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مقدمةال  

 هي

"أنا فتاة عشت لنفسي ، لحريتي.. -  

 أعيش في مملكتي ، أرفض القيود ، أعشق الحرية.. 

  ،  صالتهاإال في  تنحنيامرأة ال ،   أنسى أني شرقية الولكني 

كالمها! صمت إال عندما ينعدم تو ال   

  ،ا أجبر نفسي على تصغير عقلي وتظاهري بالغباء  ً  أحيان

. مستوايليس لضعف شخصيتي وإنما رأفة بمن هم دون   

 أنا امرأة لست ككل النساء 

خلقت من الكبرياء     

 وصل حدود السماء . 

 أنا امرأة انحنى ألجلي كافة الرجال .
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 لست كأي حواء  

 أصدق أي كالم وادعاء  

و أذوب من سماع الغزل بسخاء     

 لست كذلك يا ابن حواء!

 ستبحث كثيرا  و سيرهقك البحث عن أنثى تشبهني و لن تجد

ـرر. تتكـفقد تذكر قولي لك اليوم ، بأنني امرأة لن    

! النساءا تملكه  ً  األنوثة يا سيدي ليست جسد  

 األنوثة فعل وسلوك  

 صدق وإخالص  

 والتزام ووفاء. 

" األنوثة روح ال تسكن إال أجساد االنقياء  
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 هو

أنا لست بمغرور "-  

أنا رجل له سطور ليس الجميع يتقن قراءتها.    

لن أغير حياتي من أجل شخص ، بل أغير ألف شخص من  

 أجل حياتي.

اإن قمت بمهاجمتي فسأرفع قبعتي  لك ولشجاعتك  احترام   

ولكن تأكد إني لن أنزلها إال على قبرك.    

. مقدس. شيئ اإذا انحنيت لِك مرة فذلك ال يعني أنِك   

لو كان الكبرياء يوزن لكنت أثقل الرجال على وجه األرض     

ا سيدتي فغروري أعظم منك.ً  فعذر   

 أنا رجل استثنائي  

أشعل النار بمن يفكر بإيذائك..    
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ِك نيراني إذا اقتربِت من كرامتي. بولكني سأشعل    

بكبريائك فحدسك خاطئ ستحطميننينِك أأذا ظننِت   

ألني الكبرياء ذاته.    

ا ولكني أعتبره بداية خط ً  قد يعتقد الجميع ذلك غرور

 التواضع. 

 أنا الجنة وأنا النار 

أنا رجل سود العيون    

الحنان  وأنا العمق    

 أنا الريح واإلعصار. 

 رجل نصف وزني كبرياء والنصف األخر شموخ 

.. شرف افأنا من عرفني ازداد    

عندما وصلت أكبر أنثى إلى أعلى مستوياتها ، بقى لها مئات  

 الكيلو مترات حتى تصل إلّي  



 

 5 

وحينها سأحزن على خسارتها الكتشافها عدم وجود أي شيء  

 كانت تتأمله. 

 النساء عندي كحبات الفاكهة  

 ُخلقت للتذوق ولن أكون ملك المرأة مهما كانت.. 

أنا حر نفسي   

الرجال يتمنون رضاي    

" ساء يتمنين نظراتيوالن   
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 هي

"إن كيدي عظيم فال تستهن بي يا أدم.. -  

فحواء وإن كانت قد خلقت من ضلعك ليس هذا أنها ضعيفة ،  

 ال بل أنت بدونها ال شيء"

 

 هو

"هذا ما قصدته فلوال وجودي ما وجدت أنِت ، فأنِت مني ال  -

ذا كان كيدك عظيم فالقوامة لي حوائي" .. إأنا منك  
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 كلمـــة

ا ما تحدث النزاعات فتشوه معالم النفس  كثير 

ا يخسر فيه     لكن إذا حدث الصراع بين القلب و العقل ، فحتم 

 المرء 

 إما مبادئه أو سعادته. 

ا في نزاع  هي محاربة ، و دون أدنى شعور سقطت سهو 

 القلب و العقل. 

 ويا ليت الخصم يسهل إخضاعه 

 لكن الخصم نعم الخصم. 

وحه محلقة لم تسقط جناحيه قط .عابث مغرور ر  

 لنرى من سيخضع 

 من سيختار الحب؟!
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 الفصل األول. 

 

 إذا كان األمس ضاع فبين يديك اليوم

فلديك الغد ينوي الرحيل وإذا كان اليوم يجمع أوراقه    

ال تحزن على األمس فهو لن يعود   

وال تأسف على اليوم فهو راحل    

حلم بشمس مضيئة في غد جميلوا   

لن يأتي إلى بابك لنجاح فا  

 والفشل وحده من يقرع األبواب

فال عذر لك إن لم تنجح    

وأحسن ستجد قصر النجاح في النهاية وابذل المزيد   

قرع باب النجاح أبد ا لن يجرؤ الفشل على و  
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مالك   ر.م "معلومات جديدة نشرت عن رجل األعمال الشهير  

إحدى شركات المقاوالت ، حول اشتراكه في كثير من  

. الصفقات المشبوهة ، واستيراد مواد بناء غير صالحة  

، وموت  والمنشئاتمما أدى إلى انهيار كثير من المباني  

واألطفال. العديد من األهالي   

نتج عنه انهيار أسهمه في البورصة ومن ثَم استدعائه  

.جهة إليهللتحقيق في االتهامات المو  

هو شريك رجل األعمال المشهور  المتهموالجدير بالذكر أن 

مازن السيوفي ، برأس المال وبعض الصفقات تخص عمله  

 في مجال البناء.. 

 ترى!! 

 هل لديه عالقة بما حدث؟ 

 أم هناك شيء خفي ال نعلمه ستوضحه لنا األيام!" 

( بقلم هدير سالم)  
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،  أنهت منار قراءة الخبر بأعين متسعة من المفاجأة واالنبهار 

ن صديقتها تجرأت وكتبت هذا السبق! ال تصدق أ  

ستفتح أبواب من الجحيم التي لن تنغلق بسهولة ، لقد عبثت  

 مع من ال يجوز العبث معهم! 

تشهر الورقة أمامها ونظراتها تحيل بينها وبين والتفتت لها 

الجالسة تتأرجح بكرسيها تتالعب بقلمها : صديقتها   

إيه اللي أنِت كتباه ده؟ "يخرب عقلك ، -  

تهدي إال أما يغتالوِك؟"هأنِت مش   

واعتدلت تستند على  ضحكت هدير على هيئتها المصدومة 

:  بنبرة ثقة المكتب بساعديها تجيبها  

"أنا ربنا خلقني عشان أفضحهم ، ما يمشوا في السليم وإحنا  -

هم ، ونشكرهم كمان" نبعد عن  
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منار برأسها حولها ترى هل هناك أحد بالقرب منهم ،   دارت

:  ثم اقتربت برأسها غامزة  لها بابتسامة ماكرة   

" منين؟"أال قوليلي.. أنِت وقعِت على المعلومات دي -  

ال ده سر المهنة ، ليا مصادري الخاصة" "-  

دماغك  إال واحد يكسر  يهدكربنا يسترها عليِك ، وهللا مش  "-

، وإن شاء هللا قريب أوي"  بسبب سبق من بتوعك دي  

:  غمزت بعينها بمشاكسة تقرب وجهها منها قائلة بمكر  

"إيه عندك عريس وال إيه؟" -  

  شهقت بفزع مزيف ، تعود للخلف واضعة كفيها فوق صدرها

: 

"ولو عندي أنا مش مستغنية عن حد من معارفي خالص" -  

: ت بعينها مدعية الخجلقهقهت هدير بضحكة عالية ، ورمش  

طيب!  كده"ليه  -  
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ده أنا طيبة خالص ، وسنجل ، وعنيا عسلي كمان ، عاوزة  

 إيه أكتر من كدا؟" 

:  اإلغماء قائلة  األخرىأدعت   

عشان بضعف" ثواني كده "-  

للخلف   األخرى تعود بجسدها قليال  ثم اعتدلت فجأة مما جعل 

:  بحاجب مرتفع تسمعها تقول بجدية  

" ؟"بجد تعالي هنا قوليلي إشمعنا رأفت منصور بالذات-  

بغموض ومالت بجسدها لألمام تناظرها بجمود  رفعت حاجبها 

: 

؟!" بالضبط"نبرة صوتك مش عجباني ، عاوزة توصلي إليه -  

هاتفة بنفاذ   ر لها بشذأغمضت عينيها بيأس لثواني ونظرت 

 صبر : 

عاوزة تفهميني أن الموضوع ملوش عالقة بكريم  هديــر "-

 وإن..." 
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إيه؟ منار قفلي على الحكاية دي ، كريم إيه وزفت "-  

" ؟إيه دخل كريم في شغلنا  

هتفت بها بغضب وانفعال لكرهها تلك الذكرى ، فحاولت  

من هذا  حساسيتها األخرى تهدئتها من ثورتها ، فهي تعرف 

:  اآلمر  

هدي وبالش تتعصبي.. إيه حد يتعصب من  ا"طب -

 مونمون!"

: ودلكت وجهها بكفيها قليال  خف غضب األخرى   

"خالص مفيش حاجة يال نكمل شغل"-  

جامل ال ترحم وهي ال ت قاسية  

ست دمية جميلة خرساء وال فتاة سخيةيل   

فتاة غير اعتيادية    

وأميرة على نفسهاطموحة    

ملكة على عرش ذاتها    
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صديقهم ، فاستدارت له الفتاتان.. أثناء حديثهم دلف نادر   

، وشعر ناعم بني  رمادية شاب طويل بجسد رياضي ، عيون 

بجانب عمل والده! ، صحفي معهما في نفس الجريدة   

 أصدقاء جمعتهم الطفولة وسنوات العمر 

والعزم ما يثبت  مهما كانوا أقوياء وكٌل منهما يملك من الثقة 

وا حمل حقائب الحياة وحدهم! ستطيعبه نفسه ، فلن ي  

  كٌل منهم عن اآلخر شيئ ايحمل ،   ا لبعضهمً  هم بحاجة دائم

ا. من أيامه   

بلهاث سريع ووجه محتقن باحمرار بسبب ركضه هتف  

 بصوت متقطع األنفاس :

عملوا ضبط وإحضار لرأفت ، وهيبدأوا التحقيق معاه" "-  

كانها بفرحة وأعين متسعة تستند بكفيها  قفزت هدير من م

:  على مكتبها هاتفة بعدم تصديق  

"بتتكلم جد؟!" -  
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:  أجابها بتأكيد  

بنتي أنِت مقالك مكسر الدنيا ، والمعلومات اللي   "أومال يا -

 نشرتيها مش سهلة" 

:  صفقت بيديها بسعادة وعادت إلى كرسيها مرة أخرى  

"يال عقبال الباقي" -  

يستند بكفيه على المكتب يميل بجسده أمامها : ا مشاكس  غمز   

وي ، إدتيه أنِت ضربة يحلف  قال ده إحنا طلعنا جامدين "-

 بيها طول حياته" 

تنهض   ضحكت الفتاتان على تعبيره ، وبادرت هدير بالقول

 من موضعها جاذبة حقيبتها : 

"طب يال أنا عزماكم على الغدا بالمناسبة دي" -  

:  بغرور مزيف ائال  قوقف وتظاهر برفع ياقته   

"خمس نجوم  "أنا منعزمش في مكان أقل من-  
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قبل أن يكمل حديثه ، كورت منار ورقة كانت بيدها وقذفته بها  

:  هاتفة بغيظ  

كمان ، أنت محسوب علينا غلط    تتشرطخرس يا نادر أنت ا"-

" أصال    

ا وقال مازحها  : نبرة مغرورة غامز   

ا"بنتي أنتو من غيري متقدروش تتصرفو "يا-  

ضحكت هدير على تصرفاتهم الطفولية ، وتأبطت الفتاتان  

ذراعيه ، وذهبوا جميعهم لالحتفال بنجاح المقال وتأثيره على  

 الجميع . 
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 رجل يعشق الكبرياء وال يتحـدث أبد ا فـي هراء 

يفكر جيد ا بكالمه قبل اإللقاء    

ال شيء يبهره وال حتى جمال النساء   

يترك مـن هجره وال يلتفت للوراء   

رأسه مرفوع ال يعرف االنحناء    

هناك من آذاه حد االمتالء    

من يهـاجمه سيندم حد البكاء    

ألنه لم يعلم ما فيَه من كبرياء    

هو فوق القانون    

ال يؤمن إال بقانونه    

فلسفته   

شخصيته   

كلماته    
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طاولة االجتماعات ، يجلس مجموعة من المهندسين على 

 يرأسهم هو

 "مازن السيوفي"

يقف له كبار الرجال في مصر ، على   اسمه على صعيد العمل

سوق ،  الفي  كبيرةلكنه صنع مكانة   الرغم من صغر سنه

. الجميع يفكر مرتين قبل أن يجابههجعلت   

فالنساء عنده كما يقول مثل  ..أما على الصعيد الشخصي

، غبي أن يرزقك هللا بنعمة كهذه   الفاكهة البد من تذوقها

 وتتركها! 

لكن لم يجعل هذا يؤثر على عمله ، فعمل مازن السيوفي خط   

 أحمر! 

صوته بنبرة متريثة تثير التوتر والرهبة في نفوس  صدح

:  الجالسين أمامه  
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قدامي في ظرف  أنا عايز نتائج دراسة المشروع ده تبقى "-

" أربعة أيام  

وي على مشروع كبير  قبس يا مازن بيه أربعة أيام قليلين "-

 زي ده" 

فنظر له  ، قالها أحد المهندسين بتوتر وارتباك من نظراته 

يرتعد   في أوصاله جعلتهالرعب   تنظرة أقل ما يقال عنها دب

:  في مكانه  

"مسمعتش اللي أنت قولته ، ممكن تعيد تاني" -  

بابتسامة  ب ولم يستطع الرد عليه فسبقه صديقه توتر الشا

 مترددة ونبرة متقطعة : 

فندم ، إن شاء هللا الدراسة تبقى جاهزة وقدام حضرتك   "ال يا-

 في الميعاد" 

كل واحد على مكتبه"  تفضلوا كويس ، "-  



 

 20 

  استدار أنهى االجتماع بنبرته الباردة ، وعاد لمكتبه لكنه 

يقول : لسكرتيرته   

لي" "ياسمين لما رامز يوصل خليه يجي-  

:  أومأت بطواعية وصوت يحمل نبرة رسمية   

فندم"  "حاضر يا-  
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في تعامله أنيق     

صريح في عباراته    

بينهم  يعتبر أكبر فخر للناس أنه   

عليها خطواتهوأكبر فخر لألرض أن    

ا ما تعنيه كلماته   ا ، وال تكبر  ليس غرور   

للجميع  لكنه منهجه   

واثقين الخطى واما دام أن يمشوا بين الناس ملوك ا    

 يعيش لنفسه

 يستمتع بأيامه 

 مرحه يخفي جدية مهلكة 

 وثرثرته مغلفة بالغموض 

 حين يصمت فاعلم أن العاصفة قادمة
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بمرحه المعتاد ، يلقي التحية على الجميع  دلف إلى الشركة 

ذلك الشاب األقل ما يقال  فيلفت نظر الفتيات إليه في إعجاب.. 

بعينيه البينة ، وخصالته العسلية الالمعة ، خفيف   عنه وسيم

ا.  الظل مبتسم دائم   

يكره الرسميات.. لم يرتدي في حياته بذلة رسمية وهذا ما   

نه. يثير حنق مازن م  

صباح الخير" "-  

هتف بها بمرح وهو يدلف إلى داخل المكتب ، فنظر له مازن  

يجده يرتدي بنطال من الجينز وقميص أبيض ، فتنهد بيأس  

:  يهز رأسه بقلة حيلة   

رحمني وفاجئني مرة وتعالى الشركة ببدلة ، خليك محترم  ا"-

.. وبعدين متأخر ليه يا باشا؟" لمرة ولو   

يضع ساق  يجلس أمامه ثم تقدم  قته ،قهقه رامز وعّدل من يا

 فوق األخرى قائال  : 
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"ما أنت عارف جو البدل ده مش بتاعي ، وبعدين التأخير  -

. .بسببك وبسبب سهراتك  

تعود بقى" ا  كل مرة بتأخر وكل مرة بتقولي نفس الكالم ،   

شدقيه حتى ظهرت غمازتيه ، وغمز له   ملئخر اآلضحك 

ا : يدور بكرسيه  يمين ا ويسار   

"عيش حياتك ، البنات دول زي الفاكهة ، والفاكهة اتخلقت  -

، وبعدين الحمد هلل مدخلناش في الحرام يبقى   تتآكلعشان 

 خالص"

خر حديثه عالمة  على إنه لم يفعل ما هو محظور  رفع كفيه بآ

فاقترب رامز يستند على المكتب بمرفقه يناظره بمكر من   ،

: بخبث أسفل أهدابه هامس ا   

ونادين؟" "طب -  

نادين وأنت عارف إنها مراتي بمزاجها ، هي اللي طلبت أنا  "-

 مأجبرتهاش على حاجة. 



 

 24 

زاي" اوبعدين نادين أنا عارف دماغها ماشية   

رتكز على مكتبه بمرفقيه ، وأبدل  ثم االموضوع  منهي اتنهد 

: مجرى الحديث  

" الصفقة الجديدة"المهم عملت إيه في ملف -  

متقلقش ، أنا راجعته بنفسي وخالص هنبدأ تنفيذ كله تمام "-

 فيه األسبوع الجاي" 

في هذه اللحظة دخلت ياسمين تلهث يبدو على وجهها 

، تبتلع لعابها بصعوبة تحاول تجميع االضطراب والتوتر 

 كلماتها : 

مصيبة!"  .. "ألحق يا مازن بيه-  

ينهض من موضعه :  نظر لها بعدم فهم وحاجبين مرفوعين  

مصيبة! "-  

 مصيبة إيه؟" 
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أعطته الجريدة التي كانت تحملها في يدها يقرأ المقال الذي  

على السطور يقرأها عالمات   تنشرته هدير ، عيناه هبط

.بدأت تنتشر رويد ا على مالمحهالغضب   

 غضبه كالشعلة.. إن اقتربوا يلمسوها احترق الجميع بنارها 

 وإن حاولوا إطفائها سيعم الظالم المقيت

 فما الحل!؟ 

في  تجرأت وذكرته  قرأه أكثر من مرة وباألخص اسم من

ا.   إشارة كمن تلقي االتهام عليه أيض 

 لم يجرأ أحد على فعلها فكيف تحدث اآلن؟

.. وجهه يحتقن بدماء الغضب وعيناه  كور الجريدة في يده

 تهتاج بأمارات الغيظ! 

لم يكن على علم بنواياه    لكنهخيرة ،  األهو شريك في الصفقة  

الخبيثة.. كل ما يشغل تفكيره اآلن هو أن اكتشاف تلك الصفقة  
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والقبض على رأفت سيضر بسمعته التي لم يخلق بعد من  

 يمسها بسوء.

ال ينكر أن اكتشاف فساده في صالحه ولكن كشفه بهذه  

 الطريقة خطر عليه. 

  : قائال  التفت إلى ياسمين بنظرات مخيفة ووجه مكفهر 

" حاال  "خلي أستاذ أشرف المحامي يجي -  

:  زفر رامز بغضب والتفت له بنظرات متسائلة  

"هي الصحفية دي مش هتتهد بقى ، شغالة فضايح وضرب  -

 في الكل" 

:  خر بعيون مخيفة وتعابير وجه ال تنم بخيرله اآلنظر   

لي كل المعلومات عن   "تسيب كل اللي في أيدك وتجيب-

النهاردة أنت فاهم ، وكمان   تكون عندي الصحفية دي ،

 أعرف ليا مين الضابط المسئول عن القضية دي؟" 
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جيد ا ، طالما ظهرت فنهاية هذه الفتاة أوشكت  يعلم تلك النظرة 

 فاقترب بهدوء يقف أمامه متسائال  :

هدى بس وقولي هتعمل إيه؟ا"-  

أنت عارف إننا شركاء لرأفت بحكم الصفقات اللي بينا ، يعني  

هيحققوا معاه يبقى أكيد هيتم استدعائك أنت كمان" لو   

لك عليه"  متشغلش بالك ، المهم أعمل اللي قولت"-  

ذهب رامز كي ينفذ ما قاله مازن ، وجاء أشرف محامي  

 الشركة كي يتناقش معه في المشكلة التي حلت عليه! 

وبعد مرور عدة ساعات جاءه بالمعلومات المطلوبة عن هدير  

مهمته أنها ابنة رجل أعمال معروف ، تعمل في  ، وما سهل 

 جريدة الخبر المشهورة. 

هدير سالم االبنة الوحيدة لسالم خطاب رجل األعمال المشهور 

ا، خريجة إعالم ، ذات ثالثة وعشرين  ، غير متزوجة    عام 
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أنهت الخطبة ألسباب  ولكنها كانت خطيبة ابن رأفت منصور 

. غير معلومة  

مشبك ا أنامله أسفل ذقنه  وضعه أمامه ، أكمل قراءة الملف ثم 

ا وبنظرة غامضة وكأنه :   ما يحادث شخص   

"مشكلتك أنك وقعِت في سكتي.. الظاهر أنك مسمعتيش عن  -

السيوفي ! مازن   

" جه الوقت تعرفيه  

قالها بنظرة مخيفة يشوبها الغموض ينظر إلى الفراغ أمامه ،  

واعيده  ثم أخذ سترته ، وطلب من سكرتيرته إلغاء كافة م

.وذهبلباقي اليوم ، و أخذ سيارته   

********** 

في هذه اللحظة كانت هدير برفقة أصدقائها في أحد المقاهي  

انهم المفضل منذ أيام الجامعة  المطلة على النيل والذي يُعد مك 

أحد معارفها من كبار المحاميين   كانت تتحدث في الهاتف مع ، 



 

 29 

دم للنيابة  عد ما قُ تستشيره فيما حدث حتى ترى مصير رأفت ب

 من أوراق تؤكد فساده. 

ا :  لها  أتاها صوته مؤكد   

للنيابة مش سهل  "اطمني يا هدير.. األوراق اللي تقدمت-

" بسببهاخالص إنه يطلع   

:  حكت جبهتها بتفكير وذمت شفتيها قبل أن تسأله  

""يعني تقريب ا كدا فيها قد إيه سجن؟-  

تقوم بكشف أحد  ضحك المحامي على سؤالها ، فكل مرة 

تريد أن تعلم كم سيبقى في السجن. الفاسدين في البلد  

هي على تمام االقتناع أن هذه أمثل طريقة لكبح فساده ،   

:  فأجابها بهدوء  

"هقولك اللي بقوله ليِك كل مرة يا هدير ، السجن مش  -

أّحد من الفساد ، ألن كل فاسد فيه وراه مية   عشانمقياس 

 يساندوه"
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ا ونظرت ألصدقائها الذين يتابعون الحديث  عقدت حاجبيه

: بصمت وتساءلت  

"يعني إيه؟ -  

"يعني ممكن رأفت بعد كل ده يخرج؟  

:  وصلتها تنهيدة عميقة من الهاتف قبل أن تصلها إجابته  

  فيها مشيا ستي لو على رأفت بالورق اللي أتقدم للنيابة "-

أقل من عشر سنين حبس ، بس ده لو محدش من اللي وراه  

دخل في الموضوع"أت  

زفرت بضيق ، تعلم أنه بالتأكيد ليس بمفرده ويوجد من هم  

:  أعلى منه يساندوه ، فأومأت بحركة واهية ثم قالت  

دي مفيش حاجة هتحصل" "ال إن شاء هللا المرة  -  

:  طمأنها المحامي بنبرة هادئة   

.. اي شغل النيابة والمحكمة يا هدير"متشغليش بالك اللي ج-  

احتفِل بنجاح مقالك ، ألف مبروك يا أستاذة"  أنِت دلوقتي   
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: تجيبه ابتسمت بحبور  

" "هللا يبارك فيك -  

ي ، ليستند نادر  أنهت المكالمة وسردت لهم ما قاله المحام

ا قبل أن يرفع  أنامله أسفل ذ على كرسيه واضع ا  قنه مفكر 

 نظراته لهدير قائال  : 

المجهولين اللي وراه  .. المشكلة مش في "المحامي معاه حق-

.. مازن السيوفي"لة األكبر في الشريك الظاهر للكلال ، المشك   

منار بحاجبين   فقالتتبادلت هدير ومنار النظرات المتسائلة 

:  معقودين وجبين متغضن  

إيه؟ "مش فاهمة هو يقدر يعمل -  

ي نفس موقف رأفت والمسئولية  بالعكس أنا شايفة أنه ف

" عليه  

ابتسامة مائلة ساخرة ارتسمت على  مال برأسه نحوها و

:  محياه قبل أن يجيبها  
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"حتى لو هو المتهم األول عنده االستعداد يطلع زي الشعرة  -

 من العجين بسهولة" 

جاء السؤال هذه المرة من هدير التي استندت على الطاولة  

:  بذراعيها وعيناها تتسع بتساؤل حذر ودهشة  

""إيه ده هو ممكن رأفت يخرج منها؟-  

: مئ نادر بثقة أو  

يخرجه من   .. مازن ممكن"احتمال مينفعش نتغاضى عنه -

" الموضوع بس عشان سمعته   

زفرت هدير بانفعال وعضت على شفتيها بتوتر ، فهتفت منار  

كي  ث ، ترفع كفيها أمام نادر وهدير  بنبرة قاطعة منهية الحدي

:  يصمتا  

مش شغلنا إحنا شغلنا بس   "ممكن كفاية بقى.. ده أوال  -

اللي بيحصل والباقي شغل النيابة.. خرجوا منها أو   كشفن

. اتسجنوا مش شغلنا إحنا   
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  عشاننستمتع بنجاح مقالك مش  عشانإحنا خارجين  ثاني ا

؟!" يفونات ونشوف هيحصل إيهنقضيها تل  

:  باطمئنان تنهدت بعمق ومالت بجسدها تربت على كفها   

اللي   المقاالتسيبي كل حاجة تمشي لوحدها ونفكر في "-

.. خالص"مطلوبة مننا الفترة الجاية  

شبكت أناملها بأحضانها واستندت برأسها للخلف مفكرة فيما  

  تبتسم بسخرية ، تتذكر ا قاله المحامي ، وما يقوله أصدقائه

..مقولة األديب الراحل نجيب محفوظ  

 إننا نستنشق الفساد مع الهواء  

قيقي لنا؟! فكيف تأمل أن يخرج من المستنقع أمل ح   
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 الفصل الثاني.

 

 ليس كل ما يتمناه المرء يدركه 

 فإن واقع الحياة أقوى من أي خطة يضعها عقل 

 ال تخف أبد ا أن ترفع صوتك من أجل الصدق والحقيقة 

ومن أجل التعاطف ضد الظلم والكذب والطمع     

ولو فعل كل الناس ذلك.. سيتغير العالم    

 "ويليام فوكنر" 
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انتهى االحتفال وبعد أن أوصلها نادر إلى بيتها ، قام بالتحرك  

 لتوصيل منار إلى المنزل. 

وفي الطريق كانت قلقة فالتفت لها قائال  بتعجب من تعابير  

 وجهها المتوترة : 

"مالك قلقانة كدا ليه؟" -  

نصف جسدها له توضح سبب قلقها ،  تنهدت بقلق تستدير ب

 تهز رأسه بيأس : 

"قلقانة على هدير يا نادر ، هي مش عارفة بتوقع نفسها مع  -

 مين!" 

يعلم خطورة ما تفعله ، لكنها عنيدة ، مهما استمعت الى أحد  

 تنفذ ما برأسها ما دامت مقتنعة به.

 ابتسم يطمئنها بنظراته ، يهز رأسه برتابة وهدوء : 

"هدير مش بتعمل أي خطوة غير لما تكون درساها كويس..  -

!" اهديوبعدين إحنا جنبها ،   
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ثم   تتنفس بعمق تبث االطمئنان لداخلهاأغمضت عيناها بقوة 

:  نظرت له بتوتر  

"أيوه يا نادر بس المرة دي غير.. المرة دي خبطت في -

؟!"ارف يعني إيه مازن عز الدين السيوفيأخطر واحد ، ع   

ا أسه أومئ بر للطريق أمامه يقبض بشدة على عجلة   ناظر 

: القيادة  

"ربنا يستر" -  

 ********** 
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ليست شهرزاد الخائفة  هي  

وال بثينة العاشقة     

 وال ليلى الهادئة 

ليست طفلة أبصرت للتو    

وال مراهقة تحاول إثبات نفسها    

بداخلها روح مختلفة     

 وقلبها ال يشبه أَي قلب 

لم تعتد الركوع ألحد    

 ولم تعتد العدول في قراراتها! 

 

حتى انتفضت على صراخ  وأغلقت الباب خلفها  ما إن دلفت 

الغاضب : والدها   

حصليني على المكتب"  هديــر"-  
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ربتت سهام على كتفه مهدئة إياه حتى ال يسوء الوضع بينه  

ا : وبين ابنتهم  

الموضوع مش مستاهل "اهدى بس يا سالم ،  بالراحة -

" العصبية   

؟تعجبت لصراخه.. ال تعلم ما حدث آثار غضبه بهذا الشكل  

، فهزت رأسها بحسرة ولم  وتساؤل نظرت إلى أمها بحيرة 

 تجبها.

ه إلى مكتبه وأغلقت الباب قبل أن تنظر إليه  نفس بعمق تتبعت

:  قائلة بحذر وهدوء  

ير إيه اللي حصل!"أيوه يا بابا خ-  

 حضرتك ليه عصبي؟" 

بحدة :  هاتف اقذف الصحيفة في وجهها بغضب    

"ممكن تفهميني إيه اللي حضرتك كتباه ده" -  
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أمسكت بالصحيفة ورأت مقالها ، فرفعت نظرها بدهشة ال  

:  تعلم ما الذي أغضبه فيما نشرته  

"ماله يا بابا! -  

 مش فاهمة إيه وجه اعتراض حضرتك على الخبر؟ 

تك المفروض تبقى فخور إني قدرت أفضح اللي زي  حضر

دول ، بدل ما هما عايشين ينهبوا في فلوس الناس من ناحية  

 ، وأرواحهم من ناحية تانية" 

قترب منها يريد التحكم بغضبه حتى ال ينفجر في ابنته  ا

لوجهها المستفزة ، يعلم أنها مثله في كل شيء ليهبط برأسه 

: بشراسة هامس ا  

"واشمعنا رأفت منصور بالذات يا هدير؟" -  

ملت من التطرق لموضوع أنها قصدته على وجه الخصوص 

رها  بنظ فرفعتحتى تنتقم من كريم وما حدث لها من ناحيته ؛ 

:  ألعلى تزفر بملل قائلة   
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بابا من فضلك بالش لعب باأللفاظ ، مش فاهمة فيه إيه  "-

 رأفت عشان الكل يبقى متفاجئ بالمنظر ده؟ 

وقبل ما حضرتك تكمل أحب أقولك إن كريم مش في دماغي ،  

 فبالش نتكلم في الموضوع ده" 

ا زاد غضبه أكثر وهتف  على قبضته بشدة حتى ال  بثورة قابض 

:  بها على وجههايهوى   

"كريم إيه وزفت إيه! -  

؟أنِت مش عارفة رأفت يبقى شريك مين  

ازن السيوفي ، عارفة يعني إيه مازن السيوفي؟"م  

، بجانب أنه ال يوجد في البالد    تذكرت حديث نادر عن نفوذه

:  لكنها أجابته ببرود مكتفة يديها أمام صدرها  من ال يعرفه  

"مين مازن السيوفي يعني؟-  

مش   إنه  مش معنى كده زيه زي أي رجل أعمال موجود ، 

؟" بيغلط  
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حتى كاد أن  ها كان الغضب قد بلغ من سالم بسبب برود

:  يصفعها أال أنه تمالك أعصابه وقال من بين أسنانه  

شركة هندسية في   "مازن ده مالك السوق كله صاحب أكبر-

 مصر ، مش هبالغ لو قولت وبرا مصر كمان.. 

مازن يقدر ينسف اللي يقف قدامه لو حس أنه هيضره ،   

  أذيتِ وبعملتك دي أنِت مأذتيش رأفت منصور لوحده.. ال أنِت 

 مازن بأنك ذكرِت إنه شريك ليه" 

كتفت ذراعيها أمام صدرها أكثر ، وقالت برفعة حاجب  

:  تنهيدة عاليةو  

حضرتك قولت شريكه ، يعني أنا مألفتش معلومات من  "-

 عندي ، كل اللي ذكرته معلومات الناس كلها عرفاها" 

مازالت على نفس الحالة من البرود الذي يعتبر جزء من  

:  شخصيتها في أغلب االوقات وأكملت حديثها بذات النبرة  
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"وبعدين مش هو الممول ، أكيد عارف بحكاية الصفقات  -

لي بيعملها رأفت ، فخالص أنا مظلمتش حد ، لو  المشبوهة ال 

كان برئ عنده النيابة والصحافة يطلع يكذب الخبر.. غير كدا  

 مش فاهمة أنا في ايدي إيه أعمله؟"

ا أستمر بهذا  همس بإقرار ينهي الحديث الذي يعلم أنه إذ

:  يجلس على مكتبه الشكل لن يجدي نفع ا ، يدور   

ه" "تنزلي بكرة اعتذار باسمك لي-  

تسعت عيناها بذهول وال تصدق ما سمعته للتو!ا  

!تعتذر لشخص شريك ألكبر الفاسدين  

! والدها يريد ذلك ألنه ملك السوقتعتذر فقط ألن   

! ا يقوله لهاإن وصل األمر لتقديم استقالتها لن تفعل م  

:  همست بانفعال مشوب بصدمتها تعقد حاجبيها بدهشة  

"اعتذار! -  

 اعتذار إيه ولمين؟ 
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أنا عمري في حياتي ما اعتذرت لحد ، مستحيل مش 

 هيحصل"

هنا وقد بلغ غضب سالم إلى ذروته من ردود أفعالها التي  

، فهوى بكفه على سطح مكتبه  ستقضي عليها في يوم ما  

ا :  بثورة صارخ   

أو تقدمي استقالتك من   كدهأنا قولت اللي عندي ، إما "-

 الشغل ده. 

موافق على   مشأنا من األول خدناه من الصحافة ، أاللي  ده

الكلية وال الشغل ده ، بس أنِت عاندِت على رأيك.. بس شوفي 

خر عنادك وصلك إليه؟" آ  

.. فنظرت في أثره بذهول!بأكملهتركها وخرج من المكتب   

 هو لم يتحدث معها بهذه الطريقة من قبل!

كانت أول مرة يتدخل في عملها ، ليست المرة األولى التي 

فضائح عن رجال أعمال مشهورين ، بل كان  تنشر فيها 
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يشجعها ويعبر عن فخره بعملها ولكن هذه المرة ما الذي  

؟ تغير  

وجدت والدتها تربت على كتفها محاولة تهدئتها وأخذتها إلى  

:  غرفتها قائلة بحنان وهدوء  

دي غير" المرة هدي حبيبتي ، بابا خايف عليِك ، اهدير  "-  

بحاجبين معقودين ونظرات  أجابتها والدموع في مقلتيها 

:مندهشة  

"وإيه اللي أتغير مش فاهمة؟" -  

احتضنتها والدتها بحنو مربتة على كتفيها بيد ، واألخرى  

: تمسد ظهرها ثم همست  

الناس كلها عارفة إنك كنِت مخطوبة لكريم ، وأنِت بقالك  "-

كتير قاصدة أبوه في مقاالتك ، فالكل أكيد هيفكر أنك بتعملي  

ا  كده منهم" انتقام   

:  كادت أن ترد ولكن قاطعتها والدتها بحزم  
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أنا عارفة إنك مش بتفكري في كريم ، بس الناس متعرفش  "-

يوفي ، وطالما وقع .. وكمان رأفت يبقى شريك مازن السكده

، واللي متعرفوش إن بابا عاوز يشارك  ه  يبقى ده  هيضر

اه  مازن فأكيد بعد اللي حصل بابا كمان فرصة شغله مع 

 هتضيع"

:  نظرت ألمها بدموع ونظرة ضائعة وقالت بصوت باك    

ومال الناس تفتكر اللي هي   فهميني ، أنا ماليا"يا ماما -

ي نشرت معلومات مهمة  .. ثم أنا كل اللي عملته إنعوزاه

مازن لو برئ خالص  لوصلت ليا وتأكدت منها ، وبالنسبة 

 يطلع ويثبت براءته ، لكن إني أنزل اعتذار مستحيل" 

زفرت سهام بقلة حيلة ثم هزت رأسها بيأس ال تعرف ماذا  

 تفعل؟

 ابنتها على حق ولم تخطئ

ا  ومن الناحية األخرى زوجها التي تعلم أنه فعل ذلك خوف   

فهو األعلم بشخصية مازن بحكم السوق والعمل. ا عليه  



 

 46 

: تنهدت تربت على كف ابنتها قائلة   

تكلمي  ا"طب قومي غيري وصلي ، وشوية لما بابا يهدى -

 معاه" 

*********** 

 في اليوم التالي 

وقف يعدل من هندامه بابتسامة ثقة  و السوداءارتدى بذلته 

تنتظره على طاولة الطعام   قبل أن يهبط لألسفل يجد والدته

أعلى   مقبال  حنونة  بمثيلتهاتقابله بابتسامة بشوشة فانحنى 

:  رأسها  

"صباح الخير يا ست الكل" -  

فطر" اقعد ا"صباح الخير يا حبيبي ،   

: بالقول لتبادر هي  على مقدمة الطاولةجلس   

"مازن هتعمل إيه في حكاية رأفت دي؟"-  
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رأفت ، وقد قرأت الخبر الذي  كانت على علم بشراكته مع  

 نشر بخصوص صفقاته المشبوهة.

تغيرت نظرته والحت على وجهه مالمح غامضة وقد ظهرت  

:  بهدوء مجيب اصورة تلك الفتاة أمام عينه قبل أن يلتفت   

"متقلقيش يا أمي مفيش خطر علينا ، أنا رتبت كل حاجة مع  -

 المحامي وهو هيهتم بالباقي"

ا يبحث عن أحدهم متسائال   أردف يلتفت حوله ثم  يمين ا ويسار 

: 

"أومال فين أسماء؟" -  

:  ربتت على كتفه بحنان هامسة بدعاء  

"ربنا يبعد عنك كل شر يا حبيبي.. -  

فيه معرض للوحات النهاردة وهي راحت"   

:  أومئ برأسه يهم بالنهوض  
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"تمام يا ست الكل أنا هبقى أطمن عليها ، يال همشي أنا بقى  -

ا اجتماع مهم مع وفد أجنبي"؛ ألني وراي   

ذهب إلى شركته ، وهناك جلس مع محاميه الذي أطلعه على  

ال يوجد أي خطر عليهم   آخر التحقيقات في قضية رأفت ، وأنه

؛ ألن دورهم كان التمويل فقط ، ولم يكونوا على علم بتلك  

الصفقات التي كان يقوم بها وبهذا ال يوجد أي إتهام موجه  

 إلى مازن. 

:  المحامي فألتفت رامز إلى صديقه يزفر براحة نصرفا  

"الحمد هلل إنها عدت على خير ، أنا مش عارف أزاي  -

؟"دهاتخدعنا في اللي اسمه رأفت   

وقد ظهر عليه التفكير في أمر ما ، ثم   صامت ا خر اآلنظر له  

: قال بتنهيدة  

لي رقم سالم   "المهم الموضوع خلص خالص.. بقولك هات-

 خطاب"
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اب!" "سالم خط  

:  رامز بدهشة ظهرت على مالمح وجهه ، وأردف تساءل  

" مش ده بتاع السياحة؟ -  

 وأنت عاوز منه إيه؟" 

:  جعل عينيه تتسعان بصدمة ثم هتف به شيئ ا  تذكر  

!"بنتهمازن أوعى يكون عشان "-  

وقف بوجه جامد خالي من أي تعبير ، ثم رفع نظره إلى  

:  صديقه بهدوء ولكنه هدوء مقلق  

أنا خارج دلوقتي عشان أقابل الوفد األجنبي نناقش الصفقة  "-

 الجديدة ، أرجع أالقي اللي طلبته موجود.. يال سالم" 

تركه يطالعه بغيظ من أسلوبه البارد وخرج من الشركة إلى  

   . اجتماعهالفندق المخصص فيه 
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تم انجاز الجزء األول من الصفقة على وعد من  و مضى الوقت

، فأخذ سيارته بعدها وانطلق في    نجازهامازن بالسفر لهم إل

ا على فعل شيء البد منه.   طريقه عازم 

********** 

مكونان شريان  في الكيمياء يرتبط الهيدروجين باألكسجين 

الحياة وأساسها "الماء" ، لكن إن زادت الحرارة بينهما نتج  

 عنهم انفجار مهول يعد األخطر على اإلطالق! 

المغناطيس الواحد على الرغم من  وفي الفيزياء أقطاب 

اختالفهما ال يلتقيان لكنهما مرتبطان ببعضهما في ذات  

 الوقت!

ا ال يستغنى أحدهما   هما كذرات الهيدروجين واألكسجين تمام 

 عن اآلخر يخفيان بينهما الدمار إن اشتعلت حرارتهما! 

يشبهان أقطاب المغناطيس في اختالفهما الشاسع لكن عند  

االرتباط ولو استحال اللقاء!   نقطة ما يحدث  
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جالسة تتفحص األوراق بيدها الخاصة بمقالها القادم فقاطعها  

تجده رئيسها في العمل يطلب منها الذهاب إليه. رنين هاتفها   

مع رئيس التحرير    جالس ا اشخص   تفوجددلفت إلى المكتب  

:  .. سعلت كي تستعير انتباههماظهره يوليها  

!" فندمطلبتني يا "حضرتك -  

ا نهض عامر من مجلسه   إليها  يدور خلف مكتبه متوجه 

 بابتسامة وكفه يشير إلى الجالس :

"تعالي يا هدير مازن بيه السيوفي غاني عن التعريف ،  -

طالب يقابلك بخصوص مقالك األخير ، فأنا هسيبك معاه  

" شويةتتكلموا   

:  اقترب منها قبل أن يخرج يهمس لها  

أحسن أنا عارفك" "بهدوء و بالش اندفاع -  

ومأت برأسها بطواعية  ناظرته بغيظ كأنه يتحدث مع قاتلة وأ

!األسدا القطة في مواجهة ليخرج تارك    
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، بجسد  نوع ا ماأمامه فتاة قصيرة القامة  فوجدمازن  استدار

منحوت بمهارة ، تأملها من أسفل ألعلى يدرسها حتى وصل 

يعلوه  اية فم مكتنز مرسوم بعنوإلى وجهها ، بشرة صافية 

. أنف صغير   

تجذبان النظر إليها  بأهداب طويلة  عسليتان واسعتان  عينان 

 كخطوات الشيطان نحو المعاصي والذنوب!

ترفعه بعشوائية  حاجبان مرسومان ، وشعرها البني  يعلوها

 تثبته بقلم. 

من عسل عينيها ، بريق ممزوج   المشعجذب انتباهه البريق  

 بالتحدي والشراسة مشوب ببعض االستنكار والتساؤل! 

  ما إن ألتفت لها سرت رعشة خفيفة في عمودها الفقري

تشعرها كمن يدرسها. الغامضة  نظرتهعندما واجهت   

يشبه النمر األسود ذو األعين الزرقاء يراقب ويراقب يتخفى  

ذر حتى يحين موعد  في الظالم يعاين فريسته بإتقان وح

 االنقضاض! 
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تمتلك  ، عيون  ما  نوع اجسد رياضي ليس بالضخم ، طويل 

أنه وسيم بلحيته الخفيفة.  ال تنكر نظرة حادة ،   

  تبادرأمامه  تجلسوسارت بثقة  تركيزها سريع ا استرجعت 

:بالقول  

باشمهندس مازن"  وسهال   أهال  "-  

:   لم تهبط نظراته عنها يجيبها بثقة كبيرة  

بيِك"  هال  "أ-  

 ثم بادرتها فجأة دون تمهيد يشير لها بسبابته في روعنة : 

"قرأت مقالك األخير بصراحة أحييِك عليه ، وقولت الزم  - 

" لقاء بينا عشان أشوف مزعل الصحافة في إيه!  

الحظت نظراتها تشملها من أعلى ألسفل بوقاحة ودون خجل 

 ثم أردف : 

حد زعالن"  أسيب"أصل مش بحب -  
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  رفعت حاجبها بتملق تبتسم ابتسامة سخرية الحت في صوتها

: 

" "كرم أخالقك كبير-  

عندما الحظ الراء التي نطقتها خفيفة عائمة ،    شرد للحظة

 سلبت انتباهه وأحبها منها. 

يده أسفل  يضعنتبه من شروده وأستند بظهره على الكرسي ا

:ذقنه  

" من بعض ما عندكم"-  

التي تشع  ريقة جلسته رمقته بنظرة ذات معني تشمل ط

:  ، ونبرة كمن توجه إتهام ألحد  اغرور    

"أقدر أعرف سبب المقابلة دي؟-  

ا إن النيابة أصدرت قرار بوقف النشر بخصوص   خصوص 

 القضية " 

:  ابتسمت ببرود ترفع حاجبها األيمن قائلة بغموض وسخرية  
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بصراحة غريبة دي!" "-  

ت تفضح كل  نظر لها ببرود دون أن يجيب ، لكن نظراته كان

منتبهة. ما يريد قوله.. نظرات دارسة ، واثقة ،   

:  فتابعت لكن بنبرة صريحة ونظرات حادة  

حضرتك هنا ليه يا أستاذ مازن؟"-  

ستفيد" هت تنكضيع وقت إال إذا تاستحالة  كأظن إن  

تسعت عينيه بإعجاب ؛ فهذه القطة كما أسماها منذ أن رأي  ا

درجة عالية من الذكاء ،  البريق الذي ذكره بقطة شرسة على 

لك الشجاعة  فهو في أقصى أحالمه لم يتوقع أن تكون بت

 والقدرة على المواجهة!

لصراحتها : يهز رأسه بتقدير ضحك قليال     

عندك حق أنا جاي عشان أستفيد وأنِت  ، عجبتيني"ال برافو -

 كمان تستفيدي" 

: ضيقت بين عينها بعدم فهم وهزت رأسها بتساؤل  
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حضرتك تقصد إيه!""مش فاهمة -  

يحمل نبرة االغراء  ابتسم ابتسامة غموض وقال بصوت خافت 

 من الشخص الخطأ : 

"صفقة مهمة لشركتي مع شركة ألمانية مشهورة ، وإتمام  -

 الصفقة في برلين ، حابب إن الجريدة تغطي الصفقة" 

مازالت ترمقه بغموض محاولة الوصول إلى تفكيره فسألته  

: بمواربة  

مفهمتش إيه وجه  بردهبس ة ، يس"دي حاجة كو-

 االستفادة!" 

"أنِت عارفة إن بعد الخبر اللي أنِت نشرتيه ، زيادة عليه  

خبر  وليها نسبة متابعة عالية ،  بقى،   كدهاألخبار اللي قبل 

 زي ده يتنشر هنا في حد ذاته مكسب كبير ونقلة للجريدة" 

ثم تابع بغرور ظهر بحركته عندما وضع ساق فوق األخرى  

:  ابتسامته الجانبية و  
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ا مين مازن السيوفي!" أنِت عارفة طبع  "-  

كان دورها أن ترمقه بسخرية من أعلى ألسفل قبل أن تقترب 

:  برأسها منه  

أخجلتني بتواضعك يا باشمهندس الحقيقة!"-  

د عقلي ، كل الكالم اللي بتقوله كويس وكان  قبس خدني على 

ممكن تقوله لرئيس التحرير ، لكن أنا مش فاهمة مطلوب 

؟" إيهمني   

يديه على ركبته حتى أصبح وجهيهما في  يسندنحني ا

، يتناظران بثقة متساوية ، يتجابهان بقوة  مواجهة بعضهما 

بإقرار :  وهمسمغلفة بالثبات   

"عاوزك أنِت تغطي الخبر" -  

والحت الدهشة في عسليتيها  عت حاجبها األيسر باستنكار رف

:  متسائلة  

؟" بالذات"إشمعنا أنا -  
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مشاغب ا :  فأجابها  

!" بالذاتوليه مش أنِت "-  

 كرقعة الشطرنج  

 بيدق يسقط.. بيدقان 

 وفي النهاية يتصافح الملكان 

ل رئيس التحرير إلى المكتب  ودخ قاطعها  لكنكادت أن تجيبه 

:  بحماس هاتف ا  

!" اتفقتمأتمنى تكونوا "-  

:  بنبرة واثقة قائال  غلق سترته بلباقة ي نهض مازن   

ع  معاكم تعرفكم  هتتاب سكرتيرتيتمام يا أستاذ عامر ،  كده"-

 آخر األخبار" 

إلى هدير الواقفة بجمود وأردف بنظرة متالعبة قرأتها   نظرثم 

:  ببراعة  

تشرفت بمقابلتك يا أستاذة هدير" "-  
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ذهب وعقله يفكر فيما سيفعله بعد ذلك ، في حين نظرت في  

بإشارة منه فقط يأمر   مثلهأثره مفكرة.. ما الذي يجعل شخص 

؟مقابلتها على وجه الخصوصليطاع ، يأتي إلى هنا    

جعله يهتم بأمر زيارتها؟ ما الذي بل  

كان من السهل عليه أن يجعل سكرتيرته تقوم بإبالغ رئيس  

! باألمرالتحرير   

!خلفهتكاد تجزم أن هناك شيء   

عادت إلى مكتبها شاردة وعقلها مازال يفكر ، فقابلتها منار  

تهتف غير مصدقة تمسك رسغها بيديها االثنتين وحدقتيها  

:اتسعتا بذهول  

السيوفي بنفسه كان هنا؟"  هدير هو مازن"-  

  أومأت دون أن تنطق بكلمة فتابعت منار تساؤالتها الفضولية

: 

إيه؟ طب كان عاوز "-  
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يقابلك؟وليه طلب   

 أكيد الموضوع له عالقة برأفت منصور ، صح؟!" 

لحديثها ، فلكزتها    االنتباهوعدم صمتت عندما قابلتها بالصمت 

:  في كتفها هاتفة تجذبها إليها   

!" ليهأنِت يا بت مالك سرحانة "-  

ا انتبهت  :  وقالت بنظرات تيه كأنها رأتها للتو إليها أخير   

"بتقولي إيه يا منار مركزتش؟"-  

اللي واخد عقلك؟  ال أنِت مش معايا خالص ،"-  

؟" بنتيفيه إيه اللي حصل يا   

حقيبتها تهم بالذهاب ، تهمس بنبرة  نهضت هدير وأخذت 

: اعتذار  

معلش يا منار أنا مش قادرة أركز في أي حاجة.. "-  

 همشي دلوقتي وهكلمك بالليل" 
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عندما تكون في هذه   اجيد  نظرت لها بقلق فهي تعلم صديقتها 

الحالة ، إما أن هناك أمر هام يشغل تفكيرها ، أو أن أمر  

 طارئ قد حدث . 

********** 

آدمب ستتالعبحمقاء حواء إن ظنت أنها   

عظيم فالمكر رمز الذئاب  كان كيدك  فإن  

 وإن كنِت تتباهين بأنِك ملكة الخديعة 

 ترتدين تاج الغرور  

 ترفعين كأس انتصارك بلدغ الذئب بسم خبثك

فانظِر بداخل ما تتجرعيه كي ال تنصدمي أنِك تتجرعين نخب  

 حماقتك

   متباهيةالقطيع  فلو تراقصِت فوق أشالء 

حضرة قائدهم ما رقصك سوى تمايل في   

 خلف جفن الغروب عين نائمة بجوار من تحب  



 

 62 

 وعين تترقب عودة من تحب

مألها دمع الحنين لمن تحب وعين   

 وأخرى تظن أنها برفقة من تحب 

 

 في فيلته الخاصة بعيد  عن منزله برفقة أسرته 

في بينهما ال يعلم  نادين زوجته بعقد زواج عر جالس ا برفقة

سوى رامز.  أحد عنه شيئ ا  

.. الحياة ثالثة أشياءفتاة أهم ما يعنيها في   

 المظاهر  

 الموضة 

 والمال  

الذي تحلم به جميع   الثريوجدت في مازن الفتى الوسيم 

 فتيات جيلها. 

 صداقة شملت اآلباء 
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 وعمل جمع األبناء 

وسامته جذبتها رجولته و    

! فقررت الفوز به حتى لو قبلت أن تصبح زوجته في الخفاء  

!بالعرضوهو كان أكثر من مرحب   

هو عاشق الجمال ومعشوق الفتيات كيف يرفض فتاة مثل  

 نادين جاءته بنفسها دون مجهود منه؟!

رآها    يفكر في الفتاة التي شارد اكانت تتحدث له لكنها وجدته 

ا ، توقفت عندما انتبهت أنه ال يعيرها انتباهه فاقتربت   صباح 

منه حتى التصقت به تتالعب بياقته وأناملها تالمس صدره  

الظاهر من أسفل قميصه عندما حرر أعلى أزراره ، تهمس  

:  بغنج  

أنت مش معايا خالص ، معقولة تبقى معايا   مازن"-

 وتسرح!"
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دخانها وقال    ايدخن سيجاره ثم نظر ألعلى نافث   طالعها ببرود

:بجمود  

معلش يا نادين مرهق شوية ، وفيه حاجات كتير شاغلة  "-

 تفكيري" 

.. تعالى معايا وأنا  كده ال الال وأنا ميرضنيش إني أسيبك"-

 هروق بالك خالص" 

همست له بمجون ويدها ترتفع لعنقه تمسده برفق قبل أن  

تنهض باسطة كفها أمامه حتى ينهض معها ، فنظر لها نظرة  

: فحصة وعلى شفتيه ابتسامة مكر مت  

تروقي بالي؟" عشانويا ترى هتعملي إيه "-  

:  جذبته من يده واتجهت نحو الغرفة  في إغراء   

أنا مش بقول أنا بعمل على طول""-  

فهمس لها   حملها فجأة على ذراعيه لتطلق ضحكة ماجنة

ا  :  بعينه غامز   
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"هنشوف"-  

 

األسرار ة الليل تُخفي الكثير من ظلم  

لكن ليس هناك من ينجو من آثاره   

سواء منجية أم مخربة     
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 الفصل الثالث.

 

 القرارات 

تشبه في كرة القدم الركلة القوية ترتطم بالعارضة لكنها   

 تعجب الجمهور ويتعالى تهليلهم  

 يصرخ المذيع لجمالها وخطورتها 

 تربك الدفاع ولكنها بالنهاية بال هدف!!

 وبعض األحالم 

 تشبه الظالم الداكن وسط بئر عميق

 كالغيـــوم الملبدة في ليلة شتوية مرعبة 

سراب قد تتحـول إلى    

ا "أسود اللون"   ولكن السراب لم يكن يوم 
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تشعر بألم كبير   بإرهاق شديد ، استيقظت مع إشراق الشمس 

لكنها نهضت    الفراشتحرك من الفي عظامها.. لم تكن تريد 

والدها ذهب إلى عمله   فوجدتعلى مضض ، هبطت ألسفل 

 ووالدتها تتحدث في الهاتف. 

ربعينية التي اعتنت ألا دلفت إلى المطبخ وجدت كريمة المرأة 

عدم قدرتها على  لبها منذ أن كانت صغيرة.. تعاملها كابنتها 

. ؛ فأعطتها من الحب ما فاض وأكثر اإلنجاب  

 تُّكن لها معزة خاصة وتحبها بشدة.

قبلتها بسعادة تضمها من الخلف في حركة اعتادت عليها منذ  

:  سنوات تقول بحبور وابتسامة هادئة  

دادة" "صباح الفل يا -  

:  ابتسمت بحنان تربت على ذراعيها قائلة  

"صباح الورد على عيونك يا حبيبتي ، ثواني والفطار يكون  -

 جاهز" 
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:  سعلت بشدة وقالت بصوت يبدو عليه التعب واإلرهاق   

قهوة ألني حاسة   مليش نفس لألكل ، محتاجة فنجان"-

 بصداع رهيب" 

حرارة  اقتربت منها بقلق تضع يدها فوق جبهتها تتفقد ال

:  فوجدتها مرتفعة ، فهتفت بقلق فطري  

"شكلك أخدِت برد يا بنتي جسمك دافي شوية"-  

 ثم قالت بنبرة حازمة : 

  مفيش قهوة ، أنِت تفطري وأعمل لك ليمون وأجبلك عالج"-

رتاحي وعشر دقايق الفطار يبقى جاهز" اطلعي بس ا..   

:  حاولت االعتراض ال تشعر بشهية للفطور  

بس..." "يا دادة -  

:  قاطعتها في حزم ونظرة صارمة  

طلعي" ا"مفيش بس ، -  

:  تقولخرجت تجد والدتها أنهت مكالمتها فجلست بجانبها   
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إيه يا ماما كنِت بتكلمي مين؟" "-  

دي خالتك عوزانا نبقى معاها يوم الخميس ؛ جوزها عامل  "-

 حفلة بمناسبة شغل جديد" 

م بقلق  أومأت برأسها بتعب ولم تجب ، فنظرت لها سها

:  وذبول مالمحها ونظراتها قائلة بقلق ها تستشعر تغير  

"مالك يا دودو؟-  

 شكلك تعبان ومرهق" 

"مش عارفة الظاهر أخدت برد شديد شوية ، دلوقتي دادة  -

خد عالج هبقى تمام وأقدر أروح هآتجيب الفطار و

 الجرنال...." 

:  كادت أن تكمل لكن قاطعتها سهام بحزم  

خدي عالجك وترتاحي مفيش  تآ"ال جرنال وال زفت ، أنِت -

 نزول شغل وأنِت بالمنظر ده" 
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حاولت إقناع والدتها فهي ال تحب عدم الذهاب إلى عملها  

:  حتى ولو السبب مرضها  

"يا حبيبتي اسمعيني أنا...." -  

تعلم لو فُتح   ، رفعت كفها أمام وجهها عالمة  على الصمت 

.. فهي بارعة  بذهابها إلى عملها ش معها سينتهيباب النقا

:  .. فقالت بحزمفي إقناعها بفعل ما تريده   

"وال كلمة أنا قولت مفيش خروج إال إما تبقي كويسة ومش  -

 عاوزة نقاش" 

:  تمتمت األخرى في نفسها بضيق تكتف ذراعيها أمامها   

"إيه ده كله بيزعق فيا ليه النهاردة؟!" -  

ولت مع والدتها أن  تناولت فطورها وأخذت العالج ثم حا

تتركها تذهب إلى العمل لكنها رفضت بشكل قاطع.. فهاتفت  

لتخبرها    منار وأخبرتها أنها لن تستطيع القدوم بسبب المرض
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  غد ا أن رئيس التحرير كان يطلبها ليأخذ موافقتها على السفر 

.؛ لتغطية صفقة مازن السيوفي  

ذهاب  هاتفت رئيسها كي تعتذر له على عدم قدرتها على ال

  محمدوالنشغالها بأعمال أخرى كلفها بها ، وقد رشحت له 

 كي يذهب مكانها ، فهو على درجة عالية من الكفاءة. 

وبالفعل تم استدعائه من قبل رئيس التحرير كي يخبره بالسفر  

 ، فدلف إلى المكتب بعد أن ألقى التحية على رئيسه. 

:  نظر له عامر وقال بجدية  

الصحفيين عندي"  أكفأمن ك ف إن، أنت عار محمدبص يا "-  

:  بتسم لهذا اإلطراء الفخور فأجابه بحبور يومئ برأسها  

يا فندم ده شرف!" "-  

تابع عامر حديثه ، يضع األوراق التي بيده على المكتب ليرفع  

:  أنظاره إليه بجدية مطلقة  
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أنا اختارتك تمثل الجريدة في السفرية مع   كدهعشان "-

المهندس مازن السيوفي.. فجهز نفسك ألن السفر بكرة إن  

 شاء هللا" 

يهتف بسعادة وكلمات غير مرتبة لتلك الفرصة   واقف ااستقام 

: يأخذ كف رئيسه بين قبضته في تحية شغوفة  

على   جد اطمن يا فندم ، كل حاجة هتبقى تمام ، متشكر "ا-

ي إن شاء هللا نعمل أحلى شغل"الثقة د  

لديه حماس محبب ، ثم أشار له   فهوضحك عامر من رد فعله 

. مكتبهبالذهاب لتكملة عمله ، فتركه وخرج إلى   

قابلته منار بتساؤل عن سبب االبتسامة المرتسمة على   

 وجهه ، فأخبرها بأمر سفره إلى ألمانيا. 

طورها ومنع  في الحديقة بعدما تناولت ف الجالسةهاتف هدير 

والدتها لها من الذهاب إلى العمل ، أجابته بحبور ليصل لها  

: خر اآلصوته من الجانب   
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عاملة إيه يا دودو؟!"-  

 البت منار قالت إنك تعبانة ومش جاية!" 

الجالسة بجانبه ليبتسم مغيظ ا    كان نصيبه نظرة شر من منار

زا  : إلى األخرى تجيبه  بعينه مستمع ا غام   

، دور برد وإن شاء هللا هبقى بخير"  محمد يا الحمد هلل "-  

في بعض األشياء   ي اتمنى لها الشفاء العاجل وتحدثا سو

:  الخارجة عن نطاق العمل قبل أن يسألها مباشرة  

تعالي بقى قوليلي إيه حكاية سفرية ألمانيا؟! "-  

 و إيه معلوماتك عن الصفقة دي!"

بحيرة ظهرت في تنهدت بعمق رافعة رأسها ألعلى تفكر 

:  إجابتها التي جاءت بعد صمت  

شركته  مش عارفة وهللا ، كل معلوماتي عن الموضوع إن "-

 داخلة صفقة مهمة مع شركة ألمانية للمقاوالت.. 

 ومازن طلب الجريدة تغطي الخبر"
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بعد أن استمعت لهمهمته لتفطن إلى شيء ما ،   قليال  صمتت 

:  فتابعت بمزاح واستفزاز تعشقه  

عشان يخلص مني بعد  كده كان طالب أغطيها أنا   شكله"-

 المقال اللي نزل ، فهياخد المقلب لما يعرف إني مش طالعة" 

:  ضحك من مزاحها بقوة ، ليقول بصوت بكاء مفتعل  

"فحضرتك عشان تعملي المقلب ، تقومي رمياني أنا قدام  -

 القطر ، صح؟" 

يها  تسعت عيناها من تشبيه لمازن بالقطار لتضحك ملئ شدقا

:  وتابعت حتى سعلت  

متقلقش مفيش حاجة هتحصل ،    ، فعال  "تصدق هو قطر -

" دي يا محمدوبعدين أنت أحسن مني في السفرية   

أنهت الحديث معه بعد أن تحدثا عدة دقائق أخرى ثم أغلقت 

 الهاتف معه ، بعدما تمنت له التوفيق في هذا السبق الصحفي.
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  محمد يرة مازن أن في ذات الوقت أبلغ رئيس التحرير سكرت

في رحلته بعدما اعتذرت هدير لظروف  الشركة  من سيرافق

 خاصة. 

:  دلفت ياسمين إلى مازن تخبره بما حدثها به عامر  

مازن بيه األستاذ عامر رئيس تحرير جريدة الخبر بيبلغ  "-

هو اللي هيسافر مع   محمد عبد الرحمنحضرتك إن األستاذ 

ة هدير اعتذرت" الشركة لتغطية الصفقة ألن األستاذ  

وضع قلمه أمامه على المكتب وأسند ظهره على كرسيه  

أنامله أسفل ذقنه فالحت على مالمحه عالمات التفكير   مشبك ا

:  قبل أن يرفع عينيه إلى ياسمين وقال بإماءة   

تصلي بيه و رتبي كل حاجة عشان  اماشي يا ياسمين ، "-

 مش عاوز غلطة" 

تنفيذ ما طلبه واستكمال  أومأت بطواعية ثم خرجت تشرع في 

اخرج يفأمسك علبته الذهبية  عملها شرع في و سيجار 

يف تتجرأ على رفض طلبه؟! ك  تدخينها وعقله مازال يفكر  
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لم يخلق بعد من يقول له ال.. فالجميع يتمنى أن يظفر بلمحة  

 اهتمام منه! 

  لتغطية الخبر ا لهلكن هي تنازل وذهب لها يعرض مرافقته

لتأتي وتقول ال!  العمر" كما يسميهافرصة "  

 فرصة يحلم بها كبار الصحفيين واإلعالم؟ 

ابتسم ينفث دخان سيجارته إلى األعلى ، وابتسامة تسلية  

: ومكر ظهرت على ثغره يهمس لنفسه  

"تمام يا أستاذة هدير عاوزة تلعبي معايا وماله أنا بقالي  -

 كتير ملعبتش" 

وء وبطء ثم تابع  ستنشق سيجاره مرة أخرى يزفر بهدا

ا : بغموض ومكر لما يفكر فيه مبتسم   

خلينا نشوف أخرتها إيه؟" "-  

********** 
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ا    تشبه المطر كثير 

تشبهه في قسوته وهجره الطويل   

تأتي فجأة تخلق في القلب فرحة وأمل   

ثم يصفعني بعد قليل رحيلك    

 أنت كالمطر! 

تأتي بال موعد    

وترحل بال وداع    

 

كل   مدون التغطيتها ببراعة   محمد  برفقتهسافر إلنهاء صفقته 

ما حدث حتى تم عقد الصفقة.. وهي عبارة عن شحنة كبيرة  

من مواد البناء والمقاوالت سيستخدمها في بناء العديد من  

. المنشآت السكنية  

عادوا إلى القاهرة وتم نشر كل ما تم في الصفقة في الجريدة  

على المجهود الذي بذله. ه التحرير بتكريم ليقوم رئيس   
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بعد عدوتهم ببضعة أيام ، ذهب إلى شركته ليجد دعوة حضور  

حفل في فيال رشوان الخولي.. لم يكن يريد الذهاب ولكنه قرر  

 الحضور كنوع من أنواع التغيير ليس إال. 

 في مساء الخميس في فيال رشوان

سيدات المجتمع   وكثير من يوجد العديد من كبار رجال األعمال

الراقي والفتيات الالتي يتنافسن بينهن في الخفاء على من  

ستتمكن من إظهار أكبر قدر من األناقة والموضة بتلك  

في عرض   كأنهنالفساتين الباهظة والمجوهرات الثمينة ،  

 أزياء. 

أنظار الجميع ، الرجال قبل النساء   جاذب ادخل بكل شموخ 

بتسامة عريضة ، فبالنسبة له  به با مرحب افأستقبله رشوان 

قبول شخص كمازن دعوته والحضور إلى حفلته بمثابة شرف  

:  ناله بقوة  

مازن بيه شرفتنا"  وسهال   أهال  "-  

:  بادله الترحيب بلباقة  
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بيك رشوان بيه ، مكنش ينفع أرفض دعوة سعادتك"  "أهال  -  

: ابتسم رشوان بحبور يشير بيده للداخل  

تفضل"ان سعادتك حضرت ، إ"شرف ليا  -  

أخذه لمجموعة من رجال األعمال ، الذين رحبوا به وظلوا  

يتحدثون عن العمل ليهنأه الجميع على صفقته الجديدة ، إلى  

 أن أستأذن وذهب إلى أحد رجال األعمال الذي أشار له. 

أنظاره فتاة واقفة في شرفة   جذبوبينما هو في طريقه 

تستند على أحد األعمدة  عن الجميع بمفردها بعيد ا منعزلة 

 تتابع الحفل بهدوء. 

ترتدي فستان من اللون الكريمي الضيق في منطقة الصدر  

باتساع رقيق   يهبطالتعرجات  وحتى الخصر.. يزينه بعض 

، خصالتها تهبط   مرفقيهاحتى كاحلها ، بأكمام تصل حتى 

جعلتها هالة من الجمال بوجهها الخالي من   تبتموجا

ظهر اتساع عينيها ،  أالمساحيق إال من الكحل األسود الذي 

 وملمع شفاه أظهرها براقة. 
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تقدم نحوها بخطوات رزينة إال أن وقف خلفها وقال بهدوء  

:  يشوبه بعض الدهشة  

"صدفة غريبة إننا نتقابل هنا!" -  

ذ بها تتفاجأ  فالتفتت ترى مصدره إ هانتفضت من صوت

 بوجوده! 

يقف بشموخ وأنفة رأسه ألعلى يناظرها من علو كأنه  

 فرعون في بهو معبده يتأمل حاشيته من فوق عرشه! 

:  اتسعت عيناها والحت الدهشة في نظراتها تسأله    

نت بتعمل إيه هنا؟" أ"-  

ااقترب منها حتى صار على بعد خطوات بسيطة  إياها   متفحص 

:  لى قدميها بهدوء صياد ماهرإ  من أعلى رأسها نزوال    

شوفتك بالصدفة واقفة لوحدك بعيد عن الدوشة اللي تحت ،  "-

 قولت حرام الجمال ده كله يقف لوحده من غير أي اهتمام!" 

: ليهمس لها بعد صمت   
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.. كدهوبصراحة عيبة في حقي إني أسيبك "-  

وأنا بصراحة بقدر الجمال وبقدر صاحبه"    

وقاحته ونظراته ، لتلمع عيناها  تسعت عينيها أكثر من ا

:  بشراسة لكن مازالت محتفظة بنبرتها الهادئة  

حدود مش مسموح   بتخطيحضرتك مش واخد بالك إنك "-

 ليك تخطيها؟!

 أظن إنه الزم تنتقي ألفاظك وأسلوبك في الحوار" 

 أحيان ا تكمن بعض االنتقامات في الكلمات دون أن نعي! 

منافس تعرف كيف تخرجها  وهي صاحبة اللعب بالكلمات بال 

 ومن تصيب!

في عينيه نظرات  تلوح، يرمقها بهدوء  لم يحرك ساكن ا

يحك أسفل ، فقال  شجاعتهااإلصرار ممزوج باإلعجاب من 

ا : أذنه متنهد    



 

 82 

فكرت إن اللي كتبت مقاالت بالحجم ده  لك  تعرفي لما قرأت"-

وعندها خبرة"  مثال  والشجاعة دي واحدة فوق األربعين سنة   

يشملها من أسفل ألعلى بأعين  لتتحول نظراته إلى الوقاحة 

:  وأردف بمكر ضيقة   

" اتفاجئت"بس بصراحة -  

،  بحقه  سترتكب جريمة  بقيت لثواني أخرى شعرت أنها لو 

  ثم أومأت قائلة بنبرة برود شديدةفرسم ثغرها ابتسامة جامدة 

: 

سفة إني خيبت ظنك وفاجأتك ، بس أنا مضطرة أنهي "آ-

، عن إذنك يا أستاذ مازن" لحد هنا الحوار    

همت باالنصراف أال إنه منعها بإحاطة يديه حول خصرها  

إياها بحزم ، يتفرس في معالم وجهها الرقيق ،   جاذب ابإحكام 

تضغط على السفلى بأسنانها  شفتيها وردية شهية حين تغضب  

بريق عسلي أظهرت ب، وعينها العسلية  ةالصغيرة الدقيق

 اإلضاءة الهادئة جماله. 
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 تفاجئت بما فعله وفتحت فاها وعينيها بصدمة! 

 كيف له أن يحيطها بهذه الطريقة وبأي حق؟

يتخطى نعم تعلم أنه زير نساء كبير لكن لم تكن تتوقع أن 

! الحدود معها  

حاولت التملص من قبضته لكنه أمسك برأسها يسكن حركاتها  

ا ! بادله نظراته بأخرى قويةتلعينها بقوة   ناظر   

قرأت بوادر الخبث بينهما وصدمت عندما وجدته يهم   

بمقدمة حذائها في   ركلته باالقتراب فما كان منها سوى أن  

ساقه فتركها وعاد خطوة للخلف يحرك قدمه في الهواء  

! ممزوج بصدمةألم الركلة ينظر لها بوعيد   مخففَا  

 كاد أن يتحدث لكن صراخها الشرس والمليء باالنفعال أوقفه

: 

ر دي لفت نظر تعرفك طريقة التعامل معايا بعد كده  "اعتب-

  تبقى إزاي ، أتمنى تكون فهمتها" 
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بمواجهة بعضهما بغضب منها وتوعد   يقفانقترب منها فجأة ا

 منه!

الغضب في عينيه يشبه زلزال أسفل بحر هائج كان هياج  

 امواجه ردة فعل عنه! 

وي البرود في مقلتيها شبيه بفنجان قهوة ُمرة في صباح شت

 تركه صاحبه فلفحته بروده الطقس!

همس من بين أسنانه بحدة :    

، لو متعرفيش  باللي عملتيه ده "أنِت غلطِت غلطة عمرك -

 مين مازن السيوفي أنا على أتم االستعداد أعرفك" 

هزت رأسها بنفي رافعة إحدى حاجبيها باستفزاز تجيبه  

:  بهمس يملئه البرود والسخرية   

"الشرف أعرف مين.. هو.. مازن.. السيوفيوأنا مليش "-  

همت بالذهاب لكنها  نطقت اسمه ببطء كأنها تستهزأ به و

:  له هاتفة  تستديرتوقفت على بعد خطوات قبل أن تخرج ،   
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دي رجلك ، المرة الجاية صدقني مش مسئولة عن  المرة "-

 ردة فعلي" 

 ألقت كلماتها وغادرت في قمة غضبها . 

! لغضبوقف يغلي كالمرجل من ا   

لم تتجرأ فتاة من قبل على لمسه وال حتى على الوقوف في 

 وجهه 

بل كانوا يلقون بأنفسهم عند قدميه يطلبون وصاله ولو بنظرة  

 أو اهتمام طفيف. 

تقول له هذا الكالم بعد أن تجرأت عليه! هذه ثم تأتي   

أقسم على رد الصاع صاعين لها وإن أصبحت شغله الشاغل  

 الفترة القادمة! 

لنفسه ، يمسك بحافة الشرفة الصغيرة   هامس ا بسخرية  سمتاب

:   يشد على قبضتيه بقوة وعيناه تنظر إلى الفراغ بغموض  
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دي تاني مرة أجيلك فيها بنفسي وتتعاملي بطريقة متلقش  "-

!بيا  

صدقيني هخليِك تدفعي تمن اللي حصل وهللا ألندمك على اللي  

" عملتيه  

أسلحتها جيد ا  هي فتاة تعرف  

الصراخ تدافع ب   

 وتهاجم بالقلم 

تنتقم بالبرود    

ابتسامة تجادل ب  

 

  تشعر برغبة عارمة في قتل أحدهم وأرادت مغادرة الحفل ،

هي الباردة الهادئة استطاع بسهولة كسر قشرتها وإخراج  

 ثورتها!
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صادفت زوج خالتها في طريقها يبدو أنه كان يبحث عنها   

ا ليقترب منها  بابتسامة عذبة : كفيه إليها  مشهر   

إيه يا دودو مختفية طول الحفلة فين؟""-  

حد ضايقك؟" ، وشك أحمر ليه    

بسعادة تمد كفيها ممسكة   وابتسمتحاولت أن تبدو هادئة 

:  بكفيه قائلة   

حضرتك عارف مليش في جو "وال حاجة يا عمو بس -

 الحفالت فكنت قاعدة بتفرج من بعيد" 

ا : هامس  داعبها رشوان بمرح يقربها منه    

"طب ممكن األميرة تسمح بالرقصة دي؟" -  

بركبتيها في حركة مسرحية   قليال  ابتسمت برقة وانحنت 

:مجيبة  

"يا سالم أنا أطول أرقص مع رشوان بيه ، بس كدا خالتو  -

 تغير" 
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:  قبل أن يجذبها معه  مداعب ا مس ويا انحنى ألذنه  

"ال خالتك خالص كبرت وراحت عليها.. يال بينا" -  

ضحكت بقوة على مزحته وأخذها لساحة الرقص.. قررت أن  

تتناسى ذلك الوقح وال تفكر به ، فكانت كلما تالقت أنظارهم  

:  تنظر له باشمئزاز  

البلد  هيبة وأكبر واحد في  بره البني آدم بوشين.. من  فعال  "-

 يعمله حساب ، لكن اللي يشوف الوش التاني اللهم أحفظنا" 

الكلمات في عقلها ، تنظر له بأعين باردة ونظرات قوية   دارت

 لم تنفصل عن عينيه. 

طول الوقت ده هكسره   لبساه قناع البرود والقوة اللي   "-

 ليِك" 

بسيجاره   ممسك افي نفسه يبادلها نظرتها بنظرة تحدي همس 

لألمام ببرود مصطنع.ينفث دخانه   

********* 
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ال تحتاج القنبلة سوى ثانية واحدة تجذب فيها الفتيل فيدوي  

 انفجارها مخلف ا الدمار! 

والشعلة الصغيرة ال تحتاج سوى قطرات من الزيت لتصير  

 نار هوجاء تأكل األخضر واليابس!

قاد   ، غادر الحفل يتوعد لها أن يرد لها الصاع صاعين 

سيارته بعدما أمر حراسه بالمغادرة ، وذهب إلى رامز الذي  

ما لبس أن فتح الباب حتى اندفع إلى الداخل كأن الشياطين  

 تالحقه!

هدأ  تخر بحيرة وتساؤل ولكنه فضل الصمت حتى اآلنظر له  

 نوبة غضبه.

خلع سترته وألقاها بعنف على األريكة ، ثم كشف عن  

يتخلل   وذهاب ا طع الصالة جيئة  ساعديه وقد برزت عروقه ، يق

خر في حركة غاضبة جعلت  واآلخصالته بأنامله بين الحين 

هتف به  فرامز ينظر له بتعجب وتساؤل حتى أصابه الغضب 

:  الوسادة الصغيرة بقوةب يقذفه  
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ما تهدى بقى خيلتني ، أقعد وفهمني إيه اللي حصل؟" "-  

لى أسنانه  لتفت له بعنف وأشار بسبابته إلى نفسه ، يضغط ع ا

بقوة حتى ظهر صوت اصطكاكهم واستحالت عيناه إلى اللون  

  قائال  فأصبحتا كنجمتين زرقاوين وسط بحر من الدماء األحمر 

:  من بين أسنانه  

ر ترفض ليه طلب.. تقد"أنا مازن السيوفي اللي مفيش بنت -  

تعمل فيا  بإشارة مني أالقيهم تحت رجلي ، حتة بت زي دي  

" كده  

عقد حاجبيه بحيرة  يحديث ال تسعت عيني رامز بصدمة من ا

:  وعدم فهم وتساءل  

"مين دي وإيه اللي حصل؟" -  

. قص عليه ما حدث بينه وبين هدير في الحفل  
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نتهى حتى أصابته نوبة ضحك جعلته يضع يده على  اوما أن  

، فنظر له بعصبية يهتف   وسقط على األريكة من قوتهابطنه 

: بغيظ  

"أنت بارد! -  

"!أنا بحكيلك ومحروق دمي والبيه بيضحك  

ثم قال بنبرة   قليال  حاول السيطرة على نوبة ضحكاته ، يسعل 

:  لم تخل من أثار الضحك  

يعني في حد يعمل عملتك   هدى.. بصراحة تستاهلاطب "-

؟السودة دي  

كنت شبه واخدها في حضنك واللي أنا متأكد منه إنك كنت  

 هتقل أدبك.. وعاوزها تسكت؟" 

لم يستطع السيطرة أكثر ليفرط في الضحك مرة أخرى ، ينظر  

:  له بتشفي من أسفل أهدابه  

أنت تحمد ربنا إنها مجبتلكش البوليس" "-  
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  هاتف احتقن وجه مازن من الغضب وقذفه بالوسادة بعنف ا

:  بانفعال وغيظ  

تصدق إن أنا الغلطان إني جيت.. أنا ماشي""-  

: جلسه ومازال يضحكيأمسكه من رسغه   

قعد بس ، تمشي فين؟"اطب "-  

:  لكنه أخبره يتناول سترته ينوي الذهاب  

ال همشي أنا تعبان ومرهق يال سالم" "-  

لكنه ابتسم بمجرد    هك رأسه بيأس من أفعالنظر له رامز يحر

: أن تذكر ما قصه يحك خلف رأسه وتمتم في نفسه  

وي األيام اللي جاية" قدي هتحلو "-  
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 الفصل الرابع 

 

 الحياة كالمصعد 

تضع إصبعك على الزر دون جهد    

تصعد أو تهبط     

قد يتعطل وأنت قابع فيه     

ا ال يخلو من العطب   كالحياة تمام   

تارة  تجعلك في األعلى    

وتارة  في األسفل   

أبد ا عالمة قد ال نفهمها ها لكل شيء في  

وقد نفهمها بعد حين.    
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ما حدث ، لم  موصل مازن إلى منزله يشعر باإلرهاق الشديد 

سترته على كتفه   ملقي افصعد الدرج بإهمال  مستيقظ ايكن أحد 

وهمَّ باالتجاه إلى غرفته لكنه توقف عندما وجد ضوء يتسرب 

 من غرفة أخته. 

مع صوتها يسمح له بالدخول ،  سطرق الباب ودخل بعدما 

  منحني االرسم" فابتسم لها "  وجدها تمارس هوايتها المفضلة

. يطبع قبلة على جبينها  

ا! كثير  ليست أخته فقط بل ابنته التي يعشقها   

حبيبتي إيه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟""-  

برفق  بادلته االبتسامة تقف أمامه ممسكة بكتفيه ثم ضمته 

:  تقول بهدوء  

..الحمد هلل على السالمة يا حبيبي"-  

رسم" أمش جايلي نوم قولت     
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نظرت له بتركيز كمن يستشف ما بداخله ، فهي أكثر  

له وتعرف ما به دون أن يتحدث فقالت بوجه   قرب ا األشخاص 

:  متغضن  

مازن فيك إيه؟ "-  

" عيونك تعبانة وشكلك مرهق  

  سارد اعينيه بقوة ، ثم جلس على الفراش مغلق ا تنهد بعمق 

ي  لها ما حدث منذ أن رأى ذلك المقال ، ومقابلته مع هدير ف

. خر موقف حدث بينهما في حفلة الليلةآالجريدة إلى   

شردت في حديثه ولمع اسمها في ذاكرتها كأنها تذكرت شيئ ا  

تسأله :  ما ، فنظرت له بحاجبين معقودين   

وصحفية؟" "اسمها هدير -  

أومئ بالمباالة يعيد رأسه إلى الخلف يضغط على نقطة أعلى  

:  أنفه ليقلل الضغط  

أيوه.. هدير سالم" "-  
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االسم  وتفكر فيما قاله أكثر حكت رأسها وعقدت بين حاجبيها 

.يضيء في عقلها  

من صمتها وسؤالها   متعجب اقبل أن يقطع تفكيرها صوته  

:  المفاجئ له  

سكتّي ليه؟ "-  

 أنِت تعرفيها؟" 

بثبات رافعة  ترددت نظراتها تحول في جميع االتجاهات تقول 

 كتفيها بإهمال : 

هدير! ومين ميعرفش "-  

بقرأ مقاالتها ، أسلوبها وحماسها بيعجبوني "  أوقات كتير  

وأعادت نظراتها إليه تقول  تزيح األفكار عنها هزت رأسها 

بحزم وبنبرة قوية تستخدمها عندما تخبره رأيها في أمر ما  

:  خاصة  عندما تجده أخطأ في شيء بالرغم أنه األكبر   
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ها ، ورد  مازن أنت غلطت وتصرفت  بشكل مش كويس معا"-

فعلها على اللي عملته طبيعي ، فمن فضلك متفكرش في  

 الموضوع على إنه عناد" 

، معها حق لكن كبريائه يمنعه من التغاضي   ا شارد  ها لنظر 

في ذهنه كمن   تترددعما حدث ليتذكر ما فعلته معه وكلماتها 

.  كبريائه الذي بعثرته بيدها   واألخذ بثأر تجبره على التفكير  

: جبينها بحنان مقبّال  حيط وجهها بكفيه نهض فجأة ي  

نامي كفاية سهر ،  تصبحي على خير" و"متشغليش بالك -  

أنت من أهله يا مازن ، وفكر في اللي قولته كويس""و-  

دلف إلى غرفته ، وأبدل مالبسه ثم أشعل سيجارة ووقف في 

في ذات   شرفته ينفث دخانها في الهواء  وعقله مازال يفكر

في شجاعتها وقوتها التي كانت   ا ، شارد   البريق العسلي

 تتحدث بها!

 جذبته لدغتها الرقيقة عندما تنطق حرف الراء  
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وجذبه أكثر كبريائها وسخرية نبرتها عندما ال يعجبها  

 حديثه!!

ظل يفكر و ينفث دخان سيجارته لألمام حتى صنع سحابة  

حوله ،  قبل أن يلتفت يجد ضوء هاتفه يضيء وينطفئ ، 

في  ليس رى من المتصل فكانت نادين ، زفر  بحنق لتقطه يا

  ثم اتجه هاتفه حالة تتحمل حديثها ، فأهمل اتصالها وأطفأ

 نحو فراشه يخلد إلى النوم. 

أما أسماء فكانت تبحث عن تلك النمرة التي تحتفظ بها منذ  

شهر مضى حتى وجدتها فابتسمت بظفر تحرك الكارت بيدها  

ا ونظراتها محدقة في الفراغ تفكر ماذا ستفعل! ويسار   يمين ا  

★★★★★ 

غادرت الحفل مع أسرتها ، و ظلت صامتة طوال الطريق حتى  

على غير عادتها.. أنها الحظت والدتها   
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اد تتحدث وتشاكس والدها عند عودتهم من مكان ما لكن   ائم 

حيط كتفيها  تهذه المرة وجدتها مكتفة ذراعيها أمام صدرها ، 

وشاح ثقيل أسود ، محدقة في الخارج وعالمات التفكير بادية  ب

على وجهها التقطتها من عقدة حاجبيها ، فالتفتت إليها  

:  تسألها بقلق  

"مالك يا دودو ساكتة ليه؟ -  

يه حاجة ضايقتك في الحفلة؟" ف  

تذكرت ما حدث لتشتعل عيناها من الغضب الذي لم تره  

:  والدتها ، لكنها أخفته وابتسمت لها قائلة تهز رأسها بنفي  

ال يا حبيبتي.. بس أنِت عارفة جو الحفالت ده مليش فيه ،  "-

حتش" مرتإني طول اليوم مشغولة  خصوص اوصدعت   

بنوع من   قائال  لها والدها من الكرسي األمامي للسيارة  نظر

:  الغموض  



 

 100 

  مازن السيوفي كان في الحفلة ، وعرفت النهاردة من عامر "-

إن صفقته األخيرة في ألمانيا كان طلبك فيها عشان تغطيها  

 بس أنِت رفضِت"

شدت على قبضتها من أسفل وشاحها تكبح جماح غضبها من  

بينها وبين  ي ينتهي بشجارالحديث عن ذلك الشخص الذ

والدها ، فتنفست بعمق تستدعي هالة برودها حتى ال  

: يتشاجران   

أيوه يا بابا كان عاوز الجريدة هي اللي تغطي الصفقة ،  "-

 بس أنا كنت تعبانة فاعتذرت" 

وقد اشتعل الغيظ به من تصرفاتها : نبرته  احتدت  

األمور  ومفكرتيش تستغلي السفرية دي تثبِت للناس إن "-

 تمام بعد المقال اللي أنِت نشرتيه"

رفعت كتفيها بالمباالة وذمت شفتيها بعدم اهتمام وقررت أن  

بمزاح ال يتماشى مع الموقف :  قائلة  تثبت على هدوءها أكثر  
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"يعني أنزل مقال اتهمه فيه بالفساد ومن ناحية أسافر أغطي  -

 صفقته!

 الناس تقول إيه منافقين؟

"أيعقل؟  

ارة غضب والدها عندما الحظت احتقان وجهه نجحت في إث

وبروز عروق عنقه وكاد أن يهتف بها فقاطعته تضغط على  

: عينيها بقوة ويأس  

بابا عشان خاطري حضرتك مش شايف إننا كل ما نتكلم  "-

 عنه نتخانق! 

  من فضلك أنا زهقت من سيرته.. مقال ونزل وهو سافر

 ومضى صفقات يعني متأثرش" 

: ألمام تربت على كتفه بابتسامة لطيفة مشاكسة ل ثم مالت  

  يعيش حياته عادي.. وهللا يعني يرضيك إحنا نزعل وهو"-

 عيب"
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ابادلها االبتسام يهز رأسه بيأس  بينه وبين نفسه أال   مقرر 

، لتربت والدتها على قدمها بحنان   مجدد ا  يتحدثا معا  في األمر

وا إلى  وظلوا بقية الطريق في ضحك ومشاكسة حتى وصل

 المنزل ، لتستأذن كي ترتاح. 

صعدت إلى غرفتها وأبدلت مالبسها ، تذكرت ما حدث فغضبت  

: وتمتمت بتعصب  

! كدهأزاي يسمح لنفسه يلمسني  "وقح وقليل األدب.. -  

 وهللا حالل فيه اللي عملته فيك والكالم اللي قولته" 

ألقت منشفتها بغيظ على األريكة بعد أن جففت خصالتها  

بغيظ : نفسها هامسة ل  

" "منك هلل فورت دمي-  

:  وفي هذه األثناء وجدت منار تتصل بها لترفع هاتفها تجيبها  

ألو.. أزيك يا منار" "-  

إيه يا بنتي مش قولت تكلميني إما ترجعي!" "-  
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تنهدت بعمق وجلست على فراشها تعيد شعرها للخلف تهز  

:  خصالتها تزيح بقايا الماء المتعلقة بها وقالت  

ا لسه راجعة.. غيرت هدومي وكنت هكلمك ، بس  "ما أن-

 عمرك أطول من عمري" 

  ضحكت األخرى على الجملة األخيرة ليصلها صوتها بحماس

: 

   قادرةطب قوليلي كل حاجة حصلت بالتفصيل الممل ، مش "-

 استنى للصبح إما أشوفك

 ها ايه اللي حصل؟!

 الحفلة كانت حلوة وال ال؟" 

ة حيلة تعلم صديقتها لن تتركها  زفرت بيأس لكنها ابتسمت بقل

إال إذا أخبرتها بكل شيء ، كما أنها شكرت ربها أنها أتصلت  

؛ فقد كانت بحاجة إلى شخص تتحدث معه وتنفس عن  

 غضبها ، ومنار هي أقرب شخص لها و من ستفهمها. 
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قصت عليها ما حدث بينها وبين مازن وما فعله معها حتى  

ة من الجانب اآلخر  قالت له ، وصلتها  شهقوما ركلته 

:  صرخت بها بنبرة صادمةو  

يا نهار أبيض كان حاضنك! "-  

 وكمان ضربتيه.. يا جبروتك" 

حتقن وجهها ، تكاد تمزق  وااشتعلت عيني هدير من الغضب 

:  الفراش من الغيظ  

"أقسم باهلل مش مقامه اللي عملته وال اللي قولته ، ده عاوز  -

دم قليل األدب" آتربية من أول وجديد.. بني   

فقالت   ها حاولت منار كتم ضحكتها حتى ال تزيد من غضب

: بنبرة مسيطرة حتى تهدأ   

هدي ، موقف وعدى وأنِت خدتي حقك.. أنِت عارفة   اطب "-

 إنك تضربي واحد زي مازن معناه إيه؟

 ربنا يستر وينسى الموقف" 
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:  لتجيبها األخرى باشتعال أكبر  

. المهم أنا هأقفل ألني بجد مش   "ينسى وال يشرب من البحر-

 قادرة أواصل ، يال أقابلك بكرة" 

أغلقت الخط ثم أستغفرت ربها ونامت حتى تستطيع االستيقاظ 

لعملها.  ا باكر    

★★★★★★ 

 ال تستسلم لمشاعرك السلبية 

بيدك كي تنعش ذاتك فعل ما ا   

   حتى تستطيع التواصل وتمضية األيام بحماس 

، فذهبت إلى النادي ، ومنه إلى   أن تركضقررت في الصباح  

الساحة المخصصة للتدريب وظلت تركض طوال ساعتين ،  

 عسى أن تخرج الشحنة السلبية المخزنة داخلها. 

فتاة ذات وجه   فاستدارت لتجدهاوجدت من تهتف باسمها 

!لكنها ال تتذكر أين رأتها من قبل  مألوف  
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: فنظرت لها بحيرة قبل أن تسألها    

بتنادي عليا؟" "-  

أيوه أنِت" "-  

تقدمت منها بابتسامة جميلة على محياها حتى وقفت أمامها ،  

بنية  ما ،  نوع التتأملها هدير بصمت.. فتاة مماثلة لطولها 

بأهداب طويلة يعلوها حاجبان منمقان ، وخصالت  العينين

بنفس لون عينيها ، شفاه رقيقة المعة ، فابتسمت لها بتردد  

:  قائلة  

؟!" كدهبس بعتذر مش واخدة بالي.. إحنا أتقابلنا قبل "-  

:  مدت لها يدها ومازالت على ابتسامتها  

ا في معرض  أنا أسماء عز الدين تقابلنا من شهر تقريب  "-

تفتكري"  لوحات لو  

 عقدت هدير بين حاجبيها بتفكير ، تستعيد الذكرى.. 
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كان يقام معرض للوحات يعرض فيه الرسامون صغار السن  

أعمالهم ، هي من محبي الفن وهذه المناسبات تحب تشجيع 

هؤالء الشباب.. وفي نفس المكان كانت أسماء تستكشف  

اللوحات تكتسب خبرة أكثر تدقق في أقل التفاصيل وأبسط 

 اللوحات حتى تتعلم أساسيات هذا الفن. 

فوجدت فتاة تقف بمفردها في هذا   انتهى الحفل وخرجت هدير

الوقت من الليل ، كادت أن تقود سيارتها وتذهب لكن ما إن  

وقع نظرها على وقفتها المتوترة حتى هبطت وتوجهت إليها ،  

يدها على كتفها مما جعل الفتاة تنتفض وتعود   تضعاقتربت 

:  هدير قائلة بنبرة هادئة  فابتسمتخطوتين للخلف   

"متخافيش.. أنا بس شوفتك واقفة لوحدك خوفت عليِك  -

المكان فاضي والوقت أتأخر"  وخصوص ا  

عندما وجدتها   نسبي ا نظرت لها بتوتر ولكنها شعرت بالراحة 

مبتسمة ووجهها يبدو عليه األلفة فقالت تعيد خصالتها خلف  

:أذنها  



 

 108 

بصراحة أنا مستنية السواق يجي""-  

: أومأت بتفهم تذم شفتيها لتقول  

بس يا..... معلش اسمك إيه األول؟""-  

:   ابتسمت الفتاة مجيبة  

أسماء.. اسمي أسماء عز الدين" "-  

:  مبتسمة مدت لها األخرى يدها   

سالم"  وأنا هدير"-  

، فتابعت  وقلب مرتاح من بشاشتها مبتسم   صافحتها بثغر

:  هدير  حديثها قائلة   

.. ممكن تكلمي  كدهومينفعش تقفي  بس الوقت أتأخر "-

هيتأخر أنا ممكن أوصلك في طريقي" السواق تشوفيه فين لو  

هاتفت أسماء السائق فأخبرها أنه حدث عطل في السيارة مما  

إلى تأخره وسيأتي بعد عشرة دقائق.. أغلقت معه  أدى 

وأخبرت هدير ما قاله لتقنعها أن تعيد مهاتفته تخبره أال يأتي  
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وأنها ستقوم بإيصالها.. وبالفعل فعلت ما قالته ثم صعدت  

:  معها السيارة قائلة بأسف خجول  

هاتعبك معايا بس لو أعرف كنت عملت حسابي وجيت "-

 بعربيتي" 

: تسامة تهز رأسها بنفيلتفتت لها بابا  

مفيش تعب وال حاجة وبعدين إحنا بقينا أصحاب خالص" "-  

:  بادلتها االبتسامة بمثيلتها   

أكيد دي حاجة تفرحني" "-  

أوصلتها إلى بيتها بعد أن أخبرتها بالعنوان وتبادلوا أرقام  

. الهواتف ، فشكرتها على وعد بلقاء آخر عن قريب  

************ 

:  الذكري تبتسم بفرح وبادلتها التحية برحابةعادت من   

أسماء.. أيوه طبعا فكراِك ، عاملة إيه؟" "-  
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الحمد هلل ، أنا هنا في النادي على طول بس أول مرة  "-

 أشوفك"

أنف متغضن  و مشاكس ضحكت بسعادة لرؤيتها وقالت بوجه

:  بمرح  

أصل مش مواظبة على هنا ، يعني وقت ما أخد نفسي من  "-

" دماغيي أصفى الشغل باج  

ابتسمت لها أسماء وقالت تلتفت حولها كمن تبحث عن شيء  

: ما  

"طب إيه رأيك أعزمك على عصير ونتكلم" -  

:  ضحكت األخرى وداعبتها غامزة بعينها بمرح  

"عاوزة تدفعي ليا حق التوصيلة وال إيه؟ -  

 تعالي نقعد ونتكلم وتعزميني على عصير" 
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ضحكتهما يعلو حتى  وضعت ذراعها بذراع أسماء وصوت 

جلستا تتحدثان.. وفي خوض حديثهما وجدتا فتاة قادمة  

:  باتجاههما حتى اقتربت منهما موجهة حديثها ألسماء  

سمسمة أخبارك إيه؟"- " 

رفعت نظرها إليها فوجدتها نادين ترتدي بنطال قصير للغاية ،  

وفوقه كنزة بحمالتين رفيعتين بيدها مضرب للتنس فأغمضت  

عينيها تتنفس بعمق قبل أن ترفع نظرها مرة أخرى لها قائلة  

:  لهدير بابتسامة مصطنعة تشير  

يا نادين ، أعرفك هدير سالم الصحفية المشهورة"  "أهال  -  

، تشملها في جلستها من   ناظرتها نادين من علو بغرور وأنفة

: لتقول  أعلى ألسفل تقيمها بنظراتها كمن تقارنها بها  

حفية اللي بسببها رأفت منصور دخل السجن  مش أنِت الص"-

، بس يا حرام شكلك متعرفيش مكانة رأفت وأنه أكيد هيطلع  

 منها" 
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استندت هدير للخلف ويدها تداعب كأس العصير أمامها ترسم  

:  ابتسامة على جانب ثغرها قائلة  

ال مش مشكلتي يا أنسة نادين"   يطلع أو"-  

تها للخلف في تلقي بخصال رأسها بأسف ساخر األخرى هزت 

 حركة أظهرت غرورها : 

لكن مش   الشولألسف الصحافة اليومين دول بتكتب لمجرد  "-

 بيفهموا حاجة في لعبة االقتصاد واألعمال" 

وضعت هدير كفها أسفل ذقنها وأجابتها بشفاه مذمومة  

:  وحاجبين معقودين بنبرة باردة   

"متهيألي أن بتوع االقتصاد واألعمال ميفهموش حاجة في -

لصحافة وهي تقدر تعمل إيه؟" ا  

طالعتها نادين بغضب وغيظ من ثقتها التي تتحدث بها وكادت  

: أن ترد الصاع لها ، لكنها وجدت صوت قادم من خلفها   

"صباح الخير مالكم متجمعين كدا ليه؟" -  
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ناظرته نادين بدالل ونظرات زائغة تميل بجسدها على الطاولة  

ا يمين اتهتز   :  ب على كتفهاواضعة المضر ويسار   

رامز.. أنت هنا بتعمل إيه؟""أهال   -  

: رفع حاجبه األيسر بسخرية قبل أن يجلس   

"هو مش ده نادي.. والنادي ملك للشعب.. وأنا الشعب!" -  

بوضع قبضتها أمام فمها  سعلت هدير بخفوت كاتمة ضحكتها 

في حين لم تستطع أسماء أن تفعل مثلها فارتفعت ضحكاتها  

عرت نادين بالحرج  ، حينها شبقوة تعيد رأسها للخلف  

: واعتدلت بانفعال هاتفة  

طب عن إذنكم ورايا ماتش تنس""-  

:  والتفتت إلى الفتيات تبتسم بسماجة وبرود  

مبسوطة إني شوفتك يا أسماء ، وأنِت هدير أكيد هنشوف  "-

ال تشاو" بعض تاني ي  

قائال  : رامز ينظر إلى هدير بغموض  فالتفتغادرت   
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أزيك يا أستاذة هدير عاملة ايه؟""-  

الحمد هلل بخير" "-  

ضيق عينيه ومال بجسده يستند إلى الطاولة بمرفقيه ونظراته  

:  مازالت تحمل الغموض  

"الظاهر إنك تعرفي أسماء كويس!!-  

؟"وفيالسيتبقى أخت مازن   هايا  ترى تعرفي إنبس   

فتوترت األخيرة واتسعت عيناها  إليها نظرت هدير بدهشة 

:  منه مغتاظ ا تنظر لرامز بشذر ليخرج صوتها    

أنا أعرف هدير من قبل ما تقابل مازن ، وهي متعرفش إني  "-

 أخته" 

:  كأنه لم يستمع إليها يردف بسخرية مازال على وضعه   

زيك يا  معقولة معلومة زي دي تخفى على صحفية شاطرة  "-

 أستاذة هدير" 
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رفعت حاجبها بغيظ ثم قالت بصوت غاضب خرج من بين  

:أسنانها  

نبرتك فيها إتهام باالستغالل يا أستاذ رامز أنا مسمحش  "-

أنا لسه عارفة إن أسماء أخت مازن..  أوال  بيه..   

ال مبادئي وال أخالقي تخليني أستغل حد عشان أوصل   ثاني ا

عملوا" بي للي أنا عوزاه زي ما كتير   

واستحالت عينيها  كتفت ذراعيها ومازالت تحدق به بقوة

حالت أسماء نظرها بينهما بتوتر فحاولت  صامتة ، ف لالحتقان

:  أن تخفف من حدة الحديث فقالت  

هدوا بس يا جماعة.. وبعدين يا رامز إيه اللي أنت بتقوله  ا"-

 ده؟

 قولت ليك أنها متعرفش إني أخته وكمان متقابلين بالصدفة" 

:  لتعقد بين حاجبيها فجأة ولكزته في كتفه هاتفة بشراسة  

إيه اللي جابك؟"  أصال  أنت "-  
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قائال  : رفع يده باستسالم مرح وعلى وجهه ابتسامة هادئة   

سف لو خاني التعبير.. وبعدين اللي جابني فآأنا مقصدش "-

 كان عندي مقابلة مع ناس هنا وشوفتكم قولت أسلم" 

تجيبه بعنف فضغطت هدير على ساعدها  همت أسماء أن 

:  برفق حتى تهدأ قائلة مبتسمة  

حصل خير يا أسماء مفيش حاجة""-  

:  لم يحدث شيئ اثم نظرت إليه وأردفت بهدوء وكأن   

حتى بعد ما   أخوهاأستاذ رامز عالقتي بأسماء بعيدة عن "-

مفيش عداوة    أساس اعرفت إنها أخته مش هيغير حاجة ألني 

 بيني وبينه"

: أنهت حديثها ثم نهضت تلتقط هاتفها  

أستأذن أنا ألن عندي شغل مهم""-  

:  هتفت أسماء بنبرة سريعة  

هكلمك بالليل لو فاضية" "-  
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ا في أي وقت.. سالم" أكيد طبع  "-  

غضب إلى الجالس أمامها  ما إن ابتعدت حتى استدارت ب 

فهتفت بغيظ مشهرة  عابثة بأخرىيبادلها نظرات غضبها 

:هسبابتها بوجه  

إذا كنت أنت وال مازن الزم تبهدلوا الدنيا بدون داعي.. ال  "-

 وتشجعوا بعض كمان" 

أراد إثارة غيظها أكثر فقال بهدوء مستفز ، يضع كفيه خلف  

:  رأسها يغوص بكرسيه أكثر  

قوليلي بس إيه اللي مش عاجبك وإحنا نغيره" "-  

صرخت به في غيظ ملقية المنديل الموضوع أمامها بوجهه  

: ففي عن  

مشي يا رامز وبطل استفزاز.. قووم" اقوم "-  

يديه بجيب بنطاله بابتسامة جانبية على شفتيه   واضع انهض  

: يعشقه ورغب أن يزيد من استفزازها فهو  
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ماشي ألن عندي ميعاد مهم وكمان أنتو خدتوا من   فعال  أنا "-

 وقتي كتير.. سالم" 

وضع نظارته الشمسية على عينيه وقام ببعثرة خصالت  

عتاد أن يفعل إذا رغب في إثارة غضبها وذهب..  اشعرها كما 

 أما هي فكانت تبحث عن أي شيء تلقيه به حتى يهدأ غيظها. 

تذكرها   ..أربع سنواتيعود بذاكرته إلى الخلف   جلس بسيارته

عندما دخلت مندفعة إلى غرفة أخيها في المشفى تبكي بعنف..  

خطفت  أنظاره عندما وقعت عيناه عليها وبحركاتها ، قصيرة  

، شعرها بلون البندق وعينيها ال تستطيع أن تحدد لونهما من  

بكائها ، وبشرة تنافس بشرة األطفال ، يميزها شامة على  

 شفتيها العليا. 

بداخله متناقضات العالم  يحمل  

أمل.. يأس   

فرح.. حزن     
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 سعادة.. شقاء 

سعيد بحبها ، شقي لعدم معرفتها بهذا الحب    

كلما أراد انتشال قلبه من عالم األوهام القابع به فإذا بحصان   

حبها يأخذه من عالم األرض إلى جنة السعادة التي تظللها  

 سماء عشقها الطاهر. 

ولكن عندما أحبها تحولت تلك   قلبه كان صحراء قاحلة ،  

 الصحراء إلى جنة غنّاء 

يرويها عشقها ويرعاها طيفها.    

عندما سألته عما حدث فأخبرها أنه  برقة صوتها خطفت قلبه 

من سفره فوجد سيارة مازن مصدومة بشجرة إلى    عائد اكان 

جانب الطريق وهو بداخلها ، فما كان منه إال أن جاء به الي  

 المستشفى.

معة ترافقها ابتسامة شكر أنهت الباقي من عقله! أعين ال  
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ومن هنا بدأت صداقته مع مازن ، حتى والدة مازن أعدته  

 ابنها الثاني عندما علمت أنه يتيم ليس له احد. 

عاد بذاكرته وابتسم بحزن يدعو هللا أن يحقق أمنيته ويظفر  

 بها.

 

كجذع  يطفو بجانبك في ظل محاربتك في الغرق  قد يأتي أحدهم

 شجرة يصلح للنجاة 

لك حرية االختيار   تارك ا   

إما التشبث به أو االستسالم للغرق     
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 اخبرني شعورك في ظل ركضك ومحاربتك 

 بعد أن تقطعت أنفاسك من اللهاث

 تشعر بقلبك سيقتلع من خلف أضلعك من شدة ضرباته 

 وفي خوض سعادتك بما توصلت له

تجعل صرخاتك تتعالىتجد ضربة قوية تهبط على ظهرك   

 لتنظر فتجد أن من تحاربه يناظرك من أحلى بابتسامة ساخرة 

 نظرات متشفية كأنه يخبرك أن ما فعلته ليس سوى

ا!!   هباء  منثور 

 

في مكتب هدير بعدما تركت أسماء ، كانت تعمل وتناقش مع  

يدخل محمد صديقتها المقال القادم حتى فوجئت االثنتان 

: إليهم يلهث مندفع ا  

وصل ليكم اللي حصل!" "-  
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بدهشة من هيئته وتنفسه الهائج لتقف   تسعت عيني منارا

:  خلف مكتبها بقلق   

مالك؟ محمد فيه إيه يا "-  

 بتنهج ليه.. إيه اللي حصل؟"

تنفس عدة مرات حتى يستطيع أن يتحدث ، لكنه تردد يطيل  

النظر إلى هدير التي تطالعه بدهشة يبتلع بصعوبة قبل أن  

: حيلة يقول بقلة  

أخلوا سراح رأفت بكفالة بضمان محل إقامته" "-  

انتفضت من مكانها بصدمة تحاول أن تستعيد كلماته األخيرة ،  

فغرت فاها كي تتحدث لكنها تشعر بأن الكلمات توقفت على  

:  لسانها بصعوبة تهز رأسها بعدم استيعاب قائلة   

أنت بتقول إيه؟"-  

 إزاي يعني أفرجوا عنه؟" 
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رفعت يدها تعيد خصالتها للخلف ، تدور من خلف مكتبها  

تضغط على شفتها السفلى بقوة   وذهاب اتقطع الغرفة جيئة  

: حتى كادت تُدمي وهتفت  

!مش فاهمة اللي حصل"-  

ده الورق والمعلومات اللي معاهم يودوه ورا الشمس  ،   

!ورق يسجنه مش أقل من عشر سنين  

يبقى أزاي خرج؟"    

:  بحيرة قائال  ه بين خصالته ثم وضعها بخصره يد محمدمرر    

" ه "معرفش بس أكيد في حد ورا-  

كيف لهم أن يطلقوا سراحه وما بيدهم من أوراق   أخذت تفكر

 تتعلق بصفقات مشبوهة ،  واستيراد مواد بناء تالفة؟! 

! عالوة  عن أرقام وحسابات في البنوك مشكوك في مصادرها  

ن مدة ال تقل عن عشرة  معلومات كفيلة أن تضعه في السج 

اأو خمسة عشر  ! عام   
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:  التفتت له متسائلة بحيرة  

عرفت منين إنهم أخلوا سبيله؟"-  

 وإيه اللي حصل بالضبط؟!" 

المفروض األوراق اللي سلمناها للمحامي كانت تتقدم  "-

النهاردة للنيابة ، بس اختفت وتبدلت بأوراق تانية تدين ناس  

 غيره وتخرجه براءة" 

:  الفتاتان بصدمة لتهتف منار بتعجبشهقت   

أتبدلت.. أزاي؟! "-  

 فيه حاجة مش مضبوطة بتحصل أنا متأكدة" 

أن   تهاتف هدير برقم مجهول ، أراد صدحفي هذه األثناء 

مرة   صدحتتجاهله خاصة  بعدما انتهت النغمة لكن الرنين 

. أخرى فقررت اإلجابة   

صوت مهما  و جيد اوما إن فتحت حتى وصلتها ضحكة تعرفها  

:  مر عليها من السنوات لن تنساه  
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"هدير.. وحشتيني"-  

جلست ببطء من الصدمة وأعين متسعة غير قادرة على  

: الحديث وكأن لسانها لُّجم ليكمل بسخرية  

؟ كدهمفاجأة مش "-  

قولت ليِك إني راجع وإني مش هسيبك ، خروج رأفت وكل  

ي عملتيه أتهد ، اعتبري إن دي بداية ، قرصة ودن صغيرة  الل

 للي حصل دلوقتي و زمان.. الحساب قرب يا حبيبي" 

أغلق الهاتف دون أن يستمع لها ، بل لم يترك لها الفرصة  

 لإلجابة  

 تركها تستوعب عودته وحديثه

 تفكر فيما مضى وفيما حدث حتى ال يهدأ عقلها  

واإلفراج عنه بتلك   ن السبب في خروج رأفتاآلخمنت 

 السهولة ، فبالتأكيد هو! 

! يد الم تتوقع عودته من جديد وفي هذا الوقت تحد  
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ن؟ اآللماذا   

يخص رأفت فلماذا في   ماليست المرة األولى التي تنشر  فيها 

 هذا الوقت قرر عودته؟!

جسدها النحيل  لتتسمر نظراتها في الفراغ وتنفسها يتباطأ 

منه بقية قُبالت الماضي ينتفض من الصدمة فتتناثر   

: هامسة بصوت خافت  

" !!!كريم"-  
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 الفصل الخامس

 

 مخطئون فيما قالوه عن الماضي 

حتى إن تعلمت كيف تدفنه؟   

ا يجد طريق عودته   أال أنه دائم   

 ال يمكننا الهرب من شبح وجوده 

طالما لم نتخلص منه تمام الخالص   

سيأتي يوم ويالحقنا حتى نضع حد ا له     

 

"أنت عرفت بحكاية اإلفراج عن رأفت؟"-  

قالها رامز وهو يدلف المكتب عند مازن باندفاع ليطالعه  

األخير بنظرات غامضة وإيماءة بسيطة يعيد نظره إلى أوراقه  

 هامس ا : 
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"أيوه" -  

جلس أمام مكتبه مستند ا عليه بمرفقه يحك جبهته بحيرة  

:  متسائال 

"بس إزاي؟ -  

 ده متقدم فيه أوراق توديه في ستين داهية!" 

لم يعلق على حديثه ولكنه تناول علبة سجائره يشعل إحداها  

ا مجرى الحديث :  قبل أن يقول مغير 

"سيبك من رأفت وخليك معايا.. أسمع اللي هقولك عليه  -

 ونفذه بالحرف الواحد" 

له بدقة ليفهم جيد ا ما  انتبه لحديثه واستدار له يستمع ما يقو

 عليه فعله. 

★★★★★ 

 هناك من يقضي وقته في التفكير بالعمل  

   بصفقة العمروآخر يقضيه في كيفية الفوز 
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 وأخرى تقضيه في البحث عن شيء تسعد به من تحبه  

لكن هناك من تقضيه في البحث عن الموضة واألزياء لتغري  

 الوسيم الثري! 

اب إلى مازن لتراه خاصة  أنه  فبعد تركها ألسماء ، قررت الذه

في الفترة الماضية أهملها بشكل ملحوظ ، لم يعد يزورها ،  

ا ما أن يجيب على اتصاالتها . ونادر   

دلفت إلى الشركة ونعل حذائها العالي يدوي جاذب ا أنظار  

الجميع إلى المشهد السخي وبالمجان ، ابتسامة ارتسمت على  

غرورها تهز خصالتها  جانب ثغرها ونظرات الجميع تزيد من 

 للخلف بأنفة. 

صعدت إلى مكتبه فوجدت سكرتيرته جالسة تؤدي عملها  

 فقالت بنظرة استعالء : 

"باشمهندس مازن موجود؟!" -  
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رفعت ياسمين نظرها إليها بابتسامتها البشوشة التي توجهها  

 للجميع أي ا كان : 

"أيوه موجود بس هو مشغول دلوقتي؟" -  

أذنها قائلة : أعادت خصلة خلف    

"قولي له نادين عاصم بره" -  

رفعت سماعة الهاتف وأخبرته بأنها تريد رؤيتها فسمح لها  

 بالدخول.

وضع السماعة وذم شفتيه بتفكير أخبرها أكثر من مرة أن  

تقلل من زياراتها للشركة طالما ال يوجد بينهما عمل.. تحرك  

 بالكرسي لكال االتجاهين هامسا  في نفسه :

"إما نشوف سبب الزيارة إيه يا ست نادين!" -  

دلفت إليه ليرفع نظره فوجدها ترتدي تنورة قصيرة للغاية  

قصيرة بحماالت رفيعة تعتبر كجلد ثاني عليها   كنزةوفوقها 

التنورة ، تضع كثير من  مرتدية سترة سوداء تصل لحافة  
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جلست أمامه واضعة ساق فوق األخرى   مساحيق التجميل.

:  ودالل قائلة بغنج  

" ألش وال بشوفك ، فقولت أجيلك أناأنا قولت أنت مبتس"-  

، ينظر لها   جانب كرسيه وذقنه إلى أصابعهأسند ذراعه 

: قبل أن يقول بنصف عين بصمت قليال    

" والوقت الفاضي برتاح فيهالفترة اللي فاتت كنت مشغول "-  

نهضت ببطء مغري وتقدمت منه حتى جلست أمامه على  

ذبته من رابطة عنقه بتريث قائلة بإغراء تعض  المكتب ثم ج

:  على شفتها السفلى  

"بس أنت وحشتني خالص يا مازن" -  

غبي من يجد أمامه طبق من اللحم يقدم له بالمجان ويحول 

 بنظره عنه وكأنه غير موجود  

 خاصة  لو كان شخص كمازن! 
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تفحصها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها بعيون عابثة  

على جانب شفتيه ، ثم وضع يده على خصرها  ولسانه يتحرك 

يقربها منه وقام بتقبيلها فبادلته القبلة بخبرة ومهارة وبعد  

: وقت قصير تركها فقالت تتالعب بخصالته  

نادي ، بس الغريب  تعرف أنا شوفت النهاردة أسماء في ال"-

" اللي اسمها هدير سالم الصحفية  إنها كانت مع  

بريق  لتمع في ذهنه ه حتى انتبه لالسم مجرد أن نطقت با

طالعه منذ أن رآها ، لكنه فكر بدهشة   يعرفه جيد ا عسلي  

؟! ما عالقة أخته بهدير  

؟! ومنذ متى يتقابالن  

خاصة  أنهما كانا بذكرها منذ أيام ؟  أخته لم تذكر أنها تعرفها   

ملها أم هي  تُرى أهي تريد استغاللها من أجل مصلحتها وع

 مجرد صدفة؟ 

: كتفيه بالمباالة مصطنعة  شروده ينظر لها رافع اعاد من   
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" "ممكن يكونوا أصحاب عادي-  

:  لوت نادين شفتيها ثم رفعت كتفيها بالمباالة وقالت  

عرفش إزاي أسماء  .. بس حتى لو أصحاب أنا م"ممكن -

؟!" تعرف األشكال دي  

:  ناظرها بتساؤل لتجيب بوجه متجعد  

ى إيه؟معرفش عليعني شايفة نفسها ومغرورة "-  

" ي ال شكل وال ذوق وال حاجة خالص . لوكال قويه  

ث عن الغرور  عقد حاجبيه وناظرها بسخرية يفكر من تتحد

! وهي الغرور بحد ذاته  

! ومن تلك التي ال شكل لها  

! هدير  

البريق العسلي المشع من عينها!يكفي   

 عقد عقله مقارنة سريعة بين االثنتين
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وتستغل كل الفرص لالقتراب  نادين التي تسلك كافة الطرق 

منه ، تسعد بلمسة من يده أو قبلة ، وصل بها الحال أن  

 وافقت على الزواج منه في الخفاء فقط لتحظى بقربه!

واألخرى تخلق لنفسها طرق ا جديدة كي تهرب منه ليس خوف ا  

ا الحظه في نظراتها يوم الحفل!  بل غضب ا واشمئزاز 

األخالق بكلمات مبطنة وتالعب بالعبارات  من أعطته درس ا في 

 لمجرد أنه لمسها!

 شتان بين االثنتين فال مقارنة من األساس!

:  بعدم اهتمام مصطنع فقال   

؟"إيه اللي حصل عشان تقولي كده-  

؟" أنِت اتكلمِت معاها  

سردت له ما حدث في النادي وحديثها معها ،  فرفع حاجبه  

! بعضهما االثنتان بمواجهة .. يتخيل المشهد  

. تمر على خير ولكنها ستكون ممتعة بالتأكيد لن  
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! غرور نادين وبرود هدير  

:  ابتسم لمجرد الفكرة وقال  

طيب أنا ورايا اجتماع مهم دلوقتي روحي أنِت وأنا هجيلك  "-

 بالليل" 

:  ابتسمت ابتسامة مغوية وأحاطت عنقه بذراعيها هامسة  

"م هستناك بالليل يا قلبي متتأخرشتما "-  

ت جملتها بقبلة على جانب فكه ثم أخذت حقيبتها وذهبت  ختم

؟هدير  ، ليظل يفكر من أين تعرف أخته  

 فعزم أمره أن يعرف عند رؤيته ألسماء. 

لم يعد إلى المنزل وقضى ليلته برفقة نادين ، لتهبط أسماء في 

الصباح تتناول الفطور مع والدتها ، فوجدتها جالسة  

ا بعد أن ألقت تحية  بجوارهبانتظارها ، قبلتها وجلست 

ل القهوة في ثم جلسوا لتناو ا طعامهم الصباح عليها.. تناوال

.حديقة بيتهم  
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:  بادرت أسماء بالقول يمألها الحماس ترتشف من فنجانها  

؟" ماما قابلت مين امبارح في الناديعارفة يا "-  

:  تساءلت والدتها بانتباه   

؟" "مين-  

عنها من   كنت حكيت ليكِ  صحفية ، البنت الليهدير سالم ال"-

" ووصلتنيفترة وإنها رفضت تسيبني لوحدي يوم المعرض   

عقدت حاجبيها بتفكير تستعيد حديث ابنتها قبل أن تومئ 

:  برأسها قائلة  

؟" مش دي بنت سالم خطاب رجل األعمالفاكراها "أيوه -  

: فهتفت بسعادة  

، مفيهاش    هي.. بجد بنت زي العسل جميلة جد اأيوه "-

" رفها حتى مازن طلع عا ،خالص من كآبة الصحفيين   

نظرت لها ميرفت ترفع إحدى حاجبيها ثم تساءلت بدهشة  

: تضع فنجانها على الطاولة أمامها   
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؟" "عارفها منين-  

..  الموقف الذي جمعه بهدير في الحفل وما فعلته سردت لها 

  طالعتها والدتها بصدمة ما إن انتهت قبل أن تشهق بعلو

:  يتبعها ضحكات غير مصدقة   

"هزأت أخوِك؟ -  

تتطاول عليه بالطريقة  محدش يتجرأ يرفع عينه فيه ، تقوم 

؟"دي  

استحالت مالمح أسماء إلى التبرم تذم شفتيها بعبوس ، ثم  

: هتفت بغيظ  

" ابنك اللي غلطانبصراحة "-  

:  ترتشف منه القليل تردفرفعت كوبها   

" وأكتر كمان "أنا لو مكانها هعمل كده -  

. كيف لفتاة أن تفعل هذا في  .ابنتها فكرت ميرفت فيما سردته 

؟ مازن  
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 واألدهى أنها تعرف ابنها لن يمرر ما حدث مرور الكرام.. 

وسالم ليس بالشخص الهين .. فدعت هللا أال يحدث شيء وأن  

.الموقفينسى   

أخرجها من شرودها صوت ابنتها التي نهضت تضع كوبها  

:  على الطاولة  

اتصل قال إنه  لمازن الشركة ؛ كان  رايحةماما أنا  "-

" عاوزني  

أومأت لها لتنهض وارتدت مالبسها ثم أخذت سيارتها  

 وانطلقت إلى الشركة. 

★★★★★ 

إجازة من العمل ليومين فقررت أن تقضي اليوم   هدير أخذت

ارتدت كنزة بيتية مريحة رافعة شعرها  ، مع والدتها و كريمة 

لدها ووالدتها على مائدة  ألعلى ثم هبطت ألسفل فوجدت وا 

.. لتدخل بمرحها المعتاد تجلس بجانب والدتها. االفطار  
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: عندما رآها بهذا المرح  ا طالعها سالم مبتسم    

" بي شكلها مبسوط النهاردةقلحبيبة "-  

:  غمزت بعينها وقالت بمرح  

؟ا بابا هو أنا كنت كئيبة وال إيهإيه ي "-  

"وبعدين أنا قررت آخد إجازة يومين أريح فيهم نفسي  

:  هتفت سهام بسعادة جمة لهذا القرار  

" ترتاحي من اإلرهاق اللي كنِت فيهوي ، أهو "كويس ق-  

:  المرة بجدية وقالنظر لها والدها بمرة أخرى لكن هذه   

؟لمعلومات جديدة بخصوص رأفت منصورأنِت وصلِت "-  

؟" عرفِت إيه اللي حصل  

جبت من عدم  شردت في مكالمة كريم لها ذلك اليوم وتع

 ظهوره منذ ذلك الحين.. متى ظهر ومن أين؟ 

ف وصل لرقمها الخاص بالعائلة فقط؟كي  
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يأتي ويظهر  في بداية إفاقتها من قصتهما سوي ا حتى كانت 

؟!مرة أخرى  

لن تسمح له بعد كل ما حدث وكل ما فعلته في حق نفسها أن  

 يدمر ما اجتزته في سبيل أن ترتاح.

انتشلها من تفكيرها صوت والدها يناديها يحثها على الحديث   

:  عندما الحظ شرودها  

" يا بابا مفيش ، النيابة برأته ال"-  

د أن أنهى  يعلق ، فنهض بعنظر لها والدها بتفكير ولكنه لم 

. إفطاره وذهب إلى شركته   

جلست مع والدتها التي بدت متوترة فنظرت لها بجانب عينها  

:  بدهشة من حركتها لتقول  

؟" متوترة ليه..  "فيه إيه يا ماما -  

تميل عليها تلكزها بخفة في  صمتت قليال  قبل أن تغمز لها 

:  كتفها  
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" كمان يا سهام إن في حاجة وكبيرة  يقول"حسي الصحفي -  

فنظرت لها بغيظ تحك   تأوهت بشدة بعد أن لكمتها خلف رأسها

:  ر قائلةأمها بشذ ظرت لها مكان اللكمة فن  

" بنت أنا أمك ، خليِك جد شوية حترِم نفسك يا"ا-  

:   سعلت والتفتت إليها تُثني ساقيها أسفلها متصنعة الجدية  

؟" "بقينا جد أهو.. إيه بقى يا سوسو اللي موترك-  

.. دكتور كبير في ألمانيا ، ووالده  جايلك عريسبصراحة "-

صاحب بابا ووالدته صاحبتي ، أدب وأخالق ومكانة ، مامته  

؟" .. ها إيه رأيكشافتك في حفلة جوز خالتك ودخلِت دماغها  

ظلت تنظر لوالدتها بأعين ضيقة وال يوجد أي تعبير على  

لتعقد بين    وجهها فربتت سهام على كتفها تنبهها إلى ما قالته

: حاجبيها وهتفت بتساؤل  

!" "مقولتيش إيه اللي موترك يا ماما-  
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كادت أن تعيد على سمعها ما قالته مرة أخرى فزفرت هدير  

: بملل قبل أن ترفع كتفيها بالمباالة   

" وضوع ده ، هو مش في دماغي دلوقتيقفلي الم"ماما ا-  

ثم نهضت إلى المطبخ فوجدت كريمة جالسة تقطع بعض  

الخضراوات من أجل الغداء فأخذته منها وشرعت في تقطيعه  

: قائلة بسالم نفسي وكأن والدتها لم تتحدث معها في شيء  

دة هنطبخ إيه على الغدا النهاردة؟" ها يا دا"-  

.. فهذه  ؤالها حتى دلفت أمها بثورة خلفها لم تكد تنهي س

ها ولم تتحدث أو  عادتها عندما تفاتحها في الموضوع تترك

. ض مثلما فعلتترف  

: تجذبها من خصالتها تكاد هتفت بها بغضب   

" ي الموضوع ده تتصرفي ببرودهدير مش كل مرة نتكلم ف"-  

:  نظرت لها ببرود ثم تابعت ما تفعله ترفع كتفيها بعدم اهتمام  
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.  . إني مش هتجوز بالطريقة ديماما يا حبيبتي أنِت عارفة "-

" فمن فضلك متفتحيش الموضوع تاني  

ا وهمت بالرد عليها بطريقة تريد بها   نظرت لها سهام شذر 

:  كسر البرود الذي تكرهه ولكن قاطعتها كريمة مهدئة إياها  

" هانم ، المواضيع دي متتاخدش كده هدي بس يا سهام"ا-  

تنهدت بيأس تجلس ترى ابنتها تقطع الخضراوات وكأن ما  

:  يحدث ليس له عالقة بها  

ر ما تشوفه ، دي عندها تالتة  يا كريمة دي رفضت من غي"-

"دورها فاتحين بيوت وعشرين سنة ، اللي من   

تنهدت بيأس من الحديث الذي لم يتغير كلما تقدم لخطبتها أحد  

فوضعت السكين وأزاحت الطبق لألمام ثم جلست بجانب أمها  

:  وقبلت جبهتها قائلة  

لي حضرة الدكتور موافق إني أكمل في   طب قولي"-

؟!"شغلي  
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:  الدتها بخفوت وحذر من ردة فعلها قالت و  

؟ أنِت تحتاجي الشغل في إيهو"-  

شي ملكة ، يبقى ليه التعب  أنِت هتتجوزي وتسافري وتعي

؟"والشغل  

قامت تقطع المطبخ جيئة  وذهاب ا تعض على شفتيها ،  

تراقبها سهام  وإصبعها على ذقنها تمشي مدعية التفكير ، 

  وكريمة بحذر تتبادلن النظرات بتوتر ، إلى أن صرخت بمرح

: 

" بشاميل مكرونة"-  

ثها عن  فتحتا أفواههن بذهول ، واتسعت أعينهم ، فأمها تحد

؟الزواج وهي عن ماذا تتحدث  

أن نظرت لهم فوجدتهم على تلك الحالة ، عقدت حاجبيها  إلى 

: بتعجب وقالت  

؟ "فيه إيه-  
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؟" بتبصوا لي كدا ليه  

:  وقبل أن يجيبوا قالت بحماس ترفع الطبق مرة أخرى  

لى الغدا النهاردة ، بابا  يال يا دادة هنعمل مكرونة بشاميل ع"-

"بيحبها  

من   صرخت فيها أمها بذهول من جنانها الذي سينهي جزء

:  تعقلها  

؟" . أنا بقول إيه وأنِت بتقولي إيه. ــري"هــد-  

"فيه إيه يا ماما! -  

أظن عرفِت ردي على الموضوع ، أنا شغلي رقم واحد في  

حياتي قبل عريس الغفلة نفسه ، وخالص يا ماما أقفلي على  

" وتعالي نشوف هنعمل إيه على الغداالحكاية دي ،   

كالحجر الصوان ،  ها ، فرأسهزت رأسها بيأس من عنادها 

ابنتها وتريد أن تراها   لكنها مثل أي أم تريد االطمئنان علي

لن تتزوج أبد ا... لكن بهذا الشكل في بيتها  
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 فبالنسبة لسهام 

الزواج هو االنتصار األقوى والمغامرة األشمل في الحياة ،  

.طيعين أن تثبتي فيه كل ما تريدينتست  

 لكن الزواج بالنسبة لهدير  

ال   مغامرة لكنه المغامرة الوحيدة المفتوحة للجبناء ، حيث

ا. يستطيعون ثبات كيانهم إال به  

 في كلتا الحالتين  

 قبل ان تبحث عن نصفك اآلخر 

تأكد من أن نصفك األول مكتمل ومستعد للنصف الثاني      

 

بعد انتهائها من تحضير الغداء ، قررت الخروج إلى الحديقة  

لى جانبي .. الصخور الموزعة عالرائعنيق واألالتصميم  ذات

أصائص  ورائع ، درجات السلم الصخرية ، بتوزيع إضاءة  
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و  شهد المثالي لمن في داخل المنزل أنباتات الزينة يكتمل الم

 من يجلس في الحديقة! 

جميل ينتهي إلى حوض السباحة ، وذلك  يوجد ممر حجري 

المجلس العربي الجميل واألرجوحة التي تعشقها من الصغر ،  

.اض ورودها التي تعتني بها بنفسهابأحو  

وجدت أن ورودها تحتاج أن تروى ، فدلفت إلى الغرفة التي  

تعتبر مخزن ألدوات الزراعة في الحديقة ، غرفة من الزجاج  

واض لزراعة الورود ،  بها أح مكعبة تشبه المشتل ، يوجد

. وأدوات للري   

أضاءتها ودلفت تبحث عن إناء الري ، لكنها ما أن تقدمت  

للداخل و أولت ظهرها للباب فزعت من صوت غلقه فظنته  

لم تلتفت واستمرت في بحثها إلى أن شعرت بأنفاس  فالهواء 

. معها في نفس المكانشخص   



 

 148 

  ،وجهها  على المنتشرةبحذر تزيح خصالتها  استدارت

ا عليه واتسعت عينها  فتسمرت مكانها ما إن وقعت نظراته

:  مامها لتهمس بصوت يكاد يسمعبذعر لمرأه أ  

!" "كريم-  

  نظر لها نظرات متفحصة وعلى شفتيه ابتسامة خبث ، يعلم 

.أن رؤيته أمامها أصابتها بالخرس  

 كما هو لم يتغير به شيء.. طويل القامة بجسد ضخم 

خشنة ، يزين عظام فكيه الحادين لحية سوداء  مالمح سمراء 

 مهذبة تحيط شفتين حادتين!

عينان سوداويتان تحمل نفس النظرة الخبيثة الناعسة تخفي 

ا وتالعب ا طالما كرهتهما يعلوها حاجبان كثيفان وجبين  مكر 

 عريض يهبط عليه خصالت شعره السوداء الالمعة! 

يتها كان  هنا في ب ن بعد تلك السنوات وبعد ما حدثظهوره اآل

! صدمة كبرى بالنسبة لها  
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الصدمة تحولت إلى بغض ، فاتسعت ابتسامته ألنها لم تتغير  

ها تظهر ملي ا في عسليتيها.فجميع مشاعر  

أخفيتهفالود ال يخفى وإن    

والبغض تبديه لَك العينان    

.. فتابعت بذهول  أبعد كل البعد عن الودوكل ما يعتمر بداخلها 

:  لم ينتهِ   

؟!" "أنت دخلت هنا ازاي-  

مال برأسه إلى الجانب ، يتفحصها بنظراته يستكشف أنه لم  

، يراقب    مازالت  االبتسامة على شفتيهء ، يتغير بها شي

يهمس بصوته األجش والذي لم  حركة حدقتيها المندهشة 

:  يخرج من عقلها للحظة  

تهيألي  أنِت عارفة إني لما أحتاج أعمل حاجة بعملها ، م"-

"الفيال موضوع مش صعب دخول  
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استعادت شراستها تهتف به بقوة وسبابتها تشير نحو الباب  

:  المنغلق خلفه ويستند عليه  

،  تفضل من هنا مش عايزة أشوف وشك تاني وافتح الباب "ا-

؟" أنا ما صدقت إنك خرجت من حياتي.. إيه اللي رجعك  

:  تابعت بنبرة أعلى و وجهها يحتقن من الغضب  

دي على األمن و  إال وهللا هنا ا دلوقتي حاال  "اخرج من هن -

" أطلب ليك البوليس  

.. منفعلة ، غاضبة  ت منه ضحكة عالية وهو يراها هكذاصدر

 ، شرسة  

ها وعيناه تحول على جسدها  ضحكة لطالما اشمأزت من

ا :  إياها بمجون متفحص   

؟" السابق أتهجم عليايا ترى هتقولي للبوليس خطيبي "-  

:  يكملبخبث ليغمز لها   

.. على األقل لحد دلوقتي"متهيألي ملمستكيش-  
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" !فني وأنِت في بيتكوال هتقولي خط  

صمت يعقد بين حاجبيه بتفكير مصطنع ثم تقدم ببطء يقترب  

ف خلفها وانحنى برأسه يهمس  منها فتسمرت مكانها حتى وق

ا بيده أمام عينيها يرسم خط ا وهمي ا :  في الهواء مشير   

.. بكرة في الجريدة بتاعتك في  قول ليِك على حاجة أحلى"ه-

ولي ، منشت بالفونت العريضالصفحة األ  

سابق كريم رأفت  الصحفية هدير سالم تواعد خطيبها ال"

لعالقة الجديدة التي  .. ترى ما ا منصور في الخفاء في منزلها 

 تربط بينهما؟

" ؟ ذي شنته على أبيه الفترة الماضيةخاصة  بعد الهجوم ال  

تسعت عينيها من الصدمة وتسارعت أنفاسها تضغط على  ا

فكيها بقوة من تهديده وحقارته ولم تنظر له فتابع همسه  

:  وشفتيه تكاد تالمس شحمة أذنها   
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أظن اللي يخليني أطلع أبويا من قضية توديه ورا الشمس  "-

صعب عليا أعمل اللي قولت  زي الشعرة من العجين ، مش 

" عليه  

ت عينها بشراسة وشفتيها ترسم  أدارت رأسها بعنف والتمع

: ا ثم همستمستقيم   خط ا  

؟ "عاوز إيه يا كريم-  

؟" بتلف وتدور عاوز توصل إليه  

ا هكذا ال تستطيع فعل شيء  ؤيته ازدادت ابتسامته المتشفية لر

.. ليكمل  القوة التي تحيط بها، هذا ما أراده كسر  اتساع ا

: بهمس ومازال على وضعه خلفها   

" لته خالص وكنت جاي بس عشان أبلغك اللي عاوزه عم"-  

حاجبيها بحيرة تهز رأسها بتساؤل!عقدت   

ته أتسعت  فمد يده بالجريدة لتجد ذلك الخبر الذي ما أن قرأ 

! ناها بصدمة.. والدها عي  
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؟ ي البورصة وعلى وشك إعالن إفالسهخسر كل أسهمه ف  

.. أناملها تتمسك  وهو يراها غير مصدقة لما تقرأه ضحك بقوة 

بالجريدة بقوة جعلتها تتجعد ، عيناها الواسعة بذهول  

يرتفع وينخفض بأنفاس ثقيلة. وصدرها   

: ليقترب منها وأردف بتشفي   

كان نفسي أشوفها في عينك من هي دي.. النظرة اللي "-

" زمان   

لم تلتفت له ومازالت عيناها تعيد قراءة األسطر فأكمل  

بشراسة وجانب وجه يكاد يلتصق بصدغها ، ويضغط  

: بأصابعه على كتفها  

.. درس إنك وقفِت في طريق أبويا وطريقي "لسه دي البداية-

لي.. غالي قوي يا  اللي عملتيه فيا هدفعك تمنه غا، ولسه 

" هدير  

. تركها في صدمتها وذهب فجأة كما ظهر  
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ظلت تنظر بصدمة في الفراغ أمامها تفكر فيما فعله ، والده   

يستحق كل ما فعلته به جزاء فساده وعمله الغير شرعي ،  

الذين يخسرون   يستحق كل ما ناله وما سيناله جزاء ضحاياه

.حياتهم بسبب فساده  

أن ما فعلته به في الماضي لم يكن  أما االبن فهي تقسم 

.. كان البد أن يأخذ  ه بالفعل ، فلقد كان قليال  عليهيستحق

. ضعاف ا مضاعفة أ  

نظرت مرة أخرى إلى الصحيفة وصورة أبيها في المربع  

.. يمين الخبر وابتلعت بصعوبة تفكر الكبير في  

هل أخطأت عندما تجاهلت حديثه معها في ذلك اليوم ليدفع  

لخبر؟ ثمن ذلك ا  

 هل تحمل نفسها الذنب اآلن؟ 

★★★★★ 
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  تصل بمندوب الشركةا .."كده كل حاجة يا رامز بقت واضحة-

"األلمانية وخلص معاهم اإلجراءات  

لجالس بجانبه على طاولة االجتماعات فأومأ  لهتف بها مازن  

: بتفهم وأجاب  

..." "تمام ماشي بس-  

المكتب هاتفة  قبل أن يكمل حديثه وجد أسماء تدخل إلى 

:بشقاوة  

" "زيزو حبيبي ..-  

سه إليها  ولكنها صمتت بخجل عندما رأت رامز يرفع رأ

: ثم همست بتعجب محبب فسعلت قليال    

لي أدخل    آسفة معرفش إنك مشغول وكمان ياسمين قالت"-

"على طول  

أعلى   يحتضنها بحنان مقبال  منها   قهقه مازن و نهض مقترب ا

جّم : رأسها بترحاب   
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" في أي وقت الشركة كلها تحت أمرك يبتي أنِت تدخليحب"-  

ا إلى كرسيه واضعا  سبابته أسفل ذقنه  اآلخر يجلس مستند 

.. وعقل ممتن لها  ترحاب بأعين عاشقة لمالكه الصغير يتابع ال

أنها الوحيدة التي يرى مازن الطفل والحنون معها ليس  

.المتعجرف الذي يراه طوال الوقت  

نجمة السهاد هي بسمة الفؤاد ، و  

 يعطيها عمره برحابة صدر 

 فهل يهدى العمر إال لذات الدالل! 

الملف وهم بالخروج قائال  : نهض يرفع   

" لشركةأنا بقى ألحق أتصل بمندوب ا " أسيبكم -  

:  بطريقته المعتادة ، يفسد خصالتها بيده  ألتفت إليها مرحب ا   

" "نورِت الشركة يا سمكة -  
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انظرت له بشذر وهو يخرج  كادت أن  ضحكته بصعوبة ،   كاتم 

  ضاحك ا لكن ألتفت مازن إليهاتلقيه بكلمات عاصفة مغتاظة  

  : يضمها تحت ذراعه قائال  

" "سيبك منه أنا هربيه.. تعالي على ما أطلبك نسكافيه -  

انتفخت أوداجها تجلس على األريكة الجليدية الواسعة وجلس  

بالمباالة  بجوارها ، أطمئن عليها وتحدثا إلى أن سألها 

:مصطنعة  

لنادي ، مقولتيش أنكم  عرفت إنك شوفِت هدير امبارح في ا"-

" تعرفوا بعض   

ضيقت عينيها رافعة حاجبها بغموض ، ثم ذمت شفتيها بمكر  

:  و تقترب برأسها منه هامسة  

..  حاسة إنك جايبني عشان الموضوع دهمعرفش ليه كنت "-

؟لي قالك إني قابلتها امبارحبس مين ال   

؟" ال نادينرامز و  
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ضغط على شفته بغيظ منها ووضع يده خلف رأسها يقربها  

ي حركة تثير غضبها الطفولي قائال  :منه أكثر ف  

؟" "أنِت مبترديش على طول ليه-  

:  نظرت له بحنق تبعد ذراعه عنها مدلكة خلف رأسها  

  خالص سيب دماغي ، أنا أعرف هدير من قبل ما تعرفها ،"-

. ثم إن عالقتي بيها ملهاش  امبارح قابلتها صدفة في النادي 

" بيكودعوة باللي   

د بمرفقه على حافة األريكة واضع ا أنامله على وجنته  أستن

:  بسخرية قائال    

ة تفهميني إن الصحفية اللي نشرت خبر يأذيني في "عايز -

ملهاش عالقة باللي بيحصل شغلي ، بالصدفة تطلع صاحبتك و 

؟" بينا  

تعطيه الفرصة إلثارة غيظها فوضعت ساق فوق األخرى   لن

:  وأومأت برأسها بابتسامة بلهاء على شفتيها مجيبة  
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" "أه عادي صدفة -  

:  هتف من بين أسنانه  

" "أسماء بطلي استفزاز -  

:  لتهتف هي األخرى بغيظ  

أعرفها    ا قولت.. زي م"أنت اللي تبطل نظرية المؤامرة دي-

للي نزلته  ا تفكر في الخبر ا من أكتر من سبع شهور قبل م

" ولقائنا كان صدفة كمان  

ن رامز دلف للمكتب باندفاع قائال  : كاد أن يرد عليها لك  

!" "مازن عرفت اللي حصل-  

؟" "إيه اللي حصل-  

هتف به بدهشة وترقب ليعطيه الجريدة يقرأ ما بها فهتف  

:  مازن بحنق  

؟" المرة دي"أنا بقيت أتشاءم من الجرايد.. يا ترى في إيه -  
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ما علم ما حدث  لتجحظ عيناه بصدمة عند األسطر سريع ا قرأ 

؟ مع سالم ، كيف ذلك  

فسالم خطاب معروف بأنه ليس لديه أعداء ، وسمعته ال  

يشوبها شيء ، على العكس فإن كثير من رجال األعمال  

. مل معهتتمنى الع  

؟! أسهم شركته تتعرض لهذا االنحدار كيف  

قال مطالب ا : ظر إلى رامز بحيرة ، ون  

بالضبط ، وإيه صحة الخبر  رامز تعرف إيه اللي حصل "-

؟"ده  

:  فكر في نفسه  

" صح ، كل اللي برتب ليه هيبوظلو الخبر "-  

 ليسترجع اتفاقه مع رامز منذ عدة أيام 
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همس لرامز الجالس بجانبه على طاولة االجتماعات يضع  

:  سيجارته بالمطفأة  

" اللي هطلبه منكني يا رامز وأعمل سمع"ا-  

ا :  لحديث صديقه  أومئ برأسه منتبه   

سامعك قول ...." "-  

إنها تدخل معانا الصفقة   تعرض على شركة الخطاب"-

" الجديدة  

: عقد بين حاجبيه بدهشة ليهمس  

! "شركة الخطاب-  

ا أن في توتر بينك وبين  تفتكر  يوافق يشتغل معانا خصوص 

؟"بنته  

وقال بنبرة واثقة من بين  أخرج سيجارة أخرى وأشعلها 

:  دخانها  
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، يعني فرصة زي دي   مصلحته فوق أي حاجةسالم راجل "-

اللي هيخليه   ده مش هيضيعها من إيده ، بالعكس التوتر 

للناس إن مفيش أي نوع من  يوافق ؛ عشان يوضح 

" المشاكل   

نظر له يحاول سبر أغوار عقله ، فطالت النظرات بينهما ولم  

:  يء فتنهد بحيرةيستشف منه على أي ش  

؟" "ناوي على إيه يا مازن-  

ا إجابته ، وهمس ينحني  غ مز لصديقه الذي ينظر إليه منتظر 

ا : ألذنه هامس    

وال أي حاجة ، ناوي أفتح فرع جديد في مجال السياحة ،  "-

" كل حاجة هتبقى زي الفل وحاجة تانية لو ظبطت   

بعد أن  عاد من تفكيره على لمسة أسماء على كتفه بتوتر 

.. فربت على  حيفة منه وعرفت أن هذا والد هديرأخذت الص

. رأسها بحنان ومازال عقله يفكر  
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 الفصل السادس 

 

عذر كل خائن يختلق ألف عذر و  

يقنع نفسه بأنه فعل الصواب   

مزقُهلكن عندما تالمس قسوة الرجل قلب أنثى فت  

األنثى  عاطفة تموت  

 فتولد أنثى أخرى 

لولكن بقسوِة رج  

! أصعب من قسوة القدرفما   

 

مازالت تحت تأثير الصدمة ،  نهضت من موضعها بصعوبة 

تعثر  في خطواتها غير واعية لما حولها! خرجت ت  
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الكون يدور حولها تسير تائهة جسدها غير متزن تتخبط في  

 الهواء كالمخمورة! 

ت سيارة والدها تدلف من البوابة  كادت أن تدخل للمنزل فوجد 

. أيمن مساعده الخاصيهبط منها   

وقلبها يحدثها   بدهشة تتسع عيناها تدريجي ا  عقدت حاجبيها

:  بحدوث شيء ، فهبطت الدرج بسرعة تهمس  

بابا ....!" "-  

:  أمسكته من يده هاتفة بلهفة وترقب وقلب وجل  

؟ "فين بابا-  

؟" قولي فيه حاجة حصلت  

:  كي يخبرها ما أتى من أجلهحاول تهدئتها   

" لك آنسة هدير ، خليني أشرحهدي يا "ا-  
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عدة مرات محاذاة مع   بأهدابهاراقبها تبتلع بصعوبة وترمش 

رئتيه   لتي تحثه على الحديث ، فتنهد يمألإيماءات رأسها ا

:  بالهواء قبل أن يتحدث  

للمستشفى تأثير الصدمة على والدك مش سهل ، ونقلناه "-

" ألنه اتعرض ألزمة قلبية  

ة خلفها ، ووضعت يدها تكتم  تراجعت تستند على السيار 

شهقة أو  صرخة كادت تخرج منها من هول ما تلقت من  

. اليوم صدمات   

!يا هللا أبيها لن يتحمل فهو مريض بالقلب  

أعادت خصالتها للخلف قابضة عليها بقوة ، تعض على  

: شفتها حتى كادت تدميها ، ثم همست بصوت يكاد يسمع  

؟""في مستشفى إيه-  

المستشفى ، فأخذت المفاتيح من السائق  أخبرها باسم 

..  ثة خلفها سحابة كبيرة من الغباروانطلقت بالسيارة محد
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قادت بسرعة متهورة ال تكاد ترى أمامها من كثرة دموعها  

ط على وجنتيها حتى وصلت إلى هناك. التي تهب  

،  كض إلى االستعالمات تسأل عن غرفته خرجت منها تر  

. كزة في الطابق الثالثلعناية المرفأخبروها أنه با  

هرولت تقطع الممر حتى وصلت إلى غرفة العناية ، وقفت 

خلف الزجاج تراقب أغلى ما تملك في هذه الحياة ، رفعت  

هه ، ودموعها لم تتوقف  يدها إلى الزجاج كأنها تتلمس وج

.. عن الهبوط  

، تعتذر له بقلبها قبل  تبكي لشعورها أنها السبب لما آل إليه  

. لسانها  

ع يده على كتفها فالتفتت لترى من؟ ت بمن يضشعر  

برفقة نادر ، ارتمت بأحضانها تبكي وكأنها كانت  كانت منار 

:  تنتظر قدوم صديقتها حتى تفصح عن شهقاتها  
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، أنا المسئولة  بسببي  "أنا السبب يا منار ، بابا حصله كده-

" عن كل اللي بيحصل  

ديقة  شددت منار من احتضانها وبكت هي األخرى لبكاء ص

بهذا  فيها  فهذه من المرات النادرة التي تراها عمرها ،

.. فقالت مربتة على ظهرها بحنان تحاول  الضعف واالنهيار 

:  بثها االطمئنان   

" متقلقيش ، بس خليِك قوية متضعفيشهيبقى كويس "-  

:  كفكفت دموعها وحاولت استنشاق أنفاسها فخرجت متقطعة  

" "أيوة هو هيبقى كويس إن شاء هللا-  

: تقدم منها نادر وقال بهدوء  

لي أزاي ده    هدير ، بس قولي إن شاء هللا هيبقى كويس يا "-

 حصل؟"

" أنا فجأة عرفت بالخبر معرفش يا نادر  "-  

؟" في حد ورا اللي حصل ، تفتكري مينأقصد إن أكيد "-  
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بغضب عندما تذكرت نظرت له هدير بشرود ولمعت عيناها 

.هذا بسببه.. تعلم أن كل زيارة كريم لها  

مر سوء   وما زاد األدها أصابه هذا عندما علم بالتأكيد أن وال

! نشر الخبر بالصحف  

ال أنها   وبعدها تقسمأنه أصبح بخير على والدها  لتطمئن أو 

. ستذيق كريم وأبيه األمّرين  

، ولكن قبل  مرة أخرى عندما عادت من شرودها  نظرت لنادر 

يب من غرفة العناية  عند خروج الطب أن تتحدث صمتوا جميع ا 

:  ، فأسرعت إليه بلهفة  

" "طمني على بابا يا دكتور أرجوك-  

: إياهم برسمية  أردف الطبيب مطمئن ا  

الحمد هلل قدرنا نسيطر على الحالة ، بس نسيبه أربعة  "-

" لمالحظة ادعوا إنها تعدي على خيروعشرين ساعة تحت ا  

:  خرى بنبرة رجاءهتفت مرة أ  
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" لني ليه ، خمس دقايق بس من فضلك دكتور دخأرجوك يا "-  

لة والدك متسمحش بالزيارة  مينفعش يا آنسة هدير ، حا"-

"دلوقتي  

ظلت تترجاه أن تدخل له فوافق على مضض تحت إصرارها  

. ة أن تعدها لدخولها غرفة العنايةالشديد فأمر الممرض  

دلفت إلى الداخل بعد أن ارتدت المالبس المعقمة وتقدمت  

تجلس بجانبه ، أمسكت يده  بطيئة ، اقتربت منه  بخطوات

وعيناها تتأمله بدموع تمسح جسده المليء باألسالك  

:  والمحاليل المغذية ، وهمست قائلة  

أنا آسفة ، حقك عليا ده كله بسببي ، أوعدك إني هعمل كل  "-

نا مليش غيرك في الدنيا  اللي تطلبه بس قوم لينا بالسالمة ، أ

" دي أرجوك  

عليه   انحنت إلى كفه مقبلة ظاهره بهدوء ثم أسندت وجنتها

:  تكمل هامسةمتطلعة في نقطة في الفراغ   
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"أقسم بربي ألخلي اللي عمل فيك كده يدفع تمنه.. هخليه  -

ني غلطت زمان والزم الغلطة  يأذيك ، الظاهر إيندم إنه فكر 

" تتصلح  

  تطلعت به مرة أخرى فوضعت كفها على رأسه وانحنت تقبله

.نه قبل أن تخرجفوق جبي  

جلست على مقعد في الممر بجانب غرفة العناية تشعر بصداع  

ضت رهيب يكاد يفتك بها ، فوضعت يدها على وجهها وأغم

.عينها تدعي ربها أن ينجي والدها   

أفاقت من شرودها على صوت أمها تركض نحوها حتى وقفت 

:  تمسك بها باكيةأمامها ت  

؟" إيه ه جرى ليهلي أبوِك مال  هدير قولي"-  

لوقتي هدي يا ماما ، الدكتور لسه خارج من عنده د"ا-

له إن شاء هللا هيبقى   دعي وطمني إن الحالة مستقرة ، ا

"كويس  
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تدعي هللا أن ينجي زوجها   لتأخذتها أمها في حضنها وظ

. ويحفظه  

قليل من الوقت واتجهت إلى نادر   نهضت من موضعها بعد 

إصرار : رات تقول بنبرة قوية ونظومنار ،   

" نروح مشوار مهم"نادر تعالى معايا -  

:  إلى منار قائلة برجاء نظرتثم   

؟"وأنِت يا منار ممكن تخليِك مع ماما لحد ما أرجع-  

ا  "ولو حصل أي حاجة كلميني فور   

وترقب  ديقتها ونظراتها ، فتساءلت بحذر موض صالتقطت غ

:  وعيونها تغوص في أعينها  

؟!" أنا مش مطمنة ليكِ اوية على إيه  أنِت ن"-  

" بس أرجعهحكيلك "-  

:  تحثه على السير ثم التفتت لنادر   

" "يال يا نادر بسرعة -  
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  تساءلهبطا إلى أسفل ، وجلست بجانبه في السيارة حيث 

  راتها التي يشوبها الغموض متنهد ابدهشة من تصرفاتها ونظ

:  بعد أن أدار  سيارته يتجهز  للتحرك  

؟" "هنروح فين-  

تنظر أمامها بقوة وغضب ، وما لبست أن همست بآخر ظلت 

:  مكان توقع الذهاب إليه   

""اطلع على شركة رأفت منصور-  

!نظر لها بذهول ودهشة لما نطقت به  

؟ترى أجنت هي  

؟!تريد الذهاب لعقر الذئاب بقدميها  

في عواقب ما ستفعله  تريد الدخول إلى هناك دون أن تفكر 

بدون فعل شيء؟  يسمحون لها بالخروجوكأنهم س  

أوقف تشغيل السيارة ، ولكنها  كاد أن يهتف باعتراض ثم 

:  القابلة للجدالاتها إليه ، ونبرتها الحادة غير قاطعته بنظر  



 

 173 

لك وأرجوك   طلع بالعربية زي ما قولت"من فضلك يا نادر ا-

.. و بوعدك إني هحكيلك كل حاجة!" بالش اعتراض  

في  أصرت على شيء ووضعتهعقلها ، وإنها ما أن  يعلم جيد ا 

.. فهي بكلتا الحالتين ستذهب ،  رأسها فإنها ستفعله بالتأكيد

، فخير  له أن يذهب معها كي يطمئن  من غيره به أو سواء 

! عليها ويكون بجانبها  

نطلق بها إلى حيث تريد  قام بتشغيل السيارة مرة أخرى وا 

. ه يدعو أن يمر اليوم على خيرولسان قلب  

، ذلك الصرح الشاهق   أمام شركة ألد أعدائها بعد قليل وقفا

ن  .. تتذكر كل مكاالذي يعتبر أكبر شركة مقاوالت في مصر

 فيها ، فهي دخلتها أكثر من مرة. 

خيرة واللحظات التي  عليها في السنوات األتذكرت كل ما مر  

. دلفت بها إليها  

ها نادر  تسارعت أنفاسها بغضب ، تهبط من السيارة وخلف

.. فدلفت إلى الداخل  يجن من تصرفاتها المجنونةالذي يكاد 
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قامة كارثة  بكل ثقتها وغضبها ومالمحها تنم على نيتها في إ

. هنا لن يسلم منها أحد  

ن جميع الموظفين مجتمعين في بهو .. كاوفي هذه األثناء

الشركة ، يستمعون إلى رئيسهم الذي يقف في الطابق الثاني  

ا له هديتينلعائد بعد غياب حاض بجانب ابنه ا .. ر   

.. والثانية ما  من سجن كان سيمكث فيه طيلة حياته أخرجه 

! م خطاب وقربه على إشهار  إفالسهفعله بسال  

التساؤالت عن سبب ما   هدر صوت كريم هاتف ا بغرور مجيب ا

:  فعله بسالم  

" ودن صغيرة ، لسه التقيل جاي ورا دي بس قرصة "-  

ا يربت على كتفه ب فخر قائال  : صدح صوت رأفت مقهقه   

يا كريم ، نورت الشركة بأحلى  الحمد هلل على السالمة "-

.. خبر  

؟" يا ترى إيه المفاجأة اللي جاية   



 

 175 

.. لمفاجأة اللي جاية هتبقى مني أنا طمن يا رأفت ، ا "ا-  

في السجن أنت والباشمهندس  يوم ما تكمل حياتك الباقية  

" ابنك  

ثقة وكبرياء  التي اقتحمت الصرح بكل قاطعه صوت هدير  

  اتمعة إلى كل ما قاله خلفها نادر الذي وقف متسمر  مس

المبتسم ببرود كعادته منذ   للحظات عندما واجه وجه كريم 

 سنوات. 

في يده يفهم ما الذي يحدث  ن فقط بدأت الخيوط تتجمع اآل

؟!حق ا  

إلى هنا يؤكد له  وما حدث لعمه سالم ثم مجيء هدير ظهوره 

!يد فيما يحدث علم بعودته وأن لهأنها ت  

وضع يديه في جيبي بنطاله يهز رأسه بيأس وعالمات  

الغموض تلوح في عينيه التي التقت بعيني كريم الذي رفع  

إصبعيه إلى جبهته تحية له وابتسامة ساخرة على محياه  

 قابلها بجمود رافع ا أنفه ألعلى. 



 

 176 

فتاة التي كان رئيسهم  الاتجهت إليها عيون الجميع بذهول.. 

!بقوة في شركتهبها وبوالدها ، تقف   شفي ايقف مت  

بتعد الجميع إلى كال الجانبين جاعلين إياها تقف في ا

المنتصف تنظر إليهما بسخرية جعلت كريم يتبادل نظرات  

! من التي لم تُكسر بعدالدهشة مع والده   

لينظر لها نظرات تفصيلية أكثر منها مشتاقة ، يملئه اإلعجاب  

. ا ، وهذا أقل ما كان ينتظره منهابقوته  

رد له الصاع  حدث ، بل ستحاول  ت على ما يعلم أنها لن تصم

صاعين ، وكان هو بانتظارها.. لكن مجيئها بتلك الهالة  

ا  الحرب بينهم ب الفاتنة إلى صرح شركته ، زاد من إعجابه 

. التي ستمألها اإلثارة  

يكاد الجميع يقسم لو كانت النظرات تحرق كانت الشركة كلها  

بصوته  رأفت  ها تحولت لرماد من قوة النظرات بينهما ليقطع

: الساخر  
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ة  بالصحفية المشهورة ، بما إنك موجود  "أهال  وسهال  -

؟"طمنينا على أبوِك بعد اللي حصل  

بأسف مبالغ من شخص رأسه ذم شفتيه بإشفاق مصطنع يهز  

 مثله مكمال  : 

" ت عليه ، مكنتش أعرف أنه هين كدهصراحة زعل"-  

:  لها لى كفها هامس ايضغط ع  وجدت نادر  

ويخليِك تقولي حاجة تبقى ضدك ،  ا هدير "بالش يستفزك ي-

جيِت هنا قولِت ليهم أنهم   وكفاية يال نمشي أنِت مجرد ما 

"فشلوا  

ثابتة بأعين  استمعت له لكن مالمحها ظلت جامدة ، نظراتها 

. التواصلبأي بادرة لقطع كريم الذي لم يبادر   

تفاجأ رأفت أكثر منه كريم من ردة فعلها عندما ابتسمت 

ومازالت نظراتها ترمق  سعة قائلة بسخرية أكبر بتسامة واا

: ابنه بقوة  
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سالم خطاب زي الجبل ما يهزه   أنت أكتر واحد عارف أن"-

رد موجة باردة وراحت لحالها  .. وإن اللي حصل مجريح

"خالص  

  لتكمل تشيح بيدها مشيرة بسبابتها إليه في حركة تهديد مبطن

: 

أنا بس عايزاك تفتكر أن اليوم اللي جمعت موظفين شركتك  "-

" جيت هنا وعرفتك إنك خسرتتتشفى في أبويا ،  عشان  

لتفتت تخرج بنفس غرورها التي دلفت به تاركة خلفها  ا

زوجين من العيون يكادان يفتكان بها ، لكن استوقفها صوت 

:  من خلفها ا كريم المليء بالسخرية هادر    

ي  اللي بينا لسه مخلصش ، ده  ر ، وصدقينيا هدي 1-1 "كده-

" بدأ  

.. ه عالية ، لكن على درجات متفاوتةكالهما ثقته في نفس  
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وتناسى أن اإلفراط في الثقة  فالفرق بينهما أنه وصل للغرور   

 مجلبة للخطر. 

بسخرية ثم   استدارت له ملقية نظرة غامضة إليه ، وتبّسمت

. خرج من الشركةانطلقت ت  

ع إليها تخبره بكل ما حدث منذ أن هاتفها  يستمانطلق نادر 

كريم ذلك اليوم عندما علمت بخروج والده ، إلى زيارته لها  

 في بيتها وأنه سبب ما حدث لوالدها. 

ضغطه على  سها أن يصطدم بزجاج السيارة أثر كادت رأ

المكابح فجأة ، فنظرت له بصدمة من ردة فعله لتجده يصرخ  

 بها بغضب وغيظ : 

؟ة"أنِت مجنون-  

؟حصل عشان كنا نتصرف إزاي متحكيش اللي  

؟"امتىهتفضلي ماشية بدماغك دي لحد   
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بدهشة لغضبه ، فهو  شخص هادئ جد ا وال يغضب  نظرت له 

ا  هى أنها تعلم  بهذا الشكل ، واألد سريع ا ، فمن النادر تراه ثائر 

! أن معه حق  

! حال  دث معها ، لعلهم يجدون لها كانت البد أن تخبرهم بما ح  

:  لم تستطع السيطرة على غضبها الطفولي وهي تقول  

" صبش عليا ، أنا فيا اللي مكفينينادر متتع"-  

ركة دفاعية عندما رفع  رفعت ذراعيها أمام وجهها في ح 

عقلها   النية على لكمها في منتصف جبهتها لعل اقبضته عاقد  

على أسنانه ،   يعود إلى مكانه الصحيح ، يهمس لها ضاغط ا

: ويشهر سبابته بوعيد  

خليِك ساكتة أحسن لحد ما نوصل المستشفى  "بصي يا هدير -

" عشان أفضل ماسك أعصابي عليِك فاهمة  

أنها كممت فمها بكفيها عالمة على  لم تجد إجابة غير 

لسيارة حتى  رضوخها لطلبه ، فظل الصمت هو السائد في ا 
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ى والدها ،  تطمئن عل لت إلى المشفى ، هبطت منها سريعا  وص

النادر . وهروب ا من غضب نادر    

عليها عندما علمت بعودة كريم وما  لم تسلم  من صراخ منار 

! بذهابها إلى عقر داره بكل غباءفعلته   

فيه حالة والدها وعاد   ليمر أسبوع على هذا الحادث ، تحسنت

بوع بل مدت إجازتها حتى فارقه طوال األس.. لم تإلى منزله

. تعتني به  

قررت أسماء الذهاب لزيارتها واالطمئنان عليها بعد ما حدث  

بسعادة وابتسامة واسعة ثم احتضنتها مرحبة   قابلتها هدير ، 

. إلى غرفتها بها بشدة وصعدا   

:  بادرت هدير بالقول بحبور شديد  

" ي وهللا يا سمسمة ، طمنيني عليكِ وحشان"-  

؟"لحمد هلل بخير ، أنِت أخبارك إيها"-  

:  أجابتها بهدوء ورزانة   
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" من األولالحمد هلل أحسن "-  

الحظت توتر أسماء من ابتالعها بصعوبة وتفرك كفيها بتردد  

: قبل أن تقول  

ول الفترة دي ، أنا  متزعليش مني يا هدير إني مجتش ط"-

" كنت مسافرة وأول ما رجعت جيت على طول  

:  قاطعتها معاتبة على ما تتفوه به ونظرت لها بمشاكسة   

نك طول الوقت معايا على  .. كفاية إللي بتقوليه دهإيه ا "-

؟"التليفون.. المهم قوليلي تشربي إيه  

:  كادت أن ترفض لكن األخرى لم تعطها الفرصة وهتفت  

وال أقولك أنا مش هسيبك النهاردة أنِت تتغدي معايا وكمان  "-

ها جاية ، و تتعرفوا على بعض"  مانمنار  ز  

" "بس يا هدير-  

" "مش عايزة اعتراض خالص -  
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قضت أسماء اليوم معهم ، تعرفت فيه على منار التي أحبتها ،  

ثم أطمأنت على   وتحدثت مع سهام ، وجدتها ودودة وطيبة ،

.دها ، وعادت إلى بيتها في المساءوال  

وجهها وما إن دلفت من باب المنزل حتى وجدت أخيها في 

مما جعلها تضع يدها على صدرها منتفضة هاتفة بأعين  

:  مغلقة  

" "سالم قوال  من رب رحيم-  

:  لتعيد نظراتها إليه بغيظ ومرت من جانبه تلكمه بكتفه هاتفة  

" "فيه حد يظهر زي عفريت العلبة قدام حد كده-  

  جلست فجلس مقابلها واضع ا ساق فوق األخرى مشعال  

ايجارته التي ال تفارقس   : قائال    ه إال نادر 

، هي الساعة  مش قولِت هتروحي ساعة تطمني وترجعي "-

؟!" عندك بقوا خمس ساعات  
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لتجد   علم ما الذي جعلها تتذكر الفيلم المصري الشهيرال ت

، تضع يدها أسفل ذقنها مستندة   البطلةنفسها تتقمص دور 

:  على حافة الكرسي قائلة  

؟!" "هو البيه من النيابة-  

: عقد حاجبيه بدهشة لتكمل   

بعادة   .. وبعدين مش"قعدة بنات عاوزها تخلص في ساعة-

؟" يعني إنك هنا في الوقت ده  

أطفئ سيجارته بهدوء وأشار  لها بالمجيء ، يربت على  

ا بتوجس  المكان الخالي بجانبه على األريكة ، لترفع حاجبه

جذبها فجأة من خلف عنقها في  منه ثم نهضت تتقدم منه ف

:  ركته المعتادة معها بغيظح  

ّمن عليا وأشوفك بتجاوبي من غير ربنا هي امتىهو أنا  "-

 لماضة؟" 

:  حاولت اإلفالت من قبضته تهتف بنزق  
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" تعاملني معاملة حرامية الغسيل ديلما تبطل "-  

لدتهما اآلتي من  صراخ والم ينقذهما من بعضهما غير 

لة أبنائها  فوق األخر بقلة حيلة من طفو المطبخ تضرب كف ا 

! تستوعب أن هذا من يهابه الجميع واألخص مازن الذي ال   

وجوده في حياة أخته هو لكن هاذان االثنان عالقة خاصة ، ف

حضور لصديق أبدي ، ورفيق أول للطفولة ، وصخرة تستند  

 إليها.. 

 هو السند واألمان 

الشجرة الوارفة التي ال تميل وال تنحني    

الحصن المنيع الذي يذود عنها مصائب الدنيا    

هو روح إضافية ، ونسمة صيف عليلة تهّب على القلب   

 تخفف من لهيب الحزن فيه 

عينها التي ترى    

وأذنها التي تسمع    
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وقلبها الذي ينبض    

روحها معلقة فيه    

★★★★★ 

ضربته هو رجل يعلم متى يضرب   

 كالفهد يتربص ويتربص حتى تحين لحظة االنقضاض 

كالحية تتسلل وتتخفى وسط العشب تراقب فريستها ، تجمع  

 سمها وتحدد هدفها ثم تلقيه بثقة وقوة 

كالصقر القابع أعلى قمة جبل وعيناه ترمق تلك السمكة  

السابحة بغنج ال تلِق باال  للخطر أعلى رأسها حتى يقرر الوقت 

بط بسرعة تسابق الريح يأخذها بين براثين  المناسب فيه

 مناقره ويعلو

 سيد الفرص وملك استغاللها! 
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ليذهب سالم إلى شركته حتى يجد حل  مر  أسبوع آخر 

ابنته وزوجته   معللمشكلة التي حلت عليهم بعد جدال عنيف 

اللتان رفضتا بشدة ذهابه إلى العمل وهو مازال على تلك  

كامل.. لكنهما بالنهاية رضخا  اَف بالالحالة وقلبه لم يتع

. لرغبته  

وجد سكرتيرته تخبره بقدوم مازن السيوفي لمقابلته ، فأمرها  

:  بإدخاله على وجه السرعة ليرحب به بشدة  

" مازن بيه ، اتفضل "أهال  -  

: خلع نظارته الشمسية وجلس بكل هيبة وثقة   

" هلل على سالمة سعادتك   بيك يا سالم بيه ، الحمد  "أهال  -  

؟" "متشكر جد ا ، تشرب إيه-  

""قهوة مظبوطة-  
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هاتف سكرتيرته وطلب منها إحضار فنجانين من القهوة ،  

وما هي إال دقائق حتى دلفت بالمشروب ووضعته أمامهما ،  

: فبادر مازن بالقول وهو يتناول قهوته  

ا في الوقت حضرتك بتسأل عن سبب الزيارة  "طبع ا- خصوص 

؟" ده.. صح  

: نظر له بحيرة يحك ذقنه بتفكير قبل أن يجيب  

" "بصراحة مستغرب-  

أسند مازن ظهره على الكرسي ، وتأهب ليلقي عرضه بكامل  

:ثقته  

. أنا هشتري نص أسهم  ."أنا بعرض على حضرتك شراكتي-

للي فيها ،  رج من المشكلة ا تخالشركة وبكده الشركة 

"وسمعتها تفضل زي الجنيه الدهب  
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نقلة  انفرجت أسارير سالم ، فمشاركة مازن في حد ذاتها 

  . .الفرصةها منذ وقت وها قد أتت أخرى لشركته كان يسعي ل

نتِه من حديثه بعد ، فأردف قائال  : ولكن يبدو أنه لم ي  

بس بشرط ..." "-  

:  عقد سالم حاجبيه بتعجب وقال  

!طشر"-  

؟" يا مازن بيه شرط إيه  

يرة  نظر له بثبات وغموض بنظرته الثابتة يلقي ورقته األخ

:  له حرية االختيار  ويلقي بالكرة في ملعب اآلخر تارك ا  

" "أتجوز هدير -  

★★★★ 

" "نــعـــم -  

 صرخت بها أسماء عندما علمت ما فعله  
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ن هدير؟ماذا يعني بتقدمه للزواج م  

االنتقام؟هللا هو مازال يفكر  في يا   

اإن كان ذلك غرضه  ! بالتأكيد قد ُجن تمام   

الوصول إلى عقل  بهدوء ، يحاول يتابع حديثه قال رامز الذي 

أنامله مع   صديقه فيما يفكر يستند بمرفقيه على قدميه مشبك ا

:  بعضها  

مازن أنت عاوز توصل إليه بطلبك ده؟" "-  

:  تنفس سيجارته وقال ببرود والمباالة  

" أستقر  "عادي ، قررت-  

تهتف من  أن تقتلع خصالت شعرها من بروده  كادت أسماء 

:  بين أسنانها وعينيها تبحث عن أي شيء تلقيه به  

"وليه هدير بالذات؟ -  

ش بينك  واحدة مفيلو الموضوع استقرار زي ما بتقول اختار 

. وبينها مشاكل أو توتر  
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" يكون عندك قبيلة ولو على العروسة من بكرة   

:  يردفنظر ألخته بابتسامة مستفزة   

هقعد وأخلى أمي تختار   وأنِت بذكائك فاكرة إني لما أتجوز"-

 ليا مراتي؟

ثم إني مش عايز قبيلة وال حاجة وأنا خالص اختارت فإيه  

؟"  ير يا سمسمالمشكلة في هد  

ضيقت بين عينيها ترمقه بغيظ وكادت أن تنهض تكيل له  

ببرود   رامز سبقها قائال   لكنالضربات حتى يكف عن بروده  

:   مماثل وحاول مسايرته  

؟" "وإيه ضمنك إنها توافق-  

كفيه في    وخرج بكل ثبات نفسي وبرود واضع ا تركهم مازن 

:  جيب بنطاله ، لكنه قال بثقة عمياء أثناء سيره   

هتوافق يا رامز ، هما يومين وتالقي سالم بيتصل يقول "-

 إنها وافقت"
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:  المغتاظ من خلفهاستوقفته أسماء بهتافها   

تجننت يا  "لو كنت لسه بتفكر في المقال اللي نزلته تبقى -

أفت يستاهل وإنك غلطت لما  مازن ، أنا وأنت عارفين أن ر

" شاركته   

تسعت عينيها من الغيظ والذهول عندما لم يلتفت لها بل  ا

صعوده ألعلى ، فالتفتت إلى رامز  أشاح بكفه بالمباالة وأكمل 

: ب منه هامسة بشرتقتربأعين شرسة   

؟" "أنت كنت عارف باللي ناوي يعمله-  

  من مظهرها الغاضب ، وقال محاوال   حاول كتم ضحكته 

:  تهدئتها برفع كفيه أمام وجهها  

سالم ، لكن تفاجئت من   أنا كنت عارف إنه ناوي يشارك"-

" مش يمكن تكون السبب إنه يتعدل.. وبعدين طلب جوازه  

بعمق :  أس تزفرألقت بجسدها على األريكة بي   

وافقت!"مش لو -  
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ر ، دي عنيدة وبتكره مازن  يا رامز أنت متعرفش هدي 

ا بعد اللي عمله في الحفلة " وخصوص   

قهقه باستمتاع ، يعشق صغيرته في جميع األحوال وخاصة 

حاول إخراجها من هذا الغضب قائال  : وهي غاضبة ، ف  

يقدروا يتعاملوا  تر اتنين طب بقولك إيه سيبك منهم هما أك"-

" مع بعض.. يال أنا عازمك على الغدا  

عادت لطفولتها هاتفة بمرح ، تنهض من مكانها ، متناسية ما  

:  حدث منذ قليل  

"غير هدومي وأجيب شنطتي وأجيستنى لحد ما أ"ا-  

صعدت إلى غرفتها وتركته ينظر في أثرها بذهول على جنانها  

يتنهد بقوة وتمتم في  .. لهي مثل الطفلة أقل القليل يسعدها، ف

: نفسه  

" "هو أنا بحبك من شوية-  
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عادت بعد قليل من الوقت فوجدته على هذه الحالة يحدث  

:  نفسه ، فرفعت حاجبيها بدهشة وقالت  

!" "أنت بتكلم نفسك يا رامز-  

مكان واحد عوزاه يبقى عاقل  هو اللي يبقى معاِك في"-

!" إزاي  

:  لم ينطق بهذه الكلمات ولكنه قال  

" مفيش حاجة ، يال بينا عشان نلحق ال"-  

ثم أحضر لها   أخذها لتناول الطعامقضوا يوم رائع ، 

. دية كي يراها سعيدة الشوكوالتة التي تعشقها ، وأحضر لها ه  

يتصل بها  اليوم ثم أوصلها إلى المنزل ووعدها أنه س انتهى

.. فصعدت إلى غرفتها وكان أول ما  لتخبره برأيها في هديته

فعلته فتح هديتها لتجدها مجموعة من األلوان بدرجاتها  

ا المختلفة كانت  بهذه   تبحث عنها منذ فترة ، فرحت كثير 
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المفاجأة ولم تصدق أنه أهتم وبحث عنها من أجلها ، لتلتقط  

:  هاتفها تتصل به  

.. أنت  "رامز بجد فرحتني قوي  ، الهدية جميلة جد ا -

" فش أنا كنت هموت على المجموعة ديمتعر  

:  بتسم بسعادة لنبرة الفرحة التي تصله منها وقالا  

""المهم إنها عجبتك وإنك مبسوطة-  

" ، ربنا يخليك ليا يا رامز "مبسوطة جد ا-  

اإلحراج    انتبهت لما تفوهت به فوضعت يدها على فمها من

ا..  وحمدت ربها أنه لم يرها    ولكنه انتبه لما قالته ففرح كثير 

: لم يعلق لعلمه أنها شعرت باإلحراج وقال  

.. ومن  طة ، يال هقفل واسيبك ترتاحيالحمد هلل إنك مبسو"-

" اغك بموضوع مازن واطمنيفضلك متشغليش دم   

""حاضر يا رامز تصبح على خير -  
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  همرسومة علي وجهها ، تحب أغلقت الخط و ابتسامة حالمة

 منذ أن رأته ذلك اليوم في المشفى 

؟ال تعرف لماذا هو  

 ولكنها تشعر بحبه لها وتنتظر حتى يعترف. 

أمسكت األلوان واحتضنتها ثم قررت أن أول صورة سترسمها  

 بها هي صورته. 

 سارقة سرقت قلبه 

متسلطة استحوذت على تفكيره    

كانت والزالت نبض وجوده    

جميلة كأن سحر الشرق بين عينيها   

نجوم السماء بين يديها    

 وزهور األرض بين شفتيها 

★★★★★ 
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 وفي اليوم التالي في منزل هدير كان يقام نفس الحوار  

شان خاطر  ال يا سالم ال ، أنا بنتي مش سلعة تبيعها ع"-

" صفقة أو شراكة من بتوعك  

اتحها زوجها بطلب مازن للزواج  صرخت بها سهام عندما ف

.ل شراكته وإنقاذ اسمه من اإلفالسمن ابنته مقاب  

: بكفها إقناعها بالموافقة ممسك احاول   

حلمي باليوم اللي هدير تتجوز  فهمي ، أنِت مش بت"يا سهام ا-

؟فيه  

" أي حد ده مازن السيوفيأهو جه ومش   

هاتفة بشراسة ال تريد أن تدلف ابنتها   لتصر على رأيها أكثر

في لعبة األموال والشركات خاصة  وهي تعلم رد فعل صغيرتها  

:  من قبل أن يفاتحها باألمر  

ي في ألعابكم دي.. قولت ال يعني ال أنا مش هدخل بنت"-  

" الجواز مش بالطريقة دي يا سالم   
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:  ثم نظرت له بتعجب مكملة بنبرة يشوبها السخرية  

!!على أساس إن بنتك وافقتوبعدين أنت بتتكلم "-  

دي تقلبها حريقة لما تعرف باللي ناوي عليه ، دي رافضة  

؟" ديالفكرة التقليدية ما بالك لما تعرف إن الجواز بالطريقة    

تنهد بقوة يفكر في حديثها يعلم رأي ابنته تجاه هذا الموضوع  

 لكنه قال : 

ا بعتلها  .. أننقنعها ة بهدير ، المهم تساعدينيملكيش دعو"-

" كريمة تقولها إني عايز أتكلم معاها  

لتقول محاولة  زفرت بقوة ، تهز رأسها من تصلب رأسه 

:  إقناعه وثنيه عما يريد فعله  

نفسه ، عاوز تفهمني إن بنتك اللي ك من الجواز طب سيب"-

؟!" ألخيرة بسببه هتوافق تتجوزهخناقاتكم سوا الفترة ا  
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ها كل الحق في كل كلمة تنطق بها  تنهد بيأس يعلم أن مع

ريقة الوحيدة للخروج  يعلم تفكير ابنته وعقلها ، لكنها الطو

. مما لحق بهم  

ما كاد أن يجيبها إال ووجد هدير تدق الباب طالبة الدخول ،  

:  فأذن لها لتدلف هاتفة بمرح  

!" با ، دادة كريمة قالت إنك عايزنيخير يا با"-  

"أتكلم معاِك شويةيا دودو ، عايز  تعالي "-  

أشار لها بيده لتقترب يلتفت إليها بانتباه وتابع عندما جلست 

:بجانبه  

أنِت عارفة األزمة اللي بنمر بيها وبسببها أنا ممكن أعلن  "-

 إفالسي"

:  قاطعته تهتف بلهفة  

" األمور تتعدل ويكون فيه حل ، إن شاء هللا "متقولش كده -  



 

 200 

التي أشاحت برأسها   لزوجتهتردد قبل أن يجيبها ، يتطلع  

ا : عن رفضها لكل ما يحدث فقال تعبير   

" لكن أيدك أنتِ   في حل ،هو.. "-  

:  أمسكت يده وقالت بلهفة أكبر  

أكيد هعمله من غير  حتى ما   قولي عليه ولو في أيدي"-

"تطلب  

ما أتى بها من    د على يدها وحاول أن يبدو طبيعي ا ملقي اشد

:  أجله لتهتف سهام بحزم  

" م "ســال-  

فاستشعرت القلق ، فلم   عقدت حاجبيها على رد فعل والدتها

  يلقي ما بجعبته قبل أن يرضخ ويتراجع عما يريده يلتفت لها

: 

إنه يشتري نص أسهم  "مازن السيوفي عرض عليا شراكته -

"بس بشرطالشركة من البورصة ،   
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عقدت حاجبيها بحيرة ، وقلبها يخبرها أن ما سيقوله ليس  

طالق فرفعت عينيها إلى والدتها التي لم تبادلها  بخيّر على اال

النظرات ليزداد الشعور بداخلها ، فنظرت ألبيها مرة أخرى  

:  قائلة بحذر   

؟" "شرط إيه-  

" "يتجوزك-  

: صمتت تنظر ألبيها ببالهة وعدم استيعاب  

؟هل ما سمعته صحيح  

؟ يريد الزواج بها  

؟ستغل محنة والدها كي يلقي ضربتهأ  

!  تسمح له أن يستغلها بهذه الطريق  .. لنال  

وثاق   ليحكم يا له من حقير.. يعلم أنها ترفضه قلب ا وقالب ا 

ة ليتأكد أنه ال  حتى حانت الفرصة المناسبخطته جيد ا وانتظر 

. يوجد مجال للرفض  
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!إما الرفض وهالك والدها أو القبول وهالكها هي  

ي تسارعت أنفاسها من الغضب ولم تشعر بنفسها إال وه

ولم تباِل بهتافات والدها خلفها تندفع إلى غرفتها   

. المتعجرفارتدت مالبسها وأخذت سيارتها تنوي لقاء    
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 الفصل السابع

 

 النساء من السهل أن تكتسبها ببضع كلمات معسولة 

بوردة    

بحلوى   

بقبلة على ظاهر يدها بنوع من التقدير     

ذاته لكن شرط أن تكون تبادلك الشعور   

فإن كانت ال تحمل لك أي شعور باالرتياح أو الحب    

فاحذر إعصارها     

 

 جبل الجليد مهما اشتدت صالبته وقوته 

 تتخلله التشققات من الصدمات القوية 

 يتصدع ويتصدع حتى ينهار 
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 وانهياره يأتي بسيول جليدية تخلف الخراب

 برودها وإن اشتد جليده يخفي نيران هوجاء 

االفراج عنها حتى تثبت للجميعنتنظر   

 أن الجليد ما هو إال رحم للبركان 

 

رفع عينه يرى من تجرأ وأقتحم مكتبه بهذا الشكل الذي في  

 نظره نوع من الهمجية وقلة الذوق؟!

الذي اذا أردت مقابلته البد من تحديد موعد قبلها   هو

بشهور.. لكن كل هذا تالشى عندما وجدها أمامه بمالبسها  

ية المكونة من بنطال قماشي أسود فوقه كنزة بيضاء  الرياض

. بأكمام قصيرة مكتوب كلمة رياضة باللغة اإلنجليزية  

ال تنم   المحتقنوجهها  من الغضب وتعابير  المتطايرشعرها  

أنها علمت بطلبه للزواج منها.  أخبرته  عن خير  
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ألتفت إلى ياسمين التي دلفت خلفها تمنعها من الدخول بتلك  

قائال  :الطريقة ، وأشار لها بسبابته   

خالص روحي أنِت يا ياسمين ، ومتدخليش حد" "-  

تركته مع الشعلة التي ترمقه بعنفوان والتي ما إن خرجت  

:  حتى هتفت وقد وصل غضبها ألقصى درجاته  

تحصل دي؟"ممكن تفهمني إيه المهزلة اللي ب"-  

اابتسم بخبث  يتحرك بكرسيه  إلى الكرسي أمام مكتبه   مشير 

:  وبنظرة متالعبة قال  

، مش حلوة العصبية في أول مرة   كده هدي واقعدي بس "ا-

 تجيلي الشركة" 

بدأت العد من واحد لعشرة كي تهدأ من غضبها مغمضة العين  

: ، ثم فتحتها ناظرة إليه قائلة بهدوء  

دة يا مازن؟ إيه لعبتك الجدي"-  



 

 206 

مش  تقصد إيه بطلبك من بابا إنك تتجوزني وأنت عارف 

؟"هوافق  

، تكتف ذراعيها أمامها تميل  بتفكير مصطنع  عقدت حاجبيها 

قليال  : برأسها إلى الجانب   

وال أنت بتستغل األزمة عشان تضغط عليه يوافق؟" "-  

، وفي يده قلم    عبث امازال علي وضعه وازدادت ابتسامته 

يعض على شفته :  فقال يغمز بعينيه يتالعب به  

بس؟  كدهليه  "-  

مش يمكن قررت أستقر وأسس أسرة ، واختارتك للمهمة  

 دي" 

 مهمة!

