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 مقدمة
نٍسج انسعادة بانثزٔة ٔال بانخذو ْكذا 

عهًٓا جذْا ، إٌهٍٍ فخاة بسٍطت نى حكًم 

حعهًٍٓا كًا حًُج ٔنكُٓا رضٍج بحانٓا ، نى 

حخٕقع أٌ حكٌٕ بساطخٓا ٔعهًٓا سببا فً 

انٕقٕف فً طزٌق سعادحٓا ، فًٓ نى 

حخٕقع أٌ حخزٔج فً ٌٕو يا أحذ أكبز رجال 

األعًال فً انبهذ آسز انحُأي انذي 

آسزْا يُذ رأحّ أٔل يزة ، آسز انذي َسى 

كزّْ نهُساء يٍ أجهٓا دق قهبّ يٍ جذٌذ 

نٓا ... فٓم سٍكٌٕ حبًٓا بٓذِ انسٕٓنّ؟ 

  دٌٔ أي عقباث ؟!...
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رح فً طرقات مدٌنة صؽٌرة تعلو تسٌر بم ، فتاة ذات العشرٌن عاما  

التً لطالما فتنت شباب  بتسامة الفاتنةتلك اإل بتسامة وجهها بشكل دابم...اإل

روعتها ورقتها وتلك العٌون الواسعة عسلٌة اللون ذات البرٌق مدٌنتها ب

تعرؾ طرٌقه أٌا من تلك  واقعة فً وجه أبٌض جمٌل مبلبكً لمالبلمع ال

مالها. كانت فوق ج نثى جماال  ؛ التً ٌدعً البعض أنها تزٌد األ المساحٌق

 ، ؽٌره تشبه قرٌة رٌفٌةشرة على الرؼم من وجودها بمدٌنة صبٌضاء الب

وبالرؼم من مساعدتها لجدها فً الحقل. قد ٌكون ما حافظ على بٌاض 

،  جلدها هو مبلبسها الواسعة الطوٌلة الكاسٌة والحجاب الذي ٌزٌن رأسها

ً طرٌق . كانت تلقً التحٌة ففهً تراه تاج ولٌس مجرد قطعة قماش

حتى بدأت تقترب من المنزل فً ذلك  ، عودتها إلى المنزل على كل من تراه

الطرٌق الذي ال ٌوجد به سوى بضع شجرات على جانبٌه لترسم لها طرٌقها 

 !..كوخالى المنزل حتى اتضح أمامها منزل..ال انه لٌس بمنزل بل انه....

واخ كلٌس كاأل، ولكنها تحبه بشدة فهو  فهً تسكن بكوخ بآخر المدٌنة

ن طابقٌن أحدهما سفلً واالخر فً ٌتكون م العادٌة بل هو أكبر بقلٌل ،

له أكثر من باب فً أكثر من جهه دقت الباب بمرح لتدخل  مستوى األرض ،

ة ٌطالع كتابا لحٌن نضوج الطعام ، اتجهت فتجد جدها ٌجلس على الطاول

قابله بسعاده: إزٌك ٌا جدو؟  إلٌه لتقبله على وجنته  

بقى! : ٌا جدو ما تزعلش منً بؤسى لم ٌجٌبها جدها فجلست بجواره قابله

قدر على زعلك منً أنا بحبك اوي اوي اوي ومش بؤ  

الجد وقد رق قلبه فهو ٌعشقها لدرجه ال توصؾ: اما انتً بتخافً على 

كنتً بتكسري كلمتً لٌه وتروحً تساعدي  ،زعلً ٌا إٌلٌن للدرجه دي

دي ؟الست اللً اسمها صفٌة   

إٌلٌن موضحه: ٌا جدو الست دي وقفت معانا كتٌر اوي وكانت بتٌجً تسؤل 

عننا على طول وعمرها ما استنت من حد فٌنا كلمة شكر او مقابل ٌبقى لما 
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تطلب منً خدمة صؽٌرة واقدر اعملها أقولها ال ؟ بقى جدو اللً الناس كلها 

 بتقول علٌه ابو الواجب كله ٌقول ال ؟

راضٌه: طب خبلص مش كٌؾ ت   فهً تعرؾ جٌدا   ؛ الزهوب جدها وقد شعر

المرة دي بس ما تتكررش تانً! ةمشكل  

: انت تطبع قبلة صؽٌرة على خده قابلة بإبتسامة واسعةنهضت إٌلٌن ل

انا روحت احط معاها البضاعة اللً جات فً  ، عارؾ انها اول واخر مرة

كتر وهً مش وارصها عشان ابنها مسافر زي ما أنت عارؾ مش أ المحل

 هتقدر تعمل دا لوحدها 

المهم انتً وحشتٌنً اوي.... تنهد الجد قاببل: خبلص ماشً   

نه زرعت الفرحه فً قلب جدها الذي ٌبلػ الستٌن ضحكت إٌلٌن ضحكة رنا

: وانت اكتر ٌا أحلى جدو من العمر فقد تزوج فً سن مبكره كابنه والد إٌلٌن

 فً الدنٌا كلهااااا 

بسعادة وفجؤة ا بشدة على جدها الذي تعالت ضحكاته ألقت إٌلٌن نفسه

 استقامت إٌلٌن لتقول بجدٌة: أنا شامة رٌحة ؼرٌبة 

كل اتحرق! الجد جٌدا قبل أن ٌصرخ قاببل: األكل ! األتشمم   

 ٌركض كبل منهما إلى المطبخ بسرعه فً محاولة النقاذ الطعام لكن هٌهات !

بقى دلوقتً؟ إٌلٌن بحسرة: االكل اتحرق ! هنتؽدى اٌه  

الجد بحزن: ما انتً اللً شؽلتٌنً بشقاوتك دي خلٌتٌنً انسى نفسً مش 

 االكل بس ٌاختً 

ؼدوه  ص وال ٌهمك ٌا درش أنا هاعملك حتةاتجهت إلٌه إٌلٌن ضاحكه: خبل

 انما اٌه هتاكل صوابعك وراها من ؼٌر ما تحس 

 ضحك الجد: هههههه درش؟ فٌه بنت تقول لجدها درش؟
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نعة الدهشه: هللا ! انت مش كان اسمك مصطفى على حسب أجابت مصط

 أخر معلوماتً وال اٌه ٌا درش؟

 الجد مقهقها: ههههههههههه اه ٌاختً درش درش المهم هتؤكلٌنً 

ح شوؾ وإٌلٌن: بقى همك على ؼداك بقى ! ماشً ماشً اتفضل بقى ر

 شؽلك عقبال ما اظبط المطبخ المحروق دا واحضر الؽدا ٌا سً جدو 

در الجد ضاحكا بٌنما انصرفت إٌلٌن إلى ؼرفتها لتبدل مبلبسها قبل أن ؼا

 تبدأ معركتها فً تنظٌؾ المطبخ والبدء بإعداد الطعام ....

*** 

كانت هناك سٌارة فارهة الطول على الجانب اآلخر... ت ٌوقتال فً نفس

إلى إحدى الفٌبلت  هتوجهامة تقطع شوارع القاهره الكبرى موالفخ

 ،نظر كل المارٌن بالطرٌق ةلفتمنطقة راقٌة مطلة على النٌل مه بالموجود

نظرة من الحسد فً عٌون البعض ونظرة أمل فً عٌون أخرى تاركة 

بامتبلك سٌارة مثلها فهذا االنطباع تتركه دابما سٌارة اللٌموزٌن على كل من 

وكان ٌجلس بداخلها شاب وسٌم لم ٌبلػ من العمر سوى ، ٌراها وال ٌملكها 

ه وشفاه صارم هنزٌة وذقن حادوعاما ذا شعر أسود فاحم وبشرة بر 22

وجسد رٌاضً تخفٌه إحدى البذالت ذات الماركة الشهٌرة  ؼلٌظه قاسٌه

: ر من الحزم والقوةقوي ٌحمل الكثٌ ٌمسك بٌده هاتفه المحمول قاببل بصوت

ز ٌوه... هاسافر بنفسً وجه...ااعمل اللً باقولك علٌه 

ما تقلقش...أنا هاتصرؾ....أنا اصبل راٌح البٌت دلوقتً دلوقتً....هالطٌار

هاخد شنطتً وارجعلك على طول...ال ال مطار اٌه؟ مافٌش وقت نضٌعه...اه 

خلً الطٌارة تستنى على سطح الشركه....اه مش هتؤخر علٌك ....لوحدي 

 مش هٌنفع اسٌب كل الشؽل دا انا وانت مرة واحده!...تمام سبلم

ن السٌارة مرت عبر البوابة الربٌسٌة متجهه إلى أفخم أ أؼلق الهاتؾ بعد

ي عابلة ولٌست أل "الحناوي"ه فهً فٌبل عابلة فٌبل فً المنطقه المحٌط
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أخرى...هبط منها متجها إلى الفٌبل بخطوات واسعة صاعدا إلى ؼرفته 

لٌسحب حقٌبة صؽٌرة دابما جاهزة لحاالت الطوارئ كتلك الحالة التً هو 

ر الفٌبل ظهرت أمامه فتاة ذات إثنً عشر عاما أن ٌؽاد فٌها اآلن وقبل

التً صاحت: آسر؟ انت راٌح فٌن بالشنطة  وخلفها إمرأة فً الخمسٌنات

 دي؟

 آسر مكمبل طرٌقه قاببل ببرود: مسافر عندي شؽل 

 الفتاة بحزن: هتسافر تانً ٌا بابا؟ انت لحقت؟ 

  قال آسر قبل أن ٌؽلق الباب خلفه: شؽل ٌا نادٌن شؽل

آسر بسرعة لٌنطلق بسٌارته مرة اخرى عابدا إلى شركته لٌستقل  رحل

.الطابرة الخاصه التً ٌملكها ؼٌر مهتم بالحزن الذي طل من وجه إبنته  

نادٌن: معلش ٌا نادٌن هو مضطر واال ماكانش سافر فجؤة المرأة واست  

 نادٌن وهً على وشك البكاء: مش كل مرة كدا ٌا نانا انا مالحقتش أشوفه

 خالص 

 071ضمتها المرأة الى صدرها قابلة: وهللا ما عارفه اٌه اللً قلب حاله كدا 

 درجة من ساعة موت مامتك وهو على الحال دا 

سنة..انا عاٌشة  01ٌا نانا ! مامً ماتت من نادٌن بعصبٌه: وانا ذنبً إٌه 

كؤنً ٌتٌمة االب واالم  سنة 01من   

ا حبٌبتً ربنا ٌحمٌه نهرتها الجده بهدوء: ما تقولٌش كدا ٌ  

من قاطع كبلمها قدوم الخادمة مرتدٌة زي الخدم الرسمً الذي ٌرتدٌه كل 

: تلٌفون عشانك ٌا كوثر الملوك روقصٌعمل بتلك الفٌبل التً تشبه 

 هانم...أحبلم هانم 
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 كوثر: حاضر جاٌه

التفتت كوثر إلى نادٌن مرة أخرى لتجدها تصعد درجها منكسره لتتجه إلى 

التً تؽلق فٌها على أحزانها وألمها فً هذا المكان فتنهدت كوثر حجرتها 

متجهه إلى الهاتؾ راسمة ابتسامة زابفة لتجٌب قابلة: أحبلم هانم وحشتٌنً 

 موووت

*** 

بٌنما تتناول إٌلٌن الطعام مع جدها وٌتبادالن الحدٌث والمزاح سمعا طرقا 

ٌقول ببرود: عادل؟  على الباب فاتجه الجد لٌرى من الطارق فسمعته إٌلٌن

 اه اهبل 

 عادل بتوتر: إزٌك ٌا عم مصطفى؟ 

 مصطفى بنفس البرود: الحمدهلل خٌر فٌه حاجه؟

 عادل: ابدا انا جٌت أشكر إٌلٌن على اللً عملته مع أمً انهارده 

سامة مشرقة: اهبل ٌا عادل اتفضل ظهرت إٌلٌن من خلؾ جدها لتقول بابت

ل معانا ك    

ٌا إٌلٌن انا جٌت اشكرك بس عادل بخجل: ال شكرا   

إٌلٌن بنفس االبتسامة: ال شكر على واجب ما هً ؼالٌة علٌا زي ما ؼالٌه 

 علٌك بالظبط

 عادل: طب استؤذن انا بقى 

 إٌلٌن: ما تٌجً تؤكل االول طب

 عادل منصرفا: معلش مرة تانٌة ان شاء هللا

 ؼادر عادل لٌقول الجد بصوت هامس ساخرا: ٌا حنٌن 
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ن قابلة: هههههه نفسً أعرؾ مش بتحبه لٌه؟ضحكت إٌلٌ  

 الجد بؽل: عشان النحنحه اللً هو فٌها دي ٌاختً 

 إٌلٌن: هههههههههه ماشً ٌا ابو النحانٌح مش هناكل بقى؟

وبعد أن جلسا مرة أخرى على الطاولة نظر الٌها جدها قاببل: مش قولتلك 

بقى عشان ٌجً ببلش تروحً تساعدٌها؟ انا كنت عارؾ انه هٌبلقٌها حجه 

 هنا 

 إٌلٌن مستؽربة: وٌتحجج ٌجً هنا لٌه؟

 الجد بؽٌظ: عشان ٌشوفك وٌتكلم معاكً 

إٌلٌن محاولة إخفاء ضحكتها: طب ما هو ممكن ٌجً من ؼٌر ما ٌتحجج 

 احنا من امتى بنقفل باب بٌتنا فً وش حد ؟

 الجد بجدٌة: عشان أنا موجود فمش هٌعرؾ ٌجً هنا من ؼٌر سبب 

خر مرة قولتله انت جاي من ؼٌر زة جدها: اٌوه طبعا من ساعة آؼام إٌلٌن

 سبب هنا لٌه انت هتنطلً كل شوٌة وال اٌه ههههههههه

 الجد بحنق: طب ما انتً عارفه اهو اومال بتسؤلً لٌه بقى؟

 إٌلٌن ضاحكه: بتؽٌري علٌا ٌا بطة؟ 

ٌ بقى على جدٌته كما هً فً مقابل مزاحه  فانفجر الم ٌستطع الجد أن 

.ضاحكا  

*** 

كان اللٌل قد حل وبدأت االمطار بالهطول على نحو مفاجا بٌنما آسر ٌجلس 

فً هاتفه المحمول: اروح المشوار دا  فً طابرته الخاصه متحدثا بعصبٌة

عشان فً االخر اعرؾ انه سافر!.. مش المفروض كنت تعرؾ مكانه قبل 
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عدٌن لما ارجع .حسابً معاك بما تخلٌنً اروحله؟!...دا تسٌب واهمال!..

لو!تعمله صح بعد كدا...ال لكن وال  ك شؽلك ازايهاعرف  

واؼلق الخط بعصبٌة شدٌدة ونظر إلى الخارج لٌرى الجو العاصؾ واالمطار 

 الؽزٌرة فخاطب الطٌار قاببل: فاضل قد اٌه ٌا كابتن؟

الكابتن منشؽبل بمتابعة االجهزه امامه: مش عارؾ انا اصبل مش متؤكد اذا 

صل وال أل!كنا هنو  

 آسر بانتباه: قصدك اٌه؟

الكابتن بؽضب مكبوت: أنا قولت لحضرتك ببلش نسافر دلوقتً الجو مش 

 أمان للسفر 

 آسر بؽضب: هو أنا ٌعنً بؤلعب؟ ما أنا وراٌا شؽل ! 

قبل أن ٌجٌب الكابتن بؤي كلمة اهتزت الطابرة بشدة وحاول الكابتن أن 

شل وفقد السٌطرة علٌها تماما ٌسٌطر على الطابرة مرة أخرى ولكنه ف

ٌؽٌب كبل منهما فً عالم لتسقط بسرعة فابقة وسط مجموعة من االشجار و

 آخر ....

*** 

تعدت الساعة منتصؾ اللٌل بكثٌر عندما فتح شاب باب فٌبل الحناوي لٌدخل 

بهدوء شدٌد إلى داخل الفٌبل وٌؽلق الباب خلفه خوفا من أن ٌسمعه أحد 

الضوء الدور االرضً بؤكمله  د السلم حتى ٌنٌركن ما إن ٌهم بصعوول

ما افتكرت انه  اره وتنظر له شذرا قابلة بؽضب: أولفٌلتفت لٌجد كوثر بانتظ

 لٌك بٌت ٌا جاسر باشا 

 جاسر متنهدا: فٌه اٌه ٌا عمتو بس؟
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كوثر: فٌه انه حضرتك بتؽٌب عن البٌت باالٌام من ؼٌر ما تقول لحد على 

تسٌبنً اقلق علٌكمكانك وال انك هتختفً و  

جاسر بملل: ٌا عمتو ٌا حبٌبتً قولتلك كفاٌة علٌكً آسر ونادٌن اشؽلً 

 نفسك بٌهم وفكك منً

كوثر باستنكار: افكنً؟ اٌه الكبلم البلدي دا ٌا جاسر! وانا باسؤل نفسً 

نادٌن بتجٌب االلفاظ الؽرٌبة دي منٌن! طلعت انت السبب دا انا كنت هاخلٌها 

عتهاتؽٌر المدرسة بتا  

جاسر ساخرا: ال مافٌش داعً تؽٌر المدرسة النه دا مش كبلم بلدي وال 

الزم تتعودي علٌها ٌا روحً بٌبه دي لؽة الشباب الٌومٌن دول ٌا عمتو   

كوثر بحنق: اتعود لٌه؟... المهم هتفضل مستهتر كدا لحد امتى؟ مش ناوي 

 تعقل؟

ا ساٌبله العقل كله جاسر بضجر: ال مش ناوي واعقل لٌه؟ كفاٌة آسر بٌه ان  

مع آسر واشتؽل لً أنا هانزل الشركة من بكره كوثر متنهده: دا بدل ما تقو

 واساعد ابن عمتً؟

 جاسر: انتً عارفه ٌا ست الكل انه انا مالٌش فً شؽل الشركه دا

 كوثر بؽضب: ٌعنً انت كنت جربت عشان تعرؾ إذا كان لٌك وال مالكش؟

: ٌا عمتو ٌا حبٌبتً أنا ادرى بنفسً جاسر واضعا ذراعه على كتفً عمته

وعارؾ انً مالٌش فً شؽل الشركات دا وال وجع الدماغ انا راجل كٌٌؾ 

 بتاع مزاجه ٌعنً

كوثر بلوم: وهتفضل كدا لحد امتى؟ مش هٌجً ٌوم تتجوز فٌه وٌبقالك 

 بٌت؟ هتصرؾ علٌهم منٌن بقى؟ من الكٌؾ وال من مزاجك؟

اتجوزت ابقً اتكلمً ٌا عمتو جاسر منهٌا الحوار: لما تشوفٌنً  
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وتركها صاعدا العلى لتحادث نفسها متحسره على حال من بالمنزل فؤحدهم 

مجنون متهور ال ٌهتم لشا وال ٌعطً للؽد اعتبار وآخر ٌزن كل شا بدقة 

مرٌبة وشدٌد التعقل واالتزان لدرجه تفقد االعصاب والثالثة فتاة مراهقه 

متوجهه الى ؼرفتها تدعو  النهاٌة تنهدت طابشة ال تستطٌع فهم تفكٌرها فً

منهم.واحد لكل  بالهداٌه  

*** 

خرجت إٌلٌن تتطلع إلى السماء وجلست على االرجوحه الموجودة بالخارج 

تتنشق الهواء العلٌل النقً الذي ٌحمل روابح الفاكهة والزهور التً ٌزرعها 

ة تشعر كم ترتاح لذلك الهدوء وتلك الروابح العطر ، جدها فً الحقول

ستؽرقت باالمان واالطمبنان وشردت بافكارها فً كل ما ٌخص حٌاتها حتى ا

والمطر ؾ اللٌل لتجد نفسها ما زالت بالخارج فً النوم لتستٌقظ بعد منتص

 ؛فنهضت تلقً على السماء نظره أخٌرة قبل أن تعود إلى الداخلٌهطل بشده 

ٌ حدث لٌصطدم ب عندما رأت شٌبا ضخما ٌهبط من السماء بسرعه االرض و

إلى  جدها الذي عندما سمع صراخها هب منادٌة تصرخصوتا مفجعا ف

لحق بها اتجاه الحادث فالخارج ولكن ما إن خرج حتى وجدها تركض فً 

هم فً الحقول قد وصلوا قبلهم لٌجدا بعض العمال الذٌن ٌعملون لدٌ

وٌحاولون إخراج من كان بذلك الشا الذي كان ٌدعى فً ٌوم ما 

....وبعد العدٌد من الجهبطابرة ود والمحاوالت وبمساعده الجد لهم أٌضا  

استطعوا إخراج جسدٌن من الداخل لٌصٌح أحد العمال: اجروا بسرعه دي 

 شكلها هتنفجر! 

ركض الجمٌع مسرعٌن وهم ٌحملون الجسدٌن الهامدٌن حتى ارتفع صوت 

عمال لٌطفبوا مشعبل الحرٌق بٌن الشجر فاتجه الاالنفجار مدوٌا فً االنحاء 

النٌران المشتعله قبل أن تنتشر فً باقً الحقل وتلتهم المحصول وصرخ 

الجد فً عاملٌن بؤن ٌؤخذا المصابٌن إلى منزله بسرعة ففعلوا كما أمر 

هما حتى أمرتهم إٌلٌن بالذهاب هت معهم إٌلٌن بذعر وما إن وضعوواتج
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ٌنة وبالفعل للمساعده فً إطفاء الحرٌق وهً ستستدعً الطبٌب من المد

 اتجهت إٌلٌن مسرعة إلى المدٌنة.....

*** 

الٌوم هو الجمعه ولٌس لدٌها مدرسة وستجلس حبٌسة جدران ؼرفتها 

بمفردها فلٌس لدٌها من ٌإنس وحدتها فجدتها تفعل ما تستطٌع من أجلها 

لكن فارق العمر بٌنهما ال ٌجعلها تقتنع برأٌها وٌختلؾ مفهوم التسٌلة عند 

كوثر ترى أن العطلة ٌجب أن تتعلم فٌها ما ٌفٌدها مثل الخٌاطة كبل منهما ف

أو التطرٌز وهكذا أشٌاء تراها نادٌن مملة فهً ترى أن العطلة عبارة عن 

خروج وتنزه ولعب لتخرجها من أجواء الدراسة والتعلم فكانت تفضل البقاء 

 فً ؼرفتها على الجدال مع جدتها الحبٌبة فجلست تضع السماعات بؤذنها

رافعة الصوت ألعلى درجه وأؼمضت عٌنٌها لتؽرق فً عالم الموسٌقى فلم 

تسمع دقات الباب التً تبعها دخول جاسر ناظرا لها بشفقه ولكن عندما طال 

إنتً شكلك هتؽلبً انتظاره اتجه إلٌها نازعا السماعات من أذنها مازحا: 

 دادا فوزٌة ومش هتسمعٌنا بسبب السماعات دي

: ههههههههه حرام علٌك ٌا جاسوره ما تترٌقش على ضحكت نادٌن بمرح

 دادا 

جاسر: طب ٌا ستً مش هاترٌق على دادا ! عمتو قالتلً انه آسر رجع 

 سافر تانً فجؤة

 عاد الحزن لنادٌن: أها 

جاسر بمكر: طب ما تٌجً نخرج أنا وانتً ونستؽل فرصة انه ابوكً مش 

 هنا ونقضٌها فسح وخروجات .... هادلعك هادلعك

 قفزت نادٌن من مكانها سعٌدة بذلك الخبر: ٌا رٌت ٌا جاسوره 

 جاسر ضاحكا: دا انتً ماصدقتً بقى ٌا نادو! طب اتقلً شوٌة حتى!
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 نادٌن بكبرٌاء: واتقل لٌه؟ دا أنت جاسوره حبٌبً مش حد ؼرٌب

 جاسر:ههههههههههه ماشً ٌاختً اجري اجهزي وانا هاستناكً تحت

جاسر بخوؾ: طب ونانا ؟قبل أن تتحرك نادٌن نظرت ل  

 جاسر ساخرا: ما هً نانا اللً قالتلً خرجها عشان شافتك مضاٌقة

 نادٌن بسعاده: ٌا حبٌبتً ٌا نانا 

دقاٌق وامشً سواء جٌتً وال ال ! فاهمه؟! 01جاسر محذرا:   

انطلقت نادٌن مسرعة لترتدي مبلبسها وتؽادر مودعه جدتها لتركب مع 

السقؾ لٌداعب الهواء شعر نادٌن وٌجعله جاسر سٌارته الحدٌثة عارٌة 

ٌتطاٌر خلفها فً جنون بٌنما ٌضعان النظارات الشمسٌة وٌسمعان 

الموسٌقى الصاخبه فدابما وابدا تحب نادٌن جاسر فهو من ٌفهمها فً هذا 

وحتى من المنزل وال ٌشعرها بؤنها شاذه! لقد كان اقرب إلٌها من جدتها 

عمها !والدها فهو صدٌقها ولٌس   

*** 

فتح عٌنٌه لٌجد سقفا خشبٌا فٌنتفض بسرعة من نومه لٌجد الحوابط من 

الخشب ونافذة صؽٌرة علٌها ستابر بٌضاء ال تحجب الضوء المتسلل من 

الخارج وتلك اللوحة التً تزٌن أحد الجدران الملٌبة باالزهار الملونة 

حاول المبهجه نهض من السرٌر محاوال التؽلب على الدوار الذي أصابه وٌ

التذكر أٌن هو وماذا حدث له ؟ لما رأسه تإلمه لهذه الدرجه تلمس طرٌقه 

إلى خارج الؽرفة لٌتطلع حوله فبل ٌجد شا سوا ؼرفة أخرى مقابلة بابها 

مفتوح تشبه الؽرفة التً كان ٌنام بها إلى حد ما ولكنها تحتوي على 

األخرى  سرٌرٌن بعكس ؼرفته كما أن الضوء الذي ٌدخلها أقل بكثٌر من

وجد درجا أمامه فصعد لؤلعلى لٌسمع صوتا رقٌقا ٌؽنً بسعادة من إحدى 

الجهات فاتجه إلٌه بحذر لٌجد فتاة تولٌه ظهرها تقوم بؽسل بعض الصحون 
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وهً تدندن فكر فً كٌفٌة لفت انتباهها ولكنه لم ٌلبث ٌفكر حتى استدارت 

باح الخٌر إزٌك ناحٌته كؤنها شعرت بحٌرته لتقول له بابتسامة مضٌبة: ص

 انهارده؟ 

 آسر ببل وعً: انتً مٌن؟ وانا فٌن؟ واٌه اللً حصل؟ واٌه المكان دا؟ 

اتسعت ابتسامة إٌلٌن:طب اقعد افطر االول... بتحب البٌض المقلً وال 

 المسلوق ؟

 آسر بؽباء: بٌض اٌه؟

 إٌلٌن: أما أنا باعمل حتة بٌض عٌون إنما اٌه! تحس انه بٌبرقلك كدا هو 

ستطع آسر تمالك ضحكاته من نظرتها المضحكة التً تؤٌد كبلمها لو ٌ

 فضحكت هً أٌضا قابلة: ٌعنً أعملك بٌض عٌون؟

 آسر مبتسما: أعملً بٌض عٌون 

الفطور وما إن انهته ووضعته أمامه حتى شعرت التفتت إٌلٌن لتبدأ بتحضٌر 

تعرؾ بنظراته المركزه علٌها منذ دخل إلى المطبخ فابتسمت قابلة: عاٌز 

 أنت فٌن واٌه اللً حصل صح؟

 هز رأسه باالٌجاب دون أن ٌحٌد بنظراته عنها مضٌفا بهدوء: وانتً مٌن؟

ابتسمت إٌلٌن مفسرة: أنت كنت راكب طٌارة امبارح ووقعت بٌكوا فاكر؟ 

الجو كان صعب فً السفر وكانت بتمطر جامد أنا اول مرة اشوؾ مطر 

وظ اوووي ههههههههبالقوة دي هنا عندنا بس ٌظهر انك محظ  

 ابتسم آسر رؼما عنه: أه واضح 

إٌلٌن متابعه: المهم جبناك على هنا أنت وصاحبك اللً كان معاك وجٌبنالكوا 

 الدكتور
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 آسر وقد تذكر أخٌرا أنه لم ٌكن بمفرده: اااه الكابتن وهو فٌن؟

إٌلٌن مهدبة: ما هو كان تعبان بردوا بس كانت جروحه أكتر منك وحالته 

الدكتور نقله المستوصؾ اللً فً المدٌنة نفسها عشان ٌتابع حالته اصعب ف

 بس هو أحسن دلوقتً ما تقلقش

آسر متنهدا براحه: طب الحمد هلل بس أنا الزم اشوفه دا أنا السبب فً اللً 

 احنا فٌه دلوقتً

 إٌلٌن مبتسمه: ان شاء هللا تشوفه بس لما تخؾ أنت االول 

 آسر بشك: هو انا فٌن بالظبط؟

إٌلٌن بهدوء: دي المزرعة بتاعتنا أنا وجدي وهً نفسها اللً وقعت فٌها 

الطٌارة بتاعتكوا وكل دا فً مدٌنة موجوده جنب المنصورة هً مش جنبها 

اوي ٌعنً هً بتاع ساعتٌن بالعربٌة بس وهً مش مدٌنة اوي ٌعنً هً 

 قرٌة بس أكبر من القرٌة ومدٌنة أصؽر من المدٌنة حاجه كدا زي المٌنً

 ماركت اللً ال محصل كشك وال محصل سوبر ماركت فهمت حاجه؟ 

استؽرق آسر فً الضحك بشدة حتى آلمته معدته فضحكت إٌلٌن أٌضا معه 

 لٌتوقؾ فجؤة عن الضحك وٌقول بهدوء شدٌد: انتً اسمك اٌه؟

صدمها تؽٌره بهذه السرعة كما صدمها السإال على الرؼم من انه سبق 

ء: إٌلٌن وطرحه لكنها أجابت بهدو  

 ردد آسر االسم بشرود: إٌلٌن؟

شعرت إٌلٌن بدقات قلبها تعلو بشدة بسبب طرٌقة نطقه السمها فهً دابما 

ما كانت تحب إسمها وخصوصا الن جدها من أختاره لها لكن عشقته بشدة 

 بعد أن نطقه هو بلسانه وأفاقت على سإاله: ٌعنً إٌه إٌلٌن ؟

الشمس وكان إسم ملكة جمال العالم إلٌن إٌلٌن بابتسامة هادبة: ٌعنً برٌق   
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 آسر بهدوء: واضح اوي إسم على مسمى 

 خجلت إٌلٌن لتحمر خدودها فقالت مسرعه: وأنت إسمك اٌه؟

 آسر مبتسما لخجلها: اسمً آسر 

أعجبت إٌلٌن باسمه فقد شعرت أنه ٌبلبمه أو ٌبلبمها هً خصوصا فقد 

فجؤة دخل جدها منهكا وشعرت أنه أسر شا قٌما لدٌها واستحوذ علٌه 

 فاتجهت إلٌها قابلة بقلق: انت كوٌس ٌا جدو وال تعبان؟ 

طمؤنها جدها بهدوء: مافٌش حاجة أنا عشان ما نمتش بس طول اللٌل لما 

هتبلقٌنً زي البومب هههههههههه أنام   

 إٌلٌن ضاحكه: طب تعاال افطر وروح نام 

مفكرا بان روح الدعابة  انتبه الجد للرجل الجالس على الطاولة ناظرا لهما

لدٌها لٌست اال وراثة من جدها الذي ٌقؾ أمامه فانتبهت إٌلٌن لنظرات 

 جدها فقالت معرفة: دا أستاذ آسر ٌا جدو و دا جدو مصطفى ٌا أستاذ آسر 

جلس الجد على الكرسً المقابل آلسر لٌنظر له بتمعن وبعد فترة صمت 

حمدهللا عالسبلمة الزمته حتى انتهاءه من تناول طعامه قال:   

 آسر بهدوء: هللا ٌسلمك...هو أنا اقدر امشً من هنا امتى؟

الجد بابتسامة: اٌه لحقت تزهق مننا وال ضٌافتنا مش كوٌسة وال بٌتنا مش 

 قد المقام

آسر مسرعا: ال ال مش القصد صدقنً ٌا أستاذ مصطفى بس عشان أهلى ما 

 ٌقلقوش علٌا 

ش أستاذ دي! ٌا تقولً ٌا جدي ٌا الجد بنفس ابتسامته: طب اوال ببل

 مصطفى 



 2 كوخ بأخر المدينة

 

 
18 

وأنا اسمً آسر بس بردوا آسر بابتسامة رزٌنة:   

 ثم نظر إلٌلٌن التً لم تتحدث منذ مجا جدها فقط تستمع مإكدا: آسر بس!

الجد: تمام ٌا آسر بالنسبة الهلك ممكن تتصل بٌهم تطمنهم علٌك عادي بس 
مدٌنة نفسها لكن إنك تسافر أو مش دلوقتً هنا مافٌش تلٌفون والزم تنزل ال

تتحرك مش هاسمحلك بكدا الدكتور نبه علٌنا بانك تبذل مجهود كبٌر أخرك 
 تقعد هنا او تخرج بره شوٌة بس 

آسر بضٌق فهو لٌس معتادا على هكذا قٌد: بس أنا مابحبش أقعد من ؼٌر 
 شؽل كدا 

 الجد بحزم شدٌد: وانت ضٌفً وأمانة فً رقبتً لحد ما تخؾ 

بؽٌظ: كنت من بقٌت أهلً؟آسر   

الجد بؽضب وهو ٌنهض: ال مش من بقٌت أهلك بس حضرتك والطٌارة 
بتاعتك وقعتوا على االرض بتاعتً وكنتوا هتعملوا حرٌقة تولع فً كل 
المحاصٌل اللً باتعب فً زرعها طول السنه وانا مش مستعد أعرض 

لٌه تسبب ارضً للخطر وال حتى بٌتً دا اللً كان ممكن الطٌارة تقع ع
 موتً أنا أو إٌلٌن فدا اللً ٌدٌنً الحق ٌا أستاذ آسر 

بٌنما إلتفتت إٌلٌن إلٌه لتقول بابتسامه انصرؾ الجد متجها إلى ؼرفته 
 هادبة: معلش جدو عصبً شوٌة بس هو قلبه طٌب 

 آسر: ٌظهر انً ضاٌقته جدا عشان رجع قالً أستاذ تانً

تتقالش هنا ولو اتقالت ولو ضحكت إٌلٌن قابلة: أصلك قولت كلمة ما ب
خر العمر منك جنب وبٌضاٌقوا منك آلؼصب عنك الناس بتاخد   

 آسر مستؽربا: كلمة اٌه دي؟

 إٌلٌن بهدوء: كنت من بقٌت أهلً ! وانت مالك ! وكل اللً لٌه نفس المعنى

 آسر متفهما: ااه قولتٌلً طب كوٌس عشان أخد بالً بعد كدا 

رت تقعد خبلص؟إٌلٌن هاتفه بسعادة: ٌعنً قر  
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 آسر متمعنا بها: اه مبسوطة ؟

 تنحنحت إٌلٌن: عشان بس تخؾ وتبقى أحسن 

 آسر محاوال إخفاء ابتسامته: ٌعنً خاٌفة علٌا ؟

خجلت إٌلٌن بشدة ولم تعرؾ كٌؾ تتهرب منه ولكن أنقذها طرق الباب 
 ودخول صدٌقتها المقربة بسرعة: إٌلٌن ! إٌلٌن انتً كوٌسة ؟

أهبل ٌا إسراء تعالً أنا كوٌسة إٌلٌن بسعاده:   

 إسراء بقلق: أنا سمعت عن حادثه الطٌارة وخوفت ٌكون حصلك حاجه!

 إٌلٌن: ال متقلقٌش أنا زي الفل أهو 

نظرت إسراء إلى ذلك الواقؾ خلؾ إٌلٌن متسابلة فقالت إٌلٌن: دي إسراء 
 صحبتً ودا آسر واحد من االتنٌن اللً كانوا فً الطٌارة

حمدهللا على السبلمة  إسراء: أه أه  

 آسر منسحبا: هللا ٌسلمك... طب عن إذنكوا بقى هادخل أنام شوٌة 

 إسراء مسرعه: اتفضل خد راحتك تقوم بالسبلمة 

وبمجرد إنصراؾ آسر حتى سحبت إسراء صدٌقتها إلى الخارج لٌجلسوا 
على االرجوحه وتبدأ الحدٌث قابلة: دا حلو اوووي .... ٌا رٌت الطٌار كانت 

قعت جنبنا إحنا و  

 إٌلٌن بؽٌظ: ما تتلمً ٌا إسراء وبعدهالك بقى؟

 إسراء ؼامزة بمكر: شكل السنارة ؼمزت 

 إٌلٌن بتوتر: سنارة اٌه انتً التانٌة ؟

إسراء: ما أنا طول عمري لما باشوؾ واد حٌلوة باقول عادي وانتً 
ً بتضحكً عادي اشمعنه المرة دي اتضاٌقتً؟ أكٌد السنارة ؼمزت ٌا إٌل  
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إٌلٌن بتنهٌده عمٌقه: بصراحه حاسة انه ؼٌر أي واحد تانً فرحت اوي لما 
 قرر ٌقعد لحد لما ٌخؾ بالسبلمة

إسراء هاتفه بسعاده: أنا قولت كدا ! وسوسو لما تقول كلمه تبقى هً 
 الكلمه 

 إٌلٌن: بس بقى !.... ؼٌري الموضوع بدل ما أسٌبك وامشً! 

 إسراء مسرعة: خبلص خبلص 

تاتان تتحدثان حتى حان موعد مؽادرة إسراء إلى منزلها على وعد ظلت الف
بزٌارة قرٌبة وعادت إٌلٌن تجلس مرة أخرى على االرجوحه بمفردها 

لتحركها بهدوء وتطلع إلى السماء لتراقب الطٌور وكانت منشؽلة بمتابعتهم 
بشدة حتى شعرت باالرجوحه تهتز بشدة فجؤة فالتفتت لتجد آسر ٌدفعها 

لها فابتسمت له ابتسامه واسعة وتابعته وهو ٌتجه لٌجلس بجوارها  وٌبتسم
 قاببل: صحبتك مشٌت؟ 

 إٌلٌن: أه من شوٌة 

 آسر: انتً كام سنة؟ 

قرٌب  10وهاتم  11إٌلٌن:   

سنة  05آسر مندهشا: أنا افتكرتك هتقولً   

 إٌلٌن: ههههههههه ال مش للدرجه دي

 03ما بتضحكً باحس انك بقٌتً آسر بتروي: ال للدرجه دي واكتر دا انتً ل

 سنة 

؟ 10إٌلٌن ضاحكه: طب تحب أكشر مثبل عشان ادي   

 آسر مبتسما: ال انتً كدا حلوة ... الزعل ما ٌلٌقش علٌكً 

 خجلت إٌلٌن بشدة فتابع: انتً بتتكسفً كتٌر كدا لٌه؟

 إٌلٌن بتلقابٌة: أنا عمري ما اتكسفت كدا مش عارفه اٌه اللً حصلً
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حاجه خاصه  لقابٌتها الشدٌدة التً تدل على براءتها: ٌعنً ديابتسم آسر لت
ا انا بقى؟بٌ  

 إٌلٌن: وانت كام سنة؟ 

  22آسر: 

 إٌلٌن: العمر كله 

 آسر: تسلمً .... متخرجه من كلٌة اٌه ٌا إٌلٌن؟

 إٌلٌن: أنا دبلوم تجارة 

 آسر مسرعا: ماكنتش اقصد معلش 

 ضحكت إٌلٌن قابله: عادي أنا مش مضاٌقة 

سر مستفهما: بس انتً شكلك ذكٌة لٌه ما دخلتٌش كلٌة؟آ  

 إٌلٌن ؼامزة: وعرفت منٌن إنً ذكٌة؟ عملتلً امتحان؟

 آسر مبتسما: مش بٌقولوا سٌماهم على وجوههم

إٌلٌن: هههههههه أه بص ٌا سٌدي أنا كنت شاطرة اوي بس الظروؾ بقى 
وم وارجع وال اقدر اوال اقرب كلٌة لٌنا بعٌدة مشوار ال أنا هاقدر أروح كل ٌ

اقعد فً بٌت الطالبات عشان جدي ما اقدرش أسٌبه و ثانٌا بقى عشان 
التعلٌم هٌكلؾ فلوس كتٌر وأنا مش هاحمل على جدي اكتر من كدا فخلتنً 

 فً الدبلوم واهو ٌدوب نص ساعة من هنا بالعربٌة 

 آسر وقد زاد إعجابه بها: اها بس أنا ما شوفتش عربٌات هنا

انت ما روحتش فً حتة... سكن العمال اللً جنب المكان اللً إٌلٌن: ما 
وقعت فٌه الطٌارة دا فٌه جراج محطوط فٌه الجرار وكمان عربٌة كدا قدٌمة 

بتاعت الزراعة والبٌت والمونه بنجٌب فٌها السماد واللوازم   

آسر وقد بدأ ٌستمتع بالحدٌث معها فظبل ٌتحدثان طوٌبل دون أن ٌشعر أٌا 
وره فقط شعر آسر بؤنه الول مرة ٌشعر بالراحة فً حدٌثه مع منهما بمر
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أحد وخصوصا إمرأة.لم ٌشعر بانها تتدخل فً حٌاته الخاصة باالسبلة التً 
كانت تتطرحها بل شعر بالسعادة الهتمامها بمعرفة أشٌاء تخصه وتخص 
حٌاته فؤخبرها عن عابلته التً تتكون منه ومن والدته وابن خاله وابنته 

سنوات وأنه  6صدمتها لمعرفة انه أب فؤخبرها أن زوجته توفت منذ  والحظ

تزوج فً سن صؽٌر لكن لم ٌدخل فً أي تفاصٌل فقد كان مهتما أكثر 
بمعرفة ما ٌخصها هً فلم ٌكن لدٌها الكثٌر فؤخبرته انها ٌتٌمة االب واالم 

لكنها سنوات زواج بعد فقدانها االمل بان تكون أم و 01والدتها انجبتها بعد 

توفٌت أثناء الوالدة ووالدها توفً وهً فً الثانٌة من عمرها لٌربٌها جدها 
والذي كان قد اختار اسمها فهً البرٌق الذي أنار حٌاتهم جمٌعا وهو والد 

حتى هذه اللحظه والدها فرأى فٌها تعوٌض عن ابنه الذي توفً فعاشت معه 
سفر باستمرار واحٌانا بسعادة بٌنما حكى لها عن عمله الذي ٌتطلب منه ال

على عجل كما حدث معه وقت الحادث وانه تحمل المسبولٌة منذ كان فً 
 العشرٌن من عمره بسبب وفاة والده.

