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 إهداء
 

 

 يل هللا كان إهداء الطبعة األوىل والثانية دعاًء ألمي بطول العمر، وأبن يبارك
 ه يف َجنَّة اُلخلد ..فيها، ولكن.. رمبا اختار هللا هلا األحسن، وفضَّل أن تبقى جبوار  

 هللا اي أمي ومجعين بك قريًبا على خري إن شاء هللا. رمحك

 

 سكنه فسيح جناتهإىل روح أيب.. رمحه هللا وأ

 

 قليب علىعز الناس وأ الثانية أمي: إىل "والء حمارم"
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 تأن ب حرارة الجو كفيلة، الرطوبة مرتفعة نسبًيا، شديد الحرارة طقسلا
 
 ب  ش

من عواء بعض إال  ،الشوارع هادئة ساكنة، عار  تأتفه اتأسبابأكبر امل بسببها

وذلك  ،نا لسبب غير مفهوم حتى ال ر  يومي  تتعاقطط الكالب الضالة ومواء 

بهذه العمارة متوسطة  الدور الرابعفي  الضجيج املنبعث من تلك الشقة

 ..رتفاعاال 

  يا غادة" 
 
 "على خير يي الليلة تعد  خل

 ؟!تتخانق كمان رجعت طول اليوم وملا سايبنيأنت  ييعن -

علينا يوم  ييعد  عليكي  مش هايناللي انتي  ..مش عايز أتخانقأنا  وهللا -

 .بًداأكويس 

 اللي  مامتك يتالق؟ ياعماد يطايقن بقتشا"خالص م -
 
 ي ز  طا  علي  مسل

 ا.يدهاو ع

 .لك ياروحاللهم طو  .. باهللإال  حول وال قوة ال -

 .ظ الدماغ اللي عاملهاومش عايز تبو   .شارب يا عمادتالقيك أنت  ه ماآ -
 ي؟تان !يا غادة يانت -

 ..الليل سكونه ووقاره سترد  او  انطفأت اتأنوار أخيرً ا، الثة فجًراالساعة الث

 لحنها عقدت جلسة ص  أضح من الواوالقطط ، حال سبيلهاإلى  فالكالب ذهبت

 
 
هذه  ون يسكن واأما من كان ..التالي اليومفي  تستأنف عراكهاأن  تة علىمؤق

 ..الصباحفي  فكانت هنا  مفاجأة تنتظرهم ؛الشقة

**** 
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نذ ثالث سنوات «غادة»و «عماد» جتزو      - م 
ب  كانت الحياة رائعة   -عن ح 

كما هو الحال وسط أغلب الزيجات . .حياتهماإلى  حتى بدأ امللل يتسلل، بينهما

لكن رغم كل  ،اللحظةنجاب حتى هذه اإل في  أنهما فشال إلى  باإلضافة.. الحديثة

 .باب املأذون إلى  ابًد أاتأمر  لم يصل ذلك

ا إلى قمة غضبه ممنه كل   بعد املشادة الكالمية التي حدثت بينهما وصل   

 قر   لذلك
 
 إلى عماد اتجه .حوالغرفة منفصلة حتى تهدأ اتأ في  منهما النوم ٌل ر ك

دخلت غادة  مات غاضبة.تمتم بكلالوضع وي الضيوف وهو يتأفف منغرفة

كر عماد يفه ؛مستاءة مما حدث ويحدث منذ فترة يغرفتها وه  ،مستاءة من س 

أو .. املنزل إلى  بعد عودتهره امللحوظ عند والدته وتغي   ةالدائم بهإقامته ش  ومن 

ي  مرب  
 
 .ل لها ذلك.ا خ

  
 
ا ل  نام ك

ً
  .الغيبوبةإلى  أقرب انومً .. منهما نوًما عميق

، البيولوجيةه حسب ساعة جسد، ستيقاظ عماد بدقائقا قبل ميعاد

دخلت الغرفة لتدخل جسده كما تفعل كل .. تترنح كالسكارى  يروحه وه جاءت

 !..ولكن، ليبدأ يومه املعتاديوم فيستيقظ كعادته 

ا ويساًرا باحثة عن الجسد فلم تجده
ً
تحسست نفسها .. تلفتت الروح يمين

دا ول  أن  منذ كان يربطهما ببعض  الذي  ي ر الهالمية لتمسك طرف الحبل اتأثي

 .. ولكنها لم تجده أيًضا ،لتتبعه امعً 
ً
 !عند أطرافه القد كان الرباط ممزق

ولكن ، ستيقاظالجسد يريد اال .. رغم أنها التراه تشعر بالجسد من بعيد  الن  يه

في  بدون الجسد لن يكون لها أثرٌ  يوه ..فبدون الروح لن يستيقظكيف!  اليعلم

 .الدنيا ههذ
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 ادائمً .. إنهم أصدقاء عماد.. يخلف باب الشقة الخارج ومرٌج  هرٌج  حدث

بر   ايحدثون ضجيًج  يفعلون ذلك دون كلل أو ملل صباح كل يوم . .رغير م 

  .العملإلى  فيصطحبوه معهم ،عنه اليستيقظ رغمً 

ضطربت انبعاث الضجيج خلف باب املنزل االوقت بالتحديد ومع هذا في 

 روح عما
 
ربما  .غرفة النومفي  ا على الفراشمستلقيً  اجسًد إال  ت فلم تجدد وتشت

 
 
جسد  ي  وربما أرادت االختباء داخل أ، ت أنها وجدت ضالتها املنشودةظن

 فسبح   ..والسالم
 
نها أإال  وصغره وبالرغم من ضيق الجسد سريًعا بداخله، ت

 . تماًما دمع حجم الجس تأقلمت وخالل ثوان   ،تسكنهأن  نجحت بالفعل

 !استيقظ عماد فوًر ا عندها

باب الشقة ليفتح إلى  هرول.. عتمة الغرفة منعته من رؤية ماحدث بوضوح

 .فيضحكون كعادتهم غاد وينهال عليهم بسبابه املعتادلهؤالء اتأو 

وعلى هم يرجعون للخلف فاغرين أفواههم فتح الباب حتى وجد ثالثتن إ وما 

ستحياء اعلى ينظرون له . .من هول املفاجأةصدمة هي  ال بل.. م دهشةهوجوه

 .عنه فيشيحون بأبصارهم بعيًدا

 " دي وهو مش هتبطلوا عمايلكمأنت  بن الكلبايا إيه " 

ا أن  شعر .. ولكن.. كاملجنون بهذه الكلمات  صاح عماد
ً
غريًبا ينبعث من صوت

  ..حنجرته
ً
كثر من صوته هو وجوه وما اندهش له أ.. غاضًبا اا رفيعً صوت

 .لم يفهمها وقتها كثيرة كانت تحمل معانيالتي  دقائهأص

 "....ــياوالد ال ...مالكم يا"

ركض ثالثتهم وهبطوا على درجات السلم ، ه بهذه اتألفاظ النابيةعندما تفو   

 . ينتظروا املصعدأن  دون حتى
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الذي  ويلعن اليوم تركهم لغبائهم وهو يسب  و  ،س حنجرته بعد رحيلهمتحس  

 ،كل صباح اعادته دائمً هي  هذه.. يضيئهأن  ام دون الحم  إلى  دخل .عرفهم فيه

 .يستحموجهه وأسنانه ثم  يغسل.. ا هو إفراغ مثانتهما يفعله دائمً  فأول 

أنه قد  وعندما لم يجده تخيليخلع البنطلون أن  وقف أمام املرحاض وأراد 

بسه الداخلية على مال قبض   .خلعه قبل النوم لحرارة الجو الخانقة طول الليل

 .يشبه الدانتيلالذي  ليخلعها ففوجئ بملمسها

   ؛لم يبال  
في  حتى يشرع ،بالنسبة له ففي الصباح كل ش يء يكون غير منطقي 

 على مايرام بعد يءأدمنه منذ سنين ليصبح كل ش الذي  "النسكافيه"شرب كوب

 .رشفة منه آخر

في  اليوم يي باقفهو لن يقض .. قضاء حاجتهفي  س مابين فخذيه ليبدأتحس  

ه مالبسه الداخلية مع املالبس أو تشاب   البنطمن عدم وجود ام متعجًبا الحم  

 ،من تعجبه هذا يلن تنتظره حتى ينته ايضً أومثانته ، ملمسهافي  الحريمي

أم نقول .. الصدمةإلى  اتأمر  ل لقد تحو  .. د تعجبليته كان مجر   ..ولكن

 ؟!فضيحة

ما  ءٌ ش يي.. مكانه الطبيعفي  ليس موجوًداما  ءٌ ش ي.. لقد شعر بالنقص

 
 
ق  ش يء؟ كيف سيقض ي حاجته دون هذا ال !راختفى بل تبخ

 ..د لسانه لثوان  ع 

يفرغ أن  كان من املحال ،هذه الحالة النفسية وليست العضوية فقطفي 

 ز  إلى  نطلق كالصاروخا ..الجحيمإلى  تذهبأن  وأخبرهالعن مثانته .. مثانته
 ر 

 .. ليرى أين ذهب هذا الش يءالنور  ضاءةإ
 
.. منه سهًوا على اتأرض ربما سقط

ر    على ز 
 
 حتى ملح   امجدران الحم  في  ةاملرآة املثبتكان بجوار الذي  ضاءةاإل  ضغط

 .بل كانت الطامة الكبرى .. وكانت املفاجأة ..املرآة داخلالشخص الواقف 

 ..للنوم اصً مخص   اقصيرً  اقميصً  ي.. ترتداًد مرأة بيضاء يعرفها جي  اجسد  

علن تمرده على كل ش  ينصف ثد ي يظهر من إطار القميص العلو   شعرٌ .. يءأنثى ي 
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منتفخة  عيٌن  ..بقايا أحمر شفاه باهت.. منتصف الظهرإلى  يتدلى ي أسود حرير 

انتهائه سوى سويعات  على لم يمر   حمراء اللون بها كحل سائل يدل على بكاء  

 .قليلة

 !! غادة

 وجهه بامل غسل   
 
 تساقطفوجد قطرات املاء ت ،املرآةإلى  نظر  ..ه يفيقياه عل

كل حركة يقوم في  حاكيهتو بل تنظر له من املرآة .. من وجهها.. ليس ذلك فحسب

عينيه  قام بحك  . .فتحت فمها بنفس املقدار ..عيهامصر  فمه على فتح  .. بها

 .. ليراها بوضوح
 
يده  مد  . ا.نفس الوقت عينيها لتراه بوضوح أيضً في  تحك

ربما يكون  أو.. ربما تكون غادة تقف أمامه بالفعل ةآس غادة داخل املر ليتحس  

سافر لم  تحد  في  يديها أيًضامدت ف.. تقف خلفه يالجدار وهفي  هنا  ثقٌب 

 .يسبق له مثيل

  ظل  .. املرآةبطدمت يداه اص ..مفاجأةللويا
 
ا أمامها لدقائق وتذك

ً
ر واقف

 م  فقط عل  الن  ..ندما فتح باب الشقة لهم منذ ثوان  ه وما شاهدوه عءأصدقا

 .ندهاشهما ر  س  

 "؟شايفه دهأنا  اللي ا"يانهار أسود هما شافو  

  س حنجرتهتحس   
ً
ة يصدر الذي  عندما ربط بين الشكل والصوتأخرى  مر 

 ..استيقظأن  من حنجرته منذ

صابأن  به قبل يمر  الذي  بدأ يضع احتماالت سريعة للموقف   .بالجنون  ي 
 ..ايكون كابوًس س هذه الحالةفي  و  ،لمد ح  نه لم يستيقظ بعد وكل هذا  مجر  أإما 

  أو 
 
 تكانالتي  أمس هروًبا من حالة الغضب مايراه نتيجة تعاطيه قرص مخدر   أن

 .كل مايحدثفي  السببهي  حالته النفسيةأن  أو . .تعتريه
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 .وضعهالذي  حتمال اتأخير هذا كان اال 

عليه  يبحث عن غادة لتشاركه ماحل  أن  هذه اللحظةفي  ذهنهلى إ كل ما قفز 

صيبة  .من م 

تماًما أنه  يونس  ،فلم يجدها ،نامت بها غادة أمسالتي  الغرفةإلى  ركض

 .منذ قليل بعد استيقاظه خرج من هذه الغرفة

 
 
 يل ذهبت تشتكه؟ هذا الوقتفي  حتياجات املنزل ا ي لتشتر  "هل نزلت

 "؟شكلة أمسإلحدى صديقاتها عن م

 التي  سئلةق ذهنه بهذه اتأ ره  ي  ال أ ار أخيرً قر   
ً
وأن  ،نال  لن يجد لها إجابة

 إلى  يذهب
 
 .له بهدوء فيما يحدث  ن سيجارة ويفكرغرفة الضيوف ليدخ

حكم  اباب الغرفة ليجد جسًد  فتح    الغطاء م 
 
كف

 
ظنها غادة  .نةيشبه الجثة امل

 قترب من الجسدا يئةبخطوات بط، سىى على اتأريكةبرغم ضخامة الجسد امل

 .لنزع الغطاء عنه محاولة  في 

دعنا نقول  ،وحتى نكون منصفين.. صدمةالداهمته ف.. رفع الغطاء بهدوء  

 !جسده هو.. الجسدهذا لقد كان . .الكارثة

 ..منطقيتهرغم  ابباله أبًد جسد عماد وهذا مالم يخطر لقد كان نعم   

يبحث أن  ين الطبيعفم  .. اخل جسد غادةد ستيقاظه وهو منذ ا نهأفطاملا  

 .جسد غادةعن عن جسده هو ال 

  نظر  ثم  ،ًداعينيه جي   فر   
ً
ة   يالجسد املستلقإلى أخرى  مر 

 
ه على اتأريكة لعل

ي  
 
 .ل له مايراهيكون خ

 قائ همس  
ً

 " ؟ متى وليهإو ازاي  "طب : ال
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بالكاد كان ينطق الكلمات ؟؟ ولكن هل سيجد لها إجابة ،سئلة منطقيةأ

   للتو   تخديره تم   مريض وكأنه
 الجسدفي  وينتشر  ر يقوم بوظيفتهوبدأ املخد 

 .ستعداًدا للعملية الجراحيةا

 
 
نه تمالك أإال  ،من فرط الصدمةيهوى على اتأرض  أن ح جسده وكادترن

 ..املواجه لألريكة يعلى الكرس  نفسه وجلس  

 ماًما ت هيفقدأن  كادالذي  سترداد وعيهبعد دقائق من ا
 
ماذا ر سريًعا فك

 أثم فاجأته .. سيفعل
ٌ
  ة..غريب سئلة

  "؟داخل جسدهآخر  هنا  شخٌص أن  هل هذه غادة أم"

 ؟"ماحدثبهل تعلم ، فغادة  لو كانت هي"

  "؟فعلها عندما تستيقظ ماذا سيكون رد   بعد لو أنها لم تعلم"

صاب بقد ف ،هذا الوضعفي  هاإيقاظفي  دترد  
 
و ربما سكتة أ يعصب نهيار  ات

 .ثرهاإلبية تموت على ق

 .. يكون عصابة للعينأن  بها يصلح اخاصً  "ايشاربً إ"أحضر
 
على  ها بهدوء  لف

  عين غادة
 
 أو لنق

 
  .أمامه ىىسل على عين الجسد امل

  يف
 
معها ماحدث مع روح  نفس اللحظة جاءت روح غادة هائمة وحدث

تأنها ، ى اتأريكةولكنها دخلت مستسلمة للجسد الضخم الرابض عل ،عماد

 عتادت الدخول فيه مشغو االذي  دوجدت الجس
ً

 فسبح   .خرى أ بروح   ال
 
 داخل ت

 و  فارغة اجسادً أفال تجد  ،خرينشغل هو ال أن  قبل هذا الجسد
 
في  قةتظل معل

  "عنب اليمن "لن تطول بلح الشام أو الشعبي املثلفي  أو كما يقولون  الهواء

 !ثم.. ار دخولها هذا الجسدقر كثيًرا في  لذلك لم تتردد الروح

 !! استيقظت غادة فوًر ا 
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 ؟ يهإفي  هو : ب قائلةتعج  في  ت عصابة عينيهاس  تحس  ؟ دهإيه "

يفقد أعصابه أن  عماد أوشك ي"شوية معايا هللا يخليك ي غادة عايز  تركز "

 .ي  من قوةبكل ما أوتولكنه تماسك  ،مما يحدث

  "؟ميني تان ؟يمين بيكلمن"

جيب على من تتحدث معها يجًدا وه كانت مرتبكة
 
ر نها لم تنتبه لتغي  إحتى  ،ت

 .خشن صوت  إلى  لهوتحو  صوتها 

 :يفقد ما تبقى له من قوة وأعصابأن  وشك معهأ بتوتر ملحوظ سألها

  ؟مين الأغادة و انتي  هو  -  
 ؟ ومال هكون مين يعنيأ؟ يهإعلى الصبح وال  زريبته يانت -

 ..صوتها على غير عادتهأن  دأت تشعر به الجملة ومع هذ ،هذه اللحظة يفو

 .اإزالة عصابة عينيهفي  تنحنحت وبدأت تلقائًيا" ؟ماله يصوت ،حمإحم إ"
 
 
قل من صيبة أعتبر م  ارتاح عماد إلجابتها بعض الش يء، فكونها غادة ت

  .جسده هو من سكن  آخر  يكون أحٌد أن  مصيبة

 يبتي.طب اهدي بس ياحب.. ياغادةوهللا مش بهرج  -

ايشارب زالة اإلإيحاول منعها من ها وهو أجاب 
ً
 .ولو مؤقت

 "ياعماااااااااااد" 

ومن هذه  على زوجها لينجدها من هذا املوقف يتناد يظلت تصرخ وه

 .تتحدث معهاالتي  املجنونة

 حاول تهدئتها قائ
ً

 :ال

 .وهللا عماد جوز أنا  ي،ياحبيبت -
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 :فرصة الردلها  ولم يعط   اثم استكمل حديثه سريعً  

حاجة ن في إ هكد واضح ،لك على طول من غير لف وال دورانهقو أنا  غادة -

  .أرواحنافي  غلط حصلت

 ستطرد قائاثم 
ً

روحك ن إ اضح و : خائف، خجول ، نخفضم   بصوت   ال

 .مكاتلخبطت ودخلت جسي وروحي اتلخبطت ودخلت جسم

 ب ماا بسبهصدرت  أ ..ضحكة رقيعة ناعسة صدرت من حنجرة قوية خشنة

 صرار  إفي  وبدأت تزيح العصابة من عينيها .حدى صديقاتهاإمن  ازاًح ظنته م  

 .حدى صديقاتها أمامهامتوقعة أنها ستجد إ ةهذه املر  

 "حصلاللي  وهللا يا غادة ده"

 ...أخيًرا فك العصابةفي  غادة فيها نجحتالتي  نفس اللحظةفي  قالها 
 
 
 ..تنظر لهأن  قبلا جسدها سريعً إلى  نظرت

يتدلى الخر  والنصف ،البنطلون داخل  ئنصفها يختب يبيجامة رجال يترتد 

ا تماًما ،وضعت يديها على رأسها، اضخمً أصبح  جسدها، منه
ً
، فوجدته حليق

 .فهذا النوع من الحالقة يفضله عماد عن غيره من الحالقات

 و أليه إونظرت  ،كان ينام عليهاالتي  انتفضت من على اتأريكة
 
إلى  تنظر  للنق

. .جدران الغرفةت هز   مدوية صدرت صرخة عاليةأثم ، مامهاأجسدها الواقف 

 .سقطت على اتأرض مغشًيا عليهاو 
  اعلى وجهها كوبً  ب  ص

ً
تنظر حولها لتها إغماءنتفضت من اف ،من املاء كامال

بصورة مشوشة أمامها وجدت جسدها .. درا  مايحدثإتحاول بنظرات شاردة 

لمً  وكأنها تشاهد  رتسمت علىاظل يتحدث بكلمات ..  مغطاه ببخار ماء مرآةو أ اح 

 .متسمعها وكأنها أصيبت بالصم مل هاولكن ههشفا
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 ا ،نها بخيرأطمئنها حضنه لي  في  ضمها  
 
الحاجة  د  شأفي  كانت ،له ستسلمت

 هائمس من مشادة وبكاأ احدث بينهم ما :ولهماأ ،لسببين.. هذا الحضنل

مريب وحده  من موقف غريبالن  به ناما يمر  :يهماثان .قبل النوم املتواصل

 !ولكن.. عتصرهابل ا ،احتضنها بقوة .ن منههللا يعلم متى سيخرجا

 ،مايعيقهاإلى  نظرت .حضنهفي  ييعيق وجهها وه يء  بش  غادة شعرت 

بدأت بتسمت ابتسامة صغيرة البداية افي  ..نفوجدت ثديين مكورين بارزي

  .شديد وبة ضحك هستيرية مختلطة ببكاء  نإلى  اتأمر  حتى تحول  تتسع
 
ليه إلت ق  ن

 .يمرون بهاالتي  الضحك رغم الكارثة عدوى 

  ..ربما تفكير.. صمت.. سكون  في  ومرت دقائق ،نقطع الضحك فجأةا

  ملاذا؟ نماذا يحدث ال 
 
 ؟ حدث

 
بديهية  ئلةسأد كانت كلها مجر  ؟ كيف حدث

 .تفاق مسبقادون بذهنيهما  تمر  

اتأمر  لعلى تقب   تفقا بعدها .ابينهم غريب   ونقاش   دال  ج  في  اتقريبً  ساعة تمر  

 .اولو مبدئيً 

 تواجه هذه املشكلة بدأن  وقررت ،رويًدااتأمر  بدأت غادة تتفهم
ً

من  ال

 .ستسالماال 

  حائط الغرفة من تدليةالساعة املإلى  عماد نظر   
 
 فصرخ.. نذر بكارثة قريبةت

 على الشغل.اتأخرت  .. الشغل :وجههافي 

 منه قميصً  يفتح الدوالب لينتق.. غرفة النومإلى  هرول
ً
 اليرتديهم اا وبنطلون

 .اسريعً 
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ينه حتى خبط رأسه بكف يده على جب شعرهنزلت خصلة طويلة من ن إ وما 

  .. عمله بجسد غادةإلى  نه لن يستطيع الذهابأا متذكرً 
لهذه  ي  فور  البد لحل 

 .املشكلة

 .ي.تستند عليه بظهرها الضخم الرجول فوجدها ،باب الغرفةإلى  التفت

 .رأسهفي  تخبره بما يدور أن  ليه مبتسمة وكأنها تريدإنظرت 

تتصل بمديره أن  الترجيإلى  يميل بأدب   منها يطلبأن  بتسم لها قبلا

 في  أذن منهوتست
 
 ر قليالتأخ

ً
 صأو عدم الذهاب أ، اليوم ال

ً
و تختلق أ، نه مريضتأ  ال

 .سببأي 

  
 
وجسدها منعاها  حنجرتهاولكن  ،ايً نثو أيكون أن  بدلع حاولتلبه ط رفضت

  .مسته بما فعله بها أذكر  ثم  ،من ذلك

 ا 
ً
  ،اشتاط غيظ

ً
 .انهائيً أو حتى العتاب املزاح  أو للدالل يصلح ا فهذا ليس وقت

 
ً

تصال نه لن يستطيع االأكما ، التشعر به يكلة حقيقية وهيواجه مش هو فعال

 .ي نثو أبمديره بصوت 

  
 
 ! نه زوجة عمادأخبره أا و ثم طلب مديره هاتفيً  ،ار سريعً فك

 .يوة يافندم مع حضرتك مدام عمادأ ،لوأ -

 أ -
ً

 هال
ً

 ي.طمنين، حاجةفي  خير ،  يامدام وسهال

في  ى مشوحت ،االحقيقة يافندم عماد تعبان شوية وحرارته مرتفعة جد   -

 .هنهاردال يىيي  نه مش هيقدرإبلغك أحبيت ، وعيه عشان يكلمك

 ؟ قوم بيهاأقدر أحاجة  يأ هفي طب .لف سالمة عليه يامدامأ تأ - 

  .كيد هتصل بيكأحاجة  أيلو احتجت ، ا يافندمشكرً  -
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 إب يرح   هو ال، بالرغم من ديكتاتوريته، ل املدير الوضع بسالسةتقب  
ً
 اطالق

 أفما بالك بعدم الحضور  ؛بفكرة التأخير ولو لدقائق عن العمل
ً

بما لكن و ، صال

 ه و لفي عم اجد   اأنها املرة اتأولى لعماد الذي كان ملتزمً 
ً
في مواعيده  امنضبط

فقد مر  املوضوع  وظفين؛باإلضافة إلى كونه اتأقرب إلى قلب املدير دون باقي امل

 بسالم.
يتمالك نفسه أن  حاول ، صيبت بنوبة ضحك مفاجئأغلق الهاتف ليجدها قد أ

صبحت املالك أ يفه، يطلبه منها بعد ذلك يءش أي  من الغضب حتى توافق على

 .الن الجديد لجسده

جلس هو  ،جلسها على السريرأخذها برفق من يديها و أسنانه و أى عل جز  

رادية بسبب إرفع شعره الطويل بحركة ال أن  بعد ،مواجهتهافي  على ركبيته ارضً أ

هيد الطريق ملا تمفي  وبدأ تينعمقبض على كفها الكبير بيديه النا ،حرارة الجو

 .سيطلبه بعد قليل

 مش عارفيناحنا  وأكيد ،فيهاحنا  اللي الوضع ةا شايفطبعً انتي  يحبيبت -

  .متى بالشكل دهاهنفضل لحد 
ماكنها ترجع تأ رواح هاتأ  يكيد لو نمنا تانأ، كتيركده  ممكن نفضلاحنا  هو  -

 .الطبيعية ياعماد

من فكرة استحالة  يحقيق قالت هذه الجملة وظهر على وجهها رعٌب  

 .سترداد جسدهاا

ا كل حاجة مبس لحد  ،ماكانت ي شاء هللا كل حاجة هترجع ز ن إ يال ياحبيبت -

 إيه، يعني  ترجع الزم نفكر هنعمل
ً

 ؟ بجسمك يروح شغلأمش هقدر أنا  مثال

 ؟ ياعمادإيه  عايز تقول أنت  بس، يوة صحأ -
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  .جوز  حبيبك ينك الزم تساعدإقول أعايز  -
 ؟ يحبيب يالم دلوقتى بقيت جوز ياس -

 ما فضحتمالمح وجهها إال أن  باشر بهذه الجملةاملغير بالرغم من عتابها 

 .كانت تعنيه بالفعل

مع ازاي  هنتعايشونفكر  يكل حاجة دلوقت ىالزم ننس  يياحبيبت يرجوكأ -

، أنا وكأنك يالشغل وتتعامل يمكان يالزم تروحانتي  ،ما تتحللحد دي  املشكلة

 .ترفد من الشغلأ ال إو 

 و املللأفمهما كانت املشاكل  كثيًرا؛ سعدهالقلق على وجهها وهو ما أ بدا

نها أعمله طاملا في  يؤذى زوجهاأن  نها لن تحتمل فكرةأإال  ،صاب حياتهماأالذي 

 .تستطيع مساعدته

 .تبتسم يومأت باملوافقة وهأ 

  اأخذ نفًس 
ً
وبدأ  ،انفسي   نيطمئمجرد موافقتها على ذلك جعله ف ا،عميق

من بالرغم ف ؛املنزل  ل كل املعلومات لها عن حياته خارجيستعد لكيفية توصي

 .كثيًرا حياة الرجل خارج البيت تختلفإال أن  ،نها زوجتهأ

سماء أ.. سماء زمالئه بالعملأ.. وال اليوم يشرح لها طبيعة عملهط ظل  

ن ذا اإ.. عداء نجاحهأعدائه و أماء أس.. ن لقلبهاملقربي حتاجت ملساعدة تطلب م 

  أن  لم ينس   ًعاطبو  .نم  
 
يطلب  ..رها بمواعيد طلب إفطاره ومشروباتهيذك

ويطلب ة الحادية عشر، الساعاإلفطار   ثم، العملإلى  يصلأن  دنسكافيه بمجر  

ة نسكافيه  يينتهأن إلى  ايشرب واحًد وكل ساعة  مباشرة اإلفطار بعد أخرى  مر 

 تردد خلفه الشقة وهو يردد على مسامعها كل ش يء وهيفي  يتجول  ظل   .العمل

 .الثانوية العامةفي  لطالب متحان  أشبه بليلة ا ا. كان يومً مايقوله
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في  كما يطلقون عليهاالجنس الناعم" " غرفةب يخبرهاأن  أيًضا لم ينس  

  ،العملفي  مخصصة لزميالته وهي ،العمل
ً
و أللضرورة إال  اال يدخل فيها مطلق

ه ئزمال  يعكس باقكثيًرا  حب االختالط بالنساءي   ا الهو عمومً  مل لذلكحاجة الع

 كانت تسمعه بإنصات   ،غرفةال هذهإلى  الذين ينتهزون كل فرصة للدخول 

إال  عن غرفة زميالته لم تتمالك نفسها ةتوصيآخر  عندما ذكر  ولكن  ،شديد  

  يالعضالت وه مفتول تحضنه بجسدها الضخم  يوه
ٌ
 بما قاله  سعيدة

ٌ
 وفخورة

 :ستفزازاته وكيد النساء يقفز من عينيها بثم سأل، به

  ؟طيب وبتشرب كام سيجارة -
 ؟ يهإسجاير وال  يهتشربانتي  ليه؟ سجاير -

  .أنا هتشرب مشاللي أنت  -

 .هنهاردلنى بطلت من اإ ي اعتبر دي  الحاجاتفي  مافيش هزار  ،غادة -

 ؟ تفهمني إنك مش هتدخن تاني عايز أنت  يعني -

 .اطبعً  دخنال ه -

 ؟اشمعنى بقى -

 ، يبالش تنرفزين يياحبيبت يرجوكأغادة  -

 احنا مش عايزين حد ياخد باله.ماهو -

 .هوعرفيهم كلهم كد هنهاردلفيه سجاير ا يول يوم تبطلأنفسك  ي اعتبر -

 ي:نسائ وخبث   قالت بلؤم  

 ؟ رفضت نتأو ب سيجارة جر  أفاكر ياعماد ملا طلبت منك  -
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  .املوضوع دهفي  هزار أي  ومش هقبل، رافض يا غادة يولحد دلوقت -
عن رفضها التام تأوامره وعن نية مبيتة  بتسامة صفراء تنم  و ا "حاضر" ــب ردت

 .لتمردها عليه

كثيرة عن عمله وعن املحيطين به  شياءً أتعلمت أن  انتهى اليوم بسالم بعد

 . غًدا قيوم شا ستقبالال  ااستعدادً 

 دع  
 
قبل  جسديهماإلى  رواح بسالمترجع اتأ أن  قبل النومكثيًرا  هللا ت

للضرورة إال  التخرج من البيت يفه ؛بمثل هذه التجربة ال تمر  أو ، الصباح

ا وكل من ستتعامل معهم غًد  ،التعامل مع الرجالفي  نها خجولةأكما  ،القصوى 

 .رجال

 
 