 يصف زواجه بها بالمهمة! 

ختارها للقيام بها فيجب عليها أن تحفر األرض  اويا للمرح 

.. أليس كذلك؟! افرح    
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التي  طرقت بقوة على سطح مكتبه وقد نجح في إبادة هدوءها 

حاولت التحلي به ، وباليد األخرى تشهر سبابتها أمامه  

:  بتهديد هاتفة  

سمعني يا بن السيوفي.. جواز منك ال ، عاوز تتجوز روح "ا-

 أتجوز بعيد عني.. لكن أنا ال يا مازن" 

ألقت كلماتها بثورة وكادت أن تخرج ولم تعطه أي فرصة للرد  

ن ذراعها  ، لكن قبل أن تصل للباب وجدت من يجذبها م

 مرتطمة بصدره وطوله المهيب.

 ال تملك سوى الرفض رد ا 

غير الموافقة بديل ولن يقبل   

  ممسك اتالقت األعين وصمت رهيب حل بالمكان إلى أن قطعه 

ا :هامس  بعضديها بقوة يهبط إلى أُذنها   
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كلمة ال مبحبهاش ، وابن السيوفي لما يعوز حاجة بياخدها  "-

مش اقتراح ، األحسن تتقبليه   ار، وأنا قولت هتجوزك ده قر

 بسرعة عشان نقدر نتأقلم عليه" 

دفعته بعنف ناظرة له بتحدي ورفض رافعة سبابتها محاذاة  

:  مع رفعة حاجبها أمامه   

نجوم السما أقرب ليك مني" "-  

  قائال  نظر لها بغموض وابتسامة خبث على جانب فكه ، 

:  ببروده المعتاد   

سمعة أبوِك بين أيديِك دلوقتي ،  حسبيها بالعقل وفكري ، "ا-

إنك ترفضي أو توافقي.. ليِك حرية االختيار  

اه  كلها هيقبل يتعامل مع  رفضتي مفيش حد في مصر بس لو

 بعد ما يعرفوا إنه رفض شراكتي"

اقتربت منه تنظر له بأعين المعة للحظة تاه فيهما وهمست  

: بجمود أمام وجهه  



 

 209 

؟" كدهي مش شراكتك معتمدة على موافقت "وطبع ا-  

برأسه ومازالت ابتسامة الخبث مرتسمة على وجهه   أومأ

:  فتابعت قائلة   

يبقى فين حرية االختيار اللي بتتكلم عنها؟ "-  

رفضي بس لو رفضِت  ابتديني حرية مشروطة ، وافقي أو 

طب إزاي؟!"  .. أبوِك هيتأذي  

كفيه   واضع الم تأخذ منه إجابة سوى أنه رفع كتفيه بالمباالة 

بنطاله ، فزفرت بقوة وصمتت متخصرة تذم شفتيها   في جيب

بنظرات   قبل أن تسأله فجأة قليال  وتنحني برأسها ألسفل مفكرة 

 غامضة : 

عاوز تتجوزني ليه يا مازن؟" "-  

نظر لها من أعلى شعرها الذي يهبط بتموجات رائعة ، إلى  

لشفتيها باللون الوردي ، لم    نزوال  الكحل ، ب عينها المحددتين 
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ضع أي من مساحيق التجميل فهي ليست بحاجة لهم ،  تكن ت

:  ظل يهبط بنظره إلى باقي جسدها كمن يدرسها ، إلى أن قال  

عجباني ، بصراحة مجربتش   فيكِ عجباني ، كل حاجة "-

كل اللي كنت بطلبه بالقيه من غير  تعب أو   كده الشراسة قبل 

 عنفوان ، ومتأكد إني هشوف إثارة كبيرة معاِك" 

قالها يعض على شفاهه السفلى ، فازداد لمعان عينيها كقطة  

شرسة من وقاحته ، وكادت أن ترفع يدها تصفعه ، سبقها  

  مكتف اوأمسك بيدها يلف جسدها حتى ألتصق ظهرها بصدره ، 

 يدها بيده. 

 المعنى األمثل لوضعها أنها كانت بين أحضانه بالفعل. 

: هبط يهمس في أذنها  

عديتها بمزاجي يا هدير ، ولو إني لسه  المرة اللي فاتت "-

نسي إنك تفكري تكرريها" امحاسبتكيش عليها ، بس   
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تسارعت أنفاسها وضربات قلبها من القرب الشديد ، فتلك  

المرة األولى التي تكون فيها بذلك القرب من رجل ، توترت  

:  بين يده لإلفالت من حصاره تتحركو  

مازن سيبني" "-  

ا أدارها بسرعة وألصقها بالحائط خلفها  لها بتحدي وقال   ناظر 

:  بنبرة واثقة  

غصب عنك    ضاِك أويا هدير ، بر توافقي على الجواز "-

 هتجوزك"

مستحيل يا مازن ، لو السما انطبقت علي األرض مش  " -

 هتجوزك"

على   بكفه اآلخر  ضاغط اوقبل أن تكمل جذب رأسها إليه ،  

ذراعها.. اقترب إلى أن لفحت أنفاسه بشرتها و بأنفاسها  

الحارة على وجهه ، شعر بشيء غريب من نظرة عينيها ومن  

 القرب. 
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ان متسمرة ال تدري ما حدث للتو؟ أما هي ظلت ثو  

بدأت تشعر بالدوار  وكادت تفقد التركيز لما حولها ، ولكنها  

قبل أن يقوم بأي شيء دفعته مستغلة  و أفاقت في آخر لحظة

شروده الواضح فيها تطالعه بعينين زائغتين مضطربتين قبل  

من بين يديه كمن يهرب من الجحيم.  أن تفر  

الشركة بأكملها بعد أن   خرجت مسرعة من المكتب ومن

رمقته بنظرة غامضة تحتوي على كم من الشراسة والتحدي  

 المشوب بالغيظ ألنها لم تأخذ منه أي حق. 

 ظل ينظر في أثرها لحظات بعد خروجها.

 يتساءل عن ماهية اإلحساس الذي شعر به؟ 

 لديه عالقات كثيرة مع النساء ، ولكن لم يشعر بذلك من قبل!

وأقسم أن يجعلها ملكه وفي أقرب وقت.قرر التغاضي عنه   

★★★★★ 
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 خذلوني الذين ظننت الحياة معهم ستكون أفضل

ليتهم اصطفوا ضدي ولم يصطفوا خلفي   

يتقاسمون ظهري بخناجر غدرهم المسمومة   

تركت لهم ظلي ورحلت   

ال أحمل رغبة االنتقام من أحد    

واأليام كفيلة برد اعتباري    

 

وانطلقت إلى مكانها المفضل على النيل.أخذت سيارتها   

 ما أطيب هواء النيل!

تشعر عندما تستنشق هواه أنها نقية وذهنها صافي ، أما اآلن  

 فهي تغلي من الغضب. 

 ألول مرة توضع في هذا الموقف. 

 أبيها أم حريتها ؟! 
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على سمعته ،   حفاظ اقلبها يختار أبيها ، ويحدثها أن توافق 

 فهل ستقبل أن تنهار مكانته واحترامه وهي بيدها إنقاذه؟! 

وعقلها يحثها على الرفض ، ستفقد حريتها وترتبط بإنسان  

 وقح ، حقير ، استغل أزمة أبيها ألغراضه الخاصة. 

بإخضاعها.. اهتمامه شراكة بقدر  التعلم أنه لم يهتم ب  

ولكن هيهات ستذيقه األمرين قبل أن يمس شعرة منها.    

:  وقفت أمام النيل تشتعل بالغضب تمسك رأسها وتصرخ  

ه آ،  كدهأنا السافل يعمل فيا "-  

وهللا ألوريك يا مازن ، ألندمك على اليوم األسود اللي فكرت  

 تتجوزني فيه"

أثناء ثورتها أفاقت على رنين هاتفه لتجدها منار فأجابت   

: يشوبه الغضب بصوت  

ألو" "-  

:  هتفت بها األخرى بغضب بسبب قلقها عليها  
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إيه يا هدير أنِت فين؟"-  

 مامتك بتتصل بيِك مش بتردي وقلقانة عليِك ، إيه اللي حصل؟

لي إنك خرجِت من البيت متعصبة"  قالت  

أخبرتها بما حدث وما أخبرها به والدها ، وذهابها لمكتب  

 مازن. 

:  الى أن صرحت قائلة   

أنا هتجوز مازن يا منار" "-  

هدير فكري كويس ، القرار اللي هتاخديه مش هينفع  " -

 تتراجعي فيه" 

  خوف اضحكت بصوت عال  أثار حفيظة التي تستمع لها بوجل 

جراء كل تلك االنفعاالت ، لتسمعها تقول   شيئ ا أن يحدث لها 

:بسخرية  

أفكر!! "-  
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أنا عارفة أنا  هو سابلي فرصة أفكر يا منار ، متشيليش هم 

 بعمل إيه.. المهم دلوقتي أنا هقفل"

وما آن وصلت إلى البيت وجدت أمها وأبيها   غادرت هدير

جالسين بانتظارها واللذان نهضا ما أن رأوها ، فقالت بدون  

: مقدمات وهي ترى والدها يهم بالحديث  

"أنا موافقة" -  

:  هبت أمها نحوها وتقدمت منها قائلة  

  عشانأنِت مش مضطرة إنك توافقي  هدير فكري كويس ،"-

أي حاجة أو أي حد ، بالش يا بنتي لو مش مقتنعة وأنا  

 معاِك.. بس باهلل بالش تسرع" 

والذي  ها ا لها قبل أن يؤثر حديثها على قرارهدر سالم مقاطع  

:  يعلم تمام العلم أنها لم تتخذه بسهولة  

ه  عين العقل يا هدير ، هبلغ مازن بموافقتك و أحدد معا"-

ووالدته"  ميعاد يجي هو  
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عن أي مشاعر ،   ونظرت له نظرة خالية ال تعبر هتقدمت من

:  بل نظرة يشوبها الغموض  

أنا وافقت وعملت اللي أنت عاوزه ، بس ده آخر تنازل أنا  "-

هقدمه ، أظن مفيش أغلى من حريتي وسعادتي اللي أنا  

 ضحيت بيهم ، مبقاش عندي حاجة أقدمها تاني يا سالم بيه" 

طال النظرات ببنهما.. الغامضة الجامدة من ناحيتها ،  

:  والغاضبة الهادرة من والدها الذي هتف بها  

قبل ما تنطقي بأي كلمة متنسيش أني أبوِك" هدير"-  

ابتسمت ابتسامة جانبية واقتربت منه حتى باتت على بعد  

: خطوة واحدة لتهمس بجمود  

يا ريتك أنت اللي تفتكر إني بنتك" "-  

رض  األتركتهم وذهبت لغرفتها ، أغلقت الباب وجلست على 

 ساندة ظهرها للباب وتركت العنان لدموعها. 
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بكت بحرقة إلحساسها أنه أعتبرها سلعة ، كل ما فكر فيه  

 مصلحته فقط!!

مجنون من يرفض شراكة مازن السيوفي.. لكن أين هي من  

؟حياته  

 أين غيرته عليها كأب وحمايته لها؟!

موضعها ودخلت إلى المرحاض ، غسلت وجهها نهضت من 

:  ونظرت النعكاسها في المرآة شعرت أنها تحدثها ساخرة   

" !وأنِت ضعيفة؟ امتىودموعك بتنزل ، ومن  امتىمن "-  

:  أجابت بيأس ودموع غزيرة  

ايوه مش ضعيفة ، لكن إحساس القهر والظلم صعب" "-  

ا : مجيب  شعرت أن انعكاسها يبتسم بسخرية لها    

"دي أول مرة تعرفي فيها أبوِك؟ "هي-  

لكن أنا فين من حياته؟"-  

 فين حميته على بنته؟" 
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:  صرخ بها الصوت بقوة كي تستعيد قوتها من جديد  

فوقي يا هدير ، أنِت أكتر واحدة عارفاه ، لما كنِت صغيرة  "-

 وكل اهتمامه الشغل وبس ، والدتك هي اللي تولت تربيتك" 

حتى   بعي داوأدتها في طياته وتها  ليأخذها عقلها في ذكرى تناس

ال تنمو عندها عقدة نفسية نحو والدها ، لكن عقلها لم يرأف  

 بها ليقفز بها إليها.. 

بابا.. ماما.. دادة تعالوا أنا نجحت""-  

طت من السيارة المخصصة  هبتعالى صياحها السعيد بعد أن 

خطوة  لها إليصالها إلى مدرستها واإلتيان بها ، تتقافز في كل 

حاملة شهادة النجاح الخاصة بها في الصف السادس  

 االبتدائي. 

تجمع الجميع في بهو المنزل مبتسمين ، تستقبلها والدتها  

بأحضانها وضحكة فخورة بها قائلة ، تربت على ظهرها  

:  مقبلة وجنتيها  
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بنوتي أنا عارفة إنها ممتازة وكنت متوقعة النجاح ده" "-  

أنه بالمكتب ، هرولت إليه  تساءلت عن والدها لتخبرها 

فوجدته يتحدث بالهاتف.. وقفت أمامه تربت على ذراعه حتى 

اتجذب انتباهه مما أضطره أن يقطع اتصاله  إليها بغضب  ناظر 

: طفيف  

فيه إيه يا هدير مش شيفاني بتكلم في التليفون؟!" "-  

لم تنتبه لنبرته المؤنبة في خوض سعادتها ولوحت بورقة 

: يه هاتفة بمرح طفولينجاحها أمام عين  

بابا أنا نجحت وطلعت األولى على المدرسة كلها" "-  

يليهم حضن أبوي وكلمات تنم عن   ابتسامة سعادة ونظرة فخر

. التشجيع هي كل ما تأملته منه في تلك اللحظة  

 لكن ال!! 

عبوس وانعقاد غاضب ، نظرة مؤنبة على ذنب لم تفهمه ،  

صراخ باسم والدتها أن تأتي ،  وبديل العناق والكلمات كان 
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هتاف جعلها تنتفض وتعود خطوة للخلف حتى اصطدمت  

:   بوالدتها التي أتت مهرولة  

فيه إيه يا سالم؟" "-  

مستنيه   ا جد  لك إني معايا اتصال لشغل مهم  مش قولت"-

 بقالي فترة ومش عاوز حد يقاطعني؟!"

مرة  بدهشة ثم إليه  نظرت البنتها التي تقوست ألحضانها أكثر 

:  أخرى قائلة  

إيه اللي قاطعك؟!  وهو"-  

 البنت نجحت وفرحانة وجت تفرحك إيه المشكلة؟!" 

انظر لهما  :  وهتف بسخرية شذر   

دي نجحت في االبتدائية مش ثانوية عامة وال حاجة مهمة  "-

طلعِ وأخر مرة حد يقاطعني وأنا بشتغل" وا، خدي هدير   

خصالتها لتهدأ بعد أن  تمسد على  جذبت ابنتها ألحضانها أكثر 

:  هبطت دموعها من صراخ والدها ، لتهتف به بشراسة  
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سمعني أنت يا سالم ، شغلك لو هيبقى سبب إن دمعة  اال "-

 تنزل من عيون بنتي يبقى في ستين داهية ، يولع الشغل" 

لتشهر سبابتها في وجهه بطريقة ذهل منها ألنها المرة األولى  

:  التي تحاكيه بهذه الطريقة  

خر مرة يا سالم تتصرف بالطريقة دي مع هدير ألي  آودي "-

خر مرة تتعصب على حد بسبب  وآسبب كان طالما مغلطتش ، 

 شغلك.. أنت فاهم" 

بخطوات غاضبة تاركة إياه ينظر في  وخرجتابنتها  حملت

 أثرهما بدهشة وشعور طفيف من تأنيب الضمير. 

★★★★★ 

ل مقال لها  ليذهب بها إلى ذكرى أخرى لكن عندما القى أو

نجاح ساحق نالت به ثقة الجميع ووضع بصمتها بين كبار  

. الصحفيين  
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تركض بنفس طفولتها تشاركهم نجاحها.. فلم تتلَق منه إلى   

  ا تربيتة على وجنتها وابتسامة ال تحمل أي شعور ، ثم تركه

 ليلحق باجتماعه الذي تأخر عليه. 

وجهها وفتحت أفاقت من شرودها على دقات الباب ، فجففت 

فوجدتها والدتها التي ما أن رأتها حتى أرتمت في حضنها  

 تبكي.

 تحتاج إلى الهدوء

ففي داخلها ضجيج مدينة من الحنين   

 وفي قلبها أشالء حكاية ممزقة 

وفي عينيها ملح بكاء ألف ليلة وليلة    

ظلت تربت على ظهرها بصمت تقرأ لها قرآن حتى هدأت  

 ونامت في حضنها من التعب. 

★★★★★ 
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أخبر سالم مازن بموافقة هدير على الزواج ، وحدد معه ميعاد  

سرعان ما  .. لطلب يدها رسمي افي الغد ليأتي مع والدته يتقدم 

:  لنفسه هامس ا ارتسمت على شفتيه ابتسامة نصر  

بدأنا اللعب الصح"  كده أهو "-  

والدته ، وجدها جالسة في الشرفة تشرب قهوتها ،   يخبر هبط

:  رأسها وجلس على الكرسي أمامها وقالقبل   

صباح الخير يا ست الكل ، قاعدة لوحدك ليه؟" "-  

"صباح النور يا حبيبي ، أخليهم يجهزوا ليك قهوتك" -  

:  له  مجلس اهز رأسه بالنفي ،  يتخذ بالكرسي المقابل لها   

ال أنا جاي أتكلم معاِك في موضوع مهم ، أنا قررت أتجوز" "-  

: سيتزوجوهتفت والدته بفرح فها هي أمنيتها تتحقق   

رأيك وتخليك    بجد يا مازن ، ومين بقى اللي قدرت تغير"-

" تتجوزها؟  

ا نظر لها نظرة ذات معنى  :  ردة فعلها  منتظر   
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هدير سالم" "-  

عقدت حاجبيها بذهول لما سمعته تهمس مستفسرة أن ما  

: فهمته صحيح  

"!هدير سالم.. تقصد سالم خطاب؟"-  

برأسه بإيجاب دون صوت ، فنظرت له دون أن تجيب  أومأ

:  نظرات غامضة تعادل غموض ابنها الذي ورثه منها فتابع  

عشان نتقدم لها   8أنا حددت ميعاد مع أبوها بكرة الساعة "-

"رسمي  

:  كاد أن يذهب فأوقفه صوتها تهتف  

واشمعنا هدير يا مازن؟" "-  

هذا السؤال آتي ال   وقد كان يعلم أن ابتسم قبل أن يستدير

: محالة ، فاستدار لها وقال بهدوء متالعب  

مالها هدير يا ماما؟ "-  
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مفيهاش   أنِت مش كنِت تتمني اليوم اللي هتجوز فيه ، وهدير 

ومكانة في المجتمع وصحفية كبيرة كمان   عيب ، عيلة ومركز

 وليها مكانها وتأثيرها ، يعني سوبر.. 

 يبقى إيه المشكلة؟" 

اقتربت منه تنظر في عينه بتحدي كمن تخبره وتذكره أنه  

: ابنها فال يمارس أالعيبه عليها   

أنا عارفة كل ده ، أنا بسألك ليه هدير سالم يا مازن؟"-  

، بس أنا بسأل على    في بنات كتير لو على المكانة والمركز 

 اللي في دماغك يا بن عز" 

فهمته وما  ا هظل ينظر لها وبدأ حديث العيون بينهم ، وكأن

: يدور في خلده لتتنهد بعمق وقالت   

تمام يا مازن هنروح بكرة نخطبها" "-  

: وتقدمت منه واضعة كفها على وجهه وقالت  
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بس خد بالك من حاجة ، الست لو اتظلمت صدقني مش  "-

د اللي عرفته عنها مش  ق على  هتستحمل غضبها ، وهدير

 البنت السهلة إنها تتروض ، حكم ده" 

:  بهأشارت لقل  

قبل ده" "  

:  أشارت لعقله  ثم تركته وذهبت تفكر  

  تقدر ربنا يهديك يا مازن ويبعد عنك شيطانك ، وهدير "-

 تنسيك اللي حصل زمان" 

، إلى أن أفاقه صوت هاتفه    هاا مكانه يفكر في كالمظل واقف  

منه أنها نادين كعادتها تلك األيام لكنه كان   ظن ا كاد أن يتجاهله 

:  رامز  فأجاب  

ألو أيوه يا رامز صباح الخير" "-  

المعتاد وهتف   خر إلى الهاتف بدهشة من الرد غير اآلنظر  

:  قائال 
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صباح الخير!! "-  

وأنت محترم؟"  امتىمن   

  بدأ مازن في الغضب من استفزاز صديقه ، فهو الوحيد القادر

:  على جعله يخرج عن طوره وبروده  

نجز مش ناقص استظراف" "ا-  

ا : مشاكس  خر اآلقهقه   

إيه يا عريس في حد يبقي مضايق وهو هيتجوز ، بس  "-

 بصراحة ضربة في الجون ، البت قمر" 

:  صرخ به بعنفوان لم يحدد سببه من ذلك الغزل  

ما تحترم نفسك بدل ما تقع تحت إيدي" "-  

:  وصله صوت العابث  

إيه ده متقولش إن دي بداية غيرة! "-  

ألو ألو" .. هي الصنارة غمزت وال إيه  



 

 229 

. ، ولسانه يسبه بحنقأغلق الخط في وجهه بضيق يتوعد له    

في ملعب التنس في   جالس اأما علي الجهة األخرى فكان رامز 

فجاءت نادين من خلفه   النادي يكاد يختنق من الضحك

:  وجلست بجانبه دون استئذان تقول بفضول  

ما تضحكني معاك" "-  

، ففغرت   فلم يقدر على النطق  بالضحك أكثر نفجر وانظر لها 

:  فاها باستغراب من حالته وقالت  

في إيه يا رامز إيه الضحك ده كله؟!" "-  

وضع يده على فمه يحاول السيطرة على سيل ضحكاته يقول  

:  من بينهم  

تعرفي يا نودي أنِت اللي صعبانة عليا" "-  

: عقدت حاجبيها بتعجب  

صعبانة عليك ليه؟" "-  
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بكرة رايح يخطب ،  أصل مازن لسه مكلمني وقالي إنه "-

 تخيلي مازن هيتجوز!" 

 تسمرت في موضعها لبعض الوقت غير واعية لما قاله لتوه!! 

 بالتأكيد هو يمزح ! 

 فكيف سيتزوج مازن بعد كل هذا؟!

نظرت له علها تجد أي بادرة للمرح لكن مالمحه ونظراته  

الثابتة بالرغم من ضحكه أثبتت لها أنه سيفعلها لتنتفض من  

:  مكانها تصرخ  

هيتجوز يعني إيه هو أتجنن؟"-  

" كدهاستحالة مازن يعمل   

وقف يضع كفيه بجيوب بنطاله كأنه لم يستمع لصراخها وقال  

: بتسلية  

ال أومال لما تعرفي بقى هيتجوز مين؟!" "-  

" !"مين-  
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صاحبته تحمل   وأعين مترقبة االسم الذي أختار سألته بحذر 

: اسمه العتيد ليأتيها الرد   

هدير سالم" "-  

:  من أن تتحمله  فصرخت أكثر وشعرت أن هذا أكبر  

ين ، هدير!! مــ"-  

 حتة الصحفية دي!! 

 على جثتي لو الجوازة دي تمت" 

انصرفت كأن الشياطين تالحقها ، عازمة أمرها أن تخرب هذا  

 الزفاف.. فمازن لها فقط. 

هام   عجالة وطلبت منه رؤيته للتحدث في أمر هاتفته على 

 وأنها ستسبقه إلى بيتهم.. 

وجيئة   ذهاب اذهب إليها وجدها واقفة أمامه تقطع الساحة 

  وهتف باستنكار بخطوات ساخطة ، فرفع حاجبه األيسر

: ينبهها بوصوله  قائال   
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مالك يا نادين طلبِت تقابليني بالسرعة دي ليه؟" "-  

جعلت خصالتها تغطي نصف وجهها  له بغضب ف التفتت تنظر

:  وقالت تتقدم نحوه  

مازن بيه ، أتمنى مكنش أزعجتك يا عريس ، أه   "أهال  -

 صحيح مبروك" 

بتسم بسخرية ،  يخرج سيجارته المعتادة  يذم شفتيه قبل أن 

ا : عالي  يشعلها بهدوء مهيب ، ثم أجابها ينفث دخانها   

اهمني ،  كويس أنك عرفِت ، بصراحة رامز  طول عمره ف"-

 وفر عليا الوقت ووصلك الخبر ، هللا يبارك فيِك يا بيبي" 

عليه مالمح الغضب والثورة ،   حتقن وجهها بالدماء ، وظهرا

ه من تالبيب سترته هاتفة  تمسكفتقدمت منه بخطوات واسعة 

بقوة ، فليس بعد ما قدمته تأتي تلك الفتاة وتأخذه منها بهذه  

:  البساطة  

صح؟ أنت بتهزر يا مازن "-  



 

 233 

قول إن كل ده مقلب معمول فيا منك أنت و رامز ، أنت مش  

 هتتجوز؟

كون مراتك" هتأنا مراتك ومفيش غيري   

يبتسم ابتسامته الجانبية   ،وكأنه لم يستمع لهتافها وثورتها  

لها نظرته    يمد كفه يمسك يدها وقبّلها على ظاهرها ، ثم نظر

:  التي تعشقها  

، بس    كده  أنا قولت غير وهوا يا بيبي أنِت مراتي طبع  "-

ال مني وال من رامز"   الغلط في كالمك إن ده مش هزار  

:  راقبته بدهشة تعقد بين حاجبيها تحاول فهم حديثه فقالت  

مش فاهمة يعني إيه؟ "-  

عاوز تفهمني إن مازن عز الدين اللي مبيكرهش في حياته  

 حاجة قد الجواز يبقى على ذمته اتنين!"

رتابة خافتة أثارت ريبتها وهي تراه يدور  ابتعد عنها يقهقه ب 

ا : هامس  حولها   
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  وكده مش هيكون على ذمتي اتنين ،  طبع اأنِت صح..  "-

واحدة بس بينك وبين هدير"  أختار  هبقى مضطر  

وأنت أخترت مين؟" " -  

يده خلف   واضع اقالتها بترقب ليجذبها إليه من ذراعها ، 

عنقها يقربها منه ببطء ، يضع شفتيه فوق خاصتها يقبلها  

قبلة متمرسة متمهلة كأنه يريد منها أن تشتعل ، في حين 

أنه بفعلته  ظن ا حاوطت عنقه بذراعيها وبادلته بخبرة وفرحة 

 يخبرها أنه أختارها هي وأن كل ما سمعته هراء! 

قترب من  وا بتعد عنها وجدها مغمضة العين ، فابتسم بمكرا

ا : هامس  أذنها   

أنِت طالق" "-  

لقد طلقها!  تركها مصدومة مما سمعته..  

؟!بعد كل هذا يطلقها مفضال  تلك الفتاة عليها  
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لم تتحرك  تعالت أنفاسها ، توسعت عينها ، وتسمرت مكانها  

! غير مصدقة لما تفوه به  

أقسمت أنها لن تجعله يهنأ معها ، ستنتقم منه على األيام التي  

 قضاها معها وتركه لها بهذه الطريقة!

 ستنتقم منه على ما قدمته له بطيب خاطر!

منها أنها السبب في إبعاد مازن عنها.  ظن استنتقم منها   

ال خير في ود امرئ متملق لكنها تناست أنه   

حلو اللسان وقلبه يلتهب   

ن حالوةايعطيك من طرف اللس   

ب. ويروع منك كما يروع الثعل   

********** 

من اللون األسود بأكمام    ثوب اجاء المساء وارتدت أسماء 

طويلة من الدانتيل ، يضيق حتى خصرها ويهبط باتساع حتى  
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على هيئة فراشة   دبوس اكاحلها ، تاركة العنان لشعرها يزينه 

. رقيقة ، ولم تضع على وجهها أي نوع من المساحيق  

لرمادية  انتهت وذهبت لغرفة أخيها لتجده أتم ارتداء بذلته ا 

وقميص باللون األسود ورابطة العنق بلون البذلة ، ويضع  

 عطره المميز. 

:   ابتسمت له واقتربت منه قائلة  

مبروك يا مازن" "-  

االنعكاسها بالمرآة  نظر :  يجيبها بمشاكسة مبتسم   

ا- حملة االعتراض اللي كنِت عمالها عليا خلصت   "أخير 

 ورضيِت عني وعن قرار جوازي؟!" 

ر ، ثم هتفت  شذ، تهز قدمها برتابة تناظره ب تخصرت بغيظ

:   من بين أسنانها  

بالش تفكرني وخليني ناسية أحسن يا حبيب أختك" "-  

 ضحك بقوة من ردود أفعال صغيرته.. 



 

 237 

فهي منذ أن أخبرهم بقراره قاطعت الحديث معه وإن فعلت  

تحدثه ببرود ، فالتفت لها وأحاطها بذراعه بقوة يمألها  

:  الحنان  

يبارك فيِك يا سمسمة ، عقبالك يا حبيبتي" هللا "-  

:  لتهتف باستنكار  

أنت عايز تخلص مني ، أنا لسه صغيرة" "-  

:  بمشاغبة قائال  ضحك مليء شدقيه ، يحيط كتفيها   

أنت تقعد في المكان اللي يعجبك.. المهم يال بينا ، ماما  "-

 فين؟"

مستنية تحت يال ننزل" "-  

متعانقان األذرع فوجدا أمهم في انتظارهم ببذلتها   سوي اهبطا 

ورهبة تليق بها لينطلق   الكالسيكية األنيقة التي أعطتها وقار

 الجميع إلى فيال سالم. 

★★★★★ 
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العنيدة التي  وفي الجانب اآلخر هناك معركة قائمة بين سهام 

الستقبال الضيوف ، وتصر على ارتداء   ثوب اترفض ارتداء 

كونة من بنطال جينز و كنزة رياضية ، تكاد  مالبس رياضية م

تجلس على الفراش في   جنانها وهيأمها اقتالع شعرها من 

 برود

:  لتقول بحنان حاولت التحلي به حتى تقنعها  

لبسي فستان شيك.. الضيوف  ايا بنتي استهدي باهلل وقومي "-

" 8 على وصول ، الساعة قربت على خالص  

ي مش هلبس فساتين ، لما  ماما يا حبيبتي ريحي نفسك ألن"-

 أبقى أوافق برضايا هبقى ألبس اللي أنِت تحبيه" 

تدخل الغرفة   تنهدت بيأس وكادت أن تتكلم حتى وجدت منار

:  فقالت كمن وجدت طوق نجاة  

كويس إنك جيِت يا منار ، تعاِل شوفي المجنونة دي" "-  

:  عقدت حاجبيها بدهشة تضع حقيبتها على الطاولة   
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في إيه طنط؟"-  

"!أنِت يا هدير كل ده لسه مجهزتيشو  

:  قالت هدير ببرود تكتف ذراعيها تستند على ظهر فراشها  

ما أنا جاهزة أهو" "-  

: اتسعت عيني منار وصرخت بها بغيظ  

عايزة تقابلي الناس بجينز يا هدير! "-  

اأتجننِت رسمي خالص ، قوِم يا بت ألبسي الفستان وإال    قسم 

 باهلل أعورك" 

كادت أن تعترض فوجدت االثنتان تسحبانها ويجبراها على  

البغيض في نظرها.  الثوبارتداء ذلك   

فضي بأكمام قصيرة من الستان ينزل بطول جسدها  ثوبكان 

في منطقة الصدر ،   ، يزينه حزام أبيض مرصع باللؤلؤ

عت شعرها على الجانب األيسر ولم تضع مساحيق  ووض
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تجميل ، فغضبها كان له ميزة وأعطاها حمرة زينت وجهها  

. جماال  وزادته   

وصل مازن وكان سالم في استقبالهم الذي رحب به وبأسرته  

، جاءت سهام ورحبت بهم بشدة ، احتضنت ميرفت حيث 

مع   سهام  ولكن فرقهم الزواج وسفر كانوا أصدقاء منذ الصغر

 زوجها في بداية مشوار حياته. 

بجمالها تصاحبها منار ،   جلسوا يتحدثون إلى أن دخلت هدير

الذي لعبت الصدفة   بثوبهاتعلق نظر مازن بها منذ دخولها ، 

به ليكون بلون بذلته فابتسم ابتسامة لم تظهر ، وأمه التي  

: فرحت بها وشهدت بجمالها وقالت  

ر ، أجمل بكتير من الصور" بسم هللا ما شاء هللا يا هدي "-  

"ميرسي يا طنط ربنا يخليِك" -  

:  بمرح تميل على أذنهاها همست أسماء الجالسة بجانب  
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إيه ده أنِت فضي وهو رمادي ، أنتو متفقين مع بعض وال  "-

 إيه؟" 

:  نظرت لها بغضب ولكزتها في ذراعها مما جعلها تتأوه  

تلِم يا أسماء و بالش أقلب عليِك" "ا-  

:  األخرى لم تكف عن عبثها وأكملت تتصنع الجديةلكن   

، يعني   مستقبال  عيب يا هدير أنا أخت خطيبك وجوزك "-

لي يا طنط"  قولي  

التي كانت تجلس بينهما بخفوت وهمست    ضحكت منار

:  ألسماء  

سيبيها دلوقتي أصل عفاريتها حاضرة ، دي لبست الفستان  "-

ببنطلون وبلوزة" بالعافية ، تصوري كانت عايزة تنزل   

:  فغرت أسماء فاها بذهول وعدم تصديق مرددة   

بنطلون وبلوزة! "-  
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دي ميرفت هانم كانت أقامت عليها الحد ، آه ماما طيبة وكل  

 حاجة بس في اإلتيكيت متعرفش عزيز" 

: قطع حديثهم صوت مازن ، يلتفت لسالم   

سالم بيه ، ندخل في الموضوع على طول ، أنا بطلب منك  "-

نسة هدير'' أيد اآل  

شخص   وأنا يشرفني يا مازن بيه ، أنا مش هالقي لهدير"-

 أحسن منك" 

ده أسوأ شخص على وجه األرض يا بابا" "-  

تستمع إلى والدته التي  ا ، رددت هدير الكلمات في نفسه

:  أكملت الحوار  

"وأنا مش هالقي أفضل من هدير لمازن ، أنا أول ما شوفتها  -

 حبتها..

جم مع بعض كتير ، فأنا بقول نقرأ الفاتحة  والظاهر إننا هننس

 دلوقتي ، والخميس الجاي زي النهاردة نعمل خطوبة كبيرة" 
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:  تسعت حدقتيها من السرعة ورددت مرة أخرىا  

يا شيخة خطوبة إيه! "-  

أنا لو عليا أقوم أجري وأجيب ناس تجري معايا ومرجعش إال  

 إما ابنك يختفي خالص" 

:  قالت سهام بحنان   

خليِك يا ميرفت ، وأنا مطمنة طالما هدير هتبقى  ربنا ي"-

 معاِك" 

متسائال  : نظر سالم ألبنته وقال    

إيه رأيك يا هدير؟ "-  

" !موافقة الخطوبة تبقى الخميس الجاي  

تالقت أعينها بأعين مازن الذي نظر لها بتحدي أن ترفض  

:  وكأنه يقول لها   

" وارفضيعمليها "ا-  

:  فردت له النظرة بمثيلتها  
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قدر أرفض ، بس وهللا ألكرهك في هأنت عارف إني مش "-

 اليوم اللي وافقت فيه" 

قطعت نظرتها معه والتفتت ألبيها تتصنع البراءة على وجهها 

، يسمعونها   ، وبنظرة خجل اتسعت لها أعين أسماء ومنار 

:  تهمس بلطف غريب عليها  

اللي حضرتك تشوفه يا بابا" "-  

الجميع على أن تقام الخطبة  تمت قراءة الفاتحة وأتفق  

الخميس القادم في فيال سالم ، بحضور عدد كبير من الصحافة  

واإلعالم ورجال األعمال ، وأتفق مازن معه على إمضاء  

 عقود الشراكة يوم الخطوبة. 

★★★★★ 
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 عملها يشبه الرواية 

 فصولها أيامها فيه  

وأحداثها تسردها بخط يدها    

بدأت منذ أن اتخذت قرارها في خوض هذا المجال    

وسيكون لها استمرار بعد الموت   

 وفي داخل أحداثها يصبح للعذاب معنى

 كانت باألمس عمياء  

 تسير في نور النهار 

فأصبحت مبصرة    

تسير في ظلمة الليل    

 مكان منعزل إال من مقهى صغير به القليل من األشخاص

قابل األخرى كل اثنتين في مأربعة سيارات    
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اثنان من رجال األعمال ذوو المكانة المرموقة في سوق 

 االقتصاد يقفان يتحدثان ويتبادالن حقيبة أموال صغيرة 

تقف بكاميرتها تلتقط الصور كي ترافق بهم   مناسبةوعلى 

بعنوان  مقالها القادم  

" أكبر عملية رشوة في الموسم"  

يحضروها قبل أن تهرب  رآها أحد الرجلين ، فأمر  حراسه أن 

، وعندما وجدتهم انتبهوا لها أسرعت راكضة تهرب منهم ،  

كان.   فإذا أمسكوا بها ستكون في خبر  

ظلت تركض بأقصى سرعة ، كاد أحدهم أن يمسكها فضربته  

بالكاميرا على رأسه وركضت ، إلى أن وجدت سيارة تقف  

ط ،  أمامها يهبط منها رجالن ال يختلفان في جسدهما عن الحائ

أن يكونا من طرف   خوف اطلبوا منها ركوب السيارة فرفضت 

 هؤالء األشخاص. 
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ضطر واحد منهم أن يمسكها من رأسها وأرجع  اأمام رفضها 

رأسه للخلف وضربها على جبهتها فسقطت فاقدة وعيها ، ثم  

 حملها الرجل للسيارة وانطلق. 

 بعد مرور ساعتين 

قيم لكن جسدها  تأوهات متألمة صدرت منها ، تحاول أن تست

تضع يدها على   تجلسيخونها حتى استطاعت باألخير أن 

جبينها من شدة ما تشعر به من ألم برأسها ، حاولت فتح  

  ظال  في البداية فأغلقتها وفتحتها لترى  شيئ ا عينيها فلم تَر  

أمامها وضعت يدها على عينيها تتحقق منه ، فما كان   واقف ا

 إال مازن! 

تسعت عيناها بدهشة ، ونظرت حولها  ضربتها فاإفاقة مفاجئة 

لتجد نفسها في مكتبه بشركته ، وهو أمامها ينظر إليها  

ال تعرف هل تنم عن الغموض أم الغضب أم ماذا؟   بتعابير  

انتفضت واقفة ولكنها شعرت بدوار ، كادت أن تسقط لوال يده  

: بعتاب  قائال  التي سندتها وأجلسها   
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قعِد أنِت لسه دايخة" "ا-  

وضعت رأسها بين يدها بتعب من كثرة الصداع تتساءل  

:بدهشة  

أنا جيت هنا أزاي؟ "-  

آخر حاجة فكراها كنت بجري ، وفجأة لقيت اتنين وقفوا  

أركب معاهم ، ولما رفضت واحد فيهم  قدامي ومصممين إني 

 ضربني بدماغه وبعدها معرفش أي حاجة" 

تأوهت بألم تدلك جبهتها الملتفة بضمادة ال تعلم متى ُوِضعت  

:  ثم نظرت له بتيه قائلة،   

ممكن تفهمني إيه اللي حصل؟""-  

يجلس أمامها على الطاولة وشرع يسرد   نظر لها مازن ، 

 عليها ما حدث بالتفصيل.. 
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قفة على مقربة من الرجلين اللذان تمت بينهما عملية  وا

الرشوة ، وعلى مقربة منها سيارة بها رجلين مكلفين من  

بمراقبتها إذا حدث لها مكروه ينقذونها.. ه قبل  

انطلقت  فوجدوها تركض وهؤالء الرجال يهرولون خلفها ، 

واحد   السيارة وقطعت عليها الطريق ، رفضت الركوب فاضطر

ضربها لتفقد وعيها ليستطيعوا إنقاذها. أن ي امنهم  

بعدما حملها الرجل إلى السيارة وانطلق ، أتصل بمازن يخبره  

من غضبه ،   خوف اما حدث ، ولكن لم يخبره أنها فقدت الوعي 

 فطلب منهم أن يحضروها إلى الشركة. 

بعد نصف ساعة كان يقف في مدخل الشركة مع رامز ، فوجد  

رجاله يدخلون يحملونها ، اتسعت عينيه بذهول وصرخ بهم  

قائال  : يتقدم نحوهم   

إيه ده.. أنتو عملتوا فيها إيه؟!""-  

:  رتبك الرجل وقالا  
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يا باشا كانت رافضة إنها تركب معانا ، مكنش قدامنا حل  "-

ها" غير إننا نخليها  يغمي علي  

ا : غاضب  أخذها من بين يدهم وحملها بحرص وهتف بهم   

حسابكم معايا بعدين ، غوروا من وشي""-  

هاتف ا :  ثم ألتفت لرامز  

طلب الدكتور بسرعة" "ا-  

مددها على األريكة ثم جلس مقابلها ينظر  يسار بها لمكتبه 

.. إليها  

كستائر سوداء تتوارى خلفها خجال  شعرها يغطي وجهها   

.. يبعده خلف أذنها ، فظهرت مالمحها هادئة جميلةمد يده ف  

حاجبيها غير معقودان ، جبهتها مسترخية غير معتاد عليهما   

اهكذا  يراها غاضبة ، جادة ، فمها الصغير وشفتيها  دائم 

التي يظن أنها عندما تبتسم ستظهر عظمة   المضمومتان 

. صاحبتها وجمالها   
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لها.  تمنى لو الوقت توقف هنا يطيل النظر  

!دقة  

يدق في   دقة قلب شعر بها تبعتها األخرى ، وجرس إنذار 

عقله ينبهه إلى شعور على وشك أن يدخل إليه ، ليهز  رأسه  

يطالع السيارات أسفل  ذلك الشعور ونهض من أمامها نافض ا

 شركته! 

 فتاة تحمل لسان ا يملك من الدهاء والعمق الكثير! 

عينين ذات بريق تخترق أشعته حجب الخيال تارة ، ويتلقى  

 إيحاءات الخلود المنتظرة تارة أخرى! 

وقف يدخن سيجارته حتى دخل رامز وياسمين خلفهما   

 الطبيب.

طلب من رامز أن يرأس  ففحصها وأعطاها إبرة كي تفيق ،  

. االجتماع ، وجلس على الكرسي أمامها حتى تفيق  
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أنهى سرده لتنظر له بذهول وقد نسيت ألم رأسها وانتفضت 

:تصرخ  

! يعني دول رجالتك أنت"-  

 أنت ممشي ناس ورايا تراقبني يا مازن؟" 

وضع ساق فوق األخرى ونظر لها من موضعه باسترخاء  

سلطان على عرش ملكه يجيبها بهدوء مميت :كأنه   

أيوه باعت ناس وراِك بس مش عشان أراقبك ، عشان  ''-

 أحميِك.. 

لي لوال الناس دي كنِت هتهربي أزاي من اللي   تقدري تقولي

 كانوا وراِك؟" 

  واضع ا أعاله إياها من  مطالع ا تقدم منها  ينهض من موضعه 

:  ينحني نحوها هامس ا يده في خصره   

؟" دهلي إيه اللي يوديِك مكان مقطوع زي   ثم ممكن تقولي"-  
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بادلت نظراته بمثيلتها بل كادت تفوقها قوة ، حدقتيها تهتز  

من الغضب لكن برودها استحضرته في نبرتها التي همست 

 بها رافعة أنفها أمامه مزامنة مع حاجبها األيمن : 

" غل"ش-  

خطوة للخلف وعيناها   تعودصرخ بها فجأة وبشراسة جعلها 

:  تتسع من هتافه وغضبه  

شغل!"-  

شغلك كان يفيد بإيه لو كان حصلك حاجة! و  

 لو كانوا لحقوِك تخيلي كانوا هيعملوا فيِك إيه؟" 

ارتبكت من ثورته ، على الرغم من كل شيء تغضب من أن  

أحد عليها.  يصيح  

خوف أم اهتمام؟! أ تحللهاطالعت نظرته لها   

تقسم أنها رأيت لمحة من الخوف والقلق ، لكن عقلها ال يريد  

 أن يصدق ، فكيف لشخص مثله أن يمتلك مشاعر؟! 
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:  قالت بصوت مرتبك ونظراتها تحوم في المكان حولها   

كانوا هيعملوا إيه يعني؟"-  

"!يقتلوني  

ضغط عليه بقوة لم يقصدها حتى ظهر  يأمسكها من ذراعيها 

:  األلم على وجهها وصرخ بها   

تفتكري هما أغبية إنهم يسيبوا من أيديهم واحدة زيك من  "-

 غير ما........." 

ترك كلماته معلقة يدقق النظر لها ، فانتبهت للمعنى المبطن  

لكلماته ، واتسعت عيناها وفمها من صراحته ، فحاولت تغيير  

:  الموضوع لتقول بشراسة مصطنعة  

زن ، وبعدين ده ميدكش أي حق إنك  سيب دراعي يا ما "-

 تراقبني.. ثم بأي حق راجلك يضربني؟"

خفف من قبضته على ذراعيها لكنه لم يتركها بل قربها منه  

:  أكثر ، وقال بشراسة وغضب من تصرفاتها  
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.. سيبك من حتة أراقبك دي ، سواء عجبك أو ال أنا  "أوال  -

  بعد اللي حصل اخصوص  هعمل اللي أنا شايف إنه صح 

 النهاردة. 

.. ضربة الراجل أنا هحاسبه عليها ، ولو إني عاذره ألن  ثاني ا

 دي الطريقة الوحيدة اللي تنفع معاِك" 

ر وكتفيها تتحرك بين كفيه حتى أفلتت ذراعيها  بشذنظرت له 

: من قبضته ، وتحركت من أمامه تحوم حول نفسها هاتفة  

أنا عاوزة أمشي من هنا" "-  

جعلته ينظر لها بدهشة وإحدى حاجبيه يرتفع  ثم صرخت فجأة 

:  ، يقول في قرارة نفسه  

الظاهر الضربة خليتها تتجنن أكتر!" "-  

"فين الكاميرا وفين شنطتي؟"  -  
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أشار  لها إلى الطاولة حيث حقيبتها وأغراضها موضوعة ،  

تحت أنظاره فأراد  شيئ ا فذهبت تتحقق أنها لم ينقص منها 

تسمر لها جسدها : قائال  بوقاحة مشاكستها   

بس حلو الفستان عليِك ، لو كان أقصر شوية كان هيبقى  "-

 أوه"

له بذهول وشعرها يتطاير حوالها   استدارت  

 ألم يكف عن وقاحته! 

  ليراها ، فأردف يتقدم منها  متشوق الم يباِل بنظراتها بل كان 

 بنظرات متالعبة وبسمة جانبية عابثة : 

أظن إنك لسه تعبانة ، تعاِل أشيلك لحد العربية أنا بحب  "-

 أساعد الحلوين" 

نحنى فجأة  اخطواته تقترب منها على أمل أن يحملها لكنه 

مزهرية صغيرة كانت موضوعة على طاولة   أخذتعندما 

بجنون حانق :  خلفها وقذفته بها تصرخ  
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" أبد ادب ، عمرك ما هتتعدل هتفضل قليل األ"-  

أخذت أغراضها وخرجت بغضب من المكتب ، أما هو ظل 

يضحك على مظهرها وتبعها قبل أن تغلق المصعد ، وعندما  

وصلوا إلى باب الشركة وجدت الرجل الذي ضربها ، فذهبت  

:  باتجاهه وضربته بحقيبتها على ذراعه هاتفة  

مش هتأثر فيك   دي عشان تبقى تلمسني تاني ، عارفة إنها"-

 بس بدل ما يحصل ليا حاجة" 

التفتت لتجد مازن ينظر لها بتسلية بجانب سيارته فكادت أن  

:  تذهب من جواره لكنه أمسكها يفتح الباب األمامي وقال  

" "اركبي-  

تبتسم بغيظ تهز كتفها بحركة   لتجيبه بسخرية ممزوجة بغضب

 أظهرت داللها الفطري : 

لى خدماتك" ال هاخد تاكسي ، متشكرة ع"-  

: بهدوء هامس الها   ينظر تنهد بصبر  
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يا هدير بدل ما أشيلك وأحطك في العربية بالعافية"  "اركبي-  

مكتفة   نظرت له بتحدي والح في عقلها رغبة في عناده 

 ذراعيها أمام صدرها تهز قدمها بانفعال : 

قولت مش هركب معاك يا مازن و.........." "-  

ي أمامها فجأة ، نظرت له  وجدته ينحنولم تكمل عبارتها 

نفسها تحلق   فآتتها اإلجابة عندمابدهشة متسائلة عما يفعله ، 

حملها كرجل الكهف ، ووضعها في  يعلى ذراعيه  عالي ا 

نطلق ، كل هذا تحت واالسيارة ثم ألتفت يركب بجانبها 

. أنظارها المليئة بالدهشة  

آثرت الصمت حتى نهاية الطريق ، فلو تحدثت سيتم القبض  

عليها بتهمة قتله.. أوصلها إلى منزلها وكادت أن تنزل وجدته  

: يقول  

المرة دي عدت على خير ، المرة الجاية صدقيني مش  "-

 هعديها بالساهل ، مفهوم؟!" 
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ضغطت على المقبض بقوة تنفس عن غضبها ، تضغط على  

:  إليه ببرود وأنف مرتفع  أسنانها بقوة قبل أن تستدير  

تدخل في اللي أعمله واللي معملوش ،  والمرة دي سبتك "-

 المرة الجاية مش هعديها بالساهل ، مفهوم؟!" 

نزلت من السيارة صافقة الباب بقوة خلفها ودخلت إلى بيتها  

.تاركة إياه خلفها يضحك على جنانها  

★★★★★★ 

 جاء يوم الخميس بسرعة لم ينتبه لها أحد

تهاء من  الجميع بحديقة منزلها على قدم وساق حتى يتم االن

 جميع التجهيزات قبل أن يحل الموعد.

وصلت منار إلى المنزل ، ففتحت لها كريمة التي رحبت بها  

:  وأدخلتها لتهتف بمرح وهي تقبلها  

"هدير صحيت يا دادة وال لسه؟"-  

:  تنهدت كريمة بيأس تهز رأسها بقلة حيلة   
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يا بنتي صحيها.. غلبت معاها أنا وسهام هانم"  "اطلعي-  

رت باتجاه غرفتها ، إلى أن قابلت سهام في  صعدت وسا

:  طريقها تتحدث مع نفسها فعقدت حاجبيها وقالت  

"مالك يا طنط في إيه؟"  -  

صرخت بعصبية أعادت منار خطواتها للخلف في حركة  

: دفاعية  

هتموتني ناقصة عمر ، نايمة وال أكنها عروسة ، كل ما  "-

 أدخل أصحيها تقولي طيب وتكمل نوم عادي" 

:  بذراعيها وقبلت وجنتيها هاتفة بابتسامة أحاطتها منار  

على المجنونة   بالليل ، ولو  هدي يا طنط عشان تبقي قمر "ا-

عملي لينا  ادي أنا عارفة أصحيها أزاي ، أنِت بس 

 سندويتشات بإيدك الحلوة دي لحد ما تجهز" 
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تكشف   وأومأت بموافقة وهي ترى منار تنهدت سهام بصبر

ت للغرفة ، وما كادت تخطو خطوة واحدة  عن ساعديها ودلف

:  حتى صدع صوت ابنتها المفزع  

! إيه في إيه"-  

 في حد عاقل يصحي حد بالمنظر ده ، وهللا ما هسيبك" 

الماء الموضوع على الطاولة بجانبها ،   كانت قد أمسكت دلو

وألقته فوق النائمة في سكون ، مما أفزعها وجعلها تنتفض  

 شاهقة من البرودة. 

من يدها ، وقالت   لها األخرى ببرود وهي تضع الدلونظرت 

:  بنبرة قوية  

في واحدة شكلك خطوبتها النهاردة لسه نايمة لحد  "-

 دلوقتي؟! 

تجهزي ، أسماء كلمتني جاية في الطريق"  عشانيال   
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هدير ، صعدت لهم وجدتهم   وثوب ثوبهاوصلت أسماء ومعها 

ل الفطور  تاتان على تناوالفيتناولون فطورهم ، أجبرتها  

 معهم. 

 الثوبوصلت العامالت من مركز التجميل ، فأعطتها أسماء 

اللون القرمزي الضيق حتى ركبتها ثم ينزل  من التي سترتديه 

باتساع بطبقات من الشيفون ، ذات أكمام تصل أسفل مرفقها  

من الدانتيل المزين بورود صغيرة حمراء ، بخطوط فضية 

الصدر إلى خصرها.  أسفل  

! مثيرةكانت   

مجموعة من الخصالت تمردت  ورفعت شعرها بشكل رقيق  

بعد   مستحضرات تجميلها بشكل بسيطعلى وجهها ، وضعت 

 معركة مع أسماء ومنار. 

. يصل لبعد ركبتيها وردي ا هادئ ا ثوب ا ارتدت أسماء   

باتساع   يهبطمن اللون االبيض ذو حمالة واحدة  آخرومنار   

 لكاحلها. 
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وهبط إلى الحديقة التي زينت بديكور   بهاصعد سالم ليأتي 

رقيق هادئ ، فاإلضاءة جميلة راقية ، والبالونات رصت على  

.طول الممر  التي ستسير فيه العروس  

ألقت مجموعة من البالونات في حوض السباحة مع عقود من  

اإلضاءة الجميلة وضعت حوله تنعكس أنوارها الملونة تعطيه  

، وهناك عدد كبير من الصحفيين ورجال األعمال  منظر خالب 

 والمهندسين وسيدات المجتمع. 

 غربت الشمس واحتل الليل السماء

ا ترق به المشاعر وتلين  ذهبت تاركة منظر   

ا رائع ا سحر أعين الجميع   منظر   

كالفجر وكأنها وضعت سر جمالها في أميرة   

تتهادى بشموخ وكبرياء    

سارقة األنفاسكخيوط النور تهوى    
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تقترب منه تناظره بقوة وجمود يقف آخر الممر بحلتّه  

السوداء ورابطة عنقه الفضية يضع كفيه فوق بعضهما  

 أمامه. 

 ابتسامته تشبه ابتسامة مفترس أوقع بفريسته

 نظراته أشبه بنمر أصابته التخمة بعد وجبة دسمة أرضته 

ا بنفسهقرر ، خطط ، وسار على خطى رسمه  

 فكانت النهاية مرضية ألهدافه 

في يده بتملك وصحبها إلى   أخذها من والدها يضع يدها 

 المكان المخصص لهم تتبعهم عيون الحاضرين. 

سواء عيون الشباب الذين يحسدون مازن على امتالك هالة  

 الجمال. 

ن  يحاولأو عيون الغيرة والحقد لهدير من الفتيات الالئي كانوا 

 لفت أنظار مازن بكافة الطرق. 



 

 265 

  بسخرية قائال  جلسا على المقعد المخصص لهما ثم ألتفت لها 

: 

""اضحكي ليقولوا غاصبها على الخطوبة-  

:  له ببرود وهمست قائلة تقترب بوجهها منه نظرت  

" امشية ، مش عاجبك قوم ربنا خلقني مكشر  كده وهللا أنا "-  

:  سخطها بابتسامة تثير هامس ا يردف  بالهز رأسه بمعنى   

ودي تيجي بردو ، مش قبل ما أوريِك المفاجأة اللي أنا  "-

 عاملها  ليِك" 

بتسم بغموض ثم  عن معزى حديثه ، فاعقدت حاجبيها بتساؤل 

اوقف واتجه إلى منسق الصوت يأخذ الميكروفون  إلى   مستدير 

لذين صمتوا ما أن رأوا مبادرته على الحديث ، فقال  الجميع ا 

:بصوت رخيم  

.. بالكلأحب أرحب  أوال   مساء الخير ، "-  
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ا.. أحب أعبر عن امتناني وسعادتي بشراكة سالم بيه  ثاني  

بينا..  بداية على الشغل الكبير   

.. المفروض أن النهاردة خطوبتي أنا وهدير ،  وده األهم ا ثالث  

حضرها ليها"بس في مفاجأة أنا م  

تقدم من الواقفة تتابع حديثه بحاجبين معقودين بتساؤل 

وحيرة ، قلبها يحدثها أن ما سينطق به لن يعجبها ، لتشهق  

عندما تفاجئت به يحيط خصرها بذراعه يقربها منه ، يتابع  

ايقول  اتساع عينيها من حركته  :  لعينيها ناظر   

مفيش خطوبة ، وال ارتباط بينا!" "-  
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 الفصل الثامن 

 

 الشموخ ال يهان عند االنكسار  

 بل يزداد قوة ليبدأ في سرد قصته 

 والنخل إن طاح تمره ال يطال النخل شيئ ا

 الصمت يلي الصدمة  

 في لحظة حزينة تبحر في عالم الهمس 

 لكن يتبعه صياح يمأل العالم ويكاد يؤدي للصمم 

ا ستعود وتنجب ألف نهار  فالشمس إذا سقطت يوم   

 

!شهقات وهمهمات جانبية  

 صدمة من البعض وتحديق بعد تصريحه!

!يخطط لهنظرات غامضة من األصدقاء لما    
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الفتيات ترمق هدير بنظرات تشفي وشماتة ، والرجال  

!دقون فيما بينهم بتعجب لما يحدثيح  

!هي ظلت تنظر بصدمة إلى ما صرح بهأما   

!ارتباطال يوجد خطبة وال   

؟ ماذا يقصد بجملته  

وع الذي يرضخ بسهولة بعد كل ذلك! هو ليس من الن  

ضيقت عينيها تغوص في نظراته تريد سبر أغوارها ،  

ا لن تعجبهافوجدتها كمن تخبرها أن  . مازال هناك بقية وحتم   

استمتاع ورضا انتابه وهو ينظر إلى تعابير وجهها التي تخلط  

تسير على كامل وجهها يشبع  بين الصدمة والدهشة ، عيناه 

 غروره من تضارب أفكارها وصراعها الذي وضعها فيهما. 

ماسكها حتى يلقي  يريد أن يقضي على الجزء الباقي من ت

دون أي مقاومة. قنبلته القادمة   
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لى طاولة أخرى  انتفضت من لمسته على كفها يجذبها برفق إ 

. لتنساق خلفه بتيه  

أنفاسها عندما رأت من  اتسعت عيناها بصدمة أكبر وتسارعت 

! يجلس عليها  

عادت خطوتين للخلف وكادت أن تلتفت تنوي الركض ، تريد  

زت رأسها بعنف  نفسها بعدما علمت ما ينوي عليه ، فه إنقاذ

يكمل حديثه قائال  : ، وقبل أن تتحرك وجدته يضغط على كفها   

" ابي على هديرة ، النهاردة كتب كتمفيش خطوب"-  

اتسعت األعين وارتفعت الهمهمات أكثر ، بعد أن ارتفعت  

طموحات الفتيات في إلغاء الخطبة وعودة الفرصة لهن مرة  

 أخرى بكلمته أسقط ذلك الطموح لألرض السابعة. 

شدد على كفها بين قبضته يجذبها إلى جانبه أكثر لكنه لم  

:   ينظر إليها ، بل أكمل حديثه بشيء اعتيادي  
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الخطوبة عشان نتعرف على بعض أكتر ، بس أظن مفيش  "-

 حد ميعرفش مين هو مازن السيوفي !

وهدير صحفية مشهورة  وأنا عارفها كويس ، فأنا شايف إن  

وبة ملهاش الزمة ، خصوص ا إني مش ناوي أستغنى  الخط

" عنها  

دي أن ترفض أو تعترض على ما  ثم قربها منه ينظر لها بتح

:  قاله  

" "موافقة؟-  

هم بدهشة وعدم  استحالت بنظرها بين الحاضرين تتأمل

!استيعاب لما يحدث  

. انب الطاولة يومئ لها بالموافقة. والدها يقف بج  

؟!يضعها في هذا الموقفكيف   

ض وتصيبه  أيستغلها للمرة الثانية أنها لن تستطيع أن ترف

! بالخزي أمام هذا الجمع  
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؟!ماذا تفعلابنتها وقلة حيلتها.. فوالدتها تبكي من صدمة    

أخبرها فقط في  .. ا لم يعطها أي فرصة إلبداء رأيهازوجه

عليها التزام الهدوء حتى ال تشعر هدير   بداية الحفل مشدد ا

بوجود خطب ما فهي أعلم الناس بابنتها ، وما أغلق األبواب  

خصص لهما  إلنقاذ ابنتها أن مازن اصطحبها إلى المكان الم

 فلم تستطع االنفراد بها! 

! ها نظرات اعتذار لما فعله أخاهاء ترسل لأسما  

منار التي كانت آثار الصدمة ظاهرة على وجهها بصدق ،  

ا  !فوجئت بما يحدث مثل هدير تمام   

:  لتنظر إلى أسماء بأعين متسعة هامسة  

؟!" نِت تعرفي باللي أخوِك ناوي عليهأنِت ك"-  

تسعت حدقتيها تهز رأسها بالنفي مرسلة نظرات بريئة  ا

:   صادقة رافقت بها كلماتها  
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لى  أنا تفاجئت زيي زيكم ، هو مقالش لحد حاجة ع "وهللا أبد ا -

" اللي ناويه  

سى ، تعلم ما يعيث في  رمقتها منار بقلق وتطلعت لصديقتها بأ

ن من غضب وثورة ، لترفع رأسها إلى نادر الذي  أعماقها اآل

م  يضع كفيه في جيبي بنطاله ومالمح الجمود تكسو وجهه فل

هذان االثنان وما يحدث  تستطع معرفة ما يفكر به ، يرمق 

. بصمت مطلق  

بأريحية على حافة الطاولة ،    الجالستقدمت أسماء نحو رامز 

ينظر لصديقه الذي ألقى قنبلته بدم بارد واستمتاع أكبر ،  

يها هدير فوق رأسه  ينتظر الزجاجة أو ألة حادة التي ستلق

ا منه . انتقام   

يد التي وضعت على كتفه ليجدها أسماء التي  التفت لصاحبة ال

:  ألقت سؤالها بوجهه  

كنت عارف باللي هيعمله مش كده؟   بع اط"-  
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كده إال لو كان  وإياك تكذب يا رامز ، مازن استحالة يعمل 

" قالك على كل حاجة   

ذم شفتيه للجانب ونظر ألسفل قبل أن يرفع نظره إليها مرة  

ل على علم مسبق بكل  أخرى ولم يتحدث ، ففطنت أنه بالفع

: هذا ، لتتسع عيناها بدهشة هاتفة   

! "كنت عارف-  

 طب ليه مقولتيش؟!

البنت ده ، ليه موقفتوش يا   حرام عليكم اللي بتعملوه في

 رامز؟ 

، ثم لو كان ناوي على كده ليه  مكنش ليه الزمة كتب الكتاب 

" متفقش من األول؟  

معدل غضبها  طال صمته وهو مازال يرمقها بغموض ، ليعلو 

تذهب لكن صوته  ظرة ساخطة عليه والتفتت منه ، فألقت ن

: أوقفها  
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توقف اللي   تقدري سواء قولت أو ال كان فيه حاجة تفتكر"-

 عاوز يعمله؟ 

رفين إن هدير  وحتة ليه متفقش من األول ألن أنا وأنِت عا 

" كانت استحالة توافق  

عن سخطها منه ثم ذهبت  نظرت له من فوق كتفها ولم تتخَل 

. تقف معهما مرة أخرى غير عابئة بهحيث منار ونادر   

تطلعت هدير إلى ميرفت التي تقدمت منها وطلبت من ابنها أن  

تتحدث معها خمس دقائق ، فالمفاجأة صعبة عليها والبد أن  

 تهدأ حتى تستطيع الرد. 

ا وجلستا ، نظرت  إليها وتابعت  أخذتها إلى حجرة مكتب والده

تغير تعابير وجهها من الصدمة إلى العصبية ثم إلى الغضب ،  

وجهها استحال لونه للون االحمر ، تضغط على قبضتها حتى  

. يقنت أنها تحاول التحكم في غضبهاأبيضت مفاصلها ، فأ  

:  ربتت على يدها بهدوء وقالت بنوع من الحزم   



 

 275 

ام األمر  ة أن مازن حطك قديا هدير ، أنا عارف "اسمعي-

.. الواقع ، بس هقولك حاجة  

مازن أتربى في َوسط إن الكلمة اللي يقولها تتنفذ ، وبيئة  

البنات فيها بترمي نفسها تحت رجليه من غير حساب ، ودي  

 غلطتي أنا وأبوه هللا يرحمه.. 

بس عاوزة أفهمك حاجة ، أنا مترددتش لحظة لما مازن قالي  

ع العلم إني فاهمة تفكيره ، بس ألني أنه عاوز يتجوزك م

"ك الوحيدة اللي تقدري تعوضيهعارفة إن  

نظرت لها بحاجبين معقودين بحيرة ، وقالت بصوت محشرج 

:  يكاد يُسمع  

؟" "أعوضه عن إيه مش فاهمة-  

تنهدت ميرفت وقد عادت لها ذكريات مضت عليها سنوات 

:  طوال لكنه نفضتها عن عقلها وقالت بغموض  
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و اللي  جة هتعرفيها في وقتها ومش مني ال ، هكل حا"-

" تعمِل اللي هقولك عليه المهم  ..هيحكيها بنفسه  

بعد مرور بعض الوقت ، خرجتا إلى الجميع وتقدمت باتجاه  

مازن بخطوات واثقة غير التائهة التي كانت منذ قليل ،  

وبأعين ثابتة غامضة أخذت منه الميكروفون متلفتة للجمع  

: قائلة المنتظر قرارها  

عشان نتعرف على بعض ، بس أنا  وبة عندك حق الخط"-

يا مازن ، وعشان كده أنا موافقة على  كمان عرفاك كويس 

" كتب الكتاب  

رمقها بهدوء وشعور بالنصر يجابهه شعور بالترقب  

والتساؤل يتصارعان بداخله بعد ردة فعلها الهادئة ، لكنه  

خفي ان التي تأرجعها إلى شخصيتها الباردة في أغلب األحي

. خلفها إعصار في بداية دورانه  

تم عقد القران في صمت ، يمسك بيد سالم ونظراته مثبتة  

:  عليها ، إلى أن نطق  
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" قبلت زواجها"  

على حروفها ونطقها هامسة ،   أعادها مرة أخرى ضاغط ا 

  ومازالت نظراته متعلقة بمفتونته الحمراء ؛ وكأنه يؤكد لها 

. أنها صارت زوجته شرع ا و قانون ا  

يقف الكالم على حافة الصمت فينتهي ل  

في حضرة ما ال يستحق الكالم!  فللصمت هيبة  

وبجانبهم كان رامز قد جذب أسماء  ،   إلى ساحة الرقصأخذها 

. فض منها أن تتحدث معه هذه الليلة يراقصها بعد ر  

تأمل صغيرته الحانقة من أعلى رأسها ، فحلمه ومعشوقته 

، يريد أخذها بعيد ا عن العيون  الصغيرة تظهر بشكل فاتن 

. المحلقة بها  

ي وضعت فيه  ين شعورين ، حزينة على الموقف الذبوهي 

انق يشوبه الخجل وهي بين ذراعه. هدير ، وشعور ح  
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ليرتاح العقل ، ويطيب ن  اعتراف العاشقيأما حان الوقت 

 الفؤاد! 

نظر لعينيها التي تحاول النظر لكل مكان إال هو ، شفتيها  

فابتسم قائال  :  المذمومة بسخط يعلم سببه ،  

" في الفستان ده؟تعرِف إنك طالعة جميلة "-  

كتسى اللون األحمر وجهها بخجل ، لكن مازالت مالمحها  ا

:  لتقول بجمود ولم تنظر إليه عابسة  

" ، عقبالك ا  شكر  "-  

:  أجابها بخبث أكثر   

"قريب إن شاء هللا" -  

:  عقدت حاجبيها بتساؤل ورفعت عينيها إليه  

" "أنت قررت ترتبط وال إيه؟ -  
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يديرها   قرر التالعب بأعصابها ، فابتسم ابتسامة جانبية وهو

  رقصتهم الهادئة  ها قبل أن يجذبها برفق إليه مكمال  حول نفس

: 

ورقيقة قوي  ، بصراحة هي زي القمر ،  "حاجة زي كده-

ا عاها بنم لبي قبل في ق سى صنف حواء كله ، وحاطتها دايم 

 عيني"

لفتاته  غاص بنظراته في عينيها لترى فيهما الصدق والعشق 

:  أعماقهاب، ونبرته الهامسة تغلغلت  المجهولة  

" يجمعني بيها وي ، وبدعي ربنا "عارفة يا أسماء بحبها ق-  

 مع كل كلمة يتحطم قلبها إلى أشالء صغيرة 

في المشفى وصار   فحبيبها الذي خطف قلبها منذ أن رأته

! أخرى مقرب ا منهم ، يحب  

الشاب الذي أقتحم حياتها منذ سنين وصار صديقهم المقرب  

 واألقرب لها خاصة. 
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كانت تقضي معه أغلب أوقاتها ، تعلقت به و بغيرته التي  

كانت تستشعرها منه عندما تخبره عن مدح أحد زمالئها  

 لرسوماتها ، أو عن مجاملة قالها دكتورها في الجامعة . 

إحدى صديقاتها في الشركة ،  تذكرت عندما كانت تتحدث مع 

وكانت تضحك ضحكتها التي تأخذ العقل ، فوجدت من يجذب  

ت وجدته مشتعل الغضب بعينيه  الهاتف منها ويغلقه ، لتلتف

ا : هاتف    

ضحكتك دي في البيت مش هنا ، الموظفين كلهم بيبصوا  "-

 عليكِ 

مش الزم نعمل رحلة في ،  م وندخل جوهفإيه رأيك نتل

" الشركة   

. فه بنوع من الشدة إلى مكتب أخيهاا خلليجذبه  

! لم يدق قلبها إال له ، يحب أخرىحبيبها الذي    

. يظهر بعينيه يغنيه عن كل ما قيل ال بل العشق الذي  
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حاولت أن تمنع دموعها من الهبوط ، حاولت منع نزف قلبها  

:  ، وابتسمت ابتسامة باهتة  

ها الحب  بتبقى أسعد واحدة يا رامز لما تالقي حد بيح"أكيد -

 اللي في عيونك ده كله" 

؟!تفهمي بعد أن هذا العشق لِك أنتِ يا هللا ألم   

؟! ألم تسمعي دقاتي لِك تناديكِ   

أراد أن يريحها ويقول لها أنها حبيبته ، ولكن فضل االنتظار  

:  ليهمس وهو يضمها إليه   

ي كمان تكون بتبادلني نفس الشعور أنا من غيرها  دعِ ه"ا-

 وال حاجة"  

! "تريد مني الدعاء لك مع أخرى-  

" ، أدعوك ربي بالصبر .. ْكّف عن وجع قلبي أكثر  أرجوك كفى  

:  فهمست قائلة بتيه و تومئ برأسها  

" "هدعيلك يا رامز.. هدعيلك -  
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في قلبه ، هو سعيد أنه   شارد أكمال رقصتهما وكل منهم 

موجوعة ولكن كل    ولكنه حزين لحزنها ، يعلم أنهاأعترف 

.شيء بأوانه أفضل  

على حبها الذي لم يظهر للنور.  ةموجوع وهي  

★★★★★ 

جالسة تنظر لصديقتها بمالمح حزينة على الصدمة التي 

 تعرضت لها ووضعها أمام األمر الواقع

كل هذا الكم من الهدوء ، كيف  وما أدهشها أكثر موافقتها ب

؟!ذلك  

ت بيأس لتجد من يضع أمامها كأس من العصير ويجلس  تنهد

بجانبها ، فنظرت له وجدته نادر يقول بمرح كعادته يرفع  

:  كأسه يتجرع منه القليل  

هدير مش هتيجي إال كده عجباني حركة الجنان دي ، "-  
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تتجاب من دماغها ويقولها هتجوزك يعني هتجوزك ، لسه  

فاضي ده" يا ودباديب والكالم الهيقعد خطوبة وهدا  

الكأس فوق رأسه ،  نظرت له منار بغضب ورغبة في سكب 

:  تهتف به  

"أنت بتقول إيه يا نادر؟ -  

" ها وحطها قدام األمر الواقع و...ده أجبر  

  سبابته على شفتيه عالمة على الصمت يتساءل قاطعها واضع ا

: 

ح إن حد يحطها قدام  و أنِت شايفة أن شخصية هدير تسم"-

؟! الواقعاألمر    

اللي يخليها تنزل مقاالت بالشكل ده ، وتقتحم مكتب مازن  

فض االستغالل ده  السيوفي بنفسه وتقول ال في وشه ، مش تر

! قدام الناس كلها  

 اعقليها يا منار وركزي" 
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صمتت تفكر في حديثه ، نعم شخصية هدير ليست ضعيفة  

ا  ليجبرها أحد على فعل شيء ، تكاد تجزم لوال وجودها بجانبه

 اليوم هي وأسماء كانت ستهرب ، وموافقتها بمأل إرادتها 

:  فوجئت بسؤال نادر لها  

""أنِت محبتيش قبل كده يا منار؟ -  

رفعت حاجبيها بدهشة "ماذا يقول؟" ، ثم ابتسمت ببرود  

:  تجيبه بسخريةمكتفة ذراعيها على الطاولة أمامها   

"حبيت!-  

اعة  س 15حبيت فين يا نادر وإحنا في وش بعض أكتر من 

! في اليوم ، وبنروح على النوم   

لو أنا حبيت هخبي عنك أو عن هدير؟ ثم   

!"أنت مجنون  

بغمزة ماكرة ونظرات   واقترب منهاضحك على جملتها 

:  مشاكسة  
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عات الباقيين مع بعض في  طب إيه رأيك نقضي التسع سا "-

" البيت؟!  

:  تسعت عيناها جراء حديثه وهتفت بصدمةا  

" "نــعــم! -  

اب وأتجوزك هدي يا مجنونة ، أصلي قررت أكسب فيِك ثو"ا-

" وأهو أتلم بقى وأستقر  

يهذي به ، ليمسك كفها  رمشت عدة مرات تحاول استيعاب ما 

:  بنبرة باكية  فجأة هاتف ا   

يا منار"  "تعبت من أكل بره -  

 قلبها يكاد يخرج من صدرها من شدة قرعه بين أضلعها  

 ماذا حدث للتو؟

 أيطلب يدها للزواج؟

ي شيء تجاهها  ولكن كيف فهو طوال الوقت لم تلحظ عليه أ

 غير أنه يراها أخته؟ 
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ضحك نادر على تعابيرها ، بعيونها المتسعة وفمها المفتوح 

:  والدهشة عليه وقال  

الرحيم أنا معرفش أنك تنصدمي  منار ، بسم هللا الرحمن "-

" كده  

جانبي رأسها   كفيها على  ا عدة مرات واضعةهزت رأسه

: لتعود إلى رشدها مرة أخرى هامسة  

" "أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل -  

فها برفق  ضحك بقوة لم يتوقع ردة الفعل هذه ، ليربت على ك

ا : واقترب منها برأسه هامس    

أنا روحت لباباِك وخطبتك منه وهو وافق ، و طلبت إنه  "-

.. لك ميقولكيش حاجة ويخليني أنا أحكي  

!أول تعبير يظهر عليِك لما تعرفي عاوز أشوف  

كون اللحظة دي خاصة بينا إحنا" عاوز ت  
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نظراته مليئة بالعشق الغريب عليها ، يراها أجمل نساء الكون  

 في نظره.. خصالتها القصيرة المموجة تخطفه

عيناها البنية المشربة بخيوط من ذهب تجذبه لتأملها دون  

 ملل

بها السريعة ونظراتها  فرك كفيها عندما تتوتر ، حركة أهدا

الحائرة في كل مكان عندما ال تجد ما تقول ، احمرار وجنتيها  

 ورفع كفيها تدلكهما بين الحين واآلخر تواري خجلها! 

 كل هذا يحفظه ويعشقه منها! 

كيف ذلك؟ نظرت له غير مدركة   

 كيف لم تَر اهتمامه بها؟ 

 كيف لم تلحظ حبه؟

وكانت  عندما كان يحكي لها عن فتاة أحالمه  لتتذكر 

. مواصفاتها تتشكل بها هي  
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تضحك على مرحه ،  تذكرت عندما كانت تقف مع زميل لهم 

يناديها وعلى وجهه الغضب لتدلف إلى مكتبهم  فوجدته 

! وظل طوال اليوم لم يوجه لها حديثالمشترك ،   

خروجها إلى  تذكرت عندما كان مديرها يعطيها عمل يتطلب 

ن بعيدة كان يصر على الذهاب معها! أماك  

 كيف لم تلحظ كل هذا؟ 

ة والصداقة ، ليتضح أنه  كيف ظنت كل ذلك يفعله جراء األخو

؟! حب  

لهدير  ، لكنها كانت خاطئة ، فهو    كانت تظن أنه يكن مشاعر

 يحبها هي!!

:  بدأت الموسيقي فقال لها  

" معايا؟ ترقِص "-  

أخرى ففهمها ، لينهض نحوه  مرةنظرت نحو والدها ثم له 

التفتت نحو  ف في أثره عاقدة حاجبيها بتعجب تارك ا إياها تنظر



 

 289 

والدها وجدته بالفعل يتحدث معه ، ظلت تنظر لهم بقلب يكاد  

ا ، ومن  ينفجر من قوة ضربا ته ، ثم وجدته يتقدم منها مبتسم 

تمايلهما  حديث أمسك يدها وذهب إلى ساحة الرقص وبدأ غير 

:  ، فقالت له  

أنا مش فاهمة حاجة ، أنت أخدتني في دوامة كبيرة ،   "نادر-

.. فهمني طيب"توهتني منك  

:  ضحك بقوة وهو يقول  

"إيه اللي مش مفهوم؟-  

لك عايز اتجوزك ، وفاتحت والدك في الموضوع ،   قولت

هاجي أشرب عندكم عصير البرتقال  جهزي نفسك بقى 

" بتاعي  

: من مزاحه تهمس تنهدت بقلة حيلة  

"تتجوزني أزاي يا نادر وأنت طول الوقت معتبرني أختك؟" -  
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ا ونظراته استحالت إلى الخبث يميل برأسه   رفع حاجب ا ماكر 

ا : على أذنها هامس    

لينا  لك دلوقتي ، بس خ أتجوزك إزاي مش هعرف أفهمها"-

عتها نشوف حتة أختي .. وسانبدأ الدروس بعد كتب الكتاب

"ومش أختي دي  

تقلب حديثه في رأسها حتى فطنت للوقاحة خلف   صمتت قليال  

كلماته ، لتنظر له بأعين متسعة وشهقة خجولة صدرت منها  

ا  تستدير وتتركه لكنه تمسك بها أكثر يهمس مقرب  ، كانت أن 

ا :إياها منه وأسند جبينه على خاصته  

يبقى عامية..  "لو مش فاهمة-  

 مشوفتيش اهتمامي بيِك؟

!بتضحكي.. وإني ابسطكإني أشوفك   
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غيرتي عليِك لما حد من الجريدة يكلمك ، لدرجة إني مخلتش  

ك اللي عايزه عن  حد يقرب منك وأي حد يحتاجك يقول

؟! طريقي  

سألي ، مشوفتيش حبي ليِك يا  كنِت تستغربي بس مجربتيش ت

"غبية؟  

ا لم تعد لديها القدرة على  لم تعد تتحمل ، تشعر  أن قدميه

! حملها  

اجئ بكم المشاعر المطلة من عينيهعينها لتففتحت   

. حب ، حنان ، خوف ، غيرة    

  بحثت بداخلها عن مسمى لمشاعرها تجاهه حتى ال تظلمه وال

حياتها ،  شخص مهم في تجرحه ، هي معجبة به نعم ، فهو 

ولكن قربه منها سيحدد مشاعرها   من الممكن أال يكون حب ا

 وحبها له. 

:  خلفه خجلهافابتسمت وقالت بمرح تخفي   
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ش حاسة برجلي يا بني ، ولو وقعت خليك ماسكني أحسن م"-

، والبت كتب كتابها يبوظ وهي ما  يبقى منظرنا مسخرة  

" تصدق  

ضحك بصوت عال   يديرها حول نفسها ليلتصق ظهرها  

:  بصدره ، فهمس لها بوعد  

" "عمري ما هسيبك-  

★★★★★ 

 النساء كالغصن الرطب 

الريح تميل إلى كل جانب مع   

 لكنها ال تنكسر في العاصفة 

.. يدها اليمنى في كفه االيسر  

إياها منه حد   اعه االيمن يلتف حول خصرها مقرب ا ذر 

 االلتصاق  

دئة ، وحديث العيون بينهم مشتعليتمايالن على األنغام الها  
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!انتصار من جهته وغضب من جهتها   

عينيه ترسل لها نظرات امتالك وعبث ، وعينيها ترسل  

د.نظرات تحدي ووعي  

ظهرها يلتصق بصدره   االتصال عندما أدراها جاعال  قطع 

: وهمس لها   

"مبروك يا حياتي"  -  

: لتجيبه بشراسة ناظرة له بجانب عينها  

" "هتيجي منين البركة -  

 أدارها مرة أخرى لتحيط عنقه بيدها اليمنى تنظر له 

ها  لينظر بعمق لعينيها ، أنز  بهاخصرها ثم دار ، فرفعها من 

بكفها ، فأدارت نفسها   ودفعها على مسافة ذراعه ممسكا  

مرتين ليلتف ذراعه حول خصرها مرة أخرى وظهرها له  

: وقال  

" المهم أنك بقيِت مراتي ، وحاللي  ، "مش فارقة -  
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: أدارها تواجهه بنفس وضعهم األول فابتسمت بسخرية  

ا أنه خيال- " "خيالك عاجبني يا مازن ، بس افتكر دايم   

  تدور حول نفسها عدة مرات ثم جذبها إليه ذراعها األيمن  رفع

: 

المبدأ ده خالص انتهى ، دلوقتي أنِت هدير مازن  ال "-

"السيوفي  

  سدها على ذراعه فالمس شعرها األرضبج جذبها منحني ا

:  وتابع يدقق النظر بعسل عينيها  

"مراتي" -  

 ظلوا على هذا الوضع بضع ثوان  

مشاعر متضاربة من الطرفين ، هو لم يستطع تحديد مشاعره  

. حتى ال يضعف تجاهها ، خائف أن يسمي شعوره   
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بشيء غريب يتسلل إليها ، على قدر غضبها من  وهي تشعر 

نبرته التملكية إلى أن جزء منها سعيد ويعتبره إرضاء  

 ألنوثتها.

بسبب جمال  الحاضرين الحار ا إال على تصفيق لم ينتبه

الرقصة التي أظهرتهما كأنهم عاشقان ، ولكن ما خفي كان  

 أعظم. 

بجانبها يستقبالن التهاني   بعد انتهاء الرقصة ، وقف مازن

. ممسك ا كفها كمن يخاف أن تهرب منه  

من   هنئين الذي جاء لمباركته ، لينظركان يتحدث مع أحد الم

األسود الالمع ذو   بردائهاخلف كتفه ، فوجد نادين تتقدم نحوه 

يعتبر   أكثر ما يخفي ،  اد يظهرالكتف الواحد ، قصير للغاية يك 

. كجلد ثاِن عليها ، تضع كثير من المساحيق  

ي كثير من الحقد والكره لهدير ،  تخفتقدمت بابتسامة مكر 

:  تهمس لنفسها وخطواتها تقترب منهما  

" صدقيني مش هسيبك تتهنييا هدير يش كتير "متفرح-  



 

 296 

:  قائلةير تمد يدها لهدوصلت إليهما   

يعمله في   مبروك يا هدير ، قدرِت تعملي اللي محدش قدر "-

" سنين وتخلي مازن يتجوز  

بادلتها التهنئة بعيون متفحصة ، لكنها تلقت نظرة السخرية  

: والنبرة المستهزئة لتقول  

. هللا يبارك فيِك يا..... "-  

" ، بس عقبالكسوري مش فاكرة اسمك    

:  ضحكت ضحكة باردة وقالت  

تر  نادين ، نادين عاصم افتكريه كويس.. ألني أنا ومازن أك"-

" من أصحاب وأكيد هتشوفيني كتير  

بصمت مدروس وقبلته  يتابع الحوار ثم ألتفتت إلى مازن الذي 

:  على وجنتيه بحركة مفاجئة قائلة  

" لك قد إيه  متتخيلش فرحتألف مبروك يا مازن ،  "-  



 

 297 

ليه برفق يحييها ،  أبتعد بجسده عنها وأمسك كفها يضغط ع

:   هدير ، ثم قالوذراعه اآلخر ألتف حول خصر   

" "هللا يبارك فيِك يا نادين-  

أومئت برأسها ونظرت مرة أخرى إلى غريمتها تسألها  

:   بدهشة مصطنعة ونظراتها يحول بها المكر  

هدير ، يعني مازن بحكم إنه   بس غريبة إنك توافقي يا"-

غامضة ، ازاي   شخصية كبيرة ومعروفة بس حياته الشخصية

 وافقِت بالسرعة دي؟ 

؟!"مش يمكن فيه أسرار متعرفيهاش   

بين معقودين بنوع من التفكير  ، تنظر  ناظرتها بدهشة وحاج

الفتاة بنظرات ثاقبة غير  يرمق  إلى مازن الذي تلبسه الجمود

. لتتنهد راسمة ابتسامة صغيرة على  .مفهومة بالنسبة لها

:  ثغرها   
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  يا أنسة نادين ، الفرق إن فيه"مفيش حد مش مخبي أسرار -

.. ناس بتعرف تتعامل معاها وناس ال  

شيء إال لو فدي أكيد ماضي متخصنيش في ثم لو فيه أسرار  

" كانت هتأثر على حياتي  

؟!""ولو  فيه احتمال تأثر على حياتك-  

عشان التأثير ده  ساعتها أنا هعرف أتعامل معاها كويس "-

"يبقى إيجابي  

نة وليس من السهل  ضغطت على أسنانها بغيظ ، ليست بالهي

 إدخال الشك لها. 

ر هذا الحدث مرور الكرام ، فنظر  لكن مازن علم أنها لن تمر 

ى ظهرها قبل أن يمسك  عل إلى هدير بابتسامة صغيرة ممسد ا 

اتجاه البوابة تحت أنظارها المندهشة مما  وخرج ب  بيد األخرى

 يحدث منذ أن رأتها موجودة بالحفل.
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بخطوات سريعة حاول أال يجعلها مثيرة لالنتباه ، ثم   سارا مع ا

  أمامه في مكان بعيد عن األنظار نوع ا ما ينظر أوقفها

:  الشتعالها الذي بدأ في الظهور قبل أن يقول ببرود  

" ادين؟إيه جابك هنا يا ن "-  

:  أسقطت قناع البرود الذي كانت ترتديه وصرخت به قائلة  

تسيبني وتروح تتجوز واحدة زي دي؟ بقى أنا يا مازن "-  

أنا بقالي سنتين بحاول أرضيك بكل حاجة ، وافقت أكون  

بحبك ، بعد كل ده يكون جزائي  عشانبس بالسر مراتك 

" كده؟  

تتمنى  أمسكها من ذراعها بشدة جعلها تتألم لترى نظرة لم 

تى لفحت أنفاسه  رؤيتها في أسوء أحالمها ، ثم جذبها إليه ح

:  بحدة صفحة وجهها هامس ا  

مين!تكلمي  ب عرفِ وافوقي يا نادين "-  

" فاهمة! لي أعمل إيه ،  تقولياللي  مش أنتِ   
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واضعة كفها فوق وجنته    تقتربلم تجذب ذراعها منه بل ا

:  واألخرى ممسكة بسترته بوله   

بيحصل ده ، أنا مقدرش  .. بالش كل اللي "مازن ، حبيبي-

" أستغنى عنك  

أمسك كفها يزيحه من فوق وجهه ، ثم رمقها بنظرة غامضة  

.. ا ، ليتركها واقفة تغلي من الغضبولم يعلق على حديثه  

يدها بهذا  ع كل شيء من يضيفبعد أن اقتربت أن تمتلكه 

!الشكل  

ن نادين إذا لم تفسد هذا الزواج!لن تكو  

. متوعدة لهمالحفل بغضب قبل أن تخرج  رمقت   

عنها حتى    الحفل مرة أخرى وحال بنظره باحث ادلف إلى 

وجدها تقف مع أصدقائها برفقة أسماء ورامز  ، تضحك  

دمعاتها التي   بمرح حتى أحمرت وجنتيها ، ترفع يدها تمسح 
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.. للمرة األولى يراها تضحك هكذا ، لم  المنديل هبطت بذلك

. الغاضبة التي يراها كلما تقابال  تكن الجادة  

تأملها تضحك  يديه في جيبي بنطاله ي وقف لحظة واضع ا 

بتسم بعفوية عندما رأى سعادتها ولكن  وتحتضن منار بقوة ، ا

تضحك مع نادر ويلمس يدها  يراها و سرعان ما تالشت وه

  هه من الغضب العتقاده أنها ملكه اآلن والحتقن وجبيده ، ا

.. يحق ألحد أن يمس ممتلكاته غيره  

فوجئت بمن يحيط خصرها ويقربها منه كمن يقول أنِت ملكي  

:  لها ويقولفوجدته مازن  ينظر ، نظرت   

" "يا ترى بتضحكوا على إيه؟ -  

:  هتفت أسماء بمرح ، تحيط كتفي منار بسعادة  

يظ فيهم ، يا خبر  وهدير عمالة تغخطب منار ، "أصل نادر -

" هنموت من الضحك  
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لمازن بتالعب ، فقد الحظ دخول نادين ووقوفها نظر رامز  

ذبها للخارج  معهما ، كاد أن يتدخل لكنه تراجع عندما رآه يج

 فترك له زمام األمور. 

واقفة تحاول إزاحة يده  أراد إثارة غيرته فألتفت إلى هدير ال 

لها  نتباه ، ألتقت عيناها بعينيه فغمز ة االدون إثارمن عليها 

:  أن تسايره في قوله فقال لصديقه  

لي آخد هدير في    بما إنك مشغول يا مازن بضيوفك ، تسمح"-

" رقصة  

:  تهتف بعد أن نجحت في التحرر من ضمه لهاابتسمت بمكر   

" هكون مبسوطة جد ا لو رقصت معاك ، يال  أكيد"-  

رقص ، لكنها شعرت  كاد أن يأخذها ويتوجه إلى ساحة ال

وراء  بنفسها تعود للخلف عندما جذبها مازن من ذراعها 

:  خر من ذراعه وقال بابتسامة شرظهره ثم أمسك اآل  

" عايا وأنا هبسطك يا ظريفتعالى م -  
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يكاد يخنقه من الغيظ ، ليضحك اآلخر بقوة على هيئته ،  أخده 

: يهتف بعبوس مصطنع  

إيه لما أرقص مع  يها  يا مازن ضيعت الفرصة ، ف "ليه كده-

" هدير رقصة بريئة  

:ليضيق عينيه وأقترب من وجهه   

" "وال أنت بتغير؟-  

الذي ال  نه بغيظ ولسانه يسب ذلك المستفز ضغط على أسنا

ينجح غيره باستخراج أسوء ما به ، فكور قبضته بشدة  

: وهمس في أذنه بعد أن سبه بوضوح  

أنا صابر عليك بس عشان الناس اللي موجودة ،   "-

وتبات في المستشفى النهاردة  متخلنيش أنسى أن في حد 

" فاهم؟  

:  يقول بفم مذموم عينيه يومئ برأسه عدة مرات ليغمض   
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ا يا بن الناس  دب ، شكر  يا مؤ ا"شكر  - ا يا محترم ، شكر 

" الكويسة  

داخله  ورغبة دك عنقه تزداد باآلخر بصمت واشمئزاز رمقه 

. ا في نفسه وتركه يعود إلى الجمع لكنه أثره  

ا يهمس لنفسه بتشفي :بمكر  ليتأمل رامز ذهابه مبتسم   

" "يال خليك تتربى-  

:  ألسماء قائلة وفي الجانب اآلخر ألتفتت هدير    

؟!" يا أسماء ، هي مين أبلة سردين ديلي  قولي"-  

رتفع صوتها  أن ا  رفعت أسماء حاجبيها بدهشة ، و ما لبست

:  بالضحك هاتفة من بين ضحكاتها   

سردين!! "-  

" يخرب عقلك إيه الوصف ده!  

بقشعريرة عندما تذكرت  لوت فمها باشمئزاز  وجسدها يهتز 

:  مظهرها وقالت  
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" مهم جاوبينيوهللا شبهه متفرقش عنه كتير ، ال "-  

مفيش يا ستي أنا هقولك ، كان بين والدها وبابا شغل ،   "-

اي على طول دلوعة و ه يكون   شايفة نفسها وعاوزة دايم 

" ، بس من زمان وهي عينها على مازن الكل مهتم بيها   

:  ثم تساءلتهزت رأسها بتفكير   

" "وموقف مازن إيه؟-  

نسبة ليه واحدة زيها زي  مازن عارف كل أالعيبها دي ، بال"-

" غيرها  

يحية تصل إلى تقبيله أمام  فتاة كغيرها وتتعامل معه بتلك األر

! الجميع  

ارج فجأة ويعود من غيرها ، يبدو أنها  يجذبها للختاة كغيرها ف

! غادرت الحفل بعد حديثهما  

بوجود تنهدت بعنق وكل تلك األفكار تدور في عقلها ، تشعر 

 شيء خفي يجمعهم.
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د  وورالباقة  دة وجدت النادل يتقدم منها حامال  بينما هي شار

: لديها يقول ة المفضل  

" جه لحضرتك ة هدير بوكيه الورد ده آنس"-  

أخذت باقة الزهور ناظرة لها بحيرة ، فتحت الكارت تقرأ ما  

: فيه  

..دة وتعبّر لك عن مدى شوقي وحنينيتقول الور"  

من األزهار أنِت أجمل    

 وعيناِك أنقى من ماء البحار 

ولد حبنا مع نمو األزهار    

" و كبر بعدد حبات األمطار   

ثم عاد   ينظر لها ويغمزرفعت نظرها تلقائي ا إلى مازن وجدته 

، كادت أن  من قام بإحضارها ظنت أنه الرجل ، لحديثه مع 

آخر على  تقترب منه فوجدت النادل مرة أخرى يقدم لها كارت 

:  تقرأصينية من الفضة ، فتحته   
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سأجمع اليوم الورد لكن لمن أهديه؟"  

 عينِك ، أم خديك؟ 

 ال تخجل فالورد أنت

وحدائق الورد في خديك   

س تشرق عندي من محياكوالشم   

دة في وصف عينيك أو  فكف الخجل إن كتبت اليوم قصي 

" جداول الليل في خصالتك  

عقدت حاجبيها بدهشة وحيرة من هذه الكلمات ، فمازن مهما  

هو من النوع الصريح الذي ال  كان لن يلجأ لهذه األساليب ف

. يخجل  

فالكل منهمك  علها تجد صاحبها لكن لم تجد أحد ألتفتت حولها 

بالحديث سواء بالعمل أو أحاديث السيدات عن الموضة  

 والتسوق.

فزفرت بحنق  وجدت آخر وصلها  
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" "ألم نكتِف بعد؟!  

: فتحته بغضب  

ا أم أهديك باقات من الورد " هل أهديك شعر   

ولو أّن الورد سيغار من جمالك ويخجل أن ينظر إليك    

" معرفتي ستجديني عند منشأ الزهور إذا أردتِ    

؟! ماذا يعني بمنشأ الزهورفكرت   

تذكرت مكانها المفضل عند أحواض أزهارها ، فوضعت باقة  

.تقدمت تخطو إلى حيث هوالورد بين يدي النادل و  

لها ، فتقدمت    ظهره عن الحضور وجدته يقف مولي ا ابتعدت

: ببطيء تقول بحذر  

" "أنت مين؟-  

ا تعود خطوتين إلى الخلف  فشهقت بفزع  التفت لها مبتسم 

:  تضع كفيها علي فمها وقالت  

" "كـريـم!-  
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وضع يديه في جيب بنطاله يتأملها من خصالتها حتى نهاية  

: يقولبغموض وهو يبتسم ثوبها ،   

زي دي من غير ما أبارك ليِك ،   مكنش الزم أفوت مناسبة"-

" فضل ، شوفِت لسه فاكر كل تفاصيلكلك وردك الم بعتوأ  

التي تكاد تتحول إلى   جراءتههتفت به بشراسة وغضب من 

: وقاحة  

عايز ايه يا كريم ؟ "-  

" جاي ليه؟   

تقدم منها بخطى ثابتة إلى أن أصبح على بعد خطوة واحدة  

سه تلفح عنقها فتشعر  بنبرة تملكية أنفا منها ليهمس بأذنها

ا :  ا بل اشمئزاز   بالبرودة والجمود تلفح جسدها ليس تأثر 

غلطة   عشان.. مش ايزك ، هدير أنِت بتاعتي من زمان ع"-

غلطت وأنِت غلطِت لما   بسيطة تنهي كل اللي بينا ، أنا

"مسمعتنيش  
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أنفاسها تعالت  دفعته بقوة للخلف وقد تمكن الغضب منها ، 

 صرخت بوجهه قائلةووجها احتقن بالدماء ، نظراتها قست و 

: 

! "غلطة -  

! عاللي عملته غلطة ونرج  

 أنت خالص أتجننت يا كريم" 

تركته وكادت أن تعود للداخل ، فأمسك ذراعيها يديرها إليه  

:  كتفيها ها يهز يصرخ ببصدره بقوة لتشهق بفزع  فاصطدمت  

!"أتجننت-  

؟وبتسألي عايز ايه  

" !مش السبب اللي سبتيني عشانه هو الخيانة  

رفع كفها األيمن الحامل لخاتم خطبتها من مازن في بنصرها  

 يضغط عليه بقوة حتى كادت تتأوه من األلم هاتف ا : 

رميِت دبلتي اللي كانت في إيدك بدل الدبلة دي ، "-  
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؟!البلد كلها عارفة هو مين بالضبط قبلِت تتجوزي واحدو  

" ردي إيه الفرق بيني وبينه؟  

  كان مع كل عبارة له يضغط على ذراعها بألم ويهزها ،

نظراته السوداء اشتعلت من الغضب في ذكرى قديمة حضرت  

بينهما اآلن ، زاد سواد حدقتيه لمعة  عندما فطن أنها ستكون  

 لغيره 

 ولمن؟

 لغريمه األول واألخير! 

لم تفطن أنه رجل ما ان سقطت عيناه على شيء وأراده    لكنها

 لم يتواَن في فعل المشروع وغير المشروع في سبيل أخذه!

تالها   كادت تهم بالرد لكن وجدت من يجذبها من خصرها  

سقوط كريم على األرض أثر لكمة جاءت من جانبها أصابت  

. فكه  
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استدارت بصدمة واضعة كفها على فمها تمنع شهقة تريد  

وجدته مازن يصرخ به وهو ينحني  لخروج من جوفها ،ا

: نحوه  

راجل لراجل مش   هدير مراتي ، عايز تتكلم يبقى تكلمني"-

. تستخبي في الضلمة   

؟!عايز تعرف الفرق بيني وبينك  

، لكن  مين  إني مخدعتهاش ، زي ما قولت الناس عارفة أنا 

" ا المالك البريء ومن وراها شيطانأنت كنت قدامه  

يعدل من هندامه ، ثم فاجأ مازن بلكمة  يم وهو يقف ضحك كر

جعلته يفقد توازنه ويعود للخلف لوال جسد هدير التي سندته  

رفع  عليه ولم تشعر بنفسها إال وهي ت اضطربت خوف ابيدها ، 

بقلق وتوتر :  تقولكفها المرتعش تتحسس فكه   

""مازن أنت كويس.. حصلك حاجة؟-  

بذهول : ثم نظرت إلى كريم صارخة  
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"أنت مش طبيعي؟-  

" أنت إيه اللي عملته ده؟  

يميل رأسه للجانب :  لها بسخرية وابتسامة جانبية نظر   

" "خايفة عليه يا حلوة-  

ا :   والح بنظراته لمازن متهكم 

!نت متأكد إنها تعرف عنك كل حاجةأ"-  

ن زمان وهي  متعملش أنت المالك البريء يا سيوفي ، هدير م

" ليا وهتفضل ليا  

التصقت بظهره يحميها ونظر له  حتى خلفه أكثر مازن جذبها 

:  خربتشفي وسخرية أشعلت جنون اآل قائال    

؟ورا أزمة أبوهايا ترى تعرف أنك "و-  

تبدل أوراق مهمة  مع سكرتيرة أبوها  اتفقتإنك أنت اللي 

! يخسر كل أسهمه في البورصة بأوراق مزورة وكده  
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له   تحط لسكرتيرة بردواتفقت مع اوال مقولتلهاش كمان أنك 

"له جلطة حبوب في القهوة تسبب  

شهقت من خلف ظهره بصدمة وتمسكت بسترته أكثر ، تعلم  

ن خسارة ولكن أن يحاول قتل أنه خلف ما حدث ألبيها م

؟أبيها  

 هل وصل به الحقد إلى هذه الدرجة؟

بأعين غائرة مليئة بنظرات الصدمة :  همست من خلف مازن   

! "حاولت تقتل بابا-  

" وصلت بيك لكده؟ هي خالص  

مال كريم برأسه بابتسامة خبيثة ما لبست أن تحولت إلى  

:  قهقهة عالية يجيبها  

في حاجات كتير أنِت متعرفيهاش ، أنِت اللي طيبة  "-

فيها المثالية"  انعدمتوبتدوري على العالم المثالي في زمن   
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ط مازن على كفها يبثها الطمأنينة واألمان ، ليوجه حديثه  ضغ

:  له  

؟ تقرب من مراتي أنت فاهمخر مرة يا كريم أشوفك "آل-  

هدير خط أحمر ، قبل ما تفكر تقرب منها فكر قبلها ألف مرة  

 ألن أنا اللي هقف ليك" 

جذبها معه برفق إلى الداخل تارك ا إياه ينظر في  أنهى حديثه و

.أثرهما في صمت  

لم تكن النيران بحاجة سوى لبضعة قطرات من الوقود كي  

 !  تزداد اشتعاال 

ا إلى  بكلمتين فقط أعلن  انتهاء الحفل ، ثم أخذها للخارج متجه 

نطلق بسرعة وغضب ، كل هذا  سيارته ، أجلسها بها ثم ا

 وهي صامتة شاردة ، أسئلة كثيرة تدور بعقلها  

 لماذا حاول كريم قتل أبيها؟ 

؟ ن هناك الكثير خفي عنها ال تعرفهبأماذا يقصد   
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ازن بكل هذه التفاصيل؟ بل كيف علم م   

نظرت إليه تتأمله يظهر على مالمحه الغضب والقسوة ،  

تشعر بشدة نظراته التي تحولت الى سواد بئر عميق قاس  ،  

في حرمة يحاول بها التحكم   يقبض على مقود السيارة 

. بغضبه  

 فالتفتتعلى النطق ، حاولت أن تحث ذلك الصامت أمامها 

: تنظر إليه وتقول  

"؟على فينممكن تقولي أنت واخدني "-  

نظر إليها بجانب عينه ثم انتبه إلى الطريق أمامه ولم يعرها  

:  اهتمام ، فأنتابها الغيظ من أسلوبه وصرخت بغضب  

البيت دلوقتي ، أنا مش عايزة   رجعني علىمازن رد عليا ، "-

" عاك في حتةأروح م  

ستمر في صمته وتجاهله ، فوصل غضبها إلى منتهاه  ا

:  وأمسكت بمقبض السيارة تريد فتحه وقالت له بتهديد  
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البيت  ا رديت عليا ورجعتني دلوقتي حاال  وهللا يا مازن لو م -

" نزل ، وأنت عارف إني أقدر أعملهاهفتح الباب وأ  

بذراعه   فاصطدمتأمسكها من ذراعها فجأة وجذبها نحوه 

وتمسكت به بقوة حتى تستعيد توازنها ، ليغلق باب السيارة  

:  من الداخل وانحنى لها بهمس مخيف  

"ي يا هدير ومتتكلميش لحد ما نوصلتِق غضبي دلوقت"ا-  

نظرت له بغضب وصمتت بعد أن دفعته بعنف مغتاظ مكتفة  

شاحت بوجهها عنه تنظر من نافذة  ذراعيها أمام صدرها وأ

 السيارة. 

 وبعد قليل

ن فقط..  وقف بسيارته أمام فيال صغيرة مكونة من طابقي

بمجرد وقوف السيارة أمامها ، فدلف   فُتحت البوابة إلكتروني ا

 إلى الداخل بسرعة كبيرة. 
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حالت بنظرها تتأمل المكان من حولها ، الحديقة منسقة  

بها كل يوم ، بها أنواع كثيرة   وجميلة وكأن هناك من يعتني

من االشجار والورود الجميلة ، تتابع الممر التي تسير بها  

السيارة بتلك األحجار المرصوصة على جانبيه ، حتى وقفت 

 السيارة أمام سلم يؤدي إلى الداخل.

دون  وأنزلها يجذبها خلفه إلى الداخل هبط يفتح لها الباب ، 

ى الداخل حتى تركها وجلس  أن ينبس بكلمة ، وما أن دلف إل

يفكر بغضب وتوتر يدخن سيجارته يهز رجليه   

هذا الشخص أن يأتي إلى الحفل وهو يعلم أنه خطيبها كيف ل

! السابق  

عنها فلم يجدها ، سأل الجميع   تذكر عندما ألتفت حوله بحث ا 

عليها قالوا أنهم لم يروها ، رأي النادل يحمل في يده باقة  

الزهور التي رآها معها فأستوقفه وقرأ الكارت الذي كان  

فها  إلى الحديقة الخلفية ، فذهب خل اتجهتيحمله فعلم أنها 

؟! حتى يرى لماذا ذهبت إلى هناك  
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طريقة يعترف لها  فوجئ عندما وجد كريم يمسكها بهذه ال

بحبه ، شعر بالدماء تغلي في عروقه فال أحد له الحق في  

 لمسها غيره ، فهي صارت ملكه ، زوجته ، وحقه. 

ا  وجه كريم ألنه   لم يشعر بنفسه إال وهو يجذبها نحوه الكم 

وضع يده عليها وصراخه عليها ، ثم أخذها وأعلن انتهاء  

سبب مجيئه  الحفل حتى يستطيع أن ينفس عن غضبه ويعرف 

 إلى الحفل . 

ظلت تتطلع حولها بدهشة من المكان ، ردهة واسعة بصالون  

والبني ، وكثير من  لخشب الزان القوي بلونين األحمر من ا

التحف الفنية واللوحات التي تزينها ، وسلم طويل يؤدي إلى  

 الطابق الثاني ، فكرت

الذي يعيش فيه مع والدته  يمتلك بيت ثان غير   ترى لمَ 

؟!تهوأخ  

توجهت بنظرها إلى الجالس أمامها يدخن بشراهة لم يتحدث 

بشيء منذ أن أخذها وخرج ، أنتابها الغيظ من سكوته  
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السيجارة من يده تطفئها في المنفضة   تأخذ فاقتربتالهدوء و

:  الموضوعة على الطاولة أمامها ونظرت له قائلة بغضب  

بني نقت ، وتقولي أنت جايتخ"ممكن تبطل سجاير عشان ا-

" هنا ليه؟   

من الغيظ ،  هو جالس بنظرات ثابتة تخفي كثير  ظل يطالعها و

  ثم وقف فجأة ووضع يده في جيب بنطاله يقول بهدوء مخيف

: 

؟ "ممكن تفهميني أنِت إيه اللي حصل-  

" إيه جاب كريم على الحفلة؟  

بدهشة وسخرية وكتفت ذراعيها أمامها   رفعت حاجبها األيسر

:  وبنبرة برود قالت  

؟! تعرفليه عايز و"-  

ن وال أنت روحت  أظن أنا مسألتكش ايه اللي جاب أنسة سردي

" معاها تعمل إيه!  
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" "سردين!-  

:  قالها بدهشة وتعجب  

" لسحلية دي ، يبقى مش من حقك تسألأيوه اللي شبه ا "-  

أمسكها بقوة من ذراعيها وقربها منه حتى لفحت أنفاسه  

  األلم عليها ولكنهاالحارة صفحة وجهها ، ظهرت عالمات 

  تسمعه يهمس ببطء مخيفأخفتها بسرعة حتى ال يالحظها ،  

: 

"مش من حقي إيه؟ -  

!مش من حقي أسأل  

!"إذا كان أنِت نفسك بقيِت حقي  

: فتالمس الجبينان وتابع بهمسهقربها منه أكثر   

متحاوليش تستفزي أعصابي ألنها هايجة لوحدها ، كريم  "-

" ا هديرمعاِك ي منصور كان بيعمل إيه   
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ه ، وجهه شديد االحمرار ، عينيه  كانت تراقب تعابير وجه

زرقتهما، أصابعه ستخترق جلدها من شدة قبضته   تشتدا

 عليها 

؟ أهذه غيرة  

؟ ال ال كيف تكون غيرة وال يوجد حب  

كالهما يعلم سبب الزيجة ، هو أرادها ليرضي غروره بامتالك  

! افضته ، وهي وافقت كي تنقذ والدهفتاة ر  

صرخ باسمها حتى تجيبه ، ليأخذها عقلها لتلك الذكريات التي  

دث وسبب هذا الكره  كانت بها خطيبة كريم ، تتذكر  كل ما ح

 والحقد بينهما؟

صراخه كان يشبه نفخة هواء هادئة فوق قبر الذكريات تنفض  

 األتربة الكثيفة من فوقه! 

وتخرج من  إصراره كان المفتاح لهذا الصندوق كي يُفتح 

 دفنته بيدها إلى النور! 
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على  االنهيار خاصة بعد إصراره شعرت أنها على وشك 

: معرفته بما يحدث ، فدفعته عنها تفرك ذراعيها وتقول  

تاني؟معرفش إيه رجعه على حياتي  معرفش ،"-  

رفه إني القيته قدامي بيعاتبني على حاجة مش من  كل اللي أع

"حقه  

:   خرية هاتفة بشراسةنظرت له وابتسمت ابتسامة س  

؟"عاوز تعرف السبب-  

، تدوروا على متعة نفسكم وبس ،  إن كلكم شبه بعض السبب 

؟كام قلب بنت بتكسروهوقدامها عد   

كام بنت قبلت ترخص نفسها عشان تنول شرف نظرة من  

" زي مازن السيوفي وال كريم منصور؟ واحد  

،  الكثير أنها تلقت  نظر لها بذهول من ثورتها وحديثها ، يبدو

:  مما جعلها تتحدث بتلك الطريقة الغاضبة فقال بهدوء مرتقب  

""إيه اللي حصل؟ -  
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مفيش حاجة ، من فضلك مش عاوزة أفتكر حاجة من اللي  "-

" حاجة شخصية مش عاوزة أتكلم فيها فات ، وكمان دي   

قالتها تدير له ظهرها تريد الهرب ، فكادت تذهب إال أنه  

: ا نحوه يهمسأمسكها من ذراعيها وجذبه  

طالما اللي فات موجود وأنِت بقيِت على ذمتي يبقى  "-

يهمني.. تقدري تقولي لما أشوف واحد يقولك إنه بيحبك  

 ويقارن نفسه بيا المفروض أعمل إيه؟

" لي عمل ايه؟ ، قولي  آذاكِ بس اللي أنا متأكد منه إنه   

نظرت له نظرات شاردة متمسكة بكتفيه متطلعة إلى عينيه  

ؤدته بداخلها ، فأخذ عقلها  ع إلخراج ما التي تبثها التشجي

.... ذاكرتها إلى ثالث سنوات مضت  

 أضواء جميلة هادئة  

حديقة مزينة بطريقة تخطف األنفاس   

ببالونات ملونة وورود     
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كي تحتفل بعيد ميالد والدها بالرغم من رفضه  أقامت الحفل  

منصور وابنه  ولكنها أصرت ، كان يقف بجانب رأفت 

يم وجدها قادمة تتهادي  يتحدثون بخصوص العمل ، نظر كر

.في مشيتها  

كحورية صغيرة تتهادى على ممر من زجاج ترتدي حذاء عال   

خشية من السقوط ، لكن في ذات الوقت خطوات مليئة بالثقة  

 واألنوثة تسرق األنفاس!

راقبها تقترب منهم بابتسامة جميلة ووضعت يدها على كتف  

:  دها وقالتوال  

" دور عليك ، يال عشان نطفي الشمعأنت هنا وأنا عمالة أ"-  

:  أحاطها سالم بذراعه وقال بابتسامة  

بس تعالي أعرفك.. "عيوني حاضر -  

المقاوالت في   رأفت منصور صاحب شركة من كبار شركات

" مصر وده ابنه كريم  



 

 326 

 ثم ألتفت إلى رأفت قائال  : 

" "ودي هدير بنتي يا رأفت-  

: يسلم عليها يقولمد يده إليها   

؟" شاء هللا يا سالم بنتك زي القمر وال إيه يا كريمما "-  

ا : ظر لعينيها هامس  أخذ كفها من يد والده يقبل ظاهره ين  

"ا ، الجمال اتخلق ليها أكيد طبع  "-  

.. ضخم البنية ، ذو ذقن كثيفة لكنها مهذبة ،  طويل الهيئة

.ث ونظراته يشوبها الخبثاسة والعبيظهر على مالمحه الشر  

قبل أن تومئ برأسها وابتسامة صغيرة على   صمتت قليال  

: شفتيها  

" "ميرسي علي المجاملة دي-  

:  لوالدها قائلة  والتفتتجذبت يدها من كفه   

" يا بابا نطفي الشمع كده هنتأخر يال"-  
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ذهبا تحت أنظار كريم الذي رفع كوبه إلى فمه يتجرع  

يتفحصها وعلى فمه ابتسامة خبث وعبث. مشروبه وهو   

خر سنواتها  في آمر  يومان ، كانت خارجة من جامعتها 

الدراسية في كلية اإلعالم ، فوجئت بإطارات سيارتها فارغة  

" تراقبها بغيظ "فكيف ستعود اآلن؟! فوقفت  

منها ورفع نظارته عن عينه  كريم بسيارته ، هبط فجأة ظهر 

ة : بابتسام منها يقول متقدما    

"؟ صباح الخير ، إيه اللي حصل"-  

! المفاجئنظرت له بدهشة من ظهوره   

 من أين ظهر اآلن؟

"أنت بتعمل إيه هنا؟" -  

ليا واحد صاحبي معيد في الكلية كنت بزوره ، وأنا خارج  "-

صلك ونبقي أوتفضلي شوفتك واقفة وعجل العربية نايم ، 

" نبعت حد يجيب العربية  
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أنظارها إليه بحيرة  ثم رفعت   نظرت إلطارات سيارتها بصمت

. فاضطرت الركوب معهلها أن تتقدمه ، فوجدته يشير   

بعضهما البعض وتحدثا في أمور  وفي الطريق تعرفا على 

اليوم  مرت األيام وصارا أصدقاء مقربين ، إلى أن جاء  عدة. 

ردقة ،  في قرية والدها السياحية بالغ  وكانا يجلسان سوي ا

:  دون مقدماتوجدته يقول لها   

" أنا بحبكهدير  "-  

 سعلت بشدة وهي تشرب عصيرها ثم نظرت له بذهول و

:  ضحكت بقوة وهي تنهض من مكانها قائلة   

" "كريم بطل هزار وقوم خلينا نشوفهم راحوا فين-  

شة ونظرتها  أمسك كفها يمنعها من التحرك ، فنظرت له بده

مالمحه ثابتة ونظراته بعيدة كل البعد  ه ،  تحيل بينه وبين كف

 عن العبث :

؟ "ومين قالك إني بهزر-  
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أنا بحبك من أول يوم شوفتك فيه في حفلة باباِك ،  هدير 

رقتك ، لما قربت منك حبيتك أكتر ومش متخيل  خطفتيني ب

" حياتي من غيرك   

نهض من كرسيه وأمسكها من ذراعيها يقربها نحوه ببطيء 

: وقال ينظر في عينيها  

" ، قولي أنك بتحبينيوأنِت كمان بتحبيني متنكريش  "-  

يتمكن ببطء  يها وتنفست ببطيء واللون األحمر أسدلت جفن

:  من وجنتيها ثم قالت  

! ش ، معرفش يا كريم مشاعري دي إيهمعرف"-  

وممكن يكون إعجاب ، أنت  خايفة تكون تعّود أنك في حياتي  

فة  الحب وخايدخلت حياتي فجأة ، عمري ما جربت مشاعر 

" منها  
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وا  متخافيش ألن عمري ما هجرحك ، هما مش عمل"-

ض خلينا نجرب  على بعالخطوبة عشان االتنين يتعودوا 

"وصدقيني مش هتندمي  

★★★★★ 

اقف أنامها ينصت لحديثها باهتمام  لمازن الونظرت هدير 

:  يجدها تبتسم بسخرية قائلة  

اللي يتقال  .. ندمت على ثقة أديتها لشخص أبسط "وندمت-

، ندمت إني سلمت قلبي   عنه إنه شيطان في صورة إنسان 

" ليه  

" "عمل إيه؟-  

ير ينتابه أنه لن  قالها بهمس مرتقب لما ستجيبه وشعور كب

. يسره ما سيسمعه   

، قضت أجمل أيام حياتها كما كانت ترى من  تمت خطبتهما 

.  تشتهي السفنمعاملته وحبه لها ، ولكن تأتي الرياح بما ال  
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س في ملهي ليلي في أحد الفنادق المعروفة مع أحد  يجل

إلى الفتيات بمالبسهن صدقائه ، يتناول المحرمات وينظر أ

  ، يتراقصن على األنغام الصاخبة  تستر تكشف أكثر من أن

يتمايلن بأجسادهم وهن يترنحن من أثر الشراب ، كان يتابعهم  

. هذه الليلةبعين ذئب يختار فريسته ل  

:  صديقه يغمزألتفت له   

يه اللي  وأنا اللي قولت أنك خالص توبت بعد ما خطبت ، إ"-

" جابك هنا تاني يا دنجوان!؟  

تجرع كريم كأسه مرة واحدة يتابع إحدى الفتيات التي كانت  

: تنظر  له هي األخرى نظرات مغرية وقال  

؟!امتى الدنچوان بيتوبومن "-  

لسياحة  كبر شركات ا هدير دي واجهة بس ، أبوها صاحب أ

سكتها الحب  في مصر ، غير أن هي جمالها دخل دماغي ، و

  بواحدة وأسيب الجمال اللي هنا ده والجواز ، لكن إني أكتفي

" يتعب كله ال أتعب ، وأنت أكيد ميرضكش صاحبك  
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: خر بشدة حتى أدمعت عينيه وقالضحك اآل  

" "أنت شيطان-  

اتها  تجه إلى الفتاة التي كانت تغويه بنظرغمز له كريم وا

عم ، أخذها وخرج من الملهي وحركاتها المغرية فألتقط الط

ا إلى سيارته ومنه إلى بيته . متجه   

ات  وفي ذات اللحظة كانت هدير تخرج من قاعة المؤتمر 

ا صحفي ا يخص دراستها   بالفندق حيث كانت تحضر مؤتمر 

وعملها ، فرأته يتجه لسيارته وتلك الفتاة يحاوطها من  

. ا تضحك ضحكات ماجنة ثم انطلق بهاخصره  

 وقفت في مكانها يعتلي وجهها صدمة لما رأته 

 كريم يخونها؟

!تتخيل ، عليها أن تتأكد بنفسها .. البد أنها ال  
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أسرعت لسيارتها  تتصل به ولكنه لم يجب ، فأخرجت هاتفها 

  متلك منزال  خاص به بعيد ا.. أخبرها أنه ي جهت بها لبيتهوات

 عن منزل والده ، فبالتأكيد سيذهب إلى هناك. 

طوال الطريق تحاول أن تبث لنفسها أن ما رأته تخيالت ،  

لها  أن يخونها ، هو في كل حركة يعبر  فكريم من المستحيل 

 عن حبه وتمّسكه بها إلى النهاية. 

الموجود بها بيته ، فوجدت سيارته  وصلت إلى العمارة 

باألسفل ، أسرعت تصعد الدرج راكضة ، وقفت أمام باب  

الشقة وكادت أن تطرق الباب سمعت أصوات ضحكات ماجنة  

أتي من الداخل فأخذت ترن الجرس.ت  

سمع رنين الجرس فزفر بضيق وشتم صديقه في سره لمجيئه  

الذي يعلم  فهو الوحيد في تلك اللحظة ومقاطعته عما يفعله 

.بوجوده هنا  

وهو يرتدي بنطاله فقط وصدره عاِر. فتح الباب   
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خر  مة وجهه لرؤية هدير أمامه ، فهي آأعتلت الصد 

 االشخاص الذين من الممكن أن يأتوا إلى هنا 

:  همس بصدمة  

" "هدير! -  

إلى الداخل ورأت الفتاة نائمة في سريره تغطي نفسها   اندفعت

. بالغثيان لما رأته قت بصدمة تشعر  بالفراش ، فشه  

ظلت تعود للخلف ويدها على فمها من هول الصدمة ، وكادت  

:  أن تركض وجدت من يجذبها من يدها وقال  

ستني ...!!" "هدير ا-  

لم تدعه يكمل حديثه حتى هبطت بكفها الصغير على وجنته  

بصفعة جعلت وجهه يميل إلى الجهة األخرى من قوتها ،  

:  ته التي رأتها للتونظرت له باشمئزاز وغضب لحقيق  
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اجرب بس أ"- باهلل ألخليك   نك تلمسني مرة تانية ، وأنا قسم 

نا مش عايزة  وأمرك كله ، أنت إنسان سافل وحقير تندم ندم ع

" أشوف خلقتك دي تاني  

أن تذهب وجدته  خلعت دبلته ورمتها في وجهه ، لكن قبل 

:  ابتسامة شرلها نظرات خبيثة وعلى فمه يغلق الباب ينظر   

حلوة؟ رايحة فين يا "-  

رفِت الحقيقة  دخول الحمام زي خروجه ، حيث بقى إنك عهو 

" خليني أقولك الباقي  

أخرج سيجارته من علبته الموضوعة على الطاولة خلفه  

قترب منها  ق دخانها بقوة ثم يزفره ألعلى ، ايشعلها يستنش

غره  مازالت مرتسمة على ث  لالشمئزاز وابتسامته المثيرة  

: وتابع  

من أول ما شوفتك دخلِت دماغي ، عجبتيني في كل حاجة  "-

. ، جمالك ، جسمك ، لبسك ، كل حاجةشكلك   
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مكنش في سكة ليِك غير الجواز والحب وده تمثيله مفيش  

"أسهل منه  

اشمئزازها  أشاحت بوجهها للجانب وتعابيرها تعبر عن مدى 

:  وتابعمن ردة فعلها  من هذا الحديث ، ليقهقه قليال    

ك ، واحدة واحدة بدأت أدخل  لك عجل عربيت أنا اللي هويت"-

 حياتك.. وكنت ناوي أكمل بس أعمل إيه؟

" ِت جيِت فجأة وشوفِت اللي شوفتيهأن  

ا ، أحبته  تستمع إلى كل كلمة وقلبها يتساقط قطعة قطعة معه 

؟ بصدق ال تعلم متى وكيف  

! لكنها أحبته.. وبمقدار الحب كان الندم  

.. ثقة أعطتها لشيطان في صورة إنسانندم على   

.. ندم على قلب أحب ذلك الحقير بصدق   

ندمت على لحظة فرحة وسعادة أعطتها له.    
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نظرت له بأعين ضائعة وهمست بصوت يكاد يسمع وهي 

:  تتجه لتخرج  

" نا شوفته في حياتي ، ابعد من وشيبني آدم أ"أنت أحقر -  

حاط خصرها بيده يضمها  لم يتركها تتخطاه بسهولة ، بل أ 

يترنح جسده   جسدها منها يضحك ضحكة أشمئز لصدره بقوة 

 بها من أثر ثمالته : 

!؟"أسيبك-  

"ضيعِت الليلة عليا فالزم تعوضينيبما أنك   

تصرخ به  بدأت في مقاومته وإكالة الضربات على صدره ، 

  يحاول تقبيلها ويديه تتلمس جسدها  ليبتعد عنها ويتركها وهو

. بحقارة  

ا ،  التخلص منه ودفعته بقوة جعلته يسقط أرض   ستطاعتا

إياها بقوة حتى   ت أن تهرب أمسكها من قدمها جاذب ا وكاد
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بجانبه ، فجثى بجسده فوقها رافع ا ذراعيها ألعلى  سقطت 

. ا إياهم ويمنعها من الهربمثبت    

يكشف عن جسدها ورقبتها ثم  أخذت يديه تعبث بأزرار كنزتها 

عليها بالقبالت ، وهي تصرخ به محاولة فك  هبط ينهال 

تنتفض من أسفله تحاول دفعه عنها.  ذراعيها من قبضته ،   

أن تحرر يدها من يده ونظرت جانبها وجدت  استطاعت 

اولة ، حاولت الوصول إليها  مزهرية موضوعة على الط

. ونجحت  

على رأسه مرتين حتى سقط بجانبها   وانهالتأمسكت بها 

نفسها وقامت راكضة من ذلك  فلملمت شتات  يتأوه من األلم ،

. المكان  

سيارتها تقودها بأعين باكية ،   واستقلتهبطت لألسفل 

لية ، تضرب المقود بين  دموعها تهبط بكثرة وشهقات عا 

. الحين واآلخر بحرقة قلب تعصف بكيانها  
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صفت سيارتها على جانب الطريق تستند برأسها على المقود  

دأ حتى تستطيع الوصول ل أن تهجسدها ينتفض بشدة ، تحاو

ترفع رأسها   إلى المنزل.. ظلت هكذا بضعة دقائق قبل أن

واإلصرار على  شاردة محدقة في الفراغ وعالمات الشراسة 

. وجهها لفعل شيء ما  

قررت أن تنتقم لنفسها في وقتها وقبل أن تصل لبيتها ،  

أخرجت هاتفها تتصل بالشرطة تخبرهم عنوان شقته وقيام  

. قبل ابن رجل األعمال رأفت منصور من باآلدابمخلة أعمال   

وصلت منزلها وصعدت لغرفتها دون أن ينتبه لها أحد فلقد  

. مزرية كانت حالتها   

دلفت للداخل ملقية حقيبتها بإهمال لتسقط على االرض ثم  

ترجوها أن  ه بمالبسها تقف تحت الميا المرحاضإلى  اتجهت

 تزيل أثار  لمساته من على جسدها ودموعها تحرق وجنتيها 

!وجع قلبها أقوى من وجع جسدها   
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بكت وبكت حتى جفت الدموع من عينيها ، فخرجت تبدل  

في سلة المهمالت ، تكورت على   األخرى مالبسها وألقت 

نفسها في وضع الجنين على سريرها وظلت محدقة في نقطة  

.ا ال تشعر بما يحدث حولهاغ وكأنهما في الفرا  

 كانت الخيانة والغدر خطيئته

 وكان الكبرياء والقسوة خطيئتها

 وحين التحمت الخطيئتان 

 كان الفراق مولودهما 

★★★★★ 

، ودموعها تنزل بغزارة ،  عادت ألرض الواقع تحاول التنفس 

بصعوبة تلتفت لمازن الواقف خلفها فاصطدمت   ابتلعت لعابها 

  ليحيطها بذراعيه وأسندت كفيها على صدره تقول منتحبة به

: 

يا مازن  بنفسيفضحته.. فضحته "-  
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 كرهته وكرهت اسمه وكرهت حاجة اسمها حب" 

كتفه ، جسدها ينتفض   هزت رأسها بيأس تستند برأسها على

قميصه : الذكرى هامسة تقبض بشدة على   بقوة من أثر  

.."أكتر حاجة بكرهها الخيانة والكذب-  

" ممكن أسامح أي حاجة غير كده أنا  

. ي خصالتها يضمها إلى أحضانه بقوةيده تغلغلت ف  

الها بين ضلوعه وال  قوة خارجة عن إرادته أراد بها إدخ

 يعرف السبب!

عر بكثير من المشاعر بداخله.. يضمها إليه يش  

كيف لحقير مثله أن يفعل بها  غضب وحنق مما حدث لها ، 

؟!هكذا  

ا وحبها  عطت قلبها ومشاعره أغيرة أنها كانت ملك لغيره ، 

. لذلك الشخص الذي أستغلهم  
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فخر ممزوج بدهشة من قوتها وقدرتها على األخذ بحقها ولم  

فضحته بنفسها في  لتتهاون به ، لم تكتِف باإلبالغ عنه ال ب

تعمل بها ، فكانت ضربة قوية له أن يتم هذا  الجريدة التي 

 على يد خطيبته. 

قلق عابر من كلماتها األخيرة وهي كرهها للخيانة والكذب ،  

اليوم السابق ليوم ذهابه لطلب يدها. وليتذكر نادين   

.فتأكد أن طالقه لها أفضل شيء حدث  
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 الفصل التاسع

 

.. الليلةانتهت   

في طي ذكرياته  هناك من يقضيها غارق ا    

! دفاتر الماضي التي أغلقت منذ زمنو   

 وهناك من يقضيها سعيد ا 

!متأمال  أن يصل لمراده وينال محبوبته   

   رارة فقد الحبيب وذهابه لشخص آخرخرون يتجرعون موآ

سوى تمني السعادة له  أمام عينيه وال يستطيع فعل شيء 

! بقلب منفطر  

★★★★ 

  انتهى الحفل بإعالن مازن وذهابه برفقة هدير ، فأخذ رامز

.ميرفت وأسماء ليقلهم إلى المنزل   
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عليهم طوال الطريق ، فميرفت تفكر  كان الصمت هو المهيمن 

! في ابنها وما حدث اليوم  

 هل كانت مخطئة فيما فعلته؟ 

ينوي؟ هل كانت مخطئة عندما وافقته على ما   

.... هعادت بذاكرتها لهذا الصباح تتذكر حديثها مع  

؟ "ناوي على إيه يا مازن-  

" ناوي على حاجة كبيرة  ي إنكل قلبي بيقول  

مه بأعين ثابتة وابتسامة جانبية ارتسمت على ثغره تنم  نظر أل

: بالفعل على ما يدور بعقله ، ليقول  

" ابي على هدير النهاردةوي أكتب كتنا"-  

تحاول استيعاب ما   ت قليال  اتسعت عينيها من المفاجأة وصمت 

: يقوله قبل أن تقول بشرود  

!"كتب كتاب-  

" وهدير تعرف بكده؟   
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ا : ضحك بسخرية مجيب    

تعرف كانت فضلت في بيتها   ال مفاجأة ، تفتكري لو"-

؟!مهربتش  

" اوزة تخلص مني النهاردة قبل بكرةدي ع  

مفاجئ قبل أن تحاول ل رأس أمه يقول بحنان  تنهد وقب

:  إيقافهاالعتراض أو   

يا أمي ، أنا عارف أنا بعمل إيه! متقلقيش "-  

ا ليهاوصدقي .. ني ده كله حماية للكل وخصوص   

"بعدين أنا تربية إيدك يعني اطمنيو   

:  ربتت على رأسه بحنان تقول  

" "ربنا يهديك ويريح قلبك-  

هللا أن يهدي ابنها. عادت من شرودها تدعو   

..أما رامز  فكان شارد ا في أكثر من شيء  
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غضب صديقه الذي أصابه فجأة مما جعله ينهي الحفل ويأخذ  

ويذهب. خطيبته   

؟!وماذا يخبئه الوقت بعد زواجهفي القادم يفكر   

شاردة منذ أن   في حبيبته التي ملكت قلبه تجلس صامتةيفكر 

مع ا.  انتهت رقصتهم  

عينك مش هتشوف   لو تعرفي اللي جوايا من عشق ليِك ،"-

.. لمحة حزن وال ألم  

" الغرام إال لعيونكقلبي معرفش العشق إال ليِك ، ومعرفش   

.. س شاردة في كل ما حدث الليلةفي المرآة إلى التي تجل نظر  

  اب ، ومفاجأتها التي ال تقل شيئ ا بداية من مفاجأة كتب الكت  

 عن مفاجأة هدير عندما علمت باألمر. 

يجذب  على وجهه  اردة في غضب أخيها الذي ظهر جلي ا ش

ب. هدير خلفه بغض  

 خائفة مما سيحدث ، فهي أعلم االشخاص بأخيها. 
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وانتهاء  بصدمتها عندما علمت أن قلب حبيبها ملك لغيرها ،  

. وهناك أخري تسكن روحه وقلبه  

عينيه لن يخرج إال من قلب عاشق  فالحب الذي كان يشع من 

أن تدعو هللا  ومغرم ولهان ، وهي ال تملك شيئ ا غير  صادق ، 

 أن يسعده ويريح قلبها. 

لقلب لم يصبح من حقك أن تحبه   "أيها القلب كفى دق ا  

كأي   خرج حبه من قلبك وعامله لقد صار مل كا لفتاة غيرك ، ا 

" شخص آخر تعرفه ، كفاك وجع ا  

من النافذة صامتة.  تنهدت وظلت تنظر  

 أراد رامز أن يضيف بعض ا من المرح فنظر إلى ميرفت قائال  : 

" ما تجوزيني أنا كمان  مبروك يا ميمي ، عقبال"-  

: ابتسمت له بحنان مربتة على وجنته بحب صادق وتقول  

المنى لما أشوفك عريس أنت  يوم  .."هللا يبارك فيك يا حبيبي-

 كمان.. 
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! ي قد إيهأنت مش عارف غالوتك عند  

" ي واحدة وأنا أجوزها ليك على طولشاور أنت بس على أ   

: رفع كفها إلى ثغره ثم طبع قبلة عليه يضحك ويقول  

حبيبتي ربنا ميحرمنيش منك.. "-  

" ي العروسة موجودة بس يا رب توافقه  

:  قالها يلقي نظرة على أسماء الشاردة في الخلف  

"ومين دي اللي ترفض واحد زيك؟-  

" زي الفل ربنا يحميكأنت شاب   

غير  ها في الخلف عندما الحظت صمتها ثم التفتت إلى ابنت

:  معتاد منها تسألها ال  

"مالك يا أسماء؟ -  

؟ ساكتة ليه من ساعة ما خرجنا  

" أنِت ورامز بتصدعوني من الرغي والنقير لما تتجمعوا  
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:  ابتسمت لها ابتسامة باهتة تقول  

هدير.. مفيش يا ماما ، أنا بس قلقانة على "-  

منظرهم هي ومازن لما خرجوا بالطريقة دي مش مريحني ،  

"متعصب خايفة يعمل فيها حاجة وهو  

:  تنهدت والدتها بقلق ونظرت للخارج من النافذة متمتمة  

دو مش مستريحة ، شكله مكنش  .. أنا بر"ربنا يستر-

"مطمني  

:  وقالتثم التفتت لرامز   

" هيرد عليكيه شوفه ماله هو أكيد جرب تتصل ب"-  

ا : نظر لها نظرات طمأنينة مبتسم    

" هدير  متقلقيش ، مهما كان مازن عصبي مش هيأذي"-  

بادلت نظراته بنظرات حزن تستدعي منه الطمأنينة ، وتذكرت  

 يرى دموعها  حديثه أثناء رقصتهما ، فأشاحت برأسها حتى ال

.. ، لكنه سبقها ورآها  
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حب لم يُعترف به  رأى نظرات الحزن منها ، نظرات عتاب و 

 سواء من جهتها أو من جهته.. 

!لكن كفى  

! ، سيصرح لها أنها ملكه ومليكتهسيعترف لها بحبه   

! لكن إن غد ا لناظره قريب  

★★★★★ 

يا سيدي القاضي  كن منصف ا   

 ذنبي أنا رجٌل له ماضي!

مستكينة في أحضانه ، متشبثة بقميصه ال تشعر بما حولها ،  

.حدث لها سابق ا ليس بالشيء الهينفذكرى ما   

أن تتناسى ما حدث  كانت طيلة الثالث سنوات السابقة تحاول 

. معها  

.. وتقاوم حتى تنهض من جديد ، ونجحتحاولت أن تتعايش   

!جديدعودته فتحت أبواب الماضي من نجحت لكن  صدق ا   
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وحاولت أن   أيقنت أنها تعانقه ، فأكتسى وجهها حمرة خجل ، 

بمحاولة ابتعادها فلم يسمح لها ، وشدد تبتعد ، إلى أنه شعر 

من ذراعيه حولها ، فرفعت رأسها تطالعه بأعين دامعة  

: خجولة وقالت بصوت محشرج  

" "أنا بقيت كويسة الحمد هلل-  

 ظل يتأملها دون أن يجيبها  

ضعف؟ ن تدعي القوة وبداخلها كيف لفتاة أ  

تلبسها ما هو إال قشرة تغطي قلب ا ضعيف ا  فقناع القوة الذي ي

. هين ا ال يتحمل أي وجع  

وجنتيها ،ثم ما   يمسح قطرات الدموع من فوقبهامه رفع إ

ا : لبس أن نطق هامس    

يِت مراتي وفي حمايتي ، مفيش حد نسيه ، خالص أنت  بق"ا-

" هو وال غيره يقرب تاني منك ، اليقدر    
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برأسها حولها   فدارتارتبكت من كلماته وتلجلجت في كلماتها 

فقالت بهمس   حتى وقعت عيناها على ذراعيه الذين يضماها 

 خافت يغلفه الخجل :

" وح بقى ، أكيد الكل قلقانطب ممكن تسيبني ونر"-  

" "بس قبل ما نمشي ادخلي اغسلي وشك من الدموع دي -  

تذهب إلى مكان المرحاض حيث   واستدارت بطاعةأومأت 

دما فُتح الباب ودلفت نادين  لها ، لكنها توقفت فجأة عنأشار  

!منه  

واجهتها بكامل جسدها ، اتساع عيناها ورفعة حاجبها األيسر   

!بتساؤل كانت ردة فعلها لرؤيتها بدهشة ممزوجة  

إلى  بداية وسوسة شيطانها لها في عقلها عن سبب مجيئها 

!هنا  

يدها   فينظرت لها بشمول وعيناها تسقط على المفتاح 

: وهمست  
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" "نادين! -  

رفع نظره يجدها هي و نادين  انتبه مازن لهمستها ، و

.. بمواجهة بعضهما  

اتسعت عينه بصدمة لوجودها هنا!    

. اللقاءذلك آخر ما يتمناه في هذه اللحظة باألخص   

يبدو أن قبر األسرار مازال معبئ بآخرين على وشك الكشف  

 عنهم!

يقف بينهما فطالعه زوجان من العيون ، واحدة  تقدم منهم 

. دهشة ، واألخرى تحدي ومكر بنظرات تساؤل و  

إلى نادين وقال ببرود واضع ا يديه في جيبي  التفت بنظره

: جسده في وقفته بنطاله مشدد ا   

" ؟ "بتعملي إيه هنا  

لم تلتفت إلى نبرته الباردة ، وال وقفته المهيبة وبادلته نظرته  

:  بمثيلتها ، بابتسامة جانبية خبيثة ارتسمت على شفتيها  



 

 354 

ليا هنا من آخر مرة مكنتش أخدتهم ،    لبسكان فيه شوية "-

ليت السواق يقف ونزلت عشان  وكنت معدية من قدام الفيال خ 

" أخدهم  

الواقفة مكتفة ذراعيها بصمت تتابع  لتلتفت ببصرها إلى هدير  

بتالعب :  ، فأكملت قائلةالحوار   

.. سوري قطعت  عرف إنك هنا يا عريسبس مكنتش أ"-

 عليكم اللحظة دي" 

قاطعته تتقدم منها خطوة تسأل كاد أن يهم بالرد لكن هدير 

:بدهشة  

!" "لبس ليِك هنا من آخر مرة-  

: رافعة حاجبها بسخرية  ثم توجهت بنظرها لمازن   

؟ لبسها هناإيه جاب  "-  

" وتقصد إيه من كلمة آخر مرة؟  

:  عنه أسرعت نادين تجيب بدال    
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" ....أصل"-  

 لكنه قاطعها قائال  : 

أصل من فترة قريبة باباها طلب مني يسكنوا هنا على ما  "-

التجديد اللي كان بيعمله في ڤيلته يخلص ، فكانوا قاعدين  

وية حاجات  فترة ولسه ماشيين من أسبوعين وكان في ش

 لنادين هنا. 

 " ؟!مش كدا يا نادين   

نظر لها نظرة وعيد على أن تقول عكس ما قاله ، فالتقطت  

:  نظراته وابتسمت بمكر ثم نظرت لهدير  

" بالضبط.. زي ما قال "آه طبع ا يا هدير -  

قبل اع تام تذم شفتيها بعبوس وتفكير رفعت حاجبها بعدم اقتن 

مكتفة ذراعيها أمام صدرها :  أن توجه حديثها إليه   

قول ، ليه مفتاح البيت لسه معاها؟ ولما هو زي ما بت"-  

"وليه تيجي في الوقت المتأخر ده؟   
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:جاءها صوت نادين بنبرة خبث التقطتها   

الظاهر إنك زعلِت إني قطعت عليِك وقتك مع مازن ، حقيقي  "-

 لو كنت أعرف إنكم هنا مكنتش قطعت عليكم خلوتكم.. 

كنتش أعرف إنكم  ا جيت على أساس مفيش حد ، ملكن أن 

" مستعجلين قوي كده   

اتسعت عينيها بذهول وشهقت من وقاحتها وأسلوبها الجريء  

في الحديث ، فالتمعت عيناها بشراسة تقترب منها متظاهرة  

:  أنها تعبث بخاتمها ، وهبطت على أذنها تهمس  

  سالم اللي تبقى بالوقاحة دي ، الحركات دي "مش هدير-

لناس غيري" سبتها   

قالتها بنبرة ذات مغزى أثارت حنق األخرى ظهر جليًّا في  

 نظراتها التي رمقتها بها بشذر لتكمل : 

قولي إيه ، وبتوجهي بت "فحّسني أسلوبك يا نادين واعرفي-

" كالمك لمين  
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:  ثم اعتدلت هاتفة بنبرة عالية  

"وبعدين زعالنة ليه؟-  

مكان واحد وفي أي  يبقوا في شيء طبيعي واحد ومراته 

"وقت  

:  أشارت بيدها نحو الدرج الداخلي للفيال قائلة ببرود  

عشان تقدري تطلعي تجيبي حاجتك اللي نسيتيها "-

" متتأخريش  

جيئها  ، ظنت بمت األخرى تغلي من الغضب من كلماتها  كان

.. هنا ستثير الشكوك في نفسها  

ن  فعندما رأته يأخذها إلى سيارته وينهي الحفل ، علمت أ

يث هناك شيء قد حدث ، وخمنت أنه سيأخذها إلى الفيال ح

. كانت تلتقيه هنا أثناء زواجهم  

بالفعل وجدت سيارته مصفوفة أمام الباب ، فقررت أن تلقي 

لها وكلماته منعتها من تنفيذ ما كانت تنويه  لكن نظراته  سمها 



 

 358 

لكن  ،  اتستفز أعصابها بطريقة أخرى أكثر خبث  ، فقررت أن 

. كان الذع لم تتوقعه  رد فعلها  

. ظنتها ضعيفة طالما  جدتها ليست بالشخصية التي ظنتها.و

أُجبرت على تلك الزيجة ، ولكنها ليست بالخصم الذي يستهان  

 به.

ة الباب  صعد إلى أعلى خرجت من المنزل صافقمن أن ت دال  ب

.فها بشدة تحت أنظار هدير الغاضبةخل  

ل أن تلتفت إلى  القلق قبطالعت الباب بصمت وهدوء يثير  

أن ردت على نادين بتلك  مازن الذي كان يطالع ما يحدث منذ 

 الكلمات ، 

لكنه صمت عندما وجدها تتقدم منها ، وهمست بصوت خافت 

ال يسمعها ، لكنه التقط كلماتها التي تعبر عن ثقتها   لكي

 بنفسها ،

وما أدهشه هو جرأتها عندما قالت أنه زوجها وما المانع من  

معه في نفس المكان وفي أي وقت؟ ها وجود  
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 لم يعلم ما تلك المشاعر التي أثارتها الهاء في كلمة 

" "مراته   

! وكأنها توثق ملكيته لها  

شتعل بداخله إحساس مزدوج من الفرحة واإلعجاب.. ا  

أراد أن يجذبها إليه ويقبلها قبلة يوثق بها صك ملكيته لها.     

أخرجه من تأمالته نبرتها الغاضبة تقول مكتفة ذراعيها أمام  

:  صدرها  

"ل من شوية؟ممكن تفهمني ايه اللي حص"-  

:  فتح فمه ليتكلم فقاطعته مشيرة سبابتها أمامها بتحذير   

ها بيهم ،  ومتقولش كانت ساكنة هنا والكلمتين اللي سكت"-

تقولي غير اللي أنا   ها بعد كالمك كأنك بتقولها حذارِ نظرتك لي

"لي إن في حاجة تانية بتحصل قولته ، أكدت  
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من ذكائها ، يعلم أنها ليست من النوع الذي  ابتسم بانبهار 

يصدق هذه الكلمات فهي صحفية وتتمتع بذكاء عال  ، لكنه  

: أراد أن يخبرها بنفسه ، نظر لها وقال  

" عايزة تعرفي إيه؟"-  

؟ يزة أعرف اللي أنت مخبيه يا مازنعا"-  

بعد نص الليل؟  إيه اللي جاب دي هنا في وقت زي ده  

هنا   وإيه يخليها محتفظة بمفتاح بيتك لو زي ما بتقول كانت

 مع أهلها ومشيوا من أسبوعين؟

" المك مع الواقع مش منطقي يا مازن ك  

خذ  كأنه يأديه ، فظهرت عروق يده النافرة ،  كشف عن ساع

أخرج سيجارته المعتادة  وضع الهجوم لما سيهم بقوله ، 

لها  وأشعلها يستنشق منها دخانها ثم نفثه ألعلى ، ونظر  

 : " "نادين كانت مراتي– بعيون ثابتة قائال   

!لحظة  
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؟زوجته  

؟كيف ذلك  

له أن يتزوج  نظرت إليه باستنكار  وعدم تصديق ، فكيف

يريد االرتباط بها؟ و  

 بل كيف لم تعلم بأمر زواجه من أخرى؟

 تراه.....!! 

،  وسريع ا وضعت  اتسعت حدقتيها في ذهول مما استنتجته 

:  عبارات حادة قاطعة تهتف بغضب مكتومشكوكها أمامه في   

؟"مراتك أزاي مش فاهمة-  

معقولة مازن السيوفي يتجوز ومحدش يعرف ، إال إذا كنت  

 أتجوزتها ..." 

تميل برأسها للجانب   صمتت ثانيتين قبل أن تردف بعدها ببطء

 تناظره من أسفل أهدابها بحذر : 

" "في السر!-  
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ثم ارتفع صوتها وهو يقابلها بنظرات غامضة ساكنة يراقب  

: غضبها بقوةخلجاتها وردود فعلها بهدوء أثار    

" "ُعرفي يا مازن صح؟ -  

سيجارته التي أنهاها في المنفضة   يطفئابتسم باتساع وهبط 

، ونظر لها  ، ثم تقدم منها حتى صار على بعد خطوة واحدة 

:  بإعجاب يهبط إلى أذنها هامس ا  

" "أشهد لك إنك مش بس جميلة ، ل.. وذكية كمان-  

مفتوح وهو يتحدث بهذه  تطالعه بذهول ، بأعين متسعة ، وفم 

.. الالمباالة  

.. لم تبالغ إذا قالت أنها  تمقتهمجروحة ليس ألنها تحبه فهي 

بهذه الطريقة ، أخفى   تكرهه ، لكنها مجروحة ألنها ُخدعت

ا مهم   ! ا مثل ذلكعليها أمر   
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تحدي ونظرة  بمجروحة أن واحدة مثل نادين تقف أمامها 

لكن اآلن  التشفي التي الحظتها دون أن تعرف سببها ،  

!أصبحت على علم بكل شيء  

ه الكذب ، تسامح بأي شيء  ا تكر قبل خمس دقائق أخبرته أنه

 إال هذا.. لتكتشف أنه كذب عليها! 

ا ،  لم تشعر  بنفسها إال وهي قافزة ماحية المسافة بينهم

:  تصرخ بهمسقطة بكل قبضاتها على صدره    

أنت إيه ، مجنون؟"-  

؟مباالة اللي أنت بتتكلم بيها ديايه الال   

ما  وتطلق زي   د كده بنات الناس رخيصة عندك ، تتجوزق

؟ بتغير بدلة من بدلك  

امتى؟كنت هتفضل تخبي عليا لحد   

" ت هنا كنت هفضل مش عارفة حاجة صح؟لو ماكنتش ج  
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خر وضعه خلف  آلأمسك بقبضتيها في يد واحدة ، وكفه ا

يجذب رأسها إليه يوقفها عن  عنقها ، فكور شعرها بيده 

 الحركة. 

بركة  ينظر لعينيها التي اشتعلت من الغضب وتحولت إلى 

مشتعلة ، ووجهها شديد االحمرار.  عسلية وسط جمرة حمراء   

الذي أتى في عقلها في  اشتعلت أنفاسه هو اآلخر يعلم جيد ا 

. تلك اللحظة  

لفحت أنفاسه وجهها وشفاه تحولت لخط مستقيم ثم همس  

: بجدية  

سمعي ، اللي عايزك تعرفيه إني مش مالك  "اهدي يا هدير وا-

.. فس الوقت مش شيطانالسما ، وفي ن  نازل من  

أن عمري ما لمست واحدة في الحرام ، ونادين كانت   اعرفي

.. ، سواء عرفي أو رسمي كانت مراتي مراتي  

" بحاجة ، وال أجبرت بنت على حاجة  ال عمري وعدت بنت  
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ظلت تنتفض بين بيديه حتى يتركها تحرك كتفيها في كال  

بغيظ :  االتجاهين ، فقالت تضغط على أسنانها  

ت بتضحك عليا وال على نفسك؟"أن-  

.. ك غلط ، مبرراتك غلط ، كالمك غلط أنت كلك غلط ، تصرفات  

 عمرك ما أجبرت بنت على حاجة؟ 

ايه.. مش إجبار! وجوازي منك   

 استغاللك للي كنت فيه لصالحك وغرورك مش إجبار" 

صدرها يرتفع ويهبط بسرعة ، ثم أكملت  صمتت تتنفس بقوة 

ليئة باأللم واليأس ولكن في بصوت محشرج ونظرات عيون م

:  نفس الوقت نبرة واثقة من نفسها لتحافظ على كرامتها  

ر حياتي ، والعالم بتاعك غير  .. حياتك غي"طلقني يا مازن -

.بتاعي ، مبادئك غير مبادئي  

فطلقني وروح لحياتك   أنا في الشرق وأنت في الغرب.. 

"وسبني لحياتي  
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يرة الطالق  بس لها وهي تتحدث ، حتى نطقتظل ينظر 

ر لها فترة أراد أن  ، ظل ينظ  اشتعلت عيناه غضب ا وغيظ ا

من ذلك   الكلمات ، ولكنه بدال   على نطقها لتلك يضربها عقاب ا

تركها وعاد خطوة للخلف يضع يده في جيب بنطاله ، يشرف  

 عليها من أعاله ؛ بالكاد تصل إلى صدره.. 

 عاد إلى بروده وكبريائه قائال  : 

حياتي من قبل ما تدخلي فيها ملكيش أنك تجادليني وال  "-

 تحاسبيني عليها طالما مش هتأثر على حياتنا.. 

ي من  فاألفضل إنك تلغي الكلمة د إنما حتة الطالق دي 

" قاموسك معايا ألني مش هطلقك   

برسغها ويتجه   يقول بنبرة آمرة ممسك اانحنى يلتقط سترته 

:  نحو الباب  

" عشان أوصلكيال "-  
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ا سحبت يدها بع بعينيها   نف من يده وتقدمت منه تزغره شذر 

:  وهمست  

ة اللي فكرت  ماشي يا مازن ، أنا هخليك تندم على الساع"-

" فيها إنك تدخل حياتي.. ماشي  

إلى أن وصلت   بثورةثم أمسكت بذيل ثوبها وذهبت من أمامه 

 لسيارته ودلفت إليها تحت أنظاره.

اليد األخرى في خصره    أسند ذراعه على سقف سيارته واضع ا

مرتفع وشعور الغيظ يتملكه منها يعض على   ينظر لها بحاجب

ر بسبابتها له ثم إلى  لتنظر له ببرود تشي شفته السفلى بغيظ ، 

:  مكان السائق بجانبها قائلة  

"عشان تروحنياتفضل يال "  

هبط بقبضته  بنوع من الخوف عندما  ابتعدت للجانب قليال  

 بقوة على سقف السيارة.. مقتنعة بشيء واحد 

" ة برود شخص تعامل معه بنفس بروده إذا أردت معالج"   
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له نظرة باردة  الباب بغضب ، فنظرت  جلس بجانبها صافع ا

. ا وأشاحت برأسها تنظر من النافذةولم تعره اهتمام    

. ت بتفكيرها فيما حدث ، ودار حوار بين عقلها وقلبهاغرق  

:  سأل العقل باستنكار   

"مالك مستغرب كده ليه؟ -  

"تفرق معاك إذا كان متجوز وال ال   

:  فأجابه القلب بحزن   

تش أتوقع  ومخنوق ، ماكن .. بس حاسس بحزن"مش عارف-

" منه كده   

يسأله بحذر :  خر بدهشة من حديث صديقهشهق اآل  

" "إيه ، أنت حبيته؟-  

عاقد ا حاجبيه بدهشة :  أجابه باستنكار  

"أنت بتقول إيه؟-  
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.. الحكاية حكاية كرامة مش أكتر" حب إيه بس  

:  رفع حاجبه بتعجب وقال بسخرية  

انه أجبرك على الجوازة  فتكر ، وا  "ياريت ميكنش غير كده-

" دي  

يشير بيده له ليصمت : أنهى قلبها الحوار   

""خالص اسكت اسكت مش كل شوية تفكرني-  

تأففت فجأة فنظر لها بدهشة فلم تلتفت له حتى وصال إلى  

المنزل ، وبدون أي كلمة هبطت من السيارة وصفقت الباب  

 خلفها . 

ه أكثر ،  كادت أن تذهب لكن وسوس لها شيطانها إثاره غيظ 

ح الباب تحت  فعادت إليه مرة أخرى ببسمة ماكرة ، تفت

  فاجأته أنها ستتحدث بشيء ما لكنها  نظراته المندهشة ظن ا

بصفعها للباب بقوة تردد صداها بداخل السيارة والتفتت إلى  

. أنثوية منتصرة المنزل بخطوات   



 

 370 

يلحق  ا من خصرها بعدما هبط من سيارته قبل أن تدلف جذبه

.. هناكبها ، يدفعها إلى الشجرة القابعة    

لل بأصابعه بين طيات شعرها  األخرى تخ وأحاط خصرها بيد ، 

ألسفل عنقها ، يلعب على   جاعال  إياه خلف أذنها نزوال  

وهبط ألذنها يهمس بخبث :  أعصابها ألقصى حد  

" من غير ما أقولك مبروكينفع تدخلي "-  

ر من قربه ، فيده على خصرها  كانت تنظر له بارتباك وتوت

في عمودها الفقري رعشة ال تعرف سرها ، لمساته على   تثير

وجنتيها وعنقها تجعلها مرتبكة ومتوترة ، نظراته لها ال تنم  

عن خير لكن إن فعل ما تفكر فيه فلن تتمهل عن إعطائه  

. ها الصفعة التي تأمل ل  

:  ه توتر كبير من قربه تهتفنظرت له بغضب يخفي خلف  

ار ، أنا مش طيقاك  مشي ، مش ناقصة هز"سبني يا مازن وا-

 "  أصال 



 

 371 

االرتباك ، والتوتر ، والتفكير   يتابع تعابير وجهها بين

بابتسامة أثارت غيظها ، عينيه مسلطة على عينيها وشفتيها  

 بلون الكرز 

ازدياد  ظل يهبط ببطء مربك ، أراد أن يزيد توترها ، فالحظ 

أنفاسها وعلو صدرها وهبوطه ، ظل يهبط حتى صار على  

.. سنتيمتر  واحد من شفتيها بعد  

تحولت ابتسامته إلى ابتسامة شيطانية عندما وجدها مغمضة  

األعين ، ففاجئها وغيَّر اتجاه شفتيه يلثم وجنتيها بقبلة طويلة  

ير متوقعة ، وغيظ من التالعب  جعلتها تفتح عيناها بصدمة غ

.بها  

لخجل ومن ملمس شفتيه على وجنتيها اشتعل وجهها من ا

ب :وتالعبل أن يهمس لها بنبرة عبث ق  

" "مبروك يا حرمي المصون-  

تركها فجأة مثلما أمسك بها وسار أمامها باستعالء وثقة ،  

. وانطلق دون أن يرفع نظره لهاأخذ سيارته   
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الرجل   ظلت على وضعها تحاول لملمة شتات أنفاسها ، فهذا

. ارع في التالعب بأعصابهاب  

ذيل ثوبها  د عليه فأمسكت زفرت بغيظ لسكوتها وعدم الر

حانقة ، ثم اتجهت لداخل المنزل وصعدت   بغضب تزفر أنفاس ا

في األرض  بخطوات تكاد تحفر خندق ا لغرفتها   

 لينتهي ذلك اليوم بكل ما حدث فيه.

 

دع الماضي وقبلني حبيبيلت قــا  

.. ـيكعقبلني بين ذرا  

 أنا الكل 

 فأنا لي الحاضر واآلتي 

★★★★★ 
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 أخبرونا سابق ا إذا سمعت شيئ ا فال تصدق دون أن ترى 

 لكن تعلم حتى لو رأيت وسمعت

 ال تصدق طالما لم تبحث وتتأكد بنفسك

ا ما تراه وتسمعه ليس سوى قشرة تخفي الحقيقة  فدائم 

 

يومين في الشركة كانت ياسمين تقف في زاوية   بعد مرور

ها تطمئن أال يوجد من يراقبها أو  غير  مرئية تلتفت حول

. يستمع إليها  

خص تحفظها عن ظهر رفعت هاتفها تضرب عدة أرقام لش

:  بعد عدة ثوان  فتقول قلب ليجيبها اآلخر   

.. أيوه أنا أتأكدت إن كل حاجة تمام ، والشحنة على  "ألو-

" عرفت وعرفتك إنها هتوصل عن قريب حسب ما  

ا : جاءها الصوت من الجهة األخرى محذر    

" وخلي بالك وي ، بس فتحِ عينك "كويس ق-  
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: قول بثقةتضحكت بهدوء   

" وقف ازاي؟ طمن أنا عارفة هتعامل في الم"ا  

ق  .. لتغل ثقةابتسامة هت المكالمة وارتسمت على محدثها انت

. مكتبها تباشر عملهاهي األخرى هاتفها والتفتت نحو    

يساوره   لم تنتبه إلى الذي يتابع الحديث منذ بدايته والشك

يكتف ذراعيه  تجاهها بين الحين واآلخر ، حك ذقنه بتفكير 

! ليها يحاول معرفة ما يدور خلفهاأمامه وعيناه ع   

★★★★★ 

 ليت الزمن ساعة 

 عقاربها أنا وأنت 

 كلما نفترق ساعة  

 نتقابل في نهايتها
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جالسة في الحديقة على األرجوحة التي تعشقها ، ترتدي  

وردية مرسوم عليها رسمة تويتي  بيض وفوقة كنزة أبنطال 

. الرقيقة  

وبضع خصالت تهبط على جبهتها ترفع شعرها بمشبك شعر 

.. كانت تضع سماعات  طتها مظهر طفولي ، وهالة مالئكيةأع

اا بأحداثه.  ألذن تقرأ في كتاب ومندمجة كثير   

  ة وجدت من يخطفه من بين يديها ويخرج سماعات األذنفجأ

بذراعيه   من أذنها ، فالتفتت تجده رامز واقف ا خلفها مستند ا

ا عهودة التي خطفت  ابتسامته الم  إلى ظهر األرجوحة مبتسم 

. لبها  

:  نظرت له بدهشة لظهوره المفاجئ قائلة  

" "رامز أنت جيت امتى؟-  

" ومش هنا ، بس أنِت اللي سرحانة لسه جاي "-  

: وقفت بمواجهته بابتسامة متوترة تقول  
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" فري وبقرأ في الكتاب مخدتش بالي الهاند البسةكنت "-  

ظل يالعبها على  ا ، حاولت أخذ الكتاب منها لكنه أبعده عنه

هذا النحو حتى ابتعدت عنه مكتفة ذراعيها أمام صدرها  

:  بغضب وأشاحت برأسها قائلة  

"ليك "خالص مش عايزاه ، خليه -  

وبته ، وقال  تقدم منها بأعين مليئة بالحنان ال تفارق محب

:  يمد لها يده بالكتاببصوت ملئ بالمشاعر   

.. "خالص متزعليش بهزر معاكِ -  

؟ مالكلي بقى  قولي  

" ترة حاسس أنك متغيرة مش عارف ليه؟بقالي ف  

زائغة بجميع  ارتبكت وأدعت أنها ترتب شعرها ونظراتها 

من نظراته ثم ضمت الكتاب لصدرها في   أرجاء الحديقة هروب ا

:  حركة دفاعية كأنه يحميها قائلة   

مليش وال حاجة أنا كويسة.. "-  
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"نت جاي لمازن وال إيه؟المهم قولي أ  

  لها بغموض وصمت يستند إلىلم يجبها مسرع ا بل ظل ينظر 

:  كفيه بجيوبه ثم قال أحد أعمدة األرجوحة بكتفه واضع ا  

نت جاي عايز  أخد  لمازن وال حاجة ، أنا كال مكنتش جاي  "-

" رأيك في موضوع  

!؟" "موضوع إيه-  

  رة متالعبة آمال  يب بنبتساءلت بدهشة وحاجبين معقودين ليج

:  أن تفهم  

دها قرب  كنت عايز أجيب هدية لحبيبتي ، أصل عيد ميال "-

.. وعايز أعملها حاجة مميزة  

سن منك  مفيش أحوأنِت عارفة أنا فاشل في الحاجات دي ، و

"يساعدني  

!؟ ماذا  

 أيطلب منها الذهاب معه النتقاء هدية لحبيبته؟
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في ني بها حتى يغرز خنجر آخر ألم يكفه كم الجراح التي أصاب

 قلبي؟!

لم أعد أتحمل الوجع ، البد أن أخرج هذا الحب اليائس منك ،  

. د لطبيعتي وال أضع أمل لهذا الحبالبد أن أعو  

تشع من عينيه لها قضّي على كل  فأمام هذه المشاعر التي 

اآلمال لدي أن يأتي اليوم الذي يشعر فيه بحبي ، لكن يبدو أن  

. ي لديه لم تتعَد مكانة األخوةمكانت  

أغمضت عينيها لحظات تستعيد تركيزها ، وحاولت أن تبدو 

:  طبيعية في ردها ، ثم نظرت إليه قائلة  

ب تروح تجي ديش مانع يا رامز ، شوف أنت عايزمعن"-

دلوقتي مش هينفع ألن ورايا  وقولي ، بس  امتىالهدية 

" مشوار مع واحدة صاحبتي  

تمام يا سمسمة ، هظبط ميعاد وأقولك.. "-  
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لي على طنط  همشي أنا ألن ورايا مشوار مهم ، وسلمي

 كتير" 

" "تمام في رعاية هللا -  

غادر ووصل إلى سيارته ، لكنه قبل أن ينطلق بها ألقى نظرة  

غيرة التي توليه ظهرها وابتسم ابتسامة ذات  على جنيته الص 

 معنى ثم انطلق بسيارته. 

ة في مكانها بضع لحظات تشعر وكأنها  أما هي ظلت واقف

كي تبقى بكل هذا الثبات أمامه ، شعرت  استنفذت كل طاقتها 

. بلل وجنتيها فما كانت إال دموعهابقطرات ت  

دها  تحاملت على نفسها حتى صعدت إلى غرفتها ، وألقت بجس

إلى النور. تبكي قلبها وحبها الذي لم يظهر  على الفراش ،   

 كففت دموعها و نهضت ترتدي مالبسها وذهبت إلى وجهتها.

★★★★★ 

 على الصعيد اآلخر.. 
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يتحدثون  جريدة ، كانت هدير تجلس مع نادر ومنار في مقر ال

 في العمل ، ولم يخل حديثهم من الضحك والمزاح. 

:  ترتشف من قهوتها وقالتادر التفتت هدير بنظرها إلى ن  

قولي صحيح اتفقت مع عمو حسين هتروح تزورهم  "-

؟"امتى  

" 8"بكرة إن شاء هللا الساعة -  

ير ، ثم نظر  إلى منار بحب  قالها بابتسامة محببة وأمل كب

:  بغمزة عشق مقترب برأسه منها قائال    

الخطوبة.. وقت وأخليه كتب كتاب بدل "حتى أنا بفكر نوفر -  

" يعني حافظين بعضسنين سوا إحنا بقالنا أكتر من عشر    

بحمرة الخجل ، وانتفضت من مجلسها   اكتسى وجه منار 

: بعيون متسعة هاتفة بصوت متقطع  

؟!"أنت بتقول إيه-  

؟ال ال طبع ا ، كتب كتاب إيه اللي بتقول عليه  
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" إحنا متفقناش على كده   

وأردفت بنبرة سخرية   نظرت لها هدير بتعجب من ردة فعلها، 

:  ترفع فنجان قهوتها ترتشف منه بتلذذ  

!ي كنت اتفقتقال يعني أنا الل"-  

" نتي ، يا ترى أنت  مش عارفة هزار نادرب ستهدي باهلل ياا  

بغيظ فهو ليس بحاجتها لتخبرها بهذا الشيء ،  نظر لها اآلخر 

فإن لم تقل ما سيساعده فأولى لها أن تصمت أفضل ، فقال  

:  أسنانه من بين  

!وتقعدي في حتةما تستهدي أنِت باهلل "-  

" ك يعني.. ما هي إشعال ذاتي لوحدها شيفاها مستنية كالم  

نظرت له من أسفل عدستي نظارتها بحاجب مرتفع بسخرية  

:  قائلة تعبث بالورقات أمامها  

ت اللي ، وقولي عملت ايه في المعلوما"اقعد وبطل هزار  -

" عاصم؟ طلبتها منك عن نادين   
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للسماء محاذاة مع رأسه في دعاء "ربنا على  رفع سبابتيه 

ا  " ، قبل أن يزجرها بنظرة غيظالظالم بأنه يعدل   يقف متظاهر 

من وضع نظارة وهمية ، ثم قال بنبرة فخورة وكأنه حصل  

:  على معلومات غاية السرية  

نادين عاصم األسيوطي ، أبوها صاحب شركة االسيوطي "-

.. دير ، وأمها من سيدات المجتمعلتصلالستيراد وا  

" مغرورة جد ا وقمة التكبر   

:  منتبهة لحديثه قبل أن يتابع  ألقى نظرة ماكرة لمنار الجالسة  

.. قى زي ما شوفتيها في الخطوبة كدهبس إيه ب"-  

ة وال قصيرة ، يعني عود  .. وال طويلمش تخينة وال رفيعة 

،  ة فرنسي كده ، شعر أسود ، وعيون خضرة ، وبشرة بيض

"لط على تركيمتقوليش مصري مخ  

رأسه ألعلى في حلم   ملته األخيرة مغمض العينين رافع اقال ج

اصطدم بكتفه  ، لكن قبل أن يكمل حديثه وجد من يقذفه بملف 
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اله شذ   ، فالتفت وجدها منار تنظر ومالمح الغيرة والغضب   ر 

:  بادية على وجهها ، ثم هتفت به قائلة  

ي نادر؟فيها وال إيه يا سهو البيه رايح يتغزل "-  

" فرنسي وعرق تركي وواخد راحتك أويعود   

  اا واستند بكفيه على سطحه ، مقترب  اقترب فجأة من مكتبه

:  بغزل وحب برأسه ينحني اتجاهها  يغمز هامس ا  

بشجع صناعة بلدي مليش في  هو أنا أقدر بردو ، بعدين أنا "-

" جميل  .. البلدي يوكل ياالتقليد  

  من غزله ها باللون األحمر خجال  كتسى وجأهدابها ، وا أسدلت

. المبهم ومن نظراته التي تحتويها  

ا : ليغمز لها ثانية  هاتف    

" "وهللا عسل مصفى-  
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هها تخفيه بخجل من حديثه ، فلقد  وضعت كفيها على وج

بها ببضعة كلمات بثوا األمان  ستطاع احتواء غيرتها وغضا

:  بسخرية من خلفهمالها.. فأفاقوا على صوت هدير الهادر   

 "أخرج أنا أحسن؟

! حاسة إني عزول بصراحة  

واشغل ليكم عمرو دياب وأجيب ليكم اتنين ليمون ونعمل جو   

" حتى الصحافة مش جايبة همها رومانسي ،   

:  بغضب منه قائلةبنادر  ثم صاحت  

عايزة أعرف عالقتها    طالبة منك شكلها ، أنا وبعدين هو أنا  -

" بمازن إيه؟  

ا : زح  لها ماغمز    

" احنا بدأنا نغير وال إيه؟" إيه  -  

:  قذفته بالقلم الذي كانت تثبت به شعرها هاتفة  

" نادر متخلنيش أتعصب أكتر يا"انجز -  
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  لس واضع ا ساق فوق األخرى مضجع الوى فمه بتهجم ثم ج

: بجسده براحة على الكرسي وقال  

! شيخة وهللا أنِت فصيلة يا"-  

م شغل مستمر لحد  المهم أبوها وأبو مازن كان في بينه

" العيلتين بقوا أصدقاء وي ، وبحكم الشغل دلوقتي من زمان ق  

يشرب منه   نظر لها بمكر يرفع كأس العصير الخاص بمنار 

: وتابع  

مازن ليها ، فحرصي   واللي أعرفه إن نادين بتحاول تلفت"-

" على جوزك بقى  

ضغطت على أسنانها بغيظ منه وأرادت االنقضاض عليه لكن  

ها أسماء  وجدوا من يطرق الباب ، فرفعوا أنظارهم وجدو

. تقف بارتباك ظاهر عليها  

غير  قدما منها بسعادة لهذه الزيارة وتنهضت هدير ومنار 

: باالحتضان وهي تقول المتوقعة ، فبادرتها هدير  
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! "إيه المفاجأة الحلوة دي-  

" وحشتيني يا سمسمة  

:  بادلتها أسماء االحتضان بقوة وقالت  

""أنِت كمان وحشتيني-  

ا :، وقالت بمرح وهي تحتضنها   دفعت منار هدير بعيد   

"لجريدة كلها نورت يا سمسمة وهللاا"-  

ضحكت على خفة ظلها وبادلتها المرح ثم ألتفتت إلى هدير  

: وقالت بهمس  

" ِك شوية ، في موضوع محتاجاِك فيهعاوزة أقعد معا "-  

التقطت مالمح الحزن البادية على وجهها وآثار البكاء في  

:  عينيها فقالت  

هنا" . يال نروح نقعد في أي مكان غير ."بس كده عيوني-  

اإلذن من مديرها  خرجت الفتاتان بعدما أخذت هدير 

 باالنصراف . 
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ذهبوا إلى مكان هادئ يقع على النيل ، وجلستا على طاولة  

. ال يزعجهما أحد في مكان بعيد عن األنظار حتى   

إلى تلك المرتبكة تحيد بنظرها في أرجاء المكان  نظرت هدير 

:  بتوتر ، فوضعت كفها فوق يدها وقالت بحنان  

؟ "مالك يا أسماء-  

"  قلقانة ومتوترة ، ايه اللي حصل؟باين عليكِ   

دلتها نظراتها بنظرات شاردة ، فشجعتها أن تخبرها بكل ما  با

:  يعتمر  قلبها ، فتنهدت قائلة   

تعبانة ، وملقتش غيرك   مش عارفة يا هدير ، حاسة إني"-

"له يمكن تساعديني حكيأثق فيه وأ  

:  شددت على يدها وقالت بنبرة مشجعة  

""احكي يا أسماء إيه اللي حصل؟-  
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عندما رأته في تلك الليلة منذ   قصت لها أمر حبها لرامز ،

تعرض أخيها  صلها أمر أربع سنوات في المشفى ، عندما و

 لحادثة وهناك من أنقذه.. 

منذ ذلك الحين صار صديق أخيها المقرب ، ومرة تلو األخرى  

 أصبح شخص مهم في حياتها 

وأصبح صديقها المقرب.. فأمها اعتبرته ابنها اآلخر   

قة إلى حب في قلبها ينمو مع  ومع مرور األيام تحولت الصدا

. ام ، ويروى باهتمامه وخوفه عليهامرور األي  

يهتم بدراستها ويدرس لها ما لم تفهمه ، كان أول من يأتي  

 لها بتقديرها.. 

ومات لها لم يحضره ويقف  لم يخلف موعد معرض للرس

 يشجعها.
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إلى تلك الليلة في خطبة أخيها ، عندما اعترف لها بحبه  

وم أتى   ها ، نظراته كانت تتحدث عنه واليألخرى وعشقه ل

. أن تساعده في عمل مفاجأة لحبيبتهيطلب منها   

:  تابعت أسماء ولم تشعر بدموعها التي تسللت إلى وجنتيها  

تعبت يا هدير ، طول األيام اللي فاتت بحاول أأقلم نفسي "-

على حبه لواحدة تانية ، يقوم يجي النهاردة ويرجعني تاني  

الصفر" لنقطة   

اقتربت منها وأحاطتها بذراعيها ممسدة عليه بحنان لتضمها  

:  أسماء بقوة تدفن وجهها في كتفها ، فقالت  

. عشان نعرف نتكلم بهدوء ونشوف حلهدي طيب "ا-  

وت أنِت بتقولي كان مهتم بيِك طول السنين دي ومش بيف

" فرصة وال مناسبة خاصة بيِك صح؟  

ابعت وقد تلبسها روح  تؤكد كلماتها ، فت برأسها أومأت 

: المحقق كونان وحركت حسها الصحفي  
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في يوم الخطوبة اعترف ليِك أنه بيحب واحدة   "وفجأة كده -

" ، والنهاردة عايز يعملها مفاجأة  وشاغلة تفكيره  

اومأت برأسها مؤكدة مرة أخرى تنظر لها بتساؤل لما تحاول 

:  الوصول إليه وسألتها  

"دير؟"أنِت عايزة توصلي إليه يا ه -  

:  سألتها فجأة  

" امتى؟أنِت عيد ميالدك "-  

" "كمان أسبوع -  

أسندت ظهرها إلى كرسيها ، ووضعت سبابتها وإبهامها على  

ذقنها تفكر فيما قيل ، ثم نظرت ألسماء وقالت مفكرة بصوت  

:  عال    

بصي من الكالم اللي قولتيه ، ومن تصرفات رامز معاِك  "-

مش عارفة ليه حاسة البنت  وكالمه في الفترة األخيرة دي ، 
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ى أصح بيتقل  دي تبقى أنِت وهو عايز يعملك مفاجأة ، بمعن

" وعايز يشوف ردة فعلك   

: عقدت حاجبيها بعدم فهم لحديثها وتساءلت  

"ازاي يعني؟-  

بنتي مش فهماِك"  أنِت عاوزة توصلي إليه يا   

:  ضربت هدير على جبهتها بيأس ثم هتفت بغضب مصطنع  

نا متأكدة  تغيري ويشوف ردة فعلك ، واللي أيعني عايزك "-

تعاملك معاه بحذر من بعد  .. بدليل  منه إنه عرف إنك زعلتِ 

"الخطوبة  

 نظرت لها بدهشة وتساؤل

ن أن يكون رامز يقصدها بكالمه؟هل يمك  

الفتاة التي يحبها؟هل هي   

! حقيقة هدير يا هللا ليت كالمك   

:  عضت على شفتيها تحك رأسها قائلة  
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" ي يا هدير؟"تفتكر-  

" كله مجرد تخمين ، بس ده ميمنعش أننا نتأكد بردوبصي "-  

" "ازاي!-  

" يعني خليه يغير نمشي بنفس المبدأ ، "-  

ربتت على يدها عندما الحظت نظرات التساؤل في عينها  

:  وعدم الفهم وقالت بهدوء  

نوعين نوع  ت والولد في الغيرة ، إن البنات الفرق بين البن"-

في البنت اللي قربت من حبيبها وتندمها   زي الخفاش يمسك

.. لى اليوم اللي فكرت فيه تقرب منهع  

 ونوع تاني شبه حضرتك يكتم في قلبه ويبعد. 

تل اللي قرب من حبيبته..  يقيرة أنما الراجل وقت ما يحس بالغ

" فهمتيني؟  

: أنهت حديثها و وجدت أسماء ترتمي في أحضانها تقول  

.. كالمك أداني أمل  ليا يا دودو ، ربنا يخليكِ  -  
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لوقتي القيت حاجات كتير وقعت حتى لما فكرت فيها معاِك د

..مني  

" بس خليِك جمبي ماشي  

:  ابتسمت لبراءتها وبادلتها االحتضان وقالت بمرح  

، ويال هروح معاِك نشوف طنط ،  "طب بس ليشكوا فينا  -

" لي عيزاني  كانت كلمتني وقالت  

:  صاحت أسماء بمرح وقالت  

" معايا البيت ، كويس أوي يال بينا يعني جاية  "-  

غادرت الفتاتان وحالة أسماء تختلف اختالف جذري عما  

كانت عليه قبل ساعة ، والفضل يعود لهدير ، فهي لم تتردد  

 لحظة أن تحكي لها. 

★★★★★ 
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 الخطأ لحظة والندم عمر بأكمله 

 كالغفوة ال تدري كيف ومتى حدث؟

والنفيسوالثمن ضياع الغالي   

 

واقف ا بشرفة مكتبه يدخن سيجارته يتابع السيارات تسير  

بسرعات متفاوتة فوقعت عيناه على شاب يحاول مراضاة  

فتاته التي تشيح بوجهها عنه ، يرفع كفها إليه يقبل ظاهره  

 في مبادرة اعتذار منه. 

 فأخذه عقله إلى ذكرى مر عليها ثالث سنوات..

بها بعدما تركته وذهبت  يهرول خلفها بسيارته كي يلحق 

غاضبة ألنه تركها تنتظر قرابة الساعتين بمفردها بسبب 

عمله ، وعندما أتى زجرته بنظرة صامتة غاضبة وأخذت  

 حقيبتها وذهبت.

 حاول إيقافها لكنها لم تعطه أي فرصة! 
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دلفت من باب منزلها ليدلف خلفها بعد ثانيتين ، صفعت الباب  

الداخل لوال قبضته التي جذبتها  بقوة وكادت أن تركض إلى 

 بقوة هاتف ا : 

"هدير استني واسمعيني.. خليني أشرح لك" -  

 حاولت اإلفالت من قبضته وفشلت ، لتهتف من بين أسنانها : 

"سيبني يا كريم وروح شوف شغلك" -  

جذبها إليه يمسكها من عضديها يرفع كفه إلى وجنتها بحنان  

: 

واالجتماع أول ما خلص  "حبيبتي وهللا الشغل كان كتير ،  -

 جيت لك على طول.. وهللا غصب عني"

 ناظرته بعتاب ولوت فمها بسخرية قائلة : 

"فيه اختراع اسمه تليفون يا باشمهندس"-  

قهقه باستمتاع وأحاط رأسها بكفيه يعيد خصالتها للخلف  

 هامس ا بأعين محببة : 
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"خالص حقك عليا ، متكشريش بقى واضحكي"-  

بأنامله بغيظ وغضب على غباءه   أفاق يطفئ سيجارته

 وضياعه لهدير من بين يده!؟

 ندم جعله يقسم على استردادها من جديد. 

 لكنه نسى أن 

 ما ُخسر بسبب الغباء ال يمكن استرداده 

ولو أصبح يملك ذكاء العالم أجمع    

 فالخائن ال رحمة له  

 

 

 

 

 



 

 397 

 الفصل العاشر 

 

 سألوني عن اسمه 

رفعت رأسي إلى السماء وتنهدت    

 سألوني عن شكله 

أغمضت عيني بحنان وتخيلت     

 سألوني عن قلبه 

وضعت كف ا بكف وضممتها إلى صدري     

ا سألوني أين هو اآلن   وأخير 

بكيت بلهفة وقلت     

 من لم يذق طعم الفراق لم يعرف معنى الحّب  
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وصلت الفتاتان إلى المنزل استقبلتها ميرفت بترحاب  

وابتسامة محتضنة إياها بحنان ، ثم قادتها إلى الصالون تقول 

: 

"عاملة إيه يا هدير؟ -  

 طمنيني عليِك" 

"الحمد هلل يا حبيبتي بخير طول ما حضرتك بخير" -  

 استقامت أسماء هاتفة تلتفت حولها : 

"هو مازن هنا يا ماما؟" -  

"ال يا حبيبتي.. رامز أتصل بيه يروح الشركة لحاجة  -

 ضرورية وهيجي على الغدا ، يعني عشر دقايق ويكونوا هنا" 

استدارت هدير تقول باهتمام تشبك أناملها مستندة بمرفقها  

 األيسر على حافة الكرسي :

"خير يا طنط حضرتك كنِت عيزاني في ايه؟"-  
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 ابتسمت لها ميرفت وقالت : 

 "مالك مستعجلة ليه؟ 

 اعملي حسابك مش هسيبك النهاردة ماشي" 

 ضحكت بشدة ثم نهضت تجلس بجانبها تداعبها بمرح : 

"وماله.. وبالمرة نمشي البت دي ونقعد أنا وأنِت لوحدينا" -  

صرخت أسماء بغيظ مصطنع وهجمت عليها تضربها في كل  

 مكان تطاله يدها تهتف بغيظ مشوب بالمرح :

"بقى كده بتسربوني!-  

 وهللا مش هسيبك النهاردة" 

بالوسائد وكأنهن أطفال صغار  وميرفت  ظلت االثنتان يتقاذفان 

 تضحك على منظرهم الطفولي. 

دلف مازن برفقة رامز في هذه اللحظة يتحدثان بشأن يومهم  

في الشركة ، فانتبها إلى صوت الضحك الصادر من الداخل ،  
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نظرا إلى بعضهما بدهشة عاقدين حاجبيهما واتجها إليهن ليرا  

 ماذا يحدث؟

رد في مالمحها الطفولية ،  فوجئ بوجود هدير فوقف يش

جالسة بجانب والدته كمن تحتمي بها ، عالقة بذراعها ووجها  

شديد االحمرار من كثرة الضحك حتى دمعت عيناها ، تخرج  

لسانها بطفولية ألخته الواقفة أمامها تضع يديها في خصرها  

 كمن تهم لضربها.. 

أما رامز فشرد في صغيرته التي كانت تقف واضعة يديها في  

خصرها وتهز قدمها بغيظ ، شعرها منتشر حول وجهها 

المحتقن.. عيناها علم أنهما اآلن شديدتا البنية كعادتها عندما  

 تغضب.

 رغبة احتضانها اجتاحته ، فأقل حركة منها تجعله يعشقها. 

كانت ميرفت أول من انتبهت لوجودهما فقالت بابتسامة  

 حنونة تشير لهما بالدخول : 

السالمة يا والد" "الحمد هلل على -  
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التفتت الفتاتان لهما ، فاعتدلت هدير في جلستها تعيد  

 خصالتها خلف أذنها شاعرة بشيء من اإلحراج.. 

فجلست أسماء بجانبها وعيونها متسعة من الخجل هي 

 األخرى. 

تقدم مازن وقبل يد والدته وعينيه على زوجته الجالسة  

 بجانبها وقال : 

"أخبارك إيه يا ست الكل؟" -  

"بخير يا حبيبي"-  

غمز بعينيه ألسماء كي تنهض فتظاهرت بالغباء رافعة كتفيها  

ا خطوة منها فت حركت  بال مباالة ، نظر لها بشذر متقدم 

مسرعة تفرغ له المكان كي يجلس بينها وبين هدير التي  

 كانت تراقب جلوسه بجانبها ولم تبِد اهتمام له من األساس. 

