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  الفصل األول

صالة الوصول في في توتر و ھي تغادر  دالیازفرت 

روما إلى القاھرة  كانت الرحلة منمطار القاھرة ؛ 

جراءات الدخول كانت مملة و منھكة طویلة كما أن إ

بعد فرض إجراءات الحجر الصحي داخل خاصًة 

جمیع المطارات المصریة عقب انتشار فیروس 

كورونا ابتداءاً من الصین و وصوالً إلى الكثیر من 

  .الدول في مختلف قارات العالم 

  

وقف باسل مستنداً إلى سیارتھ و ھو یتحدث في ھاتفھ 

الجوال أمام مطار القاھرة الدولي ؛ كان مشغوالً 

األوامر لمساعده و ھو یتململ في بإعطاء بعض 

انتظار دالیا التي استغرقت وقتاً أطول مما كان یتوقع 

  .. في اجراءات الدخول 

  

كان یكره إضاعة لحظة واحدة من وقتھ بعیداً عن 

مكتبھ في المقر اإلداري لمؤسسة الكاشف االستثماریة 

التي ینفرد برئاسة مجلس إدارتھا منذ بضعة أشھر بعد 

مھ منصب الوزارة و تفرغ لھ تاركاً أعمال أن تقلد ع
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  المؤسسة الكبیرة التي تملكھا العائلة أمانة في ید 

  .باسل 

  

توقف باسل عن الحدیث بغتة و تعلقت عیونھ بالفتاة 

ممشوقة القوام التي تقترب منھ في خطا واثقة وھي 

.. تسحب خلفھا حقیبة متوسطة الحجم و بھت وجھھ 

ال یمكن أن تكون ھي نفس  فینوس التي یراھا أمامھ

الفتاة الشاحبة ذات مقوم األسنان و التي كانت متیمة بھ 

و تتبعھ كظلھ حتى وجھ لھا الصفعة التي جعلتھا تتعلم 

درسھا بصعوبة و ھي تدرك أنھ ال مكان لمراھقة 

  .غبیة مندفعة العواطف في حیاتھ 

  

ابتسمت دالیا وتألقت في عیونھا نظرة انتصار و ھي 

  ترى النظرة الذاھلة في عینیھ والتي أخفاھا بسرعة 

و ھو یلتقط الحقیبة من یدھا بخفة و یلقیھا في سیارتھ 

دون حتى أن یلقي علیھا التحیة ثم جلس خلف عجلة 

عقدت .. القیادة و ھو ینتظر منھا أن تجلس بجواره 

و ھي تنظر إلیھ في  م صدرھادالیا ذراعیھا أما

  :استھجان فھتف باسل 

 .اركبي .. ھل تنتظرین دعوة رسمیة ؟  -



 سوء توقیت                     روایــــــــــــــــــــــــــة

 إیمان عبد الواحد                                  ٥
 

  

  :ھتفت دالیا في برود 

أنتظر أن تكون رجالً مھذباً و تفتح باب  -

من .. السیارة و ترحب بي بالشكل الالئق 

الواضح أنك ال تتعامل مع نساء راقیات أیھا 

 .القروي الساذج 

  

لكن باسل فھم كل حرٍف نطقتھا باالیطالیة 

  :نطقت بھ و رفع حاجبھ و ھو یھتف 

رحم هللا جدتك الحاجة ! .. قروّي و ساذج ؟ -

آمنة فھي لم تعلمك كیف تتكلم امرأة مھذبة مع 

من الواضح أن نصفك االیطالي قد .. الرجال 

طغى بشدة و سنحتاج لبعض الوقت حتى نعید 

تربیتك و نردك إلى األصول و التقالید التي 

.. ن تفھمھا خواجایة مثلك إال بصعوبة ل

       اركبي یا آنسة قبل أن أتحرك بالسیارة 

 .و أتركك تائھة ھنا 

  

ظلت دالیا واقفة و ھي تنظر إلیھ في تحٍد 

  :فزفر باسل في حرارة و ھتف 

.. فلیكن .. ھل تریدین طریقة الئقة ؟  -

 .سأعاملك بالطریقة التي تلیق بِك 

  



 سوء توقیت                     روایــــــــــــــــــــــــــة

 إیمان عبد الواحد                                  ٦
 

 حمل دالیادار حولھا و غادر باسل السیارة و 

و ألقاھا على المقعد المجاور  بین ذراعیھ بخفة

           لمقعد القیادة قبل أن یركب السیارة 

و ینطلق بھا و دالیا تسبھ في عصبیة وھو 

  .. یتجاھلھا كما لو أنھ ال یسمعھا 

  

زمت دالیا شفتیھا و ھي تفكر في أن باسل ال 

طر على زال یحب أن یلعب دور الذكر المسی

كل األمور رغم مرور سنوات كثیرة غیرت 

الكثیر بھا لكن من المؤسف أنھا لم تغیر شیئاً 

لكن آن األوان لتعید دالیا صیاغة تفكیره .. بھ 

 و تجعلھ یعترف بقدرتھا على تغییر مستقبلھ 

  .و حیاتھ كلھا .. و عقلھ و تفكیره 

  

اعتدلت دالیا جالسة في مقعدھا و سوت 

و ھي تفكر في أنھ ال زال  ھندامھا بسرعة

 یتعامل معھا بنفس الخشونة كما اعتاد أن 

  .. یفعل 

  

     ال تنكر أنھا كانت مغرمة بھالة الرجولة 

و الكبریاء التي تشع منھ و كانت معاملتھ 

لم  اً الخشنة لھا تثیر في قلبھا المراھق مشاعر

لكن ھذا كلھ قد .. تكن تستطیع مقاومتھا 



 سوء توقیت                     روایــــــــــــــــــــــــــة

 إیمان عبد الواحد                                  ٧
 

و ستریھ كم كان  اآلنأصبح من الماضي 

مخطئاً عندما سخر من عواطفھا و رفع في 

  .وجھھا كلمة ال 

  

  أخرجت دالیا سیجارة من حقیبة یدھا األنیقة 

و وضعتھا بین شفتیھا فانتفض باسل و أسرع 

یختطفھا من قبل أن تشعلھا و ألقاھا من النافذة 

  :و ھو یھتف في حزم 

األمور اعتبریھ من .. التدخین ممنوع یا آنسة  -

المحرمة حتى تنتھي رحلتك و تعودي من 

 .حیث أتیِت 

  

التفتت نحوه دالیا و رمقتھ بعیونھا الخضراء 

التي تألألت فیھما شرارات صغیرة قبل أن 

  :بالعربیة تھتف 

   لیس من حقك أن تتدخل في حیاتي / أوالً  -

.. أو أن تحدد لي ما ھو المسموح أو الممنوع 

ھذه لیست رحلة و ال تتخیل أنني / ثانیاً 

سأمضي بضعة أیام أو أسابیع ھنا ثم أعود 

        أنا ھنا وسأبقى .. ھیھات .. إلى روما 

و سأضع یدي على كل ما ھو من حقي و 

إیاك أن / ثالثاً .. إیاك أن تقف في وجھي 

لك البلھاء التي عرفتھا تعاملني كما لو كنت ت
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مرت خمسة عشر عاماً كاملة .. فیما مضى 

و ال تتخیل أنھا لم تفعل شیئاً ألنھا  یا باسل 

و أنا واثقة من .. بي و بك .. غیرت الكثیر 

و ربما بأقرب .. أنك ستكتشف ھذا عما قریب 

 .مما تتخیل 

  

كانت تتحدث في .. تأملھا باسل في برود 

لم یألفھ من  و بحزمٍ  ھدوء الواثق من نفسھ

الفتاة التي عرفھا فیما مضى لكنھ كان واثقاً 

من أنھا أصابت كبد الحقیقة عندما ادعت أن 

السنوات التي مرت غیرتھا فھو بالكاد كان 

  :ھتف باسل في برود .. یعرفھا 

أنا ال .. لھجتك ھذه ال تتحدثي بھا مرة أخرى  -

ة خاصًة إذا كان امرأ.. أتلقى األوامر من أحد 

أن تعاملیني بو ال تتخیلي أنني سأسمح لِك .. 

بتعالي یا بنت عمي ألنني قد أحطم رأسك 

إذا حدثتیني بھذه اللھجة مرة الجمیل ھذا 

 .أخرى 

  

كان یراھا جمیلة و ال یستطیع .. ابتسمت دالیا 

مع أنھا لم تَر نظرة إعجاب أن یخفي ھذا 

واحدة في عینیھ لكن اعترافھ الذي انزلق من 
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أخرجت .. كان یرضیھا  ھ بغیر قصدٍ لسان

  :و ھتفت سیجارة جدیدة من حقیبتھا 

دع تكبرك .. نقطة و من أول السطر  -

الذكوري األعمى یا ابن العم و تعامل مع 

 عنفوانھ أنت لم تعد شاباً في .. الواقع الجدید 

.. التي تتذكرھا و أنا لم أعد تلك المراھقة 

فاتھ أوان تحقیق رجل مسن مجرد أنت 

كن واقعیاً .. سیدة الموقف اآلن  و أناأحالمھ 

و انظر حولك و سترى الحقیقة التي لن 

 .یمكنك أن تنكرھا 

  

  :لوى باسل شفتیھ و ھتف في برود 

ھل حرارتك ! .. مسن و سیدة الموقف ؟ -

كیف .. مرتفعة لھذا الحد یا صغیرتي ؟ 

سمحوا لِك بتجاوز إجراءات الحجر الصحي 

لكننا نستطیع أن .. ِت في ھذه الحالة ؟ و أن

 .نتدارك ھذا الخطأ 

  

نظرت إلیھ دالیا في استغراب و لم تفھم ما 

الذي یرمي إلیھ بالضبط و ال ھو أجابھا عندما 

تجاھلھا تماماً حتى أوقف سیارتھ .. سألتھ 

تقع على داخل مرآب بنایة شاھقة االرتفاع 

ثم نزل منھا و أخرج حقیبة دالیا ضفاف النیل 
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مكانھا حتى أنھ ھتف في التي ظلت جالسة في 

  :فراغ صبر 

السیارة بمفردك أم تحتاجین  ھل ستغادرین -

أحملك  لن یروق لي أن .. ؟ إلى مساعدة 

 .مرتین في ساعة واحدة كما لو كنِت كسیحة 

  

غادرت دالیا السیارة و سارت بجواره إلى 

  :سخط المصعد و ھي تھتف في 

 .ھذا لیس قصر أبي .. أین نحن بالضبط ؟  -

  

  :دخل باسل إلى المصعد و ھو یھتف 

.. اطمئني على قصر األسرة فال زال كما ھو  -

.. و األسرة كلھا ال تزال تعیش بھ عداِك 

     ألیس من الغریب أنِك تسألین عن القصر

ألم یكن من المتوقع .. و لم تسألي عن أبیِك ؟ 

 أن یستقبلك ھو في المطار ال أنا ؟

  

دخلت دالیا إلى المصعد الذي تحرك بھما إلى 

و ھي تھتف في الطابق الخامس عشر 

  :استخفاف 

اتصل بي أبي و أنا في .. و لماذا أسأل ؟  -

المطار و أخبرني بأنك تنتظرني في الخارج 

اع مجلس وزراء عاجل علیھ حضور اجتم.. 
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لمناقشة الموقف عقب انتشار فیروس كورونا 

ثم إن .. و انتقالھ من الصین إلى بضعة دول 

.. كالنا یعرف أن أبي ال یشتاق كثیراً لرؤیتي 

ھو یسافر إلى روما كثیراً و نلتقي كل بضعة 

لن أشھر كما أن قراري باالستقرار ھنا اآلن 

یل قائمة یغیر شیئاً في عالقتنا فأنا في ذ

 .تماماتھ بعد مالھ و نفوذه ھا

  

     نطقتھا في مرارة لم تستطع أن تخفیھا ؛ 

و على الرغم من أن باسل كان یشفق على 

الفتاة التي تربت بین والدین منفصلین و ال 

أحد منھما لدیھ الوقت الكافي لیرعاھا لكنھ 

و ھو یفتح باب  تجاھل ھذا الشعور تماماً 

  .إحدى الشقق و یدعوھا للدخول 

  

تأملت دالیا المكان حولھا ثم قطبت جبینھا 

صورة ضوئیة كبیرة معلقة بشدة و ھي ترى 

ترقرقت .. صورة زفاف باسل .. على الحائط 

تكبحھا دالیا  الدموع في عیونھا للحظة قبل أن

  :ثم التفتت إلیھ ھاتفة في حدة بقوة 

و أین .. الضبط ؟ ماذ أفعل في شقتك ب -

  زوجتك ؟ 
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أخرج باسل سیجارة و أشعلھا و نفث دخانھا 

في ھدوء جعل أعصابھا تكاد أن تنفجر قبل 

  :أن یھتف 

 عزوجتي توقفت عن العیش ھنا منذ بض -

ن انتقلنا إلى اإلقامة في القصر بعد أ.. سنوات 

 .و شھدي  ابشھأنجبت التوأم 

  

طوال الخمسة عشر .. احتقن وجھ دالیا بشدة 

تتجاھل السؤال عنھ حتى عاماً الماضیة كانت 

تعرف أن رجالً صعیدي ال تعرف أخباره ؛ 

الجذور و رجعي التفكیر مثلھ البد من أن 

یكون لدیھ دزینة من األوالد لكنھا لم ترغب 

أشاح باسل بوجھھ .. في أن تسمع ھذا منھ 

  :عنھا و ھو یھتف 

ال شك لدّي في  بما أنِك تھذین بأمور غریبة و -

ظھر أنِك قد تكوني مصابة بالفیروس الذي 

بالفعل في ایطالیا فأنا لست مستعداً لتعریض 

لذا .. من أفراد أسرتنا للخطر  أو أيٍ أوالدي 

أظن أن .. سأفرض علیِك العزل المنزلّي ھنا 

ستكون كافیة أربعة عشر یوماً من العزلة 

 لترد لِك صوابك و تعید ترتیب عقلك یا بنت

 .و تجعلك تكفین عن ھذا الھذیان  عمي
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  انيلثالفصل ا

وضعت دالیا یدیھا على خصرھا و وقفت تطرق 

كیف سمح باسل حذائھا و ھي تفكر في سخط األرض ب

لنفسھ بأن یعاملھا بكل ھذا التعالي و كیف تركتھ یغادر 

الساخرة تمزق االبتسامة الشقة ھكذا ببساطة دون أن 

  .. التي على شفتیھ بأظافرھا و تمزق وجھھ معھا 

التفتت تتأمل الصورة الضوئیة التي على الحائط و ھي 

تتساءل في ألم كیف ھي حیاتھ مع تلك الزوجة التي 

أن تضم قبضتھا و ھي تسب فضلھا علیھا ؛ قبل 

  :باالیطالیة ثم ھتفت 

یحاول أن ..  من یظن نفسھ ؟.. ذلك الوغد  -

ي قفص كما لو كنت حیوانھ األلیف یضعني ف

لكنني سأجعلھ یكتشف من منا لھ الكلمة العلیا 

    ھو الذي بدأ بإعالن الحرب علّي .. اآلن 

 .و البادي أظلم 

  

  أخرجت دالیا الھاتف الجوال من حقیبة یدھا 

؛ و اتصلت على والدھا لكن ھاتفھ كان مغلقاً 

ا لم لكنھقدرت دالیا أن اجتماعھ لم ینتِھ بعد 

.. یكن لدیھا صبر النتظار أن یجد وقتاً لھا 

كانت ترغب في أن ترد الصفعة بسرعة إلى 
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الذي كانت كل ذرة في جسدھا تشتعل باسل 

غضباً منھ و كانت نار غضبھا تتأجج كلما 

رمشت بعیونھا و لمحت االبتسامة السخیفة 

لم تكن .. التي علت وجھھ في صورة زفافھ 

امرأة .. أخرى  تطیق أن تراه مع امرأةٍ 

شاركتھ حیاتھ طوال خمسة عشر عاماً كاملة 

  .و أنجب منھا كل أوالده 

  

اتصلت دالیا على جدھا الذي ما إن سمعت 

  :صوتھ و ھو یحییھا باالیطالیة حتى ھتفت 

ألیس لك رجال في كل بقاع .. قل لي یا جدي  -

رجالك ھنا سیكونون تحت األرض و قلت أن 

.. منھم بعد ؟  أحداً لماذا لم أًر .. أمري ؟ 

أحتاج إلى أن یتصل بي أحدھم فوراً و أن 

یظل تحت أمري تحت أسوي كل األمور 

 .المتعلقة بي ھنا 

  

بالكاد أنھت االتصال حتى رن ھاتفھا برقم 

تلقت دالیا المكالمة و ھي واثقة من .. غریب 

.. و كانت محقة  أن المتصل أحد رجال جدھا

  :باالنجلیزیة في لھفة كان الرجل یھتف 

أنا و رجالي رھن .. تحت أمرك یا سنیورینا  -

  .إشارة منِك 
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ابتسمت دالیا و تألقت في عیونھا نظرة ظافرة 

  :بالعربیة و ھي تھتف 

قة على النیل شأنا محتجزة ضد إرادتي في  -

أرید .. ھا على الھاتف عسأرسل لك موق

الخروج منھا حاالً دون اإلضرار بأحد من 

الحرس الموجودین على سكان البنایة أو 

حتى أنني ال أرید أن ینتبھ أحد إلى .. البوابة 

خروجي من الشقة من األساس حتى ال یتنبھ 

صاحبھا لخروجي قبل ان أفاجئھ بھذا بنفسي 

 ھل یمكنك أن تفعل ھذا ؟.. 

  

االتصال و أرسلت الموقع إلى رقم دالیا أنھت 

ھي تولي  وة كمحدثھا ثم جلست على األری

ظھرھا إلى الصورة التي تجعل نارھا تتأجج 

؛ أخرجت سیجارة من حقیبتھا ثم أخذت تنفث 

دخانھا بھدوء قبل أن ینفتح باب الشقة و یدخل 

إلیھا رجل قصیر القامة شدید األناقة یضع 

رجالن  فوق عینیھ نظارات طبیة و خلفھ

قبل .. ملفت للنظر  مفتوال العضالت بشكلٍ 

  :الرجل كفھا و ھو ینحني احتراماً و یھتف 

        .. سعید بتشریفك القاھرة یا آنسة دالیا  -

و سیكون رجالي ھذان تحت أمرك طوال 

یو صاحب أفضال نأنتودون .. إقامتك ھنا 
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ارتي و سیسعدني تقدیم كثیرة علّي و على تج

 .رضاءه أیة خدمة إل

  

  :نھضت دالیا و ھتفت في ھدوء 

سیكون جدي شاكراً لك إذا رضیت عن  -

و أنا واثقة من أن ھذا .. رجالك یا عاصم بك 

سیكون لھ تأثیر كبیر جداً على استثماراتك ھنا 

 .و ھناك 

  

ألقت دالیا نظرة خاطفة على الصورة الضوئیة 

قبل أن تغادر الشقة معھما و ھي تفكر في أنھا 

قضاء لرجالھ أنھا لم تضطر لھ و شاكرة ل

تشاطره باسل من قبل مع  اللیلة في فراشٍ 

باسل الذي ما إن تركھا في .. امرأٍة أخرى 

الشقة و أوصدھا خلفھ حتى حاول أن ینتزع 

التفكیر فیھا من رأسھ تماماً و ھو یتجھ إلى 

مكتبھ في المقر اإلداري لمؤسسة الكاشف 

دعا مجلس إدارة المؤسسة إلى .. االستثماریة 

االجتماع معھ في مكتبھ و جلس معھم و ھو 

یا مرة یفكر في أن علیھ أن یعود إلى دال

تركھا في شقة خالیة لیس بھا لقمة .. أخرى 

ستحتاج ألن یأخذ لھا بعض واحدة و بالتأكید 

لم یكن ینوي اإلفراج عنھا بھذه .. الطعام 
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السرعة لكنھ كان یرید أن یجعل إقامتھا في 

مع أنھ في قرارة .. شقتھ مریحة بقدر اإلمكان 

نفسھ كان یدرك أنھ قد اختار لھا آخر مكان 

  .دنیا من الممكن أن تطیب لھا اإلقامة بھ في ال

  

بھت وجھ باسل عندما فتحت دالیا باب غرفة 

االجتماعات و دخلت إلیھا و خلفھا سكرتیرتھ 

  :و ھي تھتف 

    لیس من حقك الدخول .. توقفي یا آنسة  -

 ....ھنا 

  

وقف جمیع الرجال الموجودین حول مائدة 

االجتماعات و أولھم باسل الذي ھتف في 

  :ضیق 

اآلنسة بإمكانھا االنضمام .. اتركیھا یا ھالة  -

ھي لم تعرفك .. إلى اجتماعنا ھذا بدون دعوة 

بنت .. اآلنسة دالیا الكاشف .. على نفسھا بعد 

 .عمي معالي الوزیر 
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عقدت دالیا ساعدیھا أمام صدرھا و ھي تھتف 

  :في ھدوء 

و رئیس مجلس إدارة ھذه المؤسسة اعتباراً  -

لتخلي أمامك نصف ساعة .. من ھذه اللحظة 

 .مفاتیحھ  ي المكتب یا باشمھندس و تسلمن

  

  :عقد باسل حاجبیھ بشدة و ھتف في حدة 

 ھل تھذین ؟ -

  

أسرع أحد الرجال المجتمعین حول المائدة 

  :نحو دالیا و مد یده لیصافحھا و ھو یھتف 

ئك نألن تعطینا الفرصة لنھ.. ا دالیا أھالً أھالً ی -

سیأتي أوان .. على سالمة الوصول أوالً ؟ 

 .العمل فیما بعد 

  

صافحت دالیا الشاب األنیق شدید الوسامة 

الذي لم یتجاوز الخامسة و الثالثین من عمره 

  :بعد و ھتفت 

غریب أنني لم أرك قبل اآلن .. أھالً یا فؤاد  -

 .في المطار  تقابلني كنت أتوقع منك أن.. 
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  :ھتف فؤاد بسرعة 

.. كنت أود ھذا و لكنھا أوامر باسل و عمي  -

     كلفني باسل بمأموریة لم أنھیھا قبل اآلن 

و ھذا ما عطلني عن الذھاب للمطار لكن ھذا 

ما .. لن یمنعني عن الترحیب بِك بطریقتي 

.. رأیك في أن نتناول العشاء معاً اللیلة ؟ 

 .بك بشدة سأختار مطعماً سیعج

  

كانت دالیا تتأمل وجھ باسل المحتقن بطرف 

  :عینھا و ھي تھتف مبتسمة 

المھم .. الدعوة مقبولة لكن دعنا نرجئھا للغد  -

نركز على أمور العمل و بما أنك  اآلن ھو أن

المدیر المالي للمؤسسة فسأحتاج الجتماع 

طویل معك لمناقشة بعض خطوات انتقال 

 .ي السلطة من ید أخیك إلى ید

  

طرق باسل سطح مائدة االجتماعات و ھتف 

  :في حدة 

 و من سیسمح بھذا الھراء ؟ -

  

  :التفتت نحوه دالیا و ھتفت مبتسمة 

أنا صاحبة النسبة .. و من یطلب اإلذن منك ؟  -

األعلى في رأس مال المؤسسة و أرید إدارة 
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جھودك  لكننا لن ننسَ .. استثماراتي بنفسي 

ھنا طوال الخمسة عشر عاماً الماضیة لذا ال 

مستشار مانع لدّي من أن تتولى منصب 

المؤسسة بمكافأة سنویة مجزیة سنناقشھا معاً 

  .قبل أن توقع عقدك معي 

  

   اندفع باسل نحوھا و جذبھا من ساعدھا بقوة

  :و ھو یصرخ بھا 

سأحطم رأسك العنید ھذا .. كیف تجرئین ؟  -

 .عما تفعلینھ  إن لم تتوقفي

  

أسرع فؤاد یمسك بكف أخیھ و ھو یحاول 

     انتزاع ساعد دالیا من بین أصابعھ القویة

  :و ھو یھتف 

ال یمكن أن نناقش أمورنا بھذا .. اھدأ یا باسل  -

 .العنف 

  

ا دفع رجال عاصم إلى الغرفة و أشھران

باسل بینما ھتفت دالیا مسدسیھما في وجھ 

  :بسرعة 

نحن نناقش أمور العمل ھنا و ال .. توقفا  -

        خذا ھذه السكرتیرة .. داعي لتدخلكما 

  .و انتظرا معھا في مكتبھا 
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أطاعاھا فوراً بینما خفت ید باسم على ساعدھا 

  :و ھو یھتف 

! بلطجیة یا آنسة دالیا ؟.. من ھذان بالضبط ؟  -

ھل قررِت احتالل المؤسسة تحت تھدید .. 