  استيقظت

ً
ة  كثر منأا قلق عميق  بات  س  في  ائمً خالل الليل لتجد عماد نامر 

الفراش في  لت تتقلبرمقته بنظرة الحقد وظ ..وما سيحدث فيه غير عابئ بغد  

 .حتى الصباح

 رحذ   ت بهدوء  س  تحس  . حالة قلق كبيرةفي  لتاماز  ياستقبلت النهار وه

 ! ولكن ،أماكنها الطبيعيةإلى  تكون اتأرواح عادت ربما ،جسدها

تستقبل أن  محالة دقات قلبها فال ادتدز ا .وجدت الوضع كما كان أمس

وكأن  كسل  في  ستيقظأما هو فقد ا ..يوًما غريًبا طاملا أنها مازالت بجسد عماد

ا جسده يعلم
ً
 .بل ربما اليوم وكل يوم  ،جازةإاليوم سيكون أن  مسبق

 عها عند البابالحظ توترها وهو يود   ،ا وارتدائهاسهختيار مالبافي  ساعدها 

 . اتوبعض املالحظ ،ورقةفي  بالتفصيل نوان الشركةكتب لها عأن  بعد

  
ً

ث إليها قائال  :تحد 

 اللي  تنسيش الكالمام -
 
 ي.حاجة كلمينأي  في ك عليه ولو ل لتق
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  اكمان مأنت  ،ربنا يستر ي،وكأ -
 
 اللي أكيد شايف املانيكان ،كلاتأفي  شتعك

  .جواهأنت 

 يشترطت عليه طهاف ،رصةنثى تنتهز هذه الفأ يتقايضه كأأن  اطبعً  لم تنس  

  ي.نتظارها حتى تأتاالطعام وترتيب املنزل و 

 .غير املوافقةآخر  بل لم يكن أمامه خيارٌ  ،وافق على الفور دون تفكير

 التفكير .الوضع ال يحتمل أصبح  

 .نتقام سيكون سيد املوقف بينهمااال أن  واضح 

 محد   بتسامة صفراءمنحها ا
ً
 فع" اا نفسه داخليً ث

ً
   اللي ال

 يالسبت يالق ميقد 

 د"الح
مشيتها بجسده في  وجدها تتمايل ،طرقة العمارة لتستقل املصعدفي  ت أمامهمر  

رأى عماد هذا ن إ وما يعرض جسده على الرجال،شاذ  شاٌب  االضخم وكأنه

 :صرخ من خلفهاد حتى هاملش

 (...)علياعايزة الناس يقولوا انتي  ؟الشارعفي  ياهانمكده  يهتمش  يانت -
 .معلش  كجسم ةجو  ينإنسيت ، تقلقشام يحاضر يا عماد هظبط مشيت -
 .يمابتعمل ي الشغل وتفرقعيها ز في  لبانة يتاكل يوعإ -

وضعت أن  ماتة بعدنها ضحكة شأعلى مايبدو  ،ا ضحكةمهمن ف فلتت

 .لتكتمهايديها على فمها 

 
 
  ييأتأن  نتظرتا و باب املصعد فتحت

 
 ويطبع ق

ً
م لكنه ل ،على خدها بلة

 .جفاء.. عدم اهتمام.. كل يوم شعوره ربما كان ذلك ،بخيبة أملشعرت  ..يفعل
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ليه إفتقدمت  ..العملإلى  تذهبأن  مان قبلتشعر باتأ أن  تريدالن  ولكنها 

 أن  حتى تستطيعكثيًرا  نحنتاو 
 
أقص ى شعره الغزير وهو خاطفة على بلة تطبع ق

 ! ...ثم، ليه بجسدها الضخمما استطاعت الوصول إ

 
 
 .رحلت

في  سرت قشعريرة سريعةأن  بعد املثير  ي نثو داخل جسده اتأ  يوقف ثوان 

  ..أنحاء جسده
ً
  اكان ممتن

 
 نها مجر  أ ، بالرغماجد  بلة من هذه الق

 
نه أإال  بلةد ق

 . عنان السماءإلى  معنوياتهرتفاع اب شعر  

 .لى رحيلهاع نأطماأن  غلق باب الشقة بعدأ

الشقة يتأمل ما حدث ويفكر فيما قريب من باب  يجلس على كرس 

 وبينما هو كذلك سقطت خصلة ، سيحدث
 
 لكهم  أصبح  الذي عر غادةمن ش

ة  سقطتلحظات و .. على عينيه فرفعهاالن  ، هذه املرة فرفعها بغيظ  .. خرى أمر 

 
 
ة  الخصلة ونزلت بال  لم ت درج املطبخ إلى  ذهب  . تتعمد غيظهالثة وكأنها ثمر 

 . الخصلة بعنف من نصفها املقص وقص  واستخرج 

على اتأرض  تبكيالتي  الحزينة بنصف الخصلةغير عابئ  ،شديد   بهدوء   

م أم التنظيف أ يالطه، بدأ يفكر كيف سيبدأ شغل البيت ..خرنصفها ال  لفراق

غرفة إلى  تجها ..ًداجي   ماسيفعله ر قر  وكأنه  ي؟ نهض من على الكرس الغسيل

في  بجسده الضئيليغوص على لثم قفز تأ ، النوم ورفع الغطاء عن السرير

 .النومفي  وراحالغطاء على جسده  شد  ، منتصف السرير

**** 
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ن ة لكل م  قاصدة التحي   ،خجل  في  تشير بيديها يغادة مكتب عماد وه دخلت

 اتجد وجوًه أخرى  تارةو  ،ةلها التحي   مبتسمة ترد   افتارة تجد وجوًه  ؛بجواره تمر  

 .عابسة ممتعضة
رسمها التي  لترى الخريطة حٌد يالحظ أأن  دون  الخفاءفي  رجت الورقةخأ

 .عماد ملوقع مكتبه

رجال  ةجلست حتى تفاجأت بثالثن إ وما ،وهدوء   حذر  في  تجهت ناحيتها 

 .يلتفون حولها مبتسمين

وكأنهم  ،ال مباالةفي  عنهمتشيح بنظرها  يبحت وه ي نثو أعنها رد فعل  صدر   

أن  هذا املوقففي  وكل ما كان ينقصها ،مالطريق العافي  باب يعاكسون فتاةش

 هسم كد يا"لهم تقول 
 
 " ولكنها لم ت
 
 .يعلمه أحٌد سواهالسبب ال  لهاق

موقف إال أن  مشكلة بالشغلأي  تسبب لزوجهاال أ بالرغم من حرصها علىو 

 يمليه نها تفعل ماأتخيلت أو ربما .. اقلقها كثيرً أالشباب الذين التفوا حولها 

 . .خالقها وإخالصها لزوجهاأعليها ضميرها و 
 
تصفعهم على أن  اتأمر  ببل لو تطل

 .ستفعل ،وجوههم وتجمع الناس حولهم لتخبرهم بقلة حياء هؤالء الشباب

ولكنهم  ،ليهم حتىإوأنه اليريد النظر  ستغرب الشباب من ردة فعل عمادا 

 !.. لكنو  ،مسمما فعلته زوجته باتأ نه مستاء أظنوا 

 لتفاف حوله صرارهم على االإمنعهم من تفعله لم  ردة
 
 ملحاولة ف

 
 هم ماحدث

 يث:حدهم بالحدأحين بدأ إال  ءيش أي  ولكنها لم تفهم ،باب الشقة أماممس أ

 ؟مراتك تفتح لنا الباب يو تخلضبر كده  ؟مبارح دهحصل إاللي  دةه ياعمإي -

 ؟كنت فين ياعمأنت 
 نظر  

 
 :على قائلةترفع حاجبها تأ  يوهمندهشة لهم  ت
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  ؟لكم الباب فتحاللي  مين -

 ؟امبارح الكالم ده هو فتح لكمازاي  لهوى اي :ثم استطردت قائلة

 .مصدومة من كالم هذا الشاب يقالتها غادة بعفوية وه

 ؟ هو مين -
 
 .فتحت الباباللي  مراتك كبقول

 
 
في  تستدرجهمأن  فحاولت ،وبدأت تستوعب مايحدثا سريعً اتأمر  تداركت

تعتبره  قد يوالذ ي،مختلطة ببعض الغباء اتأنثو  ةدكثر بعفوية شديأم الكال 

 :بعض النساء ذكاء

 ؟ يه رأيكم فيهاإو  -

 ؟ ييعنازاي  رأينا فيها -

ولكن سؤال عماد شجعه على ، يحتل كامل وجههقالها أحدهم واالستغراب 

 :لحديث فقالاتكملة 

  ...قميص نو ةكانت البس -

دي  بتقولها مراتكاللي  اتألفاظإيه  هي وبعدين :ار الكالم سريعً ثم غي  

 ؟ يبتقولها فيها داللي  شعار اتأ إيه  مالأو  ؟ياعمدة

   ضحك  
 .ايضً أه ؤ صدقاأث وضحك املتحد 

 ؟ ؟شعارأأنا  عماد بيقول في  ؟ ؟بجد -

  .عيونهم عند الفرحة أجابته بلهفة اتأطفال وملعة 

  :دهمحأثم قال  ،ستغراببا همبعضإلى  اتأصدقاءظر ن

 في  لكشامن إ عارفيناحنا  تنزل  قبل ماإيه  شاربأنت  ،عماد -
 
 بس.. ربالش

 .ياعماد بجد يمش طبيعأنت 
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 ؟ ملا بخرج معاكم ونسهر مش بشرب خالصأنا  نإ يمنعايز تفه  أنت  -

دم الصديق من سؤال عماد  يجاوب ن أ ر ولكنه قر   ،و من كان يظنه عمادأص 

 :عليه على مضض

مالك  .عشان بس تجرببنتحايل عليك احنا  ماشربت ده يبنا عمر  يا -

 هي واليمكن سخونية امبارح! فيك حاجة غريبةأنت  مش بقولك؟ يهإفي  ياعماد

 أاللي 
 
 ؟عليكرت ث

على فكرة : عتابأي  يتلقىأن  ولم ينتظر إجابته حتى قال سريًعا قبل 

 ة.دلف سالمة عليك ياعمأو ، مقفول   بس تليفونك كان كلمنا  كتير 

تهللت بعد حديث التي  انتابتها وأساريرهاالتي  بالرغم من الفرحة العارمة

 ؛لحتم  ي   شعرت بتأنيب ضمير ال .قلبهافي  نها شعرت بغصةأإال  ،صديق عماد

كوكها حول زوجها وحول سهراته مع شاملنزل بسب في  كانت دائمة النكد فقد

 .معهم نه يسكر أويقينها  صدقائهأ

مس بسبب أنذ ام م  لم تدخل الحم  تأنها  ذانها منهمستئاقامت حزينة بعد  

أن  بعد ام السيداتحم  إلى  ارادي  إتجهت ال ا .وعمادهي  صدمتها مما حدث لها

تجلس على التي  ستوقفتها العاملةاف ،طرقات الشركة حتى وجدتهفي  بحثت عنه

 :الباب
 .ستاذ عماد سالمة النظرأيه يا إ -

 ؟يهإبقى ممنوع وال  ،مادخل الحم  أعايز يه إ -

 .ام السيداتحاجة بس حضرتك داخل حم   مش ممنوع وال -

 ا
 
غير مفهوم  همهمت بكالم  أن  ورحلت بعد ،ا وتعرق جبينهاجد   رتبكت

 .عتذارانه أعتبرته العاملة ا
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ام الرجال وظلت مترددة على الباب ال تعلم كيف ستدخل حم  إلى  ذهبت 

ة  تأول  فهي ؛وماذا ستجد بالداخل عليه من  امكتوبً  اامً تدخل حم  مر 

  ”for men”الخارج
كثر أها ال تطيق االنتظار تجعل ،تترجاها يكانت تستغيث وهالتي  ولكن مثانتها

 .يحدث فقررت الدخول وليحدث ما ؛من ذلك

، خاوية اوجميعه ،بوابوجدت ثالثة حمامات مفتوحة اتأ عندما دخلت 

 أحد الحمامات إلى هرولت .ت الصعداءفتنفس، أحد ان اليقف أمامهمومبولتي

  يوه
ً
غلقت الباب خلفها أ .مشين ا وكأنها ستقوم بفعل  ا ويسارً تتلفت يمين

.. غريبة تنتظرها داخل البنطلون  اءً شيأا لتجد وخلعت البنطلون سريعً  ،حكامبإ

ة  ولكنها تأول  ،شياءاتأ  همتزوجة وبالطبع تعرف هذ يًدا فهتعرفها جي   شياءٌ أ مر 

رواح لم من يوم حادثة تبادل اتأ  يفه ؛شياءحساس امتالكها لهذه اتأ إتشعر ب

اام الحم  إلى  تدخل
ً
 اتأمر  عماد لم يخبرها عن هذاأن  كما .مطلق

ً
أخرجت  .اشيئ

 ثم وقفت قلي ،ي  كوميد بشكل   داخل البنطلون ما كان ينتظرها ب
ً

وسألت  ال

 ؟بيقعدوا وال بيقفوا هم  : هامسةنفسها 

  سئلة كثيرةأبعد 
ً
 من االنفجار املفاجئ اضطرت اوبعد استغاثة مثانتها خوف

بعض  ا عليهاالشعور غريبً  كان ..احاجتها كما تفعل دائمً  يتجلس وتقض أن 

 ن  أب أام لتفاجوفتحت باب الحم   ،هذه انتهت من قضاء حاجتها الغريبة .يءالش 

في  بوجههاشاحت فأالخر  حاجته هو  يمام املبولة يقض أا يقف هنا  شخصً 

صاحب ذلك عالمات استغراب على وجه  ..الخارجإلى  وهرولتالخر  االتجاه

 الشاب قائ
ً

 .بتتكسف ها ها هاأنت  ياعمدةإيه  :ال

 ،وراقأ ..ز الكمبيوتر الخاص بعمادمامها جهاأجلست على مكتبها و 

 ،ب مراجعته واعتمادهدوسيه مفتوح مطلو  ،فواتير، مستندات

 ؟ املسند إليها لكل هذا الشغ ياهلل كيف ستنجز  
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إلى  يعود ينجز كل هذا العمل ثمعماد كان أن  هو  ولكن ما شغل بالها أكثر

  .بوصالت النكد اليومية تستقبلهنزل لامل

 .حدأحتى اليسمعها بأس ى هامسة قالتها  "يياحبيب ياعماد يحنسام" 

كان رجل ذو كرش ضخم،  ..ليهالتفتت إ ..رجلسعال قاطع شرودها صوت 

 تنتبه. أن  يراقب تصرفاتها دون  ايقف بجواره

حساس إف ..يختنق منها جميع املوظفينالتي  حدى عاداته السيئةإفهذه 

 أ
 
كان يظنها التي  غادةكما فعل مع -و على غفلة أا سواء من بعيد ب دائمً نك مراق

   مرٌ أهو  ،-عماد
 صأ ولكنها لم تبال  ، ي  رادإال  اب توترً سخيف ويسب 

ً
  ،ال

 
ه وسألت

 :ةأبجر 
  طرده بشكل  تقصد قالتها وكأنها  حضرتك عايز مساعدة؟ -

 
  .بمهذ

  :قالأخرى  بعد وصلة سعال

عايز   ؟نك جيتإ ييك ياعماد مش كان املفروض تطمنلف سالمة علأ -

 
 
  .على املكتب يص شغلك وتجيلتخل
 .ول بنفسكاتأ  يفنمش تعر   -

  وهيا قالته 
 
 .متعاضابشفتيها  تمط

 .طلبته منك وتعالى املكتباللي  خلص؟ جهنهر  احنا إيه  في عماد -

هلًعا من صوته  تضرب صدرها بكف يديها ينتفضت من مكانها وها

 يأسها تحت املكتب واتصلت بعماد لكحشرت ر ثم ، وهو يصيح يالجهور 

 أوله وواضح أفي  فاليوم مازال ،ينجدها من هذه الورطة
ً

 . نه سيكون طويال

 
ً

 ..أخذ الهاتف يرن طويال
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كيد أ :ثم استطردت قائلة.. " رد.. رجو  ردأرد ، بس ياعمادإيه  ملوف بتعأ"

 ر.تبقى وربنا يسأنا  تصرفأون خالص بينشر الغسيل ومش سامع التليف

، ضمن من التفوا حولها منذ قليلوهو صدقاء عماد أحد شارت بيدها تأ أ

 :اليها مسرعً إفأتى ، ليهإ ا من يأتون كل صباح  يضً أومن ضمن 

 ؟ يهإفي  كان عايز  املدير .مالك يانجم -

 ر  ثت بها س  تحد   "سودأيانهار ؟ مدير"-
ً
ثم ، مرهاأفتضح ي  أن  من اا خوف

 أجابته:

 إمش عارف هو بيقول  -
 
 أخلصها و أ يحاجة وعايزن ينه طلب من

 
 .الهدخ

  ؟املشكلةإيه  طب ماتخلصها وتدخلها -
ى حاجات نس أ يخدت دواء غريب خالنأ ،مبارح ملا سخنتإنى إاملشكلة  -

 ؟ي عشان خاطر  يممكن تساعدن، كتير

 تنم عن خروجها من فم   كانت الكلمات .به غنجبش   خيرةقالت الكلمة اتأ  

وكأنها تطلب الطلب من  دالل  ببتوسل مصاحب  تتحدثفكانت  ،بحت ي نثو أ

 تستخدم هذه الطريقةأن  اعتادت فهي ؛طلبأي  لهاعماد نفسه عندما يرفض 

   نهاأولكن واضح ، بثمارها دائًما تأتي، وكانت مع عمادكثيًرا 
ق بين زوجها لم تفر 

 .وصديقه
 :لم يعهدها عليه ثم قالالتي  ا لطريقتهاستغرب صديق عماد جد  

أنت  ،نت تبقى تدخل بيهاأهخلصلك الحاجات بسرعة و أنا  هات ياعماد -

 .يياما اشتغلت مكان

 .بجدإيه  قولكأمش عارف  ي و أ ي و أ يرس يم -

 وخرج عن صمته قائ ،أكثر من ذلكيفعله عماد  لصديق مال الم يتحم  
ً

  :ال
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بتتكلم بيها أنت  اللي املياصة يبنا ياإيه  ؟ي و أ ي و أ يرس يوم ي عشان خاطر  -

 أص نحرافلال استعداد  ينا عندأهللا يحرقك و  يهتغرينكده  أنت ؟يد
ً

 .ال

لة جو في  قامتف ،هي أما .ينهيهأن  به عماد وعد   ما يلينه صديق عماد ذهب  

 .ابًد فالفضول يقتل غادة دائًما وأ ،حول املكان ةاسكشافي

، جميالت يجلسن على مكاتبهن فشعرت براحة بها دخلت غرفة فوجدت

 ".ياساتر.. املكانفي  قيت ستاتا لخيرً : أاثت نفسها داخليً حد  

  الباب إلىعماد يستند بظهره  نباب الغرفة ليجدإلى  أغلبهن لتفتا
ً

 :قائال

 يه؟إيابنات بتعملوا  صباح الخير  -

 ؟ ييعنإيه  /عماد هنكون بنعملأبنشتغل يا  -

ا مايدخل عماد هذه فنادرً  ،شديد   استغراب  في  تبادلن النظرات فيما بينهن

رض حتى ينجز مهمته ويخرج اتأ  مستوى  ذا دخل ال ترتفع عيناه عنإو  ،الغرفة

 .افوًر 
 
 
 : يةما قاله عماد وقالت بعفو أو ربما تناست  ،ادةغ نسيت

 ؟ طيب ماتسيبكم من الشغل ده شوية وتعالوا ندردش مع بعض -

 .خال   جلست فوق مكتب  أن  قالت هذه الجملة بعد

 ؟؟ندردش -

  
 
هق  ؟ يهإفي  وحضرتك عايز تدردش.. ندهاش اليوصفاا بلن 

ووصفات تنعيم الشعر عشان  ،وصفات نعومة البشرة ،حاجة أي -

عملت وصفة حلوة يقع منه شوية بس  ابتدى كان ي شعر أنا  عارفين.. يقعشام

 .وجابت نتيجة هايلة وي أ
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 صأفهو  ؛نثوية داخل الغرفةعلت الضحكات اتأ .. هنا فقط
ً

يحلق شعره  ال

 تبل كان ،ليهنإها مزحة منه للتودد رناعتب ننهأواضح لكن ، ادائمً  "الزيرو "على 

 اللذي ا "الغامض بسالمته الرجل"خريات فرصة ذهبية ملعرفة هذا بالنسبة تأ 

  .تعرفهن الكثيرات داخل العمل
 
 بفضول  ه وليعرفنجميعهن حوله ليعرفن التف

 .هذه الوصفات ،عليهن بدا

**** 

 ه ألمٌ فقد داهم ؛من اتألم فراشكان عماد يتقلب كالسمكة املشوية فوق ال

ياًبا إام ذهاًبا و لى الحم  يتردد ع ظل  و  ،النومنهض على أثره من ، غريب منذ قليل

 ،يجدها فارغة بالفعلفراغها ام إل ولكن كلما دخل الحم   ،مثانته مملتئة أن يظن

ة فيعود    ظل   .بخيبه أمل الفراشإلى أخرى  مر 
حتى  ،ةأكثر من مر  اتأمر  ر هذايكر 

مامه أوجد جارتهم تقف ف ،هه ناحية الباب ليفتحتوج   .سمع دقات جرس الباب

  :مبتسمة
 .صباح الفل والورد -

 أ -
ً

  ؟حضرتك ي ز إمدام سامية  يا هال
 :ضحكت ضحكة رقيعة وقالت

 .ياغادة يضحكتين وهللا ؟وحضرتك كمان مدام سامية -

 .املزاح قصد  وابتسم وكأنه  ،ا عندما سمع اسم غادةتدار  الخطأ سريعً 

السوق ومحتاجة النهارده  نزلتشامعلش م، والنبي عند  ليمونة يالقأ -

 .ليمونة واحدة
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 اللي هخليها تبعتلكتيىي  ملا، ف غادة بتحط الليمون فينمش عار أنا  وهللا -

 .عايزاهانتي 

 
 
ظنته  نو مأغادة  عتبرت رد  اأن  ه الجارة بنظرة غاضبة ورحلت بعدرمقت

قمة في  يشقتها وهإلى  وعادتا هانة فتركتها فوًر إبشعرت  .لطلبها ارفضً  غادة

ة  دةبأال يخاطب لسانها لسان غايمانات بأغلظ اإل ضب تقسم الغ  .خرى أمر 

 ؛لسببه بل لم يبال   ،ا برحيلها غير عابئ بغضبهاجد   اسعيًد فكان عماد  أما

 إحد أواليحتمل معه ثرثرة ، يحتمله عليه منذ قليل ال هجم  الذي  فاتألم
ً
 ،اطالق

ة فراشالإلى  فعاد، وخصوًصا لو كانت ثرثرة نسائية  محاو أخرى  مر 
ً

 .النوم ال

**** 

في  بةجر  صفات م  خبرهم بو ت.. لساعة كاملةالحديث في  ظلت غادة تسترسل

 زهيدال اومنه ياء مراكز تجميل كبيرة منهم الغالسمأورددت ، نحاء العالمأجميع 

  ومساوئ ومميزات ك
 .منهم ل 

أنثى بمعنى هي  بل، املرأة ن جسدع يءفغادة كانت من املهتمات بكل ش  

 .مور اتأ  تلك في  الكلمة

 ، انتقلت للحديثث عن وصفات البشرة والشعرمن الحديوبعد أن انتهت 

 من كم  حالة اندهاش في  وهن مازلن، كالت السورية واللبنانيةعن املطبخ واتأ

تسمع جملة  فترةكل غادة  كانت اد.عم يعلمهاالتي  مةهذه املعلومات القي  

مقادير  يعماد قولأستاذ يا  والنبي لحظةحداهن )إة تقول فمر  .. تقاطع حديثها

 عرف اللبنأعايزة أنا ) تعلقخرى أكتبها( و ألحقتش ام يتان يبوسك السور السم

نا أ ،املطبخفي  ماليشأنا  الااا)وتصرخ ثالثة  ( ؟متىإاظية بيتحط الكشك اتأملفي 

ة  بيتعمل كام املاسك بتاع تفتيح البشرة بس يتقول عايزا    .(سبوعاتأ في مر 
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  ،نرتهاستفساالرد على كل  من تنتهيأن  قبلو  
 
صوت صديق عماد  سمعت

غرفة املدير إلى  ليأخذه ويذهب به ين يأتأو  ،لخارج يخبره بانتهاء ما كلف بهمن ا

 .افوًر 
  أن  كادتبل  ،شديدةعتهم برقة ود  

ربع قبالت كما أل كل واحدة من خدها تقب 

نها عماد ألحظة آخر  في نها انتبهتألوال  ،مع بعضهنعادة السيدات  تفعل

 .وليست غادة

 هرو 
 
ثم سألته  ،عماد وراق من صديقت اتأ خذأو  "الريسبشن"إلى  لت

  .بسذاجة عن مكان مكتب املدير
ً
  ،على كف   اضرب صديقه كف

 
 ،ياهإ اله ووصف

 .حالة استغراب شديدةفي  وهو  اوتركه

 
 
 لتجلس: املدير  اأشار له.. باب الغرفة ثم دخلت طرقت

حسن موظف أأنت  نإ عارفأنت  .هكلمك على طول أنا  بص ياعماد -

ظرف في  ييك مشروع تخلصهولهد  أنا كده  ن دماغك نابغة عشانإهنا و  ي،عند

 .سبوعأ

، طراء على زوجها الحبيبعندما سمعت كل هذا اإل  منتشية ،تسمةكانت مب

سطوانة أبالرغم من ، تهءب العمل بنفسه يشيد بزوجها وبكفافها هو صاح

يذهب  ،العملفي يء ش أي  يفعلنه ال أ ،كانت تعايره بها طوال الوقتالتي  الفشل

 .املنزل إلى  السيد يبأوامر س  يليأكل ويشرب ويأت

 ساكت ليه ياعماد؟ -

 حضرتك ؟البيتفي  خد معايا الشغلآيافندم كنت بس بقول ينفع  تأ  -

 . كترأركز أقدر أعارف البيت هدوء و 
 ت املدير لبرهة من الوقت ثم قال:صم
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 يالشغل منته يالقأسبوع فقط أ خاللن إ املهم ،مافيش مشكلة ياعماد -

  .نتأاتفضل قوم ، يعلى مكتب
  :شارت لهأ ،مامهاأه يمر من فرأت عامل البوفي ،غلقت باب املدير خلفهاأ

  .إيه فريش يا اسمك Juice ناناسأعايزة  -

 ،حضرتك بتطلبه دهاللي  ومافيش ،عماد أستاذخدامك مصطفى يا  -

 .عملك النسكافيه بتاعكأ

 
 
  :فسارعت بالرد، ائهالغب انتبهت

  ،ا يا مصطفىيوة طبعً أ -
 
كنت بهزر معا  أنا  .نسكافيه بسرعة ياعمل

 .ياراجل

 بتسامة بلهاء قائي فاه باالساع فغر  
ً

 :ال

  ،عمادأستاذ و يا ضبر كده  لتنا قا أم -
ً

 .عملك النسكافيهأ حاضر حاال

؛ الساعة مازالت الواحدة وغادة بدأت ملكان ا فيا حًد أ رفالتع يفه تمل 

عمله هو في  نهمكانه أولكن واضح  ،نجدها منذ قليلأالذي  سوى صديق عماد

العمل في  نظرات زمالئهاإلى  نتبهت غادةافما غرفة "الجنس الناعم" أ ،خرال 

ا  فكان ،تهم بالخروج منها منذ قليل يوه
ً
 ،نبالنسبة لههذا الوضع اليبدو مألوف

 هذا املكانفي  ما ستحدث ةن كارثأكانت تشعر ب ة.تدخل هنا  ثانيال أ فقررت

 . الم ترحل فوًر ن إ

ة غرفة املدير إلى  اتجهت طرقت أن  بعدبحركة مسرحية  التفتتو أخرى  مر 

  إلى  رأسها فكرة ذكيةإلى  قفزت فقد ،تودخل الباب
تجعلها تهرب من هذا ما  حد 

 . املكان الغريب
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 ائاستقبلها املدير متس
ً

 :ال

 ؟ املشروعفي  لى حاجةيه ياعماد عايز تسأل عإ -

 .ذنكإال يافندم بس كنت عايز طلب بعد  -

 قول ياعماد خير؟ -

أنا  صلأ .املشروعفي  شتغلأ يبتدأعشان النهارده  خد نص يومآكنت عايز  -

  .دي يعنداللي  بدأ فيه بحالة الحماسألحق أوعايز  ،امتحمس له جد  

 :ليه املدير بإعجاب ثم قالإ نظر  

، فاكرينها عزبةاللي  املوظفين ييا عماد عن باق يرب لقلبقطول عمر  اتأ -

 . يامك كلمنحاجة وقفت قد   هفي ولو  ،ياعماد روح وابدأ فيه يماش 

خرجت  .نثويةأاب املكتب بحركات اتجاه بوركضت ب ،الكالم يتسمع باق لم

رب قأكان تصرفها . عليهم السالم يو تلقأها ءتبلغ زمالأن  من الشركة دون حتى

فوًرا  منزلهإلى  ن يعود هذا الطفلأمر املدير بفأ ،املدرسةفي  ادعى املرض لطفل  

ا من عدوى باقي
ً
 سريًعا ورحل فركض الطفل نحو باب املدرسة ،اتأطفال خوف

 .كالمهفي  املدير  رجعيأن  قبل
في  ت لم تتخيلاملواصال في  ااملنزل وخصوصً إلى  ثناء عودتهاأت به غادة مامر  

إال أن  ،املنزل إلى  للرجوع ينها استقلت تاكس أفبالرغم من  ؛نها ستمر بهأيوم 

عصابها أو  ،نفاسها تختنقأزدحام الشوارع وحرارة الجو جعلت طول الطريق وا

 .اتنهار كليً أن  كادت

؟ تأخذ سيارتهأن  ذا كان عماد وافقإفما بال الحال  ،ال تقود يذا وهكل ه 

 لتذهب بها ببراءة شديدة ارتهتأخذ مفاتيح سيأن  صباح اليوم طلبت منه يفف

 ا الهو طبعً  ..يها بالنفيادة السيارات فكان رد  قتجيدين   هل فسألها، العملإلى 
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 يعلم ذلك نه جابتها تأ إيحتاج 
ً
  ي  أن  كان يريد فقط ،امسبق

 
ولكن كان ، رهاذك

 !لطفامن بريئة كاتأ يالها  ..ثناء الذهاب للعملأنها ستتعلم القيادة أمبررها 

الذي  الطريق وهذا الزحامفي  يءهذه الصفات وبهذا الوضع الس ية بشخص

مكان حتى ولو على قارعة أي  في السيارة ستتر كانت نها أمؤكد . .اليطيقه بشر

ًبا من هر و ربما تترجل حتى املنزل أ يستقل تاكس وت ري،أو على بداية كوب الطريق

 .هذه الزحمة

 .ة تنتظرها بالداخلغير متوقع كانت هنا  مفاجأةحيث  ،دخلت الشقة

 ،فبعد يوم شاق، نها وصلت بسالمأال تصدق  يوه فتحت باب الشقة

 ،اد الخروج صباًح نها لم تعتأكما ، نها ربة منزل قبل وبعد زواجهاأ اخصوصً 

ة آمام املر أالوقت  يا وباقالطعام سريعً  يا مابين املطبخ لطهتقضيه دائمً  يفه

 .ببشرتها فسده جو املطبخألتصليح ما 

 أ
 
في  ول أريكة قابلتهاأعلى إلقاء جسدها  ،ه عندما دخلت املنزل ول مافعلت

بصعوبة شديدة حتى انتهت من الخر  تلو  ازرار قميصها واحًد أفتحت  .الردهة

 .ارضً أ ئهلقاإارعت بخلع القميص و فس ،افكهم جميعً 

 هذا الفعلقل من لحظة تذكرت شجارها الدائم مع عماد على نفس أفي  

 دون و املنزل بعد عودته من العمل ه دخول ت بمجردكان .به منذ ثوان  قامت الذي 

 ..حتى لتقاط أنفاسهفرصة ال هإعطائ

 "منضفة السجادة اتدخلش بالجزمة، لسهم"

