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إهداء :
إلٌن فارس أحالمً "دمحم عز" شكر خاص إلخراج هذا العمل للنور
إلٌن فمط.
إلى أول شخص رأته عٌنً إلٌن أمً ....إلٌن ملجبً الوحٌد.
إلٌكم عابلتً الجدٌدة ماما " أمانً " ,بابا " محمود " ,أخً " جالل ",
أختً " إسراء " ,وصؽٌرتً لمري " تماره ".
إلٌن صؽٌرتً "مروى ؼلمً"
إلٌن ٌا معشر أهلً "عبد الحكٌم ؼلمً"
إلً أخً وطفلً " ٌوسؾ عز "
إلٌن أخً "دمحم صالح شدٌد" لم تكون ٌوما صدٌك كنت أخ لم تنجبه
والدتً .كنت والزلت دابما األمل.
إلٌن ولن دابما مالكً الحارس.
إلٌن شمٌمتً "رنا عصام" ِ
ِ
إلٌن أخً المبدع "دمحم على" إلٌن فمط بٌكاسو عالمً.
إلٌن صدٌمة الدهر "إٌناس الدسولً" محبتً وإمتنانً لكً.

إلى كل من آمن بملمً وكل من دعمنً معنوٌا.
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ما فعلته يب ا ألايم؟
دمرين ادلهر أأم أأنين دمرت نفيس؟
ما اذلي قدمته لنفيس؟
أأووووه
و ماذا قدمت نفيس يل أأيضا؟؟
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أأحداث تروهيا زهرة
الٌوم ستكون حكاٌتً مع أول حب وآخر حب فيً حٌياتً ميع أننيً ال أبليػ مين
العميير كرٌييراأن فزنييا زهييرة كمييال أبلييػ ميين العميير 02سيينة ,سيين الزهييور مرلمييا
ٌمولون .لم أكن ٌوما أؤمن بالعاللات العابرة ,وفً الممابيل كنيت مين الميولعٌن
بالعشييك والحييب األبييدي الخالييد .كنييت دابم يا أ أنتييير فارسييً الييذي سييٌخرج ميين
إحدى رواٌاتً التً أكتبهيا أو ألرأهيا لنعيٌص لصية حيب وال أليؾ لصية وتخليد
لصتنا وأرزق بطفل ٌكون رمرة حبنا .لكن مع بداٌة بيروز مالميا األنريى ليدي
أصبحت مركز انتباه الجمٌع ,كم كرهت صفة الجميال بيً ال أعيرؾ إذا كانيت
معلوميياتً صييحٌحة أم ال لكيين أييين أننييً الفتيياة الوحٌييدة التييً كرهييت جمالهييا
بشدة .ألنه لألسؾ لم ٌكن أحد ٌحبنً لشخصٌتً كيل مين ٌرانيً ٌعشيك مالميا
الؽجر التً تزٌننً فزنا مين أم أسيبانٌة وأب جزابيري عاشيا لصية حيب رابعية.
كللت بزواج والداي ودخول أمً اإلسالم لبيل حويوري للحٌياة بزٌيام للٌلية ,ليم
آخذ من والدي شًء كل ما أخذتيه منيه هيو للميه وإتميانً للؽية العربٌية ببراعية
فييزمً تييتكلم العربٌيية بصييعوبة ,أمييا مالمحييً وجسييمً المنحييوت كييزنً حورٌيية
بحيير فزنييا صييورة مصييؽرة ألمييً .مييع بداٌيية دخييولً للجامعيية وكعييادة الشييباب
التافه الذي مأل المكان وانجذابهم السياذج لمالمحيً ,أصيبا دخيولً ألي مكيان
ملفييت ومييزع لييً ولبنييات كرٌييرات ومييا زاد وييٌمً أنييً أصييبحت أشييعر أنييً
رهييان لشييباب الجامعيية فمييد أصييبحوا ٌتبييارزون علييى مواعييدتً أو علييى ميين
ييرورا
ٌيييولعنً فيييً شيييباكه أوالأ ,ازددت فيييً انعزاليييً ووحيييدتً لكييين ليييٌس ؼي أ
وعجرفتا كما لال الكرٌر من معارفً وؼٌر معارفً.
لٌزتً ٌوم تعرفً على إسالم كان ولٌيد الصيدفةص صيادؾ ذلين ٌيوم عٌيد الحيب,
بالنسييبة لييً كييان ٌومييز ممييآ جييدا أ ألن أتفييه شييباب الكلٌيية كييانوا ٌييزتون لكييً
ٌخبرونً كيذبا أنهيم ٌتنفسيون حبيً وال ٌنيامون مين شيدة اشيتٌالهم ليً .عموميا
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رجعييت إلييى البٌييت وأنييا ألعيين نفسييً لخروجييً فييً هييذا الٌييوم الييذي شييوهه
المؽفلون ,ألجد أن عنيدنا ويٌوؾ ألليول فيً نفسيًٌ :يا إلهيً هيذا ميا ٌنمصينً
وٌوؾ أووووؾ .ألسمعت والدتً تنادي بإسمً ,أللول :نعم أمً إنً لادمة.
دخلت الصالون ألجد زوجيٌن ليٌس بعٌيدان عين أهليً فيً السين فزلمٌيت التحٌية
لٌردا علٌا بالمرل .لتمابلنً بعدهما زوجٌن من عٌون من أروع ما رأٌت لوهلية
من الزمن لم أتبٌن لون عٌنٌيه هيل هيً زرلياء أم رميادي أو فٌيروزي ,الأليول
ميين ؼٌييير أن أسيييتطٌع السييٌطرة عليييى نفسيييً :واووووووو ٌالهييا مييين عٌنيييٌن.
س جملتً سمعت.
ألستدرن نفسً فً آخر لحية ولول أُوووو ِب ْ
لٌنفجر الجمٌع وحكا لحالتً ,أما تلن الزوجٌن من عٌون ففً بدأ األمر كانيت
مندهشة لتتحول إلى واحكة وٌمول مازحا :ردت الفعل المتولعة جمٌلتً.
مؽرور هكذا.
لٌمول والده :إسالم كفى مزاحا ,وال تكون
أ
احمررت خجالأ ألول ميرة وال أعيرؾ سيببا أ ليذلن لٌومنيا هيذا وؼمؽميت بكلمية
آسييفة ,ألجلييس بجانييب أبييً الييذي أخبرنييً أن والييد إسييالم صييدٌمه وجيياره منييذ
نعومة أيافره وأن مشاؼل الحٌاة أخدتهما من بعوهما البعض باإلوافة لسيفر
والييداي إلييى أسييبانٌا وعودتنييا إلييى الييوطن الييذي لييم تميير علٌهييا  3سيينوات وأنييه
التميياه ميؤخرا أ وليين ٌفترلييا أبييدا وأن إسييالم ابنهمييا الوحٌييد والكتمييال حيييً فإنييه
معً فً نفس الجامعة .ولزٌادة التزكٌيد عليى حييً فيإن أبيً أوصياه بيً ,لتبيدأ
رحلتً فً دهالٌز الحب أم العشك أووووه لسيت متزكيدة بعيد .بسيبب الزٌيارات
العابلٌيية بييٌن العييابلتٌن أصييبحت تربطنييً بإسييالم عالليية صييدالة ال بييزس بهييا.
وانتملت هذه العاللة إلى مٌدان الجامعة لنصبا أعز األصحاب وليم نعيد نفتيرق
إال ساعات للٌلة وهً ساعات النوم ,فمد أصبا نهاري ٌبدأ باتصال إسالم لكيً
ٌولينً ومروره على منزلً للذهاب معا إلى الكلٌة ,وعند تزامن محاويرات
إسالم مع محاوراتً فإننا نحور المحاورات وإذا اختلفت فإسالم ال ٌحوير
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لكييً ال ٌتركنييً وحٌييدة ,وعنييد انتهيياء دوام الجامعيية فإسييالم دابم يا أ ودومييا لدٌييه
برنام آلكتمال الٌوم من معرض كتاب لندوات لسٌنما لحفيالت ٌتخللهيا بعيض
األصدلاء إلسالم خصوصا حمزة ٌعتبر أخ إلسالم ولٌس صدٌك ,تعجبنً جيدا أ
لؽيية الحييوار بٌنهمييا فهمييا ال ٌسييتعمالن الكلمييات أبييدا أ فهمييا ٌتكلمييان لؽيية العٌييون
وال صمت بكل مهارة ٌصيعب فهيم ميا ٌتحيدران سيبحان مين خليك وسيوى .فعيال
حٌاتً بوجود إسالم اكتملت ,وأعلن للبً أن مين ملكيه وسيلب للبيً هيو إسيالم
وألر استسالمه إلسالمً .لكن نسٌت أن أخبر للبً أن دوام الحيال مين المحيال
وأن ٌتييوخى الحييذر فلييٌس كييل العشيياق مخلصييٌن .الصييطدم ٌوم يا أ أن يً أعييٌص
أجمل كذبة فً حٌاتً ,فبعد تركً إلسالم وذهابً لحوور محاورة هامة وال
ٌمكننً تؽٌب عنها تفاجزت أن دكتور المادة مرٌض وسٌعوض هذه المحاورة
األسييبوع المييادم .فمومييت مسييرعة للعييودة إلييى مكييان إسييالم الييذي أخبرنييً لبييل
مؽادرتً أنيه سيٌنتيرنً حتيى أنتهيابً لكيً نؽيادر معيا ,لكين ميع الترابيً مين
مكان إسالم شاهدُت معه أحيدى فتٌيات الجامعية التيً أجيزم كيل الجيزم أنهيا ليم
وليين تحبنييً ٌوميا أ لكيين ميين طرٌميية حييدٌرهما ووييحكهما أدركييت أنهمييا ٌعرفييان
بعوييهما الييبعض عييز المعرفيية ,ومييع الترابييً منهمييا وألننييً كنييت خلفهمييا فلييم
ٌنتبها لوجودي فسمعت الحدٌث التالً الذي صدمنً.
هالة :اوووه إسالم حبٌبً لم أكن أعرؾ أنن داهٌة هكذا لمد أولعت بها.
إسالم واحكا :وهل أنا شخص ٌستهان به هالة؟؟
هالة بؽن  :أبدا أ أبدا أ عزٌزي ,لكنً لم أتصيور أنين تسيتطٌع لفيت انتبياه ؼجرٌية
الجامعة.
إسالم :هههههيه ٌيا إلهيً هيل أسيمٌتموها ؼجرٌية إنكيم فعيالأ ال تمهيرون ,لكينكم
أكبرتم الموووع فهً لٌست صعبة المعشر أبدا أ فهيً هادبية وحٌوٌية فيً نفيس
الولت ,مسلٌة جدا أ والجلوس معها ممتع ومشوق.
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هالة :هااااااي على رسيلن ٌيا هيذا ,ال ٌينمص إال أن تميول أنين أصيبحت تحبهيا
حتى النخاع.
إسالم :ههههههه أوحكتنً ٌا هالة ,حب!! ومن الذي ٌحب إسالم ,ال عزٌزتً
فاسم إسالم وكلمة حب ال ٌووعان فً جملة واحدة أبدا أ فهما خطان متوازٌان.
هالة :أرجو ذلن.
إسالم :هههههه ال تزالٌن صؽٌرة ٌا فتاة.
لم أستطٌع االنتيار بعد تلن الكلمات فيدموعً كانيت أنهيار ,ألول ميرة ليم أعيد
أشعر بشًء إال اصطدامً بشًء وسموطً على األرض.
بعد مرور أسبوع
حمزة :لما ال تيذهبً لترتياحً لليٌالأ ٌيا زهيرة ولوفين هنيا لين ٌجعليه ٌفٌيك مين
ؼٌبوبته.
أجابته باكٌة :لين ابيارح مكيانً حتيى ٌفٌيك أنيا متزكيدة أنيه ميدرن أنيً موجيودة
وأننً أنتيره هذا سٌساعده على عدم االستسالم ,ال ٌمكنه االستسالم ٌا حمزة.
حمزة بزسى لم حل بحال صيدٌمه :هيو لين ٌتركنيا إن شياء ن ,لكين علٌكيً أن
ت أٌوا أ كً ال ترلدٌن بجانبه ,فلمد مر على ولوفن هنا ٌومٌن.
تسترٌحً أن ِ
للت وأنا أرجع رأسً على زجاج باب العناٌة المشددة :لن ابيارح مكيانً حتيى
ٌستعٌد وعٌه ,فزنا السبب فً ما هو فٌه اآلن.
ت
حمزة :لٌس لن ذنب ٌا زهرة عناده واستهتاره ميا أوصياله إليى هنيا ,أنيا وأني ِ
أردنا مساعدته فمط لكن المدر أراد ؼٌر ذلن.
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زهرة بانهٌار :المدر أراد معالبتً ألنً ألمته ,وما ألساه من عماب.
رجوع لألسبوع الماوً
لم أستطع االنتيار بعد تلن الكلميات فيدموعً كانيت أنهيار ,ألول ميرة ليم أعيد
أشعر بشًء إال اصطدامً بشًء وسموطً على األرض.
تفادٌن ,هل أنت بخٌر؟؟
أنا أسؾ جدا أ ٌا زهرة لم أستطٌع
ِ
لكننً لم أرد ألننً أحسست أنً مجهيدة جيدا أ وأي حيرؾ سيزلوله سيٌؤدي ذلين
إلييى إنهٌيياري ,لييذلن نيييرت لمحييدرً الييذي تبييٌن بعييد جه يد أنييه حمييزة ورفعييت
رأسً بإشارة ال معنى لها ,وتركته ألكمل طرٌمً لكن حمزة كزي أنسان عالل
رأى فتيياة فييً تليين الحاليية لييم ٌسييتطٌع تناسييً األميير بييل أسييرع الخطييى لكييً
ين
ٌسييتطٌع اللحيياق بييً ,لييم أدرن بوجييوده إال لمييا سييمعته ٌمييول :هييل أتصييل لي ِ
بإسالم؟.
لم أشعر بنفسً إال وأنا ألول له أعتمد أنن ترٌد أن أرتكب جرٌمة أنا ال أرٌيدن
أن تتصل بزحد وخصوصا صدٌمن اللعٌن ,أتعرؾ ماذا أرٌد األن؟؟
لٌمابلنً وجه حمزة ملًء بدهشة من عصبٌتً التً لم أرها أنيا نفسيً مين لبيل
فما بالن به هو الؽرٌب عنً ,وٌمول :ماذا؟؟
أن تختفً من الوجود أنت وصدٌمن العزٌز ألنً ال أرٌد أن أشياهد أي أحيد ليه
عاللة بذلن الووٌع.
لم ٌستطع حميزة أن ٌخفيً صيدمته مين كالميً لكنيه تمالين نفسيه لٌميول :إذا ال
ترٌدٌن أن ٌملين إسيالم للمنيزل فزنيا سيألخذن ألنيً مين المسيتحٌل أن أسيما لين
رأٌان هكذا سٌعتمدان أنه حصل لن حادث.
والدان لو
بالمؽادرة بهذه الحالة
ِ
ِ
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عند أنتهاء كلماته انتابنً الفزع عندما ألمٌيت نييرة عليى هٌبتيً التيً أصيبحت
تشبه أوالد الشوارع ,ماذا أوالد الشوارع أرحم منً آٌواأ.
لٌكمل حمزة :ال تملمً زهرة لن أزعجن سزوصلن فمط.
حسنا لٌس عندي حل آخر.
بعييد مييرور دلييابك وجييدت أن السييٌارة تولفييت ألدور بعٌنيياي فييً مكييان حييولً
وألول لحمزة :أٌن نحن؟؟
فزشار إلى كافٌترٌا ولال :سنزخذ كوب عصٌر هنا وبعدها أوصلن.
فملت :لكن...
حمييزة :ميين ؼٌيير لكيين ٌجييب أن تهييدبً لبييل وصييولن ألهليين فمنيييرن مفييزع
واألمر الرانً أنً أرٌد أن أتكلم معن فً موووع.
حسنا لكن لن نتزخر؟؟
حمزة :أكٌد ال تملمً.
دخلنييا للكافٌرٌييا وجلسيينا لٌطلييب حمييزة ارنييٌن ميين عصييٌر البرتمييال ,رييم نييير
لن؟؟
ناحٌتً لٌمول من دون ممدمات :ماذا فعل إسالم ِ
لم ٌفعل لً شًء.
حمييزة :أنييا أسييزلن ألنييً اعتبييرن أخييت لييً منييذ عرفييت بطبٌعيية عالليية عابلتيين
بعابلية إسيالم وأهييتم إلسيالم أٌويا أ ألنيه أخييً اليذي لييم تليده أمييً ,وسيزلت ألنييً
أعييرؾ أخييً تمييام المعرفيية هييو طٌييب الملييب لكنييه مسييتهتر وال ٌحسييب حسييابا أ
ألفعاله التً من الممكن أن توره هو لبل أي شًء رانً.
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وكٌييؾ تُرٌييدٌنً أن أرييك بيين وأنييت تحييب أخييون لهييذه الدرجيية فزنييا لييو تكلمييت,
كالمً لن ٌعجبن أبداأ.
أنين أختيً كميا هيو
حمزة بابتسامة هادبية :أعتميد أنين صيماء ٌيا فتياة ,أنيا لليت ِ
لن ستؤذي أخً.
أخً وال أعتمد أن مساعدتً ِ
أشن فً ذلن ٌا حمزة.
حمزة :سنرى حال لهذا ٌروً الجمٌع لكن ٌجب أن أعرؾ ماذا حدث؟.
سيبمتنً دميوعً أللييول كيل الحكاٌية أن صييدٌمن كيان ٌلعيب بييً أو ٌتبياهى أنييه
استطاع أن ٌصبا صدٌمً دونا عن من فً الجامعية وكانيت صيدالتنا وكيل ميا
ٌحييدث منييذ شييهور لييٌس بصييدالة وال عشييرة كييل شييًء كييان مييدبرا لكييً ٌخبيير
صدٌمن كيل الجامعية أنيه ٌسيتطٌع الوصيول ألي فتياة ال ٌسيتطٌع الوصيول لهيا
ؼٌييره فييً آخيير الكييالم كنييت المؽفليية الوحٌييدة فييً هييذه الحكاٌيية وداس علييى
مشاعري كزننً حشرة ,ال أعتمد لو كنت كذلن لرأؾ بً.
دموعن.
أخرج حمزة مندٌال وأعطانً إٌاه لٌمول :خذي امسحً
ِ
يل لفترة صامتا إلى أن هدأت رم لال :هل تحبٌنه ؟؟
صييدمنً سييؤاله ولييم أسييتطع تصيينٌؾ كالمييه إذا كييان ولاحيية أو جييرأة أو حشيير
أنفه فً شًء ال ٌخصه أو اهتمام ,وهذا ما جعلنً أطٌل الصيمت لٌمطعيه ميرة
رانٌة حمزة وٌمول :ألم تحددي شعورن نحوه بعد؟؟
يللت صامتة كزن فمً لد خٌط بالخٌط واإلبيرة مميا دفيع حميزة ألن ٌميول :ليو
تحبٌنه وترٌدٌن الدفاع عين حبين وحبٌبين المتهيور فزنيا معين وسزسياعدن لكيً
نجعليه ٌعيرؾ خطيزه وٌيدرن مشياعره وفيً نفيس الوليت سيتحيٌن بيبعض ميين
ين ,أمييا لييو كييان المووييوع لعبيية بييٌن طفلييٌن راشييدٌن فزنييا أعتييذر
الرييزر لكرامتي ِ
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ت بشيًء ,أيين أن الكيرة فيً
ت تكلمي ِ
لتدخلً واعتبرٌنيً ليم أسيمع شيٌبا أ وال أني ِ
لرارن أل ُخبرن ماذا سنفعل؟.
ملعبن اآلن وأنا أنتير
ِ
ألجٌبه بعد صمت دام دلابك :ماذا سنفعل؟؟
ابتسم حمزة ابتسامته رابعة لٌمول :لنبدأ إذا......
صباح الٌوم التالً فً الجامعة.....
دخل إسالم الجامعة وعٌنٌه تدور فً كيل مكيان ,ييل لرابية ربيع السياعة وهيو
ٌبحث إلى أن وجد والته ,لم ٌعجبه ما رأى كرٌرا أ لكن ؼوبه جعله ٌتجيه إليى
من كان ٌبحث عنها طوال ربع ساعة الماوٌة.
لال إسالم باستؽراب لولوؾ زهرة مع حمزة :زهرة ...حمزة !!
زهرة بفرح مصيطنع فهيً ليم تينس ميا حيدث البارحية أبيداأ :أوووه إسيالم أهيال
كٌؾ حالن؟؟
إسالم باستهزاء :حالً!! األن تسزلٌن عن حالً؟؟
زهرة بؽباء :لماذا كل هذا الؽوب إسالم ماذا حدث؟؟
ت تمزحٌن ألٌس كذلن؟؟
إسالم بعصبٌة :أن ِ
زهرة بعدم مباالة لعصبٌته :ال لست أمزح لكنً مستؽربة لألمر فمط.
بين كرٌيرا أ
لين أن
تؽيادر دون أن تعلمٌنيً ,باإلويافة أنيً اتصيلت ِ
إسالم :كٌؾ ِ
ِ
باألمس ولم أجد رداأ ,وفً الصباح نفس الشيًء ,وليوال نيزول واليدتن للتسيوق
ين ؼيادرتً منييذ زميين لكنيت مازلييت أنتييير لسياعات أميام منزليين,
وإخبياري أني ِ
ممكن أن تخبرٌنً ماذا ٌحدث ألنً لم أفهم شٌبا أ؟؟
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ال ٌوجييد شييًء إسييالم كييل الحكاٌيية أنييً لييم أشييز إزعاجيين وأنييت مييع صييدٌمتن
فطلبت من حمزة أن ٌوصلنً.
إسالم وهو ٌنير لكلٌنا :نعم!!
ألكميل :أجييل ولميد دعييانً إليى احتسيياء عصييٌر فيً كافٌترٌييا ولميا رجعييت إلييى
المنزل كنت متعبة جدا أ فنمت دون أن أخرج هاتفً من الجزدان وفيً الصيباح
مر بً وأتٌت معه.
إسيييالم بؽويييب :هكيييذا إذا لميييد اسيييتؽنٌت عييين خيييدماتً ,أليييم أعيييد انفيييع لشيييًء
صدٌمتً؟؟
للييت باسييتهتار :اووووه إسييالم كزنيين ولييد كفييى ؼٌييرة فزنييت صييدٌمً وحمييزة
سٌكون خطٌبً ,كلٌكما له معزة فً للبً لن ٌحتلها ؼٌره.
إسالم بصدمة :تولفً ,مين خطيب مين؟؟ ومين خطٌبية مين؟؟ ألنيً بيدأت أشين
أنً ال أسمع جٌداأ.
شعرت بزلم فً صدري لرؤٌته بهذا الحال لكن صور استهتاره بً لم تشيفع ليه
تمالكت نفسً أللولٌ :ا إلهً إسالم أهكذا ٌمول الناس مبارن لكما ,أتمنى لكميا
حٌاة سعٌدة ,فعالأ رد ؼٌر متولع فؽٌرن ٌجب أن ٌفرح.
ً أن أفرح؟؟
إسالم بعصبٌة :ولما عل ّ
ولما العكس؟؟
أحسست للحية بتيوتره لٌتيدارن نفسيه وٌميول :ألنكميا أخفٌتميا عنيً عاللتكميا,
التً ال أعرؾ متى بدأت وال كٌؾ؟؟
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حمزة  :هاااااي على رسلن ٌا ولد ال ٌوجد شًء أو عاللة مشبوهة بٌننا كل ميا
فً األمر أنه ٌوجد انجذاب وإعجاب بٌننا وسنخطب آخر األسبوع و......
إسالم :ماذا؟؟ آخر األسبوع هذا فعال جنون .
حمزة :أنا ال أعرؾ ما خطب ردود أفعالن الٌوم إسالم كلها ال معنى لها.
إسالم :ولراراتكم ال معنى لها أٌوا أ.
أللول :لرار خطوبتنا ال معنى له إسالم إذا ما هو المرار الذي ٌعتبر ذو معنيى
من وجهت نيرن ,هٌا أطربنا.
لٌمييول وهييو ٌنييير لييً بنيييرة ملٌبيية بييازدراء وؼوييب :أصييبحت اآلن أرابييً
وردودي ال تعجبن ٌا زهرة.
لٌكمييل :أنييا أتعييب نفسييً فييً الكييالم معكمييا األحسيين أن أذهييب لبييل أن أرتكييب
جرٌمة فً أحد منكما.
لٌختفً بعد ريوانً كميا جياء ,ورفيرؾ الصيمت عليى مجلسينا أنيا وحميزة حتيى
ت؟؟
لرب وصول ساعة المؽادرة لٌمول :هل ندم ِ
ال لكن ال ٌوجد أمل منه فهو ٌترن المشاكل بال حل وٌلوذ بالفرار.
حمزة :أنت مخطبة فالٌوم أحرزنا هدفا فً مرمياه وهيو اخراجيه عين شيعوره
وأستطٌع الجزم أنه ٌموت ؼٌرة اآلن.
فً أحد تلل المدٌنة ٌجلس إسالم على ممدمية سيٌارته وهيو ال ٌصيدق ميا حيدث
الٌوم ال لٌس الٌوم بل البارحة ألن األمر ابتدأ البارحة ,ومبة سيؤال ٌخطير فيً
بالييه متييى حييدث هييذا؟؟ وأٌيين كييان هييو؟؟ فهييو ال ٌتييرن زهييرة إال للنييوم ,لكيين
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السؤال الذي استولفه لما أنا حزٌن هكذا؟؟ ماذا أنا حزٌن ال فحزٌن كلمية للٌلية
جدا أ على ما أشعر به أنا أرٌد تحطٌم وجهٌهما معا أ وأي شًء ٌمر أمامً.
ماذا إسالم أعتمد أنه حب.
ماذا ماذاااااااااااا؟ لٌس حب فزنا وهو خطٌن متوازٌٌن.
كفان هراء ٌا رجل هل ألول لن األلوى.
األلوى!!! ههههه أوحكتنً ٌا نفسً وما هو األلوى فً نيري من الحب.
ٌوجد األلوى ٌا أذكى أخواتن وهو أنن تعشمها ومتٌم من الدرجة األولى.
ال ال ال ال أنا جننت فعالأ.
لٌس هذا جنون بل هو لسعة الحب ههههه.
