رواية " رسائل الموت "
الروات
وه رواية " رسائل الموت " أود أن أهدي هذا العمل
يف أوىل
ي
ي
روايات اال ي
حيات
..إىل األشخاص المميين يف
ي
الغاىل رحمة هللا تعاىل عليه  ،فكم كنت
فأوال أود إهداء هذا اإلنجاز إىل روح والدي
ي
أتمن لو كان بجواري ولكن هذا قضاء هللا انا هلل وانا واليه راجعون
..اود و ي
حيات ويجعل دعواتها يىل
رت يديمها يف
كذلك أهدي هذا العمل
ي
ألم الغالية ي
ي
االدت ي
وأخن االعزاء
ألخ
دائما سبب يف
ي
ي
نجاحات  ،كما اهديها بالتأكيد ايضا ي

زوجن الحبيبة " آية موىس " رشيكة العمر ورفيقة
يمكنن أن أغفل حق
كذلك ال
ي
ي
ساعدتن كثيا عىل اتخاذ هذه الخطوة  ،وكم ادين لها بالفضل يف
الن
ي
الدرب ،ي
احبات عمر و ملك
رواين لفلذات اكبادي  ،اوالدي
الكثي والكثي  ،كما اهدي
ي
ي

كذلك أتقدم بالشكر والتقدير للكاتبة الشابة هدير مجدي ،عىل إفادتها يىل يف بعض
الن ال يمكن اغفالها بالتأكيد
المالحظات والتوجيهات ي
كما أود أن أقدم الشكر والعرفان إىل الزميلة والصديقة الغالية الكاتبة الشابة
والن تعد رشيكة اصيلة يف هذا النجاح وتوصيل هذا العمل
االستاذة بنازير مجدي ي
من كل الشكر والتقدير
ي
الروات اىل ما هو عليه االن  ،لها ي
معلومة هامة :
واقع  ،وهدف
هذه الرواية من خيال الكاتب وليس لها أي وجود بأي حدث
ي
االساىس هو ضب االمثلة االجتماعية من اجل معالجة السلبيات
الرواية
ي
المجتمعية وحل الكثي من المشاكل النفسية واالجتماعية داخل االشة العربية ،
بعيدا تماما عن االسفاف واالبتذال.
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الفصل األول
يف ظالم دامس واضواء خافتة تسي السيارات يف طرقات العاصمة ومن بي هذه
السيارات نجد سيارة يقودها خالد فخر الدين وبجواره أمه السيدة مرفت مروان .
ه
يف السيارة نجد النقاش والجدال ما بي األم وابنها ولكن من يتحدث ويتكلم ي
الن
األم فقط أما خالد االبن فيغلب عليه الصمت والنظرات الحزينة واالشارات ي
تطالبها بالسكوت والصمت.
النفس ألنها ترى أنه
كانت كل ما تريده األم هو أن يذهب ابنها خالد إىل الطبيب
ي
بحاجة ماسة إىل زيارة الطبيب لتدهور حالته النفسية يف اآلونة األخية حن أنه
وصل إىل مرحلة عدم التحدث مع اآلخرين وأصبح يف صمت منذ فية وال يتعامل
مع من حوله إال باإلشارات والكتابة.
نفس لمعالجة ما صار فيه
واألم متأكدة أنه وصل لحاله البد وأن يذهب لطبيب
ي
وف نفس الوقت خالد تسيطر عليه أحزانه وآالمه رافضا زيارة الطبيب ورافضا
ي
الحياة بصفة عامة.
وبينما تحتد األم باإللحاح عليه بضورة توقفه عن عناده وضورة عرض نفسه عىل
نفس يف أقرب وقت.
طبيب
ي
إذ يزداد غضب خالد وينعكس هذا عىل شعة قيادته للسيارة وينقل عصبيته
الداخلية بأن تصبح شعة السيارة اىل شعة زائدة يف وسط طريق مكتظ بالسيارات
وإذ به يصطدم بسيارة أمامه لتصاب سيارته وسيارة من أمامه واحداث الكثي من
التلفيات يف السيارتي.
الن تضرت من فعل خالد ليوجه السباب واالهانات
فيخرج صاحب السيارة ي
لخالد الذي عجز يف الرد بلسانه للرجل.
وهنا تخرج األم يف هذه اللحظة من السيارة متأسفة للرجل عارضة عليه كافة
المبالغ المطلوبة وبزيادة من أجل اصالح سيارته دون الداع إىل استدعاء ر
الشطة
ي
ميجية اياه بإنهاء األمر عىل هذا معربة إليه عن أسفها خاصة وأن ابنها يمر بظروف
مرضية ونفسية سيئة.
وبعد مناقشة لم تدم كثيا وافق صاحب السيارة المتضرة عىل أن يأخذ تعويضا
وينه األمر عىل ذلك ولكنه قال لها بأسلوب فظ
من السيدة مرفت مروان أم خالد
ي
عليكم بمعالجته أفضل من أن تدفعوا للناس تعويضات وهو مستمر يف مرضه.

وه باكية
دخلت مرفت السيارة لتجد ابنها خالد منهمرا يف البكاء فاحتضنته ي
النفس مع الطبيب
مستحلفه اياه أن يبدأ صفحة جديدة يف حياته ويبدأ يف العالج
ي
الذي يختاره ولكن المهم ان يكون هناك بداية يف امر عالجه  ،فأشار لها برأسه
بعالمة الموافقة.
أخذ خالد أمه يف سيارته المدمرة من االمام وهو يسمع أصوات التلف بأذنيه
ويشعر بأن هذه األصوات هو بالفعل يسمعها يف قلبه منذ فية وهو تلف قلبه
الن
وعقله وكل ما يريده هو أن يتحدى يأسه وأن يبدأ يف اصالح تلك التلفيات ي
يشعر أنه من الصعب اصالحها.
وصل إىل ميله بالمهندسي ليطلب من أمه الصعود إىل الميل بإشارات دون
التحدث وبصمته المعتاد طالبا منها أن تيكه بالسيارة بمفرده.
حاولت األم جاهدة يف اقناعه بالصعود معها ليهدأ بعد ما حدث له باصطدام
سيارته ليهدأ وليسيي ح ولكنه رفض هذا وأكد لها بإشارات أنه عىل ما يرام وترجاها
بأن تصعد وتيكه وبالفعل تيكه وحيدا بالسيارة ليظل بمفرده وبدأ خالد يفكر يف
ذاته ويفكر يف كيفية الخروج من هذه الحالة بالشكل األمثل.
اتجه خالد بسيارته وهو يسي كان ينظر يف أعي المارة من حوله ليجد أن الكثي
يلتفت إىل السيارة ليى ما بها من تلفيات ويشعر بداخله أن حاله هو حال سيارته
فالكل كان ينظر إىل ما به من خلل وكان عليه أن يصلح ما أصابه قبل أن يصلح ما
أصاب سيارته.
بدأ خالد يستخدم هاتفه المحمول ويبحث عي موقع االنينت عن أفضل طبيب
نفس يف القاهرة ليستدل عىل عنوان الطبيب عاطف ظهران.
ي
لم يتوان يف أن يذهب إليه وبالفعل يصعد إىل عيادة الدكتور عاطف ،وإذ به يحاول
تقديم نفسه لسكرتية الطبيب بإعطائها هويته الشخصية .
وباإلشارة اليها يبي لها أنه هو صاحب هذه البطاقة وأعطاها ثمن الكشف معربا
لها عن طلبه الحاجة إىل الكشف عند الطبيب وبالفعل تفهمت السكرتية امر خالد
وطالبته بالجلوس إىل وقت استدعائه للكشف.
كرىس االنتظار يف عيادة الطبيب واغمض عينيه فمكث خالد يف
جلس خالد عىل
ي
وضعيته ما يقارب الساعتي وهو نائم ولم يشعر إال بتنبيه السكرتية له ومطالبته
باالستيقاظ والدخول للطبيب.
دخل خالد إىل الطبيب عاطف زهران ثم جلس خالد بعدها دون التحدث او حن
النظر يف وجه الطبيب  ،كل الذي استطاع أن يفعله أن يعطيه هويته ويأخذ ورقة
وقلم.

ولكنن اآلن ال
ومهنن مهندس
بدأ يكتب له يف الورقة " أنا خالد أنا كنت أتحدث
ي
ي
ألنن مريض ".
استطيع التكلم ي
ولكنن سوف أتحدث معك يا خالد
بدأ الطبيب باالبتسام إىل خالد وقال له
ي
تسمعن فأشار له خالد برأسه بنعم فطلب منه الطبيب أن
وبالتأكيد سوف
ي
يسيي ح عىل الشيلونج .
صديق سنبدأ من اآلن رحلة
ثم أعطاه الكثي من األوراق وقلم بيده وقال له يا
ي
البحث عن خالد الذي افتقدته وبنفسك سوف تجده موافق عىل هذا يا خالد
فأشار له خالد مبتسما بنعم.
يحك له عن من هو خالد من البداية حن لحظة
طلب الطبيب من خالد أن
ي
دخوله إىل عيادته.
فبدأ خالد كتابة حياته ما بي أوراق وقلم اسمه خالد ضياء فخر الدين يبلغ من
العمر ثالثة ر
وعشون عاما من أشة ميسورة الحال ألب مهندس معماري اسمه
وسيطه هو األشهر يف أرجاء العاصمة.
مدرىس مادة الرياضيات يف الثانوية العامة
ه األستاذة مرفت مروان أشهر
ي
أمه ي
والن لها شهرتها واسمها بالعاصمة يف عالم الدروس الخصوصية والسناتر.
ي
وه خريجة كلية األلسن ومطلقة من
وله أخت اسمها روان فخر الدين تكيه بعام ي
طبيب مضي اسمه أسامة فريد يعمل طبيبا يف ألمانيا.
بدأ خالد بخط يده يف ان يروي حياته بشكل مفصل وكتب أنه منذ طفولته وهو
يرى أب يعمل ليل نهار من أجل ر
يعط اهتماما لبيته وال
الياء والمال وال
ي
ألوالده عالوة عىل ان األب واألم بينهم مشاكل كثية تحوم حول عدم اهتمام األب
بالميل.
وف نفس الوقت يرى
ه العمل ومغازلة النساء يف الهاتف ي
وكل اهتمامات األب ي
أباه يلوم أمه عىل كونها ال تهتم بأعمال الميل وال تهتم بيبية أوالدها وشغلها
الشاغل هو عملها وتكوين ر
اليوات باسمها.
كأن هناك منافسة ما بي األم واألب عن ما هو األنجح يف مجاله عمليا ومن هو
ر
االكي ثراء من االخر  ،دون النظر إىل بناء أشة ميابطة اجتماعيا بالشكل األمثل فلم
يجد خالد وأخته روان منذ الصغر حياة أشية مستقرة يحلم بها أحد.
اجتماع عىل قدر ما كان الوالدين
ومن هنا كان األبناء نتاج أشة ال يوجد لها هدف
ي
لديهم اهتمامات مادية أخرى.

فانعزل خالد طيلة حياته ما بي الكمبيوتر والذهاب إىل نادي الفروسية وركوب
الخيل الذي كان يعشقه عالوة لصديق وحيد هو عالء زايد الذي خرج به من هذه
الدنيا بالنسبة له .
الن تعرفت عىل طليقها وهو طبيب مضي يعيش يف
وهو نفس حال أخته ي
المانيا من خالل األنينت لرغبتها الداخلية األكيدة يف التخلص من هذا الميل
ورغبتها يف العيش بأوروبا .
ويزيده من الشعر بيتا  ،انه و اخته روان لم يحدث بينهما التقاء فكري ومحبة
تجمعهما كأخوات لعدم وجود ترابط أشي من قبل األم واألب يف تربيتهم  ،وكل
ه االفضل .
منهما كان يرى حياته بعيدا عن االخر ي
ر
والن اشتهر خالد بها باالنعزالية ولم
شح خالد إىل الطبيب عن طفولته بالمدرسة ي
يصاحب طيلة حياته منذ االبتدائية إال عىل صديق واحد وهو عالء زايد الذي راشنا
اليه مسبقا.
وف الفية الجامعية بكلية الهندسة راودته كثيا فكرة التعرف عىل فتاة زميلة له
ي
اسمها والء كان يشعر لها دائما بالحني والشوق للتحدث والكالم  ،إال أنه لم يجرؤ
أن يخيها بحنينه هذا ألنه طوال حياته كان أسيا للصمت واالنعزالية حن حينما
اعرب لحبيبته عن حبه لها وبدأ يشعر بأن الدنيا تبتسم له جاءت الرياح بما ال
تشته السفن
ي
من هنا أشار خالد للطبيب أن عالء صديقه الوحيد وأن هذه الفتاة ( والء ) هما ش
ما به من داء وسبب مجيئه إىل الطبيب بعلته هذه.
ه والء ؟
وجه الطبيب إىل خالد سؤال أريدك اآلن أن تقص عليا من هو عالء ومن ي
الثات
ه نصف
فكتب خالد للطبيب ان عالء هو نصف
حيات ي
ي
ي
حيات األول اما والء ي
حيات الثانية فساله الطبيب
حيات األوىل وفقدت نصف
ولهذا فقد خشت نصف
ي
ي
كيف فقدتهما وخشتهما؟
يحك الحكاية امتدت صداقة خالد وعالء طيلة أعوام الدراسة
ومن هنا بدأ خالد
ي
االبتدائية واالعدادية والثانوية وحن يف مرحلة الكلية كالهما التحق بكلية الهندسة
جامعة القاهرة .
ه ظروف خالد وما به
كان عالء هو الصديق الصدوق لخالد والذي ي
يعن جيدا ما ي
الن يعيشها
اع هذه الظروف الخاصة ي
من انطوائية ولم يكن أبدا متنمرا عليه بل ير ي
خالد  ،واصفا خالد نفسه للطبيب انه كان يشعر دائما بالفعل انه ليس مكتئبا ولكن
كان يرى انه يفضل الصمت كونه افضل من ر
اليثرة الغي مجدية  ،كما وصف خالد

االسالم بشكل قوي ويحب ان يكون دائما مطيع
نفسه للطبيب انه مرتبط بالدين
ي
ومصىل لكل الفروض ويحب ان يكون عىل تقوى بشكل دائم.
هلل
ي
وكان محبا للحياة بشكل صامت ايضا وآتت اعوام الدراسة وبدأ يعشق النظر اىل
وجه فتاه جميلة تدع والء عام بعد عام ينمو داخل قلب خالد حني لهذه الفتاة
ولكن دون ان يعرفها بحنينه هذا  ،او يعرفها ما يشعر به  ،الوحيد الذي كان يعرف
ذلك االحساس الصامت هو صديقه عالء  ،مرت سنوات كلية الهندسة وخالد
يتابع والء عن بعد دون االفصاح عن الحني المكبوت .
ومع نهاية السنة األخية بكلية الهندسة يقف الجميع من أجل معرفة نتيجة العام
اىس لطلبة وطالبات كلية الهندسة دفعة  2011فهناك من يمأل وجهه السعادة
الدر ي
وهناك من يسي وهو غامض عيناه ال يريد أن يرى أحدا وال أحدا يراه.
بي الزحام والفرحة واألحزان عىل وجوه الطلبة بعد ظهور النتيجة  ،اذ يظهر خالد
ضياء الدين يف صمته المعتاد ال يتحدث مع أحد ليقابله صديق عمره عالء زايد
ليقول له يا خالد كيف لطالب يكون تقديره العام جيد جدا وال يظهر عليه معالم
انن سوف اقل
للفرحة  ،ليبتسم خالد ويقول لصديقه عالء اال كان عندك شكوك ي
عن هذا التقدير  ،كن واثقا من صديقك  ،المهم انت االن ماذا فعلت يا عالء  ،ليد
جعلن اطي فرحا ،
فحصوىل عىل تقدير جيد
صديق
عالء عليه لست مثلك يا
ي
ي
ي
احتضنا بعضهما البعض فرحي بالنجاح الذي وصال اليه بعد سنوات كفاح بكلية
الهندسة
تعمد خالد ان يسأل عالء عن نتيجة والء ليخيه خالد انها بالفعل نجحت بتقدير
جيد  ،فيبتسما لبعضهما البعض ولكن خالد كان يشعر بمرارة الفراق  ،حيث انه من
هذه اللحظة سوف يكون من الصعب رؤية والء مثلما اعتاد فية دراسته بكلية
الهندسة
فبعد أن عرف خالد بنجاحه وحصوله عىل تقدير جيد جدا قرر أن ييك صديقه
عالء الذي وقف يحتفل بنجاحه مع صديقته نهال فكان دائما خالد يشعر باإلحراج
حينما يقف معهم كان دائم االعتذار واالستئذان حينما يقف عالء مع نهال احياما
للحب المتبادل فيما بينهم .
لكن عالء يستوقفه ثم يتحدث إليه قائال  :ألن تذهب لتوديع حبيبتك للمرة
تلق نظرة الوداع عىل حبيبتك والء ،لكن خالد يرد بصوت حزين عىل
األخية ،ألن ي
صديق ،فربما لن
عالء ،حيث يقول له ال حاجة إىل المزيد من الوجع يف القلب يا
ي
أتمكن من رؤيتها ،وأنا أعلم بأنها قد تكون المرة األخية.

يحك مع
فذهب خالد إىل ميله يف المهندسي ثم دخل متجها إىل غرفته دون أن
ي
أحد من أفراد أشته عن أمر نجاحه وتخرجه ،لتدق األم الباب ودخلت غرفته
سائلة اياه  :خالد  ....اليس اليوم هو اعالن نتيجة البكالوريوس ؟
أم لقد
أم لقد نجحت ليد عليه أمه متهكمة لما يقول نعم ي
يقول خالد نعم ي
وتأت من الخارج لتغلق
نجحت نجن يف تعب سني وحلم نعيش عىل تحقيقه ي
عليك غرفتك دون أن تخينا؟! إذن من المؤكد التقدير مقبول؟
أم لقد حصلت عىل تقدير جيد جدا مثل كل عام ،وهنا
قال لها خالد :بالعكس يا ي
ابتسمت له والدته وقالت له يا خالد :حن يف قمة فرحك ووصولك إىل ما تحلم
وأنت هادئ الطبع وبارد المشاعر.
بن ونادت عىل روان أخته لتخيها بنجاح أخيها
احتضنته األم وقالت له ميوك يا ي
ه األخرى وكأن األمر
يف البكالوريوس ي
لتأت روان معية عن فرحتها بشكل هادئ ي
تحصيل حاصل وتقوم بعدها باالستئذان للخروج مع صديقاتها إىل النادي.
ومع نهاية اليوم جاء األب من عمله ليجد زوجته مرفت بعي يظهر بداخلها العتاب
الشديد لتفصح به بلسانها قائلة كيف تكون أب وتعلم أن اليوم نتيجة نهاية العام
البنك ويمر اليوم بأكمله وال تقوم باالتصال عىل ابنك أو علينا لالطمئنان عىل
النتيجة.
المهندس ضياء األب المهتم بعمله وجمع األموال والمهتم أيضا بمغامراته
النسائية فكان رده عذرا لقد كان اليوم مزدحما باألعمال ،أريد أن اطمي عىل نتيجة
خالد.
قالت له مرفت :اآلن تريد أن تطمي!! لقد نجح خالد بتقدير جيد جدا ولكن أنا
وأنت فشلنا بتقدير جيد جدا أب كل اهتماماته المال واألعمال وأم تبحث عن
المال والشهرة ونسينا وتناسينا أن لدينا رسالة يف تربية أبناءنا.
وهكذا كان حصادنا ابن منعدم المشاعر والعاطفة وابنة ال تريد البقاء معنا أو
االستمرار يف حياتنا وال يلق لها بال إذا فرح أحد منا أو حزن ألمر ما.
ليكون رد األب  :الذي أعرفه أن هذا هو دور األم وليس األب ألن األم مدرسة إذا
أعددتها أعددت قوم طيب األعراق.
ترد األم قائلة وماذا عن األب أنيكه ليجد ما يهواه مع النساء حينما يمل من واحدة
منهن ييكها ويذهب إىل غيها؟! لينظر إليها ضياء يف صمت وييكها ويذهب إىل
غرفته.

ويحتد النقاش فيما بي األم واألب وتعلو األصوات و يتبادلون االتهامات فيما
لك يقف معها بالحوار وتستشهد به فيما يفعله أباه.
بينهم وإذ باألم تستنجد بخالد ي
فلم تجد خالد من حولها وتبحث عنه يف أرجاء الميل فلم تجده لتنظر إىل زوجها
قائلة ابنتك روان حينما قلت لها أن أخيك قد نجح يف البكالوريوس لم تلق لألمر
باال فابتسمت ألخيها مهنئة إياه بشكل بارد وخرجت تاركة األمر كأنه ال يعنيها.
ونعىل أصواتنا بعضنا عىل البعض وهو اآلخر
واآلن خالد يرانا نتناقش ونتعاتب
ي
يخرج من الميل وال يهتم هو اآلخر باألمر نحن فشلنا يف أن نصنع أشة ميابطة
فنحن نجمع المال وال نعرف الحب.
أم
سمع خالد هذه الكلمات وهو واقف خلف باب الميل ليقول بداخله ها أنت يا ي
تعي يف بأنكم فاشلون يف بناء معن الحب مثلما نجحتم يف جمع األموال وها أنا لن
أحب المال.
ولكنن سوف أبحث عن الحب الذي فشلتم يف ايجاده وتوفيه لنا.
ي
ومن هنا خرج خالد ذاهبا إىل من يحب وهو صديقه عالء  ،لتفتح له الباب ام عالء
ر
بسء من الحب والفرحة يشعر بها عالء ويشعر بمدى
مهنئة اياه ومباركة له ي
احتضانها له ر
بسء من صدق المشاعر نحوه  ،دخل خالد غرفة عالء ليتحدث
ي
معه ف امر السفر خارج مض خاصة وأن هذه الفية ر
يكي المشاكل يف ميله وال يريد
ي
الن ال تعيف بالحب.
أن يستمر يف تلك الحياة ي
وحاول خالد اقناع عالء بفكرة السفر بالخارج ،مؤكدا له ان الفية الحالية يف مض
الوضع هو االخر ليس عىل ما يرام خاصة بعد اندالع ثورة يناير وما تمر به الدولة
من احداث تؤثر عىل االحوال االقتصادية واالمنية  ،مؤكدا له ان الدولة بعد مرور
الحاىل  ،وان
ما يقرب عام من اندالع الثورة وال يوجد امل يف االستقرار بالوقت
ي
فرص العمل يف مض سوف تكون ضئيلة جدا  ،راغبا منه ان يستكمل مسيتهم
كأصدقاء حن يف الغربة.
فكانت اجابة عالء له أنه ال مانع لديه من السفر ولكن المشكلة تقع يف عدم وجود
من يساعده يف أمر السفر خارج البالد فاألمر يحتاج إىل عالقات ومصاريف عالية
واألمر معه ليس متوفر كل هذه ر
الشوط.
ر
صديق العزيز لو توفرت الفرصة أن نذهب معا
المباش لعالء
فكان من خالد الرد
ي
مع أم ستظل هنا؟ دون التفكي يف كل هذا ..
للعمل خارج البالد هل أنت ي
ر
فمثىل مثلك
ىسء ما حن الخدمة العسكرية
يوقفن يا
فكان رد عالء  :لن
ي
صديق ي
ي
ي
فكالنا االبن الوحيد لوالدينا وإذن ال يوجد لدينا خدمة عسكرية أذن الطريق ممهد
للسفر والعمل بالخارج.

مع سوف تستطيع أن تعيش بال مقابلة
وجه خالد سؤاال لعالء وهل لو سافرت ي
نهال؟
قلن ملعق بنهال ليس معناه الجلوس بجوارها بال عمل ،
فابتسم عالء وقال كون ي
قلن
ولكن اذا أتيحت الفرصة فسوف يكون للعقل قراره عما يريده ي
صديق  ،خاصة وان والدها له رشوط محددة يف
وبالتأكيد سوف أختار السفر يا
ي
ر
من العمل والجد بشكل شي ع  ،كل ما
الموافقة عىل شيك حياتها  ،وهذا يتطلب ي
تأت لنا بهذه الفرصة وبعدها اختي يت يف هذا السؤال سوف
عليك يا
صديق أن ي
ي
تجدت بحقيبة سفري جاهز للسفر
ي
فيقول له خالد :وماذا اذ تركت نهال بال قرار ؟
زقن هللا بها بعد سفري وإن لم يشأ هللا
ويرد عالء :اذا كان يىل نصيب فيها سي ي
حيلن.
فذلك هو قضاء هللا وقدره فربما أظل هنا وال أسافر وتيوج غيي لقلة
ي
نفس وأعود لخطبتها والزواج منها ويكون هذا قدري فلندع
وربما أسافر وأكون
ي
األقدار لمن خلقها وليى بأعيننا ما كتبه هللا لنا.

يف هذه اللحظة  ...يسحب الطبيب القلم من يد خالد مبتسما يف وجهه قائال له
صديق فال أريد أن اثقل عليك ولكننا سوف نكمل يوم الخميس
يكق هذا اليوم يا
ي
ي
المقبل جلستنا هنا يف العيادة يف نفس توقيت زيارتك.
واريدك خالل تلك الفية أن تحاول الجلوس يف المكان الذي تحبه وأن تبتعد عن
الضوضاء وعن قيادة السيارة يف األماكن المزدحمة.
وأن تبتعد قدر المستطاع عن المشاكل االشية وتستمتع إىل الموسيق الهادئة
وإنن بانتظار موعدك القادم يوم الخميس المقبل بإذن هللا.
وقراءة القرآن الكريم ي

الثات
الفصل ي
خرج خالد من عيادة الدكتور عاطف زهران ويغمر قلبه الكثي والكثي من األحزان
النفس السن الذي يعيش فيه .
تسببت يف وضعه
ي

الن أتممها مع الدكتور عاطف زهران وكان
وشعر أنه قد
ارتاح نفسيا من تلك الزيارة ي
ر
لك يقص ما بداخله من أوجاع
يود أن تستمر ألكي من ذلك أو يعود مرة أخرى ي
حن وإن كانت كتابة أو باإلشارة.
فن تصليح السيارات يف منطقة الحرفيي الذي يتعامل
ذهب خالد بسيارته إىل ي
معه مسبقا .
فن السيارات صافحه وحاول التحدث معه ولكن خالد كان عاجزا
فعندما رآه زكريا ي
عن الكالم وأخيه خالد بإشارات أنه مريض وال يستطيع الكالم.
وقام خالد بتوضيح ما يريد تنفيذه يف السيارة بما حدث بها من أضار فتفهم زكريا
ر
ىسء سوف يكون عىل ما يرام
فن صيانة السيارات لما يريده خالد مؤكدا له أن كل ي
ي
ولكن األمر يحتاج إىل بضعة أيام.
فأوضح له خالد أنه يريد سيارته قبل يوم الخميس القادم..
فأكد له زكريا أنه سوف يتم االنتهاء من تصليحها قبل هذا الموعد.
ثم ترك خالد مفتاح السيارة لزكريا وودعه فاستوقفه زكريا مؤكدا له أنه لن ييكه يف
التاكس .
ظروفه هذه يذهب بال سيارة حن وإن كان يستخدم
ي
مع يف آخر مرة كنت تصلح سياراتك عندي وجاء
فأنا لن أنس لك يا خالد موقفك ي
كن أبدا يف هذا اليوم إال وقد انتهينا من عمل
ابن بكش يف ساقه ولن تي ي
خي اصابة ي
ابن
االشاعات والفحوصات وتجبيس ساق ي
ابن بعدها بفية فكل هذا وأتركك اآلن
وعدت بنا إىل الميل واستمر سؤالك عىل ي
تذهب وال يكون يىل دورا يف رد بعض من الجميل
قام زكريا بالنداء عىل مساعده فوزي بأن يحض سيارته الخاصة وأن يقوم بتوصيل
خالد إىل ميله فتبسم له خالد شاكرا اياه بإشارات الشكر.
وتحدث خالد لنفسه قائال هكذا نتعلم من تلك الحياة أن كل ما تقوم بزراعته
وترعاه سوف تحصده ف يوم ما فالخي ال ينبت إال خيا ر
والش لم ينبت إال رشا.
ي
قام فوزي بتوصيل خالد إىل ميله بالمهندسي أعرب خالد شكره وامتنانه بإشارات
جميلة إىل فوزي.
وه
بادله فوزي هذا الشعور ثم دخل خالد إىل الميل ليجد أمه جالسة تنتظره ي
تحتس كوبا من الشاي
ي
لتقول له لقد تأخرت كثيا يا خالد واتصلت عليك مرارا وتكرارا ولكنك قمت مغلقا
لهاتفك المحمول فهل أنت بخي.