 نهضت إٌلٌن فجؤة: ٌا نهار! الوقت سرقنا ولسه ما عملتش الؽدا 

 آسر: معلش عطلتك 

 إٌلٌن: ههههههه ال دا الطبٌعً بتاعً أنا باتلكك لوحدي اصبل

سما: خبلص شوفً انتً اللً وراكً وانا مش هاعطلكآسر مبت  

 إٌلٌن متردده: طب ما تٌجً تقعد معاٌا فً المطبخ ونكمل كبلمنا وانا باطبخ؟

آسر سعٌدا بهذا االقتراح: طب تمام بس ٌا رب االكل ما ٌتحرقش بسببً 
 المره دي !

اضٌه بٌنما ٌتابعان الحدٌث فً المطبخ استٌقظ جدها فانتهز آسر الفرصة لٌر
وٌصلح من العبلقة بٌنهما فوجده ال ٌختلؾ كثٌرا عن إٌلٌن فهو محب 
للدعابة وسهل المعشر وطٌب القلب فؤحبه آسر كثٌرا وشعر بالسعاده 

لوجوده فً هذا المنزل مع هإالء الناس بٌنما بادله الجد نفس مشاعر الحب 
ها سعدفقد شعر تجاهه باالمان وخصوصا على إٌلٌن فهو من ٌستطٌع أن ٌ

كما رأى من نظراتهما لبعض بالرؼم من أن أٌا منهما لم ٌفهم تلك المشاعر 

ساعة على  13نه لم ٌمر ولم ٌستطٌعا أن ٌفسراها وخصوصا وأحتى اآلن 
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تعارفهما وانتهى الٌوم والذي ٌلٌه على نفس الوتٌرة دون جدٌد وفً الٌوم 
المنزل أتى الكابتن  الثالث لتواجد آسر معهم بٌنما ٌتناول ثبلثتهم الفطور أما

بصحبة أحد العمال قاببل: حضرتك اتسببت فً كل اللً حصلً ومع ذلك ما 
 تعبتش نفسك تٌجً تسؤل مالً صح؟

نهض آسر مسرعا لٌعتذر بشدة: أسؾ وهللا ٌا كابتن بس أنا نفسً كان 
 ممنوع اتحرك مسافه كبٌرة واال كنت جٌتلك أكٌد 

ٌها آسر عن شا فعله فقال مستؽربا: الكابتن مندهشا فهذه أول مرة ٌعتذر ف
 وال ٌهمك فداك

عانا الجد بترحٌب: اتفضل ٌا ابنً اقعد ك ل م  

آسر معرفا: دا مصطفى جد إٌلٌن وصاحب المزرعه ودا الكابتن محمد 
 الطٌار 

 إٌلٌن بابتسامه: اهبل ٌا كابتن اتفضل

جلس محمد ضاحكا: كابتن اٌه بقى دا الواحد لسه دراعه مكسور وجسمه 
 مكسر كفاٌة محمد بس علٌا 

 آسر معتذرا بصدق: معلش ٌا كابتن محمد أنا السبب فً اللً حصل دا كله

لم ٌتوقع محمد هذا االعتذار فقد كان آسر مقتنعا برأٌه آلخر لحظه قبل 
وقوع الحادث فهل الحادث هو السبب فً تؽٌٌر آسر لهذه الدرجه ؟ 

ة عادل أثناء تناولهم الشاي وانشؽلوا بالحدٌث جمٌعا حتى أتت إسراء برفق
فرحبت بهم إٌلٌن بشدة كعادتها بٌنما تمتم الجد بؽٌظ: انت كل شوٌة سوٌا 

 هتنطلنا عامل زي فرقع لوز كدا

سمعه آسر فقد كان ٌجلس بجواره فنظر لعادل برٌبة محاوال أن ٌستفهم ما 
سر عدم ترحٌب الجد مصطفى به بٌنما كانت إٌلٌن تعرؾ إسراء على 

محمد لتنطلق شرارة حب جدٌدة مع هذا اللقاء الجدٌد.... الكابتن  

*** 
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كانت كوثر هانم تجلس بجوار نادٌن متابعٌن أحد األفبلم على التلفاز عندما 
أعلنت الخادمة عن وصول اآلنسة فرٌدة فنهضت كوثر بابتسامة واسعة 

 لترحب بها بشدة: أهبل أهبل فٌري حبٌبتً 

ا أنطً فرٌدة بابتسامة مماثلة: أهبل ٌ  

كوثر بلوم: مش اتفقنا انك تقولٌلً ٌا ماما ؟...انتً عارفة كوٌس أنه كان 
نفسً ربنا ٌرزقنً ببنت بس النصٌب كان آسر وبس وحاسه انه انتً 

 تعوٌض ربنا لٌا

 فرٌدة متقربة: أكٌد ٌا ماما كوثر دا شا ٌشرفنً 

ازٌك ٌا  م التفتت إلى نادٌن لتجز على أسنانها وهً تلقً علٌها التحٌة:ث
 نادو؟ عامله اٌه؟

 نادٌن بملل: الحمدهلل

 قالت فرٌدة موجهه حدٌثها إلى كوثر: اومال آسر فٌن؟ لسه فً الشركة؟

 تنهدت كوثر: ال ٌا ستً سافر تانً

 فرٌدة مستؽربة: هو لحق ٌوصل عشان ٌسافر ؟

 كوثر: ما بالٌد حٌله الشؽل الشؽل من سنٌن وهو على كدا 

ج واحده تبقى جانبه وتعرؾ تربطه فً البٌت وتلؽً فرٌدة بدهاء: هو محتا
 مواضٌع السفر دي من دماؼه خااالص

 كوثر وقد فهمتها: الدور والباقً علٌكً .... اتشطري انتً بس

 فرٌده بخبث: وراه وراه لحد ما نتجوز ! هٌروح منً فٌن؟

 كوثر بسعاده: اهو كدا تعجبٌنً ... أنا هاالقً أحسن منك البنً فٌن؟

نادٌن مؽادرة بـتؤفؾ فقد بدأ التخطٌط لتزوٌج والدها من تلك االفعى نهضت 
فرٌدة التً ال تطٌق أٌا منهما األخرى على الرؼم من أن فرٌدة تدعً حب 

نادٌن أمام الجمٌع لتنال رضاها حتى أن نادٌن كانت ستصدقها ولكنها 
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أٌضل  اكتشفت حقٌقتها بالنهاٌة وتدعو من هللا دابما أن تكتشفها جدتها هً
لتكؾ عن محاولة دفع والدها تجاه تلك الخبٌثة...تابعت السٌدتان الحدٌث 
ؼٌر عاببٌن بمؽادرة نادٌن بل شعروا ببعض السعاده لتمكنهم من التحدث 

 بحرٌة.

*** 

بعد انتهاء ٌوم آخر اتجه كبل منهم إلى فراشه لٌنعم بنوم هادئ فقط العشاق 
آسر ٌنام برفقة محمد فً الؽرفة  من كانوا مستٌقظٌن فً ذلك الوقت....كان

ذات السرٌرٌن والتً علم آسر أنها تخص الجد والؽرفة التً نام بها أول 
لٌلة له فً هذا المكان كانت ؼرفة إٌلٌن وهً تنام بها اآلن بٌنما جدها ٌنام 

فً الدور العلوي على األرٌكه بالرؼم من إعتراض كبل من محمد وآسر على 
ان ذلك أفضل حتى ٌتجه إلى عمله فً الصباح دون ذلك لكنه أصر متحججا ب

أن ٌزعج أحدا....ظل آسر ٌفكر فً إٌلٌن وترتسم صورتها على سقؾ 
الؽرفة أمام عٌنٌه وهً تضحك فكم أحب ضحكتها و وجد نفسه ٌبتسم تلقابٌا 

فهً الوحٌدة التً استطاعت الدخول إلى عالمه وإعادة الضحكه إلى ثؽره 
ه كان محمد ٌرقد بنفس الحال وال ٌختلؾ عنه كثٌرا وعلى الفراش المجاور ل

فهو كان ٌفكر فً إسراء ورقتها وكم أعجبته بمرحها ومزاحها شعر أنه 
ٌعرفها منذ زمن ولكنه اضاعها وفجؤة وجدها وكان ذهن إسراء منشؽبل به 
كثٌرا وتشاطره نفس االفكار.... وإٌلٌن تنظر من نافذة ؼرفتها وعلى ثؽرها 

ة تفكر فٌما حدث منذ ثبلثة أٌام...وتشرق الشمس وكبل منهم إبتسامة هادب
ار لجدها قبل مستؽرقا فً أفكاره لتستعد إٌلٌن مرتدٌة مبلبسها لتعد االفط
 ذهابه إلى العمل. لحق بهم محمد و آسر لٌشاركهما اإلفطار.

عده كدا آسر: أنا مش متعود على الق  

لحٌاتك وشؽلك تانً وال  الجد بهدوء: أنت تعبان والزم ترتاح عشان ترجع
 اٌه؟

 توتر آسر ولكنه قال بهدوء: طب خلٌنً اجً اساعدك فً شؽلك 

 الجد مندهشا: وأنت إٌه اللً ٌعرفك فً شؽلى؟
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بالجنٌنة بتاعت البٌت بتاعنا قبل ما انشؽل  آسر بفخر: أنا كنت باهتم
 بالشركة وكنت مخلٌها وال الجنة 

 إٌلٌن ضاحكه: ونعم التواضع بصراحه

مد مستؽربا: وانا اقول جسمك كدا ازاي ٌا ابن اللذٌنا !مح  

 الجد ضاحكا: أنت هتحسده وال اٌه؟ 

 محمد مازحا: هً العضبلت دي فٌها حسد وال هٌنفع 

 آسر بؽٌظ: حد قالك تبقى كسبلن المهم ٌا جدو مصطفى موافق؟

 استسلم الجد ناهضا: خبلص ٌا ابنً اللً ٌرٌحك تعاال معاٌا 

استدار فجؤة لمحمد قاببل: وانت مش جاي؟ نهض آسر ولكنه  

 محمد ببل مبااله: ال ٌا عم مالٌش فً هدت الحٌل دي

 آسر مؽٌظا: بس ما تجٌش تقولً عضبلتً وعضبلتك جسمً وجسمك 

محمد ضاحكا: ال ما تخافش ٌا سٌدي أنا اصبل هاقوم أتمشى فً المنطقة 
 شوٌة 

ة كلمة أخرى لٌلتفت حث الجد آسر على االسراع فؽادر مسرعا دون إضاف
محمد بتردد إلى إٌلٌن قاببل: هو ... هو... هو بٌت اآلنسه إسراء بعٌد عن 

 هنا ؟

 إٌلٌن محاولة إخفاء ضحكتها: مش أوي بس بتسؤل لٌه؟

 توتر محمد: ال ابدا عادي... أنا هاقوم اتمشى شوٌة عن إذنك

تطاع حتى لم تستطع إٌلٌن أن ترد فقد كانت تحاول كتم ضحكاتها بقدر المس
ال تخرج أمامه ولكن ما إن خرج حتى انفجرت ضاحكة فقد الحظت نظرات 

كبل منهما لآلخر باالمس ولكن لم تجد فرصه مناسبة لتحادث صدٌقتها: وهللا 
 وشكلك وقعتً فً المحظور ٌا سوسو انتً والكابتن

*** 
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كانت كوثر تجلس مطالعة أحد الصحؾ عندما ظهر جاسر لٌتناول كوب 
لخاص بها وٌجلس لٌتناوله بتلذذ واضح فنهرته قابلة: ما تروح العصٌر ا

تجٌب لنفسك! وال تقول لحد من الخادمٌن ٌجٌبهولك! الزم تشرب من 
ٌتً ٌعنً؟اكوب  

 جاسر مداعبا: ما عشان أجري وراكً ٌا عسل 

 كوثر متنهده: اللهم طولك ٌاروح! وبعدهالك ٌا جاسر!

و؟ دا انا حتى ؼلبانجاسر ببراءة: هو أنا عملت حاجة ٌا عمت  

 1صؽٌره تفضل بره البٌت للساعه  اه ؼلبان والؽلبان بقى ٌخلً عٌله كوثر:
 بلٌل!

جاسر ببرود: مش انتً قولتٌلً افسحها؟ وادٌنً فسحتها مضاٌقة 
دلوقتً؟بقىلٌه  

 كوثر بؽٌظ: انت البعٌد ما بتحسش! قولتلك فسحها مش افسدها مش ضٌعها 

اغ سلٌم لٌه كل دا ؟جاسر بتمعن: البنت رجعتلك ص  

 كوثر بعصبٌة: عشان حضرتك هتخلٌها تبقى زٌك ومش هنقدر علٌها 

 جاسر بملل: خبلص ما تقولٌلٌش فسحها تانً 

كوثر: ٌا شٌخ روح  انت وفسحك دي انا لو كنت اعرؾ انك هتؤخرها كدا ما 
 كنتش خلتها تروح معاك من أصله 

لعصبًجاسر ناهضا: أنا راٌح اوضتً أحسن ما ٌجٌلً ا  

الحقته كلمات كوثر االخٌره وهى تقول بصوت مرتفع: دا انا اللً مرارتً 
 هتتفقع بسببكوا !

تنهد جاسر بمجرد وصوله إلى الطابق العلوي لٌتجه إلى ؼرفته لٌنام قلٌبل 
قبل أن ٌعاود الخروج مرة أخرى عندما سمع صوت نحٌب منخفض ٌؤتً 

حاول أن توقؾ نهر الدموع من ؼرفة نادٌن فاتجه إلٌها لٌجدها جالسة ت
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بتعٌطً الذي ٌسري على خدٌها فاقترب منها قاببل بشفقه: مالك ٌا نادو ؟ 
 لٌه ؟

 نادٌن من بٌن دموعها: بابا ٌا جاسر! بابا مش بٌحبنً! 

 جاسر مهدبا: ال ما تقولٌش كدا مافٌش أب مش بٌحب بنته 

 نادٌن بعصبٌه: بس أنا باباٌا مش بٌحبنً 

دي بس وقولٌلً اللً حصل جاسر بقلق: طب اه  

نادٌن بعصبٌة مع انها ازدادت: أنا باشوؾ صحابً وكل واحد منهم مع باباه 
وباباهم بٌفسحهم وٌقعد معاهم وساعات بٌذاكرلهم بس أنا باباٌا فٌن؟ أنا 
على طول صحابً بٌقولولً انه عمرهم ما شافوه ونفسهم ٌعرفوا شكله 

ش باشوفه!اٌه! مش باقدر أقولهم انً انا نفسً م  

انفجرت نادٌن فً البكاء من جدٌد وجذبها جاسر إلٌه لٌضمها بحنان مشفقا 
على قٌد الحٌاة ولكن كعدم  على حالها فهً ٌتٌمة ولٌست بٌتٌمة فوالدها

ت بتموت ابالضبط وحاول أن ٌخفؾ عنها فقال بمرح: هً كل البن وجوده
دوا فً النكد والعٌط كدا لٌه؟ ٌاباااااااي علٌكوا وعلى نك  

 ضحكت نادٌن من لهجته: بس ٌا جاسر بدل ما أقول لمرام 

 جاسر عاقدا حاجبٌه: مرام مٌن؟ 

 نادٌن بدهشه: مرام ٌا ابنً اللً عرفتنً علٌها لما خرجت معاك 

 جاسر متذكرا: اااه مرام ! انتً لسه فاكراها ؟ دا انا فركشت معاها خبلص

فركش ؟نادٌن بصدمه: انت لحقت اصبل تظبط معاها اما ت  

على سن ورمح ٌا بنتً  جاسر ضاحكا: اومال دا انا جاسوره  

 نادٌن: ههههههههه دا على كدا مافٌش واحدة بتعمر معاك بقى

جاسر بزهو: انا ٌا بنتً البنات بتترمً تحت رجلً أشكال والوان فلٌه افضل 
 مع واحده بس وانا ممكن ادوق من كل صنؾ ولون؟ 
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ٌا عمً  هدٌكادٌن وهً تقلب كفٌها: ربنا ٌن  

 جاسر بفزع: عمً؟ عمً اٌه بس؟ ما احنا كنا كوٌسٌن قلبتً لٌه؟

نادٌن بسخرٌة: اصل المفروض انك تبقى قدوتً بس قدوة إٌه بقى بعد 
 الكبلم دا 

جاسر: هههههههههههه مش لما ابقى قدوة لنفسً ابقى قدوتك كفاٌة آسر 
ع قدوة واحدة فً البٌت دا ! البٌت اللً فٌه قدوتٌن ٌول  

دٌن: هههههههههههه ماشً ٌا جاسورهنا  

 جاسر منصرفا: أنا هاروح أنام شوٌة سبلم 

ودعته نادٌن مبتسمة ولكن بمجرد أن تذكرت والدها حتى عاد الحزن لٌخٌم 
 على مبلمحها.

*** 

كان محمد ٌسٌر فً الطرٌق ٌتؤمل ما حوله فهذه المنطقة تشبه الؽابات لم 
ه أحبه وال ٌرٌد ع عنه واآلن بعد أن رأان ٌسمٌرى قط منظر الرٌؾ فقط ك

ن ٌتركه وال ٌرٌد ترك إسراء أٌضا.إسراء هل ٌا ترى ت فكر فٌه مثلما ٌفكر أ
هو فٌها ؟ هل شعرت بانجذاب نحوه أم إنه شعور من طرؾ واحد ظل ٌفكر 

وٌفكر حتى وصل إلى منزل كانت تقؾ أمامه فتاة تقوم بنشر المبلبس 
ٌة للمنزل.التفتت فجؤة حاملة السلة فارؼة لتدخل المؽسولة فً الساحة االمام

فرأها ورأته فشع وجهها بابتسامة حلوة لٌقابلها بالمثل .خرج والدها 
لٌنادٌها فرأها تتطلع على ذلك الؽرٌب فناداها بقوة: إسراء! واقفة بتعملً 

 اٌه عندك؟

 إسراء بتوتر: وال حاجه جاٌه أهو 

 والدها بشك: مٌن دا ؟

ر الجو وسوء الظن الذي قد ٌخطر ببال والدها فتقدم معرفا شعر محمد بتوت
 نفسه: أنا الكابتن محمد الطٌار فً الطٌارة اللً وقعت من كام ٌوم 
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والدها وقد ارتاح: اه اهبل ٌا ابنً ... أنا حسنً والد إسراء..أكٌد شوفتها 
 امبارح لما زارت إٌلٌن مش كدا ؟

ه امبارح ولما شوفتها قولت أسلم محمد مبتسما: تشرفنا ٌا أستاذ حسنً...ا
 بس مش اكتر 

 حسنً مبتسما: طب اتفضل اشرب معانا حاجة ٌا ابنً  

 محمد بتوتر: ال مافٌش داعً مش عاٌز اعمل ازعاج

 حسنً بلوم: ازعاج اٌه بس؟ تعاال واال هازعل منك 

انصاع محمد فً النهاٌة لرؼبة والد إسراء على أمل أن ٌراها لفترة أطول 
الصؽر فقد كانت إسراء أكبرهم على والدتها أٌضا و إخوتها وتعرؾ 

سنا.جلس الجمٌع ٌتسامرون حتى حان موعد الؽداء فؤصرت علٌه والدة 
إسراء أن ٌبقى فقد دخل قلبها بشدة وارتاحت له فبقى معهم وما إن اختلى 
محمد بوالد إسراء حتى قال فجؤة بدون مقدمات: أستاذ حسنً... أنا طالب 

سة إسراء !اٌد اآلن  

صدم االب من هذه السرعة فهو ٌعلم أنه لم ٌلتقٌها ؼٌر االمس فما هذا 
 التسرع والطٌش؟

محمد متابعا: أنا عارؾ انت بتفكر فً اٌه بس مش هاقولك ؼٌر انه ساعات 
بتقابل ناس وتفضل تكلمهم طول العمر ومع ذلك مش بتسترٌحلهم وال 

بتحس أنك بقٌت منهم وانك  بٌنزلولك من زور وناس تانٌه من أول قاعدة
تعرفهم من زمان ودا كان احساسً مع اآلنسة إسراء ومعاكوا فٌارٌت ما 

 تكسفنٌش وفكر فً الموضوع براحتك 

ابتسم والد إسراء: وانت دخلت قلبً وقلبنا كلنا حسب ما شوفت ٌعنً بس 
 بردوا الزم ناخد رأي العروسة وكمان نسؤل علٌك 

تاذ حسنً ... عن إذنك أنا بقى الزم أمشً محمد مسرعا: خد وقتك ٌا أس  

 حسنً مودعا: مع السبلمه ٌا ابنً 
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وبعد انصراؾ محمد طلب حسنً من ابنته القدوم لٌخبرها بما حدث وٌؤخذ 
رأٌه فهو لم ٌنتبه إلى انها سمعت كل حرؾ نطق به محمد فهً لم تكد تبتعد 

حدث وكان  حتى بدأ فً الحدٌث فلم تتمالك نفسها حتى تبقى وتسمع ما
جاوبها أن ابتسمت ونظرت لبلرض من ثم ركضت إلى ؼرفتها مسرعة 

 فابتسم الوالد: السكوت عبلمة الرضا !

*** 

اتجهت إٌلٌن إلى الحقل حٌث ٌعمل جدها ووجدت آسر ٌعمل بكد وقد قام 
بثنً البنطال إلى اسفل الركبة بقلٌل وكان القمٌص مفتوحا حتى المنتصؾ 

ٌه وكانت تلك المبلبس مبلبس أحد العمال فمبلبس باالضافة الى ثنً ك م
جدها لم تكن على مقاسه ابتسمت إٌلٌن لرإٌة قطرات العرق المتلبلبة على 
جبٌنه وكان حال جدها ال ٌختلؾ كثٌرا عن حاله.اقتربت إٌلٌن أكثر فبلحظها 

 جدها فهتؾ بسرور: إٌلٌن!

حق بها وبجدهاانتبه آسر لبلسم فنظر إلٌها بسعادة تاركا ما بٌده لٌل  

 آسر: بتعملً اٌه هنا؟

رفعت إٌلٌن ما بٌدها امام نظره قابلة بابتسامتها الساحره: الؽدا..وال 
 ماجوعتش لسه؟

ش اٌه بس! دا احنا من الصبح فً االرض دا انا الجد ضاحكا: ماجوعت
 هاموت من الجوع كوٌس انك جٌتً 

آسر بٌنما  فرشت إٌلٌن مفرش على االرض لتجلس ترص الطعام بمساعدة
كان الجد ٌخبر العمال بؤن ٌعودوا للمبنى الخاص بهم لٌتناولوا الؽداء من ثم 

 ٌعودوا للعمل وعاد إلى إٌلٌن وآسر مرة أخرى 

 آسر مستفهما: اومال محمد فٌن؟

إٌلٌن: خرج بعد ما خرجتوا على طول عشان ٌتمشى ومارجعش بس أنا 
ً البٌت حدش فمو الؽدا بتاعه هناك عشان لو جه  سبتله  

 الجد: كوٌس ٌا إٌلً 
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 ضحك آسر مستؽربا: إٌلً ؟ 

 الجد مبتسمة بحبور: اه دا دلع إٌلٌن 

نظر آسر إلٌلٌن نظرة لم تستطع فهمها ولكنها شعرت بسعادة ؼامرة 
تجتاحها بسببها واحمرت وجنتٌها بشدة وظبل ٌتبادالن النظرات طوال فترة 

لك النظرات وابتسم بخبث وهو تناول الطعام ولم ٌعلما بؤن مصطفى شعر بت
ٌنقل نظراته بٌنهما.وبعد مؽادرة إٌلٌن ظل آسر ٌتبعها بنظره حتى وضع 

مصطفى ٌده على كتفه قاببل بابتسامة خبٌثة: مش ٌبل نرجع نشتؽل وال عاٌز 
 تروح ٌا أستاذ آسر معاها؟

 توتر آسر: طب ٌبل نرجع نكمل 

ً نفس الشا....إٌلٌن!وعاد لممارسة عملهما الشاق وكبل منهما ٌفكر ف  

*** 

بعد مرور ٌومٌن آخرٌن دخل محمد المنزل سعٌدا تكاد سعادته تجعله ٌحلق 
 فً السماء فاندهش الجمٌع لٌسؤله آسر: مالك ٌا ابنً؟ اٌه اللً حصل؟

 محمد بسعادة شدٌدة: هاتجوز 

 آسر بصدمه: اٌه؟!

 محمد مكررا: هاتجوز ... هاتجوز !

ب قبل ما تٌجً هنا ٌعنً وكلمتها وال اٌه؟الجد مستؽربا: انت كنت خاط  

 محمد نافٌا: ال أنا هاتجوز واحدة من هنا ... هاتجوز إسراء!

 إٌلٌن بدهشه: هو أنت كنت طلبت إٌدها اصبل؟ 

 هز محمد رأسه باالٌجاب: اٌوه تانً ٌوم شوفتها فٌه

 آسر مستؽربا: وانت لحقت تتعرؾ علٌها ٌا ابنً؟

ا اوي محمد: مش اوي.... بس حبٌته  
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 الجد ضاحكا: ولٌه االستعجال دا كله ٌا ابنً؟ ما تاخد وقتك

 محمد بوله: بقولك بحبها ٌا جدو مصطفى باحبهاااااااااا ٌا ناااااااااااس 

قهقهت إٌلٌن قابلة: شكلك مش هتدخل دنٌا دا انت هتدخل عباسٌة 
 ههههههههههه

 الجد: طب باباها وافق بسهوله؟ 

بقاله ٌومٌن بٌفكر ٌومٌن! محمد متنهدا: بسهوله؟ دا  

إٌلٌن ضاحكه: ٌومٌن دول بقى قلٌل وال كتٌر ماهو كل حاجه عندك بقت 
 بالمشقلب 

 محمد بحنق: قلٌل! دول كانوا قرنٌن مش ٌومٌن ! المهم وافق بقى 

 آسر وهو ما زال مصدوما: وانت كنت عنده دلوقتً؟

ص كمان اسبوع محمد موافقا: اٌوه لسه جاي بالرد أخٌرا.... وهنتجوز خبل  

إٌلٌن:ههههههههه طب وجاي على نفسك لٌه؟ ما كنت اتجوزتها دلوقتً 
 ماهً حبلوتها فً حموتها ههههههه

 محمد بحزن: حاولت بس مارضٌش 

الجد مستؽربا: ودا كبلم ٌرضً مٌن ٌا ابنً؟ دي مهما كان بنته ومش 
 هٌرمٌها كدا 

 محمد بحنق: ٌرمٌها؟ تشكر ٌا عم مصطفى 

دا: مش قصدي ٌا ابنً بس اوزن االمور شوٌة وببلش التسرع الجد متنه
 دا! 

 آسر: طب صحٌح هتعٌشوا فٌن؟ هنا وال هناك؟

محمد: لما قعدت معاها قالتلً انها مش هٌنفع تبعد عن اهلها كتٌر عشان 
مامتها كبٌرة واخواتها صؽٌرٌن ٌعنً مش هتسٌبها كدا لوحدها...فقولت 
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وانا اصبل حبٌت هنا اوي اوي  خبلص نسكن هنا واالقً شؽل هنا
 اوووووووي 

الجد ضاحكا: ربنا ٌسعدك ٌا ابنً....وشؽلك فً الحفظ والصون تعاال اشتؽل 
 معاٌا فً االرض لو عاٌز وهادٌك مرتب زي الباقً ما تقلقش

 محمد بسعاده: بجد ؟ ربنا ٌخلٌكً لٌا ٌا ررررررب 

دٌك هتشتؽل ؼصب ماكنتش عاٌز تٌجً تشتؽل بمزاجك معانا اآسر ضاحكا: 
 عنك ٌا خفٌؾ 

 محمد: مالكش فٌه انت بس اطلع وهً تعمر .... صحٌح انت هتسافر امتى؟

تكهرب الجو بمجرد ذكر سفر آسر مرة أخرى...نظر الجد لحفٌدته لٌرى 
الحزن ارتسم على مبلمح وجهها بٌنما توتر آسر بشدة فاجاب بمرح: مش 

 لما أفرح بٌك االول ٌا وحش؟

ه خلٌك اهو ٌكون فٌه حد من اللً اعرفهم بدل ما انا مقطوع محمد بفرح: ا
 من شجره كدا

 الجد متساببل: انت ما عندكش قراٌب وال اٌه؟

سنة كدا وكنت عاٌش مع عمً  04محمد بؤسى: ال ماتوا فً حادثة من وانا 

 لحد ما مات من سنتٌن واهو بقٌت لوحدي

سوسو معاك وبعدها  إٌلٌن ؼامزة: لوحدك اٌه بقى ما كلها اسبوع وتبقى
بكام شهر ٌجٌلك عٌل وعٌل ورا عٌل تفتح مدرسة وتنسى الطٌران دا 

 خااااالص ههههههههه

ظلوا ٌضحكون وٌمازحون محمد بشؤن زواجه ولكن آسر و إٌلٌن ٌخفً كبل 
 منهما حزنا بداخله على الفراق المحتوم...

*** 
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إحدى فً الحقل توقؾ الجد عن العمل عندما رأى آسر ٌجلس أسفل 
الشجرات الضخمه وٌنظر إلى السماء مفكرا فتوجه إلٌه وجلس بجواره قاببل 

 بهدوء: اٌه اللً شاؼل بالك؟ السفر؟

 آسر باندهاش: وانت عرفت منٌن؟

 الجد مبتسما: ٌا ابنً أنا كمان حبٌت واعرؾ احساسك دلوقتً 

 تنهد آسر قاببل: ماكنتش أعرؾ انً ممكن فً ٌوم أرجع احب 

كدا ٌا ابنً؟ حصلك اٌه عقدك؟الجد: ولٌه   

 آسر وهو ٌهز رأسه: مش عاٌز اتكلم فً الموضوع دا 

الجد متفهما: طٌب زي ما تحب... بس ادٌك دلوقتً حبٌت ناوي تسافر 
 وتسٌبها بردوا؟

آسر بحزن: ما اقدرش اقعد زي محمد أنا شؽلً وعٌلتً وحٌاتً كلها هناك 
ٌؽٌروا حٌاتهم كلها عشان  مش هٌنفع ارمٌهم ورا ضهري وال ٌنفع اجبرهم

 خاطري 

 الجد بعد صمت: طب ما تاخدها هً معاك؟

 آسر مصدوما: وانت هتوافق ؟

ابتسم الجد ابتسامة حزٌنة نوعا ما: أنا باحبها وهً ؼالٌة علٌا اوي عشان 
 كدا هاستحمل سفرها وبعدها عنً عشان بردوا عارؾ انه سعادتها معاك 

ن معانا ! آسر مقترحا: طب ما تٌجً انت كما  

ابتسم الجد رافضا بهدوء: ٌا ابنً أنا زي الشجرة اللى احنا ساندٌن علٌها 
دي لو طلعتها من جذورها تٌبس وتموت لكن الزهرة الصؽٌرة الملونة لو 

 قطفتها واهتمٌت بٌها هتفضل زهرة

 آسر بحزن: بس مسٌرها تدبل وتموت
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بالعكس هتفتح الجد مشجعا: إٌلٌن لو فضلت تحس بحبك مش هتدبل وتموت 
 وتنور اكتر وتشم رٌحتها من على بعد كٌلو كمان 

 آسر بؤمل: ٌعنً ممكن توافق علٌا؟

نهض الجد قاببل بجدٌة: كلمها وانت تعرؾ وال انت هتفضل قاعد كدا تقول 
 جاٌز و ولو؟ وبعدٌن ٌبل بقى ببلش دلع الشؽل شؽل ٌا أستاذ وال اٌه ؟

هههههههضحك آسر ناهضا: طبعا ٌا أستاذ مصطفى   

*** 

بعد انتهاء حفل زواج إسراء ومحمد سار آسر برفقة إٌلٌن عابدٌن إلى 
الكوخ الن الجد انصرؾ مبكرا جدا لشعوره بالتعب حسب ما قاله إلٌلٌن 

متحججا واخبرها ان تبقى كما تشاء وتعود برفقة آسر فً وقت الحق...بدأ 
 آسر الحدٌث قاببل: الحفلة كانت حلوة

ا : اه اوي وإسراء كانت حلوة اووويٌقتهإٌلٌن بسعادة لصد  

 آسر بحب: عقبالك 

 إٌلٌن بخجل: وعقبالك 

أنا اتفاجؤت انهم القوا بٌت بالسرعه ديآسر متنحنحا:   

إٌلٌن موضحه: اصل البٌت دا ماحدش كان ساكنه عشان صاحبه عاٌش فً 
بٌت ابنه ولما محمد دور وصله وطلب منه البٌت وعشان ٌعرؾ عمو 

إسراء وافق حسنً والد   

 آسر متفهما: اه ربنا ٌسعدهم 

 إٌلٌن: آمٌن 

 وبعد فترة صمت قال: أنا عرفت جدك ما بٌحبش عادل لٌه انهارده 

 إٌلٌن مستؽربه: لٌه؟
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آسر بحنق: عشان بٌفضل وراكً وعٌنه علٌكً طول الوقت وبٌتلكك عشان 
 ٌكلمك

 ضحكت إٌلٌن بسعادة: انت كنت بتراقبه وال اٌه؟

وهاراقبه لٌه؟ هو اللً كان مكشوؾ اوي وتقرٌبا الكل الحظ توتر آسر: ال  

 إٌلٌن بخٌبة: ااه طٌب 

ظبل ٌسٌران فترة طوٌلة بصمت حتى توقؾ آسر فجؤة لتنظر إلٌه إٌلٌن 
 بدهشه: وقفت لٌه؟

 سحب آسر نفسا عمٌقا قبل أن ٌقول بهدوء: تتجوزٌنً؟

*** 

لى شفتٌها تلك ألقت إٌلٌن بجسدها على فراشها تنظر لسقؾ الؽرفه وع
االبتسامة التً لم تؽادرها منذ أن طلب آسر الزواج منها فشردت بفكرها 

 عابده إلى تلك اللحظه وما ٌلٌها 

تتجوزٌنً ؟-  

طلب منه هو وبهذه الطرٌقة الذا ٌلٌن بصدمه فهً لم تتوقع هإلٌه إنظرت 
فؽمؽمت: لٌه؟ فً نظرها التً تخلو من الرومانسٌة  

ن شاٌفك االنسانه اللً هاكون مبسوط معاها الخر آسر بنفس الهدوء: عشا
 العمر

 إٌلٌن بخٌبه واضحه: بس ؟

آسر باصرار: وعشان أنا عاٌز كدا...هاعٌشك فً مستوى تانً احسن 
وهتعٌشً فً فٌبل عالنٌل وهٌبقى تحت أمرك عٌشه وهالبسك أخر مودٌل 

 خدم وحشم زي ما تحبً 

ت علٌه وعلى طرٌقته تلك لم تتعجب إٌلٌن من تلك الكلمات فهً اعتاد
ولكنها لم تتوقع ان ٌحافظ علٌها حتى فً هذه المناسبه فهو لم ٌقل لها أنه 

ٌحبها وكل هذا الكبلم ال ٌعنٌها فهً ترٌد كلمه واحده تسمعها منه لتحلق فً 
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السماء وهً"بحبك" لكنه لم ٌقلها !... ربما النها لٌست فً قاموسه؟ ام 
قد شعرت بحبه أجل لم ٌقلها بصراحه ولكنً ال ال لالنه ال ٌشعر بها ؟ 

ها أنها من ستمنحه السعاده! من نظراته وما ٌثبت ذلك انه أخبرشعرت بها 
 فما تهم تلك الكلمه بجانب تلك الجمله...

 آسر مستؽربا صمتها: مالك؟ ساكته لٌه؟ وبتبصٌلً كدا لٌه؟

  إٌلٌن بنظرة ثاقبه: عشان عرفت دلوقتً انك اتسرعت فً طلبك دا

 آسر بدهشه: بتقولً كدا لٌه؟

إٌلٌن بنفس النظرة: عشان انت اثبتلً انك ما تعرفنٌش كوٌس...لو كنت 
عرفتنً كوٌس كنت عرفت انه ال بٌهمنً لبس عالموضه وال الخدم والحشم 

 بتوعك دول

 آسر بتوتر: مش قصدي .. أنا قصدي انه هاعٌشك مرتاحه مش اكتر 

 معاك و براحتًمرتاحه بدول ؟ وال  إٌلٌن بحزن: وأنت فاكر انً هاعٌش
حبك لٌا؟ب  

 آسر: باالتنٌن 

شعرت إٌلٌن بسعاده ؼامرة فقد اعترؾ بحبه لها ولكن بطرٌقه ؼٌر 
مباشرة...هذا ٌكفٌها اآلن فهً ما زالت ؼرٌبة عنه ولكن بالتؤكٌد بعد 

 الزواج سٌخبرها بما ٌشتهً قلبها 

 آسر: موافقه؟

 إٌلٌن بتردد: بس هنعٌش فٌن ؟

سر: فً بٌتً فً القاهره آ  

 إٌلٌن بقلق: وجدي ؟

آسر بؤسؾ: هٌعٌش هنا... أنا حاولت اقنعه انه ٌجً معانا بس ما رضٌش 
 ٌسٌب هنا 
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هو انت قولتله؟ إٌلٌن بتوتر:   

 آسر: أه أخدت رأٌه قبل ما افاتحك فً الموضوع ووافق 

وانت تتخٌل انً ممكن اسٌب جدي واسافر من ؼٌره ؟إٌلٌن :   

رعا: انا فكرت انه لما نتجوز ونستقر هناك وٌشوفك مبسوطة اكٌد آسر مس
هٌؽٌر رأٌه هو بٌحبك اوي ومش هٌقدر ٌبعد عنك كتٌر وخصوصا لما نجٌب 

 بٌبً 

خجلت إٌلٌن بشدة من كلماته االخٌرة فنظرت إلى االرض ال تدري بماذا 
 تجٌب؟

وي آسر مبتسما: ماكنتش اقصد اكسفك... مع انً باحب اشوؾ كسوفك ا  

 ازداد خجلها فقال: ها ؟ موافقه؟

 إٌلٌن هزت رأسها بخجل قابلة بصوت خافت ٌكاد ال ٌسمعه: موافقه

اٌام  2آسر بفرحه: تمام عشان الحق اجهز كل حاجه عشان نتجوز كمان   

أٌام؟ ... أنا كدا مش هالحق اعمل أي حاجه 2إٌلٌن بصدمه:   

تٌجً تقعدي ولو حبٌتً : انا بٌتً جاهز فً القاهره ٌدوب هأجابها بحزم
تؽٌري فٌه حاجه بعد كدا براحتك وجهازك انا مش عاٌزك تجٌبً حاجه لما 
نوصل القاهره هاخلٌكً تشتري اللً ٌعجبك من اي مكان تحبٌه فاضل اٌه 

...الفرح؟ عادي الكل هٌجً زي ما جم فً فرح محمد عادي....فاضل تانً؟
 فستان الفرح؟

ان ماما لسه عندي وكان نفسً البسه فً إٌلٌن مسرعه: ال أنا هالبس فست
 فرحً 

 آسر بسعاده: تمام 

 إٌلٌن مستؽربه: هما اهلك مش هٌحضروا؟
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آسر ببل مباالة: نادٌن عندها دراسة وماما مش هتقدر تسافر وتٌجً هنا 
 عشان صحتها وجاسر ما اعرفش هاالقٌه وال ال 

ن مش شعر آسر بحزنها فابتسم مخففا عنها: مش مهم مٌن هٌجً ومٌ
 هٌجً! المهم انه احنا سوا وال انتً اٌه رأٌك؟   

ابتسمت إٌلٌن حٌنها بسعاده واكمبل طرٌقهما إلى الكوخ وهما ٌتناقشان فً 
 أمر العرس والحٌاة التً سٌقبلون علٌها معا !....

شهقت إٌلٌن فلقد أشرق النهار دون أن تنام ولو ساعة فقد استؽرقت  
سرعه تحضر الفطور لجدها وآسر الذي فً تذكرها مدة طوٌلة فنهضت م

..موعد عودته إلى عمله االصلً. جدها حتى مع ٌصر ان ٌعمل فً حقل  

*** 

ما زالت كوثر هانم ممسكه بسماعة الهاتؾ بٌدها عندما دخلت علٌها فرٌدة 
 تلحق بها نادٌن فقد تقاببلتا أمام الفٌبل 

 فرٌدة مستؽربه: كوثر هانم؟ 

ها نادٌن بفزع: مالك ٌا نانا ؟ انتً كوٌسه؟نظرت صوبهم بببلهه لتسؤل  

 كوثر بذهول: آسر هٌتجوز

 صرخت فرٌدة: اٌــــه!... هٌتجوز مٌن؟

 كوثر: مش عارفه

 فرٌدة بؽضب: ازاي ٌعنً مش عارفه ؟ هو دا مش ابنك وال اٌه؟

عة ازرار على الهاتؾ: اٌوه ٌا افاقت كوثر من شرودها وبدأت بضرب بض
هلل كوٌسه...سمعت عن خبر جواز آسر؟...انت كمان أستاذ فخري!.... الحمد

.طب أنا كنت عاٌزه خدمه من حضرتك... تسلم ربنا ماتعرفش؟..
ٌخلٌك....كنت عاٌزاك تعرفلً البت دي مٌن واصلها وفصلها من اآلخر 

تجبلً قرارها! ٌاخد وقت ؟... طٌب تمام انا معتمده علٌك ٌا أستاذ 
 فخري...ماشً مع السبلمة 
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ا؟فرٌده: ه  

 كوثر بهدوء: زي ما سمعتً هاعرؾ عنها كل حاجه خبلل ٌومٌن تبلته 

فرٌده بؽل: بقى آسر ٌسٌبنً وٌتجوز ؼٌري؟ من امتى؟ هو مش كان رافض 
 الجواز من االساس؟

 كوثر مطمبنه: ما تقلقٌش اصبري بس لما نشوؾ هً مٌن وبنت مٌن االول 

؟فرٌده بؽٌظ: ادٌنً صابره هو فً اٌدي حاجه ؼٌر كدا  

انسحبت نادٌن بدون ان تشعر بها أٌا منهما متجهه إلى ؼرفتها بحزن قابلة 
لنفسها: ٌعنً كنت فرحانه انه بابا مش هٌتجوز اللً اسمها فرٌده دي 

 عشان فً االخر ٌتجوز واحده تانٌه شبهها؟

ثم عادت لتفكر: طب مش ٌمكن ما تكونش شبهها؟ وتكون طٌبه وتحبنً 
ا تعبت بجد من التفكٌر واحبها؟ ربنا ٌستر بقى ان  

 اؼلقت باب الؽرفة خلفها ومازال عقلها ٌدور وٌدور ....

