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  الروح عشق 

  :  االول الفصل
  
 
 

إىل غرفة نوم تنم عن ذوق صاحبتها الرقيق  تتسلل أشعة الشمس الدافئة عرب الستائر احلريرية
فتاة مجيلة تتوسط فراشها  ترمش بعينيها عدة مرات قبل أن تفتحهما بتثاقل ليطل منهما  ..

و تقف أمام املرآة متشط شعرها الكستنائي تنهض بكسل من الفراش  ..لون العسل الصايف 
الطويل مث تتجه حنو الستائر احلريرية فتزحيها و تفتح الشرفة  فيلفح اهلواء بشرة وجهها 

 .البيضاء احملمرة اليت حتمل بعض النمش اخلفيف الذي زادها مجالًا
احلريري  كم تبدو رقيقة و هادئة و هي تقف شاردة يف الشرفة و اهلواء جيعل خصالت شعرها

 ..تتطاير
 . مزيج من األنوثة و الرباءة.. مالحمها حتمل طابع مجال مميز 

كل بناا .. إىل حد كبري جدا السورية  فجدها مصري و جدا سورية األصل  تشبه
 .تشبهنها إىل حد كبري و منهم مسية والدة آسيا

 . ائر مفتوحةخترج من الشرفة و تغلقها خلفها و تترك الست ..تفيق من شرودها 
 . تفتح باب غرفتها و تتوجه حنو املطبخ حيث توجد والدا احلبيبة

 . تعد طعام الغداء كعادا
 : ما أن رأا حىت ابتسمت قائلة

 كل ده نوم يا ست آسيا ؟؟
  ) :بعد أن طبعت قبلة خاطفة على وجنة والدا(آسيا 
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اية بقراها و مقدرتش أنام قبل ما معلش يا ماما أصلي منت امبارح مـتأخر أوي كان يف رو -
 . أخلصها

 . يااااادي الروايات اللي هتجننك دي: مسية 
ساعة  ٢٤ما هي احلاجة الوحيدة اللي بتسليين و أنا قاعدة !! يا ماما أعمل ايه بس ؟: آسيا 

 . يف البيت كده
 . و قاعدة ليه ؟؟ ما خترجي مع أصحابك  كلمي شروق و اخرجوا: مسية 
, هنروح فني حىت زهقت من كل األماكن اللي بتتراح !! رج كل يووم يعين ؟هنخ: آسيا 

 . السينما.. املول .. النادي 
 . اصربي شوية و هنسافر املصيف مع خالتك نغري جو: مسية 
 .و معتز بقى يفضل الزق يل طول السفرية بقى !! و انيت كده بتبسطيين يعين ؟: آسيا 
 . ده بيحبك من صغركم! ملي ابن خالتك كده ليه ؟أنا مش عارفة انيت بتعا: مسية 
إين  مرة و آخر مرة قولتها له يف وشه ١٠٠حاولت أفهمه كده !!! و أنا مش حببه : آسيا 

أنا عاوزة حاجة  أسافر أصلًا  و بعدين أنا مش عاوزة!! بعتربه زي أخويا و برضه مفيش فايدة 
 . تانية
  موضوع الشغل ده بقى ؟مش هنخلص من !! تااين يا آسيا ؟: مسية 
ما هو أنا متعبتش كل ده !!! تاين و تالت و عاشر أنا نفسي أفهم بس بابا ليه معترض ؟: آسيا 

  .  حلد ما اخترجت عشان أقعد يف البيت
 .  انيت عارفة أبوكي بيخاف عليكي قد ايه: مسية 
ي  حىت الشركة د!! خايف عليا من ايييه بس هو أنا هروح أشتغل يف أفغانستان ؟: آسيا 

 .قريبة من البيت 
أحوال البلد مبقتش تطمن خالص و الدنيا مبقاش فيها أمان و مش هنعيده تاين يا آسيا : مسية 
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 . و متفاحتيش أبوكي يف املوضوع ده انيت عارفة صحته مبقتش مستحملة زعل وال عصبية
 . أنا بقيت بفكر أكلم عمر يقنع بابا مبوضوع الشغل ده: آسيا 
 . هتدخلي أخوكي يف مشاكل و أبوكي مش هيوافق بردو و هتتعبيه, اووووعي : مسية 
 . ماشي يا ماما ..أوووووووووووف : آسيا 
 راحية فني ؟؟؟؟؟: مسية 
 هكلم شروق: آسيا 

  ربنا يهديكي يا بنيت و حيفظك من كل شر: مسية بصوت خافت 
 

*******  
  

نعم والدها خياف عليها و  ..عر باالختناق تش ..تدخل إىل حجرا و تغلق الباب على نفسها 
طموحها كان أكرب بكثري من جمرد مكوثها يف  ..هي تقدر ذلك لكن ليس إىل هذه الدرجة 

 . البيت و قراءة الروايات و تصفح الفيس بوك
ال  ..ال جديد  ..حياا تسري يف رتابة خانقة.. أن حياا ليست هلا قيمة  تشعر ..تشعر بامللل 

  طالقًاجديد إ
كانت آسيا رومانسية إىل حد كبري و عقالنية إىل حد أكرب ال تفكر مثل باقي الفتيات 

الساذجات يف العريس األكثر وسامة و يف املركز االجتماعي املرموق و يف املستوي املادي 
 .األعلى 

 . احلب فقط ..فهي تبحث عن احلب 
الدنيا بأسرها الذي طاملا قرأت إحساس أنك متلك .. احلب و إحساس األمان مع من حتب 

 . عنه يف الروايات و مل تشعر به قط
حيترمك و قبل  ..يقدرك  ..يفهمك .. يشعر بك ..إحساس أن شخص ما هو نصفك اآلخر 
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  . كل ذلك حيبك
  .  تلك املاديات ال تعنيها إطالقًا ، و الوسامة مقياسها الوحيد يف نظرها هو احلب

  . ستراه أمجل من خلق اخلالق فإن كنت حقا حتب من أمامك
ال تتذمر و تشكو من فالنة اليت خطبت  ..ال تتعجل .. تؤمن بأن اهللا يوزع األرزاق يف وقتها 

 . و فالنة اليت تزوجت
 .  تلك هي ثقتها برا ..فقط الصرب.. تعلم أن اهللا يوما ما سوف يرزقها مبا تتمىن 
النيل هو .. و النيل  ان كثرية و تعشق اهلدوءانطوائية إىل حد ما و تفضل العزلة يف أحي

 . يشبهها كثريا يف هدوءه و جتد راحتها يف املكوث أمامه و النظر إليه.. صديقها املفضل 
 .  ختشاه كثريا ..طاملا أحبت النيل و كرهت البحر األهوج 

 . يف حلظة واحدة يثور و يبتلع كل ما حوله! خائن و قاسي و غدار 
عندما كانت يف السادسة من  أمس لك احلادثة املشؤومة كأا حدثت ليلةتتذكر جيدا ت

عمرها ذهبت مع أسرا إىل شاطيء البحر يف اإلسكندرية و رأت تلك الفتاة املسكينة حني 
كانت تسبح و أتت تلك الدوامة اللعينة و سحبتها داخلها و ابتلعتها و مل تلفظها إال و هي 

  . جثة هامدة
إال أا تتذكر تلك احلادثة جيدا و تتذكر كل تفاصيلها  و من يومها و آسيا رغم صغر سنها 

 . تكره البحر و ختشاه
مروا جبميع املراحل الدراسية سويا و  ..صديقة الطفولة ..  هلا صديقة واحدة و هي شروق

 . افترقا عند اجلامعة
 .  لغة إجنليزيةفشروق خترجت يف كلية احلقوق و آسيا خترجت يف كلية اآلداب شعبة 

 . أن تعمل كمترمجة يف الشركة القريبة من مرتهلا و أن جتد نصفها اآلخر.. طموحها بسيط 
 هل ما تتمناه كبريا إىل هذا احلد ؟
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 هلا شقيق واحد امسه عمر أكرب منها بعشرة أعوام كاملة
ان  توأمان متزوج و يعيش يف أملانيا منذ ما يقرب من الثالث سنوات  لديه من البنات اثنت

 عمرمها مل يتعد اخلمس سنوات
 "تارا و متارا".   

 طاملا تذمرت أمه من تلك األمساء الصعبة اليت ال تستطيع حفظها حىت اآلن
 :  و كان عمر يرد عليها ضاحكًا

ده أنتم عقدتوا البنت من صغرها الزم تقول !  يعين آسيا هو اللي سهل و متداول أوي ؟"  
  " . للي قدامها يستوعب الكلمةمرات عشان ا ٣امسها 

دائما  ..صديقها املقرب  ..أنه حيادثها باستمرار  أخوها احلبيب رغم السفر و املسافات إال
إال موضوع العمل  ختاف أن حيدث خالف بينه و بني  تستشريه يف كل األمور اليت ختصها 

 . والدها ألا تعلم أن عمر سوف يقتنع متاما بفكرة عملها
 .كثريا معه و حاولت إقناع والدا بإقناعه لكن األمر بدا على هواها  حاولت

" أن يأيت  فالست مسية مثل باقي األمهات اليت تقلق على بناا و تفضل مكوثهن يف املرتل إىل
  . و يصطحبها معه إىل مرتله ساملة" ابن احلالل 

  . تاها الردثوان و أ.. تنهدت حبزن و أمسكت اتفها و طلبت رقم شروق 
 

*******  
  

 يا صباح الفل: شروق 
 صباح النور يا شوشو  عاملة ايه ؟؟؟: آسيا 

 هللا متاام  انيت عاملة ايه ؟؟؟ احلمد: شروق 
 . عادي  زي كل يوم: آسيا 
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 مالك يا ست أمينة ؟؟؟: شروق 
ية  خمنوقة تعايل يل البيت  عاوزة أتكلم معاكي شو.. ال أمينة وال حاجة  بقول لك ايه : آسيا 

 . و زهقانة
 . ما تيجي خنرج! و عشان خمنوقة و زهقانة عاوزانا نقعد يف البيت ؟: شروق 

 . ال مش عاوزة: آسيا 
ده أنا عرفت حتة كافيه حتفة يف املعادي على النيل  هيعجبك ! ليه يا بنيت بس ؟: شروق 

 أووي أنا متأكدة
 . بسة و جاهزةتكوين ال ٥يال يال بالش كآبة هعدي عليكي الساعة 

 . طيب متتأخريش انيت عارفة بابا: آسيا 
 ال متخافيش مش هتأخر و هنرجع بدري: شروق 

أغلقت اهلاتف مع صديقتها و ساعدت أمها يف إعداد الطعام إىل أن أتى والدها من زيارته 
  . لشقيقه املريض و التفوا مجيعا حول مائدة الطعام

 
*******  

  
 وقيت يا صالح ؟؟؟حممود عامل ايه دل: مسية 

 . هللا أحسن كتري احلمد: صالح 
 هللا احلمد: مسية 

 مش بتاكلي ليه ؟؟؟.. مالك يا آسيا : صالح 
 . ال أبدا باكل أهو: آسيا 

 : صمتت قليلًا مث استدركت
 هنخرج شوية  ٥بابا شروق هتعدي عليا الساعة 
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 هتروحوا فني ؟؟: صالح 
 يكافيه كده على النيل يف املعاد: آسيا 

 . طيب يا حبيبيت خدوا بالكم من نفسكم و متتأخروش: صالح 
أت طعامها مع أسرا الصغرية و دلفت إىل حجرا و ارتدت مالبسها و أطلقت لشعرها 

 . احلريري العنان ووضعت بعض أدوات التجميل البسيطة  فقط كحل و ملمع شفاه
 . روق باألسفلمسعت صوت رنني هاتفها فعلمت أن ش ..بدت مجيلة برقتها 

 ودعت والدا و والدها الذي أمطرها بالوصايا و التحذيرات كعادته قبل أن تغادر املرتل
  . هبطت الدرج و استقلت السيارة جبانب صديقتها

 
*******  

  
إنك جاهزة على  ما انيت قوليت يل! يا هال يا هال  كل ده يا بنيت عشان ترتيل ؟: شروق 
 . الواتس

 . بتوع بابا قبل ما أنزل ٥٠بستمع للوصايا ال كنت : آسيا بضيق 
 مممممممممم يبقي أنا عرفت ايه اللي مضايقك: شروق 

 . صامتتني إىل أن وصلتا الكافيه ظلتا
 .يطل على النيل مباشرةً , كان رائعا بالفعل 

 . النيل عشق آسيا و تتمىن يف يوم من األيام أن تسكن يف شقة تطل على النيل مباشرة
 . إحدى الطاوالت و طلبوا املشروبات من النادل جلسوا على بعد أن
 موضوع الشغل بردو ؟؟: شروق 

 مش الشغل بس: آسيا 
 أمال ايه ؟؟: شروق 
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الدنيا بتتحرك من حواليا و أنا واقفة .. إن حيايت ملهاش معىن ملهاش هدف  حاسة: آسيا 
 . مفيش يف حيايت أي جديد ..مكاين 

 . أنا مقدرة خوفه و قلقه عليا بس جبد زهقت من الطريقة دي  بابا بيعاملين إين طفلة
بشوف ناس جديدة  ..نفسي أشتغل عشان أحس إين بعمل حاجة يف حيايت  بشتغل و خبرج 

 .لكن أنا مبشوفش غريك انيت و بابا و ماما .. بتعامل مع ناس خمتلفة ..
 مش عاجبينك ؟؟؟! و مالنا بقى ؟: شروق 

 . الصراحةال زهقت منكم : آسيا 
 . خيرب بيت صراحتك: شروق ضاحكة 

 . أضحك عليكي و أغشك يعين: آسيا مبزاح 
 :  مث استطردت حبزن

 . جبد يا شروق نفسي أتعامل مع بشر جديدة زهقت من كل حاااجة يف حيايت -
فدائما ما ترتاح يف  ..أن شعرت براحة نسبية  ظلت تتحدث مع صديقتها قرابة الساعتني إىل

 . مع شروقحديثها 
 

تناولت العشاء مع والدها و والدا و هاتفها شقيقها من أجل ..  عادت أدراجها إىل مرتهلا
  . االطمئنان عليها

  
*******  

  
دائما ما تشعر بالوحدة  فتلجأ إىل الفيس بوك من أجل التواصل مع , يف جوف الليل 

 . أصدقائها
 . فتحت الالب توب و جلست به فوق فراشها
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 . مع شروق و بعض أصدقائها من اجلامعة" الشات " بة النصف ساعة تتحدث عرب ظلت قرا
  : أن وصلتها رسالة من شخص غري متواجد بقائمة األصدقاء عندها مكتوب ا  إىل
صدقيين مش  ..و مترديش عليا ممكن أتكلم معاكي شوية ؟ أرجوكي اوعي ترفضي أ" 

  "  أرجوكي. . هضايقك خالص  بس أنا حمتاج أتكلم معاكي
  
  
  

 
 

*******  
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  : الفصل الثاىن 
 
  

 ظلت تنظر إىل الشاشة يف دهشة بعض الشيء
 ..معاكسات و مضايقات لكنها تتجاهلها دائما .. فهي معتادة على تلك النوعية من الرسائل 

 حروفها رمبا نربة الرجاء بني! لكنها ألول مرة تشعر بشيء خمتلف جتاه تلك الرسالة اهولة 
مل .. حاولت أن تتصفح احلساب اخلاص به لكنها مل جتد صورة شخصية  ..ال تعلم حقًا ! ؟

من أين ! ما هذا اهلراء ؟.. احلساب باسم مستعار ..اسم أيضا مل جتد و.. جتد أي معلومات 
  من هذا ؟ .. يعرفين و كيف له أن يطلب أن يتحدث معي و األهم من كل ذلك 

فكار عن رأسها و أغلقت الالب توب و فتحت درج الكومودينو نفضت كل تلك األ
دفتر أسرارها الذي ال جيرؤ أحدهم على  ..امللتصق بسريرها و أخرجت منه دفترها الوردي 

و أحيانا تدون فيه أيامها  ..تكتب فيه كل  ما جييش خباطرها من أفكار و خواطر ..ملسه 
  .املميزة 

" قليال قبل أن ختط فيها تلك الكلمات خبطها املنمق   فتحت صفحة جديدة و نظرت إليها 
أنا فتاة تضع   املفتاح هو األداة اليت تفتح ا األبواب املغلقة  لكن ليست األبواب فقط

 ..أخاف أن خيذلين أحدهم .. أخاف كثريا من اجلرح  ..عشرات القيود و األقفال على قلبها
نعم ! شخص بقليب هو الوحيد الذي ميلك مفتاحه لدي يقني أن أحق  ..ال أريد ااذفة 

  . مفتاح قليب املغلق
هو الوحيد الذي سوف يستطيع حتطيم حصوين  و بث الطمأنينة إىل روحي و رسم االبتسامة 

 . االكتمال يف عينيه هو فقط ..هو من سيشعرين باالكتمال ..على شفتاي 
  . هو من ميلك مفتاح سعاديت و راحيت
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 .يف عدد دقات قليب كي ينبض له عشقًا هو من يتحكم 
و حني يأيت أعده بتحطيم كل تلك " مالك مفتاحه "لذا لن أسلم قليب ألحدهم قبل أن يأيت 

  . القيود
مالك مفتاح قلبها " نظرت مبتسمة إىل كلماا و متنت من صميم قلبها أن جتد ذلك الشخص 

و وضعته مكانه و استلقت على فراشها  أغلقت الدفتر.. و أن حتيا معه حياة سعيدة هادئة " 
  . مث غطت يف نوم عميق

  
*******  

  
يف أحد األحياء املتوسطة يف القاهرة  جتلس شروق برفقة شقيقتها .. أنيق  مرتل متواضع لكنه

فلم يعد هلما سواه بعد وفاة والدما منذ   يشاهدان التلفاز يف صمت يف انتظار والدهم شريين
  .  مخس سنوات

  .  شروق هذا الصمت فجأة قطعت
 هو بابا اتأخر كده ليه ؟ هو راح فني أصلًا ؟؟: شروق 
 . استين حكلمه ..قال مشوار و جاي على طول  ..مش عارفة : شريين 

  .  ما إن أمسكت اتفها حىت مسعوا صوت املفتاح يف الباب و قدوم والدهم من اخلارج
  .  السالم عليكم: حمسن 

  .  لسالم و رمحة اهللا و بركاتهو عليكم ا: شروق 
  .  اتأخرت كده ليه يا بابا ؟؟ قلقتنا عليك: شريين 
 . أطمنكم  كنت مع واحد صاحيب و الوقت سرقنا  نسيت أكلمكم: حمسن 
  صاحبك مني ده ؟: شريين 
 فاكرينه ؟؟ ..رفعت الشناوي : حمسن 
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 .  ؟ ده مسافر بقاله زمن هو مش كان مسافر أمريكا!! ياااااه عمو رفعت معقول : شروق 
  .  سنة و أهو رجع ١٧: رفعت 
 مني عمو رفعت ده ؟؟: شريين 
أوي و  مش فاكراه كان بييجي لنا البيت زمان و كانت ماما اهللا يرمحها صاحبة مراته: شروق 

  صح يا بابا ؟؟ ..كان عنده ولد واحد باين 
أنا عندي ليكي مفاجأة ..   املهم.. أيوة أمين  بس شريين كانت صغرية مش هتفتكر : حمسن 

  .  هتفرحك أووي
  خري ؟؟؟؟! جبد : شروق 
 و أنا ماليش مفاجأة حلوة يا بابا ؟؟؟؟: شريين 
 . خدي انيت بس الثانوية العامة مبجموع كبري و أنا اعمل لك أحلى مفاجأة) : ضاحكًا(حمسن 
 نام أحسنأنا داخلة أ!! يووووه بقى كل حاجة الثانوية العامة : شريين 
 . فاااشلة) : ضاحكة (شروق 

 .  بعد انصراف شريين
  مفاجأة ايه دي ؟؟؟, خري يا بابا : شروق 
 .  أنا هدخل أغري هدومي على ما تعملي لنا كوبايتني شاي كده حلوين و أحكيلك: حمسن 

 .  حاضر من عينيا: شروق 
  . بعد أن أعدت الشاي جلست برفقة والدها يف الصالون

 ا بقى قول يا بابا مفاجأة ايييه ؟؟؟ه: شروق 
  مش كنيت عاوزة تشتغلي ؟؟؟: حمسن 

  . أيوة: شروق 
 . أنا جبت لك شغل مناسب جدااا: حمسن 
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  جبد ؟؟ فيييني ؟؟؟) : بفرحة( شروق 
فتحوا شركة كبرية هنا يف مصر و أمين اللي بيديرها  ..يف شركة عمك رفعت و أمين : حمسن 

  .  هيبقي بني مصر و أمريكا .. ى طولبس هو مش قاعد هنا عل
  دي شركة ايه يا بابا ؟؟: شروق 
  . هتشتغلي يف الشؤون القانونية ..شركة دعاية و إعالن : حمسن 

  هو حضرتك اللي طلبت منه الشغل ليا ؟؟: شروق 
ال أنا كنت بتكلم أنا و رفعت عادي و حبكي له عنك و عن أختك و قولت له إنك : حمسن 

عرض إنك تشتغلي يف  هو اللي.. قوق و جمبتش سرية إنك عاوزة تشتغلي أصلًا خرجية ح
 ٧الشؤون القانونية يف الشركة ملا عرف إنك خرجية حقوق و قال يل هيستناكي بكرة الساعة 

  .خدي الكارت أهو فيه العنوان  ..و نص يف الشركة 
 .  و مد يده هلا بكارت الشركة

  .  يف امليعادمتام هروح إن شاء اهللا : شروق 
  . أنا قولت هتطريي من الفرحة ملا أقولك! مش حاسك فرحانة يعين ؟؟؟؟) : بدهشة(حمسن 

  . ال فرحانة جدا واهللا بس متضايقة عشان آسيا: شروق 
  ماهلا آسيا ؟؟؟: حمسن 

أنا آه قولت عاوزة بس املوضوع .. هي كمان عاوزة تشتغل و أكتر مين بكتري كمان: شروق 
 . دماغي أوي يعين بس هي حمتاجة للشغل جدا و باباها مش موافق خالصمش يف 
 حتيب أكلمه ؟: حمسن 

ال بالش آسيا خايفة تدخل عمر أخوها يف املوضوع أصلًا عشان متحصلش مشكلة : شروق 
 . أنا حمتارة بس مش عارفة أقوهلا و ال ال على موضوع الشغل ده.. بينهم 
 !هتفضلي خمبية عليها يعين ؟؟؟! حاجة تستخىب ؟طبعا قويل هلا هي دي : حمسن 
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  ربنا يستر ..أنا بس خايفة تزعل .. ال طبعا صعب : شروق 
  

*******  
  

 :آسيا  . ألو
  أيوة يا سوسو عاملة ايه ؟؟: شروق 

 . بكره سوسو دي: آسيا 
 .بقولك ايه  ..و أنا حببها ) :ضاحكة(شروق 

 . مممممممممم: آسيا 
  موضوع كده هجيلك البيت أوكي ؟؟ عاوزاكي يف: شروق 

  . تنوري يا أختاه: آسيا 
  . ماشي هقوم ألبس أهو: شروق 

  . مستنياكي: آسيا 
  

*******  
  

 يف غرفة آسيا
يعين كل املقدمات الطويلة العريضة دي عشان تقويل يل إنك لقييت شغل يف شركة : آسيا 

 . طيب ده خرب كويس مربوك يا حبيبيت! صاحب باباكي ؟؟؟
 . ما أنا بصراحة كنت خايفة تزعلي: شروق 

أزعل من ايه يا هبلة انيت أنا أمتنالك كل خري  و دي فرصة كويسة أوي ليكي ربنا : آسيا 
  . يوفقك يا حبيبيت يا رب
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 و انيت واهللا عشان قلبك الطيب ده ربنا هيجرب خباطرك و خيلي عمو صالح يوافق: شروق 
 . فس الشركة كمانإنك تشتغلي و هشغلك معايا يف ن

مش ملا تشتغلي انيت األول  و بعدين خالص بقييت من أصحاب الشركة ) : ضاحكة(آسيا 
  هتشغلي اللي على كيفك ؟ 

يا بنيت عمو رفعت ده كان صاحب بابا جدا زمان و كانوا داميا بييجوا لنا البيت  : شروق 
أكتر حاجة مفرحاين إن هو اللي  بابا بيقول يل إن الشركة اللي فتحوها هنا دي كبرية أوي و

 . بابا الشغل مش بابا هو اللي طلب  هبقى راحية بكراميت عرض على
 . استين عاوزة أوريكي حاجة ..ماشي يا ست أم كرامة : آسيا 

  حاجة ايه ؟؟؟: شروق 
أحضرت آسيا الالب توب اخلاص ا و وضعته أمام شروق و جعلتها تقرأ تلك الرسالة 

  . اهولة
 !مني ده ؟؟؟! ايه ده ؟: روق ش

  . أي حاجة تدل على شخصيته خالص مش القية! معرفش : آسيا 
  . يا سيت فكك تالقيه واحد فاضي و بيعاكس: شروق 

  تفتكري ؟؟؟: آسيا 
 . سيبك منه ..أكيد : شروق 

  .  طيب: آسيا 
 . مهشي أنا بقى عشان اتأخرت كده أوي: شروق 

  تين تتعشي معانا ؟؟ليه يا بنيت ما تس: آسيا 
  . ما انيت عارفة إين الزم أتعشى مع بابا و شريين: شروق 

 أوكي  كلميين ملا تروحي و أنا هكلمك بكرة أعرف عمليت ايه يف موضوع الشغل ده: آسيا 
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 . 
 .  ادعي يل: شروق 

 . ربنا معاكي يا رب: آسيا 
*******  

  
أن مسعت صوت  معها إىل حد كبري إىل جلست تقرأ رواية رومانسية و اندجمت..حل املساء 

هاتفها يعلن عن وصول رسالة من الفيس بوك فتحتها و كانت من نفس ذلك الشخص 
  . اهول

انيت فاكراين واحد بيعاكس صح ؟؟؟ صدقيين واهللا أنا مش كده  مردتيش عليا ليه ؟؟"  
.. و أتطفل عليكي أنا مش قاصد أضايقك أ.. اتكلمي معايا طيب و انيت هتعريف ده بنفسك 

أوعدك مش .. قويل أي حاجة و أنا اللي هتكلم .. كل اللي طالبه منك بس تسمعيين 
  " . هسألك أي حاجة عنك خالص لو ده هيضايقك

  :  أغلقت اهلاتف و تنهدت بصوت مسموع
!! اإلصرار الغريب ده إين أرد عليه ؟ و ليه! و عاوز ايه ؟! مني ده ؟!! و بعدين بقى 

  .ووف أوووووو
 

*******  
  
   OutLook شركة   يف متام السابعة و النصف كانت شروق تقف أمام

 .للدعاية و اإلعالن 
مل تتخيل يوما أا من املمكن أن تعمل يف شركة مبثل هذه  ..صرح معماري عظيم     

 ..قابلها رفعت الشناوي حبفاوة شديدة و استلمت عملها على الفور  ..الضخامة و الفخامة 
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 أخرجت هاتفها و هاتفت آسيا و مت ختصيص مكتب أنيق هلا ما إن جلست على كرسيه حىت
  أقول مربوك ؟؟؟: آسيا 

   حىت  interview من غري أي قوووووويل خالص استلمت شغلي ) : بسعادة (شروق 
 الشركة حتفة فنية

 .يا بنيت و ليا مكتب لوحدي كمان جبد مش مصدقة 
 . يبيت احلاج طلع واصل أويألف مربووك يا حب: آسيا 

أنا بس متخيلتش إن الشركة .. مش قولت لك صحاب من زمان ) : ضاحكة(شروق 
  عقبالك انيت كمان يااا رب ملا أبارك لك على شغلك,هتكون بالفخامة دي 

  إن شاء اهللا: آسيا 
 

*******  
  

  . ار إىل آسيامرت ثالثة أيام  مل يكف فيها ذلك اهول عن إرسال رسائله غريبة األطو
كادت أن جتن من ذلك اإلصرار الرهيب  إن كان ميزح لكان مل منها و من عدم ردها عليه 

  .و حبث عن فتاة أخرى 
 ماذا يريييييييد ؟

  مل تستطع حتمل فضوهلا أكثر من ذلك و أخريا قررت الرد عليه رمبا بعد الرسالة العشرين
  " ؟انت مني " أرسلت له رسالة من كلمتني فقط 

أتاها الرد بعد ثوان  
 " أنا آدم "

*******  
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  : الفصل الثالث 
  
 

  . يف حياا مل تعرف أي شخص ذا االسم ..نظرت إىل االسم بعدم استيعاب 
 . قررت استكمال احلوار معه إلمخاد فضوهلا

  آدم مني ؟؟: آسيا 
كي أنا حمتاج انيت متعرفنيش بس أنا حابب أتكلم معاكي و أحكي لك عين أرجو: آدم 
  . إنك تسمعيين..أوي

ال يعرفها و يرجوها أن تستمع إليه  ما هذا .. ظلت صامتة حتاول استيعاب حروف كلماته 
ما شأا هي كي حيكي هلا عنه و ملاذا هي حتديدا و ماذا يريد أن  .. ملاذا تستمع!! اهلراء ؟
  حيكي ؟

 . ا على رسالة جديدةأفاقها من شرودها و سيل األسئلة اليت وردت خباطره
أنا هجاوبك على كل اللي انيت  سؤال دلوقيت و ١٠٠أنا عارف إنك بتسأيل نفسك : آدم 

 . عاوزاه
  انت عاوز ايه ؟؟؟: آسيا 
 . ما أنا قولت لك  حمتاج أتكلم و إنك تسمعيين: آدم 
و انت حتكي ليه عنك لواحدة ! بس أنا معرفكش أمسعك ليه و أنا معرفكش ؟: آسيا 

  عرفهاش ؟مت
هتعرفيين من كالمي و هتسمعيين عشان أنا حمتاج أوي حلد يسمعين و حتديدا يكون : آدم 

  .حد ميعرفنيش
يعين كل الرسايل دي و اإلحلاح ده إنك تكلم واحدة متعرفهاش عشان حمتاج إنك : آسيا 
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انت  أنا يعين ؟؟؟ ليه اإلحلاح ده كله ما حتكي ألي حد متعرفهوش و خالص ؟ طب امشعىن
  . ممكن تبعت مسج ألي بنت تانية و تتكلم معاها

 . حاسس إين هرتاح معاكي انيت, عشان أنا عاوز أتكلم معاكي انيت : آدم 
 !!ليه ؟: آسيا 
 ! إحساس: آدم 
 طيب اإلحساس ده جالك منني يعين وصلت لألكاونت بتاعي ازاي أصالاا ؟؟؟: آسيا 
اونت بتاعك كنت قاعد سرحان عمال أدوس إحساس مش عارف ايه مصدره و األك: آسيا 

 على حاجات مش واخد بايل أنا بعمل ايه بالظبط حلد ما القيت األكاونت بتاعك فتح قدامي
. 

 !املفروض إين أصدق بقى ؟؟؟!! يا سالم : آسيا 
أيوة املفروض إنك تصدقي أنا مليش مصلحة يف إين أكدب عليكي و مش هسألك عن : آدم 

صدقيين يا  ..أنا كل اللي طالبه منك إنك تسمعيين بس  ش عاوزة ده أي حاجة ختصك لو م
  . آسيا أنا مش هضرك يف أي حاجة

توقف كل منهما عن إرسال الرسائل لفترة كل منهما قد انتهى من كالمه و هي انتهت من 
  ردها هي  هل ستسمعه أم ال ؟؟؟! أسئلتها و يبقى الرد 

 
*******  

  
 لعشاءيف مرتل شروق على مائدة ا

  مبسوطة يف شغلك يا شروق ؟؟؟: حمسن 
 . هللا آه يا بابا أووي احلمد: شروق 
 . هللا طيب احلمد: حمسن 
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  . عاوزة آجي معاكي يوم يا شروق بليز: شريين 
  هو أنا راحية اجلنينة ؟ ! تيجي فني ؟: شروق 
حاجة  عاوزة أشوف الشركة اللي بتحكي عنها دي خديين معاكي يوم مش هيحصل: شريين 

 . أنا مش طفلة يعين
 إن شاء اهللا: شروق 
  شوفيت أمين يف الشركة ؟؟: حمسن 

ال وال مرة شوفته حلد دلوقيت مسافر أمريكا بس بكرة يف اجتماع عشان هنناقش : شروق 
  .خبصوص الشركة وعمو رفعت قال إنه هيكون موجود قضية كبرية

ة اللي هنا شوية املفروض إن هو أنا عاوزه يساعد رفعت يف الشرك طيب كويس : حمسن 
  . أبوه و رفعت كرب مبقاش محل الشغل ده اللي يديرها بس أنا شايفه رامي احلمل كله على

ما هو قال إنه راجع املرة دى و هيقعد فترة طويلة عن كل مرة و اللي أنا فهمته إنه : شروق 
س املرة دي عمو رفعت قال كان بيرتل كل كام شهر يتابع الشغل يومني تالتة و يرجع تاين  ب

 . إنه هيطول
 . هللا طيب احلمد: حمسن 

  
*******  

  
  : أجابت عليه بكلمة واحدة مقتضبة... بعد طول صمت 

 "احكي"
 . ظلت تتابع شاشة الالب توب باهتمام و يظهر أمامها أنه يكتب رسالة

ليا أصحاب و  ..ها عايش مع أمي و أبويا و أخيت مرمي مها حيايت كل ..أنا امسي آدم : آدم 
معارف كتري جدا بس لألسف كلهم فالصو مفيش يف حيايت ناس حقيقية غري بابا و ماما و 
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 . مرمي بس
  !فالصو ازاي يعين ؟: آسيا 
  . يعين مش بيحبوين من قلبهم  مش بيحبوين أصلًا  بيحبوا حاجات عندي: آدم 
 !حاجات ايه دي ؟: آسيا 
  . فلوس و شكل: آدم 
 ! . ش فامهةم: آسيا 
بصي يا آسيا أنا عندي كل حاجة يتمناها أي حد و مع ذلك أتعس إنسان يف الدنيا  : آدم 

و عندهم فلوس كتري و حياتنا مرفهة جدا و كل اللي أنا  اتولدت القيت أهلي ناس أغنيا
عمر الفلوس ما كانت مشكلة عندنا أبدا  بالعكس بتحل .. بطلبه من صغري بالقيه عندي 

كل اللي بيتعامل معايا بيتعامل معايا علي إين بنك متنقل و حالل العقد و  ..شاكل كتري لنا م
 . املشاكل بعالقايت و اتصااليت

 و ايه موضوع الشكل ده ؟؟: آسيا 
 !! . وسيم!  بيقولوا إين شكلي حلو  ..شكلي حلو : آدم 
  !و دي حاجة وحشة ؟: آسيا 
ة يف الدنيا  كل البنات اللي عرفتهم يف حيايت لألسف آه  بالنسبة يل أوحش حاج: آدم 

  . الواد املز أبو عيون ملونة ..بيبصوا آلدم عشان شكله و بس 
 . اااه ده انت دجنوان بقى: آسيا 
ال واهللا أبدا أنا أقل واحد يف أصحايب عرفت بنات  و مليش يف الصحوبية و اجلو ده : آدم 

نة دي متستاهلش إا تشيل امسي و متستاهلش ببقى داخل جد بس بكتشف بعدين إن اإلنسا
  . إين أفكر فيها حلظة اصلًا

 ليه ؟؟؟: آسيا 
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عارفة ايه أصعب  ..بتحب فلوس آدم  ..بتحب وسامة آدم  ..عشان مبتحبش آدم : آدم 
 حاجة يف الدنيا ؟

 ايه ؟؟؟؟: آسيا 
اللي ميكونش ليكي فيها إن احلاجة الوحيدة اللي الناس حتبها فيكي هي احلاجة الوحيدة : آدم 

احلاجات اللي عندي ..  أهلي املادي  أي دخل أنا ال اخترت شكلي و ال اخترت مستوى
بس  ألف واحد غريي بيتمناها و متخيل إا لو كانت عنده هيبقي سعيد و مش ناقصه حاجة

 لألسف احلاجات دي خملياين أتعس حد يف الدنيا عارفة نفسي يف ايه ؟
 يف ايه ؟: آسيا 
  . نفسي حد يشوف آدم من جوه: آدم 

قال مجلته األخرية و صمت و صمتت هي األخرى حتاول استيعاب تلك التركيبة الغريبة من 
  . البشر

 قطع آدم هذا الصمت
 رغاي و صدعتك ؟: آدم 
 .  ال أبدا بس بفكر يف كالمك: آسيا 
  توعديين وعد ؟: آدم 
 !وعد ايه ؟: آسيا 
 وعد ؟ .. إننا نتكلم تاين: آدم 
  . وعد) : بدون وعي(آسيا 

 
******* 

مل تنم آسيا ليلتها من شدة تفكريها يف ذلك الشخص الغريب األطوار الذي اقتحم عاملها فجأة 
  . دون سابق إنذار
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  . أشرقت مشس الصباح لتعلن عن بداية يوم جديد
  . ماما يا ماماا: آسيا 
  . ايوة يا حبيبيت صباح اخلري: مسية 
  صباح الفل  بابا فني ؟ :آسيا 
  نزل راح لعمك  عاوزاه يف حاجة ؟: مسية 
  . أنا هروح أعمل نسكافيه ال أبدا بسأل بس عشان مالقتهوش يف أوضته: آسيا 
  يا بنيت مش تاكلي لقمة األول ؟: مسية 
 . ال مش قادرة مصدعة أوي: آسيا 

 . مسعت رنني هاتفها و ما إن انتهت حىت ذهبت إىل املطبخ لتعد كوب النسكافيه
 . ألو -

  أيوة يا آسيا ازيك ؟: عمر 
  احلمدهللا يا حبييب  انت عامل ايه ؟ و ريهام و تارا و متارا عاملني ايه ؟: آسيا 
 . هللا كلنا خبري احلمد: عمر 
  مش هترتلوا قريب بقى ؟ وحشتين أووي يا عمر: آسيا 
  . دي يف الشغل ادعي يلإن شاء اهللا حباول واهللا بس مطحون األيام : عمر 
  . ربنا معاك يا حبييب: آسيا 
  املهم انيت اخبارك ايه ؟: عمر 
 . عادي يعين مفيش جديد: آسيا 

 أتت مسية من الداخل
  أخوكي ده ؟؟: مسية 
  . أيوة يا ماما: آسيا 
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  . طب هاتيه: مسية 
  . خد يا عمر ماما معاك أهي: آسيا 

  
*******  

  
  " لدعاية و االعالنل OutLook " يف شركة

جتلس شروق يف ذلك االجتماع الذي يضم مجيع املستشارين القانونيني يف الشركة ملناقشة 
ممشوق .. قضية هامة و الذي يرأس االجتماع هو أمين رفعت الشناوي  ذلك الشاب الثالثيين 

 جذاب إىل درجة حارقة.. يتمتع جبسد رياضي  عريض املنكبني  ..القوام 
الحظت شروق ..  شخصية قوية تفوق حىت شخصية والده رفعت الشناوي ذو هيبة و

إليها طيلة االجتماع مما أشعرها باالرتباك و التوتر و تلعثمت يف الكالم  نظرات أمين املصوبة
  . أكثر من مرة

 : و ما إن انتهي االجتماع حىت تنفست الصعداء و ذهبت مسرعة إىل مكتبها و هاتفت آسيا
 - أيوة يا آسيا

 يف ايه يا بت مالك ؟: آسيا 
  . مرتلش عينه من عليا: شروق 

  هو مني ده ؟) : بدهشة (آسيا 
  . أمين: شروق 

  ابن صاحب الشركة ؟: آسيا 
  . أيوة كان يف االجتماع من شوية: شروق 

  مرتلش عينه من عليكي ازاي يعين ؟: آسيا 
يبة خالين اتوترت و ارتبكت و طول االجتماع بيبص يل بطريقة غر ..زي الناس : شروق 
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  .. مبقتش عارفة أمجع كلمتني على بعض
بقولك ايه خالص ميعاد الشغل خلص أصلًا  أنا هعدي عليكي قبل ما .. مث نظرت يف ساعتها 

  . أروح
 . أحكي لك حاجة حصلت يا ريييت  أنا كمان عاوزة: آسيا 

  خري ؟؟: شروق 
 . ملا تيجي بقى : آسيا 

  . سالم ..وكي  جايه لك دلوقيت أهو خالص أ: شروق 
ما أن أغلقت اهلاتف و مللمت أشيائها و مهت بالرحيل حىت استوقفتها السكرترية اخلاصة بأمين 

 . الشناوي
 . شروق شروق -

  أيوة يا سايل يف حاجة ؟:  شروق
  . أيوة  مستر أمين عاوزك دلوقيت يف مكتبه: سايل 

  
  
 

*******  
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  : الفصل الرابع 
 

  مستر أمين ؟ متعرفيش ليه ؟:  شروق
 . ال معرفش: سايل 

  . طيب خالص هروح له دلوقيت: شروق 
دلفت إىل  .. أن مسعت صوته يدعوها للدخول  ذهبت إىل مقر مكتبه و طرقت الباب إىل

 . املكتب و أغلقت الباب خلفها كما أمرها و تقدمت حنوه يف خطوات مترددة
 خري يا فندم ؟؟: شروق 

احنا كنا بنلعب مع بعض .. ازيك يا شروق ؟؟ مش معقول مش فاكراين ) : تسمامب(أمين 
 ؟ كتري زمان فاكرة

  . ظلت صامتة ال تدري مباذا جتيب
 . نعم هي تتذكره جيدا لكنهم كانوا أطفال و هو اآلن رئيسها يف العمل

  . شعر ا أمين و أراد أن يرفع عنها احلرج
بس شريين كانت صغرية أوي  أنا و انيت و شريين ندكمكنا بنلعب يف السطوح ع: أمين 

  معتقدش تبقى فاكراين  مث نظر إىل عينيها مباشرة و تابع جبدية
 انيت أصلًا فاكراين وال ال ؟ -

 . طبعا فاكرة..آه ) : بتلعثم (شروق 
أنا بقى حسيت إين أعرفك من أول ما شفتك عشان كده كنت ببص لك ) : مبتسما(أمين 

 . االجتماع و سألت بابا عنك و قال يل إنك شروق بنت عمو حمسن  كتري يف
 : و نظر هلا نظرة متفحصة من رأسها إىل أمخص قدميها  مث قال بإعجاب واضح
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 . كربيت أوي يا شروق و احلوييت كمان  -
  . شعرت كأن دلوا من املاء البارد سكب فوق رأسها

  : قالت بصوت مبحوح من شدة إحراجها
 . مريسي -

 : ابتسم ابتسامته اجلذابة و قال بعد برهة
 مبسوطة يف الشغل معانا يف الشركة ؟ -

 . مبسوطة.. آه) : بتلعثم (شروق 
 . لو احتاجيت أي حاجة تيجي يل مكتيب فورا  متتردديش, متام : أمين 

 . إن شاء اهللا حاضر: شروق 
  معاكي عربية وال أوصلك ؟: أمين 

  . ييت مريسيال الا معايا عرب: شروق 
  

*******  
  

أن وصلت إىل مرتل آسيا  صفت السيارة و ترجلت منها و  قادت سيارا شاردة الذهن إىل
  . صعدت البناية

  أهلًا يا شروق  ازيك يا حبيبيت ؟: مسية 
 هللا يا طنط  ازي حضرتك ؟ احلمد: شروق 

  . هلاصاحبتك مستنياكي جوة يف أوضتها ادخلي  ..هللا  خبري احلمد: مسية 
  . طرقت الباب و دلفت احلجرة و أغلقته خلفها

اتأخريت ليه يا هامن ؟؟ مش قوليت ميعاد الشغل خلص و جاية على طول  يا أهلًا يا أهلًا: آسيا 
  ؟
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  . كنت عنده: شروق 
 !عند مني ؟) : بعدم فهم(آسيا 

 . أمين: شروق 
 ليه مش االجتماع خلص ؟: آسيا 

  . السكرترية تنده يل بعد ما قفلت معاكي الفون أيوة بس هو بعت يل: شروق 
 و قالك ايه بقى ؟: آسيا 

  بعد أن قصت شروق آلسيا كل ما دار بينها و بني أمين
  ! . الواد ده أمريكا مأثرة عليه أوي: آسيا 

و معرفش ليه كل ما ببقى بكلمه أو بسمعه بيتكلم أو أبقى معاه يف  ..جريء جدا : شروق 
  . رتبك و بتلغبط كده و ببقى مش عارفة أمجع الكالم  وجوده بيوترينمكان واحد  ب

 . ليه يا بنيت كل ده هو هياكلك ؟ دي أول مرة تشوفيه حىت و هو كبري كده: آسيا 
معرفش يا آسيا جبد بيوترين  و بعدين غريب كده يبقى بيضحك و فجأة يقلب جد : شروق 

 مش عارفة بقى ده مش مرحية و جريء زيادةده غري نظراته ك و يف حلظة يرجع يضحك تاين
مكنش باحلالوة دي و احنا صغريين  ..ده بعيدا عن وسامته املفرطة و شياكته املبالغ فيها  ..

 .  يعين
  . اتلمي يا بت) : ضاحكة(آسيا 

 . يووه مش حبكي لك : شروق 
مريكا مأثرة عليه كل ده من يوم واحد شوفتيه فيه  يا بنيت سيبك منه  هو واضح إن أ: آسيا 

  . بس و خملياه يتعامل جبرأة زيادة كدة  و أصلًا هو بيسافر كتري و هتحتكي بيه مرات قليلة
  . بس املرة دي هيطول: شروق 

يا سيت و انيت مالك و ماله  مفيش احتكاك مباشر بينك و بينه انيت مش سكرتريته  و : آسيا 
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أحسن ده شكله ..   يف التعامل معاه بس  ملا تبقي معاه أو يطلبك وال حاجة ابقي حرصي
 . فري أوي

سيبك منه طيب و احكي يل بقى مالك ؟ كنيت بتقويل يل عاوزة حتكي يل حاجة : شروق 
  . حصلت

 فاكرة األكاونت اهول اللي كان عمال يبعت يل يف مسجات ده و يترجاين أرد عليه: آسيا 
.  

 ! . آه: شروق 
  . رديت عليه: آسيا 

 !و طلع مني بقى ؟؟؟: شروق 
  . استين هوريكي -

قامت من مكاا و أحضرت الالب توب اخلاص ا و فتحته أمام شروق و جعلتها تقرأ مجيع 
 . الرسائل اليت تبادالها

  : شروق بعد أن قرأت مجيع الرسائل
 و انيت مصدقه اهلبل ده ؟ ده واحد فاضي و بيشتغلك  قالك مشكليت فلوسي و وساميت و -
  . صلًا ده تالقيه امسه برعي و شبه سيد عبد احلفيظ و معهوش حق امليكروباصأ

 !مني سيد عبد احلفيظ ده ؟) : بدهشة(آسيا 
 . اكيد يف حد امسه كده! أنا عارفة : شروق 

  . واهللا جمنونة) : ضاحكة (آسيا 
 . يا بنيت امسعي كالمي و متصدقيش العبط ده: شروق 

ه يا شروق  يف حاجة من جوايا بتقول يل صدقيه  كالمه حاساه و مش عارف) : بتنهيدة(آسيا 
 . ملسين أوي
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  أنزلك بعصري كنتالوب و واحد بيعزف على العود ؟) : بتهكم(شروق 
  . إنسانة فصييلة جبد!! خيربيت فصالاانك : آسيا 

  . انيت اللي إنسانة هبلة: شروق 
 . عمري ما كنت هبلة يا شروق: آسيا 

اللي مستغرباه  على طول انيت عاقلة و بتفكري قبل ما تتصريف و بتحكمي  ما ده: شروق 
 عقلك قبل ما تصدقي أي حاجة مش عارفة جرالك ايه ؟

  .إنه صادق و مش بيكدب معرفش واهللا بس حاسة: آسيا 
هو يقول حاسس و انيت تقويل حاسة  طب و آخرا ايه العالقة اللي ماشية : شروق 

 . باإلحساس دي
 عشان كلمته مره خالص مسيتيها عالقة ؟! حيلك حيييلك  ايه عالقة دي ؟: آسيا 

 مش وعدتيه إنك هتكلميه تاين يا حنينة ؟: شروق 
 . أنا غلطانة إين بقولك على حاجة يا شروق  امشي من هنا يوووووه: آسيا 

 دي آخرا يا آسيا  بتطرديين من أوضتك ؟) : مصطنعة الصدمة (شروق 
  . ال مع السالمةأيوة ي: آسيا 

  .تصدقي إنك كلبة ) : بغيظ(شروق 
 مث قذفتها بالوسادة اليت جبوارها 

  أوضيت ؟ انيت جايه تضربيين و ف: آسيا 
 . آه أنا حرة: شروق 

 مث استطردت جبدية
انيت مقتنعة بذمتك  ..جبد يا آسيا أنا خايفة عليكي  الواد ده كالمه ال منطقي و ال مريح 

ل جاب بيها األكاونت بتاعك دي ؟ قال قاعد سرحان بيدوس أي حاجة بالطريقة اللي قا
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 . ياااا سالاام على العبط يعين! ظهر له أكونتك فجأة 
 . هيكون بيكدب عليا ليه طيب) : حبرية(آسيا 

 . أكيد عشان توافقي تكلميه و يعيش عليكي بالفيلم ده: شروق 
 ين ؟هيكون عاوز ايه تاين يع و بعد ما أكلمه ؟: آسيا 

 هو شاف صورتك ؟ ..أكيد يف غرض يف دماغه , معرفش بقى يا آسيا : شروق 
 . إين بطلت أحط صور على الفيس ال طبعا  شافها فني يعين ؟ ما انيت عارفة: آسيا 

 . ممممممممم بردو مش مرتاحة و يا ريت متكلميهوش تاين: شروق 
  . ربنا يسهل) : بعدم اقتناع(آسيا 

 
*******  

شروق حمقة نعم هناك بعض األجزاء الغري منطقية يف  ..فكري أن يفتك برأسها اجلميل كاد الت
  . لديها رغبة عارمة يف تصديقه ..بأنه ال يكذب  كالمه  لكن لديها إحساسا قويا

أفاقت من شرودها على صوت رسالة جديدة منه ترددت كثريا يف فتحها ترددت هل ترد 
   قائمة احلظر حىت ال تصلها املزيد من الرسائل منه ؟عليه أم ال  ترددت هل تضعه يف

  أن غفت دون أن تشعر ظلت يف تلك احلرية إىل
  

*******  
استيقظت آسيا من نومها املضطرب و تناولت فطورها مع والدها .. أشرقت مشس الصباح 

 . ووالدا
  بابا: آسيا 

  . أيوة يا حبيبيت: صالح 
 . أنا نازلة شوية: آسيا 
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  بدري كده ؟؟ راحية فيني ؟؟: ح صال
  . مكاين املفضل: آسيا 

 . ماشي يا حبيبيت خدي بالك من نفسك) : ضاحكًا(صالح 
 مث نظرت إىل والدا .. حاضر : آسيا 
  شوية و مش هتأخر أوكي ؟؟: آسيا 
ماشي يا حبيبيت اعملي حسابك تيجي على الغدا  عشان خالتك جاية تتغدى معانا : مسية 
  . دةالنهار
  و معاها معتز طبعا ؟: آسيا 
  . أيوة: مسية 
 . ممممممم طب أنا هتغدى عند شروق: آسيا 

 . آسيااا) : حمذرا(صالح 
  . ألبس بقى خالص حاضر حاضر هاجي على الغدا  قامية) : بضيق(آسيا 

 
*******  

  
  استقلت تاكسي إىل مكاا املفضل شارع النيل

مقعدها اخلاص نعم هذا املقعد تعتربه آسيا ملك هلا و  ترجلت من التاكسي و جلست على
تعتقد أن ال أحد جيلس على ذلك املقعد .. دائما جتده فارغًا كأنه ينتظر قدومها لتجلس عليه 

غريها  و يف ذلك املكان حتديدا جتلس آسيا و تتطلع إىل النيل بالساعات دون ملل  تفكر يف 
 .. دفترها الوردي و تدون فيه بعض من كلماا أمر ما يشغلها و أحيانا حتضر معها

أم ال ؟  أم ال ؟ هل ترد على رسائله تفكر يف غريب األطوار الذي اقتحم حياا  هل تصدقه
تفكر يف حياا  ..تفكر يف معتز ابن خالتها الذي ال ميل من مالحقتها و إثبات حبه هلا 
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  . الساكنة
ثالثة عصرا  هاتفتها والدا و طلبت منها العودة ألن مل تشعر بالوقت و أن الساعة جتاوزت ال

قامت من مكاا يف تثاقل و . خالتها و معتز قد وصلوا إىل املرتل و يف انتظارها على الغداء 
 عادت أدراجها إىل املرتل لترسم على وجهها تلك االبتسامة الباردة اليت تقابل ا معتز دائما

.  
*******  

  
 " للدعاية و اإلعالن OutLook " يف شركة

انتهت مواعيد العمل الرمسية  كانت شروق تلملم أشياءها استعدادا للذهاب  لكنها وجدت 
من يطرق على الباب طرقة صغرية مث فتحه مباشرة  أطل من خلف الباب برأسه و قال 

 : بابتسامته اجلذابة
  ممكن تتفضلي معايا ؟ -

 !أتفضل فني ؟) : بعدم فهم (شروق 
 . عازمك على الغدا:  أمين

  !!ايه ؟) : بدهشة (شروق 
 . ايه ايه  بقول عازمك على الغدا: أمين 

 ! . أيوة بس ازاي) : بتلعثم (شروق 
  !ازاي يعين ايه ؟: أمين 

 . أصله أنا الزم أتغدى مع بابا و شريين.. أصل ) : بنفس التلعثم (شروق 
  . عارف  بس أنا كلمت باباكي و هو وافق: أمين 

 جبد ؟: شروق 
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  . لو مش مصدقاين كلميه اتأكدي منه أنا لسة قافل معاه قبل ما أجيلك ..آه واهللا : أمين 
 !انت جبت رقمه منني أصلًا ؟: شروق 

هيكون منني يعين من بابا  يال بقى متضيعيش وقت  أنا مستنيكي برة عند ) : ضاحكًا(أمين 
 . عربييت  متتأخريش

  و انصرف دون كلمة إضافية
أن تفعل  لديه ثقة بالنفس قاتلة و يرى كل  نظرت إىل حيث انصرف ال تدري ماذا عليها

  األمور ببساطة شديدة
أين سوف  إىل ما كان يف وسعها أن تفعل شيئًا سوى اللحاق بذلك املتعجرف الرائع  لترى

  يقودها ؟
 

*******  
ث معها يف كل أمور احلياة  بعد انصراف خالة آسيا و ابنها املزعج الذي مل يكف عن احلدي

مل تر أبدا معتز زوجا هلا يف يوم من األيام  معتز ..  تشعر به حياول التقرب إليها لكن هيهات
  . ابن خالتها فقط ال غري  ليته يفهم ذلك و يقتنع به ..ابن خالتها 

  " .آدم " دلفت إىل حجرا و فتحت الالب توب وجدت ثالث رسائل كلها من 
يف كل رسالة يسأهلا أين هي و يذكرها بوعدها له يف أن تتحدث  .. الة تلو األخرىفتحت رس

 . إليه ثانية و يف آخر رسالة يرجوها أن جتيبه و أنه حقًا يف حاجة إىل احلديث معها
 تنهدت تنهيدة كبرية و ضربت بأناملها الرقيقة فوق الكيبورد و أجابت عليه

 " نعم يا آدم  "
  
  

*******  
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  : الفصل اخلامس 
  
 

 . أتاها الرد بعد ثوان معدودة
 انيت فني يا آسيا ؟: آدم 
 كنت مشغولة شوية يف حاجة ؟: آسيا 
 . أنا خفت تكوين مش هتردي عليا تاين: آدم 
 . بس أنا وعدتك: آسيا 
 . بس مردتيش امبارح: آدم 
  قولت لك كنت مشغولة يف ايه بقي ؟: آسيا 
 . و حمتاج أتكلم معاكي خمنوق أوي: آدم 
 . اتكلم: آسيا 

 صمت قليلًا و تابعت هي شاشة الالب توب باهتمام
 . طال صمته فحثته على الكالم

 . اتكلم يا آدم: آسيا 
حاسس إين وحيد أوي رغم إن حواليا ناس كتري جدا  ملا ببقى متضايق أو عاوز أحكي : آدم 

طبعا مها كل حيايت ربنا ,د جنيب غري أهلي حاجة أو حىت مبسوط و عاوز أحتفل مش بالقي ح
 بس اللي مش طبيعي إن مفيش أي حد حيبك غريهم ..خيليهم يل بس طبيعي إن أهلك حيبوك 

.  
 انت ليه متأكد إن حمدش بيحبك ؟ مش جايز بيتهيألك ؟: آسيا 
 .. أنا حمدش بيحبين عشان أنا آدم بيحبوين عشان شكلي حلو ال دي احلقيقة فعلًا : آدم 
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 ..صحايب ياخدوا مين فلوس وقت ما حيبوا  ..البنت خترج معايا و تتمنظر بيا قدام صحاا 
أنا معنديش مشكلة يف إين أعمل كل ده مش متضايق وال .. يقعوا يف مشكلة أحلها بإتصااليت 

أنا لو يف إيدي أي حاجة أعملها ألي حد أعرفه أو معرفوش حىت مش بتأخر  بس  بشتكي 
 .عارفة يا آسيا ..  مقابل لده  مقابل معنوي نفسي أالقي

 ايه ؟: آسيا 
حاسس إن حيايت ملهاش معين ملهاش هدف الدنيا بتتحرك من حواليا و أنا واقف : آدم 

 . مكاين  اليوم بيتعاد بنفس تفاصيله كل يوم  مفيش أي جديد
 !ده نفس كالمي! ايه ده ؟) : و قد شعرت بالصدمة(آسيا 
 ازاي ؟: آدم 
أنا كمان حاسة إن حيايت ملهاش معىن وال هدف و كل يوم زي اللي قبله مفيش أي :  آسيا

  . بس أنا بنت و انت راجل! جديد 
 فرقت ايه ؟: آدم 
فرقت إنك تقدر تشتغل و خترج و تسافر و تعمل أي حاجة انت عاوزها يف أي وقت : آسيا 

 . مش خمنوق ..مش حمكوم بقيود  ..
إين يف الشغل و اخلروج و السفر بردو حبس  ه بردو روتني  عارفةبشتغل بس الشغل د: آدم 