" 
 
 طالع عيني من الصبح"أنا  ..ق لبسك مكانهعل

 "ياعماااااااد بالش الكنبة ال ال .. قعد على الكرس ي"ا
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  كانتالتي  ملرها لهذه الج  تذك

 
 ت

ً
جعل يأن ب لقيها لعماد كل يوم كان كفيال

  ،عروقهافي  يفور الدم 
 
ن ر عمادبل لو فك يردد عليها أن  وحاول الن  عقلهفي  وج 

إذا إال  لن تستريحف ،نبها ال  تمر  التي  ةزريل الحالة املظ  في  مل الحمقاءهذه الج  

  ،بهترتطم  اتنتظر رأًس  القابعة على املنضدة املزهريةلقته بهذه أ
 
على  فضغطت

از  
ً
 .شفقة بنفسها ر نسيان ما تذكرته ولو مؤقت

 
 
 احتى بدأت تسترد جزءً ، ت على هذا الوضع مايقرب من النصف ساعةظل

 .طعام أي   لم تجد.. ولكن ،فدخلت املطبخ جائعة، من نشاطها اصغيرً 

ت رائحة شياط يخرج من بين اشتم   .ادخلت غرفة النوم لتجد عماد نائمً  

 جوانبه
ً
 وخصوصً  ،مما تراه اا غيظ

 
ع عنه ا عندما تقل ف  ر 

 
ب عماد على السرير ف

القطعة  ياملثير فرأته يرتد اكان يختبئ تحته بجسدهالذي  الغطاء الخفيف

نه لم دون القطعة العلوية، والتي واضح أالسفلية فقط من مالبسه الداخلية 

  .ةأقرب صندوق قمامفي  ر التخلص منهافقر   ،كثيًرا يتحملها
 
 ت الوقتر  تذك

قة منذ قليل وازدحام الشمس الحار  ةعلى حرار  يجسدها للطهفيه تعرض الذي 

 :غضبفي  فصرخت ،الطريقفي  قابلتهاالتي  شارات اللعينةالشوارع واإل 

 .عمااااااااااااد -

 . .؟مين؟ يهإفي  هإي -

 .انتفض من على الفراش فزًعاأن  جابها عماد بعدأ

الزفت  ي كل اتعمل والشقة ز أومافيش .. شغلكفي  دلةنا متبهأنايم و أنت  -

 ؟ اتفقنا عليهاللي  .. هو دهنةنا جعاأو 

  .تعبان ياغادة من الصبحأنا  ،يخضتينعليكي  حرام -
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نت تعبان من كتر الراحة وال من كتر أو ، بصراحة ليك حق تتعب؟ ؟تعبان -

 ؟ النوم
 نا كل جزءأمن الصبح و ا أن .حاسس بيهأنا  اللي مش متخيلة حجم اتألم يانت -

 إلدرجة  ي،بطنفي  لم فظيعأو  ي،بيوجعن يجسمفي 
 
 يتكلأ سيادتكن إ يتنى شك

 .رواحنا تتبدلأمسمم قبل ما  كلأ

 .. نتبهت ملا يقول ا
ً

فبالفعل  ؛استشعرت صدق حديثهأن  بعد هدأت قليال

وكل  ،منه يا الجزء السفلبطنها وخصوصً في  م شديدةمس بأال  أول أكانت تشعر 

ليدخل تركها شاردة ونهض من على السرير  .حتملالي   جسدها كان يؤملها بشكل  

يتخبطه الشيطان من  ييترنح كالذمامها وهو أ مر   .ة املئةام ربما للمر  الحم  

  
شعوره ببلل مالبسه الداخلية أن  يفهمه كما غريب ال ي  فكان يشعر بش  ،املس 

  إا زاد من يضً أر بر  املغير 
 
ل
 
وهو ليه إ لتفتتا .اح لدخول الحمام سريعً حساسه امل

  أام لتفاجيدخل الحم  
 
عت على مالبسه الداخلية من بببقعة حمراء قد ط

وضعت  .مع وجود خيط رفيع من الدماء بدأ رحلة التسلل على فخذيه، الخلف

 .توقعةاملغير لهذه املفاجأة عنها  اصدرت رغمً  ةتكتم شهقليديها على فمها 

 ا على نظرت سريعً 
 
 .ستغربت لتقدم موعدها فامامها أقة النتيجة املعل

 
 
التي  مس وعصبيتها املفرطة مع عماد ومشادتهم الكالميةأليلة  تذكرت

أن  حداث ببعضها واستنتجتفربطت اتأ ، الن حتى يحدثت دون سبب منطق

 :امصادر من الحم   نتبهت لصراخ  اظلت شاردة حتى ، ر موعدهاذلك نتيجة تغي  

  ي.ة الحقييييينغااااااد -
 .فهمت.. فهمت.. تقلقشاحاضر ياعماد م -

ثار وآ ،ادخلت الحمام فوجدته جاحظ العينين منفرج الفم واتأرجل معً 

، ما أصابه جيًدا لمه فأكيد هو يعآليس ملا ر  .الصدمة يظهر جلًيا على وجهه
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 بطل هذا املشهد يوًما وأنه سيكون  هذا سيحدث معهأن  نه لم يتوقعولكن تأ 

 .شد سخافةمن هذا الفيلم اتأ  سخيفال

  
 
تلصق فوطة  يكل ذلك وه .كله على عجالةاتأمر  تهدئته وشرحت حاولت

ا مع شرح كيفيه توماتيكيأتعمل لة آنها أوك ،صحية بمالبسه الداخلية ببراعة

مختلط بإحساس  شمئزاز وهو يتابع حديثها با، ستبدالهااات وضعها وعدد مر  

 .الغثيان
 ؟شاء هللان إ متىإلحد ه كد نا هفضلأو  -

حيض فيها زوجتهالتي  ثار الصدمة أنسته حتى املدةآ 
 
 .ت

 ؟ يامستة أ :أجابته بضحكة مكتومة

فهذا الشهر أخذت براءة من رحلة  ،طالقكان شعورها هو اتأعظم على اإل 

  .العذاب والضنى

 معترًضا على الرقم قائنطق بلفظ  نابي رغًما عنه 
ً

 ؟؟يامأ 6)...(  :لها ال

ة  ول أ ؛ فهو ه بهتفو  الذي  على اللفظخجول  بصوت   عتذر سريًعا لهاثم ا   مر 

 . و تربيةأخالق أأي  ولكن املوقف كان أكبر من ،مامها يستخدمه أ

 .يا غادة يءنى بموت بالبطإحاسس أنا  ،متىإلم ده هيروح واتأ -

-  
ً

 .شاء هللان إ الفل ي قرفة باللبن وهديك مسكن وهتبقى ز  هعملك حاال

تظهر عليها فيستشيط هو أن  تخش ى كانت تكتم ضحكة طويلة بداخلها 

ا
ً
ا وال تتحمل تكون متقلبة املزاج جد   هذه الفترةثناء أ نهاأًدا تعلم جي   يفه ؛غيظ

 .و مزاحأكانت  اد  ج   ..حدأتصرفات 

 "جاية تعبانة وجعانة ياغادةانتي  بس"
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 .درسةفناء املفي  يالنشيد الوطن يقالها وكأنه يلق 

رت يديها فوق رأسه برفق وقالت:  مر 

 نا تعبانة أ -
ً

. بعدين حاسس بيهأنت  يسة باللا ياعماد بس حوجعانة فعال

 مش مشكلة نطلب دليفري، وأنا اللي أعزمك عليه كمان.

 قامت 
 
ة  فكم ،حساس غريبإمن القرفة الساخنة وداخلها  اكوبً  له عدلت مر 

ة  كم، عمادبادل من كانت تحتاج ملثل هذا املوقف املت نها تشعر أخبرته أمر 

 بل لم تطمع يتحملها فقطإال أن  وال تريد منه وقتها ،معينةوقات أفي  يءس  بمزاج  

ة  كم.. هذا الوقتفي  ثارة املشاكل معهاأكثر من تجنبه إلفي  كانت بحاجة مر 

  أن إلى  ماسة
 .مهاال آو على بطنها كمحاولة منه لتخفيف أر يديه على شعرها يمر 

عكر بإعداد القرفة حتى النفسها طردت هذه اتأفكار من رأسها وشغلت 
 
مزاجها  ت

 .هذه الذكريات املؤملةب

شعر . مبتسمة يوجلست بجانبه وه، دخلت الغرفة ومعها الكوب الساخن

 ظنه اربما نفسي   و أ ،لم بدأ يزولاتأأن  غربعماد بسعادة كبيرة بل والشعور اتأ 

 .كذلك

على السرير تحت  القرفة اللذيذ الساخن وهو مستلق   بتركته يرتشف كو 

 ونهضت لتأخذ حم  ، الفراش
 
ا عل

ً
 .يرحمها من حرارة الجو هاًما دافئ

 .ما حدث خالل اليوم يترو ام وجلست بجواره نتهت من الحم  ا 

فمرة  ،دث بالتفصيل اململماحكل  يكانت غادة ترو  ..اخالل حديثهم يفو

بالرغم من غضبه  "رفة الجنس الناعمعن موقف "غقهقهة بضحكات م

 تروي ةومر  ، تمنع نفسها من الضحكأن  ع، ولكنها لم تستطلحماقة تصرفها

يتخلل حديثها بعض  كان .رهاقإومرة ب ،ة بمللام ومر  بخجل من موقف الحم  

 الحركات التمثيلية.
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قضته الذي  ت بها خالل النصف يوممر  التي  حاسيساتأ هي  هذه وبالفعل 

 .عملبال

سرد في  دها بجواره ولطريقتهاو ستمتاعه لوجقمة سعادته وافي  فكانهو أما  

اجئ جعله يتمنى وحيًدا وتوعكه املففمكوثه  ،ما حدث لها طوال اليوم

 حضورها سريًعا لتؤازره ولو نفسًيا.

هاجمتها الذكريات  ،نتابتها لحظات من الصمت، انهت سردها كلهأأن  بعد

ة  اللعينة ملاذا ؟ العملفي  لها ما حدث يوم يحكيفي  عماد ملاذا لم يأت   ..خرى آمر 

 ؟ يفصلها تماًما عن عامله ذاملا؟ حاسيسهيواري عنها أ

عماد من العمل ليخبرها بما حدث معه من مواقف  ييأتأن  كانت تتشوق 

 أنه إال، و مواقف سيئة فتواسيه وترفع عنه ضيقهأا مضحكة فيضحكان سوي  

ة كل في مام أفردة حذاء ، على السرير مستلق   وهو الطعام امطالبً  عودي كان مر 

كان  ..الحق يقالما قميصه فأ ،اممام باب الحم  أثانية باب الشقة والفردة ال

ة  فكان يلقيه كل ،و املللأشعرها بالضيق ي   ا معها وحتى الكريمً   مكانفي مر 

 .جار اليوميكان ينشأ بسببه الش  الذي و  مختلف
ا ا على نسيان املاض يأجبرت نفسه

ً
هي  فها ،وما كان يحدث فيه ولو مؤقت

نتبهت ا .ش حياتها الجديدة بكل مافيهايعتأن  قررتموقف قوة ففي  أصبحت

 .تنس ىأن  وأسرعت بإخبار عماد به قبل ،طلبه املدير منهاالذي  ملوضوع املشروع

 أذهبت لتحضر له 
 
 .لع عليهاوراق املشروع ليط

ظات جانبية داخل وراق سريًعا وكتابة مالحجعة اتأ بالفعل قام عماد بمرا

تجلس بجواره تتأمل حياتها الجديدة  يوه .السطور الهامة ضالورق وتظليل بع

فالبرغم من توترها الشديد ليلة أمس من الوضع الجديد  ؛وماذا سيحدث فيها
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 النصف املمتلئ من الكوبإلى الن  نها بدأت تنظر أإال  ،وعدم نومها طوال الليل

 أ يدوره وربما لن يأت ييأتأن إلى  ولتتر  الجزء الفارغ 
ً

 .صال

 .ن بعض الوقتاوجلسا يتسامر  هناوال وت ،طعاًماطلبت من مطعم قريب 

 .نتهى اليوم بسالما

في  ستيقظت غادةا .خرى ت اتأ آيحمل معه بعض املفاجالتالي  وجاء اليوم

عماد يجلس  قامت من النوم لتجد .عملهاإلى  تذهبنفس ميعاد أمس حتى 

 رجاليةال همرتدًيا مالبس رافًعا شعره تأعلى بشكل غير منظم، وفبغرفة الضي

نه بدأ يتوتر للوضع أخبرها أو ما به أحواله أيدخن سيجارة وعندما سألته عن و 

حاولت ! فماذا بعد ؛الحال كما هو عليه يفهذا هو اليوم الثالث وبق ،الراهن

مللمت  .آخر شعار إاالنتظار لحين إال  اما عليهمف ،رادة هللاإنها قد تكون أطمأنته 

ولم تنتبه الي الخصلة  خصالت شعره املبعثرة وربطتها جيًدا حتى ال تضايقه

 طبعت قبلة على جبينه ورحلت . املقصوصة،

 هذا اليوم لم في  ولكن ،العملإلى ذهبت غادة 
 
رسمها التي  الخريطةإلى  جتحت

فت بعض الوجوه املبتسمة نها أل  أا مكتبها مباشرة كمإلى  فتوجهت ،عماد

ليها من إ ة فلم تلتفتسمس العابأما وجوه أ ،ا كانت تبادرهم باالبتسامةفتلقائيً 

 .ساساتأ 

نها أكما ، الخطأفي  تقلل من كالمها تماًما حتى ال تقعأن  حاولت هذا اليوم

ي ف التريد ولكنها فكرتتأنها  " ليسغرفة "الجنس الناعم تجربة دخول  تكرر  لم

رواح لن تستطيع فعندما تتبدل اتأ  ،املوظفات على عماد احتمالية اعتياد

 .السيطرة على املوقف

 صألم تنجزه الذي  أنهت عملها
ً

تتوقف  ل الئفطوال الوقت كانت الرسا ،ال

كيفية عن تستفسر منه هي  فإما ،ينهما املحمولياتفعلى ه بينها وبين عماد
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و يسألها هو عن ، أنة قد طلبها املدير منهاو عن مكان أوراق معيأ" فالن"معاملة 

 صنع أيهما ي   كيفية سلق املكرونة و
ً

 .م الصلصةأكرونة امل أوال

 أن  دبمجر  
 
لن تسمح  يفه ؛تنام حتى تصل البيتأن  قررت يت التاكس استقل

بالفعل  .زحاممن ضجيج وحر و مس أتمر بما مرت به أن  ابًد ألنفسها 

 .وصلت بالسالمةقد نها أخباره إو  لها ائقستيقظت على نداء السا

 ،كانت جائعة للغاية ،ها عمادعد  أالتي  عندما جلست على مائدة الطعام

كرونة ثم غطته بالصلصة الشهية خره باملآت الصحن عن مأل أن  علتهول ما فأ

 ،مثيل له ال يكل تنم عن مذاق شهكانت رائحة اتأ .املصنوعة باللحم املفروم

 ! ..ولكن

فمها مليئة في  ملعقة ل و أوضعت أن  بمجرد ،دراج الرياحأاحت حالمها ر أكل 

ام وسط دهشة فراغها بالحم  قامت سريًعا إل حتى  كرونة والصلصةبامل

تناول ملعقة بنفسه ليتأكد من  .لم يعلم سبًبا ملا فعلتهالذي  غراب عمادتواس

هه مالمح وجهه تماًما وتبدلت مالمح وج تر صنعه حتى تغي  الذي  جودة الطعام

كثر من الطعام أالطعام كان في  فامللح ؛متعاضاال إلى  واالستغرابمن الدهشة 

نه قد أولكن اتأكيد بعد هذا املذاق  ،ربما هو لم يضع امللح على الصلصة .نفسه

 .داخل علبة امللحكلها وضع الصلصة 

اجبين عماد  يالعرق يند   عندما عادت غادة كان
ً
 على تعبه إحراًجا وحزن

تخفف من أن  فحاولت ملحت بذكاء أنثى ضيقه مما حدث .دىذهب س  الذي 

 .اتأمر تحمل معها صحن الصلصة لتعالج ياملطبخ وهإلى  قامت .وطأة الوضع

 يمامه وهأوقد عالجت الصلصة ووضعتها  ،ائدةاملإلى  رجعت بعد دقائق

ة  نها تأول أبصنعه للمكرونة و وظلت تشيد  ،مبتسمة كرونة بهذا تتذوق ممر 

نها أو  ،ن ماحدث للصلصة يحدث معها مرات كثيرة دون قصد منهاأو  ،الجمال

 صمت  في  ليهاإ نظر  . حد ذلكأيالحظ و أتخرج من املطبخ أن  قبلاتأمر  تعالج
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فقد رجع بذاكرته لهذا  ؛حديثها ييسمع باق مولكنه ل ،ا تتحر هكانت شفاه

دة ونفس وجلس على نفس املائاملنزل بعد العمل إلى  عاد فيهالذي  اليوم

يمكن معالجته أي  الطعامفي  اة السابقة كان امللح ناقصً ن املر  ولك ي،الكرس 

  ،بأسهل الطرق 
 
. .دون طعامغضًبا و حتى غادرت املائدة كثيًرا  فهاولكنه عن

 !..حتى ،وما حدث معها تخبره عن يومها يسحبته من شروده وه

 
سألته عن  .نظرة سريعة على املتصل التقطه ليلقي.. هاتفهجرس  رن 

   .فأخبرها أنها والدتهاملتصل 
 ؟ يهإعايزة  -

  ي.بتتكلم على تليفونتأنها انتي  عليها يرد   -
 .طيوة ياطنأ: على مضض ردت

 "ماما مش طنط" هامًسا ر لها وهو يقول أشا

من شوية  يصل كنت بكلم والدة واحد صاحبأيوة ياماما معلش أ -

 .تواتلخبط
- .................... 

 .مافيش حاجة، هوأخالص  يعادأنا  ال  ؟ ؟عمن -

- .................... 

 ؟جاية؟ إيه -

ة رددتهاو  ،مًراذمططت شفتيها ت   .ليسمع عماد ماتنتويه والدتهأخرى  مر 

  .اترحب بالفكرة فوًر أن  ومأ لها عماد برأسهأ
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 .وقتأي  في يا ياماما تشرفطبعً  -

 .فكرتها تعدل عنأن  تتمنى داخلًيا يقالتها وه 

 ،ا بأمهعالقة غادة السيئة دائمً هي  كانت تنغص حياة عمادالتي  املشكلة

ة  كثر منأل فحاو    أن مر 
لكن كل محاوالته باءت  ،ب بين وجهات النظريقر 

 .بالفشل

نظرية  .التريد لها الخير ،متسلطةحماتها  نأغادة كان اعتقادها الدائم 

تحبها وال تفضل  اللذلك كانت ، غريباملؤامرة كانت تسيطر على تفكيرها بشكل 

غادة كانت أن  إلى ضافةباإل ، و بدونه حتىزيارتها بصحبة عماد أ ستضافتها أو ا

   يءال يوجد ش  او على الرغم من أنه ظاهريً  .ملحوظ تقابلها بفتور  
 
د ملموس يؤك

 .اعتقادهنها كانت مؤمنة كل اإليمان باأإال  لها هذاصحة تخي  

 !!دث بين زوجينيحأن  ممكنغرب حديث أة عماد حدث والد يتأتأن  لىإو 

اتجلس جانبه ليخبرها شليها بأن إبتردد واضح أشار 
ً
ر مسار قد يغي   امهمً  يئ

أمسك  .سرعت الخطى ملعرفة ما يريد قولهأو  استغربت من طريقته .حياتهما

 ي من الرجال ذو  يعتبر عماد ف، منها اكبيرً  ايحتل الشعر جزءً  تيال ها اليمنىيد

عليها قبلة  طبع   .جسده بالكاملفي  ولكن ،يده فقطفي  الشعر الغزير ليس

ليوم وهو ا هأن أخبرهاأن  عدب اًد ليه جي  إتستمع أن  رومانسية ثم طلب منها

 وأنها ستكون ح ،ًدابأها لعبقرية لن تتخي ةيصنع الطعام داهمته فكر 
 

 ال

 وحاول  بهدوء   اخذ نفًس أ ،معرفة الفكرةفي  ألحت عليهأن  وبعد ،ملشكلتهما مًعا

 : ناعم ي نثو أبصوت  :يتمالك زمام اتأمور وقالأن 

 كتير عشان موضوعة عند دكاترة إننا بنروح بقالنا فتر  ةعارفانتي  غادة -

  .طفال دهاتأ 
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جرحها من ل هعلى ملس احزين وكأنها تعاتبه داخليً  بصوت   "أيوة":له قالت

 .جديد
 ؟هاردنهلفكرت فيه اأنا  الليإيه  عارفة -

  .دويةقت وتعبت من كتر اتأ بجد زهأنا  ي،تقوليش نروح لدكتور تانام -
 .حل أحسن بكتير ه، فييمافيش دكاترة تان يياحبيبت ال -

 ؟إيه حل -

 بواب اتأ أقالتها وكأن  
 
 .أمامها من جديد اتحت جميعً مل ف

 .أتجوز  -

 
 
ن جانبه تنهض مأن  وكادت ،نتحار من عينيهاله والدموع على وشك اال  نظرت

 يمسك بيدأنه ألوال 
 
 .تجلسأن  ليهاإنه يتوسل وكأأخرى  بلةها برفق وطبع ق

 ؟ضايقكاللي إيه  عرفأممكن  -

 يبغير عليك تقوم تعذبن ينإعشان عارف أنت  هو ؟ ياعماد عايز تتجوز علي   -

 ؟ كتر بجواز أ

  .دي الفكرةفي  فكرت علي   ي نك بتغير إنا عشان عارف أو  -

 رأسها اتأ اصدره مداعبً إلى  ه وضمهاجلستفي  اعتدل
ً

 :قرع قائال

  .لكن مش هتجوز  ،هآهتجوز أنا  يحبيبت -
قصد   يمنممكن تفه   .تكلم على طول ياعماد وادي  بالش اتألغاز  والنبي -

 ؟ يهإ
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قررت أنا  ،ب من واحدة تانية غير قر  أ ينإك رافضة فكرة إنبما ، حاضر -

أنا  هبجسمى وبكد يهتتجوز اللي انتي  عنييانتي  لكن بروحك ،أنا يتجوز بجسمأ

 .اتجوزت من غير ما تضايقيأنا  وبكده يبقى، واحدةأي  مش هلمس

 من انفراج فمها بشكل   اا البالهة لبرهة من الوقت وكان ذلك واضًح تهصابأ

ت ؟ هذا الفكرة العجيبةفي  كيف فكر  ي..كوميد بعدما خرجت من صدمتها رد 

 :قائلة عليه

 ؟ بتقوله دهأنت  اللي يهإ -  

 ؟مش نفسنا نخلفاحنا  هو ؟ يه املشكلةإ -

 .أومأت غادة برأسها 

 وتابع هو:

 ؟ يهإمشكلة والدكاترة مش فاهمين عند  عند  انتي  نفس الوقت يوف -

ة  أومأت برأسها  .خرى أمر 

 يبس وهتفضلأنا  ينه هيبقى ابنمش راضية أتجوز تأ انتي نفس الوقت  يوف -

 ؟ طفالمحرومة من اتأ انتي 

 ، بينما هو يتابع:انظرت له شذرً 

 ؟ شوف واحدة غير أو أس أملنك رافضة إده غير  -

 .ليه نظرة تحذيرإنظرت  

 : تغضبأن  ا قبلسريعً استطرد  



 

28 

 

مابصيت على واحدة  ي طول فترة جوازنا وعمر دي  نا احترمت رغبتكأو  -

غير  ويبقى ملس واحدة أننا نجيب طفل من غير ما إهو الوقت مناسب أو  ،غير 

 . االتنيناحنا  ابننا

كون يويبقى الولد ابني بجد و أنا؟  يبروحك وبجسمأنت  تتجوزشاوليه م -

 .أنا رحميفي 

مش كغادة  كعمادانتي  وال أ؟ ياغادة ذكائك ليهفي  شكأ يهتخلين يانت -

 ينإده غير  .قدرشأ اكغادة مأنا  واحدة واتنين وتالتة لكن يتتجوز  ي تقدر 

 ؟ يهإوال  ياتجننتانتي  ،ي حد يلمس جسمك غير قبل أاستحالة 

 ؟ وال ابنك يده هيبقى ابن يهيجياللي  طيب والولد -

 يابن ،احنا االتنين الولد هيبقى ابننا، يفرس ياحبيبتهو ده بقى مربط ال -

قرب أفي  بس الزم ده يحصل، تكون مشكلتنا اتحلت هوبكد ،اوابنك روًح  اجسًد 

 .ملكانها ينوقت قبل ما أرواحنا ترجع تا

؟ نتأهتتجوزها  ما الجواز يتم قبللو روحنا رجعت .. ياعماد ه صحآ -

 .بدت على وجههاسألته وعالمات القلق 

في  يهترجع نكهيحصل وقتها إ واللي.. ده وعد.. وهللا ما هيحصل ياغادة -

 .حسن العائالتأفي  هل البنت وبتحصلكالمك ونعتذر تأ 

اللي  و ضمش ده ابنها بر  ؟يهإهنعمل فيها هتجوزها أنا  اللي طيب والبنت -

 ؟ ةا دور  وقف لحد كدها ونقولها شكرً هناخده من، شهور  تسعبطنها في  هتشيله
ل. ..معرفش بقى يا غادة -

 
  وقتها يبقى يحلها الحال

  ي توار أن  رتبكت غادة وحاولت جاهدةا
ً
ا حتى إعجابها بالفكرة ولو مؤقت

فالبرغم  ؛بية والسلبيةيجاسة جيدة لها وتدرس كل جوانبها اإل تقوم بعمل درا

 نها قد تكون حأإال  ،ة الفكرةأمن غرابة وجر 
ً

  ال
ً
 ا؛ملشكلة اإلنجاب لديهم اوسط
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فقط يشبع غريزتها امللحة  واحد   مومة وتتمنى وتحلم ولو بطفل  تشتاق لأل  يفه

 .الثالث سنوات املاضيةعليها طوال 

 ،عماد حتىيشعر أن  ودون  صمت  في  فكم ليلة نامت ودموعها تبلل الوسادة

ة  وكم م من وصفات شعبية قامت وك، ارتادت عيادات ومستشفياتمر 

ماكن اتأ ا مة دم الوطواط مخلوط مع زيت الزعفران وتدهن بهفمر  .. بتجربتها

 تمرات مضروبة سبعن من ة تشرب مشروب التمر املكو  ومر  ، الحساسة كل يوم

  عشر دقائق ةثم تضعهم على نار هادئة ملد ،الخالطفي 
 
يهم وتضع عليهم وتصف

ومرة ثالثة تذهب .. وتشربهمالرشاد وملعقة زيت زيتون  ب  ملعقة كبيرة من ح  

بعيدة قرية ريفية في  ولكنه كان يعيش ،حالتهمفي  معروف عنه تخصصهلشيخ 

بدأ وعندما حان دورها وجلست أمامه  ،ليهاإ حتى وصال  اانقطعت أنفاسهم

ت من القرأن ثم تمتم بكلمات غير مفهومة ياآيقرأ  بوضع يده على رأسها وظل  

ة  وجههافي  وصاح تخرج من أن  عىالروح الساكنة بداخلها كما اد   امرً آواحدة مر 

 جسدها املؤمن قائ
ً

بحق هللا تخرج من هذا الجسد : مرعب يجهور  بصوت   ال

 .بحق هللا، بحق هللا، حرقكأأن  قبل

من الخوف  عليها غمىأى و يضربها بعصاة خشبية رفيعة حتيرددها وه ظل   

 .مًعا اتألمو 

 بعدهذا الوقت في  زيارة غير متوقعة زارتهاكل هذه الذكريات املؤملة التعيسة 

ولكن هذه  ،كما لم تتألم من قبل صمت  في  تأملت .كانت نسيتها تماًما منذ فترةأن 

. اتأمل من جديد داخلها وتجدد أحالمها القديمة ييتحجعلتها تبدأ  الفكرة

، احتمال فشلها ةودراسة نسبجدية دراسة الفكرة وتحليلها في  رت داخلًياقر  

 .شاردة الذهن يهفاتجهت إلفكارها جرس الباب أحبل  قطع  

 أ"
ً

 " ياطنطهال

 .متعاض كعادتهاقالتها غادة با
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 اليومة الثانية ستغراب شديد فهذه املر  اوالدة عماد ب ردت عليها "؟ طنط"

 .طنطبابنها يناديها التي 

وال  بتهزرش يارمضانامانتي  يعني، يهزرش معاكا أياست الحبايب مإيه  - 

 ؟يهإ

 ا الذي نتبهت غادة للخطأ القاتلا
 
من حتى تتأكد  اداعبتها سريعً ه فرتكبت

 .ليس أكثرنه مزاح أوصول املوضوع على 

بدأت والدة عماد الحديث  .ادخلت معها غرفة الضيوف وجلستا سوي   

 :قائلة

 ؟غادة مال فينأو  -

  ة؟تعبانة شوية ونايمة جو  -
 ؟ هللا الشر ىليه مالها كف يلف سالمة عليها ياحبيبأ -

 ترد والدة عماد أن  كانت تتوقع .شديد ستغراب  اليها غادة بإنظرت  

 أو شاء هللا ن إإيه  وتعبانة من"
 
 فت عيل وال اتنين كانت عملتمال لو كانت خل

ببراعة جعلها  ةتقانها دور الحماإارى منيب( و غادة دائمة التأثر بأفالم )مف.. "إيه

 .تتقنه كل حماةأن  يينبغالذي  ي واملنطقيرسمهذا هو الدور الأن  تعتقد

 خد رأيكآكنت عايز  ياست الكلإيه  بقولك .كتر ياماماأال كسالنة بس مش  -

 .موضوعفي 

 ؟ يبنا خير يا -

 .نا هتجوز أ -
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احية ا تبدأ دراسة املوضوع من النوكأنه ا وبدون تفكيرسريعً غادة قالتها   

 أ.. بالفعل اف غادة كان غريبً تصر  . ستنتاجاتاال في  االعملية لتنجز سريعً 
ً

 وال

 ذا علم  إتعرف ردة فعله  نها ال كما أالن  إخبار والدتهلم تتفق مع عماد على تأنها 

في  تناقشا انهمأاتأمر في  ما فكل ،نها لم تدرس املوضوع بعدأا ثانيً  .الن بما فعلته

 تنفيذه بهذا الشكل وكأنهفي  فكيف بدأت.. يتفقا بشكل نهائي فحسب ولماتأمر 

 ؟اواقعً  امرً أأصبح 

عايز الناس تقول ؟ ومراتك؟ بسازاي  ؟حصلاللي إيه  ؟تتجوز ؟ ؟ ؟يهإ -

 .يبنا حرام عليك يا، خدنا بنتهم وبهدلناهاأعايز أهلها يقولوا علينا إيه،  علينا

  يوه جملةآخر  قالت 
ً

تتالية سئلة مأ. . وقلقة بشأن ماقاله عمادحزينة فعال

 .مصابة بشبه صدمة ملا سمعته متالحقة من والدة عماد وهي

بل  ،ا من سماع رد والدة عماد فأول ماتوقعت سماعهغادة تمامً  تعجبت

 ظنونها تجاهها قد تأكدت.أن  وكانت تنتظره بلهفة حتى تشعر 

 ا أم"
 
ان تجيب عيل يوة بقى اتجوز عشأ.. يبنا من زمان ياكده  لتلكنا ق

 كالمي"قتنعت بنك أخيًرا االحمد هلل إ.. موتأشيله قبل ما أ

 .نتظرته غادةاا لم تتفوه بما بًد ألكنها  

 مه قالت هذا الكالم أأن  بأغلظ اإليمانات قسم لهاألو كان عماد  

هي  ن هاولك ،ولو بعد مئة عام ابًد أورفضت فكرة الزواج ماصدقت  ،حهالصال  

 . ابًد أا ولحمها تقول مالم تتوقعه غادة مامها بشحمهأالسيدة 

هل ؟ من أخالق هذه السيدة بشكوكها وسوء ظنهاهل غادة حرمت نفسها 

 ؟ تثبت حسن نيتها لكانت حياتها تغيرتللو كانت أعطت لها الفرصة 

نها لم أإال  ،م رغم وجود والدتهامن حنان اتأ  غادة محرومةأن  اوخصوصً 

 .عنى كلمة أمرف متع
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ق   ،تتحدث بأس ى كانت والدة عماد
لسانها من صدمة حقيقة  د  ولكن غادة ع 

  .هذه السيدة

 .حرام عليك ابني يا ريحني.. رد عليا؟ ابني ساكت ليه ياأنت  -

نها أإال  ،عقد لسانهاثار الصدمة تنظرت إليها غادة بتعجب ومازالت آ

 :تحاملت على نفسها وأجابتها

 أموافقة هي  ذا كانإياماما  -
ً

 ؟ املشكلة بقىإيه   يبقىصال

بنفسها هي  الزم. ابًد أمش مصدقا  أنا  .عتوافق على كدازاي  ؟موافقة -

 .تكلم مع مراتكأعايزة أنا  ..الكالم ده يتقول

 .بنفسهاكده  هتقولك يوضة وهتعالى ندخل اتأ طب  -

 .حتى  ال تعلم رد فعل عماد يقالتها وه 

ن إ ليه مش عايز تتعلمأنت  ؟نايمة يوضة وهلى مراتك اتأ هدخل ع يبنا يا -

 .يل ادخل اندهاأنت  اتفضل؟ متىهفضل أعلمك لحد إأنا  ؟البيت له حرمة

هل ضميرها ؟ هل ستظل غادة تتلقى كل تلك الصدمات من هذه السيدة

الصدمة ؟ مدى هذه السيدة عظيمةأي إلى  ..ذا سيتحمل كل سوء الظن 

 ؟ تدخل الغرفة لحرمتهاأن  عماد ترفض والدة.. لغادةف لاتأ
لبي نك مزعلها قوهللا ياعماد لو مراتك قالت إ.. خايف تقوم تقولها ؟فتش -

  .هيغضبوا عليك ليوم الدين وربي
 
ر بقى ح  أنت  .الكالم ده كتير قبل كدع لتلكوق

 .وغضب ربنا عليك لو هتقدر تتحمل غضبي

 ..كفى.. كفى.. كفى

 
 
ربما هرًبا من والدة عماد وربما هرًبا من  ،نومغرفة الإلى  غادة هرولت

 .يمزقها إرًباأن  كادالذي  ضميرها
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وأنها  ،دار بينها وبين والدتهالذي  سردت الحديث أخبرت عماد بكل ش يء.