*** 

أدارت إٌلٌن ظهرها للفتٌات وألقت باقة الزهور التً تمسكها لتلتقطها إحدى 
الفتٌات فؤلتفت الٌها البقٌة مهنبٌن وهً سعٌدة بتلك الباقة بشدة فمن 

هً أول من تتزوج من  المعروؾ أن من تلتقط باقة الزهور من العروس
وشعرت بمن ٌجذبها من الحضور بعدها مباشرة.... ابتسمت إٌلٌن بسعاده 

ذراعها فالتفتت لتجد "زوجها" فكم هً سعٌدة بتلك الكلمة خصوصا أنها 
 تعنً بها آسر ولٌس أي شخص آخر

 آسر مبتسما: مش ٌبل بٌنا وال اٌه؟ 

 إٌلٌن بتعجب: بسرعة كدا ؟

دلوقتً  4ٌدوب نلحق الساعة آسر ناظرا فً ساعته:   

 إٌلٌن مستسلمه: اللً ٌرٌحك 
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اتجهت إٌلٌن إلى جدها تضمه بقوة مانعة دموعها من التساقط كما ٌفعل 
جدها قاببل بصوت متحشرج: خلً بالك من نفسك! لو حسٌتً انك مش 

 قادره عالعٌشه هناك تعالً أنا بابً هٌفضل مفتوح لٌكً داٌما ! 

هتقوٌها علٌا وال اٌه؟آسر ضاحكا: اٌه؟ انت   

الجد بجدٌة محذرا: انا لو عرفت انك زعلتها وال نزلت دمعه واحده من 
عٌنها لٌك معاٌا شؽل تانً! انت فاهم؟ دي شمس حٌاتً وما ارضاش بحد 

 ٌزعلها ابدا حتى لو كان انت ٌا آسر !

 آسر مبتسما بهدوء: ما تقلقش دي فً عنٌا ٌا جدو.... مش ٌبل ٌا إٌلٌن؟

بحزن: مش عارؾ انت مصر تسافروا بعد الفرح بسرعه كدا لٌه؟ مش الجد 
كنت قضٌتوا كام ٌوم هنا قبل ما تسافروا ؟... وال انت مستعجل تحرمنً 

 منها ؟

آسر موضحا: ٌا جدو انت عارؾ انا سبت شؽلً قد اٌه ودا ما ٌنفعش اصبل 
وخصوصا انً عمري ما اخدت راحه ساعة واحده فجؤة اؼٌب المده دي 

ها؟ .... وبعدٌن أحرمك منها اٌه؟ انت تقدر تؽٌر رأٌك وتٌجً معانا كل
 دلوقتً لو تحب 

هز رأسه نافٌا: ال ٌا ابنً انا حٌاتً هنا وخبلص مابقاش فٌا عمر اتعود 
 على حٌاة وال مكان جدٌد 

 إٌلٌن مسرعه: إخص علٌك ٌا جدو ! بعد الشر ما تقولش كدا !

ما تتؤخروش اكتر من كدا  ابتسم الجد: طب ٌبل روحً بقى عشان  

وبعد إقبلع الطابرة التفت آسر إلٌها فوجد الدموع تنهمر على وجنتٌها 
 فابتسم قاببل: اٌه رأٌك فً الطٌارة؟

 إٌلٌن بصوت متحشرج من البكاء: أه حلوه ... جبتها امتى؟

آسر بعدم اهتمام: عادي ... كلمت مدٌر أعمالً وقولتله عاٌز طٌارة شبها 
ندي قبل الحادثه فجاب دي وبعتهالً اللً كانت ع  
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ال تعلم المبلػ المدفوع بها بل كٌؾ ٌتحدث عن طابرة خاصة تعجبت إٌلٌن 
 إذا عملت حٌاتها بؤكملها فلن تستطٌع أن تجنً ربع ثمنها 

 إٌلٌن بقلق: انت قولت الهلك عنً وعن جوازنا؟

 آسر ببل مباالة: اه كلمتهم تانً ٌوم طلبتك فٌه 

: طب وكانت اٌه ردت فعلهم؟ وافقوا وال ال؟إٌلٌن بانتباه  

آسر بملل: ما اعرفش ومش مهم ... اهم حاجه انه انا عاٌزك وخبلص ٌبقى 
 الموضوع انتهى على كدا 

إٌلٌن بتعجب: ازاي؟ مش المفروض انه بنتك تقبل بوجودي عشان هتعٌش 
 معاٌا بعد كدا؟

طٌها حلقة فً ودنك بصً ٌا إٌلٌن هاقول حاجه وحآسر ملتفتا إلٌها بجدٌة: 
 ... ما تهتمٌش برأي حد فً البٌت دا ؼٌري أنا ... أنا وبس!

دهشت إٌلٌن من طرٌقة حدٌثه ومدى ثقته بنفسه والؽرور الذي ٌتحلى فهً 
لم تشعر بؽروره ابدا لقد عمل برفقة جدها بالحقل كباقً العمال..تناول معهم 

آلن بهذا نفس الطعام البسٌط... عاش بكوخ فقٌر فكٌؾ ٌصبح ا
الؽرور؟....إلتفتت تنظر من النافذه المجاورة تدعو ربها أن ٌكون بعونها 

المور بطرٌقة صحٌحه.... كتمت ا وأن ٌلهمها الصبر والحكمه وموازنه
بدأت تتصاعد داخلها عن تسرعها فً الزواج من آسر قبل مرور  تساإالت

ضً الزراعٌة مدة كافٌة على تعارفهم متشاؼله بالنظر إلى الخارج واالرا
 التً تراها من هذا العلو الول مرة

*** 

آسر بٌه ودخوله من البوابة الربٌسٌة دخلت الخادمه مسرعة لتعلن وصول 
للفٌبل فنهضت كوثر هانم برفقة فرٌدة التً جاءت خصٌصا لترى زوجة آسر 
الجدٌدة واتجهتا معا الستقبالهما... بٌنما كانت إٌلٌن تنظر بدهشه إلى ذلك 

الذي ٌسمٌه آسر منزال أو فٌبل وهو اشبه بالقصر الذي كانت تسمع  المكان
عنه فً الحكاٌات...توقفت السٌارة فهبط آسر بٌنما اتجه السابق مسرعا 
لٌفتح إلٌلٌن الباب لكنها كانت قد سبقته وترجلت من السٌارة فنظرت لها 
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ه بها كوثر باستحقار ونظرات فرٌدة ال تختلؾ كثٌرا بل زاد علٌها االستهان
وقد الحظت هً تلك النظرات فزاد توترها وقؾ آسر بجانبها قاببل ببرود: 

 اهبل ٌا فرٌده 

اتجهت فرٌدة إلٌه متجاهلة إٌلٌن وضمته بقوة قابلة: وحشتنً اوي اوي ٌا 
 آسوره

 ازاحها آسر بهدوء: قولتلك مش باحب حد ٌنادٌنً كدا 

 فرٌده مصطنعه الضحك: معلش ٌا آسر اصلً بانسى

آسر ذراعه حول كتؾ إٌلٌن قاببل: إٌلٌن ... مراتً... اتمنى ما وضع 
 تنسٌهاش هً كمان 

رمتها فرٌدة بنظرة حقد ولكنها لم ترد بٌنما تتقدم والدته قابلة بسعاده: 
 حمدهللا عالسبلمة بقى الحادثة دي تحصل وما تجبلناش خبر ؟

 آسر: معلش ... ما حبتش أقلقكوا وانا كوٌس 

تلنا بالسبلمه كوثر: المهم رجع  

 آسر مقدما: دي إٌلٌن ٌا ماما .... إٌلٌن!... اقدملك امً كوثر هانم 

 إٌلٌن بابتسامه: اهبل ٌا طنط 

ٌا كوثر هانمكوثر باستحقار: اٌه طنط دي؟ ... قولٌلً   

 قالت إٌلٌن بحرج: اللً تشوفٌه حضرتك 

 آسر موجها حدٌثه لوالدته: اومال نادٌن فٌن؟

بل العشا ما ٌجهز كوثر: ناٌمة شوٌة ق  

 توجه آسر إلى داخل الفٌبل بصحبه إٌلٌن بٌنما ٌتبعهم اآلخرون 

 كوثر مستوقفة آسر: آسر ... عاٌزه اتكلم معاك شوٌه 

 آسر بتعجب: ودا وقته؟
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 كوثر باصرار: موضوع مهم 

 آسر بهدوء: طٌب ... هاوري إٌلٌن االوضة بتاعتنا وبعدٌن انزلك 

شً بس ما تتؤخرش نظرت كوثر شذرا إلٌلٌن: ما  

تركها آسر صاعدا السلم تصحبه إٌلٌن...دخلت الؽرفة مذهوله وبعد دقابق 
 نظرت آلسر نظرة لم ٌفهمها فسؤلها: بتبصٌلً كدا لٌه؟

 إٌلٌن: عشان مش بتعرؾ تقدر الحاجه

 آسر مستؽربا : ازاي ٌعنً؟

إٌلٌن: الطٌارة اتكلمت عنها اكنك بتتكلم عن عجلة اشترتها من سوق 
معه و القصر اتكلمت عنه زي ما ٌكون عشة و دي ! دي مش اوضة! الج

 دي شقة بحالها دي اكبر من البٌت اللً كنت عاٌشة فٌه مع جدي!

وضع اسره ٌده على كتفٌها قاببل بهدوء صارم: أوال الزم تتعودي على كدا 
ومع الوقت هتتعودي انه عشان انتً دلوقتً مراتً مرات آسر الحناوي! 

عادي مش باالهمٌة اللً انتً شاٌفاها دلوقتً ثانٌا اٌه سوق الحاجات دي 
الجمعه وعشة دي؟ مرات آسر الحناوي ما ٌنفعش تقول الكلمات دي! واال 

 هٌقولوا علٌها بٌبة!

اشتعلت إٌلٌن ؼضبا فادارت له ظهرها قابلة: وهللا حضرتك اتجوزتنً وانت 
تش علٌك فً عارؾ طرٌقة كبلمً وألفاظً دي كوٌس! ٌعنً انا ما ضحك

 حاجه ٌا آسر بٌه الحناوي !

تنهد آسر وقال مستدركا: عارؾ... بس الناس الباقٌة مش عارفه هتفتكر 
 حاجه تانٌة مع انه ما ٌفرقش معاٌا انا 

نظرت له إٌلٌن بسخرٌة: وانت مش قولتلً ما ٌهمكٌش حد ؼٌري ؟ وال 
 ؼٌرت رأٌك؟

قولتلك ما ٌهمكٌش رأي  استقام آسر وقال ببرود: ال ما ؼٌرتش رأي بس أنا
حد فً البٌت دا ؼٌري لكن لما ٌكون فٌه عمبلء وتتكلمً كدا أكٌد مش 

 هٌعجبنً!
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التفتت إلٌه إٌلٌن فوجدته ٌتجه إلى باب آخر ؼٌر الذي دخبل منه لكن كلماته 
التالٌة أعلمتها إلى أٌن ٌقود ذلك الباب فقد قال ببل مباالة: أنا داخل استحمى 

ما اخلص تكونً هدٌتً ... ٌارٌت عقبال   

تنهدت إٌلٌن ملقٌة نظرة على الؽرفة التً ستحٌا بها فً هذا 
المنزل...السرٌر ذهبً اللون ٌتداخل مع لون كرٌمً مزخرفا إٌاه كان واسعا 

أشخاص فوقه وكانت توجد منضدة للزٌنة على أحد  3لدرجه أنه ٌتسع لنوم 

حولها فلم تجد أي خزانة  جانبً السرٌر بٌنهما باب ثالث لتلك الؽرفة نظرت
واتجهت إلى النافذة لترى على ماذا تطل فوجدت حمام للمبلبس فتعجبت 

السباحة المتلبلا بؤضواء كثٌرة ملونة ففتحتها تستنشق الهواء الذي ٌشبه 
إلى حد ما رابحة حقل جدها فٌبدو أنهم ٌزرعون بالحدٌقة بعض االزهار 

لباب فقالت بهدوء: اتفضل والثمار قاطع استؽراقها صوت الدق على ا  

دخلت الخادمة تحمل الحقٌبه الخاصة بها فكل اؼراضها ال تتسع الكثر من 
حقٌبة واحده... راقبت الخادمة وهً تتجه إلى الباب الثالث تفتحه وتدلؾ 
إلى الداخل فلحقت بها لتجد ؼرفة كاملة للمبلبس فسخرت من تفكٌرها فً 

دمة بفتح الحقٌبة فبادرتها قابله: انتً عدم وجود خزانة للمبلبس وبدأت الخا
 بتعملً اٌه ؟

 اجابها صوت فتاة من خلفها: هترص هدومك فً مكانها 

التفتت إٌلٌن لتجد فتاة ترتدي تً شٌرت بحماالت وشورت قصٌر جدا وترفع 
 شعرها على شكل ذٌل حصان فقالت بابتسامة مستنتجه: انتً نادٌن صح؟ 

 نظرت لها نادٌن بشك: اها 

إٌلٌن ٌدها إلٌها محتفظه بابتسامتها الساحرة: وأنا إٌلٌن  مدت  

صافحتها نادٌن بشبح إبتسامة فقد شعرت انها ستحبها النها مختلفة تماما 
 عن فرٌدة: حمدهللا عالسبلمة 

 إٌلٌن: هللا ٌسلمك 

نظرت نادٌن إلى الخادمة التً انتهت من عملها وقالت بتعجب: انتً حاجاتك 
 قلٌلة اوي كدا ؟
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جابها صوت والدها من خلفها: هتنزل بكره تشتري اللً هً عاٌزاه أ  

 ركضت نادٌن لتضم والدها قابلة بسعاده: وحشتنً اوووي ٌا بابا 

أجابها والدها ببرود تعجبت له إٌلٌن: وانتً كمان ... انا هانزل بقى عشان 
 ماما مستنٌانً 

ن العشا جهز واستدار إلٌلٌن متابعا: ؼٌري هدومك وانزلً على تحت ٌكو  

قالت إٌلٌن ضاحكة لتؽطً على التوتر الذي أحدثه استقباله البارد البنته: 
 انت هتسبنً فً متاهة جحا دي لوحدي؟

 آسر ببرود: قولنا ببلش الكبلم دا وال اٌه؟

قالت نادٌن ضاحكه: أنا هاكون معاكً ما تقلقٌش الحسن نانا دلوقتً هتكون 
قضاك وانا هابقى أخدها . روح ٌا بابا لا اتؤخر علٌها ..اتجننت عشان باب

 اورٌها اوضة السفرة فٌن 

 آسر بهدوء منصرفا: تمام

***  

وجد آسر والدته بانتظاره فً ؼرفة المكتب الخاصه به وفرٌدة تجلس 
 برفقتها فزفر بضٌق قاببل بكل برود: خٌر ٌا ماما ؟

ا كوثر بؽضب: وهٌجً منٌن الخٌر! لما تجٌبلً واحدة زي دي وتخلٌه
 مراتك!

 آسر بملل: ومالها دي ٌعنً؟

كوثر وقد زاد ؼضبها: مالها؟...مالها انها واحده فبلحة جاٌبها من مكان 
 تقرٌبا مش موجود عالخرٌطة! دا انا اول مرة اسمع اسم البلد بتاعتها دي!

 آسر بسخرٌة: لحقتً عملتً مخابراتك وعرفتً عنها كل حاجه؟

نً هاسٌبك تجٌب اي واحده كدا كوثر بشموخ: طبعا ! هو انت فاكر ا
 وخبلص من ؼٌر ما اعرؾ اصلها وفصلها ؟!
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 آسر بهدوء: ووصلتً الٌه بقى؟ 

كوثر: وصلت انها ال من مستواك المادي وال االجتماعً وال العلمً! فقٌرة 
ومافٌش مستوى اجتماعً اساسا و وٌدوب عاٌشة هً وجدها دا بالعافٌة 

 كمان ٌدوب تعلٌمها دبلوم !

ر إلى فرٌده قاببل: مش مبلحظه انه دي أمور خاصة وفرٌده مش نظر آس
 المفروض تحضر الكبلم دا !

 فرٌده بذهول: إخص علٌك ٌا آسر بقى أنا ؼرٌبه؟

 كوثر مدافعه عنها: انا اللً طلبت منها تقعد انا باعتبرها زي بنتً 

 آسر ساخرا: زي بنتك؟ طب وكنتً عاٌزة تجوزٌنً اختً لٌه ٌا ماما؟

اضبه: آسر! اتكلم معاٌا وكوٌس وببلش الترٌقة بتاعتك دي...وما كوثر ؼ
 تهربش من الموضوع ! أنا نفسً افهم انت اتجوزتها على اٌه دي؟!

آسر بهدوء شدٌد: عشان حبٌتها ! ... ومن اآلخر انا عارؾ كل الكبلم اللً 
.. المهم انً عاٌزها ومرتاح معاها ! قولتٌه عنها  وما ٌهمنٌش كل دا انتً   

ؼادر آسر الؽرفة تاركا والدته وفرٌده فاؼرٌن الفاه من الدهشه فقد توقعتا 
 كل االسباب اال الحب فآسر ال ٌعترؾ بالحب أبدا 

 قالت فرٌدة بخٌبة: بٌحبها؟ وهنعمل اٌه دلوقتً؟

أجابت كوثر بشرود: عاٌزها ومرتاح معاها؟ ٌبقى الزم ما ٌرتحش معاها 
من هنا وبالتالً ما ٌعوزهاش عشان تمشً   

 انتبهت فرٌدة وقالت: ازاي؟

أجابت كوثر بابتسامة خبٌثة: ال دي عاٌز تخطٌط سٌبٌها علٌا المهم دلوقتً 
 ٌبل بٌنا نتعشى وبعدي نخطط ونتكتك 

اتجهت كبل منهما الى ؼرفة الطعام وابتسامة خبٌثة تحتل شفتً كبل منهما 
 وبدأت كوثر هانم تدبر ما ٌفرق بٌن ابنها وزوجته.
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*** 

عد مؽادرته نظرت كبل منهما لبلخرى فقد تعرضتا لبروده وانقذتا بعضهما ب
نادٌن مشٌرة جهة الباب: هو على طول كدا انا البعض من الحرج قالت 
 اتعودت وانتً هتتعودي 

 دارت إٌلٌن ضٌقها بهذا الكبلم: هو العشا بٌبقى الساعة كام؟

نص ساعة كدا نظرت نادٌن فً الساعة التً بٌدها وقالت: ٌعنً كمان   

 إٌلٌن تنهدت قابلة: طٌب ٌدوب اخد حمام والبس 

دخلت إٌلٌن الحمام ولكنها لم تلحظ الفخامة المحٌطة بها فقد انشؽل فكره 
بطرٌقة آسر التً لم تعتادها ولن تستطٌع االعتٌاد علٌها وانتظرتها نادٌن 

بلة حتى تخرج.... بدأت إٌلٌن ترتدي حجابها عندما جذبته منها نادٌن قا
 بدهشه: انتً بتلبسً دا لٌه؟ دا انتً شعرك حلو وناعم اوووي

 اخذت إٌلٌن الحجاب وبدأت تلفه قابلة: عشان دا أمر ربنا 

 نادٌن: انا كنت فاكره للكبار بس زي نانا 

 إٌلٌن: ال طبعا لكل البنات من اول البلوغ 

 نادٌن: طب ما فرٌدة اهً بس مش محجبه 

كانت ترتدٌها فرٌدة فهً تفضح اكثر مما تستر تذكرت إٌلٌن المبلبس التً 
واٌضا كٌؾ ألقت نفسها بٌن ذراعً آسر فهل هً قرٌبته ام ماذا؟ فهو لم 

 ٌحدثها عنها ابدا 

 إٌلٌن: هً مٌن فرٌدة دي؟ قرٌبتكوا ؟

 نادٌن بدهشه: بابا ما كلمكٌش عنها ؟... مش ؼرٌبة هو اصبل مش بٌحبها 

 إٌلٌن بتوجس: قصدك اٌه؟
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بساطه: نانا كانت عاٌزه بابا ٌتجوز فرٌدة دي بس هو كان بٌرفض نادٌن ب
وٌتهرب منها وعاٌزه اقولك على حاجه كمان لو شوفتٌها بترمً نفسها 

 على بابا فً اي وقت ما تستؽربٌش هً على طول كدا ومش هتتؽٌر 

إٌلٌن بؽضب: ازاي ٌعنً؟ دا ممكن قبل الجواز لكن بعد ما اتجوز خبلص 
وتعرؾ حدودها كوٌس معاه  الزم تبعد عنه  

ضحكت نادٌن: هههههه فرٌدة؟ دا انتً بتحلمً! دي هنا من الصبح عشان 
عرفت انه بابا جاي ومش بعٌد لما ننزل عشان نتعشى تبلقٌها بتعمل حركات 

 مش طبٌعٌة وبتقرب من بابا اوي

ظلت إٌلٌن تفكر فً كٌفٌة التصرؾ مع إمرأة بتلك الوقاحة ولكن كبلم نادٌن 
ع افكارها: بس انتً شعرك طبٌعته كدا وال انتً فارداه؟قاط  

 إٌلٌن بابتسامة بسٌطه: ال هو كدا مش باستخدم السشوار وال المكواة اصبل 

نادٌن بحسره: ٌا بختك انا شعري الزم له مكواة و سشوار عشان ٌبقى كدا 
زي ما انتً شاٌفة هو اصبل عامل زي شعر الؽجر كدا وملولو اوووي 

مٌرٌام فارس؟ عارفه شعر  

 إٌلٌن: اه اعرفه 

 نادٌن متابعه: اهوانا شعري شبهه بالظبط 

ً عشان انتً وشك صؽٌر ودا إٌلٌن: طب ما تسبٌه كدا هٌبقى احلى علٌك
 هٌخلً شكلك أحلى 

 نادٌن مستؽربه بسعاده: بجد ؟ 

إٌلٌن بحنان: ربنا خلق لكل واحد فٌنا الحاجه المناسبة لٌه حتى نوع الشعر 
ا مثبل لو شعري كان شبه شعرك ما كنتش  هانفع فٌه النً كنت على ٌعنً ان

طول مع جدي فً االرض او باشتؽل فً البٌت ٌعنً ما عندٌش وقت اهتم 
بٌه ونوع الشعر دا عاٌز اهتمام بس انتً بقى عندك وقت وشكلك بتحبً 

 تهتمً بنفسك ٌبقى دا انسب لٌك دا ؼٌر انه مناسب لوشك 
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بلم ومنطق إٌلٌن فضمتها قابلة بفرحة: أنا شكلً سعدت نادٌن كثٌرا بك
 هؤحبك اوووي 

إٌلٌن ضاحكه: أنا أصبل خبلص حبٌتك ... ٌبل بقى الحسن ٌضاٌقوا من 
 تؤخٌرنا كل دا 

، كان الجمٌع بإنتظارهم  نزلت إٌلٌن برفقة نادٌن متجهٌن إلى ؼرفة الطعام
دة والحظت ٌترأس آسر المابدة وعلى ٌساره تجلس والدته تجوارها فرٌ

نادٌن توترها فجذبت لها الكرسً الذي على ٌمٌن آسر قابلة بابتسامة: أنا 
اللً كنت بؤقعد هنا بس ما دام انتً جٌتً خبلص بقى مكانك وانا هاقعد 

 جنبك 

 كوثر بؽٌظ: اقعدي مكانك ٌا نادٌن ! احنا مش هنؽٌر نظامنا عشان حد 

ك نادٌن آسر بهدوء: تعالً اقعدي ٌا إٌلٌن زي ما قالتل  

بعد أن استقرت فً جلستها ظلت تنظر إلى الطبق أمامها ولم ترفع بصرها 
 ابدا حتى سمعت فرٌدة تقول بكل شماتة: ممكن ٌا ماما تناولٌنً التوست 

 كوثر بسعاده: طبعا ٌا حبٌبتً 

إذا فهً طلبت منً أن انادٌها بكوثر هانم لتنادٌها تلك التً ال تعرؾ من 
ها؟ ولكن ماذا فعلت هً لكل هذا ؟...قطع لدرجة تكرهتكون بماما! إلهذه ا

دخول الخادمة بصحبة رجل ٌقارب آسر عمرا ولكن ٌتمٌز ببشاشة الوجه: 
 سبلمو علٌكو 

 الجمٌع: وعلٌكم السبلم 

 آسر: حماتك بتحبك تعاال اتعشى معانا 

الشاب مازحا: إن ما كنتش تحلؾ بس وجلس متابعا : اصل أنا مش جعان 
 خالص 

ضاحكة: بالهنا والشفا كوثر   

 نادٌن بسعادة: أزٌك ٌا كركورة ؟
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 الشاب ضاحكا: تصدقً كرهت الدلع بسببك ٌا نادو

 نادٌن بؽبلسه: ٌا عم انت القً حد ٌسؤل فٌك اصبل 

الشاب ضاحكا: ماشً ماشً هتذلٌنً ٌعنً اكمنً عازب وحٌد ما هو 
زي صاحبته مسٌري االقً اللً تدلعنً دلع علٌه القٌمه مش دلع اي كبلم  

 أخرجت نادٌن لسانها قابلة: ههههه موت ٌا حمار

 كوثر ؼاضبة: وبعدٌن ٌا نادٌن ما ٌصحش كدا

نظر الشاب إلى إٌلٌن قاببل بابتسامة مرحبة: وانتً أكٌد إٌلٌن مرات آسر 
 صح ؟

 آسر مقدما: اٌوه... إٌلٌن دا كرم صاحبً ومدٌر أعمالً 

 إٌلٌن بخجل: اهبل وسهبل ... تشرفت

بابتسامته: الشرؾ لٌا  كرم  

 كوثر بتهكم: ما بقاش إال الفبلحه هً اللً تتشرؾ بمعرفتها 

صدمت إٌلٌن لهذا الهجوم المباشر علٌها فسقطت الشوكة من ٌدها وركزت 
حتى تمنع دموعها من الفرار من محجرٌهما وتكبح لسانها  هاصحنب نظرها

 عن الرد 

لى االقل آسر بؽضب: ماما ! لو سمحتً احترمً وجودي ع  

 لم تنتظر أكثر من ذلك فنهضت قابلة: الحمدهلل شبعت 

خرجت إلى حٌث ال تدري حتى وجدت نفسها بحدٌقة المنزل التً رأتها من 
حتى فجؤة فزعت لصوت ٌقول من ؼرفتها فؤخذت عدة أنفاس مهدبة نفسها 

 خلفها: هو القمر قرر ٌتنازل و ٌنزل م السما انهارده وال اٌه ؟

*** 

الطعام ما زال الجمٌع على حالهم بعد أن نهضت إٌلٌن منصرفة  فً ؼرفة
 وٌسود بعض التوتر 
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 آسر: نفسً اعرؾ لٌه  كل دا ؟

كوثر مبررة: دي واحده فبلحة ! إزاي تتجرأ وتخلً فبلحة تقعد معانا على 
 سفرة واحده؟

آسر متمالكا أعصابه: الفبلحة اللً مش عجباكً دي خبلص بقت مراتً 
ها أبدا مفهوم ؟ ومش هاتخلى عن  

  فرٌدة متدخلة بانفعال: هً عملتلك اٌه عشان تتمسك بٌها كدا ؟

نهض آسر موجها كبلمه لكرم: معلش مش هٌنفع أكلمك دلوقتً نتكلم بعدٌن 
 أنا هاروح أشوؾ إٌلٌن 

 كرم مسرعا: ال عادي خد راحتك انا مش هاطٌر ٌعنً 

مش هٌتجوز فرٌدة لو  أشار آسر برأسه مؽادرا وتبعته نادٌن قابلة: بابا
انطبقت السما عاالرض ٌا نانا ! فٌارٌت ترٌحً نفسك خالص من اللً 

 بتعملٌه دا 

جبك كدا ٌا كرم؟ اهً ما بقالهاش ساعتٌن وادٌها قلبتهم علٌا ! اعكوثر بؽل:  

لهم اٌه بالظبط  فرٌدة بؽضب: انا عارفة عملت  

 كوثر: انت رأٌك اٌه ٌا كرم ؟

نط ببلش انا تدخلٌنً فً الموضوع دا بالذات ... فً تنحنح كرم: معلش ٌا ط
 االول واالخر دي مراته هو وهو ادرى بٌها 

 كوثر بحنق: ومٌن ٌشهد للعرٌس! ... عمرك ما هتقول كلمة عكس كبلمه 

نهض كرم قاببل بابتسامته المعتاده : طب انا هاستؤذن عشان عندي شؽل 
 الصبح بدري 

 كوثر: طٌب اهرب اهرب 

دنً معاك ٌا كرم فرٌدة: خ  

 كوثر بفزع: انتً راٌحة فٌن ؟
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 فرٌدة بملل: هاروح بقى ٌا طنط ما عادش لوجودي الزمة 

كوثر بذراعها لتجبرها على الجلوس: ال انتً هتقعدي عاٌزاكً فً  تامسك
 موضوع 

 كرم: ٌعنً انا دلوقتً استنى وال امشً؟

من كدا كوثر: ال ال روح انت مع السبلمه عشان ما نؤخركش اكتر   

ؼادر كرم مستؽربا ما ٌحدث قاببل لنفسه: هو الواحد قعد معاهم عشر دقاٌق 
 دماؼهم هتلسع وال اٌه؟ هو انا معدي اوي كدا ؟ هههههههههههه

*** 

 إٌلٌن بعصبٌه :ما تلم نفسك ٌا جدع انت! 

قمررررررر اقسم باهلل قمررر-  

انت مٌن وعاٌز اٌه ٌا جدع  !.. ا روحاللهم طولك ٌ إٌلٌن فً قمة ؼضبها:
 انت ؟!

تصدقً انً اول مرة اعرؾ انه لما القمر بٌتعصب بٌبقى حلو اوووي كداا -
 ال ونوره بٌزٌد كمان ما شاء هللا 

 اتى صوت ثالث من خلفهم قادم من الباب الذي ٌصل الفٌبل بالحدٌقة: جاسر! 

علٌه الؽضب فزع جاسر من ذلك الصوت فهو صوت ابن عمته ولكن ٌبدو 
الشدٌد لكنه مكتوم لذلك لم ٌلحظ هذا الؽضب اال جاسر فهو ٌعرفه تمام 

آسوره حبٌبً منور ٌا باشا انت رجعت امتى ؟المعرفة:   

 آسر ببرود: من كام ساعه 

 جاسر: حمدهللا عالسبلمة 

 آسر: مش حاسس انك زودتها شوٌة مع إٌلٌن وال اٌه؟

اسمها إٌلٌن؟ ال ال اسم على مسمى نظر جاسر إلى إٌلٌن بإعجاب: هً كمان 
 ما شاء هللا 
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 كز آسر على اسنانه لٌلجم ؼضبه: إٌلٌن مراتً ٌا جاسر

 جاسر بصدمه: مـ مـ مـراتك؟

 اتجه آسر إلٌها وجذبها من ذراعها لٌعودوا إلى الداخل :اٌوه 

انصرفا تاركٌن جاسر فً حالة صدمة فهو لم ٌفكر فٌمن تكون كان كل همه 
ها فقط منذ دخوله إلى الفٌبل بسٌارته مكشوفة السقؾ ورأٌته ان ٌتعرؾ علٌ

لتلك الفتاة التً ترتدي فستان أبٌض ملا بالزهور الصؽٌرة ٌتبلعب 
بمبلبسها وحجابها هواء المساء العلٌل وٌنٌر القمر مبلمح وجهها شعر 
وقتها انها أجمل من رأت عٌنٌه والول مرة ٌحسد آسر على شا ٌملكه 

 بحٌاته!

اثناء دخولهما فرٌدة وكوثر التً نظرت إلٌلٌن شذرا قابلة آلسر: قاببل 
 معلش ٌا حبٌبً ممكن توصل فرٌدة لبٌتها ؟

فٌن؟ آسر بدهشه: وهً عربٌتها  

 فرٌده بوداعه: اصلها بتتصلح وانا جٌت فً تاكس

كوثر: معلش ٌا حبٌبً عارفة انك تعبان من السفر بس السواق روح 
هنا ٌرجعها كومافٌش ؼٌر  

جاسر فً تلك اللحظه فقال آسر بسخرٌة اثناء صعوده مع إٌلٌن التً  دخل
مازال ممسكا بٌدها: اهو جاسر هنا وفاضً خلٌه هو ٌوصلها انا تعبان 

 وطالع ارتاح تصبحوا على خٌر 

ترك والدته وفرٌدة فاؼرٌن فمهم بٌنما تظهر مبلمح الدهشه على وجه 
 جاسر الذي قال: اوصل مٌن ؟ 

 كوثر: فرٌدة 

اسر بابتسامة: طب ٌبل اوصلك ٌا فٌري ج  

ودعت فرٌدة كوثر هانم التً همست لها بهدوء: اطمنً مش هتطول هنا 
 كتٌر 
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 ابتسمت فرٌدة بثقة وؼادرة متؤكده من دعم كوثر هانم لها ....

***  

ادخلها قبله لٌؽلق الباب بهدوء ولكن عٌنٌه مازالت تحمل بعض الشرر فعلى 
ما حدث فً االسفل مع والدته إال انه لم ٌنسى ما حدث بالحدٌقة الرؼم م

واضحه: ما  ولكن إٌلٌن كانت تفكر بطلب والدته وقالت بؽضب وؼٌرة
لٌه؟ روحتش وصلت الست فرٌدة  

 آسر بهدوء: عشان أنا عاٌز كدا !

إٌلٌن بعصبٌة: ٌا سبلم؟!... انا عاٌزه اعرؾ فرٌدة دي تبقى مٌن واٌه 
لظبط!عبلقتها بٌك با  

 آسر محافظا على هدوبه: وال حاجه .. مافٌش عبلقة بٌنا اصبل 

 إٌلٌن بؽٌظ: اومال مامتك كانت عاٌزاك تتجوزها لٌه؟ 

 آسر: ادٌكً قولتٌها ماما ! مش أنا ... واهم حاجه انه انا مش عاٌزها 

 اتجه آسر إلى الحمام قاببل بهدوءه المعتاد: انا داخل استحمى 

السرٌر تفكر فً تلك فرٌدة وموقؾ االم العدابً  جلست إٌلٌن على طرؾ
ؾ واهانتها المستترة او تجاهها بدون أي سبب فهً الحظت اسلوبها الجا

العبلنٌة ، خرج آسر محٌطا خصره بمشنفه كبٌرة وٌجفؾ شعره باخرى 
 اصؽره :تقدري تدخلً لو عاٌزة انا خلصت 

به عاري امامها نظرت له إٌلٌن ما إن سمعت صوته ولكن ما كادت تراه ش
الول مرة فركضت مسرعة إلى الحمام وهً تنظر إلى االرض بخجل شدٌد 
فظهرت ابتسامة مرؼمة على وجه آسر واتجه لٌرتدي مبلبسه، ظلت إٌلٌن 

واقفة فً الحمام تلتقط انفاسها قبل أن تبدأ باالستعداد للنوم الذي أمضت فٌه 
قمٌص نوم قد اهدتها إٌاه وقتا طوٌبل لتهدأ حتى خرجت فً النهاٌة مرتدٌة 

صدٌقتها إسراء قبل عرسها وهو عبارة عن قمٌص حرٌري باللون االبٌض 
ٌصل قبل الركبة بقلٌل ٌصحبه الروب الخاص به ... اتجهت اخٌرا إلى 
الؽرفة لتجد آسر نابما كما هٌا لها فتنهدت وابتلعت رٌقها متجهه لتنام 
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ع آسر تحٌط خصرها ولكن ما ان استقرت فً نومتها حتى شعرت بذرا
فنظرت إلٌه لتجده ٌنظر إلٌها مبتسما: كل دا فً الحمام ؟ دا انتً لو 

 بتمسحٌه بفرشة سنان كان زمانك خلصتً من بدري 

من شدة إرتباكها لم تستطع اإلجابة فقال: انا كنت عاٌز أكلمك فً موضوع 
 كدا 

ر؟نظرت له إٌلٌن باهتمام لعل ذلك الحدٌث ٌخرجها من توترها : خٌ  

سحب آسر الؽطاء فوقهما واطفا الضوء قاببل بمكر: دا كبلم سرر 
 وخطٌررر ما ٌنفعوش إال إجتماع مؽلق ! 

*** 

دخلت فرٌدة إلى الفٌبل الخاصة بها ، ووجدت والدها ٌجلس أمام بعض 
امة األوراق وٌعمل بها ولكن ما إن شعر بعودتها حتى رفع رأسه إلٌها بابتس

الستٌن من العمر ،خط الشٌب شعره سعٌدة اظهرت تجاعٌد وجهه فهو فً 
بالكامل ولكن ما تزال هناك وسامة فً مبلمحه تدل على شدة جاذبٌته فً 

 وقت ما فً السابق: حبٌبة بابا 

 قبلته فرٌدة على خده: ازٌك ٌا دادي ؟

 االب: الحمدهلل ... كنتً عند آسر؟

لعروسة اللً فضلها علٌا فرٌدة: اها ... كنت باشوؾ ا  

 االب: واٌه رأٌك فٌها؟

فرٌدة باستنكار: دي فبلحة ٌا دادي ! تخٌل! مش مكمله تعلٌمها واخدت 
ال واٌه ! محجبه ٌا دادي !تخٌل.... ٌااااي دبلوم بس!  

 االب: طب كدا خبلص؟ هتبعدي عنه؟

ر فرٌدة بحقد: ابعد عنه اٌه بس ٌا دادي! انا ما ابقاش فرٌدة بنت مختا
 السعٌد إن ما جاش لحد عندي واترجانً اتجوزه 

 مختار بفخر: اٌوه كدا دي بنتً 
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 فرٌدة بسعادة: تربٌتك ٌا بابا اومال اٌه 

مختار: ههههههههههههه طب ٌبل ٌا بكاشة نطلع ننام عشان عندي شؽل 
 بدري

*** 

على ذلك ونظرت إلى استٌقظت إٌلٌن على وقت آذان الفجر فهً معتادة 
،بدأت تداعب خصبلت شعره زوجها النابم بجوارها نظرة حب وعشق 
 لتوقظه استجاب لها مبتسما لرإٌتها: نعم؟

 إٌلٌن بمزاح: نعم هللا علٌك 

اسند آسر جسده على ذراعه واكمل حدٌثه معها مبتسما: بتصحٌنً لٌه 
 والشمس لسه ما طلعتش؟

ً وراك إٌلٌن: عشان تقوم تصلً الفجر واصل  

 آسر بسعادة: بس كدا ؟ من عنٌا 

نهض آسر متجها إلى الحمام لٌؽتسل وٌتوضؤ بٌنما إٌلٌن تنظر خروجه 
لتدخل هً أٌضا لئلؼتسال ،وبعد أن استعد كبل منهما وأقاما الصبلة ... 
 إلتفت آسر إلٌها فوجدها تحدق به مبتسمة فابتسم: بتبصٌلً كدا لٌه؟

 إٌلٌن: عشان مبسوطة 

ة: واٌه اللً باسطك اوي كدا ؟آسربفرح  

 إٌلٌن: عشان كان نفسً أصلً ورا الشخص اللً قلبً ٌحبه فً بٌت واحد 

 آسر: وأنا بقى الشخص اللً بتحبٌه؟

 إٌلٌن بلوم: ٌعنً مش عارؾ؟

آسر مبتسما بمكر: ٌمكن عارؾ ... بس دا ما ٌمنعش انً باحب اسمعها 
 منك

 إٌلٌن بخجل: أٌوه ... بحبك 
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طب ما تٌجً نعقد إجتماع مؽلق ... فً كارثة هتحصل والزم  ؼمزها بخبث:
 نمنعها 

 ضحكت إٌلٌن من قلبها: ال ٌا شٌخ ! ما تقول كبلم ؼٌر دا 

حملها آسر متجها بها إلى السرٌر: لما نخلص الكبلم دا نبقى نقول ؼٌره ... 
 ما تقلقٌش هاصدعك ! 

*** 

إٌلٌن تبحث نادٌن لٌتناولوا اإلفطار ودخلت علٌهم  جلست كوثر هانم برفقة
بعٌنٌها عن آسر الذي استفاقت من نومها ولم تجده بجوارها وظنت أنه 

ٌق سبقها بالنزول ولكنها ال تجده معهم ، انشؽالها به منعها من مبلحظه الض
.ن رأتهاالبادي على وجه كوثر هانم ما إ  

لك اٌه؟ طنط وال إٌلٌن وال ماما ؟نادٌن مرحبة: تعالً ٌا... صحٌح انا اقو  

 كوثر بؽضب: ماما اٌه ٌا نادٌن! ... مافٌش حد هٌاخد مكان مامتك ابدا 

 إٌلٌن بهدوء: اللً انتً عاٌزاه نادٌنً بٌه 

 نادٌن بفرحة: خبلص هاقولك إٌلٌن عشان نبقى صحاب

 تمتمت كوثر بؽضب: قال صحاب قال ! ما فاضلش ؼٌر دي اللً تصاحبٌها !

: اقعدي ٌا إٌلٌن عشان تفطري معانانادٌن  

 جلست إٌلٌن سابلة: أومال آسر فٌن؟ مش هٌفطر معانا؟

كوثر بسخرٌة: وانتً ازاي مش عارفه جوزك فٌن؟ ... آسر بٌروح الشركة 
 من الصبح بدري دا بقاله ساعتٌن خارج

7إٌلٌن بدهشه: بس الساعة ٌدوب   

ٌرجع متؤخر كمان... دا كوثر بملل: هو شؽله كدا ... اتعودي على كدا وب
آسر الحناوي مش أي حد ! ٌا رٌت قبل ما تتجوزي حد تبقً تعرفً كل 

 حاجة عنه االول 
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نادٌن: طب أنا هامشً بقى عشان المدرسة بتاعتً ... ٌبل سبلم ٌا نانا سبلم 
 ٌا إٌلٌن

 كوثر: سبلم ٌا نادٌن وركزي فً الدرس كوٌس

 إٌلٌن: سبلم 

ؾ كوثر هانم نفسها بسإالها إلى أٌن تذهب بل نهضت إٌلٌن مؽادرة ولم تكل
انشؽلت بإكمال إفطارها، واتجهت إٌلٌن إلى الحدٌقة حٌث تشعرها بؤنها 

 مازالت برفقة جدها وتشتم رابحة الحقل بها.