بالوحدة  املكان الوحيد اللي مش حبس فيه بالوحدة هو بيتنا  وسط أهلي  أنا و مرمي صحاب 
 . أوي هي بتحكي يل كل حاجة عنها كل حاجة أنا عارفها

 ممكن أسألك سؤال ؟: آسيا 
 . أكيد: آدم 
بعد ما حكيت يل كل حاجة عنك كده إن أنا كمان هستغلك  انت ليه مش شاكك فيا: آسيا 

  . زي ما الناس بتعمل معاك ؟ خصوصا إنك متعرفنيش أصلًا
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  : صمت و قد طال صمته مث أجاب أخريا
  . عشان مفيش سبب خيليكي تعملي كده  و انيت حاطة بيننا حدود و حواجز كترية جدا -

 ن أستغلك ؟يعين لو احلواجز دي اتشالت ممك: آسيا 
 ال: آدم 
 !ايه اللي خيليك واثق كده ؟: آسيا 
حساه زي ما هو نفسه  ..عشان انيت بقييت تعرفيين من خاليل و شايفة آدم من جوه : آدم 

أنا واثق و .. عارفة حاجات عمري ما حكيتها حلد قبل كده  ..عارفة ايه وجعه  ..حد حيسه 
  . ا عين ضديمتأكد إنك عمرك ما هتستغلي أي حاجة عرفتيه

 عارفة ليه كمان ؟
 ليه ؟: آسيا 
عشان انيت عرفيت إين بعرف أفرق بني الناس و بني الصادق و اللي بيمثل و بني اللي : آدم 

أنا عمري ما كنت عبيط يا آسيا  أنا مبثل إين مش واخد ..  بيحبين جبد و اللي بيحبين مصلحة
  . بايل عشان أكفي نفسي شر وجع أنا مش قده

شعرت حباجة ماسة لإلختالء بنفسها لبعض الوقت دائما ما يؤثر فيها  ..و صمتت صمت 
  . كالمه بشكل غريب

 . طيب أنا الزم أقفل دلوقيت: آسيا 
 هنتكلم تاين ؟: آدم 
 . إن شاء اهللا: آسيا 
  . آسيا: آدم 
 . نعم: آسيا 
  . متغيبيش عليا: آدم 
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  . حاضر: آسيا 
  

*******  
  

إحدى الطاوالت اجلانبية اهلادئة  تتناول  الفاخرة  جتلس شروق أمام أمين علىيف أحد املطاعم 
 . أن قطع أمين ذلك الصمت طعامها يف هدوء و أمين يراقبها بصمت  إىل

 . كلميين عن نفسك يا شروق: أمين 
  ازاي يعين ؟؟: شروق 

ي  بتعملي ايه يعين عاوز أعرف عنك كل حاجة  بعيدا عن الشغل  حياتك ماشية ازا: أمين 
 يف يومك
بعد وفاة ماما مبقاش ليا حد يف الدنيا غري بابا و شريين عالقتنا بقت قوية أوي ببعض  : شروق 

 و ليا صاحبة واحدة هي أقرب حد ليا و داميا يا هي عندي يا أنا عندها يا خارجني مع بعض
 بس

 و احلب ؟: أمين 
 نعم ؟) : بصدمة(شروق 

  ليه ؟ أنا قصدي حمبتيش قبل كده ؟ مالك اختضييت كده: أمين 
 ال) : بارتباك(شروق 

 وال مرة ؟ وال حىت و انيت يف اجلامعة ؟! معقولة ؟: أمين 
  ال: شروق 

 ممممممممممم  طيب ليه ؟: أمين 
 !ليه ايه ؟) : بدهشة(شروق 

  ليه حمبتيش وال مرة حلد دلوقيت ؟: أمين 
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 نصيب.. شخص املناسبلسة ملقتش ال.. عادي يعين) : بتلعثم(شروق 
 طب بطليت تاكلي ليه ؟؟ األكل هيربد  يال كملي أكلك: أمين 

ظلوا يتجاذبون أطراف احلديث و مل خيل حديثهم من كلمات أمين املعسولة و ال من نظراته 
  . أن انتهوا من الطعام و أوصلها إىل مرتهلا املتفحصة إىل

  
*******  

  
 ألو -

 يا ست هامن  بكلمك من الصبح مش بترديانيت فيييني ) : بعصبية(آسيا 
 معلش يا شروق كنت مع أمين و لسة موصلين البيت دلوقيت: شروق 

 دي مواعيد الشغل خلصت من بدري.. نعم ياخيت  أمين ايه : آسيا 
  أيوة ما هو عزمين على الغدا بعد الشغل: شروق 

 راحية تتغدي معاه ؟ ده اللي بقولك حرصي يف التعامل معاه !!! غدا ) : بدهشة(آسيا 
أنا مليش دعوة  أنا كنت بلم حاجيت و خالص ماشية هو  يووووووووه يا آسيا بقى: شروق 

 اللي جايل مكتيب و قايل عازمين على الغدا برة و كلم بابا قاله  و الغريب إن بابا وافق
 شاء اهللا  و عملتوا ايه بقى حضرتك يا ما: آسيا 

  مطعم اتغدينا و وصلين البيت  بس كدهبطلي تريقة  عادي وداين: شروق 
 احكي بالتفاصيل يا شروق) : خببث(آسيا 

أوووف يا ساتر عليكي  يا بنيت مفيش واهللا هو قعد يسألين عن نفسي و حيايت و : شروق 
حبيت قبل كده وال ال و ليه حمبتش و قعد يفتكر يل شوية من مواقف زمان و يقويل مش 

حاسس إين لسة شايفك شروق البنوتة الصغرية أم فستان متصور إنك كربيت بالشكل ده 
 قصري
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  لسة فاكر الفستان القصري ده ملااااااح أوي و ذاكرته حديدية) : ضاحكة(آسيا 
 أنا عارفة بقى ده فظيع بعينيه اللي مش بترتل من عليا دي: شروق 

  الواد ده مش سهل  نصيحيت ليكي حرصي منه جبد: آسيا 
  ايه مع ابن خالتك ؟و انيت عمليت: شروق 

 عادي زي كل مرة  فضل يرغي معايا و يلمح و أنا عاملة نفسي من بنها: آسيا 
 يا بنيت حرام عليكي اللي عاماله يف الواد ده: شروق 

أعمل ايه طيب يا شروق مش شايفاه غري أخويا معتز بالنسبة يل زيه زي عمر بالظبط : آسيا 
  مش قادرة أشوفه أي حاجة تانية

  طيب خالص  عنك ما حبيتيه: ق شرو
  أحسن بردو: آسيا 

 طب بقولك ايه) : ضاحكة(شروق 
 ايه ؟: آسيا 

 مفيش أخبار عن املتخفي اجلريح بتاعك ده: شروق 
 !مني ده ؟: آسيا 

  آدم: شروق 
 ال) : بثبات(آسيا 

 يعين مكلمتيهوش تاين) : بشك(شروق 
ملت له بلوك أصلًا عشان ميوصلنيش منه ال يا شروق خالص مرة و عدت و ع) : بثقة(آسيا 

 حاجة تاين
 هللا  أنا مكنتش مرتاحة للموضوع ده من األول كده طمنتيين طيب احلمد) : بارتياح(شروق 

  أغلقت مع صديقتها و هي ال تعلم ما تلك اجلرأة اليت اجتاحتها لتكذب ذه الرباعة
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ن  شروق صديقة عمرها و بئر و على م! تكذب  ..آسيا مل تعرف كيف يكون الكذب يوما 
 . أسرارها

شروق تفكر بالعقل و املنطق لكن آسيا اآلن قررت إلغاء  .. تعلم أا ستؤنبها و تعلم أا حمقة
قررت التعامل مع شعورها و إحساسها فقط  ألول مرة  ..عقلها  قررت التحرر من قيدها 

دق ذلك الشخص و حاجته آسيا ستتحرر من تصديق عقلها لتصدق قلبها الذي يشعرها بص
  . إليها

  
*******  

  
  .. مرت ثالثة أشهر

عالقة آدم و آسيا تزداد يوما عن يوم  حيادثها باستمرار  دون قصد منها قصت عليه كل 
صارت تعرف عنه كل شيء  ..شيء عن نفسها  فتحت قلبها له كما مل تفتحه ألحد من قبله 

 . أمر خيصه و هي كذلكيستشريها يف كل  .. و هو يعرف عنها كل شيء
 . أصبح ال أحد منهم يقوى على االستغناء عن اآلخر

يستمع إىل , طيلة اليوم  "WhatsApp" حيادثها على  ال ..تبادال أرقام اهلواتف 
  صوا يف اهلاتف كلما سنحت هلما الفرصة

  . مسعت رنني هاتفها  نظرت إىل اهلاتف و ابتسمت لشاشته اليت أظهرت امسه
 ألو :آسيا 
  قولت أمسع صوتك قبل ما تنامي: آدم 
  و انت ايش عرفك إين هنام دلوقيت بقى ؟! واهللا : آسيا 
 ..تقويل يل مش قادرة هنام  ١٢عيب بقى ده أنا حفظتك كل يوم الساعة ) : ضاحكًا(آدم 
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 سندريال
  حلوة سندريال دي) : ضاحكة (آسيا 
 عجبتك ؟ خالص هقوهلا لك على طول: آدم 
 ماشي  و أنا فعلًا هنام) : ضاحكة(آسيا 
  ما أنا عارف  تصبحي على خري يا سندريال) : ضاحكًا(آدم 
  و انت من أهل اخلري: آسيا 

أغلقت اهلاتف و احتضنت وسادا و هي مبتسمة تشعر بالسعادة  وجوده يف حياا يسعدها  
ح للحديث معه و تشعر ال تستطيع أن جتد وصف لتلك العالقة الغريبة  فقط ترتاح له و ترتا

  . بالسعادة لوجوده يف حياا و تشعر باملسؤولية جتاهه كأنه طفلها الصغري
ال يفرق معها مستواه املادي  كل ما يشغلها هي تلك السعادة اليت  ..إىل اآلن  مل تر شكله

  . تشعر ا من جمرد حمادثته
*******  

  
رأته  أصبحت ال ختشاه مثل سابق  توطدت عالقة أمين و شروق  اعتادت عليه و على ج

سافر أمريكا مرتني خالل الثالثة أشهر لكنه كان ال يطيل البقاء  .. وجوده أصبح ال يربكها 
 . أسبوع و يعود إىل مصر ملتابعة الشركة

 عادت إىل مرتهلا بعد العمل
 السالم عليكم: شروق 
  حبيبيت ؟ و عليكم السالم و رمحة اهللا و بركاته  عاملة ايه يا: حمسن 

  احلمدهللا  متاام  هي شريين فني ؟: شروق 
 عندها درس: حمسن 
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 آه صح نسيت: شروق 
 روحي يال غريي هدومك عشان عاوزك يف موضوع كده: حمسن 

  خري ؟؟: شروق 
 غريي هدومك و تعايل: حمسن 

 حاضر: شروق 
 أبدلت مالبسها و ذهبت لتجلس جبوار والدها

  ايه املوضوع بقى ؟: شروق 
  بصي من غري لف وال دوران كده  أمين طلب ايدك مين و أنا الصراحة موافق: حمسن 

  
  

*******  
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  : الفصل السادس 
  

 ايه ؟) : بصدمة(شروق 
 بقولك أمين طلب ايدك مين: حمسن 

 أصلًا ؟ و حضرتك موافق ؟ يعين أقصد ليه  و امىت ..ازاي ) : بارتباك(شروق 
دة بس ايه كل األسئلة دي  كلمين امبارح بالليل و طلب مين واحدة واح) : ضاحكًا(حمسن 

   أفاحتك يف املوضوع و أشوف رأيك
 طب و مفاحتنيش أنا يف املوضوع ده ليه ما أنا معاه كل يوم يف الشركة: شروق 
  الراجل حب ميشي باألصول و يطلب ايدك من أبوكي األول  نلومه يعين ؟: حمسن 

  ! اتفاجئت...بس...ال مش قصدي : شروق 
 طيب مقولتيش رأيك يعين: حمسن 

 رأيي يف ايه بس يا بابا  الزم أفكر طبعا األول: شروق 
 طيب فكري براحتك بس أنا عن نفسي موافق جدا: حمسن 

  و ايه اللي خملي حضرتك موافق أوي كده ؟) : بدهشة(شروق 
يت  ولد ابن ناس و حمترم هالقي مني أحسن من أمين أأمتنه على بن! و موافقش ليه ؟: حمسن 

عارفينه و عارفني أهله من زمان  و مستواه االجتماعي و املادي كويس جدا  مش القي أي 
 سبب خيليين موافقش

  أيوة بس احنا منعرفش بعض كويس: شروق 
 و ماله تتعرفوا بعد اجلواز على بعض على مهلكوا: حمسن 

  !!!!جواز ؟) : بصدمة(شروق 



  

48  

 

  الروح عشق 

 و أمين عاوز نكتب الكتاب على طولأيوة  ما ه: حمسن 
  كماااان  يعين أنا لسة بقول حلضرتك منعرفش بعض تقول يل كتب كتاب: شروق 
و فيها ايه بس و بعدين ايه منعرفش بعض دي ما انيت بقالك شهور بتشتغلي يف : حمسن 

 الشركة و بتشوفيه كل يوم ده غري إنكم تعرفوا بعض من و انتوا صغريين
با يا حبييب احنا كنا جمرد أطفااال بنلعب مع بعض أكيد مش هحكم عليه و هو يا با: شروق 

شهور  ٣و بعدين مها يا دوبك !! كبري كده عشان كنت بلعب معاه زمان و احنا صغريين 
أصلًا مفيش احتكاك مباشر ..  اللي اشتغلتهم يف الشركة و مكنتش بشوفه كل يوم وال حاجة

بتكلم معاه كتري كل الكالم بيبقى يف حدود الشغل و كان  بيين و بينه يف الشغل و مكنتش
 بيسافر كمان خالل الفترة دي

  و ملا استأذنين و اتغديتوا برة ؟: حمسن 
ده كان يوم يا بابا  مرة و خالص و أصلًا حمكاليش حاجة عنه أنا كلمته عن نفسي : شروق 

رف إن املوضوع هيوصل شوية و خالص و الكالم ده بقاله فترة كبرية و أنا مكنتش أع
 !لكده

 خالص تتقابلوا و تتكلموا مع بعض و تتفامهوا قبل كتب الكتاب: حمسن 
 !! تاين كتب كتاب: شروق 
أمال انيت عاوزة ايه ما انتوا هتتكلموا مع بعض و تتعرفوا على بعض زي ما انيت : حمسن 

 عاوزة أهو
  ي وضعي ايه لو اجتوزنا ؟طيب سيبك من املوضوع ده  شغله و سفره أنا هيبق: شروق 
 طبيعي هتبقي موجودة مطرح ما جوزك موجود: حمسن 

 يعين حضرتك معندكش مشكلة إين أسافر معاه ؟) : بذهول(شروق 
يا حبيبيت أمين مش مستقر  بني هنا و أمريكا بس بعد ما فتحوا الشركة اللي هنا : حمسن 
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ن رفعت و نادية خالص استقروا يف هيبقى جمبور إنه يرتل مصر أكتر من األول و خصوصا إ
مصر و مش راجعني أمريكا تاين  نادية متعلقة بأمين جدا و أكيد هو هيرتل عشان يشوف أمه 

 و أبوه كل شوية و بعدين ملا تتجوزوا الوضع ممكن خيتلف  اتناقشي معاه يف املوضوع ده
 أنا عاوزة تبقى حيايت مستقرة أيوة بس أنا مكنتش حابة كده : شروق 
و أمين ظروفه كده ظروف شغله و ظروف حياته كمان هو اتعود على هناك انيت : حمسن 

ممكن جتذبيه هلنا أكتر بس مش معقول هنرفضه عشان سبب زي ده  مع الوقت هتتعودي يا 
  حبيبيت صدقيين  امسعي كالمي أنا عاوز مصلحتك

  حاضر يا بابا أوعدك هفكر) : بتنهيدة(شروق 
*******  

  
  - سندريال

 أيوة يا آدم) : ضاحكة (آسيا 
 عاملة ايه ؟: آدم 
أنا مكلماك عشان أقولك إين خارجة شوية مع شروق  كلمتين و  احلمدهللا كويسة : آسيا 

 قالت يل إا عاوزاين يف موضوع ضروري
  هتروحوا فني يعين ؟: آدم 
  وكي ؟أ مش عارفة بس أكيد أي كافيه يعين  مش هعرف أكلمك حلد ما أروح : آسيا 
  طبعا شروق لسه متعرفش إنك بتكلميين: آدم 
 أيوة: آسيا 
  أوكي يا آسيا خدي بالك من نفسك و أول ما تروحي طمنيين عليكي:  آدم

 إن شاء اهللا: آسيا 
******* 
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  ..يف أحد الكافيهات 
 جمرجراين على مال وشي  ممكن أعرف يف ايه بقى ؟: آسيا 

 أمين: شروق 
 !!ماله تاين ؟: آسيا 

 عاوز يتجوزين: شروق 
 ايه ؟) : بدهشة (آسيا 

 و بعد أن قصت شروق على آسيا احلديث الذي دار بينها و بني والدها
أتلم  الكالم ده من امبارح بعد ما رجعت من الشغل و من ساعتها أنا مش عارفة: شروق 

 على بعضي و
 حبمد ربنا إن النهاردة إجازة  مكنتش هقدر أشوفه بعد اللي حصل ده

  و مكلمتنيش من امبارح ليه ؟: آسيا 
أنا متلغبطة و تفكريي مشوش  كنت بفكر بس مقدرتش أوصل  مش عارفة يا آسيا : شروق 
 حلاجة
 طيب ممكن دي و تشريب الفراولة اللي انيت طالباها دي: آسيا 

 صمتت قليلًا  مث تابعت حديثها
 إين حبلم يا آسيا حاسة: شروق 

 ش ؟حلم حلو وال وح: آسيا 
بس أنا عمري ما اختيلت .. أمين قدامي بقاله فترة بس   جبد مش عارفة  مش عارفة: شروق 

 إنه ممكن يكون جوزي
عاوزة تفهميين إنك مش معجبه بيه ؟ ده انيت كنيت مبهورة بوسامته و بدله و قوة : آسيا 

  شخصيته و ال نسييت كالمك
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لها حاجة و احلب لدرجة إين أقبل منسيتش يا آسيا بس اإلعجاب باحلاجات دي ك: شروق 
  أجتوزه حاجة تانية فهماين ؟

فهماكي  اإلعجاب حاجة و احلب حاجة تانية بس مش ده بس اللي قلقك  انيت : آسيا 
 عموما مش بترتاحي لشخصيته و جرأته و موده املتقلب على حسب كالمك صح ؟

  صح: شروق 
ش برتاح لشخصيته و قولت لك مممممممم أنا مش هكدب عليكي أنا نفسي م: آسيا 

هو مشي باألصول و طلبك من باباكي  داخل جد يعين ... الكالم ده كتري قبل كده  بس 
 ده ميكن اللي كربه يف نظري  غري كده مش عارفة بصراحة  مش واحد بيتسلى

 موضوع كتب الكتاب ده كمان: شروق 
ل حلد ما تاخدوا على بعض و انيت ممكن تتكلمي معاه يف انكم تعملوا خطوبة األو: آسيا 

 تتعرفوا على بعض كويس بعد كده تكتبوا الكتاب
هو ده اإلنسان .. أنا مش عارفة أصلًا هو ده اإلنسان اللي أنا كنت مستنياه وال ال : شروق 

  اللي هبقى مبسوطة معاه ملا يبقى جوزي
  انيت حاسة ايه ؟: آسيا 

آخد قرار يف حاجة يف حيايت بالطريقة دي   ةأول مرة مبقاش عارف خايفة و مترددة : شروق 
و بابا كمان بيضغط عليا أوي  من ساعة ما فاحتين يف املوضوع ده وهو موافق جدا و مقتنع 

أنا عاوز أتطمن عليكي و كالم  و يقويل أنا مش هعيش لك العمر كله % ١٠٠ب أمين 
 كده  جبد مش عارفة أعمل ايه

ينفعش فيها إين أقولك تعملي ايه  الزم تبقي راضية و دي احلاجة الوحيدة اللي م: آسيا 
  مقتنعة من جواكي  ده جواز مش لعب عيال

بابا كمان حكى لعميت على املوضوع و هي مرحبة و موافقة جدا بردو أنا مش : شروق 
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 عارفة الناس دي عاوزة ختلص مين كده ليه ؟
  تالقيكي بتاكلي أكلهم وال حاجة) : ضاحكة(آسيا 

  :ليلًا مث تابعت جبدية صمتت ق
بصي يا شروق سيبك من كالم أي حد انيت اللي هتعاشري اإلنسان ده مش أي حد تاين   -

الزم تبقي مقتنعه باللي بتعمليه و راضيه بيه كزوج ليكي  موضوع السفر ده أنا مش شايفاه 
يكلمه و  أزمة  لو اتكلميت معاه ممكن توصلوا حلل وسط يرضيكم انتم االتنني  خلي باباكي

يقوله إنك حابة تتكلمي معاه األول قبل ما تقرري أي حاجة  ده حقك  و على حسب 
 كالمك معاه و مدى ارتياحك ليه نبقي نفكر بعد كده

  ده اللي هعمله: شروق 
  إن شاء اهللا خري: آسيا 

*******  
  

 السالم عليكم
 و عليكم السالم و رمحة اهللا و بركاته  اتأخريت ليه ؟: صالح 

 متأخرتش وال حاجة  يادوب خلصت كالم مع شروق و جيت على طول: سيا آ
 أخوكي اتكلم و سأل عليكي و انيت برة: مسية 
 جبد ؟ وحشين أوي بقاله كام يوم مبيكلمنيش: آسيا 

  مطحون يف شغله ربنا يعينه: صالح 
 أغري هدومي بقى أنا داخلة ربنا معاه يا رب : آسيا 

 الباب دلفت إىل حجرا و أغلقت
 أمسكت اتفها و طلبت رقمه
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 ألوو -
  املوبايل ملحقش يرن أصلًا) : ضاحكة(آسيا 
 اتأخريت أوي, كل ده يا آسيا : آدم 
 خلصت كالم مع شروق و جيت على طول: آسيا 
 طيب كانت عاوزاكي ف ايه ؟: آدم 
 و انت مالك ؟: آسيا 
 !كده يا آسيا ؟: آدم 
 ضوع كده لو مت فيه حاجة كويسة إن شاء اهللا هبقىمو خالص متزعلش ) : ضاحكة(آسيا 

 أقولك
  ماشي خليين وراكي: آدم 
  طيب اقفل و خلينا نتكلم على الفيس: آسيا 
 ال خلينا هنا أحسن: آدم 
  ليه ؟: آسيا 
  أقولك و تصدقيين ؟: آدم 
 ! قول: آسيا 
 طول ما أنا سامع صوتك حبس إين مرتاح و متطمن  حبس إين مبسوط: آدم 

  شعرت بقلبها ينبض بعنف  صوت دقات قلبها كاد أن يصم آذاا هي أيضا تشعر بذلك
  جمرد مساع صوته يشعرها بالطمأنينة و السعادة

  روحيت فني ؟: آدم 
 مروحتش  معاك أهو) : بارتباك (آسيا 
 ايه عكيت ؟: آدم 
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 ؟احنا متفقني مع بعض إن كل واحد يقول للتاين على اللي حاسس بيه  صح 
 صح: آسيا 
 طب قويل يل انيت كمان حاسة بإيه ؟: آدم 

 مل ير تلك االبتسامة اليت داعبت شفتيها و ال بريق السعادة الذي أطل من عينيها
 آدم روح نام: آسيا 
 على فكرة انيت بتنصيب  عشان أنا بقولك على اللي أنا حاسه و انيت ال) : ضاحكًا(آدم 
 قفل يالا انت النهاردة غلس أوويآدددم  ا) : بانفعال زائف (آسيا 
  ماشي غلوشي غلوشي  بس عارفة) : ضاحكًا(آدم 
 ممممممممممم: آسيا 
  بردو حبس إين مبسوط طول ما أنا سامع صوتك  سالم يا سندريال: آدم 

  أخرجت دفترها الوردي ارمتت فوق فراشها و  نظرت إىل هاتفها و ابتسمت بسعادة
 به ال تستطيع وصفه بالكلمات احتارت ماذا تكتب ؟ ما تشعر

 نظرت إىل الصفحة البيضاء و خطت فيها مجلة واحدة فقط
  " سعيدة كما مل أشعر بالسعادة من قبل "

 
*******  

  
 

 صباح اليوم التايل
  - بابا

  أيوة يا حبيبيت: حمسن 
 أتكلم معاه األول قبل ما أقرر أي حاجة ممكن تكلم أمين و تقول له إين عاوزة: شروق 
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 طب ما انيت كده كده هتشوفيه يف الشركة: حمسن 
أشوفه و  لو مسحت يا بابا كلمه و قوله إين عاوزة  ال أنا مش هقدر أروح الشركة: شروق 

 نتكلم األول
ليه طيب كل ده ما تروحي شغلك عادي و أنا هكلمه و بعد الشغل ) : بدهشة(حمسن 

 ياخدك و تروحوا تتكلموا يف أي حته برة
 مسحت رحيين يا بابالو : شروق 
 حاضر أما نشوف آخرا: حمسن 

  هاتف حمسن أمين و أخربه بطلب شروق
 شروق: حمسن 

 نعم يا بابا: شروق 
 البسي أمين هيعدي عليكي دلوقيت تروحوا تتكلموا يف أي مكان: حمسن 

 !دلوقيت ؟) : بدهشة(شروق 
مش ده   ما انيت عاوزةأيوة الراجل كتر خريه هيسيب شغله و يتكلم معاكي زي : حمسن 
  طلبك

  أيوة أيوة خالص هلبس أهو: شروق 
ارتدت مالبسها يف عجلة و أيت أمين الصطحاا من املرتل  استقلت جبانبه السيارة و هي 

  تشعر بتوتر شديد
  

*******  

 : الفصل السابع 
  



  

56  

 

  الروح عشق 

 
رة و هي ارتدت مالبسها يف عجلة و أتى أمين الصطحاا من املرتل  استقلت جبانبه السيا

 تشعر بتوتر شديد
 يف إحدى الكافيهات اهلادئة

  ها بقي يا سيت  عاوزة نتكلم ف ايه ؟: أمين 
  انت عاوز تتجوزين ليه ؟: شروق 

 ايه السؤال ده) : ضاحكًا(أمين 
  أنا بسأل جبد: شروق 

 نظر إليها مث حتدث جبدية
 أعجبت بيكي  و واثق من تربيتك و أخالقك: أمين 

 بيا ازاي يعين ؟ أعجبت: شروق 
 !!زي الناس  عجبتيين يا شروق مالك يف ايه ؟: أمين 

كالمك مش واضح  ايه عجبتك دي هو انت داخل تشتري بدلة  ايه اللي عجبك : شروق 
 فيا بالظبط يعين

عجبين شكلك لبسك طريقة كالمك طريقة تعاملك مع الناس  شايف فيكي مواصفات : أمين 
  هاالبنت اللي أنا عاوز أجتوز

  يعين مشوفتش املواصفات دي يف أي بنت قبل كده ؟: شروق 
  ال) : مبتسما(أمين 

 طيب انت ليه عاوز نكتب الكتاب على طول) : بارتباك (شروق 
عشان مليش أنا يف جو اخلطوبة و الدباديب ده  و احنا مش حمتاجني اخلطوبة ف حاجة : أمين 
 أصلًا
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يب  اخلطوبة معمولة عشان الطرفني يتعرفوا على بس اخلطوبة مش معمولة للدباد: شروق 
 بعض كويس و يدرسوا بعض أنا و انت لسة منعرفش بعض كويس

أو على األقل اللي أنا عارفه عنك كايف عشان أتأكد إنك البنت  أنا عارفك كويس : أمين 
 املناسبة ليا

 بس أنا معرفكش كويس : شروق 
  و أنا أجاوبكأنا جاي عشان كده  اسأيل اعرفيين : أمين  

  يا أمين مش كده: شروق 
  حلوة أوي أمين منك) : مبتسما( أمين 

 أنا بتكلم جد) : بارتباك(شروق 
 أنا كمان بتكلم جد) : ضاحكًا(أمين 

 افهمين  يف حاجات مش بتبان يف شخصية الواحد غري بالتعامل) : بنفاذ صرب(شروق 
شهور دلوقيت بتشتغلي يف  ٣ بقالك أكتر من و انيت متعاملتيش معايا يعين ؟ ما انيت: أمين 

  الشركة و بتشوفيين و تتعاملي معايا
 ! تعامل شغل مش تعامل شخصي: شروق 

بصي يا شروق  احنا هنكتب الكتاب فترة و بعدين نعمل الفرح  يف الفترة دي ابقي : أمين 
 اتعاملي معايا و ادرسيين براحتك

  !!! بعد ما خالص نكون اجتوزنا: شروق 
 !حمسساين ليه إنك بتدبسي ؟: أمين 

ال مش قصدي  بس أنا قصدي يعين إن الكالم ده و التعرف بيبقي قبل ) : بإحراج(شروق 
 اجلواز مش بعده

و أنا قدامك أهو يا سيت قولت لك اسأليين يف كل اللي انيت عاوزاه و أنا هجاوبك و : أمين 
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  ن يف حاجة هتختلف يعينانيت بقالك فترة بتشوفيين بتعامل ازاي معتقدش إ
 طيب و السفر ؟: شروق 

 ماله ؟: أمين 
 يعين لو اجتوزنا أنا هيكون وضعي ايه من سفرك اللي كل شوية ده: شروق 

  انيت عاوزة ايه ؟: أمين 
  مش عارفة  بس أنا مقدرش أبعد عن بابا و شريين كتري) : حبرية(شروق 

كمان أهلي هنا و فرع الشركة هنا أنا  أنا مش هغصبك على حاجة و كده كده أنا: أمين 
  اللي بديره  فطبيعي إين هرتل مصر أكتر من األول بكتري

  يعين مش هسافر معاك ؟: شروق 
  أنا مقولتش كده أنا بس بطمنك) : ضاحكًا(أمين 

 يعين ايه اللي هيحصل بردو ؟: شروق 
أمريكا حلد ما حندد  هنكتب الكتاب عشان أبقى براحيت معاكي و هبقى بني هنا و: أمين 

  ميعاد الفرح
  و بعدين ؟؟؟: شروق 

 و بعدين تيجي معايا شوية نرتل مصر مع بعض كده يعين انيت مالك مأزمة األمور ليه ؟: أمين 
  ... مش مأزمة بس: شروق 

 بس ايه ؟: أمين 
  طيب انت مش حاسس إننا كده بنتسرع ؟: شروق 

 ال خالص: أمين 
  أفكر مش عارفةأنا متلغبطة و : شروق 

  انيت قلقانة من ايه ؟: أمين 
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 مش من حاجة معينة بس الفكرة نفسها خضاين: شروق 
 إنك تبقي حرم أمين الشناوي) : مبتسما(أمين 

 أطرقت برأسها يف خجل و مل جتب
 أعترب السكوت ده عالمة الرضا: أمين 

 أمين: شروق 
 نعم: أمين 

 حاجةانت مش حاسس إنك ناسي تقول يل : شروق 
 !حاجة ايه ؟: أمين 

 أي حاجة كده) : خبجل(شروق 
  ! مش فاهم: أمين 

 خالص خالص مفيش: شروق 
 طب ايه ؟ أعترب إنك موافقة: أمين 

اديين بس فرصة أفكر شوية ليه االستعجال ده و بعدين يف حاجة تانية متكلمناش : شروق 
 فيها
 ايه تااااين ؟: أمين 

  شغلي يف الشركة: شروق 
ماله ؟ عاوزه تستمري يف شغلك بعد ما نتجوز معنديش مانع و أما نسافر ابقي خدي : أمين 

  القضايا معاكي ادرسيها هناك و أنا قولت لك إن احنا حىت ملا نسافر مش هنطول
 ماشي: شروق 

  أنا مسافر أمريكا يومني شغل و راجع عاوز أما ارجع أمسع ردك  أوكي ؟؟: أمين 
  أوكي: شروق 
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*******  

 تنح باااارد تلجة أووووووووووووف -
 يا بنيت كفاية بقى دليت الراجل) : ضاحكة (آسيا 

  و أنا اقوله مش ناسي تقول يل حاجة يقول يل مش فاهم: شروق 
يا مفترية ما هو قالك معجب بيكي و بشكلك و لبسك و كالمك و شايف فيكي : آسيا 

  تاين ؟ مواصفات البنت اللي عاوز يتجوزها  عاوزة ايه
  . أي مشاعر إنسانية يتنيل يقول يل حببك حبيتك أي حاجة : شروق 

  أمال بس عاملة فيها خجولة و بتاع  انيت داخلة على طمع أوباااااا ولعت بقى: آسيا 
  اهللا  مش الزم أعرف طبيعة مشاعره من ناحييت يعين ؟: شروق 

  أكيد مش طالب يتجوزك شفقة يا شوشو: آسيا 
 عارفة بقى مش: شروق 

  طالع من عينك كفايا مقاوحة يا شروق: آسيا 
 إين هتجوز ؟ انيت متخيلة...... يا سيت منكرش إين معجبة بيه بس : شروق 

 أنا قولت هتبوري و تعنسي جنيب آخر حاجة كنت أتوقعها  الصراحة ال ) : ضاحكة (آسيا 
 شكرا يا عسل: شروق 

عارفة انيت خايفة من ايه ده كتب كتاب اعتربيه  أنا مش يا بت اهدي بقى) : ضاحكة(آسيا 
 خطوبة لو كلمة كتب كتاب تعباكي أوي كده

  يعين كتب كتاب بقى و زوجتك نفسي و دبل و زغاريط و كده ؟: شروق 
ربنا يصربك يا أمين على ما بالك   أفالم أبيض و أسود كتري ؟ انيت بتتفرجي على: آسيا 

 كويس إن هو رضى بيكي أصالاا
  بقى كددده ؟: ق شرو
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 أيووون: آسيا 
 أحسن أقفل يف وشك طب اقفلي بقى: شروق 

 أصلًا انيت اللي متصلة) : ضاحكة (آسيا 
  أوووووووف  ممكن تبطلي ضحك ؟؟؟: شروق 

 خالص سكت أهووو) : و قد هدأت قليلًا (آسيا 
 أنا هفكر اليومني دول و أصلي استخارة و ربنا يسهل بقى) : جبدية(شروق 

 
*******  

  
أن حسمت  قضتهم شروق يف التفكري و صالة االستخارة إىل  مضي اليومان بسرعة الربق

  قرارها بقبول طلب أمين  رغم أنه اليزال يف قلبها بعض املخاوف جتاهه
 مربووووك يا عروسة: آسيا 

  اهللا يبارك فيكي ياخيت: شروق 
  كلميت أمين ؟: آسيا 

ه إين موافقة هو كلمين و قال يل انزيل جييب فستان لكتب بعد ما بابا كلمه و قال ل: شروق 
 الكتاب  مش عارفة ماله عم املستعجل ده

  يا سيت الراجل فرحان سيبيه  انيت كمان الزم تبقي فرحانة) : ضاحكة(آسيا 
 أهو فرحانة: شروق 

 هو أمين رجع صح ؟: آسيا 
 آه  امبارح بالليل: شروق 

  ؟ الفستان امىت طيب يا حلوة هنرتل جنيب: آسيا 
 انيت فاضية النهاردة ؟  مش عارفة: شروق 
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  فاضية ياخيت هيكون ورايا ايه يعين: آسيا 
 كده أكون اتغديت مع بابا و شريين ٥طيب اجهزي و هعدي عليكي على : شروق 

 خالص متام: آسيا 
 أغلقت مع صديقتها و هاتفت آدم

 سندريالاا -
 ي بقىمش هتبطل سندريال د) : ضاحكة(آسيا 
 ال هي لزقت فيكي خالص ، صوتك فرحان: آدم 
 أنا مبسوطة أوي صح : آسيا 
 ؟ يا رب داميا  بس امشعىن بقى: آدم 
 عشان شروق كتب كتاا قريب و أنا و هي نازلني جنيب الفستان كمان شوية: آسيا 
هتقويل جبد ؟؟ مربوووووك  هو ده املوضوع اللي قوليت يل لو حصل فيه حاجة كويسة : آدم 

  يل
 أيوووون: آسيا 
  و هتجييب فستان ليكي انيت كمان ؟: آدم 
 أكيد: آسيا 
  ماشي يا سيت  انبسطي و أول ما ترجعي طمنيين: آدم 
 حاضر: آسيا 
 مبوت يف حاضر بتاعتك دي: آدم 
  باي بقى عشان أحلق اتغدى و ألبس) : خبجل(آسيا 
  باي يا سندريال) : ضاحكًا(آدم 

  
******* 
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 ااااااه يا رجلي ياناااا -
 معلش معلش  عقبال ما أتعبلك يف فرحك يا رب: شروق 

انيت مرمتطيييين مش تعبتيين  حرام عليكي يا شيخة كل ده عشان فستان كتب : آسيا 
 الكتاب ؟ أمال هتعملي فينا ايييه يف فستان الفرح ؟

 كده اهللا  مش الزم أختار بتأين وال هشتري أي حاجة و السالم: شروق 
 طيب يا ست املتأنية مش خالص نروح بقى ؟: آسيا 

 حمسساين إين كنت بعذبك  و بعدين ما انيت كمان جيبيت فستانك: شروق 
 ٧٠جبته من تالت حمل مش زيك  بعد احملل ال : آسيا 

 !! مش أنا العروسة: شروق 
  ماااشي يا عروسة: آسيا 

 هللا أوي احلمد بس جيبنا حاجات حلوة: شروق 
 هللا أخريا احلمد:  آسيا

أصلًا انيت لسة هترتيل تاين مع شريين جتييب معاها فستاا  عندها دروس مكنتش : شروق 
 فاضية ترتل النهاردة و أنا مش هفضى تاين أنزل معاها

 !!انيت اشتريتيين انيت و أختك ؟: آسيا 
 ده متن الصداقة: شروق 

 اهاال خالص اتربيت منها الصداقة دي مش عاوز: آسيا 
وال تقدري تعيشي من غريي أصلًا  يال اركيب خلينا نروح أحسن أنا حاسة إين هقع : شروق 

  من طويل من التعب
 

*******  
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 أوصلتها شروق إىل مرتهلا  دلفت إىل حجرا  مهت بتبديل مالبسها لكنها مسعت رنني هاتفها
 "آدم " نظرت إىل الشاشة وجدته 

 أجابته على الفور
 ا آدمأيوة ي: آسيا 
 !!انيت فني  و اتأخريت كده ليه ؟: آدم 
  كنت هغري هدومي و أكلمك  أنا يف البيت أهو لسة داخلة: آسيا 
  أصلي قلقت ملا اتأخريت  املهم عملتوا ايه ؟: آدم 
 هللا مفيش اشترينا كل حاجة احلمد: آسيا 
  جبيت فستانك ؟: آدم 
 أيوون: آسيا 
  لونه ايه ؟: آدم 
 امشعىن ) :ضاحكة(آسيا 
 قويل بس: آدم 
 أزرق: آسيا 
 أكتر لون حببه: آدم 
 و أنا كمان: آسيا 

 .. صمت طويلًا
  آدم  مالك سكت ليه ؟: آسيا 
 عاوز أقولك حاجة بس خايف تفهميين غلط: آدم 
  ال قول) : بقلق (آسيا 
 آسيا أنا نفسي أشوفك أوي  و أكيد انيت كمان نفسك تشوفيين مش كده ؟: آدم 
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 ازاي يعين مش فامهة ؟) : بارتباك( آسيا 
  أنا هبعت لك صوريت و انيت تبعيت يل صورتك  نفسي أشوفك يا آسيا.... يعين: آدم 

  
  
  

*******  
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 : الفصل الثامن 
 
 

 شعرت برجفة يف أوصاهلا و صمتت متاما
 آسيا: آدم 
 نعم) : بتنهيدة(آسيا 
  ضايقتك ؟: آدم 
 اجئتين يعينف..بس...ال ) : بارتباك(آسيا 
  إن نفسك تشوفيين ؟ مش حاسة: آدم 
 ... نفسي بس) : بتردد(آسيا 
 خايفة من ايه ؟: آدم 
 مش عارفة: آسيا 
 خايفة مين يا آسيا ؟: آدم 

 مل جيد منها رد
  تنهد بضيق

بعد ده كله  انيت بقالك شهور بتتكلمي معايا و خالص , معقول خايفة مين يا آسيا : آدم 
اجة  حكيت لك حىت عن كل حاجة جوايا مش ظاهرة عن إحساسي بكل عرفيت عين كل ح

حاجة حواليا  بقييت بتشاركيين يف كل حاجة يف حيايت أي اختيار بشاركك فيه  ازاي بعد كل 
 ده و لسة خايفة مين  معقول لسة مش واثقة فيا  طب ليه ؟

 مش مسألة ثقة يا آدم: آسيا 
 !أمال ايه ؟؟: آدم 
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عمري ما كنت , أنا طول عمري عاقلة و حبكم عقلي يف كل تصرفايت بص يا آدم : آسيا 
 ... جمنونة وال متهورة بس

 بس ايه ؟: آدم 
أنا عمري ما  بس معاك بعمل كل حاجة عكسي  عكس طبيعيت  عكس شخصييت : آسيا 

خبيت  عمري ما كدبت  عشانك و عشان عالقيت بيك اللي مش القية ليها وصف دي 
 ساعات حبس إين مبقتش أنا   غريبة عليا تصرفات جمنونة و متهورةاتصرفت تصرفات كتري

 بس أنا مقولتلكيش ختيب وال تكديب يا آسيا: آدم 
أمال هقول ايه  واحد القاين صدفة على النت و كان  الزم أخيب و أكدب يا آدم : آسيا 

طول  دي  حاسس إنه هريتاح يف الكالم معايا و أنا كمان ارحتت له و بقينا بنتكلم على
  تصرفات بين آدم عاقلني بذمتك ؟

أنا عشت طول عمري عاقل و  مش الزم كل حاجة حنسبها بالعقل و املنطق يا آسيا : آدم 
بتصرف تصرفات بين آدم عاقل  عمري ما حسيت بالسعادة اللي أنا حاسس بيها دي 

  من ساعة ما عرفتك و قبليت تكلميين..غري
  .. و أنا كمان مبسوطة بس: آسيا 
 بس ايه ؟: آدم 
اللي أعرفه و اتربيت عليه إن احلاجة اللي مقدرش أعملها يف النور و قدام الناس تبقى : آسيا 

 حاجة غلط
 كالمك معايا غلط يا آسيا ؟: آدم 
أنا مش  أنا حباول مفكرش كتري عشان متعبش بس العالقة كلها غريبة من األول : آسيا 

مش ... حبب أمسعك بس.. حبب أتكلم معاك .. رش مبسوطة منك.. مرتاحة كده يا آدم 
 مرتاحة
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 طيب ايه اللي يرضيكي ؟: آدم 
  مش عارفة) : حبرية(آسيا 
  إنك قبليت تكلميين يا آسيا ؟ انيت ندمانة: آدم 
 ال) : بدون تردد (آسيا 
  طب بتثقي فيا ؟: آدم 
  نفسي: آسيا 
 يبقى لسة: آدم 
ه بس من خاللك  من خالل كالمك انت  نفسي آدم أنا اعرف عنك كل حاجة آ: آسيا 

  أشوف بنفسي أعرف بنفسي  بس مش عارفة ازاي
 طيب ممكن متشي معايا خطوة خطوة و أنا هوصل بيكي ل اللي انيت عاوزاه يف اآلخر: آدم 
  مش فامهة: آسيا 
يعين سييب كل حاجة لوقتها احنا عرفنا كل حاجة عن بعض خلينا نشوف شكل بعض : آدم 
أنا هدخلك يف حيايت بالصورة اللي انيت طالباها و هخليكي تعريف و  قيت و واحدة واحدةدلو

  تشويف عين كل حاجة بنفسك
  كالمك بيخوفين: آسيا 
  ! بالعكس أنا بطمنك: آدم 
  على قد ما انت بقيت كتاب مفتوح قدامي على قد ما حبسك غامض: آسيا 
  بنفسك صدقيين اصربي معايا و انيت هتعريف كل حاجة: آدم 
  ! حابة أصدقك: آسيا 
  و أنا حابب إنك حابة بس نفسي تبقي مقتنعة: آدم 
 طيب انت عاوز ايه دلوقيت ؟: آسيا 
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  عاوز أشوفك  ابعيت يل الصورة على الواتس أوكي ؟: آدم 
  و انت ؟) : بقلق(آسيا 
 هبعت لك طبعا  هبعت دلوقيت أهو أول ما نقفل: آدم 
  طيب: آسيا 

 أن مسعت صوت النغمة املخصصة ل ال قت معه و ظلت تنظر إىل اهلاتف يف توتر إىلأغل
"WhatsApp" 

  و بأيدي مرتعشه فتحت الصورة و شهقت بصدمة
  .. أي مكان لكن نعم أخربها كثريا إنه وسيم و أن الفتيات تتباهى باصطحابه معها إىل

  مل تتوقع أنه بكل ذلك القدر من الوسامة
 وسيم إىل درجة متعبة .. إلنسان أن يتمتع بكل ذلك القدر من الوسامة و اجلاذبية يا اهللا كيف

.  
ألول مره تشعر آسيا بانعدام الثقة  هي ليست بذلك القدر املفرط من اجلمال  نعم تعلم أا 

مجيلة و الكثريون أخربوها بذلك و ترى نظرات اإلعجاب يف أعني الفتيات قبل الشباب 
 مرة تشعر أا ليست مجيلة بذلك القدر كي تتناسب مع وسامته املبالغ فيهاألول .......لكن

.  
مرة أخرى و آدم  WhatsApp أفاقت من شرودها و أفكارها على صوت نغمة ال

  يسأهلا عن صورا
أخذت تبحث عن صورة هلا يف هاتفها  كل الصور أصبحت ال تروق  شعرت بتوتر شديد و

أن  مر أكثر من عشر دقائق و هي تبحث عن صورة مناسبة إىل ..هلا  ال تعجبها أي صورة 
أخريا و بعد تردد كبري قامت بإرساهلا  ليأتيها اتصال منه فور وصول  عثرت على واحدة

 الصورة
  ايه يا آدم ؟) : بقلق(آسيا 
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 مني اللي بعيت يل صورا دي ؟: آدم 
 أنا  هو يف حاجة ؟) : خبوف(آسيا 
  طبعاا يف: آدم 
 يف ايه ؟) : و قد ازدادت نبضات قلبها (آسيا 
  يف إنك أحلى بنت شوفتها و هشوفها يف حيايت: آدم 
 خضتنيييي... حرام علييييك يا أخي ) : ارتياح  بتنهيدة(آسيا 
  ال جبد  انيت ازاي حلوة كده ؟) : ضاحكًا(آدم 
 جبد ؟) : بغري تصديق(آسيا 
  ملراية وال ايه ؟طبعا جبد  انيت مش بتشويف نفسك يف ا: آدم 
  !و بالنسبة ليك ايه ؟: آسيا 
 ايه ؟: آدم 
  يعين متفقناش على كده: آسيا 
 !هو ايه ده ؟) : ضاحكًا(آدم 
أقول له ايه ده يا ريب بس  بعد الصورة اللي شوفتها دي كده الكالم معاه بقى "  : آسيا 
  " خطر
 روحيت فيييني ؟: آدم 
 معاك أهو: آسيا 
  يه حاسك مصدومة كدههو أنا ل: آدم 
  ال مش مصدومة وال حاجة!! ها : آسيا 
  طيب ايه رأيك فيا ؟: آدم 

 مهت بالرد عليه لكنه قاطعها
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مش عاوز رأيك فيا بعينك يا آسيا  عاوزه بقلبك  كل الناس بتشوفين بعينيها إال انيت : آدم 
 الوحيدة اللي عاوزك تشوفيين بقلبك و بس

 أعرب عنه أقوله  مش عارفة آدم أنا حاسة كالم كتري أوي مش عارفة. ..أنا ) : بارتباك (آسيا 
  اللي حساه ده ضدي وال يف صاحلي: آدم 
 ال يف صاحلك: آسيا 
و أنا هستىن اللحظة اللي تقدري تقويل يل فيها كل اللي جواكي  عشان أنا عاوز اللي : آدم 

 مش اللي شايفاه بعينك ..جوه قلبك بس
 

*******  
  

  موعد عقد قران أمين و شروق بعد أسبوع يف فيال التجمع اخلامس اليت ميتلكها أمين مت حتديد
 

*******  
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  : الفصل التاسع 
  
  

  أن جاء اليوم املوعود و مرت األيام سريعا إىل
كانوا قد انتهوا من كافه التحضريات اخلاصة باحلفل الصغري املقام يف الفيال احتفالًا ذه 

  املناسبة السعيدة
  وال حلظة من بداية اليوم حىت انتهت الفتاتان من ارتداء مالبسهما و مل تترك آسيا شروق

 .. عند الكوافري
  شوشو موبايلي برين هرد برة و أجيلك عشان الصوت بس: آسيا 

 مث وجهت كالمها إىل الكوافرية
 لو مسحيت خففي هلا الروج ده شوية و بالش تكتري يف امليك أب -

 دلوقيت ؟انيت راحية فني و سايباين : شروق 
 دقايق بس هرد و أرجع لك على طول و شريين معاكي أهي ٥: آسيا 

 خرجت من الكوافري و وقفت يف إحدى الزوايا و أجابت على اهلاتف
 أيوة يا آدم) : بصوت خفيض(آسيا 
  لبسيت ؟: آدم 
  انت مكلمين عشان تسألين عن كده: آسيا 
 أيون: آدم 
 أيوة لبست) : ضاحكة(آسيا 
 عاوز أشوفكطيب : آدم 
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  نعم: آسيا 
 صوري نفسك دلوقيت و ابعيت يل الصورة على الواتس  يال بسرعة: آدم 
 أخدت على موضوع الصور ده أوي انت جرالك ايه ؟: آسيا 
  ابعيت يل الصورة دلوقيت  مهوت و أشوفك بالفستان  يال يا آسيا اخلصي بقى: آدم 
 طيب حاضر  اقفل بقى: آسيا 

  بالتقاط صورة سريعة و أرسلتها لهأغلقت معه و قامت 
  أتاها اتصال فور وصول الصورة

 فني باقي الفستان ؟: آدم 
 و ده هجيبه كله ازاي يعين و أنا اللي مصورة نفسي: آسيا 
 مش عارف: آدم 
 أنا كده شروق هتموتين اتأخرت عليها اقفل يا آدم شكلك فاضي : آسيا 
 آسيا: آدم 
 مممممممم) : بنفاذ صرب(آسيا 
 شكلك قمر: آدم 
 طيب اقفل بقى جبد اتأخرت) : خبجل(آسيا 
  يا سندريال ١٢هستناكي تكلميين بالليل  اوعي تتأخري عن الساعة : آدم 
 حاضر ربنا يسهل  اقفل بقى) : ضاحكة(آسيا 

  كالعادة" هو"أغلقت معه و هي تشعر بسعادة غامرة مصدرها 
  

*******  
  

  إىل الفيال وصلت مجيع السيارات
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بدت شروق فاتنة بفستاا الذهيب الالمع و أمين بدا وسيما جذابا حبلته الرمسية السوداء و 
  . قميصه ناصع البياض  و قد ختلى عن رابطة عنقه

أما آسيا دائما ما يروق هلا اللون األزرق بدت ساحرة يف ذلك الفستان الذي أظهر جسدها 
 . الرشيق بصورة خالبة
 رحة غامرة من اجلميعمت عقد القران وسط ف

 اختلي أمين بعروسه بعد عقد القران يف حديقة الفيال
 مربووك يا مرايت) : و هو يقبل يدها برقة ( أمين 

 اهللا يبارك فيك) : خبجل شديد (شروق 
 الفستان جينن عليكي: أمين 

  جبد عجبك ؟: شروق 
 ممكن تغمضي عينيكي  حتفة: أمين 

 ليه ؟) : بدهشة(شروق 
  ا أقول الكلمة تتسمع من أول مرة  غمضيمل: أمين 

  انصاعت لطلبه
 أخرج من جيب بدلته علبة صغرية ا خامت ماسي رقيق

 فتحي عنيكي: أمين 
 وااااااااااااااو) : بانبهار (شروق 

  عجبك: أمين 
  جينن: شروق 

  أمسك يدها برقة و ألبسها اخلامت مث قبلها
  انيت اللي جتنين: أمين 
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*******  

  
  قضى اليوم و شروق يف غاية السعادة و آسيا سعيدة لسعادة صديقتهاان

 أول ما فعلته ما إن وصلت املرتل هو أا هاتفت آدم
  ال سندريال كده باظت خاااالص  دي مواعيد ؟ -

 معلش الفيال بعيد و على ما جينا بقى و كده) : ضاحكة (آسيا 
 أهم حاجة انبسطيت ؟: آدم 
  جدا جدااا: آسيا 
 احلمد هللا  احكي يل بقى عملتم ايه: آدم 
كتبوا  مفيش يا سيدي كنا يف الكوافري الصبح و بعدين أمين جه أخدنا و روحنا الفيال : آسيا 

 بس ..الكتاب و كانوا عاملني حفلة صغرية كده  رقصوا سلو و اتصورنا و اتعشينا 
  و انيت رقصيت ؟) : بغضب(آدم 
  و بعدين سيبته ملاما رقص معاها شويةأيوة مع بابا ) : ضاحكة(آسيا 
 ممممممممم: آدم 
  شروق كانت طالعة قمر ما شاء اهللا: آسيا 
 ربنا يسعدها  بس مفيش قمر غريك: آدم 
  مريسي) : خبجل(آسيا 

استمرت املكاملة أكثر من ساعة يتحدثون عن شروق و عقد القران و عن أنفسهم طفولتهم و 
  كل شيء أصبحت تتحدث معه عن أحالمهم 

  آدم احنا مش هننام وال ايه) : بصوت ناعس ( آسيا 
  عاوزة تنامي ؟: آدم 
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 جدا: آسيا 
  طيب هقولك آخر حاجة و بعدين نامي براحتك: آدم 
 يا آدم حرااام عليك بقى كل ده و لسة مقولتش حاجة: آسيا 
  أيوة: آدم 
 طب قول: آسيا 
يها طعم بقيت حبس بالسعادة رد إين أمسع صوتك  بقى ل  آسيا انيت خلييت حليايت معىن: آدم 

اوعديين إنك عمرك ما هتبعدي عين مهما .. انيت غرييت حيايت   من غريك ببقى ضايع أوي
  حصل

٩  
ظلت صامتة لفترة حتاول استيعاب كلماته  راق هلا أول جزء من الكالم و أقلقها كثريا اجلزء 

 اآلخر 
  "  مهما حصلاوعديين إنك عمرك ما هتبعدي عين"

دائما ما تشعر أنه خيفي شيئًا  ..ظلت هذه اجلملة تتردد يف عقلها كصدى الصوت  غامض 
  عنها  حتاول تكذيب إحساسها و شكوكها  لكن ها هو يف كل مرة يثبت هلا العكس

  انت ليه بتقول كده ؟) : بدهشة(آسيا 
 خايف: آدم 
 !من ايه ؟: آسيا 
 يوممن انك تبعدي عين يف : آدم 
 و انا ايه اللي خيليين أبعد عنك ؟: آسيا 
 يا آسيا عاوز أتطمن  اوعديين بقى: آدم 
 !آدم انت هتتخلى عن غموضك ده امىت ؟: آسيا 
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  مش غموض وال حاجة: آدم 
 أمال ايه ؟ ايه اللي عندك خيليين أبعد عنك ؟: آسيا 
ف و قلقان من إين أخسر مرة يا آسيا خالين أبقى داميا خاي ١٠٠عندي قلب اتكسر : آدم 

  الناس اللي حببهم
 ظلت هذه اجلملة تتردد بداخلها"   الناس اللي حببهم"

 أحقًا يعنيها ؟
 روحيت فني: آدم 
 سرحت يف كالمك: آسيا 
 أي جزء يف كالمي بالظبط: آدم 
  مرة ليه ؟ ١٠٠عندك قلب اتكسر ) : مغرية للموضوع(آسيا 
 م أوي و بتخذل كل مرةحبيت ناس ميستاهلوش  بتعش: آدم 
 و أنا مش هخذلك يا آدم) : دوء(آسيا 
  وعد ؟: آدم 
 توعدين انت كمان حباجة األول: آسيا 
  ايه ؟: آدم 
 حتكي يل كل حاجة عنك انت خمبيها: آسيا 
  ... أنا مش: آدم 

 قاطعته حبدة
 ! خميب.. متقولش مش خميب  ال خميب يا آدم: آسيا 

  تنهد بضيق
 قريب هتعريف كل حاجة انيت عاوزة تعرفيها أوعدك: آدم 
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  و أنا وعد مش هخذلك: آسيا 
  

******* 
 
 
 شروق يااا شروووووق -

 !!يف اييه يا بنيت  انيت بتنادي على عيل تايه ؟: شروق 
 موبايلك برين بقاله ساعة: شريين 
 مش قادرة جتيبيهويل املطبخ يعين: شروق 

 أمسكت اتفها وجدت أمين املتصل
 ه على الفورأجابت

 ألو: شروق 
 انيت فيييييني سنة على ما ترررردي ؟) : بغضب و صوت عالٍ (أمين 

ايه يا أمين  مش مستاهلة الزعيق ده كله  كنت يف املطبخ و مش سامعة ) : بذهول(شروق 
 املوبايل بس

 موبايلك يبقى على طووول يف ايدك بعد كده  فامهة ؟) : بغصب(أمين 
 حاضر) : بضيق(شروق 

 تبقي البسة و جاهزة ٧هعدي عليكي الساعة ) : و قد هدأ قليلًا(أمين 
  هنروح فني ؟: شروق 

 ملا تبقي خارجه معايا املفروض متسأليش فني: أمين 
 ليه يعين  مش الزم أعرف هروح فني ؟) : بضيق(شروق 

 ٧جهزي و ال مش الزم  طاملا معايا يبقى مش الزم تعريف  أنا جوزك لو كنيت نسييت  ا: أمين 
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  هعدي عليكي  سالم
  أغلق دون أن يسمع ردها

 تأففت بغضب و ضيق
 مالك يا بنيت ؟: شريين 
  أكمل األكل أنا داخلة مفيش ) : بضيق(شروق 