في  ولكنه حدث ويجب التصرف سريًعا ،ربما أخطأت بإخبارها بفكرة الزواج

 .قبل تضخمهاتأمر 

أن  هذا املوضوع كان البدأن  ان ما شعر فى البداية غضب عماد ولكنه سرع

فتح   .ماجعله ينس ى غضبه سريًعا ما قالته غادة بعد ذلكأيًضا  ،كل اتأحوالفي  ي 

 .عماد عايزة أقولك حاجة -

 ؟ تانيإيه  عملتي.. خير -

لنا ويبار   ربنا يخليها .ست عظيمةدي  مامتكن إ قولككنت بس عايزة أال  -

 .ياعماد عمري ما هزعلها تاني .فيها

 .حاولت السيطرة على مشاعرها حتى ال تدمع عيناها 

  .بًدا ملشاعرهأ مجلدات لن تكفيفي  هذه اللحظةفي  ن عماد مشاعرهلو دو  

معاملته لها  الفرق بين ييراعأن  دون  العادة ل يد أمه كعماد وقب   خرج

م عليها غادة تخرج تمد يديها على مضض لتسلأن  الطبيعيفي  .ومعاملة غادة لها

قب  .. رغًما عنها وهذا ما أدهش والدة عماد
 
 ؟ كيف؟ ل يديهاغادة ت

تحملت التي  مهكتعويض تأ  ،يكون تعمد وقد ًيا،رادإقد يكون تصرفه ال 

غادة نفسها لم تشعر أن  يبولكن الغر  ،ومعاملتها الجافةكثيًرا  ور غادةفت

  تهاعلى حقيقعرفت هذه السيدة أن  فبعد ؛ف عمادصر  بضيق من ت
 
أن  تتمن

 .ايضً أهي  لهالتقب   يداخل جسدها الحقيقالن  تكون 

ة  وتأول  ،أطراف الحديث ن جلس ثالثتهم يتجاذبو   اسوي   ن يتحدثو  كانوامر 

قناع والدة إالحديث محاولين في  نعماد وغادة يسترسال  ظل   .مشاكلأي  دون 

جدة وتستمتع تشعر بإحساس الأن  وأنهما يريدان ،العمر يمر سريًعاأن عماد 
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كان  .و رفض طرف من الطرفينمتفقان دون زعل أ اوأنهم ،حفادهاأ دفء  ب

 .حتى اقتنعت بالفعل.. كبير حد  إلى  نعةا مقومبرراتهم احديثهم

املهم آخر، يء ش أي  ال يهم ان،ابنها وزوجته متفقأن  طاملاالنسبة لها فب

 سعادتهما.

قد يكون بالغ بل ، رحادة وبروح يملؤها الحماس والفقال عماد بصوت غ

  :يشعرأن  دون 

  .لنا العروسة يهترشحاللي  ياماماانتي  -
 :ستغراب وردتاب نظرت أم عماد له

  ي.ربنا يسهل يابنت - 
على كده  عايزينها عروسة حلوة :ته الجاللة أكثرذبردها وأخ كتف  لم ي

 .ذوقك

 . ذراعهفي  فنكزته غادة 

زوجة ابنها تريد .. السيدة املسكينةت بالنسبة لهذه نه يوم املفاجآواضح أ

 ملاتأ  به فقدتتنجب وش   نها الخصوًصا أ نعم طلب منطقي.. عروسة لزوجها

 يًضامنطقية أ.. العروسةهي  تختار أن  تطلب من والدة زوجها ..هذا املوضوعفي 

بل تكون العروسة جميلة أن  تتمنىلكن .. ما لضمان أخالق العروسة حد  إلى 

 ؟ ؟منطق بأي؟ يفك وتحرص على ذلك؟

 لو علمت فهي ،عماد ذهن والدةفي  سئلةكل هذه اتأ  دور تأن  اطبعً  يمنطق

 .املتحدث ابنها وليست غادة لزال كل هذا االندهاش والتعجبأن 

 .حلحق أرو  أعشان  يهقوم بقى ياوالدأنا  :كتفت بقول وادة م ترد السيل
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 .عانابايتة م يواحد: ليه ياماما خليك نفس  في  نانثاال قال

ا من الجن أن بهما مس  من املحتمل  هأن وشعرت ،أكثر من ذلكم م تتحمل اتأ ل

 فقر  
 
أن ترشح لهما  اياهمإ واعدة، تصاب بالجنون أن  ا قبلالرحيل فوًر  رت

 قرب فرصة . كما يطلبان.في أ عروسةال

ن له بجسدها عماد وفتحت ذراعيها الكبيريإلى  تفتت غادةلرحلت اتأم فا

وبالرغم ، جسدها بجسده الضئيلفي  وهو سابحإال  تمالك نفسهلم ي، الضخم

صدرها وفتول عضالتها وقوة بنيانه وكأنه  يكان يعتلالذي  من الشعر الكثيف

 
ً
ق بعضها وليست من تعانهي  رواحاتأ أن  نه شعر أ، إال له ايحضن صديق

 في  اكن بهدوء وهو س. اتأجساد
 
خرج ف ،ديرهاملطلبه الذي  ر املشروعجسدها تذك

 .خبرها باتأمرأا و من حضنها سريعً 

 .املشروع دهفي  الزم نقعد نشتغل مع بعض ي،حبيبت -

 .تعلم شغلك ياعمادأ يياااه من زمان نفس  -

 .عايزة ينتا ما ي بقى ز  ياشتغل ي،ترجلك ياسفي  حظك -

 : قالت بعتاب يختلط بدلع

 ي.ماش  يماش ؟ بقى عايز عروسة حلوة ياعماد -

  رد   -
ً
 :ًحاماز ا ضاحك

 أنا  هو  -
ً

 .لتحسين النسل محاولةدي  ي هشوفها ياحبيبتأصال

كانت تناوله ورقة ورقة ، وراق حولهمارض فارشين اتأ ا على اتأ جلسا سوي  

النظر عليها وتحفظ  يتلقأن  بعدأخرى  تناوله ورقة، ليقرأها ثم يضعها بجانبه

أو ما  مش الورقةثم تكتب مالحظتها على ها ،قدر استطاعتها الكالم املوجود بها

مته  .فه 
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  ظال يعمالن طوال الليل بتعاون وح   
 حتى، ا من قبلبًد أ اشديدين لم يحدث ب 

نسينا احنا  :املكان بجملة صارخة حتال ا اللذين لهدوءقطعت غادة السكون وا

 موضوع الجواز ده ياعماد!في  هم حاجةأ

 : عماد بصوت يائس رد  

 ؟؟يهإ -

 ؟ نا هتجوز فينأ -

 .رتسمت على وجهها بوضوحقد اعالمات الحيرة قالتها و 

  :عينيهفي  طفالثم قال وبراءة اتأ  ،معدودة تجهم وجه عماد لثوان  

 .الشقةفي  هنا -

 :ستنكارت بارد  

 أ؟ ياسالم -
ً

ثانيا ؟ نفس الشقةفي  تقبل تعيش مع ضرةدي اللي   مينوال

في  انا هناوافق بواحدة ست تقعد معه ينإمتخيل أنت  نها وافقتإولنفترض 

 ؟ هعايز كداللي أنت  ال أو ؟ نت شايفها رايحة جاية قدامكأالشقة و 

 :التهمة عن نفسه يا وكأنه ينفجاب سريعً أ

 ؟ شقة تانية ياغادةفي  يخالص اتجوز  -

مبلغ آخر  نإ يناس أنت  ؟فلوسنا فين يعارفين نود ساس اننا مشأده على  -

  .كان معانا اشترينا بيه عربيتك الجديدة
 الحل من وجهة نظر ؟إيه  بط -

 .سف ياعمادمافيش غير حل واحد لأل  -
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 .حزين   قالتها بصوت   

 ؟ هو يالل -

 ، الطالق -
ً
 .الشقةفي  تجوز هناأنا أو  ،االزم نطلق ولو مؤقت

 ؟ ختيأ يا قعد فينأروح أنا أو ؟ نعم -

 .قعد مع مامتك ياعمادأ -

مع حماتها بعد ماتطلق من واحدة تروح تقعد في  ي،عايزة تجنينانتي  يابنتى -

 .ابنها
  :استدركت الخطأ فوًر اانتبهت ملا قالته ف

 .خوياأخالص هتقعد مع ماما و  -

 ؟ قعد معاهمأطب وبعد ما  -

 !إيه أو نشوف هنعمل لبعض يخلف نبقى نرجع تانأتجوز و أملا  -

نه أنها تبدو منطقية ومن الواضح أإال  بالرغم من ضيقه الشديد بالفكرة

رض كالسجادة وهو يفكر بعمق وراق املفروشة على اتأ مللم اتأ ، غيرها حل  اليوجد 

الذي  نعم التجربة مثيرة وقد ذبحت امللل.. ن عليهااسيقدمالتي  ياماتأ في  نوتمع  

 ل  و  
 كثر أصبحا أمنذ فترة و  ابينهم د 

 
ولكن  ،قبل بمراحل يمن ذ همابعضمن ا ربً ق

خذ أ ا.ن لهاضر قد يتعالتي  املخاطر  يه ماالن  إلى لكل تجربة مخاطر وهو اليعلم

 نفًس 
ً
يجابيات وسلبيات وليكن إر خوض التجربة بكل مافيها من ا وقر  ا عميق

 .مايكون 

 في  ا وبدأتمي  العمل يو إلى  يام وغادة تذهبت اتأ مر  
 
فقد  ؛ةم قيادة السيار تعل

كما ، العمل إلى الذهابفي  اتها يومي  رأى معاناأن  ا ملطلبها بعدخيرً أرضخ عماد 

في  وانتهجت نهج عماد ،و السيداتأسواء الرجال  زمالئهإلى  كثر أنها تقربت أ
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ا بمساعدة عماد وتحت طبعً  وذلك ،حد ماإلى  تقنت العملأوقد  .عمله

هي  ر ليال  امليعاد املتفق عليه بعد سهفي  مديرهاإلى  وسلمت املشروع ،شرافهإ

ر صرف العمل فقر  في  هز عماد وتفانينجاإا كعادته بوكان املدير سعيًد  ،وعماد

  .مكافأة له

صبح أو  ي،و الطهأسواء التظيف  ،عمال املنزليةاتأ عماد أيًضا كما احترف 

 نترنت ومتابعة )برنامج فتافيت(املأكوالت عن طريق اإل جديدة من  انواعً أيبتكر 

 .ياميزيد مع مرور اتأ  االتفاهم بينهم صار .كثيًرا هحب  أالذي 

  ادتعيوم  يف
ً
ليه إفاتجهت  ،يعد الطعاماملطبخ في  امن عملها لتجده واقف

ولكنه  ،ليها بسعادةإلتفت ا .من الخلفدافئ  فاجأته بحضن  بخطوات بطيئة و 

متعضت غادة وكتمت ا .ب معه رائحة الثوم والبصلصطحه بل افت وحدتلم يل

 بحتصأالتدخل املطبخ و  يوهفمنذ فترة  ،خرجت من املطبخ متأففة .سهافاأن

  الن 
إلى  اسريعً  تجهفاحراج من هذا املوقف إب شعر   .از الروائح النفاذة سريعً تمي 

 .ستحمام ليالحم  

ارج خ 
ً
عليها غرفة  دخل   ، فوق ركبيتهلبفوطة كبيرة من فوق صدره  ملتف

 .نتهت من تبديل مالبسهاقد اا النوم ليجده

 "وحشتيني"

  
ً
 .لم يحدث اكان عماد مبتسًما وكأن شيئ

 .دي الريحة الجميلةإيه  ..ممممم -

الجميلة املنبعثة من جسد عماد  استنشقت غادة رائحة الصابون  

 .ستمتاعبا

 ؟عجبتك ييعن -
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 ؟ده ياعمادإيه  :جسدهفي ها يمحدقة بعين هوجهفي  صرخت ،جيبهتأن  قبل

 .ذراعيهالى  يرتش قالتها وهي 

 ؟ياغادة مالكإيه  في :ذراعيه وقال لهاإلى  ظر ن -

 ؟ وال فارقة معا كده  يشعر بالشكل ده وعاد هفي يطلع يسايب جسمنت أ -

 :جابها ساخًرا من مبالغتهاأ

دي  جواهاانتي  اللي مال الغابةأو جسمك في  على شعرتين طالعين بتتكلمي -

 ؟ يهإعليها  ليتقو 

يه تعبت فاللي  يبتكلم على جسمأنا  ماليش دعوة بجسمكإيه أنا  بقولك -

 .وعى تتحر إكده  أنت ما ي خليك ز  .شكله ونعومته حافظ علىأعشان 

  ،استغرابفي  ليهاإنظر  
 
 .ذ كالمها ولم يتحر ولكنه نف

 ،ة لتحضر علبة بها شمع عسلجفتحت الثال ، املطبخإلى  اهرولت سريعً 

 .صبحت جاهزة للعملأوظلت تقلبها بين كفيها حتى  لنار ووضعتها على ا

  دخلت عليه الغرفة وهو 
ٌ
 كانت تخفي .عما يدور حوله يءش أي  هماليف واقف

ت على ذراعه كما انقض   ومرة واحدة ودون سابق إنذار، ،يديها خلف ظهرها

ا ًد ووضعت عليه قطعة الشمع وساوتها جي  ، ينقض الوحش على فريسته

ة  شدتها من على ذراعه فجأةثم  ،بجلده نثوية ألم أصرخة  رافقهاواحدة مر 

 .طويلة من عماد

 ؟بتعمليه دهاللي إيه  ونةمجن يانت -

نفس في  اسريعً  تورم واحمر  الذي  قالها وهو ينفخ مكان انتزاع الشعر  

 .الوقت

اللي  مش كفاية الكريمات والزيوت ؟بالشكل ده يمال عايز تسيب جسمأو  -

 .بقولك استخدمها ومش بتستخدمها
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بين  يوم ماكل  ،فيهاأنا  اللي شايفة الطحنة ينتا ما ،وقت يا غادة ينا عندأ -

 .هجيب وقت منين بسأنا  ،املطبخ والغسيل وتنظيف الشقة

الخر  يعايزه وفأنت  اللي كنت بعملك كلأنا  انا كنت بجيب وقت منين مأو  -

 .العروسة ي قاعدة ز  يتالقين

 يالشقة وهفي  نطلق بسرعة الصاروخاو ها فرصة الستكمال جملتها عط  لم ي

 للغرفةل و خالدفي  وأخيًرا نجح، ايهيدفي  وقطعة شمع العسلخلفه تركض 

 يبص  ..ث معها من خلف البابثم تحد   ،غلق على نفسه من الداخلأو اتأخرى 

 .وهللا يا غادة ي و أده بيوجع .. يد  دهإاللي في  البتاع يتعمليلنك إ يانس 

أنت  هتعمله دهيعني  هتعمله :تقول  وهيمن الخارج أجابته غادة  ..انس ى -

تدق على  قالتها وهي .حسن لك يا عمادأاخرج .. اتوال الخادم يلخليت شك

 .الباب بقوة

خالص  :يتمالك نفسه من الضحك ها وهو الليإفتح الباب وهو يتوسل 

 .هنهاردلطب بالش ا.. ي ياغادة بقى عشان خاطر 

ة  ت عليهانقض   ،كأنه اليتكلمو  بجسدها الضخم فوق جسده  ةثانيمر 

  ،الضئيل
 
ة  ذراعهفي  ر ظهالذي  ت تنتزع الشعر وظل جزاء بل وعلى أ تلو اتأخرى،مر 

  
 .قة من جسدهمتفر 

صيب بنوبة ، ولكن رغم ذلك أالرهيبحالة من اتألم في  فكان ،هوأما  

 . .ي هيستر  ضحك

 ،مام باب غرفة الضيوف بعد انتهاء هذه املهمةأرض ا على اتأ جلسا سويً 

 .ا للتو من جولة مميتةيهنتا العبين مصارعة قد اوكأنهم ،حالة إنها  تامفي  اوهم

**** 
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طراف أن اغرفة النوم يتجاذبفي  اجلسا سوي   ،ليلة طالقهما فييام وت اتأ مر  

  :الحديث
 ؟ مع بعض ياغادةازاي  احنا هنتواصل -

 .يبالتليفون ياحبيب -

 .هقعد معاهماللي  هلكأورا  ا منيد طبعً أكبس  -

عارف سعيد أنت  ي،تكلمننك بإوعى تغلط ويعرفوا إ، يا ياحبيبكيد طبعً أ -

 .خويا ودماغهأ

 .عارف عارف ربنا يستر -

 .يا عماد ي و أ نيهتوحش -

 كتر يا غادةأ يانت -

 ضمها إ
ً
  اليه وعانقها عناق

ً
غمضين كانا م  . بًدالن ينتهي أ هنظنا أ حتى طويال

ها قبلة حارة تلتها العديد تيطبع على شف .خرال  امنهم ٌل ك ، فلم ير  العينين

جسدها أن  وبالرغم. جسدها يعلى باقهثة املتالحقة الال ن القبالت والعديد م

 هذا الوقتفي  نسيا بل لقد. بذلك لم يشعر  بًداأنه أإال  ضخم ومغطى بالشعر 

فكالهما  ،الحادثول من بعد فهو لقاء الحب اتأ ، تماًمارواح موضوع تبادل اتأ 

العالقة ستكون أن  ر على اعتباالخر  قامة عالقة حميمية معإا لفكرة كان رافضً 

بل كان الشعور  ،فنفسًيا لم يتقبال الفكرة .مع جسده هو ال مع جسد زوجه

 
ً

بالنفور بعد هذا العناق حساس هذا اإل  وتالش ى ختفىاالن  أما .متبادال

 ،احدثت بينهمالتي  وهذه القبالت الحارة واملداعبات الطويلة يالرومانس 

نه ياسيقض من الوقتكم  ناعلموالي ،ن على طالقاسيصبح انهمأ اوخصوصً 
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روع على اتأ هي  بل، ا منذ زواجهمانها سوي  يايقض ةفضل ليلأكانت  .نيقمطل

 .طالقاإل 

بفكرة  قناعهاومحاولة إبعد مناقشات عديدة حدثت بين عماد ووالدته 

وبالطبع لم  نهما اتفقا على ذلك أيًضا،بل إ ،وأنه اتأفضل بالنسبة لهما ،الطالق

وبعد مشاجرة  ،ذنيها املوافقة من غادةأسمعت بأن  بعدإال  مادتوافق والدة ع

.. وبين عماد بسبب هذا الطالق املفاجئ «سعيد»حدثت بين شقيق غادة ةعنيف

 يام املقبلة معهاة ليمكث اتأ منزل والدة غادإلى  تم الطالق بنجاح وانتقل عماد

 .شقيق غادةو هي 

زوجة بعناية م اختيار التأن  التحضير ليوم الزفاف بعدفي  وبدأت غادة

سبق لها  ،و مطلقةأرملة أتكون العروسة أن  طلبافقد  ،فائقة من والدة عماد

 ، على نجاباإل 
 
كان  ةرملة جميلة مهذبة لديها ابنوبالفعل كان اختيارها تأ  .لقخ

 اختيارً 
ً
ا يديها من تالعروسة وطلبإلى  فذهبت غادة ووالدة عماد، اا تمامً ا موفق

توفى التي  مراعاة ملشاعر العروسة ،لى الزواج السريع دون فرحهلها واتفقا عأ

 .تقريًبا زوجها منذ سنة

 !شقتهماإلى  سانو العر  ووصل ،هدوءفي  د القرانعق تم  

حالة في  املطبخإلى  غرفة النوم بينما ذهبت غادةإلى  دخلت العروسة 

امراة  ل كيف ستضاجعتتساء ..امها ببعضهيتفر  كلتا يد يتبا  شديدة وهار 

  اإلجابة من أ تأتي؟ مثلها
ة لتتساء.. ر الوسيلةعماقها بأن الغاية تبر  أخرى  مر 

التي  قراصا اتأمع هذا السؤال تذكرت سريعً نفسًيا و اتأمر  كيف ستتقبل

 في  عطاها لها عماد عندما تحدثاأ
ً
أن  قالت له غادةفقد .. اهذا املوضوع سابق

ا تتناولها فور دخولها قراصً أفأعطاها  هاغاية الصعوبة عليفي  سيكون اتأمر  هذا

  تأثيرها ستبدأنها أو  ،الشقة
 
أن  خبرهاأ يًضاأ .يءسهل لها كل ش بعد ربع ساعة لت

 .على مايرام يءتطفئ نور الغرفة وسيكون كل ش 
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ام وغرفة والحم   وظلت تتجول مابين املطبخ ،ا بكوب من املاءبتلعت قرصً ا

التخدر وبدأت حالتها املزاجية في  دأ جسدهاحالة توتر شديدة حتى بفي  طفالاتأ 

النوم لتجد عماد يجلس على  غرفةدخلت  .رويًدا رويًداتالش ى يتتحسن والتوتر 

ندهاش متسائلة حدقت فيه با.. السرير وعالمات الخجل ترتسم على وجهه

باحثة عن العروسة فلم  املكان بعينيهافي  جالت؟ هناإلى  تى بهأالذي  ما :داخلًيا

  عمادإال  تجد
ً
رأت وجه عماد شعرت أن  دبمجر  ولكن ، بالغرفة يتراقص اوأثاث

نه جاء لينقذها فقد تخيلت أ ،له وتعانقهليه تقب  إكبيرة وهرولت  براحة نفسية

 .من هذه الورطة

شعرت بوجود شكارتين من الرمل  فقد ،بصعوبة ها الثقيلتينيفتحت عين

الشبا  لتجد إلى  نظرت .راشمستلقية وحدها فوق الفنفسها  وجدت .همافوق

حتى تستطيع وبنصف عين فصدته بكفيها الغرفة إلى  نور الصباح يتسلسل

 .. الرؤية
 
  حاولت

 
ذكرته كل مات.. ولكن دون جدوى  ،مسأمن ليلة  يءش أي  ر تذك

 الذي  باب الغرفةإلى  عيناها سريًعا تانتقل .فحسبهو وجه عماد  وقتها
 
 .. تحف

 .يديها صينية اإلفطار يوف ياءعلى استحلتجد سارة تدخل 
 .صباح الخير -

 .خجل مختلط بسعادةفي  قالتها سارة

 بحسرة:غادة  أجابتها

 .صباح النور  -

الذي  هلوسة نتيجة القرصإال  مس ماهو أرأته ليلة الذي  فوجه عماد ،ذنإ

 .تناولته
نتفضت غادة من فا ،جلست سارة بجوار غادة ووضعت الصينية على السرير
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، استأذنت من سارة وخرجت من الغرفة .اماش متعللة بدخولها الحم  على الفر 

 واتصلت بعماد:

 ؟يوة ياعماد ازيكأ ،لوأ -

  .داخل الحمام جالسة على طرف البانيو همست بها وهي

ال أسبع و  ها :ستطرد حديثه ساخًراثم ا .ي و أ يوحشان؟ ازيك ييوة ياحبيبتأ -

 ؟ يضبع ياصاحب

نها مبسوطة إبس سارة واضح  ،حاجةأي  اكرةمش ف .ياعمادة مش عارف -

  .ي و أ

، سارة هاتسمع ا حتى الثم كتمت فمها بيديها سريعً  ،بضحكة رقيعة جابتهأ

 :هامسة حديثهاثم استكملت 

 .امتوترة جد  أنا  ي،تعامل معاها ازاأمش عارفه ياعماد أنا  بس -

 يتعامل. جسم راجل عموًما ي أو جوةجسم ةنك جو إ يانس  يياحبيبت يص ب -

 .الوقت املناسب تاخدي القرص تاني وفي ،معاها بروحك كأنها واحدة صاحبتك

  .مع ماما وسعيدإيه  عامل ينطم  أنت  املهم ي،ياحبيب يوكأ -
بة آكنكد و في  يومعيشان يمتك طول الوقت عمالة تندب على حظما -

 .عايش فيه بسببهأنا  اللي قولك الكابوسأما سعيد مش قادر أ ،فظيعة

 يقفل دلوقتأالزم أنا  .ي عشان خاطر  يمعلش يا عماد استحمل ياحبيب -

 .تاخدش بالهااعشان سارة م

 .مع السالمة يياحبيبت يوكأ -
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سعادة من هذه في  الحائط املواجه لهإلى  كان ينظر  .غلق عماد التليفون أ

و لم الحياة الجديدة هذه وهإلى  نذ انتقالهدق م  وباتأ  ،فهو من فترة كبيرة ،املكاملة

 أنهى املكاملة حتى..أن  مبتسًما بعد ظل   .يسمع صوت غادة

يقف خلف  شخصإلى  مامه على الحائط يشير الوحش الرابض أ ل  تأمل ظ  

 !حتى كانت الصدمة ..لتفت خلفه ليعرف من هذاا .عماد

 ..الن خرجت شرارة حارقة من عين هذا الشخص تنذر بكارثة ستحدث

 ؟ يابت مين على الصبح يبتكلم -

 .مرعبجش أبصوت سأله سعيد شقيق غادة 

 ي.حبتابكلم واحدة ص -

خذ منه التليفون سيجد اسم فتاة أسعيد لو أن  اوهو واثق تمامً  أجابه 

  فقد سبق   ،بالفعل
 
ا بً تحس   سم فتاة من صديقاتهارقمها على هاتفه با وحفظ

الق قبل الط ولةتبادال هواتفهما املحمأن  يًضاأ سبق كما..لهذا املوقف

 .كثر منطقيةأاتأمر  بساعات قليلة حتى يكون 

ن إ وما.. ستئذانادون حتى  عمادوبالفعل خطف سعيد التليفون من يد 

إلى  تخت عضالت وجههر احتى خر اسم تم استقباله املكاملات الواردة وآإلى  نظر 

 !ما.. ولكن حد  

ة الهاتف لحظات ورن   هو يعلم ف ،هلًعا ورعًباودق معه قلب عماد أخرى  مر 

ا"تتذكر أن  البددائًما  .. فهيغادة طبيعة
ً
تغلق الخط معه أن  بعد "ما شيئ

ة  وتعاود االتصال به ماذا لو رد سعيد ووجد الصوت املقابل صوت .. خرى آمر 

 ؟نه لطليق شقيقتهز الصوت وعلم أماذا لو مي  ؟ ذكر
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 يرد علىأن  سعيد لذلك أصر   ،كان القلق يفضح نفسه على وجه عماد

 .املكاملة

ليسمع الصوت  نتظر ثوانيسعيد على الزر اتأخضر بالهاتف وا ضغط

  :املقابل
 .اجد   اناعمً  اي  نثو أكان الصوت املقابل .. لوأ -

 ؟ يوة مين معاياأ -

 ؟ مش ده رقم غادة -

  .يوةأ -

 ؟ حضرتك مينهو .. مروة صاحبتهاأنا  طب -

 .. يرد يعطى التليفون لعماد لكأو يجبها، لم 

  إنسان سعيد
 
خواته البنات أومع  ،اغليظ القلب مع الناس عمومً كان  ،فظ

  .. توفى والده وهو صغيرأن  فمنذ .اخصوصً 
ن يكون رجل البيت ه تأ ووالدته تعد 

 أالذي  الذكر الوحيد بنأنه اال ا خصوصً 
 
د منذ فتعو   .ه على ثالث بناتنجبت

قابل  شقيقاتهحياة في  كل كبيرة وصغيرةفي  يتدخلأن  صغره وكان ذلك ي 

 لذي يقول ا ينت تؤمن باملثل الشعبا كادائمً  يفه ،بترحيب شديد من والدته

 .ربعة وعشرين(أللبنت ضلع يطلع لها  كسر ا)
 وعندما قرأ االسم رد   ،مرتعشة التقط عماد التليفون من سعيد بيد  

