
 

 همس الجياد لمروة جمال



 الحلقه االول
 عندما أصبح هروبً بداٌة 

 وعشقً خطٌبة 
 أصبح منبع سعادتً هو سر ألمً 

 زهدت الكلمات وتحولت حٌاتً لمجرد همسات 
 مع الكابن الوحٌد الذي ال ٌجرح 

همساتً لتلك الجٌاد.......نعم  
همس الجٌاد........فؤصبحت حٌاتً   

 
لكن فً حالتً أنا مش .............مواقؾ كتٌر قوي فً حٌاتنا بنحس إنها مرت علٌنا قبل كده 

كانت حقٌقة ............مجرد إحساس   
قلبً ...........صوت الجهاز وهو بٌقٌس نبضات القلب ........... نفس الصوت بٌزلزل ودانً 

مش عارفة ............قلبه ...........  
تٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌت............تٌت .........تٌت   

 
 الفصل األول

...................منذ عامٌن   
 

هكذا أطلقوا علٌها فً .............الجمٌلة النابمة .................سنو واٌت 
نظر لها أحد األطباء المستجدٌن بالمشفى وهمس لزمٌله بمكر .................المشفى

رمقه اآلخر بنظرة حاده .................ربما تحتاج لقبلة لتخرج من ؼفوتها ...............
!!!!!!عزٌزي حاول أن تكون مبلكاً للرحمة .................  

بكاء أمها ............تشعر بهمساتهم ...............منذ الحادث األلٌم وهً على نفس الحال 
تؤبى أن تؽادر حلمها الجمٌل ...........حسرة أبٌها ولكنها حقاً ال تستطٌع .............
حبٌبً أشتاق إلٌك ...............فهذا هو المكان الوحٌد الذي ٌوجد به حبٌبها .............

سحقاً لتلك األحبلم فهً تعطٌنً ...............إبتسامتك الساحرة ..............صوتك ...........
فلمستك الساحرة لٌست لها بصمة داخل عالم أحبلمً .............كل شا وال شا 

...................نعم كلما إقتربت منك تتبخر كالسراب ................  
إٌناس .............إٌناس   

 كان ٌقؾ على شاطا البحر وٌنادي علٌها بصوت مرح 
خبلص الشط كله عرؾ إسمً : إٌناس   

وكمان حٌعرفوا إنك حبٌبتً : شرٌؾ   
 إلتفت ٌداه حول خصرها لٌحملها كاألطفال 

ٌا مجنون : إٌناس   



كده طٌب جبتٌه لنفسك : شرٌؾ  
حتعمل إٌه : إٌناس   

حتشوفً : شرٌؾ   
 حملها بقوة و إنطلق بها نحو المٌاه وأؼرق جسدها وهو ٌضحك بشدة 

لحظات من المرح ............نعم كانت تلك لحظاتً معك ٌا شرٌؾ..............بمرح 
..............مجرد لحظات فلقد تركتنً بعد الزواج بشهر واحد ..............  

 
بسمة ودمعة ..........وهكذا كانت مبلمح وجهها تتؤرجح بٌن اإلنبساط واإلنقباض 

فالواقع ال ٌوجد ..............فهً ؼارقة فً بحر من الذكرٌات وترفض العودة للواقع .............
لقد مات شرٌؾ....................به سوى الحقٌقة التً تؤبى أن تتعاٌش معها   

مبلمحها تنبا بعمر ٌفوق عمرها الحقٌقً ببضع .............بجانب الفراش تجلس سٌدة باكٌة 
تتمتم بكلمات الرحمن فً ..........ٌداها المرتعشة تمسك بمصحؾ صؽٌر .............سنوات 

كانت تؽوص فً ذاكرتها وتعود لمنزلها الدافا بعٌداً عن برودة ....................خشوع وبكاء 
فثرٌا سٌدة مصرٌة تقلٌدٌة ................المشفى التً تحمل روابح الداء والدواء معاً 

منزلها هو مملكتها الصؽٌرة التً طالما إحتضنتها وقدستها ألبلػ الحدود فمجرد أن ............
تدلؾ للمنزل تشعر بالحمٌمٌة والدفا الصادرة من الحوابط ذات اللون القاتم الذي ٌذكرك بؽروب 

عبق الروابح الممٌزة الصادرة من مطبخها .......األثاث العتٌق والسجاد الفاخر ............الشمس
زمت شفتٌها وهً تحاول أن تتذكر ............منببة بطعام دافا تشتم طعمه اللذٌذ قبل أن تتذوقه

مملكتها الؽالٌة التً تركتها منذ أٌام قابعة بهذا المشفى هً وإبنتها وزوجها تاركة إبنها األصؽر 
أؼلقت المصحؾ وإبتسمت بسخرٌة فهً تشؽل نفسها ................لٌعٌث فً منزلها فساداً 

!!!!!بالتفكٌر فً المنزل ربما لتنسى ولو للحظات ما حل بإبنتها   
 

إٌه ٌا عبد الرحمن الدكتور قالك إٌه : تنهدت ثرٌا فً آسى ثم قالت لزوجها   
بٌقول حالة إنهٌار عصبً : عبد الرحمن   

منا عارفة بس إحنا بقالنا أسبوع دلوقتً وهً مش درٌانه بحاجه : ثرٌا باكٌة   
..........واخدة مهدبات كتٌر : عبد الرحمن   

ٌا عٌنً علٌكً ٌا بنتً ملحقتٌش تتهنً : ثرٌا   
إدعٌلها ...............خبلص بقه ٌا ثرٌا : عبد الرحمن   

أنا ..............أناخاٌفة علٌها قوي .......................بنتً بتضٌع منً ٌا عبد الرحمن : ثرٌا 
 خاٌفة بعد الشر تحصله 

ٌا شٌخة حرام علٌكً ببلش الفال ده ............أستؽفر هللا العظٌم ٌا رب : عبد الرحمن 
إستهدي باهلل كده وإقرٌلها قرآن................  

طٌب ٌعنً هً حتفضل ناٌمة كده إلمتى...........ونعم باهلل : ثرٌا   
 



بس بٌقولوا الزم ٌخففوا جرعات المهدئ إلنها كده مش درٌانه ..........معرفش : عبد الرحمن 
 بحاجه خالص والدكتور النفسً بعد كده حٌساعدها تتقبل اللً حصل 

أٌوه الدوا الزفت ده مخلٌها زي ما تكون فً ؼٌبوبة : ثرٌا   
إنتً نسٌتً حالة بنتك كانت عاملة إزاي بعد ما مات ............مضطرٌن ٌا ثرٌا : عبد الرحمن 
.............. 

 
متفكرنٌش أبوس إٌدك ...............متفكرنٌش : ثرٌا   

أنا ...............ٌارب صبرها وصبرنا .................ال حول وال قوة إال باهلل : عبد الرحمن 
 حاروح أصلً العصر على بال ما الدكتور ٌجً 

إدعٌلها ٌا أبو أٌمن : ثرٌا   
ٌا رب.............ٌارب ألطؾ بٌها وبٌنا .................بدعٌلها فً كل وقت : عبد الرحمن   

مٌسور الحال ٌعٌش بشقة متواضعة ............كان عبد الرحمن والد إٌناس موظؾ بالمعاش 
األكبر أٌمن ..............لدٌه من األبناء ثبلثة إٌناس وأٌمن ومصطفى ............بحً العجوزة 

تخرج من كلٌة هندسة وتزوج وسافر منذ سنوات إلحدى الدول العربٌة وعصفورته الوسطى 
 إٌناس تخرجت منذ أشهر قلٌلة من كلٌة الطب البٌطري واألصؽر مصطفى طالب بكلٌة التجارة

عندما قطن شرٌؾ بالشقة المقابلة لشقتهم ............ُولد حب شرٌؾ وإٌناس منذ عدة سنوات 
.......... شاب من أحد المدن الصؽٌرة المجاورة للقاهرة ذو خلق دمث وحال مٌسور............

لفتت نظرة تلك الشابة رقٌقة ...............إستؤجر تلك الشقة بعد أن إنتقل للعمل فً القاهرة 
إعتاد ان ٌراها ٌومٌاً فً الصباح وهً متوجه .............. خجولة للؽاٌة ............المبلمح 
سلبت لبه وأصبحت ملكة أحبلمه وشؽل هو تفكٌرها بإبتسامته الساحرة ...............للجامعة 

ٌُحٌٌها بها كلما رآها  قصة حب بدأت وإستمرت لسنوات وكللت بالزواج ...........التً إعتاد أن 
نعم صدمته سٌارة .............زواج لم ٌدم سوى شهر واحد لٌنتهً بؤسوأ خبر .............

لتسقط ...............وإنتهت حٌاته مع توقؾ صوت جهاز ضربات القلب بؽرفة العناٌة المركزة 
وتبدأ رحلة العبلج النفسً فً محاولة لتجمٌع .........هً األخرى بعد حالة شدٌدة من اإلنهٌار 

.........بقاٌا إنسانة   
 

 
 الفصل الثانى

 
كانت ................كانت ثرٌا تقؾ خارج الؽرفة وتضع ٌدها على فمها لتمنع نفسها من البكاء 

خرج الطبٌب النفسً ................قدماها ال تقوى على حملها فصراخ إٌناس ٌمتد آلخر المشفى 
بنتً مالها عملتوا : الهثاً دون أن ٌنظر نحوها وتتبعه الممرضة أمسكت ثرٌا بذراعها بعنؾ قابلة 

 فٌها 
..............إهدي ٌا حاجه : نظرت لها الممرضة بشفقة ثم إنتظرت بعد أن إبتعد الطبٌب   



البنت فً حالة إنهٌار ...........أهدى إزاي : ثرٌا بنفس النبرة الؽاضبة   
معلش هً كانت بتاخد مهدبات جامدة وعاٌشة برة الواقع والزم تواجهه : الممرضة 

الدكتور إداها دوا مهدئ بس أبسط من .........................ده فً األول بس .............
 األوالنً ومع الوقت حتتحسن بس حنتعب فً األول شوٌة 

بس الدكتور خارج شكله مٌطمنش : ثرٌا   
ال ال أصله متنرفذ من الدكتور األوالنً اللً إستسهل بمهدبات قوٌة وشاٌؾ إن ده : الممرضة 
 مش صح 

.....ٌعنً إٌه مش فاهمه : ثرٌا   
ٌا حاجه أقعدي جنبها وإرقٌها وإقرأي قرآن خلٌها كده تهدى وترضى بقضاء ربنا : الممرضة 

 ومعلش أزمة وحتعدي
 

تركت ثرٌا الممرضة وعادت مرة أخرى لؽرفة إٌناس وأهالها ما رأت على وجهها من شحوب 
إحتضنتها بقوة وما كان منها إال أنها إنفجرت فً البكاء قهراً على حال إبنتها وظلت ...............

.تدعو ربها تضرعاً أن تمر األٌام وتخرج إبنتها من تلك الحالة   
 

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

ٌُنبا بتقدم مع إٌناس  بدأت تعود للواقع روٌداً ..............مرت عدة أٌام وبدأ العبلج النفسً 
خرجت من المشفى أخٌراً بعد ............روٌداً بؤعصاب متماسكة نوعاً ما ولكن بقلب منهار 

كانت والدتها سعٌدة بتلك .............وعادت للمنزل ..............مرور شهر و بضعة أٌام 
الخطوة فإبنتها ستبتعد أخٌراً عن جو المشفى بمرضه وكآبته ولكن كان القلق ٌستبد بوالدها 

والشقة المقابلة هً شقة عرسها التً لما ...........فالمنزل كل ما فٌه ٌنبض بذكرى شرٌؾ 
وقد كان والدها على حق فلم ٌمض على وجودها ساعة .............تقضً بها سوى عدة أٌام 

على الرؼم من هدوبها وخروجها من ..............بمنزلها حتى إنزوت فً ؼرفتها بعٌدة وحٌدة 
بإرة اإلنهٌار إال أن صمتها كان ٌذبحهم جمٌعاً وكؤنها على شفا كارثة فهً ال تفعل شٌباً سوى 

النظر لتلك الشرفة الذي إعتاد شرٌؾ مشاؼلتها من خبللها وإطبلق العنان لدموعها التً ٌبدو أن 
...........منبعها لن ٌنبض أبدا   

 ذكرٌات 
ٌقؾ بالشرفة ممسكاً بهاتفه ونظراته موجهه نحوها بدون ................كان ٌنتظرها ٌومٌاً 

.............إنقطاع   
بحبك : شرٌؾ   

..........تنظر له بإبتسامة ٌشوبها الخجل ثم تتلفت حولها والهاتؾ ما زال على أذنها   
سامعانً : شرٌؾ   
سامعاك : إٌناس   



بحبك : شرٌؾ   
: ...............إٌناس   

بموت فً كسوفك بس بجد نفسً أسمعها منك: شرٌؾ   
هً إٌه : إٌناس   

كلمة بحبك : شرٌؾ   
بحبك : إٌناس تنظر لؤلرض وتهمس بصوت منخفض   

.............ٌسقط شرٌؾ أرضاً بطرٌقة درامٌة وهو ممسك بقلبه   
ٌا مجنون : إٌناس   

..............بٌكً : شرٌؾ   
طٌب أنا الزم أدخل أوكٌه : إٌناس   

ال إله إال هللا : شرٌؾ   
محمد رسول هللا: إٌناس   

تلك الشرفة التً شهدت ..............كانت تذرؾ الدموع وهً تتذكر لحظات العشق بٌنها وبٌنه 
......................أجمل أٌام عمرها   

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

 
شعر الطبٌب األربعٌنً .............كان الدكتور علً ما زال بعٌادته ٌستقبل الحاالت المعتاده 

باإلنهاك وود أن ٌقوم بإلؽاء جمٌع الكشوفات لوال أن أخبره مساعده بؤنها آخر حالة 
كبٌر ............كان ما زال شارداً بؤوراقه عندما دخل علٌه الرجل صاحب المٌعاد ...............

السن ٌرتدي نظارة طبٌة سمٌكة اإلطار وله شعر رمادي وقد إسترسل بنعومة خلؾ أذنه وشارب 
تذكره الطبٌب على الفور بمجرد رإٌته ..............بنفس لون شعره أعطاه هٌبة ووقاراً ملحوظاً 

إستقبله بإبتسامة ...............رؼم مرور حوالً ستة أشهر على خروج إٌناس من المشفى 
إتفضل.........أستاذ عبد الرحمن ...............أهبل ً : ودهشة قاببلً   
متشكر ٌا دكتور : عبد الرحمن   

خٌر مدام إٌناس عاملة إٌه : الطبٌب   
ماهو ده السبب اللً أنا جاٌلك علشانه : تنهد عبد الرحمن بؤلم ثم تابع   

كان ٌشعر بنوع من المسإولٌة عن حالة إٌناس فلقد إنهارت .............نظر له على بإهتمام 
بالمشفى مباشرة بعد وفاة زوجها ولم ٌكن هو متواجد بتلك الفترة حٌث كان قد سافر لحضور أحد 

المإتمرات بعد أن رشح طبٌب شاب لٌحل محله وعاد لٌفاجا بحالة إٌناس التً زادت تدهوراً 
بعد أن إتخذ الطبٌب الطرٌق السهل وقام بحقنها بؤقوى المهدبات لتعٌش بعالم منفصل عن واقعها 

.............األلٌم وعانت وعانى معها فً فترة العبلج رفض هذا الواقع   
خٌر قلقتنً : نظر علً لزابره بإمعان ثم تابع   

تقرٌبا مش عاٌشة معانا .............إٌناس رجعت حالتها إتدهورت تانً ٌا دكتور : عبد الرحمن 



بتنام كتٌر قوي زي ما تكون عاٌزة تهرب من الدنٌا ولما بتكون صاحٌة علطول سرحانه وقاعدة 
 فً أوضتها تبص على شقته وتفكر فٌه 

!!!!شقته : على   
ماهو شرٌؾ هللا ٌرحمه كان جارنا وساكن قدامنا : عبد الرحمن   

إزاي ٌا أستاذ عبد الرحمن ماتقولٌش معلومة مهمة : شعر علً بؽضب شدٌد وقال للرجل فً لوم 
انا كنت نبهت علٌكم متجٌبوش سٌرة الماضً أصبل قدامها أتارٌها قاعدة جوه ............زي دي 

 الماضً وشاٌفاه قدامها لٌل ونهار 
أنا بجد مش عارؾ ............ٌا دكتور طٌب كنا حنعمل اٌه ده بٌتنا وحٌاتنا : عبد الرحمن   

إٌناس مشكلتها دلوقتً إنه كل حاجه حوالٌها بتفكرها بشرٌؾ وهً رافضة الواقع ومش : علً 
الزم ٌحصل تؽٌٌر ................قادره تعٌش فٌه علشان كده بتهرب للماضً فً أحبلمها 

هً بتشتؽل ..............شوٌة مضادات اإلكتباب والعبلج مش كفاٌة ..........  
الحقٌقة بعد ما إتخرجت إتجوزت علطول وماشتؽلتش : عبدالرحمن   

الزم تتشتؽل وتخرج من الدوامة دي تشوؾ ناس جدٌدة تبدأ حٌاه جدٌدة تخرجها من بإرة : علً 
آسؾ بس ده الحل الوحٌد ...............الماضً والزم تبعد شوٌة تؽٌر مكان ووجوه 

هً خرٌجة إٌه ...........  
إٌناس خرٌجة طب بٌطري : عبد الرحمن   

إٌناس .............أنا عندي الحل ٌا أستاذ عبد الرحمن : صمت علً لفترة ثم لمعت عٌناه وقال 
محتاجة حٌاة .............إٌناس محتاجه تبعد ...............مش محتاجه عبلجً وأدوٌتً بس 

 جدٌدة ووجوه مختلفة تشؽل واقعها وتخرجها بره أحبلمها وهمومها 
 لو معندكش مانع أنا عندي شؽل كوٌس إلٌناس ومكان أحسن تبدأ فً من جدٌد 

حل إٌه .........حل : نظر له عبد الرحمن بإهتمام وقال   
أختً جوزها بٌشتؽل فً مزرعة كبٌرة قوي فً طرٌق مصر إسكندرٌة الصحرواي : علً 

مكان تحفه وكمان .............المكان فٌه مصانع إلنتاج األلبان وطبعا أراضً زراعٌة ...........
من فترة كانوا بٌدورا على طبٌب بٌطري ٌهتم بمزرعة الخٌل وطبعا حٌقٌم هناك 

إٌه رأٌك ................  
بس ...............أٌوه : عبد الرحمن   

حضرتك متردد علشان هً بنت إعتبرها إشتؽلت فً بلد تانٌة وده بٌحصل مع ناس كثٌر : علً 
المزرعة فٌها ناس كتٌر مقٌمة بقت أشبه بمجتمع سكنً صؽٌر ده ؼٌر إن أختً هناك ...........

انا شاعر بالمسإولٌة عن حالة إٌناس وبجد عاٌز ..............حتتابع حالتها وتبلؽنً أول بؤول 
................أساعدها والمكان ده فرصة كوٌسة قدامنا   

حضرتك شاٌؾ كده ٌا دكتور ٌعنً ُبعدها ووحدتها مش خطر : عبد الرحمن   
أنا عارؾ أنا مودٌها فٌن ..............متقلقش أنا واثق إن إٌناس حتتحسن فً المكان ده : علً   

نظر له عبد الرحمن وهو ٌشعر أنه ال ٌوجد سبٌل أمامه سوى قبول تلك المجازفة فوردته تذبل 
...........أمامه ٌوماً بعد ٌوم   



 
  
 

 الفصل الثالث
 
 

فشلت .................كانت ثرٌا تقؾ بالمطبخ تقذؾ قطع البطاطس بؽضب داخل الزٌت الؽزٌر 
فاجبها مصطفى إبنها ..............كل السبل إلخراج إبنتها العنٌدة من ؼرفتها أو ربما من ؼفوتها 

: دخل متصنعاً المرح للسٌطرة على ؼضب أمه ............األصؽر وهً شاردة وتزفر بؽضب 
جسمنا إتهرى كولٌسترول ٌا بطة ............كفاٌة بطاطس محمرة بقه   

أسكت ٌا وال أنا مش فاٌقالك : ثرٌا   
طٌب هو حد فً البٌت ده بٌرفع معنوٌاتك وبٌاكل ؼٌري ............كده : مصطفى 

المانٌكان طول عمرها أكلتها قلٌلة والحاج مبقاش لٌه تقل على السمنة البلدي ٌا جمٌل ............
 إنت 
أسكت ٌا مصطفى أدٌك شاٌؾ أختك مانٌكان إٌه بقه دي ٌا عٌنً وشها بقه أصفر من قلة : ثرٌا 

 األكل وكتر الهم 
معلش ٌا ماما حتاخد وقتها : مصطفى   

إٌناس دبلت ٌا مصطفى بقه هً دي إٌناس اللً كانت مالٌة البٌت ضحك : ثرٌا 
 شهور دلوقتً من ساعة الحادثة ومفٌش تحسن 6ٌابنً إحنا بقالنا ............. وهظار

...........أهو أبوك راح للدكتور إمبارح ورجع نزل الصبح ومعرفتش عمل إٌه ...............  
معرفتٌش : مصطفى   

بٌقولً باللٌل الدكتور حٌجً ٌشوؾ إٌناس وٌتكلم معاها شوٌة : ثرٌا   
خبلص أكٌد الدكتور عنده حل ٌا ماما وهو شاطر فاكره فً المستشفى إتحسنت على : مصطفى 

 إٌده 
اه ولما رجعنا هنا ٌوم ورا التانً وحالتها إتدهورت تانً كؤنها عاٌشة معانا بنص عقل: ثرٌا   

ماهً طول ما هً حابسة نفسها فً األوضة وبتبص على الشباك مش حتنسى مش : مصطفى 
 حتتقدم خطوة لقدام 

خبلص ننقل بقه وال تسافر ألخوها لو ٌنفع : ثرٌا   
اه على فكرة ...........مش عارؾ إما نشوؾ الدكتور حٌعمل إٌه : مصطفى   

إٌه : ثرٌا   
الكولٌسترول إتحرق : مصطفى   

خرج مصطفى من المطبخ تاركاً أمه تخرج البطاطس المحترقة وهً تصب جام ؼضبها على 
..............الطعام ثم نظر لؽرفة أخته فً حسرة وإتجه لؽرفته   

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



مابدة الؽداء هً شا مقدس لدى ثرٌا .............أجتمعت األسرة كعادتها على مابدة الؽداء 
ال ٌصح أن ٌتخلؾ أحد وقد كانت ثرٌا شدٌدة اإلنتقاء فً كل ما ٌخص منزلها على .............

الرؼم من أن زوجها كان مجرد موظؾ لٌس لدٌه دخل سوى عمله الحكومً إال أنها كانت تهتم 
بشدة بكل قطعة أثاث داخل مملكتها الصؽٌرة تقتصد األموال وتقوم بالحسابات من أجل سفرة 

وقد كان الحال نفسه بالنسبة ............أنٌقة أو بعض األطباق المزخرفة وربما سجادة فاخرة 
ألبنابها فهً تهتم بهم ألقصى درجة وموعد الطعام مقدس فً عابلتها الصؽٌرة وقد وقفت 

لساعات تتفنن لتعد لهم أشهى الوجبات وترتب لهم طاولة أنٌقة وبالتالً فالؽٌاب عذر ؼٌر مقبول 
. 

نظر عبد الحمن إلبنته نظرة فاحصة وهً تعبث بطعامها دون أن تلمس منه سوى القلٌل قال 
إٌناس : على حٌن ؼرة   

إنتفض جسدها فزعاً وكان هذا هو حالها دابماً فقد كانت تشرد أؼلب األوقات لتنتبه بعدها بفزع 
..........على صوت محدثها   

حاضر انا بآكل اهو : قالت بطرٌقة دٌنامٌكٌة دون أن تنظر نحوه وكؤنها إعتادت   
بس أنا مش باكلمك علشان األكل : عبد الرحمن   

طٌب علشان إٌه : إٌناس   
الدكتور علً حٌجً ٌزورنا النهارده وعاٌز ٌتكلم معاكً شوٌة : عبد الرحمن   

أنا مش عاٌزة دكاترة ومش عاٌزة : إنتفضت وقامت منزعجة وهً تنظر نحوهم بعٌون دامعة 
ٌا ناس إفهموا بقه أنا مرتاحه كده لٌه عاٌزنً أنساه أنا مش حانسى ..............حد ٌتكلم معاٌا 

 جوزي مش حسٌبه 
هو مش جاي ٌتكلم معاكً عن شرٌؾ هللا ٌرحمه ومحدش مننا : تنهد عبد الرحمن بٌؤس ثم تابع 

 طلب إنك تنسٌه 
طٌب جاي لٌه : تابعت بقلق   

معرفش حنعرؾ لما ٌجً هو كلمنً وقال جاي النهارده فجهزي نفسك : عبد الرحمن   
قال عبد الرحمن جملته بصرامة شدٌدة منعت إٌناس من اإلعتراض ثم تركهم وتوجه لؽرفته دون 

 أن ٌضٌؾ شٌباً 
********************** 

 
هل .............تفكر فً أسبابها.............كانت إٌناس تشعر باإلضطراب لتلك الزٌارة المرتقبة 

هل ستضطر لخوض تجربة العبلج مرة أخرى .....................زار أبٌها الطبٌب لٌشكو حالها 
من إنصات لنصابح طبٌبها النفسً والتحدث بؤمور تفضل اإلحتفاظ بها لنفسها 

إنتبهت لجرس الباب وعبارات الترحٌب واإلطراء بٌن أبٌها والطبٌب الزابر ولم ...............
تقدمت بملل وتردد ...............تمر دقابق حتى طلبت منها والدتها موافاة أبٌها بؽرفة الصالون 

مبلمحها ذات الضجر الشدٌد الحظها الطبٌب المتمرس على الفور .............نحو الرجلٌن 
...............إزٌك ٌا إٌناس : لٌقابلها بوجه بشوش وهو ٌقول   



الحمد هلل : نظرت له دون أن تتبدل مبلمحها الضجرة وكؤنها تقول له إرحل   
أقعدي ٌا إٌناس الدكتور علً : نظر لها أبٌها بؽضب ولكنه إستدرك نفسه وتحدث بنبرة هادبة 

 عاٌزك فً موضوع 
موضوع أٌه : إٌناس   

خدمة : إبتسم الدكتور علً وتابع بثقة   
!!!!خدمة : إٌناس   

أٌوه بصراحه أنا عارؾ إنك طبٌبة بٌطرٌة صح : الطبٌب   
أٌوه : إٌناس والدهشة تعلو مبلمحها   

ٌا ستً أنا أختً مقٌمة مع جوزها فً مزرعة كبٌرة قوي على طرٌق إسكندرٌة : الطبٌب 
جوز أختً بقة المسإول عن المكان وهو محتاج طبٌب بٌطري ضروري ............الصحرواي 

ها إٌه رأٌك ...........علشان مزرعة الخٌول هناك وسؤلنً إن كنت أعرؾ حد   
أنا ................أٌوه بس : صمتت إٌناس قلٌبلً وكؤنها تحاول إستٌعاب ما قاله ثم تابعت 

 مشتؽلتش قبل كده ومعندٌش خبرة 
بس إنتً خرٌجة طب بٌطري وعندك األساس الخبرة بقه تٌجً مع الشؽل : الطبٌب   
مش عارفة أنا مفكرتش فً الشؽل خالص من زمان : إٌناس   

مش شاٌفة إن آن اآلوان إنك تفكري : الطبٌب   
: نظرت له بحدة وعندها أٌقن الطبٌب تسرعه فً تلك الجملة همت ووقفت سرٌعا ثم تابعت 

 المكان ده بعٌد ٌعنً فً إقامة هناك 
أكٌد بس طبعا لٌكً أجازات : الطبٌب   
متخٌلٌن إنً كده حانسى لما تبعدونً عن هنا حانساه : إٌناس   

إنتً شاٌفة إٌه شاٌفة إنك لو بعدتً : نظر لها الطبٌب وقد لمعت عٌناه وإسترسل فً الحدٌث بثقة 
 عن هنا حتنسٌه 
أل ولو سافرت آخر الدنٌا مش حنساه : إٌناس بإصرار   

خبلص ٌبقى مفٌش مشكلة وال إٌه : إبتسم الطبٌب وكؤنه كان ٌنتظر إجابتها تلك ثم تابع   
أنا مش خاٌفة بس بوضح لحضرتك : إٌناس   

أنا حانتظر ردك وأتمنى توافقً إحساسً إنك دكتورة شاطرة .........خبلص : الطبٌب 
أستبذن أنا بقة ٌا أستاذ عبد الرحمن............وحتبٌضً وشً   

بدري ٌا دكتور حضرتك الزم تتعشى معانا : األب بعد أن رمق إبنته بنظرة ؼاضبة   
معلش إعفٌنً مرة تانٌة إن شاء هللا : الطبٌب   

..............ؼادر الطبٌب وبعدها توجهت إٌناس على الفور لؽرفتها لتتحاشى الحدٌث مع أبٌها   
*********************************** 

 
سفر إٌه ٌا أبو أٌمن ........سفر : نظرت ثرٌا لزوجها بؽضب وقالت له فً دهشة 

إحنا معندناش الكبلم ده..............  



ٌا أم إٌناس وحقولك ٌا أم إٌناس علشان القرار ده لمصلحة إٌناس : عبد الرحمن   
مصلحتها إنها تروح تشتؽل فً مكان بعٌد فً الصحراء مع ناس متعرفهومش : ثرٌا 

مصلحتها إنها تبقى بعٌد عننا بحالتها دي ................  
 شهور وحالتها بتتؤخر بنشوفها بالصدفة فً البٌت 6.............. شهور 6بقالنا : عبد الرحمن 

 وعلطول قاعدة عند الشباك إٌاه 
ال ال هنا قدامً ...............أل ٌعنً أل ماهً هناك برده حتبقى لوحدها وبرده حتقعد تفكر : ثرٌا 

أنا مطمنة علٌها شاٌفاها بعٌنً وبعدٌن بنتك عمرها ما إشتؽلت إتخرجت وإتجوزت علطول 
وبعدٌن إٌناس تعٌش لوحدها إزاي ٌعنً هً بتعرؾ تعمل لنفسها حاجه ال أكل وال شرب 

ال ال بنتً مٌنفعش تبعد عنً ............  
طٌب روحً كلمٌها شوفٌها موافقة وال أل .............مفٌش فاٌدة : عبد الرحمن 
إسبلٌها األول..............  

 
خرجت ثرٌا متؤففة وتوجهت لؽرفة إبنتها ولكنها كانت تعلم فً قرارة نفسها أن إٌناس سترفض 
هذا العمل وربما ٌكون هذا القرار هو القرار الوحٌد الذي ستساندها فٌه فهً ال تحتمل أن تبتعد 

 إبنتها عنها خاصة فً ظروفها الحالٌة وقلقها الدابم علٌها
إقتربت ثرٌا من ؼرفة إبنتها بحذر ولكن قبل أن تطرق الباب سمعت همسات ............
همسات جعلت جسدها ٌنتفض ودقات قلبها تتسارع لدقابق فقد كانت إٌناس تتحدث إلى ............

.........شرٌؾ   
  
 

 
 الفصل الرابع

 
 
 
 

طٌب دنا الحاجة الوحٌدة اللً بتصبرنً وقفتً .............شفت ٌا شرٌؾ عاٌزٌن ٌبعدونً عنك 
مش حسٌبك................مش حسٌبك ٌا شرٌؾ .............هنا قدام شباكك وكبلمً معاك   

 
 

كٌؾ ............كانت كلمات إٌناس وقعها كصدمات متتالٌة بل ضربات قوٌة على رأس ثرٌا 
صمتت على حال إبنتها كل تلك الفترة فاألمر تعدى بحر الذكرٌات الذي تصر إٌناس على 

............ال بل إقتربت من الؽرق ..............السباحة به ٌومٌا   
 



 
بدون أن تطرق الباب دخلت ثرٌا على الفور لتجد إبنتها تجلس فً مكانها المعهود بالشرفة 

أخذت ثرٌا نفساً عمٌقاً فً محاولة إلستدعاء بعض الهدوء ثم ..............واإلبتسامة على شفتٌها 
.......دخلت إلبنتها التً كانت ال تزال شاردة ولم تشعر بحضور أمها   

 
 

 - 
كانت ثرٌا تهز كتؾ إبنتها حتى تخرجها من دوامة الشرود التً إجتاحتها ........إٌناس إٌناس 
إنتً جٌتً إمتى ..........ماما : إنتبهت إٌناس أخٌراً ونظرت ألمها بعٌون حالمة .............  

حاالً بس إنتً كنت سرحانه : ثرٌا   
آسفة ............اه : إٌناس   
كنتً سرحانه فً كبلم دكتور علً : ثرٌا   

اااااااه ال عادي.............دكتور علً ............هه : إٌناس   
فكرتً ؟...........طٌب قررتً إٌه : ثرٌا   

مش محتاجة أفكر أنا مش حسافر : إٌناس   
بس دي فرصة شؽل كوٌسة رأًٌ تفكري تانً : ثرٌا   

وأعٌش فً مكان بعٌد عن هنا !!! وأسافر : إٌناس   
دي ُسنة الحٌاة و بعدٌن أكٌد لٌكً أجازات دي مش هجرة ٌا إٌناس: ثرٌا   

أل أل مش حسٌب هنا مش عاٌزة أشتؽل أو ممكن أشتؽل هنا فً مكان قرٌب لكن مش : إٌناس 
كانت نبرتها أكثر حدة .............حسافر   

إبتسمت لها أمها فقد كانت متؤكدة من ردة فعل إبنتها ولكنها على العكس اآلن ترٌد رحٌلها 
 وبسرعة بعٌداً عن تلك الذكرٌات التً حاصرتها فؤصبحت تعٌش بداخلها منفصلة عن الواقع

براحتك : قامت ثرٌا وهمت بالمؽادرة ولكنها إستدارت فً آخر لحظة وقالت إلبنتها ............
نفسً ترجعً تانً ...........بس أنا نفسً تسافري وتشتؽلً وتخلقى حٌاة لٌكً .............

 تعٌشً ٌا بنتً علشان أنا كمان أقدر أعٌش
 
 

خرجت ثرٌا باكٌة فبل تعرؾ ما فعلته خطؤ أم صواب هً من كانت ال تحتمل مجرد التفكٌر فً 
بعد إبنتها عنها بل كانت تشعر بسعادة بالؽة حٌن تزوجت إٌناس وقطنت بالشقة المقابلة لشقتها 

ولكن اآلن إنقلبت الموازٌن ربما ٌكون الحل فً الُبعد وشعرت أن إقتراح الطبٌب هو حبل اإلنقاذ 
.............الوحٌد   

 
 

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



 
مضت عدة أٌام وإٌناس تتحاشى الحدٌث مع الجمٌع وأصبحت تقضً فً ؼرفتها كل وقتها تقرٌباً 

بعد أن صارحت زوجها بما حدث فً ............... كانت ثرٌا تشعر باآلسى والعجز ............
مسحت دموعها بظهر ..............ؼرفة إبنتها وهو ٌقضى لٌله مستقٌظاً ٌتفكر فً حال إبنته 

ٌداها وعندها شعرت بٌد زوجها تحٌط كتفٌها فً حنان إستدارت له وهً تبتسم لتخفً آثار بكابها 
مهما مرت السنٌن برده تؤثٌر البصل قوي : وقالت   

الحاج متولً طلب منً أفضً الشقة : مسح عبد الرحمن دموع زوجته فً حنان ثم قال   
شقة إٌه !!!! شقة : ثرٌا   

شقة شرٌؾ : عبد الرحمن   
بس لسه ناقص سنتٌن على بال ما مدة العقد تخلص وإحنا بندفع اإلٌجار : ثرٌا   

انا اتفقت مع ناس بكرة حٌجوا ٌشٌلوا العفش كله ..........ما هو ملوش الزمة بقه : عبد الرحمن   
كده حنبٌع حاجة بنتنا فً ٌوم بسهولة كده : ثرٌا   

اٌوة ٌا ثرٌا كل حاجة : عبد الرحمن   
أمرك بس حتقولها : أذعنت ثرٌا لرؼبة زوجها وقد فهمت ما بداخله وقالت   

طبعاً السكان الجداد حٌوصلوا كمان أسبوع الزم تعرؾ : عبد الرحمن   
ٌا حبٌبتً ٌا بنتً كده كتٌر علٌها قوي ٌا عبد الرحمن : بكت ثرٌا رؼماً عنها وتابعت 

كتٌر قوي .............  
طول ما هً حابسة نفسها فً ............الزم تفوق بقه ..............الزم ٌا ثرٌا : عبد الرحمن 

 األوضة دي وشاٌفاه فً الشباك ده مش حتفوق 
خرج عبد الرحمن من المطبخ ؼاضباً دون أن ٌنتبه إلبنته التً كانت تقؾ منزوٌة بؤحد األركان 

..............باكٌة بعد أن إستمعت لحدٌثه   
 

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

لم تتوقع ثرٌا ان ٌكون رحٌل إبنتها بتلك السرعة بعد قرار زوجها ولكن ٌبدو أن إٌناس لن تحتمل 
رإٌة شخص آخر بتلك الشرفة ؼٌر زوجها فلم تجد حبلً أمامها سوى الهروب لتلك الوظٌفة بعد 

أن أصر والدها على التخلص من الشقة ولم ٌإثر فٌه بكاإها تارة وعنادها تارة أخرى 
.............. 

كانت إٌناس ما زالت تحضر حقٌبتها عندما جاء الدكتور على لٌقلهم بسٌارته نظرت لها ثرٌا 
متزعلٌش من أبوكً ٌا إٌناس هو عمل كده علشان : بحنان ثم أمسكت بوجهها وقبلته وهً تقول 

 مصلحتك 
أنا مش .............خبلص ٌا ماما : صمتت إٌناس لوهلة وحاولت أن تمنع دموعها وهً تقول 

 زعبلنه 



طٌب خلٌنً أساعدك فً ترتٌب الشنطة : ثرٌا   
خبلص أنا رتبتها : منعت إٌناس أمها برفق من اإلقتراب من محتوٌات الحقٌبة وقالت بإرتباك 

 ناقص حاجات بسٌطة
 

وهكذا ودعت إٌناس أمها وأخٌها وإستقلت السٌارة مع أبٌها نحو مقر عملها الجدٌد 
..............مستقبل تمنى األب أن ٌخرج إبنته من ببر الماضً بؤحزانه ..............  

 
 
 

لم تشعر إٌناس بالوقت فقد ظلت شاردة طوال الطرٌق كعادتها وكؤنها أرادت ان تصرخ معبرة 
ال ............ولن أنسى زوجً ..........لن أخرج من احبلمً : عن سطوتها امام أبٌها والطبٌب 

 تعرؾ هل حقاً تخبرهم هم بذلك أم تخبر نفسها حتى ٌتمكن منها النسٌان
إنتبهت إٌناس لصوت ..............بعد حوالً الساعتٌن من الزمن وصلت السٌارة للمزرعة 

البوابة الحدٌدٌة ووجه الحارس البشوش اللذي حٌاه الطبٌب بنبرة حمٌمٌة وسؤله عن شخص 
.............ٌدعى المهندس حسن فؤخبره الحارس أنه بإنتظاره   

 
مرت السٌارة بطرٌق ممهد على جانبٌه أشجار اللٌمون وقد بدا مظهرها جمٌبلً ٌسر العٌن ثم 

كان رجبلً ..............ظهر فً األفق مبنى إستقبلهم بداخله المهندس حسن وكان به ؼرفة مكتبه 
بشوشاً ٌبدو أنه فً الخامسة واألربعٌن من عمره علمت إٌناس من سٌاق الحدٌث أنه زوج أخت 

..........طبٌبها والمسإول عن إدارة المكان   
- 
 
 

 نورتٌنا ٌا دكتورة 
أومؤت إٌناس رأسها بإبتسامة .كانت تلك هً الكلمات األولى التً خاطبها بها المهندس حسن 

أنا متؤكد إنك حترتاحً معانا هنا ومٌن ماٌرتحش فً : وشكرته بلطؾ بعدها تابع الرجل بثقة 
 الشؽل مع الخٌول 

على رأٌك ٌا حسن ده ؼٌر الطبٌعة والجو النقً وال : إبتسمت إٌناس وعندها قال الدكتور علً 
 إٌه ٌا أستاذ عبد الرحمن 

نظر له األب برضى وقد أبهره المكان وفهم ما كان ٌقصده الطبٌب بقوله أن إبنته سترتاح بهذا 
المكان فعبلً جمٌل قوي أنا : المكان فالمكان ٌبدو رابع لئلستجمام لٌس فقط للعمل وعندها قال 

 متوقعتوش كده خالص 
قسم فٌه مصنع األلبان ومزارع المواشً وبعدٌه ............ أقسام 3المزرعة هنا مقسمة : حسن 

 كٌلو الجزء األهم واألرقى هنا مزرعة الخٌول وده مكان 3األراضً الزراعٌة وبعدهم بمسافة 



 شؽلك ٌا دكتورة
 

كانت إٌناس صامتة لم توجه أي أسبلة أو تبادر بؤي تعلٌق فالنسبة لها لٌس هناك فرق سواء 
تعاملت مع الخٌول أم المواشً ولكنها كانت تشعر للراحة للعزلة بهذا المكان وإرتاحت أكثر 
عندما علمت أن أؼلب من ٌعملون بالمزرعة مرتكزٌن فً الجزء اآلخر حٌث توجد مزارع 
المواشً وتلٌها الؤلراضً الزراعٌة ولكن بهذا القسم ال ٌوجد سوى المهندس حسن وزوجته 
.والعمال المسإولون عن مزرعة الخٌول وصاحب المزرعة الذي ٌتواجد خارج الببلد اآلن   

 
طٌب تتفضلوا دلوقتً على مكان سكنك ٌا دكتورة تشوفٌه : نظر حسن إلٌناس وأبٌها ثم تابع 

 وبعدٌن تشرفونا على الؽدا 
ٌا خبر مفٌش داعً ٌا بشمهندس : عبد الرحمن   

دي فرحت جداً لما عرفت إن .............إٌه ٌا دكتور علً هما مٌعرفوش أختك وال إٌه : حسن 
 الدكتورة إٌناس حتشتؽل معانا هنا وبتراهن إنكم حتكونوا أصحاب 

إبتسمت إٌناس للرجل ولكنها شعرت بالضٌق فآخر ما ٌنقصها إمرأة وحٌدة ربما تسعى لشؽل 
!!!!!وقتها بالثرثرة   

 
 

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

كان موقع السكن ممٌزاً ٌتكون من ثبلث فلل صؽٌرة إصطفت بجانب بعضها البعض بتنسٌق 
: معماري ممٌز أدهش إٌناس وأبٌها ولكن المهندس حسن أجاب على دهشتهم سرٌعاً عندما قال 

 أصل المكان هنا مشروع لمنتجع سٌاحً والفلل دي أول عٌنه
 

منتجع سٌاحً : عبد الرحمن   
دول كتٌر .............مستؽرب لٌه ٌا فندم مش شرط المكان السٌاحً ٌكون بس بحر : حسن 

قوي فٌها مشارٌع زي دي خضرة وشجر وهنا بقة عندنا مزرعة الخٌل وفً المستقبل حٌكون فً 
 مزرعة نعام وده بقه ٌبقى حلم خالد 

خالد مٌن !!!!! خالد : عبد الرحمن   
المهندس خالد صاحب المزرعة هو فً أمرٌكا دلوقتً :حسن   

هو بصراحة المكان رابع : عبد الرحمن   
إتفضلً ٌا دكتورة دي الفٌبل بتاعتك هً ؼرفتٌن نوم ورسٌبشن ومطبخ أمرٌكً وكمان : حسن 

ده الستاٌل بتاع الفلل هنا لما نخلص مشروع المنتجع ان شاء هللا ..........فً جنٌنة صؽٌرة كده 
إتفضلوا إرتاحوا ومنتظركم أنا والمدام كمان نص ساعة على الؽدا................  

 



كانت الفٌبل مإثثة على ............دخلت إٌناس وأبٌها للفٌبل وعندها الحظت روعة المكان 
 درجات صعوداً عن ؼرفة الجلوس 4الطراز الؽربً تتكون من ؼرفتٌن للنوم بفارق حوالً 

الواسعة والمطبخ األمرٌكً والحظت وجود حدٌقة خلفٌة بجانب ؼرفة الجلوس لم تستطع أن 
تمنع نفسها من الخروج إلٌها واإلستمتاع برابحة الورود وإستنشاق نسمات الهواء الحر 

.............. 
 

أؼمضت عٌناها وشعرت بالراحة عندما لمست الهدوء والعزلة بالمكان نعم فتلك العزلة هً 
تركض فً ............... أقصى أمانٌها اآلن لتنفرد ربما بضوء القمر ونسمات الهواء العلٌل 

 بحر خٌالها دون حواجز أو قٌود وٌصبح شرٌؾ هو رفٌق عزلتها األوحد
 

لم تكن تعلم أنها عزلة مإقتة ولم تلحظ أن هناك فٌبل مبلصقة تشترك معها بنفس الحدٌقة وال 
..................ٌفصلها عنها سوى بعض الشجٌرات الصؽٌرة   

 

 
 الفصل الخامس

 
 
 

ٌبدو أن ............ال تدري لماذا تذكرت والدتها على الفور عندما جلست على مابدة الطعام 
السٌدة رقٌة هً نسخة أخرى من أمها وطاولة الطعام هً لوحتها اإلبداعٌة الخاصة 

إبتسمت وهً تتذكر المابدة المتنقلة الذي أعدتها لها أمها قبل السفر من لحم مشوى ..............
ودجاج محشً وبعض المعجنات الطازجة ووصاٌا التخزٌن والتؤكد من درجة حرارة المبرد حتى 

إتفضلوا ٌا جماعة : قطع أفكارها صوت المهندس حسن وهو ٌقول .............. ال ٌفسد الطعام 
 مش عاٌزٌن كسوؾ وبصراحه دكر البط ده مش عاٌز كسوؾ 

على فكرة ٌا دكتورة لو ما أكلتٌش ٌبقى : نظرت رقٌة نحو إٌناس وتابعت بنبرة تشوبها الجدٌة 
 األكل مش عاجبك وحازعل جداً 

ال ٌا خبر أنا باكل أهو : إٌناس   
هههههههههههه إنتً صدقتً ٌا حبً أنا بهظر معاكً أنا عمري مازعل منك بس برده : رقٌة 

 حتاكلً شكلك ضعفانه خالص 
بشرة خمرٌة وعٌون ............كانت رقٌة إمرأة ٌبدو على مبلمحها أنها فً األربعٌن من العمر 

ناعسة وشفاة مكتنزة بعض الشا وحجاب ممٌز أحاطت به وجهها بطرٌقة منمقة وجسد شابته 
حقاً ...........بعض السمنة وكٌؾ ال تشوبه السمنة أمام تلك المابدة العامرة وهذا الطعام اللذٌذ 

الطعام ؼاٌة فً اللذة بل ربما ٌكون أفضل طعام تذوقته على اإلطبلق بل إنه أفضل من الطعام 
الحت على وجهها إبتسامة عندما لمحت أبٌها وقد بدأ ٌتذوق بنهم من ...........الذي تعده والدتها 



صنوؾ الطعام أمامه وكذلك كل من الطبٌب والزوج اللذان إنقضا على ذكر البط بدون رحمة 
............وتذكرت شرٌؾ   

 
لم ٌكن من محبً الطعام بل كان ٌؤكل القلٌل جداً من هذا أو ذاك لطالما إختلؾ عن اآلخرٌن 

.....................كان .........لطالما كان ممٌزاً   
 

إنتهى الجمٌع من طعامهم وجلسوا بؽرفة المعٌشة التً كانت تطل مباشرة على حدٌقة مثل فٌبل 
إٌناس ولكن كانت الحدٌقة مختلفة الحظت إٌناس أنها تزٌنت بؤنواع خاصة من النباتات قسم 

!!!!!! حقاً هل هذا بقدونس ............للزهور وقسم لبعض األوراق كالنعناع والبقدونس 
جاءها صوت رقٌة لٌجٌب عن التساإالت بعقلها ...............  

الجنٌنة زرعتها على ذوقً : رقٌة   
جمٌلة قوي حضرتك بتحبً الزرع : إٌناس   
فً األول أل لكن بعد ما جٌت هنا بقت هواٌة خصوصا بصراحة إن إستخدام حاجات زي : رقٌة 

 البقدونس والرٌحان والنعناع طازة فً األكل بٌكون رابع 
كمان فً ورد : إٌناس   
فل وٌاسمٌن ونرجس وأنواع كده أسامٌها صعبة حمزة بقه هو اللً بٌجٌبلً البذور والؽذا : رقٌة 

 بتاعها علشان أعرؾ أزرعها عندي 
اممممممم:إٌناس   
حمزة ٌبقى إبن أخت حسن مهندس زراعً وبٌشتؽل هنا بس أؼلب المهندسٌن إقامتهم فً : رقٌة 

الجزء التانً من المزرعة على فكرة فً هناك مهندسات زراعٌات برده بٌشتؽلوا مع أزواجهم 
مجموعة جمٌلة قوي أوقات بنروح نسهر معاهم وهللا المنطقة التانٌة فٌها حٌاة عن هنا والذ بكتٌر 
لكن حسن مصمم إقامتنا تبقى هنا بٌقول هنا أهدى مع إنه الصبح علطول بٌكون فً الجزء التانً 

 علشان متابعة األراضً والمصنع 
بس هو الجزء التانً مش بعٌد قوي عن هنا : إٌناس   
 كٌلو بس خالد حب ٌفصلهم علشان بٌحلم ٌحول الجزء ده لمنتجع 4 أو 3ال حوالً : رقٌة 

 سٌاحً 
جمٌل قوي وأجمل ما فٌه هدوءه.........هو بصراحه المكان رابع : إٌناس   
إنتً لسه شفتً حاجه بكرة لما تشوفً مزرعة الخٌول مكان شؽلك حتنبهري : رقٌة 

بجد .............أنا مبسوطة قوي إنك إشتؽلتً هنا معانا ............بجد حاجة روعة ...........
 حلو قوي لما تبلقً أنثى تتكلمً معاه فً أرض الرجال دي 

............إبتسمت إٌناس بتصنع فآخر ما ٌنقصها تلك الضوضاء البشرٌة التً قد تإرق عزلتها   
***************************** 

 
ها ٌا إٌناس المكان : نظر عبد الرحمن إلبنته بتفحص بعد أن ؼادروا وعادوا لمقر سكنها ثم قال 



 عجبك 
فً البداٌة لم تجبه كانت تقؾ بحٌرة أمام الثبلجة وبٌدها ورقة وتحاول بٌؤس أن تضع بعض 

إقترب عبد الرحمن من .............محتوٌات حقٌبة الطعام التً أعدتها لها والدتها داخل الفرٌزر 
إٌناس إنتً مش سامعانً : إبنته وقال مرة أخرى   

آسفة ٌا بابا مسمعتش حضرتك بس أصل الثبلجة صؽٌرة : نظرت له وقد بدت شاردة ثم قالت 
 وكمان فٌها حاجات فمش عارفة أحط الحاجات اللً معاٌا 

حاجات إٌه : عبد الرحمن   
األكل اللً ماما إدٌتهولً : إٌناس   

أل قصدي حاجات إٌه اللً فً الثبلجة وإٌه الورقة دي : عبد الرحمن   
دي ورقة لقٌتها على بابا الثبلجة كاتباها لٌا مدام رقٌة : إٌناس   

عزٌزتً إٌناس دي طلبات كده بسٌطة " أخذ عبد الرحمن الورقة وقرأ محتوٌاتها وقد كانت 
إلحتٌاجاتك الٌومٌة وكمان دي نمرة تلٌفونً إذا إحتجتً أي حاجه كلمٌنً متترددٌش 

" أختك رقٌة .............  
والست دي شكلها طٌبة .............ناس ذوق فعبلً : طوى عبد الرحمن الورقة وإبتسم وهو ٌقول 

 قوي 
اه فعبل : إٌناس بدون إهتمام   

إنتً رأٌك إٌه فً المكان عجبك : نظر لها والدها بتفحص مرة أخرى ثم تابع   
اه كوٌس : إٌناس   

إٌناس إوعً تكونً زعبلنه منً : إقترب عبد الرحمن من إبنته ثم داعب وجنتٌها بحنان وتابع   
نظرت له بتمعن كانت مبلمحه تكاد تنطق بالحزن أو ربما بالقلق شعرت أنه ال ٌود أن ٌتركها 

وحٌدة بل ٌودها أن تعود معه للمنزل لٌطمبن قلبه برإٌتها أمام عٌنٌه ولكنه ال ٌستطٌع 
أخذت نفساً عمٌقاً ربما لتحبس .............صمتت لوهلة ثم إؼرورقت عٌناها بالدموع ............

تلك العبرات الساخنة التً لن تلهب وجنتٌها فقط بل ستلهب قلب أبٌها أٌضاً جاهدت لتخرج 
الكلمات من فمها وعلى الرؼم من أنها كانت تتمتم بصوت خفٌض وعلى الرؼم من البحة الباكٌة 

 فً نبرتها إال أنه فسر كلماتها جٌداً 
بابا أنا عمري ما أزعل منك وال من ماما عارؾ لٌه : إٌناس   

لٌه : عبد الرحمن  
علشان الفراق صعب قوي وأنا جربته تفتكر حضٌع لحظة من عمري فً ؼضب أو : إٌناس 

.........زعل من حد بحبه وأنا بحبك ٌا بابا وبحب ماما ومصطفى وأٌمن وهللا بحبكم قوي   
إحتضن عبد الرحمن إبنته بقوة ثم ملس على خصبلت شعرها بحنان وهو ٌتمتم بكلمات الرحمن 

.وٌسؤل هللا أن ٌحفظ إبنته من كل سوء   
 

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



ناس محترمٌن : نظر حسن لزوجته بتفحص بعد أن ؼادر الضٌوؾ وقال   
فعبل والدها شكله طٌب قوي وكمان إٌناس هادٌة ورقٌقة قوي : رقٌة   

علشان كده مكنتش عاٌزها تشتؽل : زفر وهو ٌخلع الجاكٌت خاصته ثم تمدد على األرٌكة وتابع 
 هنا 

لٌه بس ٌا حسن : رقٌة   
رقٌة إنتً عارفة طبع خالد كوٌس وشدته مع كل ..............ٌعنً مش عارفة لٌه : حسن 

 الموظفٌن هنا 
أٌوه بس خالد مش وحش للدرجة دي : رقٌة   
هو إنتً اللً حتقولٌلً منا عارؾ خالد ده صاحبً قبل ما ٌكون صاحب المكان هنا لكن : حسن 

إنتً عارفة هو ..............برده انا عارؾ طبعه وخصوصا مع الدكاترة اللً بٌتابعوا الخٌل 
 مهتم بالمزرعة دي أد إٌه ما بٌسمحش بؽلطة 

بس اللً فاتوا كانوا رجالة ومش مهتمٌن بالشؽل وعاٌزٌن ٌشتؽلوا فً مكان تانً جنبه : رقٌة 
 لكن إٌناس بنت ورقٌقة وعلى فكرة بقه الست لما بتشتؽل بجد بتخلص لشؽلها عن الراجل 

برده مش مرتاح: حسن   
على فكرة بقه إٌناس أفضل حد للمكان ده عارؾ لٌه : رقٌة   
لٌه : حسن   
علشان هً محتاجة للمكان زي ما المكان محتاج لٌها صدقنً حٌكملوا بعض : رقٌة   

هما مٌن دول اللً حٌكملوا بعض : حسن بمكر   
هههههههه دماؼك راحت فٌن هً صحٌح البنت حلوة وهادٌة لكن معتقدش ٌحصل : رقٌة 

صعب قوي ...............إنجذاب بٌنها وبٌن خالد   
وهللا ٌا رقٌة أنا مبقتش عارؾ حاجه وخالد ده أكتر واحد فاهمه ومش فاهمه فً نفس : حسن 
 الوقت 
هو عرؾ إنك عٌنت حد : رقٌة   
طبعاً بلؽته فً التلٌفون : حسن   
وحٌرجع إمتى : رقٌة   
المفروض كان ٌجً النهارده بس كلمنً وقالً انه إتؤخر على الطٌارة وحٌؽٌر الحجز : حسن   
هو خبلص فض الشراكة : رقٌة   
اه خبلص هو محتاج سٌولة علشان المزرعة : حسن   
إنت حتنام بعد الؽدا وال نازل .............طٌب : رقٌة   
أل حاروح مصنع األلبان ورٌا شؽل : حسن   
ترجع بالسبلمة ٌا حبٌبً: رقٌة   

 
لقد تعرؾ به منذ سنوات هو وزوجته ...............ؼادر حسن ولكنه ظل ٌفكر بصدٌقه خالد 

تعجب حسن عندما رأى هذا الشاب المصري المتقد ...............مارجرٌت فً الوالٌات المتحده 



الذكاء الذي برع فً عدة أعمال بل وهو المسإول عن شركة أبٌه وإدارتها وبجواره زوجة تصلح 
نعم ومنذ وقتها أصبحوا أصدقاء وإستطاع خالد فً النهاٌة تحقٌق ................ألن تكون أمه 

مارجرٌت ............أمه ...........حلمه ببناء تلك المزرعة وقذؾ النساء بعنؾ خارج حٌاته 
!!!!!وكارمن ................  

 

 
 الفصل السادس

نظرت للساعة ................ أؼلقت الهاتؾ ربما للمرة العاشرة بعد إنتهاء المكالمة مع أمها
خلعت حذابها وإستلقت لوهلة على ..............فوجدتها قد قاربت على الخامسة والنصؾ مساءاً 

األرٌكة وبدأ النعاس ٌداعب أهدابها ولكنها آثرت أن تخرج للحدٌقة ربما لتمؤل ربتٌها بنفحات من 
كانت الحدٌقة محاطة بسور أنٌق ................الهواء النقً وتمتع نظرها بمنظر ممٌز للؽروب 

 من خشب األرز وقد تزٌن السور بحرفٌةببعض النباتات المتسلقة فؤعطته مظهراً خبلباً 
لم ٌكن سوراً عالٌاً بل تستطٌع من خبلله رإٌة السٌارت الصؽٌرة التً تتحرك بخفة على الطرٌق 
العام وقد بدت أضواءها كشموس صؽٌرة ُولدت بعض أن خفت ضوء الشمس األم وإقتربت من 

الؽرق فً رمال الصحراء الواسعة وهً تودع السماء لتتركها وقد إمتزجت بها ألوان الطٌؾ 
بإبداع حتى تمكنت منها حمرة الشفق قبل أن ٌجنح اللٌل بظبلمه فٌعلن بثقة عن إنتهاء العرض 

!!!! 
لم تشعر بنفسها إال وهً مستلقٌة على الحشابش الخضراء وكؤن جسدها وروحها أبوا أن ٌظلوا 

فً مقاعد المشاهدٌن فإنطلقت روحها تحوم فً اللوحة الفنٌة المتجسدة أمام عٌناها وأمتزج 
.جسدها بجاذبٌة األرض ٌستشعر دفبها وٌحتضن أدٌمها بشوق   

 
ودت لو أكملت لٌلتها بتلك البقعة ربما لتستمع بعرض آخر حٌث ٌكون القمر هو بطل المساء 

ببرٌقه الفضً وكؤنه ٌعلن عن برٌق من األمل لٌخبرنا أن الضوء لم ٌخفت لؤلبد وأنه سٌعود من 
...................... جدٌد   

 
نعم .............. وهكذا تركت إٌناس موضعها وإتجهت لؽرفة نومها أخرجت ؼنٌمتها من الحقٌبة 

وعلى الرؼم من تؤكٌد والدتها .............تلك المؽامرة اللٌلٌة التً قامت بها قبل أن تترك المنزل 
لها أنها لن تتخلص من أي من متعلقات شرٌؾ وعلى الرؼم من إرتعاش ٌدٌها وتباطا خطواتها 

وهً تتجه نحو الشقة التً لم تخطوها منذ الحادث إال أنها كان ٌجب أن تحصل على ما تسعى 
ودون أن ٌشعر أحد تسللت حافٌة بخطوات مرتجفة نحو خزٌنته وأخرجت ما ..............إلٌه 

..............ٌحمل رابحة أنفاسه أو ربما ما ٌحمل بقاٌاها   
.إحتضنت قمٌصه بشؽؾ وخطت بثقة نحو أحبلمها منتظرة لقاءه   

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



 
كانت الساعة قد قاربت على السابعة مساءاً عندما دق المنبه لٌعلن عن بدء ٌوم جدٌد 

قام حسن متكاسبلً نحو الحمام وقد أعدته له زوجته كعادتها كل صباح فكانت المٌاه ................
الساخنة تتدفق بسخاء داخل حوض اإلستحمام وقامت بتعلٌق مبزره المعطر ثم تركته ٌنعم بحمام 

.هادئ وإنطلقت لتجهٌز مابدة اإلفطار   
تحب تتؽدى إٌه النهارده : كان حسن ٌتصفح الجرٌدة عندما سؤلته وهً تسكب له بعض الشاي   

أي حاجه : حسن دون أن ٌنظر نحوها   
حتروح على المصنع : رقٌة   
أل على المكتب هنا علشان أسلم إٌناس شؽلها األول : حسن   
علطول كده : رقٌة   
طبعاً وإنتً عارؾ خالد بٌهتم قوي بكل حاجة تخص الخٌل والزم ٌتؤكد إن اللً بٌحط : حسن 

 نسب الفٌتامٌنات ومتابع مواعٌد المقوٌات والتطعٌمات دكتور مختص 
إنت حتقولً ال وٌكون متفرغ كمان : رقٌة   
هو دماؼه كده بس برده هو بٌدفع مرتبات كوٌسة ولو إجتهدت حٌدفع أكثر : حسن   
إنت عارؾ المقابل المادي مش هو سبب وجودها : رقٌة   
عارؾ وإنتً حتبدبً تراقبٌها من إمتى...........اممممممممم : حسن   

كده ٌا حسن !!!! أراقبها : رقٌة بإنزعاج   
مش أخوكً قالك تاخدي بالك منها ..........هههههههه ٌا ستً مش قصدي : حسن   
وبعدٌن أنا فعبل صعبانه علٌا ..........فً فرق بٌن إنً آخد بالً منها وبٌن إنً أراقبها : رقٌة 

 البنت لسه صؽٌرة على الهم ده 
بس أنا مش شاٌفها مهمومة للدرجة دي ده كمان البسة ملون عادي ٌعنً : حسن   
علً أخوٌا هو اللً شدد علٌهم إنها مش تلبس أسمر وترجع تلبس عادي بسرعة ده كان : رقٌة 

فً كورس عبلجها ده ؼٌر أصبلً إن حداد الست على جوزها أربع شهور حسب الدٌن والشرع 
 والباقً ده أعراؾ وعادات وبعدٌن مش بٌقولوا الحزن فً القلب 

طٌب خبلص خبلص هً عٌنتك المحامً بتاعها وال إٌه : حسن   
أل ٌا سٌدي معٌنتنٌش المحامً بتاعها : رقٌة   

أصعب أنواع الحزن لما ترسم ضحكة كدابة على وشك : صمتت رقٌة قلٌبلً ثم تابعت بنبرة ألم 
 للناس وتحتفظ بالهم لنفسك

قالت جملتها ثم رمقته بنظرة ذات مؽزى إرتبك قلٌبلً وجفؾ عرقه ثم قبلها على جبهتها و قال لها 
طول عمرك بتقرأي الناس صح ٌا حبٌبتً وأولهم أنا علشان كده مقدرش أعٌش من : بنبرة حانٌة 

 ؼٌرك 
...............إنسحب بلباقة لٌتجه لعمله وتركت بعدها هً المجال لعبراتها الساخنة   

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



 
صباح الخٌر ٌا : وصل حسن لمكتبه وعندها وجد إٌناس بإنتظاره بادرها مرحباً لحظة دخوله 

 دكتورة 
صباح النور ٌا بشمهندس : إٌناس   
برافو ده حضرتك موجوده من قبل المعاد: حسن   
على إٌه حضرتك ده شؽلً : إٌناس   
طٌب تمام بصً ٌا ستً أنا النهارده حعرفك مبادئ الشؽل والمطلوب منك لكن بعد كده : حسن 

 حٌبقى المسإول معاكً بشمهندس خالد 
بشمهندس خالد هو مالك المزرعة صح ؟: إٌناس   
أٌوه وهً مزرعة الخٌول مسإولٌته هو وبٌهتم بدقة بؤي حاجه تخصها فعلشان كده هو : حسن 

 داٌماً بٌتابع أول بؤول مع الطبٌب المسإول 
حاضر : إٌناس وقد بدا علٌها القلق بعض الشا   

أنا مش عاٌزك تقلقً الشؽل بسٌط قوي بٌنً وبٌنك ما : نظر نحوها حسن بإبتسامة ثم تابع 
ٌستدعٌش طبٌب مقٌم بس إحنا هنا ماشٌٌن بمبدأ الوقاٌة خٌر من العبلج إتفضلً معاٌا على 

 العٌادة البٌطرٌة وإنتً حتفهمً أكثر 
 

خرجت إٌناس معه إلى المبنى وتوجهوا لمبنى آخر صؽٌر ٌتكون من ؼرفة واحدة كانت 
متواضعة األثاث بعض الشا فبل ٌوجد بها سوى مكتب صؽٌر وخزانة خشبٌة ممتلبة ببعض 

الكتب واألوراق وفً مواجهتهما توجد ثبلجة إستنتجت إٌناس أنها لحفظ بعض األدوٌة وخزانة 
أخرى تحتوى على معدات بٌطرٌة للتعامل مع األفراس وبعض المطهرات الموضوعٌة للجروح 

إتفضلً ٌا دكتورة : جلس حسن على المكتب وسحب بعض األوراق وهو ٌقول .............  
ضحك وهو ...........جلست إٌناس فً مواجهته وقد لفت إنتباهها كمٌة االوراق المبعثرة أمامه 

الهوا هنا بقه مٌزة وعٌب والعٌب واضح لو : ٌمسك باألوراق فً محاولة ٌابسة لترتٌبها وقال 
بصً بقه ٌا ستً ده ورق كان ساٌبه الدكتور اللً ...........أصؽر شباك مفتوح ٌطٌر كل شؽلك 

حٌفٌدك ...........قبلك بمواعٌد التطعٌمات بتاعتهم وكمان نسب المقوٌات اللً بتتحط فً األكل 
 كتٌر 

أخذت إٌناس منه األوراق وتصفحتها للحظات ثم توجهت بنظرها نحو الخزانة بجانب المكتب 
ودي كتب ومراجع ؟: وسؤلته   
اه دول برده حٌفٌدوكً مع إنً بصراحه مفهمش فً محتواهم إنتً بقه تكتشفً : حسن 

المفروض ....................كمان عندك الثبلجة فٌها مضادات حٌوٌة وتطعٌمات .............
الدكتور المتواجد هو بٌحدد محتاج اٌه وإحنا بنجٌبه وبرده عندك بٌداتٌن و صبؽة ٌود ومراهم 
جروح إلن الحاجات تقرٌباً ممكن نحتاجها ٌومٌاً بس متقلقٌش فً ساٌس مسإول عن التعامل 

المباشر مع الخٌل بس بنحتاج إشراؾ منك وبرده هنا بقٌة األدوٌة زي أدوٌة المؽص والمسكنات 
 وكده وبرده اللً تعوزٌه ٌعنً نكون شاكرٌن تطلبٌه قبل ما تحتاجٌه 



فهمت : إٌناس   
طٌب دلوقتً نروح على اإلسطببلت علشان العمال ٌعرفوكً وهما هناك تحت أمرك أي : حسن 

 حاجه حتطلبٌها منهم حٌعملوها 
حاضر: إٌناس   

 
ركبوا سٌارة رباعٌة مكشوفه لئلتجاه ............ توجهت بعدها إٌناس مع حسن نحو اإلسطببلت 

الحظت إٌناس المساحة الكبٌرة للمزرعة كانت تقدر مساحة مزرعة الخٌول ...............لهناك 
وحدها بحوالً خمسة أفدنة وتحتوي على ثبلث إسطببلت وسٌاج كبٌر أُعد خصٌصاً لترٌض 

ترجل حسن من السٌارة بعد أن توقفت أمام ..................وتدرٌب الخٌول على مساحة شاسعة 
كان العمال قد بدءوا بتطمٌر الجٌاد وتحضٌر ..............أحد اإلسطببلت ودخل وخلفه إٌناس 

إتجه حسن ألحدهم الذي كان ٌبدو علٌه أنه قابدهم وتحدث معه ..................الطعام وهكذا 
ها ٌا دسوقً إٌه األخبار : بصوت عاٍل   

تمام ٌا بشمهندس : دسوقً   
ده دسوقً أقدم ساٌس هنا ٌا دكتورة : نظر حسن إلٌناس وقال   

دكتورة إٌناس ٌا دسوقً حتاخد تعلٌماتك منها بعد كده هً بدل : ثم نظر لدسوقً بحدة وتابع 
 دكتور سعد 

نورتٌنا ٌا دكتورة ............مفهوم ٌا بشمهندس : دسوقً   
تمام إتفضلً معاٌا ٌا دكتورة : حسن   

 
وفً تلك األثناء قام حسن بالمرور مع إٌناس على بقٌة اإلسطببلت وكان ٌخبرها عن انواع الجٌاد 

المتواجدة فً المزرعة وقد كانت جمٌعها من الخٌول العربٌة األصٌلة وخاصًة الخٌل العربً 
ٌُعد من أقوى وأؼلى السبلالت فً العالم  شعرت إٌناس باإلنبهار .................المصري والذي 

مما شاهدته فقد فاق توقعاتها بمراحل من حٌث الترتٌب واإلهتمام والنظافة والمساحة الشاسعة من 
أجل تدرٌب وتروٌض الخٌول أخبرها حسن بوجود مدربٌن متخصصٌن للجٌاد وأنهم إفتتحوا 

الحظت إٌناس ..............المزرعة منذ عامٌن فقط ولكن لدٌهم حوالً خمسون جواداً حتى اآلن 
وجود بعض المنازل خلؾ اإلسطببلت علمت من حسن بعدها أنها مقر السكن المخصص للعمال 

.ومدربٌن الخٌل   
 

بعد مرورهم على اإلسطببلت الحظت إٌناس خروج الخٌل فً شكل بدٌع وقد إنطلقت تعدو 
كانت تلك .............بحرٌة داخل المساحات الشاسعة المحاطة بسٌاج األمان كما قال لها حسن 

هً المرة االولى التً ترى فٌها جٌاد عربٌة أصٌلة كتلك فكل معلوماتها عن الحصان ربما 
مظهره الرث الذي إعتادته كلما رأت أحد الخٌول المحلٌة التً ألهبت السٌاط ظهورها وقضت 

األحمال الثقٌلة على قوة إحتمالها وسعى مالكها فً النهاٌة لتجمٌل صورتها ربما ببعض الشرابط 
الملونه والحلً الرخٌص الذي قضى على آخر مظهر جمالً لدٌها ولكن تلك الخٌول التً تعدو 



جمال ٌخطؾ األبصار من أول وهلة ...................أمامها لم ترى لها مثٌبل من قبل 
التناسق البدٌع فً الشكل والحركة والعٌون الواسعة التً لم ترى مثٌبلً قبل كذلك قال ...........

إحنا عندنا هنا سبلالت أصٌلة كحٌلة حمدانً وهدبان : لها حسن وقد الحظ إنبهارها بما رأت   
!!!!نعم : نظرت له بدهشة وهً ال تفقه شٌباً عن ما قاله   

أنا برده من سنة لما خالد كان بٌكلمنً مكنش عندي أي معلومات عن الخٌل بس : إبتسم وتابع 
 دلوقتً عرفت وفهمت حاجات كتٌر 

بصراحه ده عالم تانً : إٌناس   
عموما إحنا دلوقتً حنرجع على العٌادة حاسٌبك تكتشفً المكان وتتصفحً الكتب : حسن 

واألوراق هناك شوٌة وبعد كده طبٌعة شؽلك حٌبقى مرور وفحص دوري للخٌول ومتابعة 
 الفٌتامٌنات والمقوٌات ونسبها مع العمال ده ؼٌر كمان التحصٌنات 

وهو كذلك : إٌناس   
وبرده لما خالد ٌرجع حٌكون لٌه طلبات محددة عنً وحٌوضحلك أمور أكثر منً : حسن 

إتفضلً ..............  
هو لٌه مكان السكن بتاعً والعٌادة بعٌد كده عن : عادت إٌناس معه للسٌارة وقالت بعدما ركبت 

 اإلسطبل 
حسن مش بعٌد قوي ممكن مشً نص ساعة بس انتً عارفة الفلل عٌنة بداٌة لمنتجع سٌاحً 

والزم مسافة بعٌد عن اإلسطببلت كمان محدش ساكن هنا قرٌب ؼٌر العمال والمدربٌن وكلهم 
 رجالة زي مانتً شاٌفة 

فهمت .............اه : إٌناس   
 

وصلت إٌناس للعٌادة ومكثت لفترة بٌن األوراق تحاول أن تلحق بدرب ربما ال تعً عنه شٌباً 
ولكن كان بداخلها طاقة ورؼبة قوٌة للمعرفة شعرت أنها قرأت القلٌل والكثٌر بنفس الوقت فتارة 

تتصفح بعض المراجع عن األمراض وأعراضها والعبلج المناسب وتارة تقرأ عن التحصٌنات 
نظرت للساعة فوجدتها قد قاربت على الرابعة عصراً .............والعناٌة الطبٌة بالجواد وهكذا 

إعتدلت فً .............وإكتشفت انها مكثت أكثر من أربع ساعات بالعٌادة دون أن تشعر بالوقت 
.جلستها وأؼلقت المكان ثم توجهت عابدة لمنزلها   

 
نظرت لها رقٌة بإبتسامة ...............لم تكد تقترب من المنزل حتى وجدت رقٌة فً إنتظارها 

اخبار الشؽل إٌه: وقالت   
تمام الحمد هلل ٌا مدام رقٌة : إٌناس   
شوفتً الخٌل.............إنبسطتً : رقٌة   

اه بصراحة حاجة روعة : إٌناس   
طٌب ٌبل علشان نتؽدى سوا.................مش قولتلك : رقٌة   

ٌا خبر متشكرة قوي ٌا مدام رقٌة ملوش لزوم : إٌناس   



هو إٌه ده واٌه مدام رقٌة دي اٌه ٌا دكتورة احنا مش أصحاب وال اٌه قولٌلً ٌا رقٌة وأنا : رقٌة 
 حقولك ٌا إٌناس إتفقنا 

إتفقنا : إٌناس   
طٌب ٌبل ؼٌري هدومك وتعالً نتؽدى سوا : رقٌة   

معلش بجد إعفٌنً أصل بصراحه مجهدة قوي حاكل خفٌفة وأنام: إٌناس   
طٌب كلً حاجه خفٌفة عندي وبعدٌن إرجعً نامً وال أكلً معجبكٌش : رقٌة   

أل خالص ده أحسن أكل دوقته فً حٌاتً بس معلش خلٌنً براحتى اصبل عندي أكل : إٌناس 
 كتٌر فً الفرٌزر عاٌزة اخلص منه

خبلص سماح المرة دي وعموما ٌا ستً اي حاجه بتحتاجٌها فً محل بس فً المنطقة : رقٌة 
التانٌة عنده كل حاجه هو بٌجٌب الحاجات من وادي النطرون ولو احتجتً حاجه مش عنده هو 

بٌجٌبها لٌكً أنا وحسن بنروح كتٌر بالعربٌة نجٌبلك اللً محتجاه او تٌجً معانا تجٌبً اللً 
 ٌرٌحك 
خبلص مٌرسً قوي ٌا مدام رقٌة : إٌناس   

هااااااااااااااا: رقٌة بلوم وإبتسامة   
خبلص مٌرسً ٌا رقٌة: إٌناس   

 
تركت رقٌة إٌناس وبادرت األخٌرة بالدخول لؽرفتها واإلستلقاء على فراشها شعرت أن جسدها 
ٌنشد الراحة والفراش بإلحاح نظرت بجانبها وقد كان قمٌص شرٌؾ ملقى بجانبها على الفراش 

تذكرت أن أحبلم ٌقظتها وذكرٌات زوجها لم تكن هً سٌدة الموقؾ فً هذا الٌوم فقد ..............
مر الوقت سرٌعاً بٌن كل جدٌد رأته وقرأت عنه وتمنكت منها الحٌاة رؼماً عنها ولو لساعات 

إمتدت ٌدها وجذبت القمٌص خاصته ثم إحتضنته بعنؾ وسرٌعاً ؼطت ............................
...............فً نوم عمٌق   

 
ربما مرت ساعة أو أكثر ال تعلم فقد ؼطت فً نوم عمٌق دون حتى أن تبدل مبلبسها 

أخرجت رداءاً قطنٌاً مرٌحاً وإرتدته ثم توجهت للمطبخ تبحث عن شا تؤكله فقد ...........
أعدت شطٌرة من الجبن وقامت بصنع بعض السلطة .............تذكرت أنها لم تؤكل منذ الصباح 

وحادثت أمها على الهاتؾ لتبعث لها برسابل من الطمبنٌنة بعد أن إستشعرت القلق فً صوتها 
وبعد أن أنهت طعامها وحدٌثها إكتشفت أن الساعة قد تعدت الحادٌة عشر مساءاً والسكون هو 

نظرت نحو الحدٌقة وإستشعرت النسٌم الحر فً خٌالها وعندها ..............سٌد الموقؾ حولها 
إتجهت لهناك وقد ألقت بجسدها على الحشابش الخضراء تراقب السماء بنجومها البلمعة 

عجباً لعمرها كله لم تشهد هذا العدد من النجوم من قبل وكؤنها ؼادرت سماء المدٌنة .............
الحت ذكرى شرٌؾ وإبتسامته أمامها ............بصخبها وأضواءها ونشدت العزلة مثلها تماماً 

ظلت هابمة ...............وكؤنه ٌشاركها كل تلك اللحظات الهادبة وٌستمتع معها بهدوء الطبٌعة 
بذكراه حتى جفاها النوم دون أن تشعر ولكن بعد وقت لٌس بطوٌل فتحت عٌونها برعشة فقد 



إنتفضت سرٌعاً حتى أنها كانت تستمع ...........شعرت بوجود شخص آخر معها بنفس المكان 
لصوت أنفاسها المتبلحقة ودقات قلبها المتسارعة خاصة عندما لمحت تلك العٌون البلمعة تنظر 

....................نحوها فً دهشة   
 

 الجزء االول م الفصل الساٌع
 
 
 

أسند رأسه على مقعد السٌارة وأؼمض عٌناه فً محاولة إلختبلس ربما ساعة من النوم بعد 
لم ٌتوقع أن فنجان القهوة الذي ُدعً إلٌه فً مقهى صدٌقه سام ...................رحلته الشاقة 

كانت رإٌة ................سٌإدي به فً النهاٌة إلى عدم اللحاق بطابرته وإستبدالها بؤخرى 
مارجرٌت تمثل مفاجؤة بالنسبة له خاصًة أنه كان ٌظن أنها تمكث بالبرازٌل مع إبنتها 

تلك المرأة التً زج بها داخل عالمه ............مارجرٌت زوجته األولى .......................
أؼمض عٌنٌه عندما رآها وإبتلع قهوته سرٌعاً رؼبة ...........دون رؼبة وأخرجها منه دون ذنب 

كانت نبرتها حانٌة ...........فً الهروب ولكنها إستوقفته قبل أن ٌتوجه لمخرج المقهى 
خالد إنت مش فاكرنً: أمسكت كلتا ٌدٌه بقبضٍة مرتعشة وهً تقول .........  

وهو ممكن الواحد ٌنسى واحده كانت مراته : نظر لها بدهشة وبصوته الرخٌم أجابها بثقة 
 مارجرٌت

ممكن خالد وخصوصاً لو كان جواز زي جوازنا : إبتسمت بسخرٌة أو ربما بحسرة وتابعت   
جذبها برفق ودعاها ...........أخرج نفساً عمٌقاً من صدره وشعر للحظات باآلسى من أجلها 

شكلك حزٌن ...........مالك مارجرٌت : للجلوس ثم تابع برقة ؼابت عنها وعنه منذ زمن وقال   
 

كانت بالفعل تبدو حزٌنة بل تمكن الزمن من وجهها ولم تعد مساحٌق التجمٌل قادرة على إخفاء 
أنا عرفت من سام إنك هنا وإنك حتبٌع الشركة : بصمة السنوات إبتسمت مرة أخرى وتابعت 

 وممكن مش ترجع تانً وعلشان كده طلبت منه ٌعزمك هنا علشان أشوفك 
!!!!تشوفٌنً :خالد بدهشة   
أو أودعك ممكن مش نشوؾ بعض تانً وعلشان كده كان الزم أقابلك وأقولك خالد : مارجرٌت   

تقولٌلً إٌه ؟: خالد بدهشة   
أنا مش زعبلن منك خالد : مارجرٌت   

كانت جملتها صادمة بالنسبة إلٌه فكٌؾ ال تكون ؼاضبة منه بعد ما كل فعله بها 
لم ٌقترب منها مرة واحدة كزوج بل كان ٌتعمد أن ................تزوجها نكاٌة بؤمه ..............

ٌُشعرها بؤن زواجها منه خطؤ فادح وأنه لم ولن ٌرؼب بعجوز تسعى لتجدٌد شبابها بالزواج وفً 
: الحظت مارجرٌت إندهاشه فإبتسمت مرة أخرى وتابعت ..........النهاٌة طلقها بعد عدة أشهر 

كنت أكرهك كتٌر ............وقتها كنت زعبلن كتٌر منك ............أٌوه خالد أنا مش زعبلن 



فهمت .............بس بعد كده  
فهمتً إٌه : نظر لها والؽضب ٌبدو كمارد متجسٍد فً عٌناه وقال   

المفروض تكون إتؽٌرت ...........إنت لسه عصبً خالد : مارجرٌت   
أنا بسبلك مارجرٌت فهمتً إٌه : خالد   

فهمت إنك مش كان قصدك مارجرٌت إنت كنت حتتجوز أي ست كبٌر تقابله وقتها : مارجرٌت 
 وكنت حتعمل معاه زي ما عملت معاٌا بالضبط 

ده تحلٌل : صمت قلٌبلً فً محالوة إلستدعاء هدوءه ثم الحت إبتسامة ساخره على شفتاه وتابع 
 نفسً ماكنتش أعرؾ إنً معقد 

..............أنا كمان مكنتش وقتها أعرؾ خالد بس بعد كده فهمت : مارجرٌت   
وإنتً بقة جاٌة مخصوص علشان تقولٌلً الكلمتٌن دول : خالد   

خالد أنا مش بقول كده علشان أضاٌقك بس لما فهمت مشاعر أوالدي خالد : مارجرٌت 
فهمت مشاعرك .............  

اللً هً اٌه بقه ؟ : خالد   
الماما مؤثر علٌك كتٌر .............فهمت إنه كله بسبب الماما خالد مش أنا : مارجرٌت 

علشان كده خالد أنا مش ............وإنت عملت ده علشان تضاٌقه هو مش حد تانً .........
 زعبلن

 
ظل شارداً بعد أن ألقت .............كانت مجرد كلمات لكنها كانت تقتحم عقله كطرقات ساخنة 

منذ قدومه ألمرٌكا ال بل قبل ذلك بسنوات وقرارته خطؤ تلو ...........بكلماتها وتركته لذكرٌاته 
هذا الزوج الذي أحضرته أمه .............نعم منذ أن دخل هذا الرجل حٌاته ............اآلخر 

لٌستولً بعد ذلك على قلبها .............دون إعتبار لمشاعره ...........لعالمهما دون تمهٌد 
ال ............وإهتمامها وعقلها بل وأراد ان ٌستولً علٌه هو أٌضاً وكل ما ٌمتلكه 

نعم وإذا ...............بل دافع وبشراسة عن حقه ............مهبلً هو لم ٌرتكب خطٌبة ............
كانت مارجرٌت خطٌبته التً أنبه ضمٌره علٌها لسنوات فبالتؤكٌد كارمن لٌست كذلك 

................ 
 
 

إستٌقظ على كلماته ............كان صوت عم رٌحان السابق ٌبدو كالصدى داخل عقله الؽابب 
خالد بٌه حمد هللا على السبلمة خبلص وصلنا المزرعة ...........خالد بٌه : وهو ٌقول   

نظر إلى ساعته فوجدها قد قاربت على الثالثة صباحاً نظر للسابق العجوز قبل أن ٌترجل من 
سهرتك معاٌا ٌا راجل ٌا عجوز : السٌارة وتابع   

تعبك راحة ٌا بشمهندس: إبتسم له السابق وتابع   
 

دخل خالد إلى فٌلته وهو ٌصب جام ؼضبه على السفر والطابرات بل ومقابلة مارجرٌت التً 



توجه ألحد األدراج وأخرج حبة من المسكن إبتلعها ...........تسببت له فً هذا الصداع البابس 
على الفور دون مٌاه ثم أعد لنفسه كوباً من القهوة الساخنة وقرر أن ٌستمتع بها فً الهواء الطلق 

............... 
 

عرٌض المنكبٌن ٌتمٌز بشعر داكن ...........كان خالد شاباً فً العقد الثالث من عمره طوٌبلً 
عٌون تبدو كعٌون .......ومبلمح حادة ربما تحمل من الؽموض أكثر ما تحمل من الصرامة 

 النمر تنظر بحدة ؼامضة لكل ما تلمحه 
نعم ............. مملكته حٌث السكون والطبٌعة والنجاح ....أخٌراً وصل إلى مزرعته الؽالٌة 

بالنجاح ...........باإلنتصار ...........فكلما نظر حوله كان ٌشعر بالفخر   
 

خرج إلى الحدٌقة وظل واقفاً لدقابق قبل أن ٌلحظ الضوء الخافت المنبعث من الفٌبل المجاورة 
فً البداٌة أصابته الدهشة ولكنه ما لبث أن تذكر ما أخبره به حسن عن الطبٌبة الجدٌدة ............

!!!!!ولكن عاودته الدهشة سرٌعاً عندما لمح جسد إمرأة ممدد فً الهواء الطلق دون حركة   
 

فً حركة سرٌعة تخطى الشجٌرات الرفٌعة بٌن الحدٌقتٌن و بخفة إقترب من صاحبة الجسد 
فً البداٌة ظن أن مكروهاً أصابها ولكن أنفاسها المنتظمة ...........الملقى على األرض 

هم لٌترك المكان ولكنه ما لبث أن تراجع ............ومبلمحها الهادبة جعلته ٌوقن أنها نابمة 
كانت إمرأة جمٌلة تبدو فً أواخر العشرٌنات ...........وعاد ٌنظر نحوها مرة أخرى 

ترتدي فستاناً قطنٌاً قصٌراً من اللون األزرق وقد كشؾ بعفوٌة عن جمال ساقٌها ...........
كان وجهها ٌبدو كقمٍر ؼط فً سبات هادئ وقد تناثرت خصبلت شعرها ............ورشاقة قِدها 

خصبلت شعرها التً تبدو كجدابل من البندق إمتدت بمجون .............من حوله فً صخب
كانت ...........لتوقظ اللٌل من سباته وتناثرت كمعزوفة صاخبة فؤخرجت السكون عن وقاره 

ود أن ٌقترب منها أكثر لٌفسر كلماتها الؽامضة ولكنه آثر ..........شفتاها تتمتم بهمسات صامتة 
عدم اإلقتراب والحت على شفتاه إبتسامة ساخرة فربما إذا فعل ذلك وجدت المزرعة فضٌحة 

ولكنه ظل واقفاً مكانه ببل حراك ٌراقبها ففً النهاٌة ما تشاهده .........ستتحدث عنها لسنوات 
.عٌناه لٌس سٌباً على اإلطبلق   

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

 
تتؤرجح بهدوء داخل ..............تؽمض عٌناك فً سبلم .............فً عزلتك المنشودة 

ٌُطل الفزع كضٌؾ مفاجا وٌخرجك من سبلمك سرٌعاً  عندما تكتشؾ ........أحبلمك ولكن 
.وجود دخٌل   

 
وضعت ٌدها على صدرها ربما لتتؤكد ان قلبها لم ٌقفز من مكانه فمجرد أن فتحت عٌناها وجدت 



تلك العٌون الحادة التى تحاصرها بنظرات تحمل الدهشة ...............هذا الوجه الصارم 
إستقامت وهبت واقفة وعٌونها تنظر نحوه فً فزع ثم قفزت .........والسخرٌة فً آن واحد 

...........هاربة لتعود لمنزلها سرٌعاً لتوصد خلفها كل األبواب بإحكام   
 

كانت دقات قلبها ما زالت تصرخ على الرؼم من إؼبلقها لنوافذها .............وقفت بثبات لدقابق 
زمت شفتٌها وشعرت بالؽضب من هروبها بتلك الطرٌقة بل كان ٌجب علٌها .............بإحكام 

نظرت نحو الحدٌقة من خلؾ .............تلقٌن هذا الؽرٌب درساً على إقتحامه لعزلتها دون دعوة 
...........الزجاج ولكنه كان قد تبخر كالسراب مثلما ظهر   

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

 
الجمٌلة فزعت ..............عاد خالد لمنزله وما زالت نفس اإلبتسامة الساخرة تعلو مبلمحه

هكذا أخبر نفسه ففً النهاٌة !!!!!................وكؤنها إستسلمت للنوم هكذا بمحض المصادفة 
أؼمض .............رؼم مبلمحها البرٌبة ونظراتها الصادقة هً إمرأة شؤنها شؤن كل النساء 

!!!!!عٌناه وإستسلم أخٌراً للنوم فلدٌه مقابلة مثٌرة فً الصباح   
 

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

: إتجه نحوه قاببلً بمرح ............كانت مفاجؤة سارة لحسن عندما لمح خالد بمكتبه فً الصباح 
 خالد إٌه المفاجؤة الحلوة دي 

أبو علً صباح الفل: خالد   
صباح الخٌر ٌا جمٌل وصلت إمتى ؟: حسن   
إمبارح الفجر : خالد   

وعملت إٌه هناك تمام : حسن   
سامحنً ٌا حج ..........بعنا آخر شركات الحج ...........اه خلصت الحمد هلل : خالد   

: نظر له حسن بإبتسامة وقال .............قال جملته وهو ٌنظر لصورة أبٌه المعلقة خلؾ مكتبه 
 أنا متؤكد إنه لو كان عاٌش كان زمانه فخور بٌك ٌا خالد وبالمكان هنا 

كان زمانً أخدت على .............الحج كان طٌب قوي أنا مطلعتلوش وجاٌز كده احسن : خالد 
 دماؼً 

نعم لقد إرتدى عباءة القوة ومنذ زمن بل ربما عباءة البؤس .........ضحك بعدها خالد بشدة 
كان هذا هو السبٌل الوحٌد من أجل إنتصاره فهو لم ٌكره بحٌاته ؼٌر هذا الرجل حتى ............

...........بعد أن تسللت الصهباء لقلبه كان بؤسه هو صاحب الرد األخٌر   
 

 



 االجزء التانى م الفصل السابع
 

كانت الساعة حوالً الثامنة صباحاً عندما شاهدت المهندس حسن ٌتقدم نحوها قبل أن تدخل 
 للعٌادة 
صباح الخٌر ٌا دكتورة : حسن   
صباح النور ٌا بشمهندس : إٌناس   
ها إٌه األخبار ؟ إستفدتً من الورق والكتب اللً جوه : حسن   
بصراحه من ؼٌرها ماكنتش عارفة حاعمل إٌه .............. جدا : إٌناس   
كوٌس قوي عموماً المهندس خالد وصل وهو منتظرك فً مكتبه : حسن   

تسمر جسدها وتحجرت عٌناها وكؤن دلواً من المٌاة البارده قُذؾ فً وجهها 
والؽرٌب الدخٌل الذي إقتحم .............صاحب المزرعة ............المهندس خالد ...............

!!!!عزلتها لٌلة أمس   
إذن فالفٌبل بجوارها لٌست مهجورة كما تصورت عندما لمحتها وٌبدو أن الرجل عاد لسكناه 

شعرت بالؽضب الشدٌد مما حدث ................فوجدها تستمتع بلحظات من السبات فً الخبلء 
: الحظ حسن شرودها فقال بصوٍت عاٍل بعض الشا فً محاولة لتنبٌهها .............ومن نفسها 

دكتورة إٌناس إنتً معاٌا ..........دكتورة إٌناس   
آسفة ............اه : إٌناس   
طٌب البشمهندس مستنٌكً : حسن   
حاضر : إٌناس   

 
ودت أن تتراجع وتترك المكان بؤكمله ............كانت تتوجه لؽرفة المكتب بخطوات متثاقلة 

نعم فهذا المكان ٌحاول سرقة ذكرٌاتها بخبث وٌحشو ..............وتعود مرة أخرى لذكرٌاتها 
هل ستعود من أجل أن تجد .............عقلها بؤحداث أخرى ؼٌر ذات أهمٌة ولكن أٌن ستعود 

تلك الشرفة التً شهدت أجمل لحظات عشقها .............آخر أو ربما أخرى فً شرفة زوجها 
!!!!وتحولت بٌن لٌلة وضحاها لمرتع للؽرباء   

كان الباب مفتوحاً وعندها ..........قبل أن َتنفذ أفكارها كانت قد وصلت بالفعل لؽرفة المكتب 
إستطاعت رإٌته بوضوح قبل ان ٌلمحها كان شاباً ٌبدو أنه فً الخامسة والثبلثون من العمر 

عرفته على الفور فعٌونه ممٌزة بشكل ؼرٌب ال تستطٌع ان تخطبها حتى إذا رأٌتها فقط لمرة 
كان ٌتفحص بعض األوراق أمامه بنظرة عابسة وقد إتكؤ على مقعده ببلمبااله ورفع ......واحدة 

.................إحدى قدمٌه فوق طاولة صؽٌرة بجانب مكتبه   
فقط ............طرقت الباب طرقات خفٌفة لتنبهه بقدومها ولكنه لم ٌعٌرها إنتباهاً بالنظر نحوها 

إتفضلً : جاءها صوته األجش وهو ٌقول   
توجهت داخل الؽرفة وجلست بالمقعد المقابل له ولكنها لم تتحدث ولم تنظر نحوه ظلت صامته 

نظر نحوها وكانت ما زالت ؼٌر منتبهه ...........منتظره فً ؼضب إنتهاءه من األوراق أمامه 



ال ٌعلم لماذا لم ٌتحدث على الفور وظل ٌقرأها بعٌناه .............ونظراتها موجهه نحو األرض 
ما سر تلك المرأة التً كلما رآها وجد نفسه ؼارقاً فً مبلمحها وكؤنها لوحة فنٌة ............لوهلة 

كانت تبدو أكثر توتراً من لٌلة أمس وكٌؾ ال لقد رآها فً ..............ٌسعى لفك طبلسمها 
ولكن كانت مبلمحها أكثر وضوحاً تلك المرة ............أقصى درجات سبلم النفس البشرٌة 

وجهها البٌضاوي وخصبلتها البندقٌة التى إسترسلت خلؾ أذناها فبدت كؤمواٍج هادبة ...........
كانت تبدو أنٌقه فً حلتها الرمادٌة التً أظهرت طول قامتها ورشاقة قِدها ...............  

 
ودون أن ٌرتبك إرتسمت على شفتاه إبتسامة ................ رفعت بصرها فجؤة فإذا به ٌتؤملها 

صباح الخٌر : ماكرة وقال لها بصوت هادئ   
صباح النور : ردت بإرتباك   

دكتورة إٌناس صح ؟: خالد وما زالت نظراته مرتكزة علٌها دون تؽٌٌر   
: إٌناس وقد تحول بصرها عنه وعادت مرة أخرى لمراقبة السجادة تحت قدمٌها بؤلوانها القاتمة 

 أٌوه أنا 
حسن اعتقد وضح لٌكً بعض األمور ........أخبار الشؽل إٌه : خالد   

أٌوة: إٌناس   
رحتى اإلسطببلت صح : خالد   

إمبارح مع بشمهندس حسن : إٌناس   
 اٌام كل أسبوعٌن 3 واألجازات 4 ل 8مبدبٌا احنا مواعٌد شؽلنا من ...........تمام : خالد 

وبالنسبة لٌكً بحتاج منك مرور دوري كل ٌوم الصبح على البوكسات وتعملً تقرٌر ..........
بكل فرس إسم ووزن مع رقم البوكس والتطعٌمات والمقوٌات اللً ممكن ٌحتاجها بشكل فردي 

دلوقتً حتٌجً معاٌا ..............وكمان لو تعب بتكتبً فً التقرٌر العبلج اللً أخده والكمٌة 
تمام .........نمر على البلوكات وتشوفً الفرس علشان برده حورٌكً كام مشكلة بواجهها هناك   

كانت صامته تحاول إستٌعاب الكثٌر مما قاله خاصًة أنها لم تفهم لفظ البوكس الذي كرره أكثر من 
 مرة وإستنبطت أنه ٌقصد ربما الؽرؾ الصؽٌرة الخاصة بالخٌل 

 
قفز سرٌعاً داخل السٌارة وركبت هً بهدوء وكانت تشعر ...........توجه نحو السٌارة وهً خلفه 

باإلرتباك إلضطرارها للركوب بجانبه على عكس ركوبها مع المهندس حسن الذي إعتبرته كؤٍخ 
بتعرفً تسوقً ٌا دكتور : قال وهو ٌحرك السٌارة ...........أكبر   

أل: إٌناس   
أصل ٌومٌاً الزم تفوتً الصبح على اإلسطببلت بس مش مشكلة ممكن تروحً معاٌا أو : خالد 

أي حد ٌوصلك من العمال لو أنا مش راٌح وإذا إتعلمتً السواقة العربٌات مكانها هنا والمفاتٌح 
 بتكون فٌها 

وصلوا سرٌعاً لئلسطببلت ............أومؤت برأسها باإلٌجاب ثم ظلت صامتة بقٌة الطرٌق 
وعندها الحظت إرتباك العمال عند وصوله وخوفهم الشدٌد من كلماته وإمتثالهم السرٌع جداً 



أما هو فكان ٌبدو كمن عاد لمنزله بعد ؼٌاب إنطلق سرٌعاً لٌطمبن على الخٌل ...........ألوامره 
 خاصته وٌسؤل العمال عن كل جواد باإلسم والحالة وبمتابعة دقٌقة جداً لكل ما ٌحدث 

 أخٌراً توجه نحوها ببصره بعد أن ظنت انه ربما نسً وجودها 
تعالً ٌا دكتورة: نظر خالد نحوها وقال بلهجة آمره   

تقدمت سرٌعاً داخل الؽرفة الصؽٌرة وكان وقتها ٌجلس على األرض وقد أمسك بإحدى قدمى 
شاٌفة الحافر : الحصان ورفعها قلٌبلً ثم قال   

تلك هً المرة ............... أو ربما ال .........لم تستوعب ماذا ٌرٌد فالحافر ٌبدو كؤي حافر 
أٌوه: حاولت ان تخفً إرتباكها وتابعت ..........األولى التً ترى فٌها حافر جواد   

بصً ٌا دكتورة عندي المشكلة دي مع كذا حصان جروح ومشاكل فً الحوافر : خالد بؽضب 
أرجع أنا أالقً الخٌل بقه أعرج .......... " والعمال مش واخدٌن بالهم واإلسم ساٌس خبٌر 

قال جملته بؽضب شدٌد وصوت زاعق وهو ٌوجهه للعمال ثم تابع " ساعتها حاكسر رجلكم 
إكتبً معاٌا رقم البوكس والفرسة إسمها ٌاسمٌن وحنفوت على الباقً : بجدٌة وهو ٌنظر نحوها 

وبعد ما نخلص ترجعً على العٌادة تشوفً مراهم الجروح اللً عندك وفً كام رباط ضاؼط و 
مفهوم .........كمان لو محتاجٌن مضادات حٌوٌة وترجعً وتخلً الباشوات دول ٌشتؽلوا   

مفهوم: إٌناس   
قالتها سرٌعاً حتى قبل ان تستوعب كل الكلمات وتحاول أن ترتب داخل عقلها كل ما طلبه منها 

مر سرٌعاً على بقٌة األفراس ولم ٌخلو مروره من التوبٌخ واإلهانة لكل سابس وعامل ...........
كتبتً ٌا دكتورة : مقصر ثم نظر نحوها سرٌعاً وتابع   

  عندهم مؽص 2 عندهم مشاكل فً الحافر و4أٌوه كتبت فً : إٌناس 
ٌا بٌسو .............بٌسو : خالد   

جاءه على الفور شاباً صؽٌر السن والحجم أٌضاً له وجه بشوش ولكن كان ٌبدو علٌه بعض 
بٌه ........بٌه .......بٌه : القصور العقلً تحدث بتلعثم شدٌد وهو ٌجٌبه   

خد الدكتورة إٌناس على العٌادة حتجٌب شوٌة حاجات وبعدٌن : خالد وبنفس نبرته الجادة 
معاه ٌا دكتورة ............حترجعها هنا تانً   

ظلت جامدة لمكانها لوهلة وهً تفكر فً إنتقالها مع هذا الشاب وقدرته على قٌادة السٌارة جاءها 
ٌبل ٌا دكتور تجٌبً األدوٌة وترجعً تنبهً على المساطٌل : صوت خالد بنبرته القوٌة وهو ٌقول 

ومتخافٌش من بٌسو مش خطر ............دول وتشرفً علٌهم وتتؤكدي إن الخٌل خد العبلج   
تعالت ضحكات بعض العمال بعد جملته ومنهم بٌسو نفسه ولكن خالد نظر نحوهم نظره جعلتهم 

ٌبل كل واحد على شؽله ...........بتضحكوا على إٌه على خٌبتكم : ٌصمتوا على الفور وتابع   
 

إنطلقوا جمٌعاً كالنحل كل إلى عمله وهرع بٌسو مسرعاً إلى السٌارة فً إنتظارها وتوجهت هً 
الذي رأت منه فً أقل ٌوم النقٌضان" خالد " وراءه على الفور ربما هرباً من هذا ال   

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



 
كانت مرتبكة وهً تبحث عن األدوٌة المناسبة فً ..............كان ٌوماً طوٌبلً مر بسرعة البرق 

العٌادة وزاد إرتباكها عندما عادت ووجدت خالد قد إختفى وأن علٌها القٌام بكل شا وحدها 
كان السابس دسوقً بنظر نحوها بخبث وكؤنه لمس حٌرتها وإرتباكها ولكنها ..............