النفس وخطواتك
فأشار لها برأسه أنه عىل ما يرام وقالت له وماذا عن الطبيب
ي
وعدتن؟
نحو زيارته كما
ي
فأخرج خالد لها من مالبسه بطاقة مواعيد الزيارات الدكتور عاطف زهران
فتبسمت إليه وقالت له سوف تصبح طيبا وبخي يف أقرب وقت ان شاء هللا أنا
متفائلة.
دخل خالد غرفته وداخله شعور برغبته يف فتح الالب توب الخاص به ومشاهدة
نفس
صور الذكريات الخاصة بمن يحب من أصدقائه وأحبابه الذين تركوا له ألم
ي
ويعيش فيه االن بمفرده .
ولكن شعان ما نزلت دمعته وشعر بأنه سوف يصيب ذاته بالمزيد من اآلالم
واألوجاع فبعد أن هم بفتح الالب توب قام بغلقه مرة أخرى.
وف ظل جلوسه وحيدا يف غرفته
حاول أن ينام ليسيي ح ولكن األرق تمكن منه ي
يسمع صوت أباه يدخل الميل وتبدأ المناوشات الحادة بينه وبي والدته كعادة كل
يوم.
حاول جاهدا أن ال يسمع ما يدور بخارج غرفته  ،ومثلما نصحه الطبيب ان يحاول
العيش يف هدوء بعيد عن أي توتر  ،ولكن الصوت كان أعىل من محاولة خالد
للتجاهل.
العاىل فخرج مشعا من غرفته إىل الغرفة
فشعر أنه يزداد غضبا وتأثرا بالصوت
ي
وه غرفة أخته روان فدق عليها بابها لتسمح له بالدخول.
المجاورة له ي
تسمع ما بالخارج من صوات عالية من
دخل مشعا إىل مكتبها ليشي لها ا أال
ي
والدينا اليس لنا دور يف انهاء تلك المهزلة اليومية؟
فما كان من روان إال االبتسامة المصطنعة والصفراء لتقول له ماذا بهما من جديد
الن وصلت إليها وعدم
ي
وف ظروفك النفسية ي
فه حكاية كل يوم ففكر يف ذاتك ي
أصدقات عىل الشات.
وشأت أكمل الحديث مع
ودعن
مقدرتك عىل الكالم
ي
ي
ي
لم يجد خالد سوى الصمت من رد فعل أخته ثم خرج من الغرفة وهو يعلم أن
ال أمل يف هذا الميل.
وأم فالذي يزرع زرعة وي هملها لن
تحدث خالد مع نفسه قائال هذا ما زرعه ي
أت ي
يجد الخي فيها .
ثم اتجه نحو صالة الميل حيث نقاش الوالد والوالدة وأصواتهم المحتدة لينظر
إىل عينا أمه ليجدها تتشاجر وتوجه األسئلة إىل األب بال أي حب وليست غية
منها عليه

ه األفضل وينظر إىل أبيه ليجده يتهكم عىل زوجته
لكنها تود التقليل منه لتصبح ي
دون احيام أو حب وكل الذي يريده هو أن يكيدها ويجعلها يف حية من أمرها.
نزلت دمعة خالد من عينه وهو متأكد من أن الحب لن يدخل هذا الميل ولن
بن عىل خطأ كان خطأ  ،ومهما يمر االبناء من ظروف قاسية
يعرف له طريق فما ي
ر
ىسء .
لن تشفع لهم يف ي
حن
خرج خالد من الميل وال يعرف إىل أين سوف يذهب وان الوقت مازال طويل ي
يأت يوم الخميس ليذهب إىل الدكتور عاطف خاصة وانه قد رأى ان الذهاب
ي
الن من الممكن أن يتعلق بها يف ظل وجوده يف هذا
القشة
ه
أصبحت
للطبيب
ي
ي
البحر الكبي الذي ال يعرف الحب.
لك يحل ضيفا مرة أخرى عىل الدكتور خالد زهران يف
وجد خالد أن أمامه يومي ي
موعد الزيارة المتفق عليها.
فاستغل خالد هذا الوقت يف أن يذهب إىل االسكندرية ليجلس بجوار البحر الذي
الن ال يوجد لديها إال المشاكل وانعدام المشاعر.
يحبه ويبتعد عن أشته ي
وف غضون
ركب خالد
تاكس وطلب منه التوجه اىل موقف سيارات االسكندرية ي
ي
نصف ساعة اصبح خالد بالفعل يف موقف السيارات المتجهة اىل االسكندرية
ليمكث بعض الوقت لتكتمل السيارة ومنها تتجه السيارة نحو االسكندرية و منها
العجم وهو المكان المفضل له منذ الصغر وكان متعمدا أن يغلق
يتجه تحديدا إىل
ي
لك يظل بعيدا عن أي توترات من جانب الجميع.
هاتفه ي
مكث خالد اليومي يسمع أصوات الموج ويراه يتالطم كما لو أنه يراه ألول مرة.
كان الذي يفصل بينه وبي البحر يف هذين اليومي هو النوم فقط ليسيي ح بعض
يأت مرة أخرى ليستمع إىل أمواج البحر ويرى تعانق الموجة للموجة
الوقت ثم ي
األخرى.
فن صيانة
مر اليومان وعاد خالد من االسكندرية إىل القاهرة ليذهب إىل زكريا ي
السيارات ليستلم سيارته بعد أن دفع له تكلفة التصليح ليذهب بالسيارة إىل موعد
الدكتور عاطف زهران .
تمر دقائق االنتظار عند الطبيب ليدخل إىل غرفة الطبيب بابتسامة لم يراها
استعدتن هذه االبتسامة يا خالد.
الطبيب المرة السابقة فتبسم الدكتور قائال  :كم
ي
فتبسم خالد وبدأ بسحب الورقة والقلم من نفسه ليكتب فيها منذ أن خرجت من
احن النفسية
عيادتك المرة السابقة وأنا يف انتظار تلك اللحظة فال تعرف مدى ر ي
آت إليك خالل اليومي الماضيي.
الن كنت فيها يف المرة السابقة وتمنيت أن ي
ي

تأت؟ فكتب له خالد هناك احيام للمواعيد والبد عليا أن
فقال له الطبيب ولما لم ي
احيمها.
النفس
طبطب الطبيب عىل كتف خالد قائال له :طالما أنت أحببت الطبيب
ي
والجلوس معه فتأكد يا خالد أنك عىل مقربة أن تعود إىل حالتك الطبيعية فهيا بنا
اآلن لتستكمل حديثك الذي توقفت عنده المرة السابقة  ،ومعك كل الوقت فانا
مستعد للجلوس معك حن الصباح .
النفس طلب منه الدكتور عاطف  ..أن يبدأ
ومع بداية الجلسة الثانية مع الطبيب
ي
يف الكتابة وبالفعل بدأ خالد يف الكتابة  ,,كاتبا انه يف نهاية الجلسة الماضية قد
صديق بعد نجاحنا يف كلية الهندسة قد تواعدنا أنه يف حالة
أنن وعالء
توقفنا عند ي
ي
وجود فرصة سفر تسمح بسفرنا فال مانع منها.
ومن هنا بدأت جاهدا ومن قبل والدي أن يجد لنا فرصة سفر إىل إحدى الدول
العربية لبدء رحلة عمل تجمعنا أنا وعالء.
بدأ خالد يف نسج خيوط صداقة فيما بينه وبي والده مما استغربه لمهندس ضياء
فخر الدين والد خالد ولم يخن األب شعوره بل صارح خالد به قائال يا خالد إنه
ليس من طباعك التودد يىل فالمسافات بعيدة بيننا عىل طول الخط فماذا تريد فإن
الغاىل.
ابن
ي
كان ما تريده باإلمكان سوف ألبيه لك فأنت ي
فكان الطلب ضي ح من خالد لوالده أنه بعد التخرج من كلية الهندسة يود أن يبدأ
رحلة سفر للعمل بالخارج خاصة وأن األوضاع يف مض يف هذه اآلونة يمألها
االضطرابات بعد اندالع الثورة والصورة قد تكاد سوداء فقد مر شهور عىل اندالع
الثورة وال يوجد هنا االن بصيص امل للعمل والتقدم بشكل واضح .
فتمهل المهندس ضياء والد خالد يف الرد ثم قال اليس من األفضل أن تكون يف
مكتب أبيك وتكون خية منه.
أت ؟ ولكن ليس من األفضل أن أجمع الخيات
فرد خالد بذكاء وقال له :ولم ال يا ي
أت يف قمة النضج والخية خاصة وأن األعمال المعمارية يف مض
وأعود إىل مكتب ي
يف هذه الفية قد تكاد منعدمة بسبب الثورة .
وبذلك سوف يكون السفر لدولة من دول الخليج ه ر
أكي جمعا للخية بدال من
ي
حيات اآلن يف مض.
أن ابدأ
ي
كان رد المهندس ضياء ردا عمليا بأنه ال مانع من التفكي ف األمر ولكن ر
بشط أن
ي
أقص ثالث سنوات
تكون مدة السفر محدودة وليست مفتوحة وأن تكون بحد
ي
عىل اقص تقدير وتحت أي مسم .

فوافق خالد وطلب من أبيه أن يوفر له عقدي عمل عقد له وعقد آخر لعالء
صديقه مؤكدا له أن وجود عالء يف الغربة سوف يسهل األمر عليه.
شعر خالد حينها أن موافقة أبيه عىل هذا العرض ان تكون اال لرؤية ابيه انها
تجن
فرصة لجمع المال خاصة وأن األوضاع بالفعل يف مض يف تلك اآلونة لن
ي
ثمارها.
يف ظل اعياض قوي من قبل االستاذة مرفت والدة خالد عىل تلك الفكرة وسفر
ابنها للخارج إال أن خالد وأباه كان يسيان يف طريق واحد وهو توفي عقد العمل.
ه إال بضعة اشهر وبعد أن انته خالد وعالء من االنتهاء من أوراق التجنيد
وما ي
والمعافاة منه ،بدأ المهندس ضياء بعالقاته أن يوفر عقدي العمل لكال منهما من
متوىل باألمارات  ،ومن هنا بدأت تظهر عىل وجه خالد وأيضا
خالل صديقه فايز
ي
عالء الفرحة والسعادة
وف نفس ذات اآلونة تظهر معالم الحزن وعدم الراحة عىل وجه األم األستاذة
ي
الن نصحته كثيا أن يجد طريقه يف مض وأن ال يسافر إال أنه استطاع
مرفت ي
ر
اقناعها أنها فقد مجرد مرحلة يف حياته ولن تكون أكي من مرحلة.
هنا استوقف الطبيب خالد سائال اياه ما هو شعور أختك نحوك يف هذا القرار؟
أنن لست مضطرا
أخن كانت سعيدة جدا بهذا الخي
وحدثتن كثيا ي
ي
كتب له خالد :ي
إىل الرجوع ولكن من الممكن أن تستقر هناك مستشهدة عىل حال األشة وما بها
من تفكك ومستشهدة أيضا عىل ما تمر به مض يف هذه اآلونة خاصة وأن الثورة يف
هذا التوقيت كانت يف ذروتها وال يوجد معالم لالستقرار وقيام الدولة من جديد .
أخن روان متحمسة لرأيها مؤكدة له
الن فيها ي
وكانت تلك المرة من المرات القليلة ي
يف هذه المرة أنها بمجرد اتمام زواجها من خطيبها الدكتور أسامة وبعدها لن تنظر
مرة أخرى يف أمر الرجوع إىل الميل أو إىل مض إال يف أضيق الحدود  ،موضحا
للدكتور عاطف انها لألسف مع مرور الوقت رجعت مطلقة ولم تحقق ما هدفت
اليه .
بدأ خالد ر
يشح للدكتور عاطف انه بالفعل قد استلم صورة من عقد العمل لكل
الطنيج لإلنشاءات
منه هو وعالء من ابيه وهو عقدين يربطهما ب رشكة ابناء
ي
الطنيج ومعه
العقارية والمعمارية بدولة االمارات العربية لصاحبها الشيخ مبارك
ي
ر
تذاكر الطيان تخلص كال منهما وفرح خالد بهذا األمر واتجه نحو عالء ليبشه
دت
بذلك لتمأل الفرحة قلبيهما ليبدأ كال منهما رحلة عمله يف دولة االمارات بمدينة ي
اروع مدن العالم .

الفصل الثالث

مع ان مسك عالء يف يده صورة من عقد العمل الذي سوف يكون سبب نقله يف
حياته  ،بدأت الدموع تخرج من عيناه بشكل لم يستطع ان يتحكم يف نفسه حينها ،
أه دموع الفرحة  ،رد عالء عىل
ضمه خالد اىل صدره لماذا يا عالء هذا البكاء االن ي
حبيبن
ام و
صديقه وهو باكيا  :ال يا
ي
قلن عىل ي
صديق انها دموع الفراق ووجع ي
ي
انن سوف اجرحهما بهذا الخي الذي لم اتحدث معهما بشأنه
نهال  ،اعلم جيدا ي
مع من الممكن ان يكون حقيقة يف يوم
طيلة االيام الماضية  ،فلم اشعر ان كالمك ي
ام لن
فإنن االن ال يوجد عندي خيار اخر سوى الموافقة  ،واثق ان ي
ما  ،ولهذا ي
دت .
لمستقبىل  ،اما نهال سوف اخيها فور
تمنعن من تحقيق الخي
وصوىل اىل ي
ي
ي
ي
اختلف خالد مع صديقه عالء يف هذا التفكي  ،وكان يرغب خالد من صديقه عالء
ان يكون له مواجهة مع حبيبته نهال خاصة وانها بهذه المقابلة من الممكن ان
ر
ىسء من اجل انتظاره ليعود لها مجبور الخاطر ويستطيع خطبتها .
تتحدى كل ي
يف هذا الحي تغلب عالء عىل دموعه مبتسما اىل خالد قائال  :كيف لشخص نحكم
مىلء بكل هذا
عليه انه عديم المشاعر ويعيش يف صمت طوال عمره ان يكون قلبه ي
الحب والعواطف  ،تبسم له خالد قائال الحب يعيش يف كل القلوب ولكن لندع
القلب يحب وقت ما يريد .
تحدد يوم السفر وبالفعل قاما بمغادرة مضنا الحبيبة متجهي اىل دولة االمارات
ه المرة
العربية المتحدة هذا يف ظل توديع حار من اشة خالد ي
الن قد تكون ي
الن يجتمع فيها المهندس ضياء واالستاذة مرفت وايضا اخت خالد يف مطار
االوىل ي
القاهرة لتوديع خالد  ،وكذلك كان يف الوداع ام عالء  ،وايضا كان يف الوداع نهال
الن علمت من خالد بتوقيت الطائرة فقد حضت لحظة الوداع بالمطار و كم
ي
تمنت لعالء الخي والتوفيق وعدت اياه انها سوف تكون بانتظاره ويتحقق حلمهم
بالتأكيد .
ات اخيت نهال و
وهم عىل مي الطائرة سأل خالد سؤال لعالء قائال أتضايقت من ي
صديق  ،يا
حضورها لتوديعك فرد عالء قائال مبتسما  ،انك صنعت الخي كله يا
ي
تنتظرت فقط
بن بيننا العهد والوعد والحلم يف هذه المقابلة  ،عىل ان
ي
خالد لقد ي
ر
ىسء عىل ما يرام بإذن هللا تبسم خالد
عامي عىل اقص تقدير وسوف يكون كل ي
وقال لصديقه عالء  :بإذن هللا ولن يخيبك هللا ان شاء هللا فالذي ينوي الخي ال
يحصد اال خيا  ،ليحتضن عالء خالد شاكرا اياه عىل هذه الخطوة الممية .

لك يصال اىل
دت مدينة الروعة والجمال واستقال سيارة
وصال الصديقي اىل ي
تاكس ي
ي
الشكة الن سوف يعمال بها  ،وما ان وصال ر
مقر ر
الشكة وقاما بتقديم اوراقهم
ي
ر
دت يف
المطلوب فقام اداري الشكة بيتيب االمر لهما وبدأت قصة خالد وعالء يف ي
الطنيج  ،كانت المقابلة االوىل مع المهندس المضي المهندس فايز
رشكة ابناء
ي
متوىل كبي المهندسي المعماريي ف ر
الشكة  ،وهو صديق المهندس ضياء فخر
ي
ي
الدين والد خالد والذي كان السبب يف استقدامهم اىل دولة االمارات  ،معربا لخالد
باألخص انه سعيد برؤيته فأنه صديق والده من ر
عشات السني وكان يرى صور
خالد يف مكتب ابيه حينما كان يزور المهندس ضياء يف مكتبه يف بعض الزيارات .
بعد ان رحب م .فايز متوىل بالمهندسي الجدد ر
بالشكة قال لهم سوف انصحكم
ي
نصيحة عليكم االليام بها جيدا  ،االليام هو االمر االكيد المطلوب منكم من اليوم
حن اخر يوم لكم ف ر
الشكة  ،واخيهم انهم بالفعل يعرف جيدا ان خيتهم يف
ي
ر
ىسء هنا  ،وهو يعرف
العمل قد تكاد تكون معدومة وسوف يكون بدايتكم يف كل ي
ر
ىسء سوف يكون عىل ما يرام مع الوقت كل ما عليكم
ذلك جيدا واكد لهم ان كل ي
هو ان تقوموا دائما بالمطلوب منكم  ،ومع احيام الكبي ومع االليام المستمر يف كل
ر
ىسء سوف تتولد الخية مع االيام  ،وان يكون االحيام يف كل االحوال واالشكال مع
ي
ر
الن ترع العمل باستمرار .
ه ي
ابنة صاحبة الشكة ألنها ي
اخيهم ايضا انهم يف بداية االمر سوف يكون عملكم ما بي يف مواقع البناء
الكتساب الخية وما بي الجلوس بالمركز الهندىس ر
بالشكة الكتساب الخية
ي
المزدوجة  ،وبدأ يعط لهم نبذة عن ر
الشكة بشكل عام وايضا عن سكنهم الذي
ي
سوف يكونا فيه  ،ولم ييكهما اال وهم بالفعل يشعرا بانهم قد فهموا ما لهم وما
عليهم .
اتجها خالد ومعه صديقه عالء نحو السكن ليضعا اغراضهم ويأخذوا قسط من
الراحة من معاناة السفر  ،وبعد ان استقرا يف الغرفة وقف عالء ليبتسم اىل خالد
صديق  ،فكان رد خالد انت
قائال ان كل ما هو فيه االن من نعمة فانت سببها يا
ي
واخ غيك  ،فمن اهم
مكسن يا عالء  ،ليس يىل يف هذه الدنيا من هو
صديق ي
ي
ي
الحقيق يىل يا عالء  ،احتضنا
لألخر انا لك ام انت يىل  ،بالتأكيد انت المكسب
ي
بعضهم البعض وذهبا اىل النوم واخذ قسط من الراحة .

ومع بدأ طاحونة العمل ر
بالشكة بدأ خالد وعالء يتعلما معا ما هو المطلوب منهم
بالشكة يوما بعد يوم وبدأ يكتسبا بالفعل الخية من المهندسي القدام ر
ر
بالشكة ،
منهم من هو مضي ومنهم من هو يحمل جنسية مختلفة ف ر
الشكة االماراتية  ،بدأ
ي

خالد يف اليكي بشكل كبي عىل كيفية التعامل مع المواقف الصعبة وايضا اكتساب
ر
ىسء بل
المعلومة بشكل واضح وايضا التعلم من اخطائه  ،لم يختلف عالء عنه يف ي
كان لهم سويا مناقشات بعد االنتهاء من العمل يف كيفية تنمية مهاراتهم يف االعمال
الهندسية وتصحيح اي خطأ من اجل التفوق يف العمل بشكل مبهر  ،وهذا ما
حدث بالفعل  ،اصبح لخالد وعالء صدى طيب ف ارجاء ر
الشكة .
ي
ف صباح يوم كان خالد متواجد ف المبن االداري ر
للشكة وكان عالء يف هذا اليوم
ي
ي
متواجد يف احد المواقع االنشائية حسب توزي ع العمل من قبل كبار المهندسي ،
الشكة ف حالة تأهب كبية واستعداد لزيارة من قبل صاحب ر
وجد خالد ان ر
الشكة
ي
الطنيج  ،وبالفعل وقفت سيارة فارهة ليخرج منها الشيخ مبارك
الشيخ مبارك
ي
مصطحبا معه ابنته الوحيدة عايشه والن كانت ف بداية ر
العشينات من العمر  ،لم
ي
ي
الطنيج واشته
تكن فاتنة الجمال وجمالها محدود بشكل واضح  ،كان مبارك
ي
الطنيج اشته دائما يف يف مكانة
بالفعل من اثرياء االمارات حقا ويضع مبارك
ي
الملوك واالمراء يف كل التعامالت .
لم ينجب الطنيج سوى عايشه بالرغم من انه تزوج ر
اكي من مرة  ،ولكن رزقه من
ي
ر
ىسء يوفر لها لو يف
االبناء فقط يف عايشه  ،كانت االبنة المدللة ألبيها لو طلبت اي ي
يأت يوما وسوف تمتلك كل
اخر بالد العالم ،كان الكل يعرف ان هذه الفتاة سوف ي
ر
ىسء بعد ابيها  ،والحقيقة انها لم تكن تقدر كل هذا ولكن كل ما كان يهمها هو ان
ي
تحقق كل ما تحبه  ،وترى ان كل رىسء يشيى بالمال حن ولو كان عمال ر
الشكة
ي
وكل ما تريده بداخل ر
الشكة او خارجها .
كان اداري ومهندىس وعمال ر
الشكة يخشون االحتكاك بها تحت اي مسم  ،النها
ي
يستغن
بأسهل الطرق تقوم باالحتكاك مع من ال ترغب فيه وتطلب من والدها ان
ي
عنه  ،واالب ألنه يدلل ابنته وال يريد ان يرفض لها طلب  ،اما انه يقوم بانهاء عمل
من تريد انهاء عمله او عىل اقل تقدير نقله ف مكان بعيد عن ر
الشكة يك يحقق ما
ي
تريده ابنته .
حاول مهندىس ر
الشكة ان يفهموا خالد بهذا االمر يك ال يكون معها اي احتكاك وان
ي
ر
يحاول ان يتجاهالها بكل االشكال  ،وبالفعل قام خالد بمباشة عمله دون النظر
ويحك له عن عايشه
اليها  ،اىل ان مر اليوم عىل خي وذهب اىل سكنه ليقابل عالء
ي
ر
وما تقوم به ر
الطنيج صاحب الشكة الذي
بالشكة وقت وصولها ومن هو مبارك
ي
يعشق ابنته ويدللها حن ولو كان عىل حساب االشخاص ر
والشكة .

ومع انتهاء يوم العمل  ،تحدث خالد اىل عالء عن امر عايشه وما رآه امام عينه يف
هذا اليوم  ،فقد تعجب عالء كثيا فيما يقوله خالد  ،متسائال بعيني يملئهما القلق
 ،ماذا لو حدث هذا مع احد منا يا خالد ؟ !! أمن الممكن ان يكون المهندس فايز
متوىل دور يف تصحيح االمور شيعا  ،ضحك خالد لصديقه عالء قائال لو انك كنت
ي
مع اليوم و نظرت اىل المهندس فايز اثناء سي الكونتسه عايشه لعرفت انه لو
ي
حصل االمر معنا ودافع عنا المهندس فايز فلسوف نصعد نحن الثالثة اىل مض يف
طائرة واحدة .

تبادال خالد و عالء الضحكات وظل كل واحد منهم يفيض االفياض واالخر يرد اىل
يوم االمر اشبه باألضحوكة المتكررة  ،مع
غلبهما النوم وصار بعد ذلك بشكل شبه ي
تكرار الحكاية لبعضهما البعض ماذا لو جاءت عايشه وحدث صدام بي احد منهما.

يف مساء يوم وبعد يوم عمل شاق قال عالء اىل خالد ماذا لو خرجنا واخذنا وجبة
العشاء اليوم يف احد المطاعم  ،وافق خالد عىل فكرة عالء  ،وبالفعل خرجا سويا
دت .
وذهبا اىل مطعم قريب من السكن الخاص بهم يف مدينة ي
وبعد ان جلسا وطلبا ما يحلو لهم من الطعام وبدأ كل منهم يلتقط الصور التذكارية
يف المطعم  ،بدأ يالحظ خالد ان هناك فتاة تجلس يف المطعم ولكن الصورة ليست
واضحة له ألنها تجلس وظهرها اليهم  ،وكل ما بداخله انه يشعر بأنه قد رآها من
قبل  ،فنبه خالد صديقه عالء بان يرى هذه الفتاة واخيه بشعوره انها ليست
ه والء يا
ببعيدة عن عينه ويشعر انه يراها من قبل  ،تبسم عالء وقال أيكون هذه ي
خالد  ،ان الحظ سوف يبتسم لك يا صدي يق العزيز  ،انها بالفعل زميلتنا يف كلية
الهندسة والء نجيب  ،والء محمد نجيب ابنة الدكتور محمد نجيب الطبيب
المشهور هنا يف االمارات منذ زمن .
قال خالد لعالء  :انت تمزح يا عالء اليس كذلك  ،انا بالفعل اشعر بالحني لها
ولكن هل هذه حقيقة ؟ ارجوك هيا بنا نغي االن المنضدة ونكون يف مكان اقرب
لك يتضح لنا الرؤية بشكل افضل
ي
بالفعل قاما وجلسا يف مكان افضل من اجل رؤية الفتاة  ،وبالفعل يتأكد خالد من
انها والء محمد نجيب زميلتهم يف كلية الهندسة والحب الدفي الصامت يف قلب
خالد لسنوات الكلية والذي لم يفصح به لها او الحد سوى عالء طوال فية الكلية
 ،شعر كل منهما ان الحظ يبتسم لخالد  ،وان الصدفة سوف تلعب دورا كبيا يف
دت بعد سنوات من الحني الصامت اثناء فية الكلية  ،فقد
لقاء خالد مع والء يف ي

جلس خالد ينظر نحو والء نجيب ولكن يف صمت كعادته  ،ولكن كلما حاول خالد
ر
بسء يشده نحو والء اىل ان
النظر بعيدا ي
لك ال يظهر عليه انه يراقبها  ،كان يشعر ي
جاء الطعام وبدأوا يف تناول الطعام  ،ولكن الواضح ان خالد بالفعل كان يتابع والء
ر
اكي مما كان يهتم بالطعام  ،وشعر عالء بهذا االمر وتبسم له وقال له ماذا يا خالد
تأت اللحظة الذي سوف ينطق
اشعر بأن ابو الهول بدأ يدب فيه روح الحب وربما ي
فيها وتقولها لها انك تحبها
ر
ىسء من
ضحك خالد وقال لصاحبه عالء االمر صعب ان يتم ولكن لما ال  ،فكل ي
فه بالفعل لها يف
الممكن ان يتم هنا  ،والحقيقة ان هناك ما
يدفعن ان اقولها لها ي
ي
قلن حني ال يمكن نكرانه  ،صاح عالء يف المطعم بصوت عال بقول هللا اكي
ي
تحرك ابو الهول  ،فقام خالد بشده من مالبسه قائال اسكت باهلل عليك سوف
يفتضح امرنا

الن توسخت من يد خالد المتسخة من بقايا الطعام مبتسما
نظر عالء اىل مالبسه ي
صديق المهم ان قلبك بدأ يتحرك ولسانك بدأ يف ان يعي
 ،قائال فداك المالبس يا
ي
ر
يأت يف وقته يا
ىسء ي
عن ما بداخله من حب  ،ليبتسم خالد لصديقه ويقول له كل ي
صديق وال تتعجل االمور  ،قال عالء لخالد هيا بنا نذهب ونسلم عليها وابدأ
ي
اعرفكم عىل بعضكم البعض  ،رفض خالد تمام هذه الفكرة وطلب منه ان ال يفعل
هذا ابدا وييك االمر وال يحرجه وال يضعه يف هذا الموقف نهائيا .
لم يجد عالء سوى ان يوافق صديقه يك ال يضعه يف موقف محرج كما يرى ذلك ،
وخرجا من المطعم مع خروج والء نجيب وما يتضح هو ان خالد يسيق النظرات
ويتابع والء نجيب حن قادت سياراتها وظل خالد ينظر اليها حن اختفت السيارة
عن عينيه .
الن احبها يف صمت طوال
شعر خالد ان مشاعره بالفعل بدأت تتحرك نحو والء ي
ر
ىسء ما
سني الجامعة دون ان
يفصح لها عن ما بداخله من مشاعر  ،ويرى ان ي
ر
ر
جذبه اىل تلك الفتاة اكي واكي يف هذا اليوم الجميل.
صديق اسوف تكون ذكرى وليس
سال عالء صديقه خالد  ،وماذا بعد هذا اليوم يا
ي
ر
اكي  ،وعىل الرغم من ان خالد لم يكن لديه االجابة الحقيقية لهذا السؤال  ،اال انه
وتالف فيما بعد بالتأكيد
طلب التمهل عليه وسوف يكون هناك بداية
ي
الغريب ان خالد اعتاد الذهاب اىل المطعم يوميا من اجل ان يرى والء نجيب  ،كما
لو انه يشعر انها زبونة دائمة لهذا المطعم وعليه ان ينتظرها يوميا  ،ولكنه لألسف
تأت ثانية اىل هذا المطعم ولكن شعان
يذهب وال يجد والء ،وكلما قال لنفسه لن ي

ما تحدثه نفسه انه لو لم يذهب اليوم لجاءت والء ولن يراها  ،فيذهب مشعا اىل
المطعم ويجلس يف انتظارها .
ر
بسء من الضحك معيا له ان المرتب
شعر عالء بصديقه خالد وبدأ الحديث معه ي
الذي سوف يتقاضاه من ر
الشكة شهريا سوف يذهب يف تناول الطعام بالمطعم ،
تأت والء  ،بدأ عالء يف الضحك
ضحك خالد معربا عن انه ال يهمه المرتب المهم ان ي
صديق وكان يبارك له عىل ما يقوم به من تضفات
والفرحة  ،وقال له انه الحب يا
ي
اتجاه اتمام هذا الحب متمنيا له التوفيق يف ان ينال ما يريد بالشكل الذي يحب ،
وكان عالء دائم التحفي لخالد بأن عليه ان يذهب يوميا اىل المطعم فالذي يحب
تأت
احد عليه ان يتعب ويجاهد ويناضل من اجله  ،مؤكد له انه سوف يجد والء ي
يف يوم ما ال محالة ان شاء هللا .

الن يذهب فيها للمطعم
ومع زيارة خالد للمطعم يف ذات مرة من المرات المتتابعة ي
الن يراها فيا  ،اذ وهو جالس بالداخل و ينظر اىل باب
من اجل ان يحط بالفرصة ي
المطعم ويتابع كل من يدخل اذ به يرى والء نجيب تدخل المطعم وتجلس عىل
المنضدة  ،حينها بدأ قلب خالد يرتجف وبدأ يف النظر اىل والء عن بعد  ،بدأ قلبه
يرتجف ويشعر بأنه سعيد ويشعر بالغرام الذي مىل عينيه  ،جلس يتابعها حن
تنه جلستها وتقوم بدفع قيمة الطعام
انتهت من الطعام  ،فبدأ يشعر انها سوف ي
وترحل  ،ومن ثم سوف يجلس يف انتظارها بعدها لمرة اخرى ايام وايام لحي تعود
ويحك لها
مرة اخرى اىل المطعم او ربما لن تعود  ،شعر خالد انه لو لم يتقدم
ي
ويتكلم معها انه لن يلوم اال نفسها بعدها  ،وبدأت بداخله حية كبية  ..هل يقوم
بالتحدث معها ويتعرف عليها  ،ام سوف يحرج نفسه وتقابله بالرفض .
ظل يف حية كبية اىل ان طلبت والء الحساب واستعدت للرحيل من المطعم  ،لم
وه تتحرك نحوها ولم يوقف قدميه اال امام منضدة والء ،
يشعر خالد بساقيه ي
دت .
بك
بك يف ي
ي
زميلن والء مرحبا ي
قائال لها اهال ي
زميىل انا اعرفك فعال انت كنت
نظرت والء اىل خالد وتبسمت قائلة له اهال بك
ي
سامحن انا ال اعرف عنك اال اسم ال
معنا يف كلية الهندسة جامعة القاهرة ولكن
ي
اريد ان اقوله لك االن ربما يضايقك  ... ،فضحك خالد وقال لها المكتئب اليس
كذلك  ،ضحكت والء وقالت له بالفعل هو هذا االسم ولكن عذرا الكثي من
الدفعة يعرف هذا االسم عليك  ،رد خالد وانا اعلم ذلك ولكن االمر ليس بهذا
انن ال افضل الحديث مع الكثي  ...تبادال الكلمات
الوصف ولكن كل ما يف االمر ي
والضحكات والحوار .