صمت إسالم بعض دليابك لٌميول بعيدها كزنيه ميذنب :حسينا أ أعتيرؾ أنيا أميوت
حبا بها ,لكن ماذا سزفعل اآلن وهً ستخطب لؽٌرى؟؟
لٌزتٌه صوت بداخله ٌمول :هههه أوحكتنً ٌا إسالم ,من ٌسزل ماذا ٌفعيل أنيت
ال تمهر ٌا رجل فكر للٌالأ وستجد حال.
لحيات وارتسمت إبتسامة على شفاه إسالم لٌمول بعدها :إنً لادم ٌا لوم.
رانً ٌوم تحت منزل زهرة....
نزلت مسرعة ألن حمزة ٌنتيرنً لكً ٌوصيلنً للجامعية .لكين ميع وصيولً
لحمزة الذي كان ٌنتيرنً أمام سٌارته وما إن سلمت علٌه حتى سمعنا صيوت
سٌارة لٌنزل منها إسالم وهو ٌمول :صباح الخٌر ٌا عصافٌر الكناري.
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لننير أنا وحميزة لبعوينا ,أوووؾ فعيالأ لميد أحببيت شخصيا عنيده انفصيام فيً
الشخصٌة ,فمن ٌراه الٌوم ال ٌرى حالة الهستٌرٌا التيً اصيابته البارحية وكزنيه
جن ,فعال سبحان ن.
رددنا تحٌة الصباح ,لٌفياجبنً إسيالم مفاجيزة حٌياتً ,أو األحيرى أن إسيم الٌيوم
ٌوم المفاجزة .لال لحمزة :أٌن تذهبان فً هذا ولت؟؟
لٌجٌبه حمزة :سزوصلها للجامعة وأذهب لتجهٌز بعض األشٌاء لخطبتنا.
إسالم :أهااا إذا اذهب للتحوٌر لخطبتن.
حمزة :أكٌد لكن سزوصل زهرة فً أول األمر.
إسيييالم :ال زهيييرة ليييدٌها أخ سٌوصيييلها حتيييى الٌيييوم اليييذي ستلبسيييها فٌيييه خييياتم
الخطوبة.
ب أعدت الكلمة كزنً ببؽاء :أخ من ولمن لً.
لشدة استؽرا ِ
إسالم بكل رمة :أجل أخ أو أنن ال تعتبرٌننً كذلن ,فزنا أليرب شيخص لين بعيد
لن.
والدٌن ونصبت نفسً أخ ِ
ِ
ت تري من تحبٌن وتموتٌن ولها أ وسيتخطبٌن لصيدٌمه
تخٌلوا معً إحساسن وأن ِ
فمط لعلى ذلن ٌحرن شًء فً للبه ,وهو ٌزتً وبكل برودة أعصياب ٌعلين أنيه
لن .أيين أنيه ٌجيوز المتليه فيً هيذا الوليت أليٌس كيذلن؟ آآآآآآه .ليم أفيك مين
أخ ِ
كنين االسيتؽناء عين
صدمتً إال على صوته ساخر :ماذا عاشمتنا صيؽٌرة ال ٌم ِ
حبٌبٌن لٌومٌن؟؟
هه أٌن حمزة؟؟
إسالم وحكا :هههه ماذا هل أصبحت عمٌاء وخرلاء آٌواأ.
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لما كل هذا االستهزاء إسالم أنا سزلت سؤال بسٌط واألجابة عنه لن تزخذ وليت
طوٌل أو حتى بذل جهد لألجابة عنه.
إسالم مهيدبا :حسينا أ حسينا أ أختيً العزٌيزة ,خطٌبين المسيتمبلً لدٌيه أعميال وأنيا
سزوصلن.
أوووؾ كفى مزاحا أ إسالم منذ متى وأنت تنصب نفسن أخً.
إسالم وهو ٌدفعنً لدخول إلى سٌارة :منذ اآلن عزٌزتً.
ميير أسييبوع بييٌن الفييرح والحييزن ال أعييرؾ كٌييؾ أصييؾ شييعوري إسييالم لييم
ٌتركنً أبدا أ وخصوصا بتواجد حمزة ,لكن المحزن أن تمسكه بً كان كتمسين
طفل صؽٌر بلعبته ,فهو لم ٌفوت فرصية لٌخبير فٌهيا حميزة أو أنيا أنيً أخصيه
بصفتً لعبة بصفتً أخت لٌس مهم المهم أنً أخصه .وهذا أزعجنً جدا أ أكٌيد
أرٌده أن ٌتملكنً لكن وهو ٌحبنً ألنه ٌوجد فرق كبٌر بٌن تملن محب وتملين
طفولً أنانً ومن دون سبب.
إلى أن جاء ذلن الٌوم المشؤوم الذي ؼٌر حٌاتنا رأسا على عمب ,كنيت جالسية
فً الؽرفة أتزمل األحداث األخٌرة فً حٌاتً التً لم أعد أمسن بزميام أمورهيا
أبداأ ,لٌمطع هذا الهيدوء والتفكٌير رنية هياتفً ألجيده إسيالم .وميا إن أجبيت هيذا
جاءنً كالمه ,كالمه!! بل أمرنً أن أنزل ألنيه ٌنتيرنيً تحيت المنيزل وٌرٌيد
أن ٌرٌنً شًء مهيم بخصيوص حميزة .ميع اسيتؽرابً للموويوع لكنيً نفيذت
أمره إلرواء فوولً .ميع نزوليً وميا إن وطيزت ليدمً سيٌارته حتيى وويع
هاتفه فً وجهيً لتميابلنً صيورة لحميزة ميع فتياة وٌبيدو واويحا انهميا ٌحبيان
بعوهما البعض من نيرتهما لبعض ,ألسمع صوت إسالم :حبٌب الملب.
ألجٌبه بنفس االستهتار :وإٌه ٌعنً؟؟
إسالم بكل ولاحة :ال وال شًء إال أنه ٌخونن وأنتم مازلتم فً أول الطرٌك.
17

هههههه أوه إسالم وبنيرن هذه خٌانة إنهميا ٌجلسيان فيً مكيان عيام وٌتكلميان
فمط ,لد ٌكونان صدٌمان أو ما شابه.
إسييالم وهييو ٌبتسييم ابتسييامة مسييتفزة :أصييدلاء ال ٌييا عزٌزتييً إنهييا حييب طفوليية
ومراهمة لحمزة ولحد السياعة أٌويا وأنيا متزكيد مين هيذا ال تنسيً أنيه صيدٌمً
وأنا أعرؾ كل تفاصٌل حٌاته.
وعندما لم ٌرى رد الفعل الذي ٌتولعها أن انهار أو أن أنفً أمر من شيدة حبيً
لحمييزة أؼوييبه األميير ولييم أشييعر بشييًء إال بتحييرن السييٌارة بسييرعة جنونٌيية
ألصرخ فٌه :إلى أٌن ٌا مجنون؟؟ ولماذا كل هذه السرعة الدنٌا لن تطٌر بعد.
لٌصييرخ :سييزرٌن ميياذا سييزفعل بييه لكييً ال ٌجييرأ مييرة رانٌيية علييى اللعييب بيين أو
بؽٌرن.
لم ٌدرن أبدا أ أن عدم صدور ردة فعل ليً ألنيً ليم أحيب ٌوميا أ حميزة إال محبية
األخوة والصدالة ,لٌس كما فسرها هو أنها صدمة أو عدم تصدٌمً لشيدة حبيً
له .لٌصبا األمر كاررً أكرر مما هو علٌه عند اتصاله بحمزة وأمره أن ٌلحك
به إلى أحيدى تيالل المدٌنية .لٌصيل بعيد لحييات مين وصيولنا إليى التلية حميزة
الذي كان خابفا أ بشدة على إسالم فزكٌد أنه انتبه أن صوت إسالم لم ٌكن طبٌعٌيا
وأن شًء لد حدث له .وما أن نزل حمزة مين سيٌارته حتيى أسيرع إلٌيه إسيالم
ولكمييه لٌمييع أروييا .لييم أسييتطٌع تحمييل مييا ٌحييدث لييذا أسييرعت ألمسيين بييذراع
حمييزة للنهييوض ,وأراد إسييالم أبعييادي لكييً ٌكمييل مييا كييان ٌرٌييد فعلييه لكيين
صرخت بزعلى صيوتى :إٌيان وريم إٌيان االلتيراب منيه ٌيا إسيالم فلين أسيامحن
أبداأ.
لٌصرخ إسالم بمرل :إنه خابن لماذا تدافعٌن عنه إنه خابن وما سٌحدث له للٌل
لما فعله.
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وما دخلن أنت بموووع ٌخصنً أنا وخطٌبً ,وما أدران أنيً أرٌيد أن أؼفير
له ما فعل ما دخلن ها ما دخلن؟.
يل إسالم ٌنير لكلٌنا كزنيه ٌسيتدرن كلمياتً التيً بعيد نطميً لهيا أدركيت أنيً
خسرت حبٌبً وحبً.
لٌمول حمزة بعد تزوه :أنا لم أفهم شًء هل ممكن ألحد منكما ٌتطوع وٌخبرنيً
ماذا ٌحدث ولماذا إسالم ٌتهمنً بالخٌانة وأنت تدافعٌن عنً.
لٌمول إسالم :ال شًء ٌهمين إال أنهيا تحبين حتيى الجنيون وأنهيا تمبيل منين كيل
شًء حتى الخٌانة.
و اوليى يهييره لنيا عابييدا أ لسييٌارته لكين لبييل أن ٌصييعد أدار رأسيه لٌنييير لكلٌنييا
وٌمول :من هذه اللحية ال أرٌد أن أرى أي أحيد منكميا وال أن تجمعنيً عاللية
بكما مهما كان نوعها.
لٌنطلك بسٌارته أسرع من سيرعة البيرق ذاتهيا ,ألليع عليى أرض وأنيا أصيرخ
بإسييمه إسييالم .أحسيياس مييؤلم عنييدما تجعليين اليييروؾ تيهيير عكييس مييا ٌخفييً
للب ين ,تمسييى علييى نفسيين فإسييالم كييان اليينفس الييذي أتنفسييه أجييل أؼٌيييه ألهييره
بعض شًء لكن لن أتحمل أن أكيون السيبب فيً خنجير ليد ويربه فيً صيمٌم
للبييه ,فإسييالم بسييببً الٌييوم خسيير أخ وصييدٌك باإلوييافة إلييى حبٌبيية وطفليية .لييم
أستطٌع المول أو باألحرى الصراخ إال بكلمةٌ :ا رب.
مع صراخً أحسست بزلم حاد وال أدري لما انتابنً شعور أن إسالم حصل ليه
مكروه.
حمزة حمزة إسالم إسالم
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حاول حمزة مساعدتً على الولوؾ وهو ٌميول :ال تخيافً سيزتركه لٌهيدأ لليٌالأ
وأفهمه الووع.
ال ال إسالم حصل له مكروه إسالم لٌس بخٌر.
حمزة محاوال تهدبتً :اهدبً للٌالأ ٌيا زهيرة إسيالم سيٌكون بخٌير هيو ؼاويب
فمط.
أرٌد العودة إلً البٌت ,ال ال لٌس بٌتنا بل خذنً إلى بٌت إسالم.
حمزة ُ
حمزة مستسلما :حسنا سألخذن إلى أي مكان ترٌدٌنه لكن ٌجب أن تهدبً أوالأ.
بعييد صييعودي لسييٌارة حمييزة وسييٌرنا مسييافة لسييت متزكييدة إذا كانييت كبٌييرة أم
صؽٌرة لكن ما كنت متزكدة منه أنً رأٌت أفزع كوابٌس حٌاتً ٌتجسد أمامً,
ال ال أرجوكم هذا لٌس إسالم .لم أشعر بنفسً إال حيٌن فيتا بياب السيٌارة التيً
بدأت تبطا سرعتها ألن حمزة انتبه لما انتبهيت إلٌيه .وركويت لسيٌارة إسيالم
التً انملبت على رأسها وما زاد طٌن بله أنً لم أجد إسالم داخلها.
ألصرخ إسالاااااااااام.
ألسمع حمزة ٌمول :إسالم هنا.
أسرعت للمكان ألجد أن من أمامً لٌس إسالم بل كتلة من اللون األحمر ألسيم
أنً ال أبالػ وال أكذب لم أستطٌع تبٌن أي مكيان ٌنيزؾ أو أي مكيان ال ٌنيزؾ,
أفمت على صوت حمزة وهو ٌصرخ :بسرعة ٌا زهرة.
أتعرفون أحساس االحتوار والموت أنا أحسست هذا األحسياس وأنيا عليى لٌيد
ين بييٌن ٌييدٌن وكلييه دميياء وال
الحٌيياة ,أحسيياس مييؤلم بييل ممٌييت أن ٌكييون حبٌبي ِ
تستطٌعٌن مسياعدته ,ليم ٌكين فيً وسيعً إال ان اويمه إليى صيدري و أليول
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بزعلى صوت :بسرعة سٌموت بٌن ٌديٌ ,يا رب ال تختبرنيً فٌيه ٌيا رب ليٌس
ليييً ؼٌيييرن أدعيييو إلٌيييه ٌيييا رب ال تختبرنيييً وال ترٌنيييً فٌيييه شيييًء سيييًء ٌيييا
ررررررررب.
لٌخطؾ من بٌن ٌدي وٌسرع
به مجموعة من أصحاب المألزر البٌواء وٌيدخلون بيه خليؾ بياب كتيب علٌيه
طوارئ وتختفً دلات للبً مع اختفاء مالمحيه ,ألسيم أن فيً تلين اللحيية كياد
الموت أن ٌكون أهون مما أحسست به .انتابنً شعور بزلم ممٌيت وأصيعب أليم
هييو األلييم النفسييً فييال ٌوجييد حييل لهييذا األلييم إال ميين ن عييز وجييل .أحسسييت
بذراعٌن تتولانً ألشتم رابحة حون ال ٌمكن نسٌانه أبيدا أ أأأأأأأأبيً ,إسيالم فيً
خطر سٌموت سٌتركنا أبً وٌزخذ للبً وأفراحً معه أأأأأبً لن أستطع العيٌص
من دونه ,أأأأأبً لعبتيً أخيذت منيً حيب حٌياتً أأأأبيً للبيً ٌحتوير ,سيزفدٌه
بحٌيياتً أأأأأأبييً صييؽٌرتن ستخسيير أحلييى مييا فييً حٌاتهييا بسييبب لعبيية ,أأأأأأبييً
جعلييت حبييً لعبيية أبييً فخسييرت لعبتييً وحبييً أأأأبييً طفلتيين المدلليية تسييتحك
العميياب لكيين لييٌس هييذا العميياب أنييا أتمبييل أي عميياب إال هييذا أأأأأأبييً .إسييالمً
سٌوٌع ول عبتً هً السبب .مع كل كلمية كانيت عٌيونً تيذرؾ اليدموع وللبيً
ٌنييزؾ دمييا وذراعييا أبييً تشييدانً .مييرت سيياعتٌن ميين جحييٌم وانتيييار لٌخييرج
الطبٌييب ٌحمييل خبييرٌن وال واحييد منهمييا اسييتطاع طمزنيية للوبنييا ,األول أنهييم
اس يتطاعوا إٌميياؾ النزٌييؾ وأنهييم لييد نزعييوا إح يدى كلٌتٌييه ألنهييا لييم تع يد تعمييل
والكلٌة المتبمٌة تعانً وررا أ وهذا ميا أدى إليى دخوليه فيً ؼٌبوبية ال ٌعرفيون
متييى سييٌفٌك منهييا .رانٌييا أنييه ٌجييب أن نجييد متبرعييا لييه بكلٌيية ألنييه مييع إفالتييه
ستجرى له عملٌة رانٌة لزرع كلٌة له.
أرٌد عمل التحالٌل ,هذا ما نطمت به لتتوجه جمٌع األعيٌن نحيوي وأسيمع أميً
تمول :ال ٌمكنن ذلن ٌا زهرة.
21

بلييى ٌمكننييً ذليين ٌييا أمييً وال أرٌييد أن ٌعتييرض أحييد علييى كالمييً ,ألن مييوت
إسالم ٌعنً موتً وإذا حصل شيًء وأنيا أجيري العملٌية أفويل مين بميابً فيً
هذه الحٌاة بدونه.
ت متٌمة لهذه درجة به ؟؟
أمً باستؽراب :منذ متى أصبح ِ
أنت من تسزلٌن أميً عين ليدرتً للحيب األجيدر أن تسيزلنً هيل ورريت جٌنيات
الحب العيٌم منً؟ ألن لصية حبين ألبيً تحكيً لصيتً إلسيالم عليى اخيتالؾ
بسٌط أننا من نفس البلد .إذا أٌها الدكتور أٌن مختبر التحالٌل.
الدكتور بابتسامة ودودة :تعالً معى بنٌتً ألدلين عليى المكيان فهيو لرٌيب مين
ؼرفتً .
بعد عملً للتحالٌل رجعت إلى مكانى الذي لن أبرحه حتى ٌستفٌك إسيالم وهيو
الولوؾ على باب ؼرفته فً العناٌة المركزة .
نعود إلى وقتنا الحالً….
فً لحية ولوفً مع حمزة جاء الطبٌب للكشؾ الطبً الٌومً إلسالم.
طبٌب :صباح الخٌر ,كٌؾ حالن الٌوم؟؟
أنا بخٌر دكتور المهم إسالم.
طبٌب :ال صحتن آٌوا أ مهمة ألن صحة إسالم معتمدة علٌن.
أنا كٌؾ لم أفهم لصدن دكتور.
طبٌب :جابتنً التحالٌل منذ دلابك ولمد توافمت أنسجتن مع أنسجة إسالم.
هل هذا ٌعنً أن إسالم سٌصبا بخٌر.
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طبٌب :أتمنى ذلن لكننا ال نومن ذلن أٌواأ.
أنا ال أفهم ما تمصد هل هذا ٌعنً أنه مازال فً دابرة الخطر؟؟
طبٌييب :أجييل بنٌتييً ألن بعييد اسييتٌمايه سيينجري لييه عملٌيية زرع الكلٌيية وبعييد
العملٌيية ٌجييب أن تميير  84سيياعة لنييرى إذا تمبييل جسييده الكلٌيية فسييٌكون بخٌيير
وسٌموم بفترة نماهة ,وإذا لم ٌتمبل جسمه فإنه فً رحمة ن تعالى.
ال ال إنه سٌتمبل وٌكون بخٌر أنا متزكدة من ذلن.
طبٌب :بإذن ن بنٌتً أرٌد منن أن تكونً متفابلة فهذا سٌساعده جداأ.
أكٌد أرٌد أن أراه ولو دلابك.
طبٌب :لكن إٌان أن تمولً شًء ٌزعجه ألنه ٌستمع لكالمن وبوووح آٌواأ.
أحسست ببرودة فً أطراؾ جسمً وأنا أدخل للؽرفة التً كنيت أليؾ منيذ ٌيوم
أمام بابها الزجاجً ,ألجد أن كيل الؽرفية اكتسيت بليون األبيٌض مين األرويٌة
مرور بالسرٌر األبٌض وؼطابه كيذلن ,سيبحان ن حتيى
البٌواء إلى االجهزة
ٍ
بشرة إسالم توامنت مع الؽرفة لتصبا تمارلها فً اللون ,التربيت مين سيرٌره
وطبعت لبله عليى جبهتيه ,آه ٌيا عزٌيزي كيم كنيت ؼبٌية وأنيا ألعيب تلين اللعبية
التً كان آخرها أننا فً هذا الووع .أنا آسفه أننً سبب ما حدث وسيبب ألمين
وعذابن ,لو أخبرونً أننً سيزكون سيبب تعاسيتن وألمين وأحزانين ألخبيرتهم
أنه ٌتوهمون فزنا زهرة وزهيرة ال تفعيل ذلين ,لكين زهرتين فعليت ذلين وأكرير
من ذلن .أرجون إسالم استعد وعٌن ألننً ال أستطٌع العٌص بدونن.
تٌتٌتٌتٌتٌتٌييت ,فييً رييوانً كانييت الؽرفيية ملٌبيية باألطبيياء وأحييدى الممروييات
تخرجنً خارج الؽرفة ألسمع أحد األطباء ٌمول :بسرعة فإن للبه تولؾ.
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لحيييات ملٌبيية بييالهرج والمييرج فييً الؽرفيية وخارجهييا فمييد أجتمييع أهلييً وأهييل
إسالم ووالدته التً فمدت أعصابها وحمزة اليذي ٌحياول أن ٌهيدبها ولكين نبيرة
صييوته تخييرج مهتييزة دلٌييل علييى خوفييه الؽٌيير متنيياهً .فييً تليين األرنيياء كييان
األطبيياء الزالييوا ٌحيياولون اسييترجاع مرٌوييهم ,للحيييات للٌليية تولفييت عٌنييا
الطبٌب الذي سما لً بالدخول إلسالم كزنه ٌخبرنً أنه ٌفعل ميا ٌسيتطٌع ألرد
له بزننً سزموت لو فمدوه فلٌفعل ما استطاع فزنا على اسيتعداد أن أعطٌيه للبيً
لكن ال أستطٌع سماع كلمة "البماء ن " .أنا مؤمنة باهلل لكن لٌس فيً مميدوري
تحمل هذا األمر مع إسالم .أؼموت عٌنياي وأنيا أرجيو ن أن ال ٌرٌنيً سيوء
فٌيه .فتحييت عٌنيياي ألجييد الطبٌييب ٌمييول :الحمييد ن الحاليية رجعييت السييتمرارها
لكن ممنوع الزٌارة حتى استرجاع وعٌه بالكامل إن شاء ن.
لم ترجع الروح إلسيالم وحيده فميط بيل للجمٌيع وأولهيم أنيا .اللهيم ال تيذٌك أحيدا
طعم الفراق ال فً ؼالً وال فً عزٌز .انتهى الٌوم على خٌير أو نميول بهيدوء
نسبً فحالة إسالم الزالت مسيتمرة لكين ال ٌوجيد أي تميدم لٌبيدأ ٌيوم جدٌيد مليا
باألخبار الجدٌدة .عنيد وليوفً المتواصيل عليى بياب ؼرفية إسيالم الحييت أنيه
حرن رأسه عندما دخلت أشعة الشمس من النافذة كزنيه انيزع منهيا .ليم أشيعر
بنفسييً إال وأنييا مندفعيية بسييرعة إلييى ؼرفيية الطبٌييب الييذي ان يدهص ميين دخييولً
المفاجا دون استزذن أللول :أعتمد أن إسالم استعاد وعٌه.
لٌسرع الطبٌب للتوجه إلى ؼرفة إسالم وٌلحك به الطالم الطبيً وبعيد ميدة مين
الزمن وبعض المعاٌنات من طرؾ األطباء .خيرج المسيؤول عين حالية إسيالم
لٌمول :أرجو منين ٌيا أنسية زهيرة أن تيذهبً لتجهٌيز نفسين للعملٌية ألن إسيالم
استعاد وعٌه وٌجب أن تجرى له عملٌة لبل أن تسوء حالته الصحٌة.
بعيد سياعات مين التحالٌيل ألبسيونً اليرداء األخوير ووويعونً عليى السيرٌر
المتحييرن لنؽييادر ؼرفيية التحالٌييل ونييذهب لؽرفيية العملٌييات عنييد وصييولً لبيياب
الؽرفة وجدت أهل إسالم وأهلً وحمزة ,ليام واليد إسيالم بتمبٌليً عليى جبهتيً
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وهو ٌتمنى لً السالمة ونجاتى أنا وإسالم .أما والدته فزخبرتنً أنها ممتنة ليً
كرٌرا أ وأنها لن تنس هذه التوحٌة أبداأ ,ولكننيً أخبرتهيا أنيً لين أويا كيل ميا
أفعلييه ألنييً ال أسييتطٌع العييٌص ميين دون إسييالم وإنميياذي لحٌاتييه إنميياذ لحٌيياتً
آٌوياأ .أوووه أمييً لييم تشييز تركييً أبييدا أ وأخبرتنييً أنهييا تحبنييً كرٌييرا أ وأن أعييود
ألنها لن تستطع العٌص دونً ,وأخبرتها المرل وأن تعتنيً بواليدي .أبيً حبٌبيً
كان لوي كما أعتده دابما أ وأمرنيً أن أعيود وأرجيع إسيالم آٌويا أ وإال لين أكين
أبدا أ ابنته .حمزة أخً اعتذر كرٌرا أ أنيه صياحب فكيرة اللعبية التيً لعبناهيا عليى
إسالم وأنه لم ٌكن أبدا أ ٌعليم أن األميور سيتؤول إليى ميا آليت إلٌيه وإال لميا كيان
شجعنً على هذه اللعبة أبداأ ,ألجٌبه أننً آٌوا أ كنت ممتنعية بميا فعليت وأنيه ال
ذنب له فٌما حدث وأنه لو حدث ولم أعيد أن ٌعتنيً بإسيالم وال ٌتركيه أبيدا أ وال
أردتييه أن ٌعييٌص مكييانً وأن
ٌجعلييه ٌحييزن أبييدا أ علييى ؼٌييابً وأن ٌخبييره أنييً ُ
تكييون حٌاتييه سييعٌدة دابم يا أ وإذا أحييب بعييدي أن ٌخبرهييا فييور حييدوث ذليين .و
ودعت الجمٌع وأخر كلمة للتها لبل دخولً عالم السواد هو أشيهد أن ال إليه إال
ن وأن دمحم رسول ن.
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ا ألحداث يروهيا اسالم
عىدة ألحداث ما قبل شهرين
منييير المدٌنيية رابييع جييدا أ عنييد جلوسيين فييً أعلييى مكييان فٌهييا لتشيياهدها كامليية
بناسييها ,وأشييجارها ,وبناٌتهييا المتراصيية فع يالأ مشييهد خييالب ٌخطييؾ األنفيياس
خاصة لمحبً الهدوء .لطع إستمتاعً بمشاهدة المنير رنٌن هاتفً الذي ٌعلين
عييين صييياحبة اإلتصيييال لبيييل وصيييولً إلٌيييه وهيييو فيييً سيييٌارتً فهيييذه الرنييية
المخصصة لوالدتً.
أهالأ أمً.
أمً :أهالأ حبٌبً أٌن أنت؟؟
أنا فوق أحدى تالل المدٌنة.
أمً :عزٌزي مكانن المفول منذ صؽرن.
هههه أجل أمً فطفلن ال ٌتؽٌر أبدا أ.
أمً :أجل حبٌبً طفلً المفول ,أردت اإلطمبنان علٌين وأن أطليب منين عيدم
التزخر.
