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 الفصل األول

فقػد ، كاف استمرار وجودي يف هػه  الشػقة قػد أ ػب  ؿبػي تفكػر
بت مػػث بقػػس السػػل  الػػهي يبتػػد بعػػد أف تسػػر  ، وجػػدت نفسػػي و ػػدي

 على شب  
َ
 ى.يف مطبخ شقة أخر  ونط   ،كربأخي األ غر بينما زا وَ نػْ اؾ اؼب

البيػػت خاليًػػا إ  مػػث كػػاف ،  هكػػها كػػادت الو ػػدة أف تق ػػي علػػي
 دعى "ونسة"تُ  فتاة بالبينية نصف صبيلة

وبمػػي  ا مػػاعليػػا اؼبكػػاف إ  أف اؼبسػػاذ غالبًػػ رغػػم اؽبػػدوذ الػػهي يبػػدو
ا قػرنف  وأ يانًػ، رومانسػية أ واتًا غريبػة؛ موسػيقى شػعبية وأغػافٍ  أذٍلْ  إىل

بنوبػة بػرد   تشػػفى   وكأهنػا مصػابة، كػرَل تتلػو  بصػواا اؼبتجشػرج قلػػيالً 
 أبًدا.
وبقاياهػػا  ،إهنػػا تتنػػاوؿ القليػػي مػػث الطعػػاـ، ةشػرة هػػه  الفتػػاة  ػػعبعِ 

يبػػدو أف و ػػداا جعلتقػػا أقػػي ، أو أسػػد جػػوعي،   تسػػم  يل أف أظبػػث
 لكث ماذنيب أنا؟، شقية للطعاـ

، بػهات العقػار قبي أف يستقر يب اؼبقاـ جبوارها دخلت شقة أخرى
 وروائػ  السػم  والفػراخ الػػ   ، اغبػ  يقػاؿ رغػم وفػػرة الالنشػوفلكػث و 

  واهلل ن ،اإ  أٍل مل أرتػػ  نفسػػيً  تنقطػػع عػػث الشػػقة و ػػا بتقا اؼبل ل ػػة
 "لػػػػيالي"مل أكػػػػث أنػػػػاـ بفعػػػػي سػػػػقر السػػػػيدة ، امل أرتػػػػ  نفسػػػػيً  ياصباعػػػػة

 ا س اؼبغامرات مع نسػواف أصبػي منقػا  ، روخناقااا مع زوجقا السك  
 وأكثر قبا ة كما تؤكد هي.، كما يقوؿ
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وهنا يف العمػارة كانت اؼبيزة الو يدة يف شقة أبلة اعتمػاد كمػا يسػم  
أو يفكػػػر يف ،   أ ػػػد يشػػػعر يب، هػػػي أهنػػػم ملقيػػػوف عػػػ  يف مشػػػاكلقم

إىل ، كانت األمور تسر بشكي جيػد،  ا طيادي ومطاردي أو إبادي أ
 ػػارًخا مػػهعورًا: وجػػرى ، ةأف حملػػ  اؼبفعػػوص ابػػنقم ذو السػػنوات السػػت

كػػػاف يل خيػػػار إ   ومػػػا، وكػػػأٍل أسػػػد سػػػيقيم عليػػػا ويلتقمػػػا، فػػػأر فػػػأر
ر لػػة شػػاقة  وعػػرب، اؼبفتػػوح غبسػػث   ػػي وقتقػػا اؾ اؼبطػػبخالقفػػز مػػث شػػب  

 اؼبواسر و لت إىل مكاٍل هها.  على
نتػػا خػػالؿ ىل أنفػػي  املػػة العفػػث الػػهي كو  ي إتتسػػل   رائجػػة اؼبطػػبخ 
ة وسػػل  ، واألمبػػاؽ اؼبتسػػ ة، التونػػة الفارغػػةوعلػػس ، بقايػػا األمعمػػة شػػقر

 .س كما يقوؿ البشرقلِ تب  رَ تهنا  شقةفال القمامة
ردبػا كػاف دؼذ ، كػافلكث رغم ذل  هناؾ إ سػاس مػا ربطػ  باؼب

طػػػػة بػػػػا أنفػػػػاس هػػػػه  الفتػػػػاة الغريبػػػػة الػػػػ  سبػػػػت  بػػػػرودة السػػػػرامي  اؼببل  
، ة روايػػات عبػػرا الػػدائم بقػػراذردبػػا كانػػت غفلتقػػا عػػ  وانشػػغاؽب ،شػػقتقا

وردبػػػا  ، ومشػػػاهدة اؼبسلسػػػالت الرتكػػػي وبػػػرام  اؼبو ػػػة، جابػػػا كريسػػػ وأ
 كانت و داا وبسامة  يااا.

م لقػػػد شػػػعرت أي نعػػػ، وردبػػػا كػػػاف ا تيػػػاجي لػػػوني  مسػػػامل مثلقػػػا
أو مصمصػوا ، قوا ذلػ  ػد  ، ت قػدماي اؼبكػافواهلل بهل  منه أف ومأ

 شفاهكم عيًبا وس رية.
 كػاف ذلػ  يف ليلػة،  س يل معقػا موعػًداقدر يرت  علينا فقد كاف ال ما

 شػديدة الػػربودة مػػث الشػػتاذ الفائػػت؛ وقتقػػا كنػػت أفكػػر يف اػبػػروج قلػػيالً 
لكػػػ  فوجهبػػت خػػػا تػػػدخي إىل  يػػػ  ، والعػػودة مػػػرة أخػػػرى لكسػػر اؼبلػػػي
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لكنقػػػا ، أف تبػػػدأ تن يػػػف اؼبطػػػبخ رت بسػػػالمتقاي فقػػػد قػػػر  ـببػػػأي اؼبف  ػػػ
مث  اولػػػت  ب دو ب اؼبطػػػبخفتجػػػت بػػػا، تراجعػػػت ب ػػػير سػػػرعاف مػػػا

الرا ػػي منػػه شػػقريث  إشػػعاؿ سػػييارة مػػث علبػػة قديبػػة يف متعلقػػات أبيقػػا
أفاقػت علػى رائجػة شػياط جلػدها اؼبلسػوع فصػرخت ، فلسعت إ ػبعقا
 وتركت اؼبطبخ. 
اا أ ػوات  ركػة يف د يدها لتفت  جقاز التلفزيوف فاجأقبي أف سبت

سػػ ة علػػى  افػػة ني اؼبتظبعػػت مبًقػػا يقػػع مػػث فػػوؽ كومػػة اؼبػػواع، طػػبخاؼب
طػػػػػبخ اػبشػػػػػبية ظبعػػػػػت درفػػػػػة دو ب اؼب فلػػػػػم اػػػػػتم. بعػػػػػد بػػػػوافٍ  اغبػػػػوض

 ؿباولػة، اقرتبػت مػث اؼبكػاف خبطػوات  ػهرة، رضاؼب لوعة تقػع علػى األ
الشػػػوربة  هنػػػاؾ داخػػػي إنػػػاذ حملتػػػ ، ربديػػػد مصػػػدر اغبركة.أ ػػػاذت النػػػور

 را ت بيت العدؿ منه سنة.، ال  اػباص بأختقا هند
ا جبػدراف اإلنػاذ وباوؿ أف ىبرج متشػبثً ، ليي اػبربةق فأرًاكنت وقتهبه 

فيفشػػي ويعػػود ليجػػاوؿ ، احملاولػػة مػػث جانػػس نخػػر ريكػػر   ،فتنزلػػ  أمرافػػا
 كنت ألف وأدور داخي اؼب  متجرًا.،  مرة أخرى

يػػػػااا ت سػػػػأتهكر تلػػػػ  اللج ػػػػات جيػػػػًدا عنػػػػدما يػػػػأي رجػػػػاؿ ضبلػػػػة 
 التطقر إىل شقة ونسة.

القػػػػرؼ والشػػػػفقة شػػػػُعرت بػػػػا عنػػػػدما رأتػػػػ  داخػػػػي إنػػػػاذ  مػػػػزي  مػػػػث
ا لػػػة منػػػه رت أمقػػػا الر وتػػػهك   ،شػػػردت قلػػػيالً ، أخػػػهت تتػػػأمل  ،الشػػػوربة

خا رؤيػة ـبلػػوؽ عػه  كػم كانػػت ت،  وىل يف اؼبنطقػةعػامني  ػائدة الفهبػػراف األ
ا يف  .. اؼبػػػػوت غرقًػػػػينت ػػػػر مصػػػػر ، باؼبصػػػػيدة الصػػػػدئة  ػػػػعيف ؿببوًسػػػػا
لطعػاـ وألقت ببقايػا ا، غافلت أمقا وهي مفلة اا مكثرً  ،جردؿ القمامة
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الػػػػهي ، الرباغيػػػػ  أو الطػػػػاعوف خشػػػػية ىل أ ػػػػدهم وهػػػػي ذبػػػػري بعيػػػػًداإ
 وبملا الفأر كما كانت أمقا تردد. 

وألقػػت بػػا ، مبػػاؽعػػب بقايػػا اعبػػش الناشػػف مػػث أ ػػد األتناولػػت ب
 وأتبعتة بكسرة مث العيش الناشف.، إيلّ 

وهػػي  ....ر ػت أن ػر إليقػا متوسػالً ؼبػا قػهؼ إيّل..... بػا ً  مل ألػ َ 
 بسبس اإلرهاؽ أو السقر. تتأمل  مث تشرد بعينيقا شبا اغبو ذ ردبا
أف حملاولػػة اػبػػروج مػػث اإلنػػاذ إىل وهكػػها أخػػهت أغافلقػػا مث أعػػود 

 ػوار  قطعت موسيقى ترت اؼبسلسي الرتكػي القادمػة مػث بيػوت اعبػرافنا
  ف.فزيو يالتل ىلفرتكت  وجرت إ ،العيوف بيننا

*** 
وقػػف ربػػت شػػرفتقا ومعػػا الفرقػػة ، نادًمػػا بًاليقػػا معػػه  إكػػاف قػػد أتػػى 

، قدهم أ   يػػػػػػػاة لػػػػػػػا بػػػػػػػدوهنايرجوهػػػػػػػا أمػػػػػػػاـ اعبميػػػػػػػع ويشػػػػػػػ اؼبوسػػػػػػػيقية
، تبكي ونسػة، نور" حبـز وتقوؿ إف  يااا معا  ارت مستجيلةتعتهر"

   ترتجى نور"ليا كد  يابنت الناس ربنا يقديكي؟"، وتروح إيل الشاشة
أكثر مث الشاشة تاركة الكنبة لتتأمي عيػوف  بأخهت تقرت  وهكها

 وجسد  الطويي اؼبمشوؽ.، و در ، رقبتا،   الههيب الناعمشعر ، مقند
ست جسدها الهي هاصبتا اللهة ومقند يغادر الشاشة تارًكػا ربس   
  إفػػا ىبف   وب ػػغطة علػػى زر الكقربػػاذ غرقػػت الصػػالة يف ظػػالـ  ، نػػور
   شة.الصادر مث الشا وذال 
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ورعشػػػات ،  يػػػ  تنميلػػػة  لػػػوة ترخيقػػػا، ضبلقػػػا مقنػػػد إىل الكنبػػػة
السػػػاتاف  يفػػػ  أزرار بييامتقػػػا ونهػػػات كانػػػت تصػػػدرها والبطػػػي الرتكػػػي

اف مػػػازجتني؛ فػػػوجج حبيػػػم هنػػػديقا النػػػافريث كجبػػػ  رم ػػػ ، ػػػينية الصػػػنع
سػػػػػػأؽبا تصػػػػػػي إىل الػػػػػػهروة فػػػػػػرتؾ هنػػػػػػديقا و  كػػػػػػادت،  ا بيديػػػػػػادورنبػػػػػػا مًعػػػػػػ

 إىل الكنبة. ّن  مبسوط؟ تعلقت برقبتا وجهبتاخبب :مال   بييب؟ ما
رتػػدت مالبسػػقا بسػػرعة ا، ظبعػػت جػػرس البػػاب فانتف ػػت جالسػػة

رائجػة إفرازااػا سػارت إىل البػاب و ، ؼ كسوة الكنبةفت عرققا بطر وجف  
 تزيدها شبًقا.

 مني على الباب؟  -
عمػػػػ  اغبػػػػاج ، فزيػػػػوف شػػػػويةيالتل يوالنػػػػيب وم ػػػػ، أنػػػػا أـ هػػػػدير -

 ع.مصد  
مل  ،وتفػػػرؾ جسػػػدها فرًكػػػا، يقػػػا مػػػث مالبسػػػقان راتػػػا تعر   هػػػديرأبػػػو 

، لنصػػفقا األسػػفي يكػث ي ػػايققا مػػث أمػػر تلػػ  الن ػػرات سػػوى اذباهقػػا
 مع نورت  شفتيقا كما يفعي مقند كاف ين ر فقط إىل عينيقا أو لو

والنغػزة يف ذقنقػا  يف خدودها و  رظبة  اجبيقػا قاً مل تكث ترا  ؿبد  
، ة  ػواايندل  مث رقبتقا إىل فتجة الصدر و  حب   و  يف السمار الهي

 يعنيا. كي ذل   
ز بالشػػجم اؼبكتنِػػ نطقػػة الصػػدرؿ دبتن ػػر إىل جسػػد أـ هػػدير اؼبتقػػد  

تركػػت ، مػػرأةمػػث  ػػوزة ا قلػػيالً  فقػػط يريػػد اػبػػروجلتعػػي أنػػا ، رداؼيف األ
إىل جسػػػػد أكثػػػػر  ،ربػػػػاوؿ ؿبوهػػػػا سػػػػنوف الػػػػزواج علػػػػى جسػػػػدها نبػػػػارًا  

بينقػػػا  تبكػػػي ونسػػػة وتكػػػر  جسػػػدها الػػػهي يقػػػف  ػػػائالً ، كبافػػػةا و شػػػبابً 
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وبػػػػػني أف يػػػػػرى أ ػػػػػدهم وجققػػػػػا أو  ػػػػػالوة قلبقػػػػػا أو ميبػػػػػة عينيقػػػػػا أو 
 جدعنتقا.

قبي على الطعاـ  ىت يبتأل جسدها لكنقػا تصػب  وتُ  تبكي مويالً  
ترتػػدي  ،تثػػر الن ػػرات اعبائعػػة  ػػىت   فتتوقػػف عػػث األكػػي ،أكثػػر إبػػارة

فػػال يػػػرى  خروجااػػػا القليلػػة لت فػػػي معػػامل جسػػػدها العبػػاذة السػػوداذ يف
ػأ د تفا يلا كِبػ نػا مفتػاح إ، وهكػها ي ػي هػها اعبسػد لغػزاً ، ثف أو ظبَِ
 وسػػػػيماً  ف رجػػػػالً أوهػػػػي ربلػػػػم بػػػػ شػػػػعورها باللػػػػهة لػػػػيالً شػػػػقواا ومصػػػػدر 

  .الهي سبقت ن رات الرجاؿ الشقوانية لا وهو نف  اعبسد، يداعبا
ي أبيقػا يػأوؼبػاذا مل يكػث ، ى الرجػاؿيف معىن اغبػس لػد ر كثراً تفك  

خواػا إو  تسػوققاو ،   وترتدي بعدها قمي  النػـو الػورديإمقا خدية أل
 .ىل النـو مبكراً إ

تطػػرب  ،وبػػدث يف  يػػرة نومقمػػا ىل فراشػػقا وتت يػػي مػػاإتػػههس 
، مقػػػا تػػػاقبوأهػػػا يػػػراق  و بفأ، ؼبوسػػػيقى ناعمػػػة ونبيػػػة قادمػػػة مػػػث هنػػػاؾ

، مث سبيي على ذراعػا، يف خطوات رشيقةعث بع قما  فويبتعدا فيقرتبا
 الف بع قما  ىت الصباح.و يقب  ، فيلتقطقا يف هناية الرقصة
هنػا سػتيدنبا يف الصػباح ظبػث أفكار بنػت الثامنػة أتشرد وتؤكد ؽبا 

أو فػػػػردة ، وأف اػبناقػػػة اليوميػػػػة علػػػى زرار قمػػػػي  مقطػػػوع، علػػػى عسػػػػي
 معىن. جورب مفتقدة لث يكوف ؽبا مكاف أو

ـ تصػػجو مػػهعورة هػػي األ تشػػتقي ونسػػة؛ فقػػا اح دبػػا  يػػأي الصػػب
 ،ىل اؼبدرسػةإخواػا للػههاب أها و ا لتعػد  شة الشعر على  وت اؼبنب ػمقو  
 .بألفطار وكوب الشاي للقمة اإل زق  وذب
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فقػػد نسػػيت ، معمػػةروائػػ  األ اختػػزاف بػػدأ مقمػػةالقمػػي  الػػوردي ي
سػػػود يسػػػي  وكجػػػي عينيقػػػا األ، و ترتػػػدي فوقػػػا مريلػػػة مطػػػبخأأف زبلعػػػا 

تلػ  التياعيػد اػبفيفػة الػ  وبفرهػا السػقر  قا ػداً  ربت جفنقا السفلي
 برازها للعياف.إيف   فيسرع ،واؽبم بتأفٍ 
نػػػا كػػػاف يػػػرق  أيبػػػدو عليػػػا   ، خػػػر كعادتػػػاب يصػػػجو هػػػو اآاأل
ط يف نػػا يػػتم   أنكػػى مػػث ذلػػ  واأل ،ي  بيبتػػا مػػواؿ الليػػيويقب ػػ، التػػاقبو

 .ع اعبرافىل مسامإاغبماـ فيصي  وتا 
اـ لتنػاؿ ىل اغبم ػإرع مقا اأف أب والعياؿ  بد ف ينصرؼ األأبعد 

فػالـ تػداعس تت يلقا ونسػة يف البػانيو كػبطالت األ، فرتة اسرتخاذ دافهبة
بػػػػار ليلػػػػة غػػػػراـ نرغػػػػاوي الشػػػػامبو برفػػػػ  وسبسػػػػ  عػػػػث جسػػػػدها بػػػػد ؿ 

 .ساخنة
يت هنػا نسػأعيػة ىل اؼبدرسػة مد  إعادت ونسة ذات مرة مث مريققػا 

ـ فتجػػت ؽبػػا البػػاب وهػػي لكػػث األ، لػػرتى أمقػػا يف البػػانيوالقلػػم اعبػػاؼ 
وكالػػػػت ؽبػػػػا الشػػػػتائم الػػػػ  تبػػػػدأ مػػػػث مقصػػػػوفة الرقبػػػػة ، تتثػػػػاذب بغ ػػػػس
 .وتنتقي بالبلقاذ
 ف تتػػزوج  ػػىت   تفعػػي مػػاأمػػىن تىل مريػػ  اؼبدرسػػة وهػػي تإعػػادت 

 .مقا بنفسقاأتفعلا 
لعػػػػػػروس الػػػػػػ  بصػػػػػػدمتقا يف جػػػػػػارام امقػػػػػػا تػػػػػػهكرها أ ػػػػػػدمتقا يف 

الشػػػعر والفسػػػتاف   ػػػرت خطوبتقػػػا فرأاػػػا صبيلػػػة باؼبسػػػا ي  وتسػػػروبة 
هنػػا خبطوبتقػػا تلػػ  سػػت ي علػػى هػػه  اؽبيهبػػة مػػث الفتنػػة أليقػػا إي  ػػىت خي ػػ

 واعبماؿ الباهر
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ـ كريبػػػة العػػػروس لكػػػي تسػػػرتد أىل بيػػػت إيف الصػػػباح ذهبػػػت ونسػػػة 
فوجػدت  ، مقػا ليلػة اػبطبػةأكواب الػههيب الػهي اسػتعارو  مػث ماقم األ

ملمومػػة ، منزوعػػة اؼبسػػا ي  ،ىل الطبليػػة منفوخػػة العينػػنيإكريبػػة جالسػػة 
وتلػػػػتقم قطػػػػع الباذقبػػػػاف ، خواػػػػا الفػػػػوؿ والطعميػػػػةإتتنػػػػاوؿ مػػػػع ، الشػػػػعر
عػػػث  يقا عو ػػػاً تة مػػػث جوانػػػس شػػػفيكػػػاد يسػػػيي اػبػػػي بالشػػػط  ، بشػػػغف

 .ضبر الشفاة الهي خلس لس ونسة ليلة اػبطوبةأ
ف ظبعػػػػػت تػػػػػرت هنايػػػػػة اؼبسلسػػػػػي ىل أإشػػػػػاردة تفكػػػػػر  ظلػػػػػت ونسػػػػػة

مل  ،التبجػ  عػث شػقواا الػ  مل تكتمػي يوًمػ و عػادت، فانتبقت قليالً 
 و  بني ف هيقا. ،ذبدها على الكنبة

*** 
 

 رسػػػتقا أ ػػػوات م ػػػا ومرقعػػػة اػببػػػز ، دخلػػػت إىل السػػػرير لتنػػػاـ
 أخرًا أف نكلا.  رتاعباؼ الهي قر  

، عػػػػة   تتوقػػػػفوالطرق، الطعػػػػاـ يف فمػػػػي، اؼبطػػػػبخ اقتجمػػػػت علػػػػيّ 
 ا.أف تغرق  باؼباذ لتت ل  م  هنائيً قررت 

ت لنفسػػػػقا وهػػػي تراقػػػػس لػػػ "ت هكػػػػها أسػػػر  اللعنػػػة علػػػى قلبقػػػػا "العِ 
 يبطرٍل.  نبور اؼبياة وهو

 اولػػػػت  ،كانػػػت سػػػ ونة اؼبػػػاذ نخػػػػهة يف ا رتفػػػاع وهػػػي تػػػراقب  
 .اػبروج للمرة األخرة فانتف ت بلسعة  ارقة
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شػردت  ،نا فأرأكي هها األذى جملرد يشعر ـبلوؽ بمل تتجمي أف 
ورا ػػػت تفكػػػػر يف القػػػػرار الػػػػهي سػػػػتت ه   قلػػػيالً بعػػػػد أف أوقفػػػػت اؼبيػػػػا 

  يايل فيما كنت أرتعش هلعاً وأتلفت  ويل با ثاًعث ـبرج.
ملقػػػػػا علػػػػػى أتركػػػػػا غبالػػػػػا ؟ أف أؼبػػػػػاذا   أجػػػػػرب :قالػػػػػت لنفسػػػػػقا 

سػػود أو أ ػػعا يف كػػي  بالسػػتيكي أ، درجػػات السػػلم لينػػزؿ إىل الشػػارع
 وألقي با جبوار أقرب  ندوؽ للقمامة؟

وقالػػػت لكنػػػا هنػػػا منػػػه ، مث ن ػػػرت إىل حبنػػػاف مل أفقمػػػا يف البدايػػػة
علػػػى ، اويبػػػدو يل رغػػػم خػػػويف منػػػا مسػػػلي   ،مػػػايقرب مػػػث طبسػػػة سػػػاعات

 قي كسر و دي وجعل  أفكر يف ـبلوؽ نخر يقاظب  اؼبكاف.األ
تقػػػػا فكػػػػرة فقػػػػد هاصب، تراجعػػػػت قلػػػػيالً أمػػػػاـ خػػػػامر اإلبقػػػػاذ علػػػػيّ 

مث عػػػػػػػػادت تتػػػػػػػػهكر أف هنػػػػػػػػاؾ فهبػػػػػػػػراف بي ػػػػػػػػػاذ  ،الطػػػػػػػػاعوف والرباغيػػػػػػػػ 
 ترى؟ يست دموهنا إلجراذ التيارب الطبية فقي هناؾ فرؽ كبر يا

 اأنػػػ  قاربػػػت علػػػى اؼبػػػوت بػػػردً أوقفػػػت تيارأفكارهػػػا  ػػػني    ػػػت 
 وخرجت يب إىل الصالة.، ت  بفومة اؼبطبخ اولت إنقاذي فلف   ،وهلعاً 
ػػػسػػػت علػػػى رأسػػػمل   ؼبػػػاذا يقػػػرؼ النػػػاس مػػػث الفهبػػػراف؟  :رتي و فك 

ويربػػػػػوف الكػػػػػالب النيسػػػػػة والقطػػػػػط اػبائنػػػػػة كمػػػػػا كانػػػػػت تقػػػػػوؿ أمقػػػػػا 
 ؟ والسال ف و ىت النساني  القبيجة

 نتاية؟  دكر و  متساذلة :  ن رت إيلّ 
*** 
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  يقػػػا و ومػػػازاؿ  ػػػوت أمقػػػا يف أذن، يف الصػػػباح اسػػػتيق ت ونسػػػة
أمقػػػػا تصػػػػطجبقا مػػػػع أـ   أتتػػػػدري إف كانػػػػت ربلػػػػم أـ تتػػػػهكر. فقػػػػد ر 

كمػػػاؿ  ػػػا بة اؼبققػػػى إىل مستشػػػفى اغبػػػوض اؼبر ػػػود بالسػػػيدة زينػػػس 
 هنػػػػػاؾ، نفسػػػػػقا يف السادسػػػػة ب ػػػػفائر مويلػػػػة  يػػػػ  تسػػػػكث؛ شػػػػافت

أخػػػػهاا  ويف العػػػػودةشػػػػكت أمقػػػػا للطبيػػػػس مػػػػث بقػػػػع بنيػػػػة يف وجققػػػػا.
، الػػػ  تكشػػػف اؼبسػػػتقبي، اؼبرأتػػػاف إىل الرجػػػي  ػػػا س الفهبػػػراف البي ػػػاذ

 أماـ اؼبستشفى. وتعرؼ اغبظ
"لػػو   وقػػرأ الرجػػي، الفػػأر أمسػػ  بالورقػػة وأعطوهػػا لونسػػة لتفتجقػػا

 ".يبقى يف الدنيا  ا س جدع، شير الصرب يطرح ودع
بينمػػػا تبكػػػي ونسػػػة ألهنػػػا مل ذبػػػد ، اػػػا اؼبرأتػػػاف ونبػػػا تت ػػػا كافجر  

يف الب ػػت وألف الرجػػي رفػػب أف يبيعقػػا وا ػػًدا مػػث الفهبػػراف  "شػػوكالتة"
 البي اذ.

 ".  قليلة العقي "يالال ياأمقا وهث يركش األتوبي :ش طت 
 

ـبتلفػػة سػػود وبػػيب مػػرأة فاسػػقة وإف كانػػت صباعػػة وألواهنػػا ا"الفػػأرة 
سػػود يػػد ف علػػى الليػػي والنقػػار والفػػأر األبػػيب واأل فقػػي الليػػايل واأليػػاـ

، نا يػدؿ علػى مػوؿ  ياتػاإ نوما بالنقار وهو يغدو ويروح فومث رن  يف
فػػالبيب ، نػػا يطػػوؿ عمػػر إأسػػود ف ويػػههس أبػػيب أو وإف رأى فػػأرًا هبػػج
 "أياـ والسود لياؿٍ 

 األ الـ  بث سريث. كتاب تفسر   ابتسمت وهي تقفي
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بعػد  ردبا كاف لػهل  اغبلػم وتفسػر  الف ػي فيمػا فعلتػا ونسػة معػي
 ػت سػريرها نف  ، جملػاورةذل  فقد قامت وا عة الكتاب على اؼبن ػدة ا

  أكػػػػواـ الػػػػرتاب عػػػػث التسػػػػروبة والرباويػػػػز ورا ػػػػت تػػػػزي، ت اؼبػػػػالذةوغػػػػر  
مث أفطػػرت علػػى عيػػي وغػػادرت ، يقػػاالقديبػػة وتفػػت  شػػباؾ اغبيػػرة لتقو  

 اؼبنزؿ.
ى سػػػػػػاعات عػػػػػػادت ويف يػػػػػػدها قفػػػػػػ   ػػػػػػغر مغط ػػػػػػ بعػػػػػػد بػػػػػػالث

بالقمػػػػاش الػػػػهي أزا تػػػػا فكشػػػػف عػػػػث فػػػػأرة بي ػػػػاذ صبيلػػػػة أ ػػػػاخا  ػػػػر 
واػببػػػز ورا ػػػت  أتػػػت ؽبػػػا ونسػػػا باؼبػػاذ واعبػػػش الرومػػػي، الطريػػ  باإلعيػػػاذ
   هي تأخه دًشا.