عين خالد الكثي من الفرحة وكذلك والء فرحت كثيا بأن زميلها ليس
ويمىل ي
الن اخذت عنه طوال سنوات الكلية  ،الغريب ان
مكتئب مثلما كانت الصورة ي
شخصية خالد الصامتة لم يعد يعرفها مع بداية الكالم مع والء نجيب  ،اصبح
ه من تستمع لما يقوله خالد  ،يف هذه الجلسة بدأ خالد
خالد يتحدث ووالء ي
يتكلم مع والء وعينه ال تذهب بعيدا عنها .
ر
الن كان
بسء من االحراج ولكنها لم
تخق ابتسامتها الجميلة ي
ي
ووالء كانت تشعر ي
يظهر من ورائها مدى فرحتها بمعرفة خالد  ،تبادال الحديث والحكايات عن ايام
الكلية وبدأ خالد يف محاولة اسياق االبتسامات بالمواقف المشهورة بالكلية ،
لدرجة ان والء كانت تتعجب كيف انه كان يالحظ ويتابع كل هذه المواقف وكان
الجميع يراه بعيدا عن االحداث  ،ليكون خالد رده مبتسما انه ربما كان يمثل عليهم
دور األخرس الصامت وهو يف الحقيقة غي ذلك  ،والمدهش ان خالد كان يقوم
الن كانت تعتاد
بوصف والء وصفا دقيقا  ،وكان يتحدث معها عن مالبسها والوانها ي
ارتدائها يف الكلية  ،فكان االستغراب واالندهاش شديد لدى والء  ،معربة له انها
بالفعل تشعر بأنها كانت مراقبة منه دون ان تشعر بكل هذا .
ظل الحديث مستمرا بينهما يف هذه الجلسة كثيا قد مر الوقت ليصل مدة الجلسة
قرابة الساعتي  ،ولم يشعر احد منهما انه يريد االنهاء  ،بل كان خالد يريد ان يظل
ساعات وساعات  ،ووالء يف الواضح انها اعجبت بالفعل بشخصية خالد وكذلك
ايضا تتعجب كونها كانت تراه يف اعينها شخص اخر غي هذه الشخصية المتحدثة
الجميلة  ،بل واعجبت ر
اكي بكونها فتاة حظت عىل تفكي وأعي شاب رائع مثل
باف دفعته انه الشاب المكتئب الصامت  ،اىل ان
خالد الذي كانت تظن مثل ي
طلبت والء االستئذان من خالد كونها قد تتأخر هكذا عىل اشتها  ،فوافق خالد
ه مرتبطة ام ال  ،اجابته
عىل طلبها ولكن وجه لها سؤال و طلب فالسؤال هل ي
والء يف ابتسامتها الجميلة ال لست مرتبطة يا بشمهندس .
واما الطلب فقد قام بطلب منها رقم الهاتف الخاص بها دون احراج او خجل ،
رقم بال احراج او خجل  ،انت متأكد انك
وابتسمت حينها والء قائلة له  ،اتطلب ي
الشخص الذي جلس معنا سنوات يف الكلية يف صمت او خجل  ،خالد كان يف قمة
الرومانسية  ،ووالء كانت يف قمة االعجاب بخالد  ،بذلك يكون نهاية الجلسة
االوىل يف المطعم استطاع خالد التعرف عىل والء نجيب واخذ رقم الهاتف الخاص
بها

الفصل الرابع

ذهب خالد اىل الميل يف قمة الفرحة ليخي صديقه عالء ما حدث معه يف المطعم
 ،كان خالد يف هذا التوقيت نائم مسيي ح بعد عناء العمل  ،اذ يدخل خالد يف قمة
يلق باال بكون صديقه نائما  ،ليصحيه وهو يف قمة الفرح  ،ليقوم عالء
الشعة وال ي
مىلء بالسعادة  ،يقول خالد
وهو يف قمة الفزع  ،ليبدأ خالد يف الضحك ووجهه ي
افزعتن اهذه تكون الصداقة والمحبة  ،ان تصنع يىل
انت سعيد يا خالد ألنك
ي
وف النهاية تظهر عليك السعادة والفرحة .
المقالب واالالعيب المفزعة ي

صديق لقد قابلتها بل
يبتسم خالد وبصوت يملئه الحب يقول له يا عالء يا
ي
وتحدثت معها  ،عالء يقول له من قد قابلته ؟ ! اسف لست متفهم ما تقوله ،
ات خرجت مثل كل يوم
تع جيدا ي
ليد عليه خالد يف استغراب كيف تتساءل وانت ي
الن تعيش هنا مع ابيها الدكتور محمد
اىل المطعم من اجل ان اقابل الجميلة والء ي
حقيق
نجيب  ،أصابك الزهايمر يا عالء  ،ليبتسم عالء ويقوم باحتضان خالد قائال
ي
ما تقول ومن ر
كية فرحة عالء يقوم بحمل خالد وهو محضتنه ويدور بيه يف ارجاء
الغرفة  ،مباركا له عىل هذه الخطوة  ،فرحة عالء كانت واضحة خاصة الن خالد
تغلب عىل احراجه وصمته .
وبعد ان انه عالء وصلة االحتفال الشديد بما قام صديقه من بداية بمعرفة والء
والتحدث معها  ،اراد عالء ان يسمع القصة كاملة من خالد منذ ان خرج من
يحك كل ما جرى لصديقه اىل ان
المسكن واىل ان عاد  ،وبالفعل بدأ خالد يف ان
ي
انته ليى خالد دموع عالء تنهال منه .
تبك بعد ان
بك يا
صديق ؟ ي
ي
يشعر خالد باالستغراب من صديقه عالء قائال أت ي
حقيق يا خالد انه اسعد يوم عندي  ،انه
عرفت ان ابو الهول قد تحرك ؟ قال عالء
ي
تحبن يا
بحبيبن نهال  ،ابتسم خالد وقال ألهذه الدرجة
اسعد من يوم ان التقيت
ي
ي
انن يا
بقلن وماذا كان يريد ويحتاج  ،قال عالء لخالد ي
عالء  ،ألهذه الدرجة تشعر ري
اصابن فانت اخا
خالد احب لك ما تحب بل واكي مما تحب  ،الخي لك كما لو انه
ي
ام يا خالد . ..
لم تلده ي
يبك ما بي فرحة الحب وبي
احتضنا خالد صديقه عالء وظال متعانقي وكالهما ي
وفاء الصداقة فيما بينهم  ،ليمضيا ليلتهما يف سعادة وحكايات عن الحب وعن
الن وصل لها خالد مع والء نجيب .
فرحة بالبداية الممية ي
ف الصباح ذهب خالد مع عالء كعادتهما اىل ر
الشكة ليقوما بأعمالهما المعتادة ،
ي
وهم يف تجهيات عمل اليوم وجد الجميع يحض نفسه لحضور عايشه ابنة

صاحبة ر
الشكة  ،ومن هنا بدأ خالد وعالء يتحدثا عنها لبعضهما البعض كون ان
خالد رآها ف المرة االوىل وكان عالء ف هذه المرة ليس متواجد ر
بالشكة  ،ووصفها
ي
ي
له بأنها ال تحب احد ودائما ما تبحث عن االخطاء وعن مدى شخصيتها العدوانية
 ،اتفق خالد وعالء فيما بينهم انهم ال عالقة لهم بها وعليهم ان يكونوا يف منأى من
تضفاتها  ،وان يكونا مليمي بعملهم فقط وليس ر
اكي .
ر
ر
ىسء وتتصيد االخطاء للواحد تلو االخر من
وه تتفحص كل ي
دخلت عايشه الشكة ي
العمال واالداريي وكذلك المهندسي اىل ان جاء دور خالد وعالء فسألتهما أنتم
بالشكة  ،فرد عالء قائال نحن المهندسي المضيي الجدد ر
عمال جدد ر
بالشكة
ولسنا عماال .
تنهدت عايشه قائلة عمال او مهندسي المهم انكم جدد  ،لن امي بي احد هنا
الكل عليه ان ينضبط يف عمله  ،شد خالد عىل يد عالء واشار له بالصمت  ،وبدأ
خالد بالكالم قائال  :ونحن ان شاء هللا سوف نكون عند حسن الظن ليد عايشه
ر
الن احضتكما
ىسء فالطائرة ي
قائلة وان لم تكونوا عىل المستوى فلن يهم االمر يف ي
من الممكن ان تعود بكما االمر ليس صعبا .
بعد ان دخلت مكتب والدها صاحب ر
الشكة  ،بدأ خالد وعالء يف الكالم مع
بعضهما البعض  ،فقال عالء لماذا كل هذه الغطرسة والكره لماذا كل هذه القسوة
يف قلبها للعاملي  ،نحن لسنا أذالء يا خالد وانت بالذات جئت من بيت ثري وال
تحتاج ان تضع نفسك يف هذه الوضعية تماما  ،رد خالد وقال له يا عالء استعنت
عزيمن ،
بك لتكون رفيق درب تصي يت عىل الغربة أمن اول موقف تريد ان تضعف
ي
ر
ىسء سوف يكون عىل ما يرام .
صيا وان شاء هللا كل ي
ليبتسما لبعضهما ويذهب كل واحد منهم اىل عمله  ،وعىل الرغم من ان خالد
وعالء كانا مثال يحتذى به يف العمل واالنضباط واالليام  ،خاصة مع االدارة
االجنبية المسؤولة عن المهام والتنفيذ  ،اال انهم كانا ال يأمنان مكر هذه الفتاة
تنه الحلم لكالهما او الحد منهما  ،فكان االحتياط
الن بكلمة منها قد ي
المغرورة ي
ر
باف عمال الشكة ومهندسيها  ،كما و ان الكل قد
يسي عىل ما يرام منهما وكذلك ي
عرف يتعامل من اجل ان ال يتعرض اىل مضايقات عايشه يف العمل .
بعد انتهاء يوم العمل وخرج خالد وعالء من العمل  ،اقيح خالد عىل عالء ان
يذهب معه اىل المطعم من اجل الغذاء ومقابلة والء فبدى عالء تحفظا  ،وطالب
لك ال تصاب والء باإلحراج من وجوده  ،ولكن تمسك
خالد بان يذهب بمفرده ي
حيات معها عىل
وابن
انن اريد ان اكون عىل
ي
طبيعن معها ي
ي
خالد بكلمته وقال له ي
اخ عالء .
لك اعرفها عىل ي
سالسة فهيا بنا ي

بالفعل اصطحب خالد صديقه عالء اىل المطعم وجلس سويا وقام خالد باالتصال
الهاتق لوالء لتخيه ان امامها بضع دقائق لتكون يف المطعم  ،وبعد دقائق بالفعل
ي
دخلت والء يف اناقتها المعروفة وطلتها الممية ليقوم خالد وعالء بمصافحتها
وابدت والء تفهمها متحدثة اليهما عن مدى صداقة عالء وخالد النهما كان
مرتبطتي ببعضهما بالكلية بشكل ملحوظ وهكذا يستمر اليابط حن يف الغربة
والعمل  ،ليؤكد خالد عىل كالمها واصفا ان حياته لن يمكن ان تكون حياة اال برفقة
الن
واخ عالء  ،تناولوا الغذاء يف جو رائع يملئه الضحكات والحكايات ي
صديق ي
ي
تخص كلية هندسة وايام الدراسة .
وبعد تناول الغذاء استأذن عالء من خالد و والء وطلب منهم السماح له بالذهاب
ألنه يريد ان يقوم ببعض االعمال الخاصة به  ،ليضحك خالد قائال وهل انت تقوم
تحرجن يك ال احرجك
بأعمال انا ال اعرفها ؟ اذن اخي يت بها فتبسم عالء وقال ال
ي
وهل انا خاط ان اقوم واترك لك المجال مع من تحب ؟
لينظر خالد اىل والء وتنظر والء اىل خالد بابتسامات يملئها الخجل  ،فرد عالء
تحرجن  ،ضحك
صديق انه من الممكن ان احرجك مثلما
مبتسما قائال أترى يا
ي
ي
الجميع وصافح عالء كل من خالد و والء متمنيا لهم الخي كله .
بعد ذلك جلس خالد ووالء مع بعضهما وكالهما ينظر اىل االخر  ،واعينهم تفضح
ما بها من مشاعر خاصة بعد ما قاله عالء قبل ان يرحل  ،ليستغل هذا خالد
كوت اجلس مع من احب  ،ابتسم خالد قائال :
ويقول لوالء ما رأيك يف كالم عالء ي
قلن .
كم
يفهمن عالء ويفهم ما يف ي
ي
نفس يا
الجميل هنا ان رد والء له كان دبلوماسيا بشكل كبي  ،قالت له وانا عن
ي
ذات رافضة لما اباح به ولكن االفضل ان نيك
خالد لم ارفض كالم عالء ولم اجد ي
لبعضنا فرصة حقيقية يف معرفة بعضنا البعض قبل ان نقول ما بنا من مشاعر قد
كاف حن يدرسا بعضهما البعض
تكون بعد ذلك ليست متكاملة  ،طالبة منه وقت ي
ر
اكي من ذلك .
اقتنعا سويا ان الوقت مازال امامهم من اجل معرفة كل واحد منهم االخر  ،ومعرفة
مدى حبه لألخر  ،وليدعوا االيام توضح لهم ما بها من مشاعر .

بعد الخروج من المطعم تعرض والء خدمتها عىل خالد بان تقوم بتوصيله اىل
مسكنه بالسيارة  ،ليقوم خالد بالموافقة دون اعياض مستغربة والء من رد فعل
خالد انه لم يقم بالممانعة او اإلحراج ولكن كل ما ظهر عليه انه اتجه نحو باب
السيارة ليكب معها  ،وبوصف خالد لها طريق ميله اذ يشكرها عىل هذه
التوصيلة الجميلة  ،ليستودعا بعضهم البعض بشكل يشبه افالم الرومانسية

عىل
الرائعة  ،فكالهما يرى ما يوجد بعي االخر واالبتسامات تفضح ارتياح يغلب ي
وتنته اللحظة بسالمات هادئة ووداع طيب .
بعضهما البعض
ي

دخل خالد المسكن يف قمة الفرحة والسعادة  ،ليحتضن صديقه عالء وهو سعيد
والن بالفعل تزيد يوما بعد يوم  ،وكما لو انه يعيد اكتشاف نفسه
ويمأل قلبه الفرحة ي
يف الغربة ويجد ضالته مع من يحب  ،ومع حديث خالد عن والء ووصف مدى
والن
المشاعر الرومانسية الجميلة اذ بعالء يظهر عليه مدى اشتياقه لحبيبته نهال ي
يفصلها بينها وبينه االف االميال  ،ينظر كل منهم اىل االخر ويرى ان االقدار ربما
تخن لكل منهما الكثي  ،هل سوف تكون والء من نصيب خالد  ،هل نهال سوف
تكون من نصيب عالء  ،كل هذه االقدار لم تظهر معالمها اىل االن  ،فكل منهما قال
لألخر نسأل هللا الخي والتوفيق فميا يراه لنا فيه الخي .

النفس قصته اذ بالدكتور
ومازال خالد يكتب اىل الدكتور عاطف زهران الطبيب
ي
يكق هكذا اليوم ونستكمل المرة القادمة ،
عاطف يقفه عن الكتابة ويقول له ي
ليتفاخ الطبيب ان خالد ال يريد التوقف بل بدأت انطباعاته تختلف وهو يرجوا
وف لحظة واخرى وخالد يرجوا الطبيب ان يكمل بدأ خالد
الطبيب ان ييكه يكمل ي
بطء يف التحدث فجلس الطبيب امام خالد يف
يف نطق بعض الكلمات بلسان ي
كىل اذان صاغية يا خالد حاول التحدث وانا سوف اسمعك
فرحة و تأهب وقال له ي
ه حل لك
أليام وايام بال توقف المهم االن تكلم وحرك لسانك واجعل الكتابة ي
وقت ما تشعر باإلرهاق عىل لسانك يف الكالم .
شعر الطبيب بسعادة كبية وقت ما بدأ خالد بالكالم وبدأ يتحسس ان خالد بالفعل
يحك ويتكلم ويتذكر العواطف
اصبح لديه قدرة كبية يف التغلب عىل ما به وقتما
ي
الن مر بها يف وقت سبق له مع حبيبته والء وكذلك صديقه عالء .
الجميلة ي
بدأ خالد يستكمل االحداث لطبيبه الدكتور عاطف زهران اذي بدأ يستمع له
وينصت له جيدا ويساعده يف التحدث وتعويد لسانه عىل الكالم ليبدأ له يف ما
حدث له يف االمارات .
الفصل الخامس
ومع تكملة خالد للطبيب مسيته فقال :

يف صباح يوم عمل جديد لخالد وعالء قد شعر خالد بتعب شديد ومغص صعب
للغاية يف بطنه  ،قلق عليه جدا عالء وعىل الوضع الذي كان عليه خالد من الم ،
لك ال يتوقف العمل وييكه
فطالب خالد صديقه عالء ان ييكه ويذهب اىل العمل ي
اع نفسه بنفسه  ،لم يوافق عالء عىل هذا القرار وقام باالتصال
وهو سوف ير ي
بالسيد فايز متوىل المسؤول عن ر
الشكة ليخيه عن أمر خالد  ،فقام السيد فايز
ي
متوىل باتخاذ الالزم شيعا ونقل خالد اىل المستشق .
ي
ه اال سويعات قليلة وينقل خالد اىل غرفة العمليات ليقام له عملية المشان
وما ي
االعور ( الزائدة الدودية ) ليمكث يف غرفة العمليات بعض الوقت ليخرج الطبيب
الذي اجرى له العملية قائال لمن هو متواجد بالمستشق من المرافقي لخالد وهم
كال من صديقه عالء والسيد فايز متو يىل ان خالد بفضل هللا قد كتب هللا له عمر
جديد  ،خالد دخل العمليات وهو ما بي الحياة والموت الن الزائدة الدودية قد
انفجرت وذلك تطلب إجراء العملية بشكل فوري ،وقد فعلت ذلك يف الوقت
المناسب ،ثم يكمل الطبيب حديثه إىل عالء والسيد فايز قائال  :لكن خالد يحتاج
إىل بعض الراحة ،فقد يضطر إىل التواجد يف المستشق بضعة أيام لالطمئنان عىل
حالته.
يرد عالء قائال  :الحمد هللا كثيا و كذلك السيد فايز  ،ليقفا سويا يف انتظار خروج
الن سيظل بعدها األيام
خالد من االستفاقة  ،ليدخل من بعدها اىل الغرفة ي
الوع من اثر المخدر وتظهر ها هنا دموع
المقبلة ،وبالفعل يخرج خالد وهو مغيب
ي
تبك يا عالء نقول الحمد هلل وان شاء
عالء ويحتضنه السيد فايز  ،ويقول له لماذا ي
هللا سويعات وسوف يكون عىل ما يرام ان شاء هللا.
مرت الوقت وبدأ خالد يف التخلص من المخدر وبدأ يشعر بآالم الجراحة وبجواره
صديقه عالء يصيه ويخفف عنه المه  ،ويخيه بأنه الحمد هلل مر من مرحلة
الخطر وان شاء هللا سوف يكون يف افضل حال خالل وقت قصي .
بينما خالد ينام عىل الشير وعالء يجلس بجواره يغلبه النوم اذ بالهاتف الخاص
الن تقوم باالتصال يأخذ عالء الهاتف ويذهب خارج
ه ي
بخالد يرن ويظهر ان والء ي
الغرفة ليستطيع التحدث معها  ،رد عالء عىل والء واخيها انه عالء من يتحدث
صج طارئ واجرى عملية جراحية وهو
معها واخيها ان صديقه خالد يمر بظرف
ي
بدت .
االن يف مستشق الزهراء الخاص ي
انزعجت كثيا والء عىل خالد وبدأت تفكر بشكل جدي عىل ضورة زيارة خالد يف
هذه المحنة  ،وبالفعل لم تتوات اذ اخذت سيارتها وذهب اىل مستشق الزهراء
الخاصة  ،وتدخل وتسأل عن اي حجرة المريض خالد ليسألها موظف االستقبال
اعط لك ما تريديه من معلومات  ،لم تفكر كثيا وقامت
باف اسمه يك
وما ي
ي

باالتصال عىل هاتف خالد الذي هو بصحبة عالء  ،اخيته فيه انها باالستقبال
باألسفل وتريد مساعدته للوصول اىل خالد .
عىل الفور نزل عالء واصطحب والء اىل غرفة خالد بمستشق الزهراء الخاصة يف
تخق ما يف
دت ودخلت والء غرفة خالد وعيناها مليئة بالدموع ولم تستطع ان
ي
ي
عيناها من حب ومن حني اىل خالد وجلست بجواره ووضعت بوكيه الورد الذي
وتعط له احساس بالطمأنينة والحب
احضته من اجله وبدأت تمسك بيد خالد
ي
وع كامل  ،ولكن مع مرور دقيقة بعد دقيقة بدأ خالد
وخالد كان يف حالة عدم ي
يستفيق ويحاول ان يرى من بجواره ليى بعينه والء بجواره وتمسك يده .

يحاول خالد من فتح عيناه يف ظل التعب والمرض الذي يالحقه من اثر العملية
الجراحية وهذا من اجل ان يرى من يهواه قلبه  ،يحاول جاهدا ان يتكلم فتطلب
منه والء الصمت وتضع صباعها عىل شفاه لمنعه من الكالم يك ال يرهق  ،يبتسم
خالد ويغمض عيناه مرة اخرى ويمسك بيد والء وال يريد ان ييكها  ،ظل االمر
ساعة ولم ييك خالد يد والء كما لو انه يريد ان يعرفها انه حن وان كان ال يستطيع
التحدث او حن رؤياها اال ان يده لن تيكها  ،من اجل ان تظل بجواره .
الن تمسك يدها وال تريد
تظل والء بجوار خالد وتتأمل عيناه المغلقة وتتأمل يده ي
ان تيكها خوفا من ان يصج وال يجدها بجواره  ،وبعد مرور الوقت تحاول والء ان
تخرج من الغرفة الستعدادها للرحيل ومن ثم ينتبه خالد  ،ويحاول التحدث
ويحاول القيام ولكنها تمنعه وتطلب منه الراحة وتقبل جبينه  ،فيقول لها خالد
وتتمنع  ،قالت له والء اذن طالما
االن مشاعرك قد افصحت عن ما تريدي قوله
ي
قلن
انت فهمت ما يت من مشاعر واحاسيس فاألمر محسوم  ،قال لها لن يطمي ي
ات احبك يا والء
ات احبك "  ،ي
لك االن " والء ي
اال وقت ما تقوليها يىل مثلما اقولها ي
وه يف قمة السعادة وخالد هو
وه يف قمة احرجاها وتركت الغرفة ي
تبسمت والء ي
االخر كان سعيدا رغم ما به من الم وتعب لتعود مرة اخرة اىل الغرفة وتقول له (
خالد وانا ايضا مثلما انت قلت ) وتجري والء يف قمة فرحتها وينام خالد يف شيره
وهو سعيد للغاية .

يف خالل ثالث ايام قد قرر الطبيب امكانية الموافقة لخالد الخروج من
وبالتاىل يقوم عالء ومعه
المستشق ولكن عىل سبيل الراحة خالل التئام الجرح ،
ي
الن يسكنوا فيها بصحبة سيارة والء  ،وعندما
والء يف اصطحابه اىل الشقة السكنية ي
وصلوا اىل الميل امتنعت والء من الدخول واكدت لخالد انها سوف تتواصل معه
يوم حن يسيد صحته  ،حاول كثيا خالد ومعه عالء عىل
تليفونيا بشكل ي

استضافتها ولكنها رفضت االمر  ،فيكوها عىل راحتها ومن ثم دخل خالد وعالء اىل
وه بداخلها رغبة يف ان تظل مع خالد  ،ولكن االمر ال يمكن
الشقة وذهبت والء ي
فه لديها عادات رشقية ومجتمعية تمنعها من الدخول يف
ان يدار بهذه الطريقة  ،ي
شقة شابي أعذبي  ،حن وان كانا ذا اخالق عالية مثل خالد وعالء .
بدأ عالء يف مراعاة خالد بشكل اخوي ملموس  ،وتلمس خالد هذا جدا  ،وقال مرارا
وتكرارا اىل عالء ستظل يا عالء انت المكسب الوحيد الذي ربحته من هذه الدنيا ،
عن بعد ان وجدت والء  ،أيظل
صديق بدرجة أخ  ،فكان يمذح عالء قائال وماذا ي
عالء هو المكسب الوحيد يف هذه الدنيا  ،يبتسم خالد ويقول له المكسب الوحيد
من الرجال يا عالء ويضحكا وهم يفهما بعضهما جدا ماذا يريد كل منها ان يوضح
لألخر.

ثم وقف عالء ليذهب لغرفته وييك خالد ليسيي ح ،إال أن خالد كان يرغب يف
الصالة والشكر إىل هللا ،لذلك طلب من عالء أن يساعده يف التوضؤ ،بالفعل
ساعده عالء ،ثم ذهب خالد يف رحلة مع هللا بحمده فيها عىل نعمته عليه ،بعد
المرور بهذه األزمة الصحية ،حيث كان خالد قد اعتاد الصالة والدعاء منذ صغره،
السء ،لذلك كان
فكما كان يشعر يف نفسه ،بأن هللا هو المفر األمن من هذا العالم ي
ويصىل باستمرار.
يدعو
ي
الن اخذها يف وقت اجراء العملية
عاد خالد اىل العمل بعد انتهاء االجازة المرضية ي
الجراحية ومع عودته اىل ر
الشكة وجد الجميع يف ترحاب به وسؤال عن صحته
وتمنيات من الجميع بدوام الصحة والعافية  ،ولكنه لم يرى هذا يف اعي عايشه
ر
الن مكثها خالد وعن
ابنة مالك الشكة  ،وكانت دائما ما تسأل عن عدد ايام الغياب ي
الن يجب ان تخصم منه  ،لم ينتبه خالد
الن يمكن العفو عنها وااليام ي
ه االيام ي
ما ي
لها وال لتضفاتها  ،وكان دائم اليابط مع زمالء العمل دون النظر اىل ما تقوم به
عايشه
التاكس فقد اتفقا خالد وعالء
ومع المعاناة اليومية يف الذهاب اىل العمل وركوب
ي
ر
بدت بدل استخدام
عىل ضورة شاء سيارة تخدمهما يف حياتهما ي
التاكس ومصاريفه الباهظة  ،بالفعل قاما بتجميع ما لديهم من مدخرات وكان
ي
ر
خالد االكي انفاقا يف هذا االمر  ،ألنه يعرف جيدا ان عالء جاء اىل االمارات من اجل
الن تنتظره يف مض .
ادخار المال من اجل زواجه من نهال حبيبته ي
بالفعل نمت الفكرة وبدأ بالفعل البحث عن سيارة مستعملة يف حدود المتوفر من
ر
دت
وف مدينة ي
المال  ،وبالفعل قاما بشاء سيارة تخدمهما يف التنقل داخل االمارات ي

توىل يف اصدار الياخيص الالزمة لهم للسيارة
 ،كما ساعدهما المهندس فايز م ي
وكذلك رخص القيادة لكل منهما .
عىل الرغم من ان خالد كان يمتلك سيارة خاصة به ف مض ر
اكي فارهة من هذه
ي
السيارة المستعملة المحدودة اال ان هذه السيارة الن قاما ر
دت هو
ف
ائها
بش
ي ي
ي
وصديقه عالء مثلت له فرحة عارمة هذا ألنها سيارة تم رشائها بثمرة كفاحهم
دت معا  ،ويتمتعوا بالمدينة بشكل افضل .
الخاص وايضا النهم سوف يقودوها يف ي
الفصل السادس
ثم بالفعل قاد عالء السيارة وبجواره خالد ،ثم ظال يسيا بالسيارة يف الطرقات من
فرحتهما بالسيارة ،ثم فجأة يقيح عالء عىل خالد بأن يحدث والء ليخرجا يف نزهة
معا بالسيارة

صديق ،ال أعلم كيف
نظر خالد إىل عالء قائال هذا بالضبط ما كنت أفكر به اآلن يا
ي
تسكن انت أفكاري هكذا ،لكن األمر ليس غريب ،فأنت بالفعل كل ما لدي يف هذا
العالم
مع يف هذه الغربة والسنوات الماضية ،ربما لم أكن
أتعلم يا عالء أنه لوال وجودك ي
ات اللعي ،الذي ال يعرف سكانه سوى
أعيش إىل اليوم يف هذا العالم البأس ،وميل ي
تنته  ،إال أن عالء يخيه بأن عليه
الن ال
ي
ي
معات الوحدة والتفرق والمشاكل اليومية ي
الن تعيشها أشته يف وسط الظروف المضطربة ،وربما عليه خلق
الحالة
تلك
تفهم
ي
تبن
الذي
س
ا
س
األ
ذلك
هو
خالد
يا
ل
فالمي
األزمة،
هذه
لتخط
أعذار متكررة،
ي
ي
ولكن
عليه كل األمور فيما بعد ،ثم ينظر خالد إىل عالء قائال  :أعلم جيدا ما تعنيه
ي
أعوام الماضية ،كان ذلك الجفاء
ثمرة نبتت دون رعاية أو حب ،كل ما تذوقته يف
ي
ر
الن أصبحت تشبههم أكي مما هما عليه
ووالدت
الذي يسكن قلب والدي
ي
وأخن ي
ي
يف القسوة والجفاء

ينته الحديث بوصول عالء وخالد إىل الميل ،ويحدث خالد والء هاتفيا ،ثم
ثم
ي
يتفق عىل مقابلتها بعد ساعة يف ذلك المطعم ،فيصعد خالد إىل سكنه ويبدل
مالبسه ،ليبدو يف حالة تليق بلقاء حبيبته ،بالفعل يقوم خالد باخبار عالء بأنه
سوف يغادر بالسيارة للقاء والء ثم يستقل السيارة ،وهو يف حالة طيبة يشعر بانه
بدأ حياته تسي يف طريق افضل  ،استشعر فضل هللا عليه بانه اصبح يسي بسيارة

دت وسوف تكون معه حبيبته بعد دقائق كل هذا لم يمر امام اعي خالد مرور
يف ي
الكرام

الفصل السادس

ثم يصل المطعم ويدخل ثم يجلس عىل طاولته ينتظر قدوم والء ،ثم تدخل والء
الن ينظر فيها إىل الباب ،وكأن قلبه أخيه بأن حبيبته قد
عليه يف تلك اللحظة ي
أتت ،تقيب والء إىل الطاولة ،ثم يقف خالد ويطلب منها الجلوس بكل رومانسية،
وه يسيطر عليها حالة من التوتر والخجل ،يطلب خالد العصي
تجلس والء ي
ر
الخاص بهما ثم يطلب منها أن تشب العصي ليغادرا معا ،دون أن يخيها عن أمر
السيارة.

ثم فجأة وكالهما ر
يشب العصي يالحظ خالد دخول عايشه إىل المطعم برفقة
صديقتها ،فينظر إليها ثم يستدير وجهه ،وكأنه ال يرغب يف رؤيتها أو أن تراه حن،
لكنها بالفعل تراه ،فنظرت إليه وهو برفقة تلك الفتاة الجميلة ،ثم تلتفت إىل
صديقتها دون اهتمام ألمر خالد ،إال أن خالد قد بدا عليه معرفتها ،ثم تالحظ والء
فتسأله عن ما إذا كان يعرفها ،فيخيها خالد عن تلك الفتاة المدللة ،ابنة مالك
ر
ينته كل منهما من
الن ال تشكل حياة اآلخرين لديها أي أهمية ،ثم بالفعل
ي
الشكة ،ي
رشب العصي ثم يضع خالد الحساب عىل الطاولة ،ثم يخرج خالد ووالء إىل خارج
المطعم

يأت إىل سيارتها ،لكنه يض
ثم يطلب منها خالد أن تسي معه ،ولكنها تطلب منه أن ي
بأن تسي معه يف صمت ،ثم يقيب من سيارته ،ويطلب منها أن تخيه عن رأيها،
فاجئتن ولكن األمر
وه يبدو عليها السعادة ،ثم تقول له بالفعل
ي
تبتسم والء ي
جعلن سعيدة جدا ،مبارك عليك يا خالد ،ثم تصعد إىل السيارة بجوار خالد ،ليأخذ
ي
خالد والء يف جولة بسيارته يف ظل موسيق رومانسية جميلة ومعه من يحب .

ه ملك له وصديقه عالء ،تخيه
وهم يف السيارة يخيها خالد عن أن هذه السيارة ي
والء بابتسامة سعيدة ،بأنها كثيا ما تفكر يف أمر الصداقة بينك وبي عالء ،حيث
يشغلن األمر منذ أيام الجامعة ،كنت أنظر إىل كليكما بدهشة كبية،
تقول له كان
ي
فأنت ذلك الشخص المكتئب المنعزل عن الجميع ،بينما عالء المتواضع والمتفائل
الذي يحبه الجميع ،كيف يجتمع كل منكما بجانب اآلخر إىل هذا الحد.

يبتسم خالد وينظر إليها قائال ال أعلم يا والء ،ما إذا كان وصفك لعالقتنا مكتمل ام
ام  ،لكن
ينقصه الكثي من الوصف ألخيك ما
بقلن لعالء هذا االخ الذي لم تلده ي
ي
يمكنن أن أخيك به أن عالء ليس فقط رفيق درب ،بل إنه رفيق حياة ،فمن
ما
ي
دونه ربما ال يكون يىل حياة.

