش كالم وما تحرمنيش ادى بنتو وامل...ابت بيتي تتهان بسببيبعد ما س

 ...سمحت

 ..واتفقوا سوا ...هتكلم حضرتكيا عمى روني خالص  :باستسالم فرد وليد 

خصالت بدلع وهي بتلعب في  وقالتوليد  جنب ر فون وقعدت على السرييالتلروني مسكت و 

 ...يا قلبي من الصبح ما سمعتش صوتك يياغال يوحشتن ...ييا حب يأزيك يا بابت :شعرها 

والبيت من غيرك وال .... أنتي كمان وهللا وحشتينى ...بابا ةأزيك يا حبيب: وقال والدها فضحك 

 ...من عندنا ونورت عند وليد غابت ةالضحك ...حاجة

وال تزعل  :وقالت ها عشان تتسند عليها وهي قاعدة روني وهي بتميل لورا ومدت دراعفضحكت 

... كام بابا حبيبيهوأنا .... باضحك فيه وابعتهولك مخصوص سجلك شريط أ ...ييا حبيب قلب

 ....يا قلبي وعنيا ليكور بس اأنت تش

طول ما روني بتتكلم كان وليد بيراقب كل حركاتها وضحكها وداللها وعنيه بتتابع حركة 

هو كان منتظر يعرف .... رها لغاية ملا رجعت دراعها لورا واتسندت عليهصوابعها في شع

كأنها نسيت بالحرية دي وهي و ... بس دلع روني بالشكل ده أول مرة يشوفه... هيتفقوا علي ايه

يرمي التليفون  لغاية ملا وصل ملرحلة أنه عنده أستعداد... وجوده وهي بتكلم والدها بكل سعادة

وقبل لحظة التنفيذ بثانية رجعتله ذرة عقل .... بعدها يحصل يحصل ليوينقض عليها وال

مش حاسة بالنار تدلع ز وبص لروني  بغضب وهي سرحانة مع باباها وعماله تضحك و ... منعته
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وقال في  ...وأخذ نفس عميق ةودخل البلكون ةوضلا أنسحب بهدوء وخرج من و ... اللي جواه

تارينى أ... جيبك يا روني معايا عشان ارتاحأ يكان نفس ... .عليهايا رب  يصبرن)وهو بيتنهد نفسه 

أنا كل منايا )وابتسم بسخرية علي حاله وقال ...( عليا ةحرام عليك بالراح....ةزياد يتعبت قلب

ومش قادر  كمان يوفي حضن يمعايا وفي بيت يودلوقت بقيت.. سمع صوتكأشوفك أو أكان 

 (...دكيأبوس أ ي يا بنت الناسارحمين... طولكأ

هو لو جات الحاجة يوم وليد : وقالت ة ملا دخلت البلكونروني وقطع كالمه مع نفسه وتفكيره 

 ..؟ك يناسبك املعاد دهبتاعة ةجاز لا 

ها على كده والدوهيا اتفقت مع ... ة من غير ما يرفع عينه عليهاسه باملوافقأبر وليد ور افش

علي مواقف  فضلت تحكيله بسعادةهي مبسوطة و ووقفت جمب وليد و ... التليفون وقفلت 

 ةبيبص الناحيوليد مش بيبص ناحيتها وال بيضحك زيها و  أن ت بالهاوأخذ... باباها حكاها ليها

 ؟وليد مالك:فقالت شكله بيدل علي أن في حاجة مضايقاه و  وعاقد حواجبه ةنياالت

 ...مفيش: بحده  وقال بضيقفبصلها 

ها وادانام على السرير  وملا شافها جات ورآه... آهور دخلت استغربت و وهيا  ...وسابها ودخل

يا وليد؟ مالك : قالت بهمس ناعم و وطبطبت علي كتفه جنبه على السرير روني فقعدت ... ظهره

 ؟بابا قال حاجة ضايقتك

 ...أنام ممكن تسيبيني: خالها تتنفض مكانها وليد بحدة  هتفف

 ةوحست أنها مخنوق... ملعاملة دي منهأتخضت روني من صوته ملا علي وهي مش متعودة علي ا

.. .مش عايزها في حضنهكمان يعنى ... مش زي كل مرة يصر أنها تكون معاههره ظوكمان مديها 

 ...تكلمتأتحركت وال أوال  ...والدموع ملت عنيها

شاف الدموع ناحيتها و  تعدلوأ.. ادايق عشان زعقلهاف... بهدوئها من بعد ما زعقلها وليدفحس 

بهدوء وعقله بيأنبه بأنها مش مانعة نفسها عنه بس هي مش فاهمة قال ف... اعنيه في

 ...ي؟أنتي هتعيط :فليه يعاقبها علي حاجة مش فاهماها  ...احساسه

قالت وهي بتقوم من جمبه وبتحاول تمسح و  ...فنزلت دموع روني علي طول وده ضايقها أكتر

 ...ال عادي: دموعها 

 يهو حضن ...يكل ده عشان ما نمتيش في حضن: وقال شاكسة بم حضنه وابتسموليد لفشدها 

 ...؟عليه أتعود تيكده وال  ي حلو قو 

 أنا إيه )وقعدت تفكر في نفسها ... فضربته روني علي صدره بقبضة أيدها
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ال ال  أكيد بس  ؟في حضنههنام معقول عشان مش  ت ملا حسيت أنه مش عايزني؟عيط ينخال

 ...(.عشان هو زعق بس

غمضت و  قميصه وكأنه هيهرب منهاكتر ومسكت أنفسها بدون شعور دخلت في حضنه ولقيت 

 ...نامتعنيها لغاية ملا 

 

 ...علي ترتيبات يوم لاجازةصلوا وقعدوا يتكلموا  ...صحيوابالليل ملا 

أنا مش هروح  ...لاكلفاضل كده  ... ةالشق تنظيفخلصت تقريًبا أنا  شوف :روني فقالت 

 ...لاكلعشان اعمل .... التدريبكمان  ةمعاك بكر 

النهاردة مكنتش ...تبعدي عني أنس ى :وقال ....على كتفها دراعه عليلحضنه ولف وليد  افشده

 ينفعمش ه... بص على مكانكأ ةوكل شوي ...إزاي يومعدى عليا ال شتعرفيما و  ...طايق نفس ي

 ....تانيده عيش نفسه اليوم أ

وخاصة أن هيكون ... عمل كله في يوم واحدأصعب  ؟لاكلطيب و: وقالت روني فابتسمت 

... وبرضوا هكون محتاجة أقعد مع عمتي وباقي الضيوف... غير العمال موجود عدد مش قليل

 ...غير املشربات كل شوية وتجهيز السفرة وغيره

فندق يعملوا مخصوص نشوف  مطعم أو  أيمن  ةجاهز  كل حاجة قال نشتري ليد و فابتسم و 

 ...اجبلك حد يقدمه مفيش مشاكل ةولو عايز ... كل اللي عايزاه

 ...لاصنافبس اتفق معاهم على  ...أننا نجيبه جاهز كفايةال خالص  :روني بتفكير  لتافق

وأطلبي ... كلهأونعدى على فندق حلو أوى أنا بحب  ةتعالى ننزل نتفسح شوي :وليد  فقال

هر ويعملوا كام نوع من ظال يعل يوصلها طلبنمكن وم ...صناف العايزاهاكل لا  بنفسك

ونطلب منهم كمان لاطباق والحجات ... يحتياطإ عصاير وكانز  ةونشترى شوي... املشروبات

ما تغرقيش باقى اليوم في غسيل  يتترم ةعشان لو استعملنا الحاجة مر ... بتاعة التقديم

 ....طباقلا 

 ..تتكلف كتيرهبس كده  :وقالت روني  ابتسمتف

 ...تكادملك في سبيل راحتك وسعأأنا مستعد ادفع كل ما : ولبد بحب قال ف

 ....هو تعبك وراحتكأكتر هيفرق لي لفرق كبير بس الا يولو حسبتيها مش هتالق

كده ما  مرآتهمع  يتعاملجل اعارف لو كل ر ...ربنا يخليك ليا :متنان بإ قالتفضمته روني و 

 ...اتطلقت ةكنش في واحد
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أي في  ينات ة ديمش عايز اسمع الكلم يلو سمحت: قد حواجبه وهو عا قال بعدها وليد عنه و ف

 ...ونينفصال ماش ى يا ر افيها  ةكلم أيحوار بينا وال 

 ...ي يا وليدماش :  فضحكت وقالت

يكسب يطلب لي وال ...ول لا يال نعمل سباق ونشوف مين هيلبس : بشقاوة  وقالت وقفت رونيو 

 ...ينفذه ينثاوالزم ال الثانيطلب من 

 ...ه من غير ما تسمع ردهمن قدامبسرعة ت وجري

 

.. وليد دخل ة اللي مش راضية تتظبط الطرح وهي واقفة بتنفخ بضيق من... وبعد شوية

اللي  كده أنا : بمكر قالقرب منها و و ... قف قدامها وأيديه في جيب بنطلونه وبيبتسم بأنتصاروو 

 ....هطلب

 ...يجبته لنفس لي ما أنا الاطلب  : قالت بغيظكتفت روني ايديها قدامها و ف

 ...على الدوالببدماغه ور اشف

 ؟مش فاهمه ماله الدوالب :روني بعدم فهم  فقالت

 ...يشوفه عليكأو هنا  الحجات الليواحد من  يتلبس  يملا نيج: وليد ببساطة قال ف

ة ا استحالال طبعً ... أنت بتتكلم جد: وقالت بذهول ... طلبه ةلورى ومش مصدق روني فرجعت

 ...مش للبس ي هدوم الزينة بتاعة العرايسد

عايزنى ... املرايا لنفس ي في وابص اأنا مش ممكن البسهوبعدين لو حتي بتتلبس : وكملت بتبرير 

 ....مقدرشقدامك صعب وهللا  االبسه

 ؟بيهم ةي الشقتنضف إزايمال أيا سالم : وليد بحنق  فقال

كالم كده كان قلت ملا أنا ... جة تانية خالصونضفت بحا... ما لبست منهموهللا  :روني  فقالت

 ...مش جد هزار

 الحجات دي متنفعش أيا وليد : فبصلها وليد بضيق وهو بيجز علي سنانه فقالت روني 
ً

صال

 ...دا عايز حاجة عملية عشان أعرف أتحرك بيها... للتنضيف

 ..؟إيه يطيب لبست : قالتنهد و على السرير و وليد فقعد 

 ...يبدوو بنطلون و : رض لا في  هاووش روني بخجل فقالت

ي قبل قدام ةبجام تيطيب ما أنتي لبس : بحيرةقال ليد علي وشها اللي اللي حمر و فابتسم و 

 ...مكسوفة ليه؟... كده
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 ...منهم ةأوسع شوي كون بت ةالبجاميعني صل أ :روني بتلعثم  فقالت

 ....يلقلتي اه كويس أنك  :وقالوليد بتفكير لخطة مستقبلية فابتسم 

 ...كده أتأخرنا... يال بقا عشان ننزل  :ة سرعروني بفقالت 

 ...لسه يا جميل الطلب:  بإصراروقال  اهيديأعلى السرير وثبت  هاوشد وقف وليدف

 ةحاجة صعب يا فيما تغصبش عل ي عشان خاطر  ...وليد وهللا صعب :روني برجاء فقالت 

 ...بالشكل ده

 ...هنا تديني واحدة بس دلوقت عايز  ...ةه شويجل املوضوع دأه ال :قال ليد فضحك و 

 ...اطبعً  حاجة زي ديعمل أأنا مش ممكن ... صحبتهزر : روني بغيظ فقالت .... ور على خدهاوش

حصلش  عارفه يا روني هاعد لغاية خمسه لو ما:وقال صلها وليد لحظات بغضب حقيقي فب

 ...ومفيش نزول كمان ودلوقت وهتلبسيه ييعجبنلي ال ختار هفتح الدوالب وه

 ...هينفذ كالمك إن شاء هللا؟ومين  :باستنكار وقالت روني فبصتله 

ومش هعبرك مهما زعلتي أو  يأنا هلبسك بنفس  ...بستأذنك؟ فاكرة وأنتي: وليد بوعيد  فقال

 ....ممكن أعمل فيكي إيه وأنتي ما تعرفنيش لو قلبت معايا عند...أترجتيني وقتها

 0..1:لعد بصرامة ووعيد بدأ في او 

بصت روني في عنيه وشافت التصميم وحاجة تانية خلت قلبها يرتجف من غير ما تفهم إيه 

 ةبسرع فغمضت عنيها بسرعة ونفذت كالمه 4وبلعت ريقها بخوف وسمعته بيقول ... هي

 ...كفوفهاب هاخبت وشبعدت عنه و و  ...البرق 

 ....ةحلو  ةعايز واحد ...تهسو طابع ب يتطبعب :وليد فقال 

ووهللا لو غصبتي علي حاجة هخاصمك بجد .... غير كدهمفيش  :روني وهي مخنوقة قالت ف

 ...وعمري ما هسامحك

 اعليه يتضغط يا دوب... رك بزرا يعرف أنتي دموعأعايز  :وقال  وليد فوقف.... ت تعيطأوبد

 ...تنزل 

 ...هور بجدبدل ما أت...كخلينا ننز  كلبسظبطي وشك و  يغسلأ يتفضلأ: وشدها ووقفها وقال 

 هنفس يعني ماسك... ها وبتفكر في كلمة يتهور وش تغسل ودخلت... بإرتباكفبعدت روني 

وحست .... يعني ممكن لو طلب منها حاجة وهي رفضت ممكن يتهور ويضربها... عنها ةبالعافي

  هل و ... بين تصرفاته أنها تاهت
ً

... بس هو بيحبها...  ممكن يضربها لو ما سمعتش كالمه؟فعال

علي  وقررت أنها هتحاول تسمع كالمه... س برضوا النهاردة تاني مرة يتنرفز عليها وتخاف منهب
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  عصابهأعشان ما يفقدش قد ما تقدر 
ً

بس هل ممكن الحنية تقلب في ....  زي ما بيقول  فعال

 ...وطاملا حنيته بالشكل ده يبقي لو اتعكست هتكون كارثة عليها.... لحظة للعكس؟

صناف من املنيو لا ا و واختار  ....ندقالف او راحلت معاه بدون وال كلمة و خرجت بسرعة ونز و 

 ....واملشروبات

بحيث يقدروا يستعملوا علي حسب الطلب ... يبعتوا كل صنف في أكتر من عبوة ا منهمو وطلب

 ...ويحتفظوا بالباقي

نطلب  نسينا أحنا :محل حلويات فقال وليد وشاف .... ةشوي تمشوااوأخذها وليد وخرجوا و 

 ....حلويات

عشان  ويبعتوهم تاني يوم بالليل... ةا مع املحل على جاتوه وحلويات مشكلناتفقو  واوراح

 ...ي بدر  ضيوف وصلوام لو الوهقدميقدروا ي

بس ... ا برهو تعشوليد يوكان عايز  ...عصير وكانزو  شيكوالته واواشتر.... لاكللغاية ملا يوصل 

 ...ة عشان الحجات اللي هتوصلالتالجى فض نعايزين  حناأت و يكل في البأفي  :روني قالت 

 ...ديب فريزر  ى شتر ننزل ننى ان شاء هللا يوم تإ :وليد  قالف

 .عشان كده ما جابوش ةمع وجود التالج ةهميأهو كان فاكر أنه ملوش 

 ...او ونام واتعشوصلوا وأا و وروح

،،،،،،، 

روني شوية في رتبت  وبعدها... ا في البيتورجعوا فطرو ... او ا صلو نزلو  الفجر او يوم صحي يناوت

ما  من غير نزلوا وليد يرفض و .... الشقة لغاية ملا وليد نام شوية وصحي عشان يروحوا النادي

علي الرغم من أن روني حاولت تعمل مش فاكرة بس هو كان فاكر ....هبتاعة ةصطباحإلا ياخد 

 ...ا الناديو وراحونزلوا ... كويس

 

وجه ... لبسهروني وملا صحيوا حضرت ...تغدوا ونامواا و وروح ةفاكه اوشترأراجعين وهما 

 ...ي في الثالجةلت الباقاوش همليحلويات طبقين روني طلعت ف... تالحلويا ديلفري 

 ...ةالتالج ة والباقي فيونبنير بالشيكوالته في  شالت جزء منو 

... ي عمتها والضيوفنقلوا التليفزيون من مكتب وليد للصالة عشان يقعدوا فيه ملا تيجو 

 ...تعشوا وصلوا وناموااوخلصوا كل الترتيبات و 

 ...هرظال وعرف أنه هيوصل علي  علي أخو رونيتصل وليد ا ا الفجر و ا صلو صحيملا و 
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واتصل محمد ابن ...الغدا وصلاملطبخ عشان ملا ي ظبطتو  ...او وفطر ...رفطاروني الوجهزت 

خته أ ةأن حماو  ....همويوصلوا عند ةهم نص ساعأنهم خرجوا وقدام :وقال ... بوليد هاعمت

 ...معاهمهتكون 

لي لا لي تخلصال هيدي ... أنا فرحان فيك :قال ضحك و ملا وليد من محمد بس استغرب 

 ...لفاتتا ةفي املكامل عملته

وصندل  ستقبالا ةالبسه عبايروني نت اوك...فقفل وليد معاه وراح لروني عشان يبلغها

 ....وصلوت ةفاضل نص ساع كعمت : خل وليد وقالملا د هاوسرحت شعر 

 ...كون جاهزةأنا خالص دقيقتين وه :روني  فقالت

 ...؟بينهم ةمحتار  ؟م ده وال دهيحط البرفأيك أر  إيه :فكر تب هانأوقالت كبمشاغبة وابتسمت 

 ...حسنلا أنا هقولك مين  : تنين وقاللا وليد فمسك

 ..هاه ورا ضهر ولفذراعها ومسك  ةوحطهم على التسريح

أنا .. ..نماهنا يا روني ه ونواوابن عمتك والعمال هيك وميكب برفيوم يتحط ةعايز :  وقال

... يدي مش هسمح لحد يشوفك وال يلمح طيفك طول عمركأن لو بإ... عايزك تكوني فاهمة

 ...عليا النهاردة وأنتي عايزة تكمليها

.... ؟حج أبو إسماعيل مش بتهزر يا راجليا أبا ال معاك بهزر وهللا  : وقالت روني فابتسمت

 ...خالص سيب دراعي بقي

 ...بنفسكشوف حتي  ...وهللاة صال ما حطتش غير كحلأ :فساب وليد أيدها فقالت روني 

 ...عشان ما تكررش يحتى لو بهزار الزم تتعاقب :بإصرار  لقاركز وليد في عنيها لحظات ف

 . ...أهون عليك أنا حبيبتك :ابتسمت روني ببرائة وقالت ف

 ..يوهتتعاقب يحبيبت :قال ضحك وليد ورفع حاجبه و ف

 ...؟إيه طيب عايز...ةيعنى مفيش فايد :قالت مطت روني شفايفها بحنق و ف

ومن أولها لو ما عجبتنيش هتتكرر لغاية ملا  ...ةعايز واحده حلو  :على خده وقال وليد ور افش

 ...ي حتي لو عيطتيتعجبن

كلمه  أيع الكالم و ووووو ممنو  :وقال شدها وليد وقربها منه ف رجع لوراهتهعترض و روني فلسه 

 ...عجبتنيش هتتكرر  وبرضوا لو ما ...ةزياد واحدةب

 ..وليشاما تح :فضحك وقال ...برجاءروني فبصتله 
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 فبص ...عن املرة اللي فاتت وبعدت بهدوء عشان ما يطلبش تتكرر  هدوءبدته واحدة افقربت و 

 ...الزم تتكرر : وهمس .... اللي زودت جمالها ةكحللاو  في عنيها وليد

 .... هابس هو غير مسار ... عشان تكررهاوقربت روني باستسالم تنهدت اف

 ي ....الكحلعقاب ودي : وملا بعد قال بتشفي 
ً

 ...تمسحوحاال

لع طكمان و  ما صدقت أتعلمت أعملهبس؟ دا أنا  ليه :بحزن  قالترفعت روني حواجبها و ف

 ...حلو

 ...بالجمال ده ك وأنتيمش هينفع حد يشوف :وليد بعشق واضح  لفقا

 ...أشوف أي راجل عنيه بتقف قدامك لحظة عشان يتأملكمش هتحمل و 

 ...ي يعنيمش للدرجاد: روني بسخرية فقالت 

 ....نفسك بعنيه ةمش شايف أنتي :قال ليد بحب و فابتسم و 

دها من وليد ميال  هدايا عيد ةسور الا بت الخاتم واوج... مسحت روني الكحلة تماًماوفعال 

 ...قبل ما تتجوز  جايبهم والدهاولبست دهب كان  ...ولبستهم

 ...يأنتي مجبتيش شبكتك معاك ...دول  يما جينا بتلبس  وقتروني أنتي من  : فقال وليد

 ...ال جبتها: وقالت  فابتسمت

وال  ةنى مفهاش حاجة ضايعيع: وقال ة العلبوليد  فتح ف... طلعتها من الدوالب وأدتها لوليدو 

 ...عجبا ك  مش  هي...ةمكسور 

 ...ي ال بالعكس ذوقها حلو قو  :روني  فقالت

 ..؟طيب ليه مش بتلبسيها :فاستغرب وقال 

العريس يلبس  ملاحساس حلو أن إ... يعنيصل بحس أ :رض وقالت لا في  وبصتفابتسمت 

 ...وأنا يعني ...ةأول مر  ةالشبك ةالعروس

 ....نفسك منها ةبدل ما حارم من يوم ما وصلنا طيب ليه ما قلتيش:  قالليد و فضحك و 

باس دماغها وملا خلص ... لبسها الشبكةو وشاورلها وليد وقعدت جنبه .. فسكتت روني بخجل

 ...يا أحلي روني في الدنيا ربنا ما يحرمنيش منك :وقال..

وسلموا ... ختهأ ةخته وحماأومحمد ابنها و  هاعمت ووصلت... هاكملت لبسو ... هي شكرته بفرحو 

 ...موبارك وله همعلي
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 ةالكنز على صني جهزتو  التقديم ةورصتهم على صني ت الحلويا روني دخلت املطبخ وحضرتو 

عشان ما تتكعبليش في  أخدهمجيت : وقال ... عندهاوليد بيهم دخل طلع توقبل ما .... ةنيات

 ...فالملا زى  ةطرف السجاد

وبحب  ...ي قوى أنا بحب حنيتك دعارف  :قالت و يشيل الصنية قبل ما  فمسكت روني أيده

 ...وخوفك عليافيا تفكيرك 

 يأنا جا :بيصورهم وقال  وشافوا محمد ..كاميرا بفالش واوقبل ما يرد حس... وحضنته

 ...عليهم ةالحلو  ةقطع اللحظأو  عصافير الكناريا غلس عليأمخصوص عشان 

 كتبامل ةى الناس ودخله أوضوليد ومسكه قبل ما يدخل عل ورآهفجرى 

على موبيالت  يمش عايز صور لرون : وأخذ منه املوبيل ومسح الصور وقال... وقفل الباب

املوبيل منه روف أو يضيع ظالضمن محدش ي...فهوش وال صورة ليهام يحتى موبيل ...حد

 ...صالأ

 ...معاك حق يا كبير :وقال  وافقه ومحمد

دخلت روني و  ...الكانزشال صنية نى االجاتوه والت صنية واحد شال ..تنينلاهما رجعوا و 

 ...بالشيكوالته

... قبل ما يتجوزوا ويغيظ وليد إزايوا ومحمد يحكي عن وليد وكان عامل هزر يو  واتكلميا و وقعد

 اخو محمد  ة ووصلوشوي ...وعمة روني كانت بتحكي عنها وقد إيه هيا طيبة ومتسامحة

 ...العمارة تحتوصل  نهأ وقالعلي وليد واتصل ...روني

ا و وأخذ ...املكتب ةا أوضو دخلأما الباقي ... ألستقبال محمد أخو روني .محمد ووليد ونزل 

... وعلي عمته وقرايبها هسلم عليوطلع أخو روني ليها عشان ي...اهمالحلويات واملشروبات مع

 ...من بابا وماما كفرح ةدى هدي: وقال جواه علبة شيك  كيس روني سلمو 

ففرحت بيه ...ورقيق يناسب ذوقهاجميل أبيض وأصفر  طقم دهب القيته افتحتها روني ملو 

 ...م وائلأ ةوبنتها وحماتها الحج هاوورته لعمت

هي وليه كل ده ما أنتي البسه دهب بتقلك وال : قالت  صدمتها ملا م وائلأبس الحاجة  هاوباركول

 ..؟فين بعتروهافلو س مش عارفين ت

ودى بنتنا ومش ... وبنحب نهادى بالدهب ةصعايد أحنا ةيا حج :وقال ي اخو رونفرد محمد 

 ...ها بيهيهادنمنها عشان  غال أهنالقى 
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مبعوتالك لي للهدايا ال ةبالنسب : وقال.. بعد ما أستأذنهم ا املكتببر  هاوخرج مسك أيد رونيو 

ي لالعشان الست  قال عليها وليدى لال ةهندخلها مع العفش للوض من قرايبنا وأصحابك أحنا

 ...دى جوه

 من  يوربنا يستر عليك ...واملعوذتين يالكرس  ةيأقرى على نفسك اوأنتي 

 ....العين والحسد

 ...ى وليدأألف مبروك يا نونا وال اقول روني على ر  :بمشاغبة  قالابتسم و و  هاوباس دماغ

 ...براحتكلي يعجبكالوأنت تقول ... يهللا يبارك فيك وعقبالك يا حبيب : وقالتروني فضحكت 

مع وليد ومحمد عشان  فصر يقأهو بس .. شوية من السفريرتاح  دخلعايزاه يروني نت اوك

ونزل محمد وروني دخلت طقم الدهب أوضتها ورجعت ... العمال وهما بيطلعوا الحاجة

 ...لضيوفها

 

 ماعدا... ةنياالت ةوضالا والعفش الباقى في ... فاضية حطوه في أوضهفخم  أنتريهوكان فيه طقم 

 :قالت و ....اللي فرحت بيه روني ألنهم لسه ما مشتروش اللي قال عليه وليد... الديب فريزر 

 ...ةكياس من عليه والكرتونلااملطبخ على طول وفكوا  دخلوه

 هاوبعد غسليه كويساو  من املشوار ةملا يرتاح شوي يستنا : ا قالهبس اخو  اشغلهتنت هاوك

 ...شغليه

وأول ... قعد معاهمت ضيوفورجعت لل ...فرحانه بيهكانت بس برضوا .. ضفوافقت على مض

أنا سمعت  ...يه كل دهل يختأيا : من فوق لتحت  وهي بتبص ليهاقالت الحاجة كوثر ما قعدت 

 ...وخار للص ةبر لا من  ةن الكابتن مجهز الشقإ

وعشان ... الشخدتك ببأما يقولش  يوعشان جوز  ..ييا طنط بابا قال دا حق: روني فقالت 

 .. قدامه ةمرفوعي س أتبقى ر 

فرشها ال و  ...قد إيه ةكبير  ةشوفي الشقيا أختي؟ بالش إيه  :الحجة أم وائل بأستنكار  فقالت

حكوه عن حبه لي اصل على الكالم ال. ..على إيه يعنى ...الى ودافع دم قلبه فيهغباين عليه أنه 

يد وال أ يمش القيه فيك...  ي قلبي علي لسانيواللي ف ما تزعليش مني أصل أنا صريحة ...يليك

ما أكيد الكابتن مش هيبص للكراكيب ... نفسهيكلف  يأبوك ةوال له لزم... عن البنات ةرجل زياد

 ...اللي هيجيبها



 104 

استهدى :  تمنها وقال ائهتمس وهي..ستغفرت بصوت شبه مسموع بعد ما أ هاوقطع كالمها عمت

شاء هللا ربنا يبارك  نقول ما ةن شفنا حاجة حلو إو  ...اركأحنا جايين نب... ةباهلل يا حج

 ....ةويحفظهم من العين والحسد وكل حاجة وحش

يا بصيلها ... م محمد أنا هحسدهاأإيه يا  : وهي بتخبط علي صدرها هتفت الحجة أم وائلف

 مش حاطة وال  حمر في وشهاأحتى حتت  اد ...ال شكل وال منظر... دي حتي معصعصة... أختي

ه وتحط جزمته على دماغها دلعبدل ما ت ....الجدعة عيش ةدى شكلها مطين... كأنها عروسة

 ...هي باملنظر دهلفت عليه و  إزاي ةوهللا مش عارف... وتحمد ربنا أنه بصلها

إال بعد كتب  شو تعرفيا حماتى أنا مش حكيالك أنها ما  : ليلى  وقالت ة رونيفردت بنت عم

 ....الكتاب

عملها يعنه و  لي حكيتوامتك حد يصدق أنه يحبها الحب الذب :كوثر بغضب  الحجه فقالت

 ....ةعشان شافها مره واحدة زي دي وال الفرش ده شق

 ...عمل عماللهكيد أ

وهللا دى زى ... بناتنا يعرفوا الحاجات دى احنأ ...م وائلأيا  يهديكربنا  :بضيق  هافقالت عمت

 ...من يومها ةالنسم

ما  ...يا أختي م محمدأيا  يدواه يتحت السواه: وقالت بقرف  ائل لرونيالحجة أم و  فبصت

 ...تعرفيش بنات اليومين دول بيعملوا إيه في الشباب

 ...ذنكمإعن  : وقفت وقالتملا الكالم روني فقطعت 

ووقفت .. .لاميرات ةدخلت أوضوروني ... كالمهاعلى  أم وائل تعاتبها وخرجت من عندهم وعمت

 ...روني : وقالة وضوليد لا ودخل ... ها بصمتدموعنزلت و  عند الشباك

 ..نعم: وبتمسح دموعها ردت روني بعد ما بلعت ريقها وهي مدياله ظهرها ف

ا وباس هطبطب عليف وهي بكت بصوت عالي... ه وضمهاولفها ليقرب وليد منها ومن غير كالم ف

 ....عمتك ومحمد كنت طردتهافي بيتنا واحتراما ل ةوهللا لوال ضيف :وقال .... هادماغ

 ..؟أنت سمعت: وقالت  رفعت روني وشها ليهف

كوثر مسكت فينا ملا عرفت أننا  ةالحج... يوأنا تحت محمد قال متزعلش يا وليد من :فقال 

استغربت ول لا أنا في ... تشوف بيت حد مشهور وما قدرناش نهرب منها ةهنجيلكم وقالت عايز 

صلها أ بس  محمد قال.... مفتوح للناس كلها وأنت عارف ينا بيتأ ...رذلت وليه يعنى تعتوق

 ةزمكلمتين ملهمش ال  مراتكويمكن تسمعك أنت وال ... دش بيسلم منهاحوم ةنها طويل شويالس
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 وكان نفس ى ادخل ... معاهم فجيت أنبهك بس سمعتكم ةفافتكرت أنك قاعد... مقدًما فبعتذر 

 ...وجتلك ةفسبت العمال بر  ...شفتك جريتي علي هناي ولسه هندهك بس أنتي خرجت ...هادطر أ

 ...ةعاقبك زى من شويأعياط وال  تبطلي : قالهو بيبتسم و و  هاومسح دموع

 عجبك شكلك أنت  : وقالت روني بخجل وهي بتبعد عنه فابتسمت هاوغمزل

 ....جه على هواك... موضوع العقاب ده

يامنا أوتبقى  هغلظهلسه هضاعف العقاب و دا أنا  ...؟طبعا حد يكره : وقال ةماابتسزادت ف

 ...بس قولي يا رب.... ن شاء هللاإ يبمب

 ...؟هو لسه فيه تغليظ نعم؟؟ : وقالت هاحواجبروني فضميت 

دكتوراه  ي وتحضر  يتتخرج يخليكأ ي و اون... .دا أنتي لسه في سنه أولى... ياه  :فضحك وقال

 ...قوى  بليدةصلك أ أدعيبس  ...كمان قسمة السارئ مسكيوت

ة جرائب ها وليدفبصل. ...وبليدةيا سالم كل ده : قالت بحنق و  هاوسطرفعت روني ايديها لف

 ...رضل نزلت أيديها وعنيها لف ..هاتكسف

دلوقت والناس  ةدروس التقويأبتدي وشك بدل ما  يغسلأ يروح... بقولك أيه :وليد  قالف

 ....بره

وماسك  وليد لسه في لاوضة لقيت خرجت ملاو ... هامن غير كالم وغسلت وشروني فمشيت 

  .طلع عشان يدهالك يخوكلي ألا ةالهدي يد وقال هيعلبة الدهب 

 ..فتحها طقم شيك قوى وجميلا.. ي اه بابا وماما بعتوها هديه جواز  :فابتسمت وقالت

 ...ده دهب الزورد : وقال ا وليدففتحه

 ...اه :روني بتأكيد  فقالت

أنا فاهم وجة نظرة وأنه عايز يصونك من أي ... ي كلف نفسه قو  يحلو بس باباك :وليد  فقال

 أحنا بس ... كلمة حتي لو كانت مني
ً
ة مش شايلولاوضة .. يكل الحاجات دمحتاجين مش فعال

 ...الجهاز كمان

 تبرع بيهنو ... بعد أذنك طبًعاهو أنا فكرت أخد جزء من الجهاز : وقالت روني فابتسمت 

الحمد هلل حنا إ والثالجة ةوالغسال ز يعني ممكن نأخذ البوتاجا.... لهاتكون على قد حا ةلعروس

مام املسجد على أل أول نحددهم ونسلا بس .. .دوات املطبخأمن اللبس و  ةشوي علي.... عندنا

 ..؟يكاإيه ر  ....ةخيري ةجمعيشوف أي حد محتاج أو ن

 ...ليا ويخليك   يوليك يلبابا كرك اربنا يب : قالليد بحنان و و  ابتسمف
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 ...يا وليدويخليك ليا  : قالتأتأمل روني مالمح وشه للحظة و ف

فابتسمت روني علي رد ... قالتها بسهولة كده وخارجة من قلبها  إزايبصلها وليد ومش مصدق ف

 ...فعله ومسكت أيده وخرجوا لضيوفهم

،،،،،،،،،،،،، 

 هاا بنت عمتهومعاروني  ودخلت ...ودخلوه املطبخ... الظهر0من املطعم الساعة  الغداوصل 

وأعتذرت بنت عمتها عن كالم حماتها وروني أبتسمت ... وابتدوا يجهزوه علي السفرة املطبخ

ديدة اللي الصالون الجة في أوض وجبات للعمالا و وحضر .... وفضلت تهزر وعدت املوضوع 

 ...ودخلوا العمال عشان يتغدوا.... هابتاعة ةعلى الترابيز شراها والدها 

الحاجة كوثر  ةوأول ما قعدت على السفر ...عوا روني ووليد مع ضيوفهم علي السفرةاتجمو 

دبستها لي أال ةدا إيه التدبيس يحتى طبخ ما بتعرفيش تطبخ ...برةمن  لاكل ةكمان جايب :قالت

 ..؟يا كابتندي 

ي لسه د ريحهاأ قلتبس أنا ...في البيت لاكلتعمل  ةكانت عايز هي  ةبصراح: بهدوء فقال وليد 

 ...وقلت نجيبه جاهزعروسة 

 أنك ةيا خويا وهللا أنا شايف :الحجة كوثر وهي بتط شفايفها بحنق  فقالت

 ...ابًدا ما تدهاش وش ...أصل أنا متكسفش من الحق أنا بقلك قدامها اه ...ةمدلعها بزياد

 ...كلمهاوما تعرفش ت ها عليكيمرعما الدلع أ... ةيد الشديدإلا بنات اليومين دول عايزين 

حضرتك لي مش من النوع ال ...كويس يأنا عارف مرات ال :وليد بحنان وعنيه علي روني  فقال

 ...عليه بتكلمي

أجازتك أعمل حسابك و  ...حسن من املطاعمأكل أبتعمل  يبنت وهللا :كملت الحجة كوثر ف

ا وبين لفرق بينها عشان تعرفكمان تشوفها و ... أكلها بنفسك تدوق عندي و هعزمك  الجاية

 ..خر زمنأبنات  ...تطبخ عشان ما تتعبش قال ةقال مش عايز  ....غيرها

أنا خالص ما بقتش محتاج : وعنيه في عيون روني وكأنه بيأكدلها  وقال زادت أبتسامة وليدف

 ...ربنا يخليها ليا...يودنيت يملت عنيا وقلبست البنات  يمراتو ... حدشوف أ

 ....يد يوهللا يا كابتن بنت: ه كوثر فقالت الحج... ومسك أيدها وباسها

 ...ي اطفح بقاخالص ما  :بحده  قالملا  هاوقطع كالمها محمد ابن عمت

كلهم  يصحابأ هاجيبوأنا  كلي .. يا حجةكلى  يقصد : وقالوهو بيحاول يهدا  ةوقطع الكلم

 ..تهآوى يسيب مر اتجوز ومش نأبس الكابتن خالص .... يدين بنتكأندوق عمايل  يونيج
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 ..دا أنا بقول  يا أبني؟ هو أنا قلت يسيبها :الحجة كوثر بلوم ملحمد  فقالت

هو صاحبي وأنا هجيب ما تزعليش ... نىاوى يتجوز تامش نو  : نى وقالافقطع كالمها محمد ت

كل عشان أبس خلينا ن ...يدوقوا عمايل ايدين بنتكو بنفسك كلهم كلهم تشوفيهم  باقي أصحابي

 ...وتستعدى لاكلالبيت و توضبي روحيوأنتي ت ...عزمهمنروح ونلحق ن

محمد غمز ف... لاكلففكرت الحجة أم وائل في كالمه لثواني وشكلها أقتنعت فأندمجت في 

 ....بشكروليد بصله ف ...لوليد

 هم كلهم ومحمد أخو روني مش عايز يتكلم عشان هو في بيت وليد بقوادم ةوبعد ما كانت حارق

 ...ة عليهابالعافي ةماسكين الضحك

 تشوفي و كل بنتأأنا هوريك  ...يا محمد أنت ابن حالل وهللا :قالت الحجة أم وائل  فجأةو 

 ...يزى ابن زمانأنت ابن حالل مصفي وأنا بحبك من  أصل... هيعجبك قد إيه

وميل أخو روني وهمس ملحمد ... ميه شربهووليد ... في زوره وقعد يكح لاكلوهنا محمد وقف 

 ...وفضلوا كلهم يضحكوا... ش للباقيبكالم ما وصل

  :من بين ضحكاته  وراح وليد معاه وقال.... يدهأوراح يغسل  محمد ووقف
ً

 هتروح أنت فعال

 ..؟صحابكأأنت و 

سبوع أكل يقضينا أكل أوهن ...دا أنا وعدتها كلهم يصحابأا وهلم ه طبعً آ :وقال  محمدفضحك 

 ...وتبقي دي حماته لبنتهامين هيبص  يبس تورين ...حتى لو بطننا وجعتنا

عشان عارفها مش ... ياملهم أنى أنقذ جواز بنت خال :فير طويل وقال وهو بيطلق ز  وكمل

 ...إال وأنت خاطب بنتها هتسيبك

 ...ربنا يخلي روني بالدنيا وما فيها ...ناعوذ باهلل ال بنتها وال بنت الجير أ :فقال وليد 

 ...ت مخك وال السر في الجوازالبت لحس يللدرجاد :فغمزله محمد وقال 

 ...تكلمأتعالى  ابس يال ملا تكبر ابق: وقال  فضربه وليد على دماغه بهزار

ة عليك وشوف من يخلصك ومن الحج ةقلب الطربيز أطيب هروح  ..كده :بحنق  فقال محمد 

 ...وبنتها كوثر 

 ....هاحليلك بقك تعاال  ...يا محمد يوهللا دا أنت حبيب: فحضنه وليد وقال 

 ...طبق جاتوه وعصيرليه ومال جيبه شيكوالته وطلع ...وأخذه على املطبخ

 ...تنكد عليك وعلى مرآتك كوثر  ةزى الحج ةربنا ما يبتليك بواحد:  وقال وليد
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ة كوثر ملحمد لغاية ملا ولزقت الحج.... وعصير ةا فاكهو وقدم. ..ميدهأ واغسلو الكل وقف و 

 ...كام يوممعاهم يقعد  هاكان نفسبالرغم من أن روني  يمش ي روني  خو أبعدها أصر و .. مشيوا

 ...او ماا نو ورجعة للمحط وهوصل هي ووليدروني ونزلت  ...بس كان حاجز ومرتبط بشغل

،،،،،،، 

هي من وليد و روني فطلبت  ...ا البيتو ا ورجعو صلو ... صحي وليد وروني كالعادة مع أذان الفجر

بعد ضيوف  نضفهترتب البيت و تعشان ... ه التدريبمعا عايزة تروحمش  هاال يزعل أن ةخايف

 ...مبارحإ

 وكمان ما... يبراحتك يا حبيبتر :أنه مش زعل بالعكس لقيته ابتسم بمكر وقال  أةبس املفاج

قبل  يد ةسيبه ينام الساعأبس قالت  هتسألهنت اكو  ...تساعدكالبواب  آةلش ابعتلك مر ق

 ...التدريب

فطر يوجه  ...هي وضيت الفطار علي السفرةو  ...ويجهزخد شور أصحي عشان ي ةساع وبعد

 ...توزع ابتسامات يشاء هللا صاح مالك ما :فابتسمت وقالت ... وهو مبتسم هاوعمال يبصل

 ....ي بيك  يوم ببدأوأنا أكون فرحان و  نى اضحكاإيه يا روني مش عايز : فقال وهو بيضحك 

 ...رب وكمان يا ربنا يفرحك كمان :بعدم أقتناع وقالت روني فضحكت 

 ةصطباحإلا وطبعا الزم ... ة وشنطتهموبايله واملفاتيح واملحفظ حضرت رونيوخلص فطاره و 

 ...وودعته ومش ى.... مكل يو  ةبتاع

 

وزاد شكها فيه ... وملا صحيت ما لقيتش رسالة من وليد... شوية متاون ةنضفت السفر هي و 

 ... ت أن في حاجة بس مش عارفة أيهوحس

 ةجهزت حاج ا خلصتملو  ...فينضالتو  ةالشق وبدأت في توضيب... ملا يرجع قررت تسألهو 

لسه : وشافت الساعة وقالت ... م كانوا طالبين أكل كتير من الفندقعلى التسخين ألنه الغدا

 ..ففكرت تعمل إيه؟.... وليد على ميعاد رجوع ي الوقت بدر 

لة رححت الباب وبدأت وفت... وابتسمت وعنيها علي باب لاوضة اللي فيها جهازها

فيها وحددت لي لاواتفرجت على الحاجات  ةفتح كام كرتونفي البداية بدأت ب.... الاستكشاف

 ...ة من اللي هتحتفظ بيهموشوي ...اللي هتتبرع بيهم من ةشوي

من غير تعليقاته  ها علي الهدومتفرج براحتتوليد مش هنا عشان و  ةحسن فرصأ يأن د شافتو 

 ...قدامه هافي لبس هاأو يدبس
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 إزايشكلها عامل و املرايا  في هانفس تشوفروح تلبسه و تشوف كل طقم يعجبها تت دأوب

 تينبحمال يعن بد ةطقم عبار  شافتو ...  بسرعة غيرهترجع تو .. مناسب ليها اللبس وال الو 

 ...وكان شكله وتصميمه روعة وشورترفيعين 

 ...بس هدوموالبسك تحت ال دي ةو مش حرام يعنى كل الحال  :فقالت 

هي بتتلفت حواليها وكأنها بتتأكد إن مفيش حد في املكان و بمشاغبة لتجربة جديدة وابتسمت 

 ...علي السريعكده  ةجربك مر أطيب ما : قالت و 

لاخر وهي بتبص لنفسها ا على هوفتحت عني... نفسها شوفتلبسته وجريت على املرايا  ةوبسرع

... يلبساها دلي لادب لا إيه قالت  ...معقول أنا دى... الصتجننت خأال دا أنا :وقالت  في املرايا

 ...أمش ي يال يا بنت غيري وبالش جنان

 

وصرخت مفزوعة ملا شافت وليد واقف ... جع لاوضة تغير وتلبس عباية البيتر تولفيت عشان 

اللي بيحصل  وزى ما يكون بيقول إيه.... ورافع حاجبهكتف أيديه قدامه ومعلي باب لاوضة 

 ...هد

 ...تلجت أطرافها فجأةو ... هاعلى بق هايدأوحطت  ...اهتكب عليأأن جردل ميه روني وحست 

هو ده اللي بتلبسيه في  ؟البساه ده اللي أنتيإيه  :وليد بحده مصطنعة وهو بيقرب منها قال ف

 ...غيابي وفاكرة أني مش هعرف

كيد هياخد أ)وقالت في نفسها  ....هاشق وتبلعنرض تلا ن إ تتمنة وأبصعوب هاريقروني فبلعت 

 ...(ةويقول أنى مش مؤدب ...غلط عنى ةفكر 

 شرحت ةمش عارفبرضوا و  ...اهقف على رجليت ةمش قادر  هاأن ةحاسبصتلته وهي بترتجف و و 

لقيت لسه  ةلساعفجات عنيها علي ا... بإرتباكوبعدت عنيها عن عنيه ... املوقفوتوضح 

 ...فاضل ساعتين على ميعاد رجوعه

 

 يباللبس وهو يج هافضل براحتتطمن و تعشان  ةالساعغير د ش أن وليهو عرفا تملي روني لا

 ...ها وبكده يكون قدر شوية من الخجل بينهمويشوف ةأفج

 

تجنن والبس لبس بالشكل ده من غير هدوم أ ةوهللا أنا أول مر  :رتباكوإروني بحيرة فقالت 

مرة  باملرايا يشوف نفس أالبسه و  ينفس  نكاصل لقيت شكله حلو و أ ...صل أناأبس ... فوقيه
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... بحاجة زي كده في املرايا يشوف نفس وأالبس  ةدى أول مر يا وليد صدقني بس وهللا ... بيه

 صدقني وهللا شوف.... عشان ملا تيجى تالقينى بلبس محترم ةببص للساع ةكنت كل شويحتي و 

 ..د رجوعكلسه فاضل ساعتين على ميعابنفسك حتى 

... ةوال ماخر  ...ةقدمي مافرض  ...ةظيبا افرض ي... ةبالساع ةأنا مليش دعو  :بغضب وليد فقال 

 ...تى بتلبس كده في بيتىآمر ؟ الناس تقول عليا إيه ةعايز ... لبساه اللي أنتياملهم 

... نزلت من نظره فعال هابصله وحسيت أنت ةا اتملت دموع ومش قادر هعنيارتبكت روني أكتر و ف

 ...كل الهدوم ولع فيت نفسها ناوك

 أن الشبابيك  أتأكدت أي حاجة أجرب وهللا أنا قبل ما : برجاء  وقالت

 ..وهللا صدقنى... ومحدش شافنى خالص ةوالبلكونات مقفول

 ...؟ويا ترى زى ده وال أنيل بقى ؟نى غير دهاوكمان فيه لبس ت: فرفع حاجبه وقال 

لاوضة بس هو من أول ما دخل وحس  وكانت عايزة تخرج من... فغطت روني وشها بأديها وبكت

... خالص يا وليد أنا عارفة أنه ميصحش ألبس كده :قالت و ... بيها هتخرج مسك دراعها ومنعها

 ...ومش هكررها

 

أنتي بجد مالكيش  ..مش ممكن: وقال ... هاوباس دماغبصوت عالي ضحك بي أةفج سمعتهو 

 ....ما كنتش هصدقعن بنت بتعمل تصرفاتك دى  يحد حكال لووهللا ... حل

 ...خالص ...ةوهللا اسف :روني فقالت 

 ي فيهكتر مكان من حقك تلبس أوده ... ده بيتك ييا حبيبت :وقالها ا ومسح دموعهفشال ادي

مش أنا ... البسه كده يقيكالاوبعدين املفروض أنى كل يوم ارجع .... البس ده وغيره براحتك

 ...اللي رفضتيبنفس ي طلبت منك تلبس ي كده كذا مرة وأنتي 

أن وليد بيهزر ومش ممكن يسمح أنها ... فدار في دماغ روني بالرغم من كل اللي حصل قبل كده

تلبس كده في البيت وكل اللي حصل قبل كده كان نوع من الهزار مش أكتر عشان يكسفها أو 

أنا  :بحيرة قالت و ... بس دلوقت شكت في تفكيرها... يناكف فيها أو يختبرها ويشوف أخالقها

 ...وقدامك ..البس كده كل يوم

وأكتشفت أنها ... وكان وليد وراها واقف ومبتسم.. ليهها في املرايا ورفعت عينها ت لنفسوبص

حاولت تشد ف...من صدمتها نسيت نفسها وأنها لغاية دلوقت وليد لسه شايفها باللبس ده
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حرام عليك  :نيه وقالت على ع هايدرفعت أف... دراعها اللي لسه ماسكه بس هو رفض يسيبها

 ..غمض عنيك...ما تبصش عليا

 ...يأن كده مش شايفك يعن ةوأنتي فاكر : قال ليد و فضحك و 

 ..؟ إزاي يأنت كده شايفن :قالت ف... أنها مغمية عنيه كويسوأتاكدت .. يدها فت أاوشرتبكت فا

 ...أطبعتصورتك  خالص :فضحك وقال 

ي عشان يدأسيب  ..أتعلمت الدرس هللاووليد  : برجاء وقالت... عيطتهحاسة أنها نت افك

 ....ألبس ووعد مش هتشوفني كده تاني

 ..بكده ؟ يعايزك توعدين يأن ومين قال : بهدوء من على عينه وقال هايدأفشال 

 ...شوفك كدهأأن كل يوم ارجع  يوعدينأ : وليدبهمس كمل و ... بحيرة وهي بتبصله هافبلعت ريق

 خبت نفسهاو  هافشدت مفرش السرير من جنب... ا وخوفتهاغربتهاست ةبطريق هايبصلبدأ و 

 ..بتوتر

ما نظرة هي بها فرد هو بصتله برجاء عشان يسيبف ..بعده عنهامسك املفرش و و  ابتسم وليدف

  ...فهمتهاش

 ....يا روني يوتعبتين يوحشتين: ا هوقال وهو مركز في عني

 ....؟ه ليهبتبصلى كد ..؟مالك :يرجف  روني وجسمها بدأفقالت 

 فتافخ ...ةغريب ةبطريق شعرها ا وعلى هعلي كفهيمرر  وليد بدأف

 ...وهو لسه ماسك دراعهاوبدأت ترجع لورا 

أنت  ..بس وليد:  وهي بتهز دماغها يمين وشمال عشان تبعد وشها عن ملساته الغريبه وقالت 

 ..؟بتعمل ليه كده

 ..؟ومحتاجلك عايزك :همس ب و بشكل غريها بصمت وبدأ حضنه يزيد حضنوكان رده أنه 

 إزايي عايزن : وعدم فهم خوفو  بإستغرابقالت وبصت في عنيه بحيرة و  ..بعدت وشها عنهف

 ...؟ مش فاهمة أنتأنا معاكو 

خوفها ويلمسها بشكل خالها .. ريعوقطعها فجأة وبدأ يأخد إلاصطباحة بس بشكل قوي وس

س مقدرتش فنزلت دموعها وبدأت تزيد قوتها وتبعد أيديه عنها ب... فبدأت تحاول تبعده... منه

وأعصابها بدأت تتضعف ورجليها ... ورد فعلها عشان تبعده عنها لكن هو كان متمسك بيها أكتر

بأيديها وبدأت  اهعنيخبت ف.. وهو معاها رضلا ركبها علي قعدت على ف... بقت مش قادرة تشيلها
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أنت  ..يابعد عن... بقا في أيه كفاية... هعيب كد ...كفايةبس بقا : وبترجف  تصرخ وهي بتبكي 

 ..؟فوق مالك... أنا روني فوق يا وليد  ؟فيه إيه ..مالك

 

وهي مخبية ... وكان بيتنفس بسرعة... وبعد عنها وقفملا أنتبه للحالة اللي وصلت ليها وهو 

ضل ف أنها ممكن تنهار لو  ..عنيها عنه وبتترعش وبتردد في نفس الكالم حتي بعد ما بعد فحس

... وهي بعد ما سمعت صوت خطواته بره لاوضة.... خرج من لاوضةف.. معاها أو حاول يهديها

 ...وأتأكدت أنه خرجبإرتعاش نزلت أديها 

شدت ف ...عشان تلبس هدومها بس كان جسمها كله بيترعش ومقدرتش تقف قومتولت اوح

وملا ... نامت علي لارضو  هديت لغاية ملا  وفضلت تعيط... تغطيت بيهأرض و لا املفرش من على 

وقلبها أنقبض ملا فكرت أنه هو اللي ... والدنيا ليل ةومتغطي على السرير هاصحيت لقيت نفس

 ...من تانينزلت  هاحصل ودموعلي وافتكرت ال ....شالها ونيمها وهي مش حاسة بالدنيا

لبست حاجة زي  تفكر هو كان بيعمل كده ليه؟ يا تري هو كان عايز يعاقبها عشانبدأت و  

 أنه عايز يشوفها كده... كده
ً

ده قصده وال ... بس يمكن كان بيختبرها... بس هو قال فعال

 ..كان قصده أيه؟وال .. الحقيقي

 ..ولو كان ده عقاب... بكت أكتر ملا فكرت أنها معاه لوحدهم وممكن يعيد اللي حصل ده تانيو 

مكن يكون عنده طرق تانية يخوفها بيها مو .. كده ممن يكون صبره نفذ زي ما كان بيهددهاف

 ...ويعاقبها

وصرخت بخوف ... وكتمت صوت عياطها بكفها بعد ما زاد وخافت ال يسمعها ويرجع يكمل 

وبدأت تنكمش علي نفسها وتمسك املفرش بكل قوتها ... ول ما شغل النور ودخل لاوضةأ

 ...السرير جنبهاطرف علي وهو بيقرب ويقعد  فشاور لها وليد عشان تهدأ.. وتبصله برعب

خبت كل أتأكدت أنها و أكتر وملت اللحاف عليها ... وصلت ألخر السريرو  ةبسرععنه بعدت ف

 ...وبتهز رأسها بمعني أل.... وعنيها علي وليد بتبصله بخوف... هاجزء منها ماعدا وش

سابها لغاية واضح علي مالمحه الزعل و ... هو كان بيراقب كل تصرفاتها السريعة الخايفة بحزن 

ما تخافيش مش .... هدىممكن تروني حبيبتى  : ملا خلصت كل اللي عايزة تعمله وبصتله فقال

 ...هدىأو  يطمنأهقربلك خالص بس 
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 : فكمل وليد وقال ... وهي فضلت بتبصله بترقب وقلبها بيرجف من الخوف
ً

أنا  ...حقك عليا أوال

هو أنا مش ...ممكن يسامحينت فعايزك ...ي بالشكل دهتحكم في نفس أمقدرتش  إزايمش عارف 

 ..؟وليد حبيبك

 ...عماله تنزل  هاودموع....بال هاسأر روني فهزت 

 ؟مش بتثقى فيا ؟ أنتييعنى خالص مش بتحبينى: وليد بضيق فقال 

 ...شتتكلمعتب وخوف ودموع وما  ةفبصتله بنظر 

... أكتر تعذبت  في قربكأى إال أن كثير تعذبت في بعدك أ إنيبالرغم  ..عارفة:  قالفتنهد وليد و 

 ...يترحمين ةوأنتي مش عايز 

مش هي و  ...جنبه ابسبب قربها ووجودهبيتعذب  هفكرت فيه أنلي لاكل  هيو .... وخرج هاوساب

هو و ... خالص ه مش مرغوب فيوجودها بقي و ... عليه ةتقيل ةضيف هاوحست أن... رحمهت ةعايز 

 ...وتفهم ده رحمهة تمش عايز  هيو  ...اهمش عارف يتصرف في

 ...هاأو يطرد هايمشيلي مش هو ال يمش ت ها هي اللييعنى عايز  

ها عشان دموعها تقف بس غسلت وشدخلت و  ةبالعافي فتقو تحاملت علي رجفتها و ف

 ....ةفي الصالموجود كان لوليد و وخرجت ... توضت وصليت ولبست هدوم خروجفأ... موقفتش

 ...ا ترفع عينها فيهمن غير مفقربت منه وحطت تليفونها قدامه 

لوضع بدون قصد لوأنى وصلتك ... يدرجادللو كنت دايقتك ل ةسفأ :من بين دموعها وقالت 

 ...ومفهمتش إال دلوقت... صدقني مكنتش فاهمة ....ده

 ؟فين ةرايح : :وقال  دراعهاومسك  ها ولدلحقة فتح باب الشقتبته ومشيت وقبل ما اوس

أنا لو كنت فهمت  ...كده أكتر منعذبك أ كفاية... ع لباباهرج... هسافر :وقالت ضر ل ت لفبص

بس ما  وما عذبتكش معايا كل ده زمانكنت مشيت من  أنك مضايق من وجودي ول لا من 

 ...فهمتش إال دلوقت

 ..ي؟فهمتيه من كالملي لاهو ده : صرخ وليد فيها وقال وهو بيهزهاف

 ..؟وصلكلي هو ده ال:شد شعره وقال ساب دراعها و و 

مش عايزه ؟ تفهمينى ة أنتي ليه مش عايز  :وليد قال ف... بكت روني بصوت عالي ومردتش ف

 ..مش ...تحس ى بيا

 ...فهمت وهمش ي ..خالص: وقالتروني وهي بتصرخ فقطعت كالمه 

 ...نتيجتها واحدةات رعب نفسك في مبرتومش الزم ت
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 جوه  يدخلأ :وليد بحده قال فمش ى تت اوج
ً

 ...يمش هتمش حاال

 ومش هتشوف وش ي تانيال همش ى  : كرامتهاو  هاروني بعند عشان ترد أعتبار  تفقال
ً

 ....وحاال

 

 :وقال  ...وزقها علي السرير ..ة النومأوضها بي ودخل ..هامن دراع ها وليدوأول ما تحركت شد

لي اللو علي و ... ةسامع السفر خالصمن دماغك موضوع  يوشيل....نىاما تطلعيش من هنا ت

ويا ريت ...فهمتي غلط مش أكتر قلته أنتيلي كالم اللل ةوبالنسب ...ذرت عليهعتأنا أحصل 

أفهمك ما تخلنيش أسمعي الكالم و ف.... وحش يعشان أنا عارف زعل ...ين عليكنتجأ جبرنيشمت

ونتفاهم  هرجعلكحكم في نفس ي تأواقدر  اهدأهنا ملا  يخليك... تنينلانندم عليها أحنا  بطريقة

 ...بهدوء

 

وني من وقت ما شدها من دراعها وجرها وراه للوضة وزقها بالشكل املهين ده كانت أما ر 

ومش متصورة أن وليد ... ويزعق بغضب الصدمة متملكة منها وبصتله برعب وهو عماله يتكلم

 ...لشكل ده ابًدايعاملها با

 ...؟نىاتعليا ن نتج ي و اأنت ن: وقالت بخوف 

استغفر هللا ..استغفر هللا العظيم..هللا العظيم  استغفر  :وقال  مسح وليد وشه بأيدهف

 ...يا رب الصبر... العظيم

... بيتال يتسيبأنك سفر و ال هنا وأنس ى موضوع يروني خليك: وشال ايده من على وشه وقال 

 ...نى بعديناا كالم تولين ةسامع

 ...وهي فضلت تعيط... اهعلي ةوضلا وخرج وقفل باب 

 :تها وكانت فتحتها وقر ف...ومحدش بيبعت رسائل ليها غير وليد.. .ةلغاية ملا سمعت صوت رسال

 

 
 

 

 ..يوما مغترب عينيكيسافرت في 

 ..قتربورحلت من نفس ى اليك أل

 ..ردت أن ارسوا لضفافك ساملاأو 
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 ..بحرك في عجب يفتعطلت سفن

 .. يمواج تعلو مركبلا طلت أو 

 .. وقفت في ظل السماء بال هرب

 .. اسمه ةفاملوت يحفر في السفين

 .. والريح تشدو في صفير وصخب

 ..وظلت اصرخ في ألفضاء فربما

 ..ويقترب يلإ يأتيمن يستمع 

 .. لكنى كنت الوحيد ببحرك

 ..غمض جفنه ولم يحتجبأ لواللي

 ..يفارحم يقترابا أحسستأن كنتى 

 .. في غضب كرياحقلبا تعذبه  

 .. يوسامح ييديك يقلب يلإمدى 

 ..يد احبكقلبا ق ي رأندا ال تهجر 

.. 

 
 ..يمحمد عبد العاط .بقلم
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 ة السابعةالحلق

 

رجع يفكرها بهمساته ... تعلقت بيه وحبته رجعلهاأ ليحست أن وليد الة الرسالروني ت أملا قر 

وبقت ... لي صدمها وخوفهامش وليد املتهور ال... ويسقيها من حنانه... وكلماته الرقيقة... وحبه

  ....يره كده وال عمل ليه كدهاللي غ إيه ...ةش فاهمم

ومع تكرارها لكلماته وأبياته ... ة وتطمن أنه مش هيرجع تاني يكرر اللي حصلشوي أتهد أتوبد

ومش عايزها تسيبه  وحس أنه غلط ر ذأنه عايز يعتفارتاحت .... رجعلها لامان من بين حروفه

هي كمان ... تفهما غلط؟ زايإبس تصرفاته ... وده أكد كالمه بأنها فهمت كالمه غلط... وتمش ى

يعني بيعاقبها؟ طيب علي أيه؟ يعني معقول لبسها لحاجة زي ... عايزة تفهم هو عمل ليه كده

وال ده مش عقاب وهي اللي .... دي في مكان مقفول عليها وجوه بيتها يستحق عقاب بالشكل ده

ا تلبس كده كل يوم كان يعني ملا قال أنه عايزه.... مش فاهمة ردود أفعاله وقناعاته ومبادئه

وفضلت تفكر ... وهو عمل كده عشان ما تكررش ده تاني... وبدليل عقابه بعدها.... بيختبرها

 ....حاجةلن غير ما توصل لغاية ملا نامت م

،،،،،،،،،،، 

... وأول ما فتحت عنيها بعد من جمبها... صوت وليد قريب منهاعلى روني صحيت في الفجر 

 ...يال عشان ننزل نصلي الفجر: وقال وهو بيخرج من لاوضة .. .ووقف من علي السرير

 ... وسابها وخرج من لاوضة

خدت بالها أنه ما ملسهاش زى ما أو ... تسافر بيه ةعايز  ليكانت لسه بلبس الخروج ال أما روني

 فتوق... وملا خرج... وهيا ارتاحت لده ...بالرغم من قربه منها وهو بيصحيها... بيصحيها كل يوم

 ...الفجر توضت ووقفت تصلىاو  للبس يناسب البيتغيرت هدومها و 

 

بعد ما كان أتعود علي وجودها معاه ... أما وليد قض ى ليلته ألول مرة في أوضة النوم الثانية

وملا صحي من النوم ....وينام نوم متقطع ... وبالعافية قدر يبعد تفكيره عنها... وجنبه كل ليلة

وبدأ يتأمل ...فدخل أوضتها بهدوء وقعد جنبها.... تأكد أنها لسه نايمةقبل أذان الفجر كان م

بس مش عارف ... مالمحها بحنان وحيرة؟؟؟ وكل ما فيه بيتمني أنها تفهمه وتعرف أن ده حقه

هل جه الوقت املناسب عشان يشرح لها كل حاجة وال لسه؟ بس اللي متأكد منه بعد خوفها 
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قادر علي قربها وال قادر  واتنهد بحيرة وهو ال ... يد لسه بدري ورعبها من قربه منها أمبارح أك

 ..من جواه ربنا ما يحرمني منك وفي النهاية باس دماغها وهو بيردد.... عنه هايبعد

 

وبدأ يصحيها .... وملا سمع صوت لاذان بعد عنها بشكل بسيط بحيث ملا تصحا ما تخفش

عشان ينزلوا وطلب منها تقوم ... ما تخفش عشان وأول ما فتحت عنيها وقف بسرعة... بهدوء

ومن جواه بيتمني أن نفسيتها تتحسن بعد خروجها معاه وتهدا عشان علي ... يصلوا الفجر

.... ومتخفش منه... لاقل يقدر يعرفها أن اللي حصل ده حقه وأنه مش وحش زي ما فكرت

بس ملا .... تظرهاوخرج من لاوضة عشان يديها شوية مساحة وحرية وفضل في الصالة من

... نده أسمها بس هي مردتش...شاف أن أقامة الصالة باقي عليها دقايق وكده ممكن يتأخروا

ألنها كده أثبتت أنها ... وده دايقه جًدا.. .فقلق عليها ورجع ألوضتها وأتفاجئ أنها واقفة وبتصلي

تر مما كان رافضة تشاركه أي حاجة حتي لو كانت بتحبها وحس أن املوضوع كبر منه أك

وحتي الكالم اللي حضره عشان يقوله بقا ملوش لزمة ويمكن بقي أقل مما كان .... متصور 

فنزل يصلي لوحده وعقله بيأكد له بكل حزم أنه الزم يقعد معاها .... متخيل عليه الوضع

 ....وهي الزم تسمعه وتفهمه بأي شكل... ويتكلم

 

وتفكيرها طلع في ... ايفة يقربلها وهي نايمةوملا رجع روني كانت لسه صاحية ألنها كانت خ

 هيبس  ...وقعد علي السرير جنبها.... ألنه أول ما رجع دخلت أوضتها وشغل النور  ...محله

 ....ةعملت نفسها نايم

 

وملا ... ألن بعد الفجر هو اللي بيرجع ينام وهي بتجهز الفطار ..هو كان متأكد أنها لسه صاحية

شاف حركت عنيها وهي مغمضاها بقوة زي لاطفال وتنفسها اللي بدأ قعد علي السرير جنبها و 

 .... يزيد

دايق وكان هيقول أنه عارف فإ.... أنها نايمة عشان يبعد عنهاعرف أنها لسه خايفة منه وبتمثل 

يمكن ملا حس ببرائة رد ... بس حاجة جواه منعته يعمل كده... أنها صاحية ويجبرها تسمعه

 ... ي في حركة بسيطة زي دي عشان خايفة منهفعلها وأنها بتتحام

وهو عارف أخر  ...ومحبش يكسر الش ئ اللي حست بيه أنها نجحت فيه بحركتها البسيطة دي

... فوقف وخرج من لاوضة ..شخصيتها الشفافة هتكشفها.. حدود تفكيرها مهما حاولت تخبي
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دا حقه وهي الزم تفهم ودخل أوضة النوم الثانية وهو مش عارف يعمل أيه؟ هو ما غلطش 

.... يهأمال لو كمل كانت هتعمل ا.... ده وهو ما عملش حاجة عشان كل الزعل... كويس دهك

وده مخليه  ..وده أكيد هيكون رد فعل أي بنت مش فاهمة زيها ..بس عذرها أنها مش فاهمة

 ... إزايوكمان بعد رد فعلها ده مش عارف يتصرف .... متكتف

عد شوية ملا دخلت املطبخ تجهز وحس بيها ب...  يصبر شوية كمان؟وال عشان تفهم يجبرها 

ففرح وفكر أن يسيب كل حاجة تمش ى طبيعي وينتهز وقت وجودهم سوا علي الفطار ... رفطاال

 ....وغمض عنيه ونام وهو مبسوط.... ويكلمها

 

 ...أصحي لو سمحت ..كابتن :وني الفطار دخلت أوضته وقالت وبعد ما جهزت ر 

وهي أول ما حست أنه صحي ... وألن وليد نومه خفيف صحي علي طول ... كانت بعيد عنه وعنيها

سريع وخرج يفطر معاها خد شور أ ودخل.. قام وتنهدوهو .... وهيقوم خرجت علي طول 

وشنطته وتليفونه وكل ... بس أكتشف وجود الفطار علي السفرة... كله حماسكان و ..ويكلمها

وهي رجعت أوضتها وقفلت الباب عليها من غير ... رب باب الشقةحاجته موجوده علي الكرس ي ق

 ...ما يشوفها

 

وقرر يدخلها ويفهمها غصب عنها أن ده حقه ومن حقه أكتر ... غضب وحس أنه منبوذ في بيتهف

والزم تبطل تصرفاتها ... يعني مفروض تشكره.. وهو بس اللي صابر وشاري خاطرها.. من كده

 بس منع نفسه في أخر لحظة وهو واقف قدام الباب.... طايقاه دي معاه وتحسسه أنها مش

وخاف ال يتعصب عليها فيخوفها ... املنغلقة جًدا وطريقة تربيتها ..طبيعتها تكر فأملا  .. بغضب

 ....خد حاجته من غير ما يفطر ومش ىفأ ....أكتر وبدل ما يتصالحوا يبعدوا أكتر

 

خرجت وشافت الفطار زي ماهو ... .أنه مش ى  تقفل عرفتأ ةوهيا ملا سمعت صوت باب الشق

باين عليه أنه مضايق من طريقه رميه  شكلهكان و ... ا الشباكمن ور  شوفهجريت تف.... 