إستجمعت شجاعتها وبدأت فً توزٌع المهام على الجمٌع بما فٌهم دسوقً نفسه ومر الٌوم بسبلم 
لم ..................بل وشعرت بالرضا عن نفسها حٌث إستطاعت فً النهاٌة تدبر أمرها بمفردها 

قامت متكاسلة فإذا بها رقٌة .............تكد تسند رأسها على األرٌكة حتى سمعت طرقات الباب   
إٌه األخبار : رقٌة   

مدام رقٌة إتفضلً : إٌناس   
شكلك مجهد أكٌد خالد طلب منك شؽل كتٌر النهارده : رقٌة   

ٌعنً شوٌة : إبتسمت إٌناس قابلة   
ٌبل بقه مفٌش أعذار النهارده حنتؽدى سوا ٌعنً حنتؽدى سوا............ده الطبٌعً :رقٌة   

..........بس ............أٌوه : إٌناس   
هو إنتً مكسوفة منً دنا أختك وبعدٌن مش حٌجٌلك نفس تاكلً لوحدك : رقٌة   

وبرده مٌنفعش أتقل علٌكً كده إنتً وبشمهندس حسن : إٌناس   
إٌه الكبلم اللً ٌزعل ده : رقٌة   

خلٌنً براحتً أحسن............معلش : إٌناس   
خبلص نتؽدى سوا النهارده وبعد كده خلٌها بظروفها أنا عملت حسابً ٌبل بقه: رقٌة   

خبلص حؽٌر بس هدومً وأحصلك: إٌناس   
ماشً ٌا جمٌل مستنٌٌنك: رقٌة   

 
كان خالد وحسن بالحدٌقة عندما ...............وبالفعل بدلت إٌناس مبلبسها وتوجهت لمنزل رقٌة 

أخبار إٌناس فً الشؽل إٌه : بادره األخٌر بسإاله   
خاٌفة شوٌة بس على األقل بتسمع الكبلم : إبتسم خالد بمكر قبل أن ٌجٌب ثم قال   

إنت عملت إٌه النهارده : حسن   
رمتها فً البحر وسبتها تعوم لوحدها : خالد   

برده طرٌقتك مش عاٌز تؽٌرها الزم تساعدها فً األول دي خرٌجة جدٌدة : حسن   
الزم تتعب وتدور وتاخد ثقة علشان محدش ٌستؽفلها من العمال وبعدٌن ما هً ؼلطتك: خالد   

!!!ؼلطتً أنا : حسن   
ٌعنً راٌح تعٌن دكتورة وخرٌجة جدٌدة وكمان متجوزة: خالد   

وإنت عرفت منٌن إنها متجوزة : حسن   
فً إٌدها الشمال دبلة : خالد   

بس هً مش متجوزة : حسن   
مش فاهم : خالد   



إٌناس أرملة جوزها مات من فترة كده : حسن   
واٌه اللً سفرها تشتؽل فً آخر الدنٌا لوحدها كده !!!! أرملة : خالد   

ححكٌلك : حسن   
إبتسم خالد بسخرٌة بعدما قص علٌه حسن قصة إٌناس وترشٌح دكتور على لهذا المكان من أجل 

اااااااااااااااااه ٌعنً جوز أختك بٌبعت المرضى ٌقضوا فترة : عملها وعبلجها فً آن واحد ثم قال 
تكٌة هً .............النقاهة عندي   

إحترم نفسك إٌه مش عاجبك وال اٌه : حسن   
ده دكتور علً ده حبٌبً ............. ال ٌا سٌدي عاجبنً ونص : خالد   

بس على فكرة ممكن تكون هً أفضل من الدكاترة الرجالة اللً بٌتؤمروا علٌنا وعاٌزٌن : حسن 
 ٌشتؽلوا فً مكان تانً وتالت 

ده لو كملت : خالد   
اٌه ناوي تطفشها : حسن   
مش قصدي بس مسٌر دموعها تنشؾ وتبلقٌها قاعدة فً الكوشة من تانً وبسرعة قوي : خالد 
صدقنً أنا بفهم اللً زٌها كوٌس قوي..........كمان   

 
صمت حسن عندما إستمع لكلمات صدٌقه وما عساه ان ٌقول فخالد ما زال متؤثراً بؤمه التً 

هل هو محق أم هً .........وٌرى النساء كلهن سواء .............تزوجت ثبلث مرات حتى اآلن 
أنانٌة المجتمع التً تبٌح للرجل الزواج إذا حل به ظرؾ كهذا وتتهم المرأة ربما بالجحود وعدم 

.........الوفاء  
 

  
 

فً تلك األثناء وصلت إٌناس لمنزل رقٌة وما إن دلفت حتى رأت خالد وحسن وقد إتجهوا لؽرفة 
كانت رقٌة قد جهزت المابدة ودعتهم جمٌعاً للجلوس .............المعٌشة قادمٌن من الحدٌقة 

وكانت إٌناس تجلس بمواجهة خالد الذي رمقها بنظرة ساخرة لم تفهم المسكٌنة ماهٌتها 
الحظت رقٌة أن خالد لم ٌوجه إلٌناس سوى تحٌة فاترة وإقتصر الحدٌث بعد ذلك علٌها .........

أما هً .............ولكنه كان ٌختلس بعض النظرات نحوها من آن آلخر ...........هً و حسن 
كانت تود .......................فكانت تجلس معهم بنصؾ عقل فقد إفتقدت ذكرٌات زوجها

.....................إختبلس بعض الوقت مع نفسها ربما لتنعم ببعض اللحظات الحلوة مع طٌفه   
 

 
 الفصل الثامن

 
 



بدأت تعتاد الوجوه القلٌلة المحٌطة ............مر على وجودها بالمزرعة عشرة أٌام 
تصلً وتنفرد بشروق الشمس بحدٌقتها ......كانت تصحو مع آذان الفجر ...............بها

فقد كانت تتجنب الخروج للحدٌقة .............. الصؽٌرة قبل أن ٌستٌقظ جارها ذو الطبع الحاد 
أؼلب األوقات منذ ما حدث بل إنها إعتادت أن تتوجه وحدها فً الصباح الباكر لئلسطببلت لتمر 

على الجٌاد وتتؤكد من تنفٌذ العمال لتعلٌماتها على الرؼم من إستهانتهم بها فً أؼلب األحٌان 
جعل خالد بٌسو تحت خدمتها فكان ٌقوم بإٌصالها ٌومٌا ًبالسٌارة لئلسطببلت ذهاباً .............

وإٌاباً ولم ٌرها فً تلك األٌام سوى مرة أو إثنان بالمصادفة ولم ٌتعد حدٌثهما ربما دقابق معدودة 
لئلطمبنان على أحوال الخٌل وبالطبع ال تخلو من بعض التعلٌمات الصارمة بل الشدٌدة الصرامة 

!!!!!!!فهً هنا للعمل وبجدٌة ولن تجد ؼٌر ذلك   
 

كانت تقؾ كعادتها باإلسطبل تحاول أن تتفحص الجواد أمامها بعدما أخبرها السابس ببعض 
كانت تلك هً المرة األولى التً ترى فٌها دموع .........األعراض التً أصابت عٌن الجواد 

فً .............إقتربت من الجواد بحرص ..............وكؤنه ٌبكً ...............بعٌن حٌوان 
كانت تشعر بؤنه كابن ضعٌؾ .............البداٌة لم تتفحص عٌناه بل ملست على ظهره بحنان 

ربما تكون تلك العبرات من ألم ال ..................على الرؼم من حجمه الكبٌر وقوته البدنٌة 
ٌاله من كابن مسكٌن بل ٌاله من كابن رقٌق أخرجها ................ٌستطٌع أن ٌبث شكواه ألحد 

عاٌزٌن مرهم للعٌن ..............ٌا دكتورة : صوت السابس الؽلٌظ من خٌالها بعنؾ وهو ٌقول 
ٌا دكتورة ..............  

عاٌز إٌه ...........نعم : نظرت له إٌناس قابلة   
مرهم للعٌن ٌا دكتورة مش هً ملتهبة برده : السابس   

ممكن تكون حاجه : عادة مرة أخرى لوعٌها كطبٌبة وبدأت بفحص عٌن الجواد بدقة ثم تابعت 
دخلت فً عٌنه وهً اللً عاملة اإلفرازات والدموع دي أنا حجٌب محلول ملحً ومرهم وإنت 

 ؼطً عٌنه على بال ما اجً مفهوم 
حاضر : السابس دون إهتمام   

همت لتخرج من اإلسطبل ولكن ما لبثت أن عادت ؼاضبة وتفحصت حجرة الجواد بإشمبزاز ثم 
إٌه ده : توجهت بحدٌثها للسابس وهً تشٌر ألرضٌة الؽرفة قابلة   

إٌه ٌا دكتورة : السابس   
األرض مش نظٌفة والحشرات ملت المكان بقالك أد اٌه منضفتش هنا : إٌناس   

ٌا أبلة ده المإاخذة بهٌمة ٌعنً الزم ٌكون المكان مش نظٌؾ : السابس   
بس من ٌومٌن كان المكان زي الفل ............ وهللا : رمقته بنظرة ؼاضبة وتابعت بنبرة جادة 

شوؾ شؽلك إلن اللً حصل لعٌنه ده نتٌجة عدم نظافة المكان واضح إن دخل فٌها حشرة .........
 أو نشارة خشب 

حاضر ...........حاضر : السابس   
علمت من بٌسو أن خالد ؼابب عن المزرعة منذ ..............خرجت ؼاضبه وتوجهت للعٌادة 



عادت مرة أخرى بالعبلج ................ ٌومان ولهذا السبب أهمل العمال فً رعاٌة الخٌول 
قامت ..............سرٌعاً وهً تتوعدهم جمٌعاً نتٌجة إهمالهم بل وإستهانتهم بتعلٌمتها أٌضاً 

بإعطاء الخٌل المصابة العبلج وقام السابس بالتنظٌؾ الفوري عندما أخبرته أنها ستبلػ المهندس 
 خالد عن إهماله وعن ما حدث بعٌن الجواد 

أبوس إٌدك ٌا دكتورة متقطعٌش عٌشً : السابس   
وإهمالك : إٌناس   

سماح النوبة دي كله اال عٌن الخٌل كفاٌة رعد : السابس   
!!!!إٌه : إٌناس بدهشة   

 
لم تكد تكمل جملتها حتى سمعت ضجٌجاً شدٌداً بؤحد ؼرؾ الجٌاد وقد إهتز الباب الخشبً للؽرفة 

بعد ذلك كل ما حدث مر بسرعة البرق .........بجنون وكؤن خلفه وحش كاسر 
........حاسبً ..........حاسبً ٌا دكتورة ..........أصوات العمال تتعالى ............  

شعرت بقبضة قوٌة تحٌط بجسدها وتقذؾ بها بعٌداً عن الحٌوان الؽاضب الذي خرًج محطماً 
حاجزه الخشبً بعنؾ وكاد أن ٌدوسها بؤقدامه لوال صاحب القبضة القوٌة الذي أحاطها بذراعٌه 

 وازاحها بقوة عن طرٌق الجواد الثابر لٌسقط كبلهما أرضاً 
 

كان جواداً ............نظر لها خالد بعٌون ٌتطاٌر منها الؽضب ثم تركها وتقدم نحو الجواد الثابر 
كانت تستمع لصهٌله القوي ؼٌر مدركة أهو صهٌل ........... ضخم الجثة ........أسود اللون 

إقترب منه خالد بشجاعة ربما إفتقدها الجمٌع فً تلك اللحظة ............ؼضب أم فزع 
شد لجام فرسه بثقة ثم إقترب حتى تبلمست رأسٌهما وظل ٌربت على وجه الفرس ..........

وإمتطى خالد ........بحنان وٌهمس بؤذنه بهدوء وفً لحظات تبدل حال كبلهما من حاٍل إلى حال 
................جواده بسعادة لٌنطلق مسرعاً خارج اإلسطبل   

 
بثقة ..........كان ٌعدو ببهجة ............وكؤن الجواد كان ٌموت شوقاً لتذوق نسابم الحرٌة 

.ربما ألول مرة تلمح بوجهه إبتسامة حقٌقٌة ............وخالد ٌمتطٌه بسعادة .........  
 

جاءها صوت السابس بؽلظته التً بدأت تعتادها .......... كانت تراقب ما ٌحدث مثلهم جمٌعاً 
محدش بٌعرؾ ٌركب رعد ؼٌر خالد بٌه : وهو ٌقول   

هو الحصان ده ماله : إٌناس   
أعمى ٌا دكتورة : السابس   

إٌه ؟ أعمى : إٌناس وقد تحولت بنظرها نحوه فً دهشة قابلة   
اٌوه ٌا دكتورة مش بقولك محدش ٌعرؾ ٌركبه ؼٌر خالد بٌه : السابس   
!!!!!!حصان أعمى ............بس إزاي : إٌناس   

رعد ده حصان عفً اه .............من سنة ال من سنة ونص رعد جاله تعب فً عٌنه : السابس 



 وهللا ٌا دكتورة ده أدهم
!!!أدهم : إٌناس   

المهم جاله ............أٌوه فحل أدهم عربً أصٌل ده خالد بٌه إشتراه بالشا الفبلنً : السابس 
 تعب فً عٌنه وإحنا إتؤخرنا فً عبلجه وعلى بال ما البٌطري جالنا كان نظره راح 

ٌاه معقول : إٌناس   
لو مزرعة تانٌة كان زمان صاحبها ضربه بالنار ورٌحه ورٌح نفسه لكن خالد بٌه : السابس 

 روحه فً رعد ده بٌصرؾ علٌه اكثر من أي فرسة تانٌة هنا 
طٌب وهو الحصان ده علطول عصبً كده وخطر: إٌناس   

ال ال بس زي ما قلت لحضرتك محدش بٌركبه ؼٌر خالد بٌه ولما بٌؽٌب بٌفضل : السابس 
...........محبوس فبٌتجنن   

نظرت إٌناس حولها ووجدت ان خالد وجواده قد إختفوا عن األنظار وكؤنهم كبلهما ود إستراق 
.تابعت عملها ثم عادت مرة أخرى للعٌادة ................بعض لحظات الحرٌة أو ربما العزلة   

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

 
 كانت ثرٌا بؽرفة إٌناس عندما دخل عبد الرحمن للمنزل 

 أنا هنا ٌا عبد الرحمن 
 قالتها بصوٍت عاٍل عندما إستشعرت بحث زوجها عنها 

دخل عبد الرحمن الؽرفة ووجدها تجلس فً وسط كومة من المبلبس الثقٌلة نظر لها متعجبا ً 
بتعملً إٌه : وقال   
بدور على جاكٌت إلٌناس : ثرٌا   

جاكٌت إٌه إحنا فً الصٌؾ !!!! جاكٌت : عبد الرحمن   
مش إنت بتقول الدنٌا هناك هو والهوا شدٌد حتحتاجه برده : ثرٌا   

ماشً ٌا ستً وطبعاً عملتً لٌها ما لذ وطاب : نظر لها باسماً   
أسكت ٌا عبد الرحمن وهللا ما مصبرنً على بعدها ؼٌر بس إن حالتها إتحسنت شوٌة : ثرٌا 

ده كنت األول باشحت منها الكبلم بالعافٌة دلوقتً أحسن وكمان بتحكً عن شؽلها ........  
كوٌس عال قوي : عبد الرحمن   

بس إحنا برده ؼلطنا : ثرٌا   
ؼلطنا فً إٌه ٌا ثرٌا : عبد الرحمن   

أهً بنتك أجازتها قربت وإحنا اللً ..........ماكنش الزم نسٌب الشقه لصاحب البٌت : ثرٌا 
ٌاعٌنً مش طاٌقة تشوؾ حد ؼٌره فً الشقة ........راٌحٌٌن لٌها   
علشان تفوق ..........كان الزم : عبد الرحمن   

طٌب وبعدٌن حتهاجر هً بقه : ثرٌا   
ال ٌاستً مش حتهاجر وال حاجه مع الوقت الجرح حٌلم وحترجع تانً وحتستحمل : عبد الرحمن 



 وتعٌش ٌا ثرٌا تعٌش زي كل الناس ما عاٌشة بس إنتً قولً ٌا رب
فً حاجه تانٌة كده : نظرت نحو زوجها مرة أخرى بتردد ثم تابعت ........آمٌن ٌا رب : ثرٌا 

 كنت عاٌزة أقولهالك ٌا ابو أٌمن 
خٌر ............ها : عبد الرحمن   

أٌمن زعبلن شوٌة : ثرٌا   
زعبلن من إٌه .......نعم : عبد الرحمن   

ٌعنً مش عاجبه سفر إٌناس وشؽلها لوحدها بعٌد كده وبٌقول لما ٌرجع ٌاخدها معاه : ثرٌا 
 أحسن 

ٌاخدها فٌن : عبد الرحمن بؽضب   
ٌعنً تقعد معاه شوٌة هو ومراته بدل ما هً قاعدة بعٌد لوحدها : ثرٌا   

قولً لٌه أبوها لسه عاٌش لما ........ااااااااااه تقعد معاه ٌتحكم فٌها وتخدم مراته : عبد الرحمن 
 أبقى أموت ٌبقى ٌتحكم براحته

هو مش قصده ٌا أخوٌا هو خاٌؾ على أخته : ثرٌا   
متضحكٌش على نفسك هو أكثر حاجه بٌخاؾ منها كبلم الناس وكبلم مراته : عبد الرحمن 

بقولك اٌه قفلً على السٌرة دي وحطً الؽدا وإال أدخل أنام ...........  
أل خبلص متعصبش نفسك : ثرٌا   

وهللا انا حامل هم البنت دي مش عاٌزها تتبهدل بعد موتً : عبد الرحمن   
إٌه الكبلم ده بقه : ثرٌا   

الحقٌقة............دي الحقٌقة ٌا ثرٌا : عبد الرحمن   
 ******************** 

 
  

كانت تجلس بالعٌادة تتفحص أحد المراجع عن أمراض العٌون بالخٌل عندما سمعت صوت 
دخل خالد للعٌادة ؼاضباً دون ان ٌطرق الباب كان ............سٌارته وقد توقفت أمام العٌادة 

عاٌزة تجٌبٌلً : نظر نحوها بحده ثم زعق بصوت عاٍل قاببلً ............الشر ٌتطاٌر من عٌنٌه 
 مصٌبة حضرتك 

 
كانت دقات قلبها متسارعة بشكل كبٌر فلم تتوقع هذا ............فزعت إٌناس من صوته وهٌبته 
نعم : قالت بصوت خافت ٌبدو أنها جاهدت إلخراجه ...........الهجوم الحاد منه وبتلك الطرٌقة 

هو حضرتك بتقول إٌه !!!!!   
شؽل هنا ٌبقى عٌنك فً وسط راسك إنتً ...........بصً ٌا دكتورة : خالد وبنفس النبرة الثابرة 

لو كان رعد خبطك وال داس علٌكً كانت حتبقى .......واقفة فً إسطبل خٌل مش جنٌنة أسماك 
 كارثة 

 



ظلت صامته وهً تستمع لتوبٌخه وتراقب مبلمحه الثابرة ودت أن تصرخ مدافعة عن نفسها 
كانت تشعر أن الكلمات حبٌسة بحلقها تؤبى الخروج ...........أٌن إختفى صوتها ............ولكن 

............ولكن العبرات هً من فاضت وبكثرة   
ٌقذؾ ثورته فً وجهها دون ترٌث ولكن فجؤة إصطدمت عٌناه بعبراتها ..........مازال ٌصرخ 

!!!!!إنها تبكً ..........صمت هو بدوره بل تلجم لسانه .............المنهمرة   
...........نعم تبكً حاولت حبس عبراتها ولكن دون جدوى فقد بدأ الفٌضان ولن ٌتوقؾ   

ٌا : هدأ قلٌبلً وتلفت حوله فلم ٌشؤ ان ٌشهد أحد بكاءها إقترب منها وبنبرة هادبة تحدث قاببلً 
دكتورة إٌناس .........دكتورة   

لم تنظر نحوه كانت عبراتها تسٌل رؼماً عنها شعر بالشفقة نحوها فرؼم كل شا عبراتها تبدو 
ٌعنً كل ما حاتنرفذ علٌكً فً الشؽل ........... ماهو مٌنفعش كده: حقٌقٌة تابع بنبرة حانٌة 

خبلص ممكن نهدى : أخرج مندٌبلً ورقٌاً وناوله لها ثم تابع ........حتعٌطً   
كانت إٌناس تشعر بالؽضب من عبارتها بل من ضعفها وقلة حٌلتها أمام صراخه شعرت أن 

ولم تجد سبٌبلً سوى دموعها الساخنة ...........ذكراها وحاضرها تجسدوا أمامها فً لحظات 
مرت دقابق وهو جالس أمامها فً صمت ٌتفحصها بنظراته........  

بل أكثر بل أنه ٌكاد ٌجزم أنه إشتم ............ ما بال تلك المرأة كلما رآها ؼرق فً تفاصٌلها
رابحة البندق فً خصبلت شعرها المموج عندما إقترب منها لٌزٌحها عن طرٌق رعد 

أهدابها المبللة تبدو كظبلل مطعمٍة بزخات مطر تسعى لفرض حماٌتها على ...................
 ضوء العسل المنبعث من مقلة عٌناها 

 
مسحت دموعها وخرج ............شعرت بالخجل مما حدث وٌحدث بل من نظراته نحوها 

بشمهندس خالد لو حضرتك شاٌؾ إنً مش قد الشؽل : صوتها بصعوبة بالؽة وهً تقول 
..........و  

مٌنفعش ..................... ال ال مش كل مشكلة فً الشؽل حتقولً كده: قاطعها سرٌعا ً   
على فكرة أنا ده الطبٌعً بتاعً شدٌد مع الكل بس إنتً بقه : إبتسم بسخرٌة وتابع بنبرة واثقة 

........أول موظؾ ٌعٌط عندي   
بس حضرتك كان المفروض تقولً : نظرت له بؽضب عندما لمست السخرٌة فً حدٌثه وقالت 

 عن حالة الحصان رعد علشان آخد بالً مش أتفاجا بوجوده كده 
اه منكن أٌتها النساء منذ دقٌقة .............نظر لها بإمعان وما زالت نفس اإلبتسامة على وجهه 

.............كنتً تبكٌن كاألطفال واآلن حان دور تمردك   
عموما برده أنا : الحظت إٌناس أنه ٌنظر نحوها دون أن ٌجٌب فتابعت وهً تنظر نحوه بكبرٌاء 

 مكانش المفروض أبكً وأوعدك ٌا بشمهندس إن ده مش حٌتكرر 
مرجع إٌه اللً فً إٌدك ده ...........أتمنى : خالد   

ده مرجع عن أمراض الخٌل كنت بشوؾ أمراض العٌون : إٌناس   
برافو أنا بقدر الشؽل الكوٌس ماهو أنا .........ااااااه قالولً النهارده عن الحصان التانً : خالد 



 مش وحش قوي كده 
........كانت نبرته االخٌرة حانٌة مما أشعرها باإلرتباك تابعت بجدٌة   

العفو ٌا بشمهندس حصل خٌر : إٌناس   
ٌبل حاسٌبك تكملً شؽلك ......حصل خٌر : خالد   

 
 تركها وتوجه مرة أخرى إلسطبل الخٌول فقد شعر برؼبة عارمة فً إمتطاء رعد مرة أخرى

  
 

 
 الفصل التاسع

 
 

أركض وأركض فً الفضاء الشاسع دون .................اه للحظات أتمنى أن أكون مثلك ٌا رعد 
أؼمض عٌناي وأترك ................دون حساب ................دون قلق................حواجز 

لخٌالً الحرٌة فً العبث باللوحة السمراء أمامً فؤشكلها كٌفما أشاء أم ربما أتركها كما هً فؤنا 
!!!!!ال أبالً سوى بنسمات الهواء الحر التً تخترق صدري بعنؾ فتشعرنً بالحٌاة   

 
"خالد "   

 
 

قطبت جبٌنها عندما تذكرت عبراتها أمامه ..............كانت شاردة تفكر فٌما حدث 
كانت تود أن تؤخذ على نفسها عهداً أال تترك لتلك العبرات مجاالً مهما حدث ..........

فهو ٌبدو فً منتهى ............تذكرت رعد شعرت بالشفقة من أجل الجواد المسكٌن ..............
منتهى الضعؾ ..............القوة منتهى البطش  

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

 
 كانت رقٌة قد أعدت بعض القهوة ودعت إٌناس لزٌارتها فً المساء 

الحقٌقة فنجان مظبوط وفً : إعتدلت إٌناس فً جلستها ورشفت القلٌل من قهوتها وهً تقول 
كان عندي صداع فظٌع ..........وقته   
زي مانتً شاٌفة أنا قاعدة فاضٌة ............ٌا رٌتك تٌجً تشربٌه معاٌا كل ٌوم : رقٌة 

.............. 
معلش ؼصب عنً أوقات برجع هلكانه بنام بدري قوي : إٌناس   
الشؽل متعب : رقٌة   



ٌعنً ممكن علشان لسه بتعلم : إٌناس   
معلش وكمان بشمهندس خالد صعب شوٌة الخٌل عنده خط أحمر : رقٌة   

هً بصراحه حٌوانات جمٌلة قوي مكنتش أعرؾ إنها جمٌلة كده : إٌناس   
واضح إنك شخصٌة رقٌقة قوي ٌا إٌناس : رقٌة   

متشكرة : إبتسمت إٌناس بخجل   
أل مش مجاملة ده بجد وٌارٌت متتكسفٌش منً وإعتبرٌنً زي أختك الكبٌرة على األقل : رقٌة 

 تونسٌنً فً وحدتً 
 

لم تفكر إٌناس بتؤنً قبل ذلك فً حال تلك .............لمحت إٌناس نظرة حزن على وجه رقٌة 
السٌدة الطٌبة فهً سٌدة قاربت على األربعٌن من العمر تعٌش وحٌدة مع زوجها دون أوالد 

أٌعقل أن تكون السٌدة رقٌة عاقراً ال تنجب وأن تلك اللمحة الحزٌنة بوجهها هً نتاج ............
حاولت إٌناس تؽٌٌر الموضوع فقد شعرت بالشفقة عن المسكٌنة ..........إشتٌاق لتلك النعمة 

قطع حدٌثهم قدوم زابر ظل ............تحدثوا عن المزرعة وعن حدٌقتها وزهورها الجمٌلة 
له طلعة بهٌة .............. كان شاباً ٌبدو فً أواخر العشرٌنٌات.............ٌطرق الباب بإلحاح 

ٌرتدي قبعة ممٌزة سمراء اللون شبٌهة بما ٌطلق علٌه الكاب وٌعلق حقٌبة ممٌزة على ذراعه 
أبلة : تقدم من رقٌة قاببلً ..........دخل حمزة مع حسن محدثاً بعض الجلبة ............

 روكااااااااااا وحشتٌنً 
ٌا بكاش أنا بقالً ٌومٌن بتحاٌل علٌك تٌجً : ضربته رقٌة ضربة خفٌفة على ذراعه وتابعت 

الورد ما فتحش ٌا حمزة .............تبص على الجنٌنة   
وهو : إقترب منها حمزة هامساً وتابع ..........الصبر ٌا أبله حٌفتح مستعجله على إٌه : حمزة 

 جوزك ده مش مهندس زراعً برده وال معاه دبلوم صناعً قسم لحام 
بتقول إٌه مش سامعة : ضحكت رقٌة وتابعت بصوت عاٍل   

تلك الجمٌلة التً ...............عندها لمح حمزة إٌناس ...............ال مابقولش حاجه : حمزة 
تركهم حمزة وتوجه نحوها الفور موجهاً لها .............تقؾ منزوٌة تتابع حدٌثهم فً صمت 

مساء الخٌر : التحٌة قاببلً   
مساء النور : ردت إٌناس بإقتضاب   

إٌه ٌا طنط روكا مش تعرفٌنً بضٌوفك : حمزة   
: إقتربت منهم رقٌة وتابعت .............قال جملته ونظراته مازالت موجهه نحو إٌناس 

الدكتورة إٌناس الدكتورة البٌطرٌة الجدٌدة هنا ...............البشمهندس حمزة إبن أخت حسن   
ده المزرعة نورت ...............بجد : حمزة   
متشكرة: إٌناس   
تعرفً ٌا طنط وانتً ٌا كمان دكتورة إن فً دراسة ألمانٌة بتقول إن الخٌل أكثر كابن : حمزة 

 حً محظوظ
ٌا سبلم : رقٌة   



اه بجد مكنتٌش تعرفً الدراسة دي ٌا دكتورة : حمزة   
الحقٌقة أل: إٌناس   

دي دراسة إتعملت من سنتٌن تقرٌبا عملوا مقارنة وإكتشفوا إن الخٌل أكثر : تابع حمزة بجدٌة 
 الكابنات حظاً تحبً تعرفً لٌه 

لٌه ؟: إٌناس   
أوالً عٌونهم واسعة وده بٌدٌهم قدرة قوٌة على النظر لمسافة بعٌدة وودانهم كبٌرة : حمزة 

 فبٌسمعوا كوٌس حتى دبة النملة 
دي األسباب !!!! نعم : إٌناس   
لسه معرفتٌش أقوى وأهم سبب : حمزة   
وإٌه هو ؟: إٌناس   
كنت أتمنى أكون خٌل بصراحه ...........بٌكشؾ علٌهم أحلى دكاترة : حمزة   

نظرت نحوه إٌناس بؽضب عندما فهمت مؽزى كبلمه ونؽزته رقٌة بذراعها وتوجهت إلٌناس 
معلش ٌا إٌناس هو حمزة بٌحب ٌهظر كتٌر: بحدٌثها قابلة   

إبتسمت لهم إٌناس وتركتهم مؽادرة بعد وجهت تحٌتها لرقٌة والمهندس حسن وإبتسامة فاترة 
 لحمزة 

 
هو إنت كده علطول متعرفش تتكلم بإحترام ٌا : نظر حسن لحمزة بؽضب بعد مؽادرتها وقال 

 بنى آدم إنت
إٌه ٌا خالو بس دي مجاملة بسٌطة : حمزة   
ال وهللا : حسن   
بس بجد هً دكتورة حلوة ٌعنً خالد ٌتحسد ده ما بٌشؽلش ؼٌر ؼفر : حمزة   
مش خالد اللً عٌنها دي من طرفً ممكن بقه ما تضاٌقهاش : رقٌة   

خبلص خبلص وأنا حاشوفها فٌن منا مطحون هناك فً بوالق مع البقر و الكٌماوي مش : حمزة 
بقولك إٌه ما تشوفٌلً مكان هنا معاكم فً جاردن ............إنتم هنا قاعدٌن فً جاردن سٌتً 

 سٌتً حٌث الخٌل والخضرة والوجه الحسن 
امممممممم مش حاخلص أنا عارفة : رقٌة   

طٌب ٌبل إعترفً تعرفٌها منٌن : حمزة   
ببلش تهرٌجك ده وخصوصا مع إٌناس أبوس إٌدك ...........حمزة : رقٌة   

لٌه بس أنا بهرج عادي وهللا : حمزة   
حمزة إٌناس جوزها توفى من فترة مش كبٌرة وهً أصبلً حبٌبتً هادٌة وكبلمها قلٌل ما : رقٌة 

 صدقنا إنها مستقرة وإشتؽلت وبدأت تواصل حٌاتها مش عاٌزاها تطفش 
ٌاعٌنً ..............إٌه ده القمر دي أرملة : حمزة   
اه شفت حبٌبتً صؽٌرة صعبانه علٌا قوي : رقٌة   

ده أنا لو مت وسبت قمر زي ............ أنا مش باتكلم علٌها هً أنا بتكلم على جوزها : حمزة 



ده أنا أتشل ........دي   
إمشً من هنا ...... إمشً : رقٌة بؽضب وهً تكتم إبتسامتها   

طٌب شوفً من حٌظبطلك الورد ...........إٌه ٌا أبلة بتبعٌنً : حمزة   
إنت الفراغ ضربلك دماؼك روح ٌبل على بوالق بتاعتك ..........إمشً ٌا حمزة : رقٌة   

هههههههههههه ماشً ٌا أبلة بس حزورك قرٌب ما تقلقٌش : حمزة   
 

دخلت رقٌة ............ؼادر حمزة وقد كان حسن ترك محادثتهم من قبل وتوجه إلى فراشه 
مش : للؽرفة فوجدته قد بدل مبلبسه وجلس بالفراش وبٌده جرٌدة سؤلته بصوت منخفض 

 حتتعشى 
أل ملٌش نفس حنام خفٌؾ : حسن   
تصبح على خٌر ...........طٌب : رقٌة   
مش حتنامً : حسن   
أل لسه بدري حاسهر قدام التلٌفزٌون : رقٌة   
تصبحً على خٌر : حسن   
وإنت من أهله : رقٌة   

 
 

ٌُعرض بل كانت تشاهد شرٌط حٌاتها مع  قضت رقٌة سهرتها أمام التلفاز ولكن ؼٌر منتبهه لما 
رمقتها فتٌات الحً بنظرة .........المهندس الزراعً الناجح الذي تقدم لخطبتها .............حسن 

كانت تفعل كل ما بوسعها إلرضاءه ...........الحسد على هذا الشاب الوسٌم واألنٌق 
فعلت المستحٌل لتلبٌة رؼباته بإستثناء ............أصبحت الزوجة واألم والحبٌبة .............

اااااااااااااه لقد ملت متابعة ................رؼبة واحدة لم تستطع ان تلبٌها له ولكن رؼماً عنها 
زهدت اإلشتٌاق وفضلت العٌش مع ...............العبلج الذي ال ٌبشر بؤمل ............األطباء 

ولكن ما حدث منذ عام كان فوق إحتمالها ............الحقٌقة حتى وإن كانت مإلمة 
..........حقاً هً تجاهد لتحتمل ولكن ال تستطٌع .............  

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

 
 

وكؤنها لٌلة الذكرٌات فكما ؼرقت رقٌة ببحر من ذكرٌات عمرها بسعادتها وآالمها كان خالد 
لن ٌنسى تلك اللٌلة التى جاءت فٌها ..............ٌُبحر فً ذكرى مرٌرة تتوؼل بخبث داخل عقله 
كان قد أتم عامه الثانً عشر منذ شهور ..........أمه لؽرفته بمبلمح من القلق ونبرات من التردد 

لقد ............كانت نبرتها هادبة ولكن صارمة ..............قلٌلة ربما بعد وفاة والده ببضعة أٌام 
نعم فهذا المنزل ٌحتاج لرجل لٌس من أجلً فقط بل من أجلك أنت ............قررت الزواج 



الحت على شفتاه إبتسامة ساخرة عندما تذكر صوته الذي كان ٌجاهد لٌبلػ مبلػ .............أٌضاً 
....................... الرجال وهو ٌخبرها أنه أصبح رجل المنزل اآلن وسٌتمكن من اإلعتناء بها 

ال ٌعرؾ لماذا لم .................. ولكن لم ٌكن هو رجل المنزل وال أبٌه بل أصبح هناك آخر 
فقد كان مختار أحد الموظفٌن بؤحد ..............ٌطمبن لتلك اإلبتسامة الكاذبة والصوت الدافا 

إستطاع بخبث و فً شهور قلٌلة أن ٌتسلل لقلب األرملة وبعد الزواج ...............شركات أبٌه 
!!!!!وربما فً ؼضون شهور أقل أصبح ٌتحكم بكل شا هً و وإدارة الشركات وخالد   

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

 
 

نسوة تزٌن بالرخٌص من الثٌاب ....................كانت الساعة قد قاربت على التاسعة صباحاً 
والحلً منهن من تحمل فوق رأسها ؼنٌمتها من األطعمة اللذٌذة وأخرى تنظر فً مرآه متهالكة 

رجال وقد مؤلوا جٌوبهم ..............عسى أن تضٌؾ لمسة أخٌرة من الجمال قبل لقاء زوجها 
نعم كانوا ٌقفون جمٌعاً ..........بالمال والسجابر رؼبة فً تهرٌب كبلهما ألحد المساجٌن بالداخل 

فً إنتظار إذن الدخول فالٌوم هو موعد الزٌارة ووسط هذا الجمع كانت تتقدم هً بخطوات واثقة 
وكؤنها جاءت لتلك اللوحة البابسة لتمر أمامهم وتنثر ألوان الؽنج مع كل خطوة تخطوها ..........

أخفت عٌنٌها الزرقاوتٌن ............... كان شعرها األحمر مسترسبلً على أحد كتفٌها.............
 خلؾ نظارة قاتمة وزٌنت شفتاها بلون الكرز الذي طالما تمٌزت به 

 
لم ٌصدق الصول عبد الحمٌد نفسه عندما وجد تلك الجمٌلة أمامه كٌؾ وقد إعتاد على الوجوه 

نساء إختفى الجمال من وجوههن وحل مكانه أعباء الحٌاة وتجاعٌد الزمن التً ...........البابسة 
: إبتسم وهو ٌقوم مسرعاً من أجل مصافحتها قاببلً ..............توؼلت بدقة فً مبلمحهن 

إتفضلً ده البٌه المؤمور موصٌنً وهللا وهو مش محتاج ٌوصٌنً ............إتفضلً ٌا ست هانم 
 ٌعنً ال مإاخذة اللً زي حضرتك ما ٌقفش مع دول بردك الناس مقامات وال إٌه 

مٌرسً : جاءه صوتها الرقٌق بعبارة مقتضبة   
 

كانت تلك .............أدخلها الصول ألحد الؽرؾ الصؽٌرة لتنتظر المسجون الذي جاءت لزٌارته 
وربما لوال صداقتها للواء عادل ..........هً زٌارتها األولى له فمنذ ما حدث قررت اإلبتعاد 

خطوات بطٌبة تقترب من الباب قطعت أفكارها .............الذي سهل زٌارتها للمكان لم تؤتً 
لقد مرت ثبلث أعوام تؽٌرت مبلمحه كثٌراً أصبح البؤس ............نعم أخٌراً وصل ...........

وإتخذت الخصبلت البٌضاء لشعره طرٌقاً فؤصبح رمادٌاً ...............هو صاحب الٌد العلٌا 
!!!!!!كارمن : إبتسم لها ساخراً وشفتاه تنطق بإسمها فً حنق ............  

 

 



 الفصل العاشر
 
 

جلس أمامها وقد تفحصها من رأسها ..............كان ٌرددها بنبرة ساخطة ............كارمن 
بٌعجبنً فٌكً إنك مهما : ألخمص قدمٌها ثم أمسك بٌدٌها ملمحاً لسبابتها المنقوشة بالحناء قاببلً 

 حصل بتحبً تحافظً على ستاٌلك 
إزٌك ٌا كرٌم : نفثت الدخان بحدة وهً تقول ............سحبت ٌدها سرٌعاً وأخرجت سٌجارة   

سإال ؼرٌب : كرٌم   
أل ٌعنً قصدي مرتاح هنا : كارمن   

هو األكل كوٌس بس الخدمة مش قد كده : كرٌم   
بتترٌؤ: كارمن   

دي اإلجابة الوحٌدة على سإالك : كرٌم   
لسه راجعة من شهرٌن .............أنا كنت مسافرة : كارمن   

وهللا وكنتً فٌن بقه بتتفسحً مع خالد باشا: كرٌم   
أنا وخالد إتطلقنا .............كرٌم : كارمن   

زعلتٌنً لٌه كده ده إنتً بعتً كل حاجه علشانه أبوكً ............بجد : نظر لها بسخرٌة وتابع 
وأخوكً ..........  

أنا مكنتش أعرؾ اللً خالد ناوي علٌه ..........كرٌم أنا مبعتكش : كارمن بآسى 
صدقنً أنا إتفاجبت ...........  

إتفاجبت ٌوم ما لقٌته داخل علٌا ومعاه عقود ملكٌة ألكثر .............وأنا كمان إتفاجبت : كرٌم 
فاكرة وال نسٌتً دي كمان.............من نص الشركة   

 
ال .............لم تنسى كارمن بل كانت تؽوص بذكرى كل ما حدث لٌس فقط منذ زواجها بخالد 

بل من قبل ذلك بؤعوام ربما حتى من قبل لقابهما األول فقد بدأ األمر بزواج فرٌدة ومختار 
............ 

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

 
كما تجؾ قطرات الندى مع شروق كل صباح جدٌد جففت األرملة فرٌدة دموعها سرٌعاً وإنتبهت 

وأٌضاً بٌن ...............تلك األمانة التً حملتها بٌن لٌلة وضحاها نعم ...........للتركة الثقٌلة 
 لٌلة وضحاها تحولت فرٌدة لؽنٌمة بذل مختار الؽالً والنفٌس للفوز بها 

إستطاع فً فترة وجٌزة .............كان مختار موظفاً مرموقاً بإحدى شركات زوجها الراحل 
كسب ثقة فرٌدة فؤصبحت تعتمد علٌه فً كل شا وفً خبلل شهور قلٌلة تمكن الموظؾ الوسٌم 

لم ٌتقبل خالد الزواج منذ .................من عقلها وقلبها وكل ما تمتلك وتزوجت فرٌدة بمختار 



أول لٌلة بل كان ٌشعر بالؽضب ٌمزق ضلوعه خاصة عندما سافرت أمه وتركته لقضاء شهر 
!!!!العسل   

 
كان كبلهما كعدوٌٌن ٌنتظر ............مرت األٌام والجفاء ٌزداد بٌن خالد وفرٌدة والسبب مختار 

ؼضب خالد من تحكمات مختار بكل ما ..............كل منهما أقرب فرصة للقضاء على اآلخر 
وعلى جانب آخر لم .............ٌخصهم وإصرار فرٌدة على جعله أب إجباري له بشتى السبل 

و مع مرور ...............ٌتوانى مختار عن مضاٌقة المراهق المتمرد رؼبًة منه فً كسر أنفه 
خاصًة حبه للخمر وتعدٌه ............األٌام بدت الطباع السٌبة لمختار فً الظهور روٌداً روٌداً 

كان صوت ................بالضرب على فرٌدة كلما عكرت صفوه كما إعتاد ان ٌقول لها 
صراخها ٌمزق خالد إرباً وكاد مرة أن ٌمسك بسكٌن لقتله ولكن ما كان ٌمزقه أكثر وربما ٌدمر 

!!!!!!!! كل القوى بداخله أصوات ضحكاتها وداللها بعد أن ٌسرتضٌها مختار بطرٌقته الخاصة 
............... 

 
 
 

كان خالد ٌقضً أؼلب أوقاته خارج ............ومرت األٌام ربما دون لون أو طعم أو رابحة 
وفجؤة حدث شا ............المنزل وود لو ٌستطٌع المكوث مع عمته الوحٌدة أمبلً بحٌاة طبٌعٌة 

توفٌت زوجة مختار األولى وإنتقل أوالده للمكوث مع خالد وأمه ..............لم ٌكن بالحسبان 
............كرٌم وكارمن ............  

 
 

تسلب لب كل من تقع علٌها عٌناه بشعرها األحمر ..........كانت كارمن الجمٌلة بنفس عمر خالد 
المتمرد وعٌناها الزرقاوتٌن ولكن خالد لم ٌعٌرها إهتماماً فً البداٌة فهً بالنسبة له إبنة مختار 

!!!!وفقط   
ٌُكمل دراسته بالخارج كما أراد والده فقد كان مختار  ولكن بعد مرور عام سافر كرٌم من أجل أن 

ٌخطط أن ٌدٌر كرٌم بعد ذلك مجموعة الشركات الخاصة بخالد خاصًة بعد أن أصبحت فرٌدة 
كالعجٌنة اللٌنة بٌن ٌدٌه ٌشكلها كٌفما ٌشاء وأقنعها أن األفضل لخالد دراسة الهندسة الزراعٌة 

لمتابعة األراضً الزراعٌة الشاسعة التً ٌمتلكها أبٌه ملمحاً أن هذا أٌضاً لم ٌكن بالقلٌل 
أصبح خالد ............. وسافر كرٌم وأصبحت العبلقة أكثر وداً بٌن كارمن وخالد ..............

عبلقة عشق محرم بٌن الجمٌلة والؽاضب........و بدأت العبلقة .............ونٌسها الوحٌد   
 

كانت تبدو جمٌلة تحت ضوء الشمس الذي .............كانت كارمن تجلس بجانبه بحدٌقة المنزل 
عاجبك لون شعري : أعطى شعرها األحمر وهجاً ممٌزاً نظرت نحوه بإبتسامة عابثة وقالت   

أكٌد : خالد   



الناس حفظتنً فً الجامعة من أول ٌوم بسببه : كارمن   
بسببه هو بس : جذب ٌدٌها برقة وأخفاها داخل راحة ٌدٌه وتابع   

خالد طنط تاخد بالها : كارمن   
مٌهمنٌش: خالد   

الجنون .............العبث .......كان خالد ٌرى فً كارمن كل شا ربما ما ال تراه هً 
!!!!!!الرؼبة .............الثقة .............  

كانت تشعر أن الحٌاة ضحكت لها وستظل كذلك ..............وتركت هً نفسها لحبه 
نعم ستكلل قصة حبها مع خالد بالزواج ولٌس أي زواج فهً ستتزوج من سٌجعل ...........

وسعد ..............مثل والدها وزواجه من فرٌدة ............ حٌاتها نعٌماً ربما كاألمٌرات نعم 
خالد بلحظات المتعة التً إعتاد أن ٌسترقها مع كارمن فً سكون اللٌل وبلؽت سعادته ذروتها 

عندما لمحه مختار فً أحد اللٌالً وهو ٌخرج عاري الصدر من ؼرفة كارمن عندها فقط شعر 
................باإلنتصار   

 
لم ٌشعر بقوة اللكمات الموجهة إلٌه بل إن الدماء التً سالت من فمه كانت بطعم العسل 

ولكن أجمل ما فً ..........كان ٌشعر بالسعادة بالرؼم من نحٌب أمه وصراخ كارمن ...........
............تلك الصورة كانت شرارة الؽضب التً تبرق داخل عٌنً مختار   

 
وبعدها كان قرار مختار سرٌعاً وأذعنت فرٌدة ألمره ففً النهاٌة خالد قد إرتكب خطٌبة ال 

مكث مع عمته بعٌداً ولم ٌكن ٌحادث والدته إال ........ورحل خالد عن منزله ........... تؽتفر
قلٌبلً فؤصبح ؼرٌباً عن ما ٌمتلك وبعد مرور عامان كان مختار قد نفذ خطة وضعها بإحكام 

كانت باكٌة ............و فوجا خالد بإتصال من والدته تطلب منه العودة للمنزل سرٌعاً ...........

دخل ...........إنطلق للمنزل مسرعاً ؼاضباً وهناك كانت تجلس فرٌدة فً إنتظاره ...........
حصل اٌه : خالد للمنزل وهو ٌجول ببصره باحثاً عن مختار وٌقول   

أقعد وأنا حافهمك ........طٌب أقعد : فرٌدة   
اٌه اللً حصل ومختار عمل اٌه ..............تفهمٌنً إٌه : خالد   

مختار ضحك علٌا .............سامحنى ٌا ابنً : فرٌدة باكٌة   
إنتً بتقولً اٌه : خالد   

مختار خبلنً أمضً على شٌكات بدون رصٌد وبٌهددنً ٌا نتنازل لٌه عن الشركة ٌا : فرٌدة 
 حٌبسنً 

مش فاهم وإنتً معندكٌش رصٌد فً البنك !!!! إٌه : خالد   
أصلً سحبت الفلوس كلها علشان الشركة كانت محتاجه سٌوله ...........أصلً : فرٌدة   
حرام علٌكً ............حرام علٌكً !!!!!!!! إٌه : خالد   

أمك حتتحبس ٌا خالد .............الحٌوان بان على أصله : فرٌدة   
كانت كلماتها كالصاعقة فمختار لم ٌسرق أمه وحٌاته وسعادته فقط بل ٌسرق أمواله وبفجور 



ولكنه ................بالضعؾ ..................بالحٌرة ..............كان ٌشعر بالؽضب ...........
نظر ........بالرجولة ...........بدا قوٌاً كالصخرة وعلى الرؼم من صؽر سنه شعر بالمسإولٌة 

موافق بس بشرط : لها بثقة وتابع   
شرط إٌه !!!! شرط : فرٌدة   
...........تطلقً منه فوراً : خالد   

 
 

وهكذا خرج مختار ؼانماً من حٌاة فرٌدة ولم ٌتبقى لخالد من شركات أبٌه سوى فرع صؽٌر 
وإستطاع ..........باإلسكندرٌة والفرع اآلخر بؤمرٌكا الذي كان ٌدٌره كرٌم وكبده خسابر فادحة 

خالد إستبلم باقً تركته بعد بلوؼه سن الرشد وسافر للوالٌات المتحدة حتى ٌتمكن من إنقاذ ما 
ٌمكن إنقاذه بفرع الشركة هناك وإستكمال دراسته أٌضاً ولكن بعد شهور قلٌلة من سفره تزوجت 

..............فرٌدة مرة أخرى   
 

بل شاب فً مثل سنه .............نعم مرة أخرى وتلك المرة من شاب ٌصؽرها بؤعواٍم عدٌدة 
كانت صدمة زواجها تلك المرة ربما أقوى من صدمته األولى فقد أعادت الكرة رؼم ...........

نعم وكارمن ال تبالً سوى ...........كل ما حدث ولم تبالً بشا ولن تبالً بشا سوى فرٌدة 
...............بكارمن ومارجرٌت التً تزوجها بعد زواج أمه بؤٌام ال تبالً سوى بمارجرٌت   

 
الحلم الذي فكر فٌه منذ .................ومرت األٌام وقرر خالد العودة لمصر وبدء مشروعه 

منذ تخرجه وساعده صدٌقه حسن على إتمام الفكرة بحكم خبرته ............سنوات   
 

وبدأ خالد ببٌع ممتلكات أبٌه من أراضً وعقارات حتى ٌحصل على األرض التً ٌبؽاها 
لم ٌتوقع خالد أن كارمن ستعاود الظهور فً .........................بالصحراء لٌبدأ مشروعه 

حٌاته مرة أخرى نعم فبعد طبلقه من مارجرٌت وعودته لمصر شاء القدر أن ٌراها مرة أخرى 
شعرها المموج األحمرالمسترسل بثقة على كتفٌها ...........زادت برٌقاً وجماالً ............

لم .............عٌناها والبحر الثابر بداخلهما ............وشفتاها التً دابماً ما تزٌنت بلون الكرز 
تركت الفنجان .........تصدق نفسها عندما وجدته ٌقترب منها كانت قد إرتشفت القلٌل من قهوتها 

مش ممكن ...........خالد : ونظرت له بدهشة   
الدنٌا دي صؽٌرة قوي : إبتسم ساخراً وتابع   

فعبلً وإنت شكلك كمان إتؽٌر خالص : كارمن   
أضافت بشرته الداكنة وبؤس السنوات لمبلمحه ............نعم فخالد قد تؽٌرت مبلمحه كثٌراً 

نظرت له ............جاذبٌة قوٌة وأصبح بنٌانه الجسمانً أقوى مما كان علٌه بفترة المراهقة 
بس تؽٌٌر لبلحسن طبعاً : كارمن بإعجاب وتابعت   

وإنتً إٌه اخبارك : جلس خالد فً مقابلتها دون دعوة ثم إرتشؾ القلٌل من قهوتها وتابع   



بقٌت فنانة تشكٌلٌة............ عادي .............أخباري : كارمن   
طول عمرك بتحبً الرسم .........برافو ............واو : خالد   

الزم تٌجً تزورنً وتتفرج على شؽلً : كارمن   
كمان فتحتً معرض : خالد   

قصدي فً بٌتً .............. ههههههه ال ال أنا بعمل معرض كل سنة وال إتنٌن: كارمن   
!!!بٌتك : خالد بدهشة ونظرة تتسم بالخبث نوعاً ما   

أٌوه بٌتً إٌه المشكلة : كارمن   
وباباكً حٌرحب : خالد   

ههههههههههه مختار بٌه ال متقلقش أنا قصدي بٌتً أنا ماهو أنا لٌا بٌت لوحدي دلوقتً : كارمن 
تقدر تقول دي الحاجه الوحٌدة اللً إستفدت بٌها من جوازتً اللً فاتت ..........  

إٌه ده إتجوزتً : خالد   
وإتطلقت : كارمن   

زمٌلة ٌعنً : خالد   
طٌب ٌبقى الزم نتقابل بقه ونحتفل بالمناسبتٌن دول ............إنت كمان : كارمن   

أكٌد بس اتمنى إن ده ماٌسببش لٌكً مشاكل : خالد   
ومن إمتى كارمن بتقلق من المشاكل : كارمن وقد الحت إبتسامة واثقة على شفتاها   

ٌبقى إدٌنً العنوان : خالد بثقة   
وهكذا عادت كارمن مرة أخرى بجنونها وعبثها لعالمه ولكن تلك المرة بخطة محكمة من جانبه 

.نعم فقد حان الوقت إلسترجاع حقه المسلوب ............  
 

 
 الفصل الحادي عشر

 
 
 
 

هذا الشعور الذي ٌتولد لدٌنا فننطلق دون بصٌرة إلشباع حاجتنا ............الرؼبة 
ٌرى أفبلطون أن الرؼبة ؼرٌزة فطرٌة فً اإلنسان إذ أن اإلنسان بطبٌعته كابن .............

وٌبدو أن هذا كان حال ................راؼب وعلى العقل أن ٌنظم تلك الرؼبات وٌتحكم بها 
ولم تدع المجال لعقلها أن ٌتحكم ..............كارمن فطالما تحركت خلؾ أهوابها دون حساب 

بتلك األهواء خاصًة فً عبلقتها بخالد وعلى جانب آخر ٌرى سبٌنوزا أن الرؼبة هً نتاج أفكار 
فهً فً نظره أساس .............فً الوجود ..............اإلنسان من أجل اإلستمرار فً الحٌاة 

ورؼبة خالد فً اإلنتقام من مختار طالما كانت هً المحرك ............ الفكر واإلرادة والسلوك 
 الوحٌد لسلوكه إتجاه كارمن



 
 

تقدمت منه وقد صففت خصبلتها الحمراء بعناٌة ..............جلس ٌتفحص المكان حوله بإهتمام 
عجبتك الشقة : وزادت من برٌق أحمر الشفاة خاصتها عن قصد وتابعت   

شبهك : إبتسم بمكر وقال   
ٌبقى عجبتك : نظرت له بثقة   

طول عمرها عاجبانً : خالد   
هً مٌن دي : كارمن   

ههههههههههه ٌعنً مش عارفة : خالد   
ودانً تحب تسمعها : كارمن   

أنا عاٌزك تكونً مراتً ...............كارمن : خالد   
لم تتوقع ان ٌبادرها بطلب كهذا زبتلك الطرٌقة وعلى الرؼم من ............تبدلت مبلمحها 

ترددت صمتت قلٌبلً ربما حتى تنتظم ...............سعادتها به بل تمنٌها لهذا الطلب ومنذ زمن 
إنت بتقول إٌه : تابعت وقد الحت إبتسامة على شفتٌها ............... دقات قلبها المتسارعة   

اللً سمعتٌه : خالد   
...........و.........ومامتك .......وبابا : كارمن   

: همس بؤذنها ............. وضع إصبعه على فمها الصؽٌر لٌوقؾ حدٌثها ..........إقترب منها 
.....................وإحنا من إمتى بٌهمنا حد   

 
وتم الزواج وجن جنون مختار حتى أنه إمتنع عن مخاطبة إبنته بعد إصرارها على إتمام الزٌجة 

!!!! وفرٌدة ظلت كعادتها ضٌفة شرؾ فً حٌاة نجلها فعلمت بخبر زواجه عن طرٌق الهاتؾ   
 

ومرت شهور وخالد ال ٌقوم بشا سوى إسعاد كارمن شعرت أن ُحلمها تحقق فهى تعٌش 
لم ٌفعل خالد شٌباً سوى اإلهتمام بعمله ...............كاألمٌرات مع الزوج الذي طالما رؼبته 

وبث رسابل الطمؤنٌنة فً قلب كارمن فلم ٌسؤلها عن أي شا ٌخص أبٌها أو شركته السابقه بل 
كان ٌود إفتتاحها فً أقرب ............ركز جهوده فً تحقٌق حلمه األكبر وهً مزرعة الخٌل 

كان ٌهرب من أحزانه على ...............وقت فطالما كانت لحظاته مع الجٌاد هً أسعد أوقاته 
كان ٌشعر بالراحة كلما بث شكواه بهمسات .............مر السنوات وٌذهب إلمتطاء الخٌل 

تنطلق به وتعدو بحرٌة ............متقطعة لتلك الكابنات الرقٌقة وكؤنها تفهم شكواه تشعر به 
.عالم أفضل .............. فٌشعر أنه إمتلك عالم آخر   

 
 

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



إستراتجٌة بسٌطة ال ٌتبعها الكثٌرون ولكن خالد إتبعها وبدقة وعندما ............إقتناص الفرص 
كان المرض تمكن من ............جاءته الفرصة أصبح الرجل المناسب فً المكان المناسب 

مختار فؤصبح قعٌداً أؼلب األوقات تاركاً الجمل بما حمل كما ٌقولون إلبنه كرٌم الذي برع وبشدة 
فً إفشال كل نجاح ٌتعثر به و إستطاع خالد بعبلقته القوٌة بكبار رجال األعمال أن ٌساعد على 

حتى أنه كان ٌعلم كل صؽٌرة ........... إبراز فشل كرٌم بل ومساعدته أٌضاً على الفشل وبتفوق 
 وكبٌرة عن صفقات كرٌم المشبوهة من أجل الحصول على المال السرٌع

 
وعلى جانب آخر ملت كارمن من الحالة المتردٌة للشركة والخسابر الفادحة التً تكبدها كرٌم لهم 

................وفً أحد االٌام جاءته كارمن باكٌة .............جمٌعاً   
حبٌبتً مالك فً إٌه : خالد   

بابا ٌا خالد بابا تعبان قوي : كارمن   
عرفتً منٌن : خالد   

كرٌم الزفت اتصل قالً تخٌل إنه دخل المستشفى : كارمن   
طٌب اٌه اللً حصل : خالد   

أكٌد طبعا إتحسر من اللً كرٌم بٌهببه فً ...........معرفش بٌقوللً جلطة فً القلب : كارمن 
 الشركة بالطرٌقة دي حنفلس وقرٌب كمان 

طٌب إهدي : خالد   
الشركة بتخسر سنة ورا ............الؽبً حٌضٌع كل حاجه .............أهدى إزاي بس : كارمن 

 التانٌة ٌارٌتنً أعرؾ حتى أبٌع نصٌبً بس مش عاٌزة بابا منً تانً 
نصٌبك : خالد بدهشة مدعٌاً عدم معرفته باألمر   

أٌوه ماهو بابا من فترة كتب الشركة بإسمً أنا وكرٌم أنا الثلث وهو الثلثٌن : كارمن   
حسب الشرع ٌعنً : خالد ساخراً   

حظً انه عمل ده قبل ما نتجوز وال كان زمانً بخ مع إنها معدتش فارقة دلوقتً : كارمن   
متزعلٌش منً كرٌم عنده مشاكل كتٌر والكبلم منتشر فً السوق ............ عندك حق: خالد   

اه ٌعنً كمان السمعة إنضربت مش حاعرؾ أبٌع : كارمن   
بصً ٌا كارمن انا عندي حل : خالد بمكر   

إٌه : كارمن   
عندي مشتري : خالد   

بجد ومٌن ده اللً حٌشتري منً أسهم شركة خسرانه أكٌد حٌنزل السعر فً األرض: كارمن   
ال متخافٌش المشتري ده هو اللً انا بعت لٌه فرع اسكندرٌة وممكن ٌدفع كوٌس علشان : خالد 

 ٌدخل شرٌك فً الفرع الربٌسً 
أٌوه بس بابا : كارمن وقد عاودها التردد مرة أخرى   

: إقترب منها خالد لٌحتضنها   
لو مش عاٌزة ببلش ............أنا بعمل ده علشانك وعلشان أحفظ حقك قبل ما كرٌم ٌضٌعه 



بس خدي بالك دي ممكن تكون آخر فرصة .........  
خبلص أنا موافقة !!!!!!!! ........آخر فرصة : كارمن   

 
وبالفعل فً ؼضون أٌام قلٌلة قدم خالد حسن لكارمن على أنه المشترى المذكور وباعت كارمن 

نعم .........نصٌبها فً الشركة وهً سعٌدة بالمبلػ الوفٌر الذي جنته من تلك الصفقة الرابحة 
صفقة تمت بالتوازي فعلى جانب آخر وقع كرٌم عقد بٌع ثلث أسهمه بالشركة لحسن أٌضاً أمبلً 

فً إخراج الشركة من الضابقة المالٌة التً أصبحت مبلزمة لها وطمعاً بعد أن أقنعه حسن بخبث 
ٌُّحِمله الخسارة وٌوفر المكسب لجٌبه فقط وهكذا وبعد  أنه مستثمر ساذج ٌستطٌع كرٌم بدهاء أن 

من شركته السابقه وبقً الجزء األخٌر % 70توقٌع آخر بسٌط ونهابً أصبح خالد مالك لحولً 
....................من خطته إلمتبلك الجزء الباقً   

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

 
أٌوه بس أنا معندٌش سٌوله فً البنك تكفً اللً حامضً : نظر كرٌم نحو حسن بتردد ثم تابع 

 علٌه ده 
الشٌكات حنسددها من المكسب أول بؤول ................. إٌه ٌا كرٌم باشا : حسن 

الصفقة دي حتكون صفقة العمر واألجهزة اللً حنستوردها دي حتاكل السوق أكل ...........
ولو خاٌؾ تمضً مش مشكلة بس علشان أمضً أنا ...........ومتقلقش لوحصل عجز أنا سداد 

 الزم ٌكون لٌا حق اإلدارة وكل حاجه حتتؽٌر 
هات الشٌكات ........ال ال خبلص حامضً أنا : كرٌم   

وقع دون بصٌرة كما وقعت فرٌدة قبل ذلك ولم ٌتبقى لخالد سوى ............وهكذا وقع كرٌم 
..............خطوة أخٌرة   

 
لم ٌصدق كرٌم عٌنٌه عندما رأى خالد أمامه ٌدخل مختاالً وقد جلس أمامه فً عبث ورفع قدمٌه 

!!!!!!!!!!على المكتب فً مواجهته   
إنت اٌه اللً جابك هنا : نظر له كرٌم بؽضب   

هههههههههههه سإال ذكً ال بجد برافو علٌك : خالد   
إتكلم كوٌس : كرٌم   
وهللا المفروض إنت اللً تتكلم كوٌس مع صاحب المال اللً إنت قاعد تبرطع فٌه : خالد   
!!!!!نعم : كرٌم   
أنا معندٌش وقت : خالد   

قذؾ خالد صورة من عقود بٌع كرٌم وكارمن ألسهمهم فً الشركة لحسن وعقد بٌع حسن لنصٌبه 
 كامبلً لخالد 

نظر لخالد .......ظل كرٌم ٌنظر فً العقود ومبلمح الؽضب والصدمة بادٌة بقوة على وجهه 



اه ٌا كبلب طبختها إنت والكلبة مراتك : نظرة شٌطانٌة وقذؾ العقود بوجهه وهو ٌقول   
المهم ...........المشاكل العابلٌة دي ملٌش فٌها تبقوا تحلوها مع بعض : خالد ببرود وسخرٌة 

إتفضل ............حضرتك دلوقتً تمضٌلً على المباٌعة دي بباقً نصٌبك   
إنت بتستهبل وال بتستعبط !!! نعم : كرٌم   

قام خالد وتوجه بجسده القوى نحو كرٌم الذي كان أضعؾ منه فً البنٌان بمراحل ونظر له 
ال ٌا حبٌبً اإلستهبال ده : بؽضب وبصوت زاعق إرتدعت منه فرابص كرٌم صرخ وبقوة 

خاص بٌك إنت والبٌه أبوك ومن اآلخر كده حتلم الدور وتمضً دلوقتً وإال الشٌكات اللً إنت 
 مضٌتها ٌا حلو من ؼٌر رصٌد حتكون بكرة فً النٌابة وٌا الدفع ٌا الحبس 

كلب ............كلب : كرٌم   
مش : لم ٌشعر كرٌم بعدها إال وقبضة خالد القوٌة تحطم أنفه وكلمات خالد تؽزو أذنه كالصدى 

 خالد رضوان اللً ٌتشتم ومن حشرة زٌك
 

ٌده المرتجفة تتحرك بتردد إلمضاء العقود والٌد األخرى ............كان كرٌم ٌشعر أنه بدوامة 
نظرنحو خالد بعداوة ثم تابع بنبرة خافتة ٌملإها الحقد ............تمسك بمندٌل ٌحٌط بؤنفه المدماة 

بقى طار بٌنً وبٌنك .............مش حاسٌبك :   
خمس سنٌن كده .......اه وماله بس مش دلوقتً كمان سبع : خالد دون إكتراث   

!!!إٌه : كرٌم   
ماهو مش شركات ............اه أنا نسٌت أقولك ماهو البولٌس جاي ٌقبض علٌك دلوقتً : خالد 

معلش بقى أصل حبابٌبً ...........رضوان القاضً اللً شؽلها ٌمشى بالرشوة على آخر الزمن 
.............كتٌر وفً ناس خدمتنً فٌك   

 
  
 

كلماته فً ذلك الٌوم ............ظلت مبلمح خالد البابسة هً ذكرى كرٌم البابسة خلؾ القضبان 
إبقى سلملً على مختار بٌه وقول له مش خالد رضوان اللً " لم تفارق عقله ولو لٌوم واحد 

" ٌسٌب حقه   
وأنا برده مش حسٌب حقً ٌا كارمن فاهمة : نظر كرٌم نحو كارمن بؤسى وتابع   

قلت لك أنا ملٌش دعوة هو ضحك علٌا زٌك بالضبط وبعد ما خد اللً هو عاٌزه طلقنً : كارمن 
أنا إتطلقت بعد حبسك بؤسبوع واحد وفً اآلخر بابا مات ؼضبان علٌا ..............إفهم بقه   

مش حاسٌبه فاهمة مش حسٌبه...........مات بحسرته بسببه : كرٌم   
نظرة ماكرة ُمطعمة بؽضب دفٌن ظل ٌنمو ...........كارمن وقد لمعت عٌناها بنظرة مختلفة 

طؽت ...........داخل قلبها لسنوات حتى تمكن منها فؤصبحت الرؼبة فً اإلنتقام هً من تقودها 
!!!!!وسلوكها ..............إرادتها ...........تلك الرؼبة على فكرها   

وأنا كمان مش حاسٌبه: تابعت بنبرة خبث ممزوجة بالسخرٌة   



ٌبقى الزم ٌدفع : إقترب منها كرٌم وأمسك بوجهها وتابع ........الحت على فمه إبتسامة ماكره 
الزم تدفعٌه الثمن .............الثمن ٌا كارمن   

إزاي : كارمن   
كل حاجه..............فاهمة.............زي ما ضٌع مننا كل حاجة حنضٌع منه كل حاجه : كرٌم   

 
وكؤن تلك الكلمات هً منبع راحتها بعد سنوات الؽضب ...........وكؤنها كانت تنتظر كلماته 

هل ما زالت .............نعم الؽضب الذي حل محل عشقها المتمرد نحو خالد ...............
عادت لمنزلها الذي ...................هً تكرهه حتى النخاع ............ال ..............تعشقه 

أمسكت بالفرشاة وعلى لوحتها البٌضاء نثرت ...........إحتضن من قبل لحظاتها الدافبة معه 
الجنون ..............الثورة .............مزجت ألوان الؽضب بالحب ...............مشاعرها

...............الرؼبة ................... العشق .................  
 

!!!!!ماذا ٌرؼب .............. نعم فاإلنسان بطبعه كابن راؼب ولكن المعضلة هً   
 

 
 الفصل الثانً عشر

 
 

كان الطرٌق هادباً وكؤن ............نظرت ثرٌا من نافذة السٌارة تتفحص الطرٌق فً فضول 
بدا كشرٌط أسود ..........سٌارتهم هً الوحٌدة التً قررت إقتحامه مع ساعات الصباح األولى 
..........المع وقد تناثرت رمال الصحراء على جانبٌه فبدت كؤنها بلؽت األفق   

لسه كتٌر ٌا عبد الرحمن : نظرت نحو زوجها وقالت بنبرة ٌشوبها الملل   
خبلص ٌا ثرٌا قربنا : عبد الرحمن   

برده بعٌد قوي المكان : ثرٌا   
وال بعٌد وال حاجه إنتً بس اللً إتعودتً على المسافات القرٌبة : عبد الرحمن   

جاٌز: ثرٌا   
 

بعدها بقلٌل وصلت السٌارة التً تقل ثرٌا وعبد الرحمن للمزرعة وعلى الرؼم من تؤفؾ ثرٌا من 
بعد المسافة إال أنها لم تخفً إعجابها بالمزرعة لحظة دخولها خاصًة بؤشجار اللٌمون التً صفت 

................على التوازي ٌمٌناً وٌساراً تحتضن طرٌقاً ممهداً صمم بإبداع   
 

كانت الساعة لم تتعدى الثامنة صباحاً وإٌناس تنتظرهم أمام مدخل الفٌبل ممسكة بهاتفها النقال 
وصلت السٌارة وودع عبد الرحمن السابق منبهاً ............لتطمبن أن أبٌها لم ٌضل الطرٌق 

شعرت إٌناس بالحنٌن عند رإٌة أمها وأبٌها ............علٌه أن ٌعود لٌقلهم فً المساء 



كانت قد إفتقدتهم بشدة ولكن رإٌتها لهم جعلتها ربما توقن أكثر بدقات قلبها المرتجفة ...........
وحشتٌنً قوي ٌا ماما : إقتربت إٌناس من أمها وإحتضنتها بشدة وهً تقول .............نحوهم   

وإنتً كمان ٌا حبٌبتً وحشتٌنً قوي : ثرٌا وهً تملس على شعر إبنتها وتقبل وجنتها فً حنان   
وأنا ملٌش نصٌب فً األحضان دي وال إٌه : نظر له عبد الرحمن بإبتسامة قاببلً   

إنت وحشتنً جدا ...........ٌا خبر إزاي ٌا بابا : إٌناس   
نظرت ثرٌا بإعجاب .........ثم دلفوا جمٌعاً للداخل ........إحتضنت إٌناس أبٌها بقوة بدوره 

حلو المكان مفروش كوٌس : للمكان حولها وقالت   
مش قلتلك : عبد الرحمن   

........بس برده المكان فاضً قوي : ثرٌا   
ده إسمه هدووووووووووووء : عبد الرحمن   

إٌناس ٌا حبٌبتً لو زهقانه إرجعً معانا .......هدوء إٌه ده إسمه ملل : ثرٌا   
إٌه اللً إنتً بتقولٌه ده : عبد الرحمن   

إستنى بس ٌا عبد الرحمن مش بسؤلها : ثرٌا   
أنا مش زهقانه ٌا ماما ومرتاحه هنا : إٌناس وقد إبتسمت ألمها لتشعرها بالطمؤنٌنة   

بجد : ثرٌا   
أٌوه بجد : إٌناس   
بس إنتً مكنتٌش عاٌزة تسافري : ثرٌا   

ودلوقتً إتعودت وبجد مرتاحه فً المكان ............ وسافرت: إٌناس   
بس هادي قوي : ثرٌا   

ما هو ده أحلى حاجه فٌه : إٌناس   
ممكن بقه نفطر فً الجنٌنة .......إرتحتً .......خبلص : عبد الرحمن وهو ٌنظر لثرٌا بلوم 

 الحلوة دي 
أنا ححضر الفطار حاالً .............بس كده : إٌناس   
أنا جاٌبه معاٌا الفطار ...........تحضري إٌه : ثرٌا   

مانتً عارفة مدام رقٌة ...........انا عندي هنا كل حاجة .........ٌا خبر ٌا ماما : إٌناس 
 مابتسبنٌش وكل ما تجٌب طلبات تسؤلنً عاٌزة اٌه وتجٌبلً معاها 

الست دي شكلها ذوق قوي : ثرٌا   
هً فعبل كده : إٌناس   
بٌض بلدي مش بٌض السوبر ............برده أنا جاٌبة الفطار بصً أنا سلقت بٌض : ثرٌا 

 ماركت ومعاٌا جبنة قرٌش كمان وعجٌنة طعمٌة عامبلها بإٌدي 
ٌا خبر ٌا ماما : إٌناس   
ودي حاجة ............حطً فً الفرٌزر ٌبل .................وأدي شوٌة أكل بقه بٌتً بجد : ثرٌا 

 الؽدا حاطبخها لٌكً النهارده 
اٌه ٌا ماما ده كله : إٌناس   



إنتً قاعدة بعٌد وال بتعرفً تاكلً وال تشربً أنا عارفة ............أسكتً : ثرٌا   
 

نعم إعتادت ثرٌا أن تهتم بكل صؽٌرة ............إبتسمت إٌناس ألمها فهً تعلم طباعها جٌداً 
منذ صؽرهم وهً تعمل بتفان من أجل إسعاد الجمٌع .............وكبٌرة تخص عابلتها 

فهً ببساطة أم مصرٌة..............فتتحقق سعادتها بدورها...........  
 

إشتم ............جلس عبد الرحمن على الطاولة الصؽٌرة منتظراً إٌناس وأمها وطعام اإلفطار 
رٌحتها جمٌلة واألجمل : بؤنفه رابحة الطعمٌة الساخنة التً جلبتها ثرٌا وقال فً حماس زابد 

 الهواء النقً ده 
هو الجو حلو فعبل فً دي عندك حق : ثرٌا   

جلبت إٌناس باقً الطعام وجلست معهم وعندها الحظت ثرٌا الفٌبل األخرى الموازٌة لفٌبل إٌناس 
هو فً حد : نظرت ثرٌا نحو إبنتها وقالت ...............والحاجز الشجري الرفٌع بٌن الحدٌقتٌن 

 ساكن هنا ٌا إٌناس 
أٌوه صاحب المزرعة : إٌناس   
بس ٌا بنتً إنتً كده تبقً مش بحرٌتك ده الجنٌنة أكنها واحده : ثرٌا   

.............ماهو أنا تقرٌباً مش بخرج الجنٌنة : إٌناس   
ماكنش فً مكان تانً ................ ولٌه حبس الحرٌة ده: ثرٌا   

 فلل بس هنا فً مزرعة الخٌل والفٌبل التانٌة المستقلة اللً فٌها مدام رقٌة 3أل مفٌش هما : إٌناس 
 وبشمهندس حسن 

ولٌه مخدتٌش إنتً المستقلة : ثرٌا   
ده ؼٌر إن ده مكان سكنهم من األول ...........أنا ماخترتش هما علطول جابونً هنا : إٌناس 

 ومستقرٌن فٌه 
ااااااااااااااااه : ثرٌا   

مالك ٌا ثرٌا بس : عبد الرحمن   
البنت برده قاعدة لوحدها ............ماهو مٌنفعش ٌا عبد الرحمن : ثرٌا   

ٌا ماما إعتبري الجنٌنة دي مش موجوده أكنها شارع: إٌناس   
وهو صاحب المزرعة ده راجل كبٌر وال شاب صؽٌر : ثرٌا   

..........وحتفرق فً إٌه : إٌناس وقد قطبت جبٌنها وبدا علٌها اإلنزعاج الشدٌد   
إٌناس : نظر عبد الرحمن لزوجته بلوم ثم توجه ببصره إلٌناس وطلب منها بإبتسامة 

عاٌزة أشرب شاي من إٌدك الحلوة ............  
 

بصمت ...........إنسحبت بؽضب ....................تركتهم إٌناس إلعداد الشاي 
فً تلك ............إنزوت قلٌبلً بؤحد األركان وهربت عبرة ساخنة من بٌن أهدابها ................

أٌقنت أنها فً النهاٌة ستكون ..............شعرت بالؽضب .............اللحظة شعرت بالوحدة 



...................مجرد أرملة   
 

أنا عاٌز أفهم إنتً بتدوري على أي سبب : نظر عبد الرحمن نحو زوجته فً ؼضب وتابع 
 علشان ترجعٌها البٌت 

بص بقه أنا مش مرتاحه لقعدتها لوحدها وكمان مٌصحش : ثرٌا   
ده مش كبلمك ٌا ثرٌا : عبد الرحمن   

ده كبلم العقل : ثرٌا   
عاٌزة تسمعً كبلم العقل وال تشوفٌه : عبد الرحمن   

مش فاهمة : ثرٌا   
فاكرة آخر مرة شفتً ضحكتها كانت إمتى ...........بصً كده لوش بنتك : عبد الرحمن 

شاٌفة وشها رد إزاي ............  
ما هو خبلص مدام بقت كوٌسة ترجع بقه : ثرٌا   

حٌاة جدٌدة ............ده شؽل ............هو إنتً فاكرها بتتعالج فً مستشفى : عبد الرحمن 
هو ده عبلجها ٌا هانم ...........ووجوه جدٌدة   

..........أنا بس بقول : ثرٌا   
أنا زٌك وأكثر عاٌز بنتً قدام عٌنً لكن ...........ال تقولً وال تعٌدي : عبد الرحمن مقاطعاً 

 بشؽل عقلً مش قلبً بس 
أنا خاٌفة علٌها : ثرٌا   

وأنا زٌك بس أنا عارؾ بنتً وعارؾ أخبلقها وال إٌه: عبد الرحمن   
ٌا سبلم طٌب منا كمان عارفة أخبلق بنتً كوٌس : ثرٌا   

ٌبقى ملوش لزوم الكبلم ده ومن اآلخر بقه متسلمٌش ودانك ألٌمن كتٌر فاهمانً : عبد الرحمن 
وإٌاكً تفتحً معاها الموضوع السخٌؾ اللً كلمك فٌه إمبارح ...........  

مش حافتحه بس مش معنى كده إنه موضوع سخٌؾ : ثرٌا   
جواز إٌه وعرٌس إٌه اللً جاٌبه لٌها ده لسه مافتش ........أل سخٌؾ ومش وقته : عبد الرحمن 

  شهور 7على موت جوزها 
وهً حتتجوز بكره ٌا عبد الرحمن والعرٌس اللً قال علٌه ده بٌشتؽل معاه وعلى بال ما : ثرٌا 

 ٌنزل أجازة حٌكون فات ٌجً سنة 
ٌعنً إنتً موافقه على العرٌس بقه : عبد الرحمن   

أل مش موافقة طبعا ً ومش حاجوز بنتً لواحد معاه عٌال لكن برده ماهً مسٌرها للجواز : ثرٌا 
 ٌا أبو أٌمن وال حتعٌش كده لوحدها طول العمر 

مش دلوقتً ومش كده البنت لسه بتقول ٌا ...........ال حول وال قوة اال باهلل : عبد الرحمن 
ٌادوبك بدأت تشم نفسها ببلش ضؽط عصبً علٌها بقه وكبلم ملوش الزمة وال ...........هادي

 عاٌزاها ترجع تتنكس تانً 
بعد الشر : ثرٌا   



ماهو لو فتحتً سٌرة الجواز دلوقتً محدش عارؾ رد فعلها حٌكون إٌه وممكن : عبد الرحمن 
إٌه رأٌك بقه.......... ترجع زي األول وأسوء وتعاند  

....... خبلص مش حاتكلم إرتحت : ثرٌا   
البنت جاٌة...........أٌوه ٌفضل تسكتً خالص : عبد الرحمن   

 
لم تتحدث وزالت عنها نبرة .............إقتربت إٌناس ووضعت صٌنٌة الشاي وجلست شاردة 

حاولت ثرٌا أن تتحدث ولكن عبد الرحمن رمقها بنظرة حادة ............المرح التً إستقبلتهم بها 
لكً تلتزم الصمت وهكذا إحتسوا الشاي فً جو من الهدوء الحذر ثم إتجهوا للداخل وقررت ثرٌا 

التوجه للمطبخ لتحضٌر طعام الؽذاء ووتوجه عبد الرحمن لؽرفة إٌناس إلجراء محادثة سرٌعة 
................. 

 
 

شاءت المصادفة أن ...........وفً الحدٌقة كان هناك من ٌجلس بؤحد األركان المنزوٌة بحدٌقته 
إٌناس المبلك البرئ ربما بنظر ...........إبتسم بسخرٌة كعادته ............. ٌستمع لكل شا 

بل ستخلعٌنه ...........................عزٌزتً لن تتحملٌن ثوب العفة كثٌراً ............. الجمٌع 
نعم ستتوقٌن فً النهاٌة ...................سرٌعاً قبل أن ٌقضً علٌكً وٌقتل أنفاس الحٌاة بداخلك 

مجرد إمرأة.............فؤنتً فً النهاٌة ..........لقلب حقٌقً ٌحتضن أحبلمك بشؽؾ   
 

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

بابا أنا ممكن أرجع البٌت إنت : نظر عبد الرحمن إلبنته بتفحص وقبل أن ٌتحدث بادرته بقولها 
 عارؾ أنا مسعتش ال لسفر وال لشؽل 

وهو الشؽل عٌب : عبد الرحمن   
...........أل بس ماما واضح إنها مش مرتاحه وأنا : إٌناس   

وال إنتً كمان .............. سٌبك من ماما هً بس بتتلكك علشان إنتً بتوحشٌها : عبد الرحمن 
 بتتلككً زٌها وعاٌزة ترجعً 

أل أبداً : إٌناس   
خبلص ٌبقى نقفل الموضوع ده وتعملً لبابا فنجان قهوة مظبوط وتحكٌلً عاملة : عبد الرحمن 
 اٌه مع الخٌل 

حاضر ثوانً وحاجٌبه لحضرتك : إبتسمت وبدا على وجهها الراحة وقالت   
وامضت بعدها إٌناس الوقت برفقة والدها الذي محور حدٌثهم حول عملها والخٌل وفقط 

............. 
 

  



 
حد : نظرت نحو إٌناس متسابلة ...........كانت ثرٌا تقؾ بالمطبخ عندما سمعت جرس الباب 

 جاٌلك 
دي أكٌد مدام رقٌة : إٌناس   

إقتربت منها ثرٌا مرحبة ...........وبالفعل دخلت رقٌة بمرحها المعتاد وألقت التحٌة على الجمٌع 
إٌناس كلمتنً عنك كتٌر ............مدام رقٌة :   

المزرعة نورت النهارده : رقٌة   
هللا ٌخلٌكً منورة بٌكم : ثرٌا   
وإٌه رأٌك فً المكان : رقٌة   
بس ساكت قوي وفاضً ..............جمٌل : ثرٌا   
هو مش فاضً قوي بس أصل أؼلب العمال ومدربٌن الخٌل سكنهم بعٌد عننا وكده أحسن : رقٌة 

 أصل كلهم رجالة 
  فلل بس 3بس هنا : ثرٌا 
اٌوه أنا وجوزي وصاحب المزرعة ودكتورتنا العسل دي الزم تكون فً وسطٌنا علشان : رقٌة 

............ناخد بالنا منها   
هللا ٌخلٌكً وٌطمنك : ثرٌا   
خبلص إنتم بكرة ان شاء هللا حتتؽدوا عندي : رقٌة   
هللا ٌخلٌكً بس معلش مش حٌنفع : ثرٌا   
اٌه ٌا ست ثرٌا إنتً طالعة لبنتك وال اٌه : رقٌة   
ههههههههههه ال وهللا اصلنا حنمشً باللٌل : ثرٌا   
إٌه ٌا إٌناس ............اٌه لٌه بسرعة كده : رقٌة   

لؤلسؾ مصممٌن : إٌناس   
هو ٌوم واحد ...............مصطفى إبنً لوحده وعنده إمتحانات مش حٌنفع أسٌبه : ثرٌا 

 بالعافٌة 
مالحقتوش تقعدوا: رقٌة   
معلش واألجازة الجاٌة إٌناس تنزل بقة وحضرتك تٌجً تنورٌنا : ثرٌا   

طبعا إن شاء هللا: إٌناس   
مفٌش أعذار أنا فوتهالك المرة دي المرة الجاٌة تنزلً أجازتك : ثرٌا موجهة حدٌثاً حاداً إلبنتها   

تعرفً ٌا ست ثرٌا أنا برده بقٌت أقعد هنا : رقٌة وقد تفهمت خوؾ ثرٌا وقلقها على إبنتها 
مش عاٌزاكً تقلقً على إٌناس أنا تقرٌباً مش بنزل .............علطول إتعودت على المكان 

هنا بٌتً وقاعدة هنا علطول ...........مصر   
بس برده بٌتك فً مصر مش بٌوحشك : ثرٌا   
ٌبل أسٌبكم بقه براحتكم ...............و المكان اللً برتاح فٌه .......هنا بٌتً : رقٌة   
راٌحة فٌن لسه بدري : ثرٌا   



سبلم ٌا أنوس............بدري من عمرك ٌا ست الكل : رقٌة   
حاكلمك فً التلٌفون باللٌل...............مع السبلمة : إٌناس   

طٌبة قوي الست دي : نظرت ثرٌا إلٌناس بعد رحٌل رقٌة وقالت   
طٌبة قوي ..........فعبل : إٌناس   

 
كانت إٌناس تشعر بالذنب ألنها كانت تتعمد التباعد عن رقٌة فً بداٌة أٌامها بالمزرعة ولكنها 

إكتشفت مع مرور الوقت قلب رقٌة الطٌب وصحبتها الممتعة فؤصبحت رقٌة ونٌسها الوحٌد 
تنقشع ...............العزلة التً بدأت تتبدد مع الوقت ..............المسموح له إختراق عزلتها 

نعم ربما لن تصمد .............كعتمة لٌلة مظلمة بعد أن ٌجتاحها ضوء الشمس دون هوادة 
.........عزلتها بل ربما تتراجع مهزومة أمام ضوء الحٌاة فتصبح مجرد ذكرى   

 

 
 الفصل الثالث عشر

 
 
 
 

على قدر حنٌنها إلٌهم وإفتقادها ............إنتهت زٌارة عبد الرحمن وثرٌا إلٌناس بالمزرعة 
لصحبتهم إال أنها شعرت بالراحة عندما إنفردت بنفسها وتقوقعت داخل عزلتها مرة أخرى 

نظرت للساعة فوجدتها قد قاربت على السادسة .............كان الباب ٌدق بإلحاح ............
منذ أمس وهً ؼارقة .................مساءاً ولمحت أكثر من ست مكالمات على هاتفها الجوال 

دون وعً مع ذكرٌات زوجها الراحل وكؤنها تإكد لنفسها قبل الجمٌع أنها مبحرة فً ذكرى 
مازال الباب ٌدق بإلحاح ..............وال شا ؼٌر ذلك ..............شرٌؾ حتى الؽرق 

وضعت ٌدها .............قامت متكاسلة لتجد رقٌة والقلق بادٌاً بقوة على مبلمحها .............
وقعتً قلبً وخضتٌنً علٌكً : على صدرها ونظرت نحو إٌناس بؽضب وتابعت   

مدام رقٌة : إٌناس بتلعثم وهً تؽلق الروب الطوٌل الذي إرتدته مسرعة قبل أن تفتح الباب 
خٌر ............  

كل خٌر ٌا حبٌبتً بكلمك من الصبح تلٌفونك مش بٌرد وكمان بخبط وؼبتً على بال ما : رقٌة 
كان خبلص قدامً شوٌة وأنادي على خالد ٌكسر الباب .............فتحتً قلقت جدا طبعا 

............... 
معلش أصل الموباٌل كان جرسه مقفول من امبارح وأنا ماخدتش بالً : إٌناس   
واضح إنً صحٌتك من النوم : رقٌة   

ال عادي : إٌناس   
ٌبل قومً إلبسً ...........عموما مش حامشً وأسٌبك تنامً براحتك والكبلم ده : رقٌة   



!!!ألبس : إٌناس بدهشة   
أٌوه حنخرج : رقٌة   

نخرج نروح فٌن : إٌناس   
ٌبل بقة ..........عٌد مٌبلد : رقٌة   

طٌب أفهم بس عٌد مٌبلد مٌن : إٌناس   
إرتحتً .............عٌد مٌبلد حبٌبً : رقٌة   

هو إنتً عاملة عٌد مٌبلد للبشمهندس حسن : نظرت نحوها إٌناس بدهشة وإبتسمت   
ضحكت حتى تبدلت ضحكتها بإبتسامة تحمل فً طٌاتها األلم ...........ضحكت رقٌة بشدة 

حسن سافر مصر الصبح ومش حٌرجع إال بكرة باللٌل : تابعت بنبرة تصتنع المرح .............
.............. 

طٌب لٌه ماسفرتٌش تؽٌري جو : إٌناس   
هو وراه مشاؼل ....................هو انا ٌا بت مش قلت لٌكً مكانً هنا وبٌتً هنا : رقٌة 

وٌبل بقة متعطلنٌش .............حٌقضٌها وٌرجع   
طٌب احنا راٌحٌٌن عٌد مٌبلد مٌن : إٌناس   
عٌد مٌبلد عمر حبٌبً .............عارفاكً حتتعبٌنً : رقٌة   

اللً هو ٌبقى مٌن : إٌناس وقد إبتسمت وعقدت حاجبٌها فً محاولة للفهم   
أصل عمر ده ...........حبٌب قلبً تم سنة ...........ده ٌا ستً ٌبقى أجمل طفل فً الدنٌا : رقٌة 

على فكرة مامته نفسها تتعرؾ علٌكً وشددت علٌا اعزمك على عٌد .............إتولد على إٌدي 
 المٌبلد 
وهً تعرفنً ؟: إٌناس   
نرمٌن مهندسة زراعٌة وشؽالة هً ............ماهو أنا أصلً رؼاٌة وحكٌت لٌها عنك : رقٌة 

الجزء الطبٌعً واالكثر مرحاً ٌا حبٌبتً ............وجوزها فً الجزء التانً من المزرعة 
ها ..........أنا بصراحة مش عاٌزة أخرج لوحدى ..........ومفٌش إعتذار ...........  

خبلص حاجهز نفسً مع إنً ملٌش فً جو الحفبلت ده : إٌناس   
السواق مستنٌنا نص ساعة وتكونً فً العربٌة فاهمة : رقٌة   

..........فاهمة : إٌناس   
 
 

بدلت مبلبسها وكعادتها إختارت زٌاً بسٌطاً مكوناً من فستاناً ............صعدت إٌناس لؽرفتها 
صففت شعرها .............أنٌقاً بلون رمادي فاتح وأرتدت فوقه سترة قصٌرة من خامة الجٌنز 

سرٌعاً وتركته مسترسبلً خلؾ ظهرها ثم سحبت حقٌبتها على عجل وتوجهت للسٌارة حٌث 
اٌه الحبلوة دي : نظرت ثرٌا إلٌناس بإعجاب وقالت ............تنتظرها ثرٌا   

شكلً ملفت وال إٌه ............ اه ٌعنً أرجع أؼٌر هدومً : إٌناس   
وٌبل العربٌة حتتحرك إتؤخرنا ............حبٌبتً حبلوتك فً بساطتك : رقٌة   



! حجٌب منٌن ؟.........بس دلوقتً أنا الزم أجٌب هدٌة : إٌناس   
إتفضلً ٌا ستً دي هدٌة بسٌطة علٌها إسمك عملت حسابك طبعا معاٌا : رقٌة   

طٌب حسابها بقه ............ٌا خبر : إٌناس   
الحساب ٌوم الحساب : رقٌة   

أل مش حٌنفع : إٌناس   
إطلع ٌا عم فاروق........خبلص ٌا ستً نتحاسب بعدٌن الدنٌا مش حتطٌر : رقٌة   

 
أناس وأشخاص جدد تلتقً بهم إٌناس ............وهكذا إنطلقت بهم السٌارة ربما نحو عالم آخر 

............ فً عالمها الجدٌد   
نوع تسمح له بالدخول لعالمك ونوع تقذؾ به خارجه دون تردد ونوع ...........فالبشر أنواع 

............آخر ٌقتحم عالمك رؼماً عنك ودون إستبذان   
 

بعد .............كانت تلك هً المرة االولى التً تسلك فٌها إٌناس الطرٌق نحو المزرعة األخرى 
لم تكن بنفس ..............حوالً أربع كٌلو مترات من الظبلم بدأت تظهر بوادر هذا العالم اآلخر 

رونق مزرعة الخٌل على الرؼم من أن مساحتها أكبر بكثٌر ربما الضعؾ أو 
أراضً زراعٌة بمساحات شاسعة وقد زرعت بمختلؾ أنواع الفاكهة ................أكثر

على فكرة بٌزرعوا هنا فاكهة : نظرت ثرٌا نحو إٌناس وقالت ...................والخضروات 
بجد حاجة ..............حلوة قوي وبجد خالد عنده ضمٌر مش شؽل هرمونات وكٌماوي مضر 

 تشرؾ 
هو صحٌح الدنٌا ضلمة فؤنا مش شاٌفة قوي بس واضح إن فً تنظٌم وإهتمام بكل حاجه : إٌناس   
أصل خالد والده كان عنده أراضً زراعٌة كتٌر ٌعنً هما فً الموضوع ده من زمان بس : رقٌة 

ده كان حلم كبٌر ............هو باع كل حاجه وجه اشترى األرض هنا وعمل المزرعة دي 
 عنده 

جمٌل إن الواحد ٌحلم وٌحقق حلمه : إٌناس   
وإنتً ٌا إٌناس ٌا ترى إٌه حلمك : رقٌة   

إؼرورقت ............بادرتها رقٌة حقاً بسإال صعب ............نظرت نحوها وصمتت قلٌبلً 
بس أنا معندٌش حلم : عٌناها بالدموع وهً تقول   

معقول معندكٌش حلم : رقٌة وقد شعرت بالحزن لرإٌة دموع إٌناس   
كان زمان عندي أحبلم مش حلم واحد بس دلوقتً خبلص ............كان : إٌناس   

إرجع ...........فاروق : أخذت رقٌة نفساً عمٌقاً ثم توجهت ببصرها للسابق وقالت بنبرة ثابتة 
 تانً عن األراضً لوسمحت 

لٌه حنروح فٌن : إٌناس   
حورٌكً حلمً: رقٌة وقد بدت عبراتها هً األخرى ولكنها تؽلبت علٌها بإبتسامة كاذبة   

 



 
عادت السٌارة مرة أخرى وتوقفت بإشارة من رقٌة التً خرجت على الفور من السٌارة وفتحت 

تبعتها إٌناس فً .............ذراعها وكؤنها تسعى لملا ربتٌها بكل نسمات الهواء المتاحة أمامها 
هو إحنا نزلنا لٌه : دهشة وتوجهت نحوها قابلة   

شاٌفة األرض دي : رقٌة   
اللً قدامنا دي : إٌناس   
.......دي بتاعتً أنا وحسن : رقٌة   

أرضكم : إٌناس   
ده كان إقتراح من ............كنا ناوٌٌن لما نخلؾ نكتبها بإسم إبننا ...............حلمنا : رقٌة 
حتى خبلنا نقسط تمنه وقاله لما تجٌب ولد ...........باع لحسن النص فدان ده ............خالد 

بس زًٌ مانتً شاٌفة األرض لسه بتاعتً أنا ...............خلٌها فال خٌر ........إكتبها بإسمه 
 وحسن 

إٌناس وقد بدا علٌه الحزن لطالما شعرت بؤلم رقٌة ولكن لم ٌتحدثا من قبل بهذا الشؤن 
مش عارفة أقول إٌه.......أنا : خرجت الكلمات متلعثمة من حلقها وهً تقول ..............  

 
: إستدارت نحو إٌناس وأمسكت بٌدها وتابعت ............كانت رقٌة تنظر لؤلفق بعبرات متحجرة 

إبن أو بنت ٌنور دنٌتً ...........حقولك إن كان حلمً طفل ...........أنا اللً حقول ٌا إٌناس 
كنا فً أمرٌكا ...........ولما إتجوزت حسن طلب منً نؤجل الخلفة ............زي كل الستات 

خمس سنٌن ..............وكان بٌشتؽل وبٌدرس والدخل كان عالقد وسمعت الكبلم وأخدت موانع 
ولما آن اآلوان وحبٌت أحقق حلمً معرفتش .............وأنا ببلبع فً حبوب علشان ماخلفش 

............ 
 

تابعت رقٌة وهً تحاول التحكم فً المطر األسود المنهمر ...........هربت عبراتها رؼماً عنها 
طبعا رحت لدكتور وإتنٌن وكورس عبلج ورا التانً علشان نصلح الضرر اللً : من عٌناها 

بقالً خمس سنٌن بتعالج ..........عملته الموانع بس زي ما انتً شاٌفة زي ما ٌكون مفٌش أمل 
 لؽاٌة ما زهقت وبطلت أحلم

 
 

ربتت على ٌدٌها محاولة أن تواسٌها .............شعرت إٌناس باآلسى من أجل رقٌة 
إٌناس جاٌز دلوقتً معندكٌش حلم وجاٌز : نظرت رقٌة لؤلفق مرة أخرى وتابعت ............

إمسكً فٌه بإٌدك ............عاٌشة فً حلم قدٌم بس نصٌحة لما تعرفً حلمك متسٌبهوش 
علشان متبقٌش زًٌ ٌا إٌناس ..............حققٌه علشان متندمٌش بعد كده ............وسنانك 

صدقٌنً الوحدة وحشة قوي عاملة زي الضلمة بتحسً إنك مش شاٌفة حاجة ..............
حتى نفسك................  



إنتً شاٌلة هم كبٌر قوي بس لٌه الٌؤس ده ربنا كبٌر : إٌناس   
ونعم باهلل : رقٌة   

ممكن بقه تمسحى دموعك دي فوراً : إٌناس   
زمان .............تصدقً إحنا ستات نكد بدل ما نروح عٌد المٌبلد ننبسط قاعدٌن نعٌط : رقٌة 

 السواق بٌقول علٌنا مجانٌن 
ضحكت إٌناس وما زالت العبرات بعٌنٌها وأمسكت بٌد رقٌة وإتجهوا معاً نحو السٌارة 

نعم فرقٌة مثلها تماماً تكتوي بنار الفراق ربما ٌكون فراقاً من نوع آخر ولكنها .............
.................بالتؤكٌد تشعر باأللم الراقد بٌن ضلوعها وتقدره   

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

 
 
 

ده : ألقت رقٌة النظر مرة أخٌرة على عٌناها قبل أن ٌؽادروا السٌارة وقالت مصطنعة المرح 
بس اعمل أصل أنا قدٌمة شوٌة معرفش أنزل من البٌت ...........جزاء اللً ٌحط كحل وٌعٌط 

 من ؼٌر كحل 
خبلص متقلقٌش مفٌش حاجه باٌنة : إٌناس وقد إبتسمت لها فً حنان   

طٌب نطلع بقه علشان إتؤخرنا علٌهم: رقٌة   
 

كانت بناٌة تتكون من أربع أدوار ولكنها بناٌة عرٌضة فكل دور ٌحتوي على ست شقق 
أخبرتها رقٌة أن هذا مقر سكن الموظفٌن بالمزرعة وأن هناك بناٌات أخرى لسكن ..............

نظرت إٌناس للبناٌة بإعجاب فقد صممت بإبداع وتزٌن ................العمال على الجانب اآلخر 
ضحكت رقٌة عندما الحظت .............مدخلها بؤنواع مختلفة من شتبلت الزهور والنباتات 

عاٌزة ............العمارة نصها تقرٌباً مهندسٌن زراعٌٌن : إعجاب إٌناس بمدخل البناٌة وقالت 
 مدخلها ٌبقى عامل إزاي

صح عندك حق : إٌناس   
إحنا حنطلع السطح أصل هنا الشقق صؽٌرة بس هما موضبٌن السطح ومخلٌنٌه قعدة : رقٌة 

 ظرٌفة إلن ده ٌعتبر النادي بتاعهم اللً بٌتجمعوا فٌه 
فكرة حلوة وعملٌة كمان: إٌناس   

 
كان السطح ال ٌختلؾ كثٌراً عن مدخل البناٌة فاألرضٌة .............وصلت رقٌة و إٌناس للحفل 

مبلطة برخام أنٌق وتزٌنت جمٌع األركان بالنباتات المتسلقة و شتبلت الورود المتعددة وقد 
ُوضعت بعض الكراسً المعدنٌة والطاوالت بتصمٌم بسٌط فً مختلؾ جوانبه 

والحظت وجود طاولة أكبر حجماً فً المنتصؾ وقد تزٌنت بمختلؾ أنواع األطعمة .............



كانت ..............تقدمت منهم فتاة صؽٌرة الحجم بإبتسمة واسعة ...............والمشروبات 
لها مبلمح رقٌقة وبشرة عاجٌة ...........ترتدي حجاباً بسٌطاً وقد عقدته بحرفٌة خلؾ رقبتها 
نظرت نٌرمٌن لرقٌة بلوم وقالت ..............ملساء أظهرت جمالها بؤحمر شفاه من اللون الؽامق 

كده التؤخٌر ده كله :   
معلش ٌا حبٌبتً: رقٌة   

إنتً إٌناس صح ...........نورتٌنً : نٌرمٌن وهً تنظر إلٌناس مرحبة   
أٌوه : إٌناس   

صاحب اللٌلة دي ..............وأنا ٌا ستً نٌرمٌن مامت عمر : نٌرمٌن   
كل سنة وهو طٌب : إٌناس   

وإنتً طٌبة ٌا قمر وتاعبه نفسك لٌه بس : نٌرمٌن   
بس فعبل زي ما رقٌة وصفتك بالضبط رقة : قالتها بعد أن قدمت لها إٌناس الهدٌة ثم تابعت 

 وأخبلق مفٌش كده 
ربنا ٌخلٌكً : إٌناس   

طٌب ٌبل علشان أعرفك على بقٌة المجموعة متتخضٌش من الزحمة هما كلهم لذاذ : نٌرمٌن 
 خالص 

جذبت نٌرمٌن إٌناس من ذراعها برقة وتوجهت بها نحو بقٌة الضٌوؾ أما رقٌة فقد تركتهم بعد 
...............أن ألقت التحٌة على البعض وتوجهت لقضاء بعض الوقت المنفرد مع عمر   

 
كان هناك ٌوسؾ زوج نٌرمٌن شاب ٌبدو فً ...........قدمتها نٌرمٌن للجمٌع وعرفتها بهم أٌضاً 

الثبلثٌن من عمره له بشرة سمراء ووجه ٌبعث نحوك دون ان تشعر برسابل من اإلطمبنان 
وهناك دٌنا وهً خرٌجة كلٌة اآلداب وتقٌم مع زوجها ...........والراحه مثل زوجته تماماً 

بالمزرعة وقررت شؽل فراؼها بإفتتاح حضانة صباحٌة لؤلطفال أمثال عمر 
الحظت أن الجمٌع ٌعمل حتى وإن لم ٌكن له تخصص ٌناسب العمل هنا ..................