  . وقفت أمام البوتاجاز تقلب الطعام بشرود  تغري كثريا أمين
  . سبة هلامر شهر منذ أن عقد قرام و كل يوم تكتشف فيه صفة جديدة صادمة بالن

كانت تعلم أنه متقلب املزاج لكنها صدمت من عصبيته الزائدة و حتكمه املبالغ فيه يف مجيع 
يريدها أن تنصاع  ..األمور و أكثر ما يؤملها حقًا هو حماوالته املستمرة إللغاء شخصيتها 

ا شاء وقتما جلميع أوامره دون نقاش  ال يهتم برأيها إطالقًا  يتعامل معها كدمية حيركها كيفم
 و . شاء

تتعجب حقًا كيف له أن يكون قد عاش يف أمريكا بلد التحرر و التحضر كل تلك السنوات 
  . و اية املطاف يتعامل مع زوجته بتلك الطريقة

أت الغداء و تناولته دون شهية مع والدها و شقيقتها مث ذهبت لتبدل مالبسها و انتظرت 
 . أن أتى الصطحاا أمين إىل

  ..  السيارةيف
  مالك ضاربة بوز ليه ؟: أمين 

  مفيش: شروق 
 مالك يا شوشو ؟) : بتنهيدة(أمين 

  انت خليت فيها شوشو ؟) : بغضب(شروق 
 ليه بس و أنا عملت ايه ؟: أمين 
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أنا زهقت و تعبت يا أمين من زعيقك و عصبيتك اللي على الفاضية ) : بنفاذ صرب (شروق 
 الشغل بقيت بتزعق يل  ده انت و احنا مفيش بيننا حاجة مكنتش قبل املليانة دي  حىت يف

  بتعمل كده  جاي دلوقيت بعد ما بقيت مراتك تزعق يل بالشكل ده
أنا ببقى بلفت نظرك حلاجات معينة بس و زي ما بعمل مع  انيت مكربة املوضوع ليه : أمين 

خالص هعاملك معاملة  غريك بعمل معاكي  وال عاوزاهم يقولوا إنك عشان بقييت مرايت
أنا مبحبش كده يا شروق الشغل شغل  و الشركة الفترة اللي فاتت دي مشاكلها  خمتلفة 

  كتري و انيت مبقتيش مركزة يف شغلك زي األول
 أنا يا أمين مش مركزة يف شغلي ؟) : بصدمة(شروق 

تاخد معاكي أيوة  يف األول كنيت مركزة عن كده و سريعة عن كده  القضايا بقت ب: أمين 
 وقت كتري يف دراستها

 أعملك اييه قضايا شركتك اللي معقدة و مكلكعة: شروق 
 كله متوقف على شطارتك يا متر) : ضاحكًا(أمين 

 أنا شاطرة يف شغلي بشهادة كل الناس على فكرة: شروق 
 مش باين: أمين 

 مستفززز) : بغضب(شروق 
  و أشطر حمامية يف مصرخالص يا سيت زر  انيت أحلي ) : ضاحكًا(أمين 

 ممكن تتفضلي ترتيل بقى
 هنا فني ؟) : بدهشة(شروق 

 أسئلة انزيل و بطلي: أمين 
 ترجلت من السيارة و هي ال تفهم شيئًا مما يدور حوهلا

  ايه اللي جايبنا هنا ؟: شروق 
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  هنركب خيت: أمين 
 ايه خيت ؟ دلوقيت ؟؟) : بدهشة (شروق 

 أيوة و فيها ايه ؟: أمين 
  أصل احنا بالليل) : خبوف(روق ش

 و هو اليخت مش بيتركب غري بالنهار ؟: أمين 
 بالش يا أمين: شروق 

 !بالش ليه ؟: أمين 
  أنا خباف) : خبوف (شروق 

 هو كل حاجة خباف خباف  ما أنا معااااكي  بتخايف من اييه بالظبط) : حبدة (أمين 
 إىل داخل اليخت و دون كلمه إضافية محلها

 تشعر خبوف شديدكانت 
 يا بنيت انيت مالك ماسكة فيا زي اللي قافشة يف حرامي كده  سييب الشيميز دلتيين: أمين 

 ما أنا اللي قولت لك بالش انت اللي صممت: شروق 
  أنا اللي أستاااهل  كنت فاكرك هتنبسطي: أمين 

 سييب هدومي بس و بصي حواليكي شويف املنظر حلو ازاي و اجلو حتفة
 ت يدها و اعتقل هو خصرها النحيل و وقفوا يف مقدمة اليختأفلت

 أنا معاكي خايفة من ايه خالص بقى اهدي : أمين 
 خالص مش خايفة) : خبجل(شروق 

 داعب اهلواء خصالت شعرها و جعله يتطاير  مما أضفى عليها مظهرا رائعا
  بتبص يل كده ليه ؟: شروق 

 يها حاجةمرايت و ببصلها  ف) : بابتسامة(أمين 
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 ال) : خبجل(شروق 
 هتوحشيين يا شوشو) : بتنهيدة(أمين 

 انت هتروح فني ؟ هوحشك ليه ؟:  )حبرية(شروق 
 مسافر بكرة: أمين 

  هتغيب كتري؟) : حبزن(شروق 
 ال إن شاء اهللا مش هتأخر: أمين 

 تعايل نقعد
 أجلسها و جلس جبانبها و أحاطها بذراعه

 متطولش يا أمين بليز: شروق 
 حاضر يا حبيبيت  متقلقيش: ن أمي

 انت عارف إن دي تالت مرة تقويل فيها حبيبيت من ساعة ما اجتوزنا) : مبتسمة(شروق 
 انيت بتعديهم يل) : ضاحكًا(أمين 

 عارف أنا نفسي يف ايه ..أيوة عشان مش بتقوهلا كتري : شروق 
 يف ايه: أمين 

  نفسي تغري طريقتك معايا شوية: شروق 
 ازاي يعين:  )بضيق(أمين 

 تاخد و تدي معايا كده يف الكالم بالش كل حاجة تبقى.. يعين تبطل العصبية دي : شروق 
 أوامر كده

 أنا جوزك و طبيعي تسمعي كالمي: أمين 
و أنا مقولتش مش هسمع بس الزم نتكلم مع بعض و نتناقش  انت مش بتديين : شروق 

 ك معايا شوية عشان خاطريفرصة أتكلم معاك بليز يا أمين حاول تغري أسلوب
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  إن شاء اهللا) : بعدم اقتناع (أمين 
قضوا بعض الوقت يف اليخت مث تناولوا العشاء يف أحد املطاعم الشهرية و أوصلها للمرتل 

  على وعد أن يكون على اتصال دائم ا طيلة فترة سفره
 

*******  
  

 لًازال شاع استيقظت مسرية لتصلي الفجر وجدت نور غرفة ابنها ما
  طرقت الباب و دخلت

 انت لسة صاحي يا معتز: مسرية 
  أيوة يا ماما مش جاي يل نوم: معتز 

 توجهت إىل فراشه و جلست أمامه
  ربتت فوق كتفه حبنان

  آسيا بردو ؟: مسرية 
 نفسي تديين فرصة أثبتلها أنا حببها قد ايه) : بتنهيدة (معتز 
  ك بقىيا حبييب انساها و شيلها من دماغ: مسرية 
 حاولت كتري و مش قادر: معتز 
 يا ابين انت بتتعب قلبك على الفاضي كده: مسرية 
نفسي أفهم هي مش قبالين ليه  فيا ايه مش عاجبها  ليه داميا بتصدين أنا نفسي تديين : معتز 

 فرصة واحدة.. فرصة بس 
يك عيب  معتز فوق لنفسك كده  و متخليش حاجة تكسرك  انت زي الفل مفيش ف: مسرية 

بص حلياتك و إن شاء اهللا ربنا هريزقك بواحدة تستاهلك و تبادلك احلب و املشاعر قلوبنا 
 مش بإيدينا يا ابين
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  صح قلوبنا مش بإيدينا) : بتنهيدة(معتز 
 قوم يال اتوضى و صلي الفجر و ادعي ربنا إنه يهديك و يريح قلبك: مسرية 

  قبل يد والدته يف حنان
  الكل حاضر يا ست: معتز 

 
*******  

  
 مالك يا شوشو: آسيا 

 مفيش) : بضيق(شروق 
  أمين بردو ؟: آسيا 

أيام مسافر  مفكرش يكلمين فيهم غري مرتني مع إنه قبل ما يسافر  ٣بقاله ) : حبزن(شروق 
 وعدين إنه هيبقى على اتصال بيا داميا

 طب ما تكلميه انيت: آسيا 
  متجوز يبقى يكلمين ال خليه بقى ملا يبقى يفتكر إنه: شروق 

 يا بنيت جايز مشغول  واهللا جمنونة: آسيا 
  دقايق يطمنين عليه و ال يسأل عليا و ال أي حاجة ٥مش قادر حىت يكلمين : شروق 

  معلش منعرفش ظروفه  كلميه و بالش عند: آسيا 
 أنا الزم أقوم أروح بقى

  ليه خليكي قاعدة معايا شوية: شروق 
 يت عارفة إن بابا بيقلق ملا بتأخر  ممكن نرتل بكرة شويف كده و قويل يلكفاية كده ان: آسيا 

 أوكي هشوف و أكلمك بالليل: شروق 
 عادت إىل مرتهلا و أول ما فعلته ما إن أغلقت باب غرفتها عليها أا هاتفت آدم تطمئنه عليها
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 وحشتيين -
 لرقم الصحيحنظرت إىل اهلاتف بذهول كأا تتأكد من أا قامت باالتصال با

 مالك ؟.. آدم: آسيا 
 بقولك وحشتيين: آدم 
 أنا نزلت ساعتني و رجعت يعين) : خبجل(آسيا 
 و انيت مستهونة بالساعتني دول: آدم 
 آدم انت مالك النهاردة؟: آسيا 
 مايل ؟: آدم 
 متغري كده و كل كالمك غريب: آسيا 
  تقدري تقويل قررت أبقى صريح معاكي شوية أكتر: آدم 

  مش فامهة: سيا آ
يعين أنا داميا بكلمك عن مشاعري و اللي حاسس بيه بس خميب عنك أهم إحساس أنا : آدم 

 حاسه بقايل فترة و خالص مش قادر أخبيه أكتر من كده
  إحساس ايه ؟ أنا مش فامهة حاجة : آسيا 
  إحساس إين حببك يا آسيا: آدم 

  
  
 

*******  
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 : الفصل العاشر 
 
 

أن اهلواء احنسر عن رئتيها و نبض قلبها توقف و ما لبث أن عاد و  شعرت لوهلة ..ة صدم
 خفق جبنون

  "حببك يا آسيا"
ظلت هذه العبارة تتردد بداخلها و هي تشعر بانتفاضة يف جسدها كلما تكررت حروفها من 

 جديد
  شعر ا و باضطراب أنفاسها

 حبيبيت) : بصوت هاديء( آدم 
 آدم انت بتقول ايه ؟) : ت من صدمتها قليلًا و قد أفاق(آسيا 
 بقول اللي حاسس بيه: آدم 
 ازاي ؟.....يعين انت) : بصدمة(آسيا 
 انيت مجيلة أوي يا آسيا  مجيلة لدرجة إن مينفعش حد ميحبكيش أصلًا) : دوء(آدم 
  آدم) : خبجل(آسيا 

 أسكتها قائلًا برقة
تها عشان كنت عاوز أشوف فيها حاجة أنا يوم ما طلبت أشوف صورتك طلب عارفة -

 واحدة بس
 ايه هي ؟: آسيا 
عينيكي  كنت عاوز أشوف عينيكي أوي  و ملا شوفتهم شوفت فيهم براءة أطفال  : آدم 

  شوفت فيهم مجال و سحر أسروين  شوفت فيهم حرية و ضياع مش عارف ايه سببهم
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 انت) : بدون وعي( آسيا 
  أنا ايه ؟) : بدهشة (آدم 
  انت سبب حرييت و ضياعي من ساعة ما عرفتك: ا آسي
 !أنا يا آسيا ؟ طيب ليه ؟) : بصدمة(آدم 
شقلبت يل حيايت و بسببك اضطريت أكدب و أخيب و أعمل تصرفات أنا مش راضية : آسيا 

أنا طول عمري كنت عاقلة  خليتين متهورة و جمنونة  خليتين  عنها أنا قولت لك قبل كدة
عشان أنا لو رجعت فكرت بعقلي شوية صغريين بس هكتشف إن اللي  لغيت عقلي متاما 

  احنا بنعمله ده امسه عك
  انيت بتقويل يل أنا الكالم ده ؟) : بنفس الصدمة( آدم 

 أنا عمري ما اتعديت حدودي معاكي يف الكالم عك ليه يا آسيا 
تكمل عليا دلوقيت و كالمناااااا ده أصالااااا غلط كله غلط يف غلط و جاي ) : حبدة(آسيا 

  تقويل حببك  طب ازاي قول يل ؟
 : خارت قواها و قالت بصوت ضعيف مسعه بصعوبة

 أوي  مش عارفة املفروض أعمل ايه مبقتش عارفة الفرق بني الصح و الغلط أنا تايهة -
آسيا صدقيين أنا عمري ما قصدت أكون سبب يف حريتك و تعبك  أنا مستحيل أعمل : آدم 

ي  أنا مش طالب غري قربك  خليكي قريبة مين يا آسيا و اوعي تبعدي  أنا روحي حاجة تأذيك
 بقت متعلقة بيكي  بقييت اهلوا اللي بتنفسه

أستوعب و ال أصدق اللي بتقوله طب املطلوب مين ايه ؟ أقولك و أنا  أنا مش قادرة: آسيا 
حكيش كل حاجة أصلًا  أنا معرفش عنك غري اللي انت بتحكيه و انت مبت....كمان ؟ آدم أنا

 أمسعه انت بتحكي اللي حابب تقوله بس مش اللي أنا عاوزة
قولت لك واحدة واحدة و انيت هتعريف عين كل اللي انيت عاوزاه و هخليكي تشوفيه : آدم 
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 بنفسك
اللي هو امتتتتتتىت ده ؟ انت عارف احنا بنتكلم بقالنا قد ايه ؟ مش هفضل ) : بغضب(آسيا 

  ول كتري كده يا آدمأتكلم مع اه
أنا  أولًا أنا مطلبتش منك تقويل يل أنا كمان حببك   طيب ممكن دي و نتكلم براحة: آدم 

أنا مش عاوزك تقويل حاجة مش  بكلمك عن إحساسي أنا زي ما اتعودت أتكلم معاكي داميا 
 و أقفل أنا صارحتك عشان أنا تعبااان و مش قادر أخيب إحساسي جوه قليب  حساها يا آسيا

أنا عارف إنك لسة حمتاجة مين وقت و جمهود عشان أقدر أخليكي حتسي  عليه أكتر من كده 
أي حاجة من ناحييت و أنا صابر و هصرب بس الزم تبقي عارفة اللي يف قليب من ناحيتك جايز 

أنا بالنسبة ليكي مش جمهول زي ما بتقويل مش عارف  ده يساعدين يف مهميت شوية  ثانيا بقى
 هتصدقيين وال ال لو قولت لك إنك أقرب حد ليا

 انت عارف أنا ايه اللي تاعبين ؟: آسيا 
  ايه ؟: آدم 
أحدد أنا ايه شعوري بالظبط من ناحيتك   إحساس الضياع اللي أنا فيه  أنا مش عارفة: آسيا 

 رفةأحدد ليه أنا ببقى مبسوطة و مرتاحة و أنا بكلمك مش عارفة ليه رغم إين عا مش عارفة
 أنا املفروض أعمل ايه ؟ أوقفه  أنا مش عارفة إن كالمنا بالطريقة دي غلط مش قادرة

 أقولك أنا: آدم 
 قول: آسيا 
  ...سييب الوقت و املواقف بيننا هي اللي حتددلك إحساسك ايه من ناحييت و بعدها: آدم 

 : صمت قليلًا مث أكمل
انيت عليكي االختيار بس أرجوكي  بعدها وعد هتبقى كل حاجة واضحة قدام عينيكي و -

  اديين شوية وقت كمان أقدر فيه أدخل جواكي
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 انت عاوز تعلقين بيك يا آدم: آسيا 
 عاوزة تقنعيين إنك لسة متعلقتيش يا آسيا) : ضاحكًا خبفوت(آدم 
  لألسف اتعلقت اوي..اتعلقت) : خبفوت(آسيا 

 
*******  

  
  .. يف والية نيويورك األمريكية

أن أصبح يف  يف إحدى البارات الشهرية  حيتسي كؤوس اخلمر كأسا تلو اآلخر إىل جيلس أمين
 حالة سكر شديد

التفت إليها ينظر هلا برغبة شديدة و  اقتربت منه إحدى الفتيات و عانقته من اخللف حبميمية
أن استقال  إىل استقام واقفًا حاوطها بذراعه و سار ا خارج البار و هي تضحك خبالعة

  رته و انطلق ا حنو مرتلهسيا
 

*******  
  

يف تلك األثناء كانت شروق حتاول االتصال به لتخربه أا تريد الذهاب مع آسيا حلفل عيد 
  اتصاالا ميالد إحدى صديقام لكن كالعادة ما من جميب على

 زفرت بضيق و ألقت باهلاتف فوق األريكة بعنف و توجهت إىل غرفة والدها
 بابااا ) :بغضب(شروق 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم  مالك يا بنيت يف ايه: حمسن 

 أنا نازلة مع آسيا هنروح عيد ميالد واحدة صاحبتنا يف كافيه يف املهندسني: شروق 
 قويل جلوزك: حمسن 
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  أما يتكرم عليا و يرد على موبايله بكلمه مش بريد  مش هفضل أنا قاعدة مستنية: شروق 
 مش سامعه  مينفعش خترجي من غري ما تقويل له جايز مشغول وال: حمسن 

 مرة و هو اللي مبريدش  مش ذنيب بقى ١٠٠أنا كلمته : شروق 
 طيب حاويل تكلميه تاين و اهدي شوية: حمسن 

يا بابا أنا زهقت بقى ده من ساعة ما سافر و هو راميين وال بيسأل فيا و ) : بضيق(شروق 
   ازيك عاملة ايه و يقفلدقايق يقول يل ٥يوم ما بيكلمين بيبقى 

معلش يا شروق الراجل مشغول و مش فاضي اهللا يكون يف عونه احلمل كله بقى : حمسن 
 عليه لوحده دلوقيت رفعت مبقاش بيقدر يتابع الشغل زي األول

 أخرج و أنا كمان خمنوقة و عاوزة: شروق 
ي وقت و خالص يا شروق روحي و خلي موبايلك معاكي لو أمين كلمك يف أ: حمسن 

 متتأخريش
  احنا لسة بدري متقلقش: شروق 

 
*******  

  
 ماماا أنا نازلة  شروق حتت أهي -

 اوكي يا حبيبيت خلي بالك من نفسك: مسية 
 هبطت الدرج و استقلت سيارة صديقتها

 يا أهلًا يا أهلًا: شروق 
 اتأخريت ليه ؟: آسيا 

  مفيش كنت حباول أ) : بضيق(شروق 
 ه إين خارجةوصل ألمين عشان أقول
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 و بعدين ؟: آسيا 
 مبريدش: شروق 

 مممممممممم معلش جايز مشغول: آسيا 
  مشغول مش مشغول براحته بقى: شروق 

 أكيد مشغول و أول ما يفضى هيكلمك يا بنيت افردي وشك ده بقى: آسيا 
 وصلوا إىل الكافيه و ترجلوا من السيارة

  سارة أن تقدمت منهم صديقتهم إىل قضوا وقتا ممتعا
بطارق صاحب هشام  هو أينعم جيه بعد ما طفينا الشمع و أكلنا  يا مجاعة أعرفكم: سارة 

  التورتة بس معذور الدنيا كانت زمحة
 كفاية سياح بقى و بعدين خطيبك هو اللي أخرين واهللا) : ضاحكًا(طارق 
 !!أخرك ازاي بقى و هو هنا من بدري ؟ هشام ؟: سارة 
 اهلدية اللي كان جايبهالك يف البيت و أنا اللي روحت جيبتها أصل البيه نسى: طارق 

 أقبل هشام عليهم وجد اجلميع يف حالة ضحك شديدة
 مالكوا مسخسخني كده ؟ ما تضحكوين معاكم) : بدهشة(هشام 

 أصل صاحبك سيحلك و فضح الدنيا) : ضاحكة(شروق 
 عملت ايه يا طارق اهللا يفضحك: هشام 
 حاجة خالصمعملتش !! أنا : طارق 
كده تنسى هدييت يف البيت يا بامشهندس ما انت لو مركز يف عيد ميالدي زي ما انت : سارة 

بتركز يف لعب البالي ستيشن كده مكنتش نسيت هدييت و أنا بردو استغربت طفينا الشمع و 
 أكلنا التورتة و مفيش ال هدية و ال أي حاجة

 اهللا خيرب بيتك يا طارق: هشام 
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 البس يا معلم أنا هروح آكل من التورتة اوعي تكونوا كلتوا نصييب) : ضاحكًا(طارق 
  كلنا التورتة كلها و مسيبنالكش حاجة: سارة 
 دي هديتك معاياا خالص انسيها بقى!!! بقى كده ؟: طارقة 
 تنسى مييني يا عم ده تاكلك و تاكلين  هات هاات: هشام 

  ضحك مستمرةأضفى طارق جوا من املرح جعل اجلميع يف حالة 
 

*******  
  

  هم اجلميع بالرحيل و استقلت شروق و آسيا السيارة
 أوووووف مش بتدور: شروق 

 ييييييييه و ده وقته: آسيا 
 مش عارفة ماهلا كانت كويسة: شروق 

 رأوا طارق قادما من بعيد بعد أن أبطل حمرك سيارته
  يف حاجة يا بنات ؟: طارق 
 العربية مش راضية تدور: شروق 
  طب وريين كده: طارق 

 حاول طارق كثريا لكن كل حماوالته باءت بالفشل يف أن جيعل السيارة تدور مرة أخرى
  مش راضية تدور  سيبيها هنا و تعالوا أوصلكم و نبقى نبعت حد ياخدها: طارق 
 مش عاوزين نتعبك) : بإحراج(آسيا 

 ال تعب وال حاجة  اتفضلوا: طارق 
يارة طارق و قاموا بتوصيل آسيا أولًا و مل يتبق يف السيارة سوى استقلت آسيا و شروق س

 طارق و شروق
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 قويل يل انيت بتشتغلي وال بتدرسي ؟: طارق 
  للدعاية و اإلعالن لو تعرفها Outlook بشتغل يف شركة, ال أنا خرجية حقوق : شروق 
نيت بتشتغلي يف أوي مع إن مبقاهلاش كتري يف مصر ا آه طبعا أعرفها دي معروفة: طارق 

 الشؤون القانونية أكيد صح ؟
 أيوة: شروق 
  HSBC ربنا يوفقك  و أنا يا سيت خريج جتارة و بشتغل يف ال: طارق 
 بنك) : ضاحكة(شروق 
 آه ماله البنك: طارق 
 مالوش بس الصراحة شكلك ميديش على بنك أبدا: شروق 
و ليه طريقة التعامل اللي تليق بيه يا سيت كل مكان .. عشان جمنون يعين ) : ضاحكًا(طارق 

 أنا يف الشغل ببقى شخصية تانية خالص
 كويس إنك بتعرف تفصل كده: شروق 
 انيت مرتاحة يف شغلك ؟: طارق 
 هللا آه احلمد: شروق 
أصلي بسمع إن صاحب الشركة مسلم كل حاجة البنه و ابنه صعب أوي يف شغله : طارق 

 شممشي الناس كلها على عجني ميلخبطهو
  أيوة فعلًا هو أمين صعب يف الشغل شوية بيحب شغله جدا) : بضيق(شروق 

 بس يف حياته الشخصية مش كده
 قالتها كاذبة كأا حتاول إقناع نفسها أن تلك هي احلقيقة

 نظر هلا طارق بدهشة  كيف هلا أن تعرف عن حياته الشخصية ؟
 أمين يبقى جوزي على فكرة: شروق 
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 أنا آسف مش قصدي حاجة.. أنا  ؟ جوزك) : بدهشة(طارق 
 مث نظر بطرف عينه إىل يدها اليسرى

  أنا حىت مأخدتش بايل من الدبلة يف ايدك -
 ال حمصلش حاجة وال يهمك: شروق 

 أوصلها إىل مرتهلا
 مريسي أوي معلش تعبتك: شروق 
  ال تعبتيين وال أي حاجة و متقلقيش على العربية أنا هبعت حد جييبهالك: طارق 

  مريسي أوي يا طارق) : بابتسامة(روق ش
 

*******  
  

 صعدت إىل شقتها وجدت والدها و شقيقتها يشاهدان التلفاز
 السالم عليكم: شروق 
 وعليكم السالم و رمحة اهللا و بركاته: حمسن 
 جيبيت يل حاجة آكلها معاكي: شريين 
 ال جمبتش حاجة و انيت على طول مهك على بطنك كده: شروق 
 زك كلمك ؟جو: حمسن 

 ال و ال اهلوا  عن إذنكوا هدخل أغري هدومي) : بابتسامة ساخرة(شروق 
 دلفت إىل غرفتها و مسعت رنني هاتفها

 أيوة يا آسيا -
 أيوة يا شوشو روحيت ؟: آسيا 

 أهو آه لسة واصلة: شروق 
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 طارق ده جدع أوي: آسيا 
 فقري خيرب بيته ضحكين ضحك) : ضاحكة(شروق 

 عاوزاه يكون ازاي يعين صاحب هشام: آسيا 
  على رأيك كلهم جمانني: شروق 

 أمين كلمك ؟: آسيا 
 ال مكلمنيش و مش هيتكلم.. يادي أمين ) : بضيق( شروق 

 ليه يا بنيت كده هتالقيه مشغول بس و راعي فرق التوقيت كمان: آسيا 
 عادي يا آسيا بقى بقولك ايه متعكننيش عليا أنا ما صدقت فكيت: شروق 

  خالص خالص أنا كنت بتطمن إنك وصليت بس: آسيا 
 

*******  
  

 أغلقت مع صديقتها و فتحت الالب توب اخلاص ا وجدت طلب صداقة من آدم
 قبلته و هي تبتسم بسخرية

  وجدته أون الين
  بقى كل ده و مكنتش لسة عملتلي ادد يا عم املتخفي: آسيا 
قفشي مين وال حاجة بس خالص هههههههههههههههههههه قولت معملش ادد ال ت: آدم 
 بقى

  و بعدين تاين متخفي
 ما انت أكاونتك مش باين له مالمح  ال اسم و ال صورة وال أي حاجة: آسيا 
 هههههههههههههههه متويه متويه: آدم 
 !ال جبد انت معندكش غري األكاونت الغريب ده ؟: آسيا 
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 كان عندي واحد تاين بس قفلته: آدم 
 ليه ؟: آسيا 
وش  ١٠٠أوي كده و جمامالت فاضية و ناس البسة  fake يعين كنت حبس جبو: آدم 

 فكربت دماغي و قفلته
 مممممممممممممم طيب و األكاونت ده مش عليه حد ؟: آسيا 
  كام حد من صحايب بس: آدم 
  friends والد وال بنات ؟؟ انت حىت قافل ال: آسيا 
  انيت بتغريي وال ايه ؟: آدم 

اأرسلت له وجها غاضب 
 هههههههههههههههههه خالص خالص زر  ال والد يا سيت مفيهوش بنات خالص: آدم 
 ممممممممممممممم: آسيا 
 مكلمتنيش ليه أول ما رجعيت ؟: آدم 
 كنت بكلم عمر اتصل بيا أول ما روحت: آسيا 
 طيب كويس كان بقاله مدة مكلمكيش: آدم 
 وحشين أوي أصلًا قال هيرتل قريب: آسيا 
 إن شاء اهللا  قويل يل: آدم 
 مممممممممممم: آسيا 
 امسها نعم بطلي مممممممممم دي بكرههااا: آدم 
 ههههههههههههههه خالص بالش  نعم: آسيا 
 احكي يل عمليت ايه يف عيد امليالد: آدم 
مفيش شوفنا صحابنا بقالنا كتري مشوفنامهش و ضحكنا و هزرنا يف واحد صاحب : آسيا 
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رة مسخرة موتنا من الضحك و كتر خريه أنقذنا و روحنا البيت عشان هشام خطيب سا
 عربية شروق عطلت

  مل يرد عليها
 مهت بالكتابة له من جديد إال أا وجدته يتصل ا على هاتفها

 أيوة يا آدم) : بدهشة(آسيا 
 ضحكيت و هزريت و موتك من الضحك و كمان روحك ياااااا ما شاااااء اهللا) : بغضب(آدم 
 انت بتكلمين كده ليه ؟) : بذهول(آسيا 
 عشان انيت بتستهبلييييي) : بصوت عايل (آدم 
 آددددم خد بالك من كالاامك) : حمذرة(آسيا 

  صمت و طال صمته
 تسرب القلق إىل قلبها

  آدم) : دوء(آسيا 
  أجاا بصوت مذبوح

 نعم يا آسيا -
 حصل ايه لكل ده ؟) : بدهشة لنربة صوته(آسيا 
 أنا..مفيش يا آسيا أنا آسف إين اتعصبت عليكي بس) : بضيق( آدم

 انت ايه ؟: آسيا 
أنا بغري أوي يا .. أنا مش عارف ده من حقي دلوقيت وال من حقي أصلًا وال ال بس: آدم 

 فوق ما تتصوري.. آسيا  أووي
 مل ير تلك االبتسامة اليت ارتسمت ال إراديا فوق شفتيها

 من ايه ؟: آسيا 
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  من اهلوا: آدم 
 أنا بتكلم جد: آسيا 
 و أنا بتكلم جد: آدم 
 هو ايه ده إن شاء اهللا: آسيا 
  عندك استعداد تسمعي إين حببك تاين ؟) : بتنهيدة(آدم 
 احنا هنرجع للموضوع ده تاين) : خبجل(آسيا 
حببك يا آسيا و بغري عليكي و حىت لو مش حقي بس أرجووكي راعي شعوري  ممكن : آدم 

 ؟
 ممكن) : باستسالم(آسيا 
 طيب وريين صور النهاردة: آدم 
 خيرب بيت الصور اللي عماللك جنان دي: آسيا 
 عيين بتحب تشوفك: آدم 
  أنا هبعت لك صورة واحدة على الواتس أوكي.. احم ال كده مش هينفع بص : آسيا 
 خليهم اتنني طيب) : ضاحكًا(آدم 
 بتناديين عشان نتعشى ال واحدة و يال اقفل بقى عشان ماما: ٍآسيا 
 هكلمك تاين بالليل أمسع صوتك قبل ما تنامي: آدم 
 ماشي  يال اقفل بقى: آسيا 
 ماشي سالم يا سندريال و متنسيش الصورة) : ضاحكًا(آدم 

  أضلعها أغلقت معه و قلبها خيفق جبنون كاد أن حيطم
 " عيين بتحب تشوفك  "

  ت من صميم قلبهاأمسكت بدفترها الوردي و خطت فيه كلمات خرج
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يروق يل وجودك ..  خييفين غموضك.. غامض.. تعلقت بشخص جمهول.. تعلقت بك"   
يبتسم لك قليب و ينبض بعنف كلما مسع صوتك  سرقتين مين و ال .. يرحيين قربك..  جبانيب

لكن الشيء الوحيد الذي أعلمه هو أن قليب أصبح .. ال أعلم و ال أدرك حقًا .. أعلم كيف 
  " وحدك.. ن يدق لك أنت حيب أ

  
  
 

*******  
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 : الفصل احلادى عشر 
 
 

  ازدياد تعلق آسيا بآدم كلما مر الوقت ال جديد سوى  متر احلياة برتابتها املعتادة
  أمين و قد طال غيابه و جفاؤه أيضا

 نظرت إليه و أجابته يف ملل  رن هاتفها
 أيوة يا أمين: شروق 

  ؟عاملة ايه : أمين 
 كويسة: شروق 

  انيت يف البيت ؟: أمين 
  اه: شروق 

 انيت مالك بتتكلمي معايا كده ليه ؟: أمين 
عاوزين أتكلم ازاي يعين  و بعدين من ساعة العيد ميالد اللي روحته من غري ما : شروق 

مرة بس انت اللي مردتش و بردو عملت خناقة و فيلم  ٤٠٠إين اتصلت بيك  أقولك ده مع
 بعت لك مسج قبل ما أنزلو أنا ب
 اييييه كل ده  مكنش سؤاال يعين و أنا اللي مكلمك عشان أقولك مفاجأة: أمين 

  خري: شروق 
 الصبح إن شاء اهللا ٩أنا نازل مصر بكرة طيارة : أمين 

 توصل بالسالمة) : بربود(شروق 
 ! مش حاسك مبسوطة يعين: أمين 

  ال مبسوطة: شروق 
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 ك بتتكلمي معايا بالقطارة كده؟انيت مال) : بغضب(أمين 
طوول بتتكلم معايا كده و أقولك طول معايا يف  حباول أعمل زيك  ما انت على: شروق 

 املكاملة شوية قويل أي حاجة وحشتين  و انت تقويل مشغول مشغووول
 و انيت بتعاقبيين يعين ؟: أمين 

سلوب عشان أرحيك من ال مش بعاقبك وال حاجة بس حباول أتعامل معاك بنفس األ: شروق 
 زين و أنا كمان أرتاح

  ملا أوصل بكرة لينا قاعدة, ممممممممم واضح إننا حمتاجني نتكلم كتري مع بعض : أمين 
  باي..أوكي يا أمين : شروق 

 أغلقت معه و زفرت بضيق
  ملت كل شيء..ملت بعده..ملت بروده

  
*******  

  
 مقعدها اخلاص.. شارع النيل 

  يا  عامل من اهلدوء و العزلةهذا هو عامل آس
تشعر بنبضات قلبها تتزايد ما أن تتذكره   تتطلع إىل النيل بشرود  تفكر يف وسيمها اهول

  فقط
مل حين الوقت كي تبوح يل مبا خيفيه أ.. وسيمي اهول أنت اللغز األكرب يف حيايت  لغز حمري 

  مللته بشدة..صدرك ؟ مللت الغموض
أحببتك كما مل أحب .. اآلن أستطيع أن أقوهلا مبنتهى الثقة  .. نعم أحببتك قليب يصرخ حببك 

أحدا من قبل  صارعت كثريا هذا اإلحساس و نكرته طويلًا  لكن ها هو قليب يهزمين و يعلن 
 . انتصاره على عقلي
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وعدتك سابقًا أال أخذلك و أنا عند .. فقط أخربين بسرك و أعدك بأنين لن أبتعد عنك 
 ..فقط أخربين مل أعد أطيق االنتظار أكثر..  وعدي

  قامت من مقعدها و قد عزمت أمرها على فعل شيء ما
  

*******  
  
  عادت أدراجها إىل مرتهلا بعد أن أهلكها التفكري

 السالم عليكم: آسيا 
  و عليكم السالم: صالح 

 عندي ليكي خرب هيفرحك أوووي: مسية 
 خيييري ؟: آسيا 
 ل مصر يوم اخلميسأخوكي ناز: مسية 
  أيام ٤مخيس ؟ مخيس اللي هو اجلاي ده اللي بعد ) : بعدم تصديق(آسيا 
 أيوووة يا حبيبيت) : بسعادة(مسية 
  يا حبييب وحشين أوووووي  هيجيب معاه ريهام و البنات ؟: آسيا 
 اه كلهم نازلني إن شاء اهللا: مسية 

  اشتاقت له كثريا.. يقها سوف يأيت دلفت إىل غرفتها و هي تشعر بسعادة غامرة  عمر شق
 بدلت مالبسها و مسعت رنني هاتفها  نظرت السم املتصل و ابتسمت بتوتر و أجابته

 أيوة يا آدم -
 وحشتيين: آدم 
 و انت كمان) : خبجل(آسيا 
 فرحان فرحيين معاكي..حبييب صوتك : آدم 
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  إين مبسوطةعرفت منني  أنا لسة مقولتش حاجة عشان حتكم ) : بدهشة(آسيا 
وحياتك من ألو بقيت بعرف ايه اللي فيكي  عارفة امليزة الوحيدة من حوار ) : ضاحكًا(آدم 

التليفونات ده إين خالص بقيت حافظ نربات صوتك كلها و ممكن من كلمة واحدة بس 
  أحدد انيت حاسة ايه و مبسوطة وال ال

 للدرجة دي يا آدم: آسيا 
 اللي مفرحك كدهطبعا قويل يل بقى ايه : آدم 
 عمر نازل مصر يوم اخلميس هو ومراته و البنات  وحشوين أووووووي) : بسعادة(آسيا 
 إن شاء اهللا جبد ؟؟ ييجوا بالسالمة: آدم 
 يا رب: آسيا 

 .. صمتت قليلًا
 قويل اللي عاوزة تقوليه يا آسيا: آدم 
  ها) : ببالهة(آسيا 
 ترددة قويل على طول أنا سامعكيف حاجة موتراكي عاوزة تقوليها بس م: آدم 
  انت بقيت مش ممكن: آسيا 
  يعين صح ؟: آدم 
 صح) : بتوتر(آسيا 
 طب قويل يال: آدم 
 هقولك بالليل: آسيا 
 امشعين يعين ؟: آدم 
 كده  بطل تسأل بقى: آسيا 
 بس ماشي  و اهللا جمنونة) : ضاحكًا(آدم 
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  ال مفر..حتسم األمر أغلقت معه و هي تشعر بتوتر شديد  الليلة جيب أن 
 مسعت صوت رنني هاتفها من جديد وجدت املتصل شروق

  أجابتها دوء
 ازيك يا شوشو: آسيا

 زي الزفت) : بضيق(شروق 
 !ليه كده يا بنيت  حصل ايه ؟) : بدهشه(آسيا 

  خمنوقة: شروق 
 براحة طيب و احكي يل حصل ايه ؟: آسيا 

  أمين نازل مصر بكرة: شروق 
  مجييل  مش فامهة هو ده اللي خانقكطب : آسيا 

يقول .. يتكلم معايا ..اللي خانقين برووووده و عصبيته أنا بتحايل عليه ) : بانفعال (شروق 
يهتم حىت بأي حاجة بقوهلا له  بس هو مفيش مش باخد منه غري زعيق و .. يل كلمة حلوة 

تعبان من شغله و أوامر  طول الوقت بيقول مشغول طول الوقت مش فاضي طول الوقت 
عاوز يرتاح طب أنا فيييييني من كل ده ؟ قال يل هيسافر و مش هيطول و بصي غاب قد ايه 

انت وعدتين إنك مش   و كل ما أكلمه أقوله ارجع شوية لو مش عشاين عشان أهلك حىت
إين ماليش  أنا حاسة هتطول يقول يل مشغول ملا هو مشغول كده كان اجتوز ليه من أساسه 

زمة يف حياته و ال هو بيمثل أي دور يف حيايت غري إنه بيتحكم فيا و بس  هو ده اجلواز أي ال
أمال ملا أعيش معاه يف .. يا آسيا ؟ أنا مكنتش فاكرة كده  كل ده و احنا مكتوب كتابنا بس 

بيت واحد هعمل ايه ؟ده أنا هتشل  و ياخدين معاه و يسافر كل ده  أو يسافر و يسيبين هنا 
  ل ده بردو  طب كنت اجتوزت ليه بقى ؟لوحدي ك

كل حاجة و ليها حل و جايز هو طبعه كده مش   شروووووق اهدي يا حبيبيت شوية: آسيا 
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 بيعرف يتكلم و يعرب عن مشاعره يف رجالة كتري كده
ال أمين مش كده و كان بيسمعين أحلى كالم قبل كده بس من بعد ما سافر و كل : شروق 

 حاجة انتهت
زم تتكلمي معاه بصراحة و حتكي له كل اللي مضايقك و إن شاء اهللا تالقوا حل مع ال: آسيا 

بعض  بس انيت يا شروق غلطانه من االول ألنك كنيت عارفة عيوبه و إنه عصيب و انيت اللي 
 قبليت من األول

كان عصيب بس مش للدرجة و قولت هالقي حاجات تانيه حلوة فيه تغطي على : شروق 
  ده  بس أنا مش حاسة بيه و ال بوجوده يف حيايت أصلًا موضوع عصبيته

طب اهدي بس و صلي على النيب كده و أهو جاي بكرة اتكلمي معاه براحتك يف : آسيا 
 كل اللي مضايقك منه و إن شاء اهللا األمور تتصلح

  يا رب يا آسيا ادعي يل, عليه أفضل الصالة و السالم : شروق 
  ري ما تقويلبدعي لك داميا من غ: آسيا 

 .. 
*******  

 أسدل الليل ستائره
 ترقب.. خوف .. قلق 

  تود االتصال به  البد أن تنهي هذه املهزلة.. تنظر إىل هاتفها بتردد
  أن تعلم من أحبت عليها أن تعلم ما خيفيه  عليها

 حسمت قرارها و أمسكت باهلاتف  مهت باالتصال به لكنها وجدت اهلاتف يعلن عن اتصاله
 ت الدماء من وجهها  ردت عليه بصوت ضعيف حائرهرب
 ألو -

 يف ايه يا آسيا  انيت فيكي ايه النهارده  اتكلمي معايا يا حبيبيت قويل يف ايه ؟: آدم 
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 آدم: آسيا 
 قويل: آدم 
أنا تعبت من الوضع اللي احنا فيه ده أوي  مش كفاية غموض بقى ؟ نفسي تصارحين  : آسيا 

فيك  ايه اللي خموفك داميا و حمسسك إين ممكن أبعد عنك لو عرفته   نفسي تقول يل ايه اللي
 ايه سرك يا آدم ؟

 صمت طويلًا و طال صمته
 قلبها خيفق بعنف  ما أصعب االنتظار  ماذا خيفي ؟ كادت أن جتن

  انطق بقى) : بانفعال( آسيا 
 مش دلوقيت يا آسيا  اديين شوية وقت كمان) : دوء( آدم 
الااا مفيش وقت تاين كده خالص خلصت و جبت ) : صوت عال  بغضب و(آسيا 

  آخرررررري يا تقول يل حاالاا ايه اللي خمبيه علياا يا منتكلمش تاين يا آدم
  منتكلمش تاين) : بصدمة( آدم 
  أييييييييييييوة ما هو مستحيل أفضل أحب يف واحد معرفش عنه حاجة) : بدون وعي( آسيا 

  ت هي تستوعب ما قالته و صمت هو يستوعب ما مسعهصمت.. حبست األنفاس 
  سأهلا بعد فترة بذهول

  انيت قوليت ايه ؟ -
 ....أنااا.. أنا ) : بإرتباك( آسيا 
 قوووويل تاين قوليت ايييه) : حبدة(آدم 
قولت مستحيل أفضل أحب يف واحد معرفش عنه حاجة  ) : بغضب و نفاذ صرب( آسيا 

ملوضوع ده خالص و منتكلمش تاين و خليك يف غموضك ده و هتقول يا آدم و ال ننهي ا
  متوجعش قلب بنات الناس معاك
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 أنا واجع قلبك يا آسيا ؟) : بذهول( آدم 
  فوق ما تتصور) : بأمل ( آسيا 
 يعين انيت كمان بتحبيين ؟: آدم 
إنه  حبيتك يا آدم  حبيتك رغم... معرفش ده حصل ازاي و ال امىت بس ) : بتنهيدة ( آسيا 

مش صح حبيتك رغم إنه مينفعش  أنا لو استمريت يف العالقة دي بالشكل ده يبقى بوجع 
طاملا تعب بتعب  قليب بايدي و أستاهل كل اللي جيرايل أنا تعبانة و أنا معاك و هتعب من غريك

  و وجع بوجع يبقى هبعد أحسن يا آدم
  أمممموت: آدم 
 !ايه ؟) : بذهول( آسيا 
  مليت كده يا آسياأموت لو ع: آدم 
 يبقي تقويل انت مييييني و خميب اييييه) : بغضب ( آسيا 
 هقولك يا آسيا) : بصوت خاوٍ(آدم 
 قووول: آسيا 
  لو عاوزة تعريف أنا مني و خميب ايه يبقى نتقابل: آدم 
 !ايه ؟) : بصدمة (آسيا 
حاجة واضحة  إن بعد ما حتددي إحساسك ايه من ناحييت هتبقى كل مش أنا وعدتك: آدم 

و أنا أهو بنفذ وعدي  بس بعد ما تشوفيين اديين  قدام عينيكي و انيت عليكي االختيار ؟
 فرصة 

   أتكلم و امسعيين و بعدين قرري و قرارك ده هيتوقف عليه حيايت أو مويت
  

*******                                                
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  :الفصل الثاىن عشر 
 

  كله خيوف ؟آدم انت ليه بتخوفين  ليه كالمك ) : بقلق(آسيا 
مش قصدي يا حبيبيت أنا بس كل اللي أنا طالبه منك تسمعيين األول و بعدين قرري  : آدم 

 ها ؟ موافقة ؟
 يعين الزم نتقابل مينفعش تقول يل على الفون و خالص ؟) : بقلق( آسيا 
  انيت مش عاوزة تشوفيين ؟ مش هينفع يا آسيا الزم نتقابل: آدم 
 فقةطيب موا) : بتردد( آسيا 
  متاام  نامي دلوقيت و ارتاحي و بكرة الصبح هكلمك أقولك نتقابل فني: آدم 

  أغلقت معه و إحساس اخلوف يزداد داخلها
  أمسكت بدفترها الوردي و خطت بعض الكلمات بأيد مرتعشة

وعدتك بأن  ..أخريا سأحدد مصريي .. أخريا سأرتاح من حرييت .. أخريا ستبوح يل بسرك " 
 " لك فأرجووك رفقًا يب و ال ختذلين أنتال أخذ

أن أشرقت مشس الصباح معلنة عن يوم جديد   إىل.. مل تنم ليلتها من كثرة التفكري و القلق 
  . يوم ستتضح فيه الكثري من األمور

منتظرة حتديد موعد اللقاء  متشوقة   أن يهاتفها تنظر إىل هاتفها كل مخس دقائق  منتظرة
  معرفة السر الذي خيفيهلرؤيته  مرتعبة من 

 انتفضت على صوت رنني هاتفها
  تنهدت بعمق و أجابت

 أيوة يا آدم -
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 صباح اخلري يا حبيبيت: آدم 
 صباح النور: آسيا 
 صحيتك ؟: آدم 
 ال أنا منمتش أصلًا: آسيا 
 وال أنا كمان) : خبفوت(آدم 
  أنا تعبت يا آدم  جبد مش هتحمل أكتر من كده: آسيا 
  يا آسيا أنا هرحيك من حريتك و تعبك خالص: آدم 

  صمت قليلًا مث قال بصوت مضطرب
 ....... النهاردة يف مطعم يف التجمع امسه ٧هقابلك الساعة  -

 ؟ جتمع ؟ و امشعين املطعم ده: آسيا 
  معلش يا آسيا رحييين و بالش أسئلة ده مطعم معروف يا حبيبيت: آدم 
 طيب يا آدم) : بقلق ( آسيا 
  كلميين قبل ما ترتيل و أنا هستناكي من بدري: آدم 
 حاضر: آسيا 

 صمت قليلًا مث قال بلوعة
  حببك أوي.. آسيا أنا حببك  -

 و أنا كمان حببك يا آدم) : بتنهيدة( آسيا 
 جبد يا آسيا ؟) : بلهفة( آدم 
  جبد) : خبفوت ( آسيا 

  
*******  
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 ألو -
 أيوة يا شروق جهزيت ؟: أمين 

 أيوة: شروق 
 طب انزيل أنا حتت البيت: أمين 

 مش هتطلع تسلم على بابا ؟: شروق 
  و أنا بوصلك هطلع أسلم عليه و أقعد معاكم شوية: أمين 

 أوكي  نازلة: شروق 
 نزلت درجات السلم و استقلت جبانبه السيارة

 عاوزة نروح فني ؟: أمين 
 مش فارقة أي حتة: شروق 

 أحد الكافيهات اهلادئة صلوا إىلأن و تنهد و قاد السيارة يف صمت إىل
  أحد الطاوالت اجلانبية ترجلوا من السيارة و جلسوا على

 هم بإشعال سيجارة
 انت عارف إين بتخنق من رحية السجاير) : بضيق(شروق 

 ألقى بالسيجارة على الطاولة و تنهد بصوت مسموع
 تقويل يل كدهإين بشرب سجاير مش كل ما آجي أولع سيجارة ه و انيت عارفة: أمين 

مرة يف إنك تبطل  ١٠٠و أنا بتخنق  عاوز تأذي نفسك انت حر اتكلمت معاك : شروق 
  السجاير دي و مفيش فايده بس أنا بتعب  عاوز تدخن يبقى و أنا مش معاك

 انيت هتديين أوامر ؟) : بغضب ( أمين 
أنا بتخنق   اجةال أوامر و ال حاجة و وطي صوتك و متتعصبش عليا أنا مقولتش حاا: شروق 

مرة قايلة لك مش معقول هتموتين يعين عشان انت تنبسط و تشرب  ١٠٠من رحية السجاير 



  

111  

 

  الروح عشق 

  سيجارة
شروق  انيت مش مالحظة إن أسلوبك معايا يف الكالم اتغري اوي و بقييت بتناطحيين و : أمين 

يه امبارح يف تردي على كل كلمة انيت ايه اللي قلبك عليا كده ؟ و الكالم األهبل اللي قولت
 الفون ده ؟ جرالك ايه ؟

انت اللي جرالك ايه ؟ مش مالحظ انك موفتش بوعدك معايا يف أي حاجة قلت يل : شروق 
 عليها قبل جوازنا ؟

  إن شاء اهللا؟ موفتش بوعدي يف ايه بقى) : مبلل ( أمين 
يل قولت قولت يل ملا تسافر مش هتغيب كتري و انت ما شاء اهللا غبت و قولت عدو: شروق 

يل و انت مسافر هتفضل داميا على اتصال بيا و طبعاا ده حمصلش ائي حىت يوم ما كنت 
بتفتكر إنك متجوز و تكلمين بتبقى املكاملة متتعداش العشر دقايق ازيك عاملة ايه طب متام 

باي  كأنه أداء واجب إنك تكلمين مش وحشاك وال حابب تسمع صويت وال تتكلم معايا وال 
و متقوليش مشغول  جة  بقيت حبس إين مليش الزمة يف حياتك  بتسافر بتنسى نفسكأي حا

ساعة يف اليوم  املفروض احلاجات دي تيجي منك مش أنا اللي  ٢٤متقنعنيش إنك بتشتغل 
أهلك مش بتكلمهم و الشركة اللي  اقولك كلمين و اهتم بيا و متغبش يف سفرك كده  حىت

  بس اللي هناك هنا و ال بتسأل فيها كأن شغلك
 خلصيت كالمك ؟: أمين 

  ال لسة يا أمين: شروق 
 يااااه ده انيت معبية مين أووي: أمين 

بصي يا شروق اختصارا للوقت و اهود أنا دي عيشيت و حيايت و مش هغريها عشان 
 أنا احلاجة الوحيدة اللي ربطاين مبصر هي انيت و أبويا و أمي  بسسس اجتوزت 

هاين عليا أصفيها و مكنتش حابب خالص إننا نأسس أي شغل يف مصر بس  الشركة دي أنا
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أنا حيايت كلها برة و مش برتاح هنا   بابا هو اللي أصر  عاوز يربطين مبصر بأي طريقة 
عالقيت بأهلي و شغلي دي حاجات متخصكيش اللي ليكي عندي هو عالقيت أنا بيكي و بس  

 تثناء كان عندي شغل كتري و متأخر خلصته و جيت ده كان اس.. طولت املرة دي يف السفر 
أنا اكتر حاجة اتعلمتها برة  مش معقول هسيب شغلي يعين و هقعد أحب فيكي يف التليفون 

النظام و إين أخصص لكل حاجة وقتها و وقت الشغل مبعملش أي حاجة تانية غري إين أشتغل 
قفي جنيب و تشجعيين مش و بس و ده من أسباب جناحي يف شغلي املفروض انيت بقى ت

توجعي يل دماغي بكالم فاضي مبتكلمنيش و مبتهتمش بيا و مبتحبش فيا  احنا خالص عدينا 
 املرحلة دي انيت مرايت دلوقيت و لو مكنتش حببك مكنتش هتجوزك أصلًا

يعين عشان خالص اجتوزنا أترمي يف الزبالة و مسمعش منك وال أي كلمة ): بصدمة (شروق 
  خالص بقى املفروض عارفة إنك اجتوزتين عشان بتحبين حلوة ما أنا

 أنا مقولتش كده بس ميبقاش ده كل اهتماماتنا يف احلياة يعين  خالص يا سيت هبقى: أمين 
 كده  ها ؟ مبسوطة أفضي لك نفسي بالليل  شوية  و أحب فيكي عشان دي

 روحين: شروق 
 ايه ؟: أمين 

 بقولك رووووحين) : بغضب(شروق 
 هوووووووش وطي صوتك  يف ايه ؟:  أمين

ما هو بص حاجة من االتنني يا تقوم تروحين دلوقيت حاالااا يا هخبطك بأي حاجة : شروق 
  يف دماغك أفتحها لك

 شروووووق انيت اجتننيت ؟) : بذهول ( أمين 
  أنا بردو اللي اجتننت ؟: شروق 

 محلت حقيبتها و تركته وسط ذهوله و رحلت
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 لى الطاولة يف غضب و حلق األقى بالنقود ع
 أمسكها من ذراعها و سحبها حنو السيارة

 اركبييييي): بغضب ( أمين 
 أدخلها إىل السيارة و قاد بسرعة جنونية
 أوقف السيارة أمام مرتهلا  مهت بالرحيل

 أمسكها من ذراعها بعنف
يبيين كده و متشي انيت فاكرة إين هعديلك اللي عملتيه ده بالسااهل ؟ أنا تس) : بغضب(أمين 

  ؟
أنا اللي  اوووعى   سيب ايدييييي أنا اللي استاهل ) : و هي حترر ذراعها منه بعنف( شروق 

 عملت يف نفسي كده من األول
  . خرجت من السيارة بسرعة و ركضت حنو العمارة و يف ثوان كانت اختفت من أمامه

 ةضرب على عجلة القيادة بعنف و قاد بنفس السرعة اجلنوني
  ضغطت على جرس الباب بعنف و غضب

 أسرعت شريين بفتح الباب
 انيت مش معاكي املفتاح يا بنيت  بترين اجلرس كده ليييه ؟: شريين 

أغلقت الباب خلفها و ارمتت على فراشها تبكي بكاًء  مل ترد عليها و ركضت حنو غرفتها 
  مريرا

  
*******  

  
  إا اخلامسة.. الوقت مير 

 ارتداء مالبسها حىت ال تتأخر على موعد حبيبها اهول أ يفعليها أن تبد
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  مهت بفتح الدوالب  مسعت رنني هاتفها
 ألو -

 أيوة يا حبيبيت: آدم 
  كنت لسة هلبس: آسيا 
 أناا...آسيا) : بتردد( آدم 
 يف ايه يا آدم ؟: آسيا 
ي حاجة يف الدنيا  مفيش يا حبيبيت أنا بس كنت عاوز أقولك إين حببك أوي أكتر من أ: آدم 

  يال روحي البسي عشان متتأخريش عليا
 طيب أوكي هلبس أهو) : باستغراب (آسيا 
  قبل ما ترتيل كلميين: آدم 
 أوكي  باي :آسيا 

 جلست فوق فراشها تزفر بضيق
  " عديها على خري يا رب  يا رب أنا خايفة أووي  مش متطمنة" 
  

******* 
 بقى و فهميين ماالك ؟يا بنيت كفاااية عياط : شريين 
اخرجي بررررة مش  مفييييييييييييييييش قولت لك سيبيين لوووحدي ) : بغضب (شروق 

  عاوزة أتكلم مع حد
 طيب طييييب اهدي أنا خارجة بس اهدي: شريين 

 خرجت شريين من الغرفة و هي تشعر بالقلق الشديد على شقيقتها
  وق و أخربها أنه سوف يأيت على الفورهاتفت والدها و أخربته باحلالة اليت فيها شر

******* 
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  انتهت من ارتداء مالبسها و هاتفت آدم
 أيوة يا حبيبيت -

  آدم أنا جهزت و هرتل ناو  أوكي ؟: آسيا 
  أوكي  خلي بالك من نفسك) : بتنهيدة ( آدم 

  مث قال خبفوت
 مستنيكي يا روحي -

 ا و لن تتأخرإحدى صديقا أخربت والدا أا سوف تذهب إىل
 كانت تتأمل كثريا بسبب اضطرارها للكذب

  " عذرا أمي ذلك العشق كلفين الكثري  "
  استقلت أحد التاكسيات و أخربته بالعنوان

  أن وصلت ظلت شاردة طوال الطريق تشعر بدقات قلبها تزداد كلما اقتربت من املكان  إىل
  خفقانه ترجلت من التاكسي و قلبها يكاد أن يتوقف من شدة

 دخلت إىل املطعم الذي أخربها بامسه
 وجدت املكان خاليا متاما و اإلضاءة خافتة

  .... أين هو ؟ هل من املمكن أن ملَ املكان خاليا هكذا ؟ ..ماتت فزعا 
 ال الاا مستحيل

أتاها صوته من إحدى   أن إىل أخرجت هاتفها من احلقيبة و مهت باالتصال به  بأيد مرتعشة
 :وايا قائلًا دوء الز
  "أنا هنا يا آسيا"

 - آدم
  نطقت حروف امسه بذهول
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أن وجدته يقف يف إحدى زوايا املطعم أمام إحدى اللوحات  و سارت حنو مصدر الصوت إىل
  معطيا إياها ظهره

  وقفت خلفه مباشرةً
  أحس برجفتها شعر ا  اشتم رائحتها 

 ليه فاضي كده ؟..ليهاملكان  يف ايه ؟..آدم) : خبوف ( آسيا 
 عشان نعرف نتكلم براحتنا) : دوء(آدم 
  بص يل انت ليه مديين ضهرك كده ؟..طب ): بصوت متقطع من اخلوف (آسيا 

 مل تسمع رده
 امتدت أناملها املرجتفة و أمسكت بذراعه  شعرت برجفته هو اآلخر

  بص يل... آدم ): بصوت مبحوح و مازالت يدها فوق ذراعه ( آسيا 
  استدار هلا ببطء

و ما أن استدار و وقف أمامها مباشرة وجها لوجه حىت تركت ذراعه بسرعة و شهقت بعنف 
  و عيناها تتسع برعب شيئًا فشيئًا