 ....ةوركوبه العربيفي الكرس ي اللي ورا  ةللشنط

 

وفضلت تفكر ... على كده ةومش متعود ...ةنزعال كمان  بس هي. ...نزعال  ملا شافتهروني زعلت 

هو تفهم تحاول تتكلم معاه و هتقعد أنها  ةومقرر .... الغدا ةكانت مجهز و  ...عاد رجوعهلغاية مي
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وأمتي تعتبر أنه  أمتي مفروض تنفذ كالمه؟... فكارهوتسأله عن مبادئه وأ.. عمل كده ليه؟ 

بيحبها أو مش بيحبها عشان تعرف تتعامل بيختبرها ومش عايزها تعمل كده؟ وكل حاجة هو 

 ..معاه

 

 ستغربتا ...خبط البابومع ميعاد رجوعه  ... اعدة بتتفرج علي التليفزيون ومنتظراهكانت قو 

وقالت ممكن يكون مش .... روني ألن دايًما وليد بيرن الجرس لاول وبعدها بيفتح باملفتاح

فبصتله ... ند وليداخالد صاحب وليد وهو س وشافت... لبست حجابها وفتحتو .... وليد

ك يا وليد مال :بخوف وقالت وهي راحت ورآهم ... مأوضته وليد ودخلالد خ فاستأذنها ... بخضة

 في أيه؟

 ...؟يا كابتن خالد حصل أيه: لفت علي كابتن خالد وقالت ... وملا ما ردش

وكمان  ...الظاهر أن فيه حاجة مزعاله... ةهو بس تعب شوي ...ما تقلقيش يا مدام: خالد  فقال

بس ما تقلقيش مع الاهتمام والرعاية  ....ثر عليهأكل ده ف... رفطامن غير النهاردة ب يدر حضر ت

 ...عشان أراعيه اليومين دول هفضل جنبه  باستأذنكبس ... كويس ين شاء هللا هيبقإ

 ..جنبه ؟ اليه أنا ما ينفعش ابق: روني بحيرة فردت 

 ...ةعروسلسه بس حضرتك  ...ي طبًعامش قصد :خالد بإحراج فقال 

 ....ة وخاصة أنه محتاج رعاية كاملةن املسئوليم تتضايقيويمكن 

 ....معاه كون ب ملا بيتعبأنا متعود ووليد زى اخويا و 

ده بيت اخوك وصاحبك ... معاهلو حضرتك عايز تفضل . ..؟إيه الكالم ده :بحده  روني قالتف

لوحده بس  عايش ول كانلا في ... دلوقت يبتاعة يلكن مسئوليته د.... أمنعكرش دقأوما 

 ...ه دهتحضرتك قوللي ميصحش ال... لوقت أنا معاهد

 

 ...رضلا كل ده ووليد قاعد على السرير ومش بيتكلم وبيبص في 

ن شاء إخالص يا خالد روح أنت وأنا هطمنك عليا  :قطع كالمهم وقال ملا روني أتعصبت بس 

 ...هللا بالليل

 ....عن أذنكم.... طول  علىبيا حاجة اتصل أي ولو احتجت  ...ماش ى :فبصله خالد وقال 

 لو سمحت يا كابتن هو كشف وال اتصل بالدكتور؟: روني قالت ف

 ...كشف خالص ال هو : تأكيد بفبص خالد لوليد وقال 
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 ؟فين العالج أمال :بحيرة فقالت 

يرتاح  محتاج  بس خد حقن وجلوكوز أ هو ما ... ال:  قالوبلع ريقه و  ينالوليد ت خالد فبص

 ...ن شاء هللاإكويس  يهيبقو وبأكله بيه  وتهتمي

 ...علي تعب حضرتكا شكرً ... تمام :وقالت  روني دماغها فهزت

 ...عن أذنكم... حاجةتعب وال مفيش :  وقالخالد فابتسم 

وهو نجم  هي مجوزاهيعنى  ...سهامن نف تضايقتاو وليد  رجعت روني ووقفت قدامو ...يومش 

ساعده يبقى تجنبه و  هافروض يالقيودلوقت بعد ما م... مشهور وكان معتمد على نفسه

تفضل معاه لغاية ملا يفطر فهمه و تولت افيها إيه لو قبلت اعتذاره وح ...توصله لكده... أفضل

 ...كانت قعدت ساكته وخالص... حتي لو لسه زعالنة

 

 ...ايقكي ضالظاهر أن وجود :بضيق ول ف ويقعلى صوت وليد وهو بيق هاناقت من سرحاوف

 ....ةنياثال ةوضهروح لا 

 ...حقك عليا ةسفأأنا  ...وهللا ما تخرج... أستنا يا وليد:  يده وقالتروني أفمسكت 

 ...والشرابز رض وقلعته الشو لا على  هاوقعدت على ركب... بهدوء من تاني وقعدته على السرير 

هيخرج من  فوقف وليد وكان... بت الشبشب ولبستهاجلاوضة الثانية و حت ار وقفت و و 

 ..؟بس على فين :روني بلهفة فقالت  ...ةوضلا 

 ...خد شور عايز أ :بهدوء  ردف

طيب ما  : بحزن وهي شايفة بيبعد عنيه عنها بزعل التربت منه روني ووقفت قدامه وقفق

 ...تستعمل التواليت هنا

 ...ده بتاعك :بحده وزعل  رد وليدف

... وملككبتوعك  اوكل ما فيه ةأنا والشقوليد  . ..يتكتب باسمأ يمتأومن  :روني برجاء  فقالت

 ...من فضلك أستعمل ده وبالش تتعب نفسك رايح جاي  بين لاوضتين

ورجعت روني  ...خد شور أدخل مش ي من غير ما يرد عليها و و  حاول وليد يكتم ابتسامتهف

بس ... رفي السريويأكل أنه يستريح روني صرت وليد من التواليت أ خرج ملاو  ...ءالغدا سخنت

لغاية وتحايله ول معاه احروني تفضلت ف ...ض قاطع وقال أنه ملوش نفسرف كللاهو رفض 

 ...ي؟ك باديا هتكسفنتكللو أطيب  :بتردد وخجل  ملا قالت

 . ..ال مش هكسفك: بسعادة حاول يخفيها قال ليد و فابتسم و 
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ملته ة ومكسوفة من نفسها واللي عمخنوق وملا أتقابلت عيونهم حست أنها كلهتأ وبدأت روني 

 ....وده ظهر في سرحانها بعد كده وهي بتأكله... فيه

 مالك ؟ :وليد بهدوء وهو بيراقبها فقال 

 ...سالمتك مفيش : همست وهي بتبص للكلف

 :بصوت مخنوق ست دماغه وقالت اوبشالت الصنية ورجعت غطته كويس كل أوملا خلص 

 ...آسفة

 ..دلوقت؟ ليه يبتعيط: حنان ب فقال... عهادمو فنزلت  ..فمسك وليد كفها وابتسم

... رفة أنك بتحبني ومقدرة دهأنا عا... تك ووصلتك لكدهن زعلإ ةسفآ :من بين دموعها فقالت 

ايه أو الزم أقول  صح أو مفهمتش مفروض أعمل تصرفأ تشمعرفيمكن .. بس امبارح خفت

وهللا حقك ... يصدقن تمنى تتعب كدهأما كنتش بس  ..ويمكن كنت بتهزر وأنا مش فاهمة. ..ايه

 ....أرجوك سامحني عليا

حضن كفوفها بكفوفه و قعد وليد وقعدها قدامه ف... وبصتله وعنيها خايفة ال يزعل من تاني

مفروض كنت أفهمك كل حاجة  ...أتصرفت غلط وخوفتك أنا... سفروني أنا أ :بحب قال و 

 ....ومينفعش أندمن على قربى منك امش ندم طبًعابس ... قبلها

 ...يكررهامش هيقول  أنه نت متوقعهاكهي ... بإستغرابروني ه فبصتل

 ...يغلط ده حقعملتش حاجة روني أنا م :ملا قال  هاوزاد استغراب

وبدأتي  ك خفتيكمل ملا شفتأبس محبتش ... كتر من كدهأ وق حقليا كمان  الزم تعرفي أنو 

 ..تخافي مني بس بالش ...غصبك على حاجةهمش برضوا هوعدك و ... تترعش ي من الخوف

 ..حقوقك؟ هي إيه الحقوق دي؟: فقالت روني بعدم تصديق وتعجب 

افتح الدوالب  يكمان من حقو .... اللي حصل أمبارح وقربي منك كل ده حقي: فقال وليد بجدية 

 ...يشوفه عليكأقولك البسيه عايز أوقت و  آيفي  يطلع أى حاجة تعجبنأو ... ده

قول أيه؟ أنا أنت بت :وقالت  بيتكلم بجدت بتقول أنه مالمحه كانهول ألن ذبروني  شهقتف

عشان ... دي للزينة عشان العرايس؟الحجات .. وليد أنت مش فاهم... ألبس الحجات دي

 ...الناس تعرف أن العروسة دي مبسوطة بجوازها مش للبس يا وليد

تعالي  طيب: ال وتنهد وق... روني الحجات دي مش للزينة زي ما أنتي فاهمة :وليد بتفهم فقال 

مسك ي أليه قبل ما نتجوز مش من حق  ؟الواحد بيتجوز ليه دلوقت... نبدأ واحدة واحدة

 يدك أو أ
ً

 ...بس ده من حقى بعد الجواز أقولك كالم رومانس ي أو غزل مثال
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 ...تجوزناأي عشان بيبق: روني فقالت 

 .. .بعد الجواز يطيب ما الحاجات دى برضوا من ضمن حقوق :وليد ل كمف

 ...وطبعا أنتي السبب ...في التليفزيون وفي النادي وده بالحرام علي لبس البناتبص أيعنى ينفع 

 ...نهع وتمنعينيعشان بتحرمينى من الحالل  ...معاياذنب  وتشيلي

مش ممكن يلبسوا كده ... كيد دى صور مركبينهاأفزيون يال هما بتوع التل: صرار روني بإفقالت 

 ...قدام الناس

 ...قدام الناس بسهمللي ال يا حبيبتى هو ده فعال ال :وليد بثقة ل فقا

ده ما ... بس البناتل يوشفت معايا النادي يأنتي جيت ...طيب سيبك من التليفزيون : واتنهد وقال 

... ةنيتاعمل حاجات أشوف و أابقى عايز  ما يحركش جوايا الفضول؟... راجل؟يستفزنيش ك

 ...وال للحرام؟ يبقا أيه لافضل أبص لحاللي

أنت ليه : وبعدها رفعت عنيها وقالت بحدة ... بحيرة وهي بتفكر في حل رضلل روني فبصت 

؟ عادي مش الزم تبص علي حد خالص
ً

 ...تبص أصال

فقالت روني بعد فترة من ... بصمت وحط كفه تحت خده وفضل باصلها... وتنهدفسكت وليد 

 ..أيه؟ ما ينفعش؟: تبادل النظرات بتردد 

لي يعنى ال ؟بتتكلم جدطيب يعني أنت : بامتعاض وقالت  فتنهدت... فهز وليد رأسه باملوافقة

 ...ده حقككله كله ك واللبس الزينة دهمبارح أ حصل

 ...كترأو  :بتأكيد قال ليد و فابتسم و 

 ؟إيه كتر من كدهي؟ أناكتر تأولسه فيه : بغيظ وقالت  صرخت رونيف

على  أساليول ونفذيه وبعد كده لا بس الدرس  ي ذاكر : ل قاهو بيبعد كفه عن خده و فضحك و 

 ...بعدهلي الدرس ال

.... فتكر كويسيا وليد أ :وقالت ... هي محتارةو  هاعلى خد أيدهافقعدت على السرير وحطت 

 ... يمكن تكون ناس ي
ً

 ....دي دي... الحجات دي بتتلبس فعال

وأقري ب وافتحيه الا جيب أ ةلو مش مصدق :بمكر قال فابتسم وليد و ... ومقدرتش تكمل

 ....وأتاكدى

 يعني .... بس مش متخيله ...مصدقاك ...الال  :روني بتوتر وخجل فقالت 

  هلبس إزايف... مبارح إال تحت الهدومحتي اللبس بتاع اما لبست ي عمر 

 ...الحجات دي وقدامك
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 ...؟نومك وأنتي لوحدك ةوال حتى في أوض :بمكر ا وقال هفضحك علي

بالش منها الحجات دي وعديها ... خالص بقا يا وليد... تكسفي اال وهللا يا وليد صدقن :فقالت 

وأنس ي أمبارح واللي حصل وأنس ي موضوع ... عادي كأنها مش موجودة لسه محدش صنعها

 ...وأنا خالص مش زعالنة وخالص بقا.... الحقوق ده

شوفي بالرغم من أنه  :قال ق بيه و ليد علي شكلها وتوترها وخجلها والتلعثم اللي بتنطو ابتسم ف

نفسك على الوضع  وتأقلميوقتك  تأخذيلغاية ملا  بس ليكي عليا هصبر ... عيني من بتاع أمبارح

 ...أكتر من كده مقدرش أوعدك... الجديد

 ...اشكرً : روني بحنق  فقالت

 ...ناميال نطيب مش ... العفو: رهاق باوقال  ابتسم وليدف

 وعدتك روني أنا: وليد بجدية تكلم قال توقبل ما  بتشتتدت عنيها عنه روني بتوتر وبعفبصتله 

وأنتي بعيدة  يل ما كنش عارف أنام مبارح ما نمتش بالنهار وبلأبس .... علي حاجة مش هغصبك

 ...عشان أناموتعالي  ة بقاجدع يخليك ....عني

ي وما تخفش وتثق في ها باملوافقة وهي بتفتكر اللي حصل أمبارح وبتحاول تنس سأر روني فهزت 

هتصل بخالد  يصحأأول ما  ةعارف: وليد قال ف... جات تناممت طفت النور و اوق... كالمه

 ...شكرهأ

وكمان كان عايز يفضل  ...هتم بيك وجابك لحد هناأ ...ه طبعا كتر خيرهآ: روني بتأكيد فقالت 

 ...معاك جزاه هللا كل خير

 ....يجنونبيوطيبتك دول  ءتكوهللا براوقال  :ها باس دماغليد و فضحك و 

 ...فهمتيش لدلوقتا معقول م

 فهمت إيه ؟:  بإستغرابروني فقالت 

 ...ن ومرهق هيقعد يتكلم ويناكف كده يا حبيبتىايعنى واحد تعب: وليد بنصر فقال 

 ..؟نايعنى أنت مش تعب:  قالت روني بصدمةف

 ...الحمد هلل كويس خالص. ...ال :وليد بسعادة فقال 

 ..؟يعنى كنتوا بتمثلوا عليا: هتفت و عدت فق

  ....ينالحك وأنتي مش معبر اصأعايز  ؟عمل إيهأ: قال ابتسم وليد و ف

 ..مبارح؟أعملته لي ال صاحبك عليل أنت حكيت: وقالت  بفزع شفايفهاعلى  هايدأ رفعت رونيف

 حكيه لحد أوبينك مش ممكن  يبينلي ال ...ال طبعا: وقال  ةبجديرد وليد ف
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 ليها خصوصيتها ما ينفعش ال حد يبيك يعالقت ...يصحابأ عزأحتى 

 ...يعرفها وال يدخل فيها 

 ...؟إيه أمال قلت : روني بحيرة  فقالت

يا  قلت: ومسك كفها واتكلم وهو بيلعب بصوابعها وقال  نىالحضنه ت هاشدليد و و  ابتسمف

ن امثل أنى تعبهوعايزك تيجى معايا عشان  ...ومش راضيه تصالحنى خالد أنا مزعل روني

 ....يوتصالحن صعب عليهافه

 ...تقول كدهوأنت بما اتكسفتش منه  :بخجل وقالت  رونيفابتسمت 

 ...وسرنا طول عمره مع بعض ...خواتلا أحنا فعال زى  ...يال مع خالد عاد: وليد بمرح فقال 

 ...يتصرف وبيعرفا وهو جدع جًد 

 ...مفكرناش فيه لعالجالك عن الدكتور واؤ بس س: كمل بامتعاض مصطنع و 

حمد ربنا أب بس... أنكم ضحكتوا عليا مضايقةعلى الرغم أنى  :روني بارتياح فقالت ... وابتسم

 ...كويس فضلاملهم ت ...يا عم براحتكعليا ومثل .... معافىأنك سليم 

 ...يا أحن وأطيب زوجة في الدنيا... ليا يربنا يخليك: وقال  ها بحبفباس دماغ

 

 ...فراحلا في  كنرد هال: وقال ... وعرفه أنه صالح روني بخالد بالليل وليد واتصل

... وتصالحني عليها أني هصعبأنا كنت عارف : روني ملا سمعته بيقول كتر حاجة فرحت بيها أو 

 ...دي مرآتي أطيب بنات حوا يا ابني

،،،،،،،،،،،،،، 

 

ء لثاني يوم من الغداا ترجع تجهز ومل... التدريب وليد روح معروني توكل يوم  ...يامأ ثال ث اعد

لغاية اليوم الرابع بس هو اللي ... ووليد رافض أنها تفضل في البيت ويروح لوحده... بالليل

مش هيقدر يركز معاها و  ...ن جمهور امليوإلاستاد  طلب تفضل في البيت ألن عنده ماتش

 ...في البيت وفضلت روني... ها وده برضوا يشتت تركيزه في اللعبايقضخايف حد يو 

 ...ة تكون مفاجأة ليه ملا يرجعصغير  ةعمل حفلتوقررت  ...ةفرصال تاستغلو 

 بعتوهاو  ...هاعمت زيارةمنهم في اللي طلبوا من محل الحلويات  ةصغير  ةوطلبت بالتليفون تورت

ا ملا هأنه يتصل بي وليد واتفقت مع ...ءوحضرت العشا... ةحاجة ساقع ةنت طالباوك ...ي دليفر 
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 ويكون راجع ييروح و  التليفزيونية اللي بعده توالحوارا املاتشخلص  يكون 
ً

ركب العربية فعال

 ...وهو فرح بموضوع املفاجأة ووافق بدون أسئلة... أةمفاج عماللهعشان للبيت 

بصت بتقزز للبس العرايس بعد ما كان عاجبها و  ... الب لبس العرايسو د فتحت رونيو 

رت ااختو سيواريه الن يتافس وشافت... ا الزم تلبسها تدايق منهموكل ما تفكر أنه... التصميمات

ن م شافت معلق معاه كيس فيه مشتمالتهو ... طويل وعليه شالو موف لونه .... واحد

 علي مقاسها... ولبستهم ولبست صندل موف... إلاكسسوارات
ً

وكانت ... واستغربت أنهم فعال

... ح بنت عمتها عرف مقاسها بالشكل دهمش مصدقة أن وليد عشان شافها مرة واحدة في فر 

 أنها ... وخاصة بعد ما لبست وجهزت... أبهرها ذوقهكمان و 
ً

وكل ما تجرب حاجة وتشوف فعال

وتسأل نفسها هو عرف يجيب الحجات مظبوطة قوي كده ... مظبوطة قوي عليها تشك فيه

 ...لو هي بتشتري لنفسها مكنتش هتعرف تجيب الحجات دي... إزاي

 

علي شكل نجمة وفيها  ةفيه توك صغير حطت على جنب و  هابت شعر اوج لبسخلصت  ما لغاية

ولبست الصندل وخافت ألن بكعب .... مناسب للفستان وعملت ميكب خفيف.... فصوص

وبدأت تحاول تتدرب علي ... وهي أول مرة تلبس كعب طويل ورفيع كده... عالي ورفيع جًدا

وتوقع أو يعرف أنها أول مرة تلبس كعب عالي  املش ي بيه عشان ما تتكسفش قدام وليد

وكانت ألوانه ن استعلي مفرش السرير الو ... ةوضلا على  أخيرة ةوبصت بص... فيضحك عليها

زي ورد على السرير  وفرشت ةوشغلت فواح... موف على بيجوكان لونه ... مناسبة مع فستانها

... ورق ورد معطر بريحة الافندررشت  نيو اوفي الب... ما بتشوف في لافالم علي شكل قلب

 ...النوم ةفي أوض ة صغيرةعلى طربيز  ءت العشارصو 

 ....خلصت خالص تعالى: وقالت ا هرن علي وليدو 

فبدأت ... وكانت فكراه لسه عند النادي ولسه هيجي زي ما اتفقوا يعني لسه قدامها وقت

د كان وصل تحت البيت ملا بس ولي... تراجع علي الحجات من تاني وتتأكد أن كل حاجة جاهزة

وفكر إن عاتبته ... كلمها ألنه كان عايز يشوف عايزة تخبي ايه عنه في الوقت ده لغاية ملا يرجع

وخلت  ةطفت أنوار الشقهي و ... عشان منفذش الاتفاق هيخترع أي حجة املهم يرض ي فضوله

 ....ةنسياروم ةغنيأ وشغلت... في أوضتهمونور الشموع  ...يدخل عليه ةفي الصال هادئبس نور 
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بص في ت ةنت مش عارفاوك... اهوقع في رجلي هاقلب سمعت صوت باب الشقة بيتفتح وأول ما 

من البداية هي و ... فتاوارتبكت وخ... ما بردش لاكلأن  تتأكدوال .... هامن نفس تتأكداملرايا 

ألنه ... تفرحهيشوفها كده بس حاولت تكون شجاعة وتنفذ فكرتها عشان  إزاية مكسوف كانت

 ولسه هتصرخ... هالفته على كتفو  ةومسكت الشال بسرع... هو قال أنه حقه ومش عايزة تزعله

مش هعمل ... رجع كل حاجة مكانهاأنى ملا اأو أنزل ت... عندك ما تجيشخالص قول خليك تو 

 ةأوضي كله في د جمالال إيه ...واو  :بس سمعت صوت صفيره وهو بيقول ... لحد مفاجأة

 ... حمدك يا ربأ... ة؟ مز  ال وكمان ....ي؟نوم

بدل ما  مراتي ما شفتيش روني ...ةيا مز : بهمس ماكر  وقال نزل شنطته عند الباب وقرب منهاو 

 تمسكنا متلبسين؟

 ...ة؟مز  تقول  برضوا وهو من ضمن حقوقك :بنص عين وقالت روني له فبصت

 ...القاموس يباق أسمعك يتحب ...واكتر كمان :بخبث وقال ة عالي ةضحكوليد ضحك ف

 ...ال مرس ى :روني بحنق فقالت 

 ....؟ ال دا أحنا أتطورنا خالصوكمان مرس ى: وليد بمكر فقال 

  ...مثلجةوكانت  هايدأومسك 
ً

 ...اهترعش من جواتنت باكوهي أصال

 ... ةناأنتي برد ؟إيه يا روني: قال بص في عنيها و بمكر و  تهماابتسمالت ف

 ...عادىال  :بتلعثم قالت خدودها حمرت و و  ية الثانيةعدت عنيها للناحفب

عرفت أنه عايز يكسفها واضايقت روني وشالت أيدها من ف... وليد بصوت عالي تاني فضحك

 ...بره....هلم كل حاجةو ... اطلع يال... مفاجأةمفيش  ...يال بره: بغضب  وقالتوزقته لبره  ..أيده

ملين  ي أسيبهادة املوسيقى الحلو و طيب  :  عادةهمس بسو  وارقصيعشان  هافزداد ضحكه وشد

 ...؟طلع برهأملا 

الحاجات ... ةشايفاللي أنا مش مصدق : بفرح  وليدكمل ف... روني وبعدت عنيها عنهاتكسفت ف

 ...ياورادروس من  يخدأوال بت ين؟أدى عرفتيها من 

 بتاعكتوب ب الا صل فتحت أ:  رضلا بص في تبهي و ردت روني ف

 ...طبقها يمكن تعجبكأول احأوقلت أعمل ليلة رومانسية  إزايت أوقر  ...لنتودخلت على ا

 ...واحد يمش معاك ؟ليه يب بتاعالا  تفتحيوأنتي  :بتأنيب مصطنع قال نها بسعادة و فشد ود

 ...وهللا مش معايا: وقالت  بعدت أيدهف
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ها وهي منزلة وشها ابتسم وليد بحنان وهو بيتأمل مالمحها اللي بيعشقها واللي بتحاول تداريف

 ليا عو من الهدايا وقعد ةوفتحه وطلع علب ...عند الدوالب هاخدأو  هايدأومسك  ...لتحت

...لونه بنكتوب الب  طلعوفتحها و ... السرير  

كنتى  ةواحد ةالهدايا مر ي وفتحت يكالم يمش لو سمعت: وقال وليد .... فلمعت عيون روني بفرح

 ...عليه من وقتها يشتغلتأ

هفرح يوم  ةواحد ةفتح كل الهدايا مر أدلوقت ملا  ...بالعكس :وقالت بفرح  روني ابتسمتف

 ....ليها طعم مختلف ييبق امحتاجا هوأنا  ةوخاصعلي فترات فتح الهديا أما ملا أ... واحد

 ...ربنا يفرحك على طول  حبيبتييا : وقال  هادماغوليد باس ف

ان نفس ي أنا اللي أعمل كبس  :قالت ض و اتنهدت روني بضيق ومطت شفتها السفلية بأمتعاف

  مش أنت دايًما...ملرادي عشان أفرحكاملفاجأة ا

 ...اللي بتعمل كده

املهم أننا نبقى مبسوطين  ...فينا اللي يعملمش مهم مين  :وقال وليد وشد دقنها  ابتسمف

 ...سوا

.... كل ده دلوقتمن سيبك : ومسك أيديها وقال بحب ...وأخد لاب توب من بين ايديها وركنه 

 ...ة قوي شاطر  ةطلعتى تلميذ دا أنتي.... دي ةو أنتي إيه الحال 

ما بقولك إيه؟ : وقرب منها وقال بخبث وهو بيمسك خصلة شعر نازلة من شعرها علي كتفها 

 ...ينثاذاكر الدرس النتيجى 

 يعصابأ تلم علىأ ةأنا مش قادر  ...يبعد عنأ :بتوتر وخوف وقالت فبعدت روني وقامت بسرعة 

  إزايي ومش عارفة أنا عملت كده لوحد
ً

نشوف  يول ابقلا أنا فيه اللي ملا استوعب ... أصال

 ...موضوع املذاكرة والدروس اللي مش بتخلص

 

لغاية ملا داست علي ديل ا بإرتباك وهي عماله تشاور وتتكلم بتلعثم رجع لور تبروني نت اوك

 ... وقعتف.. الفستان اللي بيجر وراها

وفك  هاومسك رجل... وراح شالها ونيمها علي السرير....ض وليد مع صرختها وهي بتقعفانتف

وفاجأها وعمل .... وهو بص ناحيتها لحظة... وهي بتتألم وبتطلب منه يسيبها ةالصندل بالراح

وبعدها هدي لالم وهي ... حركة في رجلها أتعلمها من العالج الطبيعي خالها صرخت بشدة

 ....ي السرير وغمضت عنيه عشان ترتاحفنامت عل... كمان
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 ...؟ملا أنتوا مش قد الكعب بتلبسوه ليه :بمشاغبة وقال  فابتسم وليد وقعد جمبها 

 

... كده وليد حس حتي لبس الكعب العالي زي البنات مش بتعرف تلبسه روني كانت مدايقة ألن

ها زي البنات اللي وضاع تعبها في التدريبات عشان تعرف تمش ى بيه قدامه كويس ويحس أن

وملا قال كده أدايقت أكتر ... وأنه صعب عليها تبقى زي أى بنت وتلبس كعب عالي... بيشوفها

 ....ةجايبلي مش أنت ال :بحدة كأنها بتبرأ نفسها  وفتحت عنيها وقالت

 ...عرف من اين أنك مش زى البناتأوأنا كنت : وليد بالمباالة فقال 

أنها تتحكم في دموعها وبعدت عنيها عنه عشان متظهرش أن وحاولت ... فدمعت عيون روني

وقالت وقعدت وقلعت الصندل الثاني من رجلها ورمته علي لارض بغضب ... الكلمة جرحتها 

 مش زي البنات :وتدفن وشها في املخدة بصوت مخنوق وهي بترجع تنام 
ً

 روح شوف.... أنا فعال

 ...هتلبس ة غيري واحد

 هديكي فرصة  :وقال وقفها معاه غصب عنها وشغل املوسيقي من تاني .. شدهاابتسم وليد و ف

 ...يال يمكن أغير رأيي ويطلع في أملمعايا  يرقص أ... تانية

 ةأنا مش عايز و  :ضربت علي صدره وهتفت و وبعدته عنها ... اهمن استفزازه ليروني ايقت اضف

ة غيري تناسب مواصفاتك روح دور علي واحد... ومش عايزة أبقي زي البنات... ارقص معاك

وما تتعبش نفسك معايا بعد .. واللي بتحكي عنهوتقدر تنفذ طلباتك وحقوقك وكل اللي عايزه 

 ...كده

 

ها فشهقت روني ولفت درعاها الشال من على كتفوليد فشد  لفت عشان تخرج من لاوضةو 

 ...علي كتفها

 ...تابنزي باقي الأنك  امي دليلبقا قد بس دلوقت :فابتسم وليد بانتصار وقال وعنيه بتلمع 

ها وليد فشد ....فنزلت روني بسرعة عشان تجيبه وتخبي كتفها بيه.... رضلا على  الشال ورما

فحاولت روني تبعد عنه وهي مكسوفة من شكلها كده ... ارقص معاهي وبدأ... قبل ما تلمسه

 ...ده وبس ...سيبيه يا روني :بهمس قال بس هو فضل متمسك بيها و 

وكل ... وبعدت عنيها عن عنيه اللي بدأت تتأملها بحريةحمر  هاووش وأرتبكت روني اتكسفتف

دفنت وفي لاخر .... فتيجي تبعد عنه فيشدها ويرفض بعدها... ة وليد يعلق تعليق يكسفهاشوي

 ....ا رقصو ملا خلص ةيالغإلاحراج في كتفه من  هاوش
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علي فكرة  :ت روني خجلها وقالت بتهديد ها فسابيكسفمصر وهو  ....قعدوا عشان العشاءو 

 ...ينات تحفال  مفيش

 ...ايوميً  ةبطالب بحفلعجبني الوضع و وأنا  ...دا حقي يا حلوة: ل اقليد و ضحك و ف

ومش عارفة ... وهي قصاد الكلمة دي مش بتقدر تتكلم... ألنه قال حقه فادايقت وبصتله بحنق

 ....ه يبطل كالم وإحراج فيها علي لاقلتخلي إزايطيب ... رت سقف حقوقه هيوصل لفينأخ

 

... هدومهغير وليد غسل ايديه و وبعدها قام ... استمر وليد في مشاغبته لغاية ملا خلصوا عشاء

معاها ويوصف قد إيه هو تكلم ي وقعد ... رجع وليدو ... وروني شالت لاطباق ووضبت املكان

 ...يد ةلسرعبا ا هتنفذ كالمهومكنش متوقع أنه... سعيد بمفاجأتها

 باراةاملفوزك بحتفل بن ةلقيتها فرص: روني بخجل وتلقائية وهي بتلعب بصوابعها  قالتف 

 ...ةالنهارد

 ...؟إيه يهتعمل تغلبنا كنتأطيب لو : قال ليد و فضحك و 

 ....ةبالسالم البيت حتفل برجوعكن: ببراءة فقالت 

... ئيتها وبراءتها وبيتلذذ بخجلهاوهو سعيد بتلقا... ة وباس دماغهاكالعادوليد ا هفضحك علي

لبس من لبس منها تطلب  وليد بس... لبسها هي كمان عشان تنامغير ت ةعايز روني نت اوك

خالص هنام بالفستان مش الزم أغير .. .؟اكتر من كده يهألبس إ :رفضت وقالت ف... العرايس

 ...يعني

صدم ملا توا... نالفستاتعرف تنام ب إزايشوف يو  ول هي لا ملا تنام  فأصر وليد أنه مش هينام إال 

 بيه
ً

 ....نامت فعال

،،،،،،،،،،،،، 

 

 ...ا نومو ا كملو ا ورجعو صلو  وليد وروني يوم صحي ينات

 ةبمناسب بيصحابنا وقرايأعشان  ةعمل حفلأيك عايز أإيه ر  :وليد قال ملا صحيوا وفطروا و 

 ..هممعملتش فرح وعزمت عشاننين وزعال  ينو كلم كتير  ألن... جوازنا
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 الحلقة الثامنة

 

 ةبمناسب بيصحابنا وقرايأعشان  ةعمل حفلأيك عايز أإيه ر  :وليد قال ملا صحيوا وفطروا 

 ...معملتش فرح وعزمتهم عشاننين وزعال  ينو كلم كتير  ألن... جوازنا

بس ... وافقت فوًرا علي الفكرةو  ...فابتسمت روني بسعادة ألنها بتحب جو اللمة والحفالت

 ...نعملها هنا في البيت :ت قال

مهندس  واكلموحسبوا العدد اللي عايز يعزمه وفكرة روني ي... كان عايز يعملها بره ألن وليد

يعنى بنت  ....ديكور  ةبس يا وليد تشترط أنها تبقى مهندس :وقالت  املكان ظبطديكور وهو ي

 ...يتكلم معاها براحتأمش ولد عشان أعرف 

 ....مفيش تعامل معاك خالص... عمل حسابكأو :  وقالتبتحذير وبصتله 

 ...وهبلغهاقبلها هتفق معاك على كل حاجة ليك عليا و ... يلنأوأن كلمتك قولها تس

 ؟غيره وال إيه يود :بمكر وقال  ليدو  فابتسم

 ...مش بحبك تكلم بنات ...غيره أو مش غيره :بالمباالة  ردت رونيف

 ....ةشترط كمان تكون وحشأ يتحب :فضحك وقال 

أنت بس اتفق مع صاحب املكتب  ...هكلمهالي أنا ال ...ةوحش ةحلو  ةملكش دعو : هتفت روني ف

 ...ماش ى ...وبس

 ....عشان منظرى قدام الناس ةحلو  ةليل طلعبس يا رب ت... ماش ى :قال ف

 ...متىأاملهم هتعملها ... ة زيي بالضبطأن شاء هللا هتبقى جميل ما تقلقش: روني بثقة فقالت 

 ...ن شاء هللاإ يجازتأيوم عايز أعملها ... ماش ي يا ستي... يا واثق أنت:  د وليدر ف

 ....بيوم إلاجازةال طبعا قبل :  فقالت

 ...عندى تدريب مش هينفع يا روني: حاجبه وقال وليد فرفع 

 أهيا الحفالت  ..فهم بسأ: روني بهدوء فقالت 
ً

 كونوايأكيد هصحابك أو ...  بتبقى بالليلصال

 يوملا يصحوا يبقا يج....نين ومحتاجين تروحوا تنامواايعنى كلكم هتبقوا تعب... معاك وايدرب

 ....وأنت كمان محتاج تنام وترتاح.... ةالحفل

 ...مش هينفع بالش نوم اليوم ده إزائال : وليد بأعتراض فقال 
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عايز تنام وب و اوأنت قاعد في النص بتتفايقين  ضيوف يكونوالامش هينفع يبقى :  ردت رونيف

 شوفهتوقتها ... بتتاوبصحفيين يصوروك وأنت  لو هتعزموممكن ... لهم يال روحواو نك بتقأوك

 ...واتعليقات و 

 ....ةن شاء هللا هنام شويإ رجعماش ى ملا ا: وقال  ابتسم وليد بهدوءف

 ؟ومين قال أنك هتنام هنا :بمشاغبة وقالت  ورفعت رجل على رجلروني فضحكت 

 ...ن يا مجنونة؟نام فيأمال أ :نح وقال تليد و و  هافبصل

في املكان  واويزوقبيوضبوا هنا هيبقا طول اليوم عمال ... طبًعافندق  : وقالتروني  تفضحك

 ....ومش ممكن هتنام في الجو ده ...نومك خفيف طبيعيوأنت ... ةيعنى هيص البوفيهغير بتوع 

تحضر تدريبك  ...ةالصبح في العربييبقى تاخد بدلتك من  ...عصابكأوالنوم املتقطع هيتعب 

 ...وتلبس وتتشيك وتيجى شور وتقوم تاخد . ...تنينأأو  ةلفندق تتغدى وتنام ساعاوتطلع على 

 . ...كمان تنينأأو ة وهيبقى لسه على ميعاد وصول الناس ساع

 . ..؟كل حاجة لوحدك تضبطي متأكدة تعرفي: وليد بقلق  فقال

وقدامنا خمس ... الديكور النهاردةأنت تكلم مكتب  ...دلوقت شوف أحنا نبدأ من :روني فقالت 

... ةوكبير  ةعندك علم بكل صغير و  كل حاجة أنت هتكون مرتب ليهاو  ...فيهمخطط ونرتب يام نأ

نقدر  ةلو ليك تعديل أو ملحوظو  ...كمان قبل املعاد رجعوأنت هت ...ده تنفيذ وبسالحفلة يوم و 

 ...نعدلها

 ..؟مع العمال تتعاملي يتعرفطيب : وليد فقال 

حاجة هطلبها في لو  ...الديكور  ةمع مهندس يتعامل؟ وأتعامل معاهم ليه: ردت روني ف

 ...وهي تتصرف ألنهم تبعها....منها

 ...لبوفيه؟طيب وا: وليد فقال 

وتشترط ... ومعاه حد يقدمه ..وه في امليعادعادي نتفق مع الفندق وهما يبعت:  روني فقالت

 ....ترجعلغاية ملا ... هتعامل معاهالي هيا ال دي ألن هم بنتيكون من ضمن

هينفع تكملي السهرة من غير ما ... وبعد كل املجهود ده هتبقي تعبانةطيب  :وليد بتفكير  فقال

 ...تنامي

 ...ما تقلقش... عادي هنام شوية بعد ما تمش ي الصبح: روني  فقالت

 ...مونتفق معاهتب والفندق علي املكيال بقا ننزل نلف طيب  : فقال وليد
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 على كملوا وبعدها ... ا معاهمو واتفق.... ول لا ا املكتب و حاا ور و وفعال لبس

 بعدها أخد وليد رونيو .... هناك عشواوات ...والحلوياتواملشروبات  لاكلا على و لفندق واتفقا

هرة بشكل المع وكانت روني فرحانة بالجو والنيل ولاضواء اللي ظا ...الكورنيشا على و تمشوا

 ...جذاب من املراكب والعبارات النهرية وبتبص علي كل العشاق بسعادة

وساعدها وليد وقعدت علي السور وقعد جمبها وحاوط كتفها بذراعه وابتسم لبريق السعادة  

وكل شوية حد يعرف وليد يقرب منهم ويسلم عليه ... وفضلوا يحكوا ويهزوا سوا.. في عنيها 

 ....فنزلوا وأشتروا درة أكلوها وهما بيتمشوا وبعدها رجعوا لعربيتهم وروحوا... ويتصور معاه

،،،،،،،، 

 

اتفقوا و  ...ةالشقوأتفرجت علي ... وصلت مهندسة الديكور واستقبلتها روني ووليد... تاني يوم 

وأعادوا ترتيب بعض الحجات لعمل توسعات في .... علي لاماكن املتاحة عشان الضيوف 

 ...املكان

 ....واتفقوا علي الحجات اللي تشتريها املهندسة وإلاضافات واختاروا التصميمات من الكتالوج

 11ةفريق العمل الساعوتوصل املهندسة يوم الحفلة مع  ...ةيوم الحفل ةالزين واعلقيا و واتفق

كهدايا (( روني و وليد))مكتوب عليها أسم  هتصمم بعض الهدايا البسيطةو ... الصبح

زي ما وليد (( روني))وطلبت يكون ((... راندا))ورفضت راندا يتكتب أسمها ... للضيوف

 ...سماها

 

سنتر عشان  يمع بيوتروني وحجزت ... هسيواريتين اا فسوشترينزلت مع مرات خالد وتاني يوم 

بناًءا وده ... يوم الحفلة بدون ميكب ةماسكات ولفت طرح هايعمل بعتوا ليها حد من عندهم ي

نت اك هامع أن... بغيرته ةنت سعيداك هي و ... قبل ما تبلغه أن دي رغبتها برضواد طلب وليعلي 

بس ما فرقش معاها ألن دي رغبتهم ومن ... صحابه هيبقوا عملين البدعأأن زوجات  ةمتاكد

 ...قبلها رضا ربنا

،،،،،،،،، 

حاجز في  كل احتياجاته وكانبدلته و  الصبح واخذووليد راح التدريب ... ةوجه يوم الحفل

 . ..لفندقاوراح التدريب الصبح وبعدها على ... .ألفندق من قبلها بيوم
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البواب  مرآةا هوكان معا ةشور ووضبت الشق أخدت ... الصبح 12 الساعةصحيت  رونيما أ

غدا من روني نين طلبت أث ةوعلى الساع.... شغلبداوا الوعمالها و  ةاملهندس وصلتو (.... ةهني)

الجاتوه  ووصل ...ا شغلو وكمل وتغدوا… كل اللي موجودينلعمال و لو  اهلي القريب املطعم

 ...6ةالعشا بعد املغرب على الساعووصل ... يكون فرشالعصر عشان 

يقدموا عشان وطقم السرفيس  ةومش ى العمال ماعدا هني.... ونص الساعة ستة حضر وليدو 

 ...والترتيبات وليد النظاموعجب ... ةوكان كل حاجة جاهز  لاكل

تلف عشان  7 ةالساع علي وصول عاملة ألبيوتي سنتر  ةنت متفقاخدت شور وكروني واودخلت 

فضل جنبه تشترط أبس .... ةكحلرسمت عنيها على وليد  أتحايلتبعد ما  ةوبالعافي ...ةالطرح

 ...ةطول الحفل

،،،،،،،،،،، 

 

لغاية ملا .... ا عليهموبدأ وليد يعرفهم علي روني ويعرفه... بدأت الحفلة وبدأ حضور املعازيم

وهو وقال  وقف قدامهاملا روني فاستغربت ... روني واحد اسمه كابتن محمود وسال علي دخل

 وليد؟ آةأنتي مر : بيتفحصها 

 ...ايوه يا فندم شرفتنا حضرتك: وقالت روني بهدوء فابتسمت 

 ...بطل مصر في التنس ....كابتن محمود علوى  :ا وقال هيده ليإ فمد

 أهال  :كفه في كف وليد وبيقول وهو بيجز علي أسنانه كان ... باأليدقول مش بسلم تقبل ما و 

 ....كابتن محمود

وبأبتسامة بطيئة خبيثة ... واملاكرة لكابتن محمود ةالناري ة وليدرتحتش لنظر أ وماروني بصتلهم 

نى ات هكففمد وليد ... شافتها روني علي وش الكابتن محمود مد كفه ليها عشان يسلم عليها

 ...مش بتسلم على رجاله املدام : وقال.... وسلم عليه

ال تستاهل يسموك ... كمان :وكأنه بيتوعدها قال بعدها ضيق عينه و ورفع حواجبه و  هافبصل

 ....الكبير

 ...مكنتش حضرت غالى عليا دا لوال ... يرضيك يا مدام وليد ما يعزمنيش:  تصنع العتب وقالو 

بس الوقت كان ضيق وهو ... آسفينأحنا طبعا : لوليد بعتاب  بصتفقالت روني بخجل بعد ما 

 ....كيد افتكر أنه عزم حضرتكأعزم ناس كتير ف

 ...عشان خاطرك بس مسامحه ...وال يهمك :محمود بمودة شديدة فقال 
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 ...؟زى وليد ةوال أنتي بخيل ش تعزمي عليا بدرنك؟مبس 

 ...حضرتكل وابعته يناثو ...أبًداال وهللا وليد مش بخيل  :روني فقالت 

 ...مش تحيى ضيوفك بنفسك...تؤ تؤ تؤ: محمود وهو يقترب منها خطوة  فقال

هو بيقول و دراعه سحب الكابتن محمود من بيتوصله كان  هاقبل ما عينو لوليد روني فبصت 

 ... وتحيتك عندي ...ةتفضل مع الرجالأ: بحده 

ألنها ما أستريحتش … ت ربنا أنه بعده عنهابس حمد... شده كده قدام الناسملا  روني اتكسفت

 ...ليه وال لنظراته وكأن بينه وبين وليد تار قديم

 

 ....أو غيرهم قريبةسواء  وليد معجبات بالكابتن منهمناس كتير معزومين و  في وكان

متصدرة القائمة بلبسها امللفت ونظرتها لوليد الفاضحة لغضبها  ((نانور )) وكانت آلانسة 

وهي بتشاور عليها وقالت  ول ما دخلت بصت في الوشوش بغرور وقربت من رونيوأ... منه

 ..جابها وليد ؟لي البلد ال ةبتاعيأنتي بقا :بطرف صباعها 

 ...أن كابتن وليد الوسيم املشهور عنده معجبات ةنت متوقعاك روني

 ةا الحفلأو يبوظو ها بس وممكن يجوا مخصوص عشان يحرقوا دم.... ةوممكن يكونوا في الحفل

 ...سيناريوفاستعدت نفسيا لكذا .... خالص

 يك؟أإيه ر ...(ةعلى أنسداست في نطقها و ) آنسةايوه يا  :بثقة  وقالت

 ..مش قد كده ؟: من فوق لتحت وقالت  هافبصتل

 ؟يتكلمينة وواقف يلغاية عند ايةعشان كده ج : قالتابتسمت روني و ف

 ...أن وليد ما عرفش يختارقولك أال عشان : وقالت نوران ا هفمالت علي

... خدهااوي... حاجة أحسنبيدور لنفسه على  إلانسان :وقالت  يبصوت عالروني فضحكت 

عشان  ...يالبلد ويطلبنعندي في يجي لغاية كان الزم ف... كيد ما لقاش هنا حد أحسن منىأف

 ...شريكة حياته مش حد تانيو  تهآمر  يابق

 

ة وبعد شوي ...أصحابهعلى ناس  هاعشان يعرفروني لور اوليد ش ألن همش حوار و بس مكمل

ها وبتبص ليها بصة ما ناحيت ةيان جاأن نور  هاخدت بالاو ... طمن على البوفيهروني تحت ار 

أن كأس العصير ده  حستف. ..عصير في ايدها كأسوشفايفها بتلذذ منتصر  وحركة.. ريحتهاش

كت أقرب كأس عصير موجود علي وبصتلها بتوعد ومس... بعد ثواني هيكون مغرق فستانها
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 عدت نوران من جنبها واتكب و ... نوران ووقفت بهدوء منتظرة تشوف أخرة... البوفيه
ً

فعال

مش  يسور أوه :  قالتشهقت نوران بتصنع و و ... العصير علي روني وهي بتخبط في كتفها

 ...يقصد

وران وركنت الكأس فابتسمت روني بهدوء ورفعت أيدها بالكاس اللي معاها وكبته فوق شعر ن

 ...يسورى مش قصد: ورفعت كفها لبقها وقالت ... علي السفرة

 ..أنتي اتجننتى؟ده؟ عملتيه  الليإيه : قفت نوران لثواني مذهولة وبعدها صرخت و 

 ..؟ليه:  وقالت  ة مصطنعةببرائروني فبصتلها 

 ...الشربات عليا بتدلقي: نوران بغضب فقالت 

 ...عملتي كده برضواتي ما أن :روني بتحدي  فقالت

 ...يأنا مش قصد :نوران بثقة فقالت 

 ...ةنفس الني يوأنا كمان عند :وقالت  فابتسمت روني بمشاغبة وغمزتلها

 ..نمانعم يا ه : فردت هنية ..نادت علي هنيةو 

صله مكنش أ... أمسحي العصير ةمعلش يا هني :وهي بتمسح علي كتفها  روني بمودة فقالت

 ...ناقصد

... ةزى ما أنتم يا جماع: وقالت ... متجاهلة نوران وغضبها دلت على الضيوف املتفرجينواتع

 ...زى ما هيا ةالحفل ...ن حصل حاجةاوال ك

 

 ....الكابتن محمود منهمعيون بعض الناس و  في عجابإت اوملحت نظر 

 

ا الرسائل ها مع اختالف نظراتها اللي كانت بترسل بيهبكامل ابتسامتكانت روني طول املوقف 

لنوران وأي واحدة في الحفلة دايقتها تحت بند ابتسامة مصطنعة وكانت مش قادرة إال أنها 

ة ممكن تقرب منها أو دوكأنها حبت تدي درس ألي واح...تتقبل كالمهم بابتسامة وكأنه عفوي 

نها روني بما أو ... فالملا شوف في تزى ما ب توقعتهالي وبما أنه من ضمن الحركات ال... من حياتها

 ...ة للخرتبقى حلو  الحفلة أن ةمصمم كانت

أن  ةنت طالباوك... بمشتمالتهماللي عندها ن من بتوع وليد افست ةومجهز  بهاحسا ةنت عاملافك

 ة خرجت الفستانوبسرع... نقذ املوقفتوالحمد هلل ه... شويةي نتالكوافير تس ةالبنت بتاع
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إيه الحصل  ممكن أفهم :وليد مضايق وقال  دخل دخل الحمامتوقبل ما ... شور اخد تعشان 

 ؟ده

ول قالت كالم ملوش لا هيا في ... على الناس نتأخر من غير ما  ة كدهبص بسرع: روني فقالت 

يا  شوما قلت... حصلت ن مفيش حاجةأكسكت و بس رديت عليها بهدوء و  ..يحرق الدملزمة و 

 ... ؟صح ...قالت وعملت قريبتكوليد 
ً

جات  فيه وهيو شوف البأرحت  بقا نيا اث.... ده أوال

 احترمتنيش يبقىوقلت لو ما ... نتظرتحركتها فمسكت الشربات وا ةوكنت متوقع... ياورا

وال  ةوحش ةمن غير وال كلم... وأخذتهحقى  ...وفعال جابته لنفسها... خالص جابته لنفسها

 . .يتنكد عليا يومة هيا جاي...خناق

.... قدام الناس حرجنيت أو راسمة تكون ليها بيكة بعشان معج ةواحد يوأنا مش هسمح أل 

مين قالهم ... زي ما كل يوم والثاني واحدة تقولي... عشان أنا من الصعيد مش بفهم وتطلعني

... أن بتوع الصعيد مش بيفهموا؟ دا أحسن ناس علي مستوي التاريخ كان أغلبهم من الصعيد

أنت بقا زى الشاطر ... هايلة وجاهز  كثير فالم لا شفتها في ي حركات البنات د... كدهخر لا ومن 

 اسوبناقص ك... وتطلع للناس وال كان في حاجة حصلت يد ةترجع ضحكتك الحلو عليك 

 ...عن إذنك... طاملا كرامتي مصانة وال ايه؟العصير أو الشربات 

 

لفت والبنت ... وهو خرج بهدوء للضيوف وكمل الحفلة... شور خد تأدخلت سابت روني وليد و و 

 ....ةكمل الحفلتنت باك ةساع خالل نصوفي  ...ة لروني بعد ما خرجتالطرح

 

أما وليد شاف في عنيها كبرياء واحترام للنفس وأصرار ألثبات الذات والتمسك بمكانها وصفتها 

وفكر في كالمها وحس أنها معاها حق وهو لو مكانها مكنش هيسكت ويمكن رد ... كزوجة ليه

وهو نفسه فكر أنها ممكن تتعرض ملضايقات بس ... وار هيكون أعنففعله لو تبدلت لاد

 .... إزايمكنش عارف رد فعلها هيكون 

 

فبصت ناحيته وأول ... ملا خرجت روني للحفلة كانت قلقانة من وليد ألنها منتظرتش تسمعهو 

مع ما عينه جات عليها وشاف القلق في عنيها ابتسم فابتسمت وبدأت ترجع لطبيعتها املرحة 

 ... كل ما عينها تيجي علي وليد تالقيه بيبصلها وكأنه خايف ال تغيب عن عنيهو ... الضيوف
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... ودخل وليد وراها... النوم أوضة ةهدي تدخلبروني نت اكوأستمرت الحفلة لغاية في مرة 

عنيك مش بالضبط؟  ةإيه حكايتك النهاردأنت  : وقالتوقربت منه بمشاغبة فابتسمت 

 ...ورايا لهنا يوكمان جا... ي لحظةبتفارقن

 ؟يا كابتنتخطف منك أالضيوف وال خايف  ما تركز مع: وضربت كتفه وقالت 

 ...منىتخطفي لو قلت ايوه خايف ت يتصدقين: بصدق وقال  اهفي عنيوليد فركز 

 ...ةال أنت فيك حاجة النهارد :وقالت  بزهول روني فبصتله 

 ...بره  بينا نشوف الناسيال  :قالت شدته عشان يخرجوا و و  كفهومسكت 

 ؟يروني أنتي لسه مش بتحبين :بخوف وقال  ها وليد وقربها منه وحاوط وشها بكفوفهبس شد

 ..أدخل قلبك؟ شلسه مقدر ت

 ..كالم ده؟ال؟ ده وقت  إيهأنت بتقول  ...وليد : بإستغراب فقالت

 ..ونتكلم بعدين؟للناس يال بينا نطلع ... أنا مش عارفة إيه اللي جرالك

 

 ةالحفل أثناءوفي ... كفها أو يسمح ليها تبعد عنهيسيب  رفض وليدبس  ...او وخرج كفهومسكت 

 ...ة كله يسمع هنايا جماع: وقف الكابتن محمود وقال 

لكابتن وليد على زواجه وننهي اأحنا طبعا كلنا جايين نبارك : وملا أتأكد أن الكل منتبه ليه قال 

نفس نظرتنا ليه  ...؟إزاي ترى شايفاه يا ...ته فيهآى مر أر  يهبقي ا وعايزين نعرف ...السعيد

 ...طول عمره وال بعد الجواز غيرت رأيها؟

... .كفه اللي كان لسه ماسك كفهاعلى  توبعدها بصت لوليد وضغط ...روني بصدمةبصتله 

ما  هو ده سؤال؟ دا أحنا لسه عرسان ولسه ةجماع إيه يا: وهو بيتدارك املوقف  وقال... ففهم

 ...خلصناش شهر العسل يعني أكيد مش هتعيب فيا

 للدرجادي؟يها أإيه خايف من ر : تحدى وقال  ةفبصله الكابتن محمود بنظر 

 ...ال طبعا :قال بص لروني بحب و فابتسم وليد و 

بقا يك أنت أر  نعرفعايزين  طيب: بحده ملا شاف نظرة الحب في عين وليد فقال محمود 

 ...؟فيها

 : وقال روني عليبجسمه كله تعدل اخذ نفس عميق و أوبعدها  ...رضبص لل فابتسم وليد و 
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 أكثر ما يعذبني في حبك

 ..أنني ال أستطيع أن أحبك أكثر

 ..وأكثر ما يضايقني في حواس ي الخمس

 
ً
 ال أكثر.. أنها بقيت خمسا

 
ً
 مثلك استثنائيةأن امرأة

 ..استثنائيةتحتاج إلى أحاسيس 

 ةستثنائياوأشواٍق 

 ةيائستثنا ودموٍع 

 
ً
 مثلكاأن امرأة

ً
 ستثنائية

كتب لها وحدها
ُ
 تحتاج إلى كتٍب ت

 وحزٍن خاٍص بها وحدها

 وموٍت خاٍص بها وحدها

 وزمٍن بماليين الغرف

 تسكن فيه وحدها

 أسفاه لكنني وا

 نياال أستطيع أن أعجن الثو 

 على شكل خواتم أضعها في أصابعك

 بشهورها
ٌ
 فالسنة محكومة

 
ٌ
 بأسابيعهاوالشهور محكومة

 بأيامهالا و
ٌ
 سابيع محكومة

 بتعاقب الليل والنهار
ٌ
 وأيامي محكومة

 في عينيك  البنفسجيتين

 

2 

أكثر ما يعذبني في اللغة  أنها ال تكفيك.. ِ 

 وأكثر ما يضايقني في الكتابة أنها ال تكتبك

 صعبه
ٌ
 أنت امرأة



 139 

 كلماتي تلهث كالخيول على مرتفعاتك

 ةافاتك الضوئيال تكفي الجتياز مس يومفردات

 معك  ال توجد مشكلة

 ةبجديلا أن مشكلتي هي مع 

، ال تكفيني لتغطية بوصةامع ثم
ً
 ن وعشرين حرفا

 واحدٍة من مساحات أنوثتك

 

 عني
ً
 ..ربما كنت  راضية

 طفاللا في كتب  األميراتألنني جعلتك ك

 ورسمتك كاملالئكة على سقوف الكنائس

 عن نفس ي
ً
 ولكني لست راضيا

 مكاني أن أرسمك بطريقة أفضلفقد كان بإ

 بشكٍل أفضل.. وأوزع الورد والذهب حول إليتيك

 ولكن الوقت فاجأني

 

، مثل كل النساء،اربما كنت ق
ً
 نعة

بأية قصيدة حٍب   تقال لك. ِ 

 أما أنا فغير قأنٍع بقناعاتك

 فهناك مئاٌت من الكلمات تطلب مقابلتي

 ..وال أقابلها

 وهناك مئاٌت من القصائد

 ..ات في غرفة إألنتظارتجلس ساع

 ..فأعتذر لها

 أنني ال أبحث عن قصيدٍة ما

 ..لمرأٍة ما

ولكنني أبحث عن   أنت" قصيدتك"ِ 
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 )نىانزار قب(

 

هي كانت مبتسمة وحاسة بكل ا و هفي عني لروني بيبصل كانبيقول الشعر  وليد كانطول ما 

 ...هموحست أن الدنيا ما فهاش غير .... كلمة خارجة من قلبه

وتضمه بسعادة  رتمى في حضنهت هاوعدى الحدود كان نفس ...حواليها بحبه املال الدنيا حست

 ....وتشبع من الحب ده

 

وليد  وبعد ما خلص ...اهاسيع مش معاهم والدنيا رونيو  ولهالكل صفر وسقفملا خلص وليد و 

 ةإال واحدتجوز مش ه ككد أنأكنت مت: بوعيد ما فهموش إال وليد تكلم الكابتن محمود وقال أ

؟ ويا تري رأيك فيه أيه بعد  ليه هأتجوزتيأنتي  ...ملدامبس برضوا فاضل رأي ا ...حبهاتب

 ؟الجواز

 ... أهليخالقه من بابا و أأوال أنا سمعت عنه وعن : وقالت روني فابتسمت 

 ...إلانسانال عن وليد اوليد النجم املشهور ال يقل بريقا وال جم اكتشفت أنبس بعد الجواز 

 ...صفه بنت تتمنى تشوفها في زوج املستقبل واكتر أيه يل لعكس تقدر تضيفبا

 

وهو بيسمعها بتتكلم عنه وبتحاول توصف مشاعرها وهي  نت في عنيهاب ةابتسم وليد بفرح

 .... مرتبكة وماسكة كفه بكل قوتها من التوتر

 

 هم مرة تانيةناس هنو بعد ما ال هموازدراء وقرب من ةسخري ةما الكابتن محمود ابتسم ابتسامأ

 ..؟وال خايف نخطفها وال لحظةمش سايب املدام  ؟إيه يا كابتن :وقال ...  لبعض همعلى حب

حتى لو حد عايز : فرد وليد وقال .... وهو بيكلمه لروني بنظرة ما فهمتهاش وكان بيبص

 ...هامن قربلحد ي ةفرص ناوي أديومش  ...يبتاعةمش هيقدر ألنها  ...يخطفها

حميها يا ت تقدر  أمتيولحد  :بصوت يكاد يكون مسموع وليد وقال م محمود وقرب من ابتسف

 ..؟وحش

 ...هامش عاجب يخد منحنأيدأ في الحوار ألنه بروني وهنا تدخلت 
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 ..حضرتك تقصد إيه ؟: وقالت 

 وهو الكابتن  أسالي : وقال ها الكابتن محمود بمكر وبعدها ابتسم بتشفي وهو بيبص لوليدفبصل

 ك؟يفهم

 ...بعدين يا روني: فقال ... بأستفهام  لوليد روني فبصيت

... بعدين تعرفي وتشوفي كمان ...فعال يا روني: بأستهزاء فضحك الكابتن محمود وقال 

 ....وهنستمتع كلنا

ي عشان الحساب اواستعد لج ...ةالنهارد كده عليك كفايةيال بقى يا كابتن  :ورجع بصله وقال 

 ...ابتدا

 ...ةمبروك يا عروس :باستهزاء وقال  لروني وبص

 ...من الحفلة ومش ى 

 

لسه لقيت ناس كتير و ا هبصت حوال بعد ما مشت جدا بس روني أنه استفز  من بالرغم

: وقالت دراعه على  مسحتف... اهومركز معا هابصت لوليد لقيته بيبصلفاتنهدت و ...ةموجود

منا بخصوص موضوع الكابتن محمود كال  ناجلو  ...معاهمالناس حوالينا ممكن نركز وليد 

 ...تانيوقت ل

 ...ربنا يكملك بعقلك يا روني :وقال ...وباسه رفع وليد كفهاف

 ...ويخليك ليا :فابتسمت وقالت 

رغم القلق اللي كان جواها وإحساسها بأن في  ركز معاهمروني تولت اوح ...لناسل رجعواو 

... اللي معاه الناس حس أنه سرح منتليه و بص عكانت توليد كتير أما ... حاجة مستخبية عنها

... يفهم أنه سرحو بتسم ها بعدم فهم وبعدها يفيبصل... يركزيفوق و عشان  كفهضغط على تف

 ...والكل روح ةلغاية ملا خلصت الحفل

 

ودخل ينام قبلها من غير ... املوضوع تسألش عن عشان ما هاهرب منتبي حست روني بأن وليدو 

 عرفهاشا تم ةوصل لحل لو في مشكليفسكت عشان يرتب افكاره و ... مما ينتظرها زي كل يو 

 ...نهالفضول كان هيجناع أن م... ونامت هي كمان

عشان ما و ... ة ملا حست أنه بيحاول يتهرب من جديدبترتيب الشق وتاني يوم شغلت نفسها 

اعدها ة البواب عشان تسفاضية تقعد معاه ورفضت تبعت ملرآ بأنها مش اعتذرتتحرجهوش 
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وبكده وصل لوليد أنها هتكون مشغولة عنه طول اليوم وأعصابه هديت وقعد يفكر في ... 

 ...املشكلة اللي حلت عليه

،،،،،،،،،،، 

وفي وسط التمرين  ...وا الناديحاا ور و ا وفطر و صل ت روني ووليدصحيمن الحفلة يوم  ثالث

 ...روني وقعد علي الكرس ي جنبها جه الكابتن محمود يسلم علي

 ...ةمش بسلم على رجال ةاسف :فابتسمت بخجل وقالت 

 ...بس وليد مش هنا: بتودد فضحك وقال 

 ...عرف وليدأقبل ما  ة منمش بسلم على رجالأنا بس  :فقالت 

 ..؟إزاي وليد أنتي عرفتي: قال ميل عليها و ف

عشان بينهم فاصل اللي جنبها بحيث يكون الكرس ي بتاعها  يكرس قعدت علي الو روني  وقفتف

 ...هاخبطش فيا يم

 ...له بنفسكأحضرتك ممكن تس:  بإرتباكوقالت 

 ..وليد ؟ ةرقم كام في حياأنتي  : قالرفع محمود حاجبه بأعتراض و ف

 ..حضرتك تقصد إيه ؟ :فاستغربت وقالت 

من وال حب يجيبك خام ... قبلك علي مغامراتههو مش حكالك : من فوق لتحت وقال  هافبصل

 ...بره البيت من غير ما يقلق حياته براحته يعيش بلدكم عشان

 ..؟بالضبط يهل حضرتك عايز توصل  :روني بحده فقالت 

 ..بتحبى وليد ؟: وقال  ابتسم وتجاهل سؤالهاف

 ...ل عليهاأوتخصه مش من حقك تس يدى حاجة تخصن: روني بحده فقالت 

 ...ي ق كتير بس اصبر ليا حقو  يهيبق يلو على حق... يمش من حق: بيتوعد  هوو بقهر فضحك 

 ...عن اذنك :وهي بتعدي من قدامه عشان تخرج من املكان اللي هما فيه وقالت  وقفتف

 ةوش هتعملى فيها خضر  أديتكهو عشان  ؟إيه يا بت: قال شدها ليه و و  دراعهافمسك 

 ....يفرج النادي عليكأبدل ما  اقعدي... ةالشريف

أنا  ...لغاية كده كفايةو  بقي محمود فوق :  بحده وقالها منه جه وليد وشد تردوقبل ما 

 ...مش هسمحلكو  عند مرآتيتحملتك كتير بس أ
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أنك  باملرة أثبتلكو  ...بجد توجعكلي هيا ال يبالعكس د: بثقة وقال محمود بغضب فبصله 

في الجنس  زمانوال ناس ي كالمك ورأيك  كلهم صنف واحد... زيها زي غيرها ...مخدوع فيها

 ...بتاعهم كله

واياك ثم اياك تقربلها  ..ةتتكلم عنها نص كلمهسمح مش  :ضربه وليد بكس في وشه وقال ف

 ...سامعتاني 

 

بس محمود ... ومش ى أيد روني ووليد مسك ... بعدوهم عن بعضأصحاب وليد و تلم الناس و أ

وتخطف دي  أنت مش هتلف وتدور براحتك يا وليد يا جاسر : وقال  كان بيتكلم بصوت عالى

يدك أوب ...بيها اهنتتال يا وليد مش ه... خر تجيب واحده خام وتتجوزهالا وفي ع دي وتمش ي م

عشان وأقعدها قدامك  هجيبهاكل يوم و ... لي هحكم وأتحكمأنا الوقتها و ... ياهترميها تحت رجل

 ...الكاس يا ابن الجاسرنفس دوقك من أقهرك وأ

 

رجعله بس الناس منعوهم من ف. ..فضل وليد سامع ومش راض ي يرد لغاية ملا وصل ألخره

ولف  ةفي العربي هاوركب ة ليهقص ى سرعأوكان ماش ى ب ها من كفهاوشد لرونيورجع ... بعض

 ...ةنيثاال ةوركب الناحي

... بغضب أو يصرخ بغيظ يدهإب دركسيون يضرب في ال ةوكل شوي ةوكان في منتهى العصبي

وكل ما ... راعها ومقربها منهاسك دة منه ألنه شاف محمود مروني قاعدة جنبه وخايفنت اوك

 ...(يدة دا ممكن يموتنى في البيت وهو بالحال) هاوقالت في نفس ...يضرب الدركسيون تتنفض

 

وكان نفسها تفسر املوقف أو تقول أي حاجة تبرر وقفتها معاه بالشكل ده وتحكيله اللي حصل 

 ها وليدسحبو  ةا بنفس السرعو ونزل البيت او ا وصلمللغاية .... بس غضبه وخوفها منه منعوها

بنفس وقال .. .الباب قفلتقبل ما  ورآهاهو جه و .. .هاوضتأجريت على  هيو  ...هما شقتو وطلع

 ...روني: الغضب اللي مسيطر عليه 

وهروح  ...وهللا يا وليد لو مديت ايدك عليا ما هقعد في بيتك يوم واحد :وقالت  هادموعنزلت ف

 ...سامعني ...ةوق أو بالعافيذباللبابا 

 ....عليك   ييدأمد ة هوأنتي فاكر : بحدة وهو بيقرب منها  رد وليدف

 ...؟يعنى تهزر معايا يدى وجا ةكل العصبي :وهي بتبعد عنه فقالت 
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 ...نانى غلطإبس الظاهر ... فهمكأ يجاكنت  ...أهزر  يال مش جا :فقال وهو بيزعق 

 (...بينها وبين الكابتن محمود حكيتله كل الحصل) جه و اللي هو شوف  :بخوف فقالت 

كملت قعدت على السرير و هي و ... بعد ما خلصت كالم وما علقش ومش ى هاسابليد و و  فاتنهد

لقيته ودورت علي وليد ... هدومها وصلتوغيرت ها غسلت وشو  فتوقو ... لغاية ملا هديتعياط 

وواضح أنه بيفكر .. .وايده فوق دماغه ...في لاوضة الثانية السرير  على تمددومهدومه غير 

 ....ةبسرع الغدا حضره :بهدوء  فقالت... بس لسه ما نمش نوزعال 

 ..مش هاكل... ما تتعبيش نفسك: وليد بحده فقال 

وهي  وقالت كتغير للموضوع... بالقرب منهمت اورفعت املفرش ونبتوتر  قربت من السريرف

نام هنا خالص نس طاملا قررت بي بتاع لاميراتسرير  يبالرغم أن هيوحشن: بتحاول تبتسم 

 ...ماش ي وباملرة أجرب السرير ده كمان

 ...على أوضتكيال  أتفضلي ؟إيه أنتي بتقولي: وقال .... من على وشه دراعه وليد فرفع

 ...في إيه ةناغلط يوقول ...حصللي أنا حكيتلك ال ...وليد :روني برجاء فقالت 

على  أتفضلي ؟الكالم يتي ليه مش بتسمعأن: بنفس الحده قال ضيق وليد بين حواجبه و ف

 ...أوضتك

قعدت دخلت لاوضة التانية و و ... ةوضلا وخرجت من ووقفت بصتله بزعل خافت روني  و ف

نت اوإيه مفروض ك ...ةحصل النهاردلي فكر في كل الت فضلتو  وحضنت كفوفها على السرير 

ما اللي حصل كان غصب ... اللي وقعت فيه وزعله منها؟وإيه الغلط  ...وما عملتوش؟ عملهت

من وراها وليد صوت  سمعتا مللغاية بس؟ وفضلت تفكر  إزايطيب تصالح وليد ... عنها

 ي؟تنام ةمش عايز  ؟كتير ةناهتفضلى سرح :بيقول 

 . .يحرام عليك خضيتن: قالت ووقفت وبصت وراها فشافته ف تفاتخض

 ...ة وعماله تفركي في صوابعكناسرحوسيادتك  أنا هنا من بدري  :بالمباالة قال ابتسم وليد و ف

 ...فوقكأفقلت 

 ..؟وأنت بتعمل إيه هنا: وقالت  بإستغرابفبصتله 

فقلت  يأنام وهو مش في حضنعارف ومش ... يوحشن لاميراتصل سرير أ: وقال  ابتسم بمكر ف

 ...هللا يلإ وأمري  ياج

 ..يماش طيب . ..وهللا: روني بغيظ فقالت 
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 ةفي الصالوهتنامي  أنتي غضبانة إيه يا روني: وليد  قالف... ةخدت مخدأورفعت املفرش و 

 ...ة؟النهارد

 ...طمنأال ...ةأوضتين نوم وأنام في الصال يشاء هللا عند يبقى ما:  لتاوق هافرفعت حاجب

 ...يافيلم الرعب اللي عملته عل لزمتهيعنى إيه : ضربته بيها وقالت  ةومسكت املخد

 هاومسك هاسرع منأ ة طلعبس كالعاد... ةنيثاال ةفجريت للوض ...اهوى علياولقيته وقف ون

يا  يواضح أنك كبرت. ..يا روني ةباملخد تضربيني: وهو بيقربها منه وقال ... هامن شعر  هاوشد

 ...محتاجة أقصقص ضوافركو  ةقط

 ...تنام وأنا مش في حضنكعايز عشان ... عاقبتكلي أنا ال أملرادي :فضحكت وقالت 

أعرف و  يقدرنيربنا  ...يحيات حاجة في يأنتي اغل ...عارفة :وقال  لحضنه هان وشدابحن ابتسمف

 ...يحافظ عليكأ

 ...وحضنته ملا حست بالوجع جوا في صوتهروني فابتسمت 

،،،،،،،،،،، 
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 الحلقة التاسعة

 

ادي غير ملا روح النتمش ه هاأن طلبت روني... ا الفجرو وبعد ما صلتاني يوم صحي وليد وروني 

لكن ... مش هيكون فيهالي يام اللا في  روحتوه... يمتأتدريب الكابتن محمود وليد مواعيد يعرف 

بكالم زود عليه تمضايق وبيفكر فمش عايزه  ةلسه حاس نهاأل... ش برضوا في الحصلتتكلمأما 

 ...ا أنه ابتسم واملشاكل الكالم فيها بعدينهعلي كفايةوقالت ... ممكن يدايقه

 

الصبح خبط الباب وملا فتحت  ةعشر  ةوفي يوم الرابع الساع... ايام في البيت ثال ثفضلت و 

 ؟أزيك عامله إيه...ةصباح الخير يا هني : فابتسمت وقالت... مرات البواب ةهنيشافت 

 ...الحمد هلل بخير ...صباح الورد والياسمين يا ست العرايس : فردت وقالت 

 ..ليه ؟ ةاقفو  يتعالى ادخل :روني فقالت 

واحد جه دلوقت  يد ةأنا بس طلعت اديكى العلب... ت الستاتربنا يخليكى يا س: هنية فقالت 

 ...جيبهالكأوقال 

 ....ةا يا هنيشكرً ... وليد عشانكيد أ : منها وقالتروني خدتها أف

 ...وليد كد عليه ادهالك أنتي مش الكابتنأنم دا هاال يا  :ردت هنية ف

 ليا أنا ؟ :قالت و روني فاستغربت 

شوفك لوحدك ألحد لغاية ملا  ادهاشما اللي فتحتي كد عليا لو مش أنتي مأايوه دا  :فقالت 

 ...دهالكوا

 ...يبارك هللا فيك ةطيب شكرا يا هني :روني بتفكير فقالت 

 ةبطريق ةملفوف ةعلبعبارة عن وكانت ... الصالون  دخلتو  ةالهديروني واخدت ... هنية ومشيت

 :رت وكان مكتوب فيهاوفتحت الك... وعليها كارت مرسوم عليه قلب مطعون بسهمقية وراشيك 

 
الجمال  ةمير أاليك يا ...على شفاه ايتهأر  ..ةحلى ابتسامأاليك يا  ...ساحرةجمل عيون أيا  إليك

عتذر لو أ ... ةير سالا بسهم من رموشك  ةرتيه من أول نظر أسالذى  يقلب ...يقلب ةوملك...ئالهاد

من أول ك حببتأفأنتي من .. نابعة من أعماق قلبي ةولكنها كانت غير ..تصرفي معك  أسأت

... ةوتكشف لكى الحقيق ؛ردت أن تكون أول الهدايا بيننا هو من توقظك من ثباتكأو  ...ةنظر 
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.. .وهذا وعد كتابى منى بذلك سأتزوجكن وليد ع انفصالكعدك بعد أو ..وتنير عينيك عليها 

 .. .كتركأفأنا معك ولن 

 ..وحيد بدونك يقلب يكما تركت

 
 ...ي محمود علو : مضاء الكابتن العاشق إ

 

... ة حست ببرودة في أطرافها وخافت منها ومن تأثيرها علي حياتهاالرسالروني ت أبعد ما قر 

 و أنفصل عن وليد ت هافت يكون فيها فعال حاجة تخلياوخ... بصلها بخوف وقهرتوقعدت 

وفضلت  ...وهي بتتخيل أي سبب يخرج وليد من حياتها بيتعصر ها بقلوحست ب ...عنه هابعدت

واتصدمت بمحتواها ملا ... فتحهاتا قررت واخيرً ... للهدية بخوف وقلق بصلت هاعلى حال ةفتر 

أو على  أو وهو بيلعب كورة يسواء في الناد ةماكن مختلفأمع بنات في  لوليد لقيت كلها صور 

 ةمش محترم بأوضاع وكلها ...وفي حضنه بنت سكرانة ربأو في بار وهو بيش ةحمام السباح

معاه  هاتخيل نفستومناظر ما كنتش  ...حجات أتكسفت روني تبص عليها من لاساس وبعضها

 ...ة عنهكده مش مع بنت غريب

 

مت على انف هاعصابأتلم على ت ةوما كنتش قادر  انتفاضتهزاد  هاوجسم ...تنزل  هادموعبدأت و 

... ها القصير مع وليدشريط ذكرياتفضلت تبكي وتشهق وهي بتفتكر و ... هامكان الصالون  يكرس 

مرة أتقابلوا فيها ونظراته اللي حيرتها لبعض الوقت وتجاهلتها ملا عدي الوقت وبعد ما من أول 

وكتب الكتاب .. .وافق عليهتعشان بينهم  ةمكاملوأول ... مرت أيام وسنين رجوعه من تاني

 هموضحك هموخناق.... اللي جه من فكرة مجنونة بينهم هموفرح ...في تحديدهله اواستعج

 ...كل يوم بتاعة ةصطباحمن بعده الا و  ...ة ألول مرةيس كريم في العربيالا هاوملا مسحل هموفسح

تنفض ي هافتكر حاجة قلبتوكل ما .... ورجع مع خالد صاحبه نتعباملا مثل أنه  ها عليهوخوف

 ...تزيد هامن الوجع ودموع

وليد من  جنب املكتب بتاع شالتهمو  ةالهداي ةملت الصور ودخلتهم جوه علبو  وقفت ةد شويوبع

كل شوية تحس بس  الغداوجهزت ها وغسلت وش...  خليه يشوفهمته لاكلعشان بعد  تحت

 رجع وليدوملا ... في الصالون  رجعت تنتظر وليدو  الغدا وخلصت... ها تنزل دموعأنها مخنوقة و 
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 هو دخل عليها فيبس .... ول لا غير ملا يتغدى ها عشان مش عايزاه يشوفجريت على املطبخ 

 .السالم عليكم: املطبخ وقال 

 ...وعليكم السالم :وهي بتبعد وشها للناحية الثانية فقالت 

 ...كعادته ملا بيرجع في اليوم اللي مش بتروح معاه هاعشان يحضنوليد  هافقرب من

وهي مدياه ضهرها  وقالت وضب في الدوالبتب نفسهاملت وع روني قبل ما يلمسها فبعدت عنه 

 ...اروح غير وتعالى عشان تتغد :

اخد منه املفاتيح ت روني متعودةا دايًم وكمان ... وقف لحظات مكانه وهو مستغرب جفاهاف

 ...ال ةبس النهارد... ة وترحب بيه ملا يرجع وتحسسه أنها فرحانة برجوعهوالشنط

 ...في حاجة حصلت ؟ ؟ونيمالك يا ر : بترقب فقال 

 ...نتكلم الغدامعلش بعد : بهدوء عكس النار اللي جواها فقالت 

 ...ةومعاه العلب رجعوبعد دقايق ... سكت وتنهد ومش ىقلق وليد لكن ف

 ؟افيهلي لا يأنتي شفتدي هنا؟  مين جاب:  بحده وقال

كتر من كده أاسك تمتقدرتش فبصت روني ليه وافتكرت املناظر اللي شافتها في الصور وم

ش تما عمل صدقيني ...يتبتاعدى مش  روني وهللا الصور  :وقال فقرب منها وليد ... عيطتو 

 ...كده

 ...اسكت ما تحلفش: وقالت  صرخت فيهف

وبعدها ... وهو بيفكر ومش عارف املفروض يقول ايه عشان تصدقه دقيقتينوليد فسكت 

وليد  وقعد... همأوضت احواور  من املطبخ او وخرج روني ومسك ايد... لاكلعلي  ةشعلال طفى

روني :  برجاء وقالها وبصل كفوفهاومسك قدامها رض لا ه على تعلى السرير وقعد على ركب روني

 ...أنا وهللا

مش هتحمل  ...ما تكملش وما تحلفش: وهي بتبكي بحرقة وقالت بقوة  حضنتهو قطعت كالمه ف

 ...ة الزم تثق فيكأنا أكتر واحد... أنك تدافع عن نفسك قدامى

 ...عمل كدهأأنى مش ممكن  كوني متأكدةبس أنتي الزم ت:  وليد بحيرة فقال

 ...ةعارف: من بين دموعها  ردت رونيف

 ...ينادلوقت ملا أنتي مصدق ي ليهتعيطبطيب :  بحيرة عنه وقالوليد  هافبعد

هما ليه ... قوى  يجعونو . ..يجرحون ...كسروني :وقالت بانهيار بكت بكفوفها و  هاوشروني  خبتف

 يوجعتن... حضنتك لي والبنت ال من أول يوم في النادي ...؟مش معاك يمصرين أن مكان
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تلف  ةأكون أول واحد يحرمتن ...ك وتحضنكيتجرى عل ة في حياتكأكون أول واحد يوحرمتن

والست ... ي زي أي بنت بتتمني تعمل مع جوزهاوحشتن ...قولك بحبكأيدها حولين رقبتك و أ

وبتتكلم بكل بساطة وعايزة  كتير عليا وعايزه تجوزك بنتها كأن يحسستن يجات مع عمتلي ال

 كتير كون أ ليه ما ينفعش... ؟عينهم ةليه أنا مش مالي... تقنعك وأنا موجودة
ً
مرآتك؟ أنت فعال

والزم  منك غلط ي أن جواز  تعرفنيعشان  ةالحفل ةياقريبتك جحتي نوران ... عليا قوي كده؟

ليه كل ما ... على كده ةاملالم ةأنا الوحيدو ... كأن جوازي منك تهمة... كلهم بيتهموني... صلحيت

أهدي أعصابي لو حد ملح أو عمل أي تصرف عشان مش  إزايأخرج من البيت أفضل أفكر 

ليه مفروض دايًما أعمل حسابي أني مراة راجل مشهور والزم أحاسب ... عاجبه أكون مراتك؟

 ...ما عادي ممكن يدوسوا عليا بكل سهولة؟علي تصرفاتي بس ه

لي سواء ال يقاله وجعنلي والكالم ال قدام الناس أهاني جه... صاحبك الكابتن محمودكمان و 

حتي بعد  ...شوفك باملنظر دهأأنى  ...قوى  ينتوبعدها الصور دى وجع.... كان في حقك أو حقى

شوفك حتى لو أأنى  وجعني... برضواي وجعن ...ووثقت فيك شفته بعنيالي كدبت الصور وال ما

حضنك ده ليا مش من حقهم يعملوا كده فيه حتى لو بالصور ... وضاع دىلا كدب في 

كنت ... أروح معاك النادي واستمتع وأنا بشوفك بتلعب ي من متعتي وأنيحرمون... وبالكدب

يرجعوا  اهدطمن معاك وقلبى يأ أابد ليه كل ما.. .نى ما فهوش غيرناابحس أنى في عالم ت

 ... يوجعوه

... وأنت نفسك ... ؟ وال عشان ببتسم وبضحك ابقى كده تمامإزايهما مش عارفين بيوجعوني 

أن ده عدى  افتكرت... في عنيكفاكر أنى مخدتش بالى منك ومن نظرت الخوف  ةيوم الحفل

 يمرات يقدام الناس وأنت بتقول د ة فياالثقفي عنيك نظرة شوف أكان نفس ى .. .عادىعليا 

قدرش أتكون واثق أنى ما  يكان نفس ... ي مش جاي ورايا عشان تسألني بتحبيني وال لسهبتاعة

أنت خالص  ...مش تمسك ايدي وخايف من ضيوفك وقرايبك ليخطفوني عنك دابعخالص 

 ملني كده ليه؟ خايف ليه؟ابتع... بقيت أنا

 ... طيب علي لاقل فهمني واشرحلي
ً
 قليل أنا فعال

ً
... أكون مراة وليد الجاسراستهلش  ماة؟ فعال

 ..؟للدرجادي أنت فعال كتير عليا

كنت لي أنت المش  هو مش أنا كنت أختيارك؟ دلوقت؟ عمل إيهأنا أ... لو أنت كتير علياطيب 

 ...حبكأقربتنى منك وخليتنى لي أنت الي؟ مش عايزن
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عشان العب معاك خويا في بيت بابا ومسكت ايدى ة أمن أول يوم شفتك في أوضلي أنت ال

 ...تخلقت عشانكأوأنى ... أن ملستك دى اثبات ملكيه ليا ستنيحس... خطفت روحي منيكورة 

لي بعد ما بقيت زى النفس ال وجايين دلوقت.... معاك وفي قربك يأن مكان حسخليتني أ

 .. ؟املفروض ابعد عنك دلوقت يعنيطيب  ...وجعونى كدهت بتنفسه

مينفعش أكون تحت سما أنت مش  ...في مكان أنت مش فيهبجد صعب عليا أعيش  ...صعب

 ...يودنيت يوملكت قلب يأنت ملكتن... متضلل بيها

 ؟املفروض اعمل إيه أنا دلوقت يلو ق.. .كل حياتى بقيت أنت

 

ا همعا تنزللي وماشفتش دموع وليد الها بكفوفها وش روني قالته وهي مخبيةكل الكالم ده 

لغاية ملا فضل يطبطب عليها على السرير في حضنه و  هاونيم هاشالوملا خلصت كالم ... هاعشان

وأنه ... حواليهلي من ال هافي نفسه أنه مش عارف يحمي يؤنببس هو ما نمش وفضل ... متان

 ...هاابتسم وباس دماغو ليه  هعترافها بحبأوفكر في ... احواليهوجودهم السبب في 

 ...وجعك يا روني بسببيعنى ما تعترفيش بحبك ليا إال :  همسو 

 ...يسامحينى يا حبيبت

 

محمود وأنه كان العب الكابتن  ةياحك حكالهاو ليد مع روني نى يوم قعد و اوعدى اليوم وت

باباها  ةتعرف على واحدأو  ةبسيط ةسر أ أنه منو ... في لعبة التنس في فترة من الفتراتمشهور 