سمعت خطوات خلفها فاستدارت لتجد جاسر ٌتجه نحوها بإبتسامة مشرقة: 
 صباح الخٌر 

 إٌلٌن بهدوء: صباح النور

عا الجدٌة: انا عندي سإال جاسر مصطن  

 إٌلٌن بتعجب: اتفضل

 جاسر: انتً على طول كدا ؟

 إٌلٌن وقد زاد تعجبها: كدا إزاي ٌعنً؟ 

جاسر مشٌرا إلى ثوبها: بتلبسً فاتح و الفستان كله ورد كدا ؟... اصله 
بصراحه بٌخلٌكً زي الحورٌة اللً نازلة من الجنة ... اوعً تفتكري انً 

  ... تبقً فهمتٌنً صح باعاكس ال سمح هللا

ضحكت إٌلٌن فتابع بسهوكه: اللهم صلّ على النبً ... اٌوة كدا ٌا شٌخة 
 خلً الشمس تطلع

 إٌلٌن ضاحكة: اومال اللً فً السما دي اٌه؟ مش عاجباك كل دي؟

نظر جاسر إلى قرص الشمس فً السماء: الالال دي اٌه ٌا شٌخه بس دي 
ي الربٌس تعمً بس انتً تجننً هناك فرق سٌد  

 إٌلٌن:هههههههه أنت فظٌع! 
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 جاسر بتؤمل: ازاي آسر اتجوز انتً ؟

توقفت إٌلٌن عن الضحك فجؤة وقطبت حاجبٌها قابلة بضٌق: وانت كمان 
 شاٌفنً مش مناسبة اكون مراته ؟

جاسر مسرعا: الال مش قصدي كدا ... انتً أي واحد ٌتشرؾ بٌكً .. فكك 
 من عمتً وفرٌدة وكبلمهم 

مستفسرة: اومال كان قصدك اٌه ؟إٌلٌن   

 جاسر بهدوء: قصدي إنك مش شبه إنجً فً أي حاجة

 إٌلٌن مستؽربة: إنجً مٌن؟

 جاسر باستؽراب: إنجً مامة نادٌن ... هو آسر ما كلمكٌش عنها وال اٌه؟

 إٌلٌن بارتباك: ال ماجاتش فرصة... انت عارؾ اتجوزنا بسرعه 

نها عشان كدا ما اهتمتش اجً جاسر بتفهم: ااه انا افتكرتك نسخة ع
 استقابلكوا 

 إٌلٌن بترقب: هً كانت وحشة اوي كدا ؟

قهقه جاسر: دا حسب قصدك بالوحشة ... ٌعنً لو قصدك شكلها فهً تقرٌبا 
بدون مبالؽة ملكة جمال حتى نادٌن ما تجٌش فً حبلوتها حاجه إنما لو 

 قصدك بٌها من جوا ٌبقى مافٌش أوحش منها فً الدنٌا 

ٌن بصدمه: للدرجه دي؟ إٌل  

وضع جاسر ٌدٌه فً جٌبه متنهدا: واكتر ... بصً أنا هاقولك اللً اعرفه 
عنها ... هً كانت واخده بالها من نفسها اوي لبس عالموضة من أؼلى 

المحبلت واشهر الماركات..سهر طول اللٌل بره...بتعمل اللً فً دماؼها من 
انش بالشكل اللً انتً شاٌفاه دا ؼٌر تفكٌر طاٌشة من اآلخر وقتها آسر ماك

وال كان ٌعرؾ ٌعنً اٌه شؽل وال جدٌة زي محسوبك اللً هو انا ٌعنً ... 
س طبعا تحت فعجبته ودخلت دماؼك وعرفت تخلٌه ٌتجوزها وجت هنا ب

بو آسر لسه ٌدوب مٌت وهو بدأ ٌمسك مكانه فطبعا عٌون كوثر هانم وكان أ
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وبقت تخرج معاٌا انا عشان  مافٌش خروج وال فسح زي ما هً متعوده
عمتً ماكانتش بترضى تخرجها لوحدها وخصوصا انها بترجع متؤخر... 
وقتها بقى فهمتها على حقٌقتها أكتر واستؽربت إزاي آسر اتجوز واحده 
زٌها ولحد دلوقتً مستؽرب وفً مرة خرجت لوحدها ؼصب عن عمتى 

ه وحصلت بٌنهم وآسر ماكانش هنا وكانت حامل وقتها وانا كنت مسافر بر
خناقة كبٌرة لما راح جابها وجه وفضل حابسها طول فترة الحمل وفً اآلخر 
ماتت وهً بتولد ... بس من ساعة اللٌلة اللً جابها فٌها وهو اتؽٌر وبقى 
عصبً مشؽول فً الشركة باستمرار وماحدش عرؾ إٌه اللً حصل بٌنهم 

ناشؾ اوي فً معاملته عشان ٌتقلب كدا ... حتى نادٌن لو الحظتً هتبلقٌه 
 معاها اكنها مش بنته وبتصعب علٌا بصراحه 

تذكرت استقباله البارد البنته بعد ؼٌابه عنها فتؤكدت من صحة كبلمه لكن 
 هناك ما كان ٌحٌرها: طب و كوثر هانم كانت بتحبها ؟

جاسر ضاحكا: عمتً تحب إنجً؟ ههههههههه ال طبعا عمرها ما حبتها 
ه ما تلٌقش بعٌلة الحناوي المصونة فً وجهة نظرها النها فً نظرها واحد  

إٌلٌن مستؽربه: اومال لٌه لما الصبح نادٌن قالت انادٌكً ماما راحت ردت 
 علٌها وقالتلها ماما ماحدش هٌاخد مكانها؟

جاسر ببلمباالة: تبلقٌها بس عشان تضاٌقك ... انتً كمان فً نظرها مش 
 مناسبة للعٌلة 

 إٌلٌن بإحباط: لٌه؟

اسر موضحا بهدوء: فقٌرة ماعندكٌش أمبلك... من أرٌاؾ... معاكً دبلوم ج
 مش تعلٌم عالً

 إٌلٌن بدهشه: وانت عرفت منٌن؟

تعرؾ انه ابنها الوحٌد اتجوز وما تعرفش كل كبٌرة جاسر: انتً فاكره انها 
وصؽٌرة عن الحرم المصون ؟ ... محامً العٌلة االستاذ فخري قالها كل 

معته وهو بٌكلمهاحاجه عنك وانا س  

 إٌلٌن بتفكٌر: ٌعنً دا كل اللً ٌفرق معاها؟
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 جاسر: عمتً تفكٌرها كدا 

إٌلٌن:ٌعنً عشان كدا كانت عاٌزه آسر ٌتجوز فرٌدة ؟... طب هو ما 
 اتجوزهاش لٌه؟

عشان فرٌدة زٌها زي إنجً وتقرٌبا عشان كدا مش عاٌز جاسر مفكرا: 
 ٌتجوزها

 إٌلٌن بشرود: اهااا 

محور الحدٌث قاببل: بس انتً اٌه حكاٌتك مع الجنٌنة؟ كل لما ؼٌر جاسر 
 اشوفك االقٌكً فٌها

 ابتسمت إٌلٌن: أصلها بتفكرنً ببٌت جدي والزرع بتاعه 

 نظر حوله وقال: طب واٌه رأٌك فٌها؟

 إٌلٌن بتؤنً: كوٌسة بس عاٌزه اهتمام شوٌة كمان عن كدا 

انتً ادرى انا مالٌش فً الزراعة  جاسر:  

ن: اومال لٌك فً اٌه؟ بتشتؽل اٌه ؟إٌلٌ  

 تنحنح جاسر بحرج: ال أنا ما باشتؽلش 

 إٌلٌن بتعجب: اومال بتعمل اٌه فً حٌاتك وٌومك؟

جاسر هزز كتفٌه: باروح النادي باقابل اصحابً باسهر اخروج اتفسح 
 اسافر كدا ٌعنً 

إٌلٌن باستنكار: وهً دي حٌاه اصبل ؟ فٌن المسبولٌة وااللتزام؟ انا 
 مابقالٌش ؼٌر من امبارح هنا وزهقانه ونفسً اشتؽل او اعمل أي حاجه 

 جاسر: دي اذواق بقى انا عن نفسً ما باحبش الشؽل 

 إٌلٌن: وانت جربت تشتؽل قبل كدا؟

 جاسر: اه مرة قولت اروح مع جوز عمتً بس ما ارتاحتش واتخنقت
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كان اللً إٌلٌن بعقل: كنت اخترت قسم تانً تشتؽل فٌه لحد ما توصل للم
 ترتاح فٌه مش تٌؤس كدا بسرعة وتنسحب .... شكلك ضعٌؾ 

جاسر مدافعا: ال مش ضعٌؾ وال حاجه ... أنا اصبل كنت بافكر أكلم آسر 
 عشان ابدأ اشتؽل معاه بس لسه ماجاتش مناسبه

إٌلٌن: مش الزم مناسبه دا شؽل ... أكٌد هٌقدر ٌساعدك تختار المكان اللً 
ً على مزاجك ٌتناسب مع شهادتك وٌج  

 جاسر: ربنا ٌسهل

 إٌلٌن: طب عن إذنك أنا بقى ... اروح أصلً الضحى 

جاسر مستؽربا: ضحى؟ اٌه صبلة الضحى دي؟ هما مش كانوا فجر ضهر 
 عصر مؽرب عشا؟

 ضحكت إٌلٌن: اٌوه ... صبلة الضحى دي مش فرض دي نافله سنة ٌعنً 

 جاسر بتعجب: سنة ؟ 

بلة سنة عن الرسول كان بٌعملها زي صوم إٌلٌن: أنا هاوضحلك ... دي ص
كل اتنٌن وخمٌس وزي حاجات تانٌة... دي حاجه مستحب انك تعملها بس 

قال رسول  .ملتهاش وهتاخد ثوابها لو عملتها.مش هتتعاقب علٌها لو ما ع
 وإن ذنوبه له ؼفرت الضحى شفعة علىهللا صلّ هللا علٌه وسلم "من حافظ 

بؤصلٌها  عشان كدا أنا بقى البحر" زبد مثل كانت  

 جاسر مستفسرا: ودي بتصلٌها فً أي وقت ؟

إٌلٌن مسرعة: ال ال ال دي من بعد شروق الشمس بحوالً ربع ساعة كدا 
بس ممكن لحد آذان  لحد قبل الضهر بربع ساعة برضو دا اللً أنا باعمله

 الضهر بالظبط عادي

 جاسر باحترام: شكلك محافظه على الصلوات كلها وعارفه دٌنك كوٌس 

ٌلٌن بحزن: مش بالدرجه اللً نفسً فٌها بس باحاول على قد ما اقدر إ
وباحافظ على الصبلة طبعا دي الصبلة عماد الدٌن ٌعنً لو مش اساس الدٌن 
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عندي قوي ٌبقى اكٌد هاضٌع الباقً دي اول حاجه هاتحاسب علٌها هً 
 وبعدٌن لما أسٌب الحاجه اللً بتقربنً من ربنا ٌبقى كؤنً بافتحالصبلة 

 الباب للشٌطان وبقوله اتفضل انا تحت امرك 

 تؤثر جاسر بحدٌثها: طٌب ... خبلص روحً صلً انتً عشان ما اعطلكٌش 

بلتها ،وجلس جاسر ٌفكر فً ألداء صابتسمت إٌلٌن واتجهت إلى ؼرفتها 
كبلمها فهً على عكس عمته كانت تدعوه للصواب دون أن تشعر 

ؼبة فً التؽٌٌر فهو لٌس من النوع وبابتسامه وعن قناعه ،جعتله ٌشعر بر
 الذي ٌتؤثر باللوم والؽضب.

*** 

ظلت إٌلٌن جالسه فً ؼرفتها بإنتظار عودة آسر ألن كوثر هانم كلما رأتها 
من  تتجاهل وجودها تماما ،ونادٌن عادتتنظر لها باستحقار من ثم 

لقد مدرستها وانشؽلت بدروسها وأخذ قسط من الراحة قبل موعد العشاء ، 
ملت كثٌرا لم تعتد على هذا الكسل وهذا الفراغ ،بعد فترة وجدت آسر ٌدخل 

 الؽرفة ملقٌا السبلم فؤجابت ببعض الحزن: وعلٌكم السبلم

انتبه آسر لردها الحزٌن فاتجه لٌجلس بجوارها بدال من التوجه إلى الحمام: 
 مالك؟

  فً االوضة هنا مش باعمل حاجه إٌلٌن:زهقت طول الٌوم محبوسه

 آسر: طب ما نزلتٌش تحت لٌه؟ 

 إٌلٌن بسخرٌة: انزل اعمل اٌه؟ واقعد مع مٌن ؟

 آسر: لسه ماما بتعاملك المعامله دي ؟

إٌلٌن: سٌبك من المعاملة حتى لو بنتكلم عادي انت متخٌل انً ممكن اقضً 
 حٌاتً كلها فً الكبلم مع مامتك طول الٌوم ؟

 آسر متنهدا: عاٌزه تعملً اٌه طٌب؟

ن مقترحه بسعادة: عاٌزة اشتؽل فً الجنٌنة عاٌزه انا اللً اهتم بٌها إٌلٌ  
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 صدم آسر: تشتؽلً فً الجنٌنة؟

إٌلٌن: اٌوه بس ما تمشٌش الجناٌنً حرام مش عاٌزه اقطع رزقه خلٌه 
 ممكن ٌبقى ٌساعدنً 

 آسر بتؤنً: دا اللً هٌفرحك ٌعنً ؟

 إٌلٌن بسعاده: طبعا النه بٌحسسنً انً لسه عند جدو

آسر بهدوء: خبلص ابدأي فٌها من بكره وانا هانبه على عم عبده انك 
 هتنزلً معاه الجنٌنة 

 قفزت إٌلٌن فرحة بموافقته وضمته بقوة :ربنا ٌخلٌك لٌا 

استجاب لها آسر فشدد فً ضمه لها قاببل: بعد العشا عاٌزك فً موضوع 
النه سري كدا ... لوال انه جاسر مستنٌنً فً المكتب ماكنتش أجلته 

 موضوع فً ؼاٌة األهمٌة!

 خجلت إٌلٌن: طٌب روح استحمى وؼٌر هدومك عشان تنزل تكلمه ونتعشى

 آسر متذكرا : اه صحٌح كنت هانسى 

 اخرج من حقٌبته شٌبا واعطاه لها فقالت متعجبه: اٌه دا ؟

 آسر: دا موباٌل 

 إٌلٌن: جبتلً موباٌل؟ طب لٌه؟ انا مش متعوده انً امسك موباٌل اصبل

سر بحزم: انتً دلوقتً مرات آسر الحناوي ٌعنً تتعودي على كل حاجه ما آ
 اتعودتٌش علٌها قبل كدا 

 ما إن انهى حدٌثه حتى ارتفع الهاتؾ بالرنٌن فقال: ردي 

 أجابت إٌلٌن بقلق: السبلم علٌكم 

الطرؾ اآلخر: وعلٌكم السبلم ... بقى عشان بقٌتً مع جوزك كدا تنسٌنً ٌا 
 إٌلٌن 
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صدمه: جدو ؟!إٌلٌن ب  

 مصطفى: اٌوه جدو ٌا روح جدو ... وحشتٌنً

 بدأت دموعها بالهطول: وانت وحشتنً اكتر ٌا جدو 

 مصطفى وهو ٌمنع دموعه هو أٌضا من الهطول: ما تعٌطٌش ٌا روح جدو 

 إٌلٌن: انت بتكلمنً منٌن؟

الجد: انا فجؤة لقٌت واحد كدا البس بدلة وجاي ٌقولً اتفضل وادنً تلٌفون 
ٌر كدا ولما قولتله اٌه دا ومن مٌن راح قالً اتفضل كلم آسر بٌه ولما صؽ

كلمت آسر قالً انه دا هدٌه منه عشان اعرؾ اكلمك براحتً فً اي وقت 
وقالً انه الراجل اللً جابهولً دا هٌعرفنً ازاي استخدمه عشان اتصل 

 بٌكً وانه سجل رقمك علٌه

إلى الحمام لٌترك لها حرٌة نظرت إٌلٌن حولها فلم تجد آسر النه توجه 
 الحدٌث مع جدها: آسر عمل كل دا ؟

 الجد: ٌظهر انه بٌحبك اوي ٌا إٌلً خلً بالك منه واوعً تزعلٌه 

 إٌلٌن بحب: ما تقلقش ٌا جدو دا فً عنٌا ... المهم انت عامل اٌه؟

واستمر الحدٌث بٌنهما وبعد انتهاء المكالمه جلست تنظر خروج آسر ،وما 
ى ركضت إلٌه قابلة: ربنا ٌخلٌك لٌا ... أنا بحبك اوووي اوووي إن رأته حت

 ٌا آسر 

واطمنتوا على بعض  كلمتٌهاهم حاجه انك سعد آسر بكلماتها فضمها: 
 عشان ما ٌفتكرش انً اخدتك منه 

 إٌلٌن بحب: ربنا ما ٌحرمنً منك وال من حنٌتك دي

ن وال هٌبقى فٌه نظر آسر فً عٌنٌها قاببل: طب انا هانزل النه ثانٌة كما
 جاسر وال عشا 

 ضحكت إٌلٌن مبتعده: طٌب ٌبل روح 
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 آسر: وانتً اجهزي وحصلٌنً 

 إٌلٌن مبتسمه: حاضر

*** 

اتجه آسر إلى ؼرفة المكتب لٌجد جاسر جالسا بانتظاره: من امتى بتستنانً 
حابك مستنٌنك ٌعنً؟ دا انا لو اتؤخرت علٌك خمس دقاٌق بتمشً عشان ص

 اٌه اللً جد ؟

 جاسر: انا مش هاخرج مع صحابً انهارده

 كتم آسر دهشته: شوقتنً اعرؾ انت عاٌزنً فً إٌه

 جاسر بقوة: عاٌز اشتؽل 

 آسر: تشتؽل؟...من امتى؟ طب وصحابك والخروج والفسح؟

جاسر برزانه: أنا خبلص هابدأ اشتؽل واؼٌر من نفسً وصحابً هاشوفهم 
اعً وقت الفراغ بت  

 آسر: اها تمام ... طب وناوي تشتؽل فً قسم اٌه ؟

اختار القسم بس  جاسر بحٌره: مش عارؾ ... انا قولت انك ممكن تساعدنً
 ٌارٌت ما ٌكونش ممل بردو

اومؤ آسر قاببل: ما تقلقش انا هاشوفلك المكان المناسب ... بس انت عاٌز 
 تبدأ الشؽل امتى ؟

 جاسر مسرعا: من بكره 

ب: شكلك متحمس كوٌس لما تٌجً الشركة بكره هتبلقً مكانك آسر بإعجا
.جاهز ومستنٌك... وٌبل بقى نروح نتعشى قبل ما كوثر هانم تبدأ تتعصب  

*** 

...مرت عدة شهور   
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بدأ جاسر العمل فً الشركة بالموقع الذي حدده له آسر وبالفعل حقق نجاح 
العمل به جدا.فً هذا الموقع واستمتع ب  

الفترة التً ؼاب فٌها عن أعماله ، سبب ذلك انشؽل آسر بالشركة وتعوٌض 
ضٌق شدٌد لدى إٌلٌن فقد ابتعد عنها كثٌرا لم تعد تراه ٌذهب قبل أن تستٌقظ 

وٌعود بعد أن تنام حتى ٌوم العطلة ال تراه النه ٌعمل فً مكتبه بالفٌبل ، 
ى االقل تجلس مع من ٌحبها وال اشتاقت كثٌرا لوجودها برفقة جدها فعل

انم لها ، كان ٌعوضها اهتمامها بالحدٌقة وقد أصبحت تتحمل كره كوثر ه
 أجمل مما سبق بكثٌر بسبب العناٌة الشدٌدة التً تولٌها لها.

فً أحد األٌام ... كانت إٌلٌن تتجه إلى داخل الفٌبل بعد إنتهاءها من العمل 
ذي ٌحمً ٌدٌها أثناء عملها وجدت نادٌن بالحدٌقة وبٌنما هً تخلع قفازها ال

تصعد بسرعة إلى الدور العلوي وعندما نادتها لم تجبها ، قلقت علٌها بشدة 
 فصعدت خلفها لتطمبن علٌها.

وصلت إلى ؼرفتها وسمعت صوت نحٌبها فطرقت الباب بهدوء قبل أن 
 تفتحه وتتجه إلٌها بقلق: مالك ٌا نادٌن؟ حصل حاجه؟

نحٌبها: ممكن تسبٌنً لوحدي؟ انا مش عاٌزه ال أكلم  قالت نادٌن من وسط
 حد وال أشوؾ حد

إٌلٌن وقد زاد قلقها: لٌه كدا بس؟ طب احكٌلً ٌمكن نبلقً حل لو مشكله 
 كبٌره اوي كدا

!نادٌن بعصبٌة: مافٌش عندي مشكله! هم اللً عندهم المشكله مش انا   

مش مشكلتك دي ؟ بدأت إٌلٌن تهدأ لحدٌث نادٌن: طٌب مشكلتهم اٌه اللً  

 نادٌن بؽضب:تصوري بٌترٌقوا علٌا ! بٌترٌقوا علٌا انا ؟!

 تعجبت إٌلٌن: وٌترٌقوا علٌكً لٌه؟

 نادٌن بسخرٌة: قال اٌه عشان ما عندٌش بوي فرٌند ... هما مالهم اصبل!

 إٌلٌن باستؽراب:وهما عندهم بوي فرٌند؟
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منهم اللً نادٌن بسخرٌة: دا مافٌش واحدة ومش مصاحبه اصبل وفٌه 
 فركشت اكتر من عدد صوابع اٌدها ! .. اومال هما بٌترٌقوا علٌا لٌه ؟

 إٌلٌن بتمعن: وانتً ما عندكٌش بوي فرٌند لٌه ؟

 نادٌن بعصبٌه: انتً هتعملٌلً زٌهم ؟

إٌلٌن: مش قصدي انا بس كنت عاٌزه اعرؾ اٌه السبب اللً منعك انتً 
ر ما تقنعنٌش انه مافٌش حد مش ناقصك حاجه ما انتً حلوة اهو وزي القم

 وقع فً حبك 

نادٌن مفكره: اه فٌه بس انا بارفض ومش بافكر فً الموضوع دا ... انا 
اصبل مش عارفه هما بٌصاحبوا ازاي ... وكل مرة اقولهم ببلش بس 

 مافٌش فاٌده 

 إٌلٌن بتؤنً: ومش بتفكري فً الموضوع دا لٌه؟

اجه بالنسبه لً دلوقتً هً نادٌن بتعقل: عشان أنا لسه صؽٌره وأهم ح
 دراستً والحب دا بٌجً بعدٌن خصوصا انه ماحبتش حد لحد دلوقتً 

 إٌلٌن: ما شاء هللا علٌكً ... بس بردوا فً كبلمك ؼلطة 

 نادٌن مستؽربه: ؼلطة اٌه ؟

 إٌلٌن:المفروض ما تحبٌش ؼٌر جوزك

 نادٌن: وانا هاتجوزه ازاي اذا ما كنتش باحبه ؟

هٌجً ٌتقدملك اكٌد هٌكون على االقل معجب بٌكً وفً  إٌلٌن: ما هو لما
فترة الخطوبة شوفٌه واتعرفً علٌه واعرفً فٌه الحاجات اللً تخلٌكً 

مبسوطة معاه وال ال ... دا حتى لو حبتٌه قبل الجواز اوعً تعبري عن اللً 
 جواكً دا بؤي كبلم ....ما تبوظٌش قلبك قبل الجواز!

ي ؟زاد تعجب نادٌن: وابوظه ازا  

حب وهو قالك كبلم حب وبعدٌن إٌلٌن: افرضً انك حبتٌه وقولتٌله كبلم 
حصلت خناقه او مشكله او اي حاجه والجوازه اتفشكلت وكل واحد راح 
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لحاله وانتً اتخطبتً و اتجوزتً ؼٌره ... جوزك دا ممكن ٌقولك كلمة من 
حتى لو اللً االوالنً كان بٌقولهالك فافتكرتٌه تبقً وقتها خاٌنه لجوزك 

كان مجرد تفكٌر ... دا ؼٌر انك مش هتحسً بالكلمة الحلوة اللً هٌقولهالك 
النك خبلص سمعتٌها من ؼٌره قبل كدا وفقدت جمالها وحبلوتها ... فهمتً 

 قصدي؟

 نادٌن بتفكٌر: اه فهمت ... بجد عمري ما فكرت كدا قبل كدا

ول فسٌبك منهم ابتسمت إٌلٌن: المهم ادٌكً عرفتً ... وبالنسبه لصحابك د
ولو حد كلمك تانً قولٌه انا كدا واللً مش عاجبه ٌخبط راسه فً اقرب 

 حٌط 

 ضحكت نادٌن: احسن بردوا هههههه

ضمتها إٌلٌن إلٌها قابلة: طول ما انتً صح ما ٌهمكٌش حد ... سٌبً اللً 
ٌقول ٌقول ... هما ؼٌرانٌن منك عشان انتٌقلبك لسه نضٌؾ بس هما قلبهم 

االستعمال ومع االسؾ مالوش عمره  باظ من كتر  

 سكنت نادٌن بٌن ذراعٌها: بجد ربنا عوضنً بٌكً ٌا إٌلٌن 

 صرخت إٌلٌن : ٌا نهااري !

 فزعت نادٌن: فٌه اٌه؟

نظرت إٌلٌن إلى ٌدها قابلة: ما خلعتش الجوانتً وحضنتك بٌه وبهدلتك 
 معاٌا

ضاحكة: فداكً نقلت نادٌن بصرها بٌن ٌدي إٌلٌن وذراعٌها من ثم انفجرت 
 ٌا إٌلً عادي استحمى وخبلص مافٌش مشكله 

نهضت إٌلٌن مؽادرة: طب قومً ٌبل ٌا ستً استحمً وهاروح أنا كمان 
استحمى ... بس بعد كدا لما تضاٌقً من حاجه تٌجً تحكٌلً مش تجري 

 كدا وتقفلً على نفسك ماشً؟

 نادٌن: ماشً ... اوعدك 
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فتها وانصرفت إٌلٌن إلى ؼرفتها ، ولم اتجهت نادٌن إلى الحمام الملحق بؽر
تعلم أٌا منهما بؤن هناك من استمع للحدٌث بالكامل، الذي زاد من إعجابه 

بإٌلٌن فهً تختلؾ كل اإلختبلؾ عن كل النساء التً عرفهن فً حٌاته فقال 
 محدثا نفسه: ٌا بختك ٌا آسر ... بجد باحسدك من قلبً 

*** 

انت كوثر هانم جالسة بالحدٌقة برفقة فرٌدة ٌتحدثان معا ك  

 فرٌدة بؽل: هً لسه قاعده هنا ؟ هً مش ناوٌة تمشً وال اٌه؟ 

 كوثر: اه قاعدة ... شاٌفه الجنٌنه ؟ هً اللً بتهتم بٌها 

نظرت فرٌدة حولها وقالت بسخرٌة: ماهً فبلحة وهتفضل طول عمرها 
 فبلحة 

 كوثر: على رأٌك 

دٌة: انتً مش قولتٌلً انك هتخلصٌنا منها ؟ ماشوفتش حاجه لحد فرٌدة بج
 دلوقتً ٌعنً اهو 

كوثر متنهده: بافكر فً حاجه بحٌث نكون احنا بعٌد عن الموضوع عشان 
 آسر ما ٌشكشفً حاجه 

 فرٌدة: ولسه ما وصلتٌش لحاجه ؟

 كوثر: فٌه فكره فً دماؼً بس ربنا ٌسهل 

عندي معاد بره مع واحده صحبتً  فرٌدة: طب أنا الزم امشً دلوقتً  

 كوثر مودعه: خبلص ٌا قلبً روحً مشوارك وما تقلقٌش 

ؼادرت فرٌدة وبدأت كوثر ترتشؾ فنجان القهوة الخاص بها عندما أتى 
 جاسر ملقٌا التحٌه فؤجابت: اهبل أستاذ جاسر عاش من شافك

 جاسر مبتسما: اهبل بٌكً ... الشؽل معلش بقى ٌا عمتو

الشؽل الشؽل... و طظ فً عمتك مش كدا؟ كوثر بحنق:  
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جاسر ضاحكا: مش انتً اللً كنتً بتزنً انً انزل اشتؽل مع آسر وادٌنً 
 نزلت بتزعلً لٌه دلوقتً بقى؟

 كوثر بحزن: طب اسؤل علٌا حتى قولً ازٌك 

 جاسر: ازٌك ؟

 كوثر: بعد اٌه بقى 

ح الشؽل جاسر متنهدا: ٌادي النٌله هو ٌوم مش معدي انا عارؾ .. ارو
 احسن سبلم ٌا عمتو

 كوثر مسرعة: بسرعه كدا ؟ 

 جاسر: وراٌا شؽل بقى هاشوفك باللٌل

 كوثر: وانت جٌت لٌه اصبل؟

جاسر موضحا: كان فٌه ملؾ جبته اشتؽل علٌه امبارح ونسٌته وانا نازل 
 فرجعت اخدته وادٌنً راٌح تانً اهو

ضوع مهمكوثر بجدٌة: اهاا طب ما تٌجً تقعد ... عاٌزاك فً مو  

 جلس جاسر بقلق: خٌر ٌا عمتً 

اعتدلت كوثر فً جلستها : بص ٌا جاسر انت عارؾ انً مش باحب البت 
اللً اتجوزها آسر دي ومش باطٌقها وبصراحه كدا عاٌزاه ٌطلقها وأخلص 

 منها 

تنهد جاسر: ما تسبٌهم ٌا عمتً هما احرار سوا وبعدٌن آسر اللً اتجوزها 
 مش انتً ٌعنً 

بٌه: وانا اللً قولت انك هتساعدنًكوثر بعص  

 انتبه جاسر لحدٌثه فقال بهدوء: اساعدك ازاي ٌعنً؟
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فرحت كوثر بانها استطاعت ان تنال انتباهه: بص ٌا سٌدي انا عاٌزاك تلؾ 
علٌها وتفهمها انك معاك فلوس اكتر من آسر وانه لما ٌموت بعد الشر أنت 

 اللً هتورث كل دا وتبدأ تخلٌها تقرب منك

سر بهدوء: إٌلٌن مش بتاعت فلوس اصبلجا  

كوثر بحنق: اومال اتجوزته لٌه؟ حتى لو مش بتاعت فلوس خلٌها تحبك 
 وانت وشطارتك بقى 

 جاسر: وانا هاستفٌد اٌه من كل دا بقى؟

كوثر بلإم: ٌعنً فاكرنً مش عارفة انك معجب بٌها ومش بعٌد بتحبها ... 

 071ة ما جات وانت اتؽٌرت علٌا انا بردوا ٌا جاسورة ... دي من ساع

درجه بدأت تشتؽل ما بقتش تسهر صحابك ومش بتشوفهم دا ؼٌر نظراتك 
 لٌها 

نهض جاسر قاببل: بصً ٌا عمتً ... أنا اه معجب بٌها بس مش عشان 
دا ال عشان أنا اول مرة اشوؾ بنت من النوع دا النوع اللً  كاللً فً دماؼ

ا أكٌد سبب من اسباب جواز ٌحافظ على نفسه وٌحترم ؼٌره وٌصون ود
آسر منها وبالنسبه للشؽل والسهر والكبلم دا .. فؤنا بدأت افوق لنفسً مش 
عشانها ال عشانً ما انكرش انها هً سبب أساسً فٌه بس عشان كبلمها 
معاٌا فً الموضوع دا مش اكتر .... ونصٌحه منً لٌكً سٌبً إٌلٌن فً 

تفكري فٌها انتً عارفه كوٌس حالها عشان آسر لو عرؾ بحاجه من اللً ب
اوي هو ممكن ٌعمل اٌه ... وٌارٌت بدل ما تفكري ازاي تخربً على ابنك 

 تبقً تشوفً حفٌدتك واٌه اللً بٌحصل معاها احسن.

تركها جاسر متعجبا مما تفكر به وترٌد أن تفعله بٌنما جلست هً تكاد تتمٌز 
هاسٌبها !من الؽٌظ وقالت بصوت مرتفع محدثة نفسها: بردوا مش   

***  

تصفح آسر بعض االوراق قبل أن ٌسلمها إلى كرم قاببل: كدا تمام ... اشتؽل 
 علٌها أنت وجاسر عشان المناقصه دي مهمة جدا 

 أومؤ كرم موافقا: ما تقلقش ... معاك رجاله 
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 آسر: لما تخلصوها ابقوا تعالوا نراجعها سوا قبل ما نتقدم

ش عارؾ مراتك مستحمبلك ازاي؟كرم: انا م  

 رفع آسر بصره إلٌه: لٌه ٌعنً؟

الصبح فً الشركة ان ماكانش قبل كدا وبٌرجع  6كرم موضحا: واحد من 

آخر اللٌل دا ؼٌر انه ساعات بٌجٌب الشؽل معاه البٌت انهً ست دي اللً 
 تستحمل كدا 

 آسر بهدوء: إٌلٌن

بوحده زي إٌلٌن النه مافٌش  تنهد كرم ورفع كفٌه قاببل: ٌارب ٌارب اوعدنً
 ؼٌر واحده زٌها هتستحمل اللً آسر بٌعمله فٌا 

 آسر: طب روح ٌا كرم على شؽلك أحسنلك 

 كرم: خبلص ٌا عم انا راٌح اهو

آسر: أه صحٌح ... شروق هترجع كمان اسبوع... الزم تٌجً تتعشى معانا 
 ٌومها تمام؟

فرها لم لها وحدها ومنذ سشرد كرم قلٌبل متذكرا شروق التً دق قلبه من أج
ٌرى فً الكون أنثى ؼٌرها أفاق من شروده على صوت آسر: انت روحت ٌا 

 ابنً؟

 كرم مسرعا: معاك معاك ... ومٌن اللً هٌجٌبها من المطار؟

 آسر: جاسر طبعا ... مش اخوها ٌا ابنً!

 كرم: اه اه صح ... طب اروح أنا على شؽلً بقى سبلم 

 آسر: سبلم

تذكر كل المواقؾ التً جمعته بها فدابما وابدا كانت تتجادل خرج كرم وهو ٌ
معه  على أي شا ولو كان تافها... ابتسم لتلك الذكرٌات وقال: اخٌرا 

 هترجعً ٌا رخمه
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*** 

هبطت كوثر هانم من سٌارتها الفخمة أمام أحد الكازٌنوهات على نهر النٌل 
وتسٌر بقلق حتى وصلت إلى طاولة ٌجلس  وهً مرتدٌة نظارتها الشمسٌة

علٌها رجل بمفرده ٌنظر إلى النهر بشرود ولم ٌنتبه لوجودها حتى جلست 
 منادٌة إٌاه: مختار 

 إلتفت إلٌها مختار بابتسامة مرحبة: اهبل ٌا كوثر ... ازٌك؟

 كوثر بخجل: الحمدهلل وانت ؟

 مختار: أنا بخٌر طول ما انتً بخٌر 

عارفه لٌه بتخلٌنا نتقابل فً السر كدا ... ولٌه ما  كوثر بحزن: انا مش
 اتجوزناش لحد دلوقتً مادام بنحب بعض!

مختار: تانً ٌا كوثر؟ ... مش انا قولتلك قبل كدا انه ابنك اصبل مش طاٌقنً 
 ازاي بقى هٌسٌبنً اتجوز مامته ؟

كوثر بعصبٌة: وانت مالك وماله ؟ انا كبٌرة ومسبولة عن نفسً مادام انا 
وافقة هو حر ٌخبط راسه فً الحٌط م  

 مختار: وانا ما اقدرش اكون سبب فً الزعل بٌنك وبٌن ابنك ٌا كوثر

كوثر بحزن: اه بس تفضل بعٌد عنً واشوفك كل فترة وكمان مستخبٌٌن دا 
 عادي مش كدا ٌا مختار بٌه؟

امسك مختار ٌدها قاببل: صدقٌنً انا باتعذب اكتر منك بس مافٌش باٌدي 
ملها ... وبعدٌن عجبك كدا ؟ نسٌت أقولك وحشتٌنً ٌا كوكو حاجه اع  

 كوثر بخجل وسعاده: وانت اكتر 

 مختار: واٌه اخر االخبار مع مرات آسر الجدٌده ؟ 

كوثر بحقد: ما تفكرنٌش ... طول الٌوم ساٌبها لوحدها وانا مش مدٌاها 
 رٌق خالص ومع ذلك مبسوطه ومش بتشتكً وقاعده على قلبً 
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طنعا الحزن: ٌعنً مافٌش أمل آسر ٌسٌبها وٌتجوز فرٌدة؟مختار مص  

 كوثر: مش عارفه ٌا مختار 

مختار محفزا: انتً عارفه لو اتجوز فرٌدة بنتً ساعتها هابقى حماه ومش 
 هٌقدر ٌرفض جوازي منك صح؟

كوثر بحسره: صدقنً بافكر اطفشها ازاي ومش القٌه حاجه ولما القٌت حل 
 ما نفعش خالص

ها: حل اٌه؟مختار منتب  

اخبرته كوثر بفكرتها وحدٌثها مع جاسر ورفضه لها باالضافة إلى تعلٌقه 
 على ما تفكر به واخبارها بان تترك إٌلٌن لشؤنها وتنتبه لنادٌن أفضل.

كوثر بؽل: شوفت حتى الواد جاسر بقى فً صفها ضدي ... دا ؼٌر انه 
بره وتطلع جري الست نادٌن المحامٌة الخاصة بتاعتها وكل ٌوم ترجع من 

على اوضة الست هانم ٌفضلوا ٌتودودو مش عارفه فً اٌه ... كل واحد 
 مطلعنً من حٌاته ومهتم بالست هانم دي وبس

مختار مفكرا: ال كدا الزم فعبل نخلص منها ... دا كفاٌة انها مضاٌقه كوكو 
 حبٌبتً

 كوثر: المشكله بقى ازاي؟ ازاي نخلص منها؟

ما ٌخرش الماٌه مختار بخبث: انا عندي حل  

 كوثر بشوق: اٌه هو ؟

 مختار: بصً ٌا ستً احنا ...........

*** 

وصلت شروق بعد ؼٌاب دام أربع سنوات استقبلها جاسر الذي ضمها بشدة 
آخر من ٌذكره بوالدته رحمها هللا.من شوقه إلٌها فهً   

 جاسر: وحشتٌنً اوي ٌا شوشو
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مان ٌا جاسوره ... اومال فٌن الباقً؟شروق بسعاده: وانت ك  

 جاسر: كلهم مستنٌن فً البٌت ... وبعدٌن هو أنا مش مالً عٌنك وال اٌه 

 قبلته ثم تعلقت بذراعه قابلة: دا انت حبٌب قلبً بس كلهم وحشونً 

 جاسر: طب ٌبل ٌا ستً عشان انتً كمان وحشاهم

قابلة بجدٌة: هو فعبل فً السٌارة وبعد انطبلق جاسر بها التفتت شروق إلٌه 
 آسر اتجوز ؟

 أومؤ جاسر موافقا: اٌوه ... بس عرفتً ازاي؟

 شروق: امممم ... عمتً قالتلً وشكلها بتكرهها موووت

تنهد جاسر: ما انتً عارفه تفكٌر عمتك فلوس ومركز وبس دا اللً ٌهمها 
 ما ٌهماش ال شخصٌة إٌلٌن وال انه آسر مبسوط معاها 

رأٌه امتى فً حكاٌة الجواز؟ دا كان رافض الفكرة شروق: طب وآسر ؼٌر 
 خالص

جاسر: كان رافض العراٌس اللً عمتك كانت بتجٌبهم اصبل دول ٌعقدوا اللً 
 مش متعقد ٌا شٌخه 

 شروق: هههههههه وإٌلٌن دي مختلفه عنهم ؟

جاسر: تماماااا ... انا مش هاقولك حاجة عنها هاسٌبك تشوفٌها وتتفاجا 
 لوحدك

ربة: للدرجه دي؟شروق مستؽ  

نجاسر: واكتر ... ومتؤكد انك هتحبٌها وهتتصاحبً علٌها كما  

*** 

ناولت شروق بعض السماد إلى إٌلٌن قابلة: تصدقً انه جاسر قالً انه 
 هنبقى صحاب وانا كنت مستؽربه 



 2 كوخ بأخر المدينة

 

 
79 

ثر هانم إٌلٌن: ههههههه لٌه بقى ان شاء هللا؟ اوعى ٌكون تفكٌرك زي كو  

 شروق بفزع: ال ال ال ٌا شٌخه! تفً من بإك 

 إٌلٌن: هههههههههه اومال استؽربتً لٌه؟

شروق بجدٌة: بصراحه افتكرتك هتبقً شبه إنجً وأنا ماكنتش بؤحب إنجً 
 دي خالص وكنت بؤبعد عنها 

 إٌلٌن متفهمه :اها .... المهم انه احنا دلوقتً بقٌنا صحاب 

ٌا عسل شروق: واحلى صحاب كمان   

إٌلٌن: ما قولتلٌش صحٌح انتً اٌه اللً خبلكً تسافري بره تكملً تعلٌمك؟ 
 ما كملتٌش هنا لٌه؟

شروق متنهده بضٌق: ٌا بنتً انا كنت ضد السفر بره وباعتبرها خٌانه 
اصبل للبلد بس لما خلصت ثانوي ودخلت الكلٌة هنا القٌت انها ماشٌة 

ا امتٌاز النه عنده قراٌب مهمٌن بالكوسة واحد مافتحش المادة ٌجٌب فٌه
إلخ إلخ وفً ...... اللً ٌعرؾ دكتور الماده واللً بٌاخد معاه كورسات 

مش فً اآلخر تشٌل مواد عشان ما عندهنفس الوقت ناس طاحنه نفسها و
واسطه ... كوسة كوسة ازاي اطلع من جو زي دا محامٌة شرٌفه ؟ لما انا 

كٌد مش بعد ما اتخرج هاتعدل وامنع اصبل بارشً واتوسط من وانا طالبه أ
الرشاوي والكبلم دا ! ... الجو الدراسً اللً كان فً الكلٌه دا هو اللً 
فهمنً احنا لٌه ما بنتقدمش والناس السٌبة اللً فً حٌاتنا بٌجوا منٌن 

 فقولت ولٌه التعب اسافر بره للناس اللً بتحترم العقول احسنلً.

حد تعب من الظلم اللً بٌشوفه فً كل حته إٌلٌن بحزن: معاكً حق ... الوا
دا... بٌصعب علٌا لما االقً واحد مهندس وشؽال صبً مٌكانٌكً واالقً 

 واحد مش بٌعرؾ ٌفك الخط وشؽال فً شركة وٌقبض شا وشوٌات.