 السالح ؟

  

       انتزعت دالیا ساعدھا من بین أصابعھ 

  :و ھتفت في برود 

ھما حرسي الخاص و سیفعالن أي شيء  -

ال أحتاج إلیھما  يلكنن.. شارة من یدي بإ

لیدافعا عني أمامك و إذا تجرأت و رفعت یدك 

باقي  فكن مستعداً ألن تقضيعلّي مرة أخرى 

أما السخافة التي عاملتني . .عمرك بید واحدة 

بھا منذ وصولي للمطار حتى اآلن فسأتغاضى 

لكنھا آخر مرة .. عنھا إكراماً للدم الذي بیننا 

و اآلن .. أسمح لك فیھا بإھانتي یا ابن عمي 

      ابدأ في تنظیف المكتب من متعلقاتك .. 

أمر ءن أل و سلمني المفاتیح و ال تضطرني

 .طریقتھم رجالي بإخراجك من ھنا ب
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  الفصل الثالث

باسل و ھو اندفع تیار من الغضب یجتاح شرایین 

یحدق في وجھ دالیا ؛ صوتھا الھادئ الرصین و الثقة 

تفز كل ذرة في یسالتي تتحدث بھا و الھدوء في عینیھا 

لیس .. جسده وتجعلھ یرغب في خنقھا لكنھ لم یفعل 

ألن تھدیدھا قد أثر بھ و لكن ألنھ لم یرد أن یعطیھا 

  .الفرصة لتتبجح أمامھ بأكثر مما فعلت 

  

انسحب أعضاء مجلس اإلدارة من الغرفة في صمت 

و مسألة فقد بات من الواضح أن االجتماع قد انتھى 

    السلطة ال یمكن حسمھا إال بین دالیا و باسل فحسب

عدا فؤاد الذي .. لوجودھم  و لم یعد ھناك من داعٍ 

  :ھتف مبتسماً 

نتحدث ھنا عن .. ما األمر یا جماعة ؟  -

یكاد رأس مالھا أن یبلغ مؤسسة استثماریة 

.. ال عن لعبة یمكن أن تتشاجرا علیھا الملیار 

و ال تنسیا أن اجلسا و ناقشا األمر بمعقولیة 

االقتصاد العالمي كلھ معرض لھزة كبیرة إذا 

      تفشي وباء كورونا بسرعةلم یتم احتواء 

  .و بأقل خسائر بشریة ممكنة 
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جلست دالیا خلف المكتب األنیق الذي یحتلھ 

باسل منذ بضعة أشھر و وضعت ساقاً فوق 

  :أخرى و ھتفت في ھدوء 

حقي واضح و ال جدال بھ و ال أحد .. فلیكن  -

 یستطیع أن یقنعني بالتخلي عنھ أو التفریط 

 .فیھ 

  

  :المكتب و ھتف جلس فؤاد أمام 

باسل یدیر المؤسسة بالنیابة .. و لكن یا دالیا  -

عمي ھو الوحید الذي یستطیع .. عن والدك 

 .آخر  أن یعفیھ من منصبھ ال أي شخٍص 

  

أشعلت دالیا سیجارة و نفثت دخانھا في ھدوء 

  :و ھتفت 

عمك ھو أول شخص لن .. لمعلوماتك یا فؤاد  -

یستطیع مناقشتي في ھذا القرار أو إثنائي عنھ 

و بما أنك المدیر المالي للمؤسسة فأنت .. 

أكثر شخص یعرف أن حصتي في رأس 

تتجاوز ثالثة أرباع المؤسسة أي أنني المال 

حق إصدار القرارات ھنا  الشریك الذي یملك

 .. آخر بما في ھذا أبي  ال أي شخٍص 
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التفت فؤاد إلى باسل و ھتف و ابتسامة شامتة 

ال تخطئھا العین تقفز إلى شفتیھ دون أن ینجح 

  :في إخفاؤھا 

.. من ھذه الناحیة بالذات دالیا محقة یا باسل  -

من حقھا ھي فحسب إدارة المؤسسة أو اختیار 

ھذا ال یعني أن تعفیك .. من تنیبھ في إدارتھا 

.. صد أق.. من المسئولیة بھذه السرعة 

المؤسسة ستمر بظروف حرجة في األیام 

ذلك الوباء و أنت أجدر بسبب تفشي القادمة 

و إنقاذھا من الغرق  شخص على قیادة السفینة

 .ٌي آخر إذا لم تكن دالیا لدیھا رأ.. طبعاً .. 

  

  :ظل باسل صامتاً بینما ھتفت دالیا في حزم 

.. رأیي أعلنتھ یا فؤاد و لن أقبل بمناقشتھ  -

و أنا قادرة على أن  أموالي بنفسي سأدیر

    أتجاوز األزمة القادمة بدون خسائر فادحة 

.. و سأصل بسفینتي إلى بر األمان 

الباشمھندس یمكنھ أن یساھم معنا في اإلدارة 

كمستشار یمكنني األخذ برأیھ إن اقتنعت 

بصوابھ لكن القرارات ستصدر عني أنا ال 

نھائي و ال وھذا قرار .. شخٍص آخر عن أي 

 .رجعة فیھ 

  



 سوء توقیت                     روایــــــــــــــــــــــــــة

 إیمان عبد الواحد                                  ٢٥
 

  :ھتف باسل في حدة 

و فتاة بنصف عقل كیف یمكنھا إدارة مؤسسة  -

         ستغرقین السفینة .. كھذه في رأیك ؟ 

عائلة  مو تضیعین اسم و ثروة و نفوذ بنتھ

 .الكاشف في عقود طویلة في غمضة عین 

  

  :ھبت دالیا واقفة و ھتفت في ثورة 

یكون ھذا أنت قد .. من الذي بنصف عقل ؟  -

ألنك أعمى ال تستطیع أن تزن األمور و ال .. 

.. تعرف قیمة الناس و ال تجید الحكم علیھم 

قلت ذات یوم أنني نصف كل شيء لكنني أقل 

و لن أنَس لك ھذا ما حییت من نصف امرأة 

سأجعلك تتعلم من ھي دالیا الكاشف و ما .. 

نصف .. الذي تستطیع أن تفعلھ ؛ و صدقني 

ما أنت علیھ ملكي و یعود لي و أستطیع أن 

   أنتزعھ بمنتھى البساطة و أولھ ھذا المقعد 

و المنصب الذي لم یعد من أجلك و ھذا أول 

 .یا باسل و لیس آخره و األیام بیننا  المطاف

  

  :احتقن وجھ باسل بشدة و ھتف 

ھل تنتقمین مني ألنني رفضتك في یوم من  -

أنا .. حمقاء لھذا الحد ؟ ھل أنِت .. األیام ؟ 

  ...لن 
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  :قاطعتھ دالیا ھاتفة في سخط 

أنت .. أنا ال أنتقم منك و أنت لم ترفضني  -

أحمق لم یعرف قیمتي و لم یقدرني و آن 

األوان كي أجعلھ یرى بعینیھ كم كان مخطئاً 

    اخرج من ھذا المكتب یا باسل.. في حقي 

و اعتبر أنني قد سحبت عرضي بعملك لدّي 

نھ من اآلن فصاعداً لم یعد لك مكان في ھذه أل

بدخولھا مرة أخرى  كالمؤسسة و لن أسمح ل

حافظ على ماء وجھك و أخرج .. و اآلن .. 

ت یروق بكرامتك ألنني في ھذه اللحظة بالذا

 لقاءك في لي أن ءأمر أمن المؤسسة بإ

 .الشارع 

  

كاد باسل أن یھجم علیھا ؛ كان الغضب یغشي 

   تصدى لھ عینیھ و یعطل تفكیره لكن فؤاد 

و أقنعھ بالعودة معھ إلى القصرو إرجاء 

  .. المناقشة لما بعد 

  

غادر فؤاد المكتب و باسل معھ قبل أن تأمر 

و تغادر مع دالیا السكرتیرة بإغالق المكتب 

 الحارسین الذین أخذاھا إلى قصر الكاشف

حیث دخلت إلى القصر بینما وقفا بالخارج في 

  .انتظار أوامرھا 
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لم تقابل دالیا أحداً من سكان القصر سوى 

الخادمة التي أخذتھا إلى الغرفة التي أمر 

كانت دالیا .. والدھا بتجھیزھا من أجلھا 

تعرف ھذه الغرفة جیداً فقد كانت غرفة أمھا 

 صوفیا عندما كانت تقیم في القاھرة و ذلك

و السفر قبل أن تقرر االنفصال عن شھدي 

  .إلى ایطالیا 

  

دخلت دالیا إلى دورة المیاه و اغتسلت قبل أن 

ترتدي ثوباً فضفاضاً و تستلقي في الفراش ؛ 

أحداث الیوم كانت كثیرة و استنزفتھا تماماً 

غابت في ثباٍت حتى أنھا أغمضت عینیھا و 

قبل أن یدخل والدھا إلى عمیق لبضع دقائق 

  .الغرفة و یھزھا برفق 

  

فتحت دالیا عیونھا ثم اعتدلت جالسة في 

  :ھاتفة  و ھي تبتسم الفراش 

لم أرك منذ بضعة .. وحشتني .. أھالً یا أبي  -

 .أشھر 

  

  :ھتف شھدي في ضیق 

من قال أنني .. ما ھذا الذي فعلتیھ مع باسل ؟  -

 ..لِك ؟ سأسمح بأن تنتقل إدارة المؤسسة 
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العائلة من بعدي و ھو الوحید باسل ھو عمید 

 ...الذي یحق لھ 

  

  :دالیا في ھدوء ھتفت 

ال أحد یحق لھ أن یبسط نفوذه على أمالكي  -

ابن أخیك یجب أن یفھم أنھ لن .. ضد إرادتي 

یستطیع الجلوس على مقعد داخل المؤسسة 

  بدون إذني و أنا من سیحدد لھ اختصاصاتھ 

و لن یستطیع أن یضع توقیعھ على و راتبھ 

.. لم قبل أن أسمح لھ أنا بأن یمسك القورقة 

 ھل ھذا مفھوم ؟

  

حدق شھدي في وجھھا في استنكار قبل أن 

  :یھتف 

أنا .. منذ متى و ھي أمالكك ؟ ! .. أمالكك ؟ -

 ...لم أمت بعد و لیس من 

  

  :غادرت دالیا الفراش و ھتفت في ھدوء 

من .. یا أبي ؟ ھل أصبحت ضعیف الذاكرة  -

المؤسف أن یعاني رجل في حساسیة منصبك 

دعني أعید .. عموماً .. بمشاكل في الذاكرة 

من الواضح أنھا قد  تذكیرك بحقائق بسیطة

ات من القرن ننیثماحتى نھایة ال.. فاتتك ھنا 



 سوء توقیت                     روایــــــــــــــــــــــــــة

 إیمان عبد الواحد                                  ٢٩
 

ثریة الماضي كانت أسرة الكاشف أسرة 

كانت .. بالفعل و لكن ثراءھا كان محدوداً 

و مصنعاً لدیكم بعض األراضي الزراعیة 

لتعلیب الخضروات و مصنعاً للحوم و ھذا 

ثم تعرف جدي مصطفى على جدي .. القصر 

آل أثناء الرحلة التي قضاھا في ایطالیا و اتفقا 

بدأت المؤسسة تمارس عملھا .. على الشراكة 

ن یتم تقسیم الملكیة بنسبة على أبمال جدي آل 

 لجدي آل %  ٤٩لجدي مصطفى و %  ٥١

و ذلك باسم ابنتھ الوحیدة صوفیا التي 

بوفاة .. تزوجتھا أنت بعد ھذا بأعوام قلیلة 

جدي مصطفى آلت لك نصف حصتھ في 

شھاب على المؤسسة بینما حصل أخیك 

النصف الباقي و الذي انتقل بوفاتھ إلى ولدیھ 

الیاً انتقلت لي حصة أمي ح.. باسل و فؤاد 

بالكامل عندما قررتما االنفصال منذ خمسة 

عشر عاماً و لم تسمح لھا باصطحابي معھا 

إال بعد أن تنازلت لي طوعاً عن حصتھا 

لتصبح تحت یدك بحكم والیتك علّي كما بعت 

لي أنت كل حصتك منذ بضعة أشھر عندما 

ھذا .. قررت الحصول على مقعد الوزارة 

   ء األكبر من ھذه المؤسسة ملكي یجعل الجز
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ھل .. و یحق لي أن أتصرف فیھ كما أشاء 

 ھذا واضح یا أبي ؟

  

  :بھت وجھ شھدي بشدة و ھتف في ارتباك 

.. المؤسسة اآلن ؟  ھل تعرفین ما ھو حجم -

 .؟ فتاة مثلك كیف ستدیر ھذا كلھ 

  

تنھدت دالیا و لوت شفتیھا و ھي تھتف في 

  :ضیق 

ما معنى فتاة .. كأنني أسمع باسل مرة أخرى  -

و تثق ما الذي یجعلك تستھین بي .. مثلي ؟ 

   ألمجرد أنھ ذكر .. في قدرات ابن أخیك ؟ 

قد یدھشك ھذا یا أبي لكنني .. و أنا أنثى ؟ 

أعرف كیف سأدیر ھذه المؤسسة ربما أفضل 

و سوف ترى ھذا .. منك و من ابن أخیك 

ك فرصة ألثبت كفاءتي لن أطلب من.. بعینیك 

ماحھ ألنني لست في حاجة إلى سماحك أو س

 .و ألمالكي  ألفعل ما أراه مناسباً لي

  

  :ھتف شھدي في ذھول 

.. ال أصدق أنني أسمع ھذا الكالم من ابنتي  -

من الواضح .. ي التي أعرفھا ؟ أین ھي دولل

أنني قد أخطأت كثیراً عندما سمحت أن 
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أن أصر  كان یجب.. تسافري مع صوفیا 

 .على بقاءك ھنا 

  

  :ھتفت دالیا في استخفاف 

.. و تضیع فرصة بسط نفوذك على المؤسسة  -

جیداً أن سفري رف ثم إن كالنا یع.. ال أظن 

مع أمي كان رغبة جدي آل و أنت لم تكن 

أكبر دلیل على و  ..تستطیع أن تقول لھ ال 

ھذا ھو أنني قد فقدت أمي بعد طالقكما 

ھذا لم تجرؤ على إعادتي بشھور قلیلة و مع 

 .إلى القاھرة 
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  الفصل الرابع

انسحب شھدي من غرفة دالیا بعد أن عجز عن 

؛ إقناعھا بالتقھقر أمام باسل و ترك الساحة خالیة لھ 

تنھدت دالیا في حرارة قبل أن تتناول العشاء في 

  .. خلدت إلى النوم  غرفتھا ثم

  

تكف  مفطورة القلب الال تزال ترى في أحالمھا فتاة 

عن البكاء تعرف أنھا ال تزال موجودة في أعماقھا 

حتى مھما توارت عن األنظار و نجحت في االختباء 

  .عن دالیا نفسھا 

  

استیقظت دالیا في الثانیة صباحاً و ھي تشعر باختناق 

ال تزال .. حتى أنھا ارتدت ثیابھا و نزلت إلى الحدیقة 

مام السباحة فقد كانت لھا تتذكر الخمیلة التي بقرب ح

ھناك ذكریات بغیضة ال تستطیع أن تنساھا لكنھا مع 

ثم جلست عند األرجوحة و وضعت ھذا سارت نحوھا 

ساقاً فوق أخرى كالعادة و سحبت نفساً عمیقاً قبل أن 

  .تتنھد في حرارة 
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أغمضت عیونھا للحظات فطاف في ذھنھا صورة 

و الذي كاملة الشاب الذي یكبرھا بثالثة عشر عاماً 

.. عندما أتت لزیارة القاھرة مع أمھا التصقت بھ كظلھ 

كانت في الثالثة عشر من عمرھا و كان ھو في 

على بكالوریوس حاصل .. و العشرین  السادسة

.. یھم بالحصول على الماجیستیر الھندسة لتوه و 

في إدارة المؤسسة تحت ید والدھا و یقیم معھ یعمل 

اللحظة األولى  ذقد انبھرت بھ منو .. في نفس القصر 

قوي .. شدید الثقة بنفسھ .. المعاً .. كان ذكیاً .. 

لھ نظرة ثاقبة كانت تشعرھا دوماً .. الشكیمة 

كان فارع الطول و قد بدت دوماً كقزمة  ..بالقشعریرة 

و الغریب أنھ لم یكن لطیفاً معھا على  ..بجواره 

أعوام كان یصغره بخمسة لعكس من شقیقھ الذي ا

  .كاملة 

  

لم تكن دالیا تعرف باسل أو فؤاد من قبل فقد كانت ھذه 

؛ كما لم تكن تعرف أن ھي زیارتھا األولى للقاھرة 

إصرار والدتھا على ھذه الرحلة لم یكن من أجل 

رار مع زوجھا بعد أن ظلت لعدة سنوات تقیم قاالست

بل كانت من أجل  في قارة و ھو في قارة أخرى تماماً 

  .. التفاوض على الطالق 
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و عندما أدركت ھذه الحقیقة لجأت إلى الشخص 

الوحید الذي ظنت أنھ قد یرغب في بقائھا في القاھرة 

لكنھا اكتشفت بمنتھى الصعوبة أنھ آخر .. باسل .. 

  .شخص یرغب منھا البقاء 

  

خفیفة على  فتحت دالیا عیونھا عندما شعرت بحركة

فتت إلى الرجل الذي اقترب منھا و ھو العشب و الت

و منشفة  یكاد أن یكون عاریاً إال من ثوب سباحة

 فوجئ عندما رآھا و عقد حاجبیھ .. یلقیھا على كتفھ 

  :و ھتف في ضیق 

 ماذا تفعلین ھنا في ھذه الساعة ؟ -

  

حاولت دالیا أن تتجاھل دقات قلبھا المجنونة 

عنھ و ھي تشیح بعیونھا  على أبواب صدرھا 

  :و تتظاھر بالالمباالة و ھي تھتف 

: السؤال ھو .. أستنشق بعض الھواء المنعش  -

شھر  أوائلما الذي یفعلھ رجٌل عاریاً في 

.. مارس عند حمام السباحة قرب الفجر ؟ 

 ألیس ھذا غریباً بعض الشيء ؟
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  :باسل و ھو یلقي المنشفة بجوارھا ھتف 

ال یزال ھذا قصر جدي و نحن ورثتھ و یحق  -

ثم إن الجو لیس .. كیف أشاء لي أن أتجول بھ 

شدید البرودة و أحب أن أمارس السباحة دائماً 

     تساعدني على صفاء ذھني .. قبل الفجر 

 .و التفكیر برویة 

  

ألقى نفسھ في الماء و قطع حوض السباحة 

ي قبل أن یختفجیئًة و ذھاباً خالل لحظات 

تحت سطح الماء للحظات ثم عاد للظھور مرة 

  .. أخرى 

  

.. ذكر لیلة كھذه لم تمنع دالیا نفسھا من أن تت

طویلة بعدھا لكنھا لم تستطع  مرت علیھا لیالٍ 

في نشاط  كان باسل یسبح.. قط أن تنساھا 

وقفت قرب حمام عندما نزلت من غرفتھا و 

السباحة و ھي تنتظر أن یلتفت لھا و عندما 

  :فعل ھتف في حیرة 

.. ؟ ماذا تفعلین ھنا في ھذه الساعة المبكرة  -

 .طفلة مثلك ینبغي أن تكون في فراشھا اآلن 

  

  :ھتفت دالیا في عناد طفولي 

  .و أرید أن أنضم إلیك .. أنا لست طفلة  -
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لم تكن تجید السباحة لكنھا نزلت إلى الحوض 

وظلت مستندة إلى الجدار فاقترب باسل منھا 

  :ي حیرة و ھتف ف

 ي ؟للما الذي تریدینھ في ساعة كھذه یا دو -

  

  :ھتفت في مرارة 

قد ینفذان ھذا .. اتفق أبي و أمي على الطالق  -

 .غداً و ستعیدني أمي معھا إلى روما 

  

كانت تتحدث بعربیة بالكاد یستطیع أن یفھمھا 

لكنھ بالتأكید كان یرى نظرة الضیاع في 

  :ھتف .. و یعلم ما الذي تعانیھ عینیھا 

.. كوني واقعیة یا دالیا .. ھذا مؤسف و لكن  -

ھما .. كان ھذا سیحدث آجالً أم عاجالً 

منفصالن منذ سنین و الحیاة ال یمكن أن 

مع ھذا .. تستقیم بینھما لألبد على ھذا الحال 

عمي ترك .. ال أوافق على فكرة سفرك معھا 

   مكانھ في حیاة امرأتھ شاغراً لفترة طویلة 

ثق من أنھا تصر على الطالق اآلن و أنا وا

ه ؛ لذا كان علیھ أن ألنھا وجدت من یمأل

    یتمسك بأن تظلي ھنا لتتربي على عاداتنا 

قلت لھ .. تحت رعایتھ  يو تقالیدنا و تكون

رأیي ھذا بصراحة لكنھ لم یتوقف لیفكر فیھ 
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من الواضح أن لھ أولویات أخرى اآلن .. 

 .تشوش تفكیره 

  

  :ي عیون دالیا و ھمست لمعت الدموع ف

.. أرید البقاء ھنا .. لكنني ال أرید السفر معھا  -

 .معك 

  

  :ھتف باسل في استنكار 

 ما معنى معي ؟! .. معي ؟ -

  

تركت دالیا الجدار و وضعت كفیھا على كتفیھ 

  :و ھي تھمس 

   أحبك .. معناھا أنني ال أرید االبتعاد عنك  -

یا باسل و أرید أن أتزوجك عندما یحین 

 .الوقت المناسب 

  

حدق باسل في وجھھا في استنكار حتى 

دفعھا باسل .. ازدادت تعلقاً بھ و لثمت شفتیھ 

بعیداً عنھ و صفعھا بقوة قبل أن یجذبھا من 

شعرھا في خشونة و یخرجھا من حوض 

  :السباحة و ھو یھتف في سخط 

          ة في سنك عندما تتكلم عن الحب طفل -

أولى بأبیھا أن یدفنھا قبل أن تجلب و الزواج 
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وھذا ھو المنتظر .. علیھ العار و الفضیحة 

.. بنت تربت مغتربة عن أبیھا و جذورھا من 

یا دالیا و ال أرید أن أَر  عودي إلى غرفتك

وجھك حتى تخرجي من ھذا القصر و ال 

 .تعودي إلیھ مرة أخرى أبداً 

  

  :انفجرت دالیا باكیة و ھي تھتف في لوعة 

لیست .. لماذا أنت غاضب مني لھذا الحد ؟  -

          ! .. و أنت ؟  ..جریمة أنني أحبك 

 أال تحبني ؟

  

  :صمت باسل للحظة قبل أن یھتف 

من المؤسف .. ن خطبتي األسبوع القادم لسأع -

أنِك لن تكوني موجودة في حفل الزفاف حتى 

تري بعینیك الفرق بینك و بین الفتاة التي 

لیست نصف مسیحیة وال  ھي.. سأتزوجھا 

و قبل .. نصف أوروبیة و لیست بنصف عقل 

ھذا كلھ ھي امرأة بالفعل و لیست مراھقة 

حمقاء ال تستطیع أن تدرك أنھا ال تزال أقل 

 .من نصف امرأة بكثیر 

  

انتفضت دالیا و ھي تفیق من ذكریاتھا 

 المریرة ؛ كبحت جماح الدموع التي تزاحمت
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      حوض السباحة و اقتربت منبین أھدابھا 

ھي تتأمل باسل الذي  و جلست عند حافتھ و

عنھا و تظاھر بأنھا لیست  أشاح بعیونھ

موجودة و ھو مستمر في ریاضتھ الصباحیة 

  :حتى ھتفت 

كیف تسمح لك زوجتك بأن تھجر فراشھا كل  -

أي نوع من الزوجات .. لیلة في ساعة كھذه ؟ 

 ھي ؟

  

ھا توقف باسل عن السباحة و التفت نحو

  :ھاتفاً 

تعرف حدودھا .. من النوع الذي یالئمني  -

تطیع .. جیداً و ال تتدخل فیما لیس من شأنھا 

ترعى أوالدي ..  األوامر و ال تناطحني الرأي

.. و تنشئھم بالطریقة التي أرى أنا أنھا صائبة 

ولن تنطق بحرف ما لم تكن واثقة من أنني 

 .أسمح لھا بأن تتفوه بھ 

  

  :سیجارة  و ھي تھتف أشعلت دالیا 

   من النوع الخانع الذي ال عقل لھ .. فھمت  -

ما .. یا باشمھندس  قل لي.. و ال إرادة 

   النقص الفظیع الذي یعتري شخصیة الرجل 

و یجعلھ یرغب في تابع ال امرأة تشاركھ 
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كیفیة تفكیر ألنني ال أفھم بالضبط .. ؟ حیاتھ 

تدعون دوماً بأن عقول .. الرجال من أمثالك 

النساء ناقصة و عندما تفكر في الزواج تختار 

 .امرأة ال عقل لھا على اإلطالق 

  

قفز باسل من الحوض و جلس بجوارھا ؛ مد 

و ھو یده و انتزع السیجارة من بین شفتیھا 

  :یھتف 

أنا أیضاً یا بنت عمي ال أفھم نوعیة النساء  -

ي تزاحم الرجال في عالمھم و تصر على الت

فتاة مثلك لما .. جاراتھم حتى في رذائلھم م

و أنِت حسبما أذكر مریضة بالربو .. تدخن ؟ 

 ما لِك أنِت و أمور اإلدارة ؟.. ثم .. الشعبي 

           فتاة مثلك ماذا تفعل في عالم المال.. 