أمً أرجون لمد أصبحت رجالأ وال تزالٌن تعاملٌننً على أننً روٌع.
أمً :ستيل طفلً حتى لو أصبحت أبا هل هذا مفهوم.
ههههه مفهوم حبٌبتً ال أرٌد إؼوابن أنا أمزح فمط.
26

أمً :مع السالمة حبٌبً وال تنس كالمً.
حسنا أمً إلى اللماء.
هييذه أمييً حبٌبتييً سييت الحباٌييب مرلمييا تمييول األؼنٌييةٌ ,ييا إلهييً جمييال المنييير
وإتصال والدتً أنسانً أن أعرفكم بنفسً أنا إسيالم أحميد أبليػ مين العمير 02
سنة وحٌيد واليداي .مالمحيً شيرلٌة مبية بالمبية ,أسيمر البشيرة ذو شيعر أسيود
سييواد الكبييرى لييون عٌنيياي بلييونٌن ؼييرٌبٌن ممٌييزٌن ,ذو دليين خفٌييؾ .اكتسييبت
طول والدي وجسمً متوسط الحجم ,أملن مين األصيدلاء الكرٌير لكين ليو كنيت
تمصييد الصييدالة التييً تتخللهييا األخييوة الخالصيية فزنييا أتكلييم عيين حمييزة صييدٌك
الطفولة والشباب وسنكون أصدلاء الشٌخوخة .لمبً المتداول فيً جامعية هيو "
كٌنػ " ال أنكر أنً جذاب وأنً مررت بكرٌير مين العالليات لكنهيا كلهيا عيابرة
أو زمانٌة ألنيً ال أؤمين بالحيب وال نلتميً أنيا وهيو فيً مكيان واحيد أبيدا أ ألننيا
خطان متوازٌيان .وأنيا ال أختليؾ كرٌيرا أ عين الشيباب الموجيود فيً السيوق أبيدا أ
هههه ,أنا أمزح فميط فهيذه مشاكسية منيً ليبعض الفتٌيات التيً تميول أنيه ٌوجيد
سوق رجيال أرٌيدن أن تمربيً لصيتً وفيً األخير تخبرٌنيً إذا كنيت بصيل أم
فرواليية فييً السييوق ,هههييه .لكنييً عنٌييد ومسييتهتر بعييض الشييًء وال أعتييرؾ
بالهزٌمة أبدا فٌوم اعترافً بالهزٌمة سٌكون ٌوم إعالن وفاتً.
بعد إنتهابى من خلوتً المعهودة عدُت إلى البٌت مع تيزامن وليت الؽيذاء ألجيد
عصيييافٌر الحيييب ٌتبيييادالن أطيييراؾ الحيييدٌث والفرحييية والسيييرور بيييدٌان عليييى
مالمحهم ,أللول :أدام ن علٌكم هذه الفرحة.
لتلتفت أمً وتمول :وأدامه علٌن أٌوا أ ٌا حبٌبً.
لٌمول أبً مشاكسا :ن إذا كان ابنن حبٌبن فزنا ماذا سزكون؟؟
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لتتمدم أمً منه وتمبل جبهتيه وتميول :أنيت روحيى وبعيدن ٌكيون ال أسياس ألي
حٌاة.
أللول وأنا أتراجع للخلؾ :أعتمد أن وجودي لم ٌعد البك.
ههههه ,ال حبٌبً وجودن هو سعادتنا ,كانت هذه كلميات أميً التيً تمولهيا فيً
أي مناسبة أو ؼٌر مناسبة أنا الرمرة الوحٌدة لهذا الحب.
لتكمل أمً :اذهب لتؽٌٌر مالبسن وتعال لتزكل فزنا سزجهز المابدة حاالأ.
أرناء الؽذاء أخبرنً والدي أنه ٌرٌدنً أن أذهب معهم ؼدا أ لزٌارة أحد أصيدلاء
والدي المدام ى الذي ألتمى به منذ أسابٌع ,ميع مشياهدتً لفرحية أبيً وهيو ٌيتكلم
عن صدٌك الطفولة الذي كان ٌعٌص فً اسبانٌا وتزوج اسبانٌة والتيً مين شيدة
حبها له اعتنمت اإلسالم وأصبا لهيم فتياة فيً عميري ليم أهيتم كرٌيرا للتفاصيٌل
الذي أمطرنا أبً بها عن هذا الصدٌك لكن صراحة تعجبت جيدا أ ألهيذه الدرجية
ممكن أن ٌؤرر الحب فً شخص لٌتخلى عن كل شًء ممابل شخص آخر فعالأ
شًء محٌر.
جاء الؽد ألذهب مع والداي لبٌت صدٌمه ال أنكر أبدا أ أن زوجتيه كانيت اسيبانٌة
بحييك فسييبحان ميين سييوى وخلييك ,فمييع تمييدمها فييً السيين ولكنهييا مازلييت جمٌليية
وجمٌلة جدا أ أٌوا فعالأ زوجة مرالٌة.
بعد لحيات سمعنا صوت فتا باب البٌيت فماليت زوجية صيدٌك واليدي :زهيرة
تعالً حبٌبتً للصالون ٌوجد لدٌنا وٌوؾ.
لتمول :نعم أمً لادمة.
مع دخولها ليم أسيتطع الكيالم مياذا أصيؾ ومياذا ال أصيؾ ,تصيورو معيً فتياة
خلييٌط بييٌن مالمييا األسييبان والشييرلٌٌن ,جمييال مهليين ال ٌمكيين ألي بشيير أن
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ٌماومه فما بالن بالعبد الوعٌؾ ,ولتكمل عبارتها ما تبمى لً من عميل .فميا إن
ألتمت عٌناها بعٌناي حتى لالت :واووووو ٌا لها من عٌنٌن.
لم أستطٌع أؼالق فمً الذي تفوه بزول ما جال فً فكيري :ردت فعيل المتولعية
جمٌلتً.
ألسمع والدي ٌنهرنى على فعلتً ,وبدأ والدها ٌيتكلم عين عاللتيه هيو و واليدي
وفً أخر كالمه أوصانً بها وأخبرنً أنها معً فيً نفيس الجامعية ليٌس نفيس
الفرع لكن نفس الحرم الجامعى ,ألخبره أن ال ٌشؽل باله أبدا أ فزنا موجود دابما أ
فً خدمتها.
بعد عودتنا للبٌت لم أستطع النوم أبدا فعٌنها الجمٌلتٌن ليم تتركيانً لحيالً أبيدا,
ٌالها من مركز جمال متنمل ,لكن من ٌعرؾ إسالم ٌيدرن أننيً لين أنهيزم أميام
الجمال مهما كان مهلن.
بعد هذه الزٌارة بٌومٌن وعند ولوفً فً الجامعة مع المجموعية الصيوتٌة كميا
ٌلمبهييا حميييزة ,سييمعتهم ٌتكلميييون عييين فتيياة صيييعبة المييراس وال تسيييما ألحيييد
بااللتراب منها خاصة الذكور ,إستؽربت األمر جدا أ واعتميدت أنهيا أكٌيد معميدة
فمول بإستهتار :إنها أكٌد تعانً من خطز ما ,لماذا أنتم مهتمون بها هكذا؟؟
لٌمول سامر :إنين ليم ترهيا ٌيا صيدٌمً فهيً آٌية مين الجميال مين المسيتحٌل أن
تكون معمدة.
لتسرع هالة وتمول بؽٌي :إنها متكبرة.
لتمول إحدى الفتٌات الذٌن ال أتيذكر أسيمابهن لكريرتهن لكنهيا تتواجيد باسيتمرار
فً المجموعة :أكٌد حبٌبتً ستنؽر بجمالها فهً من أصول اسبانٌة.
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عند تلن الكلمة جاءت تلن العٌون السياحرة فيً مخٌلتيى ,ال ال ٌمكين أن تكيون
هً أللول :أرونً هذه العجٌبة التً تتكلمون علٌها.
لٌمول سامر واحكا :ههههيه مياذا ٌيا كٌنيػ أترٌيد أن تعيود خابيب الرجياء ككيل
الكلٌة.
رفعت احدى حاجباي أللول بكل رمة معتادة لسامر :لٌس إسالم أحمد من ٌعيود
خاببا أ ٌا سامر أم نسٌت هذا ٌا إبن رفعت.
اجتمعييت كييل المجموعيية طبعييا لتييرى الهزٌميية كمييا ٌمولييون أمييام الجبييارة التييً
سييحمت الجمٌييع ,ومييا إن أشييارت هاليية حتييى لفييز للبييً ميين مكانييه وأدركييت أن
الجمٌع لم ٌبالؽوا فً وصيفها ,أأأأأه ٌيا للبيً تسيٌر كعارويات األزٌياء نيرتهيا
مركزة على وجهتها وال تهتم أبدا أ بالملوب التيً تيذوب ميع يهورهيا فيً مكيان
أو حتييى مرورهييا .نيييرت إلييى وجييوه الشييباب التييً كييان ٌمألهييا اإلعجييياب
والبنييات التييً كانييت كلهييا حمييد وكييره ولكيين بصييري تولييؾ عنييد سييامر الييذي
أمتألت مالما وجهه بسخرٌة وكزنه ٌمول :أنا فً انتيار رجوعن كما ذهبيت.
أما أنا فابتسامتً زادت اتساعا عندما ليرأت تلين الكلميات فيً عٌنٌيه وانطلميت
إلييى وجهتييً وعشييرات األعييٌن تزكييل يهييري لكييً تييرى صييفعة أو هجييوم ميين
الساحرة الجمٌلة هههههه ٌا إلهً ما أؼباهم من بشر.
سرت فيً االتجياه المعياكس لسيٌر زهيرة لنلتميً فيً منتصيؾ الطرٌيك ألليول:
صباح الخٌر جمٌلتً.
لتبتسييم طفلتييً إحييدى أجمييل إبتسييامتها وهييً تميول :صييباح النييور إسييالم ,كٌييؾ
حالن؟؟
أه ٌا إلهً كٌؾ أستطعت أن أسمٌها ساحرة جمٌلة فهً من المستحٌل أن تكون
ت والعابلة؟؟
ٌوما ساحرة ألجٌب :أنا بخٌر ما أخبارن أن ِ
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كلنا بخٌر شكرا أ لسؤالن.
هيياي زهييرة أنييا ال أحييب الرسييمٌات ٌييا فتيياة فيينحن منييذ هييذه اللحييية أصييدلاء أم
لدٌن مانع؟؟
ههه ال أبدا أ أتشرؾ بذلن.
ٌا إلهً ستتعبٌننً فعالأ.
لماذا؟؟
ال أبدا أ أتشرؾ بذلن ,ما هذا كزنً أحدث كهل.
ههههه هل هكذا أبدوا وأنا أتكلم.
هههه لصراحة ال أنا أبالػ للٌالأ.
أها أرحتنً ألن لو شكلً كما للت فستكون مصٌبة.
ماذا ستفعلٌن؟؟
ال شًء محدد محاوراتً بعد ساعتٌن كنت سزتوجه إلى المكتبية إليى أن ٌيزتً
ولت محاورتً.
أتمانعٌن أن تجلسً معً فً كافٌترٌا الكلٌة؟؟
ال ال مانع عندي أبدا أ.
إذا هٌا بنا.
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منييذ تليين اللحييية نسييٌت الكييون بزسييره وأصييبحت حٌيياتً ومحورهييا زهرتييً
طفلتً ,أصبحت كيلها وال تسزلونً عن السبب ألنً أنا شخصٌا أ مستؽربا أ مين
تصرفً لكين أصيبحت إدميانى ,تواجيدي فيً مكيان ال تتواجيد بيه زهيرة ٌعتبير
إنتحار بالنسبة لً ,ولإلستؽراب أٌوا أ إسالم الذي هو أنيا أصيبا ال أفيوت لمياء
عييابلً بييٌن عابليية زهييرة وعييابلتى إال وحوييرته وٌمكيين أن ألؽييً عمييل لييً
خصٌص يا أ للييذهاب إلييى هييذه اإلجتماعييات التييً كنييت أعتبرهييا لييدٌما عماب يا أ لييً.
أصييبحت نهيياري ولٌلييً ال ٌكتمييل ٌييومً إال بهييا ,لييو لييم نكيين نفتييرق أرنيياء نييوم
لمولت أنها األكسجٌن الذي أتنفسه .أتعلمون أعتمد أنً أصيٌبت بيالجنون فزنيا ال
أفتا عٌناي إال إذا سمعت صوت زهرتً نهياري ٌبتيدأ ميع أشيعة الشيمس التيً
تداعب جفونً ألجد أنا ٌيدي تبحيث عين هياتفً النميال أللربيه مين فميً وأليول
إسمها فٌبدأ رنٌن هاتفها ومع سماعً لصيوتها تبيدأ عٌنياي باإلنفتياح وهنيا ٌبيدأ
نهاري فهً حبً ٌا إلهً هل لولت حبً!! أه ٌيا زهرتيً مياذا فعلتيً بيً؟؟ لميد
أتت الفتاة التً بسببها أرتبط اسمً بإسيم المسيمى الحيب فيً جملية واحيدة .لميد
أصييبحنا فييً مييدة لصييٌرة خطييان متماطعييان ال متوازٌييان كٌييؾ حصييل ذليين ال
أعلييم ,لكيين مييا أعلمييه أنهييا أصييبحت الحييب والييدم الييذي ٌسييٌر ميين الورٌييد إلييى
الورٌد ,لكن األٌام تدور كما ٌمال أو حلوها ال ٌدوم فميا كانيت تخفٌيه ليً األٌيام
لم ٌكون بهٌن أبدا أ.
فييً أحييدى األٌييام التييً تعتبيير فاصييل فييً حٌيياتً كنييت جييالس مييع زهييرة لكنهييا
ؼادرتنً ألن لدٌها محاورة وٌجب علٌها الحوور وكعادتً أخبرتهيا أنيً لين
أؼادر حتى تعود ونؽادر مع بعونا البعض ,وأرناء جلوسً وبعد ميرور وليت
للٌل على مؽادرة زهرة وجدت ٌد تووع على عٌناي وصيوت ٌميولٌ :يا تيرى
أنا من أكون؟؟
ألجٌبها بتزفؾ ملحوي :أووووؾ هالة ومن المزع ؼٌرن.
هالة بكل برود :مزاحن رمٌل كالعادة إسالم.
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أي رٌا أتت بن ٌا هالة؟؟
هالة بفحٌا أفعى :أوووووه حبٌبً لم أكن أعيرؾ أنين داهٌية هكيذا لميد أولعيت
بها.
ألجٌبها وأنا أشعر بدناءة كلماتً :وهل أنا شخص ٌستهان به هالة؟؟
هالة بؽن ممزز :أبيدا أبيدا عزٌيزي ,لكنيً ليم أتصيور أنين تسيتطٌع لفيت انتبياه
ؼجرٌة الجامعة.
وحكت جدا أ لإلسم فمد أعجبنً فعالأ :ههههيه ٌيا إلهيً هيل أسيمٌتموها ؼجرٌية
إنكم فعال ال تمهرون ,لكنكم كبيرتم الموويوع فهيً لٌسيت صيعبة المعشير أبيدا أ
فهً هادبة وحٌوٌة فً نفس الولت ,مسلٌة جدا أ والجلوس معها ممتع ومشوق.
هالة بصوتها الجوهري :هاااااي على رسلن ٌا هذا ,ال ٌنمص إال أن تمول أنين
أصبحت تحبها حتى النخاع.
لولت متهكم ألخفيً مشياعري :ههههيه أويحكتنً ٌيا هالية ,حيب!! ومين اليذي
ٌحب إسالم ,ال عزٌزتً فإسم إسالم وكلمة حيب ال ٌوويعان فيً جملية واحيدة
أبدا أ فهما خطان متوازٌان.
هالة :أرجو ذلن.
أكملت تهكمً وألم فيٌع فً للبً لم أعرؾ له سبب :هههيه ال تيزالٌن صيؽٌرة
ٌا فتاة.
لتجٌب هالة :لكن انا لست صؽٌرة أبدا أ فً أمور أخرى ٌا إسالم أو تُرٌيد رأٌين
ذلن؟؟
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عنييد تليين النمطيية ميين الحييوار ولييم أعييد أسييتطٌع التكمليية أكريير ألننييً أحسس يت
بؽرٌان فمولت وأنا أؼادر مسرعا :أعتذر هالة لمد تذكرت أن عندي موعيد مهيم
نلتمً لرٌباأ.
توجهييت مسييرعا أ إلييى لاعيية محاوييرات زهييرة ألعييرؾ أن األسييتاذ لييد ألؽييى
المحاورة فً بادئ األمر أفتكرت أننا تعكسنا فً الطرٌك وأنهيا أكٌيد توجهيت
للمكييان المتفييك علٌييه والييذي ؼدرتييه بسييبب تليين اللعٌنيية هاليية ,أسييرعت الخطييى
ألعود للمكان الذي كنت متواجد فٌه لكننً لم أجيد زهيرة أٌويا أ وبيدأت رحلتيً
فً بحث عنها فً الجامعة.
ألجد أحد معرفً وٌمول لً أنه شاهدها مؽادرة بسرعة .ألسيتؽرب الموويوع
وٌبدأ الخوؾ ٌدب فً للبً ,وأنتابنً أحساس أنها ٌمكن أن تكون فً ميززق أو
حييدث شييًء ألهلهييا وأنييا هنييا .أتصييلت برلهمييا لكيين لييم أسييتطٌع الوصييول لهييا
فإدارة الشركة تخبرنً أن مكان تواجدها ال ٌوجد فٌه شبكة أو ٌمكين أن تكيون
وييعٌفة بييدأ الخييوؾ ٌتزاٌييد فييً داخلييً مم يا أدى بييً لألتصييال بوالييدتها التييً
أخبرتنً أنهم بخٌر وأن زهرة لم تعد للبٌت بعد ,إستؽربت األمر جيدا أ وميا زاد
من حنمً على اختفابها أنها لم تكلؾ نفسها حتى للرد على مكالمياتً فبعيد ميدة
من عودة الشبكة لهاتفها وجيدت رليم واليدتها ٌتصيل بيً وتخبرنيً أنهيا عيادت
للمنزل ودخلت للنوم .هكذا إذا بعد أنهاء الكالم مع والدتها بدأ الؽويب ٌسيٌطر
علً لم تكلؾ نفسها حتى أن تتصيل هيً .ليم أسيتطٌع النيوم وميع بيروز النهيار
أسرعت إلى منزلها ألنتيرها ككل ٌوم وأنا أجبر نفسً على الهدوء للٌالأ كً
ال أنفجر فٌها أو ألول شًء أندم علٌيه .أللميا واليدتها تخيرج مين بياب المنيزل
وتتوجه نحوي ,ألمت التحٌة ألرد علٌها بالمرل وما إن سزلتها على زهيرة حتيى
كانت أجابتها صادمة أنها خرجيت متجهية للكلٌية منيذ زمين .أعتميد أنين جنٌتيً
على حالن ٌا زهرة وأستنفذتً كل فرصن عندي ,ألمٌيت التحٌية واليوداع عليى
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والدتها وانطلمت مسيرعا للجامعية فميد أصيبا حسياب زهرتيً رمٌيل جيدا أ وهميا
حالن ٌا إما االنفجار فٌها أو اإلنفجار فٌها ال ٌوجد حال رانً أبدا أ.
دخلت الكلٌة مسرعا ويللت أبحث لرابة الربع ساعة لست متزكد من موووع
الولت لكين ميا إن وصيلت إليى مكيان تواجيدها حتيى أجيدها تيتكلم هيً وحميزة
وٌبدوان منسجمان جداأ .وهذا ما ٌنمصنً لكيً أستشيٌط ؼويبا أكرير مميا كنيت
ؼاوبا ,ألتربت ٌخرج صوتً لبل أن أمنعه وألول :زهرة ....حمزة!!
زهرة :أوووه إسالم أهال كٌؾ حالن ؟؟
أللول بإستهتار من سؤالها :حالً!! اآلن تسزلٌن عن حالً؟؟
زهييرة وهييً تييدعً الؽبيياء الييذى لييم تكييون براعيية فٌييه أبييدا فه يً ال تييدري أنييً
أحفيها عن يهر للب :لماذا كل هذا الؽوب إسالم ماذا حدث؟؟
وما سمعت سؤالها هذا حتى تفالم ؼويبً مين إسيتهزابها بيً الواويا للعٌيان:
أنت تمزحٌن ألٌس كذلن؟؟
زهرة :ال لست أمزح لكننً مستؽربة لألمر فمط.
هنا لم أعد سٌطرت على نفسً ألزمجر ليابال :كٌيؾ لكيً أن تؽيادري دون أن
تعلمٌنييً ,بإوييافة أنييً أتصييلت بيين كرٌييرا أ ولييم أجييد رداأ ,وفييً الصييباح نفييس
الشييًء ,ولييوال نييزول والييدتن لتسييوق وإخبيياري أنيين ؼييادرتً منييذ زميين لكنييت
مازلت انتير لساعات أمام منزلن ,من الممكين أن تخبرٌنيً مياذا ٌحيدث ألنيً
لم أفهم شٌبا؟؟
زهييرة مكملييية إلسيييتفزازي :ال ٌوجييد شيييًء إسيييالم كيييل الحكاٌيية أنيييً ليييم أشيييز
إزعاجن وأنت مع صدٌمتن فطلبت من حمزة أن ٌوصلنً.
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لم أجد شًء أللوله من صدمتً إال لول :نعم!!
لتكميل زهيرة كزنهيا لييم تمييول شيٌبا :أجييل ولميد دعييانً إلييى احتسياء عصييٌر فييً
كافٌترٌا ولم رجعت المنزل كنيت متعبية جيدا فنميت دون أن أخيرج هياتفً مين
الجزدان وفً الصباح مر بً وأتٌت معه.
هكذا إذا لمد استؽنٌت عن خدماتً ,ألم أعد أنفعن لشًء صدٌمتً؟؟
زهييرة  :أوووه إسييالم كزنييين ولييد كفيييى ؼٌييرة فزنييت صيييدٌمً وحمييزة سيييٌكون
خطٌبييً .عنييد هييذه الكلميية ولييم أعييد أسييمع شييٌبا أ إلييى كلميية خطٌبييً تتييردد علييى
مسامعً خطٌبً ...خطٌبً ...خطٌبً.
ألصٌا لابال :تولفً ,من خطيب مي ِن؟؟ ومين خطٌبية مين؟؟ ألنيً ابتيدأت أشين
أنً ال أسمع جٌداأ.
زهرةٌ :ا إلهً إسالم أهكذا ٌميول نياس مبيارن لكميا ,أتمنيى لكميا حٌياةٍ سيعٌدة,
فعالأ رد ؼٌر متولع فؽٌرن ٌجب أن ٌفرح.
لما علٌا فرح؟؟
ولما العكس؟؟
أحسست بإحباط ألجابتها أللول :ألنكما أخفٌتما عنً عاللتكما ,التً ال أعيرؾ
متى بدأت وال كٌؾ؟؟
ألسييمع حمييزة ٌمييول :هيياااااي علييى رسييلن ٌييا ولييد ال ٌوجييد شييًء أو عالليية
مشبوهة بٌننا كل ما فً أمر أنيه ٌوجيد إنجيداب واعجياب بٌننيا وسينخطب أخير
األسبوع و.....
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مع كل كلمة كان ٌمولها حمزة كان سؤال واحد فً ذهنً لمياذا أنيت ٌيا أخيً؟؟
لماذا؟؟ لن أستطٌع أبدا إلمن كما فعلت أنت لماذا؟؟ ألستفٌك على كلمة الخطبية
أخر االسبوع فصرخت لابال :ماذا؟؟ أخر االسبوع هذا فعال جنون.
حمزة :أنا ال أعرؾ ما خطب ردود أفعالن الٌوم إسالم كلها ال معنى لها.
ولراراتكم ال معنى لها أٌوا أ.
زهرة :لرار خطوبتنا ال معنى له إسالم إذا ما هو المرار الذي ٌعتبير ذو معنيى
من وجهة نيرن ,هٌا أطربنا.
أصبحت األن أرابً وردودي ال تعجبين ٌيا زهيرة ,أنيا أتعيب نفسيً فيً الكيالم
معكما لذا األحسن أن أذهب لبل أن أرتكب جرٌمة فً أحد منكما.
انطلمييت مسييرعا أ إلييى سييٌارتً ألذهييب إلييى مكييانً وخلييوتً المعتييادة ألسييتطٌع
التنفٌس عن ؼوبً دون أن أحرج نفسً أو أن ٌرأنً أحد فزحدى تليل المدٌنية
التً تعتبر منطمة خطٌرة من أفول األماكن التيً ألجيز إلٌهيا فيً هيذه األوليات
ميين حٌيياتً ,حٌييث ال ٌتواجييد بهييا ؼٌيير أنييا وأشييجار والحٌوانييات التييً ال تفهييم
صراخً أو تهيتم بيه آٌوياأ .بعيد هيدوء ريورة انفعيالً أدرن أنيً أحبهيا بيل أن
حبً أوهمنً الحب ,أي أن حبً لهيا جعلنيً أتوليع أنهيا تبيادلنً الشيعور ذاتيه,
لررت المحاربة من أجل حبً لكن بشرؾ ألن ندٌدي هو أخً ومن المستحٌل
أن أكون خسٌس مع أحد فما بالن بزخً .ليذا ليررت خيوض التجربية وإذا كيان
لرارها النهابً حمزة فلٌكن لهما ما شاء وٌكفٌنيً شيرؾ المحاولية .أه ٌيا للبيً
ميياذا حييدث؟؟ لييم أتولييع ٌومييا أن تنييادي بولييه وألييم علييى فتيياة ,األصييعب فييً
ك فيً
الموووع أنن ال تنادي بل تنزؾ دما لؽٌابها واألمر أنها تهٌم ح ٍ
ب وعش ٍ
أخر أه ٌا للبً لم تستفٌك من سباتن إال على حب فتاة ال تحبن أبداأ.
فً الٌوم التالً تحت منزل زهرتً....
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كنت جالس فً السٌارة أرالب باب منيزل زهرتيً ألرى سيٌارة حميزة تمتيرب
وتمؾ ,وٌمسن بهاتفه ٌمول بعض الكلمات ريم ٌرجيع الهياتؾ إليى مكانيه ,وبعيد
دلابك وجدت زهرة تنزل وهنا أعتمدت أن الوليوؾ فيً مكيانً ليٌس حياالأ .ليذا
تحركت بالسٌارة واتجهت إلً مكان تواجدهما ألبدأ المحاربة من أجل حبً.