علمت من نٌرمٌن أن خالد ٌحاول أن ٌجعل من المزرعة مجتمع سكنً صؽٌر ٌوفر كل .........
متطلباتهم ولكن المشكلة التً ربما ستواجههم مستقببلً هً مدارس األطفال حٌث تقع أقرب 

قطع حدٌثهم حدوث حالة من المرج عند دخول أحدهم ............مدرسة جٌدة على بعد ساعة 
كان ..........إلتؾ الجمٌع حول حمزة الذي كان ٌبدو علٌه اإلجهاد الشدٌد ..............المكان 

ٌبدو بنفس الهٌبة التً رأته فٌها المرة السابقة خاصة قبعته الممٌزة وإن كان إستبدل لونها حسب 
...........تقدم منهم حمزة مبتسماً وكانت وقتها تجلس مع نٌرمٌن ودالٌا .................مبلبسه   
مش ممكن منورة ٌا دكتورة ٌا إٌناس .........إٌه ده : حمزة   

إٌه ده إنتم تعرفوا بعض : نٌرمٌن   
...........أٌوه أنا شفت البشمهندس عند مدام رقٌة : إٌناس   

إتؤخرت لٌه عمر حٌزعل منك ..............امممممممم : نٌرمٌن   
كانت رقٌة تحمل .............كاد حمزة أن ٌهم باإلجابة ولكن فاجبته ٌد صؽٌرة بسحب قبعته 



إستدار حمزة لهم وهو ٌحسن من خصبلت ............عمر وإقتربت من حمزة بؽرض إؼاظته 
كده ٌا : شعره الناعمة التً تطاٌرت على جبٌنه بفعل طولها وجذب الصؽٌر ورفعه برفق وقال 

 عمر طٌرت القصة 
عارؾ ٌا حمزة لما تقص شعرك أنا حادبح : ضحكت رقٌة وهً تجلس بجانب إٌناس وتابعت 

 بطة 
ٌااااااااااااه كده حتقعدوا كتٌر قوي متاكلوش بط : حمزة   
ماشً وإتؤخرت لٌه ٌا أستاذ شكلك لسه صاحً من النوم ............بقه كده : رقٌة   

مش عاٌز ٌسوق خبلنً وصلته الصبح واخدت السكة ...........جوزك السبب ٌا أبلة : حمزة 
اهو ده عٌب إن مدٌرك ٌبقى قرٌبك ............صد رد وكمان بكرة حاروح اجٌبه   

إبتسمت رقٌة بسخرٌة عند سماع عبارته وأخذت عمر من حمزة الذي جلس بهٌبة القرفصاء 
وهللا مش مٌزة ٌا دكتورة إٌناس بالعكس : بجانب كرسً إٌناس ثم تابع وهو ٌوجه حدٌثه نحوها 

 ده بٌستؽلنً آخر حاجه 
حقوله : رقٌة   

بس هو راجل طٌب بصراحه وبرده بٌقولوا الخال والد : حمزة   
طٌب روح أقعد قعدة مرٌحة وال هات كرسً : نظرت نٌرمٌن لحمزة بخبث ثم قالت   

وٌبل بقه فٌن التورته ...........الااااااااااااااا أنا حاروح لجوزك : حمزة   
حاال بس وعد حتؽنً : نٌرمٌن   
خبلص ببلش فضاٌح : حمزة   

ملٌش دعوة إنت وعدتنا : نٌرمٌن   
خبلص اهو على األقل أعرؾ رأي جدٌد لصوتً : حمزة   

كان موجهاً كلماته إلٌناس التً ردت علٌه بإبتسامة وإٌماءة بسٌطة ثم ظلت تراقب رقٌة 
كانت تبدو وكؤنها بعالم آخر تمسك بؤقدامه الصؽٌرة فتلتهمها بفمها ...........ومداعبتها للصؽٌر 

فً مرح ثم تطبع قبلة رقٌقة على ٌداه وُتبدل مبلمحها ربما كل أربع ثواٍن من أجل إضحاكه 
.............. 

لم تختلط بالجموع وبعد أطفؤوا ......................ظلت إٌناس جالسة أؼلب الوقت مع رقٌة 
الشمعة الواحدة المعبرة عن مرور أول عام بعمر الصؽٌر وبعد تناول الطعام طلبت نٌرمٌن من 

أمسك حمزة بجٌتارة وإلتؾ الجمٌع حوله .........حمزة بصوت عاٍل أن ٌبدأ بالؽناء 
عبلقات مجتمعٌة مترابطة ربما لم تتؤثر ............شعرت إٌناس أنها بعالم مختلؾ ............

صوت هادئ ال ٌصاحبه سوى موسٌقى ....................بعد بصخٌب الزحام وضوضاء المدٌنة 
الجٌتار خاصته ربما بعٌداً كل البعد عن ثقافة إمتزاج األصوات التً أصبح ٌعانً منها المجتمع 

وأجمل ما إلتقطته أذناها تلك الكلمات التً ............ككل فؤصبحنا ال نفسر أؼلب ما نستمع إلٌه 
بل تقرأها بل ربما تقرأ الجمٌع ........ٌؽنٌها حمزة شعرت أنها تخترقها   

 
 



 
...أنا مش فارس و ال فتى أحبلم  

...انا زحمة و ربكة و شؽل جنان  
 

...نص بٌضحك و التانً زعبلن  
...انا شٌخ فلتان  

 
...طٌب شرٌر  

...و جريء و جبان  
...أوقات مشرق و أوقات بهتان  

 
...و ساعات سلم و ساعات تعبان  

...مفتري جدا  
...و كمان ؼلبان  

 
...شبابٌك وببان  
...توهة عنوان  

 
...انا من االخر عفرٌت البس بدلة إنسان   

 
 
 
 

حال رقٌة التً أصابتها حالة من ..........وكؤنها تصؾ حالها ..........مازالت الكلمات بؤذنها 
الشرود بعد إنتهاء الحفل وكؤن الدقابق القلٌلة التً تقضٌها مع عمر توقظ داخلها مشاعر االمومة 

وربما تصؾ حاله هو أٌضاً .......................الفطرة التً تولد بها كل إمرأة ............
رمقها بنظرته الحادة كعادته .........كان خالد ٌقؾ مع السابق لحظة خروجهم من البناٌة ..........

فؤمر السابق بالعودة وحٌداً بالسٌارة ..........وكعادته أٌضاً أصدر األوامر للجمٌع .............
.........وأخبرهم أنه سٌوصلهم بسٌارته فً طرٌق العودة ...........  

 
كنت نورتنا فً الحفلة ٌا بشمهندس : نظرت له رقٌة بعد أن إستقرت فً المقعد المجاور له   

إنتً عارفة ملٌش فً جو الحفبلت : أجابها دون إكتراث وهو ٌؽٌر وضعٌة مرآة السٌارة 
أنا كان عندي سهرة مع بتوع الحسابات............والتجمعات ده   

 



 جلست إٌناس فً المقعد الخلفً وعادت رقٌة لشرودها 
بل أطال النظر نحوها على ...........عّدل مرآته لٌراها جٌداً ............. كان خالد ٌتابعها بعٌناه

ال ٌعلم ماذا ٌصٌبه أمام مبلمحها الهادبة ...............أمل أن تلتقً نظراتهما عبر المرآة 
أهدابها الطوٌلة تطلق العنان لخٌاله كما إنطلقت نسمات الهوء الباردة فعبثت بخصبلت ............

كانت .............ولكن لم توقظها هً من شرودها .............شعرها النابم فؤٌقظته من سباته 
أؼمضت عٌناها وأشعلت النسمات الباردة ذكرى مدفونة ............تبدو وكانها فً عالم آخر 

عندما كان شرٌؾ ........... كانت تستمع بتلك النسمات لٌبلً فً شرفتها ............داخل عقلها 
بل إنها تكاد تشعر بطعم المانجو المثلج على ............... ٌحضر لها المثلجات بنكهتها المفضلة 

تتمنى أن ٌتوقؾ ...........وال تشعر بسوى ذلك بل ال ترٌد أن تشعر بسواه ............شفتاها 
............ؼٌر عاببة بالحاضر الذي ٌراقبها بشؽؾ ............العالم عند تلك اللحظة   

 
 
 
 

من .............. من العزلة ............تلك الحالة الفرٌدة من الشرود ...........أحبلم الٌقظة 
هً مجرد أحبلم .............. حٌث ال قٌود إلشباع رؼباتك ولكن مهبلً ............الخٌال 

وربما ٌكون هذا هو الفرق بٌن .............. إما أن تجتاحك وإما أن تجتاحها............. 
.....................الخضوع والمثابرة   

 

 
 الفصل الرابع عشر

 
 

  
كانت إٌناس فً البداٌة تخشى اإلقتراب من الخٌل بل وتتجنب التعامل المباشر معهم ولكن مع 

بدأت تستكشؾ تلك الكابنات الجمٌلة عن ................. مرور األٌام إكتسبت شجاعتها المفقودة
تلك الفرسة الناعمة كالثلج وكؤن إسمها ..............والبداٌة كانت مع سهٌلة ................ قرب 

فجسدها ٌبدو كمزٌج سحري من اللبن والفضة .................من صفتها فكان لها لوناً ثلجٌاً ممٌزاً 
خاصًة عندما تلمح ........... مزٌج رابع ٌسلب اللب وٌؤسر الكٌان فً لحظات .............

كانت سهٌلة فرسة هادبة ..............خصبلتها المنسدلة التً تبدو كخٌوط رقٌقة من األلماس 
الطبع مما شجع إٌناس على اإلقتراب منها والتعامل السلس معها فكانت نقطة البداٌة مع سهٌلة 

أول من إلتهم قطع السكر ...............وأول إبرة عبلج أعطتها إٌناس للخٌل بٌدٌها كانت لسهٌلة 
 من ٌدٌها كانت سهٌلة 

 



وكعادتها كل صباح إتجهت لئلسطببلت ولكنها اآلن أصبحت تقضً وقتاً أطول وخاصًة مع 
...............فرستها المفضلة المطعمة بلون السبلم   

 
كانت بالؽرفة تتحسس خصبلتها الماسٌة بٌدٌها وتقدم لها بعضاَ من السكر وكؤنها تشٌد جسراً من 

بل ..........لحظات ثمٌنة قطعها صوت صهٌل قوي ...........التآلؾ الحلو المذاق بٌنهما 
خرجت من الؽرفة مسرعة وعندها وجدت أحد العمال ٌحاول سحب رعد ................... خابؾ

 بقوة خارج اإلسطبل
 

الثورة ........... النقٌض لسهٌلة ربما فً كل شا ............الجواد الثابر .............رعد 
الحرب ..............الخوؾ واإلطمبنان .................األسود واألبٌض ...............والهدوء 
 والسبلم

 
خوؾ من الظبلم الحالك المحٌط به ............نعم فثورة رعد نابعة من خوؾ حقٌقً

...........خوؾ من المجهول الذي ٌتقدم نحوه رؼماً عنه...........  
 

فً إٌه ...........إٌه : نظرت إٌناس للسابس بؽضب وقالت   
مش راضً ٌطلع وإحنا المفروض كل ٌوم نطلعه نمشٌه .........معصلج ٌا دكتورة : السابس 

 الصبح ونرجعه تانً 
طٌب إشمعنه النهارده : إٌناس   

ال هو كده أوقات ٌطلع معانا وأوقات ٌرفض ونضطر نطلعه بالقوة : السابس   
 

شعرت إٌناس باألسى من أجل الفرس المسكٌن فالسابس ٌصر على إخراجه والفرس متشبث 
إقتربت إٌناس من السابس وفً حركة ؼٌر ...............باألرض وكؤنه طفل ٌخشى التعثر 

هو : لفت الحزام بثقة حول ٌدٌها وتابعت ............متوقعة سحبت منه السٌر المتصل باللجام 
بالراحة........مش بالعنؾ ده .............إنت أول مرة تتعامل معاه وال إٌه   

محتاج شدة............ ٌا دكتورة زٌه زي بقٌة الخٌل : السابس بجدال   
فٌن دسوقً : إٌناس وقد شعرت بعدم جدوى النقاش معه   

دسوقً خالد بٌه بعته مشوار وعلشان كده خبلنً أنا اللً أطلع رعد : السابس   
اممممممم طٌب روح إنت شوؾ شؽلك وسٌبلً رعد : إٌناس   

حاضر ٌا دكتورة: السابس بدهشة   
 
 

كانت تشعر أن دقات قلبها كطبول .............تركها السابس وحٌدة باإلسطبل مع الحصان 
وما تلك الورطة التً أقحمت ............ماذا تفعل اآلن مع هذا الثابر الخابؾ ..........الحرب 



حاولت أن تسحب السٌر بهدوء حتى تعٌده للؽرفة خاصته ولكن ................نفسها بداخلها
الحصان رفض أن ٌتحرك معها بل كاد أن ٌثور وٌمتد صهٌله ألقصى الكون عندما زادت من 

صمتت قلٌبلً ثم مدت ٌدٌها المرتعشة فً محاولة ....................قوتها لتسحبه شعرت بالٌؤس
تخللت أناملها الرقٌقة بحذر خصبلته السوداء الناعمة .............للتربٌت على رأسه 

عجٌب هذا الفرس تستطٌع أن تعشقه .............كانت تنتفض رعباً من داخلها ............
بعث هدوء رعد فً نفسها بعض الطمؤنٌنة مما جعلها تسترجع .............وترهبه بنفس اللحظة 

خطوة أخرى قد تمكنها من تروٌض هذا ..............بعض ما قرأت عن فن التعامل مع الخٌل 
كلما حاولت اإلقتراب منه من أجل أن تكسب ................الجواد الؽاضب ولكنها تخشى تنفٌذها 

وده ببعض الهمسات تتراجع سرٌعاً خاصًة أنها تلمح الخوؾ المتجسد 
تقرر تركه ..................وكؤنه مرض فٌنتقل إلٌها بمجرد النظر إلٌه................بوجهه

ولن ٌبدد ..........ثم تتراجع عندما تشعر بالشفقة من أجله فالظبلم خانق كالموت ................
نعم فتلك النسمات هً عطر الحٌاة الذي ٌخترق صدرك فً .......... كآبته سوى نسمات الهواء 

وأنت حقاً تحتاج لتلك النسمات أٌها .................ثواٍن معدودة فٌجدد األمل بداخلك من جدٌد 
..............المسكٌن فؤنت ؼاضب مسكٌن   

 
جذبت قطعة من ..............وأي فعل مجنون ستقدم علٌه ...............وكؤن الجنون لحظة 

ؼطت عٌناها لتزٌح وجهه الؽاضب عن بصرها ........الشاش الطبً الذي تحتفظ به فً حقٌبتها 
ترى ظبلمه ..............تكاد تكون مثله اآلن ............أحكمت الرباط حول رأسها ..............

إقتربت بجرأة وبدأت تبث همساتها ...................تشعر بإحساسه وتتفهم خوفه............... 
وكؤن ..............وكؤنها همسات من السحر ..............فً أذناه وهً ُتَملس برقة على وجهه

فهمساتها الصامته ..............الطبٌعة تؤبى العجز فتعوض فاقد بصره بقدرة فابقة على السمع
وكؤن جسور الثقة تنشؤ فً ................. المرتجفة لها فعل السحر على الجواد الؽاضب 

و إستجاب الحصان لها فً النهاٌة وبكل بسبلسة ............ لحظات من الصدق ........لحظات 
...............وٌسر خرج معها من اإلسطبل   

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

 
ربما السر الذي .............خلعت رباط عٌناها سرٌعاً وكؤنها تسعى إلخفاء وصفتها السحرٌة 

خلً ده سر بٌنً وبٌنك : همست بإذنه مرة أخرى ..........ستحتفظ به مع رعد   
 

سحبت الجواد بثقة لٌستمتع ببعض الترٌض فً الهواء الطلق ..............ووسط دهشة العمال 
شعرت بسعادته...........وللحظات شعرت بسعادة لٌس لها مثٌل ..................  

 
 



كانت تمسك السٌر برقة وتسحبه .............لم ٌصدق خالد عٌناه عندما لمح خطواتها هً ورعد 
..............بهدوء والفرس خلفها طابعاً   

خصبلت ثابرة و إبتسامة ..........خصبلتها البندقٌة تتطاٌر بفعل الرٌاح 
تذٌب الجلٌد عنها وتخترق ............إبتسامة قد تروض أقسى القلوب ...............ساحرة

...........حاجزها الحجري بخبث   
 

فهو وحده من ٌستطٌع تروٌض ............. سٌطرت علٌه حالة من الؽضب أم ربما هً الؽٌرة 
هل طوعتك األنثى بدهابها فً لحظات ............أٌها األحمق ............رعد ............ رعد 

!!!!!!!!!!!!! 
 

إنتً طلعتً رعد إزاي : إقترب منها وقد بدا ؼاضباً   
تراجعت .............كان قرٌباً منها لدرجة أنها شعرت بؤنفاسه الحارة الؽاضبة تلفح وجهها 

أبداً الساٌس مكنش : خطوة إلى الوراء بعد أن شعرت بالخجل والخوؾ ثم قالت بصوت خافت 
 عارؾ ٌطلعه وأنا حبٌت أساعد
.............. أنا مش منبه علٌكً تاخدى بالك ومن رعد بالذات : خالد وقد بدت نبرته أكثر حدة 

 ده حصان أعمى ٌعنً ممكن ٌفاجبك بؤي حركة ومتعرفٌش تتصرفً 
أعتقد محصلش : قالت له بنبرة حادة على ؼٌر عادتها ..............زمت شفتٌها وؼابت إبتسامتها 

مشكلة وحضرتك شاٌؾ إنه هادي وبعدٌن أنا بقالً فترة بقرأ وبكون معلومات ٌعنً خطواتً 
 مدروسة ٌا بشمهندس مش بجرب وخبلص 

تروٌض ................. دكتورة إٌناس أنا بحب كبلمً ٌتسمع ومش بحب جدال كتٌر : خالد 
مفهوم ............شؽلك العناٌة الطبٌة وبس .............. رعد ده مش شؽلك   

...........مفهوم : إٌناس   
أما هو فلم ٌشعر بحبلوة اإلنتصار فقد تبدلت ............قالتها بؽضب بل ربما بحسرة بل بكبلهما 

خصبلتها البندقٌة هدأت .............ضحكة عٌناها فً لحظات بسببه وؼدت حزٌنة مرة أخرى 
....................... وكؤنها عادت لسباتها وحزنها مرة أخرى   

 
شعرت بالؽضب ............ وتبلمست أٌدٌهم عن قصد منه وهو ٌسحب السٌر من ٌدٌها 

تركت السٌر ثم مدت ٌدها أمام فم .............. وبإرتجاؾ الحصان المسكٌن من نبرته الحادة 
دؼدغ الحصان أناملها .............الحصان لتمهله دقٌقة من المتعة مع بعض قطع السكر الحلو 

وعندها رحلت فً ............. الصؽٌرة بسعادة بعد أن لونت حاسة التذوق لدٌه ببعض الحبل 
وكؤن حدته هً .............أما هو فعلى قدر ؼضبه على قدر إعجابه .................. شموخ 

..............حصنه المنٌع ضد سحر أمثالها   
 

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



 
ما الداعً لتحمل أسلوبه الحاد ..............كانت بمكتبها ُتنهً بعض األوراق وتفكر فٌما حدث 

ال عجب أنه ال ٌستطٌع التعامل سوى .............تلك الفظاظة الفطرٌة خاصته............معها 
هو ربما سٌكون أفضل حاالً مع بعض ............ال فالخٌل كابنات رقٌقة ...............مع الخٌل 

الحت على شفتاها إبتسامة وهً مستؽرقة فً أفكارها الشرٌرة ............األسود أو ربما النمور 
أخرجها صوته من خٌالها سرٌعاً .............تتخٌل خوفه أمام من هم أكثر منه شراسة ...........

كان ٌقؾ متكباً على الحابط بجانب الباب وٌنظر نحوها وعلى وجهه إبتسامة ماكرة .............
........ 

طٌب ما تضحكٌنا معاكً : خالد   
!!!!نعم : إٌناس   
واضح إنك إفتكرتً شا بٌضحك : خالد   

إتفضل دي التقارٌر اللً حضرتك كنت طلبتها منً بخصوص ............ال أبداً : إٌناس بجدٌة 
  16 و 14الخٌل اللً فً بوكسات 

خلصتٌهم بسرعة .............ممتاز : خالد   
ده شؽلً : إٌناس   

ضؽط بٌدٌه على المكتب .......أخذ منها االوراق وهم بالمؽادرة ولكن ما لبث أن عاد مرة أخرى 
حضرتك عاٌز : نظر نحوها بتؤمل مما أربكها فقالت على الفور ...........فؤصبح فً مواجهتها 

 حاجة تانٌة ٌا بشمهندس 
روضتً رعد : موجهة نحوها بثقة ثم تابع ..........خالد دون ان تتؽٌر نظرته بل ظلت ثابته 

 إزاي 
أنا شؽلً العناٌة الطبٌة وبس ...........بٌتهٌؤلً إن الموضوع ده إتقفل خبلص : إٌناس   

إزاي ........... روضتٌه : خالد وبنبرة أكثر إصراراً   
حضرتك إعتبره حظ مش اكثر : إٌناس وقد إكتسبت ثقة أشعرتها باإلنتصار   

بس الحظ صعب ٌتكرر : خالد   
ما هو مش حٌتكرر: إٌناس   

أل حٌتكرر : خالد بإبتسامة   
مش فاهمة : إٌناس   
زي ما ...........العناٌة مش طبٌة بس ..........إعتبري مهام الوظٌفة بتاعتك إتؽٌرت : خالد 

وساعتها حاعرؾ كان مجرد حظ وال أل ............إنتً عاٌزة   
.ولكن سعٌدة ...........ؼادر وتركها حابرة ...........ؼادر بعد أن رمقها بنظرة من التحدي   

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

 
إقترب ............ نظر ٌوسؾ نحو صدٌقه الذي كان ٌبدو علٌه أنه ؼارقاً بؤفكاره حتى الثمالة 



مالك ٌا صاحبً : ٌوسؾ من حمزة وبنبرة حانٌة قال له   
ملٌش : حمزة بضٌق   

متؽٌر بقالك كام ٌوم من ساعة الحفلة .........هو أنا حتوه عنك : ٌوسؾ   
باٌن علٌا : حمزة   

هً الدكتورة حركت مشاعرك وال إٌه : ٌوسؾ   
المشاعر ما بتتولدش فً ٌوم ولٌلة ٌا ٌوسؾ : إبتسم حمزة بسخرٌة   

إٌه الكبلم الكبٌر ده : ٌوسؾ   
مش بٌقولوا ...........أنا أعرؾ ناس قصة حبهم تتكتب فً مبلحم وبرده مش سعداء : حمزة 

 الحب وحده ال ٌكفً 
ٌا سبلم فً إٌه ٌا حمزة الموضوع مش موضوع إٌناس : ٌوسؾ   
هو إزاي الواحد ٌقدر ٌعٌش جوه كدبة : حمزة   

مش فاهم ............إٌه : ٌوسؾ   
طول الوقت بتكدب على نفسك وعلى اللً حوالٌك لؽاٌة ما تصدق ...........إنك تكدب : حمزة 

سخٌفة قوي ............كدبتك وتبقى شاٌفها حاجة عادٌة مع إنها سخٌفة   
مالك ٌا حمزة فً إٌه : ٌوسؾ   
األول كان بٌخبً بس دلوقتً وال فارقة معاه ..........كنت موصله إسكندرٌة مش مصر : حمزة 

تفتكر سلبٌتها السبب...........  
!!!!!هو مٌن ده : ٌوسؾ   
أحاول أفهم هً ........تعمدت أقول قدامها أنً موصله مصر علشان أراقب مبلمحها : حمزة 

 ساكته لٌه 
إنت بتتكلم عن مٌن ! هً مٌن ؟: ٌوسؾ   

عن أبلة رقٌة : حمزة بآسى   
!!!!مدام رقٌة وبشمهندس حسن : ٌوسؾ   
هو متجوز وهً عارفة إنه متجوز وهو عارؾ إنها عارفة وبرده مصممٌن ٌعٌشوا فً : حمزة 
تفتكر هً دي السعادة ............ٌعٌشوا فً كدبة ........متاهة   

أنا مش عارؾ أقولك إٌه ........حمزة إنت بتتكلم فً موضوع حساس : ٌوسؾ   
بجد إٌه األسلم إنك تتكٌؾ مع التؽٌٌر حوالٌك وال تؽمً عٌنك وتسد ودنك وتعمل نفسك : حمزة 

 مش شاٌفه 
داٌما ضحكتك قرٌبة بس اللً ٌعرفك بجد هو اللً ٌفهم القلق المعشش جواك : ٌوسؾ 

........ فوت ٌا حمزة مش الزم تقؾ قدام كل حاجه وتحاول تحللها وتفهمها..........  
منا زحمة وربكة وشؽل جنان : حمزة ساخراً   

أنا برده قلت حمزة جواه حاجه مش بٌؽنً من فراغ : ٌوسؾ   
خاٌفة من زلزال ٌؽٌر حٌاتها ومتتقدرش ...........أبلة رقٌة خاٌفة تواجهه وتواجه نفسها : حمزة 

 تتؤقلم معاه 



طٌب انت ما دام فاهم مستؽرب لٌه : ٌوسؾ   
علشانها وعلشانه كمان إلنً عارؾ ..........أنا حزٌن ................ أنا مش مستؽرب : حمزة 

 هو قد إٌه بٌحبها
طٌب لٌه إتجوز علٌها : ٌوسؾ   

ٌعنً مش عارؾ لٌه : حمزة ساخراً   
أنا شاٌؾ إنهم إتصرفوا صح هو محبش ٌجرح شعورها وهً فضلت تتجنب زلزال : ٌوسؾ 

 ممكن فً لحظة ؼضب ٌهد كل حاجه
 
 

أم ان ..........للعقل ..........هل تحلٌل ٌوسؾ هو األقرب للمنطق ..............صمت حمزة 
جدار حماٌتها الزابؾ سٌتصدع مع مرور الوقت ...........رقٌة تعٌش تحت ضؽط هابل 

ولكن ماذا ..............نعم هً تتجنب الزلزال الذي قد ٌحطم كٌان أسرتها فً لحظات ...........
!!!!!!ماذا عن البركان ............ عن النار المتؤججة بداخلها   

 
  
 

 
 الفصل الخامس عشر

 
 

وضعت الشكوالته الجافة بؤحد القدور ............ تقؾ حابرة بالمطبخ بٌن أكواب الدقٌق والبٌض 
تلك المرأة المسالمة التً ..........اااااااااااااااااه رقٌة .............لتقوم بتذوٌبها كما نبهتها رقٌة 

كانت حقاً تود التملص من تلك ........... تتبدل وتصبح وحش كاسر عندما ٌتعلق األمر بالطعام 
فنظرات إعجابه تتزاٌد ٌوماً بعد التالً ............ الدعوة خاصًة عندما علمت بوجود حمزة 

وكلما رمقها بها كانت تشعر بضٌق ال حدود له ٌتمكن منها وٌطؽى على أنفاسها .............
ولكن هل حمزة فقط هو سبب رؼبتها فً عدم الذهاب ................ وكؤنه ذنب بل ربما خٌانة 

ٌنتظر ............. منذ مؽامرتها الطابشة مع رعد وهً تشعر أنه ٌراقبها ........... أم ربما خالد 
و ...........دون صبر تروٌض آخر منها لحصانه الثابر وكؤنه ٌنتظر فشلها أو ربما هروبها 

كؤنها بتروٌضها لرعد قد تعدت على أهم ممتبلكته وقامت دون أن تقصد بفك شفرته الخاصة 
............... طفل ؼاضب كبٌر ............ٌاله من طفل كبٌر !!!!! التً ال ٌبرع فٌها أحد سواه 

كانت تتسلل بخفه لحجرة رعد بعد أن ٌترك ........... ولكنها مع ذلك لم تستطع اإلبتعاد عن رعد 
............ خالد اإلسطببلت وٌعود لمكتبه   

 
وكؤن لحظاتها الثمٌنة مع رعد ملك لها فقط ولٌس من حق أي أحد التلصص علٌها فهً لحظات 



شعور جارؾ بالراحة بل بالسبلم ...........لٌست فقط من أجل رعد بل من أجلها هً أٌضا ً 
تربت بحنان على وجهه وتهمس فً ...........ٌجتاحها كلما ربطت عصابة عٌنٌها ووقفت أمامه 

أذنه بشكواها وكؤنه أفضل مستمع على وجه األرض تخبره كل ما ترٌد دون تردد أو خجل 
نعم هً لحظات لٌست من أجل .............وهو ٌستمع إلٌها دون كلل أو ملل ................ 

بل من أجلها أٌضاً ...............رعد فقط   
 

ألقت نظرة أخٌرة على كعكة الشوكوال ثم لفتها بحرص وإتجهت ......... أخٌراً أنهت كل شا 
............نحو منزل رقٌة   

 
طٌب ما كنتً جٌتً بدري مدام مش : نظرت نحوها رقٌة بمكر وهً تفتح لها الباب وقالت 

 عاٌزة حد ؼٌري ٌفتحلك 
طلع طعمها وحش ذنبك إنتً ...........زي ما وعدتٌنً محدش ٌعرؾ إن أنا اللً عاملها : إٌناس 

 بقه إنتً اللً أصرٌتً إن أنا أعملها 
ما هو لوال كده كان زمانك قاعدة فً البٌت ومجتٌش منا عارفاكً : رقٌة   

هو مٌن وصل .............بصراحة اه : إٌناس مبتسمة   
خالد هو اللً لسه موصلش..........نٌرمٌن وعمر وٌوسؾ و حمزة : رقٌة   

- 
 وأنا وصلت أهو

 كان هذا صوت خالد وقد وصل لتوه وقد ظهر فجؤة خلؾ إٌناس وكؤنه جاء من العدم
 

أهبل أهبل إتفضل ٌا بشمهندس : نظرت نحوه رقٌة مرحبة   
............ كانت إٌناس ما زالت ثابته بمكانها ؼٌر مدركة أنها تعترض طرٌقه   

إٌناس ٌبل ٌا حبٌبتً إتفضلً : نظرت رقٌة نحوها بإبتسامة   
متؤسفة دون أن تنظر : أدركت لحظتها أنها تقؾ فً طرٌق مروره فدخلت على الفور وهً تقول 

.............نحوه ودخل هو أٌضاً دون أن ٌنظر نحوها أو ٌوجه لها التحٌة   
 

تقدم خالد من حسن الذي قابله مرحباً ثم جلسوا سوٌاً منفردٌن بعٌداً عن باقً المجموعة وإنشؽلت 
...........رقٌة بتحضٌر المابدة وساعدتها إٌناس   

 
 

كان باٌن من صوتك وإنت بتعزمنً ............. شكلك مبسوط ٌا حسن : قال خالد لحسن هامساً   
بٌنً وبٌنك طاٌر بس بحاول أخبً : حسن   
إٌه : خالد   

رحت مع سهام إمبارح عند الدكتور وعرفنا نوع الجنٌن : حسن   



مبروك .......بجد : خالد   
هو طبعا الحمد هلل كل اللً ٌجٌبه ربنا كوٌس بس فرحت قوي ........ ولد : حسن   
بس هً رقٌة برده مفتحتش معاك الموضوع ......... ربنا ٌقومهالك بالسبلمة: خالد   

بٌنً وبٌنك فً األول أنا ...........من ساعة لما سهام كلمتها وقالت لٌها ماتكلمتش : حسن 
ورقٌة فضلت ساكته ...........ؼضبت جداً وكنت ناوي أطلق سهام بس لما حملت ماكنش ٌنفع 

أو حتى تؽلط وترٌحنً ..........تؽضب .......جالً وقت كان نفسً تتكلم تنطق   
حسن إنت بتحبها : خالد   

مفٌش مقارنة بٌن مشاعري ناحٌة رقٌة وعبلقتً مع سهام لكن ..........ومبحبش ؼٌرها : حسن 
 برده بحب إبنً من حقً ٌا خالد أنا ما أجرمتش 

ومٌن قال إنك أجرمت : خالد   
ده ...... أنا بجد مش عارؾ أرضٌها إزاي .......نظرتها ومعاملتها لٌا ...........عٌنٌها : حسن 

 أنا طول الوقت معاها هً والتانٌة ٌوم وال إتنٌن كل أسبوع 
أنا مش عارؾ أقولك إٌه بس أنا عارؾ إنك مش حتقدر تستؽنى عنها : خالد   

مستحٌل : حسن   
لما مراتك تخلؾ ٌبقى ٌحلها ألؾ حبلل وأكٌد رقٌة مع الوقت حتتقبل .......خبلص : خالد 

 الوضع الجدٌد 
طٌب ٌبل األكل إتحط............ٌا مسهل : حسن   

 
  

إلتؾ الجمٌع حول مابدة الطعام جلست إٌناس بجانب نٌرمٌن وسحب حمزة مقعده وجلس بجانب 
و كان خالد ٌجلس على الطرؾ ........... إٌناس متحججاً بمراقبة التلفاز الجٌدة من هذا الموقع 

 اآلخر من المابدة بجانب حسن وإستؽرقا فً الحدٌث عن العمل 
 

بصراحة بتعقد لما باكل هنا .............أكلك ملوش حل : قالت نرمٌن لرقٌة   
بالهنا والشفا ٌا حبٌبتً بس إنتً أكلك طعمه زي العسل منا دقته وعارفاه : رقٌة   

ماشً ماشً أنا موافقة ...........بتجاملٌنً : نٌرمٌن   
أكل أبلة روكا ملوش مثٌل وال إٌه رأٌك ٌا دكتورة: حمزة   

 قال جملته وهو ٌوجه بصره نحو إٌناس
طبعاً ده مش محتاج كبلم : إٌناس   

بس ما : كان رد إٌناس على حمزة مقتضباً وكؤنها تود تجنب الحدٌث معه ولكنه لم ٌعبؤ وتابع 
 قولتلٌش ٌا دكتور إٌه رأٌك فً صوتً 

!!!نعم : إٌناس بدهشة   
صوتً إحم إحم لما كنت بؽنً نسٌتً وال إٌه : حمزة   

معلش ٌا إٌناس أصل حمزة بٌهتم قوي برأي الجمهور : نٌرمٌن بسخرٌة   



بقه كده إترٌبً إترٌبً ماشً : حمزة   
إنت ٌا حمزة قاعد مصدعنا لٌه ما تروح تقعد جنب الرجالة : رقٌة   

أنا أصبلً قاعد جنب التلٌفزٌون علشان الماتش قرب ده ؼٌر ..........بتحرجٌنً ٌعنً : حمزة 
خالد وخالً كبلم فً الشؽل : أتبع بقٌة كلماته بصوت خافت وقال ............ هناك مود كبٌب 

 ومكشرٌن كالعادة وٌوسؾ مركز فً األكل بطرٌقة ؼٌر طبٌعٌة 
نٌرمٌن خدي بالك أكلٌه كوٌس ده لو مالقاش أكل : نظر حمزة لنرمٌن ضاحكاً وقال بصوت عاٍل 

 حٌاكلك إنت وعمر 
بقه كده طٌب شوؾ مٌن حٌوصلك وإحنا مروحٌن : ٌوسؾ   
تستضٌفونً ٌا أبلة رقٌة ............مش مهم حبات هنا : حمزة   
وال أعرفك : رقٌة   

مٌرسً ٌا أبلة حضرٌلً بٌجامة خالً .................شفت الناس لبعضٌها إزاي : حمزة 
 التركواز 

أسكت شوٌة وكل ٌابنً إنت مش بتاكل على ........أسكت ٌا حمزة : رقٌة وهً تكتم ضحكتها 
 فكرة 
...........معدتً تاعبانً مش قادر : حمزة   
ٌابنً روح للدكتور ٌكتبلك حاجة لمعدتك دي .............. برده : رقٌة   

بقولك ٌا دكتور ما أالقٌش عندك دواء للمعدة : نظر نحو إٌناس بإبتسامة وتابع   
اه عندي بس من بتاع الحصان : إٌناس بضٌق   

ضحك ٌوسؾ بصوت عاٍل عند سماع جملة إٌناس مما جذب إنتباه خالد نحوهم ونحو محادثتهم 
مفٌش مشكلة وعلى فكرة لو جبتٌه حاخده : نظر حمزة نحو إٌناس بإبتسامة قاببلً ...........سوٌاً 

أصلك متعرفنٌش أنا مجنون .................  
أما خالد فظل ٌراقبها هً ..........إبتسمت له إبتسامة صفراء وتابعت تناول طعامها ببطء 

.........وحمزة بقٌة الوقت   
 
 

جلس الرجال لمتابعة مباراة كرة القدم بعد الطعام وإستقرت كل من رقٌة وإٌناس ونرمٌن 
نظرت رقٌة نحو زوجها الذي مرت جمٌع األلوان بدرجاتها على وجهه ............... بالحدٌقة 

علشان كده جبتكم تقعدوا معاٌا النهارده بجد مش بستحمل تعب : وهو ٌتابع المباراة بشؽؾ وقالت 
 األعصاب بتاع الكورة ده 

إنتفضت إٌناس رعباً بعدها بدقابق عند سماع صوت صراخ حسن وحمزة فضحكت رقٌة بشدة 
جون .........معلش ٌا إٌناس : وتابعت   
أصل أنا مش متعودة على الكورة : إٌناس   
قصدك مش متعودة على مجانٌن الكورة : رقٌة   

اللذٌذ إن عمر قاعد معاهم مش خاٌؾ بالعكس منسجم خالص : نٌرمٌن   



اممممممم خدي بالك لحسن ٌطلع مجنون كورة زٌهم: رقٌة   
حتى .........بس خالد مش مجنون كورة خالص : نٌرمٌن وما زالت تنظر نحو تجمعهم بإهتمام 

 قاعد هادى ومبوز كالعادة 
لعلمك خالد من جواه طٌب .......حرام علٌكً ٌا نٌرمٌن : رقٌة   

إنتً عاملة اٌه فً الشؽل : توجهت ببصرها نحو إٌناس وتابعت .............. جاٌز : نٌرمٌن 
 معاه 

هو شدٌد شوٌة بس عادي ٌعنً ...........أل عادي : إٌناس   
كلنا بنترعب منه ............ٌا بنتً ده البٌج بوس بتاعنا كلنا ............ شدٌد شوٌة : نٌرمٌن 

 إنتً مش شاٌفة ٌوسؾ وحمزة واخدٌن جنب ومنكمشٌن مع نفسهم إزاي 
ٌا بكاشة مش للدرجة دي : رقٌة   

مش للدرجة دي طٌب ده أمبارح مسك عادل الدكتور البٌطري اللً بٌتابع مزرعة : نٌرمٌن 
 المواشً مرمط بكرامته األرض صوته كان واصل للطرٌق الصحرواي 

لٌه إٌه اللً حصل : رقٌة   
مش فاكرة ........... مش عارفة بقرة ماتت وإتنٌن عٌانٌن جامد : نٌرمٌن   

بصً ٌا نٌرمٌن خالد شدٌد فً حقه كلنا عارفٌنه لكن مادام شاٌفة شؽلك مظبوط خبلص : رقٌة   
مش بخوفك ٌا إٌناس وهللا أنا بحكً عادي : نٌرمٌن   
أل عادي مفٌش مشكلة : إٌناس   
أنا حقوم أعمل نسكافٌه علشان نشربه مع الكٌك : رقٌة   

تمام فعبل محتاجة اإلتنٌن: نٌرمٌن   
 

تقدم حمزة نحوهم ...............تركتهم رقٌة وعندها كان ٌبدو أن المباراة أنهت شوطها األول 
خدي ٌا : وهو ٌحمل عمر الصؽٌر وتوجه به نحو نٌرمٌن وعلى وجهه مبلمح اإلشمبزاز قاببلً 

 نٌرمٌن ؼٌرٌله 
عمل بٌبً : نٌرمٌن ضاحكة   

دي مش رٌحة بٌبً طفل أبداً ..........أنا نفسً أعرؾ بتؤكلوا الواد ده إٌه : حمزة   
ٌا سبلم خبٌر حضرتك حتى فً دي : نٌرمٌن   
إنت ناسٌة إنً بتاع سماد وال إٌه : حمزة   

 
ثم أخذت نٌرمٌن ٌوسؾ لتقوم بالتؽٌٌر ............ضحكت نٌرمٌن بشدة ومعها إٌناس على جملته 

.......له وجلس حمزة دون دعوة مع إٌناس   
ده أنا كنت قربت أقتنع إن دمً تقٌل ........ أخٌراً ضحكتً على حاجه قلتها : قال لها بإبتسامة   

أل عادي أنا مش بٌكون قصدي على فكرة : إٌناس وقد تبدلت إبتسامتها بمظهر أكثر جدٌة وقالت   
طٌب مش حتقولً رأٌك بقه : حمزة   
رأًٌ فً إٌه ٌا بشمهندس : إٌناس   



فً كلمات األؼنٌة : حمزة   
!!!!أؼنٌة : إٌناس   
اللً ؼنٌتها فً عٌد مٌبلد عمر ببلش صوتً بس أسمع رأٌك فً الكلمات: حمزة   
الكلمات جمٌلة : إٌناس   
هً بتاعة ...........بصً عادًة باكدب وبقول إنها من تؤلٌفً لكن معاكً حقولك الحقٌقة : حمزة 

 فرٌق جدٌد كده لسه مش مشهور قوي 
امممم هو عموماً اختٌار موفق : إٌناس   
ٌعنً عجبك تؤلٌفً : حمزة   

 
نظرت له بدهشة ممتزجة بسخرٌة ثم تجولت ببصرها بحثاً عن رقٌة أو نٌرمٌن وعندها تبلقت 

ال تعرؾ ماذا ............... ؼاضبة ............نظراتها مع خالد الذي كان ٌرمقهم بنظرات حادة 
أصابها ولكنها شعرت باإلرتباك ال بل بالؽضب من حمزة وجلوسه معها ومن نفسها لسماحها له 

قامت على ............. بذلك ومن تلك النظرة الؽاضبة أو ربما البلبمة التً وجهها خالد نحوها 
فً إٌه : الفور تبحث عن رقٌة بحٌرة فنظر نحوها حمزة بدهشة ثم قال   

مفٌش بدور على رقٌة : إٌناس   
ظهرت رقٌة أخٌراً وهً تحمل أكواب النسكافٌه وعندها تقدمت إٌناس نحوها تاركة حمزة دون 

إٌه ٌا إٌناس قمتً لٌه : نظرت لها رقٌة فً دهشة ........أن توجه له حدٌثاً   
معلش الزم أمشً : إٌناس   
لسه بدري ماحنا قاعدٌن !!!! تمشً : رقٌة   

سبلم .......معلش تعبانة والزم أروح أنام : إٌناس   
 

هاربة لعزلتها مرة أخرى لعلها تهتدي إلى الراحة بٌن ثناٌا قمٌص ...........خرجت مسرعة 
.أم ربما الؽفران ............. شرٌؾ   

 

 
 الفصل السادس عشر

 
 

إرتدت مبلبسها .............. بل ربما لم تنل قسطاً كافٌاً من النوم ........... إستٌقظت مبكرة 
ربما لتنظر ............إختارت بضعة من الصور خاصته ووضعتها فً حقٌبتها .............. 

هو فقط من ٌجب ٌكون معها ولٌس ...............إلٌها من آن آلخر أم ربما لتلمس وجوده بجانبها 
لم تجد بٌسو فً ........... توجهت لئلسطببلت مبكراً عن موعدها المعتاد ...........آخر 

لٌست بمسافة طوٌلة ربما نصؾ ساعة أو ..........إنتظارها كعادته فقررت الذهاب على قدمٌها 
أؼضبها ............ مازالت تشتاق إلٌه ........... كانت تفكر به طوال الطرٌق ............ أقل 



إهتمام حمزة الذي ربما بدأ الجمٌع بمبلحظته وبما فٌهم خالد ......................ما حدث باألمس 
شرٌؾ أٌن أنت؟ هل .......................خالد وتلك النظرة التً وجهها نحوها .................

لن أنساك حبٌبً ما .........ال ............. سٌفقدنً هذا العمل ذكراك أم إخبلصً لك أم كبلهما 
لن أكون لؽٌرك فؤنت زوجً وحبٌب عمري ألم نتعاهد على ذلك بقلوبنا قبل ............حٌٌت 
توقفت وأخرجت صورته من حقٌبتها ثم قبلتها وهً تنظر نحوها فً شوق .............ألسنتنا

أنت معً دابماً فؤنت البطل األوحد بعالمً الصؽٌر ومن سواك هم مجرد كومبارس ........... 
................ولٌس أكثر   

 
 

  
 

  
كان العمال ما زالوا ٌقومون بتجهٌز الطعام وتطمٌر بعض الجٌاد .............وصلت لئلسطببلت 

هً تحتاج ...........قررت المكوث مع سهٌلة قلٌبلً قبل أن تبدأ بعملها المعتاد ............ 
رإٌتها تعطٌها دفعة من المرح بل ربما من البهجة ..........للمكوث مع تلك الفرسة بلون الحٌاة 

كانت ................مثلما كان شرٌؾ ٌفعل معها وهً حقاً تحتاج لتلك النفحة المبهجة اآلن 
لم تشعر بوجوده ...........تراقبها بإبتسامة وهً تملس على خصبلتها الماسٌة بؤناملها الرفٌعة 

ؼرٌبة هً حقاً تبدو فً منتهى البراءة ........... كان ٌقؾ بمدخل الؽرفة الصؽٌرة ٌراقبها 
عندما تنظر نحوها تشعر أنك أمام أحد زهور األوركٌد بلونها األورجوانً ...........والنقاء 

نعم ساحرة تستطٌع أن تخدع الجمٌع ببراءتها ولكن لٌس هو ...........الممٌز وطلتها الساحرة 
ها هً إنجذبت بسهولة ألول من دق ..........فقد رأى إبتسامتها ونظراتها نحو حمزة ...........

.باباها   
 
 

عاٌزك فً بوكس عشرٌن........... دكتورة : قال على حٌن ؼرة ودون مقدمات   
أومؤت برأسها باإلٌجاب وتبعته ........... نظرت نحوه وقد فزعت أول األمر بحدٌثه المفاجا 

دخل خالد للؽرفة الصؽٌرة حٌث كان ٌوجد حصان ضخم بلون متدرج من ..............إلى هناك 
أنا عاٌزك تبصً على : درجات األصفر والبنً إقترب من الحصان بفخر ثم نظر نحوها وقال 

...........سهٌلة علشان ؼالباً حاعملها تشبٌة كمان كام ٌوم مع مصري   
 قال جملته وهو ٌشٌر للحصان بجانبه 

مش فاهمة هو حضرتك عاٌز إٌه : نظرت له بدهشة وقالت   
تزاوج ٌعنً .........إٌه ٌا دكتور تشبٌة ٌعنى تلقٌح : خالد وقد الحت إبتسامة ساخرة على شفتاه   

حاضر بس : طؽت حمرة الخجل على وجنٌتها ونظرت أرضاً عندما فهمت مقصده ثم تابعت 
 مش سهٌلة صؽٌرة لسه 



 سنٌن حلو قوي أستفٌد من سبللتها وبعدٌن أدخلها بعد كده سبق أو 3ال مش صؽٌرة هو : خالد 
 أبٌعها براحتً 

حاضر : صمتت قلٌبلً وقد شعرت باآلسى عندما سمعت إقتراح بٌعها ثم تابعت بصوت منخفض   
تمام .........بصً علٌها بشكل عام وقٌسً النبض وكمان إدٌها حقنة مقوٌات : خالد   

حاضر : إٌناس   
عارفة حتعملً إٌه وال أنا حاقولك .............حاضر ............حاضر : خالد بنبرة حادة   

عنبذنك بقه علشان أروح أشوؾ ...........عارفة ٌا بشمهندس : إٌناس وقد تمكن منها الؽضب 
 شؽلً

 تركته وتوجهت ؼاضبة للفرسة وتبعها هو بنظرته الساخرة كعادته
 

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

كانت قد قامت بقٌاس نبض ............ربما مرت ساعة أو أكثر ............لم تشعر بالوقت 
سهٌلة وفحصتها كما طلب منها ثم مرت على باقً الجٌاد وقامت بوضع بعض المقوٌات بعلٌقة 

...........البعض وقررت اإلتجاه للعٌادة إلحضار الحقنة من أجل سهٌلة   
إنتبه لها عندما خرجت من ...........كان جالساً بسٌارته دون إكتراث ممسكاً ببعض االوراق 

: نظر نحوها وقال دون أن ٌتحرك من مكانه ..........اإلسطبل والحظ بحثها عن بٌسو إلٌصالها 
واخد أجازة ..........بٌسو عٌان   

طٌب ممكن حد ٌودٌنً العٌادة علشان أجٌب الحقنة : إٌناس   
تعالً : إعتدل فً جلسته وقام بفتح باب السٌارة ثم نظر نحوها قاببلً   

أي حد من العمال ٌوصلنً .............أل حضرتك متتعبش نفسك : إٌناس   
إركبً........... مفٌش تعب: خالد   

 
ركبت بجانبه على مضض بل ودت لو أنها ذهبت على قدمٌها ولكن حرارة الشمس منعتها عن 

ها سهٌلة تمام : نظر نحوها بعد أن تحركت السٌارة وقال ........... ذلك   
أٌوة : إٌناس   
كوٌس أصلك متعرفٌش أنا بهتم قوي بموضوع النسل وسهٌلة دي فرسة أصٌلة: خالد   

 أومؤت رأسها باإلٌجاب دون أن تنطق أو تنظر نحوه
حنعمل تشبٌة كذا ٌوم وبعدها إنتً بقه تتابعٌها لؽاٌة ما نتؤكد من الحمل وبعدٌن : تابع بعدها 

 حٌكون لٌها نظام ؼذابً معٌن فاهمانً ده ؼٌر األدوٌة والمقوٌات 
حاضر : إٌناس   
بس إنتً إٌه رأٌك مصري حصان كوٌس صح وال عندك إقتراح تانً : خالد   

معرفش : إٌناس بضٌق   
ٌعنً ما تعرفٌش مش إنتً متابعة الخٌل برده: خالد   



وهللا النسل والتزاوج ده شا ٌخصك إنت انا بتابع طبٌاً ............معرفش ٌا بشمهندس : إٌناس 
 وبس 
مش عارؾ لٌه ٌا دكتورة إنتً متعصبة من ساعة ما فتحت معاكً الموضوع : خالد 

هً دي عصبٌة وال خجل...........  
.......... 

 
!!!! ظلت صامتة فلقد كانت تشعر حقاً بالخجل من التحدث عن هذا األمر وبتلك الطرٌقة الفجة 

لم تنظر نحوه ربما إن فعلت كانت ستبلحظ سخرٌة شفتاه وهو ٌنطق جملته األخٌرة ............. 
 ............. 

 
ٌا دكتورة هو مش ال حٌاء فً العلم برده والمفروض إنً باتكلم مع دكتورة على : تابع بعدها 

 فكرة
هل ما زال ؼاضباً بشؤن رعد .............وكؤنه ٌسعى إلفشالها ..........شعرت أنه ٌقوم بتحدٌها 

سهٌلة تمام ومناسبة ومصري مناسب ولو : نظرت نحوه وقد لمعت عٌناها ثم تابعت ..........
حضرتك عاٌزنً أعمل تشٌك على الخٌل الباقً معندٌش مشكلة بس اإلختٌار فً اآلخر 

 لحضرتك
عموما وصلنا هاتً الحقنة........ما هو طبعاً اإلختٌار لٌا أنا : خالد بثقة   

..............خرجت مسرعة وأحضرت الدواء وفً طرٌق العودة لم ٌتحدث كبلهما بكلمة   
 
 

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

 كانت رقٌة تجلس على طاولة اإلفطار وبٌدها كتاب صؽٌر 
إنتبه حسن للكتاب فً ٌدها وإهتمامها به لدرجة أنها لم تسكب له الشاي كعادتها 

ٌاه أد كده الكتاب شاؼلك : نظر نحوها بدهشة وقال ...............  
أصله كتاب حلو: رقٌة دون أن تنظر نحوه   

بس أنا أول مرة أشوفك بتقرأي : حسن   
وهً القراءة حاجة وحشة : رقٌة   
وإسمه إٌه الكتاب بقة .............أل مش قصدي : حسن   
من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بً : رقٌة   

ودي قصة وال كتاب !!!! إٌه : حسن بدهشة   
اإلتنٌن قصة وكتاب : رقٌة   
وجبتٌه منٌن بقه : حسن   
حمزة جابهولً وقاللً إنه كتاب حلو ونصحنً أقرأه : رقٌة   



الواد ده كان الزق إلٌناس إمبارح كده لٌه .............. قولتٌلً حمزة : حسن   
إنت عارؾ حمزة بٌتصرؾ بعفوٌة وأنا عموما حاشوفها إتضاٌقت ومشٌت بدري لٌه : رقٌة   
طٌب أسٌبك للكتاب اللً واخدك منً ده : حسن   

إبتسمت له إبتسامة بسٌطة وتابعت تصفح الكتاب دون أن تكترث بإٌصاله لباب الخروج كما 
 إعتادت

حبٌبتً أنا راجل أنانً : عاد مرة أخرى ثم إقترب منها وسحب أناملها لٌقبلها برقة ثم تابع 
مش عاٌزك تتشؽلً بحاجة ؼٌري حتى لو كتاب ........  

.إبتسمت ساخرة ثم عادت مرة أخرى لما تقرأه ........تركها وذهب لعمله   
 

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

............ أنهت عملها مع سهٌلة وهمت للخروج ولكنه كان ٌقؾ على الباب معترضاً طرٌقها
خبلص : نظر نحوها قاببلً   

أٌوه : إٌناس   
تمام كده بعد ٌومٌن ثبلثة بالكتٌر حاعمل تلقٌح وبعدها انتً علٌكً متابعتها : خالد   

حاضر : إٌناس   
طٌب تعالً فً لسه شؽل : خالد   

دخل خالد لؽرفة رعد .............تحركت خلفه وهً تشعر أنها أمام ٌوماً طوٌبلً ربما لن ٌنتهً 
أمسك خالد باللجام .............الذي إستجاب لصاحبه فور سماع صوته وكؤنه كان ٌنتظر قدومه 

متطلعتهوش تانً لٌه: ونظر نحوها بتحدي قاببلً   
حضرتك دي كانت صدفة أنا ماسعتش لده : إٌناس   

كانت تنظر أرضاً وقد ..........مر أمامها ...........كان ٌسحب رعد وٌتجه به خارج الؽرفة 
ال ٌدري ماذا ............تناثرت بعض خصبلت شعرها وتحررت رؼماً عنها من ربطتها المنٌعة 

هً أٌضاً لم ترفع بصرها ............حل به ولكنه توقؾ أمامها وظل ٌنظر نحوها دون حراك 
أما هو فعلى قدر رؼبته فً إلتقاء ...............وكؤنما شعرت بترصد عٌناه وقررت إجتنابها 

ربما هً حقاً لم تسعى لذلك فحمزة هو من ..............عٌناهما على قدر تمنٌه بعدم حدوثه 
ال كان من الممكن أن ترفض الجلوس معه .............فرض نفسه علٌهابل هو من تتبعها للحدٌقة 

!!!!!هً مثلهن جمٌعاً ولماذا ستكون أفضل ........... وتتجنب حدٌثه   
 

حضرٌلً الطلبات اللً حتحتجٌها علشان سهٌلة : فجؤة وبدون مقدمات بدأ حدٌثه بصوت عاٍل 
األدوٌة وخبلفه ..............  

حاضر : إٌناس   
خبلص روحً إنتً العٌادة حخلً حد من العمال ٌوصلك: خالد   

تركها وخرج إلمتطاء فرسه وهً خلفه لكً تعود للعٌادة مرة أخرى ولكن إستوقؾ كبلهما 



كانت تتقدم نحوه ........... سٌارة سوداء اللون ترجلت منها إمرأة .............. سٌارة ............
تركته للرٌاح تفعل به ما تشاء ............بل ثابراً .......... بشعرها األحمر الذي أطلقته حراً 

نظرت إٌناس بدهشة لتلك الحمراء ........... إبتسامتها تسبق قدماها للوصول نحوه ............
فهً حقاً كذلك فبجانب حمرة شعرها المتوهج إرتدت ثوباُ من اللون ............التً تتقدم نحوهم 

شفاها المطعمة ......... األحمر القاتم وقد إلتصق بجسدها بشكل فاضح فبدوا وكؤنهما كٌاناً واحداُ 
خطواتها الجرٌبة التً جذبت إنتباه كل من فً المكان لدرجة أنها ............... بحمرة الكرز 

 تخٌلت أن رعد ذاته إنجذب لها بشوق من رابحة عطرها النفاذ
 

 إقتربت كارمن من خالد بجرأة و إستقبلها هو بمبلمح من الدهشة
وسٌلة لئلنتقام ........... طالما نظر نحوها كوسٌلة ولٌست ؼاٌة ........... كارمن 

!!!!!وٌبدو أنها تصر على حصر نفسها بهذا القالب ...........وسٌلة للمتعة ............  
مفٌش حمد هللا على السبلمة : قالت له   

!!!!كارمن : خالد   
وحشتنً : كارمن   

إٌه الزٌارة الؽرٌبة دي : خالد   
مش مهم إنها تكون ؼرٌبة األهم إنها تكون مرؼوبة : إبتسمت بدهاء   

مفٌش مكان تانً نتكلم فٌه أنا حاسه إن كل الناس بتبص علٌا : نظرت حولها بملل ثم قالت   
قالتها فً إشارة واضحة للعمال المتواجدٌن حولهم وأٌضاً إٌناس التً كانت مازالت تقؾ بجانب 

 السٌارة منتظرة أن ٌقلها أحدهم 
ماهو فستان زي ده الزم الناس حتبص وال اٌه : إبتسم خالد ساخراً كعادته وقال   

الموضوع ملوش عبلقة بالفستان لٌه عبلقة بصاحبة الفستان : كارمن وهً تضحك بثقة   
................وجه خالد كلماته نحو إٌناس ونظراته ما زالت مرتكزة نحو كارمن   

دكتورة إٌناس بعد إذنك دقٌقة : خالد   
أٌوه ٌا بشمهندس : إقتربت إٌناس نحوهم فً دهشة من طلبه لها وقالت بجدٌة   

خدي رعد مشٌه إنتً شوٌة على بال ما أخلص كبلم مع المدام : خالد   
جذبت إٌناس رعد دون ان تلتقً عٌناها بؤي منهما ولكن كارمن ظلت تتفحصها من رأسها حتى 

مش بطالة : نظرت لخالد وإبتسمت بثقة بعد رحٌلها وقالت ..........أخمص قدمٌها   
دي زي القمر ........مش بطالة إزاي : إقترب منها خالد أكثر وتابع بهمس فً أحد أذناها   

أرسمهالك ........طٌب مادام عاجباك ممكن ........وهللا : كارمن   
على فكرة حتبقى لوحة جمٌلة ألوانها طبٌعٌة مش لوحة تقلٌد بتدور على ألوان صارخة : خالد 

 علشان تثبت بٌها وجودها 
إنت شاٌؾ كده : كارمن   

رجعتً لٌه ٌا كارمن : خالد   
مش جاٌز وحشتنً : كارمن   



متتعاملٌش معاٌا على إنً راجل ؼبً : خالد   
تفتكر ده ممكن بعد اللً عملته فٌا : كارمن   

هههههه كارمن ببلش تعٌشً دور الضحٌة خاصًة ٌعنً إنك لملمتً جراحك بسرعة قوي : خالد 
 وإتجوزتً بعد العدة بؤسبوع واحد 

ده إنت متابع بقه : قالت بدهشة   
أنا األخبار بتجٌلً لؽاٌة عندي: خالد   

 
معلش أصل ورقة طبلقً كانت مفاجبة وبرده وحدتً كانت مفاجبة بعد موت بابا : كارمن 

 وسجن كرٌم 
إنتً جاٌة بعد السنٌن دي علشان تنبشً فً ماضً : خالد   

مصدقتنٌش...........منا قلتلك وحشتنً : كارمن   
وإن صدقتك : خالد   

ٌبقى تركب عربٌتً ونكمل كبلمنا فً المكتب : كارمن   
و من زمان ٌا كارمن ..............بس إحنا كبلمنا خلص : خالد   

 
إبتسمت بجرأة ونظرت نحوه بؽموض وهً تهمس بصوت خافت .............بدالل تقدمت نحوه 

إحنا كبلمنا عمره ما حٌخلص ٌا : متناؼم مع لون البحر فً عٌناها وكؤنه هدوء ما قبل العاصفة 
خلٌك واثق من ده...........خالد   

 
ولكنه ألقى نظرة أخٌرة قبل رحٌله ................تركته وتقدمت لسٌارتها ولم ٌجد بداً من إتباعها 

.صاحبة جدابل البندق ............. وعلٌها أٌضاً ............على رعد   
 

 
 الفصل السابع عشر

 
 
 

................. لم ٌصدق هٌم نفسه عندما إكتشؾ أنه أصبح وحٌداً فً مؤواه الثمٌن ودون ُجبن 
بدأ األمر منذ فترة عندما إعتاد هو وصدٌقه هاو تفتٌش المتاهة ٌومٌاً من أجل البحث عن الجبن 

طعمه اللذٌذ ولونه األصفر البلمع ........فهو ٌمثل لهما السعادة ربما بؤقصى درجاتها ............ 
بل إن سعادتهما إكتملت عندما عثرا على هذا المخزون الهابل من الجبن اللذٌذ ومنذ هذا الوقت 

ظلوا ٌواظبون التردد على مخزون الجبن خاصتهم .........توقفا عن البحث وربما عن التفكٌر 
فالجبن ........... فً حالة تشبه اإلستسبلم و دون أن ٌلحظا التؽٌٌر البسٌط الذي ٌحدث حولهما 

 ٌنفذ



 
من الذي حرك قطعة الجبن الخاص بً البد ........... إستٌقظا على صدمة عندما إختفى الجبن 

أبعد كل هذا المجهود والبحث المضنً ٌختفً الجبن ............وأن أحدهم قد حركها من مكانها 
ال سٌعود الجبن حتماً سٌعود...........   

 
تذكر ............ وهكذا ظل كل من هٌم وهاو فً إنتظار المعجزة وهً ظهور الجبن من جدٌد 

وتسابل عن ما حدث لهما هل وجدوا جبناً .......... هاو الفؤرٌن الصؽٌرٌن رفٌقا كفاح الجبن 
ربما علٌنا العودة للمتاهة والبحث من جدٌد ولكن هٌم رفض بشدة فلم ٌعد به طاقة .........آخر 

 للمتاهة وطرقها وحتماً سٌعود الجبن ولكن هاو قرر فً النهاٌة البدء من جدٌد داخل المتاهة قاببلً 
 فً بعض األحٌان تتؽٌر األمور تلك هً سنة الحٌاة وٌجب أن نواكبها

فالتؽٌٌر مر من ............نعم لم ٌصدق هٌم نفسه عندما ؼدا وحٌداً دون جبن ودون صدٌقه 
 أمامه وهو ٌراقبه دون حراك

 
هل هً القزم هٌم ربما ............. إبتسمت بسخرٌة ربما بعد أن قرأت القصة للمرة الخامسة 

وجد ذاته ........... فً النهاٌة لحق بصدٌقه ووجد ما هو أثمن من الجبن " هٌم"ؾ.............. ال
ولكن هً ما زالت قابعة مكانها ترقب بٌؤس التؽٌٌرات حولها دون حراك وكؤن تجاهلها للتؽٌٌر 

!!!!!سٌوقؾ حدوثه   
 

  
  
 

المكتب مش من مستواك خالص ٌا دودي : تفحصت المكان حولها ثم قالت له بنبره من الدهشة   
............ هنا اإلهتمام بالمزرعة وبس .............معلش أصلً مش بهتم بالمكاتب : خالد 

هو من إمتى وأنا دودي ..........وبعدٌن إٌه دودي دي   
عادي بدلعك : إبتسمت بمكر ثم إقتربت منه فً دالل قابلة   

بس أنا مش بتاع دلع وإنتً عارفة : خالد   
فاكر كنت بتقولً إٌه زمان: نظرت نحوه بشوق ثم قالت برقة   

كان جامداً كالصخر لم ٌتؤثر بقربها ولو حتى بكمٌات طبٌعٌة من األدرٌالٌن البشري 
بٌجونٌا: قال وهو ٌنظر لعٌنٌها بثبات ...........  

كنت بحب لحنه قوي حتى أكتر من إسمً: إبتسمت بثقة   
 

إستدارت وتحركت بعٌداً عنه ثم إستقرت بؤحد المقاعد رفعت إحدى ساقٌها فوق األخرى فً دالل 
بس إنت كنت تقصد أنهً معنى فٌهم : وأخرجت سٌجارة أشعلتها بهدوء وتابعت 

الفضٌلة وال الخطر ..........  



وبعدٌن مش المعنى بس ..................هو أكٌد مش الفضٌلة وال إٌه : إبتسم بسخرٌة 
إنتً شبه البٌجونٌا ...........  

وكل الستات اللً مروا فً حٌاتك كنت : كارمن وقد نفثت دخان سٌجارتها بعصبٌة ثم تابعت 
 بتشبههم بالزهور 

أؼلبهم : خالد   
ٌعنً مارجرٌت كانت إٌه : كارمن   

إنتً جاٌة هنا علشان تسؤلٌنً عن رموز الستات فً حٌاتً : خالد   
البنت اللً بره إدٌتها إسم وال لسه ...............طٌب ببلش مارجرٌت : كارمن   

شا ما ٌخصكٌش : تبدلت مبلمحه من السخرٌة للؽضب وتابع   
أل ٌهمنً : كارمن وقد ألقت سٌجارتها بعنؾ فً األرض وإقتربت منه بشده وقد بدت أكثر توتراً 

عارؾ لٌه إلنً لسه ............و لو كان قصدك تؽٌظنً بٌها فؤنا إتؽظت ٌا خالد ............
 بحبك 

أزاح ٌدها ..........بنظرة حانٌة ولمسات رقٌقة من أناملها على وجهه نطقت جملتها األخٌرة 
لعبة إٌه اللً بتلعبٌها ٌا كارمن : ببرود عنه ثم تابع   

بالعكس مشٌت ورا قلبً وخسرت ............. أنا عمري ما خططت وال كذبت ٌا خالد : كارمن 
والنهارده جٌت وأنا جواٌا مشاعر ؼضب وكره ملوش حدود بس ............ كل حاجة علشانك 

.......... كله إتبخر لما شفتك   
خسرتً إٌه ٌا كارمن أنا إشترٌت منك نصٌبً !!!!! خسرتً كل حاجة : نظر لها ساخراً وتابع 

كارمن إنتً الوحٌدة ...........طلقتك ورصٌدك فً البنك أكثر من نص ملٌون ...........بالفلوس 
 اللً خرجتً كسبانه من الموضوع وإحمدي ربنا إنً سبتك تتمتعً بفلوسً 

كنت حاتعمل فٌا إٌه أكثر .............أحمد ربنا إنك سٌبتنً ............... ٌاااااااااااااه : كارمن 
كنت حتسجنً زي كرٌم ............من اللً عملته ٌا خالد   

أخوكً هو اللً سجن نفسه : خالد وقد بدأ ٌفقد صبره   
سجنت نفسً سنٌن جوه حب واحد عمره ما ............ وأنا برده اللً سجنت نفسً : كارمن 

............ حس بٌا   
.......... برده مصممة على نفس النؽمة : خالد   

أنا حامشً دلوقتً وإنت فكر فً : سحبت حقٌبتها وأخرجت مندٌبلً لتجفؾ به عبراتها ثم تابعت 
..........حارجع تانً ٌا خالد ..........بس أنا حارجع ............ كبلمً   

أنا قدرك ومش حتقدر تهرب منً : إقتربت منه وقد تبدلت عبراتها بإبتسامة خبٌثة وتابعت   
وإفتكري إن ........... متخلقتش الست اللً ٌهرب منها خالد رضوان : نظر لها ساخراً ثم تابع 

تدخلً حٌاتً وقت ما أحب وتخرجً منها برده وقت ما أحب .............كله برؼبتً أنا 
وأنا دلوقتً بقولك برة ٌا كارمن .......  

 
سبلحها األوحد ........... كانت جملته صارمة ؼاضبة ربما كالحصن المنٌع ضد أنوثتها الطاؼٌة 



كانت اإلبتسامة بخبثها ما زالت على ................التً طالما أحسنت إستخدامه وما زالت 
كادت أن تقتلع قلبه لو ............ شفتٌها ولكنها إمتزجت بنظرة ؼاضبة بعد سماع كلماته 

باي حبٌبً : إستطاعت ولكنها تماسكت وإختفت بمشاعرها داخل هٌكل من البرود وقالت 
!!!!!!!خلٌها مفاجبة ........... حجٌلك تانً بس مش حقولك إمتى .............   

 
  
 

ؼادر المكتب بعدها ......... تنهد فً راحة وقالها لنفسه بعد أن ؼادرت كارمن .............أخٌراً 
حٌث شعر برؼبة عارمة فً إمتطاء رعد ولكن هل هً مجرد رؼبة لرعد فقط أن أنه ٌود 

تمنى أن تكون ما زالت هناك تمسك بلجام حصانه المحظوظ الذي ربما ٌشتم ............ رإٌتها 
شرد قلٌبلً ثم تدارك نفسه وزم ............. اآلن عطر جدابلها البندقٌة إذا كانت الرٌاح سخٌة معه 

ال هً لٌست مشاعر بل ............ شفتٌه بعد أن شعر بإنجراؾ مشاعره نحوها رؼماً عنه 
...........مجرد خٌال بابس   

 
تقدم منها ورمقها بنظرة .........كانت قد أنهت لتوها ترٌض رعد عندما وصل هو لئلسطبل 

رعد فٌن : جادة ثم تابع   
دخلته البوكس: إٌناس   
أدوٌة سهٌلة متنسٌش ........... خلصتً اللً طلبته منك : خالد   

حاالً حاروح العٌادة وأجهز الطلبات لحضرتك : إٌناس   
وال أقولك أنا حاوصلك مدام رعد : تردد قلٌبلً ثم تابع .........طٌب حخلً حد ٌوصلك : خالد 

 دخل خبلص
ملوش لزوم ٌا بشمهندس : إٌناس   
منا كده كده راجع وكمان آخد منك الطلبات علشان أبعت حد ٌجٌبها : خالد   

نظر نحوها بمكر ............. إستقرت بالمقعد المجاور له وإنشؽلت بمراقبة الطرٌق أؼلب الوقت 
على فكرة أنا برده حاعرؾ السر : ثم قال   

سر إٌه ........ سر : نظرت نحوه بدهشة   
حالة الخضوع الؽرٌبة اللً بٌكون فٌها معاكً .............سرك إنتً ورعد : خالد   

إن شاء هللا : حاولت كبح مشاعر اإلنتصار داخلها وهً تقول  
شعر بالؽٌظ وتابع طرٌقه فً صمت وقد زاد إصراره أن ٌكتشؾ سر تروٌضها لجواده الثابر 

............... 
 

قالتها لنفسها وهً تحاول اإلستمتاع بحمام دافا بعد ٌوم عمل شاق .......... لقد كان ٌوماً شاقاً 
عقدت حاجبٌها عندما تذكرت كلمات خالد .........   

" خدي رعد مشٌه إنتً شوٌة على بال ما أخلص كبلم مع المدام "   



 
من ٌظن نفسه لٌوجه لها أوامره بتلك الطرٌقة وكؤنها أحد الساسة وخاصة أمام تلك الحمراء 

فعلتها فقط من أجل رعد فهً تعشق هذا الجواد بصهٌلة القوي ولونه ............. المتباهٌة 
عجباً طالما كرهت اللون األسود ولكن مع رعد فإن األمر ٌختلؾ .............. األسود البلمع 

............ 
كانت الساعة قد قاربت على .............. ما أن إنتهت من اإلستحمام حتى سمعت دقات الباب 

وجدت رقٌة تقؾ بالباب بإبتسامتها المعهودة ............. السابعة مساءاً   
نعٌماً : رقٌة   

ااااااه لسه واخده حمام دافً : إٌناس   
حمام الهنا ٌا جمٌل : رقٌة   

ٌبل أدخلً نشرب شاي سوا : إٌناس   
معلش أنا جاٌة أبلؽك بس إنً حسافر مصر كام ٌوم : رقٌة   

لٌه خٌر : إٌناس   
ال ٌاحبٌبتً مفٌش حاجة أنا بس وراٌا مصالح حقضٌها حسافر النهارده باللٌل : رقٌة   

إنتً زعبلنه منً علشان مشٌت بسرعة آخر مرة ............ شكلك زعبلن : إٌناس   
الحكاٌة كلها إنً محتاجه أقعد مع نفسً شوٌة ومع علً ........... إٌه ٌا أنوس بطلً هبل : رقٌة 
 أخوٌا 
تروحً وترجعً بالسبلمة : إٌناس   
مكنتش عاٌزة أسٌبك بس ؼصب عنً ........ معلش ٌا حبٌبتً : رقٌة   

ده أنا باخد بالً دلوقتً ٌجً من خمسٌن حصان ........... إٌه ٌا رقٌة وهو أنا صؽٌرة : إٌناس   
قالتها إٌناس ضاحكة فً محاولة إلدخال بعض المرح لنفس رقٌة التً كانت عبراتها على وشك 

ٌبل أشوؾ وشك بخٌر : وتابعت ...........إقتربت منها رقٌة وإحتضنتها بقوة ........... الهطول   
متتؤخرٌش علٌا هه وإال حاجً وراكً : إٌناس   
ال اله اال هللا : رقٌة   

محمد رسول هللا: إٌناس   
 

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

ؼٌرت كل شا فً دقابق ........ كانت تحضر حقٌبتها وهً تتذكر المكالمة التً قلبت كٌانها 
الخبر الذي ........... صوت سهام وهً تلقى فً وجهها قنبلة من نوع خاص ............ معدودة 

ظلت تكذبه لشهور رؼم كل رسابل التؤكٌد التً داومت سهام على إرسالها لها بداٌة من عقد 
..............الزواج حتى إختبار الحمل   

برده مصممة على السفر : نظر حسن نحوها بعد أن جهزت حقٌبتها وقال   
وحشنً ...........قلتلك ٌا حسن محتاجه أؼٌر جو كام كمان عاٌزة أقعد مع علً : رقٌة   



خبلص زي ما قلتلك حاخد أجازة ونسافر سوا أو حتى نسافر أي حته إحنا بقالنا كتٌر : حسن 
 ماسفرناش 

وبعدٌن كمان مش شرط توصلنً إنت مابتحبش ..........ال ملوش لزوم تسٌب شؽلك : رقٌة 
 تسوق باللٌل ممكن أي سواق ٌوصلنً 

سواق إٌه اللً ٌوصلك باللٌل كده وبعدٌن عادي حبات وأرجع الصبح وال كمان مش : حسن 
 عاٌزانً أبات 

أل عادي براحتك : رقٌة   
خبلص ٌبل بٌنا: حسن   

ما تٌجً ننزل : إستقرت رقٌة بجانب زوجها الذي رمقها بنظرة ذات مؽزى وتابع بصوت هادئ 
 ونسهر مع بعض هنا أحسن 

ٌبل خلٌنا نتحرك ........ أل معلش : إبتسمت بحرص وقد فهمت مقصده فقالت بفتور   
حسن بهواجسه إتجاه زوجته والتؽٌٌر الذي ...........وهكذا تحركت السٌارة وداخلها رقٌة وحسن 

..............طرأ علٌها ورقٌة ومحاولتها ربما لمواكبة ما حل بزواجها من تؽٌٌر   
 

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

فالزنزانة ال تقٌد جسده ...................كصرٌر األبواب المؽلقة ............. تمر األٌام متاشبهة 
أصبح ٌحصً الدقابق فً .............إنتقامه .............طموحاته ...........فقط بل أٌضاً أحبلمه 

من سعادته نعم ...........إنتظار خروجه البعٌد ولكن اآلن بعد عودة كارمن فقد إقترب من حلمه 
ٌُشبع شهوة إنتقامه  ..............فهً لن تكتمل حتى   

 
نظر كرٌم .............جلست أمامه وقد بدت أكثر إتزاناً من المرة السابقة ولكن أكثر ؼضباً 

روحتً : نحوها بمكر وقال   
أٌوه : كارمن   

وإٌه األخبار : كرٌم   
هو دلوقتً فاهم إنً بستؽل كدبة الحب علشان أنتقم منه .............. زي ما إتفقنا : كارمن   

تمام ده حٌبرر فً األٌام الجاٌة زٌارتك لٌه فً المزرعة وحٌفكر فً اإلتجاه ده وبس : كرٌم   
وبعدٌن حاعمل اٌه : كارمن   

زي ما فهمتك عٌنٌكً صقر كمان عاٌزك تصوري المكان من ؼٌر ما ٌاخد باله خصوصا : كرٌم 
 المخارج والمداخل وطبعا تكرري زٌارتك إلسطبل الخٌل 

وهو مش حٌقلق : كارمن   
ما قلتلك إحنا عاٌزٌنه ٌفتكر إنك جاٌه تعرضً حبك وإن ده أساس خطتك فً اإلنتقام: كرٌم   

بكرهه ..............أنا بكرهه : كارمن   



صح ............بتكرهٌه علشان رفضك : كرٌم   
أنا لو عاٌزاه تحت رجلً من بكره حاعملها بس أنا اللً ملٌش مزاج : كارمن   

جاٌز : ضحك كرٌم بسخرٌة شدٌدة ثم تابع   
أنا عاٌزة أبرد ناري .......... كرٌم : كارمن   

إتقلً ٌا كارمن أنا مش عاٌزه ٌشك فٌكً : كرٌم   
خلٌه ما ٌنامش اللٌل.......... ما ٌشك : كارمن   

عموماً اللً بتطلبٌه شا مؽري مش قادر أرفضه : الحت على شفتٌه إبتسامة ماكرة وقال   
إعتبره نوع من المقببلت قبل الوجبة الربٌسٌة ......... ٌبقى ننفذ : كارمن   

مش حددتً مكان المزرعة : كرٌم   
 اللً هً مدخل 2بوابة ..........ده العنوان بالضبط وبالتفصٌل الممل ............ أٌوه : كارمن 

 مزرعة الخٌل الحراسة علٌها مش شدٌدة قوى 
ده بس علشان خاطرك ٌا حبٌبتً........... إنها حنبعتله واجب الزٌارة .............. تمام : كرٌم   

 
........... إبتسمت بدهاء   

 
عادت لتنثر ألوانها .............عادت لوحدتها مرة أخرى بل ربما لؽضبها ...........وفً منزلها 

.ألوان بلون الدم .............على صورته   
 

 
 الفصل الثامن عشر

 
هً ال تعلم حقاً .............. كانت تجلس وحٌدة على مقعدها الهزاز تتؤمل تفاصٌل الظبلم حولها 

هل هً حقاً ................ أي ظبلم هذا الذي تتفحصه هل ما سبق من ؼفوتها أم ما هو قادم 
مر ٌومان منذ أن تركها حسن وعاد ................ؼفوة تلك التً تحٌاها أم رضا أم ربما كبلهما

من أجل ؼرض واحد فقط ............ منذ أن أصر على قضاء تلك اللٌلة .............. للمزرعة 
وكعادتها .............. ؼرض ربما ؼاب عن عالمهما فً األشهر القلٌلة الماضٌة ................ 

لبت له رؼبته وكؤن سنوات عمرها أبت التؽٌٌر فً لحظة فارقة وفً النهاٌة رضخت لرؼبة 
........... حسن   

 
ٌومان كامبلن من إعداد شتى صنوؾ ............. نظرت حولها فؤٌقنت أنها ؼارقة فً الفوضى 

إبتسمت بسخرٌة فقد جاءت ............. الطعام الذي إستمتع به حارس العقار وأسرته فً النهاٌة 
وكؤنها تتمنى العودة .............. من أجل التفكٌر ولم تفعل شا منذ وصلت سوى الهروب منه 

ولكن هل حقاً ستستطٌع أم ستظل ........... لمنزلها معه وتجاهل كل ما ٌحدث حولها من جدٌد 
.................فً منتصؾ الطرٌق تخشى العودة وترهب اإلستمرار   



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

 
حقاً إفتقدت تلك المرأة البشوش على ............ إبتسمت إٌناس بسخرٌة عندما تذكرت رقٌة 

كانت تجلس بالعٌادة تنهً بعض األوراق فالعمل لم ........... الرؼم من تؤففها منها فً البداٌة 
ٌكن بالكثٌر فً األٌام القلٌلة السابقة خاصًة مع إنشؽال خالد بإتمام التزاوج الثمٌن وإنتظار مهر 

تركت ما بٌدها وأخرجت بضعة صور لشرٌؾ !!!!................ جدٌد لٌنضم إلى عابلته الكبٌرة 
وكؤنها تسعى إلخراج ذكرى مربٌة له بمجرد أن تفكر بشخص آخر وخاصًة إذا كان ............. 

مبلمحه الؽاببة عن واقعها المحفورة ............كانت تتمعن فً الصورة أمامها ........ رجل 
بقلبها ولكنها إنتبهت لطرقات خالد ودخوله السرٌع كعادته فبادرت بوضع الصور سرٌعاً فً 

حقٌبتها بإرتباك الحظه هو على الفور كما الحظ أٌضاً الصورة الصؽٌرة التً سقطت منها رؼماً 
صباح الخٌر : جلس على المقعد أمامها دون إكتراث قاببلً .............. عنها   

صباح النور : إٌناس   
أخبار الشؽل اٌه تمام : خالد   

تمام : إٌناس   
فاكرة الطلبات اللً كتبتٌها علشان سهٌلة ............ كوٌس : خالد   

أٌوه : إٌناس   
إكتبٌها تانً علشان الؽبً اللً بعته ضٌع الورقه : خالد   

حاضر حجهزها وأبعتها لحضرتك : إٌناس   
أل إكتبٌها دلوقتً علشان فوراً حابعته تانً : خالد   

دلوقتً حاالً : إٌناس   
أٌوه ٌا دكتورة وال نسٌتً وحترجعً تدوري فً الكتب: خالد   

ثوانً ......... أل منسٌتش : قامت وقد قالت له فً ضٌق   
 

!!!! أخرجت كتاباً صؽٌراً وورقة بٌضاء لتقوم بكتابة ما طلبه منها ثم بدأت تبحث بٌؤس عن قلم 
كانت تعبث بمحتوٌات المكتب أمامها وتفتح .......... وكؤن أقبلم الكون إختفت بتلك اللحظة 

األدراج دون جدوى ومع مرور الوقت زادت حدة توترها خاصًة مع تجسس عٌناه وتمعنه فً 
معلش بدور : قالت وهً تواصل البحث دون ان تنظر نحوه .......مبلمح اإلرتباك على وجهها 

..........مشكلة داٌماً تضٌع منً األقبلم ............على القلم   
 

إبتسم بسخرٌة وود أن ٌبقٌها هكذا لساعات تبحث دون جدوى فاللوحة المتجسدة أمامه بإرتباكها 
وخجلها تبدو ؼاٌة فً الروعة ولكنه قرر فً النهاٌة أن ٌوقؾ بحثها المضنً لٌس فقط من أجلها 

ناولها القلم وهو ٌبتسم ............ أو من أجل وقته بل من أجل تلك الصورة التً سقطت منها 
إتفضلً أنا معاٌا قلم : بثقة   



متشكرة : إٌناس   
 

........... شرعت تكتب األدوٌة مرة أخرى وعندها مد هو قدمه بحرص لٌسحب الصورة برفق 
وجه .........كانت صورة لرجل ٌبدو فً أوابل عقده الثالث ........... أخذها دون أن تنتبه له 

ٌبدو كرجل مسالم ............ مبلمح تبعث الراحة فً النفس منذ أول وهلة .............. بشوش 
.................هادئ .............   

 
إتفضل ........... خبلص : إنتهت إٌناس وناولته الورقة وهً تقول   

دي وقعت منك : إبتسم بمكر ثم ناولها الصورة قاببلً ............. تمام : خالد   
سحبتها سرٌعاً من ............. بدت مبلمح الضجر على وجهها أو ربما الذنب لفقدانها الصورة 

أٌوه : ٌدٌه وكؤنه لٌس من حقه اإلمساك بها وقالت   
دي صورة أخوكً : نظر بسخرٌة وتابع   

نظرت ........ من أنت لتسؤلنً عن صاحب الصورة فهذا لٌس بحق لك ........ صمتت قلٌبلً 
.أل دي صورة جوزي : نحوه بحده وربما ألول مرة ٌلحظ تلك اللمعة بعٌناها وقالت   

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

 
نعم كانت تلك هً كلمتها لم تقل زوجً الراحل ولم تقل المرحوم كما إعتادت ............. زوجً 

قابع بعالمها ٌؤبى أن .............. والدته بل قالت زوجً وكؤنه ما زال زوجها وكؤنه لم ٌرحل 
ربما فللحظات ٌتمنى أن ............. ما هذا هل ٌشعر بالؽٌرة من الرجل ............ ٌتحرك 

حتى بعد أن .................... بإخبلصها وبراءتها............ٌكون مكانه أن تكون إٌناس له 
!!!!!!!ٌموت   

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

 
............. كانت تمسك بصورة شرٌؾ وبطرؾ مندٌل رقٌق تنظؾ األتربة التً علقت بها 

شعرت بالؽٌظ ربما منه أم ربما من نفسها ألنها كادت أن تفقد صورته بل ربما من نظراته العابثة 
ولٌس من ........... لقد كانت ذكراها بٌن قبضة ٌدٌه وهذا لٌس من حقه ............. للصورة 

تنهدت بضٌق لعودته مرة أخرى ............ طرقات الباب تدق من جدٌد ........ حق أي رجل 
كان حمزة بإبتسامته المعتادة وكؤنها جاء فً أكثر ............. وولكن تلك المرة لم ٌكن هو 

رحبت به بفتور لم ٌثنٌه عن الدخول والجلوس بنفس مقعد خالد ..........األوقات خطباً بالعالم 
.......منذ قلٌل   

صباح الخٌر : حمزة   
إزٌك ٌا بشمهندس .......... صباح النور : إٌناس   



تمام إنتً إٌه أخبارك : حمزة   
الحمد هلل : إٌناس   
أبلة روكا لسه مارجعتش : حمزة   
لسه : إٌناس   
كبٌب المكان من ؼٌرها صح : حمزة   
اه فعبل : إٌناس   
........... أنا حتى لسه شاٌؾ خالو دقنه طوٌلة وهدومه مش مظبوطه وحالته صعبة : حمزة 

 أصله ما ٌقدرش ٌستؽنى عنها 
ربنا ٌخلٌهم لبعض : إٌناس   
طٌب أنا مش حعطلك أنا بس كنت محتاج منك خدمة: حمزة   
إتفضل : إٌناس   
إنتً بتعرفً تدي حقن : حمزة   
اه بعرؾ : إٌناس   
لبنى آدم مش حصان : حمزة   
أٌوه بعرؾ كنت بدٌهم عندي فً البٌت : إٌناس   
حقن عرق : حمزة   
أٌوه : إٌناس   

 
ثم أخرج حقنه معه ودواء ........... كوٌس جداً : قام من على كرسٌه على الفور وهو ٌقول 

ممكن بقه تدٌنً الحقنه دي : مضاد حٌوي وشمر ذراعه وتابع   
حقنة إٌه ........دي : إٌناس بتلعثم   

إتخضٌتً كده لٌه هو شكلً مدمن وعلى علشان ببان مبسوط : حمزة   
ال أنا آسفة مش قصدي: إٌناس   
أصل أنا رحت للدكتور وقالً عندك فٌروس فً المعدة وكتبلً حقن وٌومٌن أروح وادي : حمزة 

النطرون آخد الحقنة فً الصٌدلٌة مخصوص هناك خصوصا إنها عرق ومش أي حد بٌعرؾ 
ٌدي حقن فً العرق وبعدٌن فكرت فٌكً وقلت جاٌز تكونً بتعرفً أهو ترٌحٌنً من المشوار 

ممكن بقه خدمه ألخوكً الؽلبان .............   
................أومؤت باإلٌجاب مبتسمة وكؤنها قررت مساعدته عندما لفظ بكلمة أخوكً   

 
قامت بتحضٌر الحقنه وأمسكت ذراعه إلعطابها له وإبتسمت حٌن الحظت عٌناه المؽمضه وفمه 

نظرت له وقالت وهً تلقً الحقنه فً السلة ....... المفتوح وكؤنه ٌحضر لعرض الصراخ الشدٌد 
خبلص خلصنا : بجانبها   
إٌه ده بجد : حمزة   
أٌوه ٌا بشمهندس خبلص : إٌناس   



ٌاه ده إنتً إٌدك خفٌفة خالص ٌا بخت الخٌل : حمزة   
متشكرة وربنا ٌشفٌك : تبدلت إبتسمتها مرة أخرى وقالت بجدٌة   

حعدي علٌكً بكرة كمان بس علشان آخر حقنه ........... ٌا رب : حمزة   
مفٌش مشكلة : إٌناس   
مش محتاجة أي حاجة أجٌبهالك : حمزة   

أل مٌرسً : إٌناس بدهشة   
.......بجد بٌضتٌن شوٌة جبنة رومً : حمزة   

أل شكراً : ضحكت بدهشة وتابعت   
علشان محسش إن دمً تقٌل .......... أٌوه كده علشان أسٌبك وإنتً بتضحكً : حمزة   

وكمان بوصلك سبلم نرمٌن وعمر : إبتسمت بحرص ولم تجٌبه تابع هو بعدها   
بلؽهم سبلمً : إٌناس   
مع السبلمة.......... أمشً بقه ......... ٌبل : حمزة   

مع السبلمة ٌا بشمهندس : إٌناس وقد نظرت لؤلوراق أمامه إلدعاء العمل   
 

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

إنه ............ هل سٌعود الذبب للحٌاة كما إدعت األسطورة ............... إنها لٌلة قمر مكتمل 
................ الشر الكامن بنفوسنا وقد ال ٌنجو أحد من براثنه   

ربما من أجله ..............طالما عشقت تلك المعزوفة .............. مون الٌت سوناتا 
فهً تبدو كمعزوفة ............ لطالما أخبرها أنها ال تشبه معزوفته الثمٌنة فً شا .............. 

نعم مضطربة ولكن بسببك أنت ٌا ...............مضطربة .................صاخبة 
............... بل لجسدها ............. أطلقت العنان لخصبلتها الحمراء ................. خالد

راهنها مراراً أن إنحناءتها الرشٌقة ال تتناسب مع موسٌقى .............تتماٌل على معزوفته 
رقصة من أجله .............. ولكن ها هً اآلن تإدي رقصة أخرى ............. بٌتهوفن خاصته 

فهو لدٌه موعد مع نوع آخر من الرقص ............ ولكن تلك المرة لن ٌتمكن من المشاهدة 
........... 

 
 

لٌلة أخرى من األرق .............. نظر خالد للساعة فوجدها قد قاربت على الثانٌة صباحاً 
وبالطبع ال ...............فعقله دابم التفكٌر فً سبب عودتها ............ والفضل ٌعود لكارمن 

أخرجه ............ ٌصدق حٌلة العشق البالٌة التً إتبعتها فؤي عقل بابس سٌصدق هذا الهراء 
............. هناك شخص ما بالحدٌقة .......... نعم هناك ............ صوت ؼرٌب من أفكاره 

وقبل أن ........... إرتدى قمٌصه مسرعاً وقفز لداخل الحدٌقة ربما قبل أن ٌربط جمٌع أزراره 
تتجول عٌناه بحثؤ عن مصدر الصوت باؼته أحدهم بلكمة قوٌة أفقدته توازنه ووقع على األرض 



إبتسم له بمكر أسفر عن ظهور صؾ أسنانه ....... كان رجبلً قوٌا ........... فً لحظتها 
الصفراء المتهالكه ثم إقترب منه لٌلكمه مرة أخرى ولكن خالد لم ٌكن ضعٌفاً هو اآلخر فجسده 

ٌكاد ٌكون بنفس قوة هذا البابس فقام على الفور لٌقفز برشاقة على المعتدي وٌباؼته باللكمات 
وبالفعل كاد أن ٌتفوق علٌه لوال ظهور آخر من العدم وكان أقصر من كبلمها ولكنه كان عنٌفاً 
ألقصى حد حٌث أحاط رقبة خالد بسلسلة حدٌدٌة وباشر فً جذبها بقوة فمنع عنه الهواء حتى 

إرتخت قبضة خالد من على اآلخر وعندها ترك السمٌن السلسة وقام بلفها على قبضة ٌده ووجه 
لكمة قوٌة لخالد لم تطرحه أرضاً فقط بل قذفته بقوة لٌرتطم ببعض األوانً الفخارٌة وٌسقط داخل 

..................الحدٌقة األخرى الخاصة بفٌبل إٌناس   
 

حاول أن ٌتصدى لهم أكثر من مرة ولكنهم باؼتوه بلكمات ............ شعر بطعم الدماء بفمه 
إستمع ....... شدٌدة بوجهه وبطنه حتى سقط أرضاً فً النهاٌة ولم ٌعد لدٌه قدرة على المقاومة 

ههههههههههه ................. دي تحٌة من كرٌم باشا: بصعوبة ألصواتهم البابسة وهم ٌقولون 
........... ودي مش أول تحٌة لسه التقٌل جاي   

قربه من جسده .............. قالها السمٌن فً النهاٌة وهو ٌخرج سبلحاً حاداً وٌوجهه نحوه 
واآلخر ٌحثه على إنهاء ما ٌنوٌه سرٌعاً والهروب وبالفعل قربه منه من أجل أن ٌطعنه بمهارة 

ولكن حدث شا ؼرٌب فقد باؼتته ........... محدثاً أكبر قدر من األلم ولكن دون أن ٌقضً علٌه 
إندفعت صنابٌر المٌاة فً الحدٌقة فؤؼرقتهم جمٌعا فً لحظات ............ المٌاه من كل جهة 

وأُضٌبت األنوار فجؤة مما جعلهم ٌهربون على الفور ولكن السمٌن قام بجرح خالد فً ذراعه 
 بسبلحه الحاد قبل هروبه

 
 

نعم ٌبدو أنه إرتطام جسد بشا ما بل ............ فتحت عٌناها فجؤة على صوت إرتطام شدٌد 
قامت على الفور تتحسس طرٌقها ....... شعرت بالفزع .....................وربما تكسٌر أشٌاء 

ثبلث رجال أحدهم أرضاً ٌتلقى .......... بحرص فً الظبلم حتى وصلت للنافذة وعندها رأتهم 
ظلت تتابع الموقؾ بفزع حتى ......... لم تكن الرإٌة واضحة .......اللكمات بشدة من اآلخرٌن 
!!!!!!!!!!!إستبٌنت مبلمحه إنه خالد   

أخذت هاتفها وحاولت اإلتصال بحسن ولكنه لم ........... ماذا تفعل ......... شعرت بالفزع 
توجهت ......... كررت اإلتصال عدة مرات دون جدوى حتى تملك منها الٌؤس ........ ٌجب 

وقفت تراقب ما ٌحدث عن كثب من خلؾ الستابر الثقٌلة ......... مسرعة لؽرفة المعٌشة 
شعرت بشلل أصاب عقلها وأوقفه عن ............والهاتؾ بٌدها تعاود اإلتصال دون جدوى 

فهً تراقب اإلعتداء الؽاشم ولٌس لدٌها القدرة على فعل شا ولكن فجؤة تبٌنت ........... التفكٌر 
.......... شعرت أنها على بعد ثواٍن من مشهد قتله ........أعٌنها النصل البلمع فً قبضة أحدهم 

وعندها لم تفكر أضاءت جمٌع أنوار الحدٌقة دون وعً وفتحت رشاشات المٌاة كنوع من جذب 
.اإلنتباه وكانت محظوظة إذ أنهم فروا هاربٌن ظناً بوجود رجل آخر فً المكان   



 
  
 

ظلت جامدة فً مكانها لدقابق تحاول إستٌعاب رحٌلهم وعندها أدركت ............ نعم هربوا 
المٌاة المفتوحة وجسده الممدد على األرض فقامت على الفور وأؼلقت محبس المٌاة وهمت تتجه 

سرٌعاً نحوه ولكنها إستدركت فً آخر لحظة أنها ترتدي مبلبس النوم فعادت مسرعة ولفّت 
كان ممدداً على األرض مضرجاً ............. جسدها بروب طوٌل ثم خرجت مرة أخرى للحدٌقة 

بشمهندس خالد : توجهت نحوه فً فزع وهً تقول بصوت مرتجؾ ............ بالدماء 
فوق أرجوك .......... بشمهندس خالد إٌه اللً حصل .............  

 
......... كانت مبلمحها ؼٌر واضحة بالنسبة له وكؤنه فً حالة متؤرجحة بٌن الوعً والؽشٌان 

فكرت أن تطرق باب فٌبل حسن ولكنها تراجعت فربما لن ............ نظرت حولها فً ٌؤس 
لم تجد بداً من سحبه للداخل ولكنه كان ثقٌبلً فجسدها ........... ٌسمع الباب كما لم ٌشعر بالهاتؾ 

كانت تحاول بٌؤس وتطلب منه مساعدتها ...........الضعٌؾ ال ٌستطٌع تحرٌك جسده الضخم 
إنها إٌناس وهو مكوم على ........... بدأ ٌستوعب ما ٌحدث ............ حتى تستطٌع معالجته 

!!!!! ...........األرض بحدٌقتها ؼارقاً فً دماءه وأٌضاً فً الماء   
 
 

حاول الوقوؾ مستنداً علٌها بصعوبة حتى إستطاعت جذبه وأجلسته على أقرب مقعد بطاولة 
ظلت تنظر نحوه فً دهشة ال تدري ماذا تفعل ولكنها ........... بمدخل ؼرفة المعٌشة مباشرة ً 
أحضرت منشفة كبٌرة لتجفٌؾ جسده المبلل وبقطعة ............ ما لبثت أن إستعادت تركٌزها 

كانت ............. قماش ربطت جرحه النازؾ وبمنشفة أخرى مبللة بدأت تنظؾ وجهه المدمم 
شعر هو بإضطرابها الشدٌد بعد سماع أنفاسها السرٌعة خاصًة مع ............ أنفاسها مسموعة 

بدأت ...........إرتعاش أناملها وهً تحاول تجفٌؾ الدماء التً إنسدلت بؽزارة من أنفه وفمه 
مرتكزة بقوة .........كانت نظراتها حابرة خابفة ......... مبلمحها تتضح روٌداً روٌداً فً عٌناه 

عروق زرقاء صؽٌرة تخللت جبهتها فً إشارة واضحة لتوتر ............ على وجهه وكدماته 
كانت شفتٌها ترتجؾ ال بل كانت تتمتم بكلمات ؼٌر ......... حاد أصابها فً تلك اللحظة 

ماذا عساها تقول ..........مسموعة   
حرك إحدى ٌدٌه وضؽط على جرحه بقوة وقال بصوت منخفض ٌبدو أنه جاهد من أجل إخراجه 

بتقولً إٌه ........ إنتً :   
قالت له بصوت ............ نظرت نحوه وما زالت مبلمح القلق على وجهها هً سٌدة الموقؾ 

إٌه : مرتجؾ   
............إٌه .........بتقولً : خالد   

بقول أسترها ٌا رب: إٌناس   



قالها ثم ترك ذراعه المصابه فبدت الدماء كثٌرة ............ متخافٌش : إبتسم لها وتابع بهدوء 
الزم تروح .............. الزم نكلم حد : نظرت إٌناس للجرح فً فزع وتابعت ............. 

أنا بطلب بشمهندس حسن مش بٌرد أعمل إٌه ............. المستشفى   
سافر إسكندرٌة وكمان تبلقً موباٌله سٌلنت........... حسن مش موجود : خالد   

طٌب أكلم مٌن ........ مش موجود : إٌناس   
بصً روحً العٌادة وهاتً مطهرات ............. متكلمٌش حد : خالد بؤنفاس متقطعة من األلم 

 وشاش من هناك 
أنا ...........إٌه : إٌناس بفزع   

أرجوكً أنا تعبان محتاجك تنضفً ........... إنتً خاٌفه أخلصلك مخزون الخٌل وال إٌه : خالد 
 الجرح وتربطٌه 

إٌوه بس ممكن ٌحتاج خٌاطة : إٌناس بتردد   
ال ال مش شرط إنتً بس هاتً الحاجه وكمان حتبلقً عندي فً الفٌبل عندي جنب : خالد 

 التلٌفزٌون دوا مسكن أرجوكً هاتٌه بعد إذنك 
حاضر: إٌناس مضطرة   

 
هرعت بالفعل نحو العٌادة وأحضرت بعض الملتزمات من هناك ثم توجهت للفٌبل خاصته 
وأحضرت من ؼرفة المعٌشة دواًء مسكناً وآخر عبارة عن مضاد حٌوى وجدته بالمصادفة 

.............. ربما من األلم .......... وعادت وقد أؼمض خالد عٌناه وبدا متستؽرقاً فً النوم 
بشمهندس خالد أنا جٌت .......... بشمهندس : إقتربت منه بحرص وهً تقول   

 
لم ٌشعر بكلماتها على الرؼم من أن ٌده كانت ما زالت تضؽط بقوة على موضع الجرح 

لم تجد بداً من اإلقتراب بحرص وتحرٌك ٌدٌه من أجل تنظٌؾ الجرح ولكن فً حركة ............
كانت ذراعه .......فجابٌة إنتفض فزعاً وقام بسحبها بٌده األخرى وكؤنه شخص ٌرٌد مهاجمته 

ناوٌة على اٌه كارمن ............ كارمن : مطبقة على خصرها بقوة وقد جذبها نحوه وهو ٌقول 
عاٌزة إٌه .............هه ............  

فوق ٌا ............ كارمن مٌن : إٌناس وهً تحاول بصعوبة التخلص من قبضته دون جدوى 
أرجوك سٌبنً ........... بشمهندس أنا إٌناس   

إبتعدت فً فزع وظلت نتظر نحوه ....... ظل جامداً لدقابق ثم أرتخت قبضة ذراعه وتركها 
أرجوكً إوقفً النزٌؾ ....... بجد آسؾ ............أنا آسؾ : تمتم قاببلً ...........برهبة   

ظلت ترقبه من بعٌد خابفة من اإلقتراب حتى سمعت عبارته .........أؼمض عٌناه مرة أخرى 
متخافٌش منً....... متخافٌش : األخٌرة   

 
........... إقتربت منه وبدأت فً تنظٌؾ الجرح لم ٌكن ؼابراً ولكن فقد بسببه الكثٌر من الدماء 

قامت بتنظٌفه وتطهٌره بالبٌداتٌن ثم قامت بلؾ الشاش حوله بإحكام وتؤكدت من توقؾ النزٌؾ 



مرت حوالً ........... تماماً وعادت لوجهه مرة أخرى وبدأت بمعالجة الكدمات والجروح به 
بدا وجهه أفضل على الرؼم من آثار الكدمات ......... ساعة عندها كانت قد إنتهت تماماً 

على الرؼم من آالمه ظل ٌراقب تفاصٌل مبلمحها ............ كان ٌنظر نحوها بتمعن ........... 
العسل البلمع بمقلتٌها ............ القلق الشدٌد البادي على وجهها........... طول الوقت 
كلما المست أناملها ............ بدت بشرتها بٌضاء وكؤن الدماء قد ؼادرتها فزعاً .............

البارده جروح وجهه شعر بالراحة وكؤنها نبات سحري خرج من الحدٌقة لمداواة جروحه 
............ 