 .؟ و االستثمار 

  

ناعمة بدت غریبة  كان یتكلم بھدوء و بلھجة

تنھدت دالیا و ھي تفكر .. علیھ بعض الشيء 

في أنھ من األسھل بالنسبة لھا التعامل مع 

تقف أمامھ  االرجل الخشن الذي یشعرھا بأنھ

.. في ساحة معركة على أن یكون لطیفاً معھا 

تعرف أن ھذا اللطف مجرد قناع لخداع 

عواطفھا و السیطرة علیھا لكنھا مع ھذا 
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اً خافتاً في عقلھا یطالبھا سمعت صوت

  .باالستسالم لھ 

  

     عادت دالیا السیجارة من بین أصابعھ است

  :و ھتفت و ھي متظاھرة بالھدوء 

فتاة مثلي حاصلة على ماجیستیر في إدارة  -

األعمال یا باشمھندس من جامعة عریقة كما 

أنني كنت ساعد جدي الیمین في جمیع 

لماضیة استثماراتھ خالل الخمسة أعوام ا

وأنت تعلم من ھو جدي وما ھو حجم 

أنا لم أعد مریضة .. ثم .. استثماراتھ بالضبط 

لن تجد بخاخة في حقیبة .. بالربو الشعبي 

یدي و أخرى أسفل وسادتي كما كان علیھ 

قلت لك أن الكثیر من .. األمر في السابق 

 األمور قد تغیرت یا باشمھندس لكنك أعمى 

سعیدة جداً عندما  و سأكون.. و ال تراھا 

كف عن التفكیر بي تتكتشف حجم قدراتي و 

فتاة ال حول لھا و ال قوة على أنني مجرد 

 لست كذلك على .. ألنني لست كذلك 

 .اإلطالق 
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  الفصل الخامس

ذھبت دالیا إلى المؤسسة في الصباح الباكر ؛ دخلت 

إلى مكتب رئیس مجلس اإلدارة و جلست بھ و طلبت 

إلى  األعضاءمن السكرترة قدحاً من القھوة ودعوة 

كانت ال تزال تشرب .. اجتماع عاجل بعد ساعتین 

القھوة عندما طرق فؤاد باب المكتب و دخل إلیھ و ھو 

  :یھتف مبتسماً 

كرتیرة بوجود اجتماع عاجل الیوم أبلغتني الس -

ھل معنى ھذا أنني لم یتم إعفائي من .. 

 منصبي بعد ؟

  

أشارت إلیھ دالیا بالجلوس أمام مكتبھا و ھي 

  :تھتف في حسم 

ال إعفاءات لمن لیس لدیھ اعتراض على  -

أعرف أن والء .. وجودي في ھذا المقعد 

الناس في العادة یكون للمنصب ال لمن یشغلھ 

تكون ھناك مشكلة في االحتفاظ بجمیع لذا لن 

 أم أنني مخطئة ؟.. طاقم العمل باقي 

  

  :جلس فؤاد و ھتف في ھدوء 

أعرف ما تلمحین إلیھ یا دالیا و لكنني أؤكد  -

لِك على أن كون باسل شقیقي ال تأثیر لھ على 
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.. منھ إلیِك  طةلاإلطالق في مسألة انتقال الس

في كل األحوال یا عزیزتي أنِت صاحبة حق 

استعادتك و ال أحد یحق لھ أن یلومك على 

 .لحقك 

  

تأملت دالیا وجھ فؤاد للحظات و ھي مستغرقة 

  :عمیق قبل أن تھتف  في تفكیرٍ 

یساورني شعور بأن طرد .. بصراحة یا فؤاد  -

باسل من المؤسسة یروق لك و أرید أن أفھم 

أنت شقیقھ الوحید و كان من .. ؟ لما ھذا .. 

 .الطبیعي أن تستاء لما تعرض لھ 

  

أطرق فؤاد برأسھ للحظات و بدا و كأنھ یفكر 

في كالمھا بشدة قبل أن ینطق بأي حرف ثم 

  :ھتف 

باسل یھیمن على .. بصراحة یا بنت عمي  -

ھو یجھز  ..و العائلة كلھا  المؤسسة و القصر

  نفسھ منذ وقٍت طویل ألن یحل محل والدك 

.. و یصبح صاحب الكلمة العلیا في كل شيء 

.. ھو األخ الكبیر و ھذا حقھ .. و ال بأس بھذا 

دفة األمور ضده ال أجد  عندما تتغیر.. و لكن 

في كل .. لدّي رغبة في أن أتعاطف معھ 

األحوال ال أحد یحب من یتنمر علیھ مھما كان 
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اً منھ و ال أظن أنِك ستجدین شخصاً قریب

باسل حتى لو بحثِت بدقة  یتعاطف معواحداً 

 .بما في ھذا زوجتھ نفسھا .. 

  

لشرح و ھو یوضح لھا في افؤاد مسھباً  كان

كل أوضاع المؤسسة المالیة مما جعلھا تثق 

في أنھ كفء للمكان الذي یشغلھ رغم صغر 

و عندما توقف عن الحدیث ھتفت دالیا سنھ 

  :مبتسمة 

تثبت لي أن باسل ماھر في اإلدارة بالفعل  أنت -

فھو یضع الرجل المناسب في المكان المناسب 

و إذا كان باقي العاملین ھنا على نفس كفاءتك 

 .یا فؤاد فسیكون ھذا مطمئناً جداً بالنسبة لي 

  

  :استرخى فؤاد في مقعده و ھتف في صدق 

باسل أكثر من ممتاز في .. شھادة حق یا دالیا  -

.. ألنھ شقیقي أمور اإلدارة و ال أقول ھذا 

حتى  باسل قدم للمؤسسة ھنا خدمات جلیلة و

في وجود عمي كان ھو الرجل الخفي الذي 

 .خلف الستار  األمور من یحرك
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  :أردف صمت لحظة ثم 

.. و أنا ال أقلل من كفاءتك یا دالیا و لكن  -

 خسارة كبیرةباسل من المؤسسة اآلن خروج 

خاصًة مع الظروف االستثنائیة التي سیمر بھا 

 .األیام القادمة عالمي كلھ في الاالقتصاد 

  

  :ھتفت دالیا في ثقة 

      المؤسسة ستظل قائمة .. اطمئن یا فؤاد  -

 و ستمر من ھذه األزمة مھما ازدادت حدتھا 

     ..راسخة  و ھي ال تزال واقفة على أقدام

و أنا ال مانع لدّي من وجود باسل بیننا ولكن 

و في الحدود في النطاق الذي أحدده لھ .. 

 و أخوك.. التي لن أسمح لھ بأن یتجاوزھا 

 .لألسف لن یقبل بھذا و یسلم باألمر الواقع 

  

خالل االجتماع أدرك فؤاد أن ثقة دالیا بقدرتھا 

على إدارة األزمة لم تأِت من فراغ ؛ كان من 

و كبیرة عن  الواضح أنھا تعرف كل صغیرة

كما أن لدیھا نشاط المؤسسة و وضعھا المالي 

صورة واضحة عن اإلجراءات التي من 

الممكن أن تتخذھا الحكومة في مواجھة 

الموقف و تداعیاتھ كما كانت لدیھا قناعة تامة 

بأن األسوأ لم یأِت بعد و أن الھزة التي 
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مي سیكون لھا سیسببھا تفشي الوباء بشكل عال

في تغیر خریطة اقتصادیات العالم  كبیرٌ  تأثیرٌ 

 ذاھ بأسره خاصًة الدول الكبرى بما في

  الوالیات المتحدة نفسھا و اإلتحاد األوروبي

  .و النمور األسیویة بالكامل ال الصین فحسب 

  

بعد انتھاء االجتماع طلبت دالیا من فؤاد أن 

ى یصحبھا إلى البیت في سیارتھ فوافق عل

؛ و عرض علیھا أن یذھب معھا إلى الفور 

أي معرض سیارات لتختار السیارة التي 

  :و ھتفت  رفضتتروق لھا لكنھا 

سیارتي و كل أغراضي في الطریق إلى ھنا  -

شحنتھم عن طریق البحر و سیصلون إلى .. 

رجال األمن .. میناء االسكندریة خالل أیام 

 معھما سیارة سأستخدمھا مؤقتاً و لكن لیس

فأنا أرید أن أتحدث معك أثناء .. ھذه المرة 

 . حدیثاً عائلیاً .. الطریق 

  

انطلق فؤاد بالسیارة و دالیا بجواره یتبعھما 

       ؛ ابتسم فؤاد رجال األمن في سیارتھما 

  :و ھتف 

أخبار .. ما الذي تریدین معرفتھ یا بنت العم ؟  -

  ! .باسل في الخمسة عشر عاماً الماضیة ؟
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  :یا جبینھا و ھتفت في ضیق قطبت دال

 ماذا تقصد بھذا ؟.. و لما باسل بالذات ؟  -

  

  :ھتف فؤاد في ارتباك 

كل ما .. لم أقصد مضایقتك و لكن .. آسف  -

في األمر ھو أن باسل ھو الشخص الوحید 

خالل السنوات .. الذي ال تعرفین أخباره 

الماضیة زرت ایطالیا أكثر من مرة كما أننا 

  و نتراسل من وقٍت آلخر  ھاتفیاً ث دكنا نتح

الذي لم باسل ھو الوحید .. و كذلك عمي 

تلتقیھ طوال ھذا الوقت و أظن أنھ لم یكن 

ھناك أي اتصال بینكما على اإلطالق حتى 

     .. أنِك كنِت تتحاشین الحدیث عنھ معي 

  .ھذا ما توھمتھ .. أو على األقل 

  

اد و ھي تفكر في أن فؤأطرقت دالیا برأسھا 

على صواب ؛ تعرف باسل الذي سقط قلبھا 

الذي المراھق في حبھ لكنھا ال تعرف الرجل 

لم تقابلھا بعد لھ زوجة .. تعبث بمستقبلھ اآلن 

و حیاة لیس  ؛ و أوالد ال تعرف كم عددھم ؛

ومع ھذا ال زال .. لھا مكان فیھا و لن یكون 

و ال تدري متى یمأل علیھا كل تفكیرھا 

رر من لعنتھ و ترضى ستستطیع أن تتح
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بالواقع الذي یقول بأنھا ال تزال شابة و من 

حقھا أن تختار الرجل الذي یشاركھا حاضرھا 

لن یكون باسل على .. ولألسف .. و مستقبلھا 

  .اإلطالق 

  

  :التفتت دالیا إلى فؤاد و ھتفت 

 أال زالت دعوة العشاء قائمة ؟ -

  

فوجئ فؤاد بأنھا قد غیرت مجرى الحدیث 

  :لم یعقب بل ھتف في مرح لكنھ 

و سأختار أنا مكاناً أعرف جیداً أنھ سیروق  -

 متى ستكونین مستعدة ؟. .لِك 

  

ما إن وضعت دالیا قدمھا في القصر حتى 

ذھبت إلى غرفتھا مباشرًة ؛ اغتسلت بسرعة 

و ارتدت ثوباً الئقاً بالسھرة التي وعدھا فؤاد 

بھا ؛ ووضعت مساحیق التجمیل التي تبرز 

قبل أن تنزل إلى ردھة ا بدون مبالغة جمالھ

القصر حیث لمحت فؤاد واقفاً في الشرفة 

المطلة على الحدیقة وھو یتھامس مع امرأة لم 

  .دالیا من قبل ترھا 
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فكرت دالیا في أن فؤاد على عالقة وثیقة بتلك 

المرأة فعلى الرغم من أن ھمسھما لم یصل 

إلى أذنیھا إال أنھا لمحت في عیون المرأة 

في إخفاؤھما نظرة ألم و بریق دموع نجحت 

بسرعة و ھي تمد یدھا لتصافح دالیا و ھي 

  :تھتف 

قال لي فؤاد أنِك أجمل فتاة في .. أھالً یا دالیا  -

عائلة الكاشف لكنني لم أتخیل أنِك جمیلة لھذا 

 .زوجة باسل .. أنا مروة . .الحد 

  

شعور رھیب بالنفور كان یعتري دالیا و ھي 

سامة على وجھھا و تمد یدھا تغتصب ابت

انتزعت منھا الرجل لمصافحة المرأة التي 

تأملتھا في .. الوحید الذي أحبتھ طوال حیاتھا 

خط و ھي ال تدري ما الذي أعجبھ في ھذه س

كانت شابة ھادئة .. المرأة لیفضلھا علیھا 

شاحبة الوجھ حزینة النظرات و في نفس سن 

ال یمكن القول بأنھا لیست .. فؤاد تقریباً 

و كأنھا .. جمیلة ولكن ھي بالتأكید باھتة 

   .. زھرة بالستیكیة ال روح فیھا و ال حیاة 

و ھي بالتأكید خانعة لكن من المستحیل أن 

تتخیل دالیا أن ھذه المرأة التي تصافحھا ھي 
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ألن ھذا كان آخر ما یمكن أن .. زوجة سعیدة 

  .تصفھا بھ 

  

.. دالیا في ثوبھا الفضي اللون  كان فؤاد یتأمل

فتاة ممشوقة القوام ؛ لھا شعر حریري شدید 

السواد و النعومة تتركھ ینسدل كالشالل على 

كتفیھا العاریین ؛ عیونھا الخضراء تتألأل في 

صفحة وجھھا البیضاوي خمرّي البشرة وتطل 

الن جمالھا یزداد عحیویة وغموض یجمنھما 

یمكن المقارنة بینھا  و فكر في أنھ ال..  جاذبیة

الفتاة الجمیلة ؛ ھادئة الطباع ؛ .. وبین مروة 

قتل فیھا باسل عنفوان قلیلة الحیلة التي 

   ..حرارة العاطفة بقسوة متناھیة الشباب و 

ھل كان من الممكن أن یقع : و تساءل للحظة 

باسل في غرام فتاة مثل دالیا لو أنھا قد دخلت 

قبل أن .. ب ؟ إلى حیاتھ في الوقت المناس

ذھنھ و ھو یدعو دالیا  یمحو الفكرة من

.. للتحرك بسرعة قبل أن یضیع الوقت منھما 

ثم ودعا مروة التي ظلت تتابعھما بنظرھا 

فؤاد حتى ركبا في السیارة و انطلق بھا 

  .مغادراً القصر 
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 الفصل السادس

وقفت دالیا فوق سطح الباخرة السیاحیة الفاخرة التي 

  :لتناول العشاء بھا قبل أن تبتسم ھاتفة  دعاھا فؤاد

ھل ھو السبب الوحید .. المشھد رائع بالفعل  -

الذي دفعك الختیار ھذا المكان أم أنك أردت 

أن نجري زیارة میدانیة لممتلكات المؤسسة 

 لنطمئن على نجاح استثماراتنا ؟

  

  :احمر وجھ فؤاد و ھتف في حرج 

لدینا .. لى الباخرة لم أعتقد أنِك ستتعرفین ع -

 بواخر من ھذا النوع و لم  أكثر من عشر

 ...أظن 

  

  :قاطعتھ دالیا ھاتفة 

.. أعرف جمیع بواخرنا عن ظھر قلب یا فؤاد  -

لدّي ملف كامل بھ صور لكل باخرة و بیانات 

       كاملة عن عدد العاملین بھا و أسماءھم 

حتى أن .. و وظائفھم و رواتبھم و كل شيء 

مستفیضة عن كل باخرة و عوائد  اً لدّي تقاریر

فجأة و قد  أنا لم أستیقظ من النوم.. تشغیلھا 

أنا بل قررت االستیالء على منصب أخیك 

كل التفاصیل و أعرف  ؛ أستعد لھذا منذ سنین
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و ربما ما ال  التي یعرفھا باسل عن ممتلكاتنا

 أیدٍ المؤسسة في .. اطمئن .. یعرفھا ھو أیضاً 

 .حمایتھا و قادرة على  أمینة 

  

  :ضحك فؤاد و ھتف في استغراب 

طوال السنوات التي عرفتك بھا لم أفھمك قط  -

 بدوِت كفتاةٍ بھا في أول مرة تعرفنا علیِك .. 

ساذجة عدیمة الخبرة حتى أن تصرفاتك كانت 

تجعلك تبدین أكثر طفولة مما كان علیِھ سنك 

أنا ال زلت ال أفھمك یا دالیا .. أما اآلن بالفعل 

 رة و أنا أتساءلتبدین غامضة كثیراً و محی.. 

 .بالضبط  علیھما أنِت ع

  

     تجاھلت دالیا سؤالھ و دخلت إلى المطعم 

       و جلست إلى طاولة بالقرب من النافذة 

  .نشغال بقراءة قائمة الطعام و تظاھرت باال

  

   ظل فؤاد محترماً لصمتھا حتى أتى النادل  

 قدم.. بالطلبات ثم انصرف و أخذ منھما قائمة 

      لھا فؤاد كأساً من الشامبانیا فرفضت بھدوء

  :و ھتفت 
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الخمر حرام أم أنھم .. أنا ال أشرب یا فؤاد  -

و أنت في المدرسة  نسوا إخبارك بھذا

 .االبتدائیة 

  

تجرع فؤاد الكأس ببطء و ھو یتأملھا قبل أن 

  :یتمتم 

     رغم ضخامة المؤسسة و اتساع نشاطھا  -

و حصتك الكبیرة في رأس المال ال أصدق 

أنِك قد قطعِت كل ھذه المسافة من روما إلى 

أعرف جیداً من .. القاھرة من أجل إدارتھا 

و أنِت وریثتھ الوحیدة  ھو سنیور آل أنتونیو 

جدك یملك شركة نقل بحري عمالقة مقرھا .. 

مصنعاً كبیراً لصناعة السالح في .. في بنما 

.. مصنعاً للسیارات في الصین  ..فلوریدا 

 ..مصرفاً دولیاً مقره الرئیسي في روما 

و ما خفي  منجماً للذھب في جنوب أفریقیا

فلماذا تتركین ھذا كلھ من أجل .. كان أعظم 

 قطرة في بحر ؟

  

ظلت دالیا صامتة و أخرجت سیجارة وظلت 

تنفث دخانھا في عصبیة ؛ بینما تجرع فؤاد 

و تجاھل كالھما  نصف زجاجة الشامبانیا
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ثم .. الطعام الذي أحضره النادل حتى برد 

  :فجأة  ھتفت دالیا

 ھل ترقص معي ؟.. أحب ھذه الموسیقى  -

  

ذھب معھا فؤاد إلى الرقص ؛ ظال یرقصان 

  :معاً لبعض الوقت قبل أن تھتف دالیا 

 لماذا لم تتزوج حتى اآلن ؟ -

  

دا و كأن السؤال توقف فؤاد عن الرقص و ب

إلى طاولتھما حیث حمل فؤاد  عادا قد باغتھ ؛

ھاتفھ و سدد ثمن العشاء و خرج معھا إلى 

سطح الباخرة حیث وقفت دالیا تتأمل صفحة 

قبل أن النیل و األنوار التي تتألأل على ضفتیھ 

  :تھتف 

أال ترغب في اإلجابة على سؤالي أم أن  -

 السؤال لیست لھ إجابة من األساس ؟

  

  :ھتف فؤاد في أسى 

أي شخص غیرك .. قسمة ونصیب .. نصیب  -

كان یسأل ھذا السؤال كنت أعطیھ ھذه 

بدون .. بدون شرح .. باقتضاب .. اإلجابة 

و ال أدري لما أشعر بأنني أرغب .. تفاصیل 

.. في أن أمنحِك أنِت بالذات إجابة صادقة 
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السبب الوحید في عزوبیتي .. سوء توقیت 

توقیت ھو سوء الالتي قد تستمر حتى أموت 

الفتاة الوحیدة التي أحببتھا طوال حیاتي لم .. 

 رجلٍ  زوجةأتعرف علیھا إال بعد أن أصبحت 

     كنت ال أزال طالباً في الجامعة.. غیري 

اآلن ھي زوجة .. و ال أستطیع أن أطالب بھا 

زوجة لرجل .. وأم و ال مكان لي في حیاتھا 

ال یحبھا و ال یعرف قیمتھا و تعیش معھ في 

منتھى التعاسة و أم ألوالد من لحمي و دمي 

و علّي أن أراھا .. و ال أستطیع أن أؤذیھم 

و ال  طوال الوقت وھي تتعذب و أنا عاجز 

 .أستطیع أن أرفع أصبعاً واحداً ألدافع عنھا 

  

انسكبت الدموع على وجھ فؤاد فجأة قبل أن 

صدره و یدفن وجھھ في یضم دالیا إلى 

كان من .. شعرھا و ھو یجھش بالبكاء 

الواضح أن تأثیر الخمر قد ذھب برشده و لم 

یعد یعي ما یقول ؛ حتى أن دالیا لم تكن 

لتشعر بالدھشة لو أنھ لم یتذكر حرفاً واحداً 

  .في الصباح التالي مما باح بھ 

  

قادت دالیا سیارة فؤاد إلى القصر ؛ كان قد 

لشرب حتى فقد وعیھ و وضعھ أسرف في ا



 سوء توقیت                     روایــــــــــــــــــــــــــة

 إیمان عبد الواحد                                  ٥٦
 

حارساھا في سیارتھ قبل أن یتبعاھما 

كان باسل في الحدیقة و قطب .. بسیارتھما 

و ھو على ھذه  جبینھ في حدة عندما رأى أخاه

  :الحالة حتى أنھ ھتف في توتر 

لم أره مخموراً لھذا الحد .. ماذا فعلِت بھ ؟  -

 أین كنتما ؟.. من قبل 

  

طلبت دالیا من باسل أن یرشد الحارسان إلى 

غرفة فؤاد و یرجئ معركتھ معھا إلى الغد ثم 

؛ حاولت أن تنام لكنھا ذھبت إلى غرفتھا 

ظلت مسھدة و ھي تفكر في الرجل الذي نبذ 

حبھا من أجل امرأة ال یحبھا وربما ھي أیضاً 

ال تحبھ و األسوأ ھو أنھا قد تكون على عالقة 

  .إلیھ مع أقرب الناس 

  

في الصباح قررت دالیا تناول فطورھا في 

؛ القصر و أرجأت الذھاب إلى المؤسسة 

.. المقیمین في القصر  كانت ترغب في أن تر

 ابني.. والدھا الذي لم یكن  لدیھ وقت لھا 

فطور ھما وأمھما معھا ن تناوال الباسل اللذی

الحافلة المدرسیة لتقلھما في  قبل أن تأتِ 

مروة التي جلست مع دالیا ..  السابعة صباحاً 
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كانت  ..و ھما تحتسیان الشاي في الحدیقة 

  :مروة تھتف 

في الواقع ھذه لیست .. ستیقظ بعد فؤاد لم ی -

عادتھ فھو یذھب إلى مكتبھ في ساعة مبكرة 

 .دائماً 

  

ھل .. عینھا إلى مروة  نظرت دالیا بطرف

كانت ترى نظرة غیرة ال تستطیع مروة أن 

ھل كان على لسانھا سؤال یكاد أن .. تخفیھا ؟ 

سؤال .. ؟ یقفز منھ و ھي تكبحھ في صعوبة 

ألقاه باسل على مسامعھا مرة ثم أتى اآلن 

لیقاطع جلستھا مع زوجتھ و ھو یسألھ لھا من 

  .جدید 

  

  :ھتفت دالیا في برود 

   ما بال زوجك .. تقل صباح الخیر أنت لم  -

ھل ھو عدیم الذوق مع الجمیع .. یا مروة ؟ 

 أم أن ھذا استثناء ؟

  

ظھر الضیق في عیون مروة بینما احتقن وجھ 

  :و ھتف  باسل في شدة

 يفكرة قطع لسانك تغریني بشدة یا آنسة فحاول -

  أن تكبحیھ قبل أن أفقد السیطرة على نفسي 
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ماذا تریدین من ..  انطقي.. و أحرمك منھ 

 فؤاد ؟

  

  :ھتفت دالیا و ھي تبتسم في برود 

دعوة .. ؟ و لما ال تسألھ ھو عما یریده مني  -

ما ھي .. العشاء كانت فكرتھ من األساس ثم 

        ..فؤاد ابن عمي .. مشكلتك بالضبط ؟ 

وحر .. أعزب .. وسیم .. و ھو شاب ممتاز 

ي فلھ  نخططو أیاً ما كنا .. مثلي تماماً .. 