نذ الليلة التي علمت فيها بأمر   تتحاشاه طوال األيام الماضية م

 زواجه من نادين تتجاهله عن قصد.
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أما رامز فقد تقدم من ميرفت بمرحه المعتاد يجلس على  

ا : ً  الكرسي بجانبها قائل  

"وحشتيني يا فيفي"-  

 ضحكت على خفة ظله وقالت جاذبة إياه من خصالته : 

"هتفضل طول عمرك تأكل بعقلي حالوة.. -  

كتب كتاب مازن؟"كنت فين من يوم    

 تصنع التعب والحزن وأسند جبينه على يده يقول :

"أقولك إيه يا فيفي وال إيه؟" -  

 أشار بسبابته إلى مازن بغيظ مصطنع :

"ابنك المفتري مشيلني الشغل كله وهايص.. -  

لسه كتب كتاب وبيجي الشركة كل فين وفين ، أومال لما  

 يتجوز بقى هيعمل فيا إيه؟" 

يدها وقال باستنجاد مصطنع :ثم أمسك   



 

 403 

"اعملي حاجة أنا بضيع ، حوشي ابنك عني"-  

كل ذلك وميرفت لم تتمالك نفسها من الضحك ، وهدير  

 وأسماء على مرحه ، أما مازن فقذفه بالوسادة هاتف ا بغيظ : 

"ما تجمد كده مالك!" -  

 نهضت والدته تقول وأثار الضحك مازالت في صوتها : 

دا ، تكونوا غيرتوا ، وأنت يا رامز البس  "أقولهم يجهزوا الغ-

 حاجة من عند مازن ألنك مش هتمشي النهاردة" 

اقترحت الفتاتان على ميرفت أن يساعدوها لكنها رفضت قائلة  

 أنها ستنبه على العاملين فقط بسرعة تحضيره. 

صعد رامز مع مازن إلى غرفته وأبدلوا مالبسهم ، ارتدى  

ال رمادي.. ورامز كنزة  مازن كنزة باللون الكحلي وبنط

 بيضاء وبنطال أسود.
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ثم هبطا فوجدا أسماء جالسة تعبث بهاتفها وال أثر لهدير ،  

سألها مازن عنها فأخبرته أنها بالشرفة تهاتف والدتها  

 تخبرها أنها ستقضي اليوم هنا. 

ا إلى الشرفة.   أومأ برأسه متوجه 

ه ،  وجدها تقف مولية له ظهرها ، خصالتها تهبط حتى منتصف

ترتدي بنطال وكنزة بأنصاف أكمام.. فوقف مكتف ا ذراعيه ،  

مستند ا بكتفه على حافة الباب ، وعيناه تدرسها من أعلى  

رأسها ألسفل قدمها ، يبتسم نصف ابتسامته المعهودة قبل أن  

 يخطو بقدمه للداخل. 

أنهت مكالمتها ووقفت تتأمل المكان من حولها ، تعبث  

فزعت عندما وجدت من يحيط  بشعرها تعيدها للخلف ، 

خصرها يجذب ظهرها إلى صدره ، فالتفتت برأسها وجدته  

 هو.

رمقته بغضب وأخذت تتحرك بين يده تحاول االفالت من  

 حصاره تقول بغيظ : 



 

 405 

"مازن سيبني.. إيه اللي بتعمله ده؟"-  

 ابتسم بعبث وبنبرة متالعبة همس بجانب أذنها : 

"إيه اللي بعمله! -  

ه عشان متجيش تقولي مش مهتم بيا" واحد بيحضن مرات  

"وأنت ما شاء هللا أستاذ في كده"-  

"جد ا فوق ما تتخيلي" -  

ا   قالها يضحك مليء شدقيه.. خاصة وهي تتحرك يمين ا ويسار 

تحاول التحرر منه كعصفورة صغيرة بين براثن قط ضخم  

 ترفرف ترجو االفالت لتطير بينما هو يراقبها باستمتاع! 

تركه لها ، فأسدلت كتفيها بيأس وعضت إلى أن يئست من 

على شفتها السفلى مفكرة في حل آخر كي تهرب من بين  

 ذراعيه. 

لمعت في رأسها فكرة تعلم أنها ستؤتي بثمارها معه ،  

فاستدارت له واستعارت نظرات البراءة التي ترسمها ببراعة  
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عندما تريد أن تتدلل على والدتها وتحاول إقناعها بشيء ،  

يها تحيط عنقه قائلة بدالل يليق بها : ورفعت يد  

"ولو طنط جت وشافتنا كده تقول علينا إيه؟" -  

ضيق عينيه لتلك النبرة الغريبة عليها ، ولكن عندما تالقت 

األعين التقط نظرة المتالعبة ، فابتسم وقرر مسايرتها في  

 لعبتها فشدد قبضته حولها قائال  بتالعب :

"وإيه يعني تشوفنا!-  

ريت تشوفنا على األقل تداري الفضيحة ونتجوز"يا   

ضحكت بدالل أجبرت نفسها عليه ورفعت كفها تضعه على  

جانب وجهه مقتربة منه تراقب حركة عينيه التي اضطربت  

ا بها ، وأنفاسها التي أصبح يتنفسها ولكنه أخفاه   للحظات تأثر 

.بخبرة وسيطرة  

أنفاسهما ، كاد أن يقترب  تالقت نظراتُهم لفترة طويلة وتعالت 

 منها وعيناه مثبتتان على شفتيها الكرزية.. 
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فاستغلت ذلك وحررت ذراعيه الملتفين حول خصرها وهرولت  

تخرج من الشرفة ، لكن يده كانت السَّباقة ، فجذبها من  

ساعدها يدفعها للحائط خلفها هابط ا على شفتيها في أول قبلة  

 بينهما.. 

ا ي فهم جيد ا سيكولوجية المرأة سيقع غبية إن ظنت أن شخص 

 في محاوالتها األولى في التالعب والمشاكسة! 

 فمهما طالت خبرتها ومكانتها لن تصل إليه! 

قبلة اقتحم بها شفتيها يتشرب رحيقها ، شعر معها بشعور  

 غريب ، شعور أشبه بالكمال!! 

 كمن مر عليه زمن ظمآن وما كان يروى إال بشهد شفتيها.

حتى تستوعب ما يحدث؟!ظلت ثانيتين   

وما إن انتبهت حتى بدأت تدفعه بقبضتها الصغيرة على صدره  

كي يبتعد عنها.. فلم يتركها بل شدد من ذراعه حول خصرها  
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يجذبها إلى صدره ، وباليد األخرى تخلل خصالتها مثبت ا  

 رأسها. 

لم تجد مفر للهروب ، فضغطت بأسنانها على شفته السفلى  

راجع للخلف خطوة ، خطوة كفيلة أن  مما جعله يتأوه ويت

تجعلها تهرب للداخل تاركة إياه واقف ا ينظر لها وهي تركض  

 باضطراب. 

مرر أصابعه بين خصالت شعره البني الكثيف وعلى شفتيه  

ابتسامة هادئة ، استدار يضغط بقبضتيه على حافة الشرفة  

وصدره يعلو  ويهبط من توتره ، وابتسامة رضا مرسومة  

. على محياه  

ليفطن أن قبلة باإلجبار جعلت شعاع الحب يتسلل بصمت 

 وخلسة إلى قلبه الجلف. 

★★★★★ 
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 والغيرة يا عزيزي نار مشتعلة بالقلب

 حطبها الغضب 

ومائها نظرة عشق من عين الحبيب   

 

جلس رامز على الكرسي المقابل ألسماء التي كانت تعبث  

بالغيظ منها لهذا  بهاتفها غير مبالية له ، مما جعله يشعر 

 التغيير.. 

تارة يعبث بهاتفه ، وتارة يضعه ويأخذ إحدى المجالت يقلب   

 بين صفحاتها ، وتارة أخرى يهز قدمه برتابة. 

 حتى نظر لها وبنبرة عالية يلفت بها انتباهها : 

"مقولتليش يعني أنك هتقابلي هدير!" -  

 أجابته دون أن ترفع نظرها إليه واكتفت برفع كتفيها : 

"عادي يعني" -  

 ضغط على أسنانه بغيظ وقال بنبرة عالية قليال  : 
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"بصي لي وأنا بكلمك.. -  

 في إيه مالك متغيرة بقالك فترة؟" 

 رفعت نظرها ببرود وبنبرة هادئة تثير استفزازه : 

"مش متغيرة وال حاجة ، كل الموضوع إن بالي مشغول  -

 بشوية حاجات"

عينها كمن تذكرت شيئ ا  نظرت ثانية إلى هاتفه لكنها رفعت 

 عاقدة بين حاجبيها تسأله : 

"قولي قررت المفاجأة اللي هتعملها لحبيبتك؟"-  

 أراد استفزازها مثلما تفعل فقال ببرود : 

"أكيد بس هظبطها وأقولك" -  

أومأت برأسها وكادت أن تتحدث وجدت هاتفها يرن ، كادت  

مدربها   تعيده مكانه أال ان اسم المتصل لفت انتباهها فوجدته

في النادي ، فهي من هواة كرة السلة ولكنها انشغلت الفترة  
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األخيرة في رسوماتها فأهملت اللعبة ، البد أنه يهاتفها يستعلم  

 عن السبب ، فأجابت : 

"ألو ، أيوه يا كابتن" -  

"ازيك يا أسماء أخبارك ايه؟" -  

"الحمد هلل يا كابتن عمر بخير" -  

يش النادي ليه؟!" "خير يا أسماء بقالك كتير مبتج-  

أجابته بارتباك تفرك جبهتها بيدها وعيناها تحول في كل مكان  

: 

"بصراحة انشغلت بمواضيع كتير وأولهم كتب كتاب مازن ،  -

 بس إن شاء هللا هنتظم بعد كده" 

 فأجابها بنبرة هادئة : 

"مش مشكلة يا أسماء هستناِك بكرة في التدريب" -  
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يرها هو.. ولكن الجالس مقابلها  ارتسمت ابتسامة رقيقة لم 

يتابع الحديث من بدايته بغضب وضيق من ذلك "اللزج" كما  

 يسميه رآها 

رأى نظراته لها أكثر من مرة عندما كان يذهب يقلها من هناك  

، ليست نظرات مدرب لفتاة يعلّمها ولكنها نظرات إعجاب ال  

يشعر بها إال معجب مثله ، لكنه ليس معجب ال بل عاشق  

يرته ولن يتركها لغيره. لصغ  

 سمعها تقول له برقتها المعهودة :

"إن شاء هللا هكون في النادي من بدري.. سالم" -  

التفتت له تجد عينيه تحولت لكتلة من اللون األحمر ، يستند  

بساعديه على قدميه يهز قدمه اليمنى بغضب ، فضيقت  

 عينيها وعضت على شفتيها بتفكير. 

 أهذه نظرات غيرة؟

!  حسن ا لن تحدث مشكلة إن لعبت معه قليال   
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 نظرت له تقول بمكر اكتسبته حديث ا بسبب زوجة أخيها : 

"مالك يا رامز  عينك حمرة وشكلك عصبي ليه؟" -  

ارتفع حاجبه بغيظ يذم شفتيه ينظر لها بغموض قبل أن  

 يسألها : 

"من امتى االهتمام ده من الكابتن!؟"-  

مع رفع كتفها قائلة :  مطت شفتها السفلى بالمباالة محاذاة  

"بقالي فترة كبيرة مروحتش التدريب فاتصل يطمن" -  

حسن ا لقد وصل إلى أقصى درجات الغيظ حتى كان أن يجذبها  

 من جديلتها : 

"يطلع مين عشان يطمن من أساسه؟!"-  

اتسعت عيناها من نبرته العالية الغاضبة التي أنعشت قلبها  

 فقالت:

مهندس وباباه أنت عارف إن له شغل  "يبقى عمر الشاذلي -

 معاك أنت ومازن ، وكمان المدرب بتاعي فيها إيه يعني" 
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كاد أن يرد ولكن قطع حديثهما دخول هدير ووجهها شديد 

االحمرار ، تتنفس بصوت مسموع وكأنها كانت تركض  

عشرات األمتار ، اقتربت منها أسماء عاقدة حاجبيها من  

 مظهرها وقالت بقلق واضح: 

الك يا هدير فيه إيه؟" "م-  

سعلت محاولة تخفيف حدة توترها ، وتنفست بهدوء كي 

تتحكم في أعصابها ، ابتسمت ألسماء التي كانت تنظر لها  

 بقلق وقالت : 

"مفيش حاجة يا حبيبتي ، بس نادر لسه مكلمني وفي -

 مشاكل في الشغل بس" 

 ثم تابعت لتغير الموضوع : 

"تعالي نشوف طنط بتعمل ايه!" -  
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بت الفتاتان ودلف مازن من الشرفة يجلس بجوار رامز  ذه

وعلى شفتيه ابتسامة هادئة ، نظر إلى صديقه وجد على  

 وجهه عالمات الغضب فسأله : 

"مالك؟" -  

لم ينظر له وظل ينظر في الفراغ وعينيه يصدر منها شرارات  

 الغضب : 

"مفيش ، سيبني في حالي" -  

ى صديقه بهذا  عقد بين حاجبيه بدهشة.. للمرة األولى ير

ا بارع التحكم في غضبه ، فوضع يده على   الغضب ، فهو دائم 

 كتفه يشد عليه ويقول :

"هو إيه اللي مفيش وأنت قربت تطلع نار من كل حتة! -  

 قولي في إيه؟"

أخذ نفس عميق ثم زفره بقوة وألتفت إلى صديقه بعدما هدأت  

 حدة نظراته وقال : 
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ليومين دول وخالص "بس كام موضوع كده شاغلين بالي ا -

 قريب قوي أحلهم" 

 غمز  بمكر قائال  يغير  مجرى للحديث :

"قولي إيه اللي حصل خلى هدير تخرج بالمنظر ده؟" -  

جلس مازن وأسند ذراعيه إلى قدمه وتخللت أصابعه خصالت  

ا : ً  شعره ، تنهد قائل  

"مش عارف بس فيه حاجة غريبة" -  

"مش قولت لك مصدقتنيش"-  

بخبث وهو يضحك بقوة.قالها رامز   

شرد مازن في حديثه مع صديقه منذ عدة أيام قبل خطبته  

 عندما أخبره بنيته بعقد قرانه على هدير... 

 

 تطلع رامز إليه وتساءل : 

"أنت ناوي على إيه بحركة كتب الكتاب دي؟" -  
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أسند ظهره إلى الكرسي ، وعبث بقلم كان يمسكه بيده يمط  

زرقاوتيه نظرات الغموض يقول : شفتيه بتفكير وحالت في   

"شوف يا رامز ، هدير صحفية كبيرة ، ومش صحفية في -

أي حاجة ال.. دي وقعت في أخطر  مكان ، بسبب مقالتها عن  

رجال أعمال كتير في البلد شغلهم مش مضبوط خلت حياتها  

 في خطر"

اتسعت عيني رامز بذهول ووضع الملف الذي كان يحمله بيده  

: 

فاهم حاجة؟"  "خطر إيه مش-  

نهض من موضعه يضع يده في جيب بنطاله ونظر من نافذة  

 مكتبه الواسع يطالع السيارات الذاهبة واألتية : 

"آخر واحد كان رأفت منصور هدير سجنته ، واللي عرفته  -

أن كريم ابنه يعتبر الدراع اليمين لشركات شغلها مش  

مضبوط برا مصر ، وبسبب مقالها األخير عنه خسرتهم  

سارة كبيرة ليهم. خ  
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وفي شحنات كتيرة وقفت بسبب القبض على رأفت ، شحنات  

سالح ، مخدرات ، وتجارة أعضاء بشرية ، وكل اللي يجي 

 في بالك!" 

تنهد بصوت مسموع واستدار بجسده نصف استدارة ينظر  

 لصديقه مكمال  : 

"ومشكلة هدير إنها لما تبدأ في موضوع مش بتسكت إال لما  -

ولو شموا خبر إنها وصلت لحاجة تخصهم  تعرف جذوره ، 

 مش هيطلع نهار تاني يوم إال وهما مخلصين عليها. 

 وبكده هي خطر عليهم وهيحاولوا يخلصوا منها في أي وقت"

انتفض رامز من موضعه عند سماعه لذلك ، هو أكثر من يعلم  

بهم ، فقد أوشك مازن في الماضي أن يعمل لصالحهم دون أن  

وهمية كانت ستؤدي به ، لوال أنه   يدري عن طريق صفقة

 اكتشفهم وكان السبب في سجن رجل تلك العصابة. 
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ومن وقتها أصبح مازن خطر عليهم لكنهم لن يستطيعوا آذيته  

، وضع يده في خصره وباليد األخرى تخلل بأصابعه خصالت  

 شعره وقال بشرود وتفكير : 

"طب والعمل؟ -  

معاهم حاجة ، دول  أنا وأنت عارفين مين هما ، ميفرقش 

 مبيرحموش ومعندهمش عزيز. 

وجود هدير في الصورة خطر عليها ، وزي ما أنت عارف  

كريم مش هيسيبها في حالها ، ومتستبعدش إنه يكون األداة  

 بتاعتهم ألذيتها" 

دار فجأة وعيونه يشع منها الخطر والوعيد ، ضرب بقبضتيه  

، وقال   على سطح مكتبه اهتزت لها أدواته المرصوصة فوقه

بنبرة عالية حاملة بكل معاني العصبية والتوعد ، عيناه  

 احتقنت بشدة لذكرى مرت عليها سنوات تجسدت أمام عينه : 
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"هدير هتبقى مراتي ، واللي يفكر بس يمسها يبقى آخر يوم  -

في عمره.. لو مش فاكرين مين هو مازن السيوفي معنديش  

 أي مانع إني أفكرهم" 

له بغموض يقترب وأستند بكفيه على  ضيق رامز عينيه ونظر 

 المكتب مقرب ا رأسه منه وقال : 

"طب وأنت إيه يدخلك في مشاكل خطيرة زي دي؟ -  

المثل يقولك ابعد عن الشر وغني له.. بالها خالص وجود 

 هدير  في حياتك واللي يحصل يحصل"

نظر له مازن نظرة طويلة ولم يجبه.. نظرة كان أبلغ من أي  

ظرة إقرار بالحقيقة التي ينكرها طوال  حديث ، من جهة ن

الوقت ، ومن جهة نظرة انتصار لما توصل له في عقل 

 صديقه.

يعلم أنه لن يستمع لما يقوله ، ولن يفصح عما ينوي لكن  

 نظرته كافية له في هذا الوقت.
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ابتسم ابتسامة جانبية يهز رأسه بإقرار ومازالت عينيه عالقة  

 بعين صديقه : 

الوقت والغي غرورك واعترف ، أنها  "وفر على نفسك -

 غلبتك" 

ثم تركه وذهب ، فوقف ينظر  في أثر صديقه ولم ينتبه  

 لالبتسامة التي ارتسمت على شفاهه.

عاد من تلك الذكري ، وأراح ظهره لألريكة يلقي رأسه للخلف  

 يغمض عينيه قائال  : 

"محدش عارف إيه اللي مستخبي"-  

بترتيب طاولة الطعام وجلس مازن  بعد قليل قامت الفتاتان 

على رأسها على يمينه والدته وعلى يساره هدير وبجانبها  

 أسماء ، وجلس رامز مقابال  لها بجوار ميرفت. 

 رفعت والدته رأسها ودارت بنظرها بين مازن وهدير تقول : 

"بما إن هدير هنا ، إيه رأيكم تتفقوا على تجهيزات الفرح" -  
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وقالت بشقاوة :تدخلت أسماء في الحوار   

"مازن أنت هتعيش هنا وال في الفيال التانية" -  

"ال" -  

صاحت بها هدير عندما تيقنت أنها تقصد الفيال التي كان  

يلتقي نادين فيها أثناء زواجه بها ، ثم نظرت لهم تقول بتبرير  

 الندفاعها : 

"أقصد ملوش لزوم ، أكيد مازن مش هيقبل إنكم تعيشوا  -

هبقى مبسوطة وسطكم"  لوحدكم ، وكمان أنا  

علم أنها تذكرت إقامة نادين فيه ولهذا رفضت.. هو لم يكن  

 ينوي أن يعيش هناك ويترك والدته وأخته بمفرهما  

 فنظر لطبقه وأكمل طعامه يقول :

"أنا هجهز الدور اللي فوق بالكامل ونعيش فيه ، أما  -

 بخصوص ميعاد الفرح نتفق عليه بعدين" 

القابعة بجانبه قائال  يغمز بعينيه : ثم نظر لقطته   
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"بس هيبقى عن قريب إن شاء هللا" -  

ال تعلم أي شعور جاءها في الوقت الحالي ، ولكن كل ما تريده  

ا   أن تغرز السكين في ذلك الرأس المغرور.. نظرت له شذر 

بعينيها تضغط بالسكين على قطعة اللحم حتى كادت أن  

، لكنها توجهت بنظرها  تستغيث منها ولم تعلق على حديثه 

 إلى رامز وقالت : 

"وأنت يا رامز مش ناوي تتجوز"-  

ا لها   رفع شوكته يضع الطعام في فمه ، يلوكها ثم قال غامز 

 يثير غيرة الجالس كالطاووس :

"قريب يا دودو ، بس ادعي لي"-  

منحه مازن نظرة وعيد على مناداة زوجته باسم داللها ، يريد  

نبه تبتسم االبتسامة التي لم تتفضل  أن يكسر عنق التي بجا

ا وتمنحه إياها..   عليه يوم 
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صاروا يتحدثون في أمور شتى ، إلى أن انتهى اليوم وأصر  

 مازن على توصيلها للبيت وسيرسل لها سيارتها في الصباح. 

★★★★★ 

 اجتماع األفاعي ال ينتج عنه سوى سم قاتل 

 يتسرب في شرايين من ال يحملون ذنب

كالحشرات في وكرهم سوى أنهم   

  

وفي مكان آخر في روسيا ، يجلس مع أحد الرجال يدعى  

 جورج رئيس تلك العصابة التي تختص في موت البشر. 

 وضع ساق فوق األخرى وقال بتحذير شديد : 

"أتمنى أال تفشل تلك الصفقة مثل األخرى" -  

 هز  األخر رأسه مطمئن ا ، وقال بنبرة واثقة : 
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جورج ، أؤكد لك أن تلك الصفقة ستُنفذ بدون  "ال تقلق سيد -

 أخطاء. 

 لكن هناك مشكلة واحدة فقط!" 

"ما هي؟!" -  

"هدير! -  

هذه الفترة تضعني في رأسها ، المرة الماضية استطعت حل 

المشكلة ، وتم اتهامها لشخص آخر من رجالنا ، لكن هذه  

 المرة إذا فشلت ، سنذهب كلنا معها" 

ويمسك كأسه المليء   ضحك جورج بقوة ينفث سيجاره

 بالخمر : 

"ال تقلق كريم.. اهتمامها بك هذه الفترة  في صالحنا ، ألن  -

الشحنة سيقوم بها شخص آخر غير رأفت ، شخص لن يخطر  

 على بالها بالمرة" 

 عقد كريم حاجبيه بتفكير ثم نظر لجورج فجأة يقول :
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"تقصد...!!!" -  

"نعم هو" -  

يتجرعون ما حرمه   ُملئ المكان بصوت ضحكاتهم المشمئزة

هللا.. ليعود كريم في اليوم التالي إلي مصر يتابع أعماله و أمر  

 تلك الصفقة وكذلك هدير. 

★★★★★ 

 أحبك والَهوى نعمةٌ 

وحبك نعمةُ الرحمن    

ولو كان الَهوى َغلطة    

فحبك كل غلطاتي    

 

وفي ذلك الصباح ، ذهبت هدير  إلى منزل منار حيث سيتقدم 

المساء ، وأكدت عليها أن تكون معها من  نادر لخطبتها في 

 أول اليوم. 
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لكن وجدته معطل فاضطرت أن تصعد  كادت أن تأخذ المصعد 

 الدرج حتى الطابق السابع حيث تسكن صديقتها.. 

وصلت إلى شقتها تتنفس بصعوبة ودقت الباب ففتحت لها  

 ناهد والدة منار. 

:  ابتسمت لها بحنان وقالت  

"ليه؟مالك بتنهجي  ادخلي"أهال  يا دودو ، تعالي -  

دخلت تلقي ما بيدها على األرض ثم ألقت بنفسها على أقرب  

:  كرسي قابلها ، وقالت بنبرة تشبه البكاء  

لي حاجة ، إما االسانسير    مجيش مرة هنا إال لما يحص"-

عطالن أو المجانين اللي عايشين في الدور الخامس تحت  

 دول يطلعوا علينا مرة واحدة 

؟! اش اال السابع تعيشوا فيه ليه كدهملق وبعدين عمي   

 أنا على وش جواز " 
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لم تستطع ناهد أن تسيطر  على نفسها من الضحك ، فجلست  

بجانبها وضحكت حتى ظهرت غمازاتها والتي لم تتمهل أن  

ات ثانية لها ، فالتفتت إليها   تغزل بها هدير ، فهي تعتبرها أم 

:  وقالت بمرح تمسك خديها  

بس كله يهون عشان خاطر الغمازتين دول يا دودي" "-  

ضربتها على رأسها بمزح ثم قالت ومازال في صوتها أثار  

 ضحك

كتابها ، هللا   عقلي ، دي منظر صحفية وال واحدة مكتوب"ا-

" يكون في عون مازن   

:  صرخت بغضب مصطنع  

؟! تفكريني ليه  ما صدقت أنسى شويةطنط أنا "-  

" المهم فين منار ؟  

.. أصحي فيها بس ال حياة لمن تنادي نايمة ، غلبت"-  

صحيها على ما أحضر  ليكم الفطار "  ادخلي  
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كادت أن تتحدث ولكن قاطعتها ناهد وهي في طريقها إلى  

: المطبخ  

هدير "  ومفيش نسكافيه وال قهوة ، هي كوباية اللبن يا"-  

:  ها بدهشة تنظر في الفراغحدثت نفس  

لبن!! "-  

" في الحضانة وال إيه؟ هو إحنا   

توجهت إلى الداخل وجدتها مظلمة ال أثر للضوء فيها ،  

أزاحت الستائر  والتفتت إلى النائمة هادئة البال ، تقدمت إليها  

: لكي توقظها  

" وميمنار  ق"-  

: ردت عليها بنبرة شديدة الكسل وبال وعي  

" خمس دقايق ماما ، خمس دقايق بس سبيني شوية يا "-  

زفرت هدير الهواء تفكر كيف توقظها ، فتذكرت اليوم التي  

تقدم لها مازن لخطبتها عندما ألقت فوقها إبريق الماء ،  
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تأتي  الخارج ، فرفعت حاجبها األيسر  بشر ، و ذهبت إلى 

. عند رأسهابزجاجة مياه من الثالجة ووقفت بجانب منار    

رفعت يدها بالزجاجة وشربت منها القليل ثم ألقت الباقي فوق  

بفزع تصرخ من برودة  نار التي نهضت واقفة فوق السرير م

تنام على  رأسها ، فنظرت جانبها وجدت هدير الماء على  

األشعث   . شعرهادة على مظهرها  السرير المقابل تضحك بش

منامة وبنطال  من النوم وتلك المنامة التي تتكون من كنزة ل

ا . لمنامة أخرى تمام   

:  تقفز فوقها تكيل لها الضرباتصرخت بها منار   

!"أنِت مجنونة-  

" في حد عاقل يعمل كده؟   

حاولت هدير أن تتحدث ولكن منعها ضحكها الذي أثار غيظ  

: األخرى وجعلها تعضها ، فصرخت فجأة تقول  

" إال العض ، إحنا متفقناش على كده ال كله "-  
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من   تضحك ضحكة بلهاء وتنظم شعرها المشعث  وقفت منار

:  النوم تنظر لها بتشفي  

" "عشان تحرمي تكرريها-  

:  هدير بنبرة شبه باكية تدلك كتفها  

" متخلفةخد "هللا يكون في عونك يا نادر ، هتآ-  

؟! "هيآخد مالك ، أنِت إيه فهمك أنتِ   

لكيش دعوة بندوري يا عدوة  خليِك في سي مازن بتاعك وم

" النجاح  

لتي  لى الخارج قبل أن تلحقها هدير ا قالت جملتها وركضت إ 

نهضت من مكانها متوعدة لها بالضرب ، فدخلت إلى الحمام ،  

. لى ناهد تساعدها في تجهيز الفطورإ  األخرىوذهبت   

  نانعلى صوت ضحكاتهم ، رحب بهدير بح والدها ستيقظا

. وجلسوا جميع ا ليتناولوا طعامهم  
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بكم واحد طويل  ثوب أخضروفي المساء كانت منار ترتدي 

خر قصير بخيطين على الكتف ، ورفعت  يصل لرسغها ، واآل

وسقطت بضعة خصالت على وجهها ،   شكل رقيق شعرها في 

لم تضع أي من مستحضرات التجميل على وجهها غير كحل 

. أظهر اتساع عينيها  

: ت منار لصديقتها تقول بارتباكالتفت  

" "ها شكلي حلو!-  

:   احتضنتها هدير تقول بسعادة  

" قلبي زي القمر يا "-  

دخلت ناهد عليهم وجدتهم يحتضنون بعضهم فقرأت  

المعوذتين ، وأطلقت زغرودة مصرية جعلتهم ينتفضون في 

:  مكانهما ، فاقتربت منهم واحتضنتهم قائلة بفرحة  

" عض يا بنات"ربنا مش يحرمكم من ب-  
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وجدوا جرس الباب يدق ، فنظرت هدير لها وقالت تحرك  

:  حاجبيها ألعلى وألسفل  

""شكل العريس جه يا عروسة-  

فتح حسين الباب فوجد نادر ووالدته واقفان ، فرحب بهم  

، فبادر والد  وقادهم للصالون ، وخرجت والدتها ترحب بهم 

ا بترحاب كبير : ً  منار بالحديث قائل  

شرفتونا وهللا يا جماعة "-  

" نادر؟ أخبارك إيه يا   

" مد هلل يا عمي ، أخبار حضرتك إيه؟الح"-  

"نحمد ربنا الحمد هلل" -  

إلى فريدة والدة نادر ، وربتت على قدمها مبتسمة  نظرت ناهد 

:  قائلة  

" ني القعدة معاكِ وهللا زمان يا فريدة ، وحشت"-  

:  بادلتها فريدة االبتسامة بصدق تلتفت لها  
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وأنا كمان يا ناهد وحشتني لمتنا ، بس إن شاء هللا تكون  "-

"اتحة خير علينا ونرجع نلم الشملف  

ع ، والتفت إلى حسين  ضوستغل نادر تلميح والدته للموا

ا : ً  وبادر قائل  

عمي ، أنا جاي النهاردة أطلب من حضرتك إيد منار ، زي  "-

ما حضرتك عارف أنا صحفي ، غير إني متابع شغل والدي  

هللا يرحمه في التجارة ، وشقتي جاهزة قدام شقتي مع والدتي  

منها مش هينفع أسيبها  ألن حضرتك عارف الزم أكون قريب 

" وأسكن بعيد  

ا :  يبتسم أومأ حسين برأسه متفهم   

" بني ربنا يجازيك خير  يا"-  

:  أكملت فريدة بجدية  

بصراحة يا أستاذ حسين مش هالقي أحسن من منار  البني  "-

" ربية منار زي ما حضرتك مربي نادر، أنا يعتبر اللي م  
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في أخالقه وتربيته ، وزي ما  "وأنا مش هالقي أحسن منه -

" وتربية محمد هللا يرحمهادر ابني قولِت ن  

: ابتسمت وقالت  

" يا أبو منار ، أومال فين عروستناهللا يخليك "-  

" لها حاال   "هقوم أنادي-  

 قالتها ناهد تنهض من مكانها متوجهة لغرفة منار . 

:  المتوترة وقالت لها ابنتهادلفت تنظر إلى   

" يا منار ، بيسألوا عليكِ تعالي "-  

" لهم مش العبة  ال قولي"-  

اولت هدير كتم ضحكاتها حتى ال يسمعها أحد في الخارج  ح

ونظرت لصديقتها التي رمقتها بنظرات غاضبة ، فال وقت  

:  للمزاح  

" "اهدي يا منار  ده نادر ، حد يخاف من نادر-  
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تهجم على  مزة ، وما كادت أن تكمل حتى وجدتها قالتها بغ

: ذراعيها بالضرب ، فخرجت تجري تضحك وتقول  

" العصير أحسن أجهزهروح "-  

★★★★★ 
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 الفصل الحادي عشر 

 

 لماذا أحبك؟

 ال أملك أسباب ا 

ال يجب أن يكون هناك أسباب من األساس     

 فالحب ال يعرف سبب ا

 األسباب إن زالت ، القلوب ستتغير  

 أنا أحبك بال سبب 

 أنا أحبك ألنك أنت  

 

فتفاجأ  خرجت منار برفقة والدتها تحني رأسها في خجل ، 

نه للمرة األولى  نادر لرؤية المالك الذي هّل عليهم ، يشعر كأ

. التي يراها فيها  
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بتسم بحب وفرح ، صغيرته  ترتدي لونه المفضل ، فا هاالحظ

.ستكون على بعد خطوة واحدة خطيبتهالتي رباها على يده   

تقدمت وجلست بجانب فريدة ، فمسدت على شعرها قائلة  

: بحنو  

" ي القمر"ما شاء هللا ز-  

:  ردت على استحياء  

" "ميرسي يا طنط ربنا يخليكِ -  

:  نظر لها والدها وقال  

" ، نادر طلب ايدك مني.. إيه رأيك؟ منار"-  

اختلست نظرة صغيرة لنادر  الذي كان ينظر  لها بحلم وعشق  

:  ، ثم نظرت إلى أبيها قائلة بحياء   

" ضرتك تشوفه يا بابا اللي ح"-  
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جملتها حتى وجدت هدير  تدخل حاملة صينية  لم تكد تكمل 

  العصير  بمرحها وشقاوتها ، هاتفة بعبث تقدم لهم المشروب

: 

،  نقول مبروك بقى يا عمو ، خلينا نخلص من الجوز دول "-

" أنا زهقت منهم بصراحة   

منذ   تعالت الضحكات على مزاحها ، هذا الثالثي لم يفترقوا

ا المشاكسات بينهم وا .. لمرحالصغر ، دائم   

يعتمد عليه منذ أن كان عمره عشرة سنوات ؛   نادر  رجال  

الده ، ثم درس الصحافة  تعلّم أصول التجارة واألعمال من و

. لشغفه بها  

أما هدير منذ صغرها عنيدة ، شقية ، ثابتة في قراراتها  

. اجد فيه وتفرض رأيها بكل موضوعية في أي مكان تتو  

ولكن مع قليل من الضغط   لكن منار كانت الهادئة ، نعم عنيدة

والعند معها ترضخ مع أحبائها فقط ، لكنها ليست بالضعيفة  

.إثبات مكانتها جيد ا أينما وجدت وتستطيع  
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 فنشأت عالقة كبيرة معناها أكبر من معنى الصداقة واالخوة. 

تكون الخطبة بعد أسبوعين  تمت قراءة الفاتحة واُتفق على أن 

. من اآلن  

. أن يجلس معها فوافقطلب نادر من والدها    

أخذته يجلسا في الشرفة ، وجلست ناهد وفريدة تتحدثان ،  

نما أخذت هدير  وحسين يمزحان مع ا ويتحدثان في شتى بي

. المجاالت  

 

حاضري  ًِ أنت  

 ومستقبلي 

ا  والماضي الذي كنت أعيشه أحالم 

واآلن أعيشه حقائق غير مصدق، لما أنا فيه من حب وعشق   
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تجلس في خجل ولم ترفع نظرها إليه ، فاقترب بكرسيه منها  

ى أن  تبتعد إلرآها تبتعد ، فظال هكذا يقترب و  ، ابتسم عندما

ا : كادت تسقط فجذبها إليه ضاحك    

" "عاجبك كده كنِت هتروحي مني!-  

سبابتها إلى مكان  نظرت له بغضب مصطنع وقالت تشاور ب

:  كرسي آخر  

" اقعد عليهشايف الكرسي اللي هناك ده ، زي الشاطر "-  

 غمز لها قائال  : 

" س أنا عاجبني الجو هنا ب"-  

:  ثم قال بجدية مشوبة بحب  

"''ألف مبروك يا عروستي-  

: أسدلت أهدابها بخجل وهمست  

" "هللا يبارك فيك -  
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بابتسامة بلهاء ونظرة  وقبل أن يتحدث وجد من تهجم عليهم 

:  ماكرة  

" "بتعملوا إيه؟-  

هاتف ا : ضغط على قبضته وأسنانه بغيظ ، والتفت لها   

" دمة اللذات جاية هنا ليه؟ها"-  

عمو حسين دخل يصلي ، وطنط ناهد وطنط فريدة قاعدين  "-

" تقريب ا ، وأنا قاعدة لوحدييحلوا قضية فلسطين   

ة مصطنعة ، ثم أردفت  قالتها بنبرة هادئة طفولية ونظرة براء

:  بغمزة ماكرة  

؟"فقولت أجي أقعد مع أصحابي ، وأشوف بتتناقشوا في إيه-  

" حضرتش الموقف ده قبل كده الحقيقةأصلي م  

من مصلحتها في هذه اللحظة أن تهرب من أمامه ، فنادر   

كان يخرج نار من أذنيه وكاد أن يفترسها ، ولكن رنين  

. ت له وجدتها والدتهافتراس ، نظر هاتفها قطع هذا اال  
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: فقال بتشفي منها  

وغالوة مامتك بتزيد عندي ، أهو ربك   تصدقي كل مدى"-

.. بيخلص بدري بدري  

" في ماما عايزة إيه ، يال يا دودويال يا سكر  روحي شو  

إياها للخارج ويغلق باب الشرفة ، ثم عاد يجلس   قالها دافع ا 

عادت من   بجانب منار مرة أخرى ، وقبل أن يتحدث وجدها

:  جديد تقول باستفزاز  

" على التليفون وهاجي مش هتخلص منيهرد "-  

.. كل ذلك ومنار  لم تستطع منع  أن تطالها يدهثم هرولت قبل 

أطفال ،  نفسها من الغرق في الضحك ، مهما كبروا يظلون 

دون أن تثبت حضورها. وتعلم أن صديقتها لن تمرر الليلة   

غارقة في ضحكاتها إلى أن دمعت  جلس بجانبها ومازالت 

عيناها ، ظل يتأملها بعشق ، يتأمل ضحكاتها التي تأسره ،  
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ي أشدت لمعتها ، كل  حمرة الخجل التي اكتسبتها ، عينيها الت

. ما بها يأسره  

انتبهت لنظراته فسكنت ضحكاتها بخجل ، وقامت تتوجه 

:  للداخل تقول  

" عليهم"تعالى ندخل جوه بقى ، إحنا تأخرنا -  

كالمتها مع  انضموا إلى البقية ، وكانت هدير قد أنهت م

. والدتها وانضمت إليهم  

بضعة   وبعد وقت قصير  غادر  بعدما أتفقا على الذهاب بعد

. أيام لشراء ما يلزم للخطبة  

: تحمل حقيبتها وتقولوبعدها نهضت هدير   

"ا كمان همشي ، السواق جه تحتطب أن"-  

" على الجريدة لنهاردة ونروح بكرة طب ما تخليِك معايا ا"-  

حبيبتي وهللا لو أقدر كنت استنيت ، بس أنِت عارفة بابا  "-

" يب ماما لوحدها ، يال أشوفك بكرةمسافر ومش هينفع أس  
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★★★★★ 

 الغيرة هي الطاغية في مملكة الحب 

ا لكن دليل الحب   ها ليست دائم   

ات  فأحيان ا عنه   كون دليل أشياء أخرى بعيدة تمام   

 دليل على الحقد والسخط  

 وطريق ودافع لالنتقام  

 

صفت سيارتها أمام تلك الفيال ، هبطت منها بكامل أناقتها  

بتلك التنورة السوداء القصيرة تصل لمنتصف فخدها ، تعلوها  

تصل ألسفل كتفيها بطريقة   كنزة حمراء حريرية وخصالتها

. لولبية  

الرئيسي ورنين حذائها العالي صعدت الدرج المؤدي للباب 

يتردد صداه على األرض الرخامية ، فتحت الباب ودلفت تحوم  

  باحثة  عنه حتى وجدته يقف مولي ا  برأسها في أنحاء المكان
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يجارته ينتشر حوله  إياها ظهره ، ينظر من الشرفة ودخان س

. بسحابة ضبابية  

واقتربت من مكان وقوفه تضع حقيبتها على ابتسمت بمكر 

: لمنضدة ، ثم كتفت ذراعيها قائلة ا  

، نفس المكان.. نفس الطريقة..  نلف نلف ونرجع لبعض "-

. وبدون ميعاد محدد   

" فني تبعت ليا وأجي ، وكذلك العكسوقت ما تحب تشو  

لم تلحظ ابتسامته الجانبية التي ارتسمت على وجهه ، ينحني 

ا  ة بجانبه ، ثم أوالها وجهه واضع  يطفئ سيجارته في المنفض

ا :  إليها من أعاله وقال يده في جيب بنطاله ناظر   

نِت صح.. أ"-  

ألسباب في كل مرة  كل اللي قولتيه صح ، بس مع اختالف ا

" بطلبك فيها هنا   
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ند بمرفقه على حافة  ساق فوق األخرى ، يست جلس واضع ا

: سبابته وإبهامه أسفل ذقنه وأكمل الكرسي واضع ا  

يها هنا ، نهينا الكالم  كنا ف خر مرة لي يا نادين إحنا آ قولي"-

؟" على إيه  

بشموخ وأشاحت بها للجانب اآلخر  ولم تجب ،  رفعت رأسها 

ا : استحالت إلى الجدية والحدة هاتف   مع نبرته التيلتس  

!ا أكلمك تبصيلي وتردي على سؤاليم "ل-  

؟" نا فيها هنا الحوار خلص على إيهخر مرة كآ  

برتابة وأجابته بكلمة  نظرت له بغيظ وقدميها تدب األرض 

: واحدة  

" "طالق-  

إلى األمام   فقيه إلى قدميه منحني ا بجسده قليال  استند بمر

: ومالمح وجهه جامدة ، ثم أكمل   

؟""ويوم الحفلة أنا قولت ليِك إيه-  
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:  لم تتمالك نفسها تشيح بذراعيها في الهواء بغضب هاتفة   

ممكن أعرف أنت جايبني هنا ليه؟مازن "-  

؟" أنا مش فاهمةو عشان إيه التحقيق ده    

استقام فجأة مما جعلها تعود خطوة للخلف ، فقال يتقدم منها  

: خطوات رتيبة  

مجرد ما نطقت كلمة أنِت طالق ودي معناها إن كل حاجة  "-

خلصت يعني ملكيش أي دخل  خلصت ، ومعنى إن كل حاجة 

.في حياتي  

حسن مشوفش  أللك إن كل حاجة انتهت وا  ويوم الحفلة قولت

" منك تصرف تندمي عليه   

وصل أمامها على بعد خطوة واحدة وهبط برأسه أمام عينها  

ينظر لها نظرات حادة  ثم جذب خصالتها من الخلف فجأة  

  ت رأسها للخلف جعلتها تشهق عالي اعلى حين غرة بقوة أعاد

فوق يده تحاول إفالت شعرها منها.. واضعة يدها   
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:  فهتف بها   

يجة اللعب معايا يا نادين مش كده؟ نت أنِت عارفة"-  

ولو فكرِت قبل ما تيجي هنا وتعملي اللي عملتيه ده في ردة  

"ن رجليِك مكنتش تخطي بوابة البيتفعلي أنا متأكد إ  

ونظرات عينيه   بشراسة ذب رأسها إليه وهبط ألذنها هامس اج

 تحتد :

عن هدير ، وافتكري إنها مراتي.. مرات مازن  لمي تعابينك "-

"السيوفي  

تناست ألم خصالتها ، وتناست برودها وال يوجد بداخلها  

! شعور سوى السخط والغضب من كلماته  

لوال ظهورها    غيرة تجاه الفتاة التي سرقته منها ، متيقنة أنه

! لكان برفقتها اآلن  

دفعت ذراعه بقوة عن رأسها وابتعدت خطوات للخلف تنظر  

:  له بشذر  هاتفة بال وعي  
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إن  حاجة غير ال مفكرتش في ردة فعلك ، وال فكرت في أي "-

" لبنت دي متستحقش إنها تكون مراتكا  

:  أشارت لنفسها بسبابتها تكمل هتافها الهستيري  

ن عمري بس عشان أبقى جمبك وفي أنا ضيعت سنتين م"-

هاش إال مرة تيجي بالطريقة دي وتآخدك خر واحدة مشوفتاآل

!"مني  

..  وجه ، جحوظ عينين ، واتساع فم ان شهقة عالية ، احتق

يضغط عليه   كانوا مالمحها عندما أمسك عنقها بين قبضته

. بقوة قاطع بها حديثها  

حاولت فك قبضته وشهقاتها ترتفع تحاول إدخال الهواء إلى  

:  رئتيها أو يخفف من قبضته لكنها فشلت ، همس بفحيح حاد  

ا  مازن"- " ستلو  السيوفي مش تحت رحمة حد ، خصوص   

تسقط على الكرسي خلفها تسعل بقوة وصدرها  دفعها بعنف 

يرتفع وينخفض بعنفوان تضع يدها فوق عنقها تمسده ،  
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ا أنحنى أمامها يستن إياها   د بكفيه على حافتي الكرسي محاصر 

  ان بنظرها بنظراته المرعبة قائال  ومالمح وجهه تحولت لشيط

: ويده تتلمس وجنتها بهدوء معاكس  

يته من الوقت والمتعة ، اللي أدتيه خدتيه في  جوازنا خد كفا"-

ايا ألنك عارفة نهاية اللعبة  المقابل ، وأظن بالش تلعبي مع 

" إيه  

الغضب   اقترب من وجهها يطالع عينيها التي حال بهما

ا : ً  والسخط أكثر  متابع  

شيليها من دماغك ، واللي حصل هنا أتمنى  "هدير  -

يها حاجة  .. وقبل ما تفكري تعملي للمصلحتكميتكررش تاني 

" افتكريني  

فاجأته بردة فعلها عندما ضحكت بصوت مرتفع وعادت  

:  بظهرها للخلف واضعة ساق فوق األخرى قائلة   

.. متقوليش إنك خايف عليها مني ، أو خايف إن  "ال ال ال-

تبوظ لو عرفت إننا كنا متجوزين وفي السر !!" عالقتك   
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ا احدة  و انحو سجائره مخرج   اتسعت ابتسامته واستقام متجه 

: وقال  يشعلها ثم نفث دخانها عالي ا  

""يؤسفني إني أقولك إنها عرفت -  

:  ، يرفع حاجبه بمكر نظر  لها بجانب رأسه يميله قليال  ثم   

اجة عن  مينفعش أخبي حأصلي بصراحة زوج صريح ،  "-

" مراتي  

:  انتفضت من موضعها بذهول هاتفة  

!"عرفت-  

!" ومستمرة عادي  

:  استنشق دخانه وأشار بيده الحاملة لسيجارته لها   

"ميخصكيش" -  

اقتربت منه بخطوات ماجنة وجسدها يتمايل لليمين واليسار ،  

وقفت أمامه ترفع يدها تتالعب بأزرار قميصه العلوية هامسة  

: بتالعب  
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ك نسيت مين نادين عاصم ، مش أنا اللي أتساب  الظاهر إن"-

بالطريقة دي عشان حتة صحفية عجبتك.. أنا لما وافقت  

 أتجوزك كان جواز  أبدي رضيت أو ال " 

لم تكتِف بهذا فقط بل جذبته إليها تقبله بمجون وكأنها ستثيره  

فعل سوى أنه  إليها ، لكنه خيب ظنها عندما لم تجد منه ردة 

قترب من علبة المحارم يلتقط منها  ، وادفعها للخلف عنه 

حد ا يمسح به شفتيه قائال  بمالمح مشمئزة ضربت أنوثتها  وا

 في مقتل :

مفاتيح البيت تسيبيها هنا على الريسبشن وأنِت ماشية ،  "-

.  .كري بس الكالم اللي قولته دلوقتيوالبيت ده تنسيه ، وافت

" كل اللي بينا شغل وبس يا نادين   

:  ومالمح جامدة نظر لها بغموض   

يبقى مخطرش كل حاجة وساعتها الحساب بدل ما أنسى "-

" ال حد ، يا بنت عاصمعلى ب  
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نظرت له بشراسة فهذه المقابلة ليست كما خططت لها ، إن  

ظن أنه بهذا الحديث أبعدها عن طريقه فهو خاطئ ، لم يحزر  

 أنه زاد من سخطها وتوعدها أكثر . 

، أخرجت منها مفاتيح   أخذت حقيبتها واتجهت نحو الباب

المنزل تضعها على الطاولة بجانبه ثم نظرت إليه ويدها تمسك  

:  بالمقبض وقالت قبل أن تخرج  

، بس أفتكر مين نادين  فكر  في كالمك كويس  "أوعدك أ-

"عاصم يا سيوفي  

دح صرير إطاراتها  تقدم من الشرفة يطالع سيارتها التي ص

ناه تلوح فيهما نظرة  كفيه خلف ظهره وعي  باألرض ، واضع ا

:  لنفسه  غامضة هامس ا  

" ، قرب قوي الحساب بيناطمني مش ناسي "ا-  

★★★★★ 
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وصلت هدير  إلى المنزل ، وجدت أمها في انتظارها فقابلتها  

االبتسامة  جانبها محتضنة إياها ، بادلتها بابتسامة وارتمت ب

: وقالت  

" "طمنيني إيه األخبار ؟ -  

ماكنتش  هلل الخطوبة كمان أسبوعين ، بصراحة الحمد "-

" أتوقع منار  ونادر  يرتبطوا  

لت بحنان تضمها إليها بالذراع  مسدت سهام على رأسها وقا

:  خراآل  

م  كل واحد وله نصيبه يا حبيبتي ، ونادر  ومنار أخالقه"-

" جميلة وربنا زرع الحب في قلبهم.. وهما يستاهلوا بعض  

: تقولصمتت لحظات قبل أن   

" لة إيه مع مازن؟لي عام بس أنِت قولي"-  

استقامت جالسة تنظر  لوالدتها بشرود ، فهي صديقتها قبل 

 كل شيء ، تشعر  بها من نظرة عينيها.. 
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:  فقالت بنبرة هامسة  

القيتني مرات واحد  مش عارفة يا ماما ، أنا فجأة  "-

.. معرفوش  

. ل أعمال معروف بس مليش عالقة بيهأه رج  

فجأة أنزل المقال ، هوب أزمة بابا ، هوب يطلب أيدي ،  بس 

" اجئ إنه كتب كتاب بدل الخطوبة !و تف  

:  ارتمت بأحضانها بطريقة درامية وبنبرة باكية قالت  

" !إيه يا ماما هو كله ضرب ضرب"  

:  ضحكت أمها على تعابيرها لتنظر إليها وأردفت بمكر   

" ش؟صابكييعني عايزة تفهميني أن سحر ابن السيوفي م"-  

: ضيقت عينيها ومالت بجسدها إلى أمها ، وقالت بذات المكر  

" ن سحر  بنت الخطاب هو اللي صابه! وليه متقوليش أ"-  

: ، ثم نهضت هدير من مكانها تقول  تعالت ضحكاتهم سوي ا  
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خد دش وأغير  وأنام ؛ ألني مش قادرة أقعد ، وأنِت  هآأنا "-

الجك وترتاحي" عشان تآخدي ع كمان يا حبيبتي قومي يال  

أمسكت بيدها وصعدا للطابق الثاني ، أعطتها عالجها  

تها وأخذت حمامها وارتدت  عليها ، ثم ذهبت لغرف واطمأنت

.. منامتها  

لكن قبل أن تنام وجدت من يتصل بها ، أرادت تجاهله عندما  

وجدته مازن ، لكنها اقتصرت طريق الجدال وأجابت تهم  

لفراشها : بالصعود    

" وه يا مازن "ألو... أي-  

" "مساء الخير يا حبيبتي-  

نظرت لهاتفها تضغط عليه تكاد تكسره من غيظها ، ثم  

:  وضعته على أذنها مرة أخرى وقالت  

""مازن بطل الكلمة المستفزة دي -  

:  سمعت صوت ضحكاته بقوة وقال ببرود يستفزها  



 

 458 

.. "ال ، الكلمة ليها رونق تاني-  

" امتى؟لي الخطوبة   المهم قولي  

اتسعت حدقتي عينيها بذهول ، فهي لم تخبره أن نادر   

تباطهما فقط ، فكيف علم  سيتقدم الليلة لمنار ، يعلم بأمر ار 

 باألمر ؟

: همست بتعجب  

" "أنت عرفت منين؟-  

ابتسم ابتسامة خبث لم ترها ومازالت نبرة االستفزاز  في  

:صوته  

جة! مينفعش تكوني مراتي ومعرفش عنك حا"-  

" حقي.. أنِت تحت عيني لحظة بلحظة غلط كبير  فيده يبقى   

أبعدت شعرها للخلف ، تعض على شفتها السفلى دليل على  

تزيح الستار  عن   فراشهاتفكيرها ، ثم انتفضت من فوق 
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شرفة حجرتها ، فوجدت سيارة سوداء واقفة أمام فيلتها  

:  ويوجد بها رجالن ، فهتفت به بغضب عارم   

؟يا مازن  هتبطل تراقبنيأنت مش "-  

" مش هنخلص من الموضوع ده؟  

ة مني مش هبطل احميِك ،  ال ال طول ما أنِت مسئول"-

" ودلوقتي أسيبك ترتاحي من تعب اليوم سالم يا... هدير  

. صاله بضحكة أثارت استفزازها أكثرأنهى ات  

أما هي فقد أغلقت الهاتف وقذفته بحدة على األريكة خلفها ،  

بعنف وغضب فأمسكت   قدمهاجلست على فراشها تهز 

:  بوسادتها تضرب بها بقبضتها تتمتم  

سه مين عشان يفرض  المستفز ، البارد ، الغبي ، فاكر  نف"-

" سلطته حوليا!  

.. وم الذي قبلها فيه في شرفة منزلهتذكرت الي  

.. تذكرت ملمس شفتيه فوق خاصتها  
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.. هااقتحامه المفاجئ لعذرية شفا  

!قبلعورها وقتها لم تشعر  به من ش  

أن إحساسها وقتها كان بعيد كل البعد عن البغض  لن تنكر 

! ، وكأنها كانت في مكانها الصحيح والكره   

لما ما زالت  إلى شفتيها تلتمسها ، ال تعلم   ارتفعت يدها تلقائي ا

 تشعر  بملمسها عليها؟

هزت رأسها منفضة عنها تلك األفكار  بغضب من نفسها ألنها  

األولى  وها على الوسادة األخرى تفكر  به ، ثم ألقت برأس

:  وضعتها على رأسها تكتم بها غيظها هاتفة  

" "ماشي يا بن السيوفي-  

★★★★★ 
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 التفاتة تؤدي للمحة 

 لمحة تؤدي لنظرة 

 والنظرة تؤدي لدقة قلب 

اهتمام بالُمِحب ماوتعلق ينتج عنهثم تفكير   

دون مقاومة . قلب ويسلم أمره إلى حاكم القلوب ليسقط ال  

 

.. في الصباح  

كي تواصل رياضتها التي أهملتها  ذهبت أسماء إلى النادي  

. ضية ، ولكثرة اتصاالت مدربها بها األيام الما  

نزة وردية ، وذهبت ارتدت مالبسها الرياضية بنطال أبيض وك

.. لملعب التدريب  

  : بابتسامة قائال  عمر حتى قابلها وما أن رآها 

" ى السالمة يا أسماء . أخبارك إيه؟ الحمد هلل عل"-  
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" أخبار حضرتك؟ هللا يسلمك يا كابتن ، أنا الحمد هلل"-  

" هلل بخير ، يال عشان نبدأ تدريب الحمد "-  

  هطوال الوقت مهتم بها ال يحيد بنظراته عنها ، حتى الحظت

ا تقول نادين فذهبت إليها في وقت الراحة وجلست بجانبه

: بخبث  

" يا سمسمةكابتن مهتم بناس معينة الإن "الظاهر -  

: رفعت أسماء نظرها لها عاقدة حاجبيها بتساؤل وقالت  

"تقصدي إيه يا نادين؟-  

" أنِت عارفة مش بحب األلغاز  

:  رفعت إحدى حاجبيها بمكر  وهزت كتفيها بالمباالة تردف  

..ه منزلش عينه من عليِك طول الوقتأقصد إن"-  

  الكورة تتلعب كده ال

 ال الوقفة تبقى كده 
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.ركزي يا أسماء ، برافو  يا أسماء  

" ا كمان ، ومش بعيد يكون معجبمهتم بيِك جد ا جد    

نظرت لها بذهول مما تقوله ؛ فهي لم تتخيل أن يكون عمر  

مهتم بها اهتمام من نوع خاص ، فالتفتت برأسها وجدته 

للفتاة التي تحدثه ،  ينظر إليها ، ثم أشاح بنظراته وانتبه 

:  لجالسة بجانبها ، وقالت باستنكار لنظرت مرة أخرى    

أنِت فاهمة غلط يا نادين ، بالش شوية خياالت في دماغك  "-

لك حاجة تانية مش موجودة ، عمر  بالنسبة ليا   تصور

 المدرب بتاعي وبس" 

""هنشوف-  

وتدور  قالتها بالمباالة مصطنعة ترفع زجاجة المياه لفمها ، 

:  بنظرها في أرجاء المكان ، ثم نهضت تقول  

خد دش ألني عندي شغل كتير  في الشركة ،  "أنا هروح آ-

"وفي اجتماع مع أخوِك كمان ساعتين  
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ومأت لها أسماء برأسها دون أن تكلف نفسها وتجيب عليها  أ

، جلست تشرب من زجاجتها فوجدت عمر  يتقدم باتجاهها  

  مجاملة وتحفز ، فسمعته يقول وجلس بجانبها ، فابتسمت له

: 

" عِت ، كنِت عاملة أزمة في الفريق كويس إنك رج"-  

:  ضحكت برقة قائلة  

" يا كابتن ظروف وخارجة عن إرادتيمعلش "-  

:  بنبرة هادئة يتأمل مالمحها نظر لها قائال    

" ابتن دي و تقولي عمر بسممكن بالش ك "-  

في عقلها  فز  زاغت نظراتها بارتباك ، وكلمات نادين تق

.. جعلتها تفكر  بجدية   

ا !؟ أيعقل أن يكون صحيح   

: أغمضت عينيها للحظات قبل أن تقول بتردد  

" "بس يا كابتن... مينفعش... -  
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:  قاطعها بصرامة فاجأتها  

  مفيش حاجة اسمها مينفعش ، زي ما بقولك أسماء قولي"-

" من سن بعض الفرق مش كبير تقريب ا حنالي عمر ، إ  

برأسها ولم تجب ، ثم نهضت تلملم أشيائها تتمتم  ومأت أ

:  باعتذار   

" مضطرة أمشي ألن ورايا مشوار مهم   معلش''-  

" "تحبي أوصلك؟-  

:  هتفت بتلقائية ودون تفكير   

يتي وكمان  ال.. أقصد يعني بالش تتعب نفسك أنا معايا عرب"-

" لحضرتك ، عن إذنك.. متشكرة المكان مش بعيد عن هنا  

امه وعلى وجهها عالمات التهجم من  فرت هاربة من أم 

.. ي كانت ترفضها من نادين منذ قليلتلميحاته الت  

كله   أكدت لنفسها أن هذا بالتأكيد لن يكون صحيح ، وحديثه

. من محض صداقتهم فقط ليس إال  
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ء  أمامه وعلى وجهه ابتسامة بلهاظل يتابعها بنظراته تسير 

.قبل أن يرفع هاتفه يجيب المتصل   

أخذت سيارتها وذهبت إلى المنزل    مالبسها ثم ذهبت وأبدلت

كي يشتروا  ، وتذهب لموعدها مع هدير ومنار   كي تبدل ثيابها

 ما يلزمهم للخطبة. 

★★★★★ 

ورامز جالسين يتناقشان في أمور  .. كان مازن وفي الشركة

.. قة يخططان لها مع شركة عاصمصف  

أغلق رامز  الملف الذي أمامه ونظر  لصديقه بكامل انتباهه  

األرجاء في حركة أثارت تعجب  بعد أن حال برأسه في جميع 

 مازن.. ثم اقترب برأسه منه قائال  :

ياسمين وراها   عاوز أقولك على حاجة ، أنا حاسس إن"-

" حاجة وكبيرة قوي كمان ، وضعها مش مطمني  

متسائال  : ترب منه خر  بغموض واقتغضن جبين اآل  
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!؟""حاجة غريبة زي إيه مش فاهم -  

ددها  سرد عليه ما رآه واستمع له من مكالماتها الخفية ، تر

ا أحد أو يستمع إليها  أن يراه واضطرابها عندما تتحدث خوف ا

.أحد  

مرفقه على حافته   زن يستند إلى ظهر  كرسيه ، واضع اعاد ما

  :ذقنه بتفكير  ، ثم نظر  له قائال  يحك 

؟!" "تفتكر  إيه اللي ممكن يكون وراها-  

ا بعض الوقت وعيونه محدقة في الفراغ   ذم رامز  شفتيه مفكر 

:  ، ثم قال  

" مهم نركز  في الصفقة.. ال"سيبلي الموضوع ده أنا هحله-  

وفي ظل انهماكهما في النقاش ، وجد مازن ياسمين تدلف الى  

: المكتب تقول بهدوء  

وطالبة تقابل   اآلنسة نادين وصلت عشان االجتماع ، -

" حضرتك قبل ما يبدأ   
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ا بوجهه إلى الجانب اآل خر ، فنظر  رامز إليه  زفر  بقوة مشيح 

بتفكير  يعقد بين حاجبيه من ردة فعله ، ثم نهض واتجه  

:  ناحية ياسمين وقال  

اقص لالجتماع ، ودخلي آنسة  يال يا ياسمين نشوف إيه الن "-

" نادين  

ودلفت نادين إلى المكتب تسير بغنج تثير  الجالس بكل  

عنجهية وغرور ، يراقبها تقترب منه بمالبسها تعتبر كجلد  

كثير ، وتلك  ثاني لها فستانها التي يصل إلى فوق الركبة ب 

.. السترة القصيرة فوقه  

تقدمت منه وجلست أمامه تضع ساق فوق األخرى ، فارتفع  

ظرت له ترفع حاجبها األيسر   الفستان أكثر  عن ساقها ، ن

:  بعبث وقالت  

" "ازيك يا مازن -  

رفع ذقنه ألعلى ولم يحد بنظرته السوداء عنها ، وابتسامة  

قائال  :  يحيهاجانبية ارتسمت على محياه يهز رأسه   
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" "تمام-  

  شبكت أصابع يدها أمامها وتقول عاقدة حاجبيها تنظر له بقوة

: 

" أسأله المرة اللي فاتت"عايزة أسألك سؤال نسيت -  

:  رفع حاجبه يتطلع إليه بصمت دام دقائق ثم قال  

""خير إيه اللي عندك لسه مقولتيهوش-  

: تغاضت عن المباالته في الحديث وقالت  

" "إيه الفرق بيني وبين هدير ؟-  

ثم ضحك بقوة حتى أدمعت  حك ذقنه بتفكير  لوقت قصير  

تى وصل يدور حول مكتبه حعيناه ، نهض من موضعه 

 أمامها ، فدارت بكرسيها تواجهه بتعجب

 فسؤالها ليس بالشيء المضحك؟

لم تتحرك من موضعها وظلت على جلستها ، وضع يديه في 

:  جيب بنطاله وطالعها ببرود بعد أن هدأت ضحكاته   
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فرق السما واألرض يا نادين ، مفيش مقارنة من األساس.. "-  

"هدير  نوع وأنِت نوع تاني خالص  

طالعه بنفس نظرتها ، تتقدم نحوه بخطوات بطيئة ،  نهضت ت

.. ها ظن ا منها أنها تستطيع إثارتهمتعمدة أن تظهر  مفاتن  

تقدمت إلى أن وقفت على بعد سنتيمترات صغيرة بينهما  

:وقالت  

ال يا مازن الفرق إني حبيتك بجد ، وكنت مستعدة أعمل أي  "-

" مش طايقة وجودك معاهاحاجة عشانك ، لكن هي   

بتفكير    تسم بسخرية يطالعها من أعالها ألسفلها يذم شفتيهاب

ا : ً  و يهبط على أذنها هامس  

ى حاجة تملكها  واللي تحب حد تفرط في نفسها وتسلم أغل"-

" البنت باسم الحب؟  
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تقترب منه حتى صارت  فاجأ بها تمسكه من تالبيب سترته ت

تتنفس أنفاسه ، وقالت بصوت أشبه بالهمس ونبرة مليئة  

:  باإلغراء   

أنا حبيتك لدرجة إني سلمتك نفسي ، لدرجة وصلت إني  "-

وفي  أقبل أكون مراتك في السر  عشان بس أكون جمبك ،

" اآلخر  تسيبني عشانها!  

وضعت إحدى يديها على جانب وجهه وظلت اليد األخرى  

:  ممسكة بسترته ، مقتربة برأسها منه و تتابع  

"تصدقني؟"مازن أنا بحبك ليه مش عايز -  

كل هذا ونظره يحوم بين عينيها بغموض وتعابير  وجه  

.. يعلم ما تحاول  مة ال تستطيع فهم ما يحوم بداخلهمبه

. إليه ولكنها ال تملك سوي أن تحلمالوصول   

! فما تريده لن يحدث  
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يهمس في أذنها  أن تقبله ولكنه حاد برأسه عنها  كادت

 بسخرية :

.. بينك وبينهاده الفرق "-  

.. لو روحها  أجيبك لحد عندي ، لكن هيكن بإشارة مني أنا مم 

" ي إيد عدوها تموت وال تستسلم ليهف  

ا مما رأىفُتح الباب فجأة ودلف منه رامز ،  !! فوقف متسمر   

.. أمامهنادين محتضنة مازن كما يقول المشهد   

بقوة على وجهه حتى يكف عما   يلكمهأراد أن يذهب إليه 

.. يفعل  

ركها تحتضنه وكأن األمر  يطلقها واآلن يتتارة يتزوجها وتارة 

! يروق له   

، ولم يخفض نظره    بهدوء مقلق وكأنه لم ير  شيئ ا انظر  لهم 

: عنهم  يقول  

.. ت جاهزة و هنبدأ كمان عشر  دقايق "أوضة االجتماعا-  
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تقدري دلوقتي يا أستاذة نادين تروحي مع السكرتيرة عشان  

" نبدأا نبذة عن التفاصيل قبل ما تديه  

أسرعت بترك مازن وتظاهرت أنها تعدل من هندامها بارتباك  

بسبب دخوله المفاجئ ، ونظرت له بغيظ على قطعه الفرصة  

التي لن تعوض بسهولة ، فلقد استغلت االجتماع حتى تستطيع 

 رؤيته والحديث معه.. 

التقطت حقيبتها وأعادت شعرها للخلف بضيق وخرجت من  

ت له نظرة غيظ وغضب.المكتب بثورة بعد أن أرسل  

حمرتان من الغضب ،  تقدم من صديقه ، ونظر  إليه وعيناه م

: به من تالبيب سترته وصرخ به ممسك ا   

؟ت تجننتأن"-  

" ايه اللي هببته ده؟  

فضها من عليه بغضب مماثل ،  أمسك مازن بقبضة صديقه ين

ا : ً  هاتف  
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"في إيه يا رامز؟ -  

" محصلش حاجة لكل ده؟  

هدير  تشوفك مرة في   تاح اال أما تصدق أنت مش هتر"-

ألن من الواضح أن األستاذة نادين مش ناوية    المنظر ده..

" ك عاجبك اللعبة تجيبها لبر ، وأنت شكل  

:  ثم اقترب منه ينظر له بقوة وقال بتقرير  وغموض  

مازن ألن مفيش حد   متدخلش في لعبة ستات زي دي يا"-

" هيخسر إال أنت  

بت على كتفه وقال ببرود ال يليق  بادله مازن نفس نظرته ثم ر

: إال بابن السيوفي  

ش موجود ، وأنا عارف هسكتها  نادين بتلعب على هدف م"-

!" ازاي  

:  وأكمل يتجه نحو الباب  

" "يال عشان االجتماع -  
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في أثره بدهشة يفكر نظر   

هب إليه ولكم فكه ، هل سيحدث شيء؟ هل إذا ذ  

 أظن ال فهو  يستحق

.. وتبعه إلى غرفة االجتماعاتفكيره أفاق من ت  

كان مازن يترأس الطاولة وعلى يمينه رامز  وبجانبه  

على يساره نادين ومندوبون شركتها  ن ،  سكرتيرته ياسمي

. ين سيناقشون أمر  الشحنة الجديدةالذ  

:  نظرت له وقالت بنبرة تحمل لفتة من اإلغراء  

الشحنة الجديدة قربت توصل خالص وهتتشحن على "-

"عشان البُنا يبدأ على طولالموقع   

:  أجابها مازن ولم يلتفت إلى نبرتها  

" معاِك معاد الوصول ويستلمها منك ورامز  هيتابع"-  

" "وليه مش أنت؟-  
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دون تفكير  فظر لها رامز نظرات غامضة ، يستند  هتفت 

بظهره إلى كرسيه ومرفقيه يستندان إلى جانبي الكرسي  

: خريةيديه وقال بسا ذقنه إلى ظهر مستند    

مشغول في فرحه الفترة الجاية ، فأنا اللي هيتابع  "أصله -

" ده لو  مفيش عند حضرتك مانع يعني ستلمها ، لشحنة وأا  

  نظرت له بغيظ وغضب ، ثم هبت واقفة حاملة حقيبتها وتقول

: 

واصل معاك و يبلغك معاد  تمام ، مدير أعمالي هيت"-

"الوصول  

غاضبة.. فهي لم تظفر  في تلك  ثم غادرت بخطوات سريعة 

 المقابلة ولكن ال بأس فالقادم أكثر . 

التفت مازن إلى ياسمين وطلب منها أن تلغي مواعيده لذلك  

 اليوم ، وأن تدون كل ما تعلق بهذا االجتماع.. 

:  فوجدها أخته.. ففتح وقال بنبرة هادئةارتفع رنين هاتفه   
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" "حبيبة قلبي عاملة إيه!؟-  

خر  كانت أسماء وهدير تقفان أمام مركز   على الجانب اآل

كي تختار معه ما  دما غادرتهما منار  برفقة نادر  التسوق بع

. اعتذرت الفتاتان عن الذهاب معهما يلزمه ، و  

مكتفة  وها هما تقفان أمام سيارة أسماء المعطلة ، هدير  

قدمها بغيظ من رفيقتها التي قررت  ذراعيها أمام صدرها تهز  

خيها ؛ لعلمها برفضها المسبق. االستعانة بأ  

ردت أسماء على أخيها وقالت بصوت منخفض تنظر  لهدير  

: التي اتسعت عيناها بغضب عندما سمعتها تقول  

""الحمد هلل يا مازن ، أنت فاضي؟-  

"ليه؟ -  

"في حاجة حصلت؟  

لينا  بصراحة ، العربية تعطلت قدام المول ، فلو  تبعت  "-

" السواق أو  تاكسي على المول  
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قيش.. قولي العنوان وأنا هاجي بنفسي.. بس فيه حد متقل"-

" معاِك وال ال؟  

:  نظرت لهدير الغاضبة وقالت تضغط على شفتها  

" "أيوه هدير معايا -  

:  ارتفع حاجبه وهمس  

! "هدير-  

" ا عشر دقايق و أكون عندكم.. سالم طب أن  

:  وما إن أغلقت الهاتف حتى صاحت بها هدير  بغيظ  

الِك تتصلي بأخوِك؟أنِت إيه خ"-  

" كنا نتصرف  

"نتصرف ازاي؟ -  

؟!أنِت شوفِت عطلت بينا فين  
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خويا ده جوزك وال أنا  مش أش حل غير  ده ، وبعدين هو  مفي

" متهيألي!  

:  ويأسأجابتها بضجر   

" "ليه بتفكريني؟-  

في الضحك لتلك العالقة  نظرت لها أسماء بذهول ، ثم انفجرت 

:  وأخيهابين هدير   

" هاشوف أيام كوميدي لما تتجوزواا وهللا ان"-  

ن  رت الفتاتان لتلك السيارتين اللتيبعد مرور  ربع ساعة ، نظ

وقفتا أمامها ، ووجدوا مازن يهبط من إحداهما واألخرى  

للحراسة ، تقدم منهما يزيح نظارته عن عينه ووقف قبالتهم  

: وقال  

"؟"أنتو كويسين-  

:  أومأت أسماء برأسها مطمئنة له  

" حمد هلل اطمن"أيوه ال-  
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:  ثم هبطت على أذنيه وتظاهرت أنها تحتضنه هامسة له  

" مع هدير ، عشان بتكهرب دلوقتيخليك هادي "-  

سيارة ، فاستجابت له  ابتسم لها ثم أشار  بعينيه لتتقدم إلى ال

. ودلفت إليها  

من مرفقها   كادت هدير أن تتبعها ولكن وجدت من يمسكها

  خصرهقبالتها ووضع يده في إياها من الحركة ، وقف  مانع ا 

:  ينظر لها من أعلى  

" ولتيش ليه إنك خارجة مع البنات؟ممكن أعرف مق"-  

:  اشتعلت عيناها من الغيظ وقالت من بين أسنانها  

" "وهو مطلوب مني تقرير يومي عن خط سيري وال إيه؟ -  

:  بادلها نفس النظرة بقوة وقال ينحني أمام عينيها   

ا الوحيد اللي  يوم ما بقيِت مراتي وأنأيوه ده المطلوب ، من "-

! أعرف خط سيرك إيه  

" ارفة كويس إيه الصح وإيه الغلط؟وأظن أنِت كبيرة وع   
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  لم تستطع الرد عليه ولكن حدجته بنظرات مغتاظة ، ثم

.اشاحت بوجهها في االتجاه اآلخر   

اابتسم بعبث وأم بها إلى السيارة   سك كفها بين بيديه متجه 

وطلب من السائق أن يوصل أخته الى المنزل ، ركب معها  

لسيارة ليقوم بإيصال  الحارسان بعدما أمرهما مازن بإخالء ا

.زوجته بنفسه  

:  أمرها بالدخول ولكنها رفضت قائلة  

" "ال أنا عايزة أروح مع أسماء-  

دون أن يتحدث  السيارة لم يجادل معها بل حملها ووضعها ب

الباب ، ثم التف يجلس أمام عجلة القيادة وانطلق   وأغلق

بالسيارة بها ، لكمته هدير  في كتفه هاتفة به بضجر  كبير   

:  من معاملته لها كرجل الكهف   

" "أنت مستفز  على فكرة-  

: لها بجانب عينيهأومئ رأسه ببرود ينظر   
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" "أه أنا مستفز -  

:  أكبر   لكمة أخرى منها بضجر  

" لس"ال.. وبارد كمان وغ -  

أمسك كفيها بقبضة واحدة وجذبها إليه يهبط إلى أذنها  

:وهمس  

أيوه أنا بارد وغلس وكل حاجة ، بس تعملي إيه بقى!؟ "-  

" جوزك والزم تستحمليه   

أفلتت يدها منه تنفخ خصلتها التي سقطت على وجهها ، 

حدث معها  ونظرت له بارتباك وتوتر ، ال تعلم ما الذي ي

ا في حضوره ؟! مؤخر   

 تجعله يتحكم ويفرض حضوره  لما ال تستطيع أن تجادله وأال

 عليها؟

تذكرت عندما كان في زيارة لديهم في مرة من المرات ،  

.. ن في الحديقة بعد إصرار من أبيها وخرجا يسيرا  
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جلسا على االرجوحة ولم تنطق بحرف إلى أن وجدته يقول  

:  بدون مقدمات  

" "أنِت ليه كرهاني؟-  

لمفاجئ ، فهي لم تهيئ نفسها  له بدهشة لهذا السؤال ا نظرت

:  ، لكن سرعان ما استعادت جديتها ونظرت أمامها له   

تقولي إيه عملته يغير  إحساسي ده؟تقدر "-  

 جواز باإلجبار! 

! ي حياتي فجأة وبدون سابق إنذار فرض شخصيتك ف  

أي كنش في بيني وبينه مرات واحد م  في يوم وليلة بقيت

ه أني  .. ال و األدهى من ده كلتواصل ال من قريب وال من بعيد 

! اكتشف إنك كنت متجوز عرفي  

" كل د ومش عوزني أنفر منك؟  

أنهت كالمها واقفة توليه ظهرها  ، وقف خلفها وأدارها إليه  

:  يتطلع بعينيها وقال  
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من   جوازي و عالقتي بنادين بدأت وانتهت"بصي يا هدير ، -

الجوازة دي  قبل ما تبقي مراتي ، أنا هاحكي ليِك الغرض من 

"كان إيه بس مش دلوقتي  

 قربها أكثر  منه هامس ا : 

أنما حتة جوازي منك وإني أجبرتك عندك حق فيها بس  "-

ك ، عشان  مش كلها ، تقدري تقولي كنت بضمن وجود

" ميجيش وقت تنهي كل حاجة  

بالنسبة لها يهمس أمام  اقترب منها أكثر  لدرجة خطرة 

:  عينيها بنبرة استشعرت فيها الصدق  

للي خلتني قاسي زي  أنا مش وحش يا هدير ، أنا الظروف ا"-

"   .. لكن لو تقدري تغيري ده غيريهما أنِت شايفة  

 

أفاقت من شرودها عندما أوقف السيارة أمام منزلها ، فنظرت  

ل  له بغموض ثم كادت أن تهبط وجدته يجذبها من رسغها لتمي
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يلة  عليه بشهقة ، هبط إلى وجنتها يطبع عليها قبلة حارة طو

لعابها بصدمة  ، جعلتها تحبس أنفاسها مغمضة عيونها مبتلعة 

. ، حتى تركها ينظر  إليها   

ن السيارة بخطوات سريعة إلى المنزل ، أما  التفتت تخرج م

ثرها ثم أدار السيارة وذهب هو اآلخر. هو ظل ينظر إلى أ  

 الحب نقف أمامه متلقّين كل أشكاله 

ا مشتعال  كالصيف   كالفصول األربعة قد يأتي حار   

ا كامال  لكل أشكال الحياة   أو قد يأتي حامال  تغيير   

لخريف قد يكون ذو منطقية خاصة به كفصل ا   

وقد يكون صعب ا أو بارد ا كعواصف الشتاء    

وقد يدخلك الوله كنسيم الربيع    

 فهو همس خفي يسري بين القلوب 

 ال يحتمل التعقيد بل تكفيه كلمات بسيطة صادقة
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 ال أمان لعجلة الحظ 

 تدور وتدور فإن حالفك الحظ بها مرة وربحت 

 فإنها تجر خلفها عشرات المرات خسارة

ا ينسيك فشلك الكثير فال  تفرح بمرتك فرح   

 

داخل مخزن كبير  في مكان خال  ، يقف رجل ومعه بضعة  

تي تم  رجال يراقبون مجموعة من العمال يفرغون الصناديق ال

. إحضارها اليوم من الميناء   

الهيروين  ة عبارة عن كميات هائلة من مخدر كانت الشحن

.  اآلتية من الخارج لنشرها بين الشباب في مصر  

تهاء من إفراغ الصناديق ، حتى كانوا قد أوشكوا على االن

ي الخارج وحصارهم للمخزن  صوت سيارات الشرطة ف صدح

. بالكامل  
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وفي أقل من ثوان معدودة ، كان رجال الشرطة داخل المخزن  

، مثبطين أي محاولة لهم بالهجوم ، وتم القبض على كل من  

. مخدردار  تلك الكمية من الكان في المكان وإص  

مكتب  وفي نفس الوقت ، كان كريم يجلس مع والده في ال

.. يتحدثان في أمر  الشحنة  

:  رأفت بنبرة يشوبها بعض القلق  تساءل  

""أنت متأكد يا كريم من الصفقة دي؟-  

: بكل ثقة سيجارته التي بين اصبعيه ، مجيب ا نفث كريم دخان   

والراجل بتاعنا استلم  .. كل حاجة ماشية تمام ، "اطمن يا بابا-

" انهم دلوقتي بيفضوها من الصناديقالشحنة من المينا وزم  

صدح صوت هاتفه يقطع حديثه مع والده ، ليتحقق من هوية  

 المتصل ، فوجده أحد رجاله أجاب وقد استشعر  الخطر : 

"خير في إيه؟" -  
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"كريم بيه.. الحكومة هجمت على المخزن وقبضوا على كل  -

البضاعة"  رجالتنا وصادروا  

ا من هول الكارثة التي حلت فوق رأسه ، يعيد   هب صارخ 

 خصالته للخلف يشد عليها بعنف :

"يا نهار أسود! -  

 أنت بتقول إيه؟

 ازاي ده حصل والمكان متأمن كويس؟"

تلجلج الرجل من خوفه بسبب ثورة كريم المفرطة ، وقال  

 بصوت متقطع :

ة القينا البوليس  "مع ر.... معرفش يا كريم بيه ، إحنا فجأ-

 حوالينا ، وقبضوا على الكل وأنا اللي قدرت أهرب" 

ليأتيه صوته الهادر بشراسة وصوت تكسير شديد وصله من  

 الجهة األخرى : 
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"أنت غور في ستين داهية.. إما أشوف حل في الكارثة  -

 دي!" 

أغلق الهاتف في وجهه ، والتفت إلى والده الذي يطالعه  

ت أشبه بفحيح األفعى : بتساؤل وقلق ، يهمس بصو  

"البوليس صادر الشحنة وقبض على كل رجالتنا اللي هناك" -  

علت مالمح الصدمة على وجه رأفت ، ولم يستطع النطق بأي  

 شيء وهو يرى نظرة غضب في عين ابنه لم يرها من قبل. 
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 الفصل الثاني عشر 

 

 ال تنظر إلى األوراق التي تغير لونها وبهتت حروفها

تاهت سطورها بين األلم واليأس    

سنكتشف أن هذه السطور ليست أجمل ما كتبت   

انتبه إلى من وضع سطورك في عينيه   

ومن ألقى بها عرض الحائط    

عابر د كالم  جرلم تكن هذه السطور م   

لكنها مشاعر قلب عاش أحرفها     

ا ونبض إنسان حملها  واكتوى بنارها ألم   
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تعلقة بمقالها القادم ، تسلط  تنهي بعض األمور المجالسة 

 الضوء فيه على قضية فساد جديدة.

" ية سقوط العقاراتقض"  

 السبب 

التي ال تهتم  شركات ومصانع المقاوالت الفاسدة يدور حول 

.. ية وصحة مواد البناء التي تنتجهابصالح  

! ن المنتج فاسد ال يصلح لالستعمالفيكو  

خر   نشأته والبعض اآلد فترة قصيرة من ثم ينهدم البناء بع

! ل أن يتم االنتهاء منه من األساسينهدم قب  

ون عملهم  وبين مهندسين وعاملين منعدمي الضمير ، ال يتقن

.وكل ما يهمهم المال فقط  

يتهاونون في أرواح البشر  والعاملين من أجل بضعة ورقات  

تهم وضميرهم تأكله شياطين  تسمى أموال متناسين أمان

 أنفسهم!
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!والضحية  

أناس أبرياء تزهق أرواحهم وتدفن تحت األنقاض وكأنهم ال  

.يسوون شيئ ا  

! أن يحيطهم منزل يتجمعون في كنفه أُسر كل أمانيهم  

عن عش زوجية لتبدأ  عروسان في بداية طريقهما يبحثان 

. حياتهما سوي ا  

! حث عن لقمة عيشه أو  يكمل دراستهشاب مغترب جاء يب  

!!ياة وزهق الروحون الناتج نهاية حليك  

! التعويضأما   

! ن بقى من أهليهم على قيد الحياةحفنة من المال ترسل لم  

..كأنها ستعوضهم من فقدوهم من ذويهم  

.. ستثلج نار  قلوبهم   

. أب ترك عائلته بال حول وال  قوة سواء على  
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.أو طفل اختطف من حضن أمه وأبيه  

. أو أم رحلت من بين أسرتها  

!هت حياتها فجأةعمر الزواج انت أو طفلة وفتاة في   

. ويظل مسلسل الفساد مستمر إلى هذه اللحظة دون رقيب  

 ليكون السؤال هنا.. من الجاني الحقيقي؟ 

ن عليه أن يُحاَسب و  من يُحاِسب؟"م  

أحرف في مقالها قبل أن تدلف به إلى  خطت بقلمها آخر 

تحرير ليعطي موافقته على النشر. رئيس ال  

فسمعته يأذن لها بالدخول..دقت الباب ،   

:  دخلت وعلى وجهها ابتسامة وقالت بنبرة حماس  

" "صباح الخير  يا ريس-  

:  حياها بابتسامة عذبة   

" "صباح النور يا هدير -  
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: حدجها بنظرة ضيقة وتأمل غامض قبل أن يقول  

" اس ، يبقى هتوريني المقال الجديدفيه ابتسامة ونبرة حم"-  

:  لها إليه ، فأخذه منها يرددضحكت بحماس تمد يدها بمقا   

" اتي يا ستي ، ربنا يستر  المرة دي ه"-  

وقفت تراقبه يقرأ ما كتبته ، الحظت تغير  تعبيرات وجهه من  

الصدمة إلى الضيق ثم إلى الغضب ، فعضت على شفتها  

السفلى ، وحكت مؤخرة رأسها تشيح بوجهها في الجانب 

. اآلن يهااآلخر ، تستعد إلى موجة من الغضب ستحل عل  

وبالفعل وجدته يضرب المكتب بقبضتيه بقوة عادت على  

يصرخ   ف بعد انتفاضة جسدها ، يهب واقف اأثرها خطوة للخل 

: بها  

"ا هدير ، أنِت ناوية تتحبسي صح؟يا نهار أسود ي "-  

:  أجابته بحيرة عاقدة حاجبيها بتعجب تنظر له قائلة   

"ليه يا فندم؟ -  
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" إيه الغلط في اللي كتبته؟   

:  ار حول مكتبه يقف أمامها يهز رأسه بيأس منها وتابعد  

"هدير أنِت عارفة المرة دي بتخبطي في مين؟ -  

 مستوعبة الفكرة!! 

، لكن المرة دي  المرات اللي فاتت كنا بنكشف رجال أعمال 

" أنِت هتودي نفسك في داهية  

التفتت غاضبة لما تسمعه منه ، وهتفت بحدة غير مقصودة  

:  قائلة  

امتى بنخاف من حد؟ واحنا من  "-  

ن في كشف أي فساد حتى لو كان مين؟ حنا بنتهاوامتى وإمن   

لو أنا هروح في داهية تبقى أهون من اللي بيتعرض ليه  

الناس دي ، وغيرهم اللي عايش في رعب مستني الموت في 

"لحظة ويسأل امتى البيت يقع بيه؟أي   
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ضرب بكفه الممسكة بورقة المقال بعنف على سطح مكتبه  

وعلى صوته بنبرة صارمة يشوبها القلق مما تتقدم عليه  

:يجيبها  

"وأنِت مالك؟-  

فيه ناس دورهم يعالجوا المشاكل دي ، أنِت دورك تسلطي  

"بطي في الكل وتودي نفسك في داهيةالضوء بس مش تخ  

حكت جبهتها بتوتر  وغضب ، تذم شفتيها بتفكير  واضعة  

: يدها األخرى في خصرها ، ثم قالت  

سلطت الضوء ، وال   ما أنا معملتش حاجة غير  إني "-

 المفروض اطبطب! 

الناس اللي عايشة في عشوائيات وعشش ،  طب بالش دول ،

يعيشوا على  حياة غير آدمية بالمرة ، دول ملهمش الحق أنهم 

!األقل في بيت يحميهم  
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ناقة يروح فيها مش كل يوم والتاني يقوموا على حريقة أو خ

" ناس ملهاش أي ذنب  

:  أشاحت بيدها وقد تناست أنها تتحدث مع رئيسها  

ونجوع في الصعيد وفي مصر   والناس اللي عايشة في قرى"-

كلها ، من غير  ال ميا وال كهربا وال رعاية صحية ، نتجاهلهم  

ردو عشان نسكت ومنروحش في داهية؟ب  

"ودول حقهم هيجي ازاي؟  

مسح على وجهه بنفاذ صبر  يحاول شرح الموقف لها ، يعلم  

ها معزة خاصة لديه  لأنه يستطيع أن يرفض المقال بسهولة ،  

ذ أن كانت الجريدة مغمورة ولم تظهر إلى النور  ، فهي معه من

، وبفضلها هي وأصدقائها بعد هللا أصبحت أهم جريدة في 

 مصر ، ولهذا يخاف عليها بشدة فهي مثل ابنته.

:  ألتفت لها بهدوء وقال  
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.. بالعكس أنا معاِك في  ا هدير افهمي ، أنا مش ضد المقالي"-

 كل كلمة فيه ، بس خايف من العواقب 

  نزل قبله مقاالت كتير  في المواضيع دي ، وفعال   مقالك

 بيحصل إصالحات مش هننكر ، لكن أنا خايف عليكِ 

طلع منها زي    خرش عاوز تطلع زي قضية رأفت وفي اآلم

" الشعرة من العجين  

: ضحكت بسخرية تدور حول نفسها وتقول  

مقالي موجه ألصحاب المقاوالت الفاسدة ، المهندسين اللي "-

روض  .. فاللي المفعندهم ضمير ، لعدم وجود رقابةيش مف

"يخاف من العواقب هما مش إحنا   

نظرت له رافعة رأسها بشموخ ونظرات مصرة على موقفها  

: هتفت  

مش  قدم استقالتي بعد المقال معنديش مانع ، لكن  "أنا لو ه-

"هغير  فيه حرف وال هتنازل عنه   
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:  كملت تقول بنبرة ثقة أ  

تبقى ضجة كبيرة ، على  وافقت تنشره   "صدقني يا فندم لو-

يوت كتير ممكن تقع  األقل نفتح الملف قدام الكل ونمنع ب

اس دي تحس إن فيه حد  قل النوأرواح كتير  تروح ، على األ

" مهتم ألمرها  

راقبها من وراء نظارته ، ثم تهدلت أكتافه بيأس ينظر اليها  

:  ثم قال بال حول  

صدقيني لو حصل أي  أمري هلل هوافق على نشره ، بس"-

ي مقاالت زي دي تاني ، ومش  مشاكل ليِك من وراه همنع أ 

" بس كده هنزلك قسم الفن  

:  عقدت حاجبيها باستنكار وتمتمت  

فن!!"-  

ي عالم الفساد  .. من صحفية كبيرة فهدير بقى دي أخرتها يا

"لصحفية تجري ورا ده وده عشان تشوفي فيلمه؟  
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" "بتقولي حاجة يا هدير؟-  

بها عامر فانتفضت مكانها ، ثم قالت تهم بالهروب إلى  هتف 

:  الخارج  

" ل هتحصلال يا فندم وال حاجة ، إن شاء هللا مفيش مشاك"-  

★★★★★ 

 تغار المرأة فتبكي

 لكن يغار  الرجل فيصمت 

 فغيرة المرأة اشتعال

! وغيرة الرجل انطفاء   

ارتدى رامز مالبس رياضية وحذاء رياضي وقرر الذهاب الى  

اشتاق لها  دي ، يمارس بعض الرياضة ويرى أسماء ،  النا

ا منذ اليوم الذي جمعهما في منزلها..  كثير   

أخذ سيارته وذهب حتى وصل إلى هناك ، هبط منها يحمل  

حقيبته على ظهره ، يسير بخطوات رزينة واثقة خطفت أنظار  
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لة لعلمه أنها  الفتيات من حوله ، و تقدم من ملعب كرة الس

. هناك  

وجدها تجري برشاقة وخفة في تلك المالبس الرياضية  

. بيضاءالمكونة من بنطال أزرق و كنزة   

اته عندما وقعت على  طالعها بابتسامة ووله حتى احتدت نظر

. ذلك المسمى "عمر" يتطلع إليها بإعجاب  

يه حتى ال تقع نظراته على  أراد أن يدق عنقه أو  يفقأ عين

الس في المدرجات ،  محته ج.. رآها تشير له عندما لصغيرته

سيهبط إليها.  فأشار  لها أنه  

ابتسامة خطفت لبه مرسومة على شفتيها إلى  برآها تتقدم منه 

: أن وصلت إليه وهتفت  

"إيه ده؟ -  

" امتى؟أنت هنا من    

" من عشر دقايق بس.. خلصِت وال لسه؟لسه واصل "-  
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أيوه خلصت وكنت هروح أفطر""-  

" "طب يال أنا كمان مفطرتش-  

ترى  يها ، فالتفتت لكن قبل أن يذهبا وجدت من ينادي علو

:  عمر يتقدم نحوها وقال  

" رة الجاية مفيش تدريب ألني مسافرالم "-  

:  أومأت برأسها تقول  

" "تمام يا كابتن ، أنا.... -  

ا  وقبل أن أمامها بطريقة   تكمل وجدت رامز  يقاطعها متقدم 

:   دفاعية يقول له بسخرية  

ق  يا ترى روحت لكل واحد في الفري تسلم يا كوتش ، بس"-

" وبلغته الخبر ده؟   

اتسعت عيناها بذهول من نبرته ونظرت له بدهشة ، بينما قال  

:  عمر  واالرتباك ظهر  في صوته  
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ت ماشية ومش هتسمعني قولت ال بس أنسة أسماء كان"-

" ألحقها  

: حك رامز دقنه ينظر ألسفل وقال  

"بقى"تمام يا كوتش ، عن أذنك إحنا  -  

عن هذا اللزج كما   وسار  بغضب بعيد اجذبها من كفها خلفه 

يسميه ، ولكن أسماء توقفت تجذب يدها من قبضته تصيح به  

: بغضب  

"إيه اللي أنت عملته ده؟-  

" أنت كلمته بالطريقة دي ليه؟  

لها وعينيه تطلع شرارات الغضب والغيرة وقال من   استدار

:  بين أسنانه  

" ِت بس؟يا ترى االهتمام ده لكل الفريق وال ليِك أن"-  

" "أنت تقصد إيه؟-  
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سبة ليه مش  أقصد أن الكابتن بيلمح لحاجة أكبر ، وإنك بالن"-

" مجرد واحدة في الفريق  

خت اتسعت حدقتيها بذهول وفغرت فاها لما يلمح إليه ، وصر

: به  

"أنت إيه اللي بتقوله ده؟ -  

" جبت الكالم ده منين؟  

ا ألنحاء بانفعال قائال  : بيده في جميع ا اقترب منها مشيح   

ظراته ، اهتمامه ، كالمه المتزوق.. كل حاجة واضحة زي  ن"-

" الشمس  

 ضيقت عينيها تطلع إليه.. تري أهذه غيرة ؟ 

. ليها أن تتأكد وتستغل الفرصةإن كانت هكذا فع  

  عقدت ذراعيها أمام صدرها وقالت باستفزاز  وحاجب مرتفع

: 

؟ "ولو.. إيه العيب في عمر-  
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تلمح يبقى  نسان كويس ومحترم ، يعني لو زي ما أنت بإ

" غرضه ارتباط مش صحوبية  

اشتعلت عينيه بغضب جم لمجرد فكرة أنها من الممكن أن  

يغرز  تكون لغيره ، فلم يشعر بنفسه وهو قابض على كتفيها 

أصابعه في لحمها ، ينظر لها نظرات ذئب هائج وهتف من  

:  بين أسنانه  

" ا أسماء ، مش هيحصل اللي في بالك نسي ي"ا-  

" "ليه؟-  

:  سألته بنفس النظرة  

(ألني بحبك)  

إياها منه ، أنفاسه تلفح صفحة وجهها ،   صاح بها مقرب ا

صرخ بما يخبئه في صدره طوال الوقت ، عندما علم أنها من  

ممكن أن تضيع منه وتكون لغيره.. فقرر التخلي عن لعبته  ال

. ها عما يشعر به معها واإلفصاح ل  
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ه وتعلم أنها لجأت إلى  نظرت له بصدمة ، فقد كانت تشعر بحب

علي  كي يعترف وترى ردة فعله ، ولكن وقع الكلمة استفزازه  

. أذنها لم تكن تتوقعه إطالق ا  

إليه تستشف عشقه  نسيت ألم أصابعه على كتفها وظلت تطلع

. الظاهر في عينيه  

قرأ في عينيها التساؤل عما نطق به ، فأسند جبهته إليها  

: وأردف  

يوه بحبك ، من يوم ما شوفتك داخلة ملهوفة على أخوِك  "أ-

خطفتني من أول  في المستشفى ، شوفت قدامي مالك صغير 

.. نظرة  

رقتك وطيبتك ، خوفك وارتباكك ، زعلك وتكشيرتك لما  

ي دوبتني ،  تحتاجي حاجة ويرفضوا يجيبوها ، عنيِك الل

"وضحكتك اللي بتخطفني  

دقق النظر في عينيها بحنان يتشرب صدمتها وذهولها من  

:  اعترافه المفاجئ ، توسع عينيها وثقل أنفاسها فأكمل  
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أنا  من يوم ما شوفتك وأنا حاسس إنك مسئولة مني ، "-

" بعشق كل تفصيلة منك يا أسماء   

ا تسارعت أنفاسها وازدادت ضربات قلبها أضعاف   رويد 

. أنها ليست على األرض وأنها محلقة لكلماته تلك ، تشعر   

سكان بذراعيها لخارت  لم تشعر بقدميها ، فلوال كفيه المم

. قواها وسقطت  

:  سمعته يتابع  

""تتجوزيني؟-  

 كفى ، لن أتحمل كل تلك المشاعر والكلمات دفعة واحدة. 

في نفسها تنظر له بذهول.. ولكنها تذكرت تالعبه   همست

تظاهره بحب أخرى ، واستفزازه لها. بأعصابها ، و  

قررت االنتقام  فتراجعت خطوتين الي الخلف ، تعقد ذراعيها  

:  أمامها ونظرت اليه بغرور قائلة  
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شتغلني ، وتقولي بحب الفترة اللي فاتت دي بتبقى طول "-

" واحدة تانية  

: حك مؤخرة رأسه بحرج وقال  

" ، بس وهللا ما حبيت وال هحب غيركأنا آسف "-  

وضعت يد على خصرها واليد األخرى حكت بها ذقنها  

:  وتظاهرت بالتفكير ، ثم قالت تتحرك من أمامه  

" "هفكر وأرد عليك-  

:  بحاجبين معقودين تطلع في أثرها بذهول يتمتم  

" "تفكري؟ -  

:  كي يلحق بهاثم ابتسم يقول لنفسه ويسرع   

.. بنت السيوفي شكلك هتتعبيني معاِك يا "-  

"بس وماله كله يهون  

★★★★★ 
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 تقع الصدمات ويختلف معها وقعها علينا  

 تختلف باختالف الشخص الذي تأتي منه 

 نقابلها بذهول 

بصمت    

 بعدم تصديق  

المباالة   وأحيان ا  

وأتى معها حقائق أكثر   فماذا إن أتت من أقرب األقربين 

!؟مةصد  

 

.. خروج هدير من مكتب رئيس التحرير بعد  

ي  زفرت بقوة وراحة بعد المشاحنة التي قامت بالداخل والت

. من المؤكد أن الجميع استمع لها   
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" يظهر  فتفاجأت بزميلها "محمد كادت أن تتجه إلى مكتبها 

حيث ال تدري ، جعلتها تعود بظهرها للخلف ،  أمامها من 

:  تضع يدها فوق صدرها من فزعها ، فسمعته يهتف  

" "عندي ليِك خبر بمليــون جنيه-  

انتفخت أوداجها من الغيظ تضغط على أسنانها بقوة ، وهتفت 

: بوجهه في غضب من ذلك االسلوب  

"أنت مش هتبطل تخضنا كل شوية؟-  

" عليك هتموت حد فينا مرة حرام   

صمتت تلتقط أنفاسها بروية ، ثم نظرت له مرة أخرى قائلة  

:  بسخط  

" امتى بتجيب أخبار عدلة يا محمد! ثم أنت من "-  

.. امبارح قبضوا على أكبر شحنة مخدرات  "اسمعيني بس-

المتورط فيها رجل أعمال كبير جد ا بس لسه  دخلت البلد ، و

" منعرفش هو مين  
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  قت بيدها تهتف به بسعادةاتسعت عيناها من الدهشة ، وصف 

: 

؟ "أنت بتتكلم جد-  

" ده يبقى خبر الموسم  

:  لتكمل في نفسها  

" في بالي ، تبقى ضربة معلم بصحيح  يا سالم لو يطلع اللي"-  

كادت أن تتحدث فوجدت هاتفها يرن برقم مجهول ، لتجيب  

:   بجدية ممزوجة بحذر  

" "ألو أيوه مين؟-  

:  جاءها صوت رجولي يتحدث برسمية  

" ذة هدير سالم؟ ستاأل"ا-  

" "أيوه أنا هدير ، مين حضرتك؟-  

، ممكن حضرتك    معاكي الرائد حازم من مباحث أمن الدولة"-

" تشرفينا عشر دقايق؟   
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رة يتم  اندهشت من المتصل وانتابها القلق ، فهذه أول م 

ى وعد أن تكون  .. لكنها وافقت علاستدعائها إلى ذلك المكان 

 هناك بأسرع وقت.

فت في ثقة عكس ما يعتمرها  ر أمن الدولة ، ودلذهبت إلى مق

.. ثم وصلت إلى مكتب الرائد حازم ، وأخبرت  من قلق

رج بعد  الحارس أن يعلمه أنها قد حضرت على الموعد ، ليخ

ا لها بالدخول . لحظات سامح   

:  دخلت الى المكتب وقالت بتحية  

" "صباح الخير يا فندم-  

: بالجلوسبادلها حازم التحية يشير  لها   

ير ، اتفضلي استريحي ، تشربي  صباح النور أستاذة هد"-

" إيه؟  

" دم ، بس أنا مستغربة أنا هنا ليه؟متشكرة يا فن"-  

:  تحدث حازم برسمية شديدة وقال  
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اللي تم القبض  حضرتك أكيد سمعتي عن شحنة المخدرات "-

؟" عليها امبارح ، صح  

:  ومأت برأسها مؤكدةأ  

، بس   لسه عارفة بالخبر قبل اتصال حضرتك أنا فعال  "-

" اعذرني أنا بردو مفهمتش!  

في البلد ، وده اللي أنِت هنا   كبيرالمتهم فيها رجل أعمال "-

" عشانه  

:  عقدت حاجبيها بدهشة وتساؤل ترجمته كلماتها   

" "يعني إيه! -  

:  أجابها حازم يمد بده يرن الجرس ليأتي الحارس من الخارج  

" كل حاجة "هتعرفي دلوقتي-  

: لى الشخص أمامه ويقولليلتفت إ  

" "دخلي المتهم-  
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يحدثها بشيء سيء سيحدث ، لينتشلها من  كل ذلك وقلبها 

تفكيرها صوت فتح الباب وظهور الشخص التي لم يكن يخطر  

على بالها حتى في أسوء أحالمها ، لتنتفض شاهقة بصدمة  

.. فوق فمها من هول من رأته أمامها تضع يدها  

!شخص يقول لي أن كل هذا كذبال   

 هو من المستحيل أن يفعل ذلك؟ 

ومعالم الصدمة بادية على وجهها ، من اتساع    وقفت أمامه

تمنع صرخة   عينيها وتشنج جسدها، وتضع كفيها على فمها 

.. عالية تكاد تخرج منها  

: همست بصوت مكتوم ، وعيناها مصوبة نحوه  

! "بابا-  

" ال ال مش ممكن ، مستحيــــل  
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مة ، فضلت أن تستسلم  عليها من هول الصد امغشي   سقطت

من تراه في هذه الحالة ، فضلت السقوط في  للظالم بدال  

ا عن مواجهة األمر اإل !غماء عوض   

... وبعد قليل  

ممددة على األريكة ، و رأسها موضوع على قدم أحدهم  

ها عدة مرات لتعتاد على  يحاول إفاقتها ، رمشت بعيني

  ، جعلتها  عيناها بأعين زرقاء تعرفها جيد ا اإلضاءة ، لتصطدم

.تنتفض من مكانها كمن لدغها عقرب  

:  هتفت بدهشة من وجوده ولما يحدث حولها  

" "مازن!-  

لتجد والدها يجلس وعالمات القلق عليها بادية على   استدارت

س حازم..  وجهه ، يمسك بكفه بين راحتيه ، و جانبه يجل

:  لتهمس بتساؤل تضع رأسها بين كفيها  

""إيه اللي بيحصل حد يفهمني؟-  
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أجابها مازن بهدوء يحيطها بذراعيه وكفه يمسد ظهرها يبثها  

:  الهدوء  

"اهدي يا هدير وأنِت تعرفي كل حاجة"  -  

:صمتت تنظر له بخواء ، ليجذبها صوت والدها الحنون   

.. لك كل حاجة أنا هحكي"-  

عارفة أن كريم كان السبب في المشكلة اللي الشركة  أنِت 

" يها و باتفاق مع السكرتيرة مش كده؟تعرضت ل  

:  ت في صمت ، ليتابعأومأ  

بعد ما خرجت من المستشفى ، وروحت على الشركة  "-

يا عرض  عشان أالقي حل ، كانت مازن من قبلها عرض عل

يارة  تاني يوم القيت مازن في ز شراكة ، اتصلت بيهم وفعال  

  ليا للشركة وعرض إنه يشتري نص أسهم الشركة ويبقى

.. ملقتش فرصة أحسن شريكي ، وفاجئني بعرض جوازه منك



 

 517 

ليِك وإنه الشخص المناسب بس رفضت لو   من دي بصراحة

.. كة ديهيبقى جوازك قدام الشرا  

وبعدها بيومين تفاجئت بزيارة كريم ليا ومعاه أوراق عليها  

عاه في الصفقة اللي جاية الخاصة  توقيعي تثبت إني شريك م

بردو أخدته عليها من غير ما  بشركته ، كانت السكرتيرة 

وكمان بالسجن لو خلفت  .. وهددني بيِك أنِت ومامتك أعرف

" بالصفقة دي   

كانت تطالعه بذهول لما تسمعه ، تتسع حدقتيها موازاة مع  

ليزداد كرهها وسخطها  كلماته وأنفاسها تتسارع بعنفوان ،

ة كريم.. تنهد مكمال  : ناحي  

قبل حفلة الخطوبة أنا روحت لمازن الشركة ، وأنا اللي  "-

يت ليه عن  وافقت وطلبت منه أن الجواز  يبقى بسرعة ، وحك

" تهديد كريم ليِك .....   

: تقاطعه صارخة بذهولانتفضت واقفة   

امتى كان كريم يمثل ليا تهديد يا بابا؟وأنا من "-  
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" عشان تبيعني بالطريقة دي؟وأنا بخاف منه  امتىمن   

لكن جاء صوت مازن من خلفها قائال  بقوة  كاد أن يجيبها ، 

جالسها اكتفى منها ومن جنانها ، ليعاود إبرسغها وقد  ممسك ا

:  مرة أخرى  

جنان إيه اللي بتتكلمي عنه؟يبيعك إيه و"-  

  عشانال الطريقة دي رة كتب الكتاب فكرتي أنا ، مفيش إفك

" ، أبوِك ملهوش أي ذنب في أي حاجةأحميِك بيها   

:  لتقاطعه هادرة بنبرة مختنقة  

" أي حد عاوز يحمي شخص يقوم يتجوزه؟وهو "-  

كان يضغط على مرفقها بقوة يجيبها من بين أسنانه وحدقتيه  

  تهتاج من فرط السيطرة على نفسه حتى ال يدق رأسها الغبي

: 

"ال مش أي حد ، عارفة ليه؟-  

!فيش إال هدير واحدة ومازن واحدألن م  
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ة في  أنِت متعرفيش إن كريم يعتبر الدراع اليمين ألكبر عصاب

اء  .. سالح ، مخدرات ، أعض روسيا ، بتّاجر  في كل حاجة

.. بشرية ، آثار ، مواد فاسدة ، كل اللي تتخيليه  

ر ، ومش كلمتين  كريم مش سهل زي ما أنِت فاهمة يا هدي 

"منك اللي هيخوفوه  

بأهدابها عدة مرات تستوعب ما يقوله لها عن كريم   رمشت

الجديد الذي ُكشف أمامها اآلن ، لكن ما زال هناك كثير من  

.. على الفور األسئلة في رأسها تريد إجابتها   

: لكن قاطع تفكيرها صوت حازم يقول برسمية  

مازن بيه قالنا على كل حاجة من األول بجانب والدك ،  "-

ورة من أول لحظة ، لحد ما جه معاد  يعني إحنا كنا في الص

الصفقة اللي والدك قالنا عليه في وقت سابق ، بس كان الزم  

،   كريم ميحسش بأي حاجة غلط عشانيتم القبض عليه 

" وكمان ده هيشتته ويخليه يغلط  

: تساءلت بخفوت  
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ب في كل حاجة ، ليه  طب لما أنتم عارفين إنه السب"-

"مقبضتوش عليه؟  

:  ا هذه المرةجاءها صوت والده   

ألن مفيش أي دليل عليه لألسف ، حتى الورق اللي كان  ''-

" يه عليه إمضاء مدير أعماله مش هوبيهددني ب  

: أغمضت عيناها بشدة ، قبل أن تسأل  

""طب... موقف بابا دلوقتي إيه؟ -  

بكفالة ، خروجه مصلحة لكريم   "والدك هيخرج عادي جد ا-

تجاب سيرته ، مجرد التحقيق  ألنه دلوقتي أكيد خايف أنه ي

ا ، وبالتأكيد هيتصل بوالدك  يعمله مشكلة هناك في روسيمعاه 

"تاني  

أومأت بخفوت ، تفرك جبهتها من الصداع الذي حل عليها ،  

التعب البادي على مالمحها   ليقول مازن الذي كان يالحظ

:  هابكف ممسك ا  
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خلص ، هدير  طب إحنا هنخرج لحد ما االجراءات ت"-

" أعصابها محتاجة ترتاح  

خرج من المكتب فقابله المحامي الذي عينه للدفاع عن والدها  

روجه ، ثم  فأمره أن يبقى معه حتى تتم جميع إجراءات خ

سيره وهي تسير خلفه شاردة في كل ما حدث  التفت مكمال  

ارة وساعدها على الصعود  باب السيوما سمعت ، فتح لها 

ل فيال جديدة  يجلس بجانبها وينطلق في صمت ، حتى وص

. تراها للمرة األولى  

بعدما أغلق الباب ، فوجدها   ، واستدار  ينظر  إليها   دلفا سوي ا

 تبكي!

ب عليها كلما انفرد بها تحزن؟هل مكتو  

تنفس بعمق يهز رأسه بيأس اقترب منها كاد أن يضمها إليه  

ته بدفعه في صدره ، اعقبتها صرخة ألم مصحوبة ، حتى بادر

: بتشنج جسدها واهتزازه بانتفاضة   

. مسنيش كلكم شبه بعض ، أنت و كريممتل"-  
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.. اللي بيجري جواه ده قلة أصل  كريم إنسان ، ال ده حيوان

ي عمله فيا زمان  وحقارة مش دم ، مليان شر ومش مكفيه الل

" ، ال جاي يكمل  

ة مهلكة وتابعت مشهرة سبابتها في  ثم نظرت له نظرات ناري

:  وجهه باتهام  

وأنت !!"-  

متصدقش نفسك بالكلمتين بتوعك أنك هتحميني يا مازن ،  

أنت كأن الموضوع جه على هواك ، كان ممكن تحله ده لو  

" ز من غير كل اللي حصل ، بس أنت ...... عاي  

لم تستطع أن تكمل حيث كتم فمها براحته بعدما قطع المسافة  

بسخط وغيظ وحدقتيه تتسع   م في خطوتين ، ينظر  لهابينه

أمام وجهها :  بحدة ، يقول من بين أسنانه هامس ا  

! إياِك تقارني بينه وبيني يا هدير.. شوفي ''إياكِ -  
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، بس  كان ممكن أحل الموضوع من غير ما أتجوزك أنا فعال   

.. أنِت مش واخدة بالك من حاجة  

ألف سكة وسكة ممكن  ه لك كريم مش سهل ، ل زي ما قولت

.. ده غير أني طلبت أتجوزك وأنا لسه معرفش يأذيِك بيها

حاجة عن تهديده ، وباباِك رفض العرض وقال إنك استحالة  

!"كوني صفقة ، يعني أبوِك مباعكيشت  

تهمس تحد بعينيها عن نظراته القوية ، طالعته بدهشة ولم 

:  متسائلة بعدما أزاح كفه عنها   

"واشمعنا أنا؟ -  

" ه عملت كده؟لي  

" "ألني كنت مكانك! -  

صرخ بها بأعلى صوته يتركها ويعود للخلف ، جعلت عينيها  

تتسع بتساؤل وحاجبيها ينعقدان بتعجب وعدم فهم ، طالعت  
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أنفاسه الالهثة ومحاوالته للهدوء والعودة لبروده المعتاد  

على استعداد لفتحه أمامها اآلن.. لكنها فتحت باب لم يكن   

الصمت والكالم بسبب ماضي عاث به الزمن الحيرة بين   

 حيرة تلفح ذاتك أمام شخص أخطأت في حقه 

فإذا تكلمت خسرته    

وإذا صمت اهتزت صورتك بداخله   

وتبقى في حيرة بداخلك     

 لكنك مدرك أن الصمت صدأ يغشى النفس

النفس ويخلصها من أحزانها يصقلوالكالم هو الذي     

  ليقول ونظراته تحدق في نقطة ما في الفراغ وما مضى 

ا :ً  يركض أمامه كشريط سنيمائي هامس  

أبويا كان مكان أبوِك ، دخل في صفقة مشبوهة رأفت  "-

السبب فيها ، ومن وقتها بقى واحد منهم غصب عنه ، ولما  

" تين داهية.. قتلوه! وقع في إيده أوراق تودي رأفت في س  
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ود مكمال  : رفع أنظاره إليها بجم  

قتلوه على سريره ، قدام عيني ، كان عندي عشر سنين ،  "-

طالع من الحمام القيت راجل طويل مخبي وشه وبينط من 

" لسرير مضروب بالنار  في دماغه..البلكونة ، وبابا على ا   

ينظر  لها بغموض  قة من خلفه انتشلته من ماضييه ، شه

ها وسمع  فوجدها غارقة في دموعها ، تكمم فمها براحت

: همستها تتساءل  

" "إيه اللي حصل يا مازن؟-  

يعود بذاكرته إلى ما يحاول إخفاءه  نظر لها بأعين سوداء ، 

:  منذ سنوات ، تنفس بعمق وبدأ يسرد  

أبويا عز الدين السيوفي ، هو اللي أسس الشركة لحد ما  "-

بقت أكبر شركة في مصر للعمارة ، طلب منه رأفت الشراكة  

كتشف أن أسلوبه ومشيه مشكوك  امرة بعد مرة وبابا وافق ، 

فيه ، واألكبر أنه متورط في صفقة مشبوهة لدخول مواد  

التجارة  أكبر عصابة مسئولة عن فاسدة للبلد ، وأنه واحد من 
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ه في قلب بيته .. ولما عرفوا إنه كشفهم قرروا يصفودي

" وعلى إيد شريكه   

:  أفكارهه بقوة يحاول السيطرة على غضبه وفرك وجهه بكفي  

كنت مع بابا في الليلة دي ، كان عندي عشر سنين ، دخلت  "-

أجيب عالجه من الصيدلية اللي في الحمام ولما خرجت القيت  

"ف بضهره البس أسود في أسود وقتلهواحد واق  

ليتابع وقد غشت غمامة من الدموع سيطر عليها بسرعة  

:  وكأن شيء لم يحدث  

هرجع حق أبويا وبأي طريقة ،  من يومها وأنا أقسمت أني "-

ما   بقيت أحارب رأفت من ورا الستار ، خليت الكل بمجرد

يسمع اسم مازن السيوفي يترعب.. حتى اسمي لما يتقال  

ه حساب ويرجعوا يفكروا ألف مرة.. ل ليتعموسطيهم   

المعلومات اللي وصلت ليِك عن رأفت كانت عن طريقي أنا  

"بتك لصالحيي استغليت كرهك و محارمنكرش ان  ،  
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جلست على الدرج الداخلي خلفها ، لم تتحمل ساقيها الوقوف 

.. ا سمعته وما تسمعه يفوق احتمالها أكثر ، كل م  

.!! ا وصدمات إلى اآلن كفى أخبار    

. ا ستسقط في أي لحظةلم تعد تتحمل تشعر أنه  

شعرت به يرفع وجهها إليه ، لتدفق النظر  في مالمحه تكاد  

ليها ، غلفها  في عينيه لكنه سيطر ع تقسم أنها وجدت دموع

ا : ً  بنظراته وقال هامس  

لي ، محدش  ة  منكرش أنك في البداية كنِت تحدي بالنسب"-

كان يقدر يرفع عينه في عيني تيجي بنت أقصر مني مش 

" كتفي تعتبرني هواواصلة ل   

ا  لسخريته من قامتها عاقدة حاجبيها بسخط،  نظرت له شذر 

:  جعلته يبتسم وأكمل  
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فيِك مازن الصغير ، خوفت   لي ، شوفتما باباِك حكى  "ول-

تعيشي اللي عاشه ، كانت أفضل طريقة جوازنا وأكبر  عليِك 

" لما كريم جه الحفلةدليل   

أكثر  في عسلّي عينيها ، وجهه شديد   قربها منه متعمق ا 

  الدمعات العالقة بأهدابها محاوال   القرب منها ، يمسح بإبهامه

: يهمس أمام شفتيهااطعة ، تهدئة شهقاتها المتق  

عاوزك تفهمي حاجة واحدة بس ، أنك مراتي ومهما حصل  "-

" لك  وال حد يقدر يقرب عنك أبد ا  هتخلىمش   

ختم حديثه بقبلة طويلة على جبهتها ، تالها عناق طويل ،  

. أنه مثال لمعنى األمان واالحتواءأبسط ما يقال عنه   

،  عن أحضانه لكنه لم يفلتها من بين ذراعيه  قليال  ابتعدت 

: تقول بصوت هامسمسحت دموعها بأناملها الطويلة    

" "مازن أنا قلقانة-  

:  شدد من احتواءه لها وهمس مثلها يبثها االطمئنان  



 

 529 

ك  نا متكفل بيها ووالدمتعود عليِك ضعيفة ، حمايتك أمش "-

 مش هيحصل ليه أي حاجة اطمني" 

: دون وعي منها وبتلقائية شديدةلتهمس   

"وأنا واثقة فيك"  -  

ثالثة كلمات كانت كفيلة أن يزرعها بأحضانها ، يخبرها أن  

. ها ، كما وجد موطنه وطفولته معهاهذا موطن  

وبعد مدة كانت برفقة والدها في سيارته ، قابعة في أحضانه  

وفي عينيها بريق شديد االصرار    تتأكد أنه بجوارها ،

. األمروالتوعد ممن كان السبب في   

 

 

 

 

 



 

 530 

 الفصل الثالث عشر.

 

 الشيء الوحيد الذي يقف عقبة في طريق تحقيق ما تريده 

هو  قصة وهمية اعتدت أن تسردها لنفسك ولآلخرين كي   

 تبرر عدم قدرتك على تحقيق هدفك.

ترك االعذار وأعمل على تحقيق ما تريد بكل قوتك  فا  

 

متصنعة الالمباالة طوال الطريق ،  عادت إلى  المنزل برفقته  

تعبث بهاتفها متجاهلة نظراته إليها وما تظهرها من عشق  

تفق إلى  وحب بعد اعترافه المفاجئ ، ولكنها في الحقيقة لم 

ن مما حدث منذ قليل اآل  

؟أحق ا اعترف لها بحبه  

!حبيبته بعد كل هذه السنوات تكون   

الحزن؟ لمها بعد كل تلك األيام من أيمكن أن يتحقق ح  
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ماضية التي  لكن ليس بهذه السهولة ، ستعذبه بحق الفترة ال

. تعتمد استفزازها فيها   

صمتها   كلمة مراعي ا إليها طوال الطريق ، لم ينطق بظل ينظر 

وتفكيرها في اعترافه ، لكنه لم يمنع نفسه وعينيه من تأملها  

إلى   هابط ا تمرد بعضها، خصالتها التي رفعتها أعلى رأسها 

ها ، عينيها المتسعتين ، أنفها الصغير  ، وفمها الصغير  جبهت

ميع  يحارب الجتطل منه أجمل ابتسامة تدفعه المرسوم بعناية 

. من أجلها فقط  

الرغم من غيرته الشديدة من عمر أال أنه يلتمس له   على

. العذر  

!فمن يراها ولم يقع في حبها  

لم يكن  م  .. قبل اليووهذا ما يدفعه ليخفيها عن أعين الجميع

في  لكن بمجرد اعترافه لها بحبه  ،  لديه الحق ان يفعل شيئ ا

. قانونه بمثابة صك ملكية  
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دون أن تهمس بأي كلمة ، حاملة حقيبتها  ن سيارته هبطت م

ل وتركته خلفها  بيدها متصنعة الالمباالة ، ثم دلفت إلى المنز

. متظاهرة بالتجاهل  

بها ، فالبد أن يظفر   يلحق ا هو فقد صف سيارته وأسرع  أم

. بجواب منها.. ال بل موافقتها فهو لن يقبل إال بذلك   

دلف إلى المنزل وحال برأسه يبحث عنها ، فوجدها تخرج من  

المطبخ حاملة بيدها زجاجة من المياه تشرب منها ، فهتف  

زجاجتها  باسمها قبل أن تصعد لغرفتها ، التفتت له تغلق  

 وقالت بهدوء :

" "أيوه يا رامز-  

بنظره عنها حتى وقف أمامها ينظر لها بقوة  اقترب ولم يحد 

ا على عدم التحرك من أمامها إال عندما يظفر بما يبرد   عازم 

"  نيران قلبه   

؟"مش هتردي على كالمي-  
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"ناوية على إيه يا بنت السيوفي؟  

؟ "كالم إيه-  

" وناوية على إيه في إيه؟  

بمشاعره   ا ن تالعبها وأحنى رأسه نحوها هامس  جبها مرفع حا

: قوية وعينيه تنطق بحبها  

أسماء بالش تعملي نفسك مش واخدة بالك ، قولتها مرة  "-

"فلو عايزة تسمعيها اطلبيها صريحة  

:  أرادت اللعب بأعصابه قليال   فقالت بنيرة مصطنعة األسى  

رت إن ااا..  حنا أصدقاء وعمري ما فكرامز  أنت أخويا ، وإ"-

" إن يعني تحبني وكده  

واصطبغ وجهه باللون االحمر  ر لما تفوهت به ، نظر  لها بشذ

لنفسه من بين أسنانه يضغط على جفنيه يستمد    هامس ا

:الهدوء  

؟""أخوات و أصدقاء في جملة واحدة-   
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رفع نظراته إليها مرة أخرى قائال  :ثم   

بحبك من  بقولك بحبك ، و مش حب أخوات و ال صحاب ، "-

 ساعة ما شوفتك , تقولي أخوات؟

" وال شكل أستاذ عماد عاجبك؟  

:  تجاهلت كل ما قاله وقالت ببراءة عاقدة حاجبيها  

" "اسمه عمر على فكرة مش عماد-  

خطوة منها جعلتها   بنفس النبرة الغاضبة منها مقترب اهتف 

:  تعود للخلف بارتباك  

"تعصبيني"عماد ، عمر  ، عفريت أزرق.. بالش -  

:  ونظراته لها متالعبة رفعت حاجبها وهمست بمكر   

! مش المدرب بتاعيأومال "-  

" ل يبقى في حاجة كمان و ..وقلبي حاسس إنه احتما  
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قبل أن تكمل حديثها وجدته يضغط على ذراعيها بقبضتيه  

الغيرة من حديثها  يجذبها نحوه ، عيونه حمراء من الغضب و

. أن تكون لغيره لمجرد التفكير أنها من الممكن  

شهقت عندما ألمها ضغط يده ولفحت أنفاسه وجهها ، فعلمت  

.. هأنها أوصلته لذروة غيرته وغضب   

: يهمس بفحيح غاضباقترب منها أكثر   

! هزري في أي حاجة إال دي ، فاهمةأنا ممكن أسمح إنك ت"-  

"إن ممكن يكون في بينه وبينك حاجة؟مين ده اللي بتفكري   

بنظرات حانقة تفلت ذراعيها من براثين قبضته وقالت  حدجته 

: بغيظ  

""أنا مش عارفة أنت بتكرهه ليه؟-  

 الغيرة كالخمر تشوش العقل وتمنعه من التفكير 

ضغط على قبضته بقوة يرفعها أمام وجهها بغيظ وأسنانه  

:  تضغط على شفته السفلى باستفزاز  



 

 536 

؟ "و كمان بتسألي بكرهه ليه-  

هتعرفي منين؟طبع ا وأنِت   

وفي نظرته ليِك , نظرة ميعرفهاش إال واحد بيحب مش بتش

" زيه أو معجب  

: تنفس بعمق قبل أن يكمل بهدوء  

؟ رفي بكرهه ليهعايزة تع "-  

عشان من بين كل البنات محبش إال البنت اللي أنا حبتها  

خصني ، وأنا اللي يخصني خط أحمر مينفعش حد  واللي ت

" يتعداه  

" إيه؟ نت عايز رامز أ"-  

أجابها بعاطفة تفوق  همستها شاردة في نظراته إليها ف 

: كفيه على كتفيها برفق وحدة نظراته تهدأ   ا الوصف ، واضع    
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عايزك تعرفي إن أنا مليش غيرك ، إنك أنِت روحي و "-

اللي كنت شايف نفسي مش   حياتي وأمنيتي من زمان ، حلمي 

. جدير بيه  

.. مة دي مرة  بغصب نفسي منطقش بالكل تحسي بكل   

أو غيره بيبص عليِك ازاي تحسي و أنا بشوف عمر   

" لك حاجةو أنا مخنوق و مش قادر  أقو  

 هناك شخص عندما يغيب عنك 

تشعر بأنك فاقد وطن أكثر من كونك فاقد شخص    

تشعر إنك غريب دون وجود بروتينك اليومي..    

؟كرت هل رامز يمثل لها هذا الوطنف  

؟!اعتيادوجوده يمثل فارق أم فقط   

"رامز " -  

همسة صغيرة خرجت منها بصوت متحشرج عبرت عن  

تأثيرها بكالمه لها ، تسأله بخجل و تتراجع خطوتين الى  
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حاول لملمة شتات نفسها ، وتبعد خصلة من شعرها  تالخلف 

:  خلف أذنها   

امتى؟ "بس ده كله حصل -  

! بحاجةأنت عمرك ما لمحتلي   

بشوفه من مازن ، مشاعر  كل اللي كنت بشوفه منك زي اللي 

 أخ ألخته مش أكتر " 

تنهد بعمق ثم زفر الهواء بقوة ، يضع يده في جيب بنطاله  

كأنه يفكر  في   ونظراته لم تهبط من عينيها بصمت طال قليال  

:  سبب سكوته هذا الوقت ، ليقول بنبرة حزينة  

"مكنش ينفع ألمح ليِك بحاجة ، أنِت أخت صاحبي ، و أنا   -

حاسس إني جدير بيِك وشايف إني مستاهلكيش . مكنتش   

أنِت حاجة كبيرة قوي عليا ، حاجة أنا عمري ما تخيلت إنها  

لي بيتها   ممكن تحبيني ، سكت عشان خاطر الست اللي فتحت
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و اعتبرتني ابنها ، و الصاحب اللي أمنّي على أخته و أمه و  

.. شغله  

..دهسكت لحد ما تكبري و تستوعبي حبي   

" فيهالقي الوقت المناسب اللي اعترف ألحد ما    

وقبل أن يكمل حديثه وجدها تصرخ به مقاطعة إياه بحزم ،  

: تلكمه بقبضتها الصغيرة في صدره  

حاجة كبيرة إيه؟!  أسكت.. بس"-  

كنا   مازن كل اللي احنا فيه ده بسببك أنت ، لو مكنتش أنقذت 

" ضعنا  

" حاجةنا معملتش أ"-  

زفر بقوة يمرر يده على رأسه بعصبية ويأس ، وينظر أسفل  

قدميه كمن يتالعب بحجارة وهمية ملقاة على األرض ، ثم  

:  بصوت واهن ضعيف قائال  أكمل   
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.. روحي تعبت وقلبي تعب ، عقلي تعب ،  تعبت"أسماء أنا -

" تعبكلي يا أسماء كلي   

ا  منها أن شيئ    ظن اركضت نحوه وأمسك ذراعيه بخوف وفزع 

: في جسده يؤلمه  

الك يا رامز؟ م"-  

" بإيه؟حاسس   

بالسقف عدة دقائق   متطلع امرر أنامله بين خصالته بعنف  

  هاتف ا يطبق على فمه ببعض القوة ، ثم تطلع إليها من جديد 

:  بحزم  

ازاي؟"أنا مش عارف أوصلها ليِك -  

" إيه؟أنا بحبك ، عارفة ده معناه   

:  أسدلت أهدابها ، تردف بخجل  

عارفة" وه "أي-  

:  بإحباط قائال  أفلت ذراعه من يدها يوليها ظهره   
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"ال يا أسماء عمرك ما هتحسي باللي جوايا طول ما أنِت  -

.. على العموم فكري براحتك والقرار  اللي  أخوكِ مقتنعة إني 

" بينا هتاخديه تأكدي إنه مش هيغير  أي حاجة   

  مستمع اتقدم ليذهب لكن أوقفه اسمه الذي هتفت بها ، 

: خطواتها تقترب منه ووقفت خلفه على بعد خطوة واحدة   

التاني إال   جوه"ال عارفة يا رامز  ، ألن محدش بيحس باللي -

" الشعورلو بيبادله نفس   

هامس ا : حاجبيه بحذر  وترقب ا التفت لها ببطء عاقد    

" إيه؟قصدي ت"-  

همست بخجل تهرب بعينها من محيط نظراته ، تضغط  

:  شفتها السفلىبأسنانها على   

" زيك نا كمان أ"-  

:  بحذر  يخبرها لعابه  مبتلع ااقترب منها بروية    

.. االتنين"قوليها يا أسماء وريحينا إحنا -  
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" عذابهانطقيها علشان تريحي ده من   

أمسك يدها ووضعها فوق قلبه ، فأغمضت عينيها وقالت  

بهمس ونبرة متأثرة من ملمس يده على كفها ، وشعورها  

:  بنبضات قلبه تحتها تهدر كمن ينتظر نتيجته  

" بحبك"أنا كمان -  

تنهد   براحة كمن بذل مجهود رهيب ، أو  من تسلق جبل ،  

ابتسامة عشق وراحة ارتسمت على شفتيه ورأسه ينحني 

:  يسند جبينه على جبينها ، فأراد أن يثير غيظها فقال بتالعب  

" تاني"قوليها -  

كان قلبه ، تصرخ بغيظ يخفي وكما توقع ضربته بقبضتها م

: ذرات الخجل التي انتشرت في وجنتيها  

امتى؟س بقى أنت بقيت وقح من ب"-  

"رامز متقعدش مع مازن كتير  يا    
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ارتفعت وتيرة ضحكاته وهو يراها عادت لشراستها  

قائال   وشقاوتها.. حاول كبح ضحكاته ، ينظر  إليها يغمز  لها 

: 

"قوليلي بقى نكتب الكتاب إمتى؟" -  

نظرت له ببالهة تحاول استيعاب ما قاله ثم اتسعت حدقتا  

عينيها بذهول ، وما لبست أن صرخت به بفزع وارتباك  

:  واضح عليها   

!إيهبتقول "أنت -  

" دهمفيش الكالم  طبع اال    

"إيه؟"وهو يعني مازن أحسن مني في -  

تعبيرات وجهها المرتبكة فلوت فمها   أردف بمرح متأمال  

:  باستنكار وقالت بنبرة سخرية  

يوافق على اللي أنت عايزه ده؟!  أصال  "مش لما يبقى مازن  -  
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حكاية كتب   واحدةمجنون طقت في دماغه مرة  دهوبعدين 

عاقل الكتاب دي.. لكن أنت يا حبيبي   

" إيه؟فاتفضل قولي هتقول لمازن    

ضحك رامز  الرتباكها ، واحترم رغبتها في تغيير الموضوع  

: حتى ال يحرجها أكثر  ثم قال بخبث  

" ميعرفش؟"ومين قالك إنه  -  

:  نظرت له بتعجب وتساءلت  

"يعرف إزاي؟!" -  

 *********** 

.. ثم  ومازن بعد االنتهاء من االجتماع الذي تم بين نادين 

اتصال أسماء له كي يقلهم بعد تعطل سيارتها ، عاد بعدها  

مرة أخرى الى الشركة ، ودلف إلى مكتب رامز  يجده شارد  

 الذهن ، ينظر  إلى الفراغ أمامه حتى أنه لم ينتبه لدخوله.. 
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يجد فيها صديقه  عقد حاجبيه ؛ فهي ليست المرة األولى التي 

غاضب   وأحيان ا، ا على هذه الحال ، فمرات كثيرة يراه شارد  

لماذا؟ وال يعلم   

: خر  فاقترب منه يقول بمرح وخبثكي ينتبه له اآل سعل  

" وترتاح"طب ما تقولها -  

: إياه بدهشة ظهرت في نبرته رامق اانتبه له    

" دي؟"هي مين -  

كده" "اللي شاغلة بالك ومخلياك سرحان -  

ر  بشيء من الحدة  خبمكر  فأجابه اآل ا حاجبهبخبث رافع   قالها

  ينهض يقف أمام النافذة يشعل سيجارته واستنشقها بعصبية 

: 

"بقى؟"أنت مش هتبطل هزارك ده -  

كفه على كتفه ليديره له وقال  ا نهض يقف خلف صديقه واضع  

:  بحيرة  
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كده!"في إيه يا رامز  أنا أول مرة أشوفك -  

" دي؟إيه شاغل بالك بالطريقة   

زفر الهواء بقوة ، تجاوز صديقه ليجلس على  األريكة   

مرفقيه على فخذيه ورفع  ا الموضوعة في أقصى مكتبه ، ساند  

ا نظراته إلى ذلك الواقف يرمقه بغموض ،  مفكر   

طيات قلبه؟!في هل يفصح عما يخفيه   

!بالعواقب؟ه بسره دون خوف و دون التفكير  هل يخبر  

!مشاعره؟ سيتقبلهل   

:  قراره بشجاعة وقال بقلة حيلةا تنهد بعمق متخذ    

"عارف إحساس لما تبقى مهتم بحد و خايف عليه حتى من  -

 نفسك؟! 

 تحاول على قد ما تقدر تحميه من كل اللي حواليه حتى منك؟! 

إحساس بنار  لما تشوف حد بيبص ليه لمجرد أنه ابتسم ،  

جواك ألنك ملكش أي حق أنك تظهره؟"  بتخفيهلكن   
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تابع بنظراته مازن الذي جلس قبالته ينظر له بعين الصقر ،  

يحاول أن يستشف المغزى وراء حديثه.. نظراته وهدوئه  

.. االستكمالشجعته على   

تى قادر  تكتم جواك.. "ال أنت قادر  تتكلم وتصارح ، وال ح-  

حاسس لو اتكلمت هخسر الشخص ده .. كمان هخسر ناس  

ده. كتير معاه... ناس هما اللي ليا في الوقت   

معاه" نا هضيع وأولو فضلت ساكت هيضيع مني ،    

ا! صمت ،، صمت ال يعلم ماذا يقول  أيض   

استند بظهره إلى األريكة ونظراته لم تهبط من أعين صديقه  

  مائال  وء قبل أن يستند بمرفقيه إلى ركبتيه الذي يرمقه بهد

: بجسده لألمام   

دي؟"من إمتى وأنت جبان بالطريقة  -  

مش أنت اللي واجع دماغي طول الوقت إننا نحارب عشان  

! يخصنااللي   
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 جرب واتكلم ..." 

وقال ا ويسار  ا رأسه ألعلى يهزها يمين    رافع ابسخرية   ضحك

:  من بينهما  

لكالم سهل.. وصدقني كل ده هيتغير بمجرد ما تعرف مين  ا"-

" دههو الشخص   

أغمض عينيه بقوة وتحولت نبرته لخفوت يملئها القلق  

: والخوف  

قالقني""وده اللي -  

طالعه مازن بدهشة من حالته ، فهذه المرة األولى الذي يراه  

!! والقلقبذلك التوتر   سابق ا.. لم يره الشكلبهذا   

:  هتف بحيرة  

حد؟"أنا من إمتى بتغير معاك بسبب و"-  

" "حتى لو كان الشخص ده هو أسماء.. أختك ؟ -  
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يحاول  وصمتقالها بدون تفكير  ليحدق به مازن بدهشة 

:  له وهمساستيعاب ما قا  

" إيه!!"-  

:  ابتسم بتهكم يحك جبهته بتوتر  يعيد عليه ما قاله  

البنت اللي بحبها وعارف إنها حلم    أسماء"حتى لو كانت -

أوصلها؟كبير  وحاجة عمري ما هقدر    

في األول لما عرفتها كانت بالنسبة ليا أختي وأخت صاحبي ،  

أتكلم.. لكن لما مكانتها عندي تحولت لحب مقدرتش   

مقدرتش أخون الراجل اللي اعتبرني أخوه وصاحبه ، وآمني  

 على بيته وأخته وشغله!! 

ذل الست اللي اعتبرتني ابنها.. أخمقدرتش   

أخبي أكتر من  عارف إن نظرتك ليا هتتغير ، بس مكنتش قادر 

" ، و....... كده  

 قطعه صوت ضحك مازن المفاجئ!!
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نظر  له بذهول لردة فعله الغير متوقعة.. فهو يقول له أنه  

منه أن يثور فيه!! متوقع ا يحب أخته ،   

.. الدماععن ذلك يضحك حتى أوشكت عينيه على  بدال  لكن   

اغتاظ من ردة الفعل تلك فألقى بالوسادة في وجهه بغيظ ،  

ع كفيه باستسالم يحاول كبح ضحكاته التي أثارت حنق  فرف

:  صديقه ثم قال  

!غبيصدق أنك ت"-  

!وتعرفني امتىوكنت ناوي تعترف   

منك!" خدها  آلما يجي واحد ي  

"تقصد إيه؟!" -  

نظر   يكان يمسح على وجهه بكفيه فـ تيبست يداه ثم أنزلها 

: يطالعه بدهشة يهمسإليه بتيه قبل أن   

" عارف؟.. يعني أنت كنت فاهم "مش -  
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وضع يديه في جيب بنطاله ووقف بشموخ ينظر له بجمود  

:  وقال بثباتا وحدة من غباءه الذي لم يعهده مطلق    

ا كنت عارف ، من أول ما الحظت اهتمامك بيها ،  بع  ط"-

في المواقف   كده وغيرتك عليها واللي حصل في النادي قبل 

. عنيكر  في مع المدرب بتاعها وخوفك اللي كان ظاه   

وال أنت فاكر إني هستأمنك على بنتي من غير ما أكون متأكد  

من مشاعرك ، وعارف إنك مش هتخون ثقتي.. بس كنت 

جبان" مستني تتكلم وتتشجع ، بس طلعت   

اعش  كالنعامة كاألسد ، وال تعش مائة عام   واحد ا يوم   

فمن لم يجد في نفسه الشجاعة الكافية للمخاطرة والبوح بما   

حياتهفي   شيئ ايعتمر القلب فلن يحقق   

..!! العيشبل لن يستحق    

. صديقه. من خسارة  بلمن االعتراف ا لم يكن خائف    
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فإذا خسر الرجل صديقه من أجل امرأة ، فإنه يخسر المرأة  

مع ا. والصديق   

:  صوت أجشا تفاجأ مازن باحتضان رامز  له بقوة ، هاتف    

"أنا كنت خالص فقدت األمل واستسلمت إني بس أكون -

" مخسركشصديق وأخ عشان   

قائال  : فابتسم له يبعده عنه بمرح يمسح على سترته   

" ناهتشبهكده  أوعى"طب -  

بجانب وجهه بمرح وضحكات الصديقين تتعالى على   لكمه 

 مداعبتهم ، وراحة قلب سكنت االثنين . 

 شخص اطمأن أن ابنته وأخته سيأخذها من يستحقها.. 

قريب ا. وشخص اطمأن أن حب حياته ستصير ملكه   

★★★★ 

"وبس يا ستي طلع أخوِك مالحظ كل حاجة وساكت ، دلوقتي  -

" أبلغها؟  عشانبقي فين طنط   
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كل هذا وهي تتطلع إليه ببالهة ونظرة غباء تسكن في عينها  

، التفتت على صوت أقدام تهبط الدرج ترى أمها تهبط من  

، واستقبلته بحفاوة   له أعلى ، والتي ابتسمت عند رؤيتها 

:  قائلة  

حبيبي؟"امز .. عامل إيه يا  يا ر هال  أ"-  

" عليكِ لحمد هلل يا ست الكل ، طمنيني ا"-  

ليه؟"  كده"الحمد هلل ، مالكم واقفين  -  

: نظر  رامز  ألسماء بنصف عين وقال  

" عصير"تعالي يا طنط نقعد نتكلم على ما أسماء تعملنا -  

جلست ميرفت معه في الحديقة ، وأخبرها برغبته في الزواج 

حته لمازن... والتي استقبلت األمر  بحبور  من أسماء ومصار

وسعادة ، فهي تعلم حب ابنتها له ، وها قد استجاب هللا  

 لدعائها . 

★★★★★ 
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 الحياة كأس شاي مر 

 مرارتها الذعة واألشياء الجميلة هي مكعبات السكر 

 الملعقة بيدك أنت تضع بها ما تريد

ا   مرارتها لك.. وحالوتها لك أيض 

 

يجلس في مكتبه يفكر  بعدما علم بخروج سالم من السجن  

.. يشعر أن هناك ثمة أمر ما  التحقيق بكفالة مالية لحين انتهاء  

 فيما حدث؟!

؟!اكيف لهم أن يخرجوه وقد قُبض عليه متلبس    

اهذه السهولة ، ولم يمر ب ! عليهعلى القبض  واحد ا يوم   

ع خصالت  ضرب بقبضتيه على سطح مكتبه بغضب ، يكاد يقتل

!حدثشعره ، يريد أن يعلم ما   

لكن ظهوره في الصورة اآلن سيثير خلفه التساؤالت ،  

..  مراقبفبالتأكيد سيكون هاتف سالم   
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شيء!لقد طفح الكيل من كل  حق ا  

هوية المتصل  يرى انتبه على صوت هاتفه المدوي ، فالتقطه 

"  ، فكاد أن يعتصر الهاتف في يده ،  ليس  جورج؛ ليجده "

الوقت المناسب لمكالمته على االطالق ، يعلم أنه البد منها ،  

اآلن. لكن ليس   

:  أجابه بهدوء مكتسب  

جورج ، كيف ...." ا "مرحب  -  

:  قاطعه بصوته الهادر بغضب  

حدث؟"ما الذي -  

" كيف علمت الشرطة باألمر ؟!   

قبضته يحاول بث ا صر  ضغط كريم على أسنانه بغضب ، معت

:  الهدوء لذاته ، يضغط أعلى أنفه  

هدأ جورج ، أنا نفسي ال أعلم أي شيء  ، ومنذ قليل  ا"-

" بكفالة علمت أن سالم قد خرج   
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:  ليقول قليال  ا جاءه صوته هادئ    

"خروج سالم في صالحنا كريم ، إن كان قال اسمك فستكون  -

كبيرة" مشكلة    

:  عقد حاجبيه بدهشة ، ليتساءل  

"مشكلة !! -  

 لماذا؟ 

هو ال يملك أي دليل ضدنا ، حتى الصفقة بينه وبين مدير  

 أعمالي" 

"نعم ال يملك دليل ضدك ، لكن مجرد ذكر اسمك في األمر  -

تفعله.. لكل ما سيجعل األعين منتبهة لك ، متربصة   

 كريم ، عليك أن تكتشف لي ما حدث!!

"خطوةحذر  في كل اكل ما حدث كريم ، و   

:  برأسه في حركة لم يرها جورج ليردف أومأ  

" اللقاء، إلى  حسن ا"-  
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أنهى حديثه معه ثم ألقى الهاتف بقوة على مكتبه ، وجلس  

ا  يده أسفل ذقنه مفكر   واضع اعلى  الكرسي بجانب المكتب 

حدث ، ليجذبه من تفكيره دقات الباب ، ودلوف   فيما

سكرتيرته تخبره بمن يريد مقابلته ، ليخبرها بقلة صبر  

:  بيدها مشيح    

"مش عايز  أشوف حد دلوقتي ، خليه يجي وقت تاني" -  

لم يكد ينهي حديثه حتى وجد من يقتحم مكتبه ، جعلته يتطلع  

مجيئه  خر شخص يتوقعآ. فهو الذهول.إليه بدهشة أقرب الى  

. هنا.إلى   

ا  بأعين متسعة ، وحاجبين مرتفعين ، وجسد متحفز  هب واقف  

:  أمامه يهمس بصوت خافت  

مــازن" " -  

يقف بهيبته الشامخة ، ينظر له بنظرات في ظاهرها سخرية ،  

تحمل خلفها الكثير من الغضب والسخط ، يضع يده في جيب   

جسمان ا. رأسه إليه يوازيه طوال و   رافع ابنطاله ،   
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ليردف بنبرته القوية ، يتتبع خروج سكرتيرته وغلقها للباب ،  

ضع ساق  ثم جلس على الكرسي الثاني القابع أمام مكتبه ي

:  فوق األخرى  

"مكنتش أعرف إني زيارتي تفاجئك كده ، افتكرت  -

 هتتوقعها"

:  جلس كريم أمامه وعلى وجهه ابتسامة جانبية ساخرة وقال  

ترى إيه اللي حصل في الدنيا يخلي مازن السيوفي  يا"-

المتواضع"بنفسه يشرفني في مكتبي   

خر نفس االبتسامة يستند بمرفقه على حافة الكرسي بادله اآل

: يده أسفل ذقنه وقالا واضع    

"أنا قولت أكيد زمانك هتموت من التفكير  في اللي حصل ،  -

" كدهقولت حرام أسيبك    

قائال  : وهمس لنفسه طالعه كريم بتساؤل ،   

" حصل!!"اللي  -  
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هاتف ا : ثم رفع نظره إليه بسرعة ، وأعين متسعة   

" أنت!"-  

حاجبه بمكر  ا نظر له مازن بابتسامة خبيثة على محياه ، رافع  

ا، ينحني بجسده  :  له يهمس بهدوء رتيب يخلفه حدة مواجه   

"أومال أنت فاكر مين؟" -  

:  ه بدهشة مصطنعةثم اتسعت عيناه بتعجب مزيف و هز رأس  

" كده"ال ال متقوليش أنك بالغباء ده يا كريم ، معرفش عنك   -  

انحنى كريم بدوره يقترب بجبهته من جبهة مازن ، فظهرا في 

. حرب النظرات القائمة بينهما  بعضهما.صورة أسدين يتحدان 

 تكاد تفتك من يقترب منهم اآلن . 

لطالما كانا كذلك ، المنافسة بينهما غير شريفة يتخللها الخبث 

لن تنتهي   منافسة.. معه والمكر  أجبره كريم على استعماله 

منهما.  أي اإال بسقوط أحدهما وهو ما لن يسمح به   

: النظرات كريم بابتسامة مفاجأة يقول قطع  
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، بصراحة   ليكدي والمكسب ة "وماله خليها عليا المر-

 أحييك"

من موضعه ، استقبلها مازن بتحية  ا ليصفق بعدها بيده ناهض  

ساخرة عندما رفع كفه إلى جبينه ثم أشاحها في الهواء ،  

:  فأكمل  

.. أمن مستقبل بنته صح سالم طلع ذكي و عرف يلعبها ال"-

لما أتجوزتها ، ومستقبله باالتفاق معاك ومش بعيد كمان مع  

 البوليس" 

:  بخبث يثير حنق ذلك المغوار  ليلتفت له مرة أخرى قائال    

"منين؟ "و أنا أقول ذكاء هدير ده -  

يعلم مازن أنه يحاول استفزازه بذكره هدير ، لذلك لم يعلق  

:  عليها واكتفى بقول  

" مني"اعتبرها شكة دبوس أو هدية صغيرة -  
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قترب يهمس  واوقف فجأة يضع يداه في جيبه يتقدم نحوه ، 

:  له  

"لم تعابينك يا كريم أنت و أبوك و جورج ، أحسن المرة  -

.. اللي رحمك مني أن مفيش عليك دليل  النهايةالجاية هتبقى 

، بصراحة لعبتها صح ، بس المرة الجاية ال حكومة وال مافيا  

مني" ترحمك   

ا أدار له ظهره  على الخروج ، لكن أوقفه صوته الماكر    عازم 

:  يهتف من خلفه بتالعب  

حاجة" نا موافق ، بس حاجة مقابل  "وأ-  

: حديثه بخبث يتقدم منه خطوات ليتابعنظر له بتساؤل ،   

"مستعد اتخلى عن كل حاجة و أمشي في السليم وأختفي -

" بمقابلخالص ، بس   

" "اللي هو ؟-  

هدير" "-  
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اقالها بهمسة شيطانية خبيثة ،  بمكر  وتشويق لرؤية   مبتسم 

 ردة فعله . 

  ممسك ا لتأتيه مثلما توقع ، لكمة قوية جعلته يترنح للخلف ،  

بصدغه ومازالت االبتسامة على وجهه ، بل تحولت لضحكة  

الثائر فجعلته أراد الفتك به .  غضبعالية أثارت   

: خر  عن الحديث بل أكمل إثارة غضبه يقوللم يتوقف اآل  

متتسابش"فعال حاجة "بصراحة عاذرك ، هي -  

جملته يعض على شفته السفلى بخبث ، أثارت في نفس  ناهي ا

مازن غيرة حانقة على زوجته ، جعلته يوجه إليه لكمة أخرى  

، أطاحت بجسده على االرض ، ليميل بجسده ألسفل يواجه 

، وتبدو عليه كافة مالمح الغضب والشراسة ، يريد   وجهه

.. بهالفتك   

اهمس له   :  سنانه بقوةعلى أ كاز   
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هدير خط أحمر ، خليك راجل لمرة واحدة وألعب   مرةر آلخ"-

" برجولة ، إال و رحمة أبويا أنا اللي هعلمك معناها إيه!  

وبدون كلمة أخرى خرج من مكتبه بل من شركته بأكملها ،  

خلفه كريم يستند إلى ظهر األريكة يمسح خط الدماء   تارك ا

باألسوأ مما حدث .  يتوعدالسائل من فمه ، وهو   

خر .. أما عن اآل  

 إلى الجريدة .. ال يعلم لَم أراد  ا  فقد أنطلق بسيارته متوجه

وباألخص بعد كلمات ذلك الحقير ؟!  رؤيتها  

لن يتردد لحظة عن إراقة دمه إن اقترب منها أو من شيء  

 يخصه !

صف سيارته أمام الجريدة وخلفه سيارة الحراسة ، هبط منها  

لداخل الجريدة ، والذي بمجرد دخوله ساد  برزانة ودلف  

في جريدتهم ال يحدث   مثله.. فوجود شخص المكان الهرج في 

ا. إال  نادر   
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ما خاص بالعمل ،   شيئ ارآها تقف مع زميلها تناقش معه  

كانت تنظر لبضعة أوراق في يدها ، مرتدية نظارتها وترفع  

: شعرها بقلم كعادتها ، لتنتبه على صوت محمد يقول  

السيوفي؟"يه ده ، مش ده مازن إ"-  

فجأة إلى المكان الذي ينظر إليه ، لتصطدم عيناها   نظرت

عارمة. بعينه ، فرفعت حاجبيها بدهشة   

 ترى ما الذي أتى به الى هنا؟! 

نبضات قلبها تتسارع ، ولسان حالها يتمنى أال يكون قد حدث 

ر . ا آخمكروه    

تاها  آليها ، فتقترب من الدرج المؤدي إ خطواتهكانت تتابع 

:  صوت محمد يقول بخبث  

"يشوفكتالقيِك وحشتيه قال يجي ا بع  ط"-  

نظرت له بسخط وأعين ضيقة ، ترتسم على مالمحها عالمات  

:  اإلجرام ، تقول بحنق من بين أسنانها  
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نت مش واخد بالك كل ما أقف معاك يحصل كارثة ، مرة  أ"-

ده!" أمن الدولة ، ودلوقتي إنسان الغاب   

:  رفع نظارته عن عينيه ، ويقول بهدوءي وصل إليها  كان قد  

" الخير"صباح -  

:  بحبور كان محمد أول من رد الصباح ، يمد يده إليه قائال    

" نورتبإنسان الغاب بيه ، الجريدة  وسهال   أهال  "-  

نظرت هدير بصدمة لرد فعل زميلها ، واتسعت عينيها بذهول  

: عينيها تهمس في نفسهاثم نظرت لمازن المندهش بجانب    

محمد" "هللا  يخرب بيت معرفتك يا -  

وضعت ما كان بيدها من أوراق بين يديه هاتفة بنبرة حازمة  

:  تنم على وعيد مبطن  

التحرير" "محمد ، خد الورق ده راجعه وسلمه لرئيس -  

ا : خر بحنق ، وتمتم نظر لها اآل مغادر   

سالم" يا هدير يا بنت  فرحتي"خليِك قاتلة -  
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تابعت ذهابه بأعين جاحظة مندهشة ، ثم هزت رأسها بيأس  

منه ، أعادت نظراتها لمازن وابتسمت بارتباك تشير  له  

منها. للدلوف إلى مكتبها ، ليدخال وتغلق الباب بعفوية   

جلست خلف مكتبها ، وهو أمامها يراقب توترها و ارتباكها  

ا  باستمتاع ، تضغط بأسنانها على شفتيها في حركة تفعله 

:  خبثا بعندما ترتبك ، ليضع ساق فوق األخرى هامس    

" كده! "إنسان الغاب مش -  

ضربت على جبهتها بيأس ونظرت له ولم تجب ، ليضحك  

: بدوره بصوت عال  ، فنظرت له بسخط طفولي وقالت بغضب  

مازن؟! "إيه اللي جابك يا -  

 مش بعادة تيجي الجريدة " 

:  هاطالعها بنصف عين ، يريد إثارة استفزاز  

أشوفك""وحشتيني قولت أجي -  

: ثم اقترب بوجهه منها يكمل بتالعب  
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بتصدقيني""أصل لما بقولها على التليفون مش -  

! شيءإذا قذفته بأي شيء زجاجي أو حديدي هل سيحدث   

 إذا مارست عليها إحدى فنون القتال هل سيؤثر به شيء؟!

" الغاببالطبع ال لن يتأثر ، صدقت عندما قلت عنه "إنسان   

حاولت التحلي بالصبر  ورسمت ابتسامة صفراء على وجهها  

 قائلة: 

إيه؟!""بطل األسلوب ده وقولي في -  

! يفعل؟حاول التمسك بقوة كي ال يضحك ، ماذا   

استفزازها! يحبها مشاكسة ، ويحب   

منهمكة بالعمل   تلك الرزينة الهادئة التي رآها منذ قليل

. عليهاوتناقش زميلها بهدوء غير معتاد   

تزين مكتبها   كريستالعاد بظهره للخلف ويده تتالعب بقطعة 

:  بجد قائال    

أطمن" "بحسبك اتجننِت وروحِت لكريم ، قولت -  
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ابتسمت بسخرية ثم نهضت تدور حول مكتبها ، تميل عليه  

ضعها في  بجسدها مستندة على المكتب بيد ، واليد األخرى ت

:  خصرها ، مما جعله يتأملها في اعجاب وخبث لتهمس له  

"قال يعني لو  روحت ، جوز التيران اللي أنت موكلهم  -

يراقبوني دول مش هيقولولك ، وفي ظرف خمس دقايق  

علينا" داب أالقيك هاجم زي بوليس اآل  

من  ا هنا ولم يستطع تمالك نفسه من الضحك ، فقهقه عالي  

كلماتها بصورة جعلتها تنظر ل له بحنق وغضب حقيقي ، 

كادت أن تذهب فجذبها من خصرها لتقع في أحضانه ، جالسة  

على قدميه تستند بظهرها على صدره ، وذراعيه يكبالن  

.. بإحكام خصرها   

كانت ترفرف بين يده ليفلتها ، لكنه شدد من إحكامه لها ، بل  

إلى كتفه ، ليهبط إلى   جذبها أكثر لصدره جعل رأسها يميل

هامس ا : أذنها   
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ش قولنا اسمها  بيحموِك ، و بعدين تيران إيه بس دول م"-

 عصافير" 

:  شهقت بذهول تتمتم متوقفة عن الحركة   

"عصافير !! -  

عصافير!" دول وال شبه الحيطان ، وأنت تقولي   

أدار جسدها تواجهه ، ينظر  إليها وفي لمح البصر جذب القلم  

الذي ترفع به خصالتها لتنساب على طول ظهرها ووجهها ،  

:  عينيها متأمال  ليقترب   

" أحلى"كده شكله  -  

تسعت عيناها من خلف عدسات نظارتها ، وبدأت مرة أخرى  ا

في دفعه في محاولة منها للهروب من محيط نظراته ،  

  تي يحاول فرضها عليها ، فتوقفت فجأة هاتفة بهومشاعره ال

: 
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"سبني يا مازن أنت ماسكني زي اللي قفش حرامي غسيل -

" ليه؟ كده  

ليقهقه للمرة الثالثة بسبب حديثها العفوي ، كم أحب ذلك  

 منها!

قائال  : غمز  بعينيه   

" كده!"هو في حرامي حلو -  

  دفعته فجأة لتنهض من أحضانه ، واقفة تعدل خصالتها

! اليومالهائمة بتوتر ملحوظ ، ال تعلم ما به   

 هو كالصمت تستعصى األلفاظ التعبير عنه  

يحمل قواميس العالم بين يديهوكالبوح   

شعرت به خلفها مباشرة يتحدث بجدية تعاكس مشاكسته منذ  

: ثوان    

" لكريم نا روحت أ"-  
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عت ، لم تتوقع أن يذهب له  له بصدمة لما سم استدارت

.بنفسه  

! كريممازن بمواجهة   

 وبعد ما حدث؟! 

، بل   اعتيادي يكن تكاد تقسم بجميع األيمان أن ذلك اللقاء لم 

.. مما جعلها تشمله بنظراتها باحثة  ومشاجرة أسفر عنه حدة 

عن أي أثر لضربات أو لكمات ، فكريم ليس بالضعيف وإن  

لكمه مازن فلن يهدأ حتى يردها ، لكن ما تراه أنه ال يوجد أي  

ولم تتخل عن دهشتها ،   فاطمأنتعما يجيش في جوفها ،  أثر

:  لتترجم ذلك في تساؤلها   

ليه؟ ب .. طوحت بنفسكر"-  

" حصل؟وإيه اللي   

وقال :تنفس بقوة عندما تذكر ما حدث ،   
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  .. كريم  مش سهل زي ما أنِت فاهمة ، زي ما قولتهدير"-

الدراع اليمين لرئيس أكبر عصابة لألعمال المشبوهة   هوك ل

، أكيد مافيا زي دي مش هتختار حد هين أو ضعيف ، عاوز  

''اللعب معاه يبقى بعقل و ذكاء ، مش عصبية و تهور  

:  فركت كفيها بتوتر ، وتساءلت  

فاهمة؟ طب أنت هتواجهه ازاي مش "-  

"   إيه؟أنهم ميقدروش يأذوك معناها ه  وكمان كلمتك ليا قبل كد  

خصالتها للخلف ، يملس على  أمسك مرفقيها يقربها منه يعيد 

:  وجنتها بإبهامه وأردف بصوت هادئ ونبرة مطمئنة  

"اللي أقدر أقوله ليِك أن مفيش حد يقدر عليهم غيري ،  -

اسمي هناك بيسبب قلق ، كل اللي بطلبه منك تبعدي خالص  

.خاطري.  عشانعن الموضوع ده   



 

 573 

أنا األول كنت بحاربهم من غير قلق لكن دلوقتي بحسب 

.. أنا كفيل  تتأذوا ال أنِت وال عيلتي  عشانل خطوة حساب ك

" كله إني أنهي ده   

نظرت له مباشرة تجد الصدق في نظراته ، بل رأت مطالبته  

لها بوضع ثقتها به وتوكيل أمرها إليه بعد هللا ، لتهز  رأسها  

:  بموافقة وتأكيد قائلة  

إيه؟" "حاضر يا مازن ، بس قولي قالك -  

مته عليها ، ليظهر على مالمحه  حديثه عنها ومساو تذكر

تلك الناظرة له بدهشة و قلق ألتقطه هو   التقطتهاالغضب ، 

فربت على كتفها بطمأنينة وكاد أن يتحدث وجد هاتفه يصدع  

:  برزانة المتصل ، أجابهبنغمته وكان رامز    

"أيوه يا رامز " -  

سريع ا : خر ليأتيه سؤال اآل  

أنا فين يامازن؟ "-  
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الجديدة!" الصفقة  عشان جتماع أنت ناسي أن في ا  

 مش ناسي ، بس كان فيه مشوار مهم كان الزم أخلصه ،  ال"-

أجي" رتب كل حاجة على ما   الطريق..وخالص أنا جاي في   

:  تساءل رامز  بدهشة  

" حاجة"مشوار  إيه أنت مقولتليش أي  -  

: أراد مازن إنهاء الحديث لكي يذهب  

قى في  وأب ساعةا أجي هحكيلك كل حاجة ، أنا نص لم "-

سالم" .. يال الشركة   

قائال  : أنهى الحديث وأغلق الهاتف ، ليلتفت إلى هدير   

" نفسك"أنا الزم أمشي ورايا اجتماع مهم ، خلي بالك على -  

:  بمرحا ثم اقترب هامس    

متخافيش جوز التيران اللي تحت لحمايتك ، و بالش تقفي و"-

" ماشيمع رجالة كتير   
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،  ا رات الحنق منها وخرج مبتسم  ليتركها بعدما رأى نظ

حدث؟ تفكر فيما  لتجلس  

شركته؟لماذا ذهب إلى كريم بنفسه وفي   

من يذهب ، وباألخص إن    ليسفمازن هو من يأتيه الجميع  

كريم؟ كان شخصا  مثل   

أكثر ما يثير حنقها هو تعامله معها ، تشعر أنها محاطة به   

وتلك  من جميع الجوانب ، بل وتلك التصرفات الجديدة 

المشاعر التي ظهرت من العدم تشعر  بها تحاصرها لتجبرها  

الرضوخ.على   

هي ال تكرهه ، بل لن تنكر أنها تثق به ، برغم كل شيء هي  

ا. تثق به ، ال بل تشعر باألمان معه   أيض   

ن ، فهناك الكثير يقف عائق  لكنها ال تريد تلك المشاعر اآل

 بينهما.
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صوت محمد يريد الدخول انتبهت على صوت دقات الباب ، و 

:  ، لتهتف بقلة صبر   

" المرة ديصبري ، ربنا يستر  آخر"تعالى يا -  

 لتنشغل في عملها ، متناسية ما كانت تفكر به منذ قليل . 

************* 

 أنواع الناس ثالثة 

 ناس كالهواء ال يمكن االستغناء عنهم

أحيان ا وناس كالدواء نحتاج إليهم   

أبد ا وناس كالداء ال نرغب في وجودهم   

 

غارقة في سبات عميق في غرفتها ذات اللون النيلي الجميل ،  

:  ال تشعر بما حولها إلى أن دخلت والدتها عليها توقظها  

بقى""يال يا منار  أصحي -  
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الضوء الموجه لعينيها ، وأمسكت   بسببتمللت في نومها 

طرف فراشها تغطي وجهها وتستكمل نومها وكأن شيء لم  

 يحدث..

:  فأمسكت أمها الفراش تزيحه عن وجهها وقالت بمكر  

" بره"قومي نادر مستني -  

بفزع ، فلقد نسيت أنه أخبرها بزيارته لرؤية القاعة   انتفضت

.. الخطبةالتي ستتم فيها   

اض ولسانها يأتي بجميع السباب  نهضت مسرعة إلى المرح 

التي توجهه إليه ألنه السبب في نومها متأخرة ، ارتدت ثياب  

من ثياب نومها ، عبارة عن بنطال جينز  وكنزة خضراء   بدال  

في انتظارها والذي  ا وحذاء رياضي ، لتخرج له فوجدته جالس  

:  وقف عند رؤيتها يقول بمرح يغمز لها   

! باندا"هو أنا هتجوز -  

" نومنوم  كله  
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:   لترد عليه بتذمر  

"البركة فيك بسببك نمت بعد الفجر " -  

اليوم" "طب يال عشان نفطر ، ونشوف هنعمل إيه طول -  

الفطور ، فجلسا على طاولة في مكان هادئ   يتناوالن أخذها 

طل على النيل . يطعم م في  

إحضار الفطور التي  منهجاءهم النادل يرى طلبهم ، فطلب 

ين من العصير ، وعندما غادر التفت  تحبه منار  وكوب

من   هرب المحبوبته التي كانت تدور بعينها في أرجاء المكان 

:  عينيه ، فقال بمرح  

"تعرفي أنا حاسك واحدة تانية ، مش منار اللي أعرفها من  -

" صغري  

:  نظرت له بدهشة وتساءلت  

زاي يعني مش فاهمة!" ا"-  
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"يعني من ساعة ما اتقدمت ليِك ، وفجأة ظهر الكسوف  -

عليها" والخجل دول ، مش منار اللي متعود   

قالها بنبرة من المرح والمزاح معها ، فرفعت حاجبها األيسر  

دليل على تذمرها ، وكتفت ذراعيها وهمت بالرد عليه ، لكنها  

:  لهاا وجدت من تقدم نحوهم هاتف    

نار!! م"-  

" أة دي! مش معقول المفاج   

:  تقف قائلة بدهشة لهرفعت نظرها وما لبست أن ابتسمت   

" ازيك؟ "خالد -  

"الحمد هلل ، بصراحة مصدقتش نفسي خالص لما شوفتك ،  -

" هيواي تكون  نوقولت   

قالها بنبرة مائعة مائلة لألنوثة ، ثم الحظ نادر الذي كان  

يديه أسفل ذقنه يتابع ما  ا إلى الكرسي ، واضع    متكئ ايجلس 
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ايحدث وعينيه تطلق  ، فأردف   خير ووجهه ال ينم على  شذر 

: بنبرة منخفضة   

ش تعرفيني يا مون مون؟" م"-  

  ر تدوعضت منار على شفتها السفلى ، رافعة حاجبيها ألعلى 

 برأسها ؛ لتصدمها تعبيرات وجه نادر  .. 

بكف  ا وقبل أن تهم بالرد ، وجدته ينهض من مكانه ممسك  

خالد يضغط عليه بقوة ، جعلت وجهه ينقلب للون األحمر  

على   ضاغط ا ليقولالشديد من األلم الذي عصف بكفه ،  

:  أسنانه  

.. خطيب األستاذة منار التهامي"نادر -  

"مين؟وأنت   

:  يتحدث خالد ، أسرعت منار بالنطق بارتباك وتوترقبل أن   

" تانية . ده خالد ، جارنا من زمان ، بس هما نقلوا لحتة ده."-  

 أومأ نادر برأسه ينفض يده من يد خالد ، ثم أمسك بيد منار 
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يجرها خلفه بخطوات سريعة يدخلها سيارته وجلس بجانبها  

طلق بسرعة كشفت عن غضبه.انثم   

صمت ، فهتفت فيه غاضبة من أسلوبه التي  لم تستطع منار ال

:  ال تعرف له مبرر من وجهة نظرها  

"ممكن تفهمني إيه الطريقة اللي خرجنا بيها من المطعم  -

 دي؟

" ده؟وبعدين إيه األسلوب اللي اتكلمت بيه مع خالد   

أوقف سيارته فجأة ، جعلت جسدها يندفع لألمام لوال حزام  

ماها.. حاألمان الذي تلفه حولها هو من   

دار بجسده إليها وقال بنبرة خافتة عكست كم الغضب الذي  

 بداخله! 

! لغيره وكم الغيرة التي شعر بها عندما رآها تبتسم    

 وتلمس غيره! 

"احمدي ربنا إني لحد دلوقتي متحكم في أعصابي يا منار " -  
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 لمعت عيناها من الغضب تلتفت له بنصف جسدها تهتف بحنق 

"ني؟يع " هو الراجل كان عمل إيه-  

"  أصال  " مش لو كان راجل -  

، وفغرت فاها   جملتهصرخ بها باهتياج فشهقت بدهشة على 

 باستهجان تنظر  له بأعين متسعة.. 

:  فأردف ومازال على غضبه وثورته  

.. بنطلون أخضر  ولبسه"ده شبيه راجل.. بيتكلم بمياعة ، ال -

حمر!!أوقميص   

وأنِت بكل بساطة واقفة تسلمي وتضحكي ، وال أكن في واحد  

معاِك" قاعد   

 لمعت عيناها عند سماعها لحديثه.. 

 هو يغار ! 

النبرة وذلك الغضب ، لن   ويغار عليها ، فتلك النظرة  نعم

 يخرجوا إال من رجل يغار. 
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  ترجمت أفكارها في همسة التقطتها أذنه تميل برأسها قليال  

:  ظر إليه تن  

أنت بتغير؟ " " -  

ضرب على عجلة القيادة ، في حركة للتنفيس عن غضبه  

:  ثم قال قليال   صامت ا واستند بمرفقه على النافذة   

. بغير عليِك من كل حاجة.بغير." أيوه -  

. إيدك.لما حد يبصلك ، من أن عن يسلم عليِك ويلمس     

بغير من نظرة الناس ليِك ، وابتسامتك اللي بتطلع لغيري حتى  

عفوية.. لو   

بحبك" معرفش ازاي بس كل اللي أعرفه إني   

انتهى من حديثه ونظر  لها ، وجدها تنظر  له بأعين دامعة ،  

 وعلى شفتيها أجمل ابتسامة يمكن أن يراها.. 

 يا هللا ماذا يفعل ؟! 
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هل يخبأها وال يجعل أحد يراها لكي تكون تلك االبتسامة له  

 فقط وال يراها أحد!! 

افتة تحمل كثير من الفرح لكلماته ،  همست تقول بنبرة خ

:  وكثير من مشاعرها تجاهه   

" "وأنا كمان بحبك يا نادر -  

أمسك بكفيها بين قبضتيه الغليظتين ، وقبلهما ينظر لعينيها  

بلونهما البني البراق ، ولم يتحدث مما جعل الدماء تتدفق إلى  

من نظراته.  وجنتيها خجال    

الهروب من محيط مشاعره ،  خر محاولة نظرت للجانب اآل

:  فقالت بمرح  

" رني بدل الفطار اللي راح عليا ده تفضل بقى فطا"-  

قائال  : ضحك بقوة ثم أدار سيارته وينطلق بها   

" ، عيوني ليكِ   كده"بس -  

 متى دخلت الغيرة خرجت الحقيقة من الرأس 
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 حقيقة الحب ، حقيقة الوله ، حقيقة العشق . 

********** 

.. وقفت هدير بسيارتها أمام منزل  خطبة نادر  ومنار جاء يوم 

منار وهبطت برفقة أسماء التي مرت بها تأخذها معها في  

طريقها ، رفعت أسماء رأسها تنظر للمبنى القانطة به منار   

: وقالت  

" أنا أول مرة أجي عند منار  ،هي ساكنة في الدور الكام ؟  -

" 

، هامسة لنفسها    حكت هدير  رأسها تعض على شفتها السفلى

أسماء ة بدون أن تسمعها   

" خر مرةآيا رب متكنش "-  

" "بتقولي إيه؟-  

همست األخرى بدهشة ، فتأبطت هدير ذراعيها تجذبها معها  

: لتدلفا إلى مدخل العمارة ، تهتف بنبرة تعمدت فيها الالمباالة  
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تعالي تعالي ، فيه اسانسير" "-  

:  وتمتمت في نفسها  

" شغال ، وميعملهاش فيا زي كل مرة  بس يا رب يكون"-  

: أوقفتها أسماء قبل أن تمتد يدها تضغط على زر الهبوط قائلة  

""ما تتصلي بيها تنزل بدل ما نطلع-  

هتفت هدير  بسعادة تخرج هاتفها تطلب رقم منار ، سعيدة  

ا  ألنها سترحم من الصعود ستة طوابق على قدمها ، مرور  

: سببيت المجانين في الطابق الخام   

ا ليه نطلع ست أدوار لما هي  طلعِت ذكية يا بنت ، إحن"-

" تنزل!  

 اتصلت بها تخبرها أنهما بانتظارها في األسفل لتهبط إليهم . 

وقفتا تنتظراها قرابة النصف ساعة ، حتى كادت هدير أن  

،    استفزازهاعلى الدرج بسبب  نزوال  تصعد تجرها من شعرها 

تضحك على مظهرها .  تمنعهالوال أسماء التي كانت   
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افمنار تعلم أن أكثر ما تكرهه هو التأخير ،  ما تفعل بها   وكثير 

 هذا الشيء إذ انتظرتها في األسفل .

وجداها تقترب منهما بكل سالم نفسي تسير بغنج بجانبهما ثم  

دلفت إلى السيارة وجلست في الكرسي الخلفي ، تكاد تخفي 

ها بصعوبة على مشهدهما تقفان فاغرتان فاهما بذهول ضحكات

 .. 

دلفتا إلى السيارة ، ونظرت هدير إليها تقول ضاغطة على  

:أسنانها  

تعرفي يا منار  ، لوال إني عاملة اعتبار  لنادر .. مكنتش "-

هخلي فيِك حتة سليمة ، بس حرام الواد يحضر خطوبته مع  

مكسحة" واحدة   

:  غضب هدير  وغيظها إليها نتقلالتكمل أسماء بعدما   

" أنِت لما هتتأخري مش بتقولي ليه؟ . حق.معاها  وهللا"-  
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  تنظر لهم ببرود وقالت بغنج شعرها تالعبت منار بخصلة من 

: 

وهللا أنا عروسة فأعمل اللي أنا عايزاه النهاردة ، وبعدين  "-

 يال عشان تأخرنا " 

التي  كادت هدير أن تصرخ بها من الغيظ ، لوال يد أسماء 

انفجرت من الضحك من أسلوبها  ، فاطنة أنها تتعمد  

 استفزازها : 

" .. هي بردو عروسة وبتدلع علينااهديخالص يا دودو "-  

لتعتدل هدير في جلستها تنظر لها من المرأة وقالت بغموض  

: ومكر  

، وبما أننا أصحاب العروسة الزم إحنا كمان   طبع ا "حقها -

 ندلعها " 

وانطلقت بسيارتها بسرعة رهيبة  لم تسمع كلمة أخرى ، 

تكرهها منار  غير عابئة بالصوتين اللذين يحثاها على خفض  
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السرعة ، وال أبواق السيارات في الطريق التي برعت في 

 تفاديها ، حتى وصلت إلى مركز التجميل المخصص لهما . 

: صفت سيارتها ونظرت لمنار في المرأة قائلة بتشفي  

" يال يا عروسة وصلنا " -  

 هتفت بها واضعة يدها على صدرها تحاول أخذ أنفاسها

.. كده" يا شيخة يخرب بيت اللي يزعلك بعد  -  

إيه ده أنِت طبيعية؟ "    

:  لكمتها في كتفها من الخلف بغيظ وعنف صارخة  

لك مية مرة سرعة بالطريقة دي ال "  " قولت-  

شهقت أسماء تضع يدها على صدرها هي األخرى تبث  

:  لداخلهاالهدوء   

إيه؟"" طب أنتو االتنين مجانين ، أنا ذنبي -  

هبطت هدير غير مبالية بهم تقول بسخرية تطرق على سقف  

:  سيارتها  
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. واحدة عاملة فيها  مالكم." اجمدي يا حبيبتي أنِت وهي كده -

 سبع رجالة في بعض ، والتانية أخوها طرزان 

 يال أنزلوا " 

ميل للتجهيز للحفل . هبطت الفتيات ودلفوا إلى مركز التج  

 

 جميلة تلك الدقائق التي نكون فيها برفقة من نحب  

حين نكون كاألطفال في حديـثـنا وفـي ضـحكاتنا، ال يهمنا  

 شـيء سوى سعادتنا ، كأننا خلقنا لها . 

★★★★★★ 
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تحت سماء لوثها الحقد ودخان الكراهية ، ما نوع المخلوقات  

وتتكاثر؟التي يمكن أن تتنفس   

من باطن الخبث وجوف الخداع ، ما نوع النبتة التي يمكن أن  

 تخرج وتترعرع ؟! 

 التقاء المكر  والحقد ما النتاج عنه ؟!

 

يجلس في مكتبه يراجع بعض الملفات المهمة ، يصب كافة  

تركيزه على األوراق التي أمامه حتى يعوض ما خسره األيام  

 الماضية . 

إياها خلفه على كرسي مكتبه    واضع اتخلى عن سترته الزرقاء 

.. الناصعالضخم وبقى بقميصه األبيض   

يفتح أزراره الثالثة األولى ليظهر عنقه الطويل يبرز منه  

لجزعه   عرقه النافر والنابض بقوة من تدفق الدماء به ، نزوال  

.. المشتدةاألسمر بعضالته   
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يرفع أكمامه حتى مرفقه ليلمع ساعده بشعيراته السوداء  

عروقه البارزة . و  

بقلمه بين سبابته والوسطى يتالعب به في الهواء ،   ممسك ا

بملف صفقاته الجديدة ، وبين الحين   ممسك اوباليد األخرى 

ر يخطط بأوراقه بعض األسطر المهمة التي ستفيده فيما  آلخوا

 بعد . 

دق الباب مرتين ، فرفع رأسه وصوته   تركيزه انتشله من 

 يأمر الطارق بالدخول . 

أسقط قلمه على مكتبه ، وعاد برأسه للخلف تغيم عيناه  

بنظرات عابثة رسمت ابتسامة تالعب على ثغره ، يتابع دلوف  

سكرتيرته الخاصة بمالبسها المثيرة ومستحضرات تجميلها  

 التي تلون بها وجهها ، تمشي بخيالء متعمدة . 

 فهو خير من يعرف ماذا تريد النساء؟

! غرورهحركاتها تروق له وتعزز من  اوحق    
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أسندت كفيها إلى المكتب ، تنحني برأسها حتى ظهرت مفاتنها  

:  ، وقالت بنبرة مغرية  

.." بيه " كريم -  

اتسعت ابتسامة عبثه وأنزل يده الممسكة بملفه واألخرى حك  

ا : بها أسفل ذقنه وقال  غامز   

" نعم.. يا الصبحالعسل هّل من ا  "أخير  -  

م تعي أنها أمام غول عابث ل وابتسمت ببالهة   شعرت بانتشاء

: يتفهم حركات اإلغراء واإلغواء الظاهرة بوضوح أمامه   

عايزة تقابل سعادتك "  بره "فيه واحدة -  

اا تحرك بكرسيه يمين   : متالعب ايمعن النظر بها ، ثم قال  ويسار   

"حلوة ؟!" -  

أخفى ابتسامته عندما رأى تغير نظراتها للغضب الغير مبرر ،  

:  مكتفة ذراعيها قائلة   اعتدلتثم   

" عادية يعني " -  
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نهض من كرسيه يشد جسده ألعلى وكتفيه للجانبين يتخلى  

عن تشنج جسده من جلوسه مما جعل قميصه يشتد أكثر فوق  

اعضالت صدره وذراعيه  جذعه أكثر .  ظاهر   

ذراعيه أمام  ا ه يجلس على حافته أمامها مكتف  التفت حول مكتب

:  بغمزة عابثة هامس اصدره   

" وماله ، خليها تدخل " -  

خرجت أمامه بنفس طريقة دخولها ، وما هي إال ثوان حتى  

.. الفتاة دخلت تلك   

  رآهاظل على حاله يتأملها بأعين ضيقة يحاول التعرف ما إن 

؟!مسبق ا  

، مرتدية ثياب أقل ما يقال  عيناه شملتها من أسفل إلى أعلى  

  يجمع ثوب.. تسترعنها أنها فاضحة ، تكشف أكثر مما 

اللونين األصفر واألسود يكشف عن ساقين طويلتين  

 بيضاويتين ، تزين قدميها حذاء أسود مكشوف .
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بقوة   ثوبها الملتصقارتفع بعينيه إلى جسدها الذي ينحته 

يتأمل تلك األرداف   قليال  عليه جعله يميل برأسه للخلف 

 المتناسقة والتي يبدو أنها نالت إعجابه من رفعة حاجبه. 

ا وصل إلى وجهها األبيض عندما وقفت أمامه ال يعلم   وأخير 

؟ ل مستحضرات التجميل التي تضعهاأهذا لونه الطبيعي أم بفع  

ان بذلك الكحل  عينان واسعتان بحدقتي سوداويتين محددت

. ر لذي التقطه منها كان يميزها أكثاألسود ، لكن بريق الخبث ا  

.. أنف مستقيم أسفله شفتان مكتنزتان  منسقان يعلوها حاجبان 

يزينها أحمر شفاه قاني .  قليال    

تمده نحوه   أسودنظر إلى كفها بأناملها الطويلة المطلية بطالء 

:  قائلة بغرور  

" "صباح الخير يا كريم بيه -  

قائال  : بادلها السالم بقوة   

" اتفضليصباح النور ، "-  
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لمقابل لها ،  با جلسأشار نحو الكرسي القابع أمام مكتبه ثم 

فجلست بأريحية أظهرت جسدها العاجي ، وابتسامة خبيثة  

ارتسمت على ثغرها جعلته ينظر  لها بقوة وغموض ثم أستند  

قائال  : بمرفقه على مكتبه   

"تشربي إيه؟!" -  

وضعت حقيبتها السوداء على الطاولة التي تفصل بينهما ،  

: ور وأناملها تتخلل خصالتها السوداء تعيدها للخلف بغر  

ممكن عصير " "-  

طلب من سكرتيرته إحضار كأس من العصير لضيفته  

.. أحضرت ما طلبه ليطلب منها  لهالمجهولة وفنجان قهوة 

 عدم ازعاجه وأال تسمح ألي شخص من الدخول .

أمسك علبة سجائره يأخذ منها واحدة يشعلها ، ثم نفث دخانها  

هالة  في الهواء مكونة سحابة من الدخان حوله زادت من 

:  غموضه وقوته ، ثم قال  
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؟! "ممكن أعرف أنِت مين-  

؟!" وإيه سبب الزيارة دي  

:  نظرت له بقوة وثقة قائلة بتعالي  

" دة عندي مصلحة مشتركة بيني وبينك!أنا واح"-  

حاجبه بدهشة  ا استنشق سيجارته مرة أخرى ونظر لها رافع  

:  ساخرة  

!" "مش فاهم-  

عن ساقيها   كاشف اوضعت ساق فوق األخرى ليرتفع الرداء 

:  أكثر ، مشبكة أصابعها على فخذيها ، وقالت بنبرة واثقة   

أنا عارفة العالقة اللي بينك وبين مازن السيوفي ، وعارفة  "-

" بينك وبين الصحفية اللي اتجوزها العالقة اللي كانت  

يدس المتبقي من سيجارته في المنفضة أمامه ،   قليال  انحنى 

! .. وإذايسألهاكمن   برأسهينظر لها بسخرية يميل   

كل هذه األشياء فما الجديد لديِك؟ الجميع يعلم    
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: مشيرة بسبابتها عليها وعليه  مالت هي األخرى لألمام قليال    

إحنا االتنين مصلحتنا واحدة ، أنا أكتر واحدة تقدر تساعدك  "-

" . أنت محتاجني وأنا محتاجة ليك توصله.ي عايز  في الل  

ه يستند بمرفقه على المكتب واضع ا  ارتكز بظهره إلى كرسي

بحافة الكرسي باليد األخرى يمعن   أنامله أسفل ذقنه ، ممسك ا 

النظر لها بتركيز ، نظراته تحوم عليها من أعلى ألسفل ،  

ا  ا بعمق ، ثم نظر لهوكلماتها تتقلب في رأسه يفكر به 

 بغموض قائال  : 

" "معرفتش بردو أنِت مين؟-  

انحنت أمام عينيه ، فتلحظ عيناه مسلطة على جسدها العاري  

:  ، لتقول بغنج وحاجب مرتفع بخبث قرأه بسهولة  

" "نادين.. نادين عاصم!-  
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 الفصل الرابع عشر

 

 حبيبتي  

 إليِك أسطر حروف الحب من دماء قلبي 

 حبيبتي 

حققت كل ما أتمناه فاجتزت الصعاب ووصلت إلى المستحيل  

 بدافع حبك بعد توفيق ربي  

 حبيبتي  

 سمعت بأن الحب عذاب ولوعة وحرمان فكنت أخافه 

وبعد أن أحببتك تمنيت لو يجمع عذاب المحبين ويصبح من   

 نصيبي بشرط أن تكوني بجانبي 

 حبيبتي  
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أحمل في قلبي تصور كّل إنسان ، فلو استجمع شاعر قريحته  

 وكاتب إلهامه لوقفوا عاجزين عن وصف عشقي 

 حبيبتي  

 لو سطرت لك أجمل الكلمات لم أوفيك حق حبي لِك  

 حبيبتي  

بك قليلة في حقك وتعبر عن شيء قليل مّما  أرى أن كلمة أح

 في قلبي 

ألنّي أرى في تلك   فاسمحي لي بأن أخبرك بأنّي ال أحبك 

ا لما أحمل لك من عشقي وغرامي   الكلمة إنقاص   

 فأنِت لي روحي وحياتي وأملي  

★★★★★ 

.. كانت الفتيات على أتم استعداديوم الخطبة في المساء   

باللون الكريمي يصل طوله إلى كاحليها ،   منار ترتدي ثوب ا 

بأكمام طويلة ، يزينه حزام فضي من الخصر وطبقة من  
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الدانتيل على الصدر ، ورفعت شعرها إلى األعلى إال من  

ا مع القليل من  بضعة خصالت تمردت وهبطت على وجنته

.مستحضرات التجميل  

خطف   بجمالها الهادئ الذي ا .. بدت كملكة حق  كأي عروس

. نادر  قلب  

أما أسماء ارتدت ثوب من اللون السماوي ، يصل طوله لما  

بعد ركبتيها ، بأكمام قصيرة يزينه فراشة من الماس على  

كتفها األيمن  وحزام أبيض بفصوص ماسية على الخصر..  