 
كانت تتحاشى النظر نحوه طوال الوقت فعٌناها ال تنظر سوى لموضع الكدمات من أجل معالجتها 

خلصت ....... خبلص : قالت له بعد أن إنتهت ....... وفقط   
طبعاً وشً متشلفط : خالد   

معلش ٌومٌن والكدمات حتروح وحٌهدى إن شاء هللا : إٌناس   
نظرت نحوه وهً تقول جملتها األخٌرة وعندها الحظت تلك النظرة المتمعنة التً ٌوجهها نحوها 

هو بس حضرتك تحط علٌها ثلج : بدأت فً لملمة أشٌابها وتابعت ..........   
طٌب عندك ثلج : خالد   

على الرؼم من ..............قامت وأحضرت له الثلج ............. ثوانً ............... اه: إٌناس 
إال أنها شعرت بالشفقة من أجله ............ضٌقها من نظراته فً أؼلب األحٌان وأحٌاناً خوفها 

.......فقد تعرض اللٌلة لتجربة سٌبة مع األلم بل كاد أن ٌفقد حٌاته   
 

إنتً اللً شؽلتً المٌه وإٌدتً النور صح : وضع خالد كٌس الثلج على جبهته وتابع   
أٌوه : إٌناس   
بس كانوا ممكن مٌهربوش وٌإذوكً لو عرفوا إنك لوحدك : خالد   

أنا مفكرتتش أنا شفت السكٌنة فً إٌد واحد منهم إتخضٌت وعملت كده : إٌناس   
خفتً ٌموتونً : خالد   

هما لٌه كانوا عاٌزٌن ٌموتوك : إٌناس   
ده كان مجرد تخوٌؾ ....... ال هما مكانوش عاٌزٌن ٌموتونً : خالد   

من إٌه !!! تخوٌؾ : إٌناس بدهشة   
مش مهم من إٌه المهم إنً أخاؾ وخبلص وأعٌش فً قلق ده كافً إنه ٌبسطه : خالد   

هو مٌن ده : إٌناس   
بس األكٌد إنً مابسٌبش حقً وواضح إنً ........... أو جاٌز واحده ............ واحد : خالد 

 محتاج أفكرهم بده
المهم إنً الزم : صمتت إٌناس عندما شعرت بالنبرة اإلنتقامٌة فً حدٌثه نظر نحوها وتابع برقة 

 أشكرك على اللً عملتٌه معاٌا النهارده 
أنا ماعملتش ؼٌر الواجب........ العفو ٌا فندم : إٌناس   



أنا متشكر على : ظل ٌنظر نحوها لوهلة صامتاً ثم إستند على الطاولة وقام بالوقوؾ وتابع قاببلً 
العناٌة الطبٌة الممٌزة دي واضح إن الخٌل عندي محظوظ لوجود دكتورة شاطرة زٌك 

............ 
أنا طبعاً مش حاقدر أنزل بكرة الشؽل فإنتً حتكونً مكانً و ٌارٌت تبعتٌلً دسوقً الصبح على 

............الفٌبل   
حضرتك ما تقلقش...........حاضر : إٌناس   

تصبحً على خٌر : إبتسم لها وتابع   
وحضرتك من أهله: إٌناس   

 
ظلت بالحدٌقة تراقب السماء وتفكر فٌما مر من .............. ؼادر خالد وتركها مع األرق 

............ تذكرت هجومه علٌها ظناً منه أنها شخص آخر وكؤنه كان ٌحلم .............. أحداث 
ٌبدو أن وراءها ..............نعم إنها هً الصهباء التً جاءته منذ أٌام ........... قال كارمن 

.الكثٌر من األسرار وربما الخطر أٌضا ً   
 

 
 الفصل التاسع عشر 

 
................ على الرؼم من أنها لم تنل قسطاً كافٌاً من النوم إال أنها كانت تشعر بالنشاط 

توجهت مبكرة لئلسطببلت ومارست عملها المعتاد بل شعرت بقدر من المسإولٌة فً ؼٌابه 
وبعد إنتهاءها من عملها ذهبت .............. أبلؽت دسوقً أن خالد ٌطلبه بالفٌبل ............. 

تطعمه قطع السكر المحبلة كما إعتادت وتتحدث .............كانت تقؾ أمامه ............لرعد 
أخبرته عن ما حدث باألمس وكؤنه لٌس بجواد ال بل صدٌق ........ تحدثت كثٌراً ......... 

.صدٌق إعتادت أن تفرغ ما فً جعبتها بؤذنٌه وهو ٌستمع لها دون كلل ..........   
 

- 
كانت تلك أول كلماتها بؤذن رعد وكؤن صورة خالد ........... تعرؾ طلع بٌنضرب عادي زٌنا 

: بقسوتها وؼضبها قد تبعثرت أمامها عندما شاهدت اإلعتداء علٌه تابعت وهً تضحك بسخرٌة 
فعبل من األلم حسٌت إنه حٌبكً لما كنت بطهر الجرح بس مسك نفسه ............. كان حٌبكً 
عارؾ الجانب الشرٌر جواٌا كان عاٌزة ٌبكً جاٌز ساعتها كنت ححس انه ضعٌؾ ............. 

تخٌل ببساطة كده حد ٌنهً ........... كان ممكن ٌموت .............. ضعٌؾ زًٌ ........... 
هً الناس دي بتفكر ازاي ............... حٌاة إنسان زي ما ٌكون الموت ده حاجة سهلة 

............. ببساطة كده تلؽً وجود إنسان ............. هً الناس دي بتحس زٌنا ............. 
تدور علٌه ماتبلقٌهوش........................ ٌختفً   

هً لم تعد ................ كانت كلماتها األخٌرة متزامنة مع عبرات قوٌة إنهمرت من عٌناها 



.خالد أم شرٌؾ ............تعلم عن أٌهما تتحدث   
 

  
 

كان دسوقً ٌتفحص الجراح بوجهه بدهشة ولكن ٌبدو أن جراح وجهه لم تإثر على صوته 
كان محمد ٌقؾ ............ الجهوري وؼضبه الحاد الذي أفرؼه فً وجه الحارس المسكٌن 

........مطبطباً رأسه وهو ٌستمع لتوبٌخ خالد   
حراسة إٌه والمزرعة سداح مداح دخلوا وخرجوا وحضرتك ناٌم ................. أفهم بقه: خالد 

 على ودنك 
ٌا بشمهندس ممكن ٌكونوا نطوا من على السور مش من البوابة ...........ٌا بششش : محمد   

السور عندي كله حوالٌه شجر عمرهم ما ............. سور إٌه ٌا بنى آدم : خالد بؽضب 
هً البوابة عندك وإنت طبعا ناٌم فً العسل جوه وال درٌت بٌهم ............. حٌعرفوا ٌعدوه   

وحد ٌفكر ٌهوب من المزرعة ............. وهللا ٌا بشمهندس أول مرة تحصل : محمد   
نملة تعدي ............ لؽاٌة ما اتصرؾ مش عاٌز نملة ..............وأهً حصلت ٌا فالح : خالد 

 من البوابة من ؼٌر إذنً فاهم 
مفهوم ٌا بشمهندس ............ مفهوم : محمد   
دسوقً : خالد   

أمرك ٌا بشمهندس : دسوقً   
شوفلً اتنٌن رجالة من عندك ٌكونوا جامدٌن كده ٌساعدوا أخٌنا ده فً حراسة باللٌل لؽاٌة : خالد 

 ماتصرؾ فاهم 
امرك ........فاهم : دسوقً   

خبلص روح شوؾ شؽلك إنت وهو: خالد   
كرٌم .......... كارمن ............ ؼادر الرجبلن مسرعٌن وظل هو وحده مع أفكاره 

ماذا ٌفعل لكً ........... تكاد تكون دابرة مؽلقة مستمرة فً الدوران ............هو .............. 
.وما زالوا...........هم من إقتحموا حٌاته فً البداٌة ............. ٌتخلص منهم   

 
  
 

شعر حسن بالدهشة عندما وجد أكثر من عشرة مكالمات هاتفٌة من إٌناس وبوقت متؤخر 
...........أمسك بالهاتؾ وإتصل بها على الفور .............   

خٌر فً إٌه ........... دكتورة إٌناس : حسن   
بشمهندس حسن أنا آسفة بس حصلت حاجة إمبارح علشان كده اتصلت : إٌناس   
رقٌة كوٌسة ........إٌه اللً حصل أنا كنت ناٌم وقافل الجرس : حسن   
ده البشمهندس خالد ........ده ......متقلقش الموضوع ملوش عبلقة بمدام رقٌة : إٌناس   



فً إٌه !!!! خالد : حسن   
ناس إتهجموا علٌه إمبارح باللٌل وضربوه وبالحظ انا شفت ده .......... حقولك إٌه : إٌناس 

 وعلشان كده كنت بكلم حضرتك 
وحصل اٌه هو كوٌس ................. ٌا خبر: حسن   
حضرتك ممكن تكلمه وتفهم منه أحسن منً .......... أٌوه كوٌس حضرتك ما تقلقش : إٌناس   
خبلص ٌا إٌناس انا حاكلمه دلوقتً: حسن   

أؼلق الهاتؾ ومبلمح الصدمة بادٌة على وجهه وقبل أن ٌتصل بخالد جاءه صوتها 
إوعى تكون الثالثة....... ومٌن إٌناس دي كمان : كانت قد أنهت لتوها اإلستحمام ...........  

 
كانت إمرأة على قدر ال بؤس به من الجمال قابلها فً ............زوجته الثانٌة ............. سهام 

كانت نصٌحة له بؤن ............. حفل زفاؾ صدٌق له ةىورشحها نفس هذا الصدٌق له كزوجة 
ٌجرب حظه مرة أخرى لعله ٌنول ما ٌبتؽً وكؤن النصٌحة جاءت على هوى قلبه وعقله فإتبعها 

وبعد شهر واحد تزوج بسهام التً ظنت بحملها السرٌع أنها ستملك كل شا وستقذؾ برقٌة خارج 
............عالمها بكل ٌسر ولكن حتى اآلن ما زالت رقٌة هً األولً وهً فً المرتبة الثانٌة   

 
نعٌماً ٌا ستً ممكن بقه تجهزٌلً الفطار علشان راٌح : نظر حسن نحو سهام بضٌق وتابع قاببلً 

 على الشؽل 
مٌن دي اللً كنت بتكلمها .............. شؽل برده : سهام   
إٌه ٌا سهام إنتً فاضٌة وال إٌه بقولك شؽل: حسن   
ماشً أشخط وخلً التوتر ٌؤثر على الجنٌن ............كده بتشخط فٌا : سهام   
مش وقت دلع ٌا سهام وال علشان رقٌة مشٌت فاكراها مشٌت علطول : حسن   
وهللا براحتها بقه إنت مش فاضً تتحاٌل على حد إبنك محتاجلك : سهام   
ومش فاضً للت والعجن حضري الفطار علشان نازل حاالً : حسن   

 قام من على الفراش وتركها إلتمام مكالمته مع خالد وتركته هً ؼاضبة لتحضٌر طعام اإلفطار
 

  
  
 

لم ٌخرج خالد من المنزل ولكن كان ٌبدو على حسن اإلنشؽال الشدٌد فقد قام .........مر ٌومان 
بتزوٌد الحراسة على بوابتً المزرعة ونبه على جمٌع الحراس أن ٌراقبوا البوابات جٌداً خاصًة 

كانت إٌناس بمكتبها تنهً بعض االوراق خاصًة أنها ستعود للقاهرة فً ............... فً اللٌل 
رفعت بصرها فجؤة لتجده واقفاً ............نهاٌة األسبوع حٌث ستمضً أول أجازة بالمنزل 

نظر ........... بالباب وعلى وجهه إبتسامة أعطته مظهراً جذابا على الرؼم من الكدمات بوجهه 
شاٌفك مشؽولة : لها وتابع   



حمد هللا على السبلمة .......... إتفضل ٌا بشمهندس : إٌناس   
هللا ٌسلمك بس مش تسؤلً علٌا بالتلٌفون حتى ماكنش قطن وبٌداتٌن : خالد   

أنا ماكنتش عاٌزة أزعج حضرتك : إبتسمت بخجل   
ال إنتً آخر واحده ممكن تزعجٌنً ده إنتً أنقذتٌنً : خالد   

قلت لحضرتك ده واجبً .......العفو ٌا بشمهندس : إٌناس   
نازلة أجازة بعد بكرة صح : خالد   

أٌوة : إٌناس   
مش عارؾ حد قالك على المعلومة دي وال أل بس فً مٌنً باص بٌتحرك كل ٌوم الساعة : خالد 

 ده علشان ٌوصلك وٌرجعك أؼلب الموظفٌن 5 الصبح لمصر وبٌرجع من مصر الساعة 9
 بٌتحركوا بٌه كل واحد على حسب معاد أجازته 

متشكرة ....... أنا فعبل ماكنتش أعرؾ : إٌناس   
... فً المزرعة التانٌة حخلً بٌسو ٌوصلك 1هو بٌتحرك من بوباة : خالد   

............ أنا مش عاٌزك تقلقً من اللً حصل : أومؤت رأسها بإبتسامة وصمتت تابع هو بعدها 
 أنا زودت الحراسة على المزرعة ومش حاسمح لحد ٌرعبنا تانً أنا عاٌزك تكونً واثقة من ده 

 
 

وكؤنه ال ............ كانت نبرته هادبة ؼاضبة وكؤنه ٌتوعد كل من ٌفكر فً العبث بممتلكاته 
............ٌقبل بؤن ٌكون ضحٌة أو ربما لن ٌسمح بذلك   

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

 
مر حوالً شهر منذ ؼادرت أول مرة ................ تلك هً أول عطلة تقضٌها بالمنزل 

رابحة التوابل القوٌة تنبعث ............األثاث مرتب كما هو ........... لم ٌتؽٌر شا............. 
بقوة من المطبخ حٌث تقبع والدتها منذ أمس تحضر لها كافة صنوؾ الطعام وكؤن الطعام هو 

وأخٌها األصؽر ٌصرخ أمام ما ٌسمى بالببلي ستٌشن ..........ترحٌبها الخاص جداً لكل عزٌز 
جالس كعادته ٌتصفح الجرٌدة بإهتمام على الرؼم من أن ............ وكؤن خسارته حقٌقٌة وأبٌها 

!!!!أكثر صفحاتها أصبحت مخصصة لئلعبلنات   
 

كان عبد الرحمن ٌتفحص الجرٌدة بعٌن وٌراقب إبنته الصؽرى بعٌن أخرى كانت تبدو وكؤنها 
نعم هً ؼاببة عنهم منذ موت شرٌؾ .......... ؼابت عنهم لٌس فقط لشهر واحد بل ثمان أشهر 

أصابه بعض القلق عندما إنزوت بؽرفتها لفترة ولكنه قرر أن ٌطرد .......... اآلن فقط عادت 
............أفكار الشٌطان من رأسه   

 
  



 
وكؤنها كانت تخاؾ مراقبة الشرفة ........... وعلى جانب آخر كانت هً تتعمد عدم فتح النافذة 

ربما تلمح رجل آخر أو ظل إمرأة بمكانه وربما ال ........... حتماً تؽٌرت ........... 
............. نعم ربما تتجسد ذكراها من جدٌد ...........ربما تجد الشرفة كما هً ............

شهر واحد بّدل كل شا ........... شهر ......... تبددت أحبلمها بمجرد أن فتحت النافذة 
إختفى المقعد الهزاز الذي كان ٌجلس إعتاد على الجلوس به ووضعت مكانه خزانة ............ 

!!!!!قبٌحة تحمل صنوؾ من الثوم والبصل   
أؼلقت النافذة ....... إمرأة شاكٌة تصرخ بؤطفالها وهً تقوم بنشر بعض المبلبس الؽٌر متناسقة 

نعم رحل منذ ثمان أشهر وتؽٌر كل شا رؼماً عنها ......... لقد رحل حقاً ........سرٌعاً 
.............. 

 
  
 

لم تستطع أن تخفً عبراتها .......... طرقات والدها على الباب تزامنت مع إؼبلقها للنافذة
ناس مزعجٌن قوي : جلس عبد الرحمن بجانب إبنته وجذبها لتستند على صدره وقال ........... 

بس إحتمال ٌمشوا كمان شهرٌن أو ثبلثة .........   
هما مٌن دول : إٌناس   

اللً سكنوا فً شقة شرٌؾ : عبد الرحمن   
مبقتش شقة شرٌؾ ............... خبلص: إٌناس   

لو متضاٌقة ممكن أرجع أستؤجرها تانً : عبد الرحمن   
أل : رفعت رأسه وقالت بإصرار   

أل مش عاٌزة : عبد الرحمن   
بس هو عاٌش جواٌا ٌا ........... وال حٌجمل الحقٌقة ......... ملوش لزوم وال معنى : إٌناس 

 بابا وهللا عاٌش جواٌا 
عارؾ ...........عارؾ ٌا حبٌبتً : عبد الرحمن   

طٌب لٌه المفروض أنساه لٌه إنتم عاٌزٌنً أنساه : إٌناس   
مستحٌل ........... حتنسً جوزك إزاي ..........ال إحنا مش عاٌزٌنك تنسٌه : عبد الرحمن 

إحنا بس خفنا تنسً نفسك ولو نسٌتً نفسك حتنسٌه ٌا إٌناس ........حتنسٌه   
بس أنا خاٌفة أنساه ولو نسٌته حانسى إٌناس اللً أعرفها حابقى واحدة تانٌة : إٌناس   

تتلون ............عارفة الدنٌا دي ٌا إٌناس علطول تعاكسنا : إبتسم عبد الرحمن لصؽٌرته وتابع 
تفتكري حنفضل زي ما إحنا وال حندخل جوه اللوحة ونبقى جزء منها...............من حوالٌنا   

بس بمزاجنا وال ؼصب عننا : إٌناس   
اإلتنٌن ما هو ٌا كده ٌا حننقرض زي الدٌناصورات : عبد الرحمن   

بس مش شرط التؽٌٌر ٌكون لؤلحسن : إٌناس   



عارؾ بس برده ضروري : عبد الرحمن   
أنا مثبلً إتؽٌرت عبد الرحمن األب والجد ؼٌر عبد الرحمن الشاب المتسرع اللً كان واخد الدنٌا 

 فً دراعته 
ودلوقتً : إٌناس   

.......... دلوقتً كل همه ٌحوط علٌكم : عبد الرحمن   
وسعٌد وال كنت زمان سعٌد أكثر : إٌناس   

ال طبعا دلوقتً سعٌد أكثر عارفة لٌه : عبد الرحمن   
لٌه : إٌناس   

علشان كل ٌوم بٌعدي فً عمري بفهم نفسً أكثر وبكتشؾ حاجات جمٌلة كانت : عبد الرحمن 
......... ؼاٌبة عنً زمان   

بابا مكنتش أعرؾ إنك فٌلسوؾ : إٌناس   
خلٌها مع الثوم ....... فٌلسوؾ مرة واحدة طٌب ماتقولٌش ألمك : عبد الرحمن ضاحكاً 

بس بصراحه أنا جعت من الرٌحة ........ والملوخٌة بتاعتها   
وانا كمان : إٌناس   

ٌبقى ناكل ونشرب شاي ونتفرج على التلٌفزٌون ونبطل تفكٌر هه : عبد الرحمن   
سٌبٌها كده بالبركة وقومً صلً وإدعً لشرٌؾ : قال ذلك وقد ضربها برقة على رأسها ثم تابع 
 ٌا حبٌبتً ال ٌنقطع عمل إبن آدم إال من ثبلث

أنا الزم أدعٌله كتٌر ٌا بابا وكمان حاعمله ......... صح : إٌناس وقد تجمعت العبرات بعٌنٌها 
بكرة حانزل أعملها ٌا بابا علشان خاطر شرٌؾ .............صدقة جارٌة   
حاضر ٌا حبٌبتً فكري إنتً عاٌزة تعملً اٌه وبكرة حاجً معاكً: عبد الرحمن   

وبالفعل قضت إٌناس لٌلتها تصلً وتدعو لزوجها الراحل وتفكر فً الصدقة الجارٌة فقد أضاعت 
وربما حان اآلن وقت شرٌؾ لعلها تستطٌع أن ترسل له ............ ثمان أشهر فً الذكرٌات فقط 

.برقٌات متقطعة من عالم األحٌاء   
  
  

كانت تبدو قاتمة ............. بخطوات واثقة كان ٌتجه نحو البناٌة مرت حوالً ثبلث سنوات 
قبٌحة هل حقاً تؽٌرت البناٌة أم هو من تؽٌر ففً زٌارته األولى كان مدفوعاً برؼبة ............

...........ولكن اآلن األمر إختلؾ .............. عارمة من أجل الحصول على ما ٌرٌد   
 

ٌكاد ٌستمع لخطواتها وهً تقترب من ............ وصل أخٌراً لباب الشقة وبٌد واثقة دق الجرس 
كانت تبدو جمٌلة ال بل متؤنقة ...........وبسعادة ممزوجة بثقة إستقبلته عٌناها ...........الباب 

كنت : إبتسمت بمكر ودعته للدخول وهً تنطق بعبارتها بدالل ..........وكؤنها توقعت قدومه 
!!!!!مستنٌاك   

 



إقتربت منه بدهشة وإمتدت أناملها الرفٌعة .............دلؾ بهدوء بعد أن نظر بثقة لعٌناها 
عبلجك عندي : قالت بصوت هادئ ............. لمبلمسة وجهه   

وضعت القلٌل من محتواه على .............تركته وتوجهت للداخل ثم عادت وبٌدها أنبوب صؽٌر 
حتعملً إٌه : إبتعد عنها بدهشة قاببلً ........أصابعها وإقتربت منه   

.........الكرٌم ده حٌهدٌها خالص : كارمن   
كانت مبلمحها هادبة ......... إقتربت منه مرة أخرى وتابعت وضع الكرٌم على وجهه 

!!!!سعٌدة ............   
ظل مستسلماً ألناملها ربما لشعوره براحه فورٌة وكؤنها تمسك بدهان سحري لم ٌخلصه من ألم 

ٌقتل القتٌل وٌمشً فً : نظر نحوها ساخراً ............ كدماته فقط بل من مظهرها أٌضاً 
 جنازته 
بعد الشر : كارمن   

ال وهللا : خالد   
جٌت علشان أنبهك وإنت مدتنٌش فرصة : كارمن   

والمفروض إنً أصدق : خالد   
إنت حر : كارمن   

 3فاكر من : تركته وإتجهت نحو األرٌكة جلست علٌها بعبث ورفعت كلتا قدماها فوقها وتابعت 
كانت أسعد لحظة فً حٌاتً ........... سنٌن طلبت منً الجواز وإنت قاعد هنا بالضبط 

 ........... 
: نظرت نحوه فجؤة كانت زرقة البحر بعٌناها المعة أو ربما تبدو كؤمواج ثابرة قالت بسخرٌة 

 إنت جٌت النهارده لٌه 
برد الزٌارة : خالد   

إٌه حتضرب واحدة ست : كارمن   
 إقترب منها وأحاط جسدها بذراعٌه مستنداً على األرٌكة

ببلش األسلوب ده معاٌا وقولً لكرٌم إنً : بادرها بنظرة تحمل قدراً كبٌراً من الؽضب وتابع 
 مش بسٌب حقً وأظن هو عارؾ ده كوٌس

وأنا وضعً إٌه فً المعادلة دي : إبتسمت بسخرٌة   
دورك إنتهى ٌا كارمن ونصٌحة متحاولٌش تجددٌه تانً: خالد   

متؤكد : إقربت منه بجرأة وقالت هامسة   
طبعاً : إبتسم بمكر وتابع   

حنشوؾ: تابعت بثقة   
كاد ٌشعر بالضعؾ أمامها ففً النهاٌة هً إمرأة جمٌلة بل رابعة ............ ال ٌعلم ماذا أصابه 

إقترب منها بخبث حتى كادت أن تستسلم له ولقبلته .............. الجمال وهو فً النهاٌة رجل 
مش خالد رضوان اللً حتعرفً : المنتظرة ولكنه تركها فً اللحظة األخٌرة وإبتسم بسخرٌة قاببلً 

 تضحكً علٌه 



فوقً: المس وجنتها بقبضته وهو ٌتابع   
 

ودعها بٌده بسخرٌة وقذؾ قبلة باردة فً الهواء ورحل ......... أزاحت قبضته عنها بؽضب 
قبلة باردة ربما ال تتناسب مع شعلة الؽضب المتؤججة داخلها فؤسوء أنواع الؽضب ............ 

 هو ؼضب العاشق
 

........... لم تصدق رقٌة أذناها عندما إستمعت لصوت إٌناس الرقٌق بالهاتؾ   
إٌناس وحشتٌنً : رقٌة   

المزرعة وحشة من ؼٌرك ............ إنتً كمان وحشتٌنً قوي : إٌناس   
معلش : رقٌة   

حترجعً إمتى : إٌناس   
لسه مش عارفة ٌا أنوس : رقٌة   

إرجعً بقه متسٌبناش لوحدنا شوفتً لما سٌبتٌنا إٌه اللً حصل : إٌناس   
حصل إٌه : رقٌة بدهشة   

هو أستاذ حسن ماقلش لٌكً : إٌناس   
!حصل إٌه ؟..........ال ماقلش حاجة : رقٌة بتلعثم   

فً ناس هجموا باللٌل على : أخفضت إٌناس صوتها حتى ال تستمع والدتها إلٌها وتابعت 
 المزرعة وضربوا بشمهندس خالد 

إٌه مٌن دول وضربوه لٌه : رقٌة   
أنا مش عارفة أحكٌلك بالتفصٌل علشان ........... معرفش شكلهم حد مسلطهم علٌه : إٌناس 

 عندي فً البٌت مٌعرفوش
إنتً فً البٌت : رقٌة   

ٌبل تعالً نرجع سوا وال حتسٌبٌنً ............. اٌوه نزلت أجازة إمبارح وحارجع بكرة : إٌناس 
 لوحدي كده فً وسط شؽل العصابات ده 

بكرة حتبلقٌنً فً الباص نركبه مع بعض وتحكٌلً بالتفصٌل.......... خبلص : رقٌة   
كوٌس قوي ٌبقى معادنا بكرة إن شاء هللا.......... بجد : إٌناس   

 
أقنعت نفسها أن .............. وكؤنها تعللت بطلب إٌناس لتعود ............... أؼلقت رقٌة الهاتؾ 

هاتفها حسن ............ عودتها من أجل المسكٌنة إٌناس التى تركتها وحٌدة ولٌس من أجله هو 
ٌخبرها عن نومه دون ............ مراراً وتكراراً فً األٌام السابقة ٌسؤلها عن موعد عودتها 

طعام جٌد وعن وحدته المملة علها تعود دون جدوى واآلن هً ستعود نعم فهً ال تحتمل الوحدة 
إذن هً ستعود من ........... عجوز تسرق الحٌاة ............. فالوحدة قاتمة كبٌبة ........... 

.نعم لٌس من أجله بل من أجلها هً ....... أجل الحٌاة ولٌس من أجل حسن   
*********************** 



 
إستقرت فً أحد ............ ؼادرت إٌناس منزلها للحاق بالحافلة فموعدها فً الخامسة مساءاً 

كانت جالسة بالخلؾ ............ سٌارات األجرة التً إنطلقت تشق الزحام نحو الموقع المنشود 
التعمق فً ماهٌة ................ ما هذا هل تساعدك العزلة على التؤمل ............تتؤمل الطرٌق 

............ طالما مرت من هذا الطرٌق لسنوات ولكن اآلن فقط تشعر أنها تراه .......... األشٌاء 
رابحة العوادم طؽت ..........وجوه قاتمة إعتادت الزحام أو ربما إعتادها فؤصبحوا كٌان واحد 

معزوفة صاخبة شكلتها أبواق السٌارت حتى توقفت األذان عن ........... على طبٌعة الهواء
فؤصبح الجمٌع ............... عن التؤمل ........... تذوق األصوات وُشل العقل عن التفكٌر 

.............. دون إدراك بالتؽٌٌر الذي ٌحدث حولهم ...........كالماكٌنات ٌتحركون دون وعً 
نعم إستؽرقنا .............. ربما كاألرض تدور فً الفلك وتدور حول نفسها دون أن نشعر بذلك 

وكؤننا نتؽٌر فً كل لحظة .............االؾ السنوات لنعرؾ أنها كروٌة تدور وتدور ونحن معها 
دون إدراك............دون وعً   

 
 

كانت رقٌة تستمع لها بدهشة وإٌناس تقص علٌها تفاصٌل ما حدث فً تلك اللٌلة واإلعتداء على 
مش ممكن اللً بتحكٌه ده : كانت مبلمح الصدمة بادٌة على وجهها وهً تقول ............. خالد 

.......... ٌا إٌناس   
اه وهللا زي ما بقولك : إٌناس   
طٌب ولٌه ماكلمتٌش حسن : رقٌة   

كلمته كتٌر بس تلٌفونه ماردش : إٌناس   
اه تبلقٌه كان قافل الجرس وحتى لو مش قافله هو أصبل نومه تقٌل : رقٌة   

كان ٌوم بس بشمهندس حسن وبشمهندس خالد من ساعتها مشؽولٌن بتؤمٌن المكان : إٌناس 
 وزودوا حراسة كمان 

ماهو الزم ٌعمل كده : رقٌة   
تفتكري لٌه الناس دي عاٌزة تإذٌه : إٌناس   
هو ماقلش قدامك مٌن : رقٌة   

أل: إٌناس   
عموماً هو مفٌش ؼٌرهم : رقٌة   

مٌن دول : إٌناس   
هً العداوة مع والد مختار ............. والد مختار : رقٌة   

مختار مٌن : إٌناس بدهشة   
ٌبل حقول اٌه دلوقتً هو عند ربنا ............ مختار ده كان جوز أم خالد راجل بقه : رقٌة 

كان مثال زوج األم السا لخالد وكمان سرق ماله ........   
معقول : إٌناس   



خالد بقه رجع حقه بعد كده من والده وفً اآلخر كرٌم إتسجن وكارمن كان حسن بٌقول : رقٌة 
 سافرت برة مصر 

إنتً بتقولً كارمن!!! كارمن : إنتبهت إٌناس لئلسم وتابعت   
أٌوة إسمها كارمن إستؽربتً لٌه : رقٌة   

أصل من كام ٌوم جات واحدة المزرعة تزور خالد وكان قدامً وقالها إزٌك ٌا كارمن : إٌناس   
ال كده ٌبقى أكٌد لٌها ٌد فً ......... رجعت وكمان جات المزرعة ............ معقول : رقٌة 

 الموضوع ده 
حسن نفسه مش فاهم هو كان .......... أصل كارمن وخالد دول حكاٌة ملعبكة قوي ............. 
 بٌحبها وال أل

كانت حبٌبته ........... بٌحبها : إٌناس   
كانت مراته : رقٌة بإبتسامة ساخرة   

!!!!!مراته : إٌناس   
أنا نفسً معرفش تفاصٌلها ومش فاهماها بس اللً ............. مش بقولك حكاٌة ملعبكة : رقٌة 

كانت مستحٌل تنجح...........أعرفه إنها أسوء عبلقة بٌن إتنٌن   
لم ........... إنتهت رقٌة من حدٌثها لكن إستمرت إٌناس فً التفكٌر بالصهباء وما تلى زٌارتها 

ٌبدو أن خالد ٌخفً الكثٌر خلؾ هذا ........... تكن تتوقع أن هناك عشٌق سالؾ خلؾ األمر 
.............الوجه المتجهم   

 
  

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

لم ٌصدق حسن نفسه عندما لمحها مع إٌناس ترك خالد الذي كان ٌقؾ مع بعض العمال ٌستفسر 
: إقترب حسن من رقٌة قاببلً ............ عن العمل وتوجه نحوهما وإبتسامة واسعة تمؤل ثؽره 

طٌب ماقلتٌش لٌه علشان أجٌبك بالعربٌة ........... إٌه المفاجبة الحلوة دي   
إٌناس بقة شجعتنً وجٌنا سوا : رقٌة   
حمد هللا على السبلمة ٌا دكتورة : حسن   
هللا ٌسلمك ٌا بشمهندس : إٌناس   

مدم رقٌة المزرعة نورت حمد هللا : جاء صوت خالد األجش وهو ٌقترب نحوهم بدوره قاببلً 
 على السبلمة 

هللا ٌسلمك ٌا بشمهندس : رقٌة   
إزٌك ٌا دكتورة : توجه خالد بنظره نحو إٌناس وتابع   

الحمد هلل إزٌك ٌا بشمهندس : إٌناس   
من بكرة ورانا شؽل كتٌر ححتاجك تركزي مع سهٌلة لؽاٌة ما نعرؾ فً حمل وال أل: خالد   



متقلقش حضرتك : إٌناس   
طٌب عنبذنكم إحنا بقه: حسن   

 
ثؽره الباسم ٌعبر عنه ...........أمسك بٌدٌها وتوجها للمنزل كان ٌبدو كالطفل المشتاق ألمه 

كوٌس إنك : نظر خالد نحوهم ثم توجه لحدٌثه إلٌناس قاببلً .......... وشوق عٌناه ٌكاد ٌفضحه 
حسن ماٌقدرش ٌستؽنى عنها .............. رجعتٌها   

ربنا ٌخلٌهم لبعض : وقد إندهشت من حدٌثه والتطرق لهذا األمر الشخصً : إٌناس   
هو بٌحبها قوي على فكرة مش معنى إنه إتجوز علٌها إنه مابٌحبهاش : خالد   

 إستدارت له وقد تمكنت الدهشة من شعاع العسل بعٌناها 
إٌه هو البشمهندس حسن متجوز : تمتمت قابلة   

مكنتٌش تعرفً : خالد ببلمباالة   
أل : إٌناس   
عادي حتى اللً عارفٌن مننا مش بٌتكلموا فً الموضوع رقٌة نفسها عاملة مش واخدة : خالد 
 بالها 

ٌعنً إٌه مش فاهمة : إٌناس   
ٌعنً عارفة انه متجوز وماوجهتوش : خالد   

هو إتجوز من وراها : إٌناس   
كان شاٌؾ إنه كده بٌحافظ على شعورها وعلى حٌاتهم مع بعض : خالد   

إتجوز علشان الخلفة : إٌناس وقد تبدلت مبلمحها فقطبت جبٌنها وزمت شفتاها و تابعت 
صح .........  

من حقه إن ٌبقى أب : خالد   
وهً من حقها تكون أم : إٌناس   
بس المشكلة عندها هً : خالد   

ولو كانت عنده كان حٌكون من حقها تسٌبه : إٌناس   
ال ال األمر ٌختلؾ : خالد   

ٌعنً إٌه ٌختلؾ: إٌناس   
هو حقق رؼبته وبرده ............ هو ماسابهاش لكن لو هً مكانه كانت الزم حتسٌبه : خالد 

 حافظ علٌها 
بس جرح مشاعرها : إٌناس   
دي كل الحكاٌة ..... هو عنده حق وأخذ حقه....... ولٌه نصعبها : خالد   

مٌن اللً حٌضحً ............ وهو لما كل واحد عنده حق الزم ٌاخده مٌن اللً حٌدي : إٌناس   
الواقع حاجة تانٌة ....... أعذرٌنً ٌا دكتورة نظرتك لؤلمور حالمة قوي : خالد   

الواقع إن كل واحد بٌفكر فً نفسه وبس : إٌناس   
معلش ٌعنً متقنعنٌش إنك مش حتفكري فً نفسك فً وقت من األوقات : خالد   



حضرتك تقصد إٌه ........ نعم : إٌناس   
ٌعنً حتتجوزي ٌا دكتورة وتبقى أم زي كل ست : خالد   

 
كادت أن تجٌبه ولكن بماذا وبؤي حق تعطٌه .......... نظرت نحوه بدهشة ممزوجة بؽضب 

ؼضب جعله ٌندم فً لحظتها على ذكر ............ إستادرت وتركته ؼاضبه ........... جوابها 
دكتورة إٌناس ولكنها لم تجبه وأسرعت خطاها لئلبتعاد عنه : تبعها وهو ٌقول ........ هذا األمر 

إٌناس إستنً : فما كان منه إال أن أسرع خطاه بدوره وهً ٌقول   
أرجوكً إستنً : تخطاها وإعترض طرٌقها ثم تابع   

لو سمحت ٌا بشمهندس خلٌنً أعدي : إٌناس   
..........مش عارؾ أنا قلت كده إزاي ........... أنا آسؾ : خالد   

أطرقت رأسها لتتجنب النظر نحوه ............ لم تنظر نحوه ظلت واجمة ؼاضبة
شعر هو بالندم خاصًة عندما تمعن بالنظر فً مبلمحها التً تمكن منها الحزن فً .............

..................النهاٌة وإنطفؤ شعاع العسل بعٌناها وكؤنه خطٌبة تسعى إلخفاءها   
أنا أول مرة أعتذر لحد فً حٌاتً وؼالباً حتكون آخر مرة فؤعتقد : تابع بعدها بصوت أكثر رقة 

 إننا الزم نسجل اللحظة التارٌخٌة دي 
 

منذ ٌومان كان مكومؤ ..............رفعت عٌناها ورمقته بنظرة ساخرة وكؤنها ال تصدق ما ٌقول 
............باألرض ٌستجدي النجاة واآلن ٌقدم إعتذاره بؽطرسة لٌس لها مثٌل   

 
 

هو فعبلً ٌا بشمهندس حضرتك مش حتعتذر تانً : صمتت قلٌبلً ثم نظرت نحوه بجدٌة وتابعت 
إلن دي آخر مرة حضرتك حتتكلم معاٌا فً موضوع شخصً كده إلنه ببساطة مش من حقك 

عنبذنك.............   
تتملكه حالة ؼرٌبة وكؤنها مزٌج من ........... دلت بدلوها وتركته وعلى ثؽره إبتسامة ساخرة 

!!!!!اإلعجاب والؽضب   
 

  
 

ٌبل قوم فز عندك زٌارة ......... كرٌم مختار : نظر للحارس دون إكتراث وهو ٌنطق بإسمه   
بس ده مش معاد زٌارة : كرٌم   

إنت حتحكً معاٌا ٌا بجم إنت قوم من ؼٌر كبلم : الحارس   
قوم معاه ٌا كٌمو جاٌز المزة اللً بتزورك هو : نظر نحوه أحد زمبلءه بالعنبر وتابع بسخرٌة 

 اللً زي دي ٌتقفل فً وشها باب 
اسكت ٌا كلب هه : نظر له كرٌم بؽضب ثم هجم علٌه بشراسه حتى كاد ٌقتلع عٌناه وهو ٌقول 



إتعلم تتكلم كوٌس عن أسٌادك ..............   
كرٌم الذي كان ............... خلص الحراس المسجون من قبضة كرٌم الؽاضب بصعوبة 

ٌتلقى اإلهانات ببذخ من الصؽٌر قبل الكبٌر ولكن ............ كالحمل الودٌع فً بداٌة أٌام سجنه 
.ٌبدو أنه التؽٌٌر ............... إختلؾ كل شا .............األمر إختلؾ .............. اآلن   

 
ولكن لم تكن كارمن ............كان ٌتحرك خلؾ الحارس بخطوات عابثة حتى وصل للحجرة 

آخر لم ٌؽٌب عن فكره لسنوات وها هو اآلن أمامه.............. هً الزابر بل كان آخر   
ما زالت مبلمحه كما هً ربما .............. كان خالد جالساً على المقعد ٌتفحصه بنظراته الحادة 

زادت بؤساً مثل الشعٌرات البٌضاء التً هاجمته منذ شبابه واآلن تمكنت من أؼلب خصبلت 
كان ٌراه كالمسخ وكؤن جمٌع خطاٌا مختار تجمعت فً وجه كرٌم ببشرته .............. شعره 

 الشاحبه وعٌونه الزرقاء وشعره الرمادي الذي ٌبدو كرماد البركان
..............وفوق هذا كله نظرته الحاقدة   

 
 

إتفضل ٌا كرٌم بٌه زي بٌتك برده : قال له خالد ساخراً   
ولٌه زي بٌتً ما : تقدم كرٌم منه ساخراً وجلس بزهٍو كاذب فً الكرسً المقابل له وتابع بدوره 

 هو بٌتً فعبلً 
تصدق الٌق علٌك : خالد   

إقترب منه وشعر خالد برابحة أنفاسه الكرٌهة ولكنه لم ٌحرك .............. قفز كرٌم كالفهد 
برده اللً فً وشك الٌق : تابع كرٌم بنبرة حاقدة ........ ساكناً بل لم ترتجؾ أهدابه ولو للحظة 

 علٌك
  (مشٌراً إلى كدمات وجهه  )

لو على البلطجٌة ممكن أسلط علٌك اللً ٌندمك على الٌوم : نظر خالد بحدة لكرٌم وقال بدوره 
 اللً إتولدت فٌه وصدقنً فً كتٌر هنا نفسهم ٌخدمونً فٌكً 

ورٌنً نفسك : كرٌم بتحدي   
ال ورٌنً إنت عرض قفاك فاهم ٌعنً إٌه ٌعنً لو حد قرب من المزرعة تانً حاقطع : خالد 

 رجله ورجلك قبلٌه فإتقً شري وأظن إنت عندك خبرة فً الموضوع ده 
أنا عندي بس واضح إن إنت معندكش : كرٌم بسخرٌة   

ٌعنً مفٌش فاٌدة : خالد   
خد بالك من نفسك كوٌس ومتفتحش الباب لحد متعرفوش ٌا شاطر هه: كرٌم   
شاطر............... إنت اللً خد بالك من نفسك كوٌس ٌا : خالد   

نفِذ : أمسك بالهاتؾ وإتصل بؤحدهم قبل أن ٌتوجه للسٌارة ............... خرج خالد كاتماً ؼضبه 
. 
 



  
  

 هل حقاً أحببتك أم هو هذٌان قلٍب متؤرجح بٌن الرؼبة واإلحجام 
ؼابت مبلمحك عنً على مر األعوام ........ وكؤننً نسٌتك   

قلبً األحمق من ٌجذبنً خلفه كالعمٌاء ........... واآلن بعد التبلِق عاد القلب لٌنبض مع رإٌاك   
أفكار سوداء متقلبًة تبعاً لبلهواء ......... أتجول دون بصر فً ؼابة أفكارك   

فؤنت رجٌل ال ٌرى سوى بؽض األشٌاء ......................أهواءك أنت   
تسقٌنً اللذة بسخاء ........ ال أعلم أكنت إمرأتك تعشقتً   

 أم كنت مجرد ٌسلم ألقٌته بعبٍث بعد لحاقك بركب ؼاٌتك العصماء
 معشوقً تبتؽً الحب وقتما ترٌد وُتعرض عنه وقتما تشاء 

أكون أو ال أكون ............اآلن حان دوري ............ ال   
كارمن هً من عادت اآلن ........... عفواً هاملت   

لست بإؼواء ........لست برذٌلة ............ ال لست بكارمن بٌزٌه   
. نعم عشقت بسخاء ............ أنا مجرد فتاة أحبت   

 
 كارمن

 
 الفصل الحادي والعشرون 

 
: إرتشؾ القلٌل من عصٌر البرتقال ثم وضعه جانباً ونظر نحوها وهو ٌزفر بؽضب مصطنع 

 العصٌر من ؼٌر سكر ٌا أبلة روكا
ده أحلى حاجة فٌه مزازته : نظرت رقٌة نحوه ضاحكة   

مش شارب هاتٌلً فراولة ............ مزازته : حمزته   
ٌابنً ببلش عندك حساسٌة منها : رقٌة   

بس أنا بحب الفراولة : حمزة وقد قطب جبٌنه مثل االطفال   
فاكر وإنت صؽٌر كنت بتقولها فررررالولة : رقٌة   

وكنت باصعب علٌكً : إبتسم حتى ظهرت ؼمازتً ثؽره ثم تابع   
اه وكنت أدٌلك ومامتك ٌا عٌنً تبلقٌك قلبت أحمر بعد كده : رقٌة   

ده حتى موضة ...........ماله اللون األحمر : حمزة   
كانت أٌام حلوة : رقٌة   

ودلوقتً برده أٌام حلوة : حمزة   
أهً كلها أٌام ٌا حمزة : رقٌة   

أبلة روكا : حمزة   
نعم ٌا حبٌبً : رقٌة   



سافرتً لٌه ورجعتً لٌه : حمزة   
وإنت : إرتبكت قلٌبلً ثم تابعت ................. إبتسمت بسخرٌة ربما لتخفً دهشتها من سإاله 

 إدٌتنً الكتاب لٌه 
 

ربما ألول مرة تلمس تلك النظرة العمٌقة بعٌون هذا الشاب ................ نظر نحوها بعمق 
حسٌت .......... مش عارؾ : فرك صدؼٌه وتابع وهو ٌنظر نحو األرض ............. الصؽٌر 

إن الدنٌا بتتحرك من حوالٌكً وإنت ثابتة مكانك ولو متحركتٌش معاها حتسٌبك وتمشً فكان 
 الزم أدٌكً الكتاب إلنً مقدرش أقولك تعملً إٌه بس أقدر أخلٌكً تفكري حتعملً إٌه 

بس أوقات بٌكون عدم التفكٌر راحة ٌا حمزة : دمعت عٌناها وتابعت بصوت مرتجؾ   
ٌعنً بالبلدي كده بنضحك ............ مإقتة ............... بس راحة وقتٌه ........... اه : حمزة 

 على نفسنا 
ٌعنً إنت شاٌؾ إنً بضحك على نفسً : رقٌة   

كنتً بتضحكً على نفسك لكن أعتقد دلوقتً خبلص: حمزة   
بل شردت فً سإاله............ إبتسمت له رقٌة ولكنها لم تجب على سإاله   

 
 لماذا عادت 

!!!!!!عادت من أجلها أم من أجل حسن أم ربما من أجل كبلهما   
ألم تكن تنتظر إتصاله كل لٌلة .......... كٌؾ لها أن ال تعود ............. حسن طفلها المدلل 
قلقها الدابم فً .............. ألم تفتقد رابحة عطره على وسادتها ........... حتى تطمبن علٌه 

زجاجة المٌاه .....................اللٌل لتتؤكد أنه مدثر بؽطابه ثم توقن فً النهاٌة أنه لٌس بجانبها 
التً دأبت على وضعها كل لٌلة بجانب فراشها لٌمؤل جوفه بالمٌاه بمجرد إستٌقاظه كما إعتاد 

كانت تستٌقظ فً الصباح تنظر نحو الزجاجة ساخرة موقنه أنها وحٌدة بدونه بل وصل ........ 
بها األمر بوضع بعض شرابح اللٌمون فً فنجان الشاي المسابً مثلما إعتاد وشربته هً فً 

هو.............. النهاٌة وكؤنها   
 لماذا رحلت

!!!!!!ال تعلم ربما رحلت لتعود   
 

أبلة روكا روحتً فٌن : أخرجها صوت حمزة من شرودها   
بقولك إٌه أقعد إتؽدى معانا .............. مفٌش ٌا حبٌبً سرحت شوٌة : رقٌة   

إال صحٌح أخبار إٌناس إٌه ............... ال مش حٌنفع : حمزة   
كوٌسة : رقٌة بإبتسامة   

إٌه بتضحكً على إٌه : حمزة   
إتقل شوٌة ............ مفٌش بس باٌن علٌك قوي إنك مهتم : رقٌة   

هنا ........ مانتً عارفانً اللً هنا ........... مشكلتً إنً بمعرفش : حمزة   



 قال جملته وهو ٌشٌر لقلبه ثم للفراغ حوله ٌقصد خروج مكنون قلبه دوماً رؼماً عنه 
بس إٌناس ٌا حمزة لسه عاٌشة فً ذكرى جوزها : تابعت رقٌة   

تعرفً إن إٌناس زٌك محتاجة تقرأ الكتاب: حمزة   
برده : رقٌة   

هً محتاجة تفهم إن الحٌاة الزم حتمشً مش حتقؾ بعد موت شرٌؾ والحٌاة دي تشمل : حمزة 
مشاعرها ............أسرتها ........... كل حاجه شؽلها   

إٌناس حتهرب من أول تلمٌح صرٌح من أي ............ صعب قوي دلوقتً ٌا حمزة : رقٌة 
............ راجل ٌقابلها حتعتبر ده تعدي على ممتلكات شرٌؾ   

ده وفاء ؟: حمزة   
الراجل بٌحب علشان ٌتجوز فداٌماً تبلقٌه حب ............. الست ؼٌر الراجل ٌا حمزة : رقٌة 

على عكس الست ............. ٌعنً بٌحسبها بعقله وقلبه............. الست اللً ٌنفع تكون مراته
ضعٌؾ .............قوي ............ قاسً ........... لما بتحب ماتحسبهاش ممكن ٌكون أنانً 

إٌناس مش حتتجوز إال ..........إٌناس من النوعٌة دي .............. أو حتى مٌت ............. 
 إذا حبت ٌا حمزة

إٌه تحلٌلً مش عاجبك : صمت حمزة قلٌبل وإبتسم بسخرٌة فنظرت له رقٌة بدهشة وتابعت   
أبقى أنا ست............ ال بس كده حسب تحلٌلك ده : حمزة   

 
خلعت قبعته وعبثت بشعٌراته ............. ضحكت رقٌة بشدة حتى أدمعت عٌناها وحمزة معها 

كده ٌا حمزة اللً حتكون من نصٌبك بجد حتكون محظوظة قوي : المسترسلة وتابعت 
بس نصٌحة منً إدٌها وقتها ما ............ٌا رٌت ٌا إٌناس تطلعً محظوظة .............. 

 تستعجلش 
.حاسمع كبلمك ونشوؾ .............. ماشً : حمزة   

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

 
لم ٌتحمل ........... قرقعة حذابها مزعجة بل مرتبكة ............. تمشى بخطوات مرتجفة 

هوت أرضاً ............ تعثرت ............. حذابها الرقٌق تشققات األرض المهتربة تحت قدمٌها 
بالٌة ..........وجوه ؼرٌبة ............إمتدت لها أكثر من ٌد لمساعدتها على النهوض ........... 
كان ممدداً على ............... أخٌراً وصلت ............... وكؤنها ظهرت من العدم ........... 

إقتربت منه فً .................. الفراش متزٌناً بجبابر بٌضاء أحاطت كلتا ذراعٌه وقدمه الٌمنى 
فضلت مستنً رسالته أسبوع : نظر لها ساخراً وتابع بصوت ضعٌؾ .......... حذر 

أخٌراً وصلت ..............   
كنت عارؾ : نظرت نحوه فً دهشة وتابعت   

طبعاً هو قالً : كرٌم   



بعتلك ناس السجن : كارمن   
ههههههههههه حٌبعت بلطجٌة من بره ما السجن ملٌان : كرٌم   

هما عملوا فٌك إٌه ...........إزاي : كارمن   
بٌكسر رجلً قبل ما أفكر أهوب ناحٌته تانً ........عادي : كرٌم   

بٌخوفك : كارمن   
بٌقولً إنه مابٌخافش : كرٌم   

هو عنٌد وإنت عارؾ : كارمن   
ومؽرور وؼروره ده حٌجٌبه ورا وعلى إٌدي : كرٌم   

إزاي بقه : كارمن مستهزبة   
خلٌه ٌفتكر إنً خفت ........... سٌبٌه شوٌة شهر اتنٌن : كرٌم   

وبعدٌن : كارمن   
وال قبلٌن حارجع تانً بضربة أقوى : كرٌم   

أنا مش فاهمة إٌه شؽل عسكر وحرامٌة ده ما تخلص مرة واحده وخبلص : كارمن   
الزم ٌعٌش فً قلق شوٌة ............ أل : نظر نحوها بحدة وشهوة اإلنتقام متملكة من عٌناه 

والنوم ٌطٌر من عٌنه زي ما طار من عٌنً طول سنٌن السجن ............ ٌخاؾ ........... 
الزم ٌتربى..............   
تؽٌر كرٌم لم ٌعد الشاب العابث الذي ٌسعى خلؾ ملذاته دون إعتبار بل ............ كانت صامتة 

هل مشاعر الحقد هً صاحبة ............ هل هً مثله ............. تمكن منه الحقد حتى النخاع 
ولكنها هً العاشقة ............. من ستختار حقد كرٌم أم عشق خالد ............ الٌد العلٌا اآلن 

كبلهما مدفوع بشهوة اإلنتقام فقط ال ............هو مجرد حاقد مثل كرٌم ........... ولٌس هو 
وأنا إٌه المطلوب : زفرت بملل ثم تابعت .......... كبلهما إستؽلها كل بطرٌقته ............. ؼٌر 

 منً دلوقتً 
اإلخبلص : إبتسم بمكر وتابع   

اإلخبلص: نظرت نحوه بدهشة   
ٌعنً دماؼك الجمٌلة دي متسرحش وٌضحك علٌكً بكلمتٌن تانً ............. أٌوه : كرٌم   

ٌُل إلٌها أن جمٌع الجدران قد إستوعبتها ........... ضحكت بسخرٌة  كانت ضحكتها رنانة قوٌة خ
ال متقلقش من الموضوع ده خالص حتى لو أنا ؼبٌة : ووزعتها خبلل المشفى البابس تابعت بثفة 

 هو مش حٌعملها 
خلٌه ٌفتكر إنه إنتصر ............ إختفً شهر ال تكلمٌه وال تروحٌله ......... خبلص : كرٌم 

 وإن تهوٌشه خوفنا 
وبعدٌن : كارمن   

بعدٌن أنا حقولك تعملً اٌه: كرٌم   
 

  



  
رقٌة وحسن عادا لحٌاتهما الرتٌبة ولكن هذا ............. كانت األمور تبدو على حالها بالمزرعة 

تارة ............ تؽٌرت رقٌة ............. من الخارج فقط فخلؾ األبواب المؽلقة إختلؾ األمر 
تؽضب ببل سبب وتصرخ .............تكون هادبة مسالمة كعادتها وتارة تتصرؾ بعصبٌة شدٌدة 

بحسن لمجرد هفوة أو خطؤ صؽٌر وعلى الرؼم من ذلك تعامل هو معها بصبر شدٌد لٌس من 
شٌمه بل إنقطع عن زٌارة سهام بحجة العمل مما أثار جنونها فؤصبحت تهاتفه على جواله أكثر 

وحمزة ظل ٌسترق الزٌارات ................ من أربع مرات بالٌوم متحججة بالجنٌن بؤحشابها 
فتور كاد أن ٌتطور لؽضب جامح .................إلٌناس من وقت آلخر تستقبله بفتور إعتاده 

.عندما أخبرها أن ما ترتدٌه أظهر جمال عٌنٌها   
وعلى جانب آخر إنشؽل خالد بكل تفصٌلة صؽٌرًة كانت أو كبٌرة بخصوص العمل وكؤنه كان 

وهً أٌضا .............. ٌستشعر الؽدر من كرٌم وٌتؤهب للتصدي له   
تتوجه مبكرة لئلسطببلت وترحل قبل قدومه .............. منذ حدٌثهما األخٌر هً تتجنبه 

فمرورها على !!!! بل تجنبت رعد ............. وكؤنها آثرت تجنب الحدٌث معه ............ 
فكلما إقتربت من رعد ............ الجواد المسكٌن إنقطع وكؤن رعد هو خالد وخالد هو رعد 

فربما إذا إبتعدت عن رعد ٌبتعد هو عنها وال ٌتدخل فً ...................سٌقترب منها خالد 
...........شبونها مرة أخرى   

كانت تعلم أنه ٌتنظر النتٌجة .............. كانت قد علمت لتوها نتٌجة إختبار الحمل لدى سهٌلة 
قررت التعامل مع األمر .......... مر حوالً شهر على حدٌثه الفج ............ بفارغ الصبر 

كان هو ٌتفحص بعض األوراق بمكتبه عندما سمع نقرات خفٌفة على الباب ........... بحرفٌة 
كانت تبدو كالشمس فً طلتها ............ ال ٌعلم لماذا ظل متسمراً لدقابق عندما رآها ........... 

إستدرك نفسه وطلب منها الدخول ........... وكؤن ظبلم الحجرة القاتم قد تبدد بحضورها 
نظر لها بدهشة ........... إقتربت إٌناس من المكتب ودون أن تجلس ناولته التقرٌر ............ 

إٌه ده : وقال   
مبروك ........... دي نتٌجة تحلٌل الدم لسهٌلة : إٌناس   

ٌاه كوٌس جداً : إنفرجت أسارٌره وتابع   
كمان الحركة ...........أنا نبهت على الساٌس بتعلٌمات معٌنة فً األكل ونظافة المٌه : إٌناس 

 والمجهود حتكون بحساب 
إعملً اللً إنتً عاٌزاه ............... بتاعتك : خالد   

تمام عنبذن حضرتك : إٌناس   
.............. إٌناس : خالد   

إستدارت له بعد أن همت بالخروج وكان لدٌه حالة من اإلصرار على رفع الكلفة بٌنهما 
نعم ٌا بشمهندس: قالت بجدٌة ..............  

الشهور بتاعة الحمل دي معتمد علٌكً لكن الوالدة متخافٌش حٌكون فً دكتور أكبر منك : خالد 
 وإنتً حتساعدٌه



 
كانت حقاً تبدو جمٌلة فً تلك اللحظة وكؤن هناك ........... كان ٌتفحصها بعٌنٌه أثناء حدٌثه 

برٌق عجٌب إجتاحها فبشرتها تبدو المعة وشعاع العسل بعٌناها إخترقه فً لحظات حتى 
............. خصبلتها البندقٌة التً حرصت على عقصها خلؾ أذنٌها جذبت عٌناه من أول وهلة 

لم ٌخفً نظراته عنها بل صاحبها بإبتسامة ساحرة وكؤنه ٌقول لها نعم أنا أنظر إلٌكً فإمنعٌنً لو 
 إستطعتً 

حضرتك عاٌز منً حاجة تانٌة ....... تمام : قطبت جبٌنها وتابعت حدٌثها بضٌق   
......... كانت تتحدث بؽضب وكؤنها قد إستهلكت مخزونها من اللٌمون من أجل هذه المقابلة 

ال خبلص ٌا دكتورة : قطب جبٌنه بدوره وإستبنؾ النظر ألوراقه وتابع بصوت أجش 
إتفضلً إنتً.......  

 
لم تجرإ إمرأة على معاملته بتلك الطرٌقة ...............من تظن نفسها كً تعامله بتلك الطرٌقة 

تجمدت عواطفها منذ زمن ............ ٌبدو أنها إمرأة ثلجٌة ................ الفجة   
هً إمرأة ببل ........... لٌس مجرد وفاء أو ذكرى قابعة فً عقلها تؤبى الخروج ............ال 

ال هو ٌعلم أنها .............ربما تكون حقاً ببل مشاعر ..............ربما ............ مشاعر 
.............بالحب وربما هذا ما ٌجذبه نحوها ............. مفعمة بالمشاعر   

 
  
 

جاهزة ٌا كارمن-   
 

جاهزة ٌا كرٌم-   
 

حٌاخد كام-   
 

  ألؾ جنٌه50- 
 

مالٌة إٌدك منه-   
 

ٌوم ما رحت أول مرة نضفلً عربٌتً علشان مبللٌم وشؽل الشحاتة اللً ........... كلب فلوس - 
قلت جاٌز أحتاجه...... انت عارفه سٌبتله رقمً   

 
أهو نفع-   

 



بس برده حٌاخد كتٌر........... البركة فً أفكارك -   
 

أل مش كتٌر هو حٌهرب وٌسٌب المزرعة بعدها-   
 

حكلمه وأشوؾ حادٌهمله فٌن............. خبلص -   
 

فهمٌه نص المبلػ مقدم والنص بعد التنفٌذ-   
 

تمام-   
 

دلوقتً خالص لو خالد شافك حٌفش ؼله فٌكً...........مش عاٌزك تفكري تروحً المزرعة -   
 

متقلقش علٌا-   
 

تمام ٌبقى نبدأ-   
 
 

  
 

............ وأشرقت شمس صباٌح جدٌد كان ٌبدو فً بداٌته كؤي صباح ولكن فجؤة تؽٌر كل شا 
مبلمح الذعر تبدو على العمال ........... حالة من الهرج والمرج فً اإلسطببلت 

........... نفقت إحدى الجٌاد ...............بل ماذا ٌحدث ............. ماذا حدث .............
ماذا ٌقولون ............... وكؤنه شا مرتب ............. األمر مرٌب .............جواد قوي 

الااااااااااا ............اهو جواد أدهم .............هل ٌقولون أدهم ...............   
رعد...............دخلت صارخة تبحث عنه   

 
 الفصل الثانً والعشرون

 
 

  
............ وأشرقت شمس صباٌح جدٌد كان ٌبدو فً بداٌته كؤي صباح ولكن فجؤة تؽٌر كل شا 

مبلمح الذعر تبدو على العمال ........... حالة من الهرج والمرج فً اإلسطببلت 
........... نفقت إحدى الجٌاد ...............بل ماذا ٌحدث ............. ماذا حدث .............
ماذا ٌقولون ............... وكؤنه شا مرتب ............. األمر مرٌب .............جواد قوي 



الااااااااااا ............اهو جواد أدهم .............هل ٌقولون أدهم ...............   
رعد...............دخلت صارخة تبحث عنه   

 
  
 

كادت .............. الطرٌق نحوه ٌبدو بعٌد .............. شعرت أن قدماها ال تقوى على حملها 
حتى دخلت وصلت .............تسقط أرضاً دون رؼبة فً الوقوؾ ............ أن تتعثر 
بمكانه كعادته ٌبدو ............ هناك !!!!! ................. رأته ...........ربما بعد دهر ..........
فاألصوات العالٌة دابماً ما تصٌبه بالتوتر فهو جواد ٌنتظر الهمس والهمس ............. متوتراً 

 فقط
عٌونه البلمعة ..........وجهه األسود ........... هو حً .............العبرات ترقص بعٌناها 

رعد حً..................صهٌله الؽاضب .............خصبلته الثابره ...........  
والعبرات ........ ثؽرها ..............عٌناها .............طؽت اإلبتسامة على قسمات وجهها 

ال بل إحتضنته ؼٌر مبالٌة بزمجرته ............ إقتربت منه ................ مازالت سٌدة الموقؾ 
ال بل هً عطر ساحر اآلن ............ إشتمت رابحته بنهم وكؤنها عبٌر األزهار ............... 

زفرت بإرتٌاح .................فقد ؼابت عنه لفترة طوٌلة .............فقط شعرت بالشوق إلٌه 
عادت للواقع مرة أخرى ......... إستوبعت أخٌراً أن رعد لٌس الجواد المقصود .............. 

.............وبدأت تنتبه لؤلصوات حولها   
 

............الحصان أدهم ...........  ٌا دكتورة 5بوكس : أشار لها أحد الساسة قاببلً   
 

كان جواداً ضخماً بلون متدرج بٌن األسود والبنً ................توجهت بخطوات مترددة 
ممدد على األرض وخالد أمامه وقد جلس نصؾ جلسه فبدا كؤنه ٌجلس القرفصاء .............

قال بصوت أجش ................. وعٌناه حزٌنه تؤبى الضعؾ فإعتلتها نظرات الؽضب والؽٌظ 
حصان سبق ............. أدهم : وهو ٌنظر للجواد   

هو إزاي ده حصل : إٌناس   
زي مانتً شاٌفة تسمم: أدهم   

لكن لو تسمم ؼذابً : الحظت إٌناس بالفعل إنتفاخ بطن الجواد بجانب تشنج أطرافه تابعت بدهشة 
 التطور مش حٌكون سرٌع كده كنا ممكن نلحقه 
ما هو مش تسمم ؼذابً طبٌعً أو تلوث : قام خالد ووقؾ بجانبها وتابع وهو ٌنظر للجواد 

أدهم إطحتله سم وفً المٌه كمان ........... ده سم ...........   
مٌن ٌعمل كده ولٌه ............مٌن !!!! سم : إٌناس بصدمة   

الً عملها أنا عارفه والمرة دي لعب فً عداد عمره بجد : خالد   
 



وجدته ٌتحدث مع العمال وعرفت ...........تركها وخرج ............. كانت نبرته قاسٌة مرٌرة 
ٌختص بتنظٌؾ اإلسطبل إختفى منذ ...........من النقاش أن هناك أحد العمال وٌسمى مجدي 

: كانت عبارات خالد قوٌة إخترقت أذناها ........... الصباح وٌبدو أنه رحل ألنه أخذ مبلبسه 
مجدي ده حجٌبه وحٌبقى عبرة لٌكم كلكم علشان لو حد فكر ٌخون ما ٌلومش ............ ماشً 

 ؼٌر نفسه
 

عاٌزك ٌا دكتورة تعالً : إنطلق لسٌارته ؼاضباً ثم نادها بعد أن إستقر بمقعد السٌارة خالد 
 علشان تحضرٌلً شهادة الوفاة 

ركبت بجانبه والحظت بعد ذلك مناداته لدسوقً حٌث طلب منه عنوان هذا الذي ٌدعى مجدي 
.......... 

السرعة جنونٌة هً ............قدمه تدوس البنزٌن بقوة ......... كانت ٌداه تحرك المقود بؽضب 
............ طابرة ولٌست سٌارة ولٌست سٌارة واآلن ربما هم على بعد دقابق من حادث   

أوقؾ السٌارة فجؤة فكادت أن تقفز من مقعدها نظرت له ووجدته ٌضؽط على المقود بؽضب وهو 
ٌنظر أمامه ثم ضرب المقود بٌده عدة مرات مما أفزعها للحظة ولكنها شعرت بالشفقة من أجله 

بدا أنه ٌعانً من ألم رأس .............عندما أسند رأسه للوراء ووضع كفه على جبهته وعٌناه 
بشمهندس خالد إنت كوٌس ..........بشمهندس : قالت له بصوت خفٌض .............. قوي   

أكٌد مش كوٌس : زفر بؤلم ثم تابع دون أن ٌنظر نحوها   
اللً إتهجموا على حضرتك ............ هو الناس اللً عملت كده هما نفسهم اللً : إٌناس   

اٌوه : إبتسم بسخرٌة   
عشان اٌه ............ تقتل روح برٌبة مالهاش ذنب .............. بس هو فً ناس كده : إٌناس   

ٌا إٌناس اللً عمل كده : صمت قلٌبلً وهو ٌنظر نحوها بعمق ثم تابع .............. إستدار لها 
اللً عمل كده حسبها بطرٌقة تانٌة خالص ............. مش فً دماؼه حكاٌة الروح البرٌبة دي   

مش فاهمة ............ طرٌقة تانٌة : إٌناس   
خٌل عربً مصري نسبه متسجل فاهمة ٌعنً إٌه .........أدهم حصان سبق ٌا إٌناس : خالد 

الحصان ده ثمنه نص ملٌون ٌا إٌناس ........عارفة الحصان ده تمنه كام .........  
ٌعنً قتلوه علشان إنت تخسر فلوس: صمتت قلٌبلً ثم قالت   

اللً حربٌه ........... اه وإختاروه هو بالذات علشان كده باإلتفاق طبعا مع الخاٌن مجدي : خالد 
 قبل ما أربٌهم

 عاد لؽضبه مرة أخرى وأخرج هاتفه وقام بمحادثة أحدهم 
حبٌبً إزٌك : خالد   

خالد باشا أإمرنً : الشخص   
عاٌز مشوار تانً زي بتاع السجن : خالد   

أمرك نفس الواد تحب أبعتلك ناس تربٌه تانً : الشخص   
أل ده واحد تانً حملٌك عنوانه عاٌزك تبعت رجالتك لٌه : خالد   



عٌنً عاٌز منه اٌه : الشخص   
حنتفق بعد كده فٌن ........خلً الرجالة ٌجٌبوه ........... عاٌزه : خالد   

اممممممم خبلص ادٌنً عنوانه : الشخص   
ؼالبا مش حتبلقٌه فٌه بس شطارتك بقه تجٌبه بسرعة : خالد   

ٌومٌن بالعدد ..........ههههههههههه متقلقش ٌا باشا ده إحنا اللً بنشؽل البولٌس : الشخص 
 والهدٌة توصلك 

تمام : خالد   
أؼلق الهاتؾ بعد ان أعطاه العنوان وإنطلق بالسٌارة مرة اخرى أما هً فلم تجرإ على سإاله 

.............عما ٌنوي   
 

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

فقد قرر الهروب مباشرة بعد فعلته .............. لم ٌتوقع مجدي أنه سٌواجه خالد بعدما حدث 
الشنعاء لشعوره أن خالد سٌصل إلٌه آجبلً أم عاجبلً ولكن ٌبدو أن هروبه ساعد على أن ٌتم األمر 

...............عاجبلً   
تشق طرٌقها فً الظبلم وكؤنها تنطلق نحو الموت ............. كانت السٌارة تتحرك مسرعة 

ربما فؽضب خالد ؼٌر محمود العواقب ............. ُترى هل سٌقتله خالد لما فعل .............. 
 ............. 

 
........... سحبه أحد الرجال بعنؾ وأخرجه من السٌارة   

وصلنا ........... إنزل ٌا خفٌؾ   
ؼطى مجدي عٌنٌه خوفاً من أن ٌبادره الرجل بلكمة أخرى فوجهه كان ممتلا بهم على أٌة حال 

نظر مجدي للمكان ........... ولكن الرجل سحبه بعنؾ من مبلبسه وألقاه أرضاً .............
دي مش المزرعة ...........دي ............إحنا فٌن : حوله بإرتباك وتابع بصوت مرتجؾ   

 
وعندها لمح سٌارة خالد وقد ترجل منها وتقدم نحوه مسرعاً ............ كان فً الصحراء 

مش حٌنفع ...........ال مزرعة إٌه : رفعه خالد بٌد واحده وقام بقذفه على السٌارة وتابع ........ 
 تلم علٌنا الناس 

سامحنً ٌا خالد بٌه............ خالد بٌه أبوس إٌدك : مجدي   
نعم ٌا روح أمك : خالد   

ٌا بٌه وهللا هما اللً وزونً شٌطانه ٌا بٌه وزتنً ضحكت علٌا : مجدي   
عرفتها إزاي : خالد   

أنا كنت نضفت العربٌة لما هً جات لحضرتك وهً إدٌتنً تلٌفونها وقالت لً : مجدي 
سبوبة ٌا باشا مش أكثر .............. ب شؽل ........ب ....... حتساعدنً   



حلوة .........وإٌه رأٌك بقه فً السبوبة ............. سبوبة : خالد   
أبوس إٌدك إرحمنً ...........أنا حمار ٌا باشا : مجدي   

 كان مجدي ٌتوسل إلٌه وٌنظر برعب للسكٌن بٌد أحد الرجال الذٌن إختطفوه 
إنت عارؾ أدهم كان تمنه كام : تابع خالد بدهاء   

ها : فإقترب منه خالد وركله بقوة فً بطنه وتابع ........... طؤطؤ رأسه فً إذعان ولم ٌنطق 
عارؾ وال مش عارؾ .........   

قالولً أؼلى حصان ............ هما : مجدي   
دفعولك كام : خالد   

........... ٌا باشا : مجدي   
خلص قول مش فاضٌلك ............إنطق ومتكدبش وإال حتتقطع هنا: خالد   

خمسٌن ألؾ ٌا باشا ............. خمسٌن : مجدي   
خمسٌن ألؾ فً حصان ثمنه ................ خمسٌن ألؾ : خالد بسخرٌة ممزوجة بؽضب شدٌد 

إنت حبلل فٌك حاجه حتى القتل .......... طٌب أنا أعمل فٌك إٌه ............  ألؾ 500  
أشتؽل تحت إٌدك وهللا بس أبوس إٌدك أنا مش عاٌز أموت ......... ٌا باشا : مجدي   

..............إستدار خالد وصمت قلٌبلً من أجل إنهٌار أقوى لمجدي ثم تابع   
حق الفلوس وحق الموت والزم حتدفع واحد ..........خبلص بص بقه ٌا مجدي هما حقٌن : خالد 
 منهم 

تقدم منه خالد وأعطاه بعض ............ كان مجدي ٌنظر لخالد بحٌرة ؼٌر مدرك لما ٌقوله 
إٌه ده ٌا باشا : نظر مجدي لها بدهشة وقال ........... األوراق   

(قالها بإستهزاء  )ٌا باشا ..........دي وصوالت أمانه : خالد   
ٌا خرب بٌتك ٌا مجدي : دقق مجدي النظر فً األوراق حتى إتفرجت عٌناه وقال بحسرة 

  ألؾ وأدٌهم لحضرتك هللا 50ٌابٌه أنا ماعٌٌش المبلػ ده هما ............. 
 ألؾ إٌه ٌا شحات 50: نظر له خالد بؽضب والشرر ٌتطاٌر من عٌنٌه وتابع بصوت جهوري 

إمضً على النص ملٌون ثمن الحصان ...........   
أٌوه ٌا بٌه بس أنا كده حتسجن : مجدي   

قالها وهو ٌتوجه بالنظر الحد ............... خبلص مش عاجبك ناخد حق الموت بقه : خالد 
الرجال المحٌطٌن بمجدي فشعر مجدي بالفزع وبجدٌة خالد فؤخذ األوراق ومضاها على الفور 

أول وصل معاد تستٌده بكرة ............. شاااااااااااااطر : إبتسم خالد بمكر وتابع ............ 
ها تحب تروح وال نطلع على القسم علطول...........  

 
 

ٌُحتذى به  وهكذا قام خالد بتصفٌة حسابه مع مجدي وأعلم الجمٌع بخبر سجنه لٌكون عبرة ومثال 
.وكارمن ............نعم إنتهى من مجدي وبقً كرٌم ..............   

 



  
 

كلما مرت بحجرته إنقبض قلبها .............مرت حوالً عشرة أٌام على موت أدهم 
خالد أصبح أكثر حدة مع الجمٌع وكؤنه .............. منذ ما حدث وجمٌعهم تؽٌر ............

العمال إنشؽلوا بؤعمالهم بل زاد إخبلصهم للعمل فعلى .............. أصبح ٌتوقع الؽدر وٌنتظره 
 الرؼم من حدة خالد شعروا جمٌعاً بالحزن من أجله 

هً أصبحت تتردد على اإلسطببلت أكثر من مرة بل ربما خمس مرات بالٌوم ......... وهً 
تقضً وقتا طوٌبلً مع سهٌلة تهتم بها وتتؤكد من نظافة طعامها وشرابها ربما ٌكون ولٌدها خلٌفاً 

منذ ما حدث وأصبحت ........... وبالطبع هناك رعد ............ ألدهم وتعوٌضاً لحزن خالد 
ال تتخٌل كٌؾ كانت ستكون ......... مبلزمه له تزوره ٌومٌاً وتعتنً به وكؤنه طفلها المدلل 

أؼمضت عٌناها وحاولت طرد تلك الفكرة من رأسها فمجرد التفكٌر ............. حالتها لو فقدته 
أٌوه ٌا : تنحنح السابس عندما الحظ شرودها فإنتبهت له وقالت ............بهذا ٌإذٌها بقدر كبٌر 

 دسوقً فً حاجه 
 وأنا حاروح ألحق 5بسؤلك بس ٌا دكتورة حضرتك محتاجة منً حاجه أصل الساعة : دسوقً 

 ساعة الؽدا 
ال روح إنت أنا حافضل هنا شوٌة : إٌناس   

علشان أوصل حضرتك كل العمال مشٌت : دسوقً   
عاٌزة أتمشى ............  دقابق وحامشً 10ال إنت روح أنا : إٌناس   

عنبذنك ........... أمرك ٌا دكتورة : دسوقً   
 

أخٌراً بقٌنا لوحدنا : إستدارت لرعد بعد رحٌل دسوقً ثم ملست بؤناملها على وجهه وقالت   
معاك حق .......... إنت لسه زعبلن منً : زمجر الحصان قلٌبلً وإبتعد عنها فتابعت بإبتسامة 

أنا وحشة ............   
شعرت بالحزن وقالت ........... إقتربت إٌناس من الجواد مرة أخرى ولكنه عاد للخلؾ مبتعداً 

أعمل ........... إنت قلبك إسود قوي ..........  اٌام بصالح فٌك ٌا رعد 10بلوم ضاحك بقالً 
إبتسمت بمكر وأخرجت مندٌبلً صؽٌراً من حقٌبتها ثم عصبت عٌناها ............... إٌه 

 ........... 
إقتربت منه ؼٌر مبالٌة بزمجرته وملست برقة على وجهه ............ كده أحسن : قالت هامسة 
 وعلى شعره 

وهللا لو كان حصلك حاجه كنت ممكن .......... شششششششششششششش إهدى : همست بؤذنٌه 
أنا مكنتش أعرؾ إنً بحبك قوي كده ..............إال إنت ٌا رعد ............أموت وراك   

............. بدأ رعد ٌستكٌن لهمساتها بل إستراح وكؤنه إفتقدها   
 

.......... كؤنها همسات ساحرة على كبلهما   



إنه رباط نادر .............وكؤنه ٌرى ما ترى وٌشعر بما تشعر ......... عبلقة خاصة 
بل حاسة سادسة إكتسبها كبلهما .............حالة خاصة من البهجة ............   

إنه همس الجٌاد........... وكؤنه نوع خاص من توارد الخواطر   
دون أن تشعر ؼرقت بعالم آخر حٌث ال ٌوجد به سوى هً ورعد وأسرارها التً إعتادت قذفها 

طرؾ ثالث..............بؤذناه ولكن تلك المرة كان هناك آخر   
 

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

منذ أٌام وهو قابع على أوراق ............. شعر خالد باإلجهاد بعد أن أنهى أعمالة المكتبٌة 
............ كان ٌشعر بالقلق من كل شا .............. الحسابات وكشوفات البنوك ٌراجع وٌعاٌن 

إبتسم ساخراً ............ للحظة تصور كرٌم كؤخطبوط رأسه بالسجن وأذرعه فً كل مكان 
نظر ............ إذا كان هو بؤخطوبوط فسؤكون سمكة قرش شرسه تلتهمه فً لحظات ...........

ترك أوراقه وقرر المرور ............ للساعة فوجدها قد قاربت على الخامسة مساءاً 
...........باإلسطببلت مرة أخٌرة وقضاء بعض الوقت مع رعد فؤكثر ما ٌحتاجه اآلن هو رعد   

 
إنتبه وبدأ ٌخطو بحرص نحو ........... لفت إنتباهه صوت ؼرٌب بمجرد دخوله لئلسطبل 

حتماً هناك ؼرٌب أم ربما خابن وسؤتمكن منه تلك ........... كان بؽرفة رعد ........... الصوت 
تسمر مكانه وبرقت عٌناه ............رآها........... إقترب بحرص............. المرة 

تهمس بصوت منخفض ............. كانت تقؾ أمام رعد معصوبة العٌنان ............. 
فعبراتها تنهمر على وجنتٌها بؽزارة وثؽرها ............ تبكً بحرقة ........... وتبكً ........... 

.......... ماذا تقول ..........ظل ٌراقبها لوهلة ........... ٌبدو كالضاحك الباكً بنفس اللحظة 
هً فاقدة ..............هو طابع بٌن ٌدٌها وكؤنه ٌستشعر ألمها وهً .......... أهكذا روضته 

وكؤن كبلهما واحد ............. وكؤنها قررت اإلرتواء بإحساسه......... للبصر مثله 
ال ٌعلم ماذا أصابه ولكنه ظل ٌراقبها بشؽؾ ........... ٌقرأ أفكارها و تعٌش عالمه ...............

دون أن ٌشعر ذاب مع كبلهما بعالم آخر حٌث ٌكون اإلحساس هو بطل الرواٌة ................ 
........... ببل منازع   

 
على الرؼم من بكاءها إال أن أنفاسها كانت هادبة .......... دون ترتٌب بدأ بالتقدم نحوها 

حبات اللإلإ تتساقط كالندى على وجنتٌها التً ........... مازالت عبراتها منهمرة ........... 
رقٌقة ............. شفتاها المرتجفة بدت كزهرة الكامٌلٌا .............. تمكنت منهما حمرة الورد 

ال ٌعلم ماذا أصابه ولكنه ود ......... كان كٌانها كله مع رعد ..........لم تشعر به ........ وردٌة 
فقط لتكؾ ........... أن ٌحتضنها وٌملس على تلك الخصبلت البندقٌة التً سحرته منذ أول وهلة 

بصوت متحشرج خرجت عبارتها ال .......... أخٌراً إستمع لبعض ما تقول .......... عن البكاء 
 ٌعلم هل تلك العبارة هً كل ما تقول أم أهم ما تقول



 
- 

شرٌؾ وحشنً قوي ............. مش عارفة كان ممكن ٌحصلً إٌه لو رحت إنت كمان ٌا رعد 
أنا ............ مش عارفة لٌه لما خالد بٌبصلً بفكر فٌه ........... بجد وحشنً قوي ............ 

شرٌؾ إنت وحشتنً قوي ............ أنا مش عاٌزة حد ٌاخد مكان شرٌؾ .............خاٌفة 
!!!!...........شرٌؾ ..............   

 
تسارعت أنفاسها فوضعت ........... شعرت بوجود شخص معها بالمكان ..........صهل رعد 

 ٌدها على قلبها ربما لتهدئ من طبول الفزع بداخله وسرٌعاً خلعت العصابة 
 

 الفصل الثالث والعشرون
 
 

فالجمٌع ............... فهو جدار حماٌتً الخاص ................ راضٌبشٌطانً الؽاضب 
من أنتً .............. ماذا ٌحدث .............. الجمٌع خاسر سواي .............. مجروح سواي 

بل أفكاري المنٌعة ............تحطمٌن أسواري المنٌعة ............... لتقتحمٌنً بتلك الطرٌقة 
.............. 

 
 
 

شعور ؼرٌب إجتاحه وكؤنه قد .......... شرٌؾ ....... شرٌؾ ........... كانت تنطق بإسمه 
............. مزٌج نادر جمع بٌن السعادة والؽضب ............. إرتوى بعد ظمؤبشراب سحري 

إنتفض قلبه وؼادر ضلوعه وما لبث أن عاد عندما ذكرت ............ خاصة عندما قالت خالد 
................ ماذا دهانً ................ وكؤنه خشً أن تعشقه ............ شرٌؾ مرة أخرى 

هذا المرٌد بداخلً ٌؤبى أن تكون تلك ............. أعشق وفابك نحوه وأتمناك بنفس اللحظة 
ولكن كٌؾ .............. فتلك العاطفة أرٌدها من أجلً أنا فقط ...........المشاعر لسواه 

أم عاشق ............هل أعشقك حقاً ............. أحمق أنا ............... كٌؾ ............. 
 لعشقك الجارؾ نحو رجل مٌت

 
 
 

ال .............ال بل كاد ٌسمع دقات قلبها المرتجفة ......إرتباكها ............ شعر بصهٌل رعد 
ٌعلم متى وكٌؾ ولكنه قفز سرٌعاً خارج الؽرفة الضٌقة قبل أن تنزع العصابة بلحظات 

وماذا !!!! .............. أٌهرب من إمرأة ولكن كٌؾ تراه ............ماذا به .................. 



بل لم ٌشعر ٌوماً بهذا الوهن .............هو اآلن أضعؾ ما ٌكون ................سٌخبرها 
ٌُحٌٌه فقط مع ................بهذا اإلحساس ............ لقد قُتل اإلحساس بداخله منذ سنوات كان 

إنه ............. إنه شعور مختلؾ لم ٌعتاده قبل ذلك .............. ولكن معها هً ........ رعد 
وكؤن نسمات هواء ثلجٌة تلفح وجهه ثم تخترقه وهً محملة بعبق .............ٌشعر بالحٌاة 

.............البندق والٌاسمٌن فٌستنشق جمالها بحرٌة   
 
 
 

بل تكاد تجزم ............ ال ٌوجد أحد ولكن صهٌل رعد ............. نظرت حولها فً حٌرة 
خرجت مسرعة وتلفتت ٌمٌناً وٌساراً لم ............. أنها للحظة شعرت بوجود أحد معها بالؽرفة 

ودعت رعد وأؼلقت باب .............. ربما ...........خٌال عابث إذن ............. تجد أحد 
الؽرفة وهمت لتؽلق باب اإلسطبل عند خروجها ولكنها تسمرت مكانها عندما رأت سٌارته 

الحظت أن ؼرفة سهٌلة مفتوحة ...........نظرت مسرعة للداخل مرة أخرى ............ 
هل سمعها ومتى حضر ..............هل كان هناك ...........كانت أنفسها متسارعة ............ 

كان ٌقؾ بجانب ............... توجهت نحو ؼرفة الفرسة تنظر بحرص ووجدته ............... 
كان .........إنتبه لها .............. سهٌلة ٌملس على خصبلتها الماسٌة وٌضع أمامها بعض المٌاة 

...........جلٌاً أنه لم ٌتفاجا بوجودها   
الزم نشربها .............. أنا سمعت نصٌحتك أهو ............ إزٌك ٌا دكتورة : قال بإبتسامة 

 من المٌة اللً بنشرب منها
حضرتك جٌت إمتى ........... هو : إبتسمت بحرص ثم قالت بتلعثم   

كنت جاي أطل على سهٌلة وبعدٌن أشوؾ رعد ...........لسه من دقابق : خالد مصطنعاً البراءة 
إنما إنتً إٌه اللً جابك دلوقتً .............  

أنا كنت موجوده : تابعت بنفس نبرتها القلقة ........... نظرت له بدهشة ال تعرؾ لماذا ال تصدقه 
كنت عند رعد...........  

عموما أنا راجع حاوصلك فً سكتً.............كوٌس ............ وهللا : خالد   
هو حضرتك مش حتبص على رعد : إٌناس برٌبة   

وبعدٌن مٌنفعش تمشً المسافة دي .........ماهو مدام إنتً كنتً عنده خبلص : خالد بنبرة ماكرة 
 لوحدك 
أل عادي هً مش طوٌلة قوي : إٌناس   
بس الوقت إتؤخر والمزرعة لؤلسؾ مش أمان دلوقتً : خالد   

شعرت باآلسى من أجله ............كانت نبرته مرٌرة   
مش آمان إزاي ال ٌافندم متقولش كده وإن شاء هللا أزمة وحتعدي : تابعت بعدها   

 
ال متخافٌش : تابع بنبرة إتسمت بالخشونة ..........بدت إنتقامٌة ............إختلفت مبلمحه 



والموضوع الزم حخلصه ........... أنا مش حسٌبهم ...........   
: لم تتردد أن تساله تلك المرة بل لم ترهب حدته ومبلمح اإلنتقام البادٌة فً وجهه قالت بشجاعة 

حضرتك حتخلصه إزاي ............ مش فاهمة   
ولٌه مهتمة تعرفً : نظر لها بدهشة وتابع   

أل أنا مش : هً ؼٌر مهتمة ولماذا ٌظن أنها مهتمة تابعت سرٌعاً ........... إرتبكت للحظة 
ده كان سإال عادي وإعتبرنً مسؤلتهوش ........... مهتمة   

بل ظلت صامتة طوال الطرٌق على الرؼم من ............لم تنبس بكلمة أخرى وتوجهت للسٌارة 
محاولته إرباكها بنظراته وفً النهاٌة تؽلب صمتها علٌه بل إستحوذ تجاهلها على إهتمامه وجد 

طلٌقتً وأخوها هما ورا ده كله : نفسه ٌنطق وحده وبعفوٌة شدٌدة   
نظرت نحوه بدهشة ال تعرؾ هل هً مندهشة من الخبر الذي تعرفه سالفاً أم من ذكره لؤلمر 

مش عارؾ حتنتهً ............ دابرة مفرؼة من األذى : تابع دون أن ٌنظر نحوها .............. 
 إمتى بس أكٌد مش حٌنفع أسٌب حقً 

هما اللً بعتوا الناس اللً إتهجموا على حضرتك : قالت له بنبرة مترددة   
أٌوه : خالد   

وهما لٌه عاٌزٌن ٌإذوك : إٌناس   
علشان مقتنعٌن إن انا أذٌتهم : خالد   

وهو إنت أذٌتهم : إٌناس   
أنا خدت حقً : خالد   

 كان ٌتحدث وكؤنه أمر بدٌهً ال نقاش فٌه 
وهما شاٌفٌن إنهم بٌاخدوا حقهم : إبتسمت بسخرٌة   

إنتً معاٌا وال معاهم : نظر نحوها بدهشة   
أنا ال معاك وال معاهم أنا معرفش تفاصٌل بس واضح إنكم حتفضلوا كده لؽاٌة ما : إٌناس 

 تخلصوا على بعض إلن ببساطة كل واحد متمسك باللً بٌظن إنه حقه 
دول سرقوا ............ بس هو حقً أنا إنتً متعرفٌش حاجة : إحتد علٌها وتابع   

بشمهندس أنا مش مهتمة أعرؾ دي حٌاتك الشخصٌة وحضرتك : قاطعته سرٌعاً وقالت بهدوء 
بس برده حضرتك اللً قلت إنها دابرة أذي والدابرة مالهاش نهاٌة .......... حر فً قراراتك 

 ............ 
 

أوقؾ السٌارة وأراد ان ٌتابع معها الحدٌث وإن كان رؼماً عنها ........... عندها كانا قد وصبل 
وهً أرادت الهروب وكؤن حدتها كانت سبٌلها الوحٌد للدفاع ضد إقتحامه لعزلتها وربما سماعه 

............ ولكن ضوء سٌارة قوي بدد الظبلم حولهم لفت إنتباهم ...........ألدق أسرارها 
لمعت عٌناه وهو ٌنظر نحوها ........... ترجلت من سٌارتها وتوجهت نحوهم بإبتسامة خبٌثة 

.كارمن : وقال مزمجراً   
 



 
وكٌؾ أشعر بلذة ................. ما جدوى الؽضب إن لم تشهده وما جدوى الحزن إن لم تلمسه 

أفكار رأسها تؽدو وتجا وفً النهاٌة ............ اإلنتقام دون أن أتلذذ بمبلمح الحسرة فً وجهه 
رإٌاه ...........زمجرته ............. ؼضبه .............. قررت الذهاب له فقد إنتظرت مجٌبه 

ولكنه لم ٌؤتً...........  
 
 

تركت خصبلتها الحمراء ثابرة وزادت من حمرة ............. تؤنقت بشدة ربما أكثر من العادة 
............ بل زٌنت زرقة عٌناها بنثرات ماسٌة المعه فوق أهدابها ........... الشفاة خاصتها 

.كعادتها .............. فاتنة ........... جمٌلة .......... كانت تبدو متمادٌة   
 
 
 
 

لٌكً عٌن : نظر نحوها بؽضب وهً تتقدم نحوه تابع بحنق   
كل ما أجً أزور خالد : لم تعره إنتباهها ولكنها نظرت إلٌناس وتابعت بمكر 

أشوفك ..............  
عنبذنكم : إرتبكت إٌناس بشدة وقالت بجدٌة وهً تؽادر   

 وؼادرت مسرعة دون أن تنظر خلفها 
: إقتربت منه كارمن وما زال ٌرمقها بنفس النظرة الؽاضبة   

 أنا بقول نتكلم فً الفٌبل أحسن 
دخلت تتفحص ............. لم تعطه فرصة للقبول أو الرفض توجهت للفٌبل وتوجه هو خلفها 

زمان كان ذوقك أحلى وال دي على ذوق حد جدٌد : المكان بتباٍه وتابعت   
مش فاهم : خالد وقد إنتهى صبره   

 واضح إن الدكتورة مابتقدمش خدماتها للخٌل بس 
اللً بٌعمل حاجة بٌفتكر كل الناس زٌه : لمعت عٌناه وتابع بإزدراء  

حبتنً ..........ولما إنت كنت شاٌفنً وحشة كده إتجوزتنً لٌه ............ٌاااااااااااااااااه : كارمن 
 لٌه 

أنا عمري ما حبٌتك : كانت مبلمحه صارمة   
حبٌتنً بس شهوة إنتقامك كانت أقوى ............ كداب : إقتربت منه فً دالل   

وإنتً راجعة تنتقمً دلوقتً : خالد   
اإلنتقام مش حكر علٌك لوحدك : كارمن   

بس أنا ماقتلتش : خالد   
ٌوم ما هربت منً فً ٌوم ولؽٌت سنٌن .........قتلتنً : كارمن وقد ترقرقت العبرات بعٌناها 



قتلتنً ............حبً   
وإنتً قتلتً أدهم ومش قتل معنوي ده قتل بجد : خالد   

زعبلن على الحصان ومش ندمان على اللً عملته معاٌا: كارمن بذهول   
أنا مضربتكٌش على إٌدك كله كان بمزاجك سواء كان جواز أو ؼٌره : خالد بإزدراء  

 
إخرس : ال تعلم ماذا أصابها ولكنها رفعت ٌدٌها رؼبًة فً صفعه وهً تقول   

مش خالد رضوان اللً تضربه واحده : ولكنه أمسك بٌدٌها قبل أن تلمس وجهه قال بؽضب شدٌد 
 ست 

سٌبنً ..............صرخت بؤلم .........كان ٌمسك ذراعها بقوة وٌلوٌه خلؾ ظهرها 
سٌب إٌدي ............  

تمكن الؽضب منه وبلػ ذروته دفعها حتى إلتصقت بالحابط وقال لها وهو ٌضؽط على ذراعها 
جاٌة تستفزٌنً وال لما ماردتش إفتكرتٌنً ...........هه ............جٌتً لٌه ٌا كارمن : بقوة 

طٌب أنا حارد ودلوقتً ٌا كارمن............ضعٌؾ وجاٌة تشمتً   
سحب ٌدها األخرى وشعرت بشا ٌلتؾ حول .......... كان مازاال ممسكا بذراعها بعنؾ 

إنت حتعمل إٌه : قالت فً فزع ........... معصمٌها   
عارفة ٌا كارمن أدهم وهو بٌموت حس بإٌه : خالد   

نبرته جنونٌة وكؤن بلػ ذروة الخبل ............ بدأت أنفاسها تضطرب   
ها تحبً تجربً .........تشنج فً األطراؾ علشان النفس .........ألم حاد فً البطن : تابع بعدها 
........... 

 سم وال ألؾ حبل على رقبتك الجمٌلة دي 
مش طبٌعً حتقتلنً علشان حصان .............إنت مجنون : كارمن   

و علشان تخسرٌنً ثمنه ........... إنتً قتلتً حصان علشان طلقتك ٌا كارمن : خالد   
ضحكت علٌا وسرقت فلوس أبوٌا .............. إستؽلتنً ............إنت قتلتنً : كارمن   

نظر نحوها والشرر ............. قذفها بعٌداً عنه فؤلقاها على األرٌكة وٌداها ما زالت مقٌدة 
إٌه فلوس أبوكً : ٌتطاٌر من عٌنٌه وبصوت جهوري متحشرج من شدة الؽضب تابع 

وأبوكً سرقها منً زي ما سرق حٌاتً وأمً ............فوقً دي فلوسً أنا ............ 
عٌشتوا فً بٌتً وإنطردت منه ............ إنتم اللً دخلتم حٌاتً من ؼٌر دعوة ............
لؽاٌة دلوقتً عاٌشة فً مالً ٌا كارمن انا إشترٌت حقً منك فاهمة ٌعنً إٌه ..........   

.............. ٌعنً إنتً أذٌتٌنً بفلوسً وأخوكً الشملول إتسجن إلنه بتاع رشوة مش نضٌؾ 
داٌن تدان ٌا هانم .............وحقً أخدته منه زي ما أبوكً اخده منً بالضبط 

ماتكدبٌش الكدبة وتصدقً روحك حتى لو ماكنتش طلقتك ماكنش ٌنفع نعٌش مع ..............
وعمرنا ما كنا ننفع لبعض بس إنتً ست بتتحركً ورا رؼباتك وبس فمتلومٌش ........... بعض 

 ؼٌر نفسك 
 



كادت أن تنطق ولكنه جذبها بعنؾ من ...........بؽٌظ ............ كانت تنظر نحوه بفزع 
 شعرها 

أنا النهارده حاخد بنصٌحة جاتلً من مبلك مش شٌطان : تابع وهو ٌخرجها من المنزل عنوة 
مش حاعملك حاجه وال ألخوكً لكن قسماً عظماً لو فكرتوا بس تهوبوا ناحٌتً ............ 
ساعتها حتشوفً منً وش ؼٌر كل اللً فات ٌا كارمن............   

 
دفعها بعنؾ فوقعت أرضاً ........... فتح الباب وأخرجها من الفٌبل بعد أن فك قٌودها 

إنطلقت ..............نظرت نحوه بتوعد ونظر نحوها بسخط ثم أؼلق الباب بوجهها ..............
تبكً.......تتوعد ...........تعلن ............. بسٌارتها بجنون   

 
 
 

لقاء األحباب .............. ماذا كانت تظن .............. لماذا ذهبت ............كانت تبكً بحرقة 
نظرت .............. ال ذهبت لتلمس إنتقامها وقد نالت ما بؽت !!!!!! ............. بعد شوق 

........... أكرهك ٌا خالد ............ لمعصمها فً أسى وهً تلمس أثار حبال الستابر علٌها 
صدقنً ستنال جزاءك .............. تصر على إذالل األنثى بداخلً ............. أمقتك 

حتماً ستناله.............  
 
 

كانت البوابة األولً فً الجزء .............. أطلقت الزامور لتنبه الحارس أن ٌفتح لها البوابة 
اآلخر من المزرعة حٌث أقنعت الحارس المسكٌن بؤنها قرٌبة إحدى المهندسات وقادمة لزٌارتها 

جمٌع الرجال دونه .............. وبالطبع قوة إقناعها لٌس لها مثٌل فهً تعلم تؤثٌرها على الرجال 
............... ال ترى أمامها سوى صورته ............كانت تضؽط المقود بشدة ............ هو 

هذا الثؽر الذي طالما ............... ؼضب عٌناه ............سخرٌة ثؽره ............... وجهه 
.............أمطرها بكلمات العشق الكاذبة وتلك العٌنان وإدعاءهما الشوق بمكر   

 
ال تدري ماذا ............ فجؤها شبح بالظبلم ...........فجؤة و قبل أن تصل للطرٌق العمومً 

خرجت ............. حدث ولكنها توقفت فجؤة قبل أن تدهسه ومع ذلك إرتطم جسده بالسٌارة 
حرام : كان جالساً على األرض ٌمسك بردفه وٌقول ........... مسرعة مرتبكة وإقتربت منه 

كنت حروح فطٌس ...........علٌكً ٌا شٌخة   
إنت ظهرت فجاة ........... أنا آسفه : كارمن   

حاجه وقت منك : نظر حوله ٌبحث عن شا فقالت له   
اه الكاب بتاعً : هو   

إتفضل : لمحتها على بعد منه فؤحضرتهوجلست أمامه على ركبٌتها وناولته له قابلة   



قام بإرجاع خصبلته الناعمة للوراء ثم أرتدى قبعته ونظر نحوها ولكن إنتباه الصمت عندما رأى 
هل صدمته إحدى جنٌات ............ ما هذا ........... مبلمحها المتوهجة تحت ضوء السٌارة 

خصبلت متجدلة تشع ببرٌق أحمر اللون وعٌون ........... الصحراء ذوات الجمال الخارق 
متشكر : تابع بصوت هادئ ونبرة بطٌبة ............ طؽت زرقتها على الظبلم الحالك حوله

أنا بجد متشكر جدا ............   
إنً خبطتك .........على إٌه : كارمن   
أنا بعدي هنا إتنٌن وخمٌس علشان لو حبٌتً تخبطٌنً تانً : حمزة   

إنت بتعاكس وإنت متكور على األرض كده : ضحكت بٌؤس   
ماهو بسببك : حمزة   

........... أنا آسفة : كارمن   
أنا اللً آسؾ إنً خضٌتك كده بس هو حضرتك : الحظ العبرات بعٌناها نظر نحوها بعمق وتابع 

 حقٌقٌة 
!!!!نعم : كارمن بدهشة   

إنسٌة زٌنا ٌعنً وال بسم هللا الرحمن الرحٌم : هو   
إنت بتهظر وال بتتكلم جد : ضحكت رؼماً عنها   

أصل بجد حضرتك جمٌلة بشكل ؼٌر طبٌعً : هو   
تقولً عفرٌتة وبعدٌن تقول جمٌلة : كارمن   

نبدأ من جدٌد علشان أنا تقرٌبا الخبطة أثرت ............ ماهو أحلى جمال الجمال المعفرت : هو 
..على دماؼً   

حمزة : قام بنفض ٌدٌه من الرمال ثم بسطها لمصافحتها وعلى وجهه إبتسامته المعهودة   
كارمن: صافحته بدورها وقد هدأت ثورة البركان بداخلها بعض الشا   

 
 

 الفصل الرابع والعشرون
 
 
 
 

تكتسحك بجنون فً البداٌة تسٌطر على دقات قلبك أم ...............الؽضب تلك العاطفة المتؤججة 
كلماتك التً ..............ثم تقتحم مبلمحك فٌتملكها العبوس .............. ربما قفزات قلبك 

حشرجته ............جهورٌته ........... صوتك ..............ستتمكن منها الفظاظة حتى النخاع 
وخاصًة هذا الؽاضب........... فالؽاضب ضعٌؾ ............ ضعفه ...........   

 
 



 
كانت إٌناس بالمطبخ تحاول إشؽال نفسها بإعداد بعض الطعام الذي ربما لن تؤكله فً النهاٌة 

ماذا تقصد بتلك الكلمات ............... ما زالت كلمات الحمراء تتردد بؤذنها .............. 
كانت عابدة للعٌادة وهو كان ............ السخٌفه ثم إنها لم تكن بجواره فً زٌارتها السابقه 

زفرت بؽضب وحاولت طرد كلمات كارمن من عقلها ............ سٌمتطً رعد 
لم تستطع أن تكبح جماح فضولها لتفسٌر ........... إنتبهت لصوت خالد الصارخ .............

ضعفه..........بل صوته المتحشرج ...........تركت ما بٌدها وإنتبهت لكلماته ............ كلماته   
 
 

وكؤن عبارته شكلت قصة ............. إخترقت أذنها وعقلها معاً ............ كانت كلماته مرٌرة 
هناك طفل صؽٌر خلؾ هذا الوجه البابس ............ قصٌرة ظلت تتفكر فٌها طوال اللٌل 

زوج إستحل مال الٌتٌم وكافح هذا الٌتٌم لٌسترجع ............ طفل مشتاق ألمه ............... 
ولكن !!!! ........... من المصٌب ومن المخطا !!!! ............. حقه ممن ٌظنون أنه لٌس بحقه 

تخٌلت مبلمح وجهه ............. ؼاضب بشدة ........... خالد لٌس بمخطا هو فقط ؼاضب 
ربما إحمرار وجهه .............. عضبلت فكه المنقبضة ............. عندما سمعت نبرته الباكٌة 

وعندها شعرت نحوه بالشفقة فهً إن لم ........... أم تحجر بعض العبرات بعٌناه ............ 
.............تختبر هذا الؽضب الجامح فتعرؾ جٌداً عاطفة الحزن الجارؾ   

 
  
 

فرصة سعٌدة ٌا أستاذ حمزة : نظرت له كارمن بإبتسامة وتابعت   
أنا األسعد : حمزة   

تحب أوصلك فً حته ........ طٌب : كارمن   
ال أنا داخل جوه وواضح إن حضرتك خارجه : حمزة   

إنت بتشتؽل هنا : لمعت عٌناها وتابعت   
بس حضرتك ما بتشتؽلٌش هنا ........... أٌوه : حمزة   

 قالها بإبتسامة ماكرة 
كنت بزور حد ............ ال : كارمن وقد إستعادت نفسها وضحكت بدالل   

بجد مٌن أنا كلهم جوا صحابً : حمزة   
السابق...........كنت بزور جوزي : تابعت بإبتسامة ساخرة   

من ؼٌر زعل أنا فً قلبً على لسانً : صمت قلٌبلً ربما إلستٌعاب ما قالته دون تردد ثم تابع   
إٌه : كارمن بدهشة   

مٌن الحمار ده اللً بقى سابق : حمزة   
تصدق هو فعبل حمار بس ٌا ترى لما أقولك مٌن حتفضل متمسك برأٌك : ضحكت بشدة وتابعت   



لٌه هو مٌن : نظر لها برٌبة   
خالد : قالت بتحدي   

هو حضرتك كنتً مرات بشمهنس خالد: ضحك بإنهزام وتابع   
أٌوه : كارمن  
هو ببلش حمار دي شٌلٌها فً المونتاج ........... ٌعنً : حمزة   

مش ممكن إنت بجد ضحكتنً النهارده ضحك ٌعوض سنٌن : كارمن   
ٌا خبر لٌه بس : حمزة   

ماهو الجواز الفاشل آثاره بتستمر شوٌة : كارمن وقد زفرت بإرتٌاح   
أنا آسؾ : حمزة   

إنت مهندس برده زي خالد: كارمن   
أٌوه : حمزة   

تعرؾ إن الصدفة فعبل خٌر من ألؾ معاد : صمتت لوهله ثم أنار عٌنٌها برٌق ؼرٌب وتابعت   
مش فاهم حضرتك تقصدي اٌه : حمزة   

أصل انا كنت جاٌة عاٌزة من خالد خدمة وؼالبا مش حٌعملها ودلوقتً بقه القدر : قالت بمكر 
 رماك فً سكتً وشكلك حتكون الشخص المناسب للمهمة دي 

مهمة إٌه !!!! أنا : حمزة بدهشة   
فجؤة و دون مقدمات قامت كارمن بتمرٌر أناملها الرفٌعة بٌن خصبلتها الحمراء فدفعتها بحركة 

أنا .........بص ٌا سٌدي : واحده على أحد كتفٌها ثم نظرت نحوه مطوالً وقالت بإبتسامة دافبة 
 خرٌجة فنون جمٌلة ومحتاجاك فً شؽل 

بجد حضرتك الزم تكونً فنانة جمٌلة : حمزة وقد صمت لوهلة ٌتؤملها ثم إستدرك نفسه وتابع 
أنا متلخبط ...........انا آسؾ ...........قصدي فنانة فنون جمٌلة ............   