 .المستقبل فھو ال یخصك 

  

كان .. نظرت دالیا في عیون باسل في تحٍد 

یشتعل غضباً ربما من فكرة أن یكون فؤاد 

مرشحاً ألن یحتل مكانھ في المؤسسة ال مكانھ 

كانت تدرك ھذا في حیاتھا ورغم أن دالیا 

كانت فكرة أنھا تنغص علیھ عیشھ و تؤرقھ 

  .مریحة كثیراً بالنسبة لھا 

  

تركھما باسل و اختفى داخل القصر فالتفتت 

دالیا إلى مروة التي بدا وجھھا شاحباً و قد 

      ارتعشت شفتھا السفلى و لمعت عیونھا 

  .. و كأنھا تھم بالبكاء 
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لم تكن دالیا واثقة مما جرح مروة بھذه الشدة 

الغیرة التي اشتعلت في عیون باسل و ھو .. 

الحدیث نفسھ  جوھریتحدث معھا عن أخیھ أم 

و التلمیح الذي ورد في ثنایا كالمھا عن 

..  ارتباط وشیك قد یجمع بینھا و بین فؤاد ؟

وعندما نھضت مروة و قد انحدرت دمعة 

على وجھھا و اختفت داخل القصر باتت دالیا 

  .واثقة من أنھا تعرف اإلجابة 
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  الفصل السابع

و ھي في ردھة القصر جلست مروة خلف البیانو 

تعزف لحناً حزیناً و عیونھا شاردة بینما جلس باسل 

.. في غرفة المكتب و ھو یدخن سیجاراً في عصبیة 

كانت النغمات الحزینة تتسلل حتى غرفة فؤاد الذي 

استیقظ من نومھ و ھو یشعر بصداع فظیع جعلھ 

و فوجئ بشدة  یطلب من الخادمة قدحاً من القھوة

  :في مرح وھي تھتف عندما أتت دالیا مع الخادمة 

و قرصان من .. و الفطور .. القھوة  -

ھل ھناك طلبات أخرى یا أستاذ .. االسبرین 

أن تقلني یومیاً إلى بوعدتني .. فؤاد ؟ 

المؤسسة و لم أتخیل أن ھذا سیجبرني على 

ال تنَس أنني .. التأخر عن عملي لھذا الحد 

نصف أوروربیة و المواعید لدینا مقدسة 

 .خص العمل خاصًة فیما ی

  

       اعتدل فؤاد جالساً على طرف الفراش 

  :و ھتف 

 لیس.. ال أدري ماذا حدث .. الیا أنا آسف یا د -

 ...من عادتي أن أتأخر عن العمل و لكن 
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  :قاطعتھ دالیا ھاتفة في مرح 

عمل یا فؤاد لتلتمس  ال أتحدث معك كرب -

كل ما ھناك ھو أنني شعرت بالقلق .. األعذار 

 لم أرغب في مغادرة القصر قبل أنعلیك و 

أطمئن و إذا كنت تحتاج إلى إجازة الیوم فال 

 .سیتكفل رجال األمن بتوصیلي .. بأس 

  

  :نھض فؤاد و ھو یھتف بسرعة 

امنحیني نصف ساعة .. بل سأقلك أنا بالطبع  -

  .فحسب حتى أستعد 

  

؛ نزلت دالیا إلى ردھة القصر مرة أخرى 

  :و ھتفت  اقتربت من البیانو

 .أنِت موھوبة .. عزفك رائع یا مروة  -

  

كان باسل قبل أن تنطق مروة بحرٍف واحد 

  :و ھو یھتف  باب المكتب  یقف عند

اھرة رغم أن ھذا لیس مجال عازفة م مروة -

قبل  كانت تدرس في كلیة الحقوق.. راستھا د

و تتفرغ لرعایة  الدراسة أن أتزوجھا و تترك 

 .أوالدھا 
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  :ھتفت دالیا في ضیق 

تقصد قبل أن تتخَل عن طموحھا و تسمح لك  -

 .. بأن تستعبدھا 

  

  :ثم التفتت إلى مروة و أردفت 

لكن لو كنت .. لم أقصد أن أجرحك .. آسفة  -

بأن یدفن ھذا الطاغیة ل مكانك لم أكن ألسمح

 .موھبتي و یتفانى في استغاللي 

  

ھذه المرة أیضاً لم تقل مروة حرفاً واحداً فقد 

  :برود  ھتف باسل في

.. لسِت مكانھا یا آنسة دالیا و لن تكوني  -

ل ممتازة اك القتالیة قد تجعلك سیدة أعمحرو

و تنجحین في إدارة المؤسسة لكنھا في النھایة 

من  ةتجلس فوق تلستتركك مجرد عانس 

 .و محرومة  و ھي تعیسةالمال 

  

اندفعت دالیا تغادر القصر و عندما نزل فؤاد 

عندما سأل و ؛ إلى الردھة لم تكن موجودة 

  :ھتف باسل في حدة عنھا 

لم تحب سماع الحقیقة و ذھبت لتلعق جراحھا  -

 ھل لدیك مانع ؟.. في مكاٍن آخر 
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دخل باسل إلى المكتب و أغلق الباب خلفھ في 

  :عنف فالتفت فؤاد إلى مروة وھتف في حیرة 

 ھل تشاجرا مرة أخرى ؟.. ماذا حدث ؟  -

  

  :أشاحت مروة بعیونھا عنھ و ھمست 

لست واثقة من أن ما حدث یمكن .. ال أدري  -

باسل .. مشاجرة بالمعنى الحرفي  أن یكون

و ھذا  یشك في بعض األمور التي ال تعجبھ

یجعلھ ھائجاً كذئٍب مفترس و أنصحك بأال 

 .تقترب منھ و ھو في ھذه الحالة 

  

 شحب وجھ فؤاد بشدة و ابتلع ریقھ بصعوبة 

  :و ھو یھمس 

 فیما یشك بالضبط ؟.. ! یشك ؟ -

  

خلف البیانو و ھتفت في  نھضت مروة من

  :عصبیة 

.. في أن ھناك أمراً خفیاً بینك و بین دالیا  -

 .مشروع خطوبة مثالً 

  

قبل انفرجت أساریر فؤاد و تنھد في ارتیاح 

  :أن یتمتم 

  ھ بھذه الفكرة الغریبة ؟من أوحى ل.. عجباً  -
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  :ة عصبیمروة في ھتفت 

       ھي فتاة جمیلة و ثریة .. لیست غریبة  -

 و مرغوبة و أنت شاب مناسب و ابن عمھا 

أنت لن تظل .. من الطبیعي أن تتزوج .. و 

 .أعزباً آلخر عمرك 

  

.. رائحة الغیرة كانت تفوح من ثنایا كالمھا 

كانت تشتعل بالغیرة من مجرد الفكرة و لم 

معنى كان .. یكن ھناك سوى معنى واحد لھذا 

كانت .. فؤاد یعرفھ و یتجاھلھ منذ سنین 

تضیف إلى عذابھا عذاباً جدیداً ولم یكن  الفكرة

ال یریدھا أن تتألم .. یتحمل أن یفعل ھذا بھا 

؛ ھي تتحمل فوق طاقتھا بالفعل سببھ ب منھ أو

.. بسبب باسل و ال یرید أن یكون سبباً للمزید 

  :تردد صمت فؤاد طویالً قبل أن یھمس في 

لو لم یكن مقدراً أن .. لكنني ال أحبھا یا مروة  -

التي یعشقھا قلبي فمن  أتزوج من المرأة

كما .. المؤكد أنني لن أتزوج على اإلطالق 

لیست مغرمة بي و فكرة  أن دالیا بالتأكید

   الزواج ھذه لم تخطر على ذھنھا من

 .األساس 
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لمعت الدموع في عیون مروة و ھي تھتف 

  : انفعالفي 

.. أنت من حقك أن تتزوج .. لكن ھذه حماقة  -

و تستمتع بحیاتك ویصبح  من حقك أن تعیش 

.. ودالیا فرصة .. لدیك أطفال مثل كل الناس 

فرصة یحلم بھا ملیون شاب على األقل و إذا 

كانت ھناك فرصة الرتباطكما فستكون .. 

أحمقاً إذا أھدرتھا و أھدرت حیاتك في حب 

 .امرأة ال تلیق بك و لن تكون لك 

  

  :تردف  صمتت للحظة قبل أن

  .و ال تحبك  -

  

ترتقي الدرج إلى الطابق مروة أسرعت 

األعلى حیث دخلت إلى غرفتھا ثم انفجرت 

بینما خرج فؤاد إلى الحدیقة حیث استقل باكیة 

دخل إلى .. سیارتھ وانطلق بھا نحو المؤسسة 

مكتبھ و جلس بھ للحظات قبل أن تتصل علیھ 

  .دالیا و تطلبھ في مكتبھا 

  

كانت دالیا ترغب في أن تتحدث معھ عن 

كانت ؛ خططھا المستقبلیة لمواجھة الموقف 
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و ھي   تعبث في أزرار الحاسوب الذي أمامھا

  :تھتف في عصبیة 

منذ بدایة عمل المؤسسة و ھي مختصة  -

كل ممتلكاتنا عبارة عن .. بالمجاالت السیاحیة 

فنادق و منتجعات و مطاعم فخمة وبواخر 

.. سیاحیة باإلضافة إلى سلسلة متاجر عمالقة 

أن الحكومة ستبدأ في ھو ن أغلب الظو 

اجراءات احترازیة قد تتضمن  تطبیق بضع

      المطاعم وإیقاف حركة الطیران إغالق 

و لیس من المستبعد  و تقلیص ساعات العمل

          ادق أن نضطر إلى إیقاف العمل بالفن

و البواخر ألن نسبة إشغالھا قد تتدنى إلى 

ھذا الوضع مؤقت لكن ال أحد .. الصفر 

یضمن متى ینتھي كما أنھ سیؤدي إلى 

انخفاض أسھمنا في البورصة و سیجعلنا على 

علینا اآلن أن نبحث أوضاع .. حافة اإلفالس 

العمالة ألننا سنضطر إلى تسریح بعض 

أما البعض العاملین لدینا لتخفیض النفقات 

اآلخر و الذي یجب أن نختاره بدقة ألنھ من 

عماد العمل بعدما تنتھي ھذه سیقوم علیھ 

 األجراألزمة فیمكننا أن نمنحھ إجازة مدفوعة 

ستتحملھا أریدك أن تحسب لي التكلفة التي .. 

المؤسسة في ھذه الحالة لو أن الوضع قد 
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انتھى بعد شھر واحد و نفس التكلفة في حالة 

 .لثالثة أو ستة أشھر تالیة استمراره 

  

  :ھتف فؤاد في حیرة 

     لدینا مصنعان .. و ماذا عن المصانع ؟  -

 ...یا دالیا و 

  

  :ھتفت دالیا في حدة 

ست المصانع من ممتلكات عائلة الكاشف و لی -

جزءاً من المؤسسة التي أدیرھا أم أنك لم تعلم 

         أن الباشمھندس وضع یده علیھا ببعد 

و أرسل لي إنذاراً رسمیاً على ید محضر 

یعلمني باستقاللھ بإدارتھما عن إدارة المؤسسة 

أصبحا مشكلتھ ھو اآلن و یمكنھ حلھا .. 

 .بالطریقة التي یراھا مناسبة 
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  الفصل الثامن

عندما ركبت دالیا في سیارة فؤاد و انطلق بھا ھمست 

  :في تردد 

 .ال أرید العودة إلى القصر  -

  

  :تنھد فؤاد في حرارة و ھتف 

.. ما رأیك في جولة في القاھرة ؟ .. و ال أنا  -

ھناك الكثیر من األماكن التي تم استحداثھا في 

 .السنوات الماضیة و لم تشاھدیھا 

  

  :فت تفتت نحوه دالیا و ھتلا

نشتري بعض .. ما رأیك في جولة بالسیارة ؟  -

الشطائر و العصائر و نتجول على النیل و في 

سیكون .. المیادین و فوق كوبري قصر النیل 

 .ھذا مدھشاً 

  

كان یرید االبتعاد عن .. أطاعھا فؤاد بال تردد 

فھو لم یكن مستعداً القصر بقدر اإلمكان 

ل لھا ویقلمواجھة المرأة التي لم یستطع أن 

مع أنھ لم یتوقف طوال حیاتھ كلمة حب واحدة 

تقول أنھا ال .. حبھا و ال للحظة واحدة  عن

یعرف أن قلبھا .. تحبھ و یعرف كم ھي كاذبة 
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األحمق أوقعھا في غرام آخر شخص من 

الممكن أن ترتبط بھ و ارتضى لھا العذاب في 

و حیاة بال زواج بال حب و حب بال زواج 

  .بال حیاة أمل و مستقبل 

  

غرقت دالیا في أفكارھا و كالم باسل ال یزال 

لم یجرحھا أنھ ال یزال .. یتردد في أذنیھا 

یتعالى علیھا و یرى أنھا أقل من أن تكون 

طویلة  زوجتھ رغم أنھا كافحت لسنواتٍ 

و تجعلھ لتصبح امرأة قادرة على أن تبھره 

یندم على أنھ قد جرح كرامتھا و أھان أنوثتھا 

بقدر ما جرحھا أنھ یراھا من األیام  یومٍ في 

   مجرد فاشلة عاجزة عن أن یكون لھا حیاة 

ال تفھم لما یعاملھا بكل تلك .. و بیت و زوج 

حكمھ علیھا دوماً بكل  یكونالقسوة و ال لما 

ھي لم تذنب في حقھ و ال في .. ھذا الجور 

قد أحبتھ حق أحد إال إذا كان كل ذنبھا ھو أنھا 

من األیام و ال زالت ال تستطیع أن  في یومٍ 

  .تبرأ من ھذا الحب 

  

كان فؤاد قد أوقف السیارة فوق ھضبة المقطم 

باألنوار تحت ة القاھرة تبدو متأللئ توكان

كان المنظر ساحراً لكن ذھنھما .. أقدامھما 
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ظل شارداً عن جمالھ أو عن التركیز في 

.. الشطائر التي بدآ في أكلھا في صمت 

  :دالیا نحو فؤاد فجأة و ھتفت التفتت 

 ما رأیك بي ؟ -

  

     توقف فؤاد عن قطم الشطیرة التي في یده

  :و التفت نحوھا ھامساً في تردد 

 ناحیة بالضبط ؟من أیة  -

  

  :ھمست دالیا في توتر 

أو ربما .. ھل أبدو لك منفرة مثالً ؟ .. كفتاة  -

.. قل الحقیقة یا فؤاد با� علیك .. دمیمة ؟ 

     .. ؟ كیف ترى فتاة مثلي فأنت شاب 

 ....أقصد 

  

  :ھتف فؤاد في ضیق 

 أعرف.. ما الذي قالھ باسل لِك ھذا الصباح ؟  -

لئیماً عندما یرغب و لكن من أنھ یصبح وغداً 

 ھذا  الواضح أنھ ھذه المرة كان أسوأ من

 .بكثیر 
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  :لمعت الدموع في عیون دالیا و ھمست 

أرید أن أسمع .. ھذه لیست إجابة یا فؤاد  -

كل .. الحقیقة لو سمحت و أنا لن ألومك علیھا 

ما أریده ھو أن تكون أمیناً معي وتقول رأیك 

 .بصراحة 

  

 وضع فؤاد الشطیرة من یده و ھتف في 

  :صدق 

الرجل الذي ال یرى كم أنِت جذابة البد من أن  -

و الذي ال یدرك كم .. یا دوللي  یكون أعمى

ة البد من أن یكون أنِت قویة و حیویة و منطلق

أجمل ما فیِك یا عزیزتي ھو روحك .. أحمقاً 

و إصرارك على تنفیذ ما في القتالیة و عنادك 

         فھو ما یجعل شخصیتك مثیرة رأسك 

 .و متفردة 

  

  :ھتفت دالیا في مرارة 

روحي القتالیة و إصراري قد یجعالن مني  -

سیدة أعمال ناجحة یا فؤاد لكنھما لن یجعال 

ھل .. أنت مثالً .. مني امرأة سعیدة و مستقرة 

  یمكن أن تتزوج بفتاة ألن شخصیتھا جذابة 

.. باألحرى .. أو .. الذكاء ؟   بالغةأو ألنھا 

  ھل یمكن أن تتزوجني أنا بالذات ؟
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ة قبل أن یتظاھر بالمرح فؤاد للحظ بھت وجھ

  :و ھو یھتف 

ما كان علّي أن .. المشكلة في شطائر الفول  -

لكنني لم أعرف من .. أطاوعك و أشتریھا 

  .قبل أن أولى عوارض التسمم ھو الھذیان 

  

  :ھتفت دالیا في مرارة 

 .اإلجابة ھي ال لألسف .. فھمت  -

  

نزلت دالیا من السیارة ووقفت تتأمل المنظر 

تحت قدمیھا و قد عقدت ذراعیھا حول 

  .. صدرھا و ھي تشعر بأن جسدھا یرتجف 

  

  في صمت كانت الدموع تنساب من عیونھا 

و ھي تعجز عن أن تكبحھا و ال تحاول أن 

  .. تفعل 

  

و خلع سترتھ و وضعھا  السیارةنزل فؤاد من 

  :یھتف  على كتفي دالیا قبل أن

الزواج من فتاة مثلك فرصة یتمناھا ملیون  -

شاب على األقل و لكن أنا األحمق الوحید في 

أن یطبق بأصابعھ  ھذا العالم الذي لن یستطیع

أنا .. أنا لست حراً یا دالیا .. فأنا .. علیھا 
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و لدّي أسباب تمنع ارتباطي بھا    أحب امرأة 

أعلم ال أستطیع أن أتزوج و أنا .. و مع ھذا 

ھذا  أنني سأمنح زوجتي جسداً بال قلب ألن

 .ظلم ال أرضاه لِك و ال ألیة امرأة 

  

  :ھتفت دالیا في لوعة 

و أنا ال أحبك یا فؤاد و ال أرغب في الزواج  -

و لكنني ال أرید أن أصبح عانساً .. بدون حب 

الرجل .. تعیسة ترقد فوق تلة من المال 

الوحید الذي یتمسك قلبي األبلھ بحبھ یصر 

عرف إلى متى أال .. على أنني لست كفؤاً لھ 

مرأة و ال أفھم سیظل یراني أقل من نصف ا

     إذا كانت أمي ایطالیة ..  لما یفعل ھذا بي

كما أنھ لیس .. أو كاثولیكیة فھذا لیس ذنبي 

  .. عیباً لیعایرني بھ 

  

  :و ھتف ھا مسح فؤاد الدموع عن وجھ

باسل لیس شاباً مندفعاً بل ھو رجل في  -

و أولویات لن و أوالد  األربعین و لدیھ زوجة

على رأسھا  تكون عواطفھ نحوك مھما كانت

من الواضح أن قصة حبك فاشلة مثل .. 

.. قصتي تماماً یا بنت عمي و لنفس السبب 
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أتیِت متأخرة و لم یعد لِك .. سوء التوقیت 

 .باسل لألسف مكان في حیاة 

  

  :ھتفت دالیا في مرارة 

بل ھو ھذا ال عالقة لھ بزواجھ أو أوالده  -

حتى من قبل أن .. یرفضني منذ البدایة 

.. في حبي یخطب مروة لم یكن یرغب 

شيء ما یجعلھ ینفر .. المشكلة بي أنا یا فؤاد 

 .مني و یستھین بعواطفي و ال یرغبھا 

  

  :ھتف فؤاد في ارتباك 

واطفك ھذه قدیمة و أنِك أتقصدین أن ع -

 متى كان .. قبل ؟  صارحِت باسل بھا من 

   قبل سفرك إلى ایطالیا ؛ ألیس .. ھذا ؟ 

      ھل أنِت حمقاء !! .. یا إلھي .. كذلك ؟ 

 ..كنِت مجرد طفلة بالنسبة إلیھ .. یا دوللي ؟ 

ثالثة عشر عاماً أو .. ؟ كم كان عمرك وقتھا 

 كذلك ؟ أربعة عشر تقریباً ؛ ألیس

  

  :ھتفت دالیا في توتر 

كنت .. ال دخل للسن بالعواطف یا فؤاد  -

         .. صغیرة في السن لكنني كنت أحبھ 

ال السنین غیرت .. و لألسف ال زلت أحبھ 
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و ال الخبرة و ال حتى التجارب عواطفي نحوه 

أتظن أنني لم أحاول أن أنساه و أعیش .. 

ي ألف أتظن أنني لم یكن أمام.. حیاتي ؟ 

.. فرصة على األقل ألرتبط برجٍل غیره ؟ 

قلبي األحمق .. ھو فحسب .. لكنني أریده ھو 

 .ال یرضى عنھ بدیالً 

  

  :وضع فؤاد یدیھ على كتفیھا و ھتف في رفق 

أنھ أیاً ما كان قد ھو ما أقصده یا عزیزتي  -

قالھ باسل أو فعلھ عندما صارحتیھ بعواطفك 

ي شاب في أ.. حقك أن تلومیھ علیھ  فلیس من

السادسة و العشرین من عمره لن تتحرك 

عواطفھ نحو طفلة في سنك وقتھا إال إذا كان 

مختل العقل و أنا واثق من  مریضاً نفسیاً أو

    الصریح بعواطفك قد صدمھ أن اعترافك 

أنا واثق من أنھ قد عاملك بقسوة .. و أربكھ 

ربما ال زالت تجرحك حتى اآلن لكنھ معذور 

بطبیعتھ و ال یجید فھم العواطف  باسل قاسٍ .. 