  فيه يف ذهول وضعت يداها فوق فمها تكتم صرختها و هي حمدقة
 و هو ينظر إىل عينيها مباشرة يتبني ردة فعلها

بكل ما حتمله من رعب و صدمة ووضعت كفيها فوق هم باالقتراب منها حىت صرخت 
  عينيها و هي ترجتف بشدة وال تقوى على احلراك

لكنه مبالمح ..  من هذا الذي تراه أمامها ؟ رمبا يكون يشبه آدم  و نفس لون العيون لكنه
  . مشوووووهة

  . وجهه ممتليء بالندبات و اجلروح الغائرة و أثر للخياطات
 . ه ليس به جرح  مالحمه ال تكاد تكون واضحة من كثرة اجلروحال يوجد مكان بوجه



  

117  

 

  الروح عشق 

 انيت خايفة مين ؟.. آسيا) : بصوت مذبوح(آدم 
ال يسمع سوى صوت أنفاسها املضطربة و ال يرى سوى جسدها الذي ينتفض رعبا و وجهها 

  الذي ختفيه بني كفيها
 اقترب منها دوء حىت شعرت به و ابتعدت عنه مسرعة

  انت مييييييني ؟ انت مش آدم ال الااااا مستحيييييل) : ياربا(آسيا 
  حبيبيت امسعيين) : باختناق(آدم 
انت ازاي  كدبت عليا كل , متقولش حبيبتيييييي ) : و هي تصرخ فيه باكية بعنف ( آسيا 

  ده ازززاي ؟
يين امسع.. أرجوكيييي .. امسعيين بس .. مكنش قصددددي  .. مكدبتش) : بعذاب ( آدم 

 أغلى حاجة عندك مرة واحدة وحياة
 ال الااااااا مستحييييل) : بايار( آسيا 
  لو مش قادرة مش هوريكي وشي بس امسعيين.. بصي يل طيب .. طب ) : بأمل ( آدم 
 أمشي من هنااااااا أنا عاوزة) : سترييا ( آسيا 

  اقترب منها حىت تراجعت للخلف برعب و كادت أن تسقط
 د عنيييييي أنا عازوة أمشييييييابع: آسيا 
متبصيليش مش هوريكي وشي .. خالص خالص .. طب اهدي اهديييي بس أنا آسف : آدم 

 بس اهدي
 عاوزة أمشييييي: آسيا 
.. امسعيين مرة واحدة بس .. مش قوليت يل إنك هتسمعيين ) : بعينني دامعتني( آدم 

 أرجوووووكي مرة واحدة
و التقطت حقيبتها امللقاة على األرض و ركضت مسرعة استجمعت شجاعتها بعض الشيء 
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 حنو باب اخلروج
  ركض ورائها لكنه مل يستطع اللحاق ا

 آمله كل شيء ..آمله رفضها  ..آمله رعبها .. آملته قدمه املصابة
  صدمها مظهره  قتلها كذبه أوجعها قلبها

  ال تدري كيف وصلت إىل مرتهلا بعد ما حدث
  ن أمام باب مرتهلا تطرقه بعنففقط تدرك أا اآل

 و ما إن انفتح الباب حىت سقطت مغشيا عليها
  بنتيييييييييييييي) : برعب ( مسية 

 
 
 

*******  
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  : الفصل الثالث عشر 
 

  ركض صالح إىل حيث مصدر صرخة زوجته وجد آسيا مغشيا عليها أمام الباب
  محلها بسرعة و أدخلها إىل غرفتها

 بنيت بنتييي ماهلا يا صالح) : ببكاء(مسية 
 بطلي عياااط بقي وترتينييي  روحي هايت برفان وال أي حاجة نفوقها بيها) : بغضب(صالح 

  أحضرت مسية العطر  رش منه صالح فوق إصبعه و قربه من أنفها
 اشتمت آسيا رائحة العطر و بدأت تفيق شيئًا فشيئًا

 الك فيكي ايه ؟آسيااا فوقي يا حبيبيت  م) : بلهفة( مسية 
  أنا كويسة يا ماما ماختافيش) : بإرهاق( آسيا 

 ايه اللي حصل ؟) : بقلق(صالح 
 مفيش حاجة يا بابا) : بإرهاق( آسيا 
كنيت نازلة بشكل و راجعة بشكل تاين خاالص  و  مفيش حاجة ازاي ده انيت اتبدليت: مسية 

 لونك خمطوف ايه اللي حصل فهمينا ؟
  أنا..أصل..بس.. مفيش ) : بارتباك( آسيا 

  انيت ايه اتكلمي بقى وقعيت قلبنا: صالح 
فأنا ..و الراجل كان متغرق دم..أنا شوفت حادثة قدام عيين يف الشارع و أنا راجعة: آسيا 
 اختضيت بس..يعين 

 إن ده السبب  مفيش حاجة تانية ؟ متأكدة) : بعدم اقتناع(صالح 
 بابا مفيشال يا ) : بدموع حتاول إخفاؤها(آسيا 
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 طيب كويسة  مفيش حاجة بتوجعك ؟: مسية 
 مرهقة بس شوية  حمتاجة أرتاح.. ال ) : باختناق( آسيا 

 صالح و هو ينهض من فوق الفراش
 يال يا مسية سيبيها دلوقيت ترتاح -

 طب أتطمن بس إا كويسة: مسية 
 ما هي كويسة أهي قدامك  سيبيها ترتاح بقى: صالح 

 فوق الفراش و تقترب من ابنتها تقبل جبينها مسية و هي تنهض من
 أنا برة يا حبيبيت لو عوزيت حاجة اندهي عليا  نامي و ارتاحي دلوقيت -

  دثرا بالغطاء جيدا و خرجوا و تركوها يف الغرفة
تركوها مع صدمتها  مع حزا  مع بكائها الذي مل تستطع كبحه أكثر من ذلك و أطلقت 

  لدموعها العنان
 . بكت كما مل تبك من قبل  بكاًء مريرا ميزق نياط القلب حترق وجنتيها  حترق قلبهادموع 

ال تستطيع تفسري ردة فعلها عندما رأته  ال تستطيع تفسري ما تشعر به اآلن  كل ما تستطيع 
 تفسريه هو األمل الذي ختلل كل ذرة يف جسدها النحيل

اآلن ..  أفهم معناها و مل أقدر حجمها و اآلن مل  مجلة حسبتها يوما مبالغة.. وجع القلب "  
  " أشعر بالوجع يكاد يفتك بقليب املكلوم..  فقط أشعر مبعىن كل حرف من تلك اجلملة

  
*******  

  
  .. يف اخلارج

  أنا قليب مش متطمن يا صالح حاسة البنت فيها حاجة تانية مقالتلناش عليها :مسية 
تقوله ده بس مش عاوز أضغط عليها دلوقيت  أنا كمان مش مصدق اللي هي ب: صالح 
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  نسيبها ترتاح و دى و بعدين نتكلم معاها تاين
 

*******  
  

 
  بعد أن هربت منه فزعا مل يقو على حتمل املزيد من األمل

 و أمل قدميه..أمل قلبه 
 أخرج هاتفه و هاتف صديقه الذي أتى على الفور

أحد الشوارع اهلادئة و  أن وصل إىل ملكان إىلاصطحبه معه إىل سيارته و ابتعد قليلًا عن ا
 أبطل حمرك السيارة

 نظر إىل صديقه بإشفاق
 رجلك وجعاك يا آدم ؟) : دوء ( علي 
قليب واجعين .. قليب .. مش رجلي اللي وجعاين يا علي ) : بإختناق و دموع حمبوسة( آدم 

 أووي
 هو حصل ايه ؟) : أسي بتنهيدة( علي 
خافت مين يا علي  خافت أوووي  لو تشوف نظرة الرعب اللي : ) بصوت مبحوح( آدم 

 متخيلتش إا هتترعب للدرجة دي... كانت يف عينيها  أنا كنت عارف إا هتتصدم بس 
  أنا دحبين خوفها يا علي.. حىت مدتنيش فرصة تسمعين معرفتش أقوهلا أي حاجة  أنا 

  يياما حذرتك يا آدم و انت اللي مسمعتش كالم: علي 
  مكنش قدامي حل تاين: آدم 
  كنت مهد هلا على األقل شوية األول قبل ما تتقابلوا: علي 
معلش يا حبيبيت هتالقي وشي متشوه شوية و كام جرح  أمهد أقول ايييييه) : بانفعال(آدم 
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  هنا على كام غرزة هنا متاخديش يف بالك
  ........ يا آدم ما انت اللي منشف دماغك و: علي 
  ه آدم بضيققاطع

 عارف انت هتقول ايه يا علي و مش عاوز أتكلم يف املوضوع ده -
 طب اهدى دلوقيت و نتكلم بعدين: علي 
  روحين: آدم 
 ال مينفعش أسيبك دلوقيت لوحدك و لو مصمم هبات معاك: علي 
  أنا حمتاج أبقى لوحدي  متخافش عليا: آدم 

 تنهد بأسي مث تابع
  -من اللي أنا فيه ده هيجرى فيا ايه يعين أكتر 

  متأكد إنك مش عاوزين معاك ؟) : بأسى(علي 
  هز رأسه نفيا و أغمض عيونه عله ينسى صدمتها و فزعها و هروا منه

  لكن هيهات نظرة عيوا حفرت يف ذاكرته و أبت أن تتركها
 أوصله علي إىل الفيال اليت يقطن ا و انصرف بعد رفض آدم أن يبقى معه

 سلم بصعوبة نظرا ألمل قدميهصعد ال
 فتح باب غرفته و ارمتى فوق فراشه

  أنفاسه يشعر باالختناق  تكاد جدران الغرفة تطبق على  يتنفس بصعوبة
  نعم تركته ... تركته

  لن يسمع صوا ثانية
 اليت كانت تذيبه عشقًا" حببك" لن يسمع منها كلمة 

  ن نطقته هي فقطلن يسمعها تنطق حروف امسه الذي أحبه منذ أ
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 لن يعرف أخبارها
 لن يرى صورها

  "اااااااااااااااااه"
  خرجت منه بكل ما حيمله قلبه من أوجاع

 أمسك اتفه و ظل يقلب يف صورها و يتلمسها بأنامله
 ..كيف له أن يبتعد عنها ؟ فليخربه أحدهم كيف له أن يعيش بدوا و هو سيفعل ما يقال له 

  . ف تكون احلياة بدوافقط ليخربه أحد كي
 اشتاق اليها  يا إهلي اشتاق إليها من اآلن  فكيف سيكون الوضع الحقًا إذن ؟

 قلبه خيربه أن الوضع سوف يكون أسوأ بكثري مما ختيل
 أحد صورها  ضمه إىل قلبه كأنه يضمها احتضن اهلاتف املفتوح على

 ظنها حتبه و لن تتخلى عنه, تركته كما تركه اجلميع  ظنها ستسمعه  ظنها ستتفهمه 
  لكنه نسى  إن بعض الظن إمث

   
*******  

  
جتلس فوق فراشها مذهولة  ال تستطيع أن تصدق أن والدها دافع عن أمين ضدها  والدها 

  يقف يف صف أمين  والدها يراها هي املخطئة و يطلب منها االعتذار أيضا
أخطأت ؟ فيم  

  تريد أن تشعر باحلب و االهتمام
  د أن تشعر باحلنان الذي افتقدته منذ وفاة والداتري

  إن مل تطلب من زوجها أن يشعرها مبا حتتاج فمن الذي سوف تطلب منه إذن ؟
 إىل هذه الدرجة ؟ هل ما تطلبه كثريا
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  ملاذا يرى الرجال مشاعر و احتياجات النساء تفاهات
 إثر رنني هاتفها انتفضت على

 مسجل نظرت إليه وجدته رقما غري
 جتاهلته  لكنه أصر على االتصال جمددا

  أجابت يف ملل
 ألوو -
  مني ؟ -

 - طااارق
  
  

*******  
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  : الفصل الرابع عشر 
 
 

أن طارق يريدها يف  استمرت املكاملة عشر دقائق ال أكثر مل تفهم شروق منها شيئًا سوى
  . استشارة قانونية و أتى برقم هاتفها من سارة صديقتها

  و سوف يهاتفها ثانية ليقابلها و يشرح هلا طبيعة املوضوع الذي يريد استشارا فيه
 

*******  
  

 .أشرقت مشس الصباح  لكنه صباح حزين  صباح بال حياة 
 فكيف تكون احلياة و آسيا ا ؟

 .غفا و هو حيتضن صورا 
 اشتاق لسماع صوا.. اشتاق هلا كثريا 

   و ظل ينظر إىل صورا ال يصدق أن كل شيء انتهىرفع اهلاتف من فوق صدره 
 بكل تلك البساطة ؟

ال الااا مستحيل عليها أن تسمعه أولًا و بعدها تفعل ما حيلو هلا  لن يريها وجهه إن كان 
 خييفها إىل تلك الدرجة  فقط يريدها أن تسمعه إن كانت حتبه فسوف تفعل

  رقمها املسجل عنده باسم استجمع شجاعته و اعتدل يف الفراش و ضغط على
"Hayaty" 

كانت مستيقظة  مستلقية فوق الفراش حمدقة يف سقف الغرفة  شتان بني إحساسها اليوم و 
 أمس

 حقيقة مؤملة للغاية.. مازالت مصدومة  ظنته كابوسا لكن خاب ظنها و وجدته حقيقة 
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 مسعت صوت رنني هاتفها
 أمس يبتها اليت مل متسها من ليلةقامت من الفراش بتثاقل و أتت اتفها من حق

 جحظت عيناها و ازدادت ضربات قلبها ما إن رأت امسه على الشاشة
 مر اللقاء أمام أعينها كشريط السينما

تذكرت صوته و هو ينادي .. تذكرت عيناه و هي تنظر إليهما برجاء .. تذكرت مالحمه 
 بامسها مترجيا إياها كي ال ترحل

   تشوهه.. وجهه.. تذكرت 
 انتفضت و شعرت برجفة يف أوصاهلا

 انقطع الرنني للحظات ما لبث أن عاد من جديد
  شهقت باكية و هي تنظر إىل الشاشة

  ال تستطيع
 خان ثقتها.. خدعها .. كذب عليها 

 ألقت باهلاتف على األرض بعنف و ارمتت فوق الفراش تبكي مبرارة
 ايف تلك األثناء دخلت مسية الغرفة كي تطمئن عليه

 وجدا منكبة على وجهها فوق الفراش تبكي بصوت يفطر القلب
  ركضت إليها مسرعة و رفعتها من ذراعيها و ضمتها إىل صدرها

  ) :و هي تربت على ظهرها حبنان (مسية   
  مالك يا حبيبيت بس ؟ قويل يل فيكي ايه ؟ متخضنيش عليكي أكتر من كده - 

ة ال تدري ماذا تفعل فقط تشدد من ضمها أكثر ظلت تبكي و تشهق بعنف دون توقف و مسي
 و تربت فوق ظهرها علها دأ

  بعد وقت ليس بالقليل هدأت بعض الشيء
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 أبعدا مسية عن حضنها قليلًا و نظرت هلا بإشفاق
  قويل يل مالك يا بنيت متوجعيش قليب عليكي: مسية 
 مفيش يا ماما تعبانة شوية بس) : بضعف(آسيا 
  ه اللي حصلك امبارح شقلب حالك كده  كنيت نازله كويسة  ايه اللي حصل ؟انيت اي: مسية 
 ما أنا قولت لك يا ماما) : بدموع حتاول إخفائها ( آسيا 
.. عاوزة تقنعيين إن كل ده حصل لك عشان شوفيت حادثة ؟ مش مصدقاكي يا آسيا : مسية 

 قويل احلقيقة و رحييين
نا تعباانة  متضغطيش عليا أكتر من كده  أنا هبقي كويسة ماما اهللا خيليكي أ) : بإرهاق(آسيا 

 متخافيش عليا
طول عمرك عنيدة  عارفة إين مش هعرف آخد معاكي حق وال باطل  أهو أخوكي : مسية 

 جاي بكرة هو اللي هيعرف خيليكي تقويل مالك
 خرجت مسية من الغرفة و تركتها

 ا من أوجاع علها ترتاح قليلًاتشعر باالختناق  تريد أن تبوح مبا حتمله يف صدره
  مستحيل أن حتكي إىل والدا أو والدها أو حىت عمر

 ال ميكن أن ختربهم كيف خانت ثقتهم و كذبت عليهم و فعلت عكس كل ما تربت عليه
 شروق هي احلل الوحيد

 ,جيب أن تتحدث إليها
الث قطع  مللمته قامت من مكاا ببطء و توجهت إىل حيث ألقت هاتفها  وجدته مقسم إىل ث

 و فتحته من جديد و اتصلت بشروق
أخربا أا تريد رؤيتها على الفور و مل تشرح هلا أي شيء و مل تستمع إليها من األساس  فقط 

  أخربا أن تنتظرها يف الكافيه الذي يتقابالن فيه دائما و أغلقت
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*******  
  

  انيت راحيه فني يا شروق ؟: حمسن 
 يا بابا هقابل آسيا: شروق 
 قوليت جلوزك ؟: حمسن 

 ال) : بضيق(شروق 
 مفيش خروج من البيت قبل ما تكلمي جوزك تستأذين منه  دي األصول: حمسن 

  مش هكلمه يا بابا) : بغضب ( شروق 
 خالص مفيش خروج: حمسن 

 آسيا عاوزه تقابلين ضروري يا بابا مش وقته جبد: شروق 
 زك و اعتذري له و استأذنيه إنك خترجيمش مشكليت دي كلمي جو) : بغضب(حمسن 

 أنا مش غلطااااااانة  أعتذر له على ايه ؟) : بغضب( شروق 
ال غلطانة يا شروق و مش هنعيده تاين  الراجل عنده شغل و مسؤوليات و انيت : حمسن 

 واجعة دماغه بتفاهات  مش هعيدها تاين يا تكلمي جوزك يا مفيش نزول
  ضيق و دخلت إىل غرفتها و أغلقت البابنظرت له غري مصدقة  زفرت ب

اجلميع يضغطون عليها  ال أحد يشعر ا حىت عمتها األنثى اليت من املفترض أن تفهم و تشعر 
   مبا تعانيه مع أمين  ال تفهمها و تقول أا املخطئة

  حقا أنا املخطئة
  زفرت بضيق و هاتفت أمين جمربة

  ثالث مكاملات و مل يرد
  لطفح ا الكي
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 خرجت إىل والدها بكل ما حتمله من ضيق و كبت و انفجرت فيه باكية
مش بريرررررد  كالعادة مش بريد عليااا يف أمريكا مشغول و هنا مشغوووول  أمال : شروق 

اجتوزين لييييه أصلًا ؟ أنا فييييني من حياته ؟ أنا فني حقي عليييه ؟ حمدش فامهين ليييه ؟ ليه 
لكم واقفني يف صفه كأين مش بنتكم  حرااام عليكم ليه بتعملوا فيااا حمدش حاسس بيااااا  ك

 كده ؟ أنا تعبببببببت و اهللا تعبت  حراام بققققى
أن  إىل ظلت تبكي و ذي بكلمات غري مفهومة و والدها حياول دئتها لكن دون جدوى

  سقطت مغشيا عليها
ين من ايار عصيب و البد من إبعادها عن محلها إىل غرفتها و طلب الطبيب الذي أخربه أا تعا

  كل ما ميكن أن يزعجها
  بعد انصراف الطبيب هاتف حمسن أمين الذي أجابه بعد املكاملة اخلامسة

 انت فييني يا أمين ؟) : بغضب(حمسن 
 معلش يا عمي كنت نامي عشان منت امبارح متأخر أوي  خري هو يف حاجة ؟) : بقلق(أمين 

  ى عليها و طلبت هلا الدكتور قال عندها ايار عصيبمراتك أغم: حمسن 
  ايارعصيب  ليه ايه اللي حصل ؟: أمين 

  طب خالص خالص أنا جاي حالًا أهو  مسافة السكة
  

*******  
  

 انيت راحيه فني يا آسيا ؟: صالح 
 هقابل شروق يا بابا: آسيا 
 انيت لسة تعبانة  خليها هي تيجي لك هنا: مسية 
  أنا خمنوقة و حمتاجة أغري جوال : آسيا 
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 بردو مش هتقويل مالك ؟: صالح 
  يا بابا مفيش حاجة متضايقة شوية بس) : بضيق(آسيا 

  طيب يا آسيا مش هضغط عليكي انزيل و خلي بالك من نفسك) : بتنهيدة( صالح 
  بردو ترتل: مسية 

 أحسن تها تبقىسيبيها على راحتها يا مسية جايز ملا ترتل و حتكي مع صاحب: صالح 
 ماشي يا آسيا بس متتأخريش و خدي بالك من نفسك) : بضيق(مسية 
  حاضر يا ماما متخافيش: آسيا 

  
*******  

  
  انتظرا طويلًا و مل تأت  اتفها ما من مجيب

  تنهدت بضيق و تركت الكافيه و توجهت إىل مملكتها اخلاصة  مقعدها اخلاص أمام النيل
 ر و هي جتلس شاردةمل تدر كم من الوقت م

اليت " حببك " كلمة .. مزاحهم .. كل كالمهم  .. تفكر يف كل شيء من بداية عالقتها بآدم  
.. صدق ؟؟ كيف له أن يكون صادقًا بعد كل ذلك الكذب .. كان يقوهلا بصدق 

 اااااه كم افتقدت تلك الكلمة اليت كان يدعوها ا.. سيندريال
  ن جديدشعرت بالدموع تغزو مقلتيها م

  كفففى دموع على من ال يستحق
 أحقاً آدم ال يستحق ؟

  .ال تدري حقًا ال تدري أي شيء  كل ما تشعر به أا متعبة و جمروحة و مصدومة 
  

*******  
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 بعد أن هاتفه حمسن  بدل مالبسه و ذهب إىل مرتهلا على الفور

 فتح له حمسن.. رن جرس الباب 
  اللي حصل ؟خري يا عمي طمنين ؟ ايه : أمين 

 طيب اقعد األول: حمسن 
 .. بعد أن جلسوا يف الصالون

 ايه اللي حصل ؟: أمين 
 بعد أن قص عليه حمسن ما حدث و احلوار الذي دار بينه و بني شروق

 معقول ايار عصيب عشان كده بس ؟: أمين 
نا أمين شروق حساسة و أقل حاجة بتأثر فيها و احنا ضغطنا عليها جامد و كل: حمسن 

  غلطناها  حىت لو كانت غلطانة املفروض نتعامل معاها براحة عن كده
  ...يا عمي ما حضرتك عارف أنا قد ايه مشغول و هي ) : بتنهيدة(أمين 

عارف يا أمين بس اتكلم معاها براحة و فهمها و حاول ترضيها شوية ) : مقاطعا( حمسن 
  عشان خاطري يا ابين

  تقلقش و أنا هحل املوضوع ده إن شاء اهللاحاضر يا عمي حضرتك م: أمين 
 ممكن أشوفها ؟

 طبعا هي يف أوضتها: حمسن 
 قام معه و توجها إىل حيث غرفة شروق      

*******                                                   
 .. هاتفها و مل جتيبه

  ضاعت من بني إيديه
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  ال يصدق و ال يستطيع أن يتحمل تلك الفكرة
  كاد أن جين

 أمن أجل تشوه وجهي ؟ملااااااذا حبيبيت تفعلي يب كل هذا ؟ 
  لكنك أحببتيين قبل أن تريين

أعلم بأنين كذبت عليك لكنين مل أستطع إخبارك باحلقيقة  كان علي التأكد من حقيقة 
   مشاعرك جتاهي أولًا حىت تستطيعي أن تتحملي ما أنا عليه

جمنونا و كل  أعلم أن تفكريي بتلك الطريقة أنانيا  لكين يف حبك ميكنين أن أكون أنانيا و
  شيء فقط لتبقي معي

  لكين أضعتك
جن جنونه و أمسك بفازة الزهور املوجودة على الطاولة أمام فراشه و قذفها يف مرآة 

 التسرحية حىت شمت متاما
  اقترب منها و رأى وجهه يف املرآه املهشمة

  دميم  يبدو دميما  يكره النظر يف املرآة
 يتذكر كل ما ال يريد تذكره

  مرمي..أيب..أمي
 أنا السبب

*******                                               
  طرق على الباب طرقة خفيفة و فتحه

 وجدها مستلقية فوق الفراش و ما إن حملته حىت هبت جالسة بارتباك
  أمين و هو يتقدم حنوها دوء و ابتسامة

  - كده ختضينا عليكي ؟
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 هبط جالسا جبانبها على طرف الفراش
  ابتعدت عنه قليلًا

 سك ييديها و يقرا منهأمين و هو مي
 - ايه يا شوشو  مالك بتبعدي عين ليه ؟ 

 أفلتت يدها منه و سألت حبدة
 - انت ايه اللي جابك هنا ؟

 مش مرايت حبيبيت تعبانة و الزم أبقى جنبها: أمين 
 شروق و قد ملعت عيوا بالدموع

 -مراتك و حبيبتك ؟ هو أمين اللي بيتكلم وال حد غريه 
 ق انيت اللي بتعصبيين و خترجيين عن شعوري  انيت عارفة إين حببكيا شرو: أمين 

 قاطعته هاتفة حبدة
كدااااب  انت مبتحبنيش  اللي حيب حد يتمىن قربه  مبيقدرش يبعد عنه  بيحب يسمعه   - 

بيهتم بيه و يراعي إحساسه  بيعمل كل اللي يف إيده عشان يسعده  انت فيييني بقى من كل 
  ده ؟

   وبة بكاء عنيفة و مل تكن تدري أا كل ذلك كانت تبكي فوق صدرهأجهشت يف ن
   ال ملجأ هلا غريه

  تشكو منه إليه
*******  

 مبا إنك مسؤول عين
 وبقيت مين وجوايا

 اهتم بيا شوية
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 حسسين إن انت معايا
 اسأل من نفسك مرة
 واتطمن ايه أخباري

 علمين ازاي أحكيلك
 من غري ما أتعود أداري

 ف تفاصيليادخل جوه 
 واهتم بشكلي ولبسي
 عايزاك تقدر تفهمين

 أكتر ما أنا بفهم نفسي
 كلمين وقويل حببك

 ولال ابعت حىت رسالة
 وإن حسيت إين وحشتك

 خليها عليك وتعاىل
 كلمين انشاهللا دقيقة
 مبحبش أبقى لوحدي

 اعمل يل مفاجأة وجرب
 صدقين هتفرق عندي
 أنا قليب هينسى الوحدة
 لو حس بقلبك جنبه

 افهمين دي أصل الواحدة

  "مينا جمدي"                   ماهلاش غري اللي حتبه                                     
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******* 
أن جفت دموعها و هو كل ذلك يربت فوق ظهرها و يهمس يف  ظلت تبكي و تبكي إىل

 أن هدأت أذنيها بكلمات دئها  إىل
 أبعدها عنه قليلًا و نظر إليها

 :ال باتزان ممكن دي بقى ؟ مفيش حاجة مستاهلة لكل ده  تنهد مث ق: أمين 
بصي يا شروق أنا ممكن أكون إنسان عملي شوية مش طول الوقت بعرف أبقى حنني و  -

 أتعصب بس بروق بسرعة أقول كالم حلو  ممكن من أقل حاجة
كل ده مش معناه إين مش حببك أو مش مهتم بيكي  هو بس طبعي كده و انيت مع الوقت 

  هتتعودي عليه
لو بتحبين كنت هتعمل كل ده لوحدك من غري ما أطلب مش طبع يا أمين ) : بضعف(شروق 

 عشان انت حابب ده حىت لو طبعك خمتلف
شروووق  بطلي لو بتحبين اللي كل شوية دي عشان أنا لو مكنتش حببك ) : حبزم(أمين 

مكنتش اجتوزتك من األول  حمدش ضربين على ايدي أنا اختارتك بإراديت  فشيلي األوهام 
  بتتعيب نفسك على الفاضي دي من راسك بقى عشان

 أنا هسيبك دلوقيت ترتاحي و بالليل هعدي عليكي و خنرج سوا يف أي مكان ختتاريه
 أومأت برأسها يف صمت

  ال سبيل هلا سوى تصديقه
 

******* 
 
 بدأ القلق يتسرب إىل قلبه.. هاتفه علي كثريا لكنه مل يلق ردا 
 أن فتح له آدم أخريا و هو يف هيئة مزرية ذهب إىل الفيال و ظل يطرق  الباب و يدق  إىل
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 ايه اللي معور ايدك كده ؟ و مال هدومك مبهدلة ليه ؟ و عينك مدمعة) : بصدمة( علي 
 انت كنت بتعيط يا آدم 

 مل يرد عليه و أعطى له ظهره و ارمتى فوق أقرب أريكة
 بإشفاق اقترب منه علي و نظر له

 غاب حلظات و عاد و يف يده قطن و مطهر و شاش
 جلس جبواره و أمسك بيده اروحة و طهر له اجلرح و ربطه بالشاش

  كل ذلك و آدم مستسلم متاما
  بعد أن انتهى علي ربت فوق ساق صديقه قائلًا بتنهيدة

 - مالك يا صاحيب ؟
أصلًا أنا , نيا ضاقت عليا أوي يا علي الد) : و الدموع جتاهد أن تبقى داخل مقلتيه ( آدم 

   مش عارف أنا عايش ليه
  استغفر ربنا يا آدم حمدش يقول كده أبدا.. أستغفر اهللا العظيم يا رب : علي 
  تعبان أووي يا علي.. بس أنا تعباان .. أستغفر اهللا العظيم يا رب ) : خبفوت(آدم 
  انت جربت تكلمها ؟: علي 

 نطقهز له رأسه دون أن ي
  مردتش عليك ؟: علي 

 هز رأسه نفيا
 معلش يا آدم اديها شوية وقت كمان تفكر و تستوعب املوقف: علي 
  تستوعب املوقف وال تستوعب املشوه اللي حبته) : ضاحكًا مبرارة( آدم 
يا آدم متستهونش بصدمتها بردو و متبصلهاش من ناحية الشكل بس  أنا من البداية : علي 

 لك بالش تكدب عليها بالش ختيب ملا تعرف صدمتها فيك هتبقى كبريةحذرتك و قولت 
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مكنش عندي اجلرأة أواجهها حباجة زي دي و هي مكنتش هتسمعين  كانت ) : بأسى(آدم 
هتخاف مين يا علي زي ما اترعبت مين أول ما شافتين  كأين واحد تاين غري آدم اللي حبته أو 

  اللي بتقول إا حبته
خالص خلصت  كنت فاكرها خلصت قبل كده بس آسيا هي اللي رجعت يل  أنا حيايت كده

   األمل يف احلياة من تاين  و هي دلوقيت بردو اللي أخدت األمل ده تاين
 احلياة مش بتقف على حد يا آدم: علي 
   عند آسيا و بتقف..ال بتقف يا علي ) : بعذاب (آدم 

******* 
 نال تصدق أا ترى عمر أمام عينيها اآل

كل ما فعلته ما أن رأته أمامها هو أا ألقت بنفسها بني ذراعيه تبكي بعنف  كأا حتتمي يف 
 أحضانه و

  ظل يربت فوق ظهرها بقلق و هو ال يفهم شيئًا
 أخرجها من بني أحضانه بعد أن هدأ بكاؤها و نظر هلا بقلق

 - آسيا  مالك يا حبيبيت فيكي ايه ؟
  ) اهد يف رسم ابتسامة زائفة فوق شفتيهاوهي متسح دموعها و جت( آسيا 

 - مفيش يا حبييب  انت بس كنت واحشين أووي
 و احنا يعين مكناش واحشينك يا ست آسيا) : مبرح( ريهام 
  أوووي واهللا  و البنات كنت هتجنن و أشوفهم كنتوا واحشينين كلكم) : دوء(آسيا 

كأا تستمد القوة من أحضام الدافئة و مدت ذراعيها إىل تارا و متارا و احتضنتهم بشدة  
  روحهم الطاهرة الربيئة
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******* 
حاول عمر مع آسيا كثريا حىت يعلم ما ا  لكنها أبدا لن ختربه أا خيبت ظنه و خانت ثقته 

 عليها أن تتحمل نتيجة أفعاهلا مبفردها.. 
   لكن شروق

   أين تلك اللعينة
بينها و بني أمين و المتها كثريا على عدم إخبارها مبا حدث هاتفتها و علمت منها ما حدث 

 معها
   حقًا تلومها

  من الذي يلوم من ؟
  أن يتقابال يف نفس مكاما اتفقا على

و ما إن رأت شروق آسيا مقبلة عليها حىت نست متاما كل ما حدث معها و قالت بثقة 
 صديقة تعلم صديقتها و حتفظها عن ظهر قلب

 - فيكي حاجة  مالك ؟ آسيا انيت
 ارمتت آسيا فوق الكرسي املقابل لشروق و قالت بإرهاق

 - هحكي لك يا شروق هحكي لك

 
 
 

******* 
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  : الفصل اخلامس عشر 
  

 ارمتت آسيا فوق الكرسي املقابل لشروق و قالت بإرهاق
  - هحكي لك.. هحكي لك يا شروق 

أومهتها أا قطعت عالقتها بآدم إىل ظلت آسيا تقص على شروق كل ما حدث معها منذ أن 
  لقاءها به

أن انتهت من حديثها  و كانت أعني شروق تتسع يف ذهول مع كل كلمة تتفوه ا آسيا إىل
 كله و نظرت إىل شروق برهبة تنتظر ردها

  العجز عن االستيعاب, شعرت شروق بالعجز عن الفهم 
  كيف حدث كل ذلك ؟ و مىت ؟ و ملاذا ؟

  أجنبيا و ليست قصة حقيقية حدثت مع صديقتها املقربة أا تشاهد فيلما شعرت لوهلة
 ظلت صامتة لوقت طويل  تستجمع كل ذرة عقل تبعثرت من كلمات آسيا الصادمة

 أن قالت أخريا بنربة الغري مصدق إىل
عالقتك بيه فضلت .. معقول يا آسيا ؟ معقول حيصل معاكي كل ده و أنا معرفش  -

ده ؟ بتكلميه و تبعيت له صورك و حتبوا يف بعض  و كمان قابلتيه و طلع مستمرة كل 
  مشوه......... 

 طب ازاي ؟ كل ده كان بيكدب عليكي ؟
مصدقاه أووي  حاجة جوايا .. أنا كنت مصدقاه أوي يا شروق ) : بأمل و دموع ( آسيا 

ات متخيلتش عمري بتقول يل إنه صادق  كنت واثقة فيه أوي عشانه عملت حاج كانت داميا
أبدا إين أعملها  كنت مش يف وعيي  لغيت عقلي و بقيت بفكر و مبشي ورا قليب و إحساسي 
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  و بس  و كل ده اار يف حلظة
أنا هنا ليه وال بعمل ايه وال  حلظة ما شوفته خوفت و اتوترت و اتلخبطت و مبقتش عارفة

   مني ده
غيبة و فوقت يف حلظة  كنت حبلم و صحيت حسيت إين الفترة اللي فاتت دي كلها كنت م

 من احللم  كنت فوووق يف السحاب و نزلت على جدور رقبيت مرة واحدة
إين لو مشيت من قدامه هالقي كل حاجة رجعت زي ما كانت و هروح البيت  كنت حاسة

كأن مش هو الشخص اللي كان لسة  أكلمه على املوبايل أطمنه عليا زي ما كنت بعمل داميا
  يامعا

 طب مسمعتيهوش معرفتيش كدب عليكي ليه أو ايه اللي حصل ؟: شروق 
مينفعش حد يطعنك خبنجر يف قلبك و تبقي بترتيف و موجوعة و ييجي يقولك ) : بأمل ( آسيا 

ليه .. ليه كدبت عليكي .. ليه دحبتك ..دوء امسعيين أنا هشرح لك أنا ليه عملت كده 
  عش يا شروق مينفعشمينف.. ليه ضيعت ثقتك .. غشيتك 
ياااه يا آسيا  حاسة كل ده  كل ده شاياله لوحدك  انيت موجوعة عشان ) : حبزن( شروق 

أنا يا آسيا ختيب عليا  طب ليه .. كدب عليكي و خدعك و أنا موجوعه إنك خبييت عليا  أنااا 
 ؟ احنا سرنا كله مع بعض عمرنا ما خبينا على بعض حاجة  ليه يا آسيا ؟

أضعف من إن حد يقويل يف وشي إن .. عشان كنت خايفة  كنت ضعيفة) : بدموع( آسيا 
أواجه نفسي عشان  إين بتصرف غلط بس مكنتش قادرة اللي بعمله ده غلط  كنت عارفة

  أواجهك و أحكيلك
صوت آدم بالنسبة يل كان خمدر بينسيين كل حاجة  بيخليين مفكرش يف اللي بعمله  أهم 

إنك هتبقي ضدي و تغلطيين و تقويل يل الزم  خالص  كنت عارفة حاجة إين بسمع صوته و
أقطع عالقيت بيه زي ما قوليت قبل كده  بس مكنتش أقدر يا شرووق مكنتش أقدرررر  



  

141  

 

  الروح عشق 

حبه قعد يتسرسب جوايا من غري ما أحس لدرجة إين مبقتش قادرة  معرفش حبيته امىت؟
  حيايت حىت لو من بعيد لبعيدأستغىن عنه و عن مساع صوته و عن إحساسي إنه موجود يف

طب اديله فرصة يا آسيا و امسعيه  مش هتخسري حاجة  على األقل تربدي النار : شروق 
   امسعيه.. له ظروفه ..  اللي يف قلبك دي و إحساسك إنك خمدوعة  جايز له أسبابه 

دلوقيت  أنا مكنتش هقول الكالم ده لو كنيت حكييت يل يف األول بس دلوقيت الوضع اختلف 
  انيت حبيتيه  قلبك دق  مينفعش تدوسي على كل ده

 هدوس يا شروق و هنسى.. ال هدوس ) : بقوة( آسيا 
مش هتقدري  أو حىت لو حابة تنسي الزم تساحمي و تغفري األول عشان تقدري : شروق 

 تكملي حياتك صح و متحسيش بالذنب و الندم  امسعيه و بعدين قرري تكملي وال تنسي
بس كان بريفض  .. يقويل اللي جواه .. اترجيته كتييري حيكي يل و يقويل اللي خمبيه  :آسيا 

إنه تعبان طول الوقت كنت حاسه إنه موجوع و  مرضيش يا شروق يقول يل  أنا كنت حاسة
أنا مش عارفة ايه اللي واجعه  كل اللي كان بيحكيه ما كانش سبب كايف خيليه خايف و 

مبسوط و فرحان كان يف مرارة الزقة يف حلقه بتطلع يف نربة صوته  حزين للدرجة  حىت و هو 
  أنا كمان حبسها 

  :تنهدت بعمق مث تابعت باكية   
لو كان قال يل كنت هقف جنبه  كنت هساعده  و اهللا ما كنت هبعد عنه يا شروق بس  -

 كان يقويل
 و ازداد بكاؤها و حنيبها لدرجة موجعة للقلب

 يا آسيا  مكنش واثق إنك هتقبلي بيه و هو كده أكيد كان خايف: شروق 
ال  لو كان وثق فيا كان عرف إين عمري ما هتخلى عنه  أنا قولتها له يا شروق  : آسيا 

 قولت له مش هتخلى عنك بس قووويل  بس مقالش يا شروق مقااالش  خالص كده خلصت
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 يعين ايه ؟) : بترقب( شروق 
ناجحة بني أي اتنني  ر أثق فيه بعد كده و مفيش عالقةال هو وثق فيا و ال أنا هقد: آسيا 

 .. خالص خلصت.. ميبقاش أساسها الثقة  احنا كده خالص 
يا آسيا بالش تعاندي علي حساب قلبك  انيت مقولتيلوش حببك غري قبل ما تتقابلوا : شروق 

  بيوم  مكنش يعرف  كان خايف تسيبيه
أكيد كان بيحس .. يا شروق  أكيد كان يعرف ال كان يعرف ) : بعصبية و انفعال ( آسيا 

بقليب و هو بيدق أول ما أمسع صوته  و روحي ملا بتروح ملا أمسع منه كلمة حبيبيت  و سعاديت 
ملا أحس حببه و اهتمامه  أنا كنت خايفة أقوله إين حببه و كنت بكدب إحساسي  بس أنا 

 من بدري أوي.. طلعت حببه من بدري يا شروق 
  بردو مش هتدي له فرصة تسمعيه ؟يعين: شروق 

 هزت رأسها نفيا بقوة
 الاا هو اللي اختار وعدته مش هتخلى عنه موثقش فيا  هو اللي اختار مش أنا - 

 يعين انيت مسيبتيهوش عشان شكله يا آسيا؟ :شروق 
 نظرت هلا بلوم حزين

 مينإن دي آخر حاجة  انيت أكتر واحدة عارفاين يا شروق  و عارفة: آسيا 
أيوة ده يف احلاالت العادية واحد يكون شكله عادي  مش وسيم مش جذاب  بس : شروق 

 بس مش مشوه..
لو حبييت حد من قلبك هتشوفيه يف عينيكي أحلى واحد يف الدنيا  أنا خمفتش من : آسيا 

شكله على قد ما اجترحت من كدبه و غشه الفترة دي كلها  أنا حمستش برد فعلي ملا شوفته  
واحد رمساله , كنت خايفة من واحد معرفهوش .. تش أنا بعمل ايه  بس كنت خايفة حمس

صورة يف خيايل مطلعتش هي  مش عشان أوحش  عشان مطلعتش هي أصالاا  أنا خوفت من 
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  واحد معرفوش مش من واحد مشوه  يف فرق كبري يا شروق
  

******* 
 
 
 - آسياا 

 نعم يا ماما ؟: آسيا 
  حبيبيت عشان خالتك و معتز غريي هدومك يا: مسية 

 أخوكي جايني يسلموا على
 حاضر يا ماما) : دوء (آسيا 

  دلفت إىل حجرا و أبدلت مالبسها بفستان أبيض رقيق
 بأكمام طويلة

 جلسوا مجيعا يف الصالون.. وصلت خالتها و معها معتز 
الذي نظر إليها يف دخلت إليهم يف هدوء  قبلت خالتها و احتضنتها و مدت يدها إىل معتز 

 دهشة
 منذ مىت و آسيا متد له يدها للسالم ؟

  دائما ما تلقي على مسامعه حتية باردة و هي توميء برأسها من بعيد
  امتدت أنامله لتحتضن كفها األبيض الرقيق بسعادة كبرية

 آسيا تبتسم له هل أصابه اجلنون؟ هل هي يؤات ؟هل حيلم ؟
  له دوء مث تسأله كيف حالهمتد يدها للسالم مث تبتسم 

 البد أنه فقد عقله
مل يكن يف نيتها شيء مل تقصد أن تكون لطيفة معه  هي فقط تعبت و ملت كل شيء  حىت 
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تتصرف دوء و اتزان  كان هو سعيدا لدرجة ال ميكن .. حدا يف التعامل معه ختلت عنها 
أمها الحظت و خالتها  ة  حىتوصفها  ال يصدق أا تتعامل معه بتلك الطريقة الودود

  الحظت
اجلميع يشعر أا غريبة األطوار  ليست هي آسيا  يف عيوا سحابة حزن كبرية ال تستطيع 

 إخفاؤها
ظلت ماكثة معهم يف هدوء و صمت ال تتحدث إال إذا وجه أحدهم إليها الكالم  تبتسم 

 دوء ملن ينظر هلا
  آسيا ليست معهم  آسيا يف عامل آخر

  شاردة بعقلها و ليست معهم.. دقق أحد منهم النظر إىل عينيها لوجدها سارحة إن 
أن .. أراد معتز أن ينتهز الفرصة و يفتح معها أي حوار  أراد أن يستمتع دوئها و ابتسامتها 

  يستمتع بتلك املعاملة اليت قد ال حيظى ا جمددا
 قويل يل يا آسيا انيت لسة بتقري روايات ؟: معتز 
 أوي أصلًا أيوة أنا حبب القراية) : دوء (آسيا 
طيب مجيل  أصل أنا ليا واحد صاحيب فتح مكتبة كبرية يف وسط البلد  أنا روحتها يوم : معتز 

االفتتاح  فيها كتب و روايات كترية جدا  جديدة و قدمية و ممكن كمان لو عاوزة أي حاجة 
  أوديكي  هتعجبك أوي مش عنده جييبها لك  ابقي قويل يل يوم و أنا

  أجيب كتب و روايات كتري إن شاء اهللا أنا فعلًا حمتاجة) : دوء(آسيا 
  طار عقله  و رقص قلبه فرحا

  أي مكان ؟ إىل هل وافقت حقًا ؟ هل من املمكن أن يصطحبها معه
 خالص هكلمك و أتفق معاكي نرتل يف أي يوم انيت فاضية فيه: معتز 

 ابتسمت بسخرية حزينة
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  - أي يوم يا معتز أنا مش ورايا أي حاجة  
  خالص هعدي عليكي بكرة و نروح سوا) : بلهفة(معتز 

  عمر مقاطعا حديثهم مبرح
  - أنا قاعد بتقرطس وال ايه ؟  

  تتقرطس ايه يا عم  أنا هاخدها نروح مكتبة جنيب كتب: معتز ضاحكًا 
  جولة ثقافيه يعين  ماشي موافق: عمر 
  هو كان حد طلب رأيك أصلًا) : اضاحكً(معتز 
 طبعا مش أخوها أنا وال ايه ؟: عمر 

  قاطعت مسية مزاحهم الذي مل تشترك فيه آسيا و هي ختربهم أن الغداء جاهز
  

******* 
 
 

هاتفها طارق و أخربها أنه سوف يلقاها بعد ساعة يف أحد الكافيهات يف املهندسني ليطلعها 
ا فيهاعلى القضية الذي يريد استشار 

  هاتفت أمين و أخربته أا سوف خترج
  أين أو مع من أو مىت تعود مل يسأهلا حىت إىل

أنه مواطنا  و أوقات أخرى تشعر" سي السيد " غريب هذا الرجل  أوقات يتقمص شخصية 
 " فري" أمريكيا 

  مل تشغل باهلا كثريا  بدلت مالبسها و ذهبت ملقابلة طارق
  أرض ختص ةقضية هلا عالقة بقطع
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******* 
 
 

والدته  استشارها يف بعض األمور القانونية  و أطلعها على بعض األوراق  و احلديث تطرق 
 إىل موضوعات خمتلفة 

   أكثر من ثالث ساعات و هي تتحدث معه مل تشعر أنه مضى 
 نسيت الوقت و توقف الزمن

 اركون اآلراء و ميزحونشعرت براحة كبرية يف حديثها معه  يستمع إليها باهتمام و يتش
 و أمين ؟ أين أمين ؟

 اااااه من املؤكد أنه غارق يف عمله كعادته
  مل تفكر فيه من األساس.. و يف احلقيقة هي مل تفكر فيه كثريا 

إذا طلب استشارا من جديد جيدها  تبادال احلساب اخلاص بكل منهما على الفيس بوك  حىت
  بسهولة دون احلاجة لالتصال ا

عادت إىل مرتهلا وهي تشعر بشعور غريب من الراحة مل تستطع تفسريه  حتب أن يهتم ا 
  طبيعة بشرية.. أحدهم 

  
******* 

 
 

  صباح اليوم التايل هاتف معتز آسيا و أخربها أنه سوف يأيت الصطحاا يف متام السابعة
  رائعة حقًا .. ذهبت معه إىل مكتبة صديقه 

  يدةاشترت كتبا و روايات عد 
 إال التفكري يف حبيبها املخادع تلهي نفسها يف أي شيء.. تريد أن تشغل نفسها بأي شيء 
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   طلب منها معتز أن حيتسوا أي مشروب يف أي مكان و وافقت
ال تدرك أن معتز رسم أحالما .. حقًا ال تشعر بشيء  تقول نعم وهي ال تدرك أبعاد ما تقول 

   وردية حلياته معها
األطفال اليت حيركوا جبهاز حتكم  هي ال تقول شيئًا  هي ال تفعل  شبه لعبة عربةتشعر أا ت

  شيئًا هي ال تشعر بشيء  منقادة و ال تعلم من الذي يقودها
تقبل أن .. أن حمبوبته معه  حتدث معها كثريا و هي تجيبه بشرود  و هو ال يشعر بشيء سوى

 هذا كل ما يهم.. تقبل أن تتحدث معه .. تقبل أن حتتسي مشروبا معه .. خترج معه 
******* 

 .. مر شهران
مل يكف آدم فيها عن حماوالته للوصول إىل آسيا و هي تسد أمامه كل الطرق  حىت الفيس 

رسائله اليت  ال ترد على.. بوك قامت بوضعه يف القائمة احملظورة  ال ترد على اتصاالته 
 قطيرجوها يف كل حرف منها أن تستمع إليه ف

  كم أصبحت قاسية القلب
 إىل مرتهلم و آسيا تتعامل معه بنفس األسلوب اجلديد ازدادت زيارات معتز كثريا

أال تعلمني أنه حيبك أيتها احلمقاء  تتعاملني معه بلطف لتثريي جنونه و ..  كم أنت غبية
  تشعلي نريان قلبه من جديد

ول معها مرارا و تكرارا أن يعلم ما ا اقترب موعد سفر عمر  اعتادت على وجوده كثريا حا
  لكنها أبدا لن تفصح بسرها و مكنون صدرها سوى لشروق فقط

  
******* 
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سافر أمين منذ ثالثة أيام  أخربها أنه لن يطيل البقاء هناك لكنها تعلم أنه لن يفعل و مل تعد تم 
 الهتمام من أحدكثريا ألمره  فليفعل ما يشاء  لن تستجدي احلب و احلنان و ا

 تتحدث مع طارق على الفيس بوك من وقت آلخر
  إضحاكها الوحيد القادر على

 
******* 

 
 

 طرق على باب غرفتها
 أذنت للطارق بالدخول  وجدته عمر

  ابتسمت له يف هدوء
 جلس أمامها على الفراش  سأهلا عن أحواهلا مث صمت

 ليسأهلا عن أحواهلا ؟يطرق باب غرفتها يف مثل ذلك الوقت املتأخر من الليل 
 مالك يا عمر ؟ عاوز تقول حاجة ؟: آسيا 
 بصراحة اه  موضوع كده خيصك و عاوز فيه رأيك بعد ما تفكري على مهلك: عمر 
 موضوع ايه يا عمر ؟) : بتوجس( آسيا 
 معتز كلمين و طلب إيدك مين يا آسيا) : دوء ( عمر 

  
  

******* 
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  : الفصل السادس عشر 
 
  ة شعرت أا فقدت قدرا على االستيعابلوهل

  سألته بذهول و عدم فهم
 - معتز طلب ايدي ازاي ؟ 

 يعين عاوز يتجوزك يا آسيا) : دوء( عمر 
 شعرت خبنجر مسموم غُرز يف صميم قلبها اروح  ليجرحه جرح أعمق أشد

صدرها بات يعلو  اشتد أمل قلبها و ضاق صدرها و فقدت قدرا على التنفس بصورة طبيعية 
 و يهبط يف جنون

 يف حياا مل تتخيل نفسها سوى زوجة آلدم فقط.. معتز يريدها زوجة له 
 أيعقل أن تكون زوجة لغريه ؟

هي من مل تعطيه فرصة صممت على .. هي من ابتعدت عنه .. لكن هي من رفضت مساعه 
  هي من قسا قلبها.. النسيان 

  استهان ا و مبشاعرها.. هو غشها  ..هو خدعها .. لكن هو كذب عليها 
 استخف بعقلها

لكن هل ما فعله يستحق منها أن تعاقبه و  تعاقب نفسها ذه الطريقة ؟ من املمكن أن يكون 
  له عذره وأسبابه ّ؟

لو مسعته فقط لكانت ارتاحت من حريا على األقل  لكانت وجدت سببا منطقيا مقنعا ملا 
  حدث له
  سؤال  ما من إجابةألف  يف رأسها
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  لو مسعته فقط
 منذ مىت كانت بتلك القسوة و ذلك الغباء

لكلمة .. لغريته .. حلنانه .. الهتمامه .. اشتاقت لصوته .. اشتاقت إليه كثريا .. افتقدته 
حني كانت خترج من بني شفتيه لتغمرها " حببك " لكلمة .. سندريال اليت كان ينعتها ا 

 قها من قبل و مل تشعر ا إال معهمبشاعرهوجاء مل تذ
هلا عكس كل ذلك  تدعي القسوة و الربود لكن ما بدا.. حتاول أن تبدو قوية و متماسكة 

  بداخلها بركان مشتعل غضبا و حزنا و أملًا.. متاما 
 عقلها يكرهه و قلبها يعشقه
 عقلها يتمناه و قلبها يرفضه

 صرااااع بداخلها كاد أن يقضي عليها
 شعر بدموعها و هي تنهمر على وجنتيهامل ت

 مل تر األمل الذي ظهر جليا يف عينيها
  مل تدرك أن عمر يراها يف تلك احلالة و أا ليست وحيدة يف غرفتها

  حتبه تكرهه يف آن واحد.. لكنها مل تعد تتحمل 
  تشتهي صفعه مث ضمه إىل صدرها حبنان

  اااااه يا آدم لقد قدتين إىل اجلنون
 عمر يتابعها كل ذلك يف صمت كان

يف البداية مندهشة مذهولة مث حزينة مث ظهر األمل جليا يف عينيها مث امرت دموعها و انتفض 
 جسدها

 فقط لو يعلم ما ا ؟
 فقد قدرته على الصرب أكثر من ذلك
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  :أفاقها من دوامة شرودها و آالمها بصوته القوي و هو يقول 
  بعد كل ده و بردو عاوزة تقنعيين إنه مفيش حاجةفيكي ايييه يا آسيا ؟  - 

   أفاقت على صوته لتنظر إليه بذهول كأا تسأله ما الذي أتى بك اآلن
 مل تشعر بنفسها و هي ترمتي بني أحضانه لتبكي بعنف

 أن هدأت قليلًا ضمها حبنان و ظل يربت على ظهرها يهدئها إىل
  اولت رسم ابتسامه فوق شفتيها لتطمئنه فقطابتعدت عنه دوء و مسحت دموعها بكفيها ح

 مث قالت دوء عكس متاما ذلك الربكان الثائر بداخلها
أنا ...مفيش حاجة يا عمر  أنا بس تعبانة و خمنوقة  موضوع معتز ده فاجئين و خلبطين أناا - 

 أوي مش عارفة املفروض أعمل ايه تايهة
 ا خملي األمل يظهر يف عينيكي كده ؟ ايه اللي تعبك  ايه اللي وجعك يا آسي: عمر 

أخفضت بصرها  ابتعدت بعيوا عن عينيه و لكن بعد فوات األوان  ملح األمل يف عينيها و 
  انتهى األمر

 يف عينيها إىل تلك الدرجة ؟ هل األمل بات واضحا
  أصبحت مكشوفة

 تنهدت بعمق و أجابته دوء
 - هبقى كويسة يا عمر صدقين  ماختافش عليا 

 تنهد بضيق
 عنيدة جدا.. تصر على عدم إخباره  حاول كثرياً لكنها عنيدة 

  اللي يرحيك يا آسيا  املهم فكري يف طلب معتز أنا مستين رأيك: عمر 
 هزت رأسها باإلجياب دوء

 قَبل جبينها و أخربها هامسا أنه جبوارها دائما  يف أي وقت حتتاجه سوف جتده
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 ميوت ببطء
*******  

  
إعادة احلياة إليه من جديد  لكنها و  يس حلياته معىن و ال قيمة  هي الوحيدة القادرة علىل

  مبنتهى البساطة قررت االبتعاد
مل يكره تشوهه من قبل مثلما هو يكرهه .. جروح وجهه هي السبب  ألول مرة يكرهها 

  حاليا
  يتطلع إىل صورها على هاتفه يف أمل و عذاب

  حبيبيت  أموت بدونكاشتقت إليك كثريا 
  مسع صوت اجلرس

 قام بتثاقل ليفتح الباب  البد أنه علي ال أحد يزوره غريه
أن يدعوه إىل الدخول دخل هو و  بدون حىت وجده هو بالفعل  فتح له الباب تركه واقفًا

  استلقى على األريكة
 دخل علي ورائه و أغلق الباب دوء

  وقف أمامه قائلًا بصرامة
 مش ناوي تفوق لنفسك بقى ؟ انت: علي 
 ضاعت و ضعت.. هي فني نفسي دي روحي أخدا و مشيت ) : بسخرية مريرة ( آدم 

 
 الاا مضعتش و ال حاجة  مفيش حد بيموت ورا حد يا آدم  فوووووق بقى: علي 
ملا تبقى روحك متعلقة حبد و يروح .. يف .. الااا يف يا علي ) : بغضب و شراسة ( آدم 

 ح معاهروحك بترو
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 هتفضل كده يعين ؟: علي 
 

نفسي أوي أروحلها  أمسكها من شعرها و أخليها تبص يل و تسمعين حلد ما .. عارف : آدم 
 ... أخلص كالمي و بعدين

 بعدين ايه يا آدم ؟: علي 
هعرف أداوي أي جرح .. أنا هعرف أنسيها يا علي .. بعدين آخدها يف حضين  أنا: آدم 

  ... دسببته هلا من غري قص
 

  وقف دوء أمام املرآة الكبرية املوجودة ببهو الفيال و ظل يتطلع إىل صورته يف املرآة
  - أنا شكلي خيوف للدرجة يا علي ؟  

 باغت علي بالسؤال  مل يعرف مباذا يرد ؟
 ..صمت

  ابتسم آدم بسخرية
 
 - خبوف مش كده 

  نظر له علي بإشفاق
  م نفسك  ال مش بتخوف مش بتخوف يا آدمكفاية تعذب يف روحك يا آدم  ارح - 

 التفت إليه قائلًا مبرارة
  - أمال هي ليه خافت مين كده ؟  
 

  املفاجأة تعمل أكتر من كده يا آدم.. اتفاجئت : علي 
  بس هي قالت بتحبين  اللي بيحب بيسامح مش بيدبح: آدم 
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 .... دحبتين ببعدها
  خذلتين.. وعدتين مش هتخذلين 

  مرضيتش تسمعينخذلتين ملا 
  هي كمان كدبت عليا يا علي

******* 
 
 
 - ألوو 

 ازيك ؟: طارق 
 ما احنا كنا بنتكلم على الفيس  اتصلت ليه ؟) : بدهشة ( شروق 
  عشان أعرف متضايقة من ايه: طارق 
 !!مني قالك إين متضايقة ؟: شروق 
  حسيت من طريقة كالمك: طارق 
  يحسشو امشعىن هو مب) : دون وعي ( شروق 
 هو مني ده ؟ أمين ؟) : بدهشة ( طارق 
 ..صمتت