 وتركت لشعرها العنان . 

من اللون الزيتوني ، ضيق حتى  ثوبلكن هدير ارتدت 

يل  ليها ، أكمامه من الدانتخصرها وينتهي باتساع حتى كاح

.. فصوص ماسية تزين منطقة الصدر..  تصل لساعديها

وأنزلت شعرها على هيئة تموجات ، ولم تضع غير الكحل في 

. ها تظهر بشكل متمرد رغم بساطتهاعينيها ، جعل  

! كان التوتر  سيد الموقف  
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.. الجو  لكنها جلست تفرك بيديهاانتهت منار  من زينتها 

يخل من مرح هدير التي كانت تحاول إغاظتها  حولها لم 

بينما أسماء أخذت  واللعب بأعصابها كما كانت تفعل معها ، 

! تهدأ من روعها  

جاء والدها ليأخذهم إلى القاعة التي ستتم بها الخطبة ، حيث  

. ناء  على طلبها وإصرارها على ذلك ينتظرها نادر  ب  

  ليلة التي لمهبطت منار متأبطة زراع والدها شاردة بهذه ال

! تخطر على بالها قط  

! ا عروس ا لنادر فآخر شيء كانت تفكر به أن تكن يوم    

ا وصديق ا لهاذ ! لك الشاب الذي طالما اعتبرته أخ   

! اختيار.. و أمام القلب ليس هناك لكن للقلب رأي أخر    

فوجدته يقف   قت من شرودها على صوت تعرفه جيد اأفا

زادت من وسامته ، يتقدم  أمامها يرتدي حلة سوداء أنيقة  

ا منها يصافح و ا غامز  بعينيه .  الدها قبل أن يلتفت إليها مبتسم   
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: نظرت له بغضب و كأن نظرتها تقول  

!!" "أهذاما اتفقنا عليه-  

ا إياه بقبلة  مد يده يلتقط كف ها الصغير  بين يديه يرفعه الثم 

:  وجد فرصته حتى يخرج رقيقة هامس ا بنبرة تحمل حب ا   

" نا النهاردة أسعد واحد في الدنيا ك يا مون مون ، أمبرو"-  

حاولت سحب كفها من أسر  قبضته لكنه لم يمهلها الفرصة ؛  

: بل شّدد على قبضتها أكثر ، فزمت شفتيها بحنق  

قى ده اللي اتفقنا عليه يا نادر؟ب"-  

"متفقين أنك تستناني في القاعة؟ مش  

أسنانه بقوة من غبائها ،  عقد بين حاجبيه بتذمر  يضغط على 

:  يذم شفتيه بغيظ قبل أن ينطق  

! إني هخطب مرة واحدة بس في حياتيأعتقد "-  

" عايزة تحرميني من إني آخد عروستي لحد القاعة!   
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صف عين ينحني برأسه  صمت لحظة ثم أكمل بخبث يقول بن

ا : ً  ألذنها هامس  

لو عندك رأي تاني ، أنا ممكن أغير رأيي و أخطب كمان  "-

" مرة و....   

ن يواصل حديثه فتأوه  لكمته بقبضتها األخرى في صدره قبل أ

:  كفه موضع لكمتها   بتصنع واضع ا  

قطط قبل الخطوبة  "إيدك تقلت قوي يا منار ، أنتم البنات كده -

"وديعة وبعدها تقلبوا على طول  

" "نـــــــــادر -  

ه بدهشة ممزوجة بخجل ضحك لها الجميع ،  صرخت ب

ا. و والدها معهمأن أسماء و هدير فانتبهت لهم وقد نست   

جال بخاطرها فكرة فباحت بها في التو ، تنظر لهم في تهديد  

:  صريح مشيرة لهم بسبابتها  

" "أنتم كنتم عارفين أن نادر جاي صح!-  
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نظرت الفتاتان لبعضهما بخفية ، ثم رفعت هدير كتفيها  

: ببراءة  

" "أنا مليش دعوة-  

رمقها بنصف عين ونظرة خبيثة لفحها بها  قبل أن يصطحب 

:  منار لسيارته يهتف ببراءة مشابهة لبراءة حديثها  

لسه بعتاها من شوية دي كانت   على أساس الرسالة اللي"-

" إيه؟  

ا  :   بمكراستدار برأسه لها غامز   

تقبلية  ش بخبي على حرمي المسمعلش بقى يا هدير  بس م"-

" حاجة  

اتفاقهما وهو من أصر  عليها  اتسعت عيناها من اعترافه ب

ا كامال  أال تعرف منار شيئ ا ليبوح بكل شيء بهذه  يوم 

!السهولة  
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صاحت به تدور حول نفسها تبحث عن شيء حديدي تلقيه  

:به  

.. اللي يساعدك في حاجة تاني يا أخييخرب بيت "-  

.. صحيح الطيور على أشكالها تقع  

" الصبح و أنت بالليلهي   

عقدت أسماء يديها أمامها ، تضرب األرض بقدمها متذمرة  

  تهز رأسها باعتراض بعد أن ضربت جبهتها بكفها بقلة حيلة

: 

هنا في الكالم ومش  الظاهر أننا هنقضي الليلة كلها  "-

" هنحضر الخطوبة  

ا ينهي األمر  ، فطالما بدأ جدالهم لن   تحدث حسين أخير 

: تهم ينتهوا في ليل  

ير أنِت و أسماء معايا فالعربية.. ونادر هيآخد يال يا هد"-

" عروسته ويحصلنا على القاعة  
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عقد ذراع هدير بذراعه يدفعها برفق إلى سيارته ، فسارت  

معه لكنها مازالت تنظر لنادر  بحنق و حدة تريد جذب 

خصالته بأناملها ، ليرمقها بغمزة يثير غيظها أكثر قبل أن  

بجانب منار. يدلف   

طريق لم يخل الجو من مرح نادر   انطلق الجميع وفي ال

تزمر منار  ألنه أخفى عليها أمر حضوره ، رفع حاجبه بغيظ  و

خلف عنقها يجذب رأسها إليه هامس ا  من موقفها فوضع يده 

:  من بين أسنانه يضغط بها على شفته السفلى  

؟ أخدتك وعوزاني استنى في القاعةجيت  عشانمضايقة "-  

؟أومال يوم الفرح أعمل إيه  

 أقعد استناِك في البيت؟

؟!" امتى عاوز أفهمأنِت هبلة من   

..نفاسها بحنق واتسعت فتحتي أنفهاتسارعت أ  
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ثم أزاحت يده من فوق رأسها بغيظ ورغبة عارمة بعّضه   

احها بشدة حتى تنفس فيه عن غيظها!تجت  

أن يغرقها بالكلمات الرومانسية في مثل هذه الليلة ،   بدال  

ا يتعامل مع أحد أصدقائه الذكور! يتعامل معها كم  

ا  وقبل أن تهم بفتح الباب ، فاجئها صوته   وصال للقاعة أخير 

:  اآلمر وذراعه أمسك بعضديها  

" "استني عندك-  

التفتت له فوجدته يقترب منها فجأة ثم انحنى بجذعه يلتقط  

:  بله كفها يق  

!"تعرفي أنك جميلة جد ا النهاردة -  

ا في عيني أجمل البنات .. و مش النهاردة بس أنِت دايم   

ي وصاحبتي وكل أنِت مش بس هتكوني مراتي ، أنِت أخت

" حاجة ليا يا منار.. ربنا يقدرني واسعدك  
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لخجل ، وتسارعت  احتقن وجهها باحمرار طفيف من فرط ا

.. ضربات قلبها بشدة  

.. ها بل و روحهامس قلبحديثه   

كادت دمعة فرح أن تهبط من عينها لحديثه ، وردت عليه  

:  بصوت مرتعش خافت  

" "ربنا يخليك ليا يا نادر -  

ابتسم لها برقة و هبط قبلها يفتح باب السيارة ، وقبل أن  

ميلة الحمراء  يدلفا للقاعة وجدته يعطيها باقة من الورود الج

:  فمازحها.. ابتسمت له يتوسطهن وردة بيضاء  

لك من شوية ، ما أنِت كنِت ماسكة في   قدمه "مجتش فرصة أ-

 خناقي"

من  يعنفهما ، والملل والغيظ يمأله  من خلفهما   سمعا صوت ا

.. التي ستصيبها بالغثيان عما قليل الرومانسية المفرطة  

: لم يكن إال صوت هدير التي صاحت بهم  
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هنا   عناه ، هتحبوا في بعضمش كفاية الوقت اللي ضي"-

 كمان" 

ضحكت منار على حنقها ، بينما نادر  رمقها برفعة حاجب  

  قبل أن يميل إلى أذن منار  هامس اباردة من أعلى ألسفل 

:بتمني  

" من أي مكان دلوقتي ويخلصنا منها أه لو مازن يطلع "-  

: صاحت به هدير تجذبه من مرفقه   

" "بتقول إيه يا نادر !!-  

: أمامها بصحبه عروسهضحك وهم باالبتعاد من   

" "مبقولش-  

بينما  دلفا للحفل وطلت منار  بهيئتها الجميلة متأبطة ذراعه ، 

. تسير هدير  وأسماء خلفهما   

ة لرؤية صديقة عمرها تزف  كانت األولى سعيدة للغاي

.. لعريسها  
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اكانت تعلم بمشاعر منار تجاه ناد ما تحدثت معها   ر ، فكثير 

!حوه غير متأكدة من مشاعره نحوهاعما تشعر به ن  

تطلب منها  الغبية كانت تظن أنها مجرد أخت له حتى 

كي تتخلص من هذا الحب الذي ينمو   المساعدة أكثر من مرة  

كي ال تخسره كأخ وصديق ، وغافلة عن مدى الحب والعشق  

ال  الشمس للجميع إ المطل من عينه لها والواضحة وضوح 

!هي  

!! حق ا غبية  

! عرت به ولم تستخدم عقلها الجميلن تحمد هللا أنها شواآل  

ت تمسحها فشعرت بيد هبطت دمعة فرح من عينها سارع

ت عينيها بذهول وجدته مازن يقف أمامها  ، رفع  تجذبها جانب ا

ا برقة جعلتها تتوتر بشدة ، وقبل أن يتركها تستوعب  مبتسم 

الدمعة التي هربت على    وجوده أمامها يرفع يده يمسح

 وجنتها.
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رمشت بعينيها عدة مرات وقد عادت لوعيها من مفاجأة  

: رؤيته مرة أخرى وهمست بخفوت  

" "مازن-  

ابتسم لها بحنان للمشاعر التي تجيش بداخلها نحو أصدقائها  

..  وحلم للطريقة التي نطقت بها اسمهفي هذه اللحظة ، 

:  ليهمس بنبرة بدت غريبة عليها  

" مازن "عيون-  

؟! نظرت له بذهول.. أهذا هو  

؟! ا هللا ما به هذه األيام ال تعلمي  

قة الجديدة التي يتعامل معها بها؟ ما هذه الطري  

:  رفعت حاجبها بدهشة ترمش بأهدابها عدة مرات  

!" "أنت بتطلع منين-  

سنانه بغيظ ، و لسان حاله يقولضغط على أ  

( يا اللحظةضيعِت عل)   
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" لعت يا هدير ، هو ده كل اللي همكطلعت من مكان ما ط"-  

لوت شفتيها ترمقه بجانب عينها ولم تجبه ، ضغط على  

وجنتها بين سبابتها وإبهامها بمشاكسة لها فضربته على كفه  

لكرهها هذه الحركة ، ثم شعرت بأنفاسه على عنقها من قرب  

:  وجهه منها وهمسه في أذنها  

 كويس إنك سيبتِ على فكرة أنِت زي القمر في اللون ده ، و"-

" شعرك مرفعتيهوش كده أحلى بكتير  

ابتسمت بخجل ويدها تعيد خصلة من شعرها خلف أذنها وال  

تنظر له ، لتتسع عيناها فجأة وشهقة طفيفة خرجت منها ،  

تلتفت له بنظرة حانقة وحاجبين مرفوعين ومعقودين عندما  

:  يديه بجيب بنطاله ضع اأكمل بنبرة المبالية وا  

.. بس مش  كب مش قوي ، مش اليق حاسه تقيل"بس المي -

 مشكلة فرح بردو " 

فعلمت أنه يثير غيظها ليس إال..  بتالعب انظر لها غامز    
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هزت رأسها بيأس وقلة حيلة و التفتت تبحث بعينها عن  

. زوجهاأسماء التي اختفت هي األخرى بمجرد ما جذبها   

بشيء الذي ينحني يهمس لها ها تجلس بجوار رامز وجدت

أتهم على هذا الحال بل  فتضحك بشدة ، لم تكن وحدها من ر

ا فجذبها خلفه متجه   إليهما .   امازن أيض   

انتفض رامز من كرسيه على كف مازن التي وضعت على  

:  كتفه فجأة بقوة وصوته الذي يعنفه بغيرة على أخته  

" "ما تخف شوية يا عم رامز -  

:  صوته له خر حاجبيه وتمتم بغضب دون أن يصل عقد اآل  

!" حالل ليك وحرام عليايعني "-  

: حدجه بتهديد وحاجب مرفوع ببرود  

؟""بتقول حاجة-  

نظر له بجانب عينه يذم شفتيه بغيظ ، يقبض على يده يضرب  

:  بها على فخذه من أسفل الطاولة  
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؟ "ال هقول إيه-  

" ربنا على الظالم  

ضحكت الفتاتان عليهما بمرح ، ونهضتا للذهاب إلى منار  

. ي الخواتم هي و نادر بهذه اللحظةالتي كانت ترتد  

ا يراقبها تقف مع أخته بجوار العروس ،   وقف مازن بعيد 

ره  ال يعلم كيف تبدل  تنظر  إليها بفرحة وحب ، فابتسم بدو

؟ شعوره هكذا  

كل ما يعلمه أنه بات ال يقوى على فراقها ولن يتخلى عنها  

! ذلكحتى ولو  أرادت   

!يحبها  

؟! كان يحبها أم ال ال يعلم إن   

. لكنه بات متيقن ا أنها أصبحت أهم ما يملك  

 أحبها وحبها قد تملّكه ، فأصبح لديها رهن ا ولقلبها سجين ا. 
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العروسين للرقص فنهض نادر ملتقط ا كفها  دعا منظم الحفل 

. بين يديه ، ورقصا مع ا على أنغام الموسيقى الهادئة  

! ال تصدق ما يحدث معها  نتشعر بفرحة عارمة ، حتى اآل  

تشعر بالخجل الشديد بالرغم من أنه نادر المتواجد أمامها منذ  

 سنين!

عينيها التي يبدو  بها الحب جلي ا : رفع ذقنها بيده لتقابله   

" "هتخليِك سرحانة كده -  

ا : بتسمت له برقة ولم تجبه ، فقّدر خجلها ضاحك  ا  

"ده أنِت طلعِت بتتكسفي طيب خالص"-  

حها تتحول للنقيض.. نظرة الخجل تحولت لنظرة  وجد مالم

وعيد ، الحاجبان المعقودان بخجل أصبحا مرفوعين باستنكار   

ا  ، :  بغيظوالثغر المبتسم بحب أصبح مبتسم   

!" مكنتش بتكسف وال إيه.. هو أنا "نعم يا أستاذ نادر-  

:  ضحك بشدة يقربها منه برفق يتمايل معها   
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" ييوه كده ارجعي لطبيعتك تانأ"-  

بينما بمكان ليس ببعيد اقترب رامز من أسماء ودعاها  

:  ليالحظها  ص فنهضت معه بسعادة ، شردت قليال  للرق  

مالك سرحانة في إيه؟" "-  

" "ها.. ال مفيش-  

 ابتسم لها هامس ا : 

" رقصنا سوا يوم كتب كتاب مازن صح؟  بتفكري لما"-  

!! تفكراندهشت من معرفته فيما   

فهي بالفعل تذكرت تلك الليلة عندما انقبض قلبها بشدة لمجرد  

. أن يكون لغيرهااعتقادها بأنه يحب أخرى ، ال تتخيل   

تحبه منذ أول مرة رأته بها ، وكلما جال بخاطرها فكرة أن  

يكون مع أخرى تشعر بأن الموت أهون لها ، تحبه مثلما  

 يحبها بل و أكثر. 

؟" "عرفت منين-  
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: ضحك بخفة  

" "ألني أنا كمان بفكر في نفس اللي بتفكري فيه-  

: أذنهاجذبها إليه أكثر  يهمس بجوار   

وي!!"أنِت كنِت هبلة ق-  

!" إني ممكن ارتبط أو أحب حد غيرك ازاي فكرتِ   

:  لكمته بكتفه بقبضتها ، تذم شفتيها ببرود  

" زي أختكأنا كنت أعرف منين و أنت طول الوقت تقول "-  

خته و صديقته وحبيبته ، فهي بالفعل أ ابتسم لها ولم يعلق 

. وكل شيء له  

دق المقام به  وهناك في مكان بعيد عن األعين في حديقة الفن

.. الخطبة ، مظلم نوع ا ما إال من أنوار  طفيفة  

تقف غاضبة ، تنظر له بثورة مكتفة ذراعيها أمامها تعيد  

. الكرسي خلفها تهز قدمها بانفعال ظهرها إلى ظهر  
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أكثر منها ، يستند   لف شعوره عنها بل كان غاضب ام يختوهو ل

أنامله على شفتيه    ه إلى حافة الكرسي بجانبها واضع ابمرفق

التي يضغط عليها بأسنانه ، ثم يرفعها يعيد خصالته للخلف  

 بانفعال. 

ظل على حاله لعدة دقائق لم يتحدث ، فتحركت من أمامه  

عة ، وفي  بخطوات سريعة تنوي الدلوف مرة أخرى إلى القا

هرب من أمامه ال تريد الحديث معه. الحقيقة ت  

انطلق خلفها يجذبها من معصمها يديرها إليه بنوع من    

:  الحدة  

استني هنا كالمنا لسه مخلصش ، ومرة تانية يا هدير لما  "-

" مة! أكلمك تستني وتسمعيني ومتمشيش ، أنِت فاه  

:  هزت رأسها بياس وزفرت بضيق قبل أن تصيح بغضب  

؟" "إيه يا مازن.. لسه فيه حاجة عاوز تقولها-  
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ضغط بال وعي على قبضته فوق معصمها فحاولت جذب يدها  

:  من يده تكز على أسنانها بألم  

" ازن سيب إيدي لو سمحت عاوزة أمشيم"-  

" ير مش هتمشي غير لما كالمنا يخلص ال يا هد"-  

: حاولت التحكم بأعصابها حتى تتحدث بهدوء  

؟! تقدر تقولي إيه اللي حصل لكل ده همشي بستمام مش "-  

بني هنا من  فجأة تشدني بالطريقة دي من وسط الناس وتجي

!" غير ما أفهم أي حاجة  

جذبها إليه أكثر حتى كادت جبهته تالمس خاصتها ، أنفاسه  

تلفح جانب وجهها بغضب ، همسه يندفع بأذنها بفحيح  

:شرس  

يسلم عليها بابتسامة  وهللا لما أالقي واحد قرب على مراتي "-

لزجة شبهه ، ويتجرأ يطلب منها الرقص معاه وهو عارف  

 إني موجود معاِك يبقى حاجة من اتنين
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!"مستغني عن عمره.. أو أنا كيس جوافة موجودإما   

ذا؟اتسعت عيناها من السبب وراء كل ه  

فقط ألن أحد زمالئها جاء يلقي التحية عليها ولم يعلم بأمر  

! هذا الوقت يحدث كل هذا لسفره فيزواجها   

إن كان ذلك الزواج عن حب كانت تيقنت أن هذه غيرة عليها  

! ا بعيدان كل البعد عن مسمى الحب، لكنهما يعلمان أنهم   

ابتعدت برأسها للخلف تنظر له بذهول وحاجبين معقودين ،  

:  رأسها يهتز  بعدم استيعاب  

! "نعم-  

راجع  ولسه  ده صديق لينا من أيام الجامعة ، كان مسافر 

لش حاجة إنه يجي يسلم  محصوميعرفش إنه اتكتب كتابي ، 

" عليا يعني !  

:  تحدث ببرود ونظرة غامضة   
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اللي قولت عليه تسمعيه يا هدير ، زميل أو ال كل واحد  "-

" اِك كويسيعرف حدوده مع  

مفيش فايدة اللي في دماغك في دماغك ، وبصراحة أنا  "-

!!" والمعاملة دي بجد.. إيه مبتتعبشعبت من األسلوب ت  

صرخت به بعدما جذبت نفسها من بين ذراعيه تشيح بها  

ها يقسم أنها  بحنق في وجهه ، ثم التفتت تنوي الذهاب وبداخل

حتى يغير من طريقته.  لن تتحدث معه مطلق ا   

لم يجبها ولم يجعلها تذهب ، بل جذبها من مرفقها إليه مرة  

ألخرى تتخلل خصالتها تثبت  أخرى يحيط خصرها واليد ا 

رأسها ، ثم مال عليها بقبلة بث بها غضبه وغيرته التي لم  

ايشعر  طيع أحد إنكاره  ال يست هو بها.. حبه الذي بات واضح 

!إال هو  وهي فقط  

اقتحام شفتيه لها ، فقد كان آخر  رد فعل  ت بما فعله من تفاجأ

من  .. وقبل أن تأخذ أي حركة هناك صوت صدر تتوقعه منه

..  إلى رشدها مرة أخرى لتدفعه بيدها مكان ما جعلها تعود 
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الكنه رفض ابتعاده لها    ا و أسند جبهته فوق جبهتها ناظر 

فوجدها مغمضة ال تريد النظر إليه ، ابتسم دون أن يشعر  

:  وأحاط وجنتيها بين كفيه يهمس لها  

لمسك  ال أحمد وال محمد وال صنف مخلوق له الحق أنه ي"-

" اسمي ومرتبطة بيا طالما على    

كي تعود شراستها من جديد ، تزفر بغضب  كلماته كفيلة  

تبتعد عنه  أن يراها عليه ، فدفعته في صدره وغيظ كما يحب 

:هاتفة  

.. أنت أكتر واحد عارف إني حاطة حدود لنفسي "مازن-

للناس مفيش مخلوق يقدر  يتعداها.. و  

تغيرها  اتي بمبادئ وأنت تيجي مش هبقى عايشة طول حي 

" ليا  

فرك وجهه بصبر يتنفس بقوة وعمق يبث الهدوء لنفسه 

:  وقلبه ، اقترب منها بروية يضع يده على عضديها   
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.. أنا أكتر  واحد يساعدك إنك تفضلي  "بصي يا هدير-

محتفظة بمبادئك دي ، بس اللي عايزك تفهميه أن اللي بطلبه  

" ملوش دعوة ال بحدود وال بمبادئ!  أو اللي بقوله   

:  فت في وجهه بقوة وال وعيهت  

" "أومال ليــــه؟!-  

" "عشان بحـ.........-  

قاطعه صوت الهاتف ليجدها أسماء تسأله عن اختفاءه هو  

. دير  ، فمنار تسأل عليها منذ زمنوه  

ى الحفل أن يغلق الهاتف فتركته ودلفت مرة أخرى إللم تنتظر 

. يتبعها بخطوات متريثة  

تفارقها وعقلها يفكر فيما حدث  ظلت قابعة بجانب أسماء ال 

، وكل أفكارها تصب   منذ قليل تريد إيجاد تفسير لكل ما يحدث

.. طريق ال تريد االعتراف به لظنها أنه من  في طريق واحد

!أن يحدثالمستحيل   
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 انتهت حفلة الخطبة  

. بسعادة للبعض   

. وأماني للبعض اآلخر   

. ومشاعر جديدة آلخرين   

★★★★★★ 

 خيط رفيع بين الكراهية والحب  

أن يُقطع أو يتشوش وعيك عنه  جيد احذر ا  

 فتسقط وقلبك في شرك الحب وال مناص وال عزاء  

 فالحب فخ ملون  

متفاوتة من القلق ، الخوف ، التوقع ،   الحب مشاعر متضاربة

 والترقب . 

!جيد افاحترس   
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اوإال ستجد نفسك سقطت  ا سهو  عنك في وحل الحب دون   رغم 

 أن تدري! 

 

جالسا  على األريكة في مكتبه ينظر إلى األوراق المنثورة  

ة ، يصب كافة تركيزه عليها  أمامه على الطاولة القصير

ن  بإحداهن في يد واألخرى ممسكة بقلمه الفضي المزي ممسك ا

عندما فاز بإحدى  بفصوص ماسية كان هدية من هدير 

ذقنه ، يرتدي قميصه  صفقاته الصعبة والكبيرة ، يضعها أسفل 

خر تبرز  امه حتى مرفقيه ، وبين الحين واآلأكم األسود رافع ا

عضلة فكه أثر ضغطه على أسنانه في حركة مصاحبة له  

 أثناء استغراقه في التفكير . 

أخرجه من عمق تركيزه صوت هاتفه الذي َعلَى برقم مجهول 

:  أجاب مباشرة وعينه مازالت في الملف الذي بيده ،  

" "ألو.. مين معايا-  

:  وصله صوت غريب عنه يقول له بلهفة  
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""باش مهندس مازن السيوفي؟-  

:  أجاب بنعم ليكمل الرجل حديثه  

لى  نسة هدير  مرات حضرتك عملت حادثة ونقلوها ع"اآل-

" مستشفى......  

ه  هاتف رسيه ملقي ا من فوق كلم يكد يكمل حديثه حتى انتفض 

ا  كملها  من الشركة بأ  على األرض وأخذ مفاتيحه مندفع ا خارج 

. آخذ ا سيارته لينطلق إليها   

خر يضرب على مقود سيارته بكفه عدة مرات  بين الحين واآل

لممكن أن تكون  وعقله يسرد له كثير من المشاهد التي من ا

! تعرضت لها  

لتي بها؟ الحادث وما مدى الخطورة ا كيف تعرضت لذلك   

حمايتها ، كيف لم  من حراسه الموكلين ب  الماذا لم يهاتفه أي  

 يفعلوا شيئ ا؟ 
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جذب خصالته يقبض عليها بشدة ، يدق على زامور السيارة  

 بقوة حتى تفسح له السيارات أمامه الطريق يفكر 

؟!حدث لها شيئ ا مروع ا يستدعي ذهابها للمشفىهل   

خلف الحادثة ، فتغيرت  جاء بفكره كريم أن يكون السبب 

ن له  النظرة في عينيه ألخرى يلوح بها التهديد والوعيد إن كا

! يد فلن يتردد في قتله بيده  

هتف بقوة يقبض على المقود بشدة حتى ابيضت مفاصله ،  

:  نبضات قلبه تدوي في السيارة من جم قلقه وتوتره   

" كون بخير بس ، مش عاوز حاجة تانييا رب ت"-  

يقود بأقصى سرعة له يحاول تفادي السيارات من حوله ،  

! فتفاجأ بأن مكابح سيارته ال تعملحاول أن يبطئ   

! يه بدهشة وعدم استيعاب لما يحدثعقد حاجب  

ن ، ليس وقته أن تتوقف ، دعس عليها عدة  ال ال ال ليس اآل

!وبين الطريق أمامه لكن ال نتيجةمرات ونظراته تحول بينها   
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أنها مكيدة لإليقاع به ، فحاول السيطرة على   أيقن حينها

.. كاد أن  األخص أن السرعة كانت كبيرة جد ا السيارة وب

الموت على   يصطدم بأكثر من سيارة ويشعر أن تلك النهاية ،

! مقربة خطوة واحدة منه  

عتراض  خر يوم له فال ادعو هللا إن كان اليوم آلسان حاله ي

ظهر تلك الشجرة على جانب  ، لت لكن يطمئن قلبه عليها أوال  

فبضعة كسور أهون  الطريق جعلته ينحرف بسيارته نحوها ، 

! بكثير من الموت  

******** 

ما بين شد وجذب يعلن الكامن خلف الضلوع تحرك بعض  

 النبضات دون رغبة منا  

تفلت نبضة هاربة من القلب نحاول بكل قوتنا منع   فشيئ ا شيئ ا

 ذلك أو عدم التفكير فيها لكنها تأبي إال الخروج!

 يصارع العقل القلب في معركة دامية  
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ا ففي عرف الحب لم ينجو و ال يخرج أحد  سالم   

 السقوط حتمي ما بين الغيرة والحقد

وما خفي خلف الكواليس يتحرك له القلب رغم كل شيء!   

 

ة ال تعلم شيء عما حدث إلى أن سمعت رنين هاتفها  نائم

..  ة لكن مهاتفها مّصٌر على إيقاظها المتواصل ، أغلقته مر

نظرت للشاشة بنصف عين فوجدتها أسماء ، أجابتها بنعاس  

: قاتل  

" . صاحية بدري ليه ومصحياني معاِك؟ . "أيوه يا أسماء-  

فراشها تهتف  استعرت شهقاتها انتباهها فنهضت فزعة من 

:  بقلق أرعد أوصالها  

؟ "صوتك شكله معيط.. إيه اللي حصل-  

" كل حاجة تمام صح؟  

: أجابتها بصوت متحشرج من البكاء  
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""هدير تعالي حاال  مستشفى..... -  

نقبض قلبها لفكرة أن يكون أحد قد أصابه مكروه ا  

لكريهة  ه المستشفيات بعد حادثة أبيها وتمقت األخبار اتكر

! الميتة  

؟!يد أن ترتاح ولو قليال  أال تستحقتر  

أعادت خصالتها للخلف من فوق عينيها تزيح الفراش من  

: فوقها تهمس بحذر  

" "ليه المستشفى يا أسماء؟-  

لم تستطع أن تسمع الرد نظرت إلى هاتفها فوجدت بطاريته قد  

نفذت ، ألقته بغيظ خلفها ونهضت مسرعة إلى خزانة  

يدها ترتديه في عجل ، ثم أخذت تأخذ ما تطاله لمالبس ا

مفاتيح سيارتها وخرجت مسرعة تسارع كل قدم األخرى  

مهرولة على الدرج ، يدها تحاول لملمة خصالتها في كعكة  

عشوائية فوق رأسها تثبتها بمشبك رقيق ، قلبها تتسارع  
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نبضاته بقوة حتى شعرت به يضرب في رأسها ، وجهها  

ه ، شفتيها تتحرك بكافة  يتغضن بقلق واحمرار طفيف انتشر ب

 األدعية التي تحفظها حتى يكون كل شيء بخير .

:   ألتقت بكريمة في األسفل التي أوقفتها قائلة  

" ليه؟مالك بتجري "-  

: حاولت التقاط أنفاسها تجيبها بتلخيص  

.. أسماء كلمتني أروح على  "الزم أروح المستشفى حاال  -

" يه حصل؟هناك معرفش إ  

:  لهتافها خلفها تركتها لتخرج تستمع  

""طب أبقي طمنيني-  

قادت بأقصى سرعة وقلبها يدعو أال يكون أحد قد أصابه  

االستعالمات    مكروه شديد حتى وصلت لوجهتها ، وقفت أمام

!ال تعرف عما ستسأل  
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غارقة في فوضى الخوف ، لم تستطع اإللمام بمغزى المهاتفة  

!ستطيع الوصول لهامن أسماء وال ت  

اتلتفت بجزع  تبحث عن منارة تدلها إليها حتى   يمين ا ويسار 

:  انتشلها صوت رامز من حيرتها يقول باندهاش  

هدير !! "-  

" أنِت جيِت هنا ازاي؟!  

:   أجابته بقلق وكلمات متقطعة  

"معرفش.. أسماء اتصلت.. والخط قطع من غير ما  -

" أعرف..  

رفع كفيه أمامه عالمة على الهدوء والصمت يبتسم لها  

:  باطمئنان  

ك مفيش حاجة تستدعي القلق ده كله..  اهدي وخدي نفس"-

" مازن بس....   

:  قاطعته شهقتها واضعة كفيها على صدره ممسكة بثيابه   
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!! "مازن-  

"إيه اللي حصل؟  

كي تهدأ لكنها  كفها بين كفيه يربت عليه بهدوء  أمسك

خر حتى هتف  ؤال خلف اآلاستمرت تطرح أسئلتها الجزعة س

:يتحكم بقلقها بها بغضب مصطنع كي   

كويس ، تعالي   .. كل الحكاية حادثة بسيطة وهو"اهدي قولت-

" معايا علشان تطمني  

ذهبت معه صامتة بعد صراخه عليها تقدم قدم وتؤخر األخرى  

حاجبه بتساؤل   لها رافع ا ، وقفت أمام الغرفة مترددة ليلتفت 

 لوقوفها!

دخلها الغرفة ، وقفت قرأ التردد على وجهها فدفعها برفق ي

السة على يمينه وأسماء إلى  تجد والدته جتدير نظرها 

المعتاد لتتأمله   .. أما هو بالمنتصف يجلس بشموخهيساره

ة.. بصمت وبدون حرك  
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أكد من كم  عينيها تشمله كله من أعلى رأسه ألخمص قدمه تت 

! اإلصابات التي تلقاها  

، ثم قدمه  وقعت عيناها على جبينه الملتف بضمادة بيضاء 

.. ها الملتفة حولها حتى منتصف ساقهبجبيرت  

 تنفست بعمق تحمد هللا أن النتائج وصلت إلى هذا الحد. 

تقدمت منها ميرفت محتضنة إياها بحنان عندما رأت مدى  

:  القلق على وجهها  

" لشكل ده.. البنت أسماء قلقتك با "معلش حبيبتي-  

غمزت لها بابتسامة معاكسة   نظرت بتلقائية ألسماء التي

ا  عن البكاء التي كانت تحدثها به ، فرمقتها بغيظ لتخفي  تمام 

: رأسها بكتف أخيها هامسة بمشاغبة  

لواليا مكنتش هتعرف  المفروض تشكرني يا حبيبي ،  "-

" غالوتك عندها  

ارمق :  مثلهاامس ا ببرود ه  ها برفعة حاجب مستفزة منه مبتسم   
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" "ازاي يا ذكية؟-  

ته بغرور  وراثي في هذه العائلة ، تمسح على ضمادته  أجاب

:برفق  

لو مش غالي عندها مكنتش جت تجري ، وال كان ظهر  "-

ده ، ولما شافت أنك كويس    عليها القلق اللي دخلت بيه

" ارتاحت  

نظر لوجهها مرة أخرى يتذكر حالها عندما دلفت عيونها  

! كد كم من االصابات التي تلقاهاتشمله تتأ  

ليرى كيف تحول من القلق إلى الراحة بعد أن تيقنت أن ال  

:  امكروه أصابه ، فغمز ألخته ضاحك    

" "ال بتفهمي صحيح-  

:  التفتت إلى صوت والدتها التي نادت عليها تقطع حديثهما  

" لبس ألخوِك من البيتيال يا أسماء تعالي معايا نجيب  "-  
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خرى   نهضت تأخذ حقيبتها ، فكادت هدير أن تنهض هي األ

:  لتمنعها يد أسماء التي أوقفتها بسرعة  

؟"إيه على فين-  

" لحد ما نرجع ، هما ساعتين ونرجع خليِك مع مازن   

بحركات أخته ،   ى مازن الذي يرمقها بمكر مستمتع ا التفتت إل

:  بصعوبة لعابهافقالت بتردد تبتلع    

" "بس رامز موجود معاه-  

:  فهتف رامز بدوره ينظر بساعته  

يا هدير بما أن مازن مش هيقدر  يروح الشركة  بصراحة "-

" الزم يخلص دلوقتي حاال  فأنا الزم أروح ألن فيه شغل مهم    

:  يفتح الباب لهن ثم ألتفت ألسماء ووالدتها قائال    

" ان أوصلكم وألحق أنا أروح الشركة ش"يال ع-  
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خرج الجميع يغلقون الباب خلفهم تاركين إياها تنظر  في  

ين معقودين لفهم ما يحدث ، التفتت  أثرهم بغموض وحاجب

:  لصوت مازن من خلفها الذي جذب انتباهها  

" ا وال هتفضلي تبصي للباب كتير!مش تطمني علي"-  

لقريب  حمحمت وتقدمت نحوه تهم بالجلوس على الكرسي ا

راش بالقرب  تجلس على حافة الفمن فراشه ، لكنه جذب يدها 

.. منه  

التقط نظرات القلق والحزن  .. تأمل وجهها المحمر من القلق

في عينيها التي تتأمل صدره المليء بالخدوش والصقة كبيرة  

ن ، الحظ عيناها  رح على كتفه لم تنتبه لها إال اآلتغطي ج

تلتمع بطبقة من الدموع التي تأبى الهبوط ، فرفعت يدها  

ترسم هذه الخدوش بالهواء بدون أن تلمسها وصوتها 

:  الهامس يصله متسائلة  

" يه اللي حصل؟"إ-  

:  أجابها بمزاح ال يليق مع الموقف  
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" "وال حاجة كنت هموت-  

ا ، فأحاط وجهها  رفعت نظراتها إليه وجد الدموع متجمعة به

السيطرة على   بكفه والذراع اآلخر جذبها يحتضنها محاوال  

، ولدهشته أحاطته هي األخرى بذراعيها فشعر بدمعات   اقلقه

عور من  دافئة تهبط على كتفه ، مسد ظهرها برفق وش

.. ثم همس بصوت رقيق يدفن  السعادة يجتاح قلبه بتسلل

: أنفاسه في خصالتها  

ل الموضوع حادثة بسيطة وجت .. ك"اهدي كل حاجة تمام-

" سليمة  

كمن تخاف أن    سألته بصوت متحشرج ولم تخرج من أحضانه

:  يرى أحد ضعفها  

؟ "حادثة-  

ده كله طلعت مش  .. مش معقول بعد إيه اللي حصل يا مازن 

" بتعرف تسوق  
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ضغط على أسنانه بغيظ من لسانها هذا يحاول أن يتحكم  

:  بنفسه ، ضربها بخفة خلف رأسها  

.. بس جالي تليفون الصبح إنك عملِت  "ال بعرف يا مستفزة -

مل العربية  س تفاجئت أن فراحادثة وفي المستشفى ، ب

"مفكوكة فحصل اللي حصل  

سها من  عقدت حاجبيها بدهشة مما تسمعه ، رفعت رأ

:  بها أحضانه لكنه مازال متشبث ا  

" أنها بفعل فاعل!تقصد "-  

هز مازن رأسه بتجاهل ورأسه يفكر  في أكثر من اتجاه  

:  فسألته مرة أخرى   

" "مازن أنت شاكك في حد؟-  

اخصالتهرفع كفه إلى  ، ثم لمس وجنتها  ا يمسدها مبتسم 

:  بظاهر يده بحنان  
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ال    متقلقيش كل حاجة هتبقى تمام وبخير ، مقصودة أو"-

"المهم الغرض من ورا ده محصلش  

نظرت لكفيها التي تفركهما فوق قدميها بتفكير ، ثم رفعت  

:  عينيها له مرة أخرى تسأله  

؟!" بالضبططب إيه اللي حصل "-  

ه سرد لها ما حدث لكنه راعى قلقها وتوترها ،  على الرغم أن

فأخذ يدها بين كفيه يضغط عليهما برفق وأعاد عليها ما قاله  

منذ قليل من الهاتف الذي تلقاه ثم هرولته حتى يلحق بها ،  

تعمل ، فعلم أنه  لينتهي األمر به اكتشافه أن مكابح سيارته ال 

. المقصود وليس هي  

ها المتوترة تتأمله تحاول معرفة  انتهى من حديثه يطالع نظرات

:  الهدف وراء ما حدث  

" "وتفتكر دي حاجة تطمن -  



 

 642 

كاد أن يجيبها لكن طرقات الباب قاطعتهم ، حاولت النهوض 

لكن ذراعه أحاطت بها من جديد منعتها ، فنظرت له بأعين  

لكنه منعها    متسعة يصدر منها الدهشة وحاولت الفكاك منه

. وأمر الطارق بالدلوف   

الممرضة حاملة صينية الطعام ووضعتها بجانب   دخلت

:  الفراش قائلة بابتسامة إعجاب  

يا باش مهندس علشان ميعاد   ياريت تأكل أكلك كله"-

"عالجك  

أعطاها ابتسامة جذابة لتخجل وتخرج مغلقة الباب خلفها ،  

إلى هدير الناظرة له   استداريرمقها بنظراته حتى خرجت ، ثم  

. د نظرتها باستفزاز فوع بغموض فقلبحاجب مر  

ابتسمت بغيظ ال تعرف مصدره وقالت مربتة على ذراعه بنوع  

:   من الحدة  

" "كل يا حبيبي علشان عالجك -  



 

 643 

★★★★★★★ 

أخرى نمزقها و في الحب خطابات نبعث بها  

وأجمل الخطابات التي ال نكتبها    

 خطابات تسرد محتواها النظرات 

 نبضات القلب 

 وغيرة العاشق 

 

إلى المنزل وأخبرهم أنه بعد ساعتين سيأتي أوصلهم رامز  

إلى المشفى مرة أخرى ، هبطت ميرفت تتحدث   اليقلهم

تظارها بالداخل بعد أن  بالهاتف مع صديقتها التي كانت بان

. ودعت رامز  

ثم نظر إلى أسماء التي انتقلت بجانبه مكان والدتها بصمت  

: قبل أن يسألها بتعجب  

" "خير!-  
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:  ترفع كتفيها ألعلى بإقرارأجابته ببراءة خلفها مكر   

" "هروح معاك الشركة -  

كاد أن يعترض لكنها أوقفته بإشارة من يدها التي ضمتهم إلى  

:  صدرها في قبضة واحدة هاتفة بتوسل  

.. أنا مش بحب صاحبة ماما دي  "عشان خاطري يا رامز-

  وهفضل محبوسة في أوضتي ساعتين على ما تمشي أو أنت

" معاك ومش هعمل حاجة ، هبقى طيبة تيجي ، هروح  

  قبل أن يعيد تشغيل سيارته هامس ا رمقها بنظرات غامضة

: بسره  

" "ما المشكلة أنك هتبقى طيبة.. ربنا يقويني-  

وصال إلى المقر الرئيسي فقالت له وعيناها تحوم في المكان  

  كأنه جاء بها إلى مدينة األلعاب ، فأشاحت له بيدها دون أن 

:  تلتفت وكادت تذهب  

" أنت شوف شغلك وأنا هلف هنا شوية روح"-  
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لكن قبل أن تذهب جذبها من يدها بنوع من الشدة وجعلها  

تسير أمامه إلى مكتبه يقول من بين أسنانه بدهشة من  

:طفولتها   

!حنا في المالهيتلفي هنا فين إ"-  

قعدي في المكتب على ما أخلص الشغل مش  تعالي معايا ا

 هنتأخر" 

سارت معه محاولة كتم ضحكاتها بشدة حتى ال يغضب ، تعلم  

!ض فلم تفعل هذا إال إلثارته فقطأنه سيرف  

دلفت إلى المكتب وجلست على األريكة المقابلة لمكتبه ،  

بأحد الملفات يصب تركيزه عليه .  ممسك اوجلس   

مر القليل من الوقت كانت جالسة تؤرجح ساقها تارة ، وتلعب  

، ثم تعبث بهاتفها تارة أخرى أو تقرأ في   بخصالتها تارة

خر  دى المجالت الموضوعة على الطاولة.. وبين الحين واآلإح

. صاالته يناقش بها سير العملتراقبه يعمل بجدية ويقوم بات  
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. وهو الجدية في العملخر منه اكتشفت جانب آ  

! غير رامز الذي تعرفهتشعر أنها أمام شخص   

الثغرة في بداية من تغير نظراته يحاول الوصول لحل تلك 

! الملف حتى يكون كامال    

عقدة حاجبيه ، تحرك شفتيه المذمومة في كال الجانبين كأنه  

!!له بشيءيلوك طعام في فمه كحركة يفعلها عندما ينشغل عق  

شف من فنجان  تخلى عن سترته وفك رابطة عنقه ، يرت

خر !! قهوته بين الحين واآل  

قطع تأملها دلوف سكرتيرته تخبره أن نادين بانتظاره عندما  

لم تجد مازن في مكتبه ، فأمرها بالدخول ليلتفت على صوت  

:  أسماء تقترب منه وتسأله  

" "نادين! -  

" ركتنا اللي تنفذه "مشروع جديد لشركتها وطلبت ش-  
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رفة بمشيتها الطاووسية المعتادة تجلس  وجدتها تدلف إلى الغ

تضع ساق فوق األخرى فظهر من ساقها أكثر مما يجب ،  

:  رمقتها أسماء بنصف عين قبل أن تسمعها تقول  

" "أسماء.. بتعملي إيه هنا؟-  

:  ابتسمت لها بتكلف ودارت تجلس أمامها   

"أشوفك ده من حسن حظي علشان"-  

:  وسألتهثم ألتفتت لرامز أومأت لها   

؟ "أومال فين مازن-  

. وهو عارف أنه  .كرتيرته قالت أنه كان موجود ومشيس

" عنده ميعاد معايا   

بجسده منه   وأستند بمرفقه على مكتبه مقترب ا  بتسم لهاا

:  ووضع يده أسفل ذقنه يحكه ثم أجابها  

" الجتماع معايا أنا مازن عنده معاد مهم فالمرة دي ا"-  
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مهم يجعل مازن يترك  .. فأي شيء عقدت حاجبيها بتساؤل

؟! يكن يستطيع أي كان أن يمنعه عنه عمله الذي لم   

ا ! تعلق بتلك الفتاة التي تزوجها فمن سيكون غيرهاي حتم   

قرأت أسماء تعبيرات وجهها المندهشة فوضعت ساق فوق  

: األخرى تشبك أصابعها أمامها وقالت بتشفي  

الزم  ب فمعلش يا نادين يا حبيبتي ، أنِت عارفة فرحه قر"-

" يخلص المطلوب هو  ومراته   

:  رمقتها بغيظ وغضب ، وهتاف خرج منها بدون إرادة  

" االجتماع معايا علشان يروح لهدير يعني سايب "-  

ضحكت بقوة قبل أن تجيبها قائلة تتأمل هيئتها بتلك الكنزة  

المحددة لجسدها ، والجيب القصيرة للغاية ، وكم مساحيق  

: االتجميل التي تضعها على وجهه  

؟! فِت نفسك على الفاضي بس نعمل إيهعارفة أنك كل"-  

" واحد ومراته نعترض يعني؟  
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ضغطت نادين على أسنانها بقوة ثم التفتت إلى رامز المتابع  

: للحوار بتسلية ، يرى صغيرته مستمتعة بإثارة غيظها وقالت  

" عشانه يا رامزتمام خلينا نشوف اللي جاية "-  

ير ، حتى نهضت حاملة  جلسا يعمالن لوقت ليس بالقص

: حقيبتها  

" "كده تمام ، الشغل حلو قوي-  

ألسماء التي انتقلت لمكانها على األريكة تقرأ في  نظرتثم 

: المجلة هاتفة حتى تستعر انتباهها   

" وفتك يا أسماء أكيد هنتقابل تانيمبسوطة إني ش"-  

:  ابتسمت لها بتكلف تردد  

" "أكيد قريب قوي-  

الحانقة من أسلوبها ، ثم هزت رأسها    هانظراتخرجت تتبعها 

بيأس من حركاتها المكشوفة أمام الجميع لتقع عيناها بعين  

رامز الذي يراقبها بتسلية ، فأشارت له برأسها بتساؤل دون  
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الطفلة  أن تتحدث ، فضحك بقوة يهز رأسه بقلة حيلة من تلك 

: مفاتيح سيارته ونظارته  ، ثم نهض حامال    

" ده خلصت شغلي"يال أنا ك-  

نهضت واضعة يديها بخصرها وتعبيرات حانق على وجهها  

:  وهتفت به ضاغطة على أسنانها  

" عشان اجتماع سردين دي! جيت مخصوص "-  

:  كتم ضحكاته بصعوبة وتحدث يلوح بذراعيه على جانبيه  

ء مع سردين وال حوت بقى مش  الشغل شغل يا أسماء سوا"-

"قضيتي  

بخطوات غاضبة تخرج من المكتب  أخذت حقيبتها وسارت 

:  هاتفة بنزق   

.. مالها صاحبة ماما أحسن من  "لو كنت أعرف مكنتش جيت-

" لسردين اللي اتفتحت مرة واحدة ديعلبة ا   
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لم يتمالك نفسه وترك العنان لضحكاته تخرج ، ثم تبعها  

.إلى المنزل ثم إلى المشفىمتجهين   

★★★★★ 

.. كلنا كالقمر  

لنا جانب مظلم    

 كٌل له أسراره  

أسرار تخصه وحده ال يستطيع البوح بها   

 لكن تأتي لحظة يتيقن أنه البد من اإلفصاح عن مكنون قلبه 

.. تطمئن ترتاح.. تستكين   

. أفصحت لشخص هو العالم بالنسبة لكخاصة  إن   

 

 خرجت وعقلها مازال مشغوال  في عدم مجيئه؟ 

أخرى! قلبها يحترق منذ طالقه منها وزواجه من   
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. أبد اأقسمت أن تأخذ حقها منه ولن تنكث قسمها   

 من تكون هذه حتى تنافسها عما تعتبره ملكها؟ 

انتشلها من تفكيرها الهاتف الذي أخبرها أن مازن تعرض  

ن في المشفى برفقة هدير فقط ثم أغلق! اآللحادث وهو   

وصمت رهيب خيم عليها ،    نظرت إلى شاشته بحاجب مرتفع

ثم التمعت عينها بمكر وخبث والحت ابتسامة جانبية على  

 ثغرها ، وأمرت السائق أن يتجه نحو المشفى . 

 فزيارة المريض واجبة! 

! وخاصة لو كان هذا المريض زوجها... السابق  

دلفت بكبرياء وغرور تسأل في االستقبال عن رقم غرفته  

ها من أعلى ألسفل بإعجاب  فأخبرتها الممرضة التي نظرت ل

من مالبسها وهيئتها ، وطالعتها تسير كعارضات األزياء  

 وصوت كعبها يدوي على األرض السيراميكية. 
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وصلت أمام باب الغرفة المغلق فابتسمت بمكر تضغط على  

شفتها السفلى بخبث ترسم بخياالتها كثير من السيناريوهات  

تسمع صوتها  التي ستظهر بها حتى تثير غضب وحنق التي 

بالداخل.. رفعت أناملها تدق مرتين عليه ودخلت بعد أن  

 سمعت صوت غريمتها يسمح لها بالدلوف. 

مساء الخير" "-  

 استدارا لها بذهول من وجودها! 

 ما هذه الجراءة التي تملكها للقدوم هنا! 

رمقتها هدير متعجبة من وقوفها بكل ثقة ، رمقتها من أعلى  

مرفوعين ثم نظرت لمازن بتساؤل غاضب  ألسفل بحاجبين 

الذي رفع لها كتفيه بعدم معرفة ، لينظر إلى زائرته بغموض  

 حانق. 

اأخبرها أال تظهر أمامه مرة أخرى  وها هي   مع هدير  خصوص 

 تلقي بتحذيره عرض الحائط!
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ماذا يفعل معها حتى تبتعد بإرادتها فال يريد التدخل حتى ال  

؟يجعلها تكره حياتها  

يتحدث لكن هدير التي كتفت ذراعيها أمام صدرها ،   كاد أن

تتأمل تلك التنورة السوداء تصل حتى  قليال  تميل برأسها 

ركبتيها ، تعلوها كنزة حمراء حريرية تكاد تنفجر من شدة  

التصاقها بجسدها ، تضع سترة سوداء على ذراعها.. وقفت 

:  أمامها قائلة   

خير يا أنسة نادين! "-  

ن شاء هللا؟" بتعملي إيه هنا إ  

في نبرتها لها ، فاتسع   ملي ا استشعرت الحنق الذي يظهر  

ثغرها المطلي بأحمر شفاه قاتم بابتسامة متشفية أنها أثارتها  

، واقتربت منها خطوة تمد يدها تربت على كتفها ، وأجابت  

:  ببراءة بعيدة كل البعد عنها  

إيه يا هدير؟! "-  
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دثة وفي المستشفى أنا قولت مينفعش أعرف أن مازن عمل حا

 ومجيش أزوره!" 

:  ثم نظرت لمازن بحاجب مرتفع وهمسة ماكرة  

اللي بينا مش قليل بردو وال إيه؟""-  

دين" "نـــا-  

هتف بها بصرامة وحدة يرمقها بوعيد استقبلته بضحكة  

أمامه   قليال  طفيفة كمن وصلت لهدفها ، ثم اقتربت منه تنحني 

تربت على ظاهر كفه ، تنظر له بقوة كمن تخبره أنها لن  

 تخرج من حياته بهذه السهولة! 

 هي من بدأت اللعبة وهي من ستنهيها!

 هكذا تعتقد وهكذا تصدق! 

:  همست له بتالعب  

الحمد هلل على السالمة يا حوت ، إن شاء هللا تبقى بخير  "-

 وتخرج من هنا أحسن.. 
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" ..... ي جمبك ، بس اااكان نفسي أبقى أنا الل  

صمتت تنظر بخبث لهدير التي ترمقهما بغموض ترى ردة  

فعله ، ثم استقامت بتريث والتفتت تقف أمامها مرة أخرى  

: تبتسم  

فرصة سعيدة إني شوفتك يا هدير ، والحمد هلل على  "-

 سالمة.. مازن" 

خرجت دون أي كلمة أخرى تاركة خلفها فتاة تتطلع إليها  

ظهورها من جديد وهي باألساس لم   بغموض وغضب من

 تنس أنها في يوم كانت زوجته في الخفاء. 

أخبرها أن هناك هدف وسر من هذا الزواج وسيخبرها في 

تواجهه وما زالت تكتف   استدارتالوقت المناسب ، لكنها 

ذراعيها تتطلع له بصمت ، حاجب مرفوع ، شفاه مذمومة ،  

 ونظرات غامضة مستفسرة. 
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رر األمر مرور الكرام فحاول أن يشتت تفكيرها  علم أنها لن تم

المتأني بين كل كلمة واألخرى ،   الهادئ لكنها سبقته بصوتها 

:  يعلم أنه يخفي خلفه غضب جم   

عاوزة أعرف كل حاجة أنت مخبيها   وحاال  دلوقتي.. "-

 بخصوص البنت دي!

كل حاجة يا مازن ، من غير كذب.. من غير أسرار..  

 ومتخبيش أي حاجة" 

ول ادعاء التعب وعاد بظهره للخلف يمسك بكتفه المصاب  حا

هاتف ا : بألم مصطنع   

وقته يا هدير!  "ده-  

المكان والوقت المناسب اللي نتكلم فيه في  دهيعني شايفة 

 موضوع زي ده؟!" 

لم يتلق أي إجابة فرفع رأسه ينظر إليها فوجدها ما زالت على  

، بل لم يجد   حالها ترمقه بصمت تنتظر اإلجابة على سؤالها 
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تدل في جلسته  أي إشارة على التأثر بحديثه أو بألمه ، فاع

  قائال  وقد اختفى عبثه واستحال وجهه للجدية فنظر لها بجمود 

: بتوتر خفي  

لو حكيت هتصدقيني؟!" "-  

نبضة ظهرت بداخلها تختلف عن أخواتها بعد سؤاله بتلك  

 الطريقة كمن يترجاها أن تقول نعم!

 هل الثقة بينهما عالية كي تصدق ما سيقوله؟ 

عندما أخبرته أنها تثق به وتركت له زمام األمور يتعامل معها  

؟! حق ابطريقته ، هل كانت تعنيها   

بها وحمايته لها  هل ما فعله معها الفترة الماضية ووقوفه بجان

كفيل أن يجعل الصدق والثقة مكتمالن بداخلها أم البداية  

 بينهما ستقف عائق أمام قراراتها وقلبها؟

نظرت له كمن تريد سبر أغواره.. قراءة أفكاره.. معرفة هل  

 سيخيب ظنها أم ال؟
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 وكأن نظرته أخبرتها أن تجعل كلماتها بالثقة حقيقة! 

اا ، فلقد كان ال يوجد شيء يجعله يكذب عليه معها منذ   واضح 

 البداية. 

تحركت حدقتيها في األرجاء ، ترمش بأهدابها عدة مرات ثم  

:  تنهدت بقوة وقد علمت بما ستجيبه  

هصدقك يا مازن .. هصدقك. "-  

أنا وثقت فيك وأنا قد كلمتي ، فياريت تقدر الثقة دي وتقولي 

 الحقيقة" 

األحوال لم يكن  انتشاء وسعادة عارمة عصفت بقلبه.. في كل 

سيكذب عليها وسيخبرها الحقيقة كاملة ، لكن هيهات من  

شعور السرد ومن أمامك يثق بك.. وشعور أنه ينتابه الشك  

 نحوك! 

ابتسم لها ومد ذراعه لها حتى تقترب منه ، فأمسكت بكفه  

وجلست بجانبه على الفراش.. تناول هاتفه من فوق الطاولة  
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ا فظ به يبحث عن أحد الملفات الذي يحت يفتحه وأعطاه   دائم 

 لها حتى تقرأ ما به. 

تأخذ الهاتف من يده وبدأت تقرأ.. اتسعت  لعابها ببطءابتلعت 

عينها مع كل سطر تمر عليه ، شهقت بقوة واضعة يدها  

المرتعشة فوق فمها ، ثم نظرت له بدهشة وحاجبين معقودين  

:بعدم تصديق ، تهمس بصوت متقطع وأنفاس بطيئة  

يعني إيه الكالم ده؟ يعني.. "-  

 نادين.. نادين تبقى... 

غلط أكيد"  ده ال ال الكالم   

صمتت ولم تكمل ، فأخذ الهاتف من يدها وضمهما بين كفيه  

برأسه أن   يومئيضغط عليهما بقوة ، يدقق النظر في عينيها 

ا : ما قرأته  صحيح   

ال مش غلط ، اللي قرأتيه صح.. "-  
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مسئول عن كل  جورج رئيس المنظمة في روسيا واللي 

البالوي اللي بتحصل دي من قتل أبويا ، مشاكل أبوِك ، وجود 

 كريم نفسه.. يبقى خال نادين! 

كريم يبقى الدراع اليمين ليه زي ما قولتك ، ونادين تبقى 

 الدراع التاني. 

عاصم أبوها بتخطيط الراجل اللي قتل أبويا قدام عيني يبقى 

" من رأفت أبو كريم   

ها على فمها من المفاجأة ، و اتسعت  شهقت بقوة واضعة يد

عيناها بذهول مما تسمعه ، في حين تسارعت أنفاسها بشدة  

 من كم الصدمات التي تسمعها! 

قرأ الخوف في عينها ألول مرة فجذبها إلى أحضانه يملس  

على ظهرها يريد أن يخفف من مفاجأتها حتى يستطيع إكمال  

:  في أذنهاما يريد قوله ، دفن وجهه في خصالتها يهمس   

متخافيش ، مش هتقدر تعمل ليِك أي حاجة ، ال هي وال  "-

 غيرها" 
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أبعد رأسه يحتوي وجهها بين كفيه بعد أن أعاد خصالتها  

: للخلف يدقق النظر لها يعطيها من قوته  

من يوم ما رجعت   كدههي هنا تحت عيني زي ما كانت قبل "-

، كل حركة وكل تفكير أنا عارفه"   برهمن   

نظرت له بغموض وصمت ولم تبد أي رد فعل ، فعلم أنها  

تستفسر منه عن معنى كلماته ، نظر لها بتصميم وقوة يقر  

:  بما تحترق لسماعه  

جوازي منها مكنش للمتعة يا هدير ، جوازي كان خطة من  "-

 انتقامي منهم. 

ا مبدخلش حد  هم عندي ، بس أن يننادين اختاروها تكون ع

 حياتي إال لما أعرف عنه اللي ميعرفوش هو عن نفسه . 

ا حاولوا كتير يوقعوني في مصيدتهم لكن كنت  بخسرهم   دايم 

بسبب المعلومات الغلط اللي كنت بقولها ليها واللي بتوصلهم  

 بالحرف" 
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الحظ نظرة الغضب التي اشتعلت أكثر في عينيها ، أسنانها  

ضغطت عليها كمن تنفس عن الغضب ، كانت تتمنى كلمات  

! نفيهأخرى غير تلك المؤكدة على ما تريد   

كذبة وأنها األولى التي تحمل  ها كمن كانت تريد أن يخبرها أن

 اسمه حتى لو كانت هي حملته في الخفاء! 

جبهته إليها فأغمضت عيناها تتنفس  جذب وجهها إليه يستند ب

بعمق تبث الهدوء لنفسها حتى تستطيع االستماع له ، سمعته  

:  يأمرها بحزم   

لي"  بصي"-  

نظرت له فوجدت لمعة غريبة يرمقها بها فتوجست خفية لما  

: سيلقيه على مسامعها   

!" ملمستهاش"-  

انتفاضة كمن لدغها عقرب أعادتها للخلف جعلت الفراش  

 يهتز!
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أنها زوجته في بداية الجملة.. ثم ينفي لمسه لها في   يعترف

 نهايتها!

أنفاسها توقفت للحظات.. حاجبيها انعقدا بتساؤل وعدم  

استيعاب.. تقبض على الشراشف البيضاء بشدة ولم تفصل  

 التواصل البصري معه. 

تركها تستوعب كلماته كما تريد ، ترك لها كل الوقت حتى 

المعاني ولم يتحدث ليشوش تقلب كلمته في رأسها بكافة 

تفكيرها بل تركها بحريتها ينظر لها بهدوء ، ونظرة صادقة ،  

 وثبات كبير. 

نهضت من جانبه تقف أمام النافذة التي تأخذ الحائط بأكمله ،  

تكتف ذراعها أمام صدرها تابع حركة السيارات باألسفل ،  

واألشخاص الذين يدخلون ويخرجون من المستشفى ، ترفع  

ا تعيد خصالتها للخلف تمسك بها بقوة بين قبضتها..  أنامله

. كلماته تدور في رأسها تحللها بمنظورها هي  

:  طال الصمت حتى سمعها تقول بهمس يكاد يصل لمسامعه    
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ازاي! "-  

 ازاي مراتك و... وملمستهاش؟

! . مش فاهمة أي حاجة.مش فاهمة حاجة   

نك  عاوز تقنعني واحدة بالمنظر ده ، والقرف ده هتعدي إ

؟"كده اتجوزتها وملمستهاش عادي   

  أ وأومتنهد بعمق وهدوء حتى يجعلها تفهم ما أقبل على فعله 

:  عدة مرات  

شاني ،  عهفهمك كل حاجة.. نادين نازلة مخصوص "-

مهمتها تعرف كل صغيرة وكبيرة وتوصلها ليهم ، في البداية  

فكرت أكشفها وأخد أول خطوة من انتقامي من أبوها فيها..  

رامز ساعتها هداني وقالي ليه مقربهاش مني وتوصلهم  بس 

 معلومات غلط تخسرهم بيها" 

انب جسدها ، و ذلك  بجصمت يراقب استدارتها البطيئة 

:  الترقب المشع من عينيها ، تستمع له باهتمام شديد فأكمل  
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، هدية غالية لحد ما اتعلقت بيا أو    برهكلمة حلوة ، سفرية "-

ي بنفسها اللي اقترحت على سبيل  مثلنا على بعض الحب.. ه

لي قدامي . فتحتها  الهزار الجواز ، بصراحة   

ها إني مش هقدر أتجوز دلوقتي وعندي مشاكل في قولت ل

الشغل كتير وفي العيلة ، لكن أنا محتاجها جمبي وبقت جزء 

أساسي من حياتي ، وبقيت أعرفها شوية بشوية أخبار عن  

ليها وعاوزه يوصلهم   شغلي وصفقاتي اللي أنا عايز أعرفه

نتجوز عرفي بس   كده وعشانعلشان تتأكد إن كالمي صح.. 

 مفيش عالقة هتحصل بينا إال لما أحوله رسمي" 

حاجبيها بتعجب وتساؤل ، وقرأ عدم التصديق   انعقادالحظ 

:  واالقتناع في نظراتها إليه والتي ترجمتها كلماتها الساخرة  

! وهي عادي وافقت على اللي قولته ده"-  

 نتجوز عرفي ومش هلمسك لحد ما نحوله رسمي!" 

ضحك بقوة على كلماتها حتى آلمه كتفه فوضع كفه عليه  

عينيه ،   يغلقوآهة متألمة خرجت منه يعض على شفتيه 
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انتفضت مقتربة منه تضع يدها خلف كتفه واألخرى على  

ظاهر كفه تربت عليه باضطراب وتوتر ، فنظرت للساعة  

وجدت أن موعد دوائه قد حان فأعطته له ليرتكز برأسه على  

 الوسادة خلفه بضعة دقائق حتى بدأ المسكن مفعوله يسري. 

افتح عينه  نفاسه  ألعلى ، صدره يرتفع وينخفض من أ ناظر 

العزم على إنهاء هذا األمر   عاقد االذي يأخذها بصعوبة وأكمل 

:  اليوم  

موافقتش بالسهولة دي ، اتعصبت ومثلت دور   طبع ا "ال-

وكانت ليلة اختفت  دهالشريفة وإن ازاي أطلب منها طلب زي 

شان توافق  عبعدها أليام.. بس فضلت أحاصرها من كل حتة 

ي إن جورج من ناحية  ل من ناحية ، وعيوني هناك وصلت 

تانية بيضغط عليها توافق وأنها فرصة إني مازن اللي  

ختارها هي" اف عني مش بثق في حد بسهولة معرو  

:  صمت يأخذ بضعة أنفاس ثم أعاد نظره إليها   
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القيتها طلبت تقابلني ووافقت على عرض الجواز ، وطول  "-

شان أقرب  عفترة جوازي منها بتحاول بكل الطرق تغريني 

 منها ونكمل الجوازة بس فشلت" 

وضعت رأسها بين كفيها تضغط عليها بشدة تريد إسكات 

:  الطنين الصادح بها ، لكن حواسها كلها تتأهب لسماعه  

على األرض إني ملمستهاش  لك بكل يمين ربنا نزله   أحلف "-

 وال عملت معاها أي عالقة! 

 أنِت متخيلة إني ألمس السبب في تدمير حياتي؟

 بنت الراجل اللي قتل أبويا قدام عيني! 

متخيلة إني أسيب دم أبويا اللي مش راضي يروح من دماغي  

 طول العشرين سنة اللي فاتوا وأجري ورا متعة؟!" 

وجهها للون األحمر..  رفعت رأسها تنظر لها وقد استحال 

حدقتيها تتسارع بين حدقتيه تتأكد من صدق حديثه.. ولم  

 يكذب!
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 هو لم يلمسها......!!! 

قترب منها حتى وصل لجانبها يحيط خصرها بذراعه  ا

فأصبحت بأحضانه بجانب جسدها ، أعاد خصلة من شعرها  

:  خلف أذنها يهمس لها  

عملتها ،  أنا بعترف إني فيه حاجات كتير غلط بعملها و"-

ممكن الحاجة الغلط اللي عملتها ومش ندمان عليها هي  

جوازي من نادين ، جورج لحد دلوقتي بيخسر في كل صفقة 

بيدخلها بس مش هيقع إال لما راس التعبان األسود كريم يقع  

ي  قبل منه.. بس الغلط اللي عملته وندمان عليه هو بدايت

 معاِك" 

صبحا يتنفسان أنفاس  استدارت له فتالمس جانبي أنفيهما فأ

بعضهما تنتقل نظراتها بين حدقتيه الزرقاء التي عصفت  

:  بلمعان قاتم فأكمل  

بدايتي معاِك وطلبي لجوازي ومعاملتنا األولى كانت غلط  "-

مني ، لو رجعت بالزمن هعمل المستحيل علشان نبدأ صح..  
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ولو أعرف إني هقابلك كنت فكرت في مليون طريقة تانية  

نها" غير الجواز م  

! اعتذارأهذا   

 أما تراه في زرقة عيناه هذه ندم! 

مازن السيوفي الذي حتى أمس كانت تنعته بالمغرور ،  

ن باعتراف  اآليخبرها  هوالمتعجرف ، قليل الحياء ، والبارد ، 

!مبطن أن بدايتهم كانت خاطئة ويتمنى تصحيحها  

تحولت النظرة المصدومة التي رافقتها طوال مدة استماعها  

لى أخرى هادئة ، شاكرة ، ممتنة ، وواثقة ، تستند له إ 

: برأسها على كتفه الغير مصاب هامسة  

مصدقاك.. مصدقاك من أول ما قولت إنك ملمستهاش ،  "-

إنك مش هتخون ثقتي دي"وا عليواثقة إنك مش هتكذب   

ضمها بشدة يتخلل خصالتها بيده ، يشعر بنبضات قلبه تكاد  

. عال والتوترتقرع في رأسه من كثرة االنف   
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خائف.. خائف من عدم تصديقها له ، لكنها وضعت ثقتها به   

دون الجميع ، وسيكون ملعون بعدد نجوم السماء إن كسر  

 هذه الثقة! 

كامال  : سمع همستها تخبره بتردد تريد أن يرتاح قلبها   

طب لما كانت.. يعني لما كانت بتحاول تخليك تقرب منها..  "-

يعني أنت راجل بردو" يعني مكنتش بتضعف ،   

:  أجابها بنبرة غير مهتمة كأنه شيء عابر ليس له أهمية   

أنا اتجوزتها سنتين ، ممكن كنت بجتمع أنا وهي كل تلت "-

شهور مرة.. مكنش قدام عيني إال جثة أبويا يعني لو كانت  

 واقفة قدامي عريانة مش هتحرك فيا شعرة" 

شعر بانكماش جسدها وضغط أناملها على كتفه من وصفه  

هامس ا :بتلك الجرأة ، ليبتسم بعبث   

واللي كان مقويني أكتر الفيال اللي كنت بقابلها فيها" "-  

ازاي؟!" "-  
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شعرت بصدره الملتصق بها يرتفع بقوة أثر تنهيداته العميقة  

ة  كمن يستعيد ذكرى منزوية في زاوي عميق ا بعيد اوجاء صوته 

:  بعيد من قلبه  

كانت فيلتنا القديمة ، كنا عايشين فيها أنا وأبويا وأمي  "-

 وأسماء.. 

الفيال اللي أبويا أتقتل فيها ، واللي فيها كل ذكرياتي اللي  

 دفنتها هناك ودفنت معاها مازن الطفل وبقيت بالشكل ده.. 

أفضل فاكر أنا   وعشانخدها هناك علشان مضعفش بآكنت 

 عاوز أوصل إليه" 

 صمتت ال تعلم ماذا تقول؟!

 من أين وصله هذا التفكير؟!

علمت بالفعل أنه ليس بالهين ، لكن كل هذا نابع من خضم ما  

 عاشه ومر به. 
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طفل رأى والده يُقتل أمام أنظاره يجد نفسه مسئول عن كل 

 شيء من عائلة وأعمال وشركات وأعداء في سن صغيرة! 

ا شامخ  ال الجميع من حوله يريدون إسقاطه وهو ماز  

 أمام كل هذا لم ينهار! 

تُخسف به األرض نتيحة تلك األحمال   دك الو جبل كان سقط 

. على عاتقه   

الكل يرى بريق الماس وينبهرون بقيمته ولمعانه ورونقه ،  

 وتناسوا أن أصله فحم أسود مشوب بقشور وأتربة أخرى!! 

. ولم يروا    من يراه يظنه الالمبالي ، البارد ، المتعجرف

  معلن ابداخله والذي يود الصراخ  المختبئالضعيف المنكسر 

 عن وجوده.

أنا هنا.. أنا موجود.. أنا لست القوي القاسي ، بل أنا أضعف  

 من سنبلة القمح! 
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ترددت يدها في ضمه ، ترتفع وتنخفض.. تقبض راحتيها  

ويتسعا خلف ظهره ، حتى وجدت نفسها تقربها من كتفيه  

ا بهدوء ، تربت عليه كاألم التي تربت طفلها  ببطء تحيطهم

الصغير الذي جاءها يبكي يريد االحتماء بأحضانها ، وكأنه  

كان بانتظارها فشعرت بذراعيه التي اشتدت حولها ، رأسه  

التي ُدفنت في تجويف عنقها وتنهيداته الساخنة تخرج من  

 أعماق صدره تزفر معها كل أعبائه التي يحملها وحده. 

ت على ظهره تارة وتمسح على خصالته تارة أخرى  ظلت ترب

حتى شعرت بجسده يتثاقل بين ذراعيه ، همست باسمه لكنه  

 لم يجبها فعلمت أنه غط في النوم. 

ابتسمت بحنان ونزلت من الفراش بهدوء تسند جسده بقوة  

بين ذراعيها وظلت تتراجع به بهدوء حتى مددته واضعة  

ء فوقه.. ثم جلست على  رأسه فوق الوسادة ، وأحكمت الغطا

الكرسي بجانبه واضعة ذراعيها فوق بعضهما على الفراش  
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تستند برأسها عليهما تنظر له.. وكلماته تحوم كالطير في 

 عقلها تفكر بها حتى غلبها النوم هي األخرى فنامت. 

***************** 

س بقوتك ، ليس بمالك وال  األمر ليس بكثرتهم حولك ، لي

! مكانتك  

 إنما بمن يأتيك دون أن تناديه  

 ومن يربت على كتفك دون أن تخبره بأنك مثقل. 

.ن يشعر بأعباء قلبك دون أن تتحدثم  

 

 بعد مرور  الكثير من الوقت

بعد أن استيقظ و    لترتاح قليال  طلب منها أن تذهب إلى المنزل 

رآها تغط في النوم بجانبه ، ثم طلب من رامز أن يقوم  

بتوصيلها لكنها رفضت بحجة أن سيارتها معها ، كما أن رامز  

.. ق من العمل وتوصيل والدته وأسماءمره  
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:  ثم نظر لها  تنهد بتعب واضع ا يده فوق رأسه قليال    

؟!يعنيلة كبيرة هو لو سمعِت كالمي مرة هيحصل مشك"-  

ل إيه  أنا خايف عليِك بعد اللي حصل ، مش ضامن ممكن يحص

؟!" وأنِت لوحدك وأنا نايم هنا  

ابتسمت بمرح ألول مرة من ردة فعله ، ال تعلم لما هذه المرة  

هي تسمع منه هذا الحديث واألوامر؟ تشعر باستمتاع و  

ا أساسي ا عندهاأيم ؟كن ألنها اعتادت عليه فأصبح أمر   

ت أن تفقده اليوم ؟! أم ألنها كاد  

وضعت يدها على كتفه المصاب تربت عليه بهدوء ونظرة  

أمان حنونة طلت منها ألول مرة تخصه وحده بها ، ربتت  

:   عليه عدة مرات بهدوء حتى ال ينزف جرحه  

.. اللي  طمن ، مش هيحصل حاجة إن شاء هللامازن ممكن ت"-

يوم  عمل كدا مش مجنون علشان يعمل حاجة تاني في نفس ال

" باين عليه فعال  التعب واالرهاق  ، وكمان رامز  
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ا  بشدة على وجهه وهزة رأسه   رأت عدم االقتناع ظاهر 

بمرح مشوب بغيظ قبل أن يقول شي ئا : باالعتراض لتكمل   

ال قدر هللا  سيدي متقلقش ، عصافيرك معايا لو  وبعدين يا "-

"لحصلي أي حاجة هيدخلوا زي القضا المستعج  

خاصة وقد التقط سخريتها من تشبيه   ضحك على مرحها 

كما أخبرها هذا اليوم في  هؤالء الحوائط البشرية بالعصافير   

. الجريدة  

نهضت جاذبة مفاتيح سيارتها من الطاولة بجانبه وابتسم له  

قبل أن تذهب ، لكنها شعرت بنفسها تعود للخلف مرة أخرى  

وجسدها يميل لألسفل أثر جذبه لها ، ثم طبع قبلة فوق  

الرقة   جنتها اليمنى ومسح بعدها بأنفه فوقها بنوع منو

. جعلتها تبتلع لعابها بترقب  

:  جاءها همسه بجانب أذنها  

" بالراحة وطمنيني عليِك لما توصليسوقي "-  
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خرج دون حديث والتفتت تنظرت له بجانب عينها ثم أومأت  

. من الغرفة مغلقة الباب خلفها   

أن تدلف ، لكن أوقفتها  هبطت إلى سيارتها تفتح بابها وكادت 

من رقم  الذي أتاه به أحد حراس والدها رسالة على هاتفها 

: مجهول نصها  

المرة دي فلت منها ابن السيوفي بس ملحوقة يا حبيبة  "-

 قلبي الجايات أكتر .. 

األسود بس يا خسارة   أه على فكرة شكلك حلو أوي في اللون 

"مش وقت لبسه  

حتى تلونت مفاصلها باللون  ضغطت على حافة الباب بشدة 

األبيض ، وتوسعت عيناها بشدة من هول المفاجأة من  

ا  الرسالة ، التفتت برأسها حولها باحثة إن كان أحد يراقبه

.. لكنها لم تجد شيئا يثير ريبتها  
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نظرت بهاتفها تعيد قراءة الرسالة أكثر من مرة مستندة  

سل ، ومن  بظهرها إلى سيارتها تريد اختراقها لتعلم من المر

! فعل هذا بمازن  

يادة تفكر من  دلفت إلى سيارتها تستند بجبهتها إلى عجلة الق

 يُقبل على عمل كهذا؟ 

كلمة "حبيبة   فتحت الرسالة مرة أخرى تقرأها فاستوقفتها

. عقلها اسم واحد فقط تعرفه جيد ا " ليلتمع فيقلبي  

!! البد أن يكون أول من جال بخاطرها  

القيام بمثل تلك األفاعيل؟ى فمن غيره سيتجرأ عل  

أدارت سيارتها وانطلقت بها إلى وجهة تحفظها عن ظهر قلب 

غضب ، حنق ، غموض ، أم  وتعبيرات وجهها ال تعلم أهي 

!! غيرة وقلق  
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ب قبل  أوقفت سيارتها أمام الصرح الكبير وهبطت ترمقه بغض

الهرج في المكان بوجودها فيه وهم  أن تنطلق إلى الداخل تثير  

.عداوتها الشديدة مع رئيسهم يعلمون  

لم تأبه بالنظرات حولها وقصدت مكتبه مباشرة وبدون أن  

من   حمت مكتبه ، ليرفع نظرته متفاجئ ا تنظر لسكرتيرته اقت

! وجودها هنا بهذه السرعة  

أشار بسكرتيرته بالخروج وغلق الباب خلفها ، ثم استدار  

الهائجة وخصالتها  .. يتأمل نظرتها احول مكتبه يقف أمامه

المنتشرة على صفحة وجهها اليمنى والمستكين بشموخ على  

كتفها من اندفاعها ، صدرها يرتفع وينخفض من سرعة  

:  تنفسها فابتسم لهيئتها التي كانت وما تزال تثيره  

! "ده إيه المفاجأة السعيدة دي-  

ضرة  مش مصدق نفسي أنك في مكتبي ، ومن يومين ح

"رفني هنا المهندس جوزك كان مش  



 

 681 

عن نظرة   تها على صفحة وجهه تتأمله ، عوض اهبطت نظر

المكر والحقارة التي مازالت تمتلكها عينه ، انتبهت إلى البقعة  

الزرقاء فوق فكه على جانب شفتيه فابتسمت بسخرية تشير  

:  لها بعينها   

" "ما هو واضح.. شرف الزيارة منور على وشك-  

: بهاا يجيوضع يده فوق فكه يدلكه ضاحك    

" "ده حساب بينا قديم-  

ا للخلف فجأة ،  تحولت نظراتها إلى الشراسة تدفعه بقبضته

يتراجع خطوتين للخلف يستمع لصراخها  فانصدم من دفعها 

: المتهم له تسبه بصفات تلتصق به   

"هتفضل حقير وسافل!-  

؟اللي بيجري فيك دهأنت إيه   

"  حقارة!دم وال  
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عنها   ا بتقززذراعه بعيد  أمسك يدها محاوال  إيقافها لتدفع 

: وتكمل  

"ابعد عني.. مش مكفيك اللي عملته فيا زمان؟ -  

؟ مش مكفيك اللي عملته في أبويا  

نت هتسجنه مرة ، وكنت  كنت هتخسره شركته مرة ، وك

!!هتموته مرة.. أنت إيه يا أخي مبترحمش  

" زنوالمرة دي عاوز تقتل ما   

جذبها من يدها إليه لتنصدم بصدره وهمس أمام وجهها  

حتقن من  ، عيناه تتأمل قسمات وجهها الذي ا تلحفهاوأنفاسه 

االنفعال والثورة ، عيناها الثائرة ، وشفتيها المرتعشة من  

:  النبض الظاهر بها  

له أني هختفي من  أنا طلبت من مازن طلب لو نفذه قولت"-

رفض و رده زي ما   .. بس هوكلمن حياة ال هنا ، من حياته و

" أنِت شايفة كده   
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:  حاجبه بخبث لكمته على فكه ليكمل بعدها رافع اأشار ألثار   

"يبقى كل اللي يحصل مفيش لوم عليه.. اللعب على  -

"المكشوف يا قطتي  

:  عقدت حاجبيها بدهشة تنظر له وسألته  

!"طلب-  

" بالمنظر ده؟رد عليك مازن  طلب إيه اللي   

ة حتى كاد يلمسها ونظر لها مطوال   لدرجة خطيرقترب منها ا

: إياها قبل أن يجيب من خصالتها حتى قدمها متأمال    

" "أنِت..-  

توسعت عيناها بصدمة من وقاحته ، تفكر  في مشهد مازن  

وقاحة كريم ليطلب   وهو يخبره بطلبه ، بجانب تفكيرها بمدى

.. منه هذا  

؟!د كل ما حدث يأتي ويطالب بهابع  
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تها مرة أخرى على أثار لكمته له فدفعته عنها  وقعت نظر

:  باشمئزاز قائلة بسخرية  

له كده وكان نصيبك الضربة دي بس.. ال ال ال   أنت قولت"-

" إنه مقتلكش وقتها وي هتحصل ده فيه مشكلة كبيرة ق  

ثار الغضب في عينه وتحولت تقاسيم وجهه إلى الثورة لتكمل  

: تتابع أثر كلماتها عليه بتشفي  

؟! متخيل حتى لو مازن وافق على طلبك.. أنا هوافقوأنت "-  

أنت بتحلم يا كريم وحقيقي بشفق عليك من تفكيرك المحدود  

" ه بالش أقول غبائك ألنك ذكي جد اد  

ضرب بكفيه فوق مكتبه بعنف ، ظهره يرتفع ويهبط بثورة  

: بفحيحيقول من سرعة تنفسه ، التفت لها برأسه فقط   

ي إني بحبك؟"ليه مش عايزة تفهم-  

الغفران يحصل ، ليه  كل واحد بيغلط ، والغلط أتعمل علشان 

! أنِت مغفرتيش  



 

 685 

وقع ، فليه منبدأش من أول   وخدِت القرار  والعقاب تسرعتِ 

؟!"وجديد  

فعل  اقتربت منه هي هذه المرة حتى كادت أن تلمسه لكنها لم ت

: تجيبه بقوة تبصق الكلمات في وجهه  

!!أنت عمرك ما حبيتني "بطل تعيش الوهم وفوق..-  

بيكذبش ،  .. اللي يحب حد مأنت عمرك ما حبيت حد أساس ا 

يحبه ، مبيأذيش أقرب الناس  مبيخونش ، مبيضرش اللي 

 ليه" 

وجملة خرجت من صميم قلبها  صمتت قليال  ثم تابعت بتقرير 

:  إثبات ملكية لها قبله   

لي  .. أنت عاوز هدير سالم ، هدير ال "أنا مش ليك يا كريم -

!قدرت تمثل عليها زمان وتخطبها  

ك بمجرد كلمة حلوة أو هدية بسيطة!اللي كانت بتتعلق بي  
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كراه  الصغيرة ، اللي مكنتش تعرف يعني إيه حب وكانت ف

!!مجرد دبلة وضحكة وسهرة حلوة   

جك بحكم إن ملهاش  أنت عاوز البنت اللي تشكلها على مزا

!" تجارب قبل منك  

  التي تحتد بغضب واشتعال فأكملتصمتت تتابع قسمات وجهه 

: 

.. مك دي غير اللي أنت عايزها لألسفبس اللي قدا"-  

!!اللي قدامك كبرت ، نضجت ، فهمت  

"جرح والخيانة بيعْلموا وبيعِلمواال  

استدارت تذهب مثلما أتت لكنها وقفت عند الباب ممسكة  

بمقبضه بقوة ، ثم التفتت له برأسها هاتفة بتقرير واعتراف  

:  أنه سيغير مسار كل شيءتعلم   

، مرات مازن السيوفي يا بن   اللي قدامك دي هدير السيوفي"-

" رأفت  
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تركته ينظر في أثرها بذهول على تلك القوة المنبعثة منها ،   

.. كون لغيره فهي زوجتهوإثبات ملكيتها لمازن بأنها لن ت   

ضم قبضتيه بقوة حتى احتبست الدماء بداخل أوردته ومازال  

تقط  ائه ، نظره متعلق بالباب الذي خرجت منه ، ليلعلى انحن

بغضب جم   يقذفها في الحائطمطفأة السجائر من فوق مكتبه 

.. ثم جلس على الكرسي بجانب  وثورة هائلة انبعثت منه 

ع  مكتبه يستند بمرفقه على سطحه وعينيه تنظر إلى القط

! الزجاجية المتناثرة على األرض  

القوة ويجعلها ملكه في   د تلكيفكر  ويفكر فيما سيفعله ليخم

.أقرب وقت  
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 الفصل الخامس عشر 

 

 الغضب جنون قصير 

 ساعته ليس لها عقارب 

على   سلطان ا فأولئك الذين في ثورة غضبهم ال يحملون 

 أنفسهم وال ردود أفعالهم. 

ما ينتج عن الغيرة    غالب الكن في قانون الحب   

فهما متالزمان ال مجال للهدوء والسالم بينهما     

اتِق شر الحليم إذا غضب" " يقال  

اتِق شر الحبيب إذا غار" "  لكن هنا يقال  
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صمت مطبق في غرفته بعد أن أغلق هاتفه مع حارسه..  

مالمح جامدة ، نظرة سوداء غامضة ال تنم عما يدور في  

منه أي رد  عقله ، ينظر في نقطة ما في الفراغ ولم يصدر 

 فعل.

اللون األبيض المحيط بحدقتيه الزرقاء استحال لألحمر حتى  

برزت شعيراتها الدموية ، يضغط على عضلة فكه بقوة حتى  

 كادت أسنانه أن تتكسر ، وقبضته تشتد على هاتفه . 

 ماذا يفعل بها؟!

ماذا يفعل حتى يكبح جماح ثورتها وعنادها الذي سيؤدي بها  

 إلى طريق الهالك؟! 

ل تستغل حادثته لتتصرف كما تشاء؟ه  

سيضع حد لهذا الرأس الحجري ، وليرى ما الذي   حسن ا

 ستؤول إليه األمور! 
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أمامه صديقه يخلل أنامله بخصالته بتوتر ، يعلم أن خلف هذا  

الصمت ثورة كبيرة ستنفجر بمجرد رؤيتها.. حاول فتح حديث  

يتجزأ من  معه لكن كل ما قابله السكون والبرود الذي ال 

 شخصيته.

غيظ اجتاحه منها ومن تصرفاتها التي تزيد األمور بينها وبين  

بعد أن بدأ الهدوء يتسلل بينهما وبراعم الحب   سوء  صديقه 

 تنمو.

حاول فتح الحديث معه مرة أخرى لكن دق الباب أعاقه عما  

ينوي ، زفر بيأس ونهض يفتح فطالعه وجه هدير برفقة  

 والدتها ووالدها . 

لك الموت يا تارك الصالة" جا"-  

همس بها في قرارة نفسه وعلم أن تلك الزيارة لن تمر مرور  

 الكرام إال وساء الحال بينهما أكثر . 

أراد جعلها تذهب من هنا هذه الساعة لكن وجود أسرتها معها  

 هو ما منعه؟
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:  أشهر كفه لسالم يبادر بالسالم بابتسامة رسمية  

يا سالم بيه"  وسهال   "أهال  -  

:  ثم نظر لزوجته يوجه لها التحية  

أخبار حضرتك يا هانم؟" "-  

أومأت له سهام بابتسامة حنونة مربتة على كتفه ، في حين  

:  بادله سالم التحية بود  

بيك يا أستاذ رامز، يا ترى مازن صاحي وال لسه   "أهال  -

 نايم؟" 

تفضلوا" اصاحي..  طبع اال "-  

فهم هدير التي أوقفها  خل أوال  أفسح لهم طريق الدخول ليتقدما  

 هامس ا : 

هدير مهما مازن عمل أو قال من فضلك خليِك هادية" "-  
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عقدت حاجبيها بدهشة وقد عادت خطوة للخلف تقابله  

متسائلة عن مقصده ، لكنه دفعها برفق للداخل حتى ال يالحظ 

قائال  : مازن شيء   

متقلقيش هتعرفي""-  

تمسح على   انضما إلى الجميع فرأت والدتها تقف بجانبه

:  رأسه وكتفه تقول بنبرة حنونة  

؟"ر يا حبيبي ، طمني عليك أنت كويسأنت بخي"-  

: على كفها ثم أمسكه يقبل ظاهره بحب ابتسم لها مربت ا   

""اطمِن يا حبيبتي أنا بخير متقلقيش-  

ا :   ربت سالم على ظهره مبتسم 

"  تخرج من هنا بالسالمة يا بنيإن شاء هللا"-  

المشيئة خلفه .  االبتسامة مردد ابادله   
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ث عام من سالم بادله إياه  مر القليل من الوقت في حدي

بل سهام  ونصائح عن سالمته وطعامه من ق ..بسالسة

! استقبلها بمرح وسعادة.. وصمت مرتقب من قبل هدير  

نهض والدها للذهاب بسبب اجتماعه بالشركة وسهام ستذهب 

رة أخرى . لزيارة والدته على وعد بالمجيء م  

حديث ،  خرجا وذهب رامز معهما يترك الفرصة لهما لل

. فوجوده ال فائدة منه اآلن  

طوال الوقت لم يبادلها وال حتى نظرة ، ولم يوجه لها أي  

حديث ، حتى بعد ذهاب والديها أرجع رأسه للخلف مغمض  

 العين يغلفه هالة من الغموض والهدوء الحذر . 

ا حدث منذ األمس حتى  رمشت عدة مرات تحاول البحث عم

الصباح جعله يتغير بهذا الشكل ، فلقد ذهبت من هنا والحال  

ل شيئ ا بعد  بينهما بخير  ، ومن حينها لم يتحدثا فهي لم تفع

...!!! عودتها من شركة كريم  

! عينها عن وصولها إلى تلك النقطةاتسعت   
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يتعامل هكذا؟ هل علم بأمر ذهابها إليه ولهذا   

به صدمة ناعتة نفسها بالغباء ، فكيف  عضت على شفتيها بش

لن يعلم وحراسه الموكولين بحراستها بالتأكيد أخبروه ما أن  

! وصلت إلى هناكتحركت و  

! لت أكتافها تغمض عينها بقلة حيلة زفرت بخفوت ، وتهد  

وضعت حقيبتها ونهضت تقترب منه واضعة كفها فوق كتفه  

يعيرها   المصاب بهدوء تهمس باسمه حتى ينتبه إليها ، لم

اهتمام في بادئ األمر غير أنه فتح عينيه ينظر لها بصمت ،  

بعيد كل البعد عن   لكن هذا الغضب الذي يلوح في زرقتيه

!الهدوء  

في  ازدردت لعابها بحذر ونظراتها تسأله عما به ، اعتدل 

:  يسألها بدون مقدماتجلسته ولم يقطع نظراته معها   

؟" "أنت روحِت لكريم امبارح-  
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م أنها ذهبت فما الغرض  رمقته بصمت مشوب بالحنق ، يعل

!! من سؤالها  

أرادت قول هذا لكنها آثرت السالمة فأومأت بصمت ، فعاد  

:  يسألها بنفس هدوءه التي باتت تكرهه  

؟" "ليه-  

:  سعلت والتفتت تعود لمجلسها السابق تخلق مسافة بينهما   

  شاء هللا هحكيمش وقته يا مازن ، لما تخرج بالسالمة إن "-

" لك أكيد  

جذبها من رسغها قبل أن تتحرك يضغط عليه بقوة وقد بدأ  

:  غضبه يلوح على وجهه ، فهتف من بين أسنانه  

"بقولك روحِت ليه ؟-  

عاوزاه يبقى إيه  قبل ما تنزلي من هنا وأنا حكيلك كل بالويه ، 

 علشان تبعدي عنه؟ 

إيه علشان تختفي من طريقه؟ عوزاني أقولك   
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؟" آلخر تروحي برجلك ليهوفي ا  

:  حاولت تحرير يدها من قبضته بعدما عصف بها األلم تهتف  

لك أنا   مازن سيب ايدي بتوجعني ، أنا مقولتش مش هحكي"-

" بقولك مش وقته  

شهقت عندما جذبها إليه حتى كادت أن تصطدم به لوال أنها  

. لسليم ، فأصبحا وجهيهما متقابلينتمسكت بكتفه ا  

بذبذباتها في أنفاسه الحارة التي تلفح  همس بحدة شعرت 

: وجهها  

تي في  مفيش حاجة اسمها مش وقته ، أنِت بتستغلي قعد"-

!!" المستشفى وتتحرِك على هواك  

  اتسعت عيناها بدهشة من تفكيره لكنه لم يعرها اهتمام وأكمل

: 

سيبك من إيده وأنِت ريحاله  هي امتىلي لحد  ممكن تقولي"-

؟ بنفسك  



 

 697 

اجة وأنا بالمنظر ده مش عارف إيه اللي  لو كان عملك ح

؟بيحصل معاِك كان مصيرك هيبقى إيه  

ي خايف عليِك ، وعنادك ده  مش عاوزة تفهمي ليه إن

" هيضيعك  

حاولت الحديث حتى يفهم وال يتفوه بالترهات ، فهتفت وقد 

:  بدأت الشراسة تتمكن منها بعد أن حررت يدها منه  

؟ وي كريم ده يبقى إيه"مازن ، أنا فاهمة وعارفة كويس ق-  

له بمزاجي ، مش   بس لو حكمت عقلك أكيد مش هروح

!"من عليهواحشني يعني هروح أط  

؟! هل تعلم أنها تزيد األمر سوء    

أن تمتص غضبه وتخبره سبب ذهابها تثير حنقه أكثر .  بدال    

انتفضت بذهول تضع يدها على أذنها عندما أمسك بالكوب  

دخل على   يلقيه بعنف في الحائط أصدر صوت ا مدوي ا الزجاجي
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أثره رامز الذي سمع التكسير فقرر الدخول حتى ال يزداد  

. ألمر سوء  ا  

واالثنان يرمقانه بنظرات   رأى الزجاج متناثر  على األرض ،

.. هدير بذهول ومازن بجمود .مختلفة  

:  هتف مازن بحدة ولم يعبئ بدخوله وقد تلبسه شياطينه  

ا أحذرك مفيش فايدة ، عنادك وتسرعك هما اللي  مهم"-

بيتحكموا فيِك ، لو حكمِت عقلك ولو واحد في المية استحالة  

هتروحي هناك ، لكن إزاي الزم هدير سالم تندفع وتتصرف  

؟" ن قدام نفسها تبقى مقصرتش مش كدهشاع  

" "مازن كفاية-  

المرحلة  هتف به رامز وقد علم أنه طالما وصل إلى تلك 

ي غنى عنها ، لكن لم يستمع له  سيتفوه بالترهات التي هم ف

:  خر التي ظل يهتف ويده تتمسك بكتفه المصاباآل  
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كنت هعمل   مفيش كفاية ، تقدر تقولي لو كان عملها حاجة "-

؟! إيه وأنا في الحالة دي  

" الحراس بلغوني مكنتش هتحكي حاجة ولو مكنش  

ول من الذهول إلى الشراسة  نظر رامز إليها فرأى نظراتها تتح 

والغضب والتفتت إلى مازن ترمقه بأنفاس الهثة ثم تقدمت  

به بأناملها ووضعته أمام   إلى حقيبتها تخرج هاتفها تعبث

!عينيه  

قرأ ما أطلعته عليه ورفع عينيه إليها بصمت والتساؤل يلوح  

:  بها فابتسمت بسخرية  

طول ،  على لي بعد ما نزلت من عندك   الرسالة دي جت"-

 عارف معنى الرسالة إيه؟ 

سبب  .. إنه العارف أنا فين وبعمل إيهمعناها إنه مراقبني ، 

" ورا كل اللي حصلك   
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جذب رامز الهاتف منها يقرأ الرسالة بحاجبين معقودين قبل  

مله الغضب يرفع نظره إليها هامس ا : أن يش  

؟""كريم السبب ورا حادثة مازن-  

لزوجها بغضب وصدرها  لم تجبه هدير لكن مازالت تنظر 

: يرتفع وينخفض من تنفسها السريع  

ي إنه  ل يقولبجاحة عارف إحساسي كان إيه وهو بكل "-

السبب وإنه هيفضل يحاول ويحاول عشان يخلص منك  

 واللعب على المكشوف؟ 

األمور اللي بينكم أنتو االتنين أنا مليش دخل فيها وملوش  

" ..وأقولك إني واثقة فيك ، بس ..  لزوم أعيد  

تقدمت منه وانحنت واضعة كفها على حافة السرير واألخرى  

مستندة على الفراش مقتربة بوجهها منه غير عابئة بوجود  

: رامز  
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هتعمل   بس تقدر تقولي لو كنت طلعت وقرأت الرسالة كنت"-

 إيه بردو  وأنت بحالتك دي؟ 

؟! كنت هتقوم تقتله  

؟! وال هتعامله بالمثل يا مازن  

تخرج من هنا ،  في كل الحاالت مكنتش هتعمل حاجة غير لما 

لك مش    خده بأيدك علشان كدا قولتألني عارفة حقك بتآ

"وقته  

  ظل االثنان يرمقان بعضهما بغضب وأنفاس حارة تنم عن

! الثورة القائمة بداخل كل منهما  

ن يستطيع  تعلم أنه قلق عليها خاصة  عندما يكون عاجز هكذا ل

!صابها شيءإنقاذها إن أ  

فعلها إذا كان األمر   ويعلم أنها ال تستطيع السيطرة على رد

! خلفه كريم  

! خوفها عليه ،ولم تَر غيرته عليهالم يَر   
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له    أنا روحت أعرفه حاجة واحدة بس زي ما قولتها"-

.. اللي قدامكم دي مش هدير سالم المندفعة اللي  لك هقولها

هدير مازن  ش مقصرة ، أنا عاوزة تبان قدام نفسها م

!! السيوفي  

اللي ليك أنا بخاف على اللي   يعني زي ما أنت بتخاف على 

" ليا  

.بعيدة كل البعد عن الهدوء والحب همست بحدة ونبرة  

! طر عليه عندما أعلنت ملكيتها لهالتمعت عينيه بانبهار سي  

؟!فكر هل أخبرت كريم بهذا الشيء  

 يفع عمره كله ويحضر هذا المشهد أمامه . 

قطعت التواصل البصري بينهما والتفتت تأخذ هاتفها من رامز  

وجذبت حقيبتها بعنف تهز رأسها وبداخلها حزين من أسلوب   

:  حواره معها ، كادت أن تذهب فأوقفها صوته الهادر  

؟" "رايحة فين-  
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وقفت عند الباب تمسك بمقبضه ولم تكلف نفسها وتلتفت 

:  تنظر له ، بل أجابته بحدة  

" ة الشغل ورايا حاجات مهمة أعملهاحطمن راي"ا-  

ينظر   إياهلم تنظر رده وخرجت صافقة الباب خلفها ، تاركة 

في أثرها بمالمح متوجعة من كتفه لكن غضبه من نفسه لعدم  

السيطرة على ردوده والتمسك بهدوء ، لكنه أقنع نفسه أنها  

 أخطأت بذهابها وعدم تفكيرها بالعواقب .

قه بصمت  ورامز الذي يضع كفيه في جانب بنطاله يطالع صدي

. يهز رأسه بيأس وقلة حيلة   

 كلما كان البئر أعمق 

ء أبرد وأعذب  كان الما  

،  وبعمق قبل أن تخرج دلوك من قلبك   ابالمثل كلما فكرت جيد  

ا ! كان الجدال أكثر هدوء  وتفهم   

 فالكالم مرهون بالعقل ويبنى عليه ردود فعل اآلخر . 
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! ن أن اختيار العقل األكثر صواب اوبالرغم أننا نؤم  

! ى أشياء اختارتها قلوبناإال أنه يصعب علينا عدم االلتفات إل  

 فالحب جنة القلب وجحيم العقل ! 

 يجابه العقل بالغضب والغيرة  

!بلسم القلب لهذا الجحيم حتى يخمدفتكون الثقة    

 

ند بمرفقه على حافة  ساق فوق األخرى ، يتس جلس واضع ا

خر على  نامله أسفل ذقنه ، يلقي ذراعه اآلأ الكرسي واضع ا

الذي يجلس وكأنه لم  رد الحافة األخرى بإهمال يطالع ذلك البا 

، بعد أن أتصل بحراسه الموكلين بحمايتها   يحدث شيئ ا

وأمرهم بنبرة قاطعة أنها إذا اقتربت مرة أخرى من شركة  

كريم يتم منعها بالقوة حتى لو اضطروا أن يفقدوها الوعي  

. بقة أثناء تصويرها لعملية الرشوةكالمرة السا  
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سبب ثورته  يتابع الممرضة تضمد جرح كتفه الذي نزف ب

سكون ألم قدمه ورأسه  وتحركه الكثير ، تضع له المسكنات ل

.قبل أن تخرج  

تناول مازن دواءه وانحنى يضع كوب الماء فالتقط نظرات  

رامز  الجامدة ، وضع الكوب واستند مرة أخرى للوسادة  

: خلفه   

لو عندك حاجة عاوز تقولها بخصوص اللي حصل يبقى "-

في الموضوع ده على   أتكلموفرها أحسن ، أنا مش عاوز 

"األقل دلوقتي  

عزيز العجمي كلمني النهاردة الصبح وبلغني أنهم درسوا "-

موضوع الشراكة كويس بينا وبينهم وبين شركة العامري ،  

مش ناقص إال اجتماع ثالثي نناقش فيه كل حاجة باقية قبل ما  

" لننمضي العقود ونع   

يعلق على ما  خر  ولم بدهشة من حديثه في موضوع آطالعه 

! قليل كعادته عندما ال يعجبه شيءحدث منذ   
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  يعني أنه زاد األمر سوء  تنهد بعمق فتعامل رامز بهذا الشكل 

.. ي فرطة لعقله أن يفكر ولو قليال  ولم يعط  

!! اهو حتى لم يعطها الفرصة كي تخبره الغرض وراء ذهابه  

التفت له وتلبس شخصيته الرسمية والجادة المتميز بها  

:  عندما يتعلق األمر بعمله  

ف إن خطوة الشراكة دي في مصلحتنا؟ أنت شاي"-  

؟" أنت مطمن من ناحيتها  

:  أومأ باطمئنان يمسح على لحيته القصيرة للغاية  

.. أنت عارف أن العجمي ليهم في كل حاجة وبالتحديد  "اطمن-

 في الهندسة والعمارة ، واالستيراد والتصدير 

أكبر الناس في المجال ده ، فشراكتهم  ودول مجالنا وهما من  

" كسب وكمان سمعتهم كويسة أنت عارف م  

، لكن طمأنينة  تنفس مازن براحة فهو متأكد من اختياراته 

خر . رامز له تعني شيئ ا آ  
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" ، حدد معاهم االجتماع كمان يومينحلو أوي "-  

؟! ر بعدم فهم ماذا يعني ب )كمان يومين(خطالعه اآل  

جبور الساق ،  عجوبة ، ملقى أمامه ملقد نجى من حادث بأ

.. فكيف االجتماع على شراكة كبيرة  مجروح الكتف والرأس

المنطقة في تلك الفترة بعد يومين؟ تعتبر األكبر في   

اتسعت عيناه عندما فطن إلى ما ينوي ووقف بحدة يقترب 

:  بحذر هامس ا منه   

" عارف لو تقصد اللي في بالي !!" -  

هاردة ، أنا بقيت  ن المستشفى الن.. أنا هخرج م"أيوه هو-

" كويس الحمد هلل  

هتف به بشراسة وقد تلبسته شياطينه من غباء الجالس  

:   أمامه  

؟!"هو أنت الحادثة أثرت على مخك-  

 أنت مش شايف رجلك ، وال كتفك؟
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؟" ك إزايتقدر تقولي هتتحر  

:  ناظره ببرود وأجابه بهدوء يثير الغيظ  

راع كمان شغالين محصلش  الحمد هلل فيه رجل تانية ود"-

هبات يوم كمان هنا ومش عاوز  .. المهم إني مش ليهم حاجة

"نقاش  

ضغط على قبضته بشدة حتى ابيضت مفاصله يرفعها في وجه  

هذا المستفز يتمنى لكم وجهه بشدة ، لكنه متأكد أنه سيجعله  

من ذلك هبط    بفقدان الذاكرة إذا هبطت على فكه.. فبدال  مصاب 

ط أعلى الفراش ، ثم جذب طرفي سترته بعنف  بها على الحائ

: وهتف بحدة  

لي   أنا ماشي رايح الشركة أشوف شغلي ، بدل ما يحصل"-

"حاجة وأنام جمبك هنا بسببك  

ابتسامة جانبية الحت على شفتي مازن يطالع صديقه بهذا  

الغضب ، لكنه أخفاها عندما وجده يعود أدراجه إليه يقف  
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على الحافة الخلفية  ويستند بذراعيه بالمقابل منه يشبك أنامله 

ا : ً  للفراش قائل  

كل مدى وشكي في ياسمين  .. أنا  لك على حاجة عاوز أقول"-

" بيزيد ، حاسس إن وراها بلوة   

: طالعه باندهاش وتساؤل  

؟"ك تقول كدهمش فاهم إيه خال"-  

سرد له ما الحظه من تصرفاتها ، خاصة  المكالمات المبهمة  

.. معلومات الشركة ألحد ما نها تخرجوالذي يظن أ  

أخبره بشكوكه أن تكون جاسوسة ألحد ما ، ففي الفترة  

لمشاكل لديهم انتهت بتلك الحادثة! األخيرة كثرت ا   

:  تخلل خصالته يهذبها يتساءل  

؟" تكون مع كريمتفتكر ممكن "-  

مح مبهمة  لم يجبه ، بل ظل يستمع إليه بنظرات غامضة ومال

:  يحثه على الحديث خر ال تُقرأ .. فاستطرد اآل  
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؟!" "أنت روحت فين-  

 رمش مازن مرتين وهز رأسه نافي ا : 

طمن  امتقلقش ياسمين مش جاسوسة وال هي مع كريم "-

 وشيل الشكوك دي من دماغك" 

ناظره بتعجب من الثقة الذي يتحدث بها ، فاقترب بجسده 

:  لألمام يسأله بأعين ضيقة  

مازن.. فيه حاجة معرفهاش؟" "-  

لك بس علشان دماغك متلفش وتدور على   هحكيأنا "-

 الفاضي والبنت بريئة" 

:  رفعة حاجب مندهشة هو ما تلقاه منه فقط ليكمل  

يقين ثابت المهدي.. أبوها كان شريك أبويا ورأفت منصور  "-

، وهو اللي لقى الورق اللي يثبت أن رأفت شغله مش  

وأنه شغال مع المافيا"  مضبوط  

وا أبوك؟!"الورق اللي بسببه قتل"-  
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سأله بترقب ليومئ له مازن وقد صمت عندما تذكر ذلك اليوم  

:  ، فازدرد ريقه ببطء وأكمل بتنهيدة عميقة  

سلمه الورق ووصاه على بنته كان عندها أربع سنين ألنه  "-

عارف إنهم مش هيسكتوا وهيقتلوه.. علشان كده أبويا خدها  

ان  وكم ووداها عند ناس يعرفهم يعرفوا يحموها كويس

موتها وغير اسمها من يقين   استحالة يوصلوا ليها ، زور

 لياسمين" 

كان يستمع لهذا الحديث ألول مرة وذهوله يزداد أضعاف ، لم  

 يصدق كل هذا! 

هز رأسه بقوة ، فيبدو أن عداوته مع رأفت ليست متعلقة  

بأبيه فقط ، وليست بسبب العمل.. بل هناك ما هو أعظم  

 وأكبر! 

جبر المرء على فعل أسوء ما يمكن  هناك حقد وضغينة ت

 فعله!! 

:  سأله بخفوت وحذر  
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عاوز تقولي إن ياسمين هي يقين؟""-  

:  خر بقوة ثم أكملاآلأومأ مازن بتأكيد فزفر   

طب وأنت وصلت ليها إزاي؟" "-  

أغمض عينه وقد بدأ يشعر باإلرهاق ، فمنذ األمس حتى اليوم  

ه قمعها  ضغط نفسي كبير وذكريات تتدفق بشدة على مخيلت

 منذ زمن. 

: أجابه بخفوت وأنفاس متهدجة  

شان  عمن وصية أبويا.. وصاني عليها وعرفني مكانها ، "-

كده جبتها وشغلتها في الشركة تبقى تحت عيني وحمايتي.. 

والناس اللي كانت بتكلمهم دول هما الناس اللي كانت عايشة  

 معاهم واللي تعتبرهم أهلها'' 

ن فهم كل شيء! األ  

أنه أفصح عن شكوكه حتى يخبره مازن بكل تلك   حمد هللا

 األشياء! 
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فقد كان على وشك ظلمها واتخاذ قرار صارم بالنسبة لها ،  

! أوال  لكن جيد أنه لم يتهور وحكم عقله   

خر يخرج  واألبراحة يعتدل في وقفته يضع كفه في جيبه  أومأ

: نظارته   

كويس إنك حكيت مع إننا لسه هنتحاسب على إنك  "-

ش من األول.. يال همشي علشان ألحق الشركة" مقولتلي  

:  التفت يذهب فأوقفه صوت مازن يخبره بإقرار  

بعد الشركة تجيلي علشان ترجعني البيت.. أنا مش قايل  "-

 لحد ، ميرفت هانم لو عرفت هتقيم علينا الحد" 

نظر له من أعلى كتفه بحاجب مرتفع ، وابتسم بسخرية ولم  

نظارته وخرج من الغرفة بعد أن أشاح  يعلق.. بل ارتدى 

إلى اللقاء( . ) بالسبابة والوسطى عالمة  

★★★★★ 
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خر ، قلبها ينتابه الحيرة  آلمشاعر متضاربة تباغتها من وقت 

 مما هي فيه!! 

 تحبه!

نعم تحبه ال تستطيع اإلنكار ، إن أنكرت فإنها تكذب على قلبها  

 ونفسها قبل أي أحد!

بكافة الصفات   الممتلئلكن ما يحيرها أن من أحبته هو الرجل 

 التي تمقتها. 

 يحيطها بأوامره ، تحكماته ، نظراته ، وحضوره المهيب!

بكل تلك األشياء دك حصون قلبها التي أمضت السنوات في 

 إنشاءها كي تحميه من أي جراح أخرى!! 

استندت بمرفقيها فوق سطح مكتبها تعيد خصالتها للخلف  

ممسكة بها بين أناملها تفكر فيما حدث هذا الصباح.. تعلم أنه  

معه حق وأنه خائف عليها لكنها ال تتقبل هذا األسلوب في 

 الحوار. 
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وسبب ذهابها إليه!  كامال  لم يترك لها الفرصة أن تخبره األمر   

ضحكت بخفوت وكأن بداخلها يسخر منها ، فهل تريد بعد كل  

د فعله؟ما أخبرها به أن يتعقل في ر   

أخرجها من شرودها الكوب المليء بالقهوة الذي وضعته  

منار أمامها ، فرفعت أنظارها إليها لتجدها ترمقها بصمت  

: واضعة يدها أسفل ذقنها قبل أن تقول  

كفاية بقى يا هدير.. أنِت عارفة كويس إنه معاه حق أنِت  "-

 بس كل اللي مزعلك إنه أتكلم بعصبية"

ن تتحدث لكن األخرى لم تعطها فرصة  طالعتها بنزق وكادت أ

: وهتفت بحزم  

أنِت كمان عاوزة تقاوحي؟ "-  

شان تبعدي عن الزفت  ععاوزة إيه تاني أكتر من اللي قاله 

 ده؟!
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سيبك من اللي قاله خالص.. عاوزة إيه أكتر من اللي عمله  

شان متقربيش منه؟عزمان   

أنا مش هستنى لحد ما البيه يعملك حاجة تاني وساعتها  

 نتحسر"

ناظرتها بصمت غير مندهشة من كرهها لكريم ، فهي من  

تطمئن له وال   البداية معرفتها به وقد أخبرتها صراحة أنها 

لشخصه ، تشعر أن خلفه أمر ما وحذرتها منه.. لكنها الغبية  

 لم تستمع لها. 

تذكرت تعاملها معه عندما كانت تراه معها .. ابتسامة صفراء  

رسمي أو ساخر كانوا ردود أفعالها    ، مالمح جامدة ، حديث

 معه! 

تذكرت بعد تلك الحادثة التي تسببت في سجنه ، كانت منار  

من نشرت ذلك الخبر عنها ، لم ترها سعيدة مثل هذا اليوم  

تخلصت منه!  فلقدوهتفت أنه فرحت عندما علمت أنه خائن ،   
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ضحكت عندما تدفقت تلك الذكريات إليها فكتفت ذراعيها على  

:  المكتب وغمزت لها قائلة بمرح  

وهتعملي إيه يا هوالكو؟" "-  

استندت على المكتب بكفيها وانحنت بجسدها مقربة رأسها  

:  منها تناظرها بشراسة هامسة  

مش أنا اللي هعمل ، الحمد هلل ربنا رزقك بواحد هيكسر  "-

شان  عدماغك قبل ما تكرريها تاني ، فاطلعِ من دور هركليز 

ما يفكر يتحرك ويأذي مش هيقرب منك..  كريم خالص يوم 

هيأذي أقرب الناس ليِك والبداية أهي حادثة مازن.. فيا رب  

 نتعظ" 

استقامت ترفع كوبها بعنف من على المكتب والتفتت تتقدم  

من مكتبها بعد أن رمقتها بنظرة تهديد ، فكادت أن تسقط  

من الخلف فسقطت بضعة   بسبب اندفاع هدير نحوها وضمها 

ن القهوة على كفها نفضتهم بغيظ واستدارت برأسها  قطرات م

: تنوي الصراخ ، لكنها قاطعتها بمرح  
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ربنا يخليِك ليا يا منار ، حقيقي من غيرك مش عارفة أنا  "-

 هتصرف ازاي! 

 اندفاعي وغضبي كانوا هيسيطروا عليا" 

تنهدت بقوة تنظر ألعلى تقلب عينها تهز رأسها بقلة حيلة  

:  راعها المحيط بكتفيهامنها ، ثم ربتت على ذ   

أنا خايفة عليِك ، ومازن كمان خايف عليِك ورد فعله  "-

، محدش هيقدر يحميِك طول ما أنِت بتبوظي الدنيا   جد اطبيعية 

 من الناحية التانية" 

، ثم وقفت أمامها   انبحن األخرى شددت من ضمها لتضمها 

:  تهتف بمرح  

باهلل" بس ال طلع يتخاف منك ، زهقك أعوذ "-  

رفعت حاجبها ونظرة سخرية هو كل ما رمقتها بهم منار ترفع  

كوبها إلى فمها ولم تجبها ، فاستدارت األخرى بنظرها في 

:  األرجاء متسائلة   
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هو عامر بيه وافق على إجازة نادر وال إيه؟ "-  

 مش شيفاه كده وال قابلته النهاردة" 

:  أومأت بتأكيد   

تركيز جامد الفترة دي   أه.. شغل باباه هللا يرحمه عاوز "-

ا سافر الفرع اللي   كدهفي الشحنات الجديدة ، علشان  خصوص 

 في االسكندرية يستلمهم" 

دلف محمد في تلك األثناء يلقي التحية بمرحه المعتاد يخص  

:  بها منار  

سالم على أجمل واحدة في الجريدة" "-  

ضحكت له بمرح وبادلته التحية برقتها ، فهتفت هدير من  

:  زق من تجاهله لهاخلفه بن  

هو أنا هوا في األوضة مش باينة يعني؟" "-  

:  فمه بغيظ الوي ارمقها بحنق   

من رب رحيم"  قوال  سالم "-  
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تعالت ضحكات منار تعود للخلف بجسدها بعد أن جلست خلف  

:  مكتبها ، فلكمته هدير في كتفه ليهتف بها  

اللي يقول الحق يبقى وحش.. وبعدين لو تشوفي نفسك "-

وأنِت داخلة الصبح كان فاضلك دقيقة وتطلعي نار من بوقك  

 وال التنين المجنح" 

محمــد..!!!" "-  

هتفت به بغيظ وكادت أن تلكمه مرة أخرى فطالعها ببرود  

: وقال  

رئيس التحرير بيقولك المقال بتاعك هينزل األسبوع الجاي  "-

 ، وهاتي الملف اللي جابهولك من يومين لو خلصتيه" 

:  بعملية قائلةأومأت له   

لك األصل على   بعتوأحاضر ، هنزل أطبع منه نسخة "-

 المكتب" 
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التفت يخرج لكنه توقف عند الباب ينادي عليها ، فنظرت له  

:  بتساؤل وحاجبين معقودين باهتمام فقال بغمزة  

قمر"  صباحك فل يا "-  

إياها تطالعه بدهشة   ا تارك  ثم التفت يذهب بكل سالم نفسي 

لبداية قبل أن تنظر لمنار ، ثم ضحكا ملئ  وعدم استيعاب با

 شدقيهما.

هزت رأسها بيأس منه ونهضت ترتب األوراق التي يريدها  

  قليال  في ملف واحد ثم توقفت أمام مكتب األخرى تنحني 

:هامسة  

نسيت أقولك حاجة.. خفي على خطيبك شوية هللا يكون في "-

.  عونه ، شغل الصحافة من ناحية وشركة أبوه من ناحية.

 مش هيبقى الزمن وأنِت عليه" 

استدارت بسرعة تهرب من أمامها بعد أن قذفتها منار بالقلم  

:  الذي كانت تمسكه هاتفة بحنق   
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قولي لنفسك الكالم ده" "-  

★★★★★ 

ميناء واسع في عروس البحر المتوسط ، يعج بالسفن  

التجارية الكبيرة األتية من كبار الدول األوروبية.. يقف هو  

يديه في جيب بنطاله وسترته   واضع ابكل هيبة وشموخ 

ترفرف خلفه من هواء البحر الذي يضرب به وقد أوشك  

الشتاء على االقتراب ، يرتدي نظاراته السوداء وخصالته  

. للخلف من أثر النسيمتترنح   

يتابع العمال يفرغون البضائع من السفينة اإلنجليزية  

التهامي  "  يضعونها في الشاحنات التي تحمل شعار شركته

"جروب  

يتأملهم بنظرة فخر ، فالجميع هنا يحترمونه ويحترمون العمل  

منذ أن كان والده على قيد الحياة ، لم يجرح عامل بكلمة ،  

ا م ولم يقوم بطرد أحده ، سار على نهج أبيه فأحبوه كما   ظلم 

 أحبوا والده وأكثر. 
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ابن التهامي" وكأنه وسام  "  فخر عندما يناديه الجميع بـ

 يضعه على صدره يسير به وسط الناس بكل شموخ.. 

تعلم أن يفصل بين شغفه وانتمائه.. فالصحافة شغفه التي  

روح  بيستحيل االستغناء عنها ، والتجارة انتمائه الذي يشعر 

 والده تحيط به وخاصة  هنا في الميناء. 

: جاءه أحدهم من الخلف ينادي عليه ويقدم له بعض األوراق  

نادر بيه.. ممكن حضرتك تمضي على أوراق االستالم دي  "-

 علشان أقدمها للمندوب البريطاني!!" 

أخذها منه بابتسامة يخط بقلمه أسفلها بعد أن تأكد منها ، ثم  

ى كتفه بتشجيع ليبادله الرجل ابتسامته  عل مربت ا أعطاها له 

 وذهب حتى ينهي كل شيء . 

:  دق هاتفه بنغمة والدته المخصصة فأجابها بنبرة حنونة  

ست الكل.. عاملة إيه!" "-  

حبيبي ، أنت عامل إيه خلصت شغلك وال لسه؟"  أنا بخير يا "-  
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جاءه أحد العاملين يخبره أن كل شيء على ما يرام والبضائع  

شاحنات وعلى استعداد للرحيل إلى القاهرة  ُرصت في ال

فشكره وتقدم من سيارته بعد أن أمرهم بالتحرك لينطلق هو  

: خلفهم ، ثم عاد لوالدته مرة أخرى  

أه يا حبيبتي خالص راجع القاهرة ، هطمن إن البضاعة  "-

هرجع على الشركة أظبط الجتماع   كده بقت في المخازن وبعد 

 بكرة" 

ن يحفظه هللا ويرزقه من عطاءه ،  تمتمت والدته بدعاء أ

وأعطته نصائح السالمة المعتادة التي لم تتخَل عنها قبل وفاه  

أبيه ، فاستقبلها برحابة صدر وأّمن خلفها قبل أن يغلق  

. عائد االهاتف وينطلق   

دلف شركته الواسعة بعدما اطمئن أن البضائع وضعت في  

ئه ، قابله  المخازن إلى حين توزيعها في الغد على جميع عمال

 الجميع بابتسامة بشوشة استقبلهم بمثيلتها. 
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وقف أمام مكتب سكرتيرته يخبرها أن تأتي بكل األوراق  

الخاصة باجتماع الغد لتدلف إليه بعد خمس دقائق بيدها بعض  

:  الملفات وضعتهم على المكتب ثم التفتت له قائلة   

خدمة تانية يا فندم" "-  

ا : هز رأسه  شاكر   

اال "- يا رويدا ، من فضلك مش عايز إزعاج لحد ما   شكر 

 أخلص" 

أومأت بابتسامة برسمية والتفتت تتركه في عمله.. تخلى عن  

سترته وفك رابطة عنقه ليتدلى طرفيها على كتفيه ، حرر أول  

عن جزعه ، وأثنى كميه عن ساعديه   كاشف ا أزرار قميصه  

بتركيز  حتى المرفق ثم شرع ينظر في الملفات التي أمامه 

 ظهر في عقدة حاجبيه وذمة شفتيه.

فوضع كفه خلف   باإلرهاق مر أكثر من ثالث ساعات شعر 

عنقه يدلكه بتروي يحرك رأسه لليمين واليسار يخفف من  

تشنجه ، رن هاتفه فرفعه يجيب على سكرتيرته التي تعتذر  
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مشيرة أن خطيبته تنتظر اإلذن بالدخول ، فأمرها بالسماح لها  

 على الفور. 

دلفت إليه بمرحها فاستقبلها بابتسامة محببة يتحرك من خلف  

:  مكتبه يتقدم منها ، هتفت بمشاكسة  

قولت هاجي أالقيك لسه في اسكندرية ، متوقعتش السرعة  "-

 دي" 

ضحك بمرح يرفع كفيها يقبل ظاهرهما ، وقادها نحو األريكة  

 قائال  : 

اجأة  ، أنما إيه المف   تقريب السه واصل من أربع ساعات "-

 الحلوة دي؟" 

:  ضحكت بمشاغبة غامزة له بعبث  

حبيت أشوف خطيبي وهو رجل أعمال بدل الصحفي اللي  "-

 وشنا في وش بعض على طول ده"

: أمام وجهها بخبث هامس ااقترب منها بمكر   
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وإيه رأيك؟ "-  

 الصحفي وال رجل األعمال؟" 

الفعل  الخجل.. التلجلج في الحديث.. الهرب بالنظرات ، هو رد  

الطبيعي ألي فتاة في هذا الموقف ، لكن خطيبته مختلفة عن  

 البقية! 

:  رفعت حاجبها ببرود ولكمته في كتفه بقوة هاتفة  

أتلم يا نادر وبطل قلة أدب!" "-  

  من بين أسنانه  قائال  ناظرها بغيظ ورفع كفه يدلك مكان لكمتها 

: 

ني إيه  وهللا ما فيه قليل األدب غير دماغك دي ، المهم طمني"-

 اللي حصل النهاردة؟" 

تنهدت بعمق وبدأت تسرد عليه ما حدث لمازن وما فعلته  

هدير باألمس ، فزفر بيأس من عقل صديقتهم يهز رأسه بقلة  

هاتف ا : حيلة   
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أنا مش عارف هي عاوزة توصل إليه؟"-  

اوأنا مش عاوز أتدخل  لوجود مازن وبقت مسئولة من    احترام 

 راجل" 

:  ه تقولربتت على كتفه تهدأ  

بعد اللي   خصوص اهدى هي مش هتعمل حاجة تاني ، "ا-

 مازن قاله ليها" 

خليها تعمل واللي معرفتش أعمله زمان بناء  على طلبها ،  "-

لها"  هعمله من غير ما أرجع  

ضغطت على شفتيها تومئ بأن معه حق ، لكنها باتت متيقنة  

مرة أخرى ، رفعت نظرها تنوي   شيئ اأن هدير لن تفعل 

الحديث لكن دق الباب أوقفها ، سمح للطارق بالدخول فكانت  

:  سكرتيرته تخبره   

عاوز يقابل حضرتك"  برهنادر بيه.. األستاذ كريم منصور "-  
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نطقت باسمه ، وصدمة  من جلستهما عندما   سوي اانتفضا 

 سقطت على رأسهما من حضوره!

 ماذا يفعل هنا؟! 

هل أصيب بالغباء كي يأتي إليه بقدمه وهو يعلم الكره الذي  

 بينهم؟

شعر بكفي منار تمسك ذراعه تضغط عليه بقوة تنم عن  

الغضب والدهشة التي تعيث بها ، ربت على كتفها باطمئنان  

رها بالسماح له بالدخول. ونظر لرويدا التي تنتظر رده ، فأخب  

:  التفتت منار له بعد خروجها بدهشة متسائلة   

أنت هتقابله بجد؟" "-  

نظر لها بهدوء يحثها على االطمئنان وترك زمام األمور له..  

قاطع نظراتهم دخول كريم بجبروته وعجرفته ، يتقدم نحو  

قائال  : نادر   

صباح الخير يا نادر بيه" "-  



 

 730 

، فاستدار كريم لمنار الواقفة خلفه   بادله نادر التحية بجمود

. بقليل ينظر لها بأعين ضيقة وابتسامة جانبية عابثة  

مازال يتذكرها!!    

كيف ينسى عقبته الوحيدة التي كانت تقف كالعلقم في الحلق  

 في طريقه مع هدير؟ 

كيف ينساها وينسى كرهها الذي كان من السهل على أي أحد  

 قراءته في عينيها؟

:  برأسه يوجه حديثه لهامال   

حظي حلو إني جيت في الوقت ده علشان أشوفك بعد  "-

 السنين دي وأقولكم مبروك الخطوبة"

وكما توقع لم تتخَل عن ابتسامتها الصفراء ونظرتها الجليدية  

التي رمقته بها ، فالتفت إلى نادر الذي أشار له بالجلوس 

على   ستند اه خلف المكتب يشبك أنامله مواستدار يجلس مكان

 سطحه .
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الساق فوق األخرى يستند بمرفقه على   جلس كريم واضع ا 

:  المكتب يحك ذقنه بأنامله ، فبادر نادر بالحديث  

! "خير يا كريم-  

؟" إيه سبب الزيارة الغريبة دي  

: خر بغموض وقال بتروي ابتسم اآل  

عاوز منك تبقى  .. جايلك في شغل ، شحنة مقاوالت "شغل-

" المسئول عن دخولها  

جسده رفع نادر حاجبه بسخرية ، وقهقه بخفوت وعاد ب

ا :   للخلف يتأرجح بالكرسي يمين ا ويسار 

لوال إني عارفك كويس كنت قولت عليك غبي علشان  "-

..تغل سواتجيلي لحد هنا تطلب مني نش  

؟"وافقمن كل عقلك فاكر إني ممكن أ  

بعلو أثارت دهشة نادر واشمئزاز منار التي تراقبه  ضحك 

 برغبة دك عنقه حتى تتخلص من جحوده!!
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؟ جبروت ليقترح على نادر العمل معهمن أين أتى بذلك ال  

:  فاستمعت له يقول  

الشغل حاجة والمسائل الشخصية حاجة تانية يا نادر ، أنا  "-

ادة دي ، فخلينا  وأنت مفيش عداوة بينا علشان ردة فعلك الح

" حصل زمان على جمب ونبدأ شغل جديدنركن اللي   

قاطعه نادر بحزم وقد تحولت نظرته من السخرية إلى الجد  

يشوبه الغضب الذي بدأ يتمكن منه ، لكن شخص كهذا يجب  

:  التعامل معه ببرود ألن الغضب يعد انتصار له   

  دوصح مفيش عداوة مباشرة بينا ، لكن زي ما بيقولوا ع "-

!!صاحبك عدوك ، وعدو عدوك صاحبك  

وهدير مش صديقة يا كريم ، دي أختي وحط تحتها مليون خط 

" ولوالها مكنش حد وقف لك زمان غيري أحمر ،   

حتى يخرب  على شفتيه بغيظ ، فقد عمل جاهد ا  ضغط كريم

فكم كانت تثير حنقه وغضبه   العالقة التي تربط الثالثي ، 
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ا يضع ساعديه على المكتب   سده.. استدار له بنصف جكثير 

:  بجدية قائال    

نقلني  كل واحد دلوقتي بيشوف مصلحته ، والصفقة دي هت"-

..  لك بنفسي أنا جيت وتنقلك لمكان تاني خالص وعشان كده

هدير ومشاكلي معاها أنت بعيد عنها ففكر في شغل والدك  

" هوكبر  

هنا وقد نفذ صبر منار ، فانتفضت من مكانها هاتفة بغضب 

: وحدة  

! "أنت إيه مبتفهمش-  

وال عاوزه يقولك  في كالم نادر مفهمتوش ،  بالضبطأي جزء 

؟! أنك مش مرحب بيك  

ان أنت عارف أنه مش  يخليك تيجي مكأنت إيه الجبروت اللي 

؟" مرحب بيك فيه  
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ناظرها بحاجب مرتفع بصمت أثار حنقها أكثر فكادت أن تعيد  

ا تبتلع كلماتها  الصراخ به لكن هتاف نادر بحزم وجد جعله

بغيظ ونظراتها تكاد تشعل بكريم النيران ، فالتفت نادر له يقف  

وقف خلف الكرسي المقابل  من مكانه يدور حول مكتبه حتى  

:  بهدوء يثير الغيظ له قائال    

اسمعني يا كريم علشان نبقى واضحين ، شغل بيني وبينك  "-

ليش دخل باللي حصل مش هيحصل ، ومفيش حاجة اسمها م

دير دي حاجة! له  

الحاجة التانية والخاصة بيا أنا ، إيه يجبرني أشارك حد  

سمعته مهببة زيك لما ممكن أشارك واحد سمعته كويسة زي  

" ونرفع بعض بردو وكل حاجةمازن السيوفي   

ه في جيب نهض كريم يقف أمامه بطوله المهيب يضع يدي

ا  ألسفل في نقطة وهمية ثم رفع   بنطاله يضحك بمكر ناظر 

: ره له مرة أخرى بحاجب مرتفعنظ  
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بالورق واألدلة والقانون مفيش ذرة تراب عليا ، فلو تقصد  "-

" ا بقولك الشغل معايا مش مع أبوياأبويا وقضيته فأن  

حك خلف أذنه بتفكير وأشار له بسبابته ورأس مرفوع  

: بغرور  

مع ذلك هسيبك تفكر والمصلحة  بس أنا مقدر رد فعلك و"-

" سالمتحكم.. يال   

االتفت ينوي الخروج فق   ابل نظرات منار فابتسم لها غامز 

خر  فزفرت تشيح بوجهها في االتجاه اآلبخفية عن نادر ، 

 تقلب عينها باشمئزاز . 

: فتح الباب وكاد أن يخرج فأوقفه نادر بنبرة غير قابلة للجدال  

كريم ، أنا وأنت عمرنا ما هيجمعنا مصلحة ، فاألحسن ليك  "-

.. اللي بينا طار  يقي أنا بالذات وكل اللي يخصنيطرتبعد عن 

"ل أتالشاه متخلنيش أحطك في دماغيقديم أنا بحاو  
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شار بسبابته لجانب جبهته  نظر له بصمت ثم ابتسم ببرود وأ 

. بمعنى "فكر " ثم التفت وذهب تارك ا إياهم يطالعونه بجمود  

:  اقتربت منار من نادر تهمس بدهشة ومازالت ترمق الباب  

؟و اللي حصل ده بجد"ه-  

؟" كان هنا بيقترح عليك تشتغل معاه هو  

لم يجبها مباشرة بل ذم شفتيه وعقد حاجبه بتفكير ، ثم قال  

:  بجمود عندنا نظر لها من علو  

منار اللي حصل النهاردة ميحلصش تاني ، ملكيش أي  "-

" قة بكريم ال من قريب وال من بعيدعال  

الحادة فهمست اسمه بتعجب  اتسعت عينيها بدهشة من لهجته  

:  ليهتف بحزم   

ال ، مش عاوز كريم يحطك في  منار من فضلك من غير جد"-

.. دماغه  
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زيارته النهاردة وراها حاجة ولحد ما أعرفها خليِك بعيد ،   

" اللي حصل كفاية عليها حادثة مازنوبالش هدير تعرف ب  

اتعج ترى نادر   بت من أسلوبه الذي تراه ألول مرة.. دائم 

! المحب للمشاكسة ، ودائم االبتساممرح ، ال  

الجانب الجاد ، الحازم  لكن هذه الزيارة اليوم جعلتها تكتشف 

!!من شخصيته  

ابتسمت له بمرح تمتص غضبه وجديته وربتت على كتفه  

:  بحنو قائلة برقة مرحة  

شان أخدك  ع.. أنا كنت جيالك "طب خالص روق بس كده-

..  ستشفى ومنروحشمينفعش يكون في المونزور مازن ، 

"هدير سبقتنا على هناك بعد معاناة   

لها بابتسامة والتفت يأخذ سترته يرتديها ثم جذب   أومأ

خلفه  سلسلة مفاتيحه وهاتفه وأمسك بكفها بحنان يجذبها 

ا إلى المشفى . برقة يخرج من شركته متجه   
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★★★★★★ 

 العناد هو سبب الضياع  

 هو ما يتحكم به فيضيع كل ما هو جميل 

ب من قال أن عدو الحب هو الغيرة  كاذ  

بل العناد العدو األول وجحيم الحب    

 الحب تفاهم  

 حوار 

 نقاش 

!وثقة  

قبل زيارة كريم لنادر بساعة كانت هدير قد وصلت إلى  

 المستشفى بعد جدال طويل مع منار ! 

بالمرصاد أن ليس لها  ترفض الذهاب من جهة ومنار تقف لها 

وجه حق في عنادها وغضبها منه ، تعيد كلماتها من جديد أنه  
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محق في غضبه ، محق في ردود فعله ، محق حتى لو قام  

. على غبائها التي تقحم نفسها فيه بكسر عنقها  

.. فتحتها  غرفته تدق بابها بخفوت لكن ال ردسارت نحو 

عدم وجود أحد بها ،  ودخلت تنظر في أرجاءها بتعجب من 

يجري إحدى األشعة ، رأت الممرضة المسئولة  ظنت أنه ذهب 

:  عن عالجه فسألتها عن مكانه لتخبرها  

الباشمهندس مازن خرج من ساعة ، األستاذ رامز مضى  "-

" ا الدكتور أذن ليهعلى خروجه بعد م  

! بصمت.. خرج ولم يخبرهاذهبت وتركتها تنظر أمامها   

خرج وهو بتلك الحالة ، ساق مجبورة وكتف مصاب ينزف  

!قل حركة زيادة عن كدمة في الرأسمن أ  

أخرجت هاتفها تبحث عن رقم ما ووضعته على أذنها تنتظر  

:  الرد حتى أجابها فقالت بهدوء  

مازن فين يا رامز ؟" "-  
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لى  نظر لذلك المضطجع أمامه على األريكة يسند قدمه ع 

الطاولة أمامه ، تجلس والدته إلى جانبه وأخته إلى الجانب  

األخر بعد أن هدأت معركتهم معه من خروجه بدون علم أحد  

:  ولم يكمل شفاءه ، فابتعد بالهاتف يجيبها بدهشة حذرة  

ل للدكتور يكتب ليه  .. هو مقالش ليِك أنه قا"مازن في البيت-

؟"على خروج  

لب كده أنت ممنعتوش ليه يا  .. وبعدين لو هو ط "ال تخيل-

 رامز؟ 

؟"اي يخرج بالحالة اللي هو فيها ديإز  

تحولت نبرتها من الهدوء إلى الغضب المغيظ ، فناظر مازن  

بغيظ يضغط على أسنانه بقوة يود لو يذهب ويكسر الباقي من  

:  عظامه السليمة على أفعاله ، تنهد يجيبها بيأس  

عرف يرجعه عن  إن محدش بي" ما أنِت عارفة يا هدير -

 قراراته.. 
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" عن اللي في دماغه بس عاوزة الكسر شان يرجع عصدعت    

" رامز.. سالم  ماشي يا"-  

أنهت االتصال فجأة ورمقت الغرفة بسخط ثم اندفعت بغضب  

تخرج من المكان بأكمله ، دخلت سيارتها فصدح هاتفها برقم  

:  نادر فتنهدت بقوة قبل أن تجيبه  

!" "أيوه يا نادر-  

لى المستشفى ، أنِت  ا بنتي أنا ومنار خالص قربنا ع إيه ي "-

؟" هناك وال إيه  

:  أجابته ساخرة   

لبيه رجع بيته ، عاوز تزوره  .. ا"ال ملوش لزوم خالص-

" روح البيت  

تطلع لمنار بدهشة من غضب األخرى فأشارت له برأسها  

: بمعنى ما األمر ، فرفع كتفيه بعدم معرفة ثم عاد لهدير   

"خليِك عندك وأنا هجيلك نروح سوا طيب"-  
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:  أدارت سيارتها وشرعت في القيادة هاتفة بغضب رافض  

لك رقمه أتصل بيه لو عاوز    ال مش رايحة في حتة ، هبعت"-

" وزة أرتاحجعة البيت تعبانة وعاتزوره ، أنا را  

قّدر غضبها وعلم سببه ، فيبدو أن مازن خرج ولم يخبرها  

  بناء  على ما أخبرته به منار ، فأخذ منها رقمه الخاص وأنهى

.الحديث معها على وعد بلقاء قريب  

فرحب  هاتفه يستأذنه بالزيارة حيث أنه لم يجده بالمشفى ،

. مازن بشدة وانتظره حتى أتى  

يث  استقبله رامز بترحيب الئق ورحب بمنار بلباقة وقادهم ح

يجلس مازن ، كاد أن يقف مرحب ا فأجلسه نادر قبل أن يقف  

 جالس ا بجانبه مربت ا على كتفه قائال  :

ألف سالمة عليك يا باشمهندس ، أعذرني معرفتش أجي  "-

"في شغلارح كنت مسافر االسكندرية امب  

:  ربت مازن على ركبته بحفاوة  
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"نادر أنا الحمد هلل كويس وال يهمك يا "-  

التفت لصوت منار الواقفة بجوار أخته تحيط ذراعها بين  

:  ذراعيها بعد أن ضمتها بترحاب وسعادة  

""ألف سالمة عليك يا باشمهندس-  

" "هللا يسلمك يا آنسة منار-  

: التفتت لصوت أسماء الهامس لها بتساؤل  

؟" "أومال هدير فين مجتش معاكم ليه-  

:  سعلت منار بخفوت تنظر حولها بتردد قبل أن تقول  

" "تعالي نقعد لوحدنا وهقولك -  

أومأت لها والتفتت تعتذر من الجميع بأنها ستأخذ منار  

. عرفها على والدتها وتتركهم سوي الت  

جلسوا في الحديقة بعد أن تعرفت ميرفت عليها وفرحت 

رقيقة والتي الحظت أنها منفردة ، بها رقة تجعل  بشخصيتها ال

من يعرفها يخاف عليها أن يستغلها أحد ، وفي نفس الوقت 
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نظراتها تعج بالقوة والثقة ، وهي تحب الفتيات ذوات  

.صية المشابهة لها لذلك أعجبت بهاالشخ  

:  كي تجيب على عدم مجيء هدير فقالتحفزتها أسماء    

معرفها أنه هيخرج ، علشان كده  الظاهر أن أخوِك مش "-

تاجة أقولك  راحت المستشفى ومن هناك عرفت ، فمش مح

!" على عنادها عامل إزاي  

ضحكت ميرفت على تصرفات هدير والتي ستجعل جزء من  

أس منهم ترفعها  عقل ابنها يُفقد ، وهزت أسماء رأسها بي

. ألعلى زافرة بقوة  

بأنه يعلم السبب  وأخبره نادر  وبالداخل بعد أن تحدثوا سوي ا

ائال  :في الحادثة من منار لينظر له متس  

.. أنت  تي النهاردة مش بس علشان الحادثةمازن ، زيار"-

عارف إن هدير أختي ، في حين إن الكل كان ضدك بس  

.. عارف إن فيه سبب لكل اللي عملته  بنظرة راجل كنت  
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كريم مش عدوك لوحدك ، بسبب اللي حصل زمان كريم  

ي من غير ما يحس ، ولوال هدير أنا كنت  اكتسب عداوت

" اه على اللي عمله اتصرفت مع  

:  تطلع مازن لرامز بعض الوقت ثم نظر لنادر بعدم فهم  

؟""مش فاهم يعني إيه لوال هدير-  

تنهد بقوة وشبك أنامله ببعضهما يستند بساعديه إلى فخذيه  

ا ينحني  :  له بجدية لألمام ناظر   

!" لتجارة"أكيد عارف شركة التهامي ل -  

:  مازن بتأكيد وهتف رامز الجالس بجانبه  أومأ  

" ركات في مجال التجارة واالستيرادأكيد دي من أكبر الش"-  

أنا صاحب الشركة دي ، كانت لوالدي وبعد  "وأكيد عارف إن  -

"ته هللا يرحمه أنا توليت اإلدارة وفا  

 أومأ له بتأكيد ليكمل اآلخر حديثه :
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لرأفت ، ولما عرفت اللي عمله  ساعتها كنت ماسك شغل  "-

،   يل لما خالص الشحنة اتحركت من برهابنه سحبت التوك

فالصفقة اتلغت ورأفت خسر ماليين ، وكان عندي استعداد  

" نه خالص خد جزاءهأكمل بس هي اللي وقفتني وقالت إ  

يم له اليوم في الشركة ورده  ليس هذا فقط بل أخبره بزيارة كر 

ه يعقد النية على فعل شيء كبير ولن  .. أخبره بشكوكه أنعليه

يكتفي بهذا فقط ، فالبداية كانت حادثته ، والثانية عرض  

العمل معه الذي رفضه بقوة والذي يعلم أن كريم كان متأكد  

من ذلك لكنه كمن يخبرهم أنه موجود وأنهم لم يتخلصوا منه  

 بسهولة .

ذي  فكر مازن بكل هذا ، ليزداد سخطه أكثر على ذلك الرجل ال

!!ا ينفك يحوم حول من لهم عالقة بهم  

تبادل مع ثالثتهم النظرات في اتفاق صامت على اتحادهم قبل  

:  أن يوجه حديثه لنادر  
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له يكون قريب    نادر الراجل الوحيد اللي هسمحب فخورأنا "-

من هدير علشان عارف ومتأكد أنها أختك ، ولو أنك مش  

" طب وخالص هتتجوز مكنتش قربت منهاخا  

ونظر لرامز الذي هز رأسه بيأس من   رفع نادر حاجبه ضاحك ا 

:  هذا الرجل ثم التفتا له وهو يكمل  

كبرت في نظري وزاد إعجابي بيك إزاي عارف    " والنهاردة-

" الصحافة وشغلك تفصل بين   

ضحك نادر بقوة وانحنى يربت على كتفه بمحبة قبل أن  

:ينهض  

ي فيه ، والشغل نفس الصحافة دي شغف ، حلمي اللي بالقي"-

يني ومينفعش استغنى عن حاجة  .. االتنين مكملالروح بتاعتي

" منهم  

:  جذب طرفي سترته يعقد أزاراها في نية للذهاب  
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إني موجود في أي  المهم إنك بخير ، ودلوقتي أقدر أقولك "-

" وقت تحتاجني فيه  

تشابكت قبضتهما بقوة في إشارة إلى بدء صداقة جديدة  

كفيه فوقها يهزها أكثر بمرح فتعالت  بينهما ليضع رامز 

. كاتهم حتى وصلت للجالسات بالخارجضح  

★★★★★ 

 إنه منتصف الليل  

 يمكنك اآلن أن تتجرد من كل األدوار التي لعبتها اليوم  

 يمكنك خلع االبتسامة الزائفة ، والقوة المصطنعة  

مشاعرك وأفكارك التي تعيث   يمكنك أن تعود أنت وتخرج

! بجوفك  

النسيم الليلي يرتدي كنزة    يلحفهواقفا  أمام شرفة غرفته 

صوفية زرقاء وبنطال رمادي ، يستند على عكازه يتحامل  
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قناع نفسه أن  عليه بنصف جسده يرفض الجلوس وكأنه يريد إ

!! ال أحد يستطيع كسره  

فر  يزن الشرفة بعد أن أنهى استنشاقها قذف سيجارته م

دخانها بقوة ويتذكر ما فعله بالصباح معها ، كيف صب جم  

رصة للحديث إال عندما أثار  غضبه على رأسها ولم يعطها ف 

؟حنقها  

ما هدأت األمور بينهما يحدث شيء ال يعلم لماذا يشعر أنه كل

عادت  خاصة  بخروجه اليوم وعلمه أنها  يزيد األمر سوء  

؟للمستشفى بعد شجارهما لتراه  

لو عاد معها خطوات للخلف كما كانا   . يكون ملعون ا لكن ال.

جيب بنطاله وضرب أرقامها   من قبل ، فأخرج هاتفه من 

.. وانتظر  

كانت في هذه اللحظة تجلس على أرجوحتها في حديقة منزلها  

تثني ساقيها أسفلها ، تحيط كتفيها بوشاح ثقيل تحميها من  

على   جديلةبوادر الشتاء التي بدأت تلوح ، تجمع شعرها في 
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تحاول  ها المحمول على قدمها تقرأ كتاب ا كتفها و تضع حاسوب

!سخطها وحنقها مما حدث في الصباحبه إلهاء   

ال تعلم لماذا لم تندهش من أمر خروجه ، بل اندهاشها أنه  

 كيف تحمل البقاء يوم في المستشفى؟ 

ره ، كبريائه ، كرهه إلظهار ضعفه.. لكن كان  تعرف غرو

!! معليها أن تعل   

يأبى أن يتركها  زفرت بقوة وهزت رأسها تنفض األفكار لكنه 

برقمه ، ظلت تنظر له بصمت ورغبتين   ، رأت هاتفها يصدح

تتقاتالن بداخلها ، واحدة تحثها على الرد واالطمئنان عليه  

الستماع لألولى وتركه هكذا عقاب ا  واألخرى تلكمها وتحذرها با

! عما فعله  

انتصرت األولى لكن بعد انهاء االتصال ، رفعت هاتفها تنظر  

تحثه على  اتها السمه الظاهر تحت كلمة مكالمة فائتة ودق

:   من هذا ظهرت رسالته إعادته ، لكن بدال    
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وقلقي   سف على غضبي الصبح ومسمعتكيش ، بس خوفي"آ-

.. وقبلهم غيرتي سيطروا عليا  

.. ن فكرة أنه ممكن يكون مّسك بحاجةخوفي عليِك م  

..  قلقي من خطواته اللي جاية   

" حِت لواحد عارف ومتأكد إنه عاوزكوغيرتي إنك رو  

لبها تتسارع  دون وعي ، دقات قابتسامة الحت على شفتيها 

اعتذاره الذي لم يحدث قد في ، وكبرياء أعاده لها   بداخلها حب ا

!حياته  

:  أكملت الباقي من رسالته  

سف إني مقولتش على خروجي بس مش مازن السيوفي "آ-

كتور أو شوية إصابات  اللي يقعد في مستشفيات تحت رحمة د

" ملهاش الزمة  

! تسعت عيناها بصدمة.. بال فائدةا  

! م وذراع سليمان ويقول بال فائدةيسير بقد  
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حتى دمعت عيناها   قد تعالت ضحكاتها األنثوية عالي اوللعجب 

وهي ترى كبريائه وغروره اللذين لن يستطيع االستغناء  

عنهما ، مسحت دموعها وتحركت أناملها بمهارة على شاشة  

:  هاتفها تكتب له بشيطنة  

"زعالنة بس متعصبة منك  "مش-  

ه ، وما إن  كان يهم بالدخول إلى فراشه وقد تمكن االرهاق من

وقد   ي ما أن أنهى قراءتها ضحكجلس وصلته رسالتها الت

! استشعر داللها الفطري فيها  

! كر ، ومن يليق بها الدالل سواهاابتسم بحنان وف  

نظام  اضطجع ببطء إلى فراشه بعد أن تخلى عن كنزته وأشعل 

التدفئة الخاص بالغرفة فانتشرت الحرارة بسالسة باألرجاء ،  

االستمرار في طريق الرسائل   أعاد قراءة رسالتها وقرر

ا عن االتصال كأنهما مراهقين ي لحديث بخفية  تبادالن اعوض 

. أن يمسك بهما أهليهم  
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عصبة ، بس أنا عارف  وأنا ميهونش عليا تفضلي مت "-

؟" هراضيِك إزاي  

رأتها لتبتسم على ثقته العالية ، أغلقت حاسوبها  أرسلها فق

ووضعته بجانبها ودفعت جسدها للخلف فتحركت األرجوحة 

: بها وكتبت  

؟!"هنشوف.. المهم طمني عليك-  

؟" كتفك ورجلك عاملين إيه  

مرت دقائق ووصلها الرد الذي ظهر اللؤم والمكر بين  

:السطور  

النهاردة" لو عاوزة تطمني كنِت جيِت مع نادر ومنار "-  

رفعت حاجبها بغيظ ودقت على الحروف بحنق وقد نجح فيما  

يريد ، أراد إثارة مشاكستها فتلك الوديعة ال يستسغيها وكان  

:  له ما أراد  

" اوزني أنسى متفكرنيش باللي عملته ولو ع"-  
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مشاكسة  ضحك بقوة اهتز جسده لها ، يحبها معاندة ، يعشقها 

.  ، تستحق اسمها بشدة "هدير"   

:  هاتفه برسالة جديدة منها  صدع  

ليوم كان مرهق ومتأكدة إنك  يال سيب التليفون ونام ، ا "-

" تعبان  

لها بابتسامة عذبة كأنها تراه وأجابها بسطر الح منه   أومأ

:  الحنان  

" "حاضر وأنِت كمان يال ارتاحي-  

انتهى الحديث وقد تبدلت المشاعر عما كانت عليها منذ ساعة  

.. وهي استقامت من  ناه تغفو بإرهاقدد على فراشه وعي، تم

اتجهت إلى الداخل  مجلسها تحمل حاسوبها وهاتفها و

. بابتسامة هادئة  

★★★★★ 
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أن تكون في قمة الصمود ، الكبرياء ، الهيبة عندما يظن  

 الجميع من حولك أنك سقطت 

 عندما يخطط الكل إلضعافك  

!! هو القوة في حد ذاتها  

ن تقف سيارته أمام الصرح  خرج من المشفى باألمس واآل

العظيم العائد لمجموعة العجمي ، بجواره ياسمين سكرتيرته  

  ، ورامز يجلس في المقعد   لالجتماعترتب الملفات الالزمة 

. المجاور للسائق يتحدث في الهاتف  

خلفه سيارة المستشار القانوني للشركة ، يحيطهم باألمام  

 والخلف سيارتي الحراسة . 

له ليخرج عكازه يستند عليه ويخرج من  فتح حارسه الباب  

السيارة بكل هيبة ، سار رامز بجانبه بنفس الشموخ ولم  

لمسبق برفضه القاطع فآثر  يعرض مساعدته له لعلمه ا 

. السالمة  
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وفي مدخل الشركة كان عبد العزيز العجمي في استقباله يتألق  

..  ه الزرقاء وابتسامة مرحبة  واقف ا بهيبة كبيرةفي بذلت

ط أخيه محمد يقف على يمينه ببذلته الرمادية المعاكسة  يتوس

للون عينيه ، يضع كفيه في جيب بنطاله يشد جسده بشموخ ،  

.يساره آسر السعيد ببذلته السوداءوعلى   

يرحب به ونظر آسر لمحمد  تقدم عبد العزيز خطوات نحوه 

بتعجب لهذا الرجل القوي وصدمة من طلبه لالجتماع وهو  

:  فهمس لهبهذه الحالة ،   

"أنا مشوفتش حد عنيد كده في حياتي ، مكنش هيضر  -

"اجة لو عملنا االجتماع لما يتحسنبح  

نظر محمد له بعض الوقت بال اهتمام لذلك الجنون الذي يراه  

: لقرارة نفسه ، فأعاد نظره له هامس ا   

" ازن السيوفي ، وما أدراك ما مازن م"-  

!قوة .. والالثقة.. الهيبة.. الكبرياء  
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،   متجابهينكل هذه مسميات تصف وقفتهما أمام بعضهما 

ى برزت عضالتهما من أسفل  ، جسديهما مشدود حت شامخين

.. رداءهما   

ي الذي يهتز السمه السوق بأكمله  ابن العجم   

الجميع يفكر مرتين قبل أن    وابن السيوفي الذي يجعل 

!!يتحرك  

 ليصدح صوت  اتحدت القبضتان تشتدان على بعضهما بقوة ،

ا : ً  عبد العزيز مرحب  

متن للشراكة دي اللي خلتنا  مازن بيه ، أنا م "أهال  وسهال  -

"نشوفك  

: ابتسم مازن بسعادة وتبادل الترحيب معه   

يا عبد العزيز بيه مش شراكة   أنا اللي سعيد بالصداقة دي"-

"وبس  



 

 758 

لى وجهه  ربت على كتفه المصاب فالح األلم الطفيف ع

منه يسأله إن كان بخير ،  خر واقترب رامز فاضطرب اآل

:  فابتسم مازن برحابة صدر  

" مفيش حاجة ، أنا كويس الحمد هلل  ال ال "-  

.. ترأسها  إلى غرفة االجتماعاتأفسح الطريق لهم ليصعدوا 

عبد العزيز وعلى يمينه أخيه محمد بجانبه آسر ، وعلى  

 يساره جلس مازن بجانبه رامز ومحاميه . 

: أشار إلى أخيه يعرفهم عليه   

" ي أخويا والرئيس التنفيذي للشركة .. محمد العجم"أعرفكم-  

:  ثم أشار إلى آسر  

" اذ آسر السعيد ، الممثل القانونيواألست"-  

:  فعرفهم مازن على رامز   
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رامز منتصر ، الرئيس التنفيذي للشركة ، واألستاذ أشرف  "-

لسكرتيرة الخاصة  ودي ياسمين ا.. ممثل القانونيالمحمدي ال

" بيا  

رحب الجميع ببعضهما بحفاوة وبدأوا االجتماع الذي  

سيتناقشون فيه على جميع بنود الشراكة المتوافقة مع الجميع  

 في مجالي االستيراد والتصدير ، والهندسة والمعمار . 

عبد العزيز يلقي بشروطه ، وكذلك مازن يناقشهم فيها محمد  

وأشرف فيها من الناحية القانونية  ورامز ، يأخذون رأي آسر 

. 

.   الهادئالجو العام يغلفه التفاهم والنقاش    

شراكة كالسد المنيع سيشد كل منهما عضد اآلخر أمام السوق  

! بأكمله  

! ة سيقف الجميع لها حفاوة وإعجاببداية صداقة مستقبلي  
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أمامه بابتسامة راحة وقد تم االتفاق  الملف   العزيز  د أغلق عب

:  ءعلى كل شي  

طريق خير على  .. بداية "كده كل حاجة تمام يا مازن بيه -

" الجميع إن شاء هللا   

:بادله االبتسامة يتالعب بعكازه بعبث   

كلفة اللي بينا ، فخليها  لو رفعنا الت "بداية الطريق تبدأ فعال  -

" مازن بس  

  ا، فنهض مازن مستند  تعالت الضحكات المرحة في الغرفة 

رى ممسكة بالعكاز ، يتبادل السالم مع  على الطاولة بيد واألخ

:  الجميع ثم قال  

كده كل البنود تمام ، واإلمضاء واإلعالن يبقوا في مؤتمر  "-

" ي كبير  يليق بالشركتين بإذن هللاصحف  
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وافقه الجميع رأيه ، وذهب مازن برفقة رامز ومحاميه بعد  

االتفاق أن السكرتارية سيقومون مما يلزم للتحضير لهذا  

 المؤتمر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 762 

 الفصل السادس عشر

  

 ال تحبني ألنني مرحة أو ألنني رائعة 

 أو ألن أفكاري تعجبك وذوقي بالثياب يجذبك!

 أو ألن مالمحي جميلة وشخصيتي عميقة 

 حبّني بالسوء الذي أكرهه وعيوبي التي أخفيها عن الجميع 

 أريدك أن تشعرني بالراحة بمجرد وجودك

باألمان بالنظر في عينيك أشعر   

 أن تحب خوفي الذي ال يطيقه أحد 

 ومزاجيتي التي ترعب الجميع . 

 

وقد شفيت جراح مازن كاملة  وسط اهتمام   مرت األيام تباع ا 

من والدته وهدير التي بالرغم من كل ما حدث آثرته على  
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ضه حتى  نفسها وانتصر قلبها على غضبها فشاركته أيام مر

. ا يرامأصبحت صحته على م  

رة التي كانت  استغل هذه األيام في محو أي أثر للغضب أو الثو

! تعبث بداخلها نحوه  

فُكت جبيرته ، وُشفي جرح رأسه ، ونزع رباط كتفه إال من  

ضمادة بسيطة ملتفة حول الباقي من جرحه حتى يكتمل  

 شفاؤه .

.. وفي أحد األيام  

تب له   كانت هدير في مكتبها تتابع مقالها الجديد التي تر

ومنتظرة النسخة المطبوعة من العدد األول لمقالها الذي كتبته  

 عن فساد العقارات . 

" "هديــــر-  
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هتف بها محمد الذي دخل فجأة بدون طرق باب ، أو جذب  

حتى احتقن  انتباهها ، جعلها تغص في قهوتها فسعلت بشدة 

. وجهها فأصبح كالبندورة  

واضعة قبضتها على  طالعته بنظرات مشتعلة تكاد تفتك به ، 

  فمها تحاول الحد من السعال ، وما يزيد سخطها النظرة

بكوب ماء يناوله لها .  البلهاء التي يطالعها بها ممسك ا  

:  شربت نصفه وألقت البقية في وجهه بغيظ هاتفة  

لك للمرة اللي مش فاكرة الكام متدخلش عليا داخلة   قولت"-

" وربنا في مرة منهميس دي يا محمد.. هتموتني  البول  

" "العاشرة -  

: ببالهة لعته بتعجب متساءل فاستطرد قائال  قالها بهدوء فطا  

" لي فيها كده دي المرة العاشرة اللي تقولي"-  
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طالعته بصمت مبهم ، تضيق عينيها مثبتة نظراته عليه ، ثم  

تنفست بعمق ومدت ذراعيها نحو الباب مشيرة له بسبابتها  

:  قائلة بهدوء مميت  

طلع برا يا محمد ، ويستحسن مش عاوزة أشوفك طول ا"-

 اليوم" 

دلفت منار في تلك اللحظة فرأت هيئتهما هذه ، استحالت  

أس فقد علمت أن محمد فعل إحدى  نظراتها بينهما فزفرت بي

له التي تثير الغيظ ، وضعت األوراق على مكتبها وارتمت  اعأف

:  على كرسيها  

؟"لها إيه تاني خير يا محمد عملت"-  

كفه الممسك   مت ثم رفع كتفيه بالمباالة رافع ا نظر لها بص 

:  بالجريدة يناولها لهدير   

وريها أول نسخة من المقال  .. كنت جاي أ "معرفش مالها دي-

" بتاعها  
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مقالها األول ،  جذبتها منه بلهفة وتشوق لرؤيته وكأنه 

. روبأعين واسعة كالج تتشرب أحرفه شرب ا  

، انعقاد حاجبيها ، توسع عينيها  تغير تعابير وجهها  االحظ

بدهشة وشهقة طفيفة صدحت منها متفاجئة فنهضت من  

مكانها تقف بجانبها تقرأ ما نُشر هي على يمينها ومحمد على  

يسارها ، فالحظوا أنه حدث تغيير في نسق المقال و تم حذف  

 جزء منه ليتم نشر هذا الجزء فقط..

" قضية سقوط العقارات"  

يدور حول شركات ومصانع المقاوالت الفاسدة  فيها والسبب 

. ية وصحة مواد البناء التي تنتجهاوالتي ال تهتم بصالح  

وبين مهندسين وعاملين منعدمي الضمير ، ال يتقنون عملهم  

 وكل ما يهمهم المال فقط.

؟!والضحية  
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نقاض وكأنهم ال  أناس أبرياء تزهق أرواحهم وتدفن تحت األ

" يسوون شيئ ا.. الخ   

ا ما قرأته بصدمة ، فقد حدث تالعب في األمر! أصابه  

لتالعب به ونشره ناقص  المقال الذي أُرهقت حتى تكمله تم ا

! بهذا الشكل  

! ن ، بل ُحذف منه تسعون بالمائةو يا ليته الناقص هيّ   

جعدت الجريدة في قبضتها بعنف ، وتسارعت أنفاسها فظلت  

في األرض بسبب  ا تكاد تحفر خندق اتقطع الردهة ذهاب ا و إياب  

: خطواتها ، كادت أن تخرج فسابقتها منار بالسؤال  

؟!" "رايحة فين-  

" بالضبط؟!هروح لرئيس التحرير أشوف إيه اللي حصل "-  

:  أجابها محمد هذه المرة   

"حرير خرج في ندوة مهمة فمش موجودبس رئيس الت"-  
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  أعادت خصالتها للخلف بعنف تعض على شفتها حتى كادت

!منها زمجرة غاضبةتنزف ، وخرجت   

أمسكت بهاتفها تتصل بالمطبعة المسئولة عن النشر تستفهم  

منهم ما حدث وما أن أجاب مدير المطبعة عليها حتى صرخت 

:  به قائلة   

ن أعرف إيه المهزلة اللي حصلت دي؟ممك"-  

؟!حصل تالعب في المقال اللي كتبته ازاي  

؟ ازاي ينزل ناقص  

 الموضوع ده ، مش يكفيني قفلأقسم باهلل لو عرفت إنكم ورا 

" المطبعة كلها  

؟!من هيتوتر مدير المطبعة يستمع إلى انفعالها ، يعلم   

:  فحاول امتصاص غضبها وتخفيف حدتها بارتباك  

أنا حقيقي مليش ذنب في اللي   .."اهدي بس يا أستاذة هدير-

! حصل  
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" دي أوامر وأنا بنفذها و....  

:  صرختها الثائرة  يستمعان إلى اانتفض محمد ومنار سوي    

"أوامر من مين؟ -  

أنت ملكش أوامر غير من رئيس التحرير ، وأظن أن طالما  

ازاي   المقال وصل المطبعة يبقى الموافقة حاضرة... فهمني

؟" ده حصل ومن مين األوامر دي  

""من مازن بيه السيوفي!-  

" "مازن!  

فجأة تستمع إلى االسم الذي قاله؟  تسمرت  

وعدم فهم فلماذا سيفعل هذا الشيء؟همستها بصدمة   

؟ ر بعدم نشر مقالها بل كيف علم بهلماذا سيأم  

و يعطي االذن بذلك ، وبأي حق؟ كيف له أن يتدخل في عملها   

أغلقت الهاتف بمالمح جامدة أثارت ريبة هذان الواقفان  

 يطالعانها بصمت . 
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:  تبادال النظرات فاقترب محمد منها بغرض تهدئتها   

" أكيد له سبب إن المقال يتنشر كدههدير  "-  

رمقته بحدة جعلته يعود أدراجه للخلف بجانب منار من جديد  

:  ، هاتفة   

!! "سبب–  

يتدخل في شغلي ويضيع تعب  سبب إيه يا محمد اللي يخليه

؟"أسابيع  

سقطت على كرسيها بقلة حيلة وعقل يتآكله التفكير في األمر  

. على المكتب تخفي رأسها بهما ، مكتفة ذراعيها  

، فانحنى برأسه إلى   طالع محمد منار التي تنظر لها بصمت

ا : ً  أذنها هامس  

نِت واقفة ساكتة كده البت  ما تعملي حاجة بدل ما أ"–

"هتتجنن  
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ير  عقدت حاجبيها وذمت شفتيها والح على مالمحها التفك

: حاجبه بتساؤل فمال برأسه ينظر لوجهها رافع ا  

؟" لِت لحاجة يا شارلوك هولمزها وص"–  

:  تجيبه هامسةالتفتت له بغيظ من سخريته   

أنت مش واخد بالك يا محمد أنك بتجيب الكارثة وتيجي  "–

" ا ، تعالى مرة قبلها هنحبك وهللابيه  

كاد أن يجيبها لكن نهوض هدير فجأة أسكته ، أخذت مفاتيح  

سيارتها وجذبت هاتفها تنوي الخروج فوقفت منار  في  

:  جهها تمد ذراعيها إلى الجانبين قائلةو  

؟" "رايحة فين-  

عوزاني أقعد أعيط!! "-  

؟" أشوف السبب اللي يخليه يعمل كده رايحة  

دفعتها من أمامها وهبطت مسرعة إلى األسفل تاركة إياهم  

:  يتطلعان للباب ، فهمس محمد بقلة حيلة  
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" "ملحقتش تتهنى يا مازن بسالمتك-  

لى شركته بسرعة رهيبة تقبض  أخذت سيارتها وانطلقت إ 

وعيد له إن كانت أسبابه ال  على عجلة القيادة بغيظ ، تتمتم بال

؟!تُعقل  

وصلت أمام مبناه فهبطت واندفعت بكل غضب الدنيا إلى  

 الداخل صاعدة إلى الطابق القابع به مكتبه. 

انتبهت لها ياسمين عندما دخلت إلى مكتبها ، فاستقامت  

: بابتسامة بشوشة  

" يا هدير.. الشركة نورت أهال  "أهال  -  

:  ألقت عليها التحية بالمثل وهتفت بدون مقدمات  

" "مازن موجود يا ياسمين؟-  

:  عقدت حاجبيها بدهشة وأجابت  

ردة ، بس الباشمهندس رامز  ال مازن بيه مش هنا النها"-

"موجود  
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كي يطلب من ياسمين  تلك اللحظة دلف رامز إلى المكتب في 

تجهير بعض األوراق ، فتفاجأ بوجود هدير  معها ، تقدم  

وعلى وجهه عالمات الدهشة متسائال  : منهن   

! "هدير-  

؟" أخبارك إيه و بتعملي إيه هنا  

:  منها  أجابته ياسمين بدال    

  لها  .. بس قولتسة هدير كان عاوزة باشمهندس مازن اآلن"-

"مش موجود  

كر ماذا فعل  نظر إليها فرأى عالمات الغضب بادية عليها ، فف

 صديقه لها هذه المرة؟ 

يده إلى الخارج  هز رأسه بيأس وتملكه القلق ، ثم أشار  ب

ا :  غضبها وقال بهدوء ممتص   

" "طب تعاِل معايا على المكتب نتكلم-  
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كادت أن ترفض لكن نظرة الحزم في عينيه جعلتها تهدئ من  

بها وتسير معه بهدوء حتى جلست على الكرسي أمام  غض

:  يمتص غضبها بالقول بنبرته الهادئة والمرحة  مكتبه ، بادر   

"تشربي إيه بقى.. شاي وال قهوة؟-  

؟!" أجبلك زي أسماء نسكافيه وشكوالتةوال   

الحظت لمعان عينيه عندما نطق باسمها فابتسمت دون وعي 

:  لهذا الثنائي العاشق  

"عاوزة حاجة ، اتسدت نفسي"ال مش -  

د ا بمرفقيه على فخذيه مشبك ا أصابعه مع  جلس أمامها مستن

:  مزاحه بعضهما مكمال    

ن  جربي بس شكوالتة أسماء ، دي أجبرت مازن يعملها رك"-

"مخصوص ليها هنا علشان لما تيجي  

ضحكت على مزاحه ، تصدق ما يقوله فأسماء وإن رقّت  

لهدوء إال إنها تخفي شراسة  مالمحها وطبيعتها امتازت با 
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وقوة تجعلها تصل لما تريده ، وليس فقط ركن شكوالتة  

!مخصص لها في أكبر شركات الهندسة  

: استمعت لجديته التي ظهرت فجأة  

؟"لي إيه اللي حصل ممكن تهدى وتقولي"-  

تنهدت بقلة حيلة والتفتت بأعينها في الغرفة فسقط نظرها  

على مكتبه ، عبثت بها   على العديد من الصحف الموضوعة

وصلت إلى   ت النسخة من جريدتها تقلب بها حتىجحتى أخر

يقرأه فعقد حاجبيه بتعجب قبل أن  المقال ، وضعته أمامه 

:  يطالعها من جديد  

؟" العادة ، بس مش فاهم إيه المشكلةك  "قرأته وعجبني جد ا-  

:  هتفت بنفاذ صبر وبدأ غضبها يعود من جديد  

المقال بتاعي ، أو بمعنى أدق المقال   المشكلة إن مش ده "-

لمقال األصلي اللي  نازل ناقص أكتر من تسعين في المية من ا 

" بعتاه المطبعة   
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  قية على وجهه ، فهز  رأسه متعجب االحظت الدهشة الحقي

:  وهو يعيد قراءته من جديد  

؟" "ومين له مصلحة يعمل كده-  

" "مازن  -  

ع رأسه فجأة  تحولت الدهشة لصدمة أكبر الحظتها من رف

:  اوتوسع عينيه ، وهمس نافي    

؟ليه  .. مازن يعمل كده"مش معقول-  

إنه أكتر  واحد بيدعمك فـ ازاي   أكيد غلطانة ، أنِت عارفة

 يأمر  بكده" 

: طالعته بشذر  فأشاح بكفه أمامها لتهدأ   

؟" "اهدي عشان نفهم الموضوع.. إيه خالِك متأكدة إنه هو-  

ال كامال   المطبعة وأنه لم ينشر  المق أخبرته بحديثها مع مدير  

ا منه  ، فهز  رأسه بدهشة منها وفكر  حتى فطن إلى  أمر 

شيء ما ، فضغط على أسنانه حتى كادت أن تنخلع عضلة فكه  
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واشتدت قبضته على الجريدة ، ولسانه يسب مازن بأفظع ما  

 قيل في السباب .

:  طالعته بدهشة حذرة وتساءلت  

؟ "رامز أنت تعرف حاجة-  

؟" زن مجاش النهاردة ليهوبعدين فين ما   

فيه يفرك وجهه قبل أن  وضع الجريدة مكانها األول ورفع ك

: مفاتيح سيارته  ينهض حامال    

شاء عمل بالليل بخصوص  مازن في البيت بيحضر  نفسه لع"-

" صفقة جديدة.. تعاِل معايا   

ذاهب وتلغي  نهضت معه بتعجب فسبقها يخبر  ياسمين أنه  

جميع مواعيده اليوم ، ركبت معه بعد أن أمرها بترك سيارتها  

 وسوف يبعث بها أحد الحراس فيما بعد . 

انطلق بها فالحظت أنه يتجه نحو منزل مازن ، فنظرت له  

:  بحاجب مرفوع فالتفت لها  
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منكم أنتو االتنين  بصي يا هدير علشان بصراحة إحنا تعبنا "-

وضوع بهدوء وتسمعيه وتعرفي خدي الم، جربي لمرة تآ

أي خطوة  أسبابه ، أنِت أكتر واحدة عارفة مازن مش بيعمل

" غير لما يكون لهدف معين   

:   تتحدث فقاطعها برفع سبابته بصرامة مزيفةفتحت فاها   

..  من غير انفعال ، قولت بهدوء وعقلمن غير عصبية و"-

" مش بيعدي يومين إال بمشكلة جديدةكفاية بقى تعبت منكم   

ع أصيب بمرض االستبداد  لومت فمها بغيظ فيبدو أن الجمي

األفضل بينهم لم يختلف عن   من كانت تعتقد أنهحتى رامز  

!!صديقه  

وصال إلى المنزل فهبطا من السيارة ودلفت إلى المنزل  

بخطوات سريعة ، وجدت والدته وأسماء جالستين في الحديقة  

صة  من مظهرها  ، وما أن رأوها برفقة رامز  وقفتا بدهشة خا

الغاضب ، توجهت نحوهن تحييهن بحبور وابتسامة حاولت  
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يد ميرفت   جهها ، وبالمثل حياهن رامز مقبال  رسمها على و

 وغمز ألسماء خفية  . 

:  سألت هدير ميرفت فجأة  

" "فين مازن يا ماما؟-  

:  أجابتها بعقدة حاجبيها من الدهشة  

"تقريب ا في مكتبه... في إيه؟ -  

"خالِك عصبية كده؟ إيه اللي حصل  

:   أشارت لها بيدها والتفتت تتجه للداخل هاتفة خلفها  

"لك يا ماما بعد ما أشوفه  هقول"-  

على المقعد المجاور ألسماء ممسك ا  نظرت لرامز  الذي جلس 

فيه  الخاص بها يشربه بالمباالة ، فرفع كتبكوب العصير 

ء  منها عدم القلق فكل شي عالمة على عدم المعرفة طالب ا 

 سيصبح على ما يرام . 
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وفي الداخل كانت تعصف بها عاصفة هوجاء سيطرت عليها  

وأظهرت واجهة البرود ، دلفت للداخل وأغلقت الباب خلفها  

ثم وقفت مستندة بظهرها عليه ، مكتفة ذراعيها تتطلع إليه  

 بغضب.

تفاجأ بها تقتحم مكتبه بهالتها التي عصفت به ودهشة من  

!ودهانبهه لوج ظهورها فجأة دون أن ت  

.. وضع الملف الذي كان  التفت لها فرأى عينيها تلمع بغضب

يحمله بيده على المكتب وكاد أن يقترب منها إال أنها أوقفته 

حاجبه بإعجاب ،   ذي رفعته أمامه ليقف مكانه رافع ابكفها ال 

 يمط شفتيه لألمام. 

قالت بهدوء غريب ال ينم عما يجيش بداخلها من غضب 

: كل كلمة منها تتقدم خطوة نحوهوغيظ ومع   

شان أطلع مقال ميقلش عن  "تعب ليالي.. سفر.. ومقابالت ع -

" يطلع أكبر المقاالت اللي قبله ، ال بالعكس   

:  صمتت تتنفس ثم أكملت  
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حماس ، ورهبة علشان أشوف نتيجة تعبي"-  

" لناس فيهشان أشوف شغلي ورأي اانتظار وتوتر ع  

غضبها ، الح نظره على التقويم  تنهد بعمق وقد فطن لسر  

خ اليوم فعلم أنه يوم نشر  الموضوع على مكتبه يرى تاري

!! مقالها  

حاول أن يتحدث لكنها وصلت إليه ال يفصلها عنه سوى  

خطوة واحدة ، لدرجة أن حرارة جسدها من الغضب انتقلت  

:  إليه ، وصرخت به هادرة   

 تقوم تيجي حضرتك تدخل في شغلي ، وتلغي حتت في"-

 المقال!! 

؟!" بأي حق ها  

: ضربت بقبضتيه على صدره تكمل   

"بأي حق تدخل في شغلي مين سمح ليك؟ -  

؟" بأي حق تأمر بأن مقالي ينزل ناقصقولي   
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ذبها إلى  وقبل أن تكمل حديثها ، أمسك رسغيها بقبضتيه يج

كي صدره ، وجذب رأسها بيده.. وانحنى يلتقط شفتيها 

 يسكتها عن إكمال حديثها! 

ضاعت فيها جميع صرخاتها فأغمض عينيه بحب يبث  قبلة 

! مشاعر  تجبرها على االستسالم لهاإليها كم من ال  

 

 تسحره بإشراقات ثغرها ولمعان عينيها

سئم سيمفونية الفراق وحفظ أبجديات الحرمان    

يقسم على نشر ترانيم الحب في مسافات روحهما    

وجمع فتات األمل الُمثخن بالجراح   

نسج أنشودة عشق تتغنى بها القلوب النّابضة بالحب   

تتهاوى بلقائهما حواجز الصمت    

 وتنمو لغة االشتياق 
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تفاجأت به وبقبلته التي جعلتها جاحظة العينين لثواني قليلة ،  

 حتى انتبهت فصارت تنتفض بين يده تحاول االفالت منه.. 

، حتى بغضب تحاول التحرر من قبلته  ظلت تتحرك بين يده

.. ثبت يديها في  تركها دافع ا إياها تجلس على كرسي خلفها

كفيه على حافتي الكرسي ، ووقف يشرف عليها من أعلى  

.ها حتى كادت جبهته تالمس جبهتهاينحني بجسده أعال  

نظر في عينيها بقوة وشرع في الحديث حتى يشرح لها ما  

:حدث  

" شان نعرف نتكلم.."اهدي يا هدير عل-  

:   قاطعته بعصبية منتفضة بين يديه قائلة  

" هدي.. متعصبنيش يا مازن أنت فاهم متقوليش ا"-  

:  وضع جبهته فوق جبهتها يضغط فوق رسغيها أكثر وهمس  

إني مش هسمح   لك قبل كده .. أنا قولت"اسكتي واسمعيني-

" لو كنِت أنِت هتضري نفسك أن حاجة تضرك حتى  
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:  صمت للحظة يرى بداية استكانتها فأكمل  

الخبر اللي كنِت هتنزليه مكنش هيعدي بالسهل ، أنِت  "-

ى الكل ، وده اللي  هتفتحي باب من أبواب جهنم عليِك وعل

" مش هسمح بيه  

هزت رأسها رافضة لكل الحديث ، فال يوجد مبرر ليضيع  

:  جتعبها هكذا ، فرخت به باهتيا  

""هو إيه ده اللي مش هتسمح بيه؟-  

بادلها الصرخة بمثلها ولكن بصوت أجش وعصبية شديدة 

:  يتعمق في نظرته لها  

ي هتضيعي  .. أنِت في مرة من المرات د"إن حاجة تأذيكِ -

" نفسك وده اللي مش يحصل  

ا  ، وعيناها ووجهها محمران من الغضب ،   نظرت له شذر 

رتها المفرطة ، تتنفس وشعرها منتشر على وجهها من ثو

 باهتياج.. 
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! يتمنى أي فنان أن يرسم مثيلتها جعلتها لوحة جميلة  

:  اقتربت برأسها منه وهمست ضاغطة على أسنانها   

"هتعمل إيه؟ -  

" هتمنعني أكتب و أقول رأيي؟  

بادلها النظرات بنظرات أكثر قوة ، ينحني أكثر حتى المست 

:  اأرنبة أنفه طرف أنفها ، وهمس بنفس نبرته  

، مش هتردد لحظة إني أحبسك  لو حسيت إنك هتأذي نفسك"-

تحت عيني يا هدير.. هنا   

لو حسيت بأي خطر تعرضي نفسك ليه من ورا مقاالتك ،  

" من دماغك خالص.. أنِت فاهمة! همسح فكرة الصحافة   

إلى الخلف   أفلتت يدها من قبضته ، ودفعته في صدره ليتراجع

:  كي تقف تهتف بهفوجدت فرصتها   

عني ولو انطبقت السما  أنت بتحلم يا مازن.. مش هتقدر تمن"-

" على األرض  
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كي يرسل  م صدره ، وقال ببرود تلبسه فجأة  عقد ذراعيه أما 

: له أن ما يقوله هو ما سيحدث ، وأن قراره هو ما سينفذ  

" "ماشي خلينا نشوف-  

على األرض ، تضغط على  ضربت بقدميها بغضب طفولي 

برأسها تجاه الباب   فاستدارتقبضتيها حتى ابيضت مفاصلها، 

، وشعرها يتطاير يضرب وجهه بإثارة جعلته يغمض عينه  

صافقة الباب خلفها بشدة .   تخرجيستنشق رحيقه ، وتقدمت   

وما هي إال ثانيتان حتى عادت أدراجها ، تدخل مرة أخرى ،  

قدم نحوه..فعقد حاجبيه بدهشة يراها تت  

ضربته بقبضتها الصغيرة على كتفه بقوة بالنسبة له ال شيء 

:  ولم تؤثر به ، رفعت سبابتها في وجهه بتهديد قائلة بحنق  

ك  ل  عارف لو بوستني تاني يا مازن بالطريقة دي هخيط"-

" بوقك ده ، وإيدك دي أكسرها ليك.. أنت فاهم!  
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دته يجذبها  تصل إلى الباب حتى شهقت بشدة عندما وج لم تكد

إليه وظهرها ملتصق بصدره ، هبط إلى أذنها وقال بهمس 

:  شديد وأنفاسه أثارت رعشة في عمودها الفقري  

!" "أنِت مراتي ، يعني حقي.. فاهمة يعني إيه حقي يا هدير-  

:  أردف بوقاحة وشفتيه تلمس شحمة أذنها  

ها كمان بس  لو البوسة مضيقاِك ، أنا ممكن أعمل أكتر من"-

" مستني الوقت المناسب  

دقات الباب   ن ترد على صفاقته ، ولكن قاطعتهاكادت أ

:  وصوت والدته بالخارج تقول بقلق  

افتح قولي في إيه؟مازن "-  

؟ ليه هدير متعصبة كده  

" لها حاجة   وعى تكون عملتا  

""متقلقيش يا ماما ، مفيش حاجة   
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فيثير قالها بنبرة واثقة ثم دّس أنفه في عنقها يستنشقه 

:  غيظها أكثر   

لشغل ، وجت تشتكي هدير بس كانت مضايقة من البيت وا"-

" لجوزها حبيبها  

..  جسدها تيبس.. عيناها جحظت بصدمة.. أنفاسها توقفت

وأوشكت على الصراخ تقول لوالدته أنه يكذب ولم يحدث أي  

امما قاله   ضحكاته بصعوبة   ، لكنه وضع يده على فمها كاتم 

: وتابع  

ان  شولهدير ليمون علي قهوة ا  أمي تخليهم يعملو  ممكن يا"-

.. ألن مراتي هي اللي  تهدى ، ويجيبوهم فوق في أوضتي

!!" هتحضر ليا البدلة الجتماع بالليل  

اهزت  رافضة ما يقوله ، وهي تسمع   رأسها يمين ا و يسار 

: صوت والدته يقول بفرح  

" ا حبيبي ، ربنا يهدي الحال بينكم من عيوني ي"-  
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ته ، انحنى بجذعه إلى أسفل  تأكد من ذهاب والدوما أن 

ذراعيه أسفل ركبتيها يحملها وهو مازال يكمم فمها ،   واضع ا

ثم صعد بها إلى غرفته ، تحرك قدميها في الهواء محاولة  

االفالت منه ، لكنه أطبق عليها بيده وضمها إليه أكثر حتى  

هو مازال يحملها ودلف إلى  وصل لغرفته وفتح الباب ، و

. الداخل  

تركها فجأة ، فصرخت به بانفعال تصفعه على كتفه وشعرها  

:  ثار  أكثر  حولها ، وجهها أُحتقن بالدماء من شدة غيظها  

نت رسمي ، أنت إيه اللي عملته ده؟ أنت تجن"-  

ة إيه اللي أحضرها إن شاء هللا.. أنا همشي من هنا  وبدل

" دلوقتي حاال    

يده   التحرك واضع ا ه العريض يمنعها منوقف أمامها بصدر

من هيئتها ،  بنطاله ، وقال بنبرة عابثة ضاحك ا في جيب 

:  واالرتباك الظاهر على وجهها من قربه  
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ال مش هتمشي من هنا إال لما تعملي اللي أنا عاوزه ،  "-

" تحضري لبسي لحد ما أخد دش وأخرجوأنِت بنفسك اللي   

خزانة المالبس  يخرج منشفته وأشار لها بصمت إلى تعداها 

عالمة  على الشروع في تنقية ثيابه الجتماع اليوم ، ثم دلف  

  إلى الحمام ببرود مستفز ، وتركها تتطلع في أثره بذهول

. وغيظ من البرود المتلبس فيه  

موضوعة على األريكة وقذفتها باتجاه  ادة صغيرة وسأمسكت ب

ت  ادباب الحمام للتنفيس عن غيظها منه ، تمسكت بعنادها وأر

!!الخروج ولكن وجدت الباب مغلق   

تذكر أنها رأته يغلقه فكيف انغلق؟! ال ت  

 تنهدت بيأس ونظرت حولها تطلع إلى الغرفة ، 

.. فراش واسع من اللون  غلب عليها اللون األسود والكريميي

األسود ، ومرآة كبيرة ُرص فوقها زجاجات من مختلف  

. ون الكريميالمية.. وستائر من اللالعطور ذات الماركات الع   
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.. م ، ثم توجهت بنظرها إلى الخزانة نظرت باتجاه باب الحما  

حكت فروة رأسها بتفكير ثم لمعت عيناها فجأة لما وصل إليه  

ة وفتحتها ووقفت أمام مالبسه  تفكيرها ، فتوجهت إلى الخزان

:  ، ثم همست لنفسها قائلة تبتسم بمكر  

"يا مازن... تحمل بقى اللي هيحصل ماشي"-  

★★★★★ 

..  قلقة للغاية من مظهرها الغاضبوفي األسفل كانت أسماء 

وشك الحدوث ، ولهذا   شعرت أن هناك مشكلة كبيرة على

 بعثت بأمها ترى ماذا يحدث بالداخل؟! 