 :بتلقائية مصطنعة وكأنه يعرف املتصلة معرفة شخصية

 ازيك؟ يوة يا مروةأ.. لوأ -

 انتي  ،سمعته دهأنا  اللي ييابنتإيه  ،ازيك ياغادة -
ً

 ؟ يطلقتت افعال
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  .يوة : أمنخفض جاب بصوت  وأسعيد إلى  ظر  ن
 ت سريعً فرد   ،الوضعتفهمت شعرت مروة بتوتر اتأجواء و 

 
 :املكاملة ينها لت

 .ياغادةعند   يوقلب يياحبيبتنهارده للك ااية جأنا  طيب -

  
ً
 .س ى واملشاعر الصادقةباتأ اكان صوت مروة مليئ

 :غلق التليفون وقال لسعيدأ

  .هنهاردلمروة جاية ا -
:  أجابه سعيد ببرود  شديد 

 ؟ليه -

 .يتواسين ةكيد جايأعشان موضوع الطالق ده ياسعيد  -

ع طالقك من وقت موضو ، املوضوع دهفي  مش عايز كالم كتير إيه أنا  بقولك -

 يمطلقة وسيادتك عايزة تقابل يختأن إ بببس ي،صحابأقابل أنا بتكسف أده و 

 .نك جبتلنا العارأحياتك وال ك يصحباتك وتعيش 

 ؟ هليه ياسعيد بتقول كد؟ عار -

؟ يهإيه مش فاهمة لقب مطلقة ده معناه ل؟ ياهانم ةكمان مش عارف -

شوفلك راجل تتجوزيه ويلمك مش عايز ال خروج وال كالم ألحد ملا إيه  بقولك

 .عايزين الناس تنس ى املوضوع ده شوية. ن التليفو في  كتير 

 
 
 في  ت كلمة راجل تتجوزيهرن

 
نحاء أفي  فسرت برودة شديدة ،ذن عمادأ

مفاجئة على عينه غمامة و  يجتاح رأسهار شعر بدو  و  ،جسده رغم حرارة الجو
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،  قائ ورد  ا تمالك نفسه سريعً ولكنه رغم ذلك  أفقدته الرؤية لثوان 
ً

تعجب في  ال

 واضح:

 ؟ يا سعيدازاي  تجوزهأجل را -

ا قبيًحا من أ
ً
  :نفه وقالأصدر صوت

بعد  يا تتجوز الزم طبعً ؟ هقبل الوضع ده كتير ينإمتخيلة انتي  مالأو  -

 
 
 .دة بتاعتكفترة الع   يص ماتخل

ل لو كانت غادة مكانه صدره وتخي  أالذي  انتفض عماد من الصوت الفج

يأخذ سعيد أخذ أن  ودعى هللا ،نفسهفي  فلعن عائلة سعيد بأكملها ،وسمعته

  .مقتدر عزيز 

أي  ولكن لم يحسب لهذا املوضوع ،كان عماد يعلم طباع سعيد الصارمة

نها نبهت عماد لطباع سعيد أكل ما فعلته غادة .. ال هو وال غادة.. أبًداحساب 

 أكما  .صوت سعيد يرفع صوته علىال أو كثيًرا  ال يجادلهأو 
 
سعيد أن  ايضً أه خبرت

يتجنب الحديث معه أن  بيده فأخبرتهإال  تها البناتاخو أو مع أاهم معها يتف ال

 طوي
ً

 .ال
لم ينبس  .ولكن لم يصمت عقله عن التفكير ،صمت لسانه.. اصمت عماد تمامً 

 .حتى يفكر كيف سيخرج من هذه الورطةبكلمة 

   يتأ  وجه عماد غير منتظر  في  رهافج  التي  خرج سعيد بعد القنبلة 
وكأنه  ،رد 

 أ
ً
  تها.عدقضاء خته بعد أ بزواجغير قابل للنقاش  اصدر فرمان

 ؟كيف كانت غادة تتعامل مع سعيد هذاجلس عماد على سرير غادة يتخيل 

 ؟ تتحمله أو تطيقهكيف كانت 
 
نها قبل الطالق تعمدت الشجار أا يضً أ ربل تذك

   ،مع سعيد باليد
رادت بما أر نها أفتخيل وقتها  وكانت تقوم بلكمه على وجهه بغل 
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غادة أن  فهم  الن  ولكنه ،حد باملوضوعأحتى اليشك  ببراعةتقمص الشخصية 

فتعاطف  ،طويلة تجاه سعيد كانت تنفث عن غيظ مكظوم بداخلها من سنين  

حتى يصفعه صفعة الن  يجسده الحقيق داخليكون أن  ود  بل  ،امعها داخلي  

 .وجهه ويوسعه ضرًباقوية على 

 اتأ يطرد هذه أن  حاول 
ً
ا من رأسه وخرج من غرفته فكار السلبية ولو مؤقت

في  لم تكنفزيارة مروة  ،مروة صديقة غادة يتأتأن  لينجز مهامه املنزلية قبل

 .سبانالح  في  كثيرة لم تكن هنا  أشياءً أن  واضح .سبانالح  

من  فقد كانت بأمر   ،يقوم بهاالتي  عمال املنزلية الشاقةنجاز اتأ إما عن أ 

فرصة  ، وربما كانتهاز لحقته بهأالذي  ما كنوع من العقاب على العار رب ،سعيد

 
 
 .ةليريح والدته املسن

تجلس ، انتقل هناأن  كعادته منذ جد والدة غادة لي خرج عماد من الغرفة 

تمتم بكلمات حزينة غير مفهومة وكأنها تندبفي  على كرس ى
 
خذ أ .صالة الشقة ت

 نفًس 
ً
ملحته ن إ وما ،قد حان وقت إذاعته ليوميو مسلسل النكد افها ها ا عميق

 .ليكون مسموًعارفع صوتها  تعمدتمامها حتى أر من والدة غادة وهو يم
فيه انتي  اللي بنات بدل العار  يياريتك ماخلفت، بناتك يا زينبفي  مالكيش حظ"

 "ده يازينب

 ؟ يهإعار ؟ ليه بس - 

يستيقظ الذي  يليومعلى هذا النكد اأيام من الصمت بعد  عليها عماد رد  

 .مجبًرايتحمله و بل  عليهوينام 

جوز  طلقك  يتالقه آ ،دبالرد وقلة اتأ  ،فالحة فيهانتي  اللي هو ده ما -

  .له حق ة..عشان كد

 .اتؤملها نفسي  أن  وكأنها تتعمد قالتها
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ا كي ال تتردد كثيرً  تؤنبهاأن  ولكنها كانت تقصد ،تؤملهاأن  الم تقصد داخليً هي  

 ذا فإ
 
لم تكن من  يفه ؛من مسؤليتهاهي  بذلك تتخلصر عماد أن يردها إليه و ك

إال  ولكن لم يوعدها هللا ،وكانت تفضل إنجاب الذكور  ،ابًد أاملحبات للبنات 

 
 
  ، غرهمصأنجابها البنات فقد كان إبعد  واحد   كر  بذ

 ج الواحدة تلو فظلت تزو 

 .ا حتى تتخلص من مسؤليتهمسريعً اتأخرى 

يوجع ده اللي  كل يوم بسمع كالمكأنا  ام؟ هنهاردالإال  عليكي ديتر أنا  هو  -

 .ومش برد  

 أن  دون أجابها عماد 
ً
أن  ينطقها منذأن  علم يستط. ايذكر كلمة ماما إطالق

فوقتها يقولها على .. يضطر لذلكعندما  وأ .انادرً إال  انتقل للعيش معهم

 نه ومنذ انتقالهأإال  غادة دةيوًما بكره  تجاه وال نه لم يشعر أمن بالرغم  .مضض

 .قبل ها شخصية مختلفة تماًما عن ذيم رآالعيش معهإلى 

يفيل إكاملقارنة بين برج فهي  ؛املقارنة بين والدته ووالدة غادة عنأما 

وغباء شقيقها  دة والدة غادة وقسوةوبالرغم من ش   .شبرافي  يسكن بباريس وبرج  

بيها أفقد كانت طيبة مثل  ؛هذه الطباع ما منهبًد أغادة لم ترث إال أن  ،سعيد

 التي  وتتحمل فوق طاقتها كل املشاكل
 
بالفعل كانت سيئة الظن .. هي قابلهات

في  حتى حماتها فبالرغم من كرهها الشديد لها ، ولكن صاحبة قلب نقي،دائًما

آخر  حتى.. كبيرةمشكلة إلى  ضيق بداخلها يتحول أي  نها لم تجعلأإال  اتأمر  بادئ

أن  د مشادة كالمية ولو كانت مجر   ،قبل الحادث ة حدثت بينها وبين عمادمشكل

 .يبادر بالصلح كالعادة ول من أهي  الصباحفي  رواح لم تتبدل لكانتاتأ 

 ي.ندهلك سعيد يربيكأحسن وهللا أمش عايزة كالم كتير  -

 .صريحة  بلهجة تهديدأم غادة قالتها  
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  عدائي،ي أو موقف عدوانأي  عماد يأخذأن  قبل
 
التي  ا املشاكلر سريعً تذك

  .نال  انه تحت رحمتهمأا وخصوصً  ،انى عنها تمامً غ  في  لنفسه وهو قد يجلبها 
 
ر فك

 هولكن ،يقول الحقيقة وأنه عماد وليس غادة وليحدث ما يحدثأن  للحظات

املصحة النفسية ومريض بجواره يخرج له في  لطو اتأبيضارأى نفسه داخل الب

 قائ ،ع عن قرارهفتراج ،لسانه
ً

 على أسنانه: على مضض وهو يجز   ال

 .حاضر -

ة  ول تأ قهر من نوع جديد .. شديد قالها بقهر     .يشعر بهمر 

 .تبدأ شعائر صالة الجمعةأن  قبل  اإلفطارودخل املطبخ ليجهز  

**** 

 ود  
 
ام وال تخرج أ ل  ت غادة لو تظ نهت مكاملتها مع أأن  بًدا بعدداخل الحم 

 ظ، عماد
 
قلب من يجلس في  بفترة طويلة بالداخل لدرجة تجعل القلق يد   تل

بالفعل و  ،من بالخارج ينتظر خروجها بفارغ الصبرا لو كان بالخارج وخصوصً 

 .هذا كان حال من بالخارج

 "عماد"

  امباب الحم  تدق على  يهمست بها سارة وه 
 
 .ة ونعومةبرق

ت غادة وهي مرتبكة:  رد 

 و.خارج أهأنا  أيوة، -

على وجهها سمت جاهدة ر أن  بعد ام وخرجت منهفتحت غادة باب الحم  

وعندما الحظت الخجل على  ،رتباكهاباسارة  تشعر ابتسامة مصطنعة حتى ال 

 ؟ فين الفطار :عال   الضعف وقالت بصوت   ت فرصة هذانتهز اوجه سارة 
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 اللي أنت  على السرير  الفطار  :وبأدب جم   اقالت سارة سريعً 
 
ن مت عشاق

  .امتدخل الحم  
ة  قوة تأول .. شعرت غادة من داخلها بقوة غريبة بتسمت اف .تشعر بهامر 

فطار الغرفة لتتناول اإل إلى  وربتت على ظهر سارة واتجهتامة رضا وسعادة ابتس

وكمان بيتحط على ، بيتعملك الفطارغادة  ياااااااه يا :امحدثة نفسها داخليً 

 .الجنة تفتح لك باباانتي  ده.. السرير

إال أن  ،الطعام عد  عماد كان طوال الفترة السابقة هو من ي  أن  من بالرغم

 يقوم بأعمالها مقابلأن  قايضتهأن  ذلك كان بمقابل بعدأن  غادة كانت تشعر 

 .حساس مختلفإتشعر ب يفهالن  ماأ ،عملهإلى  هي تذهبأن 

**** 

أن  انفسي   عستطلم يو  ،الفطور ووضعه على املنضدة من إعداد عماد نتهىا

  ثم ،مع سعيد الصادم بعد حديثه السابقف ؛يجلس معهما ليتناول فطوره
 

 وبال

 كان كفي، مع والدة غادةحديثه  أو رحمة هدنة
ً

 أسود ليس له بيوم بأن ينبئ ال

 .مالمح
على  اهعد  سيي تال نظف الخضار ودخل املطبخ لي   تركهما يتناوالن فطورهما 

 
 
 ال القلب بنكهةفي  صاحب لغصةقهر م.. ريبغ بشعور   د شعر  الغداء وق

 
 .لذ

  شعر به الذي  حساس الغريباإل  اهذ
 
ة  ر تأول جعله يفك حال غادة في مر 

أن  ستطاعتكيف ا.. وكيف تحملت هذه املسكينة كل هذا الشقاء وحدها

لتعيش عشري
 
أن  دون ؟ تنطقأن  هذا البيت دون في  ن سنة من القهر والذ

 مث نفس ي ض  تصاب بمر أن  دون ؟ تعترض
ً

يكون لها أن  كيف تأقلمت مع فكرة؟ ال

 
ٌ
 ؟ مثل سعيد أخ
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 ،بها ل من الزواجلكان عج  الزواج هذا ماكانت تعانيه قبل أن  لو كان يعلم 

 معهموتحملتها عاشتها التي  يام اللعينةعن هذه اتأ كثيًرا  ضهاعو  بل لكان 

في  خصوًصا. .اعصابهأداة ضغط على أولكنه لم يفعل ذلك بل كان  ،كاتأبطال

  .ال ذنب لها فيه البتة مشكلة عدم إنجابهما والذي
 
كان التي  ر بعض اتأشياءتذك

 عقاًبا على مافعله بها قائالن  نفسه يصفعوود لو  ،يفعلها معها
ً

 لنفسه بضيق   ال

 .هكمان عشان تعمل فيها كدأنت  قصا اكانت نهي  يخأيا  :شديد  

**** 

الدوالب إلى  اتجهت سارة ،رناول اإلفطاتانتهت سارة وغادة من أن  بعد

مام أعلق على شماعة ورفعته ناصع البياض م   اخرجت جلبابً أبحركة رشيقة و 

 :فقالت غادة بتلقائية ،مبتسمة يوهمحل في  تعرضه كبائعة محترفة غادة

 ؟ يه دهإ -

 :جابتها سارة بحماس  أ

وازنا تنزل ج ول صالة جمعة تصليها بعدأشتريتهالك وقلت الزم اهدية  يد -

 .ينت البس الجالبية دأو 

 :ستغراب مصاحب لعالمات بالهة ظهرت على وجهها بوضوحت غادة بارد  

 ؟ فين الجمعة يصلنزل أأ -

ةرد   د   :ت سارة بح 

 ؟ يهإال أالجمعة و  يمش هتنزل تصلأنت  هو ؟ ةلت حاجة غريبقأنا  هو إيه  -

فسارة  .ور ال مزاح فيهامهذه اتأ  بأن وتنبيهجارف  نذر بغضب  ي   اكان صوته

كل  ييؤدالذي الرجل في  وملتزمة تفخر وتمدح دائًما متدينةإنسانة  كانت

 .املسجدفي  صلواته
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  :بلعت غادة ريقها بصعوبة وقالت

  ي.صلأا هنزل يوة طبعً أ -
 .ةتتأخرش على الصال ام طب يال قوم البس عشان -

 .برقة ونعومةقالتها سارة  

**** 

 لشخصية الفنانة شادية خ لينظف املنزل وهو متقمٌص خرج عماد من املطب

غيمت على التي  حابة النكدا بعد سنزرع الشو ( وخصوصً  فيلم )نحن الفي 

ا من شعل سيجارة ويتناول كوبً ي  إال أن  هذه اللحظةفي  لم يراوده شعور  ،املنزل 

 .بجانبها يالشا

 ،الطويل تأعلىكان مرتدًيا "ترننج" قد شمر رجليه حتى الركبة وعقد شعره 

أخيًرا بغادة عندما كانت  بل لقد شعر   ،بطوله وكثافتهكثيًرا  فقد كان يزعجه

 فع ثم تمتم هامًسا:. صرارتقصه ويرفض هو بكل إأن  تترجاه
ً

املياه في  يدهإاللي  ال

 .النار في  يدهإاللي  مش زي 

 محاو  ،اًد غرفة سعيد لينظفها جي   دخل  
ً

ر تجنب غضبه قدلي ينال رضاهأن  ال

لسجائر الخاصة بسعيد على مكتبه ملح علبة ا ،وهو يرتب الغرفة .املستطاع

 اف
ً
لم يعلم  .حب سيجارة من العلبةيسأن  قبلكاللصوص ا ا ويسارً لتفت يمين

جيب في  اوهو يضعها سريعً إال  ولكنه لم يشعر بنفسه ،ين سيشربهاأكيف و 

 .كان يرتديهالذي  الترننج

**** 
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ودعتها سارة أن  يض وخرجت من باب الشقة بعدبرتدت غادة الجلباب اتأ ا

الشارع بهذا الجلباب في  تسير  كانت تضحك على نفسها وهي .بتسامة حانيةاب

في  املنبر وبدأإلى  صعد الشيخ.. وسط الرجال وجلستدخلت املسجد  .اتأبيض

أن  فكل ما كان يهمها ؛ا ملا يقولهًد لم تكن منتبهة جي  ولكنها  ،خطبتهلقاء إ

 تصلى فيهاالتي  ولىة اتأ املر   ، فهيصالة الجمعةفي  لرجال وما يفعلونهتشاهد ا

فضول في  داخل املسجد تجول بنظرها ظلت  .الجمعة داخل مسجد الرجال

 !حتى..ذا  تتابع هذا وتتابع .. شديد

وتسمرت  خرهمانيها عن آعي حدقتا تسعتاغريب ف يء  وقع نظرها على ش  

 .مهاماأما تراه  التصدق وهيمكانها 

 تمجدًدا حتى تأكد والتحديق التدقيقفي  بدأتن إ وما ،ًداها جي  فركت عيني

شف ال محالة فبدأأن  ليه شعر كانت تنظر إالذي  فالشاب ؛مما رأته
 
 تمره قد ك

 ،المباالةفي آخر  مكان  إلى  نع النظر صتيأن  على وجهه عالمات االرتبا  وحاول 

 أن  هللا اغادة داعيً إلى  ذلك تماًما فكل دقيقة ينظر في  ولكنه فشل
 
 يس يكون قد ن

 ،يديهفي  الذي الش يء يجد غادة مازالت تبحلق فيه وفى ،آخر مر أوانشغل باتأمر 

  الخفاء ثم شد  في  حركات غريبةبفقام 
 
وخبأه تحت  على الش يءشيرت التي  مك

 
 
فعل ذلك ن إ وما .تماًما اختفى الش يءا حتى ًد طرافه بيده جي  أمسك أو  م  الك

 ولم يمنعها عنه اوأن ما رأته كان صحيًح  ،ت غادة من شكوكها نحوهتأكدحتى 

  .ا لهايقيم الصالة استعدادً  مام وهوصوت اإل إال 

صلوا صالة .. ن تسوية الصفوف من تمام الصالةإف ،صفوفكم واساو 

  .ا وال تختلفوا فتختلف قلوبكمو ستو ا.. مودع

غادة لم إال أن  ،د كلماتهبعالصالة في  امام ليبدأو صطف املصلون خلف اإل ا

ن
 
قت الصفوف لتقترب ختر اف ؛تقف فيهالذي  هذا املكانفي  دةحالة جي  في  تك

 أن  وبالفعل استطاعت ،ثرأكمن هذا الشاب 
ً
  إلى  منه اا قريبً تحتل مكان

 .ما حد 
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  حالةفي  يمام الصالة وهوبدأ اإل 
 
كل ما كان .. تركيز بسبب ما رأتهعدم و  تتشت

هذا إلى  لتذهب مام الصالة سريًعااإل  ينهيأن  ه اللحظةذهي ف يشغل تفكيرها

 .أمام الناس  وتقبض عليه متلبًسا الشاب

**** 

ا الصالة صالة الجمعة وكانت تقريبً  ياملسجد ليؤدفي  بينما كان سعيد

وبعد محايالت عديدة من  ،سبوعيام اتأ أيؤديها على مضض طوال التي  يتيمةال

فمن  ،هذا الوقت الدائم لهافي  خذ قيلولتها اليوميةم سعيد لتأأدخلت  ،والدته

 نها قد أالواضح 
 
جاح باهر منذ تقمصته بن ذيال رهقت من دور الشريرةأ

 تأخذ هدنة ولو قليأن  رادتأالصباح الباكر حتى 
ً

مشاهد  يتستكمل باقأن  قبل ال

 .. وصالت النكد على مدار اليوم

 ! ..فقطوهنا 

  بدأ عماد  
 
من ل عليها حصالتي  مكان يستمتع فيه بالغنيمةفي  ار سريعً يفك

دخل  ..الش يء الوحيد الجميل الذي حصل عليه منههي  فربما ،غرفة سعيد

سدل ستارتها بحيث ال أالبلكونة و دخل  ،امبإحكغلق الباب أأن  بعدفة غادة غر 

 ه تسبحدكانت يو لحظات  .رضيةحد من الجيران رؤيته وجلس على اتأ أيستطيع 

للعيش هنا نتقل اأن  فمنذ ؛يامأبه تبحث عن حبيبته الغائبة منذ يعماق جأفي 

اطالإوهو اليستطيع التدخين 
ً
من  كوب  ب يحضرأن  كل ماكان يستطيع فعله ،ق

 كثر حتى ينال ق  أهو يقترب منه ويقدمة لسعيد و  يالشا
ً
من الدخان  اا وفيرً سط

أن  غرفة بعديأمره بالخروج من ال ولكن سعيد كان سرعان ما ،فمهالخارج من 

 خرج معها الكبريتأه على السيجارة فأخرجها و ثرت يدوع ثوان  . ضع الصينيةي

  ،الغرفةإلى  طريقهفي  حضره من املطبخ وهو أالذي 
 
بلة ثم طبع عليها ق

بحبك وانتي نور .. وبحبك وحشتيني. .هامًسا لها بحديث العاشقين ،رومانسية

 .عيني
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 أشعل السيجارة و أ
ً
بدأ  .الحائطإلى سند رأسه أا ثم خذ منها نفًسا عميق

 خفيف وتخدير   ار  شعر بدو  أن  بعدرئتيه فدغدغ أحاسيسه إلى  يتسلل التبغ

 ..من النيكوتين طوال الفترة السابقة هخلو  بسبب نحاء جسده أكل في  سرى 

أن غادة من بالرغم ف ؛طالقروع على اإل حساس بالنسبة له هو اتأ فكان هذا اإل 

متلك جسدها من النيكوتين إال ان عماد عندما ااًما ها خالًيا تمكان جسد

ثم .. مدخن يتعطش دائًما للنكوتين يصبح كأأف ..باإلكراه عليهوجعله يعتاد 

منزل أهلها توقف ثانًيا عن التدخين فخال جسدها إلى  ن انتقلبعد أوفجأة 

 حالةفي  من الصالة وهو يعود سعيد أن  قبلالخر  تلو ا يأخذ نفًس  ظل   ..منه

 .ة مع حبيبتهنشوة عارم

**** 

 قام اإل أن  دبمجر  
ً
د وفعل مثله ا بعد التشه  ا ويسارً مام بالتسليم يمين

ختفائه با لتفاجأمكان الشاب إلى  اسريعً نظرها  غادةهت وج   ،املصلون خلفه

 .بسرعة البرق لتبحث عنه بين الرجال فنهضت وركضتجنونها  جن   .من مكانه

**** 

 ليشرب بهلس يجأن  اعتاد ذيال قهىاملإلى  اتجه د وخرج سعيد من املسج

رغم من اعتياده على شرب التبغ فالب ؛البيتإلى  يصعدأن  قبل حجر معسل

ب للجلوس مع أصدقائه على املعسل إال أنه منذ طالق غادة لم يذه بجانب

أحد موضوع الطالق، ولكن  هكما اعتاد في كل جمعة حتى ال يفتح مع املقهى

عين الناس أفإلى متى سيظل يتهرب من  ،هنا إلى  يذهبأن  نه البدأاليوم شعر 

 . وحجر معسل يا من الشاوطلب كوبً  قهىاملإلى  وصل .ومن همساتهم الجانبية

**** 
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نه لم من أبالرغم و  ،حة كبيرةانتهى عماد من السيجارة شعر براأن  بعد

حسن من أحدة وا :اث نفسه داخليً نه حد  أإال  كتفاء الكامل منهااليشعر با

غرفة سعيد إلى  نه لم يتهور ويذهبأسرعان ما حمد هللا بل  .مافيش ياعماد

 شياء  أفي  سمع والدة غادة تدعبسفقد  ،من العلبةأخرى  ليسحب سيجارة

 .ا من قيلولتهااستيقظت مبكرً أن  بالصالة بعد

فتح ستارة  ،الخوفشدة من  أوشكت على التوقفا ودقات قلبه قام سريعً  

بها معالم  ياجة عطر ليخفدوالب غادة يبحث عن زجنحو ونة وهرول البلك

أن  وكاد ،تجاه البلكونةاخارج الغرفة ب يهيزيح الهواء بكلتا يد ظل   .جريمته

 .حدأم رائحته بزجاجة العطر حتى اليشيستحم 

مام الجميع متعة لم يكن أتدخين السيجارة وسط الناس و أن  ابًد ألم يشعر 

 خصوصً  ،إال الن يعلمها
ً
ع جعليه وهو يضا بضوكأنه سيق اا وهو يرتجف خوف

 .السيجارة وليس وهو يشربها فحسب

 أن  املنزل بعدإلى  دخل سعيد
 
 اتجه .على املقهىرب حجر املعسل انتهى من ش

 .غرفة غادة مباشرة ليطمئن ماذا تفعلإلى 

 ؟ يهإ يبتعمل -

 .والحاجة -

 ؟ييه الريحة دإ -

 ؟ ياسعيدإيه  ريحة -

 ارتعشت مفاصله.أن  بعد ه عمادسأل

 .ي و أريحة برفان تقيلة  يف -
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ر  أن  رادأتنفس عماد الصعداء و 
 
ا ليشكر هللا على رض ساجًد على اتأ  يخ

  :فأجابه ،تخليصه

رشيت برفان من شوية وكنت بلمع بيه املوبليا عشان الشقة تبقى أنا  يوةأ -

  .ريحتها حلوة
و أن  مرهأأن  شمئزاز وخرج بعداب نظر إليه من تحضير  ينتهيقظه عندما ي 

 .الغداء
**** 

  ستقلوكأن الشاب االعثور على الشاب بين الرجال في  فشلت غادة
ً
 اصاروخ

أن  قررتو  ،شعرت بضيق شديد   .بعد انتهائه من صالة الجمعة املريخإلى  وصعد

 تسير قلي
ً

الن  املنزل إلى  تعودأن  ال تريد يفه ،الشوارع لتستنشق الهواءفي  ال

 خ
ً
 .قد تخلقه سارةالذي  يا من الجو الرومانس وف

إلى  ، نظرتصغير مقهىبجوار ا عن مكان املسجد حتى مرت ظلت تسير بعيًد  

ت على وجهها رتسماملحت من يجلس بداخلها حتى ن إ وما، داخلها بالصدفة

فقد  ،املريخ وحده دون الشابإلى  لصاروخ صعداأن  فواضح ،عريضة بتسامةا

غادة أن إلى  الجريدة ولم ينتبه قرأي قهىبداخل امل ابعيًد  يس يجلس على كر كان 

 .ليهإتنظر قهى ج املتقف خار 

 هاتففطلبته على الكثيًرا  شعرت سارة بأن عماد قد تأخر هذا الوقت  وفي

  .لتطمئن عليه
  ...لوأ -
 .يوة ياسارةأ -



 

02 

 

  .سًراتتأفف  يقالتها غادة وه 
  .قت عليكقلأنا  ؟اتأخرت ليهأنت  ه يا عمادإي -

ة كانت غادة تخش ى من ضياع هذا الشاب عن ناظريها فردت كاذبة أخرى  مر 

 .هوأالطريق في جاي أنا  رة:على سا

ة  نفسها عن الشاب حتى ال يراها فيهرب منها ي توار  يغلقت الخط وهأ  مر 

 .خرى أ
د  بل رجلنها أنتبهت اولكنها سرعان ما  ،قهىاملإلى  خول الدفي  ترددت وسي 

 ! ..ثم ،صابعهاأراف طأعلى س ولكن و فدخلت واثقة كالطاو  ،نيًضا ال ل أالرجا

الشاب على نفس  املوجود بجواره يمفاجئ على الكرس جلست بشكل  

في  اواقعً  امرً أصبحت أبأنها  وكأنها تخبره ،بتسامة املنتصراملنضدة وهي تمنحه ا

 .القدر بعينههي  بل.. يتقبل ذلكأن  وعليه حياته

 .ضطربت مالمح وجهه وزادت دقات قلبه وجف ريقهيها فالإ التفت الشاب
 ة،صة هذا الشاب كاملتعرف ق  أن  ارت داخليً وقر   ،بتحد   ليه غادة إنظرت 

أن  يقل أهمية عن املاء والهواء ومن رابع املستحيالت فالفضول عند غادة ال

اتجد ش
ً
  ،تهص  ق  تعرف أن  كهذا وتتركه دون  امثيرً  يئ

 
تنظف ن أ منها بلفلو ط

 تم  أن  هون عندها منأسنان أرضية الشارع بفرشاة أ
 
 .هذه العادة من  عن

 
 
تركته دون حالقة أن  بت بالشعر بعدنبدأ ي  الذي  رأسهافي  ت غادةحك

 ؟ مين بقىأنت  :مخالفة بذلك ماكان يفعله عماد بشعره قائلة

 ،مثيلنه اليجيد فن التأا ولكن واضح جد   ،ايكون طبيعي  أن  حاول الشاب

 :متقطع بصوت   فرد  

 ؟ يحضرتك تعرفن.. حمإحم إ.. ــحضرت ..ـحض -
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 .تعرفأال مش عارفك وعايز  -

 بسماجة غريبةقالتها غادة  

 .دلوقت يمش فاض أنا  سفآ -
ذراعه على غادة  قبضت ،غادر املكانبالوقوف ليالشاب يهم أن  وقبل 

  .مام الناسأتفضحه أن  يجلس قبلأن  مرتهأو 

 .هدوءفي  يهدده علنا فجلسالذي  ب بثقة هذا الرجلشعر الشا

  .يد  بقىإاللي في  يورين. .بقى نقدر نتفاهمكده  أهو  -
 .. تأ -

 .جملتهاتستكمل أن  قبلأجابها الشاب 

 ابص بقى لو م -
 
 إاللي في  فتشش

ً
 جمع الرجالة الحلوين دول أ هقوم يد  حاال

سك مصيبة وأ ،القهوةاللي في   ؟يهإتحب  ..ها ،نت قاعدوهلب 

يها داخل جيب كان يخفالتي  يدهأخرج ف ،حالة االنهيارفي  الشاب أبد

غادة إلى  يده مد  . مامهألهذا الرجل الجالس  البنطلون وكأنه يعلن استسالمه

تقطعة بهمة وم  يشرح املوضوع بكلمات م  أن  حاول املسجد و في  رأته الذي بالش يء

 يء.ش أي  ةلم تسمع منها غاد

ثناء أو  ،ةحالة حيرة شديدفي  يوهكثيًرا  ليهإمن الشاب ونظرت اقتربت غادة 

  :نظرها قال الشاب
 ؟ جابك هنااللي إيه أنت  -

 :بثقة جابتهأو  ستهزاءاضحكت غادة ضحكة 
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 ؟ السؤال ده ييسأل التاناللي  مين فينا -