أنا رسامة وبحب أعمل معرض كل سنتٌن كده والمرة دي عاٌزة أعمل : ضحكت بدهاء وتابعت 
 معرض ٌكون بس عن الورد 

!!!!!الورد : حمزة   
زهرة الخشخاش مثبل ......... اعظم لوح اترسمت كانت عن الورد ...........اه الورد : كارمن   
فعبلً : حمزة   

انا بقه كنت محتاجه حد متخصص موسوعة كده ٌعرفنً كل االنواع وٌجٌبلً كتب او : كارمن 
علشان أدخل فً الحالة وأرسم ...........معانٌها .......... صفاتها ........ مجبلت عن أشكالها 

أعٌشه ...........أفهمه ...........أنا عاٌز أحس الورد ............  
........... كانت تتحدث بهمس ال ٌعلم ماذا أصابه ولكنه شعر كالمسحور أمام نبرتها الهامسة 

أنا تحت أمرك : مسحور وسعٌد بتلك الشخصٌة الفرٌدة من نوعها أجابها دون تردد   
نقول ........ حدٌك تلٌفونً واخد تلٌفونك ونحدد معاد ........... تمام : لمعت عٌناها بإنتصار 

 أول معاد 
خبلص ٌبقى أول معاد: حمزة   



 
 

عادت بعد حزن منتصرة فقد وجدت فً حمزة الدجاجة ذات ............. وهكذا إفترقا على لقاء 
.ال تعرؾ كٌؾ ستحصل على البٌض ولكن حتماً ستحصل علٌه ........... البٌض الذهبً   

 
  
 

تلفت حسن حوله لٌتؤكد من عدم وجود رقٌة بجانبه ثم تابع بصوت خافت وهو ٌتجه بالهاتؾ نحو 
ٌعنً إٌه حتولدي فجر بعد بكرة : ؼرفة النوم   

............... الدكتور قالً خبلص قٌصري وإدانً معاد بعد بكرة ............ هو اٌه ده : سهام 
 حتٌجً وال برده مشؽول 

بتترٌؤي : حسن   
  شهور ماشفتش وشك وشكل كده إبنك حٌبقى ز3ًٌبقالك : سهام 

سهام قلتلك كانت ظروؾ وإنت متجوزانً وعارفة ظروفً كوٌس : حسن وقد زفر بضٌق   
بص ٌا حسن من اآلخر كده أنا حاولد بعد بكرة وبعدها بقه براحتك ٌا تكون موجود فً : سهام 

ٌا تخرج منها خالص ............ حٌاتنا زي أي زوج وأب   
إنتً إتجننتً ........... إنتً بتقولً إٌه : حسن   
بص ٌا حسن أنا من حقً أحس بجوزي جنبً وإبنً من حقه ٌتمتع بحنان أبوه كل ٌوم : سهام 

.............مش كل شهر ...........   
قصدك إٌه : حسن   
قصدي إن آن األوان تبعتلنا نعٌش معاك ٌا حسن: سهام   

 
لم ٌشعر ............ لم ٌشعر بإؼبلقها للهاتؾ ........شارداً ......ظل ممسكاً بالهاتؾ صامتاً 

...........بدخول رقٌة للؽرفة متسابله عما به   
 
 

مالك ٌا حسن : رقٌة بدهشة   
مفٌش : إستدرك نفسه ورسم إبتسامة كاذبه على وجهه وتابع   

شكلك متضاٌق وواضح إن التلٌفون اللً معاك هو اللً ضاٌقك ........... مفٌش إزاي : رقٌة   
قلتلك مفٌش ٌا رقٌة هو تحقٌق: حسن بضٌق   

 
أنا : تابع لٌتخلص من نظراتها نحوه .................مرت الدقابق كسنوات ........ صمت 

خالد ........... أنا الزم أسافر بكرة عندنا شؽل ومشاكل كده الزم أروح مصر أحلها ............
 متعصب 



ححضرلك شنطتك............ وماله ............. اه : إبتسمت بآسى   
وبدأت بوضع ........... أخرجت الحقٌبة بٌد مرتعشة ............. سرٌعاً توجهت للخزانه 

.هو أٌضاً خرج سرٌعاً وتركها مع عبراتها الساكنة .............. مبلبسه دون تركٌز   
 

  
  

إحتضنتها .............. لم تستوعب إٌناس فً البداٌة سٌل العبرات الذي إنفجر فجؤة من عٌناها 
مالك ............ فً إٌه بس ٌا رقٌة : سرٌعاً وتابعت   

شعرت إٌناس بالشفقة من .............. لم تنطق بل ظلت تبكً بحرقة ربما بكاء لم تبكٌه من قبل 
خرجً الشحنة اللً ............. طٌب عٌطً : أجلها فتابعت وهً تملس على رأسها بحنان 

 جواكً 
تعبت .............بجد خبلص تعبت ..............مش قادرة ٌا إٌناس : رقٌة بنبرة توحً باإلنهٌار 

 قوي 
إٌه بس اللً حصل : إٌناس   

خبلص ..............كاتمة بس خبلص ......... بقالً كتٌر قوي صابرة : تابعت بصوت متهدج 
 أنا حاسه إنً بموت ٌا إٌناس أو جاٌز مت وده عذابً 

إستهدي باهلل ..........أستؽفر هللا العظٌم بتقولً اٌه بس : إٌناس   
من : إعتدلت فً جلستها وبدأت فً محاولة ٌابسة تجفٌؾ نهر العبرات الثابر بعٌنٌها ثم قالت 

ما بقٌتش عارفة هً بتؽٌظنً وال ............  شهور بعتت لً صورة إختبار الحمل 8حوالً 
شا مإلم قوي لما تحسً للحظة إنك حتكونً طرؾ زٌادة فً معادلة ............ عاٌزنً أمشً 

أنا مخدتً تشهد على ............. وهللا هو مش عند وال سلبٌة .............. إنتً اللً بدأتٌها 
ومن ؼٌر ما نحس أنا وهو ............. دماؼً اللً كل ٌوم تتعصر وأسبل نفسً حواجهه وال أل 

ال أنا أفتح موضوع جوازه وال هو ٌحسسنً إنه ............ زي ما نكون عملنا إتفاق ضمنً 
 إتجوز 

إنتً عرفتً إنه إتجوز إزاي: نظرت لها إٌناس بشفقه وتابعت   
عرفتنً بعد الجواز ممكن بشهر ولما معملتش حاجة ........... منها : رقٌة ساخرة 

وإمبارح بس كنت على بعد خطوات من إعترافه لٌا ........... عرفتنً بالحمل .........
ماكنتش عاٌزة ............خفت ............ حسٌت إنه عاٌز ٌقولً وٌخلص وٌرتاح ............. 

إٌناس انا بقالً .............. مش قادرة أواجه المشكلة دي ............مش قادرة ........أسمعها 
جٌت أدفسها ........سنة دافسة راسً فً رمل ولما رفعتها وسافرت وفكرت وحاولت ورجعت 

أسمنت صلب فتح نفوخً وكشؾ قدامً كل ............. تانً معرفتش كان بدل الرمل صخر 
 األلم اللً مخبٌاه 

 إقتربت منها إٌناس وقد ترقرقت عبراتها بدورها فربتت على كتفها دون أن تنطق 
لما بعدت : أؼمضت رقٌة عٌناها مما ساعد فً إنهمار أقوى لشبلل دموع األلم بقلبها ثم تابعت 



........... أنا من ساعة ماتجوزته وحٌاتً مافٌهاش ؼٌره ............. ماعرفتش أعٌش من ؼٌره 
طلباته هً ......... لبسه ...........شربه ...........أكله ............ إتعودت اكون مشؽوله بٌه 

لما بعد لقٌتنً مش القٌة حاجه أعملها فعملت اللً هو بٌحبه لنفسً ............. حٌاتً 
رجعت ومش عارفة أنا رجعت علشانه وال علشانً ...........  

بتحبٌه قوي وتعرفً هو كمان بٌحبك قوي ............إنتً بتحبٌه : إٌناس وقد بكت بدورها   
ده طفلً المدلل وأنا اللً .............. انا عارفة حسن........... بس بٌحب نفسه أكثر : رقٌة 

 بوظته 
مفٌش طفل بٌقدر ٌستؽنى عن أمه: إٌناس   

بٌنسى ............ لما بٌتجوز وٌخلؾ ............ ال ٌا إٌناس بٌستؽنى عارفة إمتى : رقٌة بآسى 
 علشان هو بنى آدم والبنى آدم خطاء 

بس إنتً مش أمه إنتً مراته اللً بتدلعه زي أمه بٌتهٌؤلً الراجل بٌكون عاٌز الزوجة : إٌناس 
 واألم والحبٌبة 

تفتكري حافضل زي منا وال حتحول ........... إٌناس حسن فً خبلل كام ٌوم حٌبقى أب : رقٌة 
 لطرؾ زٌادة على األسرة الصؽٌرة 

نظرت لها إٌناس بشفقه وقد هربت الكلمات من عقلها همت لتتحدث مرة أخرى ولكن رقٌة 
: حتى خرج أنٌن متقطع قوي ......أمسكت ببطنها وبدت مبلمح االلم بادٌة على وجهها بشدة 

 ااااااااااااه 
رقٌة مالك ........... رقٌة : فزعت إٌناس   

شكلها ............ عادي أنا بقالً فترة تعبانه : رقٌة وقد تمكن منها األلم فبدأت تتنفس بصعوبة 
 كده سن الٌؤس بدري بدري 

إنتً الزم تروحً للدكتور........ إنتً بتقولً إٌه : إٌناس   
شكل كده العادة الشهرٌة حتقطع المرة دي خالص .......مش مستاهله حاخد مسكن : رقٌة 

ٌبل أرٌح ............   
هً بقالها أد إٌه ماجتش !!! إٌه ّ: إٌناس   
الطبٌعً بتاعً إنً مش منتظمة أكٌد إنتً  ........... 4 شهور أو 3مش بركز ممكن : رقٌة 

 فاهمة 
طٌب إنتً حاسه بإٌه دلوقتً : إٌناس   
........... عادي بتؤلم منها بس المرة دي بزٌادة ومش عارفة لٌه النهارده تعبانه بجد : رقٌة 

لم تشعر رقٌة بنفسها وهرعت للحمام لتفرغ ما فً معدتها وإٌناس ............ امممممممممممم 
ال كده مٌنفعش الزم تروحً لدكتور ............ تراقبها بٌؤس ولكنها إستدركت نفسها سرٌعاً قابلة 

 حاال 
أنا بس النكد أثر علٌا حاخد مسكن وأنام ............ ال ال : رقٌة   

تعالً أساعدك تؽٌري هدومك ونشوؾ سواق ٌوصلنا مصر ............إهمال أل .......أل : إٌناس 
ٌبل بقه لو إنتً ما كونتٌش حابه تروحً مع بشمهندس حسن فرصة هو مش موجود ........... 



 وأنا معاكً 
شعرت رقٌة أن إٌناس بذكاءها إستنبطت أفكارها فهً خافت أن تذهب للطبٌبة مع حسن فتلقى 

سن الٌؤس.........بوجههما القنبلة االخٌرة   
 
 

إنتً معاكً رقم : قامت رقٌة مع إٌناس التً ساعدتها على إرتداء مبلبسها سرٌعاً ثم قالت 
 السواق 

أنا حاكلمه........... اه معاٌا بٌنفع لما بٌكون حسن مش موجود : رقٌة   
 
 

...............وفً ؼضون دقابق جاءهما السابق وتحركت بهما السٌارة مسرعة نحو القاهرة   
 

  
 

صاحبتك دي مهملة : نظرت لها الطبٌبة بإبتسامة بعد أن أتمت الكشؾ ثم توجهت إلٌناس قابلة 
بقالها شهور مش بتٌجً .............   

معلش ٌا دكتورة وهللا بحس إنً بضٌع وقتك على الفاضً : قالت لها رقٌة فً آسى   
 سنة 40لٌه ....... بقه حضرتك بتقولً سن الٌؤس : نظرت لها الطبٌبة األربعٌنٌة بلوم ثم تابعت 

 سن الٌؤس أقوم أضربك دلوقتً 
أنا بس اللً .......... ٌا دكتورة صوابعك مش زي بعضها : ضحكت رقٌة بحزن وتابعت 

 محظوظة 
 شهور هو اللً حٌبقى 3ال ٌا ستى مش إنتً اللً محظوظة الباشا اللً جوه ده بقالوا : الطبٌبة 

 محظوظ بمامً زٌك
 

كلمات .............إبتسامة مرتجفة ............دموع ...............خوؾ .............. صدمة 
خابؾ ...........العالم ال تستطٌع وصؾ مشاعرها نظرت نحوها ملٌاً ثم تابعت بصوت مرتجؾ 

إٌه ...........إًٌٌٌ :   
إنتً حامل............ مبروك ٌا روكا : الطبٌبة   

 
............ نظرت لرقٌة ؼٌر مصدقة ...........شعرت إٌناس بطبول الفرح تدق بقلبها بشدة 

حلم ............. ظلت رقٌة متسمرة فً مكانها وكؤنها خابفة من الحركة حتى ال تصحو من الحلم 
وكؤن العالم حولها إلتؾ بالضوء لم تعد تشعر بشا .......... أبٌض اللون ........... جمٌل 

.............ؼابت عن الوعً ووقعت مؽشٌاً علٌها .........   
 



 
 

كانت تبدو ............ رأتها جمٌلة .......... فتحت عٌناها لتجد إٌناس بوجهها المبلبكً بجانبها 
فٌن .......... أنا : أجمل من أي وقت مضى بل أجمل نساء الكون قالت لها بصوت خافت   

إنتً مش بتحلمً : إٌناس برقة   
إٌناس أنا بحبك قوي : رقٌة   

وأنا مش حٌنوبنً من الحب ده جانب : ضحكت الطبٌبة وقالت لها بمرح   
أنا مش عارفة أشكرك إزاي ٌا دكتورة : رقٌة وقد بدت عبرات السعادة بمقلتٌها   

بتشكرٌنً أنا ده كله بؤمر ربنا : الطبٌبة   
أحمدك وأشكر فضلك ٌا رب..............الحمد هلل الحمد هلل : رقٌة   

حاكتبلك شوٌة فٌتامٌنات تعوض الشهور اللً فاتت ...........نركز بقه : تابعت الطبٌبة   
حاضر ...........حاضر : مسحت عبراتها بكفٌها ثم أومؤت رأسها كالطفلة المطٌعة   

كمان مش عاٌزة مجهود وال عصبٌة مفهوم : الطبٌبة   
متقلقٌش ٌا دكتورة أنا حاخد بالً : نظرت لها إٌناس وأمسكت بٌدٌها ثم توجهت للطبٌبة بحدٌثها 

 منها 
متابعة حمل مش متابعة عبلج.......... تمام وعندك متابعة كمان أسبوعٌن : الطبٌبة   

 
 

سعٌداً ...........متوتراً ...... وعلى بعد مبات الكٌلومترات كان هو هناك ٌقؾ بالمشفى مرتجفاً 
: حابراً وبٌن ٌدٌه هذا الكابن الصؽٌر الصارخ الوردي اللون والممرضة تردد بحماس .........

 مبروك جالك ولد
 

 الفصل الخامس والعشرون
 
 

كانت الساعة قد قاربت على الحادٌة عشر مساءاً عندما عادت بهم السٌارة للمزرعة 
على وجهها إبتسامة فرٌدة تجمع بٌن الرضا ............ طوال الطرٌق وهً شاردة ............... 

أمومة............ إشتٌاق ........... حنٌن ............. القلق واألمل ............. والسعادة   
 

أنا تعبتك معاٌا النهاردة ٌا إٌناس : نظرت رقٌة نحو إٌناس قبل أن تدلؾ للمنزل وقالت   
قالتها وهً ...........خدى بالك منه هه ....... النهاردة كام ٌوم جمٌل قوي !!!! تعبتٌنً : إٌناس 

أدخلً ٌبل إنتً وأنا حاروح أجٌب : تشٌر لبطن رقٌة الذي بدا لها منتفخاً فقط باإلٌحاء ثم تابعت 
 هدومً علشان حبات معاكً 

حبٌبتً متتعبٌش نفسك ملوش لزوم : رقٌة   



ٌبل أدخلً بقه ملوش لزوم وقفة كتٌر ........... أل لً لزوم وأنا مش حاتعب فً حاجة : إٌناس   
 

دخلت رقٌة وتركتها إٌناس وتوجهت سرٌعاً للفٌبل لكً تحضر بعض المبلبس للنوم وقبل أن 
........تصل إصطدمت بخالد الذي كان ٌبدو أنه عاد لتوه من الخارج   

 
كانت تتحرك مسرعة بحماس ؼرٌب فبل تدري كٌؾ إصطدمت به ولكن فجؤة ظهر أمامها من 

عادت للخلؾ سرٌعاً وقالت بخجل ........... العدم فوجدت نفسها وجهاً لوجه أمام أزرار قمٌصه 
أنا آسفه :   

فرب صدمة خٌر من ألؾ موعد خاصة مع زهرة األوركٌد خاصته .......... نظر لها بمكر 
كنتً برة وال ....... وال ٌهمك : تابع بصوت هادئ رخٌم ........... صاحبة عطر البندق الممٌز 

 إٌه 
كنت : نظرت له بإبتسامة ؼرٌبة لم ٌعدها منها من قبل وتابعت بحماس حل محل خجلها سرٌعاً 

 مع مدام رقٌة 
خٌر فً حاجة : خالد بفضول   

وأحلى خبر فً الدنٌا ............ خٌر وأحلى خٌر : إٌناس   
 

بعٌناها برٌقاً ؼرٌباً وكؤن شعاع ........... بسعادة صادقة ............ كانت تتحدث بتلقابٌة شدٌدة 
أخبرته عن حمل رقٌة ...........نضارة ..........حٌاة .............العسل قد إزداد نقاًء 

عن الطفل الجمٌل .............. خوفها ............ بكاءها .............عن سعادتها ............
................ سعٌدة هً حقاً من اجل رقٌة ................الذي سٌنٌر حٌاتها بإبتسامته المبلبكٌة 

سعادة جعلتها تفتح قلبها دون وعً لخالد أول من وجدته فً طرٌقها بعدما علمت الخبر 
عٌناها .......... فهً تتحدث بكل لؽات الكون ........... كان ٌراقبها بشؽؾ ............... 

ٌداها تتحرك بعشوابٌة طفولٌة وهً تقص له أجمل خبر بالعالم كما أطلقت ........... تضحك 
ال ٌعرؾ كم مر من الوقت على حدٌثها وال ٌعً أؼلب ما قالت ولكنه تمنى ................ علٌه 

فقط لٌراقب ثؽرها الذي زادته اإلبتسامة رونقاً ............ أن ٌستمر هذا الحدٌث إلى ماال نهاٌة 
أناملها الرفٌعة التً ..........فوق رونقه وتلك العٌنان التً دبت فٌهما الحٌاة فزادتهما سحراً 

كانت تتحرك بتلقابٌة لترفع خصبلت البندق الثابرة التً تداعب وجهها من حٌن آلخر 
وكؤن مراقبتها ................ فاتنة أٌقظت سبات قلبه عن ؼٌر قصد .................

تؤملها لم ٌعد مجرد إنتهاك فطري من عٌناه كرجل بل هً خواطر قلب ٌتوق للعشق .............
عبلقة مختلفة فرٌدة من نوعها ال تحركها رؼبة ........... دون تخطٌط ............ دون حساب 
............رؼبة عاشق .............. ال هً رؼبة مختلفة من نوع آخر ............إنتقام أو كٌد   

 
حضرتك معاٌا ....... بشمهندس خالد : خرج من أفكاره وصوتها الرقٌق ٌردد إسمه   

بس سرحت فً حسن ............ معاكً ........ اه : إستدرك نفسه سرٌعاً وتابع   



اه صح : إنتبهت إٌناس وقطبت جبٌنها للحظة وكؤنها خرجت من سعادتها الجارفة وعادت لوعٌها 
ٌا خبر لوسمحت ٌا بشمهندس ممكن ماتقولش لٌه ...........  

خبر زي ده الزم ٌعرفه منها دي حتكون دقابق نادرة ............أنا مش صؽٌر ٌا إٌناس : خالد 
 وسعٌدة فً حٌاتهم و محدش ممكن ٌسرق منهم اللحظة دي 

طٌب عنبذنك : إبتسمت برضا وتابعت   
مع السبلمة ............ صحٌح إنتً عندك أجازة بكرة : خالد   

.......أل مش حسافر حافضل ما رقٌة لؽاٌة لما البشمهندس ٌرجع كمان حبات معاها : إٌناس   
: بدت على وجهه مبلمح اإلؼتباط عندما علم أنها لن تسافر تابع بحماس ؼرٌب على شخصه 

 خبلص ولو إحتجتً حاجه بلؽٌنً وأنا أبعت بٌسو أو أي حد ٌجٌبهالك 
متشكرة ٌا بشمهندس : إٌناس   

إٌناس : تركته ولكنه إستوقفها قبل أن تؽادر قاببل   
أٌوه : إٌناس   

دلوقتً عندك إتنٌن حوامل تعتنً بٌهم ربنا ٌكون فً : إبتسم بمكر ثم قال لها بصوت منخفض 
 عونك 

البٌبً حٌتولد مع المهر تقرٌباً فً نفس الوقت .......صح : ضحكت وتابعت   
خبلص أنا حاسمً البٌبً وإنتً تسمً المهر : خالد   

بجد أسمً المهر : زاد برٌق عٌنٌها وقالت بسعادة كاألطفال   
  شهور 6قدامك .................ٌبل فكري فً إسم ............ أٌوه : خالد 

متؤكد ........ حاضر وحضرتك حتسمً البٌبً : إٌناس   
حسن ورقٌة حٌكونوا فً أضعؾ حاالتهم حٌوافقوا على أي حاجة : ضحك خالد وتابع   

ربنا ٌكرمها وتقوم بالسبلمة : إٌناس   
ٌبل تصبحً على خٌر ............. ٌا رب : خالد   

وحضرتك من أهله : إٌناس   
 

تركته وظل ٌتابعها بنظراته حتى وصلت لباب الفٌبل وقبل أن تدلؾ دون ترتٌب إستدارت نحوه 
هربت .......... إرتبكت ......... ال تعلم لماذا ولكنه وجدته ٌنظر نحوها بدوره فإلتقت نظراتهما 

............مسرعة للداخل ؼاضبة من نفسها   
 

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

تؤنقها لٌس صباحٌاً ............. ألقت نظرة أخٌرة على نفسها فً المرآة قبل ان تلبً نداء الباب 
نظر لها بإبتسامة بمجرد أن فتحت الباب وقال بمرحه المعتاد .............. بالمرة ولكن من ٌبالً 

صباح الخٌر :   
أنا قلت عشاء عمل لكن إنت بقه خلٌته فطار عمل ...........صباح النور : كارمن   



الصبح نشاط والدماغ تبقى صاحٌة : حمزة   
إتفضل : كارمن   

واو : تفحصه بدهشة ثم قال بعفوٌة ............ دلؾ حمزة للمنزل   
إٌه الشقة مش عاجباك : كارمن   
شبهك : تابع بتردد .......... بالعكس دي جمٌلة هً : حمزة   

!!!!!شبهً : كارمن   
تخطؾ العٌن كده .......... نارٌة ...........ألوان صارخة ............. اه : حمزة   

دي أنا وال الشقة : إبتسمت وقالت بدهاء   
اإلتنٌن: إرتبك من صراحتها فخلع قبعته بعفوٌة وعبث بخصبلته المسترسلة وتابع بإبتسمة   

تحب نقعد فً اللٌفنج وال جوه فً مكان شؽلً : إبتسمت بثقة وتابعت   
ال مكان شؽلك أحسن : حمزة   

 
أدخلته لؽرفة جانبٌة تحتوي على أرٌكة مرٌحه والكثٌر من اللوح بعضها فارغ وبعضها مجرد 

أول مرة أشوؾ صومعة فنان : خطا بحذر وهو ٌتفحص المكان ثم تابع ........ مشروع لوحه   
وإٌه رأٌك أنفع : كارمن   

أنا مش بحب أحكم على المشاعر أنا بحس إن الفن والرسم بالذات : أمسك بؤحد اللوح ثم تابع 
 مشاعر إنتً بتخرجٌها فً اللوحه و نجاحك إنتً تخرجٌها بصدق 

واو إنت مش مهندس زراعً بقه إنت فٌلسوؾ : كارمن   
مش قوي كده : حمزة   

نسكافٌه وال شاي : كارمن   
حاخد شاي : حمزة   

عملتلك وافل بتحبها : كارمن   
مش باكلها كتٌر بس بحبها اه : حمزة   

أكٌد حتعمللً وافل أمال حتعمل بٌض وفول : خرجت إلحضار اإلفطار وعندها حدث نفسه بٌؤس 
تحب : عادت كارمن وعلى وجهها إبتسامة ساحرة وضعت الطعام أمامه وتابعت .............. 

 عسل وال صوص
ده صوص فرولة : حمزة   

توت .........أل : كارمن   
ٌبقى صوص : حمزة   

أنا زٌك بحب : زٌنت له قطعة الوافل خاصته بالصوص الشهً بلونه األحمر القانً ثم تابعت 
 الصوص برده عن العسل 

أخرج حمزة جهاز البلب توب خاصته لٌرٌها مجموعة خاصة من األزهار المصورة مع بعض 
بجد إنت عندك معلومات حلوة قوي : نظرت للجهاز وتابعت ............ المعلومات   

عندي كتب كمان جبتلك كتاب صؽٌر فٌه الخبلصه وبقٌة المعلومات عملتلك كوبً على : حمزة 



 السً دي ده 
بس أنا مش فاهمة حاجة ............. إنت شاطر وعملً قوي .......... مٌرسً : كارمن 

أنا أرسم وبس ............ أنا عاٌزاك تدٌنً الخبلصة مش دش بقه وقراءة ...........   
ممكن أسبلك سإال : حمزة   

إتفضل : كارمن   
هو إنتً إٌه معلوماتك عن الورد : حمزة   

ههههههههه ده إختبار : كارمن   
ال مش قصدي : حمزة   

أكٌد األحمر للحب واألصفر الؽٌرة والبنفسجً بٌقولوا ندم : كارمن   
عاٌزة تعرفً الورد البنفسجً بٌعبر عن إٌه الزم تفهمٌه وعلشان : صمت حمزة قلٌبلً وتابع 

 تفهمٌه الزم تعرفً حكاٌته 
حكاٌته هو لٌه حكاٌة ؟: كارمن   
أسطورة ...........كل وردة وراها حكاٌة وقصة : حمزة   

وإٌه بقه حكاٌة الوردة دي : كارمن   
زمان كان فً ملك حزٌن كان إسمه ملك الثلج كان عاٌش فً قصر ثلجً بارد مفٌش فٌه : حمزة 

أي حٌاة فكان علطول حزٌن بابس وفً ٌوم بعت جنوده ٌبحثوا عن بنت جمٌلة تونس وحدته 
وبعد فترة جابوها أول ما شافها حبها علطول كانت جمٌلة قوي رقٌقة جداً وخجولة وكان اسمها 

بقى .............الثلج داب .......... فٌولٌت لما دخلت القصر بدلت حاله ............. فٌولٌت 
فٌولٌت كانت بعٌدة عن ...........وش الملك الحزٌن بقة أسعد ..........المكان كله بهجة وسعادة 

كان خاٌؾ علٌها قوي خاٌؾ تضٌع ..............أهلها وبٌوحشوها فطلبت من الملك إنها تزورهم 
 منه وٌرجع حزٌن تانً فوافق بس بشرط 

شرط إٌه !!! شرط : كارمن بإهتمام   
إنها تزورهم مرة واحده كل ربٌع بس تروح على شكل وردة وفً : تابع حمزة بصوته الدافا 

الشتا ترجع لحضنه تانً بس فً هٌبة بشر وعلشان كده كل ربٌع بنشوؾ أحلى زهور البنفسج 
 وفً الشتا بترجع لملٌكها أجمل بنت فً الدنٌا 

ٌاه : كارمن   
........... الهدوء ............ السحر والجمال .............. البنفسج هو الحب والحزن : حمزة 
 الطاقة 

إنتً حتخلٌنً وأنا برسم : تابعت بشؽؾ ........... كانت تنظر له بشرود وهو ٌقص قصته 
إنت كنت فٌن من زمان ........... أرسمها بإحساس تانً خالص   

ههههههههههههه موجود وهللا : حمزة   
مع إنً ملٌش فً اللون ده خالص بس حبٌته من حكاٌتك : كارمن   

بصً ده شكل البنفسج وفٌه كمان اإلستر ممٌزة قوي : أشار حمزة لبعض الصور أمامه وتابع 
 وده اللون الفٌولٌت بتاعها والتٌولٌب برده من الزهور الجمٌلة فً اللون ده 



إستر دي مش عاجبانً لكن البنفسج فعبل حلوة : كانت كارمن تنظر للصور بإهتمام وتابعت 
 قوي 

ٌعنً حترسمٌها : حمزة   
أل مش حارسمها هً : كارمن   
امال حترسمً مٌن : حمزة   

حارسم فٌولٌت وملك الثلج : كارمن   
 
 

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

سمعت ........... كانت تقؾ بالمطبخ حابرة ولكن أخٌراً أتمت مهمتها الصعبة وصنعت الدجاج 
قلتلك ............. ما بتسمعٌش الكبلم : ضحكة رقٌة المرحة التً كانت تراقبها من الحدٌقة قابلة 

 حاعملها أنا 
مش قلنا راحة خصوصا الٌومٌن دول على بال ما الفٌتامٌنات تشتؽل ............. ها : إٌناس 

 وصحتك تبقى تمام 
أنا متشكرة قوي ٌا إٌناس بجد إنتً أكثر من أخت : رقٌة   

ٌارب بس ٌفضل رأٌك زي ما هو بعد ما تدوقً الفراخ : إٌناس   
ال متخافٌش ........... ههههههههههههه : رقٌة   

 
معقول ............. ٌا ترى مٌن : إنتبهت إٌناس لطرق الباب ونظرت لرقٌة بدهشة قابلة 

 بشمهندس حسن رجع 
ال معتقدش : إنقبضت مبلمح رقٌة قلٌبلً وتابعت   

إوعً تكونً ناوٌة تخبً علٌه ...........رقٌة : إٌناس   
متخافٌش مع إنً فكرت فٌها بس أل مش أنا اللً أعمل كده : ضحكت رقٌة بآسى وتابعت   

إستنً ما أشوؾ مٌن...........ٌاربً نسٌت الباب ............. برافو علٌكً ٌا حبٌبتً : إٌناس   
 

ظل ٌنظر نحوها ملٌاً بعد أن فتحت الباب ............كان حمزة ٌضؽط الجرس بإلحاح كعادته 
مٌن : وإبتسم لها بخبث ملمحاً لمبزر المطبخ الذي ترتدٌه وخصبلتها المرفوعة بعشوابٌة ثم قال 

هً أبلة روكا موجودة .............. حضرتك   
إتفضل ٌا بشمهندس حمزة : إبتسمت بتحفز وتابعت   

كمان تعرفٌنً : حمزة   
خبلص بقه ٌا حمزة أدخل متؽلسش علٌها : رقٌة   

جدٌد ........... بس بجد ٌا دكتور حلو لوك الطبٌخ ده : حمزة   
إٌناس زي القمر فً أي شكل : رقٌة   



هو أنا أقدر أقول ؼٌر كده : نظر حمزة نحو إٌناس مطوالً وتابع   
حابص على .............عنبذنكم .......... طٌب : إرتبكت قلٌبلً فقطبت جبٌنها سرٌعاً وتابعت 

 األكل إتفضل
 

جلس حمزة مع رقٌة بالحدٌقة دون أن ٌعٌرها إنتباهاً حٌث أن نظراته كانت موجهه إلٌناس التً 
نظرت له رقٌة بخبث ...........أقحمت نفسها ببعض العمل الزابد بالمطبخ كً ال تجلس معهم 

إنت متؤكد إنك جاي تزورنً : وتابعت   
بجد زي القمر النهارده .......... طبعاً ٌا جمٌل وأنا لٌا ؼٌرك : حمزة   
النهاردة بس : رقٌة   

ال كل ٌوم: حمزة   
هً مٌن دي ؟: رقٌة   

إنتً طبعاً ٌا روكا ............ إنتً : حمزة   
ماشً حابلعها بمزاجً : رقٌة   

هً مش حتٌجً تقعد معانا بقه : حمزة   
إٌناس حبٌبتً كفاٌة شؽل تعالً إرتاحً : نظرت له بإبتسامة ثم قالت بصوت عاٍل بعض الشا 

 شوٌة 
أنا مش تعبانه وهللا بالعكس بتسلى : إٌناس   

: نظر حمزة لروكا بتحدي ثم توجه للمطبخ سرٌعاً وتوجه إلٌناس التً إندهشت لقدومه وتابع 
 ممكن أتسلى معاكً

حضرتك خلٌك مع رقٌة سلٌها على بال ما أخلص .......... ال مٌصحش ٌا بشمهندس : إٌناس 
 اللً وراٌا 

رقٌة مٌن : رفع حمزة أحد حاجبٌه بسخرٌة قاببلً   
روكا : ضحكت رؼماً عنها وتابعت   

قولٌلً بقه إٌه التؽٌٌر ده : صمت قلٌبلً ثم تابع بصوت أكثر إنخفاضاً ........روكااااااااا : حمزة 
فً إٌه .........وإنتً بتطبخً فً مطبخها ............ هً وشها منور ...........   

فً : صمتت إٌناس بحٌرة ونظرت نحو رقٌة التً أومؤت لها رأسها بإبتسامة فتابعت بإبتسامة 
 إنك تروح تبارك لٌها على الخبر السعٌد 

!!!!خبر سعٌد : حمزة   
روكا حامل : إٌناس   

إنتً بتتكلمً جد : نظر لها حمزة وقد لمعت عٌناه وبدا بهم برٌق قوي قاببلً   
تركها وقفز سرٌعاً لرقٌة التً كانت جالسة بالحدٌقة وبدت عبراتها رؼماً عنها فإقترب منها وقال 

بجد ٌا أبلة : لها بنبرة حانٌة   
بجد ٌا حبٌب أبلة : رقٌة   

خالو فٌن ............... ٌاااااااااااااااااااه : حمزة   



مسافر ........... مش موجود : قطبت رقٌة جبٌنها سرٌعاً وتابعت بتلعثم   
ولٌه ماتصلتٌش بٌه ٌجً : حمزة   
حمزة أرجوك لما ٌجً براحته ٌبقى ٌعرؾ : رقٌة   

متكشرٌش لما ٌبقى ٌجً هو مش مهم دلوقتً المهم إنت ٌا ......... خبلص خبلص : حمزة 
ها ولد وال بنت ........جمٌل والعفرٌت اللً جوه ده   

إنت مش ممكن لسه بدري : ضحكت رقٌة بشدة   
أصل أنا مش ........... خبلص كنت حقولك لو بنت أتجوزها بس حٌنفع بقه ٌا جمٌل : حمزة 

 حاقدر أصبر كتٌر 
كانت نبرته عالٌة وقالها وهو ٌتوجه ببصره نحو إٌناس التً كانت منشؽله بإعداد بعض العصٌر 

مش كده ........ حمزة : زجرته رقٌة بلٌن وتابعت .............  
خبلص أنا مش عارؾ حقولها كبلم حب إمتى بقه أنا زهبت : حمزة   
إنت مجنون ٌا بنً الموضوع مش حٌجً قفش كده : رقٌة   

عارؾ ٌا روكا بس لما بشوفها مش عارؾ بٌجرالً إٌه وهً مش حاسه بٌا خالص : حمزة   
حمزة أنا خاٌفة علٌك من مشاعرك السرٌعة والمتهورة دي : رقٌة   

لٌه بتقولً كده .........متهورة : حمزة   
إلنها من طرؾ واحد ٌا حمزة : رقٌة   

إنتً شاٌفة كده : حمزة وقد خفتت إبتسامته   
إنت عارؾ ده : رقٌة   

عارؾ بس ده علشان هً مش بتدٌنً فرصة وال بتدي نفسها كل ما أتكلم معاها تهرب : حمزة 
 منً علطول 

إدٌها وقتها وإنت كمان خد وقتك ............ مش بسهولة كده حتسلم قلبها : رقٌة   
أصبل أنا مش فاضً........... خبلص : حمزة وقد قطب جبٌنه كاألطفال   

لٌه وراك إٌه بقه : رقٌة   
ٌبل سبلم ............ شؽل ورسم وورد ولون أحمر إنتً فاكرانً قلٌل وال إٌه : حمزة   
مش حتاكل دي إٌناس اللً طابخة ......... سبلم إٌه : رقٌة   

سبلم ........... أنا فطرت وافل وبصوص أحمر كمان ............ أل : حمزة بعد تردد   
طٌب .......... ربنا ٌحمٌك ٌا حبٌبً وٌهدٌكً ٌا إٌناس وهللا حمزة طٌب .............سبلم : رقٌة 
 قوي

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

 
قبل .................. كان حسن ٌجلس وٌحمل الصؽٌر بٌن ٌدٌه ٌنظر نحوه فً سعادة جارفة 

شبهً صح : رأسه الصؽٌر ونظر لزوجته وتابع   
أل ده شبه سامح أخوٌا : سهام بضٌق   



ها حتسمٌه إٌه بقه ٌا سمسم ..........العٌال شكلها بٌتؽٌر بسرعة : ضحكت أمها وتابعت سرٌعاً   
محمود على إسم بابا هللا ٌرحمه : سهام   

محمود باشا شكله عاٌز ٌرضع : تابع حسن دون أن ٌنظر نحوها   
النوم ؼذا ........... طٌب ٌبل خدي ٌا سهام رضعٌه وخلٌه ٌنام : األم   

أخذت سهام الطفل وبادرت أمها بنظرة ذات مؽزى وهً تشٌر نحو حسن فهمست لها األم 
حاضر........... حاضر : بدورها   

بقولك ٌا بشمهندس ما توصلنً ٌا أخوٌا على البٌت حجٌب حاجات : نظرت األم لحسن وتابعت 
 ونرجع 

إتفضلً ............ اه طبعاً : حسن   
......................ؼادر كبلهما الؽرفة وبقٌت سهام تفكر فً ردة فعله المنتظرة بعد حدٌث أمها   

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

كان هو ............. كلما أطلقت العنان لفرشتها وجدت وجه خالد ..............ملك الثلج الحزٌن 
كلما حاولت رسمها تظهر إمرأة ............هً لٌست فٌولٌت ................ملك الثلج ولكن هً

خجولة وهً لٌست بتلك األرجوانٌة ...........حالمة .............أخرى هادبة المبلمح 
الملك أحب .............حاولت مراراً وتكراراً دون جدوى .............مزقت اللوحة ............. 

محاولة أخرى ............. نعم عشقها مثله.............فٌولٌت وحتماً خالد أحبها 
محاولة أخٌرة وهً لٌست فٌولٌت وفً النهاٌة وبعد عناء أنهت اللوحة ............  

رمز العشق الجارؾ ............... ملك الثلج وفٌولٌت الهادبة والوردة الحمراء داخل عقله 
نعم هً زهرته الحمراء البعٌدة المنال ............. الشؽؾ .............العاطفة ............... 

نظرت للصورة مطوالً ........... هً بٌجونٌا كما إعتاد أن ٌدللها ........... بسبب عقله التالؾ 
معشوقة ملك ...........فٌولٌت ........... فهناك إمرأة أخرى .............. ورؼبت أن تمزقها 

!!!!!من هً فٌولٌت .............الثلج   
 

 
 الفصل السادس والعشرون

 
 

عبارات والدة سهام تصاحبه طوال رحلة العودة ............... الطرٌق ٌبدو طوٌبلً 
لم ٌتوقع أن ٌؽادر بتلك ............ عبارات متطلبة أسرعت برحٌله عن اإلسكندرٌة .............

............ السرعة فقد رتب للمكوث عدة أٌام ٌرتوي فٌها حتى الثمالة من عطر صؽٌره الفطري 
عٌناه المؽمضتٌن وفمه الصؽٌر .............. رابحته الممٌزة التً ال ٌمل من إستنشاقها 

ٌبدو أن العجوز معها الحق .............. لم تمر ساعات وها هو إشتاق إلٌه ............ 
نعم هذا هو الصواب ...........ٌجب أن ٌكون بجانبه ............. كٌؾ ٌبتعد عنه ............. 



منذ أن إتخذ قراره بالزواج لم ٌفكر بشا سوى الحصول على ............ ولكن ماذا عن رقٌة 
ولكن رقٌة تحبه وتعلم من صمٌمها أن ............ لم ٌفكر برقٌة ولم ٌفكر بسهام ............طفل 

!!!! أنه لٌس بحقه ........هذا حقه هً لم تواجهه ماذا ستقول   
تتوعد ........... تثور ...........ربما تؽضب ............. فً النهاٌة ستتقبل األمر نعم 

.ولكن ستخضع للواقع فً النهاٌة بل وستعشق محمود ............  
ٌا إلهً كم ٌحبها لقد أرجؤ تلك المواجهة منذ زمن خوفاً ............. فرقٌة رقٌقة عاشقة لؤلطفال 

هً تحبه ............. لن ٌفقدها هً ال تتحمل فقدانه بدورها ........... من أن ٌفقدها ولكن ال 
.فهذا هو الحب ...........وستضحً من أجله نعم بالتؤكٌد ستضحً من أجله   

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

 
ألقت إٌناس نظرة أخٌرة على رقٌة النابمة ............ كانت الساعة قد قاربت على منتصؾ اللٌل 

فً سبلم ثم جلست على األرٌكة ربما لقتل بعض الوقت أمام التلفاز فلم ٌكن لدٌها رؼبة فً النوم 
فكلما .............. كانت ترٌد ذهنها صافً خالً ............. وربما ألول مرة فً التفكٌر 

ال ............ شردت هاجمتها األفكار ببل روٌة واألفكار لم تعد تتضمن ذكرٌات شرٌؾ فقط 
كلما شردت تتذكر صوته المبحوح الؽاضب ........... تدري لماذا ٌقتحم عقلها رؼماً عنها 

ٌختفً خلؾ ...........إبتسامته الصادقة عندما علم بحمل رقٌة ...........الباكً ............ 
!!! مهتم .......... متؤلم ..........وجهه البابس إنسان رقٌق   

ٌّن كضوء الشمس  نظراته نحوها واضحة ........... من تخدع ............. نعم فإهتمامه أصبح ب
تسعدها ........... نظرات تربكها ............ال بل محٌرة ............صرٌحة ............

ال ال .......... لماذا ٌقتحمها بتلك النظرات دون دعوة ...................ال بل تكرهها ..........
نعم هو ؼٌر مهتم ............ هو لم ٌفعل شٌباَ هً فقط تتعامل مع الرجال بحساسٌة لٌس أكثر 

............ وٌجب أن ٌكون كذلك   
 

فقط حركة الباب جذبت ........... وجدت أنها فً النهاٌة لم تنتبه للتلفاز فؤؼلقته وقررت النوم 
............إنتباهها فتسمرت مكانها دون حراك خاصًة عندما وجدت حسن أمامها فً لحظات   

 
.............. نهضت إٌناس فً خجل وهً تنظر نحو حسن الذي بدا مصدوماً لرإٌتها فً منزله 

خٌر رقٌة كوٌسة فً حاجة ............دكتورة إٌناس : دخل مسرعاً   
ال مفٌش حضرتك متقلقش أنا : ردت بتلعثم بعد أن سحبت ؼطاء رقٌق لتخفً ذراعٌها العارٌتٌن 

عنبذنك ............ بس كنت باٌته معها علشان حضرتك مسافر   
حسن وقد ال حظ إرتباكها والحظ أٌضاً انها كانت ترتدي مبلبس بسٌطة للنوم فؤخفض بصره فً 

جٌت فجؤة بس الحقٌقة مكنتش أعرؾ إن حضرتك ............. أنا اللً آسؾ : األرض وتابع 
 معاها 



حصل خٌر عنبذنك أنا حارجع بقه : إٌناس   
أل مٌصحش خلٌكً وأنا حبات فً مكان تانً وأرجع الصبح : حسن   
إزاي ٌا بشمهندس مٌنفعش وبعدٌن بالضبط خطوتٌن وأكون فً الفٌبل عنبذنك : إٌناس   

 
دخلت إٌناس للؽرفة األخرة مسرعة لتؽٌٌر مبلبسها والخروج وتركت حسن حابراً نوعاً ما من 

..............مكوثها مع زوجته فً ؼٌابه على ؼٌر العادة   
 

إستدارت للنهوض .......... فتحت ثرٌا عٌناها ونظرت فً الساعة فوجدتها السابعة صباحاً 
شهقت فً فزع .............. وكادت أن تصرخ عندما وجدت حسن بجانبها ٌنظر نحوها بإبتسامة 

إنت جٌت إمتى : وتابعت   
باللٌل : حسن   
محستش بٌك خالص : رقٌة   
لقٌتك ناٌمة بعمق مرضتش أصحٌكً مش عادتك ٌعنً ده حتى إنتً نومك خفٌؾ : حسن   
ٌا خبر إٌناس أقوم أقول ........... فعبل بس واضح إنً كنت محتاجه أنام ........... اه : رقٌة 

 لٌها إنك جٌت 
كانت صاحٌة إمبارح ساعة ما وصلت حتى إتكسفت ومشٌت : حسن   
ٌا خبر وسبتها تمشً ٌا حسن مصحتنٌش لٌه : رقٌة   
وهللا عرضت لٌها أمشً أنا بس هً أصرت ودخلت األوضة لقٌتك ناٌمة وجمٌلة قوي : حسن 

 مرضٌتش أصحٌكً 
خبلص حقوم : إعتدلت وجلست على الفراش وتابعت .......... إبتسمت بحرص لكلماته المنمقة 

 أحضر لك الفطار وبعدٌن أكلمها 
أنا عاٌزة أتكلم ........... إستنً .............ال : أمسك بٌدٌها وإحتضن كفها بقبضته وتابع بتردد 

 معاكً شوٌة 
أنا كمان عاٌزة أتكلم معاك : جلست بتردد وتابعت بدورها   

طٌب إبدبً إنتً : حسن   
ال ٌفضل تبدأ إنت خلٌنً لآلخر : رقٌة   
إبدبً إنتً ..........ال ٌا حبٌبتً إنتً عمرك ما تكونً فً اآلخر إنتً داٌماً فً األول : حسن   

عضت شفتٌها وصمتت قلٌبلً كانت تتوقع أن خبر مثل هذا ستزفه إلٌه ببهجة ال مثٌل لها ولكن ال 
فالخبر ............ كانت محبطة من ردة فعلة المنتظرة أم ربما خابفة ........ تعلم ماذا أصابها 

أخذت نفساً عمٌقاً وتابعت بجملة واحدة ..............اآلن أصبح ٌخصها وحدها ولٌس كبلهما 
أنا حامل............ حسن : مقتضبة   

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

 



فجؤة بدأ اإلحمرار ٌؽزو وجهه ............... ظل ٌنظر نحوها لوهلة دون تعبٌر حقٌقً 
ظل ...........عٌناه ........... فرك أنفه ............ بٌد مرتعشة مسح رأسه وجبهته ..............

وفً النهاٌة بدأ نوبة ........... ٌعبث بوجهه لدقابق وكؤنه ٌسعى لتؽٌٌر تعبٌراته الباهتة بعنؾ 
كانت كالفتٌل الذي أشعل نوبة الضحك العارمة التً إنتابته ........... جنونه بإبتسامة ساخرة 

ضحك حتى ترقرقت العبرات بعٌناه ومع ذلك لم ٌتوقؾ بل ظل ٌضحك بجنون ............ 
........... 

 
هل ستكون سعادة أم ........... كانت تراقبه بصدمة لقد ظلت طوال األٌام السابقة تخمن ردة فعله 

............. صدمة أم حزن أم قلق خمنت كل شا ولم تتطرق للحظة للجنون البادي أمامها 
هربت ضحكته فً لحظة وتركها لٌؽرق ........... إنتظرت حتى إنتهى وكما بدأ فجؤة إنتهى فجؤة 

.................رأسه تحت صنبور المٌاة   
 

كانت ما ............ خرج من الحمام ومبلمح وجهه ؼاببة تحت المنشفة ٌجفؾ شعره بتوتر 
زالت بمكانها لم تتحرك ولكن مبلمح وجهها هً من تبدلت من سعادة إلى قلق ثم ؼضب 

نظر نحوها دون أن ٌنطق وأمسك بٌدها ولكنها سحبت أناملها بقوة من بٌن كفٌه ........... 
طلقنً.......حسن : ونظرت نحوه والعبرات متحجرة بعٌناها   

 
  
 
 

طلبت الطبلق .......... إٌه : نظر خالد لحسن بدهشة عارمة وتابع   
أٌوه : حسن بنبرة تحمل الحسرة   

لٌه : خالد   
النهارده بس هً حست إنً إتجوزت علٌها : حسن   

متوترة شعر خالد بإرتجاؾ ٌدٌه ولٌس صوته فقط ربت على كتفه ............كانت نبرته حادة 
.......قاببلً   
...........حسن إهدى : خالد   

كنت جاي ...............أنا كنت جاي أبلؽها إن سهام الزم تعٌش جنبنا فً المزرعة : حسن 
كنت جاي أدي سهام وإبنها حقهم فٌا ................ وناوي أنفذ ده سواء برضاها أو ؼصب عنها 

الفرحة اللً إستنٌتها سنٌن ............. فمن ؼٌر ما أحس سرقت فرحتها ٌا خالد   
طٌب وحتعمل إٌه دلوقتً : نظر خالد لصدٌقه بحزن وتابع   

مش عارؾ : حسن   
...........ٌعنً إٌه مش عارؾ إوعى تكون ناوي تنفذلها طلبها : خالد   

وإنها فً لحظة من اللحظات حتكون ............ عمري ما فكرت إنً ممكن أطلق رقٌة : حسن 



تفتكر حاقدر أعمل ده دلوقتً وكمان وهً شاٌلة أبنً وال بنتً فً بطنها .............مش مراتً   
خبلص حاول تسٌبها تهدى شوٌة : خالد   

عاٌز أرٌحها ومش عارؾ إزاي ........... انا خاٌؾ علٌها وعلى اللً بطنها : حسن   
بتفكر تطلق سهام ؟: خالد   

كده حاظلم إبنً وأظلمها من ؼٌر ............... مستحٌل طبعاً فً الظروؾ دي : حسن بحدة 
رقٌة حبٌبتً أخٌرا .............. أنا تعبان ٌا خالد بقٌت بٌن مطرقة وسندان ..............ذنب 

 حتفرح من قلبها ومش عاٌز أخطؾ فرحتها وسهام أم إبنً ومش عاٌز أظلمها 
أنا مش عارؾ أقولك إٌه : خالد   

نفسً أنام منمتش من إمبارح .............. أنا مش عارؾ أفكر : حسن   
فعبل الزم ترتاح وتصفً ذهنك إنت وصلت باللٌل ؟؟............. خد مفتاح الفٌبل : خالد   

إتخضٌت ............ اااااااااااه حتى دخلت البٌت لقٌت إٌناس : حسن   
اه صحٌح كانت باٌته معاها تاخد بالها منها : خالد   

كان موقؾ محرج والبنت إتكسفت طبعا وكانت بلبس النوم حتى صممت تمشً فً : حسن 
 لحظتها 

وهو إنت مش تبص فً األرض علطول بدل ما : إنتبه له خالد فجؤة وقال بصوت أجش ؼاضب 
 تحرجها كده ٌا أخً 

فً إٌه ٌا خالد وبعدٌن دي زي أختى الصؽٌرة ...............وهو أنا بحلقت ٌعنً : حسن   
خبلص روح نام ٌا جوز اإلتنٌن إنت وفكر فً .......... خبلص : ظل قاطباً جبٌنه وتابع 

 مشاكلك 
ٌبل سبلم .......... ماشً : نظر له حسن برٌبة لؽضبه ثم تابع   

سبلم : خالد   
هل .............. هل هً الؽٌرة .............. ال ٌعرؾ لماذا تمكن منه الؽضب من هذا الموقؾ 

!!!!!!ٌختبر معها شعور الؽٌرة اآلن   
 
 

كانت إٌناس تقؾ بجانب سهٌلة تعبث بخصبلتها بسعادة وتناولها بعض الحشابش الخضراء 
: تركت ما بٌدها بإرتباك وتابعت ............. إنتبهت بعد وهلة أنه ٌراقبها كعادته ................ 

 سهٌلة تمام بس حنظم حركتها شوٌة فً الفترة الجاٌة 
زي ما تشوفً : أجابها سرٌعاً دون أن تتؽٌر نظرته الموجهة نحوها بإصرار   

طٌب عنبذنك : إٌناس   
إنتم مش صحاب وال .........راٌحة فٌن هو إنتً بتبصً على سهٌلة علشان الشؽل وبس : خالد 
 إٌه 

أنا مش بحس بالوقت معاها خالص ........... ال أكٌد صحاب : إبتسمت وتابعت   
عندك حق : خالد   



 
أنا أسعد لحظاتً كانت معاهم على فكرة : إقترب خالد من الفرسة وأمسك لجامها بلٌن وتابع 

على أد ما تحبٌه حٌحبك وعلى أد ما تخلصٌله ..............الخٌل ده كابن حساس ................
وعلى قد ما تفهمٌه حٌحس بٌكً وٌفهمك ............ حٌخلصلك   

 
واضح إن : قال جملته االخٌرة وهو ٌنظر نحوها بعمق تابعت سرٌعاً لتتخلص من نظرته 
 حضرتك معلوماتك عن الخٌل مش مجرد معلومات طبٌة وأساسٌات للتربٌة 

 
دي مش معلومات ده إحساسً أنا بالخٌل : تابع وهو ٌعبث بخصبلت سهٌلة البلمعة 

حكاٌتً معاه ...........  
لما تقربً منه حتفهمٌه : تابع هو مرة أخرى .............. أومؤت رأسها بإبتسامة حذرة 

بس علشان ............... إحساسه ............ حزنه ............سعادته ............ألمه ...........
 ٌوصلك ده الزم توصلٌله إنتً األول عارفة إزاي 

همس الجٌاد............الهمس : حركت رأسها بالنفً بإرتباك تابع بإبتسامة وبصوت رخٌم   
همس الجٌاد ؟: نظرت نحوه وتسابلت بحذر   

لما ...............بٌن الخٌل والبشر ........ ممٌزة ............أٌوه دي عبلقة خاصة : خالد 
بتهمسً فً ودنه مش بس مشاعرك اللً بتوصله أل هو كمان حٌتكلم معاكً بطرٌقته ومع الوقت 

كل صوت لٌه معنى وكل حركة ............... حتسمعٌه من ؼٌر ما ٌتكلم .............حتفهمٌه 
 لٌها داللة زي سهٌلة دلوقتً إنتً عارفة هً حاسة بإٌه 

إنت عارؾ ؟: نظرت له بدهشة   
مطمنالك ......... بٌبان من شكل العٌن شاٌفة هً سعٌدة ومطمنة إزاي............ مرتاحه : خالد 

 زي رعد ما إطمنلك 
 

هل حقاً ............حٌرة عٌناها ............. الحظ إرتباكها ............ إرتبكت عندما ذكر رعد 
صمتت ..........إرتجفت شفتاها قبل أن تنطق ............ شاهدها مع رعد فً تلك الساعة أم ال 

الزم أمشً لسه وراٌا شؽل ...........إممممممم أنا : لوهلة ثم تابعت بتلعثم   
 

............ تحركت سرٌعاً قبل ان تنتظر جوابه ولكنه همس عندما مرت بجانبه بصوت هادئ 
كان ٌبتسم بمكر وهو ........... جملة جعلتها تتسمر مكانها ودبت الرعشة فً أوصالها بلحظتها 

ده سر من أسرار تروٌضه ............ الحصان األعمى أكثر كابن بٌحتاج للهمس : ٌرددها   
 

.......... فعبل : إستعادت رباطة جؤشها وتابعت ............. ظلت صامتة ثابته مكانها لوهلة 
...............حضرتك عندك حق   

فً سر تانً كمان : خالد   



سر إٌه : تابعت بقلق   
سر تانً لتروٌض رعد : خالد   

وإٌه هو : إٌناس   
تعالً : خالد   

 
أخرج رعد من الحظٌرة وتوجه ............مترددة ..........خرج وهً خلفه كانت خطواتها قلقة 

: كان المكان فارؼاً ال ٌوجد سواهم نظرت حولها بدهشة وتابعت ............ به للخارج إلمتطابه 
 هو فٌن العمال 

إدٌتهم ساعة ............ أنا مشٌتهم وانا داخل : خالد وهو ٌجهز السرج دون أن ٌنظر نحوها 
 ؼدا 

نظر لها بمكر عندما إستشعر ............. إرتبكت وشعرت بالضٌق عندما أٌقنت أنها وحٌدة معه 
بعد إذنك ٌا دكتورة ممكن ثانٌة : ضٌقها وتابع   

إمسكٌه دقٌقة بعد إذنك : إقتربت منه فناولها السٌر الخاص بالحصان وتابع   
نظر لها بتحدي وأخرج ............ من داخلها قررت أن ترحل على الفور بعد أن ٌمتطً فرسه 

 عصابة سوداء ثم ربطها حول عٌنٌه 
ظلت تنظر نحوه فً صدمة لوال عصابته لبلحظ ...............شعرت أن العالم ٌنهار من حولها 

تابع وهو ٌؤخذ السٌر من أناملها التً تعمد مبلمستها عن قصد ومدة ...........العبرات بعٌناها 
الفضل فً ده ٌرجع لٌكً على ........شكراً ..............ده بقة السر التانً : أطول تلك المرة 

 فكرة
ظلت جامدة مكانها دون حركة لم تنتبه إال عندما إكتشفت أنه قرر إمتطاء رعد وهو مؽمض 

!!!!!العٌنٌن   
 

رعد ٌعدو بحرٌة وخالد معصوب ............. كان ٌبدو انه ٌود اإلستبثار بكل هواء العالم لصدره
 العٌنٌن ٌعٌش نفس حالته وكؤن خالد هو رعد ورعد هو خالد

 
بل ربما خجلها مما حدث وٌحدث إال أنها شعرت بالسعادة من ........... على الرؼم من ؼضبها 

!!!! مبصراً ......... فقد كان ٌبدو كبلهما سعٌداً حراً .............. أجلهما   
.فإن ماتراه حقاً ٌستحق المشاهدة   

 
أما هو فترك خٌاله الحر ٌعبث باللوحة السمراء أمامه كما تمنى من قبل أم ربما ال فهو ال ٌبالً 

ولكن تلك المرة هناك شا أخر ..........سوى بنسمات الهواء الحر التً تخترق صدره 
للحظة تمنى أن ٌؤخذها معه على فرسه الثابر وٌهرب بها ................ إنها هً............ 

 مبتعداً عن مشاعر وهواجس الماضً لكبلهما 
تمنى أن تترك العنان لجدابلها البندقٌة لٌعبث بها الهواء بمكر فٌتفرق عطر البندق فً األجواء 



هل ما زالت تراقبه !!!!! ولكن أٌن هً ............ حوله أم ربما ال األفضل أن ٌتسؤثر به وحده 
.؟؟  

...............خلع العصابة سرٌعاً لٌبحث عنها ولكنها كانت قد إختفت   
 

.رحلت هً وعطر البندق وتركته وحٌداً   
 

 
(الجزء االول)الفصل السابع والعشرون   

 
 

زفر بؽضب ونظر لرعد ثم جلس ......................... ظل لوهلة ٌتفحص المكان من حوله 
منذ متى وهو ٌترك ............. ماذا ٌحدث ................ على األرض وظل ٌعبث بالرمال 

فهو خالد القوي الذي ال ٌحرك بؤسه شا أو ربما شخص .............. العنان لقلبه هكذا 
تمدد على األرض وظل ٌراقب السماء ................ ماذا تفعلٌن بً أٌتها البندقٌة ............... 

كانت أفكاره مبعثرة ٌحاول ............... التً بدأت حمرة الشفق تتمكن منها روٌداً روٌداً 
ال ........... عشقها لشرٌؾ وإقتحامه لعالمها ............إٌناس ............. تنظٌمها ببل جدوى 

منذ رآها أول مرة ملقاه على ................ بل هً من إقتحمت عالمه ولكن دون أن تشعر 
ال بل منذ أن علم أنها أرملة تعٌش داخل ............ األرض وجدابل البندق تزٌن وجهها النابم 

أم ربما منذ أن سمعها مع رعد تعترؾ بذنبها وتإكد على وفابها ............عالم زوجها السابق 
اللعنة على هواجس الماضً فكبلنا معبؤ ............... لشرٌؾ لتتخلص من خطٌبة إهتمامه 

بل ٌصر على المضً فٌها قدماً دون أن ٌعً لذلك ............ بجراح ال ٌود أن ٌنساها 
ولكن التشبث الماضً هو سر إنجاذبه نحوها فلو لم تكن على عهدها مع شرٌؾ لما ..............
أرٌدها وأرٌد وفابها بنفس الوقت ............ ما هذا الخبل أترٌدها أم ال ............. لمست قلبه 

.حقاً إنها معضلة أٌها األحمق !!!!   
 

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

بدأ القلق ٌتسرب إلٌها ............. دون جدوى أعادت اإلتصال برقٌة للمرة السابعة دون جواب 
منذ تركها لخالد مسرعة تعمدت أن ال تفكر باألمر أو تذكره أمام نفسها ............. 

وإال ستترك العمل هنا ببل رجعة ولكنها ........... هكذا أفضل ........... وكؤنه لم ٌحدث..........
إذن لم ٌحدث شا وستعامله بجفاء ........... حقاً تحب المكان والجٌاد وال تتصور البعد عنها 

نظرت ............. نعم وستسعد بفظاظته المنتظرة أٌضاً ........... زابد وؼضب بل بفظاظة 
.للهاتؾ مرة أخرى بٌؤس وفً النهاٌة لم تجد سبٌبلً سوى اإلتصال بحسن   

 



  
نظر حسن للهاتؾ الملح الذي ............ كان حسن مازال ٌؽط فً نوم عمٌق عندما رن هاتفه 

نظر للهاتؾ دون إهتمام ولكن ....... هً بالتؤكٌد سهام ........  مرات متتالٌة 5دق ألكثر من 
ظن أنها مع ........... ماذا حدث !!!! إٌناس ........... إستٌقظت عٌناه النابمة فور رإٌته للرقم 

رقٌة وكانت تظن أن رقٌة معه وفً لحظات كان كبلهما أمام باب المنزل ٌطرقانه دون جدوى 
هو حضرتك مش معاك مفتاح : نظرت إٌناس نحوه بخوؾ وتابعت ........   

نزلت الصبح بسرعة ونسٌته : أجابها بإضطراب   
كان ٌدفع الباب بكل ما أوتً من قوة رؼبة فً كسره دون جدوى وإٌناس تراقبه فً قلق 

فً إٌه : جاءهم صوت أجش من خلفهم وهو ٌتقدم نحوهم فً دهشة .............   
رقٌة ٌا خالد جوه ال بتفتح وال بترد على التلٌفون : نظر حسن لخالد بٌؤس وتابع   

طٌب : قطب خالد جبٌنه وبدا على وجهه القلق بدوره ثم أزاح حسن عن الباب بلطؾ وتابع 
 إوعى إنت 

 
بدأ خالد بدفع الباب بقوة بجسده القوي فإستطاع أن ٌكسره بعد دقابق ودخلوا جمٌعاً مسرعٌن 

 وأولهم حسن الذي كان ٌتعثر باألثاث دون وعً وهو ٌهرع للداخل 
 

إقترب حسن ........... كانت رقٌة ممدة على الفراش وقد إتخذت وضعٌة تشبه الجنٌن ببطن أمه 
فً فزع وضع ٌدٌه على رقبتها وصدرها ......... من الفراش الهثاً ٌنطق بإسمها دون أن تجٌبه 

رقٌة حبٌبتً ردي علٌا : تابع بصوت أكثر هدوءاً ........... ولكنه لمس إنتظام تنفسها 
رقٌة .............   

 
فتحت عٌناها وهاله رإٌة كم الدموع المنحبس بها والتورم القوي فوق أهدابها من كثرة البكاء 

........... جبهتها ...........كفٌها ......... رأسها .......... دون وعً ظل ٌقبلها ............. 
رقٌة سامحٌنً ٌا حبٌبتً ...........رقٌة ردي علٌا أرجوكً : وٌردد بدوره .........وجهها 

سامحٌنً.............. سامحٌنً ٌا أم إبنً ............   
 

ٌبل إحنا ......... إٌناس : نظر خالد إلٌناس التً كانت تراقب الموقؾ بتؤثر وقال بصوت هامس 
 بقه 

قال لها بنبرة حانٌة .............. إستدركت الموقؾ وخرجت خلفه على الفور ومبلمحها منقبضة 
متقلقٌش :   

أنا خاٌفة علٌها قوي : نظرت نحوه بخوؾ وتابعت   
هً أزمة صعبة بس حٌعدوها أنا ..........هما حٌصلحوا أمورهم ............. متخافٌش : خالد 

 واثق من ده 
هو اللً زعلها ...........بس هً كانت كوٌسة لما سبتها : قطبت جبٌنها بضٌق وتابعت   



ماهو ............ أٌوه هو اللً زعلها وهو الوحٌد اللً حٌقدر ٌصالحها : إبتسم خالد بثقة وتابع 
 أكثر ناس ممكن ٌزعلونا اللً بنحبهم وهما برده بس اللً بٌقدروا ٌراضونا 

 
أومؤت رأسها بإرتباك .......... أصبحت عادة إذن........... كان مرتكزاً بنظراته علٌها كعادته 

طٌب عنبذنك : وتابعت   
إستنً ........... إٌناس : إستوقفها سرٌعاً قبل أن تبتعد   

أٌوه : ردت بإقتضاب   
عندي لٌكً إعتذار وإعتراؾ : خالد   

 
إرتجؾ جسدها وشعرت بقلق شدٌد تابع هو بعدها ....... إعتذار ربما تعلمه ولكن إعتراؾ 

اإلعتذار بسبب إنً خضٌتك لم كشفت سر تروٌضك لرعد بس متنسٌش ده : بصوت رخٌم دافا 
وعموما أنا إكتشفت الموضوع بالصدفة ومشٌت ساعتها علطول ورحت .......... كان تحدي 

 على بوكس سهٌلة 
: تابع بعدها ............ شعر بمبلمح اإلرتٌاح فً وجهها نوعاً وما ولكنه كان إرتٌاح مإقت 

 نٌجً بقه لئلعتراؾ 
إعتراؾ إٌه !!! إعتراؾ : ردت بتعلثم   
وجنتٌها ..........بل ود أن ٌصمت قلٌبلً لٌتمتع بتلعثمها وإرتباكها للحظات ............ إبتسم بثقة 

عٌناها التً تزداد برٌقاً أم ربما أناملها الرفٌعة ........... التً تزداد إحمراراً كلما شابها الخجل 
نعم فهو ٌود إمتبلك ......... التً تتحرك بإضطراب تعبث بخصبلت البندق خاصته بعفوٌة 

 خصبلت البندق هذا ما ٌشعر به اآلن 
إن أنا عندي منافس فً حب الخٌل ومنافس قوي كمان : تابع بإبتسامة ماكرة كعادته وقال   

!!!!منافس : نظرت له بدهشة تنم عن راحة شدٌدة وتابعت   
عمرى ما تخٌلت إن حد حٌحس بالخٌل زًٌ مش بس كده جاٌز أحسن منً كمان : خالد 

 ............ 
أصدقاء : بسط قبضته نحوها وتابع بإبتسامة   

أصدقاء : صافحته بتردد   
ؼادرت وتركته بمكانه ٌبتسم ............ سحبت أناملها الرفٌعة من قبضته سرٌعاً وؼادرت 

بسخرٌة لحاله وٌنظر لقبضته القوٌة التً رقت فقط من أجل إحتضان أناملها برقة 
............وٌإكد لنفسه أنهم بالتؤكٌد لن ٌكونوا مجرد أصدقاء .............  

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

 
إقترب منها وملس ............ كانت مازالت ممدة على الفراش عندما عاد إلٌها ببعض الطعام 

الزم تاكلً حاجه شكلك مكلتٌش من الصبح : على رأسها بحنان وتابع   



نظر ............ كانت عٌناها تكاد تفٌض بالحمرة من كثرة البكاء ............ هزت رأسها بالنفً 
نحوها بحزن ثم زفر ببطء وقرر إستدعاء بعض المرح فؤخذ شطٌرة الجبن ووجهها نحو بطنها 

ٌبل ٌا أستاذ إنت مؤكلتش حاجة من الصبح الزم تاكل حاجه : وتابع   
إقترب حسن منها وطبع قبلة سرٌعة على ........... إرتجفت شفتاها فً محاولة ٌابسة لئلبتسام 

الزم تاكلً وتتؽذي علشان البٌبً وعلشان صحتك قبل البٌبً اللً هً : شفتٌها المرتجفة وتابع 
.........ؼالٌة عندي قوي   

أنا ملٌش نفس : باكٌاً ...........ضعٌفاً ..........متحشرجاً : خرج صوتها أخٌراً   
بقالك أد إٌه مستنٌة .............. رقٌة : إقترب منها وقام بضم رأسها لصدره وتابع بنبرة حانٌة 

رقٌة إنتً شاٌلة ............. رقٌة طظ فً أي حاجة وفً كل حاجة حتى أنا .............البٌبً 
 حلمنا فً بطنك 

حلمك إنت حققته خبلص ............ حلمً أنا : تابعت بنبرة ٌابسة   
إقتراح خالد .......... فاكرة األرض ........... حلمنا ............ أل : تنهد بؤلم وتابع 

على فكرة إذا جه ولد حسمٌه خالد ............  
نظرت نحوه وقد ترقرقت العبارت بعٌناها مرة آخرى فتابع وهو ٌلتقطها بٌدٌه وٌجفؾ وجهها 

ٌبل نتعشى سوا علشان الصبح نروح األرض نفرج ........... ببلش دموع ........... أل : بحنان 
 العفرٌت ده علٌها 

...حسن إنت ناسً اللً طلبته : نظرت نحوه بضٌق وتابعت   
مش ناسً ومش حاقدر أعمل ده وإنتً عارفه : وضع ٌده على فمها قبل أن تكمل وتابع 

لو إنتً تقدري تستؽنً عنً انا مقدرش أستؽنى عنك ...........   
إنت إستؽنٌت ٌا حسن : رقٌة   
أنا عمري ما إستؽنٌت وإنتً واثقة من ده ........... أل ٌا رقٌة : حسن   

إنً ........ الحل الوحٌد إنك تخلصً منً : وضعت ٌدها على رأسها وتنهدت بعمق فتابع 
 أموت 

بعد الشر : دون وعً قالت سرٌعاً   
............الشر هو بعدي عنك : إبتسم برضا وتابع   

...........بس إنت بعدت ورحت إت: قطبت جبٌنها وعبل مبلمحها الضٌق مرة أخرى وتابعت   
قبل أن تكمل قاطعها تلك المرة بوضع الشطٌرة بفمها مما إضطرها أن تمضػ قضمة رؼماً عنها 

حسن بتعمل إٌه: وتابعت   
عاٌز طعام وبس أرجوكً علشان خاطر صحتك وصحة إبنً ........ مش عاٌز كبلم : حسن 

أبوس إٌدك أنا بقالً سنٌن مستنٌه .............اللً فً بطنك   
ال ٌا حسن إنت مش بقالك سنٌن إنت بقٌت أب دلوقتً أنا عارفة : رقٌة   

وإنتً كمان تسع شهور حتكونً أم إلبنً وأنا بشوؾ إن أي كبلم : صمت قلٌبلً وتنهد بؤلم وتابع 
علشان خاطر خالد ..........ممكن .........تانً حنؤجله لبعد التسع شهور دول   

ممكن تكون بنت على فكرة : تابعت   



حتكون أحلى بنت المهم متبقاش شبهً ساعتها مش حنعرؾ نجوزها : حسن   
شوفتً لما ........... اللهم صلً على النبً : إبتسمت رؼماً عنها فتابع وهو ٌناولها الشطٌرة 

طٌب أنا عاٌزها بنت وقمر زٌك ........... بتضحكً وشط بٌنور إزاي   
بعد ما تاكلً تشربً العصٌر : بدت مبلمح الراحة تتسلل لوجهها تابع وهً تتناول طعامها بروٌة 

دي كان أول حاجه الزم نعملها .......... كله هه وبعدٌن نقوم نصلً ركعتٌن شكر هلل مع بعض   
أومؤت باإلٌجاب وظل بجانبها حتى أنهت طعامها كله عندها ساعدها حتى توضؤت ثم أقام 

.الصبلة   
 

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

إٌه ده : نظر حمزة للوحة بدهشة ثم إستدار لها قاببلً   
على الرؼم من بساطة خصبلتها المرفوعة .........كانت متؤنقة كالعادة ........ إبتسمت بثقة 

بدبوس قاتم اللون ومبلبسها التً تكونت من سرواالً من الكتان األبٌض وقمٌصاً حرٌرٌاً أحمر 
اللون دون أكمام إال أنها كانت تبدو وكؤنها خرجت لتوها من أحد مجبلت األزٌاء الشهٌرة 

كانت تبدو كاللؽز المحٌر أم ربما ............. نوع من النساء لم ٌلتقٌه حمزة من قبل .............
إٌه مش عاجباك: إستلقت على أرٌكتها دون تكلؾ وتابعت ............... الحلم الؽامض   

أنا قلت لٌكً قبل كده إن الرسم إحساس وبصراحه بحاول أفهم اإلحساس اللً رسمتً : حمزة 
!!!!!بٌه اللوحة الدموٌة دي   

إنت شاٌفها دموٌة : كارمن   
ورجل ............ خلفٌة سوداء قاتمة ............ ظل حمزة ٌتفحص الرسم أمامه مرة أخرى 

قاتل هو أم ........... ؼابت أؼلب مبلمحه فبدا كظل رجل ولكن كانت هناك دماء تتساقط من ٌده 
دي ............ إبتسم بمكر وتابع ............ الدماء تتساقط على وردة حمراء ............ مقتول 

إنتً قرأتً الكتاب ......... دي أسطورة وردة الحب .........مش أسطورة البنفسج ٌا كارمن   
فٌولٌت مطلعتش منً إحساس حقٌقً لكن دي هً اللً كنت بدور : أؼمضت عٌناها وتابعت 

 علٌها 
مش فاهم قصدك ............بس أنا مش فاهم اللوحة : نظر نحوها بقلق وتابع   

............مش مهم : كارمن بسخرٌة   
إنتً الوردة الحمراء ؟: تابع وهو مازال ٌتفحص اللوحة   

تعرؾ إن فً اآلخر : حزٌنة تابعت بؤسى .......ضحكة رنانة ساخرة .......... ضحكت بشدة 
األسطورة بتقول إن العصفور ضحى ............. برده مش قادرة أحس نفسً الوردة الحمراء 

بنفسه علشان ٌلون الوردة البٌضاء بدمه وتبقى حمراء وتكون وردة حب وتقدر تحب 
.......بس .............  

بس إٌه : حمزة   
أنا بٌتضحى بٌا وبس ............. أنا محدش ضحى بنفسه علشانً : كارمن   



 
شعر بالشفقة نحوها وتابع النظر نحو اللوحة مرة ............ الحظ حمزة ترقرق العبرات بعٌناها 

مبلمحه الؽاببة داخل الظبلم تبدو مؤلوفه ............ الرجل .............. أخرى 
............ فجؤة إنقبضت مبلمحه ...........الوجه القاسً ............ العٌون الحادة ............

؟؟؟!!ده خالد : نظر نحوها فً ذهول وتابع   
 

نعم اإلجابة ٌا ............... إبتسمت بدهاء وظلت صامتة وهو ٌنظر نحوها منتظراً اإلجابة 
خالد............ حمزة لقد حان الوقت لمعرفة بعض الحقابق عن رب عملك   

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

 
بس ٌا كرٌم باشا الموضوع ده حٌكلفك كتٌر : نظر له الرجل بتمعن ثم تابع   

كام ٌعنً : أجابه وهو ٌتبلعب بسٌجارته بفمه دون إكتراث   
  باكو 100: تلفت المسجون حوله وتابع 

إعتبرهم فً جٌبك : كرٌم   
أنا اللً أعرفه إنك دخلت ...........إزاي ٌا باشا إنت فاكرنً بضفاٌر : ضحك الرجل بإستهزاء 

 السجن مؤشفر 
............. مش بتاعتك : قام كرٌم وقد أمسك بالرجل فدفعه إلى الحابط بقبضة واحدة ثم تابع 

 لٌك فلوسك وحتاخدها على الجزمة 
خبلص ٌا كبٌر ............ خبلص ٌا باشا : المسجون   

التنفٌذ كمان أد إٌه : كرٌم   
شهر ٌا باشا : المسجون   

لٌه ........... كتٌر ٌا باشا : كرٌم   
ده هروب ٌا ............ هنا وبره كمان .......... ٌا باشا الموضوع ده عاٌز ترتٌب : المسجون 

..............باشا   
 

 هروووووووووووووب
 

 
(الجزء الثانى)الفصل السابع والعشرون   

 
 

هً حقاً تقصد خالد ........... ٌنظر نحو اللوحة فً دهشة ............ مازالت مبلمحه حابرة
ففً النهاٌة هو زوج ......... تبؽض ذكراه........... نعم بالتؤكٌد خالد فربما تكرهه ............



............ نظر نحوها ............... سابق ولكن ما سر تلك الدموٌة التً تنبض بها اللوحة 
لمحة من الرضا إجتاحت عٌناها وتممتها .............. كانت ما زالت مستلقٌة على أرٌكتها 

...................بإبتسامة مسٌطرة أضافت لحمرة شفتاها المزٌد من الثقة   
أٌوه هو خالد : تابعت بصوت هادئ   

انا مكنتش أعرؾ إن العبلقة بٌنكم سٌبة كده : حمزة   
: إستقرت بجانبه وقالت وهً تنظر للوحة بمرارة ........... ضحكت بسخرٌة وتوجهت نحوه 

جمٌل المسمى الشٌك ده بس مش هً دي الحقٌقة !!!! عبلقة سٌبة   
طٌب إٌه الحقٌقة : حمزة   

 
إستدارت نحوه والحظ إتساع حدقة عٌناها كانت تبدو كبحر ثابر ٌتوق إلبتبلع كل مظاهر الحٌاة 

أحقر ........... الحقٌقة إن خالد ده حقٌر : قالت بنبرة حاقدة ........... داخل دوامته الؽاضبة 
.إنسان ممكن تتعامل معاه فً حٌاتك   

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

 
ال ٌعلم ماذا أصابه ولكنه ود الهروب من المكان سرٌعاً ربما لشحنة الطاقة السلبٌة التً تفجرت 

على الرؼم من أنه لم ٌكن لخالد صدٌقاً ولٌس ............ من حوله منذ بدأت الحدٌث عن خالد 
بٌنهما أي صفات مشتركة بل ٌضٌق أحٌاناً بطباعه البرجوازٌة إال أنه ال ٌكن له بؽضاً أو كراهٌة 

.على عكس كارمن التً عببت األجواء فً لحظات بعبق الكراهٌة والحقد والؽضب ..........   
 

هذا الرجل الذي إستؽل جسدها فً مراهقتها وقلبها فً أوج .............هل حقاً ما أخبرته عنه 
محتال ..........كانت تلك هً كلماتها بالتحدٌد .........خادع كاذب محتال ............ انوثتها 

ماذا تقصد بهذه العبارة بل ماذا تقصد ............ وسٌخسر كل شا قرٌباً وستسقطون معه 
بعبارتها األخرى بؤنه ٌجب علٌه تؤمٌن مستقبله ألن وظٌفته مع خالد زابلة على المدى القرٌب 

جٌد أنه ؼادر المكان بل هو ال ٌنوي العودة إلى هناك مرة ........... زفر بضٌق .............. 
أخرى فقد تبدلت المرأة الفاتنة بؤخرى تمكن منها الحقد حتى النخاع وحدٌث األزهار والحب 

نعم من األفضل أال ٌعود ............. والفن تحول لمجرد شكوى إمرأة ناقمة على من هجرها 
.فلقد إنتهت تلك الصداقة ربما من قبل أن تبدأ   

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

 
صوتها العذب أصبح أكثر ................ فقط ألكون بجانبها ............ فً دثار الصداقة أتخفى 

بل إنها رؼماً عنها نادتنً خالد ثم ............... حدٌثها أصبح أقل تكلفاً ............. رقة 
" بشمهندس " إستدركت نفسها وطؽت حمرة الخجل على وجنتٌها سرٌعاً وهً تتمتم   



 
أوجدت مواضٌع من ............ أبحث عنها من أجل ال شا ............. كنت أتحدث معها كثٌراً 

أصبحت ذرٌعتً من أجل الحوار ............ ولم ٌكن هناك أفضل من الجٌاد ........ العدم 
كانت تعشق الجٌاد فشعاع العسل بمقلتٌها ٌنبض بالحٌاة عندما تكون بجانبهم خاصة ............ 

........... رعد   
 

فً حضورها ٌتبدل لكابن ............. حصانً الثابر الذي طوعته فً دقابق بإحساسها دون دهاء 
!!!! عاشق .............. هادئ ..............باسم .......... رقٌق ............. آخر   

 فرعد ٌعشق البندقٌة وٌنتظر طلتها ربما مثلً تماماً 
 

........... تبدلت إٌناس كثٌراً ............. كانت تقؾ بجانب رعد عندما وصل خالد لئلسطبل 
فالعمل الشاق أرؼمها على اإلستؽناء عن مبلبسها الرقٌقة المنمقة وإستبدلتها بالسرواٌل 

المصنوعة من خامة الجٌنز وبعض القمصان البسٌطة المحتشمة وأصبحت تخفً قدمٌها الرقٌقتٌن 
داخل حذاء ثقٌل برقبة طوٌلة بمثل حاجز حماٌة ضد أتربة الصحراء وفضبلت الجٌاد 

كانت ترفع خصبلتها بعفوٌة فوق رأسها وقد تطاٌرت بعضها هاربة تداعب بخبث ............. 
.............. بشرتها الرقٌقة   

 
أخبار رعد باشا إٌه : نظر نحوها بتفحص لوهلة ثم إتجه نحوهما قاببلً   

تمام : إٌناس   
نظر ............. إقترب خالد من رعد ممسكاً ببعض البرسٌم الذي حاول إطعامه إٌاه دون جدوى 

بجد مش عارؾ أول مرة أشوؾ حصان ما بٌحبش البرسٌم أنا : نحو إٌناس فً حٌرة وتابع 
 بجوعه علشان ٌاكله 

معلش إحنا بنعوض بجزر وعلؾ : إٌناس   
بس ده مفٌد علشانه : خالد بٌؤس وهو ٌحول دفع البرسٌم داخل فم رعد   

 
كان رعد ٌبدو كمن ٌفهم حدٌث خالد بل أكثر كان ٌبدو ؼاضباً إلصرار خالد على حشر تلك 

الحشابش الخضراء بٌن أسنانه فقام فجؤة بالرجوع للخلؾ ثم زمجر وأصدر صوت ٌسمى القبع 
من بٌن منخاره وحلقه وفً لحظة قُذفت قطع سوداء من بقاٌا البرسٌم من فم رعد الؽاضب 

........... 
 

نظرت إٌناس بصدمة وتؤفؾ لذراع الخالد الذي زٌنه رعد بمحتوٌات فمه ثم إنفجرت فً الضحك 
بصوت رقٌق وخالد ٌنظر نحو رعد متوعداً وٌمسح ذراعه بالماء تارة وبالمندٌل تارة أخرى 

 .............. 
 



كانت ضحكتها عفوٌة جمٌلة .......... إنتبه لصوت ضحكتها العذب مما جعله ٌضحك بدوره 
وهً أٌضاً ربما ألول مرة تستمع لضحكة ............ رنانة ألول مرة ٌستمع لصوتها الضاحك 

إلتقاء ............ كانت عٌناه تلتقط سعادة العسل بمقلتٌها بخبث .............. صادقة منه 
!!!!! نظراتهما تلك المرة أربكها ولكنها لم تستطع الهروب أم ربما لم ترد الهروب تلك المرة   

 
وإستمر الضحك بل زاد عندما قام خالد بسكب محتوٌات المٌاه على ذراعه أمبلً فً التخلص من 

ماشً ٌا رعد : نظر نحوها ونحو رعد متوعداً وتابع ............... الرابحة سرٌعاً دون جدوى 
 مردودالك 

بتضحكً علٌا ده بدل ما تساعدنً : ثم توجه نحوها وتابع   
......بس ......... آسفه أصل رد فعله صدمنً بصراحه : إٌناس ببسمة   

بس أنا أستاهل صح : خالد   
مش قصدي بس إنت عارؾ رعد عنٌد : إٌناس   
: نظر لنفسه ولقمٌصه بٌؤس ثم تابع ............ هو أنا عارؾ ودلوقتً خبلص إتؤكدت : خالد 

إنت بهدلت بابا ٌا رعد ........... ٌادي القرؾ ده مش دراعً بس شاٌفه جه على القمٌص كمان 
........النهارده   

 
فً حاجة على وشً : فجؤة بدت مبلمحه مذعورة بعض الشا ونظر نحوها متساببلً   

 
لم ٌكن هناك شا بوجهه ولكن قبل أن تجٌبه بدأ ٌمسح وجهه سرٌعاً وبعشوابٌة خوفاً من أن ٌكون 

............ رؼماً عنها ضحكت مرة أخرى أمام ما ٌفعله ............. عقاب رعد قد ناله أٌضاً 
مفٌش فاٌدة بقه مضطر أنا قرفت خبلص : نظر نحوها وإبتسم بمكر ثم تابع   

 
إرتبكت ............ قبل أن تدرك ما ٌقصده فوجبت به ٌخلع قمٌصه وٌلقٌه جانباً بعٌداً عن جسده 

وطؽت حمرة الخجل كالبركان على قسمات وجهها عندما وجدت نفسها أمامه وهو عاري الصدر 
عنبذنك : ثم قالت بتلعثم قبل ان تهرب مباشرة   

 
أنا مش ........... مشٌت : إبتسم بمكر بعد هروبها ثم إتجه نحو رعد مربتاً على رأسه وتابع 
 عارؾ إٌه اللً بعمله ده ٌا أستاذ واضح إن أنا وإنت ذوقنا واحد 

 
قوة تكاد تضاهً قوة مشاعره .............. إمتطى فرسه المدلل الذي إنطلق ٌعدو بقوة 

.............المضطربة نحوها   
 
 

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



 
شهر من .............. نظر حسن لهاتفه بملل لقد مر حوالً شهر منذ معرفته بحمل رقٌة 

المبررات والتؤجٌل مع سهام التً لم تتقبل خبر حمل رقٌة بل وصل بها االمر لعدم تصدٌقه 
والتعامل معه على أنه ذرٌعة حسن الجدٌدة من أجل الهروب من إلتزامته نحوها 

 ..................... 
 

!!!!أخٌراً أجاب الهاتؾ بصوت ٌدعً النوم على الرؼم من أنه كان بعمله   
ألو : حسن   
إٌه كنت ناٌم وال إٌه ........... صباح الخٌر : سهام   
بصً ٌا سهام حافوق واؼسل وشً وأكلمك ............. اه راحت علٌا نومه : حسن   

ناموسٌتك كحلً وال إٌه ............. الساعة عدت عشرة : سهام بؽضب   
أخبار محمود إٌه .............. وقته الكبلم ده : زفر بضٌق   

وهللا عاٌز تعرؾ أخباره تعال شوفه : سهام   
فً إٌه ٌا سهام منا كنت عندك الخمٌس اللً فات : حسن   
ال كتر خٌرك ............ مرة كل أسبوع تشوؾ إبنك : سهام   
هو إحنا مش إتفقنا نؤجل الكبلم فً الموضوع ده لؽاٌة ما رقٌة تولد بالسبلمة : حسن   

بصراحة ده فٌلم عربً ........... هو إنت فاكرنً مصدقة الفٌلم ده : ضحكت بسخرٌة وتابعت 
 قدٌم قوي قوي 

دي حكمة ربنا ........... ال ٌا سهام ده مش فٌلم عربً قدٌم : حسن   
بقولك إٌه حتى لو حامل ده مٌفرقش معاٌا فً حاجه انا حقً فٌك ملوش عبلقة بحملها من : سهام 

 عدمه وحقً حاخده ٌا حسن ومش حقً بس حق إبنً كمان 
إنت بتهددٌنً ٌا سهام : حسن   

أنا مش بهددك أنا ببلؽك : سهام بصوت ؼاضب   
.......... طٌب بصً بقه : تمكن منه الؽضب بشدة وتبدلت مبلمحه الهادبة سرٌعاً وأجابها بقوة 

 أنا ما بتهددش وأنا مبحبش الست اللً تعلً صوتها وتعمل راسها براسً مفهوم 
إنت بتخوفنً بقه: سهام   
لمً الدور ٌا سهام ومش عاٌز نكد ودوشة دماغ ............... إفهمٌها زي ما تفهمٌها : حسن 

متلوٌش دراعً بالواد هه ...........وببلش لإم الستات ده   
حاضر ٌا حسن .............. حاضر : صمتت لوهلة ثم تابعت بنبرة حاقدة   

 
ماشً ٌا حسن إما أشوؾ أنا وال : أؼلقت الهاتؾ ونظرت لمبلمحها الؽاضبة بالمرآة وتابعت 

.الست رقٌة بتاعتك   
 

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



 
ألقت إٌناس نظرة أخٌرة على القدر ثم أؼلقته بإبتسامة وهً تمسح قطرات البخار التً تصاعدت 

تمام الفراخ إستوت : لوجهها وتابعت   
 

أنا آسفه ٌا إٌناس تاعباكً معاٌا مش عارفة المفروض : نظرت لها رقٌة بحنان وقالت بدورها 
 شهور الوحم عدت بس رٌحة الفراخ مش قادرة أستحملها 

........... هً كٌمٌاء ........ تاعبانً فً إٌه بس ٌا روكا : نظرت نحوها إٌناس بلوم وتابعت 
 إملً األوضة المٌة وحطً الفرخة تبقى شوربة ٌا لٌنا 

ضحكتٌنً ٌا إٌناس حاولد بدري بسببك : ضحكت رقٌة بشدة وتابعت   
ال ال خبلص أبوس إٌدك : إٌناس   
الدكتورة قالتلً المرة الجاٌة حتقولً ولد وال بنت : رقٌة   

وإنتً نفسك فً إٌه ....... بجد : إٌناس   
ٌااااااااااااااااه ٌا إٌناس أنا ما صدقت ................ نفسً فً إٌه : إبتسمت رقٌة بتؤثر وتابعت 
 كل اللً ٌجٌبه ربنا كوٌس 

ربنا ٌقومك بالسبلمة : أمسكت إٌناس بٌد رقٌة وتابعت   
حسن قالً لو ولد حنسمٌه خالد : تابعت رقٌة بنبرتها الهادبة   

على : إرتبكت إٌناس للحظة عندما ذكرت رقٌة إسم خالد ولكنها إستدركت نفسها سرٌعاً وتابعت 
 إسم بشمهندس خالد 

األرض إقتراح خالد فاكره ............ حلمنا أنا وحسن : رقٌة   
أٌوه فاكرة : إٌناس   
ولو بنت حسمٌها إٌناس : رقٌة   

ال ٌا حبٌبتً سمٌها إسم جدٌد : نظرت نحوها إٌناس بتؤثر وهً تحرك رأسها بالنفً   
الواحد ٌفتحلها ......... إٌناس ده إسم معناه األنس والراحة ٌعنً الست اللً قعدتها حلوة : رقٌة 

قلبه وٌرتاح ودي إنتً ٌا إٌناس بجد اإلسم ده إتعمل علشانك مخصوص ٌارب بنتً تطلع نصك 
 وتطلع قمر زٌك كده 

خبلص بس إوعً لما تكبر مٌعجبهاش اإلسم : إٌناس بإبتسامة   
أقرب إتنٌن لٌنا إنتً وخالد وإحنا قررنا خبلص البٌبً على إسم حد فٌكم : رقٌة   

 
.ال تعلم لماذا ٌجمعها القدر به دوماً حتى فً األسماء ...........خالد ............ إبتسمت بحرص   

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

 
  

إصبعها .............. كانت جالسة بجوار المكتب فً الؽرفة المظلمة التً إعتادت زٌارته فٌها 



نقرات متتالٌة تمثل سٌمفونٌة ............... النحٌل المزٌن بنقوش الحناء ٌنقر بعصبٌة شدٌدة 
منذ زٌارة حمزة األخٌرة وهو ٌتهرب منها ............. جدٌدة من ؼضبها المتؤجج الذي ال ٌزول 

حمقاء ال بل هً الحمقاء ..............ساذجة ............ ذرابعه واهٌة ...........

هرب منها ربما من قبل أن توقن ماذا ستفعل بتلك العبلقة الخرقاء .............متسرعة ...........
إبتسم لها ببرود ثم وجه نحوها نظرة ؼاضبة نارٌة ........... قطع أفكارها قدومه .............

..........ربما تكون متناقضة مع مبلمح الثلج المسٌطرة على هٌبته   
 

ٌاه لٌكً وحشة ٌا مدام : كرٌم   
كنت مشؽولة شوٌه : كارمن   

ال وهللا وال حنٌتً للبٌه : كرٌم   
دي آخر حاجة ممكن تحصل بالعكس أنا عاٌزة أخلص عاٌزة أشوفه : كارمن بنظرة ؼاضبة 

 متدمر فاهم ٌعنً إٌه متدمر 
هدفنا واحد : كرٌم ببرود   

طٌب إٌه الخطوة الجاٌة : كارمن   
لسه : كرٌم   

إنت بطا قوي ........... ٌعنً إٌه لسه لسه لسه : بدت هستٌرٌة فً حدٌثها وتابعت   
بقولك إٌه ٌا بت إنتً إركزي وببلش ؼباوة مفهوم : نظر نحوها كرٌم بتوعد وتابع   

 
: أخرجت سٌجارة وبدأت تدخن بتوتر ثم تابعت ............ صمتت وظلت تنظر نحوه بؽضب 

 طٌب ناوي على إٌه 
الزٌارة الجاٌة حتعرفً : ضحك كرٌم بمكر وتابع   

هو إٌه ده ما تقول دلوقتً وخبلص : كارمن   
الزٌارة الجاٌة حتعرفً وكبلمنا : كرٌم بإصرار وهو ٌجز على أسنانه وٌنظر نحوها بتوكٌد 

 إنتهى على كده
 

خرج وتركها تحرق نار ؼضبها فً لفافة التبػ البابسة بدالً من أن تحترق هً ............خرج 
ٌبدو أننً سؤزور .............لن تحترق مثل تلك اللفافة التعٌسة .............ال .............. 

 المزرعة من جدٌد ولكن تلك المرة لٌس من أجلك ٌا خالد
 

 
ال ٌختلؾ كثٌراً عن جدران زنزانته الرمادٌة التً طالما ................ كان المكان ٌبدو قاتماً 

بركان ٌبدو خامداً اآلن ولكن ثورته ستكون بالتؤكٌد مهلكة .............مثلت رماد البركان بداخله 
 . 

 



حٌز ضٌق مؽمور برابحة الدخان األزرق ..............عاد ٌتفحص المكان من حوله 
الوجوه قبٌحة وما زادها قبحاً ربما وجود النساء فلقد إعتاد مظهر القبح فً الرجال ...............

أٌن الجمٌبلت هل شح ................ حوله أما أن تكون النساء كذلك أٌضاً فتلك هً ذروة العبث 
بل ربما أصابه القُبح بدوره وحفرت السنوات ............. ربما ............... عالمه بهن أٌضاً 

هو ال ٌختلؾ كثٌراً عن الُجموع الرثة حوله............البابسة آثارها بإحكام داخل مبلمحه   
 

نظر لصدٌقه بمكر الذي إستقبله بدوره بترحاب فاتحاً كلتا ذراعٌه وأسنانه الصفراء المتهالكة 
.ولكن هذا المسخ هو سبب حرٌته المنقوصة ...........طؽت على إبتسامته فبدلتها بإبتسامة مسخ   

 
كفارة ............. حبٌبً : إقترب شوقً من كرٌم مرحباً   

لٌك وحشة ............ حبٌب قلبً : كرٌم   
الواد نصه رٌحك وال تعبك : شوقً   
رٌحنً بس هباش : كرٌم   

موضوع الهروب مش سهل ٌا كٌمو وبٌكلؾ : شوقً   
............عموماً مش مهم الفلوس المهم إنً خرجت : كرٌم   

إنت جبت الفلوس منٌن .......... وهو من ؼٌر رذالة ٌعنً : شوقً   
وهو عملوا الببلطة لٌه ٌا شوقً مش علشان نخبً تحتٌها قرشٌن للزمن المهبب : كرٌم 

 ................ 
تمام ٌا صاحبً : شوقً   
إٌه المكان ده ٌا شوقً أنا قلت حبلقً عندك ما لذ وطاب : كرٌم   

المكان ده بس تموٌه لكن إتفضل .............عندي ٌا حبٌبً : ضحك شوقً بمكر   
 

تبعه كرٌم ٌنظر بتؤفؾ للوجوه حوله ولكن ما لبث أن خرج من تلك البقعة المتهالكة إلً مكان 
...........كانت فٌبل صؽٌرة ٌقطن فٌها المدعو شوقً ............. آخر ٌمثل نقٌضها تماماً   

هو منبع لكل ما هو ؼٌر مشروع ٌتاجر بكل شا ..........وشوقً أحد أصدقاء كرٌم فً السجن 
كل ما ٌخطر ببال وربما ما ال ٌخطر ............. نساء ............ مخدرات ..........سبلح 

ولكن ربما هو الحظ " شوقً " أٌضاً ولم ٌتخٌل كرٌم أنه قد ٌصبح فً أحد األٌام صدٌق لهذا ال 
وأصبحوا ............ الذي جعله ٌتلقى طعنة كابدة بدالً منه كادت تودي بحٌاة كرٌم ونجى شوقً 

أصدقاء وتؽٌر كرٌم من بعدها من مجرد فتى مدلل ربما لرجل كما ٌرى شوقً وأمثاله الرجولة 
!!!!! 

 
أٌوه كده : إضطجع كرٌم على أحد األرابك وتنهد براحة   

حبٌب قلبً: نظر له شوقً بمكر ثم قام بإعداد لفافة تبػ من أجله وناوله إٌاها قاببلً   
أنا عاٌز أبقى فاٌق .............. الااااااااااا : كرٌم   



رٌح النهارده وفوق بعدٌن ............ لسه قدامك األٌام كتٌر : شوقً   
أنا مش حفوق إال لما أخلص ٌا شوقً : كرٌم   

حبٌبك بتاع المزرعة : شوقً متساببلص بمكر   
وهو فً ؼٌره : كرٌم   

بس الزم تصبر شوٌة ٌا صاحبً : شوقً   
هو اللً بعمله فً الناس حٌطلع علٌا وال اٌه : كرٌم   

بس إنت لسه هربان والبولٌس عٌنه حتكون مفتحه الزم تكن ............... ال ٌا حبٌبً : شوقً 
 شوٌة 

أد إٌه ٌعنً : كرٌم بضٌق   
شهرٌن ثبلثة كده : شوقً   
كتٌر قوي ........... كتٌر ٌا شوقً : كرٌم   

ده ؼٌر الزم البولٌس ٌرجع ............ حبٌبً العملٌة كبٌرة ومحتاجة تخطٌط ووقت : شوقً 
ممكن هروبك ٌخوؾ صاحبك وٌلبش الجو هناك ......... ٌنسى  
ماشً ٌا شوقً بس مش اكثر من كده : كرٌم   

نقول مساء الخٌر : ناوله شوقً اللفافة وتابع ................ ال متخافش : شوقً   
 

هانت ............. مساء النور : أخذها كرٌم منه ونفث دخانها األزرق بؽٌظ وتمتم بصوته البابس 
هانت قوي ٌا خالد............  

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

 
: إستقبلته بإبتسامة مقتضبة قابلة ............ إسترعى إنتباهها نقراته المتعجلة على باب العٌادة 

إتفضل ............. بشمهندس حمزة   
إزٌك ٌا دكتورة: دخل حمزة بإبتسامته المعتادة وحٌاها قاببلً   

الحمد هلل : إٌناس   
أخبار الشؽل إٌه ؟ والخٌل تمام : حمزة   
تمام ............ اه الحمد هلل : إٌناس   
وأخبار أبلة روكا إٌه : حمزة   

كوٌسة إنت مش بتزورها : ردت بدهشة   
ال بزورها حتى كنت راٌح لٌها دلوقتً بس حبٌت أعدي وأسلم علٌكً : حمزة   

هللا ٌسلمك ٌا بشمهندس ...........امممممم : إٌناس بنفس النبرة الجادة   
 

كمان كنت : الحظ حمزة جدٌتها أو ربما ضٌقها من الزٌارة ذات السبب ؼٌر المعلن تابع سرٌعاً 
 عاٌز أخد رأٌك فً حاجة 



فً إٌه !!!! رأًٌ : إٌناس   
ها إٌه رأٌك : أخرج حمزة ثوباً صؽٌراً لرضٌع كان ممٌزاً ورقٌقاً ناولها إٌاها وتابع   

جمٌل قوي بجد : أمسكت إٌناس بالثوب ونظرت نحوه بحنان وهً تردد   
ٌعنً حٌعجبها أنا جبته بٌج علشان ٌلٌق مع ولد أو بنت : حمزة   
هً لسه ماشترتش حاجة دي حتكون أول حاجة للبٌبً ........... حتفرح بٌه قوي بجد : إٌناس   

علشان أذله أول حاجة لبسها من أونكل حمزة .......... كوٌس : بدت على ثؽره إبتسامة طفولٌة   
ذوقه جمٌل : ضحكت وأعادت له الثوب   

ال ماهو أنا داٌما ذوقً حلو على فكرة : حمزة   
 

عادت مرة أخرى إلبتسامتها المقتضبة ربما إلنها إستدركت ما ٌعنٌه خاصًة مع نظرته الحانٌة 
كادت أن تنطق بعبارة جافة لكً تنهً المقابلة ولكن شد إنتباهها .............. الموجهه نحوها 

أخترق الؽرفة مع نسمات الهواء التً عبثت بخصبلتها ......... مثٌر ..........عطر قوي 
................. المتوهجة وهً تقؾ بالباب تراقبهم بعٌن ماكرة وإبتسامة واثقة   

 
نظرت إٌناس نحوها فً دهشة وإستدار حمزة بدوره للباب وعندها قالت له كارمن بصوت عذب 

إزٌك ٌا دكتورة : ثم إستدارت إلٌناس وقالت بنبرة راضٌة ............... إزٌك ٌا حمزة : 
واضح إن داٌما الصدفة بتجمعنا وال إٌه .............   