... إن شاء هللا االوضاع هتتحسن بس لما ربنا قادر على كل شا  شروق:
من جواه حتة الرشوة دي حتى ولو احنا نفسنا نتؽٌر وكل واحد فٌنا ٌلؽً 

 على رقبته 
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 إٌلٌن ؼامزة: إال صحٌح اٌه حكاٌتك مع كرم ؟ ها ؟

 شروق بتوتر: حكاٌة اٌه ٌعنً ؟

لكزتها إٌلٌن فً ذراعها قابلة: علٌا أنا بردوا ٌا شوشو ؟ دا كان فٌه نظرات 
خفٌة من تحت لتحت .... دا ؼٌر طبعا المناوشات والرخامه اللً بتعملٌها 
علٌه كؤنه قاتلك حد... ٌا شٌخه حرام علٌكً الواد كان هٌموت فً إٌدك 

 امبارح 

 تنهدت شروق بحزن: طب ما انا اعمله اٌه بس؟ هو مش حاسس بٌا خالص

 إٌلٌن بخبث: ماهو طلع فٌه حاجات اهو ٌعنً 

 شروق معترفة: اٌوه ... بصراحه كدا ... باحبه 

 إٌلٌن: وهو؟

 شروق بضٌق: وال الهوا 

ٌن مفكره: بس مش دا اللً شوفته ... أنا شوفت واحد بٌجر معاكً كبلم إٌل
 على 

قد ما ٌقدر دا ؼٌر النظرات الخفٌة ... ٌا بنتً كفاٌة انه استحمل الؽبلسة 
 بتاعتك امبارح دي ... بصراحه دا لٌه الجنة 

 شروق بحنق: طب ما اعمله اٌه ٌعنً ... خلٌه ٌستاهل 

ً ٌابنتً إٌلٌن: هههههههه ربنا ٌهدٌك  

 شروق بمكر: سٌبك انتً ... المهم اخبارك اٌه مع الجو ؟ 

 إٌلٌن ضاحكه: ٌخرب عقلك جو إٌه؟ دا جوزي ٌا هبله

 شروق ببل مباالة: ولو بردوا ... مش بتحبوا بعض؟ ٌبقى جو

إٌلٌن بحزن: مش عارفة ... انا ٌادوب باشوفه اصبل ... خاٌفة ٌكون ما 
 بقاش ٌحبنً دا لو كان بٌحبنً اصبل ... دا عمره ما قالً كلمة بحبك
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 شروق مستؽربة: ازاي ٌعنً ؟ ماقالكٌش انه بٌحبك لما اتقدملك؟

إٌلٌن بخٌبة: ال ... ساعتها قولت لنفسً ٌمكن مستنً نتجوز عشان ٌعبر 
اعره فً الحبلل النه وقتها ماكنتش مراته ... بس بعد ما اتجوزنا عن مش

 اكتشفت انه كان قرٌب منً وقتها عن دلوقتً

ٌا بنتً ما تدخلٌش الكبلم دا فً دماؼك هو حاولت شروق طمؤنتها قابلة: 
بٌحبك واال ماكانش اتجوزك ... انتً على عٌنً وراسً وانتً حبٌبتً وهللا 

لٌه ٌسٌب كل البنات اللً حوالٌه وٌختارك انتً اال بس قولٌلً سبب واحد ٌخ
اذا كان بٌحبك؟ هو ابن عمتً أه بس موز ٌعنً... دا علٌه عٌون رمادي 

 تهبل وال شعره الساٌح الناٌح دا تقولٌش بٌحطله سماد زبده ٌا بت

 ضربتها إٌلٌن على كتفها ضاحكه: ٌخرب عقلك ٌا مجنونة فصلتٌنً ضحك 

روحً حطً نفسك فً الشاحن بسرعه شروق بؽرور مصطنع: طب  

إٌلٌن: بس ٌا بت ٌا مجنونه ... وبعدٌن انتً بتعاكسً جوزي قدامً وال اٌه 
! 

 شروق بشرود: جوزك اٌه بس ... ربنا ٌخلٌلً كرومتً ابو عٌون بنً 

 إٌلٌن: ماشً ٌاختً ... ربنا ٌهنً سعٌد بسعٌده!

آسر بٌحبكشروق بجدٌه: بجد ما تحطٌش فً دماؼك الكبلم دا ...   

 إٌلٌن باستسبلم: طٌب 

شروق مؽٌرة مجرى الحدٌث: المهم انتً مش قولتٌلً عاٌزة تروحً 
 تشتري لبس؟

إٌلٌن بسخرٌة: أنا من أول ٌوم لٌا فً البٌت دا وأنا نفسً أروح بس ما 
 اعرفش أماكن هنا و نادٌن مشؽولة بدراستها 

سسلشروق: سٌبً نادٌن فً حالها ... نروح أنا وانت ٌا عس  

وجهت إٌلٌن إلٌها خرطوم المٌاه الذي تستخدمه فً سقً الزرع: امشً ٌا 
 بت من هنا ... ناقصه جنان انا ؟
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*** 

شرعت إٌلٌن فً قراءة رواٌة أخدتها من مكتبة زوجها العامرة بالكتب 
بشتى مجاالتها وأنواعها ، مددت نفسها على االرٌكة التً بؽرفتها بصحبة 

جان القهوة والرواٌة مستمتعه بهذا االسترخاء بعد ذهاب شروق لمقابلة فن
إحدى صدٌقاتها منذ أٌام دراستها بالقاهره ، وأثناء انسجامها بالرواٌة ف تح 

ها وألقت بنفسها الباب فجؤة بقوة لتدخل علٌها نادٌن والدموع تؽرق وجه
 بٌن أحضان إٌلٌن.

 إٌلٌن بفزع: مالك فٌه اٌه ٌا نادٌن؟

ادٌن: تخٌلً ... تخٌلً ٌا إٌلٌن... أنا ٌطلعوا علٌا انً مصاحبه لإي؟ن  

 إٌلٌن متعجبة: لإي مٌن دا كمان؟ 

 نادٌن: واحد ... واحد معاٌا فً المدرسة 

 إٌلٌن: وهما ٌقولوا علٌكً انك مصاحباه لٌه؟

 نادٌن: مش عارفة مش عارفة 

ن االولإٌلٌن وهً تحاول تهدبتها: طب اهدي واحكٌلً اللً حصل م  

نادٌن: انا روحت المدرسة انهارده عادي والقٌتهم بٌبصولً كدا بطرٌقة 
ؼرٌبة وبعدٌن ٌفضلوا ٌتوشوشوا مش عارفة فً اٌه وبعدٌن لسه هاقعد فً 
مكانً فً الفصل القٌت واحده من اللً معاٌا فً الفصل اسمها سلمى وقفت 

 قدامً 

 وبتقولً....

وانتً طلعتً مصاحبه لإي وكمان  انتً عاملة نفسك شرٌفة وأحسن مننا-
 بتخرجوا مع بعض بلٌل من ورا أهلك وهللا أعلم بتعملوا اٌه سوا ؟ 

 نادٌن بدهشة: اٌه اللً انتً بتقولٌه دا ؟

سلمى بسخرٌة: اللً سمعتٌه ... عامله فٌها الخضرة الشرٌفة وانتً اسوء 
 مننا 
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 نادٌن: انا ماعرفش حاجه عن اللً انتً بتقولٌه دا

مش كفاٌة تمثٌل بقى ٌا حلوة وال اٌه؟ سلمى:  

 وبعدٌن المٌس دخلت الفصل فكل واحد قعد فً مكانه

 إٌلٌن بتفكٌر: وما شوفتٌش لإي دا؟

نادٌن بضٌق: ال ما ظهرش فً وشً ... أنا خاٌفة بابا ٌوصله الكبلم دا 
 وٌضاٌق منً او تحصل مشكله 

 إٌلٌن بتعجب: وهو هٌعرؾ منٌن؟

ع بابا سلمى وكمان ممكن الكبلم ٌوصل للمدرسٌن نادٌن: بابا بٌشتؽل م
 والمدٌر فً المدرسه وٌبلؽوه 

 إٌلٌن مطمبنة: خبلص ما تقلقٌش ... أنا هؤحل المشكلة دي تمام ؟ 

 نادٌن بشك: ازاي؟

 ؼمزتها إٌلٌن: سٌبها علٌا ... وراكً رجاله 

 نادٌن ضاحكه: ماشً ... بس أنا مش شاٌفة شنب

شروق لحقت تبهت علٌكً؟ دي ما بقالهاش  قضبت إٌلٌن حاجبٌها: هً
 ٌومٌن ٌظهر انه سرها باتع 

 نادٌن: هههههههه مٌن باتع دا ؟

إٌلٌن: ال سٌبك انتً دا كان بٌاع جرجٌر ... المهم انتً هتخرجً معاٌا أنا 
 وشروق بكره هاجٌب لبس لٌا اللً بقالً شهور نفسً أجٌبه

عندي مدرسة  لوت نادٌن شفتٌها: بس  

ا انتً هتروحً المدرسة ولما نٌجً نخروج هنعدي علٌكً تكونً إٌلٌن: م
 خلصتً الٌوم الدراسً بتاعك وكدا كدا بكره أجازة فعادي 

 نادٌن بفرحة: تمام 
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اتجهت نادٌن إلى ؼرفتها لتنهً واجباتها المنزلٌة وجلست إٌلٌن تفكر فً 
 حل مناسب لتلك المشكلة ....

----------- 

متجهٌن إلى مدرسة نادٌن قبل الذهاب إلى ركبت إٌلٌن سٌارة شروق 
 التسوق...

شروق بتعجب: دول عٌال دول؟ استؽفر هللا ... دا انا ما شوفتش كدا فً 
 حٌاتً

إٌلٌن: عدم التربٌة واالهمال ٌعمل اكتر من كدا .. الحمدهلل انه نادٌن طلعت 
 عاقله 

شروق: بصراحه انا مش عارفة هً كدا ازاي؟ مش واخده حاجه من 
متها دا حتى الشكل مش اوي ... بس شكلها شاربة من آسر لما شبعتما  

 إٌلٌن: ربنا ٌحمٌها وٌسترها معاها 

 شروق: وانتً ناوٌة تعملً اٌه؟

.... وماتجبٌش سٌرة لحد فً البٌت إٌلٌن: هتشوفً هتشوفً ما تستعجلٌش 
 وخصوصا آسر تمام؟

 ؼمزتها شروق: ماشً ٌا عم كرومبو 

وهبطتا منها متجهٌن إلى مكتب مدٌر المدرسة حٌث أوقفت شروق السٌارة 
 رحب بهما بشدة بعد علمه من تكونان 

 المدٌر بابتسامة مرحبه: تحبوا تشربوا اٌه؟

إٌلٌن بجدٌة: احنا مش جاٌٌن عشان  نشرب فٌه موضوع مهم عاٌزٌن نكلم 
 حضرتك فٌه 

 المدٌر بجدٌه: اتفضلً ٌا مدام إٌلٌن 
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ع من األول ... رجعت مرة نادٌن بتعٌط ولما إٌلٌن: أنا هاحكٌلك الموضو
سؤلتها لٌه قالتلً عشان صحابً بٌعاٌرونً انً مش مصاحبه هدٌتها 

وعدٌت الموضوع وبعدٌن تٌجً منهاره عشان قالوا انها مصاحبه واحد 
ممكن أعرؾ زمٌلها وانها كدابه وبتعٌش علٌهم دور الخضرة الشرٌفة ... 

 دور المدرسة فٌن من دا كله ؟ 

 المدٌر: دي حٌاتهم الخاصة ٌافندم ... حاجة ما تخصناش

 شروق بتعجب: ازاي ٌعنً حاجة ما تخصناش؟ 

 المدٌر: حضرتك ... احنا هنا مسبولٌن عن التعلٌم بس 

شروق بسخرٌة: هً مش اسمها وزارة التربٌة والتعلٌم ٌعنً مسبولٌن عن 
 التربٌة قبل التعلٌم وال اٌه؟

ه إٌه فً المدرسة دي؟.. وضعإٌلٌن: وبالنسبة للدٌن .  

المدٌر: أنا متفهم كبلم حضراتكو بس احنا لو حصل حاجة زي دي قدامنا 
 احنا بندخل فورا لكن مادام ما شوفناش حاجه من دي فخبلص 

إٌلٌن ببرود: وبالنسبه النه وانا داخله شوفت بنت وولد قاعدٌن بره تحت 
 شجره وحاضنٌن بعض؟ ... دا بردو ما شوفتهوش ؟

وتر المدٌر: ازاي ٌافندم ... أكٌد المشرفٌن ما اخدوش بالهم مش اكترت  

 إٌلٌن: انا المهم عندي دلوقتً نادٌن! ... هتتصرؾ فً موضوعها ازاي؟

 المدٌر: عاٌزانً اعمل اٌه ؟ 

إٌلٌن: تتصرؾ مع الطلبة اللً طلعوا علٌها االشاعة دي والولد اللً قال 
 علٌها كدا 

حاجه زي دي  المدٌر: ما اقدرش اعمل  

نهضت إٌلٌن وقالت بثقة: أنت ما تقدرش بس آسر جوزي ٌقدر ... بس لو 
بما انك  انك تفلت من اللً ممكن ٌعمله فٌكالموضوع وصله أنا ما اوعدكش 
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ماعرفتش تجٌبله حق بنته ... انا جٌت بس عشان ألم الموضوع بس ٌظهر 
 انه حضرتك مصر تكبره ... على العموم عن إذنك 

حقٌبتها استعدادا للمؽادرة ولكن المدٌر أوقفها قاببل بتوتر شدٌد من  تناولت
ذكر اسم آسر الذي ٌعلم مدى نفوذه وقوته: ٌا مدام ... حضرتك متسرعه 

 كدا لٌه؟

قولت مش هتقدر تعمل حاجه ... جوزي بقى ٌقدر إٌلٌن ببرود: أنت اللً 
لك بالخٌر وال ٌعمل كتٌر بس وقتها ما اقدرش اوعدك اللً هٌعمله دا هٌطو

 بالشر

 المدٌر: طب اتفضلً اقعدي وانا هاحاول اتصرؾ

 جلست إٌلٌن قابلة ببرود: لما نشوؾ

أجرى المدٌر اتصاال استعدى فٌه أحد المسبولٌن عن شبون الطلب وطلب 
منه إصدار قرار بإنه إذا تم المساس بسمعة اآلنسة نادٌن أو ٌسمع أي 

أي رجعه.ها فورا دون إشاعة بخصوصها سٌتم فصل  

 وجه المدٌر حدٌثه أخٌرا إلى إٌلٌن: تمام كدا ٌا مدام إٌلٌن؟

 إٌلٌن ببرود: ال مش تمام

 المدٌر بقلق: لٌه بس؟

إٌلٌن: حضرتك خصٌت الكبلم دا بنادٌن بس ... طب وباقً البنات ؟ ... 
المفروض تعمم حاجة زي دي ... وبعدٌن واضح جدا إنه المدرسة مافٌهاش 

 اهتمام بالدٌن 

لمدٌر: طب حضرتك تقترحً اٌه الحل؟ا  

إٌلٌن بصرامة: تجٌبوا أساتذه دٌن وتهتموا بمادة الدٌن أكتر من كدا وتحط 
 قانون ٌمنع المناظر اللً شوفتها وأنا داخله دي 

 المدٌر: بس ....
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إٌلٌن مقاطعة: حضرتك عارؾ انه آسر لو عرؾ انه مافٌش اهتمام بالدٌن 
عارؾ أكتر انه لو خرجها من هنا كل هٌنقلها من المدرسة دي وطبعا 

شركابه والناس اللً بٌتعامل معاهم هٌسحبوا والدهم من المدرسة دي زٌه 
 عشان ٌنالوا رضاه وال اٌه ٌا سعادة المدٌر؟

المدٌر متنهدا: حاضر ... هاطلب مدرسٌن للدٌن وهانزل قرار بفصل اللً 
 هٌتعدى حدود الزماله بٌن الطلبه ... تمام كدا؟

إٌلٌن مبتسمه: تمام ... تعبت حضرتك عن إذنكنهضت   

 المدٌر: وال ٌهمك 

خرجت إٌلٌن برفقة شروق منتظرٌن موعد خروج الطبلب لٌؤخذوا نادٌن 
 برفقتهم كما هو متفق علٌه.

شروق وهً تنظر إلى إٌلٌن بدهشه: انتً ازاي عملتً كدا؟ دا عملك كل 
 اللً انتً عاٌزاه !

عمتك .. مش عشان سواد عٌونً ٌعنً إٌلٌن: عشان هددته بنفوذ ابن  

 شروق: مش مهم المهم عملتً اللً انتً عاٌزاه 

بس المدرسة دي تتحسن عن كدا ... أنا كنت عاٌزه انقلها منها إٌلٌن: المهم 
خالص بس لؤلسؾ ما اعرفش المدارس اللً هنا وال المدرسة المناسبة 

للً مطمنً انه نادٌن وكمان مش عاٌزه اقلق آسر لو قولتله ٌنقلها ... بس ا
 عاقله 

شروق بإعجاب: صدقٌنً مافٌش واحدة كانت هتخاؾ وال تعمل اللً انتً 
عملتٌه دا لنادٌن وال حتى مامتها هللا ٌرحمها ... بجد انتً وقعتً فً طرٌق 

 آسر عشان خاطرها هً بالذات 

 توقفتا عن الحدٌث لدى رإٌتهما لنادٌن تتجه إلٌهما بسعادة 

حانه كدا؟ خٌر؟شروق: مالك فر  
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نادٌن بفرحه: اصلهم علقوا نشره عشان ماحدش ٌكلمنً وادوا للإي 
وسلمى انذار انهم لو اتكلموا عن حد كدا تانً هٌفصلوا وخلوهم ٌعتذروا 

 منً قدام المدرسة كلها 

 شروق متعجبه: بالسرعة دي؟ انا قولت مش قبل بكره !

زعلشإٌلٌن بسخرٌة: اكٌد عشان خاطر صاحب النفوذ ما ٌ  

 ضمت نادٌن إٌلٌن قابلة بفرحه: انتً السبب مش كدا؟ بجد أنا بحبك أوي 

 إٌلٌن: وانا بحبك اوووي

 شروق : طب ٌبل ٌا حنٌنه منك لٌها ... ورانا شوبنج كتٌر

 صعدوا إلى السٌارة ثبلثتهم وانطلقت بهم شروق. 

 فً أحد مراكز التسوق توقفت إٌلٌن أمام أحد المحبلت التً تبٌع مبلبس
 لٌست للمحجبات

 نادٌن مستؽربه: انتً وقفتً هنا لٌه؟ دا ماعندوش لبس محجبات 

 إٌلٌن: عادي أنا عاجبنً الفستان دا !

شروق: انتً ناوٌة تخلعً الحجاب وال اٌه ؟ ... مش كنتً قولتً بدل ما 
 نشتري لبس المحجبات دا كله

 إٌلٌن بحنق: اقلع الحجاب اٌه انتً التانٌه؟ 

ٌه هاشتري الفستان دا؟ .. انتً مش شاٌفه شكله؟ دا واصل شروق: اومال ا
 قبل الركبة وضهره عرٌان وكمان لونه احمررر 

 إٌلٌن: عادي ... هالبسه فً البٌت قدام جوزي ٌاختً

 شروق بخبث: اااه قولً كدا ... لٌلة بلون الفستان ٌعنً

ه انه صفعتها إٌلٌن على كتفها قابلة بؽضب مكتوم: ما تتلمً... مش مبلحظ
 نادٌن معانا وال اٌه؟



 2 كوخ بأخر المدينة

 

 
89 

 شروق مستدركة بسرعه: اه سوري سوري

 إٌلٌن: طب ٌبل ندخل نشترٌه واشوؾ كام فستان تانٌن معاه 

 شروق ضاحكه بلإم: ٌا وعدي ٌا وعدي ... عمتو داعٌالك ٌا آسوره 

 إٌلٌن بؽٌظ: شروووق !

 شروق: خبلص خبلص ... اتفضلً ٌاختً جٌبٌه 

لًنادٌن: ذوقك حلو ٌا إٌ  

دلفت إٌلٌن إلى الداخل برفقة نادٌن وشروق واختارت عدة أثواب باإلضافة 
إلى ذلك الثوب الذي جذب نظرها فً البداٌة. كما اتجهن لشراء بعض 

المبلبس لنادٌن وكانت شروق أٌضا محجبة فاشترت مبلبسها برفقة إٌلٌن 
 لتؤخذ رأٌها بها وانقضى الٌوم على هذا المنوال.

*** 

كانت كوثر هانم جالسة الٌوم بؤكمله بمفردها ، بسبب خروج الفتاتان مع 
إٌلٌن مما أشعل بداخلها الحقد علٌها أكثر ، وظلت منتظرة عودة ابنها من 

 عمله الذي بمجرد دخوله إتجهت إلٌه مرحبة: إزٌك ٌا حبٌبً؟

ً؟رفع آسر حاجبٌه: الحمدهلل ... انتً لسه صاحٌه لحد دلوقت  

 كوثر بحنان: ما انا كنت مستنٌة أطمن إنك رجعت بالسبلمة 

 آسر: اه طٌب 

 كوثر: إال صحٌح ٌا ابنً ... هو مافٌش حاجه فً السكه؟

 آسر مستؽربا: حاجة اٌه؟

 كوثر مفسرة: اقصد ٌعنً حفٌد 

 آسر: ال لسه ... لو فٌه أكٌد مش هؤخبً علٌكً 
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مراتك طول الٌوم وهللا أعلم كوثر مدعٌة الحزن: أصل ٌا ابنً انت بتسٌب 
بتعمل إٌه فً ؼٌابك ٌعنً وبتعوض دا فً إٌه... وما ٌربطش الست بجوزها 
قد العٌال بس ٌظهر انها مش عاٌزة تتربط بٌك عشان كدا ماحصلش حمل 

 لحد دلوقتً

اوي كدا وعاٌزاها تقعد معانا  اآسر: ما كنتش أعرؾ إنك بقٌتً بتحبٌه  

ام مرٌحاك وانت مبسوط معاها ٌبقى خبلص كوثر مدعٌة االستسبلم: ماد
 هاعوز اٌه اكتر من كدا ٌعنً ؟

آسر: طب الحمدهلل ... وبعدٌن ما تفكرٌش فً اللً قولتٌه دا كتٌر إٌلٌن 
 عمرها ما هتفكر تخونً 

كوثر: ٌا ابنً لما الست تحس إن جوزها ما بٌدٌهاش الحنان اللً نفسها 
موم أبقى خلً بالك فٌه بتبص بره عشان تعوضه .... على الع  

 آسر: حاضر... تصبحً على خٌر 

 كوثر: وانت من أهله ٌا حبٌبً 

صعد آسر إلى ؼرفته ووجد إٌلٌن ما تزال مستٌقظة تقرأ إحدى الرواٌات 
فالقى علٌها التحٌة واتجه إلى الحمام ، وبعد خروجه إندس فً الفراش 

 بجوارها فقالت: آسر 

 آسر: نعم 

شنً اووويإٌلٌن بحزن: أنا جدو وح  

 آسر: كلمٌه من الموباٌل ... بس ٌستحسن الصبح عشان ما تقلقٌهوش

: بس أنا مش عاٌزه أكلمه أنا عاٌزه أروحلهاإلتفتت إٌلٌن إلٌه بكامل جسده  

آسر: أنا وراٌا شؽل كتٌر وفٌه صفقة بنجهزلها مهمه اوي ... لما أفضى 
 نبقى نروح سوا 

ً أنا اروحله إٌلٌن: خبلص خلٌك أنت هنا لشؽلك وخلٌن  
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 نظرت لها آسر بتمعن: لوحدك ؟ وأنا ؟

إٌلٌن بعصبٌه خفٌفة: أنت لسه بتقول وراك شؽل مهم وانت كدا كدا مش 
بتقعد فً البٌت وٌادوب باشوفك بالصدفة ٌبقى مش هتفرق بالنسبه لك اذا 

 كنت هنا وال عند جدو !

ر ما اكون اعتدل آسر فً جلسته قاببل بحزم: إٌلٌن ... مافٌش سفر من ؼٌ
 معاكً وٌارٌت تقفلً الموضوع وتنامً وتسٌبٌنً أنام تمام؟

عاد آسر إلى وضع النوم وأعطاها ظهره وقد بدأ ٌتذكر حدٌث والدته وٌولٌه 
 بعض االهتمام ...

*** 

صعدت شروق بالمصعد إلى الدور الذي تقع به اإلدراة ولم تكد تخطو ؼٌر 
ى اصطدمت بشخص وتسببت فً وقوع األوراق منه فقالت خطوتٌن حت

بؽضب: مش تفتح ٌاعم أنت وتبص أنت ماشً فٌن ... لتكونش ساٌق قطر 
 ال بٌقؾ وال بٌهدي! 

صدم الشخص من حدٌثها ولكنه ابتسم وتابعها بنظراته حتى وصلت إلى 
 مكتب آسر ودخلت إلٌه...

ا ؟آسر بتعجب: مالك ٌا بنتً بتنفخً لٌه عالصبح كد  

 شروق بؽضب: انا مش عارفه بتشؽل عندك ناس ما بتشوفش وال اٌه؟

 آسر: لٌه ٌعنً ؟

 شروق: ابدا ٌا سٌدي ٌادوب خارجة من االسانسٌر القٌت واحد خابط فٌا 

 آسر: هو اللً خابط بردوا 

 شروق بؽضب: أومال أنا؟

 آسر: ال ... ال سمح هللا مثبل 

وشروق: ٌووه بقى ... خبلص أنا هامشً أه  
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 آسر: انتً جٌتً لٌه أساسا ؟

شروق: جٌت أخد منك فلوس عشان مش معاٌا سٌولة ... وهاقابل صحبتً 
 دلوقتً ومش هاقدر استنى البنك و الملل بتاعه 

 اخرج لها آسر مبلؽا من المال من الخزنه: اتفضلً ٌا ستً 

 تناولت شروق المال ووضعته فً الحقٌبة: سبلم اشوفك فً البٌت بقى 

ولم تشعر بتلك العٌون التً تراقبها والتً اتجه صاحبها إلى ؼرفة ؼادرت 
 آسر بمجرد خروجها منها وتؤكده من انصرافها.

 آسر مرحبا: أهبلااا ... ازٌك ٌا أنور ؟

 أنور مبتسما: الحمدهلل ... وانت عامل اٌه؟

 دعاه آسر للجلوس وأجابه: الحمدهلل تمام ... تشرب اٌه؟

حاجة .... بس مٌن اللً لسه خارجه من عندك أنور: ال مش عاٌز أشرب 
 دي ؟ اوعى تقول انها مراتك 

 آسر: ال دي بنت عمتً ... خٌر فٌه حاجه؟

 أنور براحه: الحمدهلل ... طمنتنً 

 آسر مستؽربا: طمنتك على اٌه؟

 أنور: سٌبك سٌبك ... بس هً لسانها متبري منها على طول كدا ؟

؟ آسر رافعا حاجبٌه: وانت عرفت منٌن  

 أنور ضاحكا لتذكره ما حدث: اصلً خبط فٌها من شوٌة وانفجرت فً وشً

 ضحك آسر قاببل: هو انت اللً خبط فٌها؟ 

 أنور: أه ٌا سٌدي ... المهم هً مرتبطه 

 آسر بنظرات ثاقبة: ال 
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 أنور بسعاده : طب أنا باطلب اٌدها منك 

 آسر: بالسرعه دي ؟ 

عمتك أنور: واتؤخر لٌه؟ دا كفاٌة انها بنت  

 آسر:ربنا ٌخلٌك ... بس دا جواز مش لعبه 

 أنور: ما تحملش هم خد رأٌها وظبط االمور وبعدٌن ٌبقالنا كبلم تانً 

 آسر: اللً ٌرٌحك ... هاشوؾ واقولك 

ودع آسر على وعد بؤن ٌنظر باالمر وٌخبره بالمستجدات ، دخل كرم بعد 
من عندك ... فٌه مؽادرة أنور مشٌرا جهة الباب: أنا شوفت أنور خارج 

 حاجه وال اٌه؟ 

 آسر: ابدا ٌا سٌدي ... طلب اٌد شروق منً 

 اختفت االبتسامة من على وجه كرم وقال بصوت حزٌن: ٌتجوزها ؟

تمعن آسر النظر إلى مبلمح وجهه قاببل: اه ... خبط فٌها وادته فً جنابه 
 ومع ذلك جه ٌطلبها منً 

كمل شؽلً عن إذنككرم بصوت متحشرج: طب أنا هاروح مكتبً أ  

 آسر: أومال انت كنت جاي لٌه ؟

 أشاح كرم بٌده: مش مهم ... بعدٌن بعدٌن 

خرج كرم وما كاد ٌؽلق الباب حتى فتحه فجؤة على مصرعٌه واتجه إلى 
مكتب آسر ووقؾ أمامه بعد أن وضع ٌدٌه على المكتب وقال: طب ما دام 

 عاٌز تجوز شروق ٌبقى أنا أولى وال اٌه؟ 

جب: أولى اٌه ٌا ابنً؟ ... هً قفص جوافة ؟آسر بتع  

كرم بسهوكه: ال أحلى أحلى ... دي وال المانجه السكري و التفاح 
 االمرٌكانً 
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 آسر ضاحكا: انتوا لو اتجوزتوا هتخلفوا مورستان 

 كرم بسعاده: ٌعنً وافقت؟

آسر: اه انا ماعندٌش اعتراض علٌك بس فً االول واالخر دا قرارها هً 
 وحٌاتها

رم: سٌبك منها ... المهم انت وافقت ك  

دق هاتؾ آسر فؤجاب: اٌوه ٌا شروق ...طٌب طٌب... انتً فٌن دلوقتً؟... 
 خبلص تمام...نص ساعة وٌكون عندك... سبلم

 كرم: هو فٌه اٌه؟

آسر وقد هم برفع سماعة الهاتؾ: عربٌتها عطلت فً الطرٌق بعد ما 
... المنطقة اللً فٌها شبه صاحبتها لؽت المعاد  ومش القٌه وال تاكس 

 مقطوعة... هابعتلها السواق ٌجٌبها

تناول كرم منه السماعة واؼلقها بسرعة: سواق اٌه وانا موجود؟ عٌب 
 علٌك 

!ٌاوالدالمجانٌن: آسربحرففقطراقبكرموهوٌؽادروانفجرضاحكالم ٌنطق  

*** 

قد وقفت شروق بجانب السٌارة مستنده إلٌها تتلؾ حولها فهً تكاد تف
وعٌها من شدة الخوؾ عندما ظهرت أمامها سٌارة تعرفها .... إنها سٌارة 

 كرم.

هبط كرم من سٌارته واتجه إلٌها قاببل بشماتة: الحلو مستنً حد ٌوصله وال 
 اٌه؟

شروق بؽبلسة: ٌا خفه ... أنت اٌه اللً جابك أنا قولت آلسر ٌبعتلً السواق 
 مش ٌبعتلً صبً البواب 

ه: وهو البواب كمان بقى له صبً؟ ... اه ٌا زمن ما كرم مصطنعا الدهش
 بقاش فٌك حد معندوش صبً إال الشحات 
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 شروق بتؤفؾ: انت هترؼً كتٌر كدا؟ ... أنا عاٌزه اروح 

 كرم ببراءة: طب ما تروحً هو أنا كنت ماسكك؟

 شروق بحنق: طب هات مفاتٌح عربٌتك وانا هاروح 

تً لحد هز رأسه نافٌا: ال انا ما بادٌش عربٌ  

شروق محاولة تمالك أعصابها: خبلص وصلنً ... أنا مش هاقضً الٌوم 
هناكله   

كرم باستؽراب: لٌه بس؟ دا حتى المنطقة مقطوعه وهادٌة ومافٌهش صرٌخ 
 ابن ٌومٌن 

شروق والشرر ٌتصاعد من عٌنٌها: تصدق كوٌس أنك قولتلً ... عشان 
هفٌه واحد كدا خنقنً وعاٌزة اقطع خبره واتاوووٌ  

كرم: تصدقً صح المكان هنا مناسب لكدا ... على العموم لو احتجتً 
 مساعدة رقبتً سدادة 

واتجهت إلى سٌارته متمتمة بكلمات لم ٌفهم  اضربت شروق االرض بقدمٌه
منها شٌبا و حاول إخفاء ضحكته وقد لحق بها وصعد إلى السٌارة وانطلق 

 بها: عاٌزة تروحً البٌت؟

لنافذة: لو ماكانش فٌها ازعاج ٌعنًأجابته وهً تنظر من ا  

 كرم: ولوفٌها إزعاج؟

تنهدت بضٌق قابلة: ماكنتش جٌت اصبل ... على العموم لو راٌح الشركة 
 وصلنً هناك وانا هاخلً آسر ٌبعت السواق معاٌا

 كرم ببعض الؽٌرة: وتشوفً بالمرة سً أنور مش كدا ؟

 التفتت إلٌه شروق مستؽربة: أنور مٌن؟

للً حضرتك خبطً فٌه الصبحكرم بؽل: ا  

 تذكرت فؤجابت: اااه ... هو اسمه أنور؟ على فكره هو اللً خبط فٌا مش أنا 
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 كرم ببطء: واٌه رأٌك فٌه ؟

 هزت كتفٌها: ما اعرفش ... بس شكله رخم ودمه تقٌل وبااارد

 كرم بسعاده ظاهره: ٌعنً لو طلب اٌدك هترفضٌه مش كدا ؟

منه فقالت بدالل: مش عارفه .. مش ٌمكن  شعرت بسعادته فارادت أن تنتقم
 لما أكلمه ٌطلع ؼٌر كدا .. وٌطلع كوٌس وأحبه 

عند آخر كلمة نطقت بها شروق تصاعد صرٌر قوي نتٌجة احتكاك عجبلت 
السٌارة بالطرٌق لتوقفه المفاجا ، تمسكت شروق بمكانها بقوة وقالت 

 بفزع: فٌه اٌه ؟

بحبك ٌا شروق  التفت كرم إلٌها ونظر لها بقوة: أنا  

ٌٌكن لً نفس المشاعر لم ٌكون  اتسعت عٌون شروق بصدمة ، إذا فقد كان 
مجرد حب من طرؾ واحد كما اعتقدت ، ٌاهلل كم أنا سعٌدة ولكن إن كان 

 ٌحبنً حقا فلماذا لم ٌتحدث قبل اآلن ؟

 قاطع كرم تفكٌرها قاببل : روحتً فٌن ؟

ا أنا موجوده اهوأفاقت من شرودها قابلة: هاروح فٌن ٌعنً م  

 كرم بترقب: طب مش عاٌزة تقولً حاجة ؟

 شروق: بصراحه؟ ... اه عاٌزه 

 كرم بفرحة: طب ما تقولً 

حدثت شروق نفسها قابلة: وهللا الطلع عٌنك واورٌك النجوم فً عز الضهر 
 ٌا كرومتً هههههههه

 كرم: شروق ؟

حسن ٌكون شروق: اه ... عاٌزه اقولك انه المفروض تنزل تشوؾ العجل ال
 جراله حاجه من الوقفه المفاجؤة دي 

 كرم بصدمه: اٌه ؟
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 اخفت ضحكتها قابلة بجدٌة: ٌا عم الكاوتش زمان اتهرى ... روح شوفه

 كرم محاوال تهدبة أعصابه: ما ٌتحرق الكاوتش 

شروق ببراءة: خبلص انت حر دا فً االول واآلخر كاوتشك ... طب روح 
  اطمن عالطرٌق دا ملك الحكومة

 قبض كرم بشدة على مقود السٌارة قاببل بؽٌظ: أنا هاروحك أحسن 

 عادت شروق تنظر إلى النافذة مبتسمة بخبث: ٌا رٌت بردوا 

ظلوا طوال الطرٌق فً حالة صمت حتى أوقؾ كرم سٌارته أمام باب الفٌبل 
 الداخلً والتفت إلٌها قاببل بهدوء وتمعن: بردوا مش عاٌزه تردي علٌا؟

بلة: فٌه مقوله انا مإمنة بٌها اوي وباحبهانظرت له قا  

 كرم: اٌه هً؟

" الك تخبرنً بهحبك ... بل أجعل أفعال تخبرنً ب"أجابت:   

 كرم مستؽربا: أنا أول مرة أسمعها ... دا مٌن اللً قالها ؟

 خرجت شروق من سٌارة ونظرت له من النافذة وابتسمت قابلة: أنا 

ببل لنفسه : بحبك ٌا مجنونة!اتجهت إلى فٌبل بٌنما ابتسم هو قا  

*** 

 انفجرت إٌلٌن ضاحكة قابلة: ٌاخرابً علٌكً ! ... كل دا عملتٌه فً الواد ؟

ضحكت شروق قابلة: اعمل اٌه بس ٌا إٌلٌن؟ .. تخٌلً كل السنٌن دي 
 وفاكره انه حب من طرؾ واحد وخبلص بدأت أفقد االمل االقٌه جاي ٌقولً

 بحبك ؟

إٌلٌن: طب ما كان ممكن ٌكون لسه حابك من ساعة ما رجعتً ٌعنً مش 
 من زمان زي ما انتً فاكره
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هزت رأسها نافٌة: ال طبعا ... أنا ما شوفتش من ساعة ما جٌت ؼٌر مرة 
واحده لما جه اتعشى معانا ٌوم وصولً هٌلحق ٌحبنً امتى؟ .. وبعدٌن أنا 

 كنت شاكة 

ن بس لما القٌته مش بٌتحرك كدبت نفسً فً انه بٌحبنً من زما  

 إٌلٌن: هههههه طب واٌه اللً خبلكً تحنً علٌه بعد ما وصلك هنا؟

شروق بؽرور: ٌا بنتً لو زودت علٌه شوٌة كمان كان زمانه شااااط وانا 
باساوٌه على نار هادٌة ... وبعدٌن أنا رمٌتله الجملة ومشٌت ٌعنً ما 

 صارحتوش بحاجه

عنً عشان كدا بس؟ٌؼمزتها إٌلٌن:   

شروق بخجل: ال وعشان باحبه ولما صدقت عمل خطوة ٌقرب بٌها منً 
 ارتاحتً ٌاختً ؟

 إٌلٌن مبتسمه: المهمه انه تكونً انتً اللً ارتاحتً

دخل جاسر وآسر الذي جلس بجوار إٌلٌن ولحق بهم كوثر هانم ونادٌن 
 لتجتمع العابلة بؤكملها معا ألول مرة منذ زمن 

مناسبة اللمه الحلوة دي ... شروق انتً انهارده اتقدملك آسر: طب ب
 عرٌسٌن 

 إٌلٌن بتعجب ناظرة إلى شروق: اتنٌن؟ 

 شروق قد خمنت أن ٌكون أحدهما كرم ولكن من ٌكون اآلخر؟

 شروق بتوجس: اتنٌن مٌن؟

 آسر: االوالنً هو أنور 

 شروق:هو اٌه حكاٌة أنور دا ؟

نك ما اتوصاش آسر: دا اللً اتخبطً فٌه وطبعا لسا  

 شروق بخوؾ: والتانً؟
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 آسر: التانً كرم 

 جاسر بدهشه: المجنون؟ 

 شروق بؽضب: ال اسم هللا علٌك انت اللً عاقل اوي ٌعنً

 آسر مدارٌا ابتسامته: ٌعنً موافقة علٌه؟

أومؤت موافقة بخجل فقالت نادٌن ضاحكه: ههههههه عشت وشوفتك 
 مكسوفه ٌا شوشو ... اٌوه بقى 

ظ: ما تتلمً ٌا بت ... هو انا مش هاخلص منكوا وال اٌه؟شروق بؽٌ  

 جاسر ضاحكا: شكلك حسدتٌها ٌا نادو ... اهً اتحولت تانً 

 كوثر بؽضب: وأنا مالٌش رأي فً الموضوع دا ؟

آسر مهدبا: وهللا ٌا ماما ال أنا وال جاسر حتى قولنا رأٌنا انا قولت أخد رأٌها 
ل ما نشوؾ رأٌك ورأي جاسر األول ونشوؾ هتختار مٌن االول قب  

توجهت شروق إلٌها وضمتها قابلة: وانا اقدر اعمل اي حاجه من ؼٌر 
رضاكً ٌعنً؟ دا انتً امً اللً ما ولدتنٌش ... اصبل لو قولتً ال أنا 

 هانساه فورا

 كوثر بخبث: ٌعنً لو قولت ال هتبعدي عنه؟

بٌنً وهتوافقًشروق بحزن: أكٌد طبعا ٌا عمتو ... بس أنا عارفه انك بتح  

 كوثر بحنان: ربنا ٌتمم لك بخٌر ٌا حبٌبتً 

 شروق بسعاده: ٌعنً موافقة؟

 كوثر بعقبلنٌة: مادام هتبقً مبسوطه ٌبقى أكٌد موافقة 

 آسر: وانت اٌه رأٌك ٌا جاسر؟ 

 جاسر باستسبلم: رأي اٌه بقى بعد موافقة العروسة وأم العروسة 

ششروق: ٌبل ٌا جاسر قول رأٌك وما تبوخ  
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 جاسر: ههههههههه موافق ... اهو تطلعوا فً بعض من اللً بتعملوه فٌنا

 إٌلٌن ضاحكه: من الناحٌة دي اطمن قاٌمٌن بالواجب وزٌاده 

جاسر: ههههههه بٌقولوا الجواز بٌعقل لكن فً حالتهم هما هللا اعلم هٌعمل 
 اٌه؟

 إٌلٌن: ال دا بٌوصل على العباسٌة عدل هههههههههه

ضاحك ، بعد فترة من الحدٌث اتجهت نادٌن للنوم لتستٌقظ انفجر الجمٌع 
مبكرا وجاسر قرر أن ٌرى بعض أصدقابه فقد انشؽل عنهم كثٌرا فً الفترة 

األخٌرة و اتجهت شروق لتجٌب على اتصال من صدٌقتها وقرر آسر أن 
ٌخبر القرار النهابً لكرم حتى ٌستعد للتقدم بشكل رسمً ، لم ٌتبقى بالؽرفة 

ٌن وكوثر هانم التً انتهزت الفرصة لتبدأ بدق مسامٌر نعش زواج سوى إٌل
 ابنها وإٌلٌن.