        انظري إلى مروة .. اآلن إلى و حتى 

 .. و ستعرفین ما أقصده 
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بدأت قطرات المطر في التساقط فوق رأسیھما 

فعادا إلى السیارة التي انطلق بھا فؤاد و ھو 

  :یھتف 

أظن أن المطر سیزداد شدة فمن المتوقع أن  -

طقس السيء في نھایة ال منتمر البالد بموجة 

 .ھذا األسبوع 
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  الفصل التاسع

استیقظت دالیا في صباح الیوم التالي على صوت 

ضجة و حركة غیر مسبوقة في القصر قبل أن یطرق 

.. فؤاد باب غرفتھا و یدخل إلیھا و ھو یبدو مضطرباً 

  :ھتفت دالیا في استغرب 

 ماذا ھناك یا فؤاد ؟ -

  

  :ھتف فؤاد في توتر 

یبدو أن أحد موظفي مصنع .. مصیبة یا دالیا  -

أصیب بفیروس كورونا و انتقلت منھ  اللحوم

 .باسل على أغلب الظن العدوى إلى 

  

  :انتفضت دالیا بشدة و ھتفت في ذعر 

 و أین ھو باسل اآلن ؟ -

  

  :ھتف فؤاد في ذعر 

    اتصل بي و أیقظني من النوم .. ال أدري  -

لیاً حتى و أخبرني بأنھ سیعزل نفسھ منز

إمكانیة العدوى و لكن خارج تنتھي مدة 

أنھ أرسل ھو المھم .. و لم یقل أین  القصر

إلینا رجاالً سیقومون بتعقیم القصر بالكامل 

كما أن ھناك طبیباً سیفحص الجمیع و یجري 
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التحلیالت الالزمة ألننا جمیعاً من الممكن  نال

و لكن أن تكون العدوى قد انتقلت إلینا 

 .منا بعد  لم تظھر على أيٍ األعراض 

  

دالیا بالعینة التي تم أخذھا منھا و ال لم تعبأ 

و لم تكترث بالحركة التي بنتیجة التحلیل ؛ 

ظلت بالقصر طوال النھار و ال بالقرارات 

المنشآت التابعة التي اضطرت إلتخاذھا في 

للمؤسسة ھاتفیاً ألنھا لم تستطع الخروج من 

كل ما .. حالیل القصر حتى ظھور نتائج الت

.. إلى أین ذھب ؟ .. كانت تفكر فیھ ھو باسل 

و كیف من الممكن أن یرعى نفسھ و ھو 

.. و ھل سینجو ؟ .. مریض وال أحد معھ ؟ 

.. ال تتحمل فكرة أن یموت أو أنھا قد تخسره 

تعرف أنھ ال یریدھا و ال مكان لھا في حیاتھ 

ال و  رغم أنھ حیاتھا كلھا و ال حیاة لھا بدونھ 

  .لم یكن فیھا  نكانت الحیاة أصالً إ

  

فقد كانت واثقة من اتصلت دالیا على عاصم 

 لىأنھ ھو الوحید الذي یستطیع أن یدلھا ع

حتى المكان الذي قرر باسل أن یختفي بھ 

یشفى أو یقضي نحبھ و لم تتردد لحظة واحدة 
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و تركب في سیارة قبل أن تحمل حقیبتھا 

  .االسكندریة  الحرس و تأمرھما بأخذھا إلى

  

كان باسل یقف في مطبخ الیخت و ھو یحاول 

أن یصنع بعض الشطائر ؛ كان یشعر 

باالرتیاح فقد اتصل بھ فؤاد لتوه و طمأنھ إلى 

      نتائج التحالیل قد ظھرت و أن مروة أن 

و األوالد بخیر و لم تصیبھم العدوى كما أنھا 

.. لم تصب أحداً من العاملین في القصر 

إلى مسامعھ صوت زورق یدور على تناھى 

  .الیخت قبل أن یتوقف فخرج إلى السطح 

  

.. عقد باسل حاجبیھ بشدة عندما رأى دالیا 

كانت تضع على وجھھا كمامة و ترتدي 

قفازات طبیة مثلھ تماماً و ھي تقترب منھ 

  :ھاتفة 

ظننت أنني سأعثر علیك في شقتك القدیمة  -

لكن یختك ھذا ھو آخر مكان كان من الممكن 

احتاج األمر إلى یومین  ..ر على بالي أن یخط

أال تسمع  ..ثم .. ألكتشف أین أنت بالضبط 

موجة من الطقس السيء .. نشرة األخبار ؟ 

أسوأ  لیلة و ھذا ھوالستجتاح الدولة كلھا 

  .مكان یمكننا البقاء بھ 
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  :ھتف باسل في حدة 

ماذا .. وجھت لك الدعوة  لم أذكر أنني قد -

 ؟تفعلین ھنا 

  

  :ابتسمت دالیا و ھتفت 

ال .. أعزل نفسي منزلیاً مع زمیل في المحنة  -

 .أحب العزل االنفراضي و أنا مریضة 

  

  :ھتف باسل في توتر 

و لكن فؤاد طمأنني إلى أن .. ھل أصیبِت ؟  -

 .الجمیع بخیر 

  

  :ھتفت دالیا بسرعة 

أنا الوحیدة التي أتت .. جمیعھم بخیر بالفعل  -

و من الممكن أن أكون قد تحالیلھا إیجابیة 

التقطت العدوى قبل سفري من روما و لكن 

 .لم تظھر األعراض بعد .. كما ترى 

  

  :ازداد توتر باسل و ھو یھتف 

أصحاب .. و لكنِك مریضة ربو شعبي  -

األمراض المزمنة أقل قدرة على مقاومة 

الفیروس لألسف كما أنھم بالتأكید یحتاجون 

عزلك ھنا قد یحمي .. إلى رعایة طبیة خاصة 
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یجب أن تذھبي إلى .. اآلخرین لكنھ سیؤذیِك 

 .مستشفى العزل حاالً 

  

  :ھتفت دالیا في حیرة 

أم ألنك ال ھل تقول ھذا ألنك مھتم بي بالفعل  -

 في وجودي ھنا ؟ ترغب

  

  :ابتسم باسل و ھتف لیغیظھا 

وال یمنع .. أقول ھذا ألنھ عین العقل یا دوللي  -

.. ھذا من أنني بالفعل ال أرغب في بقاءك ھنا 

أنِت مزعجة كثیراً یا آنسة و لیست ھذه ھي 

لى مشارف العالم أنا عالصحبة التي أفضلھا و 

 .اآلخر 

  

 وضعت دالیا یدیھا على خصرھا و ھي 

  :تھتف 

عموماً یا ابن العم .. ؟ من منا المزعج اآلن  -

العالم اآلخر ینتظر تشریفك بھذه  ال أظن أن.. 

أنت قوّي كالثور و نستطیع أن .. السرعة 

  .. حتى تمر ھذه األیام على خیر نعتني بك 

ھل لدیك طعاماً ھنا أم ستتركني .. و اآلن 

 ؟أموت جوعاً قبل أن یقتلني الفیروس 
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  :ل في توتر ھتف باس

 ھل تصرین على البقاء ھنا ؟ -

  

  :لمعت عیونھا بابتسامة و ھي تھتف 

و ال تنَس أنني شریكة في ھذا .. بالطبع  -

ثم إنني لن .. الیخت و لن یمكنك أن تطردني 

أربعة عشر یوماً .. أضیع ھذه الفرصة أبداً 

ھل ھناك فرصة أفضل من .. من العزلة معك 

جعل عقلك العنید ألألغیر لك تفكیرك و ھذه 

ھذا یكتشف أنني أكثر بقلیل من مجرد امرأة 

 ال تدرك قیمتھا و تستھین بھا ؟

  

تركھا باسل و دخل إلى غرفتھ ؛ استلقى في 

فراشھ و ھو یفكر في أنھ ال یریدھا قریبة منھ 

حیاتھ ركام ال یستطیع رفع .. إلى ھذا الحد 

أنقاضھ و ھو ال یستطیع أن یبنیھا مرة أخرى 

 مع مروة و ال مع دالیا وال مع أیة امرأة ال.. 

أخرج باسل حافظة للصور و أخذ .. أخرى 

صور .. یطالع الصور الضوئیة التي بھا 

صور لھ مع مروة في  ..والده كثیرة لھ و أل

األولى بعد زواجھما  ا و الشھورمخطبتھ أیام

و صورة لھ مع فؤاد و دالیا قبل سفرھا إلى .. 

ابتسم باسل و ھو یتذكر المراھقة .. ایطالیا 
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لھ قبل أن التي كانت تلتصق بھ كظالصغیرة 

دالیا باب الغرفة و تدخل و ھي تحمل تطرق 

  .كوبین من اللبن 

  

  :ھتف باسل في ضیق 

 ماذا تفعلین ھنا ؟ -

  

  :جلست دالیا و ھي تھتف 

أجل الصحبة ال ألحبس  ھنا منإلى أتیت  -

.. نفسي في غرفة و أنت في غرفة أخرى 

ستكون مضطراً طوال الوقت ألن تتحدث 

.. ھذا  و اشرب.. ھل ھذا مفھوم ؟ .. معي 

یقولون أن شرب .. لبن محلى بعسل النحل 

 السوائل الكثیرة یساعد في ارتفاع نسب 

 .. الشفاء 

  

و وضع التقط باسل كوب اللبن من یدھا 

و أخذت حافظة الصور جانباً فالتقطتھا دالیا 

تتأمل الصور الواحدة بعد األخرى قبل أن 

  :تھمس 

 الماذ.. ولداك یشبھانك كثیراً خاصًة شھاب  -

  قررت عزل نفسك عنھما ؟
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  :ھتف باسل في حزم 

لست مستعداً لتعریضھما للخطر .. لصالحھما  -

أعتكف في  أم ظننِت أنني من الممكن أن

غرفتي ألربعة عشر یوماً كاملة دون أن 

و أنا لست .. یخاطر أحدھما و یدخل إلّي 

 .مستعداً للمخاطرة 

  

  :ھمست دالیا في ضیق 

ألیس من حقك أن تكون .. و ماذا عن مروة ؟  -

 بجانبك اآلن ؟

  

ھناك الكثیر من التفاصیل  كان باسل یدرك أن

 في عالقتھ مع مروة ال یستطیع شرحھا كما

أن دالیا بالذات ھي آخر شخص یمكن أن یعلم 

لذا لم یكن واثقاً مما علیھ أن یقول لذا بھا 

  :صمت للحظة قبل أن یھتف بحزم 

الفیروس .. والد قبل كل شيء مصلحة األ -

  قاتل یا دالیا و ال أرید أن یفقد أوالدي أباھما 

ألم تفكري في ..  و ماذا عنِك ؟.. و أمھما معاً 

.. و أنِت في ھذه الظروف ؟  السفر إلى جدك

ربما حتى أقرب .. أظن أنھ أقرب شخص لِك 

 .من عمي 
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  :ھتفت دالیا في استخفاف 

إنھ ال یتذكرني .. أتقصد أبي ؟ .. من ؟  عمك -

أنا واثقة من أنھ لم ینتبھ .. حتى و أنا ھنا 

لم أعد موجودة في القصر حتى اآلن إلى أنني 

فظ بھذه لماذا تحت.. دعك منھ و قل لي .. 

 الصورة حتى اآلن ؟

  

و ھي تشیر إلى صورتھما مع فؤاد قالتھا 

صمت باسل طویالً إذ لم یكن مستعداً ألن ف

طلب منھا باسل برفق أن . .یمنحھا إجابة 

         فأغلقت حافظة الصور  تتركھ لیرتاح

  و وضعتھا جانباً ثم غادرت الغرفة في

  .صمت 

  

تململ باسل في فراشھ و ھو یحاول أن ینام 

دون جدوى ؛ كانت حرارتھ مرتفعة رغم 

      خافض الحرارة الذي وصفھ لھ الطبیب 

م في حلقھ و رئتیھ و ھو لو كان یشعر باأل

یسعل بشدة لكن ھذا لم یكن ھو ما أعجزه عن 

ھو النوم بل صوت الموج الذي یھدر و 

یرغب في یضرب الیخت بعنف و كأنھ 

و المطر الذي ینھمر من السماء بدون تمزیقھ 

  .توقف منذ عدة ساعات 
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إلى طرقت دالیا باب الغرفة قبل أن تدخل 

الغرفة و ھي تحمل بعض الشطائر و كوبین 

  :عشاب و ھتفت من األبالستیكیین 

نوبات ھذه األعشاب تفیدني كثیراً في مقاومة  -

من أنھا  أنا لست واثقة.. الربو الشعبي 

لدیك لكنھا  تخفیف أعراض اإلصابةتستطیع 

أو آخر خاصًة أنھا  بالتأكید قد تفیدك بشكلٍ 

اشربھا و ھي دافئة .. محالة بعسل النحل 

 .لتكون أكثر فائدة لك 

  

  :و ابتسم ھاتفاً اعتدل باسل جالساً في فراشھ 

رحمھا  –أصبحِت تتحدثین مثل جدتي آمنة  -

 سوى أسبوعٍ و لم یمر علیِك في مصر  –هللا 

أستغرب كثیراً لو أمسكتك بعد   لن.. احد و

من اآلن و أنِت تربین الكتاكیت في  شھرٍ 

 .حدیقة القصر الخلفیة 

  

لكمامة عن وجھھا لتشرب ات دالیا نزع

  :األعشاب و ھتفت 

جذوري مصریة حتى لو لم أعش في مصر  -

و ال تنَس أن أمي من  سوى ألسابیع قلیلة

نابولي ال .. و لیكن في علمك .. نابولي 
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ھل زرتھا .. تختلف كثیراً عن االسكندریة 

 من قبل ؟

  

كمامة بدوره و التقط الكوب و ھو خلع باسل ال

  :یھتف 

زرت ایطالیا بضع مرات من قبل .. قطعاً  -

 .حتى أنني قضیت رحلة شھر العسل ھناك 

  

  :غامت عیونھا و ھي تھتف 

.. لكنك لم تحاول زیارتي و ال لمرة واحدة  -

 رؤیتي ؟ ألھذا الحد تكره

  

فزفر باسل في تزاحمت الدموع في عیونھا 

  :حرارة قبل أن یھمس 

      ظننت أن ھذا ھو األفضل .. ال و لكن  -

مشاعر المراھقة التي جعلتك .. یا صغیرتي 

تتعلقین بي كانت تحتاج لبعض الوقت حتى 

قررت أن أبتعد .. یمكنك أن تتخلصي منھا 

عنِك بقدر اإلمكان لعل ھذا یساعدك في أن 

 .تبرئي منھا 

  

   ضربت الیخت بشدة حتى بدا  موجة عاتیة

سقطت دالیا من فوق .. و كأنھ سینقلب 
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من فراشھ  باسلو ارتمت أرضاً فھب مقعدھا 

یھتف في  و ساعدھا على النھوض و ھو

  :جزع 

 ؟ھل أنِت بخیر  -

  

الحرارة التي تشع من كفھ التي تحیط بساعدھا 

جعلتھا تشعر بالذعر حتى أنھا لمست جبینھ 

  :قبل أن تھتف في جزع 

أظن .. بدرجة خطیرة جداً حرارتك مرتفعة  -

 .أنك یجب أن تذھب إلى المستشفى حاالً 

  

الفراش و ھو یھتف مبتسماً في عاد باسل إلى 

  :شحوب 

ھذه أسوأ نوة شاھدتھا في .. أتمزحین ؟  -

حیاتي و الخروج من الیخت اآلن ضرب من 

ثم إنني قد تناولت جرعة .. المستحیل 

مضاعفة من خافض الحرارة الذي وصفھ 

.. و قد تتحسن الحرارة بعد قلیل الطبیب لي 

كما أنني بالفعل أشعر بدوار و لن تحملني 

       أفضل ما أفعلھ اآلن.. قدمي لخطوتین 

حتى ال یا دوللي ھو أن ألتزم بھذا الفراش 

  مثلك ألن تحملني من  طر فراشةضت

  .األرض 
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      أعادت دالیا وضع الكمامة على وجھھا 

  :یدھا إلیھ و ھتفت  و مدت

كما .. أن تعتمد علّي  ساعدي قویة و یمكنك -

أن لدّي خبرة في التمریض و التعامل مع 

 .حاالت الطوارئ یمكننا أن نستفید منھا اآلن 

  

یتجاھل یدھا الممدودة إلیھ  وقف باسل و ھو

لكنھ ترنح و كاد أن یسقط على الفراش مرة 

دالیا خصره بذراعیھا لوال أن أحاطت أخرى 

  :في لوعة و ھي تھتف 

قد الوعي ستف.. سل و ال تكابر استند إلّي یا با -

 .رة بسرعة إذا لم تنخفض ھذه الحرا

  

كانت حرارتھ مرتفعة للحد الذي جعل ذھنھ 

مشوشاً و قدرتھ على اإلدراك تكاد أن تكون 

         معدومة ؛ أخذتھ دالیا إلى دورة المیاه

و فتحت صنبور الماء شدید البرودة وجعلتھ 

  .. یقف تحتھ 

  

لم یساعد و على الرغم من البرد القارص 

إلى باسل لكن الماء على إعادة الوعي 

الحرارة بدأت في االنخفاض بینما ظلت دالیا 

تضم باسل إلى صدرھا حتى یظل واقفاً على 
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ھ تحت الماء و ھي ترتجف من شدة قدمی

ومن حرارة  ة المیاه التي تتدفق فوقھادوبر

  .العواطف التي تدفقت في شرایینھا 
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  الفصل العاشر

استعاد باسل وعیھ بغتة و ھو یشعر بذھنھ ال یزال 

كم من الوقت قد فقد الوعي مشوشاً ؛ لم یكن واثقاً 

قت القلیل وأنھ لم یكن بالمن بالضبط لكنھ كان واثقاً 

فقد كانت العاصفة قد انتھت تماماً و لم یعد لھا آثار 

  .كما كانت أشعة الشمس تتسلل من النافذة إلى فراشھ 

  

بالجزع عندما اعتدل باسل جالساً في فراشھ ثم شعر 

و ھي تحیط رأى دالیا التي تكورت فوق المقعد 

  .. و قد استغرقت في النوم جسدھا ببطانیة سمیكة 

كان یستطیع سماع صوت أنفاسھا المتحشرجة و ھو 

  فتحت عیونھا و نظرت إلیھ .. یھزھا برفق لتستیقظ 

  :و ھي تھتف في ارتیاح 

خشیت للحظة .. الحمد � .. أخیراً یا باسل  -

 .أن أفقدك 

  

و كان صوتھا ضعیفاً حتى أنھ سعلت بشدة 

  :ھتف في قلق 
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من الواضح أن .. ال تبدین بخیر یا دالیا  -

أعراضك قد ازدادت سوءاً على الرغم من أن 

 .حرارتك لیست مرتفعة 

  

 غروسة في كفھا مأشارت دالیا إلى الكانوال ال

  :و ھتفت 

أقل نزلة برد تجعل أعراض كھذه .. ال علیك  -

لكنني أعرف كیف أتعامل تظھر علّي بسھولة 

معھا حتى أنني أصبحت أتعاطى أدویتي في 

 .. بعض األحیان بدون اللجوء إلى طبیب 

  

  :سعلت مرة أخرى ثم أردفت 

الصلیب األحمر  منلدّي شھادة في التمریض  -

في ألنني شاركت في بعثة ألعمال اإلغاثة 

 كیف أنت اآلن ؟.. المھم .. أفریقیا 

  

  :جلس باسل على طرف فراشھ و ھمس 

 كم غبت عن الوعي ؟.. بخیر كما أظن  -

  

  :نھضت دالیا وھي تھتف 

.. لذا البد و أنك تتضور جوعاً ثالثة أیام  -

حتى أجھز لنا بعض اغتسل و بدل ثیابك 

  .الطعام 
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بات یشعر بأنھ أفضل عندما اغتسل باسل 

ارتدى حاالً بكثیر و كأنھ ال خطب بھ حتى أنھ 

ذھب إلى ثیابھ و الكمامة و القفازات و 

دالیا تستخدم بخاخة في المطبخ حیث كانت 

بینما كان وجھھا محتقناً بشدة ؛ اقترب یدھا 

  :منھا باسل و ھو یھتف في قلق 

أن تذھبي إلى یجب .. ال تكوني عنیدة  -

ماذا لو أصابتك أزمة . .المستشفى حاالً 

 ؟تنفسیة أو إلتھاب رئوي 

  

      أعادت دالیا وضع الكمامة على وجھھا 

  :و ھمست 

أنا بخیر یا باسل صدقني و ال حاجة بي  -

أصاب أحیاناً بنوبات أسوأ من .. للمستشفى 

أم أنك قد صدقت برد  ھذه بكثیر ألقل نزلة

اتصل .. على فكرة .. بالفعل أنني قد شفیت 

فؤاد على ھاتفك كثیراً و أنا واثقة من أن القلق 

 ..اتصل بھ لتطمئنھ و لكن .. یستبد بھ 

  

  :دالیا للحظة قبل أن تردف صمتت 

ال تخبره أننا معاً ؛ فال أحد یعلم شیئاً عن  -

 .وجودي ھنا 
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  :ھتف باسل في حیرة 

   أین یظنون أنِك موجودة .. كیف ؟ .. حقاً  -

  إذاً ؟

  

  :ھتفت دالیا في تردد 

.. في االسكندریة بالفعل و لكن لیس معك  -

أساساً أنت لم تخبر أحداً عن وجودك ھنا و أنا 

فؤاد .. علمت مكانك بمعرفتي و لم أخبرھم 

أنني ھنا ألستلم سیارتي ومقتنیاتي التي یعتقد 

أتت من ایطالیا عن طریق البحر و أن سوء 

 .األحوال الجویة ھو سبب تأخیري 

  

  :حدق باسل في وجھھا في استنكار 

و كیف یصدق فؤاد سبباً تافھاً كھذا بینما أنِت  -

أي موظف لدینا كان .. ؟ مصابة بالفیروس 

 لحقیقة قولي ا.. یمكنھ أن یؤدي ھذه المھمة 

 ما الذي تخفینھ عني ؟.. یا دالیا 

  

ظھر التوتر في عیونھا و لم تجد ما تقولھ ؛ 

الحقیقة ھي آخر شيء ترغب في أن تخبره بھ 

.. لكنھا لم تجد كذبة متقنة تكفي إلقناعھ 

  :حاولت تغییر دفة الحدیث و ھي تھتف 
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أظن .. سیمر علینا الطبیب بعد ساعة تقریباً  -

فمن الواضح أنك لیل الیوم تحالأنھ سیعید لك 

 اقیت من الفیروس و آمل في أن تأتِ قد تع

لذا علینا أن نأكل . .نتیجة التحلیل سلبیة 

 .بسرعة 

  

و ھي تجھز الطعام أشاحت بوجھھا عنھ 

و ھو بسرعة بینما عقد باسل حاجبیھ بشدة 

قبل أن عمیق  یتأملھا و قد غرق في تفكیرٍ 

  :یھتف فجأة 

قد .. و لما سیعید التحلیل لي أنا فحسب ؟  -

تكون األعراض الموجودة لدیِك اآلن خاصة 

بمرضك القدیم و ال شأن لھا بالفیروس و ربما 

 .تأتي تحلیالتك أنِت أیضاً سلبیة 

  

  :صمت باسل للحظة قبل أن یردف ببطء 

 .أم أنھا كانت سلبیة من األساس  -

  

شحب وجھ دالیا بشدة و النظرة التي في 

عیونھا كانت أبلغ من أي كالم حتى أن باسل 

  :قد ھتف في حدة 

أعرف رعونتك و تھورك لكن ما .. ال أصدق  -

فعلتیھ ھذه المرة لیس مجرد تھور بل ھو 
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كیف .. ؟ ھل أنِت مجنونة .. غباٌء مطلق 

تعرضین نفسك إلى خطر تأتین إلى ھنا و 

ثم ..  أین كان عقلك ؟..  ؟قاتل  اإلصابة بوباءٍ 

ما الذي یجعلك تتصرفین بھذه  ! ..لماذا ؟

 ؟الحماقة 

  

  :ھتفت دالیا في حدة 

 .ألنني أحبك  -

  

بینما لمعت الدموع في عیون بھت وجھ باسل 

  : في لوعةدالیا و ھي تردف 

اتھمني .. قل أنني حمقاء .. قل أنني متھورة  -

لكن ھذا لن یغیر .. بالرعونة أو بالجنون 

كافحت لسنوات .. أنا أحبك .. الخقیقة یا باسل 

من قلبي و من تفكیري و لم طویلة ألمحوك 

فكرة أتظن أنني كنت سأتحمل .. أستطع 

أن أظل أتظن أنني كان من الممكن .. موتك ؟ 

أنت .. ؟ آمنة في القصر و أتركك ھنا وحدك 

لكن لم یكن من تعیش معي  من أنحرمتني 

حقك أن تحرمني من أن أكون معك في األیام 

حیاتك  التي كان من الممكن أن تكون آخر أیام

أنا لم أكن مستعدة ألن أتركك تموت وحیداً .. 
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و أنت  حتى لو كان ثمن وجودي معك

  .تحتضر ھو حیاتي نفسھا 

  

اندفعت دالیا تغادر المطبخ و تعود إلى غرفتھا 

لم الذي و ھي تشعر باأل باكیةانفجرت ؛ 

بالكاد كانت تستطیع أن .. یمزق صدرھا 

وتدفع الرذاذ إلى فمھا قبل أن  تلتقط البخاخة

كانت دالیا تشعر بأن .. تشعر بأنھا تختنق 

أحداً قد أشعل حریقاً في صدرھا و تركھ 

باسل بین ذراعیھ یمتلئ بالدخان عندما حملھا 

  .مستشفى و ذھب بھا إلى أقرب 

  

لس باسل في مكتب الطبیب و ھو یشعر ج

بالتوتر ؛ كان یخشى أن تكون العدوى قد 

و كان ھذا یخیفھ انتقلت منھ إلى دالیا بالفعل 

  :تنفس الصعداء عندما ھتف الطبیب .. 