تبتسم والء وتقول إىل هذا الحد ،بالفعل كما أخيتك كثيا ما استغرب هذه
يجعلن
يسعدت وجود مثل هذه العالقات ،فهذا ما
الصداقة بينكما ،ولكن حقا
ي
ي
صديق ربما عىل أن أذهب إىل
أؤمن بأن الخي والسالم ال يزال موجودا ،واآلن يا
ي
أت.
سيارت مرة أخرى ألعود للميل دون تأخي عىل ي
ي

نلتق مرة أخرى يف
ليقول خالد بالفعل قد مص الوقت شيعا ،لكن ربما علينا أن ي
جولة أكي بالسيارة ،تبتسم والء وتقول له بإذن هللا ،ثم يوصلها إىل السيارة ويغادر
كل منهما إىل ميله.

لك ال يزعج صديقه الذي كان
يصعد خالد إىل الشقة ،حيث يضع المفتاح برفق ي
يظنه نائما ،لكنه يجده يحدث حبيبته نهال يف الهاتف ،يف حالة من الحني
والشوق إليها بي تلك المسافات البعيدة بينهم ،دخل خالد إىل غرفته ثم يبدل
مالبسه ويخرج إىل عالء الذي كان يبدو عليه الحزن بعد مكالمة حبيبته ،يسأله
صديق ،وما أخبار نهال ،ينظر عالء إليه بابتسامة يغلبها الحزن ،ربما
خالد ما بك يا
ي
لكن عاجز يف كل األحوال ،عاجز عن العودة دون مال،
يغلبن الشوق نحوها ي
ي
من ،حقا اشتقت إىل نهال.
بالقرب
دونها
من
ار
ر
االستم
عن
وعاجز
ي

صديق يكون األمر فيما بعد أفضل ،فعندما تعود إليها
ينظر إليه خالد قائال ربما يا
ي
الن بذلت من أجلها كل ما يف
بعد ذلك التعب ،سوف تقدر تلك اللحظات القاسية ي
وسعك ،أليس هذا ما كنت تخي يت به ،ينظر إليه عالء ويقول له حقا ،دعنا اآلن
الحك إىل أن ينام عالء مع استمرار
وأخي يت عن جولتك مع والء ،ليبدأ خالد يف
ي
وع ،ثم يلتفت خالد إليه فيجده نائم ،ليصيح خالد يف عالء
خالد يف الحديث دون ي
مطالب اياه الذهاب إىل الغرفة من اجل النوم ،وهو اآلخر يذهب لغرفته لينام بعد
ذلك اليوم السعيد مع حبيبته والء ،ليضحكا سويا مما بدر من عالء ونومه دون ان
يكمل قصة خالد مع والء .
إال أن األمر قد ال يكون بهذه السهولة ،حيث تبدأ يف هذه الليلة رحلة جديدة يف
حياة خالد  ،فقد تكون بالفعل ليلة سوف تغي شكل حياته بالكامل ،حيث تبدأ
رحلته مع رسائل النوم أو ربما رسائل الموت بالمعن االدق...

يغلق خالد عينه يف تلك الليلة ثم بالفعل ينام بعد تفكي وتأمل كثي يف تلك
الن جمعته بوالء مثل كل يوم ،ثم يغلبه النوم ،إال أنها بالفعل ليلة
اللحظات ي
مختلفة عن كل يوم.

حيث يرى خالد يف نومه ذلك الحلم ،الذي كان أشبه بالشبح الذي يطارده ،فلم
يصبح حلم عاديا ،بل أصبح أمر غريب يف حياة خالد ،حيث يجد حال نفسه يف
الن كان يقطع
الحلم يف مكان مظلم ربما إىل حد كبي ،وال يرى سوى تلك الوردة ي
منها ورقة تلو األخرى يف حالة من الخوف ،الذي يسكن قلبه مع سقوط كل ورقة
من أوراق هذه الوردة ،ثم يستيقظ خالد يف حالة من االنزعاج والحية من رؤية هذا
الحلم ،ثم يغادر شيره ليقوم بتحضي فطوره قبل الذهاب اىل العمل  ،وإذا به ينظر
إىل عصفوره الذي كان يربيه يف مسكنه ،فيجد العصفور ميت ليس به حياة ،ثم
يزيد القلق والحزن عىل وجه خالد ،ثم يفكر يف الحلم وموت العصفور معا ويربط
رؤية المنام بما حدث للعصفور  ،ويخرج من غرفته ليجد عالء يجلس عىل طاولة
ر
وتالىس غضب
الفطور ،ويطلب منه تناول فطوره بشعة للذهاب دون تأخي
ي
عايشه عىل سبيل المزاح.

إال أن خالد لم يبتسم حن كعادته  ،عىل الرغم من أن اسم عايشه فقط وحده كان
صديق،
كاف للضحك بي خالد وعالء ،ينظر عالء إىل خالد قائال ما بك يا
سبيل ي
ي
لكن لست بخي ،بعد رؤية هذا الحلم ،يسأله عالء حلم أي حلم،
فيقول له ال أعلم ي

تركتك باألمس تعيش لحظات سعيدة يف الحقيقة والخيال مع حبيبتك ،واآلن تبدو
يف حالة ليس هناك أسوأ منها.

ويحك له حلمه بحالة من القلق والحية ،ثم يخيه عن موت
ينظر إليه خالد
ي
العصفور ،يضحك عالء قائال ربما أنك قد زدت حجم األمر يف القلق كالعادة يا
قلن
صديق ،ينظر إليه خالد وهو يتحدث بصوت جاد ،بالفعل رهذه المرة يشعر ي
ي
ر
يرهبن أكي موت العصفور
لماذا
أعلم
وال
وصفه،
يمكنن
كيف
أعلم
ال
بسء
ي
ي
ي
اليوم ، ،ويشي خالد اىل عالء انه يشعر بأنه رأى منامه هذا من قبل يف المرحلة
زك " يف حادث
الثانوية وحينها توف استاذنا مدرس ا للغة الفرنسية " مسيو ي
السيارة  ،أتتذكره يا عالء  ،لينظر إليه عالء قائال ربما أن األسواء من كل هذا اآلن
صديق قبل ان نتأخر  ،يحاول عالء هنا يف ان ال يضع
تأخرنا عن العمل ،هيا بنا يا
ي
خالد يف تفكي مستمر بشان المنام ويريده ان ينساه ويعيش يومه بال تفكي ،
ليذهب خالد إىل العمل دون أن يستطيع اليكي يف عمله ،لكنه يحاول بقدر
المستطاع أن ال يفكر يف األمر ،لكن دون جدوى.

ثم يرن هاتف خالد ويرد والء مرحبا بك ،ربما كنت أنتظر تلك المكالمة منذ بداية
الن لم
اليوم ،تضحك وتقول له ولماذا لم تفعل ،لكنها تشعر بنية صوته الحزينة ي
تعتاد عليها عند التحدث معه منذ اللقاء األول ،فتسأله ما بك يا خالد ،يصمت
ر
نلتق
قليال ثم يجيب عليها قائال ال ي
ىسء ،ترد هل أنت متأكد من ذلك ،ما رأيك بأن ي
يوم يف العمل ،ترد والء
اليوم ،يرد عليها خالد ليس لدي من مانع لكن بعد انتهاء ي
قائلة اتفقنا ،ثم يغلقا الهاتف.

ثم يذهب خالد إىل المطعم بعد العمل ليجد والء تنتظره ،يدخل ثم يلق عليها
التحية ويجلس ف حالة من ر
الشود والتفكي المستمر ،حيث يكلمه الجارسون دون
ي
ر
عاىل خالد ماذا تشب ،ألم تنتبه كل هذا أين أنت،
أن ينتبه ،ثم تنادي والء بصوت ي
يطلب خالد كوب من القهوة وماء ،ثم ينظر إىل والء قائال ،ربما ال أعلم ما يت منذ أن
لكن ال أعلم لماذا
استيقظت ،ربما أن األمر ال يستحق كل هذا كما قال يىل عالء ،ي
قلن بالخوف والقلق.
يشعر ي

والء قائلة ما بك يا خالد يمكنك إخباري إن كنت تريد ،ينظر إليها خالد ثم يبتسم
يأت
للمرة األوىل منذ أن جلسا ،ويقول لها عن حلمه وموت عصفوره ،ثم ي

الجارسون لوضع القهوة والماء عىل الطاولة ،ثم يقع كوب الماء ينكش مع حديث
خالد عن موت العصفور ،األمر الذي يجعله يزداد قلق وهذا ما تالحظه والء عىل
خالد بعد كش الكوب ،لذلك تحاول السيطرة عىل الموقف قائلة قد يكون األمر
ر
ىسء عزيز
نتج عن االرتباط الوثيق بالعصفور ،فالحزن
طبيع عىل موت أو فقدان ي
ي
عليك ،أما عن الحلم فقد يكون من األمور العادية.

يرد خالد قائال أتمن ذلك حقا ،تطلب والء الرحيل ،ثم يذهب خالد معها ،ثم يعود
إىل شقته ولكن حالته لم تتبدل كثيا عن مغادرته يف الصباح مع عالء ،ثم يطلب
يحدثه عالء عن ما إذا كان يرغب يف تناول الغداء ،لكن خالد يخيه بأنه ال يرغب يف
الطعام ،ثم يذهب إىل غرفته ويحدث والدته يف الهاتف ،حيث كان يطمي عليها
وعىل والده من حي إىل آخر ،لكن األمر لم يكن حقيقيا ،حيث كان يؤدي ما عليه
تجاههم فقط ليس ر
أكي.

الن تسأله عن ما إذا كانت اقيبت إجازته بعد هذه الفية الطويلة
ثم يحدث والدته ي
من العمل ،لكنه لم يجيبها بشكل ضي ح ،بل كان يتهرب بمسؤولياته يف العمل
وغيها من الحجج ،فتخيه والدته مرفت بأن عرس أخته اقيب ،فهل لم تحض
أيضا يا خالد ،يرد خالد عليها أيضا بصورة غي واضحة ،سأحاول أن أتحدث عن
إجازة يف العمل ،لكن األمر قد ال يكون أكيد ،تسأله والدته عن ما إذا كان بالفعل
يود حضور الزفاف أو ال ،فقد تخي والده بأن يحدث صديقه بشأن اإلجازة ،إن كان
بالفعل هذا هو السبب ،لكن خالد يرد بصوت غاضب ،ال أريد أن أكون بي أفراد
بين وبي أخ ين جافة للغاية ،ربما تشبه كل ما عاش يف هذا الميل
العرس ،فالعالقة ي
أخن لم تفكر يت مرة واحدة عىل األقل،
الجاف ،فأنا اآلن يف
غربن منذ فية ،لكن ي
ي
وحدت ،لكنها لم تكلف بالها
عىل أو كيف أعيش أو أبدو يف
ي
لم تفكر يف االطمئنان ي
يعن يىل من قبل ،وكذلك لن
يعن يىل ذلك أمرا ،فما كان ي
بذلك قط ،وربما قد ال ي
غيات يف العرس فارق كبي لها ،تصمت األم وتستمع إىل خالد يف
يشكل حضوري أو ي
حالة ال يمكن وصفها بالدهشة أو الحزن ،حالة غريبة ،ربما أن هذا ما يطلق عليه
الفشل الذري ع.

يصمت خالد بعد االنتهاء من حديثه عن أخته ،وربما يشعر بالندم من أمه عند
سؤاله من البداية ،لكنه لم يهتم كثيا لألمر ،ثم يطلب منها بأن يحدث والده
تعط األم الهاتف لألب يف صمت شديد ،ثم يحدثه خالد كلمات
ليسلم عليه،
ي
معتادة لم تستغرق دقيقتي ،ثم يغلق الهاتف مع والده.

صديق
الحك ،ويقول له ربما يا
يف هذه اللحظة يستوقفه الطبيب عاطف عن
ي
ي
تشوقت ر
أكي الستكمال حديثك عن تلك الرحلة ،يف حال انتظرنا إىل موعد الجلسة
القادم ما رأيك!

ينظر إليه خالد ثم يبتسم إليه قائال ،ربما ندمت يف كل لحظة تأخرت فيها عن
داخىل براحة كبية ربما
جعلتن أشعر يف
المجء إليك دكتور عاطف ،فأنت بالفعل
ي
ي
ي
طبين العزيز
اليك
ائد
ز
ال
ارهاف
عىل
جدا
ومتأسف
،
قبل
من
الشعور
هذا
ب
اشعر
لم
ي
ي
.

داع لألسف سوف أنتظرك الستكمال حديثك عن ذلك
دكتور عاطف  :ال ي
المهندس الشاب خالد فخر الدين ،الذي احببته بشدة  ،إىل اللقاء يف الجلسة
صديق.
القادمة يا
ي
يعود خالد إىل الميل حيث تسكنه فرحة كبية باستجابته الشيعة والغي متوقعة
يف اسيداد قدرته يف الكالم حن ولو كانت غي مكتملة  ،إال أنه ظل يفكر طوال
طريقه للعودة ،عن ما إذا كان سيخي والديه عن ذلك التقدم أو ال ،لكنه يقول يف
نفسه بأن الموقف سيحكم عليه بما إذا كان سيخيهم أو ال.

الفصل السادس

ثم يدخل خالد إىل الميل ليجد الهدوء يسود أركانه عىل غي العادة ،حيث يجلس
األب مشغوال بالنظر يف هاتفه ،واألم تنظر إىل التلفاز وبجوارها كتاب من تلك
الن تقرأها ،ينظر خالد إليهما ،ثم يقرر أن يخيهما عن استجابته للعالج،
الكتب ي
فيتمتم بصوت غي واضح بالكامل ،ربما بدأت يف التحدث مرة أخرى ،يسمع كل
من األب واألم ما يقوله خالد ،حيث تقف األم مبتسمة ،وتنظر إىل خالد وتحتضنه
بن ،ليتك ذهبت قبل ذلك إىل هذا الطبيب ،ثم ينظر إليه
ثم تقول له الحمد هلل يا ي
األب يف هدوء قائال  :يجب عليك أن تستمر يف تلك الجلسات ،فقد أصبحت تبدو
أفضل من قبل ،ينظر إليهما خالد ،ثم ييكهما ويذهب إىل غرفته ،ربما أن ما كان
يسيطر عليه يف تلك اللحظة ،هو ذلك الفتور الذي كان يمأل عالقته بوالديه ،فما
كانت يوما عالقة حقيقية تستحق من أطرافها أن يبذل كل منهما ما يف وسعه

إلسعاد اآلخر ،ثم يخلد خالد إىل النوم ،وهو ينتظر الجلسة القادمة مع الدكتور
عاطف..

إال أن األم واألب يتحدثان عن خالد بعد مغادرته ،حيث تقيح األم أن يكون هناك
بذل جهد أكي نحو خالد لتعويضه ما فقده يف السنوات الماضية يف عالقتنا ،ثم
لك
تقول االم لألب ربما علينا أن ننس خالفاتنا وضاعاتنا المتواصلة باستمرار ،ي
نلحق ما تبق لدينا من ابننا ،الذي فقد وسط تلك الفوض العارمة..

ينظر إليها األب ثم يقول ربما تتحدثي عن ما كنت أفكر به ،وللمرة األوىل نتفق يف
أمر ،ربما كذلك علينا أن نفكر يف مستقبله القادم ،وكيف يمكننا أن نساعده عىل
استعادة صوته المفقود ،وحياته المهدومة..

تقول األم بشغف ربما حان الوقت لييوج خالد أليس كذلك ،ينظر إليها األب قائال
بالفعل قد تكون خطوة جيدة ف هذا الوقت ،حيث تساعده عىل االستجابة ر
أكي
ي
للعالج ،ثم يقيحان العديد من الفتيات يف األش الموجودة بالقرب من كل منهما،
ثم تقول األم بأن صديقتها نادية لديها فتاة جميلة ومثقفة ف عمر ر
العشينيات ،ثم
ي
تمسك الهاتف وتحض صورتها إىل األب ،وتقول له ما رأيك بهذه ،يخيها أنه ال
بأس بها ولكن المهم هو موافقة خالد عىل المبدأ قبل هذه الفتاة او غيها  ،لينهيا
كالمهما ،ثم يخلدا للنوم.

التاىل تتصل األم االستاذة مرفت بصديقتها نادية  ،ثم تقوم
ثم يف صباح اليوم
ي
بعزيمتها عىل العشاء يوم االربعاء برفقة ابنتها لتصنع الفرصة من اجل لقاء خالد
بأبنة صديقتها  ،لتوافق نادية عىل العزومة .

يخرج خالد من غرفته دون أن يدري عما كان يدور يف بال والديه ،فتقول له األم
حبين لدينا ضيوف يف يوم األربعاء عىل العشاء  ،يجب عليك أن تكون
خالد
ي
موجود ،فقد قررنا أن نحض لك عروس جميلة ومثقفة ومناسبة للزواج..

ر
ىسء من
ينظر إليها خالد يف دهشة ثم يتمتم بصوت يبدو غاضبا ،هل
طلبن منك ي
ي
هذا القبيل ؟ كيف تخططي لهذا األمر وأنا بهذا الحال ،انا لست عىل ما يرام،
حالن ،أم أن األمر ال يشكل فارقا.
ولست يف وضع يسمح يىل بلقاء فتاة ،هل ترين
ي

تنظر إليه امه مرفت ثم تقول له هذه الخطوة البد منها يا خالد ،بل ربما قد
تأخرت ،لماذا كل هذا الغضب الذي يبدو عليك ،ألم تعلم بأنه البد لك من الزواج
يف نهاية المطاف.

ينظر إليها خالد يف غضب وتوتر ،ربما أن هذا األمر ملك يىل وحدي ،ولن أقبل بما
تفكرون به ،كذلك لن أحض هذا العشاء مع هذه األشة.

تضعن بذلك
يعن بأنك
ي
ترد األم كيف ربما قد تشعت يا خالد ،لكن هذا ال ي
الموقف المحرج ،إال أن خالد يظل مصمم عىل عدم الحضور معرب لها انها
اجىل انا  ،ثم يرتدي
صديقتك وسوف ي
أنن وليس من ي
تأت اىل هنا من اجلك ي
ر
للتمس خارج الميل.
مالبسه ويخرج
ي
تظل محاوالت أمه هاتفيا لتجعله يوافق عىل الحضور ولكن يظل رفضه الشديد
يأت الموعد ،حيث تجي األم عىل عزومة صديقتها وابنتها
عىل ذلك ،ثم بالفعل ي
بمفردها دون وجود خالد الذي اض عىل عدم مقابلة صديقة والدته وابنتها .

أت موعد زيارة خالد للدكتور عاطف يف الموعد المنتظر منذ عدة أيام ،
ثم ي ي
ليذهب إىل العيادة ثم يدخل إىل الطبيب يف وقته المحدد ،ثم عند دخول الغرفة
تبدو الفرحة الشديدة عىل خالد ،حيث يبتسم الدكتور عاطف قائال  :نظرتك هذه
تجعلن أشعر بمدى اهتمامك بتلك الجلسات ،بالفعل أنا سعيد جدا بذلك.
ي
ر
الن تحدث بها ،بالفعل
يرد خالد يف صوت يبدو عليه التحسن أكي من المرة األوىل ي
أنا أندم عىل كل لحظة تأخرت بها يف القدوم إليك يا دكتور عاطف  ،يرد الدكتور
عاطف ويخيه بأنك يا خالد بالفعل أصبحت صديق يىل و ليس حالة مريض يعالج
لديه  ، ،ثم يقول له الطبيب هيا بنا نبدأ من حيث توقفنا المرة الماضية.

ليبدأ خالد يف قص حكايته للطبيب ليقول خالد كنت بالفعل أعيش يف ظلمة ذلك
الحلم المريب  ،الذي ال أعلم لماذا كان ييك أثره يت ،رغم أنه قد يبدو حلم عاديا،
لكن كنت أشعر بالقلق ،وظللت أفكر كثيا يف هذا
ثم دخلت إىل
غرفن للنوم ،ي
ي
رحلن مع تلك األحالم
غلبن النوم ،الستكمال
القلق الذي أعيشه منذ األمس ،ثم
ي
ي
يقتلن من
الحقيقية المخيفة ،حيث شاهدت يف هذه المرة ظالم شديد ،يكاد أن
ي
أجدت أمسك يف يدي تلك
وجدتن أقف بعيدا عن كل من أعرفهم ،ثم
الخوف ،ثم
ي
ي
وجدتن أنظر إليها يف يدي
الن تكاد تشبه ذلك الظالم المروع ،ثم
ي
الوردة السوداء ،ي
يجعلن ال أتمكن من تركها أو حن استمرار النظر إليها ،ثم استيقظت عىل
بخوف
ي
جعلن استيقظ يف فزع وهلع شديد.
منبه ،الذي
صوت
ي
ي

غرفن يسيطر عىل القلق للمرة الثانية ،حيث ينظر يىل عالء وهو
ثم خرجت من
ي
لكن أصمت وأظل شاردا يف ما يعنيه هذا
يبتسم ،قائال ماذا حدث هذه المرة ،ي
ر
مكتن يف شود ،ألجد عايشه تقيب
الحلم ،ثم ذهبت إىل العمل وجلست عىل
ي
مكتن وتقول يىل
نحو المكتب ،وال أعلم لماذا وما لديها لتقوله ،حيث تقف أمام
ي
لديك خصم خمسة أيام ،فقد زادت أيام انقطاعك عن العمل بسبب مرضك،
لذلك لن نتكفل بها بمفردنا ،ينظر إليها خالد ثم يقول لها ،بالفعل قد طالت أيام
انقطاع يف المرض ،لذلك ال بأس يف الخصم ،ثم ترد عليه قائلة  :أنت لم تكن
ي
مريض يف تلك األيام ،بل كنت تخرج وتتيه يف المطاعم ،ينظر إليها خالد وهو يعلم
ما تعنيه ،لكنه لم يرد عليها ،حيث كان يشعر بالتوتر منذ بداية اليوم ،واآلن قد
زادت عايشه األمر سوءا ،تيكه عايشه وتذهب إىل مكتبها  ،قائال خالد يف صمت
حسن هللا ونعم الوكيل .
ي
ينه خالد وقت عمله ويذهب مع عالء يف السيارة ،وهم يف طريقهما للميل،
ثم ي
ينظر خالد إىل ذلك االزدحام الغي معتاد يف الطريق ،ثم ينظر إىل مصدر التجمع،
الن يبدو عليه أنه يعرفها ،يفتح باب السيارة ويخرج
فيجد تلك السيارة المقلوبة ي
للتأكد من ذلك ،حيث يقول لعالء أليست هذه السيارة تشبه سيارة عايشه ،ينظر
إليه عالء قائال نعم ،ثم يقيب خالد من هذا التجمع فيجد عايشه ملقاة عىل
األرض وسط جروح ودماء تسيل منها ،يحملها خالد وعالء شيعا ،ثم يضعوها يف
عىل
السيارة دون انتظار سيارة اإلسعاف ،ثم يصال إىل المستشق ،فيحملها خالد ي
يديه ،ثم يدخل بها إىل المستشق شيعا ،ويطلب منهم رؤية حالتها ،ثم يضعها
عىل الشير ،ويطلب منه الطبيب الخروج من الغرفة ،حيث يخرج خالد وبجواره
مىلء بيانات دخول المريضة إىل
عالء ،ليطلب منهما موظف االستقبال ي
المستشق ،لكن خالد يقول ليس لدي اعياض ولكن لسنا من األقارب ،إال أن

الموظف يطلب أن يمأل خالد االستمارة إىل أن يصل أحد أقارب ها ،ثم يتصل خالد
متوىل ويقص لها ما حدث ويطلب منه إخبار
برئيسه يف العمل المهندس فايز
ي
والدها باألمر .

حواىل رب ع ساعة ،وصل والدها إىل المستشق برفقة المهندس فايز
ثم بعد مرور
ي
متوىل  ،ثم يرى خالد وعالء ويسألهما عن ما حدث ،ثم يخيوه عن األمر ،ينتظر
ي
الوالد األطباء يف حالة من القلق الشديد ،ثم يخرج الطبيب ،ويطمئنهم عىل حالة
عايشه ،الن البد وان تظل تحت الرعاية ر
ألكي وقت ممكن لتعرضها للكثي من
ي
الكسور المضاعفة وكذلك ارتجاج يف المخ  ،عىل الرغم من البكاء الشديد للسيد
الطنيج والد عايشه  ،اال انه ظل يشكر خالد وعالء عىل شعة التوجه
مبارك
ي
ر
للمستشق لعمل الالزم  ،ويكرر االمر ألكي من مرة  ،هذا ألنه يعلم كل العلم بما
تفعله ابنته مع الموظفي يف رشكته ،ويفكر يف نفسه قائال  :ربما لو كانا شخصي
ابنن للموت ،وهو يقدر ما فعاله مع عايشه.
دونهما لما فعال هذا وتركا ي

ثم يذهب كل من خالد وعالء بعد االطمئنان عىل عايشه إىل الميل ،ثم أثناء تناول
صديق ،ربما أن
من يا
العشاء يتحدث خالد إىل عالء قائال  :ألم تسخر يف الصباح ي
ي
يوم مرتبطة بما رأيته اليوم يف المنام ،ال أعلم ما يحدث حقا يا
تلك األحداث يف ي
قلن ،يرد عالء عىل خالد ربما يزيد األمر قلقا أيضا
عالء ،لكن األمر حقا زاد القلق يف ي
هذه المرة ،ولكن تحدث الحوادث بشكل مستمر فال دخل لحلمك بكل هذا الكم
صديق ،بل كنت
من الحوادث اذن  ،ثم يضحك ويقول لخالد لم أسخر منك يا
ي
أحاول أن أخفف توترك عندما رأيتك هكذا يف الصباح ،يبدو عليك القلق الشديد،
صديق ،فأنا مرهق جدا من هذا اليوم الشاق  ،عىل
لكن لنذهب إىل النوم اآلن يا
ي
الرغم من ان خالد كان ر
يخس من النوم خوفا من رؤية حلم جديد لهذه الوردة
الملعونة  ،اال انه من ر
كية االرهاق بالفعل استسلم للنوم .

ثم ف صباح اليوم التاىل يذهب خالد وعالء إىل ر
الشكة ،حيث ينظر إليهما
ي
ي
الموظفي ،حيث كان يقول الواحد تلو اآلخر ،بأن هذا الموقف مؤكدا سيجعلهم
يناولن مكافأة مالية كبية من الشيخ مبارك  ،لكن خالد وعالء لم يفكرا يف األمر
حن ،إال أن هذا ما حدث بالفعل ،حيث ضف لهما الشيخ مبارك مكافأة كبية
للتعبي عن الشكر ،لكنهما يرفضان ذلك إال أن الشيخ مبارك يض عىل أن يحصال
كاف عىل فعلكم مع عايشه ،بل هو تقدير بسيط
عليها ،ويقول ليس هذا شكر ي
ابنن ،ثم يأذن لهم باالنضاف.
مقابل حياة ي

يخرج خالد وعالء ويبدو عليهما الفرحة الشديدة بتلك المكافأة الكبية ،ثم يقرر
خالد مشاركة حبيبته هذه الفرحة ،فيتصل بها ويطلب لقائها ،ثم يذهب إىل
فتأت إليه والء وتجد عىل وجهة ابتسامة كبية.
المطعم وينتظرها ،ي

حيث تجلس ثم تسأله عن سبب هذه الفرحة عىل وجهه ،يقول لها عن ما حدث
الن حصل عليها اليوم من الشيخ مبارك
معه باألمس ،وإنقاذ عايشه والمكافأة ي
مقاسمة مع صديقه عالء ،تبتسم والء قائلة بالفعل سعيدة من موقفك مع عايشه
رغم ما وصفك يىل عنها من قبل عن شخصيتها األنانية الغي محبوبة وأفعالها
السيئة  ،ولكن ادعوا لها بالتأكيد بالشفاء .

يقول لها خالد أتعلمي أن عايشه قبل حدوث الحادث بساعات كانت توجه يىل
غيات يف المرض ،تبتسم والء وتنظر إليه ثم تقول هل
اإلهانة وخصمت يىل مقابل
ي
تشعر بالنض والفرح لما حدث لها ،يقول لها خالد ليست فرحة ولكن يف حقيقة
حسن هللا ونعم الوكيل حينها  ،عىل الرغم من ان الخصم لم
انن قد قت
ي
االمر ي
مع منها كانت سيئة للغاية .
يشكل يىل فارق كبي بل فقط طريقة الكالم ي
الن سبقت الحادث كنت قد رأيت
ليلن ي
استكمل خالد كالمه قائل الغريب ان يف ي
جعلن أربط بي الحادثتي ،تبتسم والء ثم تقول حلم آخر الااا فقد زاد
حلم آخر
ي
أنن أيضا ،تقول له والء كنت أمزح فقط ،
األمر عن حده ،يبتسم خالد ثم يقول ي
ليقص عليها الحلم والوردة السوداء وارتباطه بعدها بما حدث لعايشه لتستغرب
والء من هذا المنام كثيا
لم ر
تكي والء كالما يف حق المنام  ،ولكن اخذت خالد بالكالم يف حديثها عن والدها
أت الدكتور محمد نجيب  ،مؤكدة له انك
قائلة  :كنت أود أن أرتب لك موعد مع ي
سيجعلن أكون
ستحب الجلوس معه ،يقول خالد بالتأكيد يف حال كان األمر
ي
برفقتك سأكون سعيد ر
أكي ،تنظر إليه والء يف خجل ،ثم تقول له سوف أحدد
ولكن اآلن سأغادر.
موعد وأخيك،
ي

التاىل ،
يذهب خالد إىل الميل ليمر يومه وليلته ليذهب اىل العمل يف صباح اليوم
ي
ليقرر أن يزور عايشه يف المستشق بعد انتهاء دوامه  ،بعد أن علم بسماح الزيارة
لها  ،ثم بالفعل يذهب لزيارتها بعد العمل ،حيث يطرق باب غرفتها ثم تأذن له
بالدخول ،ثم يقيب نحوها فتطلب منه أن يجلس ،حيث يقول لها الحمد هلل عىل
سالمتك.

تنظر إليه عايشه يف خجل من أفعالها معه ،ثم تقول له ربما لم أعلم كيف أعي لك
كاف.
عن شكري ،فقد يكون الكالم غي ي
ر
ىسء ،فقط ما يهم اآلن هو عودتك بالسالمة ،فقد
يقول لها خالد ليس عليك قول ي
لك ،ان وجودك بالمستشق سوف يظل لفية ،
اخي يت الدكتور أ قبل الدخول ي
تخرخ من هنا و
تمىل من هذا االمر المهم ان
وعليك ان
ي
تهتم بنفسك جيدا وال ي
ي
ي
انن عىل احسن حال  ،قالت له عايشه بالفعل فقد يستغرق األمر وقت طويل
ي
الطبيع والتأهيل  ،ولكن عايشه سألت
بالعالج
ا
ر
مرو
المستشق
ف
بقات
عىل
ي ي
ي
عىل ،لينظر
خالد سؤال يف غي وقته " هل
ي
ستأت مرة أخرى بعد هذه المرة لتطمي ي
مديرت  ...وبدى
سنأت جميعا لنطمي عليك ياااااا  ..يا
لها خالد ثم يرد مؤكدا
ي
ي
عليه عدم معرفة ماذا يقول لها وال يعلم بماذا يناديها  ،أيقول لها يا عايشه ام ماذا
مديرت ،فلم تكن هناك فرصة من قبل للحديث بينهما ،حيث تالحظ
فقد قال يا
ي
عايشه توتر خالد يف ذلك ،فتطلب منه أن يناديها باسمها دون ألقاب ،لكنه يرفض
فتقول له ألم نصبح أصدقاء ،يرد عليها قائال مؤكدا انه رشف له بالتأكيد  ،لكن البد
من حفظ االلقاب وانن مديرت ف ر
الشكة ،وأنا ذلك الموظف لديكم ،ثم تقول له
ي ي
ي
ال بل أصبحنا أصدقاء منذ اليوم ،يبتسم خالد لها ابتسامة عادية ثم يستأذن
بالرحيل ويذهب.