 علم أن ختمينه صحيحا
  تنهد بيأس

 انتوا على طول بتتخانقوا كده يا شروق: طارق 
ليه يا طارق كل الناس ممكن حتس بيا و تفهمين إال هو ؟ جوزي اللي املفروض : شروق 

  ليه.. يكون أقرب حد ليا  أبعد حد عين 
كن ميكونش قاصد يبعد يا شروق  حاويل انيت تقربيه منك  احكي له مم) : دوء( طارق 
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عنك  شاركيه يف كل حاجة ختصك حىت لو غصب عنه  بعد كده هيتعود على قربك هو اللي 
هيسأل لوحده  هو اللي هيهتم من نفسه  الراجل بياخد وقت على ما يتعود على وجود ست 

  يف حياته  مسؤولة منه مسؤولية كاملة
  ايه هقحمه يف حيايت بالعافية يعين و هشحت منه احلب و االهتمام) : بسخرية( شروق 
 ... أنا مقولتش كده بس: طارق 
طارق بليز أنا مش عاوزة أتكلم يف املوضوع ده  قول يل عملت ايه يف ) : دوء( قاطعته 

  الشهر العقاري ؟
  يؤملها احلديث عن زوجها قاسي القلب متبلد املشاعر

أحيانا أخرى ال تقوى على خداع نفسها و إقناعها بأا ليست  تتظاهر بالنسيان و أحيانا
   ليست نادمة على قبوهلا الزواج منه من البداية.. تعيسة  ليست وحيدة 

******* 
 
 
 - فكريت يف طلب معتز يا آسيا ؟ 

 بفكر: آسيا 
  كل الوقت و التفكري ده يا بنيت فات أسبوع و انيت لسه بتفكري املوضوع مش حمتاج: مسية 

 ال تعلم حقًا فيم تفكر
 ... هي املخطئة من البداية ألا تعاملت معه بلطف  لكن

 هي كل أنثي تتعامل مع رجل بود و لطف تعين أا حتبه
 أخربته قبلًا أا ال حتبه  فما الذي تغري اآلن ؟

  بكرة هرد عليكي يا ماما) : دوء( آسيا 
  يت ؟ بتفكري انيت جمنونة يا بن -
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******* 

 
 

 ف ايه ؟ انيت مبتحبيش معتز  هتتجوزيه ازاي ؟
 إن معتز بيحبين عملت ايه باللي حبيته  مبقتش فارقة  على األقل ضامنة: آسيا 

 و انيت ؟: شروق 
  أنا مش مهم: آسيا 

 مش مهم إنك تتجوزي راجل مبتحبيهوش  آسيا احلياة مع راجل مش بتحبيه صعبة: شروق 
  عب مما ممكن تتخيليأوي  أص

متضيعيش حياتك يف حلظة عشان قرار متهور قررتيه يف حلظة يأس  لو مش عاوزة آدم انيت 
 حرة  بس بالش معتز  هتظلميه و تظلمي نفسك

 تعبت من الوجع يا شروق  نفسي أنسى: )  بتنهيدة( آسيا 
  و فكرك كده هتنسي آدم  انيت كده هتبقي خاينة يا شروق: شروق 
  الكلمة صعقتها

 !! خاينة
  سألتها يف ذهول كبري

 - خاينة ازاي ؟ 
  ملا تتجوزي راجل و انيت قلبك مع راجل تاين تبقي بتخونيه يا آسيا: آسيا 

  اخليانة مش بس جسدية
 خيانة القلوب أصعب أنواع اخليانة

  هتبقي بتخونيه بقلبك و إحساسك و عمرك ما هتقدري تنسي آدم حلظة واحدة
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هيساحمك على اللي هتعمليه يف معتز لو اجتوزتيه و انيت بتفكري يف غريه  فكري  عمر ربنا ما
  بعقلك اللي لغيتيه  كتري شويف هيوصلك لفني

قوية تلقتها آسيا على وجهها لتجعلها تفيق  مبثابة صفعة.. كلمات شروق كانت قوية والذعة 
  من هول تفكريها املُهلك

 تفكريها أصبح مهلكًا حقاً
  تنسى رجلًا برجل آخر تريد أن

 كيف أوصلها إىل هذا ؟.. انتفضت من تفكريها 
  أصبحت أنانية إىل هذه الدرجة مىت

   حقًا آدم قادها للجنون
******* 

 
 

  التحمل بات فوق طاقته.. اشتاق إليها كثريا 
  فقط يسمع صوا و يعرف أخبارها

  أكثر من ذلك ال يتطلع إىل
 القائمة احملظورةحىت الفيس بوك وضعته فيه يف 

شعر بوغز يف قلبه  حاول جتنبه و هو ينشيء حسابا جديدا له على الفيس بوك  عله يعرف 
 أي خربعنها

 حساب جديد باسم جديد مستعار أيضا
  بلهفة كتب امسها يف البحث و فتح حساا

داقة ليس من ضمن قائمة األصدقاء  ال يستطيع أن يرى الكثري و هي ال تقبل أي طلبات ص
 من 
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 أشخاص ال تعرفهم
  كان هو استثنائها الوحيد

  يكفيه اآلن ما يستطيع رؤيته يف حساا
  مهما كان ضئيلً

فجأة شعر بقلبه يهبط بني قدميه و أنفاسه تتسارع و روحه تكاد تفارق جسده من تلك 
 اجلملة اللعينة اليت قرأها  كتبتها هلا إحدي صديقاا

  ضربته يف مقتل
 " وك يا آسيا  ربنا يتمملك على خري أشوفك بالفستان األبيض قريبألف مرب "
 

  
  

******* 
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  : الفصل السابع عشر 
  

  رمش بعينيه عدة مرات يتأكد مما قرأه
  نعم قرأه جيدا  لكن ال يفهمه

 ماذا يعين ذلك ؟
 آخر خلطبتها ؟ ستتزوج غريه؟ تقدم

  ستغفو كل ليلة بني ذراعي غريه ؟.. سيقبلها غريه .. سيحتضنها غريه 
  ال الاا مستحيل لن تكون لغريه أبدا مهما حدث

  آسيا ملكه وحده و هو تعلم أن حيافظ على ممتلكاته بقوه
 هل حيق له ذلك ؟.. لكن ال يعلم كيف 

  هل من حقه أسرها مع رجل مشوه بقية حياا
 ....ال بد أن يضحي من أجل سعادا  لكن

 حقًا لن يتحملها.. لن يتحملها .. ال تلك التضحية الاااا كله إ
  عنده هو فقط ستجد كل ما تريده.. لن يهتم ا أحد مثله .. لن حيبها أحد مثله 
  فقط تأيت و سترى

 إيابا بال هوادة هب واقفًا و ظل جيوب حديقة الفيال ذهابا و
 أن جين  ال يعلم ماذا عليه أن يفعل كاد

بني أحضانه الدافئة و يقبلها قبلة يبث هلا فيه كل شوقه و هيامه و جيربها أخيطفها مث يعتصرها 
إىل جواره و قبل كل ذلك يأسرها بعقد قران  حبلقة ذهبيه تلمع يف يدها  أن تبقى على

  اليسرى
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إليك و رغبة بك  مل ال تشعرين يب ؟ أيعقل أن تكوين قد  ااااااااه يا حبيبيت أكاد أحترق شوقًا
  ي من ذاكرتك و قلبك ذه السرعةقمت مبحو

  صرخ صرخة مدوية علها خترج بعضا من غضبه املكبوت
 .. و أقسم بداخله أا لن تكون لغريه مهما حدث

*******  
 

 .. صباح اليوم التايل
 تقف يف شرفة غرفتها شاردة كعادا

  أفاقتها والدا من شرودها
  خدي كلمي.. آسيا : مسية 

   والدا وجدا ممسكة اتف املرتلانتبهت و نظرت إىل
 مني يا ماما ؟: آسيا 
 ده معتز: مسية 
 معتز ؟ بيتصل ليه  أنا لسه مقولتش ردي على املوضوع) : بدهشة( آسيا 
 مش عارفة بقى  خدي كلميه و انيت تعريف هو عاوزك يف ايه: مسية 

  تحدث حبريةالتقطت اهلاتف من يد والدا اليت ذهبت إىل اخلارج لتتركها ت
  أذا وضعت اهلاتف على

  أيوة يا معتز) : دوء( آسيا 
  ازيك ؟ بكلمك على موبايلك مقفول: معتز 
 اه معلش فاصل شحن و نسيت أشحنه: آسيا 
 مممممم طب أنا عامل لك مفاجأة صغرية كده: معتز 
 مفاجأة ايه ؟: آسيا 
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  هتبقى مفاجأة ازاي لو قولت لك ؟ : معتز 
أحلى فستان عندك   تكوين جاهزة و البسة  ٨ هعدي عليكي الساعة.. ليل هتعريف بال

  عاوزك شبه سندريال
  سندريال ؟.. صعقتها الكلمة 

  ليس من حق أحد أن ينعتها ذه الكلمة غريه فقط
  كيف جيرؤ ؟

  دون وعي منها هبت فيه صارخة
 يا كده ؟انت نسيت نفسك ؟ ازاي تقول يل الكلمة دي ؟ ازاي تتكلم معا - 

امسع يا معتز  انت اخوياااا زيك زي عمر بالظبط  شيل أي اوهام تانيه من دماااغك  انت 
 !!!!فاااهم ؟

 أنا عمري ما هحبك  عمري مااااا هحبك
  كانت تقول كلماا و هي تصرخ و تبكي دون وعي

  انفتح الباب فجأة لتطل منه مسية اليت أقبلت حنوها يف خوف و هلفة
  ذي و هي تصرخ و تبكي  و ال تعلم السببترى ابنتها 

حاولت دئتها لكنها باتت تبكي دون توقف  أمسكت اهلاتف منها و حاولت حمادثة معتز 
  علها تفهم شيئًا لكنها وجدته قد أغلق اخلط

 ماذا حدث ؟
ظلت آسيا تبكي و تبكي كأا قد أفاقت للتو للجرم الذي كانت سوف ترتكبه يف حق معتز 

 ها إن وافقت على تلك الزجيةقبل حق
  كانت ستحطم قلبها و قلبه و قلب آدم

 أصبحت حترقني قلب كل من اقترب منك! أصبحت مدمرة يا آسيا 
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  هدأت قليلًا  فاستطاعت مسية أن تتحدث إليها قائلة بقلق
 ايه اللي حصل يا آسيا ؟ احلمد اهللا إن أبوكي و أخوكي مكانوش هنا و شافوكي باحلالة - 

 دي
  أنا مش عاوزة أجتوز معتز....مفيش يا ماما أنا بس ) : بارهاق( آسيا 
حمسساين ليه إننا غصبناكي ؟ احنا ادناكي مهلة تفكري و انيت اللي كنيت ) : بدهشة(مسية 

  لسة مقررتيش و مفيش أي حد ضغط عليكي
 عارفة يا ماما  بس ده قراري خالص: آسيا 
 لك ايه خالكي تقويل له الكالم دهمش قبل ما أعرف معتز قا: مسية 

ماذا تقول هلا ؟ قد أثار غضبها و حنقها ألنه جترأ و نعتها بكلمة ال حتق له  من حق شخص 
  آخر  شخص ال يعلم أحد عنه شيئًا سواها

  أخرجتها أمها من شرودها
 - قالك اايه يا آسيا ؟  

ت إنه بيضغط عليا عشان كده أنا بس حسي.. أنا .. مفيش يا ماما هو ) : بارتباك ( آسيا 
 اتعصبت

 قالك ايه يعين عشان كل ده ؟.. حرام عليكي يا آسيا انيت دلتيه ! حسييت ) : بغضب( مسية 
 هو أنا عكيت أوي كده ؟) : بذهول ( آسيا 
يعين مكنتيش حاسة بنفسك ؟ دخل البيت من بابه و اتقدم و سيبنا ليكي ) : بغضب ( مسية 

يكي و ال استعجلك  تكون دي آخرا يا آسيا ؟ مش عاوزة تتجوزيه القرار  حمدش ضغط عل
كنيت قووويل و احنا نتصرف بطريقتنا بس مش جترحيه و تبهدليه كده  أقول ايه أنا ألخيت 

 دلوقيت  أبص يف وشها ازاي ؟
  و اهللا ما كان قصدي.. مكنش قصدي يا ماما ) : حبزن( آسيا 
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يت  بتتصريف تصرفات غريبة عنك و عن شخصيتك  ربنا بقالك فترة مش ان) : بضيق ( مسية 
  ربنا يهديكي.. يهديكي يا بنيت 

  
******* 

 
 

  لو كانت الكلمات تقتل لكان قتيلًا اآلن
   أهانته بشدة.. آملته .. جرحته 

  هل احلب أصبح ذنبا ؟.. كل ذنبه أنه أحبها 
حفلًا .. خرا يف أحد الفنادق الكربى أعد هلا حفلًا فا.. كانت مفاجأته هلا مبناسبة عيد مولدها 

أن .. أن يراقصها .. كان ينوي أن ميطرها بكلمات احلب و الغزل .. خاصا ال يضم سوامها 
 خيربها مبدى

  أن يقدم هلا اهلدية الثمينة اليت اشتراها هلا و قد كلفته الكثري.. عشقه هلا 
 كل ذلك ذهب مع الريح

 سحقت أحالمه حتت أقدامها
  ادهحطمت فؤ

 نالت من كرامته
 كفى مل يعد يتحمل املزيد من األمل, كفى ذلًا و هوانا !! كفى 

  فليذهب احلب إىل اجلحيم  لن جيرح قلبه املسكني أكثر من ذلك
  

******* 
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 نظرت إىل هاتفها وجدت أمين املتصل
 ابتسمت بسخرية

  أخريا تذكر أنه له زوجة
 أجابته يف هدوء

 - نعم 
 حبيبيت ؟ازيك يا : أمين 

فكرك لو كان جرايل حاجة كنت عرفت يعين  معتقدش أخباري هتفرق ) : بسخرية( شروق 
 معاك يف حاجة

 ايه الكالم األهبل اللي بتقوليه ده  انيت مفيش فايدة فيكي بردو ؟) : بغضب ( أمين 
انت اللي مفيش فايدة فيك  بتكرر تاااااين نفس اللي عملته  يا ) : بغضب أكرب ( شروق 

أخي ده انت تقريبا بتتصل بيا مرة كل يومني  قولت مش هتغيب و غبت تااااااااين  خالص يا 
كتر من كده  انت هتفضل معلقين كده حلد امىت أمين خالااص  أنا معدش عندي صرب أحتمل أ

؟ ال مين حرم أمين الشناوي و ال مين شروق بتاعة زمان  اللي داميا منطلقة و بتضحك و زر  
أخدت .. شايلة اهلم  انت مضفتليش أي حاجة من ساعة ما اجتوزتك  انت أخدت مين  بقيت

  مين كتري أوي يا أمين
يووووووووه  انيت بقييت حاجة الااا تطاق  كل مكاملة خبناقة ) : بغضب و صوت عالٍ ( أمين 

و قرررف  أنا غلطان إين كلمتك و عربتك أصالاا و مش هرجع مصر إال مبزاجي يا 
  وق  مبزاااجي أنااا و بس سااامعة ؟ و مش راجع دلوقيت خالصشروو

  مث أغلق اهلاتف يف وجهها بعنف
 ال يستحق أن تبكي من أجله .. ظلت تنظر إىل اهلاتف بعد أن أغلق اخلط و ألول مرة مل تبك

  لن تذرف الدموع من أجله جمددا.. 
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******* 
 
 

  د  لكن هي األخرى جمروحةجرحته دون قص.. مل تكن تنوي جرحه .. حزينة 
  ...تعلم أن معتز ليس هو من تسبب يف جرحها  لكن

هو من وقع يف طريقها اآلن  إذن ذلك هو خطؤه  نعم مل يحسن إطالقًا اختيار الوقت ليطلب 
  طلب كهذا

ال تضحكي على نفسك أكثر من ذلك يا آسيا  أي وقت لن .. ضحكت بسخرية مريرة 
  يكون مناسبا

  هو مالك مفتاحه كما كتبت يف دفترك الوردي سابقًا.. ق بشخص واحد قلبك معل
شعرت حبنني غريب إليه  أي شئ منه اآلن عله يهديء النار املتوهجة داخل قلبها شوقًا و 

 حزنا
فتحت حساا على الفيس بوك لتبحث يف الرسائل  تقرأ رسائلهم القدمية  أي ذكرى منه 

  تروي شوقها
 الرسائل الحظت تلك الرسالة املتروكة هلا على صفحتها الشخصية لكن قبل أن تفتح

Noha Mohamed  
 " ألف مربوك يا آسيا  ربنا يتمملك على خري و أشوفك بالفستان األبيض قريب" 

  نظرت إىل الكالم بدهشة  املخبولة
 مربوك على ماذا ؟ و أي فستان أبيض ذلك الذي تتحدث عنه ؟

 ت اتفها هاتفت شروقمسحت الرسالة بسرعة وأمسك
  - الو 

 اهللا يهدك يا شروق: آسيا 
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 نعم ؟) : بدهشة ( شروق 
 انيت قوليت لنهى ايه خالها تكتب يل اهلباب اللي: آسيا 

 على الوول ده ؟ 
 كاتبه ايه أنا بقايل فترة مش بفتح: شروق 

وك يا آسيا  ألف مرب" و ال أنا كمان بفتح  فتحت من شوية اتفاجئت إا كاتبة يل : آسيا 
و طبعا كومنتات كتري بتسأل يف " ربنا يتمملك على خري و أشوفك بالفستان األبيض قريب 

  ايه
 أفهم بقى قوليت هلا ايه انيت الوحيدة اللي ليكي كالم معاها أكتر واحدة

أوي بالطيار اللي متقدملها ده  هي كانت بتكلمين و  فرحانة.. يعين ) : بارتباك ( شروق 
إنك  بيه السما و بعدين سألت عليكي بغالسة كده و حسيتها بترمي كالم يعين علىوطالعة 

 .......لسة مرتبتطيش ف
 انطقي قوليت هلا ايه) : بغضب( آسيا 

قولت هلا إن معتز ابن خالتك اتقدم لك و إنك ... من غري عصبية و ال شتيمة : شروق 
إنك  عرفش هي جابت منني بقىبس و اهللا العظيم ما قولت أكتر من كده  م.. بتفكري 

  وافقيت و بتبارك و اجلو ده  دي عبيطة
 هي بردو اللي عبيطة ؟ حسيب اهللا و نعم الوكيييل) : بغضب( آسيا 

و اهللا ما كان قصدي يا آسيا  أنا بس معجبنيش طريقة كالمها فحبيت أفهمها إنك : شروق 
   و تكتب كده من قبل ما تتأكدبيتقدم لك ناس و انيت اللي بتفكري  معرفش إا هتتجنن 

أحسن كل واحد خيترع فيلم من دماغه و  طيب طيب أنا هدخل أوضح هلم املوضوع: آسيا 
  انيت تاين مرة إياااكي

إن  تتصريف من دماغك كده و ال حتكي أي حاجة ألي حد خصوصاااا ى  اللي انيت عارفة
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 مصاحباها على ايه ؟معرفش و اهللا انيت .. مفيش عمار بيين و بينها أصلًا 
يا بنيت مش مصاحباها و ال حاجة بيننا كالم على خفيف كده كل فترة مش زي ما : شروق 

 انيت فاكرة
 مليش فيه أنا: آسيا 

  خالص يا أبلة مساح املرة دي: شروق 
 أحسن مش طيقاكي أبلة يف عينك اقفلي بقى: آسيا 

******* 
 
 - الو

 أيوة يا شروق  ازيك ؟: طارق 
 متام  انت عامل ايه ؟: شروق 
  بقولك.. متام احلمد هللا : طارق 
 ممممممممم قول: شروق 
 ينفع أقابلك بكرة و حنتفل حالوة األرض ؟: طارق 
  حنتفل) : ضاحكة ( شروق 
 أيوة طبعا طلعيت حمامية شاطرة واهللا مع إين كنت شاكك: طارق 
 كده ؟ طب احتفل مع نفسك بقى: ) بغضب(شروق 
 أوكي ؟ ٧املهم هعدي عليكي بكرة الساعة , خالص خالص زر ) : ضاحكًا( طارق 
 هنروح فني ؟: شروق 
  مكان جديد هيعجبك  خليه مفاجأة: طارق 
  و هو كذلك: شروق 
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******* 
 
 

 مكاا املفضل  النيل معشوقها  و مقعدها اخلاص
 جتلس وحيدة حزينة شاردة

  اقت له حد اجلنوناشت
  استمعي إليه  أعطيه فرصة واحدة و ارأيف حباله.. قلبها يصرخ قومي حالًا و اتصلي به 

و عقلها يرفض صارخا  سيكذب عليك جمددا  سيخدعك جمددا  ال تكوين غبية و تنجريف 
 وراء قلبك الغيب و مشاعرك البلهاء

إىل كل ذرة يف كياا ليشعرها برجفة  حسم ذلك الصراع الصوت العميق الدايفء الذي تسلل
قوية و جيعل الدماء رب من عروقها و هي تسمعه ينطق حروف امسها دوء و بطء و تشعر 

 بأنفاسه احلارة خلفها مباشرةً
قلبها الذي كاد ينفجر من شدة دقاته منذ أن .. روحها املسلوبة  .. حبيبها اجلارح  .. إنه هو 

  مسعت صوته
  طيء يف صوته و إحساسها به أبداال ميكن أن خت

  إنه آدم..  يقف خلفها مباشرةً.. إنه هو 
  
  

******* 
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  : الثامن عشر الفصل 
  

  بطء شديد كاد أن يقتله و يقتلها.. أخذت نفسا مرجتفًا و استدارت له ببطء 
و ما أن استدارت له و هي جالسة فوق مقعدها ال تقوى على احلراك و هو يقف أمامها 

ظارة سوداء كبرية حجبت عيونه عنها و الكثري من مالمح مباشرةً  حىت رأته أمامها  يرتدي ن
إىل ذقنه و فمه فلم تعد ترى سوى مالمح  وجهه  و يلف وشاحا عريضا حول عنقه رفعه قليلًا
 بسيطة جدا ظاهرة من وجهه  ال يظهر فيها تشوهه

  أن جلس على املقعد جبانبها إىل تنهدت بعمق و هي تشعر به يقترب منها ببطء
 انتفاضة جسدها و مسع صوت تسارع أنفاسها من هول االنفعالشعر ب

  نظر أمامه و هي أنظارها مصوبة إليه مصعوقة
  قال دوء و هو مازال ناظرا أمامه

 - ازيك يا آسيا ؟
 مسع شهقة مكتومة خرجت منها دون قصد و هي تنظر إليه مبشاعر عاصفة

كثريا .. صوته الذي اشتاقت إليه كثريا كاد قلبها أن خيرج من بني ضلوعها وهي تستمع إىل 
  جدااا

  أن نظر إليها التفت إليها ببطء و تردد إىل
كم هو حيتاج .. كم هو يشتاق إليها .. اااااااه خرجت منه هزت كياا  لتخربها كم يتأمل 

  إليها
دره  أا شعرت بكل ما حيمله ص بالرغم من أن عيونه حمجوبة عنها بذلك احلاجز األسود إال

 و ميكنها ختيل نظرة عيونه هلا اآلن
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 مسعت صوته يقول خبفوت و نربة األمل ال تترك صوته أبدا
 - وحشتيين أووي  

  مل تستطع كبح دموعها أكثر من ذلك
  امرت دموعها على وجنتيها

  ال جتد كلمات من املمكن أن تعرب عن ما تشعر به اآلن.. ال جتد ردا مناسبا 
قد يفقد السيطرة عليها يف أي حلظة و .. تحكم يف أعصابه ألقصى درجة و هو حياول ال

  حيملها و يهرب ا بعيدا
 بعيدا جداااا إىل حيث ال يوجد سواهم

  - آدم
  صوا اخلفيض املرتعش الذي مهس بامسه بلهفة أفاق من شروده على

  نظر إليها و نظرت إليه
  تريد أن تقرأ ما م.. رى عينيه ما ذلك احلاجز األسود اللعني ؟ تريد أن ت

 امتدت أناملها املرتعشة لتزيح النظارة السوداء من فوق عيونه
 فامتدت أنامله هو اآلخر لتمسك بيدها ليمنعها من إزاحة النظارة

  إحساس الصعق بالكهرباء و نفس اإلحساس الذي شعر به كل منهم ما إن تالمست أيديهم
  قشعريرة تسري يف جسد كل منهم

 إحساس ال ميكن وصفه بكالم
 كان هو 

أول من أفاق من هول املشاعر العاصفة اليت أطاحت م و رفع يدها إىل فمه و قبلها برقة و 
 ليقول دوء

 - خليها كده أحسن 
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 انتفض جسدها بصورة واضحة
 ترك يدها بسرعة ليقول بصوت خفيض

 - أنا آسف 
شوقًا لك و رغبة بك و سعادة  بللقد أخطئت حبييب انتفض جسدي ليس نفورا منك 

 لوجودك بقريب
 مهست بتحشرج

 - ليه يا آدم ؟ 
  نظر إليها و قال بصوت يغزوه األمل

 - خايف أوي.. كنت خايف  
  خوفت كل حلظة حلوة معاكي تتحول لذكرى.. خوفت تروحي مين لو صارحتك 

 
 كل واحد عنده سر جوا منه ومداريه

 اس ليهيف حقيقه ومداريها عن أقرب الن
 وانت اقرب حد ليا يا حبييب لو عليا

 كنت أقول لك بس خايف أيوه خايف وأعمل ايه
 أنا بيمنعين صويت كل ما آجي عشان أصارحك فجأة

 ده اللي أنا بنيته يف ليايل كل ده يتهد فوقي
 اتقدمت خطوة فـ حلظة برجع خطوتني كل ما

 خايف أحكي لك حقيقيت تيجي تسألين انت مني
 

  قولت لك صارحين و أنا عمري ما هتخلى عنك) : موعبد( آسيا 
  تنهد بإرهاق
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 - بس اختلييت يا آسيا 
  نظرت له بأمل

 - عشان انت كدبت 
 صمت و صمتت حياول كل منهم الوصول ألعماق اآلخر و التسلل إىل داخله

  بس أنا مكدبتش يا آسيا) : دوء ( آدم 
 كل ده و مكدبتش ؟) : بغضب ( آسيا 
 يوة مكدبتشأ: آدم 

 آسيا و كأا قد انتبهت للتو
 - انت جيت هنا ازاي ؟ عرفت مكاين منني ؟ 

 ابتسم لعينيها املتسائلة و أجاب دوء
  زي ما جيت و شوفتك أول مرة قاعدة يف نفس املكان ده -

 انت شوفتين هنا قبل كده ؟) : بذهول ( آسيا 
 كتيري) : دوء(آدم 
 مش فامهة حااجة خالص.. أنا مش فامهة حاجة  ..أنا تعبت ) : بضعف( آسيا 
و أنا جاي عشان أفهمك كل حاجة و مش عاوز منك حاجة غري إنك ) : حبنان ( آدم 

  تصدقيين و بس
 تنهد بعمق و أرجع رأسه للخلف و أغمض عينيه من وراء نظارته السوداء

  و بات يقص عليها اجلبال اجلامثة فوق صدره
قاعدة يف نفس املكان ده لفتيت نظري مرة بعد مرة  كنت داميا أنا بشوفك من زمااان  - 

  أنا كمان ملا كنت حبس إين تعبان و خمنوق كنت باجي هنا  بشوفك صدفة
مرة حملتك  معرفش ايه خالين أنزل من العربية و  بس كنت بفضل يف العربية مبرتلش منها  ف
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يتك بردو  و عملت نفس احلاجة تاين مرة جيت لق.. أقف أتابعك من بعيد حلد ما مشييت 
 نزلت العربية ووقفت أتابعك من بعيد حلد ما مشييت

  حاجة غريبة كانت بتخليين أعمل كده  حسيت بقوة جوايا بتشدين ليكي يوم بعد يوم
أقرب  بقيت باجي خمصوص عشان أشوفك  كل مرة كنت بقرب منك أكتر و أقف يف حتة

ن متابعتك دي بقت حاجة أساسية يف حيايت  عشان أقدر أشوفك كويس  حلد ما حسيت إ
  عمري ما قدرت أجترأ و أخليكي تشوفيين أو أتكلم معاكي.. الزم كل يوم أشوفك 

  هتقومي و تسيبيين.. هتصرخي يف وشي..كنت عارف إنك هتخايف مين 
 .......... زي ما

  سكت قليلًا و أكمل بأمل
 زي ما عمليت أول ما شوفتيين يف املطعم -

  أارا و هي مصعوقة باعترافاته تسمعه و الدموع تنهمر من عيوا كانت
  كنيت بتيجي كتري و فجأة بطليت تيجي زي األول كنت هتجنن و أشوفك - 

  عشت أيام وحشة أوي.. أمل إين أشوفك و مفيش فايدة  فضلت آجي كل يوووم على
ي اتردت يل تاين  و كأن حد بيسحب مين روحي بالبطيء  حلد ما جييت و شوفتك و روح

  انيت ماشية مشيت وراكي بالعربية من غري ما حتسي حلد ما عرفت بيتك و سألت عنك
تقدري تقبليين على ... كان نفسي تعرفيين األول قبل ما تشوفيين عشان ملا تشوفيين تقدري 

  األقل
ا عملت أكاونت ومهي من غري أي معلومات و فضلت وراكي حلد م.. مالقتش غري النت 

  قبليت تكلميين و انيت عارفة الباقي بقى
  اعتدل يف جلسته و نظر إليها

 حبيتك من ساعة ما شوفتك قاعدة لوحدك سرحانة قدام النيل
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 حبيتك من قبل ما أتكلم معاكي
  حبيتك من قبل ما أعرف عنك أي حاجة

االنتحار  حيايت كانت انتهت و لوال إن أصلًا.. كنت قافل قليب و قلت عمري ما هحب تاين 
 حرام كنت قتلت نفسي من زماان

  بس مينفعش أخسر دنييت و آخريت كمان
  انيت اللي رجعيت يل روحي.. انيت اللي رجعتيين للحياة تاين 

.. كان نفسي حتيب روحي .. كان كل هديف أعلقك بيا و أخليكي حتبيين قبل ما تشوفيين 
  تشوفيين من جوايا

حاولت كتيييييييري أوي .. خايف أما تعريف احلقيقة تسيبيين . .كل يوم كان خويف بيزيد جوايا 
  أصارحك بس مكنتش بقدر

  كنت مقدر خوفك و قلقك مين و إنك مستحملة غموضي  بس أنا كمان كنت بتعذب
 ارتفع صوت بكائها و ازداد حنيبها

وق صدره مل يستطع التوقف  كان عليه أن يكمل اعترافاته و يزيح احلمل الثقيل اجلاسم ف
 املسكني

 صمت قليلًا مث تابع
بس ... أنا مكدبتش عليكي يف وال حاجة يا آسيا  كل حاجة قولتها لك كانت صح  بس  - 

  سنني من دلوقيت ٣قبل 
  ازاي ؟ مش فامهة نظرت له بصدمة و قالت بعدم فهم من بني دموعها

  نظر إليها مث أجاا دوء
ايش مع أبويا و أمي و أخيت الوحيدة بشتغل يف الصيدلية كانت حيايت ماشية عادية جدا  ع - 

سنني   ٣أصلًا  صوريت اللي بعتها لك دي قبل  بتاعيت  ما أنا مقولتلكيش إين خريج صيدلة
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  كل اللي حكيته ليكي كان مظبوط  مكدبتش يف وال حاجة
  الكل كان بيتعامل مع آدم عشان شكله و بس  فلوسه و بس

 سنني ؟ ٣يه اللي حصل من و ا) : باختناق(مهست 
   أغمض عينيه و هو يستعيد شريط الذكريات اليت مل تمحى من ذاكرته أبدا

مرمي اللي كانت قاعدة .. كنا مسافرين الشاليه بتاعنا يف مارينا  أنا و بابا و ماما و مرمي  - 
  ..... جنيب و أنا اللي كنت سايق  مكنتش نامي

 د اختناقًاصمت قليلًا مث أكمل و صوته يزدا
غفلت و أنا سايق من غري ما أحس  فوقت فجأة على صوت صريخ مرمي و هي بتقويل  -

كان قدامي مقطورة كبرية  .. مكنش يف وقت أعمل أي حاجة ... حاسب  بس ملحقتش 
 ملحقتش أتفاداها  خبط فيها و اتقلبت بينا العربية

   مسعت صوت حنيبه
 أكمل بعذاب

فوقت بعد يومني يف املستشفى .. حمستش بأي حاجة بعدها .. ا مرة اتقلبت بينا العربية كذ -
  وشي مربوط بشاش و أنا جسمي كله يف اجلبس و

  كان أهم حاجة عندي أتطمن على بابا و ماما و مرمي.. بس مهمنيش 
 ...... بس

 إىل درجة موجعة مل تستطع حتملها ازداد صوت حنيبه فجأة
أكمل بصوت باك  
أنا اللي .. ماتوا و أنا السبب يا آسيا  أنا اللي كنت سايق .. لوا املستشفى ماتوا أول ما وص
 مش مهااا.. أنا اللي املفروض أموت مش مها .. أنا اللي عملت احلادثة .. منت و أنا سايق 

 بكاء مسموع و هو مطرق برأسه
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  أكمل مس و قد أرهقه ذلك احلديث كثريا
هرين  ملا شالوا الشاش من على وشي اكتشفت إين أكتر من ش أنا فضلت يف املستشفى -

 اتشوهت  ازاي الشباك اللي جنيب دخل يف وشي
  رفع وجهه و نظر إليها

 أبويا و أمي و أخيت راحوا يف حلظة  و أنا اللي موم... حيايت ضاعت 
إال صاحب واحد بس  لوال .. مالقتش حد جنيب .. الكل بعد عين .. كل الناس اختلت عين 

  ه جنيب اللي صربين شوية أنا مكنتش عارف أنا هيحصل يل ايهوجود
أنا حاسس إين مستاهلش أعيش أصلًا  ازاي أعمل عملية جتميل و يرجع شكلي تاين  و أعيش 

  أنااا.... حيايت و أخرج و أسافر و أضحك و أنا 
 مل يستطع اإلكمال من شدة بكاؤه

 بكاء املرأه أمرا طبيعيا
 أقصى درجات األمل و املعاناة الرجل  معناها أنه قد وصل إىلعندما يبكي .. لكن 

  أمام أحد يوما بكى كما مل يبك.. باح بكل ما يف صدره .. تناسوا وجودهم مبكان عام 
 اقتربت منه و هي تشعر حبنان هااائل حنوه

  ظلمته و قست عليه و هو يف أمس احلاجة إليها
  طه الفرصة لتسمعه ؟كيف تركته ؟ كيف ختلت عنه ؟ ملَ مل تع

 زادت من جراحه و آالمه دون قصد منها
  اقتربت منه و ربتت فوق كتفه حبنان

  آدم بص يل) : دوء( آسيا 
 ظل مطرقًا برأسه

  جذبته من ذراعه لينظر إليها
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  ارتفع رأسه لكن مل ينظر إليها
 إليها يف حركة سريعة خاطفة انتزعت النظارات من فوق عينيه أجربته على النظر

 ظل ينظر إليها مستكينا هادئًا و عيناه حبمرة الدم
 امتدت أناملها ببطء حنو عنقه و أزاحت الوشاح

  ظهر وجهه كاملًا أمامها
 بكل تشوهاته و جروحه

  مل تنفر منه.. مل تصرخ .. لكنها مل جتفل 
  طال عناق العيون بينهم

  غابت الشمس
 هدأت احلركة من حوهلم كثريا

  أناملها لتتحسس وجهه تفجأة امتد
تصلب وجهه متاما من املفاجأة  و صارت هي تربت فوق جروحه برفق و مترر أصابعها على 

 مالمح وجهه حتددها
 بات صدره يعلو و يهبط من هول االنفعال

  آسيا و هي تربت فوق جرحه
أنا مبعدتش عنك عشان خفت من شكلك يا آدم  أنا بعدت عشان حسيت إين اختدعت  - 

  عشان صدقتك أوي و حبيتك أوي أووي.. أوي  صدميت فيك كانت كبرية.. 
نظر إليها بولع و أمسك بيدها ليوقفها عن التجول فوق وجهه وعنقه دون أن يفلتها و مهس 

 جبنون
 - بتحبيين يا آسيا.. بتحبيين  ؟  

 هزت رأسها باإلجياب دون أن تنطق
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 اشتدت قبضته على يديها و هو يقول بانفعال
 - أمال ليه هتكوين لغريي يا آسيا ؟ ليييييه ؟ 

  نظرت له بدهشة و عدم فهم
 - هكون لغريك ازاي ؟ 

 هتبقي لغريي  حبيتيه ازاي و انيت بتحبيين ؟.. هتتجوزي غريي ) : جبنون(آدم 
 أفلتت يدها منه بصعوبة و قالت بعذاب

  هو ميني ده ؟ أنا مبحبش غريك و مش هكون لغريك يا آدم -
 أنفاسه قليلًا و نظر هلا بعمق قائلًا بصوت خفيضهدأت 

 - كانت كتبالك.. أمال صاحبتك اللي على الفيس دي  
  مل تدعه يكمل و قالت دوء و اتزان

  ده معتز ابن خاليت كان متقدم يل و أنا رفضت  هي فهمت غلط  فهمت إين وافقت - 
 تسارعت دقات قلبه و قال بترقب

 - رفضتيه ليه ؟ 
  دوءابتسمت 

 - أنا لسة جماوباك على السؤال ده على فكرة  
 أمسك يدها جمددا و قال برجاء

  قوليها تاين  نفسي أمسعها منك تاين و تالت  قوليها يا آسيا - 
  رفعت يدها األخرى ووضعتها فوق يده املمسكة بيدها و قالت دوء

 أنا مبحبش غريك و مش هكون لغريك يا آدم
  عةابتسم و عيونه دام

  بات يبكي و يضحك يف آن واحد
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  هم بالنطق لكنه شعر بعيون مصوبة جتاههم
 رفع وجهه وجده شاب يتابع املوقف باهتمام

 صاح آدم بسخرية
 أجيب لك فيشار و ترمس طيب عشان الفُرجة حتال ؟ - 

  التفتت آسيا وجدت عيون الشاب مصوبة حنوها
 قال بتملكأمسكها آدم من مؤخرة رأسها و أدارها حنوه و 

 - ملا أكون معاكي متبصيش لغريي 
 و صاح يف الشاب بعنف

 ناوي متشي و ال آجي أنا أفرجك على فيلم أكشن ؟ -
 نظر له الشاب خبوف و فر هاربا من أمام ذلك الوحش اهلمجي

  نظرت آسيا له بدهشة
 - انت بتتحول دراكوال كده امىت ؟ 

  ألنك أغلى و أهم و أمجل حد يف حيايتملا تكون حاجة ختصك بس ) : بابتسامة( آدم 
 هترجع تكسفين تاين ؟) : خبجل ( آسيا 
  أنا آسف يا سندريال) :  بابتسامة( آدم 

  
******* 

 
 

 أنغام املوسيقى اهلادئة اصطحبها طارق إىل مطعم كالسيكي رائع  يتناولون الطعام على
 وااااو املطعم ده حتفة يا طارق  و امليوزك فظيعة: شروق 

  قولت لك هيعجبك) : مبتسما( ق طار
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 واألكل كمان مجيل أوي  أنا هقوم أغسل ايدي: شروق 
 اتفضلي: طارق 

 هبت واقفة و فجأة تصلبت يف مكاا  ظلت تنظر إىل نقطة ما أمامها يف ذهول
  مهس هلا طارق بقلق

 - شروق مالك يف ايه ؟ بتبصي على ايه ؟.. شروق  
  انظر إىل حيث تنظرعله يفهم ما 

وجد أمين جيلس على الطاولة املقابلة حمتضنا فتاه شقراء ترتدي فستانا قصريا يظهر ... صعق 
  أكثر مما يخفي وحيادثها يف أذنيها حبديث خاص و هي تضحك بسعادة

 قبل أن ينظر هلا ليتبني تأثري ما رأت عليها  وجد أنظار أمين و قد تصوبت حنوهم
  
  
  
 

******* 
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  : شر الفصل التاسع ع
 
 

 جتمد الثالثة للحظات حياول كل منهم استيعاب ما يراه أمام عينيه اآلن.. عم السكون 
كان أمين أول من أفاق من صدمته و توجه ناحية شروق و طارق و جذب شروق من ذراعها 

  بعنف و رها بغضب
 انيت بتعملي ايه هنااا يا ست هامن ؟ و مني اللي معاكي ده ؟ - 

 و هي مل تفق من صدمتها بعدنظرت له بدهشة 
 أنا بردو اللي بعمل ايه هنا ؟ انت رجعت من أمريكا امىت ؟ و مني دي ؟ - 

  تكلم بصوت أعلى
 - أنا اللي بسأل دلوقتيييي  ردي عليااا

  تدخل طارق حماولًا دئة الوضع
  ممكن دي بعد إذنك و توطي صوتك  الناس بدأت تبص علينا - 

 ر من عينيه و قال بغضب مكبوتنظر له و الشر يتطاي
 - انت خترس خااااالص  اصرب عليا دورك لسة جماش 

 و التفت إىل شروق ثانية اليت حتررت من قبضته عليها أخريا و صاحت بغضب
   انت بتحاسبين على ااااايه ؟ ما تشوف نفسك عامل ايه األول - 

  قبض على ذراعها ثانية بعنف و قال بنربة ديد
 - لًا يا شروق و قويل مني ده و اتقي شريانطقي حا 

  أمسكه طارق من ذراعه و قال بغضب مكبوت حياول السيطرة عليه
  ممكن تسيبها و توطي صووتك شوية و تدينا فرصة نتكلم - -
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 .............. أنا طارق
 مل مينحه الفرصة كي حيمل تعريفه بنفسه و لكمه لكمة قوية طرحته أرضا

  صدمته و قبل أن يفيق من
سحب أمين شروق من يدها بعنف و خرج ا خارج املطعم و تتبعتهم تلك الفتاة الشقراء 

 اليت كان جيلس معها
 قادها حنو سيارته و دفعها فيها بعنف و صاح يف الفتاة الشقراء

 - أكلمك روحي انيت يا ماهي دلوقيت و أنا هبقى 
  ها بسرعة جنونيةإضافية استقل السيارة جبانب شروق و قاد ودون كلمة

 طوال الطريق كانت شروق تبكي يسترييا
 اييييه اللي انت عملته ده ؟ ازااااي تضربه كده ؟ فضحتنا و فرجت علينا الناااس - 

 أمين صارخا فيها بغضب
انيت خترسي خااااااالص  انيت ليكي عني تنطقي أصلًا؟ مش عاوز أمسع نفسك حلد ما نوصل  

  ا أرتكب فيكي جرمية دلوقيتأحسن لك يا شروق بدل م
  أن أوصلها مرتهلا ظلت صامتة تبكي دون توقف إىل

 ترجلت من السيارة و صعدت البناية مسرعة
 - طيب طيييييب مني اللي بيخبط على الباب كده ؟

 فتحت شريين الباب و فوجئت بشقيقتها
حصل ايه ؟ معيطة انيت بتخبطي كده ليه ؟ مش معاكي املفتاح ؟ و مالك ) : بدهشة ( شريين 

 كده ليه ؟
 فني بابا ؟) : بنفس متقطع( شروق 

  و قبل أن جتيبها شريين وجدت أمين يقف خلفها مباشرةً
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 دفعها للداخل و أغلق الباب
 أتى حمسن من حجرته على صياحهم

يف ايه ؟ مالك يا شروق بتعيطي كده ليه ؟ حصل ايه يا أمين ؟ و انت جيت ) : بقلق ( حمسن 
 ا ؟أصلً امىت

  مهت شروق بالنطق لكن قاطعها أمين هادرا بغضب و صوت عال
اهلاااامن جايبها من مطعم  بتتعشى مع واحد معرفش يبقى مييني  ما أنا أسافر أشتغل من  - 

 هنا و اهلامن تدور يل على حل شعرهاااا
ااااااخرس  أنا مسمحلكش تقول علياااا كده  أنا أشرف ) : بغضب و صوت عال ( شروق 

 ....... زيك و قبل ما حتاسبين على تصرفايت شوف نفسك األول بتعمل اايه ١٠منك و من 
 ما إن أت مجلتها حىت وجدت صفعة قوية على وجهها كادت أن تسقطها أرضا

وضعت يدها على وجنتها مكان الصفعة و نظرت لوالدها و الدموع تغرق وجهها اجلميل و 
 قالت بصوت مذبوح

 بابا ؟ عشانه ؟ من قبل حىت ما تسمعين ؟ انت بتضربين يا -
اللي تتصرف تصرفاتك دي و تقف تبجح يف جوزها و تتكلم معاه باألسلوب ده : حمسن 

 تستاهل أكتر من كده
.. ال تصدق  .. شعرت بالدوار يلف رأسها من هول الصدمة و الظلم الذي وقع عليها 

أن تعطيها فرصة لتربر موقفها و تدافع  ىتوالدها الذي مل يرفع يده عليها يوما يصفعها  دون ح
ال يسمع منها هي األخرى ؟ ملَ ال يسأله كيف يقف أمامه اآلن  عن نفسها  مسع منه فقط و ملَ

  و هو من املفترض أن يكون بأمريكا
 كادت أن تسقط لوال يد شريين اليت امتدت لتساعدها و هي تصيح بدموع

رصة تتكلم لييييه ؟ عملت ايه يعين عشان ده كله ؟ حررررررام عليكوااااا  حمدش مديها ف -
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 امسعوا منها األول
 مالت عليها شروق و قالت بصوت خفيض متقطع

 - أوضيت..خديين...شريين 
صوت أمين الذي باتت  أمسكت بيدها و سارت ا إىل غرفتها لكن أوقفها مبنتصف الطريق

 تكرهه كثريا
وق  و مفيش خروج غري معايااا أصلًا و طول ما مفيش خروج من البيت إال بإذين يا شر - 

  أنا و ال انيت أنا مسافر مش هتشويف الشارع  و ملا نشوف بقى
لو كانت النظرات تقتل لكان  .. التفتت اليه ببطء و نظرت إليه بكره مل يراه يف عينيها يوماً

  من الوجود إخفاؤه لو كانت املشاعر تري لكان رأى كم تكرهه و تتمىن.. قتيلًا اآلن 
   خيربه أن يهدأ فقط و كل ما يريد سوف حيدث.. والدها حياول دئته 

بكت و بكت و بكت .. ركضت إىل غرفتها و بكت بعنف.. مل تعد تتحمل أكثر من ذلك 
  أن راحت يف سبات عميق  متنت أال تصحو جمددا إىل
  

******* 
 
 
 الو
 - أيوة يا ماهي 
ما أوصلك و معكيش عربية ؟ شايفة الظروف كانت تسمح  يعين ايه يعين سيبتك من غري - 

هللا إن املوضوع عدى على كده و إين  ده احلمد! أوي أقولك اتفضلي يا حبيبيت أوصلك معانا 
  ما صدقت مسكت هلا غلطة أقلب بيها املوضوع عليها

أخديت  يوووووووووووه بقولك ايه أنا مش ناقصك عشان تقلبيها يل مندبة ما انيت اتنيليت - 
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  تاكسي و روحيت أهووو حمصلكيش حاجة و العاو مكلكيش
اه كده و اقفلي بقى بدل ما ألبخ أكتر  انيت يظهر نسييت نفسك  فووووقي  ده أنا مرايت  -

 مبتكلمنيش بالطريقة دي
 - انيت وال حاجة أصالاا و أغلق اهلاتف يف وجهها

لو له دون اخلوف من أن يراه أحد  اآلن زفر بضيق  يا حلظه السيء  دائما ما كان يفعل ما حي
كيف جترأت على اخلروج دون إذن منه ؟ كيف .. أصبح خياف من تلك املدعوة زوجته 

 جترأت على مواعدة أحدهم ؟
أال يكفيها أنه مينحها امسه ؟ أال يكفيها أا زوجة أمين الشاذيل ؟ مل تتجرأ أي فتاة من قبل على 

ا  اآلن تأيت تلك احلمقاء و حتطم القاعدة و تشعره أنه ال أحدهم طاملا هو يواعده مواعدة
   شيء و رجل آخر أخذ مكانه رجل آخر مأل عينيها

  شعر بإهانه لكرامته و رجولته
  حقًا  رجولته ؟

أين كانت تلك الرجولة و هو يترك زوجته مبفردها و يسافر ملواعدة الفتيات و يتحجج 
أين كانت .. و خيوا يف اليوم الواحد أكثر من مرة أين كانت تلك الرجولة و ه.. بالعمل 

تلك الرجولة و هو يهملها و يتركها باأليام ال يعلم عنها شيئًا  و أين كانت تلك الرجولة و 
 تشكو لغريه.. حتكي لغريه.. هو جيعلها تلجأ لغريه 

  خاطيء جدا.. مفهومك عن الرجولة خاطيء .. عذرا عزيزي 
  

******* 
 
 

  لقته على األرض بعنفق اهلاتف يف وجهها أبعد أن أغل
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  ال تصدق مدى صفاقته و وقاحته
  بعد كل ما فعلته يف سبيل إرضاؤه.. بعد كل ما ضحت به من أجله 

  حتملت منه الكثري  لكن كفى
املزيد من الكذب و اإلهانة و .. مل تعد قادرة على حتمل املزيد من األنانية و انعدام املسئولية 

  حياا توقفت عليه سابقًا و لكن لن تدعها تتوقف عليه ثانية اخليانة 
  

******* 
 
 

حبييب املسكني  حتتاجين بشدة  قد أكون ختليت عنك مرة دون قصد لكن وعد مين لن أختلى 
  عنك ثانية

  حتتاج لالهتمام و احلنان  حتتاج ملن يتوغل إىل داخل أعماقك و يعاجلك نفسيا دوء
 لبت رقمه و هي مبتسمةأمسكت اتفها و ط

 - حبيبة آدم
 أغمضت عيوا يام و تذوب عشقًا بسماع صوته و كلماته الرقيقة اليت ميطرها ا

  أجابته مبتسمة حمبة  بل عاشقة
 - حبيب آسيا 

 صمت طويلًا حىت شكت أنه أغلق اخلط أو مل يسمعها من األساس
 - آدم انت سامعين ؟ 

  سأهلا خبفوت
 - جبد يا آسيا ؟انيت بتحبيين   

  ما ذلك األبله الذي يسأل أسئلة محقاء
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 أجابته دوء
 حببك يا آدم  حببك أووي 

شعر أن الدنيا أخريا أعطته وجهها .. شعر بسعادة غامرة .. شعر بروحه ترد إليه من جديد 
 بعد أن أدارت له ظهرها لسنني طويلة

 - آدم 
 قالتها دوء و رقة لتقطع ذلك الصمت الرهيب

 أجاا بنربة عاشق
أنا مفيش كالم يقدر يوصف حيب ليكي  مفيش حاجة تقدر تعرب  انيت روحي اللي أنا  - 

  عايش بيها يا آسيا  فامهة يعين ايه ؟ روحي
 أنا قبلك مكنتش عايش أصلًا و ال بعدك هعيش

 رفقًا بقليب حبييب مل يعد قادرا على استيعاب كل تلك السعادة
 عادة مرتسمة على كل معامل وجههاأجابته دوء و الس

 - أحسن أتعود على كده  كفاية بكش و كالم حلو بقى 
  قول يل

  أقولك ايه يا حبييب: آدم 
انت مني بياخد باله منك ؟ أقصد يعين مني بيغسل لك هدومك  بيعمل لك أكلك : آسيا 

 كده يعين و انت عايش لوحدك
 أجاا ببساطة

 - أنا 
  ردت بدهشة

 - بتعرف تغسل و تعمل أكل ؟جبد انت  
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 ضحك خبفوت و أجاا دوء
مفيش غري علي صاحيب اللي بيجي .. مش عاوز أي حد يدخل الفيال غريب .. اتعلمت  - 

  يل بس
 شعرت حبنان العامل كله جتاه ذلك الكائن الوديع

  قالت حبذر
 - أقصد طيب انت مش ناوي ترجع شغلك  الصيدلية 

 ء حزينصمت قليلًا مث قال دو
 بذمتك ينفع يبقى يف دكتور صيديل وشه مشوه كده ؟ دي الناس ختاف مين حىت - 

  آملها قلبها عليه بشدة
  .... طيب ليه يا آدم مفكرتش إنك تعمل) : خبفوت( آسيا 

  قطع حديثها مكملًا بصوت قوي
 إين أعمل عمليات جتميل  مش كده ؟

  ال يا آسيا  و متفتحيش معايا املوضوع ده تاين
البد .. حتول يف حلظة  تعلم كم أن هذا املوضوع مؤمل و حساس بدرجة كبرية بالنسبة له لكن 

لن يستطيع ممارسة حياته .. لن يفلح األمر هكذا .. البد أن تقنعه .. أن تتحدث معه فيه 
لن يوافق عليه أهلها من األساس و هو مشوه هكذا  تقدر هي حجم األمل .. بشكل طبيعي 

   ه و تتفهمه جيدا  لكن  لن يفهمه غريهاالذي يعاني
 البد أن يقتنع أن ال دخل له فيما حدث و أن ذلك قضاء اهللا الذي ال ميكن ألحد ردعه أبدا

ستظل دائما إىل .. ستصرب  لن تضغط عليه .. لن يتفهم ذلك اآلن  حيتاج القليل من الوقت 
 جواره

  حاولت تغيري املوضوع



  

189  

 

  الروح عشق 

نا بعد شوية هرتل مع ريهام و البنات  عمر مسافر يومني اسكندرية طيب بقولك يا حبييب أ -
  عند واحد صاحبه و تارا و متارا زهقانني أوي  هنخرجهم شوية

 صمت قليلًا مث قال برجاء
 - طيب ممكن أطلب منك طلب ؟ 

 أكيد: آسيا 
 ممكن تقويل يل هتخرجوا تروحوا فني ؟: آدم 
  ليه ؟) : بدهشة( آسيا 
ين أوي و نفسي أشوفك  أنا مش هاجي جنبك و ال أكلمك خالص و اهللا أنا وحشتي: آدم 

 هراقبكوا من بعيد بس و بردو أكون متطمن عليكي
   ال تصدق ما تسمعه

 جبد انت عاوز تعمل كده ؟) : بذهول ( آسيا 
و فيها ايه أنا متعود إين أراقبك من بعيد  و بعدين مينفعش أكلمك و انيت ) : دوء ( آدم 

  اكي مرات أخوكي و البناتمع
 خالص خليها يوم تاين أكون لوحدي و أشوفك... بس .. أيوة يا حبييب : آسيا 
وحشاين يا آسيا أوي  عشان خاطري  صدقيين مش هعمل لك أي مشكلة  هراقبكوا : آدم 

و يوم تاين تبقي لوحدك و أشوفك و .. رحييين .. من بعيد بس  مش هتحسي بيا خالص 
  ضنتكلم مع بع

أيعقل أن يوجد إنسان يف تلك احلياة مبثل هذه الروعة ؟ ال يريد إزعاجها ال يريد أن يسبب هلا 
  أي مشكلة  فقط يريد أن يراقبها من بعيد كي يطمئن قلبه عليها و يشبع شوقه بعض الشيء

  أجابته دوء مندهش
 - حاضر أول ما أعرف هنروح فني هقول لك 
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*******  

 
 بعد إرتداء مالبسهاخرجت من غرفتها 

 ريهام أنا جاهزة  انيت و البنات جهزتوا ؟
 دقايق و أبقى جاهزة ٥أنا لبست البنات و فاضل يل الطرحة بس  : ريهام 
 طيب براحتك: آسيا 

 - تعايل عاوزاكي شوية قبل ما ترتيل.. آسيا  
  حاضر يا ماما: آسيا 

  دخلت إىل الغرفة بصحبة والدا و أغلقت الباب خلفها
 - خري يا ماما ؟ 

 عرفيت معتز عمل ايه ؟) : بنظرة عتاب ( مسية 
 ايه ؟) : بقلق( آسيا 
كلم باباكي و فهمه إن قرار فسخ اخلطوبة ده قرار مشترك انتوا االتنني متفقني عليه : مسية 

  عشان لقيتوا انكم مش متفقني و مش عارفني تتفامهوا يف حاجات كتري
 م اللي انيت قولتيه و ال حىت خلالتكو جمبش سرية خالص عن الكال
  دلو ماء بارد سكب فوق رأسها

كيف هلا أن تنساه بتلك البساطة ؟ كأنه عابر سبيل .. خجلت من نفسها كثريا .. أخجلها 
 دخل إىل حياا و خرج منها دون أن تشعر
  فوق جرحه و إهانته أصبح له دين يف رقبتها

 أنقذها و أعفاها عن احلرج
  ه بكلمة مما حدثمل يتفو
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 احترام و طيبة قلب لن جتد مثلهما يوما
صدقيين يا ماما مكنش قصدي الكالم اللي قولته و ال كان قصدي أجرحه  ) : خبجل ( آسيا 

 إن معتز إنسان حمترم و مفيش منه اتنني أنا عارفة
 رفضتيه ليه ؟, و ملا هو حمترم و مفيش منه اتنني : مسية 
ن ملا أجتوز الزم أجتوز واحد حببه و معتز بالنسبة ليا زي أخويا يا ماما  عشا) : دوء ( آسيا 

بكرة ربنا يرزقه ببنت احلالل اللي حتبه و تقدره و .. حبترمه و بقدره جدا بس مش أجتوزه 
  تصونه  و تكون أحسن مين كمان  ألن معتز يستاهل كل خري

  رب يساحمين يا.. أنا هكلمه أعتذر له على الكالم اللي أنا قولته
  

******* 
 

 ال تقوى على البكاء وال الكالم و ال حىت الصراخ
 تشبه األموات األحياء  مات ا كل شيء ما عدا قلبها الذي مازال ينبض

 آسيا هاتفتها فوق العشرين مرة دون رد.. ال ترد  حاول طارق مهاتفتها كثريا
ىل جوارها و ترجوها أن تتفوه بأي إ  إىل شريين اجلالسة  ال تأكل ال تشرب ال تتحدث حىت