أمامي نتائج التحلیالت .. اطمئن یا باشمھندس  -

من الواضح أنك قد .. و لھا  و ھي سلبیة لك

أن  لكنني أرى تعافیت من الفیروس بسرعة

تعود إلى العزل المنزلي من باب االحتیاط 

أما اآلنسة دالیا حتى تنتھي مدة األسبوعین 

من الواضح أنھا تعاني من .. فحالتھا مستقرة 

الربو الشعبي و عرضت نفسھا إلى نوبة حادة 
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أسعفناھا كما ینبغي لكنني .. من األنفلونزا 

 تتعافىسأستبقیھا في المستشفى لیومین حتى 

أقصد زیارتك .. تماماً و سأمنع عنھا الزیارة 

 .أنت بالذات 

  

  :ھتف باسل في ضیق 

 أتعني أنني لن أستطیع أن أراھا ؟ -

  

  :ھتف الطبیب بحزم 

 –فیروس كوفید .. ھذا أفضل یا باشمھندس  -

فیروس مستحدث و لیست لدینا معلومات  ١٩

عنھ و على الرغم من أنك قد تعافیت  كافیة

منھ لكن ال أحد یستطیع الجزم بأنك لم تعد 

قادراً على نقل العدوى و الحالة الصحیة 

  ال قدر –إذا .. العامة للمریضة تنذر بالخطر 

أصیبت بالعدوى ال أظن أنھا ستكون  –هللا 

 .سعیدة الحظ مثلك و تتعافى منھا 
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  الفصل الحادي عشر

كان .. غادرت دالیا المستشفى بعد یومین بالفعل 

     والدھا قد ذھب إلیھا بمجرد أن اتصل علیھ باسل 

و أخبره بحالتھا لكن باسل نفسھ قد ترك المستشفى 

بمجرد أن أجرى ھذا االتصال و لم تره دالیا و لم 

و كل ما استطاع والدھا إخبارھا بھ ھو  یتصل علیھا 

  .عد أنھ لم یعد إلى القصر ب

  

عادت دالیا إلى القصر و ھي تفكر في أنھا كانت 

لم عندما تركت روما و عادت إلى القاھرة ؛ مخطئة 

یكن باسل یریدھا في حیاتھ فیما مضى و ال ھو یقبل 

إذا كانت تتخیل أنھ من الممكن أن و .. ن بوجودھا اآل

و تحلم فھي واھمة  یصبح لھا مكان في حیاتھ ذات یوم

  .بالمستحیل 

  

     مارس  ٢٥عاد باسل إلى القصر في صبیحة یوم 

استقبلھ ولداه في لھفة .. و عافیة  و ھو في أتم صحة

بینما كانت مروة ھادئة كالعادة و ھي تھنئھ على شفاءه 

المھ فؤاد على أنھ قد ابتعد عنھم لكل ھذه المدة في .. 

ومساندتھم لھ الوقت الذي كان یحتاج فیھ إلى دعمھم 
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كان یعرف أنھ .. یكن لدیھ الكثیر لیقولھ  لكن باسل لم

قد فعل الصواب لمصلحة أوالده ولم یكن یرغب في 

  .أن یناقشھ أحد في قراراتھ 

  

تبادل .. تردد باسل للحظات قبل أن یسأل عن دالیا 

فؤاد و مروة النظرات قبل أن تنسحب مروة إلى 

  :بینما ھتف فؤاد غرفتھا 

سافرت إلى روما فجأة .. ھنا  لم تعد موجودة -

حتى أنھا قد تركت .. و ال أحد یعلم السبب 

لعمي توكیالً عاماً یسمح لھ بالتصرف في 

.. المؤسسة كما یشاء سواء بالبیع أو اإلدارة 

قالت لي بالحرف الواحد أنھا ال تنوي العودة 

 .إلى القاھرة مرة أخرى 

  

و أغلق الباب دخل باسل إلى غرفة المكتب 

جلس خلف المكتب و أخفى وجھھ بین ..  خلفھ

أنھا قد تركت في كفیھ و ھو یفكر في ألم 

.. القاھرة للمرة الثانیة و ھي مجروحة بسببھ 

یكن یدرك كم جرحھا لكنھ ھذه  في الماضي لم

.. المرة یعرف أنھ قد جرحھا في الصمیم 

خاطرت بحیاتھا لمجرد أن ترعاه في مرضھ 
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تكون ھي  و تظل بجواره لبضعة أیام قد

    ثم تركھا في المستشفى األخیرة في حیاتھ 

و ھي مریضة و ضعیفة دون حتى أن یحاول 

  .الطمئنان علیھا و لو بمكالمة ھاتفیة ا

  

عاد شھدي من المطار بعد أن ترك ابنتھ على 

أبوابھ ؛ أخبره فؤاد بأن باسل في غرفة 

  :المكتب فدخل إلیھا بسرعة و ھتف في حدة 

ما الذي فعلتھ .. ما الذي بینك وبین دالیا ؟  -

بابنتي و جعلھا تصر على العودة إلى روما 

.. ؟ رغم تفشي الوباء ھناك بدرجة خطیرة 

ھي تعرف أنھا قد تكون أكثر أمناً ھنا ألن 

انتشار الوباء ال زال محدوداً جداً و مع ھذا 

خاطرت بحیاتھا لمجرد أن تغادر القاھرة قبل 

.. قل الحقیقة یا باسل .. قصر عودتك إلى ال

 ما مشكلتك مع دالیا بالضبط ؟

  

  :ھتف باسل في مرارة 

مشكلتي مع ابنتك دوماً ھي .. سوء التوقیت  -

ال أعرف لما تدخل .. سوء التوقیت یا عمي 

إلى حیاتي دوماً بینما ال یكون الوقت مناسباً 

.. حتى الیوم .. ألقول لھا ما أشعر بھ بالفعل 
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ت في الحضور لساعة واحدة ربما لو بكر

 .تطعت على األقل تودیعھا ألس

  

 أمام المكتب و ھو یھتف في  شھديجلس 

  :أسى 

أنا ال أدري ما الذي .. البنت مجروحة بشدة  -

ذیتھا بشدة ھ أو فعلتھ معھا لكنني أعلم أنك آقلت

دالیا قویة و لكن عندما یتعلق األمر بك .. 

أعرف أنا .. بح ھشة ومن السھل كسرھا صت

.. ا كبیر من مشاكلھ أنني السبب في جزء

أمھا  ي و بینفرضت علیھا طفولة مشتتة بین

ثم تركتھا تشعر بالیتم بعد وفاة صوفیا لمجرد 

أنني لم أرغب في أن أدخل في صدام مع 

لكن بعد أن قررت بنفسھا المجئ إلى .. جدھا 

ھنا و االستقرار معنا تخیلت أنني أستطیع أن 

أنني ة معھا لكن من الواضح أبدأ صفحة جدید

تأخر كثیراً .. تأخر الوقت ..  كنت مخطئاً 

 .لألسف 

  

؛ جلس ة قبل أن یدخل فطرق فؤاد باب الغر

  :أمام عمھ و ھتف 

أنا .. یا عمي  تعلمھ ھناك شيء یجب أن -

قررت السفر إلى روما بعد انتھاء أزمة تفشي 
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آل أنتونیو سیمنحني وظیفة جیدة .. الوباء 

علیك  أظن أن.. ستقر في ایطالیا ھناك و سأ

من اآلن البحث عن مدیر مالي جدید للمؤسسة 

حتى أقوم بتدریبھ و اطالعھ على كل 

 .صیل قبل أن أترك العمل اتفال

  

  :ھتف فؤاد في استنكار 

ھل تقصد أنك .. ما معنى تستقر في ایطالیا ؟  -

 ؟ نویت الھجرة إلى ھناك بشكل نھائي 

  

  :حنق  زم باسل شفتیھ و ھتف في

 و لماذا اآلن ؟.. ؟ و لما ایطالیا بالذات  -

  

  :ثم ھتف في حزم یالً لفؤاد قصمت 

 .ألنني سأتزوج دالیا و أستقر معھا  -

  

  

  

  

شحب وجھ باسل بشدة بینما ھتف فؤاد في 

  :استغراب 
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ھل .. أعني ! .. كیف ؟! .. تتزوج دالیا ؟ -

ھل ھي موافقة .. تناقشتما في الموضوع ؟ 

 !؟ على الزواج منك

  

  :احتقن وجھھ و ھو یردف في انفعال ثم 

و إذا كان األمر ھكذا فلما لم تخبرني بھذا  -

بل لماذا تسافر من .. بنفسھا قبل سفرھا ؟ 

إذا كنتما قد اتفقتما على الزواج .. ؟ األساس 

اب أولى أن ترغب في االستقرار بالفعل فمن ب

 .أیضاً على أن تھجرنا ال أن تغویك أنت ا معن

  

  :فؤاد في ھدوء ھتف 

.. نرغب في االستقرار ھنا أنا و ال دالیا ال  -

فكرة الھجرة فكرتي و ھي نھائیة و لن 

فھي أما فكرة زواجي من دالیا .. أتراجع فیھا 

   دالیا بنت عمي .. ال شأن لھا بقراري ھذا 

مانع لدیھا و أنا أولى بھا من الغریب و ھي ال 

قد اضطررنا أننا ھو كل ما في األمر .. 

لتأجیل الزواج حتى تتحسن األوضاع في 

حاولت إقناعھا .. ایطالیا حتى یمكنني السفر 

.. بإرجاء سفرھا بدورھا لكنھا لم تسمع لي 

أحدھم جعل خروجھا من ھذا القصر ضرورة 

 .ملحة أھم لدیھا من حیاتھا نفسھا 
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  :ھب فؤاد واقفاً و ھو یھتف 

یجب أن  أحدكما.. ما الذي یحدث بالضبط ؟  -

ما ھي مشكلة ابنتي بالضبط معكما یشرح لي 

كما أنني لن أسمح بالھراء الذي اتفقت علیھ .. 

ابنتي عندما تتزوج .. معھا یا أستاذ فؤاد 

        في بیتي وتحت والیتي.. ستتزوج ھنا 

ھل .. و سأحتفل بزواجھا بالطریقة الالئقة 

دالیا یجب أن تعود إلى القاھرة حاالً .. تفھم ؟ 

حتى لو اضطررت للسفر خلفھا و إعادتھا إلى 

 .ھنا بالقوة 

  

  :نھض باسل و ھتف في حزم 

أنا السبب في .. لیس أنت من سیسافر یا عمي  -

دالیا .. ھذه المشكلة و أنا المسئول عن حلھا 

جعلتني مدیناً لھا بشكر و اعتذار و من حقھا 

ھا و لو إلى آخر الدنیا علّي أن أذھب خلف

ثم إنني الوحید .. و شكري  لتسمع اعتذاري

و تعافى  ھنا الذي أصیب بالفیروس بالفعل

ا یجعلني الوحید الذي سیكون سفره ذمنھ و ھ

 .مأموناً 

  

  :ھتف فؤاد في ضیق واضح 
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یقاف حركة الطیران نھائیاً في صدر قرار بإ -

لیس .. منتصف اللیل یوم الخمیس القادم 

 .ھذا أمامك وقت للسفر و العودة قبل 

  

التفت باسل إلى شقیقھ و ھتف في ثقة و ألم ال 

  :یستطیع أن یخفیھ 

         خطیبتك إلیك سأعید.. اطمئن یا فؤاد  -

لكنني لن .. و سأشھد على زواجكما بنفسي 

        سالخ عن العائلة االنبھا أسمح لك أو ل

ھذا القصر سیجمع .. نا بھذه البساطة و ھجر

أبناء عائلة الكاشف و أحفادھم و لن یتخلف 

 ھل ھذا مفھوم ؟.. أحد 

  

ر إلى الشاشة في رن جرس ھاتف فؤاد فنظ

  :استغراب قبل أن یتلقى المكالمة و ھو یھتف 

أن ھو المفروض .. من أین تتحدثین یا دالیا ؟  -

 .اآلن  تكوني في الطائرة

  

  :أتاه صوت دالیا تھتف في ضیق 

تم إلغاء الرحلة و أنا عالقة في المطار یا فؤاد  -

حاولت االتصال  .. لتقلني ؟ أن تأتِ أیمكنك .. 

 ...على أبي لكن ھاتفھ غیر متاح و 
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  :قاطعھا فؤاد ھاتفاً في حزم 

.. عمي ھنا لكنني أنا من سیذھب إلیك  -

 .انتظریني 

  

  :ھاتفاً أنھى فؤاد االتصال ثم التفت إلى شقیقھ 

ستكون الفرصة سانحة .. قلق یا باسل ال ت -

.. لتعتذر كما تشاء و لن تضطر للسفر أمامك 

دالیا ال تزال في المطار و سأذھب ألحضرھا 

  .حاالً 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني عشر

انطلق فؤاد بسیارتھ في الطریق من مطار القاھرة إلى 

؛ كانت مستاءة ألنھا لم تتمكن القصر و دالیا بجواره 

كما لم تكن ترغب في العودة إلى القصر من السفر 

أخبرھا فؤاد بأن باسل قد عاد إلیھ خاصًة بعد أن 
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طلبت منھ أن یأخذھا لتقیم في أحد الفنادق .. بالفعل 

  :سسة لكنھ ھتف التي تملكھا المؤ

    عمي لن یقبل بھ .. لیس ھذا ممكناً یا دالیا  -

و ال نرید استفزازه فھو متوتر بما یكفي 

أخبرتھ للتو بموضوع ھجرتي إلى .. بسببي 

ایطالیا و تركتھ و ھو ال یزال ثائراً على 

ھناك أمٌر آخر یجب أن أتحدث .. الفكرة ثم 

أدري  بھ معِك أوالً قبل مقابلتك لعمي لكنني ال

 .كیف سیكون شعورك نحوه 

  

  :صمت فؤاد للحظة ثم أردف 

ھذا لیس من حقي  أعلم أن.. أنا آسف یا دالیا  -

أننا اتفقنا بأنا أخبرت والدك و باسل .. و لكن 

ال أدري لما فعلت . .على الخطبة و سنتزوج 

اعتبري ھذا عرضاً یمكنك .. ھذا و لكن 

  یا دالیا ؟ھل تقبلین الزواج مني .. التفكیر فیھ 

أطرقت دالیا برأسھا و ھي تفكر في أنھا یجب 

وفقاً أن تتصرف و لو لمرة واحدة بحیاتھا 

باسل .. لمقاییس العقل ال تبعاً لما یھواه القلب 

یلومھا دوماً على أنھا صریحة و ال تعرف 

یسمي .. كیف تخفي عواطفھا و تتنكر لھا 

و سیرھا خلف  استسالمھا لعواطفھا رعونة
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جنوناً وربما آن األوان لكي تفتح لنفسھا قلبھا 

باب القفص و تحلق بعیداً عن سجن باسل 

كاملة عاماً قلبھا بھ لخمسة عشر الذي حبسھا 

  .بالجوى و الحرمان و ھي تتعذب 

  

تھا و بات من الواضح أنھا قد معندما طال ص

غرقت في تفكیٍر عمیق فكر فؤاد في أنھا 

.. سترفض عرضھ و لم یكن یلومھا لو فعلت 

ھو نفسھ لم یكن یعرف لما فكر في الزواج 

یكن واثقاً من أنھ سیستطیع أن و لم منھا اآلن 

حبسھ فیھ حب ص الذي فیفتح لنفسھ باب الق

تعذب عشر عاماً كاملة و ھو ی مروة لخمسة

  .و الحرمان  بالغیرة

  

  

  

  :التفتت دالیا نحو فؤاد و ھمست 

لو كان عرضك جاداً فھو ال یحتاج للكثیر من  -

أنت ابن عمي یا فؤاد و ربما كنت .. التفكیر 

أكثر شخص في ھذا الكون یستطیع أن 

و الزواج .. ھ ییفھمني و یتقبلني على ما أنا عل

  . منك قد یكون ھو أفضل ما أفعلھ في حیاتي
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بعد أن اتفقا عادت دالیا إلى القصر مع فؤاد 

؛ بدا على إعالن خطبتھما بشكل رسمي 

شھدي سعیداً بعودة ابنتھ إلى القصر مرة 

أخرى و أخبرھا بحسم بأنھا یجب أن تحتفل 

كما أخبرھا بزواجھا في بیت أبیھا و جدودھا 

بعد الزواج  بأنھ یرفض سفرھا أو سفر فؤاد

  :نھائیاً فھتفت 

أنا لن أعارض في تأجیل سفري .. ال یا أبي  -

حتى یتم عقد القران في وجودك و في ھذا 

.. القصر لكنني ال أنوي االستقرار ھنا 

سأعود إلى روما في أقرب فرصة و فؤاد ال 

.. من أن نستقر ھناك بشكل نھائي مانع لدیھ 

ت أنني الوریثة الوحیدة لكل یھل نس.. ثم 

فضل أن أعود أظن من األ.. ؟ أمالك جدي 

 ..عنھ  إلیھ ألتولى إدارة كل شيء بالنیابة

البدایة و قد فكرت في  ذھذه رغبتھ من كانت

عودتي إلى .. مر و اكتشفت أنھ كان محقاً األ

لكنھا آخر ھنا كانت فكرة طفولیة و غبیة 

         سطر في صفحة طویلة من الرعونة 

من اآلن .. و التھور قررت أن أمزقھا 

عقلیو أرى أین صالحي قبل  سأحكمفصاعداً 

أن أتخذ قرارات حمقاء ال تفعل شیئاً سوى 

 .تجعلني ضعیفة و مھانة أنھا 
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كان باسل یعرف أنھا ال توجھ كالمھا إلى 

توجھ كالمھا إلیھ ؛ كما شھدي بقدر ما كانت 

من أن قرار زواجھا من فؤاد لیس  اً كان موقن

ح لكنھ صوت قلبھا المجروبھ ذرة عقل واحدة 

كیف یعمیھا و یوجھھا  يوكرامتھا المھانة الذ

یجعلھ موقناً شاء و على الرغم من أن ھذا ی

   من أنھا ال تزال تتصرف بتھور و رعونة 

و طیش إال أنھ لم یكن حانقاً علیھا ھذه المرة 

فھو الذي .. ما كان حانقاً على نفسھ بقدر 

أھانھا و جرحھا و تعالى على عواطفھا 

    الصادقة و لم یحاول قط أن یفتح لھا قلبھ 

       الواقع الذي یكبلھ بعقلھ ترى و یجعلھا 

  .و عینیھ 

  

اقتربت مروة من دالیا و ھنأتھا على الخطبة 

قبل أن تھنئ فؤاد ثم تنسحب بسرعة إلى 

تعرف .. ال یلمح أحد دموعھا غرفتھا حتى 

أن ارتباط فؤاد بأیة فتاة خطوة تأخرت 

و كانت ستحدث ذات یوٍم ال طویلة  لسنواتٍ 

كما محالة سواء ظھرت دالیا في حیاتھ أم ال 

یفعلھ منذ  كانت تعرف أن ھذا ما كان یجب أن

لم أن یضیع حیاتھ في من الظ.. وقٍت طویل 
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و ال   كالھما یعرف أنھ ال حاضر لھا ةعاطف

مستقبل حتى أن أحدھما ال یجرؤ على أن 

وال أو یعلنھا وال حتى أمام اآلخر  یعترف بھا

یمكن أن تطلب منھ أن یظل إلى آخر عمره 

ال تستطیع  مترھبناً في محراب الھوى المرأةٍ 

 .. أماً ألوالده تكون  أن تشاركھ حیاتھ أو أن

  .و لن تستطیع 

  

نكس فؤاد رأسھ و ھو یفكر في أنھ قد أخطأ 

؛ یشعر كثیراً عندما فكر في الزواج من دالیا 

أن ھذا الزواج لن یجلب خیراً على أحد فھو ب

ال یبنیھ على المودة و الرحمة و التفاھم بقدر 

ظلمھ للمرأة التي یحبھا .. ما یشیده على الظلم 

التي و للمرأة ؛ و ال یستطیع أن یتزوجھا 

و لألخ ؛ جھا و ال یستطیع أن یحبھا سیتزو

األعمى الذي فرط في فتاة مجنونة بحبھ 

یست لیحبس نفسھ في سجٍن أبدّي مع امرأة ل

سعیدة في ارتباطھا بھ و ال تستطیع أن تسعده 

یحاول أن ینقذھا و حتى ظلمھ لنفسھ التي  .. 