 قائ قهىامل يصب اوقف أمامهم
ً

 ؟يابهواتإيه  تشربوا :ال

ة ستدارت للشاباوواحد عصير ثم  ي،شاواحد أخبرته غادة بأن يحضر   مر 

 :قائلة لهأخرى 

  .بقى الحكاية من طقطق لسالم عليكم ياحكيل -

  :مفر   الأن  شعر  أن  بنبرة يائسة بعدعليها الشاب  رد  

   .يبقى سرهقوله اللي  الكالمن إ يتوعدن طب حضرتك -
  :اغادة سريعً  أجابته

 .ا هيفضل سريوة طبعً أ -

 توسل:قال الشاب ب

 .احلف -

  .وهللا ماهقول لحدطب  -
 محاو  سرد قصته بهدوء  في  بدأ ،شعر الشاب بصدق غادةأن  بعد

ً
 ،إقناعها ال

قد بل و  ،لن يصدقهمامه هذا الرجل املتطفل الرابض أ ين بأنفهو كان على يق

 ن  آفي  حالة اندهاش وذهول في  ما غادة فكانتأ ..يطلب له مستشفى املجانين

 .عهمما تسم واحد

ق فيه الذي  وغادة ال ترفع عينيها من على معصمه كان الشاب يروي د 

  .صليب كبير

 :اوكأنها وكيل نيابة يستجوب متهمً  سألته
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 فعأنت  يعني -
ً

  ،الصليب كنت قاصد تخبي ال
 
ي ملا أخدت وتعمدت تهرب من

 بالك إ
 
 ؟ صح.. فتهنى ش

 .يوةأ -

سمع بالكاد    .قالها متمتًما بصوت ي 
 مابيحصل مع ي نار ز  هاشلتش الصليب بمياسلمت ليه مأأنت  ملاطيب وطا -

 ؟ سالمهمإ بيشهروااللي 

 :بثقة متناهيةأجابها 

 .أسلمتشا نا مأ -

  :قائلة همن رد غادة ندهشتا

  ؟يمسيح هلسأنت  يعني -
  .الحمد هلل يمش مسيحأنا  ،طبًعا تأ  -

 أ
 
 نفًس  خذت

ً
تتمالك أن  ول تحا وهيجلستها ثم قالت في  عتدلتاا و ا عميق

 :أعصابها

ي مسيحومش  ،الجامعفي  صالة الجمعة يمش مسلم وكنت بتصلأنت  يعني -

بالتفصيل إيه  حكايتك يتحكيلأنت  إيه بقولك ..يد إوداقق صليب على 

  .حسن لكأ
 قائ احديثهم قهىامل يصته قاطع صبسرد ق  في  يبدأأن  قبل

ً
وعند  واحد  :ال

 ؟ ستاذأن العصير يا وفي يفين الشا.. وواحد عصير يشا

 .ستاذعند اتأ  يهنا العصير والشا يعند -



 

06 

 

  .سريًعا حتى يغرب عن وجهها أجابت الصبي

 :فريستها الرابضة بجوارها قائلةإلى  توجهت بنظرها

 .تشرفتش لحد دلوقتا امأنا  ؟بقىإيه  ستاذاسم اتأ  -

ارتسمت عالمات الحزن أن  ارتبك الشاب وتلجلجت كلماته وصمت بعد

 .حيرة على وجههوال

طوار ية طويلة وراء هذا الشاب غريب اتأ هنا  حكاأن  بدأت غادة تشعر  

وبالفعل شعر  .كثرأتطمئنه وتجعله يفتح قلبه أن  نثويةت بخبراتها اتأ لاو فح

 :فقالمامه أوالراحة تجاه هذا الرجل الجالس  من الطمأنينة يءالشاب بش 

ر بينا ل س  رجو  الكالم ده يفضأبس  ،هلل ي مر أهحكيلك الحكاية كلها و أنا  -

 .يهإلحد ما نشوف هنعمل 

**** 

فكار على تتكالب اتأ  ،سعيد يتقلب على الفراش كسمكة فوق نار حارقة ظل  

حدثت بينه وبين عماد التي  رأسه ويسترجع شريط الفيديو الخاص باملعركة

 ..ذاكرتهفي  طليق شقيقته

قالها سعيد ؟ ت حاجة غلطعمل؟ هي عايز تطلقها ليهأنت  نا مش فاهمأ -)

ا وكأنه يخش ى
ً
 .يلحق به العارما شقيقته قد فعلت أن  يخبره عمادأن  مرتبك

 .ادة نفسي  معقدي  بس بنتكم ،عملتش حاجةام تأ  -

ة ول عين سعيد مباشرة تأ في  تنظر  ية وهغاد أجابته  الفرصة  وكأن ،مر 

  ن.تخبر شقيقها بهذا السر منذ زمل جاءتها أخيًرا
 في  بتشد؟ ييعنازاي  ةمعقد -

ً
 ؟ شعرها مثال
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 ؟ فكرتك عن العقد النفسيةدي  يه -

 ؟مش فاهمإيه  مال بتعملأو  -

 .ملة منكم وجاية تطلعه علي  معا أسو أنها كانت بتتعامل إواضح  -

 .حسن لبسأكل وبتلبس أحسن أكانت بتاكل  ؟ليه -

  :غادة بضحكة غاضبة ت عليهرد  

عمر  ؟ عمر  قعدت اتكلمت معاهاأنت  ؟يةكل فكرتكم عن التربدي  هي -

نها حتى إ لم شديدينأكانت غادة تتكلم بأس ى و ؟ضايقهابيإيه  و عرفتأسمعتها 

 .دون قصد أمام شقيقها الحقيقة شخصيتها على فضح تأوشك

 ؟ اشتكت لك من حاجة يه -

 .كان سعيد متحفز وهو يسمع إجابة هذا السؤال من عماد

  .بتحس بساللي  للناس.. ت بتتحسحاجافي  ي،مش الزم تشتك -
 ؟ يهإمش بحس وال  ينإتقصد  ..دبك ليه ياعمادأهتقل أنت  -

ربنا مش أنت  ،خواتهااعمر  هتحس ال بيها وال ب يوة مش بتحس والأ -

 .عملته فيهمأنت  اللي ا علىبًد أهيسيبك 

يعلو صوتها فوق أن  وكأنها تتعمد ،عال   قالت غادة هذه الجملة بصوت  

 .هايخأصوت 

 عشان العيش وامللح يصابر عليك لحد دلوقتأنا  ،احترم نفسك يا عماد -

  .بينااللي 
 ..نا محترم غصب عنكأ -
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تنفث أن  ا تستطيعخيرً أنها أ شعرت بل كانت ،أجابته غادة بغضب شديد 

 داخل جسد عماد الضخم يا وهخصوصً .. ةأمام شقيقها بكل جر أعن غضبها 

 .لديها حساسضاعف من هذا اإل الذي 

 ..مش محترمأنت  ال  -

 .هذه الجملة وهو يهم بالوقوفبسعيد  رد   

عرض من أطول و أكان الذي  بجسد عماداتأخرى  هي بالوقوف غادة سارعت

بل أرادت لو  أمامه،تقف  وهي شعرت بقوة غريبة .بالضعف تقريًباجسد سعيد 

 .تعاستها وقهرها طوال حياتهافي  اكان سببً الذي  تحطم شقيقها

 ..يديسعيد بأن عماد يريد التشابك باتأ  حتى شعر  ،غادة وقفتن إ وما 

ه غادة لم تعط  إال أن  ،عصابه حتى ال تنفلت منهأيتمالك أن  سعيد حاول 

فما كان رد  ،نثوية مبعثرة هنا وهنا أفرصة وتطاولت عليه باليد بلكمات ال

إلى  ل املوضوع تحو  وأن  نتهزت غادة الفرصةا ..خرباليد هو ال التطاول إال  سعيد

بأعصاب مرتعشة  رادىإال  تلكمه على وجهه بقبضتها بشكل  وظلت  ،محال ال عرا   

 .اتماًم 
 احجز بينهمي  أن  وحاول  ،اجارهما من الغرفة على صوت ش  خرج عماد سريعً 

لتى ليه وص   ..ندهاش واضحة على وجهه وكأنه يسأل غادة داخلًياوعالمات اال 

 .خالصكده  قناش علىتفا امحنا إ ةمور لكداتأ 

 "بس يياجماعة صلوا على النب إيه في"

 .الناعم ي نثو صوت غادة اتأ قالها عماد ب 

ا غضبه عليها أجابها سعيد وهو يريد أن يصفعها على وجهها
ً
 :منفث

 .كل ده من تحت راسك ،خالص يتخرس  يانت -

بقى  يطالق ياهانم وروحانتي  :مباشرةعماد إلى  تنظر  يت غاده غاضبة وهرد  

  ي.هلك خليهم ينفعوكأمع  ياقعد
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خلينا يابت هدومك  يادخلى لم :وعال   غاضب   قال سعيد لغادة بصوت  

  .من هنا ينمش 
 ام بعضً للمغرفته لي  إلى  حالة االندهاش والحيرةفي  اتجه عماد وهو مازال

يعلم سبب هذا الشجار املفاجئ  من مالبس غادة ويرحل مع شقيقها وهو ال

ن يغضب هو أو ، يكون الشجار غير حادأن  فقد اتفق مع غادة ا،بينهم ييدباتأ 

حدث فكان غير  ما ماأ ..هدوءفي  بعدها بسبب معاملة غادة لسعيد ويرحل معه

  .ةباملر   متوقع

في  وهو يتذكر ما حدث فوق الفراشسال  شائكة على أسعيد يتقلب  ظل  

 محاو هذا اليوم املشؤوم 
ً

ختلقها االتي  املشكلة لهذه واحد منطقي سبب يجادإ ال

 ؛صدر من عمادالذي  لكل هذا الغضب ابرر  ولكنه لم يجد م   ال ش يء،عماد من 

ة  ول فهو تأ   .يًضال أبل والغ  يعامله بهذا العنف والتكبر مر 

كان االحترام على أقل تقدير ولكن  ين،عماد وسعيد لم يكونا صديق بالفعل

 يتزوجت غادة وهأن  فمنذ ؛انت تحدثا ما كنادرً التي  اا لكل تعامالتهممتصدرً 

 بل  ،هو ووالدتها ا؛تحاول الهروب من مقابالتهم
 
ا نادرً إال  سريةأم بزيارات لم تق

ا مايتقابل سعيد وعماد كانا نادرً  يوبالتال .زوجة حديثة الزواجأي  على غير عادة

ب ودة من جانا وكلها احترام ومولو تقابال بالصدفة تكون املقابلة قصيرة جد  

 .. ايضً أعماد ومن جانب سعيد 
 
 إ ماذا حدث

ً
كان الذي  السؤال هو  هذا؟ اذ

كانت هي التي  ن غادةأكان يعلم لو  .جابته سعيد منذ هذا اليومإيبحث عن 

تحتل أن  كل هذه الحيرةل كان ما ،وجههفي  كانت تلكمهالتي  يتتشاجر معه وه

 .تفكيره

 .الطعام قف عماد يطهو ياملطبخ حيث إلى  اسريره متوجهً قام من على  

**** 
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 ؟!"رواحأتبادل  !؟يه"إ

  .غادة بعينين متسعتين من الذهول قالتها 

 أجابها الشاب بنبرة يملؤها الصدق:

 حصل لو مش عايز تصدقاللي  بس هو ده ي،نك مش هتصدقنإنا عارف أ -

  .رح  أنت 

رواية ن تأ  ،وجه غادة صاحبتالتي  لم تكن عالمات االندهاش والذهول 

يرة هذه أسزالت ما كيف تندهش لها وهي  ..شاب من عجائب الدنيا السبعال

 ؟ وزوجهاهي  التجربة الغريبة

مثلهما من  يرضية من يعانهنا  على هذه الكرة اتأ  نتأ ندهاشها كان اولكن 

 بنفسه صاحب التجربة مامهاأيجلس  بل هذا، رواحتبادل اتأ أو حادث  تجربة

الصباح منذ شهور في  استيقظا "نتيماتأ "صديقه نه هو و أة ص  سرد لها ق  أن  بعد

 .ايضً أالخر  بيت يوفالخر  منهما نفسه داخل جسد حتى يجد كٌل 

 ضافةباإل  ،سرتيهماأء منذ الطفولة كما هو الحال بين صدقاأفمحمد ومينا 

  يوف .نفس العمارةفي  نهما يقطنانأإلى 
 
استيقظ محمد ليتوضأ  ،يامحد اتأ أ جر  ف

ل أنه فتخي   ،شقة مينا وعلى فراشهفي  بأنهففوجئ  ،اء صالة الفجرتأدستعداًدا ا

ة ليبدأ املرآمام ام ووقف أالحم  إلى  وعندما توجه، من ليلة أمس سهًوا عندهنام 

 .متتالية اتدة مر  ظل يغسل وجهه باملاء ع  فة، ملرآافي  بوجه ميناالوضوء، فوجئ 

اليوم معه قد جعل صورته  لارتباطه بمينا وجلوسه طوا شدة أن لفقد تخي  

تظل صورة مينا فكلما غسل وجهه  ،ابًد ألكن  ..املرآةفي  تلتصق بذاكرته حتى

 ركض محمد خارج الشقة. كان عليهاالتي  بنفس حالة الصدمة ةاملرآفي  مامهأ
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جري اإلى  ونزل   تصاالشارع حيث كان ي 
ً

الخر  ليه هو إهرول الذي  ،سريًعا بمينا ال

  جاهدين الشارع ليحاوال في 
 
 .لهما معرفة ماذا حدث

اتفقا فا.. نتيجة يولكنهما لم يصال تأ    منزل إلى  كل منهما يذهبأن  على سوي 

 حتى يجدا حالخر 
ً

 .لهذه املشكلة ال

 ؟بقىإيه  نت اسمكأو  -

في  شقيقهاأصبح  هذا الشابأن  تشعر بدأت  يفه. بسعادة غادةسألته  

 .املشاعر
 :أجابها الشاب

 .قدامك ده مينااللي  ك محمد والجسمبيكلماللي  -

 صمت قلي 
ً

 ؟ ستاذأيا  يمصدقنأنت  بس :ثم قال ال

نه يصدق أفقد شعر  ،من نظرات غادة لهطمئنانه يدل على اكان صوته 

 
ً

 .كلماته فعال

 .ياغادة يقول.. ستاذأتقوليش يا اوم ،يوة مصدقا أ -

 !؟ييعنازاي  غادة: ندهاشاا وقال باستغرب الشاب جد  

**** 

ة  بدأت سارة تنشغل على عماد فعاودت االتصال به  :خرى أمر 

 ؟ فين كل دهأنت  ياعمادإيه  لو أ -

 .يوة ياسارةأ -

مش وقتك خالص يا  :امحدثة نفسها داخلي   ،مستاءة يغادة وه جابتهاأ 

 .. سارة

قله املستشفى معانا تعب شوية واضطرينا نن يواحد كان بيصلفي  معلش -

سيبه أمش عايز  يله يىهأحد من أي  ستنىأمضطر  ي،غير ومافيش حد معاه 
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 .لوحده
 بطيبة قلب واضحة:ت سارة رد  

  ي؟بيض تعب ازاأنهار اي -

 .تمع السالمة دلوق .يلكجأمش وقته ياسارة هحكيلك ملا  -

أن  وقررت ،الشاب بابتسامة صادقةإلى  غلقت غادة التليفون ونظرتأ

ن ناحية كانت فم   ؛صتهال شخص يعرف ق  و أهذا و  ،صتهاق  اتأخرى  هي له يتحك

 لن يصدقها اتأن أحًد تستطيع  طبًعا لم تكنو  ،تفضفض مع أحدأن  تريد

أخرى  ومن ناحية ،سيصدقهاالذي  وسيعتبرونها مختلة وهذا الشخص الوحيد

محنتها بعد غيابه في  عن غياب عماد شريكها جد من يعوضهاتأن  كانت تريد

ومن ناحية ثالثة شعرت تجاه هذا  ،تواصل معههلها وصعوبة الأومكوثه عند 

 .سعيد شقيقهافي  طوال حياتهاغريب كانت تفتقده  ي خو أ الشاب بشعور  

**** 

يكرهه الذي  جشوقال بصوته اتأ يشعر أن  عماد دون وقف سعيد خلف 

 انتي  هو  :كذلكأصبح  عماد أو 
 
 ؟ يلعماد عنإيه  يلتق

  :ستغراباب أجابهو  ،التفت عماد حيث يقف سعيد
 
 ؟ يهإفي إيه  لتلهق

ة آخر  ملا كنت قاعد مع عماد .عليا ييابت متلفيش وتدور إيه  بقولك - في مر 

  ياشتكيت يماتكون ي كالم غريب ز  يشقتكم قال
 
  ي.له من

 :بثقة رد  

 انا مأ -
 
 .حاجةأي  لتشق
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ا 
ً
حيث أن غادة لم تحك  له من قبل عن ، إجابته طبًعافي  كان عماد صادق

 بشاعته تلك.أخيها سعيد و 

 .يتتكلم يخليكأازاي  هعرفأنا  ياغادة يماش  -

  
 فهو فع ،لغادة كبير   كانت هذه الجملة تخرج من فم سعيد بتحد 

ً
يعلم كيف  ال

 .املتعددةيجعلها تتكلم بأساليبه 

ة  غرفتهإلى  عائًداتركها    ،خرى أمر 
 
  .ه يستطيع استجالب النومعل

**** 

بغادة نظرة إلى  نظر الشاب  .مختلطة بالخوف ..مختلطة بالسعادة ..تعج 

ن غادة سعادة تأ .. مثله هو ومينا صديقه ين هنا  من يعانندهاش تأ ا 

أصبح  ن الوضع بهذا الشكلخوف تأ .. حاسيسهأتصدقه وتشاركه مشاعره و 

  ،ر الحادث بهذا الشكلر  طاملا تككيد أو  اوخطرً  امتأزمً 
ً
هنا  ربما يكون  اإذ

؟ نحاء البالدأفي  هل هو وباء جديد سينتشر ؟ وى عدي ه هل.. نيتعاأخرى  حاالت

 صأرواح أوال يوجد تبادل  يد مرض نفس و مجر  هل ه
ً

 ؟ ال

 قائ يجنأن  الته قبليهرب من تساؤ أن  الشابحاول 
ً

نخرج  يماتيى :لغادة ال

 محاو  ،قهىاملفي  االجالسين حولهمإلى  وأشار بهدوء .حسنأمن هنا 
ً

أن  قناعهاإ ال

 .استكمال حديثهممناسب ال  هذا املكان غير 

 ،منهما ٌل كيفكر  صمت  في  وظال يسيران بجوار النيل ،وافقت غادة على الفور  

 ! ..حتى، خرال  حالةفي  حالته وربمافي  ربما

  ،اجتاح تفكيرهماالذي  ب هذ الشرودالشا طع  ق
ً

ا: غريبً  موجًها لغادة سؤاال

 ؟ للست نعمة يروحت انتي

 ؟ إيه بتبيعدي  ؟عمة مينن :أجابته غادة على الفور 
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مستشفى في  يدلوقت يلوال الست نعمة كان زماندي  :الشاب بثقة رد  

 .املجانين

ة  فرصة للسؤال ايعطيهأن  ستكمل حديثه دون اثم   الست نعمة :خرى آمر 

 ي و أواستريحت كده  لها مرتين قبل حتر  أنا  ..مش عارفينهاحنا  اللي بتعرفدي 

  وبعدين ،ملا اتكلمت معاها
 
 .صلها عامليةأ يمصر ورجعت تان ةبر  سافرت

 .. قال هذه الجملة وهو يضحك 
ً

خدت ميعاد أو : ثم استطرد حديثه قائال

 ؟ معاياتيىي  يتحب ..هنهاردللها ا روحأمنها واملفروض  يتان

متى إميعاد  .. ي و أحب أيوة طبعا أ ؟ال الأو  يج آهتسأل  هلسأنت  -

  ؟معاها
 :ساعة يدهإلى  و ينظر وه ة طفل صغير بفرحأجابها 

يادوب عقبال يعني  ،4معاها الساعة  ينا ميعادأو  2..0الساعة دلوقت  -

  .مكانها بعيد شوية صلأ .مانروح لها
 .بيحصل دهاللي إيه  فهمأاملهم  ،الدنياآخر  في روح لها ولو همش مهم  -

 قائ يتاكس إلى  شار أو  ،هاس محمد لرد  تحم  
ً

: ال حلوان يا آخر  بصوت عال 

 ؟ سطىأ

 
ً

سئلة طرح بعض اتأ في  نتهزت غادة هذه الفرصةاف ،انسبيً  كان الطريق طويال

و لعدم الشعور بملل  ب،من جانداخلها  ي نثو على محمد إلشباع الفضول اتأ 

 .آخر الطريق من جانب

 ؟ قاعد معاهم مريحينكأنت  اللي الناس -

 .ياغادة ي و أمش  -
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 ؟ ليه -

  .الكنيسة بتبقى شغالنةحتش معاهم ر  اولو م ي و أمتدينين  -
 يا محمد؟ ينت بتروح الكنيسة تصلأو  -

  ا.يوة طبعً أ -
 و أ ؛لسببين ةستغراب عبر املرآاب يليهما سائق التاكس إنظر 

ً
عندما نطق  :ال

 :اثانيً  .نكل مايراه رجال  ،السيارةفي  ناثإ ةأي يرى  فهو ال ؛محمد بكلمة غادة

داء الصالة ثم ذكرت اسم أة و الكنسيإلى  عندما سألت غادة محمد عن ذهابه

 إفكيف ، النهايةفي  محمد
ً
 !نفس الوقتفي  كنيسة ومحمد اذ

 .الحديثفي  سترسال امنهما و  حٌد أليه إولكن لم يلتفت  

 ؟ حياتكفي إيه  عاملة يوانت -

 تا يوجوز أنا  نا اتجوزت واحدة بعد ماأ -
ً
بيت في  وهو قاعد ،اطلقنا مؤقت

  .إيه ما نشوف هنعملألحد  يهلأ

 أخفض  السائق صوت املذياع قلي
ً

ثم  ،ليتسنى له التنصت على الزبونين ال

كان  .معها أحاسيسه املشمئزة أخرج سيجارة من علبته وبدأ التدخين وزفر  

فاته  فكيف يتزوج . تجاه هذين الرجلين غريبي اتأطواريحاول السيطرة على تصر 

في  !عندهم بعد الطالقول يمكث أهل اتأ إلى الخر  بل ويذهب ،آخر رجٌل برجل  

تزان منتهى االفي  الحديثفي  أنهما مخموران ولكنه وجد طريقتهما البداية شك  

 . يوالوع

نه أإلى  أو  ،السائقإلى  حديثهما ولم ينتبهافي  نمكيهنم ظالما غادة ومحمد فأ

 .يًضاأ انخفاض صوت املذياعإلى  ينتبها نهما لمحتى إ ،اًد ليهما جي  إينصت 
 صأ يوانت -

ً
 ؟ وجوز انتي  يطلقتتليه؟ وليه ا ي اتجوزتال
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حصل اللي  وملا حصل ،كان رافض يتجوز علي   يمش بخلف وجوز أنا  صلأ -

 .حلينا املشكلةكده  خلف ويبقىأتجوز و أأنا  نإ فكرنا

مما  وقلق   ضيق  في  دخان سيجارته ثنفصت إليهما وهو يمازال السائق يتن

  .يسمع
**** 

ة  ..نحاء الشقةأفي  فظلت تتجول  ،شعرت سارة ببعض امللل في  تجلسمر 

في  ثم ظلت تتجول  ،غرفة الضيوف تشاهد التلفاز ة تدخلومر   ،غرفة النوم

 .. يه ظنهو عماد زوجها كما تأ ،دوالب سارةإلى  حتى وصلت الشقة
 
ه فتحته عل

 .و ربما فضول منها ال أكثرأ ترتيبإلى  يحتاج

اا وجدته مرتبً  
ً
ن زوجها الجديد يحب النظام تأ ا كثيرً  فرحت.. ومنمق

 ! ..ولكن ،وسيريحها من عناء كبير والترتيب

ظهر  .جندة موجودة تحت مفرش الدوالبأتغلق الدوالب وجدت أن  قبل 

 ،تسحبها من تحت املفرشأن  ترددت قبل.. رمقتها بفضول .. منها جزء صغير

ولكن  ،زواجبين اتأ  سرار أوجد تزوجها وال أصبح  ر لها بأن عمادولكن شيطانها بر  

في  لدوالبغلقت اأتغلبت على هذا الشيطان املاكر و  يمانها سرعان ماإلقوة 

هذه أمانة وال يجب التطفل على أسرار زوجها دون أن  مقنعة نفسها هدوء

 .و رضاهعلمه أ
غير هذا املسلسل الكوميدي  أغلقت الدوالب وعادت من حيث أتت لتشاهد

 .ةباملر   كوميديال

**** 
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ادى كثر من السرير ونأاقترب  ..ف عماد على باب غرفة سعيد وهو خائفوق

 :يقاظهسعيد وعنفه إل  ليهإالتفت  ..بصوت متردد عليه

 ؟ يهإعايزة  -

  عماد بصوت   رد  
 
   :رهظاهره الخوف وباطنه الك

 .يا سعيد هز الغداء ج   -

  ي.هقوم دلوقتأنا  ..يمن قدام يطب امش  -
 يتجاه الباب لكاهرول عماد ب .كان يدقالذي  حديثهما جرس الباب طع  ق

 ! ..حتى ،يفتح

 .التفت ليجده سعيد.. من يجذب شعره بعنف من الخلفبفوجئ  

  اومالبسه اشعرهإلى  أشار سعيد
ً

 :قائال

 ؟ .(...)ياكده  الباب يهتفتح يانت -

نفه أتخرج من فمه و  رى نافورة دماءلييصفع سعيد على وجهه أن  كاد عماد

كظم ما لن يستطيع أحد .. ولكنه كظم غيظه للمرة اتألف ،افسي  ن فيرتاح

 .لبس حاجةأسفة هدخل آ :هدوءفي  وقال ،كظمه

استنى عليا بس ملا ارجع  ...اللي يا ...يا ...بن اليا ا نا .....: أ وردد داخله 

  ...يا سميلج

 .فوق شعره إيشارًباغرفته لوضع إلى  وتوجه

 ! ..و ،تحباب الشقة ليفإلى  سعيد ذهب  

فسعيد يحب  ،أبهرته بجمالها الهادئ ومالمحها الطفولية وجسدها الصغير 

 مالمح النساء الطفولية متخي
ً

عموًما هو  ..ايضً أالطباع في  ذلك سيكون أن  ال
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لة كبراءة طفلة صغيرة لم جمي.. طفال للكباريحب الفتاة املطيعة كطاعة اتأ 

 أو  د،تبلغ بع
ً

نه أ اخصوصً ، حتى تظهر قوته وهو بجوارها ن يكون جسدها ضئيال

 .القصرإلى  كثر أمتوسط الطول يميل 

انخلع  قلبهأن  كما ،ولىمروة صديقة غادة من الوهلة اتأ في  وهذا ما وجده 

فقد وجدته يقف  ،ةبمضطر  يول جملة وهأمن بين ضلوعه عندما نطقت 

 
ً
  :كالتمثال اتأبله  اصامت

 ؟غادة موجودة.. هي مساء الخير -

  .بتسامة رقيقةصاحبه اعذب ت ها بصوت  تقال 
 أشعر  ..ال تتكلمتهمس  فهي ،همستعم عندما أثاره  صوتها النا

 
دندن نها ت

في  عليها هذا الصباح عندما رد  كان صوتها  .مقطوعة موسيقية قد لحنتها بفمها

أو  ايضا لم يتعرف عليهأ ..ابًد ألكنه لم يتخيلها بهذا الجمال  يًضاناعًما أالهاتف 

ضمها الذي  يى غادة بعد زواجها عن طريق النادتعرفت علتأنها  من قبل يراها

 .ليه عماد على عضويتهإ

  ظل   
ً
 ا:استطردت كالمه.. ولم يتحر  من مكانه اسعيد صامت

 ؟ يجيلها وقت تانأغادة هنا وال  يه -

فسح لها أ و  تحر  التمثال من مكانه حتىي" وقت تان"سمع كلمةن إ ماو 

جيبً  غادةغرف إلى  يشير  ا وهو ق سريعً الطري    :ام 
  ي.اتفضل.. ياتفضل.. ا هنايوة طبعً أ -
 .ودخلت خجل  في  بتسمت مروةا
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 آر  
ً
ة  مع غادة اها عماد سابق  ،اًد يتذكر مالمحها جي   وال.. و مرتين فقطأمر 

 .اهاتفته صباًح التي  تكون مروةأن  الغرفة توقعفي  د دخولها عليهولكن بمجر  

 ا وحاباب الغرفة ووقف خلفها سعيد اسمً على مروة ت وقف
ً

   .ال
 أ -

ً
 .ييامروة اتفضل هال

 مروة فعهي  تكون أن  قالها عماد وهو يتمنى 
ً

 .من ذلك افلم يكن متأكًد  ،ال
 ليها و ضمته إليه مروة و إهرولت 

ً
  احضنته حضن

ً
 ي ها تقدم التعاز وكأن طويال

 .لوفاة عزيز

وتمنى لو كان مكان  ،وشعر بإثارة كبيرةا من هذا الحضن ضطرب سعيد جد  ا

شعر فقد ، ادفين من أعماقه تجاهه بل شعر بحقد   ،لدقيقة واحدةغادة ولو 

 .مؤكد خسارة فيها  هذا الحضن الدافئ من هذا املال  الجميلبأن 

هادئ  مثل هذه الظروف وقال بصوت  في  باذمنافق ك يل سعيد كأتحو  

  ة.قاعد بر أنا  لو احتجتوا حاجة يابنات - :حنون 
 إ نظر  

ً
فال يفهم  ،مراتأ  سرعان ما فهم   لكن ،من طريقته اليه عماد مندهش

 .الرجال سوى الرجال

قسمأن  عماد بل كاد تأكد فحمد هللا على ذلك  ،عجبت سعيدأمروة أن  ،ي 

 .العنيفةه الحمقاء مامها من تصرفاتأحرج ي   حتى ال

 ي..احكيل؟ حصلاللي  يهإو  يدلوقتإيه  عاملة يحبيبت -

  .بماذا يرد  ا ولم يعلم اضطرب عماد جد  
 
 :ثم قال بعفوية للحظات  ر فك

 .راح اتجوز واحدة تانية.. صلقليل اتأ  -

 .ستغرب نفسه بشدةبعد ذلك على ماقاله بل اقالها ثم ندم  
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لهذه  الراعي الرسميهي  هذه الجملةف ؛على باله خطر  ول ردهذا أولكن  