: ما تفتكرٌش انك هتطولً هنا كوثر  

 إٌلٌن متعجبه: لٌه؟ 

بؽضب: انتً فكرك انً هاسٌبك كدا على زمة ابنً؟... مسٌره هٌطلقككوثر   

 إٌلٌن بثقة: طول ما أنا وهو بنحب بعض مش ٌقدر حد ٌفرقنا 

:  وانتً مفكره انه آسر ممكن ٌحبك؟كوثر بؽٌظ  

 إٌلٌن: اٌوه بٌحبنً ... واال ما كانش اتجوزنً 

ضحكت كوثر بسخرٌة: انتً طلعتً على نٌاتك اوووي .. فٌه اسباب تانٌه 
 ممكن تخلً آسر ٌتجوزك ؼٌر الحب دا 

 إٌلٌن بقلق: زي اٌه ٌعنً؟

ثبل انه آسر شعرت كوثر باالنتصار فلقد بدأت تزرع بداخلها الشك: فٌه م
نفسه فً ورٌث ولد عشان لو ماكانش عنده ولد لما هٌموت نسبه كبٌرة من 
االمبلك هتروح لجاسر دا ؼٌر انه نادٌن لسه قاصر وهو اللً هٌبقى الوصً 
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علٌها وانا و شروق مالناش فً الشؽل ٌبقى كل حاجة هتبقى فً اٌد جاسر 
 فبلزم ٌبقى عنده ولد ٌشٌل الورث دا كله

جاسر اتؽٌر وٌقدر دلوقتً ٌحافظ على الورث إٌلٌن: بس  

كوثر: اه بس آسر اتجوزك قبل ما جاسر ٌتؽٌر النه فقد االمل فٌه وؼٌر كدا 
جاسر لسه فً بداٌة الطرٌق لكن هللا اعلم لما ٌبقى فً اٌده ثروة زي دي 

 ممكن ٌحصله اٌه مش بعٌد ٌرجع زي االول تانً

ٌبقى تحت الوصاٌا تبع جاسر ٌعنً إٌلٌن بعقل: بس بردوا لو جبتله الولد ه
 كؤنه ما حصلش حاجة 

كوثر بهدوء: ال وقتها هٌبقى وصً على اؼلب الثروة وهٌبقى فٌه ناس 
بتتابعه عشان تتؤكد أنه مش بٌسرق وال بٌهدر مال ٌتٌم ... ٌعنً بدل ما كان 

 حر فً أؼلب الثروة هٌبقى متقٌد فٌه فرق

ة من اللً حوالٌه اشمعنه انا إٌلٌن: طب ما كان ممكن ٌتجوز أي واحد
 ٌعنً؟

بنات عٌلة وجمال ٌعنً قلٌل اوي لو  كوثر ببرود: عشان كل اللً حوالٌه
واحده كان هدفها تجٌب عٌل حتى فرٌدة مش حابه الفكره دلوقتً وخصوصا 
انه آسر عنده بنت ٌعنً ٌتجوز بنت فبلحة كل تفكٌرها تعمل أسرة وتجٌب 

واحده زٌك ساذجه وعلى نٌاتها مش هتطلب عٌال أحسنله دا ؼٌر طبعا انه 
منه ال أبٌض وال أسود لكن واحده زي فرٌدة طلباتها كتٌر من أول شهر 

 عسل فً روما للبس من فرنسا وكدا ٌعنً

شعرت إٌلٌن بمنطق كبلمها فهو لم ٌصرح لها بحبه ، لم ٌتعرفا على 
وم وذلك بعضهما بشكل كاٍؾ دابما مشؽول بالعمل وال تراه سوى بؽرفة الن

إما للراحة أو لمطالبتها بحقوقه كزوج ، كل هذا ٌثبت صحة أقوال حماتها 
ٌعتبرها آلة تنجب األطفال فقط ، اطمؤنت كوثر لرإٌتها شرود إٌلٌن فابتسمت 

بخبث مؽادرة تاركة الشك ٌتوؼل بداخلها ، متوجهة إلى الطرؾ األخرى 
 لتنهً مهمته على أكمل وجه.
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ها إذن الدخول ،دلفت إلى الؽرفة بعد سماعطرقت باب ؼرفة المكتب و
 وسؤلته: كلمت كرم ؟

 أومؤ آسر موافقا: اٌوه ٌا ماما ... هٌجً بكره ٌتقدم رسمً

 كوثر: بسرعة كدا؟

 آسر ضاحكا: ما انتً عارفه كرم ودماؼه الطاقه

 كوثر بشرود: اه طٌب 

 آسر بتؤمل: فٌه حاجه ٌا ماما ؟ عاٌزه تقولً حاجه تانٌه ؟

وجهها مبلمح الضٌق قابلة: أنا مش عارفة أنت ساكت عن  على ترسم
 اللً بٌحصل دا إزاي؟

 آسر مستؽربا: واٌه اللً حصل؟

كوثر بحنق: اٌه اللً حصل؟ ... انت ما شوفتش الست مراتك كانت قاعده 
 تهزر مع جاسر ازاي؟ .. دول كانوا زي السمنة عالعسل

ٌه ٌعنً؟تنهد آسر: عادي ٌعنً... كلنا كنا بنهزر فٌها ا  

كوثر بؽضب: فٌها انك ساٌبها طول الٌوم هنا وما تعرفش اللً بتفكر فٌه 
 واللً بٌحصل من ورا ضهرك 

 سؤلها بملل: واٌه اللً بٌحصل؟

شر: فٌه انه سمعت الست هانم بتقول لشروق انها حاسه بندم انها كوثر ب
 اتجوزتك وقعدت تقولها مش كنت قابلت جاسر اخوكً االول كان احسن من

 اللً انا فٌه دا 

 آسر بؽضب ٌحاول كتمانه ولكنها استطاعت أن تستشفه: انتً متؤكده ؟

كوثر بحزن: ٌعنً هو أنا أقدر أقول حاجه زي كدا لٌك من ؼٌر ما اتؤكد ؟ 
... دا ؼٌر كبلمها مع جاسر فً الجنٌنة كل شوٌة وصوت ضحكها اللً 

مش بعٌد حبها بتوصلنً لحد اوضتً ... اصبل جاسر شكله معجب بٌها و



 2 كوخ بأخر المدينة

 

 
103 

...تخٌل انها هً السبب فً انه ٌطلب ٌشتؽل معاك فً الشركة... ما تقولٌش 

درجة من ساعة ماجت ال سهر وال سرمحة  071انك ما الحظتش انه اتقلب 

 وال حتى بنات من البٌت للشؽل ومن الشؽل للبٌت.

ال ترك آسر أذنٌه لوالدته التً استمرت فً بخ سمها لتقتل ذلك الزواج الذي 
ٌعجبها وٌقؾ بطرٌقها وانهت كبلمها قابلة: لو مش مصدقنً ابقى اسؤلها 

كدا ما حملتش لٌه لحد دلوقتً؟ ... ولو فٌه عٌب ال سمح هللا تروحوا 
للدكتور ما تستنوش ... بس ما اعتقدش انها توافق دي مش بعٌد اصبل 
 تكون بتاخد حبوب منع الحمل وال حاجه ... ماهً اكٌد مش عاٌزة تربط

نفسها بٌك... هً عارفه كوٌس انها لو فً ٌوم قدرت تسٌبك مافٌش واحد 
هٌقبلها مع عٌل حتى ولو كان جاسر ابن خالك.... معلش بقى ٌا حبٌبً أنا 
هاطلع انام واخد الدوا وابقى فكر فً اللً قولتهولك كوٌس ... عقلك فً 

 راسك تعرؾ خبلصك 

الجهات كلما حاول الهروب األفكار تدور فً رأسه وتدور تحٌط به من كل 
من فكره ظهرت له أخرى .... ألم تعد تحبه؟ أكان انشؽاله السبب فً ذلك 

البعد بٌنهما؟ أم انها خابنة بطبعها؟ أنجوت من إنجً ورفضت الزواج هربا 
 من أمثالها ألتزوج إنجً أخرى ولكن ترتدي عباءة الطهر والنقاء؟

*** 

عٌد ما حدث معها الٌوم وترتسم ابتسامة تمددت شروق على سرٌرها تست
سعٌدة على وجهها كلما تذكرت تصرٌح كرم لها بحبه ، ارتفع صوت رنٌن 
هاتفها نظرت لتجد رقم ؼرٌب أجابت معتقدة انها إحدى صدٌقاتها القدامى 

 علمت بقدومها وترٌد أن تلقً علٌها السبلم : آلو 

ٌاتً ... ٌا خبلثً الطرؾ اآلخر بسهوكه: دي أحلى آلو سمعتها فً ح
 عالشربات ٌا ناس

اعتدلت فً جلستها قابلة بؽضب: انت متصل تعاكس وال اٌه؟ ما تلم نفسك 
 ٌا حٌوان ٌا قلٌل األدب 

 الطرؾ اآلخر: بقى فٌه واحده تقول لجوزها المستقبلً ٌا حٌوان! 
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 شروق بفرحة: كرم؟ 

 كرم بؽبلسة: اومال كرنبه؟

ٌوان وما زعلتش من قلٌل األدب؟شروق مازحه: ٌعنً انت زعلت من ح  

كرم ضاحكا: اصل أنا عارؾ انً قلٌل االدب ... بس اول مرة اعرؾ انً 
 حٌوان

 ضحت قابلة: ال ٌا شٌخ؟ وانا اللً كنت فاكراك مإدب؟

كرم بخبث: اصبري بس أول ما نتجوز وانا هاورٌكً قلة االدب على 
 اوصولها

 احمر وجه شروق فنهرته: كرم!

لم ٌسمعها: دا انا هاعٌشك فً قلة أدب لٌل ونهار بسبب تابع كرم كؤنه 
 وبدون سبب !

 شروق : كرررم!

 كرم: ٌا بنتً قلة األدب دي لٌها قواعد ... الزم اشرحهملك قاعدة قاعدة

اؼلقت شروق المكالمة محاولة أن تنسى كلماته بٌنما نظر هو إلى هاتفه 
ههههههه بس وهللا ما انا قاببل: اه ٌا بت المجنونة ! ... دا انتً هتربٌنً 

 ساٌبك هه

 عاود االتصال بها قاببل: فٌه واحده تقفل فً وش جوزها كدا بردوا؟

 شروق بثقة: بس انت مش جوزي

 كرم:باعتبار ما سٌكون

شروق: طب لما ٌبقى ٌكون تبقى تقولً الكبلم دا لكن دلوقتً اخرك معاٌا 
 صباح الخٌر مساء الخٌر وخبلص 

وتبعتٌهالً واهو نوفر انك كل  ؟ ... ما تسجلٌهااٌه أجاب ساخرا: طب وعلى
 شوٌة تقولٌها 
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 شروق بتناكه: ماشً ... ماعندٌش مشكله 

 كرم بحب: بس انا عندي ... وحشتٌنً

 تنحنحت شروق قابلة: انت جبت رقمً منٌن؟

 تنهد قاببل: دا انتً هتنشفً رٌقً عقبال ما اسمعها منك !

 زمجرت قابلة: هااااا؟

ل: من آسر لما كلمنً عشان نحدد المعاد اللً هاجً اتقدم فٌه استسلم فقا
 قولتله ٌدٌنً رقمك عشان اقولك بنفسً

 شروق بسعاده: ٌعنً حددتو المعاد؟ وطلع امتى؟

... ما تنسٌش بقى ترشً الورد على الباب  7كرم بؽرور: بكره الساعة 

 وتجٌبٌلً اوركتسرا من االوبرا ترحٌبا بقدومً الكرٌم

وق قابلة: لٌه ٌعنً؟ ملك انجلترا جاي ٌعنً ؟قهقهت شر  

 كرم بفخر: ال ... سٌدك كرم ٌا ولٌه

 شروق بؽٌظ: سٌدك ... و ولٌه؟... انا باقول ما تجٌش بكره احسن ٌا كرم!

 كرم ببراءة: لٌه بس؟

 شروق وهً تكاد تنفجر ؼٌظا: عشان مش هنكون موجودٌن

عادي اعملٌه فً وقت  كرم: لٌه؟ وراكً حاجه؟ .... سٌبً تسٌٌق الببلط
 تانً

 شروق بؽضب: كرررررررم!

 كرم بسهوكه: عٌون كرم ... قلب كرم ... روح كرم ... عقل كرم

 ابتسمت شروق بسعاده ، بٌنما قال: حلوة اوي 

 شروق مستؽربه: هً اٌه دي؟ 
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 كرم بحنان: ابتسامتك 

تعجبت قابلة: وانت عرفت منٌن انً ابتسمت وانت مش قدامً ومش 
 شاٌفنً

 كرم بوله: اصل أنا ما شوفتهاش بعٌنً بس شوفتها بقلبً 

 شروق بخجل: بس اٌه الرقه دي كلها؟... واٌه الرومانسٌه دي؟

كرم بصوت مرتفع: خبلص ٌا سونٌا كفاٌة علٌكً الكلمتٌن دول وروحً 
 نامً خلٌنً اكلم البت خطٌبتً ... اٌوه ٌا شروق معلش كنت باكلم سونٌا 

.. ما تكلمنٌش تانً ٌا بتاع سونٌا !... قال سونٌا شروق بؽضب: سونٌا؟..
 قال جاتك نٌله انت وسونٌا !

 قاطعها ضحكات كرم المرتفعة فقالت بحنق: بتضحك على اٌه؟

كرم: علٌكً .... اصل مافٌش سونٌا وعملتً كدا اومال لو فٌه؟.... دا انتً 
 طلعتً زعابٌب وعواصؾ مش شروق خالص!

ه دي وحطها حلقة فً ودنك لو حابب نكمل شروق بشر: تبقى اسمع الكلم
 سوا شروق فً لحظه هتقلب ؼروب لو ضاٌقتها فاهم؟

قال كرم بخبث: ٌبقى أحسن بردوا ... حتى الواحد ٌعلمك اصول قلة األدب 
 براحته 

أؼلقت شروق الخط بوجهه مرة أخرى وتمددت على السرٌر وابتسامتها 
لبها.تصل إلى أذنٌها هؤخٌرا ستتزوج بمن دق له ق  

*** 

اجتمع الجمٌع فً الموعد المحدد وتقدم كرم رسمٌا لشروق وكان الجمٌع 
، اقترح آسر ترك العروسٌن لٌتحدثا معا قبل التحدث  سعٌدا بهذا الحدث

 بالتفاصٌل فاتجها إلى الحدٌقة وبعد فترة صمت تنحنح كرم قاببل: ازٌك؟

صوت خافت: الحمدهللنظرت إلى االرض بخجل واجابت ب  
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 كرم: مش عاٌزة تسؤلً على حاجه؟

 شروق بخجل: ال وانت؟

اه فٌه .. بصً انا ما اقدرش اوعدك انك هتكونً مراتً : بجدٌة قال كرم 
الوحٌدة ٌعنً فً اي ٌوم ممكن اتجوز علٌكً ودا حقً اللً الشرع ادهولً 

 مثنى وثبلث ورباع 

وهً تقول بصوت مرتفع: نعم  نظرات له نظرات ٌتطاٌر من الشرار ونهضت
عاش وال كان ... اقولك على  النعم ٌا سً كرم ؟ .. تتجوز على مٌن ؟... دا 

 حاجه؟  احنا نفضها سٌرة من دلوقتً  وكوٌس انك قولتلً من دلوقتً 

وهمت شروق بالرحٌل عندما امسك ٌدها ووقؾ ٌنظر لها نظرات ملٌبة 
اقدر اتجوز علٌكً ؟... انا عندي بالهٌام والحب قاببل بصوت هامس: هو انا 

روح واحده وقلب واحد واالتنٌن اتعلقوا بٌكً وبٌتمنوا اللحظه اللً 
هتفضلً جنبهم على طول ٌعنً ماعندٌش مساحة ألي واحده تانٌه خبلص 

 بقى فٌل

 شروق بحنق: اومال عملت كدا لٌه؟ ... حرقة أعصاب وخبلص ٌعنً؟

سكة فً وش جوزك مستقببل وال ؼمزها كرم قاببل: عشان تبقً تقفلً ال
 انتً فاكره انً ممكن انسى ؟

 شروق بؽل: ماشً ٌا كرم بس افتكر انك انت اللً بدأت .. ماشً ٌا برنس؟

كرم ضاحكا:اومال الكسوؾ والوش اللً فً االرض و الصوت الواطً 
 راحوا فٌن؟

 شروق بؽٌظ: هربوا ورا دمً اللً هربته بكبلمك !

زك تبقً مكسوفه كدا مش متعود بصراحه كرم: بصراحه ماكنتش عاٌ
 فقولت افوقك ازاي؟ ... روحت عملت الحركه دي 

 شروق:ٌعنً عمرك ما هتتجوز علٌا؟

 كرم بصرامة: ابداااا 
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 شروق: بجد؟

كرم: ٌا بنتً الواحد لو بقى فٌه نفس بعد ما ٌتجوزك ٌبقى فضل ونعمة 
صوا على النفس والنفس مش هٌستمر كتٌر ٌعنً النك هتخلفً والعٌال هٌخل

 اللً فاضل واقابل رب كرٌم بقى وبح 

 لكمته شروق فً كتفه: تصدق انه دمك تقٌل؟

 كرم بخبث: بعد الجواز هنشوؾ اذا كان دمً تقٌل وال أل 

 شروق: طب ٌبل ندخلهم بقى عشان اتؤخرنا 

دخبل وتم االتفاق على كتب الكتاب والفرح فً نفس الٌوم بعد ثبلثة أسابٌع 
إصرار كرم على سرعة الزواج فهو ٌعرفها منذ زمن وهً وذلك بسبب 

أٌضا فبل داعً للتؤجٌل ، واستطاع اقناعهم جمٌعا فانتهى الٌوم على ذلك 
 الترتٌب.

 جاسر: بس صحٌح ... هتعٌشوا فٌن؟

 كرم مسرعا : فً شقتً طبعا 

شروق باستنكار: ال طبعا أنا عاٌزه أفضل عاٌشة هنا ... أكٌد آسر مش 
مانع مش كدا؟ هٌبقى عنده  

 آسر موافقا: طبعا البٌت بٌتك 

 كوثر: اكٌد الزم تفضل عاٌشه فً نفس المستوى

كرم بؽضب: والمفروض مراتً تعٌش معاٌا فً المستوى اللً أقدر اوفره 
فٌن ظروفً كوٌس اويرمش تطلب زٌاده علٌه وانتوا عارفنً وعا  

ٌشتؽل شروق مبررة: وهللا مش عشان المستوى بس عشان كرم هٌرجع 
وٌفضل الٌوم كله بره واقعد انا لوحدي بٌن اربع حٌطان وكمان إٌلٌن بتقعد 

 بٌن اربع حٌطان بردوا لوحدها .. طب ولٌه؟

آسر: خبلص بقى ٌا كرم ... وبعدٌن من امتى ٌعنً بقى عندك دم؟ ما انت 
 من ساعة ما عرفنا بعض وانت اِكل شارب ناٌم هنا ... اٌه اللً جد؟



 2 كوخ بأخر المدينة

 

 
109 

عشان خاطري ٌا كرم وال انا مالٌش خاطر عندك؟شروق مستعطفه:   

 استسلم كرم: طٌب خبلص موافق

 جاسر: وما تقلقش ٌا عم هنجهزلكو اوضة لوحدك و مطرفة 

كرم مازحا: بص بقى ٌا جاسورة ... اهم حاجه انك تركزلً على مطرفة دي 
 ماشً

***  

ولم ٌتنازل أحد منهما  ساد الجفاء بٌن إٌلٌن وآسر كبل منهما ٌمؤل الشك قلبه
خر بشكوكه والظنون التً تنهش به.أن ٌبادر بالحدٌث وٌصارح اآل  

انشؽلت إٌلٌن مع شروق فً التجهٌز للفرح وقد استقر االمر على أن ٌقام 
الحفل فً الفٌبل ، بٌوم العرس قدمت الكوافٌرة المتخصصه مع طاقم 

بالعروس التً أصبحت  المساعدٌن الخاصٌن بها إلى الفٌبل وبدأوا االهتمام
شدٌدة الجمال وقد أشرق وجهها بعد عمل العدٌد من الماسكات و وضع 
مكٌاج خفٌؾ ٌظهر هدوء مبلمحها وارتدت ثوب زفاؾ بؤكمام ورفضت 

محاوالت الكوافٌرة من جعلها تنزع الحجاب فً تلك اللٌلة فهً ترٌد أن تبدأ 
دت نادٌن ثوب روز حٌاتها معه فً طاعة هللا ولٌس بمعصٌة كتلك ، وارت

هادئ بعد الركبة بقلٌل وتلتؾ ٌاقته حول عنقها ورفعت شعرها على شكل 
بالرؼم  ذٌل حصان ، انتظرت كوثر رإٌة إٌلٌن فهً متؤكده من ذوقها الردئ

من رإٌتها إلٌلٌن وهً مرتدٌة مبلبس شدٌدة الجمال واألناقة منذ خروجها 
فهً مهما ارتقت  ٌتؽٌربصحبة نادٌن وشروق ولكن تفكٌرها تجاهها لن 

لقد ارتدت ستبقى فبلحة بالنهاٌة فً نظرها لكنها تفاجؤت من شدة جمالها 
إٌلٌن فستان كب من الستان االسود الذي ٌنزل على اتساع فً منتصؾ 

الصدر ٌوجد بعد االشؽال الٌدٌة والخرز الفضً وشبكت به شال من نفس 
وطرحه مبلبمة ، شعرت نوع قماش الفستان ومن االسفل ارتدت بادي اسود 

كوثر بالؽٌظ النها شعرت بلٌن آسر أمام جمالها اآلخاذ بعد أن شعرت أنه بدأ 
 ٌبتعد عنها.
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بدأ كتب الكتاب وكان جاسر وكٌل العروس وأستاذ فخري المحامً و آسر 
هما الشاهدٌن على عقد الزواج ، بعد إعبلن إتمام العقد ارتفعت الموسٌقى 

رقصا معا رقصتهما االولى.وتوجه كرم إلى زوجته لٌ  

 همس كرم بؤذنها: مبروك ٌا أحلى عروسة 

 شروق بخجل: هللا ٌبارك فٌك

كرم مهددا: وبعدٌن ؟؟؟ مش قولت مش بؤحب اشوفك مكسوفه منً وال 
 نفسك فً كبلم زي قبل كدا ؟

 شروق مسرعة: ال ال ابوس إٌدك ما تنكدش علٌا فً أسعد ٌوم فً حٌاتً

أسعد ٌوم فً حٌاتك؟كرم بسعاده: ٌعنً دا   

 شروق بثقة: طبعا ... مش خبلص بقٌت مراتك 

 كرم مستؽربا: انتً كان نفسك فً دا من زمان وال اٌه؟

 شروق متنحنحه: مش وقته الكبلم دا 

 كرم مإكدا: ماشً بس لما نبقى لوحدنا هتقولٌلً كل حاجه

 شروق مستسلمة: طٌب

ً أحبتها فعبل كؤخت لها كانت إٌلٌن تقؾ بمفردها مبتسمة لسعادة شروق فه
 ، اقترب آسر منها ووقؾ بجانبها قاببل بابتسامة آسره: بس إٌه الحبلوة دي 

 ابتسمت إٌلٌن بخجل وقد نسٌت كل شكوكها: مٌرسً

 فجؤة قال بؽضب: اٌه دا ؟

 فزعت إٌلٌن: فٌه اٌه؟

 جز آسر على أسنانه قاببل: اٌه اللً على شفاٌفك دا ؟

 إٌلٌن براحة: دا جلٌتار 

 آسر: اٌوه ٌعنً حطاه لٌه؟ 
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 إٌلٌن: عادي ٌا آسر ... دا شفاؾ ٌعنً مش روج وال ملون 

 ناولها المندٌل الخاص به قاببل بحزم: اتفضلً امسحٌه دلوقتً ٌا هانم 

 اطاعته إٌلٌن وبعد أن انتهت سؤلته بتوجس: حلو كدا ؟

لتلك نظر آسر إلى شفتٌها قاببل بندم: حلو اٌه بس؟ ٌا رٌتنً ما كنت قو
 تشٌلٌه

 لوت إٌلٌن شفتٌها بقلق قابلة: لٌه بس؟

آسر مبتسما بحب: أصل شفاٌفك بقت أحلى ... وأنا مش عارؾ هاقدر أمسك 
 نفسً قد اٌه 

أحمرت وجنتٌها بشدة وظهرت ابتسامة على وجهها فقد اشتاقت لحدٌثه 
ب.إلٌها كثٌرا فقد ابتعد عنها أكثر فً اآلونة االخٌرة دون أن تدري ما السب  

كان هناك زوجان من العٌون تتابعهما لم ٌعجبها ما تراه فلٌس هذا ما كان 
 فً الحسبان ابدا .

 مختار بحقد: هو انتً مش قولتٌلً انهم بعدوا عن بعض؟

كوثر بؽٌظ: ما هما كانوا كدا لحد ما البٌه شافها انهارده بالفستان .. رجاله 
 عنٌها فارؼة !

صراحه له حق البت حلوة اويمختار وهو ٌنظر إلى إٌلٌن: بس ب  

 نظرت له شذرا: نعم ٌا سً مختار انت كمان ؟

مختار محاوال إرضاءها: هو فٌه زٌك انت ٌا جمٌل بردوا .. انت اللً مالً 
 العٌن والقلب ٌا سكر 

 كوثر بإسترخاء: اٌوه كدا اتعدل 

 مختار: هو أنا اقدر ازعل القمر دا 

طالٌا بلد العشاق لقضاء شهر العسل انتهت الحفلة وانطلق العروسان إلى إٌ
 ، وفً الطابرة....
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كرم محاوال إخفاء ضحكاته: انتً بتخافً من الطٌارة وال اٌه؟ ... أومال إٌه 
 راٌحه أمرٌكا وجاٌه من أمرٌكا وانتً طلعتً فسفس اهو

 شروق بحنق: ما تتلم بقى ٌا كرم اٌه دا !

ه؟كرم بجدٌة: بجد فٌه سبب للخوؾ دا وال مولودة بٌ  

شروق بحزن: ماما وبابا ماتوا لما الطٌارة اللً كانوا مسافرٌن بٌها وقعت 
 وأنا من ساعتها بؤخاؾ من الطٌارات كلها ومن ركوبها

أمسك كرم بٌدها وقبلها قاببل: أسؾ ٌا حبٌبتً بس ما كنتش اعرؾ 
...تخٌلً كل السنٌن دي أعرفك وأعرؾ آسر وجاسر وماكنتش أعرؾ سبب 

 وفاة أهلك 

: ماحدش مننا بٌحب ٌتكلم عنها النها كانت أٌام صعبة اووي علٌنا شروق
 كلنا 

 ؼمزها كرم قاببل: المهم ان انتً قمر انهارده 

أتت المضٌفة قابلة بابتسامة مؽرٌة ونظرها منصب على كرم:تحبوا تشربوا 
 حاجه؟

التفت كرم إلٌها لٌرى ماذا ترٌد والحظ  نظرات الؽٌرةفؤخفى ابتسامته قاببل: 
حبً تشربً اٌه؟ت  

 شروق بقوة: مش عاٌزة

 استدار كرم إلى المضٌفة قاببل بابتسامة: طب ممكن تجٌبٌلً عصٌر لمون ؟

 المضٌفة باؼراء: طبعا ٌافندم ... جنابك تؤمر بس 

ذهبت المضٌفة ثم عادت حاملة كوب من عصٌر اللٌمون وقدمته إلٌه قابلة: 
تك باٌدي حاال اتفضل ٌا رب ٌعجبك ... أنا لسه عامبله لحضر  

 كرم مبتسما: تسلم إٌدك 

 المضٌفة: لو احتجت أي حاجة تانٌه نادٌنً بس أنا اسمً نانسً 
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 كرم: ماشً ٌا نانسً

 قالت شروق بعد رحٌل المضٌفة بؽٌرة: ما تقومنً وتقعدها مكانً بالمرة

 أجابها ببراءة وقد رفع حاجبٌه: وانتً تقعدي فٌن؟

ك هاقعد فٌن؟ردت بؽٌظ: ٌعنً انت كل اللً هم  

وافقها قاببل: طبعا ٌاحبٌبتً ، اومال هاسٌبك تقفً ؟ الطرٌق لسه طوٌل 
 حرام 

شعرت شروق بحنق شدٌد فقالت من بٌن اسنانها: حرمت علٌك عٌشتك ٌا 
 شٌخ ! دا احنا لسه مكتوب كتابنا وبتبص لؽٌري ...اٌه ؟ مافٌش دم ؟ 

امبارح عورت اٌدي  ادعى التفٌكر قبل أن ٌجٌبها: اه عندي دم ... اول
 بالسكٌنة ونزلت دم ٌبقى اكٌد عندي دم 

كادت تنفجر ؼضبا ولكنها كظمت ؼٌظها والتفتت إلى النافذة بٌنما ظهرت 
االبتسامة على وجهه فكم ٌعشق أن ٌؽٌظها وٌشعر بحنقها ، بعد فترة قلقت 
فً جلستها لتجد نفسها قد استؽرقت فً النوم دون اتشعر ، نظرت بجوارها 

تجد كرم بمكانه ..اعتدلت فً جلستها متسابلة عن مكان وجود كرم ،  ولم
كان متجها إلٌها والمضٌفة تلحق به وهً تضحك وبعد أن جلس بجوارها 

 نظرت لها المضٌفة باستهتار وعادت إلى مكانها.

 كرم مبتسما: صحٌتً اخٌرا 

 شروق بؽضب مكبوت: كنت فٌن؟

 أجابها مستؽربا: كنت فً الحمام 

ه بشك قابلة: وهً الهانم كانت معاك فً الحمام بردوا ؟نظرت ل  

 زادت دهشته: مٌن دي ؟ 

شروق بؽضب: الهانم المضٌفة المحترمة اللً كانت ماشٌه وراك وبتضحك 
 لك
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امسك ٌدها قاببل بتودد: وانا اعمل بحتة مضٌفه إٌه وانا معاٌا شركة 
 الطٌران كلها

اللً فً دماؼك انا دخلت الحمام  ثم قبل ٌدها واكمل: وهللا ما فٌه حاجه من
ولما خرجت قالتلً دي المدام ناٌمه قولتلها اه اصل بقالها فترة مضؽوطة 
فً ترتٌبات الفرح وكدا فضحكت وقالتلً ٌارٌت ربنا ٌرزقنً بزوج متفهم 

 زٌك قولتلها ربنا ٌكرمك وجٌتلك على طول

 بصوت منخفض سؤلته: ٌعنً مش عجباك ؟

اسٌب القمر وابص للنجوم بردوا ٌا قمر ؼمزها كرم قاببل: ٌعنً  

ضحكت شروق بدالل فتابع مركزا نظره علٌها: دا اٌه الرحله المنٌلة بستٌن 
 نٌله دي ومش عاٌزه توصل! ... مش كنا روحنا جمصا أقرب ٌا ناااااس.

*** 

! أنا اقترب لٌضمها من الخلؾ وٌهمس فً أذنها قاببل: اخٌرا بقٌنا لوحدنا 
 كنت فاكر انً مش هاعرؾ اتلم علٌكً انهارده 

ضحكت إٌلٌن وهً تستدٌر إلٌه قابلة بدالل عابثة بربطة عنقه: وعاٌز تنفرد 
 بٌا لٌه بقى ؟

 آسر بمكر: اصل فٌه اجتماع عاجل جدا وهٌناقش قضٌة فً ؼاٌة السرٌة

 ضحكت وسؤلته: ما كنت ناقشته قدام مامتك ونادٌن فٌها اٌه؟

هجان: ماما ونادٌن اٌه بس؟ باقولك فً ؼاٌة السرٌة تقولٌلً ماما آسر باست
 ونادٌن ٌا مفترٌة 

 لوت شفتٌها مفكره : اممممم طب وهٌستمر قد اٌه االجتماع المهم دا ؟

 آسر مفكرا: وهللا دي تساهٌل ربنا ... حسب ما نستقر على نتٌجه 

 إٌلٌن: طٌب .. وهٌتعقد فٌن سً االجتماع دا ؟

ٌة: فً السرٌر طبعاآسر بكل جد  
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إٌلٌن ضاحكه: ٌا سبلم ؟... اول مرة اسمع انه فٌه اجتماعات بتتعمل فً 
 السرٌر

وضع ذراعه على كتفها متجها إلى السرٌر برفقتها بٌنما ٌقول بجدٌة: إٌلٌن 
.. اهم القرارت اللً بٌاخده رجل اعمال زي حاالتً بتبقى فً السرٌر... 

اض واحده موافقون؟وبعدٌن مش عاٌز اسمع كلمة اعتر  

 من بٌن ضحكاتها قال: موافقون 

معا فً عالم آخر متناسٌن كل الشكوك التً كانت تلعب برأسهما قبل  اؼاب
 تلك اللحظة، لٌتذكروا الحب الذي ٌجمعهما معا فقط .... 

*** 

وصبل أخٌرا إلى ؼرفتهما بالفندق لتسرع شروق قابلة: انا هادخل الحمام 
 االول 

، واسندت جسدها إلى  ضت مسرعة إلى الحمام وأؼلقت الباب خلفهارك
قات قلبها تهدأ قلٌبل قبل أن تستحم وترتدي مبلبسها وتخرج ، الباب لعل د

كان كرم ممددا على السرٌر دون أن ٌؽٌر مبلبسه واقتربت لتسمع صوت 
شخٌره ، جلست بجانبه تحاول أن توقظه النه ٌنام بعرض السرٌر ولن 

النوم بهذه الطرٌقة ، بدأت تهزهه لكنه لم ٌستجب لها سوى بتمتمة تستطٌع 
شوٌة ٌا نانسً بقى هللا!  ضعٌفة قاببل بتؤفؾ: سٌبٌنً أنام  

لم تشعر شروق بنفسها اال وهً تنهال علٌه بالضرب صارخه: نانسً! 
. وهللا لٌلتك مش معدٌه . قال نانسً قال .نانسً مٌن ٌا ابو نانسً انت ! .

رمٌا سً ك  

نهض كرم محاوال االفبلت من بٌن براثنها ، حتى استطاع أن ٌخفً نفسه 
خلؾ أحد الكراسً فنادته وهً تحاول الوصول الٌه: اطلع ٌا كرم! إما 

 ورٌتك!

أظهر كرم رأسه من خلؾ الكرسً مقهقها: خبلص بقى ٌا شوشو المسامح 
 كرٌم
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ما تطلع وادي شروق ؼاضبة: وانا مش كرٌمة بقى ٌا كرم! وانا وراك لحد ل
 قاعده

جلست على طرؾ السرٌر منتظره خروجه من خلؾ الكرسً فقال مستعطفا: 
 وهللا ٌا شوشتً انا كنت باهزر معاكً مش اكتر 

 شروق بشك: ٌعنً انت كنت صاحً؟ 

كرم مسرعا: اه اه كنت صاحً ... بس قولت افكك شوٌة بدل الكسوؾ اللً 
 كنتً فٌه دا مش اكتر

عندكش ؼٌر الطرٌقة دي ؟ تنهدت بحنق: انت ما  

 كرم بمسكنه: اهً حاجه على قد عقلً بقى تعملً اٌه 

 استكانت شروق وقالت بحزن: كدا بردوا ٌا كرم اهون علٌك ٌعنً 

اشفق كرم على حالها واقترب منها لٌضمها قاببل بؤسؾ: معلش وهللا بس 
 قولتلك مش باحب اشوفك مكسوفة منً 

رعا وهو ٌدلك ذراعه قاببل بفزع: اٌه فجؤة تعالى صوت صراخه لٌنهض مس
 دا ٌا مفترٌة ... بتعضٌنً ؟

أجابته شروق وعٌنٌها تشع شرا: انت لسه شوفت حاجه ! ... بقى تهلوس 
 باسم البتاعة اللً اسمها نانسً دي فً ٌوم فرحنا !

ادعى كرم الشرود وقال مبتسما بسهوكه: بقى نانسً الموزة دي تبقى 
 بتاعة 

الوسابد علٌه قابلة: لو مش عجبك روح للبتاعه بتاعتكألقت شروق إحدى   

 اصطنع الجدٌة قاببل: اٌوه هً مش بتاعة

 ثم تابع بسرعة بعد أن رأى الشرر فً عٌنٌها: دي ستٌن بتاعه فً بعض 

 اقترب منها بهدوء ملطفا: بس اٌه الحبلوة دي ٌا شوشو ٌا جامد 

ى كدا انا زعبلنه منك أولته شروق ظهرها عاقده ذراعٌها لتقول بحزن: اوع  
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ركع أمامها قاببل بتؤثر وهو ٌرفع وجهها إلٌه متفاجبا بدموعها: ال ال ال انا 
ما اقدرش على الدموع دي كلها ... وهللا ما كنت اقصد انً اضاٌقك انا كنت 
عاٌز اؼٌظك وارخم علٌكً شوٌة عشان تفتكري أنً كرم رخامة قبل كرم 

 جوزك 

للقب الذي كانت تطلقه علٌه دابما لٌتابع مبتسما: ابتسمت رؼما عنها لذكره ا
 اٌوه كدا ٌا عسل .. خلً الشروق ٌبان ٌا شروقً 

حً ٌا كرم ! فاهم ؟ كضربته فً كتفه قابلة بتهدٌد:  لو عملتها تانً هادفن  

 كرم بمسكنه: ضربتٌنً فً نفس الدراع بردو دا انتً مفترٌه 

 شروق منبهه: فاهم ٌا كررررم؟

اهم فاهم ... اٌه ! هتبلعٌنً؟!كرم بفزع: ف  

ضحكت وقالت باشمبزاز: ابلعك اٌه بس ... دا انت تجٌبلً عسر هضم 
 إخٌٌٌه

نهض كرم حامبل إٌاها رؼم اعتراضها ووضعها على الفراش بهدوء وهو 
 ٌقول: بقى بتقولً علٌا أنا عسر هضم وإخٌه

 شروق ضاحكه: اٌوه بالظبط كدا 

أعملك ؼسٌل معدة بقى بالمرة كرم بجدٌة مضحكه: أنا بقى قررت  

*** 

 فً صالون فٌبل الحناوي جلست إٌلٌن وشروق منشؽبلتان بالحدٌث ....

 إٌلٌن بحزن: لسه ما صدقتش انه بدأ ٌقرب منً لقٌته بدأ ٌبعد تانً

لوت شروق شفتٌها: انا مش عارفه اٌه اللً شاؼلهم اوي كدا ... من ساعة 
عت من شهر العسل من اسبوعٌن وهما هاتك ٌا شؽل وجوزك دا ما ما رج

 بٌرحمش مش عارفة اتلم على كرم خااالص
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تزمرت إٌلٌن: ٌعنً أنا اللً عارفة أتلم على آسر؟ ... ما هو و كرم وجاسر 
 من الشركة للمكتب والعكس 

اقترحت شروق بخبث: ما تٌجً ندخل علٌهم نشوفهم بٌعملوا اٌه ٌمكن 
اجة كدا وال كدا ؼٌر الشؽل بٌعملوا ح  

 إٌلٌن بفزع: ال طبعا ... آسر ما ٌعملش حاجه كدا وال كدا 

 شروق متنهده: خبلص براحتك .. ادٌنا قاعدٌن

 لم تمِض سوى دقٌقة حتى نظرت كبل منهما لؤلخرى ونهضتا سوٌا: ٌبل بٌنا 

دفعت شروق باب المكتب بقوة مفاجؤة مما جعل ثبلثة رإوس ترفع وتنظر 
ها مستفسرة فلم تدري ماذا تفعل حتى انقذتها إٌلٌن قابلة: احنا قولنا إلٌ

 نٌجً نشوفكوا بتعملوا اٌه ٌمكن نعرؾ نساعدكوا فً اللً بتعملوه 

 آسر ببرود: اللً بنعمله دا مش لعب دا شؽل ... اٌه ٌفهمكوا انتوا فٌه؟

ما  ترقرقت الدموع فً عٌنً إٌلٌن وقالت بصوت متحشرج: على فكره أنا اه
كملتش تعلٌمً وال انا تعلٌم عالً بس اعرؾ ٌعنً اٌه شؽل وؼٌر كدا أنا 

 دبلوم تجارة لو نسٌت ٌعنً مش جاهله زي ما انت فاكر 

حاول جاسر استدراك االمر قبل أن ٌتفاقم فقال مشٌرا إلٌها لتجلس: ٌاااارٌت 
 تقدري تساعدٌنا ... تبقً عملتً فٌنا جمٌله

ملكوا طقم قهوة ٌعدل دماؼكوا شروق وهً تنصرؾ: وانا هاع  

تابع جاسر: كمل انت و كرم عقبال ما افهم إٌلٌن الورق دا ٌمكن ٌكون فً 
 اٌدٌها الحل اللً مدوخنا وال اٌه ٌا إٌلً؟

 إٌلٌن بابتسامة: إن شاء هللا 

عادت المشاورات بٌن آسر وكرم مرة أخرى ، وجلس جاسر بجوار إٌلٌن 
لن تستطٌع فهمها بمفردها ، بعد أن  وبدأ ٌوضح لها بعض االمور التً

انتهى تركها تتمعن فً األوراق بمفردها وعاد ٌتشاور مع اآلخرٌن وفجؤة 
 هتفت قابلة بصوت عالً: القٌتها !
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 نظروا إلٌها متعجبٌن وقال آسر: اٌه دي؟

إٌلٌن بزهو: الحاجه اللً مش ماشٌة المٌزانٌة صح وممكن توقؾ الصفقة 
 دي!

بقى؟ كرم بدهشه: واٌه هً  

تناولت إٌلٌن االوراق واتجهت إلى المكتب حٌث اجتمع الثبلثة وبدأ تشرح 
لهم وجهة نظرها ، مما أذهلهم جمٌعا ، لقد استطاعت اكتشاؾ ما لم ٌقدروا 

 على اكتشافه ثبلثتهم.

 كرم بذهول: ٌا بنت اإلٌه ٌالذٌنا 

 آسر ناهرا: كرم!

قدرت تكتشفه مش  كرم معتذرا: مش قصدي حاجه وهللا ... بس من اللً
 مصدق

 جاسر بإعجاب: ما تصدقش لٌه؟ ... إٌلٌن ما شاء هللا ذكٌه دا ؼٌر جمالها 

نظر له آسر بقوة تكاد تقتله والحظ ذلك كرم فتنحنح الكزا جاسر: ما تلم 
 الدور شوٌة ٌا عم جاسر ... مش ناقصه هً 

 أفاق جاسر لنفسه قاببل: طب ٌبل نظبط الؽلطه دي بقى 

ذنه: وانا هاخرج اشوؾ شروق اتؤخرت لٌه إٌلٌن مستؤ  

 كرم: اه ٌارٌت ... دي لو كانت بتزرع البن كان زمانها خلصت

ؼادرت إٌلٌن متجهه إلى المطبخ ، حٌث وجدت شروق تشعر بالضٌاع فهً 
ال تعرؾ كٌفٌة صنع القهوة ، ضحكت إٌلٌن على منظرها ، نهرتها شروق 

ً ساعدٌنً أحسن على ذلك قابلة بؽضب: بدل ما تضحكً تعال  

ساعدتها إٌلٌن بٌنما تقص علٌها ما حدث فً ؼرفة المكتب منذ قلٌل، 
 صاحت شروق قابلة: ٌا بنت اإلٌه ... دا اٌه النباهه دي كلها ؟

مٌن دي اللً نبٌهه ٌا شروق ؟-  
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 قاطعهما صوت كوثر هانم وهً تدلؾ المطبخ لتتابع إعداد وجبة العشاء.

ٌلٌن عرفت الحاجه الؽلط فً ورق الصفقة شروق بفخر: تخٌلً ٌا عمتو إ
اللً عاٌزٌن ٌقدموها وهم مش عارفٌن ... التبلته طلعوا وال حاجه جنب 

 إٌلً

 كوثر هانم بعدم اهتمام: تبلقٌهم بس مش مركزٌن مش اكتر 

أشارت شروق لها بؤن ال تهتم لقولها النها الحظت عبلمات الحزن ترتسم 
 على وجهها.