عشان مل التدريب وكل يوم سهر وبقى يه.... بعض من واقربمستواه إلاجتماعي معروف و غنى و 

في اللعبة وبدأ يخسر البطوالت ملا تراجع مستواه لغاية ... يراضيها ويراض ي مستواها الاجتماعي

 ....لش فيهأتسيبه وما تسه وقتها فبدأت هيا بتاعة

سيبها كان ي وليد بس وليد ملا شاف تصرفاتها كانت مش بتعجبه فممكن ت تقرب منأوبد

ألنه بيتجاهلها  كتر بوليد أوتتمسك  هاوعند هاصرار إده خالها تزيد و .... أو يتجاهلها مش ىيو 

 ...وحاولت تجذبه ليها بكل الطرق 

 ...هومصره تكون قريبه من وليد بتكلم واقفة وفي يوم جه محمود وهيا

 ها عليهامن دراعها ورموليد فمسكها ... معاه بسببهانق اتخوملا شاف وليد أن محمود عايز ي

ا هتكرام هاخدتأهيا و ... بهم ومش ياوس ...هوهيا ما تمالش عين ؛رف دهالا مش بحب  أنا : وقال
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ن اك كبيرة لدرجة أنه ليه مشكلة عملتو ...فيها وقدام الناس عمل كده إزايأنه و  وغرورها

 ... تفصل من النادييه

تير ونفوذه ك كان راجل محترمهو و ... من بنتهحصل لي له الاحكسأل وليد علي والدها وراح ف

تجوزت وسافرت أأنها  بعدها بفترة قليلة سمع وليدو ... من النادي بنته ومنع ة وليدحل مشكلف

في النادي كانت  هألنه لوال وجود وليد بس محمود من وقتها بيلوم... لدولة أوربية مع جوزها

تحرم منها أماكنش جوزها و  وليد راح لوالدهاولوال ... بيه ةتمسكمهتفضل تحبه هو و 

الزم و  وليد كلمت ممكن تكون بنت في النادي  محمود من وقتها يتعرف علي أي بدأو .. .محمود

من لاول فهمه أنها كانت بتضحك عليه ي ول احملا عرف وليد بتصرفات محمود ... تبقى ليه

وزعل وليد عشان ... محمود رفض يقتنع بدهبس ... ومبهوره بكونه نجم مش بتحبه لشخصه

 ...ه البنات نفسها لكن مش عايز حد يتأذي بسببهمكنش بيهم هو... تصرفاته مع البنات

 

لي أنا ال ...أنا مش فارق معايا كل ده: وخلص وليد كالمه عن قصة محمود وبص لروني وقال 

ممكن يعمله عشان لي الو  ةفعاله القذر تصرفاته وأعارف  يأنا خايف ألن... يفرق معايا أنتي

 .ليه يتكون

 ...عليك ةحاجة وحشأي صدق أتخفش أنا مش ممكن ما :  وقالتروني فابتسمت 

 افي الصور مع أنهلي أن مش أنا أل ةكدأمت يكيخللي معرف إيه الأروني أنا عايز : وليد فقال 

 ؟أول ما شفتهاي دا أنا نفس ى شكيت في نفس ... كويس ةمتركب

 ...عرفت وخالص :بخجل فقالت 

 ...يباهلل عليكى ريحينروني  :برجاء فقال 

 ...قالهو ال يقلب :ها ور على قلباشتب هيو فقالت 

 ؟مش فاهم: قال ليد و فابتسم و 

 أنا حسيت أنك بتحبنى  ...شوف:  فقالت
ً
 ةنا في أوضحفي عينك وأ يجات عين ةأول مر  من فعال

ة حسيت أن ليا مكانوقتها .... اه سمعت قبلها عن حبك ليا بس كنت لسه ما شفتوش... خوياأ

مش عيون لسه بتتعرف عليا وده  ...شفت في عيونك شوق وعشق... زمانمن و جواك  كبيرة

مع بنات  يوبرضوا لو كنت بتمش ... ومش ممكن واحد جواه الحب ده يخون ... ثق فيكأنى خال

قوي يعني ما  بس أنت حبك كبير ... هتكون أقل الحب جواك ليا ةكان كمي يأو حبيت قبل

 ...بس كده... ل كدهالحب الزم هيمنعك من أنك تعم... ينفعش تبقي خاين
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قدر وأنى مهما حبيتك مش ه ؟تصدقينى لو قلتلك أنك كتير عليا يا روني: وقال  وليد هافبصل

لي ع ي قو  ةوغالي ي في عنياقو  ي قو  ةبجد يا روني أنتي كبير ... ؟تستحقيهلي البالقدر حبك أ

 ...قلبي

أنتي فعال  ...روني : وقال أطراف صوابعهبها شليد و فرفع و ... رضلا وبصت في روني فابتسمت 

 ؟يحقيقده قلتيه وأنتي بتعيطى لي والكالم ال ؟بتحبينى

ليد فضحك و ... ها باملوافقة وهي بتبعد عنيها عن عميهسأوهزت ر روني بخجل فابتسمت 

 ...؟عمل إيه في العسل ده يا ناسأطيب : وقال  هاحضنو 

 ...ياملاله يتودين: روني بمرح فقالت 

 عايزة الرومانسية واللحظة اللي إحنا فيهافي عز  ي؟ماله :ندهاش بأعن حضنه وقال  هافبعد

 ...يماله

 ...غير جوأ ةوعايز ة ناتعب هانفسيت ةأنا واحد ...ةمليش دعو  :وقالت  ةبطفوليروني فابتسمت 

 ...ي يا أم نفسية تعبانة؟والجو ما يتغيرش إال في املاله: وليد بأمتعاض فقال 

 ...البس يهزعلك قومى يا شيخة ما وهللا  :وليد فقال  ...ليجاببا هاسأر روني فهزت 

 ...هييييييييييييه... يعيش وليد ...يعيش وليد : ت لاط وقطنفضلت تتو  فت رونيقو ف

كان فين عقلك يا ... دى يالعيال ةفي الجواز  أدبست إزايمش عارف أنا : وقال  فابتسم وليد

 ...وليد؟

 ...لى ايس كريمطيب متغرم كمان تجيب ..كده: روني فقالت 

عشان  ...هنا في البيت نأكلهعلى شرط نسيبه يسيح ونيجى : بحماس وقال  وقف وليدف

 ...مسحولكأ

 ...كله سايحأصال بطلت أأنا  ...ال هاكله هناك: وقالت  وكالعادة عاندت روني... وغمزلها

طبحناش إصطباحه إحنا ما أص نمشيها... بالها ايس كريم: بمراوغة قال ليد و  هافقرب من

 ...لسه

 ...ويال عشان نلبس ..البرضوا  :روني بعند طفولي فقالت 

ة وروني كانت معترضة صطباحالا خد ألبس إال ملا ت هاومرضيش يخلي ورآهاوجريت وهو جرى 

 ...ش في الصبحنو ما كا النهم
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خاف بتوملا  ...لالعابلعب كل مصرة تنت ابس ك... قوى  ةخواف روني مع أنو  ...املالهيا و حاور 

 ...وليد في حضن هادفن وشبت

 ...بس أنتي مش بتسمعى الكالم ...ول لا ما أنا قلت من  : لأتريق وليد عليها وقاو 

وأول ما نزلت ... روني كانت مش عارفة تصرخ وال تمسك في وليد بتلفلي ال ةعبلال ا ركبواومل

هي عماله و دها قعو  هامسك وليدو ... تطوحت ةماشيبقت نين و ازى السكر  هاأن ةنت حاساك منها

 ...أنا جدع: وقالت  هاضحك على نفست

 ...سكري؟وال بتي بتلعب يكنت يا بنتي :ا وقال هوهو ضحك علي

لعب خلصوا و ... رفضت هيه يسيح بس و سيبي ةوكان عايز ... ا شيكوالته وايس كريموواشتر

 ...او ماا نو ا وروحو تعشأا و حاور 

،،،،،،،،،، 

 

في وقت  وليد كلمتف بس زاد قوى ... مغص هاكان عند نيورو  التدريبوليد نى يوم راح ات

 ...راجعيجيب مسكن وهو الراحة بتاعه عشان 

 هاعلى بطن مسحو  في حضنه هاخدأو  وشربها املسكن هو أعتذر عن باقي التدريب ورجع بدري و 

دخلت صحيت و  وهي... راح مكتبهو  صحيو  ةشوي جنبها نامف... متاقرأن لغاية ملا ن هو بيقرأو 

شترى حاجة من أوليد أنا هنزل  :وقالت ... هحت مكتباولبست لبس خروج ور ... شور  خدتأ

 ...أرجعو  ةتحت بسرع

 دلوقت؟ ةأنتي كويس؟ تنزلى ليه: مكتبه مستغرب وقال  ورامن  وقفف

 ...ةبسرعأرجع بس هنزل و  ... ةاه كويس :روني  فقالت

 ... يارتاحا بدالك و أشتريهوأنا أنزل  ؟ وال من اين؟إيه ةعايز  ..؟ليه :فقال 

 ...وهاروح أنا مش أنت لو سمحت... ةالصيدلي :فقالت بنفاذ صبر

تنزلى مش  ةلو عايز : بالمباالة وقال توب لالب  قداموقعد  هرجع مكتب بعدهاو  ةشوي هافبصل

 ...يما تنزل لفي الكمودينوا قب شوفي اللي  يهمنعك بس روح

 ... حاضر: فقالت 

 هيو  هاوحطت ايدى على بق ...الكوميدينو فتحتو  جعت ألوضتهاور ... وتنزل  خلصتعشان ) 

 ...مصر تكسفنى على طول . ..ليه كده يا وليد حرام عليك: وقالت علي لاخر ا همفتحه عني
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لي مش ده ال ؟واكسفك ليه يا حبيبتى:  اقف عند الباب وايده في جيبههو و و رد عليها وليد ف

 ...عايزاه

 ؟أينأنت عرفت من  :بمنتهي الخجل وقالت  صرختب يهقفلت الباب في وشه و و فجريت 

 ...على مستوى أالتليفزيون فاضحكم على  يربنا يخل: وقال فضحك 

عشان تستخبي من  باملفرش هاغطت نفسرجعت نامت و و هدومها وغيرت روني ظت منه افاتغ

 ...وليد

فيه عشان ويحرجها بالكالم وهي تصرخ  هو رجع بعد شوية وقعد جمبها وفضل يضحك عليهاو 

 ...يسكت وكالعادة كان مستمتع بمشاكستها وإحراجها

،،،،،،،،،، 

 

التليفون ومتنرفز وبيزعق م كان بيكل.. .من التدريب وليد نى يوم بعد ما رجعاوخلص اليوم وت

 قلت مش هسافرخالص يا خالد :  وبيقول 

 ...يعقود وده اخر كالم عند يوال هامض 

 ...ميال سال .نتكلم ة بكر  ي البيت دلوقت أنا ف شوف: وسكت شويه وبعدها قال 

 ...السالم عليكم: قال بعدها بص لروني و و  وتنهد فون يوقفل التل

 ..ايه مالك؟... وعليكم السالم: فردت 

 ...مفيش: فال وليد بحده 

... شوف مالهأنتكلم و  الغدابعد  هاوقالت في نفس الغداجهز ت هي دخلتو ... هدومه ودخل يغير 

 .جاهز لاكلوليد : فقالت ... م على السريريلقيته نا ز السفرة دخلت تندههملا خلصت تجهيو 

 ...كلامش ه :بضيق فقال 

 .؟طيب ممكن نتكلم :بحنان  التربت وقعدت جنبه وطبطبت علي كتفه وقفق

 ...عايز أنام.. أل :بحدة فقال 

 ...حتى لو قلت عشان خاطر روني حبيبتك: بدلع  همستف

 ؟إيه ةعايز : فابتسم وقال 

مالك وإيه أحكيلي بقا ... أه لو أعرف روني دي عاملة فيك إيه؟ بس يال مش وقته :فقالت 

 ...؟كنت بتكلم خالد عليهلي موضوع السفر ال

 ...ة الكالم فيهموضوع وخلص خالص ملوش لزم :فقال 
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 ...ي أعتبره من باب الفضول طيب عادى لو حكيتل : فقالت

 ...بره ورفضتهعب ال رضع يالي جا :وليد بضيق فقال 

 ؟ةمش عاجبك وال إيه املشكل هو...؟ورفضته ليه: روني بأستفهام فقالت 

سنين وفيه ميزات 3ومدته  ةشقي كبير وهيدون بلغوم ي بالعكس هو حلو قو : وليد بحنق فقال 

 ...توقعهاأمكنتش  ةجميل

 ...؟مش عايز تسافر ليه أمالطيب  : بإستغرابروني  فقالت

سنين  3وممكن يتجدد العقد  ...سنين3بعد عنك أ ينايعنى عايز  :بعتب وقال  ةشوي هافبصل

 ... نىات

 ..سافر معاك؟أمش ينفع  ؟يبعدك عنىلي وإيه ال :بحنان وقالت ابتسمت روني ف

 ...؟هلكأ وتسيبيمعايا  ي تسافر  يهترض  :وهو مش مصدق وقال ها فبصل

 أنا  طيب ما :روني  فقالت
ً
 ...اهو معاك ةمسافر فعال

سنين عشان  3لكن هناك مش قبل ... لهم يوم نسافر أيهنا ممكن في  ...بس تفرق  : فقال

 ...تشوفيهم

عياد وحاجات أمناسبات كتير و  يوهيفوتن يأنهم هيوحشون ةعارف: رض وقالت لل روني فبصيت 

 ...مكان أيجنبك في  يومكان يبس أنت جوز ... ةحلو 

 ...ب عنكغصي معايا وأنا مش عايزك تيج: بحده  وليد فقال

 ...يا حجأوى  ةصال أحنا رجالأ... يغصبنللي يقدر يومين ده ا :فابتسمت وقالت 

اهلك مش  لو أنتي وافقتي وبعدين... خالص دلوقت روني مش وقت هزار  :وليد فقال 

يعني أتجوزتك ونقلتي محافظة تانية ... هيزعلوا لو بعدتي عنهم كل الفترة دي... وافقواهي

 ...لوا تروحي دولة تانية وتبعدي بالسنين من غير ما يزعلوابس هيقب... ووافقوا

 يمش هيعترضوا ألنهم عارفين أن مكانبرضوا بس ي هيزعلوا على فراق أكيد: روني بثقة فقالت 

 ...مكان أنت فيه أيمعاك في 

 ...قدامك خمس دقايقأهلي انا هظبط املوضوع ده معاهم ما تقلقش و : بحسم وقالت  وقفتو 

 ...أنك موافق عرفتهتكون كلمت خالد و  ينات لاكلهسخن 

 ...؟مش هتندمى متأكدة أنك: وليد بقلق فقال 

 يفي منته كون بس طاملا هابقى معاك ه... عنك يأنا أندم لو بعدتن: روني بحب فقالت 

 ...يا كابتن وبعدين مفيش حاجة ببالش... ةالسعاد
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 ؟هإي ةعايز ... عنيا ليكي :قال ليد و فابتسم و 

... قبل ما نسافرقوي قد الدنيا دى كلها  ة كبيييرةفسح يتفسحناممممممم  :قالت فضحكت و 

 ...لو مش فاض ي يوم واحدلحتى لو  يهلي أسلم علأروح أذنك إوبعد 

 ...هاخدك ونروح نسلم عليهم يطبعا يا حبيبت: وقال  هاباس دماغوقف وليد و ف

عرف أن مراتك هتعمل أأنا لو : قال مكنش مصدق أنه أقتنع و وخالد ... واتصل بخالد وفرحه

 ...زمانمن  هي هاكنا كلمنا كلنا عجزنا عنهلي ال

 ...او ماونروني ووليد واتغدا  ..وضحكوا سوا وقفل

،،،،،،، 

 

ة بمناسبة الفوز يوم كانوا هيعملوا حفل يناوت... فريق وليد اوفاز فيه باراةيام كان فيه مأ 3بعد 

 ...الجديد وكمان لتوديع وليد بعد ما مض ي العقد

من بس ملا رجع وليد ... مناسب للحفلة لبس جديد عشان يشتروا مرات خالدمع  روني خرجتو 

 ..مالك إيه الحصل ؟... روني  :وقال  فاتخضبشكل هستيري عيط تعماله  اهالقالتدريب 

 ..أنتي نزلتى مع مرات خالد؟ :وليد فقال ... زادت في العياط وفضلت تبكي وتشهقله و تبص هيو 

 ..؟في حاجة حصلت طيب: وليد فقال .... باه هاسأزيت ر فه

 ...فهم منه كده مش هينفعأطيب أنا هاتصل بخالد  :وليد بنفاذ صبر فقال ... هافازداد عياط

كنتش  أنا ما... نىام نعرفهم تمش الز  ...صل بيهم الناس دول تال أوعى ت: وقالت روني فصرخت 

 ..ول؟لا من  فتش الناس ديكشما  إزايأنت ... توقع أن في ناس كدهأ

 ؟عشان أفهمحكيلى أهدى كده و أ: وقلق  بإستغرابوليد فقال 

وأحنا في املول وقفت مرات خالد قدام محل لهدوم العرايس وعايزه : فقالت ... ميه هاوشرب

 ...تشترى منه

ملوش ... ليه تشترى هدوم وتدفعى فلوس في حاجة هتتحط منظر في الدوالب وخالص : فقلت

خوات مع لا أنتي ووليد عايشين زى ... ول شاكه فيكىلا أنا من : قالت ردت عليا و ف... ةالزم

 بعض؟

فبصتلى جامد ... خوات مع بعضلا زى عايشين ما كل الناس  ؟وفيها إيه : قلتاستغربت منها و ف

أنا مفهمتش هي تقصد ايه لدرجة أن بصيت لنفس ي وشكيت  أنتي لسه بنت؟معقول : وقالت 

املهم ... فسكتت وما أتكلمتش تاني...  ؟عشان عايشة مع وليد ولد مفروض أقلبه هو لي:  وقلت
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وملا ... يعندلي وخلتنى أوريها هدوم العرايس ال ...البيت هنا عايزينه وجات معايااللي اشترينا 

ة قوي على حاجات الزم تحصل بينا فظيع حكتليو شافت التكت عليهم قالت أنا كده أتاكدت 

 ...يا وليد

 

مش ممكن : وقالت  روني كملتتنهد وليد وفضل ساكت فو ... من تانيفي العياط روني نهارت او 

تخيل قالت لو معملتش كده ... دول مش بشر ...تخيل أن في ناس تعمل كدهكنت أيا وليد 

مش ممكن يا وليد إيه ... كمانوالد أومش ممكن يبقى عندى  ...ممكن تسيبنى أو تتجوز عليا

 ...ي؟الناس د

 ....يما كدبتش عليك بس هي: بهدوء  سحب وليد نفس عميق وبعده زفير وردف

 

كنت عايز لي ال ينثاهو ده الدرس ال :قال ليد و فكمل و ... فاتصدمت روني وبصتله بذهول 

 ...علمهولكأ

بتهز رأسها و  ...لغاية ملا بقت واقفة في أخر لاوضةعنه  عدتبب هانفسروني لقيت  بدون إرادةو 

 ...ها واللي بتسمعه من وليدمصدقه نفس مشبالرفض و 

صبر أفحبيت ... املوضوع ده ةمن أول يوم جوازنا وعرفت أنك مش فاهم... روني: وليد فقال 

 ...فهمكأعليا وبعدين  يملا تاخد يعليك

 ...نىامش حد ت ةعرفك بالراحلي أتمنى أن أنا الأطبعا كنت و 

 ...؟أنت عايز تعمل زيهم... ا وليدأنت ي :بدأت دموعها تنزل من تاني وقالت بهمس ف

وقعد  على السرير  واقعدحركها معاه لغاية ملا و  ها بهدوءمسك ايدوقف وليد وقرب منها و ف

خلق لينا املوضوع ده لي وربنا هو ال... ةربنا مش بيخلق فينا حاجة وحش ...يحبيبت :جنبها وقال 

 ...عشان نستمتع بيه وفي نفس الوقت نجيب والدنا

تي تعرفي أن ممكن روني أن: وليد فقال ... ي رأسها بالرفض والغضب بان في عنيهاهزت رونف

كل الناس بتتجوز عشان ملا تعمل كده علي فكرة و ... أكدب عليكي وخاصة لو موضوع زي ده

وخدى بالك ... م زي موضوع لبس العرايس اللي رافضة لغاية لان تلبسيهممش حرا يبقى حالل

 .أن ده كمان حقى

 ...زيهم؟ عمل كدهأيعنى أنا الزم ...؟حقك: بانهيار ودموعها بترجوه ما يقولش كده  فقالت

 ...يطبعا يا حبيبت: وقال بحنان  قالف
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روني أنا ما غصبتكيش من : قال ليد ا و هفطبطب علي... فخبت وشها بين كفوفها وبكت بحرقة

 ...عشان نتفاهم فحاولي تهدي... حتي بعد ما عرفتيغصبك ناوي أومش علي حاجة ول لا 

طيب أنا لو مش هعمل كده أنت  :برجاء  وقالت... ها وبصتله وحست أنه في املفرفعت وش

 هتتجوز عليا 
ً
 ...رجعني بيت بابا زي ما قالت؟تهأو فعال

عمره ما دق وال ( ور على قلبهاوهو بيش) ... عشان قلبى ده ...طبعا ال : بحب قال ليد و فابتسم و 

وعلي العموم  ...يأن ده ش ئ هيفرحنى ويسعدنى ويريحن عايزك تعرفيبس  ...هينفع يدق إال ليك  

 ي املوضوعقبلتكد أنك هتأومت... يوقتك لغاية ملا تقتنع يوتاخد ي براحتكهسيبك تفكر 

 ..يومش هتحرمينى من حق يوهتكملي فرحت

 ....وقف وخرج بره لاوضةو ي شعرها وباس دماغها عل مسحو 

 

ولفت دراعاتها حوالين كتفها ... هاومش القيه حد ينجد عميق ر وقعت في بي حست روني أنهاو 

ولو كانت تعرف أن كل ... وعنيها زاغت في كل مكان في لاوضة وندمت أنها أتجوزت من لاساس

وقعدت تفكر يا ... ده هيحصل لو أتجوزت كانت رفضت الجواز بشكل نهائي من أي حد خالص

 كالمهم ده بس برضوا تري الحل ايه؟ هي صعب عليها أنها تسمع 

 صعب أنها تقوله أنها خالص عايزة ترجع بيت أهلها من تاني وخاصة بعد 

 ...متالغاية ملا نوفضلت تفكر ... ما أتعلقت بيه وحبته

 

وبدأت  ...ة تحس بالخوف منه بالشكل دهألول مر و ... في حضنه ةنايم نفسها وصحيت لقيت

 فكرها أنه وعدهاو  ....هاطمنف في عنيها فتبعد عنه فحس وليد بحركتها وصحي وشاف الخو 

 ...عن بعض همويبعد همثر على حياتأي هاومش عايز تفكير  ...هامش هيغصب

،،،،،،،، 

غلب أنت اوك... معاه ةالحفل روني تحضر  أنوليد صر أ... بعد أيام جه معاد حفلة النادي

وهو ... يقف مع وليدهي واقفة وسرحانة ومن جواها خايفة من أي راجل يقرب منهم أو الوقت 

حس بيها وبتوترها وصمتها طول الحفلة وحس كأنها كانت في وسطهم بس تايها منهم فكان 

بيحاول يطمنها ويكون قريب منها ويحتويها علي قد ما يقدر بالرغم من انشغاله مع فريقه 

 ....حفلة وودع وليد أصحابه وروحواولادارة وبعده عنها كل شوية لغاية ملا خلصت ال
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 الحلقة العاشرة

 

واتحدد السفر ... وليد باقي لاوراق اللي محتاجها هو وروني للسفر كان خلصكمان يومين  بعد

 أة لرونيوقال أنه عامل مفاج... بعد اسبوع

 وبيت ةأن الشارع كله زين املفاجأةوكانت ... ة عشان تسلم علي أهلهاا للصعيد بالعربيو وسافر 

ملختلفة بره وجوه وكل ش ئ جاهز ألستقبالها كأميرة متوجة بشكل مبهر أهلها منور باألضائات ا

 ...وخيالي بالنسبالها

وطلع وليد هو اللي عمل كده زي ما وعدها يوم سفرها معاه أنه ... وكان كل عيلتها في أنتظارها

ة ف ليلوال أل ةوكانت ليل ...وفعال وفي بوعده.... ملا ترجع هيعملها فرح أكبر من أي فرح في البلد

الشارع والبيت  مكتب هندس ي وظبطمتفق مع وليد كان و ... خيالية بكل املقاييس... وليلة

من بداية وصوروا اليوم كله  ...هالكل قرايب ةكبير  ةوعمل عزوم... ولاضائة والديكورات ةبالزين

روني مع ل ي ذكر  هم وهما مسافرين بحيث يكون معا الفيديو  واخدياعشان ... دخولهم للشارع

 ...ةفي الغرب أهلها

 ...ةلبيت بابا ألول مر  هارجوع املاظ بمناسبةطقم دهب  أهداهاو 

 

قل أوكان يوم ... همشارع بطول  ةفقرات جميل وعملوا..  ة أستعراضيةكتر من فرقأوكان جايب 

 ....ما يقال عنه أنه رائع

 

ما  وقتادخلها من شوف أوضتك و ي أكان نفس : وليد لروني وقال  ...هافي أوضت ةا ألول مر و ماون

 ...والنور  آمليهنع عنى اكان ملي عمل إيه في الكسوف الأبس ... كتبت عليك  

... ها وليدبي هاوعدلي ال ةلفسحاا عشان و نى يوم سافر اوت... او ماون شوية واتكلميا و وقعد

وباقي لاسبوع كان وليد مخطط أنهم يزوروا أكبر قدر من لاماكن ... ةللغردق بدايتها كانتو 

 ....لسياحية في مصر لغاية يوم سفرهما

 

... من لاول  حاجز فيهوليد كان لي ال ةالشاليلغاية ملا وصلوا .... ميتها فرحت روني بهواها و و 

... ن باب الشالية وبسين مغلق أخر الشاليهية طويلة بتوصل بعن أوضتين وصال ةوكان عبار 
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روني في مرة وهما عند حمام  ملا قالت حاجزه مخصوص عشان البسين املغلقوليد وكان 

 ...ةسباحالتعلم وهي صغيرة ت هانفسكان أن السباحة في النادي 

 

وليها  ليه لبس جديد ي أنه اشتر  : وقال رونيمجهزاها  ليغير ال ةمن العربي ةشنط وليد وجاب

 ...على البسين هاوسبقهدومه  غيرو  ...عشان املصيف

 

حاجات  كانكله ... بس ملقتش يتلبسم ينفع محتشالقى لبس تكلها عشان  ةفضت الشنطهي و 

 ...وفيها حجات أصغر كمان من اللي في البيت ...لبس العرايس بس تشبه طفالشكلها لل 

زي فساتين ... ةن بحمالتين وضيق على الصدر وقصير للركباكان فست ةكتر حاجة محتشمأو 

 ...ظت منهافاتغ ...السهرة بتاعة لافالم

 

ة لوليد عشان يحار من لاوضة وخرجت ... هاعلى وسط ةوطرح هاكتفعلى  ةطرح لفتلبسته و ف

بس سمعت جرس  ... تطلب منه يجيب من العربية الشنطة اللي جابتها معاها من القاهرة

فقالت ممكن يكون راح يجيب حاجة  راح للبسين ةنت فاكر اك وهي الباب فاستغربت أنه خرج

ما قلتش ... أتفضل يا باشا: الباب وهي بتقول وفتحت الشالية فوقفت ورا باب ... من العربية

 ...أنك خارج يعنى

 ...كابتن محمود علوي  واتفاجئ أن الدخل كان

 

 
 

 أدري أنهُ 
ُ

 ..لو كنت

 ..باٌب كثيُر الريح  

 ما فتحتهُ 

 أدري أنهُ 
ُ

 ..لو كنت

 .ُما أشعلته.. عوٌد من الكبريت  

 حٍبٍّ عشتهُ .. هذا الهوى 
ُ

 أعنف
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 أت فليتني
َ
 ني فاتاحين

ً
 حا

هُ .. يديه  لي
ُ
 .ردْدت

ني
َ
هُ .. وليتني من قبل  أن يقتل

ُ
 ..قتلت

 ..هذا الهوى الذي أراُه في الليل  

 ..على ستائري 

 ..في ثوبي.. أراهُ 

 ..ورياوفي أس.. وفي عطري 

 على وجه  يدي.. أراهُ 
ً
 ..مرسوما

 على مشاعري 
ً
 ..أراُه منقوشا

 لو أخبروني أنهُ 

 أدخلتهُ طفٌل كثيُر اللهو  والضوضاء  ما 

 وأنُه سيكسُر الزجاَج في قلبي ملا تركتهُ 

 ..لو أخبروني أنهُ 

 سيضرُم النيرأن في دقائٍق 

 ويقلُب إالشياَء في دقائٍق 

 الجدر 
ُ
 ن بإالحمر  وإالزرق  في دقائٍق اويصبغ

 قد طردته
ُ

 ..لكنت

 ُِ  

 ) نىانزار قب(

 

 

أنت بتعمل إيه  : باكبإرت قالتالكابتن محمود علوي أتصدمت وبعدها  فتاشروني أول ما 

 ..هنا؟

ها علي شعرها وخبت شعرها وكتفها على كتفلي ال ةالطرح رفعتف... هامن لبس هاواخدت بال

 ...خرج عيب كدهألو سمحت  :وقالت 
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مش ... جابك هنا معاهلي ال إيه أنتي... نماشوفك يا هأجاى : محمود علوي بحدة ووعيد فقال 

ما  ؟لسه معاه لدلوقت ليه ...ردي عليا أنطقي... يقينوتصد منها يكدأبعتلك الصور عشان تت

 لسه وال أنتي عاجبك عشان... قلتلك أنى بحبك وسيبى وليد وهاتجوزكطلبتيش الطالق ليه؟ 

 ....؟عليه ملمومةمشهور والبنات 

 

أن لسانه  قة للكالم حستوحتي نط... يوحسيت أنه مش طبيع ...روني من محمودفت اخ

 ...حاجةوكأنه شارب ... تقيل

محمود كمل قرب منها محمود وسند بكفه علي الحيطة وراها وهي أنكمشت أكتر علي نفسها فو 

... يعنى وليد ما يلمسكيش خالص وال يقربلك... يتبتاعيعنى أنتي  ...بحبكقلت أنا : وقال 

ما  ةوأول العد ي في أقرب وقتوتتطلق... زي ما سمعت؟ تسافريش معاهيعني ما ... ة؟سامع

 ...فاهمة وال أل؟ ...هاتجوزكتخلص 

 

املوافقة من الخوف من أول ما دخل وقرب منها وحاصرها بينه ب هاسأهز ر روني كانت عماله ت

أنه في حالة مش طبيعية  وفكرت... الحيطة وهي كانت في النصوبين الحيطة وايديه علي 

ها معاه تقوله اه وتوافق علي كالمه عشان يخلص كالمه ويمش ي ومايأذهاش وهي لوحدف

 ... واملكان هادي وممكن محدش يحس بيها لو صرخت

 

 ...الزم يعرف أننا بنحب بعض وهنتجوز وليد ده  :وقال محمود وكمل 

 ...هاقتله بعدشه لو ما وفهميه أن.... ينسحب بهدوءيطلقك و والزم 

 ...يبعدك عنى مش هاسمحمتفقين و و أحنا بنحب بعض 

 

 

مش عارفة وليد راح فين وسابها و الخوف دموع ب أتملتا هيوعن ملوافقةبا هاسأر فضلت روني تهز 

ي وأحكي ستنى وليد ملا يجاه و آقول أ)تهدي نفسها وقالت لت و احو ... لواحدها كل الوقت ده

واقف في أخر الصالة عند  وليد هاملحت بطرف عينفجأة و (... هو اللي يقدر يحميني منه... هل

 ....باب البسين
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بس ... باب الشاليه وملا سمع الجرس خرج عشان يفتح.... في البسين يرون ما وليد كان مستنيأ

سها أبتهز بر وهي  تكلميبصدمه رد فعلها ملا كان و ... بالكابتن محمود وقربه منها وكالمه أتفاجئ

 ... وبيتفقوا علي خيانتهم ليه...ةباملوافق

عنه في ضهره بسكينة هي اللي تط... أن بعد كل الحب اللي حبه لسنين لروني... ومكنش مصدق

 ... أكتر حد بيكرهه

 

 ...وليد: وليد صرخت باسمه روني ت ملحوأول ما 

وملا شاف الغضب اللي علي .... رجع لورا وبعد عن روني وشافه فعليه  ي فبص محمود علو 

 ....مالمح وليد فتح الباب وخرج جري 

 ...وتطلب حمايته ...حصللي حكيله التو ... هفي تختبئعشان وروني جريت علي حضن وليد 

 

 هاوبعده قلم وفضل يضرب ...بالقلم هات أنه ضربأاتفاجوأول ما وصلت لوليد وقبل ما تلمسه 

بفزع وهي بترجع لورا عشان  وصرخت... ها وهي مش فاهمة ايه اللي حصلشتميصرخ فيها ويو 

بدل ما وهو ليه بيضربها  ..تبعد عنه وهو كل ما تبعد يقرب أكتر وكانت مصدومة من رد فعله

 ..يه؟بتضربني ل :ايه وبيعمل ايه وقالت  بيقول يحميها من صاحبه بعد ما شاف كان 

تطعنيني في ضهري بعد كل  ...يتستغفلين ...؟....يا تضحكى عليا أنتي :فشدها من شعرها وقال 

 وبراءتكأمتي؟ أتعلمتي الخيانة أمتي؟ وأنا الغبي اللي صدقت طيبتك لحقتى تحبيه ... ده؟

 يتارى عندأ.... تتحول لبشر ة ممكنكنت فاكر أنى عايش مع مالك وأن املاليك... وتمثيلك؟

 يقول سيبها دأو ... وصابر علي عذابي منك يكنت حارم نفس و ..... يا...... بتلعب بيا يا ةناشيط

 ...أتاريني أنا الللي مش فاهم... حاجة ةومش فاهم ةطيب

 

دا بنات أشكال والوان حاولت : حوالين نفسه وقال  ووقف ضربه فيها وضحك بهستيريا ودار 

وأنتي بهبلك ده تعرفي تضحكي عليا بالفيلم العربي بتاعك ده ... تلف عليا وتوقعني فيها وكشفتها

 ...وتطلعيني غبي وتخدعيني

وبص حواليه وشافها بتحاول تقفل باب لاوضة وكانت دموعها مغرقة وشها وكفها علي بقها 

 ... ترعش وهي بتقفل بيه الباب وعنيها كلها فزعوكفها التاني بي
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طها في الحيطة ومسكها من شعرها وفضل يخب ...فزق الباب قبل ما تلحق تقفله ورجع يضربها

وأنا عبيط : ئ يمر من جنبه وهو بيلف بيها في لاوضة وبيصرخ ويقول وفي الدوالب وكل ش 

وكل .... ةال مش عايز  همة وتقوليوأنتي عاملة غلبانة ومش فا علمكأقول تعالى ومصدقك وب

 ...عشانه يبتمنعين ليلة أخترع مبرر ليكي عشان أصبر نفس ي عليكي وما أزعلكيش  وأنتي أتاريكي

هتتحملي بعاده عنك؟ جاية معايا ليه ملا عايزة أطلقك؟ ... ؟معايا ي مال وافقتى ليه تسافر أ

متى أ عرفتيه ..............ها يااه؟ ال بتفكري تنصبي عليا وتهربي معو  ي؟فلوس  ةعايز  ؟عشان إيه

عينك وال  يللدرجادى مش مال ...؟وكمان جايباه هنا... ؟.....ي يا متأولحق جه  ...وصلنا؟أننا 

 ...؟للدرجادى بتستهزئى بيا.. ي؟فارق معاك

 

وروني حست الدنيا بتلف بيها من الضرب والخبط في الحيطة والدوالب وكل مكان هو بيخبطها 

: فبدأ وليد في ضربها برجليه وكمل وقال ... يلف بيها في لارض ووقعت  علي لارضفيه وهو ب

بنفسه وأنتي زي  خدك ويوديكى كل مكانأأنه ي ةلدرج يخايف عليك يقول ليه باباكأوأنا 

 نيخاف لتفضحيه وأنا املغفل دبس... ةتاريه خايف منك ومن عمايلك السودأ... الشحطة كده؟

أنا و ... وما صدق قلت أخدك قال تغوري من وشه... صبرش أعملهولكحتي فرح ما ... يفيك

واحد زي ما قال  تاريكم كلكم صنفأ... ةافتكرت أن ربنا كرمنى بواحده محترمالغبي اللي 

 ....يا عشيقك

 

تبكي من الخوف والرعب منه ومن لالم وتكرر نفس كلماتها وهو فضل وليد يصرخ ويضربها و 

صدقني ... وهللا ما عملت حاجة :لاوضة ورجع يضربها تاني وتقول وتوسلها من وقت ما دخل 

 ....ضرب مش قادرة أتحمل وهللا ما عملت حاجة كفاية.... عرف أنه هناأ شما كنت

 

ويرمي كل حاجة موجودة في  يضربها ويشتمهافضل  ومسه جنون  ةرادإلا وهو كان مسلوب 

اللي بنطلونه  شافحتى ملا ... يده تطولهإ ازات وكراس ي ولاباجورات وكل ش ئاملكان عليها من ف

 ...ضربها بيهرجع يو منه جرى عليه وسحب الحزام بعد ما غير هدومه   علقته روني علي شماعه

 

 بأيدهادماغها و  ي وشهاخبحاولت تو زحفت لغاية ملا وصلت للحيطة وهو بيضربها بالحزام وهيا 

كانت بتصرخ وتبكي بحرقة و ... بس الضرب كان مؤلم ومقدرتش تثبت علي الوضع ده كتير
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ورعب وبتحاول تحرك إيديها في الهوا عشان تبعد الضرب عنها وهي بتخبي دراعها التاني من 

وهللا ما ... حرام عليك وهللا ما عملت حاجة كفايةقوله وت... لالم املبرح اللي فيه بعد ما أتكسر

 ...كنت بضحك عليه عشان يمش ي وهللا... أتفقت معاه

 

 ......يا.... ي وشايفكم بعنيا يانابود كمأنا سامع...... ماتحلفيش يا  : لاقبها أكتر و ضر وهو 

وتقلت ومقدرتش ترفعها تخبي وشها من ضرب  ..خدرتتأ يها التانيةومن الضرب حست أن ايد

ونزل دراعها للرض زي دراعها التاني اللي كان بيئلمها بشدة ومش  بيها ةمبقتش حاسو ... الحزام

بقا كله جروح وفي جروح من تكرار غير جسمها  ...ترفعهم من تكرار الخبط فيهم والضربقادرة 

... أكتر في كل ثانية بتعدي ووشها حست بيه وهو بيورم  ...الضرب عليها أتفتحت وبدأت تنزف

ونامت بكل جسمها علي لارض بعد ما فقدت القدرة علي الجلوس ...والدم بقي طعمه في ريقها

فهمست بصوت ... خالص تفارقهابتتسحب منها وكأنها هروحها ضربها وحست أن وهو مازال بي

 ...موتخالص ب يا وليد كفاية :مبحوح وهي مرمية علي لارض 

 

 ...نكاما تجبيش سيرتى على لس ...ياخرس  : صرخ بجنون وهو 

نين ثالصغيرة بعد ما ورموا عنيها لا وهي بتبصله من فتحت عينهامل ليها أخر أكروني فقالت 

 ...؟انت عليكمعقول ه روني حبيبتك: من الضرب 

ووقع هو كمان علي ... ووقع الحزام منه أيده وارتعشت... وليد واتهز قلبه مع كالمها أيد فاهتزت

  ...ركبه ونزلت دموعه

 ...يأنتي دمرتين: بحرقة راجل حب بجد في يوم من لايام واتخان من أكتر إنسانة حبته قال و 

تمنيتك ... تمنيت الاقي فيكي حنان أمي... فكرت أني لقيت حب عمري  ...رتينيكس... يخدعتين

ملكة  حبيتك بكل ذرة في روحي وكياني وعاهدت نفس ي تكوني.... تكوني عيلتي اللي اتحرمت منها

 ...بس بغبائك ضيعتي كل حاجة... وأنتي معايا

 

 ...ة رونيل الوحيد في حياالراج هأن وليد الزم يعرف أنمحمود  فتكر ملا قالسكت وليد واو 

بدأت تدخل في غيبوبة وأخر وهيا كانت  ...وكمان في النادي ملا وعده أنهبنفسه هيرميها ليه

حاجة شافتها ملا وليد رجعتله نظرة الكره والغضب من جديد وقرب منها وبدأ يقطع باقي 
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أنتي مكانك في  ...يأنتي ما تستهليش الهدوم د : شعلة الجنون بدأت ترجع ليه وصرخو هدومها 

 ... وهو مش هياخدك إال من الزبالة... ةالزبال

 ...ة زيهتثبتله أنك رخيص ةبعت معاكى رسالالزم أ أرميكبس قبل ما 

 ...يناملين تهتبقي وأنك ليه وليا ويا عالم  ...هوأنك مش ليه لوحد

 

 ...واغتصبها

 

هي حاولت ترفع أطراف ... افتهاشحاجة وكانت دي أخر  عليها يغمأوهو بيقطع هدومها  روني

وأخر ... يديها عشان تبعد عنه وتحمي نفسها بس الظلمة كانت أسرع منها وخطفتها جواهاا

  ...حاجة حستها كان نبض جديد أتولد مرعوب جواها ملا بدأ يقطع هدومها

دة إال انه ما منعش من وال ... بالرغم من كل نبضات الخوف اللي حستها من ضربه وهستيريته

نبض ساعد أنه يرحمها من .... بخوف جديد طعمه مختلف... حساس مختلفبا... جديدنبض 

 كإنسانةكانت لوحدها كافية أنها تبقى وصم في روحها وتقتلها ... وحادثة جديدة... ألم جديد

 ... وماداقتش غير الحنان في يوم من لايام ..عاشت علي الفطرة

وتفقد ... ا ساعدها تفقد وعيها بشكل نهائي وتاملكن كان نبض خوفها الجديد كان رحيم بيها مل

 ...بعد ما قال كدهمن وليد وما حستش بالحصل ... أحساسها في كارثتها الجديدة

 

الصدمة و يبعد عنها  بدأ ... وليد أنتهي من رسالته اللي كان مصر يبعتها معاها ملحمود بس ملا

زى  روني كانت لسه عذراء اكتشف أنه نأل ... كانت أقوي من كل توقعاتهالجديدة بالنسبة ليه 

... بيعملهلي من الفجأة زى ما يكون حد اداله قلم على وشه فوقه وقتها حس .... تزوجها ما

 ...انيةصدمته الثوكان مش مصدق 

 

خلي وبدأ عقله يشتغل ويت... وبدأ يغمض عنيه ويفتحها وهو مش مستوعب اللي شايفه قدامه

 ظلمها وكل اللي عمله ده .... نين في لحظةعن جنونه اللي دمرهم هما لاث
ً
يعني ممكن يكون فعال

وهو سامعهم بودنه وشايفهم بعنيه وهي كانت  إزايطيب ... مش أكتر من تسرع في الحكم عليها

افتكر و ... وكشريط سينمائي بدأ عقله يسترجع لاحداث.... بتهز دماغها وموافقة علي كل كالمه

 ... لكابتن محمود هناأن ا شأنها ما تعرفب حلفانها
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وكمان ... حتي مبلغهاش غير بزيارتهم ألهلها وفجأة أفتكر أن هو كان عامل الرحلة ليها مفاجاة

ي مفيش أي ذرة شك تكون سمعت يعن... ليه مش هو كمانالشاليه خالد هو اللي حجز 

... د هناوا للبلوصلا وهيا ما تعرفش هيروحوا فين إال بعد م... املكان وبلغت محمود وعرفت

 ...لحقت تحكيله وهو يجي من القاهرة لغاية الغردقة في الوقت القياس ي ده إزاييبقي 

 

معنى الزواج من مرات  ةملعرف انهيارهاافتكر و ... بدأت املواقف تتشكل في خياله ويسترجعهاو 

 ...وبدون موافقتها طيب هتعمل إيه لو عرفت باللي عمله فيها دلوقت بمنتهي الوحشية... خالد

ومش مصدق أنه عمل فيها ... ماكن الضرب عليهاأعلى الجروح في جسمها و كمان يبص أ وبد 

وكمان دي مش ... نعنده القدرة أنه يعمل كده في أي إنسا إزايوأتصدم من نفسه و ... كل ده

... وعقله كان فين وهو بيضربها لغاية ملا وصلت للوضع ده.... دي أغلي حد في حياته... ي حدا

يبص للحزام يرجع و  ...ويبصلهاوالدم اللي عليها  أليديهبس يبص  ...هول ذمعد جنبها قاوبقى 

لالم اللي أتحملته من  إزايكان بيضربها بيها و  إزايوالحجات اللي متكسرة حواليهم ويفتكر 

 ...ضرب وصوتها وهي بتبكي وتترجاه يوقف.. .ضرب كل الحجات دي فيها

زحف و .... ان بيضربها أكتر وهو فاكر أنها بتكدب عليهك إزايوكل مرة حلفت أنها مظلومة  

 إزايوبقي بيبص لوشها الهادئ الناعم اللي كان دايًما بيضحك ويبتسم جنبها  لغاية ملا وصل

أتشوه باأللوان لاخضر ولازرق ولاحمر وورم واتجرح أكتر من جرح وخطوط الدم اللي سايلة 

 ...يعرفوش وبقي بمالمح حد تاني ما منه علي الجنبين

وابتدئ يحرك صوابعه عشان يلمس وشها زي ما كان بيصحيها كل يوم بس ملقيش جزء  

فبلع ريقه وبدأت دموعه تنزل وبدأ يهمس باسمها ... سليم فيه ينفع يلمسه من غير ما يؤملها

عشان تصحي بصوت أعلي شويت فبدأ ينادي عليها ... بس هي مردتش عليه... ويحاول يكلمها

 ...ة أو تعبانة من عمايله فيها فمغمضة عنيهانايم ألنه كان فاكر أنها ...وتكلمه

مش عارف عملت كده  أنا... أنا... يسامحينروني  ...سفأأنا  ...روني.. روني  :بعذاب وقال 

ملا فكرتك  ييا مالك اتصدمت... خنتيني معاه وافتكرت أنك ...يعمتن يعليك يغيرت ...إزاي

 ...كل ده يبتخدعين

 

أنا ... قومي وعاقبيني بأي طريقة بس ما تسكتيش... ما تسكتيش يكلمين يرجوكأ.. .يحبيبت روني

ن اوعارف أنى غلط... وده حقك... يمش عايزه تكلمينكمان مخصماني و و  ...ةنعارف أنك زعال 
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روني أنا عارف أنك ... إزاي قولك إيه أو اعتذرأمش عارف ... روني ...كمان وبعترف بكده ي قو 

: وبكي وليد زي الطفل الصغير وقال ... هتسامحيني يا روني... يصح يا حبيبت.. .تسمحيوها ةطيب

روني  ...وتخاصميني عجبك بس ما تسكتيش كدهأي حاجة ت اعملى فيأ... .ناروني وهللا أنا غلط

... أنا مليش غيرك... عارفة أني مش بتحمل سكاتك وخصامك أنتي... عشان خاطري ردي عليا

طيب قومى عشان تاخدى  ...يني براحتك بس ما تسكتيش كده باهلل عليكيطيب عاقب روني

 ...حقك عليا يا حبيبتى سامحينى ...من كل حته يأنتي بتنزف... شور 

 

هساعدك بالراحة  ؟ساعدك يا عمرى أتحبى  :وقرب منها أكتر وهمس قريب من وشها بحنان 

 ...مش هوجعك تاني خالص صدقيني

 

 طيب مش : م بوجع وقال بمشاغبة متصنعة وملا لقاها مش بترد ابتس

أنتي عارفة ما هصدق وهقول ده ... ي؟نى ابص عليكاإيه عايز ... ؟منى وأنتي كده قدامى ةمكسوف

زي ما بتعملي وإنتي  اضربينيقومى طيب ... وتتحرجي مني يدكبإ خبي وشكمش هتطيب ... حقي

 ...مكسوفة مني

 

قام و  ...بتتألم بشدة عشان كده مش قادرة ترد عليهقال في نفسه أكيد  ...وملا مالقاش في رد

 ... بالراحة عشان ما يوجعهاش مفرش السرير وغطاها شد

غطيتك عشان  اهه... شايفة: وحنان  بهمس وقالوقعد جنبها ومسح علي شعرها بهدوء شديد 

هدوم  عشان تلبس ى عشان خاطري حاولي تقومي بس... وما بصدق دبلا ما تقوليش أنى قليل 

أنتي معاكي ... وشها وحش علينا... خالص بقيت مش بحبها... وأنا هرمي الهدوم دي... ير دىغ

وهللا مش قادر أشوفك .. روني عشان خاطري قومي بقي... حشةهدوم العرايس دي و ... حق

 ...فتتوجعي وتزعلي مني مش عايز املسكو ... مبهدلة كده

 

مشاغب وحنان  وهمس لروني بتحذير الخط وليدففتح ... كان خالد صاحبهليد و فون و يورن تل

دي أخر فرصة عشان ... ينيصالحعشان نمثل عليكي وتيجى  لخالد هتردى عليا وال اقول : 

 ...قبل ما أعرفه تصالحيني من نفسك

 ...ايوه يا خالد: قال و ... غمض عنيه بوجع ونزلت منه دمعة يائسة وملا ماردتش
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 بس ...و كنت غلست عليك في شهر العسل املتاخر دهمعلش ل ...وليد باشا: بمرح فقال خالد 

 ؟بطمن عليكم وصلتوا وال لسه

صالحنا  بقا تعالى ...يتكلمن ةومش راضي ...يناروني مخصم ...خالد:  بضياع وليد وقال فرد

 ...نىات

 ...أحكيلي بالتفصيل ...عملت إيه زعلها يا كبير ؟أنتوا لحقتوا ...؟إيه ده :فضحك خالد وقال 

كنت في البسين وسمعت  ...مش عارف:  في كل مكان ةيه وعنيه زايغاوليد وهو كان زى التفقال 

كالم ... كالم وبيكلمهاي واقف مع رون ي لقيت محمود علو و ... شوف مينأفطلعت  ...الجرس

  ...ايوة فهمت غلط... هي... هي... غلط فهمت شكلي... مش عارف

 

: انكماشها علي نفسها قدام محمود علوي وكمل وهو بيشاور علي روني وافتكر وليد شكلها و 

بتتفق معاه عليا افتكرت أنها بغبائي بس أنا  ةكانت خايفهي ... ايوه يا خالد فهمت غلط

حسيت أنها طعنتني في ... مش عارف إيه اللي حصلي.... ما حستش بنفس ي يا خالد... وبتخوني

بعد كل الحب ده هي ... نة تكون منهاما أتحملتش أن الطع... وأتجننت ملا شفتهم سوا... قلبي

رض لا على  ةلقيتها نايموملا فوقت ... بعمله فيهالي ما حسيتش بنفس ى وبال... اللي تخوني

 ...في دمها ةناوغرق

 

وقرب وليد من روني وحاول يهزها وهو بيكمل كالمه ومش شايف مالمح روني من الدموع اللي 

 ...ترد عليا ةراضيبس مش ... علي لارضالسرير مش  تنام على يحت ايزها تقومعأنا : في عنيه 

 و فصرخ خالد و 
ً
وعي تكون قتلتها؟ أ ...يا مجنون  : قالهو بيغير هدومه ومقرر يسافر لوليد حاال

 عملت فيها إيه؟أحكيلي 

 ...ي يا خالدضربتها كتير قو  ...ضربتها:  بيبكي بحرقةفقال وليد وهو 

مش عارف هتعمل  يا خالد لو عرفت ....وعملت... وعملت حاجة ...ما رحمتهاش ومصدقتهاش

ترد راضية مش  وهللا خالص أتاكدت وعايز أصالحها بس هي ...ناتاكدت أنى غلطأنا أ... إيه

 ...عليا
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.... ليدو : هو بيحاول يتمالك أعصابه قدام الكارثة اللي حلت علي صديق عمره فقال خالد و 

يلك على أول اوج... هبعتهولك... عندك بيصيف  دكتور  معرفةأنا ليا واحد  ...وليد أسمعني

 ح ةطيار 
ً
 ...اال

صحى وفوق أ... مراتك هتضيع منك ...وليد فوق هللا يخليك:  برجاء صارخ وكمل كالمه وقال

 ...جيلكألغاية ملا 

 ...ال مش هتضيع منى: وقال ... املذنبهو فون يبيصرخ فيه وكان التل وهو  وليد التليفون فرمي 

 ...قدرشأما  ...عيش من غيرهاأمقدرش  ...بقت معاياأنا ما صدقت 

 

... نوم كفايةأصحي بقي و  ...يصحأروني  ...روني :ل قاو بقوة يهزها فضل و  ...روني وجرى علي

 ةلفرحأنتي ا... يأنتي بقيتى كل حياتى ودنيت.. .ضيع من غيركأروني أنا ... يروني أوعى تسيبين

هلى بعد ما كنت يتيم ووحيد أكل  أنتي... أحس أن ليا ناس عملتي ليا عيلة وخلتينيأنتي ...يلقلب

 ...ي روني عشان خاطر ... ي بقاصحأهللا يخليكى ... وماليش حد
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 الحلقة الحادية عشر

 

أنه هيحتاج  ...حكاه خالد ليهلي ألنه زى ما توقع من خالل ال ...إلاسعافمعاه و ووصل الدكتور 

 ...للمستشفي روني نقل

ي وهياج بعد ما حقنوه بمهدي عشان يقدروا عصب انهيار  ةكان في حاللي ال كمان وليد وأخذوا

 ... أيديهيخلصوا روني من بين 

وضحت أنه فيه تهشم في عظم اليد اليمنى و  لاشعةالعمليات بعد ما عملوا  ةأوض ت رونيدخل

... أخر ضلع وشرخ في ...ي وكسر ضلع من القفص الصدر  ...وفيه شرخ في الرجل اليمنى

وعملوا  ...ضوا الدم الناقص بسبب النزيف من مختلف أنحاء جسمها بدم من املستشفيعو و 

 ةياونقلوها للعن ...ة في أنحاء الجسموعملوا بعض الغرز لجروح متعدد... وقف لنزيف الرحم

 ...ةاملركز 

 

كل ما ألنه  ومنوم مهدآتدوه وأ... تحت املالحظة بسبب الصدمة والانهيارخد يومين أووليد 

أبتدأ يتمالك وبعد ما ... ينات نومويبقى زى املجنون فيدوه م... سم رونيبايصرخ  ق يفضلفو ي

 ... ةاملركز  ةياالعن ةخده خالد عشان يشوفها من ورا الزجاج في أوضأعصابه أ

وتاني يوم ... وأنهار من جديد ملا شافها ورجعوه لغرفته من تاني بعد ما حقنوه بمهدأ من جديد

 ... يطمنوا عليها من ورا الزجاج أخده خالد وراحوا

 

حبها لي ال ةالوحيد إلانسانةيعمل كده في املسالم خالد مش مصدق أن وليد الهادئ ل ده و ك

وحتي من غير ما ... ةواحد ةكلمحتي وال من غير ما يكلمها ... فيهشافها  يوممن أول  يحب جنون

تحس هي بواحد بيحبها بالشكل ده  ومن غير ما... يكون متأكد هل قلبها خالي وال مشغول بغيره

 ...من لاساس

 ةأن الغير و .... كان مصدوم أن قصة الحب الكبيرة ممكن يحصل ليها زلزال يدمرها بالشكل دهو 

التسرع  أنو ... ة تجاه الناس اللي بنحبهمعصاب والوحشيلا من فقد  يد ةممكن توصل للدرج

في  ناعلي واهوني لي الناس علي قلبنا ممكنأغو ... ائنا ممكن يدمرهم ويدمرنافي الحكم علي أحب

 ...لحظة يأس
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بعد ما بس خالد قعد معاه .... وكان وليد هيسلم نفسهروني  ةاملستشفي عملت بالغ عن حالو 

يا : وقال ينقذ صاحبه من السجن وضياع مستقبله  إزايفاتت في التفكير لي قض ي لايام ال

أنت شايف حالتها صعبة ... ؟ا ويعالجهاأنت لو سلمت نفسك مين هياخد باله منهوليد 

دا غير الحالة النفسية اللي .... لقدامشهور  الصحية محتاجة عالج هيستمر حالتها و .... ؟إزاي

 ....لسه محدش عارف مدي تأثرها باملوضوع هيوصل فين

 ا لغاية ما تخفمن حيث أنهم يهتموا بيها صحيً  ةوتكون مناسب ةنفسي ةتتنقل ملصح ةومحتاج

بعاد أومش عارفين .. .ر فترة طويلةممكن تستم ةكيد هيعملها عقده نفسيأا ألن الحصل يً ونفس

 ...؟املوضوع إيه

الطويل  هيقدروا يستمروا في دفع مصاريف عالجها مادًيا ما أعتقدشهلها مهما كان معاهم وأ

اللي  وغير كده وبغض النظر في أنك السبب في... ده بنفس الشكل اللي تقدر أنت توفره ليها

أنت كمان يا وليد مش هتعرف تعيش من غيرها لو  ...جرالها وبغض النظر عن أنها مسؤلة منك

 ..أهلها أخدوها منك

 وقت قربأسافر للعقد في ... دلوقتالوحيد الحل : فبصله وليد بحزن وحيرة فكمل خالد بثقة 

كمل عالجها ت منها ....ةنفسي ةعالجها في أحسن مصح... اكمعوخدها  ...حتي قبل ميعاده

في كل لاحوال ... ة يبقي قدامك وقت وفرصة تعتذر منها وتحاول ترجعها ليك من تانيوفرص

 وأنا حاسس أنها... وحبيتها كل الحب ده أنت مش هتقدر تبعد عنها بعد ما لقيتها في حياتك

 ...تعلقت بيكأكمان 

نى اأنك تكمل ت اهيسمحو  وال  ...عملته في بنتهملي هلها مش هيسبوك لو عرفوا الخد بالك أو 

 ...لو شافوها بالحالة البشعة اللي هيا فيها دلوقت معاها

 

متكفل بكل مصاريف عالجها وبرضوا و  ...يا خالد غيرهاحد أنا ما يهمنيش : بوجع وليد  ردف

ي املهم تسامحن... حتي لو كان بدخولي السجن ى طريقه تختارهاأمستعد تاخد حقها منى ب

 ...وترجعلي

ومش  تحبس وهيا محتاجه عالجسلم نفسك وتطيب هو هينفعها بإيه أنك ت : الدخ فقال

انت محتاج تداوي قلبها ... هينفعها بإيه سجنك وهي مقتولة في مشاعرها بايديك... القياه

أنت ... ومشاعرها من اللي عملته فيها زي جسمها بالضبط وه مش هيتم وأنت خارج الصورة

بس أنا واثق أن اللي حصل ال يمكن يعدي علي ... ه مصدوممش حاسس باللي جواها ألنك لس
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خدها داويها وأصبر ... فكر كويس يا وليد سجنك دلوقت مش حل... واحدة رقيقة زيها بسهولة

تفترقوا عن تبس وأنتوا سوا من غير ما  ..عليها وخليها تأخد حقها منك براحتها وبطريقتها

 ....اوده مش هيتم إال لو سافرتوا وفوًر ... بعض

... وأستحالة أهلها لو وصلوا للمستشفي وشافوها عمرهم ما هيسمحولك تقرب منها من تاني

ولسه محدش يعرف ... فكر بسرعة يا وليد وأمسك في أخر فرصة ممكن تجمعكوا سوا من تاني

لكن لو حد ادخل بينكم هتضيع انت وهتضيع منك فرصة عمرك ... حاجة عن املوضوع

 ...معاها

 

مشهور  وأن لكل... عمل كدهجاني اللي د أنهم يقول أنه كان في البسين ومشفش الواقنعه خال

... وبعالقاته وعالقات خالد ظبطوا لاوراق ونتايج املستشفي... معيناعداء وهو مش هيتهم حد 

 ... قبل ما يتفتح ةالقضي فل ملفتقوأ

 

 ...مجهول  والفاعل

،،،،،،،،،،،،، 

 

 ةفي نفس املدينمراسلة املستشفي في مصر ملصحة نفسية  ما تمبعد وليد وأخد روني سافر 

 ...نفع يزورها على طول ويتابع حالتهاكون قريب منها ويعشان ي... وليد هيلعب فيهالي ال

 

عرفهم أن روني أتعرضت لحادثة قبل ما هل روني و خالد أل بعد سفر وليد مباشرة سافر و 

بنفسه بس كان مستعجل  يبلغهم عايز  ليد كانأن و  وعرفهم... ينتشر الخبر ويعرفوا من الجرايد

خالد قدر يمنع وصول الخبر للصحافة  ألنو ... عشان حالة رونى وبعته بداله عشان يطمنهم

برضوا  وأهلهابس لاكيد أن الخبر ممكن الصحافة تشم خبر في أي وقت ... لغاية ما سافر وليد

 ...الزم يعرفوا

خدها عشان أ وليد وحكالهم أن... لوليد ش مشاكلاملوضوع عشان ما يعملو ليهم فحب يوضح  

 تهجموا عليأناس  نالبسيبس وهو في  ...العقدقبل سفرية  زي ما هما عارفينيتفسحوا يومين 

 ...هما ضربوها ومش عارفين مينروني كانت لوحدها و و  الشالية
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 لعمل كدهتحقيق مش هيالقوا اى اثر لال ةعادإوطلبوا  ةفتحوا القضيشكوا و وحتى لو اهلها 

 ...في صالح وليد حالًياوهما ظبطوا كل لاوراق وكلها 

 ...ول لا أن وليد مش هيسيبها إال ملا ترجع زى  وطمنهم ... يدعولها مومش قدامهم غير أنه

 ةقنعه أنه ملوش لزمأهيسافرلهم بس خالد والدها وكان ... نهارت عيلتها وكانوا مش مصدقينوا

الصدمة من ت ومنومات عشان حالتها و آها بتاخد مهدألنصحة ة في املألن ممنوع عنها الزيار 

... علي لاقل وده قدامه شهر واكتر  ...عشان الجروحوعشان ما تتحركش من مكانها  ...الحادثة

 ...هيرجع زى ما سافر ومش هيشوفها حتى وحتي لو سافر 

د وبعد مرور عدة أيام شاكك في كالم خال والدهاا لوا عليها ودايًم أهلها يوميا يتصلوا يسأكان و 

اكر وخليك دايًما ف... ة روح منك هللناملا منتك على بنتى وأنت ضيعت أ:  لوليدوالد روني  قال

 ...خده مهما طال الزمنأن اللي بينا بقي تار والزم أ

،،،،،،،، 

 اتهبتاعويرجع على املستشفي ... أو املباراة وكل يوم يروح وليد الصبح التدريب ...ياملا ومرت 

 يروح يقف على باببإال أنه كان كل يوم ... زياراتهابالرغم من أنه ممنوع من  ...ل عليهاأيس

فيه حتى لو  أنى موجود في مكان هي كفاية ويقول ... وكأنه بيحرسها من أي معتدي  أوضتها

اوكان ... بيا ةمش حاس
ً
وكتير سمع أسمه وهي ... بيسمع صريخها لغاية ملا يدوها املهدأ احيان

 ...فتنزل دموع الندم والقهر من نفسه علي اللي عمله فيها... تنده عليه بين لحظات إنهيارهاب

بعد ما قطفها وكسرها  إزايودايًما يسأل نفسه يا تري وردته الناعمة البريئة هتكمل حياتها 

و كل ذنبها أنها حبته ووثقت فيه وه... حياتها ببقايا إنسانة إزايهتكمل ... ودهسها بكل قوته

 ...دمرها بكل قوة في لحظة غضب

 

وكانت روني بدأت تستعيد حالتها الجسدية لكن بشكل غير ... على الحال ده شهرين واواستمر 

... عند الضرورة ا يخففوا املنوم ويكتفوا باملهدى واملسكنؤ بدث الثال ومع بداية الشهر ... كامل

ي ملا الم القفص الصدر  وبعض دراعهاماعدا ولاصابات من جسمها اغلب الجروح  ملتو 

 ...بتتحرك

 

ا مل توصلت ليه لي رونياعتقادها الملا الدكتور النفس ي بتاعها بلغه ... كانت املفاجأة لوليدو 

ضربها مش لي ال بأن... تسترد وعيها وتفكر بهدوء فى اللي جرالهابدأت حالتها تستقر بعض الش ئ و 
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ماسك عشان تفتكر أن وليد هو اللي عمل  في حد شبهه هو اللي ضربها أو حد البس وأن ...وليد

 ...فيها كده

خاص دخل الدكتورالنفس ى القبله بس ... أنه يشوفهاو  ة لوليدبالزيار  ايسمحو  ةأول مر  ةوالنهارد

 قربو  ...بيها واللي كانت أصوله عربية عشان يشوف حالتها النهاردة هتقبل دخول وليد وال أل

 ...ي؟نو يك يا ر أز  :وقال  جنب السرير وقعد عليه يكرس 

مش بحب حد يقول أنا قلت لحضرتك قبل كده  لو سمحتبس ... ةكويس :روني بهدوء  فقالت

 ...روني غيره

الدكتور بأهتمام والكالم بيتجه للناحية اللي عايز يتأكد منها قبل ما يبدأ خطة العالج  فقال

 بتحبيها منه؟ده الي هو مين  : الجديدة

من وقت ما بدأت تهدأ  قلبها ةا حضناها ناحيدايًم لي ال ةخدامل مسكتو روني بخجل فابتسمت 

 ...وليد :بحب  وقالت... وبصت على قلبهامن نوبات أنهيارها 

 ...ة وكأنها بتخبي وليد عن الدكتور باملخد يناوخبت قلبها ت

 ودايما حضناها كده؟ يخدها معاكأدايما و  ...ي؟د ةطيب مش هتسيبى املخد :فقال الدكتور 

صحابه الوحشين أجوايا عشان لي حب وليد ال ةأنا مخبي:بحده بضيق وقالت وني ر فبصتله 

 ...فكده مش هيشفوه... بعد عنهأ يعايزين

ولو جه حد يقرب ليكى أو للحب ده دافعى  ةطيب شيلى املخد:  الدكتور كمحاولة جديدة فقال

 ...وعن حبك عن نفسك

... ثبتلهم أنى دلوقت ليهأو  ...ع عنهدافوهللا أولت اح: فبصتله بحزن وبصت لالرض وقالت 

 ...وضربنى ...واحد شبه وليد خالص جه بس.... ومش هيفرقونا

 عنيها ملتا والدموع مهوكملت كال ... اوهنا حضنت نفسها قوى باديه

قلت ال وليد ... بس ملا فكرت كويس ...كنت فاكراه وليد ...ي ضربنى كتير قو  :بخوف وقالت 

هو وعدني ومش ... أه... يعمره ما هيزعلنى والهيعمل حاجة تضايقن وهو وعدنى ...بيحبنى قوى 

... أنا متأكدة هو مش ممكن أهون عليه... هيوجعنى كده؟ إزاييبقى ... ممكن يخلف وعده

...  فيضربني وأكرههحد شبهه  اعرفت أنهم ممكن يكونوا بعتو عشان كده ف... أصله بيحبني

 ...ةاريه باملخددأخبي حبه جوه قلبى و قررت أفعشان كده 

 

 بتحبى وليد قد إيه ؟: فبصلها الدكتور وقال 
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... كتر من حياتى كلهاأ... يكتر من نفس أ :وقالت .... ةنياالت ةفابتسمت بخجل وبصت الناحي

 ...عمري ما حبيت حد قد ما حبيته

 أنا عارف أن قعدتى معاه حوالى شهر وكام يوم بعد : فقال الدكتور 

 ي؟د ةكل ده في املدبالشه قدرتى تحبي.. .الجواز

من أول ما كان في بيت بابا .. عيش معاهأأنا حبيته الحب ده من قبل ما  :فاتنهدت وقالت 

حسيت ... وأول مره مسك ايدى حسيت أنى حته منه... قرب منهأودخلت اتكلم معاه عشان 

بس ... ياملا توقع أنى احب في يوم من أما كنت  ي صالعمر أ ...عيش من غيرهأأنى مش هينفع 

 يوفضل يزيح ف... عليه من قلبه لقلبىا بيحكو  ليمجرد ما مسك ايدى حسيت أنه نقل حبه ال

أصل وليد لو تعرفه طيب ... خد مكانهم وبقا ساكن جوايا مش هماأاس الجوايا لغاية ملا نال

 ...ومش بيحب يزعلني أبًدا... وحنين عليا... قوي 

 

 ...يام كتيرأليها  ةمكسور  ييدأبس  : بحزن وقالتوالجبس يدها بصت أل و 

 ...ة بينامع بعض زى ما عملنا أول مر  يناتمن مش هيعرف يمسكها ونلعب كورة  يوليد ملا يج

 ...كام يوم وتخفمعلش : فقال الدكتور 

كان ... هناي وليد مش هنا مش بيج... حتى لو خفت :بحزن قالت رجعت بصت لبره و فبصتله و 

 ...ي هناكبيج

 هناك فين؟ :فسأل الدكتور 

عشان أعيش معاه ... هو قال أنه جاب الشقة الحلوة عشاني... هناك في بيته: فابتسمت روني 

مش قلتلك بيحبني ... اللي في الحواديت عشاني برضوا لاميراتوجاب أوضة شبه أوض .... فيها

باستناه بس هو كل يوم  ...هو مجاش ما جيت هنا وقتس من ب.... قوي ومش ممكن يزعلني

... خايفة يكون نسيني ويسيبني أضيع وأنا مش عارفة أروح فين لوحدي من غيره... ش بيجيم

أنا ... بس أكيد هيجي في يوم من لايام... صح؟ هو أكيد مش عارف مكاني... أكيد هو بيدور عليا

عايزة أقوله ... أنا عايزة أحكيله حجات كتير... وأنا كمان هستناه... عارفة هو بيحبني وهيجي

عشان كده مش همش ي من ... أنا أتوجعت قوي ملا بعدت عنك... عايزة أقوله خبيني... حشتنيو 

 ...هنا عشان مش عايزة أضيع منه أكتر من كده
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 من جواكي  أنتي... راندا :لها الدكتور أفس
ً
 تخافيلو شفتيه مش يعني وليد؟  يتشوف ةعايز فعال

 ..منه؟

وليد :  بحيرة وقالت خايفة وبدأ تنفسها يزيد هبعيون مشتتة وضروني لكل ركن في الا فبصت 

عمل أمن غير ما  يضربناللي جه و ... اللي يشبههالراجل الوحش  يضربني زي مش ه ...يبيحبن

 ...ي صله بيضرب قو أ ي خالصمش عايزاه يجال ... أكيد عايزاه يجي... ةحاج

 (بخوف وبدأت تتحرك لقدام وورا بخوفوحضنت نفسها  )

 

 ....الثانيمش  يبيحبنزي اللي كان ليد عايزه و  :وقالت 

ده معاد رجوع : ت قالابتسمت بحيرة حزينة و بصت للدكتور و رجعت وبصت للشباك لحظات و 

امش ي  ...ةرتاح وينام شويتغدا ويهو بيرجع دلوقت عشان ي.... لو كنا في مصر وليد من التدريب

 ...عشان هو نومه خفيف ةدوش ةعايز  ومش... بقي خالص

 وليد زى كل يوم عشان يرجع ياخدها في  ةها ونامت مستنيوغطت نفس

 ... حضنه

سمع  فعرف أنه ...ودموعه نازلة علي خدهشاف وليد واقف عند الباب و  ...وخرج الدكتور 

اللي  الهؤ سبكالمه  دأواستناه ملا هدى وب... كتبخده معاه املأفقفل الدكتور الباب و ... حوارهم

... أنا متأكد أن التقرير اللي جبته من مصر مفبرك ؟صح ...ضربتهالي أنت ال :صدم وليد 

وأن فيهم واحد شبهك أو ... والحادثة... ضربوها وأنتم ما تعرفهمشالناس ال ومفيش حدوته

 ...البس مسك وهكذا

مهما تطور  : وقال فابتسم الدكتور باستهزاء.. .يجاب ودموعه نزلت من جديدل اسه بأر وليد فهز 

وي عالي من الثقافة والحالة لاجتماعية بيفضل الجزء الهمجي جواه مش لانسان ووصل ملست

 ....طيب إيه رأيك لو قلنا.... بعيد عنه وال بيفارقه

فكمل الدكتور بتركيز وثقة وهو منتظر يشوف رد فعل ... فبصله وليد بقلق... وسكت الدكتور 

 ...بتهاأو نقدر نقول أنك أغتصبتها بعد ما ضر ... أن حصل أغتصاب: وليد 

وهيا ... ومحش ذكر موضوع لاغتصاب نهائي... عن حادثة ضربفأندهش وليد ألن التقرير كان 

غتصاب لغاية من لا والوقت من بعد  ...يعني ما تعرفش... عليها قبل ما يغتصبهاي غمأنفسها 

مت تكلحد أتكلم معاها وال هي ألم ما حستش بيه وال ألاف... ومنومكام يوم كان بيدوها مهدء 

 ...ف؟عر  إزايف... عنه
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 ...ماش ي صحكد أنه أتأو علي لاقل ما أنكرش  ة من وليدجابإما الدكتور ملا لقى مفيش أ

تحليل العمل  طلبو ... عراضلا  روني يظهر علي دأب تأكد من ظنونه من يومين ملا أنه ةوخاص

فشك أن ... نت مطابقةكافتقريبا  ة من تاريخ الحادثةوحسب املد ...حاملأنها  وتأكد... الازمة

وده خاله يتأكد أن الحمل حصل ... الحمل يفضل مستقر مكانه بعد كل الضرب العنيف ده

 ...بعد الضرب

 ...حامل راندا :بضيق فبصله الدكتور وقال 

 ؟روني حامل..  ؟حامل: بذهول وتهتهة وقال اللي سمعه  مصدق ومشفوقف وليد من مكانه 

 دلوقت ومدي تقبله للحمل  بيفكر فيهي لفبصله الدكتور وعايز يعرف ال

ومن السونار  ... وأتأكدنا هاليعلي بدأت تظهر عراض اللا في  تأحنا عملنا تحليل ملا شكي: وقال 

... نايمةده ألنها دايما  ناشول ما اكتشفلا في ... مدة الحمل تقريبا من نفس مدة الحادثةعرفنا 

وبالتحليل  ةعراض الجديدلا الحظنا هدأ بدأنا ناملنومات ونكتفي بامل خففن دينابس ملا ابت

 ...تاكدناأ

 لهأسبعدها و ... ة عشان يدي فرصة لوليد يتقبل الخبروسكت شوي

... بس للسف لخبط كل حساباتنا في العالج... كان ممكن أبلغ عنك بعد اللي وصلتله :وقال 

ة ألنها تقريبا هتعتمد في خطة عالجها الجديد... وحاليا أحنا محتاجينك في الفترة الجاية

دا لو حبيت تتخلص  ...وعلي فكرة ما ينفعش الجنين ينزل ألن خالص بقي فيه روح... عليك

 ...منه

 .. .ا دا ابنى أو بنتى مش ممكن ينزل ال طبعً ... ؟نزل ي: وقال  اتنفض وليدف

 ...نينيعنى مش غلط عليها أو على الج ...؟ممكن حالتها تتحمل الحمل ...يهيا رون بس... بس

ن إليها وللحمل  ةالجيد ةتحتاجها واملتابعلي ال ةيالو لقيت الرع: وقال  رتياحإفتنهد الدكتور ب

بما يتناسب مع ها بتاعةالعالج  ةهنغير خط أحنابس ... على خير ة ديشاء هللا هتعدى املرحل

ل يطول يعني هنعتمد علي العالج النفس ي أكتر من لادوية بسبب الحمل وده أحتما ...الحمل

مدة عالجها بس مفيش حل بديل عشان الجنين وبالتلي خطت العالج هيكون ليك دور كبير 

 ...فيها زي ما قلتلك
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وشوف حضرتك إيه املناسب واملفرض يبقى موجود  ...خدها البيتأأنا عايز طيب  :فقال وليد

... من البيتوتبقى حضرتك تشرفنا وتتابع معاها  ...ن شاء هللاإوأنا هوفرها  ةياوكل الرع

 ...يطول وهطمن عليها بنفس أهتبقى تحت عنيا فتره  وبكده

سواء لحالتها ... نهائي حاليا منك يضغط عصب أيبس هيا مش هتتحمل  :بحده فقال الدكتور 

 ...ةنياأو الجسم ةالنفسي

 ةغلطكان حصل ده لي يا دكتور ال: بندم رض وقال فبص وليد لل 

 فضل أن عليها وهاوأنا ندم... نت مترتبةوال كا كنتش اتوقع أنها تحصلما 

 ...حصل مش ممكن يتكرر لي أن الوعدك وأنا ب... كفر عنهاأ ي عمر  يباق

الزم وجود حد  ...عشان ظروف لعبتك بس أنت مش هتقدر تراقبها اليوم كله: فقال الدكتور 

 ...حتي في حالة وجودك ممكن يكون مساعد ليك لو أحتجت حاجة... فاهم الحالة معاك

وأنت في تعليمات الزم تفهما في ... غيابك ةمعاها في حال ةتفضل موجود ةفمكن نخلى ممرض