أللول بإستهزاء واوا وألم موجع لملبيً وأنيا أنسيبها لشيخص ؼٌيري :صيباح
الخٌر ٌا عصافٌر الكناري.
لٌنيييران لييبعض وكزنهمييا ٌسييزالن بعييض إذا فعييالأ أنييا موجييود أو ال ,لٌييردان
التحٌة وكزنهما منومان .فمولت وأنا أتسزل :أٌن ذهبان فً هذا ولت؟؟
حمزة :سزوصلها للجامعة وأذهب لتجهٌز بعض األشٌاء لخطبتنا.
عند أخر كلمة بدأت دمابً تفيور فموليت مسيرعا لبيل أن افميد أعصيابً :أهياااا
إذا أذهب لتحوٌر لخطبتن.
لٌمول حمزة كزنه ٌرٌد أن ٌؽٌينً أكرير وأكرير :أكٌيد لكين سزوصيل زهيرة فيً
أول األمر.
جيياءت فييً بييالً فكييرة فليين أوييعه ٌرب ُحنييً أبييدا أ فمولييت :ال زهييرة لييدٌها أخ
سٌوصلها حتى الٌوم الذي ستلبسها فٌه خاتم الخطوبة.
لتمول زهرة :أخ من ولمن لً؟؟
فزلول وأنا أؤكد على كالمهيا :أجيل أخ أو أنين ال تعتبرٌننيً كيذلن ,فزنيا أليرب
شخص لن بعد والدٌن ونصبت نفسً اخ لكً.
عند مشاهدة حمزة لسكوتها أنسحب وذهب إلى إنجياز مهاميه ,أميا حبيً أوووه
زهرتً فال أدري لميا الحييت أنهيا أصيابها اإلحبياط أو الحيزن اليذي بحاسيتً
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أدركت أنها لم تعجبها أنً انتسبت دور األخ ولم افهم أهٌا حزٌنية ألنيً منعتهيا
ترٌيدنى أن أكيون أخ بيل شيًء أخير .فموليت
مين اليذهاب ميع حميزة أو أنهيا ال ُ
وأنا ساخر من حٌرتً :ماذا عاشمتنا الصؽٌرة ال ٌمكنين االسيتؽناء عين حبٌبين
لٌومٌن؟؟
لتمول كزنها لم تكن معنا حٌن أستزذن حمزة بالذهاب :هه أٌن حمزة؟؟
عند سؤالها أدركت أن حزنها كيان لعيدم سيماحً لهيا بمرافمتيه فموليت وياحكا أ
على نفسً لبلها :هههه ماذا هل أصبحتً عمٌاء وخرلاء أٌواأ؟؟
زهرة  :لما كل هذا االسيتهزاء إسيالم أنيا سيزلت سيؤال بسيٌط واألجابية عنيه لين
تزخذ ولت طوٌل أو حتى بذل جهد لألجابة عنه.
حسنا حسنا أختً العزٌزة ,خطٌبن المستمبلً لدٌه أعمال وأنا من سزوصلن.
لتمول متدمرة :أووووؾ كفى مزحا إسالم منذ متى وأنت تنصب نفسن أخً.
دفعتها إلى سٌارة وأنا ألول :منذ األن عزٌزتً.
مر أسبوع لم أترن فٌه زهيرة أبيدا أ وليم أسيما لحميزة بياإلنفراد بهيا أٌوياأ ,مميا
سبب الوٌك لزهرة جدا أ أعتمد أنً بدأت ألتنع أنهيا تحبيه بجنيون وأنيا وجيودي
لٌس ليه داعيً .لكنيً ميع كيل ٌيوم اسيتٌمي فٌيه وأعلين أنيه ٌيوم اإلنسيحاب أجيد
نفسً اركض إلى بٌتها ,لم تعد إدمانا بل أصبحت الحٌياة بالنسيبة ليً ,وهيذا ميا
ٌزٌييد ميين عييذابً وألمييً الييذي ال ٌهييتم بييه أحييد أو بيياألحرى ال ٌييراه أحييد .فبعييد
ٌومان سٌكون ٌوم خطوبتهميا وستصيبا زوجية أخيً ,أتعرفيون ميا الميؤلم فيً
األمر أنً ال أستطٌع كره أخً ومازلت أعتبيره كيذلن ,أحسسيت بويٌك نفسيً
فمييررت السييٌر بعييض الشييًء .لييم أدرن أٌيين أنييا أو كٌييؾ وصييلت إلييى شيياطا
البحر كل الذي أدركه لسعت البيرود التيً سيارت فيً جسيمً ,ألويم ذراعياي
لكً أحتمً بٌهما لكن فجزة أحسست بدلوا مياء بيارد ليد سيكب عليً ,وأنيا أرى
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حمييزة جييالس مييع سييمر حبٌبيية الطفوليية والصييبى لييدى حمييزة ,أللييولٌ :ييا إلهييً
كٌيؾ نسيٌتها فييً كيل هييذه الدوامية ,إذا كيان ٌعشييك سيمر بجنييون فكٌيؾ أصييبا
ٌحب زهرة وٌرٌد خطبتها ولماذا ٌجلس مع سمر إذا االمير ليد إنتهيى بٌنهميا؟؟
هذا ٌعنً أنهما ال ٌيزاالن عليى عاللية وميا معنياه أنيه ٌخيون زهيرة .لميد كتبيت
النهاٌة بٌدن ٌا حمزة ,لومت بتصوٌره وهو عليى ذلين الوويع وتميدمت أللمنيه
درسا لكننً تراجعت فً أخر لحية فالدرس سٌزخذه أكٌيد لكين ليٌس األن األن
ٌجب أن أخبر زهرة أوال .وعدت إلى منزلً جرٌا ولٌس سٌرا كميا جبيت وميا
إن وصلت ركبت سٌارة وإنطلمت إلى حبً وحٌد زهرتً.
وما إن وصلت حتى وجدتها تطل من نافذة بٌتها وتنير للممر كانت أجمل منيه
بمراحييل ,أللطييع تزمالتهييا بزتصييالً ألؤمرهييا بييالنزول ألنييً أنتييير أمييام بيياب
المنزل وأؼلمت الخط لكً ال أسما لها بتحج أبداأ .لتنزل بعد لحييات وميا إن
صعدت للسٌارة حتى لبلتها بصورة حمزة وسمر ولولت :حبٌب الملب.
لتجٌبنً كزنها تستفزونً :وإٌه ٌعنً؟؟
أللول بولاحة العالم :ال وال شًء إال أنه ٌخونن وأنتم مازلتم فً أول الطرٌك.
ههههه أوه إسالم وبنييرن هيذه خٌانية أنهميا ٌجلسيان فيً مكيان عيام وٌتكلميان
فمط ,لد ٌكونان صدٌمان أو ما شابه.
إبتسمت إبتسامة مستفزة :أصدلاء ال ٌا عزٌزتيً أنهيا حيب الطفولية والمراهمية
لحمزة ولحد الساعة أٌوا أ وأنا متزكد من هذا ال تنسً أنه صيدٌمً وأنيا أعيرؾ
كل تفاصٌل حٌاته.
وبعد كالمً والصور التً أرٌتها لها لم تصدلنً ولم تشن ابيدا بحميزة ميا هيذا
الحب كله متى أحبته لهيذه الدرجية التيً تتبعيه فٌهيا وهيً مؽموية العٌنيٌن .ليم
أشييعر بنفسييً إال وأنييا أنطلييك بسييرعة جنونٌيية إلييى أحييدى تييالل المدٌنيية وميين
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ٌع رفنييً ٌييدرن معنييى ذهييابً هنييان ألسييمع صييوتها ٌصييدح فييً مكييان وه يً
تصرخ لابلة :إلى أٌن ٌا مجنون؟؟ ولماذا كل هذه سرعة الدنٌا لن تطٌر بعد.
أللول بعلو صوت لكيً أؼليب صيوتها :سيزرٌن مياذا سيزفعل بيه لكيً ال ٌتجيرأ
بٌن أو بؽٌرن.
مرة رانٌة على لعب ِ
وأمسييكت بهيياتفً واتصييلت بٌييه وأخبرتييه أن ٌلحمنييً إلييى أحييدى تييالل المدٌنيية
وأؼلميت دون أن أسيمع رده ,ومييا إن وصيل حمييزة حتيى أسييرعت إلٌيه ولكمتييه
لٌمع أروا وأرار الصدمة على وجهه ,وميا إن وليع حتيى أسيرعت إلٌيه ,أردت
إبعادها وإكمال وربه لكنها صرخة لابلة :إٌان رم إٌان اإللتراب منه ٌا إسيالم
فلن أسامحن أبدا.
أللول لها بمرل وأنا اصرخ :إنه خابن لماذا تدافعٌن عنه إنه خابن وما سيٌحدث
له للٌل لما فعله.
لتمول بكل ما أتى لميا مين ليوة ٌوليده حيب خيالص :وميا دخلين أنيت بموويوع
ٌخصنً ,وما ادران أنً أرٌد أن أؼفر له فعلته ما داخلن ها ما دخلن.
يلل يت أنييير إلٌهمييا وأنييا ألييول فييً نفسييً :ستسييامحٌه أذا أهيياااا هييذا مييا ٌفعلييه
الحييب ,حييب!! ال لييٌس الحييب بييل العشييك فهييً علييى اسييتعداد بييزن تؽفيير خٌانتييه
ممابل وعد تافه أن ال ٌعٌيده وممكين أن ال تهيتم بيزن ٌعٌيدها ممكين أن تسيامحه
فمط ,أه ٌا حبً فعال لم أكذب ٌوما لما أخبرتن أنن أوهمتنيً الحيب فميد أعلنيت
نهاٌة لصتً ولم أكن أنا من ووع النهاٌة .ألستفٌك مين شيرودي عليى صيوت
حمزة وهيو ٌميول  :أنيا ليم أفهيم شيًء ممكين أحيد منكميا ٌتطيوع وٌخبرنيً مياذا
ٌحدث ولماذا إسالم ٌتهمنً بالخٌانة وأنت تدافعٌن عنً.
فمول بزلم ٌعتصرنً عصرا :ال شًء ٌهمن إال أنهيا تحبين حتيى الجنيون وأنهيا
تمبل منن كل شًء حتى خٌانة.
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وأدر ت جسدي بصعوبة ألتجه نحو سٌارتً ومع كل خطوتً أشعر بؽوب...
ألم ...تعب ...وحيزن ممٌيت .أللتفيت لهميا لبيل صيعودي سيٌارتً وأليول :مين
هذه اللحية ال أرٌد أن أرى أي أحد منكما وال أن تجمعيونً عاللية بكميا مهميا
كان نوعها.
أنطلمت بسيٌارتً وأنيا ال أرى أميامً مين كريرت الطعنيات التيً أخيذتها الٌيوم,
فمد أنتهت لصة حبً وعشمً ,لميد نيزل سيتار النهاٌية ,وميع ترابيً كيل ذكيرى
لها فً مخٌلتيً أويؽط عليى دواسية البنيزٌن لتزٌيد سيرعة السيٌارة التيً تنيزل
المنحييدرات الصييعبة التييً كنييا بهييا .وفييً لحييية واحييدة أحسسييت أننييً لييم أعييد
المسييٌطر علييى السييٌارة ففتحييت بابهييا ورمٌييت بجسييدي خارجهييا ومييع تييدحرج
جسمً كانت جملة شهادة الوحٌدة التً أنطك بها " .أشهد أن ال إليه إال ن وأن
دمحم رسول ن " ,ولم ٌتولؾ جسمً إلى ميع ارتطاميه بالحياجز الحدٌيدي اليذي
ٌكون دابما موجودا على حافة الهاوٌة فً الجبال .وأخر شًء رأته عٌناي لبل
فمدانً الوعً هو سيٌارتً التيً أنملبيت رأسيا عليى عميب ,وبعيد ذلين ليم أدرن
شًء وال كم من الوليت كنيت فاليد لليوعً ,وال أسيتطٌع الجيزم إذا كنيت عيدت
للوعً أو توهمت ذلن لكن سمعت صوت حمزة وهو ٌمول :إسالم هنا.
وفجزة أصبحت فيً الهيواء أعتميد أن حميزة حملنيً أو ميا شيابه ,ألشيتم بعيض
لحيات رابحة ؼالٌتً أووووه زهرتً حتى ليو كنيت تحيت األنمياض فرابحتين
سييزعرفها ميين ألييؾ رابحيية ألشييعر بوييمتها لييى وأسييمع مناجتهييا وهييً تمييول:
بسرعة سٌموت بٌن ٌدايٌ ,ا رب ال تختبرنً فٌه ٌا رب لٌس لً ؼٌرن أدعيو
إلٌه ٌا رب ال تختبرنً وال ترٌنً فٌه شًء سًء ٌا رررررب.
ألؼٌييب بعييدها فييً عييالم األحييالم أو األوهييام ال أعلييم لكنييً كنييت فييً حدٌميية لييو
لولت أنها أجمل ما رأٌت أو أروع ما رأٌت فزنا أكٌيد أكيذب وال أعطٌهيا حمهيا
فهً بالفعل جد جد رابعة .لتميابالنً شيجرتان عماللتيان وتتوسيطهما أرجوحية
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وفً وسط األرجوحة كانت حورٌتً التً تعرؾ بزهرابً ,كانت تلحين ألحانيا
بصوتها من أروع ألحان الفن المدٌم ألحطم أنسجامها وأنادي بإسمها :زهرتً.
التفتييت نحييوي وهييً مازلييت تلحيين لحنهييا رييم إبتسييمت إبتسييامة ممٌتيية وأعييادت
وجهها ٌنير للجهة األخرى كما كانت وكزننً لم أنادي أو لم ترنً أبدا.
أردت أن أتمدم ناحٌتها لكن لم أستطٌع ذلن كزن ليدماي ممٌيدتان ولكين ال ٌوجيد
لٌييود تييرى وبعييد لحيييات أتييى حمييزة لتتييزبط ذراعٌييه وٌنيييران إلييً بنيييرات
إسيتهزاء وشيماتة وٌزخيذها وٌيذهبان .وأنيا فييً نفيس المكيان بيال حيران .وفجييزة
أيلميت الييدنٌا وبيدأ صييوت زهيرة ٌصييدح فييً مكيان وتمييول :أه ٌيا عزٌييزي كييم
كنت ؼبٌة وأنا ألعب تلن اللعبة التً كان أخرها أننيا فيً هيذا الوويع أنيا أسيفة
أننييً سييبب مييا حييدث وسييبب ألميين وعييذابن ,لييو أخبرونييً أننييً سييزكون سييبب
تعاسييتن وألييم وأحزانيين ألخبييرتهم أنهييم ٌتوهمييون فزنييا زهييرة وزهييرة ال تفعييل
ذليين ,لكيين زهرتيين فعلييت ذليين وأكريير ميين ذليين .أرجييون إسييالم اسييتعٌد وعٌيين
ألننً ال أستطٌع العٌص دونن .أحسست أن روحً تخيرج منيً فٌيزخر كلماتهيا
هذا ما كان فً عالم إسيالم الخياص ,ليو خرجنيا منيه سينجد إسيالم عليى سيرٌر
أبييييٌض وفييييً ؼرفيييية كتبييييه علٌهييييا عناٌيييية مشييييددة وجهيييياز الملييييب ٌمييييول:
تٌتٌتٌتٌتٌتٌتٌتٌت ,أي ٌعلن على تولؾ الملب .وزهرة تميؾ فيً منتصيؾ الؽرفية
وهً ؼارلة فً دموعها أما بيالً الؽرفية فميد اميتألت باألطبياء اليذٌن ٌرٌيدون
اسييترجاع مرٌوييهم .لحيييات ملٌبيية بييالهرج والمييرج فييً الؽرفيية وخارجهييا,
لحييييات حرجييية وصيييعبة مييير بٌهيييا الجمٌيييع حتيييى خيييروج الطبٌيييب ولوليييه أن
المرٌض عاد إلى الحٌاة.
انتهى الٌوم على خٌر ....لتعلن أشعة الشمس عن بداٌة ٌوم جدٌد.
العودة إلى عالم إسالم الخاص.....
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إحساس عجٌب بدفًء ؼمرنً لم أعلم له سبب وبعيد ريوانً سيطع ويوء ليوي
على عٌناي لذا تململت فً مكانً أللما طٌؾ زهرتً على باب زجياجً لكين
سرعان ما اختفى ٌا إلهً لمد أصيبا طٌفهيا ٌالحمنيً فيً أي مكيان أتواجيد بيه,
وبدأت أسيتفٌك وأدرن أنيً لسيت فيً ؼرفتيً ٌيا إلهيً أٌين أنيا؟؟ بعيد تركٌيزي
ورأٌتيى لألجهييزة أدركييت أنيً فييً مستشييفى وبييدأت مشياهد الحييادث تعييود إلييى
مخٌلتً .استفمت من شرودي على مجموعة من الممروٌن واألطبياء لتحمننيً
أحدى الممروات بحمنة لم أدرن ما هً لكنها جعلتنً أعود إلى عيالم األحيالم
الذي كنت فٌه.
العودة إلى خارج الؽرفة......
عند ولوؾ زهيرة المتواصيل عليى بياب ؼرفية إسيالم لحييت أنيه حيرن رأسيه
عندما دخلت أشعة الشيمس مين النافيدة كزنيه انيزع منهيا .ليم تشيعر بنفسيها إال
وهً مندفعة بسرعة إلى ؼرفة الطبٌب الذي اندهص من دخولها المفاجا ومين
ؼٌر استزذن تمول :أعتمد أن إسالم استعاد وعٌه.
لٌسرع الطبٌب لتوجه إلى ؼرفة إسالم وٌلحك بيه الطيالم الطبيً وبعيد ميدة مين
الزمن وبعض المعاٌنات من طرؾ األطباء .خيرج المسيؤول عين حالية إسيالم
منين ٌيا أنسية زهيرة أن تيذهبً لتجهٌيز نفسين
وهو دكتيور خاليد لٌميول :أرجيو
ِ
للعملٌة نمل الكلٌة ألن إسالم استعاد وعٌيه وٌجيب أن تجيرى ليه عملٌية لبيل أن
تسوء حالته الصحٌة.
بعد ساعات من التحالٌل ألبسوا زهرة الرداء األخور ووويعوها عليى سيرٌر
متحييرن لتؽييادر ؼرفتهييا إلييى ؼرفيية العملٌييات ,وعنييد وصييولها للبيياب ؼرفيية
العملٌات وجدت أهلها وأهل إسالم وحميزة اليذي ٌعتبير فيرد مين العابلية .وبعيد
وداع مؤلم ومحاولة تؽلب على خوفهم وتشجٌعها.
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عودة للولت الحالً.......
دخلت زهرة ؼرفة العملٌات لتجد أنهم أدخليوا إسيالم لبلهيا ,أشيبعت نيرهيا بيه
لتمول لدكتور خالد وهً نيرها معلك بإسالم :لما هو نابم هل هو بخٌر؟؟
الييدكتور خالييد :هييو بخٌيير لكننييا أعطٌنيياه منييوم لكييً ال ٌتييزلم ال تخييافً بييإذن ن
ستخرجان من هذه الؽرفة معا.
زهرة بإبتسامة :بإذن ن .لتكمل وهً تمول :دكتور خالد.
الدكتور خالد :نعم.
زهرة :أرٌد منن معروفا لن أنساه أبدا.
إبتسم دكتور خالن وهو ٌمول :لو بممدوري سزفعله دون تردد.
زه يرة :أجييل هييو بممييدورن ,أنييا أرٌييد منيين إذا تززمييت األمييور أرنيياء العملٌيية,
وأصبحت فً مولؾ أنن ٌجب أن تنجً أحيد فٌنيا فيال أرٌيدن أن تختيارنً أبيدا
مهما كانت اليروؾ.
خالد وهو ٌبتسم :هل مازال ٌوجد حب لٌس ولٌلى ٌا فتاة؟؟
زهرة :ههه ال ٌزال ٌا دكتور.
خالد :لمد شجعتنً لكيً أحيب وأتيزوج ,فبصيراحة أنيا أحسيد إسيالم عليى حبين
هذا.
زهرة :إنه ٌستحك.
دكتور خالد :ال تخافً لن أخرج من هذه الؽرفة بإذن ن إال بكما أنتما االرنان.
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لٌكمل لابال :األن أؼموً عٌنٌن وابدبً العد معً.
زهييرة :أشييهد أن ال إلييه إال ن وأن دمحم رسييول ن ,واحييد ...إتنييان ...رالريية...
أر...
بعد ساعات كاد لدكتور خاليد أن ٌخسير إسيالم ميرتٌن بسيبب توليؾ للبيه ,لكين
دكتور خالد لم ٌنسيى وعيده اليذي لطعيه لزهيرة بيزن ٌخرجهميا معيا .وأسيتطاع
بمهاراتيه وبييإذن ن أن ٌنجييز عملييه علييى أكميل وجييه وبعييد مييرور  4سيياعات,
خرج دكتور خالد لألهل لطمزنتهم.
ولد زهرة وهو مهرول ناحٌته :هل زهرة وإسالم بخٌر.
خالد :أجل الحمد ن اطمبن لمد تمت العملٌة بنجاح.
والدة إسالم :أرٌد رأٌتهم.
خالد :لألسؾ ال ٌمكن فهما فً العناٌة الفابمة.
والد إسالم :لما؟؟
خالد ٌ :جب منعهما مين أي مٌكيروب ٌمكين أن ٌيدخل لهيم ليذا ٌجيب ان ٌكونيوا
وييمن حماٌيية عالٌيية فإسييالم جسييمه وييعٌؾ جييدا أ وأي مكييروب ٌييدخل لجسييمه
سٌؤدي لموياعفات ,وهيذا ناهٌين عليى أننيا ٌجيب أن نالحيي عملٌية الكلٌية ميع
أعواء جسمه وإن شياء ن جسيم إسيالم سيٌتمبلها وٌتعاميل معهيا بكيل سيهولة,
أميا زهييرة فبعيد مييرور  08سيياعة ستسيتفٌك وبعييد األطمبنيان علٌهييا سيينخرجها
إلى ؼرفة عادٌة لكن إسالم ٌجب أن تمر  84سياعة دون موياعفات .سيٌكون
لد مرت مرحلة الخطر.
حمزة :ال نستطٌع رأٌتُهم حتى خلؾ زجاج.
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خالد بإستسالم :حسنا لكن  2دلابك فمط.
والدة زهرة :شكرا أ جزٌال دكتور.
خالد :العفو عن إذنكم.
اسييتطاعت العابليية رؤٌيية زهييرة وإسييالم اللييذان كييان فييً نفييس الؽرفيية ,لكيين لييم
ٌسما لهيم بيالولوؾ أميام بياب ؼرفية العناٌية المشيددة فلجيزوا إليى الجليوس فيً
لاعة اإلنتيار حتى ٌستفٌك أحد منهما.
بعد مرور  08ساعة جاءهم اليدكتور خاليد لٌميول :لمياذا ليم تيذهبوا لتسيترٌحوا
فً البٌت هكذا سزخرج زهرة وإسالم وأدخلكم أنتم.
والد إسالم بإبتسامة بشوشة :ال تخاؾ ٌا دكتور خاليد اسيتٌمايهم وأخبيرن إٌانيا
أنهم بخٌر سٌبخر هذا التعب لألبد.
دكتور خالد :إن شاء ن ,أنا جبت ألخبركم أن زهرة أفالت وأنها بخٌير وسيٌتم
أخراجهييا لؽرفيية عادٌيية ,لكيين ميين ميينكم مصيياب بزكييام أو شييًء ميين هييذا لبٌييل
فزرجوا عدم دخوليه لهيا ألن جسيمها ميازال ويعٌؾ وهيً بحاجيه لفتيرة نماهية
لكً تسترجع عافٌتها.
والدة زهرة :ال تخاؾ دكتور سزنتبه لها جٌداأ.
دكتور خالد :هذا ما أتمناه لكً ال ترجعوا إلى هنا.
والد إسالم :ماذا عن إبنً؟؟
دكتور خالد مطمبنا :الحمد ن لمد ميرت  08سياعة وحالتيه مسيتمرة ,وإن شياء
ن لو مرت  08ساعة األتٌة على خٌر سٌكون إسالم لد تعيدى مرحلية الخطير
بجدارة
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ما إن أكميل اليدكتور خاليد كالميه وبيدت وجيوه األهيل تمألهيا األسيارٌر ,حتيى
دوى صييوت عامليية اإلسييتمبال وهييً تمييول :نرجييو ميين دكتييور خالييد التوجييه
بسييرعة إلييى ؼرفيية العناٌيية المشييددة ,وتعٌييد عامليية االسييتمبال كالمهييا مييرار
وتكرار وهً تمول أن هنيا حالية خطٌير .فزسيرع اليدكتور خاليد ولحمتيه العابلية
ألن ال ؽرفة التً تيتكلم عنهيا عاملية االسيتمبال تكيون ؼرفية زهيرة وإسيالم .فيً
أرناء دخوله إلى ؼرفة كان أطباء ٌحاولون أن ٌجعلوا للب إسيالم ٌعيود للعميل,
وبعض الممروات ٌخرجون زهرة بسرٌر متحيرن لكيً ٌزخيدونها إليى ؼرفية
عادٌة وحمد ن أنهيا منومية لكيً ال تصياب بشيًء مين منيير إسيالم ولكنيه ال
ٌييدري لمييا لييال بييزعلى صييوت وسييرعة :أعٌييدوها مكانهييا بسييرعة أرجٌعهيييا
بجواره.
صييدم الطييالم الطبييً مييا دخلهييا المييرٌض للبييه ولييؾ مييا دخلهييا هييً؟؟ لييم وجييد
الييدكتور خالييد أن جمٌ يع تولييؾ ويلييوا ٌنيييرون لييه لييال بؽوييب :لمييا تولفييت
أعٌدوه للحٌاة مهما حصل ,وأنتم وهيو ٌشيٌر إليى الممرويات :لوليت أعٌُيدوها
إلى مكانها بسرعة وتحت نيرات دهشتهم لكن نفذوا أوامره ولٌزٌده ن دهشية
مع رجوع سرٌر زهرة إلى مكانه حتى رجع للب إسيالم للعميل ,خيٌم الصيمت
أو صييدمه علييى الجمٌييع ال أدري لكيين أول ميين تكلييم كانييت والييدة زهييرة التييً
لالتٌ :ا إلهً ٌوجد رابط عجٌب بٌنهما.