*** 

بعد انتهاءهم من تعدٌل االوراق التً تخص الصفقة قال كرم متنهدا براحة: 
 واخٌرا خلصنا ٌاباااااااي اٌه دا ؟

 جاسر مذكرا إٌاه: لوال إٌلٌن كان زمانا لحد دلوقتً مش عارفٌن الؽلطه فٌن 

كرم موافقا: اي وهللا ٌا ابنً معاك حق مٌن اللً كان ٌتخٌل انه صفر ٌعمل 
لها !االزمة دي ك  

 آسر: اي حاجه انت ممكن تستقل بٌها بتعمل فً شؽلنا دا أزمه 

 جاسر بإعجاب: بجد أنت محظوظ ٌا آسر ... ألول مرة فً حٌاتً بؤحسدك 

 آسر متعجبا: بتحسدنً على اٌه؟

 جاسر بتؤكٌد: على إٌلٌن طبعا .... ربنا ٌرزقنً بواحده زٌها 

ك وال اٌه؟كرم ضاحكا: صحٌح ٌا عم ... إحنا مش هنفرح فٌ  

جاسر مبتسما: بص أنا احط إٌدي على واحدة زي إٌلٌن وانا مستعد اتجوز 
 من بكره لو تحب 

 آسر ببرود: وعلى اٌه ... ما تتجوز إٌلٌن نفسها 

 ضحك جاسر: انا ما كنتش أعرؾ انك بتحبنً اوي كدا ٌا آسوره



 2 كوخ بأخر المدينة

 

 
121 

 كرم متوسبل: طب ما دام كدا ما تاخد ٌا جاسر مراتً انا وتخلصنً 

قه جاسر: ٌا ابنً هو انت لحقت ؟... وبعدٌن هو كان حد ضربك على قه
 اٌدك ؟

ظبل ٌمزحان سوٌا ولم ٌشعرا بثالثهم الذي عادت الشكوك تلعب فً رأسه 
 مرة أخرى بعد أن خمدت فترة من الزمن.

*** 

عرفتً تاخدي ورق الصفقة ؟-  

اه طبعا-  

فقنا ؟خبلص بكره هاقابلك وأخده ... ات-  

اتفقنا ... بس متؤكد أن الشركة مش هتتؤذى وال آسر؟ -  

اه اه طبعا ٌا حبٌبتً ما تخافٌش ... هو أنا اقدر أضر ابن حب عمري؟-  

لما نشوؾ ... مع انً مش مطمنه-  

طول ما انتً معاٌا حطً فً بطنك بطٌخة صٌفً ٌا روحً -  

*** 

تطٌح بكل شا أمامها بدون فً شركة الحناوي كانت هناك عاصفة شدٌدة 
 تمٌٌز...

 كرم مهدبا: خبلص ٌا آسر مش كدا !

 آسر بؽضب: مش كدا ؟ اومال عاٌزنً اعمل اٌه؟... ارقص وال اؼنً ؟

 جاسر بإحباط: قدر هللا وما شاء فعل ... الحمدهلل 

 كرم: طب مٌن اللً أخد الصفقة دي ؟

 آسر بقوة: مختار السعٌد !
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ؾ ٌقدم عرض أحسن من بتاعنا؟ معقول؟جاسر مستؽربا: ٌعنً هو عر  

آسر مزمجرا: ما هو دا اللً هٌجننً ... احنا رتبنا عرض ما حدش ٌقدر 
ٌقول علٌه كلمه ! .. فجؤة كدا ٌقدم أستاذ مختار عرض أحسن وترسى 

علٌه؟ ... طب ما كان باب أولى أنه ما ٌخلٌش شركته توصل للحالة الزفت 
 اللً هً فٌها دلوقتً 

:ما هو اصل ... أصلكرم متهتها  

 استدار إلٌه آسر بؽضب: أصل اٌه؟ ما تنطق!

كرم مترددا: أصل واحد تبعنا قالً انه سمع المندوب بتاع الشركة اللً 
أخدت الصفقة بٌتكلم فً التلٌفون وبٌقوله انه المعلومات اللً جاتله 

 وتفاصٌل الصفقة اللً احنا كنا داخلٌن بٌها كانت صح والصفقة اخدوها 

دار آسر لٌنظر من النافذه مفكرا بٌنما صاح جاسر بدهشه: ٌعنً فٌه حد است
 خاٌن وسطنا؟... ومن هٌكون ٌعنً؟

 آسر متمهبل: واحد كان معانا من إمبارح واحد بنحضر فٌها وعرؾ

 كرم وهو ٌحاول التوصل لذلك الشخص: مٌن ٌعنً ؟

انا اعمل نظر آسر لجاسر الذي الحظ نظرات الشك فً عٌنٌه فقال مدافعا: و
حاجه زي دي لٌه ٌعنً ٌا جاسر ؟ .... أنا مصلحتً من مصلحتك أنت ناسً 

 انه لٌا نسبه هنا فً الشركه وانه خسارتها معناها خسارة لٌا ؟

أٌده كرم مضٌفا: دا ؼٌر انه كان فٌه صفقة أكبر من دي بكتٌر وكان جاسر 
 معانا فٌها ٌعنً لو ناوي ٌخون كان عملها من زمان !

ر شعره بؤصابعه قاببل بصوت عالً: اومال مٌن؟ مٌن؟!تخلل آس  

*** 

كان الجمٌع مجتمع فً صالون الفٌبل ، ٌحاولون التفكٌر بمن ٌمكن أن ٌكون 
ذلك الخابن ، انفرد آسر بنفسه فً ؼرفة المكتب ال ٌرٌد أن ٌشارك أحدا 

تساإل بٌنهم.أفكاره ، تاركا البقٌة بمفردهم فً الخارج ٌدور ال  
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 شروق متسابلة: ٌعنً هٌكون مٌن؟

 كرم مفكرا: ما انا بافكر من الصبح ومش القً حل 

جاسر معبرا عن أفكاره بصوت مرتفع: ٌعنً اللً ٌعرؾ اللً فً الورق دا 
أنا وآسر نفسه و أنت وإٌلٌن بس ... مافٌش حد مننا ممكن ٌعمل حاجة زي 

 كدا 

كانت شافت الورق قبل التعدٌل مش بعد بس النه إٌلٌن  2كرم معترضا: ال 

 التعدٌل ٌعنً بردوا ٌا أنا ٌا أنت ٌا آسر ... مستحٌل حد فٌنا !

 إٌلٌن بضٌق: استؽفر هللا العظٌم ... أومال هٌكون مٌن ٌعنً ؟

لٌنشؽل بؤفكاره ولم ٌشعر أحد بنهوض كوثر تنهد الجمٌع لٌعود كبل منهم 
ٌجلس ابنها وحٌدا ، مفكرا فً  هانم من مكانها لتدخل ؼرفة المكتب حٌث

 الخابن الموجود بجواره وال ٌعرفه.

دلفت والدته طالبة الحدٌث معه ، فبدأ ٌصؽً إلٌها وبمجرد أن انتهت حتى 
نهض من مكانه منطلقا إلى الدور العلوي ، وابتسامة انتصار تعلو شفتً 
ٌلٌنكوثر هانم فهً على وشك تحقٌق هدفها للتخلص من تلك الدخٌله .... إ  

*** 

دخلت فرٌدة الفٌبل بإرهاق ، وأثناء صعودها إلى ؼرفتها سمعت صوتا من 
ؼرفة مكتب والدها ، فاتجهت تلقً علٌه التحٌة قبل الصعود إلى ؼرفتها ، 
وكان الباب شبه مفتوح عندما سمعت حدٌثه على الهاتؾ ، فوقفت تصؽً 

 للحدٌث الذي جذب انتباهها.

ههههههههه طبعا ٌا ابنً اومال انت فاكر اٌه؟.... اكٌد مش هاخلً ههه-
حتة عٌل زي آسر دا ٌؽلبنً....هههههههه أحب؟ أنا أحب؟ ... انت عارؾ 
كوٌس أوي انً مش ممكن أحب بعد مامة فرٌدة هللا ٌرحمها... ٌا ابنً ما 

ابنها  تفتح مخك معاٌا اومال! انا فهمتها انً باحبها وكدا عشان أخلٌها تقنع
ٌتجوز من بنتً عشان فرٌده كانت هتموت علٌه دا ؼٌر طبعا انً اعرؾ 

الصفقات واكسبها ضدهم...هههههههه كوثر مٌن ٌا ابنً ... قال أحب كوثر 
 قال. 
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عند تلك اللحظه فتحت فرٌدة الباب ومبلمحها تحمل كل الصدمه التً تشعر 
احتقار فؤؼلق الخط دون بها، التفت مختار إلى الباب لٌجدها تنظر إلٌه نظرة 

أن ٌشؽل نفسه بالشخص الذي كان ٌحادثه ، قطعت فرٌده الصمت الذي دام 
عدة دقابق شعروا بؤنها ساعات بصوت متحشرج ضعٌؾ: انت ٌا بابا؟ انت 

 تعمل كدا ؟

 تنحنح مختار قاببل بحرج: انتً سمعتً اٌه بالظبط؟

أخدتها من آسر  فرٌده: كل حاجه ... ضحكك على طنط كوثر والصفقة اللً
 ... بس مش فاهمه لٌه كل دا ؟

 جلس مختار على أقرب كرسً قاببل بهدوء: أنا هاشرحلك كل حاجه.

جلست فرٌدة أٌضا على الكرسً المقابل له مستمعه له بصمت حتى ٌنتهً 
فبدأ: انا شوفتك متعلقه بآسر ازاي وقد اٌه بتحبٌه فقررت انه اساعدك 

حد ما اقنعتها انً باحبها وهً حبتنً ، وبدأت اتقرب من مامته كوثر ل
اقنعتها انه ابنها مش هٌقبل بجوازنا ؼٌر لو اتجوزك وابقى ساعتها حماه 
وبكده ٌبقى فٌه كارت ضؽط علٌه زٌاده واللً هو انتً ونسبً لٌه فبدأت 
تحاول توفق بٌنكم اومال انتً فاكره انها ممكن تتمسك بٌكً انتً بالذات 

تانٌٌن اللً احسن مننا مركز وفلوس من ؼٌر دونا عن كل البنات ال
سبب؟.... المهم بعد كدا قولت استفٌد أكتر وخلٌتها تجٌبلً الصفقة االخٌرة 

اللً كانوا داخلٌنها عشان ٌخسرها وٌعرؾ انه فٌه حد بٌخونه وبٌسرب 
المعلومات وبصراحه انا كنت مستنً فرصة أكبر من دي بس هً كانت 

راته عرفت تساعدهم وتحللهم ازمه فً الصفقه جات تكلمنً وتشكٌلً انه م
دي فبلقٌتها حجه مناسبه انً اقولها هاتً الورق فً مقابل انه تطلع مراته 

 هً الخاٌنه اللً باعت الورق دا

فرٌده متعجبه من تفكٌر والدها: ولٌه كل دا؟ ما احنا مش محتاجٌن اهو 
 وعاٌشٌن كوٌس !

اعلن افبلسً بس ما حبتش مختار ساخرا: كوٌس؟... انا خبلص قربت 
 اجٌب سٌرة قدامك عشان ما اضاٌقكٌش 
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نهضت فرٌده من مكانه وقالت بعصبٌه: مهما كان السبب دا ما ٌدكش الحق 
انك تؤذي حد فً شؽله عشان شؽلك ، ال وكمان بتوقع بٌن واحد ومراته 

 عشانً!... على فكره بقى واحب اقولك انً ما حبتش آسر.

ا: اومال اٌه؟نظر لها والدها مصدوم  

أجابته ساخره: كان حاجه صعبه وبعٌد عن اٌدي وكنت عاٌزاها، بس لما 
القٌته بٌحب مراته وهً شكلها بتحبه بعدت عنهم خالص واتمنٌت لهم 

 السعادة من قلبً 

 اتجهت ناحٌة الباب عندما اوقفها صوت والدها قاببل بضعؾ: راٌحه فٌن؟

اره أجابته: هاروح ألحق بٌت انت سبب فً دم  

وقبل أن تؽلق الباب خلفها استدارت إلٌه متسابلة: بس ازاي هٌعرؾ آسر 
 إن إٌلٌن هً الخاٌنة اللً ادتك المعلومات ؟

أخفض مختار رأسه قاببل بصدق: مش عارؾ... كوثر قالتلً انها هتتصرؾ 
 فً الباقً ... بس ما قالتلٌش هتعمل اٌه بالظبط 

ابلة: ٌا خٌبة أملً فٌك ... كانت فً ألقت علٌه نظرة أخٌره قبل أن تؽادر ق
عٌنً أحسن واحد فً الدنٌا ... كنت قدوتً... عملتك نجم فً السما...بس 
انت وقعت نفسك لسابع أرض... ٌاخساره... ٌاخساره ٌا بابا... حتى كلمة 

 بابا صعبان علٌا أقولهالك .

حناوي اتجهت لتركب سٌارتها صافقة الباب خلفها بقوة ، متجهه إلى فٌبل ال
علها تستطٌع أن تخبرهم الحقٌقة قبل أن ٌحدث ما ال تحمد عقباه.... ولكن 
هل ستسطٌع إمساك اإلناء قبل إرتطامه باألرض؟... أم هل ستسطٌع تجمٌع 

 الزجاج لتلصقه ببعض لٌعود كما كان؟.....

*** 

لهوجاء كان الجمٌع جالسا على حاله عندما دخل آسر إلٌهم كالعاصفة ا
والشرر ٌتطاٌر من عٌنٌه وهو ٌحمل علبة من القطٌفة الحمراء بٌن ٌدٌه ، 
تعجب الجمٌع من مظهره ، لكنه اتجه صوب إٌلٌن مباشرة دون أن ٌهتم 
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ن راته ٌقترب منها قابلة بابتسامة وجود أحد ، نهضت إٌلٌن واقفة ما إل
انك هادبة: إن شاء هللا االمور هتبقى بخٌر وهتعرؾ مٌن اللً خ  

 ابتسم ابتسامة ساخرة وقال بنبرة إحتقار: ال ما أنا خبلص عرفت

 نظرت له إٌلٌن متعجبة بٌنما أسرع كرم ساببل: بجد؟ مٌن؟

 ركز نظره علٌها لٌقول بنبرة ملٌبة باالحتقار: انتً 

 نادٌن مستؽربه: اٌه اللً بتقوله دا ٌا بابا؟ إٌلٌن؟

ا اٌه؟ وازاي؟ ولٌه؟فؽرت إٌلٌن فمها بدهشه قابلة: انا؟... ان  

أجابها وعٌنه ملٌبة باالزدراء: انتً اللً اخدتً الورق أو قولتٌلهم على 
اللً فٌه.. ازاي بقى دا لما حضرتك خرجتً بعد الضهر ورجعتً بعدها 
بساعه تقرٌبا ... لٌه بقى فعشان دا )رفع العلبة التً بٌده أمام عٌنٌها 

ش.وتابع( او ٌمكن حاجه تانٌه وانا ما اعرف  

 كرم بصدمة: انت بتقول اٌه ٌا آسر... ببلش تهور ابوس اٌدك

ظلت إٌلٌن تنظر فً عٌنٌه التً تحتقرانها اآلن وقالت بهدوء: بس أنا ما 
 خرجتش انهارده 

 دون أن ٌحول نظره عنها سؤل شروق: خرجت وال ال ٌا شروق؟

هزت شروق كتفٌها قابلة بضعؾ: ما اعرفش انا كنت بره من الصبح 
قبلكوا بنص ساعة ورجعت  

 كرر آسر السإال لوالدته التً أجابت مإكده: اٌوه خرجت 

نظرت لها إٌلٌن بذهول مستؽربة كذبها وهً بهذا العمر فمهما كانت 
كرهٌتها لها فهً لو تتوقع أن تكذب وأمامها ، عادت بنظرها آلسر قابلة 

خرجتش!ن مش بتحبنً وانت عارؾ لكن أنا مبثقة: هً بتكدب عشا  

شعر بنفسه أال وهو ٌهوى على وجهها بصفعة دوت فً أرجاء المكان لم ٌ
كله، من قوتها اسقطت إٌلٌن على االرٌكة التً كانت تجلس علٌها قبل 

قدومه ، اتبعها بقوله الصارخ: ما تقولٌش على أمً انها كدابة! ... انتً 
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ا سامعه؟!... النه مافٌش حد كداب هنا ؼٌرك!... انتً الكدابه الوحٌدة هن
 وانتً الخاٌنة الوحٌدة هنا !

ألقى إلٌها العلبة قاببل : ودا تمن خٌانتك لٌا !... مٌن جابهولك ها؟؟؟ مختار 
بٌه؟؟ اللً قد والدك !.... فضلتٌه علٌا لٌٌٌه؟!!... انتً فً مرة طلبتً حاجه 
وقولتلك ال؟ لو كان فعبل ؼرضك كولٌه زي اللً فً العلبة دي كنتً قولتٌلً 

ان ما كانش احلى منه كمان !... كنت وفرت علٌكً كل دا  هزٌ كنت هاجبلك
!... بس أقول اٌه؟ واحده طماعه!... دا انتً حتى ما فكرتٌش تحملً 

 وتجٌبً منً عٌل ٌمكن كان ٌشفعلك فً لحظه زي دي !

عند تلك النقطه نهضت إٌلٌن متماسكه لتقول بقوة: قول كدا بقى !... قول 
ما اتجوزتنً انً أجبلك عٌل !... انت ما انه كل هدفك منً من ساعة 

اتجوزتنٌش عشانً انا مش عشان أنا إٌلٌن... ال انت اتجوزتنً عشان 
 اجٌبلك العٌل مش كدا ؟

أجابها ساخرا: وٌارٌتك جبتً حاجه... دا انتً خاٌبه ال عرفتً تربطٌنً 
بٌكً وتجٌبً ولد كان ٌربطنً بٌكً بس كان هٌمنع مصالحك التانٌة وال 

ً توقعً جاسر ما انكرش انه اعجب بٌكً وٌمكن حبك بس ما قدرش عرفت
ٌخونً روحتً لفٌتً  على راجل قد ابوكً ومش بعٌد قد جدك كمان عشان 

 طمعك وجشعك دا ! 

لم تعد تتحمل أكثر فرفعت ٌدها لتصفعه قابلة بصراخ: اخرس! أنا اشرؾ 
 منك 

خلؾ ظهرها وهمس  قبل أن تصل ٌدها إلى وجهه كان قد أمسكها الوٌا إٌاها
فً أذنها بقوة بٌنما تحاول كبح جماح دموعها من شدة األلم النفسً 

والجسدي: عمر ما واحدة مدت إٌدٌها علٌا ... ومش هتٌجً انتً وتمدٌها 
 فاهمه؟

 صرخت إٌلٌن به وهً تنظر فً عٌنٌه بقوة: باكرهك !! باكرهك!! باكرهك!!

وة وفتح باب الفٌبل والجمٌع لم ٌستطع تحمل سماع المزٌد فسحبها خلفه بق
ٌلحق به مذهولٌن مما ٌحدث أمامهم فمهما بلػ ؼضبه كان ٌتحكم به ، لكنه 
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تحول فجؤة إلى وحش كاسر ٌقضً على أي شا أمامه ، ألقاها أمام باب 
 الفٌبل قاببل بؽضب هادر: مش عاٌز أشوؾ وشك تانً ! انتً فاهمه ؟!

لباب خلفه تبلقت أعٌنهما لتقول له دلؾ إلى الفٌبل مرة أخرى وقبل أن ٌقفل ا
بقوة: هٌجً ٌوم تندم فٌه على اللً قولته واللً عملته فٌا وتطلب منً 

أسامحك بس زي ما قلبك بقى حجر علٌا دلوقتً ! هتبلقً قلبً حجر بردوا 
 ... وعمري ما هاسامحك عمري ٌا آسر فاهم؟ ... عمرررري !

ا فكل األدلة ضدها ، لٌس صفق آسر الباب بوجهها وبوجه شعوره ببراءته
هناك مخرج ، إلتفت لٌجد الجمٌع ٌحدق به ، أول من قطع الصمت كانت 

 نادٌن التً توجهت إلى الباب باكٌة: انت اٌه اللً عملته دا ؟ 

بٌها دي مش داخله هنا ٌامسك آسر ذراعها بقوة ومنعها من الخروج: س
 تانً

أنا عاٌزه أكون معاها ! نادٌن بإصرار: ٌبقى أنا مش داخله هنا تانً ...  

 آسر محاوال أال تنال شٌبا من ؼضبه: نادٌن اطلعً على اوضتك 

 نادٌن بإصرار: ال مش طالعة

 كوثر هانم نهرتها قابلة: نادٌن اسمعً كبلم بابا واطلعً

 ازداد إصرارها: ال مش طالعه!

عند ذلك الحد جذبها من ذراعها ودفعها جهة السبلم وقال بقوة: على 
!!!أوضتك   

نظرت إلٌه بخوؾ شدٌد قبل أن تسرع بالصعود إلى ؼرفتها بعد أن حستها 
 شروق على أن تطٌعه اآلن فهو فً حالة ؼٌر طبٌعٌة.

 اتجه جاسر إلى الباب عندما أوقفه صوت آسر قاببل: راٌح فٌن؟

 جاسر بصمود أمام ؼضبه: هاشوؾ المسكٌنة اللً بهدلتها دي حصلها اٌه

أوي ... بتحبها أوي كدا ؟آسر ساخرا: صعبت علٌك   
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جاسر متمالكا أعصابه: دي تصعب عالكافر ... نسٌت أنها ما تعرفش البلد 
 دي وال اٌه؟ ...عن إذنك 

ؼادر جاسر الفٌبل واتجهت كوثر إلى ابنها تجذبه لٌجلس لعله ٌهدأ قلٌبل ، 
بعد لحظات دق جرس الفٌبل فاتجهت شروق لتفتح فوجدت أخر من توقعت 

مها فً تلك اللحظه .....أن تراه أما  

*** 

كانت تسٌر دون أن تعرؾ وجهتها ، ال تعلم إلى أٌن تذهب فً تلك الساعة ، 
لٌس معها أموال وال مبلبس وال إثبات شخصٌة لقد طردها بالمبلبس التً 

اللحظة ، لقد تحول الحب الذي تكنه له إلى  كعلٌها فقط ، كم تكرهه فً تل
وإحتقار شدٌد. لما صدق والدته وكذبها فهو ٌعلم أنها تكرهها وكانتترٌد  كره

التخلص  التخلص منها منذ زمن ، أٌمكن أن ٌكون السبب هو رؼبته فً
ن سبب زواجه منها لم ٌتحقق؟ لمجرد أنها لو تنجب منها؟ ولكن لماذا؟... أأل

لماذا بتلك  خبلل تلك الفترة القصٌرة من الزواج قد قرر أن ٌتركها؟  ولكن
الطرٌقة؟... أه ٌاهلل ساعدنً ال تتركنً أنا بحاجة إلٌك فبل ملجؤ منك إال إلٌك 
.... سؤعود إلى جدي لقد أخطؤت منذ البداٌة عندما ظننت أن أي مكان برفقة 

من أحب سٌكون جنة ولم أفكر أن الشٌطان ال ٌمكن أن ٌسكن الجنة !... 
ٌا جدي لٌس هناك رجبل بالعالم  أجل فآسر أصبح بنظري مجرد شٌطان... أه

ٌضاهٌك حنانا كم أشتاق إلٌك وإلى دعمك ألنساه ... فهو لم ٌكن ٌستحق 
 سوى النسٌان! .... 

قررت أن تعبر الطرٌق دون أن تنظر جٌدا ، وأثناء عبورها ارتفع فجؤة 
زمور عالً بقوة لتنظر فً اتجاهه لتجد سٌارة مسرعة تتجه إلٌها وضوءها 

رها ، أرادت أن تتحرك من مكانها ولكنها لم تستطع كؤن ٌكاد ٌعمً بص
قدمٌها قد ثبتت مكانها ومع اقتراب السٌارة منها ارتفعت ٌدٌها لتخفً 

 وجهها من شدة الضوء ، وإلعتقادها أن ذلك قد ٌخفؾ شدة األلم.

*** 
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هاٌة دخلت فرٌدة تنظر إلى وجوههم فبل تجد سوى التجهم لٌستقر نظرها بالن
على وجه كوثر الهانم الذي ٌبدو علٌه بعض السرور ، فهمت أنها قدمت 

 متؤخره.

 نهضت كوثر مرحبه: اهبل اهبل ٌا فٌري ... تعالً ٌا حبٌبتً اقعدي

 فرٌدة: مٌرسً ٌا طنط 

كان آسر على وشك المؽادره لكنها تقدمت منه بسرعه لتوقفه قابلة: معلش 
 ٌا آسر من اتكلم معاك شوٌة ؟

ببرود: مش عاٌز اتكلم مع حد دلوقتًآسر   

 أجابته بإصرار: أنا اللً هاتكلم بس انت الزم تقعد وتسمعنً 

 كرم: خبلص ٌا آسر اقعد .... ٌبل بٌنا ٌا شروق

 فرٌدة: ال وانتوا كمان خلٌكوا ... عاٌزه الكل ٌسمع

 شروق بقلق: قلقتٌنً .... ٌا ترى فٌه إٌه؟

ث: آسر... إٌلٌن ما خانتكش زي ما انت تنهدت فرٌده محاولة أن تبدأ الحدٌ
 فاكر

 رماها آسر بنظرة متمعنه: اٌه ؟

تابعت موضحه: مش إٌلٌن اللً أخدت الورق بتاع الصفقة وال هً اللً 
 سربت المعلومات بتاعتها 

 كرم بانتباه: اومال مٌن؟

 نظرت فرٌدة إلى كوثر قبل أن تتابع: كوثر هانم 

اٌه..؟؟؟؟؟ شهقت شروق واضعة ٌدها فوق فمها:  

رمق آسر والدته فوجدها تتصب عرقا وبدا علٌها التوتر لكنه تابع الحدٌث 
 بهدوء: وانتً عرفتً منٌن؟
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 سحبت نفسا قوٌا قبل أن تجٌب: من بابا ... أنا هاقولكوا كل اللً اعرفه 

بدأت فرٌدة تقص علٌهم ما سمعته من مكالمة والدها والحدٌث الذي تبلها 
بخجل إلى كوثر هانم: صدقٌنً ٌا كوثر هانم أنا وانهت الحدٌث نظرة 

ماكنتش اعرؾ انه قالك انه بٌحبك ... وحتى حضرتك ما جبتلٌش سٌرة... 
أنا آسفة على اللً بابا عمله معاكً ... ومعاك ٌا آسر ... أنا اول ما عرفت 

 قولت الزم أجً اقولك 

خداعه لها  كانت كوثر هانم فً دوامة ال تستطٌع استٌعاب عدم حبه لها أو
بتلك الطرٌقة ، لقد صدقت مجرد مخادع ، وقفت ضد سعادة ابنها ونجاحه 

 بسببه!

بٌنما كان آسر ٌشعر بندم ال مثٌل له ، تذكر كلماتها األخٌرة له... "هٌجً 
ٌوم تندم فٌه على اللً قولته واللً عملته فٌا وتطلب منً أسامحك بس زي 

قلبً حجر بردوا ... وعمري ما ما قلبك بقى حجر علٌا دلوقتً ! هتبلقً 
هاسامحك عمري ٌا آسر فاهم؟ ... عمرررري !".... لم ٌتوقع أن ٌؤتً هذا 

ٌٌمنً نفسه بان ٌعود جاسر  الٌوم ... فكٌؾ أتى بهذه السرعة ، ظل 
 بصحبتها.

 شروق بذهول: بقى كل دا ٌطلع من اونكل مختار ومنك ٌا عمتو ؟

 آسر بشك: بس اٌه حكاٌة الكولٌٌه دا؟

 هزت فرٌده كتفٌها مجٌبة: مش عارفه ... أنا قولت كل اللً أعرفه

بدأت كوثر هانم تتحدث بضعؾ: أنا هاقولك حكاٌة الكولٌٌه دا ... بعد ما 
رت ازاي انت ممكن تفكر انها هً اللً خانتك فعبل كادٌت مختار الورق ف

لصبح فضلت افكر لحد ما وصلت للكولٌٌه دا ... استؽلٌت انها بتشتؽل فترة ا
 دي فً الجنٌنة وطلعت حطٌت الكولٌٌه دا فً اوضتها 

أمسكت شروق العلبة وألقت نظرة على الكولٌٌه: بس أنا عمري ما شوفتك 
 البساه وال عندك
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كوثر بحزن: ما دا جالً هدٌه فً آخر عٌد مٌبلد لٌا عملته...انتً كنتً لسه 
سر وجاسر مسافره وما رجعتٌش وقتها.. عشان كدا اخترته خصوصا انه آ

 مش بٌركزوا فً الحاجات دي 

 شروق محفزه: طب وبعدٌن كملً

ضحك آسر ساخرا وهو ٌنظر لؤلرض: تكمل اٌه بقى؟... تقولك انها 
بقالهافترة عماله تزرع الشكوك فً دماؼً وانه إٌلٌن طماعه وانه اهمالً 

لٌها خبلها تقرب من جاسر وتعجب بٌه هو ، وانها مش عاٌزة حاجه 
ا عشان كدا لحد دلوقتً ما حملتش؟ تربطنً بٌه  

 وجه نظراته إلى كوثر هانم متابعا: وال اٌه ٌا .... ماما !

انهمرت الدموع من عٌنٌها قابلة بتوسل: صدقنً أنا عملت كل دا عشانك 
 أنت 

نهض متوجها إلٌه وهو ٌصرخ بوجهها: عشانً؟... ال ما توهمٌش نفسك 
انه ارفض جوازك بعد بابا هللا اوي كدا كل دا عشانك انتً ، عشان خوفك 

ٌرحمه ، كنتً فاكرانً زٌك هؤقؾ فً طرٌق سعادتك مع الشخص اللً 
حبتٌه عشان أنانٌتً مش هو دا السبب اللً خبلكً تقفً فً وش سعادتً 
أنا وإٌلٌن وإننا نعٌش سوا مرتاحٌن ؟... ٌا رٌت بقى ما تقولٌش عشانك 

 انتً ضحٌة ٌا كوثر هانم ... وتبٌنً نفسك االم الضحٌة ! ... ال أنا وال
الضحٌة هً إٌلٌن !.... عجبتنً نظرتها للدنٌا على طول بتضحك وتهزر 
مش حاطه فً دماؼها هموم وال مشاكل ، مش بتقلق من مشكلة احتمال 

تحصل بكره ؼٌر لما تٌجً فعبل ، حبٌتها قولت هؤجٌبها معاٌا هنا اهو تعمل 
الفرحه من ؼٌر ما تحس زي ما روح هنا كمان عشان هً بتنقل الراحه و

نقلتهملً لما كنت هناك عندها ، ما كنتش اعرؾ انه الكره واالنانٌة اللً هنا 
أقوى منها لدرجه انها عاٌزه تدمرها ، دلوقتً بس الحظت قد إٌه هً كانت 
عاٌشة هنا ومستحمله ، بدل ما تؤثر هً فٌهم اثروا هما فٌها ، دلوقتً بس 

ا حاجات ، بقتهنا حزٌنة وحٌدة ملل وبس الحظت قد اٌه موتوا فٌه
واستحملت كل دا عشانً ، كانت بتحاول تثبت لنفسها انها لسه فً مكانها 
فً بٌبتها عند جدها بالجنٌنة اللً بره، هً عاملة زي السمك ما تقدرش 

تعٌش بره الماٌه ولو اخدتً سمكة وحطتٌها فً حوض عندك بتفضل تحاول 
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بحر والماٌه بتاعتها ومش لوحدها لحد ما تٌؤس تقنع نفسها انها لسه فً ال
وتموت من القهر، كل ما أفكر فً كمٌة الشر والكره اللً جواكً لٌها ، 

باقول لنفسً هً استحملتك كدا ازاي؟ ما هربتش لٌه ؟ .... عشان واحد 
 زًٌ ما ٌستاهلش.

توجهت إلٌه والدته تمسك وجهه بٌن كفٌها مستعطفه بضعؾ: أسفة أسفة ٌا 
ً انا كنت انانٌه فعبل ٌا رٌت تسامحنًابن  

أبعد ٌدٌها عنه: اسفه؟ وهتعمل اٌه اسفه؟.... عمر ما إٌلٌن هتسامحنً على 
 اللً عملته فٌها .. واللً زاد وؼطى انه عملت كدا قدامكوا

 كوثر هانم بإصرار: وهاعتذر منها هً كمان بس انت سامحنً 

اسر ، اتجه آسر إلٌه بؤمل فً تلك اللحظه فٌتح باب الفٌبل لٌدلؾ منه ج
 ساببل: إٌلٌن معاك ؟ ... واقفه بره ؟

نظر إلٌه جاسر باشمبزاز: انت فاكرها اٌه عشان ترجع معاٌا بعد كل اللً 
 عملته فٌها دا ؟

 كرم مهدبا: ما خبلص ٌا جاسر مش ناقصه شعلله هً

جاسر بحنق: انت مش شاٌؾ ٌعنً؟... انا خرجت ما القتهاش بره وبعدٌن 
علٌها النها اكٌد مش هتلحق تبعد القٌتها بس كنت هاخبطها بالعربٌة  دورت

لكن ربنا ستر وسؤلتها تحب تروح فٌن فقالتلً اي موقؾ تركب منه ٌوصلها 
المنصورة وهً هتتصرؾ من هناك حاولت اقنعها تبات اللٌلة فً فندق 
وتسافر بكره ما قبلتش فوصلتها وركبتها ولما اطمنت انه معاها فلوس 

اٌة رجعت... وبعدٌن مش لسه طاردها بقدرة قادر دلوقتً نفسه انها كف
 ترجع ؟

 أشارت شروق إلى فرٌده: أصل فٌه مستجدات 

نظر جاسر فً االتجاه الذي أشارت إلٌه شقٌقته ، الحظ وجود فرٌده ألول 
مرة بٌنما كانت تحاول إخراج هاتفها من الحقٌبة ، فقد تعالى صوتها ألقصى 

ا لئلجابة.درجه مصرا علٌه  
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فرٌده: اٌوه ٌا داده ... اٌٌٌٌه؟.... بابا؟.... مستشفى اٌه؟...طٌب طٌب أنا 
 جاٌه دلوقتً حااال...ماشً مسافة السكه

 شروق بقلق: حصل اٌه؟

فرٌده والدموع تتساقط من عٌنٌها: بابا ... بابا بعد ما سبته وخرجت جاتله 
ح دلوقتً أزمة قلبٌة ونقلوه على المستشفى... أنا الزم أرو  

شروق: بس ما ٌنفعش تسوقً وانتً فً الحالة دي ... كدا هتروحً ترقدي 
 جنبه مش تقفً معاه 

انطلق جاسربرفقة فرٌدة إلى المستشفى ، واتجه آسر صاعدا الدرج وعندما 
حاولت شروق اللحاق به ، أمسك كرم ٌدها قاببل بتعقل: خلٌه لوحده شوٌة 

 ٌراجع نفسه وٌفكر فً حل لمشكلته

أومؤت موافقة وتابعوا بنظراتهم صعوده ، وألول مرة ٌبدو علٌه الكسرة 
 والهزٌمة بتلك الطرٌقة....

*** 

انفرد آسر بنفسه ، ٌفكر فً كل لحظه قضاها معها منذ أن تعرؾ علٌها ، 
مزاحها ضحكها ، كم اشتاق إلٌها ولم ٌمضً على مؽادرتها سوى ساعة أو 

ض وفتح الخزانه الخاصة بها وٌتناول أحد شاالتها متلمسا أكثر ، نه
رابحتها العالقة به ، انهار أرضا كلما فكر فً أنه لن ٌراها مرة أخرى ، لن 

تسامحه أبدا ، لقد اخطؤ بحقها كثٌرا ، اهملها لم ٌقدر صبرها وتحملها 
أن لجفاءه ، كانت الدموع تنهمر بؽزارة ،لم ٌبكً أبدا منذ سنوات حتى قبل 

ٌتعرؾ على زوجته األولى كان ٌظن الدموع ضعؾ ، اآلن هً التً تخرج 
ما ٌعتمر بداخله من مشاعر وأحاسٌس ، حدث نفسه قاببل بعزم شدٌد: الزم 
الزم اعمل حاجه اخلٌها تسامحنً !... سافرت عند جدها أكٌد دا اكتر مكان 

 بتحبه واكتر شخص بتحس معاه بالراحه 

ل وطرٌقة لٌرضٌها ، حتى حانت صبلة الفجر بقى على حاله ٌفكر فً ح
فنهض ٌقٌم الصبلة وٌدعو ربه أن ٌهدٌه لوسٌلة ترضٌها وأن تصفح عنه 
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وتسامحه ، من ثم تناول أحد المصاحؾ التً كان ٌراها تحب القراءة فٌه ، 
 وبدأ ٌتلو آٌات القرآن العطرة ....

ى الحدٌقة حٌث أشرقت الشمس فتطلع من النافذه إلٌها وبعدها وقع نظره عل
كل زاوٌة تحمل بصمة ٌدها واهتمامها بها.... وأتت فكره على ذهنه فجؤة 

فٌعٌد إلٌه الحماس مرة أخرى واالبتسامة إلى ثؽره قاببل: هاعرؾ ارجعك لٌا 
 تانً ٌا إٌلٌن!

*** 

كان آسر فً طرٌقه إلى الخارج عندما مر بجوار ؼرفة إبنته وقد سمع 
ا وقد شعر بالشفقة على ، تقدم من حجرتها ودلؾ إلٌه صوت نحٌبها الخافت

لس بجانبها وحدثها بهدوء: بتعٌطً لٌه ٌا نادٌن؟ حالها ، ج  

نظرت له بضٌق: مالكش دعوة! .. وأنت من امتى بتهتم أصبل بحالً ... 
حتى االنسانه الوحٌده اللً حسٌت انها بتحبنً فعبل ومهتمه بٌا بجد حرمتنً 

أعرؾ أنت بتكرهنً كدا لٌه؟ منها ... انا نفسً   

 علت الدهشه مبلمح وجهه: أنا ؟ أنا باكرهك ٌا نادٌن؟ مٌن اللً قالك كدا؟

نظرت إلٌه بثقة: مش محتاجه حد ٌقولً تصرفاتك بتدل على كدا ... على 
طول مسافر مش باشوفك ما تعرفش عٌد مٌبلدي امتى حتى ! ... واخرك 

دي وخبلص كدا  انت عملت اللً تخلً السكٌرتٌرة تبعتلً هدٌة عٌد مٌبل
احلى من شعر  علٌك ! ... ما تعرفش انه كلمة كل سنة وانتً طٌبه منك

هداٌا العالمالدنٌا على كارت و  

نً ٌا نادٌن ٌتنهد بندم: معلش ... أنا كنت ؼلطان فً حقك سامح  

أجابته بحقد: أسامحك؟... انت عارؾ انه بالرؼم انً زعبلنه انه إٌلٌن 
انت ما كنتش تستاهلها هً اال انً فرحانه ... فرحانه عشان  سابت البٌت

كانت خساره فٌك انا كنت ساعات كتٌر اقعد افكر هً قبلت بٌك لٌه ... وكنت 
باقول لنفسً اكٌد ما تعرفش حقٌقتك ولما تعرفها هتبعد ومش هاشوفها 
تانً وكنت بادعً ربنا انها ما تشوفهاش ... بس انت ماكنتش بتسٌب 

ر لما تبٌنها لها كؤنك قاصد تبعدها!فرصه ؼٌ  
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شعر آسر بخنجر ٌخترق قلبها وقال بانكسار: للدرجه دي بتكرهٌنً 
 وتتمنٌلً األذى ؟ 

هزت رأسها نافٌة بقوة: أنا مش باكرهك وال عمري هاكرهك انا باقولك اللً 
فً قلبً بس لكن كره ؟ ال ... إٌلٌن علمتنً انه ما ٌنفعش نكره عشان ما 

نا ونبعد عن ربنا ... انا فكرت انه بعد إٌلٌن عنك دا حاجه من نلوثش قلب
ربنا عشان تدوق االلم اللً بٌسببه بعد الشخص اللً بتحبه عنك زي ما 

 بعدت عنً 

أمسك آسر ٌدها والدموع تهطل بقوة من عٌنٌه ألول مرة تراها نادٌن فعلت 
ي عذري لكل الصدمة وجهها: أنا آسؾ سامحٌنً ٌا نادٌن أنا ؼلطان أنا عند

دا بس بردوا مهما كان عذري قوي ماكانش الزم أبعد عنك للدرجه دي 
وانتً فعبل مالكٌش ذنب ... صدقٌنً هاتؽٌر ومش هابقى بعٌد عنك تانً 

وهنبقى صحاب وهنقضً وقت أكتر مع بعض ولما إٌلٌن ترجع إن شاء هللا 
اللً اقدر هاخدكوا وافسحكوا على طول وهنكون عٌله احنا التبلته وهاعمل 

بس سامحٌنً ٌا نادٌن علٌه عشان تبقوا مبسوطٌن   

زادت الدموع فً عٌنً نادٌن وألقت بنفسها فً حضن والدها لتشعر بقربه 
ودؾء قلبه ألول مرة وقالت: أنا بحبك أوي ٌا بابا ومش زعبلنه منك 

 خبلص 

آسر بفرحة: وأنا بحبك ٌا نادٌن ووعد منً انه هارجع إٌلٌن مرة تانٌة 
فضل إحنا التبلته سوا طول العمر وهن  

*** 

نظر إلٌها جدها بشفقة فهً تنظر إلى نقطة محدده طوال الوقت بشرود ، 
هذه الفتاة التً عادت منذ شهر لٌست هً نفسها الفتاة التً سافرت منذ 

سنة ملٌبة بالحٌاة والحب .... ٌا ترى ماذا فعل لكً ذلك األسر حتى تصلً 
ه الحالة. إذا وقع فً ٌدي أقسم أن أجعله ٌدفع الثمن ، لقد أخذ إلى هذ

 جوهرتً الثمٌنة لٌعٌدها هكذا؟

 قاطع شرودها قاببل: اٌه ٌا إٌلً هتفضلً سرحانه كدا على طول ؟
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 أجابته بضعؾ: وعاٌزنً اعمل اٌه ٌعنً ٌا جدو ؟

مش الجد حازما: تفوقً لنفسك وتنسٌه خاالص ... مهما كان اللً عمله أنا 
عاٌز اعرفه النً متؤكد انك مش هتسٌبً بٌتك ؼٌر لو حاجه كبٌرة اوي ولو 

 عرفتها هاقلب علٌه الدنٌا وهادفعه تمن زعلك دا كتٌر اوووي 

 ضمته بقوة قابلة: ربنا ٌخلٌك لٌا ٌا جدو 

 الجد مشجعا: ٌبقى الزم تنسٌه ... اتفقنا ؟

 تنهدت بحزن: هاحاول 

شوفتً االرض اللً بٌنا وبٌن إسراء؟...  حول مصطفى محور الحدٌث قاببل:
 مش فٌه واحد اشتراها وبنى علٌها بٌت ؟

 استؽربت وسؤلت جدها: بجد؟ .. ومٌن دا؟

هز كتفٌه قبل أن ٌجٌبها: وهللا ما اعرؾ ماحدش شافه هنا خالص حتى 
العمال كمان بٌقولوا انهم ما شافهوش ... هو بعتهم ٌجهزوا البٌت وهو 

ول هٌجً عالسكن على ط  

 إٌلٌن ببل مباالة: طٌب ... ان شاء هللا ٌكونوا جٌران كوٌسٌن 

 الجد محفزا: ما تروحً إلسراء واهو تؽٌري جو شوٌة

 نهضت إٌلٌن: اه ... حتى أشوؾ أحمد الصؽٌر 

ضحك الجد: اه وسلمٌلً على الواد الشقً دا كل ما اشٌله ٌؽرقنً 
 ههههههه

رب إٌلٌن مبتسمة بسعادة: ربنا ٌخلٌهلهم ٌا   

 قال الجد بلهجة ذات مؽذى: عقبال ما اشٌل عٌالك ٌا إٌلً 

 توترت بشدة فنهضت مسرعة: انا هاروح عشان ما اتؤخرش 

سارت مبتعدة عن كوخ جدها متجهه إلى منزل صدٌقتها التً أسست عابلة 
سعٌدة ورزقت بطفل صؽٌر من الرجل الذي تحب ؛ انه أحمد الذي ٌناهز من 
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اد لها روحها مرة أخرى ، عندما تنظر إلى وجهه العمر شهرٌن ، لقد أع
تجده ٌشع براءة محببة إلى قلبها ، وضعت ٌدها على بطنها متذكره ذلك 

الجنٌن الذي ٌنمو باحشاءها ، لقد علمت بحملها باالمس فقط ولم تخبر أحد 
حتى جدها ، اتهمها آسر بؤنها ال ترٌد أن تنجب منه حتى ال ترتبط به 

كتشؾ حملها اآلن بعد أن قرر كبل منهما عدم رإٌة اآلخر ، والمفارقة أنها ت
لماذا أسرع باتهامها والتشكٌك بها ألم ٌفكر بؤن أمر مثل اإلنجاب لٌس بٌدها 

وال بٌده ؟ انه أمر من هللا فهو من ٌقول للشا كن فٌكون ، مرت بجوار 
ٌش البٌت الذي انتهى العمال من بناءه وقد جذبها بجماله ن كم تمنت أن تع

هنا مع آسر ، آسر الذي سقطت طابرته بؤرض جدها الذي أحبته لم ٌكن 
ٌتعالى أو ٌتكبر ، كانت ترى بعٌونه الحب الذي لم ٌنطقه بلسانه لٌس ذلك 

الوحش الذي عٌونه تمتلا بالبرود ومعاملته شدٌدة الجفاء ، تابعت طرٌقها 
الجالسة  وهً تنفض تلك االفكار عن رأسها ، حتى وصلت إلى منزل إسراء
 بمفرده فً هذا الوقت حٌث ٌعمل محمد بالحقل الذي ٌملكه جدها .