ثم يعود إىل عالء يف الميل ،ويخيه بأنه قام بزيارة عايشه يف المستشق ،ليضحك
تأخذت معك ،هل أردت بأن تحط باألمر بمفردك
عالء ويقول له لماذا لم
ي
دوت  ،ضحك خالد وقال لم أرغب يف
وتحط بمكافئة جديدة لوحدك من ي
ارغامك عىل أمر ال ترغب به ،لذلك فكرت بالذهاب بمفردي كنوع من الواجب
ليس ر
أكي ،يرد عالء قائال وماذا فعلت بك عندما رأتك ،يقول يقص له خالد عن ما
حدث خالل الزيارة ،ثم يتعجب عالء من ذلك التغي المفاخ يف شخصيتها ،فربما
شكلت الحادثة فارق يف نظرتها لمن حولها ولما ال .

الفصل السابع

كان خالد يستعد منذ الصباح لتلك المقابلة ،حيث كان لديه موعد يف صباح اليوم
التاىل يوم اإلجازة مع والد والء الدكتور محمد نجيب  ،حيث يستيقظ يف الصباح
ي
الن لم تأتيه خالل نومه يف هذه األيام ،ثم يعود مرة أخرى
األحالم،
تلك
ف
ويفكر
ي
ي
الن كانت تجعله يشعر بالتوتر ،لكنه يرتدي
لتنسيق مالبسه لتلك المقابلة ي
مالبسه ،ثم يخرج من الغرفة ،حيث ينظر إليه عالء قائال  :تبدو يف قمة األناقة يا
صديق يوم موفق بإذن هللا ليبتسم اليه خالد ويطالبه بالدعاء له  ،ثم يغادر خالد
ي
الميل ليصل عىل الموعد ويجد والء ووالدها يف انتظاره ،ثم يدخل وأثناء جلوسه
وترحيب والد والء كان قد شعر خالد باالرتياح ،وقد ذهب التوتر من قلبه ،حيث
كان يبدو والد والء شخصية لينة ومتكلمة وتستحق التقدير ،وكان يبادله كذلك
الدكتور نفس الشعور ،لذلك سيطرت عىل الجلسة مشاعر المودة واالطمئنان ،
الن رحبت بخالد كثيا واعدت له طعاما مدهشا
مع وجود مدام سلوى والدة والء ي
نال اعجاب خالد كثيا يف هذا اليوم .

وف جلسة خالد مع الدكتور محمد نجيب سأله الدكتور محمد عن حاله يف
ي
الن دارت بينهما وبدأ
اإلمارات ،وماذا عن عمله وطموحه وغيها من الموضوعات ي
ر
يشح خالد عن تطلعاته وافكاره  ،وعن انه يريد ان يستمد الخية اىل ان تتحسن
االحوال يف مض ليعود ليدير مكتب والده ومساعدته فيه  ،اعجب الطبيب كثيا
بخالد وتفكيه  ،وكذلك كانت والء تشعر بالراحة من تلك العالقة الجيدة بي
الن كانت تسودها
والدها وخالد ،ثم بعد تناول الغداء وتلك الجلسة المرحة ،ي
مشاعر جميلة يف قلب الحضور ،باألخص خالد الذي كان يفتقد هذه المشاعر مع
والديه منذ طفولته ،حيث كان يتمن خالد طوال جلسته مع والد والء وامها لو كان
الن مألت قلبه بمشاعر طيبة  ،ثم مع
لديه أشة اجتماعية تشبهه هذه أشة ي
نهاية اليوم طلب خالد االستئذان ،رغم رغبته الشديدة يف عدم ترك هذه األشة
مرة أخرى.
ثم بالفعل ودع الدكتور محمد نجيب وايضا والدة والء المدام سلوى ثم ودع والء
اخيا بكلمات رائعة لها  ،ثم ذهب لميله وهو يف طريقه يفكر يف هذه األشة
الن لم يشعر معها بلحظة واحدة من ما شعره نحو الدكتور
الجميلة ،وأشته ي
محمد ومدام سلوى و والء ،كذلك كان ينظر إىل نفسه يف حية ،عن شعوره بالحب
نحو والء وتفانيه يف حبها منذ أيام الجامعة.

الن كانت تتسم بمالمح الصداقة الحقيقية ،وعالقته
وكذلك عالقته مع عالء ،ي
الجافة مع أشته واخته ،وحاول ان يقنع نفسه انه لن يستطيع ان يأخذ كل ما حبه
ه الحياة ال يمكن ان تجمع منها كل ما تحب .
يف الحياه  ،فهذه ي
ويحك لعالء عن مقابلته بهذه االشة ،وذلك
ثم يصل إىل الميل بعد يوم جميل
ي
الشعور المتناقض بداخله نحو عالقته الجافة نحو والديه واخته ،وعالقته
الحقيقية الصادقة نحو والء واشتها الجميلة من اللحظة األوىل ،حيث كان يقول
يؤذين
كيف يىل أن أكون قاسيا وجاف يف ناحية ومحب وودود يف ناحية أخرى ،كم
ي
داخىل وليس
أشت بالفعل مصدر لهذا الحب يف
هذا التناقض يا عالء  ،ليت كانت
ي
ي
صديق أنت تعلم جيدا
العكس ،ثم تغلبه دموعه ،فيقيب منه عالء ،ويقول يا
ي
اض عن ما كانا يفعاله ،لكن
بأنك ال تكره والديك أو اختك ،بل قد تكون غي ر ي
صديق الذي أعرفه ال يكره أو يبغض أحد ،فقط ما أنت عليه اآلن مع والديك نتاج
ي
ظروف ما إن تغيت تغي االمر برمته ان شاء هللا ،ينظر إليه خالد ثم يمسح دموعه
قائال ألم أقل لك من قبل أنه لوال وجودك لما كان األمر كما يبدو اآلن ،بالفعل لست
ر
ىسء يىل .
فقط
صديق بل كل ي
ي

قبل ان يخلد خالد اىل النوم فقد أخي عالء بأنه ينوي زيارة عايشه باكر بعد انتهاء
مع ،ليوافقه
العمل  ،فإنه لم يزورها منذ المرة الماضية ،حيث يسأله هل
ي
ستأت ي
عالء عىل االقياح  ،وبالفعل بعد ان ينتهيا من العمل يذهب عالء مع خالد لزيارة
عايشه يف المستشق ،حيث تستقبلهما عايشه بابتسامة لم يراها عالء من قبل ،ثم
يتحدثا عن حالتها ،فتخيهما بأنها ال تزال تحتاج إىل مدة بالمستشق بخالف
الطبيع ،ولكن شعان ما تغي حالها وبكت حينما تذكرت كالم الطبيب
العالج
ي
حيث كان الطبيب قد أخيها عن وجود مشكلة يف قدميها ،والمشكلة االكي ان
هناك أحد القدمي ،الن قد أصيبت بعجز سوف يمنعها من التمكن من ر
المس
ي
ي
طبيع لبقية العمر ،حيث بدى عليها بالفعل الحزن الشديد والبكاء ،
بشكل
ي
وحالتها النفسية السيئة.
لكن خالد وعالء يحاوال التخفيف من األمر بالكلمات الطيبة ،تتغلب عايشه عىل
حالتها وشعان ما تنظر عايشه نحو خالد ،ثم تسأله عن حالة ،فيخيها بأنه بخي ،
وه تفكر طيلة الوقت بذهن شارد
يمص وقت الزيارة واعي عايشه ال تفارق خالد ي
ي
 ،وحن مع انتهاء زيارة خالد وعالء اال ان عايشه ال تزال تفكر بداخلها يف األمور
بشكل مختلف ،حيث شكل لها الحادث نقلة جديدة يف حياتها بالكامل ،فقد كانت
الن تؤثر عليها بعد الحادث ،من كونها اصبحت
تشعر بالكثي من المشاعر السلبية ي
فتاة غي مرغوبة بسبب ما حدث لها من اعاقة ومن سوف يقبل يف رؤيتها بعد ذلك
وه يف مقتبل العمر هكذا .
وه عرجاء تسي بعجز ي
ي

كذلك يدخل والد عايشه إىل غرفتها اثناء وجود عالء و خالد  ،حيث يجدها ال
تزال مستيقظة ،ويبدو عليها عدم النوم باألمس ،رغم تناولها العديد من األدوية،
الن قد تكون من الممكن أن تسبب لها اإلرهاق ،لكن ذلك جعله يعلم ما تمر به
ي
ابنته بعد تعرضها للعجز واإلصابة يف الحادث ،فقد كان الطبيب أخيهم قبل
مغادرة المستشق بأن عايشه قد تواجه مشكلة يف إحدى أرجلها تسبب لها إعاقة
ف ر
المس ،األمر الذي ييك أثر سلبيا يف نفس عايشه ،ويزيد من انفعاالتها ورود
ي
ي
افعال ال يمكن وصفها  ،حيث تفكر عايشه يف كيفية العيش فيما بعد مع هذا
الن تثي نظرات الغضب
األمر ،ثم يرى والدها يف عينيها كل هذه التساؤالت ،ي
والتوتر عىل وجهها  ،ليستأذن خالد وعالء وييكا ابها معها يف الغرفة

حيث يقول لها ما بك يا عايشه ،تنظر إليه بغضب أكي ثم تقول يجب عليك أن
تبحث يىل عن أفضل األطباء يف العالم لعالج هذه المشكلة ،فأنت تملك من المال
ترك هكذا ،ينظر إليها يف هدوء قائال  :هنا يف
ما ال يمكن حضه ،ولكنك ترغب يف ي
بنين
اإلمارات لدينا أفضل األطباء يف كافة التخصصات خاصة يف مجال التأهيل يا ي
انن  ،وال أمانع من
عليك ابدا ال
ولن ابخل
تقلق من هذا فمن يىل يف هذه الدنيا اال ي
ي
ي
جعلك تسافرين إىل كل بالد العالم للعالج ،لكن ماذا إذا أخيك األطباء بأنه ال
جدوى من ذلك ،فقد أرسلت ملف بحالتك ألكي األطباء يف العالم ،لكن جميعهم
كنن عليه قبل الحادث  ،لذلك ال أرغب يف أن
قد أخيو يت بأن األمر لن يعود مثلما ي
لك هذا
اجعلك فريسة لتجارب األطباء دون نفعا  ،وكان من االفضل ان ال اقول ي
لك الرؤية من البداية يك ال نختلف كثيا مع بعضنا
ي
لك تتضح ي
ولكن اقول لك هذا ي
البعض .
تنظر إليه عايشه ويبدو عليها االنفعال الشديد ،حيث ترد قائلة وكيف سأتمكن
الن وجدت نفسها معاقة
من العيش هكذا ،ثم يحاول األب تهدئة ابنته المنفعلة ي
ابنن ربما
ه االفضل يف هذا العالم  ،رد عليها والدها يا ي
وه ترى نفسها ي
عاجزة ي
يكون من األفضل تقبل الوضع والتعايش معه وسوف نفعل كل ما يمكن فعله من
اجل ان تتحسن حالتك اىل االفضل دون شك .

من ذلك ،هل ستوفر يىل شخص
تنظر إليه عايشه ثم تقول ال أعلم كيف تطلب ي
مستقبىل
بحالن هذه أم لن يرض يت أحد ،هل سيتوقف
ويحبن و يرض
وجن
ي
ي
ي
يي ي
اآلن بعد هذا اليوم اللعي ،ينظر إليها األب قائال  :يا عايشه قد تملكي أمور أخرى
تحط بها عىل قلب من يحبك و يفكر بك  ،هناك القلب الطيب والتسامح بي
ي

الناس يجعل الناس يحبون بعضهم البعض ليس فقط الجسد وال الجمال  ،و
لك ال تؤذي نفسك يف المرحلة القادمة  ،فربما كان
عليك تفهم ما أقوله لك جيدا ،ي
ينظر والدها لها باعتبارها لم تتغي أيضا بعد الحادث ،ويراها تريد وتأمر وترغب
الن تغلب
وعليه التنفيذ بال جدال  ،شعر بانها ال تزال تلك الفتاة المدللة الهوجاء ي
عليها األنانية ،حيث يعلم جيدا بأنه إن لم يغي بها ما حدث شيئا ،لن تتغي بعد
مطلقا ،ثم يقبلها والدها وييك لها الغرفة  ،وهو يدرك جيدا ان ابنته بها مرض
فس قبل الحادث وسوف يزيد بشكل اكي بعد هذه المعناه من بعد الحادث
ن ي
االليم .

كل ما كان يشغل بال عايشه يف هذا التوقيت هو من سوف يقبل بها كزوج او
يرتص وضعها الجديد البائس ،
حبيب بعد هذا الحادث من هذا الشخص الذي
ي
وف ذلك الوقت كان هذا الشاب هو
حيث تسيطر عليها مشاعر الشعور بالعجز ،ي
خالد  ،الذي بدأت ترسم له كيان يف عقلها فهو من انقذها وهو من يمكن ان تربحه
حبيب لها وزوج مستقبىل عىل ان تعىل من شأنه ر
بالشكة وتمنحه كل ما يحب  ،كل
ي
ي
هذا قد تولد لها بعد إعاقتها وبعد الحادث االليم الذي جرى لها وهذا عكس
تطلعاتها مسبقا تماما  ،إال أنها تتذكر ذلك اليوم الذي كانت قد رأته فيه مع فتاة يف
المطعم ،وتفكر يف ما إذا كانت حبيبته أو صديقة عادية أو إحدى األقارب ،لذلك
تفكر يف كيفية معرفة كل هذه األمور وكيفية الحصول عىل خالد بأي طريقة كانت.

تقص
وف نفس الفية
تمر شهور وينمو يف هذه الفية حب خالد مع والء ويكي  ،ي
ي
دت  ،ومازالت
عائشة العالج و التأهيل بالعالج
الطبيع يف افضل مراكز التأهيل يف ي
ي
وه يف قمة تأثرها وتعاستها  ،لتفكر
وه تسي بالعكاز ي
قدمها يف حالة عجز واضح  ،ي
اخيا ف اتخاذ قر ار الذهاب اىل ر
الشكة بمحاولة منها من ان تخرج من ازمتها
ي
وه تسي عىل عكاز يساعدها عىل السي  ،ومع دخولها
النفسية ي
ه فيها  ،ي
الن ي
ر
تع جيدا ان هذه االعي شامته فيها
وه ي
الشكة تجد الكل يهنأها عىل سالمتها  ،ي
فه االن
ه االنسانة المحبوبة لديهم  ،ي
وفيما حدث لها  ،نظرا ألنها لم تكن ي
اصبحت مادة للتنمر والتحقي من بعد ما اصابتها بالحادث المشئوم  ،ولكن نزولها
ر
الشكة وتعجلها يف بدء العمل ألنها ترغب يف التقرب من خالد ،ثم بالفعل تحاول
أن تدخل عليه المكتب يف العديد من المرات ،حيث ظل األمر يتكرر عدة مرات
رغم صعوبة سيها بالعكاز  ،حيث كانت تذهب إىل مكتبه وتظل تتحدث مع خالد
لفيات تطول عن المعتاد ،وكان خالد يتعامل مع األمر ،عىل أنها بالفعل أصبحت
صديقة  ،محاوال معها ان تسيي ح يف مكتبها وعليها ان تستدعيه وهو سوف
يذهب اليها كونه ال يريد اتعابها بالسي بالعكاز .

بعد نزول عايشه للعمل ببضعة ايام فوخ خالد بالقرار الذي تم اتخاذه يف صباح
مشق  ،القرار يحمل ف طيته أنه قد نال ترقية كبية ف ر
يوم عمل ر
الشكة دون
ي
ي
مقدمات ،باإلضافة إىل زيادات طائلة يف المرتب ويجد ان هذه اليقية من قبل
عايشه وتوصية منها  ،لكنه لم يكن يفكر يف ما تفكر به عايشه ،لكنه اندهش يف
البداية ،ثم قال ربما شكر منها أو نظرا لمجهودي يف العمل أو غيها من األسباب.

لكن عالء كان ينظر إىل األمور وهو يشعر بالغرابة ،لكنه فضل المراقبة يف صمت،
حيث لم يرغب يف أن يشغل بال صديقه خالد بأمور قد ال تكون حقيقية ،لكنه كان
يقول يف نفسه بأن األمر يستحق االندهاش ،فكيف يحدث هذا التحول لهذه الفتاة
عىل ترقيته الغي مفهومة،
األنانية دون مقابل ،ثم يصمت ويكمل عمله وي هن خالد ي
وه تسي
ثم يجد عايشه تدخل عىل خالد يف مكتبه الجديد بباقة كبية من الورود ي
بالعكاز بخطوات عرجاء عشوائية  ،ثم تقدمه له لتهنئته عىل اليقية ،ينظر إليها
خالد بابتسامه ثم يوجه لها الشكر ،لكن عالء يشاهد يف صمت ما يحدث ،ثم
يستأذن للعودة لمكتبه ،لكن حن دون أن تنتبه عايشه لوجوده من األساس ثم
ينضف وييكهما ،بعد تهنئة عايشه لخالد وتقديم كلمات رائعة منها له فقد قامت
بدعوته اىل العشاء معها يف المساء ،لكن خالد يكون لديه موعد مع والء يف ذلك
الوقت وبالتأكيد من الصعب ان يتنازل عنه بهذه السهولة ،فبدون تفكي يقدم لها
الحقيق لها ،ثم يأجل الموعد ليوم اخر  ،لتتأكد
االعتذار دون أن يذكر السبب
ي
عايشه ان هناك من هو اهم منها يف قلب خالد مهما قدمت له

النفس الذي يسيطر عليها وزاد بحدة بعد
عايشه بالرغم من سواد قلبها ومرضها
ي
الحادث اال انها زكية جدا  ،فإنها تشعر بأن خالد قد يكون عىل موعد مع تلك
الفتاة ،فمن هنا بدأت تتيقن انها ليست رقم  1يف قلب خالد وان هناك من يحتل
هذه المكانة وعليها بأن تفوز بخالد حن لو كان هذا حب امتالك  ،كل هذه األفكار
كانت تسيطر عىل عقلها بشدة وتزيد من غضبها وتوترها إىل الحد الذي يجعلها
تقوم بكش إحدى المزهريات الموجودة يف مكتبها وتجرح يدها ،ثم تنظر إىل ذلك
وه تحدث نفسها قائلة لن أسمح بتكرار هذا األمر ،ومن اآلن قد بدأت
الجرح ي
حرت يف الحصول عىل خالد..
ي
الفصل الثامن

ينته يوم خالد يف العمل ويذهب للميل لتبديل مالبسه واالستعداد لمقابلة
ثم
ي
حبيبته والء ،لكنه ينظر إىل عالء الذي يبدو عليه القلق والحية ،ويسأله ما بك يا
ترقين يف العمل اليوم ،ثم ينظر
صديق ،ثم يمازحه قائال هل أنت غاضب بشأن
ي
ي
مع
إليه عالء قائال  :ال فما تصل إليه
يجعلن أشعر بالسعادة يف ي
ي
قلن وكأنه حدث ي
ينه حديثه مع
وليس لك فقط ،فأنت تستحق من الدنيا كل الخي يا خالد ،لكنه
ي
خالد قائال لكن يف كل األحوال عليك أن تنتبه وتكون حذر لكل ما حولك خاصة
الن عىل غي طبيعتها يف هذه االيام  ،فيطمئنه خالد ويمزح معه
عايشه وتضفاتها ي
بان ال ر
يخس عىل صديقه  ،لكن خالد يكون يف عجلة من أمره ،خوفا من التأخي
عىل حبيبته والء ،ثم ييكه ويذهب ،حيث كان يرغب يف إخبار والء عن ترقيته وما
ه سبب هذه السعادة،
وصل إليه يف العمل ،حيث كان يقول يف نفسه أن والء ي
فه محركه األول يف الحياة والعمل والنجاح
ي
بحواىل
الن تدخل عقبه
ي
ليصل إىل المطعم ويدخل ثم يجلس يف انتظار والء ،ي
وه تالحظ عىل
خمسة دقائق عىل وجهها ابتسامتها الجميلة ،ثم تجلس أمامه ،ي
وجهه السعادة ،حيث تسأله ما بك تبدو سعيدا للغاية ،هل هناك أمر جديد حدث
سعادت األوىل واألخية
أنن
ي
لك جعلك تبدو بهذه السعادة ،ينظر إليها ثم يقول لها ي
يف هذا العالم ،تنظر إليه والء يف حرج ،حيث يحمر وجهها خجل ،ثم تحاول أن
تعلم السبب متسائلة ما بك اليوم ،يرد خالد اليوم قد حصلت عىل ترقية كبية يف
ر
عاىل جدا لم أحلم به من قبل ،ثم تبارك إليه يف فرحة،
الشكة ،باإلضافة إىل مرتب ي
لكن األمر لم يكتمل ،حيث فوخ كل من خالد ووالء بقدوم عايشه نحوهما يف
تأت وتلق التحية عىل خالد ،الذي يجي من احراجه عىل دعوتها
المطعم ،حيث ي
للجلوس إىل طاولتهما ،حيث تجلس بالفعل ،ثم تظل تنظر إىل والء بشدة ،تلك
الن يبدو عليها الجمال الشديد وحب خالد ،ويبدو عىل خالد حبه الشديد
الفتاة ي
لها..

ثم توجه عايشه نظرها إىل والء قائلة خالد من أعظم الشبان الذين رأيتهم ،شاب
ناجح وطموح وليس فقط مهندس ماهر ،لكنه سيصبح صاحب شأن كبي يف
الشكة عما قريب ،ثم تظل عايشه تمدح ف خالد ر
ر
بكية ،إىل الحد الذي يبدو غي
ي
ذك وطموح وناجح ليس
عادي ،تنظر إليها والء ثم تقول لها بالفعل خالد شاب ي
فقط اآلن لكن منذ أيام الجامعة ،ثم تنظر إليها عايشه بغضب يبدو عىل وجهها،
هل كنتما صديقان يف الجامعة ،ثم ينظر خالد للوضع يف صمت ،فقد بدا األمر منذ
زميلن منذ أيام الجامعة ،واآلن ال
اللحظة األوىل غريبا ،ثم يجيبها قائال  :والء
ي
الن
يقتض األمر عىل ذلك ،لكن عايشه تحاول أن تخرب تلك الكلمات الرومانسية ي

يوجهها خالد إىل حبيبته يف حضورها ،وبالفعل تنجح يف ذلك بعد أن نظرت إىل
صديق الوحيد،
والء قائلة  :كنا قبل ذلك لدينا عالقة غي طيبة واآلن أصبح خالد
ي
ر
ولكن أتوقع أن يكون األمر أكي من ذلك،
وال أعلم إن كان سيظل صديق أو ال،
ي
حيث تمكن خالد اليوم من الوصول لمكانة عالية ف ر
الشكة وال أعلم إىل أين
ي
سيصل بعد ذلك..

تنطر إليها والء يف غرابة شديدة إىل ما تقوله ،ثم تقف وتيك الطاولة يف حالة من
الغية والغضب ،ثم يقع خالد يف تلك الحية بي االنضاف مع حبيبته أو البقاء مع
الن تحاول أن
الن ال تزال تجلس عىل الطاولة ،ثم يظل جالس مع عايشه ي
عايشه ،ي
ر
ه مجرد زمالة
بسء من الخداع والجهل عن ما إذا كانت هذه حبيبته ام ي
تسأله ي
قلن  ،لكن عايشه تستاء
قديمة  ،ليد خالد ضاحة بالفعل انها
زميلن ومن يهواها ي
ي
من كلمات خالد عن والء وتطلب االنضاف ثم تذهب..

الن كان يبدو عليها
وف طريقه للميل يحاول االتصال عىل والء ،ي
حيث يخرج خالد ي
الغضب عند المغادرة ،ثم بالفعل يظل يتصل بها لكنها لم ترغب يف الرد عليه،
الن كانت تشعر بالغية عىل خالد،
وبعد اتصال خالد عدة مرات متتالية ردت والء ،ي
الذي حاول أن يهدأ من غضبها بكلمات من الحب والرومانسية ،لكنها تستوقفه
ر
بسء غريب من حديث هذه الفتاة عنك؟ ،ألم تكن ترى نظراتها
قائلة  :ألم تشعر ي
الن قدمت فيها إىل طاولتنا؟ هل يبدو لك األمر عاديا؟..
نحوك منذ اللحظة األوىل ي

ه مجرد مديرة عمل وقد تكون اصبحت
ثم يرد خالد ليس هناك أمور غريبة فقط ي
صديقة جديدة بالنسبة يىل وال يمكن أن تتحول عالقتنا إىل غي ذلك ،لكن والء لم
تقتنع بشأن ما تعيشه هذه الفتاة نحو خالد ،ثم يغلقا الهاتف عىل أنها ال تزال
غاضبة منه ،ومن ذلك الموقف الذي رأته يف المطعم  ،ليمازحها خالد ويطلب منها
لينته الحوار بينهم تلفونيا عىل وعد من
عدم االفراط يف هذه الغية الغي مقبولة
ي
خالد يف مصالحتها يف اول لقاء بينهم .

ثم يصل خالد إىل ميله  ،بعد أن ظل يفكر يف طريقة مناسبة السيضاء حبيبته
الن ال تزال غاضبة من ما حدث يف المطعم ،ثم يف الصباح يستيقظ متأخر و
والء ي
ليحك ما حدث يف البارحة يف المطعم لصديقه عالء  ،اال انهم
لم يكن لديه وقت
ي
يف السيارة تحدثا بشكل شي ع عن االمر  ،ليجد خالد من صديقه عالء كلمات حادة

التأت جيدا بما تقوم به عايشه له يف هذه االيام  ،وما هو سبب زيارتها
عن ضورة ي
له بالمطعم وما ش هذا االهتمام ليصمت كل منهما بعدها وينظر يف اعي بعضهما
البعض ولغة اعي كل منهما واضحة لآلخر  ،فأعي خالد تقول هل بدأت الغية
لتكلمن بهذه الحدة ام هو حب
كوت اصبحت مديرا عليك يا عالء
تدب يف قلبك ي
ي
خوف ان تفهم ان هذا غية
وف نفس الوقت اعي عالء تقول
ي
عىل ؟ ي
زائد وخوف ي
لما وصلت له وهو وهللا خوف عليك  ،يظال يف صمتهما بعد ذلك اىل ان يصال اىل
ر
الشكة ويبدأ عمل اليوم .

وبالفعل عايشه ال تزال تفكر يف طرق الحصول عىل خالد ،الذي اعددته إحدى
يأت إىل عقلها أن تذهب إىل عالء وتحدثه
ممتلكاتها الخاصة منذ أن فكرت به ،ثم ي
عن حاجتها للمساعدة يف الوصول إىل قلب صديقه خالد ،ثم بالفعل تذهب إىل
مكتب عالء ،حيث تدق باب المكتب ويسمح عالء بالدخول للطارق ،حيث يجد
عايشه تدخل إىل مكتبه ،مما يجعله يشعر بالقلق ،حيث لم يحدث ذلك من قبل،
ر
التعاىل الذي
بسء من
ثم تقيب عايشه وتجلس عىل
ي
ي
الكرىس الخاص بعالء ي
ر
يسيطر عىل شخصيتها ،ثم تسأله عن عمله يف الشكة ،ثم يجيبها قائال الحمد هلل..

ثم تقول يف جرأة شديدة أعلم جيدا بأنك تتسأل يا عالء عن سبب تواجدي يف
مكتبك اآلن ،لكن األمر مهم للغاية بالنسبة يىل ،وربما يكون كذلك بالنسبة إليك إذا
كنت تحب نفسك وصديقك ،فأنا أرغب يف الحصول عىل قلب خالد وأعلم جيدا
عن عالقتكما بعضكما البعض ،كذلك أعلم حالتك المادية وكم أنت يف حاجة للمال
للعودة لحبيبتك بشعة قبل أن يسبقك غيك وييوجها  ،كذلك أعلم حالتك وحال
الن تختلف كثيا عن حالة خالد المادية ،ثم ينظر إليها عالء يف
عائلتك يف مض ،ي
دهشة عن ما تقوله عنه من معلومات حقيقية ،ويسأل نفسه عن ما أتت به من
جمعن كل المعلومات
معلومات عنه وأشته وحبيبته ويقول لها  ،الواضح انك قد
ي
ه عايشه وكيف
عن جيدا قبل ي
ي
لقات هذا  ،حيث تنظر إليه قائلة أتفهم جيدا من ي
يمكنن أن أخيك بأنه ال يزال لدى العديد
تحصل عىل ما تريد وقت ما تحب ،لكن
ي
تساعدت يف امتالك قلب خالد وحينها
ولكنن جئت اليك اليوم من اجل
والعديد ،
ي
ي
من كل ما تتخيله  ،المنصب والمال وكل ما ترغب من اجل اسعاد
سوف تجد ي
نفسك بزواج حبيبتك يف اشع وقت ممكن .
لكن عالء ينظر إليها قائال  :ربما اخطئت هذه المرة يف الحكم ،فقد كنت أشعر
ر
لكن لم أكن أعلم بأن األمور وصلت لهذا الحد،
بسء غريب يف تعاملك مع خالد ،ي
ي

يمكنن مساعدتك ،فأنا غي مسؤول عن اختيارات خالد هو
لكنن يف كل األحوال ال
ي
ي
وحده فقط من يملك التحكم يف قراراته.

لكن عايشه تستاء من كالم عالء معها ،وعدم رغبته يف مساعدتها للتقرب من
لكن أحذرك من
صديقه ،ثم تنظر إليه بغضب وتقول ربما لن تتمكن من
ي
مساعدت ي
الن دارت بيننا ،فإن حدث أن وصل األمر لخالد،
أن تخي خالد عن هذه المناقشة ي
ر
ىسء تحبه  ،من هنا
من وربما خشت كل ي
فأنت وحدك المسؤول عن رد الفعل ي
ر
ويخس عليه منها .
خاف عالء كثيا خاصة عىل خالد ألنه من يحبه بالفعل

مؤكدة له انه ال تعرفها إىل اآلن وانها تستطيع فعل كل ما ال يمكنك تخيله بعد ،فإذا
ر
ىسء ،لن يعقها أحد لفعل ذلك،
أرادت الوصول إىل ي
استكملت عايشه كالمها قائلة  :فهل ال ترتص لصديقك فتاة بها عجز أو إعاقة،
هل ترى انه سوف يظلم نفسه باالرتباط بفتاة تسي باعوجاج مثلما اسي ؟
سوف انال قلب خالد يا عالء وانت ال تعلم ما قد أفعله للوصول لخالد ،فربما
ساعدتن أو
لوصوىل إىل خالد ،فهو أصبح ملك يىل ،وسواء
طريق
أقتل من يقف يف
ي
ي
ي
ال فسوف أصل إىل ما أريده ،ولكنك أنت من سيكون الخاش ،لذلك عليك أن تليم
لك ال تفقد اشياء كثية هنا بالعمل أو من يعلم قد تفقد ما هو أكي من
الصمت ،ي
ذلك ،ثم تيكه وتذهب إىل مكتبها لتفكر يف حيلة جديدة لحصولها عىل خالد،
الذي أصبح هدفها الوحيد.