فهي لن تقدر على الذهاب إلى هناك ، سينالها نصيب من  

 العاصفة هي في غنى عنه!! 

فوق األخرى يهزهما   للجالس بسالم يضع ساق انظرت 

فسه وكأن ال يوجد  للجانبين ، يستند برأسه للخلف يدندن مع ن

.. في العالم غيره  
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هزت رأسها بيأس ولكمته في كتفه ليجفل من مفاجأتها يتطلع  

:  لها بدهشة ، فهتفت به بعنفوان  

"ما تقولي إيه اللي حصل؟-  

!" كت وهادي وال أكن فيه حاجة حصلتقاعد سا  

جسده  د بمرفقه على حافة الكرسي مقرب ا واستنأنزل ساقه 

:نحوها   

"وهو إيه اللي حصل يا سمكة؟-  

!" الدنيا زي الفل أهي  

ة المحيطة به ، مرتدي ا  رمقته بصمت فالتقطت عيناها الوسام

أكمامه ليظهر ساعديه   يرفعمن الجينز ، وقميص أسود  بنطاال  

 ، وتلك النظارة الشمسية فوق عينيه.. 

وكتفت ذراعيها أمام صدرها هامسة بحاجب   ضيقت عينيها

:  مرتفع  

" ازن خلى هدير متعصبة كده يا رامز؟إيه اللي عمله م"-  
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: قهقه بخفة عندما أدرك نبرتها ، وغمز لها بحب  

ي  وحشتيني وأخوِك اللي منه هلل مش راضي يريح قلب"-

"ونعمل الخطوبة وكتب الكتاب بقى   

ت فاها ، واتسعت  عقدت حاجبيها بعدم فهم للحظات ثم فغر

:  عينها بذهول ، ثم ضربته بقبضتها على كتفه صارخة  

" "امشي اطلع بره يا رامز ، ومتجيش هنا تاني-  

: يهدئهافضحك ملئ شدقيه يرفع كفيه أمامه لم يتمالك نفسه   

.. كل الحكاية القيت هدير جت الشركة  "طب بالراحة طيب-

يبقى   ووشها مكنش يدل على خير ، بتسأل على مازن قولت

 في مشكلة حصلت!! 

حاولت أفهم منها ايه اللي حصل طلع الموضوع يخص مقالها  

ه جبتها وجيت علشان  الجديد اللي نزل النهاردة ، علشان كد

" تتعامل بهدوء.. أتمنى يعني  
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عقدت بين حاجبيها بدهشة واضعة أناملها على ذقنها بتفكير  

الطفلة  تتمتم لنفسها ورامز يراقبها بعيون منبهرة من تلك  

:  التي أمامه  

جت على هنا ، ودخلت   "هدير كانت في الشركة.. بعد كده-

 لمازن!! 

 يبقى مفيش مشكلة حصلت ، ده في كارثة!! 

قلبي كان حاسس وهللا ، علشان كده بعت ماما تشوف في   أنا

" إيه؟!  

: ثم نظرت له تسأله باستنكار متعجب  

؟" "بس مازن إيه دخله-  

مازن الممول الرئيسي للجريدة ،  هو أنِت متعرفيش أن "-

لهدير إال لما يّطلع عليه   وكمان طلب أن مفيش خبر يتنشر 

!األول  

" بقولك إيه تعالي نشوف  
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قالها يمسك يدها يحثها على الدخول فأفلتت يدها منه هاتفة  

:  باستنكار   

" "أدخل فين حضرتك؟-  

ترجع أو حد فيهم يطلع ،   ال يمكن ، أنا هقعد هنا لحد ما ماما

" ة أن مش هيحصل إصابات من أي نوعمطمن هبقى كده  

قالتها تجلس متربعة على العشب األخضر في الحديقة واضعة  

  يدها على خدها ، ليطالعها بدهشة وما لبس أن ضحك بشدة

.حتى أدمع فناظرته بشذر كي يصمت  

  اق واألخرى يرتكز على قدمه واضع ا جلس بجانبه يثني س

  اعه على ركبته واآلخر يرتكز به على األرض ثم همس لهاذر

: 

" "جهزي نفسك بكرة هآخدك خروجة هتعجبك-  

اتسعت عيناها كالجرو الصغير والحت معالم اللهفة والفضول 

:  على وجهها فالتفتت له بكامل جسدها هاتفة   



 

 796 

!"بجد-  

؟"هنروح فين  

.." "مفاجأة -  

ا ن عاد يدندن من  عد أوالتفتت بنظره لألرجاء ب قالها غامز 

إلحاحها عليه حتى يفصح عما سيفاجئها به .  جديد متجاهال    

وفي غرفته كانت تقف أمام الخزينة تحك رأسها ، وتفكر في 

بث بين ثيابه تتفحص  كيفية البدء في تنفيذ خطتها ، فبدأت الع

!!األنسب بينهم  

في يدها تتفحصها   وأدارتهاأمسكت ببذة سوداء من الخزينة ، 

ونصف عين كمن توشك على اإلتيان بخطة انتقام  بتفكير 

 كبرى ، فابتسمت ولمعت عينها لما آل إليه تفكيرها . 

بحث بنظرها حولها عن شيء ما فلم تجده ، توجهت إلى  

مت بسعادة طفل جلب له  المرآة تبحث بأدراجها حتى ابتس
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ا من الشكوالتة .. التقطت منه مقص صغير وشرعت  والده لوح 

. خرجت أجمل لوحة من الفن التشكيليته ، فأفي عملها في بذ  

ي أحدثتها فيها  أدارتها في يدها تتأمل الكباري واألنفاق الت

:  تبتسم بشر وانتصار تهمس لنفسها  

.. هدير وهللا تنفعي ديزاينر يا بت يا "-  

البدلة بقت تحفة وهتبقى موضة الموسم ، يال معلش كنت  

"حبيبي يعوض عليك ياعارفة إنها أغلى بدلة عندك ، ربنا   

الذي يقف يراقبها  كانت تصب تركيزها فيما تفعله ، غافلة عن 

ا لغضبها وعنادها الطفولي ، لم يحدث أي صوت حتى  مبتسم 

.االبتسامة على وجههاال يخرجها من تركيزها وتتالشى   

وقف يتأملها ويتأمل تعابير وجهها ، عقدة حاجبيها وهي  

ا بعدما أخربت بذته كأنها فازت  تتمتم بغضبها منه ، ابتسامته

!! االختباربجائزة أو نجحت في   
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مفتون بكل حركة منها ، وكل همسة لها ، ضحكتها سرقت  

لبه ، فلم يقدر على الهمس وتركها تفعل ما تفعله بمالبسه من  

بداية عثورها على المقص حتى تعليقها بالمكان المخصص  

غضبها منه   الفرحة بعدلها لحين ارتدائها لمجرد أن يرى  

. بسبب عملها  

اقترب منها بخطوات هادئة ، ثم وقف خلفها مباشرة بعدما  

ة بغرفة نومه ونفضت كفيها  وضعتها في غرفة مالبسه الملحق 

ن أغلقت الباب والتفتت اصطدمت بصدره العاري ، فما  ، ما أ

المنشفة التي يحيط بها خصره فقط.  كان يرتدي غير   

بخصرها ، تسارعت أنفاسها   كادت أن تسقط لوال يده أحاطت

وهي تراه أمامها بتلك الهيئة ، فتراجعت خطوتين للخلف تعيد  

 خصالتها خلف أذنها. 

كتف ذراعيه يراقب ارتباكها ، وحال بنظره بينها وبين باب  

:  الغرفة ، فقرر التالعب معها  
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ت شاطرة وسمعت كالمي وجهزت يا سالم.. مراتي طلع"-

"لبسي  

ة: بمكر يهم باجتيازها ودخول الغرف ردف لم يتلق رد منها ، فأ  

" من يمكن تكوني ناسية حاجة!طب خليني أط"-  

وقبل أن يضع يده على المقبض ، وضعت يدها فوق يده  

:  بسرعة هاتفة بتوتر حاولت إخفائه  

" "الال متدخلش-  

:  رفع حاجبه لها بمكر فراجعت نفسها وقالت  

؟لك معقول تشك فيا  أقصد يعني أنت طلبت مني أحضرها"-  

خرج أشوف وبعدين ألبس هدومك علشان الجو برد ، وأنا ه

" أسماء  

قبل أن تتحرك وضع ذراعه أمامها يمنعها واقترب منها بنظرة  

يلوح بها المكر والتالعب ، فتراجعت للخلف تنظر له بدهشة ،  

:  فظهرت ابتسامة جانبية على شفتيه وهو مازال يقترب منها  
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مينفعش أراجع وراِك ألني عارف إن عقلك كبير  ال طبعا "-

" كده.. صح؟  ومش هتعملي حاجة كده وال  

يستند على  األخيرة بهمس عندما رفع ذراعيه  قال كلمته 

.. هزت  بس التي استندت اليها وهي تتراجعخزينة المال

رأسها مرة بالنفي ومرة باإليجاب ، فقالت بسرعة تحاول  

:  وم في كل اتجاه غيرهالفكاك من حصاره ، ونظراتها تح  

ا أكيد مش هعمل حاجة يعني.. ه.. ال طبع  "آ-  

" ا طفلة علشان أعمل مقالب أكيد الوبعدين هو أن  

ابتسم الرتباكها وتأثيره عليها ، فهبط إلى أذنها وهمس  

: بصوت خافت  

" "هو فيه طفلة بالحالوة دي -  

نظرت له وجدت عينيه مسلطة فوق شفتيها ، فتوسعت عينيها  

وجدته يقترب منها ، فأغمضتها بطريقة ال إرادية ،   عندما
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جعلته يبتسم بدوره ينحني ناحيتها ، وفجأة أمسكها من  

.ات إلى الجانبذراعها يجذبها بضع سنتيمتر  

فتحت عيناها وعقدت بين حاجبيها عندما وجدته يجذب أحد  

ا : كنزاته   الصوفية ثم نظر إليها وهمس غامز   

، وأنا عاوز ألبس علشان الجو    كنِت واقفة قدام الضلفة" -

" برد  

رة أخرى يحاوى كتم ضحكاته  م المرحاض ثم تركها ودلف إلى 

.. أما هي وقفت تنظر بأثره بذهول على التالعب  بصعوبة

رض بغضب واندفعت إلى  بأعصابها ، فضربت بقدميها األ 

.لباب خلفها بعصبية تسبه في نفسهاة ا الخارج صافق  
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 لعنة العشق ال تعرف عزيز  

 ال تعرف قوي وال ضعيف  

جعلك شخص آخر تتعجب أنت نفسك  تصيبك فتقلب أحوالك ، ت

!!منه  

! حصون القلب ، تخمد ممانعة العقلتدك   

! اإلثارة كلها أوجه لتلك اللعنة .. العناد.. الغيرة.. الخوف  

! نها إن دلفت العقل واحتلت القلبلعنة ال فرار م  

 

تصب غضبها عليه  لى االسفل تتمتم في نفسها ، أتت هبطت إ

ئة وتحضير  بسبب ما فعله في مقالها لينقلب الحال بقبلة مفاج

! ثيابه ليقوم هو بعمله  

لتي قابلته بها أول مرة؟أين قوتها ا  

رأسه فترى الغضب يشتعل   أين كلماتها التي كانت تصبها فوق

 في عينيه؟ 
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ما  .. وكأنك  رهاصوت ساخر يخرج من داخلها يخب فسمعت

 زلِت تلك الفتاة منذ عدة أشهر؟ 

ومعها الخادمة حاملة بيدها صينية   الدرجقابلت والدته على 

 فوقها القهوة والليمون. 

ابتسمت ميرفت في نفسها على مظهر هدير ، ووقفت أمامها  

:  متسائلة  

" "مالك يا دودو في إيه؟-  

: ضغطت على أسنانها بغيظ تهمس  

لي الليمون ده ألني هنفجر   .. وهاتيباهلل"ابنك ده أعوذ -

"قريب  

ضحكت على تعبيراتها ، ووضعت يدها على ظهرها تدفعها  

:  برفق لتخرجا إلى الحديقة   

تالقي أسماء زمانها قلقانة" عالي نخرج بره ، طب ت"-  
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بجلسة أسماء على العشب ورامز   فتفاجأتخرجتا إلى الحديقة 

  ميرفتنظرت إلى  على وجنتهما ، ايدهم  يضعونبجانبها 

:  بعبس ولم تتمالكا نفسهما من الضحك ، فقالت  

" "إيه اللي مقعدكم القعدة دي؟-  

هبت أسماء واقفة واندفعت نحوها تمسكها من ذراعيها كمن  

:  تتأملها هاتفة  

"أنِت كويسة؟-  

" الوحش اللي جوه ده عملك حاجة!  

: قرصتها من كتفها هاتفة بغضب مصطنع  

"مازن وحش"متقوليش على -  

لذي وقف  فغرت فاها بذهول ، وتراجعت للخلف بجانب رامز ا

دون النظر اليه ، مرجعة رأسها  بدوره ، وربتت على كتفه 

:  للخلف هامسة   

" "رامز.. هي دي هدير ، وال تأثير قلة نوم؟-  
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:  كتم ضحكاته بصعوبة يضع قبضته فوق فمه وهمس لها   

حاجة مع   تستغربيش أيتأثير أخوِك خرافي.. يبقى م"-

" االتنين دول  

نظرت له عاقدة حاجبيها ، وتذم شفتيها لألمام دليل على  

التفكير في حديثه.. جعلته يتأثر بنظرتها وتناسى للحظة وجود  

. وأصبحت نظراته مليئة بالعشق لها والدتها وهدير ،  

لية الخارجة منها بتلقائية  يعشقها ، يحب تعبيراتها الطفو

.شديدة  

صوت هدير التي وقفت بينهم رافعة حاجبها  إلى أن أفاق على 

:  ، وتضع يدها في خصرها  

""أنا موجودة على فكرة لسه ممشتش-  

أجفال على صوتها ، فنظرت أسماء حولها تبحث عن أمها ولم  

فتساءلت : تجدها   

"أومال ماما راحت فين؟ -  
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" أنا هروح أشوفها  

،    مزقل حتى يذهب را إلى الداخل هاربة منها ، على األ هرولت

. فهي تعلم أنها لن تفلت منها  

، ثم التفت  ظل يتابعها بنظراته وابتسامته إلى أن دخلت 

يصطدم بنظرات هدير وهي على هيئتها ، ارتبك في وقفته 

ا يحك جبهته ونظراته تحو م في كل اتجاه ثم نظر لها مبتسم   

: فبادرت بالحديث  

"تت؟عبتها معاك ليه الفترة اللي فاطب لما أنت بتحبها ، ت"-  

يتساءل : رفع حاجبيه بدهشة   

" لك؟! هي حكيت"-  

دون أن ترد ، فحك رأسه من الخلف بابتسامة  أومأت برأسها 

: ، وقال بخفوت  
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مش عارف يا هدير ، بس ساعتها كنت حاسسها حاجة  "-

مش هقدر أوصلها ، وكمان كنت خايف لتكون مش بتبادلني  

بس.. الشعور ، و أكون بالنسبة ليها أخ وصديق   

خسرتها وخسرت  ال أنا عارف أعترف فانصدم باإلجابة وأبقى

.صاحبي  

أسكت ألضيعها بسكوتي ، ويجي حد يآخدها وال أنا عارف 

"مني  

لمشاعره الصادقة تجاه صديقتها ، تعلم بكل ذلك ،   ابتسمت

ولوال أنها متأكدة من حبهما ما كانت أقبلت على مساعدتهما ،  

:  لكنها قالت بمداعبة  

ة وبتعتبرك ابنها  .. ماما ميرفت طيبخلي بالك من حاجة"بس -

"، وبكده أنا اللي هبقى حماتك مش هي  

:  منه قالت بهمس و تقترب برأسها قليال   ثم  

" "وعلى فكرة أنا حماة صعبة قوي-  
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ضحك على مداعبتها بشدة ، وضحكت هي األخرى ، سعيدة  

 لصديقتها على الشخص الذي رزقها هللا به . 

ت  لها السابق قبل دلوف مازن إلى حياتها لكانلو كانت بعق

. قابلت كل هذا بسخرية والمباالة  

وه  انتفضا على صوت زمجرة خشنة بجانبهم ، فالتفتوا وجد

:  بغيرة واضحة للجميع مازن ينظر اليهم بتساؤل قائال    

" "ما تضحكوني معاكم-  

غمز رامز لها دون أن يجذب انتباهه يخبرها أنه يغار.. ثم  

:  دون أن يريحه بل أثار غيظه أكثرأجابه لى صديقه والتفت إ  

""مالك يا مازن وشك أحمر ليه؟ -  

ذبها من رسغها  حال بنظره بينهم ، والتفت يجلس بعد أن ج

إياه بنظرة باردة ، فجاءت والدته من   تجلس بجانبه رامق ا

:  خلفه تربت على كتفه ، وقالت بحنو جالسة مقابله  

"تمام؟! "ها يا حبيبي ، كل حاجة -  
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ربت على كفها وأومأ لها باطمئنان ، فقال رامز بمرح يقفز  

:  بجانبها ويحيطها بذراعيه  

" الكل ، ربنا يكرمنا في الصفقة دي لنا بقى يا ست  ادعي"-  

ربتت على وجهه بحنان تبتسم البنها الثاني تدعو لهم في  

أسماء حاملة صينية المشروبات والخادمة   فجاءتنفسها ، 

. ى وجلست بجانب مازن الجهة األخرىلة الحلوبجانبها حام  

بعثت هدير برسالة إلى منار تطمئنها أن كل شيء على ما  

:  يرام ، فلم تجب عليها بل وجدتها تتصل بها فأجابتها  

" يا منار ، لسه كنت بعتالك رسالة أطمنكأيوه "-  

:  وصلها صوتها الساخر  

عارفة إنه  ال اطمني أنِت مش بكلمك علشان كده أصلي "-

" يسكتك  هيعرف  

ضغطت على أسنانها بغيظ وتمنت أن تكون بمفردها حتى ترد  

:   عليها لكنها سمعتها تكمل  
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المهم رئيس التحرير بيبلغك نجهز نفسنا علشان نغطي  "-

" الصحفي اللي هتعمله شركة العجمي  المؤتمر  

عقدت حاجبيها بتساؤل الحظه مازن الذي تأهب في جلسته 

:  افة األريكة خلفها يسمعهايضع ذراعه على ح  

!"مؤتمر لشركة العجمي-  

؟" بالضبطمؤتمر إليه   

أشار له بالصمت  تبادل النظرات مع رامز الذي التقط االسم ف

: .. سمعت منار تجيبحتى يفهم ما يحدث  

صفقة جديدة أو شراكة مع شركة كبيرة بس مقالش مع  "-

" بينا ويقولنا على التفاصيل بكرة  مين ، لسه هيجتمع  

:  صمتت هدير للحظات تذم شفتيها لألمام ثم قالت متنهدة  

منه كل حاجة وأنا لما أروح  طيب تمام ، بكرة نفهم "-

" هكلمك   
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أنهت االتصال معها والتفتت للجمع فسألها مازن عن األمر  

: فأخبرته بما قالته منار ، مسح رامز على لحيته القصيرة   

يدخلوها كبيرة  شركة كبيرة ، والشراكة اللي ب العجمي"-

" ومؤتمراتها عالمية   

ناظرته بحاجب مرفوع كمن تتحداه مكتفة ذراعيها أمام  

:  صدرها  

، وصحفيين مصريين  فيه صحفيين عالميين ملهمش فيها "-

" بيغطوا عليهم  

له فقد أخرج رامز روحها القوية   ضحك مازن على تحديها 

اد أن يجيبها فقاطعته أسماء  دون وعي ، شاركه الضحك وك

:  قائلة مناصفة لها  

نوش قوية ومحدش يستهون بيها ، إال مكهدير صحفية "-

!!" اختاروها تغطي مؤتمر عالمي زي ده  
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الح نظرته بينها وبين هدير الكاتمة ضحكاتها بصعوبة ،  

ونظرات مازن المستمتعة ، فنظر لميرفت حتى تنصفه  

كتفه هاتفة إليهم بحزم  فضحكت باستمتاع وربتت على  

: مصطنع  

هتتفقوا عليه وفاكرين محدش معاه..   بقولكم إيه أنتو"-

" ملكوش دعوة بيه   

انتفخت أوداجه بغرور ألنه معه الحصانة الكبرى ، فنظرت  

هدير وأسماء لبعضهما بصمت قبل أن يضحكا بخفوت ،  

ومازن الذي لفحه بابتسامة جانبية ساخرة قبل أن يلتفت إلى  

: هدير   

تعرفي تثبتي وجودك في  أنا عارف إنك قدها كالعادة ، وه"-

" المؤتمر ده  

★★★★★★ 
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! ات والشراكات البسيطة في ظاهرهاكم هي رهيبة االجتماع  

 التي تمتلئ بالكذب والنفاق في باطنها

! تختفي تحت ستار العمل   

 اتحاد العقارب يجمعهم هدف واحد 

! تدمير حياة آخرين   

 

ا ساق فوق األخرى  على أريكته ، واضع  جالس ا في مكتبه 

بكأس   ايضع ذراعه على حافة األريكة ممسك  للخلف   مضجع ا

سيجارته بين إصبعيه ، يراقب  شرابه ، واليد األخرى ممسك ا

التي تخلت عن سترتها العليا وبقيت بكنزتها ذات الحمالتين  

تدق األرض بكعبها   يضتين ، تقطع الغرفة جيئة وذهاب االعر

:  العالي وهتافها لم يهدأ  

؟" يجي في بالك إن نادر هيجي في صفكمش فاهمة إزاي "-  
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توقفت عندما سمعت ضحكاته فنظرت له بدهشة وتعجب ،  

فاستنشق سيجارته ورفع كأسه يتجرع منه فامتزج الدخان  

:  بداخل الكوب وقال  

ان طال  ومين قالك إني متأكد إنه هيجي في صفي ، لو ك "-

" يطلب لي البوليس كان عملها  

: كتفت ذراعيها تهز رأسها بتساؤل  

؟" "أومال روحت ليه-  

ها ،  ل شان أعرفهم إني لو عاوز أوصل لحاجة هوصل"ع-

" حصلعارف ومتأكد إن مازن هيعرف باللي   

:  رفعت كتفيها بالمباالة تذم شفتيها ببرود  

؟" "وإيه يعني لما يعرف-  

اته د واحدة في جيبه يقترب بخطوي ضحك أكثر ونهض واضع ا

ا ابتسامة خبيثة غامضة رافع ا    منها حتى وقف قبالتها مبتسم 

:  يده األخرى يلمس وجنتها بظاهر أنامله   
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لهم ربكة في وسطيهم  الفوضى يا نادين يا حبيبتي ، تعملي"-

"هم عنك شوية فتعرفي تشتغلي بهدوءوتشتتي تفكير  

:  يها بإعجاب وقالتذمت شفتيها وهزت رأسها رافعة حاجب  

" "أنت داهية يا كريم -  

عه يستمع إلى الرجل من الجانب صدح هاتفه فاقترب يرف

خر وابتسامته تتسع بمكر ثم أغلق معه ونظر إلى التي  اآل

اقتربت منه تستند بكفها على المكتب تميل بجسدها للجانب  

ونظراتها تعج بالفضول ، فجلس على مكتبه وجذبها من  

فع يده يعيد خصالتها للخلف  قدميه ور خصرها تجلس على

 قائال  : 

" ة وصلت ودلوقتي الرجالة بيوزعوهاالصفق"-  

اتسعت عينها بسعادة وأحاطت عنقه مقتربة منه ليبادر بدفن  

 وجهه في عنقها وضحكاتها تتعالى بخبث واستمتاع .
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.. لضمير أصبح أكثر األشياء تداوال  انعدام ا  

!! أسهل من الرحمة نفسهالرحمة أصبح  وفقر القلوب ل   

 ال تتعجب عندما ترى الحقد ، عدم الرحمة ، األذى !! 

بل تعجب إن رأيت العكس ، فهذا الزمن ال مكان للقلوب  

 الرحيمة به ، نتائجها تكون الندم والضعف !! 

 

في أحد األيام كانت هدير تخرج من المبنى التجاري برفقة  

ئة بأغراض منار  ألكياس المعبمنار ، حاملتين مجموعة من ا 

! فقط  

تذمر صديقتها باستمتاع ترغي  تسير بغنج وغرور تسمع 

:بغضب  

!" "مش عارفة إيه ده كله ، هتهاجري-  

:  التفتت لها بنظرة إغاظة  
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ض أجهز نفسي هللا مش مخطوبة وقربت أتجوز ، المفرو"-

 وال أتجوز ببيجاماتي؟ 

" أنا معنديش مانع بس ماما هتخنقنا  

:  ها من الخلفكان حظها لكمه في كتف  

!" كتابي مش بعمل اللي بتعمليه ده أنا اللي مكتوب"-  

:  رفعت كتفيها ببرود وهزت رأسها بالمباالة   

ربنا بيعاقبه على    ا دي مشكلتك أنا مالي ، هو تقريب  وهللا"-

" قبل ما يعرفك فقرر يوقعه في جعفرمشيه العوج   

، لم تجبها ليس   توسعت عينها بقوة من استفزاز تلك الباردة

، بل ألنه جذب نظرها طفل صغير يبكي    األنها لم تجد رد  

بجانب الحائط ، يبدو عليه الفقر الشديد من مالبسه المترهلة  

. ة ، وشعره األشعث ، حافي القدمينوالقذر  

اقتربت منه ونزلت لمستواه تمد كفها تربت على كتفه تقول  

: بحنو  
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" "مالك يا حبيبي بتعيط ليه؟-  

وقلة حيلة   البكاء ولم يجبها ، فنظرت إلى منار بتعجب واصل

:  خرى وقالت، فجلست بجواره هي األ  

" "طب أنت اسمك إيه؟-  

:  همس الطفل من بين بكائه بصوت يكاد يسمع  

" "اسمي مصطفى..-  

:  ابتسمت هدير وشدت على كتفه  

هللا ، تعرف اني بحب اسم مصطفى "-  

" عدك؟ أنت ليه بتعيط يمكن أقدر أسا طب قولي  

أجابها بصوت متحشرج بسبب بكائه ، يمسح دموعه بيده  

:  ببراءة  

شان ضيعت إيراد  لي عشان.. ع الريس بتاعي هيزعق"-

" لنهاردة ا  
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نظرت لمنار بدهشة لعدم فهمها له.. فسألته منار بدون أن  

"   تثير رهبته  

؟"ريس مين يا حبيبي-  

" و إيراد إيه؟   

" "إيراد الحاجة دي -  

قالها يمد يده بكيس صغير به مادة بيضاء اللون ، أخذتها منه  

:  بحذر وتساءلتهدير تنظر إليها بدهشة ،   

" "إيه ده؟ -  

شان  ع بتآخده" دي عالج ، هو قالي إن في ناس تعبانة  -

يآخدها مني بس مجاش ،  تخف ، والمفروض في واحد هيجي 

" ده غير الفلوس اللي وقعت  

تعقب هدير على حديثه ، بل ظلت  فّسر مصطفى ببراءة ، فلم 

.. رأسها تقلب الكيس الصغير في كفهاتحلل الموقف في   

 ما هذه المادة؟ 
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ه هؤالء الناس مثل هؤالء  وما هذا العمل الذي يُستغل في

 االطفال؟

:  لتفتت إليه منار تقول بهدوء حذرفا  

" ت معاك والد تانيين وال أنت بس؟طب يا مصطفى أن"-  

:  أومأ رأسه يجيبها  

،   احد بينزل في منطقة نبيع الدوا ده إحنا كتير ، وكل و "ال-

نديها للريس بتاعنا ، وبكده  عها وجمبوفي آخر اليوم الفلوس 

رجع بإيراد قليل أو  هو بيدينا أكل ويسيبنا ننام.. لكن لو واحد 

سهران طول الليل   يخليهمن غير فلوس يحرمه من األكل ، و

" ينضف المكان...   

:  والدموع عادت إلى عينيه وبدأ في البكاءثم تابع   

" نيهو هيعاقب أنا وقعت الفلوس غصب عني ، وبكده بس"-  
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تسارعت أنفاس الفتاتين برهبة وعدم تصديق لما يقوله الطفل  

، وتبادال النظرات بصدمة فربتت هدير على كتفه واستقامت  

:  جاعلة إياه ينهض معها تقول  

.. حاجةتخافش يا مصطفى محدش هيعملك م"-  

" قولي أنت جعان؟  

ا  لموضع قدمه ، فأمسكته من يده ودلفوا إلى   أومأ برأسه ناظر 

أطعمته.. وهي تتبادل مع منار  المبنى ،  المطعم الموجود في 

 نظرات استفسار. 

عرضت عليه أن توصله إلى المكان الذي يريده لكنه رفض ،  

ليحتفظ  ولكن قبل أن يذهب أعطته ورقة مدون عليها رقمها ، 

 بها إذا احتاج إليها ، كما أنها أخرجت نقود وأعطتها له. 

 ظلت تراقبه وهو يجري ، وحاله تبدل من البكاء إلى الفرحة. 

ثم دلفت إلى سيارتها ومنار بجانبها ، وأسندت رأسها على  

: الكرسي خلفها.. فبادرت منار بالقول  
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" حاسة بحاجة غريبة في اللي حصل ده؟هدير ، أنا "-  

: ت برأسها موافقة معها والتقطت هاتفها تقولأومأ  

" كد منها أكيد ، أنا شاكة في حاجة والزم اتأ"-  

ا لى الجانب اآلخر ، حتى  وانتظرت تسمع الرنين ع طلبت رقم 

: يجيبها ، فهتفت سمعت صوت ا أنثوي ا  

" منية ، أنِت في المعمل بتاعك صح أيوه يا أ"-  

" حاجة وال إيه؟ "أيوه يا هدير أنا موجودة فيه.. فيه -  

" منار ، عوزاِك في حاجة مهمة طب أنا جيالك أنا و" -  

انطلقت مسرعة بالسيارة ، لتصل إليها في معمله الكبير ،  

فأمنية دكتورة كبيرة في عالم التحاليل الطبية ، وهي من  

. هذه المادة التي أخذتهاستساعدها في الكشف عن   

بت منهم تمد  وصلت إليها فوجدتها تقف في انتظارها ، اقتر

يدها مرحبة ، فبادلتها السالم تسمعها تقول بجدية يشوبها 

:  القلق   
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""في إيه يا بنات قلقتوني؟-  

أخرجت هدير الكيس الصغير الذي يحتوي على تلك المادة  

:   البيضاء وأعطتها لها  

" لي المادة دي إيه؟ منية ممكن تحللي المادة دي ، وتقولي"أ-  

إليها بحاجبين معقودين   قلبت الكيس في يدها ، ونظرت

 تتساءل :

" "جبِت الكيس ده منين؟-  

االختبار : فهتفت منار تدفعها لألمام لداخل غرفة   

  لنا دي إيه ، وبعد كده مش وقته يا أمنية ، أرجوِك قولي"-

" لك كل حاجة هحكي  

: فأسرعت بالقول تهم بفتح ذلك المحتوى  

طيب بس ده هياخد وقت شوية ، اقعدوا أنتم في مكتبي لحد  "-

"أخلص وأجيما   
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تصل بمنار  م قرابة الساعتين ، كان نادر قد اغابت عنه

ليطمئن عليها ، فأخبرته بما حدث ، لحق بهم في المعمل ،  

حيث كانت صديقتهم الرابعة ولكنها التحقت بكلية العلوم ، أما  

 هم فالتحقوا بكلية اإلعالم. 

خرجت إليهم وعلى مالمحها الغضب والقلق ، ووقفت أمام  

:  هدير ومنار تسألهما بحدة  

" ا لي المادة دي جبتوها منين؟ممكن تقولو"-  

لنظرات القلقة ، فهتف نادر قائال  : تبادلت الفتاتان ا  

"في إيه يا أمنية؟ -  

" إيه المادة دي؟  

: هتفت بنفاذ صبر مازالت تنظر إليهن  

.. ا من المخدراتقوي جد  ده هروين ، نوع  -  

" بالحرف الواحد لي كل حاجة ا  ممكن بقى تحكو  
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بدأت هدير بسرد ما حدث منذ أن خرجت ولقائها بمصطفي ،  

.. وما إن انتهت وضعت وجهها بين  جاءت إلى هناإلى أن 

كفيها بتعب ، ووقفت منار تفرك يدها بقلق وعيونها شاردة ،  

:  وقالت بتوتر ملحوظ  

"طب والعمل إيه؟ -  

طفل بيوزع مخدرات.. دول    الموضوع كبير ، أكبر من مجرد

" عصابة!  

وقف نادر بجوارها لتهدئتها ، وقال بنبرة هادئة عكس ما  

:  يعتمر في قلبه من قلق  

اهدوا يا جماعة.. الموضوع موجود من زمان ، وكتير من  "-

لطريقة دي علشان يوزعوا  تجار المخدرات بيستخدموا ا 

" بضاعتهم  

من موضعها بعصبية ، بعد صمتها تشيح  انتفضت هدير 

:بيدها  
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"ازاي يعني؟-  

ن ، يستغلوهم أنهم  أطفال أكبر واحد فيهم عنده عشر سني

 يوزعوا مخدرات؟

" طب لو حد فيهم حصله حاجة؟   

:  على التفكير  أجابتها أمنية تفرك جبهتها دليال    

يبقى طفل وراح ، و فيه غيره كتير.. " ال حاجة..  -  

معندهاش عزيز وال خوف على حد ، كل رجالتهم  الناس دي 

ألصغر واحد كبش فدا ملهمش الزمة.. ولو   من أكبر واحد

حسوا أن حد خطر عليهم يدفنوه حي ده لو متكرموش عليه  

"وقتلوه  

" "طب والحل إيه يا جماعة؟ -  

نطقتها منار بيأس ، فهز نادر رأسه برسمية ، وقال بنبرة  

:  جادة  

وا بشكل طبيعي"وال أي حاجة ، تعامل"-  
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" "ازاي يعني؟-  

:  سألته منار بدهشة وحاجبين مرفوعين بتساؤل ثم تابعت  

؟" كدههنسيب الموضوع "-  

:  التقطت هدير حقيبتها ، والتفتت إلى أمنية بقلة حيلة  

حتاجة أهدى ، على  أنا همشي مش قادرة أفكر دلوقتي م"-

" العموم متشكرة قوي يا أمنية تعبتك معايا  

:  ابتسامة هادئة ، وقالت بنبرة مرحة ابتسمت   

يس متقوليش كده أنِت ممرمطانا معاِك.. المهم تفكري كو"-

"ألن الموضوع المرة دي مش سهل  

: أومأت برأسها مطمئنة إياها ، وأردفت تهم بالخروج  

" "إن شاء هللا خير.. يال سالم-  

خرجت من الحجرة ومن المكان بأكمله بعد أن ودعت منار  

. فت إلى سيارتها متجهة إلى المنزلدلونادر ،  و  
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 الفصل السابع عشر 

 

 يصيبنا الحب بعقدة التملك والتحكم ربما دون إرادة منا 

يدفعنا بكل طريقة إلى الحفاظ على من نحب بأي شيء وأي   

 أسلوب

حتى وإن دفعتنا قلوبنا للخطأ ومشاعرنا للتحكم بمن تملك من   

 القلب وتقييده في بعض األحيان لو تطلب األمر. 

 ربما هو خوف عظيم من الفقد  

 أو تالشي من الوجود وهذا أصعب بكثير.. 

لذلك نضطرب ، نخاف ، نتشتت ، نفقد اتزاننا وتعقلنا وتتحكم  

 بنا مشاعرنا وكأن عقلنا غير موجود !!

 فاحذر إن أصابك سهم عشق فضائع أنت ال محال !! 

 وكذلك يغيرنا الحب  
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ا يبدلنا إلى أشخاص لم نظن أن نكون عليها  يوم   

نندهش مما نفعل وكأننا نسير بال قيود نحو الهاوية   

وال نقدر على التراجع..    

 فالعشق آفة القلب. 

★★★★★★ 

! ة حيلة ، إحباط ، شعور بالهزيمةضعف ، قل  

كل ما عصف بها وهي تجلس بغرفتها منذ ثالثة أيام من  

القضية الجديدة التي تتعرض لها  ومقابلة الطفل   

" "عمالة األطفال  

ا عن كل ما مرت به طوال الفترة السابقة  عوض   

! وع كريم مرة أخرى بعد خمس سنواترج  

! ظهور مازن في حياتها  

! أزمة والدها وكل ما تتعرض له  
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! ماضيه.. نادين.. رأفتحادثته..    

مما  مشاكل عملها والمصائب التي تسقط على رأسها جراءه 

!جعل أحد ألول مرة يتدخل فيه  

عها إلى  كل هذا سبب كم هائل من الضغط النفسي بداخلها دف

لة  .. رفضت مقاب الهروب ، إجازة من العمل.. أغلقت هاتفها

. أحد بل رفضت الخروج من غرفتها  

عائلتها تراقبها بصمت من جهة يعطوها  طعامها أصبح قليل ، 

األخرى ال يعلمون كيف   مساحتها التي تريدها ، والجهة

؟يساعدونها  

كل ليلة تدلف إليها والدتها تأخذها في أحضانها بصمت تربت  

انها كطفلة  على ذراعها وخصالتها ، تهدهدها في أحض

. صغيرة تريد االطمئنان  

عليها ، تضع كفيها   مالت برأسها على حافة األريكة الجالسة

في جيبي سترة منامتها السوداء  ، عيناها على القمر لكنها ال  
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تتأمله لجماله ، بل عقلها مشتت فقط نظرها مثبت عليه ال  

 غير . 

لم تفطن للسيارة التي دلفت للتو من بوابة المنزل ، ولم تره  

يقطع الممر المؤدي للدرج الرئيسي  مندفع ايهبط من سيارته 

بعد أن رفع رأسه فرأى خيالها قابع في الشرفة . باندفاع   

دق الباب مرتين ففتحت له والدتها التي تسمرت للحظات 

مندهشة من وقوف زوج ابنتها وكانت تعلم أنه اآلن في 

 ألمانيا من أجل العمل! 

:  أفاقت من شرودها على ابتسامته   

إيه يا أمي مش هتدخليني وال إيه؟""-  

:  ه بحنان قائلة بتقطعهرعت تعتذر مربتة على كتف  

ال ال.. إزاي ، أعذرني يا حبيبي بس المفاجأة أنما أنت  "-

 صاحب مكان ، تعاَل أدخل" 
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دلف معاها بتروي إلى األريكة في المجلس الواسع وجلست 

:  بجانبه تطمئن  

أنت كويس؟"-  

من السفر؟"  امتىرجعت   

:  أمسك كفها بين كفيه يربت عليهما بابتسامة طمأنينة   

أنا كويس الحمد هلل ، المفروض كنت أرجع كمان يومين ،  "-

بس رجعت النهاردة لما القيت هدير ال بترد وال حد عارف  

يوصلها وكالمك ليا قلقني أكتر ، نزلت بأسرع ما يمكن وجيت 

 من المطار على هنا" 

تنهدت بعمق تهز رأسها بقلة حيلة وشرعت تسرد له حالها  

مكلوم فاقدة الحيلة التي تساعدها  خالل األيام السابقة بقلب أم 

 بها خاصة  أنها لم تتحدث عما يجيش بها . 

لقد أحب تلك    صدق ادمعت عيناها بآخر حديثها فضمها بحنان.. 

 المرأة المفعمة بالطيبة والحنان! 
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لم يتلَق منها نبذ وال كره ، بل كل الحب وتعامله كابنها ، بل  

 أوقات تقف بصفه أمام ابنتها!! 

بعين أم ، بعين صادقة وعلمت أنه ال يكن الشر  وهي رأته 

 البنتها ، أنها كانت خاطئة وحكمت من بداية األمور! 

 !  لكنها تيقنت أن تربية صديقة طفولتها لن تكون هباء 

؟""هي فين-  

سألها بحزم فكادت أن تخبره أنها سترفض رؤية أي أحد ،  

ي  الت لكنها استغلت الفرصة علّه يخرجها من فوهة االكتئاب

. تجذبها وهي مرحبة باستسالم  

تقدمته نحو غرفتها دخلتها والحت بنظرها باحثة عنها  

: تناديها  

""هدير... ، فيه حد عاوز يشوفك-  

" له يمشي قولي"-  
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نطقتها بجمود شديد ولم تكلف نفسها عناء االلتفات لها ،  

نظرت لمازن بيأس فربت على كتفها أن تترك األمر له ،  

والتفتت تخرج من الغرفة . تنهدت بقلة حيلة   

ت الغرفة  جدران وردية ، شراشف زاهية ، ُدمى محشوة تزي

!!هو ما ظن أنه سيالقيه عندما يدخل.. تميزها أنها غرفة فتاة  

لكن ما قابله غير ذلك ، جدران زرقاء تزينها ستائر قرمزية ،  

!بنية وال يوجد أثر ألي ُدمى بهاشراشف   

ا ابتسم .. نظر لجلستها التي لم  برضا أنها مختلفة كما هي دائم 

تتغير منذ أن لمحها باألسفل ، اقترب منها ببطء وجلس على  

. ترقبنامله أمامه ينظر لها بصمت والكرسي مقابلها يشبك أ  

نقلت عينها إليه بجمود بنظرة واحدة قبل أن تعود لجلستها  

: وتزيح عينها من عليه قائلة بجمود  

ا  رجع البيت ونام وجودك هن"الحمد هلل على السالمة.. قوم ا -

" ملهوش فايدة  
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: لم يعبأ بحديثها بل تنهد بعمق يزفر الهواء ببطء   

"مالك يا هدير ؟-  

؟ إيه اللي حصل وصلك لكل ده  

قابلي حد ، خدِت إجازة من  ترديش على التليفون ، رافضة تمب

!" الشغل  

: تنفست ببطء وقد تلبستها حالة من البرود أثارت حفيظته  

قى لوحدي مع هدير ، فيها حاجة  يومين لنفسي ، يومين أب"-

؟"دي  

.. أنِت مبقتيش مسئولة عن نفسك علشان تختفي  "أه فيها-

قانين ، عارفة حالتي وأنا  بالطريقة دي ، فيه كتير حواليِك قل

ا جيت بطيارة خاصة بس  بحاول أالقي رحلة لمصر لحد م 

...." عشان أطمن  

تحدث بحدة غير مقصودة نابعة من قلقه عليها ، قاطعته   

:  بوقوفها ودلوفها لغرفتها هاتفة ببرود  
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مطلبتش من حد يقلق ، ومطلبتش منك تسيب شغلك وتيجي "-

أو ال دي   زة أرتاح ، تقبلتوا، تعبانة من الشغل والضغط وعاو 

" حاجة ترجع ليكم مش ليا  

تتفحصها  نهض فجأة يجذبها من مرفقها يثبتها أمامه وعيناه 

 بذهول وعقله يفكر ما بها؟ 

.. لكن  بها كانت سعيدة ، نشيطة ، حماسيةآخر مرة رآها 

، قليلة الحيلة ،  الواقفة بين ذراعه ليست هدير ، هذه محبطة 

!! جامدة ، منطفئة  

:  مس بذهول يهز  رأسه بتيه ه  

" لك إيه مكنتيش كده؟ حصل"-  

! االنفجار لضغط مكتوم أيام كثيرةضغط على زر    

! حان وقت انفجارهاكالقنبلة الموقوتة   
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دفعته في صدره بعنف فتركها وعاد خطوة للخلف وعيناه  

تتسع بذهول ودهشة من حالتها لكنه صمت وتركها تخرج ما  

يريده . بداخلها فهذا ما   

"عاوز تعرف حصلي إيه؟ -  

؟"أنا فيا إيهمتأكد إنك عاوز تسمع   

:  حاول االقتراب يحيطها لكنها عادت للخلف هاتفة بجمود  

اللي حصل إن كل حاجة حواليا حالفة تكسرني ، كل اللي  "-

ن األرض وكأن  تخلصت منه رجع يظهر ويخرج زي الدود م

" مفيش أمل إني ارتاح   

بدأ احتقان الدم به ينتشر فيه ، رفعت  ر ووجهها نظرت له بشذ

:  سبابتها تشهره في وجهه باتهام هاتفة من بين أسنانها  

" "أنت نفسك أكبر ضغط نفسي بالنسبة لي-  

اتهامها له ، هز رأسه  رفع حاجبة بصدمة وعدم استيعاب من 

 بتساؤل كيف؟
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ا يحاول  منذ أن بدأ قلبه يدق لها ، منذ اعترافه بكل ماضيه له

! يصلح األوضاع بينهماأن   

؟فكيف تتهمه هكذا ال يفهم  

تقدمت منه حتى وقفت على بعد خطوتين منه تومئ برأسها 

:  تأكيد على حديثها  

.. من ساعة ما عرفنا بعض وكل مشكلة بتجر التانية ،  "أيوه-

.. وأنا  ببي من كريم وآخرها كانت الحادثةأنت بتتأذي بس

 بتأذي بسببك من اللي أنت بتعمله"

: تلع ريقه بصعوبة يسألها بهمس اب  

عمله!! من اللي أنا ب"-  

؟" هو إيه اللي أنا بعمله  

.. شغلي!!  تدخل في كل حاجة تخصني ، تصرفاتي.. حياتب"-  

من خمس شهور من قبل ما تظهر  كنت بعمل أي حاجة من  

" حد يتدخل في حياتي وبالذات شغلي دماغي ، مفيش  
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بسبب قوة حركته   تلهث بقوة ، عضالت صدرها آلمتها صمتت 

..  هها عصف به االحمرار من انفعالهامن تنفسها ، وج

:  يراقبها بصمت ويسمعها بصبر   

.. بنشر مقاالتي رغم اعتراض  "دخلت إعالم ضد رغبة أبويا -

أهلي ورئيس التحرير نفسه طالما مفيش خطر .. في أزمة  

أبويا وقفت في وسط شركة كريم وهددته رغم رفض أصحابي  

 وقتها!!

 وأنت!!

بالطريقة دي   .. تدخل في شغليده بكل بساطة تيجي تغير كل

؟!" اللي عمرها ما حصلت  

ضغط على شفته بصمت ، يضع يده في جيبيه يضغط على  

ا بصوت عاِل : قبضت يه بقوة ، يحني رأسه ألسفل مفكر   

كنِت   أنا كنت خايف عليِك ، خايف من المشاكل اللي"-

" هتقابليها من بعد نزوله   
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:  عادت لصراخها الهستيري تشيح بذراعها في كل مكان   

وفني تفهمني وجهة نظرك ،  .. تتصل بيا أو تش"كنت تقولي-

. وافهمك أسبابي ، نتناقش!!أسبابك.  

ان اللي تحبه والمبرر  أنا مش لعبة تشيلها وتحطها في المك 

"خايف أو حب.. الحب مش تملك مش سيطرة  

زافرة بقوة ، وتهدلت  صمتت تهز  رأسها بيأس ، ترفعها 

راش تدفن وجهها في أكتفاها بضعف وجلست على حافة الف

ة كالسهم الموجه  .. وقف يتأملها وكل كلم كفيها في سكون

 لعقله قبل قلبه! 

 في عرفه كان يفعل هذا خوف ا عليها ، فّكر بعقله هو! 

.. بخس تفكيرها ولم يضعه في الحسبانأخطأ عندما أ  

مررها مرور الكرام عندما ظن أنها ستتفهمه وت  

ه ، وهي أشد ما تكره  عندما جعل غروره وتسرعه هما ما قادا

. هذا األسلوب  
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لماضية ليأتي  أخطأ عندما لم يلتفت لما تعرضت له الفترة ا

 يزيد الطين بلة! 

يجلد ذاته ألنه لم يتفهمها ، لم يساعدها ، بل كان كالجميع  

تعرض له حتى أصبحت ما عليه اآلن! يزيد ما ت  

ه يحدث معها شيء أدى لتلك  صوت بداخله أخبره أنلكن 

. الحالة  

أخرج يده وتقدم يجلس بجانبها يتخلل خصالته ثم نظر لها  

بصمت يدفع ذراعه يحيط ظهرها يمسح عليه بحنو واقترب  

ا قبلة طال وقتها تشنج لها جسدها..  برأسه منها يقبل رأسه

. .. يمتص منها الغضب و اليأسيبثها االطمئنان والحنان  

استندت بجبهته على جانب رأسها ، أنفاسه تلفح خصالتها ،  

:  ثم همس بنبرة عميقة صادقة ويده تشتد حول خصرها  

!"أنا آسف.. آسف على كل حاجة -  
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بب خوفي ونسيت أهم نقطة  إني تعاملت بتسرع واندفاع بس

الزم نتناقش في كل حاجة..  وهو فعال    

آخد بأيدك كنت  آسف إني كنت سبب في ضغوطاتك وبدل ما 

د عليها! بزي  

آسف مع وعد إن كل حاجة تتغير  ، بس هكون أناني ومش  

 طالب غير إنك تسامحيني" 

رفعت وجهها تستند بوجنتها على كفها تنظر له بصمت وقد 

جعلت كلماته مع انفجارها السابقة دموعها تهبط بهدوء 

 واستحالت عيناها للون األحمر . 

ار نظرة صمت يقابلها بنظرة اعتذ  

 نظرة تساؤل يقابلها نظرة وعد 

!طلب للراحة يقابله طلب للرفق به   

:  بصعوبة  لعابهاحتى همست بصوت محشرج تبتلع   
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ه  أنا مش عاوزة أكرهك وفي نفس الوقت مش عاوزة أكر "-

 نفسي بسبب ضعفي وبسبب الحب ده! 

مش عاوزة أخسرك وفي نفس الوقت مش عاوزة أخسر  

واستسالمي!"  شخصيتي وكبريائي بسبب تنازالتي  

لم يجبها ، لم يتحدث ، لم يفعل شيء سوى أنه رفعها من  

خصرها يجلسها على قدمه وذراعيه تحيطان بها بقوة ، كفه  

أسها يخلل خصالتها بأنامله دافن ا رأسها في  يرتفع لمؤخرة ر

وجنتها باعتذار  حنون  ، فأحاطت عنقه   تجويف عنقه مقبال  

، ضعفها ، تشحن قوتها   بذراعيها تريد الهرب من مخاوفها

. يد التي تشعر أنها بدأت في فقدهامن جد  

هزها في أحضانه كالطفل الصغير وكفه يمسح على رأسها ،  

فرفعت رأسها بعد فترة تنظر له بصمت ، فاستند بجبهته على  

:  خاصتها مغمض العين  

.. أنا كمان مكنتش حابب هدير  "بداية جديدة وفرصة جديدة-

الحفلة ،  ي هدير اللي ضربتني يوم الوديعة دي ، وحشتن
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وزها ترجع ، زي ما ضيعتها  .. عواللي رفضت الشغل معايا

" هرجعها  

وضعت كفها على كتفه وحركته بطريقة تلقائية ، ابتسمت 

: بخفوت إلى نبرة المرح التي تصدر  منه وهمست  

ها ، وده إنجاز عظيم  عارف دي المرة التانية اللي تعتذر في"-

" يا سيد مازن  

حك بسعادة حتى ظهرت غمازتيه بوضوح فارتفعت أناملها  ض

تلمسهما بال وعي ليبتسم بحنان لها ، يرفع أنامله يعيد  

بكل ما   خلف يتأمل قسمات وجهها بحب هامس اخصالتها لل

:  يكنه لها   

..!" "أنا بحبك-  

ل عينيه ،  توقفت يدها على وجنته ، وتسمرت نظراتها بداخ

. تصلب جسدها بين ذراعيه  
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غبية حتى ال تشعر  بها ، تراها في عينيه ، لكنه لم   ليست

 ينطق بها!

تنقلت بحدقتيه بين عينيه ببريق جذبه وكأنها تريد إثبات على  

:  ما تفوه به ، فهمس لها   

؟تيني أحبك ، ومين يعرفك وميحبكيشأنِت خل"-  

اعتذار   واللي يحب االعتذار ده أقل حاجة ممكن يقدمها ، 

" ووعد بتصليح كل حاجة غلط   

أغمضت عينها وابتسمت ، وقع الكلمة على أذنها ، تسللها  

! بها نشرت طمأنينة بداخلها كبيرةلقل  

لم تجبه ولم تفعل شيء سوى أنها وضعت رأسها على كتفه  

!! ها ، فابتسم بحب يضمها أكثر إليهوضمته ل  

فهدير  كما وصفها منذ أول يوم رآها فيها ، ليست كالفتيات  

يقين بأنها  التي تسعى للفت االنتباه بجمالها ، لكن لديها ال

.. تستحق أن يُسعى إليها   
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! يظل يسعى حتى يظفر  بها بالكاملوهو سيسعى وس  

★★★★★★ 

.. تفكير تفكير.. تفكير   

 انتقام العقل من االنسان 

يسعه إال التفكير  أي الطرق أسهل مشتت بين عدة طرق وال 

 وأفضل!! 

 فجوة عميقة تسحبه إليها ببطء حتى يفقد شعوره

.. إما اإلفاقة أو االستسالم لها ويبقى بين نارين  

 ظلت بضعة أيام ال يشغل تفكيرها غير  ذلك الموضوع!!

أن يستغلوا األطفال بهذا الشكل؟ كيف ألناس  

وبداخلها يقسم أنها  صورة ذلك الطفل ال تفارق عقلها ، 

 ستجده وتنقذه من براثن هؤالء المجرمين. 
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يوم يليه اآلخر ولم تنفك أن تذهب إلى نفس المكان لكنها لم  

 تجده ، ولم تره حتى يئست.

وفي يوم كانت تخرج من سيارتها تتحدث في الهاتف ،  

  ب اآلخر من الطريق ، وجدته جالس ا وعندما التفتت إلى الجان

ك الخشبية المصفوفة بطول الرصيف. األرائ إحدىعلى   

أغلقت الهاتف بسرعة ، وهرولت باتجاهه حتى وصلت إليه ،  

:  هاتفة بلهفة تجلس بجانبه  

""مصطفى.. الحمد هلل إني القيتك -  

لها برهبة وانكمش في مكانه خوف ا منها ، فقالت   نظر

تجعله يطمئن لها ، تعلم أنه لن يثق بها  بابتسامة هادئة 

: بسهولة  

تخافش.. أنت مش فاكرني؟"م-  

" أنا هدير   
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دقق النظر إليها ، وتذكر أنها نفس الفتاة التي جلبت له الطعام  

:  ، وأعطته النقود لتحميه من العقاب فقال بتردد  

" لي أديتني الفلوس لما كنت بعيطِت ال''ال فاكر ، أن-  

أومأت برأسها بابتسامة صافية ، وربتت على كتفه بحنان  

:  قائلة  

"أنا.. بقولك إيه أنت جعان؟ "أيوه -  

أشار لها بكيس بالستيكي يحمله بيده به بعض الطعام الذي لم  

، فأخذته منه تتفحصه  تتضح ماهيته عالمة لها أنه يمتلك 

بتعجب ثم التفتت تضعه في أقرب سلة مهمالت ، نفضت كفيها  

:  ببعضهما وقالت  

ا  وناكل هنا ، أن  األكل ده مش نضيف ، يال نجيب أكل حلو"-

" كمان جعانة قوي  

ظلت تحاول التقرب  ، اشترت الطعام لهما وجلسا يتناوالنه 

 منه وكسب ثقته بطريقة ال تثير الشك.
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ا تعلقت به ، ال تعلم كيف و متى؟ في خضم هذ  

تعلم أن هناك غيره من األطفال في مثل حالته ، لكن قلبها  

 تعلق به. 

األمور المتعلقة  عرفة كان هدفها من التقرب منه من البداية م

اولة إنقاذه من  .. لكن بعد ذلك تحول الهدف إلى مح بهذا العمل

.. براثنهم  

استطاعت اكتساب ثقته ، واتفقت معه أنها ستراه في نهاية  

عندما وجد  نفس المكان مما جعله يفرح  كل أسبوع في

 االهتمام منها ، اطمأن لها وعلم أنها لن تضره. 

 في يوم ما.. 

أصدقائه يجلس معها يتحدث ويأكل ويضحك ، فأسرع  رآه أحد  

إلى رئيسه يدعى متولي يخبره بأمر هذه الفتاة ، وأنها ليست  

 المرة األولى التي يراه معها. 
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ا ل ، يعتبرونه الوسيط بينه وبين  يدعى عاد ليهاتف شخص 

"  وأخبره بأمر الفتاة وأنه يشك بها بأنها  "الرئيس األكبر

  عنهم فليس من المعتاد تقرب أحد من تريد معرفة المعلومات 

.. يلقونهم بنظرات اشمئزاز   هؤالء األطفال ، بل ينفرون منهم

! قار  وكأنهم قادمون من عالم آخرواحت  

ذهب عادل إلى رئيسهم األكبر وطلب من سكرتيرته الدخول 

 ألمر هام ، فأمرته بالدخول عندما أخبرته بقدومه وأذن له 

:   ع يده إلى جبهته لتحيتهدلف الي المكتب الواسع يرف  

" "صباح الفل يا باشا-  

" "انجز وقول عايز إيه؟-  

: تردد الرجل في القول ، وارتبك في وقفته  

من شوية أتصل بيا متولي ، وقالي أن فيه واحدة بقالها  "-

فترة بتحوم على عيل من العيال اللي بيوزعوا البضاعة.. مرة  
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فيه قلق كبير  أكل ، مرة لبس ، مرة فسح ، والموضوع ده 

 علينا" 

ألقى ذلك الشخص الملف من يده ، وارتكز  بظهره على  

كرسيه يضع يده أسفل ذقنه ، ونظراته ال تنم على خير أثارت  

:  رعب ذلك الذي يقف أمامه ، جعلته يهتف بلهفة  

" واد ده يا باشا.. ونخلص من القلق أنا بقول نخلص على ال"-  

في الفراغ  بصوت أجش ونبرة شرسة ، وعيون شاخصة 

:  تنظر بحدة  

" لك تعمل إيه!  ال... أنا هقول"-  

★★★★★★ 

 الظالم مكان إحاكة المكائد 

 مكان لذوي القلوب الخبيثة واألنفس المريضة 

والضحية ذلك الذي ال يريد سوى السالم. خبيث يخطط بمكر   
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تجلس خلف مكتبها تباشر عملها بعد فترة غياب طويلة  

تعود من جديد كعادتها . أعطاها لها الجميع كي   

ومنار  يتناقشون معها في الموضوع الذي يشغل  حولها نادر 

:  بالها ، فهتف نادر  بنزق غير  راض  عما تفعله   

احي إال لما تودي نفسك في داهية؟"أنِت مش هترت -  

مفكرة إنك ممكن توصلي لحاجة؟ ماشية تلفي ورا الولد   

كان اللي    أي اافهمي اللي زي دول مدربين كويس قوي إن 

 يتعرضوا ليه ميفتحوش بوقهم بكلمة وإال نهايتهم موت" 

تنهدت بعمق ووضعت قلمها بتعب ، عقلها ال يتحمل أي  

اعتراض حتى لو كان نابع من خوفهم عليها في ظل قلقها  

على الطفل من األذى بسببها ، أعادت خصالتها للخلف تتنفس 

 بصوت عال  ولم تجبه . 

تيها بقلة حيلة تهز رأسها بال فائدة ،  نظرت منار له تذم شف

كاد أن يكمل حديثه مرة أخرى لكن ضغط منار على كتفه  
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أنها ال تتحمل الضغط   أوقفه ، نظرة عينها المحذرة أخبرته

تضعه بجانبها وجلست  فرفق ا بها.. تقدمت منها تجذب كرسي ا

:  عليه تحيط كتفيها بحنان  

عليِك ، أنا وأنِت   نادر مش قصده يضايقك إحنا بس خايفين"-

 عارفين المرة دي الموضوع مش سهل! 

رشوة ، مواد فاسدة لكن  قبل كده كنا بنقع على قضايا فساد ،  

" دي مخدرات  

ا بكفيه على المكتب أمامها   أتاها صوت نادر الساخر مستند 

: ينحني بجسده   

ليِك والمخدرات  يعني الفساد والرشوة دول عادي بالنسبة  "-

" هي المشكلة يعني!  

حكت هدير  بمرح ورمقته منار بشذر ونظرات حارقة فغمز  ض

:   تقول من بين أسنانهالها بمرح   
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ال يا ناصح مش قصدي كده ، أقصد إن فيه سيء وفيه "-

 أسوأ"

: تنهدت هدير وحكت جبهتها بتعب  

كنت وخداه طريق لموضوع وفكرة   منكرش إني في األول"-

مقال جديد ، تحدي إني أكشف اللي وراه بس بعد كده القيتني 

.. شغل ، وال في مقاالت وال أي حاجةال بفكر في   

 كل تفكيري إني أخلص مصطفى من الناس دي" 

ظر لنادر  شددت منار على كتفها ومطت شفتيها بتفكير تن

من جسده في  يده في جيبه يشد بتساؤل ، فاستقام واضع ا

:  وقفته يهز رأسه بإيماءة بسيطة دليل تفهمه لها   

أنا فاهمك ، بس غير  مصطفى فيه آالف األطفال اللي  "-

شبهه واللي محتاجين حد يخرجهم من اللي هما فيه ، بس  

" إال لو تجار  المخدرات دول وقعوالألسف ده مش هيحصل   
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ا  ا مكتف  ابتسم بسخرية واستند على حافة المكتب المقابل لهم

:  ذراعيه  

ودول لألسف مبيخلصوش ، لو واحد وقع يظهر عشرة  "-

 غيره" 

أومأت الفتاتان بتأكيد على حديثه ، ثم نظرت هدير في  

:  ساعتها وجدتها تشير إلى الحادية عشرة فقالت لهما   

أنتو مش كنتم خارجين تشتروا شوية حاجات ومستأذنين  "-

؟"تيلتحرير ، قاعدين ليه لحد دلوقمن رئيس ا   

دفعت منار برفق من كتفها تحثها على النهوض ، استقامت  

:  األخرى تجذب حقيبتها قائلة  

.. الحاجات اللي فرجتك عليها امبارح للبيت الفيتها  "أيوه-

ن في المهندسين هروح أتفرج عليها.. ما  امبارح في مكا

" تيجي معانا!   

: طالعتها بسخرية واضعة يدها أسفل ذقنها  
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ا- عاوزة أشوف إيه حكاية المؤتمر ده بتاع شركة  .. "ال شكر 

جل شهر ودي فرصة  العجمي ، رئيس التحرير قال إنه أتأ

" عشان نستعد ليه   

:  لوت منار شفتيها بسخط وقالت ببرود  

مش فاهمة نستعد ازاي وإحنا مش عارفين الشراكة مع  "-

 مين؟"

تطلعت لنادر بنصف عين فناظرها بحاجب مرفوع بدهشة  

:  يسمعها تسأله   

"نادر  متعرفش الشراكة دي مع مين؟-  

" يعني أنت رجل أعمال وأكيد عارف  

صطنع يرفع كتفه بعدم معرفة قائال  : هز رأسه بالنفي الم  

" كل اللي أعرفه إنها شراكة كبيرة ، تعتبر األكبر الفترة دي  -

" عجمي ومين معرفش ، بس هحاول أعرفلكن بين ال   



 

 857 

ببرود يبرع   ا، ليناظرهم طالعته الفتاتان بصمت وعدم اقتناع 

في رسمه إن حاول أحد معرفة شيء منه ال يريد اإلفصاح  

عنه ، يسب مازن في داخله لجعله يقسم أال يخبرهن حتى  

.. يريدها  عل هدير عن رؤيتها له في المؤتمريرى رد ف

! م ترتيبها أن من ستراه هو زوجهابحضورها وعد  

:  طالعت منار هدير مرة أخرى هاتفة  

ي راجعي نفسك بال مؤتمر  بال  وجع دماغ وتيجي بنت يا"-

 معانا وبالمرة نتغدى كلنا سوا" 

: ضحكت األخرى بقوة وهزت رأسها بنفي  

.. غديها أكلة حلوة يا نادر هي بردو  "متقلقيش نادر هيأكلك-

" ، وأنا هحاول أوصل للهو الخفي دهصاحبتنا   

:  توسعت أعين منار وهتفت بمرح  

نحطه في تصدقي عندك حق تقولي لهو خفي ، لقب حلو "-

" المقال اإلعالني للمؤتمر   



 

 858 

ال أبوس دماغك ارحمينا من ألقابك ومصطلحاتك اللي  "-

ي ، الرئيس قرب يجيب ضلفها  بتحطيها في المقاالت د

" قيها منك وال من هدير ، يال نمشي.. يالبسببك  

من المكتب  هتف بها نادر بغيظ يجذبها من كفها خلفه خارجين 

والجريدة بأكملها قبل أن تتمكن الفكرة المجنونة منها  

تصاحبهما ضحكات هدير المستمتعة ، فهي معروفة بألقابها  

تها والتي تثير حنق وغيظ  الساخرة التي تضعها في مقاال

. الجميع  

مر الوقت تتابع عملها وتحاول الوصول إلى الطرف اآلخر  

لكنها فشلت وكأنه شبح خفي  الشريك لعبد العزيز العجمي 

!! بالفعل  

أخرجها من تركيزها هاتفها الذي صدح برقم مجهول ،   

استقبلت المكالمة ليصل إليها صوت مصطفى الخافت فقالت  

:  بلهفة يشوبها القلق   

.. فيه إيه؟ "مصطفى-  
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 حصلك حاجة؟" 

:  أجابها بتوتر  

"يوه يا أبلة هدير.. حضرتك فاضية؟" -  

"في إيه؟ "أيوه يا مصطفى قولي-  

:  أضاف بتردد وخوف  

صاحبي يوسف تعبان ومش عارف أعمل إيه؟! "-  

" ممكن تجيلي!  

عقدت حاجبيها بقلق ، إن كان صديقه مريض فأولى أن  

يهاتف أي أحد من الذين معه ، خمنت أنه تعرض لحادث أو  

: تقول بصوت رخيمما شابه فلم تفكر إال في سالمته   

""طب قولي العنوان وأنا هجيلك! -  

أمالها العنوان فدونته وجذبت حقيبتها تخرج من الجريدة  

ودلفت لسيارتها لكن قبل أن تتحرك ، نظرت في المرآة تنظر   

التلك ال لحمايتها.   سيارة السوداء التي تالزمها دوم   
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؟! لماذا شعرت باألمان عندما رأتها  ال تعلم  

ألول مرة لم تكن ساخطة على مازن من أمر تعيينه حراس  

أينما ذهبت!  تالزمها  

.. العنوان الذي أعطاه إليها مصطفىوصلت إلى   

اني المشابهة في مبنى تحت اإلنشاء يحيطه العديد من المب 

.. ألقت نظرة متفحصة من الخارج ودقات  منطقة شبه خالية

قلق تعبث بداخلها وهاتف يصدح بعقلها أن تعود أدراجها  

ر يقترب منها إن خطت هذا المكان! فشعور بالخط  

دت تبث القوة بداخلها ثم دلفت بخطوات حذرة تعيد  تنه

. ف خصالتها إلى الخل  

نادت باسم مصطفى بصوت عال  ، ولكنها لم تجد أي رد ،  

يهمس باسمها   لهتاف مرة أخرى إلى أن سمعت صوت اأعادت ا 

.. من الخلف  
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عندما رأت   استدارت لتجحظ عيناها من هول المفاجأة

! الشخص الماثل أمامها  

لم تكن تتوقع أن تراه هنا ، أن يكون خلف كل هذا؟    

 ولَم االندهاش اآلن؟ 

 ماذا كانت تتوقع أقل من هذا؟

وهو لم تكن حجم المفاجأة عليه بالهين ، كان يتوقع فتاة لها  

 خطر عليه.. لكن لم يتوقع أن تكون هدير!! 

:  ودهشة عارمة لينطقا في صوت واحد بذهول   

هدير / كريم" "-  

ناظرته بصدمة وأعين جاحظة تضع أناملها على فمها  

: ونظراتها تشمله كله تهمس  

؟ عقول.. أنت اللي ورا الحكاية دي كلهامش م"-  

؟" أنت اللي ورا العصابة دي  
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ظنت أن حديث مازن عنه يدور فقط في نطاق المنافسة بينهما  

وعمالة األطفال فيها! لكن مخدرات ومحاولة اإليقاع به ،    

سالحه يعض جانب شفته   ابتسم بسخرية يحك رأسه بمؤخرة

ا :ً  بخبث قائل  

معرفش عنك أنك غبية!! "-  

فكرت مازن صارحك بكل حاجة وقالك قد إيه كريم ده وحش..  

مخطط لمقابلة بينا   .. تعرفي إني كنتبس تفكيرك طلع محدود

!" قريب يا هدير  

" "فين مصطفي يا كريم؟-  

بخبث   نطقتها بحدة تحاول التحكم في أعصابها ، فابتسم

. وأشار ألحد رجاله ليأتي به  

ي من شدة  به يضع على رأسه السالح يبك جاء أحدهم ممسك ا

ر الرجل  بالطفل الذي ذهب وأخب الخوف ، ورجل آخر ممسك ا

. الذي يدعي متولي بأمرهما  
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: اتسعت أعينها بخوف وفزع وهتفت بلهفة  

م ، هو ملوش ذنب""سيبه يا كري-  

:  أومأ برأسه مرة واحدة وقال بغمزة  يشير لها بمسدسه  

"هسيبه ، بس بعد ما نتكلم أنا وأنِت"-  

: صرخت به بثورة مفرطة تشد على قبضتيها بقوة  

" يني و بينك أي كالم ، أنت......."أنا مفيش ما ب-  

ولم تكن تكمل حديثها حتى صرخت بأعلى صوتها تضع يدها  

الطفل بجانب  ن الصدمة ، عندما أطلق النار على على فمها م

.مصطفي  

تسمرت مكانها ترى الطفل يلتوي من األلم الذي عصف به  

لك الرجل يكتم صوته بكفه الغليظ!وذ  

ظ إليه  بقعة كبيرة من الدماء انتشرت حوله ، فنظرت بجحو

 تراه شيطان في هيئة بشر ! 
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الي لما فعله  نظر إليها يكمل حديثه وكأن شيء  لم يكن غير مب

يشد على جسده يناظرها بجمود وشراسة بعيدة عن تالعبه  

: وخبثه  

التانية هتبقى    ال هنتكلم يا هدير ، وأي اعتراض الرصاصة"-

" في دماغ الواد ده.. إيه رأيك؟  

أومأت برأسها عدة مرات موافقة على الحديث معه ، وعيناها  

والذي حمله أحد  مه ، مازالت معلقة على الطفل الغارق في د

. الرجال وذهب  

.. فاقترب منها حتى  لجميع الرجال بأن يتركوهم وحدهم  أشار

وضعه خلفها ، ثم   ، وسحب  كرسي ا خشبي ا صار بجانبها 

دفعها عليه بعنف يناظرها بشراسة وفتحتي أنفه تتسع من 

أنفاسه العالية ، انحنى إليها يستند إلى حافتي الكرسي ، وقال  

: بصوت هامس  

لي إيه يمنعني أقتلك دلوقتي؟  تقدري تقولي"-  

" ن الفرصة دي ، علشان أنتقم منك! أظن مفيش أحسن م  
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أغمضت عيناها بشدة ، ودموع غزيرة تتساقط من عينيها ،  

:  فتابع حديثه بنفس النبرة ، وعيناه بلون الدم  

"بس أنا مش هقتلك يا هدير ، عارفة ليه؟" -  

:  عينها فأكمل بثقةنظرت له بتساؤل وحيرة في   

.. واللي  يه زمان ، واللي عملتيه في أبويا اللي أنِت عملت"-

.. لو موتك  مش عقابه الموت ال  جوزك بيعمله في شغلي

هترتاحي وأنا مش عايزك ترتاحي ، أنك تعيشي في خوف  

" ده على اللي عملتيه متعة بالنسبة لي  وقلق  

قار  رفعت عينها الدامعة له ، ونظرت إليه نظرات احت

: واشمئزاز ، وقالت بصوت محشرج  

أنت بتكذب الكذبة وتصدقها ، أنا الظالمة وأنت المظلوم  "-

 مش كده! 

أنا اللي خنتك.. أنا اللي لعبت عليك.. أنا اللي أذيتك في 

!" ك البريء اللي معملش أي حاجة صح.. وأنت المالعيلتك  
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اقتربت برأسها من وجهه تهزها بنفي وقالت بحدة من بين  

:  انهاأسن  

شان اللي بتقول عليه ده ،  "ال يا كريم ، أنت مش هتقتلني ع-

 عارف ليه؟ 

ظرك  بموتي أنت بتثبت لمازن أنه انتصر عليك ، هو في ن

" أخدني منك وأنت خسرت كل حاجة.. السبب التاني أنك جبان   

أثر  ووجهها يلتفت إلى الجانب اآلخر   لم تشعر بنفسها إال 

يها بألم وكفيها تضغط على  صفعة تلقتها منه ، أغمضت عين

حافتي الكرسي بقوة من األلم ليهبط خط من الدماء من  

 شفتيها .

: تهمسملت على نفسها ، وابتسمت بسخرية تحا  

" "مش بقولك جبان -  

جذبها بعنف من مرفقيها يوقفها يضغط على ذراعيها بقوة ،  

: وقال بخبث  
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! "جبان-  

" السيوفي هدية صغيرة! ه يبعت البن طب إيه رأيك الجبان د  

شهقت بفزع ترى نظرات الخبث في عينيه وحاولت التملص  

منه لكن ضاعت شهقتها وهو يهبط على شفتيها يقبلها بقسوة  

تديه تحوم يده على  وقوة ، ويده مزقت القميص الذي تر

. جسدها بحميمية  

مشابهة  ذكرى ظلت تدفعه بقبضتيها بقوة ، وتراءت أمامها  

. ل االعتداء عليهاذ سنوات حين حاومن  

دفعها إلى الحائط خلفها يهبط على عنقها وجيدها يقبلهم بنهم  

 ، ويده ما زالت تستكشف جسدها بطريقة محمومة. 

لعينيها بانتصار    ارأسه وجذبها من شعرها للخلف ناظر  رفع 

وتشفي ، يتأمل وجهها الذي ظهر عليه أثار أصابعه بسبب  

مغلقة إياهم   صفعته لها ، وشدة ضغطها علي عيونها

. موعها المصاحبة بشهقاتها العاليةود  
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بقوة أكبر   كاألفعى ، ضاغط ااقترب من أذنها يهمس بفحيح 

:  على خصالتها  

"فتحي عيونك علشان أشوف فيهم كسرتك! -  

.. فتحي وريني خوفك يا هدير  

اصرخي واطلبي مني أسيبك"    

:  وضع صدغه فوق جبينها يتحسسه بذقنه الخشنة يكمل  

الساعة اللي فكر فيها   أمي ألخلي مازن يندم على "ورحمة-

.. يقف قصادي  

يندم على اليوم اللي قرر يآخد فيه حاجة تخصني"    

عثت فيها القوة  كانت كمن بُ   بمجرد أن ذُكر اسم مازن منه

صرخت بأعلى صوت لها هاتفة باسمه  والحياة من جديد ف

 بحرقة قلب ورجاء 

" "مــــــــــازن -  
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الثامن عشر الفصل   

 

 االنكسار حزن كلهيب الشمس

 تجيبه العيون بنثر  مائها تطفئ لهيب الذكريات  

   لسانه الدموع

 حديثه الصمت 

ونظره يجوب السماء .    

 كالحب تعجز الحروف عن وصفه  

 كالعين الجارية التي بعدما أخضّر محيطها نضبت 

 

هللا  قابعة بين يده ال يفصلها عما يريد فعله بها سوى رحمة 

بإرسال تميمة إنقاذ لها ، صرخت بكل ما يعتمر  قلبها من  
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رعب وقلق عّل صوتها يصل لهؤالء الحراس الموكلين  

ال رد!!  لحمايتها لكن   

قبضتها تدفع كتفيه عنها ، رأسها يتحرك في كل االتجاهات  

ا على وجنتيها   بعيد ا عن مرمى شفتيه ، دموعها ترسم أنهار 

بين كل نفس واآلخر  شهقة تخرج من  المحتقنة بالدماء ، 

ار  الهواء للتنفس حتى ال  طيات جوفها المحترق تفتح بها مس

.تختنق  

يراقبها بتشفي وجمود ، دفعها وتحركها لم يؤثرا به بل ظل  

مثبت ا إياها ملتصق ا بها ، منتشي ا بما يراه من ضعف ورعب  

ا التي  أثاره بداخلها ، يشبع عينيه وروحه من تفتت قوته

. كانت تثير غيظه وحنقه بها  

ضحك بجنون ممسك ا برسغيها خلف ظهرها يسيطر على  

حركتها بين يديه ، يقترب بأنفه من وجنتها حتى اختلطت 

أنفاسهما مما أثار  رغبة التقيؤ  بداخلها ، يهمس أمام شفتيها  

:  بتشفي  
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 صرخي كمان وبأعلى صوت عندك ، محدش هيجي"كمان.. ا-

" يلك ، محدش هينقذك من  

لم تستمع له ، لم تسمع أي كلمة مما قالها بل ظلت شفتيها 

.باسم مازن حتى لو لم يخرج صوتها تتحرك  

صدح هاتفها الملقى بجانب قدمها باسمه ، فنظر لها بابتسامة  

: قبل أن يعيد النظر إليها   

" وأنِت بتنادي عليه ، خلينا نطمنهشكله سمعك "-  

تف يدقق في اسمه  أحاط خصرها بذراعه وانحنى يرفع الها

وصورته التي تضعها ، قَبَل المكالمة وفتح مكبر الصوت 

 ليصلهما صوته

" هدير ...!!" -  

أن تخرج صوتها ، حاولت ولم   لم يصله أي إجابة ، لم تستطع

.. تفلح  

:  وصلها صوته باسمها مرة أخرى ليجيبه كريم هذه المرة    
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  يك وال على أي حد ، بصراحة هدير مش هتقدر  ترد عل"-

طمنك" بس أنا حبيت أ  

دما تعرف على صوته! صدمة حلّت على رأس مازن عن  

كان في اجتماع خاص برفقة مالك العمار  لالتفاق عما تبقى  

بالعقود الخاصة بشركته ، لكنه شعر  أنه بحاجة إلى سماع  

، يشعر بحاجتها له فاستأذن  صوتها ، يريد االطمئنان عليها 

ا صوتها قليال   ككل مرة ، لكن    الذي يصله ليتصل بها منتظر 

 كريم هو من أجاب؟

ناقوس خطر  دق في قلبه قبل رأسه ، وعشرات  

تُصنع في عقله عما جمعهم مجدد ا؟ السيناريوهات   

همس بأعين محتدة ، نظرات ثاقبة ، وقلب تتسارع نبضاته  

:  بجنون قلقا  وشراسة  

هدير فين يا كريم؟" "-  



 

 873 

رقبتها ، شفايفي على  .. نفسي على "بين إيدي.. في حضني-

 شعرها ومفيش أي حد معانا" 

همس بفحيح ومع كل كلمة يقربها منه أكثر  ، وبين كل كلمة  

  واألخرى يحرك رأسه معها ، يستنشق عنقها ، يتلمس

خصالتها ، قبضته تشتد على خصرها فتأن بألم وضعف ،  

أنين وصل كالسهم المارق في قلب المستمع بشراسة له ومع  

ده عما  عل نيران قلبه ، وجزء من عقله يكاد يفقكل كلمة تشت

 يفعله بها! 

سمع همسها باسمه فصرخ لها أال تقلق وتظل بكامل وعيها  

عندما الحظ الضعف في صوتها ، وصله ضحكات كريم  

 الساخرة فكانت القشة التي قسمت ظهر البعير . 

اقتحم مكتبه بعاصفة انتفض لها الجميع بدهشة وتساؤل 

ذي فطن أن كارثة قد حدثت ، يأخذ مفاتيح  خاصة  رامز  ال

. رج غير  عابئ بنداء رامز من خلفهسيارته ويهرول للخا  
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هتف به بوعيد ويده تقبض على هاتفه حتى ابيضت مفاصله  

: واألخرى تضرب أزرار  المصعد بقوة  

"ورحمة أبويا لو  لمست شعرة منها هولع فيك حي" -  

لعالية . ا ضحكاته القوية تلتها صرخة هدير  وصلته  

 صمت ال يعلم ما حدث؟ 

.. فلم  احتقنت بالدماء ، وصوته ال يجده  أنفاسه تعالت ، عيناه

ينتظر  المصعد وركض نحو الدرج يهبط عشرة طوابق 

:  بقفزات وخطوات مهرولة يقسم له بوعيد  

ها حاجة موتك على إيدي يا كريم" ل "أقسم باهلل لو حصل-  

ضعه أمام فمه ،  جلس كريم القرفصاء يمسك الهاتف بيد ي

واليد األخرى يتسند بها على ركبته ممسك ا بمسدسه الذي  

ضرب به جانب جبهتها فسقطت صارخة تتلوى من األلم وخط 

ا بوجنتها وعنقها!!  من الدماء يهبط بجانب عينها مرور 
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يتابع هبوطه يتحرك معه بفوهة مسدسه دون أن يلمسه ،  

: وصوته يصل إلى ذا األنفاس الالهثة  

دي استعداد آخدها حاال  ومتلمحش الشعرة اللي بتتكلم  عن"-

 عليها دي ، بس عارف إيه اللي هيحرق قلبك أكتر؟ 

ده" إني أسيبها ليك بالمنظر   

ا وعيناها غائرة تائهة   استقام يرمقها تتلوى يمين ا ويسار 

تحارب حتى تبقى مستيقظة لكن فجوة الظالم تسحبها إليها  

لم تضغط بقوة واهية بكفها  بقوة ، وأنينها يصدح بضعف وأ

لكن جسدها يعود للسقوط مرة  على األرض حتى تنهض 

 أخرى! 

:  أكمل حديثه بجمود  

رسالة بسيطة ورد صغير على اللي حصل ، اعتبرها بداية" "-  

أنهى حديثه بعد أن أعطاه العنوان المتواجدة فيه ، ثم أغلق  

تشفي كبير ،  الهاتف ملقي ا به بجانبها بابتسامة عبثية تخفي 
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والتفت يخرج من المكان لكنه توقف قليال  يذم شفتيه بخبث 

تبعتها ابتسامة غامضة ومد أنامله يفتح أولى أزرار  قميصه  

واستدار  لها يقترب منها يجلس خلفها ورفعها في أحضانه  

صوير  بدون أي حركة منها وال شعور ثم أخرج هاتفه  وبدأ بت

بطريقة حقيرة ماجنة ، يزيح  يلمسها  مقطع فيديو صغير  لهما 

إياه وعنقها ، ثم تركها ونهض   كتفها مقبال   قميصها من فوق

. ثة منه وأرسله إلى مازن في رسالة ينهي المقطع بغمزة عاب  

خرج من المكان يركب سيارته وانطلق في طريقه منتشي بما  

ا للظالم الذي يمد كفه لها   فعله ، تارك ا إياها مستسلمة تمام 

ا برحابة صدر. تضع به يده  

وعند مازن ما إن أغلق الهاتف كان قد وصل لألسفل ،  

فركض بأقصى سرعته نحو  سيارته يديرها فأصدرت صرير  

 عال  انفلج لها الحراس ليتفرقوا نحو سياراتهم يلحقون به . 
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طوال الطريق قدمه لم تُرفع عن دعس زيادة المقود حتى كاد  

ول االتصال  الخزان أن ينفجر  من شدة السرعة ، يحا

 بحارسيها لكن ال رد!! 

ينتهي  حاول االتصال بها علها من تجيبه لكن ينتظر  حتى 

.. أوقفه رسالة من رقم مجهول الرنين ولم يتلَق أي إجابة 

 ليظهر  أمامه هذا المقطع!! 

هو من  جحظت عيناه من الطريقة السافرة التي يلمسها بها ، 

على الكرسي   فقذف الهاتف ..يتحكم بها وهي فاقدة الوعي

بجانبه وزمجر  بقوة وقدمه تدعس الوقود يزيد من السرعة  

من  كثير  من السيارات وكسر الكثير أكثر ، يتفادى ال

 اإلشارات حتى يصل إليها بأسرع وقت! 

وصل إلى المنطقة النائية ، لمح سيارة حراسه على جانب  

.. وصل إلى البناية  لطريق فأمر  األخرين بتفقد األمر ا

ة أمامها سيارتها ، ألقى نظرة خاطفة عليها قبل أن  المصفوف
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ا ما تب قى معه من حراسه بعدم الدخول يركض للداخل آمر 

 معه.. ال يعلم لَم؟ 

 لكنه شعر أنها في وضع ال يسمح بأحد أن يراها هكذا غيره. 

نادى باسمها بأعلى صوته بال مجيب ، دار بنظره بطريقة  

ليها! يبحث عنها حتى سقطت عيناه عمجنونة   

ملقاة على األرض الترابية ، خصالتها تغطي وجهها فلم يظهر  

فاقدة الوعي ال  منه أي شيء ، جسدها تغمره األتربة ساكن 

 حول لها وال قوة!

صاعقة ضربته جعلته يتسمر  للحظة في مكانه ، شعر   

 بأنفاسه تتوقف ، نبضاته تنخفض ، عيناه جحظت بذهول!!

أسرع نحوها وانهار  على ركبته يضع يده خلف رأسها يرفع  

جسدها ألحضانه ، يبعد خصالتها عن وجهها فرأى جرح  

جبهتها والدماء تغطي نصف وجهها بالكامل ، جرح آخر  

،  بجانب شفتيها وجيدها المتورم وبقع حمراء مطبوعة عليه  

 هبط بنظره فالحظ تمزق مالبسها!
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في رأسه من الغضب ، لكن من    يراقب كل هذا والدماء تتفجر

يراه يدقق النظر له يشعر  بحزنه من عينيه المحتقنة بالدماء  

، تغطيها طبقة المعة من الدموع لم يستطع السيطرة عليها  

 فهبطت دمعة يتيمة على وجنته. 

: بهوس ورعب ربت على وجنتها هامس ا  

" . هدير  فوقي مش هيحصل ليِك حاجة.. هدير . "هدير-  

رحلتها إلى الظالم فلم تستمع إليه ، ولم تفطن  كانت في 

لوجوده ، خلع سترته وألبسها إياها ثم حملها وأسرع  

 بالخروج من المكان. 

:  هتف في حارسه بعنف  

" "اطلع بينا على البيت بسرعة -  

:  ثم نظر آلخر   

" بالدكتور خليه يحصلنا على البيت تصل"ا–  
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نه ، بين كل  إياها بين أحضا دلف إلى الكرسي الخلفي مجلس ا 

حين واآلخر  يشعر  بانتفاضتها بين يده من وسط إغمائها  

فيهتف لحارسه باإلسراع ويضغط عليها في أحضانه أكثر   

 يبثها األمان والطمأنينة أنها اآلن معه. 

األبيض المحيط بحدقتيه الزرقاء استحال للون الدماء ،  

نظراته متسمرة في الفراغ حتى اآلن ال يصدق ما حدث ،  

غط على أسنانه بقوة كلما تذكر  رؤيته لها ملقاة بهذا  يض

 الشكل ، ممزقة ، مجروحة ، فاقدة الوعي!! 

صوت إنذار صدح في مخيلته يتساءل هل هذا أقصى ما فعله  

؟!م أم تمادى إلى نقطة الـ ال رجوعكري  

.. وناقوس الخطر   نبضاته تسارعت.. عيناه جحظت من القلق

يعيد خصالتها للخلف يهمس   يشتد طرقه في عقله فنظر لها

:  لحارسه بدون وعي  

طلع على المستشفى مش البيت ، وقول للدكتور يستناني  "ا-

 هناك" 
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أومأ الحارس بسرعة وغيّر  مسار  طريقه إلى المشفى ،  

: فاحتضنها مرة أخرى يهمس بأمل  

.. مش هيحصل ليِك حاجة إن شاء هللا" "هتبقي كويسة-  

إياها ، فكان الطبيب   امال  وصل إلى وجهته فهبط مسرع ا ح

بانتظاره مع مجموعة من الممرضات وفراش متحرك ،  

 تلقوها منه وأسرعوا إلى الغرفة الخاصة بالفحص . 

دخلت وظل يرمق الباب المغلق بقلب وجل ونظرات مترقبة  

ة ، فربت الطبيب على كتفه مطمئن ا : متلهف  

طمن يا مازن كل حاجة هتبقى تمام" "ا-  

.. يتركه ويدخل لفحصهام يجبه بشيء لل  

، يكاد يفقد الوعي   رت عليه يقطع الممر جيئة  وذهاب ا دقائق م

من شدة قلقه ولسانه لم يكّف عن الدعاء وبث األمل لنفسه  

 أنها ستكون بخير . 
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انتفض على صرختها الهستيرية ، وبكائها الحاد الذي لم يفهم  

دون  اقتراب أحد منها ، هرول للداخل   منه سوى أنها ترفض

جأة فيرى الطبيب يحاول مسك سابق إنذار  يقتحم الغرفة ف

كي يقيس نبضها ، فصرخت به باهتياج مبتعدة إلى نهاية  يدها 

:  الفراش  

" "إياك تلمسني أنت فاهم! -  

أسرع إليها يمسكها من كتفيها يضمها إليه محاوال  السيطرة  

:  من خوفها وقلبه يهبط لقدمه على خوفها بقوله  

يبتي أنا هنا ، ده الدكتور هيكشف عليِك علشان  اهدي يا حب"-

 الجروح اللي في راسك دي ، مش هيأذيِك أنا معاِك" 

أمسكته من مالبسه تحتمي به وتخفي وجهها في صدره تهز   

: رأسها رافضة تقول بخوف وفزع  

..  ايزاه هنا.. مش عيزاه يلمسنيبعده يا مازن ، أنا مش ع"ا-

" ازن وامشي عايزة أمشي، خدني يا ممش عايزة أبقى هنا    
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أمسك وجهها بين يده يجبرها على النظر إليه ، بعدما أشار له  

.. ال يعرف ماهيتها  يب بالمحقن في يده ينوي حقنها بهالطب

:  لكنه دقق النظر  في عينها قائال    

حبيبتي أنا هنا معاِك ،    .. محدش هيقرب منك يا"هدير-

"متخافيش  

نظرت له بأعين زائغة تائهة وصمتت حتى أنها لم تشعر  

بوخزة اإلبرة عندما وضعها الطبيب في وريدها.. لتهدأ  

ضع رأسها فوق  .. فووانفعاالتها ويتهدل كتفيها براحةثورتها 

جبهتها ، وخرج مع الطبيب يستفهم منه   الوسادة برفق مقبال  

: عن حالتها ، فقال بهدوء  

. "انهيار عصبي حاد.-  

نا حقنتها بمهدئ علشان ترتاح ، واللي شوفته أنها متعلقة  أ

بيك وبتحس بالهدوء معاك ، وده هيساعدها إنها تخرج من  

 حالتها دي بسرعة" 
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عن دور   ض وسؤال حاد متخلي ا اقترب منه وبوجه ممتع

الطبيب يحدثه بقلب أب يعرفه منذ سنوات ويرى زوجة ابنه  

:  بهذه الحالة  

؟!بالضبطقولي إيه اللي حصل ليها ودلوقتي أنا عاوزك ت"-  

 إيه اللي وصلها للي هي فيه ده؟

دي مضروبة بحاجة حادة في دماغها بس الحمد هلل ربنا  

سترها ومفيش مضاعفات ، جسمها كله كدمات وشبه اعتداء  

 عليها" 

كل كلمة تصدر منه يشرح حالتها تسقط معها جزء من ثبته  

كفه يفرك وجهه وتحرق الباقي من قلبه وتماسكه ، رفع  

:  بغضب وقهر  حتى استمع للطبيب يكمل  

أنا مش هقدر  أسكت على اللي حصل ، الزم أبلغ" "-  

منعه من مرفقه وعيناه استحالت للشر  ، يقرب وجهه منه  

:  بنظرات شرسة ونبرة هامسة  
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.. مرات مازن  "مفيش جنس مخلوق هيعرف باللي حصل-

واللي حصل السيوفي مش هيجي اسمها في محاضر بوليس ، 

 أنا هعرف أخد حقه كويس" 

تنهد الرجل بضجر ونظر له بامتعاض يعلم من هو ، وما  

 يستطيع فعله؟!

صمت ولم يتحدث ، يالحظ انفعاالته التي تتغير كل لحظة ،  

يرى شبح التردد على وجهه ونظراته التي تحول في المكان  

:  إلى أن اتخذ قراره وسأله   

ب بس وال....." طمني الموضوع مجرد كدمات وضر"-  

صمت ال يستطيع نطقها ، ليس ألنه ال يقدر لكن ال يريد أن  

اغتصبها" ضع احتمال ولو بالحديث أن يكون "ي  

:  فهم الطبيب ما يريد قوله فربت على كتفه يهز رأسه بنفي  

ب وآثار تحرش ، لكن  طمن كل الحكاية اعتداء بالضر"ال ا-

محصلش هي سليمة"  اغتصاب فعلي  



 

 886 

نت كنسمة هواء رطبة محملة  ها بخير ، جملته كازفر براحة أن

مياه أعلى نيران مشتعلة فأخمدتها قليال  . برزاز   

:  أكمل الرجل حديثه بطريقة عملية  

تآخده وإن شاء هللا هتبقى   لها على مهدئ كويس  أنا كتبت"-

شانها" كويسة.. هيخليها تنام ده أحسن ع  

لرؤيتها   ا يتحدث بل أسرع إلى الداخل متلهف  أومأ له ولم 

 واالطمئنان عليها!! 

ذية  نائمة ال تعي لما يحدث حولها ، أسالك المحاليل المغ

يقبل  .. اقترب منها يمسك كفها واألجهزة الطبية موصلة إليها

ا  تمر قلبه  عينيه يبث لها كل ما يع ظاهره قبلة طويلة مغمض 

.. من قلق تبعه راحة مؤقتة  

! غضب مشوب بحبه لها.. وآخره اعتذار   

رفع رأسه يقترب من وجهها ، يقبل الجرح بجانب شفتيها  

يستند على جبهتها التي أحيطت بضمادة بيضاء تخفي جرحها  
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، يهمس وأنفاسه الحارة تلفح وجهها ، ودمعة واحدة تسقط 

:  على جفنها المنغلق  

خر نفس!!.. الحمد هلل إنه مقتلكيش آل"الحمد هلل إنك بخير-  

نتش هستغنى عنك ، بس حبيت  وهللا لو كان حصل إيه مك

شانك أنِت ، علشان متكرهيش نفسك وتكرهي كل  أطمن ع

 حاجة ، علشان تالقي حاجة تقويِك وتقويني"

أزاح األسالك عنها وحملها برفق يضمها إليه بحنان وخرج  

من الغرفة بل من المبنى بأكمله غير عابئ باعتراض  

  غضب الطبيب أن ما يفعله ال يصح. الممرضات وال

هي لن تبقى لحظة في المشفى ، منزله سيجهزه بكل ما   

!تحتاج إليه وقبل أي شيء وجوده  

.. وضع ذقنه  ارته وأمر الحارس أن يتجه للمنزلدلف إلى سي

.. رأسها وعينيه على الطريق بجانبه على  

 نار  تشتعل في قلبه منذ أن سمع صوته يجيبه..
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رعب اجتاحه عندما سمع صرختها المتألمة وأنينها  

 الضعيف.. 

 وعيد وانتقام أقسم عليه بداخله عندما رآها بهذا الشكل.. 

. سيجعله يتمنى الرحمة ولن يطالها.  

سيجعله يتمنى الموت ويدعو  به ولن يطاله .    

سيذيقه األمريّن ، سيمحي وجوده  بعد أن يريه عذاب الجحيم  

 على األرض. 

: ا تنكمش بين ذراعيه وهمسها يصل إليه بال وعيشعر  به  

" "قتله.. كريم.. مصطفى.. قتله.. مازن–  

ظلت تهذي باسمه ليمسك رأسها يدفنه في صدره ، يهبط على  

جانب جبهتها يقبله بقوة ، يهمس لها علّه يطمئنها أنه  

: موجود  

" هيعملك حاجة ، متخافيش أنا جمبكأنِت معايا ، محدش "–  
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أكثر  من مرة فاستكان جسدها براحة حتى وصال إلى  كررها 

 منزله. 

هبط يحملها ودلف إلى الداخل ، يصعد الدرج برفق حتى وصل 

لغرفته ، وضعها بهدوء على الفراش وكاد أن يستقيم فوجد 

ي ، كأنها ال تريد  كفها متشبث به بقوة حتى أثناء فقدانها الوع

 االنفصال عنه! 

يه ، يرمق سترته التي  جلس بجانبها بحرص يضمها إل

ا  مازالت ترتديها يعلم جيد ا أنها تخفي أسفلها آثار ما حدث له

! ، فمد يده بحذر وقلق مما سيري  

حمراء على عنقها  عالمات قميصها ممزق تظهر من تحته  

  يرفع حافة كنزتها البيضاء قليال   وجيدها ، هبط بأنامله

. ابع على خصرها تحولت للون األزرقفظهرت آثار أص   

أغلق السترة مرة أخرى يضغط عليها بيده حتى ابيضت  

فاصله ، أنفاسه تتسارع من الغضب ونظرات تحمل رعب م

العالم أجمع في عينيه الزرقاء ، حاول إفالت مالبسه من  
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بضتها ، وأراحها برفق فوق الوسادة وذهب إلى غرفة أخته  ق

يخرج بعض المالبس التي تناسبها ، وجاء بطبق به ماء  

قماش فيه ثم عاد مرة أخرى إليها. وقطعة   

وضع ذراعه أسفل ظهرها يرفعها إليه برفق ، وأزاح السترة  

القميص الممزق ، وشرع ينظف لها جسدها  بمن عليها أتبعها 

من اآلثار  واألتربة ، وعيناه تتحول لالحمرار من شدة غضبه  

أنه لمسها بتلك الطريقة القذرة!  ، من فكرة  

فعل شيء مشين لها! ه لم يجرؤ على يعلم أن  

ان بل لم يكن سيحدثّه من  يعطيه العنولو أراد فعلها لم يكن 

 األساس!

.. رعبها الذي شعر به  لكن لمسها.. ضربها.. تعذيب روحها

 من أنينها وصرختها ، كل هذا يفتت من روحه وقلبه. 

ألبسها مالبس أخته ثم أراحها فوق الوسائد والتقط زجاجة  

حاولت فتح عينها وفشلت ، رمشت العطر يحاول إفاقتها ، 

عدة مرات حتى تعتاد على الضوء ، نظرت حولها بتيه وجبين  
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ن وقعت  متغضن من األلم والصداع الذي عصف بها إلى أ

.. عيناها عليه يطالعها بقلق   

لم تشعر إال عندما هبطت دموعها  على وجنتيها بصمت ،  

تضغط على أسنانها بتشنج ، فتنهد بصوت مسموع يمد 

عه يرفع رأسها برفق إلى صدره ، ويده تتغلغل خصالتها  ذرا

ا عليها بقوة ، يبثها من قوته وحمايته لتتشبث به  ضاغط  

.. أمسك وجهها  تفع عند تذكرها ما حدثبدورها وشهقاتها تر

:  بين كفيه ينظر لعينيها بحنان بالغ ، وهمسة مطمئنة  

بس خالص متخافيش ، محدش هيقرب منك تاني وال يأذيِك  "-

 ، أنِت معايا هنا ، مش هسمح لمخلوق يعمل فيِك حاجة.. 

 خالص اهدي يا حبيبتي اهدي" 

جسدها ينتفض من شهقاتها ، أنفاسها متقطعة ، ترمي  

بنفسها بين ذراعيه تحاوط عنقه خوف ا أن يكون مجرد حلم ،  

: وشرعت تقول بصوت باِك ومحشرج  

!"قتل طفل-  
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قتله بدم بارد من  طفل ملوش أي ذنب وال له حول وال قوة ، 

" غير ذرة رحمة..  

من  صمتت لم تستطع التكملة وشهقاتها ترتفع بصخب ، فزاد 

:  كي تهدأضمه لها يربت على شعرها ملقي ا ألذنها كلمات   

.. مفيش حد هنا غيري أنا وأنِت ،  "متفكريش في أي حاجة-

اهدي" كفاية عياط باهلل عليِك   

ظل يلقي الكلمات على مسامعها إلى أن عادت للنوم من جديد  

فتركها بعد أن أحكم الغطاء عليها و هبط إلى األسفل يتقدم من  

حراسه الذين طلب منهم تفقد حارسيها  ، وقف أمامهم  

:  يسألهم وعينه تبحث في األرجاء عنهما  

"أومال هما فين؟ -  

ت واقفة على  وليه عربيتهم كان بالضبطإيه اللي حصل 

 الرصيف؟" 

نظر الرجالن لبعضهما بحزن أثار ريبته وجعله يتأهب في  

:  وقفته فنطق أحدهما  
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القينا العربية مضروب عليها نار ، واالتنين سايحين في  "-

دمهم فيها ، نقلناهم على المستشفى بس واحد مات والتاني  

 في العناية المركزة" 

ا ، فقد كانا من  يشعر بالغضب والحزن  أغمض عينه متألم 

 أفضل رجاله ولذلك وكلهما بحمايتها. 

.. ما الذي جعلها تذهب إلى هناك؟ سؤال واحد يعصف بعقله   

ى  مقتل حارسه وإطالق النيران عليهم يؤكد أنه مخطط له حت

 يمنعهما من الوصول إليها! 

أومأ لهما وطلب منهما متابعة المشفى وإخباره بكل جديد عن  

زيارته له ، واإلسراع بإخراج  حالة حارسه الحرجة لحين 

 تصريح دفن اآلخر. 

ذهبا ينفذان ما طلبه ، فوضع يد على خصره واليد األخرى  

مررها بين خصالته بغضب يتذكر كلمات هدير التي هذت بها  

، حاول ربط االحداث ببعضها ولكنه ليس في حالة تسمح ،  

! ليها أوال  ثم يسمع منها ما حدثعليه أن يطمئن ع  
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أخته تدلف إلى المنزل فوقف يستقبلها وما إن   وجد سيارة

رأته صرخت بمرح وهرولت إليه ، فاحتضنها بابتسامة بين  

:  ذراعيه يقبل أعلى رأسها فهتفت بمرح  

" ال أنا مش هسافر تاني وأبعد عنك مازن وحشتني.."-  

"روحي  وأنِت كمان يا" - 

وها  على رأسها بحنان مقبال  جبهتها ، فقد عادت لت قالها مربت ا 

هي ووالدتهما من السفر حيث كانت ميرفت تقوم ببعض  

 الفحوصات الروتينية كالعادة. 

:  التفت لوالدته التي وقفت بجانبه وضمها إليه بحنان  

وحشتيني يا ست الكل ، طمنيني عليِك عاملة إيه؟" "-  

:  ضمته بدورها تربت على صدره  

.. أنا بخير! "الحمد هلل يا حبيبي-  

" وفين رامز؟ أنت عامل إيه   
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.. رامز في الشركة هيخلص ويجي على هنا  "أنا الحمد هلل-

 أكيد" 

:  دلفوا إلى المنزل فهتفت أسماء بمكر  

وهيصت فيه أنت استغليت سفرنا أسوء استغالل   "طبع ا-

" وهدير مش كده؟   

:  تنهد بتعب يضع يده في جيب بنطاله وتطلع إليهم يقول  

هدير فوق في أوضتي" "-  

ثنتان بدهشة ، وشهقت أخته بصدمة توسعت عيني اال

:  مصطنعة واضعة كفيها على وجنتيها هاتفة  

!"في أوضتك-  

!هي حصلت  

!ي أه مراتك بس مش للدرجة دي يعنيه  

و كمان بنات في واألستاذ رامز إيه نظامه كان جايب ه

! األوضة اللي جمبك  
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 أه ما هو مبقاش بيت بقى كباريه"

التي اختبأت خلفها عندما  ضحكت ميرفت على جنان ابنتها 

تحولت مالمح مازن للشراسة رافع ا قبضته ينوي جذبها من  

:  خصالتها على جنانها ، ثم نظرت له بجدية تسأله  

.. هدير مالها؟" ديسيبك من المجنونة "-  

والحراس اللي   هدير تعبت جامد ، انضرب عليهم نار "-

تور  ق الدك.. وهي دلوقتي في أوضتي فووراها في المستشفى

" لسه ماشي من عشر دقايق   

:  شهقت أسماء بفزع ، وتساءلت والدته بخوف وقلق   

" "إيه اللي حصل لكل ده؟-  

:  كادت أسماء أن تسرع لتراها تهتف بقلق وخوف  

" "هروح أطمن عليها-  

:  أوقفها من ذراعها وقال بتصميم  
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تاح ولما  معلش يا أسماء هي نايمة دلوقتي ، سبيها تر"-

" أدخلي ليهاتصحى أبقي   

بإخبار  طلب من والدته االتصال بسهام والدتها ، حتى يقوم 

كي ال يقلقا عليها ،ولكن بعد أن تفيق. والدها    

مر بعض الوقت وصعد مرة أخرى إليها بعدما تأكد من إفاقتها  

، فوجدها تجلس على الفراش ، تضم ركبتيها إلى صدرها   

الشرفة   تحيطها بذراعيها ، تضع رأسها عليه تنظر نحو

بصمت وشرود ودموعها تهبط بال دخل منها وكأنها ال تشعر  

 أنها تبكي ، 

جلس بجانبها يمد يده يدير وجهها إليه ، ومسح دموعها  

:  بإبهامه هامس ا لها وعيونه ترسل إليها نظرات مطمئنة  

""عايزك تعرفي أنك معايا.. عاوزك تطمني-  

ه بشرود وتيه  استندت بذقنها على ذراعيها تنظر لنقطة ما خلف

: كأنها بعالم آخر ، تردف بصوت محشرج هامس  

"لمسني.. أذاني.. قالي كالم مقرف!-  
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قرفانة من  لمسته كانت زي النار اللي بتكويني يا مازن ، 

وي" نفسي ق  

مع هز رأسها بنفي تعود   نظرت له وحدقتيها تتوسع تزامن ا 

: للواقع خطوة خطوة  

"مكنش أنت.. كريم مش أنت!-  

ارن نفسه بيك بس أنا محستش باألمان معاه ، حسيت كان بيق 

" ناحيتي ليه ، استحالة يكون أنت! بنار  وقرف من   

ا في   كلماتها تزيد من اشتعال نيران قلبه ، وجعها يدس خنجر 

طياته لكن نظراته كانت مشجعة حتى تكمل ما تريد سرده ،  

يستمع لها بهدوء حاول التمسك به وذراعه يحيط بكتفها يشد  

.. صمتت ثم دفنت وجهها في كفيها تهز جسدها لألمام  يهعل

:  والخلف برتابة تتمتم  

صرخت بأعلى صوت مليان وجع وقهر يمكن يكون عنده  "-

ويبعد عني لكن هو حيوان!  قلب  
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لشان الحراس يدخلوا لكن مفيش رد! صرخت ع  

ا وعدتني ، وزي ما  صرخت باسمك علشان تحميني زي م

اتصالك أنقذني".. توقعت أنت جيت  

أظافره كادت تخترق باطن كفه من شدة ضغطه على قبضته  

من الغضب ، يتمنى أن يهرول إليه يحرقه حي جراء كل كلمة  

خرجت منها ، ليس من السهل عليه أن يستمع لما تقوله وال  

.. آهة  يتحمل عّل هذا يريحها ولو قليال  رؤيتها هكذا ، لكنه 

ضمت نفسها تستند عالية صدحت منها شقت صدرها ، و

:  بجبهتها على ركبتها هامسة  

! "أنا انكسرت يا مازن-  

اختفت معرفش إيه هي؟فيه حاجة   

اللي فاتت علشان يجي هو  كنت بحاول أفوق من ضغط الفترة 

 يكسرني!

.. ومصطفى!!دم الطفل مش راضي يروح من خيالي  
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" خدوه معرفش عنه حاجة   

األلم ، فجذبها إلى  صمتت بعدها تغلق عيونها بشدة من 

أحضانه فجأة يقبل عنقها بشدة ، ذراعيه يمسدان ظهرها  

يتغلغالن خصالتها يمسد رأسها بحركات دائرية ، يرفع رأسه  

عن عنقها يقبل رأسها وجبهتها كأنه يعتذر لها عن تأخيره  

كي يجعلها تهدأ  لتقصير.. يحاول التحكم في غضبه وشعوره با

:  يشدد من ضمها إليه وهمس لها  

ه يتمنى  وحياتك عندي هجيبه من تحت األرض ، هخلي"-

.. هخليه يندم ويلعن اللحظة اللي  الموت من اللي هعمله فيه

 فكر يحط ايده عليِك فيها" 

:  شددت من ضمها له وتابعت قولها بنفس نبرتها  

مش هيسكت يا مازن ، ده شيطان مش بني آدم" "-  

يم يستند  أعاد خصالتها إلى الخلف بكفيه ، وأردف بتصم

: بجبهته إلى جبهتها  
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والشيطان أخرته الحرق يا هدير ، وحرقه على ايدي خليِك  "-

 واثقة فيا" 

" . واثقة فيك."أنا واثقة فيك-  

تمتمت بها بهمس أشبه بالهذيان ، فهزها بين أحضانه برتابة  

:  كالطفل الصغير ثم همس لها   

ا  أسماء هتموت من القلق عليِك وعاوزة تدخل وأنا مانعه"-

 وال مدير المدرسة ، هتقدري تقابلي حد؟"

نظرت له بتردد وتساؤل فطن له ، فانحنى يقبل كفيها  وأردف  

:  بتصميم  

لها حادثة بسيطة ، استحالة هقبل أن حد   متقلقيش قولت"-

يشوفك بالمنظر ده أو يعرف حاجة حتى لو كانت أمي أو  

 أختي..

 اللي حصل محدش هيعرفه غيري أنا وأنِت وبس" 
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عت إليه بامتنان ، وأشاحت بنظرها لألسفل متنهدة ثم  تطل

:  عادت بنظرها إليه وقالت بلهفة  

! "طب بابا وماما-  

" مالزم اطمنه  

 مسد على كتفيها مطمئن ا : 

متقلقيش.. أنا هتصل بيهم دلوقتي و أخليهم يجوا هنا ،  "-

 بس أدخلك أسماء األول" 

اندفعت نهض يفتح الباب ولم يكد يخطو خطوة واحدة حتى 

انها ، وصوت أسماء للداخل تقفز بجانب هدير تجذبها ألحض

:  عليها مختنق خرج منها قلق ا  

؟يسةدودو أنِت كو"-  

" حصلك حاجة طمنيني؟  

تسألها ويدها تستكشف جسدها تطمئن عليها ، فربتت على  

:  كتفها باطمئنان مبتسمة بتصنع  
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" "وال حاجة يا حبيبتي اطمني-  

رهم مازن بابتسامة قبل أن يخرج  احتضنتها مرة أخرى فناظ 

يهاتف أسرتها حتى يأتوا ، ثم أتصل بنادر يطلب منه المجيء 

ن أمامه ، فأخبره  على وجه السرعة ، يريده الآل هو ومنار

 أنه في حدود ساعة أو ساعتين وسيكون عنده . 

بعد مرور نصف ساعة كانا قد وصال إلى منزل مازن ،  

داخل.فاستقبلتهم والدته ودلفا إلى ال  

:  أصاب ابنتها ام بقلق وقلبها يحدثها أن مكروه اهتفت سه  

فين هدير؟ "-  

" ا! طمني يا مازن بنتي ماله  

:  سأله والدها بنبرة يشوبها القلق  

" "إيه اللي حصل يا مازن؟-  

: نطق بنبرة هادئة محاوال  طمأنتهم   
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دير تعبت شوية مفيش حاجة يا عمي.. كل الموضوع أن ه"-

"كويسةوهي دلوقتي   

" ؟" وهي جت هنا ازاي-  

سأله سالم بشك وقبل أن يجيب مازن قاطعته سهام بلهفة  

:  وحزم  

جت هنا ازاي؟مش مهم "-  

"لمهم أني أطمن على بنتي ، هي فين؟ا  

كي يطمأنوا عليها ، فما أن رأت سهام ابنتها  أخذهم مازن  

همست  لفها ، وتنظر إلى الشرفة بشرود تستند إلى الوسادة خ

وهي تقترب منها بخطوات راكضة ، استدارت هدير  باسمها 

على اسمها لتجد أمها أمامها ، مدت ذراعيها إليها ودموعها  

تأخذ مرساها على وجنتيها فضمتها أمها ألحضانها تقول  

:  بلهفة  

؟!" "مالك يا حبيبتي فيِك إيه-  
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دفنت وجهها في صدر أمها تهرب من الجميع كما كانت تفعل  

عندما يحزنها شيء ، أو تخاف من شيء ،  في طفولتها 

 تهرول إلى أمها تقبع في أحضانها تحتمي من العالم أجمع. 

العالم آمن مثلما هي قابعة اآلن! ال يوجد مكان في   

استشعرت خوف ابنتها فضمتها أكثر ، وهمست بلهفة تمسد  

:  على خصالتها  

روحي إيه جرى ليِك؟"  مالك يا "-  

لذي كان واقف ا خلف والدتها ،  عيناها بعين مازن االتقطت 

يشير لها بأنه لم يخبرهم بشيء ، فابتسمت له امتنان ا لما  

:  فعله.. ورفعت عيناها ألمها تطمئنها  

اطمني يا ماما.. تعبت شوية والحمد هلل بقيت كويسة ، بس  "-

 كنت عاوزة أحضنك" 

جلس والدها بجانب أمامها ، ووضع كفه على جانب وجهها  

:  بحنان يسألها   
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"بة بابا ، أنِت متأكدة إنك كويسة؟حبي"-  

أومأت بصمت تخرج من أحضان والدتها وترتمي بأحضانه  

:  فقبل رأسها بحنان ، ليتابع والدها يمسد على شعرها  

""يعني هتقدري ترجعي معانا البيت!-  

:  هتف مازن من خلفه فجأة يقول بتصميم وإقرار   

ال.. هدير مش هتمشي من هنا ."-  

"، وهتفضل هنا معايا هدير مراتي   

:  أردفت والدتها بتوتر   

" ح متعملش؟ازاي بس يا مازن تفضل هنا ، ولسه الفر"-  

معلش يا أمي ، بس أنا مش مراهق علشان تخافي على  "-

 مراتي مني... 

كانت  أتمم جوازي منها مفيش حاجة  أظن أنا لو عايز 

" هتمنعني طول الفترة دي كلها  
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وطالعه بنظرات طويلة غامضة قبل  وقف سالم بهيبته أمامه ، 

:  أن يردف   

" عندي لو مش واثق فيك ، مكنتش أديتك أغلى حاجة "-  

خر من الفراش تمسد على  جلست والدته على الجانب اآل

:  ظهرها  

بني ، فمتقلقوش عليها  هدير بنتي قبل ما تكون مرات ا "-

 وهي معايا" 

قضت والدتها معها عدة ساعات أوصت فيها مازن على  

االعتناء بابنتها طالما ستبقى هنا وتوجهت بحديثها إلى  

: زوجها  

أّجل السفر يا سالم ، مش هينفع نسافر ونسيب البنت كده" "-  

كانا قد خططا للسفر لمدة أسبوع لعمل فحوصات طبية  

ضرورية لالطمئنان على قلبه وميعاد الطائرة في المساء ،  
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بكفيها   فرفعت نظرها لوالدتها تهز رأسها برفض ممسكة 

: تخبرها بصوت محشرج  

.. التحاليل دي مهمة لبابا والزم يعملها وأي تأخير هيضر  "ال-

 بيه ، سافروا أنا هبقى كويسة" 

 كاذبة! 

ذه الكلمات وهي نفسها ال تصدقها!تعلم أنها تنطق به  

ممزق ، بداخلها ضلع مفقود انهار  روحها منهكة ، قلبها 

و على رؤية والدتها  وانهار معه تماسكها وقوتها ، ولم تق

تعذب وهي تشعر أن بها شيء ، مهما حاولت أن تخفي لن  

 يفهمها غير أمها . 

أرادت االعتراض عاقدة حاجبيها بتعجب لما تقوله ، فنظرت  

هدير لمازن تريد المساعدة فاقترب من سالم يضع كفه على  

:  عضده يشد عليه  
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.. طالما التحاليل مهمة ملوش داعي  "هدير عندها حق -

لتأخير وكلها أسبوع وترجعوا وأنا هحطها في عيني أطمن" ا  

حال سالم بنظرة بين زوجته وابنته التي تحثه على الموافقة ،  

فتنهد بقلة حيلة وأومأ بموافقة يحثه على حمايتها لحين  

العودة من سفره مقترب ا من ابنته يقبلها من رأسها مربت ا  

 عليها بحنان. 

سح على ظهرها حتى سكنت  ظلت سهام بجانبها تحتضنها تم

هناك دخان  بين ذراعيها تتنفس بهدوء ظاهري لكن بداخلها 

. نيران قهر مشتعلة تتمكن منها . .أسود ينتشر  

مر بعض الوقت وذهب والدها برفقة والدتها إلى المطار  

للسفر ، وفي نفس اللحظة وصل رامز بسيارته خلفه نادر  

رامز قلق ا يريد أن    برفقة منار الذي بعد مكالمة مازن له هاتف

يطمئن بأن كل شيء على ما يرام ، فأخبره بأمر خروجه من  

الشركة وتركه االجتماع فجأة مهروال  إلى الخارج ال يعلم شيئ ا  

 مما يحدث ، كما أنه حاول االتصال به فلم يجب. 
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كان قد أنهى االجتماع مع مالك وانطلق إلى منزل مازن فتقابل  

ام البوابة . االثنان في نفس الوقت أم   

بداخلها ، فدلفا  الحظا سيارة تخرج من البيت وأسرة هدير 

يجدا مازن يتحدث في هاتفه في الحديقة ، تقدما منه فعقد  

:   رامز حاجبيه متسائال    

؟""هو سالم خطاب كان هنا وال إيه-  

: يحدث ينهما بتعجب وحدثه يخبره أن شيئ ا حال نادر بنظره ب  

ي حصل؟"فيه إيه يا مازن إيه الل"-  

تنهد بقوة يحيل بنظره إليهم ثم توجه بحديثه إلى منار القلقة  

ا  :  التي اقتربت منه تميل برأسها بتوتر ونظراتها تقدح توتر   

هدير حصل ليها حاجة؟! "-  

 قولي إنها بخير" 

طلعي لها أول أوضة على اليمين في الدور  "هدير هنا.. ا-

 التاني أنِت أكتر واحدة محتاجة لها دلوقتي" 
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اتسعت عينها بصدمة وأنفاسها تسارعت بخوف ، لم تنتظر  

 وأسرعت بأقصى ما لديها للداخل حيث هي .

يقترب من مازن يرمش عدة  طالعها نادر بنفس صدمتها 

:   مرات يحاول أن يفهم  

"هدير هنا؟  -  

 مازن قولي فيه إيه مالها؟" 

:  تقدم نحو الباب الداخلي يهتف لهم  

المكتب ، الكالم هنا مش هينفع" " تعالوا معايا على -  

بجانب بعضهما  دلفوا إلى غرفة مكتبه ، وقف رامز  ونادر  

.. تخلى نادر عن سترته وبقى بقميصه  متأهبان لما سيقوله

األزرق يرفع كميّه حتى مرفقيه ، ورامز الذي كتّف ذراعيه  

 وجلس على ذراع األريكة . 
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المكتب ،  أغلق مازن الباب وتقدم يستند بظهره على حافة 

يمسكها بقبضتيه بقوة ينحني برأسه قليال  ثم نظر لنادر بقوة  

:  انعقد له حاجبان األخير   

إيه حكاية مصطفى دي يا نادر؟""-  

تأهب في وقفته يضيق بين عينيه ، يضغط على شفتيه بقوة  

وعلم أنه طالما وصل األمر إليه فقد تسببت هدير بمشكلة  

ن رؤيتها له هي ومنار ومادة  كبيرة لها ، بدأ يسرد له بداية م

الهيروين التي يوزعها ، تعلقها بذلك الطفل وتحويل الشعور 

بداخلها من مجرد سبق صحفي وقضية جديدة تفتحها ، إلى  

 شعور التعلق به ومحاولة إنقاذه من براثنهم. 

وليه ممنعتهاش يا نادر؟!"-  

ليه موقفتهاش أنها تكمل في الطريق ده وأنت عارف إن  

وارث؟"أخرته ك  

هذا الذي ال يعلم عنه شيء ،  هتف مازن بغضب بعدما استمع ل 

بعد أن وعدها بعدم التدخل في عملها معتمد ا على وجود نادر  
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بجانبها وأنه سيمنعها من إيقاع نفسها في المشاكل إال إذا  

:  اضطر للدخول بنفسه ، فأجابه نادر بقوة ونظرات غاضبة   

؟"وأنت إيه أوحى ليك إني ممنعتهاش-  

..  عتهاهدير كانت عاوزة تفتح الكالم في مقاالتها وأنا من 

مش هتتكلم  الحكاية دي وهي وعدتني أنها منعتها تكمل في 

 وكل اللي هتعمله هتشوف الولد كل فترة وخالص" 

كاد أن يهتف به بغضب فصدح رامز من خلف نادر بقوة  

:  يسيطر على انحراف دفة الحوار إلى الغضب  

وا خناق!! ممكن تهدوا وتبطل"-  

 مازن فيه إيه ما تنطق وتقول إيه اللي حصل؟" 

ا لكنه لم يكن يراه أمامه ، كل ما  نظر له بأعين تقدح شذ ر 

 يراه هو المقطع الذي أرسله له وهي بين يديه!!

 مظهرها الرّث ملقاة بال حول على األرض!! 
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يسمع لصوتها الصارخ في المشفى ، بكائها بين ذراعيه ،  

بمجرد كلمات أوقدت النيران أكثر  في ووصفها لما حدث 

 قلبه!!

اآلن بدأت خطوط ما حدث تتجمع في يده ، كريم خلف توزيع  

 هذه المخدرات!! 

خلف هؤالء األطفال وال يستبعد أن يكون استخدمهم لجذبها  

 إلى المكان!! 

 لكن هناك حلقة مفقودة ال يعلم ما هي؟! 

إلى أن   سرد لهما ما حدث من مهاتفته لها ورد كريم عليه

وصل هناك ورآها فاقدة الوعي ، مضروبة في جبهتها ونقله  

للمشفى ثم أتى به إلى هنا مستثني ا محاولة اعتداءه عليها  

 وإرساله المقطع . 

وأعين متسعة   انتفض رامز من موضعه بعدم تصديق يفغر فاه

 ال يعلم ماذا يقول؟
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لقد  .. يال  في وقفته ال يستوعب ما يقالونادر الذي اهتز قل

هذا في  ومنار ليحدث كل ريدة وذهب هو تركها في الج

 الساعات التي غاباها! 

:  رفع يده يعيد خصالته للخلف بغضب هاتف ا  

هو إيه؟ "-  

 مش ناوي يتهد بقى؟

مكفهوش البالوي اللي  أنا مش فاهم هو عاوز إيه من هدير

"  سببها ليها  

طالع مازن غضبه بغموض و بنصف عين ، يحاول التحكم في  

رغبته بتوجيه لكمة لوجهه يجعله يصمت عن ذكر أمر يتعلق  

زوجته بهذه اللهفة حتى لو كان هو من جاء به وشاركه في ب

:  المشكلة ، لكن غيرته ترجمت في كلماته التي نطق بها   

وغضبك بالطريقة دي مش في  مش شايف أنك لهفتك "-

" محلها!  
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طالعه ببالهة وحاجب مرتفع ، وتوسعت أعين رامز بعدم  

  استيعاب لجملته إلى أن فطنا لمغزاها ينتبهان إلى نظراته

.. لكن رد فعل نادر طبيعي  النارية فعلما أنه يشعر بالغيرة

فهدير صديقة الطفولة وأخته ولهفته بحكم السنوات التي  

 قضوها سوي ا برفقتهما منار . 

النظر في عينيه يريد   وات رزينة مدقق اقترب من مازن بخطا

توجيه لكمة له بسبب غباءه وغيرته الالمنطقية في هذا  

:  .. تحدث من بين أسنانهقت يراقبه رامز متمني ا أن يفعلهاالو  

أنك بتحبها وعارف أنك بتغير     بص يا مازن ، أنا عارف"-

.. بس عاوزك  ن دل على شيء فيدل على حبك لهديرإ وده

غك حاجتين اتنين" تحط في دما  

:  استمع له بحاجب مرتفع فأكمل  

تربيتي من وإحنا عندنا أربع  هدير أختي وتقدر تقول "-

.. خوفي خوف أخوي وصداقة أنا مع هدير في فرحها  سنين

وحزنها حتى في مشكلتها مع كريم أيام خطوبتها وخيانته ليها  
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كنت أنا ومنار جمبها ودلوقتي أنت اللي استلمت المهمة دي  

حميها وأنا واثق فيك" ت  

:  ثم دنى من أذنه هامس ا مربت ا على عضده بنوع من الحدة  

"والحاجة التانية إني خاطب وفرحي خالص قرب ،  وبعشق  -

ي ألنها مش صح وال وقتها  حبيبتي فبالش األفكار د

" المناسب.. تمام!  

طالعه بحدة وغيظ وكاد أن يرد لكن أوقفه صوت رامز الهادر  

:  من خلفهم بحنق  

نسيب البلوة اللي اسمها كريم واللي عمله ونمسك أن كل  "-

!احد بيغير على مراته وال خطيبتهو  

في الكارثة دي   ممكن تقعدوا أنتو االتنين خلونا نشوف حل

" ونشوف هنعمل إيه؟  

طالعه مازن بدهشة وحاجبين معقودين وكأن نبت له قرون  

:  يقترب منه  
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نشوف هنعمل إيه؟! "-  

كريم من تحت األرض يا رامز ، عاوزة تحت رجلي  أنا عاوز 

 أدفنه حي"

تنفس بعمق يعلم ما يعيث في جوف صديقه لكن األمور ليست 

هكذا ، يشعر باشتعال نظراته ونيران قلبه يضع نفسه مكانه  

 بتقطيعه إرب ا حتى تهدأ  لو حدث هذا ألسماء لن يكتفي إال 

: .. نظر له بقوة نيرانه  

المواضيع متتاخدش بالطريقة دي"  أنا حاسس بيك ، لكن "-  

أمسك مازن مزهرية كريستالية يلقيها بعنف في الحائط  

:  يتزامن معها هتافه الغاضب  

أومال تتآخد ازاي؟ "-  

 أنت عارف شعوري إيه؟

.. وأنا شايفها مرمية قدامي  شعوري وهو بيكلمني وبيضحك

!مضروبة في دماغها سايحة في دمها  
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نار!  حراسي مقتولين ومضروب عليهم  

 محدش معاها! 

يعني لو مكنتش وصلت وال اتصلت بيها كان يا عالم هيحصل  

 فيها إيه؟" 

يقبض على كفيه بشدة وحرقة   ضغط رامز على أسنانه صامت ا 

صديقه ينتقل له يشعر به ، ينظر لنادر الذي يتنفس بغضب  

وحقده على كريم يزداد وتصوير مازن لحالة هدير تزيد من  

 غضبه.

:  به بحدة  ه من مرفقه هاتف اتقدم منه يمسك  

للي أنت فيه ، لكن رامز  .. عارفين وحاسين با"مازن فوق-

 معاه حق! 

مكالمة كريم ليك واللي عمله معناه إنه مبقاش فارق معاه  

ا إنه   حاجة وهيبقى عامل حسابه ألي خطوة منك وخصوص 

 عارف إنك هتتصرف بطيش ودافع انتقام لهدير" 
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االنفعال ، صدره يعلو ويهبط من  جسده يهتز تحت قبضته من 

:  لهاث أنفاسه فتقدم رامز منه يشد على كتفه   

كريم الوقت ده مش هنالقيه بالساهل ، هيعرف يختفي  "-

.. الزم تهدى وتهدي  بس هيراقب كويس ردود فعلككويس 

هدير األول تبقى جمبها الفترة دي وسيب لينا أنا ونادر نالقي 

 الزفت ده" 

ة أن يترك لهما  رامز ، ينظر لمازن بثقأومأ نادر على حديث 

.. فهدير تحتاجه هذه الفترة أكثر من أي أحد  زمام األمور اآلن 

 ، فال يشوش عقله بالتفكير في اتجاهيين معاكسين . 

★★★★★ 
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 كل ما بداخلي أصبح حطام مبعثر  

ءأصبحت أشال  

لكتاب المتناثرة فوق صفحات البحر كورقات ا  

 الخوف من المجهول تمّكن مني  

 أصبحت أسيرة البكاء بعد أن كنت أمقته 

 ولألسف!!

 فقدت إحساسي باألمان!! 

 

ميرفت  فكر  وإحساس يعبث بداخلها وهي ساكنة بأحضان 

.. فوجهت حديثها إلى أسماء  التي تمسح على ظهرها بحنان

:  دون أن تنظر لها وكأنها تحدث نفسها تخبرها بضعف  

تصلي بيها خليها تيجي يا أسماء" ة منار ، ا"منار.. عايز-  

في تلك اللحظة كانت منار وصلت للطابق الثاني تدور بعينها  

باحثة عن الغرفة التي أخبرها بها ، وصل صوت هدير إليها  
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اخل بعنف  تسأل عنها فلم تنتظر لحظة أخرى واندفعت للد 

.. وجدتها قابعة بأحضان ميرفت وقلق التفتت له األنظار

:  ا أسماء التي نظرت لها بابتسامة قائلةبجانبه  

أهي منار يا ستي جت على السيرة" "-  

نهضت ترحب بها وتحتضنها بسعادة تلقتها منار برحابة  

وعينها لم تهبط عن صديقتها ، وسلّمت على والدتها التي 

 أخذت أسماء وخرجت تاركة لهما المجال سوي ا . 

دما مدت عت نحوها عنألقت الحقيبة على األريكة وأسر

تقترب والدموع تأخذ مجراها على وجهها ،  ذراعيها لها ل

تحيطها بين ذراعيها تضمها إليها بذعر  وهي تراها بهذا  

.. ظنت أنه حادث  ر  وتلك الضمادة تحيط رأسهاالشكل المنها

لكن جروح وجهها ، كدمات رقبتها التي الحظتها عندما  

ووجهها  أعادت خصالتها للخلف ويدها تتحرك على كتفيها

ورأسها برعب ، عيناها تتسع بصدمة فقد تركتها سليمة  

:  وسألتها بلهفة  
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"إيه حصل لك؟ -  

 أنا سيباِك كويسة جرى لك إيه؟! 

 مين عمل فيِك كده؟" 

ضمت رأسها لها ثاني ة تهزها بين يدها تهمس وكأن أصابها  

 مس

سة ، وكنت حاسة إن فيه حاجة  " ال ال ال أنِت مش كوي-

لي مالك؟"  قولي.. حصلت  

شددت هدير من ذراعيها حول خصرها وتركت لشهقاتها  

..  ي بقهر ، تريد الصراخ لكن ال صوتالعنان كي ترتفع تبك

لسانها ينطق بنبرة هستيرية باسم واحد عندما يذكر يأتي  

 برياح الكوارث والمصائب خلفه 

.. كريم " " كريم.. كريم يا منار -  
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باسمه   ك ال إرادي اها برعب وشفتاها تتحراتسعت عينا

وناقوس القلق يدق بقلبها لدرجة أنها شعرت بنبضاتها تقرع  

 بأذنها ورأسها هامسة 

عملك إيه؟ "-  

 أنا سيباِك في الجريدة وصلك ازاي؟"

ببكاء حاد ، ودموع منهمرة ، ونبرة تكاد يختفي صوتها  

.. سردت لها ما حدث  ها تقطع حديثها بين الحين واآلخرشهقات

المة مصطفى لها يريد منها الذهاب إليه  بداي ة من مك

ا بمحاولة اعتداءه عليها   ومفاجأتها بوجود كريم ، مرور 

واتصال مازن الذي تعتبره تميمة إنقاذها ، حتى عدم شعورها  

بأي شيء بعدما ضربها بمؤخرة مسدسه على رأسها لتسقط 

 مغشي ا عليها ولم تفيق إلى في المستشفى برفقة مازن!! 

صديق وكأن  ها بنظرات تائهة بال شعور وعدم تكانت تستمع ل

.. يا هللا وصلت حقارته لهذه الدرجة؟! ما تسرده يتمثل أمامها  
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الدماء انسحبت من وجهها ، نظراتها تسمرت في الفراغ  

وفكرة واحدة مسيطرة على عقلها أنها كادت تفقد هدير  

 اليوم!! 

ه  ضمتها لها بشدة تربت على رأسها برفق معاكس لما تشعر ب

 تهمس بخفوت وعدم وعي ، تحمل نفسها ذنب ما حدث

.. ياريت  " ياريتني ما خرجت.. ياريتني ما سبتك ومشيت-

 كنت فضلت معاِك أو أخدتك معايا غصب عنك!!

نة ، أنا السبب إني مكنتش موجودة.. أنا السبب  أنا اللي غلطا

سفة وهللا حقك عليا"حقك عليا أنا آ  

يهتز برتابة ، دموعها   ظلت تهذي بتلك الكلمات وجسدها 

هبطت بال وعي وضمتها تشتد حول هدير القابعة في أحضانها  

كمن تحميها من شيء واه  ، هزت له األخيرة رأسها برفض  

على ما تحمله لنفسها من ذنب ، فكل الخطأ يقع على اندفاعها  

 وتهورها كالمعتاد فدفنت رأسها في صدرها تهمس 

ِت ال يمكن تأذيني" "ال مش أنِت ، مش أنِت السبب أن-  
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أغمضت منار عينها ورفعت رأسها ألعلى تضغط على شفتيها 

وج ، فهي اآلن  بقوة تسيطر على شهقاتها التي تحارب للخر

بحاجة لقوتها حتى تساند تلك المنهارة التي تحتاج إليها ،  

اسندت وجنتها على أعلى رأسها ودموعها تبلل خصالتها  

 هامسة بدعاء 

قم منه في أغلى حاجة  .. ربنا ينتينتقم منه" منه هلل ، ربنا -

.. منك هلل يا كريم حسبي هللا"عنده  

 ثم قبلت أعلى رأسها وأكملت 

..  وهتبقي بخير ، كلنا جمبك ومعاكِ  " متخافيش أنِت بخير-

 وأنا معاِك متقلقيش" 

شددت من ضم نفسها إليها تستنشق األمان من رفيقة دربها  

وشعرت منار بثقله لتراها  حتى غلبها النوم فاستكان جسدها 

غرقت في سلطانه ، فأعادتها للخلف تسند رأسها على  

الوسادة ترفع الفراش لتدفئتها ، وظلت بجانبها تملّس على  

 خصالتها ولسانها يتحرك بآيات وأدعية لحمايتها وتحصينها . 
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★★★★ 

ه ينادي اسمها ويستنجدها  .. صرخات لطفل تعرف مكان مظلم 

يشمئز  .. صوت خطوات خلفها وأنفاس جعل جسدها إلنقاذه

. منها ، فانتفضت تنظر خلفها  

شبح مظلم بهيئة رجل طويل القامة ينظر لها بأعين ذئب ،  

وابتسامة ماكرة أظهرت عن أسنانه البيضاء بأنياب حادة  

 يقترب منها بخطواته. 

الكريه ،   دلف إلى بقعة الضوء فظهر لها كريم يناظرها بمكره

تحتضن نفسها وتعود بخطوات للخلف  كي تلمسها ،  يده تمتد

لكن قدمها كأنها التصقت مكانها فلم تستطع الحركة ، حاولت  

 الصراخ لكن صوتها لم يخرج . 

وما إن كادت أنامله تلمسها حتى انتقضت مستيقظة تلهث 

 بشدة ، تضع يدها على صدرها تهدئ من روعها. 
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تجد  جبينها  وحبيبات العرق تتجمع علىنظرت حولها بذعر 

أنها ما زالت في غرفة مازن ، جالسة على فراشه ، فالتفتت  

رت بنظرها في المكان فرأته  إلى جانبها فلم تجد أحد ، دا

  م الشرفة يلقي برأسه للخلف مشبك ا على األريكة أما  جالس ا

. بطنه مغمض العينين يغط في النوم أصابعه على  

ه معها وأنها ال  تأملته في نومه بحاجبين معقودين تتأكد أن

 تحلم!! 

أصبحت ال تفرق بين الحقيقة والحلم!! ا صدق    

هبطت من الفراش بتعب واقتربت منه تجلس على األرض  

تستند بذقنها على ركبته ، تتأمل مالمحه هادئة أظهرت  

وسامته أكثر من ذي قبل ، وتلك التقطيبة المالزمة لجبهته  

 اختفت .

بالنفور منه إلى شعور األمان  ال تعلم كيف تحول شعورها 

 واالحتواء!!
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كانت تشعر بالغيظ منه ومن بروده وثقته الزائدة عن الحد ،  

مستفَزة من غروره الالمتناهي .. لكن اآلن هو أمانها  

 الوحيد!!

لم تشعر بنفسها إال عندما رفعت نفسها تضع رأسها على  

فخذه وترفع ذراعه تحيط به خصرها بهدوء ، تقضم شفتها  

سفلى واندست بين أحضانه ، وهي مازالت تنظر لمالمح  ال

وجهه الهادئة التي تغيرت بلهفة وقلق عندما شعر بحركة ما  

.. بجانبه  

اأراد النوم بجانبها لكن والدته رفضت  ، وهو ال  ا  قاطع   رفض 

. فجلس على األريكة  حدث.يمكن أن يتركها وحدها بعد ما 

ه المحمول إلى  يراقبها إن احتاجت لشيء يعمل على حاسوب

. النومأن سقط في   

وضع يده على رأسها يغلغل أنامله بها ، واألخرى وضعها  

ا  على كتفها ونظراته تطالعها بقلق وتساؤل إن كان بها شيئ  

:  فهمست بخفوت  
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" ليه حاصرتني بالشكل ده؟! -  

.. من أسلوبك ومن غرورك ومن  منك كنت كرهاك ، متغاظة 

 استفزازك !! 

اتحول لدرجة إن أول واحد صرخت بيه هو  ازاي كل ده 

 أنت!!"

تتمسح بصدره كقطة أليفة تبحث عن الدفء واألمان   تنهدت

 وتابعت مغمضة األعين 

. المهم  معاك."مش مهم ، المهم إحساس األمان اللي بحسه -

إني جمبك ، فيه حاجة جوايا اختفت وده أكتر وقت أنا محتاجة  

 ليك فيه" 

ن تعود للنوم اآلن بدون أحالم  أغمضت عينها تمني نفسها أ

 مزعجة ، فمسح على ظهرها بكفه يسألها 

" أنِت كويسة؟! -  

 حاسة بحاجة؟" 
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.. مش عاوزة أشوف كوابيس هو  مازن " عاوزة أنام يا -

 فيها"

قشعريرة شعر بها في جسده عندما شعر بلمستها لذراعه ،  

 واندساسها في أحضانه ، همستها أنه أمانها وحمايتها!! 

لتنام في أحضانه كالطفل الصغير ووضع    ها قليال  رفع جسد

رأسها في تجويف عنقه يطبع قبلة رقيقة على قمة رأسها ،  

هامس ا وشدد من ذراعه حولها لينام وهو مبتسم   

. وحقك هجيبه ولو  فيا." هفضل أحميِك لخد آخر نفس -

.. نامي محدش هيقرب  حياتيهيبقى آخر حاجة هعملها في 

 منك" 

★★★★ 

.. كانت جالسة في الحديقة تحيط  اللحظةمن هذه  قبل لحظات

كتفيها بشال صوفي يحميها من برد الشتاء ، تنظر إلى  

 السماء الملبدة ببعض السحب ال تعلم ما يحدث حولها؟!
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ا  شيئ ا يحدث ، ليست مجرد حادث يجعل هدير بهذا   كبير 

لقابع  ل  ونظرتالخوف والرعب الذي يلوح في عينها ، تنهدت 

بجانبها يعبث في هاتفه يبدو عليه التركيز الشديد في عقدة  

 حاجبيه . 

أسفلها وقالت بعدم فهم  ساق ااستدارت بجسدها له تثني   

" رامز أنا عاوزة أفهم فيه إيه؟ -  

ر من مجرد حادثة" فيه حاجة بتحصل أكب  

يصب تركيزه على هاتفه فطالعته  ا لم ينتبه لها وظل صامت  

بتعجب ثم مدت يدها تجذب الهاتف من يده ووضعته بعنف  

 على الطاولة ، فعقد حاجبيه بدهشة وتساؤل فهتفت به 

" أنا بكلمك وهموت من القلق وأنت مركز في التليفون؟" -  

مشبك ا أنامله قائال   اعتدل في جلسته يستند بمرفقيه على قدمه  

.. كنِت بتقولي إيه؟" مركز" معلش مكنتش -  
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أعادت سؤالها عليه فتنهد بقوة رافع ا أنامله يتخلل خصالته  

 بتعب

" متقلقيش زي ما قال مازن مجرد حادثة وكل حاجة هتبقى  -

 تمام" 

انتفضت من مكانها بغضب وعيناها تشتعل بشزر هاتفة  

 بضجر تشيح بكفيها 

إيه يا رامز هو أنا طفلة للدرجة دي؟ " جرى -  

 حادثة إيه اللي تخليها بالمنظر ده من القلق والخوف؟

حادثة إيه اللي تخليك أنت ومازن ونادر متجمعين في المكتب  

 بالساعات؟" 

طالعها من مجلسه بصمت قبل أن يستقيم رافع ا هاتفه  

 ومفاتيحه ومالمحه تظهر عليها الجمود

جمبها الفترة دي"  وخليكِ ي تهدي  " أنا ماشي وأنِت حاول-  
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كاد أن يذهب فطالعته بدهشة وعينين متسعتين ، ثم تبعته  

 بخطوات راكضة تجذبه من مرفقه هاتفة 

" رامز أنا بكلمك متسبنيش وتمشي"-  

ضغط أعصاب اليوم وقلقه من خروج مازن بتلك الطريقة من  

الشركة زيادة على ما عرفه وما فعله كريم جعل أعصابه ال  

حمل مناقشة أو حديث فهتف بها رغما  عنه تت  

.. وحقيقي  مستحمل" أسماء من فضلك قدري إن مفيش حد -

 مش فايق أشرح لك أي حاجة" 

بضيق ورقاقة من الدموع بدأت   لعابهاطالعته بصمت تبتلع  

تتجمع في مقلتيها فتركت مرفقه وعادت خطوة للخلف تضم  

 الشال إليها أكثر وهمست بصوت مختنق

. على العموم مفيش  أكتر. " أنا بس كنت عاوزة أطمن مش -

 مشكلة تصبح على خير" 
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ا انتبه لهتافه وغضبه الذي صبّه عليها وكاد أن يتحدث    معتذر 

دة إلى المنزل ، حاول مناداتها فلم تستجب له  لكنها التفتت عائ

ا بغضب ثم   ودلفت إلى الداخل ، ركل الهواء بعنف مزمجر 

... أما عنها  بسرعةالتفت نحو سيارته يركبها وانطلق بها 

وصلت أمام غرفة أخيها التي تقبع بها هدير فتنفست بعمق  

نحو  ا قبل أن تدلف فوجدته يحملها بين ذراعيه متوجه  

ضعها عليه برفق فاقتربت منه تسأله عمَّ بها  الفراش ي

 فاحتضنها بقوة مقبال  رأسها 

طمني يا حبيبتي"ا. فقلقت." شافت كابوس -  

 ربتت على صدره بحنان وابتسمت له بخفوت هامسة 

" روح أوضتي ونام شوية وأنا هنام جمبها ، لو حصل -

بس أنت الزم ترتاح يا حبيبي اليوم كان   عليك..حاجة هنادي  

ب عليك" صع  
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رفع أنامله يضغط أعلى أنفه يدلكه حتى يخفف ضغط الدم ، ثم  

ربت على كتفها يضمها له قليال  وأومأ بموافقة فهو بالفعل  

 بحاجة إلى النوم. 

قادها إلى الجانب اآلخر من الفراش وأحكم الغطاء حولهن  

.. ربتت أسماء على وجنة هدير بحنان وأمسكت يدها  وخرج

النوم . مغمضة عينها تستدعي   
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 الفصل التاسع عشر 

 

 ما زالت الجراح في قلبي تنزف  

 حتى كادت تتعفن من كثرة الدماء!

 جراح أبكتني حتى جفّت دمعاتي 

فأطفأت رغبتي في كل شيء .    

 

مرت بضعة أيام على الحادثة التي تعرضت لها ، لم تخرج من  

عليها  غرفته بل لم يسمح لها بالخروج من األساس خوف ا 

 حتى تتعافى جسدي ا على األقل . 

هيأ لها الجو المناسب كي تتحسن ، ساير رغبتها في كل  

شيء تريده حتى في عدم رغبتها بالطعام إلى أن تخبره  

بنفسها أنها جائعة وهو عالم في قرارة نفسه أنها تأكل فقط 

 حتى ال يجبرها . 
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جالسة تضم جسدها بذراعيها ترتدي كنزة زرقاء خفيفة  

بأكمام طويلة ورقبة عالية حتى تخفي كدماتهما ، على الرغم  

من قربهم من الشفاء لكن مازال أثرهم موجود يذكرها بما  

مرت به ، ترفع خصالتها كذيل حصان لألعلى يهبط حتى  

وصل لمنتصف ظهرها ، تنهدت بعمق تمسد ذراعيها تغمض  

النسمة الربيعية التي لفحت وجهها كقبلة   مستقبلةا عينيه

 حنونة طبعتها الرياح على وجنتها لتواسيها . 

أغمضت تريد االنفراد بتلك اللحظة وال يوجد معها أحد ، مكان  

. ال ضغوط ، ال أشخاص ، ال  ترافقها... نسمات الربيع هادئ

.. لكن كيف السبيل؟!اإلطالق عمل ، ال شيء على   

ئق عليها مغمضة العين حتى انتفضت على يد  مرت عدة دقا

وضعت فوق كتفها فشهقت قافزة من موضعها تضع يدها على  

قلبها من الذعر ، تنظر لذلك الشخص فكان مازن الذي  

اضطرب لذعرها واقترب يكور وجهها بين كفيه ممسد ا على  

 وجنتيها باطمئنان 
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" متخافيش ده أنا!" -  

إلى وجهها من جديد ،  رويد ا رويد ا الحظ عودة الدماء 

والهدوء ينتشر على مالمحها الرقيقة فابتسم وعاد خطوة  

 للخلف يعطيها مساحتها تستعيد اتزانها بالكامل 

" مزهقتيش من جو األوضة الممل ده؟" -  

التردد تسلل إلى نظراتها ، يدها بدأت تفركها أمامها فأكمل  

لذراع  بأسلوب مرح يمد يده إلى كفها يحتضنه ويحيط كتفيها با

 اآلخر

" تعالي ننزل ، نادر تحت وحابب يطمن عليِك وكمان نفضي  -

 األوضة للشغالين ينظفوها ويجددوا هواها" 

سارت معه بتيه ولم تتحدث بشيء ، فكان هذا بمحل إنجاز  

كبير له أنها لم ترفض كاأليام السابقة ، كانت ترفض بشدة  

ن عليها  الخروج ، التحدث مع أحد ومقابلة من يريد االطمئنا

 سوى منار . 
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هبطا لألسفل حيث نادر و أسماء في انتظارهما بغرفة  

ا   المعيشة والذي نهض مجرد أن رآها فاقترب منها مبتسم 

" الحمد هلل على السالمة يا دودو ، طمنيني عليِك" -  

وقبل أن يصل إليها عادت خطوة للخلف منكمشة في أحضان  

م ابتسامة  مازن ، تلتصق بظهرها على صدره محاِولة رس

 صغيرة على ثغرها وخرج صوتها متردد 

" الحمد هلل يا نادر أنت عامل إيه؟"-  

عقد حاجبيه وتغضن جبينه بتعجب من حركتها كأنها خائفة  

 منه!!

 منذ متى تشعر بهذا القلق البادي على وجهها نحوه؟!

هاجس بداخله يخبره أن الموضوع أكبر مما أخبره به مازن  

 هذا اليوم!! 

.. انكماشها بتلك الطريقة كأنها تحتمي  قلقها .. خوفها .. توترها

 به يقلقه عليها أكثر من ذي قبل!!
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تالقت أنظاره بأنظار مازن الذي أومأ له أن يتفهم ما تفعله  

 ويتعامل كأن شيء لم يحدث فال يظهر أي دهشة. 

 ابتسم لها ورفع حاجبه ينظر بمكر 

. نقيم  .تشوفينا" الحمد هلل قررِت تحني علينا وتخرجي -

 األعراس واالحتفاالت بقى" 

 انحنى نحوها يغمز لها هامس ا 

منار مستغلة عدم وجودك   عشان" أبوس دماغك ترجعي -

 ومستقوية عليا المفترية" 

ابتسمت له برقة على ذكر عالقته بصديقتها التي لم تتركها  

طوال األيام الماضية إال على ميعاد النوم ، تمأل وقتها  

باألحاديث في أي شيء ، تكسر صمتها بمواقفها مع نادر  

ا   وأنها بالفعل تستغل عدم وجودها في أخذ حقها منه ألنها دائم 

 تقف في صفه.
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قادها مازن للداخل وجلست بجانب أسماء التي استقبلتها  

 بسعادة تفتح لها ذراعيها تحتضنها

ا لقد هرمنا لهذه اللحظة" - " أخير   

بالكرسي المجاور لها وكاد مازن أن يتجه إلى  جلس نادر 

كرسي آخر لكنها تمسكت بكفه بقوة تنظر له بلهفة كأنه  

 سيختفي ، تبتلع ريقها بصعوبة هامسة

" رايح فين؟" -  

 ربت على ظاهر كفها بحنان وأشار لكرسي آخر 

" هقعد هناك مش رايح في حتة"-  

ا ثم أخلت له  مكان   رمشت عدة مرات والتفتت يمين ا ويسار 

بجانبها على األريكة وانزاحت بجانب أسماء أكثر مشيرة  

 لجانبها 

" تعالى أقعد هنا" -  
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تبادلت أسماء النظرات مع نادر الذي كان يتابع ردود فعلها  

بصمت وغموض ، يستند بمرفقه على يد الكرسي يحك ذقنه  

.. كاد مازن أن يجلس لكن صدح هاتفه معلن ا اتصال  بأنامله

ن ليجيب فخرج من الغرفة تشيحه بنظراتها  من رامز فاستأذ

 إلى أن انتشلها من شرودها صوت نادر 

. أنا عارف إن الفترة اللي فاتت كانت صعبة ، بس  هدير." -

هدير اللي أعرفها واللي ربيتها مفيش حاجة تقدر تكسرها ،  

فيه إيه؟  توقعها.. لكن اللي قدامي واحدة ضعيفة أي نفخة هوا   

ده؟" أنِت عمرك ما كنِت ك  

الحظ اضطراب جلستها ، تفرك كفيها بتوتر  ، تشتت نظراتها  

في األرجاء دون النظر إليه كأنها تهرب من نظراته ، تعلم أن  

ما تتمكن منه في هذه اللحظة..  الصارمةشخصيته   

وهو باألخص لو علم   شيء..بمجرد النظر له سيعلم أن بها 

 ما حدث لن يتوانى عن قتل كريم. 

ناها لكن دون خسارة أحد من أحبابها!! يا هللا كم تتم  
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 كادت أن تنهض قائلة 

" معلش يا نادر حاسة إني تعبانة ومحتاجة أنام" -  

أمسكها من رسغها بقوة يمنعها من النهوض مثبت ا إياها في  

مكانها ، فانتفضت من مجرد لمسته لها وشعر  بذلك بوضوح 

 فهتف بصرامة 

" بصيلي" -  

أكمله في فك كفها من معتقل  لم تلتفت له ووضعت تركيزها ب 

 قبضته فصدح صوته بصرامة أكبر

" هدير بقولك بصيلي" -  

سكنت حركتها فجأة وتسارعت أنفاسها بصوت مسموع ثم  

رفعت أنظارها ببطء إليه كأنها كانت مغيبة وعادت للواقع  

 بقوة ، ضمتها أسماء بحنان 

" بالراحة يا نادر مش كده ، هي لسه تعبانة وأول مرة  -

تقابل حد راعي ده" تخرج   
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تنفس بخفوت يبث الهدوء لنفسه قبل أن يعيد نظراته إلى تلك  

 التائهة الباحثة عن بر أمان 

. بصيلي وفوقي أنا أخوِك وصديقك اللي  نادر." هدير أنا -

ك اللي يفكر بس يضرك  ل عمره ما يضرك بالعكس أنا هجيب

 تحت رجلك" 

تضغط   فلىالسالدموع تألألت في مقلتيها ، ارتعشت شفتها 

عليها تمنع شهقة بكاء تتصارع في صدرها على الخروج ،  

مشاعر متضاربة تكتنفها بين الحنين لوجودها بين رفقاء  

 دربها والهروب إلى انعزالها وعدم التعامل مع أحد! 

االستسالم للضعف الذي  وبين اشتياقها لشخصها القديم القوي 

تثبيت جذوره  أصبح يعيث فيها كمن وجد أرض خصبة فقرر 

 بها مستغال  ترحيبها وإعطاءها ملكيته لتلك األرض!! 

بين رغبتها في أن تتقوى بأصدقائها وفعلهم أي شيء 

لصالحها وبين الركض واالختباء خلف مازن الوحيد الذي  

 تشعر باألمان معه!! 
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أغمضت عينها وأخفت وجهها بين كفيها مستندة بمفرقيها  

لدموعها العنان ، فتنهد نادر بيأس يهز  على قدمها وتركت 

 رأسه للجانبين باعتراض قائال  

" طب لو العياط هو الحل هقولك عيطي لحد ما تتعبي ، بس -

 دلوقتي حضرتك بتعيطي ليه؟" 

لم تجبه بل ظلت على حالها ، فزفر بعنف واشتعل الغيظ في 

 حدقتيه الرمادية من ضعفها الذي يراه للمرة األولى!! 

قوية ، دربها على الشجاعة وعدم االنكسار حتى لو  اعتادها 

أمامه ليست هدير التي   منكانت في أشد المواقف رهبة ، لكن 

زّجت بكريم إلى السجن منذ خمس سنوات عندما خانها وهّم  

 بمحاولة االعتداء عليها!! 

كيف لموقف كالذي حدث منذ أيام أن يحولها لكتلة اليأس  

 والضعف الماثلة أمامه؟! 

لحالتها بها بكل ما يعتمره من غضب وحقد تجاه السبب هتف   
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" بطلي عياط وكلميني زي ما بكلمك" -  

انتفضت في موضعها على صرخته ورمشت عدة مرات من  

بين دموعها وصدرها يعلو ويهبط جراء أنفاسها المتقطعة ،  

عاقدة حاجبيها بدهشة فهذه المرة الثالثة في عشرة دقائق  

كل!! التي يصرخ بها بهذا الش  

فهتفت به بانفعال يرى طبعها وشراسها قد عادا لها في تلك  

 اللحظة 

" أنت مش شايف أنك من ساعة ما قعدت وأنت عمال تزعق  -

 ليا وبس؟!

 مالك يا نادر فيه إيه؟" 

شعور انتصار ، وابتسامة ماكرة الحت في عينه لم تفطن هي  

.  والهروب.لها ، نجح في إخراج ردة فعل نحوه غير الخوف 

ا بصراخ أحد عليها وها قد بدأت تعود . أخ ته لم تقبل يوم   
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ظل على هيئته الغاضبة ونهض يجذب نظارته الشمسية 

ومفاتيح سيارته من فوق الطاولة ، ثم رفع هاتفه ينظر لها  

 من علوه قائال  بنبرة ال تحمل جدال  

الفترة اللي فاتت كلنا كنا ماشيين على   كويس.. " اسمعيني -

نساعدك تخرجي من   عشانعوزاه بنعمله  هواِك وكل اللي

فيه.. اللي أنِت   

تساعدي نفسك ، لو ملكيش دور   عشاندلوقتي دورك 

ومعندكيش استعداد تعدي المرحلة دي يبقى كل اللي بنعمله  

. الزمة.وهنعمله وال ليه    

 ساعدي هدير يا هدير" 

رعشة لفحتها ونبضة قوية ضربت قلبها تعلن عن تأثر  

لتي انطلقت كالسهم يعلم طريقه جيد ا وقد  بكلماته الصارمة ا 

 أصابه ، طالعته بتيه فقابلها بثبات وقوة مكمال  

" قدامك تلت أسابيع وتكوني رجعِت هدير اللي أعرفها" -  
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 هنا ناظرته أسماء بدهشة متسائلة

" اشمعنا تلت أسابيع؟" -  

" ميعاد المؤتمر بتاع شركة العجمي اللي هي مسئولة عن  -

 تغطيته" 

من مجلسها تهز رأسها برفض عنيف ، تتحرك بتوتر   انتفضت

حول نفسها تفرك جبينها تارة ، ويدها تارة ، ثم هتفت وهي 

 تجتازه للخارج

" ال ال مش هحضر مؤتمرات ، رئيس التحرير يشوف حد  -

 غيري يغطيه أنا ال" 

 لتسمعه يهتف من خلفها بإصرار وقوة 

والكالم  " محدش هيحضر ويغطي المؤتمر غيرك يا هدير ، -

 منتهي"

لم تتوقف ولم ترد عليه بل ركضت لألعلى حتى أنها لم تلتفت  

مع رامز وكاد  لمناداة مازن لها عندما كان قد أنهى مكالمته 
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غضب  أن يدلف إليهم ، فوجدها تخرج راكضة ومعالم ال

والتوتر تلوح على وجهها ، فاضطرب قلبه لم قد حدث  

 بالداخل؟

بهدوء ومالمح مسترخية مبتسمة  رأى نادر يخرج خلفها 

ليناظره بحاجب مرتفع مندهش أكثر وازداد تساؤله عما حدث 

 ، فاقترب منه قائال  

" فيه إيه اللي حصل؟-  

 خارجة متعصبة ليه لدرجة أنها مردتش عليا؟ 

 أنت عملت ليها إيه؟" 

. زعقت لها" حاجة." وال -  

قالها ببرود وسالم نفسي رافع ا كتفيه بالمباالة يقوس شفتيه 

ألسفل بعبوس مصطنع ، فاتسعت عيني مازن بتعجب من  

االبتسامة الباردة وهو يخبره أنه   حنقهطريقته تلك ، يثير 

ا ألسفل يعيد الكلمة لنفسه  صرخ بها ، فعقد حاجبيه ناظر 
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" زعقت لها!!" -  

جبثم رفع أنظاره إليها بتساؤل متع  

" ليه؟" -  

 تنهد اآلخر بقوة

تفوق ، هدير لو معندهاش اإلرادة إنها تقوم   عشان" -

 وتتعافى ، يبقى كل اللي بتعمله معاها مش هيجيب نتيجة" 

 زم مازن شفتيه بتفكير يومئ برأسه موافق ا عما يقوله ثم قال 

" معاك حق بس مش عارف أعمل إيه تاني؟ -  

 أنا سايبها تهدى األول" 

نادر يضع يده على كتفه يشد عليه بقوة ، ونظر له  اقترب منه 

 بإصرار 

" هدير المرة دي محتاجة دكتور نفسي ، محتاجة حد غريب  -

تحكي معاه عن كل اللي مرت بيه ، حد يواجهها بالحقيقة  
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. ودي مهمتك تخليها توافق ألنها أكيد  الطريق. ويقولها على 

 هترفض الفكرة" 

"دكتور نفسي!!" -  

كار ليومئ له اآلخر بتأكيد قبل أن يربت  همس بدهشة واستن

 على كتفه 

. أنا عارف إن فيه حاجة  واألسرع. " أيوه ده الحل األسلم -

كبيرة حصلت غير اللي أنت حكيته ، بس أنا هحترم رغبتك  

مصلحتها.. أنها تكون بينك وبينها بس طالما في   

المهم أنا عرفت أن كريم بيحضر لصفقة كبيرة ، إيه هي ومع  

ه معرفش ، بس اللي متأكد منه أنه مش هيستخدم  مين لس

عارف إنك هتقف ليه فيها"  عشاناسمه فيها   

تحولت مالمح مازن إلى الشراسة والحقد ، نظراته أصبحت  

سوداء يضغط على أسنانه حتى ُسمع صوت اصطكاكهما فعاد  

نادر للخلف بطريقة كوميدية ال تتماشى مع الموقف وهتف  

ده أمامه ليهدأ بنبرة خوف مصطنع يرفع ي  
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" هتتحول وال إيه؟!" -  

 طالعه اآلخر بشراسة فأومأ بسرعة قائال  

.. المهم أنا هتواصل مع رامز وأشوف الحكاية  اهدى" طب -

 دي وأول ما نوصل لحاجة هنبلغك"

اقترب منه تلمع عينيه ببريق عنيف يهمس من بين أسنانه  

 فخرج صوته كالخارج من عمق بئر حالك 

لك عاوزه تحت    صفقاته يا نادر ، أنا قولت" أنا ميهمنيش -

 رجلي" 

" أنت مالك بقيت شبه رجالة المافيا كده ليه!! -  

 أطمن هجيبهولك فكر أنت بس هتقنع هدير ازاي؟" 

 انتهى من جملته وحيّاه قبل أن يذهب .

صعد مازن إليها يطمئن عليها ويرى ماذا حدث أثار غضبها  

 بهذا الشكل؟!
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برأسه في األنحاء باحث ا عنها فرآها  دلف إلى غرفته يدور 

تقف أمام الشرفة توليه ظهرها تستند بكتفها على حافة الباب  

تهز قدمها بتوتر وشرارات الغضب تنبعث منها حتى شعر بها  

، ناداها حتى تنتبه له فالحظ تيبس جسدها للحظات قبل أن  

تلتفت بعنف جعل شعرها يدور حول عنقها ويستكين على  

، مكتفة ذراعيها أمامها في حركة دفاعية ،    الكتف اآلخر

وجهها محتقن بدماء الغضب وعيناها حمراء بشدة ، ال يعلم  

 هل يسب نادر أم يشكره!! 

 اقترب منها خطوة وتوقف عندما هتفت بشراسة

ا  - " مش هرجع الشغل ، مش عاوزة أشوف حد وخصوص 

 المستفز نادر ده ، مش هحضر مؤتمرات حتى لو هيبوظ" 

ينه بدهشة وكتم ضحكاته بقوة حتى ال تغضب أكثر ،  اتسعت ع

 واقترب منها بتروي يمد كفيه يمسد عضديها بحنان 

" طب اهدي وتعالي نقعد عاوز أتكلم معاِك" -  
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قادها لألريكة فأجلسها وجلس على الطاولة أمامها يضم كفيّها  

بين كفيّه يربت عليهما بهدوء حتى عادت أنفاسها هادئة ،  

يها وانتشرت الدماء في جسدها من جديد ،  وعاد بياض وجنت

 بركتي العسل خاصتها تألقتا بوضوح .

ك كذا حاجة وعاوز تركزي معايا فيهم" ل " هحكي-  

رفعت نظراتها إليه بجبين متغضن وأومأت له بسالسة فابتسم  

 لها قائال  

" أنا أول مرة شوفتك فيها أول حاجة لفتت نظري لمعة الثقة  -

.. استحوذِت حدمش سهل أالقيها في أي اللي في عينك ، ثقة 

على تفكيري يوم ما طلبت منك تسافري معايا ورفضِت 

اللي سافر معايا"  ومحمد  

صامتة تستمع له وتلك اللحظات تُعاد في عقلها كشريط  

 سينمائي فالحت ابتسامة طفيفة ال تكاد تظهر لكنه رآها فأكمل 

كان   "يوم حفلة جوز خالتك مكنتش قاصد أعملك حاجة بس-

.. توقعتعندي فضول أعرف ردة فعلك لو قربت منك وزي ما   
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قوية ، واثقة ، مبتخافش ، وفي نفس الوقت رقيقة ومرحة  

 وطيبة"

نهض فجأة فناظرته بدهشة ، جذبها برفق من رسغها لتقف  

ودفعها برفق أمام المرآة ثم وقف خلفها واضع ا كفيه على  

متسائلة من   كتفها يضغط عليهما برفق ، نظراتهما تالقت

 جهتها وثابتة من جهته . 

 هبط إلى أذنها هامس ا 

" بصي لهدير دي واحكمي ، بصي في عينك و اوصفي ليا  -

 النظرات دي إيه؟" 

ابتلعت ريقها بصعوبة ورمشت بتوتر ، أخفضت نظراتها  

 بضغط على كتفها أكثر لترفعها من جديد فطالعها بقوة 

اللي سجنت   "دي مش هدير اللي عرفتها ، مش دي هدير-

 كريم من خمس سنين علشان حاول ..." 
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صمت ال يريد التفوه بتلك الكلمة ونيران الغضب والغيرة  

يحيط   أدارهاتشتعل بقلبه من مجرد التفكير في هذا األمر ، 

 وجنتيها بكفيه فأمسكت بساعديه هامسة بتردد 

  جوايا.." عاوزة أرجع بس مش عارفة ، فيه حاجة انكسرت -

ك تشوف طفل يتقتل قدامك يا مازن" أصعب حاجة أن  

دلّك وجنتيها بإبهاميه وأسند جبهته فوق جبهتها تلفح أنفاسه  

 صفحات وجهها ولم يقطع نظراته عن عينها 

"الحل موجود بس محتاج شوية شجاعة وقوة منك" -  

رأى اللهفة في حدقتيها فابتسم ألن هذه إشارة اطمئنان فقال  

 بنبرة ثابتة 

سي""نتابع مع دكتور نف-  

للحظات لم تفقه ما قاله لكن سرعان ما اتسعت عيناها  

وانتفضت بين يده بقوة وعالمات الرفض بدأت تلوح على  
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وجهها فضمها إليه بسرعة يحيط خصرها بذراع ويتخلل  

 خصالتها باليد األخرى وهمس

"قبل ما تاخدي أي رد فعل اسمعيني ، أنِت مش مريضة ،  -

غبي ده.. ولو فكرِت في كده هكسر دماغك ال  

بس أوقات بنحتاج شخص غريب عننا نخرج له كل اللي في  

قلبنا وكل اللي بنحس بيه ألنه مش هينافقنا وال يجاملنا ، أنا  

بعمل اللي أقدر عليه بس مهما حصل هفضل في صفك حتى  

 لو غلطِت" 

أسندت رأسها على كتفه وأنفاسها تخرج بعمق ، تحدق في  

..  والرفضالفراغ وكلماته تحوم في عقلها تقلبها بين القبول   

عقلها يرفض فكرة الطبيب فهي ليست مريضة هي فقط تمر  

بأزمة ستأخذ وقتها وستعود من جديد ، لكن صوت آخر تشعر  

ا من تفكيرها!!   به يضحك ساخر 

الصوت وكادت أن تنصت لصوت   ستخرأغمضت عينها بقوة 

 عقلها لكن قاطعها صوت مازن مكمال  
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"كلنا هنفضل جمبك بس البداية الزم تبقى منك أنِت ، لو  -

.. أهلك ، أصحابك ،  حواليكِ اللي  يبقىنفسك  عشانمش 

 شغلك ، حلمك" 

أخرجها من أحضانه ممسك ا بذقنها يرفعه نحوه ينظر لها بحب  

 وحنان جارف هامس ا 

حقك"  ليكِ تديني القوة أكمل وأجيب  عشان . عشاني."-  

عضت على شفتها السفلية بتوتر كعادتها فأثارته بها وجعلته  

األفكار    يطردبصعوبة لكنه ضغط على عينيه بقوة  لغابهيبتلع 

الماكرة عن عقله في هذا الوقت ال يريدها أن تنفر منه فلن  

.  حالتهاتتقبل أي لمسة في   

ير ، ترفع كفيها تعيد خصالتها  نظر لها تدلك جبينها بتفك

. تفكر أن للجميع عليها حق أن  شعرها.الشاردة من مشبك 

 تحاول من أجلهم !! 



 

 960 

الفترة الماضية كانوا يفعلون كل شيء بوسعهم حتى ترتاح ،  

.  لمقابلتهم.. رفضها أحد.تقبلوا عدم رغبتها في محادثة 

 تمردها على لمساتهم وانتفاضتها من مجرد قربهم . 

كان مصاحب ا لها وتأخرت عودة أسرتها من الخارج  القدر  

وكأنها إشارة من القدير حتى تفيق كي ال تعود والدتها وتراها  

 بتلك الحالة فتحزن أكثر!! 

رفعت وجهها إليه تنفخ الهواء من رئتيها بقوة وأومأت بتردد  

 هامسة بتقطع

"موافقة ، هحاول هحاول"-  

واضع ا شفتيه أعلى   ابتسم لها بسعادة فجذب وجهها بين يديه

رأسها يقبلها بقوة قبلة طويلة ُمحبة ثم أسند جبهته على  

 خاصتها فأكملت 

"بس عوزاك معايا" -  

"ومين قالك إني هسيبك!!" -  
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تأملت ابتسامته الحنونة ، نظراته الفخورة المشجعة علمت  

منها أنها اتخذت قرارها الصحيح ، ُمخِرسة صوت عقلها  

حاجة إليه ، وأنه ليس كل من  الرافض تقنع نفسها أنها ب

 يذهب لطبيب نفسي مريض.

 بادلته االبتسامة بمثيلتها وقالت 

. عاوزة أشوف ماما" تحت."هنزل -  

أومأ لها بتشجيع وابتسامة فكادت أن تجتازه لكنها توقفت  

فجأة جعلته يعقد حاجبيه و رفع حاجبه بتعجب من اقترابها  

ذقنه جعلته يرفع  وِضيق عينها التي تسمرت نظراتها على 

 أنامله يتفحص إن كان به شيء!!

ا عدة مرات ونظراتها   رفعت إبهامها تحركه عليه يمين ا ويسار 

تتحرك بينه وبين عينيه المندهشة المتسائلة والتي توسعت  

 عندما سمع جملتها 

" أول مرة االحظ طابع الحسن على دقنك!! -  



 

 962 

 ليه مقولتليش إنه عندك طابع حسن؟!"

.  الطير.وكأنها نبت لها قرون ، أو على رأسه   صمت يطالعها 

وما لبس أن تصاعدت ضحكاته حتى أضحت غمازتي وجهه  

مع طابع حسنه ظاهرين بقوة لرؤى العين جعلت عيناها تتسع  

 بانبهار وكأنها تستكشفه من جديد . 

رفع إبهامه يمسح دموعه التي سقطت من أثر ضحكاته  

وكأنه يحادث طفلة ال   وأحاط خصرها يقربها منه بحنان قائال  

 يعلم ماذا يحدث معها اليوم!! 

" يعني عوزاني أجي أقولك بصي يا هدير أنا عندي طابع  -

 الحسن في دقني !!"

مطت شفتها السفلى وتغضن جبينها بعبوس من سخريته  

 عليها هامسة

" أول مرة آخد بالي منه ، كنت عاوزة يبقى ليا طابع حسن" -  
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رها ورفع إبهامه يدلك شفتيها  تعالت ضحكاته أكثر من تعبي

يلغي هذا العبوس وضرب جبهته بجبهتها برفق ثم انحنى إلى  

 أذنها هامس ا بخبث

"معندكيش طابع حسن ، لكن عندك إمكانيات تانية تخلي  -

 الواحد يتجنن يغنوِك عن أي طوابع في الدنيا" 

احتقنت وجنتيها بدماء الخجل ، واحتبست أنفاسها في صدرها  

للحظات فضربته بمرفقها في بطنه جعلته يعود خطوة للخلف  

 ضاحك ا ، فتقدمت نحو الباب ترغي وتزبد مع نفسها

"قليل األدب عمرك ما هتتغير أبد ا مفيش فايدة" -  

 فهتف لها بوقاحة وخبث أكبر يثير خجلها أكثر وأكثر 

"االحترام مش بيجيب عيال يا دودو"-  

عد أن فتحته ، شهقتها  توقفت عند الباب ممسكة بمقبضه ب

المذهولة من وقاحته وصلته ونظرت له بعينين متسعتين  
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باندهاش ثم ضغطت على أسنانها بقوة وغيظ قبل أن تخرج 

تسبه بكل ما تعرفه من الشتائم .  خلفهاة الباب بقوة قصاف  

قابلتها أسماء على الدرج تحدث نفسها وتسب شقيقها لدرجة  

، طالعتها بدهشة ورفعت كتفيها  أنها لم تلحظها ولم تلتفت لها  

بالمباالة من جنانها هذا ، رأت أخيها يخرج من غرفته ينظر  

ا يبدو عليه عالمات الحيرة   في هاتفه كمن يراسل شخص 

والتفكير ، فاقتربت منه حتى انتبه لها فأحاطها بذراعه بحنان  

 مقبال  جانب رأسها ، 

 جعلتها تبتسم له قائلة 

"مالك متحير كده ليه؟ -  

هدير نازلة بتكلم نفسها ليه؟" و  

ضحك عندما تذكر غضبها الخجول ومسد ذراعها بكفه يهز  

 رأسه بال شيء

"متاخديش في بالك ، بقولك أنِت وراِك حاجة؟" -  
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عقدت حاجبيها بتركيز ومطت شفتيها لألمام تهز رأسها بنفي 

 ، فأومأ لها قائال  

 . عاوزك تروحي الشركة فيحبيبتي."طب هطلب منك طلب -

مكتبي هتالقي رامز سايب ليا ملف مع ياسمين هاتيه منها  

ألنه الزم أمضي عليه النهاردة ورامز مش هيقدر يجي بسبب  

 اجتماع مهم" 

 أومأت له مبتسمة

"عنيا حاضر ، هغير هدومي وأروح أجيبه" -  

ربت على رأسها بحنان واتجهت لغرفتها حتى تبدل ثيابها  

 وتذهب.

★★★★★★ 
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النساء تهدأ وتصرف النظر عن شيئ ا أرادته  من أخبرك أن 

 فهو مغفل!!

فهن ولو اختفوا ولم تعد ترى منهن شيء ، فما هي إال  

 استراحة محارب يشحن طاقته ليعود بقوة!!

غبي من يعطيهن األمان ويتناسى قوله تعالى " إن كيدهن  

 عظيم" 

باب سيارة فُتح وظهر من خلفه ساقين عاريتين يزينهما حذاء  

الذهبي ذو كعب رفيع عال  لفتت أنظار  الحارسين على   باللون 

من خلف الباب   فظهرتبوابة الشركة ، استندا على األرض 

بعد أن أغلقته برداء أحمر ضيق يظهر مفاتن جسدها بوضوح  

يصل حتى ركبتيها ، بفتحة صدر مثلثية وحمالتين  

. خصالتها السوداء تهبط بتموجات إلى ما بعد  عرضيتين.

ل حقيبتها الذهبية في يدها وتتقدم إلى الداخل  كتفها تحم

مجتازة الحارسين اللذان نظرا لبعضهما بخبث ونظرات ماكرة  

 على كتلة األنوثة المتحركة أمامهما . 
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دلفت وصدى كعبها يلفت أنظار من حولها حتى وصلت  

للطابق األعلى القابع به مكتب رامز ، فهي تعلم بعدم وجود 

وقفت أمام سكرتيرته تخبرها أن تعطيه  مازن في الشركة ، 

ا بمجيئها ، غابت للحظات بالداخل وخرجت تطلب منها  خبر 

 الدلوف . 

يجلس مضطجع ا يستند بمرفقيه على حافتي الكرسي يعود  

بظهره للخلف يشد جسده يشبك أنامله جعلت قميصه األبيض  

يشتد على جذعه البرونزي الذي ظهر من أسفل فتحتي أول 

 أزراره . 

جدها تدلف إليه متمايلة بغنج تهز وركيها لليمين واليسار  و

جعلته يرفع حاجبه بخبث وابتسامة ساخرة الحت على شفتيه  

.. مدت كفها له  لتحيتهااستطاع السيطرة عليها وهو ينهض 

 بدالل وصوتها الذي يثير الغثيان لديه

"ازيك يا رامز .. أخبارك إيه؟" -  

اتفضلي" . نادين."الحمد هلل يا -  
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جلست تضع ساق فوق األخرى تغوص في مقعدها براحة  

 تضع أناملها أسفل ذقنها مبتسمة 

"عارفة إن مازن مش موجود ، بس أنا محتاجة أناقش ملف  -

 من ملفات الصفقة اللي بينا ألن معادها خالص قرب" 

مد ذراعه على المكتب يتالعب بقلمه الذهبي ، ويحك ذقنه  

 باليد األخرى مجيب ا 

اللي حابة تراجعيه؟"  بالضبطيا نادين ، أي ملف  قويوي ق"-  

انحنت لحقيبتها مخرجة علبة سجائرها تخرج واحدة تشعلها  

مستنشقة دخانها و تزفره لألعلى ، ثم أسندت يدها الحاملة  

 للسيجار على حافة الكرسي . 

هيئتها جعلته لم يتمالك نفسه من قهقهة طفيفة يهز رأسه  

يثير رغبة عارمة بداخله في كسره ،  بيأس من غرورها الذي 

 وسمعها تقول

"ملف الشحن من المينا طالما الصفقة هتيجي بحري"-  
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طالعها بحاجب مرتفع ينظر لها بأعين ناعسة ضيقة طالما  

أثارت ريبتها ، فرامز الوحيد الذي يثير قلقها ، نظراته حتى  

 اآلن لم تستطع قراءتها وعقله لم تستطع الوصول للُبّه. 

لها ورفع سماعة هاتفه يخبر سكرتيرته أن تأتيه بهذا   أومأ

الملف ، وبعد دقائق كانا قد بدآ النقاش بينهما عما تريد  

وتعديله. معرفته   

فجأة وجدها تنهض من مقعدها مقتربة منه ، تستند بكفها  

على حافة المكتب تنحني بجانبه حتى كادت رأسيهما أن  

تعديله قائلة بنبرة   تلتصق ، وأشارت له لبند في الملف تريد

 أشبه للهمس 

"البند ده بيقول أن الصفقة تتشحن في عربيات من شركتكم  -

وبعد كده الشحن على المخازن عندي ، فليه متكفلش أنا  

بالجمارك مش   وأتكفلبالشحن مباشر من المينا على المخازن 

 مشكلة" 



 

 970 

استند بظهره إليه الكرسي ممسك ا بحافته ويستند بمرفقه  

حافة المكتب واضع ا أنامله يحك أسفل فمه ،   اآلخر على

يستدير به في مواجهتها يناظرها بحاجب مرتفع ونظرات  

غامضة فكادت أن تتحدث لكن أختل توازنها فجأة وتلعثمت في 

وقفتها في إنذار لسقوط مؤكد ، وكانت نتاج السقطة شهقة 

بقوة.عالية ، جلوس على قدميه ، والتصاق الجسدين   

قان لعنقه ووجها ُدفن في عنقه ، وكفيه أحاطا  ذراعيها يعان

 خصرها بتلقائية ناتجة عن اضطراب من الموقف

 " أوووتش سوري يا رامز الظاهر إن كعب جزمتي أتكسر " 

تمسكت بعنقه بيد وانحنت بجسدها ترفع قدمها تحرك كعبها  

الذي ُخلع بيدها ، فكاد أن يزيحها لينهض لكن أوقفه ذلك  

عليه من الوهلة األولى فأغمض عينيه  الصوت الذي تعرف 

 بقهر

"أوووه وهتمشي ازاي؟!-  

 رجل أه ورجل ال!!" 
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التفتا االثنان إلى الباب الذي لم يشعرا بفتحه وظهور أسماء  

منه ممسكة بمقبضه واألخرى تحمل حقيبتها تهز قدمها  

 بغضب هزات رتيبة تطالعهما ببرود .

ياسمين التي كانت  وصلت منذ قليل إلى الشركة وتقابلت مع 

في انتظارها بعد مكالمتها مع مازن يخبرها بمجيء أخته ،  

كادت أن تذهب بعد أن حصلت على الملف وقد قررت أال تراه  

وتظل مستمرة في غضبها منه كما األيام الماضية ، فبعد  

صراخه عليها لم يكلف خاطره ويتصل بها ليطمئن عليها لمدة  

ن بعد أن طلب منه المجيء . يومين ، إلى أن أتى لرؤية ماز  

تذكرت عندما كان يقف واضع ا يديه في جيب بنطاله ينظر  

لنقطة ما أسفل قدمه ، ثم رفع نظره عندما فتحت له الباب  

ليخفق قلبه لرؤيتها ويطالعها بنظرات مشتاقة تعج بالحنان  

بأخرى معاتبة حزينة تخفي خلفها اشتياق .  قابلتهوالحب   

ديث تلوح في عينيه فسبقته توليه الحظت مبادرته في الح

 ظهرها تفسح له الطريق ثم أشارت نحو باب المكتب قائلة 
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"اتفضل يا رامز ، مازن جوا في مكتبه" -  

أرادت الصعود لكن يده التي جذبت مرفقها أوقفتها ،  

فاستدارت له تقلب عينها ضاغطة على شفتيها بقوة تنظر له  

ا ما تفض حها وتخبره عما  بجمود وصمت ، لكن عينها دائم 

 يعيث بداخلها من عتاب واشتياق ورغبة في االطمئنان . 