 إسراء بسعادة: اهبل ٌا إٌلً ... وحشتٌنً

 إٌلٌن بشك: وحشتك اٌه ٌا بكاشة ما أنا كنت عندك امبارح 

إسراء مؽٌظه: تصدقً انً ؼلطانه ... خدي أحمد عقبال ما اعملنا كوبٌتٌن 
 شاي 

ته وهً تتابع الحدٌث مع إسراء: دا حبٌبً أنا حملت إٌلٌن الصؽٌر والعب
 مش كدا ٌا حماده ٌا عسل انت 

 إسراء بتعب: دا مطلع عٌنً! ... مش بٌنام 

إٌلٌن مدافعه: عادي ٌا سوسو دا لسه ٌادوب شهرٌن ... لما ٌكبر شوٌة 
هٌنتظم عن كدا هنوم  

 رفعت ٌدٌها ألعلى قابلة: ٌاااارب ... ربنا ٌسمع منك ٌا إٌلً

إٌلٌن: ما دام تاعبك كدا هاتٌه عندي وانا هاشٌله فً عٌنً ضحكت  

 إسراء: ربنا ٌخلٌكً ٌا إٌلً ... ما أنا عارفه إنتً هتقولٌلً؟
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استفسرت منها إٌلٌن عن المنزل الجدٌد الذي رأته فً طرٌقها فؤجابتها 
إسراء باقتضاب: مش عارفه مٌن صاحبه ... حتى محمد ما ٌعرفش... على 

ل حفلة بلٌل عشان هٌسكن هنا خبلص وعازم كل الجٌران العموم هو عام
 ٌعنً مش بعٌد اول ما ترجعً البٌت جدو مصطفى ٌقولك انه عازمكوا ؟

 إٌلٌن مستؽربه: وعزمكوا ازاي مادام أحمد ما شافهوش؟

كادت إسراء توقع الشاي من ٌدها من فرط توتره : بعت كارت دعوة مع 
 واحد من العمال 

التصرؾ الذي ٌنم عن عدم ذوق صاحبه: دا قلٌل الذوق  استهجنت إٌلٌن هذا
 اووي

 كتمت إسراء ضحكتها قابلة: ٌا رب ما تندمً على الكلمه دي 

 أجابتها متعجبه: واندم لٌه؟... انتً مش شاٌفاه كدا وال اٌه؟

ؼمزتها إسراء: فكك ٌا بنتً .... قولٌلً انتً عامله اٌه وجدو مصطفى 
 ازٌه؟

ٌعً حتى حان موعد رحٌل إٌلٌن فودعتها إسراء على ودار الحدٌث بشكل طب
لتً ستقام فً منزل جارهما الجدٌد.وعد أن تلتقٌا فً الحفلة ا  

استعدت إٌلٌن وارتدت ثوب فً ؼاٌة البساطه تصل أطرافه إلى األرض لونه 
أزرق سماوي تزٌنه زهور صؽٌرة ملونة وارتدت علٌه بولٌرو ٌصل إلى 

شدٌدة التؤنق بنظر فبلحة كما كانت تدعوها  خصره باللون األبٌض ، كانت
كوثر هانم ، هنا ال ٌوجد من ٌهتم بالمظهر فالناس هنا ٌهتمون بالجوهر قبل 
المظهر ، انطلقت برفقة جدها الذي جل ما فعله أن بدل قمٌص وبنطال العمل 

 بؤخرٌن نظٌفٌن.

فه ، كانت االضواء الزاهٌة تنٌر المكان، وموسٌقى هادبة تزٌد المكان أل
رإٌتها لشروق وبرفقتها كرم ٌتحدثون مع  اعتلت الدهشه وجه إٌلٌن عند

إسراء وٌمزحون سوٌا كؤنهم على معرفة ببعض ، اقتربت منهم بهدوء بٌنما 
انصرؾ جدها لٌتكلم مع والد إسراء ، وعندما رأتها شروق اتجهت إلٌها 
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ش من مسرعة لتضمها قابلة بشوق: وحشتٌنً ٌا إٌلً ... البٌت كان وح
 ؼٌرك اووي

 كرم: ازٌك ٌا إٌلٌن؟

 إٌلٌن: الحمدهلل وانتً اكتر ٌا شروق ... عاملٌن اٌه؟

أشارت إلى بطنها قابلة بعد أن تبادلت نظرات الخجل مع كرم: كوٌسه بس 
 كرم الصؽٌر تاعبنً اوي ٌا إٌلً

صرخت إٌلٌن بسعادة وهً تضمها بقوة: مبروووك ... فرحتلك اوي ٌا 
 شوشو 

  ٌبارك فٌكً .... عقبالكشروق: هللا

جاءت نادٌن هاتفة بسعادة: وحشتٌنً ٌا إٌلً ... كدا مش تسؤلً عنً ؟ 
 وسبتٌنً لوحدي كدا

أجابتها بؤسؾ: معلش حقك علٌا... وبعدٌن أنا ماكنتش سٌباكً لوحدك انتً 
 كنتً مع جاسر وشروق وكرم ونانا وبابا

 تذمرت: بس انا كنت عاٌزاكً انتً

ي عنها نادو ... ان شاء هللا مش هتبعد خبلص بقى ٌاشروق مسرعة: ما 
 تانً

 دعت نادٌن بصدق: ٌااااارررررب

ة بعٌونها بٌن الحضور عن شخص اشتاقت كانت إٌلٌن تتلؾ خلسة باحث
لرإٌته بالرؼم من كل ما فعله بها ، شعرت إٌلٌن بٌد توضع على كتفها 

جد آخر من توقعت فتسارعت دقات قلبها ، فهل ٌا ترى ٌكون هو؟ التفتت لت
 أن تراه ٌبتسم فً وجهها.

 كوثر هانم بابتسامة هادبة: ازٌك ٌا بنتً؟

 نظرت لها نظرة خاوٌة وأجابتها: الحمدهلل ... ازي حضرتك ٌا كوثر هانم ؟
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 هزت رأسها رفضا: من هنا وراٌح تقولٌلً ٌا ماما كوثر 

ٌا بنتً  الحظت كوثر مبلمحها الملٌبة بالتعجب فابتسمت بحزن: أنا آسفة
على كل اللً حصل واللً عملته فً حقك ... ربنا أخدلك حقك منً ونفسً 

اتكسرت خبلص كنت أنانٌة وما فكرتش ؼٌر فً نفسً ونسٌت انه انتً 
انسانة بردوا زٌنا ومن حقك تعٌشً مبسوطة ...... صدقٌنً انا مش هاقؾ 

ن أمه هو... فً طرٌقوا تانً.. ومن انهارده انا هابقى أمك انتً قبل ما اكو
 ممكن تسامحٌنً؟

ترقرقت الدموع بمقبلتٌها واومؤت موافقة فجذبتها األم إلى صدرها لتؽرقا 
معا فً حمى من البكاء الشدٌد ، لم تبتعد أٌا منهما عن األخرى حتى أتى 
 مصطفى وقال مستؽربا: فً اٌه ٌا إٌلٌن؟ بتعٌطً لٌه؟ ومٌن الست دي؟

ر هانم مامت آسر ٌا جدو مسحت إٌلٌن دموعها مقدمة: دي كوث  

 نهرتها كوثر: وبعدٌن ؟ احنا قولنا اٌه؟

 ابتسمت إٌلٌن: ماما كوثر .. دا جدي مصطفى 

 هز الجد رأسه بابتسامه مرحبه: اهبل ... اتشرفت بحضرتك 

تعجبت كوثر قلٌبل فكٌؾ لفبلح أن ٌكون على هذه الدرجه من اللباقه؟.. ٌبدو 
ضا : اهبل بحضرتك أنها أخطؤت كثٌرا وكثٌرا جدا أٌ  

 لكزتها شروق قابلة: اومال ما سؤلتنٌش جاسر فٌن ٌعنً؟

 إٌلٌن مستدركه: اه صحٌح هو فٌن؟

 شروق: البٌه ما قدرش ٌجً عشان ما ٌسبش فرٌده لوحدها 

 تعجبت قابلة: ومال جاسر بفرٌده؟

حركت شروق ٌدٌها فً الهواء: هوهو دا انتً فاٌتك كتٌر ... بس المهم 
اباها دخل المستشفى لما جاتله االزمه وهو بقى الواد الجنتل اللً ٌعنً انه ب

وقؾ جنبها وخٌر هللا اما اجعله خٌر شكله كدا حبها ومش بٌتحرك من 
جنبها واتقدملها ووفقت بس لسه ما عملناش حاجه رسمً ٌعنً ... بس ٌا 
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ستً هو كان جاي معانا انهارده بس باباها تعب فجؤة امبارح بلٌل واتحجز 
ً المستشفى تحت المبلحظه فمش قدر ٌسٌبها ف  

 إٌلٌن متعجبه: وانتً مالك مضاٌقة كدا ؟ مش عجباكً فرٌده؟

تنهدت مستسلمة: فرٌده اتؽٌرت خالص ما بقتش فرٌده بتاعت زمان ... 
تخٌلً انها اتحجبت ؟... اه وهللا ٌا بنتً زي ما باقولك كدا ... قالت انها 

ها فوقها انه الدنٌا مالهاش كبٌر الواحد تعبت من اللً هً فٌه ومرض ابو
بٌبقى بصحته وفجؤة هوووب ٌفلسع ... بس المشكله فً ابوها دا مش 

 طٌقااااه 

تعجبت إٌلٌن فهً لم تعتد على تحٌز شروق تجاه شخص هكذا دون سبب: 
 هو كان عملك اٌه ٌا بنتً ؟

و بس استهجنت شروق السإال فؤجابت: ال طبعا هو ٌقدر ٌعملً حاجه؟... ه
 قدر على ناس عزٌزة علٌا 

لوت إٌلٌن شفتٌها فهً ال تفهم مقصدها وتعلم أنها ما دامت لم تخبرها 
 مباشرة بالموقؾ الذي تسبب برأٌها ذاك فهو ال ٌعنٌها. 

بعد فترة تنهدت إٌلٌن بملل ، لم تعد االحادٌث الدابرة حولها تجذب اهتمامها 
ر فً وضعها وكٌؾ ستخبر آسر فسارت مبتعده تستنشق الهواء العلٌل وتفك

بحملها ؟... هً ال ترٌد أي احتكاك به بعد ما حدث ولكن ما ذنب طفلها وما 
رم من رإٌة ابنه ؟... مهما أخطؤ فً حقها ٌجب ان تبعد طفلها  ذنب أب ح 

 عن تلك االمور الخاصة حتى ال ٌصبح شخص ؼٌر سوي.

ماشٌة لوحدك كدا لٌه ؟ مش خاٌفه؟ -  

*** 

إٌلٌن خلفها بفزع لتجد آسر أمامها ، تبادال النظرات فترة بٌن نظرة نظرت 
لوم وعتاب منها ونظرة ندم واسؾ منه ، استدارت لترحل فتشبث بذراعها 
 متوسبل : ما تمشٌش ... الزم اقولك عاللً جواٌا وبعدٌن هاسٌبلك القرار 
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ن لم تنظر إلٌه بل وجهت نظرها إلى نقطه وهمٌه تبعد بصرها عنه ولك
وقوفها مستكٌنه كان اشارتها له بالحدٌث فبدأ مسرعا: أنا عمري ما كلمتك 
 عن إنجً مش كدا ؟ ما تعرفٌش عنها حاجه وال عن عبلقتً بٌها مش كدا ؟

رفعت بصرها إلٌه من دهشتها فهً لم تتوقع أن ٌكون هذا سبب حدٌثه 
 معها: وانا مالً ومالها ؟

ن االول انً ما حكتلكٌش عنها ابتسم بسخرٌة من نفسه: ما هو ؼلطتً م
 واللً حصل بٌنا

انتبهت إٌلٌن وشجعته على المتابعه فؤشار إلى جزع شجره ملقى على جانب 
الطرٌق لٌجلسوا علٌه وبدأ بالحدٌث: كان عندي عشرٌن سنة بابا كان مهتم 

بشؽله اوي لدرجه انه ما بقاش فٌه شؽل لحد تانً ٌساعده فٌه فعشت 
واخرج عادي وبالطرٌقة دي قبلت إنجً اتعرفنا  اسهرحٌاتً عادي جدا 

وعجبتنٌدماؼها واحده مش بتحب المشاكل اللً للعلم كنت مخنوق منها 
بسبب ماما و زنها  انً باضٌع نفسً والموشحات دي ... ما اقدرش انكر 
انً كمان اتشدتلها زي ما اي واحد هٌتشد لوحده ست... كنت بالنسبه لها 

بصراحه هً كمان كانت كدا بالنسبه لً عشان عادي زًٌ زي اي واحد و
كدا كنا متفاهمٌن جدا بس جه موت بابا واللً خلى كل الشؽل علٌا 

والمسبولٌات شؽلتنً عن الخروج معاهم فسؤلت وعرفت انً ورثت ثروة 
كبٌرة بدأ تٌجً االماكن اللً باروحها واكنها صدفه تقرب منً وتخفؾ عنً 

اجه فً الوقت دا كانت بتعملهالً وبعدٌن وتشجعنً ٌعنً اي حاجه كنت محت
اتجوزنا ووصلت للً كانت عاٌزه بس طبعا ما عجبهاش التؽٌر اللً حصل 
بعد الجواز كانت فاكره انها بجوازها منً هتصرؾ على مزاجها وتجٌب 
اللً نفسها فٌه وتعٌش ملكة ومن دون مقابل ... وقتها طبعا كنت باحاول 

ركزي وقوتً بالرؼم من صؽر سنً ومش اثبت وجودي كرجل اعمال لٌا م
محتاج حد ٌمسك علٌا أي نقطة ضعؾ بس هً ما كانتش فاهمه كدا لما 

بدأت امنعها عن الخروج فً الوقت المتؤخر دا من ؼٌري وانها تقابل الناس 
دي وقتها كانت حامل والمفروض اصبل كانت تعمل دا من نفسها لكن بردوا 

رجعت متؤخر وماكانتش فً البٌت  اتمردت وما عجبهاش لدرجه فً ٌوم
اتصلت بٌها وقالتلً على مكانها روحتلها وكانت فً حضن واحد ومبسوطه 
الدم ؼلً فً عروقً وجرتها ؼصب عنها معاٌا وفضلنا نتخانق فً الطرٌق 
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لدرجه انه العربٌة كانت هتتقلب بٌنا اكتر من مرة ومن بٌن الكبلم اللً قالته 
نه اللً هً حامل فٌه دا مش ابنً انا اتجننت واللً فهمنً حاجات كتٌره ا

وحاولت اعرؾ مٌن ابوه ما ردٌتش تقول ... وتانً ٌوم تعبت وكانت 
هتجهض لوال ستر ربنا والدكتور امرها بالراحه وهً اصرت تخرج ما 

كانش فً اٌدي حاجه ؼٌر انً احبسها وفعبل كنت حابسها فً الفٌبل ٌعنً 
ك على كٌفها بس من ؼٌر ما تعتب بره تمشً فً الجنٌنة براحتها وتتحر

الفٌبل ؼٌر معاٌا انا بس و ولدت نادٌن بس كان جسمها ضعٌؾ جدا وما 
اتحملتش الوالدة خصوصا انها نزفت فٌها كتٌر ، وهً بتموت قالتلً انه 
نادٌن مش بنتً ، انا كنت نسٌت كبلمها وقولت انه كان فً لحظة عصبٌه 

.... وقتها نادٌن كانت محتاجه واحده  مش اكتر أو تقدري  تقولً تناسٌت
ست قبل ما تحتاج أب فسبتها ألمً تربٌها وانشؽلت   ... وطلعت نادٌن 

 بالشركة لحد ما فً مرة عملت تحلٌل DNAبنتً وكانت كدبه 

منها مش أكتر عشان تعٌشنً فً الشك ، من ساعتها وانا اخدت عهد على 
هتبقى زٌها زي إنجً عاٌزه نفسً انً ما اتجوزش تانً ، النه اي واحده 

الفلوس وبس لحد ما قابلتك انتً وشوفتك عاملتٌنً ازاي من ؼٌر ما 
تعرفً انا مٌن وحتى لما عرفتً فضلت معاملتك لٌا زي ما هً ما اتؽٌرتش 

 ، وقتها عرفت انه انتً فعبل اللً اتمنتها تكون مراتً وشرٌكة حٌاتً.

حصل معاك وماحكتلٌش ؼٌر وضعت إٌلٌن ٌدها فوق رأسها بتشتت: كل دا 
 دلوقتً؟ طب لٌه ؟

تنهد بؤسؾ: انا قولت اللً فات مات .. ومش هاخلً الماضً ٌؤثر على 
مستقبلنا بس اكتشفت انً كنت ؼلطان وانه الماضً ؼصب عنً لسه بٌؤثر 

 فٌا وفً تفكٌري.....وٌارٌت تسامحٌنً ٌا إٌلٌن 

ش كنت فاكرنً خاٌنة نظرت إلٌه متشككه: وانت اٌه اللً ؼٌر رأٌك؟... م
 زٌها؟

نظر أرضا من شدة خجله منها ومن تصرفه معها وبدأ ٌقص علٌها ما 
أخبرته به والدته وفرٌدة وكذلك اعتذار مختار نفسه على ما حدث منه 

وكٌؾ كان ٌرٌد أن ٌؤتً إلى هنا بنفسه لٌطلب منها الؽفران ولكن حالته 
 الصحٌه لم تسمح بذلك.
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مامتك لٌك هو اللً خبلك تعمل معاٌا كدا وكبلم  إٌلٌن بحسرة: ٌعنً كبلم
 مامتك بردوا ومختار هو اللً رجعك ؟

نظر إلٌها متمعنا: عرفت انً ؼلط فً حقك وكان الزم تعرفً كل حاجه 
 عشان نفسً تسامحٌنً 

ابعدت نظرها عنه ناهضه: وانا مش باعرؾ اشٌل من حد أطمن ... عن 
 إذنك 

ٌحه فٌن؟أمسك ٌدها قاببل بقلق: انتً را  

هزت كتفٌها: أنت مش خلصت كبلمك ؟ وانا قولتلك خبلص؟ رٌح ضمٌرك 
 بقى وانا هاروح اشوؾ جدو عشان مشٌت من ؼٌر ما اقوله 

تمسك بٌدها بقوة قاببل بإصرار: ال مش عشان كدا وبس ... انا مش عاٌزك 
تسامحٌنً عشان ضمٌري ٌرتاح ... أنا عاٌزك تسامحٌنً عشان أنا ما 

ش من ؼٌرك عشان الشهر اللً عدى من ؼٌر ما انام وانتً أقدرش اعٌ

ٌوم  21سنة مش  21جنبً وال اشوؾ ابتسامتك فً وشً كان بالنسبه لً 

... أنا بؤحبك اوي ٌا إٌلٌن ونفسً ترجعٌلً مرة تانٌه واوعدك انً مش 
 هازعلك منً تانً واعوضك عن كل اللً حصل منً دا 

اٌه؟سؤلته إٌلٌن بصدمه: انت قولت انك   

 ابتسم بحب: بحبك وهللا العظٌم بحبك ... مش مصدقه؟ 

نظرت له بقوة وقالت: الكلمة دي أنا كنت عاٌشه معاك على أمل انً اسمعها 
منك فً ٌوم من االٌام بس أنت عمرك ما قولتها حتى الكلمة البسٌطه دي 

 حرمتنً منها ومش أنا لوحدي ال بنتك اللً مالهاش ذنب كمان 

نا عارؾ دا بس كنت فاكر أنه المشاعر ضعؾ لحد ما فكرت تنهد نادما: أ
كوٌس والقٌتها بالعكس إنها قوة ! عشان كدا إنتً كنتً طول عمرك قوٌة 
عمرك ما خبٌتً مشاعرك عمرك ما كرهتً وال شلتً من حد على طول 

قلبك قطنه بٌضه وأنا آسؾ ومن هنا وراٌح هاقولك بؤحبك على طول لحد ما 
وهاتؽٌر وٌبقى فٌه وقت كبٌر لٌكً ولنادٌن والشؽل  قتتقولٌلً كفاٌة زه

 هٌبقى رقم اتنٌن وانتً وهً رقم واحد 
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ابتسمت وقالت بحب: وأنا عمري ما هازهق منها أبدا ... بس نادٌن ؟ 
 هتعمل معاها اٌه؟ 

بادلها آسر اإلبتسام قاببل: نادٌن دي خبلص موضوعها انتهى وانا كلمتها 
نا زي العسل والطحٌنة مع بعض وعلى فكره ووضحت معاها األمور وبقٌ

هً حكت لً كل اللً عملتٌه معاها واللً حصل فً المدرسة وكلمت شروق 
عشان أعرؾ باقً التفصٌل بردوا لما نادٌن قالتلً انها كانت معاٌا وأنا 

شاٌؾ انه الزم نؽٌر المدرسة بتاعتها هو مش فٌه مدارس هنا كوٌسه بردوا 
؟هوال اٌ  

سعادة شدٌدة: طبعا فٌه .. المدرسة اللً كنت فٌها كانت كوٌسة قالت إٌلٌن ب
 اوي 

 ؼمزها آسر بمكر: ٌعنً خبلص موافقة انه ترجعٌلً ونعٌش سوى هنا ؟

 أدعت التفكٌر قبل أن تقول بسعادة ٌخالطها الخجل: امممم .... موافقة طبعا

 أمسك آسر بٌدها وجذبها خلفه قاببل: طب تعالً معاٌا بقى 

ه عابدٌن باتجاه الحفل وما إن رأهم الجمٌع ٌقتربون حتى ساد سحبها مع
السكون المكان ووقؾ آسر برفقة إٌلٌن بالمنتصؾ وهو مازال ممسكا بٌدها 

وركع على إحدى ركبتٌه قاببل وعٌناه تشع حبا: بحبك ونفسً تسامحٌنً 
وتنسً اللً فات و اوعدك من اللحظة دي هاعٌشك احلى اٌام حٌاتك 

اكً مش عاٌز فً الدنٌا دي اال سعادتك وبس ... ها ؟ تقبلً؟ وهاعٌشها مع
 تقبلً ترجعً تحبٌنً؟

ترقرق الدمع فً أعٌنها وقالت بصوت متهدج: انا اصبل ما اقدرتش أبطل 
حبك عشان ارجعله تانً... وانا راضٌه بالنار وأنا معاك ... النه الجنة من 

 ؼٌرك عذاب

حب الصادق وتلك الكلمات المرتجله تعالى التصفٌق الحار ، متؤثرٌن بذل ال
المعبرة وعاد الجمٌع للحدٌث بعد انقطاعه عند دخولهما ، وتقدم البعض 

 اآلخر مهنبا.
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الجد محركا إصبعه فً وجه آسر: لوال بس انً باحبك وهً كمان بتحبك 
 كنت قطعتك حتت على اللً عملته 

 إٌلٌن مندهشه: وانت عرفت منٌن ٌا جدو ؟

قاببل: هً شرحتلً كل حاجه أشار لكوثر هانم   

 كوثر هانم بخجل: اتمنى انك تكونً سامحتٌنً 

إٌلٌن بطٌبة قلب: سامحتك من قبل ما اعرؾ اي حاجه ... انسً اللً فات 
 مات وال اٌه ٌا ماما كوثر؟ 

شروق ضاحكه: بس اٌه رأٌك فً البٌت دا؟ ... دا آسر عمله مخصوص 
 عشانك 

عقبال ما خلصكرم متنهدا بتعب: دا طلع عنٌنا   

 نظرت إٌلٌن إلٌه:بجد ؟

ابتسم آسر: كنت بافكر اصالحك ازاي ... قولت مافٌش حل ؼٌر انه احققلك 
طلبك اللً طلبتٌه أول ما طلبت منك الجواز ... أعٌشك هنا .. قولت هاقعد 
فٌه لحد ما اقنعك ... بس الحمدهلل ما احتجتش وقت وهنعٌش فٌه سوا من 

 اول ٌوم

ما صدقت اقعه عاالخر وووه دي طلعت وشروق ؼامزه: اٌ  

 إسراء مإٌده: أومال اٌه ٌا بنتً 

 إٌلٌن بؽل: بقى انتً كنتً عارفه ومتفقه معاهم ٌا إسراء؟

إسراء: آسر طلب من محمد انه هو اللً ٌشرؾ عالبٌت والعمال ومحمد 
قالً بس نبه علٌا ما اجبلكٌش سٌرة لحد ما آسر ٌشوؾ الوقت المناسب 

 وٌتكلم هو 

إٌلٌن بمكر: طب على فكره مش لوحدكوا اللً بتعرفوا تخبوا ... انا كمان 
 مخبٌه حاجه ماحدش ٌعرفها ؼٌري انا بس
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 آسر بقلق: مخبٌه إٌه؟

 نظرت إٌلٌن إلى أظافرها: ابدا ... كل ماهنالك إنً حامل 

*** 

دا ؟ محمد مستحمل أمسكت إسراء بترهبلت بطنها قابلة بإحباط: اٌه المنظر 
 المنظر دا ازاي؟

شروق بحنق: مستحمل؟ ... دا انتً فً نعمة ٌا شٌخة ! ... انا بقى كرم فً 
الراٌحة والجاٌه ٌعٌب علٌا وٌقول وال وبقالك كرش وبقٌتً شبه الشاوٌش 

 عطٌه

إسراء بحزن: محمد ما بقاش ٌبصلً حتى ... وال بقى ٌقولً كبلم حلو من 
ه لٌه ٌقولً مش لما ترجعً انتً زي زمان؟بتاع زمان ولما اسؤل  

تنهدت إٌلٌن بقوة: أنا من ساعة ما ولدت ٌوسؾ وأنا مش عارفه اشوفه 
الواد عاٌزنً جنبه لٌل نهار ... وحاسه انه مضاٌق بس الصراحه مش 

 بٌبٌن

 شروق بحقد: ٌا بختك ٌا شٌخه 

نا زي إسراء متزمرة: هو كل حاجه ٌا بختك ٌا بختك ... ما فً االخر كل
 بعض ... انا بردوا أحمد مش سٌبلً نفس أخده من ؼٌر ما ٌشاركنً فٌه

شروق: أنا ربنا رزقنً باتنٌن مرة واحده تاال و الما اسكت دي التانٌه 
تصحى وفً االخر ٌجً ٌقولً انتً مش بتبوصً فً المراٌه وال اٌه ؟.. 

ا فٌه !شكلك زي ما تكونً  واحد صاحبً مش مراتً ... ٌجً ٌدوق اللً ان  

 إٌلٌن: ٌا بنتً انتً مش ماما كوثر قاعده معاكً وبتساعدك ؟

 قالت شروق بمكر: دا المفروض بقى ... لكن هً مشؽولة بالجو الجدٌد 

 إسراء بتعجب: جو اٌه ؟

 ضحكت إٌلٌن: ااااه قصدك جدو؟... ربنا ٌهنٌهم 
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إسراء ضاحكه: كوثر ومصطفى؟ ... هههه وهللا حلوٌن زي ما ٌكونوا 
جٌن من فٌلم أبٌض وأسود هههههههخار  

 إٌلٌن: اه صحٌح ٌا شوشو ... اٌه أخبار فرٌده وجاسر دلوقتً؟ 

شروق بحسد واضح: بنت االٌه لسه مخلفه من شهرٌن بس وتشوفٌها 
 تقولً لسه بنت بنوت 

 إسراء متعجبه: ازاي ٌعنً؟

شروق موضحه: ما انا سؤلتها ازاي انتً جسمك ما باظش من الحمل؟ ... 
لتلً فضلت أعمل رٌاضة ومش عارؾ جلسات مساج و حاجات كدا كتٌر قا

 ... قولتلها بس شكراا

إسراء بخٌبه: ٌا بختها فعبل ... وتبلقً جوزها ما بٌرفعش عٌنه فٌها وال 
 ٌقولها كلمة كدا وال كدا 

إٌلٌن: ما تبس منك لٌها هللا! ... على فكره هً صح واحسن واحده فٌنا !.. 
سر دا كان دونجوان ٌعنً لو سابت نفسها هٌرجع ٌبص هً عارفه انه جا

بره وهتخسره فاهتمت بنفسها عشان ما ٌبقالوش حجه ... وبدل ما تقولوا 
 ٌا بختها قولوا لٌه ما نعملش زٌها ؟

 إسراء: ٌا حسره ... هنا ال فٌه جٌم وال جلسات مساج 

هو شروق نادمه: ٌا رٌتنً فضلت ازن على كرم نرجع القاهره تانً بس 
 اللً أصر ٌبنً بٌت وٌقعد جنب صدٌقه الصدوق آسر بٌه 

 إٌلٌن بثقة: مش محتاجٌن ال جٌم وال جلسات مساج وال حتى نروح القاهره 

 إسراء: ازاي بقى ٌا ناصحه؟

إٌلٌن: نعمل رٌجٌم ... ومش شرط نستنى لما نرجع زي االول عشان 
تً ٌا إسراء بتعرفً نرجعهم لٌنا احنا ممكن نعمل حاجه رومانسٌه مثبل... ان

تقصً الشعر حلو خبلص تظبطٌلنا شعرنا ... مشكلتنا اننا مستنٌن اجوزتنا 
 هما اللً ٌبدأوا ... لٌه مش احنا اللً نبدأ ؟ 
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إسراء بحماس: خبلص تمام ... ثوانً اجٌب المقص والذي منه واعملكوا 
 تسرٌحات لشعركوا انما اٌه

ٌله شروق بسعاده: وانا جت فً دماؼً فكره ها  

قامت إسراء بإختٌار التسرٌحة المناسبة لكل منهن ، وبعد ذلك انصرفت كل 
 واحدة إلى منزلها لتعد شٌبا خاصا لزوجها.

*** 

ارتدت إسراء فستانا بدون حماالت قصٌر بعض الشا ٌجسد تفاصٌل جسمها 
، وٌظهر جماله ذو لون أزرق كاحل لٌخفً زٌادة الوزن التً أصابتها 

أسدلت شعرها ووضعت مكٌاج ٌبرز رقة مبلمحها ووضعت العطر الذي 
ٌعشقه زوجها ، جلست تنظره حتى ٌؤتً لكن عندما تؤخر ذهبت تبحث عنه 
فوجدته جالسا على الكرسً بجوار سرٌر أحمد فابتسمت بحنان وأٌقظته 
لٌتجه إلى ؼرفتهما حتى ٌنام براحه فؤطاعها دون أن ٌلقً علٌها نظره 

أطمؤنت انه ؼط فً النوم فتحت التلفاز لتتابع أحد المسلسبلت ،  واحده ،
 وبعد قلٌل صرخت فً زوجها بقوة: محمد ! ... محمد! ... محمد قوم شوؾ 

 استٌقظ مفزوعا من صرخها فقال بقلق: اٌه فً اٌه ! 

 إسراء: شوفت مهند اضرب بالرصاص ازاي عشان ٌنقذ نور!

مهند مٌن ونور مٌن الساعة دي؟ تمتم وهو مازال ٌقاوم أثار النعاس:  

 أجابته بؽٌظ: بتوع المسلسل التركً 

 محمد متعجبا: وانتً اٌه اللً ٌفرجك على مسلسبلت دلوقتً؟

 إسراء حانقه: فراغ عاطفً بقى تقول اٌه

تمعن النظر فٌها كؤنه ٌراها ألول مرة من ثم نهض متجها إلٌها: بس اٌه 
وانام واخلً عنده فراغ عاطفً؟ القمر دا؟ ... بقى انا اسٌب القمر دا  

 إسراء بدالل : قول لنفسك 

 محمد بمكر: ال الكبلم دا الزم اقولهولك انتً ... هو الواد ناٌم؟
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ابتسمت بخجل وهً تهز رأسها إٌجابا فجذبها من ٌدها قاببل: طب تعالً بقى 
 لما نشوؾ اٌه حكاٌة الفراغ العاطفً دا ....

*** 

لى بٌته منهكا فهو بالرؼم من انتقاله للعٌش بجوار صدٌق عمره اال عاد إ
انهما ما زاال ٌتابعان عملهما من مكانهما وال ٌسافران إلى القاهره إال 

للضروره. دخل ؼرفة المعٌشة حٌث وجد كوثر هانم جالسه برفقة تاال والما 
 تبلعبهما فسؤلها ناظرا حوله:  اومال فٌن شروق ؟

: فوق مستنٌاك اطلعلها الدٌسكو أجابته مبتسمه  

 تعجب كرم: دٌسكو؟ .. دٌسكو اٌه؟

 حاولت كتم ضحكاتها مشٌرة إلى االعلى: اطلع وانت تشوؾ بعٌنك 

صعد كرم مفكرا فً مقصد كوثر هانم ، دلؾ إلى الحجره ٌبحث بنظره عن 
 زوجته وبدأ ٌنادٌها: شروق 

ايخرجت شروق من باب داخلً ٌإدي إلى الحمام قابلة: ه  

جحطت عٌنٌه قاببل بدهشه انتً مٌن؟   

Your wife baby .. حبٌبً ٌا شروق مستؽربة: أنا مراتك  

 اشار إلى مبلبسها: واٌه دا ؟

كانت شروق ترتدي جٌبه قصٌره تصل قبل الركبه تلتصق بساقٌها من الجلد 
وفوقها تً شٌرت بنصؾ كم من اللون االبٌض ٌزٌنه جٌلٌه بٌج ،وقد انتعلت 

قبة طوٌلة ٌصل لركبتها ، وقبعة مكسٌكٌة وفً خصرها حزام به بوطا ذو ر
مسدسٌن وقد تركت شعرها ؼجرٌا على سجٌته فكانت تشبه فتٌات الكاو 

 بوي.

I’m bad? ببراءة:  شروق   

تمتم كرم: وكمان انجلٌزي؟ .... ابوس اٌدك كلمٌنً عربً عشان دماؼً 
ه دا ؟بتلؾ لوحدها اصبل .... وفهمٌنً اٌه اللً انتً عمبل  
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ذراعا خلؾ رقبته واألخرى تعبث بؤزرار قمٌصه  تاقتربت منه بؽنج ووضع
 وقالت بدالل زابد: حبٌت أؼٌر فً استاٌلً بس

قال أكرم ساخرا: ٌعنً انتً كنتً قاعده فً امرٌكا وشوفتٌهم البسٌن اللبس 
 دا فماكنتٌش عارفه تلبسٌه وجاٌة هنا تلبسٌه ؟

اعب أذنه: أصل ما ٌنفعش أدلع على همست له شروق وأصابعه تتسلل لتد
 حد ؼٌر جوزي وال اٌه ٌا كرومتً ؟ ... هو ما عجبكش وال اٌه؟

تحشرج صوت كرم متؤثرا بداللها الزابد: ما عجبنٌش؟ .. دا عجبنً 
 وعجبنً وعجبنً كمان ... ٌا رٌتك كنتً لبستٌه من زمان 

ما تحب ٌا  ضحكت برقة قبل أن تطبع قبله على شفتٌه قابلة:ألبسهولك وقت
 حبٌبً 

ركز كرم نظراته على شفتٌها وقد تسارعت أنفاسه قاببل: طب ما تٌجً 
 نروح عند البقرة .... ٌوووه قصدي السرٌر 

 ضحكت بخفة قابلة بصوت خافت: ماشً ... أنت تإمر

تقدمته متجهه إلى الفراش وهً تمشً بلكاعه بٌنما هو ٌتبعها قاببل بصوت 
لحلو لما ٌتدلع ٌكاد ال ٌسمع: ٌا وعدي عا  

ارتفعت صوت ضحكاتها فتابع بٌنما ٌنزع قمٌصه: انتً مش شاٌفة أنه الجو 
حر وانتً البسه هدوم كتٌر؟ .... ابقً المرة الجاٌه خلٌكً هٌفاء وهبً 

 أبوس اٌدك اهو تنجز معانا عن كل اللبس دا 

*** 

حمر الذي اشترته برفقة شروق تناولت إٌلٌن من خزانتها ذلك الفستان األ
ونادٌن والذي ناسبها بشدة وقد التفت ٌاقته حول عنقها بشكل أنٌق وضمت 

شعرها على أحد كتفٌها ، من ثم ألقت نظره سرٌعة على الؽرفة قبل أن 
تؽادرها لتتؤكد من أن كل شا على ما ٌرام فالشموع مضاءة ورابحة الؽرفة 

حد الزواٌا والورد ٌتناثر بشكل بدٌع عطرة والعشاء جاهز على طاولة فً أ
فً أرجاء الؽرفة. اتجهت إلى ؼرفة المكتب مباشرة فهً تعلم أنه مازال 
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ٌعمل حتى اآلن ، وجدت باب الحجرة مفتوحا فوقفت تنظر إلٌه وقد احتسى 
فنجان قهوه بؤكمله عاقدا حاجبٌه منكبا على االوراق التً أمامه بتركٌز .... 

فت خلفه تدلك كتفٌه المتٌبستٌن من كثرة االنحاء اقتربت منه ببطء ووق
والجلوس على المكتب حتى بدأ ٌسترخً ، فوقفت أمامه مبتسمة وهً تمد 

 تمسكٌده لتنهضه قابلة بحزم: خبلص كدا مافٌش شؽل تانً انهارده 

لم ٌعترض آسر بل بادلها االبتسام وانصاع لقٌادتها له حتى وصبل إلى 
بلؾ الذي ظهر بها بعد لمساتها الرقٌقة استدار ؼرفتهما وتفاجا من االخت

 إلٌها فبادرته: ٌبل نتعشى ... اكٌد جوعت 

جلسا ٌتناوالن الطعام بدون أن ٌنطق أٌا منهما بكلمه، فقد ٌتبادالن النظرات 
واالبتسام وبعد انتهاءهما نهض آسر وأشعل موسٌقى هادبة ثم مد ٌده إلٌها 

دي؟بؤنحناءه خفٌفة: تسمحٌلً بالرقصه   

امسكت بٌده ناهضه بصحبته لترقص ، بعد فترة همست إٌلٌن ورأسها 
موضوعه على صدره قابلة: عارفه انً قصرت معاك الفترة اللً فاتت دي 
بس مش باٌدي صدقنً كنت بؤحاول انظم حٌاتنا هنا عشان تبقى مستقره و 

اتؤكد انه نادٌن هترتاح فً حٌاتها هنا عشان مانجٌش علٌها ونظلمها 
دها جه ٌوسؾ وانشؽلتبٌه هو كمان ... عارفه انه انت أهم حاجه ومهما وبع

 كان مبرري بس آسفه لو كنت قصرت معاك فً حاجه

لم ٌنطق آسر بحرؾ فرفعت رأسها لتنظر إلٌه بخوؾ ، لكن بالعكس وجدته 
 ٌنظر لها بحب واالبتسامة تعلو شفتٌه قاببل: وأنا ما اشتكٌتش 

أي راجل ... وؼٌر كدا انا عارفاك كوٌس إٌلٌن بثقة: دي حاجه تضاٌق 
ً نظرة عٌنٌك ٌعنً مش محتاج تشتكٌل وافهمك من  

ٌا فاهمنً أنت ٌا جمٌل  ؟داعب أنفها بؤنفه قاببل: أومال انا بؤحبك لٌه  

ابتسمت بخجل فتابع بخبث: وانا كنت عمال أفكر ٌا ترى بعتت ٌوسؾ 
بٌمه وعاٌزة تؽرٌنًونادٌن انهارده عند جدو مصطفى لٌه ! .... طلعتً ل  

 ضحكت إٌلٌن قابلة بفخر: بعض مما عندكم ٌا آسر بٌه 

 اقترب آسر من شفتٌها هامسا : وأنا هؤقبل باالؼراء دا .. بس بشرط 
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 نظرت له مستؽربه : شرط اٌه؟

ؼمزها قاببل: مش عاٌز ٌوسؾ تانً ... لحد ما أعوض الحرمان اللً 
 سببهولً ٌوسؾ االوالنً ... وعد؟

لٌن وأشارت برأسها موافقة: ماشً وعد .. دا أنت تإمر ! ضحكت إٌ  

ؼابا معا فً دنٌا أخرى ، ولكن ذلك الوعد لم ٌدم طوٌبل فبعد سنة وبضعة 
أشهر حلت ضٌفة جدٌدة على تلك العابلة السعٌدة إنها .... مرٌم آسر 

 الحناوي !

   

 بٌن راحة وشقاء ... ففً الراحة ٌحمدون وعاشوا جمٌعا  
 هللا 

    ! فٌنالوا رضا الرحمن ً الشقاء ٌصبرونوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 