 شيء
  نار حترق قلبها.. كره .. ظلم..أمل
   

*******  
 

 هاتفت آدم و أخربته مبكان املول الذي سوف تذهب إليه مع ريهام و البنات
  ظل يراقبها من بعيد و هي تشعر به  تشتم عطره
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 إحساس أنه هنا دون أن تراه ال تستطيع مقاومة
 هاتفته

 - آدم 
 - ع البنات يف الريهام م 

playing area  
 و أنا قولت هلا هروح التواليت و راجعة

  - أنا بره عند ال 
 parkingاطلع يل 

 أقل من ثالث دقائق ووجدته أمامها
 يغطي وجهه بالوشاح العريض امللتف حول رقبته كعادته

 اقترب منها و أمسك بيدها
 خري يا حبيبيت يف حاجة ؟) : بلهفة ( آدم 
 ال حبيت أشوفك بس): بتسمة م( آسيا 

  نظر هلا نظرة عشق هزت كياا
امتدت أناملها إىل عنقه و أزاحت الوشاح برفق لترى مالمح وجهه اليت باتت تعشقها و ال 

  ترى ا أي تشوه
 -انت كويس ؟  

 بقيت كويس بعد ما شوفتك: آدم 
  أخفضت رأسها خبجل
  رفع ذقنها إليه دوء

  نظرت إليه بعمق



  

193  

 

  الروح عشق 

 كل مرة حباول أداري وشي عنك و انيت بتكشفيه  ليه يا آسيا ؟: آدم 
 أشوفه عشان عاوزة) : حبب( آسيا 
 مش بيخوفك ؟ مش بتقريف من شكله ؟) : بترقب ( آدم 
 أبدا) : بثبات ( آسيا 

  نظر إليها يتبني الصدق يف عيوا مل جيد إال نظرة عاشقة حمبة
 ءرفع كفها و قربه إىل فمه و قبله دو

  حببك يا عمري اللي جاي و روحي اللي اتردت يل و قليب اللي بينبض بس حببك - 
*******  

 
  جالسة القرفصاء فوق فراشها و اهلاتف جبانبها

  أحد و ال تتحدث مع أحد ال ترد على
 ظل اهلاتف يرن برقم غريب بدون توقف

  من املمكن أن يكون طارق.. ن من املؤكد أنه ليس أمي
  زفرت بضيق و ردت

 - الوو 
 فاجأها صوت أنثوي أول مرة تسمعه

 - مني معايا 
 - ماهي مني ؟  

******* 
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  : الفصل العشرون 
 

 - ماذا تريد.. كيف هلا أن اتفها .. الوقحة  
يه اشبعي بيه أنا مبقتش انيت مكلماين ليه ؟ عاوزة ايييه  لو على أمين خد) : بغضب ( شروق 

 عاوزاه خالص
طيب ممكن دي و تسمعيين  انيت معاكي حق تكرهيين و تشوفيين زبالة و خطافة : ماهي 

رجالة و كل حاجة  معاكي حق  أنا عذراكي  مقدرش ألومك  بس أرجوكي امسعيين  من 
 مصلحتك تسمعيين

 مصلحيت ازاي يعين ؟) : بدهشة( شروق 
 هتعريفملا تسمعيين : ماهي 

  اتفضلي قويل  سامعة) : بنفاذ صرب( شروق 
طبعا أمين اختانق معاكي و قلب املوضوع عليكي عشان يغلوش على اللي ) : دوء( ماهي 

عمله و املنظر اللي شوفتيه فيه معايا  و أكيد عمل فيها سبع رجالة يف بعض منعك خترجي 
   عشان يسبك الدور

حكى يل عمل معاكي ايه ملا روحتوا عندك البيت  و  أنا عرفت اللي حصل منه هو اللي
لعلمك هو مش فارق معاه إنه شافك مع واحد وال حاجة  لو مكنتيش شوفتيه وهو بس اللي 

شافك كان ممكن يعمل نفسه مش واخد باله أصلًا عشان متعكريش مزاجه و ال السهرة 
إنك شوفتيه  فعمل  احللوة اللي كان هيسهرها معايا  بس حظك إنك شوفتيه و هو شاف

 الشويتني دول عشان يغلوش على املوضوع و ميسك عليكي غلطة مش أكتر
ايه . أنا مش فامهة حاجة  انيت مع مني  بتقويل يل الكالم ده ليه ) : بدهشة ( شروق 
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 مصلحتك ؟
 كنت معاه بقيت معاكي و ملا أكمل كالمي هتعريف ايه مصلحيت: ماهي 

 طيب كملي) : بترقب ( شروق 
بصي أنا هحكي لك احلكاية من األول  بس الزم تعريف إن مصلحتك معايا  صدقيين : ماهي 

أنا عاوزة أساعدك  انيت ضحية زيي و متستاهليش واحد زي أمين  حاويل تفهمي الكالم اللي 
 هقوله ليكي كويس و حتسي بيا عشان متظلمنيش انيت كمان

  حاجة من األلغاز ديأنا مش فامهة   قويل بقى) : بنفاذ صرب ( شروق 
  هحكي لك) : بتنهيدة ( ماهي 

سنني  قابلته يف أمريكا  كنت مسافرة تبع الشركة اللي بشتغل  ٣عالقيت بأمين بدأت من  -
فيها  شركة كبرية ليها فروع يف كل الدول  كنت سكرترية صاحب الشركة و دراعه اليمني 

 meeting زي ما بيقولوا  شوفت أمين يف ال
 الشركة اللي بشتغل فيها و أنا وأمين و املساعدة بتاعته كان صاحب

  meeting كان بيبص يل أوي بنظرات غريبة مقدرتش أفسرها  و بعد ما ال
 و meeting اللي مت فيه ال hotel خلص كان املفروض هنبات يوم يف ال

لمين  تاين يوم هنسافر  طلعت أوضيت و قعدت شوية  لقيت موبايلي برين و أمين اللي بيك
معرفش جاب رقمي ازاي  قعد يقول يل أنا معجب بيكي و عاوزك تسييب شغلك و تشتغلي 

معايا  أنا هديكي مرتب أكرب و ليكي مميزات أكتر و قعد يغريين  أنا مكنتش مصدقة إن واحد 
أوي و ملياش يف حاجة  أخدت كل كالمه  كنت بريئة.. زي أمين الشناوي يعجب بيا أنا 

و صدقت إنه معجب بيا و قدام شوية صدقت إنه بيحبين و ملا وعدين باجلواز على حممل اجلد 
 صدقت بردو

كنت بفرح فرحة العبيط و أصدق كل حاجة بيقوهلا يل  عملت كل اللي قايل عليه سيبت 
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  شغلي اشتغلت يف شركته سكرترية كان بيعاملين معاملة مميزة لفترة حلد ما زهق مين
 ترة و التانيهبس كان بيشتاق يل بني كل ف

إجيار جديد سكنين  إنه مش عاوزين أتعب  جاب يل شقة خالين سيبت الشغل يف الشركة حبجة
فيها و كان بيديين مرتيب كأين لسة بشتغل بالظبط و ميكن أزيد  الصراحة احلاجة الوحيدة 

  الفلوس بس.. اللي أمين كرمي فيها هي الفلوس 
أمل إنه يويف بوعده نتجوز  بِعد عين شوية  ايشة علىبدأت معاملته تتغري و أنا كنت كل ده ع

بشوية حلد ما بِعد خالص  مبقاش بيكلمين و ال بشوفه خالص  بيسافر كتري  كل ما أقول له 
  أشوفك يبعت يل فلوس يسكتين بيها عاوزة

كنت حببه أوي و بعده عين بيموتين بالبطيء  بس استحملت  كنت بستحمل إنه بيكلم بنات 
.. كنت أنا اللي بضبط  له مواعيد غرامياته  كان مستعبدين .. بيحب فيهم قدامي  قدامي و

عارفة ملا تقعدي جتلدي يف حد و انيت كامتة بوقه فمش سامعة صوت صرخيه و أمله و حىت لو 
كنيت مسعيت مش هيفرق معاكي يف حاجة  كان حبه اللي مسكتين كنت بقول بيلف يلف و 

  قول يل مش برتاح غري معاكييرجع يل يف اآلخر  كان بي
كان ساعات بياخدين معاه أمريكا ملا ييجي له مزاج و كتري يسيبين هنا  كانت كل حاجة 

 ماشية حسب مزاجه و 
 أنا صابرة و ساكتة  حلد ما دحبين ملا قايل إنه هيتجوز

اجتننت و ثورت و عملت كل حاجه أقدر عليها عشان أقنعه ميتجوزش غريي  عارفة رد قايل 
 ايه ؟

  قال يل مش أمين الشناوي اللي يتجوز واحدة مشي معاها
عاوزة تفضلي قاعدة يف الشقة زي ما انيت بتاخدي الفلوس اللي تكفيكي و زيادة و من وقت 

للتاين هخرج معاكي  كان ا  مش عاوزة املركب اللي تودي و كده كده هتجوز و ده 
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 قراري مش هرجع فيه
أمل كداب إنه يتجوزين راحت هدر  مرضتش  يتها معاه علىحسيت إن سنني عمري اللي قض

وافقت و أنا حاسة برخص غريب حمستوش قبل كده  كنت .. أخسر كل حاجة  وافقت 
  بصرب نفسي إين يف يوم هبقى حرم أمين الشناوي بس األمل ده اتبخر

  لصدماتتستمع إليها وعيناها تتسع يف ذهول شيئًا فشيئًا  ال تستطيع استيعاب كل تلك ا
 ظلت صامتة تستمع يف صمت مذهولة

 صمتت ماهي تلتقط أنفاسها  كأا تعبت من كل تلك االعترافات وحبر الذكريات املؤملة
   أصدق  ازاي ؟ و أهلك كانوا فني  ازاي سايبينك كده أنا مش قادرة) : بصدمة( شروق 
مان  اللي ربتين جديت أنا مليش حد  والدي ووالديت متوفيني من ز) : بصوت خمتنق( ماهي 

مامة بابا اتوفت و أنا يف ثانوية عامة و من ساعتها و أنا معتمدة علي نفسي اعتماد كلي  
امترمطت حلد ما وصلت للمكان اللي وصلت له ده  تعبت أوي و شوفت كتري يف حيايت  

  أوي ادتين ضهرها  ملحقتش أفرح إن الدنيا أخريا ضحكت يل بس بسرعة كنت فاكرة
يعين انيت فضليت تلت سنني مصحباه و بيخونك و يعرف غريك و حيب ) : بذهول ( ق شرو

عليكي و انيت اللي تضبطي له مواعيده الغرامية و آخرا كمان اجتوز و كل ده ساكتة و 
  مستحملة ؟ حب ايه ده ؟

سنني دول كنت بفقد احترامي لنفسي  ٣ده ذل مش حب  أنا كل يوم يف ال ) : بأمل( ماهي 
أنا كنت يف حايل   كتر  أنا اتنازلت كتييييري و غلطت كتري أوي بس صدقيين أنا مش وحشةأ

مليش يف أي حاجة  هو اللي فتح عيين على حاجات كتري مكنتش أعرفها  صحى مشاعر 
 مدفونة جوايا مكنش ينفع تطلع أبدا بالشكل ده  ضعفت و فضلت أتنازل أتنازل و هو يقوى

بيحركها وقت ما " دمية" و جيرح فيا أكتر  حلد ما بقيت عبارة عن  أكتر و يدوس عليا أكتر
  حيب
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يفضل بالشهور ميعرفش عين حاجة و ملا أكلمه مريدش مهما كنت حمتاجاه و هو وقت ما 
ييجي له مزاجه ييجي يل  خيرج معايا يف املكان اللي حيدده  و يعمل كل اللي نفسه فيه و 

  يرجع يرميين تاين
 بكت بصوت عال كلماا بصوت باكي و ما أن أت كالمها حىت كانت تقول آخر

  شروق و مازالت الصدمة مسيطرة عليها
   أصدق أختيل إنه طلع بالقذارة دي  و اهللا ما قادرة مش قادرة أنا - 

  أقول لك ايه أنا مش عارفة...... أنا
ن ده من فضل ربنا عليا  أنا مشاعري ناحية أمين ماتت من زمان  موا من قبل ما تتولد و ميك

  عشان متعلقش بيه و أحبه و
 أقصد خياناته ضحكت مبرارة.. أتوجع خبيانته 

 يف اآلخر مطلعين أنا اللي خاينة ؟
  يف جربوت كده

  :ماهي و قد هدأت قليلًا 
أمين مينفعش يتحب  أنا اللي كنت غبية و عميا و فضلت أرخص يف نفسي حلد ما بقيت  - 

  اللي بيلبسهاأرخص من اجلزمة 
  أنا نفسي أبقى كويسة  نفسي أرجع ماهي بتاعة زمان  خباف و بضعف كل مرة... أنا 

  أوي حاسة نفسي حقرية و زبالة
  أنا مش عاوزاه يظلمك زي ما ظلمين

  آن األوان إين أحترر منه و ربنا وقعك يف طريقي عشان أساعدك
 هتساعديين ازاي ؟) : بدهشة( شروق 
  كهقول ل: ماهي 
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*******  
 

   لو أن أحدهم طعنها بنصل حاد لكان أهون عليها من ما مسعته و عرفته اآلن
 كيف خدعت فيه إىل هذه الدرجة ؟

  تشعر بالغثيان كلما تذكرت حديث ماهي
  لكن األفظع و األبشع ما مسعته بعد ذلك

 املساعدة  حتتاج إىل الدعم لن تستطيع الصمود أكثر من ذلك  حتتاج إىل
 هو أول اسم ملع يف ذهنها طارق

 أمسكت باهلاتف بسرعة طلبت رقمه
 - أخريا أنا كنت قلقان عليكي جدا

 حمتاجاك أووي.. طارق أنا ) : بصوت باك ( شروق 
 مالك يا شروق ؟ هو أمين عمل لك حاجة ؟) : بقلق( طارق 

غثيان  ال تقوى امرت الدموع من عيوا بغزارة  جمرد ذكر امسه بات يشعرها بالتقزز و ال
 على مساع امسه

 تكرهه حد املوت.. تكرهه 
 شروق يف ايه ؟: طارق 
  هحكي لك يا طارق  أنا حمتاجة مساعدتك أوي: شروق 
  متقلقنيش أكتر من كده  احكي: طارق 

  بعد أن قصت عليه كل ما قالته ماهي يف مكاملتها
   م بس متخيلتش إنه للدرجةيا ار أسود  أنا كنت عارف إنه مش متا) : بذهول( طارق 
  أمال أنا أعمل ايه) : بصوت باك( شروق 
  طيب اهدي بس و كملي  هتساعدك ازاي ؟: طارق 
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  اللي فات ده كوم و اللي جاي ده كوم تاين خالص: شروق 
 ...... الباشا طلع شغله مش مظبوط و ماهي معاها أوراق توديه يف داهيه  ده غري

 غري ايه  كملي: طارق 
  معاها صور فيديوهات ليه و هو يف بارات و أماكن مشبوهة) : بأمل( وق شر

 و هي جابت الصور و الفيديوهات دي منني ؟) : بدهشة( طارق 
حست إنه هيغدر بيها حبت تأمن نفسها  سرقت الورق و امللفات دي من مكتبه و : شروق 

ا أجرت ناس تراقبه اتفقت مع شركات منافسة عليه بس لسة منفذوش أي حاجة  ده غري إ
 و تصوره يف األماكن املشبوهة اللي بريوحها

هي عاوزاين أساعدها يف إننا نفضحه يف شغله و هتديين كل الصور و الفيديوهات اللي معاها 
 أنتقم بيهم لكراميت و أفضحه قدام أهله و أهلي و أعرفهم مني فينا اللي خاين

  و انيت هتساعديها ازاي: طارق 
 يين الورق و امللفات اللي معاها و أنا هعرف أتصرف بطريقيت  مث تابعت بأسىهتد: شروق 

  انت ناسي إين حمامية شاطرة وال ايه
 و انيت حمتاجة مساعديت يف ايه بالظبط ؟: طارق 
أنا مش هقدر أخرج الفترة اجلاية  و , انت اللي هتبقى حلقة الوصل بيين و بينها : شروق 

 عاوزاه يقتنع إين مسعت كالمه مش خبرج من البيت أشكك أمين فيا  مش عاوزة
كل اللي يف ايدي أقدر أعمله هعمله عشانك يا شروق  عشان انيت اتظلميت  : طارق 

متستاهليش اللي حصلك ده و متستاهليش إنك تكوين على ذمة واحد زي أمين لدقيقة 
  واحدة

هفضحه قدام كل الناس  قريب أوي .. مش هفضل على ذمته كتري  قريب ) : بثبات( شروق 
  و هتبقى اية أمين الشناوي على ايدي أنا
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 ا زوجي العزيز لقد نفذ رصيدك لديا, عفونفذ متام  
  من اآلن ستجد شروق أخرى  غري تلك الضعيفة املستكينة اليت عرفتها من قبل

   
******* 

 
 

  هاتفته بصوت مليء بالسعادة
 - كده ؟حبيبيت فرحيين معاكي  مبسوطة من ايه  

 نفسي أعرف انت بتعرف منني إين مبسوطة ؟: آسيا 
تااين  ما قولت لك خالص حفظت نربات صوتك كلها  و صوتك بيقول ) : ضاحكًا(آدم 

 أوي كمان  فرحيين معاكي و قويل يل من ايه بقى ؟ إنك فرحانة
  نعهإن عمر قدر يق بابا وافق إين أشتغل أخريااااااا  مش مصدقة) : بسعادة ( آسيا 

أصلًا أنا كنت اتكلمت مع عمر من أول ما جه و هو كل ده كان بيحاول يقنع بابا امبارح 
  بالليل بس وافق

  أوصف لك ازاي أنا طاااااااايرة من السعادة مش قادرة
  ظل صامتا  فقط تستمع إىل صوت أنفاسه الالهثة

 مالك ؟ انت كويس ؟.. آدم ) : بقلق ( آسيا 
  شتغلي يا آسياهت) : خبفوت ( آدم 
  أيوه ده حلمي من زمااان انت عارف قد ايه كان نفسي أشتغل من ساعة ما اخترجت: آسيا 

 صمتت قليلًا مث قالت بترقب
 - أنا فني املشكلة ؟ مش فامهة   

 تنهد بيأس و صمت
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 .. آدم: آسيا 
 نعم يا آسيا) : بصوت خمتنق ( آدم 
 سوط ؟حبييب يف ايه  انت مش مب) : بدهشه ( آسيا 
 مبسوط عشان انيت مبسوطة) : خبفوت ( آدم 
 أمال مالك ؟: آسيا 
  مفيش: آدم 
  ال يف  قول يل  مالك يا حبييب  انت هترجع ختيب عليا تاين ؟: آسيا 

  اااااه يا حبيبيت  مباذا أخربك ؟
 أخربك بأنين أغار عليك بشدة

 أخربك بأنين أخاف عليك  كأن أحدهم ينوي اختطافك مين
ف من اختالطك و احتكاكك باآلخرين أن جتدين من هو أفضل مين  رجل مبعىن الكلمة أخا

أي مكان و أنت مرفوعة الرأس  ليس مشوها دميما مثلي ستخجلني  يستطيع اصطحابك إىل
  إن ظهرت معه يف أي مكان

 هيو هو ينادي بامسه الذي أحبه منذ أن نطقته  أفاق من شروده على صوا احلنون الدايفء
 تنهد بعمق و أجاا دوء

 - مفيش يا حبيبيت أنا بس خايف عليكي مش أكتر 
 خايف من ايه يا آدم  دي الشركة جنب البيت  ليه كلكم بتعاملوين على) : بشك ( آسيا 

 !إين عيلة صغرية كده ؟
 يا حبيبيت مش قصدي بس ده خوف عادي: آدم 
  بابا وافقأنا ما صدقت إن   آدم متضيعش فرحيت بقى: آسيا 
  خالص يا آسيا مش هتكلم: آدم 
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 يوووه  طب أفهم انت زعالن من ايه طيب ؟: آسيا 
  مش زعالن من حاجة: آدم 
أنا   إنك هتفرح لفرحي بس طلعت غلطانة طيب خالص براحتك يا آدم  كنت فاكرة: آسيا 

 هقفل دلوقيت عشان ماما بتناديين
 أغلقت دون أن متهله فرصة للرد

   كم أتعذب و كم أخشى فقدانكليتك تعلمني
  

******* 
 
 

 يف مرتل شروق
  إن أمين طلع بالزبالة دي أنا مش مصدقة: آسيا 

  أمي ال تبقى ايته على ايدي و رمحة) : بقهر( شروق 
 متخليش غضبك يعميكي يا شروق  انيت بتلعيب بالنار) : بقلق ( آسيا 

  النار دي اللي هحرقه بيها إن شاء اهللا: شروق 
 انيت واثقة يف طارق ؟: سيا آ

 مبثقش يف غريه دلوقيت أصلًا: شروق 
 ربنا يستر اللي هتعمليه ده ميتقلبش ضدك) : بقلق ( آسيا 

 ضدي أكتر من كده ؟ ميتهيأليش إين هخسر حاجة) : بابتسامة سخرية ممزوجة باألمل( شروق 
  أكتر من اللي خسرته ساعة ما اجتوزته

 
******* 
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  ..أن قامت باملقابلة و مت قبوهلاأول يوم عمل بعد 

  من بعد تلك املكاملة مل يتحدثوا ثانية
 شعرت باحلزن و الضيق الشديد
  مساع صوا ؟ ما الذي فعلته حىت يعاقبها هكذا أمل يشتاق إليها ؟ أمل يشتاق إىل

تنهدت بضيق و خرجت من التاكسي الذي استقلته إىل الشركة اليت تبعد عن مرتهلا مخسة 
 دقيقة عشر

 أا فوجئت مبن يقف أمامها و على ثغره أروع ابتسامة إال  مهت بدخول الشركة
  آدم.. حبيبها .. إنه هو 

 
 
  

******* 
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   :الفصل احلادى والعشرون 

  
  

  أن صار أمامها مباشرةً نظرت إليه بدهشة و هو يقترب منها  إىل
  ابتسمت له بعتاب

 وكي أنا مش قد البصات ديأب ال وحياة) : مبرح(آدم 
  كده يا آدم  متكلمنيش كل ده) : حبزن( آسيا 

 تنهد بعمق
 أنا آسف يا حبيبيت  وحشتيين أوي: آدم 
 لو وحشتك كنت كلمتين: آسيا 
 خالص بقى ميبقاش قلبك أسود: آدم 

 :آسيا و قد انتبهت ملا حيمله 
 -ايه الكيس اللي يف ايدك ده ؟  

  كيده لي) : بابتسامة( آدم 
 مد يده هلا بذلك الكيس البالستيكي الذي حيمله

  واااااو شوكلت) : بطفولية( آسيا 
 و عصري كمان  اشربيه األول و بعدين كلي الشوكلت) : ضاحكًا( آدم 
 طيب امشعىن جبت يل جاالكسي ؟ عرفت منني إين حببها ؟) : بابتسامة( آسيا 
  عشان أنا كمان حببها) : مبتسما( آدم 

 ه بعشقنظرت ل
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خدي بالك من نفسك كويس و ربنا معاكي يف شغلك  إن شاء اهللا ترتاحي فيه و أول ما  - 
  ترتيل هتالقيين مستنيكي  هبقى موجود بس مش هكلمك

  ليه) : بدهشة( آسيا 
عشان كده مش صح و وقفيت معاكي دي كمان دلوقيت مش صح  بس أعمل ايه كنيت : آدم 

  ... وحشاين أوي
يشوفك و يتكلم عليكي  و مفيش أسهل من الكالم اللي بيتألف  الزم تاخدي أي حد ممكن 

 بالك من احلاجات دي كويس أوي يا آسيا  فهماين ؟
 أن تنطق هزت رأسها باإلجياب دون

  ابتسم هلا حبنان
  خدي بالك من نفسك يا حبيبيت و هتوحشيين احلبة دول حلد ما أشوفك بعد شغلك - 

 ح فني دلوقيت ؟طيب و انت هترو: آسيا 
 هروح أقعد مع علي يف املطعم: آدم 
  أوكي) :  بابتسامة( آسيا 

 هم باالنصراف  سار أمامها بضع خطوات إال أنه توقف فجأة و احنىن قليلًا و أمسك بركبته
  ركضت حنوه مسرعة و احننت إىل مستواه و مهست بقلق

 - مالك يا حبييب ؟ انت تعبان ؟.. آدم  
 أنا كويس يا حبيبيت ما ختافيش) : هادئة حيت يطمئنها رغم أمل ساقه  بابتسامة( آدم 

 استقام ببطء
 - يال روحي شغلك عشان متتأخريش 

 متأكد إنك كويس و هتعرف تسوق ؟) : بقلق ( آسيا 
 متقلقيش.. كويس ) : مبتسما( آدم 
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******* 
 
 

 أن وصل إىل  مطعم صديقه إىل قاد سيارته بصعوبة
 بسيط ظهر يف مشيته الحظه علي ما إن رآه دخل املطعم و عرج

 أقرب طاولة هم مبساعدته جلسوا على
 

 مالك يا آدم ؟ رجلك رجعت توجعك تاين) : بقلق ( علي 
 مش عارف أنا ببقى كويس و األمل يشد فجأة ليه: آدم 
عشان انت بترهق نفسك أوي يا آدم و داير ورا آسيا يف كل حتة  و السواقة الكتري : علي 
 بتتعب أصلًادي 
 دي احلاجة احللوة الوحيدة اللي يف حيايت.. آسيا ) : بتنهيدة( آدم 
  طب و آخرا: علي 
 آخرة ايه ؟: آدم 
  الوضع اللي انتوا فيه ده  هتفضل تراقبها من بعيد تتقابلوا يف الدرا كده: علي 
 أكيد ال) : بارتباك( آدم 
 متام  ناوي على ايه بقى ؟: علي 
  انت عاوز توصل اليه يا علي ؟) :  بعصبية( آدم 
عاوز أوصل للي انت فهمته يا آدم  بطل هروب بقى و واجه  دافع عن حبك  ) : دوء(علي 

 ... انت يعين.... انت عارف كويس أوي إن أهل آسيا مش هيوافقوا عليك و انت 
  أنا مشوه كده  صح ؟: آدم 
اين  انت ليه مصمم تعذب نفسك انت يا آدم أنا خايف عليك و مش عاوزك تتجرح ت: علي 
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يف ايدك احلل ؟ حىت رجلك مش راضي تروح للدكتور عشان تشوف سبب الوجع اللي 
  بييجي لك كل شوية ده  انت بتعمل كده ليه أنا نفسي أفهم

انت مش هتبطل كالم يف املوضوع ده بقققققى ؟ أنا حرررر أعمل اللي أنا ) : بغضب( آدم 
 عاوزه
مش حررر يا آدم  ملا أشوفك بتأذي نفسك مينفعش .. ال مش حرررر :  )بعصبية ( علي 

أقف أتفرج عليك  ملا أشوفك مصمم تعذب نفسك بذنب انت مرتكبتوش يبقى مينفعش 
  أقف ساااكت

 
 ذنب مرتكبتوش) : بأمل( آدم 
أيوه ذنب مرتكبتوش  انت يعين كنت قاصد تعمل احلادثة  كنت قاصد ) : بتصميم( علي 

لك  كنت قاصد وشك يتشوه  فوق بقى يا آدم  فوووووق  ده قدر و مكتوب  ربنا متوت أه
 كان مقدر إن ده حيصل  مينفعش تعترض على قدره

  و نعم باهللا  بس أنا السبب  لو كنت فايق و مركز يف الطريق مكنش ده حصل: آدم 
عمرهم و انتهى حلد  تاين يا آدم  يا ابين ربنا كاتب لكل انسان عمره من قبل ما يتولد : علي 

 كده  بطل تعذب يف روحك بقققققى
 قفل على املوضوع ده يا علي أحسن أسيبك و أمشي و أروح يف أي داهية: آدم 
  اهرب  ده اللي انت شاطر فيه مفيش فايدة فيك أبدا.. اهرب : علي 

  ربنا يهديك يا آدم
  

*******  
 واصل معهاطارق حىت يكون على ت أعطت شروق رقم هاتف ماهي إىل

 - ألو 
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 - صباح اخلري ماهي ؟..ألو 
 - صباح النور  أيوه أنا  مني ؟ 

 
 - طارق  هي شروق مقالتلكيش عليا ؟.. أنا  
 - ال قالت يل 
 أنا كنت عاوز أقابلك عشان أشوف الورق اللي معاكي.. متام  - 

 - مفيش مشكلة
 - امىت الوقت اللي يناسبك ؟ 

 - أي وقت
 ساعة يف سيلنترو اللي يف جامعة الدول  مناسب ليكي ؟متام  ممكن بعد  - 

 - آه مناسب  متام
 بعد ساعة تقابال يف الكافيه

أذنيها  عيوا خضراء ذات رموش  فُنت مبظهرها  ممشوقة القوام  شعرها أشقر قصري يصل إىل
 طويلة خالبة
 إا فاتنة حبق

يري لونه أمحر قاين حذاء أسود ترتدي تنورة سوداء قصرية  بالكاد تصل لركبتيها قميص حر
 ذو كعب عال رائحة عطرها نفاذة

  و إمنا اآلن الوضع خمتلف متاما  مل يستطع التدقيق يف مالحمها عندما رآها سابقًا
 ازيك ؟) : و هي يدها له للسالم ( ماهي 
 انيت عاملة ايه ؟.. هللا  ها ؟ آه متام احلمد: طارق 
 هللا كويسة  احلمد) : دوء ( ماهي 
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  تشريب ايه ؟: طارق 
 ممكن كابتشينو: ماهي 

 بعد أن طلب الطلبات من النادل
 أنا شروق حكت يل على كل حاجة قولتيها هلا: طارق 
 عارفة) : بإحراج ( ماهي 
  طيب ممكن توريين الورق اللي معاكي: طارق 
 آه طبعا: ماهي 

  طارق بعد أن تطلع إىل الورق الذي أحضرته
  انيت جبيت الورق ده منني ) :بدهشة( طارق 
يف ناس كتري من .. يعين شوية ورق من مكتبه شوية ورق جبته مبعاريف و عالقايت : ماهي 

 مصلحتها أذية أمين
  خمالفات قد كده  اهللا خيرب بيتك يا أمين  ده طلع كارثة.. رشاوي.. رب ضرييب: طارق 
هو مش كده أبدا  أنا أدرى واحدة أمين أجدع واحد يرسم قناع االحترام و الوقار : ماهي 

  بيه
 شروق الزم تشوف الورق ده: طارق 
  أمين مانعها خترج خالها سابت الشغل من فترة بدون سبب: ماهي 
  أنا هصور الورق ده على املوبايل و أبعته ليها على الواتس: طارق 
  متام: ماهي 
  ه بالورق دههنبقى على اتصال ببعض داميا نشوف هنقدر نعمل اي: طارق 

  
  

******* 
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 - معتز 
 نعم يا ماما: معتز 
 بسم اهللا ما شاء اهللا  ايه الشياكه دي كلها ؟: مسرية 
 شكلي حلو ؟) : بابتسامة ( معتز 
 ربنا حيميك و حيفظك يا ابين  قمر: مسرية 

  بس الشياكة دي كلها رايح بيها على فني ؟
 خطوبة واحد صاحيب: معتز 
 عقبال ما أفرح بيك يا حبييب و أشيل والدك) : بتنهيدة( مسرية 
 إن شاء اهللا) : دوء( معتز 
 هو لسة موضوع آسيا مأثر فيك يا معتز ؟: مسرية 
  ال يا حبيبيت  هو حمصلش نصيب و خالص) : بابتسامة ( معتز 
  يعين نسيت املوضوع ؟: مسرية 
ر  بس مش متعقد يعين أبقى كداب لو قولت لك نسيته خالص  من وقت للتاين بفتك: معتز 

 هللا أنا راضي ب اللي ربنا كاتبه و عارف إنه شايل يل اخلري وال مسبب يل أزمة  احلمد
 ربنا يكملك بعقلك يا حبييب يفرحين بيك: مسرية 

 
******* 

 
 

  أحد الطاوالت اجلانبية لفتت نظره تلك الفتاة اهلادئة اجلالسة على
  تشبه آسيا يف هدوئها

و هو يرى االختالف الواضح بينها و بني باقي الفتيات  هي الوحيدة اليت مل  ظل يتتبعها بعينيه
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 ترقص تقريبا
هي الوحيدة اليت ترتدي فستانا حمتشما هادئًا و ال تصبغ وجهها بالعديد من أدوات التجميل 

 " بالبلياتشو" اليت جتعل الفتيات أشبه 
 أي هدوؤها و بساطتها و حياؤها أشياء كفيلة بلفت أنظار

  راجل مش مان... أيها " رجل  "
   الفتيات احملترمات أصبحن قالئل يف ذلك الزمن

  أن تري فتاه يئتها يف أي مناسبة يعترب شيئًا فريدا من نوعه و حالة تستحق التأمل
 ! 

******* 
 
 

 ..مر أسبوع
لها  تراه دون و هي ذاهبة و عائدة من عم عالقة آدم و آسيا على خري ما يرام  تراه يوميا - 

أن يتحدث إليها لكن يكفيها أا تشعر بوجوده جبانبها  لكن كلما حادثته بشأن موضوع 
عملية التجميل حتول إىل شخص آخر  عصيب حد اجلنون  أصبحت ختشى عليه من تلك 

   العصبية و تتجنب حمادثته يف ذلك املوضوع  رغم أن حياا و حياته متوقفة عليه
ملانيا  تأثرت آسيا كثريا بفراقه لكن وجود آدم إىل جوارها هون عليها األمر عاد عمر إىل أ - 

 كثريا
 - شروق على اتصال دائم مع ماهي و طارق

ماهي و طارق يتقابالن باستمرار و قريبا جدا سيقومون بتنفيذ ما اتفقا عليه مع شروق  - 
 بشأن أمين

  زال موجودا مبصر لكنها تعلم أنه ما.. طعم أمين مل حياول مهاتفتها وال مرة بعد واقعة امل -
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معتز بني حني و آخر يفكر يف تلك الفتاة اليت رآها يف حفل خطبة صديقه  مع ذلك مل  - 
 يتجرأ يسأل صديقه عنها وال مره

******* 
 -ألو 

 
 ! أيوة يا حبيبيت  مال صوتك) : بقلق( آدم 
 مفيش يا آدم) : بصوت خمتنق ( آسيا 
 ! زاي  انطقي يا آسيا يف ايه متقلقنيشمفيش ا: آدم 
أنا يف واحد معايا يف الشغل معرفش جاب رقم  آدم أرجوووك اتصرف بقى) : ببكاء ( آسيا 

بابا منني كلمه إنه عاوز ييجي يتقدم يل  انت لو فضلت بعنادك و سلبيتك دي أنا هضيع من 
 ايدك

 
 

******* 
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 : الفصل الثاىن والعشرون 
 

  مل تسمع من خالله سوى صوت أنفاسه املتسارعة, ت قاتل صم...صمت
 أفاق من صدمته و قال بصوت غامض ال حيمل أي معىن

 - دلوقيت..أنا عاوز أشوفك   
  صمتت قليلًا تفكر يف طلبه  إال أنه صدمها بصوته الصارم و هو يقول

 - دلوقيت يا آسيا  يف املكان بتاعنا 
 حاضر يا آدم) : بتنهيدة( آسيا 

******* 
 
 

  بعد أقل من ساعة تقابال يف مكام املُفضل  أمام النيل  جلسا على مقعد آسيا
  كالمها صامتا  شاردا 

 مر أكثر من نصف ساعة و مها على نفس ذلك املنوال 
 جيلس جبانبها  يتطلع أمامه يف شرود  و ال ينطق حبرف

 احترقت أعصاا قلقًا
 ن تسمعين سكوتك ؟انت جايبين هنا عشا) : حبدة( آسيا 

 التفت إليها ببطء  نظر إليها و ظل صامتا
ممكن تشيل النضارة دي و تبص يل كده تتكلم معايا زي الناس و تقول يل ) : بعصبية( آسيا 

  ايه رأيك يف الكالم اللي أنا قولتهولك
اعها ظل صامتا لثوان دون أن ينطق أو خيلع النظارة  مث فجأة امتدت أنامله و قبض على ذر
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 بقوة و قال بصوت صارم أجفلها و هو يتحدث ببطء مشددا على كل حرف ينطقه
 - آسيا..يا..غريي..حلد..أبدا..هتكوين..مش..انيت  

 ظلت تنظر إليه مصدومة  بداخلها مشاعر و أحاسيس كثرية متناقضة و شعور خفي بالسعادة
 أعماقها و ارتسمت على شفتيها ابتسامة هادئة يتسلل إىل

 قبضته من فوق ذراعها لكن مل يتركها خفت
 امتدت يدها احلرة و أزاحت النظارة برفق من فوق عيونه و ظلت تنظر إليه مبتسمة

 حتولت قبضته إىل ملسات رقيقة تتجول فوق ذراعها
 انيت بتضحكي على ايه ؟: آدم 
 ده سر بيين و بني نفسي بقى) : مبتسمه( آسيا 
 أنا نفسك: آدم 

 ذراعها برفق أزاحت يده من فوق
مش انت اللي بتقعد تقول يل الزم حتافظي على نفسك و شكلك و حتاسيب على : آسيا 

 تصرفاتك عشان حمدش يقول أي كلمة عليكي  بذمتك ينفع املنظر اللي احنا قاعدين فيه ده ؟
أنا آسف  بس ساعات مبعرفش أسيطر على نفسي و أنا .. معاكي حق ) : ضاحكًا( آدم 

  معاكي
 يلًا مث تابع جبديةصمت قل

هترفضي الزفت اللي معاكي يف الشغل ده يا آسيا  و هتخلي باباكي يبلغه الرفض يف  -
 التليفون  ميجيش البيت أصلًا  متام ؟

 
  و لنفرض إين عملت كده مرة  مش هقدر أعمل كده كل مرة يا آدم) : دوء( آسيا 
 ؟و انيت هييجي لك كل يوم عريس يعين ) : بعصبية( آدم 
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 و انت هتستىن ملا ييجي يل كل يوم عريس يا آدم عشان تتحرك و تاخد خطوة ؟: آسيا 
 زفر بضيق

 - انيت عاوزة ايه يعين ؟ 
 انت عارف أنا عاوزة ايه يا آدم: آسيا 
مش هعمل العملية يا آسيا  انيت مش قوليت يل إن شكلي مش فارق ) : بعصبية ( آدم 

  نا ؟ ايه اللي اتغري دلوقيت ؟معااااكي ؟ إنك حباين كده زي ما أ
هيفرق مع الناااس  هيفرق مع أهلي  .. لو أنا مش فارق معايا شكلك ) : بغضب ( آسيا 

هيفرق يف إنك تعيش حياتك بشكل طبيعي  مش على طول مستخيب ورا نضارة مشس خميب 
وشك  هيفرق يف إنه يرجع لك ثقتك يف نفسك تاين  ترجع شغلك  ترجع حلياتك يا 

ددم  فوق لنفسك بقى و بطل حتمل نفسك ذنب موت أهلك  ده قدر ربنا  بطل تعذب آددد
  يف نفسك و تعذبين معاااااك  أنا تعبت

 نظر إليها مصعوقًا
  انيت أول مرة تكلميين بالطريقة دي: آدم 
عشان تعبت يا آدم  حباول مضايقكش بالكالم  حباول مضغطش عليك  بقول أصرب : آسيا 

أصرب أكتر من كده  هنفضل  تك  بس خالص بقى صربي نفد مش قادرةشوية و أديك وق
  بالطريقة دي حلد امىت ؟ هنفضل نتقابل يف الدرا كده حلد امىت ؟

  أنا حببك و انيت عارفة كده عاوز أعيش عمري كله جنبك: آدم 
 مجييييييل  عملت ايه بقى عشان تعيش العمر كله جنيب ؟: آسيا 

 تنهد بضيق و صمت
 رد عليااا يا آدم  قول يل عملت ااايه عشاين ؟ عملت ايه عشان نفضل مع بعض ؟ :آسيا 
أنا عارف إم مش ... أنا عندي استعداد آجي اتقدم ألهلك دلوقيت حالًا  بس : آدم 
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  هيوافقوا
و ملا انت عارف إم مش هيوافقوا  مبتسعاش ليه إنك تعمل احلاجات اللي ختليهم : آسيا 

 يوافقوا عليك ؟
  انيت لييييه مش حاسة بياااا  ليييه مش قادرة تفهميين: آدم 
أفهم اااايه و أحس بايه  فكرك لو أهلك كانوا موجودين دلوقيت كانوا هيبقوا راضيني : آسيا 

 باللي انت بتعمله يف روحك ده ؟
. .أناااااا السبب  استهتاري ضيع حيام كلهم  أنا مستاهلش أعيش مبسوط يا آسياااا : آدم 

 مستاهلش
تاين هتقول أنا السبب  يظهر إن مفيش فاايدة فيك  انت فاكر إنك كده بتعاقب : آسيا 

  نفسك يعين ؟ تبقى غلطان يا آدم  انت بتعاقبين أناا
  لو بتحبيين هتقبليين زي ما أنا: آدم 
و أنا قبالك زي ما انت  لو اللي عندك ده حاجة ملهاش عالج صدقين كنت حاربت : آسيا 

إيدينا  نيا كلها عشانك  و مهمنيش أي حاجه وال أي حد  بس ملا يبقى احلل و العالج فالد
  و احنا اللي بنرفضه يبقى ده امسه ايه

حيت رجلك  انت فاكرين مش واخدة بايل إا بقاهلا فتره بتوجعك و  مالمح وشك و هي 
انت تعبان و .. دم بتتأمل انت فاكرين مش باخد بايل منها  بس أنا واخده بايل أوي يا آ

 إجيابية يف حياتك هتبقى كمان وحيد لو مأخدتش خطوة.. موجوع 
  ليه.. وحيد ) : بصدمة( آدم 
 عشان أنا مش هقدر أستمر بالطريقة دي يا آدم) : بأمل( آسيا 

  نظر إليها بصدمة أمل
 - هتسيبييين يا آسيا ؟ 
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 انت اللي عاوزين أسيبك: آسيا 
 أعيش من غريك أصلًا عمررري  أنا مقدرش: آدم 
الزم تبقى .. يبقى تسمع كالمي و تعمل عملية جتميل  تروح للدكتور بتاع رجلك : آسيا 

أنا عاوزاك قوي مش عاوزاك ضعيف .. الزم ترجع شغلك .. كويس يا آدم  الزم ختف 
  مكسور
  أوريك للدنيا كلها أقوهلم ده حبييب اللي أنا اختارته من بني الناس كلها عاوزة

  أقابلك بألف ألف كدبة و كدبة و أنا نازلة أشوفك يف الدرا و أنا مستخبية و  ش عاوزةم
  بس قدام الناس..عاوزاك

  أعتقد إن دي أبسط حقوقي
  لو قولت لك إين مش هعمل العملية يا آسيا  أنا مرتاح كده: آدم 
يشوفك  مرتاح و انت وشك مشوه ممكن أي حد.. مرتاح اززززززززاي ) : بغضب( آسيا 

مرتاح و انت تعبان و موجوع و مش .. خياف منك ؟ مرتاح و انت مبتقدرش تواجه الناس 
عاوز تروح لدكتور يشوف رجلك فيها ايه ؟ مرتاح و انت من غري شغل ؟ من غري هدف ؟ 

   من غري أمل
 مرتاح و انت بتشوفين سرقة ؟ و بتراقبين من بعيد مش قادر تقرب مين عشان ملكش صفة

  ازززززززززاي قول يلمرتاح 
مرتاح يا آسيا عشان ملا ببص لوشي يف املراية و أشوف شكلي حبس إين أخدت ) : بأمل( آدم 

عقايب و كفرت و لو حباجة صغرية أوووي عن اللي أنا سببته لناس ملهمش ذنب غري إم 
  وثقوا يف واحد مستهتر  ضيع حيام يف حلظة

 خل كلية فنون مجيلة و تبقى رسامة كبرية و مشهورةمرمي اللي كانت بتحلم تد ضيعت حياة
 ضيعتها و ضيعت حلمها
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 حرمتها حتقق اللي كان نفسها حتققه.. حرمتها تعيش 
 حرمت أمي و أبويا من إم يعيشوا يفرحوا بيها

بعد ده كله أنا أعمل عملية جتميل و أرجع شغلي و أمارس حيايت بشكل طبيعي كأن شيئًا مل 
   يكن  ازاااي

يا ابين انت جمنوووووووون ؟ استغفر ربنااا  اييييه العبط اللي انت ) : بصوت عايل( سيا آ
بتقوله ده  يعين ايه ضيعت حيام و حرمتهم يعيشوا ؟ هو انت اللي يف ايدك احلياة و املوت 

مفيش حد بيعيش دقيقة زيادة عن عمره  ده قدددددر و مكتووووووب .. وال يف ايد ربنا 
 ققىافهم بقققق

 وضع يده على فمها يكتم صراخها الغاضب
 هششششششششش وطي صوتك ده فضحتينااا: آدم 

 نزعت يده من فوق فمها بعنف
انت مش كنت لسة بتقول يل من شويه انيت مش هتكوين أبدا حلد غريي ؟ شكلي كده  - 

 هبقى لغريك يا آدم
  هتف جبنون

 - يا آسياأبدااااا  لو مكنتيش ليا مش هتبقي لغريي  أبدا 
 صعقت من رده

  يعين عادي إين مبقاش ليك: آسيا 
ال طبعا  بس لو مش ليا مش هتبقي لغريي  ممكن أستحمل إنك متكونيش معايا  ) : بأمل ( آدم 

 بس مش هستحمل إنك تكوين مع حد تاين أبدا أبدا
 اااايه األنانية دي ؟) : بغضب( آسيا 
 أناين يف حبك: آدم 
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متقولش حبك  انت مبتحبنيش يا آدم  احلب بيقوي مبيضعفش  اللي ) : بغضب( آسيا 
بيحب بيبقى مستعد يعمل أي حاجة عشان يفضل مع حبيبه  مش يبقى ضعيف سليب 

  مستسلم و سايب احلياة جتري من حتت رجليه و هو واقف يتفرج
 امسع يا آدم  قدامك فرصة آلخر األسبوع تفكر مع نفسك و تشوف عاوز ايه

 .....العمليه و تروح لدكتور تعاجل رجلك و ترجع شغلك يا إمايا تعمل 
 يا إما ايه يا آسيا ؟: آدم 
  يا إما تنساين خالص يا آدم ده آخر كالم عندي) : بدموع( آسيا 

قالت مجلتها و التقطت حقيبتها و انصرفت من أمامه مسرعة حىت ال يرى ايارها و الدموع 
  إن أعطته ظهرهااليت انسابت على وجنتيها و ما 

عجز لثوان عن التقاط أنفاسه  عجز عن الوقوف ليستقل ... و رحلت و تركته بال روح 
  سيارته و يرحل

  أخرج هاتفه من جيب بنطاله و هاتف علي الذي أتى له على الفور بأيد مرتعشة
  

******* 
 

 أوصله علي 
 إىل الفيال و ساعده حىت صعد إىل غرفته و استلقى فوق فراشه

  آدم انت سخن شكلك ميطمنش  قوم خليين آخدك على املستشفي) : بقلق( علي 
 نا كويسأ) : بإرهاق( آدم 
واضح فعلًا إنك كويس  أهو اللي كنت خايف منه حصل  طبعا مش حمتاج أسألك : علي 

 حصل ايه ألين متخيل شكل احلوار
  يا تتفضل متشيأبوك أنا مش ناقصك  يا تقعد و انت ساكت  وحياة.. علي : آدم 
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  تنهد علي بيأس و ظل إىل جواره طوال الليل
*******  

 
 .. يف أحد الكافيهات

 كده معانا كل الورق و املستندات مفاضلش غري التنفيذ: طارق 
 بكرة الصبح هقدم البالغ  للنائب العام: ماهي 
 ال خليكي انيت بعيد  أنا اللي هقدم البالغ: طارق 
 ليه ؟) : بدهشة( ماهي 

  أخاف عليكي ال يأذيكي وال يعمل فيكي أي حاجة  أمين مش سهل) : بعفوية(ارق ط
   ختاف عليا) : بنربة الغري مصدق( ماهي 

 ضحكت بسخرية
 - تصدق إن أنا عمري ما حد خاف عليا قبل كده 

أوي  كان نفسي يبقى عندي عيلة  عارف  أنا طول عمري كانت أحالمي و طموحايت بسيطة
أبقى حببه و أخلف و يبقى عندي والد كتري   مت منها  أجتوز واحد حيبين وبدل اللي احتر

  يبقوا عزوة و سند ليا يف الدنيا
 كان نفسي أعيش حياة هادية مستقرة

 بس فعلًا ليس كل ما يتمناه املرء يدركه
متخافش عليا يا طارق أنا هعرف أمحي نفسي منه كويس كده كده هو هيعرف إين ورا اللي 

 شروق هتقول له بس يف الوقت املناسبحصله ده 
  مش هيقدر ميس منكم شعرة طول ما أنا عايش: طارق 

  أشباه رجال رمبا.. نظرت له بانبهار  مل تر رجالًا يف حياا 
  هتحميين ليه.. طيب شروق ختصك و تعرفها  بس أنا : ماهي 
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حىت لو معرفهاش  إين أختلى عن أي بنت حمتاجة ملساعديت عشان مش من الرجولة: طارق 
كويس مع إننا بقالنا فترة على طول بنشوف بعض بنتكلم و تقريبا بقيت عارف عنك كل 

 حاجة
عارف يا طارق إن انت الوحيد اللي حمسستنيش بالنفور مين مع إنك متعرفش عين : ماهي 

كل حاجة  أنا داميا بشوف نظرات االحتقار يف عيون كل الناس و نظرات الرغبة يف عيون 
   كل اللي عرفتهم

  نظر هلا بعمق
عشان أنا شايف اللي جواكي أكتر يا ماهي عارف إنك من جواكي مش ) : بتنهيدة ( طارق 

وحشة  انيت مش وحشة بس احتطييت يف ظروف غلط  وسط ناس غلط  بتتصريف غلط  
  بتلبسي غلط

  كل تصرفاتك غلط هي اللي بتدي االنطباع ده عنك
إنسانة تانية و حياتك تغرييها لألحسن  يا ريت تستغلي الفرصة دي انيت قدامك فرصة تبقي 
 إيديكي يا ماهي متضيعيهاش من

 انت عارف إنك أول واحد يتكلم معايا بالطريقة دي: ماهي 
 توعديين تتغريي ؟: طارق 
 حاولت كتري معرفتش  توعدين انت إنك تساعدين و تقف جنيب ؟: ماهي 
  اهيأوعدك يا م) : مبتسما( طارق 

  
*******  

 
صباح اليوم التايل تقدم طارق مبوجب املستندات اليت حصل عليها و اخلاضعة حتت يده ببالغ 
للنائب العام و عندما تأكد النائب العام من صحة األوراق و جديتها و مطابقتها للتحقيقات  
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أمر بوضع أمين على قوائم املمنوعني من السفر و سرعة ضبطه و إحضاره و استكمال 
  التحقيقات

******* 
 
 - شروق يا شرووق 

 نعم يا بابا: شروق 
 عرفيت حصل ايه مع أمين ؟: حمسن 

 حصل ايه ؟) : دوء( شروق 
حد قدم فيه بالغ للنائب العام و امه بالتهرب الضرييب و رشوة املوظفني و خمالفات : حمسن 

  تانية و كل ده بالورق و املستندات
 طيب) : بربود( شروق 

  ايه ده اللي طيب ؟ مش هتروحي جلوزك ؟:  حمسن
 أروح له أعمله ايه ؟ و بعدين مش هو مانعين من اخلروج ؟: شروق 
هو ايه اللي تعملي له ايه  انيت مش حمامية  و كنيت شغاله يف الشؤون القانونية يف : حمسن 

  الشركة ؟
  كنت  و بعدين أمين مش هيغلب أكيد جاب دسته حماميني: شروق 

 ايه الربود اللي انيت فيه ده  مش جوزك ده ؟:  حمسن
 مش هروح حلد يا بابا  حضرتك عاوز تروح له روح لوحدك: شروق 
 أنا رايح مع رفعت لو سأل عليكي أقول له ايه ؟:حمسن 

  مش هيسأل.. اتطمن ) : بسخرية ( شروق 
  

******* 
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 - ألوو 

 ايه األخبار ؟: طارق 
 األخبار ؟انت اللي تقويل يل ايه : شروق 
 مفيش كله متام  و هو ميعرفش مني اللي قدم فيه البالغ ده أصلًا: طارق 
متام أوي  نفسي أوي يف اللحظة اللي هقول له فيها إين ورا كل اللي جرى له  : شروق 

نفسي أشوف رد فعله و لسة ملا أفضحه بالفيديوهات اللي معايا قدام أهله و قدام أبويا اللي 
  نهمد ايده عليا عشا

  قريب أوي.. خالص هانت أوي و هتخلصي من كابوس أمين ده قريب : طارق 
 

*******  
 

 .. أيام مر ثالثة
  و مل حيدد بعد موعد اجللسة األوىل يف قضية الرشوة  خرج خالهلا أمين بكفالة -
ا من أثناء ذهاا و عود أا مل تراه وال مرة انقطعت االتصاالت متاما بني آدم و آسيا  حىت -

 كان األمل يعتصر قلبها لكن ما باليد حيلة, عملها 
  البد أن تصمد قليلًا حىت يعلم أا جادة هذه املرة و أنه جيب أن يتخذ قرارا إجيابيا يف حيام

 
******* 

 
 مسعت رنني هاتفها

 .. رقم أمين
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 ضحكت بسخرية و ردت
 - أيوه يا أمين   

 يو اهللا كويس إنك لسة فاكرة امس: أمين 
 عاوز ايه ؟: شروق 

  عاوز ايه  انيت نامية على ودانك يا مدام و متعرفيش ايه اللي حصل جلوزك: أمين 
 ال عارفة) : دوء( شروق 

  عارفة ؟ عارفة و حماولتيش تيجي يل وال مرة: أمين 
  آجي لك فني  انت مش خرجت بكفالة ؟: شروق 

  قىاهللا  ده انيت متابعة و عارفة كل حاجة ب: أمين 
 طبعا  بابا داميا على اتصال بعمو رفعت و بيعرف منه األخبار و بيقول يل: شروق 

  و ملا انيت عارفة كل األخبار و متابعة كده  مكلمتنيش وال مرة ليه ؟: أمين 
 و أكلمك ليه ؟: شروق 

  عادي  أصلي زي جوزك يعين) : بسخرية ( أمين 
 ل ايه يا زي جوزي ؟طيب عام.. زي جوزي .. مممممممممم: شروق 

 انيت بتهزري ؟) : بغضب ( أمين 
إن موضوع منعك من السفر ده مأثر  ال بتكلم جبد أهو  معلش أنا عارفة) : دوء ( شروق 

 يف نفسيتك  مبتستحملش العيشة يف مصر  مش بتبقى على راحتك
  د اللي عملتيهانيت بتقويل اييييه ؟ انيت ليكي أصلًا عني تنطقي تاين بع) : بعصبية( أمين 

أساس إين شوفتك يف املطعم بتطعم املساكني يعين ؟ لو انت ليك عني تنطق  ده على: شروق 
 يبقي أنا كمان ليا عني أكيد

 انيت اجتننيت يا شروق ؟ من اميت بتكلميين باألسلوب ده ؟) : بذهول( أمين 
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تتوقع منها أي معلش بقى ما هي اللي خترج من ورا جوزها و تقابل واحد تاين : شروق 
 حاجة
أنااااا هوريكييييي يا شروووق  اصربي عليا بس ملا أفوق لك و أنا هربيكي  ) :بغضب ( أمين 

 من أول و جديد عشان يظهر إن ابوكي معرفش يربيكي
  أغلق اهلاتف يف وجهها

 نظرت إىل اهلاتف دوء و ابتسمت بسخرية
 - بكره نشوف مني اللي هرييب مني يا أمين يا شناوي 

******* 
 

 - انتهت املهلة اليت حددا آسيا آلدم للتفكري
  كادت أن جتن.. مل يهاتفها بعد 

  و أملًا و شوقًا قلبها يعتصر قلقًا
 مل تشعر بنفسها إال و هي متسك باهلاتف و تطلب رقمه

 جرس..جرس..جرس 
 من هذا ؟.. صوتا رجوليا غريبا 

  ليس آدم حبيبها
  ايامني مع) : خبوف( آسيا 

 - أنا علي صاحب آدم 
 علي ؟ هو حصل حاجة ؟ آدم كويس ؟) : بلهفة( آسيا 
 هو.. هو بس..هللا  هو كويس احلمد) : بارتباك( علي 
  انطق.. هو ايييه يا علي ) : بنفاذ صرب ( آسيا 
أنا كنت ..  و قبل ما يركب الطيارة وصاين أقول لك حاجة.. آدم سافر يا آسيا : علي 
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   سبقيت و اتصليتهكلمك بس انيت
 صمت قليلًا كأنه ميهلها الفرصة ليجعلها تستوعب ما يقول

 حتدث ثانية بصوت حاول جاهدا أن يضفي عليه اهلدوء
  ..بيقول لك

 "انيت خالص مبقيتيش ليه و مش هتكوين لغريه"

 
  
  
  

******* 
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  : الفصل الثالث والعشرون 
 
  

  ال تصدق ما تسمعه.. مذهولة .. ظلت صامتة 
  لن تكون لغريه.. مل تصبح له .. ر ساف.. تركها 
 كيف ؟

 هتفت فجأة جبنون
  سافر ازااااااااي ؟ و يعين ايه مبقتش ليه و مش هبقى لغريه دي ؟ - 

 و اهللا ما أعرف يا آسيا هو اللي قال يل قول هلا كده: علي 
قول يل إن ده مش حقيقي  قول يل إن .. علي قول يل إنك بتضحك عليا ) : جبنون( آسيا 

 قووووووووول يا علي.. دم ما سافرش و سابين آ
  لألسف هي دي احلقيقة  معرفنيش غري يف آخر حلظة  ملحقتش أمنعه) : حبزن( علي 

  من صدمتها باتت ذي بكالم غري مفهوم و هي تبكي و تضحك يف آن واحد
 آسياااا اهديييي و فوقيييي اهللا خيليكي أنا مش ناقص.. آسيا ) : بقلق ( علي 

  يعين كده خالص ؟) : ببكاء ( يا آس
 سابين و كمان حكم عليا مبقاش لغريه ؟

  صرخت بغضب
 أنا مشفتش يف حيايت حد  سليب و أناين و ضعيف أكتر منه -

معذور يا آسيا  متظلميهوش انيت كمان  انيت متعرفيش هو كان متعلق بأهله ازاي و : علي 
ما تتخيلي و مش بينسى و مش بيبطل حيمل  حصل له ايه بعد احلادثة  موم مأثر فيه فوق