 ...التعامل معاها

 ...وبشكل دوري وأنا هاكون متابعها باستمرار 

الخطوة ول وبعدها هنقرر لا بس قبل كل ده أنت هتدخلها دلوقت وهنشوف رد فعلها 

 ...الجاية

 ...عايز أشاركها الفرحة دي... فها بموضوع الحملعر اللي أطيب عايز أنا  :فقال وليد

 ... شوفكفعلها ملا ت ةأوال شوف ردبس ... مفيش مشاكل: فقال الدكتور 

 ...ة وهدوء وراعي حالتها مش هتتحمل أبسط الصدماتوبعدها لو تقبلتك بلغها بس بالراح

 

ول اح.. .ضربهالي لا مش وليد ...بتحبهلي دلوقت وليد الت أن ...عمل حسابكأ: وأكمل بنصح 

وعلى  ...ء من الحصلاجز اتكر هتفبتحبه ألنها على فترات لي بينها وبين ال يد ةتقوى العالق

ووقتها مش هنعرف هتكون  ...كله وهتعرف أنه أنتتفتكر الحصل منك ممكن البعيد  ياملد

 ...رده فعلها إيه

 

صل ده ما يحصل عندها أنك تقوى عالقتك بيها عشان ملا يحدلوقت عمله تول احلي تبس ال

ودلوقت أحنا ... أحنا في غنا عنها ةنياأو تحأول تنتحر أو حاجات ت حاد أنهيار عصبى أو اكتئاب

 ...فخلى بالك من تصرفاتك معاها.. .عندنا امل كبير في عالقتك بيها وعالجها



 180 

 

ومسمعش أذن وخبط عليها  ...ألوضة روني وراح ...خرجشكر الدكتور و وليد و  وقفف

وبدأ يتأمل مالمحها اللي وحشته ودلوقت فقرب منها ... ةلقاها نايمبشويش دخل ف...خول بالد

بعدها مسح و .... ميل وباس دماغها من فوق حجابهاو ... بس حس قد إيه كان مشتاق ليها أكتر

بكل قوته من كان بيضربها  إزايهو بيفتكر ودموعه ملت عنيه و  ...علي دراعها اللي فيه الجبس

 بايدهاالضرب عن دراعها ده حاول تبعد بتكانت بتصرخ من لالم و وهيا ... وقتهاغضبه منها 

حظة نزل دراعها للا لغاية.. وتترجاه يوقف ضرب ...والحجات اللي كان بيحدفها عليهاالتانية 

... ملا الضرب بقى متاح عليه هو كمان علي لارض مع صوت صرخة عالية خرجت منهاالتاني 

وبقي  ...ويأمرها ما يسمعش صوتها ..كرهها أكتر وده خاله يضربها أكتر العاليةومع صرختها 

م صراخها يمكن يوقف تكتو  تعض علي شفايفها بسنانها بيضربها علي جسمها وهي بتحاول 

 ...كتير من لانات اللي كانت بتخرج منها غضب عنها بالرغم... ملا ما يسمعش تاوهاتها ضرب

وهي كانت وقعت علي لارض  ...تعب من مجهود الضرب وهو كمل ضرب علي جسمها لغاية ما

حتي الانين بقي بيقل تدريجًيا لغاية ملا ... ومستسلمة تماًما لضربه ومش بيصدر منها إال الانين

 ...دخلت في غيبوبةهمست بعتابها الرقيق زي قلبها وبعدها 

 

... للي عمله فيهاووقف ومسح دموع الندم علي ا... من فوق الجبس دراعها باسو وليد نزل و 

 ...يا حب عمري  سامحينى: بوجع همس رجع بيص ملالمحها الهادية و و 

 ... أيامهم سوا ول أمش ى اطراف صوابعه على خدها زى ملا كان بيصحيها في بدأ يو 

كتر من أوفتحتها وغمضتها  ..كانت مش مصدقه أنها شافتهابتسمت و عنيها و روني ففتحت 

 اخيًرا ة أنه ومش مصدق بايدها السليمة ت كفهومسك ةوهيا فرحان عدتوق... ةمر 
ً
قدامها فعال

 ؟أنت جيت ...وليد: وقالت 

 ...وأنا بستناكمن غير ما أحس نمت  ...شفت: بسعادة وبصت للسرير وقالت 

وهي بتدقق في  ورجعت تبصله برعب ...خوفبكفه وسابت  ...تختفي ابتسامتها أتوبعدها بد

ة وعايزة تدخل جواها تستخبي الحيط ةوجريت ناحي ةبسرعونزلت من على السرير  ...مالمحه

 بصتلهو  وملا ما عرفتش تهرب جواها أتعدلت... للوضةونسيت تماًما من خوفها إن في باب 

أننا  وهللا ما قلت... وهللا ما اعرف أنه هنا ...أنا ما عملتش حاجة:  وقالت وابتدت تكلمه بهستريا

 ...هنا
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أنت حرام عليك ... يناهللا يخليك ما تضربنيش ت: فض وقالت ونزلت علي لارض وبدأت تنت

 ...هللا يخليك... بس بالش الضرب... هوأنا هاعملشوف أنت عايز ... بتضرب جامد

كنتش حرام عليك وهللا ما  : وهيا بتصرخ على دماغهاالسليمة وضمت رجليها لصدرها واديها 

 ...ضرب حرام عليك كفاية... أعرف أنه جاي

 

... برد فعلها وهو كان فاكر أنها هتتقبله بهدوء طاملا فاكرة أنه ما ضربهاشول اتفاجئ لا  يوليد ف

... حصلهالي ها بتفتكر الأنو ... أن الصورة ملخبطة بين الشخصيتين في دماغهاوبعدها فهم 

وليد  أنا ...روني حبيبتى ما تخافيش : قالو بقوة في حضنه  شدهاجرى عليها ورفعها و ف

 ...ينامش هاضربك وال حد هيضربك ت ...يا قلبي ما تخافيش ...ي نا جوزك يا عمر أ ...كيبحب

 ...يهدأخالص يا حبيبتى 

 

يديها بس أملها دراعها اللي فيه وضربت صدره بإ... عنه بكل قوتهولت تبعد املا ضمها حروني 

 ..قوتهوهو أنتهزها فرصة وضمها لحضنه بكل  ..ضمت دراعها ليها بألمفأنت بوجع و .. الجبس

بالحنان ولامان اللي  بدأت تحس شدها لحضنه أكترملا و .. وملا حاولت تبعد تاني ما قدرتش

بعد و  ...ةشوي أتهد تمتعوده عليها ابتدلي شمت عطره الملا و  ...كانت بتحسهم دايًما معاه

لي فعال وليد ال ...أنت: بحيرة وبعض الخوف من بين دموعها وقالت ... رفعت وشها ليهشوية 

 ...؟ضربنىلي ال ينامش الراجل التأنت .. .صح ...؟بيحبنى

لي أنا وليد ال ...ياه يا حبيبت: وقال  في عنيهحابسها بالعافية والدموع باملوافقة سه أر  وليد فهز 

 ...واللي هيفضل طول عمره يحبك بيحبك

 

كنت :  وهي بتبكي بحرقةوقالت  مسكت روني في هدومه وشدته ليها وحضنته بدراعها السليمف

 ...سبتنى ليه ...ي وحشتنى قو .... فين يا وليد؟

أنا زعلتك في حاجة عشان كده : وبعدت عنه ومسحت علي خده وصوابعها بترجف وقالت 

 ...أنت خالص بقيت مش عايزني تاني؟ سبتهم يضربوني؟

 

سبتني ملا يا وليد شوف : فرفعت روني دراعها اللي فيه الجبس وقالت ... فهز وليد دماغه بالنفي

قوي مش زيك وحش بس هو ... قوي  جه واحد شبهك بعد ما سبتني بشوية... جرالي ايه؟
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 ةمش راضيبتوجعني و  يمن وقتها وايد شوف يحت... قوي  ضربنى كتير  ...وضربنى يا وليد... طيب

احيانا برضوا حتي بعد ما خف يرجع و  ..وجسمى كله كان بيوجعنى... زي ايدي التانيةتخف 

أنك  ةأنا عارف... ي؟أنت ما كنتش تعرف أنه هيجى يضربن ؟أنت سبتنى ليه... يةكل شو يوجعني 

 ...بتحبنى ومش ممكن تخلى حد يضربنى

 

 فهز وليد دماغه باملوافقة وقلبه بيتقطع عليها وهي بتحاول تشرحله 

 بس... أنا كنت فاكراه أنت ..عارف: وكملت روني ... أملها في بعده عشان ما يبعدش عنها تاني

صح يا ... كيد ده واحد شبههأ ...ل فيكى كدهممش ممكن يع ي ال يا روني وليد بيحبك قو  قلت

 ؟وليد مش هو واحد شبهك

 

.... عمله فيهالي بيسمعها وضميره بيأنبه على حبيبته والوهو وليد  ة من عيننزلت دمعو 

 ...ضربهالي بتحكى لباباها وتستنجد بيه من ال ةوحاسس أنها طفل

اكيد  ؟بتعيط ليه :وقالت  دموعهروني  مسحتف... قعدها على السريربصمت و ليد فشالها و 

ستناك تيجى كل عارف كنت ب... وهللاأنت كمان وحشتنى قوى ... تانيما تعيطش ؟ وحشتك صح

 ...يد ةباملخد يمخبيه قلب شوف حتي... يوم

... يمن قلب عشان ماحدش يجى ياخد حبك: بهمس وقالت ة وحضنتها ناحية قلبها وجابت املخد

 ...وتيجى تاخدنى من هنا لغاية ملا تعرف مكاني

 ..؟عليا تاخرت ليهأ: وبعدت عنه وقالت بعتاب 

 ...ةأنا عارف؟ كيد كنت بتدور عليا صحأ: ابتسمت وقالت بعدها و 

يال : وقالت ابتسمت و  مسكت ايده وقعدته جنبها ومسحت دموعهاما انتظرتش رد وليد و و 

 ...؟كنت بتاخد بالك من نفسك وال ال... ؟بتعمل إيه من غيرى كنت  ؟احكيلى عامل إيه

 

 ...تحبى تيجى معايا وتاخدى بالك منىروني  :بحنان قال أخد وليد نفس عميق و ف

 أ ...حبأاه طبعا :روني بسعادة فقالت 
ً
 ...كل يوم كنت باستناك هنا عشان تيجى تاخدنى صال

 

جى وها ...ة جميلةدور على بيت حلو بجنينأ هاروح ...خالص يا حبيبتي :قال ليد و فابتسم و 

 ...يماش  ...سوا نعيش فيهونروح خدك أ
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 ...يناال أوعى تمش ى وتسيبنى ت:  وهي بتهز دماغها برفض بخوف وقالت روني في دراعهفمسكت 

عشان الراجل  ...يوأنا لوحد يا وليد أنا بخاف قوى ... يعن يناما صدقت لقيتك أوعى تبعد ت

 ...قوي دا شكله بيكرهني ... ينايضربنى توشافني ممكن لو جه شبهك لي الوحش ال

 ابدا يناعمر ما حد هيضربك ت ...يا روني شوفي: ببسمة حزينة وقال  ها وباسهادايوليد فمسك 

وحتى لو مش ... منك كويس يخد بالأعرف أهخالص أنا ... أو ال يأنا معاكسواء ... مهما عملتي

من أي  وماتخافيش يعايزك تطمن... أرجعك لغاية ملا هخلى ناس ياخدوا بالهم من يمعاك

 ...؟ش ى يا حبيبتىما... حاجة

رض لا قعد قدامها على ركبه على ف... ة وده باين قوي في عنيها ولسه خايفةوملا لقاها محتار 

 ...هنا فيه إيه ؟ ةأنتي عارف :وقال  ومسك ايدها وحطها على بطنها

 ..اه بطن روني :بمشاغبة طفولية وقالت روني فابتسمت 

 وبلع ريقه بالعافيةومسك دموعه ه وحشتلي ال ةالبريئ ةبتسامإلا شاف ليد بحب و فبصلها و 

هدية من ربنا عشان تجمعنا ... حاجة حلوة هتحبيها ...هنا في حاجة كمان: وقال وتنهد بحسرة 

 ...هنا فيه نونو بتاع روني... من تاني سوا

 بذهول  وبعدين ليه وقالت ...وبعدين على بطنها ...ين ليهوبعد ...تلقائى على بطنهاروني فبصت 

 ...؟هنا فيه نونو:

 ...وبس اه نونو بتاع روني :فابتسم وليد وقال 

 ...؟كده روني عنها اتنين نونو: وقالت  ة رونيماابتسزادت ف

 ..؟إزاي: ردها وقال وليد فاستغرب 

 أنتنا إني هكون مامتك و مش أحنا أتفق: وخده وقالت بحنان  مسحت روني علي شعرهف

 ...نونو صغير بقي كمان في النونو بتاعى الكبير وفي بطنى

التماسك اللي  كلحضنها وفضل يبكى بصوت عالى وأنهار و  يمسك نفسهوليد وهنا ما قدرش 

 طبطب عليفضلت تمسح علي شعره وتزعلت عليه و  رونيو ... قدامها كان بيحاول يتماسك بيه

عرفش هو جه أ وهللا أنا ما... خالصما تزعلش ... خالص حقك عليا وليد: بحزن وقالت ظهره 

 ...؟إزايفي بطنى 
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كتير قوي أكتر من أي حد في أنا بحبك وليد صدقني : فدمعت عنيها وقالت ... فزاد عياط وليد

وهبقي .... وأحنا الزم نأخد بالنا منه بس عشان هو نونو  ...صغيرين ةوهو هحبه شوي ...الدنيا

 ...وأكتر منه بس ما تزعلش هفضل أحبك أكتر واحد في الدنيا م لاتنين وليك علياأمكم أنت

 

 ...يوكان هيمش  أةلغاية ملا قام فج ...كترأ ىبكي وهروني وكل ما تتكلم 

 فوقف مكانه وبص  ..بايدها السليمةومسكت ايده روني فجريت وراه 

 يامني ى تزعل أوع: وقالت دموعه بكفها روني فمسحت  ...الناحية التانية

 ...وعمرى ما حبيت حد زيكي وهللا أنا بحبك قو  ...وتسيبني من تاني وليد 

ومش سوا هنلعب معاه ... ن شاء هللاإعارف ملا يجى النونو : وابتسمت من بين دموعها وقالت 

أنا وعدتك وأحنا في بيتنا إنك ... ابًدا ولو زعلك هاضربهولك أوعى تزعل... ايزعلك ابًد  سمحلهه

عشان أنت لو زعلت ... فعشاني ما تزعلش... تكون ابني وهعوضك كل اللي أتحرمت منهه

 ...دهمش عايزه النونو خالص هاقعد ادعى ربنا واقوله أنى 

أوعى  ...اأوعى تدعى ربنا بكده ابًد  :وقال وقف وليد شفايفها عن الكالم ملا حط ايده علي بقها ف

 ...ياروني

عرفش أوما ... ي وهللا أنا بحبك قو  صدقني... يب أنت ماتزعلشط :فعنيها اتملت دموع وقالت 

 ...يبطنفي  جه إزايهو حتي 

 ...مش عارفة صدقني... ةيمكن وأنا نايم :وشاورة علي السرير وقالت

 

سامحينى أنا  :  وجواه بيقول  فضلت تنزل بحسرةودموعه  ...وحضنه طالوليد  فحضنها

تعرفي لي ويا ريت ملا يجى اليوم ال... يسامحين... هتشوفيهواللي لسه  فيه اللي أنتيالسبب في كل 

 ...عملته فيكى تقدرى تسامحينىلي ال

 

هاروح اشتري  ...ي دلوقتهامش : ن اقال بحنحضن وشها بكفوفه و و  وبعد عنها ومسح دموعه

متخفيش مش  اجى اخدكهو ... ومعانا النونو بتاعنا سوا من تانيفيه عشان ينفع نعيش بيت 

 ...كويس دا بتاعنا حافظي عليه... خلى بالك من نفسك ومن النونوبس ... يكيهتأخر عل

ا وخليك وهاستناك دايًم .. .خلى بالك من نفسككمان أنت طيب : ايده وقالت روني فمسكت 

 ...عارف أنك هنا يا وليد
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 (ور على قلبهااوهيا بتش )

كتر أبحبك قوى .. يبك يا رونبح: وباس كل حته في وشها وهو بيقول ... وليد بكل قوته فحضنها

 ...بحبك يا اغلى الناس وكل الناس... يمما تتخيل

 ...حبيب رونيكمان وأنت : ت روني وقالت وهي بتقرص خده بحنان ضحكف

 ...وخرج

،،،،،،،،،، 

 

 وفضل طول الطريق  ...وراح ركب عربيتهج وليد من عند روني خر 

 طول عمرك : قال لنفسه و ... وكل ما يمسحها تنزل لوحدها ...دموعه تنزل 

... طلبكأدلوقتى بتنزلى من غير ما  ...عشان أرتاح ومش بقدر أنزلك ييا دموعى كنتى بتتعبين

 ...كل الناس شافتكدلوقتى ... قدر يلمحكما حدش و  يا دموعي غاليةطول عمرك 

 

ينى لدنيا وودت ...يخطفتين يليكة من أول نظر ... من وقت ما دخلتي حياتي... أه من حبك يا روني

حس بيها أستناها طول عمرى عشان أتمنيتها وكنت مستعد أستنيتها و أدنيا حلمت بيها و  ...ةنيات

أولهم  ...ليا حبيتك وبقيتى كل الناس.. .نانسحبيتك حب عمرى ما حبيته ل... قيهالاادوقها وو 

 ...ةينى بضحكجننتو  ...ةبكلم هيطيرت... ةبنظر  هخطفتي ... يقلب سكنتي... عندكواخرهم أنتي 

كنت بحس أن حبك ده زى من أول يوم ... لغاية ملا حققته... بقيتي هدفيحبيتك واتمنيتك و 

دايًما بتتسرب من بين ... قدامه وشايفه بس مش عارف أملكه...  بيحاول يمسك باديه امليه ليال

بيع أى لو ليا حت يتبق يكان نفس  ...حتي وأنتي معايا كهلمأ تقدر ما  ي عمر  ....صوابعي ويهرب

 ...يغير حياتأحتى لو ... الدنيا كلها

كأنك ... ة ليكينظر  نيت منه من أول مرة وأول اعشته وعكل ده ... ينان تاحتى لو بقيت أنس

يا روني من غير حتي ما ملكتينى  ....في الدنيا وفجأة ظهرتي قدامي فأبهرتيني كنتي مستخبية

 ...تفكري وال تحاولي تقربي

 

ة منك من أول كلم ...أبعد عن حلم عمري  إزاي... بعد عنكأى ليا ما قدرتش بعد ما بقيتمن و 

حسيت أنى لو سبتك هسيب ... خطفت الباقي من عقلي يدكإ ةوملس ...بصمتي علي روحي

... فيها قدامي وتكلمينيونسيت أن دي أول مرة تقفي  تعالى معايا من غير ما أفكر  قولت... يروح
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 كنت واقف مستني ردك... ومفكرتش إال أنك تبقي معايا وبس ...نسيت أني لسه غريب عليكي

 .مش خايف بس كنت مرعوبال  ...يخايف ترفض ... وخايف وقلبى بيتنفض زى الطير املدبوح

 ةملكت الدنيا بكلم... لحظة نطقك بالحكم ليا بالحياة... ات حياتيصعب لحظنت من أاك..

نسيت كل ... عمري الفاتنسيت كل ... كد حبك جوايا بقرباز و حبيتك قوى يا روني ... منك

حسيت أنك دعوة صادقة ... لحظات القسوة والحرمان اللي عشتها مع يتمي ووحدتي لسنين

وأشاغبها تقول ربنا يرزقك بواحدة تجننك زي ما  زمانملا كنت أغلس عليها  من أمي ليا

  ....بتجنني

 ا بقيتي في مل حسيت بالفرحة اللي عمري ما عشتها وجيتي أنتي جننتيني

 ....بيتي

 ةدمعه منك كفيل... ةواحدة فارقك لحظأصدقينى ما كنتش  ...روح التدريبأولوال أنى مضطر 

 ...يأنها تكوينى وتكوى قلب

 

امش عارف 
ً
تهدت ملا شفت محمود أحسيت الدنيا ... بحس أن فاضل للجنون شعره احيان

أفتكرت ... وطك باديهاهو محو ة وواقف وأنتي مسنوده على الحيط ةوهو في الشالي ي علو 

 نفذ وعده وتهديده... تهديده وانك هتكوني ليه
ً
مقدرتش ... وانك بقيتي ليه... أفتكرت انه فعال

دى  ةإال أنى حسيت أن قلبى في اللحظ ...يومها بالرغم من أنه ما ملسكيش...  اتحمل الصدمة

ة بتتهز باملوافقلي راسك الوما شفتش إال  ...خدتش بالى من خوفكأوما ...  هيخرج من مكانه

 ...كالمه علي

 هيبقى الراجل الوحيد في حياتك كمانو ... وأنتي معترضتيش بيقول أنه بيحبك هوملا سمعت

حسيت ... كنت حاسس أنى سراب… إيه؟ وقتها يحساس أيا روني  ةعارف... حسيت قلبي هيقف

أن سنين حبي  حسيت... حسيت أن وجودى وهم.. ثرأأنك مسحتينى من الوجود وماليش 

منك ... ؟ومن مين ...حسيت أنى متهأن... يعمرى ما اتكسرت قد اللحظه د... وشوقي ليكي وهم

حسيت أنه مش أنا البيعمل  ...نفس يوما حستش ب ...وجعتينى قوى يا روني... غلى الناسأيا 

كل ... ضكان حلم أتهد بيتنف... سنين بيبكيالكان حب ... بيصرخكان قلبي موجوع و .. .فيكى كده

... يعنه ضد ىدافعتحس أنك بأ ...تكوينى دموعك وصوتكو سيطر على غضبى أول احأما 

بس ... كنت عايزك تحس ي باملرارة اللي جوايا... أشوف راسك وهي بتتهز باملوافقة علي أتفاقكم

 ...حس أنك بتكدبى عليابرجع أ
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... كل الوحيد في حياتملا رجعلى صوته وأنه الراج... صدقك بس رجع ماتأ ةقلبى قال لحظ

بغير  ...لفعلاوال  ةمش الكلم... ةمن النظر  يأنى بغير عليكى حتكنت عارف  ...كسرنى قوى 

حبسك عن عيون أ فكركتير ب... بغير من عليكي من كل الناس بجنون ... من الهواعليكي 

فعال  وأنتي... حاسس أنك كنز غالى والكل هيطمع فيه... مش عايز يعرفوا بوجودك... الناس

 ...وعنيا ما شافتش غيرك من كل بنات الكون ... ة وملكيش زيينادر 

 

رفضتى كنتي تمنى أنك أوب... دلوقت وااتبدل زمانحبك واحتياجى ليكى  ...؟عمل إيه يارونيأبس 

ن عزايا أنك إإال ... كنت هتعذبهلي بالرغم من العذاب ال.. .ورفضتى تكونى ليا... تيجى معايا

سامحينى يا .. يسامحينى يا اغلى ناس ى وكل حبايب... لم سببته ليكىأى عن ا ةهتبقى بعيد

 ...روني

 ...وأنتي ما تستحقيش كده ...ي أنا عارف أنى اذيتك قو 

 ...وال حتى من نفس ى... حميكى من الحوالياأعارف أنى ال قدرت 

 ...عارف أنى ما استحقش اى ش ئ منك إال الكره وإالحتقار

كفر عن أفضل طول عمرى جنبك أوعدك أنى بس ب... ةخير لا ى ووللا غصب عنى يا حبيبتى 

رهن  ملك ليكأوأنا وما  ...وهيفضل عشقى ليكى ساكن جوايا... فيكى يجنون

لي ال إال وعمرى ما هعمل ... عمل كل حاجة عشان راحتك وسعادتكأوهافضل ...شارتكإ

 ...ويسعدك ييرضيك

 ةالبريئ ةارجع البسمو ... مسح وجعكأقدر الاصلى وادعى ربنا أنه يجى اليوم أوهفضل 

 ...وى جراح قلبك منى يا حبيبت قلبىاواد... يكسرته بغبائلي ال أصلحو  ...كبتاعة

 

 
 أبيع من أجله الدنيـــا وما فيها

 لو تطلب البحر في عينيك أسكبه

 ..أو تطلب الشمس في كفيك أرميها

 أنا أحبك فوق الغيم أكتبهــا



 188 

 ..ـاأحكيه ولاشجار وللعصافيـر 

 

 أنا أحبك فوق املاء أنقشهــا

 ..أسقيهـــا ولاقداحوللعناقيـد 

 

 ول أن تسـاعدنياأنا أحبك ح

 فأن من بـدأ املأساة ينهيهـــا

 

 يغلقهــا لابوابوأن من فتح 

 ن يطفيهــااوأن من أشعل النيـر 
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 الحلقة الثانية عشر

 

وبما أنها ... فيال ي يشتر ة و يبيع الشق عشان يالنادوليد وكلم ... اسبوعينواستمر الحال حوالى 

وجاب ... ة واسعةواشترى فيال بجنين... باسمه في بنود العقد ما كنش فيه اعتراض ةمكتوب

ة تشبه أوض اتفق معاهم علي تصميمو  تالفيال فرش ل أثاث ةوراسل شرك ...ة كبيرةمرجيح

 ...وكانت روني بتحبها في مصر  كانت في شقتهملي ال لاميرات أوضة

 ةظاهر  تبقاشما  روني غامق عشانالزجاج الفيال القصير سور من السور فوق  ركبو 

ووراه سور من أسياج الحديد عشان يكون حماية ليها من ناحية ... وتكون براحتها ...للخارج

 ...وخوف من أنها تحاول تهرب لو أفتكرت الحقيقة الكاملة من ناحية تانية

 

وقت الما عدا ... روني ادلوا الشفتات للتواجد الدائم معنين ممرضات هيتبثمع اوليد واتفق 

واملمرضة هيكون دورها في ... كل ما يخصها بنفسههيهتم بيها وب....في البيتموجود فيه هو  ليال

 ...حاالت الطوارئ فقط

لو كان في  اى وقت يعشان يقدر يتابعها عن بعد ف ةفي البيت والجنين ةوعمل كاميرات مراقب

يفرق املرادى ما كنش فيها لي بس ال... لبس وهدايا لاميرات ةومال دوالب أوض.... برهالتدريب أو 

كان ... هو كان مرعوب من أنه يقربلها أو تفتكر لحظة ما كان بيقطع هدومها....لبس العرايس

بس حتي لو نسيته في يوم من لايام وجود ابنه ... نفسه تنس ى اللي حصل اليوم ده باى شكل

وخايف تكتشف ... وده خال دوره كله أنه يهتم بيها وبصحتها وبالجنين... فكرهاحواليها هي

 ...الحقيقة فتفكر تتخلص منه

 

اللي الفرش توب ب الا ويوريها على ... ويتغدى معاها ر رونيوكان كل يوم بعد التدريب يروح يزو 

ينيمها في حضنه لصوا ملا يخو ....يشوف رأيها ولو عجبتها حاجة تانية فيغيرهاو ...أختاره لفيلتهم

روني تنام كان بيستنى ملا  ...بس هو ما كنش بينام... بيتهم في مصرزى ما كانوا بيعملوا في 

 ها فيفي الشغل لغاية ملا خلص... لفيالاعشان يتابع الشغل في  يغطيها ويخرجيطمن عليها و و 

 ...يوقت قياس 

،،،،،،،، 
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 أستعادت نشاطها وفرحتها بعد ما ... ةفي املصح رونيخر يوم لأ ةالنهارد

 وكانت فرحانة قوي عشان هترجع تعيش مع وليد في ... بعودة وليد ليها

واتفق على مواعيد حضور  ...ناوخرجها وليد بعد ما ادى الدكتور العنو ... مكان واحد من تاني

نة ومطم سعيدةخدها وروحوا وكانت أو ... وتكون في أوقات هو موجود فيها ...الدكتور ملتابعتها

وليد  مع ياذيها وهأشبهه عشان مش هيلي مش هتخاف من الراجل البكده و ... بوجودها جمبه

 ...ولو رجع اللي ضربها ده تاني وليد يقدر يحميها منه... وفي حماه

 

 ...لامنحارس فتح البوابة ... أول ما وصلوا الفيالو 

أنا مش لو و ... بعد يومين أن جبت الحارس ده وفي واحد كمان هيجيعشان تتطمنى :  وقال وليد

 ...نهائي عندكلفيال اموجود محدش هيدخل 

نزلت  ةوأول ما شافت املرجيح... ملكان الجديدبان امأل احساسها بأزود كالمه و فابتسمت روني 

 ...يا حبيبتى عشان النونو شويشب :فقال وليد ... جرى عليها ةمن العربي

ي وفرحانة بيها قو  ةدوا يتمرجحوا وهى مبسوطوقع ...معاها وليد عليها وشدت قعدتبس روني 

 يةجا ةواحد بدأت تتأمل املكان من حواليها لغاية ملا شافتو ... بيها زي لاطفال بالضبط

 ....ولكم مدام..ولكم مستر وليد: قالت و  ةمبتسمناحيتهم 

 ...ن شاء هللا ؟إومين دى : وقالت  لوليد روني فبصت

... دليل علي أن حبها ليه لسه موجودأكبر ده و ... سها في كالمهاحلي ال ةالغير  ةلنبر وليد فابتسم 

بحب  قالو ... واتمنى من ربنا أنه يقدر يزود الحب ده عشان ملا تفتكر كل الحصل تقدر تسامحه

ويبقوا تحت امرك ملا تطلبى  ةلفيال والجنيناعشان يهتموا ب ةأنا جبتها هيا وسار ... ةدى ماري :

 ...حاجة

  ...ال وهللا: تراض وقالت عإبروني فوقفت 
ً
 تال اأنا مش بحب موضوع الشغ أنت عارف اصال

 ...أجانب كمانو ... وحركاتهم

مبالش خالص  ...؟يا سالم على لبسها: وبنظرة واحدة بصت روني ملارية من فوق لتحت وقالت 

 ...هنا وهما كده؟عايش معاهم وأنت كنت ... كده ي قو  ةناأحسن طاملا حر 

وده قرار ومش ... هما يمشواالفيال بص بقا قبل ما ادخل : قالت روني بحزم  وقبل ما يرد وليد

 ...وأنا هرتب وأعمل كل الشغل لواحدي مش عايزة مساعدة من حد... هرجع فيه
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: وقال  على كتفهادراعه ولف  ...بهدوء وقعدها جنبه... باسهالسليم و  كفهاومسك وليد  ابتسمف

 ...جبس ولسه مخفشفي الدراعك لسه  ..يقلب ةيا حبيب

ومش هينفع تعملى شغل  ...الزم ناخد بالنا منه في نونو كمان هنا و :  وشاور علي بطنها وقال 

 ... لوحدك فيال كلهال
ً
وأنا ... تامرى وبس ةمير أعايزك ... مش عايزك تتعبى في اى حاجة وأنا اصال

 ...وهما تحت امرك

 

لسه و  ...في فندق عايشوأنا  ...النادية بتاعة ما بعت الشق وقتمن  ...ما موضوع البياتأ

 ة علي البوابةاديتهم الشنط.. .حتى ما دخلتش جوه... جبت حاجتى قبل التدريب الصبح ةالنهارد

 ... ومشيت

وأنا وهللا ممكن ... يمالها غيركممكن وال  ...أنا عمرى ما مال عينى غيرك ...ما تخافيشيا قلبي و 

 ...نونو خليهمبس عشانك وعشان ال ...رض ى باى وضعأ

 ةوطويل ةبشرط يلبسوا هدوم واسعبس ... طيب: بغيظ وقالت  روني ملارية الشغالة فبصت

 ...يماش ... هتغيره فيهم يبقى تتكل على بيتهملي وال... ليهمهاختارها ويبقى زى رسمى لي وأنا ال

 ...كامر حنا كلنا هنا تحت أ ...طبعا ماش ى يا روني: قال ليد و فضحك و 

 

حطت ايدها  لاكلريحه  روني وأول ما دخلوا املطبخ وشمت... لفيالاوفرجها على  يدولخدها أو 

حتى ة هتقع ومش قادر حاسة و  ةكانت دايخمنه ا طلعت ملو ... على بقها وجريت على الحمام

 ...مأوضتهطلع بيها علي و  وليد فشالها... تفتح عينها

،،،،،،، 

 و ... مصرفي  مزى أوضته لاوضة أن ...ايهل أةفاجملا بدأت روني تسترد صحتها كانت امل
ً
ده فعال

 ...فرحها

 

عشان وبرضوا ... في وسط الغربة اللي هما فيهان امأل احاجة تحسسها ب آيعايز يعمل كان  وليد

على كده الدوالب  :بمشاغبة  قالتابتسمت روني و و  ...ما تخفشو  ةتاخد على املكان بسرع

 ...فيه وقت للدلع ده؟ وال مكنش... ؟ن هدايا وهدوم برضواامالي

 : وقالت روني بذهول وبصتله ... الدوالب وفتحوليد خدها أف
ً
أنت  وهدايا ...ن هدوماملي ده فعال

 ...فعال مش ممكن يا وليد
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 ...أحن راجل في الدنيا كلهاربنا يخليك ليا يا  : وقالتبحب وحضنته 

في يوم  ف من بعدها عنهاخو  "أحن راجل"من كلمة  نغزه في قلبهحس بو حواليها وهو لف اديه 

 ..قلبي وما يحرمناش من بعض ابًدا ةربنا يخليكى ليا يا حبيب: وقال  هانودعا بكل كي ...من لايام

... ايه رأيك يا روني :وليد  وقال... وناموا وملا صحيوا صلوا... تغدواوبعدها ا ةوارتاحوا شوي

 ...تحبى نروح نكشف عشان نطمن على النونو

نفس ي أشوفه قوي وأكلمه وهحكيله حكايات  اه طبعا: ة وقالت سها باملوافقأر روني فهزت 

 ... كتيييير قوي 

 قالت السونارعمل ثناء أو ... وراحوا يكشفوا... هدومهمغيروا ... ابتسم وليد وأخدها أوضتهم

 ...؟جه النونو في بطنى إزاي الدكتورة هو سالأوليد :  روني

... إزايايه أو يطلع من املوضوع ده مش عارف يقولها قه و بلع ريو  ...اتفاجئو  ليها وليد بصف

 ...مادول اتنين تو : وهيا بتقول ة خرجه من املوقف ده صوت الدكتور و 

ورجع ... رجع وليد بص للدكتورة وبعدها بص للشاشة وابتسم بسعادة على حجمهم الصغيرف

 :ايه فرحه كده وقال  وهي مش فاهمة الدكتورة قالت... بإستغراببص لروني اللي بتبص ليه و 

 ...دول توام يا روني

 ...؟إزايطيب أسألها جم ... بجد:  هول ذب قالت رونيف

بس بلغته أنه لسه مش ظاهر علي  هملي نوعع ةل الدكتور أوسفتجاهل وليد سؤالها 

ة مواعيد املراجعوحددت ... عشان الترجيععالج قويات و امل لروني علي بعض وكتبت...  الشاشة

 ...هالي الدورية

 

حامل في توأم  إزاي... بس روني كانت محتارة... ةوروحوا وكان في منتهى السعادوأخد وليد روني 

طيب ممكن يكون في طريقة تانية وهي دي السبب في ... واللي قاله وليد ومرآة خالد محصلش؟

هي ناسية حاجة مهمة زي  إزايو ... حصلت؟ إزايو ... طيب ايه هي الطريقة دي؟... حملها؟

حصل حملها أو ايه الطريقة الثانية من خالل لايام اللي عاشتها  إزايوحاولت تفتكر .... دي؟

وأتكسفت تسأل وليد عشان ما يحرجهاش ... بس معرفتش تفتكر حاجة...مع وليد في مصر

 ...بكالمه
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فاتكلم وحاول ... وحس وليد بشرودها وبحيرتها وخاف تفتكر أخر حاجة حصلت في الحادثة

نها وا وفكرها بكالم الدكتورة عن أهتمامها بنفسها وتغذيتها هااوصبعدها و ... تباهايشد أن

 ...زى عادتها ةماتجريش كل شوي

علي  دى كلمتها ليا على طول ... ؟إيه ده أنت تعرف مامتى قبل كده :وقالت  ابتسمت رونيف

 ...أساس أني كبرت وأبطل اتنطط وجري 

الجرس والشغالين  يحاجة تحتاجها ترن أنا عايز أي. ..شوفي بقا يا روني بجد : وليد فقال

أنتي سمعتي الدكتورة ملا قالت أن الحمل محتاج راحة عشان ... لغاية عندك هيجيبوها

أو تتصلى عليهم زي ... مش هتتعبي يعني... ة أو مكان تدخليهجرس في كل أوض هتالقيو ... يستقر

وكمان عايزك تسمعي ... لى كل حاجةاملهم بجد ما تفضليش نازلة وطالعة ع... ما تحبي

 النك محتاجاها
ً
 ...لنصيحة والدتك فعال

واملوبيل تنسيه ... ومش طول اليوم" التي في"الالكترونية خالص وأخرك  لاجهزةوتنس ي موضع 

مش ... مش هجيبلك واحد إال بعد الوالدة ولو علي أهلك هخليكي تكلميهم من موبيلي... خالص 

زي ما الدكتورة كتبته  لاكلونظام ... بذبات وال غيرها تأثر على أوالدناعايز أي حاجة فيها ذ

 ....وووو ... هتمش ي عليه

 

وسكت روني وهي بتستمع لنصايحة الكتيرة ومبسوطة بخوفه عليها وعلي أوالدها ووافقت علي 

 ...كل طلباته بدون مناقشة أو أي أعتراض

،،،،،،،، 

 

ما  الزمها طول شبه مكان ف... بروني في وجوده وغيابه دئالزا وليد يام بين اهتماملا  توعد

فبيحاول يتكلم أي كالم أو ... وبيحارب أي لحظة ممكن تسرح منه فيها... تدريبمفيش عنده 

 ليها ا لبس جديدواشترو خدها أو ... يحكي في أي موضوع عشان ما تسرحش وتفتكر حاجة

 ...وهدوم جديدة ألوالدهم لحملل مناسب

 

وكل ... من الشغالين عليه يومغيرتها كل و  يقه للسعادة من جديد مع روني وقربهاولقي وليد طر 

لدرجة أنها مش بتتحمل ينطق أسم أي واحدة منهم أو يطلب منها ... شوية تتخانق معاه بسببهم
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الحب  وتمنى أن... وكان أي حاجة يطلبها من روني وهي اللي تبلغهم بيها... أي ش ئ ولو بسيط

 ...تفتكر كل حاجةروني بعد ما  واضلفي والغيرة دول 

 

اأن ... واملشكلة اللي كانت بتسهر وليد ليالي حيران وخايف
ً
 ةبتفتكر مقتطفات سريعروني  احيان

وده بيحصل بسبب أي ش ئ بسيط ممكن يحصل حواليها أو تسمعه أو حتي تحلم ... ةمن الحادث

لي تصرخ بنفس الكالم التفضل و الخوف وتنكمش على نفسها من  ةنوب جيلهابي ولحظتها... بيه

 يهديهايطمنها و خدها في حضنه و أملا ي ةلغاي.... ة وهو بيضربهافي نفس اللحظليه كانت بتقوله 

 ...ويفضل جنبها لغاية ملا تنام

 حقنهات ة بعد ما بيكتفوهافتضطر املمرض ملا نوبة الخوف بتكون شديدة... املشكلة الحقيقية

او  ءمهد
ً
 ...دكتور املتابع ليها يجي يشوفها لو زادت النوبة عن حدهابيطلب وليد ال احيان

 

وبيكون خايف من ... لاوالدوبيبقي مرعوب من كل مرة بيحصل معاها كده عشان الحمل و

عشان كده .... الحملالخوف اللي بتحس بيه روني ولانفعال الزايد أنها تأذي نفسها فتأذي 

حتي ملا كانت بتأخد ... عشان يتابعها بنفسه كان بيحاول يقض ي أكبر قدر من الوقت معاها

لادوية وتنام مش بيفارقها إال للضرورة ألنها ملا تفوق بعد النوبات دي ممكن تفضل فترة في 

وهي مش حاسة بيه أو حالة حزن وتوهان وسرحان وممكن يقض ي وقت طويل جنبها يكلمها 

 ... سمعاه

ل العالم ده ويشاركها فيه وخاصة ألنه هو وبيكون نفسه يدخ... بتكون في عالم تاني صامت 

 ...اللي فرضه عليها بغبائه

 

اعشان كده 
ً
وبتكون روني صعبانة عليه من ... من حزنه عليهاتنزل بدموعه  تكان وليد احيان

واللي بيجري فيها ملا بتوصل للمرحلة دي من ناحية  من خوفها من ناحية.. فيهااللي بيحصلها 

مل أي حاجة ويدفع كل ما يملك في سبيل أنه يرجعها لدنيته زي ما بيبقي نفسه يع... تانية

وترجع تاني إنسانة رقيقة طيبة كلها ... ويكرر معاها كل لحظة عاشها... كانت أول مرة شافها

غايبة وهي ... تايها وهي في مملكتها معاه... مش واحدة ضايعة منه وهي بين أديه... فرح وسعادة

 ... قدامه
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فيأخذها عند ... خوف بتحصل لروني كان وليد بينتظر أن حالتها تسمح بالخروج وبعد كل نوبة

لكن هو نفسه ... هو عارف أن اللي بيحصلها غصب عنها... الدكتورة عشان يطمن علي الحمل

وخاصة أنها ممكن تفتكر أي جزء ... بقي عايش في كابوس أن الانهيار ده يؤذيها أو يؤذي الحمل

وبقا مش قادر يمنع قلقه الزائد ... ت وأي مكان أو من أي ش ي غير متوقعفى الحادثة في أي وق

 ... بعد كل مرة تنهار فيها بالشكل ده

 

فكان ... وملا بترجع روني لدنيتها وتبقي طبيعية بتستغرب مرور لايام بسرعة وهي مش فاكراها

 وليد بيطمها بأن وحم الحمل معاها جاي ليها 

 ....فترة طويلة  يعني ممكن تنام  ...بالنوم

 

... بس روني استغربت يعني ممكن تنام بس مش باأليام من غير ما تأكل أو تتحرك من مكانها

بس ألن فترات صحيانها ... فأكد ليها وليد أكتر من مرة أنها بتصحي وبتأكل عادي وبعدها بتنام

من أثر  بس هي شكت في كالمه من أثار الحقن في جسمها وخاصة.... قليلة فمش فاكراها

 ....الكالونا ملا بتطول مدة غيابها عن الدنيا سواء بالتوهان أو النوم للهروب من الواقع

 

افقال وليد أن 
ً
.... لاكلفبيضطر الدكتور يديها محاليل عشان تعوض ... نومها بيطول  احيان

شاغبة ملوملا بتزيد أسئلتها بيحاول وليد  يغازلها أو يتكلم كالم يحرجها فتتكسف وتبدأ في ا

 ...أسئلتها وحيرتها ولو بشكل مؤقتوتنساي... وتطلب منه يسكت

،،،،،،،، 

 

سؤالها  ةل الدكتور أيس وليد من طلبت... وكعادة روني في كل كشف ليها عند دكتورة النسا

الزم حاجة  مرات خالد ه وكالمالمكب سألنه على ح... في بطنهابقيوا ازاى  التوأم هماالدائم 

 جم ؟ إزايش يبقى تحصل وهيا محصلت

 

وليد كالعادة بيفضل يتكلم مع الدكتورة عن حالتها وصحتها ويحكيلها علي التطورات اللي و 

وبعد ما يخرجوا ويركبوا ... وروني مش فاهمة اللغة اللي بيتكلموا بيها... بيشوفها علي روني
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 أييزوغ بو ... االعربية روني ترجع تسأله عن رد الدكتورة فيتهرب منها ويقول أنه نس ي يسأله

 ...موضوع أيحاجة أو يكلمها في 

... لهاأنس ةيااملره الج صال ختقول إال أنها ب... وروني بالرغم من أنها بتدايق أن كل مرة ينس ي

 ...نفس املوقف تكرر ي ةوكل مر 

 

حصل الحمل  إزايتعرف و ... تيجي اللحظة الحاسمةملا  ...وليد قلب ةكتر حاجة كانت واجعوأ

ان خايف أن حالتها تفضل كده على تير فكر وكوك ...أمهم عملوا فيلي عرفوا إيه الوالده يأأو 

ثر أثر عليها ويأوده يفضل م... وخاصة إن للي تعبها نفس ي وده ممكن يستمر شهور وسنين طول 

 ...انهيارهاالت احفي مهم أوهما بيشوفوا ... هوالده بعد كدأعلى بالسلب 

: وقالت روني ... ولدينفى  ملاحها عرفوا أن... لشهر الخامسا ة الحمل لروني في ثناء متابعأ

 ...واحد فيهم أن شاء هللا هنسميه جاسرشوف يا وليد إحنا 

 ...عشان يبقى على اسم باباك هللا يرحمه :كملت وقالت روني بس ... فهواستغرب طلبها 

بس في  ...اهفرح ألنه كان نفسه يبقى عنده ولد ويبقى اسمه جاسر زى بابليد و فابتسم و 

 ...أمنيته هما فيها وحالتها دى ماكنش ينفع يضغط عليها لو رفضتلي الظروف ال

نى ابس كان نفس ى الت: كالمها وقالت روني وكملت ... طلب هوأنها طلبت قبل ما يوليد  ففرح 

عارف بجد يا وليد كان نفس ي أخلف ولد ... على اسم مامتك "درية"سميها أيبقى بنت عشان 

ميهم علي أسم باباك ومامتك عشان هما خلفوا أحن راجل في الدنيا وربنا كرمني وبنت وأس

 ...يال قدر هللا ماشاء فعلبس ... بيه

 ...نىاتولد الأنت بقى سمى ال : كملت بمرحو 

 ...منهم ال سميهم أنتي طاملا سميتى واحد :وليد بسعادة فقال 

 ؟يك في ادهمأإيه ر  اممممم: روني  فقالت

 اشمعني؟  :فقال وليد 

ونفس ى اركب واحد ويكون لونه  ةحصنلا أنا بحب : فقالت روني وهي بتحضن نفسها بحاملية 

 ...وقوى كده ويطير بيا...سود واسمه ادهمأ

ن شاء هللا هاخدك واركبك إملا تولدى ليكي عليا و ... ماش ى نسميه ادهم :قال ليد و فضحك و 

 ...ما أوعدكيش  ال وال  ةبس مش عارف هالقى املواصفات كامل  ...ناحص

 ...روحوا البيتسوا لغاية ملا وفضلوا يضحكوا 
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،،،،،،،، 

 

غلب الوقت أكانت فالحمل  التعب زاد علي روني من وجه الشهر السابع وكان... ياملا وعدت 

فقررت  ...مش موجود وليدو  وفي يوم زهقت من النوم لوحدها اغلب الوقت... السرير ةمالزم

 ...في الجنينةشوية أنها تنزل تتمش ى 

علي  يسمعوا فيلمبقاعدين  توالشغاال  ةاملمرض وشافتول لا وفعال نزلت من أوضتها للدور 

وملا كانوا ... كشنأ الفلمكان و  ...قعدت تتفرج معاهمو ... ابتسمت وسلمت عليهمف"... التي في"

اوكانوا بيصرخوا رعب بيخافوا كلهم  بيشوفوا لقطات
ً
 ....احيان

 وفي الجزء اللي خطف السفاح بنت... مسك في ايد الكرس ي وتغمض عنيهاأما روني كانت بت

 ...يغتصبها وبعدها بدأ يحاول  يعذبهافضل و 

 

أخر جزء في الحادثة بعد ما وليد خلص ضرب وقرب منها وبدأ يقطع تفتكر  ة رونيهنا ألول مر 

أن ردد ملا قال بدأ صوته يرجعلها ويتو  ...أن روحها بتتسحب منها تحسوشهقت و ... في هدومها

وأنه هيثبت للكابتن محمود أنها ليه ... وأنها ما تستحقش الهدوم الجايبها ...ةمكانها الزبال

لي كر إيه التفبتمش و .. الصورة بتبدأ تتشوش في ذهنهاوبعدها ... يناولوليد ويا عالم مين ت

وه حدود املشهد رجعها بقلبها ودنيتها جبس املشهد ده فضل يتكرر ويتعاد في بالها و ... حصل

 ...ده وغابت عن الواقع والناس اللي حواليها بعقلها بس

 

 على وشهالي الرعب ال ةوحالروني وشرودها  من ةخدت بالها املمرضأ بعد ما خلص الفيلم

 ...باألضافة إلي دموعها اللي بتنزل بصمت

 

 روني للواقع حست باليأس من رجوعوملا ... فبدأت تهزها بس مكنش فيه أي أستجابة من روني

وأن املدام بعد ما خلصوا سوا  أنهم كانوا بيتفرجوا على فيلمبغلته و  ...اتصلت على وليد

عليها أنها سرحانة وبتعيط بهدوء وملا حاولت ترجعها للواقع وتكلمها ما ردتش وملا هزتها أنتبهت 

 ...برضوا فضلت زي ما هي

ليد وعرفها أنه هو كمان هيجي علي فوافق و ... وتبلغهأنها هتصل بالدكتور وأتفقت معاه 

 ...طول 
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 ...على حالها جًدا وكانت روني لسهن عليها اوكان قلققبل وصول الدكتور ول لا ووصل وليد 

قعد قدامها علي لارض وبدأ يكلمها وهي مش حاسة بيه وبدأ هو كمان يهزها بس ملقيش في و 

 ...لي الدكتور وليه أتاخربيكلم املمرضة وبيسألها ع وهو فعلي صوته ... أي أستجابة

 

... كأن صوته العالي قدر يخترق صوته اللي كان بيرن في ودنها من وقت ما أكتشفت الحقيقةو 

وفضلت تبصله  قفت وبعدت عنهو و خافت وأول ما شافته ... وبصتلهروني في مكانها  تفضتناف

 ...ترووقف وليد وبصلها بشك وخاف تكون أفتكرت الحقيقة وبلع ريقه بتو ... بخوف

أنتي اللي كنت ... هناككنت لي الأنت ... أنت :روني بتلعثم وجسمها كله بيترعش قالت ف

... أنت مش شبهكأنا شفتك  ...صح؟مش شبهك ... صح؟أنت ... ش واحد شبهككنم ...يبتضربن

 ...أنت اللي عملت فيا كده... ايوة أنت

يد وماسك بطنها ر علي وليد بإاو وبتشرض لا بتتكلم وهيا بتنزلت على ركبها على روني وكانت 

غمى وبعدها دخلت في عاملها الضبابي بين الوعي والاوعي والهذيان لغاية ما أ ...يد الثانيةبال 

 ...ها وهي في حضن وليدعلي

 

وملا سكتت روني وبدأت ... وليد كان واقف مصدوم ومش عارف يبرر أو ينفي الحقيقة املرةأما 

كان رض قبل ما توصل لل و  ...جرى وليد عليهاعلي لارض  وخالص هتقع... تغيب عن وعيها

فبصلها ... تحتها دم وأول ما نيمها وليد علي لارض شاف... بيضمها ليه وبينزل بيها بهدوء للرض

وزعر وهي بتردد نفس الكالم ملا دخلت في نوبة من الهذيان من الخوف ولالم وهي  بإرتباك

 ..على املستشفي أخدها بعربيتهو  ةبسرعوليد فشالها ... وأغمي عليها بعدها... بتشاور عليه

 

... ةماكنش في وضع والد ةجنلا وضع  بالرغم من أن... ولدوها قيصرى هناك في املستشفي و 

بعد  يوصلهم ميكرب لاطفال بس خافوا علي ...وكمان كان ميعاد والدة روني لسه مجاش

ألنهم كانوا صغيرين ومحتاجين  ةناالحض لا لاطفاودخلو ... النزيف وانقباض الرحم اللي حصل

 ...وسماهم وليد زى ما اتفق معاها ادهم وجاسر.. .يكتملوا نموهم
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 ملباأل ةش حاستما كنروني من البنج وملا فاقت ... خرجت من العمليات ألوضتها رونيو 

ها وكان وقت... ناصمت والسرحبين الحالتها لكن كان مسيطر عليها الصدمة كانت ... الجسدي

وبيحاول يعتذر لها عن كل اللي فات ... ةوليد معاها وفضل يكلمها وفرحان أنها قامت بالسالم

شيفاه وسمعاه هو اخر مشهد من لي كانت كل ال ...ةهيا ما سمعتش وال كلمبس ... منه

 ...وهو بيقطع هدومها وكالمه ليها... تعذيبها

 

أو تنهار أو تعمل أي رد فعل مش تسكت  قلق وليد من صمتها هو كان متوقع أنها تتخانق معاهو 

 ...من وقت ما فاقت رافضة تتكلم وسرحانهابلغ الدكتور أنها و وليد  فخرج... ومتحسش بيه

 

الدكتور يخلص  لي منتظر خرج لوليد الف... برضوا اتكلم معاها وما حستش بيهدخل و والدكتور 

أنا ... ال:  الدكتور فقال  ...اهذا كانت اتكلمت معإسأله الدكتور  وأول ما شاف وليد... فحص

 ...هيقرر حالتهالي هو الو  ي بتاعهانفس الدكتور لالزم نرجع ل وكده... كلمتها بس ما ردتش

 

وعرف ... على حالتهابرضوا وجه واتكلم معاها وهيا  ...الدكتور املعالج ليها وطلبت املستشفي

معاها ملا كانت بتفتكر بعض تابعة للصدمة زي ما بيحصل " خرس نفس ي"وليد أن جالها حالة 

 ...لاجزاء من الحادثة وهتزول مع لايام
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 ثالثة عشرالحلقه ال

 
 ..يومي أجيك بلهفتي محتاج..كسرت بخاطري

 ..معي توقف..عن العالم تمنيتك بأحزأني
 ..بإالحراج..تحريتك و ناديتك و حس القلب

 فوق مايوصف..زنيرجعت و خاطري مكسور وح
 

ول يكلمها ويحكى معاها اوليد وهو بيح ةلغاية ملا مر  ...الصامت من ناحية روني استمر الوضع

لقاها نطقت بأول ... كالمه يوصلها وتسمعه وتقبل إعتذارهيمكن زي كل يوم ملا بيجي يزورها 

 ...كلمة منها من بعد الوالدة

عشان  فوقو ... ت تنطقأبس فرح أنها بد ...ما فسرهاش وليد وأول كلمة كانت بصوت مببحوح

 ...ةكدب: بس وقف ملا سمعها بتقول ... أنها أتكلمتلدكتور ا يبلغ

 :فرجع وليد ليها ووقف قدامها وألول مرة روني تبصله في عنيه وقالت 

 لي سمحتلكخدعتنى وال أنا اللي أنت ال ةبس مش عارف ...ةخدعأنت ... ال... ةأنت في حياتى كدب

 ... تخدعنى

زي باقي حب أأنى مش ممكن في يوم  ةكنت فاكر : د بشرو وقالت ورجعت تبص للناحية التانية 

أنى كان ورابع املستحيالت ... ييحبنممكن حد في ن بالنسبالي كان إواملستحيل ... البنات

 ...اتجوز 

وحطمت كل أفكاري وأتحقق املستحيل ... وللسف أنت بس اللي كسرت معتقداتي لسنين

 ...بالي علي ايديكبالنس

يمكن ألني بس  ...ليه كنت بفكر كده ةمش عارف: وهزت كتفها وقالت وهي علي نفس وضعها 

في يوم من  ومش هينفع ابعد عنهم ...يهلأعيش إال في وسط أن مش هينفع إ ةكنت متخيل

 ...لايام

ملا كلمتني و ... ليااملزعوم عن حبك  اليه كدبت على نفس ى وصدقت ملا حكو  ةمش عارفوبرضوا 

بغبائي الدايم و . ..عليك ةأنى غالي بعد ما قلترفض طلبك أحسيت أنه صعب في التليفون 

 ... صدقت صوتك وكالمك
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كل تفكيرى كان بعيد عنك وعن حياتك وكل ما و .. خفت أوجعك لو رفضتك... كسركأخفت 

 ...يكل ذنبك أنك حبيتنشاب وأنت  ...فيها

وأنا حيد وحجتي قدام نفس ي هو كالمك وصدق مشاعرك وكان سندي الو  وافقت ابقى مراتك

 ... ة واحدةولو مر  تعاملتش معاك حتى ما

مشيت ورا ... حب ليا ةن شفت في عينك نظر إملجرد  سافر معاك حتى من غير فرحأوافقت 

 ...كوصدقت كل خوف ممكن يجي جوايا وكدبت سراب

بيحبونى لي عد الناس الحس ببأ يوالحب ده مش هيخلين ...هكون في عنيككيد وقلت أ

 ...من نفس ى وبيخافوا عليا كانى جوهره في وسطيهمحتى وبيحمونى وحضنهم وحنانهم 

 

ومن أول يوم ... وامش ي وراها صدقهاألها عشان و عليا أنك تق كفاية منك ي كلمةأوبقيت 

لي ملا قلت أن البنت ال ...وصدقتك يناكدبت عنيا وود ...معاك بعد جوازنا روحت النادي

صدقت أن ملكش تصرفها و كدبت كالمها و ... تعملك كده ةأول مر  قدام الناس كلها حضنتك

وما ... صدقكأأنك قلت كده عشان  كفايةوقلت ... وجعى منها وتريقتها عليا خبيتو ... بيها ةدعو 

 ...سألتش حتي عنها ولو ملرة عشان ما أدايقكش

 

وأكيد فاكر ملا : ايزة توصل اليه وقالت وبصت روني لوليد اللي بيبصلها بحيرة ومش عارف هي ع

 ... شفتها بعينىلي وكدبت الصور ال ...قاله عليكلي كدبت كالم الكابتن محمود ال

صدقت ف... كأني خالص اتبرمجت علي أنك صاحب الحق في كل ش ئ والبرئ وكل دول كدابينو 

 ...حتي من قبل ما أنت تقول كده... ةمتفبرك الصور و  حاجةب ةأنك مالكش دعو 

أنها ملا قلت  كصدقتة وفي عز ما كنت منهار ... كدبت مرات خالد ملا حكيتلى عن الجوازكمان 

عشان أصدق  يدوس على نفس أوفضلت  ...وأنه حقك... والزم أقتنع بيه ...ده واقعو ... صح

... الصدمة الجديدة في حياتي اللي زلزلت كياني لحاجة عمرى ما سمعت عنها وال عارفاها

وقلت الزم أقنع نفس ي بالكالم ده النك ... ش أي كلمة ممكن تزعلك أو تضايقكوحاولت مقل

أقنع نفس ي بش ئ خوفني وكان بيخلي قلبي بيرجف جوه ضلوعي عشان أنت ... قلت أنه هيسعدك

 ...بتحب الحاجة دي وعايزها
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 ...ةالحفل بتاعةنت البنت قريبتك استحملت اهأ: روني دموعها وقالت بوجع ومسحت 

 ...عشان بس ما تزعلش مع اهلك... عن كالمها وقالت ايه... أحكيلك في البدايةرفضت و 

 كفاية ودايًما كنت أقول لنفس ي... وال تعرف بحاجة... ولوال موقف العصير مكنتش هتحس بيها

 ...حبك ليا كفايةمش مهم مين الحواليك و  ...أنك اخترتنى

عارف كمان و ... ومتابعنى وسائل عليا ...وأنت ياراجل يا الفف وشايف: وصرخت روني وقالت 

كدبت ... وكدبت حلفاني... شفته وكدبتنى صدقت موقف ...صناف وأنواع من البشر والبناتأ

 ...كل اللي سمعته عني واللي شفته مني

أنا عمرى ما كدبت عليك وكنت هاقولك لو في ... حكمأوبعدها  يسالنأديني فرصة وأطيب 

ملا قلت لكن أنت كدبتني ... مكن يكون في حاجة بيني وبين أي حدمع أنك عارف أن ال ي... حاجة

 ...كدبتنىأنت ملا حلفت أنى بحبك حتي ... ملا حلفت بكده كدبتنىو  ...عرفش أنه هناأ ما

وصدمتني  هنتنى وكسرتنى...  تحمينى من صاحبك عشانبعدتنى ملا كنت بجرى استنجد بيك 

أنت ... بيعمل فيا كده مش أنتلي كيد الأوقلت  ...ىنانى كدبت نفس ى وعنيا وودإ ةلدرج ...فيك

 ... بتحبنى مش ممكن تاذينى كده

 ...كيد واحد شبهكأ

 

بس كان يكفينى أنك تقول أنى ... يمتإو  إزايصدقتك ملا قلت أنى حامل مع أنى معرفش دا أنا 

ثقة كنت بثق فيك ... صدقأعشان  م أوالدككان يكفينى أنك تقول أنه... صدقأحامل عشان 

 ...عمياء

 

 أنا  بس دلوقت
ً
 أوالدكطيب ... وإمتي؟ إزاي ةمش فاكر فعال

ً
أنت قلت ... غيرك أوالدأو  هما فعال

 ...نىاوأنت بتضربنى أنك هتثبت أنى ليك وليه ويا عالم ملين ت

عرفت تتاكد أنهم  ...أنت عرفت تثبت ده فعال ؟ :من بين دموعها وقالت  بحسرةوبصتله 

 ...نى؟اوالد حد تبتكدب عليا طول فترة الحمل وهما أ كنتوال  ...؟والدك

 ؟يوالدأكد أنهم أومتيا روني اه عرفت :دموعه  ليد بثقة من بينفرد و 

ن ده املكا مش هو ... إنهم أوالدك بعد ما رميتني في الزبالة؟ إزايعرفت  :وقالت  رونيفصرخت 

 ...ت عليك ترميني في الزبالة؟معقول بعد كل اللي بينا هن... اللي أستحقه وال نسيت كالمك؟
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... وأنا ما عملتش كده ...أنتي ما تستحقيش أنك تترمى فيها ...ال يا روني: وليد بتأكيد فقال 

 ...أنا بحبك قوي ... ومش ممكن تهوني عليا

بعد كل ده ... مش بقولك كداب... كداب..كداب : روني وهي بتخبط بايديها علي السرير فقالت 

... أنت بنفسك اللي وعدتني أنك هترميني في الزبالة... ونش عليك وبحبك؟ولسه بتقول ما أه

بقايا الهدوم اللي كانت شبه بتستر ولو جزء مره تقطع ... ودلوقت بتقول أني ما أستحقهاش

وقبلها تشتري ... وألن ما أستحقش ألبس حاجة بفلوسك ..مني عشان تاخدها ألنها بفلوسك

... مرة تضربني لغاية ملا أفقد أحساس ي بكل حته في جسمي... أكترهدوم ليا وتشيلها ليا سنتين و 

ومش ... وكسرت عضمي... زي الدبيحة امليته وفضلت تضرب فيا بعدها لغاية ملا قطعتني

وقبلها ... م البشروأنا مرمية وعريانة قدا... عارفة كام إنسان شافني وأتفرج عليا وأنا باملنظر ده

 ....عيني من شدة حبك ليا وغيرتكيلمح الكحلة في  مش عايز حد

 ...ي؟متإكدبك أو  يمتإصدقك أ... أنت بتتحول وال ليك شخصيتين؟

وليد بإشفاق عليها من وجعها اللي حاسه مع كل حرف بتنطقه وكل دمعه بتسابق اللي  فقال

 ...ي وبالش تفكري في اللي فات يا رونيواهد كفايةخالص يا حبيبتى :  بعدها عشان تنزل منها

 ...اخرس..اخرس :  روني بصريخ التفق

كرهت ... الدنيا بحالهاكرهتوا وكرهتك وكرهت ... سم دهلا سمع أ ةمش عايز : وكملت بنحيب 

ي تارينى بكدب على نفس أ... يجمل ايام حياتأأنى عايشه  ةكنت فاكر ... كل يوم عشته معاك

لي البس ان أنت عش يرون ينفس  يسمأو  يغير اسمأ ةأنا كنت عايز دا ... وبجري لقضايا

 ...بتقوله

 

سمى وال ال أغيرت  هو أنا :بخوف لت أسهو بتبص لنقطة في الحيطة بتركيز و نى و اوسكتت ثو 

 ...؟

واحد كداب وخاين  سالك أنتأبس مش الزم : وعنيها زايغة في املكان  قالتوليد وقبل ما يرد 

 أالج ...؟خر الدنياأنى سال مين وأنت واخدأطيب  ...صدقهأحد  ةأناعايز ... للعشرة ومخادع

 ...؟مين عشان يجيبلي حقي منكحتمى في أ... دلوقت؟ ملين

 أنت  :وبصت لوليد بصدمة وكأنها أول مرة تكتشف النتيجة اللي وصلتلها وقالت بهمس 
ً
فعال

فاضلى مين في ... روح ملين أنا دلوقت؟أطيب  ...ممكن تحمينى منك؟لي بعدتنى عن كل الناس ال

 ...؟ي يقف جنبيحيات
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 ...أحنا كل دنيتك دلوقت. ..والدكأفاضلك أنا جوزك و  :بتأكيد فقال وليد 

 يوعذبن يملكنلانسان اللي أنت ... ي؟أنت جوز  ...؟أنت :وقالت  ةناري ةبنظر راندا فبصتله 

 ... ي في يوم من لايامظهر في حيات شخصسوء أأنت  ...يوزلن يناوه

كتير  ةبالرغم أنك عملت حاجات حلو : كت وقالت وبعدت عنيها عنه وبصت للحيطة قدامها وب

 ...رجعت كسرتني ووجعتني وأخدت كل طعم حلو دقته من بين إيديك بس... ليا

أن حد قربلى  ةصال مش فاكر أ... والدأأنا ما عنديش  مين قال إن عندي أوالد؟... كمان أوالديو 

وال ... كالم الناس اللي زيكمو ... مش ده كالمك وكالم مراة صاحبك؟... والدأعشان يبقى عندى 

 ...؟في حياتى معاك هو ايه الصح بالضبط... كالمكم ده برضوا كمان كدب؟

 

يبقي أنا ... لو قلت انكم ما كدبتوش عليا في دي كمان: ورجعت بصت لوليد وقالت بسرحان 

طيب لو ... حصل وال محصلش؟... صح وال غلط؟... صح؟ ... ومكنتش حامل... معنديش أوالد

فاضل ايه ... ؟هو أنا فاضل إيه مش فاكراه... أنا مش فاكرة حاجة... ؟إزايصل أمتي وفين و ح

 ...؟مش عارفاهال و  تاني كدبتوا عليا فيه

 إزايكمان سكتت وبقت بتفتكر وهي ... دن دموع ومش قادر ير ارض ووشه غرقلل وليد فبص 

انية هي مش فاكراها ومخبيها ويا تري لسه في حاجة ت... كان بيضربها وكالمه وقسوته عليها

 .للستنتاج اللي وصلت ليه منها ةقطعه صوت شهقلغاية ملا ... كانوسكون عم امل... عليها

 ...مستحيل تكون عملت كده كمان ...مش ممكن :وقالت ورفعت كفها علي بقها  له بفزعتوبص

ي اللحظة دي ألم قلبها فبترجف بشكل ظاهر بقهر و وقعدت روني علي السرير وهي مصعوقة و 

أنت بعد كل العذاب : كان أكبر من ألم جسمها وقالت وهي بتشاور وراها بكفها وبتبص لوليد 

 ...كمان يومها عملت كده ليا عذبتهلي ال

ه يعمل كل ده ورجعت دراعها وبدأت تشاور بالرفض بيه وبتهز رأسها كمان وهي مش متخيلة أن

 وكمان فيها وهو بيحبها كل الحب ده
ً
وال  ييفناش يللدرجاد... أكيد ال؟... ول؟معق: وقالت  ..فعال

... يا جرح يا كسر فيها... دا أنت مسبتش حته فيا سليمة... ؟إزايي كان مشفتش منظر ... حاجة

... معقول قدرت تعمل كده كمان بعد كل الضرب ده؟... دا جسمي كان متقطع بمعني الكلمة

 ...للدرجادى قلبك ممكن يقوى عليا

دا دراعي أتكسر من الخبط فيا في الحيطان ... ؟إزايكنت بتألم وأنت بتضربني  شما شفتأنت 

طيب ما شفتش كنت بتلوي ... طيب مسمعتش صرختي لحظة ما أتكسر؟... والخشب بس؟
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هو مكسور وحتي بعد ما حاولت أداريه بيني وبين وأنت عمال تضربني تاني عليه و  من لالم إزاي

 ...لي جسمي كله عشان صوتي ما يطلعشعالحيطة فضلت تضربني برضوا 

وكنت حاسه ... وحتي الاه مكنتش قادرة أقولها... لالمستش ملا نمت علي لارض من طيب ما ح

 ...إني هموت من الضرب لحظتها؟

طيب ما أخدتش بالك من الدم اللي كان سايل مني من كل حته من جسمي اللي كان بيتقطع 

 ... من شدة ضربك عليه؟

 ... قاس ي للدرجادي؟ معقول أنت

يا هللا ممكن حد يقس ي للدرجادي علي حد عاش معاه وحبه في يوم ... يما رحمتنيش حتى في د

 حبيتني في يوم من لايام؟... من لايام؟
ً
 ...قوي كدههنت عليك معقول ... معقول تكون فعال

 ...كده ي قو  ةرخيص أنامعقول 

 

ح دموعه بعنف وهو بيفتكر كل لحظة هي بعد وليد عنيه ووشه عن روني وبص للحيطة ومس

ستسالم وهي حاسة بضياع وبترجع تنام علي فهمست روني بإ... ا من وسط دموعهابتحكيه

... والدكأبتقول أنك واثق أنهم  عشان كده: السرير من إلانهاك والوجع اللي في جسمها وقلبها 

مخفتش إن ... ربني ليه قبلها؟كنت بتضوإني ينفع أبقي أم أوالدك طيب ملا أنت واثق أنهم منك 

أنت ... تقبل يكون لك أوالد منها؟ إزايواحدة مكانها الزبالة  ...ن ليك أوالد من واحدة زيي؟يكو 

 ...؟يهلبتنقم منى قوى كده  ...؟عايز إيه

 

وال بتنقم  ...؟كنت بتنتقم منى في صاحبك: وضمت روني كفوفها ناحية قلبها وقالت بنحيب 

 ... ؟تم كنتوا عايزين إيهأن... ي؟لصاحبك من

تعمل  بعد ما عيشتني فوق السحاب بوهم حبك وأنت... ؟هو يقول أنتي ليا ووليد مايلمسكيش

 ...يناليه عشان يعرف أنك ليا وليه ويا عالم ملين ت رميكيه ل تقو ... ل ده فياك

 

حني املرادي هو ينفع تصار  : لعثم وقلبها بيتنفض بزعر وقالتوقالت بت ورفعت روني عنيها لوليد

وال ... كتبتاع ةيكمل على الدبيح صاحبك جبت ...مني أنت بعد ما خلصت... ما تكدبش؟.. بس

 ...كلكم؟ كمتبتاع ةكنت الدبيحجبت ناس تانية و 
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ورمتونى في أنتم لاتنين وال خلصتوا  ...ي من بعدك غيرهناوزعتنى على مين ت ةمش فاكر  يصلأ

 ...حامل رجعتني ليك وخفت من كالم الناس؟وملا عرفت إني ... على طول  ةالزبال

 أأنا مش  وال... وهم؟عرف مين فيكم ابه لاوالدلو شفت طيب هو 
ً
 ... ؟مهم اصال

بس  فيك إيه وحش أنا عملتلك... ؟حرام عليك ليه كده: وبكت بحرقة وهي بتخبي وشها وقالت 

 ...؟عشان تنتقم منى قوى كده

بس كده خالص كل ... لدنيا مش ممكن اهون عليكاى حد في ا لو هنت على كنت فاكرة إن 

 ...حاجة ضاعت

 ...كان بيبكى زيها وعليها وليدو ... هاكفوفنهيار وضياع وهيا مغميه وشها بإتعيط بروني وفضلت 

عارف إن أي أعتذار دلوقت مش و  ...وصلها ليهالي ال ةوالحال ...عمله فيهالي الكل ن على اوندم

 ...صدمة اللي هي فيهاهيفيد وال هيداوي الجرح وال

تبقى في حضنه دلوقت ممكن بس هو عارف أن اخر حد ... كان نفسه يضمها ويطبطب عليهاو 

 ...يكون هو

 

عتبرتك أكلم بابا سمعته بيقولك توأنت ب ةمر : بوجع وقالت  من على وشها روني كفوفها ونزلت

 ...أنت دمرتها وضيعتهاو ... حلفتك تصونهاوامنتك عليها و  ...عندى ةابنى واديتك اغلى جوهر 

 وأنت... ؟ولت فيك تشرح يعنى إيه الكالم دهاحفاكر ملا .. فاكر دموع بابا؟... كاابا بوبعدها ب

 ...حاجةمنك توهت في الكالم وما فهمتش قتها بس و  ...ضيعت ايه منه وواجعه كده؟

 ...يهده موضوع بينك وبينه وما ادخلش ف اقالو  ي عن معني الكالم دهأم لتأسوبعدها 

وكل ما أحاول أواسيه كان ... في صوتهلي لا ةوالحرق بابا سكت بس صعب عليا دموعوقتها 

 ...وقتها كنت في منتهي الحيرة بس كل محاوالتي فشلت ومعرفتش اللي بينكم... يعيط أكتر

ورجع  ...لغاية كده كفايةقولك جه الوقت عشان أو ... فهمت هو يقصد إيه بكالمهة بس النهارد

 ..واللي جه منك يا ابن الناس كفا ووفي... صحابهاأل ةناملا 

 

بوجع وخوف وقلبه  قالومسح دموعها و  وقعد على ركبه جنب السرير  قرب وليد من رونيف

 وقال وكفه بيرتعش وبيمر على كل جزء فيها ومش عارف 
ً
بيتنفض لفكرة فراقها عن حياته فعال

يا  شوفي.... أسمعيني... روني... روني  :هو بيتأكد من وجودها قدامه وال بيودعها وقال 

ال هعترض وال هتكلم وال ... نفسك فيهلي وقولى كل ال ...نتي عايزاهلي إلاعملى فيا أ....حبيبتي
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عايزة تهينيني وهللا ما  و ل... مش همنعك... زي ما عملت فيكيضربينى حتي لوت... حتي هناقشك

... أمرك مطاع... يعجبكلي ال يطلبأ ...يمن غدري ليكحاجة تبرد نارك  أيعملى إ ...همنعك

 ...إنسيها أرجوك... يعن تبعديأنك   إال.. ىدلكن إال ... والدنيا تهون عند رضاك

ي لغاية ملا تقدري تعملي ستنأهاصبر و  صدقينيبس ... دلوقتتحقق ي السماح صعبعارف أن 

ما تختاريش  رجوكأ. ..وأنا وما أملك حاللك وملك أيديك... وبطريقتك وزى ما يعجبك... ده

 ...يوالدأفيك وفي  يأكفر عن ذنب ةفرص يدينإ ...البعد

 ...وهتسامحي أنا عارف أن قلبك طيب ...سامحينس ى وتيام هتلا مع  وصدقيني

 

قبلت تديني ... ملا كنت بتضربني هو :من بين دموعها ووجعها وقالت  ةبسخريروني فابتسمت 

  ...فرصة أحكي أو أشرح؟

... ي وكنت بتسمع بودنك صوت الكسر وصوت تقطيع الحزام للحميملا كسرت عضم

 ... رحمتني؟

 ...ي بعد اللي شفته علي إيديك؟نالسه فاضل جوايا قلب يحب وال يسامح تتفتكر 

 

دينى إ ...يبالش عشان طيب... ي جوايالوهللا يا روني ندمان وربنا يعلم بال:  وليد بلهفة فقال

 يعني تحبوا ... بينا يتربوا ما والدناأعشان  ةفرص

 ...يتحرموا أوالدك من أبوهم أو مامتهم؟

... خلفأأنا اصال ماحدش قربلى عشان ... والدأأنا ما عنديش : بثقة وقالت ة قو روني بفبصتله 

 أو 
ً
ممكن أكون كنت لسه تعبانة من ... ده كيد كنت بتكدب عليا في موضوع الحملأصال

مش عارفة أي حاجة إال  ...ليا وقلت إني حاملضربك أو بقي عندي أي مرض وأنت كذبت ع

 ..أني في حاجة تانية هتربطني بيك

 ...عندى واثبت العكسلي وهو ده ال

مش كنت تعبانة  ثبت أنى كنت حاملتقدر ت... ؟كمان دي ةمش كدب مرآتك لسهثبت أن تقدر ت

 ...ثبت أنك باباهمأ... هات دليل أنهم أوالدك أنت مش حد غيرك... بأي مرض تاني

أنا ال ش ئ ... قادر تقول إن لك أوالد منها؟ إزاي... ةأنا واحده مفروض أنك رميتها في الزبال