لٌزكد والد زهرة كلمها :فعال ال ٌمكنهما اإلبتعاد عن بعويهما أبيدا ٌوجيد شيًء
ربييانً ٌجمعهمييا ,كمييا تمنييت زهييرة دابمياأ .إبتسييم الزوجييان وهمييا ٌنيييران إلييى
صؽٌرتهما.
أما والدان إسالم فلم ٌفمه شيًء إليى أن زهيرة لهيا فويل فيً رجيوع صيؽٌرهم
للحٌاة ,إبتسم حمزه وهو ٌمول فً نفسه :أه ٌا أخً لن تتركهيا حتيى وأنيت فاليد
للوعً.
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إبتسم دكتور خالد إبتسامة عرٌوة وهو ٌرتب على كتؾ إسيالم ريم ليال :هكيذا
إذا ٌا أستاذ إسالم ال ترٌد أن تكون وحٌدا.
بداله المرح أحد األطباء بموله :عنده حك ,من ٌجعل الوجيه الحسين ٌؽٌيب عنيه
فهو ال ٌفهم.
إبتسم خاليد وليال :بميا أن الحالية ليد أسيتمرت أرٌيدكم أن تخليوا الؽرفية لٌرتاحيا
مرٌواي.
مرت  08ساعة على خٌر واستفاق إسالم لٌنير إلى جانبٌيه فٌجيد شيماله ترليد
زهرة أستؽرب األمر جدا فهو متزكد أنها لم تكون معه فً حادث بل إنه تركها
مع حمزة ,ترى ماذا حدث هذا ما سزله إسالم لنفسه؟؟
لٌزتٌه صوت دكتور خالد اليذي دخيل إليى ؼرفية أرنياء شيرود إسيالم فيً زهيرة
ولم ٌنتبه له فمال :أهال بزمٌرنا النابم.
إلتفت إلٌه إسالم ولال :ماذا حدث؟؟
دكتور خالد بمكر :لمن؟؟
إسالم :لزهرة ,على ما أتذكر أننً كنت وحٌدا فً سٌارتً ,فلمياذا زهيرة ترليد
فً هنا.
دكتور خالد :أنت على حك ,لميد كنيت وحٌيدا لكنهيا هيً وشياب أخير أعتميد انيه
من عابلية مين وجيدان وأحويران هنيا ,وزهيرة هنيا ألنهيا تبرعيت لين بإحيدى
كلتٌها.
إسالم بدهشة :نعم!!
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دكتور خالد :لميد تويررت كلٌتين جيراء الحيادث ,ولحسين حيين وحيي زهيرة
فلمد تطابمت أنسجتكما.
إسالم :هل هذا ٌعنً أنها هنا بسببً؟؟
دكتور خالد :اهدأ إسالم لست السبب.
إسالم :لما هً نابمة إلى األن هل حصل لها مكروه.
دكتور خاليد مبتسيم :ال تخيؾ ٌيا إسيالم هيً بخٌير وليد اسيترجعت وعٌهيا لبلين
وأنا طلبت أن ٌحمنها بمهدأ لكً ال تتعب من االنتيار استٌماين.
إسالم :ما هً نتاب تبرعها لً.
دكتور خالد :ال شًء عدى اإلهتمام بصحتها فمط فزنتميا ستعٌشيان كيزي إنسيان
عادي.
إسالم وهو ٌنير لزهرة :لما فعلتً هذا.
دكتور خالد :ألنها تحبن.
إسالم بإستهزاء ومرارة :تحبنً!!
دكتور خالد :وهل لدٌن شن.
إسالم :أنت ال تعرؾ شًء.
دكتور خالدٌ :مكن أننً ال أعرؾ تفاصيٌل عاللتكميا ,لكين سيزخبرن ميا رأٌيت
فً األٌام الماوٌة شابة ليم تفيارق ؼرفتين أبيدا ,توليؾ للبين فيً ريانً ٌيوم لين
لكنها لم تسما لنا باإلستسالم حتى إسترجاعن إلى الحٌاة .وبعد ذلن إصيرارها
على التبرع وإٌمانها بعودتن إلٌهم.
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وأخير شييًء كييان فييً ؼرفيية العملٌييات وهيً تييزمرنً إذا حصييل خطييب مييا فييً
العملٌة وأصيبا الوويع ٌحتياج إنمياذ واحيد فميط منكميا ,أال أختارهيا هيً مهميا
كانت اليروؾ ,بعد كل هذا ومازلت تشن؟؟
صدم إسيالم مين كيم المواليؾ التيً أيهيرت فٌهيا زهيرة حبهيا ليه وعين جيدارة
ولكيين مييا سييارع إلييى ذهنييه هييو سييؤال التييالً :إذا كانييت تحبنييً فلميياذا كييان
سٌخطبان؟؟ وماذا ٌحدث من وراء كوالٌس ٌا إسالم؟؟
لٌمول إسالم :كهذا إذا أصبحت على ٌمٌن أنه ٌوجد لعبة ليد حٌكيت ويدي ولين
أتوان عن كشفها ,فمد إنتيرونً فإسالم عابد ٌا بشر.
فيً أرنيياء تليين إسييالم مييع نفسييه وبعيد خييروج الييدكتور خالييد ,بييدأ ٌشييعر بحركيية
فنييير إلييى شييماله لٌجييد أن زهييرة بييدأت تتملمييل فييً جلسييتها دلييٌال علييى بداٌيية
استمايها.
لتمول مع أول إنفتاح لعٌنٌها :إسالم.
لٌجبها :هنا زهرة إهدبً.
حاولت زهرة الولوؾ لكنها لم تستطٌع فمالت :هل أنت بخٌر؟؟
أراد إسالم ومها إلٌه وطمزنتها لكن حدث نفسه أن هذا لم ٌحيدث حتيى ٌعيرؾ
ت؟؟
ما كان ٌخططان له هً وحمزة ,فمال :أجل بخٌر وأن ِ
زهرة :بخٌر الحمد ن.
لٌمطع حدٌرهما دخيول الطيالم الطبيً ,بعيد عيدة الفحوصيات والمعاٌنيات الطبٌية
الدلٌمة خصوصا إلسيالم ,أخبيرهم دكتيور خاليد أن ٌخيرجهم إليى ؼرفية عادٌية
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لٌطلب والد إسالم أن ٌكونا فً نفس الؽرفة ألن العابلتان ٌرٌدان ذلين وهيذا ميا
كان.
جهزت ؼرفة بسرٌرٌن إلسالم وزهرة الذٌن كيان مستسيلمٌن لنيوم ألن العملٌية
كانت متعبة لكلٌهما .تم نملهما إلٌها وهم نٌام .وما إن فتحت زهرة عٌنٌها حتيى
وجدت واليدتها وواليدها ٌمفيان عليى جيانبٌن سيرٌرها .لتحتوينها واليدتها وهيً
تحمييد ن علييى سييالمة صييؽٌرتها ,وبسييبب كييالم الجمٌييع مييع زهييرة لإلطمبنييان
علٌها ,أصدروا أصواتا كانت سببا فً إستٌماي إسالم اليذي أسيرعت ليه والدتيه
ووالده لٌمبلوا رأسه وهيم ٌسيزالنه إذا كيان ٌوجيد أليم أم ال .بعيد إطمبنيان األهيل
على أوالدهم جلسوا على األرابن الموجودة فً أخر الؽرفة ,لٌبمى حمزة والفا
فً وسط الؽرفة وهيو ال ٌيدري مياذا ٌفعيل فهيو ليم ٌنسيى كلميات إسيالم أخٌيرة
أبدا ,وٌخاؾ أن ٌمترب منه فٌؽوب إسيالم وٌيؤدي ذلين إليى موياعفات ,ييل
والفا ٌنير إلسالم عل هذا األخٌر ٌفعل شيٌبا ٌعيرؾ منيه حميزة ميا علٌيه فعليه
إما تمدم أو تراجع ,أما إسالم فمد كان فرحا جيدا للموليؾ اليذي حميزة فٌيه فهيو
رؼم كل شًء ٌحبه جدا فهو األخ الذي لم تليده أميه ٌوميا .كيان ٌرٌيد مشاكسيته
للٌال لكن معالم الحٌيرة وويٌاع التيً كانيت مرسيومة عليى وجيه حميزة جعلتيه
ٌتراجع فمال :ماذا هنان ٌا أخً هل لٌدن أحد ونسً أن ٌفكن أو ماذا؟؟
مع سماع حمزة لتهكم إسالم حتى ركض إلٌه لٌحتوينه وٌميول :أنيا أسيؾ جيدا
ٌا أخً.
إسالم :لن ٌفٌذن اإلعتذار بشًء.
حمزة :ال تكون بؽٌيا إسالم.
إسالم مبتسما :لم ترى بؽيً بعد ٌا حمزة ,فلتستعد له لألننً لن أرحمن أبدا.
حمزةٌ :ا إلهً إنن ال تمهر أبدا.
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إسالم مشاكسا :لن أكون إسالم إن لم أكن كذلن.
حمزةٌ :ا راجل هههههه .
إسالم واحكا :هههههه .
تشارن األخان أو صيدٌمان فيً حيوار طوٌيل لكنيه كيان كليه وعٌيدا مين طيرؾ
إسالم لحمزة.
أشرلت شمس الصباح دافبة وكزنها تشارن الجمٌيع سيعادتهم بإسيترجاع زهيرة
وإسييالم صييحتهما ,دخييل دكتييور خالييد وهييو ٌمييول :صييباح الخٌيير ٌييا مروييًٌ
العزٌزٌن.
لٌرد إسالم :صباح النور ٌا دكتور خالد.
الدكتور خالدٌ :بدو أن أمٌرتنا لم تزل نابمة.
إبتسم إسالم ولال :أجل ,أٌمكن أن تخبرنً على مدى تحسن حالتها؟؟
دكتور خالد بإبتسامته الهادبة ومعتادة :إنها بخٌر ودلٌال على كالمً فهً الٌوم
ستتركن وحٌدا وتعود للبٌت.
إسالم :هذا ال ٌحزننً ٌا دكتور بعكس هكذا أكون أكرر إطمنان علٌها.
فً تلن اللحية تفتا زهرة عٌنٌها لتمول :صباح الخٌر جمٌعا.
فزجابها إسالم ودكتور خالد فً نفس الولت :صباح النور.
لٌمول دكتور :كٌؾ حال مرٌوتً الٌوم؟؟
زهرة بهدوء :بخٌر الحمد ن.
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لٌمول دكتور خالد وهو ٌتمدم إلى ناحٌة سرٌرها :سيٌتم أخراجين الٌيوم إن شياء
ن بعد إجراء بعض الفحوص الروتٌنٌة.
زهرة وهً تنير إلى إسالم :وإسالم متى سٌتم إخراجه من هنا؟.
دكتور خالد وهو ٌورب ٌده عليى رأسيه :أرجيوكم إرحميونً فملبيً ال ٌتحميل
كل هذه الرومانسٌة.
لتمول زهرة بدون فهم :لماذا ماذا لولت لتمول ان نكؾ عن رومانسٌة.
وحن الدكتور خالد وهو ٌمول :ألنً كل ما ألول ألحدكما شيًء ٌسيزلنً عليى
األخر كزن كيل همكميا هيو صيحة بعويكما اليبعض ,أفتميدنا هيذه المشياعر فيً
زحميية العولميية فعييال أنييا سييعٌد برؤٌتييً لكمييا أتمنييى أن ال تمسييى الحٌيياة علٌكمييا
وٌكون دربكما فً الحٌاة واحد.
ارتسمت معالم الحزن عليى وجيه زهيرة ,أميا إسيالم فميال :بيإذن ن .لتنيير ليه
زهرة وهً تسزله بعٌنٌها :على ماذا تمول بإذن ن .لتجٌبها عٌنان إسيالم :أجيل
أنا أعنً ما ألول.
لٌمطع حوار األعٌن دخول والدة زهرة ووالدة إسالم الالتيى كانتيا فيً كافتٌرٌيا
المستشفى ٌحتسٌان فنجان لهوة بعد مبٌت لٌلة صعبة مع إسالم وزهيرة .لتميول
والدة زهرة :هل كل شًء بخٌر دكتور.
الدكتور خالد :أجل سٌدتً جبت ألخبر زهرة أن ٌوم سيٌتم إخراجهيا بعيد عميل
بعض تحالٌل.
والدة زهرة مبتسمة  :الحمد ن.
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فيً تليين أرنيياء دخيل والييد إسييالم وزهيرة ومعهمييا حمييزة لٌسيمع الخبيير وٌسييروا
ألجل زهرة ,وعند خروج زهرة لعمل الفحوصات أرادت والدتها ذهياب معهيا
لكنها منعتها وطلبيت مين حميزة ذلين .ولبيل خروجهيا ألميت نييرة عليى إسيالم
الذي كان ٌنير لهيا بإسيتهجان مين فعلتهيا وهيو ٌميول فيً دخليه :كفيان لعبيا ٌيا
زهرة ألننً لو دخلت اللعبة سزجعلها مؤلمة ٌا صؽٌرتً.
لٌمول إسالم بعد لحيات لوالد زهرة :أنا أسيؾ ٌيا عميً ألننيً كنيت سيبب فيً
تزجٌل خطوبة زهرة.
والد زهيرة :خطوبية مين ٌيا إسيالم؟؟ لٌويحن بعيدهاٌ :يا إلهيً أٌعميل أن إبنتيً
خطبت وأنا ال أدري.
إسالم :هه ,لٌستدر نفسيه وٌميول :أنيا أسيؾ عميً ٌبيدو أن األميور ليد إختلطيت
علٌا للٌال.
والد زهرة :ال علٌن استرح األن وال تفكر فً أي شًء.
إسالم فً نفسه :تبا تبا ,كٌيؾ ؼياب عين بيالً أن أسيزل أهلهيا أو أهليً إذا كيان
خبر خطوبتها صحٌحا ,لمد أعمنً ؼوبً وؼٌرتً مين فعيل الصيحٌا ميا هيذا
الؽباء ٌا إسالم ,لتصرخ نفسه :ال ال ال ال لٌس ؼبياء بيل ميا فعليت بين زهرتين
وحبها .فهم لؽبابهم ليم ٌحكميوا تنفٌيذ خطيتهم وأنيا لشيدة ؼبيابً ليم أنتبيه ,سيؤال
صؽٌر من بعض كلمات وأجابة من بعض كلمات كانت سترٌحنً .لكين إسيالم
لمد إتفموا مع مصمم حفالت وحجز لاعة بوجود كٌؾ هذا ٌا إلهيً مياذا ٌحيدث
ٌوجييد حلميية مفمييودة لكيين ألسييم ٌييا زهييرة سييزرٌن األمييرٌن لبييل إعترافييً لكييً
بحبً.
لبل دلابك خارج ؼرفة إسالم وتحدٌدا فً أحدى ممرات المستشفى......
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حمزة وهو ٌساعد زهرة على جلوس على الكرسً المتنمل بعد عمل التحالٌيل,
لال :هل أنت بخٌر زهرة؟؟
زهرة بابتسامتها المعهودة :أجل حمزة أنا بخٌر ال تخاؾ.
مع تحرٌن حمزة للكرسيً متحيرن حتيى نطيك لسيانه بسيؤال اليذي ٌرهميه منيذ
إستعاد إسالم وعٌه ,فمال :ماذا ستفعلٌن األن ٌا زهرة؟؟
زهرة بتوهن :صدلا ال أعلم ٌا حمزة لم أعد افمه شٌبا.
حمزة :ال تجعلً هدوء إسالم ٌخدعن ٌا زهرة إنه أخً وانا ادرى ناس به.
زهرة :لكنه ...
حمزة مماطعا :لكنه ماذا عانمنً حادرنً هذا ال ٌعنً انه سامحنً ٌا زهيرة وال
نسى ما فعلناه ,وأرجوا أال تمولً لً أننً أوخم األمور.
زهرة بحٌرة :إذا ماذا تفعل إذ لم ٌكون توخٌم ترهٌب.
حمزة باسما من تمردها طفولً :ال ٌا زهرة أنا أرٌن حمٌمية األمير ,تعيانمً أنيا
وإسالم تعانك أخوه عاللتنا مهما تمر بها صعاب لكنها ال تنمطع أبدا نحن مريل
األخوة الحمٌمٌن هل ٌمكننً أن أسزلن سؤال؟؟
زهرة :أجل بالطبع تفول.
لن أخت وأخطيزت هيل تمطعيٌن عاللتين بهيا أم تؽويبٌن منهيا
حمزة :لو كانت ِ
وتعالبٌنها؟؟
زهرة :بطبع أعالبها وأؼوب فمط.
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حمزة  :أجل وهذا بوبط ما ٌحدث معً ومع إسالم ,ولعلمين عيانمنً لكنيه ليال
أن حسابنا لم ٌنتهً بعد ٌعنً أن الموووع ليم ٌنتهيً بعيد ٌيا زهيرة وٌجيب أن
ننهً بسرعة لبل أن ٌحصل سوء تفاهم أخر.
زهرة :إن شاء ن ,شكرا لتواجدن معانا ٌا حمزة.
حمزة مشاكسا :كفى رسمٌات ٌا فتاة وإال لتلتن.
عودة إلى ؼرفة إسالم وزهرة........
كان األهل ٌتسامرون حليو أحيوال اليدنٌا وميا ميرى عليٌهم وعليى أوالدهيم مين
محن ,أما إسالم فمد كان ٌموت لهيرا مين ؼبيابً أال متنياهً وؼويبه اليذي ليم
ٌتييرن لييه مجييال تفكٌيير بعمالنٌيية ,لٌسييتفٌك ميين شييروده علييى دخييول مجموعتييه
الصوتٌة التيً جياءت لالطمبنيان علٌيه ,أسيرعت هالية إلٌيه وهيً تميول :إسيالم
عزٌزي كٌؾ حالن؟؟
أجابها إسالم بالتواب :بخٌر الحمد ن ,فهو ٌعليم أنهيا منافمية هيً وجمٌيع مين
فً مجموعة فيالٌوم ليد أتيم إسيالم األسيبوع فيً المستشيفى وليم ٌيزتوا وليو كيذبا
لالطمبنان علٌه وعلهم كانوا ٌنتيرون موته أٌوا ,وهم هنا ليٌس حبيا بيل لكيً
ٌجدوا شٌبا ٌتكلمون عنه األسابٌع المادمة.
لٌمول سامر وبعض الرفاق :نحمد ن على سالمتن ٌا إسالم.
إسالم :شكرا.
لامت والدة إسالم بوٌافتهم ببعض حبات الشكوالتة وما إن إنتهت حتى دخلت
زهرة وحمزة الذٌن بطبع لم ٌرق لهما توجد الوٌوؾ وابتسم ابتسيامة الواجيب
فمط.
57

تمول هالةٌ :ا إلهً هل زهرة أٌوا كانت معن فً الحادث؟؟ لم نعلم بذلن؟؟
لٌمول حمزة بإستهتار :ومن أٌن ستعلمون وهذه أول زٌارة لكم ٌا هالة.
لٌمول سامر :لم نكون نرٌد أن نفتعل وجٌجا أو مشاكل ألهل إسالم خصوصيا
أننا علمنا أن الزٌارة ممنوعة.
حمزة بحدة :وهل اإلتصاالت ممنوعة أٌواأ.
لٌمول إسالم منهٌا الحدٌث الذي ليٌس منيه رجياء :لميد أنتهيت هيذه المرحلية مين
سزل فشكرا له ومن لم ٌسزل فزلؾ شكر له.
لتمترب هالة منه وهً تمول :أنا أسيفه إسيالم لعيدم تواجيدي فزنيت تعليم أننيً ال
أستطٌع الجلوس فً المستشفٌات.
نير لها إسالم من فوق لتحت رم لال :ال علٌن ال لٌس مهما تواجدن.
كانت زهرة تستشيٌط ؼويبا أ بسيبب ألتيراب هالية مين إسيالم وتمتميتهم التيً ليم
تسمع منها شٌبا أ وكانت تتمنى لو تستطٌع رمٌهيا خيارج الؽرفية ,لٌمطيع تسلسيل
أفكارها اإلجرامٌة لول سامر وهو ٌسزلها عن مدى إصابتها فيً الحيادث وهيل
هً بخٌر؟؟
لٌجٌبه حمزة وهو ٌنير إلى هالة :زهرة لم تكين معيه فيً الحيادث بيل تبرعيت
له بزحدى كلٌتها لكً ٌبمى إسالم حٌا أ.
هالة بإندهاص :ماذا؟؟
لٌكميييل حميييزة  :لميييا كيييل هيييذا االسيييتؽراب هالييية ,أوووووه أجيييل لييين الحيييك أن
تستؽربً فمين ال ٌيزتً لزٌيارة صيدٌك ليه بيٌن الحٌياة والميوت أكٌيد سيٌجد أمير
التوحٌة صعب جدا أ إن لم نمول أنه مستحٌل.
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ابتسمت زهرة ألن حمزة لال كل ميا كانيت تتمنيى أن تموليه وأكرير ,أميا إسيالم
فمد كان فرحا لالبتسامة التيً ارتسيمت عليى وجيه طفلتيه .اسيتزذنت المجموعية
الصوتٌة بالذهاب األن وأن ٌمر لالطمبنان عليى إسيالم الحميا ,لكين ليم ٌكتيرث
أح دا لوعدهم أو لموعد زٌارتهم السابمة ,لٌؽادر بعدهم والد إسالم وزهرة ليدفع
حساب زهرة التيً سيٌتم إخراجهيا الٌيوم .وبعيدهما واليدة زهيرة وإسيالم لجليب
شًء مين الكافٌترٌيا ,لتميول زهيرة بتيزفؾ :ال أعيرؾ لميا أتيوا أنهيم ال ٌطيالون
خصوصا هالة ال أعرؾ كٌؾ لكما أن تصادلوهم.
لن شٌبا أ ٌا زهرة.
لٌمول إسالم مستفزا :هً لم تفعل ِ
زهرة بؽوب :لما تدافع عنها وهً لم تسزل عنن ولو كذبا.
إسيالم صيادلا  :ال ٌهمنيً سيؤالها عنيً ,لكنيً ميع الحيك هيً ليم تيزتً لكيً وليم
تمترب منن لما كل هذا الكره ناحٌتها.
زهرة :ال أرٌد لهذه األشكال أن تزتً لزٌارتً ,وأنا ال أكرهها أنا ألول الحمٌميه
فمط فهً بؽٌوه جدا ألٌس هذا صحٌا ٌا حمزة.
حمزة مهدأ :أجل معن كل حك وأنا أرٌتها ممدارها لذا ال تهتمً لها.
إسييالم وهييو ٌنييير لكلٌهميياٌ :ييا إلهييً فعييال الطٌييور علييى أشييكالها تمييع فزنييت
وخطٌبن تتشابهان فعال.
أدرن حمزة أنا إسالم ٌسيتفز زهيرة فميال ناهٌيا الحيدٌث :أرجوكميا كفيى كالميا
علييى أنيياس ال ٌسييتحمون ,وهٌييا زهييرة أذهبييى إلييى الحمييام وؼٌييري رٌابيين ألن
موعد خروجن لد الترب.
نيرت زهرة إلسالم رم لامت من سرٌرها لتمول بخفوت :حسنا.
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رجع األهل لٌجد أن زهرة لد استعدت لرحٌيل ودعيت الجمٌيع وودعهيا الجمٌيع
ولبل خروجها التربت من إسالم وهً تمول :هل أنت بخٌر؟؟
ابتسم إسالم لٌمول لها :أجل أنا بخٌر ال تخافً.
زهرة :حسنا انتبه لنفسن.
ت أٌوا أ.
إسالم :وأن ِ
زهرة :وداعا أ.
إسالم :إلى اللماء.
طلب إسالم مين أهليه أن ٌيذهبوا إليى المنيزل لكيً ٌرتياحوا لليٌال وأن ال ٌملميوا
علٌه ألن حمزة معيه ونيير إلٌيه أحيدى نيراتيه التيً كلهيا وعٌيد ,حٌنهيا أدرن
حمزة أن نهاٌته لد لربت .وافمت والدة إسالم على موض بعد محياوالت عيدة
من أهل زهرة ووالد إسالم بزنها تحتاج إلى الراحة ؼادره األهل وكانت زهيرة
أخر المؽادرٌن لٌنادٌها إسالم لابال :زهرة.
نعم.
إسالم :حسابنا لم ٌنتهً بعد.
زهرة مبتسمة بمرارة :أعلم ذلن إسالم وأنا فً انتيار ٌوم المواجهة بٌننا.
إسالم :لن تنتيري كرٌرا صؽٌرتً.
ؼييادره الجمٌييع لٌنفييرد إسييالم أخٌييرا بحمييزة ,لٌمييول بنيييرات رالبيية :إذا ٌييا سييبع
الرجال متى سٌكون موعد خطوبتكما.
حمزة ببالهة :خطوبة من؟؟
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إسالم واحكا على جبن صدٌمه :األن خطوبة من؟؟
أعاد إسالم سؤاله لكن هذه المرة للمواجهة :من منكم صاحب الفكرة؟؟
حمزة :أي فكرة؟؟
إسييالم بؽوييب :ألسييم بيياهلل ٌييا حمييزة إذا لييم تييتكلم فييإنً سييزلوم بوييربن وأنييت
تعرؾ أننً لادر على فعل ذلن.
حمزة :حسنا حسنا.
إسالم :هه ,أنا أنتير اإلجابة على سؤالً.
حمزة :أنا.
إسالم :أها هكذا إذا ,ولميا فعليتم كيل هيذا؟؟ ولميا الترحيت علٌهيا خطتين الؽبٌية
تلن؟؟
حمزة :لتدرن مشاعرن نحو زهرة.
إسالم :هكذا إذا ,وبما أنه لم ٌكين ٌوجيد خطبية لمين كانيت كيل تلين التجهٌيزات
ولاعة األفراح.
حمزةٌ :وجد خطبة.
إسالم :نعم! كفى كذبا أنت حاال لولت أنها كانت لعبة ,إذا كٌؾ ٌوجد خطبة.
حمزة :أجل ٌوجد خطبة لكن لٌس خطبتً أنا وزهرة بل خطبتً أنا وسمر.
إسالم :هكذا إذا ٌبدو أننً المؽفل الوحٌد هنا.
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حمزة بإبتسامة مشاكسة :للحمٌمة أجل.
إسالم وهو ٌجز على أسنانه :وتمولها فً وجهً.
حمزة  :أجيل أحميك ألنين ليم تيدرن مشياعرن وال مشياعر زهيرة وألنين ألمتهيا
كما ألمتن وهذا ٌعتبر حماله ٌا أخً.