 نفسه الذنب  آدم تعبان أوي يا آسيا فوق ما أي حد ممكن يتصور
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و هو مظلمنيش ؟ ملا خالين أحبه و علقين بيه و بعدين سابين ) : بغضب و بكاء ( آسيا 
مظلمنيش ؟ ملا حيكم عليا إين مبقاش ليه و ال كمان لغريه مظلمنيش ؟ لو هو تعبان أنا 

وووت يا علي  أنا عمري ما هساحمه على اللي عمله فيا ده أبدا  ملا هو مش عاوز يعيش مب
حياته و مش عاوز يبقى سعيد و مش قادر ينسى  كان دخل يف حيايت لييييييه ؟ علقين بيه ليه 

  !!!؟ خالين أحبه لييييه ؟
 صمتت قليلًا و تابعت حبرقة

 - حرام عليه و اهللا العظيم حرام عليه 
قول لك ايه  انتوا االتنني صعبانني عليا أوي  يا ريت كان يف أنا مش عارف أ) : حبزن( ي عل

 أعملها و يا ريت كنت قدرت أمنعه ايدي حاجة
غري قبل ميعاد الطيارة بساعة  روحت له جري على املطار بس مقدرتش  مقاليش أي حاجة

 أمنعه
.. اجة ختصه هنا و قال يل إنه تعبان ساب يل موبايله و مفاتيح الفيال و الصيدلية و كل ح

 تعبان و حمتاج يبعد
 قال يل إن وجوده يف حياتك مسببلكيش غري احلزن و التعاسة

 و ملا يسيبين و يسافر كده هيخليين أبقى مبسوطة و سعيدة مش كده ؟) : بسخرية ( آسيا 
 هو سافر فني يا علي ؟

 لندن) : دوء(علي 
 امىت ؟ و مقالكش راجع) : بأمل( آسيا 

 ال يدري مباذا يجيب  آملها كثريا و ال يستطيع أن يؤملها أكثر.. صمت 
  ايه مش راجع ؟) : بدموع( آسيا 
معرفش يا آسيا  مقاليش حاجة و ملا سألته مسافر ليه و راجع امىت جماوبنيش  كل اللي : علي 
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 قاله إنه تعبان و حمتاج يبعد
  ا املتسارعة من هول الصدمة و االنفعالصمتت متاما و مل يسمع سوى صوت أنفاسه

  آسيا انيت كويسة ؟) : بقلق(علي 
 كويسة يا علي  أنا الزم أقفل دلوقيت) : خبفوت ( آسيا 

 أغلقت اخلط دون أن متهله فرصة للرد
 ارمتت فوق فراشها تبكي حبرقة

  ال تصدق أنه ختلى عنها ذه البساطة
  ظهر فجأة و اختفى فجأة

 اا من دونه ؟ كيف آلسيا أن تكون بال آدم ؟كيف ستصبح حي
 ارتفع صوت بكاؤها إىل درجة مفزعة

 أن كادت ختتنق على وجهها تبكي و تشهق إىل أسرع إليها والدها و والدا  وجدوها منكبة
 مالك يا بنيت ؟.. بسم اهللا الرمحن الرحيم ) : بفزع ( مسية 

  روحي هايت هلا كوباية ماية: صالح 
 ية و أحضرت هلا كوب من املاءأسرعت مس

 احتضنها والدها بشدة
 خدي يا آسيا اشريب  اهدي و اشريب يا حبيبيت متوجعيش قليب عليكي أكتر من كده: مسيه 

 أن غابت عن الوعي ظلت تبكي و تبكي إىل
 بنتيييييييي) : بصراخ ( مسية 

 هقوم أتصل بالدكتور بسرعة: صالح 
  يببعد أقل من نصف ساعة  وصل الطب

 بعد الكشف عليها
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 عندها صدمة عصبية حادة عملت هلا خرس مؤقت 
  يا الاااهوي  خرس) : بصدمة ( مسية 

ده حالة مؤقتة بس  أهم حاجة تبعدوها عن أي حاجة ممكن تضايقها أو ختليها تنفعل : الطبيب 
 و يا ريت تاخدوها تغري جو يف أي مكان ده هيساعدها كتري إن حالتها تتحسن

  قيت اديت هلا مهديء و هتنام للصبحأنا دلو
 يعين احلالة دي هتستمر قد ايه يا دكتور ؟: صالح 
أهم حاجة الراحة و البعد عن   مقدرش أحدد  كل ده متوقف على حالتها النفسية: الطبيب 

 أي حاجة ممكن تضايقها
 ن نبعدها عنهو اهللا احنا ما نعرف ايه اللي ضايقها وصلها لكده أصلًا عشا) : ببكاء ( مسية 

 خالص يا مسية: صالح 
  شكر الطبيب و أوصله إىل الباب

  و عاد إىل غرفة آسيا وجد مسية جتلس على الفراش جبوارها و هي تبكي
 بنيت جرى هلا ايه يا صالح  ليه بيحصل فيها كده) : ببكاء(مسية 

  استغفري ربنا و ادعي هلا: صالح 
  يقومك بالسالمة يا حبيبيت أستغفر اهللا العظيم يا رب  ربنا: مسية 

 متعرفيش حصل ايه وصلها لكده ؟: صالح 
واهللا أبدا  كانت كويسة و زي الفل  بس بقاهلا أسبوع متغرية و داميا قاعدة لوحدها و : مسية 

 أنا كويسة كل ما أقوهلا مالك  تقول يل مفيش حاجة
تبقي كويسة و شويه تتعب أستغفر اهللا العظيم يا رب  البنت دي ماهلا بس  شوية : صالح 

  فجأة  الطف بينا يا رب
******* 
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 .. مر يومان

  حتاول شروق االتصال بآسيا باستمرار  و ال جتد ردا
  تسرب القلق إىل قلبها

 ارتدت مالبسها يف عجلة
 ايه ده انيت خارجة ؟: شريين 
إن  طمن  حاسةاه  هروح آلسيا  بقايل يومني بكلمها و مش بترد عليا  قليب مش مت: شروق 

 يف حاجة
 طيب ما تكلميها على البيت ؟: شريين 
 إن يف حاجة  مش عاوزة أعرف من التليفون  هروح هلا أحسن معرفش حاسة: شروق 
 .. بس بابا.. أيوة ) : بتردد( شريين 
 ماله ؟: شروق 
 لو جه و سأل عليكي أقوله روحيت فني ؟: شريين 
 قويل له روحت عند آسيا: شروق 
 ما بالش يا شروق عشان متحصلش مشاكل  طب كلمي أمين قويل له األول: شريين 
  متجيبيش سريته تاين قدامي عشان بتعصب  أنا راحية و راجعة على طول) : بغضب( شروق 

 سالم
 خرجت من املرتل سريعا

 " ربنا يستر و متحصلش مشاكل تاين يا رب) : " بقلق( شريين 
 
 

*******  
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 ..دقت جرس املرتل

  شروق  أهلًا يا حبيبيت: ية مس
 ازيك يا طنط ؟ و آسيا عاملة ايه ؟ بقايل يومني بكلمها مش بترد) : بقلق(شروق 

 طيب ادخلي األول) : بتنهيدة حزن ( مسية 
 .. جلسوا يف الصالون

 هو يف ايه ؟) : بقلق( شروق 
 آسيا حصلها خرس مؤقت و نفسيتها وحشة جدا) : حبزن(مسية 

 ايه ؟ ليه ؟:  )بصدمة ( شروق 
و اهللا يا بنيت ما أعرف  فجأة مسعنا صوا بتصرخ و تعيط  دخلنا عليها األوضة و : مسية 

حاولنا ديها مهديتش و أغمى عليها  طلبنا هلا الدكتور  قال إن عندها صدمة عصبية عملت 
  هلا خرس مؤقت

 !!ال إله إال اهللا  طيب حمدش كلمين قايل ليه ؟: شروق 
أقول ألي حد  حىت مسرية  هللا اتلخمنا فيها يا شروق و مكنتش فايقة و ال مركزةوا: مسية 

 أخيت متعرفش حلد دلوقيت
 ممكن أشوفها طيب: شروق 

آه طبعا يا حبيبيت  يا ريت حتاويل ديها أو تعريف منها ماهلا أو أي حاجة  آسيا حمتاجة : مسية 
  ليكي أوي دلوقيت يا شروق

  ا مش هسيبها خالص يا طنط  متقلقيشو أن) : حبزن ( شروق 
  

******* 
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 دخلت إىل غرفتها دوء

 وجدا مستلقية فوق فراشها حمدقة يف الفراغ
 جلست جبانبها و نادا بصوت هامس

 - آسيا 
  ظنت أا مل تسمعها

 نادا جمددا بصوت أكثر وضوحا
 - آسيا 

و حمرة وجنتيها   ا العسلية ذابلةو الدموع تغرق وجهها اجلميل و عيو  التفتت هلا ببطء
  اختفت

 األمل مرتسم على مالمح وجهها بوضوح
 ايه كل ده يا آسيا ؟ حصل ايه عشان ده كله ؟) : بصدمة( شروق 

 مل تدر آسيا إال و هي ترمتي بني أحضان صديقتها تبكي بعنف
 و شروق قلبها يتمزق أملًا على صديقة عمرها

أن  اهلامسة يف أذا  ظلت تربت على ظهرها حبنان  إىلحاولت دئتها ببعض الكلمات 
  هدأت

 أخرجتها من بني أحضاا دوء و نظرت إليها
 حصل ايه يا آسيا ؟ ايه يا حبيبيت اللي يعمل فيكي كده ؟ مفيش حاجة تستاهل كل ده -

  نظرت إليها بأمل و الدموع تتسارع على وجنتيها بال توقف
 آدم ؟) : خبفوت( شروق 

  رأسها باإلجياب هزت
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 تنهدت بضيق
 - عمل ايه تاين ؟ أجيب لك ورقة تكتيب يل ؟   

 هزت رأسها نفيا
  - ما أنا الزم أعرف ايه اللي حصل ؟ عمل فيكي ايه ؟ 

 فتحت الدرج و أخرجت دفتر آسيا الوردي و ناولتها إياه
 - خدي يا آسيا  اكتيب يل حصل ايه 

 اته و الدموع تزداد و شهقاا تعلوأمسكت بدفترها و أخذت تقلب بني صفح
 آخر لقاء إىل ترى ذكرياا معه أمام عينيها من جديد  منذ أن تعرفت عليه أول مرة

  كل ذكرى هلا معه كتبتها هنا  كل إحساس شعرت به جتاهه يوما  كل أمنية متنتها
 مل تستطع التحمل أكثر من ذلك

 و بكت حبرقة ألقت بالدفتر بعيدا و وضعت يدها فوق عينيها
 ضمتها شروق جمددا

 اهدي يا آسيا بقى  اهدي عشان خااطري  لو أعرف بس فيكي ايه ؟ - 
  أن نامت بني أحضاا ظلت دئها إىل

 وضعت رأسها فوق الوسادة برفق و أحكمت الغطاء عليها
م أعادت الدفتر إىل مكانه يف الدرج و أمسكت اتف آسيا  أخرجت منه رق  استقامت واقفة

  آدم و سجلته على هاتفها
 

******* 
 

 جيلس يف مطعمه شاردا  حزينا على حال صديقه
  مسع رنني هاتف آدم املوضوع أمامه على الطاولة



  

236  

 

  الروح عشق 

 -  يووووه أنا نسيت أقفلك 
 نظر إىل الشاشة وجده رقما غري مسجل

  رد دوء
 - ألو  
 - آدم معايا ؟.. السالم عليكم .. احم   

 افر  أنا علي صاحبهال آدم مس: علي 
 ايه ؟ سافر ؟ سافر فني ؟) : بصدمة( شروق 

 مني معايا األول ؟: علي 
 : شروق 

 أنا شروق صاحبة آسيا..أناا
 آدم سافر لندن) : بتنهيدة( علي 

ليه ؟ و ازاي يسيب آسيا كده ؟ دي حالتها وحشة اوي من ساعة ما سافر  أكيد : شروق 
 ش راجع تاين ؟سفره ده اللي عمل فيها كده  هو م

 واحدة واحدة بس و فهميين األول آسيا حصل هلا ايه ؟: علي 
 ال أبدا حاجة بسيطة  صدمة عصبية عملت هلا خرس مؤقت عشان صاحبك ينبسط: شروق 

 إال باهللا ايه ؟ ال حول وال قوة) : بصدمة( علي 
  يهبلغ البيه باللي حصل عشان يشوف آخرة تصرفاته وصلتها ال ) :حبدة ( شروق 

 أنا مش عارف أوصل آلدم أصلًا: علي 
 انت هتستهبل ؟ صاحبه و مش عارف توصل له ؟) : حبدة(شروق 

   أنا مستحملك و مقدر قلقك على صاحبتك  بس كده أوفر بقى:  )بغضب(علي 
إين اكدب أو أخيب عليكي  زي ما آسيا صاحبتك آدم صاحيب و يهمين  أنا مليش مصلحة
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رفش عنه حاجة غري إنه سافر لندن  ال عارف له عنوان وال رقم تليفون مصلحته  أنا فعالًً مع
 قال إنه حمتاج يبعد عن كل الناس  وال أي حاجة  مرضيش يقول يل أي حاجة

  .. أنا بس.. أنا آسفة و أنا مش قصدي ) : بندم(شروق 
  اجةأنا مقدر خوفك و قلقك على صاحبتك صدقيين  بس أنا فعلًا معرفش ح) : دوء(علي 

طيب ده رقمي  لو مسحت خليه معاك و لو عرفت أي حاجة عن آدم اتصل ) : حبزن( شروق 
 بيا فورا  انت متعرفش آسيا حالتها وحشة ازاي  جايز أي حاجة عنه حتسن من حالتها شوية

 أغلقت اهلاتف و تنهدت بضيق
  " أبدا يا آسيا مش عارفة ليه مش مكتوب لينا السعادة "
 - كالشيك من فضل 

******* 
 
 

 ..وصلت إىل مرتهلا
 اتأخريت كده ليه ؟: شريين 
روحت آلسيا و بعدين حسيت إين خمنوقة روحت قعدت يف كافيه لوحدي شوية و : شروق 

 جيت  حصل حاجة ؟
بابا اتصل من شوية و سأل عليكي قولت له إنك نامية  ربنا يساحمين بقى  بس : شريين 

 خوفت حتصل مشاكل تاين
 يا شريين اديين جيت أهو  داخلة أوضيت أغريطيب : شروق 
  مش هتقويل يل حصل ايه مع آسيا ؟: شريين 
  بعدين هحكي لك.. بعدين : شروق 
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*******  
 علمت مسرية مبا حدث مع آسيا فذهبت كي تطمئن عليها بصحبة معتز

 أهلًا يا مسرية نوريت: مسية 
 فيك اخلري واهللا يا معتز

 ش كده يا خالتو احنا أهلمتقولي) : مبتسما( معتز 
  ربنا حيميك يا حبييب  ثواين و آسيا جاية تسلم عليكم: مسية 

   صدم من رؤيتها هكذا
  حتاكي األموات يف شحوا
 جلس معها يف شرفة املرتل

أنا مش عاوز أعرف اللي حصل لك ده سببه ايه وال هتكلم معاكي يف أي ) : دوء(معتز 
 ولك حاجة واحدةنا حابب بس أقأ حاجة قدمية

 نظرت إليه بصمت كعادا يف الفترة السابقة  فأكمل دوء
مفيش أي حاجة و ال أي حد يف الدنيا يستاهل إن حيصل فيكي كده بسببه  كل حاجة  -

إن  بتعدي و أي جرح بيتنسى  الوقت كفيل إنه يداوي كل اجلروح  أنا عارف إنك مستغربة
ده  صدقيين أنا مش زعالن منك  أنا ميكن اتوجعت شوية أنا بالذات اللي بقول ليكي الكالم 

بس الوجع فوقين و قواين و وقفين على رجلي من تاين  اوعي ختلي أي حاجة تكسرك يا آسيا 
  اوعي.. 

و لو احتاجيت مين أي حاجة يف أي وقت .. أنا طول عمري هفضل ابن خالتك و سندك 
 و انسي خالص أي مواضيع فاتت اوعي تترددي يف إنك تكلميين  اعتربيين زي عمر

مينفعش ترتبطي بواحد مش حاسة ناحيته بأي مشاعر  كنيت هتظلمي .. انيت كان معاكي حق 
نفسك و تظلميين  اللي حصل ده هو أحسن حاجة ليكي و ليا  ميكن مفهمتش ده ساعتها أو 
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  مكنتش فامهة قبل كده
  بس أنا دلوقيت فهمته و استوعبته كويس أوي

ا آسيا إنك حتاويل تتحسين و خترجي من احلالة اللي انيت فيها دي و لو احتاجيت مين توعديين ي
 أي حاجة تطلبيها مين على طول و متتردديش ؟
  أومأت برأسها مبتسمة و الدموع تغرق وجهها

   
******* 

 ... مير الوقت ببطء  ال جديد
  آسيا و حالتها كما هي مل تتحسن

  سيا تكاد متوت شوقًا و قهراال يوجد أي أخبار عن آدم و آ
 وضع أمين يزداد سوًءا يوم بعد يوم  و مسعته و مسعة الشركة اارت متاما

  جلسات حمكمة.. حتقيقات .. استدعاءات 
  يشعر أا كابوس ال يستطيع اخلالص منه دوامة طويلة

   
******* 

 جيلس يف شرفة مرتله حيتسي الشاي يف هدوء و استرخاء
  فه  نظر إىل الشاشة و ابتسممسع رنني هات

  إا ماهي
  رد عليها دوء لكن أفزعه صوا الصارخ الباكي و هي تستنجد به و انقطع اخلط بعد ذلك

  
  

*******  
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  : الفصل الرابع والعشرون 
 
 

مل يشعر بنفسه إال و هو يهب واقفًا و يلتقط مفاتيح سيارته و يرتل الدرج جريا و يقود 
إىل مرتهلا الذي أخربته بعنوانه قبل ذلك و الذي أوصلها إليه أكثر من  ة جنونيةسيارته يف سرع

 مرة
  يف حقيقه األمر إنه ليس مرتهلا  إنه مرتل أمين الذي استأجره هلا

كان ذلك األمر يضايق طارق كثريا و كان يريدها أن تترك مرتله على الفور لكن ذلك 
أن ينتهوا من  ذلك الوقت حتديدا  ففضل التمهل إىل التصرف كان سيلفت انتباه أمين إليها يف

  أمين ائيا لضمان عدم تعرضه هلا قبل أن تتم حماكمته
  لكن يبدو أن الرياح تأيت دائما مبا ال تشتهي السفن

  بعد أقل من عشر دقائق وصل إىل البناية اليت تقطن ا
 ال يعلم أي دور حتديدا  لكنه سيسأل

 مر  مل حيتاج إىل السؤاللكن يف حقيقة األ
  ما إن صعد إىل البناية حىت مسع أصوات عالية

  شتائم رجال.. صراخات نساء 
  إىل مصدر الصوت و وقف مصعوقًا من هول ما رأى صعد جريا

 يا اهللا... باب شقة مفتوح يقف أمامه نصف سكان العمارة تقريبا  بالداخل 
 ه على األرض و وجهها ملطخ بالدماءأمام أمين جيثو على ركبتيه و ماهي ملقاة

  و هناك جمموعة من الرجال حياولون اإلمساك به
صرخات نساء و أصوات متداخلة  منهم من يؤيد الدفاع عنها باعتبارها أنثي مهما كانت 
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هويتها أو أفعاهلا و البعض اآلخر يشمت و اآلخر يشتم و يا للعجب هناك من يشاهد  كأنه 
  ما معروضا على شاشة التلفازأو فيل عرضا مسرحيا

دخل وسط الزحام و أمسك بأمين من ياقة قميصه و لكَمه لكمة قوية طرحته أرضا و اال 
عليه بالضرب  و ماهي تزحف على األرض بعد أن متزقت ثياا تبكي بعنف و تغطي جسدها 

 مبا تبقى من مالبسها املمزقة
 لكن كل حماوالم باءت بالفشل تدخل الرجال و حاولوا إبعاد طارق عن أمين 

  أمامه كل ما فعله بشروق  و ماهي كان يضربه بغل و حقد  رأى
  احلقيييييييري  كيف له أن يضرب أنثى مبثل هذه البشاعة  حقًا إنه ال يعلم عن الرجولة شيئًا

 هي اللي مرخصة نفسها و سيباه طالع نازل عليها يف يا ابين سيبه  هي اللي تستاهل  ما - 
  الشقة و ال كأا شقة مفروشة  ربنا يعافينا من األشكال دي  تستاهل كل اللي جيرى هلا

  كان ذلك صوت أحد سكان العمارة املتجمعني
 شهقت ماهي شهقة عالية شهقة أمل و ضعف و انكسار

  التفت إليها وجدها تنظر إليه برعب تستنجد به
 ن و التفت نظر إىل الرجل و الشر يتطاير من عينيه ترك أمي

 أسالت الدماء من فمه و أنفه إليه هو اآلخر و لكمه بقوة لكمة
 استغل أمين الفرصة و قام من على األرض يترنح و صاح جبنون

و ******** بقى انت بقى البطل املنقذ اللي جاي تنقذ ماهي مين دلوقيت ؟ دي و - 
وراياااااااا  أما وريتك ياااااا  متستاهلش تعيش أصلًا و  احلنني اللي كان بيلف على مرايت من

  مبقاش أنااااا أمين الشناوي******** 
 التفت إليه و نظر إليه باستحقار

طب ما أنا قدامك أهو ؟ وريين بقى هتقدر تعمل ايه يا دكر ؟ مع إين أشك يف املوضوع  - 
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  ؟******** أمال انت تبقي ايه يا ابن ******** ده جدا و ملا ماهي و
 بغضب و جنون و قبل أن يهجم عليه مسعوا صوت سيارات الشرطة نظر إليه

أحد  سكان العمارة قرر أن يقوم بدور إجيايب و أبلغ الشرطة و ختلى عن  محدا هللا  يبدو أن
  دور املشاهد

 هرج و مرج و فوضى
 وصلت سيارات الشرطة و صعدوا إىل الشقة

 د أو املتفرجني إن صح القولاصطحبوا معهم طارق و أمين و ماهي و بعضا من الشهو
 كانت ماهي يف حالة مزرية

أن  إىل  خلع طارق جاكيته ووضعه فوق كتفها و حاول قدر املستطاع دئتها دون جدوى
 وصلوا إىل قسم الشرطة

******* 
 
 

 .. وصلوا إىل قسم الشرطة
 ماهي يف حالة بكاء هستريي و ترجتف بشدة  و أمين وجهه ملطخ بالدماء و الكدمات

  أعصابه قدر املستطاع طارق حياول السيطرة على و
 .. " مروان عز الدين" املقدم 

 - ممكن أفهم ايه اللي حصل ؟ 
  واحد واحد يتكلم

  و نظر إىل ماهي
 احكي انيت  ايه اللي حصل ؟ و يا ريت حتاويل دي شوية - 

 حاولت الكالم لكنها مل تستطع و ظلت ترجتف بشدة
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 ن هدأت قليلًاأ إىل ء تناولته بأيدي مرجتفةطلب هلا كوبا من املا
 ممكن أمسع منك بقى ايه اللي حصل ؟.. ها ؟ هدييت شوية -

عادي ..كنت قاعدة يف البيت ..أناا) : بصوت مرجتف  متقطع  يكاد يكون مسموع( ماهي 
هجم عليا و مسكين من ..أنا كنت قاعدة يف الصالون..و فجأة لقيته فتح الباب باملفتاح 

ملحقتش أقول له ..عرفت أفلت من إيده و اتصلت بطارق..قعد يضربين و يشتمين..ي شعر
اجلريان اتلموا على ..كنت بصرخ ..حاجة و شد املوبايل من ايدي و قعد يضربين تاين

 حلد ما طارق جه..و حاولوا حيوشوين عنه..كسروا الباب..صويت
 كانت تقول آخر كلماا ببكاء

 مروان حبدةهم أمين باحلديث  قاطعه 
 - انت خترس خااالص أنا مأذنتلكش تتكلم 

 انت ازاي تتكلم معايا كده ؟ انت مش عارف أنا مني وال ايه ؟) : بغضب(أمين 
 هتكون مني يعين إن شاء اهللا ؟) : بسخرية(مروان 

  أنا أمين الشناووووي: أمين 
  حصل لنا الرعب:مروان 

 مث صاح فجأة بعنف
شناوي على نفسك يا روح أمك  انت هنااا يف القسم مش يف فيال انت اجتننت ؟ أمين ال - 

انت أصلًا وضعك زي .. بايب  حتط اجلزمة يف بوقك و متنطقش إال ملا أأذن لك بالكالم 
 الزفت و مش ناااقص  انت فاهم وال الااا ؟

  مل يتخيل أن يأيت عليه اليوم و يعامل مبثل تلك الطريقة املُهينة.. بهت 
ا كتمثال حجريصمت متام 

 التفت إىل ماهي جمددا
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 - قوليت يل دخل باملفتاح ؟  
 - أيوة 
 - جاب املفتاح منني ؟  

 أطرقت برأسها خجلًا و أجابت خبفوت
 - ما هي الشقة بتاعته أصلًا و أنا قاعدة فيها 
 - و مقعدك يف شقته ليه ؟  

 أطرقت برأسها و مل ترد
 بع أسئلته دوءكان طارق يستشيط غضبا  و مروان يتا

 هز رأسه متفهما مث تابع
 و ايه بقى السبب اللي خاله يتجنن و ميد ايده عليكي باملنظر ده ؟ - 

 صمتت قليلًا مث أجابت خبفوت
 - مش عارفة  اسأله 

  انفجر أمين غضبا
 - بقى مش عارفة انيت عمليت اييييه يا بنت  .....

كمل كالمه و هتف فيه صارخامل يدعه مروان ي 
أنا موجهتلكش أي كالم دلوقيت خاااالص  اقعد و حط جزمة يف بوقك حلد ما أخلص  - 

  استجوام يا هرميك برررررة
  أوسعه ضربا خري ما فعل  ألنه إن مل يفعل لكان طارق هجم عليه اآلن و

 نظر مروان إىل طارق الغاضب و حتدث دوء
 - احكي يل انت بقى اللي حصل 

  ل ا أن يهديء من روعه مث أجابأنفاس حاو زفر عدة
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أنا كنت قاعد يف البيت عادي  موبايلي رن  لقيتها ماهي بتكلمين و هي بتعيط و تصرخ  - 
و بتقول يل احلقين و اخلط قطع بعد كده  روحت هلا على البيت جري  مكنتش أعرف أي 

و ستات شقة وال أي دور  بس أول ما طلعت العمارة مسعت صوت دوشة و زعيق و خناق 
لقيت باب شقة ماهي مفتوح و ناس كتري أوي ..... بتصرخ  طلعت ورا مصدر الصوت
  ....ملمومة قدام الشقة  دخلت وسطهم

 أسنانه و نظر إىل أمين حبقد و غل و أكمل ضاغطًا على
لقيت احليوان ده قاعد على األرض و ماهي مرمية قدامه و هي وشها كله دم و الناس  -

  ابتحاول حتوشه عنه
 ممممممممم  طيب و متعرفش عمل فيها كده ليه ؟: مروان 
 معرفش  أنا مفهمتش أي حاجة  روحت على املنظر ده و بس) : حبدة(طارق 

 نقل مروان أنظاره من طارق إىل أمين و سأله بسخرية واضحة
و انت يا سبع الرجال  عملت فيها كده ليه ؟ يف راجل حمترم و عنده شوية دم ميد ايده  - 
لى بنت باملنظر ده ؟ ايه مستقوي بنفسك يعين ؟ أهو جالك اللي عجنك و خلى منظرك ع

  عرة
أسنانه حماولًا كبت غضبه األعمى حىت ال يورط حاله مبشاكل أخرى  يكفي ما عنده  جز على

 من مشاكل و قواضي
 أكمل مروان حبدة

 - انطق ضربتها كده ليه ؟ 
 زفر بضيق و رد حبدة

ت االيد اللي امتدت هلا  مسكنها يف شقة ما كانتش حتلم تدخلها أصلًا عشان خانتين  عض - 
و بصرف عليها من غري حساب  يف اآلخر حبت تنتقم مين ملا رفضت أجتوزها عشان مسعتها 
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اللي زي اهلباب و سرقت ورق من شركيت و استعملته ضدي  لفقت يل م أنا معملتهاش  
 شغلي و بشيل ورقي املهم فني  استغلته ضدي كانت سكرترييت لفترة و عارفة كل أسرار

 شهقت ماهي بعنف و اارت متاما
 يكفي كذبا  يكفي جترحيا  يكفي خداعااا

  كفى كفى كفففى
 صرخت صرخة مدوية و هتفت جبنون

كذب و اهللا العظيم بيكذب  مسعيت اللي زي اهلباب دي هو السبب فيهااا  هو اللي خالين 
للي كنت بشتغل فيها و أشتغل معاه بضعف مرتيب  أجر يل الشقة و أسيب شغلي يف الشركة ا

صرف عليا كتري مش هنكر  أنا عارفه إين غلط بس و اهللا العظيم كل الورق اللي قدمته 
للنيابة ده سليم  ملفقتلوش وال مة النيابة بنفسها اتأكدت من صحة الورق  أنا تعبت منه و 

و فكرت أعمل حاجة واحدة صح يف حيايت من ساعة من القرف اللي كنت عايشة معاه فيه 
 ما عرفته و 

أسيب الشقة و أقطع كل  أقدم الورق ده للنيابة و أرضي ضمريي و أخلص منه و كنت ناوية
عالقيت بيه متاما بس خفت يشك إن أنا ورا اللي حصل له ده و قولت أستىن ملا يتحكم يف 

 أحسن القضية
  ضرا جمددا جن جنونه و هجم عليها حماولًا

  إال أن طارق وقف له باملرصاد هذه املرة و مل جيعله ميس شعرة منها
 بسسسسسس انتم فاكرين نفسكم قاعدين فييييييييني هناااااا ؟) : بغضب(مروان 

 لو مسعت أي نفس دلوقيت هحطكم كلكم يف احلبس  انتم سامعني وال الااا ؟
 و التفت إىل أمين قائلًا بغضب

ا أمين بيه  مطلوب على ذمة قواضي تانية و مش نااقص  موقفك زي الزفت و انت ي - 
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  لوحده و أنا اقسم باهللا لو حطيتك يف دماغي مش هطلعك من هنا على رجليك
 زفر بضيق و حاول التحكم يف غضبه

 .. نظر إىل أمين
كررت دلوقيت أنا هعمل تعهد بعدم التعرض  هتمضي عليه من غري ما تفتح بوقك  و لو ات - 

  و اتعرضت هلا تاين و جيت يل هنااا متلومش إال نفسك
 .. و حول أنظاره إىل ماهي

 و انيت أنا هلم املوضوع عشان الفضايح و الشوشرة
 و نظر إىل أمين جمددا

 - و انت مش ناقص فضايح أكتر من كده يعين 
 مث نظر إىل ماهي جمددا

كان حد مكاين كان زمانه عمل حمضر  قاعدة يف شقته من غري صفة  طالع نازل عليكي  لو
  آداب دلوقيت  بس أنا هلم الدنيا

ضرا يف مقتل  لو كان طعنها بنصل حاد يف صميم قلبها لكان أهون عليها من مساع ذلك 
  أمام طارق الكالم املُهني اجلارح و خاصة

  ومطارق الذي احترق بنار الغرية و القهر و الغضب ألف مره خالل ذلك اليوم املشؤ
خرجوا من القسم  انتهى األمر  لكن ذكراه أبدا لن تنتهي أبدا لن متحى من ذاكرا و ال 

 ذاكرته هو أيضا
  بال روح..جمروحة .. يائسة .. محطمة .. سارت إىل جواره 

  نظر إليها بأمل و حزن
عر أرعبه شحوب وجهها  شعر باضطراب أنفاسها و جبسدها ينتفض و قبل أن يسأهلا عما تش

 به وجد رجليها تتهاوى من حتتها حىت كادت أن تسقط
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 أقرب مشفى و أدخلها إىل سيارته و توجه ا إىل أسرع حبملها قبل أن تسقط أرضا
******* 

 
 

  ظلت جتوب الغرفة ذهابا و إيابا بقلق و توتر
  تتصل مباهي و طارق منذ أكثر من ثالث ساعات و ما من رد

  بدأ القلق يتسرب إىل قلبها
 أين اختفوا

 "  يا رب استر  أنا قليب مش متطمن "
 

******* 
 
 
 
 

 أقرب مشفى ذهب مباهي إىل
 قاموا مبداواة جروحها و علقوا هلا احملاليل

  جلس إىل جوارها يتأملها و هي نائمة
  كم بدت رقيقة هادئة بدون كل مستحضرات التجميل اليت تصبغ ا وجهها

  تذكر شروق  البد أا قلقة اآلن
  حبث عن هاتفه يف جيوبه مل جيده

 نسيه يف السيارة حتما
ترك ماهي لدقائق  حبث فيها عن هاتفه يف السيارة إىل أن وجده و بالفعل وجد شروق قد 
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 اتصلت به فوق العشر مرات
إىل  اتصل ا قبل أن يصعد إىل املشفى جمددا و حكى هلا ما حدث باختصار و صعد جمددا

  استيقظت ال جتد نفسها وحيدةإذا  غرفة ماهي  حىت
  

******* 
 
 

   ال تصدق ما مسعته للتو من طارق يف اهلاتف
 إىل هذه الدرجة ؟ كيف وصلت به احلقارة

أن شعرت أا أصبحت مثل مجرة متوهجة من النار  الغضب األعمى ظل يتصاعد بداخلها إىل
 من شدة الغضب

  أقسمت بداخلها أا سوف تنتقم منه شر انتقام
 ي الرجل  ال حتاول العبث مع امرأة جمروحةعزيز

  ألنك حتما لن تستطيع حتمل عواقب ردة فعلها
   

******* 
 
 

 أن أتت اللحظة اليت انتظرا طويلًا انتظرت و انتظرت و انتظرت  إىل
 انيت يا ست شروق: حمسن 

 نعم يا بابا) : دوء(شروق 
 عرفيت اللي حصل مع أمين ؟؟) : بغضب(حمسن 

 ال مبكلمهوش  هعرف منني يعين) : باتبث( شروق 
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هللا خرج منها على  اختانق خناقة لرب السما و راح القسم و كانت ليلة بس احلمد: حمسن 
 خري بس تعبان و وشه كله مشلفط

 جبد ؟ طب ايه سبب اخلناقة ؟ و هو كويس دلوقيت ؟) : مصطنعة الدهشة( شروق 
 نمعرفش رفعت قال يل كده بس يف التليفو: حمسن 

  طيب أنا الزم أروح له عشان أتطمن عليه: شروق 
  أخريا عقليت: حمسن 

  طبعا يا بابا  مهما كان جوزي بردو) : بسخرية مبطنة(شروق 
  طب اجهزي يال عشان آخدك و نروح له: حمسن 

 عشر دقايق و تالقيين جاهزة: شروق 
  دلفت إىل غرفتها و ابتسامة عبث شيطانية ارتسمت على ثغرها

أخرجت حقيبة صغرية خبأا يف دوالا كثريا و حان الوقت اآلن  أبدلت مالبسها يف سرعة و
  كي تفصح عن حمتوياا

  
******* 

 
 

 .. أمام فيال رفعت الشناوي
 رفعت الشناوي فيال ترجلت من سيارة والدها و دلفت إىل

 أن نزل أمين من غرفته قابلها والده و والدته بترحاب كبري  إىل
  هلا بضيقنظر 

  ألف سالمة عليك يا حبييب: حمسن 
 اهللا يسلمك يا عمي) : باقتضاب(أمين 
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 سالمتك يا أمين) : دوء( شروق 
 إين جوزك كويس واهللا إنك لسة فاكرة) : بضيق(أمين 

  و أنا أقدر أنسى بردو: شروق 
 هي اخلناقة دي كانت بسبب ايه يا ابين ؟: حمسن 

 حصةنظر إىل شروق بعمق نظرة متف
 - هو طارق يعرف ماهي منني يا شروق ؟ 

 نظرت إليه قليلًا تستوعب سؤاله مث فلتت منها ضحكة خافتة مل تستطع كتماا
 ماهي مني و طارق مني ؟ أنا مش فاهم حاجة ؟ انت فاهم حاجة يا رفعت ؟: حمسن 
  ما تفهمونا يا والد يف ايه ؟! ال : رفعت 
 ماهي دي تبقى صاحبة أمينمفيش يا عمي  أصل ) : دوء(شروق 

 نظر هلا اجلميع بدهشة
 .......ما طارق كمان يبقى) : بغضب(أمين 

 سكت ليه؟ يبقى ايه يا أمين ؟ ايه عاوز تقول إنه صاحيب ؟) : بتحدي(شروق 
 تؤ تؤ تؤ تؤ  شكلك وحش أوي يا أمين و انت مطلع مراتك مصاحبة عليك كده

  اجلميع مصعوق مما يسمع أوهلم أمين
  شرووووووق  انيت اجتننيت ؟ ايه اللي بتقوليه ده ؟: سن حم

مش ده اللي أمين قاله عين يا بابا و اللي حضرتك صدقته من غري حىت ما ) : دوء(شروق 
 تسمع مين ؟

 يف ااايه ؟ أنا مش فاهم حاااجة) : بغضب(رفعت 
 يف ايه يا أمين ؟ كالم ايه اللي شروق بتقوله ده ؟: ليلي 
 اخرسيييي يا شروق:  )بغضب(أمين 
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أنا خرست كتري أوي يا أمين و جه الوقت اللي الزم أتكلم فيه ) : ضاحكة باستفزاز(شروق 
 بقى

 نظرت إىل والدها
 أمين مش هيقدر يقول سبب اخلناقة يا بابا  أنا جاية هنا عشان أقول السبب - 

 ؟و انيت عرفيت منني ؟ و ايه حكاية طارق و ماهي دول ) : بدهشة(حمسن 
 أنا هقول لكم كل حاجة) : بابتسامة( شروق 

 شرووووووووووووووق) : بغضب(أمين 
 انيت بتخريف بتقويل ايه ؟ و ايه اللي هتقوليه ده ؟

 ! طيب ما تسمع األول أنا هقول أهو: شروق 
 نظر إليها بغضب  بادلته بنظرة سخرية و ازدراء

ش إا هتعرفه لسة تاين بعد اللي ماهي دي تبقى صاحبة أمين  أو كانت صاحبته  معتقد - 
  عمله فيها ده

صاحبته اللي شوفته معاها يوم ما شافين هو مع طارق  بس احلقيقة األوضاع كانت خمتلفة 
   متاما

عمل الفيلم ده كله عشان يلبسين الغلط و خيرسين عشان مقدرش أحاسبه وال أقوله انت 
 حلقيقة خطته اجلهنمية جنحت جدابتعمل ايه و جيت مصر اميت و ازاي متقوليش  و ا

 ميييني طارق ده أصلًا ؟) : بغضب(حمسن 
صديق  قريب خطيب صاحبيت  شوفته مرة يف عيد ميالدها  ) : دوء و بساطة( شروق 

عربييت عطلت و آسيا كانت معايا و وصلنا البيت  عرف إين حمامية فكان بيستشريين يف أمور 
لم ساعات يف أمور متخصش القضية و آه خرجت معاه كذا قانونية لقضية ختصه  آه كنا بنتك

  إن ده مش صح بس الغلط مش عليا أنا لوحدي أنا عارفة  مرة
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 و نظرت إىل أمين بغل و غيظ
الغلط على جوزي اللي راميين هنا و داير يتصرمح بره  الغلط على جوزي اللي ميعرفش  - 

احتياجي أجلأ لغريه  أنا غلط آه بس هو عين حاجة وال بيسأل فيا و خالين يف وقت ضيقيت و 
  السبب يف الغلط ده

كالم ايه اللي بتقوليه ده ؟ يعين ايه سايبك و داير يتصرمح برة ؟ انيت ) : بعصبية(ليلي 
متعرفيش إنه بيسافر يف شغل ؟ و بدل ما تصونيه و حتافظي على امسه راحية تعملي صداقات 

 على ابين ؟ مع رجالة و خترجي معاهم و جتييب اللوم
  ضحكت بسخرية مريرة

 شغل ؟ طيب أنا هوري حضرتك دلوقيت ابن حضرتك احملترم كان بيسافر يعمل ايه - 
 نظرت يف حقيبة يدها و أخرجت تلك احلقيبة الصغرية اليت خبأا طويلًا

 ايه ده ؟: أمين 
   هتشوف دلوقيت) : دوء(شروق 

 CD أخرجت ال
 DVD و توجهت دوء إىل جهاز ال

 CD املوضوع جبوار التلفاز و وضعت به ال
 و أشعلت التلفاز  اجلميع ينظر إليها بترقب

  تعلقت العيون بشاشة التلفاز
  سكوون..شهقة صدمة .. اتساع العيون يف رعب .. صمت 

  ما شاهدوه كان فوق احتماهلم
 تثري الغثيان أمين يف بارات و أماكن مشبوهة  يف حالة سكر شديدة و يراقص الفتيات بطريقة

  أحد الشواطيء يف أحضان فتاة عارية أمين على
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مل متهلهم وقت الستيعاب الصدمة و أخرجت العديد من الصور الفوتوغرافية من تلك احلقيبة 
   الصغرية اللعينة

 مل تستطع أمه النظر إليها أكثر من ذلك, ا العديد من الصور ألمين يف أوضاع مخلة 
  بصدمة أشاحت بوجهها و قالت
  ده ابين ؟ أنا مش مصدقة

  األنظار كلها أصبحت مصوبة حنو أمين  تطلب منه تفسريا و توضيحا ألي شيء
 لكنه وقف مصدوما  مصعوقًا  ال يبدي أي ردة فعل

انطقققق قول أي حااااجة  ايه اللي أنا شوفته ده ؟ معقول اللي ) : بغضب و صدمة(رفعت 
 الوحيد  سندي و ضهري يف الدنيا  اللي مسلمة كل أمالكي شوفته ده حقيقي ؟ معقول ابين

 و فلوسي و أنا واثق فيه وواثق إنه هيحافظ على امسي و مسعيت و يكربهم  يطلع منه كل ده ؟
 ردت شروق دوء

 - لألسف يا عمي  ثقة حضرتك مطلعتش يف حملها 
 نظر إليها رفعت مصعوقًا  فتابعت دوء

اللي متقدمة يف أمين يف النيابة دي سليمة  هو بيشكك فيها و كل األوراق و املستندات 
إن مفيش ورقة من األوراق دي فيها معلومة  بيربيء نفسه و يقول إنه متورط  بس احلقيقة

 غلط
 نظرت إىل أمين بقوة و حتدي

إين ممكن أكون أنا اللي  طلعت غيب أووي يا أمين  غيب إنك خمطرش على بالك حلظة - 
  شان نكشفك و نفضحكبساعد ماهي ع

 ماهي اللي انت ضيعتها و دمرا حبقارتك و أنانيتك و غبائك
   أنا خنتين و جرحتين و حسستين بأسوأ مشاعر ممكن حتس بيها أي ست.... و أنا 
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  إمهاال و كدب و خيانة و حاجة تقرررررف
  و آخرا بتتهمين أنا كمان باخليانة

   اس وسخة زيهصحيح ما هو الوسخ الزم يشوف كل الن
 عندها مل يتحمل املزيد  هجم عليها و رفع يده لتستقر فوق وجنتها

 إليها  كان حمسن قد أمسك بيده بشدة و نظر إليه بغضب لكن مهلًا  قبل أن تصل الصفعة
 - هتمد ايدك على بنيت قدامي يا أمين ؟  

لك معرفتش تربيها دي مرااايت أنا حر أعمل فيها اللي انا عاوزه  و شك) : بغضب( أمين 
 كويس و أنا بقى اللي هربيهااا

  تريب ميييييني يا صاايع  مش ملا تريب نفسك األووول) : بغضب(حمسن 
 تدخل رفعت على الفور

 - اهدى يا حمسن مش كده  اديله فرصة يتكلم 
 صاحت شروق جبنون بكل ما حتمله من غضب و قهر

مسعين ليييييه ؟ ليه حكمتوا عليا من غري ما أتكلم لييييه  حمدش  و أنا حمدش اداين فرصة -
 أدافع عن نفسي ؟ تدوين فرصة

 اهدي يا شروق: حمسن 
 يعين انيت ورا كل اللي حصل يل ده ؟: أمين 

 أنا اللي متفقة مع ماهي على كل حاجة.. أيوووه أنا: شروق 
  مستحيل  أنا مش قادر أصدق: رفعت 
إن ده حيصل  حضرتك و طنط ليلى ناس  داأب يا عمي  مكنتش أمتىن أنا آسفة: شروق 

  حمترمني بس لألسف ابنكم هو اللي وصلين أعمل كده
 نظرت إىل أمين بتحدي
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ورقة طالقي لو موصلتنيش خالل يومني يا أمين  هيكون ليا تصرف تاين مش هيعجبك  أنا  - 
  كبقول تقصر الشر و تطلقين دوء أحسن و انت مش ناقص فضايح أكتر من اللي عند

 ده بعدددددددك  مش هطلقك يا شروق و أعلى ما يف خيلك اركبيه) : بغضب(أمين 
 توقفوا عن الشجار فور مساعهم لصوت رفعت يصرخ بفزع

 "ليللللللللى"
 

******* 
 
 

 أن يدبر هلا سكنا آمنا بعد أن حتسنت حالتها اصطحبها إىل أحد الفنادق لتمكث ا إىل
 ليه يا طارق ؟انت بتعمل معايا كده : ماهي 
  مش فاهم: طارق 
 ....رغم كل اللي عرفته عين و...يعين واقف جنيب و بتساعدين  رغم ) : خبجل(ماهي 

 مل يدعها تكمل ووضع يده فوق شفتيها برقة حيت يسكتها مث مهس خبفوت
أرجوكي يا ماهي أنا مش عاوز أتكلم يف أي حاجة قدمية  مش عاوز نفتح سرية املاضي  - 

نيت حياتك قبل اللحظة دي كلها ماضي والزم تنسيه  انسيه يا ماهي و ساعديين خالص  ا
 أنساه  أرجوكي

  نظرت له بعدم فهم
 فنظر هلا بابتسامة حانية

ما ترهقيش نفسك دلوقيت يف التفكري يف حاجات مش هتفيد  انيت لسه تعبانة و الزم  - 
  ن شاء اهللا نفطر يف أي مكانترتاحي  اطلعي أوضتك دلوقيت و أنا هعدي عليكي الصبح إ

 استقامت واقفة بعد أن أومأت برأسها له دوء و مهت بالرحيل
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  إال أنه أمسكها من يدها و أوقفها أمامه
 فابتسم هلا دوء و قال خبفوت, نظرت له باستفهام 

اوعي ختايف من أي حاجه طول ما أنا موجود  داميا هفضل جنبك  و مش هتخلى عنك  - 
 أبدا

 هدت بعمق  ألول مرة تشعر بالراحة و الطمأنينة تشعر أا ليست وحيدةتن
  بل ألول مرة تشعر بآدميتها من األساس

  
******* 

 
 ..ميضي الوقت ببطء

 مدمر.. مؤمل .. بطء قاتل 
أصيبت ليلي جبلطة يف القلب إثر الصدمة و االنفعال  و نقلت إىل املشفى على الفور و  - 

أن استقرت حالتها بعض  إىل و اآلن متكث يف املشفى منذ أسبوع كانت يف حالة خطرية
 الشيء  و أمين و رفعت إىل جوارها دائما

مناسبا يف بناية يف نفس الشارع الذي يقطن به حىت تكون قريبة  طارق وفر ملاهي سكنا - 
ا إىل أبدا كيف تشعر و هو ال يتركها أبدا و دائم أصبحت ال تشعر بالوحدة ,منه دائما
  جوارها

زالت عاجزة عن النطق و األهم أن أمل قلبها ال  حالة آسيا تتحسن ببطء شديد  لكنها ما - 
  يهدأ بل يزداد مع مرور األيام

 ذهبت شروق إىل آسيا بصحبة شريين كي تطمئن عليها
جلسوا يف الصالون  تتحدث شروق إىل آسيا دوء و هي تعلم أا تسمعها و تفهمها جيدا 

 كنها عاجزة عن الردل
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  مسعوا جرس الباب
 افتحي يا آسيا أنا إيدي مش فاضية) : من داخل املطبخ(مسية 

  خليكي انيت يا آسيا  هفتح أنا: شريين 
   توجهت إىل باب الشقة و فتحته
  تطلع إليها الطارق بذهول كبري

 !انت بتبص يل كده ليه ؟) : بدهشة(شريين 
 ر دهشتهنطق معتز حبروف مبعثرة من أث

  انيت مييني ؟ 
  
  

******* 
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  : الفصل اخلامس والعشرون 
 

  
 ظلت صامتة تتطلع إليه بدهشة لدهشته

 إقبال شروق عليهم أن قطع نظرام الصامتة إىل
 .....يا بنيت بقايل ساعة بقولك مني اللي: شروق 

 قطعت كالمها و هي تري معتز يقف أمامها
 - ازيك ؟.. معتز  

  تدخلانت مالك واقف كده ليه ؟ ما 
 و نظرت إىل شريين

 - وسعي يا شريين انيت كمان مالك متنحة كده ؟
  هو اللي متنح من ساعة ما فتحت له واهللا: شريين 

 أفسحت شروق له اال كي يدخل  و بعد أن دخل إىل الصالة
 وجد آسيا جتلس على األريكة تتطلع أمامها يف شرود

 احم  ازيك يا آسيا ؟: معتز 
 إليه و أومأت برأسها بابتسامة انتبهت له  نظرت

 أنا كنت جاي أسلم عليكي و أتطمن على خاليت) : إىل شريين  و هو ناظرا( معتز 
 أتطمن عليكي و أسلم على خاليت.. قصدي 

  نظرت له آسيا بدهش الرتباكه
 يف ايه يا معتز ؟) : ضاحكة(شروق 
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 مالك مش على بعضك كده ؟
 مني دي ؟..هي) : إىل شريين  ناظرا( معتز 

 شريين أخيت  ليه يف حاجة ؟: شروق 
 إليها شعرت شريين باخلجل الشديد من أنظار معتز املصوبة

 طيب أنا داخلة املطبخ لطنط أشوفها عاوزة حاجة) : بارتباك(شريين 
 و فرت هاربة من أمامهم

 يا ابين كسفت البنت  مالك بتبص هلا كده ليه ؟: شروق 
  أصلي انا بشبه عليها  ال ال مش بشبه دي هي..بس..مش قصدي أنا آسف واهللا ! ها : معتز 

 هي مني ؟: شروق 
 طيب ممكن تناديها اكلمها ؟: معتز 

  انت مش طبيعي النهاردة يا معتز: شروق 
 معلش ناديها بس هسأهلا على حاجة: معتز 

 طيب) : بعدم فهم(شروق 
 كل ذلك و آسيا تتابعهم يف صمت

 ضرا معها جمدداذهبت شروق إىل شريين و أح
 أهي شريين  عاوز منها ايه بقى ؟: شروق 

هو انيت كنيت يف فرح حممود و أمساء و كنيت البسة فستان لونه ) :إىل شريين ناظرا(معتز 
 أخضر صح ؟

 أيوة  انت عرفت منني ؟) : بدهشة(شريين 
  أنا كنت يف الفرح  أنا صاحب حممود) : مبتسما(معتز 

 أمساء  هي أكرب مين يعين بس صاحبيت ةو أنا صاحب: شريين 
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قصدي يعنييي لفتيت ... قصدي أعجـ.... ما أنا شوفتك يف الفرح هناك و حبيـ: معتز 
  نظري و مكنتش أعرف إنك أخت شروق

  ظلت شروق حتول أنظارها بني االثنني و هي على وشك االنفجار من الضحك
  هاءهو مرتبك بطريقة تثري الضحك و هي تبتسم له كالبل

 احم  طب ممكن تقعدوا بقى بدل الوقفة دي  وال ايه رأيكم ؟: شروق 
 أنا كنت جوه و انيت اللي ندهيت عليا  أنا هروح أساعد طنط..ما ) : بارتباك(شريين 

 و فرت هاربة من أمامهم للمرة الثانية
  أن رحلت باألخص فرت هاربة من أمام عيونه هو اليت ظلت تتبعها دون توقف إىل

  
******* 

 
مل تستطع شروق االنتظار أكثر من ذلك على ذمة أمين  هي تريد اخلالص منه بأسرع وقت 

 ممكن
 تعلم أن الظروف غري مناسبة و أن حالة ليلى الصحية ال تسمح هلا مبثل ذلك التصرف اآلن 

   األقل  لكنها أيضا معذورة أن تعود إىل مرتهلا على إىل
أمل انتهاء القضية يف أقرب وقت  اءات قضية اخللع علىذهبت إىل احملامي و بدأت يف إجر

 ممكن
أمين لو أراد أن يطلقها لكان فعل  حالة ليلى حتسنت كثريا عن سابق  لكنه وحده العند و 

الكرب اللذان مينعاه من تطليقها  إن كنت عنيدا فـأنا أعند منك مبراحل و بالنسبة للكرب فقد 
  شر حتطيم حان الوقت لتحطيم غرورك اللعني

 
******* 

 



  

262  

 

  الروح عشق 

 
 ينتظرها يف سيارته أمام مدخل الفندق

 وسيما  أنيقًا  مبتسما
 و ما إن رآها مقبلة حنوه حىت اختفت ابتسامته  و ظهر الضيق و الغضب جليا على وجهه

 إىل جواره يف هدوء فتحت باب السيارة و استقلت السيارة
  الحظت مالحمه الغاضبة املتجهمة

 مالك يا طارق ؟) : بقلق(ماهي 
 ايه الزفت اللي انيت البساه ده ؟) : بغضب(طارق 

  نظرت إىل ذلك الفستان الذي ترتديه
بدون أكمام يكشف عن ذراعيها بسخاء و قصري يكاد يالمس ركبتيها و ما إن جلست حىت 

  ارتفع ليكشف عن فخذيها بسخاء مماثل لسخاء ذراعيها العاريان
ش قولت يل البسي أحلى حاجة عندك عشان أنا عازمك يف ماله بس؟انت م) : خبوف(ماهي 

 مكان حلو أوي ؟
  و هو ده أحلى حاجة عندك ؟ ده قميص نوم اللي انيت البساه ده) : بغضب(طارق 

   إن يبقى شكلك حلو و لبسك حلو بإن جسمك يبقى مكشوف مش فاهم أنا هو ايه عالقة
 انت عارف إن ده لبسي يا طارق) : بضيق(ماهي 

و اتفقنا إنك هتتنيلي تغرييه  اتفضلي انزيل غريي اهلباب اللي عليكي ده ) : بغضب ( ق طار
  و مشوفكيش البسة باملنظر ده تاين

 نظرت إليه بدهشة و ضيق
  أول مره حيتد عليها و حيدثها بتلك الطريقة

 صوته العايل  غضبه
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 مل كل ذلك ؟
 انت بتزعق يل كده ليه ؟: ماهي 
  أخرج معاكي باملنظر دهعشان مقدرش : طارق 
  ما انت كنت بتخرج قبل كده) : بغضب(ماهي 
 كنننت مش دلوقيت: طارق 
 و ايه بقى اللي اختلف زمان عن دلوقيت ؟: ماهي 

 نظر إليها بعمق لفترة طويلة  مث تنهد و حتدث دوء
 انزيل يا ماهي غريي اللي انيت البساه ده و انا هستناكي  يال - 

 فهم لكنها انصاعت لطلبهنظرت إليه بعدم 
و بعد مرور عشرين دقيقة استقلت السيارة جبانبه من جديد  لكن تلك املرة بفستان طويل 

  يصل إىل كاحليها و عليه جاكيت قصري بنصف أكمام
 ها ؟ كويس كده ؟) : دوء(ماهي 
 كويس جدا) : بنظرة رضا( طارق 

  سيكي الفاخرأن وصلوا إىل ذلك املطعم الكال و ظلوا صامتني إىل
 أحد الطاوالت اليت كانت حمجوزة باسم طارق مسبقًا ترجلوا من السيارة و جلسوا على

 و بعد أن طلبوا طعام العشاء
 نظر إليها وجدها شاردة

 سرحانة يف ايه ؟) : دوء(طارق 
 مفيش) : بتنهيدة(ماهي 

  أمامه على الطاولة طارق و قد امتدت يده لتلتقط يدها املوضوعة
 أناملها برفق و حتدث دوء على ضغط



  

264  

 

  الروح عشق 

 - أنا آسف 
 على ايه ؟: ماهي 
إين اتعصبت عليكي كده  أنا فعلًا مكنتش أقصد  أنا بس حمبتش أشوفك البسة  على: طارق 

 حاجة كده
 ليه ؟: ماهي 
 ناكل األول و بعدين هجاوبك على كل أسئلتك) : بتنهيدة ( طارق 

  إىل اآلخر نظرات خاطفة و ال جيرؤ على حمادثتهتناولوا العشاء يف صمت  كل منهم ينظر 
 انتهوا من العشاء و بدأت أصوات املوسيقى اهلادئة تنتشر يف أرجاء املكان

 فجأة وقف أمامها و امتدت يده لتلتقط أناملها يف حركة تأمرها بالوقوف أمامه
 امتثلت له بعدم فهم

لى خصرها و أخذ يتمايل ا سحبها من يدها برفق إىل ساحة الرقص و دوء وضع يده ع
  أنغام املوسيقي و هي مستسلمة له متاما على

 بعد قليل أسقطت رأسها فوق كتفه و هي تشعر براحة غريبة لقربه منها إىل تلك الدرجة
  مهس يف أذا برقة

 - ماهي
 - مممممممم  
 - مش عاوزة تعريف إجابة سؤالك ؟  
 - أي واحد ؟ 
 بية  ايه اللي اختلف زمان عن دلوقيتاللي سألتيه يف العر - 

  صمتت قليلًا و شعرت بدقات قلبها تتسارع مث سألته بترقب
 - ايه ؟ 
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 - عشان حبيتك 
 و ازداد من ضمها إىل صدره

 شعرت باألرض متيد ا  مل تستطع أن تتفوه بأي كلمة
 صمت قليلًا مث سأهلا دوء و هو مازال حيكم ذراعيه حوهلا

 -  إجابة سؤالك التاين ؟مش عاوزة تعريف  
  حاولت الكالم لكن صوا أىب متاما أن خيرج

 توىل هو األمر و أجاا دون أن ينتظر مساع ردها
و حاسس إن كل حاجة فيكي ..بغري عليكي .. كده عشان حمبتش أشوفك البسة حاجة - 

 ملكي أنا و بس
 و زاد من ضمها إليه حىت كاد أن يسحقها بني ضلوعه

نها إال أا رفعت ذراعيها لتطوق ما عنقه و تدفن وجهها أكثر يف كتفه الصلبة ما كان م
 لتقول بصوت مبحوح  متقطع من أثر االنفعال

 - و أنا كمان حببك أوووي يا طارق... و أنا كمان  
 

******* 
 
 
 

حزينة على حال صديقتها  تريد أن تفعل أي شيء ملساعدا  سعادا بل و روحها متعلقة 
 وحده  لكن أين هو ؟ بآدم

 تنهدت حبزن و هي جالسة يف شرفة مرتهلا حتتسي كوب النسكافيه
  مسعت رنني هاتفها
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 نظرت إليه و هو موضوع أمامها على الطاولة
أمامها و التقطت اهلاتف و  وجدت املتصل علي  وضعت كوب النسكافيه على الطاولة

 أجابت يف هلفة
 - ألووو  أيوه يا علي 

 آدم ؟يف أخبار عن 
 صمت قليلًا مث مسعته يتحدث دوء

 ال أنا معرفش أي حاجة عن آدم  أنا كنت مكلمك عشان أتطمن على آسيا
 تنهدت حبزن

 أوي بس بردو لسة مبتتكلمش زي ما هي  احتسنت شوية عن األول كانت حالتها صعبة - 
 صأنا هتجنن  نفسي أعرف أي حاجة عنه  أتطمن عليه  مش عارف أوصل له خال - 
 -طيب و بعدين  ؟
مش عارف  أنا تعبت هلم  احلب بيقوي  بيدي أمل  بيزود من رغبة اإلنسان يف إنه يعيش  - 

  عشان يفضل مع حبيبه  معرفش ليه آدم ماشية معاه بالعكس
عشان عاوز يعذب نفسه بإنه حيرم نفسه من األمل و القرب من حبيبته  بس هو مش  - 

  هو بيقتلها معاه  عارف إنه مش بيعذب نفسه لوحده
 - أقولك ايه مش عارف 

  قول يا رب جيمعهم تاين قبل ما قلوم من كتر البعد و اجلفا تقوى و تقسى -
  

******* 
 استمرت املكاملات بني علي و شروق كل فترة  يطمئن منها على آسيا و تطمئن منه على

  أخبار آدم و ما من جديد
 ارق وجدته والدهايف الليل طرق باب غرفتها  أذنت للط
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 خري يا بابا ؟ يف حاجة ؟: شورق 
 كان يف خرب كده لسة عارفه دلوقيت و قولت إنك الزم تعرفيه: حمسن 

 خري يا بابا ؟) : بقلق( شروق 
  ليلى اتوفت من شوية) : حبزن( حمسن 

 ليلى مني ؟) : بصدمة و عدم تصديق ( شروق 
 مامة أمين: حمسن 

 شهقت بعنف و صدمة
 هي مش كانت بقت كويسة و رجعت البيت ؟, ال اهللا ال إله إ
أيوة  بس رجعت تعبت تاين فجأة و ملحقوش حىت ينقلوها املستشفى اتوفت يف : حمسن 
 الطريق
 إال باهللا  ربنا يرمحها يا رب ال حول وال قوة) : حبزن ( شروق 
ن وحش بس املوت مفيهوش زعل وال خالفات يا شروق  و مهما كان أمي) : دوء ( حمسن 

يف النهاية دي أمه  انيت مش متخيلة حالته هو و رفعت عاملة ازاي  و انيت جمربة وجع فراق 
األم  أنا مش طالب منك تساحميه بس على األقل اقفي جنبه يف احملنة دي  أنا عارف إن اللي 

بطلبه صعب  بس أنا ربيتك صح و عارف إن قلبك أبيض  أنا عاوزه يشوف شروق بنت 
اللي رغم كل اخلالفات و املشاكل دي وقفت جنبه يف حمنته مهما كان هو وحش األصول 

بس لسة جوزك طاملا القضية متحكمش فيها و القضايا التانية القاضي اللي هيحكم فيها انيت 
 خالص انيت دورك انتهى حلد كده

فيه كل تفتكر أمين هيقبل إين أبقى جنبه و أساعده بعد ما عرف إن أنا اللي عملت : شروق 
 ده ؟

جريب  عشان تبقي بنت أصول و عمليت اللي عليكي آلخر حلظة و أنا متأكد إن ربنا : حمسن 
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  هيعوضك و جيازيكي كل خري يا بنيت
  حاضر يا بابا) : بتنهيدة حزن ( شروق 

******* 
  مل تتخيل يف حياا أن ترى أمين مبثل هذا الضعف و االنكسار

  مساعدا له يف حمنته  لكنها كانت خمطئةكانت تشك يف قبوله لدعمها و 
 كان ينظر إليها حبزن و جرح و أمل و رأت الندم يف عيونه أيضا

 حقًا  أهو نادم على كل ما فعله ؟
 انقضت أيام العزاء بكل ما حتمله من حزن و أمل  مل تتركه هو أو رفعت حلظة

وال وجودها جبانبه لكان ال تتحدث يف أي شيء مضى  فقط تواسيه و ون عليه و للحق ل
 حاله أصبح أسوأ بكثري مما هو عليه اآلن

 إىل هذه الدرجة ؟ يا اهللا  كيف يتبدل حال اإلنسان بني حلظة و أخرى
 أفراق أمه هو ما أفاقه ؟ أم بقايا ضمري بداخله ؟

 إنسان خمتلف متاما عما عرفته سابقًا حقًا ال تعلم  كل ما تعلمه أا ترى
 إليها فيه إىل مرتهلا و طلب احلديث معها آلن ذلك اليوم الذي أتىمل تصدق إىل ا

 أنا عارف إين حقري و زبالة و واحدة زيك تستاهل حد أحسن مين مبراحل  "  
أنا عذبتك كتري و قسيت عليكي و ظلمتك  بس صدقيين موت أمي كسرين أوي يا شروق  

ش كده و الوجع اللي حسيته بعد أنا ممكن أبان بارد و معنديش إحساس بس أنا من جوايا م
 موت أمي مقدرش أوصفه بكالم

  "وجع لفراقها ووجع ألا ماتت و هي زعالنة مين 
  بكى نعم أمين يبكي

هي قالت يل إا مساحماين يف آخر حلظة قبل ما متوت و طلبت مين إين أتغري و أستغفر ربنا " 
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دمتها فيا  مش قادر أصدق إا على كل اللي عملته  بس أنا من جوايا مش قادر أنسى ص
 ماتت راضية عين  و ترضى عين ازاي و ليه ؟

أنا معملتش حاجة صح يف حيايت  كل تصرفايت كانت غلط يف غلط  بس احلاجة الوحيدة 
  الصح اللي لألسف ضيعتها مين كانت انيت يا شروق

يت متستاهليش واحد أيوه انيت احلاجة الوحيدة الصح اللي يف حيايت  بس أنا مستاهلكيش و ان
أوي عاوزة حد شبهك يف نفس نقاءك مش حد يلوثك رد  أوي و بريئة زيي  انيت نضيفة

وجوده يف حياتك  عشان كده أنا مش هخليكي تستين يف احملاكم  أنا عارف إنك نفسك 
 ....ختلصي مين النهاردة قبل بكره

ويل  و أنا صدقيين ربنا أخد أغلى حاجة عندك حا ملياش عني أطلب منك تساحميين بس وحياة
 ".. و لسه هياخد حقك مين

ابتسم هلا بعيون دامعة و قلب حمطم و روح ميتة و قبلها من جبينها و مهس باختناق جبانب 
  أذا
 انيت طالق ...