الفصل التاسع

إال أن عالء يشعر بمشاعر غي مفهومة ،فهو يفكر يف العديد من األمور ،هل يخي
ويخق األمر عنه ،ثم ييك مكتبه قبل انتهاء العمل
خالد بما حدث أو يصمت
ي
الن
ويسي يف الطريق يفكر يف ما قد يحدث له ولصديقه من تلك الفتاة المجنونة ،ي
يعلم جيدا بأنها بالفعل تحصل عىل هدفها بأي طريقة من الطرق ،دون أن تلتفت

ورائها لما قد يحدث ،ثم يصل إىل الميل ،ويجد خالد الذي أنه عمله ،وظل
يبحث عنه ليغادر معه يف السيارة لكنه لم يجده..

وت
حيث يسأله خالد أين كنت بحثت عنك كثيا قبل أن أغادر ،لكن الزمالء أخي ي
صديق ،ينظر
بأنك ذهبت منذ فية ،حن شعرت بالقلق عليك هل أنت بخي يا
ي
إليه عالء ثم يقول أنا بخي فقط أردت السي والتفكي ويقول عالء لخالد  ،هل ان
االوان من اجل الرجوع اىل مض وكفانا غربة  ،يبتسم خالد ويقول لعالء هذه مزحة
اليس كذلك ؟ نعمل هنا لبضع شهور فقط ووجدت من احب وتقول يىل نعود
ولكنن لدي تخوفات
مض ؟ انت تمزح اليس كذلك ؟ ليقول عالء الء لست مازحا
ي
كثية هذه االيام واتمن ان يكون مجرد قلق ليس ر
اكي  ،يختتم عالء كالمه و لكنه
يحذر خالد قائال  :ربما يكون عليك االنتباه ر
أكي يف معاملتك مع عايشه يا خالد
واكررها لك كثيا واتمن تفهم ما اقوله  ،ألنها شخصية غي طبيعية وقد تفعل
العديد من األخطاء يف مقابل سعادتها ،تبسم له خالد و اخيه بأنه حريص يف
تعامله تجاهها ،وال يفكر بها من األساس ،وكل ما يشغله كيف يصالح حبيبته والء.

يتصل خالد عىل والء ليطلب لقائها ،ثم يخيها أنه لن يقابلها يف ذلك المكان،
لتجنب لقاء عايشه فيه مرة اخرى  ،حيث توافق ثم يذهب للقائها يف المكان
الن
الجديد الذي اتفقا مع بعضهما عليه  ،فقد جلب لها خالد باقة من الورود ي
تحبها ،ثم ينتظرها عندما تقبل عليه يجد وجهها ال يزال غاضب ،ثم عندما ترى
لك من قبل بأنك تشبهي الخيل
الورود تبتسم ،حيث يقول لها خالد ألم أقل ي
شي ع الغضب ولكن يسهل مراضاتك واحتوائك شيعا ،تبتسم والء إىل خالد،
وىل خية
حيث تقول له هل تحب الخيل ،يخيها قائال  :بالفعل أحب الخيل كثيا ي
كبية يف ركوبه ومعاملة الخيل  ،فتخيه بأنه يشبه والدها الذي يحب الخيل كثيا
هو االخر  ،ثم تخيه بأن والدها يذهب إىل نادي الفروسية هنا باإلمارات مرارا ،ثم
تعرض عليه بأن يصاحبهما يف يوم اىل لنادي ،وال يمانع خالد األمر ،حيث يقول لها
تجمعن مع والدك ،لذلك لن أمانع.
الن
ي
بالفعل أفضل تلك الجلسات ي
طلب منها خالد ان تأخذ االمر عىل محمل الجد وتنسيق االمر فيما يخص زيارة
بدت مع والدها  ،ويجلسا سويا يف الكافيه ،كانت والء يف هذه المرة
نادي الفروسية ي
تكرر عىل خالد ضورة الحذر عند التعامل مع عايشه كثيا وتخوفها منها ،
سيدت سوف اسمع بنصيحتك ونصيحة عالء
ليضحك خالد ويقول لها حاض
ي
الن
انكما كما لو انكم بلسان واحد يف النصائح  ،وبعد االنتهاء من الجلسة الطيبة ي

كانت اقل ف الرومانسية ر
واكي يف تخوفات والنصائح انضفا من الكافيه ليذهب كل
ي
واحد منهم اىل ميله .

بعد ان تصل والء إىل ميلها ليسل رسالة إىل خالد تخيه عن موعد لقاء والدها يف
نادي الفروسية يوم العطلة القادمة  ،ثم بالفعل يوافق عىل الموعد  ،وتمر االيام و
يذهب خالد إىل النادي ويستقبله الدكتور محمد نجيب والد والء ،حيث يرحب به
يحك والد والء عن
بابتسامة جميلة وسالم و ود ،ثم يجلسا لتناول الفطور ،حيث
ي
ابنته يف طفولتها وخوفها الشديد من الخيل ،بشأن ما حدث لها عندما حاولت
ركوبه يف الصغر ،ثم يظل والد والء يتحدث مع خالد لوقت طويل بشكل من الحب
الن نشأت
والود ،ثم تنظر إليهما والء يف حالة من السعادة الشديدة ،بتلك العالقة ي
الن ترغب فيها مثل
بينهم وتزيد يوما بعد يوم وهو ما يقرب هما من نقطة الحسم ي
وف هذا اليوم قام خالد بمفاتحة الدكتور محمد نجيب
وه االرتباط  ،ي
خالد اال ي
عن رغبته يف التقدم لخطبة والء  ،وهذا ما جعل والء يف قمة االحراج وجعل
الدكتور محمد يف قمة السعادة  ،واكد له انه ال يمانع يف االمر  ،ولكن طلب منه ان
ييكه فية قليلة يفكر يف االمر ويدرسه وال مانع من السؤال عىل خالد وعىل عائلته
 ،وهذا ما رحب به خالد ووافق عليه يف جو يسوده الحب والوئام .

عىل الرغم من ان خالد ووالء نجحا يف تغيي المكان الذي كان يتجالسا فيه  ،من
اجل تضليل عايشه والبعد عن رشها  ،إال أن عايشه كانت قد قامت بتكليف شاب
باكستات يعمل يف رشكة والدها بمراقبة خالد طوال الوقت ،ثم يتصل الشاب
ي
الباكستات عليها ويخيها بأن خالد يف نادي الفروسية مع رجل وفتاة ،لكنها تسأله
ي
ه حبيبته أو ال ،ثم
كانت
إذا
ما
من
للتأكد
للشاب
وتصفها
الفتاة،
هذه
شكل
عن
ي
الباكستات وصفها الصحيح لوالء ،حيث تغضب ثم تقرر الذهاب
يؤكد لها الشاب
ي
إىل نادي الفروسية ،لذلك تتصل بوالدها وتخيه بأنها ترغب يف موافقة دخول إىل
النادي هذا بشعة وعىل الفور  ،ثم بالفعل يخضع الشيخ مبارك ألوامر ابنته،
ويجري بعض االتصاالت للسماح لها بالدخول ،ثم بالفعل تصل إىل النادي.

وه تنظر للجميع يف النادي وهم لديهم القدرة عىل
وبالفعل تدخل النادي ،ي
الحركة بشكل سليم ،ويتمكنون من ركوب الخيل بسالسة ،فتنظر إىل اعاقتها،
وتبدو يف حالة من الغضب الشديد ،حيث تذهب للبحث عن خالد يف النادي ،ثم
ترى كل من خالد ووالء وهو يدرب ها عىل ركوب الخيل ويمسك يدها ويحاول
مساعدتها يف القيام بذلك ،لذلك يجن جنونها ثم تقيب من خالد ووالء فجأة ،ثم

تتحدث مع خالد بصوت مرتفع ربما كان عليك االهتمام بعملك بقدر اهتمامك بما
تفعله اآلن ،ثم تظل تتحدث بشكل غي الئق مع خالد  ،يف هذه المرة يقرر خالد ان
يقف أمام ما تفعله عايشه ولن يكون صامتا مخيا اياها انه يوم عطلته ويفعل ما
يريده وليس عليها ان تتحكم فيه خارج نطاق العمل لييكها ويأخذ كل من والء
ووالدها نحو الخروج من النادي تاركا عايشه بمفردها ..

إال أن خالد يذهب إىل الميل يف دهشة كبية مما حدث معه يف النادي ،ثم يدخل
عىل عالء ويخيه بما فعلته عايشه ،ثم يقول له ال أعلم ما بها وما تفكر به ،لكنها
تفعل أفعال جنونية ،حيث ينظر إليه عالء وهو يبدو عليه القلق ،ثم يقول ربما كان
صديق ..ثم ينظر إليه خالد قائال :بالفعل لم ألتفت
عليك الحذر منذ البداية يا
ي
ر
بأنن سأكون إيجابيا أكي منذ هذه اللحظة ،واخي خالد
لكن أعدك ي
لألمر من قبل ،ي
عالء بخطوة خطوبته عىل والء ومفاتحة والدها بهذا الشأن  ،ليسعد عالء بهذه
الن منها تتفهم عايشه
الخطوة كثيا  ،ويشعر بداخل نفسه انها قد تكون الخطوة ي
ان خالد بالفعل ليس من نصيبها وتبتعد عنه .

بعد ما حدث يف نادي الفروسية قد انقطع خالد عن الذهاب إىل العمل لمدة
يومي ،إال أن عايشه تظل تفكر فيما فعلته ،حيث قد تسوء األمور بينها وبي خالد
السء الذي قامت به يف النادي ،ثم تفكر يف االعتذار من خالد
بسبب هذا الموقف ي
عما فعلته ،ثم تتصل بالفعل عليه ،لكنه لم يرغب يف الرد عليها ،حيث ترسل إليه
رسالة تحمل كلمات االعتذار والشعور بالضيق مما فعلته ،ثم تطلب منه يف رسالتها
عىل اتصالها ،فتعتذر إليه مرة أخرى ،ثم تخيه
أن يرد عليها يف الهاتف ،ثم يرد خالد ي
بأنها بالفعل مستاءه من فعلها معه يف النادي ،وال تعلم كيف تتحكم يف مشاعرها
التاىل ،ثم بالفعل
وسلوكها الطائش ،ثم تطلب منه العودة إىل العمل يف اليوم
ي
ر
ليباش عمله،
يذهب خالد إىل عمله يف الصباح كالعادة مع عالء ،ويدخل مكتبه
لكن عايشه تدخل إليه المكتب ،ثم تنظر إليه بشدة وتقول له دون مقدمات لماذا
أجدك غي مقدر لمشاعري ،لماذا لم تشعر يت حن اآلن ،فأنا حقا أحبك..
إال أن خالد يظل ينظر إىل ما تقوله عايشه يف دهشة كبية وصمت يغلب عليه ،ثم
تنته عايشه من حديثها المتناثر مع خالد ،لكن خالد يظل صامتا لدقائق ،ثم
ي
تقول إليه عايشه ما بك لماذا أنت صامت هكذا؟

لكن
لك يف
داخىل الكثي من االحيام والتقدير ،ي
ي
حيث يرد خالد قائال  :بالفعل أكن ي
حبيبن كثيا ومتفقي مع
لم أفكر يوم يف األمر هكذا ،كذلك فأنا مرتبط وأحب
ي
بعضنا البعض عىل الخطوبة خالل الفية القادمة

تنظر إليه عايشه بغضب ثم تحاول أن تسيطر عىل هذا الشعور ،الذي كاد أن
يجعلها تبدو أشبه بقنبلة قد تنفجر يف وجه خالد بعد هذا الحديث ،ثم تقول إليه
أنا أحبك حقا ولن تجد من يحبك هكذا ،ثم يقاطعها خالد يف الحديث ال يمكنك
مع بهذا الشكل ،ثم ترد عايشه قائلة  :وما يدريك بأن من تحبه يحبك
الحديث ي
بصدق ،وليس يخدعك ،ثم يستوقفها خالد مرة أخرى ،ربما زاد األمر عن حده
عالقات الخاصة  ،ولو كان عىل العمل فال مانع من ان
وليس من حقك التدخل يف
ي
قلن ،ثم ييك مكتبه
اتركه ولكن ال اريد ان يتحكم يف احد وخاصة يف من يعشقه ي
ويذهب تاركا عايشه خلفه ،ثم يراه عالء يسي يف غضب شديد تاركا عمله ،ثم
يحاول أن يستوقفه لكنه ال يسمع إليه ويذهب دون توقف.

ثم يذهب بعد ذلك إىل الميل ،ويلحق به ،لكن خالد يكون يف حالة تبدو متوترة
كثيا ،حن يظل جالسا يف غرفته يفكر يف ما سوف يحدث معه يف تلك الفية
يأت
وف ذلك الحديث الذي دار بينه وبي عايشه يف المكتب ،ثم يف الليل ي
القادمة ،ي
إليه النوم ،حيث تتواصل سلسلة أحالمه مع ورود الموت أو ربما كما أطلق عليها
ينه
رسائل الموت ،بداية من موت العصفور ومرورا بذلك الحادث الذي كاد أن ي
حياة عايشه ،وما يحدث معه يف تلك الفية..

حيث يرى خالد يف منامه أنه يقف يف ذات المكان ،ويمسك يف يده وردة قديمة
ويغلب عليها الذبول ،حيث كانت تبدو متهالكة للغاية ،وكذلك كان يقوم خالد
الن تحوم المكان بكل أرجائه ،ثم
بقطف أوراقها وإلقائها عىل األرض يف تلك الظلمة ي
يستيقظ خالد من النوم عىل دق بابه من صديقه عالء ،لكنه كان يعلم بأن هذا
ىسء للغاية كما حدث معه من قبل ،ثم يقول عالء
الحلم سوف يحمل إليه خي ي
صديق ،فأنت لم تتناول الطعام منذ
وهو عىل باب الغرفة ألن تتناول الفطور يا
ي
البارحة  ،ليخرج خالد من الغرفة وهو يبدو وجهه عليه القلق الشديد ،فيسأله
صديق وما سبب هذا القلق الذي يظهر عليك  ،ليخيه خالد
عالء عن ما بك يا
ي
بان المنام الذي يخشاه زاره هذه الليلة .

وخالد يتحدث لعالء بخصوص المنام اذ يسمع نغمة الرسائل عىل هاتفه ،فيذهب
إىل الهاتف ،وينظر إىل الرسائل ،فيجد رسالة من والدته ،حيث يفتح الرسالة ،ليجد
بها ذلك الخي عن وفاة جدته والدة أمه ،ثم يعلم جيدا بأن هذا المنام قد أصبح
بالنسبة إليه رسالة عن الموت والفراق او المصائب و الحوادث  ،ثم يجلس عىل
شيره ف حالة من ر
الشود الذي يغلبه القلق من رؤية هذا الحلم مرة أخرى ،وما قد
ي
يخشه يف المرة التالية ،ثم يدخل عليه عالء ويسأله عن وضعه الذي يبدو عليه ،إال
أن خالد يظل يف حالة من الصمت الشديدة ،ثم ينظر إىل عالء قائال  :أصبحت
ر
ر
قلن او اجد
أخس النوم يا
ىسء عزيز عىل ي
صديق ،فقد أخش يف كل مرة شخص أو ي
ي
قلن يسكنه رهبة
رؤين للمنام حدث مؤلم يقلب
من بعد
ي
حيات ،بالفعل أصبح ي
ي
الخوف من الموت وفراق أناس آخرين او حدوث ماال اطيقه ،ثم يتناول الحلم مرة
اخرى بالحديث امام صديقه عنه وارتباطه وخي وفاة جدته الذي جائه هكذا،
يصمت عالء يف هذه المرة دون مزاح كعادته وقت التحدث عن الرؤية والحلم
المعتاد لصديقه  ،وهو يفكر يف األمر ،فلم يعد األمر مزحة كما كان يظن.
الفصل العاش

عىل الجانب اآلخر تبدو عايشه يف حالة جنونية من ما دار مع خالد يف األمس،
وتركه لها يف المكتب ،حيث كانت تنظر إىل ذلك األمر عىل أنه رفض لها وتجزم انه
يهرب منها بسبب ما تعانيه من إعاقة  ،ولو انها فرضت نفسها عليه هكذا بدون
اعاقة لكان االمر مختلف دون شك  ،انها بالفعل تشعر بالنقص وحالتها النفسية
يوما بعد يوم تسوء للغاية  ،حيث بدأت يف التفكي الجدي من أن تنتقم من خالد
الذي رفض عجزها ،ولم يقبل بها بصورة ضيحة ،بل وزاد االمر عليها بأنها تريد
االنتقام من الجميع لييد بداخلها السواد والكره

وه ان تحاول أن ترتب لقاء مع والء من خالل ذلك
فكرت يف اخر محاولة لها ي
الباكستات الذي كان يتتبع والء وخالد ،حيث أخيها بأنها ذهبت إىل كافية
الشاب
ي
وه جالسة فيه تتناول القهوة يف الصباح ،وال يبدو عليها انتظار أحد ،ثم تشع
ي
لك تلحق والء ،حيث ترغب يف الحديث معها ،بالفعل تصل إىل المكان ،ثم
عايشه
ي
تدخل وعندما تراها والء قادمة نحوها تقف لتغادر..

لكن عايشه تطلب من والء الجلوس ،حيث أخيتها بأنها ترغب يف الحديث معها
بضعة دقائق ،لكن والء كررت محاولتها ف ر
المس ،لتستوقفها عايشه بعنف قائلة
ي
ي
األمر يتعلق بخالد ،حيث تقف والء وتعود إىل الخلف ،ثم تقول والء لعايشه لها
هل ال تزالي إىل اآلن تفكرين يف خالد ،بعد ما حدث معك باألمس..

تنظر إليها عايشه يف سخرية ثم تقول أتعلمي أيضا ما حدث باألمس ،ربما يزيد
ذلك من أهمية حديثنا هذا ،الذي أتيت إليك من أجله.

تجلس والء إىل الطاولة حيث تستمع إىل ما ترغب يف قوله عايشه ،ثم تبدأ عايشه
حديثها قائلة أعلم جيدا حالتك اآلن ،وكذلك فأنا أعرف عنك كل ما ال يمكنك
تخيله ،تبتسم والء بسخرية ثم تقول لها بالفعل أمرك غريب.

ثم تكمل عايشه حديثها قائلة تبحثي عن عمل مناسب يف اإلمارات منذ فية
طويلة ،لكنك تجدين صعوبات يف ايجاده ،وتحتاجي إىل العديد من المساعدات
لك تتمكن من ايجاد كرير مناسب لك  ،لذلك أتيت إليك لعرض ر
أكي ما تحتاجي،
ي
ي
ي
وأنن تعلمي ما يجب
فيمكنن تحقيق كافة أحالمك يف وقت ال يمكنك توقعه ،ي
ي
ر
عليك فعله بعد ذلك ،حيث تحصلي عىل منصب كبي يف إحدى شكاتنا ،وغيها
الن تحلمي بها  ،وتي يك يىل خالد
من االمتيازات ي
غاىل عليك إىل هذا الحد ،حيث ترد عليها قائلة وإىل
تنظر إليها والء قائلة هل خالد ي
ما ال يمكنك تخيله يا والء.
أنن تتوهمي الحب
عاىل ،ثم تقول لها ي
إال أن والء تبتسم لوقت طويل وبصوت ي
الن ال
لخالد ،ال أعلم سبب
حقيق لما تفعلينه اآلن ،فأنت تلك الفتاة األنانية ي
ي
ر
تع مقدار ما تشييه  ،وانا لست
يمكنها أن تحب وتشيي كل ي
ىسء بمالها دون ان ي
انن اريد خالد وسوف
لك تشيي ها  ،لن اترك خالد وال اريد وظائف وال كرير  ،ي
مادة ي
ر
نعد الخطوبة خالل ايام وهو يفكر جديا يف ترك الشكة ايضا ويبحث عن بديل
ات  ،حديث والء اثار غضب عايشه بشدة  ،وبداخلها ربط شديد لكونها
بواسطة ي
اصبحت معاقة وان الكل يريد التقليل منها بسبب اعاقتها ،وتظن بأن والء تسخر
ر
ىسء
أنن بالنسبة يىل ال تمثلي ي
منها بسبب عجز قدمها ،ليكون رد عايشه لوالء  :ي
حوىل أو ربما أتمكن من إزالة
يمكنن أن اجعلك بعوضة تطي من
ذو قيمة ،حيث
ي
ي
وجودك من الحياة بشكل كامل وليس من حياة خالد فقط ،ثم تنظر إليها والء نظرة
قلق من جنون هذه الفتاة.

وه ال
انته اللقاء بينهما عىل هذا الحد ثم بعد ذلك تذهب عايشه إىل الميل ،ي
وف عجزها الذي جعلها ضعيفة كما تظن،
تزال تفكر يف االنتقام من هؤالء الثالثة ،ي
لذلك كانت تفكر طوال الطريق يف طريقة تجعل بها ذلك الشاب خالد يندم عىل
السلن حسب ما وصلت به من ظروف
تركه ورفضه لها ،بل وصل بها التفكي
ي
نفسيه سيئة اىل درجة االنتقام من الجميع
يأت إليها والدها الشيخ مبارك  ،ثم يسألها عن
ثم تجلس عايشه يف غرفتها إىل أن ي
حالها ،حيث كان يشعر األب بما تعيشه ابنته من حالة نفسية سيئة بعد التعرض
للحادث ،لكن عايشه تجيبه عن أنها بخي ،لكنها توجه له السؤال عن ما يدور يف
عقلها بشكل غي ر
مباش ،حيث تسأل والدها عن رأيه يف ارتباطها يف يوم من األيام
ابنن
بشاب مضي ،حيث يرد عليها والدها الشيخ مبارك بحكمة كبية ،يقول يا ي
عمىل يف السنوات الماضية ،عاملت عدد كبي من الناس ،يحملون
العزيزة طوال
ي
تعامالت مع المهندسي والعمال المضيي ،تأكدت
عدة جنسيات ،لكن يف أغلب
ي
ر
يأت إىل البلد فقط للعمل ،لكن
ىسء واحد ،هو أن المهندس أو العامل المضي ي
من ي
حبه لوطنه وعودته إليها ،يظل هدفه األسم الذي يسع إليه ،لذلك ال أفضل هذه
عنك.
الن قد تسبب بعدك ي
الفكرة ي
عن أو بعد من تحبي ي
يمكنن جعله يعيش معنا هنا يف اإلمارات إىل األبد ،فمن
لكن عايشه تقول قد
ي
يمكنن السيطرة عليه.
خالل ما نمنحه له من مميات
ي
لكن حديث عايشه يثي غضب الشيخ مبارك  ،حيث يقول لها لن أقبل بما تقولي،
يمكنن أن أترك ما بنيته خالل أعوام طويلة ،يذهب لشاب مضي ،قد يكون
فال
ي
ر
وع منك بما قد يحدث
طامع يف ثروتك ليس أكي ،ولن أدعك تفعلي ذلك ،دون ي
الن نعيشها.
يف المستقبل ،ولن أقبل يف زواجك سوى بشخص يناسب حياتنا ي
ين
ثم يسألها عن هذا الشخص الذي تتحدث عنه اهو خالد ام عالء يا عايشه اخي ي
بداخىل الشكوك
فقد ثارت
ي
اال ان عايشه ال تجيب والدها الشيخ مبارك  ،حيث ترد بأنه يف الوقت المناسب
تأت اللحظة ويكون ليس فيها هذا الشاب
سوف تخيه عن هذا الشخص وربما قد ي
وه تقول هذه الكلمات كانت بالفعل اشبه بالمغيبي وعيناها سارحة
المضي  ،ي
وغي منتظمة
يشعر الشيخ مبارك وقتها بأن ابنته قد زاد جنونها ،كذلك اضطربت حالتها
النفسية وبالفعل يتواصل مع اكي طبيب نفس بدت ر
ويشح له حالة ابنته ويطلب
ي
ي
منه ان يزوره بصحبتها يف اقرب وقت  ،عاد الشيخ مبارك ليخي ا بنته انهم سوف
النفس خالل ايام ولتعد العدة لذلك .
يكون لهم زيارة للطبيب
ي

بعد خروج الشيخ مبارك من غرفتها شعرت عايشه أن األمر يزداد سوء ،حيث
وجدت األبواب جميعها مغلقة ،حيث يزيد ذلك من سوء حالتها النفسية،
وشعورها بالنقص الوحدة ،ترى ان اباها ال يريد المضي وان هذا المضي حن لو
وافق عىل الزواج منها فأبوها سوف يكون عقبة لحبه الشديد لماله ان ال يفرط فيه
بهذه السهولة
كما رات ايضا ان حالتها النفسية تسوء وانها ترى ان الكل يتنمر عليها بعد اصابتها
وسيها بعجز وتستخدم عكاز لو وقع من يدها سوف تحبو
ىسء يتولد منه االنتقام من الجميع  ،متصورة بداخلها
كل هذا جعل بداخلها شعور ي
ه االن  ،قائلة
بشخصيتها المريضة ان تجعل الجميع يف تعب ومرارة مثلما ي
تعاسن هكذا  ،فليكون الجميع يف
بداخلها لماذا الكل يعيش سعيد واظل انا يف
ي
قارب الحزن واالىس والبد من االنتقام .

الفصل الحادي عش

بدأ خالد وعالء ووالء يفكرا مع بعضهما البعض ما يمكن فعله خالل الفية القادمة
خاصة وان العمل مع عايشه اصبح مستحيال  ،جلس الجميع يتشاور يف ما سوف
يكون عليه الحال يف الفية القادمة

جلس الجميع وكان بصحبتهم هذه المرة الدكتور محمد نجيب والد والء يف مكان
الحك إىل
مرض للجميع  ،بدأ عالء يف
بدت ليتوصلوا اىل حل
عام بحديقة مزهرة ي
ي
ي
الن حدثت بينه وبي عايشه يف المكتب ،وما قالته وطلبها
خالد عن تلك الزيارة ي
المساعدة من عالء يف الوصول إىل قلب خالد ،ثم استكملت والء حديثها عن تلك
الن جمعتها مع عايشه ،وعرضها للمال والمنصب وغيها من االمتيازات،
المقابلة ي
مقابل ترك خالد لها ،ثم يظل خالد يستمع يف حالة من الصمت واالندهاش عن كل
ما تفعله عايشه دون أن يدري.
ثم يقف خالد قائال هل فعلت كل هذا؟ يا لها من فتاة مجنونة حقا  ،كيف لها أن
تظن بالتالعب بقلوب الناس من حولها بهذه السهولة ،هل هذا بالفعل المعن

وقن معها اآلن ،لتعلم ما
الحقيق للحب لديها ،ثم يقول لعالء ووالء ،ربما حان ي
ي
وحبيبن ،وتالعبها يت يف كل مرة  ،ليطلبا منه
صديق
ارتكبته من خطأ يف حق
ي
ي
الييث والتعقل كما اتفقا يف البداية .
اتفقا خالد وعالء ان عليهم االليام يف العمل كمالة الشهر ونصف الشهر الباقي يف
ينه العام االول من العمل ويقوما بفسخ التعاقد بدون مشاكل كما
عقدهما وان ي
ينص عليه العقد انه من حق ر
الشكة او كالهما من فسخ التعاقد بعد اول سنة عمل
 ،وقال خالد لعالء وحن وان قامت بفسخ التعاقد من جانبها فإذن بارك هللا فيها ،
وتم االتفاق ايضا عىل رجوع والء مع والدتها اىل مض يف هذا التوقيت ليتيب
االمور للزفاف ان شاء هللا مستقبال
وف نهاية النقاش فاخ الدكتور محمد خالد بخي سعيد انه ال مانع لديه من اتمام
ي
الخطوبة بعد ما وجد انه بالفعل الشاب المناسب البنته  ،بهذا الخي تعم الفرحة
قلوب خالد و ووالء وكذلك عالء الذي حمل خالد من ر
كية الفرحة  ،ليتفقا سويا
عىل موعد الخطوبة الذي تحدد بيوم العطلة عىل ان يكون يف المطعم الذي
جمعهم مع بعضهم البعض يف اول لقاء لهم

بعد هذا اللقاء قام خالد بالتواصل مع والدته ووالده من اجل اخبارهم بموعد
خطوبته وانه سعيد مع من اختارها وال يريد الحد ان يكون له رأي عليه  ،واذا كان
لديهم رغبة يف الحضور للخطوبة فو بانتظارهم  ،ليجد اباه وامه انهم يف حالة
نفسية سيئة فانه يف موعد علمهم بخطوبة ابنهم وب هذه الطريقة الغريبة قد
طلقت اخته من الدكتور اسامه وتعود اىل ميل ا بيها مطلقة منهارة من حدث لها
يف الغربة وعىل يد طبيب كان من المفيض ان يعاملها افضل من ذلك  ،فاعتذروا
له من عدم التمكن من السفر اليه يف هذه اآلونة .
مع صباح اليوم التاىل قام خالد بعمل دعوة عامة لخطوبته و الن ر
نشها خالد عىل
ي
ي
ر
الن
صفحته بالفيس بوك
والن تم ارفاقها عىل حائط المناسبات يف الشكة ،ي
ي
تحمل اسم خالد ووالء ،بمناسبة الخطوبة يف المطعم المتفق عليه ،رغبة من خالد
ان يقطع أي تفكي لعايشه به من هذه اللحظة وحن رجوعه لمض إال أن األمر لم

الن رأت تلك الدعوة عىل الجدار  ،وكأنها قنبلة
يمر عىل عايشه مرور الكرام  ،ي
وانفجرت فيها ،فيداد غضبها للحد الذي ال يمكنها وصفه ى.
يأت
ثم تجلس عىل كرسيها يف المكتب ،وتتصل بعالء تطلب مقابلته ،ثم بالفعل ي
ويلع خطبته
إليها عالء ،ثم تهدده وتطلب منه أن يوقف صديقه عن ما يفكر به،
ي
من والء ،وإال سوف يخشا وجودهما ف ر
الشكة ،ويعودا إىل بالدهم ،لكن عالء
ي
يخيها بأنهم مستعدون للرحيل اذا كانت هذه رغبة منك  ،ثم ييكها ويذهب يف
أكي سوء ر
حالة من عدم الخوف ،األمر الذي يجعل عايشه ف حالة نفسية ر
واكي
ي
النفس بداخلها.
حدة يف الضاع
ي

ثم يذهب عالء ويخي خالد عن ما فعلته عايشه  ،ودعوتها إليه لتحذره من
استكمال خطوبته لوالء ،ثم يخي عالء خالد بأنه لم يجعلها تشعر بخوفه من
تهديداتها ،إال أن عالء يخي خالد عن مدى قلقه نحو هذه الفتاة ،حيث يقول إليه
قلن نحو هذه
لكن يا
ربما لم أعي لها عن
صديق أشعر بقلق غريب يسكن ي
خوف ،ي
ي
ي
الن زاد جنونها يف الفية االخية  ،ليطمئنه خالد ويقنعه انها ما
الفتاة المجنونة  ،ي
ر
ىسء بإذن هللا .
ه اال ايام
ي
وينته كل ي
ي
ثم يخيه خالد بأن والد والء بعد أن علم بهذا األمر ،قرر أن يوفر لنا عمل آخر يف
اإلمارات بعيد عن رشكة عايشه و تحكماتها وان لم يستطع فسوف يكون اليول اىل
مض هو الحل االفضل  ،ليقول عالء لخالد ربما سيكون الوضع أفضل هكذا يا
وننته من هذا الكابوس الصعب
خالد،
ي
بعد هذا اليوم واحداثه ذهبت عايشه يف حالة من الغضب والجنون إىل ميلها ،ثم
ر
ىسء كنت أملكه ،فلم أعد تلك
ظلت تفكر يف وضعها ،حيث قالت قد خشت كل ي
الن
الن يراها الناس ،وكذلك فقدت ي
صين المسيطرة ي
قوت وشخ ي
الفتاة السليمة ي
رفضن
كنت امتلكها ،كذلك لم أعد أمنية لذلك الشاب الذي يعمل لدي ،بل
ي
ألت عاجزة
كن ي
الن تتمتع بالصحة والجمال ،وتر ي
من  ،وذهب لتلك الفتاة ي
وسخر ي
وضعيفة.
ثم دخل الشيخ مبارك والد عايشه عليها الغرفة ،ليخيها انه قام بتنسيق موعد مع
الطبيب االسبوع المقبل من اجلها خاصة وانه يعلم بان حالتها النفسية تسوء يوم
بعد يوم ،لكنه بمجرد أن فتح باب معها هذا الحوار اذ تحولت عايشه اىل شخصية

منهارة وتضخ وترفض فكرة الطبيب وتقول له أأصبحت مختلة عقليا وعليك
تأت االن
ادخاىل مستشق المجاني  ،أبعد
قدم واصحبت عاجزة  ،ي
اعاقن يف ي
ي
ي
وتدخلن مستشق المجاني
من
ي
لتتخلص ي
بدا عىل وجه ابيها الغضب ومحاولة الشد والتعنيف لها ولكن حاول تهدئة نفسه
وشعان ما يتحول غضب األب من ابنته المدللة إىل طاقة من الحنان والعطف ،ثم
يقيب منها ويحاول احتضانها ،لكن عايشه ترفض ذلك بشدة ،حيث تدفع يد
والدها الشيخ مبارك بعيد عنها.