ت بػػػػداخي مبػػػػ  اؼبػػػػاذ يف الصػػػػالة كانػػػػت الفػػػػأرة الصػػػػغرة قػػػػد نط ػػػػ
اـ بػػارد يف ا بعػػد ضب ػػلػػت نفسػػقا باؼبػػاذ وبػػدت مثػػي ونسػػة سباًمػػالغػػويط وبل  
 عز اغبر.

بػبعب النػـو  بناذ كنت يف ـببأي خلف البوذباز أ  ىيف تل  األ
ؿ يف الػػ  تبػػدأ بػػالتيو  ، الليليػػة وفبارسػػة عػػاداي وأسػػتعد للقيػػاـ، عاؼبتقط ػػ

اؼبطبخ  لتقاط بقايا الطعػاـ اؼبتسػاقط مػث ونسػة أبنػاذ إعػدادها وجبااػا 
 القليلة. 

  ن، ة على زبادي وهي تتناوؿ الطعػاـبالفرج ىتتسل    را ت ونسة
نسػيت أف أقػػوؿ لكػػم أهنػا أظبػػت الفػػأرة زبػادي أمػػا أنػػا فقػد فوجهبػػت خػػا 

 وتو".تعاؿ يا ت"تنادي  قائلة:
 البي ػػاذ أسػناهنا يل وتبػػني  ، وجققػا علػػى ا بتسػامة أؼبػػ  مػرة وألوؿ
 تعػػػػػرؼ كأهنػػػػػا تنػػػػػادي، البوذبػػػػػاز أمػػػػػاـ تقػػػػػف وهػػػػػي، العري ػػػػػة األماميػػػػػة
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 فػأر رائجػة مشمػت  ػىت، وأتسػمع، ألختبػج وأعود، أب  كنت،  مكاٍل
 نخر.

كانػػػػػت الفػػػػػأرة البي ػػػػػاذ غريبػػػػػة اؼبن ػػػػػر بالنسػػػػػبة يل ناعمػػػػػة هادئػػػػػة 
 تنادي  "تعاىل لسا خايف؟" وهي مدودكف ونسة اؼبمطمهبنة على  

 وخرجت مث اؼبطبخ حبركة استعرا ية مر ة.
 أجرب. :وقلت  فكرت قليالً 

 الػػػػ   يػػػػ  ذبلػػػػ  زبػػػػادي يف  يػػػػر ونسػػػػة، خرجػػػػت إىل الصػػػػالة
مشمتقػػا جيػػًدا ، ت يل بقطعػػة مػػث اعبػػش الرومػػيَمػػفرَ ، رأتػػ  أقػػرتب حبػػهر

 جكات ونسة. بدأ يف قرق تقا بلقفة وسط  ي أف أقب
كانػػت ونسػػة ربكػػي لنػػا كػػي مػػا ،  الثالبيػػة بعػػد ذلػػ  ويف مسػػاذاتنا
وهػػي ربكػػي ، ا مػػا كانػػت تػػروح عليقػػا نومػػةفاتنػػا مػػث قصػػتقا معنػػا وغالبًػػ

 ويف بطػػػػث، وكػػػػاف مػػػػث نتػػػػائ  ذلػػػػ  أف ضبلػػػػت زبػػػػادي، وترتكنػػػػا و ػػػػدنا
، وا ػػػػػدة أتػػػػػت لنػػػػػا بأربعػػػػػة فهبػػػػػراف ابنػػػػػاف بيب؛أملقػػػػػت علػػػػػيقم ونسػػػػػة

 الليايل والبييب دوؿ.، أسوداف أظبتقماو  ،و ليس، سنووايت
زارتنػا فػأرة غريبػة ، وكانت زبادي  امي يف البطث الثانيػة، ذات مرة
ت رائجتنػػا يف بعػػد أف مش ػػ، اؾ اؼبطػػبخمػػث فتجػػة سػػل  شػػب   تسػػللت لػػيالً 
فاقتجمػػػت علينػػػا  يػػػرة النػػػـو ، ت اؼبطػػػبخ ومل ذبػػػد لنػػػا أبػػػرًااؼبكػػػاف. لف ػػػ

بينمػػػػا كنػػػػت أمعػػػػم زبػػػػادي اؼبثقلػػػػة ، نػػػػا  وؽبػػػػا يػػػػ  كانػػػػت ونسػػػػة تلم  
واستجسػػػػنت ، دت لنػػػػا يف اغبيػػػػرةبَػػػػودبيػػػػرد أف رأت اؼبن ػػػػر لَ ، حبملقػػػػا

   ف متقا إلينا.، ونسة شياعتقا
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رت التعػػػرؼ علػػػى الفػػػأرة قػػػر  ، بعػػػد أف نامػػػت ونسػػػة وبقيػػػة الفهبػػػراف
، فزبػػػادي رغػػػم بيا ػػػقا ون افتقػػػا، مػػػر دب ػػػاجعتقاوانتقػػػى األ اعبديػػػدة.

رت بػػػا مػػػث الفتنػػػة شػػػع لكػػػث مػػػا، أوؿ خبػػػ  قػػػيف، لػػػى رأسػػػي وعيػػػ وع
كػاف فػوؽ قػدري علػى   كما ستسػميقا ونسػة   قػاً  "واللهة مع "كوكي

 اؼبقاومة.
فقػػػد ، ذلػػػ  أ ػػػبجت أشػػػعر بف ػػػي ونسػػػة أنػػػ  كبػػػر عائلػػػة بعػػػد

رعػػتقم ونسػػة ومل تب ػػي علينػػا ، أقببػػت لنػػا كػػوكي طبسػػة يف بطػػث وا ػػدة
 ػىت كػاف الوا ػد منػا يف ، ي و  اؼبؤانسػة واغبػد، و  الشػراب، بالطعاـ

يكػاد يصػي وزنػا إىل  ، زمث النـو جبوارها على السػرير ذو اؼبػالذة اغبريريػة
ناهي  عث التوالد والتناسػي بيننػا والػهي كػاف يتزايػد ، كيلو جراـ وأكثر

يومػػػػا بعػػػػد يػػػػـو  ػػػػىت قالػػػػت ونسػػػػة مشػػػػدوهة ذات  ػػػػباح وهػػػػي تغمػػػػز 
 رتتاربعني ف"بقيتم طبسة وأ ا كة:

ػػػكتقا فنتيكنػػػا نسػػػعد ب ػػػج  وؽبػػػا وننػػػاـ علػػػى يػػػديقا وربػػػت  عم 
   وأقدامقا. إبطقا

أما هػي فقػد كانػت تقػوؿ لنػا يف ف ف ػااا الكثرة:"نفسػي راجػي 
، تنػني وتالتػني سػنةسػ  بقػى ا، ي" ولو مرة وا ػدة بػ قْ بػُ يبوس  مث "

ذلػػػػػ  يف نشػػػػػوة وهػػػػػي تتػػػػػهكر  والو يػػػػػد اللػػػػػي ؼبسػػػػػ ........" تبتسػػػػػم
  أتػػوبي  السػػيدة عائشػػة اؼبػػزد م وكيػػفهػػا يفذالشػػاب الػػهي وقػػف ورا

، تاكسػي لػو  أنػا أبػار جسػدها أو صأهنا قررت النزوؿ لرتكس ميكروبا
وتسكت لػا وهػو يبػد يػد  إىل ، اجعلتقا س ونة اعبو ترخي نفسقا سبامً 

لينسػػػجس  فشػػػتما، لكػػػث أ ػػػد الركػػػاب   ػػػظ  ركػػػات الولػػػد  ػػدرها.
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اؾ األتػػوبي  شػػب   وتشػػيعا هػػي مػػث، جبسػػد  وينػػزؿ مسػػرًعا يف أوؿ ؿبطػػة
 بن رااا. 
سػػػػم "الولػػػػد الصػػػػايع"؛ألف قػػػػد أملقػػػػت علػػػػى أ ػػػػد أفػػػػراد قبيلتنػػػػا ال
الػػػػػػهي  رها بػػػػػػهل  الشػػػػػػابنػػػػػػاث كانػػػػػػت تػػػػػػهك  اتػػػػػػا يف أجسػػػػػػاد اإل ك  

علػى  قبػي أف هبػرؤ ىل وجققػاإ استلطفتا ألنا غازؽبا بعيونا ون ر مػويالً 
 فعي. فعي ما

فغا ػت يف ، لنػـوهػا ا ػىت جاذت تف ػفب لنػا يف تل  الليلة ظل ػ
مث تصػػػجو منتبقػػػة علػػػى  ػػػوت بػػػائع ، فيػػػا بعمػػػ  وبػػػراذة ـبػػػداا لػػػتغط  

نابيػػػس النائمػػػة د األىبػػػبط مفتػػػاح التغيػػػر بأجسػػػا  ،األنابيػػػس ب ػػػيييا
ت اؼبػػػػوتى بػػػػهل  الصػػػػ س الػػػػهي ي ػػػػرس ويشػػػػت   ليػػػػوقظ فػػػػوؽ السػػػػيارة

نبوبػػة فنػػادت رغػػم انزعاجقػػا أهنػػا تريػػد تغيػػر األرت ونسػػة تػػهك  ، الػػدماغ
وفيمػػػا كانػػػت عينػػػا  زبرتقػػػاف فتجػػػة  ػػػدرها داراػػػا ، بػػػائع ليصػػػعد إليقػػػاال

، يػػػػدها فسػػػػجبقا  مًسػػػػا، ت يػػػػدها لػػػػا بػػػػالفلوسبسػػػػرعة بالطر ػػػػة ومػػػػد  
فتنزلػ  قدمػا ، السػالمل فزغرت لا وعيناها تطقاف شرار جعلا يقرع نػاز ً 

لرتتػاح ونسػة وهػي تسػمعا يصػرخ ، ا على درجػات السػلمويقع متد رجً 
 ج  وتقوؿ بد ؿ: "اللي يييي عليا لسا ما اتولدش".ت ، اهً متأو  

*** 
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 الفصل الثاني
إىل  يػػػرة نػػػـو  ترتكنػػػا و تتسػػػلي يف أمسػػػيات مقمػػػرة كانػػػت ونسػػػة

و كػػػػػأف أ ػػػػػدنبا قػػػػػد يفاجهبقػػػػػا متلبسػػػػػة ، ت  وؽبػػػػػاوالػػػػػديقا وهػػػػػي تتلف ػػػػػ
بقػػا بعػػد أف كسػػرت قػػا تؤن  تسػػمع مػػث بعيػػد  ػػوت أم ،بػػدخوؿ اغبيػػرة
مت اؼبلقػػػاط فأزالػػػت نصػػػػف شػػػعر جاجبقػػػػا أو اسػػػػت د، زجاجػػػة عطػػػر

 .األيبث
وتركػػػت نبػػػاراً ، تن ػػػر إىل السػػػيادة وقػػػد غا ػػػت أقػػػدامقما فيقػػػا 

بػػني السػػرير والتسػػروبة أو  بػػني البػػاب والسػػرير ومػػا  ؼ اػبطػػوات مػػاآ
 .الدو ب

 ني تفػت  الػدو ب لتلقػي ن ػرة بداخلػا يقتػز مفػرش ذهػيب  ػغر 
ت لػػو  وسبن ػػ شػػرتتا يف أ ػػد األعيػػادز علػػى الكومػػود كانػػت أمقػػا قػػد امطػػر  

  اؼبفرش مث تشم رائجػة يػدها ؛هػي هػه  تتجس  ، كاف يف  يراا مثلا
جعػي ؽبمػا نفػ   رائجة أمقا أـ أبيقا؟ أـ أف مرور الزمث وموؿ اؼبعاشػرة

 الرائجة ؟
هػػػا ذتػػػرفب  ػػػىت إعطا ،هػػػي يف الػػػدو ب مالبسػػقما مازالػػػت كمػػػا

 .لفقر وبتاجقا
 قما غرها.مث رائجت تقوؿ مل يب َ 
ات  ػىت أف وقفػوا هنػا ن ؼ اؼبػر   ،مرنة التسػروبة الكبػرة تقف أماـ

 . اؼبرنة قد تكوف اختزنت  وراً ؽبما يف  ا ت شىت  
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نبا ا تباغتقػػا  ػػوراما وقػػد اشػػتب  جسػػدزبيػػي مػػث نفسػػقا  ػػني
 ماـ اؼبرنة اؼبثبتة يف مواجقة سريرنبا بزاوية ؿبسوبة سباماً.أ

تستج ػػرها و ػػدها كػػي ل ف  ػػورأ خا ػػة خػػااآف تسػػتطيع أف زبػػز  
 و  يطلع عليقا غرها.، مساذ

وكلمػا قاومتقػا كلمػا  ،ىل رأسقا يف البداية بنعومةإ سالفكرة تتسج  
ز ىل  ي ػػػػػػإشػػػػػبثاً باغبيػػػػػاة وبػػػػػالقفز مػػػػػث رأسػػػػػقا ازدادت قػػػػػوة وشراسػػػػػة وت

 .الوجود
تسػػػتعرض تفا ػػػػيي جسػػػػدها أمػػػػاـ   ،مالبسػػػػقا قطعػػػػة قطعػػػػة زبلػػػع
 بة ذات اؼبقابة الغابرة.رة اؼبهه  اؼبرنة الكب

ؼبػاذا البػ   ،تتعيػس للػوف اغبلمتػني، تتلم  هنديقا متأملة صباؽبما
 بالهات ؟

 .اتت يلقما بلوف وردي يروؽ ؽبا كثرً 
خمػا مػث شػعرات دقيقػة مل وبػث بعػد اقتطافقػا  تراقس ف هيقا ومػا

 باغبالوة
 وعالـ التعيي ؟
رؤيػػػػػػػة ردفيقػػػػػػػا مث امػػػػػػػ   ث مػػػػػػػثوتلتػػػػػػػوي لتػػػػػػػتمك   تسػػػػػػػتدير قلػػػػػػػيالً 

 واهلل اللي بيعاكسوا معهوريث بر و" :"جامدة ياونسةلنفسقا
فتمػػػد  ،تػػػنقش الفكػػػرة يف دماغقػػػا لكػػػي تسػػػتكمي خطػػػة تنفيػػػهها

مػػػػػث  تسػػػػػت رج قميصػػػػػاً  ،مقػػػػػاأديقا إىل الػػػػػرؼ اػبػػػػػاص دبالبػػػػػ  نػػػػػـو يػػػػػ
 ضبرالقاٍل. الساتاف باللوف األ
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دبػػػا يزيػػػد هيػػػرت هػػه  القمصػػػاف مػػث قبػػػي وفااػػا  مقػػػا قػػدأكانػػت 
ا مػػػث  علػػى عشػػػرة سػػػنني.. رائجػػػة العػػػرؽ القديبػػة مػػػع العطػػػر تصػػػنع مزهبًػػػ

 كمكمة الت زيث.
 ت أف ترتديػاوسبن  ، ترتدي ونسة القمي  الهي ماؼبا داعس خياؽبا

 وهي مفلة.
 تبػدأ يف الػرق  علػى ،لةأغانيقا اؼبف     مث جقازها احملموؿ تنطل 

وغبنا مث تنقي بأنػت   سس كلماتا ليسا كيٌ أ وت عدوية مث شريث و 
.  عمري ألـ كلثـو

ولػي  اعبسػد فقػط  ػىت لػو كانػت رغبػة ؾبػردة ، الرغبة تقل  الػروح
 .غر مرتبطة بش   بهاتا
مث تسػػػػػاند  الػػػػػروح القلقػػػػػة  ،ا بالطلػػػػػس اغبثيػػػػػ يبػػػػػدأ اعبسػػػػػد دائًمػػػػػ

ػػػػ زاذ إط يف تشػػػػييعا يكفػػػػي أف تصػػػػمت دة خبيػػػػي ودوف أف تتػػػػور  اؼبتو  
 مطالبا.

  .نصلياـ س ث بعدها و تفوتنا ضب  ه مش الة العشاذ ؟ 
 ؟مش كد   راـ -
 ؟كد اغبراـ يف  وإيا  -
ف تلػ  اللػهة الػ  أترتؾ ونسة لرو قا فر ة الرتاجع فقػي تعلػم   

 .قد تسكنقا قليالً  هاجسد سيج ى خا
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الشػػػػػابة وهنػػػػػػديقا  ات اريسػػػػػق  ؽ مػػػػػػويالً يفزبلػػػػػع القمػػػػػي  وربػػػػػد  
فػػػييث ، ط علػػػى  لمتيقػػػا برفػػػ ت ػػػغ، بينقمػػػا و النقػػػر احملفػػػورالبػػػارزيث 

 رغم دؼذ اعبو.، لت تبج ربت البطانية  جنوهنا مث ذبري
يلتػػػف ،  ػػػني تنتقػػػي مػػػث العػػػادة السػػػرية تكػػػوف قواهػػػا قػػػد خػػػارت 
فيمػػػا ترفػػػع  ،قنيهػػػا  ػػػوؿ رو قػػػا اؼبنقكػػػة الصػػػامتة وهنػػػديقا اؼبتعػػػر  اذراع

 .وتستسلم للنـو  ىت الصباح ،ركبتيقا ف هيقا لتالم  بطنقا
*** 

عػػػث البكػػػاذ  نعمػػػة  ػػػديقة ونسػػػة الػػػ  مل تتوقػػػف ذات مػػػرة زارتنػػػا
 والنقنقة والزف مواؿ جلستقا معقا.

 وتسرت عليقا.، كانت نعمة تتوسي لونسة أف تساعدها
اها:كاف فػني عقلػ  ي  إخبشونتقا اؼبعقودة عليقا سائلة  ردت ونسة

 باي ة؟ يا
فقػػػي ، بػػػة لونسػػػةمػػػث سػػػياؽ اغبػػػدي  أف نعمػػػة  ػػػديقة مقر   يبػػػدو

مث مػا تلبػ  أف ربنػو ، تكاد تلطم لفرط  دمتقا وفقداف البنػت لشػرفقا
 عليقا ؿباولة إهباد ـبرج ؽبا مث تل  اؼبصيبة.

السبس يف  ياع شػرؼ نعمػة وضبلقػا  ثْ  اولت ونسة أف تعرؼ مَ 
تعملػي إيػا يف فقالػت ؽبػا والػدموع تغلبقػا ميػس ه سفاً ا لكنقا فشلت

 اؼبصيبة دي؟
وح لػدكتور نسػا وو دة وا ػدة  ػا ب  قالػت ت نعمة:تعايل نػر رد  

 ونسة.أنا فبكث أتقتي فيقا. ساعدي  يا، يل على عنوانا
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هنػػػػا و ػػػػعت إ  أقػػػػوؿ ، ونسػػػػة مبطبػػػػت علػػػػى البنػػػػت وا ت ػػػػنتقا
لكػػػث  يذسػػػة وإف كانػػػت ميبػػػة وسػػػاذجة بعػػػب الشػػػنفسػػػقا مكاهنػػػا فون
 "كلا إ  الشرؼ ".

لػػػها كانػػػت ، يقة ػػػدة نػػػاس أمػػػاـ أي ػػػ إمبػػػا ونسػػػتنا كانػػػت  ػػػعيفة يػػػا
وقػت الشػدة لػث تت لػى عػث  هنػا تعلػم جيػًدا أهنػازبتارهث بعناية فائقػة أل

فقػا ذلػ  مشػقة كػالـ ولو كل  ، مرأة تقاظبت معقا العيش واؼبل فتاة أو ا
 الناس الهي يسم البدف أو تلقيجقث يف اعبيهبة والرواح.

 ا قائلػػػػػة:ورغػػػػم  ػػػػديقااا القلػػػػػيالت كانػػػػت أمقػػػػا تنصػػػػػجقا دائًمػػػػ
مػػا يفػيب يب الكيػػي أو ، متصػا بة مصػا بة و  نػػا  ة بصػي يل أياعبيطػ
 خواي.أبوكي أشكي إل ث"عَ لْ مَ تْ خواي أشكي ألبوكي وأما "يِ إمث 

أمػا هػي فػبمث تسػتعيب عػث الصػديقات؟ ، كاف وبػ  ذلػ  ألمقػا
، و  أخػػػػػػت تسػػػػػػتمع ؽبػػػػػػا، زوج و   بيػػػػػػس و  أخ  نػػػػػػوف ينصػػػػػػفقا  

، اتقطػػػع  ػػػالاا خػػػث سباًمػػػ ا   تكثػػػر مػػػث الصػػػديقات و فلػػػتكث وسػػػطً 
يبػػاف زميلتقػػا القديبػػة يف اؼبدرسػػة ولػػتكث نعمػػة وهػػدى بنػػت أـ شػػريف وإ
جػػت وسػػافرت لكػػث إيبػػاف تزو  ، الثػػانوي هػػث  ػػديقااا ومو ػػع أسػػرارها

ومنعقػػا مػػث ، جػػت وألبسػػقا زوجقػػا النقػػابا تزو  وهػػدى أيً ػػ، السػػعودية
أخػرة مػث عنقػود  سوى نعمة  بػة ومل يب َ ، األقاربو ، الصديقات زيارة

 الصديقات القصر.
ػػػػ نػػػػا ت أوتسػػػػمع  ، رفػػػػة تفا ػػػػيي اغتصػػػػاب نعمػػػػةت ونسػػػػة يف معأغب 

 .األنرتيا اغبكاية مث ربت كنبة
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هنػػا نامػػت  زينػػة يف تلػػػ  إ رض قائلػػػة كػػت نعمػػة ورأسػػقا يف األ
ػػػ، الليلػػػة ر يف ابنػػػة عمقػػػا الػػػ  تزوجػػػت مػػػث شػػػاب وسػػػيم رغػػػم أهنػػػا تفك 

نامػػت بكمػػدها  ،أف قطػػار الػػزواج فااػػاشػػعرت  ،تصػػغرها خبمسػػة أعػػواـ
ة ذي شػارب عػريب يزورهػػا قػا وإذا خػا تفاجػأ بشػ    ػػ م اعبث ػوغل  

يشػبا البشػػر  ويغازؽبػػا برقػة ونعومػػة  اولػت اؽبػػرب منػا ألنػػا  ، يف اغبلػم
لكنػػا كػػاف وبػػيط خػػا مػػث كػػي جانػػس وهبػػدها بسػػقولة كلمػػا  اولػػت أف 

ا اقػػػػرتب منقػػػا لينػػػػزع عنقػػػػا رت يف مكاهنػػػا فيمػػػػويف النقايػػػػة تكػػػػو  ، اػػػرب
ة لهة وهو يرقػدها ربتػا ويػدخي فيقػا مل تشعر بأي   ،مالبسقا قطعة قطعة

وعنػػػدما اسػػػتيق ت مػػػث نومقػػػا  ، ا يشػػػبا نلػػػة  فػػػر أو شػػػنيور كبػػػرشػػػيهبً 
قطعػػت بعػػدها ان ،كانػػت مالبسػػقا الداخليػػة مبلولػػة بسػػائي أبػػيب لػػزج

 داذ.عرفت منا دبصيبتقا السو  الدورة الشقرية وأجرت ربليالً 
 

ونسػػة أنػػا بريهبػػة واهلل أنػػػا  سػػاعدي  يػػػا ي وتبكػػي:مث انطلقػػت تتوس ػػ
   .يصدؽ  كاي وؿبدش ه، مغتصبة

 تسأؽبا ونسة:
 مفش يع ؟  دا ماظقرش باٍلواعب   
هنػػػا  لمػػػت بػػػا أقبػػػي أف ذبيػػػس مؤكػػػدة لونسػػػة  الفتػػػاة قلػػػيالً  تشػػػرد

 رمػػاد ؿ إىلواختفػػى أبػػر  بعػػد أف ربػػو  ، بعػػدها وقػػد ا ػػرتؽ يف فػػرف كبػػر
  الـ بعدها.نتثر يف اعبو ومل تعد ترا  يف األأسود ا

أمػػراض نسػػاذ زبصػػ  يف هػػها النػػوع مػػث  را ػػت الفتاتػػاف لطبيػػس
 .العمليات
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 اجنيػػ ٕٓٓ٘ف العمليػػة تتكلػػ ،جلسػػتا قبالتػػا ون راتػػا تتفجصػػقما
 ي ونسة الباقي.وتكم   ٓٓ٘ٔرج نعمة زبُ 

ي بالػػ  منقػػا ل ػػير نعمػة تتوسػػي ونسػػة للطبيػس: خدبعػد أف يػػتم زبػػ
 أوعػى تفتكػر ، مػش بػ  ندـدكتػور البنػت فبسوسػة و امػي مػث جػ    يػا

 كد .     إهنا  مؤاخهة بنت كد  و 
 ب  ندـ.  إ   ج    ؟ مايبتسم الطبيس ساخرًا :ج   

عليقػػػا  سبػػػر   ،تبتلػػػع ونسػػػة تلميجػػػا وتػػػروح تنت ػػػر  ػػػديقتقا باػبػػػارج
اؼبو ػػػوع علػػػى   أف يبػػػر  تبتقػػػي إىل اهلل ،تبكػػػي، الػػػدقائ  كشػػػقور مويلػػػة

 وأف يسرت اهلل على  ا بتقا وعليقا مث الف يجة.، خر
امشلنػا ، ارسػت   سػرت يػاابػ  ندـ   أوسواذ ج    امقم بقل  وخوؼ:

وغطًػػػاذ  يػػػ  سػػػرتخل   ،اضبينػػػا يػػػارب مػػػث ذنوبنػػػا ،برضبتػػػ  يػػػاعليم حبالنػػػا
 على  عفنا وخيبتنا و خطايانا.