أهبل ٌا فندم : إبتسمت إٌناس بحٌرة وقالت بدورها   
 

ظل حمزة مندهشاً لوهلة من قدومها وحدٌثها مع كبلهما وقبل أن ٌنطق جاءه هروب إٌناس 
 السرٌع عندما الحظت النظرات الصامته بٌنه وبٌن كارمن 

طٌب عنبذنكم أنا بقه : إٌناس   
لمرة تانٌة ٌا دكتور وال أقول تالتة........... فرصة سعٌدة : إبتسمت كارمن   
أنا األسعد : ردت بإقتضاب   

 
تركتهم إٌناس مسرعة متسابلة فً نفسها عن عبلقة حمزة ............. خرج ثبلثتهم من العٌادة 

..............بكارمن   
 

ال تعلم لماذا تشعر بالضٌق كلما رآتها هل هو مجرد رد فعل لنظرات كارمن الؽاضبة نحوها 
هل ما زالت ............. لماذا ؟؟؟ هل بسبب خالد ............ فهً تشعر أنها ال تستسٌػ طلتها 

ربما فلقد ألقت بسهامها المسمومة فً المرة ............ كارمن تحبه وتشعر اآلن بالؽٌرة منها 
هل تود حقاً العودة إلٌه ؟؟........... السابقة عندما لّمحت لرإٌتها مع خالد كلما زارته   

سحقاً لماذا تهتم ............. وماذا عن خالد هل لدٌه بقاٌا مشاعر من العشق نحو الصهباء 
فكارمن تنظر لها ........... بالطبع ال تهتم هً فقط تفكر ...............هً ال تهتم ............ 



ال هً تعلم لماذا ولكنها ال تود ............. بمكر ؼرٌب وكؤنها عدو لدود دون أن تعً لماذا 
إنه خالد............ المواجهة   

 
فآخر ما كانت تتوقعه أن ٌكون ............. نظر حمزة لكارمن بدهشة قابلتها هً بإبتسامة ماكرة 

.............حمزة عاشق لتلك الطبٌبة   
 

ألول مرة تشعر أنها محظوظة فقد جاءت للمزرعة ولٌس لدٌها أي فكرة عن ما ستقوله لحمزة 
حتى تعٌد عبلقتها معه من جدٌد بل كانت حابرة فً ماهٌة العبلقة وقدرتها على اإلستفادة منها 

فالنظرة الحانٌة التً رأتها فً .............ولكن اآلن فقط شعرت ببرٌق ؼرٌب ٌجتاح عٌناها 
عٌنٌه نحو تلك الطبٌبة الهادبة كانت بمثابة حبل اإلنقاذ الذي سٌلتؾ حول رقبة خالد فً النهاٌة 

.................اآلن تعرؾ كٌؾ ستجعله ٌكره خالد وتلك فقط البداٌة .............   
 

إزٌك ٌا كارمن : قال لها بصوت هادئ   
مهتم تعرؾ فعبل: كارمن   
مش فاهم قصدك : حمزة   

لو كنت مهتم بحالً كنت زورتنً أو حتى ردٌت على تلٌفونً : كارمن   
...........أنا آسؾ إتشؽلت و: حمزة   

اللً زٌك مش بٌعرؾ ٌكدب .......... متكدبش : قاطعته بإبتسامة   
...........كارمن أنا: حمزة   

جاٌز خفت على شؽلك مع خالد لما عرفت أد إٌه العبلقة بٌنً ............ إنت خفت : كارمن 
 وبٌنه سٌبة 

على فكرة الموضوع مش كده خالص: نظر لها بضٌق ودهشة   
طٌب إٌه الموضوع : كارمن   

 
الحكاٌة كلها إنً حسٌت إنً مش فاهم : خلع قبعته وعبث بإرتباك بخصبلته المسترسلة ثم تابع   

مش فاهم إٌه ؟: كارمن   
عن فن جمٌل ومشاعر ........... مش فاهم إحنا فعبل بنتقابل علشان نتكلم عن شؽل : حمزة 

 حقٌقٌة بتلونً بٌها لوحتك البٌضاء وال عن كرهك لٌه وؼضبك منه 
ماهو سواء كرهً أو ؼضبً دي مشاعر برده وال المشاعر الزم تكون حب وجمال : كارمن 
 وبس 
ال طبعا بالعكس أوقات مشاعر الؽضب بتكون أقوى وأعمق وبٌطلع منها فن صادق : حمزة 

 وحقٌقً بجد
هربت لٌه ..............ؼرٌبة ومدام كده : كارمن   
علشان إنتً كدبتً ٌا كارمن : حمزة   



!!!!!كدبت : كارمن   
أول مرة إتقابلنا قولتٌلً إنك كنت جاٌة هنا لخالد تطلبً منه خدمة ..............أٌوه : حمزة 

...بخصوص الورد والرسم فاكرة   
 

والمرة اللً فاتت عرفتٌنً أد إٌه هو حقٌر : تابع بثقة ............ صمتت وأومؤت برأسها إٌجاباً 
قولتٌلً إنه ............ وحكٌتً تارٌخه معاكً من أول ما إستؽلك وإنتً صؽٌرة لؽاٌة آخر مرة 

أصدق مٌن فٌهم ٌا كارمن ............ ضربك  
 

............. كنت عاٌز أول مرة أشوفك أقولك إنً كنت عند طلٌقً وضربنً : تابعت بإرتباك 
 أكٌد مش منطقً 

بس ممكن مكنتٌش تصوري إن العبلقة كوٌسة الحقٌقة ده خبلنً أفكر شكوتك حقٌقٌة وال : حمزة 
 مجرد حقد وؼل طبٌعً فً حالة الطبلق 

 
كنت متخٌلة : ؼضبت من داخلها تماسكت قلٌبلً ونظرت نحوه وقد بدت بعض العبرات بعٌناها 

بس واضح إنك مجرد راجل تقلٌدي مش اكثر .......... إنك قارئ كوٌس للناس ٌا حمزة 
عنبذنك ............   

 
: ال ٌعلم ماذا أصابه ولكنه شعر بالؽضب من نفسه إستوقفها قاببلً ............. إستدارت لتتركه 

 كارمن إستنً 
أٌوه : توقفت ضحكت برضا ثم نظرت نحوه بؤمل   

أنا فعبل قارئ كوٌس للناس بس إنتً ؼامضة جداً : حمزة   
أنا مشكلتً إنً كتاب مفتوح !!! ؼامضة : كارمن   
أٌوة بس ملٌان لوؼارٌتمات ٌا كارمن وأنا كنت أدبً : حمزة   

عندك قدرة فظٌعة إنك تخرج ضحكة من كل حاجة جاٌز ده اللً عاجبنً فٌك : إبتسمت بٌؤس   
ده بس : حمزة   

أنا نفسً نكون أصدقاء وجٌتلك مخصوص حتوافق وال حترفض : كارمن   
برٌق النهر األزرق بعٌناها حزٌناً .............كانت تبدو فاتنة وبرٌبة بنفس اللحظة 

إبتسمت ............وافق على الفور ............ شعر نحوها بالشفقة ..........راكداً ...........
.برضا وإفترقا على لقاء   
 ******************* 

فلٌس هذا بوقت رإٌاك ٌا خالد ............... خرجت من المزرعة سرٌعاً لم تود رإٌته 
كانت ..............قلبً األحمق سٌتوقؾ عن اإلرتجاؾ لطلتك بل ربما توقؾ فعبلً ..............

لوحتها البٌضاء .................ومع الظبلم كانت لٌلتها مختلفة ........... ساخرة .........سعٌدة 
............. سنوات وهً محتجزة خلؾ قضبان التمنً ............. تزٌنت بؤلوان البهجة القاتمة 



إشارة من إصبعه كانت لترجح كفة عن األخرى ............ حابرة بٌن ؼضبها وعشقها 
نعم فخلؾ ............ ال إجابة .............. ؼاضبة أم عاشقة ...........حزر ؟؟ ............ 

ؼاضبة إذن ............ لٌس بٌدك بل بٌدي أنا ٌا خالد .............قضبان التمنً إحتجزت نفسً 
لكن الحمقاء بداخلً هً من أسرت نفسها خلؾ ............... فقد ولى زمن العشق ومنذ زمن 

قضبان اإلنتظار: وتمتمت بببس ..........إبتسمت ساخرة ............ قضبان  
 

كل ما تحتاجه اآلن هو أن ٌكره حمزة خالد ...........متحفزة .......... أفكارها ما زالت جامحة 
حمزة عاشق صؽٌر لن ٌقاوم دهابها ............. جاءتها الطبٌبة على طبق من فضة ..............

ولكن ماذا بعد فُبؽض خالد هو خطوتها األولى ولكن كٌؾ.............. كثٌراً   
كٌؾ ستسفٌد من هذا البؽض الذي ستزرعه بمكر داخل قلب هذا الشاب العاشق كٌؾ سٌصبح 

أفكارها البابسة ............ زفرت بٌؤس ..............حمزة مدخلها األخٌر لتدمٌر أحبلم خالد 
كرٌم كم ................مبعثرة تشعر أنها أمام شفرة من صنعها تحتاج لمن ٌفك أحجٌتها بمهارة 

...............أحتاج اآلن لعقلك البابس   
 

نظرت للساعة ............... أخرجها طرق صباحً متطلب على الباب من أحبلمها وأفكارها 
خرجت ؼاضبة تداري !!!!.......... َمن السخٌؾ بالباب ................ فوجدتها الثامنة صباحاً 

هجم العساكر ٌفتشون ............. جسدها بروب قصٌر وُتملس بؽضب على خصبلتها المبعثرة 
أخرجها صوت الضابط ............... بؽضب صرخت بهم .............. المنزل بعشوابٌة 

كانت تؤثٌرها ............. كلماته أفاقتها فً لحظات ........... األجش من ؼفوتها الصباحٌة 
هرب كرٌم................. ٌضاهً عشرة فناجٌن من القهوة دفعة واحدة   

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

 
جاءها ............. أعدت مابدة اإلفطار كعادتها ونادت علٌه تطالبه باإلسراع قبل أن ٌبرد الشاي 

..............حاضر ثوانً ............ صوته ناعساً بدوره   
 

زابرة تبدو .............. شعرت بضٌق ؼرٌب إجتاح قلبها ............. طرقات بارده على الباب 
عٌون ؼابرة ............... على قدر ال بؤس به من الجمال ............. فً أواسط عقدها الثالث 

ورضٌع ............. إبتسامة صفراء ............. شفاة مكتنزة ........... أنؾ حاد ............ 
حسن موجود : تقدمت للداخل دون دعوة ثم إستدارت لها بثقة ............. باكً على ذراعها   

 
بل كانت تستمع لصوت أنفاسها السرٌعة وكؤن الهواء ............ ظلت رقٌة تنظر نحوها فً قلق 

ٌُحتمل  : خرجت الكلمات بصعوبة من حلقها الجاؾ ............ ٌعبر أذناها محدثاً ضجٌجاً ال 
 إنتً مٌن 



 
.مراته ........... قولٌله سهام : إبتسمت بإنتصار وهً تتابع بنبرة قاتلة   

 
 الفصل التاسع والعشرون

 
 

المتؽٌر .......... الصارخ .............المندفع ............ هذا الكابن الرقٌق ............ المرأة 
........... 

 
ٌمر ج............. نعم فالمرأة بطبٌعتها الفسٌولجٌة كابن متؽٌر   

بداٌتها طفلة برٌبة تتؤمل العالم ............. سدها بمراحل عدٌدة فتتبدل طبٌعتها دون أن تشعر 
ٌتبدل جسدها دون أن تعً فتصبح خجولة متمردة ثم تعشق ............ من خبلل قطعة حلوى 

واثقة سعٌدة عاشقة تتبدل مرة أخرى ٌنتفخ بطنها تتؽٌر كل .........جسدها وعندها تتحول ألنثى 
تتؤرجح دون روٌة ............. لحظة مبة مرة تتبلعب الهرمونات بها تتطور عواطفها بمجون 

تتبدل لكابن آخر جدٌد ولكنها تتؤقلم سرٌعاً فاألمومة إحساس ........... ثم تصبح أم ............ 
فطري لن ٌتبدل بتؽٌر جسدها على عكس عواطفها التً تعود للتؤرجح مرة أخرى مع كل تؽٌٌر 

 ............ 
 

حالة ............هً مجرد أنثى ............. هً لٌست كابن فوضوي متقلب إقترب من الجنون 
.من التؽٌٌر .............متكاملة من الحٌوٌة   

 
 

تجاهلته ألشهر ولكن توقؾ القطار ونزلت ............ التؽٌٌر الذي مر أمام رقٌة كقطار بطا 
أو ترفض ............تتؤقلم ...........بطلته فً محطتها لتلقً فً وجهها بالقنبلة علها تعً 

الزوجة الثانٌة............   
 

زوجته ........... ماذا ٌحدث لقد سمعتها .............كانت كلمات سهام تتكرر ببطء داخل عقلها 
إذن ماذا ........... إستوعبت أخٌراً أن سهام صامته لم تكرر جملتها ...........ما داعً التكرار 

............. هناك هل هً هرمونات الحمل تلك الحالة العاطفٌة الشدٌدة التً تسٌطر علٌها بجنون 
وكؤنه كابوس كتم أنفاسها فلم ............. الصراخ ولكن ال تستطٌع ..............ترؼب فً البكاء 

 تعد قادرة على الحراك أو الصٌاح
أٌن إختفى العالم لم تشعر سوى بصورة ............ماذا هناك ............. بل تباطبت أنفاسها 

.................حسن التً تكبر أمام عٌناها سرٌعاً وذراعه ٌلتقطها قبل أن تسقط أرضاً   
 



ماذا حدث هل عادت للمشفى .............كانت إٌناس أمامها ............. بدأت تعود للواقع ببطء 
ربما ال فمبلمح السعادة ؼاببة عن وجه إٌناس والقلق هو سٌد الموقؾ .............مرة أخرى 

والمدعوة سهام ...............حسن ............. كانت تستمع لهمهمات ؼاضبة ............اآلن 
نظرت نحو إٌناس متسابلة ثم عاد حسن ...............بدأت تفٌق ............ماذا ٌحدث ...........

إنتً كوٌسة: إقترب منها وبعٌون ممتلبة باللهفة سؤلها   
 

.............. المرأة القابعة بالخارج هً زوجته ...........بدأت تستوعب الموقؾ مرة أخرى 
حالة هستٌرٌة من البكاء ........... أخذت نفساً عمٌقاً ؼاضباً فجر ٌنابٌع المٌاة داخل عٌناها 

لم تكن تنوي البكاء ولكن ماذا تفعل هل هً عاطفتها المشحونة أم ربما جسدها المتؽٌر ............
كفاها تفكٌراً برد الفعل ولتنتبه قلٌبلً للفعل المتواجد بؽرفة ........قطبت جبٌنها ............. 
.سهام ..............معٌشتها اآلن  

 
  
 

نظرت نحوه بعٌن .............. بعد مدة لٌست بقصٌرة من الصمت القاتل على الجمٌع تحدثت 
لٌه : البمة   
حبٌبتً أنا حاتصرؾ دي واحدة متسرعة وإتصرفت من دماؼها : حسن   
لٌه : رقٌة   
سامحٌنً بجد ..........مخها تعبان ............ ؼٌرة ستات ٌا رقٌة : حسن   

لٌه : تشوهت صورته داخل عٌناها وظلت تردد ...........أصبحت العبرات أكثر قوة   
ماذا تقصد ؟؟....... نظر لها حسن حابراً   

حرام ............. أنا عملت فٌك إٌه وحش ........... لٌه عملت فٌا كده : تابعت بنبرة متحشرجة 
حرام علٌك...........علٌك   

رقٌة مش ذنبً هً فاجبتنً : كان حسن ٌنظر نحوها فً ذهول بدأ ٌدافع عن نفسه دون إدراك 
الموقؾ صعب أنا عارؾ بس حصل ؼصب عنً ............. أنا مكنتش أعرؾ إنها جاٌة   

: قالت بشجن ............جففت عبراتها ...........صمتت لوهلة ...........إعتدلت فً جلستها 
إنت مش حد تانً ............ الموقؾ ده إنت اللً حطتنً فٌه   
................وأنا حاصلحه حاالً ............ عندك حق : صمت لوهلة ثم قال بصوت حاد   

أنا ............... متسرع طول عمرك بس على فكرة معدتش فارقة : إبتسمت بسخرٌة وتابعت 
 إتكسرت خبلص ٌا حسن وإنت اللً كسرتنً

رقٌة إنتً بتقولً إٌه : حسن   
أنا زعبلنة منك ٌا ........... خبلص مش قادرة بجد ................ أنا تعبت : تابعت بنبرة باكٌة 

زعبلنة منك قوي بس كنت بقاوح ........ حسن   
 



رقٌة ممكن أعصابك : تابع بصوت أجش ............حابرة ..............كانت مبلمحه ؼاضبة 
مش إحنا إتفقنا نؤجل الكبلم فً أي حاجة لبعد الوالدة ........... علشان البٌبً   

ومش أنا اللً نقضت اإلتفاق ٌا حسن : رقٌة   
صح: تابع بمبلمح ؼاضبة عندما تذكر فعلة سهام   

كانت إٌناس تمسك بٌد رقٌة الباكٌة .............. خرج مسرعاً قبل أن ٌنتهً الحدٌث 
............ نظرت ؼاضبة نحو النافذة ............. تشعر بالنار التً تلتهم قلبها ببطء ...........

........تراقب العراك الصامت بٌن حسن وسهام   
 

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

أمسك ذراعها بعنؾ وأخرجها ................ خرج حسن من الؽرفة تحٌطه هالة من الؽٌظ 
هً وصلت لكده ٌا حسن : نظرت له بصدمة وتابعت ............ خارج المنزل عنوة 

بتطردنً علشان الهانم ..............  
وعلشان ده مش بٌتك ٌا سهام : حسن   
بٌت جوزي ٌبقى بٌتً : سهام   
ومتفتكرٌش إنك ممكن تعٌشً هنا ده مكان رقٌة وطول عمره ..............ده بٌت رقٌة : حسن 

ده ماكنش إتفاقنا ٌا سهام متلوٌش دراعً إلنك إنتً اللً حتخسري ............. حٌفضل مكانها 
 فً اآلخر 

مش حاخسر لوحدي ٌا حسن : سهام   
ٌعنً إٌه مش فاهم : حسن   
ٌعنً ٌاإما تعدل زي ربنا ما قال وٌبقى زًٌ زٌها فً كل حاجة وتجٌبنً أعٌش هنا وفً : سهام 

ٌا تنسى إنك لٌك إبن منً ............. فٌبل زي دي   
وصلت لكده .............. بتهددٌنً بإبنً ٌا سهام : نظر نحوها والشرار ٌتطاٌر من عٌنٌه   

وأبو كده : سهام   
ٌاااااااااااه ده رقٌة رؼم كل اللً عملته معاها وجرحً لٌها معملتهاش : حسن   
أنا سهام وسهام مش حتسٌب حقها تانً ............. و أنا مش رقٌة ٌا حسن : سهام 

أنا ............. أنا صبرت كتٌر على إهمالك وؼٌابك عنً بس خبلص صبري نفد .............
عنبذنك ............. حدٌك فرصة ترتب أمورك ٌا تبعتلً أجٌلك ٌا تبعتلً ورقتً   

كانت رسالتها واضحة ............... تركته ؼاضبه دون أن تسمح له حتى بتقبٌل الطفل 
.بٌنة كضوء الشمس ............  

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

 
كانت إٌناس ما زالت تراقبهم من النافذة بإهتمام كلماتهم ؼٌر مسموعة ولكن مبلمحهم الؽاضبة 



لسه بٌتكلموا : جاءها صوت رقٌة المرتعش .............. واضحة رإي العٌن   
تركت النافذة وإقتربت من رقٌة فً محاولة ............. بٌتخانقوا : إنتبهت لها إٌناس وقالت 

المهم إنتً عاملة إٌه دلوقتً : ٌابسة منها لتلطٌؾ األجواء   
............... داٌماً مفعول بٌا مش فاعل ............ المشكلة إنً مابعملش حاجة : رقٌة بآسى 

 حاولت أكون فاعل بس ماقدرتش 
.............. إنتً أهم شخص فً الحكاٌة دي ........... مٌن قالك بقه إنك مش فاعل : إٌناس 

ده أنا إترعبت من صوته فً التلٌفون لما ............. إنتً مش شاٌفاه كان حٌتجنن علٌكً إزاي 
ده وشه كان زي ما ٌكون أزرق من قلقه علٌكً ............ كلمنً أجٌلك   

جمٌل تجمٌلك للموقؾ ٌا إٌناس : رقٌة   
أنا بقول الحقٌقة : إٌناس   
وبرده الحقٌقة كانت قاعدة فً اللٌفنج بره : رقٌة   

وهو طردها : إٌناس   
أل حصلت وجرحت قوي بس أنا اللً بقاوح ................ وهل ده معناه إنها محصلتش : رقٌة   

إنتً حتعملً إٌه ............طٌب : إٌناس   
أنا مخنوقة قوي ومش قادرة أتعامل معاه ............... مش عارفة : رقٌة بصوت متحشرج 

خاٌفة أكرهه ........... مشاعري ناحٌته متلخبطة .............   
صعب الحب الشدٌد ده ٌتبدل لكره ............ أكٌد ده صعب قوي : إٌناس   
أنا ................ حتى حبً لحسن ............. لما شفتها كل الثوابت فً كٌانً إتهزت : رقٌة 

 مش فاهمة إٌه اللً بٌحصلً ده
طٌب إٌه : إنفجرت رقٌة فً بكاء جارؾ من جدٌد إحتضنتها إٌناس فً محاولة لتهدبتها وتابعت 

ببلش مواجهات بٌنكم ........... تعالً أقعدي عندي شوٌة .............. رأٌك تؽٌري جو 
 دلوقتً 

أنا بصراحة فكرت أروح مصر : رقٌة   
خلٌكً عندي علشان تبصٌلً كتٌر والبنت تطلع شبهً ............. أل متبعدٌش قوي كده : إٌناس 

 مش حتنازل 
إٌناس إنتً أختً اللً أمً ما خلفتهاش : رقٌة   

العصبٌة .............. خبلص أنا حابلػ بشمهندس حسن ببلش إنتً تدخلً فً مناقشات : إٌناس 
 والتوتر ده مش كوٌس ال علٌكً وال على البٌبً 

مش بإٌدي ٌا إٌناس : رقٌة   
حاعزلك عنهم ومحدش حٌضاٌقك تانً ٌا جمٌل ............ دلوقتً حخلٌه بإٌدك : إٌناس   

 
 

تركت إٌناس رقٌة وخرجت وتوجهت نحو حسن الذي كان ما زال واقفاً بمكانه خارج المنزل بعد 
فما تمر به فوق ........... كانت إٌناس تشعر بالؽضب من أجل رقٌة ............... رحٌل سهام 



...........الرجل الذي أحبته بكل كٌانها هو سبب حزنها المستمر ......... اإلحتمال   
 

ٌعنً إٌه تسٌب البٌت : نظر حسن إلٌناس بدهشة ؼاضبة وتابع   
بشمهندس حسن هً محتاجة تؽٌر جو ووجودها مع حضرتك حٌفتح نقاشات ؼصب : إٌناس 

 عنكم وهً بجد تعبت ونفسٌتها مدمرة 
رقٌة مش حتسٌب بٌتها ............ ٌعنً إٌه ده : حسن وقد بدا ؼضبه وعلت نبرة صوته 

عقلٌها ٌا دكتورة مش تشجعٌها............. والموضوع مر خبلص ومش حاوقؾ حٌاتً علشانه   
 

- 
 فً إٌه ٌا حسن صوتك عالً كده لٌه 

 
 

 كانت نبرة خالد ؼاضبة قالها وهو ٌتجه نحوهم عندما سمع صوت حسن الؽاضب مع إٌناس
أنا بجد تعبت وزهقت .............. دلوقتً رقٌة عاٌزة تسٌب البٌت : أمسك حسن برأسه وتابع   

عاٌزة تسٌب البٌت لٌه ؟ : خالد   
 

هً أعصابها تعبانه ٌا بشمهندس والؽرض : تابعت إٌناس وهً توجه حدٌثها لحسن فً إصرار 
هً فعبل .............. سبلمتها وراحتها مش أكثر ده ؼٌر إنها حتقعد عندي مش حتسافر مصر 

 أعصابها تعبانة والضؽط النفسً بجد المرة دي كان علٌها ؼٌر طبٌعً
 

إستشعر خالد ؼضب إٌناس الشدٌد بدورها من جملتها األخٌرة التً خرجت بطٌبة حزٌنة البمة 
خبلص : صمت الجمٌع لوهلة ثم تابع حسن بضٌق ............لحسن الذي كان ؼاضباً بدوره 

بٌتها موجود ومش حاسمح لحد ٌدخله تانً ٌارٌت تفهمٌها ............ تعمل اللً هً عاٌزاه 
عنبذنكم........... النقطة دي   

 
ممكن أفهم إٌه اللً حصل وكمان واضح : تركهم حسن ؼاضبا ونظر خالد إلٌناس بعدها وتابع 

 إنك عصبٌة قوي
 

من .......... مدام رقٌة إتعرضت لضؽط نفسً شدٌد جداً بجد: صمتت إٌناس لوهلة ثم تابعت 
أول ما إتجوز علٌها وهً بتقاوم وكاتمة فً نفسها علشان المركب تمشً لكن بجد اللً حصل 

 النهاردة كان فوق طاقتها 
إٌه اللً حصل : خالد   

مدام األستاذ حسن التانٌة شرفتها بزٌارة : إٌناس   
واللً جابها هنا !!!! إٌه : خالد بدهشة   



نجحت .......... معرفش بس واضح إن كان الؽرض األساسً ؼضب رقٌة ونجحت : إٌناس 
 بجدارة كمان

حسن الزم ٌرتب أموره بذكاء وٌبطل عشوابٌته دي : صمت خالد قلٌبلً ثم تابع   
مش فاهمة ٌعنً ٌعمل إٌه : إٌناس   

ٌعنً ٌبقى راجل : أجاب بثقة   
برده مش فاهمة : إٌناس   

هو دلوقتً متجوز اإلتنٌن وده واقع ٌا ٌتعامل معاه وهما ٌتقبلوا ده : تابع بنفس نبرته الواثقة 
 بوضوح ٌا ٌسٌب واحدة منهم وساعتها أكٌد حتكون مش رقٌة 

ما هو أكٌد مش عاٌز ٌطلقها علشان إبنه : إٌناس   
عموما لما ٌهدى أنا حاتكلم معاه وأشوفه بٌفكر إزاي وإنتً كوٌس إنك حتاخدي بالك من : خالد 
مش قلتلك إتنٌن حوامل ربنا ٌعٌنك ............رقٌة   

 قال جملته بإبتسامة فً محاولة لتخفٌؾ حدة األجواء 
انا النهاردة كنت خاٌفة على رقٌة قوي: تابعت بإبتسامة بدورها   

ال ما هو واضح: خالد ضاحكاً   
مش فاهمة : إٌناس   
أنا إنتبهت وأنا معدي لصوت حسن العالً بصراحه كنت فاكره بٌزعقلك وكنت جاي : خالد 

 أشوطه علشانك 
 

ال ٌا بشمهندس الموضوع مٌستهلش : إرتبكت من جملته ونظرته الماكرة نحوها وتابعت   
أنا حسٌت ............. واضح إنك بتحبً رقٌة قوي ............ برده إنت إتعصبتً علٌه : خالد 

 كده من ٌوم ما بلؽتٌنً خبر حملها 
هً شخصٌة جمٌلة صعب حد ٌعرفها ومٌحبهاش : إٌناس   

عندك حق فً شخصٌات بتجذبك لٌها من ؼٌر ما تحسً وكل ما تقربً : نظر نحوها بعمق وتابع 
 منها أكثر تنبهري أكثر وتحبٌها أكثر 

 
هربت مسرعة متحججة بمساعدة ............ كالعادة إرتبكت من عبارته عندما أدركت مؽزاها 

...........رقٌة وظل هو ٌراقب خطواتها المسرعة لئلبتعاد عنه   
 

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

المتؽٌر .......... الصارخ .............المندفع ............ هذا الكابن الرقٌق ............ المرأة 
........... 



 
............ عندما تحب فإن تلك العاطفة المتؤججة تجتاحها دون حساب تتوؼل داخلها بخبث 

بل قد ........... ٌخفق قلبها سرٌعاً رؼماً عنها عند رإٌة معشوقها ........... فتتبدل لشخص آخر 
تتصاعد الدماء لوجهها فترسل برقٌات معبقة برابحة عشقها نحوه دون إرادة 

 ....................... 
 

تمنح نفسها جسداً وروحاً من أجله .............ٌرى نٌتشه أن المرأة تحب دون شروط 
فالرجل بطبعه ٌعشق ..........تعشق إمتبلكه له أما هو فعشقه لها هو هذا اإلمتبلك ............. 

 إمتبلك المرأة وٌرفض أن ٌكون ِملكاً لها
 

 إذن
تؽوص دون وعً ............ إذا فقدته تؽدو حابرة من دونه ............ هً المملوكة لمعشوقها 

بعكس الرجل الذي ............. داخل ذكراه ولٌس من السهل علٌها أن تسلم نفسها لمالك آخر 
!!!! ٌعلن إمتبلكه بفخر ألكثر من إمرأة   

.بل ٌتسع قلبه ألربع حجرات   
 
 

لٌلة طوٌلة من األرق ................... نظرت إٌناس لها بحنان بعد أن إستؽرقت فً النوم أخٌراً 
وفً النهاٌة إرتاحت رقٌة وكفٌها ٌربتان بحنان على بطنها الصؽٌر ............ مرت بها كلتاهما 

.............وإستؽرقت فً النوم   
 

كانت تراقب قرص الشمس القادم من ............... لم تنل إٌناس سوى قسطاً بسٌطاً من الراحة 
طعم السكر طؽا على نكهتها ............ الشرق ٌعلن عن الصباح بقوة وتستمتع بقهوتها المحبلة 

عادات ......... فهً تتبع خلطة رقٌة السحرٌة ...........إبتسمت بشفاة مرتجفة ......... المرة 
ولكن لٌس هذا .................. الحبٌب التً تعٌده ولو بصورة مإقته لعالمها فُتحلً مذاقه المر 

السبب الوحٌد فهً تسعى إلستدعاء ذكرى شرٌؾ التً ؼدت تهرب منها فً اآلونة األخٌرة 
.رؼماً عنها تهرب منها وتنشؽل بالحٌاة أم ربما باألحٌاء ............   

 
 

ترتشؾ قهوتها بتلذذ .............ال ٌعلم ماذا أصابه فهو ٌراقبها ربما منذ أكثر من عشر دقابق 
تقذؾ أسرارها .............شفتاها تتحرك ..........تبتسم مؽمضة العٌنٌن بل تهمس ............ 

.فً الهواء الذي إخترق خصبلتها الهادبة ربما لٌستمتع بدوره بعبق البندق خاصتها   
............. تؽوص داخل عزلتها بهدوء ............ كٌؾ تؽٌب هكذا عن العالم فً لحظات 

تستدعً ذكراها فتنقبض وتنبسط مبلمحها وكؤن أحبلم ٌقظتها عالم حقٌقً ٌضاهً عالمها الحالً 



............ ود لو إستمر حلمها لؤلبد فمراقبتها تكاد تكون هواٌة ال ٌمل منها وال ٌكل ............ 
ألٌس من األفضل أن تخرج من أحبلمها الواهٌة وتكون بجانبه اآلن ..............بل ال 

ألٌست الحٌاة أفضل من تلك الذكرى األبدٌة التً تصر على إستدعاءها كلما إقترب ............ 
................منها   

 
إستدارت ............ خرجت من ؼفوتها وتنهدت بعمق ثم نظرت بإبتسامة لقهوتها 

بل لم ............لم ٌتحدث ............. كان ٌقؾ بموازاتها بحدٌقته ........... رأته............
......... ال تدري ماذا أصابها ............ تتبدل مبلمحه وال نظرته التً كانت تخترقها بإصرار 

............. ٌبدو كمجروح ............. هو مختلؾ ........... ظلت تقرأ عٌناه ......... لم تهرب 
إستدركت نفسها ............ ٌتخفى بمهارة خلؾ دثار القوة ........... خابؾ .............ضابع 

هروب عشوابً ترك خلفه ............ وإنقطع لقاء البصر بهروبها السرٌع ........... بعد وهلة 
نظر لشرفتها بإبتسامة ........... خطواته الواثقة إمتدت لحدٌقتها ............... قهوتها المسكوبة 

وعاد لمنزله مرة أخرى ولكن لٌس خالً الوفاض بل بٌده كوب القهوة خاصتها ............... 
.الذي رؼب بشدة فً اإلحتفاظ به   

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

 
 
 

المتؽٌر .......... الصارخ .............المندفع ............ هذا الكابن الرقٌق ............ المرأة 
الؽاضب...........  

 
دهابها أسقط سبلطٌن وؼٌر ..............ؼضب المرأة قد ٌكون بركان ثابر وقد ٌكون ثعبان قاتل 

عندها ستواجه أخطر أنواع ............ واه من الدهاء إذا إمتزج بالؽضب ............ ممالك 
.السموم   

 
ٌقال أنها تتخلص من الذكر مباشرة بعد التزاوج وقد ............... ٌطلقون علٌها األرملة السوداء 

هذا العنكبوت هو أكثر األنواع سمٌة ............... تتركه بعد فقص البٌض لٌتؽذى علٌه الصؽار 
!!!!!!وهو أنثى ............. على وجه األرض   

 
  

تتوقع زٌارته بٌن لٌلة وضحاها ثم أصبحت ................ منذ هرب كرٌم وعقلها دابم التفكٌر 
عادة عبلقة الُملهم والفنان .............وتؤخر كرٌم ولكن كان هناك حمزة ............. تنتظرها 
إلهام ٌصب فً نهر ........... لم ٌكن حمزة ٌعلم أن إلهامه من نوع آخر .............. من جدٌد 



 الؽضب وال شا ؼٌر ذلك
 

إنتً رسمتً ............. بجد أنا طلعت مفٌد : نظر حمزة بإعجاب للوحات أمامه وقال بمرح 
 حاجات كتٌر حلوة قوي 

 
بجد كلهم عجبوك : إبتسمت كارمن وإقتربت منه بمكر متعمدة إظهار عطرها النفاذ وتابعت   

بصً لوحة زهور التٌولٌب مالهاش حل وكمان المجموعة دي حلوة مع ألوان وأنواع : حمزة 
 متناسقة مش بس فً الشكل فً المعنى كمان 

أشكر أستاذي العزٌز : كارمن   
دي أكٌد إسمها كارمن........... تابع بخبث ........... اللوحة دي بقه مالهاش حل : إبتسم وتابع   

 
اللوحة ......... خصبلتها الحمراة منسدلة على ظهرها ............. كانت اللوحة إلمرأة صهباء 

كلتا ذراعٌه مرفوعٌن وقد تناثرت من خبلل ثناٌا ............ هً ظهر المرأة ولٌس وجهها 
 أناملها أوراق ورود حمراء 

بس أنا مش واصلنً معناها بالضبط : تابع حمزة   
طٌب قولً فهمت إٌه : كارمن   
هل معنى ده إنك إتخلصتً من الحب ............ الورد األحمر رمز الحب : حمزة   

حب قدٌم : إبتسمت بمكر   
(ٌقصد خالد  )صح ........هو : حمزة   

أٌوة: كارمن   
متؤكده : حمزة   

مش حضحك علٌك كان عندي أمل لؽاٌة فترة قرٌبة بس خبلص ........ جداً : كارمن 
أنا ٌا حمزة تعبت أصعب شا إنك تفكر فً حد مش حاسس بٌك وال حتى حاسس إنه ...........

بس على فكرة أنا خبلص مش زعبلنة منه .......... ظلمك   
معقول ؟؟؟: حمزة   

تعال حورٌك لوحة بس لسه مخلصتهاش: كارمن   
 

بفعلها ........قبضة قاسٌة ؼاضٌة لرجل وأزهار مفتته داخلها ............. كانت لوحة ؼرٌبة 
نظر حمزة .......... تناثرت بقاٌاها الحمراء والبٌضاء واألرجوانٌة بعشوابٌة فً أركان اللوحة 

ده خالد : تابعت بثقة ............. نحوها متساببلً   
قصدك إٌه باللوحة دي : حمزة   

خالد بٌإذي كل ست بٌقابلها فً سكته ........... خالد ما أذانٌش لوحدي ٌا حمزة : كارمن 
إحنا مجرد ورود كان لٌها لون ........... أذى مراته اللً قبلً وأذانً وأذى ؼٌري ........... 

 وشكل حلو قبل ما ٌدمرها بعقده 



نبرتها ............كانت عبراتها حقٌقٌة ............ صمت حمزة قلٌبلً وشعر بالشفقة من أجلها 
...........بابسة   

خالد على فكرة ماٌقدرش ٌعٌش من ؼٌر ست فً حٌاته ٌإذٌها وٌدمرها : تابعت دون تردد 
ضحٌة .......... هو مش بٌفكر فٌا وال حاسس باللً عمله معاٌا وعاٌش تجربة جدٌدة ......... 

 جدٌدة 
بس على فكرة بشمهندس خالد معتقدش فً حٌاته حد دلوقتً : حمزة مندهشاً   

حمزة أنا أعرؾ خالد كوٌس وأعرؾ القٌود والحواجز اللً بٌحطها بٌنه وبٌن الموظفٌن : كارمن 
عنده حدود ................طبٌعً عمرك ما حتعرؾ حاجة عن حٌاته الشخصٌة ............ عنده 

.........معلش أصل دي عقده قدٌمة شوٌة ...........عمرك ما حتعدٌها   
طٌب وإنتً عرفتً منٌن إن فً حٌاته حد : حمزة   

جاٌز إلنً اكثر واحدة فاهماه وكمان إلنً شفتهم مع بعض وهو أكد ده بكل برود: كارمن   
شوفتٌهم مع بعض : حمزة متساببلً بفضول   

اه وفً المزرعة كمان : كارمن   
!!! فً المزرعة ؟ مٌن دي : حمزة بتردد   

.إٌناس ................ الدكتورة الجدٌدة : أجابت بثقة وبالُزرقة الثابرة بعٌناها وبنبرة هادبة قاتلة   
 

.......... الصارخ .............المندفع ............ هذا الكابن الرقٌق ............ نعم هً المرأة 
الحابر ......... الؽاضب .......... العاشق ...........المتؽٌر   

 المرأة
 

 
  

 الفصل الثبلثون
 

................ إٌناس ............... الكلمة إخترقت أذناه كشهاب صارخ............... إٌناس 
ٌّة  هً تبدو كوردة ندٌة تحتفظ ............ هً ............... الرقٌقة التً خطفت قلبه دون َرِو
!!!!!كٌؾ ومتى ............. إٌناس وخالد ................ بإبتسامتها من أجل حبٌبها الراحل   

 
  

إنتً بتقولً إٌه : نظر نحوها وقد إتسعت حدقة عٌناه وتمكن منها برٌق ؼاضب   
أنا آسفه ٌا حمزة سامحنً كنت وعدتك مش حنتكلم عن خالد ............. ٌا خبر : كارمن بخبث 

خبلص إعتبرنً ما قولتش حاجة ............. تانً والطاقة السلبٌة بسبب سٌرته   
 

..............إستدارت وتوجهت ببصرها عنه ثم إبتسمت بمكر   



بتقولً شوفتٌهم : تابع وكؤنها لم تقل شٌباً ..............ظلت مبلمحه ؼاضبة كما هً 
شوفتٌهم فٌن ٌعنً..............   

بلٌز ٌا حمزة أنا مش عاٌزة أتكلم فً الموضوع تانً : تابعت دون أن تنظر نحوه   
ردي علٌا ٌا كارمن ووضحً كبلمك : إقترب منها ووقؾ فً مواجهتها وتابع   

كبلم إٌه : كارمن   
كبلمك عن إٌناس وخالد : حمزة   

وإنت لٌه مهتم كده : تصنعت الببلهة وتابعت   
ٌعنً إٌه شفتٌهم مع بعض .............. كبلمك خطر ٌا كارمن : حمزة   

أنا قصدي شفتهم فً ............ هو أنا قلتلك مثبل إنً شفتهم فً وضع كده وال كده : كارمن 
 العربٌة وكان فً بٌنهم نظرات وكده ٌعنً 

ٌعنً إٌه كده ٌعنً : حمزة وقد بدأ ٌفقد أعصابه   
بص ٌا حمزة أنا اللً فاكراه إنه قالً إنها عاجباه وخالد لما بتعجبه واحدة مش حٌبقى : كارمن 

 حب تبلمذة 
ٌعنً عاٌز ٌتجوزها ؟............. ٌعنً إٌه : حمزة   

وهللا ٌتجوزها أو أل ده شا ٌخصهم بقه : كارمن   
حتى ............. خدي بالك من كبلمك ٌا كارمن : شد قبضته بؽضب حتى بدت بٌضاء ثم تابع 

 لو بتكرهً خالد متدخلٌش إٌناس فً الموضوع إلنها إنسانة محترمة ومٌصحش كده 
ممكن تكون فعبل محترمة لكن ............. حمزة أنا معرفهاش ومعندٌش مشكلة معاها : كارمن 

............خلٌك واثق من ده ............ خالد برده خبٌث مش سهل   
 

ماذا هناك ٌا كارمن مجرد كٌٌد بخالد من جدٌد ولكن .............نظر نحوها بضٌق وظل صامتاً 
لماذا ؟؟؟!!! لماذا إٌناس   

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

 
تفحص المكان من حوله دون .............. جلس حسن أمام رقٌة وظل ٌنظر نحوها بعٌن ثاقبة 

هً إٌناس سافرت : مباالة ثم تابع بصوت أجش   
مشٌت الصبح ........... اه : رقٌة   
أظن ٌا رقٌة كفاٌة قوي كده فات حوالً .............. طٌب مش نرجع بٌتنا إحنا كمان بقه: حسن 

 شهرٌن 
 

كانت تمسك بإبرة الترٌكو تحٌك قمٌصاً لصؽٌرها .............. تنهدت رقٌة بضٌق ولم تجبه 
كان إنتبهها مرتكزاً فقط مع كرة الصوؾ الصؽٌرة التً تبدلت بفعل عزؾ أناملها .............. 

............. المنتظم لهذا الشا الرابع   



إحنا صحٌح فً الصٌؾ دلوقتً ............ قربت أخلصه : نظرت نحو حسن وقالت فً سعادة 
 لكن ده حٌنفعه فً برد الشتا

هً مش الدكتورة لما كنت معاكً آخر مرة قالتلك الباشا إنه !! ............ حٌنفعه : إبتسم حسن 
 بظهره ومش عارفة تشوؾ 

عرفت تشوؾ آخر مرة لما كانت إٌناس معاٌا : رقٌة   
خالد ؟: تابع حسن بفرحة   

أٌوه : رقٌة   
طٌب ٌا أم خالد مش تروحً مع أبو خالد علشان خالد ٌنام فً وسط أمه وأبوه : حسن   

طٌب ومحمود : إبتسمت بسخرٌة وتابعت   
 

قصدك إٌه : قطب جبٌنه وتابع ........... تؽٌرت مبلمح حسن فً لحظة   
محمود وأم محمود حٌكون وضعهم إٌه : تابعت بهدوء ؼرٌب   

مالكٌش عبلقة بٌه ٌا رقٌة وبالنسبة ............ وضعهم ده مش بتاعك : نظر لها بدهشة وتابع 
............ عاٌزانً أعمل إٌه أكثر من كده ........... لسهام قلتلك خبلص مش حتشوفٌها تانً 

 حرام بقه الضؽط ده أعمل إٌه بجد علشان أرضٌكً 
................ فعبل إنت جٌت على نفسك كتٌر قوي ٌا بشمهندس : إبتسمت بآسى وتابعت   

دي سخرٌة : حسن   
أنا علشان مخلفتش ............ هو ده حسن إبنً المدلل .............. أل دي حقٌقة ٌا حسن : رقٌة 

............. طلبك بٌتنفذ قبل ما تفكر فٌه ............ خلٌتك إبنً وكنت إبنً الوحٌد فدلعتك قوي 
عارؾ ٌا حسن إنت لٌه مش مرتاح مع سهام .......... راحتك طول عمرها قبل راحتً 

علشان هً بتفكر فً سهام مش فً حسن .............   
وال عمري حبٌتها ............علشان هً مش األساس ............ال ٌا رقٌة عارفة لٌه : حسن 

 وال عمرها حتوازي مكانتك عندي 
دي الحقٌقة اللً بكدبها من ساعة .............. بس هً مراتك زٌها زًٌ ٌا حسن : رقٌة 

مش قادرة أستحمل بجد ...........ولما إتجسدت قدامً لقٌتنً مش قادرة ............ ماتجوزتها   
إنتً عاٌزانً أطلقها .............. رقٌة : حسن   

إنت اللً عاٌز تطلقها وترٌح دماؼك من ............. ال ٌا حسن : نظرت له ساخرة وتابعت 
بس عاٌزنً أنا اللً آخد القرار............ الوش   
خٌرتنً بٌن إنها تعٌش معاٌا زٌها زٌك أو تطلق ........... بس هً فعبل طلبت الطبلق : حسن   
............ وإنت قلتلها خلٌها بعد والدة رقٌة : رقٌة   

إنتً كنتً معانا بقه : حسن ساخراً   
هو مش حٌنفع إحنا الثبلثة نكون مع بعض خالص ٌا حسن ............ال : رقٌة   
ٌعنً إٌه : حسن   
الدور ده مش بتاعً مش عارفة أمثله .............. مش قادرة أكون زوجة أولى ٌا حسن : رقٌة 



لكن هً معندهاش مشكلة فٌه وموافقة ........... كوٌس   
ٌعنً إٌه : حسن   

 
........... أن تمنع العبرات ولكن دون جدوى ............ حاولت بقدر اإلمكان أن تبدو قوٌة 

ٌعنً طلقنً : تابعت بصوت ٌجاهد لٌصطنع الثبات   
أنا طلقت سهام ............ رقٌة : بادت مبلمحه باردة ساخرة تابع ........... صمت لوهلة 

.إمبارح   
 

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

كانت ثرٌا تتابع إٌناس بسعادة وهً تجلس بجانب أخٌها األصؽر فً محاولة لمواكبة العصر 
.............. اإللكترونً من خبلل لعبة الببلي ستٌشن خاصته وٌبدو أنها فشلت بشكل ذرٌع 

إبتسمت ثرٌا وعندها أٌقنت كم إقتقدت ضحكة وردتها .............. تعالت ضحكاتهم فً المكان 
شاٌؾ إٌناس رجعت : نبهت عبد الرحمن الذي كان منشؽبلً بجرٌدته وقالت ........... الصؽٌرة 

 نورت تانً إزاي ٌا عبده 
مرحلة وعدت ........... الحمد هلل ٌا ثرٌا : عبد الرحمن   

نفسً بقه تكمل على خٌر : ثرٌا   
قصدك إٌه : عبد الرحمن   

ترجع هنا فً وسطٌنا وتسٌب شؽلها البعٌد ده : ثرٌا   
بس برده شؽلها ده هو سبب تحسنها المكان هناك فرق والشؽل والبعد عن الروتٌن : عبد الرحمن 
دكتور علً كان كبلمه صح ..............   

دي شابة صؽٌرة وأرملة ٌا عبد الرحمن ............ بس مش حتفضل هناك طول العمر : ثرٌا 
وكمان فً سبب تانً ................. كده كفاٌة قوي  

سبب إٌه : نظر لها عبد الرحمن بتفحص   
فاكر دكتور سامح : ثرٌا   

مٌن ده ؟: عبد الرحمن   
إبن رجاء صاحبتً كان شافها زمان وعجبته بس وقتها كانت مخطوبة لشرٌؾ هللا ٌرحمه : ثرٌا   

وبعدٌن : عبد الرحمن   
جدد طلبه دلوقتً وأنا شاٌفه إنه مناسب جدا بصراحه : ثرٌا   

برده مستعجلة ٌا ثرٌا : عبد الرحمن   
ده شاب كوٌس ............... أنا مستخسراه : ثرٌا   

أنا نفسً أطمن علٌها زٌك بس مش وقته ٌا رقٌة : صمت عبد الرحمن قلٌبلً ثم تابع 
مش معنى إنها بتضحك وبتمارس حٌاتها بشكل طبٌعً إنها حتتجوز تانً وبسرعة ............... 

شرٌؾ جوا إٌناس ٌا رقٌة مانسٌتهوش........... كده   



ومش حتنساه طول ماهً وحٌدة كده ٌا عبد الرحمن لكن جوزها هو اللً حٌقدر ٌنسٌها : رقٌة   
ثرٌا أنا بحذرك ............ المهم إنها تقبل أصبلً بلفظ زوج على حد ؼٌر شرٌؾ : عبد الرحمن 

 إذا فتحتً معاها الموضوع حتعاند أكثر أنا عارؾ بنتً 
طٌب وبعدٌن حتفضل كده لؽاٌة إمتى : رقٌة   

بس الراجل اللً ممكن ٌحل مكان شرٌؾ عند إٌناس ........... مش عارؾ : عبد الرحمن 
صعب ........... مستحٌل حٌجً بالطرٌقة دي   

إنت بتعقدها لٌه مش جاٌز إذا شافته ترتاحله وهللا الولد كوٌس جدا ومحترم قوي : رقٌة   
........أٌوه ٌا ثرٌا بس : عبد الرحمن   

متخافش ............ من ؼٌر بس أنا حاجس نبضها بس من بعٌد لبعٌد : ثرٌا   
طٌب أجلً شهر وال اتنٌن مش دلوقتً : عبد الرحمن   

حاضر ٌا أخوٌا : ثرٌا عن ؼٌر إقتناع   
انا حاقوم ارٌح شوٌة صحٌنً كمان ساعة: عبد الرحمن   

شهرٌن إٌه ٌا عبد الرحمن وهو العرٌس : إبتسمت ثرٌا لزوجها ثم قالت محدثة نفسها بعد رحٌله 
.ربنا ٌهدٌكً ٌا إٌناس ..........خٌر البر عاجله ............ حٌستنانا شهرٌن   

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

 
أنا خبلص حاتشل : نظر مصطفى إلٌناس بٌؤس وتابع   

لٌه بس: إٌناس وهً مازالت تحرك المقبض بٌدها بتركٌز   
عارفة مٌسً ......... ٌا أمً إنتً بتلعبً بمٌسً : مصطفى   

مٌن مٌسً : إٌناس   
............... ده واحد لو شاؾ اللً إنتً عامبله فٌه ده ممكن ٌجٌله كساح بعٌد عنك : مصطفى 

 ده إنتً خلتٌه جاب جون فً نفسه 
ده تضٌٌع ؼٌر طبٌعً للوقت .........خد ٌا مصطفى البتاع الهاٌؾ بتاعك : إٌناس   

15ده علشان ؼلبتك : مصطفى   
صفر –   

قوم ٌا مصطفى : إٌناس   
ال إنتً قومً وإعملٌلً نسكافٌه : مصطفى   

تصدق أنا كمان عاٌزة أشرب نسكافٌه : إٌناس   
ٌبقى إتنٌن نسكافٌه وهاتً أي حاجة حلوة من المطبخ : مصطفى   

 
عندها لحقت .............. إبتسمت إٌناس ألخٌها الصؽٌر ودخلت إلى المطبخ إلعداد النسكافٌه 

أعملك نسكافٌه ............. ماما : بها أمها فقالت لها إٌناس على الفور   
إٌناس ببلش : صمتت ثرٌا قلٌبلً ثم تابعت بعد أن واتتها فكرة ..............ال ٌا حبٌبتً : ثرٌا 



 قهوة كتٌر ؼلط ٌا حبٌبتً 
دي ممكن مرة بس أو إتنٌن فً الٌوم: إٌناس   
الدكتور قالها ؼلط قوي ............ إنتً عارفة طنط رجاء صاحبتً ............ برده كتٌر : ثرٌا 

 وبتعلً الضؽط 
بس تبلقٌها هً عندها الضؽط............مش فاكراها : إٌناس   
فاكراه ........إبنها بقه دكتور ومتابعها علطول ............ اه من حوالً سنتٌن جالها : ثرٌا   

ماما أنا مش فاكراها أكٌد مش حافتكر إبنها : إٌناس   
مش فاكرة ٌا ........... من سنتٌن ٌا إٌناس كنا حضرنا فرح بنتها وهو جه سلم علٌنا : ثرٌا 

 إٌناس ده كان عاٌز ٌخطبك بس وقتها كنتً مخطوبة لشرٌؾ 
إفتكرت ...........ااااه : بدا علٌها الضٌق وتابعت وهً تعد قهوتها   

هو بٌجدد طلبه على فكرة : قالت ثرٌا بعدها بتردد   
ٌعنً إٌه : إٌناس   
هو عاٌز ٌتقدملك : ثرٌا   

وإٌه اللً جد مش إتقدم قبل كده : تركت إٌناس ما بٌدها وظلت قاطبة جبٌنها لوهلة ثم تابعت 
وإتجوزت على فكرة ..........وقلته مخطوبة   

...........أٌوة ٌا إٌناس بس : ثرٌا بدهشة   
كملً ........بس شرٌؾ مات صح : إٌناس   
وهً مش دي الحقٌقة ٌا إٌناس : ثرٌا   

إدي شرٌؾ النسكافٌه ده : أمسكت قهوة النسكافٌه بٌد مرتعشة وناولتها ألمها ثم تابعت 
أنا عاٌزة أنام .......أنا مش حاشرب ............ قصدي مصطفى ...........  

...............تركت إٌناس أمها وتوجهت لؽرفتها ولم تخرج منها حتى حان موعد نومهم   
 
 

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

نتؤرجح بٌن األمنٌات ............عندما نخلد للنوم ٌتجسد خٌاالنا كصور مربٌة تمر أمام أعٌننا 
رؼبات ال .......... فً لحظتها تبدو حقٌقٌة ........... ٌُقال أنها األحبلم ........... واألوهام 

قد ننسى ......... نبتسم ونضحك ونصرخ ونخاؾ ................شعورٌة تتجسد كالواقع أمامنا 
 وقد نتذكر ولكن من المإكد أننا سنظل نحلم

.حتى ولو رؼماً عنا   
 

................ ال تدري متى خلدت للنوم بل ربما متى إنتقلت من أحبلم ٌقظتها ألحبلم نومها 
كانت تضحك كلما تذكرت بسمته وتبكً كلما .............. حلم ٌقظتها الدابم ..........شرٌؾ 

........ كان المكان مظلماً .......... نامت وهً ال توقن أباكٌة أم باسمة .......... أٌقنت فقدانه 



تعلمٌن ........... إبتسم لها البماً ............لم تصدق أنه بجانبها .............. ولكن شعرت به 
بسعادة ...........كانت تنظر نحوه بذهول ............. أننً أفضل الجانب اآلخر من الفراش 

ال تصدق وكٌؾ تصدق .............. من أجلً ........... شرٌؾ هل حقاً عدت ............. 
ٌدها المترجفة تحركت بإتجاهه لم تصدق نفسها عندما أمسك بٌدها وقبل باطن كفها ........... 
!!!!كما إعتاد   

 
..........شرٌؾ............إنت رجعت ...........قالتها بصوت مبحوح ............. شرٌؾ   

.............لم ٌتحدث ولكنه ملس على خصبلتها بحنان .......... إبتسم لها   
آسفة ...........أنا آسفة ............ وحشتنً قوي : تابعت وهً تجاهد إلخراج صوتها   

 
راٌح : تحركت خلفه ......... ظل ٌنظر نحوها بحنان ولكنه نهض وترك الفراش نهضت بدورها 

شرٌؾ ............متسٌبنٌش ........... فٌن   
شرٌؾ .............شرٌؾ : إختفى فجؤة كما ظهر فجؤة كانت وحٌدة بظبلم حالك   

 
فجؤة شعرت بقبضته على أحد ........ دقات قلبها تتقافز بجنون .......... كانت تشعر بالخوؾ 

............شرٌؾ : تنهدت براحة وإستدارت له ......... كتفٌها   
 

.كان خالد ..........لم ٌكن شرٌؾ ........... ولكن فجؤة توقؾ كل شا وكؤن قلبها توقؾ بدوره   
 

نور خافت من النافذة ............... نظرت حولها فوجدت الؽرفة مظلمة ........... شهقت بفزع 
وضعت ٌدها على ............. نظرت للساعة كانت الثالثة صباحاً ............ كسر حدة الظبلم 

ولكن دون جدوى فقد تذكرت حلمها ............. صدرها فً محاولة لتنظٌم أنفاسها المضطربة 
.............بوضوح   

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

كانت ترتدي ............. كان خالد ٌقؾ مع بعض الساسة عندما لمح دخولها السرٌع لئلسطبل 
تبدو ...........ماذا بها .......... نظارة سوداء على ؼٌر العادة وشعرها معقوص إلى الوراء 

تابع عمله بنصؾ عقل ثم دخل ٌبحث عنها ..........أٌن أختفى شعاع العسل ............ حزٌنة 
: إقترب منها وقال لها بصوت هادئ ....................... كانت بجانب سهٌله .............. 
 صباح الخٌر 

صباح النور : إٌناس   
إزٌك عاملة إٌه : لم تنظر نحوه تابع بإصرار ............. كانت إجابتها مقتضبة   

الحمد هلل : إٌناس   
فً حاجة ......... شكلك متضاٌق : خالد   



ال: إٌناس   
إٌه اللً حصل ........... شكلك مش تمام ........أل فً : خالد   

........مفٌش حاجة ........... حٌكون إٌه اللً حصل ٌا بشمهندس : إٌناس بجدٌة   
إنتً متؤكده : إقترب منها أكثر وهو ٌتابع   

 
رمقته بنظرة نارٌة وكؤن لهٌب من النار قد نشب داخل عٌناها ............تراجعت للوراء بؽضب 

........... ال أكثر وال أقل ........ حضرتك لٌك إن الشؽل تمام : تابعت بنبرة حادة ...........
 عنبذنك 

حابراً ...........تركته مسرعة وظل هو بمكانه ؼاضباً   
 أم ربما راضٌاً 

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

 
أخذت بعض ............. عندما عادت للعٌادة شعرت أن الصداع قد تمكن منها حتى النخاع 

كانت لٌلتها السابقة سٌبة بمعنى الكلمة خاصة فٌما ٌختص ............المسكنات دون جدوى 
شتتها وما أؼضبها أكثر قلبها ........... إقتحامه لعقلها الباطن أربكها .............باألحبلم 

أتلوم أمها ألنها جاءت ...........األحمق الذي تقافزت دقاته لمجرد إقترابه منها هذا الصباح 
أم تلوم نفسها ألنها فعلت ذلك بالفعل ودون وعً ..............برجل تود إدخاله لعالمها من جدٌد 

لمحت خٌال أحدهم بجانب ............ كان نظرها مشوشاً ............ زفرت بؽضب ............. 
ثورة جامحة من ...........شعرت بالؽضب ............ دقات قلبها عادت للقفز ............. الباب 

إستقبلته ...........ثورة لم تهدأ على الرؼم من أن القادم كان آخر ............ الضٌق إنتابتها 
.أهبلً ٌا بشمهندس حمزة : بإقتضاب   

 
على ؼٌر عادته بدا واجماً ولكنها لم تلحظ كما لم تلحظ أٌضاً بسمته الؽاببة وال نبرته 

كانت بعالم آخر وكؤن بقاٌا حلم األمس تتجسد فً واقعها لتمقت نفسها وتمقت .............. القلقة
إزٌك ٌا دكتورة : كان صوته جاداً على ؼٌر العادة ............... أي رجل ٌحاول اإلقتراب منها   

تمام الحمد هللا : إٌناس   
وأخبار الشؽل إٌه مبسوطة : حمزة   

أٌوه : ردت بضٌق   
على فكرة دكتور إبراهٌم حٌسٌب الشؽل وقلت أقولك لو حابة تروحً مكانه : صمت قلٌبلً ثم تابع 

 ٌعنً 
دكتور إبراهٌم مٌن ؟: ردت بدهشة   

الطبٌب البٌطري اللً مسإول عن مزرعة المواشً: حمزة   
بس هو التنقبلت دي بمزاجً لوحدي ٌعنً ............. اااااااااااه : إٌناس   



قصدك إن خالد ممكن ٌرفض : تابع بتحفز   
أنا خبرتً هنا دلوقتً ٌعنً التنقل ده ملوش معنى ........... معرفش : إٌناس   

صح عندك حق وبعدٌن حد ٌسٌب الخٌل وٌشتؽل مع المواشً مش منطقً : إبتسم بإدعاء   
عموماً متشكرة إلقتراحك : إٌناس   
أنا بس علشان عارؾ إن المكان هنا هادي بزٌادة ٌعنً هناك إحنا مجتمع أوسع : حمزة   
بس أنا بحب الهدوء ............ اه خدت بالً : إٌناس   
طٌب أستبذن أنا ........ واضح : حمزة   

 
إبتسامة ............ شعرت أنه تتعامل معه بسخافة دون داعً إبتسمت بلطؾ وهً تودعه 

فً حاجة ٌا : نظرت له بدهشة .......... شجعته على العودة مرة أخري بعد أن تخطى الباب 
 بشمهندس 

 
أنا بحب أكون دوؼري وواضح ............. إٌناس : نظر نحوها بتردد ثم تابع بجدٌة 

ما بعرفش أخبً دي مشكلة عندي .............  
فً إٌه ............. خٌر : تابعت بقلق   

إٌناس أنا معجب بٌكً وعاٌز أتقدملك : حمزة   
 

تتجوزٌنً............. ظلت جامدة فً مكانها تحدق فً الفراغ وجملته تخترق مسامعها   
 

 الفصل الحادي والثبلثون
 
 
 

ٌهتم فقط برؼباته دون مراعاة لمشاعر اآلخرٌن ...............هل الرجل كابن أنانً بطبعه 
أما أن المرأة ذاتها مجرد رؼبة للرجل قد تكون دابمة أوقد تكون .............. خاصة األنثى 

.............. عابرة ولهذا قٌل أن الحب هو تارٌخ المرأة ولٌس إال حادثاً عابراً فً حٌاة الرجل 
ربما ولكن من المإكد أن عقل الرجل هو من ٌتحكم بقلبه بعكس المرأة التً ٌعتبر قلبها هو 

 محركها األساسً 
 
 

ولكن تبعاً للمقولة التً تقول أن التعمٌم النمطً حٌلة ٌتبعها العقل البشري لٌمٌز العالم من حوله 
 وأنه ٌتجاهل الفروق الفردٌة بٌن البشر فالرجال أنواع والنساء أٌضاً 

 
...........ولن ُتخضع كل دلٌلة شمشون ........... فرومٌو لٌس كعطٌل وهاملت لٌس بؤودٌب   



 
خالد لٌس كحمزة وبالتؤكٌد حسن ٌختلؾ عن كبلهما ولكن مهبلً هم فً النهاٌة رجال و من نفس 

...........الكوكب   
 
 

الحب ........... و كل رجل ٌعلم أن مفتاح معشوقته هً كلمة واحدة   
 

المرأة لؽز مفتاحه كلمة واحدة وهً الحب ........... ولهذا توجه إلٌها وعبارة نٌتشه تتردد بعقله 
نعم ربما ٌكون نٌتشه على حق هكذا حدث نفسه ولكن الكلمة ستفقد برٌقها وسٌتحطم ........... 

المفتاح وتتبعثر أجزاءه إذ لم ٌكن هو الشخص المطلوب بل ربما تصبح الكلمة سكٌن جارح 
 ولٌس مجرد مفتاح إذا كان هناك آخر 

 
 
 

 ظلت صامتة لدقابق بدت له ساعات 
 

قال ....... قرر أن ٌقطع الصمت ............ بعٌناها عبرات مكتومة وبوجهها ؼضب صامت 
إٌناس أنا حاسٌبك تفكري براحتك : دون روٌة   

فجؤة بدأت فً لملمة أشٌابها وجمع بعض األوراق الؽٌر ذات أهمٌة ثم ........ إنتبهت له أخٌراً 
عنبذنك .......... وراٌا شؽل ........أنا الزم أمشً : قالت بصوت مرتجؾ   

براحتك وأنا منتظر الرد : إستوقفها وتابع   
مفٌش داعً لئلنتظار ٌا بشمهندس: صمتت لوهلة ثم نظرت نحوه بثقة   

بمعنى ؟: حمزة   
أنا آسفة أنا مش بفكر فً الموضوع ده : إٌناس   

ده رفض لشخصً ؟: بدا علٌه الضٌق لوهلة وتابع   
عاٌز تعرؾ سبب الرفض : نظرت نحوه بضٌق ثم تابعت   

ٌا رٌت : حمزة بتحدي   
علشان أنا مرتبطة ٌا بشمهندس : إٌناس   

تابع ............. بدت صدمة قوٌة على مبلمحه حتى أنه شعر أنه ٌستطٌع تحسس إحمرار وجهه 
!!!!مرتبطة : بدهشة ممزوجة بالؽضب   

هو حضرتك مش واخد بالك وال إٌه .......... أٌوة مرتبطة : هً بإصرار   
........قالتها وهً ترفع ٌدها الٌسرى فً الهواء مشٌرة للحلقة الذهبٌة بإصبعها   

............أٌوة بس : نظر نحوها بصدمة ثم تابع   
وهللا أنا عارفة إنه مات مش محتاجة حضرتك .............بس شرٌؾ مات صح : قاطعته بحده 



 تفكرنً وال ماما تفكرنً إلنً بفكر نفسً بده بفكر نفسً كوٌس قوي على فكرة 
 

شعر بالشفقة نحوها وشعر بالؽضب ............باكٌة ............. كانت جملتها األخٌرة حزٌنة 
إٌناس مجرد زهرة بٌضاء ........... من كارمن وإفتراءتها التً كانت السبب فٌما ٌحدث الآلن 

عٌناها الحزٌنة ............. إٌناس هً فٌولٌت برقتها وخجلها ............ بل ال........... نقٌة 
نعم كانت إٌناس هً فٌولٌت ............طلتها الهادبة ...............نبرتها المرتجفة ............

.ولكن لم ٌكن هو ملك الثلج   
 
 

عنبذنك : قالت دون أن تنظر نحوه ............ قبل أن ٌتابع وجدها تتحرك مسرعة إتجاه الباب 
 وراٌا شؽل 

 
على الرؼم من ............ إبتسم بسخرٌة .............. وهكذا رحلت مسرعة وتركته وحٌداً 

.بل ربما تمكنت منه أكثر ............ ما زالت بقلبه .......رفضها الجارح   
 
 

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

كان خالد قد ترجل لتوه .............. خرج حمزة من العٌادة بعدها بدقابق لٌجد خالد فً مواجهته 
من سٌارته عندما الحظ خروج حمزة من العٌادة إقترب منه بدهشة وهو ٌنظر نحوه بإرتٌاب 

كنت عاٌز حاجة ؟........... بشمهندس حمزة : قاببلً   
ٌبدو ............. الؽٌظ ........كان ٌبدو علٌه الؽضب ............... ظل حمزة ٌنظر نحوه لوهلة 

بدت مبلمح الضٌق على حمزة بدوره ثم ............ أن كارمن لم تخطا فً الجزء الخاص بخالد 
ال أبداً ٌا بشمهندس : تابع بإبتسامة صفراء   

ٌعنً بتدخل المكاتب والعٌادات كده تسلٌة وال إٌه : تابع خالد بنبرة تهكمٌة   
أنا كنت جاي أسبل الدكتورة إٌناس على حاجة : أجابه حمزة بنبرة حاده   

على إٌه : خالد   
لصدٌق ............... إستشارة طبٌة : حمزة   
جوه .......... وهً فٌن الدكتورة : خالد   

عنبذنك ............. أل : حمزة   
إستنى : تخطاه حمزة ولكن خالد قال بنبرة جادة   

الحظ خالد ان ............ كان كبلهما ٌقؾ بمواجهة اآلخر بتحدي ............. إستدار حمزة 
تابع .............. نظرات الؽضب مشتعلة بعٌنً حمزة الذي لم ٌحادثه بتلك الطرٌقة قبل ذلك 



وقت الشؽل ده ملكً ............ إستشارة طبٌة مش طبٌة مش فً وقت الشؽل : خالد بإستهزاء 
كفاٌة بقه تضٌٌع وقت لؽاٌة كده وترجع على شؽلك............ أنا   

انا مش بضٌع ال وقتً وال وقت ؼٌري ٌا بشمهندس : نظر نحوه حمزة بؽضب ثم تابع 
عنبذنك............  

 
تركه حمزة بعد ان رمقه بنظرة حادة وبعدها أؼلق خالد العٌادة بعد ان تفحصها بؽضب ثم إنطلق 

................بسٌارته مرة أخرى نحو اإلسطببلت عله ٌجدها هناك   
 
 

  
 

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

نظرت إٌناس نحو سهٌلة بإبتسامة وهً تمرر أناملها الرفٌعة بخصبلتها الماسٌة كما إعتادت 
شكلً كده حامشً بس بعد ما ............. حتوحشٌنً : إبتسمت بآسى وتابعت ..............

............. نظرت نحو ؼرفة رعد وهربت عبرة من عٌناها .............. تولدي وأطمن علٌكً 
سهٌلة ............. سهٌلة ورعد ............. ماذا أصابها هل حقاً عشقت الجوادان المتضادان 

التً تبدو كماسة بٌضاء تشع برٌقاٌ أٌنما تحركت ورعد ببر أسرارها بكبرٌابه وصهٌله القوي 
.............. لم ترى جواد مثله ولن ترى بل لن تعشق جواد مثلما عشقت رعد ............. 

............ تركت سهٌلة وتوجهت لرعد الذي إنتبه لقدومها بمجرد أن تحسست أذناه بؤناملها 
............ أطلق حمحمة هادبة وكؤنه إستؤنس وجودها .............. حرك رأسه فً بهجة 

عندي كبلم كتٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌر : إبتسمت ووضعت رأسها على رأسه الكبٌر وتابعت بهمس 
............كتٌر قوي ٌا رعد .............   

كان ٌزعق فً أحد الساسة بصوت ..............لم تمر دقابق حتى إنتبهت لدخول خالد لئلسطبل 
تركت رعد مسرعة وهمت لتخرج من األسطبل بدورها فلم تكن تشؤ مقابلته ............ قوي 

إستنً ٌا دكتورة أنا عاٌزك : إستوقفها بنبرة حادة .............   
جلس دون إكتراث على أحد أكوام ............. توقفت وظلت تنظر نحو األرض منتظرة حدٌثه 

مٌنفعش أروح العٌادة أالقٌها : العلؾ وصرؾ السابس بإشارة من إصبعه ثم تابع بنبرة جادة 
المكان هنا لٌه نظام مش طابونه هً ............ مفتوحة وحضرتك مش موجودة   

نظرت نحوه بؽضب وقبل أن تنطق تذكرت بالفعل أنها تركت حمزة بالعٌادة هاربة 
أنا كنت راجعه علطول : زفرت بضٌق وتابعت ............  

تتقفل أنا مش ناقص مصاٌب كفاٌة اللً أنا فٌه مفهوم ............. ولو حتسٌبٌها دقٌقة : خالد   
عنبذنك .......... حاضر : ردت دون أن تنظر نحوه   

لسه ما خلصتش كبلمً ............... إستنً : خالد   



عندك حاجة شؽبلكً ٌا دكتورة : نظرت نحوه بضٌق وظلت صامته تابع بنفس النبرة الؽاضبة 
 مخلٌاكً مش مركزة فً الشؽل 

أنا ........... حتقولٌلً ده شا ٌخِصك لوحدك أقولك جمٌل : همت لتجٌب ولكنه قاطعها متابعاً 
مش عاٌز أعرؾ بس المهم عندي إن ده مٌؤثرش على شؽلً وكبلمً ده مش حكرره تانً 

إتفضلً .............   
 
 

ثورته ............. وها قد عاد خالد بؽضبه وزمجرته ..........ساخرة ............ تركته ؼاضبة 
. هو رعد آخر ولكنها لٌست على إستعداد لتروٌضه ........... بؤسه ..........   

 
 

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

دوماً ٌكون الرجل هو المقصود بتلك العبارة وأحادي التفكٌر ............ كابن أحادي التفكٌر 
وال ........... العقل ........ تعنً أنه ٌستخدم شق المخ األٌسر فً التفكٌر وهذا الشق هو المنطق 

ٌنتقل الرجل بسهولة للشق األٌمن حٌث ترتكز العواطؾ وٌتمحور الخٌال بعكس المرأة التً 
............. تستخدم كبل الشقٌن األٌمن واألٌسر وتنتقل بٌنهما بكل سهولة وٌسر   

 
 

  
 

لم ٌنتظر إجابة أم .............. لم ٌنتظر رد فعلها ............... ألقى بقنبلته فً وجهها وخرج 
زفر بؽضب وتذكر مقابلته الفابتة مع سهام التً إنتهت بٌمٌن الطبلق .............. ربما لم ٌرٌد 

هل أخطؤ عندما أخذ قرار زواجه ...........أٌن الخطؤ ............. الؽاضب الذي قذفه فً وجهها 
منفرداً دون علم رقٌة أم أنه أخطؤ فً اإلختٌار ولم تكن سهام هً الزوجة التً تصلح أن تكون 

ااااااااااه محمود لقد فكر بالكل سواه مع أنه هو الرؼبة األساسٌة التً .............. أماً إلبنه 
رؼبة فترت ربما عندما جاءته من خبلل رقٌة حبٌبة عمره وبطلة .............. حركته من البداٌة 

أرادت رقٌة التضحٌة بنفسها ألنها هً من ترفض ................ رواٌته منذ خمسة عشر عاماً 
بل ال ٌتصور أن تكون رقٌة .............. الزٌجة ولكن هو ٌعلم أنه ال ٌستطٌع التضحٌة بها 

نعم كان ٌجب أن تكون سهام بعد أن أصبح اإلحتفاظ بكبلهما أمراً ........... لٌست من حقه 
بل أنها إستفسرت عن ممتلكاته !!! مستحٌبلً خاصة مع إصرار سهام على المكوث بفٌبل مثل رقٌة 

عندها أٌقن أنها تكتب ........... هً وولدها .........وبدأت تتحدث عن حق كبلهما الشرعً 
الضحٌة الوحٌدة هنا هو محمود ............ ال ٌراها ضحٌة ............. دون وعً فصل النهاٌة 



.............. 
.أم ربما معركته المستمرة .............. معركته الفاصلة هو محمود   

 
 

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

مالك شكلك مش ............ إٌناس : نظرت رقٌة إلٌناس بقلق وبادرتها بمجرد دخولها للمنزل 
 تمام ومن إمبارح على فكرة 

إنتً كمان شكلك مش تمام ومن إمبارح برده : إبتسمت لها إٌناس بمكر وتابعت   
ٌبل قولً إٌه اللً مضاٌقك .............. بدأت أتعود : إبتسمت رقٌة ساخرة   

بجد مفٌش حاجة مهمة : إٌناس   
ٌعنً حمزة ماضٌقكٌش : تابعت رقٌة وهً تنظر نحوها بتفحص   

كنتً عارفة ؟: نظرت إٌناس نحوها بلوم   
بس انا إدٌتهومله ٌا خبر بٌحبك .............. ال ٌا حبٌبتً هو اللً لسه متصل وقالً : رقٌة 

 وكمان عاٌز ٌتجوزك إٌه قلة األدب دي 
إنتً بتهظري ٌا رقٌة : إٌناس بدهشة   

ال أنا بترٌؤ ٌا روحً وشوفً بقه أنا واحدة حامل وحتسمعً منً ؼصب عنك و حطلع : رقٌة 
 الهرمونات علٌكً 

حتقولً إٌه بس: إبتسمت إٌناس بآسى وتهاوت على األرٌكة وتابعت   
إلنك ممكن .......... حقول إنه عادي إن حمزة ٌطلبك للجواز وإن ؼٌره ٌطلبك للجواز : رقٌة 

 تتجوزي راجل ؼٌر شرٌؾ ٌا إٌناس 
فوقً بقه : نظرت نحوها إٌناس بتؤثر وترقرقت العبرات بعٌناها ولكن رقٌة تابعت بإصرار 

حتفضلً عاٌشة لوحدك طٌب دلوقتً إنتً صؽٌرة والدنٌا فاتحالك دراعتها لكن كمان ........... 
مامتك وباباكً مسٌرهم حٌخرجوا من حٌاتك ومن الدنٌا كلها ........... عشر سنٌن حتعملً إٌه 

ساعتها حتعملً إٌه حتفضلً عاٌشة ............. إخواتك حتشوفٌهم فً المناسبات ............. 
الوحدة صعبة ٌا إٌناس أنا حاولت أعملها وفشلت مقدرتش ............ مع شبح شرٌؾ   

مش قادرة ............ رقٌة أنا مش قادرة أتصور إن واحد ممكن ٌاخد مكان شرٌؾ : إٌناس 
 أتخٌل 
إٌناس إنتً مش قادرة تتخٌلً إن حمزة ممكن ٌاخد مكان شرٌؾ لكن فً واحد تانً : رقٌة 

........... 
جاٌز لسه : أرتبكت إٌناس وكادت أن تنطق سرٌعاً بالنفً ولكن رقٌة تابعت على الفور 

فً واحد قدرك إنك تعجزي معاه .............. متعرفٌهوش لكن وقت ما تعرفٌه إوعً تسٌبٌه 
متخافٌش ٌا إٌناس لما مشاعرك تتحرك إوعً .......... وٌشوؾ شعرك البندقً ده وهو بٌبٌض



............ أنا عارفة كبلمً مش عاجبك دلوقتً بس هً دي الحقٌقة ............. تخافً 
............ مشاعرك وارد تتحرك وؼصب عنك مش بمزاجك ومش عٌب وال حرام ٌا إٌناس 

فاهمة .............. الشرع والدٌن بٌقول كده ............ مش خطٌبة   
لم تجب بادرتها رقٌة بقرصة خفٌفة فً ذراعها نظرت لها إٌناس ............ ظلت إٌناس واجمة 

إٌه ده كمان : بدهشة وإبتسامة   
حمزة ده إبنً اللً مخلفتوش ........... ده علشان زعلتً زوما : رقٌة   

............رقٌة أنا : إرتبكت إٌناس وتابعت   
وواخد الدنٌا بصدق زٌادة عن اللزوم أنا قلت له مش دلوقتً ........... هو متسرع شوٌة : رقٌة 

فً حاجة أنا مش فاهماها ....... بس هو ماسمعش الكبلم   
حمزة إنسان محترم وأتمنى ربنا ٌوفقه فً اإلنسانة اللً تستاهله : إٌناس   
هو بٌحبك إنتً وعاٌز ٌتجوزك إنتً بس إتسرع ............ حلو كبلم األفبلم ده : رقٌة 

لؤلسؾ إتسرع .............   
داخلة فٌا شمال علشان ماسؤلش .............. سٌبك منً : شعرت إٌناس بالخجل وتابعت سرٌعاً   

هو أنا بخبً عنك حاجة ٌا إٌناس : رقٌة   
فً حاجة حصلت وإنتً ما قولتٌش باٌن على وشك: إٌناس   

طلقها : صمتت رقٌة قلٌبل ثم تابعت   
إمتى !!! طلقها : نظرت نحوها إٌناس بدهشة   

إمبارح جه وقالً إنه طلقها : رقٌة   
طلقها علشانك : إٌناس   
حب ٌرٌح نفسه بس فً نفس الوقت كان عاٌزنً أنا اللً أطلب ده ........... حسن زهق : رقٌة 

 علشان ٌرٌح ضمٌره 
وبعدٌن : إٌناس   
مع إنً ماكنتش مقررة أنا عاٌزة إٌه .......... الكومٌدي إنه لما جه طلبت منه ٌطلقنً أنا : رقٌة 

 وال حاعٌش من ؼٌره إزاي بس كنت مخنوقه ولقٌتنً بقوله كده فقالً إنه طلقها 
ٌعنً إنتً مارتحتٌش إنه طلقها : إٌناس   
ؼصب عنً مش عارفة هل دي أنانٌة ............ لؤلسؾ إرتحت : رقٌة   

ال ٌا رقٌة دي طبٌعة بشرٌة مفٌش ست بتقبل وجود ست ؼٌرها فً حٌاة جوزها خاصة : إٌناس 
 إنها هً اللً دخٌلة علٌكً 
وهللا ما بٌَهِون علٌا كل ده ؼٌر ضربته لٌا جوه ........... انا تعبت : تنهدت رقٌة بحٌرة وتابعت 

إحساس جمٌٌٌٌٌٌٌٌل ........... بطنً   
ربتت رقٌة على بطنها المنتفخ وعندها شعرت بركلة جنٌنها وكؤنه نوع من التواصل الخاص 

فكري بس فً الجمٌل .............. خلٌكً أنانٌة مرة من نفسك : إبتسمت إٌناس .......... بٌنهما 
اللً جوه ده ولما ٌجً بالسبلمة ٌبقى ٌحلها ألؾ حبلل مش عارفة لٌه فً إحساس جواٌا بٌقول 

 إنه لما ٌجً حتكون فً حاجات كتٌر إتؽٌرت 



مشاعري حتتؽٌر وؼضبً حٌقل ........... تفتكري أنا حتؽٌر : رقٌة   
وبعدٌن خبلص بقه طلع ولد ومش حٌنفع طبعا تسموه إٌناس ............ ده أكٌد : إٌناس   

ٌاترى حشوؾ الفرحة فً .......... حسن فرح قوي لما عرؾ النوع : إبتسمت لها رقٌة وتابعت 
 عٌنه لما ٌجً وال حتكون مجرد تكرار ملوش معنى وبٌفكره بكل اللخبطة اللً حصلت 

بصً أنا حقولك حاجة ومتزعلٌش منً جوزك .............. هشششششششششششششش : إٌناس 
بٌحبك قوي وإنتً بتحبٌه ........... ده فٌه عٌوب الدنٌا بس بٌحبك   

إبتسمت رقٌة بحزن وظلت تربت بحنان على بطنها المنتفخ ثم أمسكت بٌد إٌناس لتستشعر 
شكله حٌطلع شقً قوي : ضحكت إٌناس وقالت ............ ركبلت الصؽٌر مثلها تماماً 

إٌه العنؾ ده ............   
ربنا ٌستر ............. مش حنسمٌه خالد : تابعت رقٌة   

.خالد ............. إبتسمت إٌناس بحرص عندما ذكرته رقٌة   
 
 

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

إستٌقظت .............. عمٌق دون أحبلم .......... على الرؼم من كل شا حظت بنوم جٌد 
نعم فقط العمل ولن تفكر بشا آخر ............مبكرة وإرتدت مبلبسها بنشاط وتوجهت للعمل 

ومر ............ تتعمد أن ال تتحدث إلٌه .......... كانت تتجاهل رإٌاه ............. سوى عملها 
ٌوم وإثنان وعشرة وأكثر وإكتشفت أنها لم تكن تتجاهله وحدها فهو أٌضاً ٌقوم بتجاهلها 

............. 
 
 

عادت ........ كانت بؽرفة سهٌلة وكان هو ٌقؾ بالخارج ٌوجه تعلٌماته بشدة للعمال كعادته 
تبدلت !! ما به ............. الؽلظة التً تملكت من صوته ........... الحدة لتتمكن من مبلمحه 

........... نظرته نحوها بل ؼابت نظرته عنها فلم ٌعد ٌراقبها كما إعتاد أو ربما كما إعتادت 
شرٌؾ ........حلمها ......... شردت وهً تنظر نحوه رؼماً عنها شردت فً أشٌاء كثٌره 

لم تفق من شرودها إال عندما إلتقت ........ هو عندما إمتطى رعد مؽمض العٌنٌن .......... 
أما ......... أرتبكت وإستدارت فً لحظتها ........... فاجبها بنظرة قوٌة ........... أبصارهما 

أم ربما هً إبتسامة حابرة تتخفى داخل دثار ........... الحت على ثؽره إبتسامة جانبٌة ..... هو
!!!!! الثقة   

 
 

منذ أشهر وهو ...........مبعثرة ........... منذ أن رأى حمزة فً العٌادة وأفكاره ملتبسة 



........ أوقاتاً بإختٌاره وأوقاتاً أخرى رؼماً عنه ............ ٌطاردها تارة بالرقة وتارة بالحدة 
أٌهما ٌفضل ........... وهً بدورها للحظات تستجٌب وللحظات أخرى تهرب نحو ذكراها 

ربما فهو لن !!!! إستجابتها أم هروبها أم ربما كبلهما وماذا عن حمزة هل إستجابت له أٌضاً 
........... هل تاقت األنثى بداخلها للرجل من جدٌد ............. ٌبادرها بالزٌارة دون ترحاب 

.حمزة .............جفابك نحوي ٌا إٌناس هل بسبب ذكرى شرٌؾ أم بسبب رجل آخر   
 
 

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

قومً نامً ٌا روكا وإرتاحً : نظرت إٌناس نحو رقٌة التً بدأ النوم ٌجافً عٌونها وقالت   
أدٌنً سهرانه معاكً ٌا أنوس بنتسلى سوا : رقٌة   

أوقات بحس إنك زهقتً منً : إٌناس   
بقه كده : رقٌة   

أخبار بشمهندس حسن إٌه : تابعت إٌناس بمكر   
هو متفهم وقالً خبلص بعد ما تولدي بالسبلمة أنا واثق إنك حترجعً بٌتك ....... كوٌس : رقٌة 

تعرفً ٌا إٌناس أوقات بحس إنه صابر علٌا ومقدر مشاعري وأوقات بحس إنه من ........... 
 جواه عاٌز ٌقولً كفاٌة قوي كده أنا عملت اللً علٌا بزٌادة 

 
ردت ........... كانت نٌرمٌن ........ قطع حدٌثهما جرس الهاتؾ ........... إبتسمت لها إٌناس 

ألو إزٌك ٌا نرمٌن : إٌناس بدهشة   
معلش ٌا إٌناس بكلمك فً وقت متؤخر بس ؼصب عنً : نٌرمٌن   
  مالك بس ٌا حبٌبتً صوتك ماله 11وال متؤخر وال حاجة الساعة لسه : إٌناس 

أصل عمر تعبان شوٌة والدكتور كان كتبله حقن ورجع التعب زاد علٌه تانً وأنا : نٌرمٌن بتوتر 
آسفة أنا بس عرفت من حمزة إنك بتعرفً تدي حقن وكنت بستبذنك أجٌبه تدٌله الحقنه علشان هو 

 رجع بقه سخن قوي ومش عاٌزة أخرج بٌه بره المزرعة 
 

عباراتها ؼٌر منتظمة ............ نبرتها مرتجفة ...........كانت نٌرمٌن قلقة على صؽٌرها 
نٌرمٌن حبٌبتً إهدي حٌبقى كوٌس إن : تابعت إٌناس بنبرة حانٌة فً محاولة لتهدبتها ........... 

ماتنزلٌش بٌه من البٌت أنا حاجٌلك .......... شاء هللا   
ال ٌا حبٌبتً ٌا خبر أبٌض الوقت متؤخر : نٌرمٌن   
خبلص أنا حاجً حاال ........... ومتؤخر برده على عمر مٌنفعش تنزلٌه تعبان كده : إٌناس   

خبلص حابعتلك ٌوسؾ بالعربٌة : نٌرمٌن   
مفٌش داعً أنا حاتصرؾ : إٌناس   



حاال ٌوسؾ حٌكون عندك .......... ٌا خبر ده كفاٌة نزولك مخصوص : نٌرمٌن   
فً إٌه : أؼلقت إٌناس الهاتؾ ورقٌة بمبلمح قلقة   

مفٌش واضح إن عمر تعبان وسخن قوي ومحتاج حقنة وأنا حاروح أدٌهاله : إٌناس   
ٌا حبٌبً ٌا عمر إستنً حاجً معاكً ........... ٌا خبر : رقٌة   

تٌجً فٌن أبوس إٌدك الدكتورة منبهه على الحركة إنتً فً الثامن دلوقتً وواخدة مثبت : إٌناس 
 إنتً ناسٌة وال إٌه 

صمتت رقٌة وتذكرت بالفعل تحذٌر الطبٌبة لها وخوفها من أن تفاجبها والدة مبكرة تابعت إٌناس 
مضطرة أروح لوحدي بس ده واجب وٌوسؾ جوزها حٌوصلنً :   

خبلص ٌا حبٌبتً وطمنٌنً : رقٌة   
متقلقٌش ٌا روكا بس إنتً أدخلً رٌحً على السرٌر وأنا لما ارجع حطمنك : إٌناس   

 
.أذعنت رقٌة لرؼبة إٌناس وتمددت على الفراش فً إنتظارها ودون أن تشعر ؼلبها النوم   

 
 

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

إوعى تكرهنً وأبقى أنا الدكتور الوحش : نظرت إٌناس لعمر بتذمر كاألطفال وتابعت بإبتسامة 
 اللً بٌخوفوك بٌه علشان الحقنه 

متشكرة قوي ٌا إٌناس : لم ٌبكً عمر وحملته نٌرمٌن على الفور وهً تقول   
أستبذن أنا ........... على إٌه بس المهم عمر ٌبقى كوٌس وأي حاجة أنا تحت أمركم : إٌناس 

 بقه 
ٌا خبر تروحً فٌن معملناش واجب الضٌافة وال أقولك باتً معاٌا وٌوسؾ ٌروح ٌبات : نٌرمٌن 

 مع حمزة 
معلش الزم امشً علشان ........... ٌا خبر إنتً بتقولً إٌه بس واجب إٌه إحنا إخوات : إٌناس 

 وراٌا شؽل الصبح بدري 
بصً ده دواء حموضة كوٌس قوي .......... اه نسٌت ........ مع السبلمة ٌا حبٌبتً : نٌرمٌن 

 كنت قلت لرقٌة علٌه أنا إشترٌته من ٌومٌن معلش بعد إذنك تدٌه لٌها 
طبعاً : إٌناس   

إتفضلً ٌا دكتورة علشان أوصل حضرتك: تنحنح ٌوسؾ وقال   
انا آسفة تعبتك ٌا بشمهندس : إٌناس   

تعبتٌه إٌه بس إحنا اللً تعبناكً : نٌرمٌن   
أهم حاجة صحة عمر ........ ال خالص : إٌناس   

 



: خرجت إٌناس وٌوسؾ وقبل أن تتوجه للسٌارة لمح ٌوسؾ حمزة الذي تقدم نحوهم على الفور 
 ها عمر أخد الحقنة 

الحمد هلل الفضل للدكتورة : ٌوسؾ   
........ الحمد هلل : حمزة   

إزٌك ٌا دكتورة إٌناس : نظر حمزة نحوها بإبتسامة   
الحمد هلل إزٌك إنت ٌا بشمهندس : ردت بإبتسامة متحفظة   

طٌب خلٌك إنت جنب مراتك وإبنك وأنا حاوصل دكتورة إٌناس : نظر حمزة لٌوسؾ ثم تابع   
ٌا خبر ال أنا حاوصل الدكتورة ده كفاٌة نزولها مخصوص : ٌوسؾ   

منا وإنت واحد ٌا حبٌبً خلٌك مع نٌرمٌن إنت عارؾ هً بتتلخم من أقل حاجة : حمزة بإصرار   
حضرتك عندك مانع : نظر ٌوسؾ نحو إٌناس وتابع   

......ال عادي مفٌش : إرتبكت إٌناس للحظة ثم تابعت   
إتفضلً ٌا دكتور .......... شفت عادي اهو : قاطعها حمزة موجهاً حدٌثه لٌوسؾ   

 
توجهت إٌناس نحو السٌارة بتردد حتى أنها فكرت أن تستخدم المقعد الخلفً ولكن حمزة كان 

............األسرع ففتح لها الباب األمامً بإبتسامة برٌبة فجلست ولم ترد إحراجه   
 
 

ده دوا : نظر حمزة لزجاجة الدواء الصؽٌرة بٌدها وقال ........... ظلت صامته طوال الطرٌق 
 ؟؟

اه بتاع رقٌة علشان الحموضة : إٌناس   
اااااااااااه دي بقت زمل ٌعنً : حمزة بإبتسامة ساخرة   

إنت بتجٌلك حموضه : إٌناس   
تقدري تقولً بقٌت أنا اللً أجٌلها : حمزة   

إنت بس خد بالك من أكلك وكل زبادي وكده : إبتسمت وتابعت   
طٌب بصً حطٌه فً التابلوه ........... عادي إتعودت : حمزة   
معلش لحسن انساه : إٌناس   
أل متقلقٌش أنا حافكرك : حمزة   

 
أرجو إنك لسه : وضعت إٌناس الدواء وظلت تراقب الطرٌق بصمت قطعه حمزة مرة أخرى 

 متكونٌش زعبلنه منً 
............ال أبدا أنا : إٌناس   
أنا اللً بوعدك إنً مش حافتح معاكً أي مواضٌع تضاٌقك تانً : حمزة   
متشكرة ٌا بشمهندس : إٌناس   
وأي حاجة حقولها حتكون شا ٌبسطك وٌضحكك كمان : حمزة   



مش مصدقانً طٌب خدي عندك: إبتسمت بٌؤس تابع بمرح   
مرة مهندس زراعً ودكتورة جمٌلة كده راكبٌن زوبة وبطٌبة جداً فالمهندس قالها إٌه تٌجً نلعب 

الدكتورة بقه كانت مخنوقه من صاحبك فضلت تراقب الطرٌق .........لعبة ذكاء تسلً الوقت 
 وعملت نفسها ناٌمة بس مٌن هو كان لحوح شوٌة 

 
ٌعنً لحوح قوي المهم قالها اللعبة كل واحد : إبتسمت إٌناس رؼماً عنها فتابع حمزة بإبتسامة 

 جنٌه هً موافقتش صاحبك قعد ٌفكر وقالها خبلص 10حٌسؤل التانً سإال واللً مٌعرفش ٌدفع 
ساعتها ........... جنٌه 100لو إنتً معرفتٌش اإلجابة تدفعً عشرة جنٌه ولو أنا معرفتش أدفع 

 10بدءوا اللعبة سؤلها هو إٌه المسافة بٌن الشمس والقمر ضحكت وإدٌته ........... هً وافقت 
جنٌه وبعدٌن جه دورها قالت له إٌه هو الشا اللً بٌطلع الجبل على ثبلثة وٌنزل على أربعة 

 100صاحبك اللحوح ده بقه قعد ٌفكر ٌفكر وعصر دماؼه معرفش اإلجابة راح مطلع ........ 
جنٌه ومدٌها لٌها المهم هً بكل بساطة حطت الفلوس فً شنطتها ورجعت تراقب الطرٌق 

صاحبك إتؽاظ وقالها بتحدي طٌب قولً إنتً إجابة السإال ............. وتجاهلته من تانً   
وبعدٌن قالت لٌه إٌه : كانت إٌناس منتبهة لحدٌثه سؤلته عندها   

  جنٌه 10مفٌش إدٌته : حمزة 
............ ضحكت إٌناس بشدة على فكاهته وضحك هو بدوره وعندها كانا قد وصبل للمنزل 

شوفتً مش قلتلك مش حقولك حاجة تضاٌقك تانً : قال حمزة   
هً نكتة ظرٌفة قوي وكمان فٌها ذكاء: إٌناس   
تفتكري إٌه العبرة منها : حمزة   
ممكن إن الواحد ماٌبقاش مندفع ٌفكر كوٌس قبل تصرفه : إٌناس   
صح ومٌبقاش لحوح كمان : حمزة   
مٌرسً على التوصٌلة : إٌناس   
كلنا ......... أنا اللً بشكرك على ذوقك بجد ومش معاٌا بس مع نٌرمٌن وٌوسؾ : حمزة   
ال شكر على واجب عنبذنك : إٌناس   

 
خرجت من السٌارة وتوجهت للمنزل وإستدار هو لطرٌق العودة ولم ٌلمح خالد الذي كان ٌقؾ 

.بؤحد األركان ٌراقبهم بؽضب   
 
 

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

كان خالد قد انهى لتوه بعض األعمال بمكتبه عندما نظر للساعة فوجدها قد قاربت على الثانٌة 
أؼلق المكتب وخرج متوجهاً لمنزله فً الظبلم ولكن قبل أن ٌصل لمح ........... عشر مساءاً 



كانت تضحك وتتحدث وتبتسم وهو ٌنظر نحوها ........... صوت سٌارة قادمة وعندها رآها معه 
.............. ظل ٌراقبهم من بعٌد فٌبدو أنها لحظة رومانسٌة خاصة جداً ........... بشؽؾ   

 
 

قبل أن تقترب من الباب شعرت بخطوات .............. ترجلت إٌناس من السٌارة وتوجهت للفٌبل 
........... إستدارت بفزع ولكن زفرت بإرتٌاح عندما وجدت أنه خالد ............ مسرعة ورابها 

خضتنً ٌا بشمهندس : عندها قالت   
حمد هللا على السبلمة : خالد   

عنبذنك ......... هللا ٌسلمك : نظرت نحوه بدهشة وتابعت   
عاٌزٌن نتكلم شوٌة ........... إستنً : خالد   

!!!!دلوقتً : إٌناس   
 

فً : الحظت إقترابه منها بمكر فتراجعت بخوؾ حتى إصطدمت بالسور ثم قالت بصوت مرتبك 
 إٌه ؟ حضرتك عاٌز حاجة 

كان ٌنظر نحوها بطرٌقة ؼرٌبة لم تعتادها منه قبل ذلك تابع بإبتسامة ساخرة وبنبرة بطٌبة للؽاٌة 
معاكً ........ اتكلم ....... عاٌز :   

........ الوقت متؤخر حضرتك تتكلم معاٌا فً العٌادة بكرة : نظرت نحوه بؽضب ثم تابعت 
 عنبذنك 

 
 

............. همت للمؽادرة ولكنه إستوقفها وجذبها بقوة من ذراعها فؤعادها لمكانها مرة أخرى 
إنتً إزاي تمسك دراعً ........... إنت إتجننت : نظرت نحوه بصدمة وتابعت بصوت زاعق 

 كده 
إٌه ٌا دكتورة مانتً راجعة متؤخر ومبسوطة : تابع بدوره وهو ما زال ٌرمقها بنفس النظرة 

العصبٌة والشخط من نصٌبً أنا ........... وضحكتك واصله آلخر الدنٌا   
عدٌنً لوسمحت.......... إنت بتقول إٌه : كانت كلماته قاسٌة مخٌفة تابعت بقلق   

أنا بقول نتكلم بصراحة أحسن وأفضل لٌنا كلنا : خالد   
!!!!صراحة إٌه : إٌناس بحٌرة   

ٌعنً لو إنت إشتقتً لوجود راجل فً حٌاتك أنا بقول تختاري راجل بجد : إبتسم بمكر وتابع   
 
 

شعرت أن دلواً من الماء البارد قد سقط على رأسها ورؼم ذلك فالحمرة تمكنت من وجهها معبرة 
من نظرته ........... شعرت بالؽضب والفزع من مبلمحه ........... عن ؼضبها الجامح 

......... البؤس ........ الؽٌظ .......... كانت تحمل معانً مختلطة من الؽضب ........... 



قبضته التً جذبت خصرها بقوة ......... بعد ذلك تصلب جسدها من المفاجبة ........الرؼبة 
........... إستدركت أخٌراً ما ٌحدث............ قُبلته التً منعت عنها الهواء للحظات ............ 

والعبرات المتحجرة تؤلألت بعٌناها ........... كانت تنظر نحوه بؤلم ........... دفعته بعٌداً عنها 
........... فبدت كنهر من العسل الحزٌن   

 
هربت قبل أن تنفجر فً البكاء حتى قبل أن تحقق رؼبتها فً صفعه ............ هربت 

فبداخله اآلن بركان ثابر من المشاعر المتخبطة ........... أما هو فظل جامداً مكانه ........... 
............ولم تساعد تلك القبلة على إخماده بل زادت من ثورته............   

 
 
 

شاء القدر أن ٌعود من أجل أن ٌعطٌها زجاجة الدواء ........... وفً الظبلم كان هناك آخر 
هو ٌود رإٌتها مرة أخرى ولو للحظات ..............لم ٌثنٌه الوقت المتؤخر عن العودة .......... 

ترك المكان ناقماً ........... ولكن لم ٌكن ٌتوقع أن ٌراها بٌن ذراعً خالد مستسلمة لقبلته 
فكفاه ما رآه حتى .......... ساخطاً قبل نهاٌة مشهد العشق الجامح بٌنهما ...........

.كفاه ........اآلن  
 

 
 الفصل الثانً والثبلثون

 
 
 
 
 
 

 كٌؾ ٌراها الرجل 
أم ٌقدرها كإٌزٌس رمز األمومة ............ كٌؾ ٌرٌدها هل ٌتمناها أفرودٌت رمز األنوثة 

ال بل كونً جولٌت رمز الحب أم ............... أم ربما هو عاشق لشهرزاد رمز الدهاء ........ 
...............ٌفتخر بها كمرٌم رمز الطهارة   

رجل ................ عفواً أرٌدهن جمٌعاً فؤنا  
 
 

الرجل بطبٌعته عاشق للتملك ٌود أن تكون األنثى ملكه بماضٌها وحاضرها ومستقبلها أٌضاً حتى 
!!!!!!وإن تركها   



 
ألوقات ود لو أن ٌتبخر شرٌؾ من الماضً فٌمتلك ............... وترك شرٌؾ إٌناس رؼماً عنه 

!!!! هو بدوره الماضً والحاضر والمستقبل ولكن هل ٌضمن المستقبل   
 

فها هً تتحرك كالعمٌاء خلؾ رؼبتها من قبل أن ٌمر الحاضر فماذا عن المستقبل 
نعم إستجابت لك رؼماً عنها فً النهاٌة بل ربما إستجابت له أٌضاً .................

ضحكت لمزاحه وربما كان .................سعدت بإهتمامك وبادلتك مشاعر الصمت ............
إستحقت ما نالت بالتؤكٌد .............. هناك ما هو أكثر بٌن كبلهما و ال تعلمه أنت 

ولكن هل ..............نعم هً نالت ما أرادت ............القبلة كانت عقابها ولذته ..............
نعم فالقبلة لم ........حقاً أرادت القبلة ولكنها لم تستجب لها بل رفضتها بكل ما أوتٌت من قوة 

ماذا ............ تكن هً إستجابتها ال بل كانت ناقوس الخطر الذي نبهها لما هً مقدمه علٌه 
 تراها فاعلة ؟؟؟ 

وفاء إٌزٌس وطهارة مرٌم وتضحٌة جولٌت ............. هل ستعود لما كانت علٌه كما عشقها 
من أجله هو فقط نعم فالرجل .............. لٌتها كانت من أجله ............ التً لم تكن من أجله 

.بطبٌعته عاشق للتملك وخاصًة هو   
 
 

زفر بؽضب ثم جلس على األرض بٌؤس و تخللت أنامله القوٌة خصبلت شعره الداكن ثم 
ماذا به ................ نظر خلفه لٌراقب نافذتها المظلمة .............. إعتصرت جمجمته بقسوة 

عن .............. كمراهق ساذج ٌنتظر طلة معشوقته ................ ٌراقب النافذة كاألحمق 
وعن ؼٌر قصد منها تملكته بلحظات ............. إمتبلكها .............قصد منه أراد عقابها 

السعاده وكؤن ................ ممٌزة من الكمال فمعها ودون أن ٌعً شعوره لحظتها شعر بالكمال
إعتصر رأسه مرة أخرى بقوة وكؤنه .............. العالم كان ٌجب أن ٌتوقؾ عند تلك اللحظة 

ٌود التخلص من أفكاره وتوجه لمنزله أمبلً فً إراحة عقله بالنوم ولكن دون جدوى 
............... 