فشل في  وليتهليتخلص كل طرف من مسئ د الطالقعن دائًما تقالاملواقف و 

 .العالقة

على جوز  حاجة وحشة  يعمر  ماقلتانتي  ؟متىمن إ؟ صلقليل اتأ  -

حصل اللي إيه  ..بهدية يربنا هداكن إ يفيه وبتقول ي طول عمر  بتشكر . ياغادة

 .سببفي  أكيد؟ هعشان يعمل كد

سماع هذا الرد  من بعيد ورشق قلب عماد بشدة بعد شتياقال جاء سهم ا

 .ليأخذها بين ذراعيهالن  غادة موجودة بجواره كانت لو  ، بل تمنىمروةمن 

لتردد مروة على عفوية منه بجملته خرجت أن  شعر بسعادة وحمد هللا 

 .أذينه ما سمعه منها

 أن  لكان يتخي   
 
سرار أن أو  ،كل ما يخصهمافي  فضفض مع صديقاتهاغادة ت

ايعلم  يكنلم  معذور هو .. يما بينهميتداولها الناس ف ابيتهم
ً
غادة أن  مطلق

قلبها على هيئة مذكرات وقد اعتادت على في  تكتب كل ما.. تفضفض مع الورق

بسبب ضغط سعيد ووالدتها عليها وعدم وجود صديقات  ،هذا منذ صغرها

 .اا ما يأتين لزيارتهمونادرً  اتزوجن باكرً شقيقاتها أن  كما ،حولها تفضفض معهن

يًضا يهربن من زيارة والدتهن وشقيقهن كما كانت تفعل غادة بعد أنهن أ واضح

 .زواجها من عماد

ى فتح سعيد الباب عليهما دون غادة زوجته وحبيبته حتفي  يفكر  ظل   

 .ذانئستا

ة سعيد من مفاجأ دها بنعومة وداللوتمايل جس اانتفضت مروة فزعً 

مسموع مما  أنفساها بصوت  ولهثت بوضعت يديها على قلبها  .بدخوله عليهما

 .كثرأزاد إثارة سعيد 
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 المس مابين ساقيه بلمسة خاطفة ربما ،مقزز  شفته السفلى بشكل   عض   

ما ليجعل مروة تخجل فيزداد شهوة ورب ،كثرأوربما ليثير شهوته  ،شهوته ئليهد  

 الحظات رومانسيته كان فج  في  كل تصرفاته حتىفي  فج   هو عموًما.. كثرأكثر و أ

 .ايضً أ

( ..ها**)يا ابن الكلب يا  :اداخلي   مما فعله سعيد وقال ةستاء عماد بشدا 

 ؟ خالصكده  ختكمفيش احترام تأ 

 رض خجاتأ إلى  نظرت مروة 
ً

 فقال سعيد محاو ، ال
ً

 أن  جاهًدا ال
ً
 ايكون رقيق

  :مهذًبا

 ؟ يامروة ياتغديت يانت -

 .يمش بتغدى دلوقتأنا  تأ  -

.. يزااكل صاحبتك عامل أ يشوف يعالت.. يزم تتغدمافيش الكالم ده ال  تأ  -

 .حاجة يا غادةماتقوليلها 

 .حتى تتكلم اغادة شذرً إلى  ونظر  

 الحقه عماد قائ
ً

 :ال

 كل حااتأ ةمحضر  هلسأنا  ،ا تتغدى معاناالزم طبعً  يوةأ -
ً

وجاهز على  ،ال

  .السفرة
وية عشان ش يقعد معاكألحق أ يخلين ،وحياتك يا غادة مش هقدرقالت مروة: 

 .تأخرشأا م

**** 
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عد املسافة إال أن  ،من املارة نه يوم الجمعة والطريق خال  أغم بالر   اهمجعلب 

 يايقض
ً
  ان وقت

ً
حلوان قبل الطريق آخر  في "الست نعمةــ "ف ي،التاكس في  طويال

 .بقليل يالزراع

 رضاءترقاق السمع إل ر حتى يتسنى له اسحذ   بهدوء  ما السائق فكان يقود أ 

 .همامعرفة قصتو وله الشديد فض

 ؟ نت بتطمن على ميناأطب و  -

اللفة وساكنين مع في  صحاب من واحناأاحنا  بقولك ،ا يا غادةيوة طبعً أ -

  .نفس البيتفي  بعض
 ؟ جاش معا  ليهاطيب م -

 :ستنكارسألها باضحك ضحكة طويل ثم 

ك عليه قريبيد هعر  أكعلى العموم ؟ ؟معايا الجامع ييى -  يقوليل نماإ .ف 

 ؟ مع مراتك يقادرة تعيش ازاي  انتي

 قالت مبتسمة خج
ً

في ي قاعدة مستنيان يوه ا،صباحيتنالنهارده  يهال وإ :ال

 .البيت
 ،ةولكن هذه املر   ،وضيق   وشعر بحنق   ة،ة الثالثة من املرآليهما السائق للمر  إ نظر  

من  نزال تصمت حتى ي يذراعها لكفي  هاانتبه محمد لذلك فغمز لغادة ونكز 

 ! ..حتى، صامتين ال وظاتأمر  ومأت غادة برأسها وتفهمتأ .يالتاكس 

 :قال السائق

 ....حمدهللا على السالمة يا

  
 
 قلي صمت

ً
 .يا أساتذة :ساخًرا وعاد ليستكمل كالمه ال
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م أالصحيح  هو  كان املكانن إ ليتأكدمن النافذة التف محمد حول املكان 

 وعندما حاولت ،جرة للسائقنزول وقام بدفع اتأ شار لغادة بالأ ،وعندما تأكد ،ال

 يه؟إ راجل وال  يمش معاكانتي  هو عليكي  عيب :تدفع غادة فقال لهان أ

يارب توب علينا من  ..ستغفر هللا العظيم يارب: أليهما السائق وقالإنظر 

 .بقىدي  الشغالنة

 .مامهما بسرعة البرق أختفى من ايراجعها و أن  جرته دون أ السائق خذأ 
 .الضحك.. انفجرا فيمحمد و إلى  نظرت غادة

 .. السائق ظنها ما خيرً أ فقد فهما

**** 

 ،خرجن إ وما ،على عدم تناول الغداء معهم ت مروةصر  أخرج سعيد بعدما 

 ! ..حتى

 ،التصرفتوتر عماد لهذا  .من على رأسها وخلعت الحجابمروة قامت  

فبدأت بفك أزرارها ت ترتديها كانالتي  ر من البلوزةوقامت لتتحر   ،ثوان ولكن

 
 
كثر فقال أزاد توتر عماد . .حكام غلقهإثم اتجهت ناحية الباب لتتأكد من  ببط

 ا:له
 ي.البس  يبتعمليه ده قومانتي  اللي يهإ -

 ؟ املشكلةإيه  ،ياغادة الدنيا حرإيه  يف -

 أجابها وهو يشيح بنظره عنها:  

  ي.خايفة سعيد يدخل عليك -

لبس الحجاب الدنيا حر أبس مش قادرة  .لبس البلوزةأم طيب خالص هقو  -

 ي.و أ
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ً

عليه  ، فبداطويل "كاريه"على شكل تهوقد قص   يالبندق للون  كان شعرها مائال

 وكتفيها الحجاب عليه ليتساقط على وجهها ر بنعومته من قبضةأنه تحر  

 فيظهرهها أكثر جما
ً

 وهذا ما ،هذا الوقتفي  ظهرت شديدة الجاذبية .شراقةوإ ال

فقد يهجم عليها  ،يراها سعيد بهذا الشكلال أ جعل عماد يخاف عليها ويحرص

 .يءش  يوقت دون مراعاة تأ أي  في مثل الحيوان املفترس

تح للمر  إلى  نااالثنالتفتا هما 
 
ة ولكن هذه املر   ،ة الثانيةباب الغرفة عندما ف

 !..ولكن ،لم يكن سعيد هو الزائر

 .كانت والدته 

**** 

 

 ففكرت ،قلق على عمادالشعور ب ةهذه املر  ختلط امللل او كثر أزاد ملل سارة 

 .تتصل به لتطمئن عليهأن 

   وجدته يرد بجفاء وكأنه مل   ،عندما اتصلت به 
 وفع ،ر اتصالها املتكر 

ً
كان  ال

 صأ يفه ؛هذا شعور غادة
ً

 ،بسبب هذا الوضع الغريب اال تتقبل سارة نفسي   ال

عز أرتها من لكانت صاحبتها بل واعتبمختلفة ظروف في  تهاربما لو كانت قابل

تكون سارة زوجتها وعليها ما عليها من الحقوق فهذا أن  لكن فكرة ،صديقاتها

 .ليها سارةإيجعلها تشعر بتوتر كلما تحدثت  و كان يؤرقها

ممتلكات في  الشيطان لتفتش شارة منإ تلقتغلقت سارة التليفون وكأنها أ 

 .قد يكون عماد يخفيه عنها يءتبحث عن ش أن  لنفسهارت بر   بل ،عماد
 اتأجندةوكانت فوق السرير ممدة و أخرى  . لحظات.أمام الدوالب تلحظات وكان

 ثم  ،بين يديهامختبئة تحت املفرش  كانتالتي 



 

182 

 

 ...ول صفحةأفتحت 

( 
 
تلقيت أن  ا بعدشهر تقريبً إلى  نقطاع تصلاالكتابة بعد فترة  لقد عاودت

بالصدفة  يعندما وجد مذكرات  -سامحه هللا -سعيد  يخأخنة من علقة سا

 ي،على كتابة مذكرات يعلم ملاذا يضربنأال  .ثم حرقها يمامأوقرأها ومزقها 

ما أن  ولكن واضح ي،حياتفي  تدوين كل مايحدثفي  الحق يلأن  املفروض

 إال  ال يحب ينانأنسان إفهو .. كتبت عنه كل كلمة بصدق يننأ ةضايقه بشد

 مانهأبالرغم   -هند وسمر -يوشقيقاتأنا  يتعامل معنا بقسوة شديدة.. نفسه

 كبر منه س  أ
ً
 اتأمر  وقد يصل ،ماقل هفوة تحدث منهأعلى  مانه يعنفهأإال  ،بكثير ان

يعترف  وهو ال ،فأكبر منه بسنة واحدةأنا  ماأ ،ماضربهإلى  كثير من اتأحيانفي 

 صأ
ً

بالسنة الواحدة فهل سيعترف  ي،شقيقات بفارق السن الكبير بينه وبين ال

  يلقد كرهت حيات؟ وبينه يبين الفارقة
ً
 ي من تعليمى الثانو  ينتهأأن  ريدأ .احق

ولكن  ،من خالله يستقل بحياتأحصل على عمل ألتحق بالكلية و أا حتى سريعً 

، كائن درجة ثانية يننأشعر أ ،عصابى تنهارأ؟ فعل ذلكأسعيد  يهل سيتركن

أنا  يعلى صمتها فيما يفعله بأمي  سامحأولن  ،كثيًرا سعيد يخأبغض أ

 أبل  ي،يقاتوشق
ً
لقد ، هانتناإنها تساعده على ضربنا و أبها اتأمر  ا يصلحيان

 
 
  يعن كل صديقات ابتعدت

ً
 يحدى الصديقات لتأتإب يطور عالقتتتأن  ا منخوف

 .حداهنإمام أسعيد  ياملنزل ويهيننإلى 
 أ

 
ة  كتابةعاودت ال يننأا بنا سعيدة حق عندما إال  ارتاح نفسي  أال .. خرى أمر 

 انتقريب انهمأكما ، ماحياته ماوله يكبر منأ ياتفشقيق، فضفض على الورقأ

نا أف، وجد مشاكل بيننا الحمد هللت ال  هأن املهم ،يهم ال. .يبدون ماثر لبعضهأك

في  يعن ماعلى انشغاله مالومهألذلك ال ، ن بهاشعر بما يشعر أكثيًرا،  ماحبهأ

جلس بالحمام وصوت املياه الغزير الصادر من الدش أالن  أنا .حيانبعض اتأ 

 أال  يولكنن ،ستحمأ يننأوهم الجميع بالخارج ي
ً
ستطيع الكتابة فيه أ اجد مكان

 يياهلل لقد سئمت حيات يساعدن ..من الوحيد بالعالمهذا املكان ال إال  ةري  بح  

   فبراير0بت الس (  -السامحه هللا - يخأوالسبب هو 
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 ر 
عرفت بعد  يوالت ،جندة مكانهاجرس الباب فأسرعت سارة لوضع اتأ  ن 

ا لوجود ولكنها تعجبت جد  .. غادة.. نها ملك لطليقة عمادأصفحة بها  ول أقراءة 

 ؟ ملاذا يحتفظ بها عماد. .جندة داخل دوالبههذه اتأ 

إن اليوم هو فتحت سارة الباب، فكانت والدتها هي التي أتت لزيارتها، بما 

 صباحيتها. 

 ي.لف مبرو  يابنتأ -

 .ياماما يهللا يبار  فيك -

 ي.شكلك مش مطمن، يمالك ياحبيبت -

 الأمبارح و إونيمتك ؟ سألت علي  ؟ املهم رنا عاملة ايه، ا ياماما مافيشبًد أ -

 ؟ عيطت
  .يالفل متشغليش بالك انت ي بنتك ز  -

 ت غلق املوضوع بسؤالها: لكنها حاولو  ،كانت نبرة صوتها غير مطمئنة

 ؟ مال فين جوز أو  -

خالق وشهامة ونبل أكثيًرا في  مفشكرت اتأ  ،روت لها ماحدث طوال اليوم

يرافقه الذي  ها للمريضولم تنس  دعاء. ودعت لهما بالرفاء والبنين ،زوجها

 .الن املستشفىفي  عماد

  يا لكترحل والدتها سريعً أن  كانت سارة تتمنى 
 
مذكرات في  تهكمل ما بدأت

ا لعدم وجود زيارتها ستطول بعض الوقت خصوصً أن  ولكن من الواضح ،غادة

 .تبقى مع ابنتها حتى يعود زوجهاأن  عليهاأن  اتأمحيث شعرت  .زوجها

**** 
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 ..مروة صديقة غادة تصافحم دخلت اتأ 

 و أ 
ً

  ..ابً غري التطلب منها طلبً . .اثانيً  ،لتراها كما طلب منها سعيد بالخارج.. ال
الذي  كوب الشايخيها لتصنع تأ  تنهضأن  هامرتوأ غادةإلى  نظرتاتأول في 

 .يشربه بعد االنتهاء من الطعامأن  اعتاد

 قائ اويلعن سعيد داخليً  مضض وهو يسب   فقام عماد على 
ً

 هللا يحرقك يا :ال

 اللي  سعيد ويحرق اليوم
 
 إلهي أشوف فيك يوم يا سعيد الكلب زي .. فتك فيهش

 .يام سوداموريني أأنت  ما

 :ثم بدأت حديثها مع مروة ،من الغرفة ترحل غادةحتى  اتأم انتظرت

 ؟ يفيه غادة ده يابنتاللي  عجبك الوضع -

 .ربنا يعوضها، معلش ياطنط ده نصيب -

 .غادة عشان ترجع لجوزها يال الزم تكلم؟ نصيبإيه  ييعن -

لهاش اه يبقى ميرجع بنفساللي  كانش عماد هو الو م؟ بس ياطنط يازا -

 .لزمة
أجابتها بهذه  ..غير بيتها وجوزهاإيه  الست مننا ليهاهي  غلطانةانتي  ال يامروة -

 ل فمن ناحية ؛الجملة لهدفين
ً

أن أخرى  من ناحيةو  ، غادة بذلكتقنع مروة فعال

 .حدأي إلى  طاعتها لزوجها ستكون في  تجس نبض مروة

 .بس ياطنط عماد اتجوز  -

 ا تذكرها بذلكجابتها مروة علهأ 

 .ربعةأوماله الشرع محلل  -
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دمت مروة و  فواضح  ،ا مع والدة غادةالجدال سيكون عقيمً أن  شعرتص 

 ة:قائل مروة فوافقت مضطرة يبها رأولن يعج ديمةنها من العقليات القأ

 .هكلمها حاضر.. ن شاء هللا ياطنطإ -

 ؟ زةا متجو كيد طبعً أ ،القمر ي بسم هللا ماشاء هللا ز انتي  بس -

 .ياطنط تأ  -

 ي.نثو أقالتها بخجل  

 .كيد مخطوبةأ يتبق -

  .و تأضبر  -

 هم  ؟ اتخطبتيتجوزتيش وال ا ابقى الجمال ده كله و م؟ بقى الكالم ده يازا -

 ؟ يهإلة اتعموا وال الرجا

 خجمروة ضحكت 
ً

جاش ا: لسه النصيب مثم استطردت حديثها قائلة ال

 .ياطنط

 ي.و أهللا قريب  ن شاءإو  يهو جه ياحبيبتأ -

 ؟ ياطنطإيه  يتقصد -

شوية على  ح ظهري بقى عشان أري  أنا  ستأذنكأ.. قصدشا أا مبًد أال  -

 .السرير

 .يننتصار املحارباتشعر ب يقامت والدة غادة وه

 و أ 
ً

طليقها والتأثير إلى  الرجوعب قناع غادةإنها اقنعت مروة بأالعتقادها  ال

 .عليها
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فها  ،بنها فلذة كبدهاسيسعد ا وهذا.. ة غير مرتبطةمرو أن  علمتتأنها  اثانيً  

ة  ول هو وتأ   .(يخرج فيها القطط الفطسانة)أن  مرأة دون اعجب بي  مر 

 .كل النساء مثل بعضهنأن  فسعيد ال يعجبه العجب ويرى 

ثم اقترب من مروة وقال ، ا باملفتاحًد دخل عماد وأغلق الباب خلفه جي  

 ا:هامًس 

  ؟يهي إف يكانت عايزاك -

 .هيإ قولكأوهللا يا غادة مش عارفه  -
ر قلقها م من كتأأي  يياحبيبت يبص  :صمتت لحظات ثم استكملت حديثها 

 يمتخيلة انك املفروض تكلم يوه ة،الصورة كامل ةعلى بنتها مش بتبقى شايف

 .عماد

 .و حزنها ملا قالته والدتهاتخش ى رد فعل غادة  يقالتها وه

 .عايزة منك طلب مهمأنا  يهم دلوقتامل، طيب يامروة سيبك منها -

 ي.ا يا غادة اتفضلطبعً  -

 ،تصل بسرعةأو  ،نك هناإوهنتهز فرصة  ةعايزة اتصل بعماد ومش عارف -

 .قفل معاهأما أشغليه لحد أولو حد دخل 

 ؟ هنهاردلصباحيته االلي  ؟طليقك ينعم؟ هتكلم -

 ؟ يالعيلة املجنونة دإيه  :سرهافي  وقالت

قبل ما حد  يبس بسرعة هللا يخليك؟ كل حاجة يتفهم ةبكر  معلش يامروة -

 ي.يدخل تان

 .ياتفضل يياحبيبت يوكأ -
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 .وجهها لم تفارق قالتها وعالمات االندهاش واالمتعاض  

صل واستخرج منها اتأ في  تخص غادة يحقيبة يده والتإلى  اهرول عماد سريعً 

  .وقام بطلب الرقم ،اتليفونه سريعً 

 :تجيب غادةأن  قبل يانتظر ثوان

  ؟ازاي يعرفت تتكلم تانأنت  ؟يازيك ياحبيب -

 :عماد رد  

  ك.سامعة صوت عربيات حواليكده  فينأنت  -
 .قولك عليهأهبقى كده  مشوار في أنا  يوةأ -

 ؟ يمن غير ماتقوليل يتخرج يوازا؟ معرفهاشاللي  مشاوير  يبقى ليك يانت -

 .الغرفةفي  أمر وجود مروةا بتمامً  يبعفوية شديدة ونس بغضب و قالها 

ملح عالمات االستغراب على وجهها ن إ وما ..ستغرابافي  ليه مروةإنظرت 

 .حدأيدخل عليهما أن  ا قبلالشرفة ليستكمل املكاملة سريعً إلى  حتى اتجه

ليه  يبتكلمنأنت  وبعدين ي،لك بعدين يا عماد مش هينفع دلوقتقو أهبقى  -

 ؟ جنبك حدفي أنت  راجل ينإمن شوية على 

 .وضةاتأ في  يوة مروة معاياأ -

 ؟ مروة مين -

وعلى  ،ملا سمعت موضوع الطالقالنهارده  يجت زارتن.. مروة صاحبتك -

 شكله  يخوكأسعيد  ةفكر 
 
 .عجب بيهاأ

، وحدهما غرفةنفس الفي  ومروةشعرت غادة بغيرة شديدة لوجود عماد 

 .وجاذبيتها الشديدةنها تعلم جمال مروة أا خصوصً 
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صبحت تثق أو ، غيابهافي  خالق زوجهاأالن  صبحت تعرفأنها من أالرغم فب 

ثار أولكن ما  ،يد لها فيها ال نثوية بالفطرةأغيرتها كانت غيرة ن أإال  ،افيه جد  

كيفية االستفادة من هذا في  امما جعلها تفكر سريعً ، عجاب سعيد بهاإدهشتها 

 .املوضوع
 ي،و أحلوة فكرة  عنديأنا  عماد: اسريعً  تغيرتها ثم رد  وسوسة تجاهلت غادة 

سعيد حبها ومش ن إ اا بوجود مروة معا  وخصوصً ممكن نستفيد جد  

 .ضايق لو جت كل يومتهي

 ؟ هإيفكرة  -

 بس ..قابلها وهقولك هنعمل ايهأو هتصل بمروة أنا  ..ال هقولك بعدين -

 هقابلها إنيفهمها ومهد لها أنت 
 صفين ياهانم أانتي  طب -

ً
 ؟ لوقتد ال

 .سالم دلوقت.. هقولك يا عماد وهللا على كل حاجة -

 .سالمماش ي يا غادة. ماش ي ..  -

 حالة اندهاش واضحة وكأنهافي  ليجد مروة مازالت ،خرج عماد من الشرفة

شرح  يء،ش أي  و تستفسر عنأتسأل أن  قبل.. مرتنتظر انتهاء املكاملة لتفهم اتأ 

وطلب  ،الطالقفي  اكانت سببً  عمادوبين  هنا  مشكلة بسيطة بينهأن  لها عماد

 .اًد جي  اتأمر  تجلس مع عماد لتفهم منهأن  منها

ما وعند .لنزولل ستعدالحجاب وت يليها لترتدإو يتحدث قامت مروة وه 

 .آخر يومفي  لها ينها تأخرت وستأتإسألها عن سبب استعجالها قالت 

 بدأت مروة فع فقد
ً

أن  ادة منذ قليلفكيف تقول غ ،لتعجب مما يحدثا ال

أن  تطلب منهاا بل هنا  مشكلة بسيطة بينهمأن  ن تقول وال  ،عماد قليل اتأصل

 ؟ تقابل زوجها
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 نفضت مروة هذه اتأ 
ً
خبرت غادة بأنها ستقابل عماد أا و فكار عن رأسها مؤقت

إلى  رجوع املياهفي  بالفعل لتعرف منه مالبسات املوضوع علها تكون سبب

ة مجاريها ا وذهب معها حتى باب الشقة شكرها عماد جد   .ا يقولون كمأخرى  مر 

 .ليودعها
 ؟ ماشية ييه ده انتإ -

 .ملأقالها سعيد بخيبة 

 .يوةأ :أجابته مروة مبتسمة

 .قاعدة شويةانتي  ابس مكده  ليه -

 .شاء هللان إ يتان يجأمعلش اتأخرت على البيت وهبقى  -

 .هوصلكأنا  طب -

 .ال معلش مش هينفع -

 .ا التهاًماهتلتهمأن  دت نظراتهبل كا ،تفضح سعيدعجاب نظرات اإلكانت 

الضعيف  ،الرقيق ،يكون هذا املخلوق الجميلأن  اودعها وهو يتمنى داخليً 

 
ً
 .أقرب وقت ممكنفي  له املك

 سعيد يسير خلفهأن  ولكن شعر  ،غرفتهإلى  واتجهغلق عماد باب الشقة أ

ايقول أن  وكأنه يريد
ً
االذي  منتظًرا حديثه فضحك داخلًيا شيئ

ً
 .يعلمه مسبق

 ؟يهإبقالك قد دي  مصاحبة مروة يانت -

 .على طول  ي من بعد جواز  -

 ؟ عرفتيها منين -

 ي.من الناد -
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 ؟ عندها كام سنة -

مر سعيد بثالثأن عماد بذكاء وذكر س   رد    نه الأبالرغم  ،سنوات قل من ع 

مر مروةأيعلم  يه ،صال ع  قبول ل السعيد الجو تمامً  ئولكنه قال ذلك حتى ي 

 مة.عجاب سعيد بمروة املرحلة القادإيستفيد من أن  كثر ويستطيعأالفكرة 

ة  وتأول بل  ،حالة من السعادة واالنتشاءفي  من الغرفة وهو  خرج سعيد لم مر 

أن الن  فهو يشعر  ؛العيش معهمإلى  يتحدث مع عماد بشكل فظ منذ انتقاله

وهذا ما  .رضى وجه اتأ رق مخلوق علأ ل و جمأصديقة ، ه مع شقيقتهمصلحت

 ،قبل يفضل من ذأيام املقبلة قد تكون ن اتأ أرتياح شديد و اجعل عماد يشعر ب

 .محياتهفي  وةبوجود مر 

**** 

 
 
 فشقة الست نعمة مدخل العمارة ينتظران املصعد،في  محمد وغادة وقف

 .صعدووقف امل ثوان  ، هبط املصعد ودخل محمد وغادة .الدور العاشرفي 

، طفال فيها بسهولةتسع للعب اتأ ت ةكل دور من العمارة كبير  في  املساحة

 أن   حتى طفال يلعبون ويجرون خلف بعضهمأة سبع يوبالفعل كان هنا  حوال

ملا  عتذًرامامها مأفوقف  ي قصد وهو يجر غادة دون صطدم بجسد امنهم  اواحًد 

 .منه صدر  

م الطفل وابتسمت له ابتسامة ماأغادة بجسدها الضخم على ركبتيها  جثت 

  ،حانية
 
  ةبلثم طبعت ق

 
تأثر محمد  .ست بيدها على شعره الناعمفوق رأسه ومل

  نها الأخبرته غادة أأن  ا بعدوخصوصً  ،لهذا املوقف بشدة
 
لم منيتها وح  أنجب و ت

 نجاب ولو طفحياتها هو اإل 
ً

 صأ هوف ،ملعت عين محمد بالدموع .اواحًد  ال
ً

 ال

 ها:قال لو ا وشديدة التأثر بأقل املواقف املؤثرة شخصية حنونة جد  
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 .ربنا يرزقك ياغادة -

 .مينأللهم ا: من قلبها أمنت خلفهصافية و ، ابتسمت له ابتسامة صادقة -
 .اتمحمد الجرس عدة مر   ودق   ،مام باب شقة الست نعمةأوقفا 

فسحت لهم أثم  ،بتسامة بسيطةاب اتحت سيدة مسنة الباب ورحبت بهمف

 .ريق للدخول الط

ة  ول فأل  يء،رتبكة بعض الش كانت غادة م    مكان غريب دون إلى  تذهبمر 

 .كان يطمئنها نسبًياوجود محمد إال أن  ..عماد سوى الشركة فقط

ليه إتى أاملكان قد  هذاأن  عتبار اعلى  ،كثرأطمئنها لي   سبقها محمد بخطوتين

 أوقف  .من الداخل من قبل ويعرفه
 
 مام السيدة امل

 
أن  بعد اتركتهمالتي  ةسن

ت صالة الشقة وبجانبها ارتص  في  على مكتب متواضع الباب لتجلس فتحت

  .الست نعمةإلى  ن و جلس عليها الوافد يالسوداء والت يةالجلد يالكراس 

 أو  ان جنيهً يخرج محمد من جيبه عشر أ
 
 عطاهم للسيدة امل

 
فقطعت  ،ةسن

 .( ثم ناولته الورقة02قم )مامها وكتبت عليها ر أورقة صغيرة من رزمة ورق 

وجه أتتفحص  حولهاوتلتفت  ،مايحدث صمت  في  غادة تتابعكانت  

 كعادتها الطبيعية مع عماداملوجودين بالشقة وتتشبث بطرف كم محمد 

 .عندما يتغلب عليها القلق

**** 

 
 
 ،الشارعفي  ويتابع املارة يزل محمد يرتشف كوب الشاشرفة منفي  مينا وقف

 .دون سابق إنذارضع يده على كتفه حتى وجد من ي
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تمد يديها  ييجد والدة محمد تقف مبتسمة له وهل خلفه التفت سريعً ا 

 :باملصحف وتقول 

نزلتش انك مإكفاية .. ابني يا سورة الكهف أيال اقعد اقر  ،الجمعةالنهارده  -

 .ت الجمعةيصل

 ي.يعنهي  مش شغالنة، كل يوم جمعة بنزل ياماماأنا  ام -

 ؟ على ربنا بصالتك بتمن  أنت  هو .. هللا العظيم ستغفر أ -

 صمين أأنا  اطبعً  تأ  -
ً

بحبه غامرنا كلنا  ليلا تطاول على الربعشان أ ال

 .ورعايته

 :جابته ممتعضةأ

   .الزق ملينا وانت كل كالمك بقى زيه بقالك كام شهرأنت  من كتر ما -
  :ألها بال مباالةس و  من كوب الشايأخرى  رشفةرتشف ا

 ؟ ماله مينا بقى -

احنا  يبنا بس يا ،شرة سنيننت عارف دول ع  أهله و أو أالفل سواء هو  ي ز  - 

 
 
  .وكل واحد له طريقة كالمه ،مسيحين وليهم دينهم وهم   ،امسلمين ولينا دين

بمدى قلوبنا و  بيمال اللي  يمانباإل  يمش بالكالم صدقين ،ياست الكلفكك  -

  حبنا لربنا وتعلقنا بيه
 
  .كل وقت عشان يرعانافي  نه موجود جنبناإا ويقين

 مثيعني  :ستكمل حديثهأخذه الحماس فا
ً

مسلمين بيصلوا ويصوموا في  ال

مسيحيين مش بيفارقوا الكنيسة بس قلوبهم فاضية من حبهم  يوف ،ويحجوا

  .عمله عشانااللي  لربنا ومش مقدرين
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 ؟ يهإوعمل ؟ عمل عشانااللي  هو مين ده -

مسار ر ولكنه سرعان ما غي   ،مهال آيقصد املسيح وصلبه و ا مينا كان طبعً 

صدقاء أمحمد ومينا أن من  فبالرغم ؛املوضوع بطريقته الكوميدية املعتادة

  الكل منهمإال أن  الطفولة
 
 .استقلة تمامً شخصيته امل

أكثر فمينا أما وكتوم بعض الش يء.. ا جد   يفمحمد شخصية رزينة ورومانس  

، كما أنه مكان يتواجد بهأي  في يبثهالذي  لجو الجميلما يميزه خفة ظله وا

 .لما يوجد داخل أحديمتلك نقاًء داخلًيا ق

 ! ..ولكن ،سرة كل منهما فتتميز بالتدين املفرطأما أ

 اكل منهما كان يعتز بديانته جد  إال أن  ،ن القويةيسرتبالبرغم من صداقة اتأ 

، الدين هلل والوطن للجميعأن  يرى  افكل منهم ؛ابًد أالدين في  واليحبذان الكالم

اتأعياد في  يكتفيان باملعايدة والتهنئة اوكان هذا القرار كثيًرا  راحهماأوقد 

 .واملناسبات الدينية

فوق اللي  الناس ،قعد معاهأ يناهطلع شوية ملأنا  ،ياست الكلإيه  بقولك -

 .ا كان يقصد والده ووالدتهطبعً .. ي و أ يدول وحشون

 ؟ سورة الكهف أر مش هتق ييعن -

 ؟ تيهاأمش قر  يانت -

  .الفجرتها قرأ.. يوة الحمد هللأ -
 .نت واحد ياجميلأو أنا  خالص -

ة  نتفضتاف ،جنبهافي  ثم قام بغمزها بإصبعه   .واحدةمر 

 .يوة بقىأ :ثم قال عال   ضحك بصوت   
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ة  ياواد قولتلك مية ياختش  - لنا  تعلمتهاأاللي  بالش الحركاتكده  قبلمر 