تعلػػػػم أف  ،ااػػػػاوعلػػػػى ني   بػػػػةتعلػػػػم هػػػػي أف نعمػػػػة بنػػػػت جدعػػػػة ومي
أمل يػػهكر اهلل ، الكنقػػا قػػد تكػػوف  ػػادقة أيً ػػ، روايتقػػا قػػد تكػػوف كاذبػػة

 ف ؟ناعبث يف القر 
رنا مػػػػػػػنقم ومػػػػػػػث أفعػػػػػػػاؽبم ؟ وإ  ؼبػػػػػػػاذا ينصػػػػػػػجنا الشػػػػػػػيوخ أمل وبػػػػػػػه  

ػػػ ؟ وؼبػػػاذا تنقػػػى  اـبا سػػػتعاذة مػػػث اػببػػػ  واػببائػػػ  لػػػدى دخػػػوؿ اغبم 
 ا ؟ؼبػرنة معيبػة جبسػدها أو فا صػة إي ػاؼبرأة عػث التعػري والوقػوؼ أمػاـ ا

جػػػػرى  يقػػػػع يف هواهػػػػا وهبػػػػرى مػػػػا وقػػػػد   خػػػػا ؟ألػػػػي  ألف اعبػػػػث يػػػػرتب  
 لنعمة؟

 يف كي األ واؿ عليقا أف تتجمي اؼبوقف  ىت هنايتا.
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 ىواسػػػتدع، خرجػػت نعمػػة مػػث الت ػػدير وقػػػد زبلصػػت مػػث اعبنػػني
بػع  يػ  يق ،: خػالص وهػو يشػر إىل سػلة القمامػةالطبيس ونسة قائالً 

أخرجػػا مػػث  هنػػاؾ جبػػوار القطػػث والشػػاش وأمبػػو ت اغبقػػث اؼبسػػتعملة مػػا
ة ورائجػة الت ػدير اؼبنبعثػة مػث فػم نعمػة أبػارا الدماذ يف السل   ،بطث نعمة
 غ ما دبعداا.اـ لتفر  ت إىل اغبم  رَ فيَ ، قرؼ ونسة

 سباسكت لتصطجس نعمة يف تاكسي إىل البيت.
وبعػػد ، سػػرتي  نعمػػة قلػػيالً شػػقة ونسػػة لت  ػػزينتني دخلتػػا ، ػػائعتني

هة نصػػيجة أف أفاقػػت أعطتقػػا ونسػػة الفػػوط الصػػجية الػػ  و ػػعتقا منف ػػ
هػػاينزؿ ؼبػػدة بالبػػة  الػػدـ، اقػػويل ألمػػ  أف الػػدورة نزلػػت أخػػرً  الطبيػػس :

 أو أربعة أياـ.
ي ونسػػة وتشػػكرها فيمػا تشػػعر ونسػػة دبػػرارة خرجػت نعمػػة وهػػي تقب ػ

 دي بال  مث نفس  بقى.ب  خ ت على كتفقا :يف  لققا وهي ترب  
عػػادت ونسػػة بعػػد هػػه  اغبادبػػة إلينػػا أكثػػر  بًػػا ورغبػػة يف تعوي ػػنا 

 عث أياـ غياخا وانشغاؽبا دبشكلة نعمة.
 ػػػػني يػػػػأي لزياراػػػػا بعػػػػب  أكثػػػػر مػػػػث مػػػػرة كانػػػػت ربػػػػدث كبسػػػػة؛

 يػػ  كنػػا ، أو يف بلكونػػة  يػػرة النػػـو، قػػارب فت بهبنػػا ربػػت السػػريراأل
 يقاؿ باػبارج. ما عنتسم  

الشػػػػقة  بػػػػاعأف تُ  كػػػػربات اقرت ػػػػت زوجػػػػة أخيقػػػػا األإ ػػػػدى اؼبػػػػر   يف
 وبي كي منقم مشاكلا اؼبادية. لكي

 ت ونسة خبشونة: وأنا أروح فني؟رد  
 هي دي هي و ية أبويا وأمي؟
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  ىت ع م الرتبة نسيتو ؟
 ،جػػت ونسػػػةتزو    ػػىت لػػو ،و ػػت ببقػػاذ الشػػقةأقػػد  كانػػت أمقػػا 

 بناذ  يااا.أتادوا عوا خا يف األعياد كما اعلكي هبتم
 سػػرة أُ أاؼبشػػاكي اؼباديػػة الػػ  تصػػيس فيػػ لت ونسػػة عػػث تلػػ ذتسػػا

  مبيس ومقندس وتاجر.
   ،أ د يفكػر يف ونسػة  يف  زف أ  لت ربنا ليلتقا عادت ونسة 

  يابنت أ د يسأؿ ماذا يوجع 
 سنة ولسا بنتت ٕٖااا  بنت 

 وؽبػػػا  ماؼبػػػا بربػػػرف نسػػػاذ شػػػارعقم يف اغبػػػي الشػػػعيب قراشػػػانات؛ 
 كػػػث يقلػػػث أهنػػػا "عػػػان  فااػػػا قطػػػار الػػػزواج"،  وكانػػػت اغبكػػػاوي تصػػػلنا

مػػع النػػاس مػػث  يذاع  ػػارمة بعػػب الشػػواغبػػ  أف البنػػت كانػػت ؽبػػا مبػػ
 ،   وؽبػػػا

َ
كانػػػت ،  سػػػة والنميمػػػةلَ جْ كانػػػت   ذبيػػػد ال ػػػج  يف الػػػوش واؼب

كمػػػػا  كػػػػت لنػػػػا وهػػػػي ف ػػػػورة وا ػػػػد تقػػػػوؿ رأيقػػػػا دوف مواربػػػػة و  جػػػػاو ب
 أعور" عور يف عينا ياأقوؿ لأل" بنفسقا:

 ردبػا اكتسػبت هػه  الصػفة مػث جػداا لوالػدها الػ  كانػت تسػػر يف
أو الكػػالـ ، ا للميػػامالت ا جتماعيػػةتعػػرؼ مريًقػػ  ، الػػدنيا كالقطػػار

فكسػتقا ، قت بشػراا يف مشػ  الغيطػاف ة مائة باؼبائة تشػق  فال  ، ؽو  ز اؼب
 ػىت ،  ػوت رجػويل خشػث م قػراً أنثويػاً مػعتقا اغبيػاة هبو   ،بةظبرة ؿبب  

كر" لكث جدها زوج الست "وفدية" كػاف الد   عليقا "وفدية هنم أملقواأ
ونسػػػة كانػػػت ربػػػس جػػػدها "اغبػػػاج  .او كايػػػة ـبتلفػػػة سباًمػػػ، نخػػػر ا ً وْ َمػػػ

ّ  ، اعلػػي" كثػػرً   عػػث عمػػر ينػػاهز تسػػرتجع معنػػا ذكريااػػا معػػا قبػػي أف يتػػو
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ا ا كبػػػػرً ف متصػػػػوفً اعبػػػػد كػػػػا، التسػػػػعني فيمػػػػا كانػػػػت هػػػػي يف الثالثػػػػة عشػػػػر
يكفػػػي أنػػػ   ػػػني توق ػػػا فيػػػأة  أ ، هكػػػها تػػػؤمث ونسػػػة ككػػػي العائلػػػة

 ينتفب ويصرخ:" ّي" ا؟
 ألي  معىن ذل  انشغالا الدائم بهكر اهلل نائًما و ا ًيا؟

عػػػريب وجػػػالؿ الػػػديث الرومػػػي ويطػػػرب ا يقػػػرأ  بػػػث كػػػاف اعبػػػد أيً ػػػ
 نشاد الشيخ ياسني التقامي  ني يقوؿ:إل

 ذوُبىاه أأكاد وَ فرط اجل

 ِن يا حبيب فى رضاك ٌصيُب

ويصػػا س دروايػػش ، كػاف جػػدها وب ػر  لقػػات الػػهكر يف القريػة 
 السيدة زينس واغبسني.

وونسة ال  جاذتػا باكيػة   اعبد ذات مرة غاب صبيع مث بالبيت إ
  كلػػت نصػػف كميػػة اعبػػش القػػريش خػػايل اؼبلػػ  اؼب ص ػػمعتػػهرة ألهنػػا أ

ا وماز قػػػا بػػػأف مػػػث عبػػػد كثػػػرً  ػػػج  ا، لليػػػد  ػػػا س ال ػػػغط العػػػايل
يأكي جش اؼبر ى يػدخي النػار ويف فمػا مبػ  جػش   ىبػرج منقػا  ػىت 

 يطعم إبلي  وزبانية النار منا.
وي ػج  اعبػد ، بلػي تقا ستعر قا ػبدمػة إلِ مْ ونسة ألف عَ  تبكي

نيػػة الكرسػػي علػػى  يأخػػهها يف   ػػنا يباركقػػا ويقػػرأ، ويفقمقػػا أنػػا يبػػزح
 ػػػمرؾ  ػػػا ي واػبػػػر هبػػػري يف ، اة مباركػػػةيقػػػوؿ ؽبػػػا أنػػػت فتػػػ، رأسػػػقا
 دم .
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يراها اعبد و ػد  فػوؽ رأس ونسػة أينمػا  هالة مث النور والر ا كاف
، أمػػػا األـ وبقيػػػة العائلػػػة فلػػػم يكونػػػوا يلقػػػوف لكػػػالـ اعبػػػد بػػػا ً ، را ػػػت
  ب دروشة.يقا األويسم  ، يقا األـ هلوساتتسم  

مػث  ػالة الفيػر يروح اعبد يف تسبيجاتا واويباتا مث بعػد عودتػا 
 مقا ساخرة:هالة مػني ؟ و ػمرأتتساذؿ  متعكزًا على ونسة ال  ذبل 

 يا؟إ
أكلقػػا جبنػػة جػػدها اؼبػػريب  البنػػت كانػػت خايفػػة أف  ػػد يكتشػػف
  فنوخبقا فاعرتفت بنفسقا ندي كي اغبكاية

قػي مث وبكػي ؽبػا ووبوْ ،  ويسػب  ، ظبػاذ اهلل اغبسػىنأد وتراقبا وهو يرد  
الؿ الػػديث الرومػػي: اؼبػػؤمث الػػهي غػػهاؤ  التقػػوى عػػث كلمػػات مو نػػا جػػ

 .اؼبتقدة يستلقم بدموعا معرفة مل تدرسقا اؼبدارس قط
ا  ف تػػػا عبرسػػػا اعبميػػػي ولطريقػػػة ردبػػػا فقمػػػت نصػػػف الكػػػالـ وردبػػػ

لكنقػػا مازالػػت ربف ػػا وتػػردد  ، مػػة الػػ  كػػاف يقولػػا خػػا اعبػػدلقػػاذ اؼبنغ  اإل
.   ىت اليـو

نسػػػمع  ،منػػػاتطعمنػػػا وربم   وهػػػي معنػػػا كانػػػت ونسػػػة ربكػػػي وربكػػػي
نعػػد ؽبػػا ، ننثػػر أوراؽ الػػورد علػػى وجققػػا، األغػػاٍل ونػػرق  سػػويا أمامقػػا

الشبشس لكي ترتديا يف الصباح وكبمي ؽبػا الػروب اغبريػري ونسػاعدها 
 يف تن يف اؼبنزؿ والطبيخ.

؛ فتزورنػػػػػػػا "جوليػػػػػػػػا ويف اؼبسػػػػػػػاذ تفػػػػػػػت  قنػػػػػػػوات األفػػػػػػػػالـ األجنبيػػػػػػػة
، رى ونسػػة تتجػدث مػع "تػـو هػػانك "ونػ، قبلينػا جػويل"أو"، روبػرت "
 وتراق  "اؿ باتشينو".، على  در "ريتشارد جر" وتبكي
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يفر قػا  مل تعدـ ونسة غب ات مث الفرح زاراا وكبث معقا كػاف مػا
 .ية البنات   الههس و  اؼبالب  و  الفلوسقيفرح ب غر ما

بًػا يلػتقط  بو ، ا يقػف علػى سػور بلكونتقػامرة رأت عصفورًا و يدً 
ػػعػػت سػػقًوا منقػػا وهػػي تنقػػي األوق دت بعػػد ذلػػ  أف تػػرتؾ مبقػػا رز.تعم 

ا ليلػتقط واعتػاد العصػفور أف يرتػاد بلكونتنػا يوميًػ، عػةمليهًبا باغببوب اؼبنو  
 و ار غر كي العصافر.، يـو زاد وزف العصفور ويوًما بعد، اغببوب

، وا تياجقػػا غب ػػث دافػػج رأى العصػػفور ونسػػة مػػرة تبكػػي و ػػداا
وسػػػػر ت علػػػػى الصػػػػالة ، أغرقػػػػت دموعػػػػا أر ػػػػية البلكونػػػػةفبكػػػػى  ػػػػىت 

، ها بركػػة اؼبيػػاة السػػاخنةة  يػػ  ذبلػػ  ونسػػة الػػ   مسػػت قػػدماالكبػػر 
ا وهػه  ليسػت انتف ت مندهشة وتوقفت عث البكاذ كاف الوقػت  ػيفً 

 أمطار.
، خرجػػػػػت إىل بلكونتقػػػػػا لتيػػػػػد العصػػػػػفور يػػػػػهرؼ الػػػػػدمع ألجلقػػػػػا

نػػػا انقلػػس العصػػػفور إىل شػػػاب وسػػط ذهول، لتػػا يف فمػػػااقرتبػػت منػػػا وقب  
كػػػػػػػاف يشػػػػػػػبا اؼبمثػػػػػػػي ،  وسػػػػػػػيم مويػػػػػػػي ذي عينػػػػػػػني عسػػػػػػػليتني واسػػػػػػػعتني

 فالما عث ظقر قلس.الهي  ف ت أ  ونسة عمرالشريف فىت أ الـ
، أغشػي عليقػا، فؤاد ونسة الهي البلع مل يكث على قػدر اؼبفاجػأة

،  اوبينمػػا قػػاـ بع ػػنا بإسػػعافقا وإفاقتقػػ، فيرينػا إليقػػا لننقلقػػا إىل سػػريرها
كػػة اؼبيػػاة لكػػنقم مل ْر كػػاف نخػػروف يبجثػػوف يف البلكونػػة عػػث العصػػفور وبِ 

كرسي البلكونػة   ووردية ملقاة على ا سوى قلوب ورقية  فراذهبدوا شيهبً 
 وبعب اغببوب ال  كانت تقدمقا للعصفور.، البالستيكي
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علػػى  أغانيقػػايف أمسػػيات أخػػرى كنػػا نسػػتمع إىل أـ كلثػػـو تشػػدو ب
تسػػػػرح مػػػػويال يف معػػػػاٍل قصػػػػائدها ، ذاعػػػػةأو اإلقنػػػػاة روتانػػػػا كالسػػػػي  

 تتػػػهكر جػػػدها اؼبتصػػػوؼ  ػػني كػػػاف يؤكػػػد ؽبػػػا أف أـ كلثػػػـو  ، وأغانيقػػا
إهنػا تشػدو ، اـ مثلنػايأكي الطعػاـ ويػدخي اغبم ػ،  حملبوب رجي فافٍ تغ   

 وايم يف  س اهلل ورسولا.
 ايتا غبد باب بيتا؟سيدة ؿبرتمة يف مقامقػدعاٍل لب   أليست القائلة:

 وهكػها يف بقيػة، ا تقصػد زيػارة بيػت اهلل اغبػراـمبًعػ يف بيتا؟ أتزور رجالً 
وبسػػػػػبقا العامػػػػػة و ،  بعشػػػػػقاأغانيقػػػػا وقصػػػػػائدها إمبػػػػػا تنػػػػػاجي اهلل وتتغػػػػىن  

  ؼبشاعر فانية كأجسادهم البشرية.اؿ تغ   واعبق  
ذات مغربية عاد الولد الوسيم الهي كاف عصفورًا مرة أخػرى وهػي 

، لتػا يف فمػااقرتبت منا ونسػة وقب  ، لقاؾأا  أغنية أغدً تسمع أـ كلثـو يف
ملقتػػا يطػػر يف اؽبػػواذ ت ونسػػة علػػى ظقػػر  وأربت ػػ، ا عصػػفورًاعػػاد لطبيعتػػ

 ة وبعب القلوب الورقية الوردية.  رائجة زكي  ذا ورافً ـبل  
 فقػػػػػد، معمػػػػػةوتػػػػػروح تطػػػػػبخ لنػػػػػا ألػػػػػه األ، وبزهنػػػػػا فراقػػػػػا تبتسػػػػػم و 

لنفسػػػػقا أمبػػػػاؽ و ػػػػارت تعػػػػد ، معنػػػػا بعػػػػد عشػػػػراا انفتجػػػػت شػػػػقيتقا
ا وأ يانًػ، ونأكي كبػث اعبػش الرومػي والالنشػوف، رزاػب ار واللجـو واأل

   .الفراخ والسم  الهي نعشقا
ونسػػة كانػػت  بػػة كريػػز ، اأخػػوة ونسػػة الرجػػاؿ ـبتلفػػوف عنقػػا سباًمػػ

فيمػػا كػاف إخواػػا يشػػبقوف اػبيػػار ، ظبػراذ ملتقبػػة باؼبشػػاعر  انيػة القلػػس
 د دائمػػػػػػػػػػػػػػػاً كمػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػاف اعبػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػرد    دوف لػػػػػػػػػػػػػػػربا"أو القػػػػػػػػػػػػػػػرع "يبػػػػػػػػػػػػػػػ

وانكفػاذ  ، وقسػوام، خواػاأنعمة جفاذ  كنت أظبعقا تشكو لصديقتقا
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ا كمػػا كانػػت تقػػوؿ أمقػػا متنػػدرة باؼبثػػي كػي مػػنقم علػػى بيتػػا وزوجتػػا سباًمػػ
 قا ربت ف دي أ سث مث أمي وأخ .الريفي:اللي أ ط  

اػببيثػػػػة  يسػػػػتمع لشػػػػورى أو رأي إ  مػػػػث زوجتػػػػا الوا ػػػػد مػػػػنقم  
 ذات الرغبة الدائمة يف السيطرة على ونسة وعلى الشقة وؿبتويااا.

ـ مػػث أبػػاث تركػػا ؽبػػا األب واأل ليقػػا زوجػػات األخػػوة مػػاتسػػتكثر ع
 رغػػم أهنػػث يعشػػث عيشػػة مسػػرتوبة و ، وأجقػػزة كقربائيػػة ومعػػاش شػػقري

والبيػت الكبػر اؼبطػي علػى ميػداف ، إ  أف فلػوس ونسػة، يذينقصقث ش
 ا يف عيوهنث.نس العري  وبلو دائمً السيدة زي

قامػػػة مػػػػع أسػػػػرة تنتقػػػي ونسػػػػة لإ ي الكثػػػر فلمػػػػاذا  الشػػػقة تسػػػػاو 
 أو علػػػى نصػػػيس مػػػث اإلهبػػػار ر الشػػػقة ليجصػػػي كػػػي أخأ ػػػدنبا؟ وتػػػؤج  

 يتم استغالؽبا يف أي مشروع ذباري؟
 ردبػػػا كػػػانوا فعػػػالً ، ا يف رأس ونسػػػةفكػػػار كانػػػت تػػػدور دائًمػػػتلػػػ  األ
ردبػػا كانػػت ؾبػػرد ، مل يكػػث أ ػػد يأبػػا بكػػي ذلػػ  وردبػػا، يفكػػروف هكػػها
 مث يعرؼ؟ ، ـباوؼ وأوهاـ

معارؼ ونسة قليلوف لكػنقم فبيػزوف مػث أنبقػم الكونتيسػة أـ عػزة؛ 
 لة وبائعة مالب . ا بة ؿبي ؼبستلزمات بدؿ الرق  ود   

و   ػػىت ، والكونتيسػػة لػػي  اظبقػػا يف دفػػاتر اغبكومػػة وكمبيوترااػػا
 فاظبقا اغبقيقي أمورة. لديقا ابنة اظبقا عزة

والب ػار ، و"أمورة"  كايتقا مويلة؛على أنغاـ أـ كلثػـو وهػي تغػ 
لش السػػاخث كانػػت دردشػػتقا الصػػاخبة اليتصػػاعد مػػث أكػػواب الشػػاي بػػ
 اؼبر ة مع ونسة كي يـو طبي .
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، كانػػػت كػػػي بيػػػوت اغبػػػي تتعامػػػي معقػػػا بػػػتجفظ مػػػث بعيػػػد لبعيػػػد 
مػػر مػػث ىبلػو األ و  ،العػػروس ذبلػس ؽبػػم قمصػاف النػػـو واؼبػػالذات عبقػاز

ا تطلبقػػػا الفتػػػاة اؼبدندشػػة سػػػرًا مػػػث خلػػف ظقػػػر أمقػػػا بدلػػة رقػػػ  أ يانًػػ
وقػد تكتشػف أـ الفتػاة وجػود البدلػة ، بسػعر متقػاود وتتيجقا ؽبا أـ عزة

والبنػػت ، لػػة إذ أف البيػػت ؿبػػرـتيف جقػػاز ابنتقػػا فتلقػػي خػػا يف وجػػا الد   
فػػي قمصػػاف النػػـو واؼبالبػػ  أ  يك، هبػػس أف زبػػرج منػػا ببدلػػة رقػػ   

 العارية للبيت ؟
ر وإذا مل يكػث فلتػوف  ، فليشرتي العري  بدلة رق  إذا كاف لا مزاج

ومػػا قػػد ذبلبػػا مػػث مصمصػػة شػػفا  أـ العػػري  الػػ   ،األسػػرة شبنقػػا اؼبرتفػػع
بعػػد أف  و بػد سػوؼ تتفقػد جقػػاز العػروس ومالبسػقا قطعػػة قطعػة لػيالً 

 .شقةتفرش العروس وأهلقا وأ جاخا ال
 يػاذ الشػعبية تػروح أـ متعارؼ عليا يف األ يف تل  الليلة وكما هو

العػػػػري  وبعػػػػب قريباتػػػػا وبعػػػػب سػػػػيدات اغبػػػػي مػػػػث اعبػػػػراف إىل شػػػػقة 
 ، الزوجية

مث يػتيقث ، ورائجة اؼبكػاف ،بفج  مريقة فرش اعبقاز يبدأف أو ً 
ويفجصػث ، إىل اؼبطبخ للفرجة علػى أجقزتػا مػث بالجػة وخػالط ومفرمػة

واألكػػػػػػػواب ، وأمقػػػػػػػم الصػػػػػػػي  واعبيلػػػػػػػي ،واغبلػػػػػػػي، مبػػػػػػػاؽواأل اؼبالعػػػػػػػ 
مث يػػأي دور الػػدو ب فيفتجنػػا ليشػػاهدف مالبػػ  العػػروس  ،والكاسػػات

لسػػػػنتقث أوياويػػػػي العػػػػروس وأهلقػػػػا مػػػػث  ،وقمصػػػػاف نومقػػػػا قطعػػػػة قطعػػػػة
 .ؽ الرفائع للجماةاغبادة لو مل ترُ 
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عرفػت  فلو هػا مػا، تستمع ونسػة إىل  كايػات الكونتيسػة مبقػورة
بػػي ونفػػوس أ ػػجاخا تلػػ  الػػدروب ، كثػػر مػػث دقػػائ  أسػػرار البيػػوتلا

ولإ بػػػػاط ، اجػػػػة اؼبستعصػػػػية علػػػػى الفقػػػػم واؼبثػػػػرة للشػػػػفقة أ يانًػػػػاؼبتعر  
  يانًا أخرى وللس رية بالثة.أ

ا هػي األكثػر إبػارة وهػي تلػ  اعبػارة أـ جويا كانت  كايتقػا دائًمػ
 ال  تسكث العمارة اجملاورة مباشرة لعمارة ونسة.

تزوجت أـ جويا" أو "كريستني" مث عماد  ا س ؿبػي الػههس  
ؼ "جويػػا وألػػي "إىل أف تعػػر   قببػػا خالؽبػػاأبالصػػاغة وعاشػػا  يػػاة هادئػػة 

مل تكػث ترغػس يف ، عماد على فتاة لعوب بدأت تنصس شباكقا  ولػا
ف عمػاد كػاف وأل، الزواج منا  ختالؼ األدياف كانػت فقػط تريػد أموالػا

كػػػػزوج يف منتصػػػػف الثالبينػػػػات انشػػػػغلت زوجتػػػػػا ؼ  تصػػػػر   قليػػػػي اػبػػػػربة
وبػالنـو ، ا وبابنتيقػا بقيػة النقػارالشابة بعملقا يف مكتبة الكنيسة  ػبا ً 

 .لياًل مرهقة ومتعبة
 ،ف اعبسػػػد فػػػافٍ إوتقػػػوؿ ، ي كثػػػرًا وتتصػػػدؽتصػػػـو أـ جويػػػا وتصػػػل  
والقمصػػػاف ، ربػػػس العطػػػر  ، للنسػػػاذ ؼبػػػا يلػػػه تكػػػر  أف تسػػػتييس لػػػيالً 

الكونتيسػة وهػي تشػفط رشػفات وخالفا كما ربكػي  السيالوردية والس
ربكػػػػي لونسػػػػة الغارقػػػػة يف  ع وهػػػػيمث تتكػػػػر  ، بػػػػو لػػػػش السػػػػاخثأالشػػػػاي 

 .ذنيقاالدهشة أل
خػػا بعطرهػػا تدو  ، البنػػت اللعػػوب ظلػػت زبايػػي اعبػػدع يف ؿبػػي عملػػا

د قصػر  ػي   أجزائقا السفلى احملشػورة يف جيػس أسػو وأخرى بتث    تارة
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ب ن رااػػػػا تتمػػػػاي  يف الكػػػػالـ وتصػػػػو  ، نيبلػػػػوريتيكشػػػػف عػػػػث سػػػػاقني 
 اللعوب إىل عينيا.

علػى العكػ   ، أبػًدا ةمنفػر   والعييػس أف أـ جويػا مل تكػث و شػة أ
لكنقػػػا كانػػػػت ، الػػػروح  لػػػوة، متوا ػػػعة، كانػػػت بي ػػػاذ ناعمػػػة البشػػػرة

والرجػػػػي مػػػػث هػػػػؤ ذ يريػػػػد مػػػػث ، تقا يف العمػػػػي والبيػػػػتشػػػػمشػػػػغولة لشو 
ا خا ة يف السنة السػابعة مػث الػزواج كمػا لدل  واتم برجولتا وت، تناغشا

أكػػدت خبػػرة العالقػػات الزوجيػػة اػبا ػػة أـ عػػزة الػػ  ت ػػج  وتػػداري 
  عينقػا علػى هػها د أف تفػت  تريػ نتقا الههبية وهي تقػوؿ لونسػة أهنػا  سِ 

ت مشػػكلة كبػػرة بػػني عمػػاد وزوجتػػا يػػاـ دب ػػاأل مػػع، مث توا ػػي، الكػػالـ
 تتياهػي كػالـ النػاس الػهي نيت كريسػتفقد ظل، بسبس البنت اللعوب

ا يف  يانًػالفتاة وا طجابا ؽبػا يف سػيارتا وأو لقا عث خروج عماد مع 
أو ، شػػق  أ ػػدقائا اؼبقػػاجريث إىل كنػػدا والػػ  أسػػتأمنو  علػػى مفاتيجقػػا

مل تعػػد تصػػرب علػػى كػػي ذلػػ  وبعػػد أف  ، شػػقتا اػبا ػػة يف الشػػيخ زايػػد
ا عنقػا علػى هػا رغًمػت عينالبقا بالصالة والصياـ انفتجػكانت تداوي ق

فقػػػػد بلػػػػا بػػػػا ا سػػػػتقتار أف يشػػػػيي ، اعبجػػػػيم  ػػػػني رأت دليػػػػي اػبيانػػػػة
 مالب  نسائية داخلية زب  غرها يف جيوبا.