 ...بالنسبالك ليه عايزنى حنبك تانى؟
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من السفارة أقدر أثبتلك أنك لسه جوازنا في البيت و  ةقسيم.... بسيطة قوي : رد وليد وقال ف

وممكن نعمل تحليل ... حامل تشهد أنك كنت معاها يبتابع يكنتلي ال ةجيب الدكتور أو ... مراتي

 ...تنينلاوالدنا أحنا أأنهم  يكدأوتت "ن إيهإ يد"

إن عمرها ما كانت حلف عليه ونزلت دموعه وهو بي فيه جنبها أكان بيقر لي ومسك املصحف ال

في  دا كان كالم... ةوأنه مارمهاش في الزبال... ال قبله وال بعده ومحدش ملسها... ألي راجل غيره

ملا جه الدكتور يكشف عليها وأنه قال  وأنه لفها بمفرش السرير... لحظة غضب ومنفذوش

 ...اومحدش شافها إال الدكاترة اللي بيعالجوه... كده في غير وعيه

 ... أنه أول راجل في حياتهابنفسه وأنه اتاكد 

 ...رلهمن عمره عشان تسامحه وتغف ييستناها الباق وفي لاخر أكد وليد أنه مستعد

وأن  ينك لسه جوز بإ اتثباتإلاتجيب  منتظرة: وهي شاردة  روني بصوت ال حياة فيه فقالت

 ...والدىأ لاوالد

،،،،،،،،،، 

 

إلاثباتات ويعمل التحاليل ويجيب لروني لاوراق ويثبت أن روني كل  هز جي بعد كام يوم قدر وليد

 ...لسه مرآته ودول أوالده

 ياحجزلبعدها و ... يوتطلقن ...أسرك وتحررنى من ده ورقالخد أدلوقت ت :بحزن روني فقالت 

وإن شفتنا في ... ة ياياتك من البدحننا مدخلناش أنا وكانسإو  ...رجع مصرعشان ن لاوالد مع

 ...يوم من لايام في طريق أعتبر أنك ما تعرفناش

 

ي تآثبت أنك مر أأنا شوفي  : وتوافق تفضل معاه  خير أمل ألعله  ةبكل حزم وصرامرد وليد ف

دول  لاوالدو.... ي عليهتسامحين يخليكأ إزايهعرف  يوغلط... ودول أوالدي زي ما أتفقنا

وهتروحي معايا بيتنا ... وال هقبل يتربوا بعيد عني تنازل ال عنك وال عنهمأ ال يمكنو  ...يوالدأ

إنس ي خالص ... نهائي ملصرومفيش سفر ... مفيش مستشفي تاني... بقا كده كفاية... والنهاردة

مش هسمح للدنيا بحالها إنها تفرقنا ألي ... إنس ي أي ش ئ يبعدك عني... إنس ي أهلك... مصر

 ...فاهمة؟... نىاسمع كالم في املوضوع تأومش عايز ... سبب
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 ...فكرتغضبه و  حدته ع زيادةوم... مع بداية كالم وليد الصارم الجاد بدأت روني تخاف منه

بس ... فخايف علي أوالده ...حامل ها كانتفاتت ألني لال ةلفتر اكويس  هاهو يمكن كان بيعامل

 فيش حاجة خالص م دلوقت

 ....وبرضوا ملهاش حد ممكن تطلب منه يرجعها مصر… منه هاتحمي

وهترجع تعيش معاه تحت سقف ... أنتفض جسمها من فكرة أن كده وليد هيرجعها تاني ليهو 

... يضربها من تاني ويمكن لو غلطت... ن غضبهنو تحت رحمته وردود أفعاله وج... واحد

 ...ومفيش ما يمنع أنه يقتلها املرة دي

يعني ممكن يضربها كمان من غير ما .... وافتكرت أنها ما مغلطتش املرة اللي فاتت وضربها

 ...تاني  تغلط

 ايإز فقلبها أنقبض وهي بتفتكر ... وبصتله وشافت إلاصرار والحزم في كالمه والغضب في عنيه

يتعصب أكتر فت لاوخ...هاواتغطيت كلعلي وشها شد املفرش وبتلقائية بدأت ت... كان بيضربها

وبدأت تفكر وتخاف من اللي  …ها تاني لو شاف في عنيها أنها لسه رافضة حياتها معاهيضربو 

 ...ة برعب خاللها ما تقدرش تعترض علي أي أوامر ليه بعد كدهيايام الجلا معاه  منتظرها

،،،،،،، 

 

جريت بكل قوتها بالرغم من لالم اللي كانت حساه في ... أول ما رجعت روني البيت مع وليد

وهي ... عشان تستخبي من وليد في لاوضة التانية ألوضتهم... القيصرية بطنها من عملية الوالدة

ووليد قدر خوفها وحب يسيبها تعمل اللي .... خايفة يكون هيضربها عشان طلبت يسفرها مصر

هي خالص عرفت ... لغاية ما جرحها يلم من غير ما يضغط عليها... عجبها ولو لكام يوم بسي

 ...وفاضل بس تتقبل حياتها معاه بالشكل الجديد... وفهمت كل حاجة

 

الحزن بين شت اعو .... أنعزلت روني من وقتها عنه وعن الدنيا كلها باملعني الحرفي للكلمة

منه والرعب من أنه يجي الخوف بين و ... قة الكاملة للحادثةوإلانكسار من بعد ما عرفت الحقي

 .... ألي سبب وبدون سبب... في أي لحظة ويضربها تاني

وده خاللها ... ومش بيفارقوها كل ما عينها تغمض بقيوا أصحاب عزلتها والدموع والكوابيس

البلكونة وخايفة  وهي قاعدة بس تبص حواليها وتراقب الباب أو ... تقض ي أيام كتير من غير نوم
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كل الحجات دي باألضافة إلي عدم النوم كمان أليام سببوا و ... وليد يدخل يضربها في أي وقت

 ...التام ألعصابهار نهياليها  لا

 

لكل ثانية بتمر  مصدر الرعبهو بقا ... في يوم من لايامحبته لي ن الانسإلاا هوليد ما بقاش لي

 ...ألنهيارها كل يوم وليلةسبب الرئيس ي الو  ...عليها في بيته

وكل ... وكل الرعب والفزع اللي عاشته في بيته كان من غير ما يقربلها وال يتواصل معاها نهائي

روني . ..ذاه بالشكل دهوعذبه وأن حبه انسإ ةممكن حد يحسها ناحيلي ال ةحاسيس السلبيلا 

 ...جربتها

 

وإصرارها علي العزلة ... يار املتكرر تطور حالة روني من العياط والخوف للنه... من بعدها

 ...وأولهم وليد... بعيد عن كل البشر... التامة

 

عشان يخرجها من ... أنه يطمنها من ناحيته ةوالت املضنياول وليد العديد والعديد من املحاح

واللي بتخلي حالتها تسوء وتتدهور كل يوم ... جواهالي حبست نفسها الحزن والخوف ال ةحال

والته ابترفض محروني كانت ا دايًم  ...لكن كل محاوالته فشلت بكل جداره... اللي قبله عن اليوم

 ...وقربه منها بأي شكل

 

ويحلف لها أنه مش هيضربها تاني والزم تهدأ وتبطل  يتكلم معاها ي وليدكان بيج في البداية

طول فترة الحمل وكان دليله أنه ... الخوف منه وتنس ي اللي فات وتعتبر اللي حصل ماض ي وراح

سها لورا وتغمض عنيها أترجع ر ب روني كانت بس... ما عملش أي حاجة تزعلها أو تخوفها منه

وتنهار من جديد وتدخل ... وفي خالل دقايق بتبدأ تصرخ بحرقة وقهر.. .وتنزل دموعها على خدها

 ...في دوامة من الوجع أكبر من قدرة تحملها

 

وإجبار وليد ليها عشان ترجع بيته معاه من غير شوشرة  ...من املستشفي روني خروجبعد من 

وتهديده ليها وقتها لو عملت أي حركة ولفتت لانتباه ليهم لغاية ملا يوصلوا ... قدام الناس

 ...هيعاقبها بطريقته ومحدش هيقدر ياخدها منه وال يمنعها عنه... بيتهم
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مبقاش عندها أي ذرة ثقة فيه أو في من بعدها و  ...ها منه أكترخوف ...ا بالذل واملهانةسهسح

 ...الحياة معاه

 

كل ... حست إنها اتكسرت من جواها... اكتشفت انه هو اللي عمل فيها كل دهما روني من وقت 

وأحتقرها لدرجة أنه يقطع ... ما تتخيل إن إلانسان اللي حبها كل ده هانت عليه بالشكل ده

تحس بوجع ... وبعدها يكمل عليها ويغتصبها... لحمها ويكسر عضمها من غير ما يتهز فيه شعرة

 ... وتفقد الثقة في الدنيا أكتر... كبير قوي جوه قلبها وروحها

 ...كانت صدمتها في وليد أكبر من أنها تتحملها

سواء ... تفتكر في كل لحظة وكل ثانية مرت عليها في الحادثة... وقضت روني الساعات ولايام

وطريقة ضربه وتخبيطه ليها في ... وأهانته ليها وذله ليها ...تها فيهاه وقشكبكالمه و  و أبالضرب 

وفي ... اللي كان بيقولها ليها وهو بيضربهالفاظ ولا ...الحيطة ولاخشاب بكل قوته بدون رحمة

 ....وما فهمتش معناه أو يقصد إيه بالفظ ده... منها اللي كانت أول مرة تسمعه

عملها فيها وهي عمرها ما سمعت عنها أو تخيلت تحصل مع أي وكمان ملا تفتكر الحاجات اللي 

من الشخص الوحيد .... ومن مين؟... وأنها حصلت معاها وداقت وجعها... حد من شدة أملها

 وقتها حصل  من بعد دا كله الاغتصابو ... اللي حبته في حياتها
ً
... إزاياللي مش عارفة أصال

والدم سايل من كل حته في ... مفيش فيها حته سليمة وهي... قلبه طاوعه يعمل كده فيها إزايو 

وقلبها يوجعها من ... ومن الوحش اللي مستخبي جواه... تترعب من وليد أكتر... جسمها

 ...إحساسها ببشاعة اللي عمله فيها

وتبدأ .. .ه حتي لو في أخر الدنياجنب اتمسكت بوجودهاو  ...حبته هانإ ما عملتش حاجة غير  إنهاو 

 ...خ وتنهار أكتر وحالتها تسوء أكتر وأكتر من لاول تبكي وتصر 

 

حاولت تفتكر كل املواقف ... بعد فترة طويلة من رجوع رونى لبيت وليد وتكرار إنهيارها

حتي أصحابها وتريقتهم عليها ملا كانت ... وإلاهانات اللي تعرضت ليها طول حياتها من كل الناس

واللي   حالًياوتقارنها بوجعها من وليد ... ض لاوقاتمش بتفهم معني كالمهم وتلميحاتهم في بع

 ...كانت كفة وليد في الوجع هي اللي بتكسب... عمله فيها
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وي قلم واحد أو حتى ايسكان بالنسبة لروني كل الوجع والحزن اللي عاشته مع كل الناس ال 

طم فيها وهو اللي كسرت قلبها وحطمته تحت رجليه زى ما كان بيح... اهعليوليد يد إرفعت 

 ...بيضربها

 

بتبعد عنه وتخاف ليضربها من ... ملا بيحاول وليد يقرب من روني أو يقعد جنبها  وعشان كده

 ...ألي سبب أو بدون سبب... تاني

اف
ً
بس ملا بتوحشه قوي ويقرر أنه يدخل .... وليد كان بيبعد وما يدخلش عندها أليام احيان

لدرجة أن حالة الخوف اللي كانت ... وتصرخ وتترعش تخافبأول ما تشوفه روني  ... أوضتها

من كتر ... بتحصلها وهي حامل ملا بتفتكر أي جزء من الحادثة وصلت معاها لخوف هستيري 

 ...تفكيرها في الحادثة وخوفها من وليد

 

علي زيادة ... وحبس وليد ليها في الفلة وفي أوضتها بالتحديد... وساعد انعزالها عن كل الناس

 ...ا سوء وتدهور حالته

وخاصة ملا ... وبقي الزم يحقنوها باملنوم ملا تجيلها الحالة دي... ومبقاش ينفع معاها املهدءات

 ... حتي لو شافته في الحلم... تشوف وليد قدامها

 

وبيفضل وليد ... ويكتف وليد روني ويحقنوها باملنوم.... بتدخل املمرضة ومعاها حقنة املنوم

 ... اية ملا تستجيب للمنوم وتفقد قدرتها علي املقاومةمكتفها جوه حضنه لغ

 ...وبعدها يسيبها ويخرج... فيشيلها وليد وينيمها علي السرير ويفضل جنبها لفترة من الوقت

 

 ... الانتحارفي روني فكرت 
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 الحلقة الرابعة عشر

 

ووليد مش بييأس من .. .حرام تكر أنهملا تفرجع عنه تبس ب... فكرت روني في لانتحار كتير

أول هي بقت مش بتديله فرصة و بس  ...سامحهروني تعشان  محاوالته سواء باللين أو بالقوة

 ترعبتشوفه بتما ب

وفي كل مرة بيدخل  ...وتفضل تصرخ وتترجاه ما يضربهاش ...في لاوضة خر املكانبعد أل تو 

وتبدأ تترعش من الخوف لغاية ... ي يضربها فيهاعندها بتفتكر إن دي هي املرة الجديدة اللي جا

 ...ملا تقلب حالتها بالهستيريا ويحقنوها باملنوم ويشيلها وليد وينيمها

 

ويبدأ يكلمها بهدوء ويمسح علي شعرها ووشها ... حاول وليد أنه يدخل أوضة روني وهي نايمة

كن تفتكر أيامهم لاولي يم... عشان تحس بحنيته من غير ما تكون مترقبة دخوله وخايفة منه

 ...ويمكن ده يحسسها شوية باألمان في وجوده... مع بعض

 ...يوللا  هافتكر حياتوتا هكالمه لي وتسمع... وتشوف إبتسامتهحنيته ب تحسملا ببس روني 

نظرته وال  صدقترجع ت ةستحالإف ...أو زعمه بحبها... وصدقت حبه هاملا كدبت على نفسبتفتكر 

 ..ن تانيكالمه وحنيته م

،،،،،،،، 

بناًءا علي ... هامنعو   ةواملمرض تمن والشغاال لا بس  ...هابأوالد ةهرب مر ت ولتاحفكرت روني و 

 ...من البيت هانع خروجاألنه م... أوامر وليد

 ...ورجع علي البيت... وهو استأذن من التدريب... وقتها ا وليدوبلغو 

 

... بتحاول باستماته أنها تاخد أوالدها وتهرب... وملا رجع وليد كانت روني لسه في الجنينة

بس أول ما ... وبتحاول تعافر معاهم عشان تقدر تخرج بأوالدها من الفيال قبل ميعاد رجوعه

خافت وطلعت تجري ... ونظرته الوحشية ليها... روني شافت عربية وليد داخلة من باب الفيال

دت على لارض جنب الباب وحاضنة نفسها وقع... ودخلت وقفلت عليها باملفتاح... علي أوضتها

 ...من الخوف



 214 

... ومنها إلي البلكونة... ووليد كان متأكد أنها هتقفل علي نفسها فدخل علي طول علي أوضته

بس هو ... وهي شافته صرخت بخوف وحاولت تخرج من لاوضة... وأول ما وصل ألوضة روني

 ... قبل ما يحاسبها علي تصرفها املتهور .. .مسكها قبل ما تخرج أو الخوف يسيطر عليها وتنهار

بس ده وهي معاه ... ببعدها عنه هو اه مديها املساحة أنها تنهار وتزعل وتعيط وتعاقبه كمان

 ... ي بعيدة عنهمش وه

 هاأن ...هاوهدد ...وفضل وليد يزعقلها... عشان كده مكنش ينفع يعدي تصرفها من غير حسم

شوف ت هاهيمنعووقتها ... هيجيبها... واء لوحدها أو حتي بأوالدهاوحاولت تهرب تاني سلو كررتها 

 ..وهيعاقبها بعقاب ال تتخيله ...ها مرة تانية الباقي من عمرهاوالدأ

... ألنها ما فكرتش ابًدا إنه ممكن يمنعها أنها تشوف أوالدها أو يحرمها منهم... هي اتصدمتو 

 ...ويستخدمهم للضغط عليها عشان تفضل معاه

بس هو مستعد يعمل ... ابها وليد وخرج وهو مصدوم من نفسه كالمه وتهديده الجديد ليهاوس 

 ... حتي لو هيعاقبها بالفعل من تاني... أي ش ئ عشان تفضل معاه

وبدل ما كانت بتنهار ملا تشوف وليد في ... سوء هاحالت توزاد...من لاول كتر روني أرت انهوإ

 بيضربها ... في أي وقت وبدون مقدمات بقت بتنهار ... الواقع أو في الحلم
ً
وبقت بتتخيل أنه فعال

وبتتخيل وبتحلم أنه ... وبتشوف هلوسات بيه حواليها... من تاني حتي لو هو مش موجود معاها

... وهي بتفضل تدور عليهم ومش بتالقيهم... وحش وبيخطف أوالدها ويختفي عن عنيها فجأة

ورة وليد قدامها وهو بيحاول يرجعها للواقع فبتفضل وبتصحي من تخيالتها أو أحالمها على ص

 ...تصرخ وتبكي لغاية ملا تضطر املمرضة تديها منوم عشان تهدا وتنام

،،،،،،، 

 

من ... أو أى ش ئ يوصلها بالعالم الخارجي... منع وليد كل أنواع لاتصال الخارجي من البيت

كمان التليفون املنزلي عشان  وبعد محاولة هروبها شال... وقت خروج روني من املستشفي

 في الهروب... خايف تكلم أي حد ويساعدها علي الهروب
ً
وهو مش هيسيب ... طاملا فكرت فعال

وده ... حتي الدكتور اللي كان متابع حالتها من البداية كان أتنقل لبلد تانية... حاجة للصدفة

وبدأ من بعدها وليد عالجها . ..ريح وليد ألنه كان خايف يبلغ عنه أو يتسبب ليه في أي شوشرة

 ...مع دكتور جديد باملعلومات اللي وليد سمح ليه بيها بس أنه يعرفها
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كلم تمش بو .... وبقت روني مفيش اتصال بينها وبين العالم الخارجي إال بمعرفة وليد وقدامه

وبعدها بتقع ... ردها عليهمتبوبسيطة بتكون  ة وكلمات قليل وليد وفي وجود... اجًد  انادرً  إال  هاهلأ

... من إيدها السماعة من خوفها من وليد اللي بيفضل معاها وبيبصلها بتحذير طول املكاملة

أي قول تخاف تبوهي  ...وبيحذرها برضوا قبل املكاملة أنها تحكي ألهلها أي حاجة بتحصل بينهم

يحميها منه أو وهي لوحدها ومحدش هيعرف زي املرة لاولي  ها تانيفيضربأو تدايقه حاجة غلط 

وفي خالل لحظات بيتحول لتلعثم وتقع منها السماعة من شدة  بإرتباكفبترد  ...يبعده عنها

فياخد وليد ... وتبدأ تبعد عنه ألي ركن في لاوضة وتنكمش علي نفسها وتبدأ تعيط... الخوف

عده التليفون ويخرج يكمل هو كالم معاهم برة قبل ما أهلها يسمعوا صوت عياطها واللي ب

هي بتفضل تعيط بحرقة ألنها بتحن ليهم أكتر كل ما تسمع صوت و ... هيجي صريخها وانهيارها

... أو حتي يكونوا جنبها وتشتكيلهم حالها وحبستها... إزايرجعلهم ت ةمش عارفو ... حد فيهم

 ...ونفسها تهرب منه باى شكل... وحاسة أنها زي العصفورة اللي محبوسة في قفص ذهبي

،،،،،،،،،،، 

 

وهو ... رد لفعلمن  مع مرور الشهور أتغيرت حالة روني من الصراخ ولانهيار لغاية لنوع جديد

ولوليد وكالمه ومحاوالته عشان ... لكل حاجة حواليها ممكن تحصل"... الاستسالم التام"

 ...وتسامحه وتقبل تكمل معاه حياتهم بمزاجها... يراضيها

 ...هادمر لي الي مع املاض ها بخيال ةوعايش ...نطقتمهما حصل مش ب

بس هي كانت ... ويخلق حوار ما بينهم وألفه... وحب وليد يستغل صمتها وهدوئها بإنه يقربلها

هو اللي كان  لاكلحتي ... مش سمعاه وال حساه... بتكون معاه بجسمها وعقلها في عالم تاني

وكتير كانت ... ا شيفاهبس هي بتكون مش حاسة بوجوده وال كأنه... بيأكلها بنفسه في بقها

بس هي ... بتعيط وهو بيكلمها أو بيأكلها وهو بيمسح دموعها ويحاول يطمنها ويأخدها في حضنه

 ...بتكون مش حاسة بكل اللي بيعمله معاها

 

وكأنها نسيت ... بيكون برضوا بصمت من غير صوت أو همس.... حتي لوعيطت لفترة طويلة

 ...الكالم وصوتها راح

 

 ... ينتهز فرصة هدوئها والمباالتها ويفكرها بأيامهم سواوبدأ وليد 
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حاول يفكرها بكل ... حتي الحاجات اللي كانت بتخوفها حكاها... وضحكهم ولعبهم مع بعض

ومحمد ... والنادي... وفرحهم... وشقتهم وسفرهم سوا أول مرة... بداية من لايس كريم... ش ئ

 ... ملا حاول يشدها تتصور معاهم مصر  قدام أكبر فريق في زعقت فيه إزايصاحبه و 

وملا راحوا الهيبر وأشتري ... وحكالها ألول مرة عمل ايه مع محمد ملا راح يغير ويستعد للتدريب

وكأنها ... كانت بتمسك أي منتج تقرأ التعليمات اللي عليه بزمة وضمير إزايو ... ليها ميكب

ورجلها ملا ... فرح بيها إزاياللي عملتها ليه و  ...والحفلة الخاصة.... رايحة تمتحن فيها تاني يوم

... وابن عمتها ملا صورهم سوا في املطبخ... زيارة عمتهامن قبلها و ... يومها وقعت بالكعب العالي

... كان مخنوق منها وهي عايزاه يشوف بنتها وهو معاه أجمل بنت في الدنيا إزايوالحجة كوثر و 

وردود أفعالها وصريخها وهي .. د أول مرة عرف أنها بتحبهاللي طلبت تروحها بعاملالهي كمان و 

 ... اللي كررتها بعد ما داخت وخرجت من اللعبة" أنا جدع"وكلمتها ... هناك راكبة لالعاب

 ...وال رمش ليها بيتحرك ويدل أنها سمعاه... بس مفيش فايدة

 

فتخرج ... يقهاي تدافبدأ وليد يدور علي مواقف حصلت ليها ممكن تستفزها لو حكاها أو حت

فأفتكر وليد موقف الفار اللي سمعت صوته بيخربش في السخان في ... فيها من الحالة اللي هي

يومها وبسبب خوفها ... هو كان نايمقتها و شور و  كانت بتأخد وهي... مرة وهما في شقتهم وخوفها

اللي ... لشديد من الفارأستغرب هو بعدها ألنها بالرغم من خوفها ا إزايو ... صوتها راح كام يوم

إال إنها قدرة تلبس هدومها ... وراح صوتها بسببه... خافت من خربشته بس من غير ما تشوفه

وكان متوقع أن أي بنت في موقفها وعندها  ...وخرجت يومها بكل لبسها... برضوا في الحمام

 ...مقدار الخوف بتاعها كانت أخر ش ئ هتفكر فيه هدومها

وهي ... وملا صحي كان قلقان ومش عارف مالها... ب السرير وهزته وهو نايمجات وقفت جنإزاي و 

وملا اتاكد إن الحمام فاض ي ومفهوش أي ش ئ ... وتشاور علي الحمام... عماله تعيط ومنهارة

ه أتحرق أو مات من زمانوهي كتبت أن في فار كان في السخان و ... راح جاب ورقة وقلم... غريب

وهي قضت باقى اليوم ... فضل يدور يومها علي أي أثر للفار ملقيشووليد ... شعلة السخان

 ...من الشعلةه اتحرق زمانعياط علي الفار اللي 

 

 بس ...فضل يتريق عليها وهي تعيط إزايحاول وليد يفكرها باليوم ده و 

 ...روني معملتش أي رد فعل يدل علي أنها سمعت منه حاجة
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وكان بيبتسم ويضحك يمكن تتجاوب ... لتصرفات ولافعالكل يوم يعيد نفس ا.... وأستمر وليد

 ...لكن ال حياة ملن تنادي... معاه

،،،،،،، 

 

يوم ب كوابيسها ومعايشتها زادت ..ومع أستمرار وجود روني في عاملها الصامت بشكل تام

بدأ يضغط علي أعصابها بشكل بشكل دوري ومستمر ومع تكرارها ... اهوبضربه لي ...ةالحادث

وبعد فترة من الصمت كان وليد يأس من أنها ترجع تتكلم وتحس باللي بيحصل حواليها ... أقوي 

 ... زي لاول 

... وده فرح وليد... وبدأت ترجع تصرخ زي لاول وتبكي وتنهار... بس فجأة رجعت لحالتها لاولي

 ... حتي علي لاقل بقي ليها رد فعل ألي ش ئ حتي لو كان سلبي

 

كالعادة بوحشية بيضربها  هاقدام كان وليدو  ...من لالمصرخ من النوم ت رونيصحيت  وفي يوم

عشان يوقف ضرب فيها وهي بتعيط من ترجاه توفضلت .... وهي مش عارفة عملت ايه تاني

 ...لالم

 يروني حبيبت : ل و قبيو الباب أتفتح وشافت وليد الحقيقي وهو بيدخل عندها وبعد لحظات 

 ...أنتي كنتى بتحلمى ...هدىأ

ة اللي بدأت بين الدوالب والحيط ةالصغير  ةوياالز  من علي السرير وجريت عليوقفت  هيو 

 ...مؤخًرا تستخبي فيها ملا بتخاف قوي وهي لوحدها

وبعدها هيكمل ضرب ... وهي بتترعش وفاكرة أنه بيكدب عليها ملا قال أنه كان كابوس وقالت

بطل ضرب ... ال مش حلم... ؟حلم إيه :ليه  فحبت تثبتله العكس وتبين كدبه ...ويكدب من تاني

 ...وده وده؟ أنت مش شايف... كدب كفايةفيا بقي و 

بعد ما وقعت منها الطرحة اللي دايًما فيها لي لاوالعالمات  هاورقبت هايدأور على اشهي بتو 

 ...ضربالمن  هاكله واجع هاوجسم ...وضمت نفسها وهي بتترعش من الخوف... لبساها

 كاناملمن  هاوخرجها بالعافية شدو ... وضم حواجبه بغضب... بحده خوفتها أكتر ليدو  انتفضف

ووقفها قدامه وثبتها علي الدوالب وهي بتحاول .... اللي بتعتبر نفسها بتستخبي فيه من وليد
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 ةبالعافي دراعها شدو  ..بس هو مردش عليها... انيتداري وشها وتبكي وتترجاه ما يضربهاش ت

 وفردها 

 ولف الاتنين ... بعدها مسك دراعها التانيو ... المات اللي عليهاوشاف الع

وهي بتحاول تبعد عنه عشان ... ها والعالمات اللي فيهاتشاف رقبوثبت وشها و ... حوالين ضهرها

ومش ... ومش هتعمل حاجة تاني... وعماله تعيط وتترجاه بخوف ما يضربهاش... ما يضربهاش

للعالمات اللي بدأت تظهر علي جلدها بشكل جديد يد فحصه وملا خلص ول... هتقول كده تاني

 ...مين ضربك كده؟: بغضب  قال

وهو ... توسلت روني ليه وهى بتترعش من الخوف عشان يسيبها بس هو أصر يسمع ردها لاول ف

 ...أنت: بإستسالم من بين شهقاتها  فردت روني... مكتفها عشان ترض ي تتكلم

ي دراعتها اللي ماسكهم ورا ضهرها وشدهم أكتر فاملها أكتر بكفه عل فزاد غضب وليد وضغط

ن هينقذها يفزادت روني في بكاها ومش عارفه م... وشافت قد ايه هو غضبان من عنيه ... وأكتر

 ... من بين ايديه

كل يوم  أنت... صدقني وهللا: وقالت بوجع من بين نحيبها ... ووقت غضبه رجع خالص

خالص وهللا ... وال بتقول كده عشان تضربني تاني؟... ؟مش فاكرليه أنت  طيب... ي؟بتضربن

 ...املرادي وبالش ضرب بس سامحني... مش هتكلم تاني

مش  ...مش بضربك :هو بيهزها بقوة وبعدها ساب دراعها وهو بيصرخ فيها بعصبيه و وليد فرد 

 ...؟فيك   فهمينى مين عمل كده... بطلي جنان بقي... بضربك

لفت و ... شعلة الغضب اللي رجعت جوا عنيه عشان تحرقهاو من ألحاحه  أكترروني فت اخ

أنت  ...صح. ..صح  :وهي بتهز رأسها بخوف  قالتبقت بتبعد عنه بزعر و و نفسها  نا حواليهديإ

 ...يمش بتضربن

مفيش خالص  : قالتضمت ركبتها لصدرها وخبت دراعاتها جوة حضنها و رض و لا وقعدت على 

روح خالص مفيش .... أنت بتوجع وهللا ملا بتضرب ...ضرب كفايةروح خالص  ..يناحاجة وجع

 ...النهاردةضرب  كفايةبس ... أنت مش بتضربني... حاجة وجعاني

 

وما  أهدى روني  : وقال هاقعد قدامو ... أخد وليد نفس عميق وحاول يمسك أعصابهف

 ...دموع واهدي كفايةخالص ... مفيش ضرب تاني خالص ...تخافيش
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فرفعت ... وملسته في صوته ةملست الحنيوهي ... وهو بيبصلها بشفقة علي شعرها بحنانومسح 

... إزايشايف شكله  :برجاء طفولي وهي بتوريه دراعها  ناحيته وقالت كفهاومدت  ...عينها ليه

ضرب ربنا يخليك  كفاية... لو عاوز توجعنى وهللا بيوجعني قوي ... تعذيب فيا كفايةمش 

... من الضربتعبت  وهللا.. أنا عملت إيه زعلك مني كده وكل شوية تضربني ...روحنى لباباو 

وليك عليا مش هعمل ... بس روحني لبابا... وعد مش هزعلك تاني ابًدا ...ربنا يخليك كده كفاية

 ...هعملها بس روحني لبابا وأي حاجة عايزها... غلط خالص خالص ابًدا أي

  ..ي بقيولى تسامحيناح... عيش من غيركأقدرش أا ما روني أن :بحب  وقال وليد كفهافمسك 

إحنا عدي علينا أكتر من سنة  ...وانس ي اللي فات... خلينا نعيش سوا زي أي أتنين متجوزين

وبقيتي ... ؟إزايأنتي شايفه خسيتي ... وكل ليلة في حال... وأنتي كل يوم في دنيا... من بعد والدتك

وقت بقي أد ايه من اللي عماله في نفسك طول املدة أنتي عارفة وزنك دل... ضعيفة قوي 

حزن  كفاية... ودبالنة والهاالت اللي حوالين عنيكي إزايطيب شايفة وشك بقي أصفر .... دي؟

 ...سوا أرض ي بيا وخليني نكمل حياتنا... الحزن والخوف دمروكي... بقي يا روني

هلك هو أو أ لو شافوكوهللا ... ي؟بابا مين اللي عايزه أرجعك ليه تان) وكمل في نفسه وقال

وأنا عندي أستعداد أتنازل عن كل ش ئ واعمل أي حاجة ... نىاال يمكن هيرجعوكى ليا ت ...كده

 (...وتفضلي معايا

 

ونزلت ... السما ةت ناحيوبص ...ةللحيط هاضهر بورجعت  هوفكفبين من  كفهاسحبت  رونيو 

بعد ما عدي عليها كل لايام دي واللي .. .وعجز وخوف منه ةن وغرباقهر وحرمبصمت و  هادموع

إال ملا كانت حامل وكان بيوديها ... وهو حارمها من كل الناسماكنتش تعرف عددهم قد إيه 

اي لسه علي من الجخافت و ... وكان برضوا كل تحركاتها معاه وتحت عنيه... بنفسه للدكتورة

سه هيضربها قد ايه تاني وبعدها ول... ويا تري لسه هتفضل محبوسة هنا لحد أمتي؟ ...إيديه

 ...ينكر

 

ها لم جسمأومن  مشاعرها شوية من يبكت هافضلت مكان وهي... ليد ملا حس بشرودهاوخرج و 

... تفضل قاعدة ةومش قادر  ...ع العياط والخوفضاعت م هاومتاكان كل مق ةوبعد فتر ... شوية

 ...فنامت علي لارض وغمضت عنيها
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ففتحت عنيها وشافت وليد ... م حست بنفسها بتترفع من علي لارضبس قبل ما تتعمق في النو 

... لم شعرها لوراو  هاومسح دموع نيمها علي السرير و  ...بلبس الخروج وكأنه لسه راجع من برة

... وهو بيستغل لحظة ضعفها وعدم قدرتها علي املقاومة في حضنه هاخدوبعدها قعد جنبها وأ

علي الحجات أنا اتصلت بالدكتور وحكيتله : وبيمسك كيس وقال بحنان وهو بيمد ايده جنبه 

ثر عليكى وزي ما أ ...ةحصل يوم الحادثلي بال كمحال ه بسبب أأن وقال... اللي في جسمك دي

زى ما يكون حد  عالمات ظهر على جسمك بدأ يأنه ة لدرج... بدأ يأثر عليك جسدًياا نفسيً 

 يكدى أن دأالزم  تتيا حبيبتي بس ... هاه وقال على عالج أنا جبتهولك ...يضربك حقيق

 ..وده وعد مني ...ابًدا مش هيتكرر  ةحصل منى مر لي ن الإو  ...كوابيس مش أكتر

 

وروني في ... عالمات بخفة شديدةدهن مكان البدأ وليد يفتح الكيس ويخرج مراهم منه ويو 

 حسبدأت تما  أول و ... ألنها كانت أستنزفت كل طاقتها في الخوف والعياط... حالة سكون تام

حتي قبل ما وليد يكمل دهن باقي لاماكن امللتهبة في  ...علي طول  متانها لم في جسملابسكون 

 ...جسمها واللي ما شاورتش عليها ملا ورته ايدها ورقبتها

 

وبعد ما خلص شال ... ووليد فضل يدهن ليها بالراحة عشان ما تتأملش أو تصحي وتتخض منه

 ...دمر باديهلي دبل واجنبها يتامل بقايا الورد ال عدوق... العالج جنبه

 

 و أملا.. سأذوب شوقا..لو كنت أعلم أنني

 ..سأصير شيئا من عدم..لو كنت أعلم أنني

 ..بعيدة.. شعار في دنياالا أنشد ..لبقيت وحدي

 ..كل عام.. أرتاح فيها..و جعلت بيتك واحة

 
ً
 ..كالناس يكفيني السالم..و أتيت بيتك زائرا

 ...روق جويدةفا

،،،،،،،،، 

 

ممكن فكرت أنها ألنها  ...من دروب املستحيلده  وكان ...خرج معاهروني ت طلب منبدأ وليد ي

 ...هاملا ضرب هازى ما هدد ةفي الزبال هايرمي وأ هاوالدأعن  هاعشان يبعد ...ة منهتكون حيل
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 عايزها تخرج من عزلتهاو 
ً
 وجاب... ة جديدة ليهاربيشترى عأ.... عشان وليد يثبتلها أنه فعال

كنوع من إلاغراء ليها عشان ترجع جابهم واداهم لروني و  ...بأسمها وعمل فيزا كارد... ليهاسواق 

مهما كانت ... انفسك فيهأي حاجة شترى أو  أخرجي: وقال تتمسك بالحياة وتستعيد نفسها 

 ...يمعاك ةأو املمرض ةالشغال يخدأبس بشرط ت... غالية

 

... بصله بفراغ بدون أي رد فعل وبعدها عدلت وشها الناحية التانية بصمتفضلت روني تو 

 ... وتأخد مفتاح عربيتها والفيزا كاردتمد ايدها ورفضت 

 

بيروح أوضتها ويفتش كان وليد بس ... هي من بعد الوالدة ما طلبتش من وليد أي حاجة نهائي

 ...ه ويحطه فيهاممكن تكون محتاجاه ويشتريلي ويشوف إيه ال ...في حاجتها

يمكن يغريها بيهم ... حدث موديالت البس في السوق أشيك و أوبالرغم من أنه كان بيجيبلها 

مش بتلبس إال عبايات بكم  بس هي كانت... وتحاول تهتم بنفسها وتسيب عزلتها وإنطوائها

 ...ة فوق دماغهاطرحالو 

حتى كانت بتنام  ...اخد شور إال ملا تتوضا أو ت ...من على دماغها ةوكانت مش بتشيل الطرح

حجابها ومش بيتخلع منها إال لو أنهارت ووقع منها غصب عنها أو وليد واملمرضة خلوعوه من ب

 ...خوفهم ال تتخنق بيه

 

من غير ما تعمل حاجة ويرميها في  ي فيها وليدهيجلي ال ...ةاللحظ نتظرةا مدايًم روني كانت 

 ةياالعب ةا كانت البسفدايًم  ...ةنه هيرميها في الزبالأ... زى ما قالها وهو بيضربها ...الشارع

الحاجة الوحيدة وكانت عالقتها بأوالدها هيا ... بيهم ةعشان لو رماها تبقى مستور  ةوالطرح

بعد ما فقدت  ...ممكن تخليها تبتسملي ال ةوهيا الحاجة الوحيد... يامعليها لا بتهون لي ال

 ...عتزلت الناسأحواليها و لي وفي ال... سهافي نف ةالثقضحكتها وشخصيتها املرحة و 

،،،،،،،، 

بين ... من س ئ ألسوا... وحياة روني بتمر بنفس التقلب في حالتها... عدت لايام ووراها الشهور 

وبعدها رجعت زي لاول ... الوجع والدموع ولانهيار لغاية ملا وصلت للمباالة والصمت التام

بعد ما كان مانعها تماًما  و .. غير تفكيره لغاية ملا وليد... يتنهار وتصرخ وتشوف الكوابيس من تان
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تسامحه وتوافق تكمل عشان من الظهور أو التواصل مع الناس كنوع من الضغط عليها 

 ... فشلت فشل زريع... اثبتت روني وبجداره أن كل محاوالته معاها للصلح... حياتها معاه

فيزا كارد واداها الحرية في الخروج والدخول بس  فرجع وليد اتغير وأشتري ليها عربية وعملها

بس أتصدم برفض روني وأمتناعها ... بشرط وجود املمرضة أو أي واحدة من الشغاالت معاها

 ..وفشل كل تجاربه ...عن كل إغرائاته وأصرارها علي العزلة

 

ضتها يمكن تفكر ها وكارت الفيزا في أو بتاعتوشال قدامها مفتاح العربية ... وأصر وليد على رأيه

 ...لكن املوضوع ما فرقش نهائي مع روني... وتغير رأيها في أي لحظة

  

 ...وكأنها أتعودت على الحبسة... اللي عدوا فضلت روني محبوسة في الفيال السنتينوخالل 

 من البيت ةوما خرجتش وال مر ... بقت هي اللي حابسه نفسها... وبدل ما هو اللي كان حابسها

 ...ديطول املدة 

،،،،،،،،،، 

 

والحظ وليد حالتها بتتحسن وهما ... ومع مرور لايام بدأ أوالد روني في التحرك واملشاغبة

او ... حواليها
ً
وده من خالل مراقبته ليها من خالل ... بتتفاعل معاهم ومع لعبهم ومشاغبتهم احيان

 .... وكاميرات املراقبة عن بعد( الاب توب)

وتنغمس من جديد أنه يجذبها للخروج معاه عشان تشوف الناس الدلاو فحاول وليد من خالل 

ويطلب منها مشاركتهم في الخروج عشان ... يتعب لاوالدوكان بينتهز فرصة ملا حد في ... في الحياة

 ....بس هي كانت بترفض تخرج معاه.... يكشفوا عليه

ما بياخد هو الولد إف. ...عشان يكشفوا للوالد بيرفض يخرج مع البيبى سيتر كمان كان وهو 

 ةالدوري ةوكان بيهتم بمواعيد التطعيمات واملراجع... يكشفله أوبيطلب الدكتور يجى في البيت

 ...هم بنفسهتبتاع

 

 ...يمكان ويمش  أيفي  غدر بيها ويسيبهاكانت بتخاف تخرج معاه لي روني

مع العالج النفس ى  ورفضت أنها تكمل... فكانت بترفض تروح معاه ...لاوالدوهيا تتحرم من 

ووليد وافق ومحبش يضغط عليها في دي ... ألنها خافت يكون هيديها حاجة تموتها.... كمان
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ومكنتش بتاخد أي عالجات؟؟؟ إال ... وبدأ يتابع حالتها مع الدكتور من غير هي ما تعرف... كمان

وهو كان ... ئفبيضطر وليد يديها ومعاه املمرضة منوم أو مهد... لو حالتها تطورت للسوء

 ...في البيت ة اللي كان عاملهاب من خالل كاميرات املراقبالا بيتابعها من على 

 ...سرية بدون علمها ةمراقب ةنومها كان عامل فيها كامير  ةحتى أوض

 ...تيحت الظروف ليهأكل ما  لاوالدبيتابعها هيا و كانو 

 روني عشان لو  ...يه جنبهومعلى الصوت ومخل "بالا "ملا بينام كان بيفضل مشغل  ةلدرج

 ...يويصح حصل ليها إنهيار في أي لحظة كان بيسمع صوت صريخها و أحلمت حلم وحش 

 

ا
ً
بين  ةمشترك ةن البلكونبما إمن ورا الزجاج  ةوهيا نايم روني كان بيروح يشوف وليد احيان

 ...أوضته وأوضتها

وكان بيصعب عليه خوفها ... يهمن غير ما هي تحس ب وكتير شاف لحظات  أنهيار واكتئاب معاها

 ...وأنها كل شوية بتتلفت حواليها من خوفها أنه يظهر ليها من أي مكان

 

... وهو غدر بيها... بحياتها معاهه وفرحت يل منتبعد ما أ... لثقة في وليد نهائًياروني فقدت ا

ق فيه وتحبه وترجع تث... وتعيش معاه كأن ما فيش حاجة حصلت... تقدر تامنله من تانى إزايف

 ...زي ما بيطلب منها دايًما... من جديد

،،،،،،،،،،، 

 فى روني سمع صوت  من املرات بعد ما وليد رجع من التمرين ةفى مر 

  ...جنينةال
ْ
 فا

ْ
 بحد تصل تمن البيت من خوفه ال  وبيالتنه مانع املستغرب ال

في البيت ألنها ما وبرضوا هي مش بتتكلم مع الناس الشغالين اللي .. .عنه هايبعدممكن 

 ...يبقي مين معاها دلوقت وبتكلمه بالعربي كمان؟... بتعرفش لغات
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 الحلقة الخامسة عشر

 

 فى روني سمع صوت  من املرات بعد ما وليد رجع من التمرين ةفى مر 

  ...جنينةال
ْ
 فا

ْ
 بحد تصل تمن البيت من خوفه ال  وبيالتنه مانع املستغرب ال

وبرضوا هي مش بتتكلم مع الناس الشغالين اللي في البيت ألنها ما .. .نهع هايبعدممكن 

 ...يبقي مين معاها دلوقت وبتكلمه بالعربي كمان؟... بتعرفش لغات

 

وبعد كل تعبه عشان يحتفظ بيه  ...والف فكرة جات في باله من غير صوت بهدوء وليد فمش ى

 ...لقيت حد يساعدها عشان تهرب منه
ْ
بتمسح علي جذعها و جنب شجرة  ةاعدا قهتفاجى بيوا

  :بإنكسارول قتبو 
ْ
 ...دلوقت يجى ياخدنى؟ ةنتى ليه ما قولتيش لبابا لغايا

 ...؟اتفاقناوال نسيتى ... يسافر عنده؟هلي الهوا ال عندك هو لسه ما جاش

 ةقوليله يا بابا بنتك حبيبتك زعالن هيروح من هنا لعند بابالي ملا تالقى الهوا ال... شوفىطيب 

  ...منك
ْ
 عشان ا

ْ
 نت ضحكت عليها وقلتلها ا

ْ
 ن ده الراجل الا

ْ
وسبتوا يأخدنى  من عليكى معاهقدر ا

لسه سايبنى معاه  إزايعمله فيا لي قوليله هو بعد ال... بعيد عنك ويضربني ويحبسني كمان

 ...؟لدلوقت

  أصل يا شجرة
ْ
ى سايبنى ليه زاإ ...بكلمهابًدا ولو حد يزعلنى  سمح إننا عند بابا مكنش بيوا

 ...كده؟يضربنى كل يوم 

 : وسكت لحظات وكملت بشرود 
ْ
 ... شجرةستنى يا ا

ْ
 ... نه مش بيضربنىهو قال ا

ْ
كل نا بحلم دا ا

 ليلة 
ْ
 ...النفسية السبب ين حالتإو ... فيها يضربن ةول مر با

هو كان بيكدب عليا يا شجرة ما تعرفيش : ورجعت روني وشها للشجرة وقالت بخنقة وحيرة 

 ... ال ال؟و 
ْ
أمتي بيهزر وأمتي كالمه ... ة هو أمتي بيكدب وأمتي بيكون صادقصلى  مش عارفا

  ...أمتي بيكون جاي عشان يضربني وأمتي مش هيضربني.... جد
ْ
كمان كل يوم بصحي تعبانة نا وا

 ...ضربجعنى قوى من الاجسمى و و 

  : لتاوق ولفت ايديا حواليها
ْ
نتى  ...قوي  صل بيضرب جامدهو ا

ْ
بيضربنى كان ا شفتيش ما

دا أنا كان ... فيك   عارفة يا شجرة حتي لو أتكسرتي من الضرب مش هيوقف ضرب.. .إزاي

وهدومي أتقطعت من الضرب ومكنتش ... دراعي مكسور وبرضوا بيضربني عليه ومش هامه
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وجسمي كمان كان بيتقطع ويسيح ... البسه هدوم تقيلة ممكن تحميني أو تخفف لالم شوية

 ...وكانه مش شايف دمي... رضوا بيضرب عليه عاديدم وب

  ةكنت فاكر :  لتاقو  بحسرة بدأت تبكيو  روني ونزلت دموع
ْ
 لبابا بيحبنى زى ما قالو  ه طيبنا

أنا خالص أتعلمت .. .يكون قاس ى عليا لو زعل منىه ايهقد  لحد لقاش بس م ...لناسوا

... شجرة أوعي تصدقي حد يقولك كدهوأنتي كمان يا ... وعمري ما هصدق حد يقول أنه بيحبني

 ...عشان لو حد قالك كده معناها أنه هيكسرك وبعدها يعالجك عشان يحبسك

 ...؟زيى قبل كده يا شجرة هو ضربك : لتاوق شجرة بتصميموبصت لل

  شوفى: وسكتت روني ثانيتين وبعدها قالت 
ْ
 هو ا

ْ
 نا ما ا

ْ
عايزاكي بس ... ؟عرفش هو ضربك وال ال

 ما تخلهوش يع
ْ
هلي صحاببقينا أننا رف ا

ْ
 ... ليبعدك عنى زى ما بعدنى عن ا

ْ
نه بياخد كل ال

 ...يوبيبعدها عنبحبها  ةحاج

 أول ما جيت هنا بيعاملنى كويس  كان على فكرة هو
ْ
 ...نى كان فى بطنى نونو ال

يبقي مش مهم ... خالص مفيش فى بطنى نونودلوقت بس : ونفضت روني اديها بقهر وقالت 

وممكن برضوا ... أو يرميني في الشارع أو الزبالة ...يفممكن يضربنى تانى عاد... روني كمان

 عشان كده بقولك ... عادي خالص... يحرمني من أوالدي
ْ
وعى تصدقيه لو ضحك عليكى وقال ا

ي وال ا مش بتتكلمفخليكى دايًم ... قدامهلي تعصب بيوجع قوى البيعشان هو ملا ... بيحبك

 ...وما يكسرش أغصانك عشان يسيبك فى حالك ...اعكتعملي دوشة بالورق بت

 قولك أا : وقالتروني بسعادة فجأة وقربت أكتر من الشجرة وسندت خدها بكفها وابتسمت 
ْ
نا أ

 
ْ
 ...عمل ايه عشان ما يضربنيشبا

ْ
 ..عمل كدهبا

 ...لثانيتين وبعدها فتحتهم ا جامدهعنيروني وغمضت 

  دايماهو أصل   : لتاوق
ْ
  د ما يرجع من التدريبوضتى بعبيدخل ا

ْ
 وا

ْ
فبيسيبنى ... ةعمل نايمنا با

 ...ويخرج من غير ما يضربنى خالص

 ...هو شكله مش بيضرب النايمين

وسكتت روني شوية وبعدها لفت نفسها وسندت دماغها على الشجرة ووشبكت صوابعها في 

و ... عارفة: حضنها وبدأت دموعها تنزل بوجع من غير صوت وقالت 
ْ
فتح عيني كان نفس ى ا

ْ
ل ما ا

والدى فى حضني وأبوسهم
ْ
شوف فرحته بيهم... بعد والدتي أخد ا

ْ
وأفرح زي ما بشوف ... وأ

نه هو عمل فيا كده... لامهات بتعمل
ْ
صحى على صدمه ا

ْ
... وحيرة حد شاركه فيا وال ال؟... مش ا
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ا أوالدى وال ال؟... هو رماني في الزبالة ودمي سايح وال ال؟
ً
ي فترة حملي وتعبي اللي حت... هما أصال

 وخفت ... عشتها شكيت فيها

 ...تكون كدبه ووهم هي كمان

رضعهم... عارفة: وابتسمت روني بحزن وقهر وقالت 
ْ
وأحس أن ... كان نفس ى أقلد لامهات وأ

كان نفس ي أجرب لاحساس اللي أصحابي وقرايبي كانوا ... قلبي بيدق قوي وابني في حضني

ستوعب اللي حصلى... بيحكوا عنه مع أطفالهم
ْ
بتديت ا

ْ
حس بنفس ي... بس ملا ا

ْ
وأن عندي ... وا

رضعهم... أطفال ممكن يكونوا جعانين ومحتاجين ليا
ْ
نه خالص ما ينفعش ا

ْ
... أتصدمت ا

وأول ما ... وإن مبقتش أنفع أكون أم ليهم زي باقي لامهات... مبقاش ليا لزمهم وال دور في حياتهم

 ...يهميجوعوا يعيطوا واجرى عل

نى مرضعتهمش: ومالت روني علي الشجرة بطرف عينها وقالت 
ْ
... تفتكرى هيحبونى ملا يعرفوا ا

؟
ْ
 ...هيقبلوا أكون أمهم وال هيرفضوا ده كمان؟... هيعزرونى وهيقدروا اللي كان بيحصلي ال ال

 

عل مني ة لو ز هيرمينى فى الزبال فعال هو تفتكرى : وتنهدت روني وشردت لدقايق وبعدها همست 

 ...؟ملا ضربنى زى ما قال ...ألي سبب تاني

  : لتاوق ةبكت بحرقفجأة خبت روني وشها بين كفوفها و و 
ْ
 طيب ا

ْ
 نا ما ا

ْ
 روح فينعرفش ا

شوفهم ْه والدى وكمان أ... معرفش أتكلم بلغتهم... وال أعرف أقول لحد يروحني لبابا... ؟هنا

تفتكرى هيقولهم أن كان ليكم ... ن ليهم أم زييهيفتكروا إن كا... تفتكروا هيفتكروني؟... ؟إزاي

معقول ادهم وجاسر ... أم بس كانت مجنونة فرميتها في الشارع عشان ملهاش لزمة في حياتكم

طيب تفتكري لو شافوني في  ...وبعد كده هيحرمنى منهم... شوفهم فتره بس من حياتىادول ه

 ... هما لسه صغيرين... ؟إزايبس هيعرفوني ... يوم من لايام في الشارع هيعرفوني؟
ً
وأنا أصال

حرام عليه ليه هو ... هكون لسه عايشة وقتها وال مت من الجوع أو البرد أو حتي الكالب أكلتني

  ...؟كده
ْ
 دا ا

ْ
 ... يحبسني هنا؟ وليه مصر  ...؟ذانى كدهأليه ... شفته ةول مر نا وهللا حبيته من ا

ْ
نا ا

يضربني زعل و مش يعشان ...خالص  ةحاجأي ل عمااليوم ومش ب طول وهللا باقعد ساكته 

  ...يحرمنى منهمتاني أو 

هو ... وال أعرف ايه العنوان هنا ...يرجع هنا تانأمش هعرف  ي أي مكانورمانى ف زعلبس 

 ... مقليش على العنوان هنا كنت حفظته وعرفت أرجع
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ْ
 وحتى لو فضلت ا

ْ
  ...شوفهمأ مش هعرف...رجع هنادور فى الشوارع وعرفت ا

ْ
السور  ةنتى شايفأ

املصيبة بقي أن ممكن يوديهم ... لو وقفت برةشوفهم أمش هاعرف ... ومقفول  إزايهنا عالى 

ضيع من غيرهم وهللا... فيضيعوا منى خالص... مكان تاني
ْ
نا ا

ْ
 ...وا

فاكرة يا : وبعدها قالت ... وسكتت روني وهي بتهز رأسها بالرفض ومش القيه حل لكل أسئلتها

 
ْ
هرب بأوالدى من هنا ...يهيضربونوا ناك من ملاشجرة الا

ْ
  ...ملا كنت ها

ْ
 قالملا من شفتى بتاع الا

 ."..ومنكريزى " ليا

 
ْ
 نا مجنونهو ا

ً
 قران وبذكر ربنا كتير... ؟ة فعال

ْ
نا بصلى وبقرا

ْ
بس هو املجانين بيعملوا كده وال ... ا

 ...ال؟

هلى وحشوني قوي 
ْ
 ... نفس ي أشوفهم... عارفة يا شجرة ا

ْ
بس ... ةكلمهم كل فتر هو بيخلينى ا

  ةبكون خايفو ... وقتهابيكون جنبى 
ْ
قلبى  ة يا شجرةعارف.. .غلط ويزعل ويعاقبنى ةقول حاجأ

وبكون ... صوت قلبىبس بابا ما سمعنش ... ياما ناداه.. .ياما قال لبابا تعالى خدنى من هنا

 ...ال يسمعه ويضربنيمن وليد خالص  ةخايف

بشبه نشيج ورجاء أقرب  لتاوقوخوف  بإرتباكا هوبصت حوالي سها بزعر كتمت روني أنفاو 

  :للتوسل 
ْ
 شجرة وعى يا ا

ْ
 تقولي ا

ْ
 ...سمهنى نطقت ا

 ... دا وهو بيضربنى ونطقت اسمه ضربنى اكتر
ْ
وأنا .. .سمى على لسانكأوعى تنطقى وقال ا

 ... خالص مش بنطق لاسم ده نهائي

  : لتاخوف وتوسل وقب روني تيوبك
ْ
 ....أنا بخاف قوى من ضربه... حد يكون سمعنيى وعا

  : لتاقو  فوقفت... ن الليل قربروني أفت اوش
ْ
عمل نايمةنا هدخل جوه ا

ْ
قبل ما ... عشان ا

بدل ما يضربني تاني ... ولو عرفتي أن حد سمعنا فهميه ما يحكيش سرنا ليه... يرجع ويضربني

 ... لو عرف أن حكيت اللي حصل لحد
ْ
 ا تفقنبس زى ما ا

ْ
  ...عشان يجي بعتى لباباا

ْ
يجي هو وعى وا

 كمان ويضحك عليكى و 
ْ
 تقوليله ا

ْ
 ...سمهنى نطقت ا

معقول يا رونى  : وقال لنفسه... وشه ةمغرقاللي ودموعه دخلت البيت جرى قدام عنين وليد و 

 ..يا هللا ... بتشتكيلها منى؟لي صاحبتك ال يتبقشجرة ال
ْ
ى معقول ذنب... نا عملت فيكى ايه؟هو ا

 ... فيكى كبير قوى كده؟

  : فرد على نفسه وقال
ْ
ميره ما شفتش الا  ...؟حد تكلمهأي نا سبتلها يعنى ا

ْ
وعدتها تكونى ا

وحرمتها من ... وناس غير ناسها ...غربتها فى بلد غير بلدها... السجن والاهانة والحرمان والخوف

 .. .ىكل الطرق التبعدها عن



 228 

 : ورجع قال لنفسه 
ْ
 نا ازاى بقيا

ْ
سامحينى يا رونى  ...نانى كده فى حبك وامتالكك يا رونىت ا

 .. .بعملهلي عملته واللي وهللا العظيم ندمان على كل ال
ْ
 صدقينى ا

ْ
 نا كتير فكرت ا

ْ
هلك رجعلك ال

 ... زمان بتاعةيمكن تتحسني وتطمي وترجعي روني ... 
ْ
 بس متاكد ا

ْ
 نها هتكون ا

ْ
شوفك خر مره ا

 ...فيها

عيش من 
ْ
 .... غيرك مش قادرومش قادر ا

ْ
صلح ما بينا ووفقنا ملا تحبه يا رب توب عليا وعليها وا

 ...وترض ى

هو عارف ... وخبط وليد على الباب كالعادة.. .زى كل يوم هاومسح دموعه وقام يدخل يشوف

فدايما يخبط عليها ... بس كان عايز ينبها بوجوده... أنها مش هترد عليه وال هتقوم تفتحله

ألنها بتغمض عنيها بشدة زى ... ألنه عارف أنها بتمثل عليه بأنها نايمةويستنى لحظات 

 ... فيعرف أنها صاحية بس من خوفها منه بتمثل أنها نايمة... لاطفال

 

ومسح على حجابها وشاف أثر دموعها الباقية في ... دخل وليد وقعد جنبها على السرير

... يا ربي: وقال بتأفف مصطنع ... دماغها وميل نحيتها وباس... فقلبه وجعه عليها... رموشها

 ...هو أنا كل ما اجى الاقيها نايمة كده؟... روني حبيبتى نايمة زى كل يوم

بس كل ... عايز أتكلم معاكى كتير... أنتي بتو حشينى قوي يا روني: وابتسم بحزن وقال بصدق 

كلم معاكى اصلك بتوحشينى يا ترى أمتى هتكونى صاحيه عشان ات... يوم بتكونى نايمة ملا برجع

 ...قوى؟

 ...وتنهد ورجع باس دماغها تانى وخرج

 

 ...وهيا ابتسمت بفرحة زى كل مرة ملا بتضحك عليه بأنها نايمة

ودخل ... يمكن تفرح بيه... ووليد خرج وابتسم بألم على النجاح الزائف الحاول يوصله ليها

ودعا ربنا يفك كربهم ويقربهم من ... دمأوضته وأتوضا وصلى ركعتين قضاء حاجة وهو بيبكي بن

وروني يجي يوم عليها وتقدر تقبله في حياتها وترجع تحبه من ...بعض وما يفرقهمش عن بعض

 ...وخرج بعدها اطمن على أوالده ولعب معاهم شوية ورجع نام... تاني

،،،،،،،،،، 
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قام ووقف قريب من ... ميالتإلا بعد ما وليد شيك على  ...في يوم مطرهو ...ياممع مرور لا و 

روني واملطر وحبها  وغمض عنيه وسرح في ذكرياته معاه... تأمل منظر املطربي ةالبلكونزجاج 

 ...ليه ملا مطرت مرة وهو في مصر

 

 ...فطلع يدور عليها... جنبه ةنايم روني ما لقهاشعشان يصلي و من النوم وليد في يوم صحى ا مل

 : وقالجوة شقتهم ودخلها بدون كالم فشدها ... تحت املطربحجابها في البلكونه  ةلقاها واقف

 ...؟تحت املطر وتغرقى نفسك كده فيتق ةأنتي صغير  ؟ينفع كده

 بحس أنه بيعمل ...بحبه يا وليد قوى : بسعادة ايده وقالت  روني فمسكت

 ...مخزنهبيبقى لي ال وبيشيل التراب ...للروح من جواه ةنسأن زى تصفيلل

 ...وغيرى عشان ما تتعبيش... دافي شور روحى خدى  ةماش ى يا شاعر :  لقاتنهد وليد و ف

 ...شويةبس بعدين خلينى هنا  ...ماش ي... يماش  : وقالت ةالبلكون ةوكانت راجعروني فسابته 

 ...معاكي الظاهر الذوق مش نافع:  قالو  منهاوليد فاتغاظ 

قبل ما  شور يال بقا خدى :  وقاليها عل وفتح الدشجوه البانيو ونزلها  ...الحمام دخلهاوشالها و 

 ...تبردى

تحت  من هدومه شدته... عشان يخرجضهره وليد كمان اتغاظت منه وأول ما اداها  رونيف

 ...ما يسمعش كالم رونيلي ده عقاب الو : قالت و ... الدش زيها

 

وهيا لفت ... وفضل يوجه ناحية وشها... ومسك الدش... ووليد بعد بسرعة من تحت امليه

ومسكت علبة الشور جل ورشت شوية على شعره ونزل منها ... بجنبها بتحاول تبعد عن امليه

 ...علي وشه

فضحك وليد ملا حس أنها بتفك ... هي قصدت أنه ينشغل بغسيلهم وهيا تضحك عليه وتخرج

 ...ما تحاوليش: نفسها منه عشان تخرج وقال 

وروني عماله ... انه وغسل شعره ووشهومسكها من دراعها بكفه وبالكف التاني رجع الدش مك

 ...تحاول تهرب منه ومش عارفة

 ...أنتي بقا قد الحركة دي؟: وخلص وليد وقفل امليه وبصلها بخبث وقال 
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فمش ى وليد أطراف صوابعه على ... فضكت روني وهي بتحاول تزقه عشان يسيب دراعها

... فيبان الهدوم اللي تحتها... دومأحال حاجة أن املية بتشف اله: ها وقال بمكر بتاعةالبلوزة 

 ...وال اقولك أنا هشوف بنفس ى... بس أنتي البسة غامق وال فاتح؟

 ...ها نزلت روني بكل جسمها حتى وشها في البانيوابتاعةوأول ما قرب من طرف البلوزة 

خالص هاخرج مش هشوف حاجة ... يا مجنونة هتموتى نفسك: فرفعها وليد  بسرعة وقال 

 ...ترجع ايامنا يا روني يمتأوهو بيقول .. .فتنهد وفتح عنيه ...اطمنى

 

 بلكونتها تحت قدام  علي كرس ي قاعدة روني ملحاتصدم وليد ملا و 

بس أول ما  ...ورحلها عشان يدخلها من املطر والبرد ...ةه بسرعبتاعة البلكونة ففتح... املطر

غمى روني علي لارض مقعت و ... وليد من دراعها عشان يدخلها أوضتها ويتكلم معاها شدها

 ...عليها

 

وهو يجيب هدوم ليها  بالدكتور  واتصل ةياوشغل الدف ...ودخلها أوضتها ةبسرعوليد فشالها 

 ...ألنها أتبلت من املطر وملا شال روني هدومه هو كمانوغيرلها هدومها وراح  ...من الدوالب

 

 طلبو  ...ليدفرفض و  ...املستشفي نقلهاالدكتور وكان عايز ي وصلو 

وبرر رفضه بأن روني مريضة ... وهو مسؤل يوجدها ليهمحتاجها لي يشوف الحاجات ال منه

حالتها تنتكس ممكن  ولو صحيت ولقيت نفسها مش في البيت... مش بتحب تخرجو ... نفسًيا

 ...كمانده ترفض العالج و 

 

... س ي كان موفرهاطلب الدكتور كل الحاجات اللي ممكن يحتاجها ووليد في وقت قياوفعال 

ا أنه عرفهو  ...ركبلها محاليلو ... أعطاها جلسة للتنفس الصناعيو  ...زمالا عمل الدكتور وبعدها 

ولو حالتها ما اتحسنتش ... ليومين الجايينل ةكمادات ومتابع ةحتاجفمتسخن  ممكن

 ...هيضطروا ياخدوها املستشفي

 

وباس دماغها  ...وعنيه اتملت دموع... وتنهد بيأسجنبها وليد قعد  ...وبعد ما مش ى الدكتور 

بدأ يعملها الكمادات بنفسه بعد ما املمرضة ادتها كل لادوية والحقن اللي و  ...وطبطب عليها
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بالرغم من أنه واثق من ... سامعاهتكون نها وأتمني أيتكلم معاها وليد قعد و ... كتبها الدكتور 

 ...العكس

أنتي عارفه ... ؟لسه ما خلصش عقابك ليا ...؟ييا رون كفايةمش : بحزن وقال كفها ومسك 

طيب باهلل ... عشان كده بتعاقبيني في نفسك ...ي نفسهاأنك اغلى حاجة عندى حتى من حيات

يام شبابك أحلى أبتضيعى عمرك بيعدي وأنتي حرام عليكى ... عقاب في نفسك كفايةعليكي 

 ةعرف أنك عنيدأروني ما كنتش تعبتينى يا ... بتعمليه في نفسكلي بال ةكل شوي ...وصحتك

 ...يا أم قلب أبيض كده

 عشان كده مش  ...زي لاول  واجعك لغاية دلوقتي ليكي جرحمعقول 

 ...عمل إيه عشان ترض ى عنى وتسامحينىأطيب يا حبيبتى ... يتسامحين ةقادر 

ومش  ...يه من غيركاأنا تيا روني ... يوصلني ليكيو زم امش ى فيه ي ال ورى بس على الطريق اللاش

 ...وال حاجة رضاها قدام زعلك منى... عليا مهما رضيت الدنيا... إزايعارف أوصلك 

 

 يال لتى أن الحضن ده هيفضل مفتوحو خدتينى في حضنك وقأيا روني في أول جوازنا ملا  ةفاكر 

محتاج ... ي محتاجه قو ... ي قو الدافي ده وحشنى يا روني حضنك ... مهما حصل على طول 

 ...طبطبى علياادخل جواه وت

أنا ... مىأن اعن حنبحنانك حسيت أن ربنا عوضنى  ...خدتينى في حضنكأما  ةلحظ فاكرة

 ...من بعد ما حرمتيني منه يا روني من جديداتيتمت 

أنتي حبيبتى ... والدىأم أنى و قبل ما تك ...ةنياالت أميأنتي  ...ليه يا روني بتبعدينى عنك كده

 ... يقلب ةساكنلي ال ةلفرحاودنيتى و 

 ...ضاع مننا وارحمينى وارحمى عجزى في بعدى عنكلي يا روني ال كفاية

نفس ى فيه أنك تاخدى بالك من نفسك لي كل ال ...يمش عارف اعمل إيه عشان تسامحين

 ... والعارف احافظ عليكى ...راضيكىأأنا مش عارف ... وبالش تدمريها كده

... زمانبتاعة ارجوكى ارجعيلى روني ... منى جنون وغباء ةيدى في لحظإخدتك ورده ودمرتك ب

 ...هجر حرام عليكى كفايةو 
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ويصلى ويدعى ربنا أنه يشفيها وتقدر تسامحه  ...ها كماداتويعمل ..يكلمهاوليد  استمر

مش بيخرج من أوضتها إال عشان و ... كمان يوموتانى وفضل مالزمها اليوم كله ... وترجعله

 ... والدوا هو البيدهولها ...وكان هو بيعملها الكمادات. ..ويرجعهلها لاوالديطمن على 

 ...في معادها وتمش ى ةتديها الحقنتيجي بس  ...تبقى جنبهالي هيا ال ةورفض أن املمرض

 

بس الحصل أنها ملا فاقت وشافته بصتله ... خايف أنها ملا تفوق تزعل أو تخاف منهكان وليد و 

 ...وما اتكلمتش. ..ةنياوبعدها بصت الناحيه الت ...شوية

 

 
َ
الًمال

َ
مت  كانت ك  الصَّ

ُ
ة

َ
 ..بيننا  حظ

 ليَس َيفَهُمها في الوجود  
ً
ة

َ
غ

ُ
و  ل  ..نااس 

 
َ
قون

َ
 َمن َيعش

ُ
ة يَّ   أنها أْبَجد 

ْ
 ..وَمْن َينز فون

 
ْ
ْن َحَدقات  الُعيون طُق م 

ُّ
 أنُه الن

 
ْ
َرمون

ْ
نا ُمغ

ُّ
ل
ُ
 ..ك

ْ
قون نا عاش 

ُّ
 كل

 

 نيانزار قب.... كلنا عاشقون 

 

 

ألنها كانت متأكدة  ...ةال امبالا ستسالم ولا  ةحالرجعت ليها وهيا  ...فضل جنبها وبيهتم بيها دليو 

 ..القاتلهو نفسه وليد وليد العاشق  ...بعدها عن إطار عنيه وملكيتهأنه مش هيسيبها وال هي

وهي متأكدة أنه هيفضل متمسك بيها ... ومش هيهون عليه يسيب قتيلته ألي حد يدفنها غيره

 ...مش هيحررها إال ملا تموت بشكل كامل ويدفنها بنفسهو 

مهما و ... ومنتظرة لحظة النهاية... وفضلت متمسكة بهدوها وصمتها... لقدرهاروني فاستسلمت  

بس اللي ... هابتاعتفضلت محتفظة بحالة السكون  ...حتى بعد ما خفت.... حصل ما بتردش

بس مستسلمة من غير أي رد فعل يدل ... اتهفرق أنها بتكون حاسة وسامعة كل كالمه وتحرك

 ...علي الخوف أو لاعتراض

،،،،،،، 
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يحكي ويفتكر ويضحك وممكن عنيه كمان ... وليد يتكلم وهي ساكته... واستمر الحال بيهم كده

 زمانورجع زي ... يحاول يسألها أو ياخد رأيها في أي حاجة وهى مش بترد... تدمع وهي في صمت

  ...حصل معاه في النادي وهي بتستمع بكل هدوء وبدون تعليقيحكيلها اللي بي

 

هتقدرتقنع روني بأنها تخرج لي أن ال ...ة واملمرضةاتفق مع البيبى سيتر والشغال وليد أن ةلدرج

 ....ةكبير  ةمالي ةهيديها مكافئ ةحتى لو بسيط ةتتفسح أو تشترى حاج

كته وبقت تقفل باب أوضتها بدأ الضغط علي روني منهم وهي فهمت لعبته وفضلت ساو 

 ...باملفتاح عشان تخلص من زنهم

 

... وقالت أنها خرجت مع روني ...ةفرحان جريت علي وليد أول ما رجع وهي شغالةالفي مرة بس 

وطلبت منها ما تعرفش وليد أنها ... خبت الحاجات الجديدةبس روني  ...واشترت حاجات كتير

 ...عملت كده

عشان  ...وأنها دفعت تمن املشتريات من جيبها... عشان تطمنه عليهاتقوله  كان الزمبس هيا 

 ...معاها نىاتشجع روني تخرج ت

 

روني مش هتقبل على  ه عارف إنألن.. يهإال أنه شك ف... بكالمها بالرغم من أن وليد فرح

 ...فحاول يقنع الشغالة أنه سعيد بكالمها وهيديها الفلوس... كرامتها أن حد يدفعلها الحساب

كالعادة طول اليوم وراجع اليوم بتاعها في الكاميرا ولقاها ... وطلع أوضته وطلع الاب توب بتاعه

 ...ما خرجتش البيتفي 

 ...كانخرجوش ملما  مقاله أنهف ...ل السواقأس فنزل 

 هي محتاجةعشان  وضوع دهتستغل امل ةأنها كانت عايز اعترفت  ...وملا رجع وواجه البيبى سيتر

 ...فلوس

 ...مشاهامعاه الفلوس اللي محتاجاها و داها باقى حسابها و وليد إو 

 

 و ... أنه يبعتله غيرها خدامينطلب من مكتب البعدها و 
ً
وأول ... ية تاني يومنات ةواحد وابعتفعال

 ...تحكي لوليد أحساسها من ناحيتهابس مش ممكن تتكلم ... ما ارتاحتش ليها ما روني شافتها
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بس مش عارفة ... لة بتفكيرها بالبيبي سيتر وخايفة علي أوالدها منهامرت لايام ورني مشغو 

وملا تحس ... فكانت بتحاول تقض ي وقت أطول مع أوالدها في غياب وليد... تعمل ايه معاها

  ...بقرب رجوعه كانت بترجع أوضتها وتقفل على نفسها

 

... ني كانت لسه ما نامتشرو  بالليل والكل نايم ...ةسبوع من وجود البيبى سيتر الجديدأبعد 

وصوت ... بس الوقت كان متاخر... ففكرت أنه وليد... ةبره في الطرق خطواتصوت  وسمعت

اتاكدت أنه ة و على الساعفبصت  ...الخطوات عدي من قدام أوضتها ومش ي باتجاه أوضة وليد

 ... مش ممكن يكون وليد ألنه ده وقت نومه

نع حد من ام وليدو ... فة أستحالة تكون ألوالدهافبدأت تقلق وألن الخطوات فيه رنة خفي

 ...الشغالين يطلع الدور بتاعهم وهو موجود

 ...أو حد على خالف مع وليد وجاي ينتقم منه... حرامىممكن يكون أنه علي طول  فكرتف

وبعدها قالت ممكن يكون بيتهيئلي فقررت تطلع بهدوء عشان تتاكد من ... قلبها اتقبضو 

 ...الصوت

 

باب أوضتها بهدوء شديد ومدت دماغها منه فسمعت صوت أوضة وليد بيتقفل بهدوء  فتحتو 

 ... شديد مش زي عادته

وأحساسها بالكره من ناحيته تالش ي في ... وألول مرة من فترة طويلة تحس أنها خايفة عليه

ا وخافت يعملوا فيه حاجة بعد ما بقي عندها يقين أن اللي دخل أوضة وليد أم... اللحظة دي

وفتحت ... علي أطراف صوابعها لغاية باب أوضتهمش ي وبدأت ت... حرامي أو حد عايز ينتقم منه

 ...أةالباب فج

 

 ....كانت ...ليددخل أوضة و و  ...اهتأوض برةكان بيمش ى لي الكتشفت أن او 
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 الحلقة السادسة عشر

 

ملا  روني كانت لسه ما نامتش... لليل والكل نايمباو  ...ةسيتر الجديد ألبيبيسبوع من وجود أبعد 

بس الحظت إن الوقت ... في البداية افتكرت أنه وليد... ةفي الطرق ةبر  خطواتصوت  سمعت

وركزت مع صوت .... ووليد مش بيحب يسهر للوقت ده عشان تدريبه تاني يوم... متاخر

فشغلت لاضائة  ...وليدالخطوات والحظت أنه عدي من قدام أوضتها ومش ي باتجاه أوضة 

 متأخرعلى الساعوبصت 
ً
 ...ة واتأكدت أن الوقت فعال

نع حد من الشغالين ام وليدو ... وفكرت أن الخطوات استحالة تكون ألوالدها... وبدأت تقلق

 ...يطلع الدور بتاعهم وهو موجود

ينتقم  أو حد على خالف مع وليد وجاي... حرامىممكن يكون أنه وأول فكرة جات في بالها 

وحاولت تهدأ وقالت في سرها ال أكيد ... فقلبها أتقبض... ممكن يؤذيه و يخطف أوالدهاو  ...منه

 ...دي خياالت

 ...ثواني بالضبط قررت تخرج من لاوضة وتتأكد بنفسها من الصوت 3وبعد 

 

ومدت دماغها منه فسمعت صوت أوضة وليد بيتقفل ... فتحت باب أوضتها بهدوء شديدو 

 ... د مش زى عادتهبهدوء أش

وأحساسها بالكره من ناحيته تالش ي في ... وألول مرة من فترة طويلة تحس أنها خايفة علي وليد

أن اللي دخل أوضة وليد ... وخافت يعملوا فيه حاجة بعد ما بقي عندها يقين... اللحظة دي

... اب أوضتهعلي أطراف صوابعها لغاية بمش ي وبدأت ت... أما حرامي أو حد عايز ينتقم منه

بس صوت ... فخافت تفتح الباب عليهم... وحاولت تسمع أي صوت بس ما سمعتش حاجة

فقرأت أيه الكرس ي ... جواها حذرها بأن اللحظة دي ما ينفعش تتراجع أو تتخلي عن وليد

 ...أةوفتحت الباب فج... وقالت الشهادتين... بسرعة وحصنت نفسها

 

 ...ليددخل أوضة و و  ...اهتأوض برةكان بيمش ى لي الأن ... اوأكتشفت الصدمة اللي لجمتها مكانه

 ....كانتوموجود في حضنه دلوقت 

 "....ةالبيبى سيتر الجديد"
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ملا شاف خيال واحدة و ...من البداية حس بباب أوضته بيتفتح بهدوء ففتح عنيه... أما وليد