بال أمل فإذا بھ یلقیھا في  من الضیاع في حبٍ 

  .ا بال مستقبل و ربم.. زواج بال حب 
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شھدي ھو الوحید الذي بدا سعیداً بھذا الزواج 

على الرغم من إصرار دالیا و فؤاد على 

    حتى أنھ قرر أن یتم الزواج بسرعة السفر 

حتى الظروف االستثنائیة .. و بدون تأخیر 

لنبذ بھا كل الشعوب مما دفعھا التي تمر 

التجمعات وإغالق الفنادق و قاعات 

االحتفاالت لم تمنعھ من أن یصر على أن یتم 

.. في ھدوء .. الزواج في یوم الخمیس القادم 

قد یسبب كوارث و بدون تجمع .. بدون حفل 

و ألن دالیا لم تكن .. و بدون ضجة .. صحیة 

ترغب في أن یكون ھناك حفالً للزفاف من 

الشكلیات تشكل فارقاً األساس و لم تكن ھذه 

تذھب إلى  وافقتھ على ما یرغب قبل أنلدیھا 

  .غرفتھا 

  

  دخلت دالیا إلى الغرفة و ارتمت في فراشھا 

؛ ال تعرف ما الذي ورطت و انفجرت باكیة 

نفسھا بھ لكنھا تعرف أن باسل لم یترك أمامھا 

ستثبت لھ أنھا تستطیع أن تحرر .. خیاراً آخر 

نفسھا من أسر حبھ و تعیش حیاتھا كأیة فتاة 

وستتزوج و یصبح لھا بیت و أوالد في سنھا 

  ال مكان لھ فیھ  زوج لن یكون ھو و بیتٌ .. 
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ن یجمعوا دمھ بلحمھا و یخلدوا حبھا لو أوالد 

  .قادمة  لھ ألجیالٍ 

  

لى فجأة شعرت دالیا بأنھا قد فقدت السیطرة ع

حیاتھا كلھا ؛ باتت تعیش وكأنھا تؤدي دوراً 

في مسرحیة وھي ال تدري متى ستحین 

طلب منھا والدھا .. النھایة و ینسدل الستار 

من  اء ثوب الزفاف و طلبرأن تذھب لش

اتان لم تكن الفت.. مروة أن تذھب معھا 

ھما لم تجد احدترغبان في الخروج معاً لكن إ

تقول لھ ال لذا لم  تستند إلیھا و ھيحجة جیدة 

        یكن أمامھما سوى الطاعة في صمٍت 

  .و إذعان 

  

أخذت مروة دالیا إلى دار األزیاء التي تتعامل 

معھا ؛ كانت كل المعروضات أنیقة و مغریة 

لكن دالیا لم تكن لدیھا رغبة حقیقیة في شراء 

على ثوب زفاف و ال تدري لما أصر والدھا 

في حیاتھا .. ھذا أما مروة فقد كانت متوترة 

لم تتخیل أنھا ستضطر ذات یوم ألن تختار 

بنفسھا ثوب زفاف الفتاة التي ستستولي على 

رغبھا الحب و یكون لھا الحق في كل ما فؤاد 

  .بھ و حرمھا القدر منھ 
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طال بھما الوقوف في دار األزیاء بال جدوى 

  :فھمست دالیا 

یتعجل لوال أن أبي .. اً یناسبني ال أجد ھنا شیئ -

خترت ثوباً من ایطالیا لكن الزفاف ال

    أتعلمین أن أمي .. الظروف لیست مناسبة 

كانت لدیھا دار أزیاء عریقة  –حمھا هللا ر –

ال زالت الدار موجودة و جدي تدبر .. ھناك 

أن على من یدیرھا بدالً من أمي و أنا اعتدت 

لو ..  ما رأیك ؟.. أقتني كل ثیابي من ھناك 

 .؟ كنِت مكاني أي ثوٍب كنِت ستختارین 

  

قبل أن ابتلعت مروة الغصة التي في حلقھا 

  تمد یدھا و تنتزع ثوباً من مكانھ و ھي 

  :تھتف 

فؤاد لن یحبھ إذا كان .. ھذا مناسب جداً  -

عاریاً جداً كما  أن التصمیم االنسیابي سیبرز 

أنِت .. عموماً .. جمال قوامك المتناسق ھذا 

 جمیلة و جذابة وأي ثوٍب ستختارینھ سیكون

 .مناسباً 

  

كانت دالیا تتأمل مروة و ھي تفكر في أنھا ال 

.. تجاملھا بل ھي بالفعل صادقة فیما تقول 

مروة شابة لطیفة و لو لم تكن  فكرت في أن
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الغیرة تأكلھا ألنھا زوجة باسل فلربما 

وب ثم اشترت دالیا الث.. أصبحت صدیقتھا 

  :ھتفت 

ألیس ھناك أي مكان یمكننا قضاء بعض  -

   مللت من المكوث في البیت .. الوقت بھ ؟ 

 .و أتمنى لو أننا نجد فرصة لنتحدث معاً 

  

  :ھتفت مروة في ضیق 

لألسف كل األندیة و المطاعم و المقاھي  -

طر للعودة إلى القصر كما أننا سنض ؛مغلقة 

أنا ال .. لكن  و.. ر التجوال بسرعة قبل حظ

و دافئ اللیلة و ال مانع لدّي أنام مبكراً و الج

إذا كان ھذا .. من السھر في حدیقة القصر 

 .یناسبك 
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  عشر الفصل الثالث

ین یا على األرجوحة و ھي تتأمل األخوجلست دال

جیئًة و ذھاباً و ھي الذین یقطعان بركة السباحة 

لت مروة حتى ئاً كما قافو داجتشرب القھوة ؛ كان ال

 أنھم قد تناولوا العشاء في الحدیقة قبل أن یقرر باسل 

التفتت .. السباحة لبعض الوقت االستمتاع بفؤاد و 

  :دالیا إلى مروة و ھتفت فجأة 

 ھل تحبینھ ؟ -

  

    أشاحت مروة بعیونھا عن حوض السباحة

ترددت للحظة قبل أن .. و التفتت إلى دالیا 

  :تھتف 

نتزوج عن حب  و باسل لمأنا .. في الحقیقة  -

جمعت بیننا ظروف جعلت زواجي منھ .. 

یستطع إال أن یعرضھ علّي و لم طوق نجاة لم 

أفكر أحیاناً في .. یكن أمامي سوى أن أقبل بھ 

أنھ بالتأكید قد ندم على أنھ قد فعل و ال أنكر 

 ....أنني قد ندمت لبعض الوقت ولكن 

  

أن حترقت دالیا فضوالً إلى صمتت مروة فا

قت تتخیل أن وكانت طوال التسمع المزید ؛ 

باسل قد تزوج مروة عن حب و أنھ لوال حبھ 
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  لفتاة مثل مروة لربما لما تسرع في الزواج 

تصبح في  و ألمھل نفسھ بعض الوقت حتى

و إذا .. سن یسمح لھ بالتفكیر في الزواج منھا 

لم یكن باسل قد تزوج مروة عن حب فلما 

قفز السؤال إلى شفاه دالیا .. تزوجھا إذاً ؟ 

  :مروة في حرارة قبل أن تتمتم فزفرت 

.. قابلت باسل ألول مرة عندما أتى لیعزیني  -

كان أبي یعمل في مصنع اللحوم الذي كان 

عمك المھندس شھاب ؛ یدیره في ذلك الوقت 

الفشل الكلوي و حالتھ كان قد أصیب بو الذي 

 یبحثان عن والدك و باسل نكاسیئة جداً و

و كان .. مناسب لیمنحھ إحدى كلیتیھ متبرع 

 .ھذا المتبرع ھو أبي 

  

توقفت دالیا عن إرتشاف قھوتھا وھي تھتف 

  :في اھتمام 

سمعت أن عمي شھاب مات بسبب الفشل  -

مع أمي بأسابیع  الكلوي قبل زیارتي للقاھرة

أن والدك قد تبرع لھ بكلیتھ فلماذا ؛ لو قلیلة 

 مات ؟
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  :ھتفت مروة في مرارة 

كان أبي .. لألسف كالھما مات أثناء الجراحة  -

قد وافق على أن یمنح الباشمھندس كلیتھ في 

مقابل أن یتكفل الباشمھندس بمصاریف 

   جراحة قلب مفتوح كانت أمي تحتاج إلیھا 

باسل كالھما في الجراحة زارنا  و عندما مات

لیعزینا و لیخبرنا بأن وفاة أبیھ لن تغیر شیئاً 

في إتفاقھ مع أبي و أنھ مسئول عن مصاریف 

الجراحة التي تحتاج إلیھا أمي بالكامل حتى 

أنھ قد أدخلھا إلى مستشفى كبیرة متخصصة 

 .. في جراحات القلب في نفس الیوم 

  

  :سالت الدموع على وجھ مروة و ھي تردف 

كانت حالة أمي سیئة و حزنھا لوفاة أبي  -

عندما خضعت حتى أنھا جعلھا تزداد سوءاً ؛ 

دخلت في غیبوبة و ظلت في العنایة للجراحة 

في أیام .. المركزة لعدة أیام قبل أن تموت 

   قلیلة فقدت أبي و أمي معاً و وجدت نفسي 

وحیدة و أنا لم أبلغ العشرین من عمري بعد 

و في رقبتي أربع أخوات في الدنیا بال سند 

حصلت على الشھادة أصغرھن لم تكن قد 

 .االبتدائیة بعد 
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أطرقت دالیا برأسھا و ھي تفكر في أسى في 

فقد أنھا تعرف معنى أن یكون المرء یتیماً 

صغیرة لكنھا  فقدت أمھا و ھي ال تزال

فقد نى الفقر و العوز بالتأكید لم تعرف مع

لكنھا دوماً تنعم بحیاة رغدة و مرفھة  كانت

ھذا كانت تستطیع أن تدرك  من على الرغم

كم كانت الظروف التي مرت بھا مروة 

  .صعبة 

  

  :مسحت مروة دموعھا و ھي تھمس 

كان باسل شھماً معي و مع أخوتي رغم أنھ قد  -

نفذ اإلتفاق الذي كان بین والده و أبي و لم 

تكفل .. بجانبنا  یكن مسئوالً عنا لكنھ ظل واقفاً 

بمصاریف دفن أمي و بسداد دیون كانت 

بسبب مصاریف عالج أمي متراكمة على أبي 

لدیھ التي كانت فوق طاقتنا و منحني وظیفة 

كما منح أبي معاشاً من مالھ سسة ؤفي الم

الخاص عالوة على المعاش الذي منحتھ لنا 

أصبحت أمورنا .. التأمینات االجتماعیة 

المالیة مستقرة لكنني كنت أشعر بالخوف من 

المستقبل و من الناس الذین لن یرحموا فتیات 

حتى أن األلسنة بدأت تنھش یعشن بمفردھن 

بي لمجرد أن باسل أعادني من المؤسسة إلى 
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. .بیتي في الحارة مرة أو مرتین في سیارتھ 

في ذلك الوقت طلبت من باسل أن یخرج من 

و شكرتھ على كل ما قدمھ لنا و حاولت  حیاتنا

أشرح لھ أنھ لم یعد مضطراً ألن یتحمل  أن

لكنھ بدالً من أن ینسحب عرض .. مسئولیتنا 

علّي الزواج و لم یكن من الممكن أن أقول لھ 

 .ال 

  

مروة في حرارة و وضعت قدح القھوة  تنھدت

  :على المائدة وھي تھمس 

كدت .. س أتذكر ذلك الیوم كأنھ قد مر باألم -

أن أطیر من السعادة عندما عرض علّي باسل 

كنت أتخیل أن ھذا سیضع نھایة .. الزواج 

باسل أدخل أخواتي لكل مشاكلي خاصًة أن 

في مدرسة داخلیة راقیة المستوى جداً و حمل 

في الحقیقة كان .. عن عاتقي مسئولیتھن 

كریماً جداً معنا و لم یتخل عنھن حتى كبرن 

أمیرة ھي .. وتخرجن من الجامعة و تزوجن 

لكنھا تخرجت من الوحیدة التي لم تتزوج بعد 

كلیة السیاحة و الفنادق و تعمل في الفندق 

 .الذي تملكھ المؤسسة في شرم الشیخ 
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 ن ال زاال فيحدقت دالیا في باسل و فؤاد اللذی

ل أن تلتفت إلى بركة السباحة للحظات قب

  :ء مروة و تھتف في بط

و في .. لم أكن أعلم شیئاً عما حكیتیھ اآلن  -

الحقیقة لم أكن أسألك عن باسل فأنا واثقة من 

؛ أنِك ال تحبینھ وال أظن أنھ ھو أیضاً یحبك 

تكما قد تكون مستقرة لكنھا فاترة و ھذا عالق

ا تعیس جداً ال یخفى على عین أحد و كالكم

باسل یكابر و لن یعترف على الرغم من أن 

.. كنت أسأل عن فؤاد .. في الواقع .. بھذا 

 ھل تحبینھ كما یحبك ؟

  

و قد شحب وجھھا بشدة قبل ھبت مروة واقفة 

أن تنسحب إلى القصر و تختفي داخل غرفتھا 

أما دالیا فقد ظلت الیوم التالي  حتى صباح

جالسة في مكانھا و ھي تتأمل الشقیقین حتى 

    و أخذ یجفف جسده خرج باسل من البركة 

  :و ھو یھتف 

 أین ذھبت مروة ؟ -

  

  :ھتفت دالیا في ھدوء 

من الواضح أنھا ال تحب  ..إلى غرفتھا غالباً  -

  .أو أن صحبتي أنا بالذات ال تعجبھا السھر 
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  :كتفیھ و ھو یھتف باسل المنشفة على وضع 

و ھي تحب مروة انطوائیة بعض الشيء  -

العزلة و االعتكاف في غرفتھا في أغلب 

ال تأخذي األمر بمحمل شخصي .. الوقت لذا 

ستصبحین سلفتھا بعد عدة ساعات و أنا .. 

 .واثق من أنھا سترحب بصحبتك 

  

  :نھضت دالیا و ھي تھتف في حدة 

إذا كانت تدرك أنھ لم یكن لدّي .. ال أظن  -

فال أظن أنھا مانع في أن أصبح ضرتھا 

 .یغ صحبتي بعد اآلن ستستس

  

  :امتقع وجھ باسل و ھتف في توتر 

.. ھذا الحدیث لم یعد لھ معنى اآلن  -

و لن أسمح لِك ستتزوجین شقیقي یا دالیا 

و خیٌر لِك أن تنتزعي بإشعال الفتنة بیننا 

ك قبل أن تفعلي و إال أوھامك القدیمة من رأس

ناراً هللا وحده الذي یعرف متى ستشعلین 

 .تنطفئ 

  

  :ھتفت دالیا في ثورة 

         أنا لست غبیة فال تخف یا باشمھندس  -

كلكم .. و أعرف كیف تجري األمور ھنا 
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حتى ال في الرمال كالنعام تخفون رؤوسكم 

لكن انتبھ .. الحقائق التي ال تعجبكم  تواجھون

     اً كما تتخیلھ نقیل مقد ال یكون الرألنھ .. 

و ستجد نفسك في النھایة تھرب من الحقیقة 

لك  يو نصیحت.. بأن تدفن رأسك في الطین 

أن تواجھ الواقع و تذعن  یا باشمھندس ھي

أن تتلطخ و تلطخ كل من  قبللمشیئة الرب 

  .حولك في الوحل 

  

تركتھ و دخلت إلى القصر بینما خرج فؤاد 

  :و ھو یھتف في استغراب  من البركة

 ھل كنتما تتشاجران ؟.. ما بھا دالیا ؟  -

  

  :ھتف باسل في اقتضاب 

خطیبتك متقلبة المزاج و ال أحد یستطیع أن  -

یفھم ما الذي یجعلھا طوال الوقت تشتعل 

أن تشد في لكنني آمل .. كعوٍد من الثقاب 

وثاقھا و تكبح جماحھا بسرعة قبل أن یفلت 

ال أحد یدري ما الذي قد یدفعھا و .. لجامھا 

  .المتھور لفعلھ عقلھا 
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  :ھتف فؤاد في ضیق 

دالیا ..  أنت تظلمھا و تسيء الحكم علیھا -

لیس من العیب أن یكون .. عاطفیة و شفافة 

العیب ؛ المرء صادقاً في التعبیر عن عواطفھ 

و یتجاھل یعیش بوجھین  كل العیب ھو أن

طن لمجرد أن الحقیقة و یتظاھر بغیر ما یب

أن یدفن رأسھ عقلھ یقنعھ بأنھ من الصواب 

 .لنفسھ من حقیقتھ و یتنكر بالرمل و یھرب 

  

  :لوى باسل شفتیھ و ھتف في ضیق 

؛  أصبحت تتحدث مثلھالم تتزوجھا بعد و  -

.. ؟ فماذا ستفعل بك بعد شھرین أو ثالثة 

           دالیا من لحمنا و دمنا.. اسمع یا فؤاد 

و تحمل نفس الجنسیة و الدیانة لكن ھذا في 

دالیا .. ھل تفھمني ؟ .. وثیقة سفرھا فحسب 

.. ایطالیة كاثولیكیة بحكم النشأة و التربیة 

صیاغتھم  تو شخصیتھا و تفكیرھا تم عقلھا

ھي ال تفھم عاداتنا أو تقالیدنا .. ھناك ال ھنا 

  العقل و ال تستطیع أن تقید عواطفھا بلجام 

و ھذه مشكلتھا معنا أو مشكلتنا أو المسئولیة 

 و بما أنھا ستصبح زوجتك و أم.. نحن معھا 

أن تبدأ في  ھي أوالدك فنصیحتي لك من اآلن
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.. أن ینفلت لجامھا و تستبد بك استعبادھا قبل 

 ھل ھذا مفھوم ؟
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  عشر الفصل الرابع

سطح المرآة وقفت دالیا تتأمل صورتھا المنعكسة على 

أن ارتدت ثوب زفافھا األبیض اللون و ھي  بعد

  :تتساءل في ألم 

في كیف تورطین نفسك .. ھل أنِت حمقاء ؟  -

.. تعرفین أنھ لن یمكنك الوفاء بھ ؟  إتفاقٍ 

ربما كان باسل محقاً من البدایة فأنِت متھورة 

قلبك .. على األمور  و ال تحسنین الحكم

حیدین دوماً عن و یجعلك تاألھوج یستبد بِك 

ھو الخیار تعرفین أن فؤاد .. الصواب 

ارتباطك بھ اآلن ھو .. العقالني الوحید أمامك 

ینساق لحكم لكن قلبك ال یستطیع أن الصواب 

ال زال أسیراً لدى قلبك المجنون .. العقل 

أن تفعلي إال ما یملیھ علیِك باسل و لن یمكنك 

احسمي األمر اآلن بعد أن .. ھمس القلب 

إذا لم تنتزعي باسل .. تواجھي نفسك بالحقیقة 

..  من قلبك اآلن فمن الجنون أن تتزوجي فؤاد

رجلین لن یمكنك أن تعیشي ممزقة بین 

ال .. أحدھما یملك أمرك و اآلخر یملك قلبك 

 .تلقي نفسك في ھذا العذاب 
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كانت مروة تتأمل دالیا في ثوب زفافھا 

غرس في األبیض و ھي تشعر بأن سكیناً قد ان

ال تعرف كیف تحمل فؤاد كل ھذا .. قلبھا 

من نھا واثقة كاملة لك لم لخمسة عشر عاماً األ

.. و ال للیلة واحدة أنھا لن تستطیع أن تتحملھ 

یتزوج من امرأٍة و ھو راه ال تطیق أن ت

.. أخرى رغم أنھا تعلم أنھ یفعل الصواب 

تعلم أنھ من المستحیل أن تكون لھ في یوٍم من 

ومن .. م حتى لو ظل ینتظرھا إلى األبد األیا

  .الظلم أن یفعل 

  

تأملت دالیا مروة التي وقفت بجوارھا و ھي 

ألول .. ا تمسك باقة الورد في یدھا لتناولھا لھ

الدموع التي تتزاحم  مرة كانت تستطیع أن ترَ 

 یع أن تكبحھا و ھي ال تستطفي عیون مروة 

الدموع ألنھا تعرف  و كانت تعرف لما ھذه

ترى مروة  ھذه المرة لم تكن.. لم ھذا األ جیداً 

التي حرمتھا من باسل و انتزعتھ منھا بل 

ھر رغم أنھا تتظاكانت ترى امرأة محطمة 

بالتماسك و لم تكن دالیا تشعر بالغیرة منھا 

حتى أنھا  تعاطفبقدر ما كانت تشعر بال

  :ھمست 

  ألیس كذلك ؟.. تحبینھ  -
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كانت مروة تفھم عمن تسأل دالیا ھذه المرة 

بالضبط و ألول مرة لم تستطع إال أن تعترف 

انھمرت الدموع على .. یملك زمام القلب بما 

.. وجھ مروة و كانت أصدق من أي كالم 

  :دالیا في ألم ھمست 

أنا .. بماذا تشعر امرأة ممزقة بین رجلین ؟  -

ال ألومك فأنا آخر شخص یحق لھ أن یرمیِك 

انا أسیر لنفس المصیر .. أنا فقط ولكن بحجر 

على قدمّي و أرید أن أعرف ما ینتظرني 

كیف .. اصدقیني القول یا مروة .. فحسب 

و في قلبك رجٌل  استطعِت أن تعیشي مع باسل

 آخر طوال ھذه السنوات ؟

  

  :و ھي تھتف في لوعة أجھشت مروة بالبكاء 

و من أدراِك أنني استطعت أن أعیش مع  -

حیاتي مع باسل .. األساس ؟ باسل من 

عدنا من شھر العسل و قابلت  تحطمت منذ

لم أعد أستطیع أن أمضي في حیاتي .. فؤاد 

تخدع زوجھا بعد أن ساقطة أنني بوأنا أشعر 

 اشعورھ.. ل شيء یملكھ فیھا وفرطت في أ

أنا حاولت كثیراً أن أخرس صوت .. نحوه 

قلبي و أن أتذكر أنني زوجة لرجل ال یستحق 

حاولت أن أفكر في .. أن أغدر بھ ني م
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و أتذكر أن من الجنین الذي ینمو في أحشائي 

    حقھ علّي أن أحافظ لھ على األب و البیت 

       فكرت في كل كالم العقل.. و الحیاة المستقرة 

و المنطق و الحكمة و المسئولیة لكنني في 

لم أستطع أن .. قلبي  ت أماممالنھایة انھز

أنِت ال تعرفین شعور .. أستمر مع باسل 

 قت في رجٍل آخر حتى وتفكر طوال الامرأة 

 ھذا ھو الجحیم.. و ھي في حضن زوجھا 

بعینھ یا دالیا و أنا لم أستطع أن أتحملھ وال 

قلبك .. أنِت ستستطیعین احتمالھ صدقیني 

    األحمق ستكون لھ الكلمة العلیا في النھایة 

 .و لن تستطیعي أن تھربي منھ إلى األبد 

  

و ھي تبكي في أخفت مروة وجھھا بین كفیھا 

قبل دامعة  دالیا تتأملھا بعیونحرقة بینما ظلت 

  :أن تھمس 

طوال  تفكرو ھل تعرفین أنِت شعور امرأة  -

ي أحضان فالوقت في رجل و ھي تعرف أنھ 

و اختار   امرأة فضلھا علیھا..  امرأٍة أخرى ؟

أنا ظللت .. بملء إرادتھ أن ینبذھا ألجلھا 

ال خمسة عشر عاماً كاملة أتعذب بسببك وط

أنِت ال تعرفین كم كنت أكرھك و أنا حتى .. 

لكنني اآلن ال أستطیع أن أكرھك .. ال أعرفك 
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ألنِك ستجربین .. أتعرفین لما ؟ .. یا مروة 

نفس ھذا العذاب بعد دقائق عندما أتزوج فؤاد 

كل ما قاسیتیھ في الماضي قد  ..و صدقیني  ..

 .یكون  ال شيء بجوار ما ستقاسینھ بعد قلیل 

  

  جلس فؤاد في ردھة القصر مع عمھ و أخیھ 

و المأذون و قلة من الناس دعاھم شھدي 

كان یشعر بأنھ یرتكب ؛ لحضور عقد القران 

دالیا عروس قد .. أكبر حماقة في حیاتھ 

یتنكر كنھ في النھایة یحسده علیھا كل الناس ل

لقلبھ و عواطفھ و یورطھا معھ في حیاة قد 

للحظة شعر بالندم .. تكون ھي التعاسة نفسھا 

       على أنھ قد فكر في مسألة الزواج ھذه 

ال ھي ترغب بالفعل في أن .. و أقنعھا بھا 

تكون زوجة لھ و ال ھو واثق فعالً من أنھ قد 

  .أن یكون زوجاً جدیراً بھا یستطیع 

  

  :اقترب باسل من فؤاد و ھتف في توتر 

تبدو و كأن العالم سینقلب فوق .. ما بك ؟  -

   اذھب إلى غرفة دالیا .. رأسك على عقبیھ 

           المأذون.. إال و ھي معك  ال تأتِ و 

و الضیوف لن یمكنھم البقاء أكثر من ھذا 

 . حتى ال یفوتھم موعد حظر التجوال



 سوء توقیت                     روایــــــــــــــــــــــــــة

 إیمان عبد الواحد                                  ١٣٢
 

  

 رفع فؤاد عینیھ إلى باسل و ھو یفكر في 

  :حیرة 

إلى متى یا باسل ستظل تتجاھل كل الحب  -

ھل أنت .. ؟ و تتكبر علیھ  الذي تكنھ دالیا لك

أحمق للحد الذي یجعلك تتعامى عن مشاعرھا 

ألسُت .. و أنا ؟ .. إلى األبد ؟ الصادقة نحوك 

أحمقاً عندما أختار الزواج من الفتاة التي 

أعرف جیداً أن قلبھا ملكاً لك لمجرد أنني ال 

أنت أستطیع الزواج ممن یھواھا قلبي ألنك 

و سیظل یقف .. أیضاً من یقف بیني و بینھا ؟ 

و من  ھذا جنون.. ال . .بیني و بینھا 

ھ یجب أن أضع حداً ل.. المستحیل أن یستمر 

 .قبل فوات األوان 

  

نھض فؤاد و ارتقى السلم إلى الطابق العلوي 

ثم نظر ؛ طرق باب غرفة دالیا قبل أن یدخل 

إلى الغرفة الخالیة في حیرة قبل أن یشعر 

  .. باألنامل الرقیقة التي لمست كتفھ 

  

مروة التي كانت الدموع ال تزال التفت إلى 

  :تلطخ وجھھا بكحل عینیھا و ھي تھمس 
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   تركت لك رسالة على .. یا ذھبت دال -

الواتس آب لتعتذر عن أنھا لن تستطیع أن 

تواصل ھذه الكذبة لكن من الواضح أنك لم 

ال تلومھا على أنھا قد تراجعت ألنھا .. ترھا 

و الحكمة ھما أن  العقل.. فعلت الصواب 

یعرف المرء نفسھ و احتیاجاتھ ال أن یظل 

لیتنا جمیعاً  ..یكابر و یعاند و یناطح القدر 

كانت لنا نفس شجاعتھا و أولنا األحمق الذي 

یستعد اآلن ألن یشھد على عقد زواجھا مع 

  .أنھ یعرف جیداً أین تركت قلبھا بالضبط 

  

أمسك فؤاد ھاتفھ و بحث عن الرسالة و قرأ 

  :فیھا 

عقلي یخبرني بأنك أفضل .. آسفة یا فؤاد  -

و أن ارتباطنا ھو   رجل عرفتھ في حیاتي

ر و أنا عین الصواب لكن قلبي لھ رأٌي آخ

.. ألسف ال أستطیع أن أتجاھل صوت قلبي ل

 .سامحني 

  

  :أعاد فؤاد الھاتف إلى سترتھ و ھتف 

 و أین ھي دالیا اآلن ؟ -
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  :ھمست مروة في أسى 

تقول أنھ لم یعد من المالئم .. تركت القصر  -

أن تظل ھنا بعد أن ورطتك و ورطت أبیھا 

في ھذا الموقف المخجل و ستتصل على جدھا 

لیساعدھا على العودة إلى روما في أسرع 

    أظن أننا سنجد فرصة لنتصل بھا .. وقت 

أال .. و أنت ؟ .. و نطمئن علیھا قبل السفر 

 زلت تفكر في الھجرة ؟

  

  :ھتف فؤاد في ألم 

یجب أن أفعلھ منذ  أن ھذا ما كانتعرفین  -

بقائي ھنا عذاب لم أعد .. وقٍت طویل یا مروة 

أطیقھ و لست مضطراً الحتمالھ أكثر من ھذا 

أنا أیضاً سأغادر القصر اآلن و سأسافر مع .. 