ف واغبػ  أ، اح يف الثانيػة  ػبا ً يتطػو   عائػد انفيرت يف وجقػا وهػو
لكنقا أنهرتػا بالف ػيجة لػو مل يعػد إليقػا ، ليسمع اعبراف  واا مل يعيُ 

 تا مستقيًما تائًباوإىل بي
عطفقا اسػػت، فػػاؽ مػػث سػػكر  بكػػى عمػػاد كثػػرًا بػػني يػػديقابعػػد أف أ

، يسػػتطيع أف يقطػػع عالقتػػا بالبنػػت نػػا  قػػاؿ إ، ترتكػػا أ  تف ػػجا وأ   



41 

 

ت ا أنفػػػػػػا ربػػػػػػَمػػػػػػاعتػػػػػػهر ومرْ ، و د و  يسػػػػػػتطيع أف يػػػػػػرتؾ زوجتػػػػػػا وأـ أ
 قني.قدميقا ذات الكعبني اؼبتشق  

وأب وزوج كانػػػت  بيػػػس عاشػػػت لػػػاهنػػػا مصػػػدومة يف  إقالػػػت لػػػا 
 للرجي احملرـت العاقي. ترا  مثا ً 

 ربرما منا وجد  لدى أخرى. هنا السبس وأف ماقاؿ ؽبا إ
مث ، هػػػا كػػػػاف يقػػػػع قطعػػػػة قطعػػػػة متنػػػػابرًا علػػػػى أر ػػػػية اغبيػػػػرةكربياؤ 

قامػػػت لتنػػػاـ يف  يػػػرة البنتػػػني وتركتػػػا وهػػػو اسػػػتلم السػػػرير ليفػػػرد جثتػػػا 
ػػ ت اـ أكثػػر مػػث مػػرة لتتبػػوؿ  ػػىت أهنػػا شػػك  عليا.بعػػدها خرجػػت إىل اغبم 

سػة تريػز كمػا  كػت يل اؼبقد  ،  أف يكوف أ اخا السػكر علػى أبػر الزعػي
ت علػػى  يػػرة النػػـو ون ػػرت إليػػا فوجدتػػا وقػػد راح يف نػػـو مػػر  ، والػػداا
بػػدا وجقػػا كطفػػي مطمػػهبث عرفػػت أمػػا بعملتػػا فلػػم يعػػد ىبشػػى ، عميػػ 

 شػػى أف تأتيػػا  ػػربة أذى أوىب  ، ينػػاـ عمػػاد قريػػر العػػني .افت ػػاح أمػػر 
ويعلػم كػم هػي ميبػة ، فقو يعلػم كػم رببػا، ذف مث كريستني ىت قر ة أ

دفعػػػا  وردبػػػا كػػػاف هػػػها هػػػو مػػػا، تؤذيػػػا قػػػد تػػػؤذي نفسػػػقا و ، ومسػػػاؼبة
فرعػػػوف مػػػني  قػػػاؿ يػػػا .ػبيانتقػػػا بكػػػي تلػػػ  اعبػػػرأة وا سػػػتقتار والطػػػيش

يف فرعنػػػػ ؟ قػػػػاؿ مػػػػالقيتش  ػػػػد يلم .ويعػػػػود بعػػػػدها عمػػػػاد ليػػػػنغم  
 ػغاذ لنصػائ  ة ؿباولػة إل ػالح  الػا أو إبػال أي ػ، اتات ومػر  نة مر  اػبيا

 أ ب  يفعلقا عي  عين    خوؼ و  مدارة.،  دقاذاألهي واأل
ر ق ػػػتقا كريسػػػتني قبػػػي أف تقػػػر   مويلػػػة مػػػث الو ػػػدة واألسػػػى ليػػػاؿٍ 
سػػػنوات مويلػػػة  ػػػاعت مػػػث عمرهػػػا بػػػني مرقػػػات ، إىل الطػػػالؽ الليػػػوذ
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س مر شػبا مسػتجيي؛ الكنيسػة تصػع  لكث األ، احملامنياحملاكم ومكاتس 
 ىل اااما بالزنا.إوهي لث تليأ  ،األمر والطالؽ أسقي منا اؼبوت

  ، ما ػػدث ذات يػػـو أف اعبميػػع  ػػجا علػػى خػػرب وفػػاة كريسػػتني
دها عمػػاد باسػػػتعاداا أ ػػد يعلػػم إذا كانػػػت ماتػػت مققػػػورة بعػػد أف هػػػد  

فصػػعدت إىل اهلل  ،غبيػػاة وزهػػدااهنػػا كرهػػت اأـ ماتػػت أل عنػػوة إىل بيتػػا
 ،ولػػدا  وارتا ػػت اؼبقػػم أهنػػا ماتػػت يػػا، قػػا ذبػػد العػػدؿ يف مكػػاف نخػػرعل  

اؼبوكػػػوس عمػػػاد كمػػػا  ولػػػث يرتػػػاح بقيػػػة عمػػػر  هػػػو ،لكػػػث الػػػهي مل يػػػرت 
 ،مػػػػث أيػػػػث ملػػػػع لػػػػا ال ػػػػمر علػػػػى كػػػػرب يعلػػػػم أ ػػػػد   ،يا أـ عػػػػزةتسػػػػم  

نػا إويقولػوف ، س كرسػيتنيبا ليي هنار بػهنبا ويؤن  ف  مر  يعه  إفيقولوف 
 .اوأنا يزور قربها يوميً ، زهد النساذ صبيًعا

 ، بكػي هػه  الػدموع يف  يااػاىَل أوْ  ترى أـ عزة أف كريستني كانت
و  ػػػث زوج ـبلػػػ  ووردة وا ػػػدة مػػػث  ،كانػػػت أ ػػػوج لكلمػػػة  نونػػػة

 تل  الباقات ال  يطلع خا القرافة عليقا 
زبشػى  ، نػوف ـبلػ  تفكػر يف زوج ،تسرح ونسة يف كالـ أـ عػزة

 و يطلققػػػػػػػػػػػػػػاأزوج مػػػػػػػػػػػػػػث رجػػػػػػػػػػػػػػي وتنيػػػػػػػػػػػػػػس منػػػػػػػػػػػػػػا مث ىبوهنػػػػػػػػػػػػػػا أف تتػػػػػػػػػػػػػػ
 شػػتاذ كتلػػ  تقػػوؿ لنفسػػقا : يف ليلػػة رجػػي دافػػج نبيػػة   ػػثأتشػػرد يف 

 ا ومػػػودة مػػػث عمػػػاد جػػػارهمخالً ػػػإكثػػػر أرجػػػاؿ أّو و  ردبػػػا كػػػاف هنػػػاؾ
 .تطمهبنقا أـ عزة : ؛  وابع  مش زي بع قا

 تعريف ياونسة؟  -
  نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة -
 .الػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػايبالش عيػػػػػػػػػػػػػػػػػنقم غػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػرتابر ج  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػا  -
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 كايػػة جديػػػدة مػػع كػػػوب شػػاي جديػػػد  وتنسػػ  أـ عػػزة خيػػػوط
 ػػىت تتثػػاذب   وتنصػػت ونسػػة غبكاياهػػا، ا ؽبػػا ونسػػةسػػادة تصػػب  

 : وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأؽبا
 هيا وبعديث ؟ -
 .بت أناـ على رو يأنا قر   أسيب  بقى دلوقت، قبلني و  -

*** 
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 الفصل الثالث
ػػػ ونسػػػة أف رجػػػالً اليػػػـو الػػػهي شػػػعرت فيػػػا  ر خػػػا كػػػاف العيػػػوز يفك 

 مػػػود مل يكػػػث رجػػػالً ؿب، ؿبمػػػود  ػػػا س ؿبػػػي خػػػردوات بشػػػارعنا الكبػػػر
فقػػد اكتسػػس ؿببػػة اعبميػػع وبقػػتقم ألنػػا تػػاجر أمػػني واسػػع  سػػتينًيا عاديًػػا

  و  يطلػػػػس مػػػػث الػػػػدنيا إ، يف اؼبكسػػػػس يبػػػػالا  ، الصػػػػدر مػػػػع زبائنػػػػا
 ت زوجتا ومل ينيس.توف  ، القليي
ين ر إىل تفا ػيي جسػدها تلػ  الن ػرة اعبار ػة ؿبمود   مل يكث  

وهػػي كانػػت تناديػػا عػػم ؿبمود؛الكلمػػة الػػ  كانػػت تلقػػى ، الػػ  تكرهقػػا
 منا رغم أهنا تشعر  بفارؽ السث بينقما. قبو ً 

:ست البنات تر ػي تتيػوزي ؟ وبػالش اقرتب منقا ذات يـو قائالً 
  ودة. عم ؿبمود دي قوؿ يل يا

لكنا أمس  بيدها فيػأة ، ا يبزح كعادتا جكت ونسة وهي ت ن
ورا ػت ، فسػجبت يػدها بسػرعة، ت ؽبا وجنتاهالقا قبلة  انية اضبر  وقب  

، ا يف سػػػػاعة العصػػػػاريتن ػػػػر يبنػػػػة ويسػػػػرة إىل الشػػػػارع الػػػػهي كػػػػاف خاليًػػػػ
د بينقػػػا وبػػػني نفسػػقا عػػػم ؿبمػػػود مامػػا كاجملهوبػػػة وهػػػي تػػرد  وجػػرت مػػػث أ
 مس ازاي؟

، وملػس اغبػالؿ منقػا مباشػرة، هػدير يبكػأ  الرجي مل يكث متبيجاً 
الثانيػة والثالبػني بعػد ومػاذا عػث  ولكث كيف وهي بنت بنوت مل تػت طَ 

   ىت نصف وسيم؟ وأ المقا بشاب وسيم أ
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لكػػث ، م أخاهػا األكػربوىل؛ راح وكل ػػؿبمػود مل يتػأخر يف اػبطػوة األ
 ػػػىت دوف أف يسػػػأؿ ، سػػػليم ملبػػػا قوبػػػي بػػػالرفب القػػػامع مػػػث الػػػدكتور

واغب  أف البنت مل تكث لتواف  لكنقا فقط كانػت تريػد أف ، يقاونسة رأ
تشػعر دبػا تشػعر بػػا البنػات  ػني يسػألوهث عػػث رأيقػث يف العػري  الػػهي 

 ا.جاذ بقدميا خامبً 
 خه  التيربة. سليم خبي عليقا  ىت أف سبر  

تعلػػػم ؼبػػػاذا تبكي؛أهػػػي  ػػػدمتقا يف  مل تكػػػث بكػػػت ليلتقػػػا مػػػويالً 
هػػا مل أـ ألف أخا فػػإذا بػػا عيػػوز أرمػػي؟ مػػوؿ انت ػػار عػػري  جػػاذ بعػػد

 "؟ بر    ا رأيقا يف العري  ورف ا مث "بر  يسأؽب
، بػػػػت" الػػػ  ؾبػػػاش يػػػايقمػػػ  "لسػػػػا كي   قالػػػت ؽبػػػا الكونتيسػػػة:و 

لكػي تػربؽ ، وتنتف شعر وجققػا، ب  واجبقاأف اه   ونصجتقا مويالً 
خلقػػة ، لكػػث ونسػػة كانػػت ربػػس شػػكلقا كمػػا هػػو، ةوتصػػر  لػػوة الطل ػػ

لكنقػػا يف ، نػػا  لػػوة غصػػس عػػث عػػني الت ػػنيتقػػوؿ بعلػػو  ػػواا أ، نػػارب
أف  تشػػػعر، قػػػرار بػػػال اا عميًقػػػي بهبػػػرً نفسػػػقا كانػػػت ربػػػاوؿ أف تغط ػػػ قػػػرارة

وقػػػػد بػػػػاذت كػػػػي ؿباو اػػػػا كػػػػأنثى يف مػػػػور ،   قػػػػا مػػػػث اعبمػػػػاؿ قليػػػػي
وجػدت سػ رية مػث أخواػا  هنابي إ، اهقة بالفشي يف ربسني شكلقااؼبر 
 كيػػػػاج؟اؼب اليػػػػو  ؟زـو قػػػ  الشػػػػعريػػػػا لػػػػإ ردد حبسػػػػم:يػػػ، بيقػػػػاا مػػػػث أوهنيًػػػ

قرؾ والفسػتاف القصػر   يقوسها؟ والكعس العايل اية اؼبر  اـد  قوالوقفة 
 نت عاملة  واجب ؟ايا د  وإ، والبنطلوف اعبينز اسرتجاؿ، قلة أدب

*** 
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تعػػػيش معنػػػا يف شػػػقتقا  ومازالػػػت ونسػػػة وتػػػروح هنػػػارات وذبػػػج ليػػػاؿٍ 
اليػػاظبني يف بلكونتقػػا وذبلػػ  يف سػػاعات  تسػػقي زهػػور، ترعانػػا ونرعاهػػا

الصػػػػفا علػػػػى جقػػػػاز الكمبيػػػػوتر الصػػػػغر الػػػػهي اشػػػػرتتا لتبػػػػدأ أخػػػػرًا يف 
نرتنت؛تبجػػػػػ  علػػػػػى الغػػػػػامب؛ اإل التعػػػػػرؼ علػػػػػى هػػػػػها العػػػػػامل اعبديػػػػػد

، ف علػى جقازهػا أكػرب عػدد مػث الصػور لػاد لت ز  جوجي عث  ور مقن  
ف أبطػاؿ مسلسػي نخػر وتقارف بينا وبني إبراهيم باشا والسػلطاف سػليما

 وؿ.غبس إ  للجبيس األا ما وام  بشقاوة:
يف يـو زاراا  ديقتقا إيباف زميلة الدراسة الػ  أكملػت والتجقػت 

أ ػػػػػػافت  دخلػػػػػػت معقػػػػػػا علػػػػػػى موقػػػػػػع الفػػػػػػي  بػػػػػػوؾ؛، بكليػػػػػػة التيػػػػػػارة
 ػفجتقا الش صػية فلػم ت ػع  د أمػاا ؼبقن ػلصداقتقا كي مث ي ػع  ػورً 

بنفسػػػػيية كبػػػػرة وأظبػػػػت نفسػػػػقا "غريبػػػػة فقػػػػط وردة ، عليقػػػػا  ػػػػورًا ؽبػػػػا
، بت  التقػػػافأ ػػػبجت تقػػرأ علػػػى  ػػفجتقا:غريبة منسػػػية  ػػد   منسػػية"

غريبػػػػػة منسػػػػػية ترغػػػػػس يف ، قػػػػػت علػػػػػى  ػػػػػورة لفػػػػػالفغريبػػػػػة منسػػػػػية عل  
 .خلإخل إإ افت  

اا وعصػػبيتقا ي كثػػرًا مػث  ػػد  العػامل اعبديػػد الػهي انفػػت  أمامقػػا قل ػ
 جت تق ي ساعات مويلة تتصػف  مػاأ ب، الناذبة عث الو دة والفراغ

،  ػػػػػػور وأمثػػػػػػاؿ ونكػػػػػػت و كػػػػػػم وقصػػػػػػ  لطيفػػػػػػة. يكتبػػػػػػا اآخػػػػػػروف
تقػع  وأخبار الفنانني ونصائ  للفتاة اؼبقهبة  ىت    فجات رومانسية
 يف شرؾ اػبديعة.

نا ؽبػػا  شػػكوْ ، يذورعايتنػػا بعػػب الشػػنا أ ػػبجت ونسػػة امػػي غػػهاذ
 ػػػغارنا فيمػػػا يشػػػبا ؿ بعػػػب الفهبػػػراف كبػػػرة اغبيػػػم علػػػى مػػػث تغػػػو   كثػػػرًا
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 اولػػت ، كػػرب مػػث الطعػػاـللجصػػوؿ علػػى كػػم أ، دـن البلطيػػة عنػػد بػػ 
لػػػػػت مػػػػػث سػػػػػاعات مػػػػػور بػػػػػأف زادت كميػػػػػات الطعػػػػػاـ وقل  ئ األأف اػػػػػد  

ا مػا كنػا كبتاجقػا لتيالسػنا وربكػي لكننا كثػرً ، جلوسقا على الكمبيوتر
الغنػػاذ  فػػالت الػػزواج واؼبػػيالد والػػرق  و ، م  ياتنػػا كمػػا اعتػػدنالنػػا وتػػن   
 معقا.

،   مث منافسػنا يف قلػس ونسػةمل يكث هناؾ  ي سوى أف نت ل  
يقر ػػػوف سػػػل  التليفػػػوف    وشػػػادية ونعنػػػاعاػبطػػػة كانػػػت بسػػػيطة: فبّػػػ

 فينقطع النت وربتاج أياًما لتيد مث يصلجا.
دتنا أف تقطػػع رقبػػة مػػػث وهػػد  ، ا علينػػػااغبػػ  أف البنػػت غ ػػبت كثػػرً 

خػػرة وعػػدناها أهنػػا اؼبػػرة األ كبػػثو ، أي سػػل  يف البيػػتيفكػػر يف قرق ػػة 
قػػدنا معقػػا كلمػػػا أردنػػا لفػػػت لكننػػػا كنػػا نػػػنقب ع، قتنافابتسػػمت و ػػد  

 ها الهيث مل تلدهم.وهي كانت تدرؾ ذل  فنجث أبناؤ ، لينان رها إ
ث رجػػػػػػي وبػػػػػػاوؿ التعػػػػػػرؼ عليقػػػػػػا علػػػػػػى ذات مػػػػػػرة  كػػػػػػت لنػػػػػػا عػػػػػػ

ة ة  ػػػور ي ػػػوأنػػػا ملػػػس منقػػػا أف ترسػػػي لػػػا  ػػػوراا فا تػػػارت أ، اإلنرتنػػػت
 ترسلقا إليا وخشت إف هو رأى  وراا أف يتوقف عث ؿبادبتقا.

ابنػػػة أخيقػػػا ذات السػػػبعة  وأخػػػرًا اهتػػػدت غبػػػي فأرسػػػلت لػػػا  ػػػورة
 ا.عشر عامً 

وعنػػػػدما بػػػػدأ الرجػػػػي يطلػػػػس ، اسػػػػتمرت احملادبػػػػات الليليػػػػة بينقمػػػػا
 أشياذ مل تب  لنا خا ونسة توقفت عث ؿبادبتا.

يعػرف   لػ  الػهي مل يػرٍل و قالت لنا والبكػاذ ىبنػ   ػواا: ىت ذ
يوجػػػػد  يػػػػارب أ ، يػػػػدري تفا ػػػػيلا يريػػػػد مػػػػ  إ  جسػػػػدي الػػػػهي    



47 

 

ت علػػػػػى كتفقػػػػػا ترب ػػػػػ، رجػػػػػي ين ػػػػػر إىل قلػػػػػيب يلمػػػػػ  بيػػػػػد  أ اسيسػػػػػي
وربت نقا زبادي مث تقوؿ ؽبا يف  وت  كيم ا ربي ياونسة لسػا ابػث 

رو ػػػػ  وقلبػػػػ  الطيػػػػس يسػػػػتاهلوا أ سػػػػث راجػػػػي يف ، اغبػػػػالؿ ماجػػػػاش
 ا.الدني

 ػػدى إفكانػت نزهػػة ليليػة يف  أمػا أصبػي مغػػامرة قمنػا خػػا مػع ونسػػة
فقػػػػد و ػػػػعتنا يف  ػػػػندوؽ كبػػػر بػػػػا فتجػػػػات للتقويػػػػة وكانػػػػت ، اغبػػػدائ 

ربملنػػػا كقديػػػة أو قيبػػػة خػػػا ؿبتويػػػات هامػػػة  ػػػىت جلسػػػنا علػػػى النييلػػػة 
أخرجتنػػا مػػث ، بػػالقرب مػػث شػػامج النيػػي باؼبنيػػي وقػػت غػػروب الشػػم 

 جػػػو كمػػػا يقػػػوؿ نشػػػم رائجػػػة النيػػػي ونغػػػر  ، ةالصػػػندوؽ لننتشػػػر باغبديقػػػ
ا مػػػػػث روايػػػػػات عبػػػػػر رومانسػػػػػيً  هػػػػػي كانػػػػػت تصػػػػػطجس كتابػػػػػاً و  النػػػػػاس.

جلست تقرأ فيا لرتوح يف دنيا أخرى تبكي غب ة وتبتسم أخػرى وربلػم 
 بفتاها.

والوقػائع تثبػػت ، مل تكػث ونسػة رغػم  نيػة قلبقػػا عبيطػة أو سػاذجة
 ذل  وقد شقداا بعي .
ترتػػػػدي ، مػػػػرأة خ ػػػػراذ العينػػػػني بي ػػػػاذ البشػػػػرةا ذات ليلػػػػة جاذاػػػػا

خػر علػى وربمػي ن، معقا مفي عمػر  سػبع سػنوات، جلبابًا ومر ة رأس
ا تعمػػػي يف تن يػػػػف وقالػػػت اؼبػػػرأة أهنػػػ، يػػػديقا فتجػػػت ؽبػػػا ونسػػػة البػػػاب

 ف شقتقا.ىل عمي ورجت ونسة أف ذبعلقا تن   البيوت وربتاج إ
لكنقػػػػػػػا ، يقػػػػػػارغػػػػػػػم أف اؼبػػػػػػرأة  ػػػػػػعبت عل، دت ونسػػػػػػة قلػػػػػػيالً تػػػػػػرد  

وجػػاذت تشػػػاورنا هػػػي تسػػم  ؽبػػػا بتن يػػف الشػػػقة مػػػث  اسػػتأذنتقا قلػػػيالً 
   .باب العطف والصدقة
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  للمو وع  ىت ترتاح ونسة مث مسهبوليات التن يف بع نا ربم  
ة ذلػػ  فقػػد تػػروح رها مػػث مغب ػػلكػػث الػػبعب  ػػه  ، اليػػومي اؼبرهػػ  للشػػقة

وتلػوؾ  ع الفهبػرافالػ  تعػيش مػ اؼبرأة وتفت  فمقا هنا وهنػاؾ  ػوؿ ونسػة
، األلسػػػػنة سػػػػرة ونسػػػػة الغلبانػػػػة وأخػػػػرًا كػػػػاف الصػػػػوت األعلػػػػى للػػػػرفب

وذباوبػػػػت ونسػػػػة مػػػػع رأينػػػػا وسػػػػجبت مػػػػث درج التسػػػػروبة كػػػػي  نقودهػػػػا 
الػػ  انصػػرفت بابنيقػػا داعيػػة  قا يف يػػد اؼبػػرأةا وتدس ػػلت ػػرج بالبػػني جنيًقػػ

 .شاكرة لونسة
س نفسػػقا أخػػهت تؤن ػػ، لكػػث دمػػاغ ونسػػة مل تتوقػػف عػػث التفكػػر

يالقسػػػػػػوي ، لتقػػػػػػا إىل متسػػػػػػولةفجو   قائلػػػػػػة:جاذت اؼبػػػػػػرأة تطلػػػػػػس عمػػػػػػالً 
 عند غري. فليتو ها اهلل وذبد عمالً 

زرااا اؼبرأة بعػد ذلػ  يف اؼبستشػفى عنػدما علمػت دبر ػقا ودعػت 
 .ؽبا بالشفاذ مويالً 

 نسػػػة فقػػػددعػػػوٍل أروي بقيػػػة  كايتنػػػا مػػػع و ، ىاؼبقػػػم قبػػػي أف أنسػػػ
فرسػػلوف ، بػػدأت روائجنػػا تغػزو شػػق  اعبػػراف، ا فػأرً طبسػػني  ػار عػػددنا
واعبلبػة يف  سػر الرائجػة يعرفػوف قمعل  ، عث أشياذ ونبية ليسألوا  غارهم
 و دها ونسة مل تكث تشكو مث اؼبشكلة.، شقتنا

يف شػػػقة ؾبػػػاورة  ونػػػط  ، ريثذات  ػػػباح خػػػرج أ ػػػد  ػػػغارنا اؼبتقػػػو  
  ا طياد .وعلى الفور أعلنت  الة الطوارئ يف الشقة ومت، لونسة

بعػػدها بػػدأ اعبػػراف يتقامسػػوف  ػػوؿ ونسػػة وشػػقتقا واشػػرتؾ البقػػاؿ 
معقػػػم لي ػػػربهم بكميػػػة الالنشػػػوف واعبػػػش الرومػػػي الػػػهي تشػػػرتيا ونسػػػة 

   ا و اروا يتسائلوف:مث يأكي معقا كي هه  الكمية؟يوميً 
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  كانػػت أـ هػػدير،  فاختبأنػػا كالعػػادة، ظبعنػػا جػػرس البػػاب ذات ليلػػة
سػػألوا ونسػػة:إنت مربيػػة ، و ػػا س العمػػارة رافومعقػػا ؾبموعػػة مػػث اعبػػ
  يوانات يف الشقة؟

  يوانات؟ -
 ؟سوداذ مثالً  فهبراف بي اذ أو، قطة، كلس -

لكػػػػنقم واجقوهػػػػا دبػػػػا رن  أمفػػػػاؽبم ودبػػػػا ظبعػػػػا ، يف البدايػػػػة أنكػػػػرت
 بع قم مث كالمقا مع الفهبراف خلف األبواب.

 وقالت:أنا  رة يف بي .، عرتفت ؽبم جبرأةا اوأخرً 
   جدوى. لكث بال، لوا إقناعقا بالت ل  منا او 

 نسػػاف خبطػػأ موقفػػا لكػػث يدانبػػا هيػػـو اعبميػػع  ػػد اإل قػػد يشػػعر
نساٍل أو اهتماـ  قيقي نػابع مػث إبشكي مبالا فيا دوف أدٌل تعامف 

ا خبطػػأ  فقػػو هنػػا  ػػجية مسػػكينة مػػا هبعلػػا يػػزداد تشػػبثً  ، ر ػػقم عليػػا
أ بسيط ويبكث التغا ػي رغم أف اػبط، ث اعبميع سكاكينقم لهحبقاسِ يَ 

 ىبطج؟ عنا ومث منقم  
فػواهقم تتسػع أىل إكاف رأسقا الناشف يػزداد  ػالبة كلمػا ن ػرت 

هنػا أؽ بالعصػبية الفارغػة جملػرد وجلود وجوهقم تتعػر  ، بالدهشة والس رية
 وببوهنا  تريب كائنات  

خػػػروف؟ هػػي ألنػػ  أكػػػر  ا فيمػػا وببػػا اآتتسػػاذؿ هػػي تػػدخلت يوًمػػػ
 منعقم تربيتقا؟ أقي أف القطط فمث  
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القػرار نيابػة عػث  ػا بة القػرار  تتساذؿ و  ؾبيس فاعبمع قػد ازبػه
 .ونا "اؼبصلجة العامة"عالذ ؼبا يسم  إيفعي الناس ذل   ما وىل وكثراً األ

تػدؽ علػى البػػاب  غلي ػة ادٍ وكانػت النتييػة أف فوجهبنػا ذات  ػباح بأيػػ
يقتجمػػػػػوف ، رجػػػػػاؿوإذا دبيموعػػػػػة مػػػػػث ال، ففتجػػػػػت ونسػػػػػة، وتكػػػػػاد زبلعػػػػػا

بعػػد أف و ػػعوا كمامػػات علػػى ، اؼبكػػاف ويقومػػوف بػػرش مػػادة كريقػػة الرائجػػة
 ا عث الشقة.يدي بعيدً وأخرجوا ونسة مكتوفة األ، أنوفقم

خااا تتعػػػاىل وسػػػط  ػػػيي  وهنػػػاؾ أمػػػاـ بػػػاب البيػػػت كانػػػت  ػػػر 
 الناس والتفافقم. 

   فال يرد أ د.، وقفت تنادي علينا
قػػػا وهػػػي تن ػػػر خلفقػػػا بعيػػػوف سبلؤهػػػا ضبلوهػػػا إىل منػػػزؿ أختقػػػا ورأيت

 التساؤ ت واألمل.
ع أخبارهػػػػػا مػػػػػث خلػػػػػػف فقػػػػػط كنػػػػػت أتسػػػػػػم  ، مل أرهػػػػػا بعػػػػػد ذلػػػػػػ 

أ ػد يريػد شػراذ الشػقة/  / : عر وا الشقة للبيع بعد تطقرهػاالشبابي 
بصمت ألختقا علػى  ا/ا  شريً و عوها يف مصجة نفسية/تناولت مبيدً 
 توكيي بالبيع وهي على فراش اؼبرض.