إسالم  :أجل ٌمكن أن ٌكون كالمن صيحٌا لكين طرٌمتكميا كانيت خطيز وكانيت
ستؤدي بحٌاة كلٌنا إلى الهاوٌة.
حمزة :أنا آسؾ فعال ,أدركت ذلن متزخرا جدا والذنب كان سيٌمتلنً ليو حصيل
لن شًء ٌومها.
إسالم :ال علٌن لمد مر األمر بسالم ,لكن ألسيم ٌيا حميزة ليو علميت زهيرة أنيً
عرفت الحمٌمة لن ٌمر األمر بسالم أبدا ,هل هذا مفهوم؟؟
حمزة  :مفهوم لكن ماذا تنوي فعله إسالم وال تمول لعبية فلميد رأٌيت أخير لعبتنيا
ماذا كان سٌحدث.
إسالم :ال تخاؾ أنا أرٌد أن أنهً هيذا األمير لكين أرٌيدها أن تخبرنيً هيً هيل
فهمت.
حمزة :حسنا أتمنى أن تستطٌع حل أزمتكما على خٌر.
إسالم :متى سٌمام حفل خطبتن ٌا عرٌسنا العزٌز؟؟
حمزة :لن ٌحدث لبل خروجن من المستشفى واطمبنانً علٌين أو أنين ال ترٌيد
حوور خطوبتً.
إسالم :إذ لم أحورها أنا من سٌحورها.
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حمزة وحكا :ههههه ٌا إلهً إسالم ال تتؽٌر أبدا.
مر ٌومان على مؽادرة زهرة للمستشفى ومالزمة حمزة إلسالم ,لٌدخل عليٌهم
دكتور خالد لابال :أهال مرٌوً ,كٌؾ هً أخبار صحتن الٌوم؟؟؟
إسالم :بخٌر الحمد ن ,هل ٌمكننً مؽادرة.
دكتور خالد واحكا :ههههه ماذا إسالم هل كرهتنا بهذه السرعة.
إسالم :ال دكتور خالد ال أستطٌع كرهن أبدا فبسببن أنيا عليى لٌيد الحٌياة لكننيً
أكره المستشفٌات.
دكتور خالد  :حسنا حسنا سزعٌد لن بعد الفحيوص وٌمكنين الخيروج لكين ٌجيب
أن ال تتحرن كرٌرا أ فً اآلونة األولى هل هذا مفهوم؟.
إسالم بسعادة :أجل مفهوم المهم أن أخرج من هنا.
بعد إجراء الفحوصات الروتٌنٌة لام دكتور خالد بإخراج إسالم ورجع مع أهليه
وحمزة إلى المنزل ,ومع دخوله حتى لال :أه أخٌرااااااا رجعت إلى المنزل.
والييدة إسييالم وهييً تمبييل رأسييه بعييد أن أجلسييته علييى أحييدى أرابيين الصييالون:
الحمد ن على سالمتن صؽٌري.
إسالم مبتسما :شكرا أمً.
حمزة :استزذن األن وسزمر علٌن لٌال إن شاء ن.
إسالم :شكرا لن على كل شًء.
حمزة :كفى أنا أخون ولست ؼرٌبا.
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إسالم :حسنا ال تؽوب أخً.
حمزة :لكن أخً تعاؾ سرٌعا أرجون أرٌد أن أتزوج.
إسالم :لن تتزوج لبلى فلٌكن ذلن فً لابمة معلوماتن.
حمزة :حسنا حسنا المهم أن تتعافى سرعا.
إسالم :إن شاء ن وداعا.
لامت والدة إسالم وهً تمول :أنا سيزدخل إليى المطيبح أحوير واجيب الويٌافة
لبل أن ٌسبمنً الولت.
إسالم :لما أمً من سٌزتً لزٌارتنا.
والد إسالم :زهرة وأهلها.
إسالم فً نفسه :هكذا إذا أخٌرا افتكرت أن تزرنً.
إسالم :أبً أنا سزدخل لؽرفتً.
والد إسالم :حسنا هل ترٌد مساعدة.
إسالم :ال أبً أستطٌع سٌر لوحدي.
بعد ساعات من زمين جياءت زهيرة وعابلتهيا لالطمبنيان عليى إسيالم وعابلتيه,
وبعد التحٌات المتعارفة وتمدٌم مشروبات .سزلت زهرة لابلة :خالتً هل إسالم
بخٌر؟؟
والدة إسالم :أجل حبٌبتً سزذهب ألستفمده.
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لامييت والييدة إسييالم ودخلييت ؼرفيية إسييالم لتجييده ٌتوسييط سييرٌره وفييً ٌييده لعبيية
الحالٌة والتً ٌطلك علٌها (بالي ستٌشن ).
لتمول والدة إسالم :حبٌبيً زهيرة وأهلهيا مين ميدة هنيا جياءوا لالطمبنيان علٌين
وأنت تجلس هنا تلعب هذا ال ٌصا أبدا.
إسالم وهو ٌدعً تعب :أمً إنً مرهك هذا إوافة إلى أننً ألعب من زهمً.
والدة إسالم :حسنا حبٌبً لكن هذا ال ٌجوز ,أننا نتسامر وزهرة تشعر من مليل
من حدٌرنا.
إسالم :ما المشكلة أمً دعٌها تزتً لهنا لكى نلعب سوٌا أ وأجد من أتسل معه
والدة إسالم وهً تمبل رأسه :حسنا صؽٌري.
ومييا إن أدارت والدتييه يهرهييا حتييى ابتسييم إسييالم ابتسييامة انتصييار ولييال فييً
نفسه :لمد أتى ولد الحساب صؽٌرتً.
خرجيت واليدة إسييالم وطلبيت ميين زهيرة أن تييذهب للعيب مييع إسيالم والجلييوس
معه ألنه ممنوع من الحركة كرٌراأ ,دخلت زهرة إلى ؼرفية إسيالم وللبهيا ٌيدق
كطبول وال تدري لما تحس أن دخولها لن ٌكون مرل خروجها....
دخلت زهرة لتجد أن ؼرفته فٌها سرٌر وتلفاز ممابل من الحجم الكبٌر ومكتيب
لكيين ال ٌوجييد أي وجييود لكرسييً تييابع لهييذا المكتييب ,مييا إن أنتهييت ميين تييدلٌك
الؽرفة تحت أنيار إسالم الذي كان مبتسيما عليى مالمحهيا البرٌبية لٌميول :هيل
أعجبن الولوؾ ٌا أختً.
زهرة وهً توم شفتٌهاٌ :ا إلهً إنن ال تتعب.
إسالم ٌدعً عدم سمع :هل لولتً شٌبا زهرة؟؟
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زهرة :ال.
إسالم :إذا تعالً واجلسً إلً جانبً لكً نبتدأ اللعب.
زهرة:ح ح حسنا.
جلسييت زهييرة علييى حافيية السييرٌر إلييى جانييب إسييالم وبييدأ إسييالم ٌييدعً شييرح
كٌفٌيية اللعييب وفييً لحيييات للٌليية وجييدت زهييرة أنهييا ملميياة علييى سييرٌر وذراع
إسيالم تحتوين خصيرها ووجيه إسيالم لرٌيب مين وجههيا ,ليم تفٌيك زهيرة مين
صدمتها إلى أن سمعت كالميه اليذي هميس بيه أميام أذنهيا :جياء وليت الحسياب
صؽٌرتً.
لتمول وهً تحاول نهوض :أبتعد عنيً إسيالم هيذه لٌسيت طرٌمية ال للكيالم وال
للحوار.
إسييالم ٌوييؽط علييى خصييرها لكييً ال تسييتطٌع الفييرار ومييا إن رجعييت بفعييل
وؽطه حتى إلترب لها أكرر وهو ٌمول :أهيدئ زهيرة كيل ميا سيمعتنً كيل ميا
أنتهى الووع بسرعة.
استكانت زهرة لتسيمع كالميه وميا هيدأ حتيى ييل إسيالم ٌنيير لهيا وٌميول فيً
نفسه :آه ٌا للبً كم هً جمٌلة ال ٌعمل أن ٌكون هذا الجمال جمال بشر.
لٌمول وهو ٌنير إلى عٌنٌها وهً نفس شًء :متى ستكون خطوبتن؟؟؟
زهرة بتزفؾ واوا :أوووووؾ إسالم كل هذا الووع لكً تسزل هذا السؤال
إسالم بؽوب مصطنع :أجل زهرة وأرٌد إجابة حاال.
زهرة منهٌة للحوار وللمولؾ :ال ٌوجد خطوبة.
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إسالم وهو ٌرلص حاجبٌه :لماذا هه لماذا؟
لم تسيتطٌع زهيرة اإلجابية فهيذا صيعب جيدا ليذا وؼصيب عنهيا نزليت دموعهيا
لٌسرع إسالم فً احتوانها ولول :أرجون حبٌبتً ال أرٌد رؤٌة دموعن.
انسلت زهرة من حونه لتنير له ودهشية تكسيوها ,لٌيرى إسيالم سيؤالها اليذي
تنطك بها عٌنٌها لٌمول لها :أجل زهرتً حبٌبتً وصؽٌرتً وكل دنٌتيً ومتيى
حدث ذلن صدلا ال أعرؾ.
زهرة :إ إسالم.
إسالم :عٌونً.
أرادت أن تمييول شييًء لكيين شييفتٌن إسييالم أطبمييت علييى شييفتٌها لٌسييكت الكييالم
بٌنهما لولت لٌس بملٌيل ,ريم ابتعيد عنهيا وكيل منهميا ٌرٌيد أستنشياق بعيض مين
الهواء لٌمول :أحبن ..أحبن صؽٌرتً.
لتمول :لمد سمعت حوارن مع هالة فً الجامعة وكان مؤلما أ مؤلما أ جدا أ.
إسالم بصدق :آسؾ زهرتً أرجون سامحً طفلن حبٌبتً لم ألصد أذٌتين وال
تعييذٌبن حبٌبتييً ,عنييدما لييم ٌسييمع جوابهييا أكمييل لييابال :أال ٌسييتحك حبٌبيين ولييو
فرصة وحدة صؽٌرتً.
زهرة بخفوت :بل ٌستحك.
إسالم وهو ٌبتسم :إذا صؽٌرتً هل تتزوجٌننً؟.
زهرة :أعشمن إسالمً.
لم ٌكن رده ألوال بل أفعاال.
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بعد ميرور أسيبوعٌن مين ترتٌبيات التيً ال تنتهيً ؼيدا سيٌكون ٌيوم زفيافً مين
إسالمً ال أستطٌع تصيدٌك ذلين بعيد ميا مررنيا بيه ,أه ٌيا إلهيً كيم أنيت رحيٌم
بعبييادن ,زهييرة تتملييب فييً سييرٌرها لؽاٌيية أن أعٌاهييا األرق فمامييت لتتووييز
وتصييلً ركعتييٌن شييكر ل ن عييز وجييل ,وبعييدها مييا إن ووييعت رأسييها علييى
وسدتها حتى دخلت فً سبات عمٌك.
أميا إسييالم فميد دخييل عيالم أحييالم منيذ مييدة كبٌيرة وإبتسييامة وسيعة تمييأل وجهييه,
لٌزتً صباح مشرق تسطع فٌه شمس نهار بكل فخر وؼيرور لتخبير كيل العيالم
أن الٌوم من أجمل أٌامها ألن للبٌٌن من ذهب سٌجتمعان.
دخلت والدة زهرة لتفتا ستار الؽرفة وتسيما ألشيعة الشيمس باليدخول ,وتتميدم
من زهرة التً تتوسط سرٌرها ,لتجلس عليى حافية السيرٌر وتمتيرب مين رأس
زهرة لتطبع لبلة فوق شعرها وهً تمول :صيباح الخٌير عليى أجميل مين رأت
عٌنً.
زهرة :صباح الخٌر أمً.
األم :صباح نور عزٌزتً هٌا أفمً ٌومنا طوٌل.
زهرة :أعلم أمً ,لكن أتعلمٌن لمد ؼٌرت رأي.
األم بصدمة :ماذا؟؟
زهرة وهً ترتمً فً حونها :أجل أمً ال أرٌد تركن وترن أبً.
األم وهً توربها بخفه على رأسها :ههيه ٌيا لكيً مين حمميان ,مين ليال أنكيً
ستتركٌنا ,كل ما فً أمر أنكً ستنشبٌن أسرة وأتمنى أن تكونً دابما سعٌدة.
زهرة :بإذن ن أمً.
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األم :هٌا بسرعة اؼتسلً وألٌم صالتن وتجهزي لكً نتجه للمزٌنة.
لامت زهرة من سرٌر لتمول  :لن أتزخر أمً.

أما إسالم فمد أحدث صخب عييٌم مين فجير فميد افياق لٌفٌيك أهيل بكيرا ,وٌنميل
تورره وللمه لهم وعندما أصبحت الساعة الرامنة صبحا ,صرخة والدتيه لتميول:
إإإإإإإإإسالم تولؾ لمد أنهكتنا من شدة توترن.
أمً سنتزخر وٌمكن أن ٌحصل شًء لبل زفاؾ أو.....
األم :او ميياذا ليين ٌحييدث شييًءٌ ,جييب أن تهييدأ األن سزحويير ليين حمييام دافييا
وبعدها ستتجه أنت ووالدن الً حيالق وميا ان تعيود سيتجدونً ليد جهيزت لين
بذلتن وكل ما ٌلزمن ,هل هذا واوا.
إسالم :اووووووووؾ حسنا أمً.
لامت زهرة بكل مطلوب منها لتتجه بعدها هً ووالدتها وواليدة إسيالم للمزٌنية
التً لالت بإبتسامة مشرلة :أخٌراااااا وجيدت عيروس فابمية الجميال ولين أفعيل
شًء اال ووع رتوص صؽٌرة ألجعل وجه األمٌرة ٌلمع .
زهرة :كفى مبالؽة ...
المزنٌة :ال أبالػ فزنت رابعة بالفعل.
زهرة :شكرا لن.
المزنٌة :العفو هٌا بنا لنبدأ.
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أما عند إسالم الذي إنتهى بعد أن أهلنَ الحيالق وطالميه جمٌعيا وليد كيره مهنية
الحاللة بسبب ما فعله بهم إسالم فً هذا الٌيوم ,دخيل ؼرفتيه لٌجيد بذلتيه معلمية
فً معيالق المالبيس وكيل اكسسيوارتها موجيودة عليى طاولية ,فبيدأ فيً إرتيداء
مالبسه وما إن إنتهى حتى وجد والده ٌدخل الً ؼرفة وهو ٌميول :ميا شياء ن
ذان الشبل من ذان األسد.
إسالم :هههههه فعال أبً أدامن ن.
والده :وأدامن أٌوا وأفول علٌن بذرٌته الصالحة.
إسالم :إن شاء ن.
والده :هٌا بنا لمد حان ولت رحٌلنا.
إسالم :أجل.
ولفت زهرة أمام المرأة بعد أن إنتهت المزٌنة مين تزٌنهيا لتبهير نفسيها وجمٌيع
بطلتها فمد كانت أمٌرة بحك وما زادها جمياال هيو زٌنتهيا الخفٌفية والتيً ان ليم
تدلك فً مالمحها ستمول انها لم تتزٌن لط ,وهذا ما جعلها ممٌزة إلتربت منها
والييدة إسييالم لتمييول :كييم محوييوي هييو إسييالم بحصييوله علييى زهييرة النييرجس
الرابعة.
لتبتسم زهرة وتخفي نيرها ,وفً هذه اللحية دخل إسالم وواليده وواليد زهيرة
لٌتٌبس إسالم مكانه وعٌناه ال تتحركان عن زهرة وهو ٌلتهم كيل تفصيٌلة منهيا
لدرجة أن الكل إنتبه فمام والده بوربه عليى كتفيه لكيً ٌنتبيه لكين ال حٌياة لمين
تنادي  ,كل ميا فعليه إسيالم أنيه تميدم مين زهيرة فيً خيط مسيتمٌم ونسيى كيل ميا
ٌدور مين حوليه أصيبا كيل تفكٌيره فيً زهرتيه ورابحتهيا الفواحية التيً ميألت
األجواء.
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وصيل اليً زهييرة وليم ٌفصييل بٌينهم اال سيينتٌمٌترات لٌمسين وجههييا بكلتيا ٌدٌييه
وٌؽمض عٌنه وهو ٌمبل رأسها لٌمول بعدها :أحبن.
احتون والد زهرة والدتها التً كانت تدعً ربها ان ٌحمً ابنتها مين كيل شير
وكل عٌن حاسدة ,وما فجز الجمٌع هيو نيزول إسيالم المفاجيز لٌرتيؾ ميرة رانٌية
لكن هذه المرة حامل زهرة وٌتجه بٌها الً سٌارة تحيت انييار الفيرح وسيرور
ميين عابلتهمييا وؼٌييرة وحسييد وتمنييى حييدوث هكييذا للييبعض ميين عييامالت محييل
الزٌنة.
طول طرٌيك ليم تنيزل عٌنيٌن إسيالم عين زهيرة لدرجية أن زهيرة صيرخت بيه
كرٌرا لكً ٌنتبه لكنه لم ٌزخد كالمهيا بعيٌن اإلعتبيار أبيدا ,وكيم شيكرت ن عيز
وجل على وصولهم سالمٌن وعدم حدوث شًء فً طرٌك بسبب حالية الجنيون
التً أصابة إسالم.
دخيل وهمييا ٌمسييكان ٌييزدي بعوييهما اليبعض ,ومييا ان وصييلوا إلييً بيياب الماعيية
حتى افتيتا بياب واطفيزت األنيوار وصيدح صيوت ملين إحسياس كيايم السياهر
بزؼنٌة هل عنن شن ,لٌبدأ إسالم وزهرة رلصيتهم ميع بعيض وكيم كيان منيير
رابع ومختلؾ ان ٌدخل العروسان الً لاعة الحفالت وهما ٌرلصانً وهميا ال
ٌدركان شٌبا مما حولهما اال انهم فً عالمهم الخاص الذي كان ٌويم جسيدٌهما
وصيوت المٌسير ,إلتيرب إسيالم مين أذن زهيرة لٌميول :أعشيمن ٌيا مين جعلتنييً
ملكا وتوجتنً على عرص للبها.
ومييا ان انتهييت أؼنٌيية حتييى أتييى مسيياعد منسييك األؼييانً وهييو ٌييركض لٌعطييً
الماٌن لزهرة التً يل الحمٌيع ٌنيير لهيا بإهتميام وأولهيم إسيالم اليذي ليم ٌفهيم
شٌبا لتمترب منه زهرة رانٌةأ وتحتونه وهً تؽنيً أؼنٌية حالية حيب ل إلٌسيا,
لم ٌستطٌع إسالم تحمل سماع صوتها دون رأٌتها وهً تؽنيً ليه خصٌصيا ليذا
لام بلفها لٌصبا يهرها ملتصك بصدره وبصرهما متشابكان .فً تلين اللحيية
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كان إسالم وزهرة فيً جنتهميا الخاصية ,وميا ان انتهيت زهيرة مين ؼنياء حتيى
إحتوييييييين إسيييييييالم خصيييييييرها لٌحملهيييييييا وٌيييييييدور بهيييييييا وهيييييييو ٌصيييييييرخ
بحبككككككككككككككن.
لتييدوى تصييفٌمات الحوييور الماعيية ,ووالييدتٌهما لييم ٌكفييى ع ين لييول المعييوزتٌن
لحماٌة صؽٌرٌهما.
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بعد مرور سنة.......
إسالم ....إسالم ٌا صؽٌري ال أترن هذا ستزدي نفسن ٌا صؽٌري.
لتمول زهرة بعد فترة من زمنٌ :ا إلهً إنن طبك االصل صورة من واليدن ال
تكترث إلى أحد.
إسالم من خلفها وهو ٌحتونها :لمد سمعتن زهرتً.
زهرة وهً تطبع لبلة على خده :وهل أخطزت فً شًء إسالمً.
إسالم وهو ٌداعب أنفها بزنفه :صؽٌرتً ال تخطز أبدا.
زهرة :أعشمن إسالمً.
إسالم وهو ٌدٌرها وٌمرب شفتٌه من شفتٌها :أموت بٌكً حبٌبتً.

أتمنى أن تكون رسيالتً وصيلت للجمٌيع وليٌس الكيل إسيالم وزهيرة فيٌمكن أن
تكون نهاٌة ؼٌر نهاٌة لصتهما لذا حذاري اللعب.
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خائن
لصيية الٌييوم مشييابه لكرٌيير ميين لصييص هييً لٌسييت فرٌييدة ميين نوعهييا وال
نادرة الوجود ,لكنها تعتبر اكرير لصية إلميا فيً لصيص الحيب .اه ٌيا لليب مياذا
تفعييل بنفسيين وبصيياحبن ,او بييزحرى ميياذا فعييل صيياحبن بيين ألنييه سييبب فييً
ؼراميين وعشييمن بهييذا الرجييل .وجييوده مهليين وؼٌابييه اااااااااااااااااه ال داعييً
لذكره ألن ذكر تصٌبن بجلطة فما بالن بؽٌابه.
ماذا ٌا للب هل سنبمى نتكلم من ؼٌر تعرٌؾ عن نفسنا او ماذا؟؟
ال ٌوجد كرٌر لتعرفوه هً بنت شرلٌة جذورا ومالمحا وميع ان األهيل
ٌمولون انا بليدها فيً فتيرة ميا لبيل تيارٌح كيان ٌسيكنها بربير وان احيد جيدودها
ٌنتمً ألمازٌػ الجزابر ,لكن هذا ال ٌهم انه كل همها ان جدورها واربة ومن
عمك الجزابر.
اسييمها سييامٌة تبلييػ ميين عم ير  02سيينة رعييان شييباب مرييل مييا ٌملييون,
بٌويياء البشييرة ,تتسييم برمييوص كرٌييؾ وسييوداء اللييون ووتمتليين عٌييون سييوادء
وحاجبها كرٌؾ وشعرها الطوٌل الذي ٌسابك يهرها طوال لكن هيذه المعلومية
ٌعرفها الملٌل ألنها تخفيه بطرحتهيا بميا انهيا مين البنيات التيً ترتيدي الحجياب.
من محبً األؼانً وٌمكن اطالق صوتها وؼناء ارناء استحمامها ككل الفتٌات,
ال تمٌييل للصييدلات وال تمليين صييدٌمة عميير ٌمكيين ان نمييول انهييا تمليين صييدٌمة
مسار اي فً كل مرحلة من حٌاتهيا ٌوجيد معهيا رفٌمية وعنيد تؽٌٌير مرحلية او
مسار تفرلهم الحٌاة .اما عاللتها بزهلها والاربها جٌدة لكن كيل ميا ٌربطهيا بهيم
مازن فهو إبن عمها والرب شخص لهيا فيً حٌياة بيدلٌل انيه زوجهيا منيذ سينة.
هييً وحٌييدة والييداها وعتييادت تييدخالتهم فييً حٌاتهييا لكيين عنييد دخولهييا الجامعيية
اولفت تدخلهم فً حٌاتها لتصبا لها حٌاة خاصة لكن مازن كيان دابميا متواجيد
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فً اي حٌاة او تؽٌٌر لها .مازن فلين حٌاتهيا وكيان سيندها دابميا ,كيان اهتماميه
بزشٌابها الصؽٌرة لبل الكبٌرة ممتع ال تجده تيدخال او فويول بيل كانيت تعبٌيرآ
عن حبأل واهتماما .ما أجمل ان تجد شخصا تحدره بميا تشياء وال تخياؾ مين ان
ٌفهمن خطز او ان تتؽٌر نيرته لن فهو ٌعرفن أكرر من نفسن حتى وانت تريك
فييً حكمييه علييى أالمييور ,لييذا فإحساسييها باألمييان ال متنيياهً بوجييوده وإحساسييه
بحاجتهييا لييه وتحمييل مسييؤولٌتها ال ٌويياهٌه اي شييًء .عاللييتهم كانييت جييذب
ورخً كزي عاللة بٌن الارب لكن هً ومازن كانت عاللتهم اليوي بكرٌير مين
اي الارب فً صؽرهم كان ٌتصورن ان كيل االليارب ميرلهم لكين ميع كبيرنهم
ادركييا ان مييا ٌجمعهمييا اعمييك والييوي ميين صييلة دم ,جمعهييم االحتييرام والرميية
والحب اصبا مع مر ور الولت ولها وعشيمأل ال متنياهً لٌصيرح بيه ميازن فيً
سنة االولى لها للكلٌة وٌطلب ٌدٌها لتتم خطبتهم ولمدة سنتٌن حور فٌهيا عيص
الزوجٌة وانهٌت هً دراستها واصبا مازن مدٌر الفرع فً شركة التيً ٌعميل
بٌها .لٌكتب كتابهميا لبيل ٌوميان مين فرحهميا ,وشيهر العسيل فيً احيدى فنيادق
تيييونس الرابعييية كانيييت حٌاتهيييا لؽاٌييية السييياعة ملٌبييية بحيييب واهتميييام ميييازن,
لؽاٌة.......
اشييرلت شييمس نهييار جدٌييد لٌييرن منبييه هاتفهييا علييى سيياعة السادسيية
ونصؾ لتموم بإؼالله وتستفٌك من نومهيا لتنيير لجانبهيا األٌمين وتيرى اجميل
المنياير حبييا لملبهيا مييازن ٌنيام علييى بطنيه وٌتوسييد وسيادته وٌعمييد حاجبٌيه فييً
ؼوب من صوت منبهها لٌرجع ٌفردهما بعد اؼاللها للمنبه .لتويع لبلية عليى
احدى وجنتٌه وٌصدر هو صوت :مممممممم.
اااااه صؽٌري لن تتؽٌر ابدا ,لالتها وهً تتجيه اليً الحميام وبعيد اخيدت
الدوص حورته لمازن وبعد ارتدابها لمالبسها ,التربت من مازن ليتجلس اليً
جانبه وهً تمول :مازن حبٌبً.
مازن :ممم.
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انها سابعة ٌا حبٌبً.
وماذا انا بفاعل.
هههههه لن تفعل اال المٌام وتوجه للحمام لكً تستحم وانا سزحور لن فطيارن
ألنه ولت العمل عزٌزي.
ال ارٌد نوم.
مازن استفٌك حبٌبً وكفى دالال عزٌزي ال تنسيى انين ميدٌر وٌجيب ان تكيون
لدوة.
مدٌر اه مدٌر طب ممكن تساعدنً لكً الوم.
اكٌد ,مددت ٌدي ألساعده لنهوض .لكن من ٌعرؾ مازن مرليً ٌعيرؾ انيه لين
ٌموم لبل ان ٌولعنً الً جانبه على سرٌر لٌمول :ما هذا نشياط وجميال حرمنيا
المصون.