 ابتسم بحنان وعشق وانحنى أمام وجهها هامس ا 

"أنا آسف ، مكنتش أقصد أزعق ليِك ، بس حالتي وقتها -

 متحملتش أي حاجة وعصبيتي خرجت فيِك"

تألألت الدموع في مقلتيها فأربكت قلبه الذي ال يتحمل حزنها  

صوت مكتوم وقالت ب  

. مش بترد على اتصاالتي ، ولوال  يومين."علشان كده غبت -

 إن مازن طلبك تيجي مكنتش هتبقى واقف هنا دلوقتي"
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ا عما فعله بسبب غباءه ،   هز رأسه نافي ا وعينيه تبثها اعتذار 

ففتح فمه ليتحدث لكنها لم تعطه الفرصة والتفتت تصعد الدرج  

 بشموخ يليق بها هاتفة 

العموم محصلش حاجة يا رامز ، متشغلش بالك" "على -  

وضع يده في خصره واألخرى يشد بها على خصالته يعيدها  

ا إلى أثرها أمامه   للخلف بعنف ، يزم شفتيه بتفكير ناظر 

 وهمس لنفسه

"زعلتها وارتحت؟!-  

بس على مين؟  السيوفي..أهي هتطلع عليك طبع   

 ماشي يا أسماء" 

.. تتعامل معه بحدود  البرود يل ومنذ ذلك الحين اتخذت معه سب

ورسمية ، الحديث باقتضاب ، لم تستقبل مكالماته إال على  

 هاتف المنزل. 
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واليوم أرادت االستمرار في عقابها لكنها توقفت عندما جذبها  

حديث أحد الموظفين عن وجود نادين هنا ووصفه لهيئتها  

.. فاقتربت من إحدى الموظفات  تسترالتي تكشف أكثر مما 

لها عن مدة وجودها هنا فأخبرتها أنها حضرت منذ نصف  تسأ

 ساعة. 

وقفت تفكر أن مازن ليس هنا ، ووجودها يعني أنها اآلن  

 برفقة رامز!! 

نسيت غضبها ، نسيت قسمها بالعقاب ، نسيت رسميتها  

وبرودها معه وسيطرت غيرة األنثى على ما هو ملكها فقط  

 خاص ة وإن اقتربت منه أنثى أخرى كنادين!! 

لم تنتظر سكرتيرته بل لم تلتفت لها من األساس وفتحت الباب  

. جالسة على قدمه تخبره أن كعب حذائها  المظهر. ليقابلها هذا  

!بجملتهاقد ُكسر فلم تتمالك نفسها وهتفت    

ابتسامة ماكرة الحت على شفتي نادين التي وقفت تستند على 

 حافتي المكتب أخفتها بنبرتها المتفاجئة بتصنع
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ماء؟ أس"-  

؟" امتىأنِت هنا من    

 دارت حول المكتب تتقدم منها بتريث وبطء قائلة

"أوعي تكوني فهمِت غلط!!-  

كل الحكاية إن كعب جزمتي أتكسر وكنت هقع بس رامز  

 لحقني"

ضرب على جبهته هذا الذي يتابع ما يحدث من مجلسه  

ا   باستمتاع ، لكن كلما تحدثت نادين كلما زادت األمر سوء 

وهذا سيجعل صغيرته تستشيط غضب ا سيَُصب على رأسه هو  

 فقط . 

منها بعد أن  ت الحظ ابتسامة أسماء الغامضة والتي اقترب

ء  وضعت حقيبتها والملف على الطاولة ونظرت إلى الحذا

المكسور ، فربتت على كتفها بنوع من العنف وقالت بنبرة  

 ساخرة
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. ما هو أنِت اللي غلطانة بردو ، لو كنا  روحي."ال معلش يا -

 قعدنا مكانا زي الناس المحترمين مكنش كعب جزمتك أتكسر" 

 اتسعت عيني نادين من أسلوبها وهتفت باستنكار 

"نعم!!" -  

غيرتها   صدح صوت أسماء بقوة وثبات وقد سيطرت

وغضبها عليها وربتت على ظهرها دافعة إياها لألمام نحو  

 حقيبتها هامسة لها 

"التصرفات الرخيصة بتاعتك دي يا نادين مكانها مش هنا" -  

وقفت بجانب رامز تمسك ظهر الكرسي بيد ، واألخرى  

الجالس   لبتخصرت بها في حركة دفاعية عما هو لها سرقت 

يد معطي ا ألنثاه مقاليد  بغرور طاووسي كأنه هارون الرش

 الدفاع عن ممتلكاتها ، لتهتف بها 

"يال يا قلبي شنطتك وورقك وعلى بيتك  ، بدل ما ينكسر  -

 الكعب التاني والمرة دي فعال  هيبقى تصرفي مش متحضر" 
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الهجوم الشرس منها فهي لم تتخيلها   من اغتاظت نادين بقوة 

ا هادئة ، رقيقة ،  .. لكنها نسيت  عاقلةهكذا ، عاهدتها دائم 

أنها ابنة عز الدين السيوفي أخت مازن ، ودماءهم الشرسة  

 تجري بعروقها فهتفت

"رامز أنت ساكت على اإلهانة اللي بتتوجه لي دي؟!" -  

أغمض عينيه بالمباالة يمط شفتيه السفلى محاذاة مع رفع  

 كتفيه بقلة حيلة ، لتهتف أسماء بقوة

ا باهلل  "أنا اللي بكلمك ولما تحبي - تتكلمي كلميني أنا ، وقسم 

يا نادين لو ما بطلِت أسلوبك اللي شبهك ده وخرجِت دلوقتي 

 حاال  ألنفذ اللي قولت عليه وفي نص الشركة" 

لم تتحمل أكثر وجذبت حقيبتها بعنف ثم التفتت تخرج متعرجة  

من كعبها المكسور ، وما أن خرجت وصفعت الباب خلفها  

لكن انحناء أسماء نحوه جاذبة إياه  حتى كاد رامز أن يتحدث  

من ياقة قميصه واضعة اليد األخرى في خصرها وهمست 

 بحدة وغيظ به
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"وأنت يا أستاذ اللي استحليتها ، لو الموقف ده أتكرر تاني  -

 أتحمل اللي يحصل ليك ساعتها" 

اقتربت برأسه منها حتى كادت أنفيهما أن يتالمسها وهمس  

تهاباستمتاع وقلب منتشي من غير  

"هتعملي إيه؟-  

 هتقولي لمازن؟" 

 طالعته بحاجب مرتفع ومالمح شر ارتسمت في عينيها 

"ليه مش مالية عينك؟ -  

 لو طولت أتاويك زي مطاريد الصعيد هعملها يا رامز" 

صمتت تاركة ياقته تقلبها في يدها ثم ابتسمت بسخرية قبل أن  

 تعاود النظر له بعد أن استقامت في وقفتها 

روچ الست هانم طبع   عشانبقى ولع في القميص ده ، ا"و-

 عليه" 
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دارت حول المكتب ترفع حقيبتها وملفها ناظرة إليه بغضب  

وتهديد ، ثم التفتت لتخرج تاركة إياه يكاد يغص في حلقه من  

شدة ضحكاته من شراستها وحبه الذي وإن كان يمأل قلبه قبل  

عنان السماء   وصل عشقها بقلبه فعلتهاساعة من اآلن ، فبعد 

. 

★★★★★★ 

ة   إذا رأيت نيوب الليث بارز 

 فال تظنن أن الليث يبتسمُ 

 

بعد مدة في إحدى الشقق الفارهة كانت نادين جالسة بجانب  

كريم تكاد تنفجر من الغضب ، واقفة تضرب كفيها ببعضهما  

ترتدي فستان نوم ال يكاد يخفي شيئ ا ، تعيد خصالتها للخلف  

نانها بغضب هاتفة من بين أس  

"بقى أنا أسماء تتعامل معايا كده!!-  
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 أول مرة تبقى كده على طول هادية ورقيقة" 

ابتسم ابتسامة جانبية بسخرية يرفع سيجارته التي بين  

 سبابته والوسطى يستنشقها بعمق ثم نفث دخانها ألعلى 

 . على العموم قولتمازن. "شكلك أنِت اللي نسيِت أنها أخت -

حاجة من رامز" لك مش هتستفيدي   

نظرت تتأمله جالس ا بجانبها عاري الجذع ، فبعد لقائها به في  

شركته ، وعلم بنواياها وأنها تسير معه في نفس الطريق  

ا من بعضهما ، حتى اختفت الحدود   ونفس األفكار ، تقربا كثير 

 بينهما.

ابتسمت بسخرية ودارت بجسدها إليه تستند بمرفقها على  

صالته بأناملها ، وشفتاها تتلوي  ظهر األريكة تمشط خ

 بطريقة ماكرة خبيثة 

"تقدر تقولي وحضرتك استفدت إيه من اللي عملته في  -

 هدير؟
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 ال منك سبتها وال منك أذيتها" 

ناظرها بغضب فهضت تضع يدها في خصرها واألخرى تعبث  

 بخصالتها وتحولت نبرتها الى الغضب والحقد

ا بتفلت من أي مش- كلة معرفش ليه؟" " حظها حلو ، دايم   

 ثم التفتت إليه تكتف ذراعيها 

"وهللا ما عارفة عاجبكم فيها إيه؟! " -  

أسند ظهره إلى الخلف ، يرفع ذراعه فارد ا إياه على ظهر  

األريكة ، واستند بذراعه اآلخر إلى حافتها ، ينظر لها بأعين  

ضيقة يتفحصها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها ، وشبح  

جانب فكه، ثم عاد برأسه إلى الخلف يتنهد بقوة ابتسامة على   

" إيه اللي عاجبني فيها؟!-  

هدير مفيهاش غلطة ، بغض النظر عن الشكل فهي جمالها  

،  ا مفيش عليه تعليق ، لكن عليها ذكاء ، وشخصية قوية جد  

 شدوني من أول ما شوفتها"
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نهض فجأة وبدأ يدور حولها وهي واقفة تستمع إليه بذهول  

كمل وكره وأ  

"الوحيدة اللي بجد اللي مهما عملت مش هقدر أضرها ،  -

 أخوفها أه لكن ضرر ال" 

 ضحكت بسخرية وعلو تنظر له بجانب عينها

"مش هتقدر تأذيها! -  

تسميه إيه حضرتك؟"  ده ولما كنت هتغتصبها   

 وقف أمامها يشرف عليها من أعاله يغمز بخبث

ال  أذيها.. " مجرد قرصة ودن ، أخوفها لكن -  

فة ليه ؟! عار  

ألنها أنضف واحدة شوفتها ، الوحيدة اللي حبتني بجد بس أنا  

 بغبائي ضيعتها " 

ومة  ذمكتفت ذراعيها أمامها تنظر له بسخرية وشفتيها م

 باستهانة وهمست
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"وهو اللي بيحب حد ، يودي أبوه في داهية لدرجة أنه كان  -

 هيعلن إفالسه؟ 

يعتدي عليه؟    

بيبقي عايز يقتله؟" وال   

ريم بصوت عال  يعود بجزعه للخلف ، وأكمل دورانه  ضحك ك

 حولها من جديد وأعلن 

"أومال إيه هو الحب يا نادين هانم؟-  

 متقوليش أنِت ومازن!! 

قبل يتجوز واحدة تعتبر  ي.. تفتكري أن مازن كده  بذكائك

 الدراع اليمين ألكبر رئيس عصابة في روسيا؟" 

!! لكلماتهتستمع  عيناهاوتوسعت  صدمت  

علم أنها مشتركة في تلك العصابة؟كيف   

 من يكون هذا الشخص؟
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ابتسم لصدمتها وحيرتها التي الحت على وجهها ووقف خلفها  

يرفع أنامله يحركهم على ذراعيها العاريين ألعلى وأسفل 

 وانحنى إلى أذنه هامس ا بمكر 

يقرب منك   ينتقم"تفتكري واحد زي مازن كل شغلته -

 ويتجوزك ليه؟" 

أسها تلهث بقوة وعيناها تجحظان بشدة حتى  التفتت له بر

كادت أن تخرج من محجرها لتتسع ابتسامته ويحيط خصرها  

يلصق ظهرها بصدره ورفع ظاهر يده يتلمس وجنتها ويحرك  

 أرنبة أنفه على الوجنة األخرى 

"أنِت كارت مكشوف عند مازن من زمان بس بغبائك كان  -

توصلي معلومات غلط لجورج ، ولما   عشانبيستخدمك 

.. يعني طالقه ليِك مكنش بسبب طلقك ملقاش منك فايدة 

 جوازه من هدير" 

 مازن يعلم بأمرها منذ الوهلة األولى!!
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كانت تظن أنها تستخدمه وتستطيع التالعب به لتفطن باألخير  

ا كانت إال عروس ماريونيت يحركها كما يشاء!! أنها م  

كل ذلك الوقت تظن أن هدير السبب في ابتعاده عنها لتكتشف  

 أنه يخطط لذلك قبل أن يراها؟! 

 وذلك الواقف خلفها كيف علم بكل هذا؟!

 ابتلعت ريقها ببطء وهمست بصوت يكاد يسمع 

" أنت مين؟ -  

 وعرفت كل ده ازاي؟ " 

بشفتيه وهمس بتريث هبط علي أذنها حتى لمسها  

" كريم رأفت منصور ، تقدري تعتبريني الجندي المجهول -

. أو اللهو الخفي لجورج اللي محدش يعرف عنه  روسيا.في 

 حاجة" 

..بهويتهازدادت صدمتها أكثر وأكثر عندما سمعت   

 كانت تعرف بلقبه لكن اسمه ال ، ال يرحم . 



 

 986 

من جورج نفسه ، لم يعرف أحد  ء .. بل هو أقسى و أسوال

، ال اسم ، ال شكل ، ال معلومات عنه نهائي ا ،   شيءعنه أي 

لتصطدم في النهاية أن من تشاركت معه ضد مازن ما كان إال  

 هذا الشخص!! 

تعض على   بقوةهزت رأسها بسخرية من حالها وقهقهت 

ا من علبته وشرعت   شفتها السفلى ، ثم انحنت تخرج سيجار 

األريكة.. ثم قالت مشيرة  علىتجلس مكانه   اتدخينهفي   

"يعني أنا ده كله ، قاعدة مع الدماغ التانية لجورج ، حلو  -

وي بس مين قالك أن مازن ميعرفش عنك حاجة؟ق  

 اللي يخليه يعرف عني هيعرف عنك " 

نحنى عليها ينظر لها بقوة ا  

.. مازن كاشفك من أول لحظة يا نادين ، من  ده "فعال هو -

تدخلي   عشانيِت على روسيا وطلبِت تقابلي خالك أول ما ج

 في اللعبة ، أما بحكاية عارف عني وال ال فـ ده شيء أكيد" 
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 تبادلت معه نظرات الغضب والحقد ، تهمس بفحيح أفعى 

"وعرف منين؟" -  

"متستهونيش بذكاء مازن ، ده عامل زي الشوكة في ضهر   -

قدر  جورج ، يوم ما يخلص منه هيعرف أنه خالص محدش ي

 يقف قدامه" 

 جلس القرفصاء أمامها ينظر لها بغموض

"دلوقتي عايز منك خدمة صغيرة خالص ، وأنا عارف أنك  -

 تقدري عليها ، بس استخدمي ذكائك!" 

 نظرت له بتساؤل ودهشة

"خدمة إيه ؟!" -  

أخذ منها السيجارة يضعها في فمه ينفث دخانها في وجهها 

 بابتسامة ذئب 
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بينك وبين مازن ، عاوزك تتصلي   .. الصفقة الليهقولك" -

ه كل حاجة تبقى زي ما هي الشحن عليهم  ل برامز وتقولي

 هما" 

 عقدت حاجبيها وهزت رأسها بعدم فهم متسائلة 

"مش فاهمة إيه اللي في دماغك"-  

استنشق سيجارته ونهض يوليها ظهره يقف أمام الشرفة  

 يرفع ذراعيه أعلى رأسه مستند ا به على حافة بابها 

 بصفقتي. صناديق الشحنة هتتبدل ساخنطرق الحديد وهو ا"-

اللي هتوصل قبلها بنص ساعة ، وأنا اتفقت مع بتوع  

الجمارك بدل ما يحطوا صناديق الشحنة اللي طلبوها يعبوا  

"صناديقي  

 نهضت تقف خلفه مكتفة ذراعيها 

"مخدرات؟! -  

تبقى زي اللي قبلها مش كده؟ عشان  
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فيها غيري؟" والمرة دي محدش هيروح   

نظر لها بسخرية بجانب عينه ولم يلتفت لها وقذف ُعقب  

 سيجارته من الشرفة قائال  من بين دخانها الذي يخرج من فمه 

"مين قال إنها مخدرات؟-  

نفس مواد البنا اللي طالبها من نفس الشركة ونفس تاريخ  

روحي ، هتبعتي مدير    .. مواد فاسدة يافاسدةاإلنتاج ، بس 

مسئول عن التسليم وأنِت ساعتها هتكوني في حضن أعمالك ال 

 خالك جورج قبلها بساعة" 

اتسعت عينها بقوة من تفكيره الشيطاني الذي ينبعث منه ،  

 فاقتربت منه عاقدة حاجبيها 

"وأنت هتستفاد إيه من كل ده؟! -  

 حتى لو عملت كده مازن يقدر يخرج منها وممكن يكشفها" 

ئط مكتف ا ذراعه يبتسم  التفت لها يستند بظهره على الحا

 بغموض
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"العيار اللي ميصبش بيدّوش ، حتى لو محصلوش حاجة  -

سمعته تتهز في السوق، قبل كده شراكته مع أبويا واللي قدر  

يخرج منها ، والمرة دي زيها هيخلي الناس تفكر ليه ميكنش  

 "  هو فاسد فعال 

هزت رأسها بعدم تصديق من تفكيره الالمحدود ، حق ا فهي 

أمام من ال يرحم ، شيطان متجسد في هيئة بشر!!تقف   

وبعد قليل هبط من الشقة مرتدي ا قميصه األسود وبنطال من  

الجينز األزرق ، واضع ا نظارته السوداء وصعد إلى سيارته  

ليذهب ، خلفه سيارة حراسه على بعد عدة أمتار منه حتى ال  

ت حتى في ذلك الوق لالختفاءيلفت األنظار إليه ، فهو يحتاج 

 يضرب ضربته الكبرى. 

وقف بعد لحظات أمام محطة وقود كبيرة يمأل خزان سيارته  

ودلف للداخل يحضر لنفسه مشروب ا ساخن ا حتى ينتهي العامل  

. خرج بعد عدة دقائق فوجد سيارة واقفة أمام  تعبئتها. من 

سيارته وأخرى خلفه تمنعه من التحرك ، تمكن الغيظ منه  
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سب على اإلطالق لتأخره ، وضع كوبه  فهذا ليس الوقت المنا

على سقف سيارته وتخصر يلتفت برأسه في األنحاء يبحث 

 عن مالكها ، هتف في العامل الواقف خلفه 

"مين صاحب العربية دي؟ -  

 وازاي يقف بالشكل ده؟" 

هز الرجل رأسه بعدم معرفة فعّض على شفتيه بشراسة  

 وهتف

منظر ده خليه  مين الغبي اللي راكن عربيته بال شوف لي"-

أعرف أخرج" عشانيجي يحركها   

يهتف   خلفهأتى من  أنثويكاد الرجل أن يتحرك لكن صوت 

 بحدة

"إيه ده مين ده اللي غبي؟" -  

 كم يكره قيادة النساء للسيارات!! 
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لم يخطئ عندما نعتها بالغبية ، فلو كان رجال  لما توقف هنا  

 من األساس!! 

التفت لها ينظر لها بسخرية فوجدها فتاة طويلة القامة يصل  

شعرها البني إلى ما بعد كتفيها ، أعين لوزية يعلوها حاجبان  

مرسومان بدقة ، أنف مستقيم مرتفع ، وثغر يحمل شفتين 

. ورديتين مكتنزتين   

ترتدي بنطال قماشي أبيض ، يعلوه كنزة حريرية باللون  

ها . الزيتوني العاكس للون حدقتي  

مال برأسه يشملها بنظراته من أسفل ألعلى ، حتى وصل  

.. استقام يشد  بالغباء لوجهها المليء بالغيظ من نعته لها 

 جسده ألعلى ينظر لها بكبرياء 

"الغبي اللي راكن عربيته بالطريقة دي وحاجز على اللي  -

. فلو حضرتك صاحبة العربية دي يؤسفني يتحرك.وراه أنه 

 أقولك أنك أنِت الغبي ده" 

.. ال!! غضبت  
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.. ال!! وقاحتهصرخت به من   

. أيض ا ال!! سبّها. سبّته كما   

كل ما تلقاه منها نظرة ساخرة شملته بها وابتسامة جانبية  

قبل أن تعطيه ظهرها وتسير نحو سيارتها بهدوء   باستهانة

 هاتفة

"أظن لو حضرتك صبرت شوية وخليت أسلوبك محترم  -

 وعندك ذوق كان زمان كل واحد متحرك وماشي" 

رفع حاجبه بدهشة من هدوئها ، استفزه تصرفها بشدة وأراد  

 الرد عليها لكنه وألول مرة ال يجد ما يقوله . 

د أن يدلف إليها لكنها وقفت سار نحو سيارته يفتحها وكا

 خلف سيارتها بعد أن فتحت الباب هتفت له تجذب أنظاره 

." أنت."-  

نظر لها بتساؤل وغيظ فأشارت له بيدها التي تحمل مفاتيح  

 سيارتها 
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"أنا هخليني محترمة ومش هرد ليك الشتيمة اللي أنت  -

 قولتها ، واألحسن ليك تتعلم الصبر والذوق" 

سيارتها تديرها وتنطلق تاركة إياه ينظر  ألقت جملتها ودلفت ل

في أثرها بذهول وكل أمنيته اآلن أن يمسك عنقها بين يده ،  

 دلف إلى سيارته بعد أن حفظ رقم سيارتها . 

رفع هاتفه يتصل بأحدهم وانتظر قليال  إلى أن جاءه الرد فقال  

 بدون مقدمات بعد أن أماله الرقم 

لعربية دي" " عشر دقايق وتجيب ليا اسم صاحبة ا-  

وأنهى دون أدنى كلمة أخرى ، ثم أدار سيارته وانطلق  

بأقصى سرعة مخلف ا صرير عال  إلى أن صدح هاتفه معلن ا  

 عن وصول رسالة باالسم والسن والعنوان . 

 " ياسمين محمود الوكيل 

ا"   تبلغ من العمر خمسة وعشرون عام 
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القيادة بيد  أغلقه وقذفه على الكرسي جانبه يضغط على عجلة 

واألخرى يحك بها أسفل فمه يميل بجسده للجانب ينظر من  

 النافذة ولسانه يهمس االسم 

"ياسمين الوكيل" -  

★★★★★ 

 أنيقة بطريقة ملفتة جذابة  

 خجولة أحيان ا وتدخل إلى القلب بسالسة 

 مزعجة جد ا أمام اختالطها وهادئة أمام من تحب .. 

يطر عليها في كثير  تخفي خلف هذا اإلزعاج عناد غريب يس

 من األوقات  

.. أحب عنادها ، هدوءها ، وإزعاجها . أحبهالكني   

 

الجالسة  ودار في عقله كل هذا وهو يحيل نظراته بين الطريق 

بجانبه في ردائها البسيط المكون من كنزة حمراء بأكمام  



 

 996 

طويلة تعلو بنطال رمادي ذا مربعات كبيرة متداخلة ، تاركة  

ط على ظهرها وحقيبتها الصغيرة الرمادية  لشعرها العنان يهب

قابعة في أحضانها ، تتالعب بأصابعها الطويلة بتوتر ، تنظر  

من النافذة تراقب حركة السيارات بجانبها وهي في طريقها  

الطبيب النفسي الذي اقترحه مازن عليها .   إلىاآلن   

تشعر بنبضاتها تتسارع بين أضلعها من التوتر والخوف  

المقبلة على اختبار في الجامعة ، تزفر بين الحين واآلخر  ك

تبث الهدوء لنفسها إلى أن شعرت بكفه يتسلل إلى كفها يشبك  

أنامله معها ثم رفعه إلى شفتيه مقبال  ظاهره بحنان أنهاها  

.. أعطته  يفلته بضغطة طفيفة عليها ثم وضعها على قدمه ولم 

ابتسامة ممتنة ومطمئنة أنها مستعدة لما تقبل عليه طالما هو  

 معها. 

توقف أمام مبنى أنيق يطغي عليه اللون السماوي يبث الراحة  

. أخرجها  الزجاج.في النفس ، ذو ثالثة طوابق فقط أغلبه من 
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من تأملها فتح الباب ومد مازن كفه إليها حتى تخرج ،  

كفها في راحته وخرجت.تنفست بقوة ثم وضعت   

كان في انتظارهما رجال  يبدو أنه على مشارف الستين من  

غزو مساحة كبيرة من رأسه لكن  عمره ، تمكن الشيب من  

على الرغم من كل هذا يمتلك جسد رياضي مشدود كالشباب ،  

يقف بابتسامة وقورة تشع وّد ، فحيّاه مازن بحفاوة وأحاط  

عليه   خصرها يقربها منه برفق يعرفها  

ه الدكتور حسن ، أكبر دكتور في علم النفس د"-

. ودي هدير مراتي يا دكتور" والسيكولوجي.  

مد كفه إليها بود وابتسامة هادئة يمتص بها توترها وتيبس 

 جسدها

"طبع ا مين ميعرفش صحفية كبيرة زيها ، أنا من أشد  -

 المعجبين بمقاالتها وشجاعتها في اللي بتكتبه" 
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سعادة والفخر اللذان غمرا قلبها من إطرائه  على الرغم من ال

تلجلجت نظراتها وانكمش جسدها للخلف وعينها مثبتة على  

 كفه الممدود لها ، فابتلعت ريقها ببطء وخرج صوتها متوتر

"متشكرة جد ا لحضرتك" -  

قادهما معه إلى مكتبه ، فالحظت الجو الهادئ الذي يطغي  

ال من بضعة  على المكان ، يكاد ينعدم من األشخاص إ

ممرضات يظهرن بين الحين واآلخر ، أذنها التقطت موسيقى 

. بالراحة.هادئة تنبعث من مكان ما تعطي إحساس ا   

 حتى رائحة المكان مختلفة !! 

عاد ة يكون رائحة هذه األماكن أدوية أو مطهرات ، لكن تلك  

.جميل.الرائحة تشبه بتالت الورد أو الياسمين تشع هدوء   

م وجود مرضى!! تعجبت من عد   

 طبيب مشهور مثله البد أن تعج عيادته بالكثير!! 
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الحظ انعقاد حاجبيها وعالمات الحيرة والتفكير على وجهها ،  

توتر جسدها الذي يشع برودة ، مالمحها البادية أكثر من هذا  

 المكان فابتسم لها وهو يفتح الباب

"اللي تحبي تسألي عنه اسألي من غير تردد" -  

ا ببطء وطالعته بصمت وعضت على شفتيها ابتلعت ريقه

 بنوع من الضيق من مالحظته لها ، وبالرغم من ذلك سألت 

"مستغربة بس من الهدوء ، يعني دكتور مشهور زي  -

 حضرتك أكيد له مرضى كتير" 

 أومأ لها بتأكيد لكنه قال

كل   لغيت"عندك حق ، بس النهاردة استثناء ألنك هنا ، فأنا -

.  مرضى.د راحتها ، وعلى فكرة مش خآن عشان ارتباطاتي 

دول ناس عندهم كبت وعاوزين حد يسمعهم وأنا بحاول أقدم  

 الدور ده" 
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هزت رأسها بتفهم وابتسمت بخفوت ، فأشار لها بالدخول 

لكنها ترددت ولم تتحرك ، تمسك بحقيبتها بشدة تحيل نظرها  

بينهما بتوتر أثار حفيظة الطبيب وقلق مازن الذي زفر براحة  

ما قالتعند  

"هو ينفع مازن يحضر معايا!!" -  

 ضحك الطبيب بمرح وأشار لها بموافقة

.. اتفضل يا باش مهندس"ينفع "طبع ا -  

دلفت خلفها مازن يضع يده على ظهرها يدفعها برفق ، تأملت  

المريحة ، وألوانها السماوية الهادئة ،   بإضاءتهاالغرفة 

مكتب كبير ومكتبة واسعة تضم كتب كثيرة ، أريكتين  

عريضتين باللون األبيض وشيزلونج ذهبي موضوع بجانب  

 الشرفة الزجاجية. 

أحضر لها كأس من العصير بعدما وضع به قرص من المهدئ  

 يساعدها على االسترخاء ثم قدمه لها. 
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ال دقائق  حتى شاهدها تضع كأسها   شربته بتوتر وما هي إ 

بعد أن شربته و مفعول المهدئ يسري على جسدها ، فهمس  

 لمازن بعد أن اقترب منه يشرح له الوضع وكيفية تداركه 

"مازن عاوزك أي ا كان رد فعلها تحاول تتحكم في أعصابك  -

يطمنها وأكيد فيه حاجات   عشانأكنك مش موجود ، وجودك 

. فمن فضلك حاول تبقى هادي" هاردة. النألول مرة هتسمعها   

أومأ له بموافقة وجلس على الكرسي أمام المكتب في المقابل  

 منهما. 

جلس الطبيب بجانبها على األريكة ممسك ا بدفتر صغير وقلم  

ا   ونظر لها مبتسم 

"بصي يا ستي أنِت هنا عشان تحكي كل اللي أنِت عوزاه ،  -

أنا هنا علشان أسمعك" حتى لو حاجات تافهة ونفسك تحكيها   

بحاجبين معقودين ثم طالعته   الشي لونج  إلى نظرت خلفه 

 بتساؤل 
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"هو أنا مش المفروض أقعد هناك!!" -  

 ضحك بمرح وهز رأسه بالنفي

"ال مش المفروض ، المكان اللي ترتاحي فيه اقعدي فيه ،  -

..  براحتكحتى لو عاوزة تتمشي ، تقفي ، تقعدي على األرض 

اللي في قلبك"  المهم تخرجي كل   

عادت بجسدها للخلف تستند برأسها على ظهر األريكة ، تضع  

وسادة على قدمها تمد ذراعيها عليها وأغمضت عينها  

 للحظات انتظرها الطبيب في صبر حتى بدأت بالحديث 

"أوقات كتير بيبقى الظاهر صورة بنحاول نرسمها علشان  -

وأنا صغيرة   نخفي بيها حاجات كتير  ، طبع ا اللي يشوفني من

البنت الشيك ، اللي ليها عربية خاصة توديها المدرسة  

وتجيبها ، باباها صاحب شركات سياحة كبيرة ، عايشة في 

 فيال واسعة وفلوس كتير يقول مش محتاجة حاجة" 
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فتحت عينها تنظر في السقف بشرود ، نظراتها تمألها البرود  

األلم  ومالمحها جامدة خالية من المشاعر إال من مشاعر  

 والوجع

. كنت محتاجة حنية ووجود فعلي  محتاجة. "بس أنا كنت -

لألب ، بابا كان موجود باالسم بس لكن مكنش له دور في  

حياتي بالعكس ، مكنش مصدر تشجيع بس كان مصدر  

 إحباط!!

المشكلة كنت بعد موقف والتاني لما يحصل معايا موقف يفرح  

ولي روحي  .. ولو موقف احتياج يقمبيهتمشأجري عليه 

 لماما" 

ابتسمت بسخرية ورفعت رأسها تنظر إلى كفيها تتالعب  

 بأصابعها ، لم تشعر به كأب في حياتها!!

 لم تجد ما يشفع له عندها!! 
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هزت رأسها للجانبين تنفض األفكار عن عقلها ، ال تريد  

.. تستنكر فكرة معرفة مازن  األمراستكمال الحديث في هذا 

ضعفها!! بعقدتها ونقطة   

رفعت نظرها له فوجدته يدون شيئ ا ما في دفتره الصغير ،  

ونهضت بانتفاضة تجذب حقيبتها   عقدت حاجبيها باستنكار 

وتتجه نحو مازن الذي نهض متعجب ا من ردة فعلها ، فاستدار  

لها الطبيب بهدوء يستند بمرفقه على حافة الكرسي يراقب  

.. هتفت لزوجها بغضبفعلهاردة   

نا عاوزة أمشي" "مازن أ-  

أمسكها من ساعديها يقربها منه برفق ، واقترب الطبيب منها  

 يسألها 

"إيه اللي حصل يا هدير؟ -  

 لو فيه حاجة ضايقتك قولي" 
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التفتت له بعنف وتعابير وجهها توحي بالشراسة والرفض  

 ألسلوبه الذي يتبعه معها وهتفت من بين أسنانها 

.. أنا مش  ضةمري"اللي حصل إنك بتعاملني على إني -

مريضة ولو كنت وافقت أجي هنا فده بس علشان اللي حوليا  

مش مريضة"  مريضة.. ، لكن أنا مش   

وأغلق دفتره ووضعه على مكتبه ، وحرك كفيه   لهاابتسم 

أمامها يبث لها الطمأنينة والسالم ، يبدو أن بدايته معها كانت  

 خاطئة فهي حالة خاصة 

"ومين قال إنك مريضة؟ -  

ة إني بكتب نقط كمراجع ليا علشان أقدر أساير  كل الحكاي

ستي بالها   تناقش معاِك ، وطالما أنِت رافضة ده خالص ياوأ

 كتابة خالص" 

صدرها يعلو ويهبط من فرط انفعالها ، فأشار لها لمجلسها  

 من جديد قائال  
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ونكمل"  ترتاحي"ممكن -  

نظرت له بتوتر والتفتت تنظر لمازن الذي شجعها بنظراته ،  

هدت بعمق وعادت لمجلسها من جديد تهز قدمها بتوتر ،  فتن

 تعض على شفتها حتى ازداد حمرتها فسمعته يقول

"هدير ، أنِت مش مريضة ومتحطيش الفكرة دي في  -

. أنِت هنا علشان تخرجي اللي مضايقك واللي كتماه ،  دماغك. 

 مجرد الكالم والفضفضة أول طريق الراحة" 

شعور باألمان والراحة يتسلل إليها برفق ، جسدها عاد  

لالسترخاء مرة أخرى واحمرار وجهها يخفت حتى عاد بياض  

.. فسألها جديدبشرتها من   

.. مفيش أب ملهوش دور ، يمكن كونه رجل أعمال  هدير"-

كبير وراه مسئوليات كانت السبب في شوية إهمال من ناحية  

 أسرته ، بس أكيد كان بيعوض ده"

ضحكت بسخرية ورفعت كفيها على وجهها تفركه ، تهز  

 رأسها للجانبين باستهزاء ثم نظرت له بحاجبين معقودين
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"تعويض!! -  

كل حياته شغل ، سفر ، صفقات ، اجتماعات يعني كنت  

 بشوفه صدفة لدرجة إني مبقتش أسأل عليه!! 

على عكس ماما لما تختفي خمس دقايق ببقى هتجنن ، هي  

واحدة في حياتي وأكتر واحدة ساعدتني" أهم   

صمتت قليال  وعيناها متسمرة على أصابعها كأنها تستدعي  

كافة ذكرياتها التي احتفظت بها في عقلها الباطن إلى أن ظنت 

 أنها نسيتها ، فقال الطبيب بمرح 

"بس أنِت كنِت شجاعة وبقيِت صحفية كبيرة ومشهورة" -  

ارت حفيظته ، فضيق  ضحكتها الساخرة التي صدرت منه أث

عينيه مدقق ا النظر لها ينتظر ردها ، فاستندت بمرفقيها على  

الوسادة تستند برأسها على كفها واآلخر تضعه على وجنتها  

 األخرى 
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.. مكنش  أعارضه"تعرف إني دخلت إعالم بس عشان -

موافق أدخلها وكان عاوزني أدخل هندسة علشان شكله العام  

دمت فيها غير لما آخر سنة أولى  طبع ا ، تخيل معرفش إني ق

لي جايزة الطالب المثالي وهو اللي استلمها"  وصلت  

ابتسمت باستهزاء وهزت رأسها بيأس ترفع يدها تعيد  

خصالتها للخلف ونظرت في الفراغ كأنها تشاهد المشهد  

..يتجسدأمامها   

تذكرت عندما كانت تجلس بغرفتها تذاكر محاضراتها وتحّضر  

ة منها في الجامعة إلى أن انتفضت على صفع  أبحاثها المطلوب

عنيف لبوابة الفيال الداخلية عقبها صراخ والدها باسمها  

 بعنف اندهشت له 

هنا"  انزلي هـــدير"-  

ركضت ألسفل بقلب وجل وعقلها يؤرجها بين أفكار عديدة  

عن سبب غضبه إلى أن وقفت أمامه بجانب والدتها التي  

، وما كادت أن تسأله عن    صرختههرولت من الداخل على 
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جعلت جسدها يرتد   القويةسبب غضبه حتى فاجأها بصفعته 

للخلف ووجهها دار للجانب اآلخر وصرخة والدتها المذهولة  

 من فعلته والتي أحاطتها بقوة حتى ال تسقط

يا سالم بتمد إيدك عليها"  تجننت"أنت -  

لدها  صدمة اجتاحتها فهذه المرة األولى التي تمتد فيها يد وا

 بالضرب ال تعلم سببه إلى أن هتف

ودخلِت إعالم؟!    "عملِت اللي في دماغك يا هدير -  

 عارضِت رغبتي وأمري ونفذِت اللي أنا رافضه؟! 

ولو مكنش الجواب ده جه من الكلية مكنتش هعرف مش  

 كده؟" 

رفعت وجهها إليه بعنف أزاح خصالتها للخلف بأعين جاحظة  

ماء يهبط ببطء منه ،  وفم مفتوح بدهشة وخيط من الد

 وصدمة حديثه فاقت صدمة صفعته لها!! 
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وهو ال يعلم ماذا   االنتهاءسنتها األولى بالجامعة أوشكت على 

 تدرس؟!

 أكل هذا يظن أنها تدرس الهندسة وليس الصحافة؟! 

ضحكة عالية صدرت منها وإبهامها يمسح الدماء عن فمها ثم  

ه حتى وقفت رفعت كفيها تعيد خصالتها للخلف مقتربة من

 أمامه هامسة بسخرية 

"ده هو أنت كل ده متعرفش بنتك في أي كلية؟! -  

... يا بابا؟!" ياسنة كاملة متعرفش أنا بدرس إيه   

التفتت لوالدتها واقتربت منها تشير له بكفها وتعابير الدهشة  

 تلوح على وجهها تخبرها 

"بابا مش عارف أنا قدمت في كلية إيه يا ماما ، وزي ما  -

ول لو الجواب ده موصلوش مكنش هيعرف ، ولو مكنش  بيق

 موجود كان هيفضل مش عارف بنته بتدرس إيه يا ماما" 

"هدير" -  
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صرخ بها سالم بحدة وغضب لتكف عما تتفوه به فالتفتت له  

بحدة تشهر سبابته في وجهه ألول مرة وأعين حمراء تقدح  

ا وحرقة منه ، وفي تلك اللحظة لم تره والدها بل  شخص شذر 

 غريب عنها 

!! كفاية.. كفاي.. كفاية صريخ  زعيق . كفاية كفاية."-  

 أنت بتعاتب وتزعق على إيه؟ 

كده لما عرفت إني   تتعصبقولي تعرف عني إيه علشان 

 قدمت في إعالم ها؟! 

.. آخر مرة تعبت  إيه.. بكره  إيهتقدر تجاوبني وتقولي أنا بحب 

. األكل اللي بتعب منه إيه هو؟"امتى.فيها   

هدير حبيبتي كفاية ...." "-  

هتفت سهام من خلفها ببكاء وقد علمت أن ما كانت تخاف  

لم تلتفت لها وظلت تحدق بوالدها   لكنهامنه سيحدث اآلن 

 الذي يطالعها بجمود
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"مش هتعرف تجاوب عارف ليه؟!-  

عشان وال مرة كلفت خاطرك تعرف حاجة منهم ، حياتك كلها  

ة  والبيت أولوية أخيرة بالنسبشغل وصفقات وسفر وفلوس ، 

.. وفي اآلخر إيه  وتمشيلك ، زي الفندق تقضي وقت لطيف 

مش هامك اللي أنا عوزاه وحابة أدرسه أكتر من منظرك قدام  

 الناس" 

جذبها بعنف من مرفقها يضغط على أسنانه بقوة وهتف  

الحقيقة التي تعريها ابنته أمامه   منبشراسة يخفي بها ألمه 

ا أب لها أنه لم يكن يو م   

"احترمي نفسك واعرفي إن اللي بتتكلمي معاه ده أبوِك مش  -

 حد غريب ، واللي أقول عليه يتنفذ أنِت سامعة" 

أفلتت ذراعها من قبضته في عنف ووقفت أمامه بشموخ 

 وعناد اكتسبته منه وهتفت بقوة

لي مفيش فرق بينك وبين الغريب" ة  "بالنسب-  
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أخرى لكنه تمالك   رفع قبضته ليهوى على وجهها بصفعة

  معنفسه على آخر لحظة لتطالعه بابتسامة سخرية ال تتماشى 

 الدموع في عينها ، ثم أولته ظهرها وسارت نحو الدرج 

"المرة دي آسفة اللي أنت عاوزة مش هيحصل ، حتى اللي  -

جاي لو هيتعارض مع حاجة أنا حباه ومش هتضر حضرتك  

ا هدخله وياريت .. دراستي هكملها ، ومجال شغلههعملها مش 

 حضرتك تتقبل ده عشان معنديش غيره" 

الذكرى ناظرة إلى الطبيب بابتسامة ، والتفتت  مناستفاقت 

الجالس يستمع لها ضاغط ا على قبضته حتى يسيطر على   إلى

انفعاالته وال يتحرك من مكانه جاذب ا إياها إلى أحضانه لكنه  

حفزتها  ابتسم لها بتشجيع يرسل لها نظرات عاشقة دافئة 

 على إخراج كل ما في جعبتها. 

"منكرش في األول كنت بحاول أتمرد على اللي يقوله بس  -

بعد كده مبقاش يهمني ، ركزت بس في دراستي وشغلي وإني 

 أكبر ، مهتمتش برأي حد غير ماما ومنار ونادر" 
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"مين منار ونادر؟" -  

 سألها حسن بهدوء لتلوح على ثغرها ابتسامة دافئة وأجابت

ل عوض ربنا عن السند اللي ملقتوش ، اللي كانوا معايا  "دو-

من المدرسة على الرغم إن نادر أكبر مننا بتلت سنين بس  

اللي كانوا معايا وقت ما وقعت ، الحاجة   ،كان أكتر من أخ  

الوحيدة اللي ندمانة عليها معاهم إني مسمعتش كالمهم لما  

..." كريمقلقوا من وجود   

وارتعش جسدها لمجرد ذكر اسمه جعلت قلب  انتفضت للحظة 

ذلك المستمع أمامها يهبط في قدمه ، اآلن يعلم أنه الجزء  

األصعب لها والقاسي له ، كلماتها ستجلده قبل جلدها ، وما  

 سيسمعه منها حتى ولو سمعه من قبل سيكون صعب عليه. 

ارتعشت يدها التي تبعد خصالتها عن جبهتها ، دارت  

كان بتوتر وارتباك ، تعض على أناملها بقوة  بحدقتيها في الم

.. الحظ حسن كل هذا فنهض  تذكرهتكبح زمام انفعاالتها من 

 من مجلسه قائال  
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"أنا بقول نكتفي بده النهاردة ، وهستنى منك زيارة بعد  -

 بكرة" 

أومأت له بلهفة كأنها وجدت فرصتها للهرب من الحديث  

ا ستأتي بذكره فهي هعنه. نا لهذا األمر لكن  . تعلم أنه حتم 

 اآلن صعب عليها للغاية. 

انحنت تأخذ حقيبتها واتجهت نحو مازن الذي أحاطها بذراعيه  

 بابتسامة مقبال  رأسها بحنو ، ونظرت إلى الطبيب قائلة 

"مش عاوزة مهدئات تعبت منها ، عاوزة أبدأ أعيش طبيعي  -

 من غير أدوية" 

  فييساندها ابتسم لها بفخر من شجاعتها وضمها مازن أكثر 

 القرار ، فقال بمرح 

"مش هكتبلك على مهدئات ، لكن عاوز منك زيارة يوم آه  -

.. وساعة جري كل يوم الصبح مع تغذية كويسة" الويوم   
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أومأت له بموافقة وانتهت الجلسة األولى ، لم تتحمل الحديث 

 أكثر منها ، ولم تتحمل تدفق كل تلك األحداث على عقلها. 

هبطت من السيارة بعدما وصل بها إلى المنزل وصعدت إلى  

وتعب. الغرفة مباشرة تلقي بجسدها على الفراش بانهماك   

صعد بعدها ببضعة دقائق فأغمضت عينها تتظاهر بالنوم ال   

فابتسم لها وطفولتها .  تريد المواجهة معه وال مع أحد   

حنى على  مال ينزع حذائها برفق يرفع الغطاء يدثرها جيد ا ، ان

ثم أخذ ثيابه وأغلق الضوء وخرج.  وجنتها يقبلها  

 

 مر يوم وجاء ميعاد الجلسة الثانية!!

 أكثر راحة 

 أكثر هدوء  

 أكثر استرخاء  
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توترها ، ترددها ، ارتباكها ، تيبس جسدها وحذرها منه ومن  

 المكان بدأوا يتالشوا رويد ا رويد ا . 

ا ،  فلم يحن بعد أن تحضر  برفقتها مازن في تلك الجلسة أيض 

 منفردة. 

 تجلس على الشيز لونج كآخر مرة ، فمازحها حسن 

"شكلك حبتيه" -  

 ابتسمت بهدوء ولم تجبه ، فجلس أمامها قائال  

لي يا هدير بقا عرفِت الباش مهندس ازاي؟"  "قولي-  

رفعت ساقيها إلى صدرها تحيطها بذراعيها كأنها تحمي  

تنظر لمازن الذي يجلس   نفسها واستندت بذقنها على ركبتيها

بالمقابل لها يستند بساعديه على قدمه يحني جسده لألمام  

ا عينه يومئ برأسه لها أنه معها وال تخاف.   مغمض 

 ابتسمت له بامتنان وشرعت تكمل 
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ا يقولي الصحافة دي هتوديِك في داهية ،  - "بابا كان دايم 

ا بعد المقال اللي نزلته عن فساد رأفت منصور والل ي  خصوص 

 بسببه قابلت مازن" 

 تنفست بعمق ولم تقطع تواصلها البصري معه 

"في البداية كنت شيفاه مش أكتر من مجرد واحد غروره  -

ا لما حط جوازي منه شرط لمساعدة   مسيطر عليه ، خصوص 

 بابا إنه ينقذه من اإلفالس" 

ا زيارته لوالدها   ابتسم للذكرى وأحنى رأسه ألسفل متذكر 

ي القاه بالرفض ليأتيه والدها بعدها بأيام  وإلقاءه لطلبه والذ

يخبره بأمر كريم وموافقته على زواجه من ابنته لحمايتها ،  

انتبهت حواسه إلى سؤال الطبيب الذي طالما كان يراوده  

لمرات عديدة عندما أخبرته أنه فاجأها بحضور المأذون لعقد  

 القران وليست مجرد خطبة 
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اباِك في كل قراراته على  "بس واحدة بشخصيتك وقفِت قدام ب-

حياتك ، أظن مكنش هيفرق معاِك لو رفضِت الجوازة دي  

.. إيه خالِك توافقي؟"الكلوقدام   

 هل ستبوح بسرها اآلن؟

 هل ستبوح بسبب قبولها هذا الزواج؟

 تالقت أنظارها مع زوجها ترى اللهفة لسماع إجابتها!! 

 تحفز جسده لما ستقوله ، فابتسمت لها قائلة 

. حسيت بصوت يقولي هتندمي لو مرفضش.س قالي "إحسا-

 موافقتيش!! 

رغبة التحدي اللي جوايا خلتني أوافق بسبب حاجتين ملهمش 

غلطة واللي عمله   ه منيعالقة ببعض ، إما أثبت ليه إن جواز

.. ينفعمكنش   

الشخصية دي شخصية تانية محدش   جوهوالتانية بتقولي إن 

 يعرف عنها حاجة ، ومامته أكدت ليا تاني حاجة" 
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عقد حاجبيه بدهشة وتعجب من ذكرها لوالدته وتذكر حينما  

أخذتها يوم الخطبة لتتحدث معها ، فسألها الطبيب عن دور  

 والدته معها فبدأت في إخباره. 

ما  اليوم الذي ُعقد فيه قرانها على مازن ، عند فيشردت 

كادت أن تصرخ رافضة لهذه الزيجة وما يحدث ، ضاربة بكل  

شيء عرض الحائط ، حتى وضعت ميرفت كفها على كتفها ،  

 آخدة إياها للتحدث معها. 

جلستا سوي ا في غرفة المكتب التابعة لوالدها ، نظرت لها  

بحنان وتأمل لحالتها التي تحاول بشتى الطرق أن تصل  

ال تخرج من هنا وتطرد   ألقصى درجات ضبط النفس حتى

 جميع من في الخارج" 

تنهدت ميرفت وربتت على كفها تضغط عليه برفق وبدأت في  

 سرد ما تريد قوله 
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.. عز الدين أبو مازن هللا يرحمه كان راجل  هدير" تعرفي يا -

.. عرقه الصعيدي كان غالب ، كان له  قاسيشديد ، حازم ، 

 هيبة ورهبة في أي مكان بيروح فيه..

مرة شوفته كان شاب طويل ضخم يمكن أطول وأعرض  أول 

.  تخافي.من مازن بكتير ، نظرته كانت مليانة ثقة تخليِك 

وقتها خوفت واستخبيت ورا بابا ، وفضلت مستخبية في 

 مكتبي لحد ما مشي " 

 تنهدت مبتسمة للذكرى وأكملت 

"وفي يوم بابا طلب مني أوصل ملف صفقة مهمة لشركته  -

تغل معاه في الشركة" ألني وقتها كنت بش  

ألقت نظرة على هدير التي تستمع لها باهتمام استطاعت أن  

 تجذبه لها بعد أن هدأت من فرط غضبها وتابعت 

"لما وصلت لمكتبه القيته نازل بهدلة في السكرتيرة بتاعته  -

والبنت يا عيني كانت حرفي ا هتعيط ، مقدرتش أمسك نفسي 

دمعتها نزلت..  من اللي بسمعه ، والبنت واقفة خالص  
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دخلت المكتب بعصبية واتهمته أنه معندوش رحمة ، وأنه  

 قاسي ، وأنه مش بيحترم مشاعر أي حد" 

تتذكر   لهاضحكت بقوة تعيد رأسها للخلف لتبتسم األخرى  

 اندفاعها بنفس الطريقة لمكتب مازن قبل عدة أيام 

" ورميت ليه الملف على المكتب وخرجت بعصبية ، وهو  -

. عمر ما حد وقف قدامه  وكالمي.من ردة فعلي وقف مذهول 

بالشكل ده ، وبعدها بشهر القيت بابا داخل عليا يقولي أنه  

 طالب إيدي وعايز يتجوزني" 

 ضغطت بيدها على كف هدير وناظرتها بقوة

"ردة فعلي كانت زي ردة فعلك بالظبط ، ثورت وغضبت -

. لكن اكتشفت  تمت.. بس في اآلخر الجوازة كمان. ورفضت 

عز غير اللي كنت أعرفه ، حنين ، مفيش أطيب من قلبه ،  

 غيور ، مليان حب وأمان فوق الوصف.. 

أبوه!مازن زي    
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كان مفيش حد يغلبه في خفة الدم ، والطيبة ، لكن موت أبوه  

درجة"  180قَلَب حاله غدر   

اتسعت عيني هدير بفزع تكتم شهقة كادت أن تخرج مما  

 سمعت!!

 والده قُتل؟!

 كيف ولماذا ؟! 

تنهدت ميرفت ومسحت دمعة هبطت من عينيها ، تربت علي 

 كتفها وهمست

" أنا مش هقولك أنك أنِت اللي هتغيري ابني وال كالم  -

قوة تقدر القصص ده ، بس أنا شوفت فيِك نفسي ، وشوفت 

تكسر القسوة اللي مازن حط نفسه فيها ، ولو فاكرة أنك لما  

كل حاجة انتهت وخالص  كده تخرجي ترفضي اللي قاله ، 

 تبقي غلطانة لسببين" 

 عقدت هدير حاجبيها بتساؤل فتابعت والدته 



 

 1024 

.. مازن استحالة يسكت ، بالعكس أنِت بتخليه يعند  األول" -

 أكثر 

قي ضعيفة" والتاني.. أنك متعودتيش تب  

ثم صمتت تنظر لعين هدير بحزم وقوة ، التقطت المعني  

الكامن في حديثها ونظراتها.. شعرت بقوة رهيبة اجتاحتها ،  

فابتسمت لها بتفهم وخرجت معها إلى مكان وقوف مازن ،  

 ووافقت على عقد القران. 

 

انتهت من سردها لحديث والدته معها وطالعته بابتسامة  

عندما ناظرها بذهول أنها كانت تعلم بمقتل والده منذ حينها ،  

التحالف المبطن ، فعاد برأسه  ودهشة من حديثها مع والدته 

للخلف وجسده يهتز بضحكة مكتومة على عقل وتفكير  

 النساء. 

عقلهن يا ولدي معادلة رياضية صعبة الحل ، تحتاج لنظريات  

.. شفراتهنفيثاغورث وعقلية إقليدس لتبدأ في فك   
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وباألخير تحتاج عون هللا يقويك على إكمال الطريق.    

وفكرت.. ابتسمت على ردة فعله   

الحب ليس كلمات ، ليس مجرد بضعة أحرف تخرج منا   

 للتعبير عما يجيش بداخلنا.. 

ور باألمان ، بالثقة قبل كل شيء .الحب شع  

من الممكن مجرد نظرة ترسل لي ما يغني عن جميع كلمات  

ن.. العشق في الكو  

هو مراسلة بين روحين وليس جسدين ، وهذا ما تشعره معه  

. 

 مالت برأسها على ذراعيها ونظرت لحسن تكمل

"وطلع السبب التاني هو الصح ، القيت فيه األمان والثقة  -

أنا مفتقداهم ، القيت السند اللي ممكن أهرب ليه وقت  اللي 

 ضعفي وعارفة إنه هيقويني"
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أومأ لها بابتسامة ومال بجسده أمامها ينظر لها بثبات فنظرت  

 له بصمت 

"ومين كريم؟" -  

بصعوبة ، ثم نهضت من   لعابهاانتفضت من مكانها تبتلع 

مكانها فارتبك مازن في جلسته وكاد أن ينهض لكن إشارة  

لطبيب له بالتماسك والسيطرة على ردود فعله جعلته يعاود  ا

الجلوس مرة أخرى يقبض على حافتي الكرسي بقبضته حتى  

. ابيضت مفاصله  

رفعت كفيها تعيد خصالتها للخلف مشبكة أناملها خلف عنقها  

وظلت تتحرك جيئ ة وذهاب ا أمامهما وارتعاش شفتيها ظاهر  

تف بشكل جلّي ، لسانها الناطق باسمه ه  

.. كريم!! كريم.. كريم"-  

 واحد ، ال ال ال شيطان!! 
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.. قدر يدخل ليا  عبقري بردو ال ده ملوش وصف ، بس ذكي ال 

من الباب الوحيد المخلوع في قلبي وهو الحب ، مع إنه مش  

أول راجل يحاول يتقرب منه بس عرف كويس يفرض وجوده 

 ونجح"

صمتت قليال  تغمض عينها بقوة حتى احتقن وجهها بدماء  

الندم ، ثم بدأت تسرد عليه أمر خيانته لها ومحاولة االعتداء  

. كيف أمضت الخمس  بعدها.عليها في شقته وما فعلته به 

سنوات بعد انفصالها عنه في بناء حصون قلبها والتدقيق  

 بشدة في من يريد التقرب منها. 

ها أحد غير والدتها وأصدقائها! خمس سنوات لم يساعد  

ألقت بجسدها جالسة على الشيز لونج تستند بمرفقيها على  

  فأعطاهاقدمها تدفن وجهها بين كفيها تتنفس بقوة وصعوبة 

يدون النقاط الهامة عن حالتها كما يراها ثم نهض   وقتها

يحمل كوب من الماء يناوله لها وجلس على الكرسي بجانبها  

. 
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حصل؟" "إيه هو اللي -  

بهدوء فترددت وأخفت وجهها بين ذراعيها تهز جسدها   سألها

بحركات رتيبة لألمام والخلف وذكرى ذلك اليوم تتدفق في  

 عقلها كالحمم 

ظهر وجهها يغلب عليه االحمرار وعيونها كالدماء من أثر  

تهبط على وجنتها ، تسمرت نظراتها بقوة في   والدموع البكاء 

.. فارغ الفراغ وشعرت المكان حولها  

ا في نيرانصوت طلقات  .  دمائه. .. سقوط جسد الصغير مدرج 

  النيران تشعر بها كألسنة  الماجنةولمساته  لها..صفعته 

.. صراخها باسم مازن إلى أن سقطت مغشي ا عليها. تجلدها  

كل هذا تشعر به يدور في فلكها كحلقات حلزونية حول رأسها  

عينها بقسوة  ، فرفعت كفيها تغطي أذنها بقوة تضغط على

 تهز رأسها بجنون ولسانها يردد 

.. مازن ، مازن" كفاية "ال ال ال  -  
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انتفض من مكانه بعنف حتى سقط الكرسي على األرض  

وهرول نحوها يجلس بجانبها واضع ا يده على كفيها يرفعهما  

 وكور وجهه بين يده يجبرها على النظر إليها هاتف ا بها بثبات

عينك وبصيلي أنا جمبك ، كل ده وهم  .. فتحي بصيلي"هدير -

روحي فتحي عيونك" يا  

رويد ا رويد ا تسلل صوته ودفء حضوره إليها ، هدأت حركة  

جسدها وفتحت جفنيها بهدوء تطالعه بتيه فجذبها إلى أحضانه  

 يمسد ظهرها بحنان يهمس لها بوجوده.

، استند بساعديه على    فعلهاطالعها الطبيب بهدوء متوقع ردة  

فهمست بصوت متردد تنظر له من أحضان مازن كأنها  قدمه 

 ال تشعر بشيء

"الحكاية كلها بدأت لما قابلت مصطفى أنا ومنار قاعد بيعيط  -

ولما سألناه عرفنا إنه من ضمن أطفال كتير بيستخدموهم  

 تجار المخدرات علشان يوزعوا القرف ده" 

"عمالة األطفال!!" -  
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ومأت برأسها دون رفعها  باعتيادية وكأنه أمر طبيعي فأ قالها

 وأكملت 

"مش هنكر وأقول إني وقتها مكنتش بفكر في الموضوع إنه  -

ومنار    قضية جديدة وسبق صحفي جديد أبدأ فيه ، بس نادر

منعوني علشان الخطر ، وقتها اتحول الموضوع جوايا من  

مجرد شغل ألني أنقذ الطفل ده من إيدهم ، حسيت إني متعلقة  

 بيه لدرجة كبيرة" 

عرت بدوار يلوح برأسها فأغمضت عينها ودفعت نفسها ش

حضان مازن أكثر حتى يهدأ ، وأكملت تحكي له ما حدث في  بأ

هذا اليوم المشئوم بداية من اتصال مصطفى لها وتفاجئها من  

. توترت عندما تذكرت لمساته ومحاولة اعتدائه  كريم.وجود 

 عليها لكنها تنفست بقوة

اول يعيد اللي معرفش يعمله من  .. حاول يلمسني ، ححاول" -

.. هو اللي  وقفه وقتهاخمس سنين في شقته بس اتصال مازن 

 أنقذني من تحت إيده" 
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يستمع لها بهدوء ، وضع يده على المشكلة وهي تالقي 

الضعف    عنهالذكرى القديمة بفعلته تلك أصابها بصدمة نتج 

 والخوف.

 نظر لها يزيح نظارته الطبية عن أنفه وقال بجدية

"ردة فعلك دي يا هدير مش رد فعل عن اللي حصل اليوم ده  -

.. كان الزم تاخدي  القديمة ، دي رد فعل متأخرة عن الحادثة 

موقف مع نفس تضعفي وقتها لكن أنِت فضلِت تكتمي كل  

حاجة جواِك وتمارسي حياتك طبيعي ، ولما اتكرر األمر بنفس  

أقوى  الطريقة ومن نفس الشخص رد فعل عقلك الباطن كان 

 منك وفّضل إنه يتحرر من سجنه"

تستمع له بصمت ، استقامت من أحضان مازن   ببطءتنفست 

 تعطي كافة انتباهها لحديثه. 

 فأكمل

"دلوقتي هنكتفي بـده النهاردة وهستناِك في معادنا بعد  -

.." بكرة  
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انتهت الجلسة الثانية وتوالت الجلسات على مدار األسبوعين  

.. هدير المرحة ،  القديمة، حتى بدأت تعود إلى شخصيتها 

العنادية لكن مع بعض التحفظ والحذر الذي سيأخذ بعض  

 الوقت كي تتخلص منه. 

الوقت لم يتركها مازن لحظة ، حضر معها كافة   وطوال

لى انفعاالته وغضبه  جلساتها كي تشعر باألمان ، سيطر ع

عندما كان يستمع لها ، لم يتحدث مع في أي شيء تارك ا  

 الحرية لها حتى تأتي من نفسها وتتحدث. 

حينها شعرت أنها وصلت إلى أعلى درجات الحب والثقة في  

 قلبها إليه!! 

 أصيبت بدوار الحب واحتلها العشق فتاهت في بحور الهوى!! 

واندثرت من قاموس   فقدت من قاموس لغتها كل الكلمات ،

 العشق تهديه أرق المشاعر وأجملها!! 
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جالس في مكتبه يراجع أحد الملفات ، أمامه فنجان قهوته 

يرتشف منه بعد الحين واآلخر يصب كافة انتباهه على ما  

 يقرأه. 

دقات خافتة على الباب يأذن صاحبها بالدخول فأمره به دون  

نظره يرى  أن يرفع نظره عن األوراق ، سمع غلقه فرفع 

الزائر فوجدها هدير واقفة أمامه ترتدي بنطال أخضر يحدد  

وركيها يهبط باتساع طفيف حتى حافة الحذاء الرياضي  

األبيض التي ترتديه ، تعلوه كنزة بيضاء تصل لمنتصف  

وركيها يزينها حزام أبيض يحيط خصرها يلتقي طرفاه برابطة  

منتصف  .. تجمع طرفي خصالتها بمشبك فيفراشة على هيئة 

 رأسها تاركة إياه يهبط على ظهرها . 

طالعها بانبهار وإعجاب لهيئتها البسيطة الجميلة ، لكن ليس  

البريق الالمع الذي عاد لعسليتها    بلهذا ما جذب انتباهه 

 ذّكرها بأول مرة رآها بها في الجريدة. 
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نهض من خلف مكتبه يقترب منها وزرقتيه تتأمالها بعشق  

إليه كما عاهدها!! جارف ، ها هي تعود   

مد كفيه إليها يتناول كفيها مقبال  إياهما بحب ، وابتسم لها  

 بحبور قائال  

ده؟"  عليا"إيه القمر اللي هّل -  

ابتسمت له بخجل ووجنتيها تنتشر بهما االحمرار ، فأحاط  

 خصرها يقربها منه هامس ا 

"الجميل البس شيك كده ورايح على فين؟" -  

تتأمله بحب جارف ، ترفع كفيها تضعهما على  رفعت عينها له 

صدره تحركهما ألعلى عند كتفيه وأسفل على قلبه في حركة  

أججت المشاعر بداخله وجعلت عينه تغيم بعاطفة جّمة وهو 

 يستمع لها 
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"جه الوقت اللي أساعد فيه نفسي يا مازن ، أنت عملت كل  -

وزة  . أنا مش هشكرك أنا عادوري.اللي تقدر عليه ودلوقتي 

 أقولك حاجة تانية" 

حفزها بنظراته فبللت شفتيها بلسانها وتنفست عدة مرات  

.. رفعت نظراتها لعينه  تريدتستدعي الشجاعة لقول ما 

فالتقطت عقدة حاجبيه القلقة فرفعت إبهامها تدلك جبهته  

وهبطت بأناملها على وجنته تلمسها بحب إلى أن وصلت  

وهمست لطابع حسنه الذي جذب عقلها   

"أنا بحبك" -  

ابتسمت على مالمحه عندما اتسعت عيناه بعدم استيعاب لما  

تفوهت به ، ثم تحولت من دهشة إلى العشق وعدم  

 التصديق!! 

 تحبه!!

 هتفت بحبه!!
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بحث في نظراتها عن أي نظرة امتنان أو شكر يكون هو ما  

.. الحب فقط!!الحبدفعها لقولها لكن ما لقاه هو    

السيطرة عليها هي   حاولشاعره التي  تسارعت أنفاسه وم

اآلن ما تسيطر عليه ، رفع كفيه يكور وجهها يستند بجبهته 

على جبهتها ، يدلك وجنتيه بإبهاميه وخرج صوته أجش من  

 فرط مشاعره 

"بتحبيني!!-  

ا يا  ا" هديرأخير  .. أخير   

وضعت كفها على قلبه تحركه فوقه كمن تربت عليه ، ورفعت  

عنقه تتالعب بنهاية خصالته ذراعها اآلخر تحيط   

.. تستاهل كل حاجة حلوة  مازن"أنت متستاهلش إال الحب يا -

اللي بحس  يبقىفي الدنيا ، ولو القيت معنى تاني غير بحبك 

 بيه ومش هيكفيك حقك بردو" 

 قبلة!!
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تالقي الشفتين بحرارة هو كل ما استطاع الرد به على  

!! كلمتها  

بة حارة لوقت طويل!! كانت كقطعة السكر في الفم بعد وج  

كلمة كالبلسم الرطب على جرح نازف لفترة حتى يأس من  

 شفائه!!

لم يجد رد غير انحناءه ملتقط ا شفتيها بعشق فاض به ورقة  

 متناهية!! 

.. لم  تنفرشعر بانتفاضة جسدها عند لمسته لها لكنها لم 

. بل تمسكت به!! تبتعد.  

بين يديه.  هروبها من وعدم لم تبادله لكن يكفيه تمسكها   

فصل نفسه عنها يستند بجبهته على خاصتها يتأمل وجهها 

الذي تحول لونه لالحمرار ، مغمضة العينين ، تتمسك بمقدمة  

طمأنت قلبه.  مالبسه بقوة لكن ابتسامتها على وجهها  

. أنا بقيت مش متخيل حياتي من غيرك" بحبك."أنا مش -  
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خجل ثم  فتحت عينها تنظر له بحب ، وابتسامتها ترتسم ب

 ابتعدت للخلف خطوة تلملم شتات نفسها وتقول 

"طب عاوزة أروح الجريدة" -  

"الجريدة!! -  

 ليه؟" 

سألها بدهشة فهو ال يظن أنها اآلن على استعداد للذهاب إلى  

 العمل ، لكنها قالت 

والزم اجتمع مع نادر ومنار علشان أحضر   بكرة.. "المؤتمر -

 ليه كويس" 

 كم مفاجأة سيسمعها منها اليوم؟! 

.. واآلن تخبره أنها على استعداد لمباشرة عملها  بحبهتعترف 

 وحضور المؤتمر!! 

 اقترب منها يضع كفيها على عضدها وهمس أمام وجهها 

"لو مش هتقدري تحضريه خالص مش الزم" -  
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فضول أعرف مين الشريك الثاني لمجموعة  .. عندي الزم "ال -

 العجمي" 

رفع حاجبه بتالعب وكتم ابتسامة مستمتعة بصعوبة ، يريد  

 الغد أن يأتي حتى يرى ردة فعلها عندما تراه . 

وافق على حضورها المؤتمر ، لكنها لم تذهب إلى الجريدة بل  

هنا.  ليجتمعواأخبر نادر بإحضار منار واإلتيان إلى منزله    

وقتحان ال  

الفندق الكبير القابع في القاهرة ،   فيوبدأ اليوم والحركة 

الذي يضم في قاعة مؤتمراته تحضيرات المؤتمر الصحفي 

 العالمي. 

. كبار رجال أعمال واالقتصاد عرب  بالحضور.القاعة مليئة 

وأجانب وسيدات المجتمع ، سياسيون وفنانون موجودون  

 هنا. 

ا  . عدد كبير من الصحفيين حاضر أيض   
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وفي الطاولة األولى يجلس أكرم العجمي وزوجته ، أخته آمال  

وزوجها معتز الذي يساند صديقه في هذا اليوم ، وأنوار  

زوجة عبد العزيز التي أتت ليس فقط أنها تعمل في الشركة  

ا.   بل لمساندة زوجها أيض 

وعلى الطاولة الجانبية لهما يجلس والدها ووالدتها ضمن  

ترافقهم ميرفت وأسماء!! كبار رجال األعمال ،  

عرفها على كل هؤالء نادر الذي يقف بجانبها ، يشير برأسه  

 إلى من تريد معرفة هويته. 

جلس الجميع في مكانه وكانت طاوالت الصحفيين في الجانب  

 األيسر من القاعة ، والجانب األيمن لكبار الضيوف. 

 انتابها التساؤل والحيرة من عدم رؤية مازن ورامز هنا!! 

 بل لم تراه منذ الصباح كأنه اختفى!!

 جلست بجانب منار التي توسطتها هي ونادر. 
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ظهر على المنصة المكونة من ثمانية مقاعد عبد العزيز  

العجمي برفقة أخيه محمد ، خلفهما آسر السعيد ومالك  

 العمار!! 

الشريك الخفي الذي تظن أن الجميع ال يعلم عنه    لرؤيةتأهبت 

اتفها جعلها تنحني لتلتقفه ، فوجدت أن  شيئ ا ، لكن سقوط ه

 حذائها مفكوك . 

زفرت بغيظ مما يعتريها ومدت أناملها تعيد إحكام ربطه من  

 جديد ، وصوت عبد العزيز العجمي يصل لها بوضوح

"أوال  أهال  وسهال  بكل الحضور من رجال األعمال  -

.الصحفيين.والسياسيين والفنانين وكذلك   

امتناني بالشراكة والصداقة دي ، الكل  ثاني ا أنا بعبر عن 

عارف اسم مازن السيوفي في البلد اسم كبير جد ا له مكانته  

 الكبيرة والمهمة ، ومكسب ألي حد ينول شراكته" 

تيبست أناملها على حذائها ، عقدت حاجبيها بعدم استيعاب  

 لما سمعته وتوسعت عيناها عندما التقطت أذنها اسم مازن!! 



 

 1042 

بعنف جعل خصالتها تغطي منتصف وجهها  استقامت فجأة و

تنظر بصدمة إلى المنصة فوجدته يجلس في المنتصف على  

 يمينه عبد العزيز وعلى يساره رامز!! 

الصفقة!!  فيهو الشريك الخفي   

ولم يخبرها بشيء رغم أنه يعلم بحثها عن الطرف اآلخر  

 وفضولها نحوه!!

 أعطاه عبد العزيز الكلمة فصدح هاتفه

"طبع ا أحب أشكر كل الحضور ، وأشكر الباش مهندس عبد  -

. بالعكس شراكة العجمي هي مكسب كالمه.العزيز على 

تمنى فعال  تكون بداية  أوبمثابة سد ومصدر قوة ألي حد ، و

 كبيرة للشركتين" 

سقطت عينه على طاولتها يراها جالسة بقميصها األسود 

ها ، ممسكة  وبنطالها األبيض ، تستند بظهرها إلى كرسي

بقلمها تدق به بحركات رتيبة على الطاولة تناظره بنظرات  

 شرسة مغتاظة. 
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غمز لها بخفوت وابتسامة جانبية تلوح على ثغره ، فطالعته  

 بحاجب مرتفع وقلب عينها بغيظ . 

نظرت لنادر الذي يتحدث مع منار في األسئلة التي من الممكن  

خلف أن يطرحوها لتميل نحوه مزيحة منار إلى ال  

"أنت كنت عارف إن هو الشريك التاني في الصفقة دي؟" -  

طالعها بجانب عينه يكتم ضحكاته حتى ال يثار جنونها أكثر  

ولم يجب لشروع عبد العزيز في الحديث مرة أخرى يشرح  

 تفاصيل تلك الشراكة وما سيقدموه.

بدأوا باستقبال أسئلة الصحفيين واإلجابة عنها إلى أن رفعت  

لها بالسؤال.  يدها للسماح  

مسكت الميكرفون وتحفزت في جلستها وعينها لم تهبط عن  

.. اآلن سيرى الجانب اآلخر من  بحبزوجها الذي ينظر لها 

 زوجته!!
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الصحفية المشهورة التي أفحمت العديد من رجال   سيرى

 األعمال بأسئلتها!! 

"هدير سالم صحفية عن جريدة الخبر" -  

ال  ابتسم عبد العزيز برسمية لها قائ   

"غانية عن التعريف طبع ا" -  

"متشكرة جد ا -  

مكسب كبير ومصدر قوة   الشراكة . طبع ا  لحضراتكم.سؤالي 

ألي حد ، بس أي حد منكم سواء لعيلة العجمي أو لعيلة  

 السيوفي مع احترامي للجميع 

إيه وجع االستفادة للناس العادية؟!   

يعني شراكة بالحجم ده إيه وجه النفع اللي هيعود على  

 المواطن العادي" 

 ابتسم مالك وآسر ورامز على ذكائها!!

 محمد رفع حاجبه بإعجاب من سؤالها!! 
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عبد العزيز تبادل النظرات مع مازن الذي اتسعت ابتسامته  

 وها قد كشرت زوجته عن أنيابها الصحفية. 

 مال مازن نحو الميكرفون وهم باإلجابة  

"من ضمن المشاريع اللي هنعملها سلسلة مساكن وأحياء  -

.. كمان مركز  ونجوعللناس اللي عايشة في عشوائيات 

.. وده أول  العاديتجاري كبير أسعاره في متناول المواطن 

 مشروع هنبدأ فيه" 

 ابتسمت بفخر له ظهر جليًّا في عينها وقالت

" ليكم"أتمنى النجاح -  

سمع من الجميع ليتم اإلعالن  تم إمضاء العقود على مرأى وم

عن إتمام الشراكة الكبرى في المنطقة والتي بمشاريعها  

 ستغير مسار االقتصاد بصورة واضحة.

بين رجال األعمال وإجراء  ن هبط الجميع من المنصة ينتشرو

اللقاءات الصحفية ، ليستأذن مازن من عبد العزيز قليال   
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نار تكتف  واقترب من زوجته التي تقف بمنتصف نادر وم

 ذراعيها بغيظ ، فابتسم لها وقال

"مش هتعملي معايا لقاء وال إيه؟"-  

اقتربت منه تشهر كفيها أمام وجهه رغب ة في خنقه لكنها  

قبضت على كفيها وأشاحت وجهها عنه قليال  قبل أن تهتف  

 بحدة من بين أسنانها 

"ليه مقولتليش؟؟-  

القميص والبنطلون  على األقل كنت جيت بحاجة مناسبة بدل 

اللي أنا لبساهم دول ، يعني شوف مرات عبد العزيز وعيلته  

 البسين إيه!! 

 حتى مامتك وأختك!!" 

 زفرت بغيظ وأشارت له بالذهاب 

تفضل روح بقا لضيوفك وأنا النهاردة مش مراتك انساني  ا"-

 النهاردة خالص" 
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كادت أن تذهب من أمامه لكنه جذبها من خصرها حتى التصق  

ا بصدره فتوسعت عينها بصدمة ضحك عليها باستمتاع  جانبه

، ثم قادها معه نحو طاولة العجمي التي اجتمع أفرادها مع  

 أفراد عائلته ، فانتبه الجميع إليه. 

ابتسمت بارتباك وبداخلها تسبّه بكل ما تعرفه من قاموس  

 الشتائم ، فأشار لها قائال  بفخر 

سالم منير  "هدير سالم الخطاب ، بنت رجل األعمال -

. ومراتي" الخطاب.  

ا من تلك الصحفية   دهشة اجتاحت عبد العزيز أن يكون متزوج 

 الكبيرة ، فابتسم برحابة وأشار لها برأسه للتحية 

." حضرتك. "أهال  وسهال  أستاذة هدير ، شرف كبير نقابل -  

 بادلته االبتسامة والتحية بمثيلتها 

"الشرف ليه يا عبد العزيز بيه" -  

ة التي تقف بجانبه أشار للفتا  
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. مراتي" السعيد. "أنوار -  

" طبع ا"عرفاها - .. أهال  وسهال   

تبادال السالم باأليدي وابتسامة مرحبة ، فهتفت غرام بسؤال 

 فضولي 

"غريبة أنك تبقي مرات مازن السيوفي وآسفة يعني البسة -

 كاجوال" 

نظرت لتلك الفاتنة ذات الخصالت الشقراء والوجه الجميل  

ها بهدوء بعد أن رمقت مازن بغيظ وابتسمت ل  

"أنا هنا بصفتي صحفية يا قمر ، فالزم أفصل بين شغلي  -

صاحب الشغل"  جوزيوبين حياتي الشخصية حتى لو كان   

. إلى  المرحة.بادلتها غرام االبتسامة بمثلها وتبادال الكلمات  

أن انتهى اليوم على اتفاق من الجميع لحضور عشاء بعد  

المؤتمر. انتهاء   
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 الفصل العشرون 

 

الحب ليس كلمة مكونة من أربعة حروف تقال حينما نريد  

 ومتى نشاء!!

أدركُت حقيقة يغفل عنها الكثير ممن يدخلون عالم الحب  

 والهوى والعشق ، أن الحب ال يحتاج العتراف وال لكلمات  

  بأجراسهلكن له لغة خاصة ال يدركها إال من دق قلبه 

 األولى!! 

بالغيرة تُكتب أول أحرف أبجديتها   

وتُسمع بلمعة العين!!    

 

ا حتى تخرج   أنهت تمرينها منذ نصف ساعة ، ركضت كثير 

طاقتها السلبية ، كلما تتذكره كلما تسارعت خطواتها أكثر  

كأنها تنتقم منه على بروده وتعامله األخير معها إلى أن  
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المعتادة وأحضر النادل  شعرت بالتعب فجلست على طاولتها 

 لها عصير المانجو المعتاد. 

تصفحت هاتفها تتحدث مع أصدقائها عن المعرض الذي  

رك به  سيقام خالل األسبوعين المقبلين في باريس والتي تشا

ا ما كان يُعرض عليها االشتراك وتاُلقي  ألول مرة ، دائم 

ا أنها لم تكتس ب  التشجيع من أخيها والعائلة لكن ردها دائم 

الخبرة بعد لتقوم بتلك الخطوة ، وها هي أخذتها وستعرض  

 مجموعة من لوحاتها فيه. 

ا عن   رفعت عينها عن الهاتف تمد يدها تأخذ الكأس وعوض 

هذا وضعته على صدرها بعد شهقة مفاجأة صدرت منها  

عندما رأت عمر يجلس على الكرسي المقابل لها على طاولتها  

. 

حتى سيطرت على رمشت عدة مرات وتنفست ببطء 

اضطرابها ، وأعادت نظراتها إليه مندهشة لكنها حاولت  
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االبتسام حتى ال تحرجه ، فمال بجسده لألمام ورفع لها كأس  

 العصير يناولها إياه قائال  

"أنا آسف بس كنِت مشغولة في التليفون ومنتبهتيش ليا" -  

أخذته منه تتجرع بضع قطرات ثم وضعته ، وابتسمت مجاملة  

 له 

ال يهمك يا كابتن" "و-  

ناظرها من أسفل رموشه لمدة قصيرة أثارت حفيظتها فلم  

تسيطر على حاجبها الذي ارتفع بدهشة لكن سرعان ما سعلت  

. تجب.قليال  معتدلة في جلستها ولم   

  جديلةتأمل وجنتها الحمراء طبيعي ا ، شعرها الذي تجمعه في 

متوسطة ساكنة على كتفها األيمن براحة إال من خصالت 

تمردت وسقطت على جبهتها ، تزين نهايتها برابطة وردية  

تتماشى مع لون كنزتها ذات األكمام القصيرة التي تصل  

ألسفل كتفها بقليل تحدد نهديها ببراعة ، لمعت عيناه بوميض  

 غريب وفجأة وبدون سابق إنذار هتف
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"أسماء أنا بحبك" -  

غصت في كأسها وسعلت بقوة حتى دمعت عيناها واحتقن  

جهها بالدماء بشدة ، كورت قبضتها أمام فمها تحاول و

السيطرة على سعالها فاضطرب قلبه لها وتوتر في جلسته  

منادي ا على النادل كي يحضر زجاجة مياه لها ، شربت حتى  

هدأت ونظرت له بصدمة لم تذهب عنها ثم ناولت هاتفها  

لنهوضوهمت با  

"عن إذنك" -  

 أمسك بمعصمها وأجلسها عنوة على المقعد وهو يهتف بحسم 

أنا بس عاوز أتكلم معاِك ، و    .واهدي." اقعدي يا أسماء -

 عاوزك تسمعيني " 

 حركت رأسها نفيا لحديثه و تمتمت بتهكم وغضب

"مفيش حاجة نتكلم فيها" -  

 تنهد عمر و هو يسحب كرسيه ليجلس أمامها مباشرة 
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.. تمنعنيحاجة  بسنت عاوز أتكلم معاِك من زمان "أنا ك-  

أنا بحبك من أول ما عرفتك ، وغلطتي إني مصارحتكيش  

 بالحب ده " 

نظرت له بذهول ، تتذكر حديث رامز لها عندما أخبرها بأن  

 نظراته نظرات رجل عاشق ، فأنكرت وقتها بشدة.

أنه يعاملها بشكل خاص دون باقي   نادين أنكرت تلميحات 

. لكنها لم تلتفت لكل  بها.ت ، نظراته إليها ، اهتمامه  الفتيا

 هذا. 

 ظنت أنه من فعل خيال نادين!! 

هزت رأسها نافية كل ما يتفوه به ، وعندما همت بالحديث  

 قاطعها بصرامة 

"اسمعيني.. أنا عارف إني متأخر أوي في كالمي ده ، بس -

. وجديد.عندي أمل تقبلي حبي ونبدأ سوا من أول   
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خيل حياتي غير معاِك أنِت ، حاولت أنساِك  أنا مش مت

 معرفتش" 

 نظرت له بألم وكادت عينها أن تدمع.. 

هي ال تريد أن تكون سبب وجع لقلب أحد خاص ة وإن كان  

ا تعرفه كعمر!!   شخص 

 لكن ليس بيدها شيئ ا تفعله له فقلبها ليس ملكها!! 

تشعر به ، فقد مرت بمثل ما يمر به اآلن عندما ظنت أن   

رامز يحب أخرى ، كادت تموت من كثرة األلم ، لكن هذا هو  

.. بهالحب ليس لنا يد   

 لسنا بقادرين على أن نمحي ألم كل من يصارحنا بحبه!! 

أغمضت عينها قليال  تحاول تجميع ما ستقوله بعناية حتى ال  

 تجرحه

اللي أنت بتقوله ومحترماه جد ا ، بس لألسف  "أنا مقدرة كل -

 أنا مش هقدر أبادلك نفس الشعور.. 
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أنا بحب رامز الحب اللي يخليني مش شايفة غيره ، رامز  

، وكان جمبي في همي قبل  كتير عوضني عن حاجات 

 فرحتي..

 مش متخيلة حياتي من غيره" 

 صمتت قليال  متنهدة ثم أكملت

.. أنا بحب  نصيببس هو "أنت مجتش متأخر وال حاجة ،  -

 رامز من قبل ما أعرفك. 

أنت إنسان كويس و صديق و أخ عزيز ، وفي يوم هتالقي حد  

لكن أنا صدقني مش هينفع"  ..ويسعدك يبادلك حبك   

نظر لها بألم متنهد ا و ينظر لألرض أسفله ، ثم نظر للجانب  

 وشرد في الال شيء وتحدث بنبرة انعكس بها ما يعانيه قلبه 

ي أنا مكنتش عاوز أتكلم ، بس أنا بصراحة مقدرتش  "صدقين-

أتحمل كل المشاعر دي لوحدي فكنت عاوزك  تسمعيني  
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وتعرفي أنا قد إيه بحبك ، حتى لو كنت بتحبي رامز بس على  

 األقل أرتاح من وجع قلبي ده" 

ثم التفت لها وابتسم بهدوء ، لكنها لمحت األلم بهذه البسمة  

تبتسم بدورها  وقالت ، فنهضت من مكانها  الهادئة  

"صدقني هيجي يوم وتحب حد أفضل مني بكتير" -  

 فبادلها االبتسامة بهدوء وقال 

"أنِت في عيني أفضل إنسانة في الدنيا ، وال يمكن هالقي حد  -

 أفضل منك" 

هزت رأسها بيأس وابتسمت بخفوت ليقف بدوره أمامها  

 فقالت بمرح 

ا لو افتكرتني  "بالعكس هتالقيها وساعتها هكون فرحانة جد  -

 "  أصال 

لم يستجب لمرحها لكنه ابتسم ابتسامة شعّت بكل ما يعتمر  

قلبه من ألم ووجع على حبه الذي يضيع أمام عينه وليس  
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بيده فعل شيء ، لمحة حسد وحقد الحت بقلبه نحو رامز أنه  

 من فاز بقلبها. 

جانبها باعتيادية وهي تتحرك في وقفتها ومازال  لنظرت 

سامتها ، تسمرت فجأة ثم التفتت مرة أخرى  ثغرها يحمل ابت

فوجدته واقف ا يضع يده في جيبي بنطاله يناظرها ببرود أثار  

ا تعرف معناه جيد ا يغلفه بثباته   ريبتها ، عيناه تحمل شذر 

 الذي تكرهه في هذه األوقات. 

.. نظراته علمت أنه استمع لحديثهما ،  مالمحه .. وقفتهمن 

؟!ما سمعه  بالضبطلكن أي جزء   

 هل استمع للحديث بأكمله أم ....؟!

ا حظها مع هذا الثنائي يكون هكذا؟!   يا هللا لَم دائم 

نظر عمر لمكان نظرها فرآه ، فشد على جسده يتنفس بعمق  

 يُعد نفسه لما سيقوله هذا الغاضب.
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تقدم منهما يقف بينهما وعيناه لم تُرفع عنها ، تقف بثبات  

ر من غيرته الشديدة  وهمي وبداخلها يدق من شدة التوت

.. بكل هدوء الكون مال برأسه  بهاخاص ة عندما يتعلق األمر  

 أمام وجهها يقول بغموض

"اسبقيني على العربية" -  

النبرة اآلمرة ، اشتعلت عينها   من رفعت حاجبها بدهشة 

بالغيظ وكادت أن تتحدث لكن صوت عمر سبقها عندما تقدم  

 منه يمسك مرفقه 

"رامز بالش الطريقة دي معاها"-  

حال بنظراته بين قبضته الممسكة بذراعه وبين وجهه ببرود  

وحاجب مرتفع باستفزاز الح به ، ثم حرك ذراعه ينفض  

وتريث قبضته عنه وقال ببرود   

"ملكش دعوة ومتدخلش بيني وبينها ، لسه فيه كالم بينا" -  

 هنا دق ناقوس القلق والخوف في رأس أسماء وهتفت
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"رامز افهم الموضوع كويس" -  

رأت االشتعال بوضوح على وجهه ، وتوسعت فتحتي أنفه من  

الغضب وأنفاسه الحارة تخرج منها كأنها نيران تخرج من  

بين أسنانه تنين ثائر ، وهمس بحدة من   

لك إيه؟!  "سمعِت أنا قولت-  

 على العربية يا أسماء" 

ضيقت بين عينها واستدارت تأخذ هاتفها ثم استأذنت من عمر  

تعطيه ابتسامة معتذرة عما سيحدث فأومأ لها بخفوت أال تقلق  

، وانطلقت في طريقها دون أن تنظر لرامز الذي طالعها  

الصحي الخاص   بتوعد ، يتأمل ذهابها إلى داخل النادي

 بالسيدات. 

التفت لعمر ينظر بثبات فكان يجابهه في الطول والجسد ،  

ا لعمله   حتى أن عمر يكاد يتفوق عليه بالبنية الجسدية نظر 

هنا في النادي وكمدرب ، لكن رامز يتفوق عليه في قوة 

 نظراته ، حنكته في الحديث. 



 

 1060 

على  مال برأسه نحو أذنه وعينيه تحول في المكان ، يضع يد 

عضده واألخرى مازالت في جيبه هامس ا بحدة يشوبها 

 السخرية 

"آلخر مرة أقولها ليك ، أسماء خط أحمر فاألحسن تبعد  -

 عنها" 

أنهى جملته بتربيتة حادة على كتفه وابتسامة ساخرة ، فقهقه  

يحك أعلى حاجبه األيمن بتفكير مصطنع ثم اقترب منه   اآلخر

 قائال  

نت بتتكلم بيها دي منين؟ "أنت جايب الثقة اللي أ-  

كون أنك صاحب أخوها أو تعرفها من كام سنة مش صك  

 ملكية أو أنها تكون خط أحمر!! 

 ليه مش هي اللي تختار؟" 

ضحك رامز بسخرية وحرك لسانه على جانب ثغره باستفزاز   

 ينظر لألسفل ، ثم رفع نظراته له 
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"تختار  في إيه يا كابتن؟-  

 أو  تختار على أساس إيه؟" 

"تختار هي عاوزة مين!! -  

 بتحب مين؟!

 تقارن وتشوف هتالقي سعادتها مع مين؟" 

أومأ ببطء يمط شفتيه باقتناع مصطنع ، ثم رفع عويناته  

السوداء يخفي بها عينه يطالعه من خلفها ، وابتسم يرفع  

 كتفيه بقلة حيلة 

  "كان نفسي أحقق ليك طلبك ده بس لألسف حرية االختيار -

ة ألن أسماء دلوقتي خطيبتي"فات أوانها من مد  

صدمة حلت على رأس عمر جعلته يفقد النطق وال يستطيع 

 التحدث!!

 نعم أخبرته أنها تحب رامز!! 

أخبرته أنها ال تستطيع رؤية غيره!!    
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 لكنها لم تخبره أنها ُخطبت له!! 

 بَم سيرد عليه؟! 

لم يجد غير الصمت ، فشعور باالنتصار  تمكن من رامز الذي  

يتأمل صدمته البادية على وجهه ثم ربت على كتفه بدون  

 حديث واستدار  يذهب. 

 تارك ا خلفه قلب اشتعل بحبها لكن ال سبيل له في هذا الحب!! 

.. يرثيهيدعو هللا أن ينتزع حبها منه لكن لسان حاله   

فلو كانت ورقة لمزقها ، ولو كانت زجاجة لهشمها ، ولو كان  

ا لنسفه لكنه قلبه!!   جدار 

اقترب من سيارته فلم يجد أسماء بها ، عقد حاجبه باستغراب  

والتفت يبحث عنها بنظراته فلم يلمح طيفها ، رآه الحارس  

 على البوابة وكان يعرفه جيد ا فاقترب منه بحذر 

"رامز بيه حضرتك بتدور على حاجة؟"-  

سة أسماء" ن"مشوفتش اآل-  
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 عقد الحارس حاجبيه باندهاش وقال

أخدت عربيتها ومشيت من حوالي عشر   نسة أسماء "اآل-

فندم"  دقايق يا   

.. يتحدثطالعه بدهشة كأن على رأسه الطير ولم   

فاق لنفسه وشكره ثم تخصر معيد ا خصالته للخلف بعنف يكز  

ا بقبضته في الهواء.  على أسنانه بغيظ مشيح 

دلف إلى سيارته وانطلق بها بسرعة مهيبة أصدرت صرير  

يطلب رقمها وانتظر حتى تجيبه ثم هتف قبل عال  ، رفع هاتفه 

 أن تنطق بكلمة 

لك تستنيني في العربية!!  "هو أنا مش قولت-  

 أقوم أالقيِك أخدِت عربيتك ومشيِت!!"

طنين خافت وصله فنظر للهاتف وجدها أغلقت الخط في 

وجهه ، توسعت عينه بقوة من ردة فعلها فضم شفتيه بقوة  

بجانبه يضغط على عجلة   وألقى الهاتف بعنف على الكرسي
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القيادة بقوة حتى ابيضت مفاصله متوعد ا لها ، يدعس أكثر  

 على الوقود فانطلقت السيارة بسرعة أكبر. 

كانت قد وصلت إلى المنزل فهبطت من سيارتها بغضب من  

أسلوبه ، ترغي وتزبد مع نفسها قابلتها هدير  في طريقها  

الصباح ما   والتي اندهشت من غضبها فقد كانت سعيدة في

 الذي حدث؟! 

 اقتربت منها متسائلة 

"مالك يا سوسو متعصبة ليه؟" -  

فتحت فمها عدة مرات حتى تتحدث لكنها تصمت في كل مرة  

تكز على أسنانها بغيظ ، تضغط على قبضتها بقوة تريد لَكم  

أحد ما جعلت هدير تعقد حاجبيها بدهشة ، توسعت عينها  

متيقنة أن هناك حالة   بتعجب منها وعادت خطوة أمان للخلف

 جنان تلبسها اآلن!! 

 هتفت أسماء من بين أسنانها 
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لي استناه في ل "بقى أنا يتعامل معايا بالطريقة دي ويقو-

 العربية وال أكني شغالة عنده!!" 

"هو مين ده؟" -  

بحذر ثم أغمضت عينها وعادت خطوة أخرى للخلف   تساءلت

ها ترفع أناملها تحك أذنها من صراخها الذي فاجأ  

"األستاذ رامز!!" -  

.. رامز!! بتفكيرعدة مرات تمط شفتيها لألمام  رمشت  

 لماذا سيصرخ على أسماء؟! 

كادت أن تتحدث لكن صوت مازن الهابط من أعلى يقف  

بجانب زوجته يحدق بأخته بتعجب عندما سمع صراخها باسم  

 صديقه فسألها 

"عمل إيه رامز المرة دي؟" -  

أذنكم" "ابقى أسأله أنت .. عن  -  
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هتفت بها بغيظ ودفعت االثنان بذراعيها إلى الجانبين وصعدت  

لألعلى ومازالت تتحدث مع نفسها .. فتبادل النظرات المتعجبة  

 مع هدير فمطت شفتيها ترفع كتفيها ألعلى بعدم معرفة. 

 تنهد بقوة قائال  

"هبقى أتصل بيه أشوف عمل ليها إيه!! -  

وأشتغل شوية"  هدخل المكتب أعمل شوية اتصاالت كده  

خرجت إلى الحديقة ، فما كادت أن تجلس حتى وجدت سيارة  

رامز السوداء تدلف بقوة إلى الداخل ، وقفت تراقب توقفه 

 ونزوله منها. 

الحظ وجودها فاقترب منها يحيها بابتسامة فبادلته السالم  

 قائلة 

"الظاهر إن فيه حاجة كبيرة كمان ، هي جاية بتكلم نفسها  -

تقتل حد وأنت شكلك غضبان خالص"  وهاين عليها   



 

 1067 

الحظت الغضب بدأ يلوح على وجهه ، فرفعت حاجبها بتساؤل 

 وسمعته يهتف بحدة

"هي كمان اللي زعالنة!! -  

وال تكون مضايقة إني قطعت عليها قعدتها مع األستاذ  

 عمر؟!" 

"مين عمر؟" -  

زفر بعمق يعيد خصالته بقوة يشد على آخرها بقبضته وجلس  

الحديقة وجلست هدير في مقابله تسمعه على كرسي في   

"يبقى الكابتن بتاعها في النادي ، وبيحبها!!-  

 والنهاردة كان بيعترف ليها بحبه وعاوز يتجوزها" 

"وأنت عرفت منين؟" -  

أصالحها على معاملتي معاها الفترة اللي فاتت  رايح"كنت -

بسبب الضغوطات اللي كنت فيها ، القيتهم قاعدين سوا  

 يتكلموا" 
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ضيقت بين عينها ووضعت كفها األيمن على ذراع الكرسي  

األيسر وأسند مرفقها األيسر فوقه ، تضع كفها على وجنتها  

 ترمقه بغموض ومكر 

"وهي كان ردها إيه؟! -  

المقطع األخير اللي يخليك عاوز تبهدل  وال روحت على 

 الدنيا" 

حتى أدمعت عيناه عندما   جملتهافي طور غضبه ضحك على 

فطن لمغزى جملتها ، فمال بجسده لألمام يستند بساعديه على  

 قدمه مشبك ا أنامله مع بعضهما يهز رأسه نافي ا 

"سواء سمعت أو مسمعتش أنا واثق في حب أسماء ،  -

ا وفي ردودها وأنها هتعرف تتعامل ،  وواثق فيها هي شخصي  

 بس ....." 

"بس حسيت بالغيرة مش كده؟!"-  
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قالتها بمكر وحاجب مرتفع ، ترسم ابتسامة جانبية على  

ثغرها ، فتنهد بعمق وعاد بظهره إلى الخلف يزفر الهواء  

ا صوت عال  يومئ برأسه مؤكد ا   مصدر 

حبك  " أيوه ِغيرت ، مهما كانت ثقتك ومهما كانت درجة -

.. على  بعدهامتقدريش تمنعي غيرتك وال غضبك اللي بيظهر 

 قد الحب بتكون الغيرة" 

ابتسمت بسعادة له وأومأت مؤيدة بدون حديث ، وفجأة  

   همسوجدته نهض من كرسيه وجلس على آخر جانبها ، ثم 

يسرق شيء ، يقرب   عليهيلتفت حوله كالخائف أن يُقبض  

 رأسه منها 

"بصراحة..." -  

ي فقربت رأسها منه بتلقائية ، فظهرا كأنهما  صمت لثوان

 يخططان لشيء ما ثم أكمل 

"بصراحة بقى أنا جبت آخري ، أنا عاوز أتجوز أسماء !!" -  
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 طالعته بحيرة ترفع كتفيها بعدم فهم

"طب ما إحنا عارفين الموضوع ده!! -  

 تقصد عايز تعمل الخطوبة يعني؟!"

كلمة تخرج منه هز رأسه بالنفي ، يصرح ضاغطا  على كل    

.. كتب كتاب" جواز "ال -  

اتسعت عيناها من المفاجأة تهز رأسها بيأس ، وقالت بغيظ  

 وغضب مفتعل

"الظاهر مش مكتوب على بنت تتجوز من العيلة دي أنها  -

 تعمل خطوبة!!"

قهقه بقوة يعيد رأسه للخلف عندما فهم معنى كالمها ،  

 وأجابها

ا بحب في صمت بقالي  " ال أنِت و مازن استثناء ، لكن أن-

ال مش   ..خطوبةأربع سنين ، لسه هستني تاني فترة 

 هيحصل"
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العاشق   من قال جملته األخيرة بغضب طفولي ، جعلها تضحك 

 الجالس أمامها ، يفعل كل شيء للحصول على حبيبته.

نظرت له باسمة بمرح ، وقالت بمكر تضيق عينيها واقتربت  

 تهمس له

أكيد مش هيقول حاجة"  كده .. قول لمازن قوي"طب حلو -  

 نظر لها بغضب وغيظ القتراحها الذكي من وجهة نظره!! 

ا سوف يرفض قبل    هذالقد فكر بالفعل في  لكن مازن حتم 

 زواجه من هدير  وقبل أن يجد كريم!!

في كلماته قائال   أفكاره وبالفعل ترجم   

"مازن هيرفض أكيد ، إذا كان هو نفسه مش عارف يتجوز  -

تجوز!!" هيوافق أنا أ  

الفكرة التي جاءت في عقله اآلن ،   يقلبثم نظر لها في صمت 

فطالعته بنصف عين محاولة سبر أغوار عقله ، وفيما يفكر  

 فيه!!
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 فقالت متوجسة

" بتفكر في إيه؟" -  

يصرح بما جاء في عقله  ماكرة ابتسم ابتسامة جانبية   

"ما تتكلمي معاه أنِت" -  

دت أن تصرخ به في  فغرت فاها وتوسعت عينها بقوة ، وكا

 رفض لما قاله ، لكنه سبقها 

"هو أكيد مش هيرفض لك طلب ، كل اللي هنطلبه أننا نعمل  -

 مفاجأة ألسماء في عيد ميالدها ونكتب الكتاب" 

"مفاجأة؟!" -  

همستها بتساؤل ، فهي كانت تظن أن أسماء على علم لما  

 يخطط له!!

 أجابها مؤكد ا على حديثه 

"أيوه مفاجأة!! -  
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فيه معرض للشباب للوحات واألعمال الفنية عالمي في 

. معاها.باريس ، وده فرصة جميلة ليها ، وكمان هسافر   

وفعال المعرض ده كمان أسبوعين ، مش عايز أسافر غير   

 وهي مراتي"

ابتسمت ساخرة تكور يدها أسفل ذقنها ، تطالعه بحاجب  

 مرفوع

هيوافق  "وأنت بعقلك بعد ما تكتب كتابك عليها مازن -

 تسافروا؟!

 ده بيغير على أسماء أكتر مني" 

 ضحك بقوة ومرح وأشاح بيده قائال  

"أهو نبقى طولنا حاجة هيبقى ال عنب الشام وال بلح اليمن" -  

أطرقت رأسها بتفكير تحك شفتيها تارة وتعض عليها تارة  

 أخرى!! 
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تعلم حب رامز الشديد ألسماء ، بل أنها ساعدتها بشكل غير   

تجعله يعترف بهذا الحب!!  مباشر  كي  

واآلن جاء دورها كي تساعده ، فهو شاب جيد ، مرح ، طيب  

 القلب ، ال شيء أغلي عنده من حبه ألسماء ولهذا البيت!! 

ولو أنها لم تستشعر هذا الحب منه لصديقتها ، فكانت أول من  

  هذامع مازن في  تتحدثيعارض هذا االرتباط لكن طلبه بأن 

 !؟

كيف؟ال تعرف   

فمازن ال أحد يستطيع التنبؤ بردة فعله ، من الممكن أن يوافق  

 بمنتهى السهولة ، ومن الممكن أن يقتلهم جميع ا بصدر رحب. 

التفتت إليه وجدته ينظر لها متأمال  صمتها بأمل أن توافق ،  

 تنهدت تقول له

"موافقة ماشي.. بس بشرط!!" -  

"موافق على كل اللي تطلبيه" -  
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بتسمت بمكر وهي تنظر له هتف بلهفة فا  

"تيجي معايا وأنا بقوله!!" -  

 نظر لها ثوان لطلبها ، ثم ما لبس أن نهض من مجلسه يهتف 

"موافق يال.." -  

كادت أن تتحدث ، فقاطعها صوت ميرفت التي هتفت بسعادة  

 ما أن رأتهما جالسين في الحديقة 

"أزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟" -  

السيدة التي أحبتها منذ أول مرة  احتضنتها هدير  بحب لهذه  

 رأتها فيها ، تلمست حنانها في حديثها

تستقيم من حضنها باسمة بهدوء تقول  ابتسمت  

"الحمد هلل يا ماما أنا كويسة.." -  

 اقترب منها رامز يقبل رأسها يشاكسها

"تمام يا قمري" -  
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ضحكت بحب وحنان له مربتة على كتفه ، فتابعت هدير  

 بتساؤل 

لسه في مكتبه يا حبيبتي!!"" هو مازن  -  

أومأت لها بتأكيد ، فاستأذنتها بالذهاب إليه للحديث معه في  

 أمر هام ، وذهب رامز معها. 

وقفا أمام باب المكتب المنغلق ، ينظران لبعضهما ثم للباب في  

دعوة كل منهما لآلخر  أن يبادر بطرق الباب ، فتعمد التأمل  

.. فهمست بصوت غاضبغيظفي الفراغ وتركها تنظر له في   

"أنا هخبط وأنت ورايا ماشي!!" -  

أومأ موافق ا فطرقت الباب ودلفت عندما سمعت صوت مازن  

لدخول.يأذن لها با   

ا    عنرفع عينه  الملف يراها أمامه فنهض من مكانه مبتسم 

متسائال   تقتربيشير لها بيده   

"تعالي يا حبيبتي ، محتاجة حاجة؟"-  
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اقتربت منه بهدوء مصطنع لكن بداخلها يدعو أن يكون  

ا وقالت   متفهم 

"كنت عاوزة أكلمك في حاجة أنا ورامز!!" -  

بعينيه في الغرفة ، لينظر لها  عقد مازن حاجبيه بدهشة يدور 

 متسائال  

"هو فين رامز!!" -  

طالعته بجبين متغضن بعدم فهم فاتسعت عينها تنظر فجأة  

 خلفها ، فلم تجده!! 

 فهو ما أن فتحت الباب حتى فر راجعا  ولم يدلف معها!! 

ضغطت على أسنانها بغضب وغيظ من هذا التصرف ،  

 وأغمضت عينيها بقوة تتحكم في غضبها

الجبان!" " -  
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ثم نظرت إلى مازن مرة أخرى ، لتجده ينظر إليها في عبث ،  

.. فضغطت على شفتها السفلى ،  معهاوكل انتباهه منصب 

 مفكرة فيما يمكن أن يقال!! 

كانت تنوي أن ترد ذلك الرامز وتجعل مازن يصر على رأيه  

 وال يوافق على فكرته!! 

جعلها تتراجع   لكن تفكيرها في كم السعادة التي ستنالها أسماء 

، لكنها تعلم كيف تجعل رامز يدفع ثمن ذلك!!  هذافي   

لملمت أفكارها ، واستجمعت كافة قوتها تنظر له قائلة ما أتيت  

 من أجله بنبرة سريعة 

.. رامز عايز يعمل مفاجأة ألسماء ويكتب  كده"بصراحة  -

الكتاب يوم عيد ميالدها ، وخايف متوافقش ، وأنا بصراحة  

ها فكرة حلوة.. منها نفرح أسماء وبالمرة  موافقة وشيفا

 نخلص منهم" 
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أغمضت عينها وزفرت بقوة كمن قطعت شوط كبير في 

الركض ، لتستفيق على صوت ضحكاته القوي أمامها ،  

 فنظرت له بدهشة وتساؤل!!

تراقب تقدمه   حاجبيهاالنت مالمحه يقترب منها أكثر ، لتعقد 

 حتى كاد أن يلتصق بها. 

هامس ا بعبث ومشاكسة اقترب من أذنها   

"موافق لسببين بس!!" -  

 هتفت بتلقائية تنظر لعينيه بسعادة 

"إيه هما؟" -  

ضغط على خصرها برفق ، هامس ا بحب جم وعينيه ترسل لها  

 شرارات عشقه يطبع قبلة طويلة فوق جبينها هامس ا 

.. وعلى رأيك نخلص منهم" نفرحهم"األول علشان -  

نفسها به بجرأة أعجبته   ابتسمت بسعادة وحب له وألصقت 



 

 1080 

تتالعب بياقة كنزته الزرقاء التي تعكس زرقة عينه بحبور ،  

 وهمست 

" والسبب التاني؟" -  

المس وجهها بأرنبة أنفه بداي ة من جبهتها نزوال  إلى وجنتها  

إلى أن المس شحمة أذنها بفمه طابع ا قبلة سريعة عليها  

وهمس جعلت رعشة خفيفة تسري في عمودها الفقري   

أول مرة تطلبي مني حاجة ومينفعش   علشان"والتاني -

 أرفضها" 

اكتسى وجهها باللون األحمر وضحكت واضعة جبهتها على  

كتفه تهز  رأسها بيأس منه فأصابته عدوى الضحك وشاركها  

به ، ثم ابتعدت خطوة للخلف حتى تعيد شتات نفسها من  

 تأثيره عليها ، فنظرت له بمكر في عينيها وقالت

"بس هنقوله أنك رفضت!!" -  
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نظر لها بدهشة يعقد بين حاجبيه وذَمة شفاهه صاحبت فعلته  

 تلك قبل أن يهتف 

"مش فاهم" -  

 رفعت كتفيها ألعلى بالمباالة وتابعت

"يعني لما نخرج دلوقتي ويسألني عملت إيه ، هقوله إنك  -

 موافقتش"

تأملها قليال  بصمت يحاول سبر أغوارها ، وما لبس أن ضحك  

ندما التقط نظرات المكر في عينيها ، فأمسكها من ذراعيها  ع

 وأجلسها يقول 

"طب اقعدي وفهميني إيه اللي حصل!!"-  

أجابت بغضب طفولي ، تذم شفتيها بغيظ وعينها تحولت  

 نظراتها للشراسة 

"المفروض الجبان كان يدخل معايا ويقولك بنفسه ، بس  -

أول ما فتحت الباب"  هرب  
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ذي التّف حولها يضمها إليه بخفوت ،  لم تشعر بذراعه ال

لتلتفت إليه بانتفاضة من حركته تنصدم بعينيه القريبة منها  

 بشدة ، ال يفصلهما إال أنفاسهما. 

يتأمل حركتها ، عينيها ، تعبيرات وجهها الطفولية ، حركة  

شفتيها المذمومة وهي تتحدث عن غيظها من فعلة صديقه ،  

ا ويضمها إليه ، كل مدى  فلم يشعر بنفسه إال وهو يحاوطه

 ويزيد حبه لتلك القطة " كما يحب مناداتها " 

 بداخله يتعجب من حاله 

ما كان ممن يدخل العشق قلبه ، ولكن من يبصر جفونها  

 يعشق.

النظرة في عينيه الزرقاء ، تكاد تجزم لو كانت   سمرتها

األعين تتحدث لتحدثت عن كم من المشاعر التي لن تستطيع 

ملت تقاسيم وجهه الوسيمة بدقة.إيقافها ، تأ  

 شيئ ا ما يجذبها إليه!! 
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 عينيه أم تلك النظرة الخاصة بها وحدها؟!

راقبته ينظر لشفتيها ، ووجه يقترب منها ، فرفعت حاجبها  

بمكر ثم رفعت أصابعها لخده ، لتجعل وجهه يحيد عنها إلى  

 الجانب اآلخر ، فنظر لها بدهشة وتساؤل ، لتهمس بخبث

لك استحليتها يا سي مازن.. قوم خلينا نشوف اللي  "أنت شك-

 بره ده" 

ا   ونهضت من مكانها تخرج وهي تضحك تاركة إياه خلفه فاغر 

 فاهه من كلمتها ثم ضحك بقوة وتبعها للخارج.

وجدا رامز برفقة والدته في الحديقة ، فنظرت له وجلست 

بجانب ميرفت تنظر له بطرف عينيها ، ثم جلس مازن بجانبه  

ت على قدمه قائال  يرب  

"إيه يا رامز ، هدير قالت إنك كنت عايز تقولي حاجة" -  

نظر  إليها بذهول لعدم إخباره بشيء ، فرأى نظرة المكر في  

عينيها فعلم أنها تنتقم منه ، ليتنهد بيأس يضع كفه على خده  

 هامس ا بحسرة 



 

 1084 

" ال يا مازن مش عايز حاجة" -  

 ثم همس لنفسه 

األول أنا عارف!!" "هي جوازة منظورة من -  

إلى هدير وغمز لها بمكر ، لينتبه الجميع إلى أسماء   نظر

اآلتية من الداخل تنضم إليهم ، وعندنا الحظت وجوده معهم  

تصنعت الالمباالة على الرغم من نظرات الغضب التي ترسلها  

  ..هديرإليه في الخفاء لم يفطن لها غيره ، وجلست بجانب 

ا  فصدح صوته ساخر 

"وعليكم السالم ورحمة هللا" -  

رفعت أنظارها إليه بصمت وابتسمت باستفزاز  تهز  رأسها  

بطفولية ولم تجب ، فكتم مازن ضحكته وهتف قائال  موجها  

 حديثه لها 

" سمكة اعملي حسابك تنزلي مع ماما وهدير تجيبي فستان  -

 لكتب كتابك" 
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ما  نظر كل من رامز وأسماء إليه ببالهة ، فاغرين أفواهه

وأعينهم بذهول من هذا التصريح ، لتضحك هدير وميرفت 

 بخفوت على مظهرهما الطفولي.

 ليجدا رامز يقول بصدمة وهو على نفس هيئته

"كتب كتاب مين؟" -  

"كتب كتاب أسماء" -  

قالها مازن  ومكر لينتفض اآلخر فجأة في صدمة ، هاتفا   

 بغضب وغيظ

"كتب كتابها على مين إن شاء هللا" -  

ه هدير بتشفي ، وقررت اللعب بأعصابه عقاب ا لهروبه  نظرت ل

 من الدخول معها ، ولفظت بقوة

مناسب جد ا   وبصراحة"واحد بيحبها وعايزها في الحالل ، -

 ليها.. مازن لسه قايل عليه لما دخلت أتكلم معاه" 
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صدح صوت أسماء التي كادت أن تفقد جزء من عقلها هي  

ي مازن ويفاجئها بهذا  من الصباح وغضبها متزايد حتى يأت

 الخبر!! 

لكنها من الداخل يدوي من الخوف ظن ا منها أنها ستكون ألحد  

 غير رامز ، من المستحيل أن يحدث ذلك فهي لن تقبل 

"وهللا كتب كتابي؟!-  

 طيب يا حبيب أختك أنا مش عاوزة أتجوز!" 

 وقف مازن ينظر لها محاوال  كتم ضحكاته بصعوبة 

أسماء؟" "ده آخر كالم عندك يا -  

أومأت برأسها بمعنى نعم ، ليتنهد بضيق مصطنع ، ويربت  

على كتف رامز كمن يطيب خاطره وقال بنبرة صوت ميؤوس 

 منها

"لألسف يا رامز كان نفسي أحقق لك طلبك ، بس زي ما  -

 أنت شايف أسماء مش موافقة" 
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اتسعت أعين أسماء بذهول أكثر عندما فهمت ما يدور حولها  

يتالعبان بهما  ، فأخيها وزوجته  

 شقيةلتنظر لهدير بغضب ، والتي بادلتها نظراتها بنظرات 

 ترفع كتفيها بمعنى ما باليد حيلة. 

أما رامز فظل ينظر لصديقه دون أدنى تعبير على مالمحه ، ثم  

نظر أسفل قدمه يحك ذقنه بتفكير ، ليرفع رأسه يلتفت إلى  

ى فكه ،  مازن بكامل جسده.. وما لبس أن لكمه فجأة بقوة عل

يسقط على األرض من المفاجأة.  جعلته  

ا   نحوفشهقت الفتاتان مما فعله وركضتا  الجالس مكانه مبتسم 

على جانبيه تجلسان لغضب صديقه ،   

 وتهتف أسماء بقلق تتفحص وجه أخيها

"مازن أنت كويس؟!-  

 بتوجعك!!"

يضع يده فوق اللكمة  قهقه  
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"الواد ده إيده تقيلة أوي" -  

ديره إليها وتتفحص مكان  توضعت هدير يدها على وجهه 

.. وقبل أن تقول أي شيء وجدت ميرفت تناولها بقلقاللكمة 

 قطع الثلج وهي تضحك قائلة 

"خدي يا هدير حطي التلج ده على وشه..-  

 هما كده على طول لما حد يستفز التاني يقوم ضاربه!!" 

ووضعته برفق فوق فكه ، لتجده يهمس لها   منها أخذته

ا   بمشاكسة غامز 

"مستعد انضرب كل يوم علشان أشوفك قلقانة عليا كده" -  

تغضن جبينها بدهشة وتوسعت عينها بيأس ، ثم ضغطت  

بشدة مكان لكمته وهي تنهض واقفة بجانب والدته بدون  

الغضب الممزوج بالخجل.  علىالنظر إليه ، جعلته يضحك   
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سماء تجلس بجانبه تتفحص مكان اللكمة التي تركت  مازالت أ

أثرها بوضوح ، لكنها التفتت شاهقة بمفاجأة عندما سمعت  

 رامز يتحدث في الهاتف قائال  

"هات ليا مأذون وتعالى على بيت مازن يا نادر بسرعة" -  

دفعت أخيها للخلف لتقف مما جعله يسقط على ظهره ،  

 ووقفت أمام رامز تهتف بحدة وغيظ

مأذون إيه اللي يجي؟!" "-  

نظر لها ببرود ثم وجه حديثه لنادر المذهول على الجهة  

 األخرى 

"بسرعة يا نادر .. ساعتين بالكتير وأالقيك عندي" -  

ا حديثه لهدير   ثم أغلق معه موجه 

"خديها يا هدير علشان تجهز نفسها ، مينفعش عروسة -

 تحضر كتب كتابها بالبنطلون والتيشيرت"



 

 1090 

افقة وهمت باالقتراب منها لكنها توقفت مكانها  بمو لهأومأت 

عندما لفحتها أسماء بنظرات سوداء ، ثم أعادت نظراتها إليه  

 وكادت أن تجذب خصالتها منه تدب قدميها على األرض 

"كفاية تتعامل معايا بمزاجك ، من الصبح أوامر  ودلوقتي  -

 بتحدد كتب كتابي؟! 

؟" .. مش هتجوزك إيه رأيكرامز مش هتجوز يا    

طالعها ببرود وابتسامة جانبية ثم اقترب منها يميل برأسه  

ا   أمام وجهها مصرح 

"اسمها مش هتجوز غيرك ، خدي بالك من كالمك حبيبتي  -

.. اسمها مش هتجوز غيرك" كده بعد   

ضغط على أحرف آخر كلمتين بتأني فكادت أن تهتف به  

فوضع سبابته على فمه إشارة على الصمت فابتلعت كلماتها  

أة جعلت ضحكات أخيها الذي ينام على األرض ولم ينهض  فج

وهتف واضع ا ذراعه أسفل رأسه يستند عليه   
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"متزعقش ليها وأنا موجود"-  

ا بسخرية   مال اآلخر برأسه ينظر إليه من خلف رأسها مبتسم 

"قوم أمشي" -  

 ثم أعاد نظراته الحادة ألسماء يرفع حاجبه هامس ا 

هيبقى فيه ال عمر وال   "هتجوزك والنهاردة وساعتها مش-

 غيره ، مش هيبقى فيه غير رامز وبس"

. وقلبها يرقص من السعادة!! مغتاظة.نظراتها   

النبرة التملكية .. ودقاتها تدوي   من مالمحها تريد قتله 

 بصخب أنها فَِرحة بها فال تتدخل!!

دبت في األرض كاألطفال وكزت على أسنانها بغيظ والتفتت  

يفتح له ذراعيه فأسرعت إليه تحتضنه كما  لمازن الذي نهض 

كانت تفعل وهي صغيرة عندما تغضب أو تريد شيء تركض  

 ألحضانه حتى تطمئن وترتاح. 
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ضمها إليه بحماية يناظر  رامز بغيرة وحمئة على أخته  

 وهتف بأعين مشتعلة 

"وأنت مين قالك إني هوافق على اللي عاوز تعمله ده ، بنتي  -

حضني هتفضل معايا" مش هسيبها من   

طالعه رامز بأعين غامضة وابتسامة ساخرة ثم ذهب وجلس  

بجوار ميرفت التي تتابع الحوار باستمتاع تريد أن تعلم إلى  

 أين سينتهي؟! 

أحاطها بذراعه ورفع كفها يقبل ظاهره بحنان ووقار ثم هتف  

 يثير غيظه 

"ومين قالك إني محتاج موافقتك من األساس!! -  

.. مش كده يا روحي؟"يهمنيخالص ده اللي فوفا موافقة و  

وجه نهاية حديثه لها بغمزة وثقة لتضحك برقة تربت على  

 قدمه ثم على وجنته مقبلة إياه قائلة 

"وأنا هالقي زيك فين!" -  
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وضع ساق فوق األخرى وناظره بتعالي جعل مازن يطالعه  

بنصف عين وحاجب مرتفع ، ثم ضم أخته أكثر إليه وأواله  

مسك بكف هدير باليد األخرى وذهب تجاه الباب  ظهره ، وأ

 الداخلي للمنزل هاتف ا خلفه 

"وماله شوف هتجوزك مين يا حنين!!"-  

 فهتف رامز حتى يصل صوته إليه 

"أنا سايبك بمزاجي ، كلها ساعة ودراعك ده لو اتحط عليها  -

 هسلمه ليك في إيدك التانية" 

رته التي  نظر ألخته التي شهقت بخجل من كلماته وحبه وغي

متمسكة   بصدرهيفصح بها دون خجل ، ودفنت رأسها 

بمالبسه أعلى صدره ، فضحك بخفوت وانحنى مقبال  رأسها 

بحنان مربت ا على عضدها ودلفوا إلى المنزل يصعدون إلى  

 األعلى. 

مال على أذن هدير  يهمس لها بشيء ما فابتسمت وأومأت له  

إلى غرفته  ثم سارت نحو غرفتها ، وهو أخذ أخته ودلف 
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يجلسها على األريكة وجلس أمامها يضم كفيها بين يديه  

 فابتسمت له بحنان ليقول

"األول كده يا حبيبتي ، إيه اللي حصل الصبح رجعك عصبية  -

 بالشكل ده؟" 

مطت شفتيها بعبوس ، وتغضن جبينها ثم بدأت تسرد حديث 

عمر معها واعترافه بحبه وردها عليه بلباقة حتى ال تجرح  

ره ، فهي قد مرت بما يمر به وتعرف هذا الشعور  مشاع

 جيد ا!!

 ليس من السهل حب شخص وتكتشف أن قلبه ملك آلخر!! 

لتنصدم من وجود رامز وأنها كادت أن تخبره بهدوء وتتحدث 

  فعله معه حتى ال يفتعل مشكلة من ال شيء ففاجأها بردة 

 وتعامله معها بهذه الطريقة. 

بة ضحك لها أخيها الذي نظر  أنهت حديثها بزفرة عالية غاض

ألسفل يهز رأسه بيأس من غيرة صديقه ، ثم رفع نظره إليها  
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يتأمل صغيرته التي كبرت ويوجد باألسفل شخص يكاد يجن  

 حتى يتزوجها!!

 كيف؟!

فليشرح أٌحد كيف سيتخلى عن ابنته األولى لتكون ملك  

 آلخر؟!

ا الماضية كان كل شيء   لها  على مدار األربعة وعشرين عام 

.. فكيف بجرة قلم وبضع  والحماية، األخ واألب والصديق 

 كلمات يتحول كل هذا لشخص غيره؟!

طردة معلن ا أن   في لحظة سيهبط لألسفل ويطرد رامز شر 

أخته ستبقى في كنفه ولن يتركها ألحد ، لكن ما يمنعه نظرات  

 الحب في عينها والتي تشعل نيران الغيرة عليها. 

الهدوء إلى صدره ، وزفر الهواء دفعة  تنفس بروية يبث 

 واحدة ليقول لها 
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"الغيرة بتعمي ونارها بتبدأ زي ما ترمي عقب سيجارة على  -

كوم قش وفاكرة أنها مش هتأثر فيه ، وتبصي تالقي نار مش  

 عارفة تطفيها" 

جذبت يدها من كفيه تضعها في خصرها كاألطفال ، ونظرت  

ا هاتفة   له شذر 

بتقول أنها مش   وسمعتهامكاني ،  "يعني لو هدير اللي-

 هتقبل بغيرك وعمالة تقول حكم فيك ، هتعمل إيه؟" 

شبك أنامله مع بعضها ، ومال بجسده نحوها حتى صار   

 وجهيهما متقابلين يهمس بإغاظة 

  ..فعلي"كانت هتبقى ردة فعل رامز أهون بكتير من ردة -

 مكنتش هعلق على كالمها إال في الوقت المناسب" 

"وإيه هو الوقت المناسب يا باش مهندس؟!"-  

قالتها بسخرية وبسمة ملتوية باستنكار ليهمس وهو مازال  

 على حالته لكن نظراته استحالت للمشاكسة والعبث 
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"كنت هستنى لما أالقي الموضوع كبر  والطرابيزة هتتقلب  -

عليا ، ألحق نفسي وأواجهها بكالمها عني ، وأنتم البنات  

اعتها وسهل الواحد يضحك عليكم" ي سقوتنكسفوا   

. عينها المتسعتين  المصدومة.ضحك بشدة على مالمحها  

.. فاها المفتوح بغرابة وكأنها تستمع لكائن فضائي آتي  بذهول

من كوكب آخر ، لتكز على أسنانها تصدر صرخة مكتومة من  

 بينهما من الغيظ مشهرة كفيها أمامها رغب ة في خنقه هاتفة 

.. ده أنت رئيس عصابة!! دسمهن"ده أنت مش -  

 إيه الدماغ دي؟" 

أمسكها من وجنتها بين سبابته وإبهامه يضغط عليها برفق  

 جاذب ا إياها لألمام قليال  هامس ا بين أسنانه بمشاكسة

تقتنعي إني أخوِك الكبير والزم تحترميني؟"  امتى"-  

دفعت يده عنها في غيظ ودلكت وجنتها برفق تخفف من ألم  

ظره بشراسة ضغطته ، تنا  
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"لما تقتنع إني كبرت وتبطل الحركة دي" -  

أحاط وجهها بين يديه يعيد خصالتها خلف أذنها يدلك خدودها  

 بحنان قبل أن يطبع قبلتين عليهما ويستند بجبهته على

خاصتها فابتسمت له بحب وغشاوة من الدموع تكسو حدقتيها  

هما  من فرط الحنان المنبعث منه ، فأمسكت برسغيه تربت علي

 في رسالة مبطنة أنه سيظل بطلها األول. 

همس بصوت مختنق ألول مرة ينبعث منه ، طالما كان مثال  

 للثبات والقوة

"لوال إني عارف بحبك ليه ، و مفيش واحد آمنه عليِك غيره  -

 ، مكنتش أفرط فيِك لحد أبد ا. 

مش متخيل فكرة إن كل حاجة خاصة بيِك كنت أنا المسئول 

ني يآخدها على الجاهز!!" عنها يجي شخص تا  

ومسح على رأسها مرتين  هز رأسه برفض  

"ال ال مش متخيل ده بعد ما ربيت عشرين سنة !!" -  
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ضحكت أسماء من بين دموعها التي هبطت على وجنتيها ،  

.  صغيرة.تجلس في مكانها المفضل منذ أن كانت  ونهضت

 على قدمه!! 

.. حزينة كانت أو  شيءالمكان التي كانت تركض إليه في أي 

 سعيدة!!

 باكية أو غاضبة!! 

عندما كانت تريد شيئ ا ما وتتدلل تأتي وتجلس على قدمه  

واضعة رأسها على كتفه ويدها تحيط عنقه كما تفعل اآلن  

 حينها ال يستطيع رفض طلب ا لها. 

ضمت  أحاط خصرها بذراعه مربت ا على رأسها بحنان ، ف

 نفسها إليه بشدة هامسة

يعوضني عنك يا مازن حتى لو كان مين!!  "مفيش حد يقدر  -  

أنا مفتكرش بابا كان عامل ازاي بس أنت تكفيني وعوضتني  

 بكل حاجة كأب وأخ وصديق ومحدش هيآخد المكانة دي" 
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 تنهدت بعمق وهمست بكل ما تعنيه الكلمة 

"بابا" -  

ولم تجد دنيا تحتويها  فلم تجد كلمة تمحو ما فيها سواها ، 

.. فاألب هو الروح عندما تخرج يتهاوى الجسد!! غيرها  

 لكن مازن استطاع تعويض هذا الجانب ببراعة. 

ا   قبل ظاهر كفها ودلك جبهتها بوجنته ثم أبعد رأسه قليال  ناظر 

 إليها بمكر  وأعين خبيثة هامس ا 

"بس ده هيبقى جوزك ، يعني دوره أكبر من دور األخ ، ده  -

اللي مكمل معاِك للنهاية حتى لو هبقى موجود جمبك على  

 طول هو موجود جمبك أوقات أكتر وأهم" 

طالعته بغموض ونصف عين قرأت بهما نظرات المكر في  

عينه فرفعت كتفيها بالمباالة وأحاطت خصره بذراعيها دافنة  

 نفسها أكثر في أحضانه وهتفت بدهاء
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..  مهندسباش  "عادي نفس الدور اللي هدير أخدته يا-

 أعتبرها واحدة بواحدة" 

ضحك بقوة بدرجة أنها اهتزت معه من اهتزاز جسده أثر  

ضحكاته ودمعت عيناه من دهائها وحيلتها في الهرب من  

 السؤال يهز رأسه بيأس منها هاتف ا

"مش سهلة يا بنت السيوفي"-  

ضحكت وأسندت ذقنها على كتفه فالحظت هدير  تقف عند  

فها على حافته مكتفة ذراعيها ، تبتسم  الباب مستندة بكت

 بهدوء وحب لعالقتهما سوي ا وأثر دمعاتها في حدقتيها. 

ا بغيرته وعدم  فترةتقف منذ  .. منذ أن ضمها إليه مصرح 

 تصديقه أنها ستتزوج!!

ا ما ترى عالقتهم المشاكسة سوي ا ، لكن للمرة األخرى   دائم 

! ترى حنانه معها ، غيرته عليها ، حمئته لها!  
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جانب آخر تراه من مازن ، الجانب األبوي منه والسند 

 الحقيقي!!

كل ما يصدر منه يزهر في قلبها شيئ ا عوضها عن كل ما  

 مرت به  

ابتالءتحملت ألف هزيمة وقاومت ألف   

كسرتها قشة خذالن و نبضة قلب في يوم كانت في غير  

 محلها!! 

ا. فأتى وأمحى كل هذا بثقته وأمانه الذين منحهما إليه  

إن صدر منه كل هذا الحنان األبوي مع أخته ، فماذا سيصنع  

 مع أوالدهما؟! 

اكتسى وجهها باللون األحمر  تتخيل أوالدها منه ، وتعامله  

األفكار السابقة   تنفضمعه لتبتسم في نفسها وتهز رأسها 

ألوانها ، تنظر ألسماء التي تناظرها بابتسامة ومشاكسة  
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تقترب   هاتفةفابتسمت لها بمكر ونفضت تأثرها بهما عنها 

 منهما حتى وقفت أمامهما متخصرة 

"يعني أروح لحد األوضة أرجع أالقي خيانة هنا؟!" -  

ضحك مازن ونظرت لها أسماء بمكر ثم وضعت رأسها على  

به كهريرة صغيرة تناولت وجبة دسمة حتى   كتفه تتمسح

 التخّمة وأرادت الراحة قائلة بدالل

"فيه حاجة يا آنسة هدير!! -  

 حساِك غيرانة وشوية ونار هتطلع من ودانك" 

ابتسمت األخرى باستفزاز  واقتربت منها تجذبها من فوق  

 قدمه تدفعها أمامها بغيظ هاتفة 

استفزاز يا قلب   مبطلتيش"النار دي اللي هتمسك فيِك لو -

 هدير" 

★★★★★ 
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 كم يعشق تلك النظرات الصامتة  

تُشرق كالشمس من عينيها!!    

 فتذوب مالمحه بين ثنايا جفونها الغائرة. 

 

جالسة بجانبه في السيارة بعد أن خرجا من الجريدة سوي ا ،  

 منطلقين إلى حيث ال تعرف!! 

، يريد قضاء    أخبرها أال تسأله عن شيء وتترك نفسها له

بعض الوقت معها بعيد ا عن العمل ، الضغط ، المشاكل ،  

ال يفكران إال   يريد الهرب معها  منزلهما..الناس ، ترتيبات 

 بأنفسهما فقط!!

أزاح سقف السيارة فلكمها الهواء فجأة جعل خصالتها  

القصيرة نوع ا ما تتطاير حول وجهها ، أغمضت عينها ومدت  

لى حافة الباب تتالعب بأناملها على  ذراعها للخارج تسنده ع 

الهواء كأنها تعزف سيمفونية رقيقة تزامن ا مع صوت فيروز  
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الصادح من المذياع الداخلي ، ففتحت عينها تلتفت إليه  

 مبتسمة فرأته يتأملها بعشق وطلة خطفت أنفاسها.

كان قد تخلى عن سترته البنية ملقي ا إياها باألريكة الخلفية ،  

ى مرفقيه أظهرت ساعديه البرونزيين بشعيراته  يرفع كميه إل

السوداء وعروقه النافرة نتيجة ضغطه على عجلة القيادة ،  

يميل بنصف جسده نحوها يستند بمرفقه على بطانة صغيرة  

 يضعها بين الكرسيين . 

الهواء يضرب خصالته فتهبط على جبينه ، الشمس تنعكس  

شق ا له. في رماديتيه تزيد من بريقهما فتسقط قلبها ع  

ضربت على كتفه بسبابتها وهتفت بصوت رقيق تغني مع  

 فيروز وعينها تناظره بمكر وتالعب

.. لوين رايحين!!"حبيبي"سألتك -  

ا   ا وهو يهز رأسه رفض  فضحك بمرح عليها ورد عليها غامز 

 على سؤالها 
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"خلينا خلينا تسرقنا سنين" -  

تها  امتزجت ضحكاتهما فالتفتت له بكامل جسدها تعيد خصال

 خلف أذنها 

"نادر علشان خاطري قولي رايحين فين؟"-  

، وأمسك عصا التحكم   الفتياتهز رأسه بيأس من فضول 

 بالسيارة يعيدها للخلف ودعس على الوقود بقوة هاتف ا بها 

"اعتبريني خاطفك برضاِك ، بطلي أسئلة علشان مش  -

 هعرفك إال لما نوصل" 

وصوت كرواني  صمتت واسترسلت بالغناء مع فيروز بدقة 

 جميل

. حبيبي."أنا كل ما بشوفك كأني بشوفك ألول مرة -  

 أنا كل ما تواعدنا كأنا تواعدنا آلخر مرة حبيبي"

أوقف السيارة بعد مدة أمام بيت خشبي واسع وكبير للغاية  

مكون من طابقين ، أمامه مساحة واسعة خضراء مليئة  
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سور حجري متوسط الطول  يحاوطهمباألشجار والورود ، 

 يتالقى طرفيه ببوابة خشبية.

اتسعت عيناها بانبهار وتألأل حجرين التورمالين في حدقتيها 

 بلمعة رائعة تسارعت لها نبضات قلبه. 

هبطت من السيارة مسرعة ووقفت أمام الباب الخشبي تقرأ  

االسم المنحوت على اليافطة الرخامية تلتمسه بأنامله تهمس 

 بفخر وحب 

"مزرعة محمد التهامي" -  

ابتسمت بحنان وشوق إليه ، واندفعت للداخل كأنها تلك الفتاة  

الصغيرة التي كان والدها يصحبها معه لرؤية صديقه وتسبقه 

 راكضة إليه. 

قهقه بمرح وحب عليها وأغلق سيارته إلكتروني ا ودلف خلفها  

بخطوات متريثة يتأملها تدور حول نفسها حتى وصل إليها  

فها فتوقفت أمامه تضع كفيها على ساعديه هاتفة  يمسك ك

 بلهفة وشوق
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"المزرعة متغيرتش يا نادر ، زي ما هي.. ال وزادت جمال" -  

رفع كفها يقبل ظاهره وشبك أناملها معه يجذبها برفق خلفه  

 قائال  

"وفيه مفاجأة جميلة عارف إنها هتعجبك" -  

ن  قادها إلى مساحة واسعة خضراء يتوسطها بركة واسعة م

المياه يحيطها عدة أشجار ، وكثير من الحمام األبيض يحلق  

في ذلك المكان ويقف على حافتها ، وبجانبها صنع ما يشبه  

بالمجلس العربي الخاص بالبدو به الكثير من الوسائد يعلوها  

سقيفة من البوص يهبط منها عدة أسالك تشع إضاءة خافتة  

 جميلة. 

!! رمشت عدة مرات بعدم تصديق لما تراه  

 يا هللا على هذا الجمال!!

أخبرته في يوم عما تريد فعله في منزلها المستقبلي ، وها هو  

 حققه لها!! 
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نظرت له بعشق مأل قلبها الذي كان كدلو فارغ وضعوه ببئر   

حبه فأخرجوه ممتلئ حتى فاض الماء من جانبيه.. هو  

كالمرآة بالنسبة لها تقلّب فيها ناظريها فتجد نفسها على  

.. ضعيفة تتقوى بحبه ، طفلة تحتاج هللا صفحتها كما خلقها 

 إليه في كل حين. 

أخبرها أنه أحضر لها هدية  استأذن منها لثواني وذهب بعد أن 

ستثير إعجابها ، تخلت عن نعليها وجلست على إحدى  

الوسائد تثني ساقيها أسفلها ونسمات الهواء تحيط بها كمن  

 تضع القبالت على وجنتيها. 

فجأة نظرت إلى ما وِضع على ساقيها لتتسع عيناها بشدة  

وفغرت فاها قبل أن تضحك بقوة وسعادة ، والتفتت له تهز  

ها بعدم تصديق فغمز لها بعبث.رأس  

أرنب صغير يأخذ حجم كفها يبدو أنه مولود حديث ا ، فراءه من  

 اللونين الرمادي واألبيض. 

 جلس بجانبها وجهه يقابل وجهها هامس ا 
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"عجبك!!-  

 من زمان وأنا عارف إن نفسك في أرنب" 

ا الحامل له عدة مرات وسبابتها تلمس رأسه ،  هكف هزت

فه مقبلة إياه وقد استحالت لطفلة صغيرة  تقرب أنفها من أن

 وضحكت عندما تحرك في يدها 

وي.. صغير كده وجميل" ق"حلو -  

 رفعت نظراتها إليه تتأمل رماديتيه وهمست

"بحبك.. أكتر وقت حاسة فيه إني بحبك بجد"-  

 ابتسم بعشق جم واقترب برأسه منها يرفع حاجبه بمكر 

"اشمعنا؟! -  

الفترة دي كلها؟" علشان جبتك هنا بعد   

"أكيد ال" -  

هزت رأسها بنفي ثم مطت شفتيها بتفكير مصطنع ثم رفعت  

 حاجبها بعبث وابتسامة ماكرة عندنا التقطت نظراته المتلهفة 



 

 1111 

"عشان األرنب طبع ا" -  

★★★★★ 

 أيا امرأة تمسك القلب بين يديها!! 

 سألتك باهلل ال تتركيني!!

 فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟!

 

ه في كف أخيها يغطيهما منديل أبيض منقوش عليه  يضع كف

عروس بجانب عريسها ومطرز بأسمائهما أسفل منهما  

"رامز وأسماء".. يتوسطهما المأذون على المنصة العالية  

في قاعة االحتفاالت بعدما أّصر مازن على تأجيل جنونه حتى 

 يدعو الجميع في حفل يليق بأخته.

البنفسجي الرقيق ،   بثوبها  تطلع مازن لها جالسة خلف رامز 

وتبرجها الهادئ الذي يبرز جمالها ، ترفع شعرها ألعلى إال  

من بضعة خصالت تركتها تهبط على جبهتها ، تشبك أناملها  
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وتفرك كفيها بتوتر يكاد يقسم أنه يستمع لنبضات قلبها  

 السريعة!! 

 تالقت األعين على جملته التي رددها خلف الشيخ 

اء عز الدين على سنة هللا ورسوله" "زوجتك موكلتي أسم-  

نظرات الحيرة والتوتر ، موجة من المشاعر الرافضة أنها  

كافة الحقوق ألمورها   تخرج من كنفه وتدخل في آخر يكون له

طلّت من مقلتيه انتفضت لها الصغيرة بلهفة ونظراتها تخبره  

أنه سيظل أمانها األول ، شعر بضغط كف صديقه على كفه  

ى وعد عينيه بحمايتها وعدم القلق ، ونطق  فنظر له يتلق

 لسانه خلفه 

"قبلت زواجها على سنة هللا ورسوله"-  

أعلنهما زوجين تحت رحاب الحالل ، ساكنان جديدان في 

 محراب العشق!! 
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رفع نادر المنديل بعدما انتهى الشيخ من حديثه ووضعه في 

 جيبه هاتف ا 

أقبل بغير هذا بديل" "المرة الجاية عندي إن شاء هللا ولن -  

تعالت الضحكات المرحة فدفنت منار وجهها في كتف هدير  

بخجل ، وصدح التصفيق العالي من الشباب والفتيات خاص ة  

بعدما التفت رامز واحتضن أسماء بشدة بشعور مغترب هبط  

ا إلى أرضه.   أخير 

 همس لها بعشق 

ا - ا حلمي اتحقق!!حاللي."أخير  . أخير   

ال أنا بعشقك"  أنا بحبك.. ال ال  

دفنت وجهها في كتفه وقبضت على سترته من الخلف تضمه  

 إليه غير خائفة من شيء فقد أصبح زوجها. 

نظر من خلفها وجد مازن يناظره بشراسة ونظرات الغيرة لو  

كانت تحرق لكان تحول لرماد اآلن ، رفع حاجبه بمكر وبسط  
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رج  كفه من خلفها ثم قبض على الكف اآلخر يضعه عليه وأخ

ا على فعل شيء له بعد   لسانه يثير غيظه أكثر أنه لم يعد قادر 

 اليوم. 

أن يذهب إليه لـ لكمه لكن تمسك هدير بمرفقه تمنعه    كاد

ضاحكة على أفعال اآلخر ، واضعة كفها على وجنته تدير  

وجهه إليه إلشغاله عنهما تحاول أن تكتم ضحكاتها لكنها لم  

على كتفه ، فلم يكن  تفلح وضحكت بأنوثة واضعة جبهتها 

 بيده إال الضحك معها والدعاء في سريرته لهما. 

 

ما بين الحين واآلخر ينظر إلبهامه يتأمل الحبر األزرق  

المطبوع عليه ثم يرفع إبهامه يتأمله أيض ا ، وهي ما بيدها إال  

أن تضحك بقلة حيلة وصبر عليه حتى هتفت من بين 

 ضحكاتها 

"فيه إيه يا رامز؟! -  

خده معاك؟" أقطعه تآ  
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 جذبها إليه يحيط خصرها يتأمل وجهها الجميل وهمس بمكر 

"ال أنا هآخد صاحبته معايا" -  

رمشت عدة مرات ودارت برأسها تنظر للحاضرين بخجل 

 تحاول أن تبتعد بفشل

"رامز ابعد.. الناس حوالينا واخدين بالهم" -  

 أكمل همسه الماكر 

يعني أعمل  "وماله ، الكل جاي وعارف إنك بقيِت مراتي -

 اللي أحبه وبراحتي" 

 قاطع همسه صوت مازن الصارم من خلفه 

"مش تخف شوية يا حلو وال إيه؟"-  

نظر ألسماء التي ضحكت بخفوت يضغط على أسنانه بغيظ  

سيطر عليه ، ثم نظر لمازن الذي وقف أمامه يمسك بيد هدير  

أسماء أكثر يرفع كفها يقبل باطنه فضم،   

"ال مش هخف" -  
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قبّل أعلى رأسها ثم   

"بقت مراتي على سنة هللا ورسوله" -  

 ثم أحاط كتفيها بذراعيه كأنه يخفيها عن أنظاره 

"يعني براحتي وأنت بالذات خالص متقدرش تمنعني" -  

وقف اآلخر ببرود يتطلع بنظرات غامضة ، يرفع حاجبه  

عنوة ويدخلها إلى   أختهبسخرية قبل أن يقترب منه يجذب 

أحضانه مقبال  جبهتها بحنان وحب فضمته إليها بشدة تسمعه  

 يهمس لها بصوت أجش ونبرة حزن مكتومة 

"مبروك يا روح قلبي ، مبروك فرحتك اللي مش عاوز  -

 أشوف غيرها" 

كهرة صغيرة وجدت سكنها الخاص ولم يسعها  تمسحت به 

 غير قول

"ربنا ميحرمنيش منك" -  

 أحاط كتفها وكاد أن يذهب بها فأوقفه رامز بلهفة هاتف ا به 
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"حيلك حيلك واخدها ورايح فين؟-  

 خالص بقت بتاعتي"

حال بنظره بين وجهه وكفه الممسك بمرفقه ثم قال ببرود  

 ونظراته استحالت للشراسة 

ا.. عندك اعتراض""هرقص معاه -  

عاد رامز للخلف خطوة ، وأشار بذراعه لألمام وذراعه اآلخر  

 خلف ظهره في رد فعل أضحك الثالثة هاتف ا بخنوع مصطنع

"ال طبع ا.. اتفضل حضرتك اتفضل"-  

ا   أخذها وذهب فنفض رامز طرفّي سترته بقوة في الهواء زافر 

ر لهدير  بحدة ونظراته تكاد تشعل النيران في مازن ، ثم نظ

 هاتف ا بغيظ 

"مفيش سيطرة منك خالص عليه.. هيفضل على دماغي قبل  -

 كتب الكتاب وبعده!! 

 ربنا على الظالم" 



 

 1118 

ضحكت بقوة تخفي ثغرها بكفيها وجسدها ينحني لألمام ، ثم  

 قالت مشفقة

"فيه حد بيقف قدام القطر.. يال نصيبك"-  

ا ، ثم  ناظرها بحاجب مرفوع وشفاه مذمومة بتفكير يثير ريبته

أمسك كفها يجذبها خلفه فجأة غير عابئ بشهقتها وال تسارع  

 خطواتها خلفه حتى تساير خطواته نحو زوجته وأخيها. 

جذب أسماء من بين يديه فجأة ودفع هدير مكانها ثم أحاط  

خصرها ودفعها أمامه برفق إلى الجهة األخرى من الساحة  

 هاتف ا تحت أناظرهما المصدومة 

.. ال انسانا  وانسانيه كمل رقص مع مراتك "كفاية عليك كد-

 إحنا االتنين بقى وبطل تفتري" 

 ضمها إليه يتأمل قسماتها الضاحكة هامس ا بعبث

"كنا بنقول إيه بقى قبل ما أبو لهب يجي!!" -  
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ضحكت بشدة واسندت جبهتها على جبهته تهز رأسها بيأس  

 فضحك هو اآلخر وعيناه تحيل بين حدقتيها.. 

الكامن في عينها هو أكبر لص على وجه األرض  الجمال 

 سرق منه أغلى ما يملكه.. قلبه!! 

 عيونها بحيرة جافة لكن أعتق السباحين تستطيع إغراقه.. 

 وما كان الغريق غيره!! 

★★★★★ 

 ال تفوح رائحة الكعك الزكية 

الفرن إال حين تمسها حرارة    

ضج مالم تمسها قسوة التجاربننلن  نحنكذلك    

 

الساعة مرت العاشرة ولم تحضر حتى اآلن ، دلف للشركة  

، حاول   منذ ساعة لكن لم يجدها على مكتبها ألول مرة 

 االتصال بها عدة مرات لكن هاتفها مغلق فانتابه القلق عليها. 
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 أموره متوقفة ، جدول مواعيده واجتماعاته معها!! 

ها  دقائق مرت حتى سمع دقات الباب ورآها تدخل بعد أن أذن ل

 بأنفاس الهثة ووجه محتقن بالدماء وصوت متهدج يعتذر

"آسفة جد ا يا مازن بيه ، حقيقي آسفة التأخير غصب عني" -  

ضن ونظرات قلقة  غدار من خلف مكتبه وتقدم منها بجبين مت

متسائال  بعد أن أجلسها على الكرسي بجانب المكتب وجلس  

 مقابلها 

"إيه اللي حصل يا ياسمين؟! -  

خري بالشكل ده!!" أول مرة تتأ  

 تنهدت بعمق وسردت له ما حدث في الصباح... 

هبطت من منزلها في موعدها المعتاد للذهاب للشركة ، لكنها  

تسمرت بذهول وشهقة مصدومة صدرت منها عندما رأت  

سيارتها ُمدَمرة ، الزجاج مكسور ، اإلطارات فارغة ، سقفها  

 مدهوس وهابط ألسفل!!
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ا بسيارتها!! ال تصدق من تجرأ وفعل هذ   

 هي لم تفعل شيئ ا ألحد حتى يجازيها بهذا الشكل!! 

اقتربت تتأملها عن قرب فوجدت ورقة بيضاء ملصوقة على  

 مقدمتها فأخذتها تقرأ ما بها 

"ده عقاب بسيط على تصرفك معايا ، ومرة تانية قبل ما  -

عرفي األول بتتكلمي مع مين!! اتتكلمي مع حد   

ساس"واألولى تبطلي سواقة من األ  

 عقدت حاجبيها من ذلك المجهول!!

 من هو وماذا يقصد بكلماته؟! 

  معنفضت رأسها تحاول التذكر فأنير في ذاكرتها حديثها 

 الشخص الغاضب في محطة الوقود!!

توسعت عينها وفغرت فاها بعدم تصديق أن لقاء كهذا لم  

 يخطئ أحد فيه غيره يجعله يتصرف بتلك الطريقة!! 

الجنون؟! ما هذا   
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 انتهت من سردها تدلك جبهتها قائلة 

"بس ده كل اللي حصل ، وعلى ما ركبت تاكسي وجيت"-  

 حك أسفل فمه بتفكير فيما حدث قبل أن يسألها 

"مين الراجل اللي قابلتيه في محطة البنزين ده؟" -  

 رفعت كتفيها بعدم معرفة ومطت شفتيها لألمام بجهل

شوية ، مالمحه    طويل وأسمر"شكله مش غريب عليا هو -

وي في حاجبه قحادة ، عيونه سمرة ، فيه جرح واضح 

اليمين ، ونظراته متطمنش.. وقليل الذوق كمان ، أنا شوفته  

 قبل كده بس مش فاكرة فين" 

نظراته ازدادت شراسة وتلك الصفات تتحد مع بعضها في 

عقله تريد الوصول لمالمح هذا الشخص ، فلمع وجه واحد  

ي رأسه جعله يتناول هاتفه يعبث به ثم وضعه أمام  فقط ف

 وجهها قائال  بهدوء حذر
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"هو ده؟!" -  

 دققت النظر فيه وأومأت له 

"أيوه هو ده" -  

تطلع مازن للصورة بصمت والنيران تشتعل في زرقتيه ، يكز  

 على أسنانه بغضب ووعيد ولسانه يهمس

"كريييم!!" -  

دما شعرت  انتشله من صمته صوتها الذي صدح بتوجس عن

 أن هناك خطب ما 

"هو فيه حاجة؟! -  

 مين الشخص ده؟!" 

تطلع إليها بصمت وأراد أن يطمئنها حتى ال تصاب بالذعر  

 فقال نافي ا 

"وال حاجة ، ده رجل أعمال اسمه كريم منصور" -  

"ابن رأفت منصور؟!" -  
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أومأ لها بصمت فثارت الريبة في قلبها ، تعرف والده جيد ا  

مازن ، لكنها ألول مرة ترى ابنه وتعلم  بحكم شراكته مع  

 عنه!!

 رأى القلق بادي ا على وجهها فهتف

نسي اللي حصل وأنا هبعت  ا"يال ورانا شغل كتير يا أستاذة.. -

 حد يصلح العربية" 

وقفت واستدارت للخروج بابتسامة تحاول مداراة قلقها  

 وهتفت بدورها

اتصلت  "حاضر يا باش مهندس.. بس مفيش داعِ وهللا أنا -

 بشركة التأمين يصلحوها" 

"يقين" -  

 تسمرت في مكانها عندما نطق بهذا االسم!! 

 هو الوحيد الذي يعلم عنه ، والذي يملك أحقية نداءها به!! 
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  ذاكرتهاأغمضت عينها باشتياق وصوت والدها يتردد على 

يناديها به.. منذ أن توفي واستحال اسمها لياسمين وقد  

اقف خلفها يأبى السماح لها بهذا  الو لكنأوشكت على نسيانه 

 فيذكرها به كل حين!! 

التفتت له بابتسامة وأعين المعة شفافة من طبقة الدموع التي  

 كستها ، وهمست بصوت متحشرج

"مصمم تخليني منساش االسم ده" -  

 ابتسم لها بدوره وجلس على حافة المكتب يكتف ذراعيه 

يه ميثاق شرف  "وال الزم تنسيه.. يقين ثابت المهدي ، اعتبر-

 مينفعش تهمليه" 

شعرت أن خلف جملته تعبير غامض كأنه يود إيصال رسالة  

 لها ال تفقهها ، لكنها أومأت له 

"طول ما عندي أخ زيك عمري ما هنسى" -  
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ا نوع ا ما ،   دار حول مكتبه وأخرج صندوق ا خشبي ا كبير 

 وناولها إياه قائال  

موجودة عليهم" "عاوزك ترسلي دول لألسماء اللي -  

فتحته تتفقد ما به برسمية قبل أن تتوسع عينها وتنظر له  

وقالت  ينويبتساؤل ثم ضحكت عندما فطنت ما   

"مفاجأة!!" -  

ا ورفع سبابته أمام فمه عالمة على التكتم   أومأ لها غامز 

وعدم إخبار أحد ، فالتقطت إشارته وأخذت الصندوق وخرجت  

 وضحكاتها السعيدة ترافقها. 

★★★★★ 

 هل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقل؟ 

 ال يهمه إن خرج من الحب حي ا.. 

 !! وال يهمه إن خرج قتيال   
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كل شيء مر سريع ا منذ أن استيقظت في الصباح وال تعرف  

 ماذا حدث معها؟! 

وجودها اآلن في أكبر جناح في أشهر فندق   إليه كل ما تعي 

أين؟ وذهبت ال تعرف إلى   في البالد ، أدخلتها منار  

تدور حول نفسها بجبين متغضن ومالمح مندهشة من  

وجودها هنا ، نفضت رأسها بنزق وكادت أن تذهب لكن لفت 

الظرف الكبير الخاص بالمالبس موضوع برفق على   نظرها

الفراش الواسع فاقتربت منه بتعجب وأمسكت السحاب لتفتحه  

 تتفحص ما بداخله. 

اق يميل للون  شهقت بعدم تصديق عندما رأت ثوب زفاف بر 

الفضي أكثر من األبيض ، رمشت عدة مرات تحاول استيعاب  

الورقة المطوية بجانبه ففتحتها بتوجس  نظرها.. لفت األمر  

"تتجوزيني!!-  

 مش طلب ، ده رجاء وبتمنى توافقي..
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أنا اللي مبقتش قادر   الان أنِت محتاجة ليا ، شوافقي مش ع

 أبعد عنك خالص!! 

علشان أخلي اليوم ده في أقرب وقت وآخر  عملت المستحيل 

 خطوة متوقفة على موافقتك..

 تتجوزيني يا هدير!!" 

دمعت عيناها وضحكت من بين بكائها تضع أناملها على  

مرة تلو األخرى..  السطور تقرأثغرها ، وعينها مازالت   

لغة الحب مجردة من حروف وهمية خالية من اإلحساس ، بل  

 أكبر من ذلك بكثير.. 

ب تجربة ال تحتاج العتراف..  الح  

تفكير   وفإما أن نلقي أنفسنا بها دون تخطيط   

 وإما أن نولى هاربين ، وقد قررت الخوض بها والفرار إليه. 

اليد التي وضعت على كتفها فكانت والدتها   علىانتفضت بخفة 

تنظر لها بحنان وحب ودموع سعادة ، تضم وجنتيها في كفيها  
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ها لتربت سهام على رأسها بحنان  فألقت نفسها بين أحضان

 وأجلستها وهي مازالت تضمها تسمع لتساؤلها 

"مجنون وهللا مازن مجنون ، عمل كل ده إزاي؟!" -  

"من يومين جه لبابا البيت وطلب إنه يعمل الجواز النهاردة ،  -

عاوز يبقى ليه الحق الكامل عليِك وتبقي معاه على طول يقدر  

ر حدود"خد باله منك من غي آيحميِك وي  

 رفعت رأسها عن كتفها ونظرت لها بقوة وقالت بحزم 

"ملكيش دعوة بأي حد ، متفكريش في مازن وال باباِك وال  -

 مخلوق ، فكري بس في هدير.. 

 أنِت موافقة تتجوزيه وال مش مستعدة؟!

خديه أنا هساندك فيه"آت وأي قرار   

تستمد  ابتسمت بامتنان وألقت نفسها مرة أخرى في أحضانها 

 منها الحنان والدعم. 
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وباألسفل كانت القاعة الواسعة تعج بالكثير ، رجال أعمال..  

سياسيون.. صحافيون.. فنانون وصفوة المجتمع وأكثرهم  

ا عائلة العجمي.   حضور 

يقف ببذلته السوداء أسفلها رابطة عنق ذهبية بين رامز  

حتى  ونادر الذي لم يسلم من تعليقاتهما الساخرة والخبيثة ، 

المشاعل التي تخرج   منعم الصمت وخفتت األضواء إال 

من خلفه تضع   وظهرتالباب الواسع الذي فُتح  أمامالنيران 

 يدها في ذراع والدها. 

  غير  قف أمامها ال يفصل بينهما يلم يشعر بشيء وهو يتحرك 

الممر الطويل المزين بالورود البيضاء والبالونات على جانبيه  

الذي اختاره بنفسه ذات الحمالتين   الثوب في، يتأملها تبرق 

الرفيعتين ، يهبط بتوسع كبير مزين بخطوط كفروع الشجر  

من الماس ، تزين رأسها تاج كبير يهبط منه طرحة طويلة  

ك باقة من  لمتران خلفها وتهبط على وجهها برقة ، تمس

 الورود البيضاء يحيطها ورقات خضراء. 
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.. رداء باللون  الثيابخلفها أسماء ومنار يرتديان نفس 

األخضر بحمالة واحدة يهبط بتوسع طفيف طويل إلى حد ما  

من الخلف وقصير قليال  من األمام.. تمسكان بطبقين مليئين  

 بالورود يلقياها عليها من الخلف. 

يستطيع انقطاع التواصل البصري معها  اقترب منها كالمنوم ال 

حتى وصل إليها ، ناولها والدها إليه بعد أن أخذ وعده  

 بحمايتها والحفاظ عليها. 

رفع الطرحة عن وجهها ببطء فظهرت مالمحها الجميلة  

بتبرجها الرقيق الذي أبرز جمالها أكثر ، رفع كفيها إليه يقبل  

ويلة على  أناملها بحنان ، ثم أمسك رأسها يطبع قبلة ط

جبهتها ووضع ذراعها في ذراعه وواجه الحشد الحاضر ،  

 فارتفعت التصفيقات والتهليل. 

كان الحفل غاية في الروعة ، مفعم باألغاني والرقصات  

الشبابية الجميلة ، ولم يخل من غزل مازن لهدير  يراقصها  

 هامس ا لها 



 

 1132 

" أنا بحبك ، ومكنتش في يوم أتخيل إن واحدة تيجي تغير  -

اتي بالشكل ده ، عاوز منك وعد إنك متغبيش عني " حي  

ترفع ذراعيها تحيط عنقه تحتضنه أكثر هامسة له  لهأومأت   

"أوعدك" -  

احتضنها بقوة مقبال  وجنتها بحب وظال هكذا حتى انتهت  

رقصتهما وأخذها وجلسا الستقبال التهاني من الحضور ،  

اقترب منهما عبد العزيز العجمي وزوجتها مهنئين 

حتضنتها أنوار بحبوا  

"مبروك يا دودو" -  

"هللا يبارك فيِك يا حبيبتي" -  

اقترب منهما نادر ومنار في نفس اللحظة ، فعرف مازن نادر  

على عبد العزيز ليتصافحا بود ، ثم أخذ أنوار واتجه نحو  

.. جذبت هدير كف منار لتهمس لها طاولتهما  

"مقولتليش على الهدية اللي جبهالك نادر إيه؟" -  
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معت عيناها بمرح ومشاكسة وهمست بسعادة وطفوليةل  

ي يا هدير"قو"جابلي أرنب حلو -  

عقدت حاجبيها بذهول من هديته واألكثر من رد فعلها ،  

 ونظرت لنادر هاتفة 

"أرنب يا نادر.. أرنب!!" -  

يوليها ظهره بمشاكسة  وهتفأخذ يد منار يضعها في ذراعه   

الهدايا يا عروسة"  "أه أرنب ، تعرفي إيه أنِت عن اختيار-  

طالعت ذهابه بفاه مفتوح ورمشت عدة مرات بعدم تصديق  

 أخرجها منه ضحكات مازن عليها ، ليميل على أذنها هامس ا 

"إيه رأيك أجبلك قطة!!" -  

"إشمعنا قطة؟" -  

 غمز لها بخبث

"علشان شبهك ، وديعة وعيونها عسلي ، لكن لما تتعصب  -

 بتخربش"
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تطلعت لطاولة العجمي  ضحكت وهزت رأسها بيأس ثم 

 وتذكرت شيئ ا ما فهتفت

"هو أنت ليه مقولتليش إنك أنت الشريك للعجمي يوم  -

 المؤتمر؟!" 

 شبك أناملها بين أنامله مقبال  إياها وقال

"علشان أحميِك ، كريم لو كان شم خبر عن الشراكة دي قبل -

ما تتمضي كان هيعمل مشاكل.. واللي خالني أخبي أكتر  

ي حصلت ، بحاول أحميِك بأي شكل ومش هخلي  الحادثة الل

 حاجة تضرك مهما حصل" 

ضغطت على كفه بامتنان وحب ، ودارت برأسها في األنحاء  

تبتسم للحاضرين ثم عضت على شفتها السفلى بتفكير  

فأشارت لنادر أن يأتي وهمست له بشيء ما ليبتسم بمكر  

 وذهب يحضر لها ما طلبته. 
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سة تطل من عينها ، فطالعها  نهضت من مكانها ونظرات مشاك 

يعطيها الميكرفون    مازن بدهشة ونهض خلفها فرأى نادر 

 وذهبت إلى منتصف القاعة تحمل رداؤها برفق وبدأت تتحدث 

"أوال  أهال  وسهال  لكل اللي شرفوني النهاردة حقيقي ممتنة  -

 للكل.. 

ثاني ا عاوزة أقول حاجة بسيطة كده وأتمنى محدش يزهق  

 مني!!"

جميع منصت ا إليها ، ووقف مازن يضع كفيه أعلى  صمت ال

 بعضهما أمامه يستمع إلى ما تود قوله

"ارتباطنا جه صدفة ، كان بدايته رفض وسوء فهم مش  -

هقول كره ، ألن مفيش كره بينتهي للحظة اللي إحنا  

 موجودين فيها دلوقتي ده كالم روايات ملناش دعوة بيه" 

 ضحك الجميع بمرح وأكملت 
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ينا مكنش كالم حب وخروج وهدايا ، اللي بينا كان  "اللي ب-

 مواقف ثقة ، مواقف أمان وسند!!

علقني بيه وحبيته من مواقفه ووقوفه جمبي من حفرة ضياع  

كنت هقع فيها بإرادتي بس هو رفض ده وحاربني أنا  

 شخصي ا!!

والنهاردة طلب مني أوافق على الجواز عشانه هو بس  

ي ، علشان مبقاش ينفع نبعد  عاوزة أقوله أنا وافقت عشان

 تاني أو نستنى أكتر من كده ، مبقاش ينفع غيرك يحميني" 

اقتربت منه فهبط الدرجتين يمد كفيه إليها لتضع كفها بينهما  

 تطالعه بحب ووله وهمست أمام الجميع بثقة ودون خجل

"مبقاش ينفع أعيش من غيرك" -  

ن ذراعيه ،  أنهت حديثها محتضنة إياه فأحاطها بقوة يرفعها بي

والتصفير من حولهما ، هتاف رامز ونادر   التصفيقاتتتعالى  

بإعجاب بشجاعتها ، تصفيق منار وأسماء وضحكاتهن  
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ا وجد كل   الجميلة ، دمعات سهام وميرفت أن أبنائهن أخير 

 منهما مرساه وسكنه في اآلخر. 
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 الفصل الحادي والعشرون 

 

البراءة في روعتها  حبيبتي  

الجمال في سحره    

سمو الحب بعطره الشدي    

سيدتيطاغية الجمال أنِت   

اللعين من سهام إبليس ا وسهم     

فتنة تمشي على قدمين     

سرتي وخطر محدق بالرجال أيان   

ا أو يمين   يسار   
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انتهى الحفل بعد مدة طويلة ، وودعا الجميع قبل أن يصعدا  

إلى غرفتهما في الطابق الثالث من قصره والذي خصصه  

في السابق وكما كان يخطط  طلبتبالكامل له ولزوجته كما 

 هو.

الهدوء كسى المكان وال يُسمع إال تسارع دقات قلبيهما كأنهن  

ا.. توتر وقلق  في مارثون تريد كل منهن إثبات قوتها وسرعته

طبيعيان انتابا هدير ، نعم هذه ليست المرة التي يغلق عليهما  

ا ال تستطيع النوم إال   باب واحد بمفردهما لقد مكثت أيام 

 بأحضانه. 

 لكن هذه المرة مختلفة.. 

 هي زوجته واليوم زفافهما. 

أما عنه ال يستطيع وصف شعوره.. كالرّحال وسط بحر  

الصحراء وفجأة وجد واحة خضراء يتوسطها بحيرة عذبة  

الواحة التي روت ظمأه.   ملكةفهرول إليها ليجدها هي   

 دقاته تتسارع من فرط أشواقه.. 
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سابق ا وعلى الرغم أنها كانت بقربه ال يستطيع تعدي الحدود  

اآلن من حقه فعل أي ا ما يريده. واإلقبال على فعل شيء ، لكن   

شعر بتوترها فتقدم منها يضغط بلطف على كتفيها بحنان من  

الخلف يقبل رأسها ، فشعر برعشة جسدها أسفل كفيه فابتسم  

بحب وطلب منها أن تبدل مالبسها كي يبدآ مع ا حياتهما  

 بركعتين. 

كمن صدقت قوله وأمسكت ذيل فستانها تهرول نحو 

اب خلفها. المرحاض تغلق الب  

استندت على الباب أنفاسها ترتفع بعنفوان بحر هائج ترتفع  

أمواجه بسبب زلزال نبضاتها ، تنظر للحمام الواسع من  

بحجم غرفة كاملة كبيرة للغاية ، يغلب عليه اللونين   حولها

األبيض والذهبي ومرايا تحيط بأغلب األماكن وكل شيء له  

شاة أسنانها ،  مكانه المخصص ، حاجياتها الخاصة ، فر

مستحضرات شعرها في مكان خاص ، وكذلك هو في مكان  

 متخصص.
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تقدمت نحو المرآة تنظر لوجهها الذي احتقن بدماء التوتر  

 تحاول بث طمأنة نفسها

"مفيش حاجة تقلق يا هدير ، ده مازن فـ ليه التوتر ده  -

 اهدي" 

نظرت خلفها لمكان تعليق الثياب على الحائط ، وجدت رداء  

باللون األبيض قصير للغاية جهزته لها والدتها فوقه  نوم 

روب شفاف يزين أطرافه فرو أبيض ، تدعو لوالدتها بالخير  

من بين أسنانها على اختياراتها وظلت وقت طويل تقنع نفسها 

 أن ترتديه لكن خجلها تمكن منها. 

وفي النهاية ارتدته بدون الروب وارتدت إسدالها فوقه ،  

ليبدأ الصالة بخشوع ذهلها ، وما أن انتهى حتى  وقفت خلفه 

أخبرها أنه سيخرج قليال  ويتركها حتى تأخذ حريتها لبعض  

 الوقت وتتأهب وأخذ ثيابه معه. 
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دلف إلى جناح واسع مكون من عدة أرائك واسعة تحيط محيط  

الجناح باللون األبيض ، يقابلها شرفة واسعة تطل على  

. الحديقة وحمام السباحة   

سترته وقذفها على األريكة ، فك رابطة عنقه وتركها  نزع 

تتهدل على كتفيه وفتح أول أزرار قميصه يكشف عن جذعه  

 الذي يرتفع وينخفض برتابة. 

وأخرج سيجاره من   يشربه صب لنفسه كأس من الماء المثلج 

علبته الذهبية ثم وقف أمام الشرفة يتأمل الليل وهدوءه لكن  

الهدوء ، دخان زفيره يكون   ثوران مشاعره يطغي على هذا

سحابة أعلى رأسه والماء البارد يهبط كلمسات طفيفة على  

 قلبه. 

ا أصبحت ملكه ، له ، ال يحق ألحد اآلن أخذها   يبتسم أنها أخير 

 من بين أحضانه. 

 برود تحول لنيران عشق!! 

 رفض وكره تحول لثقة وأمان!! 
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تها هي فقط وال يريد غيرها!! حياة خاوية مأل  

سيجارته بعد أن أنهاها ، نزع قميصه وبنطاله وارتدى  قذف 

ثيابه المكونة من بنطال بيتي أسود وكنزة زيتية بأكمام  

 قصيرة وانطلق نحو جناحهما. 

القمر زينة السماء ، وفي الليل يزدان بأشكاله المختلفة ،  

يعكس ضوء الشمس بخجل واضح ، ويتالشى تدريجي ا تارك ا  

ت على جمالهن بوقوفها هكذا ، ثوب  للنجوم مكانه ، لكنها طغ

نوم أبيض يصل لمنتصف فخذيها ، فوقه روب قصير يصل  

إلى ركبتيها بالكاد يظهر ساقيها البيضاء البراقة وقدميها  

الصغيرتين بأظافر مطلية باللون األحمر ، توليه ظهره فهبط 

 شعرها بتموج على ظهرها تضم ذراعيها إليها وتنظر للسماء. 

ى وقف خلفها ، وحال نظره بينها وبين القمر  اقترب ببطء حت

كأنه يعقد مقارنته العويصة ، فهبط بأنفه يستنشق عبق  

الياسمين المختلط بالعنبر الذي يشع منها يمأل رئتيه به ،  

أغلقت عينيها برعشة سارت بعمودها الفقري كالكهرباء  
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فعادت بظهرها تستند على صدره فأحاط خصرها بذراعيه  

 هامس ا بوله 

"لو قولت إنك زي القمر هبقى ببخس حقك ، أنِت أجمل منه  -

 والمفروض ينكسف منك" 

مسح بيده على ذراعها يديرها ببطء فوجدها مغمضة العين ،  

رفع رأسها بهدوء ففتحت مقلتيها تنظر له بعشق قرأه  

بوضوح واستندت بكفيها على صدره تحركهما كمن تمسد  

 عليه هامسة بابتسامة من ثغرها الوردي 

"أنا لو أجمل فعشان أنت اللي مجملني يا مازن" -  

عصفت زرقاوتيه وتحولت لألسود ألول مرة تراها بهذا الشكل  

فانبهرت من هوج مشاعره ، يجول بنظره على مالمحها  

الرقيقة وبحركة سريعة قام بجذبها أكثر لصدره يداعب بها  

وجنتها ، واقترب فلم يفصلهما إال بضعة إنشات ليتحدث 

 بهمس 

بحبك ، بحبك وال عاوز أحب غيرك" "-  
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ظل يمرر يده على وجنتها مما أخرسها وجعلها تتوه في  

أمواجه طويال  ، لتهبط بنظرها إلى شفتيه المكتنزة بجرأة  

أعجبته كحاله الذي كان ينظر بكل جزء في وجهها حتى وجه 

 نظره إلى شفتيها هائم بها حتى النخاع. 

عندما رأى نظرة   شعر بغصة في حلقه ولمعت عيناه بشدة

المشاكسة في عسلتيها وأحاطت عنقه تقترب منه أكثر تضع  

 شفتيها على ذقنه مقبلة طابع حسنه الذي عشقته وهمست

"طابع حسنك ده بيستفزني ، وبيضايقني إني معنديش  -

 واحد"

تسارعت أنفاسه بقوة يريد تقبيلها يروي ظمأ قلبه  فاقترب 

ر  آخلتذهب في عالم  وتنصدم هيه على شفتيها يليضغط بشفت

، تعمق أكثر بينما وضع يديه على خصرها يقربها ويتعمقان  

خر يأخذ  آأكثر وأكثر .. شفتاها كانت كافية لتأخذه إلى عالم 

من شهدها قبل أن ينتبه لقلة الهواء في رئتيهما فابتعد عنها  

 ببطء وقلبيهما يهدران بعنف يكسو وجهيهما اللون األحمر. 
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ها يدفنه فيه ويستنشق عبقها ، ثم رفع  هبط برأسه إلى عنق

رأسه واستند بجبهته إلى خاصتها ، لتنظر إلى عينه الشرسة  

والمفعمة بالرغبة المطلقة لتتسارع وتيرة أنفاسها فتلسع  

 صفحات وجه وأكمل

"هدير.. أنِت ليا وقلبك ليا ، تقاسيم وشك ومالمحك البريئة  -

 وابتسامتك اللي بعشقها.. 

فيك  ، أنا بحبك ال ال بعشقك "  تفاصيلك وكل حاجة   

أنهى حديثه وحملها بين ذراعيه يتقدم بها نحو الفراش ،  

فكادت أن تصيح به بخجل ليتركها ، فابتلع كلماتها بقبلته التي  

 أجبرتها على االستسالم وهمس بين شفتيها

"بس ، مبقاش وقت للكالم دلوقتي أنا اللي هتكلم" -  

ا أحتلهما الصمت وتحكم بهما  امتدت يده ويغلق األنوار.. وهن

، وعجز اللسان عن النطق ، حاوال صف األحرف وحياكة  

.. بل كل حروف  الكلماتبعض المفردات وأدركا أن كل 

 األبجدية تقف 
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 عاجزة أمام عشقهما لبعض. 

★★★★★★ 

 ملحمة عشقه ال تحتملها سطور 

وال تصفها أبيات شعر!!    

أرضه ملحمة عشقه ال يكفيها الكون بسمائه و   

لتخط كلمة حولها!!    

 

بعد أن شق الصباح و أعلن الكون عن يوم جديد و بعد أن  

استيقظت تتسحب من جانبه كانت اآلن تقف أمام المرآة ،  

بثوب أسود ينسدل على جسدها كالحرير يلفها كاملة بأنوثة ،  

 ويديها تجفف خصالت شعرها الندية بمنشفة صغيرة 

سدل أهدابها بانغالق طفيف  تمشطها بدالل.. و مع كل خطوة تن

 ترتسم معه بسمة 
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غارقة بطوفان العشق الذي لفها فيه دون أن تدرك أنها تحت  

 رقابة عينيه الزرقاء. 

كان قد استيقظ منذ مرت برياح عطرها بعد االستحمام  

 بجانبه.. 

خطواتها متمهلة تخشى إيقاظه من نومته وكأنها تخشى أن  

 يأخذها بجولة عشق أخرى مباغتة!!

تفعت شفتيه ببسمة خبيثة عابثة و جسده مسطح بجذع عار   ار

و شورت قصير أسود يرتديه ، رفع ذراعه األيسر يستند به  

 تحت رأسه واعتدل يراقب تفاصيلها

 ثوبها الواصل تحت الركبة باتساع أعجبه

 و حزام خّصر جسدها و أبرز تفاصيل نهديها

جئة  أشعلت عينيه برغبة خفتت فور أن سمع شهقتها المفا

 واقترابها المريب من المرآة تتفحص جيدها. 

 دققت النظرة بعالمة زرقاء تفشت بجانب عنقها



 

 1149 

ا و   آثار لم تتذكر متى تركها بقبالته فالتفتت تنظر تجاهه شذر 

كان قد دس جسده بسرعة في السرير و أغلق عينيه يدعي 

 النوم ، فتمتمت بغيظ 

 " يا ربي على الفضيحة دي ، ماشي يا مازن" 

لت مستحضر تجميل من حقيبة أدواتها ، و أخرجت  حم

إسفنجة تضغط على المادة السائلة و تربت بها على جيدها  

 تخفي آثار قبلته الجامحة. 

باتت تبتعد برهة و تقترب ، ترفع خصالتها بأناملها الرقيقة و  

تنظر من كل اتجاه خشية وجود عالمة أخرى ، فقطع صمت  

 الغرفة صوته األجش يخبرها 

"حلو البتاع ده ، ابقي اشتري علبتين أو ثالثة عشان أنا  -

 مش ضامن نفسي يا دير" 

قذفته بمنشفة شعرها فصدعت ضحكاته باستمتاع وهو  

 يلتقطها بيده ، وقفت تتوسط بيديها خصرها بحنق تهتف
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" مازن بطل قلة أدب ، و بعدين تقدر تقول لي هقابل مامتك  -

 وأسماء إزاي بالمنظر ده؟!" 

بغضب توسد مقلتيها و حرج رفع شعاره على وجنتيها سألته 

و عادت تتفحص وجهها و جوانب عنقها خشية فضيحة 

ليست مستعدة لها ، نادته بحشرجة صوتها و عينيها مسلطة  

 على المرآة : 

"ممكن تيجي تشوف لو في حاجة تانية ظاهرة عشان مش   -

 عارفة أشوف كويس؟!"

شقها و خطوات رجولية لبى ندائها بأعين سكنها التيه في ع

متباينة.. حافي القدمين بجذعه العاري و كفه الساخن ، يرفع  

شعرها عن جيدها بأصابع يده اليمنى، يقبل آثار قبلته بلطف  

 وعينيه تعانق خاصتها بالمرآة 

 يخبرها بغرق 

" ده معناه إني بحبك و إنك بتاعتي أنا ، اعتبريه وشم حبي،  -

 و بالش تكرهيه كده" 
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أهدابها المستكينة بضعف ، تناظره بعاطفة و تمنحه  رفعت 

بسمة خجلة بهزة رأس و يديه تغادر عنقها لتمسك بخصرها  

يحاوطها من الخلف ، و يستند بذقنه على كتفها.. يديه تلفها  

ا!!   داخله في صورة بدت متكاملة تمام 

ا بظهرها يحلق بها يهمس بعينين غائرة   هو دائم 

سة" " صباحية مباركة يا عرو-  

★★★★★★ 
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 كالسراب يظهر ويختفي بلحظات!!

 ثعبان سام يعلم متى وكيف يتخفى!!

كالنسر الواقف أعلى قمة جبل وعيناه تستطيع رصد السمكة  

الصغيرة التي تسبح براحة وطمأنينة غافلة عن النظرات التي  

 ترمقها منتشية أنها حصلت على غذائها اليومي. 

عاديةلكن سمكة اليوم ليست سمكة   

كالحوت الصغير الذي يحتوي على خاتم سليمان بالنسبة   بل 

 له. 

 

بنفس التوقيت وبالنصف اآلخر من الكرة األرضية ، يقف  

ا بكنزة سوداء ثقيلة أمام زجاج الشرفة الواسعة يراقب   شامخ 

الثلوج التي تهبط من السماء الروسية ، يمسك بيده كأس ا من  

واستمتاع ويرسم على ثغره  يتجرع منه ببطء  األحمر النبيذ 

 ابتسامة لعوب هامس ا بصوته األجش
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"ياسمين الوكيل" -  

أخرج هاتفه يتأمل مالمحها التي أخذت شاشة هاتفه بالكامل  

توليه ظهرها وتدور برأسها فقط تنظر للكاميرا التي التقطت 

الصورة ، ابتسامتها الهادئة كشفت عن أسنانها اللؤلؤية ،  

تقلص توسعهما عندما تبتسم. عيناها اللوزية التي   

الثقة والثبات الذي يطل من عينيها ،    جيد الكن ما فطن له 

نظراتها ثاقبة وبها لمعة قوة جذبته منذ أن رآها في محطة  

الوقود ، ذكرته بقوة هدير التي كانت أول ما جذبته لها  

 واستفزته لكسرها. 

 كالفهد الذي وجد الغزال الشريد يريد التريث ويخطو نحوه

ببطء وهدوء حتى يستطيع االنقضاض عليه واالستمتاع  

 بوليمته بانتشاء. 

بدايتهما وما تالها ستعوق ما يخطط له والبد من تصحيحه  

 بطريقة الصياد الخاصة به 

"الال الزم نصحح اللي حصل ونرضي البرينسيس" -  
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التقط هاتفه يهاتف مدير أعماله بالقاهرة يلقي عليه ما  

بالحرف. سيفعله   

★★★★★★ 

كاإلدمان االشتياق لشخص   

ال يعاقب عليه القانون..    

ولكن تعاقبنا عليه األيام والوقت بالحرمان!!    

 

 تزوجت هدير.. ومر يومان على زواجها. 

وهو أخذ إجازة طويلة من الجريدة ليتفرغ قليال  لشركته  

وعمله اآلخر فلم تعد تراه إال قليال  بعد رحلة المزرعة التي  

 أخذها إليها منذ أسبوعين.

زياراته قلّت ، مكالماته أصبحت نادرة كوجوده ، وتعلم أن هذا  

ا عنه.   رغم 
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حاولت التركيز في عملها لكنها فشلت ، قذفت القلم من يدها  

ليتدحرج على سطح المكتب ويسقط تحت قدم محمد الذي دلف  

 للغرفة فهتف بسخرية 

يتك ، طالما  "مش كل شوية هنلم وراِك حاجة بسبب عصب-

عاوزة تشوفيه روحي ليه ، استغلي خروج رئيس التحرير  

 واخلعي" 

لمعت عيناها بمشاكسة وقفزت من موضعها تجذب حقيبتها  

 بسرعة هاتفة 

"تصدق أول مرة تقول حاجة صح" -  

لم تنتظر رده ولم تَره يرفع ياقته بغرور كأنه صنع ما لم  

 يُصنع من قبل.

تها تسارع خطواتها  وصلت لبهو شركته وهبطت من سيار

الهواء حتى تصل إليه وتراه ، وقفت أمام مكتب سكرتيرته  

 مبتسمة
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"صباح الفل يا قمر" -  

 بادلتها الفتاة ابتسامتها برقة وقالت

"صباحك نور يا جميلة.. كويس جيِت في وقتك" -  

عقدت حاجبيها بدهشة وكادت أن تسأل لكن سمرها هتافه  

 وصراخه العالي من الداخل!! 

الرعد الذي يدوي في ليلة عاصفة ، جعل الجميع  غاضب ك

 يقف متأهب لما يحدث.. ألول مرة يروه بهذا الغضب!! 

لم تلتفت ألحد وهرولت للداخل تفتح الباب على مصرعيه  

 بمالمح قلقة ونظرات مضطربة وقلب وجل.

زجاج متكسر على األرض.. رجالن يقفان يرتعشان من التوتر  

ج أمامهما بوجهه الذي  واالضطراب من غضب ذلك الهائ 

ينافس اللون األحمر في الشدة ، عيناه بنظراته الشرسة ،  

 أنفاسه الهادرة وصدره الذي يتحرك بعنفوان. 

"نادر..!!" -  
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همسة بسيطة استطاعت انتشاله من فوهة النيران  

 والكترونات الشراسة المنتشرة في الهواء.. 

حياته  همسة كانت قشة النجاة لغريق كي يتمسك بها وينقذ 

 بالنسبة لهما.. 

رفع أنظاره إليها فهدأت أنفاسه رويد ا وكأنه كان بانتظارها ،  

تنتشله من الضغط العصبي الذي يغوص به   يناديهاوكأنه كان 

 هذه األيام فلبت النداء بصدر رحب.

تسلل الرجالن للخارج بل األدق فّرا هاربين من أمامه ،  

ة ثم اقتربت منه  فأغلقت الباب وقذفت الحقيبة على األريك

تتلمس ذراعه وتنحني قليال  بجانب جسده المنحني مستند ا 

بقبضتيه الذي يضغط عليهما بقوة حتى ابيضت مفاصلهما  

 على سطح المكتب. 

 همست بقلق وتوتر من حالته وتسارع أنفاسه 

"فيه إيه يا نادر؟ -  
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 مالك إيه اللي حصل لده كله؟" 

يتحرك للخلف   دفع بجسده على الكرسي خلفه بقوة جعلته

قليال  ، يستند بمرفقيه على قدمه يحيط رأسه بكفيه بهوان لم  

 يعد يتحمل أكثر يريدها بجانبه 

"تعبان يا منار ، حاسس كل حاجة ماشية غلط.. الظاهر إن  -

أسلوب اللين مبقاش ينفع األيام دي والكل بيفكره ضعف  

ويمشوا على مزاجهم والمرة دي سمعة الشركة وكل اللي 

كان هيتهد في لحظة"  بنيته  

جلست القرفصاء أمامه تمسد ساعديه بكفيها وأمسكت بكفيه  

 تضغط عليهما تخبره أال يقلق هي هنا.. معه.. لن تتركه. 

 تقابلت النظرات.. غضب قابلته بحب وعشق!! 

 قلق قابلته بطمأنينة وثقة!!

 همست أمام وجهه 
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هللا في كل  "الشغل اللي ماسكه واحد زيك تعب وكافح وبيتقي -

صغيرة وكبيرة وممشيش في الحرام وال أساليب مش  

 مشروعة ، استحالة الشغل ده يضيع"

شهقت بخفة عندما وضع جبهته على كتفها وشعرت بتهدل 

 جسده كمن وجد مكان راحة بعد طريق سير طويل متعب. 

أنفاسه تخترق قماش كنزتها الرقيقة بخفة تشعر بحرارتها  

ابتسامة تمسد على كتفه برفق وحنو  على كتفها فرفعت كفها ب

 تسمعه يقول

"خايف كل ده يضيع ، خايف تعب أبويا يضيع وأنا أكون  -

 مش قد المسئولية!! 

خايف أكون بدي الصحافة شغف أكبر من الشركة وعشان كده  

 قصرت شوية هنا" 

 همست تصحح له فكره 
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"مفيش نجاح من غير مطبات في النص ، لو محصلش  -

حالة هتقدر قيمة اللي هتوصله من  مشاكل وحليتها است

صفقات ونجاح ، وكل مشكلة بتحلها بترفع من اسمك أكتر  

 وبتزيد ثقتك أكتر يا نادر" 

رفع رأسه عنها ينظر لها بأعين عاشقة ممتنة واألكثر  

محتاجة ، فابتسمت تضع كفها على وجنته بحنان تدلك وجنته  

 بإبهامها وأكملت بثقة 

األمان والثقة بستمدهم منك مينفعش تضعف  "نادر التهامي..  -

 ، ويوم ما تضعف يبقى معايا أنا اللي هقويك زي ما بتقويني"

ا عينيه يتلمس وجنتيها  أسند جبهته على خاصتها ، مغمض 

 بظاهر أنامله نزوال  إلى ذقنها هامس ا بـوله 

"بحبك" -  

★★★★★ 
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في ذات الوقت في إحدى الشقق القابعة في الطابق العاشر  

حدى العمارات في حي متميز.. تدور في شقتها ببنطال بإ

أسود ضيق يصل لمنتصف ساقيها ، وكنزة بحمالتين رفيعتين  

من نفس اللون ، ترفع شعرها بمشبك بطريقة مبعثرة غير  

 مرتبة. 