 ا منه فارقت بيت ونسة.ميبً  ايومً  اػبال ة أن  مل أرَ 
يوريػ  جػوع "........بػالش  ربنػا مػا ،"ناول   تة الالنشػوف دي

 ظبعت عث الكباب والكفتة؟ ،دا كاف أقي أكي بناكلا ،الن رة دي
 قت السم  اؼبشوي ؟ شربت عمرؾ نسكافية؟دُ 

 هييييا كانت أياـت
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 الفصل الرابع
أتػػػهكر ، أ ػػػجو مػػػهعورة، يطػػػاردٍل يف اؼبنػػػاـ ةشػػػب  زبيػػػدة اؼبمر ػػػ

أر ػػػػػػية  يري.هػػػػػػي الو يػػػػػػدة مػػػػػػث بػػػػػػني  كسػػػػػػرامي    وجققػػػػػػا البػػػػػػارد
 جػت إىل أنػ ؼب   هنػا كثػرًا مػاإبي ، اؼبمر ات ال  مل تكث تتعامف معي

س اغبقنػة شفاذ منا قبي أف تدِ  مصابة بنوع مث اؼبرض النفسي الهي  
 مث تش ط بصواا ،يف ذراعي

 كايػػة تنسػػي  رغػػي مػػش ناويػػة يػػةكفا،  ونسػػة : نػػامي يػػااؼبتجشػػرج
 ؟ دي بقىاف ر الف

   .لزميالي اؼبري ات توقف عث اغبكيأأ اوؿ أف أناـ و 
 يػػػػػا  ويػػػػػأتني إىل سػػػػػريري ويقػػػػػتفث:  تعػػػػػرتض اػػػػػاٍل وأمػػػػػي و نػػػػػاف

  .لي اغبكايةكم  ،  عملي فارا
كنت أدخي يف ش صية الفأر "فب " الػهي مل أحملػا وقػت هيػـو 

يفػارق  أشػعر  صجة على البيت وإبادة فهبػراٍل، لكػث خيالػا  موظفي ال
 .ةىل اؼبصج  جهبت إ ث بصوتا منهأربد  تدي جلد  ،أن  أر 

 كػػػػػي  كػػػػػاي  مػػػػػع الفهبػػػػػراف علػػػػػى زمػػػػػيالي أق ػػػػػي النقػػػػػار وأنػػػػػا أ
 اؼبري ات وعندما يقرتب  وت زبيدة مث  يري 

 على فمي ؿبهرة :ششششششش زبيدة جاية  أ ع أ بعي
 .إىل  يراا وأبقى و دي فييريث كي
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ق ػػيت أ ػػعس ليلػػة يف  يػػاي ألوؿ مػػرة يف مستشػػفى كنػػت قػػد  
وبػػػػدأت أسػػػػتعيد وعيػػػػي ، بر اؼبقػػػػدئاتأعنػػػػدما أفقػػػػت مػػػػث تػػػػ، نفسػػػػي

هم كنػت أردد أظبػاذ،   رخت بأعلى  وي أستغي  بأ دقائي الفهبػراف
، نوسػػة، ؼبػػاظأ، الػػواد الشػػقي، بػػال تلعػػثم و  نسػػياف: زبػػادي بيػػيب دوؿ

 ....معيباٍل، فب ، الواد الصايع، ؼبوف ،نعناع
لكػ  شػعرت  ة ال  و عوٍل خػا كانػت تليػ  بسػمعة أخػوياؼبصج  

قػػد جننػػت ألٍل  إذا كنػػت فعػػالً  ر ػػت أفكػػر مػػويالً ، ة يف  لقػػيبالغص ػػ
أـ أهنػػػم فقػػػط يبػػػالغوف فيمػػػا و ػػػلت إليػػػا  بي ػػػاذ وسػػػوداذ ايػػػت فهبرانًػػػرب  

 هنم هم اجملانني؟ ال ؟ أـ أ
اف ف القرشػانتني تلج ػأوأخربت  ،  اؼبستشفىمة تزورٍل يفجاذت  نع
ا سػػتأي داف أهنػػوأهنمػػا تػػرد  ، سػػراع يف عػػرض الشػػقة للبيػػععلػػى أخػػوي لإ

ي ي  ػػ  ونسػػة ىل خػػا وسػػوْ يقػػي عػػث مليػػوف جنيػػا هػػم وأو دهػػم أ دبػػا  
 ي ابث اغبالؿ ويتم ذبقيزها خها اؼببلا.أىل أف يإؿبفوظًا يف رقبتقما 
أي ابػػػث  ػػػالؿ؟أي عػػػري  ذلػػػ  الػػػهي  ،  سػػػاخرةأظبػػػع وأ ػػػج

 موت وىبلصوف م .يسة هنا  ىت أأي ؼبثلي؟ سأظي  بسي
 .أكثر مث مرة  اولت أف أزبل  مث  ياي

والػػػػػبالط الن يػػػػػف ووجػػػػػو  ، روائػػػػػ  اؼبطقػػػػػرات، عنػػػػػابر اؼبستشػػػػػفى
 يكاد يقتل .، اؼبر ى البائسة الهاهلة كي ذل  يلتف  ويل

عت يف إقامتقػػػػػا يف اؼبستشػػػػػفى مػػػػػع الصػػػػػداقات القليلػػػػػة الػػػػػ  شػػػػػر 
فقػػد كػػث ىبػػرجث بعػػد ، مري ػػات يف نفػػ  سػػ  مل تكػػث تسػػتمر مػػويالً 

، يذيػروح الوقػت وهبػ، وأبقى أنا حبيػري و ػدي، أف زبف  دة اؼبرض
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ع بالػػػػػديتوؿ واؼبطقػػػػػرات لػػػػػي اؼبشػػػػب  يف معتق علػػػػػيّ أعلػػػػم كػػػػػم شػػػػقر مر   و 
 أعرؼ ؽبا اظبًا. خرى ال   األ

أعلػػػم  للجقػػػث وإعطػػػائي  بػػػوب   ى رعػػػاي تتػػػواىل اؼبمر ػػػات علػػػ
فػػال أجػػد  ينأن ػػر يف مػػر  نت وأنػػامبػػاذ يقولػػوف أٍل ربس ػػاأل، عنقػػا شػػيهبا

فتػػػاة أخػػػرى  أجػػػد نفسػػػي اا أجػػػد الصػػػورة فبجػػػوة وأ يانًػػػأ يانًػػػ، نفسػػػي
ا بالثة أجد نفسػي  ػغرة و يػدة صبيلة رقيقة أنيقة مبتسمة دوًما وأ يانً 

 ؿ الشارع.منبوذة   أ د ألعس معا مث عيا
 ػػا ت مػػث مث تنتػػاب  ، يػػامي مػػع الفهبػػرافمسػػتعيدة أ أسػػرح مػػويالً 

 ئة ألناـ.ف نخه  قنة مقد  اؽبياج اؼبفاجج تستدعي أ
و ػػػػدي يف الغرفػػػة فػػػال أجػػػػد  اتػػػاج مشػػػاعري  ػػػػني أسػػػتيقظ لػػػيالً 

فمشػػػاهدة التلفزيػػػوف تػػػتم ، بنػػػاذ اؼبسلسػػػي   ػػػنا أد هنػػػا ألعبػػػأ إىلمقن ػػػ
 صة لهل .بشكي صباعي يف  الة ـبص  

الطبيػػػس شػػػريف اسػػػتبدؿ ، أملػػػ  العنػػػاف ػبيػػػايل  يػػػري يف عتمػػػة
بػػالطبع لػػي  لػػا مػهاؽ مقنػػد الػػهي أعشػػقا ، ددبقن ػ الػهي يتػػابع عالجػػي

 لكث   بأس اؼبوجود يسد.
جػػػاذت أـ عػػػزة يف بدايػػػة دخػػػويل اؼبستشػػػفى لزيػػػاري ومعقػػػا الكثػػػر 

ائجػػػػة مػػػػث الفاكقػػػػة واغبلويػػػػات وكػػػػم كنػػػػت أشػػػػتاؽ غب ػػػػنقا الػػػػدافج بر 
 دة يف سػريريجلست جبػواري وأنػا فبػد  ، الالفندر ال  تغرؽ خا مالبسقا

لػت وعندما سألتقا عػث الفهبػراف  او ، ب  عث أخبار الشارع واعبرافربد  
أخػػػػػرى مػػػػػث  كػػػػػاوي زبائنقػػػػػا  اورا ػػػػػت تسػػػػػل  دروبًػػػػػ، التقػػػػػرب مػػػػػ 

، وتعػػرج علػػى  كايػػات الراقصػػات يف الػػزمث الفائػػت، ومشػػاكلقا معقػػث
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إذ قامعتقػػػا حبسػػػم متسػػػائلة: ، ف أ ػػػغي لكػػػي ذلػػػ أأسػػػتطع ولكػػػ  مل 
 هي الفراف كلقا ماتت؟ 
كلنػػا  ا لكنػػا ملفػػوؼ بالشػػفقة بكػػالـ مػػث قبيػػيجػػاذٍل الػػرد  ػػروبً 

، يسػػتطيع ا سػػتغناذ عػػث اعباموسػػة فػػالفالح يف غيطػػا  ، نفقػػد أعزائنػػا
ولكنػػػا يتجمػػػي  ػػػزف الفقػػػد ، سػػػرةاألعػػػد فقػػػداف أل ػػػد أفػػػراد وفقػػػداهنا يُ 

لكنقػػا ، وتقػيم لػا مأسبًػا، واؽبػاًل الػ  تػريب كلبًػا ربػػزف يػـو موتػا، ارةواػبسػ
 بعد أياـ تشرتي غر .

مػػػػث غػػػػرهم ؼبػػػػا أعػػػػيش  مػػػػش هاقػػػػدرمث أرد: ، أظبعقػػػػا وأنػػػػا شػػػػاردة
 .مث هنا خرجأ

 .كانوا أشقائي وأبنائي وأ دقائي وكم ،و يدةأشرح ؽبا كم أنا 
قرؾ  ػػػػيف  ؟ أنػػػافػػػػني ر ػػػت  وأنػػػػا؟تطبطػػػس علػػػّي قائلػػػػة: و يػػػدة 

 .يكا مع يابت و
قة ومشػػػػفقة   ػػػػطرارها أف تكػػػػهب لكػػػػي أن ػػػػر إليقػػػػا غػػػػر مصػػػػد  

 تواسي  وتطمهب .
املػػػ  جبونسػػػة وكتػػػاب اهلل    يػػػا كة:  فػػػرتد علػػػى ن ػػػراي اؼبتشػػػك  

   .هو كالـ فب ؾبال  ب علي  و دكأبو  
 ػػػداهث إ، الػػػثالث ابعػػػد أف تزوجػػػت بنااػػػعػػػزة و ػػػدها  أـعػػػيش ت

    إ  يف األعيػػػػػػػػاد او  تػػػػػػػػأي لزياراػػػػػػػػ، قيةيف الشػػػػػػػػر  تعػػػػػػػػيش مػػػػػػػػع زوجقػػػػػػػػا
نتقلػت مػث كرداسػة ولػهل  ا، ىل اػبلي  مع زوجيقماإف سافرتا اخرتواأل

   .وتعيش يف مكاف شعيب مزد م، لتياور الست، إىل السيدة زينس
 د : يع  تقدري تعيشي يف شق  بدؿ شقت أسأؽبا برتد   
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أرتػػػػاح لدرجػػػػة  ،رهافػػػػادفث رأسػػػػي يف  ػػػػد ، تقػػػػرتب مػػػػ  وربت ػػػػ
وؿ  كػاي  ػاظبعػي الػ  النعاس لكن  أفي  على  جكتقا وهػي تقػوؿ :

 .أنا وبناي
ا  ػػػديقتاف منػػػه مػػػا يقػػػارب فػػػنجث  ًقػػػ، عقا علػػػى اغبػػػدي أشػػػي  
ا سػػأؽبا أبػػدً لكػػ  ماؼبػػا ظبعػػت منقػػا  كايػػات األخريػػات ومل أ، العػػامني

ظبقػػا رغػػم أنػػا  باكػػىن  ث هػي عػػزة الػػ  تُ وَمػػ، "أبػػو عػػزة"عػث  كايتقػػا مػػع 
 ى عزة بني بنااا.سم  ث تُ يوجد مَ   

وأهنػػػػا ، الكونتيسػػػػة أـ عػػػػزة أهنػػػػا كانػػػػت يف شػػػػباخا صبيلػػػػة ربكػػػػي يل
 وماؼبػػػػػا سبناهػػػػػا أ سػػػػػث الشػػػػػباب وأجػػػػػدع، نشػػػػػأت يف منطقػػػػػة كرداسػػػػػة

 ظباعيي.يدؽ سوى إل لكث قلبقا مل، الرجاؿ
 خػػػر يف العلبػػػة أهنػػػا  ػػػنيـ عػػػزة وهػػػي تبلػػػع بػػػ  البيبسػػػي األتقػػػوؿ أ

ألقػت بػا تقلبػات األيػاـ إىل حبػر الشػقاذ  رأتا ألوؿ مػرة كػاف فػىت وسػيماً 
عزيػػز قػػـو ذؿ جػػاذ مػػع والدتػػا ابنػػة اغبسػػس والنسػػس الػػ  يبتػػد ، والفقػػر

  عاشػػت علػػى نبػػار سػػنوات والػػ، قبػػي يوليػػو سلسػػاؽبا إىل باشػػوات مػػا
وغػػػػدرت ، ٚٙ ػػػػىت استشػػػػقد زوجقػػػػا يف  ػػػػرب ، سػػػػنوات العػػػػز ب ػػػػع

 والنسس ال  تتجدث أربعة لغات. سسياـ ببنت اغباأل
مل يكػػث معػػاش القػػوات اؼبسػػلجة يكفيقػػا هػػي وابنقػػا فجاولػػت أف 
 تعمي لكث الوظائف زبن  مثيالاا فبث اعتدف اغبرية وإعطاذ األوامػر  

تلػػػ  البلػػػدة الصػػػغرة يف أمػػػراؼ ، غػػػادرت القػػػاهرة إىل كرداسػػػة، تلقيقػػػا
، قػػػػي ف امػػػػة بالقػػػػاهرةمػػػػث الفػػػػيال الف مػػػػة مث الشػػػػقة األ  ً وبػػػػد، اعبيػػػػزة
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ـ ألعائلػة فأ ػبجت جػارة ، يف كرداسػة سكنت فريدة هاًل شقة بسػيطة
 اة وقتقا "أمورة".عزة اؼبسم  

رت فقػػد قػػر  ، ا ؽبػػامناسػػبً  وألف فريػػدة هػػاًل كػػاف  بػػد أف ذبػػد عمػػالً 
، زيػػاذولكنػػا نػػوع خػػاص مػػث األ، أف تسػػتغي موهبتقػػا يف تصػػميم األزيػػاذ

شرقي تل  اؽبواية ال  دفعت خا إىل شػارع فقد استقواا بدؿ الرق  ال
م والتنفيػه علػى أيػدي وا ػدة مػث كي تتعلم أ ػوؿ التصػمي،  ؿبمد علي

 سطوات اؼبعدودات يف مصر.األ
، دابعػػػػامني بكليػػػػة التيػػػػارة ومثلقمػػػػا بػػػػاآإظباعيػػػي الػػػػهي ق ػػػػى 

، يذكػاف ابػث أمػا يكػػر  أف يلتػـز بػأي شػػفقػػد  ، يكمػي تعليمػا م أ    ػم  
مل ، تقيػػػػػد بشػػػػػ   أو مكػػػػػاف أو مقػػػػػ  أو عػػػػػادة يوميػػػػػةمل يعتػػػػػد أف ي

 وغبسث   ا  قػت قبػو ً ، تستطع والدتا إ  أف تعلما مقنتقا اعبديدة
ومل يكػث ، اغػت منػار ا ما إذ غازلت "اغبتة الفنية" عند  وال  كثرً ، لديا

 يلمسقا.
ووبفػػظ  ػػوارات األفػػالـ ، لرتػػاد السػػينما كػػاف يقػػرب مػػث اؼبدرسػػة

يقػيم عشػًقا بنيمػات السػينما وفاتنػات ، عػث ظقػر قلػس العربية القديبة
 .الرق  الشرقي

كػػاف يتفػػنث يف تنفيػػه رداذ ينسػػدؿ ،  بسػػقولة شػػرب الصػػنعة وأتقنقػػا
 .يهيس با قلوب اؼبعيبني وينتزع تصفيققم، على جسد راقصة

السػػر يف البدلػػة هكػػها كػػاف يػػردد دائمػػا أمل يقػػي اؼبثػػي لػػب  البو ػػة 
عث إلباس  ا بات اعبسػد  ف هو مسهبو ً فما باؿ لو كا تبقى عروسة؟
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الطػػري اللػػدف الػػهي ابػػا اؼبوسػػيقى  ركػػات تػػربز اسػػتدارات واكبنػػاذات 
 فوؽ استداراتا واكبناذاتا؟

و ػني عشػقتا إ ػداهث ومل يسػتطع ، ذاعت ظبعتا يف الوسط الف 
،  رغبتقػػػا يف الرفػػػ  ألنػػػا ىبشػػػى اهلل أهالػػػت علػػػى ظبعتػػػا الػػػرتابأف يلػػػيب  

ملقتقػػا ي شػػقر للراقصػػات بعػػد عػػدة شػػائعات أكػػرتز وتراجػػع مشػػروعا  
منػػػػاف  وقبمػػػػتقم  أف اسػػػػتعانت دباؽبػػػػا بػػػػأكثر مػػػػث تػػػػرزيوبعػػػػد ،  ػػػػد 

 ػػواذ لكنػػا ظػػي يعمػػي يف تلػػ  اكبسػػرت عنػػا األ، لتسػػجس منػػا شػػقرتا
 بني الشقرة والتميز وأكي العيش. اؼبنطقة الوسطى

ػػػػػػهنػػػػػػا لفتػػػػػػت ن ػػػػػػر  إ ـ عػػػػػػزةأ كػػػػػػيرب  خبيلقػػػػػػا، رة"بأنوبتقػػػػػػا اؼبتفي 
 وجدعنتقا.، وأ المقا البسيطة

بػػػػت ووسػػػػط فر ػػػػة ومباركػػػػة العػػػػائلتني اقػػػػرتف خػػػػا اظباعيػػػػي فقػػػػد ر   
بت فريدة هاًل بػزواج واسػتقرار ابنقػا ور    ،أسراا بابث اغبسس والنسس

جػػي أظباعيػػي يف  ػػس اقػػرتف حبػػالوة الكفػػاح مػػث إي وعاشػػت مػػع اؼبػػدل  
ـ أوؽبػػث طبػػ  قػػدو تػػأخر  لكػػث، أقببػػت منػػا بػػالث بنػػات ،لقمػػة العػػيش

 قباب فقد كاف يعاملقا كطفلة بداً بلقفتا على اإلأمل تشعر  .سنوات
ف يبنجقمػػا أىل إيقا ر أف يشػػرتى ؽبػػا قطػػة تسػػل  نػػا قػػر  إ ػػىت  ،لػػةمدل  

وأ ػػب  هػػو  ،وأ ػػب  يناديقػػا الكونتيسػػة أـ عػػزة، اهػػا عػػزةاهلل الهريػػة وظب  
 ؼبل .تأبراً بصالح السعدٍل يف مسر ية اؼبل  هو ا  أبو عزة

نػػػا اذبػػػا يف فػػػرتة لكتابػػػة إبػػػي ، أبػػػو عػػػزة ميولػػػا الفنيػػػة يومػػػاً  مل يػػػن َ 
ـ عػزة أتسػأل  ومنقا قصػة فػيلم مثلػا نػور الشػريف ، الروايات والقص 

 بطولة نور الشريف؟ ونسة عث فيلم اظبا أقوى الرجاؿ يا بف ر:ظبع 
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ف الفػػػيلم مػػػث تػػػػأليف ألتجكػػػي  ـ عػػػزةأ.وقبػػػي أف أجيػػػس توا ػػػي 
ونبػػػا بأنػػػا أرقا اؼب ػػػرج منػػػا عػػػث مريػػػ  رهبسػػػر زة وقػػػد سػػػبػػػو عػػػأزوجقػػػا 

ببات  قا فلم يكث لديػا نسػ ة مػث إبو عزة أسيشرتيا منا ومل يستطع 
ف يفعي.كػػاف أيف الشػػقر العقػػاري كمػػا كػػاف هبػػس  اومل يسػػيلق قصػػةال

 .ا لغدر الناس ولؤمقميعمي  سابً  ة  سليم الني  ،اميبً 
وعػػدـ مقدرتػػا علػػػى أف  ،يرمل يكػػث يؤرققػػا إ  ميلػػا الشػػػديد للتبػػه

 ، ؽبػػث كػػي مطػػالبقثي البنػػات فكػػاف يلػػيب  دل ػػ ،وبسػػس  سػػاب اؼبسػػتقبي
وإذا أفلػػػ  راح يغػػػ  ويػػػرق  مػػػع بناتػػػا ، خػػػر ملػػػيم معػػػاينفػػػ  ببػػػهخ آ

 .ومعقا
النسػػػػػوة مػػػػػث اعبػػػػػراف واألقػػػػػارب  كانػػػػػت ت ػػػػػج  عنػػػػػدما تتغػػػػػامز

 .فر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػانني ويرقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا واؼبعارؼ:"ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػانني" ؛معػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهم فلػػػػػػػػػػػػػػػػػوس؛
 .بسومني ويغنوا؛ممفلسني

وأنػا ردبػا يقػرب مػع ، راا النسوة مث اختالما بالراقصػاتماؼبا  ه  
ا وكيػف تغػار وهػو يشػعرها دائًمػ ،بػالغرة الكنقػا مل تشػعر أبػدً ، إ داهث

جػػػة علػػػى عػػػرش بيتػػػا وقلبػػػا ومالكػػػة مفػػػاتي  الرغبػػػة يف بأهنػػػا اؼبلكػػػة اؼبتو  
 جسد ؟
خػػػػػتالط شػػػػػاركتا ا  ،شػػػػػربت منػػػػػا  ػػػػػنعة تفصػػػػػيي بػػػػػدؿ الػػػػػرق  

تعامفػػػت مػػػع  كايػػػات بع ػػػقث بػػػي وبكػػػت وا ت ػػػنت  ،بالراقصػػػات
ون ػػػرت حبسػػػد لبع ػػػقث فبػػػث اخػػػرتف اؼبقنػػػة عػػػث هوايػػػة دوف ، أخريػػػات

  غط مث  اجة أو ظروؼ اجتماعية قاسية.
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توفػػا  اهلل دوف  ،اختفػػى فيػػأة، يف  يااػػا فيػػأة وكمػػا ظقرإظباعيػػي
 مرض أو  رخة أمل.

  يف عينيقػػا اسػػتيقظ و ػػب  ففػػي ذلػػ  اليػػـو كمػػا ربكػػي ودموعقػػا  
ػػمث قب   ،قػػاعلي  كانػػت قػػػد ارتػػػدت يف دقػػػائ ، اـلقػػػا يف فمقػػا واذبػػػا للجم 

سػود القصػر الػهي كػاف يبػوت علػى جسػدها اؼبلفػوؼ قمي  نومقػا األ
نادتػا وهػي ت ػع ، أما هو فاغتسي وعاد إىل السرير مرة أخرى، بداخلا

 ،يقاظػػاإؿ و اس يف جسػد  وربػػرا ػت تقل ػػ ،فلػػم يػػرد الػروج علػػى شػفتيقا
 أفاقػػت بعػػدو ، ا عليقػػامغشػػيً   سػػقطتو ػػني اكتشػػفت أنػػا فػػارؽ اغبيػػاة 

علػػػى  ػػػػراخ بنااػػػا وولػػػولتقث فأخػػػػهاث يف   ػػػنقا ون ػػػػرت إىل ذلػػػ  
وأنػا ، وؿرت أف اغبػزف كػاف عػدو  األوتػهك  ، قػة علػى اغبػائط ػورتا اؼبعل  

بػػي هػا يف غيبوبتقػػا القصػػرة لينػػاـ معقػا ويكمػػي مابػػدأ  يف الصػػباح قجاذ
 أف تفػػػارؽ رو ػػػا جسػػػد  ونبػػػ  يف أذهنػػػا وهػػػو وبت ػػػنقا كػػػوٍل قويػػػة يػػػا

 .امرأة
ط  ػػىت بتعػػي      عػػت وا ػػدة فػػيكم بتصػػرخ و قالػػت للبنػػات:" لػػو ظِب 

 قا دبق  اػبيامة"هاكسر  ب  
ورغػػػم عػػػدـ ، والفقػػػد ملاأل و اغبػػػزف يف   ػػػث بػػػْ َ  يف تلػػػ  الليلػػػة

سػػبغت علػػيقث أ ـ  أف كلمػػات األإعلػػى ال ػػج  وا بتسػػاـ  مقػػدراث
ف الػػ  مل تكػػث تغيػػس عػػث البيػػت مقمتقػػا نيػػات القػػر نوجعلػػت ، هػػدوًذا
 سقلة.