الن كانت تسيطر عىل عقلها يف تلك اللحظات ،حيث
ثم تردد بعض العبارات ي
أت؟ هل
قالت بصوت مرتفع ،هل أبدو بهذا السوء؟ هل سأظل بمفردي هكذا يا ي
مقدر يىل الوحدة يف هذا العالم؟ كم أبدو لك قبيحة؟ هل هذا ما علمت ين إياه طوال
ر
وقوت ومظهري كل
وحن
جماىل
ىسء كالعادة خشت
ي
ي
ي
أعوام؟ فقد خشت كل ي
ي
ر
من الذهاب اىل مستشق المجاني .
ىسء فقدته حن
عقىل االن فقدته وتريد ي
ي
ي
ً
الن تبدو يف حالة نفسية سيئة جدا هذا اليوم ،ثم يصمت
ينظر األب إىل عايشه ي
وال يتمكن من الرد عىل ابنته ،لكنه يطلب منها أن تذهب برفقته إىل الطبيب
النفس وسوف تجد نفسها يف احسن حال بعدها  ،وييكها يف بكائها ويخرج ووجهه
ي
مىلء بالبكاء هو االخر .
ي

نفس،
عاىل و تقول إليه  :لست بحاجة إىل عالج
بعد خروج والدها تضخ بصوت ي
ي
فقط انا بحاجة إىل عالج لعجزي هذا ،ألم تتمكن من إعادة ما فقدته ان رجل ثري
ارجاع سليمة ايها االب الحريص عىل
وعليك ان تضف كل اموالك من اجل
ي
وحاىل  ،ويسمعها االب بالخارج وهو يف قمة حزنه والمه وهو يدرك ان ابنته
صحن
ي
ي
ه القاسية عليها وعليه
بالفعل تمر بظروف ي
ثم تظل عايشه يف هذا الحال عدة أيام متواصلة تفكر يف كل ما حدث لها ،وما فعله
خالد وصديقه عالء وحبيبته والء ،وكل ما تفكر فيه هو االنتقام  ،ومع مرور االيام
يأت يوم خطوبة خالد ووالء يف يوم ال يعلم احد ماذا سوف يحدث يف هذا اليوم .
ي

الثان عش
الفصل
ي
ثم بالفعل يستيقظ عالء منذ الصباح الباكر ليجهز لهذا اليوم ،لكنه لم يكن يعلم ما
الن كادت أن تشق
يجهز إليه ،لكن خالد ال يزال نائم ،حيث يحارب تلك األحالم ي
فرحته منذ بداية اليوم ،فقد أتت إليه تلك الورود القاتلة مرة أخرى ،وحيث كان
الجميع يعيش لحظات من الفرح بهذا اليوم ،إال أن خالد كان يصارع أحالمه.
حيث دخل خالد ليلة أمس إىل غرفته بعد أن جمعه حديث طويل مع صديقه
الن عاشها يف حب والء منذ أيام الجامعة ،وذلك الخجل
عالء عن تلك اللحظات ي
الذي كان يمنعه من االعياف بحبه من قبل ،ولقائه بعد ذلك بوالء وعن القدر
الذي جمعه بها يف هذا البلد الغريب ،ثم كاد أن يغلبهما النوم ،ثم ذهب كل منهما
إىل غرفته يف حالة من السعادة ،عن حب خالد الذي ناله بعد عدة سنوات من
الحب الصامت.
الن تجمعه مع والء يف
إال أن خالد بعد أن ظل يفكر يف خطبته وتلك اللحظات ي
لبق مستيقظ دون أن يفكر يف النوم
نس تلك األحالم ،فربما لو كان يعلم ي
ليلة غد ،ي
أبدا يف هذا اليوم.
حيث غلبه النوم بعد تفكيه الشديد يف حفلة غدا ،ليى يف حلمه المظلم تلك
الن يغلب عليها السواد والظلمة ،ويبدو عىل اشجارها وورودها الذبول
الحديقة ي
واالصفرار ،ثم يجد خالد نفسه يسي يف تلك الحديقة بمفرده ،وهو يف حالة من
الخوف الشديد ،يقطف العديد من الورود دون عدد ثم يلق بها إىل األرض ،ثم
بعد ذلك يجد نفسه يمسك وردتي يبدو عليهما اللون االبيض ثم دون إرادة منه
تسقط الورود من يديه يف األرض ،وال يتمكن من إيجادهما بعد ذلك ،ثم يظل
طوال حلمه يبحث عن هاتي الوردتي دون أن يجدهما.

ثم يستيقظ خالد يف حالة من القلق الشديد ،الذي يغلب عليه من الداخل
والخارج ،حيث يستيقظ ليجد عىل وجهه هاتي الدمعتي ،حيث يضع يده عىل
الن استيقظ بها من حلمه ،مما يجعله يبدو يف حالة من
وجهه ليتلمس دموعه ،ي
القلق الشديد.

ثم يدخل عالء عىل خالد الغرفة ليجده متجمدا يف فراشه ،ويده عىل وجهه ،كأنه ال
صديق ،قد حان
يرغب يف النظر إىل أحد ،حيث يقول عالء بصوت فرح ما بك يا
ي
لتأت إليها يف
الوقت لتبدو يف أحسن حاالتك ،فأنت عريس اليوم وعروسك تنتظرك ي
أبه صورة.
لكن خالد لم يرفع وجهه حن لعالء ،ما يجعل عالء يشعر بالقلق ثم يقيب نحوه
صديق ،هل أنت بخي؟!
بصوت قلق ثم يقول ما بك يا
ي
صديق،
حيث يرفع خالد يديه عن وجهه ثم ينظر إىل عالء ويقول إليه ،ال أعلم يا
ي
قلن ،إىل الحد
ولكن اليوم رأيت ذلك الحلم مجددا ،وهذه المرة يزداد الخوف يف ي
ي
عين دون أن أدري.
الذي
جعلن أتلمس دموع ي
ي

ثم يشعر عالء بالقلق بعد سماع ما قاله إليه خالد ،وما رآه عند نومه ،حيث قد رأي
الن كان يرى بها خالد هذا الحلم ،لكنه ال
عالء ما حدث يف تلك المرات السابقة ،ي
يرغب يف أن يوصل قلقه لخالد ،لذلك فكان عليه أن يطمي صديقه يف هذا اليوم،
صديق فأنا معك يف هذا اليوم ،ولن يحدث أي
لذلك رد عالء قائال  :ال تقلق يا
ي
سوء ما دمنا معا ،كذلك اليوم ستتحقق أكي أمنياتك ،لذلك عليك أن تدع الخوف
والقلق من قلبك ،وال تفكر يف هذا الحلم مرة أخرى ،فربما لو كان حلم عاديا ،لكن
يف كل األحوال علينا أن نفرح بذلك اليوم.
ثم ينتقل إىل الحديث عن حبيبته نهال ،حيث يقول إىل خالد ،قد حان وقت ارتداء
وحبيبن نهال تنتظر تلك اللحظات
مالبسك وتجهي نفسك ،فالجميع ينتظرك،
ي
برفقن حيث يضحك كل من خالد
السعيدة ،وكانت تتمن أن تكون برفقتنا ،أو ربما
ي
وعالء ،ثم يذهب بالفعل خالد لالستعداد للحفل ،لكن عالء يظل يف حالة من
القلق الذي ال يعلم ما إذا كان بسبب حلم خالد عن الورود والذي يرتبط يف كل مرة
ر
ىسء
ىسء أم بسبب خوفه من هذا اليوم ،الذي قد يجعل عايشه تفعل ي
بحادث ي
السء ،ثم يذهب ليحدث حبيبته
غي متوقع ،لكنه يحاول السيطرة عىل تفكيه ي
الن تحدثه عن شوقها إليه ،ورغبتها يف عودته شيعا إليها ،ثم يبادلها عالء
نهال ،ي
عىل يف هذه الوحدة،
ذلك الشعور ،حيث يقول لها أتشوق إليك يف كل لحظة تمر ي
تكوت
أنن اليوم ال أعلم لماذا زاد شعوري بالشوق نحوك ،فكم تمنيت أن
ي
إال ي

رغبن يف أن
بجواري اآلن ،وال أعلم سبب هذا الشعور ،لكن ربما يكون نابع من
ي
صديق.
فرحن مع
كين لحظات
ي
تشار ي
ي

يأت خالد ويطرق باب غرفة عالء ويخيه بأنه أصبح جاهز ،وأن عليهما الذهاب،
ثم ي
عائىل جميل .
ليأت إليها لتبدأ مراسم الخطوبة يف جو
حيث تنظر والء خالد ي
ي

ينه عالء مكالمته مع حبيبته نهال ،ثم يذهب برفقة خالد إىل تلك القاعة
حيث ي
الخاصة بالخطبة ،حيث يقف خالد لينتظر استالم والء من يد والدها الذي أت بها
الن
وه تبدو كالمالك يف هذا الفستان األنيق ،ثم يمد خالد يده إىل حبيبته ي
إليه ،ي
تأت إليه يف حالة من الفرح الشديد واستعداد طيب من ادارة المطعم  ،ليسود جو
ي
ممي يف كل ارجاء المكان  ،حيث كان يمتىل المكان بحالة من الفرح الشديد ،وسط
العديد من األشخاص من أصدقاء والد والء ،وأصدقاء والء وزمالء خالد وعالء يف
متوىل الذي كان سبب يف حصولهم عىل عمل
العمل ،باإلضافة إىل المهندس فايز
ي
يف اإلمارات ،والذي كانت تجمعه صداقة مع والد خالد.

ثم وسط حالة من الفرح والتجمع الكبي يف الحفل ،ووسط مشاركة والد خالد
ووالدته لفرحته عي الهاتف ف فيديو ر
مباش للحفل معهما ،ووسط فرحة عالء
ي
الن كانت معه كذلك يف مكالمة فيديو تشاركه تلك اللحظات ،إذا
بصديقه ،ونهال ي
بذلك األلم والحزن والخوف الذي يقتحم الحفل ويحوله إىل موت.

حيث يجد الجميع شخص وجهه مغط بقناع أسود ،ويرتدي زي أسود بالكامل،
يقتحم الحفل بسالح ناري ،ثم يطلق النيان دون توقف ،ليصيب عدد كبي من
الناس يف الحفل وطلقات النيان ال تتوقف ومعها نزيف الدم ال يتوقف  ،والكل يف
حالة فزع وهناك من ينجو وهناك من يصاب وهناك من يموت قتال من هذا
ام من الشخص المجهول  ،وصوت ضاخ وبكاء ونيان قد خيم عىل
الرصاص المي ي
المطعم بشكل مخيف .

الن يضخ من شدة
بعد كل هذه الطلقات النارية يحاول خالد الوصول اىل والء ي
األلم ،فيجد اللون األحمر هو الغالب عىل فستانها االبيض  ،وتلك الوردة البيضاء
وه تلفظ أنفاسها
ي
الن كانت بجوار خالد تغي لونها ،وسقطت عىل األرض بجواره ،ي
الن كادت تقلع المكان بأكمله ،خالد لم
األخية بي يديه وسط ضخات خالد ي
يستطع السيطرة عىل نفسه من قوة الحدث وضاخه لينظر إىل جانبه اآلخر ،فيجد
صديقه عالء ملق عىل األرض وسط دماء غزيرة ،وهو يلفظ انفاسه االخية قائال
تعتن
بأنن قلق للمرة األوىل ،ثم يقول إىل خالد عليك أن
ألم أخيك يا
ي
صديق ي
ي
بأنن سأظل أحبها حن يف داري األخرى.
بنهال يا
صديق وأخيها ي
ي
لكن خالد ينظر إىل عالء الذي فارق الحياة ر
مباشة  ،ليضخ خالد ضاخا شديدا،
اليمن فيجد حبيبته ملقاة بي أحضانه ،ثم ينظر ليده اليشى
وهو ينظر عىل يده
ي
ويجد صديقه عالء وهو يضمه اىل زراعه ميتا  ،ثم يظل يضخ بأعىل صوت لديه،
ويرى ان كل حياته قد تدمرت يف هذه اللحظة  ،الحبيبة ماتت و الصديق مات  ،كل
ر
ىسء قد ضاع من خالد وهو وسط ضاخه وبكائه  ،شعر بانه بالفعل لم يعد يف
ي
حالة طبيعية وضاخه قد يؤدي به اىل الموت هو االخر  ،خاصة وانه بمفرده وال
يجد احد يهدئه  ،فمن له االن بعد عالء صديق العمر الذي هو ميت بي يديه ،
وه قتيلة االن  ،وهو وسط
ومن له بعد حبيبته ي
الن وجدها بعد سنوات وسنوات ي
هذا الضاخ الشديد ،اذ يفقد خالد قدرته عىل الكالم ،ويحاول مرارا أن ينادي عىل
حبيبته وصديقه ،لكنه بالفعل كان قد فقد صوته واصبح ال يتكلم بالفعل .
متوىل ميتا يف بحور دمائه وكذلك والدة والء
ثم ينظر خالد أمامه فيجد السيد فايز
ي
الن فارقت الحياة بعد اطالق النار عليها وعدد من المدعوين ما
السيدة سلوى ي
بي مصاب وما بي قتيل  ،لكن خالد كان قد فقد كل ما يملكه يف العالم ،كذلك
الن لم يعد يملك سواها ،وهو ينظر إىل
فقد صوته ،ظل يذرف خالد الدموع ي
فقدان عالء ووالء ،وعدد كبي من االصدقاء.

إال أنه عىل الجانب اآلخر يحاول ذلك الشخص الغي معروف الهرب ،لكن أفراد
األمن يف المنطقة يمسكونه بالقوة بعد أن قتل اثني منهما بطلقاته ،ثم يحاولون

كشف وجهه لتكون الصدمة األكي ،حيث وجد ان هذا الشخص هو ذاته الفتاة
عايشه.
يوخ بأنها بالفعل
وه ما بي الضحك والبكاء يف تضف
ي
تم القبض عىل عايشه ي
ليست انسانة طبيعية  ،يف نفس اللحظة يقوم االسعاف يف نقل الجثث وكذلك
اسعاف المصابي من هذا الحادث المروع  ،وقد اصيب كل من خالد و الدكتور
محمد نجيب بجراح يف الذراع والساق ولكن حالتهما جيدة بعد هذه الحرب
الن ابت ان يعيش االحباب يف
الضوس من جانب واحد اال انه من جانب عايشه ي
هذه اللحظة الجميلة والفارقة يف حياتهم .
وبعد أن ألقت ر
الشطة القبض عىل عايشه ،طلبت أن تقابل والدها يف حالة من
يأت
وه يف حالة كي
وتعاىل عىل الجميع  ،حيث ي
ي
عدم الرغبة يف التحدث مع احد ي
إليها والدها ،الذي كان يبدو عليه األىس ،ثم يسألها عن سبب ما فعلته يف حالة من
الحزن والغضب نحو ابنته األنانية المدللة.

لكن كنت أعيش لحظات
حيث ترد عليه عايشه قائلة ال أعلم كيف فعلت هذا ،ي
نفس مرارا عن
قبج ،فقد سألت
وضعق ومدى
سيئة للغاية ،كنت أشعر بعجزي
ي
ي
ي
الن ال تملك رب ع ما لدينا من أموال
سبب رفضه يىل ،وحبه لهذه الفتاة العادية ،ي
نفس يف تلك القاعة وبيدي هذا السالح الذي ال أعلم كيف
وثروات ،ثم وجدت
ي
عقىل بالشكل الذي اعرفه ،
حصلت عليه يف ظل تغييب تام وعدم سيطرة عىل
ي
ات .
بقدم ومريضة
انن عاجزة
بعقىل وايضا قاتلة يا ي
انن اصبحت قاتلة يا ي
ي
ي
ات  ،ي
ي

تساعدت كما فعلت
مساعدت  ،فأنا بالفعل أعلم بأنك سوف
لكن اآلن أطلب منك
ي
ي
ي
تساعدت وتدفع االموال من اجل
ات ؟ سوف
ي
أت ،اليس كذلك يا ي
مع كثيا يا ي
ي
ات ؟ .
اخ من هنا صح ي
اخر ي

إال أن األب يخرج عن صمته قائال  :ال يجدر يت مساعدتك يف ما فعلتيه ،فأنت
ارتكبت خطأ كبي ،وحاولت مرارا أن اجعلك تياجعي عن سواد قلبك وكرهك
تباىل لألمر شيئا ،
الالمتناه ،فقد تسببت يف إيذاء أشخاص كثيين دون أن ي
ي

دمرتين قبل ان تدمري
ورفضن  ،لقد
النفس
وطلبت منك ان نذهب اىل الطبيب
ي
ي
ي
بنين .
نفسك يا ي

ابنن
لك
تصىل إىل هذا الحد ،ولكن ألنك ي
ي
كنت أحاول مساعدتك يف كل مرة ليس ي
الوحيدة ،الن كنت ر
تحاوىل أبدا أن تفكري يف
أخس فقدانها يف كل مرة ،لكن لم
ي
ي
يمكنن مساعدتك قط ،فأنت قتلت
األمر هكذا ،واآلن بعد ما حدث اليوم ،ال
ي
العديد من األشخاص دون رحمة منك ،وقد تم اإلمساك بك وسط ما فعلتيه.

ثم ينظر إليها األب يف حالة من الحزن ،ويقول لها أنت من فعل كل هذا بنفسك،
فقد ساءت حالتك النفسية للغاية  ،وكثيا ما طلبت منك العرض عىل طبيب
كتبن نهايتك
نفس ،لكن جنونك كان يمنعك من االستماع يىل ،وأنت اآلن قد
ي
ي
ر
ىسء القانون يف أوطاننا يحيم عن
بيدك ،ومهما كانت
ي
ثروت لن تغي من األمر ي
ر
اليوات واصحابها ،ثم يذهب األب نحو الباب.

ترك هكذا ،فأنت
إال أن عايشه تنادي عليه بصوت مرتفع وتقول إليه ال يمكنك ي
ر
ىسء ،ثم ينخفض
مساعدت ،وما تملكه من أموال
يمكنك
ي
يمكنن من فعل أي ي
ي
صوتها ويغلب عليه البكاء ثم تقول لوالدها ربما لن استطيع العيش يف هذا المكان
أت ،لكن األب ينظر إليها بحزن شديد ثم يرد عليها قائال  :كذلك أنا لن استطيع
يا ي
أن اشيى لك ما تطلبينه اليوم.

تأت إليها إحدى النساء من أجهزة األمن ،حيث تأخذها إىل تلك الغرفة،
ثم بالفعل ي
ينته يف هذا المكان
تنته ،وأن عمرها سوف
حيث تشعر عايشه بأن الحياة
ي
ي
المظلم ،وتعيش حالة نفسية سيئة للغاية ،حيث تحاول االنتحار لعدة مرات يف
السجن ،ولكن يف كل مرة يتم إنقاذها لتعيش تلك المأساة  ،ليأمروا بعدها بتحويلها
اىل مصحة نفسيه لما بدر منها من سوء حالتها النفسية.

إال أن خالد قد عاش منذ هذا اليوم أسوأ لحظات حياته ما بي تحقيقات امنية وما
بي احزان وظروف نفسيه قاتلة  ،خاصة حينما يرى عايشه اثناء التحقيقات
ر
وف
ويضخ بال صوت وهو يرى انها من كانت سبب قتل كل هذا الكم من البش ي
الداخىل اال انه مازال بداخله
مقدمتهم حبيبته و صديقه  ،وبالرغم من انفعاله
ي
العقل والييث بانه ال يمكن التعدي عليها الن هناك دولة وقانون يحيم يف دولة
يعط لكل ذي حق حقه  ،وبالرغم من انه
االمارات ويعلم علم اليقي انه سوف
ي
واثق كل الثقة ان عالء لن يعود وان والء لن تعود وان حلم الوردة كان محق يف قتل
الن يسوف تنال عقابها بالتأكيد من
كل هؤالء عىل يد هذه الشخصية المريضة ي
ات الحكيم .
قبل القضاء االمار ي
جلس خالد بمفرده يفكر يف وطنه الذي تركه هاربا من األحزان والخوف ،واليوم
هو يعود إليه مرة أخرى بحزن لم يتوقعه منذ أن فكر يف السفر ،بعد اتمام انتهاء
التحقيقات والتضي ح بسفر ودفن القتىل والسماح له بالسفر  ،يعود خالد وهو
فاقد رفيق رحلته وحب عمره الذي عاش من أجله ،كذلك فقد صوته وسط تلك
األزمة الكبية ،حيث يعود عىل مي طائرة برفقه جثة صديقه وحبيبته والء وامها
متوىل  ،ويجلس بجواره والد حبيبته والء يف حالة من
مدام سلوى واالستاذ فايز
ي
العجز والصدمة النفسية.

حيث قد تحقق كابوس قطف الورود الذي يراه خالد يف هذا اليوم ،ذلك الحلم
الذي لو كان يعلم برؤيته لما كان فكر يف النوم هذا اليوم أبدا حيث عاش خالد منذ
لك يصل إىل حبه
ذلك اليوم أسوأ لحظات حياته ،فقد كان يبحث عن الموت مرارا ي
وصداقته بعد أن شقهما الموت منه.

برفقن انا والدكتور محمد نجيب توابيت القتىل ،الذي
ثم يقول وصلت إىل المطار
ي
ر
الن أتت لتوديع حبيبها
جمعا أغىل البش اىل قلبه يف هذا العالم ،ثم وجدت نهال ي
ورؤيته للمرة األخية ولكن يف تابوته هذه المرة  ،فقد ودعته يف سفره حيا كريما ،
وه يف قمة االنهيار  ،يف حالة من الضاخ و الحزن
واتت تودعه يف تابوت الموت ي
والدت ووالدي فقد رأوا المشهد كما عشته يف ذلك
واأللم الشديد ،وبجوارها كانت
ي
ر
المباش حن طلقات النيان .
اليوم من خالل شاشة الهاتف بالنقل

وه يف حالة من االنهيار والبكاء ونظرات األىس ،
ثم اقيبت نهال عىل تابوت عالء ي
تأت ام عالء وترى ابنها يف تابوت ال حول له وال قوة
والمشهد
المبك المميت حينما ي
ي
ات وتقول يىل اين عالء يا خالد أواحد من هؤالء القتىل ؟ اذهب وهو يف عز
 ،وتر ي
شبابه وجاء يف صندوق مقتول بدم بارد يا خالد  ،وتصيح بأعىل صوت وضاخ
بأنن
واني
بأنن انسان يعيش يف هذه الدنيا اشعر ي
وقلن معها يتقطع وال اشعر ي
ي
وتضمن للمرة
والدت
من
ي
ي
بالفعل ميت او شخص يعيش كابوس كبي  ،وتقيب ي
ولكن يف تلك اللحظة كنت أكاد كالذي فقد كل ما لديه من
األوىل بهذا الشكل،
ي
مشاعر نحو من يعيشون يف هذا العالم.
ر
ىسء ،وال أعلم عنهم
كذلك فقدت
عن ي
رغبن يف الحديث مع أناس ال يعلمون ي
ي
ر
ر
ىسء سوى الدعاء
قلن حبا قد ماتوا ولم يعد يىل فيهم ي
ىسء ،فمن كان يكمن لهم يف ي
ي
والبكاء عليهم .
الن
كذلك كنت أنظر لوالد والء الدكتور محمد الذي كان يشبه الدمية المتحركة ي
تسي عىل األرض دون روح أو حياة ،لقد فقد روحه مع ابنته زوجته فقد فارقا
ر
ىسء عن عالم الخي
عالمنا بدم بارد بطريقة دنيئة من شخصية سفيهة ال تعلم أي ي
الن تسيل من
والقلوب الطاهرة  ،وكنت أتفهم ذلك الحزن يف قلبه ،وتلك الدموع ي
كوت
وف نفس الوقت كنت يف قمة االىس والتحش ي
عينه ،وكنت احاول النظر اليه ي
كنت سبب يف تدمي حياة اشة كان الحب والتألف شعار فيما بينهم  ،لتأ يت
قلن هكذا .
شخصية سفيهة
ي
لكوت لم احبها لتقتل وتدمر هذه العائلة وتدمي ي

ينه خالد حديثه مع الدكتور عاطف بحالة من البكاء الشديد ،وصوت يكاد
ثم ي
ر
يتالىس مرة أخرى من شدة األلم واالىس  ،الذي كان تعبيا عن مدى الحزن الذي
عاشه بعد هذا اليوم ،بعد أن تحولت فرحته ووجوده بقرب من يحب إىل فراق ال
رجعة فيه.

حيث ينظر الدكتور عاطف إىل خالد نظرة من الحزن عىل ما تعرض إليه من فقدان
لحبه وصداقته يف اليوم المشؤوم هذا  ،كما لو أنه يعيش ما يمر به ،ثم يقف
ويقيب من خالد ثم يضع يده عىل كتف خالد ،وكأنه يرغب يف جعله يعلم عن

مأزرته له يف أزمته ،ويقول أعلم جيدا يا خالد قسوة ما تعيشه يف نفسك ،وأعلم
بأنك تعيش وسط ظلمة هذا اليوم وال تتمكن من الخروج منها بسهولة وما حدث
لك كفيل لكل ما انت عليه االن  ،بل انك بطل يف مقاومة الظروف وتحديتها
بالشكل االمثل لالن  ،لكن عليك أن تصارع ذلك الشعور ،لتتمكن من العيش مرة
طبيع.
أخرى بشكل
ي

يقوم الدكتور عاطف بكتابة االدوية المهدئة لخالد و ينصح خالد ببعض النصائح،
الن من الممكن أن تساعده عىل التخلص من هذه الحالة بشكل شي ع ،اهمها
ي
العيش يف الهدوء والبعد عن التوتر واالنفعال  ،حيث يقول إليه ،ربما سيكون
عليك يف الفية المقبلة أن تزيد من تقربك إىل هللا ،وكذلك يكون عليك أن تبحث
عن عمل مرة أخرى تنشغل به وتصنع لنفسك كرير جديد ،وتكوين صداقات
وعالقات جديدة بقدر اإلمكان  ،عىل ان يكون لقائنا يف هذه المواعيد المنصوص
عليها يف هذه الورقة .

ثم ينظر إليه خالد وهو يستمع إىل ما يقوله إليه ،ويفكر فيما إذا كان يمكنه فعل
ذلك أم ال ،وما إذا كان يمكنه البدء من جديد ،وتكوين عالقات جديدة ،ثم يودع
الدكتور عاطف يف حالة من األىس والحزن الذي عاد إىل قلبه بعد تذكر هذا
الموقف المؤلم.

ثم يودعه الدكتور عاطف بكلمات من المحبة والصدق ،وكأنه يحاول أن يجعله
يرى صدقه وتعاطفه معه ،وأنه يمكنه أن يكون صديقا له ،ثم يذهب خالد يف
طريقه ويفكر يف حديث الدكتور عاطف ،حيث يظل جالس يف غرفته بي األلم
واألمل الذي بثه الدكتور يف نفسه.

ثم يتناول دوائه ويذهب إىل النوم ،يف حالة خوف من النوم لربما تعود له تلك
الن تقصف بحياة االحباب  ،حن وان كان مؤمن بالقضاء والقدر اال ان
الوردة ي
فزاعة الوردة اصبحت مالزمة له باستمرار عند كل لحظة نوم يشعر بها .

الفصل الثالث عش

يظل الدكتور عاطف يظل يف حالة من التفكي المتواصل يف حالة خالد ،الذي
اعتيه أشبه بصديق مقرب إليه ،فقد كان يشعر الدكتور عاطف بأن خالد يحمل
قلب طيب يف داخله ،لذلك كان يرغب يف مساعدته بشكل مختلف ،لذلك ظل
يفكر طوال الليل يف طريقة يساعده بها.

ثم قرر البحث عن طريقة تختلف عن العالج باألدوية يف حالة خالد ،ثم جاءت إىل
وف ظل
وف ظل تقليبه للحلول يف رأسه ي
عقله فكرة يشوب ها نوع من المغامرة ،ي
التفكي العميق لحل مشكلة خالد وجد ان خالد البد له من خليل وصديق وحبيبة
يف نفس الوقت يبدأ الفية هذه مع خالد ليعوضه شيئا مما فقده من حبيبة ملكت
قلبه ومن صديق كان يعيش من اجله  ،لقد توصل الدكتور عاطف بعد تفكي
عميق فكر يف سارة واحض الملف الخاص بها  ،سارة هذه حالة جاءت من فية
وه مصابة بحالة نفسية سيئة للغاية فقد كانت تعيش مأساة
للدكتور عاطف ي
تشبه ما يعيشه خالد ،حيث كانت قد تعرضت إىل أزمة نفسية صعبة بعد أن
ادم يف
عاشت تجربة مريرة يف زواجها الذي لم يدم لسنة واحدة مع شخص غي ي
كل تضفاته القبيحة والمؤلمة.

وعىل الرغم من شخصية سارة تتسم بالصفات الهادئة والمحيمة وجمالها الهادئ
الذي يغلب عليها ،لكنها قد تعرضت إىل مشكلة بعد نفسية قوية بسبب هذا الزوج
الغشيم

الذي كان يوجه لها اإلهانات والسباب بشكل دائم ،وكم قام بضب ها بشكل مستمر،
حيث كانت تشعر بالخوف من وجوده ،لكنها لم تطلب مطلقا الطالق طوال العام
يأت لها بأي سلبيات فيها او ليست فيها
الذي عاشته برفقه هذا الوحش  ،الذي كان ي
اىل ميل اهلها ألنها سبب شؤم عليه  ،واتهمها انها
ويطلب منها الذهاب دائما ي
عقيم وال تستطيع االنجاب بالرغم من عدم زيارتهم لألطباء ولكن هو يرى انها
صاحبة كل المشاكل منذ اول يوم زواج .