ي الرغم من أنه عارف إنها عل... وأفتكرها روني.... ففرح... ست من ضوء النور اللي في الطرقة

بس مشكش في حد ممكن ... إستحالة تدخل أوضته حتى لو في غيابه مش في حضوره كمان

ألن ممنوع أي واحدة من الشغاالت يطلع الدور ده طول ... يدخل أوضته في اللحظة دي غيرها

 ...ما هو في البيت

ويعرف ... براحتها في لاوضةتتصرف ... ة عشان يديها املساحة الكافيةبسرعوليد عنيه فغمض 

اتفاجئ بيها و ... وهي عارفة أنه أكيد نايم دلوقت فيها ...هي جاية أوضته بعد املدة دي كلها ليه

 ...وبتنام جنبه... بترفع طرف اللحاف عنه براحة

ممكن تكون أنها للحظة فكر لدرجة أنه ... ومكنش مصدق أن روني أخيًرا قبلت بيه ولجأت ليه

وهي أساًسا كانت تترعش ... ايه الش ئ الصعب اللي يخوفها لدرجة أنها تلجأ ليه بس ...ةخايف

وقبلت باألمر ... بس ايه املانع أنها تكون اقتنعت بكالمه... من الخوف لو شافته قدامها

 ...من غير كالم عشان كده جات لعنده... ووافقت تسامحه ومكسوفة تقوله... الواقع

لة العزلة وتدخل قبلت تسيب حا اللي عشانها... حلل لاسباببدأ خياله يدور ويستنتج ويو 

وخمن أنها ممكن تكون ... وال دا تطور جديد ومختلف لحاالتها... ال وكمان تنام جنبه... أوضته

 ... ت أوضته هو بالذات من لاساسحاأنها ر  مش حاسةو  ..بدأت تمش ي وهي نايمة

 

 ألنه متأكد أن روني... أتصدم وليد جًداو ... يرونحركات وقطع كل تخيالته وتحليالته ملسات و 

مش ... حتي لو منومة مغناطيسًيأ أو بتمش ي وهي نايمة... يمش ممكن تعمل معاه حاجة زى د

 ...ممكن روني تعمل كده معاه

ووقفت  فتحت البابالحقيقية روني ... عشان يفهم ايه اللي بتعمله دهوقبل ما يفتح عنيه 

 ...قدامه

 

كنوع  وضمها... وليد روني املزىفة لحضنهشد  ...الحقيقية للباب بشكل مباغتومع فتح روني 

وهو ... وبص علي اللي أقتحم عليه أوضة نومه ...وقعد على السرير بيها ...من الحماية التلقائية

 ...مرآته على الباب رونيلي اتفاجئ أن الو ... بيشغل لابجورة من جنبه

وأكتشف أن اللي متمسك ... لي علي الباب للي في حضنهأتنفض قلبه وحرك عنيه من علي الو 

 ...ةالبيبى سيتر الجديد هي... ومخبيها في حضنه وخايف عليها... بيها
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بهدوء وعيها بتتنقل بينه وبين اللى في حضنه قالت روني ... أو يفوق من صدمتهوقبل ما يتحرك 

بالش و  ...اتجوزها ...دهالومش قادر تتحمل بع: ومازال متمسك بيها حتي بعد ما شافها 

في حياتك يبقى ترجعنى الهلى  ةنيات ةواحد الزم تعرف أن... بس قبل ما تعمل كده... الحرام

 ...وأكيد وقتها هتكون مش حابب وجودي في حياتك من لاساس... وتطلقنى

 

 ...ودخلت وقفلت الباب باملفتاح.... وسابتهم وجريت على أوضتها

أنتي بتعملى إيه :  بحدة وقالوقف وهو لسه مصدوم و  ةر بسرععن البيبى سيتوليد بعد و 

 ...؟هنا

كيد أفقلت  ...زمانمن  مع مراتكعلي خالف أنك عرفت : بدالل وقالت ألبيبي سيتر فابتسمت 

 ...يال محتاجهتكون 

 

 ...ول يكلم رونياورجع ح. ..وصحى السواق يوصلها ...واداها باقى حسابها...وليد فوًرافطردها 

بخوف من مصير لسه منتظرها  وقالت... أوضتها باملفتاح من جوه وبتعيط ةيا كانت قافلبس ه

خالص بدأت في املرحلة الجديدة ... جديد؟أنت خالص ابتديت مشوار دبحى وتعذيبى من  :

أنت ... أنت بتعمل كل ده ليه؟... طيب روحني عند بابا وارتاح مني خالص... ألنتقامك مني؟

طيب فهمني بتكرهني ومليش أي أعتبار عندك وفي نفس الوقت ... ؟يإزابتوجع قوي كده 

 ...عايزني جنبك ليه؟

 

من وليد فلف ... وفضلت تعيط وتتكلم بوجع من ورا الباب...الباب لوليد تفتح روني ورفضت

 ...هاعند ورح... أوضته ةبتاع ةالبلكون

 قدامها كل ش ئتكسر و  بقت تخبط في أي حاجةو  ...ةزى املجنون تصرخ وهيا أول ما شافته

تهمه أنه خاين تهي بو  توبك... وهي مغمضة عنيها ومش عايزة تشوفه ومش عايزة تسمعه

 ...وهو عايش حياته براحته... وظالم بحبسه ليها كل الفترة دي

وهي عماله تلف في لاوضة بجنون وتكسر في كل ش ئ وتعدي ... مكنش عارف يسيطر عليها ليدو 

 ...ها وبرضوا مستمرة في نوبة غضبهاوجرحت رجلي... من فوقه
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فكتفها في حضنه ... في وسط الحاجات اللي متكسرة حواليهم... فخاف وليد تضر نفسها أكتر

... وقعد بيها في زاوية في لاوضة بعيد عن الحاجات اللي متكسره في لارض... وثبتها بالجبار

بس كالعادة قوته وتصميمها ... اوروني حاولت تبعد عنه وتقاومه وهي بتصرخ وتبكي بكل قوته

وبقت بتبكي بصمت ... مقاومتها ضعفتلغاية ملا تعبت و ... مش بيكسروا إصرار وليد وعناده

 ...ومن غير كالم... وانهزام

 ...وأنه كان فاكرها هيا ...أنه ما كنش يعرف أنها البيبى سيتر ...ويفهمهافبدأ وليد يكلمها بهدوء 

 

  ...اعشان هيا مش بتدخل أوضته ابًد .. .تبريرهما صدقتش  رونيبس 

صرخ وتقول ت... أن ده اللي جه في باله وقتهايفهما وليد ول اوكل ما يح... فتكرها هياأيبقى ازاى 

 ...كداب كداب :

ووليد  ...مكانها روني لغاية ملا نامت... حصللي بيها الرر بحاول ير ااعتذ ةوما صدقتش اى كلم

 ...ةالعافيب حضنه لسه متمسك بيها جوه

 

لاسعافات "وجاب ... نيمها على سريرهاليد و شالها و ... روني كعادتها بعد كل إنهياروملا نامت 

ويعتذر ... يراقبها ويبوس كفها بحزن  فضل جنبهاملا خلص و ... وربط ليها جروح رجليها" لاولية

ا ملعشان  ...ح أوضتهرافخرج و  ...طلعملا  النهار  لغاية ...عن لالم الجديد اللي أضافه لقلبها

 ...جنبها وتزعلقض ي ليلته صاحي  أنه عرفشتتصحي ما 

 

وأنه  ...وكانت حاجة جواها بتقولها تصدقه... وفي كالمهحصل لي في ال ت رونينى يوم فكر اوت

حتي لو ... ووليد ال يمكن يقبل بواحدة تانية في حضنه غيرها... ويخونها مش ممكن يعمل كده

وخوفه ال ... بدليل حبسه ليها طول الفترة دي... ش هيرض ي بغيرها معاههو م... هي مش طيقاه

 ...زى ما حكالها كتير... تبعد وترجع ألهلها ويحرموه منها

 

أصال أو تقبل بأعذاره  صدقهتوليه هي و  ...دهالتفكير  ةرافضجوه روني  ةنياحاجة تبس كان في  

 هايخليلي يبقى إيه ال... بها لدرجة املوتوضر ... عذرهامكانه ما صدقش  نتاملا كهي ... وكالمه

والزم تكدبه زى ما ... الزم يبقي في نظرها متهم زى ما كانت في نظره.. .صدقه حتى لو ملوش ذنبت

 ...تقدر تعاقبه زى ما عاقبها؟ إزايبس ... كدبها
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... لهويبرر لها أفعا... فضلت روني تبكي طول اليوم بقهر منه ومن قلبها اللي مصر يقبل عذره

وبرضوا مش هتقدر ... بس روحها لسه موجوعة ومش قادرة تبرئه... سواء الحاليه أو املاضية

وتشوف هل ... وبعدها تطلب يسامحها زى ما بيطلب منها كل يوم... تعمل فيه زى ما عمل فيها

 ... هيقدر على السماح بعد ما تدبحه زي ما دبحها وال ال

،،،،،،،،، 

 

... قررت روني تخرج من قوقعتها وتتكلم وليد... الحادثة لاخيرةبعد ما عدي يومين علي 

... وخرجت من أوضتها ألول مرة وهو موجود بالفيال... بشويةالتدريب رجوعه من بعد  وانتظرت

 ...ه تحتمكتب ةوكان في أوضودورت عليه 

بأي  لكن الزم تنفذ قرارها... وقلبها كان بيدق بأقص ي سرعة... ووقفت قدام باب  الوضة

وهي بتحاول ما ... بإرتباك دخلتملا أذن وليد بالدخول و  ...خبطت عليهوبكف بيرتعش ... شكل

 ...تظهرش خوفها ورعشتها اللي كانوا ظاهرين بالفعل

 وليداتخض ... وروني هي اللي تيجي لوليد وفي مكتبه تحت كمان تحصل ةدى كانت أول مر ألن و 

 ...في حاجة حصلت؟ ...روني:  لها حوهو راي ةقال بسرعوقف من ورا مكتبه و و 

حاجة بعد طلب أعايزه  يعني بس كنت ...ال :بتوتر وتلعثم وقالت  عدت روني بخطوة لورافب

 ...؟اذنك

: قال بتردد و ... ألنها مش بتطلب منه اى حاجة نهائى وخاف من طلبها بإستغرابوليد فبصلها 

 ...عايزاه اللياطلبى  ...ياتفضل

بيبى سيتر للوالد  ة تطلبمش عايز : بل ما الباقي من شجاعتها تخونها روني بسرعة ققالت ف

 ...نىات

 ...؟يراعيهم وأنا مش هنامين و  ...؟مين ياخد باله منهمو طيب  : وليد بحيرة فقال

وتأكدت ... وضغط وليد بكالمه التلقائي والعادي بالنسباله على نقطة موجعة في قلب روني

 ملهاش أي قي
ً
وأن وليد بيعتبر أن ملهاش أي دور في ... مة في حياة أوالدهاروني أنها فعال

 ...أنا؟ :وقالت وثقة متذبذبة  ضبردت بغف... حياتهم
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وهما  ...ةنابس أنتي يا حبيبتى لسه تعب: رد بهدوء  للحظة وبعدها سكتليد و فأندهش و 

وأنا خايف  ...في هدوء مع نفسك كتير في أوضتك بتحبي تقعديوأنتي  ...محتاجين جهد وتركيز

 ...لو سبناهم طول الوقت ده لوحدهم عليهم

بحرقة وكل أيامها اللي فاتت وقالت وعنيها أتملت دموع  ...بوجع ولوم في عنيهروني فبصتله 

من انهياراتها لخوفها حتي أحساسها بأنها محرومة من أوالدها وهي معاهم ... بتعدي قدامها

أنا كويسة خالص أهه حتي شوف ... ةناعبوال بكح عشان تقول ت ةأنا مش سخن :وقالت 

ي علي كتر منأوأنت مش هتحبهم ... زى أي أم ما بتعمل كدهراعيهم عايزة أأنا  يووالد... بنفسك

وكتير باخد بالي منهم زى كل لامهات ما ... وأنا بحبهم خالص وبلعب معاهم كمان ...فكرة

 ...ينات تقرب منهمبيبى سيتر  هسمح أليومش ... بتعمل

ومش في  ...يبقى مش هنا ...ولو أنت مش بتقدر تستغنى عنهم: وقالت  ةسخريل تحولت نبرتهاو 

 طاملا لسه مصر ... فيه أووالديو اللي أنا البيت 

 ...تحبسنا هنا معاك

وفضلت تبكي علي كل يوم ضاع منها واتحرمت من أوالدها ... جري علي أوضتها وسابته وخرجت

وبكت ... وبكت ألنها معرفتش تبقي أم وتهتم بيهم زى كل لامهات.. .بسبب تعبها وانهيارها... فيه

املا افتكرت أن ألبيبي سيتر كانت 
ً
علي أساس أنها مجنونة وممكن ... بتمنعها تقرب منهم احيان

... وبيكون نفسها تشوفهم ووليد موجود... كانوا بيوحشوها إزايوبكت ملا افتكرت ... تضرهم

وبكت من لايام اللي كانت بتخاف ليعرف وليد أنها ... ضربهافبتخاف تخرج من أوضتها لي

 ...ويحرمها منهم للبد... بترحلهم وهو مش موجود

وافتكرت روني كل لحظة حرمان مرت علي قلبها ... أتكررت املشاهد قدامها علي مدار الساعات

 ... سواء بسبب خوفها من وليد أو ألبيبي سيتر أو مرضها... من أوالدها

 

... ورجع يفكر في كالمها... ربنار فوفضل يستغقعد ... عد ما روني خرجت من عندهوليد بأما 

 ...إزايمعاها  هاتصرفوب

 

اللي ... حتي بعد الفترة اللي فاتت... وأنها لسه مش مصدقاه... كان مدايق من اتهام روني ليه

أن  فكر ابتسم ملا  بس بعدين... بعد عنها فيها من غير ما يشوفها عشان تعرف تفكر في هدوء
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فاضل نفسه أن يكون لسه  فيواتمنى ... عليه ةكردت فعل من الغير ممكن يكون ناتج تصرفها 

 ...من الحب ليه ةشويولو جواها 

يراقبهم فضل و ... نعزالها عن الدنياايمكن ده يكون سبب لخروجها من  ...ةوقرر أنه يديها فرص

 ياملا بيزىد مع لي وكان حاسس بتغيرها ال...توب بالا باستمرار من الكاميرات عن طريق 

 ...واندماجها معاهم

 

بتنزل ألوالدها وهو مش  عارف أنها كان وليد...لغاية يوم موضوع البيبى سيتر ةمن بعد الوالد

عشان ... بس محبش يعرفها أنه عارف...قبل ما يرجع بس مش بتطول وترجع أوضتها... موجود

وأنه ... بتخاف من تعلقها بيهمألنها ... في رونيكانت شكلة بس امل... تتصرف بحريتها في غيابه

 ...وما تشوفهمش تبعد عنهم ةوبرضوا كانت مش قادر  ...بعد كده يبعدها عنهم

واصرارها علي نجاحها في تربيتهم زى ما ... والدهاأ مع ...لكن دلوقت املوضوع كان تحدى ليها

نفتاح وعدم لا مدى   ادركت أنها ةوخاص.. .حد يهتم بيهم غيرهال سمحومش هت... كانت بتحلم

فخافت عليهم ياخدوا الطباع .... أوالدها في الدولة اللي هما فيهاممكن يشوفوها لي خالق اللا 

 ...الجديدة لو فشلت معاهم لبيبى سيتر خالل عشرتهم لدى من 

املهم  ...اقعوترض ي بحياتها كأمر و ... وتتاقلم مع ظروفها ...فقررت أنها تحارب ضعفها ووجعها

 ...ها منهاأوالدأنها ما تضيعش 

 

بدأت روني تنس ي تفكيرها في نفسها وخوفها وترقبها للخطوة الجاية من وليد وتقل كوابيسها و 

 وبدأ إندماجها معاهم ...وحدها وأن كل مسئوليتهم عليها ...بسبب اهتمامها بيهم... بيوم الحادثة

 ...انوا بيشدوها زى ما هي عايزة تقرب منهمك لاوالدكتير وخاصة أن  يفرق في حالتها

 

 معابهلأل هماماستخداو  ...والده بيعملوها فيهالي أا وليد بيضحك على املقالب الوكان دايًم 

او ... ة زيهمالجنين ةماليلي الكتير ال
ً
 ...ويستخبوا منها ويجننوها ...يتفقوا مع بعض عليها احيان

 ...في أوضتهم و بتنام معاهمأفي أوضتها بتنيمهم معاها  ملا يتعبواو 

 ...كفايةوإن العمر كله جنبهم مش ... منفسها منه ةكانت حارمقد إيه وحست 
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مش و  ...عليها في أنتظار حكم لسه ما اتحكمش ...ت تقرر أنها مش هضيع وقتها وعمرهاأوبد

 ...والدهاأيبعدها عن أنه جها من حياته و و خر ب وليد هتستني حكم

وهتعتبر أن وليد مش ... وتنتبه لوالدها وبس... وكوابيسها كل يوممها لا س ى تنقررت أنها الزم و 

وإنها ما هانتش ... وإن السنين اللي فاتوا ما ضاعوش... وإنه مش عايش معاهم... في حياتها

وأنها مش ... وإنها مش اتحرمت من أهلها كل الفترة دي... عليه في يوم وضربها لدرجة املوت

وبقت في نظر الناس ... وإنها ما اتحجزتش في مصحة نفسية... لسنة واتنيناتحرمت من الدنيا 

وإن العدد القليل من الناس اللي حواليها من شغالين وامن مش بيعاملوها على أنها ... مجنونة

وال أنها متأكدة إن في أي لحظة وسوء ... وال أنها بتخاف من وليد وبتترعب من قربه... مجنونة

كل ده هتعتبره ما ... ليها ويضربها تاني سواء بسبب أو من غير سببفهم ممكن يتجنن ع

وحتي أوالدها هتعتبر أنها ما اتحرمتش منهم ... وهتركز مع أوالدها... وال هيحصل... حصلش

 ...وال ممكن وليد يحرمها منهم لو أعترضت علي حياتها معاه تاني... ابًدا

ها حق لاختيار في وجودها معاه في بيته وفي بلد أن لي... وممكن تحاول تقنع نفسها ولو بالكذب

 ...ومن غير خوف ألي سبب... ووجودها معاه بيتم بكامل حريتها... غريبة

 

مش مهم .... حتي لو بالكذب على نفسها... وقررت روني أن دي لافكار اللي الزم تقنع نفسها بيها

... كل ده مش مهم... وف جواهاوتتجاهل دقات قلبها اللي بتصرخ من الخ... تكذب علي نفسها

وهتعوض بيهم كل حاجة اتحرمت بيها ... بس مش هتسمح حاجة تدمر أوالدها زى ما هي ادمرت

 ...في الدنيا

،،،،،،، 

ومفيش بينه وبين روني أي تواصل من أي نوع ... ووليد أخد دور املتفرج عن بعد... عدت لايام

ووليد ... اخد أوالدها علي أوضتهم يكملوا لعب فيهاوقبل ما يرجع من النادي روني بت... أو حوار

وهو بيتفرج عليهم ... حب يسيبها تعمل كل اللي يعجبها بطريقتها الخاصة عشان ما تخفش منه

 ... من خالل الاب توب

 

في كل بسبب جريهم  ...تجاري أوالدها في طريقة لعبهم ةفعال أنها مش قادر روني في يوم حست و

 بإرتباك فطلعت.... وخافت في مرة ما تلحقهمش فيقعوا ويتعوروا... ةياعب ةالبس هيو مكان 

 ...واسعين شوية ولبست بنطلون وتوب ةوالطرح ةياغيرت العبو 
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تابعهم في وقت  ملا هوفرح ...اوده فاجئ وليد جًد ... ده في الفيال ة روني تلبس اللبسألول مر و 

 ...التدريببين  ةالراح

 ...لعابهمأوتمسكهم وتلعب ب ...أوالدها تقدر تجرى وراكده شان ع ...ةوهيا كمان كانت فرحان

 ...زىهم ةبسرع ...ماكن لعبهمأوتدخل 

مش هتلبس إال بجامات أو بنطلون تشرت أو توب عشان  ...وقررت طول ما وليد مش في البيت

 ...لاوالد

... ع أوالدهاوتقض ي اليوم كله بأستمتاع م... ومر كام يوم وهي بتعمل كده بكل حرية وسعادة

 ...وألوالدها وبس

 

وده طبعا خالها ما تاخدش ... ةبس ما دخلش بعربيته زى كل مر ... وليد بدرى في يوم رجع لغاية 

 تأبس ملا شافته بيقرب منهم اتفاج...  عشان تلحق تغير هدومها قبل ما يشوفها... هبالها من

فقررت ترجع ... روني لوجودها معاهوملا وليد قرب يوصلهم أنتبهت ... ألنه جه بدرى عن ميعاده

... ليد زود سرعة خطواته ملا فهم تفكيرهابس و  ...يقعدوا معاه شوية لاوالدوتسيب ... أوضتها

هو أنا كنت بايت ... طيب مفيش حمد هلل على السالمة: وقال بسعادة ... وقفهاومسك دراعها و 

 ...؟وال حتي فاكرة أخر مرة شوفتيني كان من أمتي... في حضنك؟

 ...حمد هلل على السالمة: فبلعت روني ريقها وقالت وهي بتبص على أوالدها الناحية التانية 

 ...عاملة إيه؟... هللا يسلمك: فرد وليد 

 ...الحمد هلل: فقالت روني 

أما روني ملا طولت في الوقفة رجعت بصت ليه ... وسكت وليد وهو بيتفحص لبسها بعنيه

 ..من فضلك سيب دراعي: وقالت  وفهمت نظرته فارتبكت روني

 ...ليه؟: فزادت أبتسامة وليد وقال 

 ...عشان أطلع أوضتي: فقالت روني وهي بتبص للرض 

... معانا يا رونيخليكى : قال فقرب وليد خطوة منها وهو بيسيب دراعها وبيقف قدامها و 

 ...هتطلعى ليه؟

ابتسامته السعيدة بدون سبب واضح وشافت ... وجات عنيها في عنيه... فرفعت روني وشها ليه

 ...بالنسبة ليها
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وليد كان مبسوط عشان تغيرها وفكر أن يمكن يكون جه الوقت املناسب عشان يتقربوا من 

عايزة : بحزن  لكن روني قطعت خيط لامل اللي بدأ ينسجه في خياله ملا ردت... بعض من جديد

... أكون جاهزة... ةترمينى في الزبال كرتف لو  عشان... بلبس محترم ةكون جاهز أغير هدومي وأ

 ...عن أذنك

 

والحزن اللي شافه بيتسرب لقلبها وخرج علي روحها ... وهو زعل من كالمها... روني ومشيت

وليد وعرف  ...لاوالدبعد ما كانت بتلعب ومبسوطة مع ... وعقلها وسكن كل جزء فيها ملا شافته

 ...الليل والنهار تمسكها بالعباية والطرحة طول  سر اخيًرا 

،،،،،،،، 

 

من بعد أخر ... حاول وليد أنه يبعد عن روني ويديها املجال عشان تكون مع أوالدها أكبر وقت

وأكتفي بأنه يسمع ضحكتها ويشوف سعادتها ويستمتع بشقاوتها من تاني حتى لو ... مقابلة بينهم

 "...الاب توب"من خالل جهاز 

 

معاهم أنهم لو اقنعوا ماما بأنها وليد واتفق ... الثاني والدلا بعد اسبوعين كان عيد ميالد و 

 رحلة سبوع ويسافروا أهياخدهم  ...معاهم سافر ت

 ...ايطلبوهلالعاب والحاجات اللي وهيجبلهم كل  ...ةجميل

 

... عشان تسامحه ويرجعوا لبعض لاوالدوليد كان عايز يستغل أرتباط روني وقربها اللي زاد مع 

ومن ناحية ... من ناحية عشان ما تخفش من وجوده معاها... ألوضة روني والدلا فأخد معاه 

بعد ما حفظهم هيقولوا لروني إيه ... تانية عشان يضغط بأوالده عليها فتوافق على اقتراحه

 ...عشان توافق

 

عشان ما  لاوالدورفضت أي كالم من ... كرة الرحلة وسفرهمفبس رونى رفضت تماًما 

 ...وطول الوقت... مع وليد طول لاسبوع ده وتتعامل معاه بشكل مباشرتضطرش تجتمع 
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هيا و ... وهيسافر بيهم لوحده حتى لو ما جتش معاهم لاوالدقال أنه هياخد وليد صدمها و بس 

واستسلمت لكالمه وتحذيره بأنه مش هيعرفها ... بعدها عنهمكون خالص قرر يخافت أنه ي

 ...ال هتعرف توصلهم الفترة دي لو سافروا معاه من غيرهاوال إمتي و ... حتي هيسافروا فين

بالرغم من خوفها من خروجها من قوقعتها ... وافقت روني وخضعت لتهديده... وفي النهاية

وخوفها الخاص واملباشر من وليد بعد مرور ... وخوفها من الناس والتعامل معاهم... وسجنها

 ...وقررت تسافر معاهم... سنتين في ضياع وعذاب

 

وال ممكن كان ... بعد تهديده... لو هي أصرت على الرفض األوالدوليد من جواه مكنش هيسافر ب

يضغط عليها عشان تقبل تيجى فكر أنه  بس ...هيقبل يسيبها لوحدها وهما يروحوا يتفسحوا

 ...لاوالدبحجة عيد ميالد .. .معاهم

 

 رتب وليد للرحلة وخالل أيام كانوا بيسافروا سو 
ً
يتجمعوا كلهم  ةدى كانت أول فسحو ... وافعال

 ...سوا كمان وأول خروجه ليهم... مالدتهقت و من و مع أوالدهم 

 

بس ... ووليد الحظ ده... روني من قبل ما تخرج من البيت كانت خايفة وواضح عليها لارتباك

كان سعيد ومتفهم أحساسها ألنها ما خرجتش من البيت من حوالي سنتين فالزم تكون 

 ...فةخاي

وكأنها بتتحامي ... ركبت روني مع أوالدها ورا وقعدت في النص بينهم... وأول ما ركبوا العربية

وكانت ... سواء من وجودها مع وليد أو من التعامل مع الناس من تاني... فيهم من كل مخاوفها

ولو  ...ومش بتعلق على أي ش ئ وليد يعمله... بتتمسك بوجودها في وسط أوالدها في كل لحظة

وعنيها زايغة بتتفحص كل مكان ... طلب رأيها كنوع من املشاركة كانت بتهز رأسها باملوافقة

 ....حواليها بصمت

  

... أنها تكون أول فسحة ليهم لاوالدزي ما أتفق مع   ...لعابلا ةملدين وليد في أول يوم خدهم أو 

وكانوا عايزىن يلعبوا ... ن جدا بيهاكانوا فرحاني لاوالدو... ومكافأة عشان وجود والدتهم معاهم

وكان وليد هو اللي بيركب ... بس روني رفضت تلعب معاهم أو تركب أي لعبة... كل لالعاب

 ...معاهم كل مرة
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 ...أنها بتاخد بالها منهم وتستناهم ملا ينزلوا من لالعاب... وكان كل دور روني بيتركز في

مركزة وخايفة أن أوالدها يضيعوا منها أو وليد يخدعها وروني ... وفضلوا يتنقلوا من لعبة للعبة

لغاية ملا هي بدأت تطمن ... ووليد شاف القلق في عنيها بس تجاهله... ويهرب ويسيبها موياخده

 ...ةالدوار  ةاللعبروني ملا شافت وفضلوا يلعبوا لغاية ... من نفسها

وكانت  نفس اللعبة وملا نزلت من ...لعاب في مصرلا ةملدين وليد يوم خرجها معروني افتكرت 

   ...ة ومش عارفة تمش ي كويسناوحست أنها زى السكر  ةركز مومش  ةدايخ
ً
 ابتدت تمثل فعال

 ..".أنا جدع"وتقوله 

 ...ي يا حبيتى أنتي كنت بتلعبى وال بتسكر  : وهو ضحك عليها وقال

نيا وسرحت في وقفت مكانها ونسيت الدوملا افتكرت املوقف دموعها نزلت من غير ما تحس و 

 ...اليوم ده وذكرياته

 

وملا شاف عنيها ... وشاف دموعها اللي نزلت بدون سابق انذار... وليد حس بروني ملا وقفت 

وباس ... فوقف قدامها وهو بيمسح دموعها... بتبص علي اللعبة الدوارة فهم هي بتعيط ليه

 ...وابتسم بحنين وحزن وهو بيطبطب علي كتفها... دماغها

 

حست ... ملا طبطب علي كتفهاو  ...مسح دموعهاعلى وليد وهو بيروني فاقت من سرحانها  أما

 ...أنه بيطبطب علي قلبها

 ...صدقيني... معلش كله هيعدى وهيبقى كويس : وليد قالملا و 

ة تترمي في وسط الحنية كانت محتاج وهي.. .عليها هوحزن تهحنيب وحست... روني في عنيهبصت 

ن املا يرجع  ...زمانمحتاجة إن كل ش ئ يرجع زى .. يد ةللكلم انت محتاجةك... والطبطبة دى

أو ... بس ما فكرش يطمنها... يمكن وليد أعتذر ليها بدل املرة مية وألف... كانت مفتقداهلي ال

ألن أسباب الراحة الوحيدة اللي شافها كانت ... بمعني أصح يفهم إيه اللي ممكن يطمنها ويعمله

وبعدها عنه كان مرفوض بأي ... والش ئ اللي كانت بتطالب بيه هيحرمه منها ...هتبعدها عنه

 هي محتاجاه ... ففكر في أي ش ئ ممكن يريحها من وجهة نظره هو...شكل
ً
مش اللي فعال

 ...بطريقتها هي

بس معرفش يوصلها ... نىاهيحصل تزي ملا قال وليد إن اللي حصل منه من ضرب وأهانه مش 

... وهو أول ما فكرت تهرب بأوالدها زعقلها وخوفها منه أكتر... إزايادي إن كالمه صادق أملر 
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وعنيه أكدت ليها إن اللي حصل مرة ممكن يتكرر ألف مرة لو خرجت عن دايرة أوامره وعصت 

بل بالعكس ... كمان وليد ما حاولش يأكد لها إنه مش ممكن يبعد أوالدها عنها... كلمته

... ها علي وجودها معاه بدون مشاكل أو حتي تفكير بالبعدأستخدم أوالدها كوسيلة لجبار 

 ...لو عصت أوامره في يوم من لايام والدهاأنفسها يوعدها أنه مش هيحرمها من  ت رونيكانف

 ...هدم حياتهالي أو ينفذ تهديده ال ...بالشكل البشع دهنى ايزعل منها فيضربها ت ةمر  يومش هيج

ة أو أى مكان متعرفش فيه حد ومتعرفش ترجع منه الزبالفي يرميها و وحرمها ليالى من نومها 

 ...ألهلها وأوالدها

 

زوده لي وال... همش فاهموليد كان لي وال ...روني في اللحظة دي هجاحتبتكانت لي هو ده ال

 ...وتهماوالدها وشقأكسره لي وال ...فيه معاه ةكانت عايشلي الصمت التام ال

 

وبالرغم من سعادة وليد ... ليوماوفضلوا يلعبوا طول  ...الجالبوليد علي خدهم أنى يوم اوت

 ...إال أنه كان مضايق من جواه ...الظاهرة على مالمحه وهو بيلعب مع أوالده وبيعلمهم العوم

بس بتهتم  ...هميتلعب وتفرح ز  ةيعنى مش قادر ... معاهممش بحريتها  روني أنبرضوا ألنه حس 

 ...وبسوبكل حاجة تخصهم بيهم 

 

عشان  ...ست ةسوق بيهم تكون واحدتهلي واتفق أن ال ...لرحلة ثالث يوم يختوليد حجز ف

 ...وبحريتها ةتبقى مرتاحروني 

 

 
ً
كانت مفاجأة لروني أن في واحدة ست هي اللي ... اليخت وصلواملا  ...تاني يوم الصبح وفعال

في أوضة غير وليد لبسه و  ... ةدخلوا الكبينو  لاوالدوأخدت ... ما علقتشبس  ...تسوق اليخت

وبعدها مسك ... هدومهم لاوالدساعد روني في تلبيس و  ...النوم الخاصة بالكبينة ورجعلهم

قال وهو مسح علي خدها بحنان و و ... ووقف قدام روني... الكيس اللي كان داخل بيه عليهم

فقلت  ...يتلبسيه قدام يبس عارف مش هترض  ...أنا كنت هجيبلك شورت :بمشاغبة  تسمبيب

وأتمني  ...ي من الشكل اللي بتحبيهبدكمان ومعاه  ...ي ما تكسفنيشجيب برموده لعل وعس أ

 ...ن شاء هللاإك بهيعجذوقي 
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 ....لبس و جيبه ...أصل يعني... بس أنا: بتلعثم وقالت  بإرتباكروني فبصتله 

... ونبقى براحتنايا روني أحنا جايين نفرح  شوفي :بابتسامة وتفهم قال ليد و وقطع كالمها و 

في لبسك  عشان تبقى براحتك ...عشانك... ست ةواحداليخت تسوق لي عشان كده خليت ال

 ...زينا

خلينا نفرح دموع و حزن و  كفاية.. .اليوم ده عشانك يا روني :تشجيع وقال ب هاعلى كتفطبطب و 

 ...م؟هما ما يستهلوش يالقوا حواليهم أم وأب سعداء ويفرحوا بيه... والدناأونفرح 

الرحلة دي بالذات عشان عارف أن  يتأنا ج :بهدوء  وقال... لاوالد ينوبعد عنها ومسك ايد

اعتبري كأنك ما  ...مش عاجبك يلو كالمو ... سعدكأي حاجة ت يعملأيعنى ... املكان هيعجبك

 ...يريحكلي ال يعملأو  ...هوشتسمع

 

 ...عبواوابتدوا يل ...على اليختفوق وطلعوا  لاوالدوليد  واخذ

... ووقفت وفتحت كيس الهدية... واخذت قرارها... قعدت روني في الكبينة تفكر في كالمهو 

بس  ...لاوالدوخرجت من الكبينة وطلعت لوليد و... اجابههدوم الجديدة اللي وليد ولبست ال

 وال بيشوفها... ألنها ليها فترة كبيرة مش بتلبس لبس زى ده... اجًد  وليد من ةكانت مكسوف

 ...بشعرها

 

... واخيًرا وافقت تلبس حاجة تانية غير العباية والحجاب... بس وليد فرح أنها سمعت كالمه

  لاوالد تلعب معفضلت وهيا  ...اللي جابوه معاهم لاكلي يشو  بدأو ... ي الشو  ةعد وحضر وليد

بدأت تضحك و ... بدأ يزيد لاوالدوهزارها مع ... وشوية شوية بدأت تاخد علي الجو... قدامه

 ...معاهم وتنطلق

وساعده خجلها منه وأنها كانت ... وليد مهتم بالشوي بس عنيه مش بتفارق روني وكان

 يشوفوليد  ة من فترة طويلةأول مر  ودي كانت... أنه يتأملها بحرية... مكسوفة تبص ناحيته

 ...توبب الا غير وكمان لاهم علي الطبيعة من ... روني بتلعب وتهزر قدامه بدون خوف

 

  فانضم ليهم وقرروا... ي كانوا لسه مش جعانينمن الشو  وليد وملا خلص

  ...عنيها وخبوا... وقع أختيارهم علي رونيو  ...ةياستغمالعبوا كلهم ي
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 ...تمسكهمتقرب منهم عشان ول اتحدأت وهيا ب

 

رعة عنها قبل ويخليهم يلمسوا كتفها أو دراعها ويبعدهم بس لاوالدفي البداية وليد كان بيشيل 

وهي ... وحاسين أنهم فايزىن علي مامتهم... فرحانين بالحركة دي لاوالدوكان ... ما تمسكهم

بعد شوية بدأ وليد بس  ...حاولت ما تمسكهمش بسرعة عشان يفضلوا يضحكوا ومبسوطين

وحاولت ت اتكسفو ... لاوالدوهي عرفت تفرق بين ملسته وملسة ... هو اللي يلمس كتفها ودراعها

واللي حست روني أنها بدأت تبقي أكتر ... وليد ليها ةتكرار ملسومع ... تبين أنها ما أخدتش بالها

 ...العبوا أنتم تأنا تعب: وقالت ة من علي عنيها شالت الطرحو  ...ارتبكت... من ملسة

 فرفضت روني تغمي عنيها من ... وأصروا يكملوا لعب لاوالدفزعل 

وبدأ ... وا من تانيا يلعبؤ وابد... املراديغما وليد عنيه ... ر ما يزعلوشوعشان خاط... تاني

بس هما ... وهو كان بيحاول يحسسهم أنه كان هيمسكهم... يضربوه ويجروا بسرعة لاوالد

... وبعد شوية ابتسم ملا بدأ يحس بالضرب الرقيق علي كتفه... قدروا يهربوا منه في أخر لحظة

عشان  لاوالدوألن روني معرفتش تشيل ... وا كتفه فعرف أنها من رونيمش هيطول لاوالدوألن 

 ... فشاورت ليهم أنها هي اللي هتضربه وتبعد... هما يضربوه وتبعد عنه بسرعة

من  لاوالدوأنتظر أول ما عرف يحدد مكانها من غير  لاوالدورفض يمسك ... وابتسم وليد بمكر

 ...الاهنا يا جاسر تع نم: كانت هي وراه وبتقول و  ...أصوتهم

في حضنه وهو الفف ايديه  بقتوأنها   ...روني أتفاجأت من الحركةو ... ومسكها ةلف بسرع

 ...مش عشان وليد يمسكها هي كمان... بس لاوالدألنها كانت فاكرة أنهم بيلعبوا عشان ... عليها

 

روني ريقها بخجل وقالت  فبلعت ...ال اتحركت روني وال وليد سابها... في مكانهم ةوفضلوا شوي

 .وليد: بصوت واطى 

ا ممكن تصرخ وتزقه أنه ...وحضنه ليها ...كده منها ألنه توقع أن بقربه... وليد بسعادة فابتسم

 ...هادية بدون أي رد فعل مكانهاواقفة مش هتفضل  ...عشان يبعد عنها

فارتبكت روني ... رجعتلهوكان روحه ... بحب وفرحوبصلها  ...على عنيهوليد إلايشارب من فشال 

: قال فتنهد و  ...الحظ هو خدودها اللي حمرت من الخجل ولارتباكو  ...ونزلت عنيها للرض

 ...وليدوقلب وروح يا عيون  ..نعم
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لي قصدى ال ...البنت...ال ...ال خالص بقا عشان  :وارتباكها وقالت روني  فزاد كسوف

 ...دي ناكهيا هلي اليعني  ...ةناقصدى القبط ...بتسوق 

 ...؟دي اللي هناك مالها: قال ليد وقرب وشه منها وهمس زيها و فابتسم و 

 ...كده هتشوفنا :روني بخجل وهي بتبعد وشها للناحية التانية فقالت 

كانت لي الحبيبته روني  لوقتد أديهبين لي حس أن الو  ...يد ةفي اللحظة وليد فزادت ابتسام

وكان سعيد بعودة إلاحساس اللي ... ها منه وأرتباكها من قربهبطيبتها وخجل. ..ةمعاه قبل الحادث

وإيه : وبهمس وهو بيمثل الاهتمام والتفكير معاها قال و  ...غاب عنه وأفتقده من فترة طويلة

 ...ة؟إيه املشكل ومرآتهواحد  ...عادي ما تشوفنا ...ي يا رونييعن

 ...يشوفونا كده حشما يص... واقفين لاوالدطيب  :يقها وقالت وني ر فبلعت ر 

... ضهره لاوالدعشان هو كان مدى  ...ةنيثالا ةشالها بين اديه ولف بيها الناحيضحك وليد و ف

 ...إزايبقربنا كده  انينشوفي هما مبسوطين وفرح:  قالو  وبصلهم

 ...سيبنى عيب... بقاخالص : وقالت رني فاتكسفت 

 ا وشالهاحط ايده ورا ضهرها وايد تحت رجليهليد وميل و فضحك و 

 ...أنتي الزم تترمى من هنا فورا :وهو بيقرب من حافة اليخت وقال 

 حوالين رقبته ودفنت وشها في صدره وقالت  الفت ايدهصرخت و وهيا 

 ...يةما ترمنيش في امل ...عومأحرام عليك أنا مش بعرف  ...ال  : بخوف حقيقى

...  ي هنامش هتغرقن ةالزبال قلت هترمينى في تأن: وبدأت ترتعش بين ايدين وليد وكملت 

 ...وهللا عومأهنا مش هاعرف بالش بس  ...خالص وهللا أنا راضية ترميني فيها

أرجوك ... يوالدأهللا يخليك ما تحرمنيش من : واتصدم وليد ملا باست كتفه وقالت برجاء 

 ...بالش تموتني

بدأت طت ايدها على وشها و وهيا ح ...وقفها قدامه... ليد بهدوءفنزلها و ... بصوتت تعيط أوبد

 ... فصعب عليه الخوف املسيطر عليها... بخوف أكبر عيطت

ومحدش  ...أنتي حبيبتى وروحى ...روني: وقال .. .ومسح على ضهرهابهدوء في حضنه  ضمهاو 

 ...ماتخافيش ...روحهيموت بيهون عليه 

ألنى ... وال روحكحبيبتك ممكن أكون مش  اأن: وبصتله وقالت  عنيها من حضنهروني فرفعت 

 ...قوى كمانبالو ... زمانمن هنت عليك 

 ة طويلةسابتهم ونزلت تحت وفضلت تعيط فتر و ... بعدت عن حضنهو 
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 ...وهي قاعدة لغاية ملا تعبت ونامت

 

 ...وكل ما حاجة تقربهم تيجي حاجة ثانية ورآها تبعدهم... نزعال و  مضايق فضل وليد فوق و 

 .سامحهنس ي وتمش عارف يعمل إيه عشان تو 

 ...طبطب عليهانيمها كويس و ف... ة علي السرير وهي شبه قاعدةلقاها نايم...ليهانزل  ةوبعد شوي

 ...ولعب معاهم كلهمأوالد وطلع لل ... وباس دماغها

 

ة نزل وليد شويو ... فضلت قاعدة على السرير جوه الكبينة وما طلعتش ليهم سبروني صحيت و 

ونزل الصنية قدامها وقال بمشاغبة ... وابتسم ملا لقاها صاحية ...ومعاه صنية وفيها أكل... ليها

 ...الديلفري وصل يا فندم: 

بدأت روني تأكل .... وبصلها ففهمت رونى أنه عايزها تاكل معاه... وقعد قدامها وبدأ يأكل

تمسحها ف... غصب عنهامنها  ةتنزل دمع ةوكل شوي ...وما رفعتش عينها من الطبق... بصمت

 ...ان وليد ما يحسش بيهاة عشبسرع

 

 أخد باله من دموعها وهو 
ً
وفكر هما كانوا فين ... ضغط عليها أكتر من كدهمحبش يو  ...فعال

 ...فبالش تسرع واستعجال... وبقى فين

 ...ورجعوا للفندق... لغاية ملا خلصت الرحلة ...معاهم قعدوالد و وطلع لل  ةفاكل بسرع

مش  ...أحنا عايزىن ننام مع بابا وماما : قالوا لاوالد. ..ملا غيروا هدومهم وجه وقت النومو 

 ...ة تانيةوواحد مع بابا في أوض ةواحد مع ماما في أوض

 

 ...بس السرير مش هيقض ى :بحيرة  فقال وليد

 ...وكده ممكن كلنا ننام سوا... نىاخالص نشيل واحد منهم ونحطه جنب الت: فقال جاسر 

الصغير من لاوضة سرير النقل طلب حد يطلع يو  ...لفندقاواتصل ب... ةلفكر افعجبت وليد  

 ...جنب السرير الكبير ...ألوضته... التانية
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بس روني ... على السرير وفضلوا يضحكوا ويلعبوا لاوالدنام هو و وملا خلصت عملية النقل

ة في سرير تانى في لاوض : لوليد بإرتباك وقالتتشاركهم أحتفالهم الصغير  ةكانت مكسوف

 ...عليه أنا هنام...التانية

هيا  ونامت.... في النهاية وافقتو ...تنام معاهم وأصروا... ارفضو بي لاوالد وقبل ما يرد وليد كان

انين وفضلوا يتنططوا فوق السرير وكانوا فرح... في النص لاوالدو... السريرف اطر أووليد على 

 ...وليد طفي النور عشان يناموالغاية ملا 

 

 ...وبصعوبة هي كمان نامت زيهم... ناحية وليدترفع عينها  ةمكسوفكانت نايمة و  رونيو 

،،،،،،،،، 

بالليل ورجعوا  وأكلوا برة... اتفسحوا في البلد واشتروا هدوم والعاب كتيرنى يوم و اوخرجوا ت

 ...الفندق على وقت النوم

  ملا اتاكد أنهم ناموااستنى  ...وليد ما نمشبس ... وكله جرى على السرير وناموا على طول 
ً
... فعال

 ...وهيا في حضنه ...جنب روني رجع هو ونامو  ...مكانه جاسر ونيمهوقام شال 

بهدوء  بعدها قام رجعهم ونام مكانهو ... ضمها ليه بحنان وشوق وهو مستمتع بقربها وسكونهاو 

 ...ورجع جاسر جنب مامته

،،،،،،،،، 

 

ونقل ابنه ... وضوعنفس املوليد  كرر ... والكل نام بعد رجوعهم من الفسحة الجديدةورابع يوم 

وبعدها قام ونام ... ونام هو جنب روني وهو بيستمتع بقربها حتى ولو لبعض الوقت... مكانه

 ...مكانه عشان ما تحسش بيه

 

... من غير ما يحس نام هو كمانبس ... يوم كرر وليد نفس الحركة بتاعة كل ليلة وخامس

 ... بأنها في حضنه تأاتفاجروني الصبح وملا صحيت  ...ضنهفي ح وروني كانت لسه

قال ف ...إزايوفهم وضعهم كان ... ففتح عنيه... ملا اتحركت عشان تبعد عنه هو حس بيهاو 

 ...لاوالدمع  أتبدلنايمكن ... مش عارف إيه الجابنى هناأنا :  بإرتباك

بس ما ... في كالمه وارتباكهت شك وروني... وقف ودخل الحمام عشان يجهز للرحلة الجديدةو 

لي ال كتشفتوا... واستنت عشان تتاكد ...أنها نامت نفسها وملا رجعوا بالليل عملت ...اتكلمتش
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 ...خدها في حضنهنام هو جنبها وأو  ...مكانه بنهاونيم اوحست بيه ملا قام ... وليد كل ليلةبيعمله 

مش و عارف أن نومها تقيل  كده عشان وفهمت إنه بيعمل. ..مسح علي شعرهاو  ...دماغها باسو 

أنا بحبك حب عمر ال ولد حبه لبنت  ...عارفه يا روني:  وسمعته بيهمس ويقول ... هتحس بيه

 ...وعمر راجل هيحبه لست بعدى ...قبلى

ونفسه يفرحها ويسعدها زي ما هو ... واتنهد وليد وبدأ يهمس ليها قد ايه وحشاه حتي وهي معاه

... وحكي قد ايه بيتعذب ملا بيشوف كرهها ليه في عنيها... في حياتهسعيد بوجودها معاه و

 ...وأعتذر أنه مش قادر يبعد عنها وينفذ طلبها... وبيموت من جواه ملا بيشوفها خايفة منه

فبعد عنها بهدوء  ...أن النوم هيسيطر عليهوليد ملا حس  لغاية... فضلت روني تسمع همسهو 

صدمتها و  ...وساب روني وقلبها بينتفض في مكانه... الناحية التانيةونام هو ... ابنه مكانهرجع و 

بس ... هي عارفة أنه متمسك بوجودها معاه... بتصرفه واصراره على وجودها جنبه للدرجادي

مش مجرد كالم كان بيمر على ودنها ... اللي فرق املرادي أنها رجعت حست بحب وليد ليها بقلبها

 ...ن غير ما يوصل ال للعقل وال للقلبوبيخرج من الودن التانية م

 

روني الليلة اللي بعدها عاملة نفسها نايمة ومنتظرة وليد يجي ياخدها في حضنه وبقيت 

... كل الناسختلف عن كتير في عشقه املوتسمعه بيقول كالم ... ويحكيلها أحساسه وشوقه ليها

عشان ما تصحاش ال هيا وال  يكون صوته واطىبو  ...حواله وعذابه في بعدها عنهأو يشكيلها 

 ...لاوالد

 

وكان بيبقى ... سعيدة بقربه الهادي ومش خايفة توهيا بق... ينام مكانهوليد رجع  ةوبعد شوي

 ةمكسوف كانتبس ... أنا كمان محتاجه لامان ده... في حضنك وما تبعدش ينفسها تقوله خلين

 ...سكتتو ... ةبيعمله كل ليللي بال ةأنه يعرف أنها كانت عارف

 

 ...في أوضتهم إضافيأنهم يطلبوا سرير  لاوالد وقرر ... بيتهموروحوا ... لاجازة سبوعلا وخلص 

 ...باباهم ومامتهم يناموا معاهمعشان 
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 الحلقة السابعة عشر

 

وكان بيبقى ... سعيدة بقربه الهادي ومش خايفة توهيا بق... ينام مكانهوليد رجع  ةوبعد شوي

 ةمكسوف كانتبس ... أنا كمان محتاجه لامان ده... في حضنك وما تبعدش يوله خليننفسها تق

 ...وسكتت... ةبيعمله كل ليللي بال ةأنه يعرف أنها كانت عارف

 

 ...في أوضتهم إضافيأنهم يطلبوا سرير  لاوالد وقرر ... بيتهموروحوا ... لاجازة سبوعلا وخلص 

 ...باباهم ومامتهم يناموا معاهمعشان 

 

 ةتنفذ رغب ةلها لو موافقأبس ما اتكلمتش غير ملا وليد س ...من جواها بالطلب ده تفرح رونيو 

 ...عشان ما يزعلوش لاوالد

 ...ةعادى مش مشكل :وهيا قالت 

بس  ...من تانيحركته ر كر بدأ وليد يو ... وبقى وليد وروني بيباتوا مع أوالدهموفعال نفذوها 

 تصحي بسرعة أو  ألنه بيخاف... بدرى مش بيعمل كدهفيه بيناموا لي أن اليوم الروني الحظت 

 ...وتحس بيه

 

أن  ةعارف سمع التليفزىون ألنهاقعد توت ...ةالصالفي وتقوم تطلع ... لاوالدتنيم روني فبقيت 

 ...شغلهملا تصوت التليفزيون وهيحس ب ...نومه خفيفوليد 

مكانها  تعمل أنها نامتبف... في لاوضة بخطوات وليدلغاية ملا تحس  ة قدامهفضل قاعدبتو 

ساس أنها أمل فيها على أويفضل يت ةيقعد معاها في الصالو ... ون يفيطفي التليفز ... وهي بتتفرج

ينيمها في سريرها ويفضل جنبها أطول و  ...شيلها بشويش عشان ما تصحاشوبعدها ي... ةنايم

... ان ماتزعلش لو صحيت ولقيته جنبهاعش... ةنياالت ةيقوم ينام الناحيبعدها و  ...وقت ممكن

 ...وترجع تبعد عنه من تاني

 

او 
ً
... شويةفي حضنه  وينيمها... وليد علي السرير على طول  تاخر فياخدهاميبقى الوقت  احيان

 ...ةنياالت ةيقوم ينام الناحيصغيرين  ةشويوبعد 
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يقوم ينام الناحية  وبقت تضايق ملا... في حضنه إال تنام عارفة حس أنها مش ت وبدأت روني

وبقت تحس أنها خايف تفقد إلاحساس ده بعد ما ضاع منها ... وحست باألمان بقربه... التانية

 ...بعد ما عرف يحسسها بيه من تاني في بدون قصد... من سنين

 

عشان يرجع  من تحت دماغها دراعهيشيل  بدأ...شويةنام جنبها وليد و جه  بعد ما... وفي ليلة

 :وهي بتبص فى عنيه وفتحت عنيها وقالت  ...ولفت عليه ...روني في أيدهمسكت  ...هينام في مكان

 ...خليك... ؟أنت رايح فين

 ...ونامتعنيها نى اوغمضت ت

 

جنبها وهو مش مصدق  وبعدها فرح ملا قالت كده ونام ...أول ما روني فتحت عنيهااتخض  وليد

 ...اللي سمعه

 

  ولو عرفت أنه بينام جنبها تزعل... بتحلمكانت فكر أنها ممكن تكون  تانى يوم بس
ً
... فعال

 ...وطبًعا مش هتصدق إنها هي اللي طلبت منه ده

 ...فاحتار يعمل إيه

 ...ياخدها في حضنه مأنه كل يوم يستنى تنام وبعدها يقو  وبعدها قرر 

 تحسلو ما يرجعش ينام جنبها عشان ما تزعلش  ...تصلي ويصحيهاالفجر وملا يصحى يصلى 

أنها معاه في نفس  كفاية... وبكده ممكن يقض ي وقت أطول معاها حتى لو كان نايم... بيه

 ...املكان

مش بيرجع ياخدها أنه  بعد ما كانت فرحانة بدأت تدايقوهيا ... وفعال بقى بيعمل كده كام يوم

 ...في حضنه تاني ملا بيرجعوا يناموا بعد الفجر

 

رجعت و  ...ابنها ونيمته مكانهاروني شالت  ...واينام وادخلو  ...ما صلوا الفجربعد ... في يومو

 ...وفردت دراعه ونامت عليه... لوليد

 

... تنامعشان  لاوالدتعدل مكان ببس افتكر أنها  ...س بحركتها على السريراسح ليد كانو 

 ردته فاتصدم ملا مسكت دراعه اللي كان علي عينه و و 
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 ...بدون وال كلمة... ونامت وغمضت عنيها ...علي املخدة

أن حاجز الخوف اللي كان بيبعد بينهم  أتأكدألنه ... فابتسم بسعادة وحس أنه طاير من الفرحة

 خدها في حضنه وناموا... لف عليهاو  ...هي بتوحشهوحشها زى ما  ويمكن يكون ... أتشال خالص

 ...بدون أي كالم أو استفسار ممكن يضيع فرحتهم... هو كمان

 

فكان كل يوم يدخل ينام بشكل عادي وكأن ... غبة روني بطريقته الخاصةبدأ وليد بمشاو 

لي كل ال روني هيو  ...وكأنه مش واخد باله من تصرفات روني الجديدة... املوضوع مش في باله

 ...عليهنام فرد دراعه وتتبعد نومهم وترجع  لاوالدتشيل يوم 

 

فلف هو فجأة ... ن تنام جنب وليدرجعت عشا... لاوالدفي يوم بعد ما روني ظبطت مكان و

فهي  ...وكأنه نايم ومش حاسس إنها جاية تنام علي دراعه... يشاكسها ضهره عشان وأداها

فلف وليد من ... ورجعت لفت الناحية التانية عشان تنام جنبه... وقفت جنب السرير بأحباط

مكان جنبه بعد ما فرجعت لفت هي كمان حوالين السرير لل... جديد على الناحية املعاكسة

فادايقت ... لكن شافت املكان اللي فاض ي بقي صغير مش هينفع تنام فيه... أتنهدت بنفاذ صبر

 ...وبعدها قعدت على لارض وايدها على خدها... وبصت ليه بحنق

 ...جوازهم ةياوهو ما قدرش يمنع ابتسامته على موقفها ألفكره ببد

 ...ماش ى....بتعمله وبتضحك عليالي يعنى عارف ال : وقالت في كتفهه تبغيظ وضرب وقفت رونيف

 ...شوف بقي مين ينام معاكم تاني... ماش ى

 

... ووصل لباب لاوضة قبل ما تقفله ...ورآهاجرى و  وقف وهو  ...وسابته وجرت على أوضتها

فابتسم وليد  ...نامت علي سريرها وطنشته وادته ضهرهاو ...فبعدت روني عن الباب بحنق

 في حضنه وناموا ليدكتفها و ... وتقفتبعد عنه روني ولت اح وملا... وبهدوء نام جنبها ...بسعادة

وكانت الكلمة لاخير ... قابل فيها رفض روني باألبتعاد إصرار وليد بالقرب... بعد معركة صغيرة

 ...ولبسمة سعيدة علي شفايفهم هما لاتنين... لوليد كالعادة

،،،،،،،،،،،، 
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... خدها على املكتبأو  ...يد من روني يتكلموا في املكتب على إنفراد شويةطلب وليومين  بعد

 وقعد قدامها ...كبير ي أنتريهوقعدوا على كرس 

بس أتكلمي بصراحة ومن غير خوف وال ... عايز أعرف رأيك في موضوع محيرنيروني : وقال 

 ...قلق

 ... فهزأت روني رأسها باليجاب
ً
عندك استعداد : كالمه وقال فكمل وليد .. وبدأت تقلق فعال

 ...من غير أهلك وال أي حد تعرفيه؟ هنا كمان ةتفضلى كام سن

حرام ... طيب ووالدي؟... ي؟ترمينقررت خالص : بإندفاع وبصتله بخوف وقالت روني فوقفت 

 ...وال... أنا عملت إيه زعلك طيب؟... عليك ما تحرمنيش منهم

 هاهز و ومسك كتفها  ي خدودها وقوف وليد الغاضبوقطع كالمها ودموعها اللي بدأت تنزل عل

 وإنك... ي بحبكأنحاولي تستوعبي ... بطلي تفكري بالطريقة دي... بقي كفاية :بحده ل و قوهو بي

 ة يعني إيهفاهم ...ي اللي ساكنة جوايا يا رونيروحأنتي ... ة ليا زي الهوا اللي عايش بيهبالنسب

 ناحيات الناوهما بالنسب... إحنا لاتنينوالدنا أدول  لاوالدو... أموت لو بعدتي عنييعنى  ...يروح

 ...يوالدأعيش من غير أقدر أوال ... يال اقدر استغنى عن روح وأنا... عشانها ينعايشلي ال

 ةنى فرصاوالنادي اد... ألن التالت سنين العقد قربت تخلص ...سالكملا فكرت أو  ...نىاسمع

 ...ومش عايز أجبرك علي الغربة من تاني... فضلأ تايز مكتر ومألتجديد العقد بفلوس 

 ...أنا كمان العقدهترفض ى هارفض  و ول ...هوافقمعايا لو هتوافقى تفضلى هنا ف

عشان لو هنسافر هابيع ألفيال  ...وتقررى وتردى عليا ...يام تفكرى فيهمأبس قدامك تالت 

 ...والعربيات وكل حاجة قبل ما نسافر

عشان ارد عليهم واشوف ظروفنا هتمش ى ... كيني قرار مهم زي دهوتشار عرف ردك أفعايز 

 ...إزاي

 ...وسابها وخرج

 

ول اح ةبس حست بيه ملا بسرع... شافت عصبيتهو  هيا بالرغم من خوفها ملا صوته على عليها

أو  ...الخوف منه ةحاللعزلتها و عشان ما ترجعلش  ...ويكتم غضبه جواه ةيهدى ويتكلم بالراح

 ...فاتتي لال ةلفتر العالى ويخسر كل العمله في من الصوت ا

وهيا نفسها كانت بتتجنب أنه  ...ول أنها ما تشوفهوش وتفكر براحتهااوح ...يومين بعد وليدو 

 ...يشوفها طول ما هو في البيت
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وخافت العصبية دي تتحول لضرب لو قربت منه أو ادايق من  تعصبأألنها خافت منه ملا 

وبعدوا عن بعض وكل واحد فيهم رجع ينام في ول لا دى رجعت عالقتهم زى  ةلفتر اوفي  ...كالمها

... ين من الش ئ املستخبي ليهم في لايام الجايةومحتار  ينمهموموبقي لاتنين عايشين ... أوضته

 ...الوحيد هو صديقيهمالصمت كان و  ...والي متوقفة علي قرارهم

 

 ةملا الشغال ...صوته ملا سمعت حست بيه ني رو ... بس في اليوم التالت ملا رجع من التدريب

 ...هدومه وهو رفض وطلع يغير  ...؟لاكلتحضر  سألته

 ...يه ملا مش ى من قدام أوضتها ودخل أوضته وقفل الباببفحست 

 ...وخبطتت عليه ...وبعدها خرجت وراحتله أوضته ...شويةروني فاستنت 

 

... وروني ما ردتش عليه... زم يرد على الناديأما وليد كان راجع مضايق ومهموم ألن تاني يوم ال 

وكمان ملا بعدوا عن بعض لايام اللي فاتت خايف من مواجهتها وخايف يتصدم بتغير في حالتها 

 ...هيعمل إيه مع روني؟ ملا دخل أوضته غير ونام على السرير وبيفكر و ... للسوا

 

نه منبه محدش يطلع فوق طول فقام مضايق أل  ...الخبط على البابصوت وقطع عليه تفكيره 

 ...يق والغضب الى أندهاش وبعدها فرحضتبدلت مالمح الإبس ملا فتح الباب  ...موجودما هو 

 

 ...بس ملا فتح وشافته مضايق خافت... منه ةنة ومكسوفة وخايفيحز  ةكانت متوتر  روني ماأ

 ...ظهرت عليهلي ال ةبتسامإلا و ةلفرحاخالها تستنى ملا شافت لي وكانت هترجع بس ال

 ...ا يا رونيوكان بيقول لنفسه اخيرً  ...وفضلوا يبصوا لبعض

 ... وتنهد

بتلقائية وكأنه خاف مسك ايدها  ليدبس و .. .ما هيا ارتبكت وكانت هتمش ى ملا وقفتهم طولتأ

ومن جواه كان عارف  ...من قبل ما تتكلم حرر ايدهاف ...عنيها ليهروني فرفعت  ...تبعد من تاني

ومش ... اجة وقت وتفكير قد إيه عشان تتجرأ وتخبط عليه وتقف قدامه في اللحظة ديهي احت

مستعد يهدم أي جسر تواصل يقربهم من بعض مهما كان الجسر ده ضعيف وقابل للهدم بأقل 

 ...تعالى ادخلى: هو ما زال مبتسم عشان يطمنها قال بحنان و و ... كلمة أو حركة منه



 259 

ادخل ما : بمشاغبة فتح الباب على اخره وقال فكير في عنيها شاف التردد وإعادة التوملا 

 ...أنا زي جوزك برضواتخافيش 

... هو كان عارف أنه ملا اتنرفز في املكتب عليها أنه خسر نقطه ليه عندها...وازدادت ابتسامته

 ...بس كان نفسه يشيل ألفكرة دى من دماغها وتنساها

: بحنو  وليد فقال ةوضلا ووقفت في نص  ...ضر لل دخلت روني بخطوات مترددة وعنيها ف

 ...اقعدى يا روني

في وضع إستعداد للقفز والهروب منه في أي لحظة لو على طرف السرير روني فقعدت 

وشبكت كفوفها بشدة عشان تسيطر على ... وانحنت شوية لقدام وعنيها في لارض... اتعصب

 ...قدامهوتظهر بمظهر الثبات ... توترها وسرعة دقات قلبها

وميل شوية لقدام وحاول يشوف مالمحها املستخبية وهي .. .جاب كرس ى وقعد قدامها أما وليد

... تجاهل التوتر اللي باين عليها وحواجبها املعقودةو  ةوكان في منتهى السعاد... بتبص لتحت

دامه كون قترجع من تاني وتقبل أنها تأنها  تفيكوأ( إحنا كنا فين وبقينا فين)وقال لنفسه 

بعد ما أعتزلت تواجدها معاه أو قدامه من بعد  دى ةألنها وحشته في ألفتر .. .وتسمحله يتاملها

أكتر جسمه ناحيتها وليد فمد  ...إزاي أتبد ةتتكلم ومش عارف ةحس أنها عايز و ... موقف املكتب

لمى تكإ... إيه؟ يتقول ةمالك عايز : بصوت هادئ ومنخفض وهو مازال محتفظ بابتسامته وقال 

 ...ما تخافيش؟ براحتك

في  روني عنيهابعد ما كانت رمشت روني أكتر من مرة وبلعت ريقها وهي بترفع عنيها ليه ف

 ...بصت اليدهارجعت بصتله وبعدين و ... رضلا 

... وكده يعنى..اصل قلت على السفر ..يعنى ..صل أنت أ :بتوتر وقالت  ...زادت دقات قلبهاو 

 ...تبها وكدهقلت أن في حاجات هتر  قصدي

وهو بيحاول يطمنها وقال بنفس الصوت وقال  وليدفابتسم ... ورجعت بصت ملالمح وليد بتوتر

 ...والترتيبات؟ اه يا روني ماله السفر:املنخفض 

 ؟...عرف يعنى أكنت عايزه :  روني فقالت

جواها ومش عارفة تعبر عن اللي ... وبدأت تفتح كفها وتقفله بتوتر وتغمض عنيها بقوة وضيق

 ...من خوفها ال تقول حاجة غلط فيدايق ويزعقلها أو يتطور لامر ويضربها

يا روني أحنا ملا شوفي : عشان يعفيها من ربكتها وقال ... مسك وليد كفها وطبط عليه بحنانف

فكنت  ...ويخلصوا والحمد هلل عدوا بس فاضل وقت قليل منهم ...سنين 3جينا كان العقد 



 260 

 نكمل تأنى هنا هوافق على العرض الجديد بتاع موافقة لو  عشان معايا ي عايزك تفكر 

 ...النادي

يا روني ها  ...ببساطة بس دا كل املوضوع ...ولو مش عايزه خالص هاقولهم شكرا ونروح بلدنا

 ...؟ةتسالى على حاجة معين ةعايز 

تركز ورجعت ... شافت روني كفها اللي ساكن بين كفوف وليد وحست ببعض الثقة ولامانف

لو قبلت العقد وإيه  ة عليكلفايدا إيهعرف ة أكنت عايز  :وقالت  ...سها باهأر  هزفي عنيه وهي بت

 ...الضرر لو رفضته؟

بس  ...ن شاء هللا مفيش ضرر وال حاجةإ: قال ليد وهو مبسوط بقربهم ونقاشهم و فضحك و 

 الواحد بيلعب لسن واصال  ...انيالعب تأرجعش رجع مصر ما أنفس ى ملا  ...بينى وبينك ةبصراح

ذن إقعدنا بولو ... سافرت مصر هعتزل علي طول فلو ... معين وبعدها بيبقى خالص راحت عليه

فتح أقدر أحوش مبلغ كويس عشان ملا نرجع ومنها أ... ممكن أجل لاعتزال ده لبعد العقدهللا 

 ...يكون الدخل بتاعنا منهمشروع كويس 

خايفة من وليد وإنها موجودة معاه في مكان واحد  روني بحيرة وتفكير ونسيت إنهافقالت 

هتعمل  نىات ايجددو  سنين الجايين وطلبوا 3خلصوا الطيب لو : وبتسأل وتتكلم بدون قلق 

 ...إيه؟

لي أنا ال وقتها ال : بمشاغبة وقال  ...دى ما تنتهيش ةتمنى اللحظأو  يبصوت عالوليد فضحك 

وأنا مش عايزهم يتعودوا  ...ةاملدرس دخلوان يحتاجيمو  ...هيكونوا كبروا لاوالدألن  ...هرفض

أنا عايزهم ... خالق بلدهم واهم حاجة عندى دينهمأو  دينهم عشان نغرس فيهم قيم... على هنا

وطبعا هيبقى صعب هنا ملا ... يبقوا رجالة بجد مش يشوفوا الغلط قدامهم ويفتكروا أنه صح

يتشتتوا أو ده يعمل حواجز بنا باختالف و  ...حرام ويطلعوا يالقوه حاللعلى حاجة قول ا

 ...راءلا 

هتسمح أشوف أهلي وال طيب : روني بتلقائية واندفاع أستغربتهم بعد إنتهاء كلماتها فقالت 

 ...سنين كمان من غيرهم؟ 3خالص هقعد هنا 

 ...تشوفيهم حقكمن ا اه طبعً : بضيق رض وقال لل هو اللي نزل عنيه و  ة وليدفاختفت ابتسام

 :بهدوء بعكس اللي جواه قال ف... وشاف التوتر اللي بدأ يظهر علي مالمحهابصلها رجع هد و وتن

 ...قد إيه؟ معاهم تحبى تقعدىطيب 

 ...ةبمعنى مش عارف بحيرةكتافها روني فرفعت 
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 ...؟طيب شهر كويس: وليد بحدة حاول يخفيها لكن ظهر بعضها فقال 

 ...كويس ...حاضر: روني بتوتر فقالت 

ن شاء هللا هنرجع كلنا أنا وأنتي إشهر وبعده  ...شهر يا روني وبس: كالمه لكيد أتوليد ب فقال

 ...والوالد هنا

 .. .ومع إصراره ولهجة التحذير... بتركيز روني فبصتله

 ...حاضرن شاء هللا إ: بقلق قالت 

 ...؟عاد دهيمض ى العقد على املأيعنى : وليد فقال 

 ...مض يإ... زى ما تحب: روني فقالت 

وليد فوقف ... عشان تخرج فوقفت... فحست روني إن الحوار خلص ...سكتليد و فتنهد و 

قال و ... ينس ي خوفه وصراعه من فكرة سفرها ألهلها وهي بالحالة ديبتسم و حاول يقدامها و 

 ...؟طيب ما شربتيش حاجة هتمش ى كده على طول :

 . .ن شاء هللاإ ةنياتة مر  ...اشكرً : بخجل وقالت روني بمفاجأة فابتسمت 

 ...؟وهللا الزم اى حاجة تحبى سخن وال ساقع شما يصح: وليد بإصرار ظاهري فقال 

 ...بجد اشكرً  ال وهللا: وقالت  روني فازدادت ابتسامت

 ...؟يعنى الناس تقول عليا إيه طيب ملا تمش ى كده يرضيكى: وليد بصياح مرح فقال 

 ...ةنيات ةتتعوض مر ... وار هنا قريبمعلش املش: على كالمه وقالت رروني فضحكت 

 ...طلب طلب وما ترفضيش؟أممكن طيب : بهدوء مختلط برجاء ال رب منها وليد خطوة وقفق

 ...ةوهي لسه مبتسم روني دماغها باملوافقة فهزت

 ...يوعشان خاطرى بالش ترفض ... ؟ةنطلع أنا وأنتي نتعش ى بر  عاليت: وليد  فقال 

 ...؟لاوالدطيب و :بتردد وقالت حظات لفاختفت ابتسامتها وسكتت 

 .هرجعك ليهم وعد ...روني ما تخفيش منى: قال ليد ومسك كفوفها و فقرب منها و 

... وشاف القلق في عنيها والخوف اللي بدأ يزحف علي دقات قلبها وظهر في تنفسها اللي بدأ يزيد

مني  ما تخافيشف ...عنكما ينفعش نبعد  حلى حاجة في حياتى وحياتهمأ أنتي.. .روني: فقال 

 ...عاد نومهم قربيوهما م ...لو سمحتى اولى تثقى فياح ...أرجوك

 ةياالج ةلفتر اعملى حسابك هنخرج إوبعدين يا روني : وقال  مل عشان توافقأوكمل بمرح و 

يعنى ... وأهلي وأصحابناهلك ونشترى هدايا أل ... السفرورق أنخلص  عشان ...كتير مع بعض

 ...وال لغيتي فكرة السفر من دماغك... ة وكل مكان معاناهم كل مر مش هينفع ناخد
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 ...فهزت روني وشها بالرفض

 ...يبقي الزم تثقي فيا يا حبيبتي: فقال وليد بتأكيد 

 

كانت روني بتحاول تدور علي سبب مقنع عشان ترفض تخرج معاه لوحدهم هو بيتكلم وليد و 

ومن جواها كانت في عنيه  ركزتو  ...ينه بسرعه ليهبس ملا قال حبيبتى رفعت ع ...لاوالدبدون 

وكل الكالم  ...ي بالذات وصدقه فيهاد ةتتاكد من الكلمبتدور علي حاجة في عنيه عشان 

 عنه وشالها من قلبه احصل وكسرها بعدهلي وال ال ...؟وهل هي فعال لسه حبيبته... القاله ليها

 ...زي ما هي كمان بعد وليد لفترة طويلة عن قلبها

 

وسمح ليها تقرأ إجابة كل أسئلتها كتر أقرب منها ف... قرأ السؤال في عنيهاو ... حيرتهاحس ب وليدو 

 ووجودها ... في عنيه
ً
اداها الحرية عشان تتأكد بنفسها إنها لسه في قلبه ولسه بيحبها فعال

وطلب منها بصمت أنها تصدق ... معاه مش مجرد شفقة أو تصليح غلطة غلطتها من سنين

وأخر ش ئ قاله بلغة العيون كان قسمه إن  ...نيه وحبه ليها وملالمحها وبرائتها وطيبة قلبهاع

 ...هاغير  ةعمرهم ماكان وال هيكون ليهم حبيب عنيه وقلبه

 

 

بيزىد  وهمسات عنيه الدافئة كانمع كالمه و ... ني قرأت كل كالم وليد الصامت من عنيهو ر 

فمدت كفها على قلبها عشان يهدأ شوية من ... شكل أقوي زادت دقاته بلغاية ملا  ...نبض قلبها

 ...وعنيها ابتدت تدمع ...فرحته باكتشافه أو بتأكيد همسات وليد ولو للحظة واحدة من الزمن

اهدى يا : قال بعدها وشربها ميه و ... من تانيقعدها على السرير و  ة ورفقبسرعشدها  ليدو 

 ...يا حبيبتي اهدى ...روني

 ...تتمالك نفسهاتهدى و  بدات رونيغاية ملا وسكتوا شوية ل

 ...لبس عشان ما نتاخرشهقوم أ: بحزم وقالت روني ليها ملا وقفت  وليد قطع الصمت وتاملو 

ونعوضها في يوم  ةالنهارد خروج خالص يا روني بالش:  مالمحها هو بيدقق فيليد بقلق و فقال و 

 ...ينات

 ...عشان أستعد عن اذنك ...ةال الحمد هلل كويس: روني بهدوء فقالت 

 ...نزلوا سواو ... كمان لبسوليد و  ...تلبس خرجت روني عشانو 
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بدأت روني تحس بالخوف وتبص حواليها عشان تحفظ ... وبعد خروجهم من الفيال بدقايق

وبدل ... رجعش ليهمتوما  ...في أي مكان ويرجع وحده ال يسيبها ةكانت خايفو ... املكان والطريق

 ةوده بأن من ضيقها وطريق ...انت حاسها بدأت تخاف وتشك في وليد من تانيالثقة اللي ك

 ...روحني ألوالدي... روحأ ةوكل شوية تقوله عايز ... هليردها ع

وبعد ... رفضت تنزل من العربية... ملا وقف وليد قدام املطعم اللي كان ناوي يعزمها فيهحتى 

 تكلوهي أ... ري عشان يأكلوا سوا في العربيةونزل جاب أكل دليف... محاوالت من وليد إستسلم

زي منوم عشان  لاكلوملا فكرت إنه ممكن يكون رش حاجة على ... صرارهإجزء بسيط تحت 

ورفضت رفض تام تدوق اي حاجة تانية ... بحده لاكلفبعدت ... تنام ويخلص منها في هدوء

فيه محالت كبيرة وماركات وكمل وليد سواقة في الشوارع وأخدها لهايبر ... حتي من أكله

بس روني رفض ... وطلب منها وليد تنزل معاه عشان يشتري ليها أي ش ئ كهدية منه... عاملية

وطلبت يروحها فوًرأ ألوالدها لو كان صادق في وعده ... وزادت عصبيتها... تنزل من العربية

... ج معاه بدون أوالدهاووافقت تخر ... ومن جواها ندمت أشد الندم إنها تأثرت بكالمه... وكالمه

بعد ما خلصت كل الطرق عند وليد عشان و ... وخافت تدفع تمن تسرعها ده حرمانها منهم

وتتاكد من كالمه  ...ناملا كتر من كده وتديله أالبيت عشان ما تتوترش إضطر يرجعوا ... يطمنها

 ...زي ما هي متصورة والدهاأوأنه مش هيحرمها من وتثق 

 

وأتاكدت من ... من بعد ما وصلوا البيت ...روني ظهر عليلي ف الكبير البإالختال وليد وحس 

 ...أختفت الدموع املحبوسة في عنيهاو ... والحده من نبرتهاواختفي الضيق ... وجود أوادها فيه

وفضلت ... وقفت روني قدام سراير أوالدها وهي مش مصدقة نفسها إنها رجعت تاني تشوفهمو 

 سمعت وشوشت وليد ملا و ... تحمد ربنا في سرها

 ...نايمين دلوقت قلتلك ...؟شفتى: لها  همس

 وإنها مش ... خوفها لسه مافهمش سببوابتسم عشان يحسسها بأنه 

صدقتيني ... بدل ما نتفسحوشايلينهم على كتفنا  راجعين ازمانكان : وقال ... واثقة لسه فيه

 ...؟مش كده أحسن... بقى

 ...معاك حق: وقالت ي أوالدها روني بحنان وعنيها علفابتسمت 
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ستعجلنا وما قدرناش نشترى حاجة إاملرادى  ...ن شاء هللاإخالص تتعوض : فرد بدوره وقال 