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

ال بل مشوهة ربما بسبب ............ الصورة فً عٌناها مشوشة .............. خطواتها مرتجفة 
نعم هو من ...........أم ربما هو .................... نهر العبرات الذي إجتاح عٌناها دون هوادة 

ال بل دون دعوة نعم دون دعوة .................. إجتاح عالمها دون رحمة 
ألم تكن نظرتها دعوة .......... إرتسمت على شفتاها إبتسامة بابسة ......................

................. هو أم هً أم شرٌؾ !!!! من تخدع ............. إبتسامتها دعوة ............... 



!!!! شرٌؾ   
جففت دموعها بقمٌصه ثم دفنت وجهها بٌن ..................... أمسكت ذكراه بقبضتها المرتعشة 
نظرت .............أو ربما اللجوء إلٌه .................... ثناٌاه وكؤنها تسعى لئلختباء داخله 

قاتلة كقبلته التً قتلت وفابها ................. بؤهداب مرتجفة للنافذة وهربت عبرة أخرى سرٌعة 
............. وشوهت مبلمح ذكراها ............... إخبلصها ..............   

ال ..............نعم لم تكن رؼبة عابثة ................لم تكن تلك القبلة مجرد شهوة عابرة منه 
أخبرها بقسوة قبل ..................تلك القبلة هً صك الملكٌة الذي إستقبلته شفتاها دون هوادة 

ذلك أنها ستكون لرجل آخر ؼٌر شرٌؾ واللٌلة أعلمها أنه سٌكون هذا الرجل بكل ؼرور بكل 
ٌَّرة خلؾ خطٌبتها  قسوة بكل تجبر كان هو هذا الرجل وكانت هً الطابعة الُمس

لٌنتهً بها األمر بٌن ذراعٌه ربما لتصحو من أحبلمها المتخبطة وتعً ........................ 
أم ربما معنى وجود خالد بعالمها ..................... جٌداً معنى مرور رجل بعالمها من جدٌد 

....................وماذا ٌرٌد   
مسحت دموعها بظهر كفٌها بؽضب وبنظرة من التحدي بدأت فً تجهٌز حقٌبتها 

.ال ٌوجد اآلن لدٌها خٌار سوى الهروب ...................   
 

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

 وتهاوت أسوار العالم من حولً 
 إرتجؾ لسانً وتجمد قولً 

 ورأٌت نجوم تسبح 
 وسمعت طٌور تصدح 

 وكبلب تنبح 
 وتراءت فً أفقً أفكار سوداء 

 وهواجس حمقاء 
 وتلمست بٌدي عبث األهواء

 أشٌاء تمحو أشٌاء 
 ومشاعر تبدو كالداء 

 والؽضب الجارؾ فً عقلً 
أحمق .......... ٌصرخ   

 أنت مجرد عاشق دون رجاء 
 
 
 
 



 
إنطلق مؽمض العٌنٌن ال بل بعٌون مفتوحة ملا البصر فً محاولة ٌابسة للبحث عن صورة 

مازالت صورتها معه وهً مستلمة لقبلته ....... جدٌدة لتمحو أثر تلك الصورة القابعة فً خٌاله 
ضرب ٌده بؽٌظ على ................... متمكنة منه حتى النخاع ........الدافبة ثابته فً عقله 

ظهرت ............ عنها ..... عن خالد ...... المقود وإنطلق بالسٌارة مبتعداً عن المزرعة 
جدٌدة ........ صورة أخرى ............. صورة كارمن بإبتسمتها الماكرة أمام عٌنٌه 

هً من تعلم ..... نعم كارمن .................ربما أكثر صدقاً أقرب إلى الحقٌقة ..................
نعم تفهم كل شا وهو مجرد أحمق ........ بل ربما هً من تفهم ...... الحقٌقة 

نظرت بضٌق لساعتها فوجدتها الثامنة صباحاً !!!****************************
هل عاد البولٌس مرة أخرى للبحث .................. كان جرس الباب ٌدق بإلحاح ............... 

حمزة أٌضاً ذهب ولم ٌعد ............. كرٌم الذي إختفى وتركها حابرة ............... عن كرٌم 
.............. إبتسمت بدهشة عندما رأته ............... زمت شفتٌها وقامت متكاسلة ........... 

: إبتسم لها بآسى ثم قال ............. زابؽة ...........عٌونه مجهدة .............. كان مظهره رثاً 
 عندك وافل ؟

 
إنت طلبت الوافل علشان تتفرج : عادت بعد أن بدلت مبلبسها ثم نظرت للطعام أمامه وتابعت 

 علٌه ؟
جلست بجانبه وتابعت وهً ............. ظل ٌراقب طعامه بشرود ....................... لم ٌجبها 

مالك ٌا حمزة : تنظر نحوه بتمعن   
إنتً صح : أجابها بعد وهلة   

إٌه ؟َ: نظرت نحوه بدهشة   
ومحتاج أفهم منك ............ إنتً اللً فاهمة ٌا كارمن : حمزة   

تفهم إٌه ؟: كارمن   
العبلقة بٌن خالد و إٌناس حدودها إٌه: جاحظة ثم تابع بنبرة بابسة .......... بدت عٌناه المعه   

حصل إٌه ؟...........فً إٌه شكلك مش طبٌعً : كارمن   
أنا جاي أسمع مش أتكلم : حمزة   

أنا معرفش حدودها إٌه بس اللً : إبتسمت بمكر وصمتت لوهلة حتى تنظم أفكارها ثم تابعت 
سواء كان صح ........... أعرفه إن خالد ٌقدر كوٌس ٌخلً اللً قدامه ٌنفذله كل اللً هو عاٌزه 

 أو ؼلط 
وال إنتم ما بتحبوش ؼٌر القسوة ................ للدرجه دي : شد على قبضته بؽٌظ ثم تابع   

إحنا مٌن ؟: كارمن   
.............الستات : قال ساخراً   

إنت محتاج تخرج من المود وبعدٌن نتكلم............ حمزة : ضحكت بدهاء وتابعت   
كارمن أنا شكلً حعٌش فً المود: حمزة   



جذبته من ذراعه .............. مش مع كارمن : وضعت إصبعها على فمه لٌصمت ثم تابعت 
تعال: لٌتبعها وهً تقول   

اجً فٌن بس: حمزة   
حنشخبط: كارمن   
!!!نشخبط : حمزة   

قالتها ............. تعال مش حتندم ............. بس شخبطة كبٌرة شوٌة ............. اه : كارمن 
ال تعلم ماذا ........... نعم فً تلك اللحظة كانت تبتسم له بصدق ........... وهً تضحك بصدق 

............. شعرت أنه هً منذ أعوام .............. أصابها ولكنها شعرت بالحزن من أجله 
ٌال العبث ألقت قنبله .............. هجره..........بؤسه ............. عندما تذوقت جرح خالد 

هناك شٌباً ........... ِصدق إدعابها ............ بوجهه منذ أٌام وعاد إلٌها مع شظاٌاها المتجسدة 
.عفواً حمزة حان وقت الثؤر .............. ما بٌن خالد و الطبٌبة الحمقاء   

 
كان ٌراقبها بدهشة وهً تحضر األلوان والفرش ******************************** 

وشؽلت موسٌقى ................ بسطت لوح أبٌض ضخم على األرض .............. خاصتها 
تخلصت من حذابها ورفعت شعرها ثم ثبتته بؤحد األقبلم دون إكتراث .............. صاخبة 

بتعملً اٌه: قال لها حابراً ................... وشرعت فً نثر ألوانها بعشوابٌة على اللوح   
......... بخرج من المود : جذبته وأعطته فرشاه ثم خلعت قبعته ووضعتها فوق رأسها وتابعت 

ٌبل ٌا حمزة : بدأت ترقص بدالال على أنؽام موسٌقاها الصاخبة ثم تابعت   
ٌبل اٌه بس : حمزة   

وأنا اللً .......... الهدوء والبساطة دي وراها عفرٌت مجنون ........... طلع العفرٌت : كارمن 
 ححضره 

 
نثر ألوان ؼضبه على اللوح ................ ال ٌعلم كم مر من الوقت ولكنه رقص معها بجنون 

............... فكبلهما ملعون بؽضب العاشق ............. األبٌض مثلها تماماً   
إبتسم بسخرٌة ألٌست أجمل من .......... ساحرة .......... أطال النظر نحوها هً حقاً جمٌلة 

أصدق نعم أصدق لٌست مثلها تتخفى خلؾ دثار الوفاء تخدع ............ أفضل .......... إٌناس 
ولكن تلك الكاذبة هً من ملكت قلبه وجرحته دون أن تدري ................... الجمٌع دون ندم 

.بسكٌن حاد   
حمزة شاب وسٌم ربما ............. إبتسمت له كارمن بدهاء بدورها عندما الحظت مراقبته لها 

ولكن حقاً هل تستطٌع الؽوص ............. ٌصؽرها بعدة أعوام .............. ٌفوق خالد وسامة 
هل ٌستطٌع .............. معه نحو عالم جدٌد بعٌداً عن بحر حقدها الؽاضب بؤمواجه الثابرة 

الحت على شفتاها إبتسامة ................ إخراجها من ببر خالد الذي ُدفِنت به حٌة منذ سنوات 
.سبب وجود حمزة معها بتلك اللحظة هو خالد .................... ساخرة بدورها بماذا تهذي   

ٌااااااه هو أنا اللً جواٌا : قطع أفكارها صوت حمزة وهو ٌنظر للوحة أمامه وٌتابع بنبرة ساخرة 



 ؼامق قوي كده
كلنا هذا الرجل........... مش لوحدك على فكرة : ضحكت كارمن بشدة وتابعت   

ٌاه للدرجة دي : حمزة   
الفرق كبٌر ............. ال ٌا حمزة اللوحة دي ؼضبك مش حقٌقتك : كارمن   

أنا تعبان قوي الزم أمشً و إال حنام مكانً : تنهد بعمق ثم إستلقى على األرض وتابع   
شكلك منمتش من إمبارح هو السبب صح ؟: كارمن   

إنت بتحبها ٌا حمزة.......... هً كمان السبب : إبتسم بآسى عندها تابعت بثقة   
أنا مخنوق خبلص ال عاٌز أسمع وال أتكلم عنهم ............. كارمن : حمزة   

براحتك بس أنا واثقة إنك حد شهم وهً حتى لو ؼلطانة تستاهل إنك تنقذها : كارمن   
محدش بٌعمل حاجة ؼصب عنه ٌا كارمن!!! أنقذها : حمزة   

إنت ............... حمزة إنت مش حتنقذها من خالد : صمتت لوهلة ثم تابعت لؽو عقلها بإصرار 
 حتنقذها من السجن

: تابعت بثقة ................... نظر نحوها والصدمة بادٌة على وجهه وفًٌ مبلمحه ألؾ تساإل 
أٌوة ٌا حمزة عبلقتها بخالد وبالمزرعة حتكون سبب سجنها وممكن ضٌاع مستقبلها والحل فً 

 إٌدك إنت وبس 
خالد ده بٌزنس مان روبوت حٌاته حاجتٌن ............حمزة : إنتً بتقولً إٌهكارمن : حمزة 

خالد بٌعمل حاجة ؼلط فً ............... متعة ومكسب وإٌناس من ؼٌر ما تفهمه بتحققله كل ده 
تهجٌن الخٌل معندٌش معلومة واضحة بس اللً أعرفه إنه بٌعمل تلقٌح صناعً بؤجنة رخٌصة 

وبٌبٌع للهواة على إنه خٌل عربً بٌور وبٌلعب فً شهادة النسب وبٌعتمد على بٌطٌرٌن صؽٌرٌن 
 من ؼٌر خبرة ٌمضوا إن كل حاجة تمام

ال ال مستحٌل الكبلم ده مش منطقً: حمزة   
عبلقة إٌناس و خالد كانت مش منطقٌة من أٌام : كارمن   
طٌب أنا الحل فً إٌدي إزاي مش فاهم : حمزة   

الزم أتؤكد قبل ما أبلػ وعلشان أتؤكد الزم أدخل المزرعة باللٌل ومعاٌا دكتور ثقة تبعً : كارمن 
علشان نتؤكد وبعدها ............. كل اللً محتاجاه منك تدخلنا المزرعة باللٌل ............. 

وإال ممكن كل الناس هناك تتاخد بذنبه ............ نشوؾ حنعمل اٌه   
معقول ................. ٌاااااااااااااه للدرجة دي الواحد مؽٌب : أطرق رأسه لوهلة ثم تابع   

هو ده الحق........... فً إٌدك تصلح كل حاجة و المخطا ٌتعاقب : إقتربت منه وتابعت   
ماشً ٌا كارمن حددي الوقت اللً ٌناسبك وأنا أدخلك هناك إبتسمت : نظر نحوها بتمعن ثم تابع 

............ خبلص بس الدكتور اللً اعرفه ٌرجع من السفر وساعتها حنروح : بدهاء وتابعت 
 بس هو ٌرجع 

نعم فقد حان وقت السداد ٌا خالد .............. أؼمضت عٌناها وتمنت بشدة ظهور كرٌم سرٌعاً 
 ******************************. 

 



ؼرفتها المفتوحة على .............. نظرت رقٌة حولها فً حٌرة عندما إكتشفت إختفاء إٌناس 
أمسكت هاتفها بٌد .................. مصراعٌها وخزانتها الفارؼة تنبا عن رحٌلها المفاجا 

................ مرتعشة محاولة اإلتصال بها دون جدوى فرسالة الهاتؾ المؽلق تتكرر بإصرار 
إرتدت مبلبسها وخرجت مسرعة لتصطدم بخالد ...........كانت الساعة قد تعدت التاسعة صباحاً 

نظر نحوها ................ الذي كان خرج لتوه من منزله ومبلمح األرق بادٌة على وجهه 
فً اٌه............... خٌر ٌا مدام رقٌة : بدهشة عندما لمس قلقها وتابع بصوت أجش   

مفٌش حاجة ................ ال ال أبداً : ردت رقٌة بإرتباك   
شكلك مخضوض فً إٌه ........ أل : خالد   
..................أصل : رقٌة   

كلمتك ...............نٌرمٌن ................الو ..........الو: قاطعها صوت هاتفها ردت مسرعة 
إٌناس ...........عمر كوٌس ............. معلش .............. كنتً ناٌمة ..............مردتٌش 

حمزة اللً وصلها ................ خرجت متؤخر من عندك   
 الحظ خالد أن رقٌة تتحدث بقلق وبطرٌقة مقتضبة 

ال ٌا حبٌبتً مفٌش حاجة أنا بس بطمن على عمر منك وعلٌها روحت : تابعت رقٌة على الهاتؾ 
 إمتى علشان هً خرجت من بدري وشكل الموباٌل فصل شحن 

 
مدام رقٌة فً اٌه وإٌناس فٌن : أؼلقت رقٌة الهاتؾ وعندها قال لها خالد بنبرة آمرة   

هو شكل إٌناس إضطرت تنزل ......... مفٌش ٌا بشمهندس : رقٌة وهً تحاول إخفاء قلقها 
 مصر وأنا بحاول أكلمها أطمن علٌها بس شكل الموباٌل فصل شحن 

.............. نزلت مصر : خالد   
إنتً كنتً بتسؤلً نٌرمٌن علٌها....... و : صمت لوهلة وبدت مبلمحه فً حالة صدمة ثم تابع   

أصل إٌناس إمبارح باللٌل إضطرت تنزل تدي لعمر ابن نٌرمٌن حقنه ............. اااااااه : رقٌة 
حتى ٌوسؾ مرضٌش تركب مع سواق وجه اخدها بالعربٌة ............. علشان كان سخن قوي 

 وحمزة وصلها فً الرجوع 
كانت رقٌة تتحدث بتلقابٌة دون أن تلحظ مبلمح الذهول والؽضب التً إجتاحته فً لحظات أما 

لم ٌبالً بشا سوى ؼضبه الجامح وسوء ظنه وما حدث لٌلة أمس ............ هو لم ٌبالً برقٌة 
ضرب قبضته بؽضب على الحابط ثم توجه راكضاً نحو سٌارته وهو ٌمنً نفسه ............. 

حتماً إستقلت الباص الخاص بالمزرعة ال ٌوجد لدٌها بدٌبلً .................... ببلحقها 
نظر لساعته ثم إنطلق مسرعاً بسٌارته ال ٌفكر سوى بقطع طرٌق الباص وإعادتها ............. 

..............************************* ولو بالقوة   
ظلت تراقب الصحراء وعبرات عٌنٌها ما ................... إنزوت وحٌدة بؤحد مقاعد الحافلة 

كانت تحاول إخفاء مبلمحها تارة بؤناملها الرفٌعة وتارة ............... زالت سٌدة الموقؾ 
حتى أنها .............. بخصبلت شعرها فآخر ما توده اآلن هو تبادل الحدٌث معع أي شخص 

دون .............تركتها دون وداع ........... رقٌة ............ رحلت مسرعة قبل إستٌقاظ رقٌة 



أطرقت رأسها على النافذة فً محاولة ٌابسة لتنظٌم أفكارها المبعثرة دون ...............ذنب 
كلما حاولت تنظٌم أفكارها ٌقفز حادث اللٌلة الفابتة لٌحتل عقلها ................ جدوى 

مسحت شفتاها بظهر ٌدها بؽضب عندما تذكرت ما حدث وظلت تراقب الطرٌق ................ 
.............. باكٌة   

 
بجنون ............ الحافلة تلتهم الطرٌق بتكاسل على عكس سٌارته التً كانت تلتهم الطرٌق بنهم 

............... ٌده ثابته على المقود وعٌناه مرتكزة بإصرار تترقب ظهور الحافلة .............. 
زاد من سرعته وإقترب منها ٌطلق زاموره بإصرار لٌنبه السابق دون ............. أخٌراً لمحها 

..........جدوى فالسابق ؼارق مع نجاة الصؽٌرة ٌشدو معها بصوت ؼلٌظ ال ٌستسٌؽه سواه   
سهرنً .................... إنت تقول وتمشً و أنا أسهر مانمنش ٌاللً ما بتسهرش لٌلة ٌا حبٌبً 

باكتب على اللٌالً إسمك ٌا حبٌبً .............. حبك ٌا حبٌبً ............. حبٌبً   
 

ضرب خالد ٌده بؽضب على المقود و لم ٌجد بداً من إعتراض طرٌق الحافلة وبالفعل زاد من 
سرعته حتى تخطى الحافلة بؤمتار ثم أوقؾ سٌارته بشكل أفقً لٌجبر السابق على اإلنتباه 

.فقط هً ........... والوقوؾ ؼٌر مبالٌاً بخطورة فعله فكل ما كان ٌفكر به هً   
 

وقبل أن تعً ما ٌحدث رأته ٌصعد على متن ............ إنتبهت إٌناس لتوقؾ السٌارة المفاجا 
بؽضٍب تبلشى على الفور ........... كانت عٌناه تتفحص الوجوه بإصرار ............... الحافلة 

ؼضب .............. إرتباك ............. ظل ٌنظر نحوها بعمق ........... عندما لمحها 
دكتورة : جاءها صوته األجش وهو ٌقول بثقة ............. مشاعر متخبطة إجتاحتها ........... 

 إٌناس محتاجٌنك ضروري فً مزرعة الخٌل 
نعم : نظرت له بذهول وردت بنبرة خفٌضة جاهدت إلخراجها   

ٌبل ٌا دكتورة مفٌش وقت الفرسة بتولد : تابع بإصرار   
ودت أن تواجهه وتصفعه على وقاحته لٌلة أمس واآلن أٌضاً ولكن نظرات كل من فً الحافلة 

ظلت تراقبه .............. لم تجد سبٌل سوى النزول من الحافلة .......... كانت موجهة نحوهما 
إنتظرت حتى رحلت الحافلة ثم ......... بؽٌظ وهو ٌخرج حقٌبتها من الحافلة وٌضعها بسٌارته 

ممكن أفهم إٌه اللً حضرتك عملته ده ؟: نظرت له بؽضب وقالت   
دي كانت الطرٌقة الوحٌدة قدامً علشان ترضً تنزلً معاٌا: خالد   

بتعملً : أمسك الحقٌبة بدوره ثم قال لها ............ زفرت بضٌق ثم مدت ٌدها لتسحب الحقٌبة 
 اٌه

لو سمحت سٌب الشنطة : إٌناس   
طٌب ممكن تسمعٌنً : خالد   

أنا سمعت خبلص وؼصب عنً مش بمزاجً: إٌناس   
أنا بجد آسؾ : أطرق رأسه خجبلً ثم تابع بعد أن ترك لها الحقٌبة   



إنت مش مبلحظ إن إعتذاراتك كتٌر بالنسبة لشخص ما بٌحبش ٌعتذر : قالت ساخرة   
وإنتً مش مبلحظة إن اإلعتذارات دي لٌكً إنتً وبس : نظر نحوها بعمق و تابع   

خلصت ممكن تسٌبنً أمشً بقه : إستدارت حتى تتجنب النظر نحوه ثم تابعت   
ممكن ماتمشٌش : تابع بنبرة حانٌة   

إٌناس متسٌبٌش : رمقته بنظره حادة ثم همت للمؽادرة ولكنه إعترض طرٌقها بإصرار ثم تابع 
 المزرعة 

لم ............ أخٌراً إنطلق مارد الؽضب الثابر بوجهه .................... كانت ترمقه بؽٌظ 
إنت فاكر إنً ممكن أقعد فً المكان ده دقٌقة : تشعر بنفسها إال وهً تصرخ بصوت متحشرج 

إنت إنسان وقح فاهم وقح ............... إنت فاكرنً إٌه .............. واحدة بعد اللً عملته   
جلست على ........... شعرت أن قدماها ال تقوى على حملها ............. كانت تبكً بحرقة 

أنا عندي كبلم : حقٌبتها وعندها جثا على ركبتٌه فً مواجهتها ثم ناولها محرمة ورقٌة وتابع 
.............. كتٌر قوي بس عارؾ إنك مش حتقبلً منً أي كبلم دلوقتً فببلش تفكري فٌا 

طٌب بس لؽاٌة ما ٌولدوا وبعدها إعملً اللً إنتً ...........سهٌلة ........... فكري فً رقٌة 
بس مش حٌنفع تمشً كده ............. وأوعدك مش حضاٌقك بؤي شكل ............ عاٌزاه 

لماذا ............... وبالطرٌقة دي ظلت صامتة تراقب الرمال بعبرات متحجرة وهو ٌراقبها بقلق 
............. ال ال هو فقط ٌشعر بالؽضب مما حدث ............. هل عشقها .......ٌرهب رحٌلها 

لم ٌطق ........... عاشق حتى النخاع ........... ال بل هو عاشق متؽطرس ٌؤبى مواجهة نفسه 
أحط الشنطة فً العربٌة : صبراً تابع   

بل ربما ٌنتظر ما هو أكثر فقط تعود معه وبعدها سٌخبرها ............ كان ٌنتظر موافقتها بلهفة 
نعم ستكون زوجته وسٌعٌش معها لحظات ................ فً اللحظة المناسبة أنه ٌرٌدها زوجته 

فمعها .............. سٌمتلك خصبلت البندق بعطرها اآلخاذ لؤلبد ............ دابمة من الكمال 
 هً فقط ٌشعر بالسعادة 

نبرتها ............ كان صوتها هادباً ............... أخٌراً تحدثت بعد دقابق طوٌلة من الصمت 
بابسة .........جادة   

حارجع معاك بس بشرط : إٌناس   
إٌه : زفر براحة ثم تابع   

حتى لو كلمتنً مش حارد علٌك ...........فاهم ............. مش حاتكلم معاك تانً أبداً : إٌناس   
صمت لوهلة ثم بدت على ثؽره إبتسامة حزٌنة وهو ٌقول بدوره ........ كان وقع كلماتها صادماً 

موافق: بعد أن شعر بقلبه ٌهوى بٌن ضلوعه   
 

 
 الفصل الثالث و الثبلثون

 
..إفهمٌنً   



 
أخطؤت فً شرح ظنونٌربما سرت إلى حبك معصوب العٌونو .. أتمنى مخلصاً أن تفهمٌنٌربما 

أو .. نسفت الجسر ما بٌن اتزانً و جنونٌؤنا ال ٌمكن أن أعشق إال بجنونٌفاقبلٌنً هكذا 
نزار قبانً”..فارفضٌنً   

 
ظلت تراقب الطرٌق دون أن تنبس بكلمة كما ................ الصمت هو سٌد الموقؾ اآلن 

وبعد حوالً نصؾ ........... هو أٌضاً لم ٌنطق بحرؾ ............ إشترطت علٌه وعلى نفسها 
كانت تستمع ................ نصؾ ساعة مرت كٌوم كامل .......... ساعة وصلوا إلى المزرعة 

تركت السٌارة دون ان ...............لدقات قلبها المرتجفة كلما شعرت بنظراته الموجهة نحوها 
تنظر نحوه وتوجهت مسرعة للفٌبل أما هو فظل قابعاً مكانه ٌسترجع ذكرى ما حدث 

 ................ 
 
 

إقتربت منها مسرعة وهً ............ لم تصدق رقٌة نفسها عندما شاهدت إٌناس تدخل من الباب 
أنا كنت ............. إنتً كنتً فٌن ............. إٌه اللً حصل .............. إٌناس : تقول 

 حاتجنن من القلق
 

إقتربت رقٌة منها وربتت ........... ظلت إٌناس صامتة لوهلة تتفحص المكان بمبلمح حزٌنة 
فً إٌه......... حبٌبتً مالك : على كتفها بحنان ثم تابعت   

كانت تبكً بحرقة ال ............... رؼم إدعابها الصمود إنفجرت إٌناس فً البكاء على الفور 
هل تبكً بسبب قبلته أم ربما بسبب نظرته العاشقة نحوها أم ........... تعلم لها سبباً واضحاً 

وإنطلقت هابمة خلفها فً النهاٌة كالحمقاء ............ بسبب مشاعرها التً تحركت رؼماً عنها 
عشقته ............ عشقته رؼماً عن وفابها ........... نعم لقد عشقته رؼماً عنها .............. 

كان ٌجب أن تهرب من ............. جبروته .......... رؼم ؼروره ........... رؼم جرحه لها 
لماذا ؟؟.............. لماذا عادت ............ ماذا تفعل ............ هذا العشق   

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

 
كانت رقٌة قد جهزت بعض الطعام ................ إستٌقظت بعد أن نالت سوٌعات قلٌلة من النوم 

تشربً الشوربة : إستقبلتها رقٌة بإبتسامة حنون و ناولتها الحساء الساخن وهً تقول ........ 
الشوربة تجهز معدتك وبعدٌن تاكلً ......... إنتً ما أكلتٌش حاجة من إمبارح ........... كلها   

ٌا خبر تعبتً نفسك ٌا رقٌة وطبختً : نظرت إٌناس للطعام وقالت   
وفراخ كمان ٌعنً من اآلخر أستاهل مكافبة : رقٌة بإبتسامة   

بس علشان ........... بجد تسلم إٌدك : إبتسمت لها إٌناس ثم رشفت القلٌل من الحساء وتابعت 



 خاطري متتعبٌش نفسك تانً إحنا خبلص قربنا على التاسع 
حصل إٌه ٌا إٌناس: نظرت رقٌة نحوها بإبتسامة جادة وتابعت   

مفٌش ٌا رقٌة متشؽلٌش بالك : إرتبكت إٌناس قلٌبلً ثم تابعت وهً تعبث بطعامها   
إنتً ............. إٌناس إٌه اللً حصل خبلكً تسٌبً المزرعة : تابعت رقٌة بنبرة توكٌدٌة 

 إمبارح كنتً كوٌسة حصل اٌه باللٌل ؟؟ 
إٌناس حصل إٌه ؟؟ : تابعت إٌناس تناول حسابها بإرتباك دون أن تجٌب فتابعت رقٌة بإصرار 

معقول حمزة ٌضاٌقك وتسٌبً المزرعة بالطرٌقة دي ! .......... هو حمزة ضاٌقك ؟........... 
 ............ 

رقٌة حمزة ما ضاٌقنٌش بالعكس كان ذوق ومحترم معاٌا جداً : قاطعتها إٌناس على الفور 
 متظلمهوش

حتى خالد ............ أنا إتخضٌت لما صحٌت و مالقتكٌش ........ طٌب إٌه اللً حصل : رقٌة 
........... شافنً قلقانه وإستؽرب و   

عصبٌته ............ قلقه ........... توقفت رقٌة عن الحدٌث عندما تذكرت ردة فعل خالد 
كانت .............. إنطبلقه بالسٌارة مسرعاً عندما علم برحٌلها وعودتها بعد ذلك ........... 

تابعت رقٌة بعدها إٌناس هو خالد هو اللً رجعك ؟......... إٌناس تراقب مبلمحها بتوتر   
إٌناس خالد هو اللً ضاٌقك ؟ : لم تجب إٌناس وبدت مبلمحها مضطربة تابعت رقٌة   

رقٌة أرجوكً أنا مش عاٌزة اتكلم فً الموضوع ده : إٌناس   
إٌناس إنتً مش مجرد صدٌقة او .............. ال ٌا إٌناس الزم تتكلمً والزم أعرؾ : رقٌة 

خالد عمل اٌه ٌا اٌناس خبلكً ........... صاحبة إنتً أختً وأمانة عندي هنا فاهمة ٌعنً إٌه 
 تسٌبً المزرعة ؟

هل ......... حقاً ............كانت تفكر هل تخبرها بما حدث ........... صمتت إٌناس لوهلة 
إبتلعت رٌقها فً محاولة ٌابسة إلخراج الكلمات ........... تستطٌع إخبار أي شخص بما حدث 

........... إمبارح شافنً باللٌل وأنا راجعه مع حمزة وفهم ؼلط و : من حلقها ثم تابعت   
قالك إٌه ؟ ............. ٌعنً إٌه فهم ؼلط وهو ماله اصبلً !!! فهم ؼلط : قاطعتها رقٌة بؽضب 

 عمل إٌه ؟
هو بس ........... خبلص بقه ٌا رقٌة هو كان سخٌؾ وأنا خبلص مش حٌنفع أكمل هنا : إٌناس 

 شهر وجاٌز أقل كمان أكون إطمنت علٌكً وهو شاؾ بدٌل وحامشً 
 

ما الذي ٌثٌر إهتمامه أو ربما ؼضبه ............ كانت تفكر بخالد ........... شردت رقٌة قلٌبلً 
ألم .......... ومنذ متى وخالد ٌهتم بؤحوال الموظفٌن بالمزرعة ........... فً عودتها مع حمزة 

هل ............ ٌلقبه حمزة بالبرجوازي كمثال لرأس المال الصارم الذي ال ٌهتم سوى بنقوده فقط 
!!!!!ؼٌرة ........... من الممكن أن ٌكون ؼضبه   

 
إبتسمت لها ........... نظرت نحو إٌناس فً دهشة لتجدها شاردة بدورها .............. هل خالد 



............هو جه وراكً و إعتذرلك : وتابعت   
خالد ........... إبتسمت رقٌة بسخرٌة .......... أومؤت إٌناس رأسها باإلٌجاب دون أن تنطق 

هو عاشق إذن ال محالة ........... هرع خلفها كالمجنون لٌعٌدها !!!!! ........... إعتذر ألنثى 
أم ........... هل تحركت مشاعرها نحوه ........... وماذا عنها ........ ولكن متى ؟؟؟ وكٌؾ 

شعرت رقٌة بالشفقة من أجل إٌناس ............. أنها تعٌش حالة من اإلضطراب ال مثٌل لها 
خبلص ٌا : جذبت رأسها برقة نحو صدرها وملست على خصبلتها بحنان وتابعت ............ 

إنتى مش ؼلطانة علشان تهربً ............ حبٌبتً حصل خٌر بس اي حد ٌضاٌقك ماتهربٌش 
أنا صحٌح معرفش قالك إٌه بس هو اللً ؼلط وهو اللً .................. هو اللً ؼلط ........... 

 إعتذر وإنتً اللً فً إٌدك تقبلً إعتذاره أو ترفضٌه 
أنا بس أجلت ده ........... أنا حامشً من هنا ........... أنا ما قبلتش إعتذاره : تابعت إٌناس 

.ال أقل من شهر وحارجع أٌوة حارجع ......... شهر   
 

........... نعم ستعود ........... ال تعلم هل كانت تردد الكلمات على مسامع رقٌة أم نفسها 
نعم هً لٌست مشاعر .......... الكاذبة .......... ستنسى خالد وستتخلص من مشاعرها الحمقاء 

........... خالد سٌكون مجرد ذكرى ........... فمشاعرها كانت لشرٌؾ فقط ............ حقٌقٌة 
.شرٌؾ فقط ........... بل لن ٌكون ذكرى فذكراها مع شرٌؾ ........ ال   

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

 
 

رافعة علٌا قضٌة نفقة ٌا سهام بس أقول إٌه : نظر حسن بؽضب للورقة بٌده وتابع بنبرة ساخطة 
 أنا اللً أستاهل 

الورقة شرفتنً بزٌارتك اهو : ضحكت بإستهزاء وتابعت   
ومش حاخرج من حٌاته ......... زٌارتً مش حتتقطع ٌا سهام أنا مش حاسٌب إبنً : حسن 
أنا بس كنت ساٌبك تهدي ......... فاهمة   

ال وهللا فٌك الخٌر : سهام بسخرٌة   
ببلش تخلً محمود ٌدفع ثمن أخطابنا ........... سهام : حسن   
الؽلط ؼلطك إنت ٌا حسن : سهام   
إنتً إتجوزتٌنً وكنتً عارفة وضع رقٌة كنتً عارفة إنً مخبً .......... مش لوحدي : حسن 

وإتحامٌتً فً الحمل إلنك كنتً عارفة أد إٌه أنا كنت مشتاق لطفل ........ علٌها ورحتى قولتٌلها 
كنتً مرتبة تزٌحها من سكتك ولكن ٌا سبحان هللا بعد صبر سنٌن طولة تحمل رقٌة و ........... 

 الموازٌن كلها إتقلبت 
أنا وإبنك.......... زال سبب جوازنا ورمٌتنً وبعتنً رخٌص قوي .......... فعبل : سهام   
إنتً اللً حفرتً ورا المشاكل ........... خدي بالك من كبلمك : حسن   



وإنت راجل أنانً بتفكر فً نفسك وبس : سهام   
وإنتً ست أنانٌة علشان كده معرفناش نعٌش مع بعض : حسن   
!!!!!أنانٌة عشان طلبت حقً فٌك : سهام   
زًٌ بالظبط ............ ال أنانٌة علشان بتفكري فً نفسك مش فً إبنك : حسن   

قطبٌن مؽناطٌس عمرهم ما حٌعرفوا ٌقربوا من : إنفرجت شفتاه عن إبتسامة ساخرة ثم تابع 
............ بس وقتها كنت بفكر فً حاجة واحدة بس ومكنتش شاٌؾ ؼٌرها ........... بعض   

علشان .............. من ؼٌر محاكم حدٌكً كل اللً انتً عاٌزاه : مسح وجهه بكفٌه ثم تابع 
فكري بالعقل ........... وأتمنى إنك علشان خاطره تبعدي عن المشاكل ...........خاطر إبنً 

أتمنى إنك بالعقل..........   
 

قال ما قال وتركها تفكر بكل ما مرت به منذ أن وافقت على تلك الزٌجة الفاشلة 
 ................... 

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

 
............. أصبحت همساتها لهذا الجواد الثابر راحتها وسلواها ........... كانت تقؾ أمام رعد 
تضحك ........... معه تبكً دون خجل .............. ٌقرأها جٌداً ........... رعد هو من ٌفهمها 

هذا هو حالها منذ ما حدث .............. دون حساب تفرغ ما فً جعبتها من أسرار دون قلق 
 ........... 

 نعم
 عندما أصبح هروبها بداٌة 

 وعشقها خطٌبة 
 أصبح منبع سعادتها هو سر ألمها 

 زهدت الكلمات وتحولت حٌاتها لمجرد همسات 
 مع الكابن الوحٌد الذي ال ٌجرح 

همساتها لتلك الجٌاد.......نعم  
همساً للجٌاد........فؤصبحت حٌاتها   

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

 
ٌُحلٌها بنكهة العسل ............ تمر األٌام دون نكهة  ٌُعطرها برابحة ............. كم ٌتمنى أن 

تمر من أمامه دون .............. حاضرة وؼاببة ............ هً قرٌبة وبعٌدة ............. البندق 
اآلن علٌه أن ............. لم ٌكن هذا هو إتفاقنا ............ ما هذا العبث ............ أن تراه 

!!!!!!!!!!!!ٌرؼمها على الحدٌث وعلى النظر نحوه أٌضاً   



 
.......... كانت فً طرٌقها للخروج من اإلسطبل وكان هو متوجهاً للداخل ٌسحب رعد بلطؾ 

بل كان بصرها موجهاً لؤلرض تمنى لو رفعت بصرها للحظة .......... كعادتها لم تلتفت نحوه 
إشتقت للون ............. ال تنظري نحوي فقط أنظري نحو قرص الشمس األحمر ........... 

ولكن دون جدوى تختطه وكؤنه ؼٌر موجود ولم تنظر لشا ال هو وال ........... العسل بمقلتٌك 
............. قرص الشمس وكؤنها عمٌاء عن طلته خرساء من أجله هو فقط   

 
لقد إعتاد الحصول على مبتؽاه وقتما ٌرٌد ................. ماذا دهاه أجنون قٌس أم حماقة رومٌو 

........ كما إعتاد دوماً ............. وما نٌل المطالب بالتمنً ولكن تإخذ الدنٌا ؼبلبا ............. 
................ ال ٌجوز ........... هو بعنفوانه وقوته ............ أسٌسقط أسٌراً لعشق إمرأة 

دخل الحجرة وبدء ........... تلك المرة كانت مع سهٌلة ........... ومرة أخرى كانت باإلسطبل 
ٌُظهر ضعفه  ......حدٌثه بصوت أجش ٌصطنع القسوة خشًٌة أن   

سهٌلة عاملة إٌه: خالد   
زفر ............. كعادتها لم تجبه ولم تنظر نحوه فقط أشارت له بٌدها أن الفرسة بصحة جٌدة 

ناقص قد اٌه تقرٌباً على الوالدة ؟: بؽضب ثم تابع   
 

أشارت له بؤناملها مرة ........... شعرت بالضٌق إلصراره على فتح محادثة ونقض عهدها معه 
 أخرى برفع سبابتها وإصبعها األوسط برقم إثنان 

أنا مش بهظر .......... أسبوعٌن ٌعنً ما تردي علٌا ٌا دكتورة ........... إتنٌن إٌه : رد بؽضب 
 أنا بسؤلك فً شؽل 
كادت أن تقتحم إبتسامة ............ بدت عٌناها المعة من الؽضب ........... نظرت نحوه بحده 

على الرؼم من كل شا شعر بالسعادة لمواجهة شعاع العسل الثابر بمقلتٌها ......... ماكرة ثؽره 
أعرؾ أنا تفاصٌل الشؽل إزاى دلوقتً : تابع بنفس نبرته الجادة ..............   

 
كانت تقارٌر مكتوبة ........... دون أن تنطق أخرجت من حقٌبتها بعض األوراق وناولته إٌاها 

تصفح .......... أعطتها له وخرجت دون أن تنتظر رده ............ جهزتها خصٌصاً من أجله 
ومعجب به بنفس الوقت ............ األوراق وتتبعها بنظراته وهو مؽتاظ من تصرفها 

.هو عاشق رؼماً عنه .............   
 

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

.............. إختفى األحمق ............... منذ أن أبرمت إتفاقها مع حمزة وهً تنتظر ظهوره 
األٌام تمر ...............ماذا ستفعل اآلن ............. تبخر كالزببق منذ أن هرب من محبسه 

وٌجب علٌها أن تستؽل بركان حمزة الثابر قبل أن ٌخمد وال تستطٌع تنفٌذ خطتها وحدها خاصًة 



وسوؾ ٌعلم فقد أخبرها أنه ........... أن ال تضمن ردة فعل حمزة عندما ٌعلم حقٌقة نواٌاها 
زفرت بضٌق ونظرت للساعة ............. سٌرافقهم لئلسطببلت لٌتؤكد بنفسه من إدعابها 

حاولت أن ترؼم نفسها على النوم وبالفعل جافاها ........... فوجدتها قاربت على الثالثة صباحاً 
انها الرابعة ........... النوم بعد وقت لٌس بقلٌل ولكن طرقات ملحة على الباب أٌقظتها بفزع 

أخٌراً ............. لم تصدق نفسها ................. إقتربت بحذر من الباب ............ فجراً 
.ظهر كرٌم   

 
 

البولٌس لسه مراقب البٌت خاطرت وجٌت بمعجزة: تهاوى على األرٌكة ثم قال بصوت بابس   
إنت كنت فٌن ........ وحشتنً قوي : إقتربت منه ثم إحتضنته بحنان وتابعت   

عند واحد معرفة وخبلص ظبطنً فً اللً بتمناه : أخرج لفافة تبػ ونفثها فً الهواء ثم تابع 
حتٌجً معاٌا ؟؟............. حخلص وحٌسفرنً بره البلد ...........   

حاقعد اعمل اٌه......... اجً : كارمن   
ٌبقى حنخلص مع خالد وبعدٌن نخلع............. تمام : كرٌم   

حتعمل اٌه ؟؟؟: نظرت نحوه بتساإل   
حخلٌها نار........ بوم : كرٌم   

نار إٌه ...........نار : كارمن   
.حاولع فً المزرعة : كرٌم   

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

 
ؼادر بعد رتبا أركان خطتهما جٌداً ووقع علٌها الشٌطان فً النهاٌة ............ ؼادر كرٌم 
نعم مفٌدة ............ أخٌراً بقٌتً مفٌدة ٌا كارمن ............ تتذكر جملته األخٌرة بدقة .......... 

لن تؤخذها به شفقة أو رحمة ........... هو ٌستحق ......... ولكن من أجل نفسها تلك المرة 
........... بماذا تهذي أٌها القلب األحمق ............ هل رحمها هو سالفاً لترحمه اآلن ........... 

وهً لم تعد من ضمن إهتمامته فقد نال ما ............ هو ؼارق فً ملذاته مع الطبٌبة الحسناء 
.نعم رؼباتها هً فقط ...........أراد وقتما أراد ولكن اآلن حان وقت رؼباتها هً   

 
 

ٌُدخلهم حمزة للمزرعة لٌبلً وسٌؤتً ............ فً الصباح إسترجعت بعقلها الخطة مرة أخرى  س
لن ٌستؽرق األمر أكثر من ........... كرٌم بصفة البٌطري لحبك رواٌتها التً إدعتها أمام حمزة 

نفس نوعٌة السم التً إستخدمها .......... سٌقوم كرٌم بتسمٌم كل الجٌاد ........... نصؾ ساعة 
بعدها سٌبدأ هجوم ............. المدعو مجدي مع الحصان أدهم ولكن تلك المرة من أجل الجمٌع 

عشرات الرجال الذٌن إستؤجرهم كرٌم سٌهجمون كالتتار على الجزء ............ من نوع آخر 



محصول ........ ستلتهم األخضر والٌابس ............اآلخر من المزرعة وستؤكل النار كل شا 
إبتسامة شرٌرة طؽت على ُحمرة الكرز ............... العام ومجهود العمر سٌتبلشى فً لحظات 

!!!!!!!!حمزة ........... خطة محكمة ولكن هناك عابق واحد ........... بشفتٌها   
 

 
 الفصل الرابع و الثبلثون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............. نظرت فً الساعة فوجدتها الثانٌة صباحاً ................... أٌقظها أنٌن متقطع 
خرجت من ؼرفتها مسرعة لتجد رقٌة تمسك ببطنها وتتحرك حابرة بٌن ؼرفة نومها ودورة 

............المٌاة   
مالك ٌا رقٌة فً اٌه ؟: إٌناس   
ده شوٌة مؽص........... مفٌش ٌا حبٌبتً : رقٌة   

..........رقٌة متؤكده إنه مؽص : إٌناس بقلق   
ٌعنً اٌه : رقٌة   

لحسن تكون والدة : إٌناس   
: إٌناس .............. ووووالدة : أمسكت رقٌة ببطنها المنتفخ مرة أخرى وهً تتمتم فً قلق 

بدري شوٌة بس بجد ممكن تكون والدة ........... إنتً بقالك حوالً عشر أٌام فً التاسع   
اااااااااااااااااااه: رقٌة بصوت ضعٌؾ   

الوجع زاد ............ إٌه : إٌناس   
صمتت .............. أومؤت رقٌة برأسها دون أن تنطق وبدأ العرق ٌتسلل بخبث إلى جبهتها 

أنا : إٌناس للحظات حتى تستعٌد تركٌزها ثم شرعت سرٌعاً فً إرتداء مبلبسها وهً تقول 
الزم نروح على .............حالبس وأساعدك تلبسً وكلمً بشمهندس حسن ٌرتب مع الدكتورة 

حاولد !!!! مستشفى : بدت مبلمحها قلقة ورددت كلماتها بنبرة مرتعشة ........... المستشفى 
........ 

.............. ششششششششششش : إقتربت منها إٌناس وأحاطت وجهها بكفٌها لتهدبتها ثم تابعت 
ثبلثة .............هه .......... حنبقى ثبلثة ........... إهدي   



أنا حساعدك فً اللبس : تابعت إٌناس .......... إبتسمت لها رقٌة وترقرقت العبرات بعٌناها 
تمام............. وبعدٌن حاكلم البشمهندس   

أطاعت رقٌة إٌناس وشرعت فً إرتداء مبلبسها وبعد حوالً نصؾ ساعة كانت سٌارة خالد 
حسن ٌجلس متوتراً بجانب صدٌقه وإٌناس تمسك بٌد رقٌة ....... تنطلق بهم مسرعة نحو المشفى 

.......وتجفؾ عرق ألمها الذي إشتد علٌها مع مرور الوقت   
 *********************** 

 
البشمهندس قلقان قوي نزلنً وش الفجر ولسه بدري : نظرت الطبٌبة لرقٌة بإبتسامة وتابعت   

ٌعنً مش حتولد دلوقتً ؟: إٌناس   
خرجت الطبٌبة من الؽرفة وكان حسن بالخارج ٌقؾ .............. قدامنا كام ساعة : الطبٌبة 
خٌر ٌا دكتورة : متلهفاً   

أنا حاستنى ثبلث ساعات بس اذا الرحم مافتحش .............. خٌر ٌا بشمهندس متقلقش : الطبٌبة 
 زي ماقلتلك قبل كده حاولدها قٌصري 

ٌعنً هً صعب تولد طبٌعً : حسن   
القٌصري .............بس إنت عارؾ ظروؾ السن وكمان بكرٌة .......... كله بإٌد ربنا : طبٌبة 

عنبذنك........ إحتمال أقرب لكن برده تاخد فرصتها   
حتقوم بالسبلمة إن شاء هللا .......... متقلقش : ربت خالد على كتؾ حسن قاببلً   

إنت : أنا متشكر قوي ٌا خالد تعبتك معاٌا وقلقت نومك بس فعبل مكنتش قادر أسوقخالد : حسن 
إبتسم حسن لصدٌقه وظل ٌراقب ؼرفة زوجته بقلق .........بتقول إٌه ٌا حسن إنت عشرة عمر 

...........وٌستمع ألنٌنها الذي زاد مع مرور الوقت   
وبقً ............. وكما توقعت الطبٌبة تم إدخال رقٌة لؽرفة العملٌات إلجراء جراحتها القٌصرٌة 

حسن ٌقؾ منزوٌاً بؤحد األركان بمبلمح من القلق وإٌناس ............. ثبلثتهم ٌنتظرون خروجها 
جالسة على أحد المقاعد بوجه شارد وخالد ٌراقب كبلهما وإن كانت إٌناس صاحبة النصٌب 

: إقترب منها وجلس على المقعد بجانبها ثم قال لها بنبرة حانٌة .............. األكبر من نظراته 
أجٌبلك قهوة أو شاي........... شكلك مجهد   

.......... لم ٌتحدث بعدها ............ إبتسمت بحرص وحركت رأسها بالنفً دون أن تنظر نحوه 
.أسند رأسه إلى الوراء وأؼمض عٌنٌه  

 
............ شعرت بالحرج عندما لمست من أنفاسه المنتظمة أنه ؼفا على المقعد المجاور لها 

رؼماً عنها شرعت تتؤمل مبلمحه النابمة ............ بدلت مكانها وجلست فً المقعد المقابل 
............ أنفه المستقٌم ............ حدة عٌناه التً ؼلبها النوم............بشرته الداكنة .........

إفتقدته ............. للحظة شعرت أنها إفتقدت النظر نحوه .............فمه القاسً 
تداركت نفسها سرٌعاً وتحاشت النظر إلٌه فآخر ما توده هو أن ٌضبطها متلبسة بجرم ..........

. تؤمله   



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

قبل حسن ........... ٌبدو كالمبلك النابم ........... مضٌباً كالبدر ...............وصل أخٌراً 
مبروك ٌا بشمهندس: جبهته فً حنان وإبتسمت إٌناس بدورها وتابعت   

ها شبه مٌن ............. هللا ٌبارك فٌكً ٌا دكتورة : حسن   
لسه مش باٌن : إٌناس   
فً تلك اللحظة دخل خالد للؽرفة فتابع ............. مش باٌن إزاي ده شبهً بالمللً : حسن 

تعال شوؾ خالد الصؽٌر ............. صح النوم : حسن بنبرة فِرحة   
خالد مٌن ده حسن : إقترب خالد منهم ونظر معهم نحو الصؽٌر المستلقً بآمان فً فراشه ثم تابع 

ده إستنساخ وال إٌه ........... الصؽٌر   
طٌب ورٌنا شطارتك وهاتلنا نسخة تانٌة منك : حسن   

وهللا نفسً : إبتسم خالد بمكر ثم تابع   
هً رقٌة حتخرج إمتى: أصابها اإلرتباك من نبرته تابعت على الفور   

الدكتورة بتقولً ربع ساعة وبالفعل بعدها بفترة جاءوا برقٌة التً كان وجهها شاحباً : حسن 
متقلقوش : أمسك حسن بٌدها فً قلق فقالت الممرضة على الفور ............. وؼاببة عن وعٌها 

............معلش شوٌة وحتفوق من البنج ............   
ظلت ........... كانت تهذي بكلمات ؼٌر مفهومة ............ بالفعل بدأت رقٌة تفٌق بعد دقابق 

............ أخٌراً عادت للواقع . إٌناس بجانبها وحسن أٌضاً وإنسحب خالد وإنتظرهم بالخارج 
زي القمر : نظرت بشوق لفراش الصؽٌر وقبل أن تنطق أحضرته لها إٌناس وهً تقول بإبتسامة 

.ما شاء هللا ...........   
 ****************************** 

 
 
 
 

 األمومة 
منذ نعومة أظافرها تحتضن ........... تلك الؽرٌزة الفطرٌة التً إختص هللا عز وجل بها األنثى 

ٌقال أن األمومة من ......... تعتنً بها وكؤنها مشروع أم صؽٌرة ............. دمٌتها بحنان 
............. أقوى ؼرابز المرأة وأروعها على اإلطبلق   

ولكن ................تملك عالمها ........... تمنته ........... قرأت عنه ............ إحساس رابع 
عن كل ما رؼبته وتصورته وتركت ............... ما تشعر به اآلن ٌختلؾ عن كل ما مرت به 

.لخٌالها العنان من أجله   
سعادة وخوؾ وبهجة ورهبة ........... مشاعر ؼامضة إجتاحتها بمجرد أن إحتوته بٌن أحضانها 

وسكٌنة وقلق ودقات قلب متسارعة وواقع إنفصلت عنه عندما قربته من نهدها لٌنال رزقه الذي 



............ بإحتٌاجه الشدٌد إلٌها ............ شعرت بضعفه ........... قسمه له الخالق عز وجل 
بعبق أنفاسه التً كانت أفضل من رابحة المسك والعنبر مجتمعٌن ............. بسكٌنته قُرب قلبها 

عشق من نوع آخر تتهاوى أمامه أشهر ............. حالة ؼامضة من المشاعر ............. 
........... أبٌات الهوى و أقوى دواوٌن العشق   

.............. إبتسمت برضا وأؼمضت عٌناها لتستمع بؤول لحظات أمومتها 
************************ 

 
توجه حسن نحوها قاببلً ناموا ؟......... خرجت إٌناس من الؽرفة وأؼلقت الباب خلفها بهدوء   

أٌوة اإلتنٌن : إٌناس   
بجد ٌا جماعة أنا متشكر لٌكم .............. برده رقٌة محتاجة ترتاح .........طٌب كوٌس : حسن 

 جداً تعبناكم معانا 
هً حتخرج إمتى ؟.......... مفٌش تعب وال حاجة : خالد   

علشان قٌصري حتقعد فً المستشفى ثبلث أٌام : حسن   
كده حتحتاج هدوم زٌادة لٌها وللبٌبً: إنتبهت إٌناس وتابعت   

أنا دلوقتً حاروح أجٌبلها كل اللً هً محتاجاه: حسن   
أنا حاخد إٌناس أرجعها المزرعة وهً ............ تروح فٌن خلٌك جنب مراتك وإبنك : خالد 

.......... حتجهز الحاجة وحابعتهالك   
مش عاٌزٌن نتعب الدكتورة أكثر من كده : حسن   
كمان رقٌة حاجتها وحاجة البٌبً عندي ............ ٌا بشمهندس تعب اٌه بس : إٌناس   
عاٌز حاجة تانٌة .......... خبلص ٌبقى حنمشً إحنا دلوقتً : خالد   

سبلمتك ٌا حبٌبً : حسن   
توجه بعبارته نحوها وظل منتظرها فؤومؤت رأسها .......... ٌبل دكتور ....... تمام : خالد 

..........باإلٌجاب وؼادرت معه عابدة للمزرعة   
صمت قطعه هو بصوت هادئ ............ وكعادتهما كانت لحظات الصمت هً زاد الطرٌق 

قبل ما تعترضً .............. جهزي الحاجة وأنا حابعتلهم السواق بٌها على المستشفى : قاببلً 
رجوعك مجهود على الفاضً ......... الساعة داخلة على تسعة وإنتً منمتٌش من إمبارح   

كان إقتراحه هو األكثر منطقٌة خاصًة أنها بالفعل متعبة وتحتاج للنوم وؼالباً سٌنال حسن قسطاً 
أومؤت رأسها بالموافقة وظلت تراقب الطرٌق حتى وصبل وبعد أن ...... من الراحة بدوره 

جهزت حقٌبة المبلبس وأخذها السابق تهاوت على الفراش وؼطت فً نوم عمٌق بعد لحظات 
.............. 

نظرت كارمن نحو كرٌم بحدة وقالت وهً تراقب ******************************** 
خد بالك من كبلمك معاه .......... زي ما إتفقنا ٌا كرٌم ............ زمانه على وصول : ساعتها 

 مش عاٌزاه ٌشك فً حاجة 
بس هو الواد ده آخره اٌه ............... خبلص فاهم : كرٌم   



ٌعنً اٌه مش فاهمة : كارمن   
هناك ٌا ماما حٌعمل اٌه لما ٌشوفنً بحط السم : كرٌم   

تحلٌل إنت ............ عبلج ............ وهو حٌعرؾ منٌن انه سم نبقى نقوله اي حاجة : كارمن 
 بتعمله 
عموما الواد ده أهمٌته إنه ٌدخلنا بس أوصل وساعتها ..............مش حٌصدق طبعاً : كرٌم 

 مفٌش قوة على األرض حتوقفنً عن اللً فً دماؼً
قررت تجاهل قلبها ............ ال تعلم لماذا شعرت بإنقباض شدٌد ............ نظرت نحوه بقلق 

هو حٌدخلنا بدري علشان محدش ٌشك وحنستنى عنده فً البٌت : األحمق وتابعت   
هو قالك جاي إمتى إتؤخر ............ كده أحسن فعبل : كرٌم   

هانت ............ هانت ٌا كرٌم : إبتسمت بآسى   
 *********************** 

 
وما هً ؼاٌته إنقاذها كما ٌدعً أم فقط هو ٌكرهه ............. هل حقاً الؽاٌة تبرر الوسٌلة 

مجرماً ٌستحق العقاب ......... مخطباً ......... نعم ٌكرهه وٌتمناه عاصٌاً ............. 
كلما هدأ قلٌبلً تقفز صورة القبلة اآلثمة لخٌاله فتإجج البركان .............. عبث ............... 

............ بصدره من جدٌد   
 

ترتدي لونها .............. كانت متؤنقة بشدة .............. إستقرت كارمن بجانبه فً السٌارة 
زرقة .............حمرة شفاها طاؼٌة ............ تبدو كشعلة نار متؤججة .......... المفضل 

زاحم الهواء للوصول إلى ........... عطرها المثٌر إخترق أنفاسه .............عٌناها مفرطة 
هرب بؤنفاسه نحو الهواء الطلق وفتح نافذة ......... إنتابه شعور خانق ............ صدره 

كان اآلخر جالساً ........... السٌارة على مصراعٌها لتحتل النسمات المنعشة األجواء من جدٌد 
وبدأت كارمن التعارؾ و ............ رمقه بنظره باردة وإبتسامة صفراء ........... بالخلؾ 

..............المهندس حمزة ............ دكتور وابل ............. أنهته بإقتضاب   
 

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

.......... فتحت عٌناها وتجولت ببصرها فً أنحاء الؽرفة فً محاولة إلستعادة ذكرى ما حدث 
لقد ؼطت فً سباٍت .............. إبتسمت بٌؤس عندما إكتشفت أن الساعة قد تعدت السابعة مساءاً 

ستظل إذن ............ زمت شفتٌها !!!!!! ٌا إلهً عشر ساعات ........... عمٌق وطوٌل 
نهضت من الفراش ثم هاتفت رقٌة بالمشفى لئلطمبنان ............... مستٌقظة حتى الصباح 



كانت تعد قهوتها الساخنة ........... علٌها وبعدها قررت اإلستمتاع بحمام دافا ووجبة شهٌة 
.خالد ............... تود حقاً أن تخرج للحدٌقة ولكن ............ عندما لمحت القمر المكتمل   
نظرت للساعة فوجدتها قد تعدت الحادٌة عشر مساءاً ............... خشٌت أن تلتقً به مصادفة 

نعم بالتؤكٌد نام فهو لم ٌؽفو بحماقة مثلها ومارس بعض ........... ربما نام مبكراً ............. 
............ لقد سمعته وهو ٌحادث أحدهم بالهاتؾ عندما كانا فً طرٌق العودة ........... العمل 

حسناً ربما ٌحتضن فراشه اآلن بل من المإكد ............ كان ٌخطط لبعض األعمال 
تنهدت براحة عندما إلتمست ............ خرجت بهدوء ونظرها ٌسبقها نحو حدٌقته ............. 

لٌلة تبدو ممٌزة ............. لقد صدق حدسها تلك المرة ........ الهدوء واألضواء الخافتة 
مثل تلك اللٌلة التً هاجمه فٌها األشقٌاء وكادوا أن ٌفتكوا به ........ قمٌر مكتمل ........... 

خاصة أن عٌناها كانت . قلق أفسد علٌها أمسٌتها ............ شعرت بإنقباض .............. 
تذكرت أول ............ تراقب حدٌقته بترقب خوفاً من أن ٌباؼتها بحضوره كما جرت العادة 

إبتسمت ساخرة عندما أٌقنت أنها ترتدي نفس الثوب الذي كانت ترتدٌه ............ مرة رأته 
عندما ؼاصت دون وعً ببحر نظراته .............. تذكرت أٌضاً لٌلة أخرى .............. لٌلتها 

ذكرى إرتباكها وهروبها بتلك اللٌلة تزامنت مع رإٌتها ........... وبادلته قول البصر لدقابق 
إرتجفت شفتاها عندما مٌزت كوبها المفضل ............ لكوب قهوتها المفقود على طاولة حدٌقته 

عٌناها مؽمضة ........... بدت مبلمحها منقبضة ................... وأٌقنت أنه إحتفظ به 
ٌفوق إحتمالً ............ هذا ٌفوق إحتمالً ............ لماذا تفعل بً ذلك ............. 

 ............... 
 

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

إنت تعرؾ كارمن من زمان : نظر حمزة نحو كرٌم برٌبة وبدأ الحدٌث قاببلً   
إبتسم كرٌم ببرود ثم وضع لفافة التبػ بفمه دون إكتراث وظل ٌبحث بٌؤس بٌن جٌوبه عن قداحته 

أشعل لفافته ونفث دخانها ............ فوجا بٌد حمزة أمام فمه وبها ثقاب مشتعل .............. 
إنت بتدخن : بإبتسامة ماكرة ثم تابع   

مبطل بقالً سنتٌن بس إتعودت ٌبقى معاٌا كبرٌت : حمزة   
ده من حظً: كرٌم   
مقولتلٌش تعرؾ كارمن منٌن : حمزة   

وابل ٌبقى جاري فً العمارة -   
 قالتها كارمن بنبرة صارمة وهً تتوجه نحوهم بعد تركها لهم لدقابق لتجلس منفردة بالشرفة 

ومشكور قرر ٌساعدنً : إبتسمت بإقتضاب وتابعت   
وتفتكر ٌا دكتور لٌه خالد ممكن ٌعمل كده : صمت حمزة قلٌبلً ثم باؼت كرٌم بتساإل آخر 

هو فً .......... الفلوس : شا ؼرٌب تابع كرٌم بثقة !!!! ٌؽش وٌزور فً السبللة .......... 
 سبب ؼٌرها



بس خالد إبن ناس ومش فقٌر : حمزة   
كلنا والد ناس وبعدٌن عادي أؼلب الحرامٌة أؼنٌاء: كرٌم   

 دلوقتً 12حمزة الساعة عدت : لم تكن كارمن مطمبنة للحوار قاطعتهم بثقة مصطنعة 
نتحرك ............   

ال حنستنى ساعتٌن كمان أضمن : حمزة   
 الفجر وأنا شاٌؾ إن 3إٌه كارمن إنتً نسٌتً وال إٌه إتفاقنا مع االبشمهندس على الساعة : كرٌم 

 الوقت ده مناسب جداً 
كان كرٌم ٌتحدث وٌوجه لها نظرة ذات مؽزى إستدركت معناها عندما تذكرت الجزء الثانً من 

........... الخطة ورجال كرٌم الذي رتب معهم موعد الهجوم لٌكون فً الثالثة والنصؾ صباحاً 
عندك حق ٌا : تابعت بنبرة ماكرة ........... التوقٌت مهم للؽاٌة قرأتها فً عٌونه دون أن ٌتحدث 

أنا مش عاٌزة حد ٌعرؾ إنك ساعدتنً ٌا حمزة ومش حاستحمل إن خالد ٌإذٌك ............ وابل   
الحكاٌة ........... أنا مش خاٌؾ من خالد ٌا كارمن : ؼضب حمزة من جملتها األخٌرة وتابع 

 3 أو 2عموماً ........... كلها إن كبلمك خطٌر والزم أتؤكد منه ودي الطرٌقة الوحٌدة لؤلسؾ 
...........وقت ما تعوزوا حنتحرك ........ مش فارقة   

............ خٌانه ........... تركهم وتوجه للشرفة كان ٌشعر من داخله أنه ٌرتكب خطؤ جسٌم 
ألم تكن محقة .......... لطالما كره المٌكافٌلٌة بكل أشكالها و صورها ولكن ماذا لو كانت محقة 

كان بحاجة لصورة ........... كان علٌه أن ٌتؤكد ........... وكان هو األحمق ......... من قبل 
.*************************** مكتملة وهذا هو السبٌل الوحٌد   

 
 
 

إنطلقت السٌارة بثبلثتهم ........... مثل ظلمة عقله ........... ظلمة اللٌل قاربت على اإلنقشاع 
نحو النهاٌة كما ٌرسمها عقل كل منهم ........... نحو الحقٌقة .......... نحو اإلسطببلت 

................ كٌل على هواه ...........   
ترجل حمزة من السٌارة لٌجد كرٌم قد سبقهم وتوجه مسرعاً بحماس نحو مدخل اإلسطببلت 

...........دخل كرٌم أولهم وخلفه كارمن وحمزة ........... كانوا ثبلثة ...........   
الدنٌا ضلمة قوي: كارمن   
..........النور من هنا : حمزة   

 أشعل حمزة األضواء
كلهم شبه .........الخٌل شكلها عادي : هللا ٌنور ٌا بشمهندسحمزة ............أٌوه كده : كرٌم 

!!!!!بعض وال إنت شاٌؾ إٌه   
لم ٌعره كرٌم إنتباهاً وتوجه بعزم نحو أحواض المٌاه وبدأ بإفراغ مادة بٌضاء بداخل األحواض 

ما ............ ثم بدأ ٌحث بعض الخٌل على الخروج للشرب وٌمؤل السطول أمام البعض اآلخر 
إنت بتعمل إٌه ؟: ٌفعله لّجم حمزة لدقابق ثم إستدرك نفسه وتابع بصوت زاعق   



ده شؽله وهو فاهم ٌعمل اٌه ......... إستنى بس ٌا حمزة : ردت كارمن مسرعة   
وقؾ عندك ورد علٌا !!! ......... شؽل إٌه : حمزة بدهشة ممزوجة بالؽضب   

طٌب تعال بس وأنا : رمقه كرٌم بنظره مخٌفة وتابعت كارمن وهً تجذبه من ذراعه للخارج 
..........حافهمك   

إنت ٌا بنً آدم رد علٌا : تخلص حمزة من قبضتها بؽضب ثم توجه نحو كرٌم ٌحدثه بؽضب 
إٌه اللً حطٌته فً المٌة ده ...........   

هشششششششششش هشششششششششششش .................   
نظر نحوه كرٌم بحده ثم باؼته ............. كان ٌبعد الخٌول بعزٌمة كً ال تقترب من المٌاة 

بدفعة قوٌة أسقطت حمزة أرضاً بجانب كومة من العلؾ ثم تحركت شفتاه بشراسة كشفت عن 
بقولك اٌه ٌا شاطر أنا مش ناقص عٌل خرع زٌك ٌبوظ اللً فً دماؼً : قبح أسنانه الصفراء   

...........قال جملته ثم صوب مسدس أخرجه من طٌات مبلبسه نحو حمزة فً تهدٌد صرٌح   
أل............ كرٌم : شهقت كارمن بفزع   

!!!!!!!!!!!!!!! كرٌم : خلٌه ٌتلم لسه ناقص إسطبلٌننظر حمزة نحوه بصدمة : كرٌم 
........ اللً إتسجن بسبب خالد ........... أخوٌا ......... أٌوه كرٌم : كارمن ببؤس ...........
آن ............ وإنت فقدتك حبٌبتك بسبب خالد .......... كله بسبب خالد ............ فوق بقه 

الخٌل حتموت والمزرعة حتولع نار .......... كله حٌضٌع ........... اآلوان ٌدفع الثمن 
مفٌش فً إٌدك حاجة تعملها ........... ورٌح نفسك ...........   

شعر وكؤنه سقط بببر ؼوٌط بجوؾ األرض ........... كان حمزة ٌنظر نحوها فً صدمة 
شوفً حبل أكتفه بٌه ......... مفٌش وقت : أعاده صوت كرٌم للواقع وهو ٌقول لها ........... 

مرت دقٌقة ........الرجالة خبلص حتهجم كمان تلت ساعة ولسه بقٌة الخٌل ............ 
هً تبحث عن قٌد وفوهة السبلح متجهه نحوه وكرٌم سٌطلقها دون تردد لو تقدم ............ 

......... تذكر ٌوسؾ ............ حرٌق .......... ٌتحدثون عن رجال .......... خطوة واحدة 
إعتصر عقله ........... إٌناس ......... حسن ...........رقٌة ...........عمر .........نٌرمٌن 

الهروب العشوابً ........... الذعر .......... هم على ُبعد دقابق من الفزع ........... بٌؤس 
ما ُبنً ........... لمح كرٌم إبتسامة عابثة إرتسمت على ثؽره ......... لمعت عٌناه .......... 

خطؤ أخٌر علٌه أن ............ وال سبٌل للصواب مع هذا الخطؤ ........... على خطؤ فهو خطؤ 
دون أن تدري قدمت لً الحل على ........ أشكرك كرٌم .............. ٌرتكبه لٌصلح كل ما فات 

........النار ............ طبٍق ذهبً متوهج   
 
 
 
 

أسقط حمزة ............ قبل أن تختفً إبتسامته العابثة من على وجهه وقبل أن ٌوقن كرٌم سببها 
ربما هو ال ٌفقه شٌباً عن الجٌاد ولكنه ........... عود الثقاب المشتعل على كومة العلؾ بجانبه 



تسمر كرٌم مكانه وهو ٌراقب شعلة اللهب التً كانت . ٌعلم جٌداً عن خوؾ الحٌوان من النار 
تتحول بفعل العلؾ واألخشاب باإلسطبل لحرٌق هابل فزعت منه الخٌل وهمت بالهروب ؼٌر 

وّجه سبلحه بؽضب نحو ............ ؼٌظ وؼل شدٌد إجتاحه ........... عاببة بماٍء وال طعام 
حمزة ولكن فً خضم الفوضى وعشوابٌة الجٌاد إستطاع حمزة أن ٌقذؾ بنفسه خارج اإلسطبل 

...........دون أن تصٌبه رصاصة كرٌم   
كارمن أٌضاً أصٌبت بحالة من الذهول وعندما إستدركت ما ٌحدث وحاولت الهروب إصطدم 

رأسها وفقدت الوعً وإنشؽل كرٌم بسحب جسدها من جحٌم النٌران وثورة القطٌع الهابج 
وفً النهاٌة إستطاع حمزة تحرٌر باقً الجٌاد من باقً اإلسطببلت ودفعهم للهروب .............. 

قبل أن ٌصل إلٌهم كرٌم وساعدته النٌران التً إلتهمت اإلسطبل األول فؤطلقت الحٌوانات سٌقانها 
ومثلها إنطلق بدوره مسرعاً بسٌارته نحو الجزء اآلخر من ........... للرٌح فزعاً من اللهٌب 
..........ٌد تحرك المقود بإرتباك وٌد تهاتؾ الشرطة ............ المزرعة لتنبٌه الجمٌع  

صرخ بؽٌظ ............. نظر كرٌم حوله فً ؼضب فلم ٌجد ؼٌر عفر حوافر الخٌل الجامحة 
.............سٌزهق روحه حتماً ........... وأقسم بقتله   

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

جلست أمام التلفاز رؼبًة فً .......... كانت إٌناس تعلم أنها لن تستطٌع النوم حتى الصباح 
ما زالت متخبطة بشؤن مشاعرها ومشاعره ................. تشتٌت أفكارها ولكن دون جدوى 

قررت إرؼام نفسها على النوم ولكن ............ الساعة تعدت الثالثة فجراً ............ أٌضاً 
!!!ماهذا ......... صوت ؼرٌب أفزعها   

وكؤنه قطٌع هابج على وشك إقتحام المكان ....... ال بل ركض .......... ٌبدو كصهٌل 
قطٌع ثابر من الجٌاد ٌركض ............ خرجت مسرعة دون تفكٌر وأهالها ما رأت ...........

قبل أن توقن أنهم ٌتقدمون نحوها جذبها خالد بعٌداً عن طرٌق الحٌوانات الراكضة ........ بذعر 
.............لٌسقط كبلهما وأحاطها هو بجسده بؽرض حماٌتها   

إنتً كوٌسه : وإبتعد هو عنها ولكنه سؤلها بقلق ........... إختفى الصوت   
هو إٌه اللً حصل : نظرت حولها فً ذهول وخرج صوتها مرتعشاً   

لقد سمع ............ ال ٌعلم شا ........... هو ال ٌعلم ماذا حدث .......... ضرب األرض بكفه 
دفعها ودفع ........... الصوت بدوره مثلها وخرج مذعوراً لٌجدها تقؾ بطرٌق الجٌاد الجامحة 

ٌُدهس كبلهما  أشارت ......... صراخها قطع أفكاره .......... نفسه بعٌداً عن القطٌع قبل أن 
حرٌق: بذعر نحو وهج بعٌد وهً تقول   



إستدرك نفسه عندما سمعها تقول .........كان صامتاً كالصنم ........... ال ٌدري ماذا أصابه 
رعد ........... سهٌلة مش حتقدر تجري .......... سهٌلة : بذعر   

قبل أن تكمل جملتها هرع كبلهما للسٌارة وإنطلق خالد بسرعة البرق نحو اإلسطببلت 
*****************************........... 

 
........... كارمن : نظر كرٌم لكارمن الفاقدة للوعً بؽٌظ وبدأ ٌحرك وجهها بؽرض إفاقتها قاببلً 

الؽبً بتاعك بوظ الدنٌا أخرج .......... فوقً بقه ٌا رٌتنً ما سمعت كبلمك ............... فوقً 
إنجز مفٌش وقت !!!!!! .........  دقابق 5........... إنتم فٌن :هاتفه بؽٌظ وتحدث ألحدهم 

عاٌزها نار ...........   
سحبها .......... زفر بؽضب وعاد ٌحركها بعنؾ أقوى ولكن لفت إنتباهه ضوء سٌارة قادمة 

.إنه خالد .......... عندها عادت إبتسامته ......... وإنزوى بعٌداً لٌرقب القادم   
مضطربة ..........كانت إٌناس تضع ٌدها على صدرها لتهدئ من دقات قلبها المضطربة 

عقله الذي كاد ٌفقده كما إختفت الدماء ............ أنفاسه البلهثة كلؽو عقله ............. كؤنفاسه 
هتفت ............ إرتخت قبضته المتشبثة بالمقود عندما وصبل ........... من عروقه المتصلبة 

هرعت للداخل وهو خلفها ولكن بعد أن ........... اإلسطبل اللً فٌه سهٌلة ورعد سلٌم : إٌناس 
...........رمق اإلسطبل اآلخر أو ربما بقاٌاه بؽٌظ   

كان جلٌاً أنها لم تقوى على ........... دخلت إٌناس لتجد الفرسة المسكٌنة منزوٌة بؤحد األركان 
بذعر ٌتخبط .......... الحصان المسكٌن كان ٌتحرك بفزع ............ الركض واألسوء رعد 

إقترب خالد سرٌعاً من رعد وشد لجامه وهمس بؤذنه لتهدبته على الرؼم من ........... بكل شا 
إضطرابه الشدٌد ثم سحبه للخارج وسحبت هً سهٌلة بدورها وقبل أن ٌفكر أحدهم بالخطوة 

 التالٌة وجدوه بإنتظارهم وعلى ثؽره إبتسامة بابسة
كرٌم : قال بحنق .......... بدت أعٌن خالد المعة من الؽٌظ عندما رآه   

حٌكون مٌن ؼٌري: رد كرٌم بنبرة باردة   
............. اه ٌا كلب ٌا : خالد وقد بدا ؼٌظه جلٌا   

عندك : خطا خالد نحوه للكمه ولكن إستوقفه كرٌم بعد أن أشهر سبلحه بوجهه قاببلً   
بتتحامى فً مسدس ٌا ابن مختار: خالد   
أنا عاٌز أشوؾ الحسرة فً عٌنك .......... أنا مش عاٌز أموتك ........... متستفزنٌش : كرٌم 

قلقة ............ بعد ما أضٌع منك كل حاجة رؼماً عنه بدت عٌناه خابفة   
النار حتاكل كل حاجه ....... دلوقتً الرجالة بتوعً حٌخلصوا : تابع كرٌم بنبرة المنتصر 

أرضك وكمان الخٌل بتاعتك اللً طلعت تجري ........ محصولك .........   
تمكن الؽٌظ من خالد ولم ٌبالً بسبلح كرٌم تقدم نحوه بؽضب وهو ٌسبه ولكن كرٌم أطلق 

المرة الجاٌة حتكون فً قلب الحصان ......... عندك : رصاصة بجانب قدمٌه إلفزاعه وتابع 
 بتاعك 

قال جملته ببؤس وتوجه ببصره نحو رعد الذي تملك منه الذعر من صوت الرصاص 



كانت تراقب ما ٌحدث بقلب مضطرب كاد أن ........... شهقت إٌناس بفزع بدورها ............. 
وحضرتك تبع : رمقها كرٌم بنظرة باردة وتابع .......... ٌتوقؾ عندما أطلق كرٌم رصاصته 

 مٌن بقه 
مالكش دعوة بٌها : أجاب خالد بحنق   

حد ٌبلقً حاجة حلوة كده ........... أدٌنا بنتسلى على بال ما مزرعتك تتحرق : كرٌم 
 ومٌتسبلش 

أؼضبت خالد بشدة وتقدم لتحطٌم فكه ............ وقحة ...........كانت نظرته الثانٌة نحوها دنٌبة 
ؼٌر مبالً ولكن صراخ إٌناس خوفاً علٌه شتت إنتباهه وعندها أطلق كرٌم رصاصة أخرى فً 
الهواء أفزعت رعد المسكٌن وقبل أن ٌعً خالد ما ٌحدث وقبل أن ٌفرغ كرٌم من تهدٌده الجابر 

كان أقدام رعد بصدر كرٌم ............ بؤن رصاصته القادمة حتماً ستكون بقلب جواده األسود 
........ لٌسقط صرٌعاً على الفور .......... ذعر ...... ووجهه تركل فً فزع   

صرخت إٌناس من هول ما رأت وسحب خالد رعد بعٌداً عن جثة كرٌم ومبلمح الصدمة بادٌة 
سكون قطعه صراخ كارمن .............. حالة من الذهول إجتاحت كبلهما ........ على وجهه 

كرٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌم كانت كارمن قد : التً كانت تتقدم بإرتجاؾ نحو جثة أخٌها وهً تصرخ 
من بعٌد رأت خٌال أشخاص وقبل أن .......... إستعادت وعٌها ببطء على صوت أول رصاصة 

.تستدرك ما ٌحدث رأت الجواد وهو ٌقفز على كرٌم لٌقضً علٌه فً لحظات وخالد ٌراقبه   
لٌه ........... لٌه : نظرت نحو خالد بحنق وتابعت بنبرة مضطربة   

!!!!لٌه : خالد   
......... وبابا مات زعبلن منً ........... ضٌعتنً ............ حتى كرٌم ضٌعته منً : كارمن 

 ودلوقتً قتلت كرٌم 
............. ؼٌظ ................. ؼضب............. لم ٌجبها خالد كان ٌنظر نحوها فً ذهول 

أنا مقتلتوش : أجاب بإقتضاب ............ شفقة لمشاهدتها نهاٌة أخٌها البشعة   
إنت شٌطان .......... سلطت علٌه حصانك ............ قتلته ............ أل : ردت صارخة 

شٌطان ...........فاهم ...........   
........... كنتم جاٌٌن لٌه ٌا كارمن ........... وإنتم إٌه مبلٌكة !!!!! أنا شٌطان : خالد بؽضب 

 إنطقً
جاٌٌن نحاسبك ٌا خالد : كارمن ببؤس   

............تحاسبونً : خالد   
سجنت كرٌم ............ خدعتنً ........... حسابك كان تقل قوي ............ أٌوه : كارمن 

اللً سرقه أبوكً .......... أنا رجعت حقً : موتت بابا بحسرته خالد ..........   
حكمت ونفذت الحكم .......... إنت أخذت دور القاضً والجبلد : كارمن 

ودلوقتً جه وقت الحكم علٌك ........................  
............ قالت جملتها بعد أن سحبت سبلح كرٌم وأشهرته فً وجهه   

كارمن تبدو ........................ بدا خالد صامداً ولكن خلؾ صموده رجفة إجتاحت كل جسده 



ٌبدو أنها .......... قنبلة على وشك اإلنفجار .......... منهارة ........... محطمة األعصاب 
ثم ............ نظر نحو إٌناس التً كانت تراقبه بعٌون متحجرة العبرات ............ النهاٌة 

لم ............. أؼمض عٌناه لٌكون شعاع العسل النقً آخر ما إلتقاه بصره وإنطلقت الشظٌة 
جسد ٌتهاوى بٌن ذراعٌه ............ ال بل ثقل ......... أهذا هو الموت ..............ٌشعر بؤلم 
أبصرها فً هلع ........... الااااااااااااااااا .............. عطر البندق إخترق أنفاسه .......... 

................ وهً تسقط على صدره مضرجة بدمابها   
...........صاحبة جدابل البندق   

 

 
 الفصل الخامس و الثبلثون

 
تتحدث ............ األسطورة تقول أن وردة الحب الحمراء هً فً األصل وردة بٌضاء 

لون ............ضحً بحٌاته من أجل معنى العشق ............ األسطورة عن طابر صؽٌر 
........... لتصبح فً النهاٌة وردة حمراء ............. بدماءه الوردة البٌضاء من أجل من ٌحب 

!!!!!!!!! ذكرى .للتضحٌة ........... للشؽؾ ........... رمزاً للعشق   
هل حقاً ............. ذكرى أخرى ............ ستمر بذلك من جدٌد ............ستفقده مرة أخرى 

الموت أفضل ............ لن تحتمل ............ ال ........... سٌرحل خالد عن عالمها 
فً .............. دون تردد ركضت نحوه ............ ودون ترتٌب .......... أرحم ..............

فقد بدا العلم ........... ال تدري .......... ربما ............ اللحظة المناسبة تلقتها بدالً عنه 
بذراعٌه اللذان احاطا ............. مشوشاً بعد ذلك ولكنها كانت تشعر بؤنفاسه الحارة تلفح وجهها 

بحشرجة صوته وهو ٌصرخ بإسمها وبعدها لم تشعر بشا ............. جسدها بشؽؾ 
.................... 

 
 

جسد ٌتهاوى بٌن ............ ال بل ثقل ......... أهذا هو الموت ..............هو لم ٌشعر بؤلم 
........... الااااااااااااااااا .............. عطر البندق إخترق أنفاسه .......... ذراعٌه   

................ أبصرها فً هلع وهً تسقط على صدره مضرجة بدمابها   
...........صاحبة جدابل البندق   

 إٌناس 
 

: شك أتبعه ٌقٌن صارخ ............ متشككة ............ خابفة .......... خرجت نبرته هامسة 
 إٌنااااااااااااس 

مرتجفة ...........كارمن مؽمضة العٌنٌن ........... أبصر الوضع حوله فً ذهول 
هً مدماة بٌن ذراعٌه ............ فوهة سبلحها اآلثم ما زالت مسلطة نحوهما ................



ضمها لصدره هاتفاً ...........أدارها نحوه ........... أبصر دمابها على قبضته ............... 
ٌخمد شعاع ............... إنها ُتؽمض عٌناها ............. الاااااا ............. بإسمها علها تجٌب 
عبرة سقطت من عٌناه .............. ال تتركٌنً ............... ال.............. العسل بٌن ذراعٌه 

إنها مالحة كماضٌه البابس ............... منذ سنوات لم ٌتذوق طعم العبرات ................. 
إٌناس ............ هو ال ٌستسٌػ تلك العبرات ........... لن ٌبكً ........... ال ................ 

ما ......... ٌشعر بنبضات قلبها النازؾ فً صدره ............ نعم حٌة لم تمت .......... حٌة 
ولكن هناك خطوات ............. شعر وكؤنه ال ٌبصر شا ............... بال العالم ظبلماً 

إستدرك الواقع أخٌراً ............... ضجٌج نعم ضجٌج ............ همهمات .............. 
.......صرخ بالجمع الذي إقترب منه فً هلع ..............   

مستشفى بسرعة ................بسرعة ............. على العربٌة بسرعة ............ دسوقً -   
 

دسوقً كان أول من هرع للخارج فمقر سكنه هو وبقٌة .............. أٌقظهم صوت الرصاص 
 دقابق من الركض وهالهم ما رأوا 10وصلوا بعد .............. العمال ٌقع خلؾ اإلسطببلت 

إمرأة صهباء بؤٌد ............. خالد بوجه شاحب وإٌناس مصابة بٌن ذراعٌه ............... 
هرع دسوقً لسٌارة خالد عندما إستدرك ما ٌقول ............. تبكً بهٌسترٌا ........... مرتعشة 

وكارمن جاثٌة على الرمال ال تصدق ما حدث ............. وخالد خلفه ٌحمل أٌناس بٌن ذراعٌه 
 ............ 

بسرعة .............. بسرعة ٌا دسوقً -   
كانت بٌن ذراعٌه فً مقعد السٌارة الخلفً .............. مذعوراً ............. كان صوته صارخاً 

لعطر جدابلها ................. كم إشتاق لضمها .............. دماءها على صدره ............ 
دون ضوء العسل ....... دون عطر البندق ............ البندقٌة واآلن هً فً أحضانه ولكن 

: صرخ مرة أخرى ................. تهرب ........... نبضاتها تخفو ............ 
 بسرررررررررررعة 

دخل كالمجنون ٌحملها ........... بعد حوالً عشر دقابق وصل دسوقً بالسٌارة ألقرب مشفى 
........... نبرة الطبٌب كانت باردة .......... وضعوها على أحد األسرة .............. بٌن ٌدٌه 

دي مٌته.......... دي خبلص ٌا أستاذ : حمقاء   
قلبها بٌدق أنا حاسس بٌه ............. ما ماتتش : قفز كالفهد وأمسك برقبته وهو ٌصرخ بؽضب 

إٌناس ما ماتتش إنت فاهم .............   
وضع ٌده على رقبتها ............ هرع طبٌب آخر نحو ؼرفة الطوارئ على صوت صراخه 

حاال.............. عملٌات بسرعة .............. فً نبض : صرخ على الفور ...............   
تهاوى على األرض جالساً وراقبها بقلب منتفض وهً ترحل مع ذوات المعاطؾ البٌضاء 

 ************************.......... 
حمزة إنت بتقول اٌه !!!!! إٌه -   

 



كلماته ............ كانت كلمات حمزة صادمة بالنسبة لٌوسؾ الذي إستٌقظ على مكالمته المزعجة 
ُسم ............ ٌتحدث عن حرٌق ............... عباراته الؽامضة ........... المبعثرة 

هجوم وشٌك ............ خدٌعة ............  
ممكن تهدى أنا مش فاهم منك حاجة : تابع ٌوسؾ   

سمعتها نرمٌن بوضوح وهً بجوار ............. جامحة ............ عبارته التالٌة كانت صارخة 
فاحتضت ولٌدها فً جزع ............... زوجها   

 
.............. بقولك فً ناس حتهجم على المزرعة حاال ............. مش مهم تفهم : حمزة 

مهندسٌن .............. جمع كل الرجالة ............... حٌحرقوا كل حاجه ............ بلطجٌة 
مفٌش وقت ............. وعمال   

قبض على ........... أؼلق حمزة الهاتؾ وضؽط بعزم على الوقود لٌلتهم الطرٌق بسرعة جنونٌة 
.............. نعم سؤمنعه .................. إفتعلت حرٌق وسؤمنع اآلخر ............. المقود بؽٌظ 

بل هً .............. المزرعة لٌست حلم خالد فقط ............. سندافع عن حلمنا آلخر نفس 
وصل حمزة وكان الجو ............. ولن ٌسرقه الحقد من جوانب دنٌانا ........... واقعنا جمٌعاً 

.............. لمح ٌوسؾ ومعه جمع لٌس بقلٌل وقبل أن ٌقترب منهم !!!!! ............ ٌبدو هادباً 
............ أهالهم جمٌعاً صوت إصطدام قوي وقبل أن ٌعوا ما ٌحدث أبصروا إقتحام تتاري 

............ سٌارات جامحة إقتحمت البوابة وعندها بدأت المعركة ............ دراجات نارٌة   
صون األرض ............. حق وباطل ............. هجوم ودفاع ............. أبٌض وأسود 
بالطبع كان للؽوؼاء الكلمة العلٌا فهم ................ صفوة وؼوؼاء ............. وبطش المال 

لم ٌصدق حمزة نفسه .............. مصدر رزقهم ............ مدربٌن على الفوضى هً حرفتهم 
مجهود شهور ............ المحصول ............. عندما لمح شعلة اللهٌب وهً تقتحم أول حقل 

مشاعر ........... وبعدها ستلتهم النٌران كّد السنوات ......... سٌتناثر أمامهم فً ثواٍن معدودة 
تؤججت لدى ٌوسؾ وإشتعلت داخل حسام وتمكنت ........... حمزة لم تكن خاصة بل كانت عامة 

فوطنهم الصؽٌر سٌتبلشى ........... مشاعر من الؽضب إجتاحت الجمٌع ............ من محمد 
وتبدلت ............ عنها فقط أصبح الؽضب الجامح هو صاحب الٌد العلٌا ............. فً دقابق 

تبعثروا دون خطة ...............تفرقوا ............... وإرتبك األشقٌاء ............. األدوار 
تكاتفوا جمٌعاً على قلب ............. وإنخمدت النٌران قبل ان تلتهم باقً وطنهم ............... 

رجٌل كان صاحب النصٌب األكبر من ............ رجل واحد كان ٌصرخ بهم بكل عزٌمة 
سقط فً ............. حمزة ............. الجراح ............... الجسارة ............ الشجاعة 

........... حمزة .......... النهاٌة وسط فوضى فرار الؽوؼاء ووصول الشرطة وصراخ ٌوسؾ 
.إسعااااااااااااؾ ............ حمزة   

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

ال ٌعلم كم مر ............ بٌن جدران بابسة ورابحٌة خانقة .................... قابٌع بمكانه وحٌداً 



صورتها تتراقص بخٌاله طوال .............وكؤنها بالداخل منذ دهر .............. من الوقت 
كانت تلك المرة .............. رآها وهً نابمة بسبلم بفستانها األزرق بالحدٌقة ........... الوقت 

قطب جبٌنه عندما تذكر أنها ترتدي نفس الثوب .............. أول لقاء له مع عطر البندق 
إعتصر جبهته بعنؾ لٌطرد هذا ............لن ٌكون آخر لقاء .............. الااااااا ............. 

عندما أنقذها من ............. أجمل ............. ذكرى أخرى ............. الهاجس المخٌؾ 
أهدابها المبللة التً أٌقظت ........... بكاءها ............ تذكر ثورته ........... بطش رعد الثابر 

بل تذكر أول لمسة ٌٍد إختلسها منها بفضل رعد .............. قلبه من سبات الجفاء والقسوة 
تذكر صورتها وهً ............. تذكر رجفة جسده التً تجاهلها عقله البابس ............. 

شفتٌها القرمزٌتٌن اللتان تلقتا هجومه ............. بكاءها ............. معصوبة العٌنان أمام رعد 
..............عشقها ............ إمتبلكها .......... رؼبته الجامحة فً عقابها .............. الباِغ   

لتنفجر هواجسه الحمقاء بعد ذلك وتفرغ مكنون الشك ............... العشق الذي إنتظره لٌلومها 
............والحماقة والرؼبة   

رؼبتها الملفوفة بعناٌة بؤوراق ............. منذ أول لقاء وهو ٌنتظر ضعفها ........... نعم 
 العشق المحظور 

أحمقاً ............ كان عشقه منقوصاً ............ أرادها رمزاً للوفاء ورؼبها بٌن ذراعٌه 
اآلن فقط ٌعلم معنى ............. اآلن فقط إكتمل على ٌدٌها ............. مضطرباً ............. 

............ هً ولٌس سواها ........... هً من علمته معنى العشق ............. العشق الحقٌقً 
.إٌناس ............ملكة عطر البندق   

تتاُبع قطعه صوت دسوقً ........... صدى إسمها ٌتردد داخل عقله بتتاُبع ................ إٌناس 
ٌا بشمهندس .......... الؽلٌظ   

فقد نسً وجوده كما نسً بشؤن ............ وكؤنه ٌتذكره ............. رمقه خالد بنظرة ؼامضة 
.......... الهجوم ......... كارمن .......... المزرعة   

بٌقولوا ........... الرجالة كلمونً من المزرعة ......... ٌا بشمهندس : تابع دسوقً بإرتباك 
بس ملحقوش ٌا باشا ............. بلطجٌة هجموا علٌها وكانوا عاٌزٌن ٌولعوا فً كل حاجة 

اه وهللا البولٌس جه .............   
!!!!!!!بولٌس : خالد   

اه البلوٌس وقبض علٌهم بس مش كلهم : دسوقً   
مٌن بلػ البولٌس : خالد   

بٌقولوا كمان إنه إتصاب واإلسعاؾ جاٌباه على هنا ........... بٌقولوا المهندس حمزة : دسوقً 
 دلوقتً 

...........حمزة : خالد   
: تابع دسوقً ..............ضابعة بٌن الواقع والخٌال ............ كانت مبلمحه ما زالت ؼاببة 

الرجالة محتارٌن وهً متسمرة مكانها ........ حنعمل اٌه فً الست اللً هناك .......... خالد بٌه 
 من ساعتها متحركتش 



............ إخفٌها : نظر لدسوقً بحدة وتابع بحنق ........... عاد للواقع ............. كارمن 
خلٌه ٌتصرؾ معاها لؽاٌة ما أفوق لها ............. كلم حسن ............ إوعً تسلمها للبولٌس   

أمرك : دسوقً   
 

رؼبات ............ ؼارق فً الفوضى .......... عقله مضطرب ............ أؼمض عٌنٌه 
ال .............. ووعٌد............وبؽضاء ...... بٌن عشق وإنتقام وشفقة............ مختلطة 

.نجاتها ........... هً رؼبة واحدة فقط تمتلكه اآلن .............   
 

............ خانته قوة قدماه ......... النجاة التً بدت أمبلً بعٌداً عندما لمح وجه الطبٌب الشاحب 
الرصاصة كانت : نظر نحوه الطبٌب برأفة وقال دون مقدمات .......... لم ٌستطٌع النهوض 

إدعٌلها هً فً ........... إحنا خرجناها لكن حالتها لسه مش مستقرة ........... قرٌبة من القلب 
 العناٌة المركزة دلوقتً 

إٌناس عاٌشة صح ؟.......... هً عاٌشة : نهض خالد وتابع بنبرة مرتجفة   
إدعٌلها.......... بس ٌمروا بسبلم ....... الساعات الجاٌة : الطبٌب   

أنا عاٌز أشوفها : رد خالد بنبرة صارمة   
ممنوع ........... مٌنفعش : الطبٌب   

ؼادة : تابع قاببلً ......... رق الطبٌب لحالة ......... أرجوك : خالد   
أٌوة ٌا دكتور : الممرضة   

  دقابق 10هما ........... دخلً األستاذ : الطبٌب 
.......سعٌد .......... خابؾ .......... وتبع خالد الممرضة بقلب مرتجؾ ........ متشكر : خالد   

............. مواقؾ عدٌدة نشعر أننا مررنا بها من قبل لكن بالنسبة لها لم ٌكن مجرد شعور 
أم قلبه ........... قلبها .......... صافرة قٌاس نبضات القلب .............. األِسَرة البٌضاء 

........... ٌلوح لها مودعاً ........... شرٌؾ ٌبتسم لها من بعٌد ............ رإٌا .............. 
شعرت بقبضته ............... تخشى رحٌله مع شرٌؾ ............ وهً تبحث بعٌون زابؽة عنه 

ال ............ أفلتتها قبضته ............ أٌن أنت ............ خالد ............ تحٌط بؤناملها 
معشوقته تبدو جمٌلة رؼم .خالد ............. كانت تنادٌه بٌؤس ........... ال ترحل ............ 

جلس بجانب فراشها ........... رؼم األسبلك الملتصقة بجسدها الضعٌؾ .......... شحوبها 
هرب صوته وضاعت كلماته ومرت ............ إحتضن ٌدها الصؽٌرة بكفه القوي ............ 

ٌا أستاذ : جاءه صوت الممرضة الرقٌق ............... الدقابق مسرعة كالبرق   
!!!!إٌناس : رد بعفوٌة   

ربنا ٌقومها بالسبلمة : إبتسمت الفتاة بآسى   
  دقابق كمان 5............ أرجوكً : خالد 

خصبلت البندق ........... نظر خالد نحوها بتمعن ......... تركته ........... رقت الفتاة لحالة 
شفتٌها القرمزٌتٌن ...........عٌناها مؽمضة ............ مختفٌة تحت ؼطاء ببلستٌكً قبٌح 



بحبك : تابع بصوت ضعٌؾ بكلمة واحدة لم ٌقل ؼٌرها ........... طالهما الشحوب   
نظرت نحوه بتؤثر ووضعت شٌباً صؽٌراً بٌن ٌدٌه .......... عادت الممرضة   

.........إٌه ده : نظر لها قاببلً   
إدعٌلها ........... وقال ربكم إدعونً أستجٌب لكم ............ ده مصحؾ : ردت بإبتسامة 

. أال بذكر هللا تطمبن القلوب ..........   
 

تذكر إٌناس ..................إخترقته جملتها كسهم نافذ ............. أال بذكر هللا تطمبن القلوب 
كانت شفتٌها ترتجؾ .............عندما تمت مهاجمته .............تذكر لٌلة قمر مكتمل ......... 

بتقولً إٌه ........ إنتً : سؤلها لٌلتها ..........ال بل كانت تتمتم بكلمات ؼٌر مسموعة   
إٌه : وأجابته بدهشة و بصوت مرتجؾ   

............إٌه .........بتقولً : أعاد سإاله   
بقول أسترها ٌا رب: ردت ببساطة   

 
قرأ بصوت مرتعش بسم هللا الرحمن الرحٌم ............ رفع المصحؾ بإرتعاش   

وذا النون إذ ذهب مؽاضباً فظن ان لن نقدر علٌه فنادى فً الظلمات أن ال اله اال انت سبحانك " 
ظل ٌرددها "إنً كنت من الظالمٌن فاستجبنا له ونجٌناه من الؽم وكذلك ننجً المإمنٌن 

كان قلبه ٌنطقها قبل لسانه ............ ال إله اال أنت سبحانك إنً كنت من الظالمٌن ............ 
سنوات ............. ِذكر الرحمن الذي ؼاب عن قلبه لسنوات عجاؾ ...........ٌا رب .......... 

ظل ٌقرأ وٌقرأ ............. الكٌد ........... اإلنتقام ........... لم تحمل سوى الؽضب 
ؼفا ............. ٌراقب ؼرفتها بؤمل ........... ٌدعو برجاء ............ دون توقؾ ............. 

ٌا ............. ٌا أستاذ ........... أٌقظته ؼادة الممرضة الشابة بحنان ............ رؼماً عنه 
 أستاذ 

إبتسمت لتبدد قلقه وبنبرة هادبة زفت ُبشراها .......... نظر نحوها فً ترقب .......... فتح عٌناه 
.المدام خرجت من العناٌة :   

زرقة عٌناها ............. كانت جالسة على أرضٌة الؽرفة ************************** 
كانت ؼاببة عن الواقع تسبح بعالم آخر ............ تبدو كمٌاه راكدة ببل حٌاة .............. باهته 

بل ؼفت فً ............. عالم جمٌل إرتوت فٌه من حنان أمها المفقود ..............إفتراضً 
وإرتشفت جرعات العشق دون رٌاء ............. أحضان أبٌها فً طفولتها الؽاببة 

نظر نحوها حسن بصدمة وتابع ..............عالم تلمست به حقٌقة العشق ولٌس زٌفه .............
أنا مش فاهم ............. قول تانً ٌا دسوقً كده :   

إحنا صحٌنا مفزوعٌن على صوت الرصاص ........... ومٌن فاهم ٌا بشمهندس : دسوقً 
وبعدها لقٌنها ماسكة السبلح والدكتورة ؼرقانة فً دمها وجرٌت بٌها أنا وبشمهندس خالد على 

نظرت نحوه فً فزع وعندما تعرفت علٌه ............. المستشفى إقترب حسن منها فً حرص 
ظلت تصرخ بذعر حتى ؼابت عن ............. عندما تداركت الواقع مرة أخرى .............. 



.الزم ........... دي الزم تروح مستشفى حاال : هتؾ حسن بدسوقً ............ الوعً   
********************** 

نظر للطبٌب بحٌرة ........... كانت ما زالت فاقدة للوعً ............. دلؾ لؽرفتها بحرص 
تركه .ومنتظرٌنها تفوق ........... متقلقش إحنا عدٌنا مرحلة الخطر : تابع الطبٌب .......... 

إحتضن أناملها برفق ثم طبع علٌهم ........... جلس بجانب فراشها ............. الطبٌب معها 
............ حبٌبتً..........قبلة دافبة تبعها بهمس رقٌق من ثؽره الباسم   

همهمات ُخشوعه كانت تشدو بجانبها ............عاد مرة أخرى لتبلوة آٌات الرحمن   
أصبح شاعراً ........... عبثت بقسوة عالمه فتؤرجح بمجون ............ اه من تلك البندقٌة 

.............وأمسى ناسكاً   
************************ 

 

 
 الفصل السادس والثبلثون

 
 

ردت ثرٌا ............إهدي شوٌة ............. ٌا ثرٌا : نظر عبد الرحمن لزوجته بضٌق ثم تابع 
بقولك البنت تلٌفونها ما بٌردش من الصبح وال حتى مدام رقٌة !!!!!!!!! أهدى : بحدة 

قلبً مش مطمن ٌا عبد الرحمن .............. أنا قلبً مش مطمن ..............   
إنت مش معاك نمرة دكتور ............ بقولك اٌه : أستؽفر هللا العظٌم ٌا رب ثرٌا : عبد الرحمن 

 علً 
معاٌا........... أٌوة : عبد الرحمن بدهشة   

أكٌد معاه نمرة جوز أخته مش هو المسإول هناك ........... خبلص كلمه : تابعت ثرٌا بلهفة   
أٌوة صحٌح المهندس حسن : عبد الرحمن   

 
 

 أحضر عبد الرحمن جواله وبدأ ٌبحث عن رقم الطبٌب حتى 
أنا عبد ............. دكتور علً ........... آلو ........... كانت نبرته قلقة ............ وجده 

أنا بس كنت باستبذنك ................... هللا ٌخلٌك ................... الرحمن والد الدكتورة إٌناس 
أصل إٌناس مش بترد .............. أٌوة المهندس حسن .............. فً نمرة المهندس حسن 
اه تبلقٌها اتشؽلت ............ صحٌح .............. أٌوة ............. شكل الموباٌل فٌه مشكلة 

متشكر  ........ 010........اٌوة انا مع حضرتك ............ الرقم .............. معاها بقه 
أشكرك ٌا دكتور ...........   