ثم فوجئت يف مساء يوم بأنه يطلقها بدون أي سبب وال مقدمات يف هذا اليوم ،
معربا لها انه لم يعد قادر عىل تحمل العيش بجوارها ،بغضبه المعتاد يف الحديث،
وعندما فزعت لتسأله عن سبب ذلك ،قام بضب ها بعنف شديد ،ويتصل بوالديها
ويخيهما بأنه لم يعد يرغب يف العيش مع ابنتهم ،وأنه طردها من الميل وطلقها.

بالفعل قام بطردها من الميل بعد ضب ها بشدة ،دون أن يسمح لها حن بارتداء
فه رغم
مالبس الخروج  ،وكانت سارة يف حالة من الصدمة الشديدة عن ما فعله ،ي
كل ما يفعله معها لم تطلب الطالق أو تفكر به حن ،لكنها كانت تنظر إىل عالقتها
معه بنظرة مختلفة وأمل أن يعلم فيما بعد خطأه تجاهها وتسي عىل بيتها ولعل ان
يهديه هللا وتسي االمور .

تنتم سارة إىل أشة متوسطة الحال،
لكنها فوجئت بتلك الصدمة وكذلك كانت
ي
عالوة ان االب واالم لم يكن لديهما مفهوم الطالق وان عىل الزوجة ان تخدم
زوجها وتطيعه يف كافة االمور طالما لم يغضب هللا فيها  ،لذلك كانت تقبل بهذا
لك ال تسبب لوالديها األلم وتضع اهلها يف صورة سيئة ،لكنه
الزواج عىل أي حال ،ي
قد حدث وساءت حالتها النفسية ،لذلك أصيبت باالنعزالية وكره الناس مما حدث
لها من صدمتها ،لذلك لجئت للدكتور عاطف زهران من اجل حل مشكلتها
وعالجها من اثر هذه الصدمة النفسية.

الن قد تكون سبب يف عالج كل من
لذلك فكر الدكتور عاطف يف هذه المغامرة ي
النفس لكل
خالد وسارة  ،فقد فكر يف جمع كل من خالد وسارة كنوع من العالج
ي
منهما  ،ولكنه كان يعلم بأن ما يفعله قد يفشل ،وال يتمكن من عالجهم سويا حال
عدم رغبتهما يف بعضهما البعض  ،لكنه قرر خوض المغامرة يف امل منه يف هللا ان
يوفقه هللا يف ان تخرج سارة و يخرج خالد من هذه الصدمة ويستطيعا ان يبنيا مع
المىلء بالصدمات النفسية
بعضهما جشا يعيون به من هذا النفق المظلم
ي
العميقة.

التاىل يفكر يف طريقة ليتيب لقاء بي سارة وخالد بدهائه ،
ثم يف صباح اليوم
ي
حيث يقرر جمعهما يف نادي الفروسية الذي كان المهندس خالد عضو به ليطلب
منه ان يعزمه يف نادي الفروسية وان معه صديقه له يود ان تدخل معه ويتلقيا
جميعا يف النادي  ،لم يتأخر خالد يف طلب الدكتور عاطف بل قام باستقبالهم يف
ر
ىسء عن ما يفكر ويدبره له الدكتور عاطف
نادي الفروسية مرحبا بهما وهو ال يعلم ي
 ،وكذلك سارة آتت مع الطبيب بحيلة انه يريد ان يخرج معها يف مكان عام وتكون
الجلسة هذه المرة بعيدا عن العيادة والغرف المغلقة  ،فهذه الطريقة سوف تكون
افضل لها.

األوىل يف النادي بصحبة الدكتور
يلتق بالفعل كل من سارة وخالد للمرة
ي
حيث ي
عىل بعضهما البعض ويستمر
عاطف زهران  ،ثم بعد أن يعرف سارة وخالد ي
الحديث عن الخيل ويسال خالد عن النوعيات يف الخيل وكم تكون اعمارهم
يمص بها وقتا معهم بالكالم  ،ليقف بعد فية
الن يريد ان
وهكذا من االسئلة ي
ي
ويطلب االستئذان لبعض الوقت حيث يريد االتصال بهاتف مهم وانه سوف يعود
التليفوت وهو بالتأكيد
اليهم بعد دقائق  ،ثم يذهب بعيدا ممثال انه يقوم باالتصال
ي
ليس لديه اتصاالت تليفونية  ،لييكهما سويا ،ولكنه لم يتجاهلهم ،بل ظل يقف
يف مكان قريب منهم لييقب األمر من بعيد.

حيث أصيب الدكتور عاطف يف بداية األمر باإلحباط ،حيث غلب الصمت عىل
الن جمعت خالد وسارة  ،لكن بعد مرور بضع دقائق،
اللحظات األوىل يف الجلسة ي

وف وسط تلك الحالة من التوتر الذي يسكن قلب خالد وسارة من هذا الموقف
ي
بعد ما تعرضا إليه من قبل كل منهما عىل حدى  ،اذ يفكر خالد باالستئذان و
ر
ىسء يف داخله
ىسء خاصة وان هناك ي
الرحيل ،لكن يرى انه سوف يكون تضف ي
يجعله يجلس.
الن تبدو مختلفة ،وربما يبدو عليها الحزن  ،الذي آثار
ثم ينظر إىل تلك الفتاة ي
فضول خالد لمعرفة سببه ،لذلك قام خالد بتوجيه سؤال لسارة عن سبب الحزن
ه مجرد صديقة له ،لكنه
ه حالة تعالج مع الدكتور عاطف ام ي
يف عينيها وهل ي
يجد فتاة تشبهه بالفعل منذ الكلمة األوىل ،حيث يجدها تتمتم بلسان ثقيل يف
جعلتن أبدو يف تلك الحالة وانا
ردها عليه ،ثم تقول إىل خالد تعرضت إىل أزمة
ي
بالفعل اعالج مع الدكتور عاطف منذ فية  ،ثم يسألها خالد عن قصتها فتخيه عن
تنه حديثها تسأله عن سبب حزنه
ما عاشته مع ذلك الشخص
القاىس ،ثم بعد أن ي
ي
الحك كذلك ،لتتأثر سارة بما حدث لخالد جدا وتتعاطف
وحالته ،فيبدأ خالد يف
ي
ويأت اتصال من
جدا مع الحدث الذي جرى له  ،وها هم يف حكايتهم المتبادلة ي
والد سارة  ،الذي كان يشعر بالقلق عليها بسبب تأخرها خارج الميل ،لذلك تطلب
الرحيل  ،ولكن قبل أن تذهب تركت رقم هاتفها اىل خالد بطلب منه  ،ثم ذهبت
معتذرة للدكتور عاطف الذي كان يقف بهاتفه متظاهرا بانشغاله ولكنه قدر
ظروفها وودعها .

بذلك الدكتور عاطف قد اطمي قلبه بعد أن رأي الحديث بينهما ،ليسأل خالد
عن رأيه يف سارة فتبسم خالد وقال له انت لم تكن تتحدث مع احد هاتفيا بل انك
صديق  ،ليضحك الدكتور
من ان اتعرف عىل سارة أليس كذلك يا
كنت تريد ي
ي
صديق وكل منكم يف حاجة اىل االخر
عاطف ويقول له ولما ال يا
ي

خالد بالفعل مؤمن بما يكن قلب الدكتور عاطف له من حب ومساعدة له يف
الخروج من حالته  ،ورأى يف نفس الوقت اشياء لطيفة يف شخصية سارة لم يكن
يستطيع ان ينكرها  ،ولكن يرى ان الظروف النفسية لن تمكنه من الحب مرة
اخرى ولكن الدكتور عاطف كان يمده بالطاقة االيجابية باستمرار .

لم يتوقف اللقاءات بي خالد وسارة عند هذه المرة بل اعتاد كل من خالد وسارة
ر
ىسء يربطهم ،لكن ال أحد يحاول البوح أو معرفة
عىل وجود اآلخر يف حياته ،فثمة ي
ي
ر
ر
السء ولكن كان خالد اكي طلبا من سارة يف المقابلة والجلوس معها
هذا ي

ليشعر خالد بأهمية وجود سارة يف حياته ،بعد أن كانت قد تعرضت ألزمة جعلتها
تختق لمدة يومي ،األمر الذي جعل خالد يشعر بافتقادها.
ي
جاء الوقت الذي يطلب خالد من سارة االنضمام إليه يف العمل بالمكتب الخاص
بأبيه للعمل معه وتحت مسؤوليته  ،فقد كان يرغب يف وجودها بجواره يف أغلب
األوقات ،لكن سارة لم توافق يف البداية ،وتخيه بعدم وجود خية لديها يف هذا
ر
ىسء عن العمارة و المعمار  ،لكن خالد
تع أي ي
المجال وانها خريجة كلية آداب وال ي
يحاول أن يطمئنها لتوافق ،حيث يخيها بأنه يمكنه مساعدتها يف التكيف يف
العمل ،ومعرفة أسس عملها يف مساعدته ،وبالفعل بعد تفكي ،تخيه سارة بأنها
فه شعرت بداخلها ان خالد يريد ان يراها يوميا بشكل
موافقة عىل هذا الطلب ي
اليوم مع
مقي  ،لتعمل سارة يف مكتب خالد واباه وتداوم عىل العمل والتعامل
ي
خالد وكذلك المهندي ضياء والد خالد .

عاش خالد خالل بضع شهور بأحداث يومية جمعته بسارة ،مع انسانة جيدة
شكلت فارق كبي ف حياته ،حيث كان قد تقرب ر
أكي من والده ووالدته وليس خالد
ي
فقط  ،وتحسنت العالقة بينهما إىل حد كبي ،ثم شعر األب المهندس ضياء بذلك
التقرب ومدى التوافق بي سارة وابنه خالد  ،باإلضافة اىل التحفز الشديد الذي
اصبح عليه خالد يف العمل لتكوين اسم جديد له يف مجال العمران بمكتب ابيه
الذي اصبح يمثل ترس مهم يف العمل وادارة العمل بشكل كبي.
وكان لوجود سارة أثر كبي عىل نفسية خالد يف العمل ،فقد كان يسع باستمرار
للنجاح بدعمها إليه.
وبالرغم من ان خالد بدأ يف التعايش والعمل والتقرب اىل سارة كوصية الطبيب له ،
من اجل استكمال حياته  ،اال انه ال يمكن باي حال من االحوال ان ينس خالد
ووالء ولكن يحاول جاهدا ان يعيش الحياة بمفهوم االيمان بالقدر .

تأت إليه ،ثم
يأت خالد إىل مكتبه ويطلب من سارة أن ي
ثم يف صباح يوم جديد ي
يطلب منها الجلوس ،تجلس سارة ثم يخيها خالد عن أنه يحتاج إىل طلب أمر يف
غاية األهمية منها.

تسأله سارة عن هذا األمر الذي يجعله يف حالة من االهتمام الشديد ،حيث يخيها
خالد أنه يرغب ف استقدام نهال إىل العمل معه ر
بالشكة ،فقد كان يشعر خالد
ي
بالمسؤولية تجاه نهال ،منذ أن فقد صديقه عالء الذي كان يكن لها حب كبي يف
قلبه ،وقد زادت مسؤوليته بعد أن اوصاه صديقه قبل أن يفارق الحياة ،بأن يهتم
بنهال ويسع دوما لتقديم المساعدة لها.

حيث يقول لسارة بأنه تحدث مع نهال ،وأخيها بأنه يف حاجة إىل عملها معه
ر
بالشكة ،وقد وافقت نهال عىل العمل ،حيث كانت تشعر بالوحدة واأللم بعد
فقدان عالء ،وكانت يف حالة نفسية سيئة ،تجعلها ترفض خوض تجربة جديدة.

ثم يطلب من سارة أن تتقرب منها ،وتصبح صديقتها ،ليجعلها تخرج من هذه
الن كانت تعيشها بعد فراق حبيبها وان تساعده يف ذلك
الوحدة ،ي

بالفعل أصبحت سارة صديقة نهال المقربة ،فقد كانت تتحدث إليها باستمرار ،ثم
تدعوها لتناول الفطور ر
بالشكة ومرات يجمعهما الغداء مع بعضهما البعض يف
المطاعم او يف ميل سارة او نهال لييد الصداقة بينهم  ،إىل أن اصبحا بالفعل
صديقتي مقربي لبعضهما البعض خالل شهرين .
لم ييك خالد او ينس ام عالء  ،بل كان يقوم بزيارتها يف االسبوع مرتي وكان يجلب
معه كل ما تحتاجه  ،ويجلس معها ساعتي ر
واكي يحاول ان يعوضها وفاة ابنها
وصديق عمره عالء  ،كانت تجمعهم لحظات ما بي االمومة وكذلك البكاء عىل
عالء وكالم يميت القلب من ر
كية الحزن واالىس ولكن خالد لم ينقطع يف مرة من
زيارته الم عالء  ،وكان مقدر تماما ما تعيشه من ألم واىس .

تمر االيام تلو االيام و يشعر خالد باالرتياح الشديد بسبب تحسن األمور من حوله،
إىل حد أنه قد خفف من زياراته للدكتور عاطف يف عيادته ،لكنه كان يلتقيه
ر
ىسء  ،ليشعر الدكتور
باستمرار كونه صديق مقرب له وليس مريض ي
يعات من ي
عاطف انه بالفعل قد نجح بشكل كبي فيما رشع فيه  ،وهو ترابط خالد بسارة
سوف يخرجهما مما كانا فيه  ،وكان خالد باستمرار يصارح الدكتور عاطف بدوره
الممي يف هذا االمر وييزه ويؤكد له انه بالفعل طبيب يستحق ان يلقب بالطبيب
وتقاض اتعاب  ،ولكن انت تعاملت معنا
االنسان  ،فليس االمر مجرد ثمن كشف
ي
كوننا ر
بش يريد المساعدة يف ظل ظروف قاسية ومؤلمة .
بعد ذلك قرر خالد أن يصارح سارة بمشاعره نحوها ،ثم دعاها يف أحد األيام إىل
أحد المطاعم الشهية بالعاصمة بعد العمل ليبدأ خالد يف التحدث معها بضاحة
كبية عن شعوره باالهتمام نحوها ،والراحة عند التحدث إليها ،لكن خالد قد
يعن عدم وجود والء يف قلبه وعقله ،فقد كانت
أخيها خالل حديثه بأن ذلك ال ي
تختق إىل
تختق بعد من حياته ،وربما لن
فه لم
والء تمثل جزء كبي يف حياته ،ي
ي
ي
األبد.

الن
لكن سارة تبدو متفهمة حديث خالد وفرحة بهذه المشاعر الرومانسية ي
يوضحها خالد لها  ،مؤكدة له انها مقدرة لما هو فيه و تخيه بأنها لن تطلب منه
نسيان حبه وصديقه ،بل تقول لخالد ربما ستكون حياتنا أفضل يف وجود كل من
الن تعيش وسطنا من بناء حياة
عالء ووالء ،فقد نتمكن من خالل ارواحهما ي
أفضل ،ثم يبدو خالد فرح بحديث وتفهم سارة لما يقوله.

ثم يذهب إىل ميله ويحاول أن يحدث والده يف أمر ارتباطه بسارة ،حيث يسأله
الن تخص اهلها  ،فيخيه خالد عن كل ما
اباه المهندس ضياء عن المعلومات ي
يأت إىل أمر أنها مطلقة بال أبناء ،حيث يبدو عىل وجه األب
يعرفه عن سارة ،ثم ي
الن
عدم القبول  ،ثم يخي زوجته ام خالد االستاذة مرفت عن شأن هذه الفتاة ي
ه االخرى غي راضية ،وتحاول
يرغب خالد يف االرتباط بها ،لكن تبدو األم ي
التأت والتفكي قبل اتخاذ هذه
التحدث مع خالد ،بأنه قد يكون يف حاجة إىل ي
الخطوة ،ثم تقيح عليه االرتباط بنهال ،إال أن خالد يعيض ويخيها بأن نهال تمثل

أخت له ليس ر
أكي ،ويكن يف قلبه لها كل االحيام والتقدير ،وأنه سيظل يساعدها
دوما لتحقيق السعادة ،كنا كان يأمل صديقه عالء.

ثم يذهب خالد إىل لقاء صديقه الدكتور عاطف ،الذي يسأله عن ما وصل إليه يف
موضوعه مع سارة ،حيث يخيه خالد بأنه يرغب يف االرتباط بها ،لكن والداه غي
راضيي ،ثم يطلب الدكتور عاطف من خالد بأن يتحدث إىل والديه.

حيث يعطيه خالد رقم هاتف والده  ،ثم يذهب خالد إىل البيت بعد ذلك وييك
الدكتور ،الذي يفكر يف ما قد يحدث لكل من خالد وسارة يف حال عدم اكتمال األمر
بينهما.

ثم يتحدث إىل والد خالد يف الهاتف معرفا نفسه انه الدكتور عاطف زهران طبيب
خالد  ،وبعد اليحاب والشكر من قبل االب للطبيب لما وصل اليه حالة خالد من
تحسن ملموس  ،اذ يطلب الدكتور من المهندس ضياء اللقاء برفقة زوجته استاذة
الن تم تحديد وقتها بالعيادة الخاصة
مرفت وبدون جدال يوافق األب عىل الزيارة ي
بالطبيب .

ثم عند اللقاء بي الدكتور ووالدا خالد ،يحاول الدكتور إخبار األهل بما قد يحدث
لخالد هذه المرة عند الفراق وعدم اكتمال الحب الذي نشأ بي خالد وسارة  ،فقد
تحدث إليه انتكاسه جديدة اكي يف حالته النفسية ،تؤدي إىل سوء األمر عما كان
عليه من قبل  ،ويؤكد لهم ان بهذه الخطوة من الممكن ان تعالجوا ابنتكم نفسيا
ه االخرى ،
وترى انها كمطلقة نصيبها سوف يأ يت لها عىل افضل حال عما قريب ي
بدل من ان تظهرا لها انها لم تعد المطلوبة للزواج .

حيث يشعر والدا خالد بأهمية األمر وخطورته يف الوقت ذاته عىل خالد ،الذي ال
يرغبان يف خسارته مرة أخرى بسبب عنادهما وأسلوب هما الغي مجدي  ،بل وان

الن تمر بها وهم كانوا ال ينظروا اىل
الطبيب الق ا لضوء عىل امر ابنتهم وظروفها ي
هذه الصورة بهذا الشكل المهم للغاية .
ويشعر خالد بالفعل ان امه واباه اصبحا قريبي منه وي همهم بالفعل ابنهم دون عن
مصالحهم الشخصية كما كان معتاد منهم

بعد تفهم والدا خالد ما قاله لهم الطبيب بالفعل يخيوا خالد بموافقتهم عىل
اتمام خطبته وزواجه من سارة ،لتبدو عىل خالد مظاهر السعادة ،ويحدث سارة
ر
ىسء
ويتفقان عىل موعد للتقدم لخطبتها من والدها بميلهم و بعد االتفاق عىل كل ي
بي اشة خالد واشة سارة يف جو من الوئام والحب وتحديد موعد الزواج يعيش
خالد وسارة ايام جميلة ولكن ال يمكن خالد من ان ينس والء يف احداث كثية
تربطهما ببعض  ،وبالرغم من ذلك اال ان سارة كانت شخصية ممية وتبتسم وتقدر
االمر بدون غية او زعل من خالد  ،وهذا ما جعل خالد يكون ر
اكي تفهما ومحاولة
ان يقلل االمر عليها وال يحاول ان يضايقها حن وان لم تبدو ضيقا مما يصدر منه .

تأت سارة يف اتجاه خالد
يأت يوم الزفاف يف فرحة كبية من الجميع ،ثم ي
تمر االيام و ي
بصحبة ابيها ليستلمها خالد منه  ،حيث تبدو عليها السعادة ،لكن خالد يبدو يف
حالة غريبة ،حيث يتخيل وجه حبيبته السابقة والء وكما لو انه نفس الموقف
وه يف
ونفس اللحظات االليمة  ،وبينما هو ينظر اىل سارة شعان ما يتخيلها والء ي
حضنه غارقة يف دمائها  ،متخيال اليوم المشئوم يوم القتل الكبي  ،ويظهر عليه
االضطراب والدموع  ،وتحاول سارة جاهدة يف مساعدة خالد يف تمالك نفسه
وعدم اظهار حالته عىل الحضور بحب منها له ورفق شديد .

وبعد تمالكه لنفسه يعود يتخيل ان عالء يقف بي المدعوين و يبدو عليه الفرح
الشديد لخالد كعادته  ،ثم يبتسم إليه خالد ويحاول الذهاب اليه متشوقا ،وشعان
يبك ألنه يعلم بأنه من المستحيل رجوع خالد للحياة ،
ما يغمض خالد عيناه و ي
ويتيقن انها مجرد تخيالت يرى فيها صديقه العزيز الذي وافته المنية يف حادث
قتل اليم ،يقنع خالد نفسه ان عالء ووالء فقط لن يكونا سوى يف تلك اللحظات
ليبك يف صمت متأثرا من هذه التخيالت ،يف ظل مساعدة مستمرة من
الخيالية ،ي

قبل سارة وتقبلها للموقف جدا وكان المهم لديها هو ان يتحكم خالد يف نفسه ويمر
من هذه الحالة السيئة حبا يف خالد .
ثم تتحدث إليه سارة عندما تري تلك الدمعة تيل من عينيه وتحاول امحائها ،
وه تعلم ان خالد ليس معها بل هو يف العالم البعيد الذي ذهب إليه بخياله،
ي
وتقول له بزكاء ممي  ،دعنا نفرح اليوم ولنتذكرهم بالخي طوال العمر  ،انهم من
الصعب نسيانهم  ،ولكن عليك االن ان تتأكد انهم سعداء االن ألنك من المفيض
ويمص وقت الفرح مع سارة يف هدوء وابتسامات
ان تكون سعيدا  ،يبتسم خالد
ي
هادئة .
تسي االحداث اىل زواج سعيد و يعيش خالد عامه االول مع سارة من السعادة
ه اصبحت
والفرح  ،ي
الن اكرمها هللا بالحمل وتنتظر مولودها بفروغ صي  ،وها ي
الن كانت تغمر خالد بالتأكيد وكان ينتظر
عىل وشك الوالدة ،يف حالة من السعادة ي
ابنه بفروغ صي وايضا الجد والجدة من الجانبي كانوا يف قمة اليقب لقدوم
المولود الجديد .
كذلك كان يصاحب هذا االستقرار الذي حدث يف حياة خالد بعد المرور بتلك
األزمة الصعبة ،حالة تشبه حالت يف البالد ،فبعد أن مرت مض ببعض الفيات
السيئة منذ الثورة ،إال أنها بعد ذلك شهدت حالة من االستقرار ،الذي شكل فارق
كبي يف حياة خالد ،الذي كان يعيش حالة سيئة قبل السفر بسبب ما حدث يف
الن عاشتها مض يف ظل هذه التغيات.
البالد ،وتلك الحالة الفوضوية ي
الن كان يرغب يف إحداثها مع أهله
كما كان ينظر خالد دوما للثورة بأنها تشبه ثورته ي
ووضعهم الغي جيد ،لكن خالد يف هذه الفية يعيش لحظات سعيدة ،تعي عن
الغاىل،
الن يعيشها وطنه
ي
استقرار أوضاعه مع أهله وحياته الزوجية واألوضاع ي
الذي تعلق به قلبه منذ الصغر.
المحام ابن االستاذة فريدة زميلة االستاذة
هات
ومع هذا التوقيت يتقدم االستاذ ي
ي
ر
ىسء
مرفت مروان ام خالد لخطبة روان بعد رآها يف فرح اخيها خالد وتنشأ بينهم ي
الن تحولت بعدها اىل خطوبة رسمية وتحديد موعد للزواج يف فرحة
من الصداقة ي
عارمة بي اروقة ميل المهندس ضياء واالستاذة مرفت

الفصل األخي

جاء موعد الشهر األخي من الحمل سارة ،وقبل موعد والدة سارة بيوم ،يستيقظ
الن كان قد نسيها منذ فية.
عىل حلم مفزع ،جعله يعود لحالة القلق والتوتر ي

حيث يرى تلك الورود الملعونة يف منامه مرة أخرى يف تلك الظلمة المفزعة ،حيث
يجد نفسه يمسك ورد يف يده ويقوم بدفنه تحت الياب والغريب يف هذا المنام ان
خالد لم يكن خائفا مثل كل مرة بل كان مطمئنا  ،ثم يستيقظ ويبدو عليه الفزع
والخوف ،ثم يفتح باب غرفته بشعة ،ويذهب يف حالة من الفوض ،حيث تنادي
عليه زوجته سارة ،لكنه لم يرد عليها ،ثم يركب سياراته مشعا ليذهب إىل عيادة
الدكتور عاطف ،من اجل ان يخيه عن ما رآه يف منامه هذه المرة.

ليدخل للدكتور عاطف وهو يبدو عىل حالته القلق والفوض ،فيسأله الدكتور
عاطف عما حدث ،وما به ؟!.

الكرىس يف حالة من التعب والخوف ،ثم ينظر إىل الدكتور
ثم يجلس خالد عىل
ي
عاطف وتزرف عينيه الدموع الغزيرة ،ثم يقول بصوت يسكنه الخوف ،لن اتحمل
قلن هشا ال يمكنه العيش من دونهم.
مرة أخري لوعة الفراق ،فقد بات ي

صديق ؟.
صديق؟! ماذا أصابك يا
ثم يسأله الدكتور عاطف مرة أخرى ما بك يا
ي
ي
يرد خالد عليه حيث يخيه عن ما رآه ف من منامه هذه المرة ،وأنه ر
يخس فقدان
ي
زوجته وطفله الذي ينتظره .

يقوم الدكتور عاطف يحاول التحدث مع خالد بنوع من المصداقية واإليمان ،ثم
يقول لخالد ال يمكن ان أنكر عالقة حلمك بالواقع وعن ما حدث من قبل بسبب

هذه االحالم  ،وأعلم كذلك جيدا ما تشعر به من خوف ،إال أنه عىل كل حال،
يجب عليك أن تعلم بأن ما يكتبه هللا لنا سيحدث بالفعل ،ولن نستطيع منع
حدوثه مهما حاولنا ،فمهما كانت قدرتنا لن تفوق قدرة هللا تعاىل ،وما علينا سوى
تقبل ذلك الذي كتبه لنا هللا بروح راضية ،رغم صعوبة األمر.
يرتجف خالد ويقول للدكتور عاطف اال يوجد من حل ليوقف ما سوف يحدث ،
ابن ام كل منهما ام من
انن رأيت يف المنام ادفن الورود هل سوف تكون
زوجن ام ي
ي
ي
ر
ىسء .
 ،البد وان اسع لفعل أي ي
يرد عليه الدكتور عاطف  ،اذن فاذهب وامنع القدر لو استطعت  ،يا خالد ال يوجد
احد يستطيع ا ن يمنع قدر  ،وال يوجد احد يعرف قدر  ،حن وان صدقت رؤيتك
من قبل فهذا ليس دليل عىل امكانية حدوثها يف كل مرة .

صديق ما قد يحدث غدا ،فقد تنال سعادة بدل الحزن ،وقد تحقق
ومن يدري يا
ي
حلما بدل من أن تخش حياة انت تقول ان هذه المرة لم تشعر بالخوف يف منامك
تبن عليه
ابن من هذا المنطلق امل تسي عليه بدل من ان ي
بل كنت يف طمأنينة  ،ي
ألم تقع وتدمر حياتك من عليه.

حيث ينظر إليه خالد يف حالة من الثبات والهدوء ،ثم يرد عليه قائال بالفعل
حديثك صحيح ،ولكن ألم الفراق ،ومجرد التفكي يف عيش هذه التجربة القاسية
تن القدر ال يمكن
يجعلن أفقد السيطرة عىل
مرة اخرى ،
نفس ،ولكن كما أخي ي
ي
ي
تغيه ،لذلك عىل أن اتقبله بنفس راضية ،ثم ييكه يف تلك الحالة ويذهب إىل
الميل.

ثم عند دخول خالد إىل ميله وجد زوجته سارة تتألم بشدة ،وكانت هذه اللحظات
لحظات والدة سارة ،ثم حمل خالد سارة بي ذراعيه ،وذهب بها إىل المستشق ،
بعد ان تواصل بوالدتها ووالدته ليكونوا معه يف هذه ا للحظات االليمة  ،واثناء
دخول زوجته اىل غرفة العمليات  ،اذ يمىل قلب خالد الخوف وااللم  ،متسائل
زوجن ويصدق ما رآه يف المنام  ،ام سوف يموت ابنه
بداخله هل سوف تموت
ي

فور والدته وتكون هذه داللة المنام ام كل منهما ام ماذا  ،ام كل هذا لن يحدث ،
حاول خالد ان يتمالك نفسه ولم ييك الشيطان يتملك منه  ،بل أن خالد ذهب إىل
مسجد المستشق ،حيث كان يف حالة من المناجاة الصادقة ،بي الدعوات القلبية
ويرتج
الن تسيل عىل خديه ،حيث يظل طوال ثالثة ساعات ،يدعو هللا
ي
والدموع ي
منه السالمة لزوجته وطفله الذي لم يراه بعد.

ثم يرن هاتف خالد ليجد والدته تتصل عليه ،وتسأله اين انت االن تركتنا ونحن
ه االسعد
بحاجة لك ،لتخيه بأن سارة وضعت طفلها والكل يف انتظارك يف لحظة ي
بك خالد بشدة من كرم ربه عليه ،ثم ييك الهاتف من يديه
يف حياتك يا ي
بن  ،ثم ي
ويسجد هلل سجدة شكر هلل  ،ويذهب ليى طفله ،الذي يشبهه تماما  ،ليحمل
طفله الذي قرر ان يسميه عالء نسبة اىل رفيق دربه الذي قتل امام عينيه وليكن
ابنه عالء هو صديقه الجديد يف حياته  ،يمىل قلب خالد الطمأنينة ويقوم بتقبيل
زوجته وهو يف سعادة وطمأنينة شاكرا هللا عىل ما من عليه واعطاه .

وكلما شعر خالد بالخوف من ما رآه يف المنام  ،يتماسك ويؤكد لنفسه انه مؤمن
بقضاء هللا وقدره وانه ال يمكن ان يرى سوى قدر قد كتبه هللا له .

تمر االيام يوم تلو االخر وزوجته تصبح بخي وابنه يف احسن حال والحمد هلل ،
ليتحسس بعد ذلك بأن حلم الورد االخي قد أغلق لألبد ،ولن يراه ثانية ،ليعيش
حياته بشكل عادي ويعيش ف هذه الحياة مؤمن بالقدر خيه ر
وشه  ،وان دفنه
ي
يعن ويفش بانتهاء الورود من منامه اىل لينقطع عنه رسائل
للورود يف المنام ي
الموت اىل هذا الحد ،ليعيش بال رسائل بعد ذلك .

عاش خالد بقية حياته بال احالم وال رسائل بالفعل و يحاول ان يتناىس ما قدر
حدث له يف حياته  ،حن وان كانت االقدار قد انهت حياة من عاش معه طيلة
وه
عمره اال وهو عالء صديقه الصدوق  ،وحن وان كتبت نهاية اىل حبه االول ي
الن علينا جميعا ان نؤمن بها  ،مات عالء ورزقه هللا بولد
ه االقدار  ،ي
والء اال انها ي

اسماه عالء سوف يشاركه حياته ابنا وصديقا له  ،وماتت والء ورزقه هللا بزوجة
ه االقدار يموت من يموت ويعيش من
طيبة صالحة يكمل حياته معها  ،وها ي
يعيش وتستمر الحياة .

يف النهاية اود ان تكون الرواية قد اعجبت حضاتكم وتنال رضاكم ...
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