 ...كترأيال الجايات 

تصبح علي قلبي يا : بحب حزين  وخرج بعد ما همس لروني... لاوالدو روني دماغوليد وباس 

 ...أنا

 

... وخرجت ودخلت أوضتها...لاوالدها اطمنت على وبعد ...وهيا بصت عليه لغاية ملا خرج

له عشان تقرر أعشان تسدخلت أوضة وليدمن أول ما  ...ةحصل النهاردلي سرحت في الو 

 ...؟هتفضل هنا وال ال

خروجها و ... ومشيت وراهم وورا كالمه... صدقت كالم عنيه إزايو  ...بينهملي دار والحوار ال

 ...معاه

ا
ً
لحظات و ... وإنه ما ضيعش ثقته فيه ملا صدقته... بكل همسة منه تحس إنها مبسوطة احيان

وممكن تكون بداية عشان تثق ... تلوم نفسها أنها صدقته وخرجت معاهو  تخاف من اللي جاي

لي وشوية تفتكر ال ..ورجعها ليهم ...بس رجعت تلوم نفسها أنه وفي بكالمه ...فيه ويخلص منها

وتفكر ... ن مشاعرها الجديدة اللي رجعت تثق فيهغضب موتليها وضربه  زمانحصل منه 

... من تاني مفروض ما تامنش ليهو ... ممكن يقتلها في لحظات غضبهو  ...يأنه قاس نفسها 

 ...من تاني وترجع تلين ...ة منه حست بإحتوائه أو حنانه فيهاوشوية تفتكر مواقف كويس

 ...ه لغاية ملا نامتكد... شد وجذب... روني في صراع بينها وبين نفسهاوفضلت 

 

 ...ةمن مد شاغلهلي يفكر في املوضوع الرجع  ...ودخل أوضته لاوالدليد ملا خرج من أوضة ما و أ

 ...هيندم عليه بعدين؟ ده صح وال تهور منههل و  ...وهو رجوع روني لعيلتها

... زمانلوقربهم وتواجدهم في نفس املكان وا... ببعض تصليح عالقتهم ةيافي بد لسه ا يعتبر موه

من خايف ومن جواه  ...متوقف علي شعرة ممكن تتقطع بكلمة أو تصرف حتي لو مش مقصود

... ترمي نفسها في حضنهم... من بعد سفر سنين ورحلة الخوف والعذاب اللي مرة بيها... روني

ممكن يرفعوا  ما رضيش يطلقهاهو نفسه وحتى لو ... وتطلب بعدها عنه... تستقوى بيهمو 

 ...ويحرموه منها قضيه خلع
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كتمهيد قبل ... محاوالته عشان يكسب ثقته من تانيو  ...والدهاوبالرغم من اتصاله الدائم ب

وبعدها  ...ترجعله إن بنتهحاسس أنه مستنى ... بس مش مطمنله ... خبارهاأل نقله و ... رجوعهم

 ...مش هيعجب وليد نىاهيبقى ليه تصرف ت

 

هل ده هيأثر من تاني على ... ا ألهلها في الوقت دهلو رفض فكرة رجوعهطيب ... وفكر وليد

بس ... وممكن تتدهور لو عرفت أنها هتفضل سنين تانية من غير ما تشوفهم... حالتها النفسية

ماكنش  ...ةعاديكانت لو ظروفهم من جواه كان مقتنع أن هو و ... تشوفهمبرضوا هيا من حقها 

 
ً
 ...أجازة تنزلهممن غير ما  هيخليها تقض ى التالت سنين فعال

 حتى لو مش هيقدر هوا ...ما كنش هيمنعها... ليهم وعالقتهم طبيعيةطلبت تنزل كانت ولو 

خايف ترحلهم حاليا بس .... كان هيحجزلها واخوها يستناها في املطار وباباها ...يسافر معاها

 ...بدوبعد صبره وتعبه كل السنين اللي فاتت عشان تسامحه تضيع منه لل ... وما ترجعش

بعد ما قرر أنه هيمش ي في إجراءات السفر ولو حس حتي في أخر ... وفضل يفكر لغاية ملا نام

 ...بأي شكل... لحظة إن سفر روني هيكون تمنه بعدها عنه نهائًيا هيمنعها من السفر

 

إال العقد يمض ى رفض بس ... االنادي موافقته على العقد مبدئيً  وبلغ وليديام واتفق لا وعدت 

من ورفضهم لسفرها معاه  ...ة أهل رونيألنه كان حاطط احتمال مواج ...يرجع من مصر ملا

ومش عايز يلتزم بمواعيد تجبره ... حتي لو هيخسر العقد كله وهو مش هيرجع من غيرها... تاني

وقض ى ... فوقف إمضته لغاية ملا يشوف حياته هتستقر على إيه... علي الرجوع من غير روني

 ...همبتاعةوراق لا ي تجهيز يام فلا باقى 

 

عشان ... وحاول يقرب منها ويخلق فرص للكالم بينهم... بدأ وليد يخرج مع روني بشكل مستمرو 

ويكلمها ... وكان بيحاول يقربها منه بأي شكل... يشيل نظرة الخوف اللي في عنيها منه وقلقها

طع املسافات اللي بينهم وكان عايز يق... ويهزر معاها ويحكيلها كل ش ئ بيحصل وحصل معاه

... عشان أهلها ما ياخدوش بالهم من الحواجز دي... ويعدي الحواجز اللي بنتها روني بينهم

اللي  هدايا كتير لكل الناسوا اشترو ... ويدخلوا بينهم وبالتالي تكون سبب في بعدها عنه

 ...لاوالداشترى لبس لروني وليه ونزلوا سوا و و  ...يعرفوهم
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لي ال... لاجازة مقدًمامرتب الشهر كلهم واداهم ... لامنس اماعدا حر  ...لشغالينل ةجاز أ وادى

عشان  هيتصل بيهممن مصر ما يرجعوا  قبل واتفق معاهم أنه ...هيكونوا فيه مش موجودين

 ...الشغالين يرجعوا يرتبوا البيت قبل رجوعهم

،،،،،،،، 

 

جرائات في املطار ودخلوا إلا ا كل وبعد ما خلصو ... أسرع مما تخيل وليديوم السفر  جهو 

 ...في مكانهم لاوالدقعد وليد وروني و... ةالطيار 

تنهد وهو و ... علي رجوعها وندم أنه وافقها... يتحرم من رونيقرب سيطر على وليد أنه لي وكل ال

 ...يومرجع دماغه لورا على الكرس ... وعاقد حواجبهمغمض عنيه 

: بأهتمام لته أوقربت منه وس... علي الكرس ي بتاعهاه يدماغها ز  فحست بيه روني ورجعت

 ...مالك؟

 ...يأنتي مال: بتأكيد عنيه وبصلها شوية وقال وليد ففتح 

 ...عليك العوض... منكخالص يبقا ضاع : بمشاغبة وقالت روني فابتسمت 

 يلفلوس فداكا قصدك كان عليلو : بثقة وهو بيرفع حاجبه بإصرار بدوره وقال وليد فابتسم 

نفس الجواب وال حتي تفكري في يش كرر ت يبقى ما ةنياولو قصدك على حاجة ت ...وترخصلك

 ...نىات

محدش عارف . ..خليها على هللا: وقالت ... نفسها وبصت لقدام ملا فهمت قصدهروني فعدلت 

 ...إيه مخبي ةبكر 

 ...باهلل ةونعم: وهو بيتنهد ها وقال يز وليد فاتعدل 

 

وبعد وصولهم  ...من بعض الخناقات بين جاسر وادهم إال  ...ا الصمتيغلبه ةالرحلأستمرت و 

كان و  ...هلهاشوية من أخوها و أو  أبو رونيوكان في استقبالهم  وطلعوا ...جرائاتإلا املطار خلصوا 

 ...وليد صحابأخالد ومحمد واقف معاهم 

 

د مفتاح عربية سلم خالو ... خرجوا من املطار... بعد السالم والترحيب ولاحضان والدموعو 

وقبل ما  ...ليد كان مدى خالد مفتاح عربيته يخليه معاه قبل ما يسافرألن و ... وليد لوليد
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ألن ... على املطار خالد معاه وجابهال... ةنالصيل عشان يبعت العربيةبيه  وليد يرجعوا اتصل

 ...عشان يتحرك في أي وقت في البلد بسهولة ...حتاجهاكون مهيوليد كيد أ

وفي البيت كان السالم والترحاب ...يتغدوا عندهعشان والد روني أن الكل يروح على بيته صر وأ

إال في فروق ... ألوالد روني ووليدام املتشابه ؤ التب وا سعداءوالكل كان... ال يقل عن املطار

 ...للعربية كويس إال أنهم متكلمين...وبعدهم عن مصروبالرغم من صغر سنهم  ...بينهم ةبسيط

كل  بيتفقوا علي إزايأنبهر الكل بيهم و و ... ن كالمهم وردود أفعالهم وحركتهمضح ذكائهم مووا

حتي لاطفال كانوا فرحانين إن اللي حواليهم ... سوا في نفس الوقت حاجة مع بعض ويعملوها

ومستغربين ... ول خايفين من العدد الكبير ده من الناسلا في بعد ما كانوا ... بيتلخبطوا بينهم

وإندمجوا أكتر  ...ة عليهم بمساعة وليد وروني وتشجيعهمبس اتعودوا بسرع... لجو والعاداتا

ودي كانت أول مرة ألدهم وجاسر يتعاملوا مع أطفال غير ... هم يلعبوا معاهميز  طفالملا لقيوا أ

اللي  واللبس والحلويات الكتير  ...والدهامحضرينها أل أهل روني كان لي الهدايا الفرحوا بو  ...بعض

ومع تعود اوالد روني على أهلها بدوا يبعدوا عنها ... كانت بتوصلهم كل شوية من قرايبها

ما تبعت تجيبهم من وكل  ...ويروحوا عندهم ويلعبوا معاهم... ويندمجوا مع أهلها وأطفالهم

هم خدعجبه أوالدها وتصرفاتهم فيأيسلم عليها ويحد تاني عشان يجى  ...عند حد من أهلها

كانوا فرحانين بالخروج وأن بقي في ناس كتير بتهتم بيهم وأطفال  لاوالدو... وهو ماش يمعاه 

... والدفا اللي حسته في وسطهمبقرايبها  ةوهيا نفسها كانت فرحان.... كمان بيلعبوا معاهم

 ...ومش بيسبوها إال وقت النوم ...كانوا كل يوم عندهاأصحابها وقرايبها والبنات 

 

... صحابلاب ور قاوعزم كل لا ...يامأ 3بعد  ةعقيق هاوالدأنه هيعمل أل  ...يوالد رونواتفق 

ة نايملسه ل عليها لقاها أرجع سوملا  ...ة لرونين سواريافست ي واشتر  وليد وبعدها بيومين نزل 

 ...فدخل عندها ...بعد سهرت إمبارح مع أصحابها

ضحكة لاو  ...حصلهالي ير السريع الالحظ التغ العدوا عليهم وهيا عند أهلها وهو كان اليومين

... وكأنها كانت محرومة منها وما صدقت سمحوا ليها بيها... ألي سبب ...مش بتفارقها كانت

وكأنها رجعت البنوته اللي شافها يوم كتب ... ونشرتها بين الكل... كانت فيهالي ال ةلفرحاو 

 ...الكتاب بشقاوتها وهزارها وتلقائيتها

همس لنفسه و  ..وهو مبتسم... مالمحها بهدوء يتامل... جنبها علي السريروقعد ... قرب منهاو 

 وقال
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 ..اتحدى من

 ..إلى عينيك يا سيدتي قد سبقوني

 ..يحملون الشمس في راحاتهم

 ..وعقود الياسمين

 ..أتحدى كل من أحببتهم

 ..من مجأنين ومفقودين في بحر الحنين

 ..أن يحبوك بأسلوبي وطيش ي وجنوني

 نا أن تجديأتحداك أ

 .. ..وطنا مثل فمي

 ..وسريرا دافئا مثل عيوني

 ؛أنني أسكن في الحب

بلة
ُ
 فما من ق

عطيت
ُ
خذت أو أ

ُ
 .أ

 .ليس لي فيها حلول أو حضور 

 .أتحدى أشجع ألفرسأن يا سيدتي

 وبواريد القبيله

 ؛أتحدى من أحبوك ومن أحببتهم

 .منذ ميالدك حتى صرت كالنخل العراقي طويله

 ..أتحداهم جميعا

 ؛أن يكونوا قطرة صغرى ببحري 

 أو يكونوا أطفأوا أعمارهم

 ..مثلما أطفأت في عينيك عمري 

 أتحداك أنا أن تجدي

 مثلي
ً
 ؛عاشقا

 مثل عصري 
ً
 ذهبيا

ً
 وعصرا
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 ..فارحلي حيث تريدين ارحلي

 ؛واضحكي

 ؛وابكي

 .وجوعي

 فأنا أعرف أنك لن تجدي

 فيه تنامين كصــدري 
ً
 ..موطنـــا

 
 (نيانزار قب)

 

 ...زمانعشان تصحى زى ما كان بيعملها  روني طراف صوابعه على وشأيمش ى وليد ابتدى و 

 ...نى ونامتاعنيها وغمضت تروني ففتحت 

 ...كل ده نوم الناس كلها صاحيه من بدرى  ...ةنقومى يا كسال : وقال  ابتسم وليدف

ومش هيرضوا وية بعد شالبنات هيجوا  ...وليد هللا يخليك سيبنى أنام: روني بنعاس فقالت 

 ...يخلونى أنام

عشان  ...ن دهالفستاطيب بص ى كده على : وقال ديد ن الجالفستاقام فرد ليد و فابتسم و 

وتختارى على  غيرهروح سوا نيعجبك وال تيجى نه عايز أعرف... في العقيقة بكرةتلبسيه 

 ...مزاجك

 عنيها روني ففتحت 

 ..هدوم كتير قبل ما نيجى ليا جبت تما أن ...؟دهليه ك: وعنيها عليه وقالت  وبعدها بصت لوليد

 ...نى ليه ؟ابتشترى ت

 ...ةجوازهم يجيبولهم حاجة تبقى في منتهى السعادأكل البنات ملا : وليد بحنق مصطنع فقال 

 ...ليه كده ،مش عايزه ،ب حاجة تقولى عندىيإال أنتي كل ما اج

بس مش عايزاك تتعب ... ةمبسوط وهللا ببقى: وقالت  روني وأتعدلت في مكانها فضحكت

 ...كتيرعندي وفعال  ..يناوتروح وتيجى وتصرف ت

على قلبى زى العسل طاملا ... طلبى وما يهمكيشأبس  ...ةملكيش دعو : قال ابتسم وليد و ف

 ...الحاجة ليكى

 ...اشكرً : وقالت روني  ةمافزادت ابتس
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 ...وال نروح نغيره وتختارى غيره وشوفي هينفع ...لبس يأطيب أنا هاخرج وأنتي : وليد فقال 

 ...الباقيفين  ...طبًعا؟ هلبسه كدهدا بحماالت مش  ...نى بساثو : روني فقالت 

يعنى محدش  ...ة تانيةفي ناحي ةوالرجال ...ةهتبقى البنات في ناحي ةيا روني العقيق:  وليد فقال

 ...عايزاهلي لبس ى الأهيشوفك إال البنات خليكى براحتك و 

 ...ال طبعا اتكسف ألبس كده قدامهم: ني فقالت رو 

 ...وعارف هتقول إيه...يا ناسوهللا مراتى وعارفها : قال ليد بحماس و فضحك و 

 جاكيتصندل وده فيه اكسسوارات و  فيه ده: وقال  نالفستاورا  موسحب كيسين كان مخبيه

ماش ى  ...في املكان ةواحدجمل أن شاء هللا إ ةاملهم عايزك بكر .. .تحتاجيهالي ممكن والحاجات ال

 ...يا حبيبتى

 ...ماش ى يا وليد:  بتلعثم طفيف وقالت... رضوبصت لل بخجل  روني فابتسمت

. ..خالص عدوه بينهملي س أنه جزء كبير من الحاجز الاسوخرج وهو ح ...فابتسم وليد بسعادة

 ...زمانومفيش داعي للخوف اللي كان عايش فيه من 

 

 ...ةالكل موجود وبيجهزوا للعقيقو ... ان الشغل على قدم وساقنى يوم كاوت ...وعدى اليوم

ثناء أوفي ... وناس كتير معزومين والكل فرحان بيهم ةكبير  ةوكانت ليل... لغاية ملا جه يوم العقيقة

 ...رونياليوم اتصل وليد ب

 ...ومحتاجين يغيرواأكل الحاجات الحلوة بهدلوا نفسهم من  لاوالدن إ: وقال 

قرايبها لو كان حد  للبنات عشان تقول ... بنفسه ليها طلعهميهجيبهم و  هأن د معاهاأتفق وليو 

في أوضة وقفلوا علي  كانوا من غير حجاب دخلوالي وال بلغتهم رونيوفعال  ...فيهم مش محجب

وهو واقف عند لبسهم وكانت بتغيرلهم  ...مع الوالد ودخلتهم أوضتها وليد خدتأوهيا ... نفسهم

 ...من غير ما تأخد بالها لهامأالباب بيت

  وليد
ً
كمان اللي حكت وامليكب  ...الجديد نالفستاعشان يشوفها ب ةكان واخدها حج اصال

بس مكنش شافها بيهم ... ومعرفتش أنه سمعها من غير ما تأخد بالها... ملامتها أنها ناوية تعمله

 فمش هينفع يقرب منها ...ملسه في حواجز بينه إن بس هو عارف ...وكان هيتجنن عليها.... لسه

 ...حواليهالي وشها وفرحها بال ةاملالي ةبتسامل اوكان مبسوط ب ...دلوقت

زى البنات في  ةعامل ...؟إزاية بص يا ادهم ماما حلو النهارد: قال الدهم ملا جاسر  موفجاه

 ...ون يالتليفز الفليم بتاع 
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واد يا أنت بتعاكسنى يا  ...؟ه دهإي: وقالت .. .فضحكت روني بصوت عالى عليهم وعلى كالمهم

 ...جاسر

زى  وال بتعملوا مش بتحضنوا بعضليه هو أنتي وبابا  ...ماما: ببرائه وهو مبتسم فقال ادهم 

 ...مفال الا 

 وهيا ... وحلت مكانها الصدمة... روني من وش ةبتسامإلا وهنا اختفت 

 ...كالم أطفالها وتعليقاتهم ةمش مصدق

بس بابا وماما مش بيحبوا  ...كانوا بيحبوا بعض فالملا في لي لاادهم  ال يا: فرد جاسر وقال 

 ...بعض

كتر اتنين أدا بابا وماما  ..؟مين قالكم كده إزايال : قال هو بيقرب منهم و وهنا اتدخل وليد و 

 ...بيحبوا بعض

 قالف... فبصتله ولسه مالمح الذهول موجودة على وشها من كالم أوالدها ...ولف روني عليه

 ...طيب شوفوا بعينكم... مش البطل بيبوس البطلة مرة واحدة في الفلم؟: وليد 

وال كتر أبيحبوا بعض  مايبقى بابا وما ...بستها اتنين واشفت :وقال ... باس جبهة روني وخدهاو 

 ...ال

 ...هيييييييييييي ...فالملا هيييييييييييي بابا وماما بيبوسوا بعض زى : ففرح الوالد وقالوا 

بارتياك قبل ما حد تسكت فيهم  وروني بعدت عن وليد وبدأت تحاول ... بدؤا يكرروا جملتهمو 

 ...باهلل عليكم خالص أسكتوا: وزاد ضحكه ملا قالت روني ... ووليد ضحك عليهم... برة يسمعهم

 ...بس الناس هتسمع حرام عليكم... بس فضحتونى

وكانوا هدومهم وملا خلصوا تغيير ... رهمووليد مستمتع بمنظ ...والوالد مش راضيين يسكتوا

أنا عملت  لاوالدعشان بس  ..ما تزعليش منى :بحب وقال روني  ميل وليد علي... هيخرجوا

 ...وال بالش... و  قمر زى الالنهاردة مع أنك .. .كده

وإن اللوك والتغيير الجديد  وفرحت بكالمه ...ابتسمتبس وسابها وخرج وهيا اتكسفت 

 ...عجبه

،،،،،،، 

 

 ...ةسافر القاهر يوبعدها بيومين قال وليد أنه ه ...ةوعدت الليل

 ...ة كمانطمن على الشقيخلصها و يشوية تعامالت في النادي وأوراق عايز  هعشان عند
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 ...؟ينفع اسافر معاك ...وحشتنى ةالشقكمان طيب أنا : روني فقالت 

بس ... وكنت عايز أطلب منك تيجي معايا ...تمنىأطبعا ينفع دا أنا : قال و  ابتسماتفاجئ وليد و ف

 ...قلت مش هترض ى تسيبيهم هنا

 ةالشق يعشان وحشتن ...خالص زى بعضوا... بسمش أنت بتقول يوميين  :  روني فقالت

 ...ي قو 

 ...روني وصلوا كعادة كل يوم عشان يقضوا اليوم معاها وهنا خبط الباب وكانوا البنات قرايب

باباكى  هخرج أقعد مع... مفرقين الجماعات أصحابك وصلوا :ل بحنق مفتعوليد وقال  فوقف

 ...من وقت ما جينا ما فضيش يقعد معايا خالص ...ةاملكتب شويفي 

 . .تفضلأخالص ماش ى : قالت ابتسمت روني ف

 ...والد رونيراح لو ومش ى  ...القى السالم على البنات قرايبهاو ... ليدوخرج و 

بيتباهوا بإن نسيبهم العب كورة  إزايو ... ا يكلموها عن وليدؤ بدو ... روني والبنات دخلوا عند

 يهل لها أنتي بتعمليأتسلي وال.... وبيحسدوها عليه... ونفسهم يتجوزوا واحد زيه... قدم مشهور 

... سنين إال إنهم بيشوفوا نظرة الحب لسه في عنيه 3علي الرغم من إنهم متجوزين من ... ؟إيه

في  زمانولسه زي بيعمل زي ... لسه زي ما هو ما أتغيرش إزايو  ...وال كأنهم لسه مخطوبين

من مش بيرفع عينه و ... وكان عاملها حفلة كبيرة بداية جوازهم ملا رجعوا أول مرة قبل سفرهم

 ...وكأن مفيش واحدة ست أتخلقت في الكون غيرها... عليها

لمع ملا تيجي سيرتها في أي عنيه بت إزايو ... وحكولها حتي أخواتهم وأزواجهم علقوا علي وليد

ولسه بيتكلم عنها زي أول فترة ليهم ملا كان ... ومش بيتحمل أي كلمة عنها ولو هزار... كالم

وما ... في بيتهاتقفل عليه مفروض ه يواحد ز  اعندهلي الو  ... ومش بيشتكي منها ابًدا... خاطبها

 ... تطلعوش من البيت

وكل ... وكملوا حوارات البنات اللي مش بتخلص... د زيهالبنات طلبوا منها تقولهم لو تعرف حو 

 ...مختلف منبهر عن وليد بتعليق ةواحد

 

... وهي بتفتكر حاجات كتير وجعاها... تبتسم ومن جواها غصة خنقاهابتسمعهم و  روني كانتو 

 ...وبتحاول تداري دمعة بتعتب علي وليد حتي في غيابه... بتحاول تنساها... حصلت من وليد

 ...اللي السنين اللي ضاعت منها وهي عيشاها معاه علي
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وحتى ... وحاولت روني تنس ي أفكارها السيئة عشان تعرف تكمل حياتها ومحدش يالحظ وجعها

والسبب لاقوي ... ألنه أبو أوالدها... لسانها مش هيطاوعها إنها تتكلم أي كلمة وحشه في حقه

وزي املثل ما قال ... جنبه كله كان بدافع الحب إنها عارفة إن حبسه ليها وإصراره على وجودها

 "ومن الحب ما قتل"

ذنت إستاف ...صوت عالى بره سمعتلغاية ملا ... وبدأت روني تندمج مع البنات في حكاياتهم

صواتهم أفعرفت من  ....والدها من مكتبجاي ولبست حجابها وخرجت ولقيت الصوت  ...منهم

 ...أنهم وليد وباباها

 ...محدش يدخل: بحدة لباب بس باباها قال على ا تفخبط

 ...ندا؟ابو ر أحتى أنا يا :  بإرتباكروني  فقالت

 ... وقفل الباب وشدها من ايدها ودخلها ...وبسرعه وليد فتح الباب

أو  ...أنا عملت حاجة زعلتك ...ما سافرنا وقتروني أحنا من : وقال ... ومسكها من كتفها

املك كويس وبحبك وبعمل كل حاجة عشان تكوني مبسوطة نا مش كنت بعأ ...يدايقتك من

 ...قولي لباباكي وفهميه... صح يا روني؟... وكنت بهتم بيكي بنفس ي... معايا

وبيستنجد بيها عشان تنصفه ... وأنه مخنوق وضايع ...بيتكلم وواضح عليه الزعلوليد وكان 

رد ... .وقبل ما تتكلم... ب الكالم دهبحيرة ومش عارفة إيه سبوهيا بتبصله ... قدام باباها بعنيه

ألن متأكد أن ضميرك كان الزم ... ما سافرت بعدمش بحاسبك على الوقت من : باباها وقال 

وبسأل ... سنين 3من  ةأنا بتكلم على يوم الحادث... عشان تكفر عن ذنبك... يجبرك إنك تهتم بيها

يبقى ليها ملا ... تي فيكي يجبرك تضربهاعملت ايه بن... ضربتها ليه؟... سؤال متأكد من إجابته

 ...يبقي أكيد في سبب... تعمل فيها كدهلسه عرسان و و معاك شهر يدوب 

تاني وماتقولش ... عاقبها بالشكل دهت تجبركتعمله ي ممكن هلي إيه ال... عرف بسأأنا نفس ى 

... في املستشفيو... في الشاليه لتأألنى رحت وس... هما اللي عملوا كده فيهاناس ماتعرفهمش 

 ...وقريت اللي بين السطور وخبيته

وعارف تربيتها ... وادري الناس بيها... أنا اللي ربيتها وكبرت علي ايديبنتى  ...رد عليا وأشرحلي

 ...اطيب ملاضربتها وكنت هتموته ...؟عشان تضربها كده عملت ايه... ؟إيه غلطها ...كويس

 ...ا كرهتها للدرجة ديمعاك بره طاملخدها وتسفرها أتليه رجعت 

 ...ويطمنوا عليها وال حتى يشوفوها ...هلها يعرفواأحتى من غير ما 



 274 

حصل تقول بنتك و ... تشتكيهاو  تتصل يه منعكإ ...بكام يوم ةأنت كنت في مصر بعد الحادث

ها ي وقدامفهمن... يمكن تروح فيهاشوفها  وال حتي... يزمان ربيها وال خدها مش لتعاال و ... منها كذا

 ...عرفها ؟أمش عايزنى و ... تانية مخبيهافيه حاجة  وال ... ؟حصللي الايه 

 ...كان فاكر أنه ضحك عليالي وبالش تعيد قصص صاحبك ال

 ...واعرف القدامى بيكدب عليا وال ال... وشعري شاب مش من فراغأنا راجل كبير 

والكارثة أنها غلطة في ... نتواتخدع فيه كان أ ...ىالقدامحكمي علي اغلط فيها في  ةبس أول مر 

لي بس ال... حق أقرب أوالدي لقلبي بعد ما وثقت في رايئ ومشيت ورا كالمي يحصلها كده

عرفت ... أقدر أرجعها إزايملا سألت و ... مش هنابلد تانية صبرنى عليك أنك واخدها سكتنى و 

هاقدر  حتى لو سافرت مش... إنك رتبت أوراقك كويس قبل سفرك ومفيش حاجة تدينك

 ... نون في صفكارجعها ألن القأ

خد كل مليم صرفته عليها من وقت ما خرجت من ... وعملت حسابى ...استنيتك ملا ترجعف

 ...مصاريف عالجهاو  ...بيتي

وكمان ...  ا يمكن تسامحني على حكمي الغلط وذنبي فيهاقصاد طالقه حتي عمري  وجاهز ادفع

مش هتمش ى ... ونخلص باملعروف ...بته ليها حالل عليكلي جوتاخد كل الة تتنازل على القايمه

ومستعد دلوقت أوصل ... خلع ونخلص ةقضيعليك واخرك ترفع  ...يمعايا باملعروف بنتى عند

 ...فبخيرك واختار ...لفضايحامش هتحب  كيدبس أ... املوضوع ألعلي سلطة في البلد

... وندمت وربنا شاهد عليا ...مش هنكر إني غلطت في حقك وحقها كتير: بحزن فقال وليد 

وطول السنين دي كنت بحاول أعمل كل ش ئ عشان ... وحاولت أعوضها بكل طريقة وأي شكل

 ... ولو طلبت نجمة من السما مكنتش هعترض... تسامحني

... يعوضك ويعوضهاتشوفه لي ومن حقك تحكم عليا بال ...مد ايدى عليهاأ ةوكانت أول واخر مر 

ولو ... بس إال أنى اسيبها... ألن روني أغلي عندي من روحي... ا كلفتنيومش هرجع كلمتك مهم

وماكنش ... عشر مراتدفعته  لي أنا مستعد ادفع قد ال ... اللي بتتكلم عليها لفلوساعلى 

 ...يحصل الحصل

 ...بس طالق مش هطلقها

اية ملا بنتي أنا صبرت سنين لغ... راحتكب:  وهو بيرجع يقعد مكانه علي الكرس ي فقال باباها

 ...نىامش هتخرج من هنا ت وهي... وبعد ما رجعت مش هفرط فيها مهما حصل وجري ... ترجعي
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وال ... منهم محدش هيمنعك ...وقت أيالدك تقدر تشوفهم في أو و ... مهما عملت أو قلت

 ...هنحرمك من ضناك زي ما حرمتنا من ضنانا

 ...ضفرها لو فيها موتكخر مش هتطول لا ول ولا ألنك في  ...خد وقتك وفكر

ومش ممكن ... وأنا هنا يا قاتل يا مقتول : بحده وهو بيخبط علي املكتب قدامه فقال وليد 

 ...دي مراتي وأم أوالدي و... كمان لاوالدقبل هتخرج معايا هيا لعلمك و  ...ا معايامهإال و  جخر أ

 فأعتدلوا... تشاحن بينهمووقف ال... فزعهم هما لاتنين... طع كالمه صراخ من أخر لاوضةوق

 ...فيها ةكانت روني منكمشلي ال ةوياعلى الز 

 كفاية :تصرخ بو .... بشكل غريبواديها على ودنها وبتتنفض  ...عنيها ةعلى نفسها ومغمض

 ...كفايةخالص 

عن جرح عميق لسه  ما خفش بالرغم إن عدا ... كتشف لاتنين أنهم كانوا بينبشوا جوا قلبهاوا

لغاية  لسه ما نسيتش الحصل فيهاإنها و ... وبدون قصد منهم فتحوه من جديد. ..عليه سنين

ومنهم هما الاتنين ... عشان تقدر تتحمل حرب جديدة... النهاردة وال تجاوزت املرحلة دي

 ...بالذات
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 الحلقة الثامنة عشر

 

والدها وقف مذهول قدام  لكن ...ر من وليدوالدها أكتعلى  ةقريبالزاوية اللي فيها روني كانت 

تقبل املوضوع بس وليد ... ومقدرش يتحرك من مكانه... صراخها وحركتها الغريبة الهستيرية دي

وحاالت ... خوفها من الصوت العالي والخناقالت األنه شافها قبل كده في ح ...سرع منهأ

 ...ن عالج كل مرحلة فيهاوعارف أبعادها وكما... واتعامل معاها كتير... نهيارهاإ

بالقوة وهي كانت بتحاول تبعد عنه وحضنها  ...وقعد على ركبه قدامها ...روني عليوليد وجرى 

طبطب .... بالرغم من رعشتها اللي لسه متمكنه منها... وملا بدأت تتقبل حضنه... بدون وعي منها

 ...ى أنا وليدروني حبيبت :وقال ... وهو بيمسح على دماغها وضهرهاوليد عليها 

خالص يا ... مفيش حاجة هتحصل... ما تخافيش ...هدى يا رونيأفوقى خالص مافيش حاجة 

خالص مفيش حاجة يا  ...بيحبكلي أنا وليد ال ..سامعأنى يا روني أنا وليد جوزك... حبيبتى

 ...ي وماتخافيشهدأعمرى خالص 

 

والكل وقف ... خوها وقرايبهاأو  والدتها... في البيتلي لاتجمع كل أ روني وعلى صوت صراخ

 ...لي بتحصل معاهاال ة الغريبةمن الحال... مصدوم

... إن روني البنت الطيبة اللي بتهزر دايًما والضحكة مش بتفارقها... محدش كان متخيلو 

وعايشة حياة وردية مع شاب كل البنات ... ومتجوزة جوازة كل الناس بتحسدها عليها

هي اللي بتتنفض وتصرخ ... لوس الكل يتمنا يكون عنده نصهاوعندها ف... بتحسدها عليه

وبدأ حياة روني ... وبتعاني ومحدش يعرف عنها حاجة من كل أهلها... قدامهم بالشكل ده

وورا الضحكة الحلوة والدلع اللي بيشوفوه عليها ظهر الوجع ... الحقيقية تتكشف للكل

 ...املستخبي في قلبها وحياتها للجميع

بعد ما كانوا من شوية بيحسدوها علي حياتها  ...تنزل وبقت صعبانة عليهم جًداعهم دمو  بدأتو 

 ...وزوجها

 ... خايف منه وليد بدأ يتسرب ويظهر علي أرض الواقعكان لي وكل ال

وليد سفرها معاه بس ... حصلها إصابات جسديةو  ...ةهما كانوا عارفين أنها حصلت لها حادث

وبعدها عرفوا أنها ... ورجعت بيتها مع وليد... يات العالمواتعالجت في أفضل مستشفبره 
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... وهي سعيدة ومبسوطة وبتحكيلهم عن البلد اللي عايشة فيهاا وكانت بتكلمهم دايًم  ...حامل

...مع كل أهلهاتصإالت إلابس بعد الوالدته وقفت   

ومحدش من  وخاصة أنهم تؤام وهي لوحدها هناك األوالدب ةها اعتذرلهم بأنها مشغولالدو و 

...أهلها معاها عشان يساعدها  

وماتخيلوش ... بس أعتقدوا إن ده حصل لفترة وأنتهي... ًياوكانوا عارفين الحادث اثر عليها نفس

 ...أنها بتنهار بالشكل ده

 

يتكلم معاها يبدأ و ... بياخدها وليد في حضنه.... لو كانت في بداية إلانهيار ...تنهارملا ة وكالعاد

وبقيت مش بتاخدها إال لو  ...وده قلل استخدامها للمهدئات ...لغاية ملا تهدى ...لكالمويهديها با

 ...زادت معاها ةالحال

 

 ...حضنهسكنت في و  ...تهشمت ريحو  بعد ما بدأ صوته... بدأت روني تهدأ مع كالم وليدو 

ألنه ما يحبش  ...حاجة دايقته يود... مبتتفرج عليه ةواقفلي نتبه على كل الناس الوبدأ وليد ي

ومتأكد إن ده ... والناس بعد كده يبصولها بشفقة ...ة للدرجاديحد يشوفها وهيا ضعيف

... ونيمها علي سريرها... ودخلها أوضتها ...وطلع بيها من عندهم... بصمتفشالها  ...هيجرحها

 ...بدون إزعاج خدها في حضنه عشان ينيمهاأو ... وقفل باب أوضتها

 

فبعد ... والدتهاووراه ...  ةوكان في منتهى العصبي... الكبيرخوها أنى دخل ابس بعد دخولهم بثو 

 ةتفضل بر أ ...؟تعمل إيهبأنت هنا : قال اخوها ف... وليد عن روني بس فضل قاعد جنبها

 ..ومش عايزين نشوف وشك هنا تاني... واللي شفناه كفي ووفي... ؟قوى لغاية كده كفايةو 

 ...واللي عندك أعمله... خارج من هنا من غير رونيأنا مش : فقال وليد بهدوء 

.... بس للصبر حدود ... ول لا أنا بابا منعنى عنك من ... شوف بقي: فقال أخو روني بصوت عالي 

 ...أطلع من هنا بكرامتك أحسنلك

 

وبدأت ... نهااايديها على ود توحط ...يأول ما سمعت الصوت العال ...بدأت روني تنكمشو 

 ...نيتترعش من تا
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والتفت على اخوها وقال  ...يكلمها ويهديها أوبد ...فقرب منها وتجاهل أخوها... والحظها وليد

الزم عشان روني ... ممكن نكمل كالمنا بعدين: جواه لي هدوء بعكس الصوت منخفض و ب

 ...ترتاح دلوقت

في  ومامتها ركز أخوهاو  ...عشان يأخد باله هو كمان من حالتها ورله عليهااوش

 ...يناهترجعلها ت ةوحسوا أن الحال ...وارتعاشها...ركتهاح

وفضل معاها لغاية ملا هديت  ...يناهديها من تحاول يي بدأوتناساهم و  ...رونيلوليد  أتعدلو 

 ...ونامت

 

وأن وليد بالرغم من أنها مش طيقاه إال أنه الوحيد فيهم ... بيحصللي ما مامتها ملا شافت الأ

على حال  وهي بتعيط... خدت اخو روني وطلعت وقفلت البابأ... املوقفاللي عارف يتعامل مع 

 ...بنتها

 قالبعد شوية و  ...مهما حصل ويووعدها أنه عمره ما هيبعد عنها بدأ وليد يهمس لرونيو 

 
 يدك  التي حطت على كتفي

 كحمامة نزلت لكي تشرب

 عندي تسأوي ألف أمنية

 ياليتها تبقى وال تذهب

 كتفيالشمس نائمة على 

 قبلتها ألف ولم اتعب

---- 

 تلك الجميلة كيف ارفضها

 من يرفض السكنى على كوكب

 قولي لها تمض ي برحلتها

 فلها جميع ما ترغب

 تلك الجميلة كيف أقنعها

 أني بها معجب
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 " نىازار قب"

 

فمسحت علي دماغها وهي حاسة  ...وشافت وليد موجود جنبها... رونيوبعد شوية صحيت 

 ...فيه إيه ؟ ...مالك؟: فقالت ... وشافت وليد بيبصلها وهو مبتسم... كزةبصداع ومش مر 

 ...عملتى فيا إيه؟ ةمش فاكر  ...؟إيه ده: وقال ةلدهشافابتسم وليد وتصنع 

 ...أنا عملتلك إيه؟. ..ال: بحيرة وقالت روني فاستغربت 

يش علي لسانك إال مفوأنتي  ...فضحتينىدا أنتي  ...يا سالم: وليد بمشاغبة متصنعة فقال 

ما أنا  ...؟هطيرشيفاني ... خالص يا ستى عرفت أنك بتحبينى ...بحبك يا وليد... ك يا وليدبحب

 ...معاكى اهه

 

جزء اللي وهيكون ال ...أو كله اللي حصل... هو كان عارف أنها ممكن تفتكر جزء من الحصل

فكان عايز ... ا معاها ويحكولهاالحواليها ممكن يتكلمو بما إن و ... قبل ما الخوف يسيطر عليها

يضغط على  ومش عايز  ...وبسيطة عشان ما ترتبكش يوصلها الحصل بطريقه غير مباشر 

وممكن  ...وهو متاكد أن املوضوع ما أنتهاش ...ةيفهمها بالراحفكان الزم هو بنفسه  ...عصابهاأ

 ...ش هيتنازل عنها ابًداويأكدلها إنه م... ا لكدها نفسيً هفعايز يهيئ... ةنيات ةتتعرض ملواجه

 ...عمل كدهأمش ممكن  ..أنا: وقالت  مشاغبة مماثلةوهيا بتبصله بروني فضحكت 

 ...وال  أنى بحبك كصال قالأومين  : وبصتله بنص عين وقالت

. ..بابا: وقالت ... ورجعت بصتله ةوضلا وبصت لباب  ...وهي بتفتكروابتدت مالمحها تتغير 

 ...رجوك يا وليد ما تخبيش علياة ألمنى بصراحك... عملت إيه مع بابا؟

شوفي يا روني أنا باعتبر باباكى زى بابايا من وقت ما : قال سحب وليد نفس طويل و ف

 أيواى حد يزعل منى أو يعمل  ...معاه حقوطبًعا  ...ن منى دلوقتزعال  أكيدهو ... اتجوزتك

 حقهم ألنى غلط وده... لومهأيزعلنى مش هقدر  ءش ى
ً
 ...خر بنتهملا ول ولا وأنتي في  ...ت فعال

 ...يويدافعوا عنك ضد ...والزم يقفوا في صفك

تنازل أبس مهما حصل أنا مش ممكن :  فكمل بحزم... ت تظهر في عنيهاأوأنتبه للدموع البد

 ...عايش عشانهالي ألنك كل حياتى ودنيتى ال ...اعنك ابًد 
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ي أنتي كمان تقدري نفس  بس... من غيركخليكي متأكدة إن مليش حياة : وقال  وباس دماغها

 ...من تانيسكن فيه أويسمح  ...ينامن ت ينفس ى قلبك الطيب ده يرجع يصف ...تسامحيني

ملحت الدموع وملا ... عصير هوكانت جايب... خبطت على الباب ودخلتوالدتها وقطع كالمهم ملا 

 ...نى؟اها إيه تأنت عملتل: بحدة بصت بغيظ لوليد وقالت ... اللي في عيون روني

 وليد ...هو ما عملش حاجة بالعكس ...ما تخافيش يا ماما: فقبل ما يرد وليد ردت روني وقالت 

 ...ي وبيعاملنى كويس قو  ...طيب خالص معايا

 وشفت بنفس ى طيبته عملت  ...اه طبعً آ: بسخرية وقالت  والدتهافبصتلها 

 ...فيكى إيه من شوية

 ...ب بابا فين؟طي: وقالت بوجع فابتسمت روني 

 ...حصل ما خرجش منهلي ال وقتفي املكتب من :  والدتهات ردف

 ...هيل طيب هاروح: وقالت  بدأت روني تقوم من علي السرير ف

شربى العصير بتاع أطيب :  بسرعة وهو بيمسك كفها قبل ما تقف بشكل كامل فقال وليد

 ...وبعدها روحىلاول عشان تفوقي مامتنا 

دى  ةوالنظر . ..تكلمتشأما اتنهدت بنفاذ صبر بس و .. .مامتنا ةكلم شانبغيظ ع والدتهافبصتله 

 ...خد موقف وحش من وليدأما عدتش على روني وحست أن البيت كله 

 ...تروح لباباها وقفت عشانو ... شربت العصيرو ... ابتسمت بتوترف

أنا مقدرش ... ىكان نفسه يقولها ما توافقيش أنهم يبعدوكى عنو  ...وليد مسك ايدهافرجع 

 ...من عنيه بس روني فهمته ...معاهم فمش عارف يتكلم والدتهابس  ... أعيش من غيرك

 ...أنتي ووليدمعايا تعالى ياماما : قالت فحسمت أمرها و 

كان اخوها و .... عشان والدتها ما ترفضش وتحرجه قدامها... قبل ما تسمع ردهموخرجت 

أول ما ليه ابتسمت روني ف ... شان تطمنه علي أختهواقف برة منتظرة والدتهم ملا تخرج ع

 طمنته وهي ...دلوقتصحتها لها عن أوس ...وباس دماغها ...وحضنهافشدها ليه ... شافته

تكلم معاه عشان عايزة أال معايا هنروح لبابا اتعبس ... أنا بقيت كويسة خالص :قالت و 

 ...شوية

 ...همي معاوخبطوا على الباب ودخلوا كلهم وهفوافق 
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 نهاعمرك سمعت بطير ويحب سج

 نهامن شافك أنت نس ى وش تعني جنح

 ني طيرك اللي يحبك موتاأنا تر 

 لو حب قلبي غيرك بدعي عليه يموت

 في قربك أنت نس ى أنه ياعمري طير

 ماتشد عينه السما وال يريد يطير

 نهاهذا الغال و الحب من هللا سبح

 نهاعمرك سمعت بطير يحب سج

 نهاالذي احيا علشأنت الوحيد 

 نهاأنت زرعت الوفا و امسيت هد

 نهاأنت زرعت الوفا أومسيت هد

 نهاأنت وأنت الوحيد الذي احيا علش

 ما اقدر اعيش بدونك يادنيتي والكون 

 وهللا وغالت عيونك ما أنسام مهما يكون 

 قربك لقيت الدفا ألنك يا حبي غير

 كل ماحلمت بوفا القاك له تفسير

 نهامن هللا سبحهذا الغال والحب 

 نه ؟اعمرك سمعت بطير ويحب سج

 قبلك فؤادي أنا غرق في احزأنه

 نهاواليوم حبك ترى نساه حرم

 يا تاج راس ي محبك يا تاج فوق الراس

 حساسالا تحال الحياة في قربك يا سيد 

 ما عمر قلبي شكى في دنيتك تقصير

 مهما يا ذخري حكا يعجز عن التعبير

 نهاسبحهذا الغال والحب من هللا 

 عمرك سمعت بطير ويحب سجأنه
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 ...ودخلت في حضنه وهيا جريت عليه ...مكانه وفرد ايديه ليها وقف فيشافها  والد رونيأول ما 

 ...بعد شوية هديواو ... والكل دمعوا معاهم ...وفضل يبكى وهيا تبكى معاه... بكل قوته وحضنها

 ...في حضنهوهي ولف دراعه على كتفها .. .علي كرس ي لانتريه الكبيروقعد باباها وهي جنبه 

 ...تكلم شوية معاك يا بابا؟أممكن  : روني بهدوء فقالت

بأوعدك  ...يمن قبل ما تتكلم إنكمع  ...يا قلب بابا ي عايزاهاللقولى كل : فباس دماغها وقال 

 ...أنه مش هيطول شعره منك من هنا ورايح

 حالًيابس ... ظرة تسمع الجملة دي من والدهافكرت روني للحظة أنها ياما قعدت سنين منتف

شوف : بهدوئها املعتاد وقالت بحنان اعتدلت روني في مكانها وبصتله ف... كل الحسابات إتغيرت

 ...رض شيللا وعايز يشيلنى من على ... فياوليد من أول ما اتجوزنى وهو بيتقى ربنا  ...ييا حبيب

ممكن كان في لحظ جنون أو  ةحصل يوم الحادثلي لوا ... بنت تتمناها أيوبيعاملنى معامله 

... ومعرفش يتمالك أعصابه ...للحظة نفسه ة عليهو فقد السيطر  ...غضب شديدتقول 

 ... وتفكيره ما أسعفوش
ً
بس املثل بيقول اتقى شر الحليم ... معايا يطبعه مش عصب هو اصال

 ...غضببيقولك شر يعنى مش زعل وال  ...ي يا بابا؟فاهمن... اذا غضب

وابتسمت بحزن حاولت إخفائه سريًعا وهي بتحاول تمنع دمعة موجوعة إنها تنزل وكملت 

بس صدقنى ... باللي حصل وقتهاما أنكرش أنه وجع قلبى قبل جسمى طبًعا : بصوت مخنوق 

 ...غلطت اليوم الواحد ده فضل سنين بيكفر عنها

وكل الدنيا حارم  ...ورغباته... ناس ى نفسه ...ي وأسامحهوبيعمل اى حاجة بس عشان يرضين

إال لو عنده  لاوالدمش بيسيبنى أنا و ...ومن أقل خروجه ممكن ترفه عن نفسه نفسه منها

 ...تش أو تدريب أو مضطر يعمل مشوار ويرجع على طول ام

وبيبى سيتر شالوا عنى  ةوجاب شغال ...عشان اتطمن ة لياياكحم ...للفيال ينوموفر حارس

باى و ... أغلب الوقت اوكان جنبى دايًم  ...واتحمل مراحل تعبى كلها ...يبيت ةلياتى ناحيؤ مس

بيعمله لي كنت بحس بكل ال ...حتى لو طردته وبعدته عنى ...مش بغيب عن عنيه... ةطريق

 ...واهتمامه بيا ...يعشان



 283 

 ...نيشساب وأنه ما ...حساسه بالذنب كل دهإ كفايةو ... ي وال من تعبينى وال مل مناهأعمره ما 

ويعيش هو حياته مع أوالده بزوجة ... العليا ويقول كده عملت ...ةوكان ممكن يسيبنى في املصح

بيهتم بيا بنفسه وبكل حياتى  ...جنبىكان ا دايًم و  ...معملش كده بس هو  ...جديدة كمان

 ...أكتر مني وتفاصيلها

كم ده عشان من بعد سفر  ةحاجة كويس أياذا كان عمل معاكى : بغضب  والدهافقال 

 ...؟بس بعد كده هللا اعلم ممكن هيعمل معاكى إيه... ويكفر عن غلطه... حساسه بالذنبإ

يغلط لي الأنت ربيتني علي أن مش طيب :  برجاءوقالت روني وعنيها علي لارض فابتسمت 

 ...الزم نغفرله ونقف جنبه؟ ...بتاعه ويندم ويحس بالذنب

اقف : بنته بتدافع عن وليد بعد كل اللي عمله فيها  إزايبحده وهو مش فاهم  والدهافقال 

بعد ما رجعتي ... نىامش ممكن اضحى بيكى ت ...مش ببنتى لكن... حاجة أيفي ومع غيره معاه 

 قعدوأ ...من تاني يغضب فيه الحليملي فضل قاعد مستنى الوقت العايزاني أوال ... لحضني

 ...خايف على بنتى من شره

 ...يناغضب الحليم سببه مش هيتكرر ت إن شاء هللا... يا باباصدقنى :  روني فقالت

كيد الحليم أ... السببتكرر أوحتى لو : وركزت عنيها في عنين وليد وقالت بنبرة ذات مغزي 

 ...تعلم الدرس خالصأ

كمل والدها ... ورجع لف علي والدها وقبل ما يبرر... صدق كل كلمة قالتهابعنيه وليد كد فأ

وإنتي لوحدك في بالد الغربة مع  هتعملى إيه أنتي وقتها... ذا اختلف السببإو :  بغضبقال و 

كل حاجة في أولها ... اللي يضرب مرة يضرب التانية والتالتة وألخر العمر... عقاب الحليم؟

 ...الباقي هيكون ملوش تمن... صعبة وهو عدي أولها

طيب فعال لو : تسأل نفسها وهي ب... وبصت لوليد بخوف... فارتجف قلب روني من الفكرة

 ...؟وقتهاعمل إيه تاختلف السبب ه

 ...نىايدى عليها تإهمد  ما وني إن عمري وهللا يا عمى أنا معاهد ر : بثقة وهنا رد وليد وقال 

 ...تقى ربنا فيها وربنا يشهداوه ...وباعاهدك دلوقت أنى عمرى ما هزعلها

إنك تخسري كيانك كزوجة وليها بيت  ةيا حبيبتى لو خايف: وقال  روني وهنا تدخل اخو 

ستاهلك ي يلال ةنى يوم تبقى متجوز ات ...قسملك لو تحبى أنه بمجرد أنتهاء عدتكأ ....وأوالد

 ...نكويصو 
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والدى قبلهم ما هجيب أل  يز و  ...والدىأهيبقوا زى ... ادهم وجاسر متخافيش عليهمووالدك 

 ...والدكهعمل أل والدى أحسن منهم أل عمل هوزى ما ... والدكأل هيبقى 

ومضايق إنه ... مالمحه وهو بيبص ألخو روني بأن علي ةنفجار لدرجإلا وهنا وليد كان على وشك 

هو أه مقدر شعورهم وموقفهم بس في لاول ... عايز يجوزها غيره وكمان بيحاول يقنعها قدامه

 ...ولاخر هو بيغير علي روني حتي من الهوا اللي ممكن يمر من جنبها

 ...ه؟يأنه مش هالقى حد يحبنى ز  ةوأنا واثق ...طيب ليه اتجوز واحد غير وليد: وني فقالت ر 

 ...؟يعنى بعد الحصل ده ولسه بتقولى بيحبك:  والدهافقال 

هكون مطمن لي أنت قلت هو ده الراجل ال... ليا اتقدم وليد ملا.... يا بابافاكر : روني فقالت 

 ...وحاسبته علي تعامله معايا في كل املواقف... م دهبس اليو  مسحتصدقنى لو و ... عليكى معاه

 ...تبقا مطمن أن بنتك معاهلي هنت اتكلمت عنه والاللي إهتالقى هو ده الراجل 

... والحصل صدقنى هو ندم وكفر عنها ةولو على الغلط... وال حاجةونظرتك فيه ما خابتش 

 ...معاه ينامن وقت ما سافرت ت ...هاخدأهو فعال  ةنياالت ةلفرصاولو على  ...ولسه بيكفر عنها

 ...متيازإونجح فيها ب

وأنا مش باتكلم  ...وليدقدموا ليهم هيلي مش هيالقوا عند حد ال يوالدأ إن ةوغير كده أنا واثق

ما  ...ةب رائع بمعنى الكلمأصدقنى هو  ...يا بابا بس لو تشوف تعامله معاهم ...ا ال وهللاماديً 

 ...ديخالق لا هيتعامل معاهم برقى التفكير و يدوال أبو أتوقع أن أكنتش 

والتعامل ...  نكماوجودهم معاكم مش هتبخلوا عليهم بحن ةفي حال ة إنعارفوزي ما أنا 

يتحرموا  يوالدأ ةمش عايز  سب... يهم أحسن منى ومن وليدبوهتهتموا  ...وهتحبوهم ...الكويس

 ...عيدوا عليه يكون مش باباهمأو يجى عليهم عيد وأول حد ي ...شوهو عاي باباهممن 

حد  ينتظروامش  ...من باباهم ...ة من مكانها الصح والطبيعيياعايزاهم يالقوا الحب والرع

... ةكل فتر عشان يزورهم جه وليد حتى لو  ...عايشلسه وابوهم  ...اليتامه لاوالديشفق على 

 ...ولتربيته ليهم حتياجهم لباباهمل  كفايةمش  صدقني هتكون 

 ...؟والدكأتفضلى معاه هو  ةيخليكى مضطر لي يعنى ال:  بأستفهام ل باباهافقا

حد يحبني مش هالقى  ألن ...نفسه ال وهللا السبب الرئيس ى هو : وقالت بصدق روني فبصتله 

ألنه خالص كفر عن الغلطة دي ... جديدةوهو يستحق أنك تسامحه وتديلوا فرصه  ...أكتر منه

كنت أول  ...مش كويسكان هو لو ال قدر هللا ... عليها من تاني وماينفعش يتعاقب... بالفعل

 ...هيما يطلعوش ز  يوالدأعشان  علي لاقل... عنه هابعد... هاعايز مش هقولك  ةواحد
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 ...خالص يا بابا وال لسه؟: فقالت روني ... بحيرة رضلا ها وهو بيبص في والدفسكت 

مش هتندمى على قرارك متأكدة إنك يعنى ... اكده ابًد  يتقول متوقعما كنتش : فقال باباها 

 ...ده

بقلق حاولت تهزمه بثقة من وعد عيون وليد ليها في نفس وقالت ي نافرجعت بصت لوليد ت

 ...ن شاء هللا مش هندمإ: اللحظة دي 

 يناتفكرى ت لسه معاكي وقتو  ...جبرك على قرارتكأعلى العموم ما اتعودتش : والدها فقال 

 ...حقك

وحست إن في اللحظة دي هي اللي ... وني بعد ما وصلت من جواها لنقطة النهايةتنهدت ر ف

حتي لو ... تعيش الباقي من حياتها والزم تواجه بواقي خوفها وقررت إلانتصار عليه إزايقررت 

 وليد هيقدر يلتزم بيه ... مش متأكدة من نتيجة اللي هيجرالها بعد القرار ده
ً
وهل فعال

بس قررت أنها تكمل حياتها ومش هتفضل واقفة عند نفس .. ا وعدهاوهيحافظ عليها زي م

  ...يا باباخالص  ...ةمش محتاج: قالت و ... النقطة دي

دايًما مهما  مفتوحلك يبيت إن ةودايما خليكى فاكر  ...على العموم ده قرارك: والدها فقال 

 ...كمان قبلكمن والدك أو  ...حصل

يا أحن أب في  ربنا يخليك ليا: وقالت  ...دها وكفهوال دماغ دمعت روني ووقفت وباسةف

 ...الدنيا

وأتمني إن قرارها يكون صح وما ترجعش تندم بعد ... وقف والدها وحضنها وطبط علي كتفهاو 

 ... فوات لاوان

 ...يناواعتذرله ووعده أنه مش هيتكرر ت ...باس دماغهو  وقفوهو  ...لوليد بعنيهاروني ورت اشو 

 

لي مش راض ى على ال وكان واضح عليه أنه ... جات عيون روني علي أخوها في نفس اللحظة

يد إقعدت على ... ربت روني منهفق ....بس غصب عنه محترم وجود والده ورأيه... بيحصل

 ...أكتر يقرب منها ليه عشان ورتاوش ...ي بتاعهالكرس 

قرب منها ف ...د يعرفهاح ةمش عايز  خافت تحكيها أو ... ةوهو افتكر أنها هتقول على حاجة مهم

وبدأت تتكلم بصوت منخفض وهي ... فقربت روني بجبهتها عليه أكتر ...وبص لعنيها بأهتمام

بيحصل ده وتقوم تعزمنى على لي ما تسيبك من كل ال ...بقولك إيه: وقالت  بتشاور بكفها
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يا ا اختك أندا ... موافقةحاجة يعنى أي  ...حتي بسكوت شوية شيكوالته أو ايس كريم شيبس ى

 ...حسسني بحنية لاخ كده... شوية يدلعن... من سنين ة ومتغربةمسافر كنت و ... عم

ستغربه وم ...ة ردة فعلهمستغرب انهأوهيا بصتله ك... ةوبصلها بصدم... عنهاخوها أ بعدف

لسه ... إيه مش معاك فلوس :روني بصوت منخفض أكتر أشبه للهمس فقالت  ...صدمته

وال  ...وال تيجى نبلطج على بابا وماما ...بس  هترجعهم بالفوايد... لفكستحب أ... مقبضتش؟

 ... إيه؟عايز 

 

حنا في عز زعلنا إ... إيه؟ يبتقول ةنتي عارفا: وقال  ...على حاله مصدوملسه كان  أما أخوها

 ...وشيكوالته؟ يشيبس  ةعايز  يتقولجاية .. .يدمنا عليك ةوحرق

كلتوش أ ما ةأنا ليا فتر  ...ما تنساش... كمانايس كريم  وقلت: الغضب وقالت  روني فتصنعت

 ...قوي فمحتاجة أعوض عشان هناك برد

 .فسكت وهو بيبصلها عشان يتاكد اذا كانت عاقله وال مجنونه

في حاجات في الدنيا دي الزم ننساها عشان نعرف  ...شوف يا قلب أختك: روني بحنان فقالت 

ولو أفتكرناها لاحسن نعمل نفسنا لسه ... ن لاساسولافضل ما نتكلمش فيها م... نعيش

 ...ناسيين برضوا

حتي وليد بيفضل قاعد ... العسل يوز  ةنى جميلإ ةأنا عارف ...هتفصل تتامل فيا كتير... يال بقي

 زيك كده متنح وبيتأمل فيا ههههههههههههه

 ...ي لاول ستنأيال قوم وال  ...يمل بعد ما تعزمنأتممكن تكمل بس 

روني بشبه أمر مصطنع قالت ف ...مجه وقف قدامههو ابتسم و و  ...لوليدروني ورت اوش

بو نسب لسه في شوية صغيرين أ ...يا لولوشوف : خوها أوهيا بتلف دراعها على كتف ... لوليد

 ...هنا

 ...خوهاأورت على قلب اوش

حتى من قبل ما  ...وبيعتبرك مثل أعلي ليه... ي أنه بيحبك قو  ةعارف يمع أن ...نين منكزعال 

دا ... سافر معاكأمش ه ...الشوية الصغيرين دول  مسحتبس لو ما صالحتوش و  ...ليا تتقدم

 ...فصالحه بسرعه يال ...أخويا ومليش غيره
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وليك حق  ...بو نسبأحقك عليا يا : قال هو بيبص لروني بحب وحنان و وليد و  ةماابتسزادت ف

 ...عجبكي يلحكم عليا بالتحب أل  ولو  ...ينتاتكرر تمش هإعتبرها غلطة و و  ...يعند عرب

 ...بينا صافي يا لبنلي بس يبقى ال ...ةبيض ةمضيلك على ورقأومستعد 

في لاول ... ةعلى ورقه بيض يمض أأنت ما عندكش غير ... يا ابنيإيه : فضحكت روني وقالت 

 ...ةبيض ةعلى ورق يمض أنى و اتقول جوزه

... فهمني بقي عشان أحدد مستقبلي معاك ...ةبيض ةعلى ورق يمض أتقول نتصالح و ودلوقت 

 ...؟بيض وال الأأنت مضيت لحد قبل كده على ورق 

 

تنازل عن أعليا أنك تبقى معايا عشان  كفاية بس... ال ما حصلش :فبصها وليد في عنيها وقال 

 ...يا روني فيهالي لاالدنيا و 

 ...قاعد جنبهالي لسه خوها الأ ملحتوبعدها ... رضلا وبصت في  ...وارتبكتروني فاتكسفت 

 ...تفرج عليهم وهو رافع حاجبهيوب ...يده على خدهإوحط 

 ...خالص؟ إيه مش صالحك: كالم وليد قدامه  من كسوفهاعشان تخفي روني ألخوها فقالت 

 ...يال يس كريمالاقوم هات 

 ...ا ناكلهملا يسيح وبعدهبقي طاملا فيها ايس كريم نستنى  :بخبث فقال وليد وهو مبتسم

وارتباكها وعنيا اللي بقت بتبص حمر لي ولوشها ال ...ة بتاعة وليدخوها أنتبه للغمز أو  ...وغمزلها

لحد  رتاح من جواهإبس  ...ن املوضوع فيه أنحسو ... بيها علي كل مكان بتشتت ماعدا وليد

 وحس أن عالقه روني ووليد  ...ما
ً
 ةلوا فرصوأنه فعال ممكن يستحق أنه يدي ...ةكويسفعال

 ...تهاوالدومشيت راحت قعدت جنب  ...تكسفتأوهيا  ...ةنيات

وأخوها خرج عشان ... هي كمانتصالحها وتركز معاها عشان ولت أنها تنس ى ارتباكها اوح

 ....يشتري لروني طلباتها

 

 ...؟ةنلسه زعال  ...؟إيه يا ست الكل: بمرحوقالت  والدتها ايدها على كتف لفت روني

بدل ما تسيبيهم ياخدوا  ...؟نتي عملتيه دهاللي إيعنى عاجبك : بحدة وقالت  فبصتلها امها

وكأن ... تقنعيهم يسامحوهلي فاتت أنتي الالي السنين  بعدنا اويبردوا النار الجو  ...منه حقك

وال إحنا كمان حسينا بعذابك مهما ... وكأنك ما أتعذبتيش بسببه... مفيش حاجة حصلت

 ...حاولتي تداري علينا
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: ونزلت دموع والدتها وهي بتهز روني يمكن تفوقها من وهم تمسكها بحياتها مع وليد وقالت 

 نإحنا إ ةعارف أنتي... والنار اللي قادت من سنين في قلوبنا عليكي ملهاش لزمة وال تمن عندك

وهو  ...من القهر والزعل عليكى وعلى حالك... ودموعنا على خدناإال ابوكى مفيش ليلة نمتها أنا و 

حنا قادرين نرجعك وال عارفين إال  ...ومش عارفين نتصرف... مكتفنا بأوراقه ومعارفه هنا

مرة يسمح فيها نكلمك وبعدها ممكن عشر مرات ... نكلمهبحتى ملا ... ي زي الناسنطمن عليك

 ... ذا كان بيكدب وال الإمش عارفين  وحتي لو حاول يطمنا عنك... يقول دي مش معايا دلوقت

ملا بنكلمك وسامعين صوتك مبحوح دايًما وكأنك مقضية يومك كله ما همكيش حسرتنا  طيب

وال كأن حد واقف ... حتي وإنتي بتردي علينا بتردي بتهتهة وكأنك نسيتي الكالم... في عياط

وهو التاني أي ... بيهددك بحاجة وإحنا مش عارفين مالك وفيكي ايه وال إيه اللي بيحصل معاكي

مش فارق معاكي قلب أمك وابوكي وهما شايفينك  ...عشان يطمنا عنك وخالصكالم يقوله 

عشنا سنين ... ال أنتي ميته واترحموا عليكي وال أنتي عايشة زي الناس فيطمنوا... بتموتى كده

وببساطة كده ... ومش القيين بر نرس ي عليه... قصادك وقلبنا متعلق بين السما ولارض

 ... سامحتيه

 ...بعد العمله فيكى ...نك ترجعيلهإهمكيش إال  ما

 ...ي قد إيهودبحن إزايحصل ده ما تتصوريش وجعنى لي وهللا يا ماما ال: روني ببكاء ت ردف

ول كتير ابس وهللا هو فعال ح...إزايوال عايشة ... بحالييعلم لي ولغاية وقت قريب ربنا واحده ال

مش عارف يشوفه وال يحس  ...نهبس قلبى كان مقفول م ...سامحهويطلب مني أيعتذر  ي قو 

ما صبر ايو  ...يطلب رضايا عاشهماللي سنين وال ...بس فكرت في كل اللي عمله عشاني... بيه

اللي عمله معايا بالرغم وصدقينى ... وياما عاش معايا لحظات ما اتمناش لحد يعيشها ...عليا

النسيان ألن  ...يلك أنس قو أمش هأنا  ...يةنايستحق أنك تديله فرصه تمن اللي عشته بسببه 

 ... صعب

زي ما أنا كمان بالنسبة ليا الفرصة التانية ... ة ألبو أحفادكنياتة تعتبريها فرص يولابس ح

 ...تاني تكرر إحصل ده لي لو التاني سامح أ وعن نفس ي هو عارف إن مش هقدر... ولاخيرة

وليد ما ن عشاوقربت روني من والدتها وهي بتمسح دموعها وقالت بصوت منخفض 

 ...هلأخاطرى ياماما وليد ملوش عشان : يسمعهاش 

 بيحبكم بالرغم من كل اللي حصل هلهأعتبركم أتجوزنا أما  وقتومن 
ً
بالش تقس ى ... وبقي فعال

ما  كمان واللي عشته معاهأنا و  ...من قبلي ومن بعدي صدقينى الدنيا قسيت عليه كتير  ...عليه
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حتي ال و ... وما عمروش ال اشتكى وال اعترض ...استحملنى بس معايا كتير  بهدلأتو  ...قصرتش

 ...حاجة عشان يراضيكمأي مستعد يعمل واقف بينكم و وشوفي هو  ...مل

فقرب وليد وقعد جنب والدتها الناحية ... وقالت روني جملتها لاخيرة وهي بتشاور علي وليد

 ...ي؟تسامحن ةمنا لسه مش عايز أ: وقال ... التانية

 ...يعن ةش هخرج من هنا إال وأنتي راضينفس ى م عن

 "..شفتى مش باقولك"قول تب هاكانو  شاورت روني بعنيها لوالدتهاف

سامحينى  :قال قعد علي ركبه قدامها و باس دماغها و وقف وليد و ف ...وماردتش والدتهافسكتت 

 ...وغلطت وبطلب السماح... زى ابنك عتبرينيأ... حقك عليا... يمأيا 

يدك إلو سمحت شيل  :بحنق مصطنع قالت و فشدت روني والدتها ليها ... اسهمسك كفها وبو 

 ...يبتاعةدى 

...  ما كتبت عليك بعدأنا من  ةيا حلو  :قال ابتسم وليد علي حركتها الطفولية ومشاكستها و ف

 ...يمامتك وباباكى وحتى اخوك ...في كل حاجة كوأنا شريك

 :قالت بعدها و صطنع وزمت شفايفها بضيق ما والدتهلروني فبصيت 

 ... واتجوزني عشان بيحبنى حنا فاكرينه طيبإ ....؟شوفتى يا ست الكل 

 ...ي فيكمهو داخل على طمع وعايز يشاركنأ

 ...ي لواحديبتاعةدي ... وأنا مش بحب الشرك: وقالت  وقبل ما ترد والدتها لشدتها لحضنها

م وهاخدها كلها تبقى أيش دا ماعنأن ...خالص مش هاشاركك:وقال  وليد والدتها لحضنه فشد

 ...مىأ

  هي مش هترض ى بيكو  ...ال: وقالت  ت روني والدتها بسرعة منهفشد
ً
 ...اصال

يش لأنا ما  ...يمأوافقى بيا يا : برجاء وقال  موباسه كفوفها من تانيومسك  هامنوليد فشدها 

 ...دلوقت مغيرك

وأخدته في حضنها ... كتف وليد بطبت عليوط... وقلبها وجعها من كالمه... والدتهافدمعت عين 

 ...ما تزعلش يوأنت طبعا زى ابن.. يا ابنيربنا يخليكم لبعض : وقالت 

 ...يعنى تاخديه في حضنك وأنا ال: الزعل وقالت روني فتصنعت 

لوليد  بصتو ... تنهدت براحةو روني ففرحت  ...ة وابتسمتنيابايدها التوالدتها ليها  هافضمت

 ...هاناوطلعت لس ...ها ليه بمشاغبةولعبت حواجب ...والدتها في حضنتنين لا وهما
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روني ت أاتفاجو  ...ليه هاناعشان طلعت لس ...ةضربه خفيف هاعلى خد هاضربرفع وليد كفه و ف

وخرجت ... هدوءت بفقو و  ...وبصتله بزعل... هاعلى خد كفها رفعتو  ...وبصتله بصدمة... بيه

... حتى وش ى غطته ...بالكوفرتهونامت علي سريرها وأتغطت . ..وقفلت الباب... ودخلت أوضتها

وهو بيمسح علي دراعها من وقال  ها علي السرير وقعد جنب ...وبعد دقايق دخل وليد لاوضة

 ...؟روني حبيبتى أنتي زعلتى بجد: فوق الكوفرته 

هيا جات  وهللا... مقصدش أزعلك... معاكى يا روني هزر ب: وليد قال ف ...عليهروني مردتش ف

 ...كده

سه ما خلصش ولينا فيه سنين يتعاد ي لوالل ...جدتقلب  ةهزار بكر  ياملراد :روني بحدة فقالت 

ي من هلأفي بيت  سيبنيو  ...لي فاتمن دلوقت بالش نرجع ال.... وعلي ايه؟ال  ...نىاتمن 

 ...دلوقت

وهللا يا بنت الناس : وبعدها قال ...ومسح علي وشه... ربنا شوية وسمعته بيستغفر  وليد فسكت

 ةمن حاجة صغير  ةبالش نعمل مشكل ي عشان خاطر ... زعلكأقصدش أوما  ...يمعاك هزر ب

 ...ةحصل النهاردلي ال كفاية ... كده

 ...ي؟مش طايقن يللدرجاد ...تقولها ةأول مر يعني  ..؟وكمان بتقول يا بنت الناس:  روني فقالت

 وزهقت دلوقت ولحقت رتاح إخالص ضميرك 

 ...؟يمن

دا أنتي عماله ... أهزر مع مراتي براحتييعنى ما ينفعش  ...ييا روني يا حبيبت: قال ليد و فتنهد و 

 ...ويمكن ده هون املوضوع عليهم وعليا... ي بالرغم من كل الكالم اللي تقالوتضحكي تهزر 

 ...شعشان ما تزعليفوًرا عمله أوأنا  ي دلوقتطيب خالص إيه يرضيك: وبلع وليد ريقه وقال 

مش : وهي بتهز كتفها وقالت وابتسمت بشقاوة  ...وقعدت هااملفرش من على وش بعدت رونيف

اى موضوع بيفرحنا بعدها  ةعشان عارف ...شوية غلس عليكبس أحبيت .. .حاجة ةعايز 

 ...تنكد علينامن برة فقلت أنكد علينا بدل ما حاجة تيجى ... بنزعل

 انيشايف... ؟عمل فيكى إيه دلوقتأ: وقال بضيق فته وعض على ش ...شوية بحنق ها وليدفبصل

جاية ... ما أرتحناش واخدين اليوم من أوله كفايةمش ... يعصابأنى لعب بامستحمل ت يعنى

 ...تكملي عليا

 مان بهزر وهللا أنا ك :وقالت بسرعة ومسكت دراعه  وقفت رونيف... بعدها عشان يخرج وقفو 

 ...كده نش وأنت زعال ما تخرجخالص بقا  ...كترأمعاك مش 
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وأنها ... نأنه فعال زعال روني وحست  ...عشان يخرجكام خطوة مش ى و ... ليد عليهامردش و 

وهللا مش هتخرج : وقالت قبل ما يفتح الباب دراعه مسكت ف... زودتها وهو مش متحمل تاني

 ...نوأنت زعال 

عيط توب بتحضنه فبصتله روني بحزن وفجأة لقاها ... بص للسقف وما ردشتنهد وليد و ف

وليد بجد أقدرش اتحمل تزعل ... نىات كده مش هعمل ...ة وهللاسفأ: قالت من بين دموعها و 

 ...يمن

 ...نخالص ما تعيطيش مش زعال طيب  :ا وقال هلف ايديه حواليابتسم وليد و ف

 ...مش زعالن؟ بجد :قالت هي بتمسح دموعها و و  اوشه رفعت رونيف

حبيبته يزعل من  بقا يقدر  حد... بحبكأنا : يتأمل مالمحها ليد وقال بحب وهو بو  هافشال

 ...ة؟روحه وقلبه ودنيته الحلو و 

 

لي هي بتحبها كياس فيها حلويات الأيس كريم و الاجايب و ... روني خو أوكان ... تفتحأالباب  أةوفج

 ...ليها وألوالدها

 ...أنا كنت فاكرها لوحدها ...زى ما أنتوا وهللا:  قالوليد شايل روني  وأول ما فتح الباب وشاف

 ....عرفش أنك معاهاأما 

 ...نىاكياس جنب الباب وخرج وقفل الباب تلا ركنو 

سمعت صوت روني بس أول ما ... ةمن حضنه بسرع روني هو أول ما اتفتح الباب وليد نزل 

وهي كمان أتكسفت ... ملا أتكلم ووليد ابتسم بإحراجو ... تبص ليهتعدل و تا ما قدرتش هخو أ

 ...في كتف وليد هادفنت وشو 

 

أخوكي  زمان... حبكت تعيطي دلوقت يعني؟... حراج دهإلا ينفع :  وبعد ما مش ى ضحك وليد وقال

 ...وويقول ما صدقوا يتصالحوا و ب

هرفع عارفة مش  ... اسكت بقا خالص:  وهي بتصرخ فضربته روني علي كتفه... ها بمكروغمزل

 ...ة لسنة قدامزل يال هادا هيمسك...إزاي نىاعينى في عينه ت

 ...واسكت أنت كمان... أتلم: وهي تضربه وتقول ... بدأ يهمس بكالم يحرجهاو فضحك وليد 

قعد أ ةهاطلع أنا بر خالص طيب : قال وقف وليد و ف... ةوضالا من  ورفضت تخرج روني

 ...مينفعش قعدتنا كده... معاهم
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ما يجيش ويقعد يكسفنى ويتريق عليا ا أخويعشان ...معاياال خليك : فيه وقالت روني فمسكت 

 ...يوأنا عارفاه مش هيتوص 

 ...بس كده ممكن يفتكر أننا بنكمل: قعد وقال تنهد وليد بخبث و ف

 ...ي بوقاحة أكترنات هاوغمزل

 ..يال بره.. .ةطلع بسرعأ... وما قلتش ليه كده من بدري  ..إيه: وقالت  روني فصرخت

وأنه  احكيله املوقف الحصل ...شوف :وقالت وقفت قدامه  وبعدها... لبرة هي بتخرجهوشدته و 

وال شوف ... وال شوف ما تحكيش عشان ما يقعدش يتريق عليا... مش أكتر... سوء تفاهم وكده

 ...خرج وخالصأ ة بقيمش عارف

 ...ياهدى يا روني خالص أنا جوزك عادى يعن: وقال وليد بشدة فضحك 

 ...ي يعنييسرح عاد... يشوف ...يفكر ...يقول : وكمل بمكر وبطء 

 ...عشان يجننها أكتر ويستمتع بخجلها نىات هاوغمزل

تفكيرك ... ابًدا مش هتتغير  ...أنت هتفضل زى ما أنت ...ةطلع بر أ :صرخت روني وقالت بحنق ف

 ...تاني ولسه بتفكر كده ...يواحد بعد كل السنين د

ي يا هعوض فيها السنين دلي ال ةمستنى اللحظهفضل و : كيد وتأهو بيبصل بهيام ليد و فقال و 

 ...روني

طلع وما خالص أ : بإرتباكقالت بعدت عنه وهي بتبص حواليها و و  ...خالصروني فاتكسفت 

 ...يال ...يناتجيش هنا ت

 ... وقفل الباب وخرج... فابتسم وليد بصمت

... ها ومن تلميح وليد برضواعشان أخو ... روني مكسوفة تخرج من لاوضةو  ...وعدى اليوم