فرقعػػػػت ،  ػػػػني فرغػػػػت مػػػػث  كايتقػػػػا كنػػػػت أمسػػػػ  دمػػػػوعي تػػػػأبرًا
"يابت أنا با كيل  عشػاف تعػريف قػد إيػا الػدنيا   جكة ؾبليلة قائلة:
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اغبمػد هلل  ، يػت البنػات مػث بعػد رب   يا تعبػت غبػد مػابتدي وتاخد وقد إ
مػػػػث  عشػػػػاف مػػػػااعيزش، نػػػػا باشػػػػتغي دلوقػػػػت ؼبزاجػػػػيأوزوا و وا واذبػػػػكػػػػرب 

 .كي بعقلي  الوةالشيطاف يا  و   ، القعدة لو دي
، ـ عػزة وتػػركت  علػى وعػػد أف تػأي يوًمػا بعػػد يػـو لزيػػاريانصػرفت أ

 ..مث تستقر معي يف شق   ني أخرج مث اؼبستشفى
، لقػػجعػػالج منػػع ا هي كنػػت أتناولػػا يف اؼبستشػػفى يشػػباالعػػالج الػػ

فكما تكتم  بة مث شريط  ػغر رغبتػ  يف القػج وسبنػع خػروج الطعػاـ 
يفعػػي عػػػالج  كػػهل ،  ىل زورؾالفػػم فيمػػا تشػػعر دبجػػػاو ت هروبػػا إ إىل

حباجػػة  أشػػعر أٍل، موجػػع إ سػػاس غػػر مػػري  و ، ا كتهبػػاب يف بدايتػػا
، علػػػػػى  يػػػػػاي ال ػػػػػائعة أريػػػػػد أف ألطػػػػػم، للبكػػػػػاذ الشػػػػػديد علػػػػػى فهبػػػػػراٍل

 ملهنػػػػػاؾ مػػػػػا وبػػػػػوش األ، ا عػػػػػ ئ  رغًمػػػػػمػػػػػا يقػػػػػد  لكػػػػػث هنػػػػػاؾ ، أ ػػػػػرخ
 .ىل نقطة بعييييييييييييدةإووباوؿ إعادتا ، بداخلي

وأقػػرتب  وبػػدأت أتعػػاّ، ةطبسػػة أشػػقر يف اؼبصػػج   علػػىّ  عنػػدما مػػر  
ت كانػػت ظبػػاح الػػ  زبط ػػ مػػاؿ؛أفػػت علػػى ظبػػاح وأمقػػا مػػث الشػػفاذ تعر  

ذبلػ  جبوارهػا  ايوميًػ تزورهػا، الثالبني شبا مرافقة ألمقا اؼبري ة بالزهايبر
ف ولتػػأي باؼبمر ػػات ليغػػر  ، تنػػاوؿ الطعػػاـ  اجتقػػا للمػػاذ أو فقػػط لتلػػيب  
أتػػػوا خػػػا إىل ، فقػػػي قعيػػػدة الفػػػراش منػػػه طبػػػ  سػػػنوات، ا ػػػاتؽبػػػا اغبف  
 ة بعد أف تدهورت  التقا.اؼبصج  

هػػػا يعتػػػربوف األمػػػر ؾبػػػرد تغيػػػر أبناؤ ، عػػػالج ؽبػػػا ف  إاألمبػػػاذ قػػػالوا 
ر يقػػػد   فاؼبكػػاف أف ػػي مػػث دار للمسػػنني قػػد  ، قػػا ترتػػاح قلػػيالً جػػو عل  

 مث فيا ظروؼ مر قا.
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روت ظبػػػػاح يل  كايػػػػات عييبػػػػة عػػػػث أسػػػػراا وعػػػػث أمقػػػػا؛ فػػػػاألـ 
تػػػّو ، وكمػػػا يبػػػدو  ػػػىت يف سػػػنقا اؼبتقػػػدـ هػػػها كانػػػت فاتنػػػة يف شػػػباخا

لديػػػػا ، خشػػػػابكػػػػاف يعمػػػػي يف ذبػػػػارة األ،  الثالبػػػػني زوجقػػػػا ومازالػػػػت يف
كاف يكربهػا بسػنوات ،  س باؼبرج لكث أهلا يأكلوف ماؿ النيبمغل  خش

 اولػػػت  كثػػػرًا مػػػا،  مل تكػػػث تسػػػتطيع أف تثػػػ  لػػػا كلمػػػة، ى العشػػػرتتعػػػد  
لكنػػا   ،يػاإخوتػػا وممعقػم فيػػا واسػتكثارهم الػػرزؽ عل ربػهير  مػػث رغبػات

 خوتا.ا إلة ؿببً كاف سليم الني  
غلػػ  يف يػػد كانػػت كػػي أمػػور اؼبفيمػػا  ، تػػّو األب فيػػأة بأزمػػة قلبيػػة

ا عػث يػدركوف شػيهبً  مفاؿ وقتقا ؿبمد ور وى وظبػاح  أخوتا. أبناؤ  األ
عداديػػة ور ػػوى يف سادسػػة ابتػػدائي وظبػػاح ؿبمػػد يف اإل، اغبيػػاة  ػػوؽبم

 الصغرى يف خامسة.
ورمػػوا ؽبػػم بالقليػػي بعػػد ، مػػواؽبموا أتػػروي ظبػػاح أف أعمامقػػا اسػػتجل  

 ديوف.عني اػبسارة وتراكم الأف باعوا اؼبغل  مد  
 ػب  عليقػا نػزوؿ أ،  ػدهم يذمل تستطع إببات ش، انققرت األـ

، بائعػػػة يف ؿبػػػي، سػػػكرترة عملػػػت يف مقػػػث كثػػػرة؛، و ػػػدها حبػػػر اغبيػػػاة
بائعػػة يف ؿبػػالت  ،و كػػوافرأ،  ػػنايعية يف مشػػغي، مػػديرة منػػزؿ، اخػػةمب  

 أمػػوؿ مػػدة، ر اليػػـو بيومػػا لرتبػػيقمعاملػػة يف مصػػنع.كانت تػػدب  ، أمعمػػة
زبطهبػا  ذات جسد  ، عملقا كانت ستة شقور.فألهنا صبيلةق تقا يف 

إف مل يكػػػػػث يف ، شػػػػػقوة رجػػػػػي كانػػػػػت دائًمػػػػػا ؿبػػػػػي رغبػػػػػة يف ا  ػػػػػطياد
 ا بالنسبة ؽبا.يفرؽ كثرً  ففي اغبالؿ السري الهي  ، اغبراـ
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مل تكػػػػػػػػث معدومػػػػػػػػة الرغبػػػػػػػػة أو  الػػػػػػػػ وربكػػػػػػػػي ظبػػػػػػػػاح عػػػػػػػػث أمقػػػػػػػػا 
تتأمػػػي نفسػػػقا يف  يانًػػػا راهػػػا أتنػػػت اك  قافػػػرغم  ػػػغر سػػػن، األ اسػػػي 

كلمػػة  لػػوة  و ، عػػا يػػد تر  رة علػػى صباؽبػػا الػػهي يػػهبي و ة متجسػػناؼبػػر 
 خارجة مث قلس رجي  قيقي غر مامع. تسمعقا

م نفسػػقا قائلػػة: تكل ػػ ،مفاؽبػػاأنػػاـ يبعػػد أف  ر يف سػػريرها لػػيالً تتكػػو  
تكػػرر لنفسػػقا   ،و دي عشػػافاغبػػيط  " "جػػو    جنػػس اغبػػيط   شػػينب
لػػث ، يف ن ػػرهم اأو تلويػػ   ػػورا مػػنقم ها ػػد بأخػػهسػػم  ألهنػػا لػػث تأ
 ػىت لػو   هػاعلػى أو د دخي رجػالً تػلث ، أل د هاو  جسد قام قلبسل  ت

 كاف أ د أعمامقم.
فيمػػػا تأتيقػػػا رسػػػائي التقديػػػد  ،األعمػػػاـ را ػػػوا يتعػػػازموف للػػػزواج خػػػا

رف األمػور  ػىت يبتعػدف ادرات الػالي ر ػث يػدب  والوعيد مػث زوجػاام القػ
 ا عنقا وعث أو دها.ث سبامً زواجقبأ

لعنػػة علػػى نفسػػي  وديصبيلػػة   خلقتػػ انػػتيػػارب  امػػ  لنفسػػقا:
 .و دي مث تستغفر رخا وتناـوعلى 

تفكػػػػػر يف كيفيػػػػػة  وتسػػػػػقر لػػػػػيالً ، كانػػػػػت تػػػػػههس إىل عملقػػػػػا هنػػػػػارًا
أهنػػػػم ، اسػػػػتمرارها يف العمػػػػي ربػػػػت  ػػػػغوط ن ػػػػرات مػػػػث تعمػػػػي معقػػػػم

يلتقمػػوف العسػػػي ، م اعبائعػػػةينزعػػوف عنقػػا مالبسػػػقا قطعػػة قطعػػػة بعيػػوهن
وي ػػػعوهنا بػػػني ، فواهقميب ػػػغوهنا بػػػأ، السػػػائي مػػػث شػػػفتيقا  ػػػني تػػػتكلم

 .ف وذهم اؼبشعرة ليالً 
يقػػاع روف اػبطػػط لإويبيتػػوف يػػدب  ، و يػػدة يف فراشػػقا تبيػػت متقلبػػة
اػػػػس ريػػػػاح اشػػػػتقائقم ؽبػػػػا علػػػػى دارهػػػػا فػػػػال ذبػػػػد إ  ، باألرملػػػػة اعبميلػػػػة
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تشػػػعر  ر مفتػػػوح لكػػػي خيػػػة أو اشػػػتقاذقنػػػاؾ يف قػػػاع قلبقػػػا بهبػػػف، الصػػػد
 خما ذبا  رجي.

ظلػػت تنػػاور قلبقػػا وجسػػدها وزبطػػف لقمػػة العػػيش مػػث فػػم األسػػد 
 .عشر سنوات
فػأن ر ، تقطع ملبات أـ ظباح اغبكاية ال  ترويقا ظبػاحما  اودائمً 

وا ؽبػػػا وقص ػػػ، لت خػػػدودهاوقػػػد اػػػد  ، مشػػػدوهة ألـ ظبػػػاح ذات السػػػتني
عيناهػػا ، ومػػة وصبػػاؿ رغػػم العيػػز والشػػيسمػػث نع ىبلػػو شػػعرها الػػهي  

 لػي  لػديقا سػوى، بنتػنيتنط  إ  بكلمة أو ا  ، اهنا بقييزائغتاف ولس
 تريد. الصراخ لتطلس ما

،  ػػػػػني و ػػػػػلت لسػػػػػث األربعػػػػػني بػػػػػدأت تنتاخػػػػػا أعػػػػػراض التوهػػػػػاف
 ا يدور  وؽبا على فرتات متقطعة.وا نفصاؿ التاـ عم  

، ئجػػة الشػػياط سبػػأل البيػػتكانػػت ظبػػاح تعػػود مػػث اعبامعػػة فتيػػد را
تا أمقػػػا وقػػػد يذبػػػري إىل اؼبطػػػبخ لتطفػػػج اؼبوقػػػد علػػػى الطبػػػيخ الػػػهي نسػػػ

ـ  بنتقػػػػا تعتػػػػهر األ، ورائجػػػػة خانقػػػػة ا سػػػػواداً نًػػػػ  بقػػػػاع اغبلػػػػة مكو  التصػػػػ
 تستطيع. وتبكي وتقـو لتنقه وجبة الغهاذ فال
تبػػػدأ ظبػػػاح وأخواػػػا يف التقػػػام  ، يف اليػػػـو التػػػايل تتكػػػرر اغبكايػػػة

يعر ػوهنا علػى ، تػدخي علػيقم يف  يػرام فيصػمتوف، الػة األـ وؿ  
وينتقػػػػػػي ، عصػػػػػػابوأمبيػػػػػػس فينصػػػػػػجقم بعر ػػػػػػقا علػػػػػػى مبيػػػػػػس مػػػػػػخ 

ف اغبالػػة النفسػػية ويقػػوؿ األمبػػاذ إ، التشػػ ي  إىل أهنػػا مصػػابة بالزهػػايبر
هػي أ ػد أسػباب تفػاقم  ا ت ؽبا بعد ترملقوالصراعات اغبادة ال  تعر  

 انس استعدادها الورابي. ابة با مبكرًا جباؼبرض واإل
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 بػػػػال ذبػػػوب الشػػػػوارع، هنػػػػارًا وأ يف بدايػػػة اؼبػػػػرض كانػػػػت زبػػػرج لػػػػيالً 
امػػي دراسػػتقا يف اعبامعػػة ، ذبػػري ظبػػاح هنػػا وهنػػاؾ حبثًػػا عنقػػا، هػػدؼ

تشػػػد ، تن يػػػف تػػػرتؾ شػػػعرات وجققػػػا بػػػال، وتنسػػػى مواعيػػػد ؿبا ػػػرااا
 بيت.لت رج عائدة بأمقا إىل ال "ي شرتػ "البنطلوف اعبينز وال

التوهاف والػههوؿ والبجػ  عػث ربكي ظباح عث طب  سنوات مث 
وعقلقػػػػػا لتصػػػػػاغبقما علػػػػػى  ردبػػػػػا كانػػػػػت تبجػػػػػ  عػػػػػث قلبقػػػػػا، شػػػػػيذ  

، فعلتػا بنفسػقا  ػني دفنػت أنوبتقػا ردبا كاف عقلقا يػرفب مػا، جسدها
 ورغبااا يف قاع أسود مالا الصدأ وأكلتا الو دة.

وعنػػػدما ، الطريػػػ ى كاشػػػفة  ػػػدرها يف عػػػرض هػػػا بع ػػػقم تتعػػػر  نر 
تقػا بشػاؿ كبػر وهػي ولف  ، أخربوا ظباح وإخواا جػرت ظبػاح وا ت ػنتقا

الشػاؿ  فيما كانت األـ تن ر إليقػا ببالهػة وهػي ت ػج  قائلػة: ،تبكي
، نػا مػش عػايزة اغبػالوةيابػت قلػت لػ  أ هني عري  فيقم؟د  بعتقويل أ

أنػػا ببػػات لو ػػدي مفػػيش ، م جسػػميوأنع ػ، علػى إيػػا أشػػد شػػعر جلػػدي
 م لا جسمي ياولدا . د أنع  

واعبػػػػػراف يبصمصػػػػػوف شػػػػػػفاهقم ، ربػػػػػاوؿ ظبػػػػػاح إسػػػػػكااا بلطػػػػػف
 ويدعوف ؽبا بالشفاذ.

ئػػػػة لكػػػػي يعطيقػػػػا  قنػػػػة مقد    ػػػػني عبػػػػأ األبنػػػػاذ لطبيػػػػس أعصػػػػاب
ف إو ػػػػف الطبيػػػػس  قنػػػػة قػػػػاؿ ، باممهبنػػػػاف مػػػػث النػػػػـو قلػػػػيالً  ليتمكنػػػػوا

مروبػػة لكنقػػا منػػه عشػػر سػػنوات وهػػي ، مفعوؽبػػا يسػػتمر بػػالث سػػاعات
رغػػػم ، تنطػػػ  و ػػػعف بصػػػرها و ، تغػػػادر   ػػػارت تنػػػاـ كثػػػرًا الفػػػراش  
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خطػػأ الطبيػػس يف و ػػف اغبقنػػة الػػ  جلبػػت ؽبػػا العيػػز إ  أهنػػم سػػكتوا 
 .قعيدة فقد أ بجوا يستطيعوف النـو بعد أف  ارت، اصبيعً 

*** 
وا  كػػاف إخػػوي قػػد أعػػد  مػػث اؼبستشػػفى  يف اليػػـو األوؿ ػبروجػػي     
مت عر ػػقا للبيػػع بعػد و ػػالت مويلػػة مػث الػػزف علػػى الشػقة ، يذكػي شػػ

 اآذاف الهي يشبا السجر مث زوجاام.
لت حببػػي مػػث بلكونتنػػا وأنػػا أدخػػي العمػػارة أف ورقػػة قػػد تػػد   فوجهبػػت

 كتس عليقا شقة للبيع ورقم تليفوف أخي األكرب إبراهيم. وقد
ا كػػػػاف  ػػػػعًبا أف لكػػػػ  ابتلعػػػػت كالًمػػػػ، ن ػػػػرت إىل إبػػػػراهيم معاتبػػػػة

ودبيػػرد دخولنػػا الشػػقة راح ، لػػى لسػػاٍل....إبراهيم فقػػم اؼبقصػػودىبػػرج ع
ػػ، اؼبػػد ة مػػث البلكونػػة يسػػجس الورقػػة    يػػاة كانػػت فيمػػا ر ػػت أتلم 

 إلبادة الفهبراف. لصجةف يأي موظفو اقبي أ منه أشقرهنا ناب ة 
ويف ، والكراسػػػػػي، وخلػػػػػف الكنػػػػػس، ش ربػػػػػت السػػػػػريرر ػػػػػت أفػػػػػت  

 .جدوى لكث بال، اـواغبم  ، اؼبطبخ
ة روح الشقة ال  كاف قد مت تن يفقا سباًمػا مل تكػث تشػي بوجػود أي ػ

 جلست أبتلع مراري بعد أف خلعت مر ة رأسي.، غر ندمية
 أ    متمادمػػت قػػد  ػػم  ف ،عشػػاذً  تنػػاوؿ معػػاأ فأيم بػػراهإ سػػأل   
لػػػا  أشػػػرت  ، رتكػػػيسػػػويًا قبػػػي أف  فلنػػػتعشَ  ،إىل بيػػػت أ ػػػدهم أذهػػػس

 .. ر لنفسي يف اؼبرنةنأمث ر ت ، بيدي أف  



66 

 

 كػػوبني مػػث الشػػاي وهػػو   ػػوت إبػػراهيم وقػػد أعػػد   أتػػاٍل مػث الصػػالة
انسػػي مو ػػوع عػػرض الشػػقة ، يقػػوؿ :اوعػػي تزعلػػي ياونسػػة بػػاهلل عليػػ 

  ورا ت .، اؼبقم  جت  وسالمت ، للبيع
ريػػػػػػد البقػػػػػػاذ يف بيػػػػػػت أ مث راح يقسػػػػػػم ويؤكػػػػػػد يل أنػػػػػػ  مادمػػػػػػت  

ا ولػػػث بوينػػػا سػػػي ي مفتوً ػػػأف بيػػػت أو  ،فكػػػرة بيػػػع الشػػػقة أ ػػدهم فلتلػػػاَ 
 يباع.

بنػػاذ كنػػت قػػد دخلػػت السػػرير ور ػػت يف النػػـو بعػػد أف يف تلػػ  األ
ئ الػػػػػػهي أو ػػػػػػى بػػػػػػا الطبيػػػػػػس قبػػػػػػي مغػػػػػػادري اؼبقػػػػػػد   ابتلعػػػػػػت الػػػػػػدواذ

 .اؼبستشفى
أ لػم بفهبػراٍل  يػػ  كػاف  ػباً ا مزهػػرًا  نائمػػة خػرج إبػراهيم وتػرك 
مػػػي زينػػػتقم نػػػرش فقاعػػػات اوالفهبػػػراف  ػػػويل يف ك، والشػػػقة مليهبػػػة بػػػالورود

مػػػث نػػػومي  ف يفيقػػػوٍلووبػػػاولوف أ، ابوف علػػػى بع ػػػنا الػػػبعببالصػػػ اؼبيػػػا 
تفػػي الفهبػػراف زبلكػػث فيػػأة ، ف أ ػػجوأ ػػاوؿ أ وأنػػا بػػني الػػدلع والػػوخم.

 بابقا.يبقى إ  جدراف الشقة وأ و ، ماميمث أ
يػة فأجػد أحب  عػث زجاجػة ميػاة مثل  ، أفي  مث اغبلم بري  ناشف

ألعػػػث: و د الكلػػػس ماهػػػانش علػػػيقم ، الةغػػػة رغػػػم أهنػػػا شػػػغ  الثالجػػػة فار 
 .يوا شوية ميةيتل  

جاذتػػػػػػػا للتن يػػػػػػػػف مػػػػػػػػرغمتني إلر ػػػػػػػػاذ أعػػػػػػػرؼ أف أظبػػػػػػػػاذ ومػػػػػػػػروة 
ة الػػػػػهوؽ وعػػػػػدـ لكػػػػػث كػػػػػاف  بػػػػػد أف ترتكػػػػػا بصػػػػػمة مػػػػػث قل ػػػػػ، زوجيقمػػػػػا

 عتناذ اغبقيقي.ا 
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كػػاف بيػػ  وبيػػنقم يف أوؿ  اغبنفيػػة وأنػػا أتػػهكر مػػا أشػػرب مػػث ميػػا 
 وتو ش  أيامقم فأجل  ألكتس مهكراي: مث أبكي لفقدهم ،لقاذ

بػػدأ  يػػاة جديػػدة مػػش ت النقػػارد  مػػث اؼبستشػػفى وها ػػاوؿ أرجعػػ
، ؾبنونػػة مػػش ؾبنونػػة أنػػا مػػش، ي ػػج  علػػي و ، يشػػمت يف  ـز  ػػد

مػش ، جػًدا قد أنا مبيعية ىت عندي عُ  وأنا كماف مش مري ة نفسًيا أ
 ف؟يت فراعارفة إيا اؼبشكلة إٍل رب  

 .غر معاهمد وِ    و نَ أنا مالقتش وَ 
 نػػػػا ؿبػػػدش علمػػػ  أكػػػػدب أوأ علػػػػى اللػػػي  واليػػػا؟    اللػػػـو عليػػػا و 

عشػػػاف ، البيػػػت  تعلمػػػوا اغباجػػػات دي بػػػر  يبكػػػث إخػػػواي الػػػو د ا، أنػػػاف 
 وا وسافروا هنا وهناؾ.خرجوا ولف  

امي د  ومفػيش قػ، نا رجعت تاٍل و يدة مث غػر أ ػجايب الفػرافأ"
ػػ،  فػػراف تػػاٍل ياإمػػا أرجػػع أريب  غػػر إٍل  يػػا، ع ذكريػػاي اغبلػػوة معػػاهموأرج 

 نفسػػػي ياإمػػػا أ ػػػاوؿ أغػػػر  ، اـ اؼبسلسػػػالت الرتكػػػيد  قعػػػد قػػػأإمػػػا أرجػػػع 
ف أو د يغنػػوٍل عػػث اؽبػػم د   وأخل ػػ، زوأهػػتم بشػػكلي يبكػػث أذبػػو  ، شػػوية

 سوٍل."كلا ويون  
 يػاذ يف  الأقـو ألن ر لنفسي يف اؼبرنة  ي  تطػي شػعرة بي ػاذ بػ

ػػ، مفػػرؽ الػػرأس بينمػػا ، ر الػػهي وربتػػا عػػث أمػػي وجػػديإنػػا الشػػيس اؼببك 
 ب.ورث أخواي الصلع عث األ

ا مث أزيػػػ  شػػػعري لل لػػػف وأؼب ػػػ، أضبػػػد اهلل فق ػػػاذ أخػػػف مػػػث نخػػػر
وأتصػػف  كتػػالوج اؼبكيػػاج الػػهي تركتػػا لػػدي سػػلمى ، د بشػػري بيػػديأفػػرِ 

 جاري قبي أف يدخلوٍل إىل اؼبستشفى.
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فيصػاف  أذٍل ، اديو ألستمع إىل بػرام  خفيفػة مػث تليفػوٍلأفت  الر 
 ػػوت مبيبػػػة نفسػػػية شػػػقرة است ػػافقا الربنػػػام  تقوؿ: بػػػد أف تصػػػا  

هنػػػػػػاؾ كثػػػػػػر مػػػػػػث النسػػػػػػاذ ، اؼبػػػػػػرأة نفسػػػػػػقا وأف تتصػػػػػػا  مػػػػػػع جسػػػػػػدها
بث إذا زاد وهنػاؾ مػث يتعػه  ، يرغش يف النجافػة و ، السمينات سعيدات

 وزهنث ولو جراـ وا د.
ت قبمػة أنت لسػ،   صبالية تشعرؾ باإل باطي ري إىل مقايتن  

وم قػػػػػرؾ لتبػػػػػديث بشػػػػػكي ربلػػػػػم بػػػػػا ، مػػػػػواؿ علػػػػػى جسػػػػػدؾتنفقػػػػػني األ
أجسػػػادهث تر ػػػني عػػػث  مث أف  ػػػىت النيمػػػات بع ػػػقث  ، خريػػػاتاأل

 .ومنقث جوليا روبرت  مثالً 
فلكػي ذبػدي مػث وببػ   بػد أف ، تقبليقػا وأ بيقػا، بنفس  رضِ ا

، خػػريثداخلػػ  ربمػي ر ػاؾ عػث نفسػ  إىل اآ مػثزبػرج ماقػة إهبابيػة 
 أ ب  كما أنا.، انطلقي قويل للعامل أنا كد 

سبنيػػػػػت لػػػػػو اسػػػػػتطعت تنفيػػػػػه  ، يف كػػػػػالـ الطبيبػػػػػة سػػػػػر ت مػػػػػويالً 
 ومل  ؟ وسألت نفسي:

يبقػػػى شػػػكلي مػػػش   ػػػالً وليػػػا أ ا  يعػػػ  إيػػػا؟تصػػػأ قػػػوؿ لنفسػػػي:أ
ا ي وعينيػا دي تف لو قوي؟ ليا مااتولدتش بي ا وشعري ناعم وخدو 

 ؟مش مغري بالن رات الوقجة، ظبباتي  يف اللب ، نة وعودي  لوملو  
أف نخػه بنصػػيجة الطبيبػة مػع بعػػب التعػديالت يف م قػػري  قػررت

 ألكتسس بقة يف نفسي.
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فػردت شػعري  ونػادرًا مػا، ات قليلػةمػر   رت أٍل و ػعت اؼبكيػاجتهك  
 نت أبػدو صبيلػةوقتقا ك، يف الكوافر أل  ر فرً ا أوعيد ميالد  ديقة

 وأ يانًا ملفتة للن ر.
، وقػػات الػػ  كنػػت أرى فيقػػا تػػزاوج الفهبػػرافتػػهكرت أيً ػػا تلػػ  األ

 واؼبشاهد العامفية بني الفنانني.
ا جلبتػػػػا بالسػػػػبت مػػػػث السػػػػوبر يف الصػػػػباح تناولػػػػت إفطػػػػارًا خفيًفػػػػ

د  ػػػػػػيب البقػػػػػػاؿ يف إجػػػػػػاب  نبسػػػػػػت وعنػػػػػػدما    ػػػػػػت تػػػػػػرد  ، ماركػػػػػػت
مسػ  بيػ  شػوارع السػيدة دماغي ملػع  ػ  ألواهلل لو اللي يف لنفسي:
 عالذ الكلس. زينس يا

سالـ قػوؿ مػث  عندما خرجت ظبعت أـ هدير على السلم تتمتم:
 رب ر يم اللقم ا ف نا اغبمد هلل الهي عافانا.

 ها ذوراألقت ربية الصباح ونزلت السلم بسرعة دوف أف تلتفت 
ذباهلػػت   لكػػ ، ون ػػرااث يل، يف الشػػارع    ػػت اػػام  النسػػوة

 ىل الكوافر.إكي ذل  ودخلت 
وهػػي تسػػتقبل  حبفاواػػا اؼبعتادة:ضبػػد اهلل ع  الكػػوافرةلتػػ  داليػػا قب  

 ألف سالمة ليكي.، ب  تاٍليغي   ونسة ربنا ما السالمة يا
جيقاف ابنة أـ تػامر الػ  كانػت ذبلػ  ربػت يػدي داليػا  ن رت إيلّ 

، مو ػػوع الفػػراف د  ف ربنػػا شػػفاها مػػثو لتفػػرد شػػعرها وقالػػت:اؼبقم يكػػ
أنػا مػامبتش تػالت ليػايل بعػد ، وربنا يقديقا غبسث جابت لنا كلنا رعػس

 نوا كبػار قػوي إنػت كنػتِ توا الفراف واؼبصيبة إٍل شػفت جثػثقم وكػامامو  
 يا؟ليقم إبتأك  
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يابة لنصػػػػيجة اسػػػػت د مث ابتسػػػػمت خػػػػدوذشػػػػردت ومل أعػػػػرؼ دبػػػػا أر 
، ا كمػػا قػػد ي ػػث الػػبعبلػػي  جنونًػػ لػػديّ  ف مػػاالطبيػػس الػػهي قػػاؿ يل إ

ػػ ٍل وقػػاؿ إ، نمػػث أل ػػدقاذ إ  الفهبػػراف ث مػػّ  وجعلػػ   إنػػا اكتهبػػاب سبك 
خػػػػريث والوقػػػػوؼ جبػػػػػوار ميبػػػػة ولػػػػدي ميػػػػوؿ رائعػػػػػة ؼبسػػػػاعدة اآإنسػػػػانة 

كاف إ ساسي با تيػاج الفهبػراف يل كصػديقة ترعػاهم هػو  ال عفاذ وردبا
لػػػػى لكػػػػ  بالغػػػػت يف هػػػػه  الصػػػػداقة  ػػػػىت مغػػػػت ع، دفعػػػػ  لػػػػهل  مػػػػا

إذ أهنػػػػػا ، دة لسػػػػالم  الش صػػػػػية والنفسػػػػيةمصػػػػلج  فأ ػػػػبجت مقػػػػػد  
 عث العامل. ز عزل وتعز  ، سبنع  مث التوا ي مع البشر

وأف ، أعامي الناس خبشونة  ػىت   ينفػروا مػ  نصج  الطبيس أ   
 أعاملقم على قدر عقوؽبم.