 
 



قالك إٌه ؟.............. إٌه : ثرٌا   
بٌقول مدام رقٌة ولدت إمبارح وبٌرجح إن إٌناس إتشؽلت معاها: عبد الرحمن   

ماهً اٌناس كلمتنً إمبارح باللٌل ٌا عبد الرحمن من المزرعة وكانت رجعت والست : ثرٌا 
جاٌز راحت لٌها تانً النهارده : ولدت خبلص عبد الرحمن   

كلمه ............ كلم جوزها مش أخدت الرقم : ثرٌا   
.......... حاال حاكلمه .......... حاضر : عبد الرحمن   

 
 

نظر لهاتفه بضٌق ثم خلع نظارته وفرك عٌناه ........... كان القلق قد إستبد بعبد الرحمن بدوره 
مصطفى ............ ٌا مصطفى : ونادي بصوت زاعق على ولده قاببلً   

أٌوة ٌا بابا : مصطفى   
أطلبلً الرقم ده مش شاٌؾ االرقام .......... خد ٌابنً : عبد الرحمن   

معاك جرس............ حاضر : مصطفى   
 
 

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

نظر له الطبٌب المعالج ............ كان حسن قد أنهى لتوه إجراءات دخول كارمن للمشفى 
حضرتك تقرب لٌها: بتفحص ثم قال   

هً قرٌبة لصدٌق عزٌز علٌا وأنا وعدته أهتم بحالتها ............. الحقٌقة أل : حسن   
إحنا إدٌناها مهدبات ............ هً فً حالة إنهٌار عصبً شدٌد ............ عموما : الطبٌب 

 بس محتاج أفهم من حضرتك حصل إٌه 
هو الحقٌقة المعلومات اللً عندي بسٌطة جداً بس هو أخوها توفى إمبارح وتقرٌباً فً : حسن 

عموما هً ناٌمة دلوقتً وإحنا حنخلٌها تحت المبلحظة إلنها بتمثل خطورة على : حادث الطبٌب 
 نفسها 

 
تذكر رقٌة ووجهها القلق عندما تركها ............... ماذا ٌحدث ............. زفر حسن بضٌق 

إٌناس الراقدة بالمشفى بٌن الحٌاة ............... مسرعاً فً الصباح الباكر دون أن ٌبدي األسباب 
ٌجب أن ٌمر بالمشفى لئلطمبنان على خالد وإٌناس ثم .............. خالد .............. والموت 

ربما ٌكون ...........رقماً ؼرٌباً ............ قطع صوت الهاتؾ أفكاره ........... ٌعود لرقٌة 
..........الو : رد بحرص ............. أحد العمال من المزرعة أم ربما رقٌة تهاتفه من المشفى   

بشمهندس حسن ......... الو : عبد الرحمن   
أٌوه : حسن   



معاك عبد الرحمن والد الدكتورة إٌناس : عبد الرحمن   
اهبل وسهبل .............. أاٌوه : صمت حسن لوهلة من المفاجؤة ثم تابع بتلجلج   

بس إٌناس مش بترد على تلٌفونها ........... الحقٌقة أنا آسؾ على اإلزعاج : عبد الرحمن 
 ووالدتها قلقانه علٌها 

ال ٌا فندم مفٌش إزعاج وال حاجة : حسن   
قرٌبة من حضرتك ........... طٌب هً إٌناس فً المزرعة : عبد الرحمن   

.......المزرعة : حسن   
أرجوك قولً فً اٌه حسن ........... صوتك مش مرٌحنً ............. بشمهندس : عبد الرحمن 

بنتً : مفٌش هً بس مش قدامً دلوقتٌعبد الرحمن وقد أقلقته نبرة حسن بشدة ............. م: 
أرجوك متكدبش ..........فً حاجة حصلت صوتك مش طبٌعً ............. فٌن ٌا بشمهندس 

...........علٌا   
هً الدكتورة فً المستشفى ............. الحقٌقة أنا آسؾ : حسن بٌؤس   

 
 

 لحظة قاتلة من الصمت مرت على الجمٌع تابع بعدها عبد الرحمن فً 
أنا ........... أرجوك إهدى : لٌهحسن ............ مستشفى إٌه !!! ............ مسستشفى : جزع 

 راٌح على هناك دلوقتً
بنتً جرالها إٌه ٌا ............ أنا الزم أروح هناك ............ إدٌنً العنوان : عبد الرحمن 

 بشمهندس
. إهدى علشان خاطري........... أستاذ عبد الرحمن : حسن   

العنوان : عبد الرحمن بإصرار   
أنا حاعدي علٌك ........... حضرتك ملٌنً عنوانك : حسن وقد شعر بالشفقة من أجل الرجل 

 وأوصلك لهناك 
 

: كانت ثرٌا تصرخ بؽضب ............ أؼلق عبد الرحمن الهاتؾ وقد تمكن الوجوم من مبلمحه 
بنتً فٌن ............ بنتً جرالها إٌه ٌا عبد الرحمن   

اللهم إنً ال أسبلك رد القضاء ولكنً ............ ٌارب ............ مش عارؾ : عبد الرحمن 
.ٌا رب ...........أسبلك اللطؾ فٌه   

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

 
 

أناملها الرفٌعة ترقد .............. ٌراقبها بعٌون قلقة ............ ٌمر الوقت وهً ؼافٌة أمامه 
............. كان بعالم آخر .............. ٌنتظر إفاقتها بلهفة ............... برفق داخل راحة ٌده 



هو مثلها ........... لم تكن وحدها الؽاببة عن الوعً ............ فقط هو وهً وعطرها البندقً 
لم ٌنتبه للخطوات ........... ؼارق فً أحبلم ٌقظة هً بطلتها دون منازع ............. تماماً 

حسن ورجل وإمرأة وشاب ........... فوجا بهم داخل الؽرفة ............ الراكضة نحو الؽرفة 
إستدرك أناملها النابمة بقبضته ............ نظر نحوهم فً دهشة بادلوه بها .............. 
حدة قطعها صوت رقٌة الباكً ............. تركها على الفور وهو ٌرمقهم بحدة ............. 

.إٌناس ............. إٌناس : وهً تقترب من إبنتها فً هلع   
 
 

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

رحلة الذهاب للمشفى .............. بخطوات مرتجفة وقلوٌب مرتعدة كانوا ٌهرولون نحو ؼرفتها 
تارة ٌتحدث عن ............. مبهمة ........... كانت تعذٌب بحد ذاتها فعبارات حسن ؼامضة 

مجهول أصبح واقع مخٌؾ .............. هجوم وتارة عن حرٌق وكبلهما سبب لمجهول أصابها 
!!!!!!حادث إطبلق النار ............... عندما خرجت الكلمات من فم أحد الممرضات   

 
ؼاببة عن الوعً وبجانبها رجٌل حاد المبلمح .............. وصلوا لٌجدوها ممددة على الفراش 

وٌبدو علٌه األرق والتعب الشدٌد !! فقمٌصه به آثار دماء ......... رث الهٌبة .......... 
هرعت ثرٌا للداخل نحو إبنتها ووقؾ عد ............. لون عٌناه إقترب من الحمرة ...........

الرحمن متسمراً ٌراقبها فً حسرة وظل مصطفى ٌرمق الؽرٌب بنظرة ؼاضبة خاصًة عندما 
...........لمح سقوط ٌدها الصؽٌرة من سجن قبضته   

ردي علٌا نظرت لخالد وحسن ................إٌناس .............. إٌناس : قالت ثرٌا فً هلع 
.......... ردوا علٌا إٌه اللً حصل ............ بنتً مالها : بؽضب وتابعت   

قال بصوت ........... نعم فإٌناس ممددة فً الفراش بسببه ............. نظر خالد نحوها بخجل 
الدكتور طمنً على حالتها وإحنا فً إنتظار إنها تفوق من ............ متقلقٌش ٌا فندم : أجش 
 البنج 
وهو حضرتك مٌن نظر له خالد : نظر مصطفى نحو خالد بحدة وقال بدوره !!!! بنج : رقٌة 

............ ده : وقبل أن ٌجٌب كان حسن قد نطق بدوره   
بتقولً إٌه ؟؟ ............. إٌناس : ولكن قبل أن ٌكمل إنتبهوا جمٌعاً لثرٌا وهً تهتؾ بلهفة   

بتقول حاجة أنا سمعتها قفز مصطفى بجانب أمه ........... اتكلمت : نظرت ثرٌا نحوهم وتابعت 
........... همهمات متقطعة دون معنى ......... وهرع عبد الرحمن نحوهما وخالد ٌراقبها بلهفة 

ال لن ٌحتمل الوقوؾ هكذا .......... خاصة قلبه .......... الجمٌع منصت والقلوب متحفزة 
حروؾ .......... إستوقفته همساتها ........... أراد الهروب ........... ستفضحه مبلمحه........ 

.خالد ........... إسمه التً خرجت برقة من بٌن شفتٌها   



 
 

بل كل .............. سمعها ولٌس وحده .......... إخترقت أذناه ........ نعم خالد .......... خالد 
سعٌد ........ ظل ٌنظر نحوها بقلب مرتجؾ ............ تسمر مكانه ........... من فً الؽرفة 

......... مشتاق ..........   
شعر ........... خالد ........... تبحث عنه ......... إنها تنادٌه ......... كررتها مرة أخرى 

إختطافها معلناً ............ بل ٌود ضمها إلى صدره ........... ٌود إجابتها ........... بالعجز 
إرتجفت أهدابها قبل أن ُتبصر الضوء ........... ولكن ال ٌستطٌع........ إستبداد العشق 

كانت لحظة ............ من أجله ........ بدت باكٌة ............. إرتعدت شفتاها ............. 
ثم .......... ُخٌل إلٌه أنه إستهلك كل الهواء بالؽرفة ........... أخذ نفساً عمٌقاً ........... فارقة

إحتضن أناملها بكفٌه ثم همس ......... إقترب منها ............. إتجه نحوها ؼٌر عابباً بؤحد 
جنبك ......... أنا هنا : بصوت رقٌق   

 
كانت لحظة من .............. وعادت من جدٌد لسبات هادئ ............. تبدل بكاء شفتٌها لبسمة 

لحظته الخاصة من الجنون التً إنتهت عندما لمحهم جمٌعاً ٌنظرون نحوه ............ الجنون 
!!!!! بصدمة وبثؽور مفتوحة   

 
رحل قبل أن ............. رحل مسرعاً بحجة إحضار الطبٌب ........... ؼادر ........... عندها 

............. ٌقفز قلبه وتعلن دقاته بقوة عن طبول الفرح   
 
 

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

رمقه حسن بنظرة تحمل الحٌرة عندما عاد بالطبٌب وؼادر بوعد مطمبن أنها ستفٌق بشكل كامل 
.بعد نصؾ ساعة   

خالد : و حسن خلفه وهو ٌقول ........... ترك خالد الؽرفة هروباً من نظرات والدٌها وأخٌها 
حاستنى هنا : إستنى راٌح فٌن خالد .............   

أنا عاٌز أفهم إٌه اللً حصل جوه ده : حسن   
وانا عاٌز أفهم إزاي تجٌب الناس وتخضهم كده قبل ما نطمن علٌها : خالد بؽٌظ   

ؼصب عنً أبوها فاجبنً وإتصل بٌا كانوا قلقانٌن علٌها وصعب علٌا ماقدرتش أخبً : حسن   
حصل ........... اللً حصل ........... خبلص : تنهد خالد ثم فرك جبهته بكفٌه وتابع   

مش : كارمن هً اللً ضربتها بالرصاص خالد ............ ما هو اللً حصل ٌا خالد : حسن 
مش وقته........... وقته ٌا حسن   



إنتً ناسً إن البولٌس حٌحقق وحٌستجوبها لما ............ وقته ٌا خالد ........... أل : حسن 
 تفوق
كمان الزم أعرؾ هً وكرٌم الزفت دخلوا .............. ٌا سٌدي تفوق بس األول : خالد 

 المزرعة إزاي 
البولٌس أخد جثته وحٌحولوها على الطب الشرعً ........... صحٌح : حسن   
عملت معاها إٌه .......... وهً : خالد   

نقلتها المستشفى : حسن   
!!مستشفى ............ إٌه : خالد   

ممكن تعمل ........... دي كانت فً حالة ؼٌر طبٌعٌة ............ أٌوه مستشفى ٌا خالد : حسن 
 فً نفسها حاجة وتجٌب لٌنا مصٌبة 

وبعدٌن : خالد   
حالة إنهٌار عصبً شدٌد............ مفٌش هً محجوزة هناك : حسن   
...........كانوا عاٌزٌن ٌدمرونً والد ال : خالد   

هما خدوا جزابهم ............ خبلص ٌا خالد : حسن   
هً ........... دول كانوا مخططٌن : صمت خالد قلٌبلً وهو ٌحاول إستدراك ما ٌحدث ثم تابع 

ده إتفاق ٌا حسن وبمواعٌد ........... وكرٌم عند الخٌل وشوٌة بلطجٌة عند المزرعة التانٌة   
مش فاهم : حسن   
هات موباٌلك : خالد   

حتعمل اٌه ؟: حسن وهو ٌناوله الهاتؾ   
************************دخلوا إمتى ومنٌن ؟........ حاكلم الحرس الزفت : خالد   

 
 

حمد هللا على السبلمة: نظر ٌوسؾ لصدٌقه بإبتسامة وتابع   
هللا ٌسلمك : حمزة بصوت مجهد   

وٌبل ٌا وحوش وجات اللحظة ............ ٌعنً عامل فٌها سبع رجالة فً بعض : ٌوسؾ بمزح 
وفً اآلخر تتكوم كده .........اللً إنتم مستنٌنها   

قبضوا علٌهم : إبتسم حمزة بإقتضاب وتابع   
مش كلهم : ٌوسؾ   

متعرفش حصل إٌه فً مزرعة الخٌل : حمزة بتردد   
سمعت إنه كان فً حرٌقة برده وواحد مات : ٌوسؾ   

مٌن مات: حمزة بجزع   
واحد حاول ٌتهجم على خالد ومات تحت رجلٌن الخٌل ......... معرفش : ٌوسؾ   

حاجة تانٌة حصلت .......... كمان : تابع ٌوسؾ بتردد ...... كرٌم : شرد حمزة وهمهم بذهول   
حصل إٌه تانً........... إٌه : حمزة   



إٌناس هنا فً المستشفى ............ إٌناس : ٌوسؾ   
لٌه ٌا ٌوسؾ .......... إٌناس هنا لٌه ...........إنت بتقول إٌه !!!! إٌه : حمزة   

محدش عارؾ إزاي بس ده اللً حصل شعر .......... إٌناس خدت رصاصة ٌا حمزة : ٌوسؾ 
رصاص: تابع بنبرة مرتعشة .......... حمزة وكؤن ثقبلً شدٌداً قد هوى على رأسه   

الزم أمشً من هنا ........... أنا الزم أقوم : حمزة .......... أٌوة : ٌوسؾ   
حتروح فٌن بس .......... إستنى : ٌوسؾ   
علشان اللً ؼلط ٌتعاقب .............. حاروح للبولٌس ٌا ٌوسؾ ........... للبولٌس : حمزة 

عرفت منٌن إن .............. إنت تعرؾ إٌه ٌا حمزة ............. حمزة : ٌوسؾ ............. 
 حٌحصل هجوم 

علشان أقولهم على أعرفه............ ماهو علشان كده حاروح للبولٌس : حمزة   
 

تقولً أنا األول ........... طٌب مش قبل ما تقول للبولٌس -   
 

وخالد ٌقؾ بباب الؽرفة ٌرمق حمزة ............. نظر حمزة وٌوسؾ لصاحب الصوت فً رهبة 
.بؽٌظ   

أنا ............ إتفضل : دخل خالد للؽرفة ثم جلس بؽرور على أحد المقاعد وتابع بنبرة حادة 
 سامعك 
ممكن تسٌبنا لوحدنا بعد إذنك ............. ٌوسؾ : حمزة   

نظر حمزة ..........قلقة بشؤن صدٌقه ........... تركهم ٌوسؾ وأؼلق الباب خلفه وأفكاره حابرة 
ومن البداٌة ........... أنا ححكٌلك على كل حاجة : بهدوء لخالد وتابع 

 ************************** 
ولكن ِمن َمن ؟؟؟ حمزة أم نفسه ........... ُمؽتاظاً .......... خرج من ؼرفة حمزة ؼاضباً 

أم .......... أم خبث كارمن ........... عشق حمزة األحمق ......... من السبب ............ 
قبلته التً أخذها عنوه فشوهت صورتها أمام حمزة وعشقه الفردي أم قسوته ............ ؼروره 

تصور أنه سٌحطم وجه ............مع كارمن التً أخرجت وحش المرأة الكاسر من داخلها 
تركه وخرج بعد ................ حمزة بقبضته ولكن هل سٌحاسبه وحده عن خطؤ إرتكبوه جمٌعاً 

دي آخر مرة حاسمعك .............. بحدة ........... قالها ببؤس ............أن قال جملًة واحدة 
حتكون مدام خالد .......... إلنها بعد كده حتكون مراتً ............ بتتكلم فٌها عن إٌناس 

.رضوان وبس   
 

كلما .............. كلما ؼضب أراد رإٌتها ............. أراد رإٌتها ............. توجه لؽرفتها 
........... كانوا ما زالوا حولها .......... إقترب من ؼرفتها بحرص ........... فرح أراد رإٌتها 

ولكن ............ بدأ ٌضٌق بهم ........... ٌحٌطون بها بإصرار   
تبحث عن مبلمحه ............. تفتح عٌناها ببطء ............ نعم ............. هً بدأت تعود 



هل ..........نعم كان ٌخاطبها بؤحبلمها ........... أٌن هو لقد سمعته ............ بوجوههم 
............فزعت .................   

ٌنظر .............. كان ٌقؾ بجوار الباب ........... رأته ......... وقبل أن تتدارك الواقع حولها 
وإنتفض قلبها .............وعادت لها اإلبتسامة ......... كما إعتادت ........... نحوها بعمق 
.خالد حً ......... هو حً ............. وفضحتها عٌناها رؼماً عنها ..............   

 
 

بفقداك ...........ٌتسابل قلبً عن رإٌاك وؼٌاهب عقلً أوحت لً   
تذهب ......... أشباح الماضً تؽدو ...... وهواجس نفسً تهذي   

 وأنا أبحث عنك ال عن ذكراك
 

 
 الفصل السابع والثبلثون

 
 

..................فضحتها عٌناها رؼماً عنها   
ود لو توقؾ العالم ........... همس البصر ..........لؽة الصدق .............. إنه حدٌث العٌون 

.حتى الثمالة .......... لدقابق بل ربما لساعات لٌرتوي من نهر العسل بعٌناها   
 

إٌناس سرحتى فً إٌه .......... إٌناس : إنتبهت إٌناس لصوت أخٌها   
 
 

: إبتسم وحٌاهم ثم نظر نحوها وقال بنبرة هادبة .......... قبل أن تجٌب تنحنح خالد ودخل الؽرفة 
 حمد هللا على السبلمة 

 
ال تعلم ماذا أصابها خرج صوتها خافتاً وطؽت حمرة الخجل على كل شا حتى نبرتها وهً تردد 

هللا ٌسلمك:   
 

متشكر ٌا : إتفضل ٌا بشمهندسخالد : رمقهما عبد الرحمن بنظرة فاحصة وتابع بصوت أجش 
 فندم 

أنا عرفت إنك إنت اللً جبتها ........... إحنا اللً بنشكرك على تعبك مع إٌناس : عبد الرحمن 
 هنا 

اللً عملته ده هو اللً كان الزم ٌحصل ..........العفو حضرتك بتشكرنً على إٌه : خالد   
طٌب واللً حصل : عبد الرحمن   



مش فاهم : خالد   
مٌن اللً ضرب بنتً بالرصاص : عبد الرحمن   

 
بابا دي كانت رصاصة طاٌشة : قبل أن ٌجٌب خالد سمعها ترد بنبرة واثقة   

 
قرأ بعٌناها إصرار ........... تبلقت أبصارهما مرة أخرى ............ إستدار نحوها بدهشة 

البشمهندس مٌعرفش مٌن ضرب نار وال أنا : تابعت مرة أخرى ..........   
 

كانت الحٌرة قد تملكت من مبلمح األب والرضى بنجاة إبنتها كان هو سمة ثرٌا أما مصطفى فقد 
.........ظل ٌرمق خالد بنظرات الرٌبة   

عنبذنكم ........... أنا حابلػ الدكتور إنك فوقتً : قال خالد وهو ٌنظر نحوها هً دون الجمٌع 
........... 

 
كٌؾ تفكرٌن أٌتها البندقٌة .............. حابر ............عقله مشتت ............. خرج 

!!! الؽفران .............. ماذا ٌدور بخلدك البريء ............   
 

بشوش الوجه .............. كان رجبلً ٌبدو فً عقده الرابع من العمر ............ عاد مع الطبٌب 
حمد هللا على السبلمة : إبتسم وهو ٌنظر إلٌها وتابع ...........له صوت جهوري ..........   

هللا ٌسلمك : إٌناس   
ربنا ٌخلٌكوا ............... ده كفاٌة األستاذ كان حٌتجنن وهللا ......... خضتٌنا علٌكً : الطبٌب 

بل ُخٌِل إلٌها هروب نبضها ............. البعض كاد قلبها أن ٌتوقؾ عندما سمعت جملة الطبٌب 
خالد بدوره ُبِهت للحظة ............ وجفاؾ عروقها وأن الطبٌب سٌعلنها اآلن مٌتة ال محالة 

ولكن بما أنه قد تعدى تلك المرحة منذ أن نطقت بإسمه أمام الجمٌع فقد ظل ٌراقب خجل مبلمحها 
................ بنشوة   

 
البولٌس حٌجً ٌاخد أقوالك هنا.......... اممممم : تابع الطبٌب بعدها دون أن ٌعً أثر قنبلته   

بولٌس: إنتبهت إٌناس ونظرت نحوه فً دهشة   
ده طلق ناري ٌا أستاذة....... أٌوة البولٌس : الطبٌب  

بس هً مش عارفة مٌن ضرب نار: عبد الرحمن   
رافضة ....... كانت نبرته ؼاضبة   

 
حتى برده فً أستاذ تانً مصاب فً ............ خبلص تقول ده فً المحضر : تابع الطبٌب 

 نفس حكاٌة المزرعة دي والبولٌس حٌاخد أقواله برده 
مٌن ؟: إٌناس   



تنهد ........... الحمد هلل نجً ......... شاب صؽٌر : حمزة الطبٌب : أجابها خالد بإقتضاب 
وهللا ٌا أستاذ حوادث البلطجة زادت قوي : الطبٌب ثم تابع وهو ٌوجه حدٌثه لعبد الرحمن 

ربنا ٌستر على البلد............   
وهو البولٌس قبض على البلطجٌة دول: عبد الرحمن   

قالولً ان فً ناس هربت ............ مش كلهم : خالد   
إنت مارجعتش على المزرعة ........... قالولك : إٌناس   

 
أرق عٌناه ............ بقاٌا الدماء بقمٌصه ............. بدأت تبلحظ مظهره الرث 

بترقب.......... كانت تنظرنحوه بتساإل ...........  
 

وهو أنا كان ٌنفع أمشً : تابع بثقة وهو ٌبادلها نظرة دافبة   
ممكن تروح تطمن ........... متشكرٌن لمجهود حضرتك : نظر مصطفى نحوهما بضٌق فتابع 

 على أشؽالك دلوقتً 
 

وإٌناس حتخرج إمتى : رمقت ثرٌا إبنها بلوم ثم تحدثت بعد صمت طوٌل موجهة حدٌثها للطبٌب 
 ٌا دكتور 
أسبوعٌن إن شاء هللا : الطبٌب   

مش هً بقت كوٌسة !! لٌه : ثرٌا   
عنبذنكم ............ متقلقٌش بس الزم تقضً فترة النقاهة هنا أحسن : الطبٌب   

 
: صمت قطعته ثرٌا عندما قالت لزوجها ......... خرج الطبٌب وظلوا جمٌعاً صامتٌن لدقابق 

 الزم أجٌب حاجات من البٌت علشان إٌناس وأنا حاقعد معاها 
............. روحً إنتً ومصطفى وأنا حاستنى هنا معاها ........... خبلص : عبد الرحمن 

 حتوصل والدتك ٌا مصطفى 
حاضر ٌا بابا: مصطفى   

بعد إذنكم لو تنتظروا عشر دقابق حاكلم السواق وأوصلكم بنفسً : خالد   
مفٌش داعً لتعبك ٌا بشمهندس : عبد الرحمن   

عنبذنكم ............ ده مسافة الطرٌق ........... مفٌش تعب وال حاجة : خالد   
 

حاسبلهم على حاجة ............. طٌب خدنً معاك : رمقه عبد الرحمن بنظرة فاحصة ثم تابع 
 تحت 

 
خرج عبد الرحمن وخالد سوٌاً وإٌناس تراقبهم بنظرات قلقة الحظتها ثرٌا ولكنها آثرت الصمت 

............. 



أنا محتاج أسمع تفسٌر ٌا بمشهندس : نظر عبد الرحمن نحو خالد وبدأ دون مقدمات   
بخصوص إٌه ٌا فندم : خالد   

بخصوص كل اللً شفته النهاردة : عبد الرحمن   
 

أستاذ : صمت خالد لوهلة ثم الحت على ثؽره إبتسامة هادبة ربما قصد بها إخفاء إرتباكه ثم تابع 
جاٌز أنا أول مرة أشوؾ حضرتك وكمان الظروؾ مش طبٌعٌة لكن أنا ............. عبد الرحمن 

باتقدملها للجواز واتمنى إنكم توافقوا ............. باطلب من حضرتك إٌد إٌناس   
 

على فكرة مش هو ده : تابع وهو ٌنظر له ............. بدت على مبلمح األب إبتسامه ساخرة 
 اللً كنت عاٌز أسمعه 

.بس هو ده اللً أنا عاٌز أقوله ............. عارؾ : خالد وبنفس نبرته الواثقة   
 **************************** 

 
................. حتكون مدام خالد رضوان   

كلمات تبدو حروفها كحبال ؼلٌظة تلتؾ حول رقبته بخبث لتمنع عنه الهواء أم ربما الهوى 
زفر ............. فقد عشقها وحده وسٌتؤلم وحده ............ ولكن هواه هو فقط ............ 

......... ؼضبه ........... الصهباء التً إستؽلت عشقه ............ بؽضب عندما تذكر األخرى 
............ كارمن ............ صك على أسنانه من الؽٌظ .......... حماقته   

 
خالد ............... لم ٌنتبه لدخول خالد لؽرفته مرة أخرى ............ كان حمزة ؼارقاً بؤفكاره 

حٌاخدوا ............. البولٌس على وصول : الذي رمقه بؽضب وقال بنبرة جافة دون مقدمات 
مش عاٌزك تجٌب سٌرة كارمن وال إنك دخلتها المزرعة مع كرٌم .... أقوالك   

إنت بتقول إٌه ................. إٌه : حمزة بدهشة   
أعتقد إنك سمعتنً كوٌس : خالد   

ولٌه ؟؟؟؟!!!!!! إزاي : حمزة   
ده شا ما ٌخصكش : خالد   

أنا معندٌش ال وقت وال دماغ وأعتقد .............. حمزة : خالد ............أل ٌخصنً : حمزة 
 حقً إنك تسمع كبلمً بعد اللً عملته 

 
إٌناس الضابط عندها دلوقتً وبعدها : هم حمزة لٌقاطعه وٌتحدث ولكن خالد تابع بإصرار 

إٌناس فاقت : حمزة بتلعثم ........... حٌجٌلك   
أٌوه : خالد بؽٌظ   

مش حتقول على كارمن ؟: حمزة   
أل: خالد   



إنت اللً طلبت منها كده ؟. ......... لٌه : حمزة   
شا ما ٌخصكش ........... لتانً مرة : خالد   

 
رافضاً .......... ؼاضباً ............ حابراً .......... دال خالد بدلوه وترك حمزة   

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

فً السٌارة ركب خالد بجانب السابق وفً الخلؾ مصطفى مؽتاظاً وثرٌا متفحصة لمبلمحه 
األمر جلً ال ٌنتظر سإال أو ............. هذا الؽرٌب الذي إستحوذ على قلب إبنتها ............. 

........ كانت سعٌدة وحابرة ......... تؤكٌد ولكن متى وكٌؾ   
وإنت ٌا مصطفى بتدرس : إبتسم لها خالد عندما الحظ تفحصها ثم حادث مصطفى بنبرة حمٌمٌة 

 وال خلصت 
أنا فً كلٌة تجارة : مصطفى   

تعبناك معانا ٌا بشمهندس : ثرٌا   
مش جاٌز أحب أعزم ............. تعب إٌه بس ٌا فندم وبعدٌن أنا عاٌز أعرؾ البٌت : خالد 

 نفسً بعد كده على القهوة عندكم 
 

رمقته رقٌة بنظرة إعجاب فعلى الرؼم من ؼضبها وخوفها إال أنها أعجبت بصراحته 
حضرتك تتفضل تطلع معانا .......... وهو مٌنفعش دلوقتً ٌعنً : تابعت ..........  

ال ٌا فندم ملوش لزوم انا حاستناكم فً العربٌة : خالد   
والقهوة مش متعبة فً عماٌلها .......... على فكرة إحنا مش بخبلء : ثرٌا   

 
 

شعر خالد بالدؾء والراحة بمجرد أن دلؾ .............. وافق خالد ووصلت السٌارة للمنزل 
دافا كلون ........... ٌشبهك ................ هذا هو منزلك إذن أٌتها البندقٌة .......... للداخل 

......... ما بال تلك األسرة ........... له عبق ممٌز .......... خصبلتك   
قهوة حضرتك إٌه : إبتسمت له ثرٌا وتابعت   

مظبوط: خالد   
مالك ٌا : ثرٌا ....كمان بتعزمٌه على قهوة : نظر مصطفى ألمه بؽضب وهً تعد القهوة ثم تابع 

 مصطفى
هو فً إٌه ............إسبلٌهم هما ........... مالً بتسؤلٌنً مالً : مصطفى   

فوق كده هو أنا مش مربٌة بنتً وعارفاها وال إٌه ............ حٌكون فً إٌه : ثرٌا   
ماما أنا مش قصدي : مصطفى   

أنا زٌك مش مرتاحة للؽرٌب اللً نط فً حٌاتنا فجؤة ده ............ شوؾ ٌا مصطفى : ثرٌا 
كمان مش عاٌزاها ترجع المزرعة دي ومكنتش عاٌزاها تروح أصبلً بس عارؾ ............ 



نفسً ............ تتجوز وتخلؾ ........... نفسً إنها تعٌش حٌاتها زي كل البنات ............. 
 أن أطمن علٌها 

ماهً إنضربت بالرصاص فً مزرعته !!.............. ومعاه حتطمنً علٌها : مصطفى   
خبلص حاشترط علٌه ما ٌقعدهاش فً المزرعة : ثرٌا   

ده الموضوع بقه رسمً بقه : مصطفى   
طلبها من أبوك : ثرٌا   

إمتى حصل الكبلم ده !!! طلبها من أبوك : مصطفى   
فً المستشفى قبل ما نٌجً هنا: ثرٌا   

إحنا لسه شاٌفٌنه من ساعتٌن بالطرٌقة دي حٌتجوزوا بكرة ............. لحق : مصطفى   
إنت مكنتش بتعمل مع شرٌؾ كده .......... إٌه ٌا مصطفى ؼٌران على أختك وال إٌه : ثرٌا   

لكن ده شكله مش ؼلبان خالص ............ شرٌؾ كان ؼلبان : مصطفى   
........... طٌب تعال أقعد مع الراجل وهو بٌشرب قهوته على بال ما أحضر الهدوم : ثرٌا 

 وبعدٌن نشوؾ موضوع الجواز ده ونشوؾ أختك حتقول إٌه 
هو إنتً مش كنتً معانا لما ندهت علٌه وهو وال همه ........ٌعنً حتقول إٌه ٌا ماما : مصطفى   

أبوك مش حٌسٌبه حٌلومه ............ واللً عمله ........... هو وخبلص نٌته بانت : ثرٌا 
والمرة دي حتعاند .......... لكن هً أنا خاٌفة من ِعندها ٌا مصطفى ........... وٌفهمه ؼلطه 

.نفسها   
 

****************************** 
إٌناس............ إنت إزاي تخبً علٌا حاجة زي دي : نظرت رقٌة لحسن بؽضب وتابعت   

كان الزم أطمن األول قبل ما أقولك : حسن   
لٌه ............. رصاص ............ ٌا حبٌبتً ٌا إٌناس : رقٌة   
المهم إنها نجٌت : حسن   
الزم تودٌنً عندها حاال ............ أنا الزم أروحلها : رقٌة   
مالكٌش خروج دلوقتً إنتً عارفة .......... رقٌة مٌنفعش : حسن   
ال ٌا حسن كله إال إٌناس .............. ٌعنً إٌه حافضل هنا وأسٌبها كده : رقٌة   
أهلها معاها وخالد مسبهاش .......... ببلش عند وهً مش لوحدها : حسن   
حسن هً كوٌسة وال بتضحك علٌا ............. الزم أطمن علٌها : رقٌة   
أكلمهالك ............ وهللا كوٌسة : حسن   
كلمها دلوقتً .......... أٌوه : رقٌة   

............... حاضر حاكلمها على تلٌفون والدها   
 

قالت وهً تحاول ........... إختطفت رقٌة الهاتؾ من حسن بمجرد أن إستشعرت صوت إٌناس 
حبٌبتً إنتً كوٌسة ........... إٌناس : منع عبراتها   



ٌا خبر قالك وقلقك لٌه بس ........... رقٌة : إٌناس   
كده ٌا إٌناس أسٌبك لٌلة واحدة تخضٌنً علٌكً كده : رقٌة   

رقٌة إنتً بتعٌطً : إٌناس وقد إستشعرت نبرتها الباكٌة   
إنتً ؼالٌة عندي قوي ٌا بت .............. ومش هرمونات : رقٌة   

طٌب أنا كده حعٌط: إٌناس   
الزم أشوفك ........... حاجٌلك : رقٌة   

أنا ........... أنا كوٌسة وهللا ولو نفسك تٌجً المستشفى متخافٌش ............ متهرجٌش : إٌناس 
 هنا أسبوعٌن 

ألؾ سبلمة علٌكً ٌا حبٌبتً : رقٌة   
بوسٌلً خالد : إٌناس   
أول ماخرج حنٌجً سوا ............ حاجٌبهولك : رقٌة   

ربنا ٌحمٌه ٌارب : إٌناس   
ال إله إال هللا : رقٌة   

محمد رسول هللا : إٌناس   
 

جاءها ............ رقٌة لقد إفتقدت صحبتها ........... أؼلقت إٌناس الهاتؾ وتنهدت براحة 
مٌن خالد ؟ : صوت أبٌها متساببلً   

ده إبنها : إٌناس   
سموه خالد: عبد الرحمن   

اه : إٌناس   
ده على إسم البشمهندس : عبد الرحمن   

أٌوه : إٌناس   
بٌحبوه للدرجة دي : عبد الرحمن   

هو وبشمهندس حسن صحاب قوي : إٌناس   
شكله إنسان محترم : عبد الرحمن   

اااه طبعاً ............ هه : إٌناس   
لكن لٌه أعداء : عبد الرحمن   

!!!أعداء : إٌناس   
الناس اللً هجمت على المزرعة أكٌد حد مسلطهم : عبد الرحمن   

قصدك البلطجٌة : إٌناس   
ربنا ستر وكفاٌة قوي لؽاٌة كده ........... عموما حصل خٌر .............. أٌوه : عبد الرحمن   

إٌه ........ كفاٌة : إٌناس بإرتباك   
بعٌد عن القلق ده ............. ٌعنً إن شاء هللا ترجعً معانا علً البٌت : عبد الرحمن   

بس هو مات : أجابت إٌناس بعفوٌة   



هو مٌن ده اللً مات : نظر عبد الرحمن نحوها بتفحص   
اللً سلط البلطجٌة ........... اللً : إٌناس وقد تمكن منها اإلرتباك   

وعرفتً منٌن إنه مات : عبد الرحمن   
.......... الخٌل كانت مذعورة وبتجري وإحنا طلعنا على صوتها .............. شفته : إٌناس 

 والشخص ده مات تحت رجلٌن حصان خاٌؾ 
والرصاص مٌن ضربه : عبد الرحمن   

معرفش إحنا كنا ملخومٌن باللً بٌحصل وفجؤة سمعت صوت رصاص : إٌناس   
مفٌش رجوع .......... خبلص ٌبقى لؽاٌة ما نعرؾ مٌن ضرب الرصاص : عبد الرحمن 

 للمزرعة 
 

من أجل من ؟؟ من أجله ............ اآلن تود العودة للمزرعة ............. بدا علٌها الضٌق 
ألم تتستر على ............ ألم تتلقى الشظٌة من أجله ........... نعم من أجله ................ 

إنها ............. من أجل أن تفتح دابرة إنتقامه وُتفرؼها من أحقادها ............. كارمن من أجله 
وهو .سحقاً إنها ترٌده ................. خاٍل من هواجس الؽضب ............ ترٌده نقٌاً 

كانت .............عاد وألقى نظرة سرٌعة علٌها .............. هو ال ٌرٌد سواها .............. 
............. وحٌدة بالؽرفة   

 
أنا مضطر أرجع المزرعة أشوؾ الوضع هناك وكمان أؼٌر هدومً : قال لها بنبرة حانٌة   

 أومؤت بإبتسامة رقٌقة دون حدٌث 
هو بابا فٌن: سؤلها بخبث   

خبلص أستنى معاكً لؽاٌة ما ٌصلً : تابع بإبتسامة ماكرة .........راح ٌصلً : أجابت   
هً ماما فٌن : إٌناس   
تحت بتقٌس الضؽط: خالد   

هً تعبت : إٌناس بلهفة   
متتخضٌش ده أخوكً حب ٌطمن علٌها : خالد   

الظابط جه: تابع بعدها ...........ظلت صامتة لوهلة   
أٌوه : إٌناس   
برده مقلتٌش على كارمن : خالد   

أل: إٌناس   
لٌه ٌا إٌناس : خالد   

.......... بدا علٌها اإلرتباك ولم تجب   
علشانً : تابع بصوت دافا   

 
زي برده ما أخدتً رصاصتها : همت تنفً بلسانها ما تجزمه عٌناها ولكنه إستوقفها متابعاً 



 مكانً 
: قال بثقة ........... أنا : بحب قالت متلعثمة ........... بعمق ............ كان ٌنظر نحوها بثقة 

 بحبك 
تقافزت دقات قلبها وكؤن إشارات نبضه .............. مرة أخرى تمكنت منها حمرة الخجل 

لم ........... ماذا ستقول .......... كادت أن تتحدث ولكن .......... الجامح مرتسمة على وجهها 
............. سحبتهم بخجل ........... ٌعطها فرصة إختطؾ أناملها برقة لٌطبع علٌهم قبلة دافبة 

.................إبتسم لها برقة مودعاً وإحتفظت هً بإبتسامتها لنفسها بعد رحٌله   
 ******************************** 

 
 
 

............ وبعد أن إطمبن على ؼالٌتٌه ............ مترددة ........... وبخطوات متثاقلة 
............. كانت تجلس منكمشة على الفراش ............. معشوقته ومزرعته توجه إلٌها 

كان وجهها شاحباً ........... إنتبهت له ............ خصبلتها الحمراء مبعثرة كؤفكاره 
تبدلت نظرتها وحلت السعادة محل الخوؾ ................ مبلمحها قلقة ............. 

خالد حبٌبً إنت جٌت : صاحت ببهجة ...............   
........... خالد أنا مش عارفة أنا فٌن : نظر نحوها بصدمة تابعت بعد أن تبدلت مبلمحها لحزن 

هما مش معاك ........... فٌن بابا وكرٌم   
!إٌه : خالد   

ٌبل نمشً من هنا ............... حبٌبً وحشتنً قوي : إقتربت منه وإحتضنته بشوق ثم تابعت 
.ٌبل نروح على البٌت ............   

 
كان ٌنتظر كلماتها لٌقرر مصٌرها بٌن إنتقامه وشفقته ولكن .............. نعم كان حابراً بشؤنها 

.الهذٌان ..................... لم ٌتصور أن ٌجد فً النهاٌة   
 

 الفصل الثامن و الثبلثون
 

تبحر دون مقصد بدروب ......... بلؽنً أٌها الملك السعٌد ذو الرأي الرشٌد أنه كان هناك سفٌنة 
لٌلة تربع .............. وفً لٌلة فضٌة ............ زادها الخٌال وونٌسها الذكرى .......... الحٌاة 

............ وتزٌنت سماء اللٌل بلمعة النجوم...........فٌها ضوء القمر على عرش الظبلم 
سحٌق ٌا موالي .......... وبحر العشق عمٌق ............. ؼاصت دون وعً ببحر الهوى 

............ ؼاضب ...........شامخ........... وبعمق هذا البحر كان ٌوجد جبل .............. 
كلما ........... أسود كستابر العتمة ٌطلقون علٌه جبل المؽناطٌس ........... .............ثابر 

فصارت حطاماً ...........تناثرت أجزاإها ........... تحطمت ............ مرت به سفٌنة 



. إبتلعه البحر فً لحظات ...........   
 

ولكن لم ٌبتلع ............... وإقتربت منه دون إرادة وتحطمت جدران عزلتها على ٌد عنفوانه 
ولم ٌتمكن الؽرق فقط من ذكراها بل ؼاصت معه أحجار .......... البحر عزلتها فحسب 

................ المؽناطٌس وركع شموخ صرحه تحت قدمٌها   
 

ثبلثة أٌام منذ أن ألقى بتعوٌذته السحرٌة على مسامعها ................ مرت ثبلثة أٌام 
........... ال بل حابرة ........... تركها سعٌدة ........... أحبك بّدل حالها ورحل .............. 

وهو ؼابب ........... فتارة رافضة وتارة عاشقة ............. مبعثرة كحروؾ كلمته داخل عقلها 
متملكة لها ........... وعبارته متؤججة بوجدانها .......... والوقت ٌتبختر بدالل حولها ........... 

وأحاطت بها الُؽربة .وهً أصبحت رافضة وؼدت مشتاقة ......... رحل .......... بإصرار 
لم تصدق نفسها عندما لمحت رقٌة بباب ؼرفتها ........... وكؤن العالم فراؼاً دونه ........... 

نعم مضٌبة بشعاع ........ بل مضٌبة ............ كانت تبدو جمٌلة .......... ومعها خالد الصؽٌر 
.............األمل ورونق األمومة   

رقٌة : هتفت إٌناس بسعادة بالؽة   
أنوس حبٌبتً : رقٌة   

 
إبتسمت بمكر ............ تعانقتا بشوق وطبعت إٌناس قبلة رقٌقة على جبهة الصؽٌر النابم 

نسخة من البشمهندس : لصدٌقتها وقالت   
حتى متعب زي أبوه ..........مخدش منً حاجة العفرٌت ده : رقٌة   

ربنا ٌخلٌكوا لبعض: إٌناس   
إنتً عاملة إٌه دلوقتً ٌا حبٌبتً : رقٌة   

أنا زهبت ............ مش عارفة لٌه الدكتور مقعدنً هنا ......... أنا كوٌسة الحمد هلل : إٌناس   
ٌا ربً أنا كل ............. دي رصاصة ........... هً كانت عملٌة الزاٌدة ٌا إٌناس : رقٌة 

 مافتكر قلبً ٌقع فً رجلً
عدت الحمد هلل .......... خبلص ٌا رقٌة : إٌناس   
حصل إٌه ٌومها............ حصل إٌه ٌا إٌناس : رقٌة   

مانتً عارفة ٌا رقٌة الهجوم والقلق: إٌناس   
أنا عارفة إنها رصاصة كارمن .......... حتخبً علٌا ٌا أنوس : رقٌة   

 
خالد هو اللً قالكم : نظرت نحوها إٌناس بترقب وتابعت   

كان عاٌزه ٌحبسها ............... خالد ٌومها كان فً حالة إنهٌار وبعت دسوقً لحسن : رقٌة 
.............. لؽاٌة ما ٌفوقلها وحسن عرؾ من دسوقً إن كارمن كان فً إٌدها مسدس   

ٌعنً هً دلوقتً فً المزرعة : إٌناس   



ال جاتلها حالة إنهٌار عصبً وحسن نقلها على المستشفى : رقٌة   
! اٌه : إٌناس   
كانت قاصداكً ٌا إٌناس : رقٌة   

أل خالص حتقصدنً لٌه ........... رقٌة إنتً بتقولً إٌه : إٌناس   
كانت عارفة إنه بٌحبك صح ............ علشان تحرق قلبه : رقٌة   

رقٌة إنتً بتقولً إٌه ............ بٌبٌإٌه ........... بً : إٌناس بتلعثم   
أنا نفسً عرفت من ٌوم ما طفشتً وجري وراكً زي .......... بطلً مكابرة بقة : رقٌة 

لٌلة ما ضاٌقك وهربتً تانً ٌوم ............ المجنون علشان ٌرجعك   
.......رقٌة : إٌناس   
لٌه ....... لٌه مبلؽتٌش عنها ........... كارمن كانت عارفة أكٌد : رقٌة   

مكنتش فً حالتها الطبٌعٌة علشان تفكر بالطرٌقة دي ............. مكنتش تقصدنً : إٌناس   
طٌب الطلقة ضربتها إزاي ............ مش فاهمة : رقٌة   

 
........... إٌناس : صمتت رقٌة لوهلة ثم تبدلت مبلمحها فنظرت نحو إٌناس فً صدمة وقالت 

.........هً كانت تقصد   
 

............ كانت تقصد خالد ............أٌوه : ترقرقت العبرات بعٌنً إٌناس رؼماً عنها وتابعت 
........إٌناس إنتً عملتً إٌه : رقٌة بتؤثر   

كان ............ كان صعب أفقده من تانً ............. ماقدرتش : بنبرتها المرتجفة تابعت 
محستش بنفسً........... صعب قوي   

 
إنتً ............. إنتً مجنونة ........... حبٌبتً : أمسكت رقٌة بؤناملل صدٌقتها وربتت علٌها 

 بتحبٌه للدرجة دي
 

لقد أفرؼت .......... إنفجرت إٌناس رؼماً عنها فً البكاء عندما سمعت عبارة رقٌة األخٌرة 
.............. لتوها حملها الثقٌل بجعبة صدٌقتها   

هو الحب ............ طٌب بتعٌطً لٌه بس : إقتربت منها رقٌة ورفعت ذقنها وتابعت بحنان 
 حاجة وحشة 

أنا............ أنا : إٌناس   
ومش حتعرفً تكدبً حتى على ............ حبٌتٌه ٌا أنوس .............. إنتً حبٌتٌه : رقٌة 
 نفسك 
شرٌؾ............. لكن : إٌناس   

 
............. شرٌؾ أول حب بس مش األخٌر ٌا إٌناس : نظرت رقٌة لصدٌقتها بإبتسامة وتابعت 



ده صرخ بؤعلى صوته وقال بحبك ٌا خالد ..........أل ده مش دق .......... قلبك دق تانً 
وعلى فكرة عادي ٌعنً مش عٌب وال حرام وال قلة أدب..............   

بتهظري ٌا روكا : إٌناس   
وال ناسٌة الكبلم اللً قلتهولك لٌلة ما حمزة عرض علٌكً ............. أل ما بهظرش : رقٌة 

ٌومها كنتً مش طاٌقة نفسك ...........فاكرة ........... الجواز   
...........حمزة : إٌناس بشرود   

ماهو إحنا كده كلمة ...............بس أقول إٌه .............. أٌوة حمزة : رقٌة وقد إبتسمت بمكر 
 بحبك بتبقى حلوة بس من واحد بس 

 
قالها ............ بحبك ........... تذكرتها ............. صمتت إٌناس لوهلة بعد عبارة رقٌة 

تمكنت من ٌقظتها ........... وتمكنت منها حتى النخاع ............ بصوت دافا .......... بهمس 
رحل دون ............ أٌن هو اآلن ............ هً حمقاء ............. وسٌطرت على أحبلمها 

!!!إكتراث   
 

أنا لو ......... ده هو أوانه : الكبلم ده سابق ألوانه رقٌة : تابعت بضٌق .......... قطبت جبٌنها 
 منه أجٌب المؤذون وأكتب حاالً قبل ما ترجعً فً كبلمك 

ال كوٌس ........... إنتً بتقولً إٌه بس ........... مؤذون : نظرت نحوها إٌناس بقلب مرتجؾ 
هو بس ٌخلص موضوع الست ............ حنشوؾ : رقٌة ............ إنه ما بٌفكرش زٌك 

 كارمن
كارمن هو حٌعمل إٌه : سؤلتها بقلق ........... إنتبهت   

متعرفٌش : رقٌة   
قولً ٌا رقٌة ماتوقعٌش قلبً ............. أل معرفش وماشفتوش من ثبلث أٌام : إٌناس   
...... بس هو حسن قالً إنه نقلها مستشفى أمراض نفسٌة و ............ معرفش تفاصٌل : رقٌة 

 عاٌز ٌسفرها برة 
هً حصلها إٌه بالضبط ........... أمراض نفسٌة : إٌناس   
حتى لحسن .................خالد ماقالش لحد تفاصٌل ............. معرفش : رقٌة   

............. ربما قلق .......... هو حرٌص بشؤنها .......... تختبره اآلن ............ شعور آخر 
.إنها الؽٌرة ........... تباً ............. متحفظ ........... مشؽول   

 ********************** 
كارمن تعانً من فقدان الذاكرة ............ ما زالت عبارات الطبٌب مسٌطرة على عقله 

الطبٌب ٌرجح أن السبب .......... ذكرى آخر ثبلثة أعوام ؼابت عن عقلها ........... اإلنشقاقً 
بذرة الؽضب التً ألقاها ......... صدمت إصطدمت بشقاء ثبلثة أعوام ............ صدمة عنٌفة 

.بعبث فً أرضها لتطرح ِؼبلً كاد أن ٌودي فً النهاٌة بحٌاة من تمكنت من دقات قلبه   
اآلن هو ٌسعى بكل ما أوتً من قوة لعبلجها ............ ٌالسخرٌة القدر ........... زفر بضٌق 



وتوصل بفضل أصدقابه فً الوالٌات المتحدة لمصحة ............ رتب كل شا فً أٌام .......... 
عبلج عضوي ونفسً إلستعادة ذاكرتها أوالً والتعامل مع ألمها ثانٌاً ............ نفسٌة شهٌرة 

.أم ربما كبلهما ................ ال ٌعلم هل ٌفعل ذلك خوفاً علٌها أم منها ...............   
 ***************************** 

........... نورتً بٌتك من تانً ٌا حبٌبتً : إبتسم حسن مرحباً بزوجته بعد أن دخبل للفٌبل قاببلً 
 نورت ٌا أستاذ خالد

إبتسمت رقٌة لزوجها إبتسامة بسٌطة وظلت تتفحص منزلها لدقابق ورؼماً عنها تمكنت منها 
إٌه ٌا : تابع بصوت أجش ............ الحظ حسن تبدل مبلمح زوجته ........... ذكرى رحٌلها 

مكنتٌش عاٌزة ترجعً ............... رقٌة   
لو مكنتش عاٌزة أرجع ماكنش زمانً واقفة هنا دلوقتً: رقٌة   
ٌبقى تضحكً وتفرحً برجعتك لبٌتك وتفرحٌنً معاكً: حسن   

حسن إحنا الزم نتكلم : تنهدت رقٌة وتابعت بنبرة جادة   
ماحنا حانتكلم ........... ومستعجلة على إٌه : إبتسم حسن وتقدم من زوجته مقببلً رأسها وتابع 

حنتكلم وحنتخانق وحنقلق وحنفرح وحنزعل وحصالحك ....... قدامنا العمر كله ............. 
........... سامعانً ٌا رقٌة ........... ولبعض ............ بس حنفضل مع بعض .......... 

.لبعض   
 
 

ثم نظرت نحو خالد وتفحصت مملكتها مرة أخرى وإبتسمت ........... نظرت نحوه بتمعن 
.*************************** فقد كان محقاً ............ بسخرٌة   

معلش ٌا حبٌبتً إتؤخرت علٌكً : دخلت ثرٌا لؽرفة إبنتها مسرعة وهً تلهث قابلة   
ماما إنتً تاعبة نفسك راحة جاٌة : إٌناس   
الزم برده أطل على البٌت وعلى أخوكً : ثرٌا   

ملوش لزمة تبهدلً نفسك معاٌا هنا........ خلٌكً فً البٌت ٌا ماما : إٌناس   
لما تِبقً ماما حتفهمً : ثرٌا   

حقك علٌا ٌا ست الكل أنا مش قصدي انا بس عاٌزة أرٌحك : إبتسمت إٌناس ألمها وتابعت   
الصؽٌر قالقنً علٌه وبٌسرح وبٌتؤخر بره كتٌر ............. محدش فٌكم مرٌحنً : ثرٌا 

الشؽل ...........  شهور ومنزلش 3خصوصاً لما أؼٌب والكبٌر أهو معاد أجازته فات ٌجً من 
طٌب كان نزل العٌال دول وحشونً قوي ........... ٌا ماما   
معلش ٌا ماما محدش عارؾ ظروفه : إٌناس   
.............. وإنتً ربنا ٌهدٌلك الحال وقلبً ٌطمن علٌكً بقه : ثرٌا   

طٌب والدعوات دي أنا ملٌش نصٌب فٌها -   
 
 



نظرت نحوه ثرٌا بتساإل ............. قال عبد الرحمن جملته بإبتسامة وهو ٌدلؾ لداخل الؽرفة 
كنت بتكلم مٌن وسٌبتنً أطلع لوحدي ........   

كان معاٌا واحد صاحبً على التلٌفون : عبد الرحمن   
صاحبك مٌن ؟: ثرٌا   

عاملة إٌه .................. صاحبً وخبلص ٌعنً إنتً تعرفً كل صحابً : عبد الرحمن 
 النهاردة ٌا حبٌبتً 

الحمد هلل ٌا بابا : قال جملته األخٌرة لصؽٌرته بإبتسامة قابلتها هً بإبتسامة أوسع مجٌبة   
زهبتً الصبح لوحدك : عبد الرحمن   

أل خالص حتى رقٌة جاتلً وقعدت معاٌا شوٌة : إٌناس   
الست دي ذوق جداً وجوزها كمان : عبد الرحمن   

اه وهلل طلعت من المستشفى علٌا علطول قبل حتى ما تروح البٌت: إٌناس   
وكلمتنً وكلمت أبوكً تطمن علٌنا كمان : ثرٌا   

وهللا فٌها الخٌر : إٌناس   
طٌب أنا حاسٌبكم وراٌا مشوار ضروري وراجع : عبد الرحمن   

راٌح فٌن : ثرٌا   
حقابل واحد صاحبً : عبد الرحمن   
ما قلتلك : صاحبك مٌن عبد الرحمن بضٌق ونبرة ٌقصد بها ممازحة زوجته : ثرٌا بدهشة 
ٌبل عاٌزٌٌن حاجة من برة ............ متعرفهوش   

سبلمتك ٌا بابا: لم تجب ثرٌا زوجها فؤجابته إٌناس بإبتسامة   
برده متضاٌقة : نظرت إٌناس نحو أمها وتابعت   

وقت صحاب ده وخروج ....... ٌعنً شاٌفة أبوكً ودلعه : ثرٌا   
.إنتم األربعة ........... محدش فٌكم مرٌحنً ............   

 
.ضحكت إٌناس بٌؤس وزمت ثرٌا شفتٌها وظلت تتفكر فً أحوالهم جمٌعاً   

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

الحقٌقة ٌا بشمهندس لما كلمتنً : نظر عبد الرحمن نحو خالد بإبتسامة وتابع وهو ٌنفض مبلبسه 
توقعت مقابلتنا حتكون فً مكان هادي وإنً حاشرب ............. فً التلٌفون وقلتلً ٌاعمً 

لكن ............. لمون ولما إنت إقترحت المزرعة قلت وماله مكان حلو وجو جمٌل وهدوء 
 متوقعتش اللً حصل ده خالص

بجد ٌا عمً : إبتسم خالد بدوره وتابع بعد أن بّدل مبلبسه التً كانت قد نالت نصٌبها مما حدث 
أنا كنت نسٌت فً وسط اللخبطة و الزحمة الفرسة دي .............. أنا مش عارؾ أقولك إٌه 

ٌدوبك عرفت من البواب إن حضرتك وصلت لقٌت الساٌس بٌقوللً ٌا ............. خالص 



 بشمهندس إلحق سهٌلة حتولد 
 

فرسة جمٌلة وإسمها جمٌل: عبد الرحمن   
أنا مكنتش عاٌز أتعب حضرتك وقلت تنتظرنً فً الفٌبل أفضل: خالد   

برده شؽلكم متعب ............. بصراحة أنا كان عندي فضول أحضر التجربة دي : عبد الرحمن 
هً إٌناس لو كانت موجودة كانت حتولد الفرسة دي ........ ٌا أخً   

ال ال مش للدرجة دي بس كانت حتحضر مع الدكتور وتساعده : خالد   
بس إنت كنت مخضوض قوي ده وال أكن مراتك اللً بتولد : عبد الرحمن   

أصل الفرسة دي بقت عزٌزة علٌا قوي : خالد   
طٌب أنا محتاج لمون بعد شحنة التوتر دي: نظر عبد الرحمن نحوه بتفحص ثم تابع   

الؽدا جاهز............. لمون إٌه : خالد   
ٌبل هات .............. ؼدا إٌه ٌا إبنً هو أنا حاقدر آكل حاجة بعد اللً شفته ده : عبد الرحمن 
 اللً عندك 

إتفضل .............. طٌب نقعد األول : خالد   
ٌبل قول ٌا بشمهندس........... هه وادي قعدة : عبد الرحمن   

أنا كنت عاٌز أعرؾ رد حضرتلك على طلبً: خالد   
ٌابنً إنت مستعجل كده لٌه ده ربنا خلق الدنٌا فً سبع أٌام : عبد الرحمن   

أصلً مسافر وكنت حابب لو أعرؾ رأٌك مبدبٌاً ٌعنً ............ ونعم باهلل : خالد   
اه ظرؾ طارئ أسبوع وحارجع : خالد !!مسافر : عبد الرحمن   
حتى تكون إٌناس خرجت من المستشفى ............ لما ترجع بالسبلمة لٌنا كبلم : عبد الرحمن   

طٌب إتفضل : خالد   
إٌه ده : عبد الرحمن   

دي ورقة فٌها كل بٌاناتً علشان حضرتك تسؤل عنً وعن عٌلتً : خالد   
ٌا إبنً سماهم على وجوههم : عبد الرحمن   

حضرتك بتفكرنً بوالدي هللا ............. وهللا ٌا فندم المفروض أنا اللً أقول الجملة دي : خالد 
 ٌرحمه 

هللا ٌرحمه ومدام بفكرك بوالدك ٌبقى ببلش ٌا فندم دي قول ٌا عمً زي ما بدأت : عبد الرحمن 
 كبلمك 

طٌب ممكن ٌاعمً أطلب من حضرتك طلب تانً : خالد   
طلب إٌه : عبد الرحمن   

ممكن أروح أسلم على إٌناس فً المستشفى قبل ما أسافر : خالد   
 

هو المفروض أل : رمقه عبد الرحمن بنظرة متفحصة مرة أخرى من تحت نظارته وتابع 
بس بشرط.......... بس أنا موافق ............   



إتفضل : خالد   
الحقٌقة اللً إنت وإٌناس مخبٌنها ............... عاٌز الحقٌقة ٌا خالد : عبد الرحمن   

حقٌقة إٌه : خالد   
مٌن اللً ضرب الرصاص : عبد الرحمن   

 
أنا ............. حاضر : صمت خالد لوهلة ثم زفر بعمق ونظر نحو عبد الرحمن بجدٌة وتابع 

حقولك مٌن اللً ضرب الرصاص ........... حقول لحضرتك على الحقٌقة 
 **********************************. 

 
 

الوقت ٌمر ببطء كقطاٍر متهالك ............. كانت الساعة قد تعدت الحادٌة عشر صباحاً بقلٌل 
ذكرٌات الحاضر تتسلل بخبث نحو .............. ٌحمل على متنه الكثٌر والكثٌر من األفكار 

إبتسمت ولكن تبدلت ........... تذكرت َضحكته عندما أؼرقه رعد ببقاٌا طعامه ........... عقلها 
أفاقت من شرودها على .......... إنها تفتقده ............ إبتسامتها لضٌق عندما تذكرت ؼٌابه 

ما بال هذا ! ........... اآلن تتخٌل سماع صوته .......... هذا من ٌنقصها ............ صوته 
لم ............. ولكنه لم ٌكن جنوناً ............ تخطو النساء بعالمه نحو الجنون .......... الرجل 

هو بحدة نظراته ومكر ..........كان واقعاً متجسداً على باب ؼرفتها ............ ٌكن خٌاالً 
.إبتسامته ودؾء صوته   

 
صباح الخٌر : خالد   

صباح النور: إٌناس   
 

ب أحد المقاعد من فراشها وتابع متساببلً أثناء جلوسه ......... دخل بخطوات ثابتة  هً : ثم قرَّ
 ماما فٌن 

تطمن على مصطفى وتشؤر على ........... كل ٌوم الصبح بتروح على البٌت شوٌة : إٌناس 
 الشقة وبابا بٌجٌبها بعد الظهر 

وإنتً عاملة إٌه دلوقتً : تابع بإبتسامة  
الحمد هلل : إٌناس   

 
 70أنا متفق مع الدكتور أقل من ........... متؤكده : كانت تجٌبه بإقتضاب تابع بنبرة ضاحكة 

 نبضة فً الدقٌقة مش حاستلم أنا بقولك أهو
إٌه اللً إنت بتقوله ده : ضحكت إٌناس رؼماً عنها وتابعت   

ده عملت بحث ُمضنً عالنكتة دي قبل ما .......... أخٌراً ضحكتً .......... ٌااااااه : خالد 
.أجٌلك علشان أصالحك بٌها إنتً عارفة دمً مش خفٌؾ قوي   



لٌه .......... تصالحنً : أعادت بعض خصبلت شعرها للوراء بإرتباك ثم تابعت   
علشان زعبلنة منً: خالد   

ال أبداً مش زعبلنه: إٌناس نافٌة بتوتر   
أل زعبلنة : هو بثقة   

أخبار المزرعة إٌه : تابعت رؼبة فً الهروب   
وحشة من ؼٌرك : خالد   

ٌعنً مفٌش : ردت مسرعة رؼبًة منها فً التخلص من هذا اإلرتباك األحمق الذي ٌصٌبها أمامه 
 خساٌر
الخساٌر بسٌطة وحنعوضها إن شاء هللا : خالد   

إن شاء هللا : إٌناس   
مش عاٌزة تعرفً كنت فٌن األٌام اللً فاتت: خالد   

أكٌد مشؽول بملٌون حاجة : إٌناس   
تبقً لسه زعبلنة ! ٌعنً عندي ملٌون حاجة تشؽلنً عنك : خالد   

 
تصبح ............ فحروؾ الهجاء تهرب أمام نظراته .......... نظرت نحوه بخجل دون إجابه 

إستشعر خجلها كعادته وإستقطع ........... شفرة هً نفسها ؼٌر قادرة على فك طبلسمها 
لو زعبلنة أنا ممكن : لنظراته بعض اللحظات الخاصة مع حمرة وجنتٌها ثم تابع بصوت هادئ 

 أصالحك تانً
 كانت نبرته ماكرة

 ............. 
 

أل خبلص أنا مش زعبلنة : ردت مسرعة دون تفكٌر   
معاكً بانسى همومً ........... اااااه : ضحك بصوت عاٍل ثم تابع وهو ٌزفر براحة   

حصل إٌه: نظرت نحوه بقلق   
كارمن : خالد   

بتقول دخلت مستشفى أمراض نفسٌة ........... رقٌة كانت عندي إمبارح : إٌناس   
نقلتها فٌه من ٌومٌن لؽاٌة ما تسافر وتتعالج برة : خالد   

للدرجة دي : إٌناس   
ممكن تكون خطر على نفسها وعلى اللً حوالٌها ......... معندٌش إستعداد أجازؾ : خالد   

هً عندها إٌه : إٌناس   
  سنٌن 3مش فاكرة أحداث آخر ........... فقدان ذاكرة جزبً : خالد 

معقول : إٌناس   
ده ............. الدكتور بٌقول مع العبلج حتتحسن لكن أنا قلقان من رد فعلها بعد ما تفتكر : خالد 

 كمان مهم أعالجه 



عقلها حماها من الصدمة وهرب للماضً : إٌناس   
هً كمان فاكرة إنً لسه جوزها............ على فكرة : خالد   

هً صعبانة علٌا : نظرت نحوه بدهشة وتملك منها الؽضب للحظات ثم إستدركت نفسها وتابعت   
أنا كنت برده سبب فً اللً حصلها : قال خالد بنبرة حزٌنة   

حتسفرها فٌن : إٌناس   
صدٌق نصحنً بمصحة كوٌسة هناك حجزتلها وحاودٌها كمان ٌومٌن ............ فلورٌدا : خالد   

وحتسافر معاك بسهولة : إٌناس   
الدكتور حٌدٌها جرعة مهدبات وهً هادٌة أؼلب الوقت بس أحٌاناً بتكون مركزة ومش : خالد 

 عارفة هً فٌن 
ربنا ٌشفٌها : إٌناس   
حاؼٌب أسبوع واحد بس : خالد   

براحتك برده الزم تطمن على الوضع هناك : إٌناس   
حتوحشٌنً حاجً علٌكً من المطار : خالد   

ؼالباً حكون رجعت للبٌت: إبتسمت ثم قالت وهً تنظر لؤلسفل   
خبلص ٌبقى حاجً البٌت : تابع بإبتسامة واثقة   

 
فاهمانً ............ حاجً البٌت ٌا إٌناس : رفعت نظرها لتجده ٌنظر نحوها بإصرار متابعاً 

كانت خابفة .......... كانت تعلم مقصده جٌداً ........... صمتت لوهلة .حاجً البٌت ......... 
تابع مرة أخرى وهو ٌبسط ٌده من أجل .......... حابرة ولكن راؼبة بقربه ............ وسعٌدة 

أشوؾ وشك بخٌر: مصافحتها   
 

إستقرت بؤمان عندما إستشعرت دؾء قبضته ........ باردة .......... كانت أناملها مرتجفة 
إبقى كلمنً : وجدت نفسها تقول له ..........   

 
كل ٌوم حاتصل أسمع صوتك.......... حاكلمك : نظر نحوها بعمق تبعته إبتسامة صادقة وقال   

 
ال إله إال هللا : إٌناس   
محمد رسول هللا: خالد   

 
 النهاٌة 

 الجزء األول
 الفصل التاسع و الثبلثون

 



 
 

 إختبار السٌدة الجمٌلة 
 
 
 
 
 

.هل نراه كما هو أم نراه كما نرٌد أن نراه .............. كٌؾ نرى العالم   
ربما .......... مشاعرنا .......... أفكارنا ............ الحقٌقة أننا نرى العالم من خبلل أنفسنا 

.سعادتنا أو ؼضبنا   
 
 

فإذا نظرنا ملٌاً للصورة على الٌمٌن ثم عدنا للصورة فً المنتصؾ . الصورة السابقة تمثل إختبار 
لها أنٌؾ دقٌق وترتدي عقداً ربما من ................ شابة .............. سنراها إمرأة جمٌلة 

إذا نظرنا بدقة للصورة األخرى على الٌسار ثم عدنا مرة أخرى .............. الماس ولكن 
حزٌنة .......... نعم عجوز تبدو فً السبعٌن من العمر !! للصورة فً المنتصؾ سنجدها عجوز 

.......لها أنٌؾ ضخم وترتدي شاالً سمٌكاً ...........   
 
 

ماضٌنا ............ نحن نرى الحٌاة بمنظور مختلؾ وٌختلؾ بإختبلؾ تجاربنا ............. نعم 
.وستتبدل الصورة كلما تؽٌرنا نحن ............ هواجسنا ..............أفكارنا ............   

 
 

.الصورة ثابتة ونحن من نتحرك ........... نعم   



 
 

 خالد
 
 

كان ٌذهب لزٌارتها ............. وإستقرت كارمن بالمشفى النفسً .............. مرت عدة أٌام 
ممتلبة بما حدث وٌحدث وسٌحدث ومع ........... مرت األٌام علٌه مزدحمة ............ ٌومٌاً 

كارمن تبدو مختلفة ......... إختلؾ كل شا ........... مرور الوقت بدأ ٌوقن وٌعً التؽٌٌر حوله 
وكؤنها لٌست كارمن ............. عٌناها ............. إبتسامتها ......... مبلمحها ........... 

فلم تعد خصبلتها الحمراء ............ وكؤنها إمرأة أخرى قابلها فقط منذ عدة أٌام ............ 
............. مستكٌنة ............ جامحة كما إعتادها ال بل أصبحت هادبة .............. ثابرة 

. خاضعة   
ربما الٌؤس وربما العفة ............ والركود ......... زرقة عٌناها تملك منها السكون 

ولكن أٌة رؼبة ؟؟ رؼبتها أم رؼبته ............ نعم إنطفؤت شعلة الرؼبة بداخلها .............. 
.............. رؼبة اإلنتقام .............. فمنذ البداٌة كارمن لم تكن سوى رؼبة .............. 

.واآلن أصبحت رؼبة التطهٌر ............ ورؼبة المتعة .......... رؼبة الكٌد   
 

هادئ ........... مسالم .............. نعم إختلؾ كل شا وأصبح ٌراها بمنظور مختلؾ 
.منظور معبٌق بنكهة البندق ........... مسامح .............   

 
 
 

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

 إٌناس
 

............مشفى آخر ........... مرة أخرى ............. عودة أخرى ............ عادت للمنزل   
 

على الرؼم من أنه لم ٌتؽٌر شا فاألثاث مرتب كعادته ............. ٌبدو كل شا مختلفاً 
والدتها تمارس طقوسها الخاصة ............. عبق الدؾء ٌؽمر المكان كما عهدته ............... 

وجبة تلذذت بطعمها أكثر من ذي قبل .............. بالمطبخ التً تنبا بوجبة شهٌة ساخنة 
شرفة شرٌؾ ................ حتى الشرفة ............ نعم كل شا ٌبدو أجمل ............ 

سعادتها .............. أحبلمها ...........تلك الشرفة التً إحتضنت ذكرٌاتها ...............



.عشقها ............. أحزانها ............  
 
 

لم ترى القبح بمعالمها كما إعتادت .............. لم تتوجه نحوها بخطوات مرتجفة تلك المرة 
............ سعٌدة ............. متفانٌة .............. فالمرأة بالشرفة كانت تبدو جمٌلة ............ 

........... وكؤنها تراهم ألول مرة .............. إنها أم مستمتعة برونق الطفولة المحٌط بها 
.وكؤنها ترى الحٌاة من جدٌد   

 
 

نبرته الدافبة وعباراته ............ حٌاة بشمس صبوح تشرق مع رسابله الصوتٌة كل صباح 
ورؼبة وإبتسامة ودقات قلب متفانٌة من .......... وسعادة ............. العاشقة أصبحت عادة 

 أجله وكل شا 
 
 

............ كانت وحٌدة بؽرفتها عندما سمعت طرقات متتالٌة على الباب   
صباح الخٌر ٌا أنوس : رمق عبد الرحمن إبنته بنظرة باسمة وقال   

صباح النور ٌا بابا : إٌناس   
عاملة إٌه دلوقتً : عبد الرحمن   

أنا كوٌسة ٌا بابا متقلقش علٌا: إٌناس   
دماؼك راٌقة عاٌز أتكلم معاكً شوٌة ............. طٌب ٌا بنتً الحمد هلل : عبد الرحمن   

اه طبعاً إتفضل ٌا بابا : إبتسمت ألبٌها بإرتباك وتابعت   
بصً ٌا إٌناس من ؼٌر مقدمات كتٌر البشمهندس : إبتسم عبد الرحمن إلبنته ثم تابع بنبرة جادة 

 خالد طلب إٌدك منً 
: صمتت إٌناس لوهلة وقد تمكنت دهشة ممزوجة بالخجل من مبلمحها ثم تابعت بنبرة خافتة 

إممممتى .......... طلب إٌدي   
فً المستشفى : عبد الرحمن   

!!! فً المستشفى : إٌناس   
تقرٌباً ده كان أول كبلمه معاٌا ............ أٌوة فً المستشفى : عبد الرحمن   

 
 

ٌُخبرها أنه بالفعل تقدم للزواج ........... كانت تستمع ألبٌها والدهشة مسٌطرة علٌها  فخالد لم 
ماذا كانت تظن أنها ستقضً سنواتها القادمة ........... الزواج ............. منها وبتلك السرعة 

حتماً سٌكون هناك زواج فقد أخبرها بإصرار أنه سٌؤتً ........... فً إستقبال برقٌاته العاشقة 
بصراحة أنا فً األول : أخرجها صوت أبٌها من أفكارها المتشابكة وقد تابع .......... للمنزل 



مكنتش متشجع لكن لما سؤلت عنه وعن عٌلته لقٌت سمعتهم طٌبة وهو أعتقد إنه شخص ناجح 
 وال إنتً إٌه رأٌك 

هه : إٌناس   
إٌه رأٌك فً البشمهندس خالد : عبد الرحمن   

كوٌس ............. هو كوٌس : ردت بإرتباك   
ٌعنً موافقة : عبد الرحمن   

على إٌه ............. موافقة : إٌناس   
على الجواز : رمقها أبٌها بنظرة فاحصة وتابع   

مش عارفة : قالت بٌؤس ..........تمكنت منها الحٌرة والحزن ........ تبدلت مبلمحها   
 
 

والدتك طبعا .......... شوفً : إبتسم عبد الرحمن إلبنته ثم أحاطها بذراعه لٌجذبها بقربه وتابع 
أنا كنت متردد لكن هو وعدنً بحل مشكلة كارمن وإنها مش ........... مشجعة الموضوع 

 حتسبب إزعاج وال خطر لٌكم من تانً 
هو حكى لحضرتك على كارمن : نظرت له إٌناس بصدمة قابلة   

وإنتً تفتكري إنً ممكن كنت أوافق من ؼٌر ما أفهم بالضبط اللً حصل لٌلتها : عبد الرحمن 
 فً المزرعة 

 
 

ال تدري ماذا حل بها ولكن سخونة وجهها كانت تنبا بمبلمح حمراء تحمل الخجل والؽضب فً 
الحظ عبد ............ أٌعقل أن ٌكون قد أخبر والدها بتضحٌتها من أجله ............ آن واحد 

كان ٌود أن ٌصمت منتظراً .......... الرحمن مبلمحها الحابرة وقلقها البادي بقوة على وجهها 
أنا بصراحة كنت : تفسٌر ما حدث منها تلك المرة ولكنه آثر المتابعة من أجل تهدبتها فتابع 

مصدوم لما حكالً على موت اللً اسمه كرٌم وكمان جنون كارمن المإقت وضربها نار علٌكم 
طول عمرك محظوظة : زم شفتٌه وتابع .............. عشوابً وفً اآلخر إنتً اللً انصبتً 

 كده ٌا بنتً 
 
 

اه كم تحب خالد فً تلك اللحظة .............تنفست إٌناس الصعداء عندما سمعت كبلم أبٌها 
أن ٌعلم حبٌبك بما توده دون ........... هل هذا حقاً هو الحب............   

نعم ربما علمت رقٌة بتضحٌتها من أجله ولكنها لم تشؤ أن تواجه ............. أن ُتصرح له بذلك 
عابلتها بهذا الشؤن فآخر ما ٌنقصها اآلن هو تبرٌر هذا العشق أم ربما هذا العذاب الذي أصبحت 

............... ترٌده رؼماً عنها   
ٌُخرجها صوت عبد الرحمن من شرودها  ها : تابع األب بنبرة ماكرة ..................مرة أخرى 



الراجل منتظر ردنا ؼالباً حٌزورنا األسبوع الجاي بعد ما ٌرجع من .............. ٌا إٌناس 
 السفر 
حدد معاد ٌعنً ؟.......... هو كلم حضرتك : إٌناس   

تقرٌباً إتفقنا على كده لما شفته آخر مرة فً المزرعة : عبد الرحمن   
هو حضرتك رحت المزرعة ؟: إٌناس   

أل وكمان على .......... أٌوه قبل ما ٌسافر علطول طلب ٌقابلنً وإتقابلنا هناك : عبد الرحمن 
 حظً أحضر ٌا ستً الوالدة اللً كان المفروض حضرتك تحضرٌها 

 
 

زاخٌر بالمفاجآت .......... ما بال هذا الحوار ............. تملكت منها الدهشة مرة أخرى 
سهٌلة ولدت ؟................. والدة : هتفت متسابلة ............   

خالد ما قالش لٌكً........... مكنتٌش تعرفً : عبد الرحمن   
 

بل تهرب من اإلجابة عندما سؤلته عن سهٌلة منذ ٌومان وقال أنها ............ نعم لم ٌخبرها 
: أجابت أبٌها مسرعة ربما لتنفً مكالمتها الهاتفٌة كتلمٌذة صؽٌرة ............. بخٌر ولم تلد بعد 

حٌقولً إمتى ......... أل   
 
 

لو رافضة ............ عموماً قدامك ٌومٌن وتدٌنً رد : إبتسم عبد الرحمن لطفلته العنٌدة ثم تابع 
ولو موافقة مش شرط ................ بلؽٌنً بس طبعاً مش حٌنفع شؽل فً المزرعة بعد رفضك 

ٌعنً حنمشً بمبدأ السكوت عبلمة الرضا ........... تبلؽٌنً   
 
 

قال عبد الرحمن جملته وؼادر ؼرفتها مسرعاً قبل أن تبدي الموافقة أو اإلعتراض على إقتراحه 
فمنذ أن دلؾ للؽرفة ولمح شعاع الشمس ........... إبتسم بسخرٌة هو ٌعلم ردها ........... 

بداخلها وشرفتها المفتوحة على مصراعٌها وقد تزٌنت بضحكات الصؽار من الشرفة المقابلة علم 
. إنها الحٌاة ............ الرد   

 
تسللت ببطء لعالمها الصؽٌر حتى تمكنت ............... الحٌاة التً تمكنت فً النهاٌة من عزلتها 

نعم دون أن تشعر تمكن منها هذا العشق وعندما قررت الهروب إكتشفت فً .............. منه 
 النهاٌة أنه تهرب نحوه ال منه 

 
 

نعم كان ......... هذا الؽاضب الذي إقتحم لٌس واقعها فقط بل أحبلمها أٌضاً ............. خالد 



خالد ٌخطو بثقة داخل دهالٌز عقلها بهذا العالم المسمى األحبلم وكؤنه قرر اإلستبثار لنفسه بكل 
............ الواقع والخٌال ............ شا   

 
كان هو ........... أٌقظها رنٌن الهاتؾ .............. كانت الساعة قد تعدت الثانٌة صباحاً 

خٌر إنت كوٌس .......... خالد : أجابت بقلق بالػ ...........   
أنا عارؾ الوقت مش مناسب بس أصلً بكلمك قبل ماركب ............ متتخضٌش : خالد 

 الطٌارة 
إنت مسافر دلوقتً : إٌناس   
اه طٌارتً كمان نص ساعة : خالد   

توصل بالسبلمة : إٌناس   
كان الزم أسمع صوتك قبل ما أسافر أهو ٌونسنً فً ساعات السفر ........... هللا ٌسلمك : خالد 

 المملة دي 
المسافة طوٌلة صح : إٌناس   
بصراحة أنا .......... تخٌلً كل ده محبوس فً الجو ...........  ساعات 10أكثر من : خالد 

 بكره الطٌران جداً 
لٌه : إٌناس   
ححاول أنام .......... تخٌلً محبوس فً علبة سردٌن باألمر ومش قادر أخرج : خالد   

إنت بتحب األماكن المفتوحة .......... بالشكل ده طبٌعً تكره الطٌران .......... فعبل : إٌناس 
زي المزرعة ..........   

طٌب بذمتك المزرعة موحشتكٌش : خالد   
بس رعد : ووحشنً رعد ووحشتنً سهٌلةقال بمكر ........... بصراحة وحشتنً : إٌناس 

......وسهٌلة   
أخبار سهٌلة إٌه ؟ برده لسه ما ولدتش .......... صحٌح : أجابت مسرعة   

هً مستنٌاكً تٌجً تحضري الوالدة بنفسك : خالد   
الزم دكتور ٌشوفها ........... بس كده هً إتؤخرت : إٌناس   
علشان خاطر سهٌلة ........... ساعة واحدة بس ........... طٌب ما تنورٌنا ٌا دكتور : خالد   

خبلص حاجً حتى كمان بابا عاٌز ٌجً معاٌا : تابعت وهً تكتم ضحكتها   
 

ضحكت ..................بقة كده : صمت لوهلة ثم تابع بؽٌظ عندما إستدرك نبرتها الساخرة 
طٌب لٌه خبٌت علٌا : رؼماً عنها وقالت   

كان نفسً أشوؾ مبلمحك أول ما تشوفٌهم ............... كنت عاٌز أعملهالك مفاجؤة : خالد 
 اإلتنٌن 
كده إنت رجعت فً كبلمك وال إنت ساٌبه من ........... طٌب مش كنت وعدتنً أسمٌه : إٌناس 

 ؼٌر إسم 



..................وهو أنا أقدر أسٌب حبٌبتً إٌناس من ؼٌر إسم لؽاٌة دلوقتً : خالد   
 

إرتبكت بشدة عندما نطق إسمها مقروناً بلفظ حبٌبتً وتملك منها الخجل حتى قبل أن تدرك معنى 
رحتً فٌن ........... إٌه : عبارته وظلت صامتة للحظات قطعها هو بصوته قاببلً   

إنت بتقول إٌه: إٌناس   
على إسمً : قالت بتردد ............. إسمها إٌناس : تابع بصوت هادئ   

وهو فً إٌناس ؼٌرك : خالد   
لما تشوفٌها حتعرفً لٌه سمٌتها إٌناس : تابع خالد ........... إبتسمت وظلت صامته   

شوقتنً أشوفها : إٌناس   
من بكرة لو حبٌتً مش بس تشوفٌها أل تفضلً جنبها علطول........... القرار بإٌدك : خالد   

اممممممممم الطٌارة معادها قرب : أجابت بإرتباك   
خبلص نقول ال اله اال هللا : ٌإٌناس  فعبلً أنا داخل دلوقت: إبتسم وتابع   

محمد رسول هللا : خالد   
 
 

******************************** 
 رقٌة

لم تتصور ٌوماً أن ........... منذ أن خطت خطواتها األولى لمنزلها من جدٌد شعرت بالضٌق 
ولكن صوت سهام الرفٌع .......... مملكتها الصؽٌرة ......... تشعر بالضٌق من منزلها 

نظرتها الكابدة وكؤنها مشاعر من الؽضب تتجول بالمكان ........... نبرتها القاسٌة .......... 
.......... وكؤن عبق سهام إلتصق به وٌؤبى الرحٌل ..........   

 
 

تناثر أمام نسمات الهواء التً إنطلقت تعدو بحرٌة ............ ولكن مع مرور األٌام بدأ ٌتبلشى 
............ المستقبل .............. إنها الحٌاة ........... فً جنبات المكان ُمحاطة بضوء الشمس 

.إنه خالد الصؽٌر   
 

هً ترى اآلن تفاصٌل صؽٌرة لم ُتدر لها باالً ........... وبدا المنزل مختلفاً بعٌناها مرة أخرى 
خطر ٌهدد سبلمة صؽٌرها وتلك ........ الدرجات البسٌطة للُسلم تراها كارثة ........... قبل ذلك 

الطاوالت الزجاجٌة الصؽٌرة التً إعتادت أن تزٌن بها جوانب ؼرفة معٌشتها لم تعد تراها جمٌلة 
ودون شعور .............. بل أصبحت أداة مخٌفة قد تهدد حوافها المدببة جبهة مبلكها الصؽٌر 

ٌُكمل خالد شهره األول إنطلقت تخطط لحملة واسعة من التؽٌٌر  لتتحول .......... وحتى قبل أن 
..........فقط من أجله ........... مملكتها صؽٌرة لبٌبة آمنة   

 



 
أصبحت تراها من خبلل صؽٌرها .............. إختلؾ منظور الحٌاة لدى رقٌة ............ نعم 

.ورؼم القلق إال أنها كانت تبدو أجمل من ذي قبل .............. خالد   
 حمزة 

...........إفترض حسن النٌة إلى أن ٌثبت العكس   
ٌالها من عبارة ............ إبتسم بسخرٌة ............ طالما كانت تلك العبارة هً مبدأه بالحٌاة 

إفترض الصدق حٌث ٌنمو الكذب ........... وهو كان أكثر منها حماقة ............ حمقاء 
وكؤن الكذب حالة إعتادها الجمٌع ...............ألقى ببذور الثقة بؤرض الخدٌعة .............. 

هادبة كؤحد ألحانه ............ صادقة .......... حتى هً طالما رآها جمٌلة ............ سواه 
خدٌعة نفسها قبل الجمٌع فقد .........حتى هً تلوثت بالخدٌعة ............ ولكنها لٌست كذلك نعم 
.عشقت خالد فً النهاٌة   

 
بالطبع إختار حمزة أن ........... أي األمرٌن أفضل أن تتكٌؾ مع التؽٌٌر حولك أم تتجاهله 

أكثر حرصاً ربما ............ ٌتكٌؾ مع التؽٌٌر وتلونت الحٌاة بعٌناه من خبلل منظور آخر 
.................فالقاعدة اآلن تقول إفترض سوء النٌة إلى أن ٌثبت العكس ............   

 
لم تصدق رقٌة نفسها عندما وجدته .............. زفر بقوة قبل أن تضؽط أنامله جرس الباب بقلق 

جذبته بقوة مطعمة بحنان األمومة من ذراعه إلى الداخل وهً تقول بنبرة ........... بباب منزلها 
تدوخنً علٌك علشان أشوفك ........... كده ٌا حمزة : البمة   

ظروؾ ......... معلش ٌا أبلة : أجابها بإبتسامة مقتضبة   
 

............ وكؤنها تحمل أطناناً من الهموم ............ صامتة ............ كانت عٌناه حزٌنة 
فهمنً ٌا حبٌبً إٌه اللً حصل ............. مالك ٌا حمزة : نظرت رقٌة نحوه فً آسى وتابعت   

ٌعنً إنتً ٌا أبلة متعرفٌش : إبتسم بسخرٌة   
هما كلمتٌن بتوع الؽفٌر بٌقول شاؾ كارمن فً عربٌتك ............ هو حد فاهم حاجة : رقٌة 
ومحدش ............ وخالد قفل الموضوع بجنزٌر وقال محدش ٌتكلم فٌه تانً ............. لٌلتها 

 فاهم حاجة 
بس مش ............ من ؼٌر كبلم باٌن فً عٌنٌهم ........... الال ٌا أبلة الكل فاهم : حمزة 

قادرٌن ٌقولوها فً وشً وال حتى ٌسؤلونً منٌن دخلتهم ومنٌن دافعت عن المزرعة بحٌاتً بعد 
 كده 

إنت إنضحك علٌك بس نفسً أفهم إزاي .......... الموضوع مش محتاج سإال ٌا حمزة : رقٌة   
عمري ما حقدر أقولك إزاي ............ مش حٌنفع : حمزة   

عموماً هً خدت جزابها : زفرت رقٌة بٌؤس ثم تابعت   
 



 
طؽت اإلبتسامة الساخرة على مبلمحه مرة ............. صمت لوهلة عندما تذكر هذٌان كارمن 

وكؤن الجمود تمكن منه حتى ........... أخرى ال ٌعلم ماذا أصابه ولكنه لم ٌشعر نحوها بالشفقة 
أنا جاي أقولك أشوؾ وشك بخٌر : نظر نحو رقٌة بحنان وتابع ........... النخاع   

أل .............. أل ٌا حمزة ................ أل ............... إٌه : رقٌة بصدمة   
الزم أبعد بجد مش قادر أقعد هنا ........... معدش ٌنفع ........... صدقٌنً : زفر بعمق 
أنا كمان جاتلً فرصة سفر كوٌسة ............   

خبلص بقه موضوع ............ لٌه ٌا حمزة : رقٌة وقد أمسكت بٌده وبدت عبراتها من أجله 
صح ......... إٌناس وخالد ............ وال فً سبب تانً ............ وعدى وكلنا حننساه   

 
 

ربت حمزة على ٌد رقٌة ثم ضؽط بؤنامله على جبهته لٌتركها بعد ذلك تتخلل خصبلت شعره 
مش حٌنفع : األسود وإستقر باطن كفه فً مواجهة رأسه مستنداً علٌه مؽمض العٌنٌن وتابع 

وال .............. خالد مش حٌقدر ٌتعامل مع واحد هو عارؾ إنه كان بٌحب مراته ............ 
 أنا حاقدر أتعامل مع ده 

بكرة تنساها ............. الزمن بٌداوي ٌا حمزة : ملست رقٌة على رأسه فً حنان وهً تتابع 
 وتقابل حبك اللً بجد 
مش لما ٌكون لٌا أنا رؼبة أحب من تانً: نظر نحوها بإبتسامة   

هو إنت فاكر إنه بمزاجك وال إٌه : إبتسمت رقٌة فً محاولة لتلطٌؾ األجواء وتابعت   
ده أهم حاجة ............. وبده ............ أٌوة كله بمزاجً بعد كده : أجابها بإصرار   

 قال عبارته األخٌرة وهو ٌشٌر نحو رأسه ملمحاً لعقله 
فٌن حمزة بتاع ............ إنت خوفتنً علٌك ٌا حمزة : تابعت رقٌة وهً تنظر نحوه بعمق 

 زمان 
إكتشؾ إنه ............ ومعندوش حصان أبٌض .......... إكتشؾ إنه مش فارس : إبتسم بآسى 

 مش فاعل أل ده مفعول بٌه وبس 
ومٌن قالك إنك فارس : رقٌة وقد تمكنت منها العبرات بقوة تلك المرة وبنبرة باكٌة تابعت 

إنت ناسً وال إٌه ...........   
أنا زحمة وربكة وشؽل جنان ............... أنا مش فارس وال فتى أحبلم   

نص بٌضحك والتانً زعبلن : إبتسم وبعبرات متحجرة تابع بدوره   
 

وضعت رقٌة ٌدها على فمها قبل أن تنفجر فً بكاء وداعه وجذبته بقوة لتحتضنه بحنان 
عبرات منهمرة كالشبلل بللت كتفٌه .............. ولكن تمكن منها البكاء فً النهاٌة ............

 .................. 
حتتوه شوٌة وترجع صح ............ حترجع هه : تابعت   



 
أم ......... إبتسم لها ولكن بمبلمح باكٌة ثم طبع قبلة وداع على ٌدٌها وهرب مسرعاً دون كلمات 

........ربما دون وعود   

 
(دى المهرة اٌناس اللى ؾ الصورة)مبلحظة   

 النهاٌة
 

 الجزء الثانً
 

 الفصل األربعون
 

 جدابل البندق
 

عبق .............. ثابرة ومسترسلة فً آن واحد ............. تبدو كخٌوط متوهجة بلون الؽروب 
هً كلها مؽلفة بعبٍق ممٌز ..........ال ............. البندق لم ٌستحوذ على جدابلها فقط تلك المرة 

المهرة .............. إنها إٌناس ............. ٌحمل رابحة البندق ونكهة العسل وحرارة الشمس 
............إٌناس   

 
: كان ٌتؤملها بإبتسامة وهو ٌحاور السابس قاببلً ............ تخللت أنامله القوٌة خصبلتها الرقٌقة 

 هً عاملة دلوقتً ٌا دسوقً
دي زي الفل............. متقلقش ٌا خالد باشا : دسوقً   

طٌب خبلص روح إنت شوؾ بقٌة شؽلك أنا قاعد هنا شوٌة : خالد   



لم تؤخذ من لون أمها الثلجً سوى تلك البقعة ............... ؼادر دسوقً وتركه ٌواصل تؤملها 
جمٌلة ............ رقٌقة ............ بدت ممٌزة .............. الصؽٌرة بجبهتها وأخرى فوق فمها 

.إٌناس ............  تستحقٌن حقاً مسمى صاحبة جدابل البندق   
إبتسامة تؽلفت بالثقة عندما وجد رسالة نصٌة ............. زفر براحة ثم أخرج هاتفه بإبتسامة 

........... ألو : أجرى مكالمته وبدأ حدٌثه قاببلً ................ منها تطمبن فٌها على وصوله 
 أستاذ عبد الرحمن أنا خالد 

أهبل أهبل ٌا بشمهندس حمد هللا على السبلمة : عبد الرحمن   
هللا ٌسلمك : خالد   

رجعت إمتى : عبد الرحمن   
وصلت المزرعة حوالً العصر كده : خالد   

طٌب الحمد هلل : عبد الرحمن   
أنا كنت حابب ازور حضرتك بكرة: خالد   

طبعاً ٌا إبنً تشرؾ : عبد الرحمن   
  باللٌل إن شاء هللا حكون عندكم 8خبلص : خالد 

وهو كذلك: عبد الرحمن   
 

أؼلق عبد الرحمن الهاتؾ وإبتسم وهو ٌنظر لحالة فً المرآة وٌراقب مبلمحه المختلطة بالقلق 
..............والسعادة فً آن واحد   
***************** 

إٌناس التً تمكن منها ............. ولم تكن المبلمح فقط هً المختلطة بل المشاعر أٌضاً 
دقات قلبها المتقافزة عندما سمعت صوته ٌحً ................... اإلضطراب والتردد قبل اللقاء 

................ إبتسامة أمها والكبوس الحمراء المتراقصة كموسٌقى العرس ............. والدها 
خنصرها األٌسر التً أصرت أمها أن تحلله من حلقة شرٌؾ البلمعة ............ أناملها المرتجفة 
كثٌراً ما ودت الصراخ ولكن ............ كانت تشعر أنها بدوامة .............. قبل مجا خالد 

فعلى قدر ترددها أم ربما تخبطها فهً حقاً ال ................ كلما إلتقت بعٌناه إستكانت من جدٌد 
.............. وكؤنه الجدار المتٌن بعالمها الذي تستند علٌه خشٌة السقوط ............ تحتمل فقدانه 

.........فالسقوط الوحٌد الذي ترتضٌه اآلن هو السقوط فً عشقه   
*************************** 

.............بعد مرور ثبلثة أشهر   
 

........... كما أرادته بندقٌته المطعمة بنكهة العسل ............. تزٌنت المزرعة من أجل الزفاؾ 
وهً كانت تبدو رابعة فً ثوبها .............. كان بسٌطاً خالٌاً من مظاهر اإلبتذال والترؾ 

األبٌض المطرز برقة وخصبلتها المرفوعة بؤناقة واألجمل تلك الخصبلت البندقٌة الهاربة 
هربت من .......... كانت تبدو كلوحة فنٌة رابعة الجمال ........... المنسدلة على جٌدها العاجً 



نبضاتها .............. كانت أنفاسها متسارعة ........... متحؾ اللوفر وإستقرت فقط بعٌناه 
ٌُنطق ............. مرتجفة  زوجتك إبنتً ............دقات قلبها تعلو وتهبط مع كل لفظ 

تهانً ومباركة وأناملها ............. بالرفاء والبنٌن ............. قبلت زواجك .............. 
وعٌناها حابرة فً الزحام ولكن فً لحظات تحتوٌها نظرته ............ ؼارقة بٌن قبضته 

مبكراً ........... وأٌضاً مرت الساعات كدقابق وإنتهى الزفاؾ سرٌعاً .............. 
............نحو المستقبل .......... وجذبها برفق نحو منزلهم ...........  

 
إنتً مستؽربة المكان : إبتسم لها بعد أن دلفوا للمنزل قاببلً   

أصبلً الفٌبل شبه اللً كنت عاٌشة فٌها ........... أل عادي : أجابت بإرتباك   
بس دي بقة بتاعتً أنا وأجمل حاجة إنك نورتٌها : خالد   

طٌب تعالً ندخل : تابع وهو ٌجذبها برفق .............. إبتسمت له بخجل دون أن تضٌؾ شٌباً 
 جوة

 
نظرت حولها لتلمس إصرار والدتها ورقٌة على ........... خطت بتوتر داخل ؼرفة النوم 

إبتسمت رؼماً ............ تزٌٌنها بؤوراق الورد والشراشؾ المطرزة خصٌصاً من أجل الزفاؾ 
دول ؼٌروا شكل األوضة خالص : عنها ثم إنتبهت لنبرته وهو ٌقول   

بس ذوقهم رقٌق : إٌناس   
طبعاً بس أنا ذوقً أحلى: خالد   

 
إبتسم لها وهو ٌتخلص من ربطة عنقه وسترته ثم إقترب منها ولكن ........... كان ٌرمقها بمكر 

جذبها بلٌن قبل أن ......... خطوته المتقدمة نحوها قابلتها هً دون وعً بخطوة إلى الوراء 
راٌحة فٌن: تبتعد أكثر وقال بنبرة دافبة   

 
مفٌش ......... عادي .......... أل : أؼمضت عٌناها وهمهمت بإرتباك   

مٌن عملك شعرك : إبتسم بمكر ثم تابع   
إٌه : نظرت نحوه بدهشة   

بقولك مٌن عملك شعرك : خالد   
بتسؤل لٌه ........... الكوافٌرة اللً جات معاٌا .......... واحدة : إٌناس   
مش عاجبنً : خالد   

!!!!!مش عاجبك : إٌناس   
 

إقترب منها وبحركه بسٌطة حلل ربطة شعرها من قٌد حلٌته المعدنٌة فتناثرت خصبلته على 
ملس ........... اللً كانت عامبله ده جرٌمة فً حق الطبٌعة : تابع بإبتسامة ........... كتفٌها 

كده أجمل كتٌر: برقة على خصبلت شعرها متابعاً   



 
ظل ٌراقب إرتباكها بشؽؾ ........... إرتبكت وطؽا إحمرار وجنتٌها على كل مبلمحها 

تابع بثقة بعد فترة ال بؤس بها من ............. كانت تبدو جمٌلة بل متناهٌة الُحسن ............. 
 مراقبتها

قدامنا ساعة : خالد   
!!!نعم : نظرت نحوه بدهشة   

ناقص ساعة على الؽروب : خالد   
مش إنت صممت الفرح ٌكون بدري ......... اه : إٌناس   
ماهو إنتً لو تعرفً أد إٌه عٌنٌكً بتكون جمٌلة فً الشمس كنتً عرفتً لٌه: خالد   

 
 إبتسمت بخجل وأخفضت بصرها هرباً من عٌناه 

طٌب ٌدوبك نتحرك دلوقتً : تابع بنفس نبرته الواثقة   
!حنخرج : رمقته بدهشة   

بس حنطلع من بوابة الجنٌنة اللً ورا إلنهم لسه متجمعٌن بره ومش حٌنفع نخرج : خالد 
أنا ساٌب العربٌة هناك........ قدامهم  

قالت له بدهشة وهً تحاول التخلص من ............ أنهى عبارته ثم أمسك بٌدها لٌجذبها للخارج 
طٌب أؼٌر هدومً األول ! خالد إحنا راٌحٌن فٌن ؟: قبضته   

ٌبل ........... أنا عاٌزك كده زي مانتً .......... ال تؽٌري مٌن : أجابها وهو ٌتجه معها للخارج 
 بقه إسمعً الكبلم 

................إستقرت بجانبه فً السٌارة حابرة وإنطلق هو مسرعاً نحو وجهتهما   
 
 

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

أل : إبتسمت وهً تداعب المهرة إٌناس وتمرر أناملها الرفٌعة بٌن خصبلتها المسترسلة ثم قالت 
كانت واحشانً قوي ............. بجد أنا مبسوطة قوي إننا جٌنا هنا   

عارؾ الفترة اللً فاتت مالحقتٌش تشبعً منها : خالد   
فعبلً هما مرتٌن بس اللً جٌت شوفتها فٌهم : إٌناس   

والمرتٌن مرة معاكً بابا ومرة معاكً مصطفى: رمقها بؽٌظ   
 

بس خبلص إحنا : ضحكت بشدة عندما لمست ؼضبه عندها إقترب منها وتابع بنبرة ماكرة 
 لوحدنا دلوقتً 

........ هو فٌن رعد : إبتعدت عنه وتابعت بتوتر   



أصبلً إحنا جاٌٌن علشانه مخصوص........... رعد فً مكانه حٌروح فٌن : إبتسم بمكر   
 

توجهت إٌناس نحو جوادها الثابر الذي أطلق حمحمة هادبة على الفور بمجرد أن إقتربت منه 
همست برقة فً أذنه وإبتسمت بعدها وكؤنه حوار خاص بٌن ............. وبدت علٌه السعادة 

............ كبلهما   
اممممممم كنتً بتقولٌله إٌه بقه : قال خالد بنبرة ضاحكة   

أل ده سر بٌنً وبٌن رعد : إٌناس   
عموماً حاعرؾ منه ............ وهللا : خالد   

بقه كده : إٌناس   
 قالتها وهً تنظر نحو الجواد بإبتسامة

 
هً وحدها التً إستطاعت ............. صمت لوهلة وهو ٌراقبها تعتنً برقة بجواده الؽاضب 

%100بس إنتً لسه ما روضتٌش رعد : تابع وهو ٌرمقها بتحدي ........... تروٌض بؤسه   
!!!!نعم : نظرت نحوه بدهشة بالؽة   

لسه ناقصلك خطوة صؽٌرة لو عملتٌها حتبقى روضتٌه زًٌ بالظبط : تابع بثقة   
وإٌه هً بقة : إٌناس   
إنك تركبً الحصان : خالد   

ال ال أكٌد إنت بتهظر: ضحكت وهً تحرك رأسها بالنفً   
 

 إبتسم لها ثم سحب رعد للخارج وبدأ ٌعد السرج من أجل إمتطاءه 
خالد أنا مش حاركب الحصان : تابعت بجدٌة   

ٌعنً بجد ............. أنا حامسكه .......... إنتً خاٌفة من إٌه : تابع هو بنبرة أكثر جدٌة بدوره 
 عمرك ما فكرتً تركبً حصان 

........ أل : ردت بعفوٌة   
أنا جهزته أهو .......... ٌبل ببلش جبن : خالد   

أل ٌا خالد وبعدٌن أنا حاركب إزاى بالفستان : إٌناس   
........... ٌبل حطى رجلك وإطلعً .......... الفستان واسع وخفٌؾ مش حٌضاٌقك : خالد 

 الموضوع سهل خالص 
طٌب خلٌها مرة تانٌة ........... ببلش ٌا خالد : إٌناس   
إنتً مش واثقة فٌا وال خاٌفة من رعد : خالد   

أل مش الفكرة : إٌناس   
ٌبل بقه............... ٌبقى ٌبل : خالد   

 
 



لم ٌكن إمتطاء الجواد سهبلً بالمرة ............... أذعنت لرؼبته فً النهاٌة حابرة من إصراره 
خاصًة مع إرتدابها لثوب الزفاؾ بل لوال مساعدته لها ورفعه لجسدها لما إستطاعت الركوب 

.......... 
 

طٌب أمسك ده وال أعمل إٌه : تابعت وهً تنظر بحٌرة للحزام السمٌك أمامها   
 

لم تكد تنهً عبارتها حتى شعرت بذراعٌه القوٌتٌن تحٌط خصرها لتمسك بحزام السرج وعندها 
هربت منها العبارات وتولت دقات قلبها ............... أٌقنت أنه إمتطى الجواد بدوره خلفها 

............ المتسارعة الزمام   
إنت بتعمل إٌه : قالت بصوت خافت   

...............حاخطفك : همس بؤذنها بكلمة واحدة   
 
 

............. لم ٌكد ٌنهً كلمته حتى إنطلق رعد ٌعدو بكبلهما   
ولكنها سعٌدة ............. مرتبكة ......... هً خابفة   

إبتسم ........... وهو كما تمنى من قبل هً معه على فرسه الثابر مستؤثراً بجدابلها البندقٌة 
فنسمات الهواء الحر تخترق صدره كما إعتاد ولكن فً تلك المرة كانت ُمطعمة ..........برضا 

.بعبق البندق   
 

 
 

 تمت بحمد هللا
 