  مل تصدق أنه مر على ذلك اليوم أكثر من شهر و أا أصبحت حرة اآلن
  ا مساحمته لكنها أبدا لن تقوى على البقاء معهتتأمل بشدة ألجله و من داخلها حتاول حقً

  
******* 

 حالتها كما هي
 مازال خمتفيا و مازالت تتأمل

 لكن النطق عاد إليها جمددا  إال أا تفضل الصمت معظم الوقت
  لعل و عسى حالتها تتحسن أقنعت شروق آسيا بالسفر لتريح أعصاا قليلًا بعد معاناة

  "ينامار"سافر اجلميع إىل 
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آسيا و مسية و صالح  و شروق بصحبتها شريين  و يا للعجب أصر معتز على الذهاب معهم 
  دون أي دعوة

 اصطحبتها إىل شاطيء البحر
 صاحت فيها بغضب

  إين بكره البحر ؟ جايباين هنا ليه ؟ و أصلًا مفيش حد هنا خالص غرينا انيت مش عارفة - 
يلة و هتريح لك أعصابك و أنا اخترت املكان ده القعدة قدام البحر مج) : دوء(شروق 

  عشان فاضي و هادي كده
 و أنا مش عاوزة أريح أعصايب يا سيت  أووووووووف) : بغضب (آسيا 

 إال أا مل تتمكن من االبتعاد كثريا  تركتها و أسرعت اخلطى
ا باليد حىت شعرت بيد تطوقها من اخللف و حتملها يف حلظة خاطفة بيد و تغطي هلا عيو

  األخرى
  
  

******* 
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  : الفصل السادس والعشرون 
 
 

 شهقت بعنف من اخلوف و 
  أنه كان حيملها بإحكام أخذت تتلوى بني ذراعيه  إال

 شعرت به يسري ا  تنتفض رعبا و فزعا
 حتاول بكل قوا اإلفالت من بني يديه  حتاول أن ترتع يديه من فوق عيوا كي تراه

استكانت متاما  و هو حيملها و يسري ا دون أدىن مقاومة منها  .. ا يف حلظة استكانت أ إال
  وضع يديه فوق قلبها ليستشعر دقاته املتسارعة البد أا تعرفت عليه حىت استكانت هكذا

األمر ال حيتاج الكثري من العناء  يكفيها فقط أن تشتم رائحته لتتعرف عليه  تستشعر ملسته 
أنفاسه اليت تلفح بشرة عنقها و هو حيملها تستطيع أن تتعرف عليه من  ف عليه  حىتكي تتعر

  خالهلا
 سار ا إىل حيث ال تعلم  لكن يكفيها أا بني ذراعيه

 شعرت به يهبط ا إىل مكان ما مث يصعد ا مرة أخرى  مازال حيكم وضع يديه فوق عيوا
  ال يتخلله سوى صوت أنفاس كليهما.. هدوء

 بعد عدة حلظات هبط برأسه و مهس يف أذا بصوته الدايفء
 - عرفتيين ؟  

  إن مسعت صوته و مهست خبفوت شعر بانتفاضة جسدها ما
 - آدم 

زال حيملها  ظهرها ملتصق بصدره الذي يعلو و  أزاح يديه من فوق عيوا ببطء و هو ما
 يهبط جبنون
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 وجدت نفسها يف عرض البحر  على سطح خيت ضخم
 عرت بالدوار يلفح رأسها  تكره البحر و ختشاه كثرياش

 ... لكن
 إىل جوارها.. هو هنا .. هو معها 

كانت مستعدة للقاؤه يف عرين األسد فقط لتراه و تطمئن عليه  تشعر دائما أنه طفلها و ليس 
  حبيبها  طفلها الذي حيتاج إىل حناا و دعمها

النظر إليه و هو مل يتجرأ على التفوه حبرف واحد  ظلت ساكنة  و مل تتجرأ على االلتفات و
 آخر

 فقط يستمتع بقرا
 أن المست قدماها األرض إىل لكن بعد عدة حلظات أنزهلا ببطء
 تقف ظهرها له  غاضبة و مشتاقة

 تود أن تصفعه مث حتتضنه
  تضربه لعذاب كل أيام تركه هلا مث تقبله

 مشاعر عاصفة  متضاربة  جمنونة
 ببطء  وقفت أمامه التفتت إليه

  تتطلع إىل عيونه الظاهرة من خلف الوشاح العريض الذي حجب مالمح وجهه كلها
  تعانقت عيوم يف حوار صامت

 مهس بعد فترة
 "وحشتيين"
 "مكنتش سيبتين"
 " خفت أظلمك "
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 " بعدك عين هو أكرب ظلم ليا "
  " مكنتيش قبالين زي ما أنا "
 " عمري "
 " يعين بتحبيين ؟ "
 "  انت غيب "

 صمت قليلًا يستوعب معىن مجلتها
  مل متهله وقت للتفكري و سارعت تقول بانفعال

غيب مش حاسس أنا قد ايه حببك  حببك لدرجة خملياين مش شايفة غريك يف الدنيا و ملا  "
بتغيب دنييت بتبقى فاااضية  حببك لدرجة خملياين راضية بيك و قابلة بكل ظروفك و أنا 

   عيين أحسن واحد يف الدنيااشايفاك يف 
أنا كان نفسي أحركك  نفسي أشوف متمسك بيا قد ايه  مستعد تعمل ايه عشاين  بس انت 

 معملتش حاجة  ضعيف و سليب و أنااين  سيبتين و مشيت
 " سيبتين و أنا مبوووت يف كل حلظة يف بعدك عين

ا و التقطها بني أحضانه قبل بكت حبرقة و اشتد الدوار  كادت أن تسقط لوال أنه سارع إليه
 أن تسقط أرضا

 نظرت إليه من خلف دموعها و مهست بتحشرج
 "أنا خباف من البحر "
 " عارف "
 " أمال جايبين هنا ليه ؟ "
 " أبدا طول ما أنا معاكي عشان متخافيش من حاجة "
 " و انت فني ؟ انت سيبتين "
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 "بس رجعت "
  " خايفه تسيبين تاين "
 " مقدرش "
 تعادت توازا و ابتعدت عن أحضانه دوءاس
 " عملت ايه عشان تبقى معايا ؟ "
 "عملت كتيري "

 نظرت إليه بعدم فهم
 امتدت أنامله حنو الوشاح امللتف حول وجهه و أزاحه ببطء شديد

 كانت عيوا تتسع شيئًا فـشيئًا
 أن أزاحه متاما و ألقى به فوق أرض اليخت إىل

  ه مبهورة غري مصدقةشهقت بعنف و نظرت إلي
  صرخت بانفعال

 - آاااااااااادم 
  مل تشعر بنفسها  إال و هي تركض حنوه حتتضنه و تتعلق بعنقه و هي تبكي

احتضنها بقوة كادت حتطم ضلوعها و ضلوعه معا و ظل يربت فوق ظهرها حبنان عله يهديء 
 من ثورة انفعاهلا

  بتعيطي ليه طيب ؟) : هامسا يف أذا (آدم 
 عشان حببك) : و هي تدفن وجهها يف كتفه ( آسيا 

تأوه ضاحكًا و أخرجها من بني أحضانه برفق و ظل يتطلع إىل عيوا و هو ممسكًا بوجهها 
  اجلميل بني كفيه

 أن مهس خبفوت ظل ينظر إليها طويلًا مبتسما لعيوا احملدقة به يف انبهار  إىل
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 " بقيت عاجبك كده ؟ "
أشارت ( قبل ده ) أشارت إىل قلبه(اجبين من زمان  عشان أنا حبيت ده انت عارف إنك ع 

  )إىل وجهه الوسيم 
  

*******  
 يقود اليخت و هي تقف خلفه  حتتضنه من ظهره بشدة كأا ختشى فقدانه من جديد

  و اهلواء يلفح وجوههم املبتسمة
 واره على األريكةالتفت إليها مبتسما و قد أوقف اليخت و سحبها من يدها ليجلسها جب

 " انت وقفت هنا ليه ؟ "
  " خايفة ؟ "
  " ال "
  " طيب مبسوطة ؟ "
 " عمري ما كنت مبسوطة قد دلوقيت "
 " أنا آسف "
  " على ايه ؟ "
على كل حاجة عملتها ضايقتك و جرحتك من غري ما أقصد  على كل دمعة نزلت من  "

 " عيونك بسبيب
 .... رحة رجوعه أنستها ما فعله ا  لكن اآلنكلماته أيقظت جروحها من جديد  ف

 ابتعدت عنه فجأة
 مالك يا حبيبيت ؟ بعديت عين ليه ؟) : بقلق ( آدم 

 نظرت إليه حبزن
 - عملت كده ليه ؟   
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 رد عليها بدهشة
 - عملت ايه ؟ 
ليه سافرت من غري ما تقول يل  ليه سيبتين أتعذب و أنا فاكراك مش راجع تاين  ليه  - 

  نيش أبقى جنبك و انت بتعمل العملية ؟خملت
 نظر إليها حبزن

 عشان أنا مكنتش رايح أعمل عملية التجميل أصلًا يا آسيا - 
 نظرت إليه بعدم فهم  فاقترب منها دوء

 - أنا هحكي لك كل حاجة 
 - احكي 

 
******* 

 
ميل أو أنساكي  كنت بعد آخر مرة اتقابلنا فيها و املهلة اللي ادتيهايل يا أعمل عملية التج "

حاسس إين مبوت بالبطيء  مش قادر آخد قرار  ال قادر أعمل العملية و ال هقدر أبعد عنك 
وجع رجلي زاد أوي لدرجة مبقتش قادر أحتملها  روحت للدكتور لوحدي من غري ما ..

قايل إن حالة رجلي ..أقول لعلي مع إنه داميا كان بيتحايل عليا أروح  الدكتور صدمين 
تدهورت جدا و الزم أعمل جراحة فورا  و يستحسن تبقي برة مصر و يف نسبة كمان إين ا

 أوووي الدنيا اسودت يف وشي أوي  ضاقت عليا أوي... مقدرش أمشي عليها تاين 
  كنت بعاهة واحدة و بقيت بعاهتني

   مشوه و يف احتمال أبقى مشلول كمان  مش قادر أمشي على رجلي
بعد  األمل هو احلاجة الوحيدة اللي كانت ن كل حاجة و كنت حمتاج أتعبت أوي  تعبت م

سافرت على أمل إين أقدر أسكت أمل رجلي مع إن .. بتحركين  أمل فظيع مكنش بينيمين الليل 
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 أمل قليب كان أقوى بكتري
  مقولتش لعلي غري قبل ميعاد الطيارة بساعة  مكنتش عاوز أعذب حد معايا

يب هنا عندك و كنت فاقد األمل إين أرجع لك تاين و أرجع لك تعملي سافرت و أنا سايب قل
بيا ايه ؟ قولت لعلي يقولك إنك مبقتيش ليا عشان ماكانش عندي أمل إين هقدر أرجع أمشي 

على رجلي تاين  بس مكنتش قادر أبدا أختيلك لغريي يا آسيا  انيت مينفعش تكوين لغريي 
  كوين لغرييأصلًا و لو أنا منفعتش يبقى مش هت

  أنا عارف إا أنانية بس أنا يف حبك أكرب أناين و قولتها لك قبل كدة
املهم سافرت و عملت عملية رجلي و مصدقتش نفسي ملا الدكتور قال يل إن العملية جنحت 

و إين هقدر أمشي على رجلي أحسن من األول  و جبلسات العالج الطبيعي العرج اخلفيف 
  كمان راح

 ربنا و رمحتهحسيت بكرم ل
  حسيت إن ربنا بيديين أمل و بياخد بايدي

  حسيت إن ربنا رايد يقربين منك
قعدت أختيل شكل فرحتك ملا تشوفيين بعد ما أكون عملت عملية التجميل  اختيلت حيايت 

 معاكي  اختيلت شكل والدنا
 صليت و دعيت ربنا كتري أوي و صحيت تاين يوم مقرر إين هعمل عملية التجميل

انوا أكتر من عملية و قعدت كتري يف أوضة العمليات و قعدت فترة على ما فكيت الشاش ك
 من وشي

 كل ده و أنا ثقيت يف ربنا إنه هيجرب خباطري عشان أرجع ليكي و أنا سليم متهزتش وال حلظة
مكنتش مصدق ملا فكيت الشاش و شوفت وشي كده هتصدقيين لو قولت لك إين حلمت 

 ..و بتضحك و بتقويل عيش حياتك يا آدمبأمي و هي مبسوطة 
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 جبل و انزاح من على صدري  حسيت إن أمي راضية عين و عن اللي عملته
 و رجعت مصر من أسبوعني

" 
 نظرت إليه بدهشة

  و ملا انت هنا من أسبوعني مكلمتنيش ليه ؟ جمتليش ليه ؟ و أصلًا عرفت ازاي إين هنا ؟ - 
 نيةنظر إليها و ابتسم هلا ابتسامة حا

 مكنتش عاوز آجي لك غري و أنا واقف على رجلي و ضامن مستقبلي و حيايت معاكي - 
فتحت الصيدلية تاين و جبت ليا أنا و انيت بيت مجيل أوي قريب من بيت أهلك عشان 

 مبعدكيش عنهم
  نظرت إليه مصعوقة

 - جبت لنا بيت ؟  
 - أيوة  و متأكد إنه هيعجبك 

 قالت خبفوت نظرت إليه بعشق هز كيانه مث
 - طيب و عرفت إين هنا ازاي ؟ 

  ابتسم هلا بعبث
 ما أنا اللي متفق مش شروق جتيبك هنا أصلًا

  شروق: ) بصدمة(آسيا 
 أيوون أنا متفق مع شروق و علي  على كل حاجة: آدم 

 - و هو علي هنا كمان ؟ 
 - هنا و زمانه مع شروق دلوقيت 

 - انتم كلكم عاملني فيلم عليا بقى ؟   



  

279  

 

  الروح عشق 

ضحك من قلبه ألول مرة منذ ثالث سنوات و عاد باليخت من حيث أتى ليبدأوا حياة 
  ال فراق وال دموع فيها بعد اليوم.. سعيدة ..جديدة 

 
*******                                                   

 
   تفتكري آدم و آسيا بيعملوا ايه دلوقيت ؟ 

  هم أكيدالفرحة مش سايعا) : ضاحكة (شروق 
 و أنا كمان الفرحة مش سايعاين) : خببث(علي 

  !ليه ؟) : بدهشة(شروق 
 أصلي حبب أقعد و أنا شايف القمر أوي: علي 

  قمر ايه ؟ احنا لسه الصبح: شروق 
 آه  ما أنا القمر اللي أقصده بيطلع الصبح و بالليل: علي 

 ده قمر ايه ده إن شاء اهللا ؟: شروق 
 انيت) : بوضوح (علي 

 اشتعلت وجنتيها حبمرة اخلجل
 أنا مش بعاكس على فكرة  بس انيت شكلك حلو أوي النهاردة) : ضاحكًا(علي 

 مريسي) : خبجل(شروق 
 تعريف إين حبيت آدم دلوقيت أووي أكتر من األول: علي 

 امشعىن يعين ؟: شروق 
  عمل فيا مجيل كبري: علي 

 !ايه هو ؟: شروق 
  للي كنت بتكلم عنه من شويةإنه عرفين بالقمر ا: علي 
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  احم  علي انت مش طبيعي النهاردة على فكرة) : خبجل شديد (شروق 
 ال بالعكس أنا طبيعي جدا جدا: علي 

 مهت بالرد عليه إال أا مسعت رنني هاتفها
 - ده طارق

 و ردت على الفور
 - أيوة يا طارق 
 - جبد ؟ 
 - ألف مربوووووووووك و اهللا فرحت لكم أووي 
 - أكييد إن شاء اهللا و أنا هكلم ماهي أبارك هلا 
 - إن شاء اهللا 
 - مع السالمة  

 يف ايه ؟: علي 
 طارق بيعزمين على فرحه هو و ماهي  فرحت هلم أووي: ) بسعادة(شروق 

 أنا مستغربك جدا: علي 
  ليه ؟: شروق 

  إنك بتحيب ماهي: علي 
أوي من  ماهي كانت ضحية  هي كويسة ماهي ملهاش ذنب يا علي ) : بتنهيدة( شروق 

 هللا ربنا بعته ليها جواها بس كانت حمتاجة اللي ياخد بايدها و احلمد
  صمتت قليلًا مث نظرت إليه

 مالك بتبصي يل كده ليه ؟: علي 
  مستغربة نفسي: شروق 
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 ليه ؟: علي 
كي عن إين حكيت ليك كل حاجة عين كده و أنا مش من النوع اللي بيتكلم و حي: شروق 

 نفسه ألي حد بسهولة
 ما جايز أنا مش أي حد) : خببث( علي 

 أشوف شريين اتأخرنا أوي  أنا هقوم... احنا: شروق 
  و فرت من أمامه هاربة قبل أن ختتفي من اخلجل

  ابتسم خلجلها و متتم خبفوت بصوت مل يسمعه إال هو
  " روقو انيت كمان ربنا بعت لك اللي هياخد بايدك و يعوضك يا ش "
 

*******  
 

  يالزمها كظلها
 سعيدة لقربه  مشاعر أول مرة تشعر ا تنمو على يديه

  تكلم عن نفسه كثريا و سأهلا الكثري عن نفسها  يريد االقتراب منها و معرفة كل ما خيصها
 !لكنها قلقة  حائرة  ال تعلم ماذا يريد من هذا االقتراب ؟

  شريين..شريين : معتز 
 ها ؟: شريين 
 سرحانة يف ايه ؟: معتز 

 مفيش: شريين 
 طيب يال بيندهوا لنا عشان نتغدى: معتز 

*******                                              
 التف اجلميع حول مائدة الطعام يف احلديقة
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 كانت آسيا تتطلع حنو شروق بغضب و شروق على حافة االنفجار من الضحك
 صحيح يا آسيا ؟ دورنا علييكي كتري و مالقيناكيشانيت اختفييت فني : صالح 

 مفيش يا بابا  كنت بتمشى شوية بس) : بارتباك (آسيا 
 كل ده بتتمشي ؟: مسية 

أيوه يا طنط ما هي راحت تتمشى لوحدها من غري ما تقول يل فـ ملا جت خدا و : شروق 
 روحنا امتشينا تاين عشان كنت زهقانة

 نظرت إليها آسيا شزرا
 صغرية من اإلفالت منها تستطع شروق منع ضحكة مل

 ما تضحكينا معاكي: شريين 
 خليكي يف حالك  صحيح انيت كنيت فني انيت كمان ؟: شروق 

 كانت قاعدة على املرجيحة اللي عند البيسني الكبري: معتز 
 مركز انت يا معتز) : خببث(شروق 

قاعدة هناك فـ روحت أناديها عشان  شوفتها.. ال أبدا أنا بس شوفتها ) : بارتباك(معتز 
 الغدا

  ممممممممم ما هي بقت بتسرح كتري أصلها: شروق 
 ما تاكلي و انت ساكتة بقى) : بغضب(شريين 
  حاضر حاضر) : ضاحكة(شروق 

  أنا مش مرتاحة لك يا شروق:  مسية
 ليه بس و اهللا ده أنا غلباانة) : ضاحكة ( شروق 

  مث مهست خبفوت.. وي أووو غلبانة) : بغيظ( آسيا 
  " صربك عليا يا شروق "
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*******                                               
 

ماماا هروح أنا و شروق  انتهوا من تناول الطعام  جذبتها من ذراعها بشدة جعلتها تتأمل
 نتمشى شوية

 ايه حكايتكم يف التمشية النهاردة يا آسيا ؟: مسية 
 ايني هنا نتفسح  شوية و راجعنياحنا مش ج: آسيا 

  أن ابتعدت عن الشاليه سارت ا إىل
 يا بنيت ااااايدي وجعتين  سيبيبين بقى: شروق 

 أنااا تعملي فيا كده ياا شرووق: آسيا 
 عملت ايه بس ؟) : ضاحكة( شروق 

   إن آدم هنا كل ده و متقوليليش تبقي عارفة: آسيا 
 كلنا نسافر و تعملي عليا الفيلم ده و ختلينا

 أنا مليش دعوة هو اللي طلب مين كده و حلفين مقولكيش: شروق 
 واهللا ؟ و ايه حكاية علي ده كمان: آسيا 

 ماله ؟ صاحب آدم: شروق 
 إنه صاحب آدم ايه عالقتك بيه ما أنا عارفة: آسيا 

فق صاحبتك و ات..عالقة وال حاجة  هو آدم اتفق معايا بصفيت ..مفيش ) : بارتباك(شروق 
 .. معاه بصفته صاحبه  بس كده

 إنه بس كده ؟ متأكدة: آسيا 
أيوه طبعا أمال ايه يعين  بقولك ايه سيبك مين أنا و علي دلوقيت و قويل يل اتفقيت : شروق 

 مع آدم علي ايه ؟
  : تنهدت و ابتسمت بسعادة 
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  هحدد له ميعاد ييجي يقابل بابا أول ما نرجع القاهرة -
*******                                             

 
  أيام و عادوا إىل القاهرة أن انتهت الثالثة إىل مل تتوقف اتصاالم و لقاءام السرية

 حددت له موعد مع والدها اخلميس القادم
 ال يستطيع أحد وصف مدى سعاده كليهما

ي بتاعيت قدام الدنيا و أخيييييييريا اخلميس اجلاي هاجي بيتكم و أطلبك من أهلك و تبق - 
 كلها

 ضحكت من قلبها
 و أخريا يا حبييب: آسيا 
أنا مش لسة هخطب و أجيب دباديب أنا جبت آخري خالص  أنا  بقولك ايه بقى: آدم 

 أتفق مع باباكي على كتب الكتاب على طول و الفرح بعديه بأسبوع
  أسبوع ايه يا جمنون: آسيا 
 أيام أحسن ٣كتري صح ؟ أنا بقول خنليها : آدم 
  واهللا جمنون) : ضاحكة(آسيا 
  جمنون بيكي من ساعة ما عرفتك) : بعشق(آدم 

*******                                            
 

 اليوم جلسة النطق باحلكم يف قضية أمين
 مشاعر كثرية متضاربة بني شفقة و غضب

  لكن ال وقت للتراجع اآلن  هي فعلت الصواب
 ا على التوجه إىل احملكمة بصحبة والدهاعزمت أمره
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 رأته يبتسم هلا حبزن قبل أن ينطق القاضي باحلكم
 
 .. وبعد اإلطالع على األوراق ومساع الدفاع وأقوال املتهمني والنظر يف القضية "

 حكمت احملكمة حضورا على املتهم أمين رفعت الشناوى يف قضية التهرب الضرييب
القاضي وهي عشرين يوم من تاريخ صدور احلكم و يوجد غرامة  بسدادها خالل مدة حيددها

 تأخريية ىف حالة تأخري سداد الرسوم املستحقة ملصلحة الضرائب
 " أما بالنسبة لقضية الرشوة فيحكم على املتهم بسنة مع الشغل رفعت اجللسة

ة على ما ال تستطيع حتديد شعورها اآلن  لقد نال ما استحقه  لكنها حزين.. تنهدت بعمق 
  أصابه

  مل تظلمه بل هو من ظلم نفسه
 

******* 
  إنه اخلميس
  اليوم املُنتظر

 ...داخل غرفة آسيا
ساعات و ربنا طالعة حلوة و زي القمر  ده  ٣يا آسيا قاعدة قدام املرايا بقالك : شروق 

 ١٠٠ جاي يتقدم يا حبيبيت مش هتعملوا الفرح النهاردة و اهللا و بعدين هو عارفك و شافك
  مرة قبل كده و قابلك بعبلك كده  مش مستاهلة كل ده

 ممكن تنقطينا بسكاااتك) : بغضب(آسيا 
 انتفضت ما إن مسعت صوت جرس الباب

 ده جرس الباب عادي  مالك اختضييت كده ليه ؟) : ضاحكة(شريين 
  آدم جيه: آسيا 
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  ده ميعاده ٧طيب ما الساعة : شروق 
 شوفهطيب طيب أنا راحيه أ: آسيا 

السودا اللي انيت فيها دي  مها  استين هناااا  تشويف مني  يا بت اتقلي و بالش الدلقة: شروق 
  أكيد هيندهوا عليكي

 اصربي
 طب أنا شكلي حلو ؟: آسيا 

  يوووووووووووووه ما تسيبيها تطلع هلم أحسن: شريين 
  اسكيت يا بت: شروق 

 و نظرت إىل آسيا
 زرق اللون اللي هو بيحبه ؟أ و اهللا قمر انيت مش البسة

 أيوة: آسيا 
 طب خالص استهدي باهللا كده بقى  و بطلي توتر: شروق 

قليلًا مث تركوا آدم و آسيا مبفردهم يف  بعد قليل طلبت مسية من آسيا احلضور  جلسوا معا
 الصالون

 بيدونا فرصة نتعرف على بعض  قال يعين لسة حمتاجني نتعرف: آدم 
 يا آدمبس ) : خبجل(آسيا 
 بس ايه القمر ده كله ؟) : مبتسما( آدم 
 جبد ؟ شكلي حلو ؟ الفستان عجبك ؟: آسيا 
 عندك شك ؟ انيت داميا حلوة أصلًا: آدم 

 إن الفستان أزرق و بعدين كفاية
 أيوه قول كده بقى  كله عشان األزرق) : ضاحكة(آسيا 
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 و اللي البسة األزرق:  )يام( آدم 
 رم نفسك بقى احنا قاعدين يف البيت  مش كدهاحم  طب احت: آسيا 
 طب أعاكسك برة البيت عادي ؟) : ضاحكًا(آدم 
  خالااص بقى يا آدم  اسكت) : بغضب مصطنع( آسيا 

 و قول يل عملت ايه مع بابا ؟
مفيش يا سيت كلمته عين و حكيت له كل ظرويف و كل حاجة عين و قولت له على : آدم 

 من هنا أوي عشان أخليه يتطمن عليكي أكتر و بسمكان الشقة و إا قريبة 
 صحيح الشقة  أنا نفسي أشوفها أووي: آسيا 

 نظر إليها و اتسعت ابتسامته
قريب أووي إن شاء اهللا هتيجي تنوريها عشان هي مش ناقصها غري .. هتشوفيها قريب  - 

 وجودك فيها بس أصلًا
 نفسي أعرف حلقت تعمل كل ده امىت ؟: آسيا 
 شان أبقى معاكي يف أسرع وقت أنا مستعد أعمل أي حاجةع: آدم 
 أحسن و كفاية تعارف حلد كده احم  أنا بقول أنادي بابا بقى: آسيا 
ليه السربعة دي ؟ ال يفتكروكي مش طايقاين وال حاجة  اقعدي معايا شوية ) : ضاحكًا(آدم 

   كمان
 

******* 
  

 
 بعد انصراف آدم

 م أسأل عليه بردوواهللا شاب هايل  بس الز: صالح 
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أنا ارحتت له جدا حسيته طيب و ابن ناس كده و شغله و ظروفه املادية كويسة جدا  : مسية 
 إنه جايب آلسيا شقة قريبة من هنا ده كفاية

 بس هو صعبان عليا أوي يف موضوع أهله اللي كلهم ماتوا يف حادثة ده
 ابتلعت غُصة يف حلقها و ردت دوء

 يا ماما اهللا يرمحهم: آسيا 
 !هو فعلًا كان وشه متشوه بعد احلادثة ؟: مسيه 
 هو قال كده ؟) : بذهول(آسيا 

 أيوة  هو مقالكيش ؟: صالح 
لكم حاجة زي دي على اعتبار إنه  أنا افتكرت إنه مش هيقول.. ال قال يل  بس يعين : آسيا 

  بقى كويس خالص يعين
ي عملها يف رجله  الولد ده صبور و عنده ال قال لنا على كل حاجة حىت العملية الل: صالح 

 أوي  أنا احترمت صراحته جدا إرادة قوية
 مث نظر إليها بعمق

 - أنا حاسس إنك مرتاحة و مبسوطة يا آسيا  مش كده ؟
 أطرقت برأسها يف خجل و مل ترد

أنا بردو الزم أسأل عليه تاين و لو لقيت كل اللي  ماشي يا ست املكسوفة) : ضاحكًا(صالح 
  قال له مظبوط  هرد عليه إن شاء اهللا

 امىت ؟) : بلهفة( آسيا 
 شوف البت ملهوفة ازااي) : بنصف عني ( مسية 
أعرف بابا هريد عليه امىت  عاوزة..يعين بس ..ايه يا ماما  مش قصدي أنا ) : خبجل ( آسيا 

 مش أكتر
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  رد عليه على طولملا أسأل عليه األول و أتطمن من كل حاجة قاهلا  ه) : ضاحكًا(صالح 
  

*******                                              
 

 هاتفته ما إن دلفت إىل حجرا
 - كنت عندكم من شوية  حلقت أوحشك ؟ 

 كفاية هزار بقى) : ضاحكة(آسيا 
 طيب طمنيين رأيهم فيا ايه ؟: آدم 
 بيقولوا فيك شعر: آسيا 
 جبد ؟: آدم 
  بيتك أويآه واهللا  ماما ح: آسيا 
 حبيبيت محايت دي واهللا: آدم 
 لسة مبقتش محاتك) : ضاحكة(آسيا 
هتبقى قريب أوي إن شاء اهللا  بس طاملا معجبني بيا كده  عمي مردش عليا ليه ؟ ليه : آدم 

  قال يل هنفكر و أرد عليك
ول أولًا عشان يسأل عليك بردو و يتطمن من كل اللي قولته  ثانيا بقى مينفعش يق: آسيا 

 موافقني كده من أول مرة يشوفك يعين  ال تفتكرنا مدلوقني عليك وال حاجة
 يا سيت أنا اللي مدلوق بس يوافق) : ضاحكًا(آدم 
 هيوافق إن شاء اهللا  و هريد عليك قريب أوي: آسيا 
 يااا رب: آدم 
 ..آدم) : خبفوت(آسيا 
  نعم يا حبيبيت) : بصوت حامل (آدم 
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 و كده.. إنك صارحت بابا و ماما بكل حاجة  يعين أقصد احلادثة أنا مبسوطة أوي : آسيا 
أنا خليتك زمان كدبيت و خبييت كتري عشاين يا آسيا  بس أوعدك مفيش ) : دوء(آدم 

 كدب وال 
أي حاجة هتستخىب بعد كده  أهلك هيبقوا أهلي والزم يعرفوا كل حاجة و كده كده أنا 

  نت حابب إنه يسمع مين أنا كل حاجة عينكنت متأكد إن باباكي هيسأل عليا و ك
 أووي يا آدم أنا فرحانة) : بسعادة (آسيا 
إن شاء اهللا يا حبيبيت ربنا هيكمل فرحتنا قريب و جيمعنا مع بعض يف بيت واحد يف : آدم 

  أقرب وقت
  

 *******                                             
 
 طمئن إن كانت حتتاج إىل شيءهاتفت شروق ماهي لتبارك هلا و ت -
 - ألوو 

 أهلًا أهلًا بالعروسة: شروق 
 ازيك يا شروق ؟) : ضاحكة (ماهي 

 أنا فل املهم انيت يا عروسة عاملة ايه ؟: شروق 
 عاملة حمتاسة واهللا: ماهي 

 ليه بس كده ؟: شروق 
  رأجيبها  طارق مسربعين على اآلخ لسة خملصتش شرا احلاجات اللي عاوزة: ماهي 

إا قلة ذوق مين و إن أنا اللي كان املفروض أتصل أعزمك مع  أنا آسفة يا شروق أنا عارفة
أصلًا و كنت عاوزة رقم آسيا كمان عشان أكلمها  بس واهللا أنا  إنك مش حمتاجة عزومة

 مربوكة جدا مش متخيلة قد ايه
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إين هرتل معاكي أنا  قىبالش عبط يا بنيت احنا مفيش بيننا احلاجات دي  ايه رأيك ب: شروق 
 و آسيا نشتري احلاجات اللي ناقصة و أهو باملرة تعزمينا بنفسك يا سيت

 جبد يا شروق ؟) : بسعادة(ماهي 
   شويف عاوزة ترتيل الساعة كام و أنا هتفق مع آسيا و نيجي لك.. طبعا جبد : شروق 

  
*******                                                

 
  - وألو

 أيوة يا حبييب  صباح اخلري: آسيا 
 صباح الفل: آدم 
 انت لسة صاحي ؟: آسيا 
  آه من شوية كده  كنت هفوق و أكلمك: آدم 
 كسوووول: آسيا 
 عشان نامي امبارح متأخر بس) : ضاحكًا(آدم 
طيب أنا شوية كده و نازلة مع ماهي و شروق  جنيب مع ماهي احلاجات اللي ناقصة : آسيا 
 فرحها عشان
 هو باباكي مش ناوي يرد عليا بقى و فات يومني  كل ده بيسأل) : بضيق(آدم 
 يا مفتري هو حلق) : ضاحكة(آسيا 
  مش قادر أصرب أكتر يا آسيا: آدم 
 هانت يا حبييب إن شاء اهللا: آسيا 
 طيب متتأخريش و خلي موبايلك يف ايدك عشان تسمعيه ملا أكلمك: آدم 
  ر يا أفندمحاض) : ضاحكة ( آسيا 
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*******                                                 

 
 تقابلت الفتيات يف أحد املوالت الكربى و اشتروا كل ما تبقى من لوازم حفل زفاف ماهي

 إين جبت كل حاجة أنا مش مصدقة: ماهي 
 احنا بنرتل جنيب من اآلخر على طول: شروق 
 ا مش عارفة من غريكم كنت هعمل ايهربنا خيليكوا لياا جبد أن: ماهي 
 أحلى فرح إن شاء اهللا تبقي عروسة زي القمر و فرحك يبقى: آسيا 
 يااا رب  اوعي ماجتيش يا آسيا) : بسعادة ( ماهي 
  ال إن شاء اهللا هاجي طبعا  متقلقيش: آسيا 

 
*******                                                 

 
 ت إىل مرتهلاهاتفته ما إن وصل

 عندي ليك خرب هيفرحك أووي أنا لسة عارفاه دلوقيت حالًا - 
 باباكي قال إنه موافق علياا  صح صح ؟) : بلهفة(آدم 
أيوون  و قال إنه هيكلمك الصبح  بس مش هيقدر يتفق معاك ) : ضاحكة بسعادة ( آسيا 
ده  بس هو موافق أي حاجة لسة حلد ما يشوف ظروف عمر هيقدر يرتل امىت مصر و ك على

 يعين و كلم عمر و قال له إنه هيشوف ظروف شغله و يرد عليه
  يااااااااه أخرياا) : بسعادة(آدم 

إننا نكتب الكتاب على طول أول ما  أنا هتفق مع باباكي ملا يكلمين على بس امسعي بقى
فرح أكتر من كده أنا  و يا ريت كمان خنلي كتب الكتاب و ال أخوكي ييجي  مش هستىن
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 مع بعض
يا عم املستعجل انت اصرب بس  نشوف ظروف شغل عمر و هيقدر يرتل امىت و اتفق : آسيا 

  مع بابا على اللي يرحيك
  

*******                                               
 

 .. ليلة اخلميس
  "قطار"بدت كالبدر يف ثوب زفافها الرقيق  الذي اختارته بعناية فائقة لينول رضا 

 زوجها احلبيب الذي عقد قرام للتو
حفل زفاف راقي يف أحد الفنادق الكربى  السعادة املرتسمة على وجوه كل من يف احلفل هي 

 مسته األساسية
 "السلو" أثناء رقصتهم  مهس يف أذا برقة

 - حببك يا مرايت 
 نظرت إليه بعشق

أسعدك و أفرحك زي ما انت السبب يف حببك يا كل حاجة ليا يف الدنيا  و ربنا يقدرين و  - 
  الفرحة اللي أنا فيها دي

  طال حوار العيون الصامت الذي ال يفهمه سوى كل منهما
******* 

 
 نظر إليها بانبهار و هي ترتدي ثوا األبيض املزركش بورود زرقاء غاية يف الرقة و النعومة

 انت هتفضل تبص يل كده كتري ؟: آسيا 
 ش أحلى منك يف الفرح و ال هشوف أحلى منك يف حيايت كلهامشوفت) : حبب(آدم 
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أنا مش عارفة انت جاي الفرح بصفتك ايه   انت مش هتبطل بقى كالمك ده) : خبجل(آسيا 
 أصلًا
بصفيت خطيبك  ايه مش خالص باباكي وافق عليا  ربنا يهديه أخوكي بقى و يرتل : آدم 

 مصر بسرعة عشان متهورش و أخطفك
 واهللا جمنون:  )ضاحكة(آسيا 
  بيكي) : مبتسما(آدم 

*******                                                   
 

 ظلت تتطلع إىل ماهي و طارق يف الكوشة
 وهي شاردة يف حياا

فـشيئًا  ترتاح لقربه و حتب تلميحاته  منذ طالقها من أمين و هي تشعر بعلي يتقرب منها شيئًا
 ائفةلكنها خ.. و غزله 

 جتربتها السيئة مع الزواج باتت حمفورة يف ذاكرا لن تنساها أبدا
 تنهدت بضيق و حزن على حاهلا

  تتمىن لو تنسى  نعم ساحمت لكنها مل تتمكن من النسيان بعد
 تلك الذكرى املؤملة تعكر صفو حياا

*******                                                   
ف و طار العروسان إىل باريس لقضاء شهر عسلهما الذي رمبا ميتد لسنوات و انتهى الزفا

 ليس لشهر واحد فقط
  استقلت سيارة آدم يف اخللف

 و قبل أن يدير آدم حمرك السيارة
 فوجيء بعلي يقف أمامه
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 علي  انت ايه اللي جابك دلوقيت ؟ و عرفت منني مكان األوتيل ؟) : بدهشة (آدم 
 اعرفت من آسي: علي 
 احم انت مبتسترش أبدا: آسيا 
  طب أنا مش فاهم حاجة! آسيا : آدم 

 علي و هو ينظر إىل شروق اجلالسة يف املقعد اخللفي للسيارة
أنا هعمل فيك خدمة و أسيبك مع آسيا شوية لوحدكم و آخد شروق   مفيش حاجة - 

  أوصلها البيت
  توصل شروق البيت ؟ال واهللا ؟ جاي عشان تعمل فيا خدمة و ) : بدهشة(آدم 
 أيوة) : مبتسما( علي 

 و فتح باب السيارة اخللفي و نظر إليها
 - ممكن تتفضلي معايا 

 أنا آدم هيوصلين.. أنا .. ال ) : بارتباك( شروق 
 أقعد مع خطييب شوية لوحدنا بعد إذنك  يال من هنا علي هيوصلك ال أنا عاوزة: آسيا 

 نظرت إليها شذرا
 وق أنا هوصلك مش هاكلك يعينيال يا شر: علي 

 نزلت معه و استقلت جبانبه سيارته على مضض
*******                                                   

  
 ..يف سيارة آدم و آسيا

  - أنا مش فاهم حاجة
  جبد مش فاهم: آسيا 
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   اوعي يكووون: آدم 
  ااه يا والد االيه يا لذينه

  هو ده أيووة) : ضاحكة(آسيا 
*******                                              

   .. يف سيارة علي و شروق
 !ممكن أفهم بقى يف ايه ؟: شروق 

 عاوز أتكلم معاكي شوية) : دوء(علي 
 !تتكلم يف ايه ؟: شروق 

 أبطل حمرك السيارة و نظر إليها
 نظرت إليه بتساؤل

 " أنا حببك و عاوز أجتوزك "
 بتلك اجلملة  رمشت بعينها عدة مرات علها تستوعب ما مسعته للتوباغتها 
 !قولت ايه ؟) : بذهول(شروق 

 قولت حببك و عاوز أجتوزك) : دوء(علي 
 صمتت متاما و قد توقف قلبها عن العمل لعدة ثواين مث عاد ليخفق جبنون

 !ايه يا شروق  معقول كل ده مكنتيش حاسة ؟: علي 
حمدش بيقول حاجة زي كده بالطريقة دي وال يف ....يعين..بس ..كنت حاسة : شروق 

  املكان وال الوقت ده أبدا
 حنن خنتلف عن اآلخرين) : ضاحكًا(علي 

 نظر إليها قليلًا مث حتدث جبدية
بصي يا شروق أنا من ساعة ما اتكلمت معاكي و شوفتك و أنا معجب بيكي  منكرش  - 
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ت إنك متجوزة  بس ملا حكييت يل أكتر و عرفت إن إين اتصدمت ملا حكييت يل عنك و عرف
يف مشاكل و إنك هتتطلقي  هديت شوية  فضلت صابر و ساكت و خميب مشاعري طول 
 ... الفترة اللي فاتت دي احتراما ل إنك لسة على ذمة واحد تاين  بس بعد كدة خالص بقى

 انت معندكش مشاكل مع إين مطلقة ؟.. يعين) : بارتباك (شروق 
ال طبعا و فيها ايه يعين  ده نصيب و ربنا كاتب إنه حيصل و بعدين انيت كان ) : دوء(لي ع

  كتب كتاب بس مش جواز جواز
مش هيبقى عندهم مشكلة يف املوضوع .. احم  طيب و انت أهلك يعين ) : خبجل(شروق 

 ده ؟
  ال إطالقًا: علي 

 تنهدت بعمق
 - انيت خايفة من جتربة اجلواز تاين صح ؟ 

 أفكارها ذه السهولة نظرت إليه بدهشة الستطاعته قراءة
متخافيش يا شروق و اوثقي فيا  أنا اللي ربنا بعتين ليكي عشان  ) :بابتسامة حانية(علي 

يعوضك عن كل العذاب اللي شوفتيه  أوعدك إين هنسيكي كل األمل و احلزن اللي عيشتيه يف 
  يه قدام ربنا  وافقي بس و انيت تشويفحياتك كلها  ده وعد مين ليكي أحتاسب عل

  ووعدها  فصدق.. وافقت 
  
  

*******                                                    
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  :  " االخري " الفصل السابع والعشرون
  
 

 .. بعد مرور ثالثة أشهر
 جتلس أمامه على طاولة يف أحد الكافيهات

 - حسيب اهللا و نعم الوكييييييل 
 يف حاجة يا كابنت ؟: آسيا 
  طارق اجتوز و سافر شهر العسل و رجع ومراته حامل: آدم 

 و علي اجتوز و سافر شهر العسل و قرب يرجع و أنا لسة قاعد هنا بشرب يف عصري كوكتيل
 أجتوز من غري أخويا يعنيييي) : ضاحكة(آسيا 
 كل ده مش عارف ياخد إجازة من شغله  أنا خللت جنبكم) : بغضب(آدم 
لو متام معلش خالص هانت واهللا يف احتمال كبري يقدر يرتل آخر األسبوع اجلاي  : آسيا 

 هيأكد علينا أول ما حيجز
 يا فرج اهللا: آدم 
 خالص يا دومي بقى) : برقة(آسيا 
 بطلي دومي اللي بقييت بتقوليها دي  عشان لو اورت عليكي العواقب هتبقى وخيمة: آدم 
 عواقب و وخيمة  خالص أنا آسفة يا سيدي مش هدلعك تاين) : ضاحكة(آسيا 
 حلد ما نتجوز بس ها و بعدها عاوز أشوف أحلى دلعيكون أحسن بردو  بس ده : آدم 
 مش مؤدب) : خبجل(آسيا 
 أنا مقولتش حاجة على فكرة و بقول بعد اجلوااز  ركزي شوية) : ضاحكًا(آدم 

*******                                                   



  

299  

 

  الروح عشق 

 - طاارق يا طااارق 
 أيوة يا حبيبيت: طارق 
 أقوم أوي و مش قادرة كن جتيب يل ماية  عطشانةمعلش حبييب مم: ماهي 
 يسلم يل القمر اللي بيتدلع: طارق 

 حاضر يا حبيبيت
  أحضر هلا كوب املاء و جلس إىل جوارها
 مالت برأسها إىل كتفه  فحاوطها بذراعيه

 قويل يل يا ماهي: طارق 
 نعم يا حبييب: ماهي 
أمال قدام شوية هتعملي فيا   ييب كوباية مايةملا انيت يف الشهور األوىل و مش قادرة جت: طارق 

 ايه ؟
 ما أنا كل ما بقوم بدوخ  يوووه يا طارق بقى: ماهي 
 شكله هيطلع شقي حبيب بايب) : مبتسما و هو يضع يده فوق بطنها حبنان (طارق 
 و ليه متقولش إا بنت ؟) : و هي تضع يدها فوق يده املوضوعة فوق بطنها( ماهي 
 سالام  يا رييت و أنا أطول تطلع بنوتة زي القمر شبه مامتها كدهيا : طارق 
 مبسوط معايا يا طارق ؟) : مبتسمة(ماهي 
  أسعد واحد يف الدنيا) : مشددا من احتضانه هلا( طارق 

 انيت مبسوطة معايا ؟
 رفعت رأسها قليلًا و نظرت إىل عينيه بعمق

 أعرفك أصلًا مكنتش أعرف معىن االنبساط و السعادة قبل ما - 
  نظر هلا طويلًا قبل أن يقبلها بعمق  قبلة بث فيها كل ما حيمله قلبه هلا من عشق
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*******                                                   
 

  تقدم معتز بطلب يد شريين رمسيا من والدها
 الذي رفض بشدة فكرة ارتباطها قبل أن تنهي دراستها

  عامها األول  كيف له أن ينتظر أربع سنوات كاملة يا اهللا  إا يف
  فالعام الدراسي األول مازال يف بدايته

  يبدو أنه ممن كُتب عليهم االحتراق بنار حبهم
*******                                                   

 
 أكد عمر موعد حجزه آخر األسبوع املقبل

ال قدرة لديه على , اف و كتب الكتاب يف نفس اليوم أن الزف و اتفق آدم مع صالح على
 الصرب أكثر من ذلك

االستعدادات على قدم و ساق للزفاف األسطوري اخلاص بآدم و آسيا و قد اشترى عمر 
 آلسيا فستان الزفاف من أملانيا

 حقًا ال ينقصه سوى وجودهم به, انبهرت آسيا باملرتل الذي اشتراه هلا آدم 
 ة مجيلة فُتنت ا ما إن رأامرتل رائع حبديق

*******                                                   
 
 - علي 

 أيوة يا حبيبيت: علي 
 مش هتشوف الفستان اللي جيبته عشان فرح آسيا: شروق 

 آه طبعا وريهوين: علي 
  أحضرته له
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 - ها ؟ ايه رأيك ؟  
  نظر إليها بغضب

 - يا شروق مش هتروحي بيه الفرح 
 ليه بس ؟) : بدهشة(شروق 

 عشان خمليكي حلوة بزيادة) : مبتسما(علي 
  يووه يا علي  خضتين يا رخم: شروق 

  ابتسم و أشار هلا بإصبعه كي تذهب إليه
  دون تفكري ركضت إليه و ارمتت فوق صدره

 أحاطها بذراعيه و احتضنها بشدة
 و مهس يف أذا برقة

 - شروق ؟وفيت بوعدي معاكي يا  
 رفعت رأسها اليه و نظرت له بعشق

 - وفيت بأكتر من وعدك كمان يا حبيب شروق 
*******                                                   

 
 ليلة زفاف آدم و آسيا

 الكون بأكمله ال يسع فرحة كليهما
  بعد عذاب و فراق و دموع.. أخريا حتقق احللم 

 كرم اهللا كبري ألبعد احلدود و رمحته أكرب.. ة يأيت الفرح و السعاد
 أبدا أبدا ال يظلم اهللا أحد من عبيده

 .. فقط الصرب
ثقتك بربك هي من جتعلك تعيش سعيدا ألنك واثق يف اختياراته لك يف الوقت الذي حيدده 
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  هو  ألنه أعلم منك مبصلحتك و أعلم باخلري لك منك
 بقلبه املسكني ينتظرها أسفل السلم بشوق كاد يفتك

 متشوق لرؤيتها يف فستان زفافها
 متشوق لعقد قرانه عليها

 آخر العمر إىل متشوق ألسرها بدبلته الذهبية
شهق بانبهار ما إن رآها على بداية السلم متعلقة يف يد والدها و ترتل درجات السلم درجة 

 درجة
تعلق يف ذراعه و تصبح قلبه صار ينبض بعنف ال يصدق أا على بعد درجتني فقط سوف ت

  ملكه
 تبدو متاما كسندريال يف فستان زفافها كما كان يطلق عليها سابقًا

  تشبثت بذراعه.. وصلت عنده استلمها من يد والدها 
 أذابتها و مهس يف أذا برقة

 - أمريك تعب من كثرة االنتظار يا سندريال 
*******                                                   

 
  تتراقص بني أحضانه بعد عقد القران  و أخريا صارت ملكه
 أغنيته املفضلة اليت حلم أن يهديها هلا يوما و قد حتقق حلمه

 
 استنيت سنني كتري ليوم اللقا

 
 وامتنيت أعيش معاك وأفرح بقى
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 أنا حبيت هواك عشان أمجل هوى
 

 حلوة ىف عيين الدنيا طول ما احنا سوا
 

 يوم بنام وأقوم على شوقي ليك يوم ورا
 
 أنا حسيت حبيايت ملا لقيت عينيك ده
 

 حبلم بيك.. حبلم بيك .. حبلم بيك 
 أنا حبلم بيك

 
 ... تعلقت بعنقه بشدة و هي مس بانفعال عاطفي حبت

 
 " حببك يا آدم "
 

فعال و ما كان منه إال أنه محلها يف حركة خاطفة و ظل يدووور ا و هي تصرخ بسعاادة و ان
   اجلميع يف حالة دهشة مما يفعله ذلك العريس انون

  أن أنزهلا أرضا أخريا و هو يتطلع إىل عيوا بعشق إىل
  و قال بانفعال عاطفي مماثل متاما النفعاهلا

  " أنا بعشقك يا روح آدم و حياته كلها "
  
 

*******                                                   
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 ..د مرور عامانبع
استطاعوا أخريا إقناع حمسن بزواج معتز و شريين قبل أن تكمل دراستها فهي متبقي هلا سنة 

 واحدة اآلن
 مع وعد من معتز حملسن أنه أبداً لن يعطلها عن دراستها بالعكس سوف يكون داعما هلا دائما

 مجيلة  رقيقة  بسيطة كعادا
 مل تر عيونه عروس أمجل منها

 اجلميع حول معتز و شريين اللتقاط صورة تذكارية التف
 علي و شروق و توأمهم آدم و آسر

 
 طارق و ماهي و ابنتهم تاليا اليت تشبه والدا كثريا

 
 و أخريا آدم و آسيا احلامل يف شهرها اخلامس يف ذكر يبدو أنه سيصبح مشاغبا متاما كوالده

  
  
 

 *******حبمد اهللا  متت*******  
     
 
 

 
 
 
 