الساخنة التي ال تستطيع بدأ يومها إال   الشوكوالتمسك كوب 

الطاولة   به ، وجلست في الصالة الواسعة ترفع قدميها على 

أمامها ، تضع حاسوبها المحمول أمامها تتابع أحد األفالم  

 الجديدة. 

صدح جرس الباب مرتين ليصمت بعدها ، فنهضت لتفتح فلم  

 تجد أحد.

كادت أن تغلق الباب لكن جذبها باقة الزهور الحمراء يتخللها  

أخرى بيضاء من نوع الزنبق والقرنفل وورقات الياسمين ،  

تأملها بنوع من اإلعجاب فذلك نوعها  التقطتها بدهشة ت
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المفضل ، وحالت برأسها حول الباب تنظر ألعلى وأسفل علّها  

 تجد صاحبه. 

الكارت الصغير مدون فيه  لترىدلفت للداخل وفحصتها   

"عربون اعتذار بسيط عن اللي بدر مني ناحية عربيتك ،  -

 أتمنى تقبليه وتبقى بداية تعارف جديدة لحد ما أرجع" 
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 الفصل الثاني والعشرون 

 

 معشوقتي..

 هي الورد التي ترطبه قطرات الندى

 قمٌر يتهادى في ليالي الصيف فيضيء المدى 

 هي األحالم الطفولية وهدية األرض من رب السماء 

 معشوقتي لها سحر يسلب القلوب.

 

بخطوات حسيسة ، وأنفاس مكتومة ال تُصدر أي صوت 

الورشة الزجاجية القابعة خلف القصر ملك لها   مناقترب 

 وحدها ، ال أحد يدلف إلى هنا دون أذنها. 

 بالنسبة لها كالعيادة النفسية ، ولوحاتها هن طبيبها الوحيد.

سأل والدتها عنها فأخبرته أنها هنا ، دلف بخفة وأغلق الباب  

ببطء حتى ال تنتبه ، حال بنظراته فوجدها جالسة أمام لوحة  
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ترتدي فستان باللون األصفر ذا حمالتين عريضتين ،  

خصالتها تهبط على ظهرها بسالسة ، تهتز بحركات راقصة  

 على أنغام سماعات األذن التي تضعها. 

 استند بظهره بجانب الباب ، مكتف ا يده أمام صدره يتأملها.. 

لشمس الشامخة التي تجذب األنظار بلونها  كزهرة عباد ا

 المشرق!! 

بل هي كالشمس تجلس كالملكة وتتوجه نحوها زهور العباد  

 واألنظار كلها!! 

ابتسم بعشق واقترب منها حتى وقف خلفها منحني ا قليال   

بجانب وجهها ، يرفع أنامله يجذب السماعات من أذنها طابع ا  

س بتالت الورد فوقها ،  قبلة فوق وجنتها الوردية فكانت كملم

أغمضت لها عينها بابتسامة عاشقة واحتقن الدم أسفل شفتيه 

 بخجل ليهمس متعجب ا : 

 "متخضتيش!!"
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هزت رأسها بنفي ومالت لألمام تلون سماء رسمتها باللون  

 األزرق وقالت : 

"شكلك نسيت إن الورشة كلها إزاز ومرايات ، من أول ما  

أحبط محاوالتك  دخلت وأنا لمحت طيفك بس محبتش 

 لمفاجأتي" 

قهقه بمرح وهو يقف بجانبها ثم أحاط خصرها يحملها ثم  

جلس مكانها وأجلسها على قدميه ، فتطلعت إليه بصدمة قبل  

 أن تضحك هاتفة بدالل محبب : 

 "كده مش هعرف أكمل الرسمة يا رامز" 

المس أرنبة أنفها بأنفه فهزت رأسها برعشة سارت في  

 جسدها ضاحكة وقال : 

عادي كمليها وأنِت كده ، متحلميش إني هسيبك من بين  "

 إيديا" 
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همس بجملته األخيرة وكأنه يقطع الوعد لها بأنها ستكون  

ملكه لألبد ، لن يتخلى عنها ولن يتركها طوال العمر..  

 فابتسمت له بحب واستندت بجبهتها على خاصته هامسة : 

 "مش عاوزاك تسيبني"

ا أن يستقيل!يحبها جد ا ، ويرفض من نار حبه   

دار بنظره في المكان فالحظ لوحة في زاوية بعيدة بالورشة  

يخفيها قماش أبيض جذبت انتباهه بقوة فطالع أسماء بتساؤل  

 عنها ، ابتسمت ونهضت تجذب ذراعه وتوجهت نحوها.

وقفا أمامها تبتلع ريقها بنوع من التوتر جعلها تهتف بثبات  

فرشاة الرسم الرفيعة : واهن ، ترفع خصالتها ألعلى تثبتها ب  

"أكتر لوحة تعبتني ، وأكتر لوحة قريبة من قلبي ، والوحيدة  

خد رأيه في كل حاجة  آ اللي مشفهاش مازن وهو اللي ب

 برسمها" 
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عقد حاجبيه باندهاش ال يعي ما تقصده ، فالحت منها نظرة  

جانبية له قبل أن تجذب الغطاء برفق لتظهر اللوحة شيئ ا  

المالمح المرسومة بدقة على الورق  فشيئ ا تكشف عن 

 األبيض. 

 عقدة حاجبيه المندهشة استحالت إلى أخرى مصدومة!! 

 نظراته المتسائلة استحالت إلى ذهول وعدم تصديق!!

 مالمحه.. رسمته بدقة وحرافية كأنه ينظر لنفسه في المرآة!! 

لحيته الخفيفة ، بشرته الحنطية ، حتى خطوط وجهه ولمعة 

ناية!! عينه رسمتها بع  

لوحة ورسمة ال تخرج إال من قلب عشق حد الوله فطبع 

مالمح المعشوق بشكل ال يحتاج أن يحتفظ بأي صور له  

 برفقتها!!
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تحسس مالمحه بأنامله وبداخله ال يصدق أن تفعل هذا.. دقق  

النظرة التي طلت منها والتفت لتلك   من النظر لعينيه فصعق 

ه وهمس :المتوترة تفرك كفيها بقلق من ردة فعل  

 "أنا.. أنا كنت ببصلك بالشكل ده" 

نظرته كانت نظرة غريق في منتصف المحيط يرى جزيرة  

النجاة من بعيد وال يستطيع أن يبعد عينيه عنها حتى ال  

 يختفي األمل في بقائه حي ا. 

ابتلعت ريقها بصعوبة ، تفك خصالتها وتعيد رفعها من جديد  

بها منه ونفس النظرة  فاقترب منها يضع كفيه فوق كتفيها يقر

التي تطل من الرسمة ها هي تراها اآلن ، لكن االختالف كان  

ا في الوصول لبر األمان!   أن هذا الغريق نجح أخير 

 مال على وجهها وهمس أمام شفتيها :

رسمتيها؟!  امتى"  

 وليه مرتيهاش لحد؟" 
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رفعت نظرها إليه واقتربت أكثر تضع كفيها فوق صدره  

ت بابتسامة : خاصة فوق قلبه وهمس  

"فاكر علبة األلوان اللي جبتها لي بعد ما كنت فقدت األمل  

 أالقيها!!

 وعدت نفسي إن أول صورة هرسمها تبقى ليك" 

تنفست بعمق وعيناها تتغلل بلمعة دمعاتها ولم تعد قادرة على  

كبح مشاعرها ، سابق ا كان صديق أخيها وحبيبها السري الذي  

قلبها ، واآلن هو زوجها.. معشوق  ال يعرف عنه أحد غير 

 القلب أمام الجميع. 

"مازن مشفهاش عشان خوفت ، خوفت يشوف النظرة دي  -

 وغيرته عليا تغلبه فيبعدك عني" 

أحاطها بدفء شمس الربيع الساطعة بعد برد الشتاء القارص  

مقرب ا إياها من نبض قلبه الذي يدق بـ دوّي صارخ هامس ا  

 بحنو :
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دنيا تقدر تبعدني عنك""مفيش حاجة في ال  

أحاطت كتفه بذراع تالعب مؤخرة رأسه بال وعي ، والكف  

 اآلخر فوق صدره مكملة بنبرة مختنقة :

"لما قولت لي إنك بتحب واحدة تانية كنت بقضي أغلب الوقت 

هنا أشتكي منك ليك ، ولما أرفع عيني وأقابل النظرة دي  

 أسأل نفسي طب إزاي!!

وتحب غيري؟"  إزاي تبقى دي نظرتك ليا  

 المس وجنتها بظهر كفه يتأملها بعشق فاض بقلبه.. 

شّق جميع الدروب إليها ، موقن بداخله أنها خضراء نضرة ،  

رجى أن تحصد أقدامه حبها وقبولها ، وأمل أن ال يمسه  

 نصب وال تقل عزيمته وقد كانت هدية الرحمن له. 

انبه  سكن كفه على عرقها النافر بقوة بتجويف عنقها يمسد ج

بإبهامه ، واستحالت نظراته لألسود من فرط مشاعره هامس ا  

 بصوت أجش : 
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"أنِت عوض ربنا ليا يا أسماء ، عوض جالي بعد متاهة  

 كبيرة في الدنيا.. 

اختفاء أمي وأنا عمري أربع سنين ، وموت أبويا وأنا عمري  

عشرين سنة ، شوفت العذاب ألوان لمدة ست سنين لحد ما  

طريقي وطريق مازن يتقابلوا وأشوفك"ربنا خلى   

أسند جبهته على خاصتها مغمض العين وسيل الذكريات  

والعذاب الذي القاه وحاول دفنه بعيد ا في مقبرة عقله يأبى أن  

 يتركه! 

أال يكفيه أرق الليل وكوابيسه ال تتركه تذكره بما مر به ،  

 حتى ال تحرره في ساعات النهار متنفسه الوحيد!!

ة على كتفه كأنها تشجعه على الحديث ، ففتح  شعر بضغط

عينيه يخترق نظراتها بسهامه المارقة ، من تراه بعيد كل  

البعد عن رامز المرح ، المشاكس.. من أمامها يحاول أخذ تلك  

 الواجهة كقناع يخفي به وجعه وحزنه!!
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خطأ من يظن أن حزن الرجل ضعف وال يحق له الوجع ، وهو  

أبهى صورها. في الحقيقة القوة في   

"مازن مش صديق مازن السند ، وفيفي تعويض ربنا لحنان  -

 األم اللي اتحرمت منه.. 

وأنِت تعويض قلبي عن تالتين سنة عذاب ووجع علشان تبقي  

 زي المطر اللي نزل في يوم حر" 

هبطت دمعتان على وجنتيها من تشبيه ومشاعره التي 

كأنها   يمطرها بها ، تضم نفسها إليه بدون وعي تحتويه

سمعه يهمس بشجن وغموض :تتعوضه عما ُحرم منه   

 "متزعليش من اللي هعمله بس محتاج لكده" 

 ناظرته بعدم فهم لمقصده عاقدة حاجبيها بتساؤل!!

فاقترب فجأة وبدون سابق إنذار يلتقط شفتيها برقة متناهية  

 بعيدة كل البعد عن القوة!! 
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  الشديد بارتجافها قبلة لم تدم إال عدة ثوان  فصلها عندما شعر

بين ذراعيه ، ليجدها تتنفس بلهاث كأنها في سباق ركض في 

طريق طويل ، فخلل خصالتها بأنامله وقد انفلت زمام تماسكه  

 أمام ُسكر ثغرها هامس ا : 

 "اتنفسي ومتخافيش"

ليهبط على شفتيها مرة أخرى لكن هذه المرة كانت قوية ،  

 محتاجة ، عاشقة!! 

دله بحياء مملوء بشغف مجنون تجذبه  وللعجب شعر بها تبا 

إليها بال وعي ، فتعمقا في قبلتهما لتبدأ يده بدون إرادة منه  

بالتجول على منحنيات جسدها كأنه عابر سبيل يكتشف طريقه  

الجديد ، فانتفضت بين ذراعيه تفصل القبلة شاهقة بشدة  

 تضغط بكفيها على كتفه تعود بظهرها للخلف هامسة : 

كده ميصحش " " رامز فوق ،    
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وضع رأسه في عنقها يستنشقه بعمق كي يعود لرشده ،  

جذبها بين أحضانه يربت على رأسها باطمئنان وعدم الخوف  ي

 هامس ا بصوت محشرج

"خالص.. خالص هديت بس خليِك كده شوية لحد ما أقدر  -

 أسيطر على نفسي"

دفنت رأسها في صدره وقبضتيها تكور قميصه من الخلف  

سامة خجولة واحمرار وجنتيها بداخله.. تهرب  بقوة تخفي ابت

 منه إليه!! 

★★★★★ 

هدوء الليل  في  

 والسكون الذى نأوي إليه كل ليلة.. 

 تتجمع ما بنا من أحزان وآالم موجعة.. 

 ذكريات مؤلمة 

األحزان في سواد الليل نتناسىنتمنى أن   
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 ونبحر إلى عالم الحب والطمأنينة..

واالستسالم!!فقد سئمت قلوبنا عذاب اليأس   

 

مناجاة في حلكة الليل تزيد القرب وتقوي القلب وتثري الروح 

 والوجدان!!

 وهي لبت مناجاته وأتت. 

في مزرعة والده التي يقضي بها باقي يومه هو ووالدته منذ  

آخر لقاء لهما في الشركة منذ بضعة أيام.. في ذلك المكان  

الوسائد البيضاء  الساحر الذي أنشأه من أجلها يتمدد على 

يستند على ذراعه األيمن أسفل رأسه يطالع السماء الصافية  

المزينة بتلك المصابيح المضيئة ، يتأملها بسكون بعيد كل  

البعد عن شخصيته ، وفجأة استحالت أمام عينه إلى وجه  

 كالبدر بابتسامة تنافس جمال النجوم في السماء. 
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صف جسده توسعت حدقتيه بمفاجأة واستقام يلتفت بن

 يستوعب وجودها هنا ، معه ، في هذا الوقت من الليل كيف؟! 

"منار!! -  

 أنِت هنا إزاي؟!" 

ا   جلست على ركبتيها تستند بكفيها تناظره بعينين تقدح شذر 

وغيظ وشعرها القصير يغطي نصف وجهها هاتفة من بين  

 أسنانها : 

بأعجوبة ، وسيبت البيت    على اتصاالتي"لما حضرتك ترد 

وجيت هنا ، قومت ثبتت بابا على الباب وهو راجع من الشغل  

 وخليته يجيبني هنا أشوف فيه إيه!!" 

راقبها بدهشة وتساؤل تسير على ركبتيها تقترب منه ومالت  

 برأسها تناظره بخطر وتهديد : 

"هتعترف دلوقتي حاال  بكل حاجة ، أنا سيبتك يوم الشركة  

 بمزاجي" 
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ت مكتفة ساقيها أسفلها في وضع االستعداد لسماعه.. كل  جلس

 هذا يتأملها بوله!! 

 قطعت كل تلك المسافة لتطمئن عليه!!

ال يحبها من فراغ بل هي الركن اآلمن في قلبه يجد فيه  

 راحته!! 

أثنى ساق أسفله واألخرى أسند ذراعه على ركبتها ، يزفر  

حدث ، يحتاجها  بقوة يحتاج لتلك الجلسة بقوة ، يحتاج أن يت

 أن ترتب أفكاره وتساعده على الراحة. 

نظر لها بأعين قرأت فيهما نوع من التيه وقلب مثقل بالهموم  

: 

"مش عارف يا منار ، حاسس إني تايه وحاسس إني مقصر  

 والدليل اللي حصل في الشركة الفترة األخيرة" 

 قاطعته بنفاذ صبر قائلة : 

 "وإيه اللي حصل يا نادر؟ 
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أي مشكلة بتحصل في أي شركة وأنت عرفت  مشكلة زي 

 تحلها ، مفيش شركات مبيحصلش فيها دروبات!!" 

فرك وجهه بقوة وانفعال ، فاستحال بياض عينيه إلى األحمر  

 في عادة عنده عندما ينفعل أو يغضب وهتف بصوت حاد :

"بس لو كنت موجود مكنتش هتحصل ، أنِت فاهمة يعني إيه  

بضاعة منتهية الصالحية وبسعر  التسيب يوصل إنهم يوزعوا 

بحجة إنه لو اتسابت هنخسر ماليين!!  أكبر للتجار    

سمعتي وسمعة أبويا كانت هتضيع علشان شوية طماعين  

 عندي لو كنت موجود مكنش هيبقى ليهم وجود!!" 

:  وتساءلتعقدت حاجبيها بعدم فهم من حديثه   

 "نادر أنا مش فاهمة كالمك!! 

موجود ومقصر ، فهمني تقصد  أنت عمال تعيد في كلمة لو

 إيه!؟" 
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نهض من مكانه يتخصر بيد واليد األخرى تخلل بها خصالته  

تسمعه :  حالتهبحدة ، تأملته بقلق من   

"أنا تايه بين روحي وشغفي يا منار ، تايه بين الشركة وشغل 

أبويا وبين حبي للصحافة وحاسس أنها لسه واخدة مني كتير  

في الشركة" لدرجة مخلياني حاسس بتقصير   

اآلن وضعت يدها على لُب المشكلة ، فهمت حرب نفسه  

الثائرة بداخله وذنبه الذي يحمله ، يحتاج أن يفسر له أحد ما  

 يحدث حتى يتخلص مما يعيث في قلبه. 

نهضت واقتربت من واضعة كفها على كتفه تديره برفق تنظر  

له بحب وحنان تمسك بكفها بين يديها تربت على ظهرها  

برفق تبثه الهدوء الذي يريده ، بر األمان الذي يحتاجه ، ركن  

 االستقرار الذي يثبو إليه وقالت : 

"طب تقدر تقولي لو أنت مقصر شركتك كانت هتبقى من  

 أوائل الشركات في مجال التجارة إزاي؟ 

 لو أنت مقصر كنت هتبقى من أكبر رجال األعمال إزاي؟ 
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ك معاهم كان ضعف  ولو أنت ضعيف زي ما بتقول أو تعامل 

 كانوا هيعملوا كده من وراك؟! 

 كانوا هيقفوا مرعوبين بالشكل ده قدامك؟" 

 التردد الح في نظراته وهتف بنزق : 

.." المشكلة. "  

ناظرته بحزم وقاطعته تضع كفها على وجنته تدلكها برفق  

 قائلة : 

"المشكلة إنك حاطط الشركة والصحافة في نفس الكفة  

فعش المقارنة عارف ليه؟" وبتقارن يا نادر ، مين  

 عقد حاجبيه بتساؤل فأكملت : 

"علشان أنت اخترت أصال  ، اخترت الشركة وأنك تبقى رجل  

أعمال من وقت ما قبلت تمسك الشغل ، من وقت ما اتخليت  

عن لقب الصحفي بأنك تبطل تكتب مقاالت وتنزلها باسمك  
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ودورك بس اقتصر على تشجيعي أنا وهدير أننا نكمل  

 وتساعدنا نوصل للمعلومة سواء برأيك أو بالمستندات!!" 

ابتسمت له وأسندت جبهتها فوق خاصته وكفها الممسك بكفه  

على هيئة قبضة رفعتها لقلبه تربت عليه بهدوء ، واستحالت  

نبرتها للهمس الساحر دخل أذنه كسمفونية كالسيكية جميلة  

 تصدح في ليلة شتوية جميلة : 

ر ، ده يستاهل الراحة والسند زي ما  "بطل تتعب ده يا ناد 

بيدي الراحة لكل اللي حواليه ، أنت مش مقصر أنت بتعرف  

تفصل كويس جد ا والدليل مكانتك ومكانة شركتك.. والجريدة  

مجرد ركن راحة من تعب الشغل بتيجي تقضي وقت معانا  

 وبس..

وال ضعيف ، القلب اللي يعرف يقوي اللي حواليه زي ما كان  

رجوع هدير لحالتها الطبيعية ، واللي يقدر يحب  السبب في

 زي الحب اللي باخده منه استحالة يبقى ضعيف" 
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ال توجد كلمة في القاموس تعددت معانيها وتنوعت وتناقضت 

 بقدر كلمة أحبك!! 

لها من المعاني بقدر عدد الناس في شتى بقاع األرض لكن  

 أفصح وأدق معنى ذلك الذي تراه في عينه!!

حت بأحرف األبجدية أدراج الرياح وتكفلت بالتعبير  نظرة أطا

 عما يجيش في صدره لها!! 

وبغير وعي احتضنها ، احتضنها وإذا اعتبروا العناق خطيئة  

 لكحيلة العينين.. فتب ا لهم!! 

 زرعها بداخله وتب ا للخجل وكل شيء!!

دقاتها ودقاته يطرقان سوي ا في سباق لتحديد األسرع واألقوى  

أقرب نقطة تواصل وصال إليها لكن شعور  ، تلك كانت  

االحتياج والسكن الذي يحتاجه وصلها من أنفاسه الساخنة  

 على عنقها فربتت بكفيها على ظهره تسمعه يهمس بوله : 
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"مفيش قرار أخدته هيبقى أحسن من قرار ارتباطي بيِك ، وال  

فيه شعور عمري ما أندم عليه زي شعور حبي ليِك.. أنِت  

ا جوايا واللي مينفعش تنطفي"النقطة البيض   

خرجت من أحضانه بخجل تعيد خصالتها للخلف تشبك جانبيه  

بمشبك شعر صغير كان برأسها ، ونظرت له بجدية مزيفة  

تخفي خجلها من حركته ، تكتف ذراعيها أمام صدرها ترفع  

 حاجبها بتهديد ضاحك : 

"ماشي يا أستاذ نادر.. حالة الحيرة اللي سعادتك كنت فيها  

ي خالص خلصت!!" د  

أومأ برأسه يكتم ضحكته بصعوبة يقف أمامها كالتلميذ  

المشاغب أمام والدته يتلقى منها تعليماتها ، فهزت رأسها  

 بتأكيد وأكملت : 

"تمام.. مش هنحس بالتقصير ده تاني ونركز إننا ننضف  

الشركة من الطماعين دول وتعيين ناس أحسن منهم تستاهل  

 الشغل ده" 
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ى بتأكيد وابتسامته تتسع شيئ ا فشيئ ا لتمط  أومأ مرة أخر

شفتيها بجدية تمنع ابتسامة تحارب للرسم على شفتيها  

 وأكملت : 

"جميل جد ا.. هتيجي تطمني األرنب بتاعي وال ماما عملته  

عشان تعشيني" جوهي  ل على الملوخية اللي بتسخنها  

هنا ولم يستطع كبح زمام ضحكاته التي انفلجت في الهواء  

ل المرتقب إلطالق سراحه في ماراثون فُتح الباب له  كالخي

ليركض ، فانشرح صدرها لعودة سعادته وضحكاته من جديد  

وابتسمت بعشق لعينيه ، فجذبها من كفها يرفعه مقبال  باطنه  

بامتنان لوجودها ثم شبك أنامله معها وسار معها نحو مكان  

 أرنبها الصغير. 

بأعشاب خضراء أسفله  جلست أمام قفص فضي واسع مبطن 

حتى يستطيع الحركة ، وطبق كبير مليء بالجزر والطعام ،  

وصغيرها ساكن في زاويته في تّخمة بعد أن شبع من وجبته  

 الدسمة. 
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تأملته بأعين طفولية والعبته بأصوات غير مفهومة كأنه طفل  

الذي يقف خلفها بهز رأسه بيأس   فقهقهصغير تضاحكه ، 

ن تصرفاتها وهمس لنفسه : يشوبه التعلق الشديد م  

"الناس تطلب قطة ، كلب صغير ، عصافير هدية.. لكن  

 أرنب!!" 

وصلها همسه فناظرته من أسفل بتهديد صريح أن يذكر  

صغيرها بسفاهة وتقليل من شأنه ، فأشار بسبابته وإبهامه  

 على فمه في عالمة على إغالقه بعد أن غمز بمشاكسة. 

كفه تحثه على السير   نهضت تعدل من هندامها ، وأمسكت

 هاتفة بحماس : 

"خالص كده اطمنت عليه ، يال نروح لماما بقى علشان  

 جوعت"

الحق خطواتها يحتوي كفها بحنان مقبال  ظاهره ، وعيناه  

 تطلق شرارات الحب ال يخرج إال لها فقط. 
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★★★★ 

 واثق الخطى يمشي ملك ا 

 يعرف هدفه ويحدده

بداخله .. رازن .. الخوف ال مكان له هادئ  

 يهوى السالم وإن حارب يكون ذا نفس طويل 

 فحتى السالم بالنسبة له كالحرب 

 معركة لها جيوش ، حشود ، خطط وأهداف!! 

 وثقته بحد ذاته معركة ضد كل مضاعفات الهزيمة!! 

 

دلف إلى شركته بكبرياء وجسد شامخ ، يرتدي بذلته الرمادية  

ه األسود  متخلي ا عن رابطة عنقه ، يفتح أول أزرار قميص

كاشف ا عن عنقه الطويل ، يرتدي عوينات سوداء تخفي  

 نظراته الثاقبة. 
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يهز رأسه يحيي الموظفين الذين يلقون عليه التحية بوقار  

حتى وصل إلى غرفة اجتماعاته حيث ينتظره المدراء  

التنفيذيين ومحامين شركته ومستشاريه بعد أن أخبر  

ن من ضمنهم  سكرتيرته الخاصة بعقد اجتماع عاجل ، كا

 هؤالء المتسببين عن أزمته األخيرة. 

ا له فحياهم وأمرهم   دلف للداخل فوقف الجميع احترام 

جلس بالجلوس.. تخلى عن سترته وألبسها لظاهر كرسيه و

عليه بعد أن نزع عويناته ، يستند بمرفقه على يده واضع ا  

أنامله على فمه ويمسك األخرى ضاغط ا عليها وظل صامت ا  

وقت.لبعض ال  

دقائق صمته دبّت التوتر والقلق في قلب الجالسين ، خاصة   

وهو يحيل بنظراته الصقرية على وجوه الجميع يرى تصبب 

العرق من بعضهم ، توتر البعض اآلخر ، وعدم فهم أخرون  

 لما يحدث. 
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اعتدل في جلسته يشبك أنامله أمامه على الطاولة ونظر  

 لمحامي العائلة وصديق والده : 

ضرتك تقولي وصية والدي هللا يرحمه كانت بتقول "ممكن ح

 إيه في اللي يخص الشركة" 

عّدل الرجل من وضع عويناته الطبية وفتح الملف الذي أمامه  

 يقرأ ما به : 

"والدك هللا يرحمه طلب إن إدارة الشركة وشغله كله يتحول 

باسمك أنت ، ويتشال اسمه من على واجهة المبنى ووضع  

رئيس مجلس اإلدارة" اسمك أنت في خانة   

أومأ نادر برأسه بتأكيد ونظر للجالسين ومازال يوجه حديثه  

 إلى المحامي : 

 "وقال إيه بالنسبة لموظفين الشركة؟" 

حمحم الرجل ينظر لمن يقصدهم بالسؤال ثم أعاد نظره  

 لألوراق : 
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"طلب أنهم يستمروا في شغلهم ألمانتهم ومجهودهم تجاه  

 الشركة" 

بسخرية وأسند مرفقه على الطاولة يحك ذقنه ويرفع  ابتسم 

 رأسه بغموض وقال : 

"دي كانت وصية أبويا ، محمد التهامي بخصوص شركته..  

شركته اللي أسسها وكبرها خمسين سنة لحد ما بقى ليها  

اسمها وسمعتها في السوق ، وعمل السم التهامي وضع  

ي البلد. وقيمة في السوق بمجرد ِذكره يقف ليه أكبر تاجر ف  

وبالرغم من وصيته أنا منفذتهاش وبقى اسم محمد التهامي 

لسه موجود على المبنى بره ، والصفقات لسه بتتعمل على  

 اسمه علشان ممحيش أي ذكرى ليه" 

تحولت نظراته للشراسة ، ونبرته للحدة تبث الزعر  

 للحاضرين بالرغم من خفوتها : 

مروا بالرغم  "وعشان وصيته بقيت على الناس اللي طلب يست

من شكوكي.. الناس اللي فكروا سكوتي وتحذيري ليهم أكتر  
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من مرة ضعف وبيلعبوا من ورايا على أساس إني هسكت  

 وهسيبهم"

هتف أحدهم بزعر حقيقي ظهر على وجهه المحتقن بالدماء  

 وحبيبات العرق المتصببة من جبهته بخوف :

...." حضرتك"يا نادر بيه   

بطرق كفه على سطح الطاولة بعنف وهتافه الحاد يصل   قاطعه

لجميع من في الشركة انفلج له الجميع وتأهبوا كأن على  

 رؤوسهم الطير : 

"أنا مسمحتش ليك تتكلم ، ومرة تانية لو نطقت بحرف هنسى 

 سنك وهتشوف رد فعل مش هيعجبك"

ابتلع الرجل لسانه وانكمش للخلف في جلسته يخرج منديله  

ودار يقف خلف كرسيه   ته الندية ، فنهض نادر يجفف جبه

 يكتف ذراعيه عليه وعاد لهدوئه وكأن ال شيء حدث :
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"عمر الشركة دي خمسة وخمسين سنة ، طول السنين دي  

سمعتها في السما محدش يقدر يقول عليها حرف ، علشان  

يجي شوية ناس زيكم كانوا هيضيعوها بسبب حقارتهم  

 وطمعهم!!" 

تنفيذي يحاول تهدئته :قاطعه المدير ال  

فندم الصفقة دي بماليين لو كانت فضلت في المخازن   "يا

 الشركة كانت هتخسر كتير" 

استحالت نظرات نادر للسخرية وكتف ذراعه أمامه يستند  

ا  لل بسفاهةبمرفقه اآلخر عليه يعقد حاجبيه  حديث وقال ساخر 

: 

"وعشان مخسرش ماليين أوزع بضاعة منتهية الصالحية  

التجار ، يقوم ماليين يتسمموا يا عالم يعيشوا وال  على 

 يموتوا صح؟"

عض الرجل على لسانه وأحنى رأسه خجال  ، غرضه كان أن  

 .  يبحث عن شيء يساعد به زميليه لكنه زاد األمر سوء 
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وضع كفيه في جيبيه وشد جسده في وقفته فازداد طوله أكثر  

هاتف ا : ينظر لهم بغضب تتسع فتحتي أنفه من قوة أنفاسه   

"أهون عليا أخسر ماليين ، أقفل الشركة نهائي وسمعتها  

تفضل زي ما هي واسمها مش عليه غلطة على إن واحد بس  

 ينضر بسببي.

ممكن عدم تنفيذي للوصية كان علشان أحافظ على اسم أبويا  

 ويفضل موجود ، بس النهاردة أنا هنفذها" 

للمحامي يأخذ  تأهب الجميع لسماع قرارته التي اتخذها مد يده 

األسود   قلمهالملف الذي طلب بإحضاره في الصباح ، يمسك 

يخط بإمضائه عليه وسلمه له مرة أخرى ثم أعاد نظراته لهم  

 مرة أخرى بثبات : 

"من النهاردة ملكية الشركة شكال  وقانون ا بقت على اسمي ،  

علشان لو حصل زي اللي كان هيحصل ده تاني تبقى في 

حمله أنا.. ده أوال !!وشي أنا والغلط أت  
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ثاني ا.. األستاذ كمال واألستاذ عبد العظيم مبقاش ليهم وجود 

في الشركة وال أي شركة تانية ، قرار فصلكم أنا مضيت عليه  

 "  دلوقتي حاال 

راقب اتساع حدقتيهما والصدمة البادية على وجههما بتشفي 

، يفتحان فاهما يريدان التحدث لكن الكلمات هربت وكأن  

نهما لُجم ، فابتسم بسخرية وأكمل بعد أن جلس واضع ا  لسا

 ساق فوق األخرى : 

"أظن كفاية عليكم كده ، اللي عملتوه اعتبروه نهاية الخدمة  

قد إيه   تحكوا ليهموتقضوا الباقي ليكم في بيتكم وسط والدكم 

 كنتم مثال لألمانة في الشغل" 

ماع هاتف ا  انتفض الرجل الثاني الذي لم يتحدث منذ بداية االجت

 بغضب وغيظ أن يفعل نادر به ذلك :

"هتندم يا نادر على اللي عملته ده ، مش أنا اللي بعد ده كله  

 تعمل فيه كده" 
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راقبه من جلسته بصمت ثم نهض يقترب منه حتى واجهه  

ا يصل بالكاد   ليقف يشرف عليه من علو فكان الرجل قصير 

برأسه نحوه  لصدر نادر ، فهمس أمام وجهه بحدة بعد أن مال 

: 

"أنت اللي عملت في نفسك كده مش أنا ، استغليت ثقتي فيك  

 ولعبت من ورايا وفاكرني نايم على وداني!!"

جذبه فجأة من رابطة عنقه يقبض عليها بشدة جعلت أنفاس  

الرجل تقف في حلقه واحتقن وجهه بالدماء ، ليكمل اآلخر  

 همسه من بين أسنانه : 

بتقول إيه وتهدد مين؟!"تاني مرة تآخد بالك   

ا لوالدي بس هعمل نفسي مسمعتش وأسيبك   المرة دي إكرام 

 تمشي ، لكن المرة الجاية ورحمة أبويا هخليك أنت اللي تندم" 

أنهى حديثه بدفعه للخلف بعنف يناظره بغضب وتهديد ، فعدل  

الرجل رابطته وسترته بتوتر ورأسه يدور حوله ينظر للجميع  

الخارج في ذيله صديقه اآلخر. ثم اندفع بقوة نحو   



 

 1195 

 هتف نادر بقوة وتحذير للجميع استمعوا له بإنصات : 

"آلخر مرة هقولها ، لو حد فكر يعمل كده أو يكون سبب أن  

الشركة تقع بأي شكل من األشكال مصيره مش هيبقى هيّن  

 زيهم ال ، أنا هخليه يشوف من العذاب ألوان" 

وافقة على حديثه غير  بم وأومأواابتلع الجميع ريقه بصعوبة 

  باالنصرافقادرين على الحديث ، فهز رأسه مرتين وأمرهم 

اإلطار الكبير المعلق   فيثم نهض يقف أمام صورة والده 

أعلى كرسي مكتبه المهيب كأنه يخبره اعتذاره عما كان  

 سيحدث للشركة لوال ستر هللا ووقوفه معه. 

★★★★★ 
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 كالصياد هو.. راقب فريسته وتريث

 صوب سالحه وصبر

 قذف أولى طلقاته وأصاب الهدف 

 فهل يتريث بعدما تحرك؟! 

فستلوذ الفريسة الجريحة بالفرار ولن يسعفه الوقت لإلمساك  

 بها

سرعتها ستزداد الضعف بهذه الحالة ، فعليه بضرب طلقته  

 الثانية إليقاعها جيد ا!! 

 لكن الثانية ستكون أشد  

أعنف     

أجرأ     

وأقوى!!   
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ولى كانت باقة من الورود المحببة إليها ، تعشق  هديته األ

المعلوم المجهول  من األزهار وذلك النوع منها لكن تلك المرة 

 بالنسبة لها يقلقها!! 

مر أسبوع على إرساله لها تضعه على الطاولة الموضوعة  

منذ ذلك الحين ، وفي كل جيئة    تلمسهبجانب باب شقتها ولم 

دف من وجوده هنا؟! وذهاب  تناظره بتساؤل عن اله  

ا عما بدر منه فعلى أي شيء يعتذر؟!   إن كان اعتذار 

 على موقفه في محطة الوقود أم تحطيم سيارتها؟! 

 وماذا يعني بأنه اعتذار مؤقت لحين عودته؟!

الباقة ،    علىكل تلك االسئلة تعصف برأسها كلما وقع نظرها 

 تتمنى أن تنطق وتجيب عن صاحبها!!

خرجت من المنزل تنوي الذهاب إلى منتجع التجميل كعادتها  

كل أسبوع ومنه ستذهب وتتناول غدائها برفقة أصدقائها ،  

 قضت معظم الوقت بالخارج تضحك ، تشاغب ، تأكل وتمرح. 
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المفاجأة!!  لتجدانتهت نزهتها ودلفت إلى سيارتها   

غير الحجم نوع ا ما ، ملفوف بشرائط ذهبية  صندوق أسود ص

متجمعة في هيئة فراشة على الزاوية العلوية منه ، موضوع  

 على الكرسي بجانب كرسي السائق!!

  تلمسهعقدت حاجبيها بدهشة وعدم فهم من وجوده هنا ، 

بأناملها ثم رفعته بين يدها تتأكد أنه لها فوجدت كارت صغير  

مدون عليه اسمها ، وضعته مكانه مرة أخرى كأن كهرباء  

سارت بجسدها وأدارت سيارتها تتجه نحو منزلها وبين الحين  

 واآلخر ترمق الصندوق بنظرات حذرة. 

دلفت إلى منزلها مغلقة الباب خلفها ، تحمله بين يدها وكأنه  

ة موقوتة ستنفجر في لحظة ما!! قنبل  

ألقت حقيبتها بالمباالة على األريكة ، ووضعته أمامها على  

المنضدة القصيرة تتأمله بحذر وتساؤل ، تعض شفتيها بتوتر  

  أرسلمن فتحه وشعور قوي يخبرها أن صاحبها هو من 

 الزهور من قبل!! 
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تفك   برفقذكرت هللا في قلبها ومدت أناملها تجذب الشرائط 

دتها ، ثم رفعت غطاءه تتأمل ما به فكان أول ما قابلها  عق

قماش أبيض حريري يغطي ما أسفله فكشفته بنفاذ صبر لتقع  

 عيناها على أول شيء به.. 

زجاجة سوداء على هيئة حذاء نسائي غطاءه يأخذ شكل  

له باللون الذهبي ، عقدت حاجبيها له وفتحته   العاليالكعب  

ه بترقب ، فدلفت رائحة مثيرة  مقربة إياه من أنفها تستنشق

إلى جيوبها األنفية لكنها غريبة ، وضعت الغطاء مرة أخرى  

وقرأت االسم المحفور عليه بعناية فكانت ماركة معروفة لكن  

األدهى أنه ليس عطر عادي ، بل هو نوع من العطور المثيرة  

 للرغبة والنشوة!! 

ة تعلم  بحكم خبرتها في أنواع العطور والمستحضرات التجميلي 

 جيد ا تلك األنواع ألنها تبتعد عن شرائها ، فقام بإرسالها له!! 

شهقت بصدمة وألقت الزجاجة من يدها كأنها عقرب الدغ ،  

لتزداد صدمتها أكثر  وذلك اللون الذهبي في الصندوق يجذب  
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أنظارها لتمتد يدها المرتعشة ترفعه برفق لترى ثوب نوم  

ر عبارة عن شرائط  قصير للغاية أقرب لثوب سباحة بظه

 متعاكسة فقط. 

هنا واختفى اللون من وجهها وفرت الدماء منه ، ترمش عدة  

الوقاحة التي لم ترها من قبل.  منمرات   

رأت ورقة ملتصقة بحمالة الثوب الرفيعة فجذبتها تقرأ ما بها  

 بصوت مسموع ولكنة انجليزية متقنة كما هو مكتوب : 

" One day, I'm going to smell this 

perfume on your sexy curves, when 

you're wearing this dress for me. 

ا ما سأشم ذلك العطر على منحنياتك المثيرة وأنِت ترتدي   يوم 

" ليهذا الثوب   

ألقت الثوب والورقة بعنف ، ونهضت تعود بظهرها للخلف  

بالسجادة لكنها أمسكت   تتعرقلبخطوات مرتعشة وكادت أن 
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تى ال تسقط ، تنظر لمحتويات الصندوق كأنها  بيد األريكة ح

 رأت ثعبان سام تريد الفرار منه!! 

انتفضت على رنين هاتفها فدارت حول نفسها بهلوسة تبحث  

وضعته بجانب الباقة على الطاولة ،  ا عنه حتى وجدت أنه

ا ال يظهر صاحبه!! ا خاص   جذبته تطالع المتصل فكان رقم 

به ناقوس الخطر والترقب   قلبها طرق بعنفوان ، ورأسها دق 

وصمتت لم تتحدث فأتاها صوت رجولي   االتصاللكنها فتحت 

 أجش تعرفت ذاكرتها القوية عليه :

 "ياسمين!!" 

لم تجب ولم تصله سوى أنفاسها المتسارعة فابتسم بمكر  

 ثعلبي وقال : 

"متوترة.. مش فاهمة.. مش مستوعبة اللي بيحصل مش  

 كده!! 
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خديه من سرعته  آونفسك مش عارفة تقلبك بيدق بسرعة 

 وبتسألي.. منين ورد ومنين الهدية دي مش كده؟" 

لم تجب ولم يصله منها شيئ ا فضحك بقوة ، يجلس يتأمل  

صورتها التي أمامه لكن تلك المرة صورة كاملة ، من  

خصالتها حتى أقدامها ، فهمس بصوت تغلل بها دون إرادة  

ة : وأنامله ترسم منحنياتها على الصور  

"خليني اعترف إنك جميلة ، أنثى مفيهاش غلطة كل معايير  

 األنوثة متمثلة فيِك.. 

وأنا واحد بقدر الجمال وبعتز بيه ، وبقدر األنثى المتكاملة  

ا لو بقوتك اللي بتظهر في عيونك"  خصوص 

 هنا واكتفت!! 

هنا وتلك القوة التي نطق بها استنفرت رافضة أن يتحدث 

الحياء والوقاحة هذه!!  ويتصرف أحد معها بقلة   
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لتجيبه بحدة ونظراتها لو رآها لخر صريع ا من قوتها وعنفها  

: 

"من البداية وأنا قولت إنك محتاج تتعلم أصول األدب والذوق  

، لكن مكنتش أعرف إنك محتاج تتعلم التربية واالحترام يبقوا  

 إزاي!! 

وكالمك  لعبت المرة دي مع الشخص الغلط يا كريم ، هديتك 

اللي شبه شخصيتك دول هعتبر نفسي مشوفتهمش وياريت 

 تكون دي آخر مرة نيجي على بال سعادتك" 

ضحكاته وصلت لها جعلتها تستشيط غضب ا ، وصوته المغيظ  

 باستفزاز وصلها : 

يا عالم   لقاء لينا   وقريب"تؤ تؤ تؤ.. عجبتيني ودخلِت دماغك 

 هينتهي إزاي وفين!!

 يمكن رسالتي تتحقق" 
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ل جملته األخيرة بتالعب فضحكت بسخرية ولن تجعله ينول قا

 مراده بإثارة غضبها الذي يفتك بداخلها ليخرج له : 

 "األحالم مش بفلوس يا كريم" 

"وأنا مفيش في قاموسي كلمة حلم" -  

"وماله خليني أشوف إيه في إيدك تعمله!!" -  

ي" قو"يبقى عدي من دلوقتي لزيارتي ليِك قريب -  

بعد أن جذبت فتيل تالعبهأغلقت في وجهه   

 أثارت رغبته في التحدي والمغامرة 

وخزت الوحش النائم بدون وعي ليبدأ في فتح عينه عليها  

 واالنتباه لها!! 

 ويا ويل حواء إن وضعها آدم في رأسه ونصب أعينه!! 
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 الفصل الثالث والعشرون 

 

 السعادة ال تهبط عليك من السماء 

 بل تزرعها في األرض بيدك ترويها بثباتك ومواقفك  

 لتجني منها ما ينسجم مع عقلك وقلبك وجوارحك!

 وفي أفق حياتها كانت هناك آمال وآالم  

 خلقت من بينها عصافير الجمال. 

 فكانت كمن ربتت على قلبها الموجوع 

ة وصبر. بعد طريق حالك باألشواك اجتازته بقو  

 

في موطن االستجمام األولى بروح العشق المجنون ، وفي  

مدينة العشق حيث كل حبة تراب مجبولة بالحب وهواؤها  

 ينشره باألرجاء.. 
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في فينيسيا "البندقية" حيث يمتزج الماء بالنار والبشر مع  

الحجر كانت تقضي شهر عسلها برفقته تغلفهما المتعة  

بالعشق الوجودي. الروحية الممتزجة   

يطالعها ترفرف حوله بثوب أسود من خامة الدانتيل بكتفين  

د ، ينسدل على جسدها  بضيق من فوق  منخفضين حتى الزن

الصدر بقليل حتى الخصر  و من ثم يتسع بطبقات متعددة حتى 

أسفل الركبة بقليل... وخصالتها المموجة تشبك طرفيها  

تها تهبط على  بمشبك صغير في منتصف رأسها تاركة غر

 جبهتها.

المكان ، كمن استفزها سحر    فتنةساحر ينافس  هادئجمالها 

 الجمال هنا فقررت تحديه بفتنتها الشرقية!! 

ا أجمل من تلك األيام برفقتها ، رأى   ال يشعر أنه قضى أيام 

الجانب اآلخر منها.. الجانب الطفولي المرح ذو الدالل الفطري  

تظهره إال للمقربين فقط !!الذي غضقت عليه به وال   
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الجادة العاقلة لكنها كانت طفلة بجسد أنثى يلهب قلب   تكنلم 

الذي ظن أنه تاب عن العشق وأضحى راهب ا في محراب  

 العمل. 

لم يترك مكان ا في البندقية إال وقد زاراه ، تنقال بالجناديل  

ا والتقط لهما الكثير   الكالسيكية التي تشتهر بها ، تسوقا كثير 

من الصور وعندما أخبرها عن السر وراء حبها لكل هذا  

 التصوير أخبرته : 

"علشان أفضل محتفظة بكل ذكرى هنا ، وكمان أغيظ منار  

 وأسماء" 

واآلن يقفان منذ ساعة يحيط خصرها بذراعيه ، لتضع كفيها  

على كتفيه تقف على ساق واحدة واألخرى ترفعها ترسمان  

ب والعشق الحقيقي ،  زاوية قائمة ونظراتهما تشع الح 

وأمامهما شخص يجلس على كرسيه أمام لوحة يرسمهما  

 بافتتان لهذا الصدق المطل منهما. 
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ا فزفر مازن بقوة هاتف ا بسخرية من حاله وهو  انتهى أخير 

 يخرج بضعة ورقات نقدية يعطيها للرجل ويأخذ الرسمة : 

"مكنتش أتوقع إني أقف ساعة في الشارع عشان حد  

أسماء معملتهاش" يرسمني ، دي  

طالعته هدير بحاجب مرتفع ونظرات حادة ، فجذبها إليه مقبال   

 وجنتها بقوة ضاحك ا ، يهمس لها بتساؤل :

 "هتعملي فيا إيه تاني؟" 

ضحكت بأنوثة قوية تنحني بجسدها تتمسك بكتفيه ، ثم تسلل  

إلى أذنها صوت أنغام السالسا تصدر من جيتار وطبول 

ية جميلة يصدح من تلك الفرقة ،  وصوت شجي بلغة التين

تطلعت إليهم وذلك الجمع حولهما يصفقون ويتراقصون بمرح 

 وسعادة. 

نظرت إلى زوجها الذي انتبه هو اآلخر إليهم بمكر وتالعب  

 فقرأ في عينها ما تنويه فطالعها بتوجس قائال  :
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ما يكون اللي وصل لي هو اللي بتفكري فيه!!"  يا رب"  

ومأت بتأكيد فتوسعت حدقتيه بعدم اتسعت ابتسامتها وأ

 تصديق هاتف ا : 

 "يا مجنونة عوزانا نرقص في الشارع؟" 

قهقهت بعلو وجذبته من يده إلى داخل الحلقة مع هتاف عال   

من الجميع لذلك الثنائي الذي قرر إسعاد نفسه ، فتاة جميلة  

 برفقة رجل متكامل بقميص أبيض وبنطال أسود!!

خصرها بالتمايل ببطء تزامن ا مع   وضعت كفيها في كفيه وبدأ

تحرك ذراعيهما ألعلى وأسفل مع رتم الموسيقى الهادئ  

والذي بدأ يتعالى رويد ا رويد ا ، ليجذبها مازن يحيط خصرها  

بذراع وتحيط كتفيه بذراعها ممسكين يرفعان قبضتهما  

رأسيهما يدوران حول نفسهما عدة مرات ،    بمحاذاةاألخرى 

ا حول نفسها مرة وخصالتها تدور  ثم حرر خصرها يديره 

حولها تشاركها الرقصات ويدور هو حولها يحيط ظهرها  

بذراع ليتراقص خصرها بأنوثة مع حركات أقدامهم لألمام  
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ثم أحاطت عنقه ووضع يد فوق صدره   حوله والخلف لتدور 

مرسلة إليه نظرات العشق والدالل بادلها بأخرى هائمة بها ال  

الحب ، يتحركان لألمام والخلف وعلى  يغلفهما إال السعادة و

الجانبين وبين كل حركة واألخرى يدوران حول نفسهما  

األنغام الصادرة من حولهما ، مدها على   تنافسوضحكاتها 

طول ذراعه قبل أن يجذبها تدور من خلف ظهره ثم أدارها  

حول نفسها مرتين ويمدها ويجذبها محيط ا خصرها وممسك ا  

حول نفسها وهي بين ذراعه حتى انحنى  بكفها اآلخر يديرها 

لألسفل قليال  يميلها معه بظهرها ، تثني ساقها لألعلى قليال   

 فكادت خصالتها تتلمس األرض. 

توقفت النغمات وانتهت الرقصة تبعها تصفيق حار على ذلك  

االبداع الذي حدث ، يتأمالن الجسدين اللذين يرتفعان  

لحب والحنان المغلفة  وينخفضان من لهث أنفاسهما ، وهالة ا

 بعدم التصديق أنهما فعال ذلك تحيطهما.
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استقاما يحيطها بأحضانه بنوع من الحماية ، فرأوا رجل 

الجيتار يتقدم منهما ممسك ا بدمية حمراء كبيرة تصل إلى  

 طولها يقدمها لها وقال بلكنة إيطالية متقنة : 

ا  العرض الرائع الذي قدمتماه ، فلقد كن  عن"هذه لك هدية 

بحاجة ماسة إلى النقود ولوالكما ما كان الجميع احتشد ليروا  

 " ا جزيال   إبداعكما.. شكر 

شكره مازن وأخرج رزمة من النقود أعطاها له ، ثم نظر إلى  

زوجته التي احتضنت الدمية كأنها ابنتها وال يظهر منها غير  

رأسها بابتسامة عذبة ، سعيدة وطفولية من خلفها ليضحك  

يهز رأسه بيأس من أفعالها التي ستطيح بعقله  مليء شدقيه 

ا ما!!   يوم 

★★★★★ 

مكان مظلم مهجور أشبه بالوكر ، روائح الخوف واالرتجاف  

تلوح منه مصدرها هؤالء األطفال الذين عاثت بهم الدنيا  

 بُمرها ولم تذيقهم من حلوها شيئ ا.
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"مصطفى" ذلك الطفل الذي    بينهمخمسة أطفال كان هو من 

كان له من الحظ نصيب ليقابل هدير ، شعاع األمل في الحياة  

بالنسبة له ، بداخل غرفة مغلقة يحرسها رجلين من رجال  

ا فقط حتى ال يهرب هو ، هروبه   كريم القابعين ليال  ونهار 

 يعني تذكرة دمارهم جميع ا!! 

ل يستند  جالس خلف الباب مباشرة  بعيد ا عن باقي األطفا

برأسه عليه بضعف ، جسد هزيل ، وجه مكلوم وقلب حزين ،  

يسمع لهمسات الرجلين بالخارج بوضوح اللذان يجلسان  

أمامهما زجاجات الخمر يتجرعون منها بكثرة ، ليخرج 

أحدهما ورقة جريدة ملفوفة حول سجائر محشوة من مخدر  

 "الحشيش" يشعلوها.. 

رأ الخبر جذب انتباهه  مد واحٌد منهما يده يرفع الورقة يق

المتلهف لمعرفة   لمسامع بالخط العريض بصوت عال  وصل 

 أي خبر عنها : 
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"زواج رجل األعمال مازن السيوفي من الصحفية المشهورة  

 هدير سالم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة" 

ضحك بصوت عال  و التخدر وغياب العقل يتسلل إليهم حتى  

الخبر أمام صديقه هاتف ا : تمكن منهما بالكامل ليضع    

"المزة اللي الريس قضى معاها الليلة وسابها مضروبة  

 اتجوزت"

 استنشق اآلخر سيجارته التي بين أصابعه وغمز بخبث : 

"وهو اتجوزها عادي كده من غير ما يعرف إذا كانت بنت  

 بنوت وال ال؟!"

ثم أخذ الورقة ونهض يترنح من الُسكر والشراب يتجه نحو  

رفة المغلقة والذي ال يُفتح إال لوضع الطعام والشراب  باب الغ

لهم ، فتحه بعنف فسقط مصطفى على ظهره متأوه ا من  

صدمته به ونظر إلى الرجل الذي جلس القرفصاء أمامه يضع  

ا :   الصحيفة أمام أنظاره وقال بتلجلج وتيه ساخر 
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"الست اللي طول الوقت عمال تعيط وتنادي عليها أنك عاوز  

ا اتجوزت وعايشة حياتها ونسيتك ، يعني بعد كده  تروح له

 مش عايز أسمع صوتك أنت فاهم!!" 

قذف الورقة في وجهه ونهض ينوي الخروج وإغالق الباب  

ثانية  لكنه صرخ بقوة واضع ا يده على رأسه النازفة أثر  

ضربة قوية هبطت عليها من العصا الحديدة التي أمسك بها  

ارق ا في دمائه ، ليهرول مصطفى يضربه بها بقوة وسقط غ

اآلخر على الصوت بخطوات متداخلة من أثر الشراب ليتعرقل  

بصديقه ويسقط فهب األطفال من أماكنهم بعد أن كانوا  

مذعورين مما فعله صديقهم لكنهم اكتسبوا جرعة شجاعة  

 وهبطوا على الرجلين بالضرب المبرح.

رض  قذف العصا بعيد ا ورأى محفظة أموال ملقاة على األ

فأخذها وأخذ الورقة وهرول للخارج يمني نفسه بسبيل الهرب 

المجهول الذي كاد ينتشله.  من  
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ركض وركض حتى ابتلعه ظالم الليل ، ال يعرف أي اتجاه  

يسير فسلّم أمره وانطلق أمامه مباشرة حتى الحت أضواء  

الطريق على بعد عدة أميال قليلة منه ، أكمل ركضه حتى  

نى يستند على ركبته يلهث بصوت وصل إلى بدايته فانح

 مسموع حتى آلمته ضلوع صدره. 

الحت نسمات الفجر وشعاع الضوء يتسرب من السماء ينشر  

األرض بنوره الخافت جعل الرؤية أمامه تظهر قليال  فالحظ 

شاحنة نقل كبيرة تقف على جانب الطريق ، فتسلل بخفة  

ا فدار حولها وصعد يزيح أ حد  نحوها فرأى السائق نائم 

ا ركبتيه إليه صدره يحيطهما   الصناديق قليال  ويجلس ضام 

 بذراعيه ويستند برأسه عليها!! 

ينظر في األفق بنظرات تمألها الحسرة والخوف من القادم ،  

يغشيها غاللة من الدموع وبكاء خافت يمسح أنفه بين الحين  

واآلخر ، وشعور الخيانة يجيش في صدره من خلف وعدها  

دم تركه ، لكن عقله ينهره بشدة أنها  معه بحمايته وع
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مستحيل أن تتركه وهؤالء الرجال إن لم يأخذوه لكان اآلن  

 معها!! 

رفع ما بيده أمام عينه يتأمل الصورة الكبيرة وشعر بتحرك  

الشاحنة وانطلقت لينطلق معها مستقبله نحو آخر أمل له..  

 تلك الورقة وذلك العنوان "جريدة الخبر". 

★★★★★★ 

وصراخ جلبة   

 خطوات راكضة 

 تمتمات عالية وصلت إلى مكتبها 

 أثارت حفيظتها وانتشلتها من تركيزها من مقالها القادم!! 

 عقدت حاجبيها بعدم فهم ونهضت ترى ماذا يحدث؟! 

:  تسألهرأت محمد يقف يطالع شيئ ا ما باألسفل فنادت عليه   

 "فيه إيه يا محمد؟! 
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 إيه الدوشة دي؟" 

اح بيده بال شيء :هز رأسه بالمباالة وأش  

"مفيش حاجة ده ولد من أوالد الشوارع باين دخل الجريدة  

وبيسأل على هدير بس هي مش هنا ، مش راضي يصدق  

 واألمن بيخرجه بس هو بيقاوح" 

عقدت حاجبيها بدهشة وكادت أال تعطي لألمر اهتمام ودارت  

ا ما لمع في رأسها جحظت   تدلف لعملها مرة أخرى ، لكن أمر 

ها والتفتت تهرول إلى األسفل تدفع زمالئها من أمامها  له عينا

حتى تصل إليه ، فلمحت مصطفى يكافح بين يدي رجال األمن  

 فهتفت بهم :

 "سيبوه ، سيبوه هو جايلي أنا" 

اللهفة واألمل ، السعادة والفرح انتشروا به وهتف لها برجاء  

: 

 "أبلة منار.. أنا مصطفى" 
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المذهولين من ردة فعلها تحرره من  وصلت إليه تدفع الرجلين 

ا!!   قبضتهما واحتضنته بلهفة غير مصدقة أنها وجدوه أخير 

 كيف وصل؟!

 وماذا حدث له طوال تلك الفترة؟! 

 ال يهم.. ال يهم اآلن!! 

، قميص مجعد   المزرية جلست أمامه القرفصاء تتأمل هيئته 

استحال لونه األحمر إلى األسود بفعل األتربة واألوساخ ،  

كنزته البيضاء المليئة بالفجوات أثار حرق ، وبنطاله المقطع  و

ا عن وجهه الذي يختفي مالمحه خلف الغبار   عوض 

 والشحوم!!

أعادت خصالته للخلف تلمس وجنته بحنان مكورة وجهه بين  

: يه تتأكد أنه سليم وسألته بلهفةكفيها ثم هبطت به على ذراع  

 "أنت كويس؟

 حصلك حاجة؟" 
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بخير ورمش بعينيه بتوتر يدور في المكان  أومأ لها أنه 

 بنظراته كمن يبحث عن أحد وقال بخفوت :

 "هي أبلة هدير فين؟" 

 ابتسمت له تربت على رأسه بحنان :

 "أبلة هدير هتفرح جد ا لما تشوفك" 

"هتوديني ليها؟" -  

أومأت له بتأكيد واستقامت تنادي على زميلتها أن تأتي لها  

ا وما إن أتت بها ، أخذته من يده  بأغراضها من مكتبها سريع  

 وتقدمت نحو سيارته وأدخلته بجانبها.

انطلقت بها تضع هاتفها على أذنها تنتظر رد نادر الذي  

 وصلها : 

 "أيوه يا منار ، طمنيني أنِت كويسة؟"

"الحمد هلل تمام ، قولي أنت فين؟"-  

"في الشركة.. حصل حاجة؟" -  
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"أنا جيالك" -  

قت أسرع في طريقها ويدها تربت أغلقت الهاتف معه وانطل

بحنان تبتسم له بأمل اطمأن له.  رأس الصغيرعلى   

وصلت إلى مقر شركته وهبطت ممسكة بيد مصطفى الذي  

الصرح الكبير الذي لم   منيلتفت حوله بأعين متسعة بانبهار 

من تقوده   منار يره من قبل إال في التلفاز ، تارك ا خطوات 

يتمسك   هودلفت إليه وخلفها حتى صعدا إلى مكتب نادر.. 

بقدمها ويختفي خلفها خوف ا ورهبة  من المكان ، أسرع نادر  

نحوها ومالمح القلق والخوف بادية على وجهه أن يكون  

أصابها مكروه ، فليس بعادتها أن تهاتفه وتخبره قبل  

 مجيئها!!

 أعاد خصالتها للخلف وعيناه تتأملها باطمئنان : 

 "أنِت كويسة!!" 

صدره وابتسامة حنونة الحت في عينها قبل ثغرها   ربتت على

: 
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 "اطمن يا نادر أنا بخير ، أنا هنا علشان حاجة تانية خالص" 

عقد حاجبيه بعدم فهم ونظراته توحي بالتساؤل ثم هبطت  

عينه حيث أشارت لما خلفها فرأى نصف وجه طفل صغير  

يخرج من عينه الذعر وجسده يرتجف ينظر له بتوتر وخوف  

لمنار مرة أخرى يهز رأسه بسؤال عن هويته ،   ، فنظر

جلست القرفصاء وأحاطت الطفل ألحضانها تربت على ظهره  

 ثم رفعت رأسها إلى نادر قائلة : 

 "ده مصطفى يا نادر ، الطفل اللي حكيت أنا وهدير عنه" 

ناظرها بعدم تصديق أن من يبحثان عنه طيلة هذه األيام من  

لوصول إلى كريم أمامه اآلن!! أجل صديقتهم ، وبداية الخيط ل   

جلس أمامه يمد يده بالسالم يبتسم بحنان إليه ويرسل إليه  

 نظرات الطمأنينة وعدم الخوف قائال  بمرح : 

 "أزيك يا بطل ، أنا نادر أبقى خطيب أبلة منار" 



 

 1222 

نظر مصطفى إليها كمن يطمئن أن هذا الشخص لن يؤذيه  

المرتجف يضعه في فشجعته بابتسامتها ونظراتها ، فرفع كفه 

 كف نادر الكبير فأمسك به وهز قبضتيهما عدة مرات : 

 "عاش يا بطل ، أنت طلعت قوي"

ابتسامة مهتزة مغلفة باليأس وعدم الثقة لجملته رآها في 

عيني هذا البائس الصغير الذي يبتلع ريقه بتردد وتساؤل  

محير يلوح في حدقتيه ظهر في كلماته الهامسة الح منها  

 الرجاء : 

 "هتاخدني عند أبلة هدير؟" 

أومأ له نادر بتأكيد وهتف له يشد على قبضته كوعد ثقة  

 وكلمة رجل لرجل : 

"أيوه هوديك ليها النهاردة ، بس األول نروح عندي نغير  

هدومنا وناكل علشان أنا هموت من الجوع وبعد كده نروح 

 عندها.. اتفقنا!!" 
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بموافقته ، فنهض  اتسعت ابتسامة الصغير وأومأ عدة مرات 

نادر يمسك كتف منار ويسألها بخفوت كيف وجدته ، فسردت  

له ما حدث بالجريدة وأنها لم تود سؤاله حتى يهدأ ذعره  

ا..   ويكون الجميع حاضر 

 فما سيقوله هو الخطورة في حد ذاتها!!

★★★★★ 

 اللقاء بعد طول فراق يرافقه سيل من األشواق 

العمر  لحظة تُرسم أحداثها في لوحة ربيع  

 لحظة يزداد فيها نبض القلب 

 تتجمد المشاعر من الفرح

 لحظة فيها من الوفاء والحب ما يروي الروح

 

 جالسة ال تعلم ماذا يحدث؟ 
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عادا من إيطاليا منذ ثالثة أيام ، أرادت العودة للعمل صباح  

اليوم لكن منعها مازن يخبرها أن هناك ضيف مهم سيأتي  

فة هويته لكن لم تتلَق أي رد  لزيارتهما اليوم ، حاولت معر

 سوى :

. مستنياه."متقلقيش ضيف أنِت -  

 هيجي مع نادر" 

ذكر نادر زاد من تعجبها وتساؤلها أكثر ، عقلها يحاول ربط  

الضيف المجهول   إلىالخطوط من اليمين واليسار للوصول 

 لكنها أخفقت.

التجمع ،    هذاتتبادل معها النظرات التائهة من  أسماءبجانبها 

والدتها تجلس على كرسيها الخاص وزوجها يقطع الغرفة  

جيئة  وذهاب ا يتحدث بالهاتف مع رامز يطلب منه المجيء  

واضع ا يده األخرى في خصره ثم تقدم منها يجلس بالجانب  

اآلخر لها يحيط كتفيها إلى أحضانه ونظراته الحنونة تغلفها  

نه يرسل لها شيء ال تستوعبه لكنها أراحها. كأ  
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دلف رامز إلى الجميع يلقي تحية الصباح يحتضن مازن بسالم  

رجولي ، يبتسم لهدير ، يقبل رأس ميرفت ثم جذب كفي  

أسماء يقبلهما وجلس بجانبها يضمها كما يضم مازن زوجته 

 وسأله : 

"لسه نادر موصلش" -  

"خالص على وصول أهو" -  

سيارة بسرعة كبيرة صرير إطاراتها جذب بعد قليل دخلت 

انتباه الجميع داخل المنزل ، فتبادل مازن و رامز النظرات قبل  

 أن ينهض األخير مسرع ا إلى الخارج ليرى ماذا يحدث؟!

في حين ظل مازن جالس ا بكامل هدوئه بجانب هدير التي تنظر  

له بدهشة ، تشعر أن هناك شيئ ا ما ، لكنها ال تعرف ماهيته  

 ؟!

نظرت له بقلق وتساؤل ، يبادلها بأخرى مطمئنة يضغط على  

 كفها قبل أن يرفعه يقبل باطنه. 
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انتبه الجميع لصوت الباب يُفتح التفتت هدير بأنظارها إليه  

فرأت منار تتقدم منها فنهضت تحتضنها بشوق ، تبعها نادر  

يلقي التحية على الجميع ووجه الحديث لهدير المضطربة  

 ونظراتها يشوبها التوتر ضاحك ا : 

"مالك متوترة كده ليه؟" -  

 ناظرته بشذر هاتفة : 

"أنا مش فايقة خالص للهزار ، أنا من الصبح متوترة  -

 وحاسة إن فيه حاجة بتحصل" 

تفيها من الخلف ، يهمس لها  شعرت بكفّي مازن تمسك ك

: بحنو  

"ممكن تهدي وتبصي هناك" -  

ر أسفله ، فتوجهت بأنظارها  أشار نحو رامز الواقف الذي نظ

نحو مكان نظره لتجحظ عيناها توازي ا مع عقد حاجبيها ،  
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وتيبس جسدها بصدمة ومفاجأة ، وتوقفت أنفاسها للحظات ما  

 أن رأته!! 

ا.. يتوارى خلف رامز قليال  برهبة  الجمع وأولئك    منمتوتر 

الرجال األشبه بالحوائط في عينه ، يرتعش بخوف وحدقتيه  

المكان كأنه يبحث عنها حتى تالقت األنظار بأعين  تدور في 

 دامعة دون وعي في لحظة لقاء المنتظر!!

كاإلبحار في فضاء الدفء والحنان في أجمل مراكبها ، مراكب  

 الدموع السعيدة.. 

 دموع الفرح 

 وبسمة الروح

 وشعور القلب. 

 ال تصدق أنه هنا!! 

أنفاسه العالية  موجود بداخل منزلها ، أمام نظرها ، تسمع 

 التي تشعر بها باهتزاز جسده ألعلى وأسفل كأنه يلهث!!
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حرارة اللقاء حركت اشتياق ذهنها عن ما كان يشغله في وقت  

سابق ، تمعن بصرها تمأل قعر عينها بنظرات تترجم صورها  

 داخل براويز الفؤاد!! 

نظرت لنادر تتأكد أنها ال تحلم فأومأ برأسه أنه هنا ، فأخذت  

ميق يخفف لهيب الشوق ويخرج نفس ا دافئ ا تصاحبه  نفس ع

همسة تكاد ال تسمع ، وتبدأ عقدة اللسان تنحل لتخرج اسمه  

 بمشاعر تعبر عن ما فعل تعلقها به بداخلها : 

"مصطفى..!!!" -  

ا معها ، شعور األمان الذي لم   يطالعها بعدم تصديق أنه أخير 

ن انتاباه  يجده غير معها محى شعور الخوف والخيانة اللذا

 عندما ظن أنها تخلت عنه!! 

 مرآها كالتربيتة الخفيفة على قلبه المكلوم! 

همس باسمها بغير تصديق فما لبست أن انتفضت في وقفتها  

وهرولت نحوه تفتح ذراعيها له في دعوة لالقتراب وأعين  
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هربت الدموع من قنواتها ، فركض من خلف رامز نحوها  

 بسعادة وابتسامة نصر. 

ه وسقطت ترتكز على ركبتيها أمامه فاندفع إلى  وصلت إلي

أحضانها تحيط خصره وكتفيه بذراعيها تزرعه بداخلها  

بشهقات عالية تدخل الهواء البارد لرئتيها المشتعلتين بنيران  

راحتها وسكونها.  أواناالنتظار والمجهول ليحين   

تضغط على كتفيه بقوة ، كفيها يتحركان على ظهره ورأسه  

عها ، فأمسك ساعده األيسر بيده اليمنى يشدد من  تتأكد أنه م

تند برأسه على كتفها يهمس  احتضانها حول عنقها ، يس

: ببكاء  

ي يا أبلة هدير ، وكنت عارف إني هشوفك قو"وحشتيني -

 تاني"

عادت برأسها للخلف ترفع رأسه تحيطها بكفيها ، تلمس  

له  وجنتيه وتتخلل خصالته بأنامله تتأكد من سالمته ، تنظر  
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بصدمة ممزوجة بفرحة أنه نجى من براثنهم ، هبطت منها  

 دموع فرحة لسالمته تجذبه إلى أحضانها مرة أخرى هامسة : 

"وأنت كمان وحشتني ، الحمد هلل على السالمة يا حبيبي..  -

؟!" هأنت كويس مش كد  

أومأ برأسه عدة مرات فهبطت بيدها على جسده تتأكد من  

تنظر لمازن بأعين دامعة شديدة  سالمته كاملة ، تلتفت خلفها 

االحمرار ، وجه محتقن وأنامل مرتعشة تزيح تلك الدمعات  

 التي تشوش رؤيتها تهتف بلهفة وتشير له باالقتراب : 

"مازن تعالى.. هو ده مصطفى ، مصطفى بخير ورجع لي ،  -

 نادر رجعهولي" 

اقترب منها بابتسامة يجلس القرفصاء بجانبها يحيط ظهرها  

بحنان ، يضع يده األخرى خلف رأس الصغير يقبل جبهته 

بحنان يجذبهما برفق إلى أحضانه ، يلتفت برأسه إلى نادر  

الواقف يتأمل المشهد براحة وابتسامه لسعادة أخته الصغيرة  
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ا بداية كل خطوة لراحة   بنظرات امتنان وشكر أنه دائم 

 صغيرته. 

ها ، يرسل أبعد مصطفى نفسه عنها لكن لم يخرج من أحضان

 لها نظرات اللوم والعتاب لشيء لم تفهمه : 

" أنا كنت فاكر إنك نسيتيني ، نسيِت إنك وعدتيني ولما  -

الراجل وراني صورتك في الفرح عيطت إنك سبتيني ، بس 

هربت وروحت ألبلة منار وعمو نادر وقالولي إنهم هيجبوني  

 ليِك " 

بنفي   توسعت عيناها بصدمة وتسارعت أنفاسها تهز رأسها

واعتراض لما يقوله ، تنظر لمازن بتيه ومساعدة ال تعرف  

 كيف تشرح للصغير أنها ذاقت األمريّن في سبيل إيجاده!! 

حرك كفه على ظهرها يبثها الهدوء واالطمئنان ، وأدار  

: وحنان كأنه أب يحدث ابنه الصغيرمصطفى إليه يناظره بثقة   

.. "اسمع يا بطل-  
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عاوزك تتأكد من حاجة إن الفترة اللي فاتت دي هدير عمرها   

ما نسيتك ولو أنت مهربتش أنا كنت هالقيك وأجيبك بس أنت 

 طلعت أقوى مننا كلنا" 

يبادله النظرات بأخرى واسعة كأنه رجل يفهم ما يقوله جيد ا  

يهز رأسه بين الحين واآلخر بتفهم لكلماته جعلته يبتسم بفخر  

ثم نظر إلى زوجته بعشق فاض في قلبه  لذلك الصغير ، 

 وهمس بوعد لن يمل من قوله : 

"والفرح أنا عملته علشان هدير تبقى معايا وأحميها من  -

الناس الوحشين اللي كانوا عاوزين يأذوها لما اتصلت بيها ،  

 وهفضل أحميها على طول"

ابتسمت بامتنان وشكر ، قلب غلفته الراحة بوجود المنتظر  

وإحاطة األصدقاء!! وجوار الحبيب  

أدارته لها تحيط وجنته بكفيها تقبل وجنتيه بحب تستند  

 بجبهته على جبهتها وقالت : 
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"عمري يا حبيبي ، عمري ما نسيتك وال كنت هسيبك ، أنا  -

بس كنت تعبانة ولما خفيت كنت هدور عليك وأالقيك بس أنت  

 خالص أهو معايا" 

دموعها ببراءة   ابتسم لها بحنان ومد أنامله الصغيرة يمسح

أذابت قلبها ، وبردت نيران القلق عليه فاحتضنته من جديد  

 بحب ، تحمد هللا على سالمته. 

اللقاء    تتأملابتعدت أسماء عن أحضان رامز التي قبعت بها 

بدموعها الرقيقة تقبض على سترته بال وعي ليقبل رأسها  

بين الحين واآلخر حتى تهدأ ، وتقدمت منهم عازمة على  

بابتسامة جميلة ومدت كفها   بمحاذاتهم المرح ، تجثو صنع 

 للطفل قائلة : 

. وأنت؟! " أسماء. "أنا  -  

 بادلها مصطفى التحية ببراءة وأجابها : 

"وأنا مصطفى" -  



 

 1234 

نهض الجميع عن األرض ، واقتربت هدير من منار تحتضنها  

بقوة تشكرها على مجيئها به ، فربتت األخيرة على ظهرها  

 بحنان. 

نظرات االمتنان ليغمز لها بمرح يربت على   نظرت لنادر

 رأسها كالطفلة الصغيرة. 

 وجدت ميرفت تربت على ظهرها بحنو وأمومة قائلة : 

يكون بالك راق يا حبيبتي ، الولد بخير ومعانا   يا رب"-

 خالص"

تنهدت هدير بقوة براحة تخفي قلق ا يساورها فيما سيترتب بعد  

 ذلك! 

هدأ عندما يعلم! بالتأكيد كريم لن يصمت ولن ي  

تعلم أنه بداية الطريق ، فمازن أقسم على االنتقام منه جزاء  

 ما فعله بها ، كما تعلم أنه لن يجرؤ على المساس بها ثانية! 

 ترى إلى من سيوجه ضربته هذه المرة؟! 
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تتمنى أن تغفو وتفيق فتكتشف أنه ال وجود له في حياتها  

 نهائي ا. 

إظهاره : زفرت بقلق حاولت عدم   

" الحمد هلل يا ماما ، ربنا يستر في اللي جاي!" -  

فتح باب المكتب وخرج مازن ورامز ونادر الذين انفردوا مع  

كيف هرب منهم وأين ذلك  وا يعلم  والطفل كي يطمئنوا عليه ، 

 المكان؟ 

 وهل حدثت له أي مشاكل حينها؟!

الكثير من  يريد أن يجد أي خيط يدله على كريم ، وقد جمع 

 الحديث معه واآلن وجد السبيل النتقامه منه!! 

كي يأكل حتى يخبرهم مازن ماذا   أخذت أسماء ومنار الصغير 

سيفعل معه ، فأشار لهدير أن تقترب يستأذن من البقية  

للحظات وصعد للغرفة ، وما أن دلفا واستدار لها عاد خطوة 

ذراعيها  للخلف أثر اندفاعها بين ذراعيه تضمه بشدة تشبك 
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خلف رقبته ، وتدفن وجهها في تجويف عنقه ، فابتسم  

ابتسامة عذبة يشدد من احتضانه لها هو اآلخر واضع ا يد  

 خلف ظهرها ، ويد تتخلل خصالتها. 

 همست في أذنه بكافة المشاعر التي تحملها له : 

"بحبك يا مازن ، بحبك جد ا -  

 أنا النهاردة حاسة إني ارتحت" 

ي عنقها ، يعيد خصالتها للخلف يبعد  قبل عرقها النافر ف

 رأسها فقط عن أحضانه ومازالت تحيط عنقه فسألها فجأة : 

"قلقانة من إيه؟" -  

عقدت بين حاجبيه بعدم فهم لسؤاله ، ليجلس على حافة  

 الفراش ويجلسها على قدمه يعيد خصلة خلف أذنها وقال : 

"عارف إنك فرحِت وارتحِت برجوع مصطفى ، بس ورا  -

دي فيه خوف وقلق من إيه؟" الراحة   

 يعرفها.. يحفظها.. يقرأها جيد ا!! 
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أسندت جبهتها على جبهته بابتسامة غير مصدقة أنه شعر  

 بها لهذا الحد!! 

تهز رأسها بيأس وفتحت عينها تنظر لمقلتيه التي تطالعانها  

 بثبات :

"قلقانة من كريم ، مش خايفة منه طالما معاك بس خايفة  -

 في ردود فعله.. 

صطفى كان الكارت المعلوم اللي ممكن يهددنا بيه ودلوقتي م

خسره هيبدأ يضرب في أي حد ، وخايفة الضربة تيجي 

 للقريب يا مازن" 

احتضنها يمسد على ظهرها بحنان ، فذلك القلق والشعور هو  

نفسه ما يجيش بداخله ، فلن يكذب عليها ويطمئنها أن كل  

 شيء بخير فقال :

ع ، وهروب مصطفى الوقت ده هيلغبط  "كريم فعال  مش متوق-

حساباته كلها ، كل اللي في ايدنا دلوقتي إننا نحمي كل اللي  

 حوالينا متقلقيش من الحتة دي" 
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أومأت برأسها ونوع من الهدوء الح بصدرها ، لكن مازال  

التوتر في نظراتها ، تعض على شفتها السفلى بتفكير وتردد  

اؤل في عينه لتهمس :فأمسك ذقنها يدير وجهها إليه والتس  

"ومصطفى؟!!"-  

 هز رأسه بعدم فهم ، يعقد بين حاجبيه :

"ماله مصطفى؟-  

مصطفى بعد ما كان ملهوش حد دلوقتي ملهوش غيرك أنِت ،  

 متخيلة إني هسيبه؟

 هيفضل هنا يتربى في بيئة نضيفة وهتكفل بيه وبكل أموره" 

ناظرته بعدم تصديق ، ترمش عدة مرات تستوعب كلماته  

تي كانت تتمناها ، ترسل له نظرات التأكيد وأن ما يقوله  ال

صحيح فابتسم يجذب رأسها نحوه يقبلها قبلة صغيرة برقة  

 على شفتيها قائال  : 

"بقينا ماما وبابا بدري ، عقبال الطفل التاني منك" -  
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لم تفعل شيء سوى أنها أحاطت عنقه بذراعيها تبادر للمرة  

 األولى بتقبيله بعشق. 

نق فيها قلبيهما ، وتدافعت األرواح ، وتماوجت قبلة تعا

 األنفاس في واحة حبهما. 

★★★★ 

يقف بسيارته في أحد الشوارع الجانية ألحد األحياء الشعبية  

يتوارى قليال  عن الشارع الرئيسي بعيد ا عن الرؤية ، بسترة  

نات جميعهم باللون األسود تخفي مالمحه بشكل ويوقبعة وع

يعتاد عليه أهالي تلك المناطق. كبير وهو ما   

يمسك عجلة القيادة بيد ويستند بمرفق األخرى إلى جانبه  

كر لفتيان  يحك أسفل فمه بانتظار ، يعلم أن هذه المنطقة و

تجار المخدرات الذين يعملون تحت رحمة الكبار في هذا  

 المجال ، قليال  وسيحوم حوله الكثير راغبين في تلبية طلبه. 



 

 1240 

ن يدق على الزجاج فأنزله يحدق به من خلف  وبالفعل وجد م

عدساته ، شاب نحيل أسمر البشرة ، رّث المالبس ، يمسك  

سيجارة تظهر عليها أنها ليست اعتيادية يستنشقها بعمق  

 ويزفر دخانها بقوة يقول من بينه :

"أؤمر يا باشا ، حشيش ، ترامادول ، بانجو ، اللي تطلبه" -  

باالة وقال : هز رأسه برفض يشيح بكفه بالم  

"وال حاجة من دول ، أنا عاوز أبيض"-  

 أشار الرجل بسبابته إلى عينيه االثنتين في طاعة : 

"موجود.. كام جرام يا باشا؟" -  

ا بمكر وهمس له :   أشار لع باالقتراب مبتسم 

"مش عاوز جرامات ، أنا عاوز خمسين كيلو" -  

رة  الكمية ، والح التردد والحي منجحظت عين الشاب بذهول 

على مالمحه أثارت خبث الجالس بسيارته ومد يده خلف  
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ا من سترته يدون   عجلة القيادة يأخذ ورقة صغيرة وأخرج قلم 

 عدة أرقام بجانب بعضها وأعطاها له : 

" وصل الطلب ده للريس متولي ، وقوله سيد الجيزاوي  -

 مستنيك ترد عليه" 

يق ،  أنهى حديثه وأدار سيارته يعود للخلف إلى بداية الطر

تارك ا الرجل ينظر في أثره يحول بينه وبين رقم الهاتف  

 وعيناه التمعت بالجشع والسعادة. 

فصفقة كهذه تعد بماليين سيكون نصيبه منها ال يقل عن عدة  

 آالف من الجنيهات. 

وقف بالسيارة على جانب الطريق ، خلع السترة والعوينات  

الخلفية ونظر  بحنق وملل ، ثم نزع قبعته وقذفها على األريكة 

بالمرآة يمشط خصالته بأنامله يرتب تبعثرها ، يزفر بقوة  

 وكاد أن يشعر باالختناق أثناء تواجده هناك. 

حمل هاتفه يضرب على لوحة األرقام وانتظر حتى يتلقى  

 إجابة من الطرف اآلخر ، وصله الصوت هاتف ا بلهفة : 
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"رامز طمني عملت إيه؟" -  

 هتف بنزق وغيظ : 

يت أفكارك يا نادر أنت ومازن ، عارف لو روحنا  "هللا يخرب-

 في داهية هيبقى بسببكم" 

 وصله صوت مازن المتعجل والالمبالي بما قاله : 

"سيبك من ده كله وقولي عملت إيه؟" -  

أغمض عينه بقوة يضغط أعلى أنفه ، ولسانه يقذفهما بأفظع 

 الشتائم الذي يعرفها هاتف ا : 

ة تمام ، كلها ساعتين  "تصدق مفيش دم ، المهم كل حاج-

 تالتة وتالقيه بيتصل بالجيزاوي" 

 ثم أكمل بسخرية : 

"اسمه هللا أكبر مسمع هنا لدرجة إن الواد مفكرش يسأل  -

 أصال  مين ده؟" 
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أنهى نادر الحديث معه وأخبره أن يأتي للشركة فهما  

مجتمعان هناك ، ثم نظر لمازن وسيد الجالسين أمامه يتذكر  

يوم....... اتفاقهما في هذا ال  

 

  العمل الذي كان متولي يوكلهم به  أخبرهم مصطفى بطبيعة

 والمناطق المسئول بالتوزيع بها!!

. حتى وصل إلى منارأخبرهم عن كيفية هروبه   

 نظر رامز لهما يسألهم بحيرة : 

"طب والعمل؟ -  

 هنوصل للي اسمه متولي ده ازاي؟"

بأنامله دقات رتيبة ،  استند مازن إلى ظهر كرسيه ، يدق يده 

ينظر في الفراغ بتفكير.. ونهض نادر واضع ا يده في جيبيه  

يسير في المكتب ينظر أسفله يفكر هو اآلخر قبل أن يلمع اسم  

 ما في عقله هتف به : 
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"سيد الجيزاوي" -  

 تأمله مازن بتعجب وهمس بعدم فهم :

"سيد الجيزاوي؟! -  

 رجل األعمال!!" 

يقترب منه متسائال  : أومأ بتأكيد ، فنهض رامز   

"وسيد هيفيدنا بإيه مش فاهم!!"-  

"سيد كان شريك أبويا ، وفي يوم وصلت معلومات أنه  -

" دلة والصوربيتاجر في المخدرات باأل  

 انتبه له االثنان بتركيز فأكمل : 

"وساعتها أبويا هدده إنه لو مبطلش التجارة دي هيبلغ عنه  -

فرصة.. ، وألنه كان بيعزه أداله   

 ساعتها سيد اعترف إنه بيشتغل مع البوليس" 

 نهض مازن يوازيهم في الوقوف يسأله بعدم فهم : 
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"بيشتغل مع البوليس إزاي؟" -  

"سيد ماشي بمبدأ إن المخدرات ظاهرة هتفضل موجودة  -

 صعب إننا نمنعها ، فاللي هو نص البلى وال البلى كله!!" 

يشرح معادلة   صمت قليال  وأشار بسبابته كالمدرس الذي

 صعبة لطالبه : 

"تاجر مخدرات جايب نص طن هيروين ودخله البلد ، النص  -

طن ده هيتوزع على مصر كلها ، لما أجي أخد من الكمية دي  

كيلو وأتخلص منهم أبقى قللت الكمية اللي   200وال  100

 هتتوزع ، جمب شغل الشرطة هقللها أكتر" 

!! تصرفه رامز لبعضهما بدهشة وذهول مننظر مازن و  

فسأل رامز بعدم تصديق ، يهز رأسه عدة مرات بإفاقة وعدم  

 استيعاب : 

"إيه اللي يخلي واحد زيه يرمي فلوسه في األرض!!" -  

 ضحك نادر على تصرفه وربت بكفه على كتفه مرتين: 
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"الجيزاوي عنده فلوس لو فضل يصرف فيها مش هتخلص  -

 ، وكمان طالما في الخير خالص. 

حيد اللي هيساعدنا نوصله ألنه هيتواصل مع  المهم إن هو الو

 متولي ده مباشر" 

وبالفعل تواصل معه والذي رحب جد ا بمساعدتهم طالما سيتم  

! إنقاذ الكثير  

بجانبه بفضول لم يستطع السيطرة   الجالسليسأل مازن سيد 

 عليه : 

"بس ممكن سؤال يا سيد بيه!! -  

كلها في المخدرات  إيه اللي يخليك تدفع الفلوس والماليين دي 

 وترميها؟" 

ابتسم سيد بحزن عصف بنظراته قبل ابتسامته ، وعاد برأسه  

ا عينه يخبره بوجع وألم صدح في نبرته   للخلف مغمض 

 المختنقة : 
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"ألن ابني كان مدمن ، وراح ضحية جرعة زايدة من  -

 الهيروين ده ومقدرتش ألحقه" 

★★★★★ 

يخضر محيطها فتنضب.الرحيل أشبه بالعين الجارية التي    

فبعد رحيلك ال تنتظر بزوغ القمر كي تشكو ألم قلبك ، ألنه  

ا جديد ا   سيغيب ليتخلص مما يحمله ويعود لك قمر 

وال تقف أمام البحر لتهيج أمواجه بحديثك وتزيد مائه  

بدموعك ألنه سيرمي بهمك في قاع ليس له قرار ويعود لنا  

 بحر هادئ من جديد 

ا تحمله!! فالحياة يومان.. يو ا يحملك ، ويوم  م   

 التوقيت.. بعد منتصف الليل 

 المكان.. منطقة نائية خالية وسط صحراء واسعة خارج البلدة 

األجواء.. أربعة سيارات واقفة سيارتين على كل جانب ،  

 تنعكس أنوارهم خالقة بقعة ضوئية حولهما. 



 

 1248 

يقف سيد وسط خمسة من رجالة يقابله متولي وسط نفس 

رجال في مقابلة إلتمام الصفقة بعدما اتصل به  العدد من ال

باألمس كي يتمم الصفقة معه التي تعد بعشرة ماليين من  

 الجنيهات.

ابتسم متولي ابتسامته التي كشفت عن أسنانه الصفراء ،  

 يدخن سيجارته قائال  : 

"وهللا زمان يا سيد بيه ، بقالنا كتير مشوفناش سعادتك" -  

وظلت مالمحه متجمدة كما المعتاد   لم يبادله اآلخر االبتسامة 

ا الحديث :   وقال مختصر 

"ملهوش الزمة الكالم ده يا متولي ، البضاعة جاهزة؟" -  

ا إلى أحد رجاله باإلتيان بالحقيبة ، تناولها   أومأ له مشير 

وفتحها أمامه ليرى العديد من األكياس المملوءة بالمادة  

يبة مماثلة  البيضاء ، ليشير سيد إلى رجله الذي أتى بحق

يفتحها كاشف ا عن رزمات من النقود متراصة جانب بعضهما  

 سال لها لعاب متولي. 
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تبادل الرجالن الحقائب وكاد كال منهما العودة لسياراته  

والذهاب ، لكن فجأة أحاطت به عشرة سيارات دفع رباعي  

ظهرت من الالشيء وهبط من كٌل منهم خمسة رجال  

يع ، خمسة منهم وقفوا مشهرون أسلحتهم في وجوه الجم

خلف كل رجل من رجال متولي يضعون أسلحتهم على  

رؤوسهم مكبلين أعناقهم بذراعهم ، وكبيرهم يقف يلتفت  

 حول نفسه بجنون وهلوسة ال يدري ما حدث ومن هؤالء؟! 

رأى إحدى السيارات تُفتح ويهبط منها رجل خفي المالمح  

يه من  يقترب من بقعة الضوء حتى ظهر وجهه ليتعرف عل

 الوهلة األولى.. أنه "مازن السيوفي".

الصدمة ، عدم التصديق واالستيعاب مصاحب لجحوظ عينه  

وهز رأسه بال.. هو كل ما انتابه عندما رآه يقترب من سيد  

 يبادله التحية والشكر على المساعدة ، ثم تركه يذهب!! 

 أهذا كله تخطيط لإليقاع به؟ 

كي يصل له؟ كل تلك اللعبة فقط   
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تعالت ضحكاته بقوة وجنون جعلت مازن يستدير له يناظره  

ببرود وغموض ، ينتظره ينتهي من لحظات جنونه حتى  

 يستطيعا الكالم فسمعه يقول من بين ضحكاته : 

"مازن بيه بنفسه يعمل كل ده علشان يوصل لي ، بس  -

 بصراحة ملعوبة يا باشا" 

 ابتسم له بسخرية واقترب منه بتروي يجيبه : 

و كل واحد ومقامه يا متولي ، اللي بتالقيه سهل "ما ه-

 بيروح سهل.."

ا لفرق الطول بينهما وهمس  وصل له وهبط على أذنه نظر 

 بتالعب :

هيعمل فيه  لي يالقيه مازن السيوفي بصعوبة ، "بس تخيل ال-

 إيه؟" 

نظر له اآلخر بجانب عينه بمكر وابتسم بسخرية يرفع حاجبه  

 يهز رأسه بال : 



 

 1251 

"اللي بيالقي حد بصعوبة بيبقى محتاجه مش هيعمله حاجة" -  

مازن رأسه للجانب بإعجاب وأخرج سيجارته يشعلها   مال

ا إصبعيه   وينفث دخانها أمامه رافع ا حاجبه وابتسم مشهر 

 تتوسطهم السيجارة عليه : 

"عجبتني ، وعلشان كده خلينا حلوين ونبقى حبايب"-  

فت ابتسامته وبات وجهه وتحولت مالمحه فجأة للجدية واخت

 جامد ا : 

"رأفت فين؟" -  

ضحك متولي بسخرية وحك جانب فكه ثم كتف ذراعيه أمام  

 صدره يشد جسده الممتليء وقال :

"وأنا أعرف مكانه منين يا باشا؟-  

أنت جيت للشخص الغلط أنا مش بشتغل مع حد اسمه رأفت ،  

 أنا رئيس نفسي" 
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سيجارته يعيد  ضيق عينه باستهانة وسخرية ، واستنشق 

 عليه سؤاله مرة أخرى بصبر كبير ، ليجيبه اآلخر بخبث :

"بقولك إيه يا مازن باشا ، رأفت مش هيفيدك بحاجة  -

فاألحسن تخليك جمب المدام وتنسى أنك تجيبه ، اللي شافته  

 األستاذة مكنش قليل" 

صرخة ضاع صداها في الفضاء الواسع ، يجثو على ركبته  

ل واألخرى ممسكة فخده الدامي  يستند بكفه على الرما

المصاب بسبب الرصاصة التي خرجت من مسدس مازن بدم  

بارد ونظرات جامد بعدما تفوه بغلطة عمره ، لوال أنه بحاجته  

 كان مصيرها قلبه!! 

وضع المسدس خلف ظهره ثانية  وتقدم منه يجلس القرفصاء  

 أمامه يستند بساعديه على ركبتيه وقال بنبرة باردة : 

.. "الر- صاصة دي علشان تفكر في اللي تقوله بعد كده ده أوال   
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ثاني ا هتقولي فين رأفت وتوفر عليا وقت وتعذيب ألني كده كده  

هعرف ، وال أوريك مازن السيوفي اللي أنت أكيد مش هتحب  

 تشوفه؟" 

دماءه تسيل على الرمال التي استحالت لألحمر ، وجهه احتقن 

بشدة من األلم العاصف   وعيناه جحظت بقوة يكز على أسنانه

: وجسده يرتعش وأجابه بصوت متهدج به ،  

"ولو قولتلك أنا هتأذي ، ده ملوش عزيز وعنده استعداد  -

 يمحيني ويمحي عيلتي"

أمسكه من ياقته يرفعه حتى وقف يتقافز من األلم يتحامل على  

قدمه غير قادر على الثبات ، فجذبه مازن من مالبسه بقوة  

لشراسة والوحشية يهتف بوجهه : ونظراته استحالت ل   

"عيلتك! -  

 خايف على عيلتك!! 
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ومش بتخاف على كل عيلة بتضيعها بسبب تجارتك دي لما  

يموت منها واحد وال اتنين ، ده أنا هخليكم تشوفوا نار جهنم  

 على األرض" 

هزه بين يديه بعنف يهوى بقبضته على فكه فتأوه اآلخر  

فنفض مازن سترته  هاوي ا على األرض ممسك ا بوجهه ، 

 يعدلها وانحنى أمامه ممسك ا ذقنه يديره نحوه هاتف ا : 

"انطق رأفت في أي داهية؟" -  

جسده يرتفع وينخفض من عنف أنفاسه ، فصرخ به مرة  

 أخرى ليخبره بصوت متوجع :

"األول تديني األمان" -  

كز مازن على أسنانه بغيظ من مساومته له ، لكن ال يوجد حل  

له بموافقة فأخبره الرجل :  آخر لديه فأومأ   

"عنده فيال خاصة بيه في المعمورة ، نقل فيها بعد اللي  -

 عمله ابنه" 
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نفض مازن وجهه من يده فسقط مترمغ ا في الرمال ونهض  

يشير ألحد رجاله بأخذه ووضعه في مكان آمن ال يستطيع أحد  

الوصول إليه ثم التفتت يصعد للسيارة يديرها وانطلق بها  

 صانع ا خلفه موجة تراب عالية لحقته سيارات رجاله. 

★★★★★ 

 استجمام وراحة يشعر بهما 

قهوته أمامه ، حاسوبه على قدمه يتابع أخبار شركته عن بعد  

ويتواصل مع موظفيه ، يرفع فنجانه بين الحين واآلخر  

يرتشف منه القليل متلذذ ا بالمذاق وكأنه ال يملك من الدنيا  

 هموم!!

ة تُرسم على وجهه عندما رفع هاتفه يدق على رقم  ابتسامة ثق

 رجله ليرى ماذا حدث في صفقة أمس!!

 رنين.. رنين.. رنين.. وال يوجد رد!!
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ا ويدق مرة بعد مرة على نفس الرقم   نهض يقطع الردهة سير 

لكن ال استجابة ونوع من القلق بدأ يتسلل بداخله ، وبدأ يسب  

 الرجل على تجاهله. 

ه ، وانتفض جسده في اضطراب من الدوّي  سقط الكوب من يد

العالي الذي صدح من ارتداد الباب الداخلي للمنزل في الحائط  

 أثر فتحه بقوة.. 

رجال ضخام يرتدون البذالت السوداء وعوينات سوداء 

ا بهم :   انتشروا في الردهة ناظرهم بقوة وعدم فهم صارخ 

"أنتو مين؟! -  

 ودخلتوا هنا ازاي؟" 

هم تماثيل واقفة ، فكاد أن يعيد صراخه  لم يجبه أحد وكأن

 ليأتيه صوت أجش اخترق الجمع الحاشد : 

"فاكر مش هعرف أجيبك يارأفت!!" -  
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جحظت عيناه بصدمة من رؤيته هنا وتساؤالت كثيرة تدور  

 حول رأسه!!

 كيف وصل إلى هنا؟ 

 كيف عرف مكانه؟ 

يقف في عقر داره وسط رجاله برفقة صديقه كأنهما أصحاب  

 المكان! 

 همس بصوت مذهول ونظرات غير مستوعبة لوجوده : 

"مازن؟! -  

 مش ممكن إزاي؟" 

اقترب منه بابتسامة جانبية ساخرة يضع كفه على كتفه  

 يضغط عليه بقوة ونظراته ممتلئة بالقوة والشراسة : 

"ال إزاي دي بتاعتي ، والبركة في الرجالة اللي معاك" -  

وعينه تدور   كز على أسنانه بغضب وغيظ يدفع يد مازن عنه 

على رجاله المحيطين به وتسمرت على رامز الواقف يضع  
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كفيه فوق بعضهما يناظره ببرود ليبتسم بغموض ونظر لمازن  

 مرة أخرى يقول بسخرية يثير حنقه :

"وأنت جاي متحامي في رجالتك يا بن عز تتهجم عليا في -

 بيتي!! 

 أبوك معلمكش قبل ما يموت احترام اللي أكبر منك؟" 

عينيه قليال  وترائى أمامه جثة أبيه مدرج في دمائه ،  ضيق 

نظر لرامز بإشارة بنظراته على أثرها طلب من الرجال  

 االنتظار بالخارج. 

تقدم مازن خطوة من رأفت ومازال على صمته يراقب  

ابتسامة اآلخر الساخرة قبل أن يهبط بجبهته فوق أنفه بقوة 

األلم الذي   جعلته يضج بالصراخ واضع ا كفيه عليها من

عصف به يتراجع خطوتين للخلف حتى كاد أن يسقط على  

 الكرسي فجذبه من ياقته يهمس بغضب :

"ال ، أبويا علمني أن مفيش احترام للواطي مهما كان سنه  -

 إيه" 
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 نفضه من يديه وأشهر سبابته في وجهه مهدد ا : 

"وأنت بالذات يا رأفت اسم أبويا متقللش منه بنطقه على  -

 لسانك" 

ضحكات مستفزة صدرت منه ، يجذب إحدى المحارم يمنع  

 الدم النازف من أنفه وعينيه على مازن وقال : 

"أبوك كان ضعيف ، كان سهل ينضحك عليه والزمن ده  -

 مفيهوش مكان للضعيف يا مازن"

نجح في إشعال غضبه وكاد أن يفتك به لكن رامز أمسكه من  

 مرفقه يمنعه عن قتله وهمس له :

هدى ، بالش يستفزك" مازن ا"-  

وجهه احتقن بالدماء ، عيناه استحال اللون األبيض حول  

حدقتيه باألحمر ، فتحتي أنفه توسعتا من قوة تنفسه للسيطرة  

على غضبه ، وقبضة رامز على مرفقه تساعده على تلك  

 السيطرة. 
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الواقف يواجهه و مازن بسخرية، و قال بهدوء   تقدم من رأفت

ظ : مغلف ببرود مغي  

"بالش تفتح الماضي وأنت عارف أن محدش خسران غيرك  -

ابنك فين؟"  وخلينا في المفيد..  

 حال بنظراته بغموض ومال برأسه بابتسامة ساخرة : 

"أهال  أهال  يابن منتصر ، موت أبوك مأثرش عليك وعرفت  -

 تكمل حياتك صح" 

 بادله االبتسامة بمثيلتها وربت على كتفه بنوع من القوة : 

ن من اللي أبوه عايش وطلع مش متربي" "أحس-  

ضحك بقوة لدرجة أعادت جسده للخلف ثم اقترب برأسه من  

 أذنه يهمس :

" ال وأنت الصادق ، ده اللي أمه سابته وهربت  -

 ومربتهوش"

 من قال إن العين تفرز الدمع؟ 
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 الدموع الحقيقية هي بخار الروح المتألمة!! 

، حاول أبيه   وروحه تعج باأللم الذي ظل سنوات يكتمه

تعويضه عن فراق أمه وكان له كل شيء ، لكن بعد فراق  

ا من يعوض غياب االثنين؟!  األب أيض 

ضغط رأفت على الجرح المندمل فأعاد نزفه مرة أخرى ،  

ا ونظراته   فأشهر سبابته بتهديد في وجهه ، عيناه تقدح شذر 

 تضخ بالغضب والقهر وهتف : 

ية عن أهلي مش هيكفيني  "ورحمة أبويا لو نطقت بكلمة تان-

 قتلك يا رأفت" 

"أنا صبري بدأ ينفذ ، بالش أالعيبك اللي ملهاش الزمة دي  -

ابنك فين؟! وقولي..  

 الراجل بتاعك فين اللي بيعمل العملة ويهرب زي الحريم" 

هتف مازن بقوة وغضب بعدما وقف بجانب رامز  الذي تقدم  

 منه خطوة يهمس بسخرية :
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و وقف قدامك يبقى نهايته على إيدك  شان عارف إنه ل"ال ع-

 ، فقرر يستخبى زي الفيران!" 

ضحك بقوة وأمسك بمرفق رامز يجذبه معه نحو مكتبه وأشار  

ا..   لمازن أن يأتي أيض 

فتح خزانته وجذب بعض األوراق الموضوعة على الرف  

األول بملف أزرق وأخرج ورقة معينة يمدها إلى رامز  

 بابتسامة ساخرة. 

رأها فوجدها شهادة ميالده!!أخذها منه يق   

عقد حاجبيه بدهشة من وجودها معه ، ليتبادل النظرات مع  

ثم تطلع  مازن بتساؤل وعدم فهم الذي جذبها منه ينظر فيها 

ا فكانت شهادة   لرأفت الذي جذب ورقة أخرى يعطيها لهما أيض 

 ميالد كريم بيوم ميالد بعد ميالد رامز بخمس سنوات!!

..... واحد " نادية سليمان عبد القوي"!! واسم األم  

 تسمرت نظراته بعدم وعي وفهم على اسم أمه ، كيف!! 
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ا تشابه أسماء!!   حتم 

 ما يراه ليس حقيقي هو ليس.....!!

 يشعر بوحشة ألم وال يدري سببه!!

 شعور الصدمة أم الخيانة!! 

ألم سلمه إلى صمت يحمله إلى مساحات أخرى جديدة يكون  

عنها وفيها شيئ ا سخيف ا!!الكالم   

نظر لمازن الذي جحظت عيناه مما يحدث بنظرات حيرة  

ورفض أن ما يقرآه غير صحيح ، هذه لعبة من ألعابه  

 بالتأكيد!! 

قاطعهما صوت رأفت من خلفهما بعدما جلس على كرسي  

مكتبه يضع مرفقيه على يديه ويتحرك به لليمين واليسار ،  

كة مسرحية وصوت المذيع عن  يفتح كفيه إلى الجانبين بحر 

 خبر ما ومفاجأة كبرى يقطع الشك باليقين : 
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"أحب أقولك إن ابني اللي أنت بتدور عليه ده يبقى أخوك  -

 من نفس األم.. 

واللي أعرفه إن األخ الكبير المفروض يسامح الصغير لما  

 يغلط" 

"أنت بتقول إيه؟!" -  

 تلك لم تكن زعقة خرجت من األعماق.. 

م عند الغضب قدت كجمر من حشا روحه. كانت صرخة حلي  

فصرخ بها يمسك بتالبيبه بجنون ، ببعثرة طغت عينيه  

 الجاحظة و قبضتي يد أحكمت خناقه.

حاول مازن إثنائه عما يفعل فنهر يده بدفعة قوية و عينين  

 باتت القسوة تسكنها تخبره " ال تتدخل" فعاد أدراجه للخلف. 

 عيني رأفت كانت تبرق بخوف!! 

تبلع له ريقه بصعوبة و تأتأ يخبره : خوف ا  
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"أنت.. أنت اتجننت يا بن منتصر، أنت مفكر نفسك هتخرج -

 من هنا سليم." 

قاطع حديثه يحرك جسده بعنف و قسوة، يسحبه بقبضتيه من 

 قميصه و يرطم جسده على المكتب يصرخ:

"أمي أنا تتجوز كلب زيك ليه؟!" -  

ا اصطدم بمكتبه  ته المبعثرة بعدم يعتدل و يرتب هيئانتفض 

 وخبره بتحدي سكن عينيه: 

"أيوة.. أمك أنت سابتك و اتجوزتني..-  

 ال و كمان خلفت مني و بقالك أخ..

 برضاك غصب عنك كريم ابني يبقى أخوك"

زم شفتيه و ركض تجاهه فقاطعه مازن يمسك بخصره ،  

 يعرقل ثورانه و اندفاعه تجاهه ، يحدثه بصراخ : 

" اهدى يا رامز ، اهدى" -  
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و حين لم يستجب دفعه بعنف حتى تداعى جسده للخلف و  

 سقط على أريكة المكتب ، فصرخ به : 

" فوق فوق يا رامز " -  

ناظره بثوران وعنف ، جسده ينتفض من الغضب ووجه 

 احتقن بالدماء يصرخ بجنون : 

"أهدى!! -  

 أنت مش سامع الكلب ده بيقول إيه؟!

ى" كان متجوز أمي ، والحيوان ابنه يبقى.. يبق  

 صمت ال يستطيع نطقها!!

 ال يريد تصديقها!! 

 يرفضها ولن يتقبلها مهما حدث!!

نفض يد مازن عنه ورمق رأفت بغضب وجنون قبل أن يدفع 

الباب بقوة حتى التصق بالحائط بدوي أكبر ، فاندفع للخارج  

 يخرج من المكان بروح مختنقة وقلب مقسوم.
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من رأفت   رمق مازن خروجه بقلق وتوتر ، ثم تقدم بغضب

 يربت على خده بسبابته والوسطى بتهديد همس : 

"لينا حساب.. هرجعلك نآخده" -  

تركه وهرول للخارج يلحق الغاضب الذي يعلم أنه لن يمرر ما  

حدث على خير ،  وتلك الصدمة التي تلقاها لن تمر مرور  

 الكرام دون أن يذيق الجميع عواقبها!!

ه ، وأدارها ليذهب  رآه يهتف بأحد الرجال بعدم المجئ خلف

 لكنه هتف باسمه حتى يتوقف :

"راااااامز" -  

 توقف قليال  ينظر له من المرآة الجانبية للسيارة 

نظرة علم منها أنه سيرحل.. ما بعينه ما هي إال نظرات  

 الوداع!! 

 صادقة

 كثيفة الفضول 
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 بالغة التوتر 

 يغلفها االعتذار والسماح على ذنب لم يقترفه!! 

بأخرى رافضة.. بادله   

 محذرة مما ينويه 

 تتألق بها البصيرة ، وتتوهج الروح.

★★★★★ 

وفي نفس التوقيت في أحد الموالت الكبيرة كانت تصف  

سيارتها أمامه قبل أن تهبط منها مغلقة إياها بجهاز التحكم  

عن بعد ، ودلفت للداخل تحدث صديقتها في الهاتف تخبرها  

على : أنها وصلت للمكان وستقابلها باأل   

"هقابلك عند -  

H&M 

عاوزة أجيب شوية بيجامات ألني حاسة إني تخنت شوية 

 األيام دي" 
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لم تنتبه لمن خلفها ، يضع سماعات البلوتوث بأذنه يستمع  

 لمحادثتها!! 

أغلقت معها عندما كادت أن تدلف للمصعد وأغلقت الباب لكن  

القدم التي وضعت في المنتصف أعادت فتحه من جديد ودلف  

معها تحيطها رائحة عطره التي جذبت انتباهها من قوتها 

 وضغط نفس الطابق التي ستصعد إليه. 

لم تعره اهتمام وظلت تعبث بهاتفها حتى وصل المصعد إلى  

الطابق ، خرجا االثنان واتجهت نحو اليمين ، فوقف يضع  

 كفيه بجيبيه ينظر ألثرها بابتسامة جانبية. 

تجهت تأخذ المصعد مرة  أنهت تسوقها وودعت صديقتها وا

أخرى لتجد نفس الشخص موجود بالداخل يستند بظهره على  

الحائط ، مكتف ا يده أمام صدره ، تتقاطع ساقيه في عالمة  

 أكس على األرض. 

رفعت حاجبها بتعجب من وقفته وأرجحت وجوده أنه شيئ ا  

 طبيعي ا. 



 

 1270 

أُغلق الباب وضغطت على الطابق األرضي ووقفت تنتظر ،  

وته غير الغريب على مسامعها من خلفها يخبرها : فسمعت ص  

"إيه الصدف دي؟" -  

 هز رأسه بسخرية وأكمل 

" تؤتؤتؤ مش معقولة ماشية ورايا؟! -  

 مكنتش عربية دي اللي كسرتها!!"

له بعنف وقد جحظت عيناها بذهول من ظهوره هنا   استدارت

 واآلن ، وهمست بصدمة وعيناها تشمله من رأسه لقدمه : 

"أنت!!-  

 ليك عين تظهر قدامي بعد الوقاحة اللي أنت عملتها؟!" 

مال برأسه للجانب بحاجب مرتفع ، ثابت على ابتسامته التي 

أثارت حنقها ، وعيناها تدقق النظر في تفاصيلها هذه المرة  

 عن قرب وقال بهمس :

"مش قولتلك عدي األيام علشان اللقاء قرب!!" -  
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مالمحها للشراسة ، لكن اهتزاز   أرادت الهتاف به بعدما تبدلت

 المصعد بقوة ثم توقفه فجأة هو ما أوقفها. 

تمسكت بالحائط تتمالك نفسها ، تنظر حولها تستوعب ما  

نه من فعل ذلك! حدث فرأته يشير بهاتفه لها ففطنت أ  

ارتفع حاجبيها بدهشة فاستغل ذهولها واقترب منها بغتة   

انب رأسها . يدفعها للحائط يحتجزها  يستند بكفيه ج  

وجهه يواجه وجهها وال يفصله عنها سوى بضعة إنشات  

 بسيطة.

تسارعت أنفاسها من اقترابه ، و زفيره الذي عانق صفحة  

وجهها فأغلقت عينيها برهة و عادت تفتحها  بقوة تناظر  

 عينيه بتحذير أعجبه. 

 لمعت عينيه بتحدي يخبرها : 

"بس عجبتك الهدية مش كده؟! -  

و....."  أكيد الورد عجبك  
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صمت للحظة وهبط بأنفه يستنشق خصالتها وجانب عنقها  

 حتى اقترب من أذنها وقال : 

"والبرفيوم" -  

كلمات ترد عليه بها!! الصدمة شلت لسانها ولم تجد   

جحظت عيناها بقوة وانقطعت أنفاسها للحظات لكن نظراتها  

اشتعلت بالغضب أكثر وشعر بها تكز على أسنانها كاظمة  

بقوة وأخبرها :  غيظها، فضحك  

"نفعتك طولة اللسان دلوقتي!!-  

مكنش الزم تعملي دور االندبندنت في التليفون ألن اللقاء  

 غير" 

رفع أنامله يريد إعادة خصلة من شعرها خلف أذنها فدفعت  

 يده قبل أن تلمسها . 

عاد خطوة ال إرادية للخلف ، ثم هتفت به بنزق وغيظ مشهرة  

 سبابتها أمامه بشراسة : 
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"متلمسنيش.. ومتحلمش بيها يا كريم أنت فاهم؟" -  

اقترب منها فجأة الخطوة التي ابتعدها فأغمضت عينها بخوف  

وانكمش جسدها ببراءة حركت الصخرة بين أضلعه قليال   

 وانتفض له جسده للحظة لم يعرها اهتمام. 

انحرف بفكره قليال  أنه يستطيع فعل أي شيء وهي بهذا 

!! الشكل.. كتقبيلها مثال    

الفكرة جعلته يعض على شفته السفلى بانحراف ومكر لكنه  

 ظل يتأملها بصمت. 

صمت مريب أثار حفيظتها ففتحت عينها ببطء لتراه ينظر لها  

 بغموض ونظرات متالعبة ثم قال :

"متخافيش.. أنا لو عايز آذيِك مش هبعتلك ورد وال هقابلك  -

 هنا.. أنا عاوز أعرفك وتعرفيني"

بثقة واهية ، وأدعت القوة مشيحة وجهها كتفت ذراعيها 

 للجانب تهتف : 
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"ممكن تبعد" -  

لبى طلبها وعاد للخلف خالق ا مساحة بينهما جعلتها تلملم  

 شتات نفسها وناظرته بقوة وشراسة تخبره بسخرية : 

"واللي مش عاوز يأذي يبعت برفيوم زي ده والنجيري  -

 لواحدة ميعرفهاش!!

محترم" على فكرة أنت مش   

هتفت جملتها األخيرة بطفولة تلقائية أثارت ضحكاته وكاد أن  

 يقترب مرة أخرى لتشير إلى حركة قدمه بهتاف وغيظ :

"شوفت شوفت مش محترم إزاي!!" -  

تعالت ضحكاته أكثر بصوت أجش ورجولي أثار شيئ ا ما  

بداخلها وجعلها تتأمله وجسده يهتز من شدتها ، يهز رأسه  

أحد هكذا من قبل معه ، وال يتذكر أنه ضحك   بيأس فلم يتعامل

 من قلبه في يوم!! 

 نظر لها بعدما هدأت نوبة ضحكاته وقال :
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"معلش أصلي معنديش-  

“Manners" 

لوت فمها بسخرية وأشاحت برأسها بغيظ ، فقاطعه عن تكملة  

حديثه رنين هاتفه بإشعار رسالة وصلته فمد يده يخر ج  

 هاتفه ويقرأها 

ومازن ورامز لسه ماشيين من عندي بعد   "مصطفى هرب..-

 ما عرفوا مكاني من متولي" 

ذلك  الضحك و المرح من على صفحة وجهه ، اختفت معالم 

الضاحك العابث والمرح ذهب أدراج الرياح ، وقد خرج  

 الشيطان من عقاله!! 

رأت تحول نظراته إلى األسود ، تأهب جسده كمن تلقى خبر  

 صادم!! 

وغضب وقبضته تشتد على  عضالت فكه تتحرك بقوة 

 الهاتف!! 
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اهتز جسدها أثر إعادة المصعد للعمل من جديد وفتح بابه  

ليخرج منه باندفاع يرفع هاتفه على أذنه يريد أن يعلم ما  

حدث في غيابه وعيناها ال تفارقه بنظرات مندهشة ونبضات  

 خائفة من التحول الذي رأته!! 

سيطة لها  توقف في منتصف الطريق والحت منه التفاتة ب

وكأنه يخبرها أن اللقاء لم ينتِه وسيعود لها مرة أخرى قبل أن  

 يعطيها ظهره ويختفي وسط الجمع.
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 الفصل الرابع والعشرون

 

 كالبدر المنير في سمائه الكاحلة 

يستمد من ضيائه أمل الحياة    

ة تتألأل وتضيء أعماق بحار قلبه  لؤلؤة مصون  

وتميمة حظه المرسلة كهدية من هللا    

نشلته من فوهة الضياع.    

 

في دفء أشعة الشمس المنتشرة على العشب األخضر ،  

ونسيم الهواء العليل الذي يلحفهما ، تجلس على األرجوحة  

الكبيرة تثني ساقيها أسفلها تنظر له بجانبها ممسك ا بكوب  

يتجرع منه بتلذذ ، ينعم بذلك اليوم الجميل والحياة  العصير 

 الجديدة التي بدأ ينعم بها. 
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تبتسم بسعادة تمسد على خصالته الكثيفة بحنان فيقابلها  

بابتسامة حقيقية.. أعطته بضعة أيام لم تتحدث معه عن أي  

شيء حتى يهدأ ، لكن الفضول ورغبة االطمئنان بداخلها  

 فاقت الحد فسألته بهدوء :

"مصطفى ممكن أسألك سؤال؟"-  

استدار لها بنصف جسده يثني ساق ا واحدة أسفله يوليها كامل  

انتباهه ظهر بتوسع عينيه ولمعة حدقتيه بشكل أكبر من سنه  

 جعلتها تبتسم بفخر وأكملت : 

في اليوم اللي اتصلت بيا فيه وجتلك البيت المهجور ،  "-

" رجالة كريم خدوك فين؟!  

سلل في عينيه ، ابتلع ما بفمه ببطء  رأت مالمح الخوف تت

ومال يضع الكوب على المنضدة كأنه فقد شهيته مجرد أن  

تدفقت ذكريات األيام الماضية في عقله جراء سؤالها.. لكن  

بجانب الخوف ميزت جانب من القوة في نظراته يشوبها نوع 

 من الكره!! 
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 بنبرة هادئة تتنافى مع ما يلوح على وجهه أجابها : 

رب على يوسف نار والرجالة خدونا ، واحد منهم  لما ض"-

حط على بوقي منديل كده ساعتها محستش بأي حاجة ، ولما  

صحيت القيت نفسي أنا وشوية والد في أوضة كلها تراب  

 وطوب وحديد" 

الحظته يتسلل في جلسته نحوها كمن يحتمي بها فأحاطت 

 كتفيه بذراعها تمسد على ظهره بحنان تبثه إياه وتحثه : 

"وبعدين كانوا بيعاملوك إزاي؟! "-  

كنا محبوسين في األوضة دي واتنين من الرجالة حراس ،  "-

الباب مكنش بيتفتح إال مرتين علشان األكل ولو حد عاوز  

" يعمل حمام.  

" طب ليه محاولتش تهرب األيام اللي قبل كده؟!"-  

 هز رأسه نافي ا بطفولة تلك الفكرة هاتف ا : 
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هو كان كل يوم بيضربني لما أقوله  علشان كنت خايف ، "-

" إني عاوز أروح ليِك.   

جذبت رأسه لصدرها تخلل خصالتها بأصابعها تقبل أعاله  

ونظراتها متسمرة على نقطة أمامها في الفراغ تلوح بها الندم  

والسخط عليهم جميعهم وعلى نفسها قبلهم أنها ضعفت ولم  

كريم بابتسامته  تقاوم لتنقذه ، اشتعلت نيران الغضب وصورة 

الساخرة تتراءى أمام عينها فأغمضتهما تهز رأسها تنفض  

 صورته من رأسها ونظرت لمصطفى ثانية  : 

"طب والمرة دي كان إيه الجديد؟!"-  

ابتلع ريقه ببطء واثنى ساقيه أسفله يستدير بكامل جسده  

نحوها يشد على ظهره ألعلى فظهر في صورة كامل الثقة  

المشابهة لهروب من براثين الوحوش   وبدأ يسرد قصة هروبه

حتى وصوله لبر أمانه وسعادته ، بداية  من دخول الرجل  

وسخريته على زواجها وأنها تخلت عنه ، ثم ضربه له بقطعة  

 الحديدة فأوقفته بدهشة : 
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ضربته بالحديدة؟ "-  

" أنت قدرت تشيل حديدة وتضربه يا مصطفى؟!  

تها أن تلك  قهقهة ساخرة صدرت منه أثارت دهشتها وصدم

المشاعر واالنفعاالت تصدر من طفل لم يتعَد عمره ست  

سنوات زادت أكثر عندما قال بنبرة يائسة يمألها اإلحباط  

 والسخرية : 

كانوا يعلمونا إزاي نهرب ، وندافع على نفسنا لو خالص  "-

هنتمسك من حد ، نضرب بأي حاجة قدامنا طوبة حديدة  

 سكينة!!

جل التاني ، والحديدة كان رفيعة  وكمان كان سكران هو والرا

 اللي بيبنوا البيوت بيها فضربته على دماغه وجريت." 

سالسته في الحديث وسخريته الصادحة منه تؤلمها وتشعرها  

 بالفشل!!
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وأثناء الفشل تهبط الدموع ، إما تتحول إلى شموع تضيء لنا  

طريق المستقبل ونتعلم من أخطائنا.. أو تغرقنا في بحور  

مظلمة. اليأس ال  

ح دمعاتها التي هبطت على وجنتها.. شعرت بكفه الصغير يمس  

يربت على كتفها بحنان طفولي ضرب قلبها في مقتل   

 وصدحت لها دفوفه بقوة وأكمل : 

مع أنك اتأخرِت عليا ، وكل شوية يقولولي إنك هتتخلي  "-

عني ، ولما ورالي صورة فرحك حسيت ساعتها إني لوحدي 

هتحميني وتنقذيني منهم ، بس بعد ما كنت صدقت أنك 

مكنتش عاوز أصدق وده اللي خالني أهرب لحد ما القيت 

عربية نقل كبيرة ركبتها وخليت واحد يوصلني المكان اللي  

ي فيه من ورقة الجرنال اللي كانت معايا." بتشتغل  

وجهه بين كفيها تستند بجبهتها على جبهته بعد أن   أحاطت

ر من االعتذار والحماية  طبعت قبلة طويلة عليها بها كثي

 والوعود.
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 نظرت لعينه وابتسمت من بين دموعها قائلة : 

خالص ، كل حاجة خلصت والكابوس ده انتهى.. ودلوقتي  "-

"أنت معايا مفيش حد هياخدك مني تاني ياروحي.  

استقام على ركبته حتى جابهها برأسه يمسح دموعها بحزم  

 وهز رأسه برجاء : 

ان خاطري" ش"خالص متعيطيش تاني ع-  

ضحكت بقوة وأومأت موافقة بصمت فأشهر إبهامه على  

إعجابه بإنصاتها له فجذبته إلى أحضانها تعانقه بقوة مقبلة  

 أعلى رأسه بحنان وحب. 

صرير السيارات التي دلفت بقوة جذب انتباههما ، رأته يهبط 

من السيارة األولى متخلي ا عن سترته ، مشعث الشعر ،  

المالمح!!   متجهم الوجه ، جامد  

وقفت الستقباله كعادتها لكنه لم يتقدم منها بل وقف ينظر لها  

بغموض وصمت مبهم انعقد حاجبيها له بدهشة وتساؤل ،  
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وقبل أن تتقدم منه التفت تارك ا إياها ودلف إلى المنزل  

 بخطوات نّمت عن غضبه أثارت ريبتها!

شعرت بمصطفى يمسك يدها كأنه استشعر غضب مازن هو  

 اآلخر ، فربتت على رأسه وعيناها مازالت على باب المنزل. 

تركته يلعب بالحديقة وتقدمت من أحد الحراس تسأله عما  

 حدث فأخبرها : 

" الباشا عرف طريق رأفت منصور وكان عنده هو ورامز  

 باشا" 

مألها الذعر  واتسعت حدقتيها بصدمة ، خوف قرع قلبها  

ذا الشكل؟! بقوة مما يكون قد حدث جعله يعود به  

التفتت راكضة نحو الداخل ، لسانها يدعو أن يكون كل شيء  

بخير ، تسمرت مكانها وصوت تكسير عال  وزمجرة شرسة  

تخرج من قلب يعتمره الحرقة والغضب تصدر من داخل مكتبه  

، أمامها والدته تقف خائفة من حالته ولم تجرؤ على االقتراب  

 من الباب. 
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جعلها تنتفض واضعة كفها على  ازداد صوت اصطدام األشياء 

صدرها بخوف لكنها لن تقف مكتوفة األيدي واقتربت تحاول  

فتح الباب فوجدته مغلق من الداخل.. طرقت عليه بقوة بكف  

واآلخر على المقبض تلويه مرة تلو األخرى ، رأسها تلتصق  

 به تريد سماع أي شيء غير التكسير لالطمئنان عليه هاتفة : 

مازن افتح الباب قولي فيه إيه؟" مازن..   

 مازن من فضلك افتح طمني عليك!!" 

ا :   صوته العالي جاءها رافض 

 " مش عاوز أشوف حد ، سيبوني لوحدي" 

لم يستوقفها هذا بل زادها عناد ا وتعالت دقاتها وعلَى صوتها  

 أكثر : 

" مش همشي إال لما تفتح يا مازن ، من فضلك سيبني أدخل  

 أطمن عليك" 
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لضوضاء من الداخل وعم الصمت المريب فجأة ،  هدأت ا

 تستمع لخطواته التي تقترب من الباب يدعس الزجاج أسفله.. 

عادت للخلف خطوة وصوت المفتاح الداخلي وصلها فـ لوت 

 المقبض سريع ا ودخلت. 

المكتب مقلوب رأس ا على عقب ، جميع ما كان عليه مكسور  

بعثرة في جميع  على األرض بجانب المزهريات واألوراق الم

األرجاء.. رأته جالس ا على األريكة وسط كل هذه البعثرة ،  

يستند بمرفقيه على قدميه مشبك ا أنامله يقبض على كفيه بقوة  

 ، ينظر لها بعينين كنقطتين زرقاوتين وسط بحر من الدماء. 

قميصه األبيض التصق على جذعه من فرط عرقه ، خصالته  

 مبعثرة وهبطت على جبهته. 

رت أمامه ال تعرف ماذا تفعل؟تسم  

تريد االقتراب منه وزرعه في أحضانها ، وفي نفس الوقت 

 تشعر أنه ال يريد ألحد لمسه!! 
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غريب به شيئ ا ما فأرسلت له تساؤلها وخوفها بنظراتها ،  

 فخرج صوته هادئ ا ، خافت ا ، بعيد ا كالضائع في السراب : 

ن أمه" " كريم طلع أخو صاحبي.. أخو رامز ، أخوه م  

كمن لكمها بقوة على حين غرة ، كلماته كصاعقة كهربية  

دفعتها للخلف خطوة بصدمة تناظره بتيه وعدم استيعاب  

 هامسة : 

 " رامز وكريم!! 

 إزاي؟" 

: لم يلتفت لرد فعلهالم يجبها وشرع يكمل حديثه بانكسار و  

 "رامز مشي.. سابني ومشي!! 

 أول مرة يغضب ويسيبني بدل ما يجري عليا!!" 

 صمت انتشر في المكان تحاول فهم ماذا يحدث؟

 تدلك جبهتها بقوة ، وعقلها يعقد المقارنات بين االثنين! 
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فرق السماء واألرض ، كيف لشيطان أن يكون أخ آلخر  

 يترقى لمكانة مالك؟ 

ان به كل معاني الخيانة والخبث والشر ، وآخر األمان  شيط

 والصداقة واالخالص متجسدين فيه؟

رى إلى زوجها تريد أن تستشف منه ردة فعله  نظرت مرة أخ 

 ففشلت..

قدمها خانتها وتقدمت بدون إرادة منها نحوه وجلست 

سفل  القرفصاء بين قدميه تضع كفها على مضخته التي تدق أ

يدها بقوة صدح صداها في جسدها ، وأحاطت عنقه بذراعها  

اآلخر تهمس اسمه بصدمة وتيه ترمش بأهدابها بعدم  

ر لعمق عينها بجمود:استيعاب لينظ  

 "وأنت هتعمل إيه يامازن؟" 

 " خايف عليه ، خايف ميرجعش..
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أنا عارف رامز استحالة أغلط في قرايتي لحد ، أخو كريم أو  

 مش أخوه مش فارق معايا في حاجة ، اللي فارق معايا هو" 

ضمته إليها تخلل خصالته من خلف ، تربت على قلبه تبثه  

الحاجة لها ثم شبكت أنامله مع خاصتها  طمأنينة في أشد 

 وهمست بحزم حنون :

" يبقى هيرجع ، هو محتاج شوية وقت لوحده يستوعب اللي  

 عرفه ، الصدمة مش سهلة عليه يا مازن اعذره" 

هز رأسه نافي ا يخفي عينيه بكفه وخرج صوته مخنوق خافت 

 يصدر الخوف والقلق منه : 

جه ويالقي شان مش عاوز يوا" مش هيرجع ، مشي ع

 الرفض ، وأكتر حد خايف يواجهه أنِت" 

أنزلت كفه عن عينيه وقبضت عليهما بحزم ونظرت له بقوة  

 تخبره : 
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" يبقى سيبه يآخد وقته ، يمكن ده اختبار لصداقتكم خلوه  

" يآخد فرصته  

شبك أنامله خلف ظهرها ، استند برأسه على كتفها يتنهد  

داخلها ووضعت  بتعب ، فأحاطت ظهره بذراع تضمه بقوة ل

 األخرى على رأسه تمسد على خصالته هامسة له بحنان : 

 " هيرجع وهللا هيرجع اطمن" 

 لوال الصدمات لبقينا مخدوعين لمدة أطول..

هي قاسية لكنها صادقة.. وصدمتها اآلن ليست قاسية فقط بل 

كصدمة طفل يلقي بجسده على والده واضع ا كامل ثقته  

ده باألرض!! ليفاجئه بابتعاده فارتطم جس  

استمعت لحديث أخيها عندما عادت من الخارج ورأت المكتب  

مفتوح فكادت أن تدخل بمشاغبة كعادتها فصدمتها كلمته أنه  

 ذهب ولن يعود!! 

 زوجها أخ عدوهم اللدود!! 
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عادت خطوات للخلف بهدوء وصدمة تهز رأسها برفض  

 التصديق لما يقال! 

ا فأخرجت هاتفها  تلتفت حولها تبحث عن حقيبتها حتى وجدته

 وبحثت عن رقمه تصل به هامسة لنفسه : 

 " رد.. رد.. رد!! 

 أكيد كل ده محصلش ، أنت مش هتسيبني وتمشي! 

 رد علشان خاطري يا رامز رد" 

لم يأتها رد بل صوت آخر يعلمها أن الهاتف مغلق فلتحاول  

االتصال في وقت الحق ، أعادت االتصال أكثر من مرة فلم  

 يجد نفع ا! 

مفاتيح سيارتها وخرجت راكضة من المنزل تديرها   جذبت

 وقادت بسرعة كبيرة!! 

بحثت عنه في كل األماكن التي من الممكن أن يكون بها ،  

 المكتب وجدته خالي



 

 1292 

 المنزل أخبرها الجيران أنه لم يأتِ 

 النادي أخبرها رجال األمن أنهم لم يروه منذ عدة أيام!! 

ذالن إلى سيارتها ،  خيبة أمل انتابتها وعادت أدراجها لخ

تمسك عجلة المقود بقوة وعيناها متسمرة في الفراغ تهز  

 رأسها بعدم تصديق أنه تخلى عنها وتركها!! 

م يلتفت خلفه ليراها ولم يفكر بها!! ل  

! فقط ذهب  

شعرت بالدنيا تدور من حولها ، الظالم يحيط بها يريد جذبها  

لتبدأ في  لفوهته فأغمضت عينها واستندت إلى عجلة القيادة  

 ذرف الدموع وشهقاتها ترتفع أكثر وأكثر.. 

يخرج من المكتب تحت إلحاح  في نفس الوقت نهض مازن 

من هدير فقابلته والدته تسأله عن أسماء فلقد عادت منذ وقت 

 لكنها لم تجدها!! 

 اضطرب وصدح الخوف لقلبه.. 
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يبحث عنها في كافة أنحاء المنزل فلم يجدها ، غرفتها  

 فارغة.. مصطفى نائم بمفرده وليست معه!!

خرج للحديقة فلم يعثر عليها لكنه وجد أحد الحراس يقترب  

 منه قائال  : 

نسة أسماء فهي خرجت  زن باشا حضرتك بتدور على آ" ما 

 بعربيتها من شوية" 

 خرجت!!

تأكد أنها استمعت إليه فهرول نحو سيارته ، يضع هاتفه  

على الوقود بقوة يزيد من  ينتظر إجابتها وقدمه تدعس 

 السرعة يهتف بقلق جلّي عندما انتهى االتصال ولم تجب :

"ابوس ايدك ردي أنا مش حمل توتر وقلق ، ردي باهلل عليِك  

 قوليلي أنِت فين" 

 استجابت لمكالمته فهتف بلهفة : 

 "حبيبتي أنِت فين؟
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لي مكانك وأنا هجيلك"  قولي  

ة وبكاء حاد! لم يصله حديث ، بل شهقات عالية متقطع  

كلمات لم يفهم منها سوى اسمه المنطوق برجاء ولهفة كأنها  

 تستجديه ، فهتف بقلب وجل يقرع بالخوف عليها : 

ا"  "يا حبيبتي قولي لي أنِت فين وأنا هجيلك فور   

 "أنا.. أنا قدام بيته" 

لهاتف  زاد سرعة سيارته أكثر نحو منزل رامز ومازال على ا

ي. معها حتى ال تغيب عن الوع  

وصل بعد عدة دقائق فهبط سريع ا تارك ا الباب مفتوح مهروال   

سيارتها يفتح بابها فوجدها تستند على عجلة القيادة ،   نحو

فأحاط ظهرها بذراع يرفع وجهها بيده األخرى فنظرت له  

بوجه شديد االحمرار ، عينين نظراتهما ضائعة بدموع غزيرة  

ألحضانه بقوة ،  ، تهمس اسمه برجاء فحملها بسرعة يضمها 
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دم من سيارته ليسرع أحد حراسه يفتح الباب الخلفي  وتق

0فدلف وأمره بتولي القيادة  

جلس يضمها كالطفل الصغير تتشبث بعنقه تدفن وجهها 

بجانب عنقه وشهقاتها لم تهدأ لحظة وهمساتها تخرج  

 متقطعة : 

 "سابني ومشي يا مازن ، مفكرش فيا!

ي مش هتحمل"طب كان يآخدني معاه هو عارف إن  

ا عينه ، ولسانه يسب غباء صديقه   قبّل أعلى رأسها مغمض 

 على ردة فعله التي ستسبب له العقبات الكثيرة مع أخته. 

 أعاد خصالتها خلف أذنها يرفع وجهها إليه وسألها : 

 "أنِت بتثقي فيا مش كده؟" 

 أومأت له بضعف فاسند جبهته إلى خاصتها وقال بوعد : 

امز هيرجع ده وعد" "هيرجع يا روحي ، ر  
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دفنت وجهها في صدره تشد على إحاطة خصره يذراعها ،  

0فهزها في أحضانه كالرضيع حتى تهدأ  

وصل إلى المنزل فوجدها غطت في نوم عميق من اإلرهاق  

فابتسم بحنان وحملها بهدوء يدلف لها للداخل فاستقبلته هدير  

ق  ووالدته برفقة مصطفى الذي الحت في عينيه عالمات القل

0عليها  

صعد بها إلى غرفتها يمددها على فراشها بهدوء مربت ا على  

 رأسها بحنان ، فربتت هدير على كتفه هامسة : 

 "سيبها ترتاح وتعالى أنت كمان ترتاح" 

تنهد بقوة وأومأ بموافقة يهم بالنهوض لكن تشبث أخته به  

وهمسها باسمه في نومها جعله يعود في تفكيره وتمدد على  

 الفراش بجانبها يخبر زوجته : 

 "أنا هخليني جمبها ، خليِك أنِت مع ماما" 
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أومأت بموافقة والتفتت تخرج.. همت بغلق الباب فرأته يرفع  

جسدها لتنام على ذراعه يمسد على رأسها بحنان تارة ويقبل 

جبهتها تارة كأنها ابنته وليست أخته ، فابتسمت بحنان  

كتفه تمسده بحنان مقبلة   ى واقتربت منه مرة أخرى تشد عل

ي تهمس له : رأسه و  

 "بحبك" 

********* 

 صدمات نقابلها بمشاعر مختلفة 

 عدم التصديق 

 الرفض 

 التقبل

 لكن أقساهن ما نقابلهن بالسخرية!

ليصبح الوجع غير مفهوم ولم تجد إال السخرية للتعبير عنه  

 هو الوحدة بعينها! 
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عالية يدور بنظره في دلف للمنزل بهيبة وكبرياء ، يسير بثقة 

المكان المبعثر جراء االقتحام نحو مكتب والده وعلى وجهه  

ابتسامة ساخرة رافع ا حاجبه حتى دلف لوالده الذي يجلس  

خلف مكتبه يضع ضمادة على جرح انفه ، لتتحول ابتسامته  

 إلى ضحكة عالية عندما رآه فأشار له ثم إلى الخارج هاتف ا : 

 "جرى إيه يا رأفت؟

ارف تحمي نفسك؟"مش ع  

ا البنه هاتف ا   ناظره رأفت بجمود ونهض يتقدم منه يقف مجابه 

 بغيظ من سخريته التي يكرهها : 

، مصطفى   "سيبك من ده وخلينا في المصيبة اللي حصلت

 "هرب ومازن عرف يوصل ليا 

جلس على الكرسي يضع ساق ا فوق األخرى يستند على  

خرى ويمط شفتيه  المكتب واضع ا يده أسفل ذقنه يشيح باأل

 بالمباالة : 
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"وأنا مالي ، مش أنت اللي قولت سيب موضوع اختفاء الواد  

 ده أنا هتصرف فيه؟! 

لك أحميك قولت إيه وقتها؟" وقولت  

صمت يضيق بين عينيه يحك أسفل فمه بتفكير مصطنع ، ثم  

نهض يقف أمامه يضع كفيه في جيبي بنطاله يميل برأسه  

أذنه هامس ا : للجانب قليال  يميل نحو   

 "ال أنا أعرف أحمي نفسي.. أنت هتكبر على أبوك!" 

عاد برأسه للخلف يبتسم بسخرية ثم ربت على كتفه بنوع من  

 القوة يخبره بتقرير : 

"جهز نفسك علشان هتيجي معايا مكان تاني غير ده..  

 وبالنسبة لمازن سيبه ليا أنا هدفعه تمن ضربته دي" 

ليجذب صوتها انتباهها فنظر  ورقة أسفله   التفت يخرج فدعس

 لها قابله ظهرها األبيض! 
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انحنى يجلس القرفصاء يرفعها يقرأ ما بها فكانت شهادة  

 ميالد رامز!! 

 وقرأ نفس اسم والدته أسفل اسم والده المختلف! 

عقد حاجبيه بعدم فهم والتفت برأسه لوالده بتساؤل الذي  

شهر  يطالعه بنظرات جامدة وابتسامة خبيثة ، فاستقام ي

 الورقة له : 

 "إيه ده؟" 

كتف رأفت ذراعيه أمام صدره وقال باعتيادية مصطنعة تخفي 

 خلفها خبث كبير : 

 "زي ما أنت شايف ، شهادة ميالد أخوك من أمك 

رامز منتصر عبد الرحمن وأمه نادية عبد القوي اللي في 

 نفس الوقت أمك" 

مط شفتيه بالمباالة ينظر للشهادة مرة أخرى يومئ برأسه  

الحديد وهو ساخن :  فاستغل أبوه حالة الصمت هذه ليطرق  
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 "لكن أخوك لما عرف رفض ، إزاي أخوه يبقى مجرم" 

ضحك بقوة ، ضحكة اهتز لها جسده بأكمله ال يعرف لها  

 معنى!

 أهي ساخرة أم تخرج بحرقة؟! 

 همس بتفكير مصطنع : 

اي؟" "صحيح إز   

جعد الشهادة في يده ونظر لوالده الذي عاد أدراجه يجلس  

خلف المكتب ثانية  يهز رأسه بعدم فائدة ، ينظر له من أعلى  

 ألسفل بسخرية قائال  : 

شان كده  اراتك لجوازاتك شبهك يا رأفت ، ع"حتى اختي

 مستغربش إني أصحى مالقيش أمي بردو!!

ابنها التاني  ما هي سابت ابنها قبل كده ، طبيعي تسيب 

 وبعدها يجي خبر أنها ماتت في حادثة!!" 
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انحنى يستند على حافة المكتب يقترب برأسه من رأسه أبيه ،  

يناظره بقوة وغموض يرتعب له قلب رأفت على الرغم أنه  

ابنه لكنه يخاف منه ، ومال برأسه للجانب قليال  وتوسعت  

س حدقتيه مع رفع حاجبه األيسر فظهر في هيئة شرسة وهم

 بتالعب يغلف ماض  مدفون :

 "بس يا ترى حادثة فعال  يا... يا بابا؟" 

ناظره بغيظ ، يتنفس بسرعة واحتقن وجهه بالدماء ليضحك  

ابنه بقوة على مالمحه واستقام ينظر لكرة الورق في يده  

يشير بها لوالده قبل أن يلقيها أمامه على المكتب ويلتفت 

ظر حديث آخر من  يخرج بكبرياء وجسد شامخ دون أن ينت

 أبيه. 

************ 
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 أعلنت خطوط دمه عن إقالع رحلة حبه

 الرجاء من مطار قلبها اإلذن لها بالهبوط

 

دقة تلو األخرى تعصف بداخله كل لها صدى أعلى من التي 

أبيض يصل لركبتيها وكمين    برداء تسبقها ، يراها تقترب منه 

يصالن لمرفقيها ، بحذاء ذا كعب عال  تتهادى به بهدوء على  

العشب األخضر حتى ال تسقط ، بخصالت مموجة تصل 

لكتفيها بغرة كثيفة تغطي نصف وجهها تحمل حقيبة بيضاء 

مستطيلة تقترب منه بابتسامة هادئة جميلة عصفت بقلبه  

 العاشق. 

ه ببذلته السوداء وقميصه األبيض  وجدته يقترب منها بدور

دون رابطة عنق يفتح أول أزراره كاشف ا عن عنقه األسمر  

الطويل ، يشهر كفه إليها فأمسكت به برقة ليرفعه لفمه وقَبل 

 ظاهره بحنان هامس ا : 

ا أشيط أكتر يا منار" "خليِك احلوي وان  
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ا لها بعشق   ضحكت بأنوثة عالية وشاركها الضحك غامز 

وقادها نحو طاولتهما المرصوص فوقها أصناف كثيرة من  

 البيتزا التي تحبها وأكواب من المشروب الغازي المفضل. 

فالتمعت عينها بسعادة وتشبثت بذراعه لعدم تصديق ليهتف  

 بمرح يشاغبها : 

حبك لألكل مش هيبقى فيه حد في سعادتي  "لو بتحبيني نص 

 وهللا"

لكمته في كتفه بغيظ وجلست على كرسيها فأمسك يدها قبل  

أن تمتد على الطعام وجلس القرفصاء أمامها هاتف ا من بين  

 أسنانه : 

إنك بتحبيني أكتر   "إيدك مش هتتمد على حاجة إال لما تقولي

 من أي حاجة في الدنيا" 

تقول  بدهشة وتوسعت عينها بعدم تصديق  ارتفع حاجبيها

 بخفوت وخجل : 
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 "نادر اعقل مينفعش كده" 

جذب يدها إليه فمالت بجسدها نحوه تشهق بخفوت ليهمس  

 أمام عينها : 

 "أنِت خليِت فيا عقل.. قولي" 

ضحكت بخفوت وهزت رأسها بقلة حيلة منه ثم رفعت نظرها  

ا عن يوم  تضع كفها فو ق وجنته  تبثه حب وعشق يزداد يوم 

 بحنان تهمس :

"محبتش وال هحب غيرك ، ومش هحب حاجة أكتر منك ،  

 أنت الوحيد اللي في قلبي واكتفيت بيك" 

 ال يجد ما يجيبها به إال الصمت الطويل يتخلله غرق بعينيها! 

ا بالسباحة    حبها كالبحر الواسع وهو لم يكن ماهر 

ن ا أن  نه إن اقترب سيغرق لكنه غامر بكل ما يملك آميعلم أ

 موجها لن يضيعه 

 بل سينتشله إلى بر األمان. 
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جلس على ركبتيه يكور وجهها بين يده يعيد غرتها إلى  

ا بعشق وله :   الخلف يقبل جبهتها بقوة مبتسم 

"خالص مبقتش قادر أتحمل ، عاوز نحدد معاد كتب الكتاب  

 والفرح ، عاوز أتجوز بقى قولتلك تعبت من أكل برا يا منار" 

ديه وضحكت بقوة تهز رأسها بعدم تصديق منه  امسكت بساع

 وقالت :

 "هنعمل فرح ازاي ورامز مختفي يا نادر؟" 

 "هيرجع.. لما يعرف إني هتجوز هيرجع" 

قالها بثقة عالية أثارت دهشتها قبل ضحكاتها ، لتنظر له بعد  

 أن هدأت وأومأت له بعشق : 

 "موافقة" 

 ********* 
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ا هناك أمل وإن أُغلقت كل األ  بواب في وجهك دائم   

 ال تنطفئ من خيبة أو عثرة أوجدها هللا في طريقك! 

 في كل حزن وضيق حكمة من هللا ألقدارك! 

 إن أغلقوا كل المداخل ال تقف 

 إن أطفئوا نور النهاية ال تقف 

إن ألقوا األشواك او نثروا الحصى أو أوقفوك في كل شيء ال 

 تقف!!

أكثر من أسبوع  وهي لم تتوقف عن األمل ، حتى بعد مرور 

ا هناك هاتف يخالجها أنه سيعود!   على اختفائه دائم 

لم تمل من مراسلته ، مهاتفته ، البحث عنه والوصول له  

 بكافة الوسائل!

لم تيأس للحظة وتتوقف عما تفعله بل استمرت حتى ولو  

 باءت بالفشل! 
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ممددة على فراشها ، هاتفها بجانبها تنظر له كمن تنتظر  

منذ ذهابه.  اتصاله ككل يوم   

 تشعر اليوم أنها ستراه بالرغم من عدم وجود أي شارة أمل!! 

صوت رسالة وصلتها جعلتها تنتفض جالسة ، تفتحها لتجدها  

من رقم مجهول بداخلها عنوان ما ، شعرت انه من أرسله  

 لها. 

 يريدها 

 يحتاجها

 يستجديها للذهاب له 

ا  خزانة تخرج ثياب خروجهال انتفضت من فوق الفراش نحو 

وتبدل مالبسها بأسرع ما يمكن ثم جذبت مفاتيح سيارتها  

 وهاتفها وخرجت تهرول نحو األسفل. 
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قابلتها هدير ومازن الذين انتفضا على ركضها فسألتها عما  

حدث لتخبرها بإرساله عنوان لها عن مكان وجوده فانتفض  

 مازن في وقفته وكاد أن يصعد هاتف ا : 

 "ثواني هلبس وأجي معاكي" 

بإمساكها من مرفقه تهز رأسها برفض قائلة بنضوج  أوقفته

 أثار إعجابه : 

 "سيبني أروح أنا لوحدي ، هو محتاجني يا مازن.. 

شان خاطري سيبني أروح لوحدي" ع  

تردد بين تركها تذهب وبين قلقه على صديقه ورغبة  

االطمئنان عليه ، الحظته هدير فاقتربت تتخذ القرار عنه  

قائلة : ومسدت ذراع أسماء   

 "روحي له يا أسماء ، روحي" 

ابتسمت لها بامتنان واستدارت تركض للخارج ، فنظر مازن  

:  لزوجته بغيظ لتضحك  
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" قالك مكانه ، لكن هو محتاج ليها  "لو كان مستعد يقابلك كان  

 تنهد بعمق وقلة حيلة ، وأحاط كتفيها بحنان مقبال  رأسها. 

حياء القديمة ،  عدة دقائق ووصلت إلى العنوان في أحد األ

وهبطت من سيارتها أسفل إحدى البنايات التي عاث بها  

الزمن تركض إلى الداخل ، تصعد الدرج المهترئ إلى الطابق  

 الثالث. 

وقفت أمام الباب تتنفس بعمق وقلبها دقاته تتسابق بين  

ها وبينه قبل أن تتنفس لباب الذي يفصل بينل أضلعها ، تنظر 

فع قبضتها تدق عليه بخفوت.نفسها القوة وتربعمق تبث   

خطوات متريثة تقترب من الداخل وصوت المفتاح الداخلي  

يعلن عن فتحه ليظهر أمامها حبيب القلب ومعشوق الروح  

 لكن بشكل مختلف لم تره من قبل.

شعر مشعث ، مالبس غير مهندمة ، ذقن غير حليقة لم تزرها  

 ماكينة حالقة منذ فترة. 
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مرحها ومشاكستها وحل مكانهما  نظرات فارغة يائسة اختفى 

 االحباط واليأس. 

دمعت عيناها لمرآه بهذا الشكل ونظراته ترسل لها االشتياق  

 واالعتذار فهو في أّمس الحاجة لها!

ترسل الرجاء النتشاله من فوهة ضياعه ، يمد كفه المرتعش  

لها لتهمس اسمه بحرقة وشوق تلقي نفسها بين أحضانه  

، هامسه بأذنه بمدى اشتياقها إليه :   تتعلق برقبته تضمه بقوة  

 "وحشتني.. وحشتني وعتبانة عليك قوي"

دفن وجهه في تجويف عنقها بصمت ، يريد فقط حضنها ال  

 يقدر على الحديث وال الحركة. 

 فقط يريد االستكانة بين يدها ، يريدها أن تأخذه لبر أمانها. 

للجسد بعد  فإذا عاد الحبيب تكون عودته بمثابة عودة الروح 

 انفصالها عنه.. 

 لتبدأ ترانيم الحياة باللقاء ، والجاذبية الروحانية! 
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 فيحلو كل ُمر ، ويعذب كل مالح 

 تلمع العيون ببريق األمل

 تعزف أوتار القلب أعذب األلحان 

 ويأتي الربيع فيذيب كل اآلالم وتتالشى األحزان 

السعادة ،  تتلون األشياء بألوان الزهور وتتعطر برائحة 

 فيشعر أن له جناحان قويان يطير بهما ويعلو فوق السحاب 

 حيث ال عتاب وال عذاب 

 ينهل من الحب بال حساب

 فما أحلى لقائها بعد فراق وغياب!!
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 الفصل الخامس والعشرون 

 

ا   أعلم جيد ا أنك هناك تنتظرني كعهدك دوم 

بدونيتوقف دقات الساعات وترى صورتي في كل ثانية تمر   

 أعلم جيد ا أن حبك لي مازال هو ، لم يتأثر ببعدنا 

ال يمكن لي أن أفعل شيئ ا سوى أن أنتظرك وأدعو ربي في كل  

 ليلة أن يجمعني بك 

 وأن أصحو في يوم ما ألجدنني معك.. معك أنت فقط

 

ظل بأحضانها حتى نسيا  كم مر من الوقت ، لم يشعر كيف  

ة ومازال محتضن ا إياها  دلفا للداخل ومتى جلسا على األريك

متعلق ا بها يستنشق عبق الراحة واألمان منها ، يحيط خصرها  

كمن يتمسك بفرصته الوحيدة للنجاة يستند بذقنه على رأسها  

ا عينه يتنفس  بعمق. مغمض   
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كانت بدورها تضم كتفيه بذراعها األيسر مخللة خصالتها  

عنقه  بأنامل يدها اليمنى تمشطها بحنان ثم تهبط بها على 

تمسح عليه هبوط ا إلى ظهره تربت عليه برفق ، فرفع رأسه  

! ينظر لها بأعين فاقدة لروحها ونظرات مستغيثة  

يحول بحدقتيه بين عينيها بصمت تبادله بأخرى شبيهة له  

بينهما.. لكن مغزى الصمت مختلف فيما   

صمته يغلفه الصدمة ، شعور الخيانة والخذالن ، يفوقهم  

االعتذار على ذنب لم يقترفه وكان القدر ضده يخبره أن األمل  

يستحق! الذي عاش عليه كل تلك السنوات كان سراب ا ال   

وصمتها حنون ، مليء باالحتواء والتفهم ، مغلف بالوعد أنها  

بجانبه في ظهره ولن تتخلى عنه ، تترجاه أال يضعها موضع 

تضحية ويتخلى عنها لن تتحمل ، تخبره أن األمل الذي فقده  

بأخرى. مازال موجود بصورة أو   

أخذ كمية كبيرة من الهواء البارد هبطت بداخل صدره  

نه قليال  وأخرجه ساخن ا الهب ا كانت  المحترق تخمد نيرا
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لوجنتيها نصيب ا من الشعور به ، وبصوت غريب لم تتذكر  

أنها سمعته يتحدث به من قبل ، صوت فاقد ا للحياة والروح ،  

وهمس : مثقل بالهموم   

أنا تعبان يا أسماء ، تايه مش قادر أواجه حد ، مش قادر  "-

أواجهها"أبص لنفسي حتى في المراية   

ه يتحدث وظلت على صمتها مستمعة له بقلبها قبل أذنها  تركت

، وجعه يصلها وتشتته تشعر به ، اعتدل في جلسته ينظر في  

الفراغ ، يستند بمرفقيه على قدمه يميل بجسده إلى األمام  

 قليال  : 

.. فل اتربى من غير أم"ط-  

في البيت ده كان فيه أم سابت ابنها عمره أربع سنين ومشيت 

وراها! بص من غير ما ت  

طفل اتربى أبوه ليه كل حاجة ، أب وأم وصديق.. على الرغم  

من الفقر اللي كنا فيه بس كنا راضيين ومبسوطين وحياتنا 

هندسة"حلوة وفرحته بأني دخلت   
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ابتسم للذكرى ولمعت عيناه بغشاوة من الدموع وقد ترائت  

ا هلل..   أمامه فرحة والده عندما علم بنجاحه ، وسجوده شاكر 

نه لن ينساه طوال حياته ، نظر لها وأكمل بصوت فخور  حض

أبيه : بنطق اسم   

يومها نزل الحارة وقال بعلو صوته ابني المهندس رامز  "-

منتصر حقق حلمي ورفع راسي وأنا فخور بيه ، وشكر أهل  

أهل..الحارة كلهم اللي كانوا أكتر من   

حياتي" دي كانت أحلى لحظة في   

ا عينه وقد اختفت البسمة عن وجهه فتسلل   تنهد بعمق مغمض 

كفها إلى كفه تمسكه بحنان فقبض عليه مشبك ا أنامله معها  

لها : لكنه لم ينظر   

ـ ــ......."حاول يعوضني عن كل حاجة وعن غياب أم"-  

صمت ولم يستطع نطق ياء الملكية بالكلمة ، ال تستحقها ولم  

قوة يكظم غضبه ونيران قلبه  تؤهل لها ، ضغط على أسنانه ب

يكمل : قبل أن   
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بس كنت حاسس بفجوة جوايا ، على قد كل محاوالته بس  "-

دور األم مكنش حد يقدر يعوضه ، كنت بستغرب لما أسأل  

هنساها.. عليها يقولي جملة عمري ما   

ال يكلف هللا نفس ا إال وسعها ، ومامتك مكنتش مؤهلة لنعمة  )

بعدها عنك وهيعوضك بحاجات   األمومة فربنا علشان بيحبك

كتير(" تانية   

نظر لها بغموض يضيق عيناه بشكل انعقد له حاجبيها بتساؤل 

يسألها : واقترب برأسه منها   

؟" قوليلي يا أسماء ، فيه حاجة تعوض غياب األم"-  

ابتلعت ريقها بصعوبة واغرورقت عيناها بالدموع مما  

ها بالنفي  استشعرته من ألم وضياع في سؤاله ، وحركت رأس

كإجابة عليه ولم تقدر على الحديث فابتسم لها مقترب ا هذه  

المرة بجسده منها يضع كفه الُحر على وجنتها والنت نظرات  

عينيه و تداخلت خيوط العسل فيها يشيعها بحنية رجل 

:  عاشق، يقدس فضل وجودهم جميع ا هامس ا   
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ال بيعوض عارفة إمتى؟ "-  

مكن قبل كده كانت فكرة العوض  لما تكون فعال  متستاهلش ، ي

مكنتش متقبلها لكن لما الحقيقة تنكشف بتعرفي إن ربنا  

وحشة.مبيعملش حاجة   

البنه.. بيعوض بأب كّرس حياته كلها   

بصاحب لقاه وسط تيهة القدر حطهم في طريق بعض كسند  

 وحماية.. 

بأم بتدي مشاعر األمومة والحنان من غير مقابل وكأنها أمك  

ولدتك" اللي   

فك شباك كفيهما ورفعه يحيط وجنتها األخرى بعد أن أعاد  

خصالتها للخلف ، ورأت نظرات العشق التي افتقدتها طوال  

األسبوع الماضي فدق قلبها تتسارع ضرباته بداخلها من  

بوله : السعادة لرؤية حبه مازال كما هو ، تسمعه ينطق   
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بيعوض بحبيبة جت بعد عذاب كبير وكأن ربنا بيكافئني  "-

على اللي شوفته بيِك ، بيطبطب على قلبي بُحبك ، ويسكن  

معايا" روحي بوجودك   

أمسكت رسغيه واستندت إلى جبهته مغمضة العين ، مبتسمة  

الثغر ، ثم فتحتهما ترسل له نظرات مليئة بحبها مغلفة بعتاب  

عن غيابه الفترة الماضية وهمست ألول مرة منذ أن دلفت إلى  

 الشقة : 

بوع كامل بعد اللي حصل خالني مرعوبة غيابك عني أس"-

ترجع لي.. إنك ممكن تفكر تسيبني ، بس كان عندي أمل أنك   

كل يوم بستنى رسالة منك ، مكالمة تطمني عليك أو أسمع  

تبعد!" صوتك بس.. إزاي قدرت   

هز رأسه برفض ونظرات متعجبة من تفكيرها أنه من الممكن  

عنها! أن يتخلى   

أمسك كتفيها يضغط عليهما بقوة طفيفة وهتف أمام وجهها 

 بحزم : 
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! أتخلى عنك"-  

أنا ممكن أتخلى عن العالم كله وأنِت ال.. أنا كنت تايه مصدوم  

من اللي عرفته ، كنت محتاج أرتب أفكاري ، محتاج أستعد  

م" هدير وأخوِك إني أبقى أخو أكبر عدو ليه لمواجهة  

خلل خصالتها واستند مرة أخرى إلى جبهتها واستحال صوته 

عاشق : الحاد إلى آخر حنون ،   

أول ما حسيت إني فوقت بعتلك تجيلي ، مش محتاج غيرك  "-

يا أسماء.. محتاج قوتي منك علشان أبقى مستعد ألي قرار  

مستحيل"هياخده أخوِك إال إنه يبعدني عنك    

وبدون كلمة إضافية لم يستطع منع نفسه وهبط إلى شفتيها  

ها أمام طوفان حبه  بقبلة ملحة وعميقة بشدة فارتجفت أعماق

الذي يبثه لها في قبلة واحدة ، شعرت بيده تتسلل حول  

ا إياها   ظهرها واألخرى خلف رأسها يقربها منه أكثر مجبر 

واالستسالم : على السكون   

عنك" ن حد يبعدني أنا مش هقدر إ"-  
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غمغم أمام شفتيها موقف ا قبلته ، يده تتسلل أسفل كنزتها بال  

وعي ثم أغرق أنفه بين خصالت شعرها الناعم يهمس  

أعماقها : بخفوت هز   

" عندي استعداد أحارب وأواجه الكل بس تفضلي معايا"-  

انحدر بشفتيه نحو رقبتها يطبع عليها عدة قبالت ساخنة  

جعلتها ترتجف بقوة بين يده وتتمسك بمالبسه وشعره ،  

مغمضة العين غارقة في فيض إحساسها بلمساته وقبالت فمه  

 الرقيقة. 

وفجأة توقف كل شيء عندما شعرت به ينجرف في طريق  

بعد! سيندمون عليه فيما   

في وعيه ، صدمته وحزنه   نعم هي زوجته لكنه اآلن ليس

بيده! يقودانه ، خذالنه يسيطر عليه ، وهي هنا كي تأخذ   

عادت للخلف تحاول اإلفالت من تمسكه الشديد بها تمسك  

بحزم : بوجهه تجبره على التوقف هاتفة    
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"رامز ال.. فوق علشان خاطري أنت مش في وعيك"-  

شدد على خصرها بقبضتيه ودفن وجهه في تجويف عنقها 

س بقوة وصعوبة بلهاث عال  ، يهز رأسه بموافقة  يتنف

: وصوته خرج ثقيال     

حاضر حاضر ، سكتت بس متبعديش ، متخافيش مش  "-

" هعملك حاجة  

همست اسمه بحنان ممسدة على رأسه ، فتسلل بجسده ألسفل  

: ينام على قدمها ومازال يحيط خصرها ، يهمس بتعب   

" ضمحتاج أنام ، بقالي أسبوع مش عارف أغم"-  

ا عينه فابتسمت لذلك الرجل الذي يستطيع بأقل  صمت مغمض 

 القليل جعل قلبها يرتجف من نظرة

 يتقافز من كلمة 

 يتسارع بغزل

!يعيش بحبه وعشقه  
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مسحت على ذراعه ، وحركت أناملها في رأسه بحركات  

رقيقة ، تهبط على جبهته تطبع قبلة صغيرة فوقها ، ثم جذبت  

. شالها تدثره به  

وقت ليقطع الصمت صوت هاتفها بنغمة أخيها  مر بعض ال

: الخاصة فأجابته كي تطمئنه ليقابلها بلهفة   

" قوليلي أنِت فين يا أسماء خليني أجيلك"-  

ابتسمت في نفسها وأجابته بهمس حتى ال توقظ رامز  

:بصوتها   

يعني عاوز تفهمني إنك لو عاوز تعرف مكانه هتستناني "-

" أقولك  

القوي وكأنه يكافح كي ال يترك لنفسه  سمعت صوت زفيره 

:  العنان ويهرول إليها اآلن ، فأشفقت عليه وقالت   

حبيبي اطمن ، هو بخير بس محتاجني وأنا مش هقدر  "-

عليه" أسيبه أنا ما صدقت عرفت مكانه واطمن   



 

 1324 

!" متأكدة أنه كويس يا أسماء"-   

سؤاله نابع من قلق ، خوف ، اشتياق لصديقه يعلم أنه بحاجة  

.إليه لكنه بحاجة لبعض الوقت  

: وقع نظرها عليه فلمست لحيته بظاهر يدها بابتسامة عذبة    

كويس وهللا يا حبيبي صدقني بس نايم ، كان محتاج شوية  "-

وقت يا مازن اعذره ، لكن اللي متأكدة منه دلوقتي أنه 

" محتاجك بأسرع وقت  

" خلي بالك منه ومن نفسك وأنا بكرة هكون عندك"-   

ه بامتنان وأغلقت معه ، ثم أعادت نظرها تشبع عينها  وافقت

عنها. من رؤيته بعد ابتعاده   

ابتعاده يشبه صداع الرأس لكنه في القلب ، ولقاءه مسكن  

. أللمه  

★★★★★ 
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أشرق الصباح بمشاعر مختلفة وروح جديدة تشع طاقة من  

! وجودها معه  

يقف أمام الحوض في مرحاضه يهذب لحيته كما طلبت منه ،  

يطالعها بين الحين واآلخر تقف مستندة بكتفها على حافة  

الباب تمسك بمنشفة صغيرة بيضاء تبتسم له بحب ، واقتربت  

منه عندما انتهى ترفعها إلى وجنتيه تجفف قطرات الماء  

: العالقة بها ثم تلمست ذقنه بأناملها قائلة بمرح   

" كده رجعت رامز اللي أعرفه "-  

الباب قاطعه فعقد حاجبيه على الزائر  كاد أن يجيبها لكن رنين 

.المجهول له والمعلوم لدى أسماء   

اقترب يعرف هوية القادم ، ففتح الباب وتسمر أمام اآلتي  

. يتبادالن النظرات بصمت  

 نظرات نسيمها الشوق وعبيرها اإلخالص.. 

تنبع من بساتين الحب في ربيع العمر    
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 القلوب في لحظة اللقاء 

نه لم يقطع االتصال البصري بينه وبين  ابتلع ريقه بصعوبة لك

ميرفت التي تبادله بأخرى عاتبة تلومه على ردة الفعل التي  

. أخذها  

! حال بنظره ليجد مازن ونادر يقفان بينهما هدير  

. نظرات العتاب بينه وبين مازن   

. وأخرى معتذرة يرسلها لهدير تبادله بأخرى متفهمة مبتسمة  

! وغامضة بينه وبين نادر  

ا لهم المجال للدخول ، وأعاد نظراته  عاد  للخلف مفسح 

: لميرفت مرة أخرى عندما هتفت به بحزن ولوم    

!" هانت عليك أمك تبعد عنها"-  

أغمض عينه بقوة يتنفس بعمق ، لوال كبريائه الذي يمنعه  

لبكى.. أحنى رأسه يهزها للجانبين يكظم انفعاالته أثر كلماتها  
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من مالبسه تزرعه في أحضانها  القليلة ، فاقتربت منه تجذبه 

: بحنان تمسد على ظهره برفق فأحاطها بقوة هامس ا لها    

أنا آسف متزعليش مني أنِت بالذات مش حمل زعلك ،  "-

"سامحيني  

وجهه بين كفيها تجذب   وأحاطت ابتسمت من بين دموعها 

: رأسه مقبلة جبهته تخبره   

وتبقى مجنون لو  يعلم ربنا إن غالوتك من غالوة مازن ، "-

فكرت إن اللي حصل ده هيأثر على حاجة ، أنا عارفة والدي  

"كويس  

نحنى يقبل ظاهر كفها قبلة طويلة ممتنة ، وأحاط كتفها يقبل  ا

ا هامس ا بصوت مختنق من مشاعره القوية : أعلى رأسها أيض    

" ربنا ما يحرمني منك يا أمي "-  

هدير التي  ربتت على صدره بحنان تبتسم برقة ، فنظر إلى

اقتربت منهما بدورها تنظر له بغموض وحاجب مرتفع ، فتح  
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فمه يتحدث وقد تأهب للمواجهة فها قد أتى وقتها لكنها  

قاطعته برفع كفها أمام وجهه إشارة إلى الصمت وهتفت بلوم  

: وخبث   

لما نزلت    لناديأنا فاكرة كويس رامز اللي قابلني في ا"-

المقال عن رأفت وبالرغم من كالمه الساخر بس حسيت أنك  

بتحمي مازن ، اللي هو علشان حد يوصله الزم يعديني  

"األول  

أغمض عينه لثواني يتنفس بعمق ثم نظر لها مرة أخرى  

يستمع لها وقد فطن لمحاولتها أن تذكره بمكانته لديهم  

بقوة وشبكت فأكملت تميل برأسها للجانب قليال  تنظر له 

: أناملها مع بعضها   

وفاكرة رامز اللي عنده مازن وماما وأسماء خط أحمر لو  "-

هيمحيه.. حد قرب منهم   

فاكرة اللي حلف أنه هيبقى مع مازن مهما حصل.. اللي  

" مصدرش منه أي موقف يخليهم يتخلوا عنه  



 

 1329 

اقتربت أكثر تطالعه بقوة وقد تعالت نبرة صوتها واشتد الحزم  

:  سبابتها إليه مرة ثم نحوها مرة أخرى بها تشهر   

"فاكرة رامز اللي اعتبرني أخته "-   

ثم أشارت بسبابتها إلى مازن الواقف خلفها دون أن تزيح  

: نظرها عنه ولم تلتفت له    

ووعد جوزي إنه هيجيب حقي ، فيا ترى واجب األخت  "-

؟" المفروض يبقى إيه  

، يهز رأسه  فرك وجهه بكفيه وأعاد شعره للخلف بانفعال 

ا بسخرية وقال بصوت مليء باليأس   باعتراض مبتسم 

: واإلحباط وإقرار باألمر الواقع   

بس األخ طلع أخو أكتر شخص أذاِك في حياتك ، عاوزة  "-

؟" تقنعيني أنك هتتقبليه  

تالشت الضحكة عن ثغره ، وقبض على كفه يضرب بسبابته  

:  على صدره بعد أن أشار إليها   
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أنك هتتعاملي معايا طبيعي ومش  عاوزة تقنعيني"-

؟" هتفتكريه  

ابتسمت بهدوء وكأنها متوقعة إجابته تلك ، ثم كتفت ذراعيها  

:  أمام صدرها وأجابته   

؟" عارف كنت هعمل كده إمتى"-  

عقد حاجبيه بصمت ينتظر إجابتها يميل برأسه للجانب قليال   

:  فأكملت مشيرة إلى الجميع بكفها   

.. كريم ووجودهلو كنت تقبلت "-  

"لو كنت سيبت كل دول ومشيت  

"ساعتها مكنش حد هيسامحك  -" 

هتف بها مازن من خلفها ، يقف واضع ا يديه في جيبيه يشد  

على جسده ألعلى يطالعه بصرامة ، فترك ميرفت واقترب منه  

: يجابهه في الطول وقال بيأس   

 .. كنت محتاج أبعد ، كنت محتاج أرتب أفكاري " -  
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ستعد إني أواجه نفسي وأواجه الحقيقة علشان  كنت محتاج أ

"أقدر أواجهك وأتقبل أي قرار هتآخده  

كتف ذراعه أمام صدره واستند بمرفقه اآلخر عليه يحك ذقنه  

:  ، وتسائل بتفكير مصطنع   

؟" ويا ترى كان إيه القرار اللي ممكن آخده"-  

..." إيه اللي يخليك تتحمل أخو عدوك في حياتك"-  

الواقفون ، وتعالت شهقة أسماء تزامن ا مع هدير  انتفض 

عندما هبط مازن بلكمته على فك رامز عاد للخلف خطوتين  

.ممسك ا فكه الذي بدأ في النزيف من قوتها  

تقبل لكمته بصدر رحب ولم يتحدث ، بل اعتدل في وقفته 

الغاضب الالهث بقوة   إلىيمسح خط الدماء بإبهامه يعيد نظره 

ا سبابته أمام وجهه بتهديد، يعيد هندامه  : مشهر    

" دي علشان تبطل تفكيرك الغبي ده"-  
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خر بظاهر قبضته لينحني للجانب لآلخر  هبط على فكه اآل

وخرجت آهة عالية منه بسبب شدتها وضعف بنيته من  

إرهاقه وقلة أكله الفترة الماضية ، ليقترب نادر مسرع ا إلى  

: تف ا مازن يمنعه من االستمرار فيما يفعله ها   

" خالص يا مازن اهدى "-  

لم يرد عليه بل وجه حديثه لرامز الذي يستند على أسماء  

التي هرولت له تمسك بوجنته تتفحصها بلهفة مرسلة ألخيها  

: نظرات معاتبة    

ودي علشان اللي عملته ميتكررش تاني ، مش بمزاجك  "-

" تبعد وبمزاجك تبقى موجود  

ريعة نحو صديقه  أفلت يده من أسماء واقترب بخطوات س

ا نادر للجانب ، وجذب مازن إلى أحضانه بقوة يشد على   مزيح 

: كتفيه عندما شعر به يحاول دفعه هامس ا   

غصب عني ، أنت شوفت حالتي وصدمتي كانوا عاملين  "-

!" إزاي  
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: أحاطه مازن باشتياق أخ وعتاب صديق وقال   

" هنعديها سوا ، واللي حصل مش هيغير حاجة "-  

نادر إليهم أنه سيأتي بثلج وعلبة اإلسعافات األولية حتى  هتف 

  يداوي اللكمات التي بدأت تتخذ اللون األخضر ، فدلف للداخل

دون وعي ، يعبث باألشياء في  لعدة دقائق ثم خرج بهما هاتف ا 

ا األيام الماضية :  يده ، كاشف ا عما كان مستور    

!أنا عاوز أفهم أنت غبي يا رامز"-  

ي كنت بجيبه ليك كل يوم زي ما هو أومال كنت بتاكل  األكل الل

!"إيه وعايش إزاي عاوز أفهم   

تعجب للصمت الذي قابله فرفع رأسه وجد الجميع ينظر إليه  

بصدمة ، أربعة أزواج من األعين الجاحظة ، وأربعة أفواه  

مفتوحة ببالهة ، إال رامز الذي ضرب جبهته بكفه بيأس من  

!ال حول وال قوةعدم تركيزه يهز رأسه ب  
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عقد حاجبيه بتعجب من مظهرهم ولم ينتبه لما قاله ، وجد 

مازن يقترب منه ببطء وعيناه تناظره بغموض أثار ريبته  

لشراسة التي تلوح في عينه وكأنه سينقض  ل وارتفع حاجبه 

على أحد حتى وقف أمامه يقول بهدوء معاكس الشتعال  

: نيرانه   

؟" األكل اللي إيه يا نادر"-  

تجحظ عيناه بانتباه إلى حديثه ،  د حاجبيه بتفكير قبل أن عق

لعن نفسه وتسرعه في الحديث ونظر إلى مازن وكاد أن  

يتحدث فهتفت ميرفت الجالسة بجانب رامز تداويه زوجته بعد  

: أن أخذت األشياء منه   

؟" أنت طول الوقت ده كنت عارف مكانه يا نادر ومقولتش"-  

..." هللا كل الحكاية الموضوع مش كده يا أمي و"-  

:  قاطعه مازن بصوت ساخر وخطواته تقترب منه   

؟" كل الحكاية إيه ها"-  
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ا كفيه أمامه يهدأه قائال   : عاد خطوة للخلف مشهر    

" اصبر بس هفهمك "-  

لم ينتظر أن يستمع وهبط على فكه بلكمة قوية كالتي أخذها  

حافة  رامز منذ قليل عاد على أثرها للخلف فتعثرت قدمه في 

الفراش فسقط على األريكة بجانب ميرفت متأوه ا ، فنظر له  

. بقوة وغيظ قابله مازن ببرود كأنه لم يفعل شيئ ا  

: أنحنى إلى ميرفت هامس ا   

؟ أنِت كنِت بتأكليه إيه"-  

" دي مش إيد بني آدم أبد ا   

: مال رامز عليه هامس ا بسخرية ونبرة مغتاظة منه    

" تمسك لسانكتستاهل علشان تبقى "-  

رفع نادر قبضته بجانب رأسه في وضع التهديد يكز على  

أسنانه بغيظ ، ثم دفعها نحو جعبة الثلج الممسك بها يجذبها  

:  منه بقوة يضعها مكان لكمته   



 

 1336 

" نا الغلطان ، دي أخرة اللي يعمل خير لحد"أ-  

 *************** 

ي الصميم هو وحيد ف  

 حياته أشبه بالعلب الصينية 

ا كلما تفتح واحدة   علبة داخل علبة وتتضاءل حجم 

 إلى أن تبلغ العلبة الصغرى في القلب منها جميع ا 

 وإذا في داخلها خاتم ثمين من خواتم ابنة السلطان 

 بل سر أثمن وأعجب.. الوحدة 

عشرة دقائق هي الوقت الذي مر ومازال تحت الماء لم يخرج  

!حتى اآلن  

ع حمام السباحة جيئة   ظهره يظهر تحت صفحة الماء يقط

وذهاب ا بجسد عار  إال من سروال قصير ، يتحرك بخفة  

! وسرعة وشيء من الحدة  
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هذا حاله منذ أن أخبره والده عما حدث ذلك اليوم ، كان يظن  

ا ولن يهتم به لكن األمر سيطر على تفكيره   أنه شيئ ا عابر 

ا ال يستطيع   بأكمله.. جملة والده تتردد في عقله مرار 

اسهاإخر  

رامز يبقى أخوك من أمك.. "  

" رامز رافض فكرة أنك أخوه من األساس   

دفع برأسه إلى الخارج يهزها للجانبين مرتين يزيح الماء  

عنها قبل أن يدفع بخصالتها التي التصقت بجبهته للخلف ،  

واقترب من الحافة يستند بذراعيه عليها يطالع الفراغ أمامه  

تنفسه العالي يشبع رئتيه  وجسده يرتفع بشكل ملحوظ من 

. باألكسجين  

الموضوع بأكمله يصيبه بالسخرية والالمباالة ، لم يحدث أي  

! فارق سواء له أخ أم ال أو حتى إذا تقبله هذا األخ أو رفضه  
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لكن عجب ا للقدر من بين أكثر من سبعة مليار شخص في  

العالم يكون أخاه الرجل الثاني لعدوه األول مازن ، والذي  

". ال شيء.. وفي قاعدته " صديق العدو عدو بدونه   

ال يعنيه هويته وال وجوده.. ال يعنيه األمر برمته ، لكن ما  

.. يثير حنقه هو ذلك الهاجس الذي يأتيه في لحظة ما  

؟ماذا ينقصه كي ال يتقبله رامز كأخ له  

ضحك بسخرية واستند بكفه على الحافة يدفع جسده ألعلى  

ا يخرج من الماء ،  يسير نحو منشفته يحملها يجفف  قافز 

: جسده محدث ا نفسه بإجابته المعتادة على هذا السؤال   

؟"وإيه اللي عندك يخليه يتقبلك"-  

أضاء هاتفه باسم نادين فانعقد حاجبيه بدهشة من مكالمتها  

!اآلن ، فقد أمرها أن تختفي حتى يطلب منها الظهور  

:  سخريتهقبل المكالمة فوصله صوتها المائع الذي يثير    

؟"عامل إيه يا بيبي"-  
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: أجابها ببرود يرفع منشفته يجفف خصالته   

! خير يا نادين"-  

؟" مش قولت متظهريش غير لما أقولك  

؟ومين قال إني ظهرت"-  

على العموم أنا حبيت أفكرك باتفاقنا آخر مرة كنا فيها مع  

بعض وإن كل حاجة اتنفذت زي ما قولت ، بس بصراحة مع  

بسيط ، إن رامز هو اللي انقبض عليه ألنه هو اللي  تغيير 

" عقد الصفقة معايا مش مازن   

وبدون كلمة أخرى أغلقت الهاتف ، فأظلمت عيناه بصورة  

مرعبة من يراه سيخر صريع ا من الرعب ، يقبض على  

! الهاتف بقوة ال يعلم الشعور الذي يحوم بداخله  

البد أن تعود إليه  سبها بداخله متوعد ا لها بالعقاب ، فقد كان 

قبل اإلقدام على فعل أي شيء.. كان البد أن تخبره بميعاد  

! الشحنة ليخبرها بما ستفعله  
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اندفع للداخل يضع الهاتف على أذنه ينتظر رد مدير أعماله  

: الذي أتى سريع ا    

عاوزك تعرف لي مين اللي كان في جمارك االسكندرية ،  "-

" رف وتسمع اللي هقولك عليه وتنفذه بالح  

أماله ما سيفعله ثم أغلق معه قاذف ا الهاتف والمنشفة على  

الفراش ، يفتح خزانته بعنف يأخذ منها قميص أسود وبنطال  

: من نفس اللون هاتف ا من بين أسنانه   

" ماشي يا نادين ، حسابك معايا كبير"-  

وفي تلك األثناء كان الحال في النيابة العامة مقلوب رأس ا على  

يجرى التحقيق مع رامز بما أنه المسئول عن الصفقة  عقب ، 

. برفقته نخبة من كبار المحامين  

مازن بالخارج برفقة نادر يجريان اتصاالتهما بكل معارفهما  

. للوصول لحل هذه الكارثة   
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ياسمين تقف في جانب تحاول الوصول إلى مدير أعمال نادين  

. كي يأتي لكن ال رد  

نحوه في لهفة يسأله عما    خرج أحد المحامين فاندفع مازن

: وصلوا إليه فأخبره الرجل بإحباط    

مفيش حل غير إننا نثبت إن الشحنة تم تبديلها في الجمارك  "-

" وإنها خارجة من الشركة األلمانية سليمة  

كاد أن يتحدث لكن قاطعه اقتراب شخص ما خلفه خمسة  

أشخاص آخرين ، يطلب من الحارس أخذ اإلذن بالدخول لتمر  

ة ويدخل تحت أنظار مازن الذي تبادل النظرات المتعجبة  دقيق

! مع نادر   

لم يمر الكثير وخرج رامز فمالمح مكفهرة متعبة ، يبدو عليه  

اإلرهاق فاستند على الحائط خلفه رافع ا رأسه ألعلى مغمض  

: العين ، تارك ا المحامي يخبره بما حدث   

ي عملوا  تم اإلفراج عن الباش مهندس رامز ، واعتراف الل"-

" كده أنه بريء   



 

 1342 

: قاطعه رامز بسؤاله المتعجب   

؟"أنت القيت بتوع الجمارك إزاي "-  

: عقد مازن حاجبيه بعدم فهم    

؟بتوع الجمارك مين"-  

" أنا مش فاهم أي حاجة  

الناس اللي دخلوا دول اعترفوا أنهم هما اللي بدلوا الشحنة  "-

" السليمة بشحنة فاسدة   

وعدم استيعاب ، هو لم يفعل هذا بل  يستمع للكلمات بصدمة 

لم تتسع له الفرصة أن يفكر حتى فيما سيفعله ، فمن فعل  

؟هذا  

من استطاع الوصول إلى الفاعلين بتلك السرعة إليهم وجعلهم  

؟ يعترفون أيض ا  
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يرة تصب جميعها في إناء واحد وهو  أالعيب الساحر كث

"األذى "   

؟الساحرلكن ماذا إذا انقلب السحر على    

دقات على باب المنزل بقوة جعلتها تهرول لفتحه بذعر وقلق  

! وقد علمت هوية القادم فال أحد يعرف هذا المكان غيره  

تغلق حزام روبها القصير في رابطة حول خصرها قبل أن  

تفتح الباب لتعود للخلف بقوة بسبب دفعه لها بعنف وأغلق  

المرعبة التي ال يحب أحد  الباب بقدمه يقف أمامها بهالته 

. اللقاء بها  

يرفع كمي قميصه إلى مرفقيه أبرزت ساعديه األسمريين  

بعروقهما البارزة بسبب تدفق الدم القوي بهما من شدة  

.. انفعاله  

يفتح أول أزرار قميصه كاشف ا صدره الذي يصعد ويهبط 

.. بهدوء أثر تنفسه  
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! هلكن عيناه كأنهما استعارت سواد الجحيم واشتعال  

عادت للخلف تبتلع ريقها بخوف تأخذ حذرها منه لكنه جذبها  

من خصالتها بعنف جعلتها تصرخ بألم ممسكة بقبضته تحاول  

: فكها بفشل ليهمس بفحيح جانب أذنها   

أقسم باهلل لو صرخِت لتكون آخر صرخة هتطلع منك يا  "-

؟" نادين أنِت فاهمة  

ليبتسم بشر  طبقت على شفتيها بأسنانها وأومأت في طاعة ، 

:فكان أشبه بالشيطان المتجسد في هيئة بشر وقال بهمسه    

مين قالك تتصرفي من دماغك من غير ما ترجعي ليا  "-

ا في الموضوع ده ؟وخصوص   

؟" وليه مقولتيش أن رامز هو المسئول مش مازن  

ضغطت على جفنيها بقوة تحاول تحمل األلم المنتشر في 

تى تستطيع الفكاك  رأسها من قبضته ، تتلوى بجسدها ح

: فتشتد قبضته أكثر   
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ده كان االتفاق بينا إننا هنعمل كده مش فاهمة إيه المشكلة  "-

؟ وإيه اللي معصبك  

" ثم هيفرق معاك إذا كان رامز وال مازن   

ا بها   هز رأسها بين يده لألمام وأعادها إليه من جديد صارخ 

برعب كمن وجد فرصته للتنفيس عن غضب األيام الماضية ،  

! تقلب أموره ، ظهور ياسمين ، معرفته بأخوته لرامز  

! كل هذا يجعله مشتت ، ال يستطيع التفكير وهذا ما يكرهه  

ومن حظها العسر أنها جاءت في تلك الفترة ليستغل ما فعلته  

كي يحرر الوحش الثائر بداخله والذي يتآكله وحده من  

!الداخل  

الشحنة لكن مقولتش مين  أنا اتفاقي معاكي هنعمل إيه في "-

!هينفذ  

؟" ثم أنِت إيه عالقتك تفرق معايا وال أل  



 

 1346 

دفعها بعنف لتسقط على األرض ووقف يتنفس بلهاث كبير  

دون أن يشعر بها وقفت وتقترب منه تديره من مرفقه بقوة  

:  هاتفة به   

ومش أنت اللي هتقولي أعمل إيه يا كريم ، متنساش أنا  "-

؟" أبقى مين  

: ة ترمقه من أعلى ألسفل باستفزازلتبتسم بسخري   

ثم خليك في البرنسيس اللي ماشي تلف وراها في كل حتة  "-

" وملكش دعوة بشغل الكبار لو صعب عليك  

ختمت حديثها بصرخة عالية وسقوط مدوي بسبب صفعته لها  

بظهر يده ، تستند بكفيها على األرض وآهة عالية صدرت  

ة ثانية عندما جذبها  منها قبل أن تتحول لشهقة كبيرة وصرخ

من خصالتها بيد واألخرى أحاطت عنقها بقوة حتى كادت أن  

: تختنق ، هامس ا من بين أسنانه بشراسة   



 

 1347 

ا باهلل العرفك مين هو كريم منصور ألن الظاهر إن  "- قسم 

أنِت اللي نسيتيه ، هخليِك تندمي على كالمك ده يا نادين  

" وافتكري ده كويس  

دفع رأسها فاصطدمت باألرض أدت لفقدانها الوعي ، فنهض  

أن  ببرود وخطى من فوقها يخرج من المنزل بأكمله دون 

 يرف له جفن.  