سأعمل في المصرف الذي یملكھ .. دالیا 

جدھا ھناك و ھو سیساعدني في الحصول 

وال أظن أنني سأعود إلى .. إقامة ھناك  على

 .القاھرة مرة أخرى 

  

  :ھتفت مروة في لوعة 

 لن أراك أبداً مرة أخرى ؟أتعني أنني  -
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  :لمعت الدموع في عیون فؤاد و ھو یھتف 

من .. أعني أنني لن أعذبك معي بعد اآلن بل  -

الحماقة أن تتركي النار بجوار البنزین و أنِت 

لمواجھة الحریق و أنا لم أعد لسِت مستعدة 

مستعداً للمخاطرة بعد اآلن ألنني لم أعد واثقاً 

و أتنكر  يمن أنني أستطیع أن أكبح عواطف

 .لھا بأكثر مما فعلت 

  

  :أجھشت مروة بالبكاء فھمس فؤاد في ألم 

وجودي في حیاتك لم .. أنا آسف یا مروة  -

یسبب لِك سوى التعاسة و الشقاء و ال یمكن 

أنا و أنِت .. باستمرار ھذا بعد اآلن  أن أسمح

نعرف جیداً أنِك لسِت مستعدة لخسارة أوالدك 

لذا .. مستعداً لخسارة أخي الوحید و أنا لست 

یجب أن أخرج من ھذا القصر قبل فوات 

 .األوان 

  

    تھاوت مروة جالسة عند أقرب مقعد إلیھا 

و أخفت وجھھا بین كفیھا و ھي تنفجر باكیة 

  .في حرقة 

  

كاد فؤاد أن یربت على كتفھا لكنھ منع یده  

صة التي غو ابتلع دموعھ مع التلمسھا  قبل أن
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عندما رأى .. و ھم بأن یغادر الغرفة في حلقھ 

رفة المفتوح و ھو باسل الواقف عند باب الغ

  . یتأملھما في ذھول
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  عشر الفصل الخامس

بھت وجھ فؤاد في شدة و ھو یحدق في وجھ باسل ؛ 

كانت تكفي نظرة واحدة إلى الصدمة التي في عیون 

باسل لیدرك فؤاد أن جزءاً كبیراً من حدیثھما قد وصل 

ھو الذي یعلم ما الذي قد فھمھ إلى مسامعھ و هللا وحده 

  :انتفضت مروة عندما ھتف فؤاد .. منھ بالضبط 

   دعني أشرح..  أرجوك ال تتھور.. باسل  -

 .لك 

  

ھبت مروة واقفة و التفتت نحو باسل و ھي 

  :بینما ھتف باسل في ذھول ترتجف ؛ 

 .مستحیل ! .. أنت و مروة ؟ -

  

  :ھتف فؤاد في لوعة 

أنا و مروة لم .. اسمعني یا باسل أرجوك  -

أنا ال أنكر عواطفي نحوھا .. نذنب في حقك 

 أنا و ھي.. لكن ھذا لیس بیدھا و ال بیدي 

على ما ال أنت نملك فال تحاسبنا  ماحفظناك فی

أنا لم أنَس و ال للحظة .. أنا .. باسل .. نملك 

واحدة أن مروة زوجتك و أم أوالدك و ال ھي 

      كالنا قاوم باستماتة .. نست ھذا صدقني 

  .. و لكن 
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  :قاطعھ باسل ھاتفاً في حدة 

 .مروة أم أوالدي لكنھا لیست زوجتي  -

  

  :انفعال  ھتف فؤاد في

.. اسمعني لو سمحت .. ال یا باسل أرجوك  -

أنا الذي یجب أن ینسحب اآلن و ھذا ما 

و أعدك   سأسافر مع دالیا إلى روما.. سأفعلھ 

مروة تحملت .. بأنك لن تراني مرة أخرى 

 الكثیر لتحافظ على بیتھا و استقرار أوالدھا 

 و أنت أیضاً یجب أن تفكر في أوالدك قبل 

 ....أن 

  

  :اطعھ باسل ھاتفاً في حدة ق

..  ؟ھل تفھم .. أنا ال أفكر سوى في أوالدي  -

و لوال أوالدي لما وافقت على أن أتظاھر 

بأن ھذه و أكثر طوال أربعة عشر عاماً كاملة 

  ألیس كذلك .. المرأة ال تزال في عصمتي 

 یا مروة ھانم ؟ 

  

  :ھتف فؤاد في حیرة 

 ما معنى ھذا ؟.. ال أفھم  -
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الدموع على وجھ مروة و نظرت انھمرت 

  :و ھي تھمس  إلى باسل في توسل

 .أرجوك .. لھ  دعني أنا أشرح -

  

  :ثم التفتت إلى فؤاد و ھي تردف في لوعة 

أنا و باسل انفصلنا بعد زواجنا بأربعة شھور  -

.. و انتھت عدتي بوالدة شھدي و شھاب 

انتقلنا لإلقامة بالقصر عقب والدتي ألن عدتي 

انتھت و لم نرغب في أن یتربى التوأم بعیداً 

ھنا كان من .. عن حضني أو حضن أبیھم 

الممكن أن نقیم في غرفتین منفصلتین و یكبر 

األوالد بیننا دون أن یالحظ أحد أن عالقتنا 

 .كزوجین قد انتھت 

  

  :شحب وجھ فؤاد بشدة قبل أن یھمس 

كیف أخفیتما األمر لكل ھذا .. ا ال أصدق أن -

  و لما ؟.. الوقت ؟ 

  

  :ھتف باسل في ھدوء 

نخطط لالستمرار في إخفاء طالقنا لكل ھذه  لم -

كل ما طلبتھ مروة ھو مھلة لیكبر .. المدة 

و تستطیع أن تتدبر أمورھا لكنني التوأم قلیالً 

كنت مسئوالً عنھا و عن أخواتھا كما كنت 
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 دیٌن في رقبتي و وعدٌ .. مسئوالً عن أوالدي 

 - رحمھ هللا  –  قطعتھ على نفسي أمام أبیھا

قبل أن یموت و أنت تعرف أنني أفي بعھودي 

عندما لم تطلب مروة إعالن الطالق قررت .. 

أن یستمر الوضع على ما ھو علیھ حفاظاً 

مستعداً ألن  لم أكن.. الد وعلى استقرار األ

صر جدودھم وال أن ق یخرج األوالد من

یبتعدوا عن حضني لكنني لم أتخیل أبداً ما 

 . نجحتما في إخفاءه حتى اآلن

  

  :نطر فؤاد إلى مروة و ھتف في استنكار 

كیف تركتیني أتعذب .. لماذا لم تخبریني ؟  -

 بالشعور بالذنب كل ھذا الوقت ؟

  

  : لوعةھتفت مروة في 

أنت لم تقل لي كلمة حب واحدة ! .. أي ذنب ؟ -

كنت تتجنبني كما لو كنت كلباً .. طوال حیاتك 

         كما أن كوني زوجة أخیك .. أجرب 

ال زلت .. مطلقتھ لم و لن یغیر أي شيء  أو

أم أوالده و ال زلت لن تستطیع أن تعلن حبك 

    الحب الذي ظللت تخفیھ في عینیك .. لي 

ماً بأن تدفنھ إلى زستظل ملو بین ضلوعك 

           و سیظل كالنا یتعذب بالوحدة األبد 
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الحب لعنة ال .. و الحرمان حتى یموت 

 .و لن نستطیع نستطیع أن نشفى منھا 

  

و أجھشت أخفت مروة وجھھا بین یدیھا 

بالبكاء ؛ كان فؤاد ینظر لھا في لوعة و ھو 

یتمنى أن یأخذھا بین ذراعیھ لكنھ لم یستطع 

تنھد باسل في حرارة قبل أن یھتف .. أن یفعل 

:  

 .لو كنت مكانك لما ترددت ! .. أتعرف ؟ -

  

نظر فؤاد إلى شقیقھ في حیرة فأردف باسل 

  :في المباالة 

.. مروة أم أوالدي لكنھا مطلقتي منذ سنین  -

كان من الطبیعي أن أتوقع أنھا ذات یوم 

ستفكر في الزواج و سترغب في إعالن 

أن ال أنكر أنھ كان من المستحیل .. طالقنا 

أن یكون ذلك الزوج ھو یخطر على ذھني 

على األقل سیتكفل .. ال بأس .. أنت و لكن 

صر و أنا ھذا بأن یظل األوالد ھنا في الق

ال في ا مأنھما تحت رعایة عمھعلى مطمئن 

بالتأكید سنحتاج لبضعة .. غریب  حجر رجلٍ 

أشھر حتى یتأقلم الجمیع على فكرة طالقي من 
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      لذا لن أضیع وقتاً و زواجھا منك مروة 

 .و سأترك القصر اللیلة بعد أن نعلن الطالق 

  

رفعت مروة رأسھا و نظرت إلى باسل في 

  :تھمس  ذھول و ھي

.. أتعني أنك ستقبل بفكرة زواجي من أخیك ؟  -

ألن تحاول أن تنتزع مني .. ألست غاضباً ؟ 

 األوالد ؟

  

  :بینما ھتف فؤاد في توتر 

باسل أنت شقیقي الوحید و أنا لست مستعداً  -

 ...أنا .. لخسارتك بأي ثمن 

  

فؤاد و ھتف في وضع باسل یده على كتف 

  :حسم 

العالم یمكن  ھذا ال شيء في.. لن تخسرني  -

أن یفرق بیني و بینك و لو أن تلك الحمقاء قد 

تني بالحقیقة عندما طلبت الطالق لربما حصار

عموماً .. وفرت علیكما عذاباً طویالً ال یطاق 

لم یحرم  –عز و جل  –المولى .. یا فؤاد 

 ذامطلقتي ؛ فلما علیك الزواج من أرملتي أو

.. على فكرة  و.. أحرم أنا ما لم یحرمھ هللا ؟ 

ھناك مأذون ال زال ینتظر في الردھة و ال 
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زلت مستعداً ألن أشھد على عقد زواجك اللیلة 

أنا سأعرف كیف .. دع األوالد لي  و.. 

زواجھا منك  وأقنعھم بأن طالقي من أمھم أ

حتى أنني .. لن یغیر شیئاً بالنسبة لھم 

سأخبرھم بأنني أنا أیضاً سأتزوج في أقرب 

التي مھم ھو أن أعثر على الحمقاء ال.. فرصة 

علمتني أن العقل قد یعمى عما یستطیع أن 

 .یبصره القلب 

  

مسحت مروة الدموع عن وجھھا و ھي تھتف 

  :في سرعة 

فأنا أعرف أین  لن یكون العثور علیھا صعباً  -

  .ذھبت بالضبط 
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  النھایة

وقفت دالیا فوق سطح الیخت وھي تتأمل البحر بزرقة 

ال تعرف كیف تقبل میاھھ و السماء الصافیة فوقھ ؛ 

فؤاد تراجعھا عن الزواج ھكذا في آخر لحظة و ال 

أغلقت ھاتفھا و ھي .. كیف یتعامل والدھا مع الموقف 

تغادر القصر ألنھا ال ترغب في أن یتحدث معھا أحد 

تزداد االبتعاد بسرعة قبل أن و كل ما كان یھمھا ھو 

األمور تعقیداً حتى أنھا ذھبت رأساً إلى االسكندریة 

  .دون أن تھتم بحظر التجوال 

  

     تحسست ثوب زفافھا األبیض الذي لم تنزعھ بعد 

.. و ھي تفكر في باسل و سالت دمعة على وجھھا 

حبیبھا العنید الذي ال یرید أن یَر كم تحبھ و تذكرت 

كانت تھتف .. مروة قبل أن تغادر القصر حدیثھا مع 

  :في ألم 

أنِت ال تعرفین كم كنت أكرھك و أنا حتى ال  -

  لكنني اآلن ال أستطیع أن أكرھك.. أعرفك 

ألنِك ستجربین .. أتعرفین لما ؟ .. یا مروة 

نفس ھذا العذاب بعد دقائق عندما أتزوج فؤاد 
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كل ما قاسیتیھ في الماضي قد .. و صدقیني .. 

 .یكون  ال شيء بجوار ما ستقاسینھ بعد قلیل 

  

  :ثم أردفت 

قیقة لن أستطیع أن أفعل ھذا بِك حلكنني في ال -

قد یتخیل أنھ .. حتى فؤاد .. و ال بنفسي 

       یصم أذنیھ عن صوت قلبھ یستطیع أن 

و یشاركني كل ما كان یتمنى أن تتشاركاه معاً 

ربما ما كان یجب .. لكنھ لن یستطیع أن یفعل 

.. أن أعود من روما و أنكأ جراح الجمیع 

ربما خدعني قلبي و جعلني آمل في أن أجد 

لي مكاناً في حیاة باسل لكنني كنت موھومة 

علّي أن أعترف بالواقع الذي یتمسك بھ .. 

ھو ال یرید .. باسل و ال یرغب في تغییره 

سواِك و أنا لم أعد قادرة على أن أتحمل ھذا 

 .لوضع أكثر من ھذا ا

  

  :ھتفت مروة في أسى 

في حیاتي لم أفھم باسل أو أعرف كیف یفكر  -

جفاءه لكنني لم أحتار في أمره كما احترت في 

كما أنھ ھو شخص عقالني و متزن .. معِك 

عطوف و كریم لكن عندما یتعلق األمر بِك 

و كأن .. یتصرف بقسوة لم أعھدھا بھ و كأن 
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و ال یرید   ابھ بشدة شیئاً ما یضغط على أعص

أال تعلمین .. أن یبوح بھ و ال حتى أمام نفسھ 

 لما یتصرف معِك بھذه الغرابة ؟

  

نزعت دالیا الطرحة عن رأسھا و ألقتھا فوق 

  :الفراش و ھمست 

لكنني أعرف أنني بالنسبة إلیھ مجرد فتاة .. ال  -

ال شيء بي یغریھ ألن .. طائشة و ال تلیق بھ 

حیاتھ معي حتى ثروتي یتشاطر جزءاً من 

في الماضي فضل زواجھ منِك .. العریضة 

رار تقفضل اس نعلى أن یخطبني و اآل

مع أنني لم .. زواجكما على أن یقبلني كزوجة 

 .أمانع في أن یجمع بیننا 

  

أطرقت مروة برأسھا للحظة قبل أن تھمس 

  :في تردد 

یا دالیا أرید أن أشاركك سراً ال قبل أن تذھبي  -

.. د في ھذا القصر سوى أنا و باسل یعلمھ أح

ربما كان من .. أعرف أنھ سیؤلمك و لكن 

األفضل أن تواجھي الحقیقة بدالً من أن 

   تتألمي في حب رجل ال یشاركك عواطفك 

أعني .. أنا و باسل منفصالن .. و ال یرغبھا 

یرفض أن یجمع بیننا ألنھ في  مھو ل.. 
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ان یرغب الحقیقة مطلق و یعلم جیداً أنھ لو ك

في الزواج منِك أو من أیة امرأة أخرى فلن 

استقراره في زواجھ .. یكون لدّي اعتراض 

ھو آخر سبب یمكن أن یجعل باسل یتردد في 

الزواج منِك ألنھ ال وجود لزواجھ ھذا من 

 .األساس 

  

أفاقت دالیا من ذكریاتھا و ھي تجھش في 

  :لوعة    البكاء و تھتف في

لماذا لم تعرف قط قیمة .. لماذا یا حبیبي ؟  -

      لماذا تتكبر على قلبي .. وتقدره ؟  يحب

ماذا فعلت لك لتفعل ھذا ..  ؟و تتجبر علیھ 

 بي ؟

  

  :أتاھا صوت باسل یھتف في أسى 

تكن قط بِك  المشكلة لم.. ال شيء یا حبیبتي  -

أنا األعمى الذي ال یستطیع أن .. بل بي 

 .و یستسلم لھ یبصر حقیقة ما في قلبھ 

  

لم تكن واثقة مما إذا .. التفتت دالیا إلى باسل 

كانت تراه بالفعل و أنھ موجود حقیقًة على 

    لكنھ مد أناملھ سطح الیخت أم أنھا تتخیل 
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و مسح الدموع عن وجھھا و ھو یھمس في 

  :حنان 

     تي تزعجني دوماً بِك المشكلة الوحیدة ال -

ألم تجدي .. أنِك بالفعل متھورة  یا حبیبتي ھي

مریض .. ؟ مكاناً أفضل من ھنا لتذھبي إلیھ 

كورونا كان یعزل نفسھ ھنا أم أنِك قد نسیِت ؟ 

یخیل لي أنِك مصرة على أن تصابي .. 

 .بالعدوى 

  

لمست دالیا كفھ التي ال تزال تلمس خدھا برقة 

  :وھمست 

   أعرف كم أنت حریص .. لم أخاطر بشيء  -

ة من أنك عقمت الیخت جیداً بعد أن و واثق

لكنني بالفعل ال مانع لدّي من أن .. تعافیت 

في أن أموت أصاب بالعدوى و ال مشكلة لدّي 

.. أنت لم تترك لي أمالً واحداً أحیا ألجلھ .. 

حیاتي كلھا مجرد ھباء ال معنى لھ ألنني ال 

ال  و سجینة في حبٍ أرید أن أظل تعیسة لألبد 

 .ریده ت تقدره و ال 

  

باتت واثقة من .. خیل إلیھا بالفعل أنھا تحلم 

أنھا ربما أصیبت بالعدوى ألنھا كانت تھذي 
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بشدة و تتخیل أمراً ما كان لیحدث في الواقع 

  .قط فقد مال باسل نحوھا و قبلھا في حرارة 

  

  :توقف باسل عن تقبیلھا للحظة و ھمس 

أریدك .. ال أریدك أن تموتي و ال حتى ألجلي  -

    أن تعیشي معي في السعادة التي أحلم بھا 

 .و أتمناھا 

  

لم یعد یھمھا ما عاود تقبیلھا مرة بعد مرة ؛ 

إذا كان ھذا حلماً أم حقیقة فكل ما تریده ھو 

انتفضت عندما .. أن تظل بین یدیھ لألبد 

  :سمعت فؤاد یفتعل السعال قبل أن یھتف 

 .نحن ھنا .. احم .. احم -

  

عن تقبیلھا لكنھ أحاط كتفھا توقف باسل 

  :بساعده و التفت نحو فؤاد و ھو یھتف 

  اتفقنا على أن تنتظر أنت .. ماذا تفعل ھنا ؟  -

ھذه اللحظة لنا نحن .. و زوجتك في السیارة 

 .فحسب 

  

  :ضحك فؤاد و ھو یھتف في مرح 

خشیت أن ننتظر طویالً فأتیت ألذكرك بأن  -

ى جمر لععمي و المأذون ینتظران في الفندق 
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قولي لھذا . .ھما النار و ال یصح أن نتأخر علی

       و بدلي ھذا الثوب الرجل شیئاً یا دالیا 

یا عزیزتي ألننا ال زلنا في أول النھار و لن 

 .یكون ارتداؤه مالئماً 

  

  :تنھدت دالیا و ھتفت في استیاء 

سمعت أن انقطاع .. أنا أھذي بالفعل  -

سیئة من األكسجین عن المخ یؤدي إلى حالة 

ھل ھذا .. الھذیان و لكنني لم أتخیلھا ھكذا 

أال زال .. یعني أنني في سكرات الموت ؟ 

 بالشھادة ؟  لدّي وقٌت كي أنطق

  

انفجر فؤاد ضاحكاً بینما ابتسم باسل و مسح 

  :و ھو یھتف   بیده على شعرھا

مریضة ین كما أنِك لسِت أنِت ال تھذ.. بتي حبی -

كل ما ھناك ھو أنني قد أدركت فجأة أنِك .. 

محقة و أنني یجب أال أدفن رأسي في الرمال 

حقیقة مثل أنِك بنت عمي .. و أتجاھل الحقیقة 

أو حقیقة مثل أنھ من .. مثالً وأنني أولى بِك 

متعة مشاركة الحماقة أن أحرم نفسي من 

حیاتي مع امرأة تحبني للحد الذي جعلھا 

أو حقیقة .. مستعدة ألن تموت ألجلي مثالً 

  مثل أنني بالفعل لست مستعداً ألن أخسرك 
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  یا دالیا و سواء قررت االستقرار في روما 

ال أقول أنني .. أو القاھرة فسنكون معاً 

ال یستطیع الحب أن مجنون بحبك ألن مثلي 

و لكن أقول أنني أدركت أخیراً  یسلبھ لبھ

    الھبة التي منحھا القدر لي عندما أحببتیني

    و ال أرید أن أھدرھا لذا لدّي سؤال واحد 

    اآلن و أرغب في إجابة واضحة و قاطعة 

 ھل أنِت مستعدة للزواج مني ؟.. و فوراً 

  

قرصت دالیا ذراعھا لتتأكد من أنھا مستیقظة 

م من أنھا شعرت باأللم بالفعل ؛ و على الرغ

     أنھا لم تكن واثقة من أنھا ترى باسل إال 

تلفتت حولھا و كأنھا تبحث .. و تسمعھ بالفعل 

    ما قبل أن تبتعد عن باسل فجأة  عن شيءٍ 

  .و تقفز في البحر 

  

  :ھتف باسل في سخط 

   قلت من قبل أنھا متھورة .. تني ؟ ھل صدق -

 .و قد تفعل أي شيء و مجنونة 

  

  :ثم ابتسم مردفاً 

و ال أدري ما الذي جعلني فجأة أعشق  -

  .تھورھا و جنونھا 
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قفز باسل خلفھا ؛ كانت تغمر رأسھا في الماء 

  :ثم ترفعھ قبل أن تتشبث بكتفیھ و ھو یھتف 

 ؟ما الذي تفعلینھ اآلن  -

  

  :أحاطت عنقھ بذراعیھا و ھتفت في سعادة 

.. أتأكد من أنني ال أحلم قبل أن أقول نعم  -

و قبل أحبك یا باسل و أتمنى أن أتزوجك اآلن 

 .أن تتراجع 

  

  :عانقھا باسل في حرارة و ھو یھتف 

و یھدر كل ھذا من المجنون الذي یتراجع  -

أنا نادم على كل لحظة قد أضعتھا ..  ؟ الحب

أحبك یا دالیا .. من حیاتي و أنِت بعیدة عني 

و حتى آخر .. من اآلن .. سأشاركك حیاتي و 

  .العمر 

  