يفػػرتض أف يكػػوف  ؼبػػاذا، خرهبػػة جامعػػة، ت جيػػًداجيقػػاف بنػػت ترب ػػ
 لقا  غرًا؟عق

اعبامعػػػػػة عػػػػػث مراعػػػػػاة إ سػػػػػاس اؼبر ػػػػػى أو ا يف يدرسػػػػػوف شػػػػػيهبً   أ
 ا عليقم ولو كاف  يوانًا؟و هؤ ذ الهيث فقدوا عزيزً اؼبكتهببني أ
لكث جدي علمػ  إف اغبيػواف ، دخلت اعبامعة و  شفتقا واهلل ما

والنبػػػات كمػػػػاف روح  ـز لبػػػػاؼ ، و ـز كبرتمػػػا ونزعػػػػي لػػػو فارقنػػػػا، روح
 عليقا.
صػػت تعػػايل أعمػػي جيقػػاف خل   رجت  داليػػا مػػث شػػرودي قائلػػة:أخػػ

 أ لى بنوتة. يا ل  شعرؾ
 س رت هامسة:أ لى بنوتة؟
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تػػ  مػػش وابقػػة زاي خل  ونسػػة إ ربنػػا يسػػاؿبقا أمػػ  يػػا ت داليػػا:فػػرد  
 مث نفس  كد ؟

 سػػػػاعة الغ ػػػػس مل ويف، ي البنػػػػاتل  كمػػػػا تػػػػدل  مل تكػػػػث تػػػػدل   أمػػػػي
 و شة". "رو ي يا و شة تعايل يا، ""و شة  تكث تنادي  إ  بكلمة

ىبػرج مػث فمقػا سػاعة  تعػي مػا ة  لكنقا كانت امػرأ، كانت ربب 
 أف ذل  ردبا رسخ يف ذهث ابنتقا وعاشت با. تدرؾ  ، الغ س

ليش تعليم ؟إنػػت نا ػػجة وذكيػػة تسػػأل  داليػػا: إنػػت ليػػا مػػاتكم  
  زي ػػأنػػا تعلػػيم متوسػػط ، فيػػا جامعػػة مفتو ػػة دلوقػػت أنػػا بػػادرس فيقػػا

ونسػػة وأهػػو نبقػػى  مػػا تػػدخلي يػػا، ودخلػػت كليػػة ذبػػارة جامعػػة مفتو ػػة
 نروح ونييي سوا.
مث  دت قلػػػيالً تقولػػا داليػػا هػػػو عػػني العقػػي لكػػ  تػػرد   شػػعرت أف مػػا

 جامعة مشرتكة؟ أو د مع بنات؟ سألت داليا:
، ي  جكة داليا وهي ذبيب  أن   بد أف أكسر خيلػي هػهاتدو  

 وأتعلم التعامي مع الناس. ، بد أف أعيش  ياي
إيػا فػأفكر وأسػأؿ لكػث هاعمػي  يدخي مث أذٍل إىل عقلػي الكالـ

 يا ما أنت كوافرة وبتكسيب؟.بالشقادة؟ أنت نفس  هاتعملي إ
علػػػى ، ونسػػػة التعلػػػيم مفيػػػد يف كػػػي األ ػػػواؿ ي يػػػاتػػػرد داليػػػا: بص ػػػ

وتعػريف أ ػجاب ، زبرجػي شػوية مػث دايػرة الشػارع والسػيدة زينػس األقي
 وتشويف الدنيا. ،ادجد

 ونسة؟ تعريف يا -
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 إيا؟ -
  أمػي ا يف اؼبدرسػة ربنػا يسػاؿبا أبويػا مل ػأنا كنت شامرة جدً  -

وا ػػػطريت أدخػػػي بػػػانوي ، ومكػػػانش بيصػػػرؼ علػػػى تعليمػػػي
ذبػػاري بػػدؿ عػػاـ عشػػاف أخلػػ  بسػػرعة واشػػتغي لكػػث فكػػرؾ 

 أستسلم؟
مػػػث ربػػػت يػػػدي داليػػػا مفػػػرودة  وأخػػػرج، ينق ػػػي الوقػػػت يف الكػػػالـ

وأزلػػػػت شػػػػعر الوجػػػػا ، بػػػػدو وا ػػػػدة أخػػػػرى؛ زجيػػػػت  ػػػػاجيبالشػػػػعر فأ
 اها  وري يف مرنة الكوافر.إي   دت يلفازدادت مالؿبي رقة أك  ، الزائد
وسػػأرى قمػػراً  بنفسػػي وتنصػػج  أف أهػػتم ،تقػػوؿ داليػػا أنػػ  صبيلػػة 
 .يف اؼبرنة

لكػػػ  أشػػػعر أف ، يبػػػني شػػػعري للنػػػاس  ، يشػػػارب وأخػػػرجألػػػف اإل
تفػػػػوح منػػػػا رائجػػػػة اؼبكػػػػواة ، لػػػػة بشػػػػعر نػػػػاعمربػػػػت اإليشػػػػارب أنثػػػػى صبي

 تثبيت الشعر. واسرباي
، أسػر متياهلػة ن ػرات الػبعب اؼبندهشػة أشرتي فرخة وخ ػار مث

 إ  ؼبث جاذت ربت ن  وتسأل  عث  ج . ألقي با ً  و 
وأغػػرؽ نفسػػي يف ، يف اؼبسػػاذ أتلقػػى تليفونػػات أخػػوي للسػػؤاؿ عػػ 

اعبامعػػػػػة   وأسػػػػػرح فيمػػػػػا قالتػػػػػا لكػػػػػ  أفكػػػػػر، قػػػػػراذة الروايػػػػػات العامفيػػػػػة
 اؼبفتو ة.

علػػى بيػػت داليػػا لتػػههس معػػي إىل اعبامعػػة نسػػأؿ  يف الصػػباح فػػتُ 
   .للدراسة عث أوراؽ التقدَل
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 الفصل اخلامس
  يػاي وأ ػب  لكػي أغػر   ؽ باعبامعةبدأت أسعى جاهدة لاللتجا

 فتاة جديدة.
مث ، روفاتوقمػت بػإجراذات التقػدَل ودفعػت اؼبصػ، ساعدت  داليا

 ذهبنا إىل منطقة وسط البلد لشراذ مالب  جديدة.
أراٍل يف ، ؿ ذاؾأقػػػي  هػػػها وأبػػػػد  ، دخلػػػت إىل بروفػػػات احملػػػالت 

وأفػػػرد ، إىل أعلػػػى اأسػػػدؿ شػػػعري مث أؼب ػػػ ،اؼبػػػرنة بفسػػػتاف عػػػاري الكتفػػػني
 .مويل بعد أف البفب وزٍل أبناذ فرتة العالج.

ب يوًمػا فلػم أجػر  ، مػث قبػي ألجد أمامي فتاة مل أرهػا مويالً  ؽأ د  
بتلػ  الفتػاة بػأس   ، أف أرى كي تفا يي جسدي مع وجقي وشػعري

 ف.ال  أراها أمامي اآ
، فبشػػػػػوقة القػػػػػواـ مػػػػػع بػػػػػروز خفيػػػػػف للػػػػػبطث، أبػػػػػدو أقػػػػػرب للطػػػػػوؿ

عينػػػاف سػػػوداواف تسػػػكنقما ، ومػػػؤخرة تقػػػوؿ عيػػػوف الػػػوقجني أهنػػػا مثػػػرة
 ػػػػػدة واألمل و ػػػػػياع رغػػػػػم الو ، الدهشػػػػػة والوجػػػػػع والرغبػػػػػة و ػػػػػس اغبيػػػػػاة

ظبػري؟ ماؽبػا؟ ، خدودي ليست بػارزة لكػث أنفػي بػا صبػاؿ مػا،  الـاأل
 أ  يقولوف أف السمار نصف اعبماؿ؟ 

 مػث وببػ  عبسػدي الفػػائر أو  ، نت ػر مػث وببػ  لش صػػيمث أٍل أ
 وجقي اؼبعتىن بتفا يي صبالا.
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   بلػػػوزةوخرجػػػت لػػرتاٍل داليػػػا بػػدوهنا يف ألقيػػت بطر ػػة الػػػرأس بعيػػداً 
   .زرؽجينز أ كتاف بي  وبنطلوف

 نسػػػة قمػػػر واهللو   ػػػرخت داليػػػا دهشػػػة وفر ػػػة وهػػػي تقػػػوؿ: اهلل يػػػا
 .عاديأيو  كد  كيدي األ

وجريػػػػػت عائػػػػػدة إىل الربوفػػػػػة ألعيػػػػػد ارتػػػػػداذ  هػػػػززت كتفػػػػػي خيػػػػػالً 
 مالبسي ومر  .

اف ويف غب ػػػػػػة شػػػػػػياعة وردبػػػػػػا جنػػػػػػوف قػػػػػػررت شػػػػػػراذ البلػػػػػػوزة الكت ػػػػػػ
 سػر بشػعري كبنػات أخريػات قػد  أل، ايًػوخلػع الطر ػة هنائ، البنطلوفو 

ي بػػػانطالؽ شػػػعورهث يف اعبػػػو نػػػا لكػػػنقث يثػػػرف غػػػرْ كثػػػرات يف  ي    يكػػػث  
 تنثر اغبياة.

ردبػػا  قػػ  يل ذلػػ  هػػه  ، بػػدو صبيلػػة ولػػو لسػػاعةلكػػم سبنيػػت أف أ
 .األمنية
  .ٍل أريد أف أبدو يف كامي أنوب علّي أل ظث أف اهلل يغ سأ  

ويف عشر دقائ  كنػت قػد ، داخي الربوفةكنت أفكر يف كي ذل  
 . سمت أمري

، وأعػػػػدت ارتػػػػداذ الطػػػػاقم اعبديػػػػد، خلعػػػػت مالبسػػػػي مػػػػرة أخػػػػرى
وخرجػػت فبسػػكة دبالبسػػي القديبػػة ، وتركػػت شػػعري ينسػػدؿ علػػى كتفػػي

و ػػػػػػعتقما يف كػػػػػػي  ، البنطلػػػػػػوف الواسػػػػػػع والبلػػػػػػوزة اغبريػػػػػػر الف فا ػػػػػػة
 للشارع.  و اسبنا احملي وخرجنا
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  أهنػػػا إف كػػػاف خػػػا وقا ػػػة إث الشػػػباب و عيػػػاب يب مػػػن ػػػرات اإل
وإف  ، بػال داعٍ  لػهي  زمػ  مػويالً ا عث إ ساسي بػالقب  اكثرً   ت عو  

 . ساس  بعد مث هها اإلكنت مل أزبل  
لكػػث بفػػرد  يف الكػػوافر  ػػرت أبػػدو فتػػاة ، أ ػػس سبوجػػات شػػعري

 .أف يل جسًدا فاتًنا أنسى جهابة و 
اػػدي اة وقػػويل لػػألرض: "ونسػػ سػػري يػػا، هكػػها اكتملػػت الصػػورة

 ي" ماعليكي قد  
*** 

زواجقػػث أالبقػػاذ جبػػواري رغػػم رفػػب بنااػػا و  مت أـ عػػزة علػػى ػػم  
لكنقػا كانػت ذبػد  رجػػاً يف  ، ػػداهثإغبػا قث يف أف تقػيم مػع إ،و ذل 
تقػػرأ بػػني بيتقػػا وبيػػ   وترتػػاح لق ػػاذ الوقػػت مػػا ،قامػػة مػػع أزواج بنااػػااإل

 .دوف سبس وا  ائلة أـ عزة فنياف ققوي وهي ت ج  متف
  يعلػم مػث أة : بسػم اهلل الػرضبث الػر يم   ية الكريبتقـو بقراذة اآ

مػػػػػرة مغم ػػػػػػة العينػػػػػني مث سبسػػػػػػ   ٕٔخلػػػػػ  وهػػػػػو اللطيػػػػػػف اػببػػػػػر    
عنػػد رفػػع  الفنيػاف مػػث نفػػ  اؼبكػاف الػػهي مسػػكتا منػػا وبػنف  الطريقػػة

  .بسم اهلل الفات  الفنياف تقوؿ
تقػػػػوؿ أنػػػػػا إشػػػػػارات  الققػػػػوة مػػػػػاتػػػػرى أـ عػػػػػزة يف تعػػػػاري   ػػػػػنعتقا 

وهػي زبػربٍل عػث  تنقػبب مالؿبقػا قلػيالً  ،تدؿ على اؼبستقبي  وعالمات
أشػي  بيػدي ؽبػا  ،بالبة نسػوة ينت ػرف مػ  كلمػة اؼبوافقػة علػى بيػع عقػار

 غرها.، :قديبة
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نػػا إالمػػ  رجػػي ي قػػر يف الفنيػػاف وتقػػوؿ تبػػتق  وهػػي تشػػر إىل م
وينت ػػر  ،نػػا معرفػػة قديبػػةأو مويػػي ذو شػػارب خفيػػف وشػػعر نػػاعم ، أظبػػر

دبيذ فمػي وأنػا غػر مصػدقة  أ ج ، منه فرتة الفر ة اؼبناسبة ليفارب 
 ـ عزة بثقة: ربنا هبعلا مث نصيب أفتؤكد 

 يػػاة جديػػدة  يلػػد ،مل أعػػد ؿببوسػػة يف قفػػ  انت ػػار ابػػث اغبػػالؿ
 فبعػػػد مػػػرور سػػػنة علػػػى دراسػػػ  بكليػػػة التيػػػارة  ػػػرت،  ػػػارت تشػػػغل 

أرتػػاد السػػينما مػػع داليػػا و ػػديقاتنا  ،دبعػػىن الكلمػػة فتػػاة جامعيػػة عصػػرية
يػػ   نأكػػي السندوتشػػات واآ ،خػػوؼ نسػػر يف الشػػارع بػػال، األخريػػات

 .كرَل ون ج  مث قلوبنا
 ػب  لػدي هػدؼ وا ػ  أف أهنػي دراسػ  أفقػد ، فػات  ض ماأعو  

مػػع  كػػوافر مػػثالً ،  يفػػة ؿبرتمػػة أو أدخػػي يف مشػػروع خػػاصوأعمػػي يف وظ
 .داليا

الثالثة مث دراس  بعت كي ما أمل  مث ذهػس تركتػا يل  يف السنة
خرتػػػا يف واقرت ػػػت ب ػػػماف اؼبعػػػاش مػػػع بعػػػب اؼبػػػاؿ الػػػهي اد  ، والػػػدي

  غرًا لنبدأ مشروعنا. البن  واشرتينا ؿبالً 
أخفػػػػي   ، ا هبػػػػري بداخلػػػػاا كبػػػػرً أبنػػػػاذ تو ػػػػيس احملػػػػي رأيػػػػت فػػػػأرً 

، ا فيقػا أنػا وفهبػراٍلعليكم شعرت حبنني لتل  األياـ ال  كنا نعيش سويً 
ا مػػػػػث نػػػػػ  مل أشػػػػػف سباًمػػػػػوللجػػػػػ  أ، يوانػػػػػات الوديعػػػػػة اؼبسػػػػػاؼبةتلػػػػػ  اغب

س فقػػد كػػاف يعػػاودٍل بػػني ا كتهبػػاب الػػهي دفعػػ  لرتبيػػتقم واعتػػزاؿ النػػا
شػػعر بالو ػػدة رغػػم انشػػغايل بالدراسػػة و ػػداقاي ا أ.أ يانًػػخراغبػػني واآ
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ا ػػػػػػد يف اليػػػػػػا لكػػػػػػث الدراسػػػػػػة يػػػػػػـو و بالبنػػػػػػات مػػػػػػث زمػػػػػػيالت الكليػػػػػػة ود
 األسبوع.

مازلػػت أعػػافر مػػع داليػػا ليػػني  مشػػروع الكػػوافر ونقػػس علػػى وش 
 .الدنيا

وتزوجػػػػػػت مػػػػػػث ابػػػػػػث عمقػػػػػػا وسػػػػػػاعداا  نعمػػػػػػة  ػػػػػػديق سػػػػػػرت اهلل 
ؿ الػهي أ بتػا هقسمت يل أف ذل  النػ دث ؽبا بعد أف أ إل الح ما

  مػػػػػث ف تػػػػػت ل  وقػػػػررت أ، وأهنػػػػا رف ػػػػػت أف تتزوجػػػػػا، ةاغتصػػػػبقا عنػػػػػو 
  دها اؼبصيبة.اعبنني وتتجمي و 

وقر ناها يف ركبتيقػا ، و جكنا مث قلوبنا، ايف فر قا رقصنا صبيعً 
 مت. ىت تور  

ويف هػػػػه  الفػػػػرتة ،  ػػػػرت أرى يف كػػػػي رجػػػػي  ػػػػويل عػػػػري  ؿبتمػػػػي
 .دخي مصطفى  ياي

 ػػني قابلػػت مصػػطفى كنػػت قػػد و ػػلت لل امسػػة والثالبػػني مػػث 
    .نة الثالثةعمري ومازلت أدرس بالس

ة  ػػديق  هنػػػد فػػت عليػػػا مػػث خػػالؿ شػػل  تعر   ةاامػػباحمل كػػاف يعمػػي
ع السػػػمكة خػػػو هنػػػد شػػػاب مقط ػػػأ ، ػػػا بة داليػػػا وزميلتقػػػا يف اعبامعػػػة

مويي و  معرفة قديبػة كمػا قالػت  ظبر و أمل يكث  ،وذيلقا كما يقولوف
خػػػهت  أ، وبػػػدوف شػػػارب، أبػػػيب البشػػػرة ،بػػػي متوسػػػط الطػػػوؿ ،ـ عػػػزةأ

ا دت كثػػػرً تػػػرد   ،ـ البػػػادي يف  ػػػوتاوا هتمػػػا، ن راتػػػا اعبريهبػػػة الشػػػقية إيلّ 
ونسػة الػ  ، اأنا ال  مل سبر بقصػة  ػس  قيقيػة أبػدً ، قبي أف أخرج معا
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مل يقػػػرتب مػػػ  شػػػ    ،ا تف ػػػت بعهريػػػة مشػػػاعرها وعهريػػػة جسػػػدها
 .و خياؿأو يف  لم أا   متجرشً إ

بػػػػي أغنيػػػػة ، كة يػػػػد مػػػػث مصػػػػطفى ليػػػػدي قصػػػػيدةْسػػػػكانػػػػت أوؿ مَ 
   الدـ يف كي خالياي.  فتدف  قت معقا مشاعري وأنوبتدف  

خػا نلتقػا  فالـ والػ   لمػت مػويالً القبالت ال  ماؼبا رأيتقا يف األ
، ايف السػينم، وسػط البلػدبعمػارة قديبػة  مصػعديف ، مث شف  مصطفى

  .ن ار يف مركس شراعي بالنييا عث األبعيدً  شوارع خالية يف
ؾ لكػػػػػث بػػػػػداخلي كػػػػػاف هنػػػػػا ف يتقػػػػػدـ ػبطبػػػػػ مصػػػػػطفي وعػػػػػدٍل أ

هػػها الشػػاب ـبػػادع فيعلػػو عليػػا ونسػػة  رجعػػي يػػاا  ػػرار: ػػوت يقػػوؿ بإ
ف فمػػػػػػىت ونسػػػػػػة إذا مل تعيشػػػػػػي اآ اسػػػػػػتمري يػػػػػػا خػػػػػػر يقػػػػػػوؿ: ػػػػػػوت ن
 تعيشني؟

ىل إي ظي كالما اؼبعسوؿ يكػتم  ػوت الػرفب بػداخلي كػاف يتسػل  
كػػػاف يقػػػوؿ يل: جسػػػدؾ ،  اقرتبنػػػا كثػػػرًا ومػػػويالً  جسػػػدي خطػػػوة خطػػػوة

 ري جسػدؾ يػػا ػػر   ات رو ػػ  وقلبػ .ونسػػة تسػري بػػا نب ػ ملكػ  يػا
 .كانت هي كلمة السر ال  است دمقا معي مصطفى،  ونسة

و  أريػػد أف أؤذيػػ  فقػػط ، أريػػد اغتصػػاب  نػػا  أونسػػة  يػػا يقػػوؿ:
كبػػػث زوجػػػاف ، شػػواؽ جسػػػدي عبسػػدؾوا ػػػي معػػ  وأبثػػػ  أتأريػػد أف أ

ىل ألدخػػي إ، يل إ  أف أكمػػي شبػػث الشػػقة أمػػاـ أنفسػػنا وأمػػاـ اهلل مل يبػػ َ 
 .ٍل ممعاف يف شقت يقاؿ إ أخوت  بيدي ملهبى و ىت  

، كلماتػػػػػػا كانػػػػػػت تسػػػػػػتومث أذٍل مث تغادرهػػػػػػا إىل قلػػػػػػيب وأعصػػػػػػايب
 .جنجةالئكة بال أأرى الناس م، ذبعل  أتو  يف دنيا كلقا شغف وؿببة
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، را  يف الشػارعي أـ عبد  بائعة اعبرجر وأكاد أضبي كػي مفػي أأقب  
جػػي كػػي فقػػر وعػػاجز أبكػػي مػػث أ، أجلػػ  كػػي عيػػوز يف اؼبػػرتو مكػػاٍل

 .ومريب
 ألي  هها هو اغبس؟

اغبػػػػس لػػػػا ، الشػػػػغف برجػػػػي يسػػػػاوي شػػػػغفي باغبيػػػػاة وعشػػػػقي ؽبػػػػا
 .كثرة  عندي معافٍ 

 .خويأظباذ زوج  ألست كمروة و 
، خريػػػػاتف أعػػػػرؼ الفػػػػرؽ بيػػػػ  وبػػػػني األأأسػػػػتطيع اآف وبو ػػػػوح 

 و هنػػػاؾ مػػػػث ،هنػػػػا عػػػان إيقػػػاؿ  فقنػػػاؾ مػػػث تتػػػزوج لتنيػػػػس ولكػػػي  
ػػػ ، ها للمالبػػػ  والربفانػػػات واؼبكيػػػاجذؿ شػػػراو يبػػػو  أث يعوؽبػػػا تبجػػػ  عم 

طبطػس علػى كتفقػا وهناؾ مث تبج  عث قلس  نوف وبتػوى أيامقػا وي
شػري   ،حبػ  عػث  بيػسأنػا فقػد كنػت أمػا أ  مػانيف مصائس الدهر و 

كورتػػػػا فقػػػػط يف شػػػػعر خػػػػر خشػػػػث   استشػػػػعر ذ ننصػػػػف  ،ؼبتعػػػػة اغبيػػػػاة
 عينيػػػا رجولػػػة وغػػػرة وضبيػػػة ماؼبػػػا افتقػػػداا رى يفأمبػػػا إذراعيػػػا و ػػػدر  و 

 .و سدت عليقا غري مث البنات
سػػػتعيد سػػػت رو ػػػي ألو شػػػ  تلم  أا كلمػػ حبػػػ  عػػػث رجػػػيأكنػػت 

   .بصماتا الرهيفة فوؽ مالؿبقا
با بتسػاـ  ػني يبػر سػة ت ػبط  البنػات متلب   ،أشرد أبنػاذ ؿبا ػراي

بت عنػا زمػيالي لو  ػد   أود   ،و قفشاتاأ دى كلماتا إخامر وبمي يل 
ىل شػػرف  إوعيػػالت اؼبػػرتو أسبػػىن لػػو أنػػا جػػاذ   يػػار الشػػارعأوجػػاراي و 

 ليا وا ت نا إيل فأهبط مسرعة  يف اؼبساذ ليغ 
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ف اؼبو ػػوع لػػي   أقولػػا وأفكػػر فيػػا وتصػػر أ ت ػػج  داليػػا لكػػي مػػا
فلػػػي  كػػػي مػػػث قػػػاؿ أ بػػػ  وبػػػػس  هػػػدأ قلػػػيالً أف علػػػي أف أكمػػػا أرا  و 
 بالفعي. 

 ،مازالت تتفلسف  ػىت يف اغبػس ،جد نفسيأقا و  أتو  يف كالم
 ،أ ػس مصػطفى بالفعػي ولكػ  أ ػس  الػة اغبػس نفسػقا ٍل  إتقوؿ 

 .نكمش على نفسي وأسكتأ
 يكفي   س مصطفى واهتماما يب  ، كي أل دأف أ  أريد 

يت فيقا أماما يف منزلا  ػني غابػت أسػرتا باؼبصػيف  الليلة ال  تعر  
تػػوتر  ،عانيػػت الفر ػػة اؼبشػػوبة بالرهبػػة ،يقػػيكانػػت تشػػبا يػػـو عػػرس  ق
مقػػات منػػه تلػػ  اؼب ػػاوؼ الػ  بثتقػػا فينػا األ ،أوؿ لقػاذ جسػػدي برجػي

اؾ وا خػػػػػػتالذ ي ػػػػػػإ، ذا اقػػػػػػرتب منػػػػػػ  ولػػػػػػد سػػػػػػيفقدؾ شػػػػػػرف إ ،الصػػػػػػغر
 . دهمأب

ردبػا كانػت تلػ   ،مقات هػو البػاب اؼبلكػي لل طيهبػةاغبس عند األ
ؽبػػػػي اقػػػف تيػػػار هواجسػػػي و و أف أرت قػػػػر   ،سػػػطورةأ قيقػػػة وردبػػػا كانػػػت 

    أرت قػػػػر   مث ،بكػػػػالـ مصػػػػطفى اؼبعسػػػػوؿ  ػػػػىت   أفقػػػػد  نفسػػػػي قلػػػػيالً 
ف القػػػػدر سػػػػييمعنا  أا فمػػػػا يػػػػدري  بقػػػػى بنتًػػػػأف أا و منجػػػػا نفسػػػػي سباًمػػػػأ

تػػػػػرن  بػػػػػني مشػػػػػاعري كبػػػػػو  أوهكػػػػػها ظللػػػػػت مػػػػػواؿ اللقػػػػػاذ  كػػػػػزوجني ؟
 .وشكوكي فيا وـباويف ذبا  شريف وعهري 

نػػػػا اعبميلػػػػة أيف كػػػػي جػػػػزذ مػػػػث جسػػػػدي ف  وهػػػػو كػػػػاد يقػػػػوؿ شػػػػعراً 
 تا ال  سيسكنقا و د .وجن  ، الكنز اؼبدفوف، اؼبشتقاة
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نػػػػا مزنوقػػػػة جبػػػػوار  علػػػػى سػػػػرير  يرتػػػػا أشػػػػدة و كػػػػاف قلػػػػيب ىبفػػػػ  ب
  .اؼبعدٍل الصغر اؼبصنوع ليتسع لش   وا د

 ػػػػابت  كرشػػػػة نفػػػػ  أؽ جسػػػػدي كلػػػػا و تعػػػػر   بنػػػػاذ لقائنػػػػا اغبمػػػػيمأ 
ا سػػػػأكوف بػػػػني خرً أا فػػػػيػػػػة كػػػػدت أمػػػػر فرً ػػػػالبدا نػػػػ  يفأمفاجهبػػػػة رغػػػػم 

 ،عبمت بػداخلي  ػوت اغبػهرأال     افأل س تل  اأ   اف مثأ
، نا و ػػػػدنا بعػػػػد أف ارتػػػػدينا مالبسػػػػناىل مكػػػػاف مغلػػػػ  ي ػػػػم  إتػػػػت يب أو 
خرجػػػت مػػػث بيتػػػا مطمهبنػػػة أنػػػا  . ت ػػػن  بشػػػدة وقػػػاؿ يل أنػػػ  زوجتػػػاأ

 .زوجي القادـ و ياي مرهونة حبياتا
 معػػػػي يف وبػػػػدأت نػػػػربة  ػػػػوتا تتغػػػػر  هػػػػها اللقػػػػاذ  يػػػػاـ بعػػػػدمػػػرت األ

 .ىببو الشوؽ يف اللقاذ، التليفوف
ب ردبػػػػا كانػػػػت ال ػػػػروؼ كمػػػػا يقػػػػوؿ يتقػػػػر   هػػػػو  ، أغػػػػالط نفسػػػػي

خر شبػػػث الشػػػقة ليسػػػرع اف يػػػد  سػػػفريات مفاجهبػػػة وعمػػػي متوا ػػػي ردبػػػا كػػػ
نصػػػػف سػػػػاعة  فػػػػال يبنجػػػػ  مػػػػث وقتػػػػا إ ، قابلػػػػاأأ ػػػػاوؿ أف ، بزواجنػػػػا

 .بعد احملا رات ل  حملطة اؼبرتوأو يو    شتينتناوؿ ساندو 
خػرج يل  ،ؽ منػامي كرب وترعرع و ار يؤر  الفأر الهي نبش يف عيب  

ف الولػػػػػد لعػػػػػس يب وكػػػػػاف يريػػػػػد أف أوبػػػػػ قػػػػػ نػػػػػا نب  أرٍل بذات ليلػػػػػة ليػػػػػهك  
 كػػاف يريػػد ق ػػاذ وقػػت فبتػػع مػػع جسػػدي ليثبػػت رجولتػػا. وهػػا،  يػػهوق 
 .ويفلت مث وعود  ب م هو يتقر  
   بداخلي:صرخ الفأر اؼبتشك  ي 

هاصبيػا  معوقػاً  بطيهبػاً  اً اغبس الهي كاف يقدر مث  ػوتا  ػار خافتػ
 خر .نعريف أ..........ونسة واجقيا ب راوة يا
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، قامعتػػا، عػػهار  كالعػػاد يف الصػػباح هاتفػػت مصػػطفى بػػدأ يسػػرد أ
  ػرخ قػائالً ، ى دبشػاعريواجقا بأنا مل وبب  وأنا يتسػل  عال  وي وأنا أ

  أراعػػػػي ظروفػػػػػا مث أتػػػػى خػػػػػا مػػػػػث ، وغػػػػر  ػػػػػبورة وأنانيػػػػػة  نكديػػػػػةنػػػػ إ
 ريتػػػػا يريػػػػد مػػػػث ىبنػػػػ   نػػػػا  رًا أزوجني مػػػػرب  كػػػػننفػػػػع   كبػػػػث   مكمنقػػػػا:

ا لقػػػد كنػػػت يف منتقػػػى زبسػػػري شػػػيهبً  نػػػت ملمث قاؽبػػػا  ػػػروبة أ  ،د ويقي ػػػ
 اغبرص مث أغل  التليفوف يف وجقي.
شػػػفاذ أوسػػػع اي الػػػ   ػػػنعتقا بعػػػد الومعػػػا أغلقػػػت يف وجقػػػي دنيػػػ

ىل أن ػػر إ، ىل نقطػػة الصػػفرسػػقطت فيػػأة مػػث عليػػائي وعػػدت إ، بواخػػاأ
 .ستطيعونسة فال أؿباولة استعادة بق  يف  نفسي يف اؼبرنة

فتعيز إرادي  ىت عث القياـ مػث ، تقاأ اوؿ اػبروج مع داليا وشل  
 .سريري

فتػػػػارة ، ت علػػػػّي دوف أف أشػػػػعر بطعػػػػم ألي شػػػػجأيػػػػاـ عديػػػػدة مػػػػر  
رائجػػػػة عرقػػػػا ، وتو شػػػػ  ؼبسػػػػة يديػػػػا وأنفاسػػػػا الشػػػػقية، اد أشػػػػعر بافتقػػػػ

 .رجولتا وتارة أشعر بتقزز وقرؼ منا ومث كي الرجاؿ وعطر
 .شرد لساعات وأنا أفكر فياأ

   فتاة يفارؽ ني  بكي ههايبر  ي أف رجالً مث السهاجة زبي  
يعدو بالنسػبة ؼبصػطفى أكثػر مػث سػييارة انتقػى   بد أف األمر  

 مث تدخينقا.
*** 
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 ػديق  الػ   ،هه  اؼبػرة مل ىبػرتؽ عػزل  وينقػهٍل منقػا سػوى داليػا
ا فعلػا ارسبيت يف   نقا و كيػت ؽبػا عم ػ، خويأقرب يل مث أ ارت 

 ،نػػاس جامعػة و  عمػي و  نػ  سػػأعود للعزلػة  أأخرباػا  ،يب مصػطفى
 سأعود لرتبية الفهبراف.