 ... وبتحاول ما تقابلش الاتنين

وملا سألته عن سبب ... بس معرفش ينام وكل شوية يصحيها... نامعشان يبالليل وليد دخل و 

 ...عايز ايس كريم سايح: سهره قال 

 ...ونام دلعبطل : بحنق تلقاو روني في كتفه ه تضربف

 ...يا روني يس كريمالانفس ى في  : فتنهد وليد وقال 

 ...أجيبلك ةطيب بكر  :فقالت روني 

 ...وناكله وهو سايح: وليد بمكر وهو بيبتسم فقال 

 محتاجة أعارف  :روني فقالت 
ً
 ...يد ةبطلها العادفعال
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 لي أخوكيايس كريم من ال فيهو  :فصحاها تاني وقال ... وليد شوية وروني نامتسكت ف

 ...جايبه؟

 ...ارتاح بقا ...ي يعنى جامد قو ... لفريزر ااه فيه بس في : روني فقالت 

 ...خالص نجيبه ونستناه يسيح: وليد بالمبااله فقال 

 ...ينامت على السرير التاون ...على السرير وقفت روني بصمت منف

 ...؟إيه مش هناكل ايس كريم: بخبث وهو جه نام جمبى وقال 

والدك في أتنام مع اسيبك و  ...ةطلعك بر وال أسكت هت:  ضربته روني في كتفه بغيظ وقالتف

 ....أوضتهم

خالص يا : وقال  ...وكتفهم...اللي كل شوية تضربه في كتفه بيهما همسك ايديليد و فضحك و 

 ...خلينى جمبك وخالص.. ستى لنا هللا 

 ...او مانابتسمت روني و و 

،،،،،،،،، 

 

 مع والدها وأخوها وليد وجهز ... او فطر  وبعدها... متأخر اصحيو و ... ةيوم كان الجمع يناوت

 ...معاهم لاوالدوأخدوا ... جمعةال عشان صالةوراحوا املسجد 

والد ا ولل هنشر هدوم ليتعشان  ...طلعت فوق على السطح ...ةبعد ما خلصت صال  رونيو 

 ...ووليد

 ...هامكانبلغته با ووالدته ...اهل عليأوليد س رجعوملا 

 ...حبيبتى حد يطلع في الشمس دىروني : قال أول ما شافها و  وليد عندها طلعو 

 ...تقبل هللا ...ةحمدهلل على السالم: وقالت روني فابتسمت 

 ...تقبل هللا منا ومنك:  رد وليدف

تعود على الجو البرد أو  ...الحر ده والشمس يكيد جسمك نس أ ...يال يا حبيبتى ننزل : وكمل وقال 

 ...ورباافي لي لا

 ...أنا قربت اخلص وأنزل : الغسيل روني وهي لسه بتكمل نشر في فقالت 

 ...وخالص "دراى كلين"ى كنتى بعتيهم أل ... ؟طيب ليه تتعبى نفسك: وليد فقال 
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توماتيك لا ةأنا حطيتهم في الغسال... أنا ما تعبتش وال حاجة:  بمشاغبة قالتابتسمت روني و ف

 ...صالأيعنى املوضوع مش مستاهل ... بنشرهم أنا بسو  ...غسلتهم

 ...؟ساعدكأطيب تحبى :  ليد وقالرب و فق

 ...يا يا حبيبشكرً  :وقالت روني فضحكت 

 ...صح؟ يحبيب قولتيأنتي : وقال ... ةكبير  ةفابتسم وليد ابتسام

هي : بإرتباكوقالت  ها الخجولةبتسامتإ ي دار تبهي و ... اعتدلت روني عشان ما يشوفش وشهاف

 ...قصدأماكنتش  ...طلعت كده

 ...يا حبيبتىمغرفة للقلب ن االلس: ل وقا نشوةبوليد حك ضف

 ...وما ردتشروني فابتسمت 

امبارح  ...ةعارف: كتف وليد اديه قدام صدره واتكى بكتفه علي الحيط اللي جنبه وقال ف

 ... تدافعى عنى قدامهمبنتي إماكنتش مصدق أنك 

 ...سنينما تتصوريش شلتى من على كتفي حمل كنت شايله من 

 ...ة طول العمردا أنا على قلبك وقاعد ...سيبكأوأنت فاكر أنى ممكن  :وقالت روني فضحكت 

 ...يا رب يا روني: وقال  أتاملها وليد بحب لثوانيف

 تالقينيطيب يال أنزل ودقيقتين وه:  روني وهي بتلف عليه وبتكتف اديها زيه قدامها فقالت

 ...وراك

 ...؟ليه ما ننزل مع بعض:  بإستغرابوليد  فقال

ومش ... أنت بسال أنزل : قالت وبعدت بعنيها عن عنين وليد و ... بإرتباكعنين روني اهتزت ف

 ...عليك تاخر أه

وبعدها وقف وبدأ يقرب ... الغسيل بطرف عينه ةبص لسلوبعدها ... ضيق وليد عنيه بتفكيرف

وقال ومسح بضهر كفه علي خدها ... وابتسامة ماكرة بتترسم بهدوء علي وشه... من روني ببطء

 ...؟ةنيامن الشمس وال حاجة تيا تري  ...؟هو وشك محمر كده ليه :

 ...مفيش...ييعن يعاد: وهي بتلعب بصوابعها بخجل  رونيفقالت 

وأنا  ...أنتي يأنزليا روحي خالص : بجدية مصطنعة قال و ... حاول وليد يخبي بسمته املاكرةف

 ...باقى الهدوم نشر  هكمل

 ...يبق امش يحرام عليك  ...يدكإوهللا ما تمد : برجاء وقالت  روني كفهفمسكت 

 ...ةمشتريهم وال ناسيلي دا أنا ال ...عادى يا روني :قال ليد و فضحك و 
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 ...ومن اين كمان قولك على مقاس كل واحد فيهمأتحبى 

: بحنقوقالت  ...حراج والكسوفإلا عيط من تهة إنها نت حاساوك ...ها بكفوفهاوش خبت رونيف

اسمح ... كده بطل تركز كده معايا في كل حاجة. ..حرام عليك ...يحب تكسفنأنت ليه دايما بت

 ...لي أتنفس شوية من غير ما تراقبني

 ةهقف عند الباب بر  ...خالص يا حبيبتى ما تزعليش: وقال  هاوباس دماغ وليد فضحك

 ...وأنتي عارفة... ة بدل ما أرجع تاني هههههههوأنتي نشري بسرع... ي كمانوهاديكى ضهر 

 ...ةا من غير ما يتكلم وال كلمو ونزل... ةبسرع خلصتو  ...ضهره اهاوقف واد... ليدوفعال مش ى و 

،،،،،، 

ا و صلو ... او صحي ومع نسايم الفجر  ...واسافر هينى يوم اا بدرى عشان تو ماون ...وعدى اليوم

 لاوالدا سيبو ي أهلها رفضو  ...ةللقاهر  وليد معروني وسافرت ... أهل روني ا عليو الفجر وسلم

حنا ما ا ...مش هيسبونا لاوالد امأ ...اى مكان براحتك ينتي روحا :وقالوا ... اهميسافروا مع

 ...شبعناش منهم

هي ووليد وافقوا ما يسافروش معاهم تاني عشان ما يتعبوش من السفر كل شوية من مكان و 

 بأهلها أتعلقوا لاوالدألن برضوا  ينمرتاحوكانوا  ...ملكان وهما لسه أطفال
ً
 ...فعال

 

 ...سافروا سوا للقاهرة ةأول مر  ا فيهوقفهلي في نفس املكان ال ةوقف وليد العربي ...في الطريقو

 ةصفح أمن هنا نبد أنا عايز ... ؟يك يارونيأإيه ر : وقال ... كفهاومسك ة روني واتعدل ناحي

 ...ة في حياتناجديد

ونبدأ حياتنا من ... عدت عليناننس ى كل  ول انح: قال فكمل وليد و ... روني كالمهفاستغربت 

ما  ...نفسكإال  ...ووقفتي معايا قدام الكل... أنتي صالحتينى على كل الناس... جديد

 ...حبيبتي صالحتنيش علي روني

إنتي فاكرة إني مش حاسس : فرمشت روني عدة مرات وبعدت عنيها عنه فكمل وليد وقال 

في حياتنا وقربنا من  ةكبير  ةبالرغم أننا عدينا مرحل ...يناوال شايف الحاجز اللي لسه ب... بيكي؟

 ...يمن ةنلسه في حته زعال  ين جواكإ متأكدبس ... بشكل كبير وبقينا بنقعد سوا ونتكلم بعض

 ...ي وتغفرليتسامحن ةومش قادر 
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... تنانعتبر سفرنا املرادي بداية تانية لحياتعالى : فكمل وقال ... فرفعت روني عنيها بعتاب لوليد

سافرنا مع بعض  ةكأول مر  يتتقبلين يولاح ...ينافات وما نتكلمش فيه تاللي  يول ننس انح

 ...؟ممكن يا روني... يكزوج ليك... سوا

 ...ول احاضر هاح: وقالت  بهدوءابتسمت و ... تنهدت رونيف

 ...ة؟فاتت فاكر لي لا ةشوية حاجات زى املر  ي شتر ايك أطيب إيه ر  :بمرح قال ليد و ففرح و 

 ...؟أنساه إزاي ...ييام حياتأجمل أدا كان من : وقالت روني فابتسمت 

 ..؟يس كريملاكل ده عشان : بهمس ماكر وقال وليد فضحك 

 ...ة فيك يعني؟مفيش فايد: وقالت بحنق  يدهإمن  هاايدروني لت افش

 ةقعد في الشقأعيش في أوتيل وههتو  ...ةعارف لو اشتريت ايس كريم مش هدخلك الشق

 ....يوحدل

 ...؟عليه ةللدرجادى حاقد: حاجبه وقال وليد فرفع 

كنت مستنى  إنمع  ... الطيب أحسن يا ستي... أممم: فقال وليد ... فرفعت روني حاجبها بعند

 ...بس حكم القوى على الضعيف ...على احر من الجمرمن تاني كل ايس كريم أن

ت كتير عشان سفرهم وكمان الفترة اللي ي وليد حجااشتر و  ...تحت أنظار روني املبتسمة ونزل 

 ... هيقضوها في الشقة

 

عشان يخلى البواب ينضف  ...هيكلمه القاهرةخالد أنه قبل ما يجى  كان متفق مع وليد

وخالد من لاساس كان معاه نسخة من مفتاح الشقة عشان يطمن عليها كل شوية  ...ةالشق

 ...ووليد مسافر

 

او  ...ةأول مر  هما في سفر وهعمليا بو كانلي ال غلب الحاجاتأقلد وبدأ وليد ي
ً
كان وليد  احيان

عشان عدت عليهم يحكي مواقف بأنه ... بيستغل فرصة لهفة روني لسمعها حكاياته وذكرياتهم

 ي وحشه قو كان هو  ...ه علي كتفه بالضبط زي ما أول مرة سافروا سواضربوهي ت...هايكسف

ة زي أي زوج طبيعي هحساسه أن حياتأشتاق ل و  ...بدون حدود أو خوف... هم بالشكل دههزار 

ا من وقت هشافها عليلي ال ةبس هو سعيد بالتطورات السريع... ةحتى ولو مش كامل... وزوجة

ها عشان تسامحه بشكل بتاعةوعايز يستغل الهدوء والراحة  النفسية ... هاهلأل ت ما رجع

 ...مش يكملوا حياتهم سوا وخالص... كامل
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 ...حب روني لوليد اللي بدأ فيهلنفس املكان  هما فرحنين لرجوعو كان...للبيت همعد وصولوب

كل لحظة قضتها معاه في  فتكر وت ...ة بحنين وشوق لف في كل ركن في الشقتبروني نت اوك

وأول مرة صلوا ... ونزلت دموعها بفرح وهي بتفتكر أول مرة طبخت فيها بنفسها... سعادة

وأول احساس حسته ملا نامت علي ... همبتاعة لاميراتمرة شافت أوضة  وأول ... جماعة سوا

فضلت روني تلف في الشقة وتضحك وتعيط في نفس الوقت وهي مشتاقة لكل  ...سريرها

بالرغم من أنه وحشه ... أما وليد كان بيتأمل رد فعل روني بسعادة... زمانلحظة كانت بينهم 

 ...سعيدة وحشه أكتر إال إن وجود روني فيه وهي... املكان

وجمهوره ... سلم علي أصحابه واملدير الفني بتاع النادي... الناديالصبح يوم راح وليد  ينات

وقض ى اليوم مع ... محتاجهالي وراق والحاجات اللا خلص و ... اللي قابله بالصدفة في النادي

مع  اتعش ييا دوب ... هلكانورجع بالليل ... همبتاعةوسلمهم الهدايا ... واتغدوا سوا صحابهأ

 ...او نامو  روني

وا في نفس وفطر ... زمانفي املسجد زي ا و ا صلو نزلو  ...وليد وروني صحي... مع أذان الفجرو 

 ...ومنكملوا  ورجعوا... مطعم الفول والطعمية وشربوا كانز تفاح

... تووليد شيك علي ايميالته وعمل شوية أتصاال  الغداجهزت روني و  ...ا على الظهرو وصحي

 ...بنطلون  لبس يكون فيهويا ريت  ...ة عشان خارجينبسرع يروني البس  :وليد قال  الغداوبعد 

 ...هنروح فين؟: وقالت روني فاستغربت 

ة يال بسرعاملهم  ...وعايز أنفذها... زمانكنت وعدتك بيها ... أةمفاج: وقال  انتصار بوليد فابتسم 

 . ..وهتعرفي كل حاجة في وقتها

 . ..ةجاهز  أكون دقايق و ... حاضر:  يرون فقالت

عن  روني تعرف حاجةول احبتوطول الطريق  ...ةا العربيو ركبو ا و ونزل ....لبسهوهو كمان غير 

 ...أو عايز اخطفك... دلوقت تعرفيأو ... أةغير مفاجوليد مش بيقول  بس... روحهتهلي املكان ال

 ...وليش مش هقول اما تح: وفي لاخر ضحك وقال 

 ...ا مش ىو ا وكملو دخلو ا و ونزل... ةالعربيوليد وقف و ... ا على املكانو ا قربلغاية مل

زي ما تخيلته من ... أة ظهر قدامها املكانوفج... كتشف املكانتعشان  يهاحوالروني  ركزتو 

 ...وتمنت أنها تشوفه زمان
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 الحلقة لاخيرة

 

 بس... روحهتهلي عن املكان ال روني تعرف حاجةول احبتريق وطول الط ...ةا العربيو ركبو ا و نزل

 ...أو عايز اخطفك... دلوقت تعرفيأو ... أةغير مفاجوليد مش بيقول 

 ...وليش مش هقول اما تح: وفي لاخر ضحك وقال 

 ...ا مش ىو ا وكملو دخلو ا و ونزل... ةالعربيوليد وقف و ... ا على املكانو لغاية ملا قرب

زي ما تخيلته من ... أة ظهر قدامها املكانوفج... كتشف املكانتعشان  ايهحوالروني  ركزتو 

 "...حصنهأاسطبل "وعرفة أن وليد جابها في ... وتمنت أنها تشوفه زمان

 ... اسطبالتهاغرف فت احصنه خارج وشها ورقبتها من اوش

 ...شوف ...هنا حصنه يا وليدأ في :بأنشداه وهي بتشاور وقالت ... ةبفرحوسقفت فبصتلها 

 عارف: وقال  ...فابتسم وليد بحنان على تلقائيتها ومالمحها املبهورة باملكان بشكل طفولي بحت

 ...سمه ادهمأسود و لونه أويبقى ... نانك نفسك تركبى حصي إمن وقت ما قولتاصال ً ...يا قلبي

 ....لغاية ملا لقيته ...وأنا بدور عليه

 ...؟اكرأنت لسه ف: وقالت  أةبمفاجروني فبصتله 

بقى حبيبتى نفسها في حاجة وما تهو ينفع : وهو بيقرب منها بهدوء وقال  فبص لعنيها

 ...؟أنفذهاش

 كتغيير للجواء وقالت عنيهاوبعدها رفعت ... رضلا وبصت في  روني بخجل من نظرته فابتسمت

 ...؟إزاي طيب أنت عرفت مكانه: 

صحابى بأنهم أكلفت خالد ومحمد : قال و وبدأوا يتمشوا ... ليد ولف ايده علي كتفهافضحك و 

كبيرة  ةهيالقيه ليه هديلي وال ...رجع مصرألغاية ملا ... يعلى واحد باملواصفات د ايدورو 

 ...قوي 

 ..يا كابتن؟ دي تعتبر رشوة: فضحكت روني وقالت 

 ...حاجةأي عمل يا روني أنا مستعد أعشانك :قال ليد و فضحك و 

 ...؟الهدية كسبلي طيب مين فيهم ال: روني فقالت 

 ...تعبهم حتى لو مالقيوش كفاية ...تنينأنا جبت لل ةبصراح: وليد فقال 

 ...فعال معاك حق؟: عجاب وقالت إبروني فبصتله 
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وليد بس أول ما  ...جًدا باملكان ولاحصنة ةفرحانروني وكانت ... ناومسك ايدها وراحوا للحص

 يال  : سكر في ايدها وقال مكعبات اداها

 ...ليهكأ

 ...سلم عليه من بعيد من غير ملسأكلمه و أخري أأنا  ...اال طبعً  : بإرتباكفبعدت لورا وقالت 

وهيا  ...ناللحص فيها السكرلي لا كفهاومد  ...وشدها ووقف وراها ...ابتسم وليد بإصرارف

 ...وبتترعش بشدةغمضت عنيها 

 ...يحبكهيتعود عليك و  حتي هو كده شوفي... أنا معاكى ما تخافيش: وقال  وهو يهديها ويطمنها

ودبت برجلها في لارض ... ومسكت في هدومه... دفنت وشها في صدر وليد برفض لكالمهوهيا 

 ...وهي ضامة شفايفها بشدة

 

وهي صرخت ... سح علي ضهرهيدها عشان تموليد إمسك ... السكر ناكل الحصأوبعد ما 

 ...ورجعت لورا ...وف أول ما ملسته وزقت وليدخب

 ...عشان ما يخافش منك صرخيشما ت:  وليد من بين ضحكاته قالف

لغاية ملا بدأت تتقبل الفكرة ... ناويمسح شعرالحص ...ينات بتأني من وابتدى يمسك ايدها

عم  ونده السايسفابتسم وليد ... عنها وليد وهي كمان خافت وبعدت بعدف... بشكل بسيط

 ...وا عليهن عشا يركباجهز الحصي طلب منهو  ...سعد

 ..أنت تعرف تركب خيل؟: وقالت روني  ستغربتاف

كان الزم ف... ملا نيجي هنا عارف أنك هتخافي ...باتعلم عشانك ةليا سن: وقال  ليدفابتسم و 

 ...النهاردة منك يبال يخلاتعلم عشان أ

 .......كنتأنا طيب من سنة  ...؟وجبت وقت من اين ...؟إزاية سن: روني بذهول فقالت 

 : كتت روني بس عنيها كملت بالنيابة عنها اللي جوا قلبها وس
ً
لسه منعزلة عن الدنيا كنت  اصال

 ...ولسه خايفة منك

سمع أفكرت أنى ممكن  إزاييعني :  بإرتباكوبلعت روني ريقها وهي بترجع بعنيها للرض وقالت 

 ...وقتها؟ كالمك واركب خيل

كنت بقول يمكن وأحنا سوا ا نيوم طلع علي كل... عارفة يا روني: لبعيد وقال  سرح وليدف

وبالرغم من أنه .... يمكن النهاردة ينفع تسامحني... يمكن النهاردة تقبلني ...تبقى أحسن ةالنهارد
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خر ألغاية  يإال أنى كنت هستن... ي كل حاجة خبيتها عنككتر من سنتين من بعد ما عرفتأعدى 

 يوم في

 ...ا زي لاول لي مل أنك تسامحي وترجعيأعلى  ي عمر  

ا كانت بتحس بتأنيب عذابها بسببه إال أنها دايًم إن بالرغم من  ةن وشفقابحن روني فبصتله

مهما كانت بتطلب وتترجاه ...أنه مش ممكن هيسيبها ةوكانت واثق ...ضميره وعذابه عشانها

 ...املستحيل إال كان في ش ئ جواها بيأكد ليها أنها بتطلب منه... عشان يرجعها ألهلها ويبعد عنها

 ...ملوش حدودكالعادة عشان يحقق أهدافه وصبره بصراره  ...ا بيفوق توقعاتهادايًم كمان هو و 

 ...ي يال؟اركب: وقال من السايس وليد  فمسكهن اوهنا خرج الحص

 ...مين يركب إيه؟: وهي بترمش بسرعة وقالت  بإستغراب روني  فبصتله

 ...قدرشأال طبعا ما  ...ده؟أنا اركب 

 ...اهه حققتهالك... ؟منيتكأليه مش دى  :قال ليد و ابتسم و ف

ال يمكن ابًدا  ...علي أرض الواقعأنها تتحقق مش  ..ة كفكرة في خياليه امنيآ :روني فقالت 

 ...أركب ده خالص

وهيا مش ... ثواني كانت علي الحصان 3وفي خالل ... روني حست نفسها طاير في الهواوفجاه 

 ...ة اللي حصلمستوعب

مش ناقص غير إني أعلق في ... ي قو  ةحلى حاجة أنك خفيفأ: بمشاغبة قال ليد و و  وابتسم

 ...املدلية

 

وال تمسكه ... دلوقتتعمل إيه املفروض  ةومش عارف ...ةومش مستوعب... ةما هيا كانت مرعوبأ

 ...وراهاعلي الحصان لقيت وليد ركب  أو تسأل وقبل ما تتكلم ...إزاي

بخوف وهي بتمسك  روني ن صرختاالحص متحرك بيهأأول ما و  ...ليها ةنيالتوكانت املفاجئه ا

 ...قيوعني ةال يا وليد دا بيتحرك وقفه بسرع :في ايديه لاثنين اللي ماسكين اللجام 

بس  ...وما تخافيش ماسك كويس ...يعيب عليا ملا تقعى وأنتي في حضن ييبق :وليد بثقة فقال 

 عشان هو ما يخافش ويوق ياهد
ً
 ...عنا فعال

 ...خالص شويشوابتدى يمش ى ب

كان محتاج نه أك... خاصة إنها خايفةو  ...في الحظة دي وكان وليد سعيد بقربها وتمسكها بيه

ومحدش اخيًرا هيفرقهم من ... علي طول  ليه لوحده وهتفضل ليه إن رونييثبت لنفسه 
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... بكل قوتهامتمسكه بيه سعيد بأنها كان ... ومش هيخاف من حاجة تانية وهي معاه... بعض

  ...ما اتمسكت بيه قدام عيلتها ي ز 

 وهيجى ... مهما بعد اليوم ده وبإرادتهاه يل مل جواه أنها هترجعلا د اوز 

 ...بأي شكل هتسامحه فيهلي اليوم ال

 

ت روني وانكمشت واتمنت لو تقدر تتخبئ بين خافف...بخطوات الحصان سرع شويةي أ وليدوبد

لي ملفوفة ال روني أكتر بإيديهمسك تت... يسرع وليد بخطوات الحصان كل ماو  ...ضلوعه

 ...حواليها عشان يمسك اللجام

وملا بدأت روني .. .ه عشان ما تركزش في خوفهابتاعةغيظها بالكالم واملناوشات بيكان ما هو أ

 ...ماش ى يا وليد ملا نروح هوريك:  قالتتستجيب لكالمه 

 وشوفي مين يعبرك ...ناعلى الحص يماش ى مش هنزلك وهخليك ...يبتهددين: قال ليد و فضحك و 

  ...غيري 

 ..ي وال لحظةوأنا مش هسيبك تبعد عن: بتملك قالت فشدت روني علي ايديها حواليها و 

 ...إزاي يتهرب منهوهشوف  ...ييديك تفارق ايدل  سمحومش ه.. .يكب ةهافضل متمسك

لامور ومش هيقدر يسيبها علي الحصان تأكدله أنها ماسكة زمام هيا كان قصدها عشان 

أحساسه إنه ماش ي علي الطريق الصح بيكبر و  ...ينامعنى ت الكالم معاهخد أبس هو ... ويمش ي

 ...متأملة بإن اللي جاي أحسن في قلبه ةكبير  ةمع فرح ...معاه

 

 ...ةعارف:  وهمسوغمض عينيه  ...شعرها من تحت حجابها تنفس ريحةو  وليدميل و 

 ...عملهاأقدر حتى أعمرى ما هسيبك وال هلي أنا ال: وتنهد 

 

ركوب الخيل وتستمتع ب ...خوفها يوابتدت تنس ... رونين لغاية ملا هديت ايلفوا بالحص اوفضلو 

 ...مع وليد

وغمضت عنيها وفردت ايديها زي ... وبعد شوية ابتسمت روني لفكرة مجنونة طرأت علي بالها

 ...مش خايفة تقعي؟: بيبتسم بمشاغبة  فقال وليد وهو ... الطير في السما

متأكدة إن عنيك مش ... صعب... تؤ... وأنا بين ايديك؟: فأخدت روني نفس عميق وقالت 

 ...هتغفل لحظة عني
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 ...إال طبًعا لو كان ده قرارك: وتنهدت بذكري وجع وكملت 

يعني ... احيةوبقي مش عارف املفروض يحسب كالمها دلوقت من أي ن... إرتبك وليد من كالمها

بس في لاخر مقدرش ينكر من جواه ... وال ثقتها في العكس... يأول كالمها لثقتها في إهتمامه بيها

 ... إنها صح وعرفت تفهمه

 عينه مش هتغفل عنها
ً
بس هل هي زي ما وثقت في ... وهيحميها بروحه دايًما... هو فعال

 ...واثقة إنه ممكن يأذيها تاني؟.... أهتمامه

ليد بعض ما أقسم من جواه أنه الزم يعمل أي ش ئ يأكد لها إنه مش ممكن يأذيها من وسكت و 

ونس ي كل ... هيخليها تثق بإنه مش هيأذيها تاني... وزي ما عرف يخليها ترجع تثق فيه تاني... تاني

 ...بعد ما كانت خايفه منه... أفكاره وبدأ يستمتع بفرحة روني بركوبها للخيل

 ةوسلموا عليه وركبوا العربي ...سطبللا ن االحص ليد ورونيو  رجع.. .خلصوا ونزلواملا و 

 ...راجعيين البيت

 ...؟ةفرحان :فقال وليد 

 ...اجًد :وقالت ة فبصتله وهى مبتسم

 ...كنتى هتوقعينا ...فيا ةوالزق ةبس كنتى تحفه وأنتي خايف: فضحك وقال 

وكل شوية  ...وأنت ما صدقت. ..فةما أنا كنت خاي: وقالت بحنق على كتفه روني فضربته 

 ....وغير كده ما عنديش غيرك احتمى فيه... أكتر تخليه يسرع

حتى ... وألول مرة روني تعترف أن وليد رجع حماية ليها... ودقة في قلبه زادت بسعادة ...فبصلها

 ...أنها حست أنه حمايتها مش سبب خوفها ورعبها الدائم كفاية... ولو كان بكلمة عفوية منها

وكالعادة بيترجم كلماها وأحساسها حتي اللي مش بتقوله وبيحلله  فضل يبصلها لحظاتو 

 ...ةوليد هللا يخليك ركز في السواق: وقالت روني فأنتبهت ... جواه

 .. .وحاولت تسكت وتبص قدام عشان تديه مساحة يركز في السواقة ابتسمتو 

 

 ؟؟..متى ستعرف كم أهواك يا رجال

 يـــا وما فيهاأبيع من أجله الدن

 

 لو تطلب البحر في عينيك أسكبه

 ..أو تطلب الشمس في كفيك أرميها
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 أنا أحبك فوق الغيم أكتبهــا

 ..وللعصافيـر وإالشجـار أحكيهـا

 

 أنا أحبك فوق املاء أنقشهــا

 ..قـداح أسقيهـــاالاوللعناقيـد و

 

 ول أن تسـاعدنياأنا أحبك ح

 ...فأن من بـدأ املأساة ينهيهـــا

 

 بواب يغلقهــاالا وأن من فتح 

 ..ن يطفيهــااوأن من أشعل النيـر 

 

يك أإيه ر : وبعدين قال  ...وبيبني في أحالمه الورديةما هو كان مبتسم وفضل مبتسم وسعيد أ

 ...ة؟نروح نتعش ى في مطعم باملر 

وبعدين  لاول  خد شور أ ةعايز  ...ناتاريحتى كلها حيو  ةأنا حاس ...ال حرام عليك : ردت رونيف

 ...ده نشوف موضوع العشا

 ...من البيت ي نات يبقى نطلب دليفر اطاملا فيها حيو : وهو بيقلدها قال ليد و فضحك و 

 

 ...مش اخد شور بس... في امليةتنقع أ محتاجةأنى  ةحاس: روني قالت  وأول ما وصلوا الشقة

مان هاخد شور في أنا كخالص روحي و ... عشان أول مرة تتعاملي معاهم بس: وهو كمان قال 

 ...ي بالدليفر أول ما أخلص تصل أوه يناالحمام الت

اتصل بالدليفرى وراح على مكتبه لص وليد خوبعد ما .. .وكل واحد راح ياخد الشور بتاعه

 ..إيمالتهيشوف 
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... عن وليد فتكرت يوم العقيقه وكالم البنات قرايبهاأو ...خدت شور طويلأروني دخلت  ماأ

هو أنتي عملتى لوليد إيه ...ال يتكرر في ذهنهاؤ وفضل س ...بجوازها منههي محظوظة  إزايو 

 ...عشان يحبك بالشكل ده؟

 ...تالقى جواب ليه ااصرت أنهو ... الؤ ل نفسها نفس السأسألول مرة تو 

 ...وبد النزاع بين قلبها وعقلها... وفضلت تفكر

وما سبتوش بعد  ...بعد ما عذبني... وصبرت عليه ...وبقى كل حياتى ...أنا حبيته :وقال قلبها 

 ...عمله فيالي ال

وأنتي بين ولو فضلتى معاه هو صبر على بعدك  ...كترألو بتحبيه هو بيحبك  :وقال  عقلها فرد

حب وشوق كلها  ...عنيه ةوأنتي كنتى بتشوفي بنفسك في نظر ... وأحترم نفورك منه... ايديه

 وكنتي بتكدبيها وتصديها بقرف

 ...كمان 

 ...يتكرر  زمانوخايف أن الحصل  ...طيب ما أنا كنت بخاف منه:  بإرتباكلبها د قفر 

بس ليه سنين بيكفر عن ده  ...يووجعك قوى ماش  ...هو غلط في حقك اه :عقلها  فرد

وبيعتذرلك بكل الطرق ومش بيسيب موقف إال ملا يثبت فيه قد إيه هو بيحبك ومتمسك 

 ...م هتقض ي الباقي منها في خوف وهروب... حياتك يبقي نقطة ومن أول السطر وكمل... بيكى

مش ... ةمش عارف: بصوت هامس وهي ضايعة بين قلبها وعقلها  وقالت هزت روني دماغهاف

 ...ةخايفلسه بس  ...مش زي لاول يمكن  ...ةأنا لغاية دلوقت خايف ...عارفة

تضيعى حياتك وحياته في  ناويةو ... هتفضلي خايفة ألمتي؟... طيب وبعدين؟:  عليها عقلهافردت 

 كفايةفكري يا روني و ... وليد يستحق أنك تقفي مع نفسك وقفه وتقربى ليه ...وبسالخوف 

 ...هروب وكملي حياتك كفايةو ... سيبي الشرنقة اللي مستخبية فيها... خوف

 ةلفوطافلفت  ....وافتكرت أنها ما جابتش هدوم ليها... نيوااوخرجت من الب... روني فتنهدت

 ...وهي مسكاها.وفتحت الدوالب عشان تخرج بجامه تلبسها ... ةوضلا ليها وخرجت تلبس في ع

قدر أيمكن  ...ول من دلوقتاحأما  ...ليه ال: من الدوالب وقالت لنفسها  ةنياالت ةبصت للدرف

خليني امش ي ورا قلبي واشوف إيه اللي ... حسابات وخوف كفايةتفكير و  كفاية... اقرب

وأكيد هو هيساعدني لو ... جوايا عشانهلي الالخوف حارب أفعال يستحق أنى هو  ...هيحصل

 ...تراجعت
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 ...أنا لسه بابتدى... مش هينفع كده ال ال:وقالت  وفتحت الدوالب بتاع هدوم العرايس وبصتلها

 ....كملأقدرش ألبسه وما أخاف أ

ولبسته وحط ميكب  ...داختارت واحو ... زمانكان جابهالها لي فساتين السوريه ال عليبصت و 

 ...اجب وليدالكان ع ...كانوا جابوه في أول جوازهم من املول لي ال برفنورشت من ال ...خفيف

 ...وفردت شعرها

 ...بسرعة قدام املرايا دخل وليد بتتأكد من شكلها وهي

 

 افافتكر وهو بيشتغل أنه ...لاكلها علي نوع من غير ما يقول ي هو افتكر أنه طلب الدليفر 

 ...ةممكن يكون في نفسها حاجة معين

لي يلحق يتصل باملطعم ويطلبلها الطلبه لو مش هيعجبها و  ...لهاأيس ة عشانبسرع وقفف

 ...عايزاه قبل ما يوصل إالوردر

 وما ثبت مكانه  ...بس أول ما دخل وشافها ...ةوكان ماش ى بسرع

 ي رونوكانت  ...متخيل اللي شايفه قدامهومتفاجئ ومش  ...اتحركش

 ....وليد بيحبهالي ال ةالكحلرسمت ن وامليكب و الفستل في إختيارها ة ببساطتهاجميل

 

إيه ده  ...عشانيكده  ةكيد مش عاملأ ...لياالبسة كده كيد مش أوقال  ةفكر بسرعأما وليد 

 ...؟طيب هتروح فين

 هتخرجى وال إيه ؟:  لها وقالأفس

 ...؟دهخرج كأمتى بأومن : وقالت روني بهدوء فابتسمت 

 ...؟وال في ايههو فيه حاجة حصلت ... يعني ...ك البس كدهألن: وحيرة  بإستغرابوليد فقال 

... نالفستشكل اوتنس ى  ...اولت أنها تتجر ابس ح... ةمع أنها كانت مكسوف ...منهروني فاقتربت 

 ...وبساللي ناوية تقوله تفكر في كالمها بدأت و ... وأن وليد أكيد مش هيجبرها علي حاجة

حنا جايين من الصعيد في او : بتلقائية  وبصت في عنيه وقالت ةووقفت قدامه وهي مبتسم

ننا لسه هنعرف أوك ...هنسافر فيها مع بعض ةنعتبر أن دى أول سفري يأنت قلت تعال ...ةالعربي

 ...فات بكل ما فيهلي لا يوننس  ...سوا ةجديد ةنفتح صفح ...بعض

يفرق لي بس ال ...تتقدم يكيد أنت لسه هتيجأيبقى  ...أففكرت وقلت بما أننا لسه هنبد

 ...مش من بابا ...يمن نفس  ييدإوتطلب  ...أنا يال هتتقدم إنك... ياملراد
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 ...بتتكلمى جد:  بعدم تصديق فابتسم وليد وقال

كده رجعت في  ر الظاه... هدوميغير أخالص يا كابتن هاروح : روني بضيق مصطنع فقالت 

 ...ك جاي تهزر وال شكل... كالمك

دا ... يمين قال أنى رجعت في كالم ...بس ياستن: بلهفة ايدها وقال وليد وجات تمش ى فمسك 

 ...هبتمنالي اليوم ال

 ...ستريح زى بيتكأاتفضل يا كابتن : ورت وقالت اوش... وقعدت على السريرروني فضحكت 

: بجدية مزيفة قالت امها و عقدت روني اديها قدف.. .وهو بيتأملها بسعادة قدامها وليد فقعد

 ...سامعاك... تكلمأتفضل أ

 ...قول إيه ؟أ : ة حيرانةبتسامإبوليد فقال 

طلبنى أ ...ليا؟ إيه ده أنتا مش جاى تتقدم :وهي بتبصله من فوق لتحت  بإستغرابروني فقالت 

 ...يال

 وقعد قدامها على ركبته ...من علي السرير وقام... وليد زادت إبتسامةف

 ...؟ينيتقبلى تتجوز ممكن ... أنا بحبك قوي روني : وقال  وبص في عنيها ...رضلا على  

... سال عليكوأ ...ة أفكردينى فرصإ :وهي بترفع حاجبها بمكر وقالت  روني بزهو فابتسمت

 ...وبعدها نشوف

 ...لى عليا؟أتس... نعم :بصدمة هول ورفع حواجبه وقال ذب وليد فبصلها

 ...ةنياشوف عروس تروح لو مش عاجبك : االة المبوقالت ب وقفت رونيف

 ...؟إزايعليا  يلأهتس ...فهمينيطيب  :قال ليد و فوقف و 

 ...هتصرف ...ةملكش دعو  : روني وهي بتهز كتافها بثقة فقالت

 ...طيب بس فهمينى ...ماش ي :قال ليد و فتنهد و 

... العدا معاكوعمري ... قلبيل عليك أهس :بإصرار وقالت  تنهدت روني وبصت في عنيهف

وبقي خالص ما ينفعش ... وال اللي عدا كان حالوة روح معايا... هسألهم هيقبلوا بوجودك تاني

 ...نعيده من تاني

... واترجاها بقلبه تديه فرصة... وعنيه أعترفت أنه كده ضمن طرده من حياتها... فسكت وليد

 ...علهوتدور في رحلة تفكيرها علي أي ش ئ عمله كويس معاها يمكن يشف

عشان  زمانهي غامرة وقبلت بيه .. الفعليه معاه. وهي شكت بعنيها حيرتها وخوفها من املغامرة

واملشكلة إن مفيش ادله ... فهل ينفع تغامر من تاني عشان نفس السبب... خاطر حبه ليها وبس
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ي غيرها وشوية تصرفات كان ف... وال اثبات على والئه وحبه إال قلبه اللي غرقها يوم ما صدقته

 ...وبرضوا غرقت ملا أمنت بيها زمان

وفتح ... بحنق من أوضة رونيوليد  خرجف ...جرس الباب قطع تبادل النظرات بينهم صوتو 

 ...ورجعلها ...ودخله أوضة السفرة... وأستلم الديلفري ... الباب

 

يدى إكلك بأبس عايز  ...تعالى نتعشا ...وصل لاكل :وهو بيحاول يبتسم ويغير املوضوع وقال 

 ...ممكن تسمحيلى

حتى ما ردتش عليك دا  ... ي؟كلنى وأنت لسه متقدمأتي زاى يعنإ: ستنكار وقالت إب روني فبصتله

 ...ه وال الأب

ي ترفضيني مش هاهون عليكو  ك طيبةصلأ ...يال ما أنا عارف هتوافق :قال ليد بثقة و فابتسم و 

 . .وأنا بحبك الحب دا كله

رد عليك أوملا ابقى  ...خالص هفكر :بتحاول تخفي ابتسامتها وقالت  بعدت روني عنيها وهيف

 ...ابقى نتكلم

 ...كل إال ملا توافقى علياأخالص وأنا مش ه: على السرير وقال وليد فقعد 

 ...فكر فيهمأحتجت كام يوم أفرض ا ...؟إزاي: فضحكت وقالت 

حاجة إال لو وافقتى أي كل وال هشرب والهعمل أوأنا مش ه:  وقال ةفبصلها بطفولي

 ...دا أنا بحبك يا روني... يتتجوزىن

يال بقا عشان  ...عشان بس صعبت عليا هوافق عليك ...ماش ي خالص: وقالت روني فضحكت 

 ...نتعشا

 ...بإيدي؟ كلكأه :وقال  ةبفرحوليد فوقف 

وكتب  ةخطوب فيبس لسه  ...كعريسأنا وافقت عليك  ...مش هينفع :روني بحنق فقالت 

 ...طبًعا الزم تنفذ شرطى كتب الكتابقبل بس أعمل حسابك ... ابكت

 بينا  ويال ... وموافق من قبل ما تقولي... عارف : قال وليد بسعادةف
ً
شتري أهأنزل ...دلوقت حاال

وكل  ...لفرشاو  ةغير ديكور الشقممكن أ تحبيولو  ...جديدة ةجيبلك شبكاوه ...عايزاه الليكل 

 ...ن ملك ايديكيحاجة تشاوري عليها هتكو 

وال  ...ومجوهرات دهبحتي وال  ...شرطى مش فلوس يا وليد :بتحذير وقالت روني فبصتله 

 ... وافقت عليك من البداية عشانهم
ً
ما طلبت  كنت الحظت أن عمرى ... ولو كنت عرفتني فعال
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  كون بلي إال الحاجات ال
ً
لي ت الأن ...يعند ةاديز  أي ماأ... وفي حدود املعقول  محتاجها فعال

 ...مش بطلب منى ...ككرم أخالق منك ...جايبها

 ةول يبقى عايز لا من  أأنا قلت طاملا هنبد ...زعلكأما اقصدش  ...اسف وهللا: بحيرة  وليد فقال

 ..؟إيهقولي شرطك  طيب خالص... جاهز لكل شروطك يبطمنك أنف ...ول لا كل حاجة من 

 ...نىعايزاك توعد: وقالت  رض وتنهدتلل  روني فبصت

 ..بإيه ؟:  بإستغرابوليد  فقال

إن ... إنك مش هتكون السبب في دبحي من تاني... نىاأن عمرك ما هتوجع قلبى ت: روني فقالت 

وتتأكد ... إنك مش هتشك فيا بدون ما تتأكد وتسألني... ايدك مش هتتمد عليا إال باملعروف

الدنيا وأهلي لو زعلت مني في يوم إنك مش هتحبسني وتحرمني من ... حتي إني بريئة وال مذنبة

عايزاك  ...إنك لو عصيت أمرك في يوم بدون قصد مني مش هتحرمني من أوالدي... ألي سبب

... عايزة قلبي يدق من الفرحة بقربك مش من الخوف منك... تريح روحي من عذابها وحيرتها

... نى وحمايتىامأ بقيعايزاك ت... تاني منك عليه ةيتحمل قسو  ش هيقدر وهللا يا وليد قلبى م

 ...عايزاك سندي مش سجاني في أسرى 

لي شد الندم على الأن اوهللا يا روني ندم: لحضنه وقال  ا وليدفشده... ابتدت تنزل  روني ودموع

أنا كل ما .. .فيكىبعمله لي ومكنتش حاسس بال ةمش طبيعي ةبجد وهللا كنت في حال ...حصل

... أنتي بالنسبالي كل دنيتي...  إزايلت كل ده فيكي أفتكر اليوم ده بكون مش مصدق أنا عم

... شاب أعجب ببنت وحبها... ما أنكرش إن في البداية فكرت فيكي كحبيبة بس... مليش غيرك

... بس غصب عني لقيتني حبيتك حتى وأنتي بعيدة عني ومتعرفيش بوجودي لدرجة العشق

عملتي ... تي مني وليد غير اللي كنت عليهوملا أتجوزنا وعشتي معايا عمل... وسكنتي كل جزء فيا

... رجعتي الضحكة لقلبي من تاني بعد ما عشت سنين حزين... لواحد وحيد وويتيم عيلة وسند

وأنا .... وحتي الحزن بقيت بخبيه ورا صمتي عشان محدش يشوف إني ضعيف ويشفقوا عليا

الناس كلها كانت ... يدمعاك بقي ليه حضن بيضمني ويحن عليا بعد ما عشت سنين طويلة وح

... وبيركب أحدث عربية... اللي بقي معاه فلوس من الكورة... شايفاني وليد الاعب املشهور 

محدش لغي أيام ... بس محدش شاف ضعفي غيرك... ويقدر يشترى اللي عايزه وقت ما يحب

ر ومحدش فك... محدش طبطب على قلبي غيرك... وحدتي من روحي وبدلها فرح وسعادة غيرك

كل يوم عشتيه معايا عوضتيني عن حجات كتير قوي فوق ما ... يهتم بيا وبحياتي غيرك

 ...أخد روحي مني... وفجأة أتصدمت ملا شفته قريب منك... تتخيلي
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 ...أنتي أمي وحبيبتي وأختى وصاحبتي وعيلتي كلها... أنتي بالنسبالي مش مراتي وبس

عاش سنين وحيد ومحروم وفجأة ربنا بعتله  إنسان... تخيلي إنسان يخسر كل حاجة في لحظة

يعمل ايه ... أتصدم أنه بيضيع منه كل ش ئ ويخونوه... وقبل ما يعيش الحلم ويملكه... كل ش ئ

نك وحمايتك وكل امأوهافضل  ...ارجوكى سامحينى وأوعدك أنى عمرى ما هكررها ابًد أ... وقتها

 ... زى ما أنتي كل حاجة في دنيتىبتحبيها حاجة في دنيتك 

 ...أتفقناخالص يا حبيبتى : بتأثر وقال  ومسح دموعها اوبعد عنه... وباس دماغها

 ...طيب تعالى نروح نتعش ى: فابتسم وليد بحنان وقال ... ملوافقةبا روني دماغهافهزت 

 ...فمشيت معاه روني بهدوء وهي بتفكر في كالمه وصلحهم

 

..أيظن أني لعبة بيديه؟   
..يكن  اليوم عاد كأن شيئا لم  

  ..وبراءة األطفال في عينيه
  ..إني رفيقة دربه: ليقول لي 

..وبأنني الحب الوحيد لديه   
  ..كيف أرده.. حمل الزهور إلي 

  ..وصباي مرسوم على شفتيه
..والحرائق في دمي .. ما عدت أذكر   

  ..كيف التجأت أنا إلى زنديه
  ..وكأنني.. خبأت رأسي عنده 

.. طفل أعادوه إلى أبويه  
  ..حتى فساتيني التي أهملتها

..رقصت على قدميه .. فرحت به   
  ..وسألت عن أخباره.. سامحته 

..وبكيت ساعات على كتفيه   
  ..وبدون أن أدري تركت له يدي
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..لتنام كالعصفور بين يديه  ..  
..ونسيت حقدي كله في لحظة   
  ..من قال إني قد حقدت عليه؟
..كم قلت إني غير عائدة له   

..ما أحلى الرجوع إليه.. رجعت و   

 "لنزار قباني... أيظن"
 

 

ياروني كان نفس ى قوى  ةعارف :وليد بشرود وهو بيبتسم  قال ةراحوا يتعشوا وهما على السفر و 

  يوم كتب كتابنا أننا نتعش ى مع بعض
ً
 ...فعال

 ...؟صحابكأمش أنت كنت مزنوق مع  ...منعكومين : وقالت  ابتسمت رونيف

 ...؟نعايعنى ماكنش هيبقى عندك م: حاجبه وقال وليد فرفع 

وبالتالي كان من  ...هما اصال كانوا عاملين حسابهم أننا هنقعد شوية مع بعض: روني  ردتف

أنك  : صحابك أنت سبقت وقلتأل لاكلبس وهما بيحطوا ... ضمن الخطة إننا هنتعش ي سوا

 ...يقعد مع بنتأتعالى فطبعا مش هينفع بابا يقولك ال سيبهم و .. .هتبقى معاهم

  فهمنيخدنى و أماهو  : فقال وليد
ً
ويا ريتنى ما روحت كسفتينى ... لاكلبس بعد  فعال

 ...يهربت يأول ما شفتين... وكسفتيه

من ... قبلها كمان اصال أنت ما تعرفش الحصل: وقالت روني وهي بتفتكر اليوم ده فضحكت 

 ...يوصينى عليكيوم ما اتحدد كتب الكتاب وكل الرايح والجاى 

يقعد معاكى يقول  ادبست في واحده  ةما ينفعش من أول مر  ...يقول بطلى الهبل بتاعكلي ال

 ...ومغامراتهاتحكيلى على كتب كتابها لي وال... ةهبل

 ...وارد عليك بالقطارة عشان تعرف إني مكسوفة ومؤدبة تنصحنى ابقى تقيله معاكلي وال

 .وووو 

 ورفضت أحفظ إجابات ألسئلة... تريق عليهمهم واضحك واعوأنا كله اسم

أو مش ... املوضوع فعال ةما كنتش حاسه برهببصراحة  ...توقعوا تسألها وأحنا سوا 

 ...مستوعبة
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علقوا كنت بقعد ابص عليهم وهما بيو  ...صحابى وقرايبى كلهم حوالياأمفرحنى أن  ليبس ال

 ةوكنت فرحان ...ين مش بتاعاابن الجير أو  ينه فرح حد قريبأويفرشوه ك ...الشارع الزينة في

 ...ة زي لاطفالبالهيص

 ةوعاقل ةكبير  ةوابينلك أنى واحد ...ملا نقعد سواقدامك  ةول ابقى هاديااملهم قررت أنى هاح

 ...زي ما قالوا وكده

 ...يكلمى باباك: قالت و ملا بنت عمى جات  ...يالحصل إيه بق

لي كل ال ...دلوقت وأنا ما اعرفش أنك هتجي ...عاهما قالتش أنك مكانت عاملة فيا مقلب و  

 ...قبلها ومش هتتعش ي معايا صحابكأمع  يتتعش بعرفته أنك 

 ...؟طيب زعلتى من كده: بفضول فقاطعها وليد وقال 

قعد معاك يبقى ة أبالعكس فرحت يعنى أول مر ... ال ...من غير زعل ةبصراح: روني فقالت 

وكمان الشاب ده أنا ... إني أقف قدام شاب وأعرف أنه بيحبنيدا أنا مش متخيلة ... كلأعشان 

 ...؟إزايمعاه كل أيبقى ه ...ومفيش تعامل بينا قبل كده يكسر الحاجز ده... مراته

وبكل هبل ملا وصلت  ...ةوداخله عليه وأنا مبسوط ...على الهزار مع بابا ةاملهم أنا بقى متعود

 ...حراج بابا معاه حدإلا س ى يادى ول قلت لنفلا في  ...ك وراهحتلعنده مل

... يعني من بين شباب ورجالة الكورة لارضية تطلع أنت في اللحظة دي...  ركزت لقيتك أنت وملا

 ...سمعتهلي بعد ال ةوعاقل ةوراسي ةأنى بنت تقيل إزايرسم عليك دلوقت أأنا ه طيب

 ...أخدت نفس ي ورجعت مكان ما جيتواتكسفت خالص و 

 وليد هدايا مندي الشبكة ودول خدى  : اخويا جه وقال ...كانت بعد شوية لاكبر  أةاملفاج

 ...صحابهاو 

 ...لبسهانيتلي أنك أنت ال ةكنت متوقع ...طيب هو فين؟:  سألتهف

 ...أنك مشيت: فقال اخويا 

وقتها واتريق  ضحكأقعدت وأنا ... البنات وقعدوا يتريقوا وإنك هربت من أولها فضحك

 ...معاهم

أنا ... ما حاولتيش ليه تتكلمي معايا؟... ؟طيب وبعد كده ايه اللي حصل: وليد وقال فابتسم 

 ...مش برضوا بكون جاي عشانك؟

سلم عليك أطلع كنت ب ةجيت فيهم بعد كده كل مر لي املرتين ال :فابتسمت روني وقالت بخجل 

 ...مختلفين حساسين إببقى جوايا 
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ة مش قادر و تعرف عليك أكلمك أو أ ةعايز  ...فيكي رفع عينأ ةمنك ومش قادر  ةول مكسوفلا 

 ...ألن العيلة كلها حواليك

كالمهم وإنك هربت مني فتكر أشوفك أكل ما  ةمش عارف ...ضحكأ ةعايز  يأن يناحساس التإلا و

فبكون  ...قدامك هأنفجر من الضحكة واحد ةلو نطقت كلمقتها و  ...قبل ما تلبسني الشبكة

 ...ةبالعافي ينفس  ةماسك

 

 ...طيب وتالت مرة؟: عقب وليد وقال بفضول ف

عارف يا . ..تعرف عليكأعشان  عندك دخلتبقي ملا تشجعت و  ةتالت مر : فقالت روني بحماس 

دخلت عندك إنسانة وخرجت إنسانة ... يناحسيت أنك شقلبت كي ة يومهامش عارف... وليد

 ةعايش إزاينا كنت هو أ يل نفس أبس يلقيتني ايدك اليد ةمن مجرد ملس ...تانية خالص

 ...قبلك؟

أنت لو ما  ...يل نفس أولقيتنى باس. ..ي قو  ي جى معاك فرحت قو أ عشانلتنى أعارف ملا س

  أسافر معاك هلطلبتش منى 
ً
كمل من غيرك أهقدر  إزايطيب  ...؟كنت هتمش ى وتسيبنىفعال

ي حته حسيت إن... قلبى اتقبض ملا فكرت كده إزاي مش عارفه أوصفلك ...يبعيد عن توأن

حتي ... كأني كنت ضايعة منك ورجعت... مفهمتهوش... حسيت بأكتمال غريب عليا... منك

 ...كأني بقيت في دنيا تانية غير اللي كنت عايشة فيها طول عمري ... أنفاس ي حسيتها أتغيرت

أنا من أول  ...ةتنين نعتبر حبينا بعض من أول مر إلاحنا إ إن ةعارف: وقال بسعادة فابتسم وليد 

عايز ... كل مكانبروح وراكى ... زي املراهقينوبقيت  ...مره شفتك مقدرتش ابعد عينى عنك

حد أو  أيسلم على بعيد عنك وبحتى وأنا ... عايز عيني تيجي في عيني... أسمع صوتك بأي شكل

 ...بتبقى عينى غصب عنى عليكى ...أي حد في الفرح كلمأ

 ...ةوأنتي مبوز  ..يوأنتي بتضحك ...وتعبيرات وشككل حركاتك ... ياليوم ده حفظت كل حته فيك

وشك  اتوتعبير  ...كفك وأنتي بتتكلمي ةحرك ...أي حدمع  يوأنتي بتهزر  ...على حد يوأنتي بتميل

 ...وخدودك اللي بتحمر بسرعة وتفضحك... ة من أقل موقفوأنتي مكسوف

ومش عارف  ...كفيل حاجة ذاكر كأ الزمو  ...ةخير لا فرصتى  يدو ... عليا إمتحانكنت حاسس أن 

كنت مصر زي ما خطفتي قلبي وبقيتي أميرة ... شوفكأقدرت ابعد عنك سنتين من غير ما  إزاي

وبقي كل ... مش هتدخلي بيتي إال وأنتي ملكة معززة مكرمة ومش ناقصك حاجة فيه... أحالمي
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ن دول ما بس صدقينى خالل السنتي ...هدفي إن أحقق الحلم ده بكل طريقة مشروة وممكنة

 ...فيش يوم ما فكرتش فيك

 ...كنت قريب منك وباسمعه ةكل مر ي وصوتك ف ...عينى وقعت عليك ةكنت بفتكر كل لحظ

كنت ... قبل الجواز لاول  ولوال باباكى كان عايز تكملى دراستك... نىاكان دايما بيرن في ود

 ...اتجوزتك من يومها

احكي على  ...بسمع منك الكالم ده ر عشانكتي ةمبسوط: وقالت بخجل وسعادة فضحكت روني 

  نىاحاجة ت أي
ً
 ...أو سر معرفوش مثال

قعد معاكى أنى كنت عايز إ بالرغم... يوم كتب كتابنا ةعارف :بسعادة مماثلة وقال وليد  ابتسمف

من بيت باباكي إال أنى بعد ما مشيت ... وياما حلمت باللحظة دي كتير... ملا كتبنا الكتاب

 ...نه ما حصلشأ حمدت ربنا

 ...ليه؟ : وقالت بإستغرابروني فبصتله 

بجد يا روني أول حاجة كنت  ...ألنى كنت هاكلك لو استفرت بيك : بمكر قالليد و فضحك و 

تخيلى ... فوق ما تتخيليكنت مشتقلك  ...ي أنى هحضنك قو  ...هعملها ملا يتقفل علينا الباب

ملا بابقى ... لاكلتشاركينى في بتبقى معايا و بنك أ بتخيل  كل ببقىأملا ب ...سنتين بس بفكر فيك

دايما حاسس أنك منى حته  ...نى في حضنك وبشكيلكامتخيلك قدامى وواخد كون مضايق ب

مهما ... ومنتظر اليوم اللي هتبقي فيه ليا... وكنت متأمل في ربنا خير... وساكنة جوايا...  منى

 ...تأكدي أنى كنت هستناه... طال اليوم ده

... فى املستقبل إزايواتخيل حياتنا هتكون ... وابص للقمر ...هنا ةر كنت باقف في البلكونكتي

 ...وابعتلك رسايل معاه هكلمأقعد او 

 ...ي؟كنت بتقول إيه في الرسايل د:  بلهفة فقالت روني

ووقفوا من جوه في حته ينفع  ...اومسك ايده... ةوفتح البلكون ...وطفي النور  ...وليد فقو ف

 ...كده روني القمر والناس بره محدش يشوف لبس وافيشو 

 ...؟قلت عليكى إيهعلي حبي وعارف  هو كان شاهد... ؟ليهأسالقمر و ا ادي: بحب وقال 

 ...سمعكعايز أ ...بس أنت اتكلم ...أنا هابص للقمر: وقالت روني فضحكت 

 :قال وهو بيدخل ايده في جيبه وبيبص للقمرتنهد وليد و ف
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 أنا عايزك

 العيلة و اللمة الي ىكونت

 عتمةالبدل ... النور  ىتكون

 ةقريب اتكون لي.. و يوم ما أبعد 

 و يوم ما أرجع

 و الضمة[ الحضن .... ]  ىتكون ...

 

 و تاج راس ي... ناس ي  ىتكون

 يتأمير 

 و كل حراس ي

 و وسع الدنيا ما يساعنا

 

 كز أنا عاي

 نصيبي

 و قدري 

 

 خالصة القول 

 الي..أنا عايزك تكونى 
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يام أعارف : وهي بتتأمل مالمح وشه بسعادة وقالت  فابتسمت روني ودخلت ايدها في ايده

أحنا عايزىن نطول فتره  ...والظاهر أنه فاتنا كتير منها ...ي قو  ةدى شكلها حلو  ةالخطوب

 ...بقي وكويس أننا مكتوب كتابنا عشان نبقى براحتنا ...نا شويةبتاعة ةالخطوب

وما  ةيام الخطوبأحساه ناقصك من لي أنتي إيه ال ...؟ليه: و بيبتسم وليد وقال وهفبصلها 

 ...عملنهوش

نفس ى أنا وخطيبى نبعت لبعض رسايل  : فابتسمت روني ونامت على كتفه وفكرت شوية وقالت

 ...ما بتعملالحبيبة يعنى نقعد نحب في بعض كده زى الناس ... على املوبيل

 ...تعالى... غالى والطلب رخيص: فضحك وليد وقال 

نفسك لي ال تيوابع ...أنا هاطلع بره: وقال .. .النوم وقعدها على السريرة ألوض شدها بحماسو 

 ...وهرد عليكي... فيه

 :بعد نفكير  املوبيل وكتبتروني فمسكت  ...وخرج

 
  
يٍّ
َ
 ك

َ
ت

ْ
ن

َ
  اَيا َمْن َسك

يٍّ ْجَزائ 
َ
اَح ُحُبَك أ

َ
ْجت  نْي َو إ 

  
يٍّ َل َمَساَحات 

ُ
 ك

َ
ت

َ
ْي  َو َعأنق َبَضات 

َ
ْل ن

ُ
َك ك  ب 

َ
ت

ْ
َمل

ْ
ث
َ
 َو أ

 َحْد 
ٌ
ة

َ
ْون

ُ
ت

ْ
َك َمف   ب 

ُم أنيٍّ س 
ْ
ق

ُ
 ْعَياءْ إلا أ

 َدَواءْ 
ْ َ
َك َو ال

ْ
ن اٌء م 

َ
ف  ش 

ْ ْ
ـ ال

َ
 .ف

 
 :فرد وليد على رسالتها وقال
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جيدي ربط لس

ُ
 ...ني وتقييد كلماتياوحدك أنت من ت

 ...موٍر أرفضهااوحدك أنت تستطيعي إقناعي ب

ضحكينيوحدك أنت 
ُ
بكيني، ت

ُ
سعديني، ت

ُ
 ...ت

 ...وحدك أنت تتحكمي بـمشاعري 

 ...وحدك أنت في غيابك أختنق بشوق 

ل صورك، و   ...نتش ي بعطركاوحدك أنت أقبٍّ

ثيري غيرتي
ُ
 ...وحدك أنت ت

 ...انك أبًد اوحدك أنت ال أستطيع هجر 

 ...وحدك أنت أعشقك

 
   : فردت روني وقالت

 
 ً عندما

ً
 .. أحبَك جدا

 

 ,, و عليَك بـ ُسوء ظنيأقس

 

 : و أطلب منَك في غضب



 317 

 ,, نيادعني و ش .........

 وحدي
َ
 !! أريُد أن أكون

 

مسُك يدي بـ إصرار
ُ
 .. فـ ت

 

 في حن
ً
 :  ناقائال

 { روحي} و كيف لي أن أترك 

 
 :فرد وليد وقال

 
ـٌي ْبــگ

ْ
ـقـ

ٌ
ــْعــلـ

ٌ
ب ت

ْ
بــ
ٌ
م ْســ

ُ
ـلــ
ْ
 آل أُعــ

 

ــٌم ْس 
ْ
 أٌعــل

ْ ٌ
يــگوال

ْ
ــ
ٌ
ــٌي ْعــل

ْ
ـرت

ٌ
ـيـ
ْ
 ــْبــٌب غـ

 

 
ْ

ذات
ٌ
الــ

ْ
ـت بــ

ْ
 أنـ

ْ
ـٌمــا

ْ
م لـ

ْ
ـلــ
ْ
 ٌأعـ

ْ
 وال

 

ــكـْن 
ْ
 . . ول

 

ـه ْجــُيــدآ
ٌ
ـمـ

ْ
 أْعــلـ

ٌ
 ْمــا

 

ـگ
ْ
اق لـ

ٌ
ـتــ
ْ
ـا أشـ

ْ
ـمـ

ْ
ي ٌدائـ

ْ
ـنــ
ْ
ـٌو أنـ

ْ
 ♥♥,,هـ
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 :  حالًياوهي سرحانه في ذكرياتها ومشاعرها الفياضة  فردت روني

 
 
َ
َك َو َحن ء َصْوت 

ْ
ف ـ د  ْي ل    َعْين 

يٍّ اْء ف 
َ
ت ش 

ْ
ْو ال

ُ
َك اَيْحل

ُ
 ن ُحْضن

 
ُ

ْي اَو َصْوت ت 
َ
ذ اف 

َ
 ن

َ
ْوق

َ
ْر ف

َ
ط

َ ْ
 امل

ُ
اذ

َ
َك َو َرذ قت 

ْ
ـ ر ف  لفْيُرْوز ب 

 
ُ

ت
ْ
َحَدث

َ
ْو ت

َ
اْء ل

َ
ت ش 

ْ
ْصْوْل ال

ُ
َسُعُه ف

َ
ْن ت

َ
 ل

ً
ُبَك ُحَبا ح 

ُ
 أ

ْعَواْم 
َ
ْعَواٍم َو أ

َ
ـ أ ـ , َعْنَها ل 

َ
ْجَمْل ف

َ
َك أ ت 

َ
ق

ْ
ـ ر ف ء ب   

يٍّ
َ

ْل ش 
ُ
 ك

يْ  َجل 
َ

  َو خ
يٍّ ْي َو ُهْدْوئ  وءن 

ْ
ْي َو ُجن ْيل  اص 

َ
ف

َ
ُب ت ح 

ُ
 أ

  
يٍّ ْبض  

َ
َك َيا ن ت 

َ
ق

ْ
ـ ر ف   ب 

يٍّ َضات  اق 
َ
ن
َ
ْل ُمت

ُ
 !!.. َو ك

 
 :فرد وليد وقال

 
 ...مــــا أجمـــل أن تستيقـــظ علــى صـــوت مــن تحـــبو 

 ...اة مــن دونـــكليـخبــرك بـأن الحيـــ

 ليــس لهـــا معنــــى
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 :فردت روني وقالت

 
ــيْء 

َ
ـل  ش

ُ
ن  ك ُروَب م  ـ ه  هـوى آل 

َ
َك ..أ

َ
ـل تبـــآْء دآخ   .َو إالخ 

 
وجري علي ... فرمي التليفون علي أقرب كرس ي في الصالون ... مقدرش يكمل كتابهوهنا وليد 

 ...أوضة روني

وهو  ...بقوة حضنه وضمتهوارتمت في  يهوهيا جريت عل... يهال دراعاتهوفتح  ووقف عند الباب

 ...كل واحد فيهم غمض عنيه وحس بالسكينة تسكن قلبه في اللحظة ديو  ...لف ايديه عليها

 
..والحرائق في دمي.. ما عدت أذكر   

  ..كيف التجأت أنا إلى زنديه
..وكأنني .. خبأت رأسي عنده   

..طفل أعادوه إلى أبويه   
  ..ن أدري تركت له يديوبدون أ

..لتنام كالعصفور بين يديه  ..  
..ونسيت حقدي كله في لحظة   
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  ..من قال إني قد حقدت عليه؟
..كم قلت إني غير عائدة له   

..ما أحلى الرجوع إليه.. ورجعت   

أنك  ةعارف : حضن وشها بين كفوفه وهمسوابتسم بفرح و ... ابعد وليد عنه شوية وبعد

 ...وحشتينى قوى 

 ...إيه دلوقت؟نفس ى في  ةعارف:وقال  نىاتمن رجع ضمها ف... فابتسمت روني

 ...نفسك في إيه ؟: بحب وقالت روني وهي بتتنهد  ةمابتسزادت إف

خافي أو تتوتري وال حتي من غير ما ت :رجاء توتر و رجع وليد يحضن وشها بين كفوفه وقال بف

 ...؟زعلى منىت

 ...بتسم بسعادة وحنان لعنيهملوافقة وهي بتسها باأر  رونى فهزت

 ...زمان ةبتاع ةصطباحإلا نفس ى في  :وليد فقال 

 ...وهي بتبتسم بخجل رضلا وبصت في ... بعدت روني عنيها عن عنيهف

 ...ةموافق :وقال  أطراف صوابعهشها بليد و فرفع و 

عادة فلمعت عنين وليد بس ...ا عن عنيه من تانيعينه وهي بتبعد ...روني دماغها بخجلفهزت 

... ومكنش مصدق إن جات اللحظة اللي يقف قدامها من تاني ويطلب منها الطلب ده... كبيرة

 ...نها توافقأوما صدق  ...مكنش مصدق أنها وافقتو  ...من غير ما روني تخاف منه

... ةأنتظاره اللحظصعوبة ها و يل كأنه بيشكي حبهو ... من سنين من شوقه ليها بدأ يخلص حقهو 

روني حبيبته اللي حبها لدرجة فيه  رجعاليوم الذى ت يجيتمنى قد إيه و  ...وحلم بهاى تمناها لال

لغاية لحظة ... علي حاضرهم املؤلم... وصبر بذكرياتها... وعاش معاها وهي بعيدة عنه... العشق

وطيبة قلبت ... لحظة رجوعها البنت أم ضحكة جننته... زمانقبولها بيه وروجعها ليه زي 

 ...وحنية وقع في غرامها... ائة أسرتهوبر ... كيانه

 

ملا سمحت ... وربكتها روني بمدى كسوف كان حاسس ةيان في البدإ ...وليدوالغريب واملفاجئ ل

ولفت  ...في بحر شوقه بتغرق معاهأنها بيها لكن تفاجئ ... ليه يقرب ويدق علي باب قلبها من تاني

 ...رقبته ينها حوليدإي
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وهو بيبتسم وقلبه بيدق بسرعة تنهد و ... وليد مقدار سنتيميتر واحد بسبعد  ...ةوبعد فتره طويل

 ...وبعدها ضحك... قياسية من السعادة

وبصت في ... فعضت روني شفتها بخجل من مشاعرها اللي مشيت وراها من غير ما تحس

 ...ة؟هو مش املفروض أحنا دخلتنا النهارد: فقال وليد بمشاغبة ... لارض

 ...تاني؟:  بإرتباكتضم حواجبها ردت روني وهي بف

 ...من تانين الفستاو  ةوضلا و ةأوعى تقولي دخلنا الشق: بتوعد مصطنع قال ليد و فبصلها و 

  ...وهي بتفتكر نفس املوقف يوم صباحيتهم روني ضحكات تفارتفع

: وقطع تفكيرها صوت وليد وهو بيقول بجدية مصطنعة ... تها اللي كانت فيهاجاسذ واكتشافها

 ...؟زمانبتوع  الدروس ةفاكر ... لي بقيقو 

 ...دي؟ دروس إيه:  فقالتألنها مكسوفة منه  بس حبت تستعبط عليه فتكرتروني أ

 ...؟أنتي كمان نسيتى: وقال بأستنكار حاجبه وليد فرفع 

 ...الدرس الجديدفي  أونبد ...على الدروس ةنراجع بسرع ...يخالص ماش 

وليد وهو بيتفحص فستانها قال ... ي بيها فكرة الشرحروني في أي حجة تلغوقبل ما تفكر 

 ن ده مش ليه سوستهالفستاهو  :وكأنه لف إنتباهه موضوع مختلف ... بإستفهام جادي جًدا

 ...وال إيه؟

 أا... ال ليه:  توقال ردت روني بلهفة وهي فرحانة بتغيير املوضوعف
ً
غلب فساتين السيواريه صال

وكمان في فساتين ... تصميمه كدا. ..على الجنبموجودة نا بس ه ...من الضهر ليها سوسته

 ......بتالقي مفهاش سوسته

وناوية تكمل شرح ألخر خيط وقصة في ... كانت بتتكلم وهي بتشرح بجدية تامة زي سؤالهو 

 ... إنت أستغربت التصميم صح؟ :علي سبيل املشاركة في الحواروقالت ... الفستان

مسكت روني كفه ف ...وليد في التنفيذ العملي ألستذكار الدروسبدأ ... ال ردوبدون كالم و 

 ...؟يمن ةخايف لسه:  ايديهبرودة إملا حس بفقال وليد بقلق ... بإرتباك

ة بحركروني حست و  ...فابتسم وليد بغموض ...ةأنها مكسوف ففكر ... الب روني دماغهافهزت 

 ...شيل ايدك وليد:  بعد ما بلعت ريقها بصعوبة تمتمهب فقالت ...كفه

 ...ليه هي فين؟: بمكر ومشاكسة  همسف

وبدأت تسترجع تخيالتها ... وأفكارها راحت ليوم الحادثة... روني عنيها ليه بخوففرفعت 

 ...وليد قدر يعمل فيها كده وهي مغمي عليها وغرقانة في دمها إزايو ... لسنتين
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 ...روني :فهمس برفض ألفكارها ... وملح وليد في شرودها ألم املاض ي

والهروب من جديد ... وفي عنيها قرار بالبعد في الحال... فرجعت روني بتركيزها ألرض الواقع 

 ...لشرنقتها الخاصة

قال وليد بإصرار وهو متمسك بكفوفها وفرصته في ... وقبل ما تنطق روني بالحكم النهائي

إدي أمر ... من تاني روني مش هسمحلك بالتراجع لنقطة البداية: لانتهاء من شبح املاض ي 

عايزك ... مش هرجع لنفس املكان من تاني... قولي لفسك هكمل... لعقلك يوقف النبش فيه

 ...تسيبلى نفسك وصدقينى مش هتندمي

وبقرار ... وضياعها بوعد باألمان... وقابل خوفها بحزم... تبادل وليد النظرات مع روني للحظاتو 

اخيًرا بطريقته  جميع أفكارها وتخبطاتها اسكتو ... ر أمانهليس به رجوع جرفها من تيار حيرتها لب

... ومسح أثار نتوءات جوه قلبها بسببه... وهو مصر علي طي كل الصفحات... الخاصة جًدا

 ...ةوماقاملفقدت قدرتها على  مابعد  ...في النهاية واستسلمت هي... وبإيده برضوا قرر يمحيها

 
 وبدون أن أدري تركت له يدي

  نام كالعصفور بين يديهلت
 ونسيت حقدي كله في لحظة 
 من قال إني قد حقدت عليه؟

 

 ...وسكتت شهرزاد عن الكالم

*** 

..يت حقدي كله في لحظة نس  
..من قال إني قد حقدت عليه؟  

والعشق ... ولاحالم رجعت وردية من غير سواد... الشمس تطلع مع ضحكة من غير خوف بدأت

 ... وكل لاسوار أتهدمت وأعلنت إلاستسالم... عشق بدون حاجزبيقابله 

إصراره علي و  ...ناالحرمسنوات  عنض يعو مطالب بالت... لعدة أيام عتكف وليدأ ماوبعد 

 ...املعلومات عشان تثبت ...كامل بشرح وافي راجع املنهجم



 323 

 ...تاخروا عن املوعد املتفق عليهأألنهم  ...ينهلها مضطر اخيًرا أل رجعوا 

عقد  ةيالبد ...أوالدهم وسافرواو  وليد رونى خذأ ...املتفقين عليه لاجازة الشهر  يأنته ماوبعد 

 .. .حترامالا وال يوجد بينهم إال الحب و ...تجمعهم ةسعيد ةحيا ةياوبد... وليد الجديد

 

حاولت روني بكل قوتها تعويض وليد عن الحنان ولاحتواء اللي ضاعوا منه من بعد وفاة 

وأخته اللي ما كنش ليه ... وصديقته في فهم ردود أفعاله... حاولت تكون أمه في حنانها... لديهوا

ومع وجود أوالدها بدأ وليد يستعيد معني الدفء ...  وحبيبته وقت ما يتمني... نصيب يشوفها

ني وبذكاء رو ... وعاش معاها الحلم اللي تمناه واخيًرا تجسد علي أرض الواقع... في وسط أسرته

بالرغم من خجلها اللي مش بيفارقها ... مع برائتها كانت بتعوضه وتفاجأه بكل جديد ومتميز

وزود إستمتاعه ... وده زود سعادة وليد في كل لحظة بيقضيها جنب روني... مهما مرت لايام

 ...بالحياة

 

بدأت  حاجة كترأ كانت... بدأ رتم الحياة الطبيعية يرجع بينهم... وبعد مرور لايام والشهور 

قدام روني حتي لو لم يكن الكالم  موقف وغضب أو عال صوته صل أيأنه لو ح ...يق وليداضت

 بالتراجع  بتبدأ...  موجه ليها

لو قرب منها وكل ... وتبصله بترقب وتحفزة للهروب... ويظهر الخوف على عينيها ...للخلف

 ...تفكيرها بينصب علي فكرة أنه هيضربها

 

... لحضنهبالقوة ويضمها جرى عليها يو  ...طر وليد أنه ينحي أعصابه الثائرةوفي كل مرة بيض

وبيكون خايف إنها تنهار أو ترجع  ....كلمها ويحاول يهديها وهي بترجف من الخوف بين إيديهوي

 ...نوباتها من تاني

تاني  ومش ممكن يوجعها... قد إيه هو بيحبهاكرها فيبيرجع ... ملا بتهدأ ويعرف يتفاهم معاهاو 

 ...والزم تثق فيه

 ... بيلوم نفسهو ... وألنه كان عارف إن كل ده بيحصل بسببه كان بيلتمس ليها العذر

 

وبدأت تلتزم مع طبيبة نفسية وتتدرب علي تظبيط ... ففكرت روني أنها محتاجة تكمل عالجها

ده الزم عشان بعد ما وليد فهمها إن ... أعصابها والتحكم في ردود أفعالها بدون خوف من وليد
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وهي مكنش عندها ... وبرضوا عشان ما يخافوش منها... خاطر أوالدها وحياتهم في املستقبل

 ... أستعداد تخسرهم

 أتعالجت روني بشكل كبير
ً
... وبدأت تبقي أقوي وتتحمل لامور ولاحداث بشكل أفضل... وفعال

وإنغمست معاه وبقت ... وبدأ وليد يعرفها علي املجتمع بتاعه وتتعايش معاهم بشكل فعلي

وبدأت تشاركه في حل أي مشاكل تقابله سواء في اللعب أو في ... صديقته قبل ما تكون زوجته

 ...البيت أو في الحياة عامة

  ...وهو بدأ يرجعلها في كل ش ئ ويأخد بمشورتها

 

شركة  ويفتح... إنه يعتزاللعب فعلًيا... وقرر وليد في حالة رجوعهم ملصر بعد إنتهاء العقد

وساندته ... وحكي لروني عن أمنيته في خلق عالمة مميزة شهيرة ملنتجاته... للدوات الرياضية

 ...وحياة أوالدهم في مصر... روني في قراره وتخطيط حياتهم املستقبلية

 

روني ووليد مضرب للمثل لكل من حولهم في الصبر والحب كل منهم  ةوكانت وظلت حكاي

 في هذا الدفء ولامان سوًيا؟ وإلي متي سينعموا... ر هذا الحب؟لكن هل سيستم.... خرلل 
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