ههههههه نشاط ممكن لكن جمال اشن؟؟
ال ال انت بهذا الكالم تشككٌن بذولً.
وهً تتصنع الصدمة :ال ال ال ٌحك لً ان اشن فً ذوق حورتن
ههههه انا اٌوا بمول نفس كالم.
حبٌبً ارجون اتركنً ٌجب ان تموم حاال لكً ال تتزخر.
اهااا ترٌدٌن المٌام ألٌس كذلن؟؟
اجل مازن فلم ٌتبمى من ولت كرٌرا لتجهٌز فطار.
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اهاااا لماذا ٌخالجنً احساس انن لد نسٌت شٌبا.
هً بؽباء مصطنع :انا ال ال عزٌزي ال ٌوجد ما انا نسٌاه.
سامٌة!!
هههههه ماذا ترٌد؟؟
ال تتؽابً ألنن لن تمومً من دون ان أخذ لبلتً.
ؼادره مازن بعد الفطار متجها الً عمله لتبدأ نهارها كزي ست منيزل
بييٌن تووييٌب الؽييداء وتنيٌييؾ المنييزل وؼسييل مالبييس وتعلٌمٌهييا امييام اشييعة
الشمس لمدة معٌنه لجمعها مرة رانٌه وتنٌها وووعها فً خزانة مالبسيهمٌ .يوم
طوٌل ال ٌنتهً اال عند الخلود الً النوم.
دخييل مييازن لمكتبييه لتييدخل بعييده سييكرٌترته الحسييناء فهييً إسييم علييى
مسمى ,وهً تمول بإبتسامة إؼواء  :صباح الخٌر استاذ مازن.
مازن بإبتسامة مودة :صباح نور حسناء كٌؾ الحالن؟؟
حسناء :بخٌر والحمد ن شكرا على سؤالن.
مازن :العفو ماذا لدٌنا الٌوم؟؟
حسييناء :الكرٌيير لألسييؾ فهييو ٌييوم اجتماعييات ,ؼٌيير ان اسييتاذ ٌحٌييى ٌرٌييدن ان
تذهب له حاال.
مازن :شكرا لكً حسناء سزتوجه له حاال.
اتجه مازن لمدٌر الشركة الذي لام بإستدعابه إلخبياره انيه ٌوجيد صيفمه
مهييم وان عملييه سييٌكون مويياعفا االٌييام المادميية وفييً اخيير الشييهرٌن المييادمٌن
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سييٌكون علٌييه سييفر خييارج البلييد إلتمييام الصييفمة التييً سييتكون مسييؤولٌته .سييعد
مازن بهذه الرمة وباشر العمل على الصفمة مباشرة.
يل على عمله وحسناء تؽتنم الفرصة لتدخل كل مرة وفيً ٌيدها شياي او
لهوة او عصٌر لٌساعده على تركٌز.
عندما احس مازن بتعب رفع رأسه لٌجد ان ساعة تعلين عين تميام الحادٌية
عشيير لييٌال ,عمييد حاجبٌييه بإسييتؽراب كٌييؾ تييزخر الولييت دون ان ٌنتبييه ,لتييدخل
حسناء فً هذا ولت وهً تمول :هل ترٌد شٌبا استاذ مازن؟؟
مييازن بإسييتؽراب :لمييد انتهييى ولييت دوام العم يل منييذ زميين لميياذا لييم تؽييادري
حسناء؟؟
حسناء :لمد كنت مشؽوال ولم استطٌع ترن مكانً وانت تحتاجنً.
مازن :اسؾ جدا لتزخٌرن ٌا حسناء لكننً لم انتبه للولت ابدا.
حسناء :ال تهتم فالعمل لبل كل شًء.
مازن :شكرا لكً وشكرا لتفانن ال متناهً فً عمل.
حسناء بخجل مصطنع :ال شكر على واجب.
مازن وهو ٌموم :اتً بحاجاتن وإلحمً بً لكً اوصلن.
حسناء بكذب :ال ال داعً لذلن.
مازن بإستفسار :هل سٌزتً احد من أهلن لٌملن الً منزل.
حسناء :ال سزذهب وحدي.
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مازن بإصرار :ابدا لن ٌحصل هذا ان ولت متزخر لكً تعودي للمنزل وحيدن
وبما اننً سبب فً تزخٌرن فانا الذي سزوصلن.
حاولت المجادلة لكن مازن لطع ذلن لٌتجه الً سٌارته وتلحك هيً بٌيه
لٌوصلها لبٌتها وهما ٌتكلمون عن كل شًء وال شًء وبعد إٌصيالها ٌتجيه اليً
بٌته.
امييا هييً فمييد حوييرت الحمييام لمييازن لٌسييتحم عنييد عودتييه ميين العمييل
وأعيادت تسييخٌن األكييل فهيو اكٌييد لييم ٌزكيل شييًء فمعدتييه تزلميه ميين أكييل طعييام
الخارج لذا امتنع عن أكل اال فً البٌت ,مرت سياعتٌن مين موعيد ليدوم ميازن
وبدأ خوؾ ٌعصؾ بها وٌرسم لها أفكار مخٌفة تتزاحم على رأسيً وهاتفهيا ال
ٌنزل من علً أذنها وهيً تتصيل وميا مين مجٌيب ,لتمير سياعة كاملية وسيامٌة
علييى هييذا الووييع وبعييدها ٌخبرهييا مسييجل الهيياتؾ ان جهيياز الييذي اتصييلت بييه
مؽلك وهنيا ليم ٌبميى فٌهيا ذرة عميل بيالمرة فخيوؾ سيٌطر علٌهيا بكيل درجاتيه.
لتتذكر هاتؾ عمله وانها تركته فً منزلها لتتصل بوالدتها وتطليب منهيا توجيه
الييً ؼرفتهييا وفييتا درج مكتبه يا وامييالء رلييم مكتييب مييازن ,لتمييوم والييدتها بمييا
امرتها وعند انتهابها تمول :ماذا بٌكً عزٌزتً لماذا كل هيذا االسيتعجال ولليك
الذي فً نبرت صوتن؟؟
ال ٌوجد شًء امً.
اؼلمت مكالمة من ؼٌر سالم كما بيدأتها ,لتتيرن واليدتها فيً حالية صيدمة
وللك ,ما ان اؼلمت حتى كتبت رلم وٌزتها بعد مدة صوت حسيناء وهيً تميول:
الو.
مازن فً مكتب ٌا حسناء.
حسناء بحنك لٌس ياهر :ال ٌا مدام ولت شؽل انتهى وانا بخلص شؽل ونزله.
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هل لدٌه عمل خارج المكتب.
حسناء :على حسب علمً ال.
شكرا.
اؼلمت الهاتؾ والخوؾ مواعؾ ,اميا حسيناء فرتسيمت اوسيع ابتسيامة
على وجهها وهً تمولٌ :بدوا ان بٌتن ستخٌم علٌه ؼٌمة سوداء ٌا مازن.
لم تترن ركننا لم تمؾ او تمر علٌه فً منزلها وكل تفكرهيا فيً ميازن وميا
سبب تزخٌره خصوصا بعد اتصالها بزهله ومعرفتها انه لم ٌمر بهم.
وهً فً تلن حالة من خوؾ الهستٌري ودموعها ال تفيارق مملتٌهيا سيمعت
صوت مفتاح ٌدور فيً لفيل البياب لتسيرع بتجياه البياب لتجيد ميازن ٌيدخل منيه
سالما أ معافى ,اول مرة فً حٌاتها تحس احساسٌن كالهما منالض لرانً سيعٌدة
جدا انه بخٌر وانه عياد وؼاويبه منيه جيدا ألنيه بخٌير وانهيا امويت السياعات
السابمة فً كابوس لتصرخ دون وعً منها :أٌن كنت كل هذا ولت؟؟
مازن بإبتسامة خفٌفة :لما صراخ عزٌزتً كل أمر انه كان لدي شؽل.
كاذب
نعم!!!
ماذا هل صدمن ان اعرؾ حمٌمة انن لم تكن فً عمل؟؟
سامٌة انا تعب جدا من العمل ولست بمزاج لداللٌن هل هذا واوا؟؟
برافو ٌبدوا انيه ميع تمٌيزن بيالبرود واالسيتفزاز اويفت تمٌيزا اخير واصيبحت
كاذبا اٌوا.
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سااااااااااااااااااامٌة.
خٌمه صمت رهٌب لٌمطعيه ميازن وصيوته مليًء بؽويب :لميد ميررت الكلمية
اول مرة لكن الرانٌة لن تمر على خٌر.
انا ال اتبالن انا الول حمٌمة فمط.
حمٌمة ماذا اترٌدي ان تصٌبٌنً بالجنون؟؟
حمٌمة انن لم تكن فً عمل وانن تكذب.
نير لها مطوال لٌمول بعدها وهو ٌوؽط على اسنانه :ما دلٌلن على كذبً.
لمد اتصلت بمكتبن لترد حسناء وتخبرنً انن خرج فً معاد انتهاء العمل.
مازن بصراخ :هل جننً خرجت كٌؾ وانا من اوصلها الً منزلها.
ماذااااااااااااااااااا؟؟؟ اوصلت من لمنزلها؟؟
ماذا لم ٌكن هنان حل انا السبب فً تزخرها فً العمل و واجب منً اٌصالها.
صراحتا كلن نخوة ومروءة.
مازن وهو ٌرفع احدى حاجبه :وهل ٌوجد لدٌن شن فً ذلن.
ال وال اشن فٌما سمعته اذنً اٌوا.
والمعنى؟؟
الملخص ان احدكما ٌكذب والواوا.....
ماذا اكملً؟؟
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اكملها انت فذكابن ال ٌستهان بٌه.
تركتييه لصييدمته لتييدخل لؽرفتهمييا وتؽٌيير مالبسييها لمناميية مرٌحيية وتمسيين
جانبها فً فراص وتؽلك االوواء.
اما مازن فمد حملته لدمٌه بصعوبة الً صالة الجليوس لٌرميً نفسيه عليى
ارٌكة كٌفما كان وهو ٌحدث نفسهٌ :ا إلهً ال أستطٌع تصدٌك ان انيا ميازن ٌيا
سييامٌة تكييذبٌننً ال ٌعمييل ,ال ال هييً ال تكييذبنً فمييط بييل تشيين فييً حبييً لهييا
واعلنتهيا فيً وجهيً انهيا تشين فييً عاللتيً بحسيناء وانهيا لٌسيت عاللية عمييل
فمط .ا هكذا اصبا الووع بٌننا ٌيا سيامٌة لين ميا ترٌيدٌن اذا ولتتحمليً نتياب
كالمن هذا جٌدا.
بعيييد تلييين اللٌلييية بيييدأت حٌاتهميييا ٌتخللهيييا الفتيييور وذلييين بسيييبب عنادهميييا
المتواصل فهً احست بخٌانة وؼدر وكذب وهو ٌيرى انيه ليم ٌخطيز وانهيا مين
افتعلييت المشيياكل ,سييامٌة رفوييت طلييب العفييو وهييو ٌترفييع عيين طلييب صييفا.
وبهيذا اصيبحت الحٌياة متعبييه خصوصيا ان مكانتهيا فييً حٌاتيه لٌسيت للٌليية وال
مكانتييه فييً حٌاتهييا فهييو محييور حٌاتهييا ,مييرت اٌييام بٌنهمييا كزنهمييا اؼييراب لكيين
الفرق انهما ٌعٌشان فيً نفيس المكيان فسيامٌة تميوم بوجباتهيا المنزلٌية كالمعتياد
لكن عند عودته تختلً مع نفسها فً ؼرفية االطفيال تشياهد شيًء فيً تلفياز او
تمرأ رواٌة ,وعند سماعها لباب ؼرفتهما ٌنؽلك تموم لؽسل االوانً الذي خلفهيا
بعد ما اكل .وعند اطمبنيان انيه ليد نيام تيدخل لتنيام فيً فراشيهما وهيً متمسين
بجانبها مرت أٌام بملل وحزن رهٌب وكلهما متمسن بعناده.
لٌزتً ٌوم من أٌام وكانت تموم بتحوٌر الؽداء فسيمعت جلبية فيً البٌيت,
خرجت من مطبح لتجد مازن ٌدخل من حمام لٌدخل ؼرفة النيوم وٌخيرج ميرة
رانٌية لٌيدخل الحميام وبعيدها ؼرفية النيوم وؼياب ميدة مين زمين لٌخيرج بعيدها
وهو ٌحمل حمٌبة سفر ,لترفع حاجبٌها بإستؽراب وهً تسزله :إلً أٌن؟؟
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سفرٌة عمل مستعجلة.
سفرٌة عمل مستعجلة؟؟
نعييم كييان ميين مفتييرض ان تكييون شييهر المييادم لكيين شييركة طلبييت ان ٌسييافر
المسؤول عن صفمه خالل ٌومٌن لتتم لذا وجب علٌا السفر حاال.
لم ٌكمل كالمه حتى رن هاتفه لٌمول :الو نعم حسناء
------------هل تزكدت من جمٌع ملفات الصفمة؟؟
-----------احسنت عمل رابع ومجهودن جبار.
-----------لييم ٌبمييى كرٌيير ميين ولييت علييى سييفر ,هييل تسييتطٌعً الييذهاب للمنييزل وبعييدها
المطار.
-----------واووووو فكييرة رابعيية إذا سيينلتمً فييً مطييار ال تنسييً تزكييد ميين ملفييات لبييل
خروج من الشركة لٌس هنان ولت لو نسٌت شٌبا.
----------انا اٌوا كلها ربع ساعة واخرج من منزل.
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سالم.
التفت مازن لٌجد مالما سامٌة ال تبشر بخٌر لٌميول تلمابٌيا :ميا هيذه النييرة ٌيا
سامٌة؟؟
نيرت له مطوال لتمول :ال شًء لٌس مهما.
تركتييه لتسييتدٌر وتعييود للمطييبح لتنهييً األكييل الييذي كييان لييه خصٌصييا ألنييه
ٌحب المحاشً بكل اشكالها لذا كان لدٌها عمل كرٌر.
سمعت اصوات الدام تمترب من مطبح واحست بوجوده امام بياب المطيبح
لكنها تعمدت عدم رفع رأسها له ,بعد فترة من زمن سيمعت صيوته ٌميول :ألين
تودعٌنً؟؟
ال ال داعً لذلن.
ألهذه الدرجة اصبحنا ؼرباء.
أجل لألسؾ لولها لنفسن أوال من لم ٌتعب نفسه لٌخبرنً عين سيفره لين اتعيب
نفسً لوداعه.
لكننً هنا واودعن وانت من ترفوٌن.
اوووووه ال توحكنً مازن انت لست هنيا لتيودعنً انيت هنيا ألخيذ اؼراوين
ال أكرر.
متى اصبحنا هكذا؟؟
هنا رفعت رأسها لتمول :منذ زمن لكن ٌبدوا ان عملن انسان حٌاتن الخاصة.
رفع ٌده لٌنتبه انه لم ٌبمى له ولت للكالم لذا لالٌ :جب ان أذهب.
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ال أرى ما ٌمسكن لعدم ذهاب.
نييير لهييا مطييوال لٌمييول :انتبهييً لنفسيين وٌمكنيين ذهيياب ألهليين لكييً ال تبمييً
وحٌدة.
اتمنى اال تشؽل بالن بً واذا تتكلم على وحيدتً فكيان االجيدر ان اذهيب
ألهلً منذ زمن ألنً اشعر بوحدة منذ فترة ولٌس األن.
سزذهب ألنه من مستحٌل التؽلب علٌكً فً الكالم.
اتجييه الييً حمٌبتييه وبعييدها الييً بيياب المنييزل ومييا ان خييرج وأؼلمييه حتييى
رمييت اي شييًء لابلتييه ٌييدٌها ف يً األرض لٌتحطمييوا كمييا تحطييم للبهييا ,ألهييذه
الدرجة لم ٌعد ٌهتم لً وال لمشاعريٌ ,بيدوا ان ميا كيان ٌجمعنيا ليٌس حيب بيل
صلة لرابه ال اكرر.
اااااااااااه ال ٌوجد من اتصل به ,من الول له ماذا اعانً وما ٌخال للبً.
حملت نفسها بصعوبة وتفادٌت الزجاج الذي ٌملا االرض بمعجزة لتصيل
لؽرفتها وتتوسط فراشها وتتكور كجنٌن فً بطن والدته.
خرج مازن من منزله وألم ؼرٌب فً للبيه وشيًء مين داخليه ٌميول عيود
ارجع لبل ان ٌفوت األوان ال تترن صؽٌرتن ال ملجز لها ؼٌرن ,استمل سٌارة
اجرى وتجه لمطار لٌجد ان حسناء لد سيبمته هنيان .كانيت مالمحيه تيوحً انيه
لٌس بخٌر ,وبميا ان حسيناء ميرى علٌهيا كرٌير مين هيذه الحياالت ميع رؤسيابها
السابمٌن فعرفت انه البد انه تشاجر مع زوجته لبل ان ٌزتً وهيذا أسيعدها جيدا
فمد ٌخدمها هذا الووع لإلٌماع بٌه.
لبل صعوده للطابرة اتصل بزهيل سيامٌة لٌخبيرهم بسيفره وان احيد ٌيذهب
لجلب سامٌة لكً تبمى معهم أٌام سفره لكً ٌطمبن باله علٌها.
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صعد الطابرة مؽادرا أرض الوطن التً تومن صؽٌرته وهو ٌنتابه لليك
رهٌب مع انه اتصل بزهلها واخبره والدها انيه سيٌذهب لهيا حياال لكين ميع ذلين
لٌس مرتاحيا ابيدا ليدا ليرر انهياء صيفمة بسيرعة والعيودة بزسيرع وليت ألرض
الوطن.
ألم فوٌع فً اسفل بطنها جعلتها تتلوى فً فراشيها لٌيزتً اليً مسيامعها
صوت طرلات على باب منزلها ,تحاملت على ألمها وعلى نفسها لتصيل لبياب
ومييا ان فتحتييه حتييى ولعييت مؽمييً علٌهييا فمييدمٌها لييم تعييد تسييتطٌع حملهييا ومييا
سمعته لبل ان تيلم الدنٌا فً عٌنٌها صوت والدها ٌنادي بإسيمها بهليع وخيوؾ
شدٌد.
بعد مدة من زمن طوٌلة او لصٌرة ال ادري ,لكنها استٌميت لتجد نفسيها
فً المستشفى وأمها وواليدها جالسيٌن بجانبهيا ميا ان فتحيت عنٌنهيا حتيى لاليت
امها بإبتسامة سعادة ال تمت لووعها بصلة :الحمد ن على ٌا السالمة ماما.
ماما!!
لٌمول والدها :أجل فصؽٌرتً كبرت وستصبا أما أخٌرا.
لتمول امها بسعادة كبٌرة :وسنصبا انا وانت جد وجدة.
ابً :هذا صحٌا لمد كبرنً هذا الولد وانا الازال شابا.
لتوحن والدتها على كالم والدها.
اما هً فكانت فً عالم اخر فرحة جدا بصؽٌرها لكن كم كانت تتمنيى ان
ٌزتً هذا خبر ووالده بجانبها لٌخبرها هو الخبر بدالأ والدها.
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اصر والدٌها ان تبمى معهما لعودة مازن خصوصا ان الدكتور اكيد عليى
راحتها وان ال تجهد نفسها لكً ال تخسير صيؽٌرهااااااااااه صيؽٌري اعتميد انيه
لم ٌعد احد لً فً هذه دنٌا ؼٌرن.
انهى مازن اتفالٌة الصفمة فيً اول ٌيوم ليه مين وصيوله ,رؼيم تعبيه مين
سفر لكنيه اصير عليى اتمامهيا والعيودة الرض اليوطن سيرٌعا .حاوليت حسيناء
منعه لكن اصيراره كيان ؼرٌبيا ومزعجيا جيدا لحسيناء ومين شيدة ؼويبها ألنيه
تركهييا لٌتزكييد ميين حجييز تييذكرت الطٌييارة عيين طرٌييك االنترن يت ,اتجهييت الييً
المصعد وهً تتكلم فً هاتؾ مع صدٌمتها لتمول :انا سيزنفجر ليم اسيتطٌع فعيل
شًء ألننا وصلنا ساعة  8فجرا وبدأ االجتمياع عليى سياعة  9صيباحا وميا ان
انتهى من اجتماع حتى لرر العيودة سيرٌعا لزوجتيه ,أجيل فعليت ميا لولتٌيه ليً
وجعلت زوجته تكذبيه ,ال ليم ٌميل شيًء لكنيه سيزلنً بعيد تلين الٌليه اذا اتصيلت
زوجته او ال وانا انكرت ذلن والترحت انه ٌمكن ان ٌكون تيدخالت فيً شيبكة
الهاتؾ.
لم تنتبه حسناء ارناء ؼوبها مين جسيد ميازن المتٌيبس ورابهيا فهيو وجيد
مكانا شاؼال فً طابرة بعد رالث ساعات لذا اتجه مسرعا للمصيعد لكيً ٌجميع
الحمٌبة وٌسرع للمطار ولبل ان ٌنادي بإسمها سمع كالمها عن زوجته.
ما ان انفتا المصعد حتى ودعت صدٌمتها لتدخل للمصيعد لٌواجهيا وجيه
مازن الذي لالٌ :يا لين مين وويٌعه لكين ألخبيرن شيًء صيؽٌر خطتين كانيت
فاشلة فزنا وزوجتً بزحسن حال .وهم بصيعود السيلم لكنيه التفيت لهيا لٌميول :اه
لبل ان انسى ال ارٌد رؤٌة وجهن رانٌا هل هذا مفهوم.
صييعد السيياللم جرٌييا وهييو ٌطلييب سييماح والعفييو ميين صييؽٌرتٌه وٌعطييً
مبررات لؽٌرتها فهً كانت على حك ,ان حسناء تدبر شٌبا.
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بعييد نصييؾ سيياعة وربييع كييان فييً مطييار ودخييل ؼرفيية االنتيييار وهييو ال
ٌستطٌع الصبر وٌدعوا ن ان تكون صؽٌرته بخٌير وان تتمبيل اعتيذاره وان ال
ٌخسرها.
حبٌبتً هل انت نابمة؟؟
ال أمً تفولً.
كٌؾ حالن صؽٌرتً؟؟
انا بخٌر امً ال تخافً.
الحمد ن وصؽٌرن هل ال تزالٌن تشعرٌن بزلم؟؟
ال أمً انا وصؽٌري بخٌر.
ووالد صؽٌرن؟؟
مازن بخٌر أمً وهو فً سفرٌة عمل لماذا السؤال؟؟
ألن والدن ذهب الً بٌتن لٌزتً لكً بمالبسن لٌجد مطبخن مليًء بزجياج
مكسور كزن احدا رماهم فً ولت ؼوب.
ال ال أمً لمد دهمنً األلم وانا احور األكيل وولعيت منيً الصيحون وانيا
اؼٌر مكانها وألن األلم تواعؾ لم استطٌع جمعها هذا ما فً أمر.
الحمد ن خوفت انا ووالدن ان تكونا لد تشاجرتما.
من انا ومازن اكٌد تمزحان امً ال لم نتشاجر ابدا.
ال تحسدي نفسن صؽٌرتً.
88

حاور امً انا لم الول شًء انت سزلتً وانا اجبت هذا ما فً االمر.
حسنا صؽٌرتً سزذهب ألحور الؽذاء هل تشتهٌنا شٌبا بحد ذاته.
ال امً ال شًء.
حسنا صؽٌرتً.
ما ان حملت هاتفها حتى جاءتها رسالة من رلم ميازن المحليً فتحتهيا بسيرعة
لتجد محتواها:
ٌر ِك الفَ َواح
إِشتَقتُ ِلعَ ِب ِ
إِشتَقتُ ِلصَوتِ ِك َرنَان
إِشتَقتُ ِلنَ َظ َرات ِعش ِقك
إشتقت  ...إشتقت...
َ
ٌر ِك
غائب الآَع ِرف َم ِص َ
تُشبِ ِه َرحَا َل فًِ ِغ ٌَابِ ِهم
ال أَحد ٌَعلَم أ َ َ
سً
ٌن ت ُ َم ِ
وفًِ اَي ِبالَد تُصبِح
سؤَا ِلك
ٌس عٌَب ِغ ٌَابُ ِك َوالَ َ
عدَم ُ
لَ َ
صو ِلً ِإلٌَ ِك
العٌَب ُهو َ
عدَم ُو ُ
بعد تلن كلمات وجدت اناملها تخط رسالة كانت مفادها:
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توقف عن أالنٌن
لٌس نسٌانا
توقف عن البكاء
لثقتً الالمتناهٌة فٌعشقك
حبك حكاٌة انا ملكتها
عشقك فن انا من عشاقه
ولهك وشتٌاقك مدرسة انا من روادها
ضحتك املً
بتسامتك ولهً
جنونك الهامً واحالمً
غضبك بركانً
ابتعادك حسرتً واالمً
بعد دلابك من استالمه رسالة وجدت اتصال من مازن وما ان ردد حتى
لال :بعد شر على طفلتً ٌجعل ن سوء ٌصٌبنً وال ٌصٌبن.
طفلتن؟؟
اجل صؽٌرتً انا اسؾ.
انا اٌوا لم اكن الصد اٌذابن بكالمً.
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اعلم صؽٌرتً أٌن أنت؟؟
انا عند والداي.
انا لادم حبٌبتً.
اٌن انت؟؟؟
انا فً سٌارة االجرة لادم لكً.
حسنا فً انتيارن.
بعييد مييا ٌمييارب نصييؾ سيياعة سييمعت طرلييات البيياب التييً فالتهييا دلييات
للبً ,ألسمع صوته وهو ٌسيلم عليى اميً التيً ميا ان رأتيه اخبرتيه بتعبيً مين
دون ذكر حملً ,اوووووووووه امً ال تتؽٌري ابدا.
لٌدخل الؽرفة كاإلعصار وهو ٌجلس على حافية السيرٌر جيانبً :ميا بٌين
حبٌبتً مما تشتكٌن؟؟
إهدأ مازن انا بخٌر.
كٌؾ بخٌر وانت طرٌحة الفراص من ٌومٌن مرلما تمول أمً.
هً تبالػ فمط ٌا مازن.
هً ال تبالػ فوجهن مصفر هٌا لومً لتؽٌري مالبسن.
لما؟؟
ألخذن الً دكتور.