ونسػػة  :"يػػات علػػى كتفػػي قائلػػة مث أخػػهت ترب ػػ  ػػمتت داليػػا قلػػيالً 
 .انت لسا مشفتيش  اجة"

ف أو  ،هنا أ ػغر مػ  بعػامني لكنقػا تعػرؼ الكثػر عػث اغبيػاةإقالت 
   .تقف عند أ د    الدنيا

للػػػوراذ مػػػػث  عػػػودأف أث ذلػػػ  الػػػػهي يسػػػتج  عػػػ مسػػػتنكرة لت أسػػػ
  س اغبياة والطموح والفر ة؟ جلا؟ مث الهي يقتي يفأ

 ونسة؟ تعريف يامث قالت :
 نعم؟ -
 ت ل  عث  ياي اػبا ة وشقايا فيقا  كي عمري ما -
 بتسامة السا رة؟نت؟ داليا ذات ا أشقاؾ؟  -
ونسػػة كػػي وا ػػد منػػا لػػا فرانػػا اػبا ػػة علػػى فكػػرة "ومػػث  يػػا - 

 .رأى فراف غر  هانت عليا فرانا"
 وؿاف  يب األ  الفر إسكتقا حبـز :أتغمز داليا وت ج  ف

لكنقػا كمػا تقػوؿ  ،هاتسوى يف ن ر  ا والدنيا  ت ج  دائمً  راهاأ
   .قتاؼبا  د   قت فيا قليالً بهل  القناع الباهت الهي لو دق   تداري  زناً 
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فت ػرب   ،ىل وجا داليا ماز ة وكػأٍل سػأنزع عنقػا قناًعػاإيدي  أمد
 برف  على يدي ونت ا  .

داليػػا الكػػالـ فتجكػػي كيػػف  أا مث تبػػدث سػػييارة وا ػػدة سػػويً نػػدخ  
رأتػا مػث  مقػا مػث أبيقػا ومػاأا بعػد مػالؽ مشػوارها مػع الرجػاؿ مبكػرً  بدأ

 ظلم على يديا وهي بعد مفلة يف السابعة مث عمري
 مل يعػػػد الرجػػػي يعػػػ  ؽبػػػا سػػػوى شػػػ   هبػػػج لي ػػػرج معقػػػا مػػػرة يف

 وأو لشػػػراذ مالبػػػ  أىل السػػػينما إو أ  سػػػبوع ويصػػػطجبقا إىل جػػػداااأل
 . لوى

 ف تػػزوج بػػأخرى وأ ػػب  لػػا منقػػاأت بعػػد  ػػىت هػػه  اػبروجػػات قل ػػ
 بناذ.أ

، نفاسػقاأتكاد تعػد  ،كانت تالزمقا ك لقا،  اارتبطت بوالداا كثرً 
كانػػػت  مػػػا ف عنقػػػا فكثػػػراً تتػػػهوؽ ملو ػػػة دموعقػػػا وهػػػي تقبلقػػػا لت ف ػػػ

وأمػػػاـ ، فزيػػػوفيتبكػػػي و ػػػدها يف الغػػػرؼ اؼب لمػػػة ويف اؼبطػػػبخ وأمػػػاـ التل
 .غاٍل أـ كلثـوأوأماـ ، اؼبصجف

 ،س الرجػػي اللػػي اظبػػا أبويػػاتقػػوؿ داليػػا بالمبػػا ة :أمػػي كانػػت بتجػػ
ٍل إتفا ػيي كانػت بت ػاؼ  قالت عمرها ما ،ققا وسابنامعرفش ليا مل  

ا مكػػػانتش متعلمػػػة قػػػوي بػػػ   هة نفسػػػيً مشػػػو   وأو  زينػػػة أملػػػع معقػػػدة أ
 مث الوعي والطيبة واغبساسية كتر كاف عندها

 ؛بلج ػات جنػوف عديػدة لكث ذل  كلا مل يبنػع والػدة داليػا اؼبػرور
ا الطفلػة تقػػف أمػاـ اؼبػرنة عاريػػة تسػتعرض جسػدها وتلعػػس يف يػلرأاػا دا

 أع ائقا وتغن .
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وهي تدعو علػى أبيقػا بأبشػع الػدعوات ودموعقػا  س ليالً رأاا تتقل  
 اغبارقة تغرؽ ـبداا.

ث بشػػػراهة وتتجػػػدث مػػػع غربػػػاذ يف التليفػػػوف دبيا ػػػة مث رأاػػػا تػػػدخ  
 .اـ لتتو أاغبم  تغل  اؽباتف وتنزع الفيشة مستغفرة اهلل وذبري إىل 

، ربسس لكي لفتة ولكػي كلمػة  سػاب، اث نفسقا كثرً رأاا ربد  
  .يتجمي ظروفقا ذبد رجالً  تفكر يف الزواج و 

ت ػػث اعبػػارات  مل تكػػث أمقػػا تسػػتطيع اعبلػػوس يف البلكونػػة  ػػىت  
 مل تكػػث تسػػتطيع زيػػارة أي مػػث  ػػديقااا خوفًػػا، أهنػػا تشػػاغي أزواجقػػث

لكنقػػا  ،زواج ردبػػا كانػػت تبػػالا يف ذلػػ وف األمػػث ن ػػرات الطمػػع يف عيػػ
 و  جارة تزورها. استسلمت لا  ىت  ارت و يدة بال  ديقة

ذلػػػػ  ، خػػػػرليػػػػا مراهقػػػػة وهػػػػي مشػػػػغولة بػػػػاعبن  اآمنػػػػه  ػػػػارت دا
كثػػر مػػث قصػػة أفشػػلت يف ، ا بالنسػػبة ؽبػػاالعػػامل الغريػػس عنقػػا اؼبثػػر جػػدً 

 أمقا. س  ىت أ بجت زبشى أف يكوف الفشي لعنة وربتقا عث 
قنػػػػة لكنقػػػػا ظلػػػػت عملقػػػػا بػػػػالكوافرات  ػػػػىت أتقنػػػػت اؼب غرقػػػػت يف

 .خرتبج  عث نصفقا اآ
مل ذبػد هػها النصػف  هنا ناقصة مػاأوف الفتاة على ويف ؾبتمعاتنا يرب  

 .ا ؽبا لو مل تقرتف برجيلتكمي با عوارها الهي ي ي مالزمً 
 نصاص؟ نا أإأسأؽبا: يع  

ا فشػػات وينػػزاح اؽبػػم رويػػدً ذبتا نػػا موجػػة مػػث ال ػػج  وتبػػادؿ الق
جػػت يل أكثػػر سػػأؿ داليػػا عػػث  ػػديققا ذلػػ  الػػهي ؼب  أو  ا عػػث قلػػيبرويػػدً 

 .مث مرة أهنا رببا
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الثالبػػني وبػػدأت  لػػتكم   نػػاأ ونسػػة ذبيػػس داليػػا :اغبكايػػة مويلػػة يػػا
ػػأ ػػجي   ،عػػث عػػري  وجػػاري البجػػ   عػػن  أ يبة نػػا  لػػوة وشػػامرة وكس 

 .سوؽ العرساف زفت لكث
 سوؽ؟

 .سفلألسوؽ يو  أ
دت فػػت عليػػا بالصػػدفة وتوم ػػكػػـر الػػهي تعر  ربكػػي داليػػا يل عػػث أ

 ،جنػػػػا متػػػػزو  إلفػػػػي  بػػػػوؾ كانػػػػت تعلػػػػم منػػػػه البدايػػػػة  ػػػػداقتقما علػػػػى ا
دي  ولكنػػػػػا  ػػػػػار تا بأهنػػػػػا زبشػػػػػى أف تتطػػػػػور عالقتقمػػػػػا فتفقػػػػػد  كصػػػػػ

الصػػة وعلػػى أف أ ػػدنبا لػػث ة والصػػداقة اػبخػػو  ممأهنػػا وتواعػػدا علػػى األ
   .ذنس لا يف قرخما ا  ا بالثً يؤذيا مرفً ولث ، خريؤذي اآ

 ػور  ، ا بالسػاعاتب بينقما أكثر يتجدباف أ يانً ياـ لتقر  وسبر األ 
واػبيػاؿ الػهي يسػيطر عليقمػا ىبلػ  وًدا  .خػركي منقما تأخه بلػس اآ

 .للو اؿ والتشابا يبد  با ً 
 .قرب للجسأبشقوانية  و يغازؽبا عهباً  يقوؿ ؽبا كالماً 
ـ افتتػػػاف أهػػػي هػػػي  ػػػس  قتقمػػػا مل تعػػػد ذبػػػد ؽبػػػا اظبػػػاً تتػػػو  يف عال

 وشقوة؟. هي هو ا تياج متبادؿ؟
 ؟ة صبيلة ربباأمث امر وفيما وبتاجقا رجي متزوج 

مل  ليكرتونيػػػةإواسػػتيابت ؼبشػػاعر ، ظػػي ىبايلقػػا  ػػىت ر ػػػ ت لػػا
 .ينط  فيقا بكلمة  س
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ا منقػػا قػػد ف جػػزذً أعر بػػا تشػػعر  ػػني تػػرا  علػػى الشاشػػة لكنقػػا تشػػ
   .  ر

 وهي ربكي: سألتقا
 بيػػت داليػػا هػػاتتيوزوا؟ زبػػريب ليكرتونيػػة يػػاخػػر هػػه  اؼبشػػاعر األنو 

 وا دة تانية؟
قػػت مػػرار الطػػالؽ أنػػا دُ ، مػػوت قبػػي مااعملقػػاأونسػػة   واهلل  يػػا  
 .يت زي  سِ عمري ما أتسبس يف خراب بيت أو أذى لِ ، مع أمي
 ؟يا مناإمس عايزة  -
 . اجة و  -

يػػػف أف مػػػث كتسػػػتطرد ملتاعػػػة شػػار ة يل  تػػدمع عيػػػوف داليػػػا وهػػي 
ف أ  إمنػا   اتريػد شػيهبً  هنػا  أو ، سػعادة احملبػوب  إينت ػر  ا  وبس  قً 

 .بف ف ة، يكوف موجوًدا جبوارها؛ بكلمة بسؤاؿ
يقػػػػػوؿ  خػػػػػرى هكػػػػػهاالطبيعيػػػػػة األ سػػػػػيمنعقا ذلػػػػػ  عػػػػػث العالقػػػػػات

 .الطبيس النفسي الهي استشارتا
 .أنا مقدرش على فراقا ،فليكث -

   .كي طب  رسائي منقا يرد برسالة  أماـ
 .خرى بغراـ مسترتأا  يانً أ  ا بفر تا خا ويلم  ح أ يانً يصر  
مػػػالؽ إ ػػػدنبا أىل مػػػىت تسػػػتمر قصػػػتقا معػػػا فػػػال يريػػػد إ تعلػػػم و 

 .فرضبة وكتابة كلمة النقاية  ىت اآر ا ة ال
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 تسػػػتجقي ،داليػػػا نػػػة و  رخيصػػػة يػػػانػػػت   هي  إ ػػػرار :إقػػػوؿ ؽبػػػا بأ
 .ينقط  على البعد باهتماما و نانابجي متيوز ار  د  كد ف ي مث  أ

 ،ذا مل يكػػػث معقػػػاإقػػػد سبػػػوت ، اد بأنػػػا بالنسػػػبة ؽبػػػا كاؼبػػػاؿ سباًمػػػتػػػر 
ا ذبعػي  يانًػأوعنػدما يأتيقػا تنفقػا علػى غرهػا ، لكنقا تقنػع بالقليػي منػا

   .تعيش على الكفاؼا  يانً أمرة بفلوسقا و أنفسقا 
 نصجت  بالتعقي يف اغبس. اندهش لكلمااا وهي ال  ماؼبا

ف مشػكلتقا الكػربى إكاياها وهي ربت ث اؼب ػدة قائلػة توا ي   
رجػػاذ  وأمػػي أت قطػػع هػػه  العالقػػة الغريبػػة الػػ  لػػي  منقػػا هنػػا كلمػػا نػػوَ أ
 .تفشيو شفاذ أ

نػػػػػت متعػػػػػرفيش تػػػػػأبر اغبػػػػػس إونسػػػػػة.  تسػػػػػبي عيناهػػػػػا وامػػػػػ  يػػػػػا
 .اؼبكتوب

برومانسػػية بلقػػاذ ح تشػػر أسػػأؽبا أف تصػػفا يل فتسػػقس يف الو ػػف و 
كيػػػف أف اغبػػػس اؼبكتػػػوب يف رسػػػائي   تفػػػوؽ رومانسػػػي  مػػػع مصػػػطفى

ا يطلػ  احملبػوب كالًمػ فعنػدما ،يبتل  ـبالس ربيػي الػهكريات وهػي رمػيم
أو  ،أذف اغببيبػػػػػةيف أو يػػػػػدب  الغػػػػػزؿ واؼبػػػػػدي  ليلقػػػػػي بػػػػػا ، عػػػػػرب اؽبػػػػػاتف

 .يستييس ؼبشاعرها خمسة أو ابتسامة صبيلة
وكأهنػا ،  ستيابات تن ر يف قلس مث وبست ي هه  اؼبشاعر وا 

فمػا بػاؿ ، اا منبػوذً ف  ػرت مفلًسػا سبل  الػدنيا واآتقوؿ لا : كنت يومً 
مكػػػاف اسػػػتعاداا بتوارىبقػػػا كانػػػت الكلمػػػات مسػػػيلة ومكتوبػػػة وباإللػػػو  
 سػػاعتقا بػػد ً  ،و تليفػػوف ؿبمػػوؿأكمبيػػوتر  يامقػػا ب ػػغطة علػػى جقػػازأو 

ىل شػواهد علػى أف إؿ ـ قػد تتجػو  مث أف تكوف هه  اؼبكاتيس دليي غػرا
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خػر كػاف ينت ػػر اغبػس اغبقيقػي ويلقمػػا ن  و ا مػا كػاف يكػػهب ويػدل  مرفًػ
 .ماأمث بني السطور ليعتصر  كر يع وجد بدي 

هنػػػا إـ عػػػزة علينػػػا وكبػػػث غارقتػػػاف يف  ػػػدي  اغبػػػس فقلنػػػا أدخلػػػت 
 .اجاذت يف وقتقا سبامً 

سػنوات وهي  ػجكت  ػجكتقا اؼبألوفػة الػ  ىبػرج معقػا شػقاذ ال
 .رادة   تلنيإا بعـز و ـبلومً 

تعػػػػالوا لقيػػػػت عػػػػري   وأت  ب ػػػػ  :لػػػػو وا ػػػػدة مػػػػنكم قالػػػػت بتجػػػػدٍ 
 .وا على قربيش   

 مػػشدي يػػاـ األ  الػػةرج   ، ػػغر حبػػر  واسػػع عقػػي  اتام ػػ اغبػػس يػػا
   .مث اغببيبة اللي بتشوفوهم يف السيما

أمػػػػا  ،و عالقػػػػة سػػػػريعةأ  يف لػػػػهة عػػػػابرة إأ ػػػػد يفكػػػػر     أرنا ربػػػػه  
 .خرى خال أفمسألة  الزواج وا ستقرار

د وتشػػػػد  ، هنػػػػا تقولػػػا نا ػػػػجةأأخػػػػه اعبػػػد رغػػػػم نأخػػػه كالمقػػػػا م  
تتوعػػدنا  رغػػم مػػا،   ا نقيػػاد ؼبشػػاعرناإمبلػػ   وتعيػػد وتزيػػد فيػػا لكننػػا  

 . ـ وجراحنبا تل  اؼبشاعر مث 
ية اا وتل  عليقا داليا يف التسػر عد  أذبل  لتشرب معنا الققوة ال  

 .عنا بقراذة الفنياف
ذو الشػػارب اػبفيػػف والػػهي لػػا معػػي  الطويػػي ظبػػريعػػود الرجػػي األ

شػػي  ؽبػػا بيػػدي غػػر أـ عػػزة أمعرفػػة قديبػػة لل قػػور يف فنيػػاٍل كمػػا تؤكػػد 
تػػػػػهكر  ػػػػػا بقا مث أعطيقػػػػػا أقابلقػػػػػا و  أو ػػػػػاؼ مل ألقة فقػػػػػه  امصػػػػػد  
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 يػػػػػاـ القادمػػػػػة ربمػػػػػي ؽبػػػػػاف األإظقػػػػػري لتمسػػػػػ  بفنيػػػػػاف داليػػػػػا وتقػػػػػوؿ 
   .ة سفر يف انتطارهاف سك  أمفاجآت عديدة و 

   . دانباإف عث ينقبب  دري فلي  يل غىن اآ
*** 

 ن ماقدرتش تضحك ماتدمعش وال تبكيشإ
 ن مافضمش معاك غير قمبكوإ  

 إوعي تخاف مش ىتموت ىتعيش 
 ه عيونك مابيممعشوإن سألوك إلناس عن ضي جو  

 ماتخبيش 
 لضيقوليم إلعيب مش فيا ده إلعيب في إ

 مت إلضيوإنا مش عاشق ضممو وال زع  
 مسير إلضي لوحده ىيممع 

 مسير إلضحك لوحده ىيطمع 
 مابيجرحش وال يأذيش
  أسػػػػػػتطيع مغالبػػػػػػة  ،غنيػػػػػػةألسػػػػػػتمع لتلػػػػػػ  اأكنػػػػػػت يف  يػػػػػػري 

نػػػ    أخػػػرى أهػػػو يشػػػعرٍل مػػػرة  هػػػا،هػػػو مصػػػطفى هيرٍل هػػػا، دمػػػوعي
أيق قػػػا و  مل يرتفػػػ  دبشػػػاعري الػػػ    ،فيػػػا الطمػػػع ملػػػ  سػػػوى جسػػػدأ

 .دبستقبلي الهي تالعس با
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 ىلإفػػػػػػأرى عشػػػػػػر سػػػػػػنوات أ ػػػػػػيفت  ،ىل وجقػػػػػػي يف اؼبػػػػػػرنةإأن ػػػػػػر 
 بتجػػدٍ  ين ػػر إيلّ  اًعػػا هبلػػ  مرتبػ  ا كبػػرً أن ػػر بػػداخلي فأجػػد فػػأرً  ،مالؿبػػي
 ة؟إنسانة سوي   ونسة مث الفهبراف؟ بقي  يا ي : خف   قائالً 

   .ةبقيت سوي   يواأ د:أرد برتد  
ي  ػجكاتا علػى  ػوت غي ػي ونهػاي  ػىت تغط ػ ي ج  مػويالً 

 ياعزيزي  لكث مش قوي مث يقوؿ ونسة أنت خفيتِ ، اؼبكتومة
 زاي؟إ -
  .شبقنا انت بقيتِ  -
 نا؟أ -
   .بتسرقي متعت  يف اغبس، جبانة ،افةخو   -
 نا؟أ -
 أعور؟ عور يف عينا ياني ونسة بتاعت زماف اللي تقوؿ لألف -

 كتػورىل  ػورة د إؿ فيػأة و  ينتقي اغبوار بي  وبني الفأر الػهي يتجػ
   .في  مث اغبلمأمث ، خالد

**** 
رت أف أعػػػػػود لليامعػػػػػة ولصػػػػػديقاي يف يػػػػػـو مػػػػػث أيػػػػػاـ و ػػػػػدي قػػػػػر  

ػػػػ ىل اعبامعػػػػةإفتجػػػػت بػػػػاب الشػػػػقة لكػػػػي أذبػػػػا  عنػػػػدماو    فوجهبػػػػت دبم 
، ؽ عيػػػ  ػػػد  أكػػػث أمل ، راً يبيػػػي إىل الشػػػي وخةأوقػػػد أ ػػػب  فػػػ أمػػػامي

نػػػا قبػػػا مػػػث اؼبهحبػػػة وعػػػاش تلػػػ  أدو لتػػػا يبػػػرض وقب  رفعتػػػا مػػػث فػػػوؽ األ
 .بني الشق  السنوات متنقالً 
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نػػا مل يقنػػأ لػػا معػػاـ ومل أخػػربٍل أسػػألتا عػػث أ والػػا فػػدمعت عينػػا  و 
لػرش قليػي قبػي  ضتعػر  كػاف قػد  ،  دبعيػزة قبػا  ناأيشعر حبناف بعدي و 

اؾ اؼبطػػبخ  يػػ  تصػػادؼ وجػػود  و ػػد  يػػتمكث مػػث القفػػز مػػث شػػب   فأ
 كػاف،  الصػباح فلتت م  يفأجش رومي كانت قد  ا عث قطعةوقتقا حبثً 

قهتػػا مػػث نألكنقػػا ، النقنقػػة  ػػىت وبػػني موعػػد الغػػداذ ريػػدها علػػى سػػبييي
موهبتػا يف ا ختبػاذ  وبف ػي ، ػدقائاأسرتا كلقػا وبأاؼبوت الهي غب  ب

 . ياتا بني اؼبواسر ويف اؼبناور واعبري وا ي
هنػا  ىلإيػأي  كػافوكلمػا أخػه  اغبنػني    وأقبػس أكثػر مػث مػرة جتزو  
ف يفعلػػػوا يب كمػػػا أ شػػػى علػػػيّ ىب كػػػاف ،مػػػث خلػػػف البػػػاب ب  لػػػيالً ووبػػػد  

 .السابقة بسبس الفهبراف ةفعلوا اؼبر  
   .ب ا وأشعر أنا وبد  ؽبها كنت أ لم با أ يانً -
ف   مصػػطفى و  أن  فقمػػت معنػػا  وبػػأوبػػ بػػا ي لمػػعػػث خربتػػا أ

 اػبائفػة اؼبػهعورة اؼبري ػة ىل ونسػةإعػادي إمثالا قادريث على أعشرة مث 
  .عورأ عور يف عينا يافقط ستعود ونسة اعبريهبة تقوؿ لأل

نػػا يف هػػه  الليلػػة غلبػػا النعػػاس أمػػاـ أخبػػاري و أنػػا يعػػرؼ كػػي إقػػاؿ 
 .رباب شق  ومل يستطع العودة إىل اؼبنوَ 

     .يرتك  مرة أخرى    أ ملبت منا-
 .ث وراجعةي  ب  ساعة زمد  إعيوز  فار يا  هنا بيت  يا-

تركتػػا وأمامػػا الطعػػاـ وخطفػػت رجلػػي ؼبشػػوار سػػوؽ السػػيدة عيشػػة 
 .فقد  ار  بد منا
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ي أخػرة يامػا األأينػاس "فبػ " يف هه  اؼبرة ستكوف وليفػة فقػط إل
  كػػػػػػهل  الػػػػػػهي وبػػػػػػدث يف دور اؼبسػػػػػػنني بػػػػػػني النػػػػػػز ذ نػػػػػػا زواج ونَػػػػػػأ

 .نا عيز وقطع اػبلفأفالبد  ،ا يانً أوالنزيالت 
يذ شػػػػػق  بػػػػػالفهبراف فأمػػػػػامي دراسػػػػػة ف ؼبػػػػػؾبػػػػػاؿ اآنػػػػػا   أهػػػػػم واأل

هػػػػػها غػػػػػر  ػػػػػا بنا الػػػػػهي رأتػػػػػا أـ عػػػػػزة يف  ،يػػػػػتلم" وهػػػػػم "مػػػػػا، عمػػػػػيو 
، بػػيبأة غب ػػة لي طفػػ  علػػى  صػػاف ي ػػأالفنيػػاف والػػهي قػػد ي قػػر يف 

 .ـ عزة قبي مواا كرامة ألوتبني  
 ػجك  أفكر يف كػي ذلػ   ػني دانبػ  خػامر أكنت يف الطري  

هػو اؼب لػوؽ الػهي رأتػا أـ عػزة يف الفنيػاف؟  وف فبػ أيكػ ، د الدموع
 ،ا ػفات الػػ  قالتقػا سػػاخرة فقػو ذكػػرسػتمر يف اسػػتلقاـ اؼبو أ ػج  و أ
قػػػي علػػػى مسػػػتوى الػػػهيي ألمويػػػي بالنسػػػبة للفهبػػػراف علػػػى ا ،ظبػػػر اللػػػوفأ

 .وبالطبع لا شارب وهو بالتأكيد معرفة قديبة
 ـ عزة و الوتاتتتأ صباؿ فنيان  يا يا
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