دلف إلى سيارته ووصلت رسالة من مدير أعماله أن ما طلبه  

قد تم فابتسم بغموض قبل أن يفتح رسالة جديدة ويكتب بكامل  

 السخرية 

س ، اعتبرها هدية من األخ  مبروك اإلفراج يا باش مهند" 

الصغير للكبير بمناسبة إننا عرفنا أننا أخوات ، أنت عارف  

" األخوات لبعضيها  

أرسلها ودفع هاتفه إلى الكرسي بجانبه وانطلق بسيارته  

 يرسم ابتسامة منتشية على ثغره وعقله يفكر في القادم!! 
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 الفصل السادس والعشرون

 

الجميع في إجابتهالسؤال األزلي الذي يحتار   

 هل نحن مسيرون أم مخيرون؟

نحن مسيرون حتى مفترق الطرق ، مفترق يؤدي إلى طريقين  

 ليس لهما ثالث

 طريق الصالح وطريق الضالل ، واالختيار لك 

حياتك وأفعالك خلفك ، وتكملة الطريق أمامك يكمن خلفها  

 النتيجة على كل ما فعلت وما مررت به

حدد ماذا تريد أن تكون نتيجتك في تلك اللحظة أنت من ت  
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 نعم كل إنسان خطاء 

 وكل خطاء مخيّر 

طأ ويسلك اليسار  إما يستمر في الخ  

أم يرتد لنفسه ويحول بكامل وعيه إلى اليمين    

 

أكثر من نصف ساعة يقف أسفل بنايتها يتأمل شرفتها  

المضيئة ، يرى خيالها المار بين الحين واآلخر من خلف  

.الستار    

يعلم ما الذي أتى به إلى هنا؟ ال   

 ال يعلم لماذا جاء لها باألخص؟ 

 منذ متى يأخذ أحٌد هذا الحيز من تفكيره ومساحته؟ 

.. حياته خالية فارغة  طوال سنوات عمره السبعة والعشرين

! سوداء ، ووحدته قاتلة  

. ، واأللم جاثم على أنقاض الفؤادلغة الصمت تسودها  
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. بالغربة ومرارة العيشحتى الجسد أحّس   

في هذه اللحظة يشعر بالوجع يسكنه ، وذكريات الماضي  

ا أن يقوم به . تشغله تجعله يفعل ما لم يأتي على خاطره يوم   

رفع هاتفه ودق رقمها وانتظر يستمع للرنين الخافت حتى  

تُجيب فلم تفعل ، كرر االتصال أكثر من مرة والنتيجة عدم  

يتمكن منه فكيف تتجاهله بهذا  الرد.. شعر بالغضب بدأ 

 الشكل؟

ال أحد يتصل بها برقم مجهول غيره ، وحذرها من قبل من  

ذلك التجاهل ، فقرر المحاولة آلخر مرة وإن لم تجب سيصعد  

لها وحينها تتحمل ردة فعله لكن هللا أنقذها من براثين غضبه  

: وأجابت   

" ألو"-  

: ف بها بحزم ونبرة ال تقبل مجاال  للنقاش والجدل هت   
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عشر دقايق واالقيِك قدامي أنا تحت البيت ، لو تأخرِت  "-

" هطلعلك يا ياسمين  

وبدون كلمة أخرى أغلق الهاتف ووضعه أمامه خلف عجلة  

القيادة وانتظر يستند بمرفقه على حافة النافذة بجانبه ، يطرق  

بأنامله على العجلة دقات رتيبة يستند برأسه للخلف مغمض ا  

ير البوابة الحديدية تفتح  تى انتبه على صر عينه للحظات ح

يراها تظهر من خلفها ببنطال أسود وكنزة بأنصاف  فالتفت 

أكمام صفراء ، تعقد خصالتها السوداء في جديلة قصيرة  

.موضوعة باستكانة على كتفها األيمن  

واقفة تبحث بنظرها في األرجاء عنه حتى وقعت عيناها عليه  

بالكامل ، يغطي رأسه بقلنسوة  بداخل سيارته يرتدي األسود 

. كنزته زادت من هالة الغموض حوله لكن لم يؤثر بها  

ابتسم بمرح غريب عليه يميز عالمات الغيظ وللغضب على  

مالمحها ، جسدها ينتفض من االنفعال وصدرها يرتفع  

وينخفض من فرط لهاثها الغاضب فكانت أشبه بأنثى تنين  
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تحرقه بعد قليل ، خطت نحوه شرسة ستخرج نيران من فمها 

بغضب ففتح الباب بجانبه في لحظة اقترابها من السيارة  

فوقفت تقبض على الباب بشدة تناظره بشراسة خرجت في  

:  كلماتها من بين أسنانها   

؟"أنت بتعمل إيه هنا وعاوز إيه"-  

" اركبي"-  

لفظها مجردة ، وبنبرة هادئة سلسة كأنه يعرفها منذ زمن..  

عجب ، حاجباها معقودان وعيناها متسعتان تحاول نظرت له بت

استيعاب النبرة اآلمرة التي لفظها بها ، فضغطت على شفتيها  

ا وقالت بحدة من بين أسنانها  : بقوة ونظراتها تقدح شذر    

مش هركب ، واتفضل أمشي من هنا وياريت تكون دي آخر  "-

" شان كده كتير عمرة أتكرم وأشوف وش سعادتك    

فت وتذهب لكن ذراعه التفتت حول خصرها  كادت أن تلت

يجذبها للداخل فُضربت رأسها بحافة الباب صدرت عنها آنة  

متوجعة فوضع كفه على رأسها يدلكها بدون وعي منه حتى  
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أنه لم يلتفت لها ، وأغلق الباب سريع ا إلكتروني ا ثم انطلق  

.فجأة فارتد جسدها للخلف ملتصقة في الكرسي  

التفتت بجسدها إليه ينفر الغضب من كل  لملمت شتات نفسها و

ذرة فيه ، أنفها اشتد احمراره في عادة لديها عندما تغضب ،  

بضع خصالت فرت من جديلتها ، وهتفت بشراسة يشوبها  

: الذهول مما يفعله    

؟بتعمل إيه وواخدني على فين"-  

 أنت أكيد اتجننت" 

كل ما القته منه ثم حال عينيه  نظرة بجانب عينه بصمت  

دون حديث زادت من غضبها ، زمجرت  لطريق مرة أخرى ل

بغضب وحاولت فتح الباب لكنها فشلت فضربت بقبضتها على  

: قدمها صارخة    

وقف العربية دي دلوقتي حاال  يا كريم ونزلني ، أنا مش  "-

"عاوزة أشوفك وال عاوزاك تظهر في حياتي تاني  
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ب  صرخت فجأة وعيناها تتسع بصدمة ، جسدها يرتد للجان

حتى اصطدمت به عندما عكس اتجاه السيارة لليمين ودخل 

إلى طريق مليء باألشجار العالية واألعشاب الخضراء مسافة  

. ال بأس بها ثم توقف فجأة   

يقبض على عجلة المقود بقوة ، وتقبض هي على ذراعه  

بنفس القوة وأنفاسهما تتسابق في السرعة واللهث ، التقت  

. حظة بمشاعر متناقضةاألعين ببعضهما في ذات الل  

ترسل له الذهول مما يفعله ، التساؤل عن المغزى وراء  

 ظهوره في حياتها من األساس وماذا يريد منها؟ 

! الغضب من أسلوبه الجاف المرفوض بالنسبة لها  

كان في عالم آخر عما هي فيه ، يتأمل سحر حجرين الفحم  

.. عنها وسط حليب عينيها بصمت ووجهه يبعد بضعة إنشات   

لها مقلتين لو أنها نظرت بها إلى راهب قد صام هلل وابتهل..  

ا ولم يُصلْ  . ألصبح مفتون ا بحبهما كأنه لم يصم هلل يوم   
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صمتت لغة الكالم مبتعدة ، تاركة لغة العيون تدور ُدفة اللقاء  

، عقدت حاجبيها عندما رأت التيه واالحتياج خلف جمود  

! وغموض مقلتيه  

وخائفة من الغوص في بئره فتغرق وال  ال تعلم سببهما 

. تستيطع إنقاذ نفسها ، سيكون األوان قد فات  

قطع تواصل نظراتهما وهبط من السيارة فجأة يدور حولها  

ا على مسافة منها يوليها ظهره ينظر في   واقف ا متخصر 

المساحة الخضراء التي ال حدود لها أمامه يتسائل بينه وبين  

 نفسه ماذا تفعل معه؟ 

 ماذا يريد منها ولماذا هي؟

فرك وجهه بانفعال ال يحبذ هذا الشعور ، يكره تصرفاته ،  

يكرهها ألنها تجبره على فعل ما ال يريد ، كل خطوة يحسب  

لها ألف حساب ، يفكر بها مرتين قبل القيام بها لتأتي تلغي  

!تعقله وحسابته وتجعله يتصرف بمراهقة وعشوائية  
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لها ، كوخ خشبي صغير يحيطه هبطت تتأمل المكان من حو

األشجار من كل مكان ، يصل لمسامعها صوت غدير الماء من  

!مكان ما كأنه جدول صغير قريب منهما  

المكان خطف أنفاسها ووقعت في عشقه ، لو وقت غير الوقت  

!وشخص غير الشخص لما تركته أبد ا  

وصله صوتها الساخر من خلفه بعيد كل البعد عن الغضب  

ي عينها منذ لحظات ، بهدوء ال يمس لصراخها  الذي رآه ف

:  الهادر به   

وهللا لو أعرف إنك جايبني أتفرج عليك بتتأمل الماء  "-

والخضرة والوجه الحسن في مكان زي ده مكنتش رديت وال  

" نزلت من أصله   

استدار لها بنصف جسد يناظرها بحاجب مرتفع ومالمح  

ه إلى أخرى  صامتة ، فاقتربت منه بدالل عفوي حال نظرات

: عبثية حتى وقفت أمامه تبتسم بغيظ   
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فلو الباش مهندس خلص وصلة التأمل بتاعته يتكرم  "-

" ويرجعني علشان أنا ورايا حاجات أهم أعملها   

: نظر لها من أعاله يجيبها   

" مش هرجعك ، هتيجي معايا "-  

  هزت رأسها بعدم استيعاب تقربها منه قليال  تضيق بين عينها 

:  

!" هاجي معاك فين بالظبط"-  

اقترب منها ألقصى درجة حتى كاد يلتصق بها ، يهبط برأسه  

دون أن يلمسها لكن أنفاسه الساخنة أحاطتها فشعرت كأنها  

:  تقبع في أحضانه يضمها بقسوة   

نبعد ، نسيب كل حاجة ورانا ألسبوع ، ناخد هدنة من كل  "-

" حاجة ونسافر لوحدنا وأوعدك هرجعك تاني  

اجبها بسخرية مكتفة ذراعيها أمام صدرها تميل رفعت ح

: برأسها للجانب قليال  تنظر له بصمت قبل أن تبتسم   



 

 1358 

!وهللا"-  

!" نسافر لوحدنا ونبعد  

: أشاحت بيدها في الهواء وحدثت نفسها بصوت عال     

أنا باين عليا وقعت مع واحد مجنون وأنا معنديش استعداد  "-

"اتجنن  

ذبها من مرفقها هاتف ا بحزم  التفتت تبتعد من أمامه فج

: ونظراته تجبرها على التوقف والصمت   

أنا مخلصتش كالمي ، واللي بقوله مش اقتراح أنا بقولك  "-

" اللي هيحصل  

نظرت لعينيه بذهول لهذا الجنان المتجسد أمامها في هيئة  

، تهز رأسها بعدم استيعاب لكينونته!رجل    

للخلف تشير   أفلتت يدها بعنف من قبضته وعادت خطوة

: بعالمة الجنون على رأسها تهتف بشراسة   

!أنت مجنون ، وهللا مجنون"-  



 

 1359 

؟ ممكن تقولي أنت مين علشان أعمل اللي بتقولي عليه ده  

أنت ظهرت في حياته فجأة ، حاوطتني باإلجبار من غير ما  

؟ أعرف أنت مين وعاوز مني إيه  

األربع مواقف اللي جمعتنا مش مبشرين أبد ا ويخلوني أجري  

" ختفيلحد ما ابعيد عنك    

صمتت تتخصر بيد واألخرى تدلك جبهتها حتى تهدأ ، تحاول  

تهدئة سرعة أنفاسها فتركها تخرج ما بداخلها مستمع ا لها  

 بصبر ، يريد أن يعرف كيف تراه؟

! شعورها تجاهه  

عيناها بحر به الناس تغرق ،  رفعت نظراتها فشعر أن 

وأهدابها كالسهام تطلق التساؤالت والحديث نحوه قبل لسانها  

:  ، ثم نطقت فجأة بشكل مباشر   

؟" أنت مين وعاوز مني إيه"-  

؟" أنا نفسي مش عارف أنا عاوز منك إيه"-  
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! يقر لنفسه قبل منها باإلجابة فهو حق ا ال يجد له تفسير  

نظر لموضع قدمه يرسم خطوط ا  وضع يديه في كفي بنطاله ، ي

ودوائر وهمية على العشب يحاول تجميع كلماته من صندوق  

عقله ، لكن ألول مرة يشعر أن عقله يتنحى جانب ا تارك ا لقلبه  

تولي زمام األمور وترتيب الكلمات التي نطقها لسانه فخرجت 

: جدية ، صادقة ألول مرة    

!معرفش ليه أنِت بالذات"-  

الحكاية حسيت إني محتاح أجيلك وأقعد معاِك ، أتكلم معاِك  كل 

..أنتِ   

أنا عارف إنك مش كرهاني ، يمكن مواقفنا تخليِك غضبانة ،  

متعصبة ، تخافي ممكن لكن مش هأذيِك يا ياسمين ، أنا عاوز  

" بس أرتاح  

!ال تفهمه ، تشعر بصدقه لكن ال تفهمه  
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ترابهما بهذا  هل المواقف البسيطة التي جمعتهم دافع الق

 الشكل الذي يتحدث به؟ 

 أن يشعر بالراحة في وجودها ، يختارها من بين الجميع؟ 

: تسائلت بخفوت   

؟" اشمعنا أنا"-  

؟ لحظات صمت ونظرات كفيلة بكل شيء ، يفكر بماذا يخبرها  

أيخبرها أن وجعه عصّي الفهم حتى على نفسه ، فأغلق عليه  

، هذه الوحدة   داخله كغصة في الحلق يتجرعها كل لحظة

؟ بعينها كيف سيشرحها لها  

هو رجل ينحر عنقه بيده قبل أن يظهر ضعفه أمام أحد خاصة   

! لو كان امرأة  

ا عن كل شيء قال : لكنه رغم    

علشان زي ما قولِت متعرفنيش ، متعرفيش كريم الحقيقي "-

!واللي أنا نفسي معرفوش  
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ره  اللي قدامك واحد عاش من غير أهل ، أمه ماتت في صغ 

وأبوه وجوده زي عدمه.. واحد عاش طول عمره صايع  

" بمعنى الكلمة   

مع كل كلمة كان يقترب منها ببطء وعيناه لم تفارقها ، حتى  

عضديها برفق أثار حيرته ، لم  يمسك وقف أمامها يرفع كفيه 

يلمس أنثى من قبل برقة ، فالنساء بالنسبة له متعة ، إناء  

للوصول لهدف ما يفرغ به شهوته بقسوة ، أو طريق  . 

ا! لكن هي.. ليست أي ا منهما ، وال يعلم تصنيف له   

قربها منه أكثر يهمس بنبرة غريبة تقسم أنها شعرت برجاء  

: بعدم االحباط والرفض   

هتنيش ، مفيش منك نفور من  أنِت الوحيدة اللي مكر"-

.. مواقفنا بتخليِك تغضبي ، تبعدي ، تخافي لكن أنا  ناحيتي

. مفيش كرهمتأكد أن   

" أنا عاوز أعرف كريم الحقيقي معاكِ   
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تشعر بشعور الوحدة الذي يتملك منه وتقرأه جلي ا في عينه ،  

. وكأن هذا الشعور عميق وبشكل دائم  

أشبه بالموت البطيء يصيب روح اإلنسان ، ويشعره بعدم  

. الراحة الدائم  

صوتان يصدحان بداخلها األول يشجعها على االقتراب  

ا ، مساعدته على االنتشال من الحفرة السوداء لمعرفته حق  

التي يقبع بها بكامل إرادته ، واآلخر يخرس األول يخبرها أن  

تهرب ، تبتعد ، تختفي ، هذا الشخص خطر وقربه نار إذا  

!لمست الهشيم أحرقته حتى الرماد   

كادت أن تستجيب للثاني وكأنه قرأ رفضها وترددها في حركة  

المتوترة ، تيبس جسدها وتأهبه لالبتعاد فاشتد  حدقتيها 

إمساكه بها حتى ال تفلت وقطع حبال أفكارها من السيطرة  

: عليها   

أسبوع واحد بس ، مش هأذيِك بأي حاجة بس عاوز أبعد  "-

" وعاوزك معايا ، وبعده هرجعك ولو عوزاني أبعد هبعد  
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يحاول إقناعها وامتصاص الخوف والتردد من داخلها لكن  

اخله يقسم أنه لن يفلتها مطلق ا حتى لو حاربها نفسها ، لن  بد

.. يؤذيها وأيضا لن يتركها تبتعد   

اثبتي على موقفك.. ابتعدي..  ارفضي"-  

 ال تخضعي فهو خطر

" ال تجعلي عاطفتك تسيطر عليكِ   

عقلها يصرخ بها كمسجون من خلف قضبان سجنه ، لكن  

: لسانها نطق بما أصابه بالذهول والخرس   

" وافقةم"-  

★★★★★ 

 أن يؤذيك عدوك ويفعل األفاعيل حتى تسقط هذا أمر طبيعي 

لكن تصيبك الصدمة والتيه عندما يحدث شيئ ا بعيد ا عن  

! المألوف  
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عندما يكون منقذك هو عدوك ذاته فتقع في فوهة الحيرة  

! والتساؤل عن مغزى فعلته  

!التوجس وعدم الثقة هو كل ما يتملك منك وقتها  

 

. شعورهم بعد ما حدث والمشكلة التي تعرضوا لها هذا كان   

يجلسون بمكتب مازن بعد أن تم اإلفراج عن رامز الذي  

! يجلس ممسك ا بهاتفه يقرأ رسالة كريم التي لم يمل منها  

كلماته ُحفرت في رأسه ، لكن مالمحه جامدة ، نظراته  

غامضة أصابت مازن ونادر بالتوجس يتبادالن النظرات  

! المحتارة مما حدث  

استند مازن للخلف يدلك رأسه من الصداع الذي عصف به  

:  وصدحت نبرته يفكر بصوت عال     
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اللي أنا متأكد منه هو إنه ورا المشكلة اللي حصلت دي ،  "-

لكن إيه يخليه يتراجع ويجيب بتوع الجمارك يعترفوا ويخسر  

؟"كل تخطيطه  

شفتيه بتفكير  تالعب نادر بأنامله على سطح المكتب يضم 

: يحاول الوصول إلى حل ، فقال يشارك مازن صوت عقله   

مش عارف بس اللي زي كريم ده مبيعملش حاجة غير  "-

وهو مخطط ليها كويس ، يعني إنه يتخلى عن تخطيط شهور 

" بالسهولة دي يبقى بيخطط لحاجة أكبر   

" أنا عارف"-   

فة ،  كان هذا صوت رامز الجالس على األريكة في نهاية الغر

فنظر االثنان له بصمت ينتظران بقية حديثه ، فقذف الهاتف  

على الطاولة أمامه مشبك ا أنامله يستند بساعديه على قدمه  

ومال بجسده لألمام في جلسته ، ثم ابتسم بسخرية تناقض  

:  الشراسة في نظراته   
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عاوز يركبني جميلة ، من األخ الصغير ألخوه الكبير ،  "-

روحي في إيده وأتقبل فكرة أننا أخوات  عاوز يوصلي فكرة إن 

وبكده يبقى قطع الحبل وكسر اللي بيني وبين مازن.. بس ده  

" بُعده  

: كاد مازن أن يتحدث لكن نهوضه أوقفه يقول   

سيبكم من اللي عمله األهم أنه في مصر وقريب جد ا مننا..  "-

" ومحدش هيوصلنا ليه غير البلوة اللي اسمها نادين   

وض من أعاله ممسك ا بمقبض الباب بعد أن  نظر لمازن بغم

: فتحه   

" ودي سيبهالي أنا "-  

خرج ولم ينتظر حديث أحد تارك ا إياهم ينظرون في أثره  

بصمت وذهول ، خوف من حالته الهادئة تلك فلم يتوقعوا  

: تصرفه ليقول نادر   

" هدوءه ميطمنش"-  



 

 1368 

  بغموضاستند مازن على سطح مكتبه يحك ذقنه قليال  ثم قال 

:  

ومين قالك إنه هادي ، ده جواه غضب لو خرج ال أنا وال  "-

" أنت هنعرف نسيطر عليه   

******** 

 عندما تبدأ في عينيك آالف المرايا بالكالم  

 ينتهي كل كالم 

وأراني صامت ا في حضرة العشق    

ومن في حضرة العشق يجاوب؟   

فإذا شاهدتني منخطف اللون، غريب النظرات    

كنتِ   فأحبيني كما   

بعنف وجنون   

واعِصري قلبي كالتفاحة الحمراء حتى تقتليني   
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وعلى الدنيا السالم!    

 

..في اليوم الثاني   

ه الذي بدأ منذ ثالث ساعات  جالس ا على مقدمة طاولة اجتماع 

ا من اآل ن ومازال مستمر   

ينظر إلى هاتفه من الحين لآلخر ينتظر اتصال من التي  

القريب العاجل ، فهو هاتفها قبل اجتماعه  ستفقده صوابه في 

أكثر من مرة ليعطيه رنين ولكنها لم تجب ، ومنذ قليل أعاد  

.. مهاتفتها ليجده خارج نطاق التغطية  

 ال يعلم ماذا يفعل بها؟ 

 أيقتلها حتى تكف عن التصرفات التي ستذهب بعقله؟ 

فأكثر من مرة طلب منها أن تكف عن عادتها في عدم االنتباه  

. تفهالها  

 زفر بقوة من ذلك االجتماع الملل الذي ال يعلم متى سينتهي؟ 
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: همس في نفسه يرفع رأسه ألعلى يغمض عينه    

"فينك يا رامز كنت تنجدني من الملل ده؟ "-   

حاول مزاولة النقاش واالنتباه للعمل لكنه لم يستطع االنتظار  

:أكثر فصدع صوته عالي ا ، يستند إلى ظهر كرسيه   

.. نكمل وقت تاني ألن  الص يا جماعة كفاية كده النهاردةخ"-

"ورايا ميعاد مهم دلوقتي  

خرج من شركته يرفع الهاتف إلى أذنيه يتصل بوالدته التي  

: أجابته قائلة   

" .. ازيك يا حبيبيأيوه يا مازن"-   

لي هدير رجعت من الجريدة وال    .. قوليالحمد هلل يا ماما "-

؟" لسه  

: حاجبيها وقد أنتابها الدهشة وقالتعقدت    

ال يا مازن لسه مرجعتش ، بس كانت بتقول أن فيه تقرير  "-

"مهم هتناقشه النهاردة مع رئيس الجريدة    
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  ذم شفتيه يأمر السائق بالتوجه إلى مقر عملها وأجاب والدته

:  

" .. مع السالمةماشي يا ماما هكلمك تاني"-   

:  أغلق معها نحدث ا نفسه بغيظ   

" أنا هعلمك يا هدير تليفونك متسيبهوش من إيدك"-  

وصل إلى الجريدة ليترجل من السيارة ويأمر حراسه باالنتظار  

مايتها  ، رأى سيارة الحراسة التي أمرها بعدم ترك زوجته لح

واقفة فعلم أنها مازالت بمكتبها ، دخل بهيبته جعلت العيون  

هن يسبون  كلها تتعلق به وخصوصا الفتيات والالتي أغلب

في لفت انتباهه  فرصتهن هدير أنها تزوجته وأضاعت عليهم 

. على األقل  

كانت تقف برفقة محمد تستند بيد على حافة السلم في الدور  

الثاني واألخرى على خصرها تنظر في الورق بيده تناقشه به  

بكامل تركيزها ولم تنتبه لذلك الذي رصدها بعينه منذ أن دلف  
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محمد كان أول من انتبه له ليزدرد ريقه  من الباب ، لكن 

: هامس ا لها وعينيه تتابع خطواته المقتربة من الدرج   

" .. أقصد جوزك جهإنسان الغاب وصل"-   

عقدت حاجبيها ولم تفهم مقصده من البداية ، لكنها تابعت  

نظراته لألسفل فوجدت مازن يصعد إليها ، رفعت حاجبيها  

يها تتسع مع كل خطوة  بدهشة من وجوده هنا وكانت عين 

يقترب بها منها تتأمل مالمحه التي ال تنم عن الخير ، ليصلها  

: همس محمد من خلفها يقول   

شكله مفطرش بمالمحه دي وفطاره هيبقى عليِك.. اهرِب  "-

"أحسن  

نظرت له باضطراب وتوتر وصدرها يعلو ويهبط من أنفاسها  

؟لم السببمحه ال تبشر بخير وال تعالسريعة ، فبالفعل مال   

وكان سعيد ا.. ترى ما الذي حدث؟  فهي ودعته في الصباح  
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ابتلعت ريقها بصعوبة ومالت برأسها للخلف تهمس لصديقها  

: بتوجس   

؟"تفتكر هيقتلني والهيعمل فيا إيه "-   

ا  ذم شفتيه وهز رأسه بطريقة درامية ينظر ألسفل مغمض  

: عينيه وقال   

"دمين.. دي مش مالمح بني آأل أنا متأكد "-   

لم تجبه ألن مازن كان قد وصل إليها ، فظهرت ابتسامة  

: مضطربة على شفتيها تستقبله مرحبة به   

.. إيه المفاجأة دي"- !"حبيبي أهال  وسهال    

أمسكها من مرفقها يجذبها اتجاه مكتبها ولم ينتبه باألساس  

إلى محمد الذي تشاغل بالنظر في الورق وأوالهم ظهره  

الباب ينغلق ، فضم قبضتيه يشيح بهم أمام  ليسمع صوت 

:  عينيه بسعادة قائال  لنفسه   
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الحمد هلل مشافنيش أنا إيدي لسه بتوجعني من ساعة ما  "-

" سلمت عليه   

  ثم نظر باتجاه باب مكتب هدير المنغلق فهمس بأسى مصطنع

:  

   ".. هللا يعينك على طويل الناب يا صغيرة على الهم يا لوزة"-

انت تقف أمامه يرمقها بغموض وصمت ، فسعلت  في الداخل ك

:  قليال  قبل أن تقترب منه وتضع يدها على مرفقيه قائلة   

مالك يا مازن شكلك متعصب ليه"-  

؟" فيه حاجة حصلت ضايقتك  

نحنى برأسه لمستوى طولها بالنسبة لها وقال  تنفس بقوة وا

:  خلفهابهدوء ، يبتسم ابتسامة تعلم جيد ا أنه يوجد كارثة    

؟" فين موبايلك يا روح مازن"-  

عقدت حاجبيها بتوتر والتفتت تنظر لمكتبها تبحث عنه ،  

تأخذ منها هاتفها  ى الكرسي فتناولت حقيبتها الملقاة عل
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وتوجهت إليه مرة أخرى تفتحه لتتفاجأ بعدد المرات التي  

! هاتفها بها  

ترى نفس نظرة  سعت عيناها بصدمة ، ونظرت إليها ات

التي تكرهها ، فضغطت على شفتها الشفلية   الغموض

: بأسنانها بقوة وتوتر وهمست في نفسها   

يانهار مش فايت ، كل دي إتصاالت وأنا مشوفتهاش "-  

  طالقي هيحصل قريب"

بصعوبة وحاولت االبتسام لكنها فشلت فقررت   لعابها ابتلعت 

اإلستعانة بداللها ، فاقتربت منه ممسكة بياقة قميصه األسمر  

: تتالعب بالزر العلوي وهمست   

! طبع ا لو قولتلك وهللا ما كان معايا التليفون هتصدقني صح"-   

بس بجد انشغلت في المقال وممسكتش التليفون خالص طول 

" اليوم إال دلوقتي  
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كي تخرج نفسها من العقاب  شقها عندما تتعامل كاألطفال يع

!فتستخدم داللها على والدها   

ولكن هذه المرة لن ينصاع له ، البد من تعليمها أن تلك  

األشياء الصغيرة تثير القلق بقوة في صدره في ظل ما يمرون  

.به   

يجلسها على الكرسي خلفها وينحني أمسك بكفيها يديرها 

ساع عينيها بتوتر واحمرار وجنتيها الذي بدأ  أمامها يراقب ات

: ينتشر في وجهها بأكمله ، وهمس بشراسة أمام وجهها   

؟ كام مرة قولتلك موبايلك ميفارقكيش يا هدير ها"-  

لي مين فيه قلب للرعب ده وأنِت عارفة إن الظروف   قولي

"متتحملش خالص القلق؟   

أنه على حق  بللت شفتيها بطرف لسانها تحاول الحديث ، تعلم 

..لكنها مجرد أن تنشغل في العمل تنسى كل شيء  

: تراقبه بطرف عينيها قبل أن ترفع عينيها له تستمع ألمره   
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"لي وجاوبيني بصي"-   

  ا خرج صوتها تحك فروة رأسها تذم شفتيها للجانب قائلةأخير  

:  

"ماشي أنت معاك حق أنا غلطت ومستعدة للعقاب "-   

:  ذراعيها على قدميها بيأس وأكملتثم أسدلت    

" بس مكنش قصدي أقلقك وهللا"-   

باقي من صوابه ، فجذبها من  كانت يتأملها بانتشادة ستفقده ال

تقف أمامه محيط ا خصرها بذراع ، وتخلل خصالتها  كفها 

ي تجمعهم به  القلم اللعين الذبأصابعه بعد أن خلصها من 

ا وهمس بأنفاس  أعلى رأسها ، فأسند جبهته إلى خاصته

: ألهبت وجنتيها   

هتجننيني معاِك وهللا العظيم .. من ناحية لما بشوف "-

! تليفونك مقفول بترعب وأفتكر حصلك حاجة خصوص ا  
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وناحية تانية بين إيديا ومش عارف أتلم عليِك بسبب اللي  

بيحصل ، وأنِت ما شاء هللا وال حاسة بيا وال بعذابي.. طب  

" ؟قوليلي أعمل فيِك إيه   

عنقه بذراع واآلخر أحاطت به خصره.. يا هللا هي  احاطت 

؟تعشق هذا الرجل  

. تعشق الحنان الذي يخرج من عينيه يخصها به وحدها   

.وتعشق النظرة التي يودع به حبه كله    

ابتسمت تجذب رقبته إليها في حركة فاجئته لتتحول لصدمة  

وخجل شديد وهو يشعر بشفتيها التي تالمست مع شفتيه برقة 

منها ، ليفيق سريع ا من ذهوله يحول الرقة إلى قوة وشوق 

وشغف يبعثه من داخله إليها وأصابعه تعبث بخصالتها  

بحركات دائرية ، وشفتيه تتحرك على خاصتها صعود ا  

ا رحيقها الالذع.. حتى تركها عندما شعر   وهبوط ا ممتص 

. بحاجتها للهواء   
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ن تلملم شتات نفسها من  تمسكت بكتفيه بقوة حتى تستطيع أ

المشاعر تنحني برأسها ألسفل ، حتى ابتسمت قائلة له وهي 

:مازالت على وضعها    

.. أنا  حاجة غير أنك تفضل جمبي متسبنيش متعملش فيا"-

" من غيرك هبقى ضايعة ومش هحس بأمان   

ا إليه لتصدمها النظرة المليئة بالمشاعر   رفعت نظرها أخير 

زرق إلى األزرق الشديد يشوبه  التي تحول لون عينيه األ 

خطوط صغيرة للغاية باللون األسود والمالزمة لعقدة حاجبيه  

قبل أن تمسد  عقدتها تفك جبهته ، فرفعت كفيها تمسد جبهته و

: على وجنته بابتسامة تكمل   

.. أنا كنت  ك لو بعدت عني بعد ما علقتني بيكمش هسامح"-

"كرهت الحب وأنت خلتني آمن بيه تاني   

رت بشدة قبضتيه على خصرها ، فقشعر بدنها لتلك القوة  شع

ونظرت له بحيرة من قوته على جسدها ، فهزت رأسها  

: دبخفوت بصوت بعي بتساؤل حتى وجدته يهبط ألذنها يهمس   
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" عمري ما هبعد عنك ، وال هسمح ليِك إنك تبعدي"-  

ابتسمت برقة وحب له وكادت أن تتحدث لكن دوار بسيط 

ت بقوة أكبر على كتفه مغمضة عينيها تتنفس  لفحها ، فتمسك

بعمق تحاول إيصال األكسجين إلى رأسها ليتوقف الدوار ،  

: فأصابه القلق مما انتابها واسندها حتى تجلس هاتف ا بلهفة   

؟" هدير مالك أنِت كويسة"-  

:  أومأت بتعب وربتت على وجنته بحنان تحاول طمأنته قائلة   

" علشان مفطرتش علشان كده دوختأنا كويسة يمكن  "-  

ا وكانت تخبره   تذكر أن األمر تكرر معها األيام الماضية كثير 

أنه إرهاق وعدم راحة ، ضيق عينيه بغموض ونظر في  

التقويم على مكتبها يتذكر تاريخ اليوم ثم أعاد النظر لها  

! يبتسم بغموض ورأسه يفكر في أمر ما  

برفق ليخرجا سوي ا  جذب حقيبتها واسندها لتقف ثم دفعها 

: قائال  بتقرير    
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" تعالي نرجع البيت ، مش هتقدري تكملي كده "-  

أكبح كل محاوالتها كي يثني رأيه ويتركها ، وباألخير تجلس  

بجانبه في السيارة تستند برأسها على كتفه يحيطها بذراعيه  

. داخل أحضانه يأمل أن ما يفكر به صحيح  

ثيابها ، وذهب إلى   وصال إلى المنزل وتركها تصعد تبدل

الخادمة يهمس لها بشيء ما أتت به ثم صعد خلفها بدقائق  

وجدها تمشط شعرها بعد ارتدائها منامة زرقاء تحدد تفاصيلها  

، استدارت له تسأله عن تأخره فاقترب منها يناولها ما بيده  

فنظرت بتعجب له تقرأ هويته قبل أن تتسع عيناها بدهشة  

: هامسة   

!" !اختبار حمل"-  

جذبها من خصرها برفق يهبط على أذنها هامس ا بخبث وجرأة  

أن معادها الشهري قد تأخر ، وقد ازداد الدوار وعدم تقبلها  

للطعام الفترة األخيرة فشهقت من وقاحته تضربه في كتفه  

: وقد احتقنت وجنتيها بالدماء هاتفة بخجل   
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؟" وهللا أنت قليل األدب ، أنت بتحسب لي يا مازن"-  

: بقوة ودفعها برفق نحو المرحاض حتى تستخدمه ضحك   

؟"وفيها إيه لما أخد بالي من كل حاجة تخصك"-  

أدارها بين يديه يلمس وجنتيها بحنان هامس ا بصوت أجش 

: راج     

"يارب يكون اللي بتمناه صح يا هدير ، نفسي في طفل منك"-  

ابتسمت بعشق وقبلت وجنته قبل أن تختفي لدقائق خلف  

كانت دقائق يشتد بهما األمل واقتراب السعادة والدعاء   الباب.. 

حتى خرجت دامعة العينين ، مرتعشة الكفين الممسكة  

باالختبار تتأمل ما تراه ثم رفعت نظراتها إليه توميء له  

: بسعادة وفرح   

" أنا حامل.. أنت شعورك صح أنا حامل"-  



 

 1383 

الهواء  لم تشعر بنفسها إال وهي محمولة بين ذراعيه في 

يضمها بداخله بقوة حتى شعرت باأللم الطفيف لكن سعادتهما  

: طغت عليه تسمعه يهمس في تجويف عنقها بسعادة وعشق   

" الحمد هلل "-  
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 الفصل السابع والعشرون 

 

 المرأة في عالم الرجل حكاية تشبه رشفة من القهوة

 البعض يحب حالوتها 

! والبعض اآلخر لمرارتها  

! يتظاهرون بالحيرة ليركن في النهاية أوسطهاوغيرهم   

. وبالرغم من هذا كله البعد عنها مصيبة.. والقرب منها إدمان   

وفي قاموسه المرأة أداة لنزواته ، وعاء لتفريغ شهوته ما أن  

. ينتهي ال يلتفت إليها  

 

الحب.. كلمة مكونة من حرفين ليس لها معنى عنده بل تثير  

! سخريته وضحكاته  



 

 1385 

أتت وقلبت موازين حياته ، غيّرت قوانين دستوره  حتى 

! الثابت طوال سنوات عمره دون أي تدخل منها  

رّحال في دروب الحياة يعيش كما يحب ويفعل ما يريد بدون  

قواعد وال حدود ، لتظهر في طريقه كنبع ماء بارد ترطب 

! رحلته المتعبة  

ى  وللعجب كانت من تبادر بالهرب ليقطع طريقها ويعيدها إل

. حدود دولته  

هو الحاكم اآلمر في مملكته وإن كانت تسير بقوانينها دون  

! إرادة منه ، لكن طالما دخلتها فلن تخرج سوى بإرادته  

 

أنين طفيف وزمجرة خافتة تشبه قطة تتلوى في بداية  

استيقاظها بدالل ، تفرك عينها بقبضتها الصغيرة وهي تستقيم  

ها اليمنى تعيد غرتها  جالسة على الفراش ثم رفعت أنامل يد

الشاردة على جبهتها ويدها األخرى تضعها على ثغرها  

. المتثاوب  
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تشعر بتيبس عضالتها من طيلة الوقت الذي استغرقته في  

. النوم فتلوت في جلستها تحاول انعاش نفسها واستفاقتها  

دارت برأسها تتأمل المكان من حولها عاقدة حاجبيها بتعجب  

موجودة فيها ، آخر ما تتذكره الكوخ  من تغير شكل الغرفة ال

وسط األرض الزراعية عندما دخلته تتفحصه ثم أعطاها كوب 

من العصير تشربه وبعدها لم تشعر إال بجسدها يتثاقل ورغبة  

. النوم تجذبها بقوة حتى سقطت تلبيها بعمق  

!لكن تلك لم تكن نفسها الغرفة التي دخلتها  

الفراغ تحاول تذكر ماذا  حكت جبهتها ونظراتها زائغة في  

 حدث؟ 

اقنعت ذاتها أنه ربما نقلها إلى غرفة أخرى فذلك هو التفسير  

!الوحيد  

خاب ظنها عندما الحت نسمة رياح قوية حركت الستار  

! الموجود أمام الشرفة وصوت هدير شالل ما يصلها بقوة  
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اتسعت حدقتيها وتجعدت جبهتها بصدمة قبل أن تزيح الغطاء  

وانتفضت واقفة تهرول نحو الشرفة   بقوة عن جسدها

..! ليصفعها المشهد أمامها  

على يمينها غابة واسعة مليئة باألشجار الشاهقة ممتدة على  

مرمى بصرها يغطيها الثلوج كما تغطي قمة الجبل الشامخ  

خلفها.. ويسارها شالل ينهمر من ذلك التل العالي على جدول 

! يسير باألسفل على الصخور  

طلع للسماء المليئة بالغيوم تخفي أشعة  رفعت رأسها تت

. الشمس خلفها فينتشر اللون الرمادي حولها  

! هذه ليست أجواء مصر  

! مناخها لم يكن أبد ا هكذا  

انتفضت خطوة للخلف وقد لكمتها حقيقة أنها خارج حدود 

! بلدها  

!اختطفها  
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؟ كيف حدث هذا ال تفهم  

كان  ظلت تعود للخلف ونظراتها تحوم بجنون للخارج والم 

حولها حتى اصطدمت بالباب ففتحته وهرولت للخارج ،  

سارت في الممر الصغير حتى وجدت درج خشبي يشرف على  

. باقي المنزل  

تمسكت بحافته تتطلع حولها لتجد أن المنزل بأكمله محاط  

بزجاج شفاف ينقل المشهد بالخارج للجالس بالداخل ، رأت  

فاز يأخذ مساحة  أريكتين أمامهما طاولة زجاجية صغيرة ، وتل

كبيرة من الحائط أمامهما ، وبركن صغير مدفأة حطب  

. مشتعلة  

حالت بنظرها لليسار وجدت مطبخ على النظام األمريكي  

مفتوح على باقي المنزل وهو بالداخل يوليها ظهره يُحرك  

مقالة الطعام بسالسة على اللهب وشفاهه تتحرك كأنه يتحدث  

! مع شخص ما  
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أسنانها بشراسة وانتشر االشتعال في حدقتيها كزت على 

ضاغطة على الحافة بقوة حتى كانت مفاصلها أن تنكسر ، ثم  

. التفتت تهبط إليه باندفاع  

 

مندمج في تقليب شرائح اللحم ، مستمر في حديثه غير واع   

إلى القنبلة الموقوتة التي تتقدم نحوه إال عندما اصطدمت  

. حتها قليال  عن موضعهاركبتها بالطاولة الصغيرة زحز  

أغلق اللهب ووقف يناظرها بحاجب مرتفع وبسمة جانبية  

مستمتعة ، يعلم ردة فعلها التي توشك على الظهور وسيكون  

! هو ضحيتها ال محالة  

يقسم أنه يشعر بذرات الغضب والشراسة تلتف فوق رأسها  

.وستُصب فوق رأسه فليتأهب  

قلتيها لو كانت تحرق  نظرات االنفعال الملتهبة الصادرة من م

.لكان في عداد الموتى اآلن وستقف تشاهده بتشفي  
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كلما اقتربت اتضح صوت تنفسها العالي من فرط ثورتها ،  

:حمحم قليال  يجلي حنجرته وصاح بنبرة مرحة يمتص غضبها   

إيه الكسل ده "-  

!" كل ده نوم  

!مجنون إن ظن أنها ستجيبه هادئة    

! فعل كما يتوقعهاملعون إن تأمل أنها ستبدي رد   

بسرعة بديهة انخفض بجسده في أقل من ثانية يتحاشى 

السكريّة التي قذفته بها لتصطدم بالحائط خلفه فتتهشم لفُتات  

. ويتناثر السكر على الطاولة الرخامية وكتفيه  

نفض الحبيبات عن ثيابه السوداء وقهقهة عالية مرحة  

:  صدحت منه هاتف ا من بينها   

" روحيصباح النور يا  "- 

كلما تحدث يزيد األمر سوء  ، فها هي تكاد النيران تخرج من  

أذنها ورأسها من شدة الغضب فالتفتت تبحث عن شيء ما 
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حتى وجدت غايتها.. سكين جذبها لمعة نصله أسفل ضوء 

. المطبخ فالتقطته وبداخلها يقسم أنها ستقتله بدم بارد  

: اقتربت منه هاتفة بغيظ   

" هتطلع روحك ، ممكن تقولي أنا فين؟ده أنا اللي  " 

رفع حاجبيه باستمتاع وقد تركها تفعل ما تشاء ، فلتلعب  

الصغيرة كما تريد لكن النتيجة ستكون لصالحه.. دار برأسه  

: بدهشة مصطنعة يجيبها ببراءة    

!" أنِت معايا ، مش اتفقنا نقضي فترة إجازة مع بعض"-  

كن منها بشدة ،  ضغطت على أسنانها بقوة ورغبة خنقه تتم

فدفعته على غفلة ليتقهقر للخلف حتى اصطدم بالطاولة  

الرخامية تحت دهشته الحقيقية ، كاد أن يعتدل فوضعت نصل  

. السكين على رقبته وبقبضتها األخرى أمسكت بتالبيب ثيابه  

.. وجهها يبعد عن وجهه بضعة إنشات  
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اللون األحمر  فجذبه بريق مقلتيها األسود من شدة االنفعال ، 

. انتشر في وجنتيها البيضاء وخصالتها تغطي نصف وجهها  

:  همست بحدة من بين أسنانها وبصوت دّل على نفاذ صبرها   

 -"رد عليا كويس يا كريم وقولي أنت جايبني فين؟"

 -"روسيا"

اتساع عينها مع رفع حاجبيها وتوقف أنفاسها للحظات كان  

. رد فعلها على كلمته  

منه تسأل بحذر وقبضتها تشتد على صدره   اقتربت برأسها

: تضغط عليه وقد تلبسها شياطين الجن بأكملهم    

 -"وجيت روسيا إزاي يا كريم؟"

مال برأسه عليها ولم يأبه لضغط السكين على رقبته هامس ا  

: بالمباالة وهدوء   

 -"بالطيارة "
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جزء من الثانية تتحرك فيه يدها نحو اليمين وستصعد روحه  

ا وتتخلص منه ، لن تستطيع وصف شعور الراحة  إلى بارئه

!والهدوء حينها  

! الحظ توسع فتحتي أنفها وتنفسها السريع الغاضب  

البروز الطفيف لعظمتي فكها بسبب شدة ضغطها على أسنانها  

!بغيظ  

: هتفت بكامل غيظها   

؟ أنت بأي حق تعمل كده"-  

؟" بأي حق تخطفني وتجيبني هنا بدون علمي  

بينهما للحظات يتأمالن بعضهما بمشاعر  حال الصمت 

! متباينة.. أسئلتها هو نفسه ال يعلم إجابتها وال تفسيرها  

 معها حق لماذا جاء بها إلى هنا؟ 

 يقنع ذاته أنها وافقت فما أهمية المكان بالنسبة لها؟ 
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لم تتلَق إجابة وفي ذلك الوقت ال تستطيع تحديد مشاعرها  

 جيد ا.. غضب أم ثورة!؟ 

غيظ!؟  سخرية أم  

كل ما تعرفه أنها إن لم تذهب من أمامه فلن تكون مسئولة  

. عن أي ردة فعل تصدر منها   

ذمت شفتيها بشدة ورفعت السكين عن عنقه تضعه بعنف  

على الطاولة خلفه ثم ابتعدت عنه بضعة خطوات ، وألقت 

نظرة أسفل قدمها قبل أن ترفع رأسها له تعيد غرتها خلف  

:  أذنها وقالت   

؟ أنا بسأل مين أساس اهو "-  

 متوقعة إيه منك يعني؟

بضيع وقتي في كالم ملوش أي الزمة ، اتفضل دلوقتي حاال   

" ترجعني مصر  
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ثم رفعت سبابتها إليه تهزها بتهديد وتخصرت باليد األخرى  

: مع رفعة حاجبها األيسر ونظرات التصميم في عينها    

" ك ولو شوفتك في حياتي تاني يا كريم هسجنك أو أقتل "- 

رفعت حاجبيها بتعجب عندما رأت االبتسامة ترسم خط ا  

ا على شفتيه وهمسه الساخر وصل لمسامعها واضع ا   مستقيم 

يده في جيب بنطاله األسود يشد جسده في وقفته حتى برزت 

  عضالت جسده أسفل قميصه ويده األخرى فوق قلبه بدرامية

:  

!جرحِت قلبي بكالمك يا ياسمينة "-  

؟" تقتلينيبعد ده كله   

 -"ده أقل واجب"

أجابته بسخرية وعينيها تحيد ألعلى ، تهز رأسها بال فائدة  

وخطت خطواتها للخلف عازمة أمرها على االبتعاد من أمامه  

، لكن ولسوء حظها تعثرت قدميها أسفلها وسقطت.. بدال  من  
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يكية ، سقطت بين يديه  أن تسقط على األرض السيرام

ال يختلف عن صالبتها في   واصطدم ظهرها بصدره الذي

.شيء  

تلقفها بين يديه بابتسامة فهد حصل على غزالة بين براثنه ،  

! سيكون غبي ا في كتب الرجال إن لم ينتهز الفرصة  

أحاطها بذراعيه ودفن أنفه في عنقها يستنشقه في حركة بدت  

لها تلقائية ولم تنتبه له في ظل صدمتها من تعثرها ، تستند  

يه ، فرفع شفتيه ألذنها هامس ا بنبرة متريثة  بكفيها فوق ساعد

: وأنفاس ثقيلة   

..!" تعرفي"-  

انتبهت له كافة حواسها ونظرت بجانب عينيها ، فعمق  

نظراته داخل حدقتيها حتى كاد يرى انعكاس وجهه فيهما  

: وهمس   

؟ ليه أنِت بالذات مش عارف"-  
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أ  كل اللي أعرفه إن الزمان والمكان مش مهمين طالما المبد 

موجود وأنِت وافقِت تديني الفرصة ونكون سوا ، وأنا وعدتك  

" مش هأذيِك مش هقدر  

شعر بتصلب جسدها بين يديه ، وتشدد كفيها فوق ذراعيه  

ولم يَر عينيها التي ابتعدت بها عن مرمى نظراته وتوسعت 

بصدمة من جملته ، فحاولت دفعه قائلة بصوت متقطع من  

ها انتبهت اآلن أنها قابعة في  انفعاالتها بسبب التصاقه وكأن

: أحضانه   

ابعد يا كريم ، كل كالمك ده خليه ليك أنا عاوزة أرجع مصر  "-

"دلوقتي  

أدارها بين ذراعيه مشدد ا واحد ا حول خصرها ، وثبت رأسها  

أمام وجهه بكف يده األخرى لتتوقف أنفاسها للحظة أمام  

: حاجبيه قائال  نظراته ، فانتشرت نظراته على وجهها وعقد    
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رجوع مصر مش هيحصل غير لما انا أقرر ، حاولي  "-

تتأقلمي على الوضع ألن المدة ممكن تطول.. علشان نقدر  

" نتعايش سوا  

.. اقترب أكثر منها فأصبحت تتنفس أنفاسه الحارة   

فابتلعت ريقها بتوتر لكن نظراتها ثابتة قوية بطريقة أعجبته   

: بارعة فهمس بتالعب محبب بلكنة روسية   

! عناقك كالخطيئة المشروعة"-  

؟" فكيف لِك أن تكوني بكل هذا الجحود لتمنعيني من فعلها  

فهمته جيد ا لتبتسم ساخرة من طريقته عندما يود أن يتواقح  

! يغير لكنته وكأنه يجملّها  

ا يعُض على  دفعته للخلف بعنفوان  يتركها بمليء إرادته مبتسم 

فع حاجبه ويميل برأسه  شفتيه السفلية بمكر وتسلية ير

للجانب يتأهب لسماعها عندما وجدها تكاد تهم بالحديث ،  
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لكنها تنفست بعمق وأزاحت خصالتها للخلف بعنف ترمقه  

! بغموض من أعلى ألسفل وقد أقسم بداخله أنها تخطط لشيء  

لم تجبه ولم تنبس بنبت شفة لتتركه وتتجه نحو الدرج بهدوء 

. ي بهوتمهل أجبرت نفسها على التحل  

★★★★★ 

أن تفقد أباك معناه أنك تخسر الجدار الذي تستند إليه ويجعلك  

.. في مهب ريح قد ال ترحم من هم أمثالك  

.. تفقد السماء التي تجود بنبع الحب والحنان  

تفقد الَمظلة التي تحميك من الشرور وتجعلك وحيدا  في  

.. ُمواجهة العالم   

يعرف من يتعامل معك أنك  فقدانه ليس معناه اليتم فقط ، بل  

. وحيد ا أمامه وربما أمام طموحه ومطامعه  
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تشعر أن الدنيا تطيح بك شرق ا وغرب ا تقذفك بعنف ، تشعر  

أنها تتضاحك بشدة أنك لن تستطيع مجابهتها فتتيقن أنك على  

. شفا حفرة من اليأس واالستسالم  

ادى من بعيد ينير حياتك  ومن وسط الظالم قبس من نور يته

احلة الك   

يسمعك..و إشارة من هللا أنه يراك   

أخذ منك سندك لكنك لم تفقد سنده هو   

 

جالسة بجوار والدته في الحديقة تستمتعان بشرب القهوة في 

يوم مشمس يسري دفئه في المكان ، ينغمسان في الحديث  

وعيناها تتابع االثنان اللذان نسيا العالم من حولهما وانغمسا  

! في لعب الكرة  
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تضحك وهي ترى مصطفى يزفر بنزق عندما يتمكن منه  

التعب من فشله في قطع الكرة من براثن مازن ليشيح بيده في 

.الهواء بغيظ فيرق قلبه ويعطيها له  

ابتسمت بحنان وسعادة عندما وصل غضب الصغير إلى آخره  

فحمل الكرة وركض بها هاتف ا بحنق أنه سيلعب بمفرده بما أن  

ا ال يقدر على مجابهته ،  الكبير ال يراعي  ا قصير  كونه صغير 

فيركض مازن خلفه يحمله بخفة ويدور به وضحكاتهما تتعالى  

. حولهما تنشر السعادة بالمكان  

انتبهت لوالدته التي قالت ترفع كوبها ترتشف القليل منه  

:  وعيناها عليهما بابتسامة حنونة   

مصطفى من ساعة ما جه وتحسي إن السعادة جت معاه  "-

" والفضل ده كله يرجع ليكي ، رجعتي لي ابني من تاني  

أحاطت هدير ذراعها تضمه إلى أحضانها وابتسمت قائلة  

: تتطلع إليهما    

؟مين قالك أنه كان مهاجر يا ماما"-  
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مازن مفقدش أي جزء من شخصيته ، اللي يشوف تعامله مع  

" أسماء ومعاكي تعرفي أنه مليان حنان الدنيا  

: سها إليها أكثر وقالتتطلعت لها تضم نف  

لكتاب ، إن كل ده بسبب موت فاكرة كالمك ليا يوم كتب ا "-

" -هللا يرحمه-باباه   

تنهدت ميرفت بحنين وشوق لزوجها وترحمت بخفوت عليه 

: ثم ربتت على رأسها بحب   

مازن هيبقى أب حنين ، واللي متأكدة منه أنكم مش "-

" هتظلموا مصطفى  

الحاملة لنطفة لم تُكمل الثالثة    وضعت هدير كفها على بطنها

أشهر بداخلها لكن السعادة التي تشعر بها ال توصف ،  

وعيناها متعلقة بزوجها النائم على العشب يضع كفه أسفل 

رأسه وذراعه اآلخر يضم به الصغير ألحضانه يتحدثان  

:  بخفوت ال يصلهما وقالت   
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أخوه مش  مصطفى ابني األول ، والطفل اللي جاي هيبقى "-

هفرق بينهم مهما حصل على قد ما أقدر ، وواثقة أن مازن  

" هيعمل كده قبل مني  

: ربتت األخرى على قدمها بحنان هامسة بدعاء    

 -"ربنا يكمل حملك على خير يا حبيبتي"

قابلت دعائها بابتسامة هادئة وقلبها يؤّمن خلفها ، ثم  

لى  استقامت تقترب منهما تنحني نصف انحناءة مستندة ع

: ركبتيها هاتفة بمرح   

" لعبتوا وكسلتوا"-  

: وجهت حديثها إلى الصغير   

 -"يال حبيبي روح لدادة علشان تآخد حمام وتغير هدومك "

استقام مستجيب ا ألمرها بطاعة وسعادة يقترب طابع ا قبلة على  

وجنتها ثم هرول إلى الداخل ينادي على المربية ، تتابعه  
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النظر لذلك الذي استقام يقف خلفها  ببسمة قبل أن تعاود  

: ينحني قليال  نحو أذنها يهمس بوقاحة   

 -"طب مصطفى دادة هتساعده ، أنا مين يساعدني؟"

ضيقت عينها والتفتت له متخصرة تناظره برفعة حاجب 

محببة لتقول بخبث تتالعب بمقدمة مالبسه ترسم خطوط  

: واهية على كنزته الرمادية    

" هيكون مين يعني اللي له الحق يساعدك يا سالم.. "-  

ابتسم بخفة ومال برأسه عليها يغمز لها بمكر وحدثه يخبره  

: أنها تشاكسه كالعادة   

 -"تفتكري مين؟"

: ربتت على صدره ورأى نظرة التالعب في حدقتيها   

جهز فوطتك واستنى دورك بعد مصطفى ، دادة نفسها اللي  "-

" كانت بتجهزك وأنت صغير  
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ة حتى دمعت عيناه ليحيط خصرها مقرب ا إياها منه  ضحك بقو

تشاركه الضحك ، ولم يستطع قول شيئ ا سوى طباعة قبلة  

حنونة فوق خصالتها تقبلتها مغمضة العين تدس نفسها في 

. أحضانه أكثر  

.. خضع لها في الحب من بعد عزته   

. وكل محب لمحبوبه خاضعٌ   

★★★★★ 

العقل الغضب.. ريح تهب فتُطفئ سراج   

 يشل التفكير ويجعلك تتصرف بعشوائية 

 فتكون فرصة وقوعك في األخطاء كبيرة 

 وحينها ستفقد حقك بالكامل
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واقفة أمام الشرفة تكتف ذراعيها تقبض على كميّها حتى  

كادت أظافرها أن تخرقها من غيظها ، تهز قدمها بقوة  

!وعقلها يفكر مما أوقعها حظها فيه  

ى رأسها وظلت تدور حول نفسها لملمت خصالتها بمشبك أعل

! تفكر حتى تصل لحل  

؟ لكن كيف ستجده وهي برفقته  

؟بل وإن وجدته كيف ستنفذه وقد أغلق في وجهها كافة السبل  

منزل منعزل وسط غابة واسعة وأشجار وشالالت ، توجد في 

دولة تقع في النصف اآلخر من الكرة األرضية بعيد ا عن  

! عائلتهاوطنها ، بيتها ،   

حتى لو تمركزت عائلتها في "أسرة مازن" فقط لكنه يظل  

ا ! العائلة التي عرفتها دوم   

انتفضت في وقفتها حتى تذكرت مازن وقد الح بداخلها شعاع  

من األمل أنه سيجدها لكنه انطفئ بيأس وتهدلت أكتافها  
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عندما تذكرت أنه أعطاها إجازة طويلة بعد مشكلة رامز  

!كثير لم ترتاح فيه خاصة  أنه مّر ال  

امتعضت وتغضن جبينها تسب نفسها.. أكان من الضروري  

؟أخذ إجازة في هذا الوقت  

 منذ متى تشتكي من العمل؟ 

لتشارك ذلك القابع باألسفل في سبابها تلعنه وتلعن الساعة  

! التي رأته فيها  

لم تنتبه لمن فتح الباب ودلف يتأمل حيرتها وقلة حيلتها  

في نفسه أن هذه األيام لن تكون كشاكلة الذين  باستمتاع ، يقر 

ا مختلف ا معها هو نفسه   مضوا ، يشعر أنه سيكون شخص 

! سيتعرف عليه ألول مرة  

!؟ لينتظر ويرى ماذا ستفعل به تلك اللوزية  
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اقترب منها بخفة يضرب على كتفها مرتين بسبابته ،  

فانتفضت تبتعد عنه خطوتين باضطراب قبل أن تستوعب 

: هتف بهوجوده لت   

 -"أفندم عايز إيه؟"

قطع الخطوتين في واحدة حتى كاد يلتصق بها فلم تتحرك من  

مكانها ولم تظهر أي توتر بل وقفت تناظره بقوة أعجبته  

: فهمس أمام وجهها   

! هتفضلي متعصبة كده كتير"-  

أنا معنديش أي مانع بالعكس وشك األحمر ، وعيونك اللي  

نفسك السريع.. كل دول    بتلمع ، جسمك اللي بيتنفض من

...." بيخلوني  

قطع حديثه ضاغط ا على شفته السفلى بخبث وإيحاء بتخيالت 

منحرفة اتسعت لها عينها بقوة والتفتت تبحث عن أي شيء 

. تدق به عنقه  
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قرأ رغبتها فأحاط خصرها على غفلة  منها يثبتها بين ذراعه  

وضع لتنصدم من فعلته وكادت أن تصرخ به معنفة لكنه 

سبابته على فمها يضغط بقوة كي ال تتحدث ، فرأت نظراته  

  تحتد ، مالمحه العابثة تحولت للجدية وقال بنبرة ال جدال فيها

:  

شان محدش هيتعب غيرك من الغضب  "حاولي تهدي ع-

والعصبية دي ، بكل األحوال هنفضل مع بعض مفيش خروج  

" من هنا  

وارتفعت وتيرة   تسارعت دقات قلبها تردد صداها في صدره ،

أنفاسها تستمع للهاتف الذي صدح بعقلها أن هناك معنى آخر  

! خلف كلماته ال يقتصر على تلك اإلجازة الذي طلبها  

يسخر منها أنه حذرها أال تسير مع طياره وتهرب وها هي  

!عالقة بين براثينه كالفأر في المصيدة  
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ر  هربت الكلمات من جوفها وظلت تنظر له بدهشة والح التوت

بداخلها من ضمته ، تركها قبل أن تقوم بدفعه وقال يوليها  

: ظهره   

 -"يال علشان تاكلي"

 -"مش عاوزة أكل "

هتفت بها بغيظ تشيح بوجهها عنه ، ليقف يحك أسفل شفتيه  

بصمت ثم استدار لها يراقب وقفتها الطفولية.. متخصرة تهز  

.قدمها بتوتر مشيحة بوجهها للجانب  

ة واقترب منها منحني ا أمامها جعلها تعقد  رفع كتفيه بالمباال

حاجبيها بدهشة قبل أن تصرخ شاهقة عندما استقام حامال   

دار مرة أخرى يخرج  إياها فوق كتفه ملقي ا رأسها للخلف و

 هابط ا ألسفل. 

يصفّر براحة غير عابئ لصراخها أن يتركها ، وال ضربات   

. قبضتيها الصغيرة على ظهره  
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******* 

! جحيم يُطاق ، والحياة بدونه نعيم ال يُطاقالحب   

جملة قرأتها منذ فترة حينها ابتسمت ساخرة ، لكنها اآلن  

تُجزم أنها كانت غبية عندما لم تفطن لعشقه طوال هذه  

!السنوات  

تعترف اآلن بقيمة الحب ، أنه خيط رفيع يربط أنسجة  

الساعات ويضم ستائر الليل ، يسكن موجات الشمس ليجمع  

! تهما ويشعر قلبها بما يمر به حتى لو لم يكن أمام عينهانبضا  

 

تقف بجوار أمه في المزرعة تراقب الحديقة التي انتهى 

تزيينها للتو ، طاولة كبيرة مستطيلة وفروع ضوء ملونة  

معلقة بغصون األشجار تهبط بسالسة.. البلونات البيضاء  

حول والسوداء والزرقاء أُلقيت في المسبح وُعلقت بأعمدة 

. الطاولة   
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التفتت إلى والدته تضم كتفيها وتضع رأسها على خاصتها  

:  قائلة   

 -"كده كل حاجة بقت تمام يا ماما"

: ربتت على ساعدها بسعادة وامتنان   

نادر هيفرح قوي بالمفاجأة دي ، هو تعب قوي الفترة اللي  "-

"فاتت  

شددت من ضمها وعينها تراقب مصطفى يتقافز بسعادة حول 

. صندوق أرنبها الصغير يالعبه ويلقي له بقطع الجزر  

دلفوا للداخل فانضمت والدته إلى سهام وميرفت وناهد  

يتناولون القهوة ، ودلفت منار إلى المطبخ حيث أسماء  

وهدير المتوليتان عمل الطعام والعصائر ، فشرعت تبدأ في 

. تجهيز الحلوى البارعة فيها   

: هاابتسمت أسماء بسعادة تقف بجانب    



 

 1413 

نادر محظوظ بيكي يا بنتي وهللا ، والنهاردة هيفرح جد ا  "-

" بالحفلة دي  

:  بادلتها االبتسامة بأخرى حالمة والتمعت بندقيتها   

أنا اللي محظوظة بيه يا أسماء.. نادر زي القمر اللي جه  "-

" نور حياتي  

صدح صوت هدير الجالسة خلف الطاولة تقطع الخضراوات 

: بث تغني بصوت شّجي متالعب بخ   

ياما القمر ع الباب ، نور قناديله"-  

 يما أرد الباب وال أنادي له 

" أنادي له يما.. أما  

: اتسعت نظرات منار بدهشة ممزوجة بخجل لتصيح بها بغيظ    

.." هدير"-  

رفعت األخيرة نظراتها التي اتسعت كالجرو الصغير ببراءة  

: لكنها تستطيع قراءة المكر فيهما بوضوح   
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 -"هللا بغني يا منار "

لم تلتفت لصراخها وأمسكت ببندورة تقطعها وتكمل غنائها  

:تنظر لها من أسفل أهدابها بابتسامة تخفيها بالكاد   

يما القمر سهران مسكين بقى له زمان "-  

 عينه على بيتنا باين عليه عطشان

 وحد م الجيران  وصف له قلتنا 

 أسقيه ينولنا ثواب وال أرد الباب 

" أمايماا..   

قذفتها منار بالقفاز الذي جذبته من يدي أسماء التي لم  

تستطع السيطرة على ضحكاتها تهز رأسها بيأس من  

. مشاكستهما التي ال نهاية لها   

 مر الكثير من الوقت حّل فيه الليل وأضيئت الحديقة

الطاولة ُرصت بكافة األطعمة والفتيات تقفن بجانب بعضهما  

لبس أن انتبه الجميع لسيارتين دلفتا  ينتظرن حضورهم ، ولما 
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من البوابة ، واحدة هبط منها نادر واألخرى مازن ورامز  

.يقتربون منهن كٌل عينيه تتعلق بحبيبتها  

 مازن قبّل جبين زوجته

 رامز احتضن أسماء مقبال  وجنتها

ونادر رفع كفي منار مقبال  ظاهرهما بحب ، والتف حوله  

علم بأمر العزيمة لكن لمسة  يتأمل الروعة المحيطة به ، ي

 .خطيبته على الحديقة جعلتها فائقة الجمال

:  نظر لها بحب هامس ا   

 -"أنِت اللي عملِت كل ده؟"

أومأت بسعادة وحماس فشبك أنامله معها يرفع كفها يقبل  

باطنه بحنان ولم يقطع التواصل البصري معها ، فابتسمت 

يتصاعد لوجنتيها ،  بخجل وأسدلت أهدابها بخجل جعل الدم 

ضحك بخفة عليها وكاد أن يتحدث فصدح صوت رامز المرح  

:  الذي جلس بين زوجته ومازن   
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" مش وقته يا نادر ، مش وقت حب يا حبيبي ده وقت أكل"-  

اكسة  تناول الجميع العشاء وسط الضحكات والسعادة ، مش

يدافع عنها نادر أن تنتبه لزوجها  هدير لهما وإثارة غيظ منار 

عامها وال تقترب من خطيبتهوط . 

بعد الطعام دلفت منار للداخل ، وفجأة عّم الظالم في األرجاء  

فتعالت الهمهمات عن السبب إال هدير التي تعلم ما تنتويه  

.صديقتها  

يرى ما األمر لكنه تسمر عندما وجدها  كاد نادر أن يتحرك 

تقترب منه حاملة كعكة كبيرة تحيطها الشموع والشرارات  

سامة جميلة عاشقة ، وتصاعد التصفيق من خلفه  بابت

. وصوتهم بغناء أغنية عيد الميالد بسعادة  

وقفت أمامه تشاركهم بصوتها وعيناها لم تهبط من عليه ،  

تبثه حبها وعشقها بنظرات أبلغ من كم الكلمات التي يمكن  

. إخراجها من أحرف األبجدية  



 

 1417 

وقالت بهمس رفعت الكعكة أمامه فرأى صورته تتوسطها 

: عندما صمت الجميع والتفوا حولهما   

 -"اتمنى أمنية قبل ما تطفي الشمع "

ابتسم لها واقترب برأسه منها وبصوت مليء بالعشق الذي  

:  فاض بقلبه ودون خجل أفصح عما يتمناه   

 -"أمنيتي من الدنيا دي أنِت وبس"
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 الفصل الثامن والتاسع والعشرون

 

كلمات تؤخذ من األغانيالحب ليس   

 ليس حجارة لبناء قصر من األوهام

بل هو قلب مملوء بالخوف عليك ، يمنحك االبتسامة عندما  

 تصفعك قساوة الدنيا 

 نظرة تسكنك في جنة الخيال

فلو كان الحب كلمات لُجفت األوراق وانتهت األقالم ولم تصل  

 حتى نصفه

 فهل يكفي منح الروح للتعبير عنه!!

لحياة والحبيب روح من نار فهو ماء ا  

 فما أجمل الكون عندما تعشق النار الماء!! 
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كان الجميع على قدم وساق لالنتهاء من التعديالت لمباشرة  

 الحفل.

الطاوالت الزجاجية مزينة بأشرطة من الياسمين واألنوار  

 الهادئة يزين منتصفها قطعة من الكريستال 

البيضاء واألغصان الخضراء  مكان العرائس مزين بالزهور 

يواجهه ممر طويل يصل حتى الباب الكبير للقاعة محاوط  

 بالبالونات الملونة الجميلة. 

 فاليوم حفل زفاف اثنان من أكبر رجال األعمال 

 رامز منتصر على أسماء السيوفي

 ونادر التهامي على منار حسين. 

 

بينهم نقاش  وهنا في أحد األجنحة كان الشباب مجتمعين يدور 

 أبعد ما يكون عن مقاييس األدب في ليلة كهذه!! 
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الضحكات تتعالى والهمزات الجانبية على العريسين تتكاثر  

حتى همس رامز الواقف أمام المرآة بجانب نادر يعقد أزرار  

 قميصه :

"أنا واخد بالي أن الحفلة واخدة مجراها جامد" -  

جانب شفتيه  نظر نادر النعكاس الشباب من المرآة يبتسم ب

 مكمال  حديثه وهو يعدل من هندامه : 

 -"ولسه يا حبيبي دول ما صدقوا" 

اقترب محمد صديق نادر في الجريدة يناوله رابطة عنقه  

السوداء يكسر حدتها خطوط فضية مائلة يغمز بتالعب هاتف ا  

 بنبرة خبيثة : 

هرب األدب من الشباك  و"إن حضر الشباب حضر الشيطان -

ا في ليلة مباركة زي دي" يا حبايبي خصوص    
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ابتسم نادر بشر يجذب منه الرابطة ثم أخذ رقبته على غفلة  

تحت ذراعيه يضغط عليه بقوة وصراخ المسكين يتداخل مع  

 ضحكاتهم. 

صدح صوت أشرف صديقهم ومحامي الشركة لدى مازن  

 بسؤاله :

"بس إزاي خليتوا مازن يوافق تعملوا الفرح سوا؟" -  

سم له وقد تذكر ما حدث في تلك الليلة  نظر نادر مازن المبت

كان يحيط زوجته بذراعيه يسطح كفيه على بطنها يهمس لها  

 بين الفينة واألخرى بكلمات ترسم االبتسامة على وجهها. 

حال بنظره إلى الجانب اآلخر فوجد رامز ممسك ا بكفي أسماء  

ينغمسان في حديث هامس ال يسمعه سواهما ويبدو أنه يأخذ  

ل من احمرار وجنتيها.مجرى الغز  

لتصيبه الحسرة عندما نظر لجانبه الفارغ ومنار التي أخذها  

الحديث مع والدته ووالدة هدير ، فليس لديه الحق في  

 احتضانها مثلما يفعل أصدقائه. 
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طة حول عنقه:فهتف يجيب أشرف على سؤاله يضع الراب  

"يا عم الواحد بين مازن ورامز وكل واحد واخد مراته في  -

فقولت أنا إيه   -أنا عاطف معاكم في القاعدة-نه عامل زي حض

 جابرني على كده أنا اتجوز أنا كمان" 

دارت رؤوس الكل له عندما استدار لهم يرفع كمّي قميصه  

إلى منتصف ساعديه ثم وضع كفيه في جيبّي بنطاله يشد  

ا بنبرة ال   جسده ألعلى يمثل لهم هيئته في إعالن قراره مصرح 

للنقاش :  تحمل مجاال    

"قمت قايل ليهم طيب بما إن كل واحد فيكم واخد مراته  -

ومتقوقع على نفسه فأنا قررت إن يوم الخميس الجاي فرحي 

 على منار ، وده قرار ال يحمل المناقشة"

نظرات الجميع له يمألها البالهة والغباء لما تفوه به ، أعينهم  

قراره! جاحظة وأفواههم فاغرة يحاولون استيعاب   

كان مازن أول من قطع الصمت بضحكاته الرجولية القوية  

 هاتف ا بوقاحة : 
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"عيني عليك يا نادر جبت أخرك يا حبيبي!!" -  

ا إليه :   ابتسم له بسماجة يهز رأسه مشير 

"البركة فيِك يا عم الرومانسي"-  

 رفع حاجبه بتهديد يهم بالنهوض إليه : 

الليلة دي""طب تعالى خد شوية بركة في  - 

ليقاطعه صوت رامز الجالس خلفه على األريكة يرتدي حذائه  

 األسود الالمع يرمق مازن من أسفل أهدابه : 

"إيه ده حوت رومانسي!-  

 أنا أول مرة أشوف حوت رومانسي!"

 لكمة أسفل فكه ليست بالقوة كانت جزاءه من مازن الهاتف : 

"أخليك تحضر فرحك بعاهة!" -  

ولم يتحدث سوى أنه لن قذفه بالوسادة  نظر له بشذر وغيظ 

 خلفه. 
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حّث أشرف نادر على تكملة حديثه ، فتذكر انتفاضة منار في  

جلستها ترفع أعينها بذهول وحاجبين معقودين بغرابة هاتفة  

: 

"فرح إيه اللي الخميس الجاي يا نادر؟ -  

 حتى لو موافقة هنلحق نجهز كل حاجة إزاي؟" 

دت جسدها للخلف جاحظة  جلس القرفصاء أمامها فجأة فعا

فيها بقوة قائال  من بين أسنانه: العينين ، يمسك ك  

"ال ما أنا مش هأجل تاني أكتر من كده ، ولو على اللي لسه  -

مش جاهز ملكيش عالقة بيه أنا كفيل بيه لكن تأجيل يوم  

 زيادة ال" 

ارتفع صدرها بأنفاسها العالية ال تستطيع الرد عليه فاقترب  

الت نظراته إلى الحب هامس ا بصوت بث من وجهها واستح

 االرتعاش في جسدها : 

"عاوز أستقر وأنِت بر أماني" -  
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يحبها حب لو يفيض يسيره على الخالئق ، النتهى الخلق من  

 قوته!

ال تعرف كيف تصد موجة حبه التي أظهرها على المأل  

فأصبحت غارقة في بحر خجلها ال يسعفها سوى ضمة سهام  

در في كتفه بعتاب : لها ضاحكة تلكز نا  

"احترم نفسك وابعد عن البنت ، خليتها مكسوفة"-  

فجاء صوت أسماء بجانب أذنها تضرب كتفها بخاصتها تغمز  

 بخبث :

 -"أنِت مكسوفة!"

 تعالت الضحكات أكثر وأصبحت منار في خبر كان. 

 أجابه بابتسامة الواثق : 

"وافقت طبع ا هي هتالقي زيي فين؟"-  

صدرت من مازن الذي قال : قهقهة ساخرة   

"الثقة حلوة مفيش كالم" -  
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 كاد أن يتجه نحوه بغرض لكمه هاتف ا : 

من هنا ، هو إيه اللي جابه؟"  "طلعوه بره-  

 منعه محمد ضاحك ا يهمس له : 

"بالش الشجاعة تآخدك عشان ده إيده تقيلة ومحدش -

 خسران غيرك ، إنسان الغاب مش بيتفاهم" 

بجانب رامز : هتف صديق آخر يجلس   

"وأنت خليت مازن يوافق إزاي؟"-  

 نهض يقف بجانب نادر يضرب على كتفه عدة مرات : 

"وهو ينفع نادر يتجوز من غيري ، بكل شجاعة روحت قايل  -

بص يا نادر يا ابني أنا عن نفسي موافق بس بشرط.. مفيش  

 جواز ليك إال معايا" 

 نظر له بحاجب مرتفع ونظرات متسائلة : 

!!" "مش فاهم-  
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ا بسبابته إلى مازن المضطجع بأريحية على   أجابه اآلخر مشير 

يرى  يث بهدوء وتفحص يليق به ، ينتظر الوسائد يتابع الحد

 إلى ما سيؤول وقال :

"يعني لو األستاذ مكنش وافق إني أتجوز أسماء في نفس  -

 اليوم يبقى مكنش فيه جواز لنادر لحد ما يوافق" 

ا :   آتاهم صوته الهادئ من خلفهما ساخر   

 -"وهو أنا وافقت عشان سواد عيونك؟

 كله عشان ارتاح من زنك" 

"حبيب أخوك"-  

هتف بها رامز مربت ا على صدره مرتين ينحني برأسه قليال   

بشكر ، فتعالت ضحكات الجميع على مشاكستهم وبدأوا  

 يوجهون نصائحهم المعتادة لتلك الليلة. 
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بكبريائه المعتاد يضع ساق  نظر رامز إلى مازن الذي جلس 

فوق األخرى يستند بظهره على األريكة مضطجع ا براحة  

 كالخالي من الهموم وهتف بسخرية : 

"وبالباش مهندس مش عاوز يشاركنا في حاجة بما أنك  -

 الوحيد المتجوز في الليلة دي" 

نظر إليه بحاجب مرتفع وابتسامة جانبية قائال  بهدوء ثم أعاد  

ا عينه يتنفس بعمق : رأسه للخلف مغمض    

"كل اللي أقدر أقوله أن اللي يتجوز بيخدم الناس ويظلم  -

 نفسه"

 -"يا سراج بيــــــه"

هتف بها محمد بطريقة كوميدية قاصد ا بها هدير فقذفه  

بالوسادة الصغيرة كي يصمت ثم نهض يقف بين نادر ورامز  

ا دور األب :   يحيط كتفيهما متقمص 

"بص يا ابني أنت وهو!-  
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 الليلة دي بالذات لو مأثبتوش موقفكم فيها يبقى....." 

صمت ينظر ألسفل بإيحاء وتشكيك فيهما لتجحظ عيني االثنين  

وانقضا على ظهره بالضربات المغتاظة والسباب فنجح  

 باإلفالت من براثنهم يكمل تلميحاته : 

" من اآلخر يا صابت يا خابت.. -  

جبلنا العار" إما تخرج منها سبع وترفع راسنا أو ضبع ت  

ناظره رامز بجمود يحمل السخرية يبتسم له بسماجة كمن  

 يخبره ليتك لم تتحدث ، ليهتف صديق لهم من خلفهم : 

 -"ملخص الكالم تدبح القطة مش تطلع قطة"

 فأكمل محمد الحديث بتصفيق من كفيه : 

"يعني هتموتي يا سوسو"-  

الذي طفح  هتف بها وهرب للخارج قبل أن تطاله أيدي رامز 

الكيل منه واستمرت الغمزات واإليحاءات بين الشباب  

 والجميع ينهي لمساته األخيرة على هندامهم. 
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 ************ 

وفي الناحية األخرى كانت الفتيات يتراقصن حول العروستين 

 في الجناح المخصص لهن. 

أصوات الغناء تتعالى في المكان وهدير تقف بالوسط تتمايل  

: بفرحة تغني معه   

 خطوة يا صاحب الخطوة 

 خطوة امشي لي لو خطوة

 ده أنت على القلب ليك سطوة

تراقبها منار وأسماء من المرآة بضحكات وسعادة على  

 فرحتها الحقيقية بهن ، فشاكستها أسماء قائلة : 

"مازن لو عرف أن الست هانم مقضياها رقص وهي حامل  -

 هيخلي يومك شبه لون بلوزتك" 

كنزتها السوداء ذات الحمالتين الرفيعتين ، فرفعت  أشارت إلى 

 كتفها بغنج تجيبها بدالل ال يليق بسواها :



 

 1431 

"وهيعرف منين؟-  

 ملكيش دعوة بجوزي وخليِك في ليلتك يا عروسة!" 

الح التوتر والخجل على وجنتي أسماء لتضع كفيها الباردين  

 عليهما قائلة : 

ده؟" "أنا معرفش إزاي مازن يوافق على جنان رامز  - 

غمزت هدير بخبث تقترب منها تلكزها في خصرها بشقاوة  

 هاتفة : 

 -"قال البنت مش فرحانة بالجنان ده!"

ثم أمسكت بكفي أمنية صديقتها تراقصها لكن نظراتها على  

 أسماء تكمل غنائها تالعب حاجبيها لها : 

نظرة مبطلبش غير نظرة "  

 وأنت فاهم و ليك نظرة 

بيجرى لي وف إيه ي ششوف حال  

" حبيت و بصمت بالعشرة   
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 مالت منار إلى أذن أسماء هامسة بقلة حيلة: 

 -"هرمونات الحمل متاخديش في بالك "

ثم تطلعت إلى التي تدور حول نفسها باستمتاع تذم شفتيها  

بيأس ، المجنونة ال تضع اعتبار أنها تحمل طفل بداخلها  

 وتقفز كاألطفال لتهتف بها : 

إحنا عارفين إنك فرحانة بس بليز اقعدي  " هدير حبيبتي ، -

واهدي عشان فعال  لو حصل ليِك حاجة جوزك هيقلب الجوازة  

 جنازة" 

توقف هدير عن الرقص تنظر بغيظ لهما ، تنفخ بنزق خصلة  

 سقطت على وجهها تستمع لتكملة حديثها : 

"إما نشوف جنان سي نادر اللي هّل علينا فجأة ده آخرته  -

 إيه؟" 
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بخبث واقتربت منها بتروي تمسك حافة الكرسي ابتسمت 

تنحني إلى أذنها هامسة بوقاحة جعلت أعينها تجحظ وفمها  

 فُغر بقوة : 

 -"آخرته تبقي كرنبة زيي كده "

ابتعدت سريع ا قبل أن تطالها يدها بضربة غيظ ، ولم ينقذها  

سوى الفتاة التي تضع لها زينتها.. تغمز النعكاسها متمايلة  

اوة فطرية تكمل غنائها وسط ضحكات الفتيات  بكتفيها بشق

 وتصفيقهن : 

غمزة من عينك الغمزة "  

 غمزة على خدك الغمزة 

" ده كالم حساس وليه مغزى   

غمزت لها بإيحاء أن الكلمات لها توليها ظهرها تندس بين  

الفتيات ترفع خصالتها تنثرهم حولها تصفق بسعادة جعلت  
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يناها ، ومنار التي  أسماء تتعالى ضحكاتها بقوة حتى دمعت ع

 طالعتها بابتسامة يائسة وشاركت الفتيات مرحهن : 

كلمة مبطلبش غير كلمة "  

 وأنت فاهم و ليك كلمة 

 شوف حالي شوف إيه بيجرى لي 

 حبيت و حلفت بالنعمة 

 نعمة رضاك علينا نعمة 

 نعمة أيام لقاك طعمة 

" واللي حسدنا في عينيه يعمى  

******** 

واحد برفيق الروح ومعشوق القلب! حان الوقت ليظفر كل   

ا   منذ قليل صعد مصطفى حامال  الدفتر الكبير بين ذراعيه راكض 

 نحو منار هاتف ا بطفولية يشير بسبابته إلى أسفل الورقة : 
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"امضي في الحتة دي يا أبلة منار بسرعة أصل عمو نادر  -

 قرب يضربنا" 

  ضحكت الفتيات وتغامزن على خجلها جراء كلماته قبل أن 

تمسك القلم تخط باسمها بجانب اسمه وتبصم اسفل صورتها  

بالحبر األزرق ، ثم جذبت وجه الصغير تقبله بحنان هي  

وأسماء ليصعد الكرسي بجانبهما مقبال  وجنة هدير بقوة هاتف ا  

 وهو يهرول للخارج : 

"عشان متوطيش والبيبي يتعب"-  

ا  شيعته بحنان ومقلتين دامعتين من حنانه الفطري وقلبه

 يمتلئ باالطمئنان من القادم. 

وبعد قليل صعد حسين برفقة مازن كي يأخذ كلتا العروستين 

إلى أسفل ، فدلف والد منار أوال  مقترب ا منها يطبع قبلة حنونة  

ا مازن الذي دلف كي   على جبهتها ثم أخذها وخرج منتظر 

 يأتي بأخته. 
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العه  أول من وقعت أنظاره عليها جالسة تفرك يديها بتوتر تط

 بأعين المعة تبتلع لعابها ببطء. 

 ال يعلم كيف سيتحمل ذهابها؟ 

 ابنته وليست أخته فكيف يعتاد على عدم وجودها حوله؟ 

كيف يتقبل أنها لم يعد رجلها األول وأول من تهرول إليه في  

 أمورها؟ 

كره رامز في هذه اللحظة ألنه سيأخذ سنوات عمره المتمثلة  

 بها.

تقابله رافع ا كفيها يقبل ظاهرهما   اقترب منها عندما نهضت

تها هامس ا بصوت منفعل بالمشاعر: بحنان ثم جبه  

 -"ألف مبروك يا حبيبتي!

 زي القمر وأحلى منه" 

وجدها على شفا حفرة من البكاء فأحال دفة الحديث إلى  

 المزاح : 
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"الواد رامز هيتجنن أكتر ما هو مجنون"-  

بين ذراعيه تضمه  ضحكت من بين غصة حلقها ودفنت نفسها 

بقوة تتنفس عبق حنانه بعمق مغمضة العينين ليحتضنها  

مقبال  رأسها طويال  ثم أنزل طرحتها على وجهها وأخذها  

 للخارج. 

وباألسفل كل منهما تطلع ألعلى الدرج عندما ظهرت 

العروستان ، ضربات قلبهما تتسارع ، نظراتهما ممتلئة  

 بالعشق الالمحدود. 

عة السكر خاصته كثوبها الرقيق في غاية  نادر الذي تمأل قط

البساطة كأن مصممة جمع فتات السكر وألصقهم بالحرير  

 فانساب برقة على عودها الممشوق يمتد ذيله خلفها بمسافة. 

خصالتها تركتها تنساب على ظهرها تزينها بطوق من  

 الياسمين يتصل بطرحتها الطويلة.

ها. فكانت كاألميرة التي تُزف إلى أمير أحالم  
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تقدم بال وعي منها يلتقط يدها من أبيها يستمع إلى نصيحته  

 أنه يعطيه أغلى ما لديه ليجيبه بعشق جارف : 

 -"في قلبي وروحي يا عمي"

 ثم طبع قبلتين على كال كفيها هامس ا :

 -"مبروك يا مدام منار نادر التهامي"

ابتسمت بحب تقبض على يديه الممسكة بها وعيناها المعة  

هذا الرجل : بعشقها ل  

 -"هللا يبارك لي فيك"

 بجانبه رامز يتطلع لحبيبته هو اآلخر.. 

 إن كان للحب معنى سيكون نظراته

 وإن كان له صوت سيكون نبضاته

 وإن كان يملك منزال  سيكون قلبه 

ا باسمه.  ا سيكون اسمها ممزوج   وإن كان للعشق اسم 
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،  حالت عينه على صغيرته يشعر بتوترها وخجلها من مكانه  

ملكة في ثوبها األبيض الضيق حتى خصرها هابط ا باتساع  

كبير حتى كاحلها ، بأكمام شفافة تعكس بياض ذراعيها برقة  

، يزينه خطوط ماسية كأغصان األشجار الالمعة فزادت رقتها  

 أضعاف. 

مالمحها الرقيقة تخفيها الطرحة البيضاء خلفها لكن نظراتها  

 تصل لقلبه قبل عينه. 

ا  وصل لمستقره ومقامه! أخير   

 تحقق حلمه وأصبحت ملكه! 

عطف القدر على قلبه وربتت الدنيا على كتفه ليفوز بها جراء  

 ما القاه. 

لم يفق إال على وقوف مازن أمامه بعروسه قائال  بكلمات  

 مبطنة يصل معناها إليه بوضوح :

 -"طبع ا مش محتاج إني أقولك تخلي بالك منها"
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ها وأجابه : لم يستطع رفع نظراته عن  

"متوصنيش على روحي يا مازن" -  

احتضنه اآلخر بقوة يبثه طمأنينته أنه ال يخاف عليها طالما  

 معه. 

 لن يأمن ألحد سواه على حياته وليس عائلته فقط. 

رفع طرحتها يتأمل مالمحها الجميلة ثم طبع قبلة فوق جبهتها  

 ثم استند عليها هامس ا : 

"بحبك" -  

خطوتين تارك ا المجال لهما. عاد مازن للخلف   

أغمض عينيه بابتسامة جميلة أظهرت طابع الحسن في ذقنه  

بوضوح جلّي عندما شعر بذراعيها تتسلل من أسفل سترته  

تحيط به من خلف تستند بوجنتها فوق ظهره تناظر الفتيات  

 بسعادة تهمس له : 

"حلوين قوي" -  
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"مش أحلى منك" -  

خرجت صادقة لمست  همس بها بتقرير ولم يفكر للحظة ف

قلبها لتكون أحلى من لفظ كلمات الحب بأنواعها ، فابتسمت  

 بشقاوة تسأله بتالعب : 

"وعرفت منين وأنت لسه مشوفتنيش؟"-  

أمسك كفيها يديرها من خلفه يحيط خصرها بذراع واآلخر  

يمسك كفها يضمه لصدره ، يحيل نظراته على وجهها ذا  

ا رفعتها ألعلى  مستحضرات التجميل البسيطة ، خصالته

بكعكة رقيقة ، ثم هبط إلى ثوبها الفضي البراق الضيق حتى  

ركبتيها ثم يتسع حتى يالمس األرض ، ذو كم واحد فقط  

 شفاف يصل لمرفقها واآلخر يكشف عن ذراعها. 

 رفع كفها إلى شفتيه يقبل باطنها هامس ا بحب جارف : 

"لو أملك إني أهديِك عيني كانت تبقى بين يديكِ -  

أملك أهديِك قلبي كنت خرجته وقدمته ليكِ لو   
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 لو أملك أهديِك عمري كنت سجلت أيامي باسمك" 

قربها منه أكثر يطبع قبلة على وجنتها الحارة من تدفق دماء  

 الخجل بها مكمال  : 

"لكن مملكش غير إني أوعدك إنك هتفضلي األغلى عندي ،  -

 أفضل أحبك وأحميِك وتبقي معايا طول العمر" 

نته الخشنة بظاهر كفها بابتسامة صادقة واسندت المست وج

 جبهتها عليها : 

"وأنا مش طالبة غير كده" -  

 ******** 

 أشتاق إليك حتى وأنت في أحضان قلبي

 كل جزء في كياني متلهف لعبق أنفاسك

 في وجنتيك لون الزهر  وفي صمتك نغم العشق. 
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زوجته يتمايلون على األنغام الهادئة ، كل منهما يحتضن  

يتهامسان بهمس وابتسامات عاشقة تحت األضواء الخافتة  

 وسط الساحة المحاطة الشرارات الجميلة. 

ليبدأ الحفل بعدها والشباب يأخذون نادر ورامز يتراقصون ،  

 وأحاطت الفتيات العروستين بسعادة على األنغام الصاخبة. 

كادت هدير أن تقترب من الدائرة فجذبها مازن برفق هامس ا  

تحذير :ب  

"من غير رقص يا هدير عشان متتعبيش"-  

أومأت له ببراءة مزيفة وابتسامة رقيقة ، لكنها توقفت عندما  

أتى رجل يخبره أن هناك بعض الشخصيات الهامة التي  

وصلت من ضمنهم عائلة العجمي ليجذبها معه نحوهم مرحب ا  

 بهم.

الحظت  مر القليل من الوقت واقتربت هدير من زوجها عندما 

ا ما :   اختفاء شخص 
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"مازن هي فين ياسمين؟ -  

 بقالها فترة مختفية ومش موجودة هنا!" 

عقد حاجبيه عندما تذكر اختفائها الذي بات ملحوظ ، نعم  

أعطاها إجازة طويلة كي ترتاح لكن أال تحضر عرس أخته  

 يثير القلق!! 

أخرج هاتفه يحاول االتصال بها لكن ما من مجيب ، فاضطرب  

ن يكون مكروه ا أصابها فنادى أحد حراسه يأمره  قلبه أ

 بالذهاب إلى منزلها يتفحص وجودها!! 

 التفت للحفل وضيوفه بترحاب وسعادة.. 

يراقص أصدقائه تارة ، وأخته تارة ثم يحيط زوجته برقة  

يتمايل معها بخفوت مراعي ا حملها لتضحك منار عليهما تميل  

 على أذن أسماء قائلة : 

يحركها بشويش ازاي؟ "شايفة أخوِك ب-  

 لو عرف اللي كانت بتعمله فوق هيضربها بالنار" 
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شاركتها أسماء الضحك تراقب احتضان أخيها المراعي  

 لزوجته. 

 انتهى الحفل وصعد األزواج كُل إلى جناحه المخصص. 

دلفت أسماء حاملة ثوبها تطلع للجناح المزين ببراعة وجمال  

بعناية تدور حول نفسها حتى جذب أنظارها بشدة ، تتأمله 

 وقعت عيناها على رامز المستند على الباب مكتف ا ذراعيه. 

ابتلعت لعابها ببطء وأسدلت أهدابها برقة تعض شفتيها بخجل 

زاد عندما شعرت به يقترب منها ، قشعريرة سارت في  

عمودها الفقري جراء لمسته على عضديها وأنفاسه تضرب  

بصمت وقوة يريد زرعها بين  مقدمة رأسها ثم ضمها إليه 

 أضالعه. 

ابتسمت تحيطه بذراعيها تربت على ظهره بحنان فهمس لها  

 بكلمتين شملت كافة مشاعره نحوها : 

"عوضي ونبضي"-  
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رفعت نظرها إليه تحيط وجهه بكفيها وتحيل نظراتها بين  

 حدقتيه هامسة : 

"أنت تستاهل كل العوض الحلو اللي في الدنيا يا رامز" -  

ة رقيقة بجانب فكها ثم تركها لتبدل ثيابها حتى يبدآ  طبع قبل

حياتهما سوي ا يغلفهما العشق الذي يكنه لها كسحابة ذابت في  

 ضوء الشمس.

****** 

أما نادر فكان يجلس أمام باب الغرفة ينتظر منار تحن عليه  

لتجعله يدخل ولكنها ترفض.. فصاح بنفاذ صبر حاول التحلي  

 به ألطول فترة ممكنة : 

"منار افتحي يا ماما هللا يرضى عليِك" -  

بالداخل من ما يقرب من النصف ساعة بعدما أنهوا صالتهم  

القصير التي تأكدت  ودلفت تبدل مالبسها بذلك الثوب الوردي  

أنه من اختيار هدير فقذفتها بجميع أنواع السباب التي تعرفها  
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  تدائه ، لكن خجلها لتجد نفسها باألخير ال تجد خيار سوى ار

 يمنعها أن تخرج به أمامه فصاحت بصوت متوتر :

"بص يا نادر أنت ممكن تنام عندك النهاردة وبكرة الصبح  -

 يحلها حالل" 

 زفر بغيظ حاول السيطرة عليه وقال بهدوء :

"معلش أنا عاوز أنام هنا" -  

لكنها رفضت أن تفتح ، فلم يجد غير طريقته الفعالة والوحيدة  

م. التي تنفع معها وهي الطعا  

يعلم أنها لم تتناول شيء منذ الصباح ، كما أنه ال يوجد شيء 

 يقف في طريقها بينها وبينه : 

"تمام خليِك جوا متخرجيش وال تفتحي ، على األقل هآكل  -

 البيتزا بمزاج ، الواحد تعب برده األيام اللي فاتت" 

لم يكد ينهي جملته حتى فتحت الباب ، لينصدم من جمالها  

الرداء التي ارتدته كاشف ا عن روعتها وقد نسيت عقد  بذلك 
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حزام الرداء العلوي ، تهتف تسأله عن مكانها لكنه كان في  

 عالم آخر.. 

 مأخوذ ا بجمالها 

 مفتون ا بروعتها 

ليقترب منها وقد عاد له مكره ينحني يحملها بين ذراعيه  

 بخفة هاتف ا بخبث وهو يدلف للغرفة :

"بيتزا إيه يا شيخة؟!-  

ي حاجات أهم قبل الكالم الفاضي ده" ف  

 ************ 

 القلق يعتمر صدره بقوة

 التوتر والتفكير يعصفان برأسه 

منذ أن عاد حارسه من منزلها يخبره بعدم وجودها فيه منذ ما  

 يقرب من أسبوعين ويشعر أن بها خطب ما! 
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وما زاد حيرته أن جميع األماكن التي من الممكن التواجد فيها  

ون عنها شيئ ا! ال يعلم  

خرجت هدير من المرحاض بعدما أبدلت ثيابها لتراه على هذه  

الحال فاقتربت منه تجلس بجانبه تحتضن ذراعه تحرك كفها  

 على ظهره بمساندة واطمئنان هامسة :

"هي أكيد بخير ممكن تكون سافرت أي مكان تغير جو" -  

هز رأسه بنفي يضم قبضتيه أمام فمه ينظر لنقطة ما في  

راغ وقال : الف  

"ال يا هدير أنا حاسس أن فيه حاجة بتحصل"-  

أنهى حديثه ملتقط ا هاتفه يضرب على رقمها على أمل أن  

 تجيب هذه المرة! 

 وهناك في نصف الكرة اآلخر .. 

تقف أمام الشالل المنهمر تراقب سقوط مياهه القوية فتلحفها  

 قطراته بين الحين اآلخر. 
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هي معه منذ ما يقرب من  تفكر فيما وضعها قدرها به ، 

األسبوعين يحيطها بعبثه ومكره تارة ، جديته وحنانه تارة  

أخرى ، وخبثه ولمساته المدروسة أحيان ا أخرى وعندما  

 تتذمر يخبرها أنها عفوية وبغير قصد!

ابتسمت بسخرية على هزله فهو ال يتحرك خطوة إال وكان  

ا!   فكر بها كثير 

ما يفعله! و يا للعجب جزء بداخلها يعجبه   

 أنوثتها تتشبع بهذا العبث والتالعب الصادر منه! 

يراقبها من أعلى ممسك ا بكوب قهوته يستند بساعده على  

 حافة الشرفة يعطيها مساحتها الخاصة. 

 مازال ال يعي الغرض من وجودها معه! 

لماذا هي بالتحديد الذي يتمسك بها لهذه الدرجة كي يحضرها  

دلف إليه سواه!! إلى مكانه الخاص الذي لم ي  
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هل كما كان يخطط الستخدامها في مساومة مازن وتوجيه 

 ضربته إليه من خاللها؟ 

 وإن كان فلماذا لم يفعل؟

هز رأسه يزيح تلك األفكار عنه كالعادة ال يريد التفكير سوى  

 بوجودها!

تأملها جيد ا تزيح خصالتها للخلف بين الفينة واألخرى بفعل  

الكامن بين أضلعه ، معها يشعر به  الهواء فتحرك الحجر 

 مملوء  بالحياة! 

 تذكر جملة عابرة قرأها ذات مرة 

ا من الدماء   الِق نفسك في نهر العشق حتى ولو كان نهر 

 فمن ال يركض إلى فتنته يمشي طريق ا ال شيء فيه حي

 ولتعلم أن العشق صامت ا ال توزنه كلمات وال تضاهيه أحرف. 

قفزها للوصول إلى وشاحها   كاد أن يلتفت فجذب نظراته

 العالق بين أغصان الشجر ،  يبدو أنه طار بفعل الرياح. 
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 يبتسم على عبوسها الطفولي متخصرة تفكر كيف ستمسك به؟

قفزت مرة أخرى على أمل الوصل لكن ُزلّت قدمها على  

 الصخرة المبتلة لتتصاعد صرخاتها في البحيرة الواسعة. 

قطع سيل ضحكاته عندما   ضحك بقوة حتى ُغّص في حلقه لكن

 الحظ محاوالتها للوصول إلى السطح وعدم االنجذاب لألسفل. 

أيقن أنها ال تعرف السباحة فقذف الكوب وهرول إليها بأقصى 

سرعته ، لم يأبه إلى األشياء المتساقطة بسبب اندفاعه ، ال  

 شيء سوى الوصول إليها.

تنجرف  نزع كنزته وألقى بنفسه في الماء حتى أمسك قبل أن 

 لألعماق فاقدة الوعي!

أسرع بها نحو الخارج يمددها على العشب يحاول إفاقتها  

بالضرب بحفة على وجنتها ، يضغط بقبضتيه على صدرها  

 عدة مرات ينعش قلبها لكن ال فائدة. 

 همس باضطراب ألول مرة يشعر به :
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"فوقي يا ياسمين فوقي"-  

رئتيها بأنفاسه عدة  هبط إلى شفتيها يباعد بينهما ينعش 

مرات ثم يعود ليضغط على صدرها مرة أخرى حتى سعلت  

 بقوة تطرد الماء التي شربتها بعنف تشهق بعمق. 

 احتضن رأسها إلى قلبها ال يصدق أنه كان سيفقدها! 

 ال يصدق أن بداخله دب الخوف على أحدهم! 

 لكن هي ليست كالجميع! 

 هي ياسمينته!

المبتلة للخلف يزيح قطرات    رفع رأسها إليه يعيد خصالتها

الماء عن وجهها األحمر من شدة السعال ، عيناها الغائرة  

 بتيه وعدم استيعاب كامل! 

ولم يلبس إال أن انحنى إلى شفتيها مقبال  إياهم وقد فاض به  

 الصبر وطفح الكيل بقلبه فقد أعلن العصيان وهتف بحبه لها! 

 ال يعرف ماذا حدث وماذا يحدث لقلبه؟
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طيع السيطرة على نبضاته حين يشعر بها؟ ال يست  

 ماذا فعلِت به أنا ال يعلم! 

كل ما يعلمه أن قلبه ينبض بأجمل نغمات العشق حين يشعر  

 طيفها ، فما بالك ما الذي يحدث حين يراها أمامه؟

عمق قبلته أكثر ويديه ترسم منحنيات جسدها في أحضانه  

خافت  فانتفضت بين ذراعيه تدفع صدره بضعف وصوتها ال

 يهمس :

"ابعد يا كريم مش هينفع ، أنت وعدتني أنك مش هتأذيني" -  

خلل أنامله خلف عنقها يستند بجبهته على خاصتها يبتلع  

 لعابه بصعوبة واختناق من مشاعره ليهمس لها : 

"وال عمري أقدر أذيِك ، أنا معرفش أنا مالي وال إيه  -

 بيحصل؟ 

كنت هخسر أغلى حاجة  كل اللي أعرفه إني في الدقيقتين دول 

 القيتها في حياتي"
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لم يعطها وقت كي تجيبه بل جذب كنزته يلبسها إياها ورفعها  

على ذراعيه قاصد ا الداخل يصعد إلى غرفتها ثم أدخلها إلى  

 مرحاضها كي تبدل ثيابها ثم خرج مسرع ا إلى غرفته. 

تناول منشفته يجفف جذعه المبتل ليجذب أنظاره هاتفها الذي  

مرة التي ال يعلم رقمها باسم مازن. يضئ لل  

تناوله يراقب اسمه بابتسامة جانبية وقد هاجت غريزة الذئب  

القابع بداخله مشتاقة إلى الصيد والتالعب ، استقبل المكالمة  

 ليأتيه صوت مازن الهاتف بلهفة :

 -"ياسمين أنِت فين؟

 ومش بتردي على اتصاالتي ليه؟"

"يمكن عشان معايا!!" -  

بها بتلكؤ ليقابله الصمت المبهم فعلم أن الصدمة حلت  همس 

عليه ، تعالت ضحكاته عندما همس مازن باسمه مقترن ا  

 بكيف..! 
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"ال ازاي دي بقى بتاعتي أنا ، قولت ليك قبل كدا الضربة  -

 الجاية مني هتوجع ، ومش هتبقى ليك مباشر" 

جاءه صوته بتهديد خافت علم أنه بتلك الفعلة أوصل مازن  

ة غضبه : لقم  

"حسابك تقل قوي يا كريم ، والمرة دي هتتمنى الرحمة اللي  -

 هتبقى قدام عينك ومش هتطولها"

"وأنا مستنيك يا سيوفي"-  

 أجابه بسخرية وابتسامة استهزاء يعلم أنه يثير غضبه أكثر. 

هتف مازن بقوة من الجهة األخرى بكلمات مبطنة تخفي  

 معاني كثيرة لم يفهمها : 

يا كريم بالش تغلط غلطة عمرك اللي هتندم   "رجع ياسمين -

 عليها" 
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وقف اآلخر في شرفته يراقب المدى البعيد حيث نقطة تالقي 

السماء باألرض وقال جملته التي كانت بمثابة القشة التي  

 قسمت ظهر البعير : 

"كان نفسي احقق ليك طلبك ، بس ياسمين مراتي.. ومراتي  -

 هتفضل معايا" 

الهاتف دون إعطاءه حرية الرد ،    وبدون كلمة أخرى أغلق

لتجذبه شهقة عالية خلفه أتت من ياسمين الواقفة على باب  

غرفته تمسك بكنزته بين قبضتيها بقوة تناظره بمالمح باهتة  

 واعين جاحظة تخفي فمها بكفها تهمس من خلفه بعدم وعي : 

"مراتـــــــــــك..!! -  

 ازاي؟" 
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 الفصل الثالثون 

 

لمن ال يُقدر قربك ال تمنح قلبك   

 ال تتعجب إذا بحثت عن قلبك ولم تجده

 وبحثت عن مشاعرك وأحالمك فلم تجدهما 

 .ثم اكتشفت أن السارق هو من أصبح أقرب الناس إليك

سارق قدمت له الفرصة على طبق من ذهب واستغلها بأروع  

الطرق ، وعندما التفت وجدته يعصر قلبك بقبضتيه يرسم  

شفى بك ابتسامة ساخرة كمن يت  

 

! ثواني مرت عليهما كالدهر  

لم تتخيل أن يوم اعترافه بحبه لها ودق قلبها دفوف السعادة  

!متقبال  هذا العشق يكون كل هذا كذب  
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! كل هذا فقط استغالل لها في طريق انتقامه من مازن  

شعرت أنها كمن كانت تطير في سماء السعادة منذ لحظات  

! وأسقطتها لسابع أرضولكن هناك يد امتدت   

كانت آتية تعطيه كنزته بعدما استفاقت من ثورة مشاعرها  

التي أججها باعترافه وقبلته ، فصدمها حديثه مع مازن  

!وسقطت كلمته بأنها زوجته على رأسها كالمطرقة  

 زوجته؟

 كيف حدث؟

 كيف تزوجته ومتى؟ 

 أهكذا استطاع إخراجها من البالد بسهولة؟ 

حلقت كالطير فوق رأسها وظهرت   تساؤالت واستفسارات

. جلي ا في نظراتها المتسمرة عليه تترجى إجابة واضحة  

لم تهرب ، لم تختِف من أمامه بل اقتربت بتأني تنحني قليال   

في سيرها تضع الكنزة فوق الفراش ولم تقطع التواصل  
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البصري معه حتى وقفت أمامه تحيل عينها بين عينيه الثابتة  

ا في قرائتها وتفسيرها تهمس  ، الغامضة ، التي   لم تفلح يوم 

ا كبيرين : بصوت ظهر ثابت ا لكن يخفي تذبذب ا وتوتر    

أنت كنت واخدني وسيلة عشان تأذي مازن؟ "-  

 خطفتني وجبتني هنا بس عشان تحرق قلبه؟ 

!وكمان تكذب عليه وتقوله إني مراتك  

؟" أنت إزاي كده  

" مكذبتش عليه في حاجة"-  

قطعت الشك باليقين عندها ، فرمقته   جملة ثابتة ، واثقة 

بحاجبين معقودين بدهشة وجبين متغضن بتساؤل حذر ترجمه  

:  صوتها المهزوز الخافت   

؟" مكذبتش في إيه بالضبط"-  

اقترب خطوة واحدة كانت كفيلة اللتصاقه بها ، انحنى برأسه  

حتى المست جبهته خاصتها فلفحت أنفاسه الحاملة لتوتره من  
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اء الحقائق التي أصبح متيقن أنه حان وقت  ردة فعلها وجر

: كشفها   

" مكذبتش في إنك مراتي"-  

رفرفت بأهدابها عدة مرات تحاول استيعاب ما نطق به للتو 

لكنها لم تفلح ، ابتعدت خطوة للخلف تهز رأسها بنفي تحك  

جبهتها بتوتر تدور حول نفسها متخصرة تهزي بكلمات غير  

: يتخلل صوتها ضحكات مهتّزةمرتبة تعارض ما نطق به   

ال ال ال أنت أكيد بتهزر ، أنت بتقول كده بس عشان  "-

المنافسة اللي بينك وبينه لكن أكيد مش هتوصل معاك  

.. تتجوزني بس عشان تكسره  

أنا ممكن أغض النظر عن كل اللي سمعته بس قولي إن  

..." مفيش جواز وال حاجة ، أكيد  

ا في حركتها وإشهار ورقة  قاطع هذيانها جذبه  لمرفقها متحكم 

بيضاء أمام وجهها بصمت ، حالت بعينها بينه وبينها قبل أن  
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تقع عينها على الكلمتين في منتصف السطر األول عقد  

"زواج " 

رفعت أناملها تمسكها بوهن ، نظراتها تركض بين األسطر  

لي حتى وقعت على أسمائهما باألسفل... تقرأها بهمس داخ   

زوج/كريم رأفت منصور اسم ال   

 اسم الزوجة/ياسمين محمد الوكيل 

شعرت بالعالم من حولها يدور فعادت خطوة للخلف بعدم  

توازن لكنها ثبتت أقدامها باألرض تعيد قرائتها من جديد  

! وعقلها رافض التصديق  

رفعت يدها المرتعشة بها أمامه تبتلع لعابها بصعوبة سائلة  

: بهمس   

؟" إزاي ده حصل"-  
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عادتها أمام عينها الجاحظة تطبق عليها بقوة حتى كادت  ثم أ

تتمزق ورأسها يهتز بعدم تصديق ، تكمل بصوت بدأ يتعالى  

: صداه   

؟"أنت عملت كده إزاي فهمني"-  

تلك النظرات التي تالقت ستترجم الكثير مما يدور في الذهن ،  

!ما هو مكبوت في القلب وما هو ساكن بجوف الروح  

النظرات ما كان يجب أن تتالقى كي ال يكون ألم الحقيقة  تلك 

! غائر وعميق  

بصوت أجش وجسد مشدود يخفي قبضتيه المضمومتين بقوة  

في جيبي بنطاله ، وشعور بالكره يجتاحه نحو هذا القلق الذي  

يعصف به جراء ما سيجيبها به ، أخبرها بما حدث منذ  

: أسبوعين   

ف أنه من المستحيل إنك لما وافقِت على طلبي كنت عار "-

توافقي على فكرة السفر برا مصر ، وفي نفس الوقت أي  

" مكان في مصر سهل جد ا مازن يوصلك  
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  صمت للحظات يستمع ألنفاسها المتالحقة تنتظر جملته اآلتية

:  

" مكنش قدامي غير إني أسفرك من غير علمك "-  

ا : رفع أنظاره إليها مصرح    

" خدرتك"-  

: من فعلته ورددت خلفه بتيه جحظت عيناها بذهول    

" خدرتني"-  

فجأة أضاء بعقلها طيفه عندما دلفت معه إلى الكوخ بعد  

تصريحها بالموافقة على قضاء إجازة معه وتقديمه كأس ا من  

العصير البارد كي يخفف حدة التوتر المحيط بهما ، بعدها لم  

. تشعر بشيء حتى إفاقتها اليوم التالي هنا   

!ا بغموض وصمتيتأمل تغير مالمحه  
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تغضن جبينها بالتفكير ثم لمعة عيناها التي توسعت شيئ ا  

فشيئ ا دليل على توصلها إلى حل اللغز ، تنفس بعمق يراها  

:  تشير لعقد زواجهما متسائلة   

!" أنت خدرتني وخليتني أمضي على عقد الجواز ده"-  

كانت جملة تقريرية تمألها الصدمة والذهول أكثر من مجرد  

! سؤال  

صدمتها لم تكن ألنه خدرها بل ألنه اتجه له كي يفعل ما خطط  

 له؟

 بالرغم أنه متأكد أنها لن تتقبل هذا الزواج.. فعلها 

.وبدون وعيها  

اقترب منها ببطء وهي لم تحرك ساكن ا ، رفع كفيه بحذر  

يالمس عضديها فشعر بارتجافها وشبه نفور سيطر عليه  

: يهمس أمام وجههابضغطته القوية مقرب ا إياها منه    
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منكرش إني كنت مخطط لحكاية الجواز دي لما نيجي هنا ،  "-

اإلعجاب وشرارة الحب كانت موجودة بينا مكنتش محتاجة  

" غير شوية حطب عشان النار تزيد وساعتها مفيش رجعة   

: رفع كفًّا واحد ا إلى وجنتها يرفع وجهها إليه مكمال     

يش هتوافقي و هتتعبيني بس اللي كنت متأكد منه إنك مكنت"-

، فقررت أضمن الموضوع وساعتها في لحظات تيهك بعد ما  

شربتي العصير أخدت إمضتك وبصمتك على العقد وخليت  

" المحامي بتاعي يكمل اإلجراءات  

تالمست أرنبة أنفيهما ، أجبر عينيها الالتي اشتد لمعتهما  

:  على الغوص في عينيه يختم كلماته بحزم وبال جدال   

" واز رسمي موثق شرع ا وقانون اج"-  

شعر برجة جسدها بين يده كمن أصابتها صعقة كهربية ،  

أنفاسها تسارعت تصفع صفحة وجهه بقوة ، رأسها يهتز  

بعدم تصديق وحدقتيها تدور في فلك عينيه تبحث عن مؤشر  
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  كذب لما قاله لكن لم تلَق غير الثبات والثقة المغلفة

! بالغموض  

ستيقظت من غيبوبتها فالحظت أثار الحبر  الح أمامها عندما ا

األزرق على إبهامها لكن وقتها لم تلتفت إليه وفكرة وجودها  

! في بالد أخرى كانت لها السيطرة الكبرى عليها  

رفعت كفيها تقبض على تالبيب مالبسه تقربه إليها أكثر حتى  

كادت أن تدلف لداخله وقد اشتعلت عيناها كمن استفاقت للتو  

! لتيه التي وضعها فيهامن حلقة ا   

سمع صوت اصطكاك أسنانها وصوتها خرج محشرج ، خافت  

:  لكنه مليء بالعنفوان والشراسة   

أنت إيه؟ "-  

 بني آدم عندك قلب وال شيطان في هيئة بشر؟

 مين قدم ليك الحق إنك تعمل فيا كده؟
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مين سمح ليك تربطني بيك بدون موافقتي ومن غير ما أكون  

؟" في وعيي  

سؤال تلفظه يتعالى صوتها تدريجي ا حتى صاحت  مع كل 

بالنهاية بصراخ مذبذب تهزه بين يديها وهو ثابت يستمع لها  

: ، يعطيها كامل فرصتها للتنفيس عما يجيش بصدرها   

مين قدم ليك الحق تتجوزني؟"-  

 مين قالك إني موافقة أرتبط بيك؟ 

؟" بتحلل مشاعري وتآخد القرارات عني بأي وجه حق قولي  

عته للخلف بعنف وتحررت من محيط ذراعيه ترفع يديها  دف

تعيد خصالتها التي تبعثرت حول وجهها المحتقن بانفعال ،  

تقبض عليها حتى شعرت أنها ستخرج من جذورها ، تدور  

حول نفسها كلبؤة شرسة أوشكت على االنقضاض فوق  

: فريستها تنهشها تتمتم   

وكل ده ليه؟ "-  
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ن؟ عشان منافسة بينك وبين ماز  

؟"عشان كرهك ليه ومحاوالتك إنك تأذيه تقوم تستغلني  

طفح به الكيل منها ومن تحليالتها التي ال أساس لها من  

الصحة ، جذبها من مرفقها فاصطدمت بصدره بقوة ليضع  

كفه فوق فمها يخرسه عن التفوه بهذه الترهات بالنسبة له  

:  وهتف بصوت أجش صارم   

.. دماغككفاية تحليالت فارغة من وهم  "-  

فيه مليون طريقة تانية آذي بيها مازن من غير ما أدخلك في 

 اللعبة ، جوازي منك يكسره ليه؟ 

 كنِت أخته ، وال من باقي عيلته؟ 

" أنِت السكرتيرة بتاعته وبس  

رائحة الغيرة تضرب أنفها بقوة من كلماته ، هي ليست 

بالحمقاء حتى ال تستشعر غيرته وغضبه بين أحرفه فدفعت  

: كفه عن فمها ورفعت أنفها تجذب فتيل الغضب لديه   
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.. مازن مكانته عندي اللي زيك ميقدرش يتخيلها"-  

"مازن بالنسبة ليا سفينة إنقاذ من ضياع كنت هروح فيه  

لم يكن بحاجة إلى شيء كي يزداد حقده على غريمه األوحد  

لتأتي من استطاعت من بين جميع نساء عالمه وتمكنت من  

قلبه تتغنى بخصاله مصرحة أنه كالوطن   احتالل عرش

! واألرض لها  

أخطأت.. أخطأت ومن يخطئ في دستوره فعقابه يتواله هو  

!بنفسه  

! لكن للعجب يقف صامت ا مستمع ا بصمت غريب عليه  

دفعته مرة أخرى بعنف لكن تلك المرة هبطت بقبضتيها على  

تصرخ  صدره تضربه بكامل قوتها التي تعلم أنها لن تؤثر فيه 

:  بال وعي بكلمات غير مرتبة   

ظهرت في حياتي فجأة ، فرضت نفسك فيها غصب عني "-

.. وقولت مش مشكلة كلها شوية وقت ويسيبني في حالي  
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بعت ليا هدايا قذرة وكالم أقذر وبرده قولت الموضوع وقت 

" ويبعد لوحده  

لم تشعر بدموعها التي هبطت على وجنتيها فشوشت الرؤية  

ل بكائها يهز صوتها بأنين المس قلبه فخرجت  أمامها ليتداخ

أول نبضة تلتها األخرى حتى تسارعت بقوة بشعور جديد لم  

 : يعرفه من سنوات طوال وهو الحزن

حاصرتني واستغليت وحدتي وإني مليش حد ودخلت  "-

"حياتي  

سكنت فجأة تقبض على كنزته بوهن واستندت بجبهتها على 

: بضعف صدره فاستشعرت ثورة نبضاته تهمس   

.. خلتني أحبك غصب عني يا كريم"-  

. برغم كل اللي حصل واللي عملته خلتني أحبك  

..! وفي اآلخر يطلع ده كله وهم  

؟" ليه  
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. همست باألخيرة بصوت يحمل كافة ألوان العتاب والحزن  

 ال تعلم أتعاتبه على حبها له أم على استغالله هذا الحب؟

 أتعاتبه هو أم تعاتب نفسها؟

.على عينيها بقوة تمنع شهقات بكائها من الخروجضغطت   

 شعرت بكفيه تقبض على كتفيها.. 

فرفعت عينيها الدامعتين بضعف وتيه تضربه بوهن على  

: صدره وخرج صوتها بالكاد يُسمع    

؟" ليه يا كريم"-  

أحاط وجهها بين كفيه يمسح دموعها بإبهاميه ، يعيد  

دلك رأسها بحركات  خصالتها للخلف متغلغال بأنامله بينهما ي

دائرية يجيب عتابها ، سؤالها وحيرتها بكلمات تُحفر بداخل  

: عقله قبلها    
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يمكن اللي بتقوليه صح بس أول ما عرفت إنك سكرتيرته  "-

بعد موقف محطة البنزين ، ساعتها فعال  فكرت استغلك  

" لصالحي في منافستي مع مازن وساعتها بعتلك الهدية   

لخجل يجتاحها من ذكرى هديته  رفرفت بأهدابها وشعور ا

: فأحاط خصرها يزرعها في أحضانه وأكمل   

ردود فعلك كانت بالنسبة ليا طبيعية ، قولت لنفسي مع  "-

الوقت هتضعف عشان كده حاصرتك اتصاالت ، هدايا ،  

"وظهرت لك يوم المول في األسانسير  

صمت قليال  يتبلع لعابه ببطء يتأمل قسمات وجهها ، يشعر  

ا المتقطعة بفعل شهقات بكائها ، يتابع نظراتها  بأنفاسه

: المتلهفة لتكملة حديثه    

" اليوم ده بالذات عرفت فيه حقيقة ميتحملهاش حد"-  

: عقدت حاجبيها بعدم فهم   

؟" حقيقة إيه"-  
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ابتعد عنها فشعرت بالبرودة تجتاحها بعدما خرجت من دفء  

أواله إياه ينظر  ذراعيه فأحاطت نفسها بقوة ترمق ظهره الذي 

لنقطة التقاء السماء واألرض ، يرفع ذراعه أعلى رأسه  

: مستند ا على حافة الشرفة وقال بنوع من السخرية المريرة    

.. النبذ حقيقة"-  

 إنك تكون منبوذ من أقرب األشخاص ليك بالدم ، 

" منبوذ ، ومكروه من أخوك  

:  سمع صوتها المندهش يفصح عن عدم فهمها لما يقوله   

!" أخوك"-  

رأت حركة رأسه تميل للجانب قليال  كأنه يرمقها بجانب عينه  

: لكنه لم يلتفت إليها   

" رامز منتصر"-  
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شهقتها المصدومة أثارت ضحكاته التي ال يعلم بأي شعور  

خرجت.. أهي ضحكات ساخرة أم تحمل في طياتها مرارة النبذ  

 والفقد؟

ثرثرة.. هو  شعور أشبه بالرمال المتحركة ال يترك مجاال  لل

! فقط يبتلعه  

:  أكمل غير ملتفت ا إلى صدمتها   

.. أيوه أنا ورامز أخوات من نفس األم "-  

 أبويا اتجوز أمه بعد طالقها.. 

اتجوز واحدة سابت ابنها عنده أربع سنين وجريت ورا  

الفلوس ، ومفكرش إن اللي تسيب مرة تسيب التانية ، واللي 

" خلى تانيتجري ورا الفلوس لما السعر يزيد هتت  

صمت للحظات لم تلحظ عينيه اللتين اشتد سوادهما فأصبحا  

خللها خطوط حمراء  كنقطتين سوداويتين وسط بركتي ثلج يت

متشابكة.. عظمتي فكه كادتا أن تخترقا وجهه من شدة ضغطه  
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كريات التي يحملها قلبه  على أسنانه يكتم انفعاالته وسيل الذ

.منذ سنوات  

: ه أكملوبصوت مليء بسواد مرارت   

.. حاولت تكرر اللي عملته بس الموت كان له رأي تاني"-  

وفي اليوم اللي سيبتك فيه في المول عرفت إن رامز أخويا ،  

" وعرفت برده أنه رفض وكاره األخوة دي  

التفت ينظر لها فلم يستطع رؤية مالمحها من كثرة الدموع  

وجنتيها  التي تغرقها فابتسم بسخرية واقترب منها يمسح 

: سائال     

!" حاسة بالشفقة مش كده"-  

عقدت حاجبيها من تفكيره وابتعدت للخلف تبتلع لعابها  

بصعوبة تمسح عينها بأناملها بانفعال ولم تجبه فلم يرَض  

: بهذا البعد فأعاد االقتراب يجذبها برفق من مرفقيها هامس ا   
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ي  رغم الرفض اللي القيته منه بس لما عرفت بالمشكلة الل"-

وقع فيها والقبض عليه ساعدته ، أنا اللي جبت رجالة  

" الجمارك وخرجته منها   

يعلم أنه حينها لم يفعل ذلك سوى لكسب نقطة في صالحه ضد  

مازن ، لكن ال مانع أن يستغل كافة الفرص كي يرق قلبها  

! إليه  

! أليس كل شيء مبارح في الحب والحرب  

عة وغير  وفي حربه معها مباحة كافة الوسائل المشرو

.المشروعة حتى تسقط الراء لديها   

أمسك ذقنها بين سبابته وإبهامه يرفعه إليه ثم أحاط جانب  

عنقها يستشعر نبض عرقها النافر أسفل كفه ، زارع ا عيناه  

: في بؤبؤيها هامس ا   

ساعتها القيتني جايلك أنِت ، كنت في أكتر لحظات ضعفي  "-

" أنِت أول واحدة أجري عليهااللي استحالة أظهرها لحد فكنِت   
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ا عينيه يستنشق عبقها صعود ا   المس فكها بأرنبة أنفه مغمض 

شفتيه دون أن  إلى وجنتيها يرسم دوائر متداخلة يالمسها ب

يقبلها فشعر بكفيها يقبضان على عضديه وأنفاسها تتثاقل من  

: تأثيره عليها ، فاقترب من أذنها هامس ا بصوت تقيل منفعل   

واحدة أبقى عاوز أكون معاها من غير أي رغبة أو  أول "-

.. غرض  

" أول واخدة أبقى عاوز أرمي نفسي جواها من غير أذى   

التقط حلمة أذنها بين شفتيه فوصله شهقتها وشعر بارتعاش  

: جسدها فلم يرفق بها وأكمل يجذبها داخل أحضانه أكثر    

ا  أول وآخر واحدة خلتني أحبها ، الوحيدة اللي تليق أنه"-

.. تبقى مراتي  

" مش ندمان وال عمري هأندم إني عملت كده   

أعاد عينيه لخاصتها وقد ازداد انفعال مشاعره في عيناه ،  

: مشاعر صعقتها قوتها وقال بصوت ال مجال للجدال به    
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.. اتجوزتك عشان بحبك ، مازن ملوش أي دخل فيه"-  

" دايرتي مع مازن عمرك ما هتكوني جزء منها  

! نظر له متعجبة ، مصدومة ، مأخوذة بحديثهاتسعت عيناها ت  

!إن كذب اللسان فالعين مرآة الحقيقة  

إن كذبت كلماته فنظراته المحملة بصدق مشاعره تزيح  

!ترددها بثقة وثبات  

فرقّت بين شفتيها تنوي الحديث لكنه لم يمهلها وقد داهمها  

بشفتيه منحني ا يستبيح شفتيها ، ببطء وتريث يعزف فوقهما  

.. يته الخاصة وبدأت أنفاسهما بالتالحقسمفون  

يبتعد عنها قليال  كأنه يتذوق شيئ ا تجهله ثم يعود يكمل ما بدأه  

ا لتلقي المزيد منه ،  ، فرفعت يدها بتردد وشيء بداخلها يدفعه

أحاطت عنقه تقربه منها ليجن جنونه حينها وتلك القبالت  

نف ا  التي بدأت بشكل حان  وخجول ازدادت وتحولت ألكثر ع

!وتملك ا من ذي قبل  
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األمر الذي أرهقها بلذة ، أغرقها بمشاعر لم تكن على علم  

.بها سابق ا.. ولألسف لم تجد قارب ا للنجاة سواه  

 ************** 

 الحياة كمفاتيح البيانو

البيضاء منها ترمز للحظات السعادة والمرح التي نعيشها  

! والسوداء هي صفعاتها إلينا  

تتالعبان لتعطي لحن العيش وسيمفونية االستمرار ،  كلتاهما 

ال يكتمل نغماته بمفاتيحه البيضاء فقط فالبد من لمسة حنونة  

. للسوداء  

.. فالحياة قصيدة أبياتها أعمارنا   

. الحزن فيها قافية والسعادة فيها مغزى  

 

دقات رتيبة بالقلم على سطح مكتبها تزامن حركة عقارب  

! الساعة  
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سدها على كال الجانبين تستند برأسها  كرسيها يتحرك بج

! للخلف تطالع السقف وعقلها يبحر فيما حدث  

تتذكر هذيانه ، ثورته ، عاصفة غضبه عندما علم بما فعله  

كريم ، تعترف لنفسها أنها للمرة األولى يرتعد قلبها من  

ا ال تعرفه  . مظهره الشرس كمن تلبسه الشيطان فأصبح شخص   

أذنها بصوته الهادر كمن يريد  قسمه ووعيده يتردد في 

: إيصاله إلى مسامع اآلخر   

ورحمة أبويا ألخليك تتمنى الموت ، تتمنى الرحمة  "-

ومتنولهاش يا كريم.. حسابك على كل غلطة قرب ، قرب  

"قوي  

لم تهدأ ثورته غير باحتضانها له تشاركه ألمه ، غضبه ، تبثه  

. أنها بجانبه لن تتركه  

! لم تصدق أنه فعلها  

 !تزوج ياسمين
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! أغمضت عينها تفكر في الغرض خلف ما فعله  

هي أكثر من يعرف كريم ال يفعل شيئ ا إال كان خلفه هدف ما ،  

 فماذا سيستفيد من ذلك في معركته مع مازن؟ 

!هناك حلقة مفقودة ال تستطيع الوصول لها  

فاقت من دائرة أفكارها على رنين هاتفها بنغمته الخاصة  

:  عليه بلهفةفأسرعت باإلجابة    

؟"مازن أنت كويس"-  

بصوت غريب لم تتعرف عن كينونته ، ظاهري ا هو صوت 

زوجها لكن يغلفه شعور بالغموض يجعل القلق يدب في  

: أوصالها من القادم أجابها    

أنا كويس ، اسمعيني كمان عشر دقايق بالضبط هيوصلك  "-

ورق مهم ، الورق ده بكرة عاوزه يبقى صفحة أولى في  

" يدة يا هديرالجر  
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اعتدلت في جلستها تقترب بالكرسي إلى مكتبها حتى المست 

 : حافته صدرها ، وابتلعت لعابها بصعوبة تسأله بحذر

ورق إيه يا مازن؟ "-  

؟" أنت ناوي على إيه  

"ناوي أخط خط النهاية لكل حاجة بتحصل"-  

بنبرة ال حياة فيها ، يمألها الوعيد والغضب أجابها فشهقت 

وانتفضت واقفة من مكانها تدور حول مكتبها ترفع  بخوف 

: كفها تحك جبهتها تصرخ به بقلق وتوتر : 

مازن هللا يخليك قولي ناوي تعمل إيه؟"-  

" أنا مش مطمنة   

اطمني وخلي بالك على نفسك وعلى مصطفى واللي في  "-

" بطنك لحد ما أرجع لك  

!" ترجع لي"-  
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ائغة ، حينها  همستها بتيه وعدم فهم تنظر للفراغ بنظرات ز

علمت أن دفوف الغضب قد اقرعت ، وخرج األسد من عرينه  

ا بفريسته !متربص   

 !قرر وحان موعد التنفيذ

! حانت المواجهة التي تتمناها وتخشاها في آن واحد  

تتمناه كي تتخلص من هذا الكابوس ، كي يضع آخر حجر في  

!حائط ترميمها ، لكن تخشى على مازن فكريم ليس بالسهل  

أن تصرخ تنهيه عما يريد فعله لكن ما قابلها سوى   كادت

إشارة الهاتف دليل على إنهاء االتصال ، حاولت إعادة  

 مهاتفته لكن لم يصلها غير الجملة المسجلة 

 "هذا الرقم غير متاح حالي ا "

أعادته مرة تلو األخرى فلم يصلها سوى تلك الجملة ، فقذفت 

خرى ارتفعت  الهاتف على سطح مكتبها وتخصرت بيد واأل
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تحك رأسها تدور حول نفسها بعنف ال تعلم ماذا عليها أن  

 تفعل؟

 تترك كل شيء وتهرول إليه أم تنتظر تنفذ ما طلبه منها؟

فركت وجهها تبتلع لعابها ببطء تحاول التنفس بعمق حتى  

! تهدأ فاالنفعال خطر عليها لكن ما باليد حيلة  

محمد منه حامال  ملف  استدارت نحو الباب الذي فُتح ودخل 

أزرق وألول مرة ال ترى تعابير المرح والتالعب عليه بل كان  

جّدي للغاية مما أثار رعبها أكثر ، أخذت منه األوراق ولسان  

 .حالها ينطق باسم هللا قبل أن تفتحه تقرأ ما به 

عيناها تتسع شيئ ا فشيئ ا ، ونظراتها تتحول من عدم الفهم إلى  

! ستيعاب بتلك القنبلة الموقوتة بين يدهاالذهول ثم صدمة اال  

أغلقت الملف تقبض عليه بقوة وأنفاسها تتسارع تسابق  

ضربات قلبها القارعة برعب بعدما قرأته للمرة الثانية.. مازن  

. أشعل جمرة االنتقام وفتح بوابة الجحيم على الجميع  
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آن أوان كشف الستار ونفخ الغبار عما خلفه الماضي  

أته لتوها أجج بداخلها نيران مشابهة للتي في  ما قر.. وتناسى

قلب شريكها ، حولت القلق بداخلها لتمني ورجاء أن ينهي ما  

. ينوي ويعود لها سريع ا  

*********** 

.. امنح الحزن كلمات  

فالفجيعة التي تُكتم تهامس القلب الفائض باأللم ، وتأمره بأن  

.يتحرك  

لغضبالعالم في وقت ما يحتاج إلى ا  

عادة ما يسمح باستمرار الشر ألنه ليس غاضب ا بما يكفي    

.. واآلن هو في أوج اشتعاله وثورته  

.. يئته أشبه بالشيطان في قمة جحيمهه  

! نظراته أحلك من سواد الليل وقد اشتد اشتعال أمواجها  

1مالمحه الوجه اآلخر من الشر المتجسد  
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بمرفقيه على قدمه  يجلس أمامها بعدما أنهى هاتفه يستند 

مشبك ا أنامله أمامه ، تخلى عن سترته ورابطة عنقه وظل 

ا أعلى أزراره كاشف ا عن صدره الذي   بقميصه األسود محرر 

. يعلو ويهبط بتريث أنفاسه  

جالسة أمامه ينتفض جسدها من الرعب ، تستند بكفيها على  

األرض تحاول السيطرة على جسدها كي ال ينهار ساقط ا ، ال  

م كيف وصل إليها؟ تعل  

 ال تعلم كيف عرف هذا المكان؟

أحضرها كريم إلى هنا كي تختفي عن أنظاره فاطمأنت أنه  

مهما فعل لن يصل لها ، لكنها نسيت أنها ال تتعامل مع أي  

.أحد ، بل هو مازن السيوفي  

أنين خافت يصدر منها بين الفينة واألخرى يظهر ألمها الذي  

فعاته وجذبه خصالتها  يعصف بوجهها ورأسها جراء ص 

. متوعد ا لها بعدم الرحمة  
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أغمضت عينها برعب تضغط على أسنانها عندنا جذبها من  

ذراعها يجرها نحوها بقوة ، وجهه اقترب من االحتقان من  

تدفق الدماء به ، حدقتاه تهتزان من غضبه وصوته العميق  

: يصلها   

ا نادين ،  نهايتك أنِت والشيطان اللي اسمه كريم آن أوانها ي "-

اللي حصل   تفكري إني مش عارف أنك السبب وره أوعي

لرامز في الصفقة اللي فاتت ، وال تفكري إني مش فاهم أنِت  

 مين وعاوزة إيه؟

مشكلتك أنِت وخالك اللي مرمي في روسيا أنكم بتتعاملوا معايا  

" على إني غبي  

هزها بين يدها فارتد جسدها بقوة وأعادها إليه هاتف ا  

:بشراسة   

" عيل صغير تعرفوا تضحكوا عليه"-  

ترك يدها وأمسك بمؤخرة رأسها يجذبها للخلف وهبط يستند  

على ركبة واحدة ممسك ا بفكها بقوة حتى كاد ينكسر بين  
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أنامله يهمس من بين أسنانه بصوت تمنت أن يصرخ بها  

: أهون   

أحاسبك على إيه يا نادين؟ "-  

لتيه في رامز؟ أحاسبك على حصل في مراتي ، وال اللي عم  

؟"أحاسبك على سبب وجودك أصال  في حياتي  

رسم ابتسامة جانبية على شفتيه فهوى قلبها صريع ا ، وتعالت  

أنفاسها بالخوف ليدير وجهها بين يده للجانب يهبط إلى  

:أذنها   

!" وال أحاسبك على قتل أبوِك ألبويا"-  

قليال   أمسكت رسغه تضغط عليه بوهن علّه يخفف من قسوته 

لكن ال شيء سوى اشتداد قبضته جعلتها تتأوه بألم ومالمحها  

ال تكاد تُرى من كثرة دموعها تهتف بصوت متقطع ترجو 

: رحمته   
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اللي حصل لهدير أنا مليش ذنب فيه ، كله بسبب كريم ، كل  "-

"اللي حصل بسببه حتى قضية رامز كل ده تخطيطه  

ر له بجانب عينها  ابتلعت لعابها بصعوبة وأنفاسها تلهث تنظ

: وال تستطيع الحراك كي ال يشتد األلم بها   

وحكاية القتل دي أنا معرفش عنها حاجة اتحاسب ليه  "-

" عليها  

صرخة عالية رّج صداها في جدران الشقة بسبب صفعته التي  

هبط بها على وجنتها جاذب ا إياها مرة أخرى إليه وقد اتسعت  

، يضم شفتيه حتى صارا  فتحتي أنفه لخروج أنفاسه الملتهبة 

كالخط المستقيم ، يراقب خط الدماء الرفيع الهابط من جرح  

ا بتشفي لم يقَو على إخماد نيرانه : شفتيها مبتسم    

! لسه مصممة تتعاملي معايا على إني غبي يا نادين"-  

" أنا هخليِك أنِت وكريم وخالك تشوفوا نار جهنم على األرض  
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بقميصه في وهن ، فأومأ   هزت رأسها بالنفي سريع ا تتمسك 

:  بغموض وسألها مباشرة   

؟" كريم فين"-  

"معرفش"-  

أجابته بصدق فهي لم تره منذ أن زارها بعد ما حدث لرامز  

: لكنه أعاد سؤاله ثانية  بشراسة   

؟" كريم أخد ياسمين واختفى فين يا نادين"-  

عقدت حاجبيها بعدم فهم وتوقفت أنفاسها للحظات تستوعب 

! كلماته  

!كريم وياسمين  

 ماذا يفعل برفقتها؟

هزت رأسها بعدم معرفة حقيقية تقسم أنها ال تعرف مكانه ،  

ه  قذفها بعنف لتسقط على األرض لوال كفها الذي تحاملت علي
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د  واآلخر يدلك رأسها عسى األلم أن يخْف ، ألقى هاتفها عن

: قدمها ثم جلس القرفصاء أمامها قائال  بسخرية   

" يد تعرفي توصلي لخالك مش كدهبس أك"-  

رفعت أنظارها إليه بصدمة تبتلع لعابها بصعوبة كأنها جمرات  

تدلف لجوفها ، فارتد جسدها للخلف من ِحلكة نظراته فمدت  

ا تحفظها عن ظهر   كفها المرتعش ترفع الهاتف تضغط أرقام 

قلب وانتظرت الرنين حتى فتح الجانب اآلخر يجيبها بلكنة  

: ة إنجليزية بارع   

نادين أين أنِت؟"-  

؟" وما سبب هذا االختفاء  

تطلعت للجالس أمامها فأشار لها أن تجيبه وتحاول أال توضح  

: له شيئ ا فسعلت قليال  تجلي حنجرتها وقالت بصوت خافت   

أنا بخير خالي ، فقط في مكان بعيد عن أنظار مازن كي ال  "-

"يستطيع الوصول إلّي بعد ما حدث  
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:  سؤاله الحذروصلها    

ما به صوتك؟"-  

؟"هل أنِت بخير  

أومأت كأنه يراها وأنظارها على مازن الصامت يستمع لذلك  

الصوت الكريه وبداخله يقطع ماليين األقسام أن يذيقه  

: األمريّن ، أجابته هي   

"أنا بخير خالي فقط اسمعني.. -  

أريدك أن ترسل لي عنوانك فأنا سآتي إليك ، لم أعد أستطيع  

..." البقاء هنا أكثر.. أشعر أن   

: قطعت حديثها ترمق مازن بقلق وخوف قبل أن تكمل   

" أشعر أن مازن سيجدني في أي لحظة ووقتها لن يرحمني"-  

:  وصلتها استجابته السريعة   

أيها قومي حسن ا سأرسل لِك رسالة بها العنوان ما أن تقر"-

" بمسحها على الفور ، سأنتظر قدومك  



 

 1494 

أغلقت الهاتف فجذبه منها سريع ا لينتفض جسدها بعنف  

وعادت للخلف قليال  فرمقها اآلخر بسخرية يرسم ابتسامة  

عابثة على ثغره قبل أن ينظر للهاتف الذي صدح برسالته  

. فحواها مكان إقامته   

همس استقام يجذبها معه بقوة حتى اصطدمت بصدره ف

: بغموض وحدة أمام وجهها   

شرين سنة" جه وقت زيارة خالك اللي اتأخر ع"-  

 

 قد ال يُْمكُن لي أن أمنَع َعثَْرةَ قَدِمكْ 

 لكْن يُْمكُن لي َمدُّ يَِدي َكي ال تَْهوي

 قد ال تجَمعُنا أَحالٌم أو آمالٌ 

 لكنّي أَسقي آمالََك كي ال تذوي 

تَْشَربُهُ قد ال يَْحلو لي َطْعُم َشراب    

 لكنّي أَرجو أَْن تنَهَل ِمّما يُْرِوي 
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 مستوحاة من قصيدة الشاعر 

 جورج جريس

******************* 

أوشكت رحلة االنتقام على االقالع من مطار قلبه إلى أرض  

عدوه ، سيعود منها إما آخذ ا بثأره وراحة أرواح من سبقوه  

ا ، أو يدفن معهم متكفن ا بثوب الخز ! يللقبور غدر   

طائرته الخاصة بانتظار صعوده كي تتحرك ، كاد أن يضع  

قدمه على أولى درجات درجها لكن صوت احتكاك إطارات  

سيارة خلفه على األرض المصقولة جعلته يعيدها لجانب  

ا بتعجب من القادم ! أختها مستدير   

اتسعت عيناه بصدمة وعدم فهم وهو يرى رامز يهبط منها  

منه بمالمح ال تنم عن خير ليكون  صافع ا الباب بقوة يقترب 

ا فكه بقوة   أول شيء يفعله ما أن وصل أمامه رفع قبضته الكم 

! جعلت مازن يرتد خطوة للخلف بفعل الصدمة  
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  لتزداد أكثر عندما جذبه من سترته هاتف ا بغيظ من بين أسنانه

:  

لحد امتى هتفضل تتصرف من دماغك وكأني مش موجود؟"-  

!لكريم وجورج لوحدكعاوز تسافر روسيا    

؟" أنت بتفكر إزاي فهمني  

دفعه للخلف في نهاية حديثه ، جسده ينتفض من الغيظ ،  

أنفاسه تتسارع بعنف يرفع كفه يقبض على خصالته بقوة  

. يدور حول نفسه يحاول السيطرة على نفسه  

اعتدل اآلخر بهدوء ممسك ا بطرفي سترته ينفضها يعدل  

: بدهشة ظهرت جلي ا في صوتههندامه ، نظر له يسأله    

عرفت منين؟ "-  

؟" ووصلت ليا إزاي  
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رمقه اآلخر بصمت فسؤاله بتلك الطريقة أثار غضبه أكثر ولم  

يجبه ، فعقد مازن حاجبيه بفطنة قبل ان يجيب نفسه بقلة  

: حيلة   

" هدير"-  

أعطاه رامز ابتسامة ساخرة واقترب منه يهز رأسه بيأس من  

: تفكيره قائال     

..ر ملهاش أي ذنب يا مازنهدي"-  

هي مكنتش عاوزة تقولي إيه اللي حصل إال لما شوفت الملف  

اللي أنت بعته ليها لما روحت لها أنا وأسماء الجريدة نسلم  

.. عليها قبل السفر   

" ساعتها عرفت باللي عمله كريم وعرفت أنك مش هتسكت  

رفع كفه يربت على صدر مازن مرتين بقوة يشوبها السخرية  

: ها من بسمته الجانبية مكمال  الحظ   
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أنما وصلت ليك إزاي فالسؤال ده عيب تقوله ليا ، أنت لو  "-

" في بطن األرض أعرف أوصل ليك يا مازن   

استدار ينوي الصعود إلى الطائرة فجذبه مازن من مرفقه  

ا بنبرة قاطعة ال تقبل النقاش : يستوقفه ، مصرح    

الزم تخليك هنا عشان  أنا هسافر لوحدي يا رامز ، أنت "-

الكل.. مينفعش أنا وأنت نسيب كل حاجة أنا مش ضامن كريم  

 ممكن يعمل إيه؟ 

" عشان كده الزم تكون هنا  

حال بنظراته بين عينيه وقبضته على ذراعه بصمت قبل أن  

يرفع يده األخرى يزيح كفه ثم أشهر سبابته في وجهه بتحذير  

: وجواب قاطع   

ل يا مازن ، رجلي على  سفر لوحدك ليهم مش هيحص"-

رجلك.. متخافش على الكل كريم مش هيقرب منهم طول ما  

" نادر معاهم  



 

 1499 

..!" نادر"-  

. هتف بها بدهشة أكبر من معرفة نادر هو اآلخر بما سيفعله  

شعور بالندم والذنب أن يتركوا زوجاتهما وحياتهما التي لم  

! تبدأ بعد ليشاركوه في رحلة انتقامه يضرب قلبه في مقتل  

هذا السبب لم يخبر هدير ما ينوي ، لم يخبر أحد قد بأمر  ل

. سفره وبداية رحلة ثأره  

لكنه نسي أن في حياته أصدقاء كرامز ونادر إن شعرا بذرات  

الخطر تحوط به وبأحد من عائلته سيحرقون األخضر  

. واليابس  

استفاق على كف رامز الممسك بمرفقه يضغط عليه بتآزر  

: ئال  وقوة يحثه على الصعود قا   

يال بينا يا صاحبي نخلص اللي باقي من اللي فات عشان  "-

" نبدأ على نضافة زي ما بيقولوا  
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 الخاتمة 

 

اقلعت الطائرة أرض الوطن إلى مصير مجهول في طيات القدر  

ال يعلمه غير هللا ، وفي نفس التوقيت جالسة على مكتبها  

األخرى تدلك  تستند بمرفقها على سطحه تمسك برأسها واليد 

فوق قلبها النابض بقوة كمن يشعر بمفارقه نصفه ، تدعو أن  

تتخلص من هذا الكابوس سريع ا ، تتمنى أن يكون رامز وصل  

له ليأتيها شارة االطمئنان برسالة على هاتفها منه يطمئنها  

أنه اآلن برفقته سيعودان في أقرب وقت ، يطلب منها أن  

ل ما يفعله مازن اآلن  تكون قوية كما عاهدها الجميع فك 

. مقترن بها وحدها   

أعادت خصالتها للخلف ممسكة بقلم تثبتها به تعيد غرتها  

ا يسطر  للخلف ثم أمسكت الملف تقرأه هذه المرة بتأني وعقله

كلمات مقالها الذي سيلحق بهما ، تقسم أنها ستجعله سبق ا  

. صحفي ا ال مثيل له.. سيكون السبق األهم في حياتها  
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ألمر منها ما يقرب من الست ساعات تكتب وتكتب ،  استغرق ا 

تمسح وتضيف حتى يرضى عقلها عما سيُنشر ، ظلت هكذا  

.. إلى أن خطت آخر سطورها باحترافية ال تخرج إال منها   

وبهذا سيكون قد ُدق أول مسمار في نعش هؤالء المجرمين  "

الذين سيظنون أنهم محلقين فوق القانون ، ال مانع وال كاسر  

! لهم  

حمقى إن ظنوا أنفسهم أذكياء ، جميعنا نعرف جيد ا الغبي هو  

من يتعامل مع من حوله أنهم أغبياء ، وهم لم يرتقوا حتى 

" لخانة الغباء  

خطت اسمها باللون األحمر أسفل كلماتها بنفس عميق  

ونظرات ثابتة ، وأوشكت عل بارسال نسخة منه برفقة الملف  

صفحة األولى غد ا ، لكن  إلى المطبعة كي يكون مقالها في ال

قاطعها دخول محمد بلهفة يكاد يأخذ أنفاسه من الركض ،  

يدور حول مكتبها يغلق حاسوبها المحمول يضعه في حقيبته  

ورفعها ثم جذبها برفق من كفها لتستقيم من مقعدها جاذب ا  
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حقيبتها باليد األخرى وسترتها الزرقاء وخرج من المكتب كل  

تين تفغر فاها ببالهة ال تعي ما يحدث  هذا تحت عينيها المتسع

:  لتصرخ به بدهشة وهي تهبط الدرج معه   

يا مجنون بتشدني كده ليه بالمنظر ده وواخدني على  "-

؟"فين  

:  لم يلتفت لها واستمر في سيره يجذبها خلفه هاتف ا   

نادر لسه مكلمني الزم نسافر االسكندرية حاال  ، فيه حاجة  "-

" المقال اللي هتنشريه بكرة  كبيرة حصلت هتساعدك في  

عقدت حاجبيها بدهشة تحاول فهم ما يحدث ، جلست بجانبه  

في السيارة ليصعد أمام عجلة القيادة يديرها وانطلق سريع ا  

. جعلت االطارات تصدر احتكاك ا قوي ا باألرض  

بعد مرور ساعتين ونصف كان يسير على المدخل الخاص  

ها على الشمس تحتضن بالميناء ، لتتأمل المكان فوقع نظر

. البحر بحميمية   
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فبعد أن كانت تنير األرض ، ها هي تجّر ثوبها الجميل تلملم  

نورها وتمشي نحو األفق البعيد ، تعلن انتهاء وجودها قي  

. لحظة غياب قسرية  

أغمضت عينها تتذكر رحيله المشابه لرحيلها ، غاب عنها  

! أوانهادفئه ونوره في رحلة البد منها منذ زمن بعيد آن   

! وجوده دافيء لكن دفئه مطعم بالثلوج المتراكمة على قلبه  

هو كالنور أضاء طريقها إليه لكنه طريقه نحو نفسه مازال  

! موشح بالسواد  

فتحت عيناها تراقب الشمس التي اختفت نصفها في المياه..  

هي ال تخلف موعدها ، وما من أحد  في الكون  يستطيع  

ر الرحيل كل يوم  ، لكنها تملك من  إجبارها على البقاء ، تختا

. الوفاء ما يجعلها تعود مرة أخرى لتشرق من جديد  

تعلم أن وفائه مثلها.. سيعود إليها مجدد ا ، سيعود عندما  

ا لقبسات النور باالنتشار . ينقشع الظالم المحيط بقلبه سامح   
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انتشلها من أفكارها وقوف السيارة أمام جمع كبير من رجال  

الشرطة المدنية والبحرية برفقة رجال ُكثر من رجال الميناء  

العاملين به ، هبطا سوي ا تقترب من الجمع عاقدة حاجبيها  

باستنكار خاصة  عندما تعرفت على بعض الحراس الخاصيين  

بزوجها يحاوطون أشرف المحامي الذي يتحدث مع رجال  

اوطونها  الشرطة ، والذين ما إن رأوها حتى تسارعوا إليها يح

بحماية فوقفت باضطراب فأشد ما تكرهه هو وضعها هذا  

! محاطة بالحراسة وكأنهم يخافون عليها من الكسر  

لم تلِق باال  على وضعها وكافة تركيزها في الهدف من  

. وجودها هنا  

سارت وسط الجمع وقد أفسح الجميع المجال لها بمساعدة  

قة  الحراس لتقف فجأة وارتد جسدها خطوة للخلف شاه

بصدمة تضع كفها على فمها ترى كمية األسلحة والقنابل  

الموضوعة أمامها ممتدة على مساحة واسعة من األرض ،  
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يجاورها ما على حسب تقديرها أطنان ا من المخدرات ، نظرت  

ا لما يحدث : إلى المحامي الذي اقترب منها تنتظر تفسير    

زعها  الشحنة دي كريم منصور كان ناوي يدخلها مصر ويو"-

، والقضية اللي حصلت لرامز كانت ستارة علشان مازن  

" ينشغل بيها فيقدر يشتغل براحته   

طالعته ببالهة ال تفهم شيئ ا مما يقال ، تحيل بنظراتها بينه  

وبين الملقى أمامها على األرض ثم وقعت عيناها على بعض  

الرجال المقبوض عليهم مقيدين باألغالل ، فهزت رأسها بعدم  

: قائلة  استيعاب   

أستاذ أشرف أنا مش فاهمة حاجة ، حضرتك عاوز تقولي  "-

! إن اللي ورا الصفقة دي كريم  

؟" طب إيه عالقة مازن  

السبب إن الصفقة دي تتمسك قبل ما تدخل البلد ،   مازن"-

كريم زور أوراق بإمضاء مازن عليها أخدها من ورق الصفقة  

وهم مازن إن  اللي رامز اتقبض عليه فيها ، يعني كان عاوز ي
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ضربته كانت هي اللي فاتت بس كان بيخطط للصفقة دي من  

ان يقدر  الناحية التانية.. مازن أوهمه أنه بلع الطعم علش

" يوصل للمعاد المظبوط  

رمشت بأهدابها عدة مرات وعقلها بدأ يستوعب كم  

المعلومات واألخبار التي تتلقاها كالحمم في رأسها ، وضعت  

ونظرت مرة أخرى إلى األسلحة  يدها في جيبي سترتها 

:  والمخدرات أسفل قدمها متسائلة   

ومازن عرف المعاد منين؟ "-  

"كريم مش بالسهل يسيب وراه دليل  

" من نادين"-  

جاءتها اإلجابة من شخص ما وسط الحشد ، فالتفتت نحو 

الصوت تزيح خصالتها عن عينها كي تضح الرؤية لها  

فاتسعت عيناها بدهشة من وجوده  فوجدته نادر يقترب منها 

لكنها لم تنصدم فقد كانت متوقعة عندما أخبرها محمد أنه  

. هاتفه  
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:  هزت رأسها بعدم فهم مستفسرة   

! نادين"-  

؟" نادين كانت عارفة بالصفقة دي ومعادها  

: أومأ لها بتأكيد مكمال     

" وهي السبب في اللي حصل لرامز"-  

أخبرها مازن عن هويتها  لن تنصدم مما تسمعه فبعد أن  

.الحقيقة أصبحت تتوقع منها أي شيء  

أعطاها التصريح الخاص بالنشر والتصوير كي تباشر عملها  

وتضيف ما حدث هنا في مقالها بالغد كما خطط مازن ،  

فأخذته وتقدمت تفعل ما هي بارعة فيه تطلب من محمد أخذ  

العديد من الصور حتى تسأل رجال الشرطة والميناء عن  

القصة كاملة  ، ثم جلست في السيارة بجانب محمد تنهي ما  

تود إضافته على المقال قبل أن ترسله إلى المطبعة ،  
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وبالخارج يتواصل نادر مع رئيسها بأنه يود أن يكون هذا  

 .الخبر في الصفحة األولى بالجريدة في الغد 

*************** 

! عرشهاتتشوه األلوان ويبقى اللون األسود متربع ا على   

وحده اللون الذي ال يتغير ، مهما طغت عليه كافة األلوان  

!يبقى محتفظ ا برونقه  

ا ، مشوه ! يخالطه األبيض فيبهت لكنه يظل معتم   

لون الحقيقة ، لون الغضب ، لون االنتقام بل كي يصح  

! التعبير.. لون ما هو صادق  

 

أُناس  يعلم  كل ما يخطط له يسير بدقة عالية ، وضع ثقته في 

. جيد ا أنهم لن يخذلوه وعلى رأسهم زوجته  

أقسى ما يحتمله قلبه أن يقحمها في لعبته ، يعرضها للخطر  

لكن لن يثق في غيرها ، لن يعتمد على سواها.. هي فقط من  
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تفهمه والوحيدة التي تستطيع أن تفعل ما يرغب بعنفوانها  

. الطاغي  

أرسلها لها في منذ قليل رأى األوراق والمستندات التي 

الصفحة األولى من جريدتها بالفعل مصحوبة بصور األسلحة  

. والمخدرات ، أسفلها كلمات وتعبيرات أججت قوة مقالها   

عهدها قوية ، شرسة ، نمرة مفترسة إن اقترب أحد من  

. أمالكها ، أرادها هكذا ولبّت ندائه   

أغلق هاتفه ونظر للطريق المليء بالثلوج تخترقه السيارة  

عتها الكبيرة والذي يرتفع إلى تلة عالية تتفرق بها  بسر

البيوت الخشبية الكبيرة إلى أن الح بيت مميز يفوق ما حوله  

ا يقترب من هيئة قصر ، علم منه أنه هو المقصود ..! حجم   

!ابتسم بشراسة وقد اقترب من هدفه  

وبالداخل.. تحديد ا في غرفة ما يجلس جورج على كرسيه  

عرش خلف مكتب كبير تعلوه صورة كبيرة له  الكبير الشبيه بال 

واقف ا بكبرياء وغرور ال حد له مستند ا على عصاه ذات الرأس  
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الزمردية الخضراء واضع ا يده األخرى خلف ظهره يرفع أنفه  

في أُنفة ، أمامه على الكرسي المقابل يجلس رأفت يحاول أن  

. يصل ألي شخص في مصر كي يطمئن على الصفقة  

خة أنثوية قرعت في المكان ، وصوت هرج ومرج وصر

طلقات الرصاص التي انطلقت فجأة جعلتهما ينتفضان في  

! مجلسهما مهرولين للخارج يستكشفان ما يحدث  

تسمرا في مكانهما عندما رأوا مازن يجلس بفرعونية جّمة  

على الكرسي الخاص بجورج يضع ساق ا فوق األخرى يستند  

ه.. نظراته سوداء تدب  بمرفقه على حافته يحك ذقنه بسبابت

الرعب في أوصال أعتى الرجال ، يرمقهما بصمت وغموض..  

. يرمق قاتل أبيه والمخطط األول بكل هدوء الكون  

 هدوءه كالذي يسبق العاصفة 

. صمته يحوي الصخب الذي يعلن بدء الحرب  

. وشروده ينبئ باالنهيار  
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تحت قدمه تقبع نادين بعد أن انهار جسدها من األلم تمد  

ذراع ا تستند برأسها عليه واألخرى تستند على األرض بوهن  

ال تقوى على النهوض ، يصدر أنين خافت عنها تتلوى  

. بضعف في مكانها  

بجانبها يستند رامز على الحائط مكتف ا ذراعيه يرفع قدم  

واحدة خلفه يبتسم بسخرية لزوج أمه كأنه يخبره أن نهايته  

.اقتربت  

شبية مرافقة لقهقهة عالية  دقات العصا على األرض الخ

صدرت من األول وهو ينظر لذلك األسد الذي طالما أراد جذبه  

ا وقال   إليه والعمل معه لقوته وعنفوانه كأبيه بل فاقه أيض 

: بلكنته االنجليزية    

ا وصلت إلّي يا بن عز الدين"- " أخير   

  ابتسم اآلخر بغموض وقال من مجلسه كأنه ملك على عرشه

:  



 

 1512 

أنه إذا أردت الوصول إليك ال أحد سيمنعني  أنت تعلم "-

" وأولهم أنت  

ثم نهض من مكانه مقترب ا منه حتى وصل أمامه ينظر لعينيه  

:  بقوة هامس ا بنبرة ذات مغزى   

" لكن لكل شيء وقت ، ووقتك قد أتى سيد.. جورج"-  

ابتسم بعبثية يهز يده الممسكة بعصاه واقترب بوجهه قليال   

:  يهمس له بمغزى   

؟" هل للقائي أن ينتظر كل تلك السنواتو"-  

سار من جانبه يتجه نحو نادين المتألمة يجلس القرفصاء  

ليجدها مغمضة  أمامها يزيح خصالتها عن وجهها يتأمله 

العينين ، وجهها شاحب ، أنفاسها بطيئة ال دليل على وعيها  

سوى األنين الخافت الظاهر منها ، فاستقام مرة أخرى يضع  

ا لمازن مرة أخرى  كفيه فوق بعض هما على رأس عصاه ناظر 

: يكمل بسخرية   
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ظننتك ما إن ينكشف كل شيء لك ستأتيني تطالب بثأر  "-

" أبيك  

ضحك اآلخر باستهزاء ورفع كفيه يتخلى عن سترته ملقي ا  

إياها على األرض ، كاشف ا عن ساعديه والتفتت لرأفت يرمقه  

يجيب جورج لكنه لم  بنظرة غامضة سوداء لكن ثغره مبتسم ، 

: ينظر إليه    

أحيان ا بعض الثأر يتطلب سنوات طوال كي يؤخذ ، فإن تم  "-

" في وقتها يكون رحمة  

ثم اقترب يقف خلف رأفت ينظر لعيني جورج يكمل بصوت في 

: ظاهره ساخر لكن نظراته متشحة بالسواد والغضب   

" وأنا في الحقيقة ال أنوي أن أرحمكم"-  

: الذي التفت له يحدثه بالعربية بسخرية جاءه الرد من رأفت   

الظاهر إنك مش واخد بالك يا بن عز أنت واقف فين وقدام  "-

 مين؟
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حتى لو قادر تفرض سيطرتك هنا ، أنت مش في مصر أنت  

" في أرض اللي واقف هناك ده  

أشار بإبهامه إلى جورج الواقف بثقة وغرور دون أن ينظر  

جعلت األنظار تلتفت له  له ، فصدحت قهقهة ساخرة من رامز 

: بتعجب ، اقترب من رأفت يمسك كتفه مربت ا عليه   

عاجبني الثقة اللي أنت بتتكلم بيها يا رأفت ، بس تفتكر إننا  "-

!" لما نوصل هنا هنكون سايبين ورانا أي شيء خطر علينا  

كانت جملة موثوقة أكثر من كونها سؤال ، جعلت وجه رأفت  

: استمع إلى مازن  يحتقن بالغيظ خاصة  عندما   

كل األماكن التابعة ليكم بقت تحت إيد االنتربول ، وأنت  "-

" واللي وراك بقيتوا تحت إيدي  

ضحكة عالية صدرت من جورج الذي جلس على كرسيه  

يستند بمرفقه على حافته يحك ذقنه وإبهامه اآلخر يرسم  

حركات دائرية على رأس عصاه يرمق مازن بسخرية من  

: ئال  أسفل أهدابه قا   
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ا مازن ، تجعلني في عين نفسي "- أنت تبخس من قدري كثير 

" غّر صغير وأنت تقف أمامي تتحدث بكل هذه الثقة  

شاركه رأفت السخرية ضارب ا على صدر مازن عدة مرات  

:  بنظرات ماكرة   

بس كويس إنك جيت هنا ، ألن زمان البوليس المصري  "-

" بيدور عليك  

ا بعبث هامس ا بتشفيليقترب من أذنه  : مبتسم    

" أصل الصفقة الجديدة داخلة البلد باسمك"-  

قهقه مازن بتروي ثم تعالت ضحكاته شيئ ا فشيئ ا قبل أن  

: يهمس وعيناه تغوص في عيني جورج بقسوة   

الظاهر األخبار لسه موصلتش ليك بأن الصفقة اتمسكت  "-

" الجرايد وخبر القبض عليها بقى في الصفحة األولى في كل   

ارتد رأفت للخلف بذهول وصدمة تلبسته بالكامل ، يحيل  

ى رئيسه بتساؤل فوجده يبتسم بإعجاب على تفكيره  نظراته إل
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سه من خلف ظهره يرفعه بتهديد ونظرات مليئة  ، سحب مسد

بالكره والحقد في وجه مازن الثابت يناظره بسخرية ، فقال  

: يءبنبرة باردة ال تصدر سوى من شخص خسر كل ش   

بما أن مبقاش حاجة أخسرها إيه رأيك نروح سوا نطمن "-

!" على أبوك  

: مال برأسه للجانب قليال  يضحك بشر وأكمل   

عز كان مثالي ألبعد حد ، متمسك بمبادئ وأخالق فارغة  "-

" متنفعش في العالم بتاعنا ، كان الزم يموت  

مر  الحظ اشتعال عيناه واحتقانها بالدماء ، ذكرى ذلك اليوم ت

أمامه كأنها حدثت باألمس ، والده المدرج بالدماء على فراشه  

بعد أن تلقى رصاصتين في قلبه ال تفارقه طوال السنوات 

! الماضية  

عيناه الالمعة بانتصار أسفل قناعه األسود تهاجم أحالمه  

. باستمرار ساخرة أنه مازال حر طليق  
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. عبث بذيل األسد فليتحمل شراسة أنيابه  

غموض واقترب خطوة واحدة هامس ا من بين  ابتسم مازن ب

: أسنانه بصوت ارتعشت له أوصال اآلخر   

"استعجلت على نهايتك يا رأفت "-  

ختم جملته بلكمة بظاهر قبضته على فكه جعلت صرخاته  

تتعالى ليجذبه من تالبيب مالبسه يكيل له اللكمات بقوة حتى 

ساقط ا على  أصبح وجهه ال يرى من كثرة الدماء فدفعه بعنف 

األرض ، يتناول مسدسه ولم يعد يرى شيئ ا سوى قتله واألخذ  

بثأر أبيه ، لكن قاطعه طلقات رصاص دوت في الهواء  

. ودخول كريم وسط مجموعة كبيرة من الرجال  

الصمت حل المكان إال من أنفاس مازن الالهثة وأنين رأفت  

.أسفل قدميه  

من شدة العرق  استدار له وقد أصبح قميصه ملتصق ا بجسده 

فأصبحا في مواجهة بعضهما يبتلعان حبيبات الهواء التي 

. تنضوي إلى صدرهما كالجمر  
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مازن صدره يرتفع وينخفض داللة على صبره الذي بدأ يتبخر  

كالسراب ، يرمق عيني كريم التي تفرج عن نظرات مليئة  

بالشر بأخرى شيطانية همجية ، شرسة ، يود تحطيم كل ما  

. هو أمامه  

بان غضب أسود يتخلله هاالت حمراء ، غضب سيحرق  غاض

. األخضر واليابس إن تالقت طرقهما  

ا إلى جسد والده المنهك   عيني كريم قطعت التواصل معه ناظر 

:  يهز رأسه بيأس ثم نظر له ثانية  قائال  باستهزاء   

" مكنتش أعرف إنك هتوصلي بالسرعة دي"-  

كمال  بصوت  استدار برأسه إلى رامز يرمقه بصمت غامض م 

: غريب   

" ال ومعاك أخويا كمان"-  

" كريــــم"-  
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ا من بين أسنانه بغضب فرمقه اآلخر   هتف بها رامز محذر 

.بابتسامة هازئة ولم يلتفت لزعقته  

وقع نظره على جسد نادين فتحولت إلى الشراسة واقترب  

بخطوات ثابتة يجلس القرفصاء أمامها ممسك ا بذقنها يدير  

يتأملها بشفاه مذمومة بسخرية ثم نظر لمازن من  وجهها 

ا إليها :  موضعه مشير    

" طول عمرها غبية ، ضعيفة مبتعرفش تتصرف "-  

ثم نظر إلى جورج الساكن يتابع األجواء بصمت مبهم وهو 

:  يرى نهاية كل شيء يسطر أمامه   

أخبرتك أن تجعل ابنة أختك معك وال تزجها في عملك ،  "-

"لكنك لم تصدقني ستخط نهايتك بيدها  

رمقه بصمت رافع ا أنفه ألعلى فوقف كريم يناظرها تمد له  

كفها كي يساعدها فابتسم باستهزاء وأشار ألحد رجاله بأخذها  

 يأمره أنه يعلم جيد ا ماذا سيفعل بها؟
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اقترب من مازن حتى أصبحا ال يفصلهما سوى خطوة واحدة  

ا  ، يضع عينه في خاصته بقوة يشهر ذراعيه إلى  جانبه مشير 

:  أنه المسيطر الوحيد هنا قائال     

قولي إيه اللي يمنعني أقتلك هنا؟"-  

؟" إيه يمنعني أحسر قلب عيلتك ومراتك عليك وأرتاح يا مازن  

ا بشر يهمس أمام   زرع اآلخر نظراته بقوة في عينيه مبتسم 

: وجهه   

ا أسوأ كوابيسك ،  "- عمرك ما هترتاح يا كريم ، هكون دايم 

" الوحيدة في حياتك واللي بتفكرك بفشلك   العقبة  

فشلي أنا وال فشلك أنك لحد دلوقتي مأخدتش حق أبوك ،  "-

.." وحق مراتك  

ا إلى ما فعله بها سابق ا ليثور اآلخر فاقد ا ما   تمتم بخبث مشير 

تبقى من تعقله وقد أشعل فتيل ثورته التي ستصب فوق 

. رأسه  
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ز الذي واجهه  شعر كريم بضربات أعلى كتفه فالتفت لرام 

بغضب ، يمأله الحقد تجاهه أنه يربطه به عالقة دم جعلته  

: يكاد يكره نفسه وقال من بين أسنانه   

؟" عمرك ما هتوصل للي أنت عاوزه يا كريم عارف ليه"-  

رأى التساؤل وعدم الفهم يلوح في نظراته ليجيبه يهوى على  

:  فكه بلكمة أطاحت بجسده للخلف بعدم اتزان   

" علشان عمرك ما هتفهم يعني إيه صاحب"-  

عندها صاح مازن بعنف نيران قلبه تشتعل ، نيران السعة  

تتقد في دمائه.. زرقة عينيه تتحول إلى أمواج سوداء تبث  

الذعر في القلوب يهبط بلكماته على وجهه فيردها اآلخر بقوة  

. وثبات ال تقل عنه شيئ ا  

ا   أمسكه مازن من تالبيب ثيابه هابط ا على جبهته بقوة صارخ 

:  كالليث المأسور   
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هخليك تندم على كل حاجة عملتها ، هخليك تتمنى الرحمة  "-

" يا كريم على أغلى ما ليك   

ا على األرض   دفعه بغضب فسقط جسده على بقوة متدحرج 

ا على بطنه يتنفس بعنف ولهاثه   حتى استند بكفيه عليه جاثم 

صة خرجت من  يتعالى أكثر وكاد أن يستقيم لكن صوت رصا

فوهة مسدس مازن تعرف طريقها جيد ا أوقفته عن نية  

النهوض وعيناه تسقط على والده الذي انهار جسده غارق ا في  

. دمائه وقد اخترقت الرصاصة صدره  

عيناه جحظت بصدمة ، يستقيم ببطء يرتفع صدره وينخفض 

من عمق أنفاسه ، يرفع كفه يمسح دماء وجهه بظاهره  

: ه بغضب يسمع صوت مازن خلفهواتسعت فتحتي أنف   

إحساس صعب وأنت شايف أبوك بيموت قدامك مش كده؟ "-  

تخيل تعيش االحساس ده عشرين سنة وأنت شايف القاتل  

!" عايش حياته  
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اقترب بخطواته منه وصوته ملئ بمرارة الحقد الذي يغلف  

قلبه سنوات طوال ، موشح بسواد أيامه التي قضاها في رغبة  

! انتقامه  

شيء يستطيع إخماد ثورته سوى الدم:  ثائر هائج وال  داخله  

دي اللحظة اللي خلتني استنى سنين يا كريم ، أنت تدوق  "-

. اللي أنا دوقته  

"تشوف أبوك بيتقتل قدامك وتحس باللي أنا حسيته  

لم يجبه سوى بلكمة عنيفة مصاحبة لزمجرة شرسة خرجت 

فجأة ،  من جوف وحش شرس عاش في الظالم وخرج للنور 

. انهال عليه بالضربات التي ترد إليه أضعاف  

صوت طلقتي رصاص صدحا في المكان أوقفت القتال بينهما  

.في لحظة  

نظر االثنان إلى مصدرها فرأوا رامز جاثي ا على ركبة واحدة  

ممسك ا بكتفه وقد اخترقته رصاصة ، وجورج المنهار على  
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ندما رآه  كرسيه ميت ا بعدما اخترقت رصاصة رامز رأسه ع

ا   يرفع مسدسه ينوي قتل صديقه ، فأعاق طريقه يتلقاها عوض 

.عنه  

دفع مازن كريم من أمامه وركض نحو صديقه بروح ترتجف  

خوف ا من فقده ، يجثو بجانبه يستكشف جسده يطمئن عليه  

.بقلب وجل ونظرات مضطربة  

أراد كريم استغالل هذه اللحظة وجذب مسدس والده الملقى  

ف بعدم اتزان يشهر فوهته نحو مازن ينوي  عند قدمه ووق

قتله ، لكن صرخة أنثوية باسمه عند الباب أوقفته ، جعلته  

!يلتفت لها بصدمة من حضورها هنا  

ارتعشت يده الممسكة بالسالح يقابل عيناها الجاحظة وهي  

تقترب منه ببطء تلتفت حولها بارتعاش وصدمة من كم العنف  

! وسط بركة كبيرة من الدماء الذي تراه والجسدين المقتولين   

وجهه يختفي خلف الدماء واللكمات ومازن ال يختلف عنه  

! بشيء  
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دارت حول نفسها بحاجبين معقودين تهز رأسها بعدم تصديق  

ا ما سترى هذا المشهد ! أنها يوم   

: استمعت لسؤاله المصدوم    

! ياسمين"-  

؟" أنِت وصلِت هنا إزاي  

مازن ، فلقد وضع في وصولها إلى هنا كان من تخطيط 

سلسالها التي ترتديه باستمرار عندما قدمه لها كهدية جهاز  

تتبع بدأ بالعمل مباشرة ما أن دلف إلى البالد ، حينها علم  

.مكانها وأرسل رجاله لإلتيان بها حتى ترى بنفسها حقيقته  

: حالت بنظرها بينهم ببالهة ولم تلتفت لسؤاله هامسة    

هنا؟ إيه اللي بيحصل "-  

 كل ده علشان منافسة بينكم؟ 

كل الدم والقتل ده علشان منافسة شغل زي ما فهمتني يا  

؟" كريم  
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اقترب منها وقلبه يقرع بالخوف من كشف حقيقته البشعة ،  

يتمنى الموت في تلك اللحظة على أن تعلم شيئ ا عن شخصيته  

!الحقيقية  

! سيتقبل أي خسارة دونها  

ممسك ا بعضديها يهز رأسه   أمسكها من مرفقها يجذبها إليه 

: بنفي   

أنِت وصلِت هنا إزاي؟ "-  

؟" الزم تخرجي من هنا ، مش الزم تفضلي هنا  

ليه يا كريم؟ "-  

!" خايف تكتشف حقيقتك  

صوت رامز صدح من خلفها بسخرية يحاول الوقوف  

بمساعدة مازن ممسك ا كتفه يكز على أسنانه بألم ، جسده  

حرارة جسده التي بدأت  ينحني قليال  وأنفاسه تتسارع من  

: ترتفع وأكمل   
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"خايف تعرف أنك تاجر مخدرات وسالح"-  

شهقة مصدومة تضع كفها فوق فمها وعيناها تكاد تخرج من  

محجريها وهي تستمع لما يُقال ، فجذبها كريم بحماية أسفل 

: ظهره هاتف ا بغضب يشوبه الرجاء    

" اخرس يا رامز متتكلمش "-  

رامز تهز رأسها باستنكار تبتسم بتوتر  اقتربت ياسمين من  

: وحذر   

الالال أنت أكيد غلطان يا رامز ، بتقول كده بس علشان  "-

" مش متقبل أن كريم أخوك  

قهقهة بطريقة متقطعة يضغط على جرحه أكثر يحاول  

ا إليه  : السيطرة على نزيفه وقال بشراسة ناظر    

..وال عمري هقبل بقاتل ومغتصب أخ"-  

واحد طريقه كله أسود معملش حاجة صح في   عمري ما هقبل

" حياته  
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" أيـــوه"-  

كانت زعقة تخرج من قلب ظن أنه مات منذ زمن ، صرخة  

متألمة ولدت من رحم روح سوداء لم تَر النور إال قريب ا يدور  

: حول نفسه   

!أيوه أنا قاتل ، تاجر سالح ومخدرات"-  

النور ، أب  واحد عاش حياته كلها في عالم أسود مفيهوش 

" فاسد وأم خاينة وطريق مفيهوش حاجة صح   

نظر إلى أخيه يبتسم بسخرية لكن نظراته توضح كم األلم  

: الذي عبث به    

أنا ملقتش الفرصة اللي جت ليك.. ملقتش االيد اللي اتمدت  "-

.. ليك  

" فمتجيش تحاسبني والفرص مش متكافئة يا.. ياخويا  

ومة به بأخرى تترجى  وقع نظره عليها يقابل نظراتها المصد

! سماحها ، يترجاها أن تسمعه ، تتفهمه ، تغفر له  
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م لها بعينيه وصوت قلبه أنه يحبها.يقس  

؟من الذي يقابل براءة عينيها ولم يسلم كل حصونه  

رأى خيبة األمل في عينها ، علم من نظراتها أنها النهاية ،  

تخرج من  علم أنها ستتركه ، لكنه سيكون ملعون ا إذا تركها 

!حياته ، هي من فرضت نفسها عليه فلن يسمح لها بالخروج  

! إذا كانت كتبت البداية فالنهاية له ، وهو من سيكتبها  

لم تتحدث ، ولم تعاتب ، بل أكتفت بنظراتها المنكسرة ، تشعر  

أن كل شيء تحول فجأة من قطعة من الجنة ، لسجن خالي  

.من كل شيء حتى من منفذ للهواء  

ها يحيط وجهها بين كفيه تحت أنظار مازن الصامتة  اقترب من

، يراقب ما يفعله بتشفي قبل أن يخط بنفسه كلمة النهاية لكل  

: ما حدث ، تحدث بصوت يمأله الرجاء   

!كل ده قبل ما أشوفك ، قبل ما أحبك وتدخلي حياتي"-  
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أنِت الحاجة الحلوة وسط ده كله.. أنِت النور وسط الضلمة  

. .اللي عايش فيها  

" بالش نخسر كل حاجة  

على عكس ما تخيل ، لم تحاول الفكاك منه وال إبعاده ، بل  

أكثر ما يقلقه منها هو ذلك الهدوء..  كانت هادئة للغاية ، و

رفعت عيناها له وغشاوة رقيقة من الدموع تغطي حدقتيها 

ولكنها منعتها بقوة من الهبوط ، كالطفل أمامها الذي يرجو  

أن تتحدث لكن جذب مازن مرفقها  سماح والدته ، كادت 

يديرها إليه يشهر هاتفه أمامها بذلك الفيديو الذي أرسله إليه  

!عندما حاول االعتداء على زوجته   

! من تراه ليس إنسان ا  

من تراه ليس كريم الذي كان يملك حنان الكون والرقة وهو  

!يأخذها في هذا اليوم جارف ا إياها في بحور عشقه  

! لمت نفسها لشيطان بهيئة بشرفطنت اآلن أنها س  
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. ضحكته ، نظراته ، هيئته التي تراه لم تثر سوى اشمئزازها  

سقط قلبه صريع ا يراقب مالمحها المصدومة ، أيقن اآلن أنه  

. يجني ما زرعه بيده  

الفيديو الذي أراد به حرق قلب غريمه ، أصبح هو حجر  

. األساس لقبر قلبه  

شيء فجذب مازن من تالبيبه  حينها تأكد أنه خسر.. خسر كل 

ا بألم روحه ولسانه يلقي بأفظع   ينهال عليه باللكمات مزمجر 

: الشتائم عليه وسؤال واحد فقط يردده   

؟" ليـــه"-  

ركله مازن بقدمه في منتصف بطنه فتقهقر اآلخر للخلف بألم  

: يستمع لهتاف مازن المرير    

بتسأل ليه؟ "-  

 لسه بتسأل ليه؟ 

!تعاقبتأنت فاكر أنك كده ا  
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" أومال لما تعرف إن موت أبوها أبوك السبب فيه  

ا لما يسمعه  . حينها رفع كريم أنظاره المصدومة إليه مستنكر   

؟ يهز رأسه بعدم فهم.. كيف يكون والده قاتل أبيها  

ال يفهم أي شيء مما يقوله ليقترب مازن من سترته الملقاة  

ا يخرج بضعة أوراق مماثلة للتي بعثها  لزوجته كي  أرض 

: تنشرها يلقيها بوجهه هاتف ا بتشفي   

ثابت الوكيل الشريك التالت ألبوك وأبويا ، واللي أبوك كان  "-

" السبب في قتله قبل موت أبويا بفترة  

ثم وقف بجانب ياسمين الواقفة كالتمثال لم تحرك ساكن ا تتابع  

كل ما يحدث بصمت والحقائق تسقط على رأسها كطير أبابيل  

:  ، يشير لهاتحرقها    

" أحب أقدملك يقين ثابت الوكيل يا أستاذ كريم"-  

كور األوراق في يده يقذفها بعنف ، يهز رأسه برفض لكل هذا  

:  وعيناه تتأملها بوجع وكل شيء يُهدم فوق رأسه   
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"ياسمين بصي لي أنا مليش ذنب بموت أبوكِ "-  

ا إياه بقوة   أراد لمسها لكن مازن حال بينه وبينها الكم 

ضحى يكيل له الواحدة تلو األخرى يعدد جرائمه ، لمح كريم  وأ

سالحه على األرض فالتقطه ينوي قتله لكن صرخته القوية  

التي تلت طلقات النيران رجت أرجاء المنزل وجسده ينهار  

! على األرض فنظر خلفه لينصدم أنها من فعلت هذا  

ارتعش كفيها وسقط السالح من يدها بصدمة ، غير مصدقة  

! أنها فعلتها  

!لم تعِ كيف رفعته ووجهته نحوه  

 لم تعِ كيف استطاعت إطالق النار عليه؟ 

! شعورها بالقهر ، الخيانة ، اليتم هو ما دفعها لذلك  

الجميع يرمقها بذهول وصمت خاصة  عندما اقتربت منه ببطء  

ساقطة على ركبتيها أمام وجهه ترمقه بنظرات فارغة ،  

: برة باردةجليدية ال شعور فيها ، ون   
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قولي يا كريم أنت إزاي قادر تعيش وكل السواد ده جواك؟ "-  

؟ إزاي قادر تنام مرتاح وأنت بتعمل كل ده  

؟"قولي إزاي بتقتل وتأذي وتغتصب وترجع مرتاح  

" ياسمين"-  

همس بها بوله يرفع كفه يريد لمس وجهها لكنها صفعته  

سنانها  بعنف وعيناها تتقد بالشراسة والغضب هاتفة من بين أ

: بقلب وجل محمل بعبق الخيانة   

قولي إزاي قدرت تعمل فيا كده؟"-  

؟" تخدعني بالطريقة دي  

جذبته من تالبيب مالبسه تجذبه نحوها وصوتها أضحى 

ا ، ملئ باأللم : هامس ا محشرج    

اللي زيك ميستحقش الموت يا كريم وال حتى السجن ،  "-

.. االتنين راحة ليك وأنت مينفعش ترتاح  

"اللي زيك الزم يعيشوا متكفنين بذنبهم  
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صمت تأخذ أنفاسها باهتزاز ، ينتفض جسدها بانفعال وغضب 

: ، تهمس بتشفي له   

اللي متأكدة منك إن الحاجة الوحيدة الصح في حياتك هي  "-

أنك حبتني ، بس بحق جرح قلبي ووجع روحي من صدمتي 

 فيك يا كريم ألخليك تتحسر على كل حاجة عملتها وأنت

" عارف أن فيه حتة منك مش قادر تطولها  

عقد حاجبيه بعدم فهم ثم اتسعت عينيه بفطنة ويقين يبتلع  

: لعابه بصعوبة هامس ا بحذر   

" أنِت حامل"-  

دفعته بقوة واستقامت تنظر لمازن بمغزى ما في نفسها ،  

. تطلب شيئ ا يرافقه رجاء أن يحققه لها فأومأ لها بصمت  

ا في الفراغ بأنفاس الهثة  انهار جسد كريم على  األرض ناظر 

وشعور بالخواء يجتاح قلبه ، ووعدها يتردد صداه في  

. مسامعه  
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رفع رأسه بضعف يراقبها تتقدم مازن ورامز للخارج لتقف  

تلتفت إليه في نظرة أخيرة خائبة حزينة ، ليرفع كفه المرتعش  

  ولسانه يهمس اسمها برجاء قبل أن تأخذه دوامة الظالم فاقد ا 

.وعيه  

. تنفست بعمق تراقب انهياره األخير قبل أن تختفي لألبد  

 

يكن يجب على دروبهما أن تتقاطع   لم  

. كانت في دربها هائمة و هو منه راجع   

 كانت فراشة محلقة 

و كان حلقة النار المشتعلة     

جذبها إليه و جذبته إليها     

. التقيا و لم يكن ينبغي عليهما اللقاء   

و كانت لحظة أن اجتمعا   احترقا سوي ا  

 هي نقطة الفراق 
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 تــــمت بحمد هللا

 الحب سبق صحفي

 الجزء األول من سلسلة أنوار الحب
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