الداعً سززوره ؼدا؟؟
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لما ما مرون؟؟
ال ٌوجد مرض محدد لكن ٌمولون اننا سنرزق بطفل بعد سبعة أشهر.
ماذا؟؟؟
ماذا اال ترٌدوا طفال ٌمكننا استرجاعه.
ههههههه انت تمزحٌن الٌس كذلن اكٌد وارٌده وأنتيره بفارغ صبر حبً.
هو سعٌد الحي ألنه سٌحيى بوالد مرلن.
لن ٌزخذ مكانً ألٌس كذلن؟؟
ٌا إالهً سنبدأ الؽٌرة باكرا.
ههههههههه اجل وهل عندن مانع.
أبدا.
احبن اعشمن
اموت ولها بن.
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طاليق
لمد مر على طاللً من زٌاد شهر ونصؾ .لم ٌدوم زواجنيا إال  6أشيهر.
ال ال تين أنً كنت مرؼمة علٌه بالعكس كان أبً معاروا أ لزواجً مين زٌياد
ال لشًء إال أن أبً رأى أنً مازلت صؽٌرة ولسيت عليى دراٌية كافٌية بالحٌياة
والمسييؤولٌة ,وزٌيياد نفييس الشييًء ,وكييان متزكييد ّ
أن زواجييً فاشييل .أمييا أمييً
فرحمها ن توفٌت بعد والدتً بدلابك وأصبحت منذ ذلين الوليت نمطية ويعؾ
والدي الذي لم ٌرفض ٌوما أ لً طليب ,ودللنيً بطرٌمية ٌمكين الميول أنهيا مبيالػ
فٌها حد أن تفسد طباعً وأخاللً أٌواأ .وأنا بيالطبع ال ٌجيب أن أسيتمع لكيالم
أصرٌت على زٌجتيً مين زٌياد .هياي
والدي لكً ال ٌعتمد أنً أروح لرؼباته
ّ
أنت الذي تمول أنً تافهة ال تخبرنً أنين ليم تتعميد ٌوميا معاكسية ليرار واليدن
لرتبت له أنين تسيتطٌع السيٌر ليدما بدونيه .ال تكيذب أرجيون فهيذا صيراع دابير
بٌن األجٌال المدٌمة والجدٌدة .المهيم فيً األمير أنيً عارويت رأي أبيً السيلٌم
والذي كنيت أعيرؾ أنيه عليى حيك وتبعيت طرٌيك ملٌيا بالمخياطر ألصيل فيً
األخٌر إلى طاللً.
لم أ ُخبركم لصيتً أنيا وزٌياد ,كيان صيدٌك مميرب لزمٌيل ليً فيً الجامعية
وعن طرٌك زمٌلً تعرفت على زٌاد الذي أعجيب بيً مين أول نييرة لطرٌمية
كالمييً الرالٌيية وأدبييً فييً التعامييل مييع جمٌييع نيياس فوالييدي دللنييً لكنييه أٌو يا أ
عملنييً أحتييرام ميين ٌصييؽرنً وٌكبرنييً سييناأ ,وميين ٌصييؽرنً وٌكبرنييً ميياالأ
وجاها أ وأكٌد لجمالً فزنا أملن وجها أ ٌجميع بيٌن الؽيرب وشيرق ,فيزمً رحمهيا
سبانً لكنها أسلمت بعد زواجها من أبً بسنة أتمٌز بشيعر أسيود
ن من أصل أ َ
طوٌييل ومجعييد كييالؽجر عٌنييان واسييعتان سييوداء كيييالم لٌييل دامييس ,بشييرتً
حنطٌة تنبهن أنً ذو أصول شرلٌة ,أنؾ متوسط.
وألننً كنت ممٌزة فً تلين المجموعية ألنيً دابميا جيادة فيً معياملتً ميع
األشخاص لم ٌتجرأ زٌاد أن ٌحادرنً خارج نطياق السيالم فميط .وكيان تعارفنيا
فً آخر سنة لً فً الجامعة ,عند أنتهياء امتحانياتً للفصيل األخٌير وأنيا أسيٌر
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لمؽادرة الجامعة سمعت أحيدا أ ٌنيادي بإسيمً .إلتفيت إليى اتجياه الصيوت ألجيده
زٌاد.
"صباح خٌر أٌات"
"صباح نور زٌاد"
"كٌؾ أخبارن هل االمتحانات مرت بخٌر؟؟ "
"أجل على أكمل وجه شكرا أ لسؤالن "
"أرجون أٌات أرٌد أن تعطٌنً رلم والدن"
وجبت ألؼادر لكنً سمعته ٌمول:
ِ
إلتفت إلٌه وأنا مندهشة لطلبه ولولت بتعجب واوا" :رلم والدي لماذا؟؟"
"أرٌد خطبتن منه"
"خطبتً؟ "
"أجل "
"حسنا خذ رلم والدي" وأملٌته الرلم وؼادرت فورا.
رجعت المنزل وحاوليت أن أتناسيى أمير زٌياد ميع أن ذلين مسيتحٌل ,فهيو أول
شييخص ٌتمييدم لخطبتييً ,كمييا أنييه أول شييخص ٌخبرنييً أنييه ٌرٌ يدنً فييً حٌاتييه
لألبيييد .فهيييو ٌعتبييير وسيييٌم المجموعييية ٌمتييياز بجسيييمه رٌاويييً ونمييياء بشيييرته
السييمراء ,وشييعره األملييس ذو اللييون األسييود ,وعٌنٌييه العسييلٌتٌن التييً ال ٌمكيين
مماومتهمييا ورجولتييه وحوييوره الطيياؼً الييذي ٌجعليين تُجبييرٌِن علييى رؤٌتييه,
ٌعتبر ذو كارٌزما لوٌة ومبهرة.
تعمدت إشؽال نفسً ,إلى أن جياءت سياعات اللٌيل التيً ٌعيود بهيا واليدي مين
عملييه .لتييزتٌنً الخادميية وتخبرنييً أن أبييً ٌرٌييدنً أن أنييزل لييه فييً مكتبييه ألنييه
ٌرٌييد محييادرتً .نزلييت مباشييرة وأحسسييت للحيييات أن للبييً سييٌتولؾ ,طرلييت
باب مكتب أبً ودخلت لٌمول لً " :أهال فتاتً كٌؾ أخبارن؟؟ "
"بخٌر أبً كٌؾ أخبارن أنت؟؟ "
"أنا بخٌر ,كنت أرٌد أخبارن أن هنان من أتصل بً ٌرٌد خطبتن"
"حما أ أبً وما رأٌن؟؟ "
"أنا طلبت منه زٌارتً ؼدا أ فً مكتبً للتعرؾ علٌه ,وأخيذت بٌاناتيه وكيل مين
أسزله ٌمول كالما مبشرا بالخٌر ,لكن" ỊỊ
"لكن ماذا أبً؟؟ "
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ت ال تسيتطٌعٌن تحميل مسيؤولٌة
"لكن أرى أن سنّكما متمارب جيدا أ وأنين مازلي ِ
نفسن فما بالن بمسيؤولٌة زوج وبٌيت وليد ٌصيبا هنيان أوالد ,أرى صيؽٌرتً
ت أهالأ بعد لفتا منزل "
أنن لس ِ
"هل هذا رأٌن أبً شكرا أ لن لمد جعلت منً ال أصلا لشًء أبدا أ "
"ال تؽوبً فتاتً أنا فمط أ ُخبرن ما ٌنمصن لتفتحً بٌتا أ لٌستمر مدى العمر "
"ال أبً ال تخؾ أنا ال ٌنمصنً شًء وأستطٌع فعل ذلن "
" صؽٌرتً حاولً فهم ما ألول أنا لست عدون أنا والدن"
لمييت ميين مكييانً وأنييا ألييول " :كفييا أرجييون والييدي أنييا حسييمت لييراري ,وأنييا
موافمة على هذه الزٌجة "
وتركت مكتب واليدي وتوجهيت إليى ؼرفتيً وأنيا فيً لمية الؽويب مين تفكٌير
والدي بً.
يل والدي فً مكتبه طول لٌل ٌفكر فً حٌاتً ومصيٌري ولراراتيً المتهيورة
والسرٌعة ,ومع بزوغ الفجر أتى إلى ؼرفتى ولبل رأسً ألتململ فً سيرٌري
وألول" :صباح الخٌر أبً".
"صباح النور صؽٌرتً "
أللييول بتييدمر واوييا" :أنييا كبييرت أبييً لييم أعييد صييؽٌرة أنييا علييى وشيين زواج
وأنت مازلت تنادٌنً صؽٌرتً".
مصرة طفلتً؟ "
لال أبً بكل حزن الكون" :أمازلتً
ّ
للت بكل عند" :أجل ولن أؼٌر رأًٌ أبيً وأنيت تعيرؾ ذلين فيال داعيً لنمياص
عمٌم ال فابد منه "
أ
"كل ما أرٌد لوليه صيؽٌرتً أتمنيى أن ٌخٌيب ينيً ,وأعلميً جٌيدا أنيً لسيت
علٌين ٌوميا أ ولين آتيً الٌيوم
موافما أ على هذه الخطوة فً حٌاتن لكنً لم أويؽط
ِ
علٌن فً زواجن صؽٌرتً ,أتمنى من كل للبً أن تسعدي فً حٌاتن
وأوؽط
ِ
المادمة وأن ٌخٌب ينً طفلتً ".
"شكرا أ أبً على تفهمن وعدم جعل الموووع أصعب".
بعيد ممابلية زٌياد إليى واليدي تييم تحدٌيد ٌيوم الخطبية ,وبعيد لمياء بزسييبوع
واحد كان موعد خطبتنا وكيان حفيال أسيطورٌا أ فزنيا البنيت الوحٌيدة ألبيً .وألن
شمة زٌاد جاهزة ولم تكيون تحتياج لعميل كرٌير لررنيا عميد لرآنيً بعيد الخطبية
بشهر ,لم ٌعجب ذلن أبً لكنيً ليم أسيما ليه بالتيدخل أبيدا .وبعيد تجهٌيز الشيمة
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وكتب الكتاب بزسبوعٌن ألامنا زفافا أ لم ٌكين أليل مين مهرجيان ,لكين بعيد شيهر
العسل إنملبت حٌاتنا إليى بصيل .ال ال تسيا الفهيم ليٌس اليزواج بصيل بيل نحين
من نجعله كذلن ,فزنا مرالأ كنت أتعامل مع زٌاد على أنه صيدٌك سيكن ال عليى
ً مراعاتييه .وأتعامييل فييً منزلييً كمييا كنييت أتعامييل فييً
أنييه زوجيً وٌجييب علي ّ
منييزل والييدي كييزننً فييً فنييدق ولييو نزعييت لمٌصييً أوييعه علييى السييرٌر أو
األرٌكة ال فً مكانيه المناسيب وهيو المعيالق فيً الخزانية .أميا بالنسيبة للطعيام
الذي لم أكن أجٌيد وال صينؾ مين أصيناؾ األكيل ,فكيان طعامنيا دابميا جياهزا.
بياهلل عليٌكم أبعييد كيل هييذا ترٌيدون أن ٌسيتمر زواجييً ,أميا بالنسييبة لزٌياد فكييان
ٌرٌد أن أكون نسخة طبك األصيل مين والدتيه ,وأن أكيون نشيٌطة مريل الشيؽالة
الفٌلٌبنٌ ية التييً تعمييل عنييدنا فييً منييزل والييدي .وبعييد كييل هييذا ٌرٌييد أن ٌكييون
المنزل نيٌفا أ  08ساعة واألكل جاهزا أ وساخناأ ,آه و األدهى من ذلن أن أكيون
ملكة جمال  .أين أنه عنيدما خطبنيً أبيً أخبيره أنيً جنٌية وأفعيل األشيٌاء فيً
لميا البصيير ,وعنيد العييودة مين العمييل ٌسيتحم وٌزكييل وبعيد ذليين ٌخيرج لممابليية
أصدلابه وإٌان واإلعتراض وفً عطلة األسبوع ٌوجد دابما أ سهرة ألخر اللٌيل
مييع أصييدلابه وإٌييان وإٌييان اإلعتييراض .أعتمييد أن أبييً كييان محم يا أ مبيية بالمبيية,
كررت الشيجارات بٌننيا لدرجية أننيا ليم نعيد نمتيرب مين بعوينا اليبعض ,ونتفياد
بعوينا لكيً ال نصيطدم إليى أن وصيلنا إليى مفتيرق الطرٌيك وليم ٌعيد هنييان ال
صييبر وال تحمييل أحييدنا األخيير المعجييزه فييً حكيياٌتً أن طاللييً كييان ألسييباب
تافهيية ممكيين كرٌييرا أ سييٌمول ذليين ,لكيين عنييدما ٌكييون طرفييان فييً زواج ؼٌيير
مسؤولٌن فمشاكل ومشاجرات تافهة ترميل الكاهيل لٌصيبا كيال الطيرفٌن ٌنتيير
األخر لٌخطا لٌحمله لرار االنفصال ,وهذا ما حدث بوبط معيً فميع ويرب
زٌاد لً بالملم على وجهً حتى ركوت جرٌا أ إلى بٌت والدي وأصيرٌت عليى
طاللً .فزنا وزٌاد لم نكن ٌوما ندا لهذه المسؤولٌة من رآنا ٌستشعر أننا أطفيال
صؽار نلعب لعبة بٌت بٌوت.
ٌوجد الكرٌر من أٌات وزٌاد فً عصرنا هذا ,لذا كالمً ٌخص كيل فتيى
وصبً ال تتخذ خطيوة اليزواج إال إذا كنيت متزكيد أن النصيؾ اليذي معين اآلن
ٌستطٌع العٌص معن  32سنة على األلل مع حبً لزٌاد ومع حبه لً لكن ألننيا
كنا أنانٌٌن ,وكان كل واحد منا ٌتعامل عليى حيدا ليم ٌينجا زواجنيا .ليو تعاملنيا
علييى أننييا شييخص واحييد ولييو كنييا نتحيياور ونتنييالص علييى األشييٌاء التييً تخصيينا
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سييوٌا أ لمييا كنييا وصييلنا ٌومييا لطييالق .ولييو ابتعييدت عيين عنييادي للييٌالأ واتبعييت
نصٌحة واليدي أو أطليت فيً فتيرة خطبتيً لليٌالأٌ ,مكين ولتهيا كنيت سزسيتطٌع
إنماذ زواجً .إلى شباب الٌيوم أرجيوكم إن اليزواج ليٌس لعبية والطيالق أٌويا أ.
فهو ان تهدم أسره فزنا أحميد ن عيز وجيل أنيً ليم أحميل مين زٌياد وإال لعيانى
روٌعً ولكبر بٌن أهلٌن منفصلٌن ,أو نكون لد جيددنا حٌاتنيا ووياع هيو فيً
نصفنا .لذا أرجو أن تتمهلوا فً لرارتكم المصٌرٌة .وأن تزخذ بمشيورة األكبير
سنا أ بعٌدا أ عن صراع األجٌال الذي سٌدمرنا جمٌعا أ لدٌما أ كنا او حدٌرأا أ.
أتييرككم مييع بعييض الموالييؾ حييدرت لييً أنييا وزٌيياد وأتمنييى أن تزخييدونً
عبرة.
فً ٌوم كنت أتكلم مع سيعاد صيدٌمتً ونتفيك عليى الخيروج ,وبميا أننيً
فوووٌة فمد كنت أحادرها فً الهياتؾ وأحياول األسيراعن فميا إن أفيتا الخزانية
حتى أستخرج منها ما أرٌيد وأتيرن بياب الخزانية مفتيوح واليدرج أٌويا أ وألميً
بعض المالبس فوق سرٌر ألختار منها الطمم المناسب .بعد ساعة ونصؾ مين
التجهٌز ليم أنتبيه أنيه وليت رجيوع زٌياد ,حتيى سيمعت صيوته وهيو ٌميولٌ" :يا
إلهً ما هذا أٌات هل ورب إعصار ؼرفة نومنا؟".
"هههه كفا مبالؽة زٌاد ,عند رجوعً من لمابً مع سعاد سزرتبها ".
"ماذا ماذا؟؟ أعٌدي ما للتً"
"أنت سمعتنً زٌاد ,لماذا ترٌد أن أكرر كالمً".
"ألنه ؼٌر منطمً أٌات".
"وما هو الؽٌر منطمً فً كالمً؟؟"
" أوالأ أنن ستخرجٌن دون أن تخبرٌنً كزن لٌس لدٌن زوج تستشيٌرنه ,ورانٌيا أ
أنن ستتركٌن بٌتن كزنه حاوٌة لمامة".
"كفا هراءا أ زٌاد لما أطلب أذنن؟ أنا سزلابل صدٌمتً ,إوافة إلى أنً لم أطليب
األذن من أي أحد فً حٌاتً ,وأنت تزخرنً بتفاهاتن".
"هراء وتفاهات ,رالبً كالمن أٌات.
"أنا لم ألل شًء أنت ترٌد أحداث مشكلة ال ؼٌر".
"أنا أرٌد أحداث مشكلة أٌات ألٌس كذلن؟"
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"أجل كذلن".
"إذا أ ال ٌوجييد خييروج ميين المنييزل أٌييات وسييزدخل لالسييتحمام ألخييرج وألجييد
الؽرفة منيمة ,هل هذا واوا؟ ".
"ال لٌس واوا ,أنا لست خادمة ".
"أٌاتتتتتتتتتتتت".
عم سكون فً أرجاء الؽرفة ولم ٌمطعه إال صوت المٌاه فيً الحميام وبيدأ زٌياد
باإلسييتحمام ,أتصييلت بسييعاد وأعتييذرت عيين عييدم حوييوري .ونيمييت الؽرفيية
وأبدلت مالبسً بمالبس منزلٌة وأخيدت وسيادة وؼطياء ولويٌت الٌيوم بؽرفية
األطفال بها ونمت بها أٌوا أ.
كنت أجلس على السرٌر وأمسن بهاتفً النمال أتفحص فاٌسبون و الواتساب و
توٌتر و ٌوتٌوب ,إلى أن سمعت زٌاد ٌمول" :مساء الخٌر".
"مساء الخٌر عزٌزي ".
"كٌؾ األخبار ,هل كل شًء بخٌر؟؟ "
"أجل بخٌر".
لٌزتٌنً أتصال فً الواتساب من ابتسام صدٌمتً.
"أهال ٌا بٌبو".
-------------"أنا بخٌر ,وأنت عزٌزتً؟".
-----------لن كرٌراأ".
"أنا أٌوا أ اشتمت ِ
----------"ال ال ٌوجد شيًء أفعليه تكلميً فيً أي شيًء" (ميع العليم أن زوجهيا عياد مين
عمله ولم تمم حتى لالطمبنان علٌه).
------------بعد نصؾ الساعة من الكالم عن كل شًء وال شيًء ,لطعيت ابتسيام األتصيال
ألن زوجها رجع إلى منزل.
كان زٌاد متابعا للفٌلم طبعاأ ,وأنا بكل ولاحة أؼلمت الخيط ألكميل اليتفحص فيً
صفحتً وبعد ما ٌمارب العشر دلابك سمعت زٌاد ٌمول" :أٌات أنا جابع".
"وأنا أٌوا عزٌزي".
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"إذا حوري مابدة األكل".
"لكن ال ٌوجد أكل عزٌزي".
"ماذا؟؟ "
"ما بن مندهص هكذا؟ أنا ال أجٌد الطبح".
"أنا على دراٌة بذلن لكن لما لم تطلبً أكال جاهزا لحد اآلن؟".
"لم أنتبه للولت عزٌزي".
"وما الذي كان ٌشؽلن؟".
"كنت أتكلم مع صدٌماتً".
"أال ٌنتهً كالمكم أبداأ؟".
"ال ال ٌنتهً ,وماذا ترٌد منً أن أفعل طوال الٌوم ؟؟"
"أن تنيفً منزلن أن تحاولً تعلم الطهً؟؟ "
"لكننً ال أرٌد؟؟ "
" أٌيييات بحيييك السيييماء أنيييت اصيييبحت إميييرأة متزوجييية ليييم تعيييودي تلييين الفتييياة
الصؽٌرة".
"حسنا أ حسنا أ سزتصل بمطعم لٌحور األكل".
لين لتفهميً
ً فعليه ِ
"آه ٌا إلهً أنا تعبت أٌات لم أعد أستطٌع أن أعيرؾ ميا علي ّ
أنن لم تعودي مدللة والدن".
ِ
"أنا لست مدللة والدي".
"هل أنت ممتنعة بذلن؟ "
"أجل ".
"حسنا لمد أكتفٌت فالكالم معن بال فابدة".
كنييت فييً المطييبح أعييد الفوشييار لكييً نشيياهد أنييا وزٌيياد فييٌلم فييً السييهرة
عطلة نهاٌة األسبوع ,حتى سمعت صوت جرس هاتؾ زٌاد وهو ٌمول" :أهيال
ٌا أبو صالح".
-----------"متى جزت؟ أنا ال أصدق أنً أسمع صوتن".
----------أ
"أنا فً المنزل ,لكنً سزؼٌر مالبسً وسألتً حاال".
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خرجت من المطبح ألصطدم بزٌاد فملت " :ما بن زٌياد لميا كيل هيذه العجلية؟؟
"
فمبل وجنتًٌ وهو ٌمول " :أنا سزخرج حبٌبتً".
"ولكيين زٌيياد الفوشييار و الفييٌلم ,نحيين لييم نسييهر مييع بعويينا الييبعض منييذ شييهر
تمرٌباأ".
"سزعوون فً المرة المادمة أٌات ,فماهر لد حور من السفر وأرٌد رؤٌته".
"لكنه لن ٌؽادر ؼداأ ,لٌست مشكله لو رأٌته ؼداأ".
ت المرة المادمة".
"ال ال أٌات سزراه الٌوم وأعوون أن ِ
"لم نعيد نيران ٌيا رجيل" ,لالهيا سيامر لزٌياد لٌجٌيب األخير" :أنيا هنيا لكين أنيت
تعرؾ مع مسؤولٌاتً وعملً فمط"
"هههه ,أم أن الحكومة ال تسما بدخول إلى المنزل بعد المؽرب؟".
"هههههه ال لست من هذا نوع".
"أمتزكد ؟؟"
"بالطبع".
"لنرى أن كنت ستسهر لٌلة معنا ام ال ؟؟"
"ال سزسهر نكاٌة فٌن ,وألؤكد لن أنً أنا مسٌطر".
"هههههه أدرن ذلن صدٌمً".
بعد مرور ساعة اتصلت أٌات بزٌاد لتستخبر عن سبب تزخره فزجاب زٌاد بعد
أن أبتعد عن أصدلابه" :ألو".
"أٌن أنت زٌاد؟ أنا فً انتيارن".
"أنا مع أصدلابً سزتزخر للٌالأ ,لماذا؟؟"
"هييل تييتكلم بصييدق زٌيياد أنسييٌت أنيين وعييدتنً أن تزخييذنً للسييٌنما؟ فزنييا لمييدة
طوٌلة وأنا جالسة فً البٌت وأشعر بالملل"
"أوه لمد نسٌت فعالأ ,عموما أ عزٌزتى لمد تزخرنا سنتركها إلً ٌوم آخر".
تتتتتتتتتتتت ,أؼلمت أٌات الخط فً وجهه.
لٌعييود زٌيياد إلييى مكانييه وهييو ٌشييعر بالييذنب ,لكنييه طبع يا أ ليين ٌتييرن أصييدلابه
لٌراوً أٌات عند عودته سٌعمل على ذلن.
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أما أخر حيادث حصيلت أن كالعيادة تهاونيت بتنبٌهيات زٌياد ليً وخرجيت
دون علم ألتسوق ,وبعد سياعات رجعيت للمنيزل ألجيده فيً انتيياري ومالميا
الؽوب تكسً وجهه ألمٌت السالم لكنيه ليم ٌيرد ,فباشيرت بيإخراج المشيترٌات
لكً ٌراها ولكً أميتص ؼويبه أٌويا إال أنيه ليال" :خرجتيً أٌين؟؟ ورجعتيً
متى إلى منزلن؟؟"
أٌات" :أكٌد سزعود إلى منزلً زٌاد فهو منزلً فً األخٌر".
زٌاد بتهكم واوا" :أكٌد منزلن ,وأنا أٌوا زوجن لمعلوماتن " ỊỊ
أٌات" :أنا على دراٌة بهذه معلومات زٌاد".
زٌاد ببعض الحدة " :وبما أنن على علم ,لماذا لم تتصلً بً عند خروجن؟؟"
أٌييات بدهشيية" :أتصييل  ỊỊولميياذا اإلتصييال أنييا دابميية الخييروج ولييم أطلييب إذن
أبداأ".
ليدٌن زوج تطلبيٌن إذنيه,
ت
زٌاد" :ذلن فً ولت ماوً عزٌزتيً لكين األن أني ِ
ِ
هل هذا مفهوم؟؟"
أٌات" :نعم ,ولماذا أطلب؟ هل هذا سجن أو ماذا ؟؟"
زٌاد بتزفوؾ" :لٌس سجنا بل األصول ,ألم ٌعلمن والدن المصون األصول؟؟"
أٌات بصوت عالً ":ال أسما لن زٌاد وأرجو أن تحترم نفسن".
عنن وعن أهلن".
زٌاد" :أنا محترم نفسً ؼصب
ِ
أٌات " :ال أنت أكٌد ؼٌر طبٌعً أكٌد مجنون".
زٌاد" :أنا مجنون ٌا أٌات ".
أٌات" :ورسمً كمان ".
ساد صمت بعد ما رفع زٌاد ٌده لٌوربها بملم علً وجهها ,لم أسيتوعب األمير
فً بدأ األمر لكن بعد مرور لحيات أفمت من صدمتً ألخيد جزدانيً وأنطليك
لمنزل والدي.
لتتفييالم مشيياكلنا مييع صييؽرها لكنهييا أهلكييت للوبنييا وأوجعييت مشيياعرنا .لٌصييبا
الحييل أو نسييتطٌع المييول الهييروب هييو الطييالق ,فطاللييً لييم ٌكيين ح يالأ بييل كييان
هروب يا أ .فبييٌن أهمييال زٌيياد وتبدٌيية عملييه وأصييدلابه علييى بٌتييه وزوجتييه ,وبييٌن
أهمالً وإؼفالً هن زوجً وتنبٌهاتيه المتكيررة عليى أخطيابً وياعت حٌياتً
الزوجٌيية وتالشييت أسييرتً م ين الوجييود .ألصييبا مطلميية مييع سييبك اإلصييرار
وترصد.
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