  .حصلكاللي إيه  يبنا ماكنت عاقل يادي،  ر على كب  
م بأفعاله الصبيانية مع والدته وصاية محمد له بأال يقو  اتذكر مينا فوًر 

 .ختهأو 

ما والدة أ .لصديق عمره حتراًما، اليهاإينظر  ولم ابًد أخته ألم يلمس  بالفعل 

كثيًرا  يحبهافهو كان  ؛طوال الوقت يلتزم بوعده لهأن  يستطيع فكان ال ،محمد

نها كان معتادة على طريقة مينا من أما والدة محمد بالرغم أ .اكوالدته تمامً 

ل   ..التهريجفي  صديق عماد
تربيته كما في  د على يديها وساعدت والدتهفهو و 

املعاملة في  علم طريقة محمدنها تأإال  ،تربية محمدفي  ساعدتها والدة مينا

الستة شهور في  يلذلك فه.. حترام شديدابويتكلم معها  فهو خجول  ،اًد جي  

في  ا ما طريقتهاعتادت نوعً  لكنها ،لتصرفات ابنهاكثيًرا  كانت تتعجب اتأخيرة

بها وتريدها عندما يكون مزاجها حيان كانت تحبعض اتأ في  بل رويًدا، املعاملة

اس
ً
إلى  يءشخص من الس أي  فمينا لديه مقدرة كبيرة على استبدال مزاج ،يئ

 .ز بكل بساطة وسهولةاملمتا

 .خلص الغدا هندهلك تنزل على طول أملا  -

  .بتعمليهاللي  طبق السلطة ةجو  يجزر وهتالقين يبس قول يانت -
  .شاء هللان إ فيها قريب قطعكنا هأو  -

فظل  ،هذه الجملة محمدقالت والدة أن  تجاه الباب بعدايسير بمينا كان 

  ..يدندن
 
صدر من فمه أثم ، بجسدههو يتمايل و .. للقطط يحتت وارمين يعنقط

 .راقصاتالضحكة رقيعة ك
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  .دببس ياواد اتلم ياقليل اتأ  -

لوقت تكتم طوال ا يفه، ابتسامتها ي تدار  يوه صاحت فيه متصنعة

  .م الوقورةضحكتها لتظهر بمظهر اتأ 
م بمظهر اتأ هي  سواء ظهرتكثيًرا،  مور معه هذه اتأ فال تفرق  ،ما ميناأ

   ،و الأالوقورة 
 .نه يحبهاأا التعامل وخصوصً في  ر طريقتهفهو اليغي 

هتلم  يبلتأحاضر يا : ثم قال الراقصة صبيدور  ايده على فمه متقمصً  وضع   

  .وهأ
حتى  ،ها تركض خلفه لتضربه كما تفعل عندما ينفذ صبرها معهآر أن  دمجر  

  ظل يقفز 
 
 مثب   ظل  و  ،اخلفه سريعً  هغلقأباب الشقة و ل وصلأن إلى  نغر كالك

ً
 ات

 .اتوسعه ضربً ف ستطيع فتحهالخارج حتى ال ت مقبض الباب منبيده 

**** 

 
 
 وهل ،شخاصمحمد لتسأل عن سبب وجود هؤالء اتأذن أفي  غادة همست

فعندما .. بأنه اليعلممحمد  هافأجاب ،م الأرواح جميعهم يعانون من تبادل اتأ 

أن  فواضح ،قةة السابقة من شهور لم يكن أحد موجود بالشاملر   حضر  

 أما.. الحاالت تراها باقيأن  دون  رحلوت االت وقتها كانت قليلة وكانت تأتيالح

ا وال يعلم من فيهم يعانيأن  فواضحالن  ن تبادل أرواح م   الحاالت ازدادت جد 

 .ن الوم  

  واحد  خال  جلست غادة ووقف بجوارها محمد 
 ..لوجود كرس ي 

ن الجالسين تأن  بنظرها بين الجالسين تتمنى جالت  كتشف وحدها من م 

 .رواح ومن المن تبادل اتأ  ييعان
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وتجلس  ،"يكيس شيبس "وبيده  يكان هنا  رجل مسن يجلس على كرس  

 أ فكانت ،ا من عمرهاالعقد الثالث تقريبً في  بجواره سيدة صغيرة
ً
ا تنهره حيان

 أو 
ً
 ..يفعلهاأن  عليه تعليمات معينة يجب يتلق اذنه وكأنهأفي  تهمسأخرى  احيان

اأ فقةارأسه باملو  ئكان يومف أما الرجل
ً
ا الرفض وب حيان

ً
يأكل كان . خرى أأحيان

 .صابعه بعد كل شريحة يأكلهاألعق شرائح البطاطس ثم ي

طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره إال  هذا الرجل ما هو أن  توقعت غادة 

 هل؟ ا الرجلين روح هذأ ..ولكنها ظلت تفكر ،والدتههي  ن من تجلس بجوارهأو 

  وملا لم يأت  ؟ داخل جسد طفل صغيرهي 
 
؟ منزلهفي  سنهو ويظل هذا الرجل امل

روادتها ؟ م الجسد هو من يتحكم بالروحأبالجسد من تتحكم هي  هل الروح

كملت جولتها بين أتركت هذا الرجل وشرائح البطاطس و  ..سئلة الحصر لهاأ

  ...الجالسين
**** 

 على الباب يدق  مينا  ظل  
ً
وعندما فتحت ، عليه ًياشعب اوكأنه يعزف لحن

 وكأنه ممثل انتهى حا يمسرح والدته الحقيقة انحنى بشكل  
ً

من عرض دوره  ال

 .تصفيق حار من املشاهدين  وينتظرعلى املسرح 

 أ -
ً

 .ياواد زيك تعالى ادخلا يامحمد هال

 هأ -
ً

 هأ ال
ً

 هأ ال
ً

 هأ.. بأعز الحبايب ال
ً

 .. ال

  ه.وهو يصفق بيديغنية يردد هذه اتأ  كان
  .يدخل يوالدة مينا وأفسحت له الطريق لك ضحكت
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 .ياست الكل يوحشتين -

كنت هنا امبارح ياواد لحقت أنت  وبعدين ما ،كمان يامحمدأنت  صدقني -

  .وحشك يابكاشأ
 .. ينا ويا  بتوحشنأو  يبتوحشن ي:عليها وهو يغن رد  

وبدون سابق  ثم.. بةلشخصية شيرين املطر  اعينيه متقمصً  أغمضأن  بعد

 ؟ مال فين مينا بيهأو : ا كعادته ويسألهاتمامً آخر  موضوعإلى  نذار يتحول إ

  .يلعب رياضة ي من بدر  يراح الناد -
ثم قام  .بيلعبهااللي  عارف الرياضةأنا  ،يوةأيوة أ :كبيرةضحك أجابها ب

 .اتقريبً  اتفعلها ثالثة مر  .. ايركع ثم يهم بالوقوف سريعً .. بتقليد املصليين

وإن كان  ي،سالموال الدين اإل  يال الدين املسيح، ديانيكن يكترث باتأ  ممينا ل

ولكن بعفوية شديدة  ،ا يسخر من الجميعوكان دائمً  ا،خاصً  اب  يحب املسيح ح  

 ..طبيعتههي  هذه.. ساءةاإل  يتعمدأن  دون 

راه ومن ي ،لسخريته على املسيحيين افمن يراه من املسلمين يحسبه مسلمً  

امن املسيحيين يظنه مسيح  عكس محمد .بسبب سخريته على املسلميين ي 

ا ما كان ينهر مينا وكثيرً  ي،سالما لدينه اإل زً ومتحي   يءبعض الش  اكان متشددً الذي 

ال مسلم وال أنا  يبنا يا.. السخرية من املسلميين فيكون رده عليهفي  على طريقتة

 ..يالدينأنا  ،نسانإأنا  يمسيح

نه كان أإال  ،ب مينا للمسيح والصليب كان اليفارق رقبتهغم من ح  بالر  

 فع يدين نه الأا شخصية مزدوجة غريبة يشعر  دائمً 
ً

كل  يالنهاية وففي  ولكنه ،ال

بناء البلد شهامتهم أمرحة ودودة يحمل من صفات  شخصيةحوال اتأ 

 .مجدعنتهو 
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ثم  ،له بال مباالة تبتسم يفأطاحت بيديها وه ،لم تفهم والدة مينا ما يقصده

 .مينا يدعته للجلوس حتى يأت

 .كلك بصراحةأ يوحشن ،يد إ منالنهارده  لأكعايز أنا  ،ياماماإيه  بقولك -

فمينا كان دائما يقول كلمة  ،قالهاالتي  ماما ةم تتعجب والدة مينا من كلمل

الذي  عكس محمد .نفس الوقتفي  و ست الكل على والدته ووالدة محمدأماما 

 ،ا بكلمه حضرتكا يقول) طنط( لوالدة مينا كما كان يسبقها دائمً ن دائمً كا

حتى ، ب بها هو ومينايص  أالتي  رواحبداية تبادل اتأ كثيًرا في  يوهذا ما جعله يعان

تك من حديثه حضر  ةيحذف كلمأن  عولكن لم يستط ،اعتاد على كلمة ماما

كثيًرا  كانت تتعجب هانأحتى  ،اصبحت والدته حاليً أ يمع والدة مينا والت ادائمً 

سعيدة  ..نفس الوقتفي  فقد كانت سعيدة وحزينة ،تبدلتالتي  خالق ابنهاتأ 

أصبح  نهوحزنها تأ .. ا واحترام كل ماتقوله وتنفيذه بحذافيرهحترامه لها دائمً ال 

إال  ..فال يمزح وال يشاكسها كما كان يفعل من قبل ،كثر من الالزمأ اوملتزمً  اجادً 

راهقة ما بعد املنه سن أإلى  حوال هذال اتأ ت تترجم هذه التصرفات وتبد  نها كانأ

فوالدة مينا ، ينضجأن  بعدشخصية املراهق في  ر يكون هنا  تغي  أن  يوطبيع

ما وعند.. يءا على كل ش وكانت تحب االطالع دائمً  ،كبير حد  إلى  كانت مثقفة

التغير هذا  أن تبحثت واستشارت حتى علموجدت ابنها يتصرف بهذا الشكل 

فلت منها نمع املوقف وتتصرف بحكمة حتى الي تتجاوبأن  ن عليهاأو  طبيعي

 .ولدها

 4الساعة أن  نا عملك بالرغمأو إيه  عملكأ يشوف عايزن ي،عنيا ياحبيب -
 .هتطلبه هيتعملاللي  بس

 .شاميلبمكرونة بالفي  ينفس أنا  ،كدة ذا كانإ -
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شاميل بمل ملينا مكرونة بالعأمكرونة عادية و أنت  عملكأخالص  -

هو بيموت فيها مش هيقدر يمسك صايمين و احنا  عارف بقىأنت  ما ،يصيام

  .نفسه لو شافها

 .ةنهاردلشاميل ابكل مكرونة بالأعايز أنا  ي و شيراز أبقى صيامى  يبص  -

في  مش بدخلهم البيتأنا  ام.. لبن وبيض يالبواب يجبل يخلأخالص هقوم  -

 لك حاوهعم ،فترة الصيام
ً

 .ال

**** 

الجالسين وجهها عن  ي الطرقة توار آخر  في ا تجلسرأت فتاة قبيحة جًد 

فضولها ت نداء لب  تعجبت غادة ملنظرها وكعادتها .. خربين الحين وال  يوتبك

غريب مع اندهاش محمد ملا  بدأته بشكل   .ا.وبدأت معها حوارً ، ليهاوذهبت إ

 .تفعله غادة

**** 

 
الذي  يد من على املنضدة املجاورة للكرس لتقطه عمااف، جرس التليفون  رن 

 .يريكة املجاورة للكرس على اتأ  ًياما سعيد فكان مستلقأ ،كان يجلس عليه

 ينطق اسمها بصوت  أن  دفتعم   ،الشاشة ليجد اسم مروةإلى  عماد نظر   

وربما ليزيد لهيب شوقه ، ربما ليعرف رد فعل العاشق الولهان سعيد ،عال  

 .ستخدام مروة لترويضه وتأديبهايكون بداية انتقام منه بوقد ، كثرأ

بلع ريقة بصعوبة ، د سماع اسمهابمجر  ريكة انتفض سعيد من على اتأ  

 .ن مسموعة لعمادودقات قلبه قد تكو 
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هقوم كده  يطب استن؟ يساعتك عند ينسيت؟ يهإ، لو ازيك يا مروةأ -

 .شوفهاأ

ح الساعة بالفعل على الغرفة ومل دخل عماد ،كظله خلفه سعيدقام 

 يوة يامروة موجودة فعأ :عليها التسريحة فرد  
ً

 يدوالبفي  تقلقيش هشيلهالكام .ال

 .تيىي لحد ملا

 صمت عماد قلي
ً

  :مستمًعا ملا تقوله مروة ثم رد عليها ال

 ؟ يامروة بسإيه  عملأطب  -

فخطف التليفون من  ،مروة قد تضايقتأن  من رد شقيقته شعر سعيد

 .ث معهااستئذان كعادته وتحد   عماد دون 

 .سعيدأنا  ،ازيك يامروة -

 .ازيك يا سعيد -

 إال ف عليها نه لم يتعر  من أبالرغم ف ،ينتفضكلما سمع صوتها كان جسده  

 .تمكن من قلبه قد الحبإال أن  ،من سويعات

 في يتجيل ي ياريت بس لو تقدر  .بلك الساعة لحد عند يجأهنزل أنا  مروة -

 .يب من بيتكمكان قر أي 

 .تعبك معاياأا ياسعيد مش عايزة شكرً  تأ  -

 .تعبك راحةانتي  ..زعلش منكا أعشان مكده  تقوليشام تأ  -

 سألها عن مكان بيتها، فأخبرته واتفقا على مكان  قريب منه يتقابالن فيه.

 ؟ يوتيىإيه  قدامك قدأنت  و  ياسعيدأ -

وصل أدة عشان قبل ما هاخد رقمك من غا ذنكإوبعد  ،نزل هواأهلبس و  -

 .يكلمك تنزلأ
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خطة أن  ايضً أبخبثه وشعر عماد وقد شعر  ،شديد   قال هذه الجملة بخبث   

 .النجاحفي  غادة بدأت

 .ي و أ يرس يياسعيد م يوكأ -

  .ا يعزف سيمفونية موسيقية منفردةوكأن كل حرف فيه جملةقالت هذه ال 

غرفة نومه إلى  ثم اتجه ،رملح البصفي  حلق ذقنه .امالحم  إلى  اسريعً  ركض  

  .نحاء جسدهأعلى كل  اعطرً  رش  .. سرعة البرق في  ل مالبسهبد  

د  .املنزل في  رأته عليه ذيال غير آخر  تراه بشكلأن  تعم 

ما أ، شابلن لير لشا ادقائق معدودة وكأنك تشاهد فيلمً في  حدث املشهد كله 

 اوكان سعيًد ، عال   كان يريد الضحك بصوت   ..حاسيس مختلطةأه تعماد فرواد

فها هو سيسهر الليل بطوله  ،لتهبد  ب ليه سعيد من مشاعر ح  إا ملا وصل جد  

 عد عنه قليتيسمع عبد الحليم حافظ ويب
ً

  نه سيتذوق من لوعة الح  أكما ، ال
 ب 

 .وعذابه وتمنع مروة عنه وداللها الزائد

**** 

من  اتزداد قبًح  وجدتها، كثرأالفتاة واقتربت منها إلى  عندما ذهبت غادة

تظهر على وجهها عالمات أن  تسيطر على مشاعرها قبلأن  فحاولت ،قريب

وهمست  يذن الفتاة بجسدها الرجولأاقتربت غادة من  .االشمئزاز فتحزن الفتاة

 ؟ رواحأتبادل  :قائلة

 (؟ترامدول يابيهمخدرات ) زبائنهيعرض على  "ديلر"وكأنها  

ولكنها سرعان ، ل عندما اقترب منهاة هذا الرجأاندهشت الفتاة من جر 

 .هذهرواح أسمعت جملة تبادل أن  دبمجر  ماتبدل مالمح وجهها 
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 في التدخلإلى  فقد يضطر ، كان محمد يراقب املشهد من بعيد مراقبة حذرة

البداية في  رأى مالمح الفتاةأن  ولكن بعد ،ذا قامت الفتاة ونهرت غادةإوقت أي 

مالمح إلى  تبدلببعض الغضب سرعان ما اندهاشها املختلط دل على ت

ة عندما قامت غادة بالهمس ،اطمئنان إلى  اثم تحول سريعً ، ذنيهاأفي أخرى  مر 

ة  بالدهشة والتعج   ببعض عالمات  اكان ممزوًج ة ولكن هذه املر   ،ثالثةمر 

  ق كان يتحر  .. االرض
ً
ا وجلس يضً أبى ذلك أولكنه  ،ملعرفة مايدور بينهما اشوق

 .تركته منذ قليل يراقب مايحدث من بعيدالتي  غادة يرس على ك

 "كمان زيكأنا  تقلقيشام"

 .ذن الفتاةأفي  همست بها غادة 

يقتحم أن  فمهما كان اليجب يء،ا وغضبت بعض الش اندهشت الفتاة جد  

 حتى لو كان يعاني من ش يء واحد ن  آفي  والفج يءرجل فتاة بهذا الشكل الجر 

 .ن مثلهامعي  
 "بنت على فكرةوأنا "

 .غضبهافي  عندما وجدت الفتاة ستبدأ غادةهمست بها 

 طمئنان فعاال في  هنا فقط بدأت الفتاة
ً

 ا،ولكنه اختلط بعالمات الرض ،ال

 .منها أسو أا  من يشعر بما هو هنالن  فمهما كان ماتشعر به

ا عندما فتحت الفتاة ب جد  محمد يراقب املوقف من بعيد وتعج   ظل  

  ،تنطق بكلمة واحدةأن  دون حقيبتها 
ً
ا ًد ميزه جي  لم ي   اثم استخرجت منها شيئ

 .عطته لغادةأو 

**** 
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 على بيد  أإلى  لقاهأثم  ،خرجه بحركة كوميديةأتليفونه املحمول ف رن 

 ،يام شقاوة ابنهاألتتحسر على « تريزة»ليهإنظرت  ..خرى ا باليد اتأ ليلتقطه سريعً 

 
 
طريقته الجادة إلى  يتبدل ابنها ميناأن  م قبليارها بهذه اتأ فها هو محمد يذك

 .وخجله الزائد وابتسمت بحسرة

 كانت والدته هي املتصلة، فرد  عليها:

 .يووووة يا ماماأ -

 .اانزل عشان تتغد -

 .هاكل هناأنا  ال  -

 .ندهلكأمش قولتلك هحضر الغدا و أنا  ياواد -

 ؟ شاميلبعاملة مكرونة بال يانت -

  .عاملة سمك تأ  -

 .نزل أنا أشاميل و بمكرونة بال يخالص اعمل -

 .واد بالش دلع فارغاانزل ي -

هتغدا  ينإانتي  قوليلها :اوالدته الحقيقية وقال لها هامًس عطى التليفون لأ

 .هنا

 ..نغلب املصرييأشة هكذا كما ينطقه نطقت اسم عائ، «عيشة»يوة ياأ -

 .له مخصوص عمالهاأنا  بيحبهااللي  الواد ياكل املكرونة يسيب

 .بسانتي  عشان خاطر  يماش .. ييوة ياتريزة ازيك ياحبيبتأ -

سبوع أيىى  يبقالأنا  شوية ده يختأيا  ياطلع يوابق ي،ياحبيبت يل يتسلم -

 ي.قعدتش معاكام
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 ي.انت يطب ماتنزل -

 .هنزلك بالليل شوية يعنيا ياحبيبت -

 .تنزليشام يوعإ يهستناك ي،بيبتحيا يوتنور  يتشرف -

سمع مينا موافقة والدة عماد على تناوله الغداء بمنزل تريزة حتى أن  دمجر  

ما له بأن يكف ع فأشارت ..املكاملة قص بحركات كوميدية وتريزة لم تنه  ظل ير 

كان يزيد ف ،هيهات ولكن ،تضحكأن  دون  املكاملة تنهيأن  يفعله حتى تستطيع

على " سلو"يرقص معها  يتمايل وكأنه نه مسك بذراعها وظل  إمن حركاته حتى 

 .غنية رومانسيةأ

**** 

رها وهو ينتظ .يلتفت حوله كل لحظةوقف سعيد حيث اتفق مع مروة 

  ،ثم يعدل من هندام تسريحته ،يعدل من قميصه
 
نه أد وينظر على حذائه ليتأك

 ،المع كما هو

 ! ..حتى 

 .يءاملىفي  ها من بعيد تهرولآر 

 .سفة ياسعيد اتأخرت عليكآ -

 ة.فضل واقف لحد بكر أاستعداد  يعندأنا  مكيه وال -

أن  ول دقيقة دخلت فيها منزل غادةأفقد شعرت من  ،ضحكت بنعومة

 
 
ن بها منذ يعجاب رجال كثير إمعتادة على  يفه ،لهذا ولم تبال  ، عجب بهاسعيد ا

وملس يده  فمد   ،ت يديها لتتناول الساعةشكرته مد  أن  بعد، ولىاللحظة اتأ 

 :وقالت له ،تهأا لجر جد   استغربت .يديها

 .ذنكإالساعة بعد  -
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 قائ ثم استطرد حديثه.. يا اتفضليوة طبعً أ -
ً

 يكر  بتسلمكنت فاأنا  :ال

 .عينيهفي  طفالقالها وبراءة اتأ ، علي  

 .ت بالرحيل هم   ثمشكرته  

 ؟ هخالص كد؟ دهإيه  ..يه دهإ -

 .يمط شفتيه اعتراًضاقالها وهو 

 ؟ يحاجة تانفي  هو ، ة خالصيو أ :بنبرة جافة أجابته

 .هوكديعني  بس كنت بقول نشرب حاجة ساقعةأنا  خالص مافيش تأ  -

 حا يمش أالزم  ،اسفة جد  آال  :لةئشمئزاز قانظرت إليه با؟ حاجة ساقعة -
ً

 .ال

سنتميترا  مشاعره تجاهها لم تقل  إال أن  املقابلةفي  هائبالرغم من جفا

 ارتدت ا قد نهأ اخصوصً  ،كثرأبل زادت ، اواحًد 
ً
بيض أ ا"شيرت يت"جينز و ابنطلون

كثر من أهذه املقابلة فاتنة في  هاآفر ، يءالبر  يبدت فيه كاملالئكة بوجهها الطفول

 .مامه حل غير املوافقةأفليس  ،حسرة ووافق على الرحيلفي  ليهاإنظر  .قبل يذ
على  ماو يجبرهأ مايتحكم به نتيلال و هند شقيقاتهأو سمر أليست غادة  يفه 

قرارة نفسه كان في  ولكنه، ليست تحت سيطرتهالن  حتى.. هي معين عل  ف  

 .عندما تكون تحت قبضة يده ايتوعد لها داخليً 

 !حت له بيديها بعالمة السالم ورحلتلو   

  ظل  
ً
 .مام عينيهأمن  اخر الشارع حتى اختفت تمامً تسير ل  ييتابعها وه اواقف

**** 
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التصدق  يليها وهإنظرت . ياها الفتاةإاولتها نالتي  صورةغادة ال تالتقط

 .ماتشاهده
.. كشالالت ذهب ي صفر حرير أشعر .. عينان زرقاوان.. فتاة بيضاء كالثلج

 .نف صغيرة كحبة النبقأ.. تمام نضجهافي  كالفروالة انن تبدو اشفت

 .ةلوان الزيتيباتأبعناية الصورة كاملة كأنها مرسومة  

 سألتها غادة باستغراب:

  ي؟مين د؟ يه دهإ -

 ." "ميشارت على نفسها وقالتأ

دمعة من  سقطت.. وحزن قالتها بحسرة .. نجليزيةكانت تقصد نفسها باإل 

 .بطرف منديلها اعينيها فمسحتها سريعً 

 يءش أي  يجعلها تصدقالن  تمر بهالذي  فالوضع ،صدقتها غادة على الفور 

فلماذا التصدق ماتقوله  ،سرداخل جسد عماد بكل سهولة ويهي  فها ،الدنيافي 

 ! ..ولكن ،الفتاة

 .جعلها تهجم على الفتاة بأسئلتها املعتادةبالطبع فضولها الكبير 

 ؟ جواه دهانتي  اللي وجسم مين -

تقولها  كانت كل جملة تقولها الفتاة .بنت البواب بتاعنا ربابجسم  -

 .وكأن قلبها يعتصر مع كل كلمة تنطقها ،لمأبحسرة و 

 ؟ يلوقتفين د يوه -

 .قصة طويلة شوية يد -
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 .براحتك يالطرقة عشان تتكلمفي  ةنخرج بر  يبس تعال ،للصبح ينا معاكأ -
 ! ..بالخروج من الشقةيهما أن  قبلو 

و أكان يخص الفتاة القبيحة ي ( والذ51لسيدة املسنة على رقم )ت اادن 

نظرت  .مةغرفة الست نعإلى اعتذرت الفتاة من غادة وهرولت  .الفائقة الجمال

ولكنها تحاملت على  ،بالداخل يفالفضول قد يقتلها وه ،حسرةفي  ليها غادةإ

وافقت الفتاة على  .صتها عندما تخرجنها تنتظرها هنا لتسمع ق  اخبرتها أنفسها و 

 ..وكيأوكي أ :قائلة تسرع للدخول  يالفور وه

 .اسريعً  يليها محمد بأن تأتإشار أ

وده هنا من فرط فضولها ملعرفة قصة مر وجأمر محمد و أتنس ى أن  كادت 

خبرته باملوضوع أنه يريد معرفة مايحدث وقد أتعلم  يليه وهإفذهبت ، الفتاة

 فبدأ ،ابتسم محمد ابتسامة عريضة.. نها تنتظر الفتاة لتعرف قصتها كاملةأو 

 قهىاملسجد وفى املفي  فقد جربه هذا الصباح ،اغادة فضولها كبير جًد أن  يعلم

بتسامة اأسه بفأومأ بر  ،يديهافي  الضحية الثانية تقعهي  وها يالتاكس  يوف

 .عريضة وصمت

**** 

ة  ،نها تريد النوم بحركات ملحوظةأادعت سارة  ة ها ومر  يتفر  عينمر 

  :حتى الحظت والدتها تصرفاتها فقالت لها، بءتتثا
 .يقعدش لوحدهام يبوكأهقوم بقى عشان أنا  يطيب ياحبيبت -

 .قاعدة يتنا اليه ياماما م -
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ا جوز  مل يطمنين ياملهم ابق ي.جيلك يوم تانأهبقى  يمعلش ياحبيبت -

 .نا هفهمأعلى التليفون و  ةيوصل بالسالمة حتى لو برن

 
 
 .سالمفي  البقاء وتركتها ترحلفي  لح عليها سارةلم ت

 جندةالدوالب لتفتح اتأ إلى  وبالطبع هرولت سارة ،وبالفعل رحلت والدتها 

ة   و أ عليه تطمئنأن  فكرتولكنها  ،عماد ييأتأن  ية قبلثانمر 
ً

في  أتبدأن  قبل ال

 فع تتأكدلفمن ناحية  ،القراءة
ً

  أن  كانت تريدأخرى  ومن ناحية ،نه بخيرأ ال
ر تقد 

  بعدها عن البيت يالتي  املسافة
ر االنتهاء من القراءة وتضع حتى تعرف متى تقر 

 .يحضرأن  جندة مكانها قبلاتأ 

 .وة ياعماديأ ،لوأ -

تتصل أن  ولم يخطر ببالها ،فعال قد تأخرت يفه ،ااضطربت غادة جد   -

 .بسارة لتطمئنها

ول أفي  هلهأتعب طلع اللي  سف جدا الراجلأأنا  ،يوة ياسارة ازيكأ -

 .القاهرةفي  يخلص مصلحه هنا يا كان جاالصعيد وهو تقريبً 

  :نه سيتأخر وقاطعتهتأ  سارةفرحت 

  .د براحتكواليهمك ياعما -
  :ا من رد سارة وقالتندهشت غادة جد  ا

 ؟ ياتغديتانتي  -

 .هستنا  تأ  -

  .متىإ يمش عارف جاأنا  انتي ياتغد تأ  -
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 .حاضر -

ولكن سعادتها  ،كثرأوهو مازاد استغراب غادة  ،سارة دون جدال اجابتهأ 

عرف وسوف ت ،فسوف تأخذ وقتها كما قالت لها سارة ،كثر من استغرابهاأكانت 

ليها إالست نعمة وتستمع إلى  ة الفتاة وقبل كل هذا وذا  سوف تدخلص  ق  

 .وتراها

جندة الدوالب واستخرجت اتأ إلى  مانأفي  ا واتجهتنهت سارة املكاملة سريعً أ

   ،واستلقت على السرير لتستكمل القراءة
 
 ،ب الصفحاتولكنها ظلت تقل

 يءلتعرف عن غادة كل ش من هنا وهنا   أتقر أن  تريد يوهكبيرة جندة فاتأ 

 يذكره رفضً أن  رفضالذي  من عماد وسبب طالقها
ً
 .اا بات

**** 

فكل تحركاتهما  ،ين هوأغرفة وقام باالتصال بمحمد ليعرف مينا ال دخل  

 يمعروفة لكل
ً
 .ن محمدأياليعلم الن  وهو  اهما مسبق

 ؟ فين ياضأنت  ،لوأ -

 .عند الست نعمةأنا  ازيك يامينا -

  يبنا يا؟ لحست دماغكاللي  نعمةالست  يياد -
 
 ق

 
ماله  .كك منهالتلك ف

  .هوأالفل  ي ز احنا  ما؟ ةالوضع كد
 ،ال فارق معا  امتحانات وال نتيجة يافاشلأنت  ما.. يهإنت يهمك أا و طبعً  -

 ؟ ا هتضايق ليهطبعً ، ال فارق معا  صالة وال صومكده  وغير 

 : ضحك مينا ثم قال له

 ؟ متىإ يجاأنت  املهم، يش ملكنت تعأو  ي  خالص خليك ز  -
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  .وغادةأنا  خلصأملا  -
دي  مين غادة.. الست نعمة يتك مش تقولقول بقى غادة مز  ، يووووة بقىأ -

 ؟ بتعرف مزز من وراياأنت  شرحكأياض انطق قبل ما 

أمي  املهم.. حكيلك بعدينأوبعدين هبقى  ي،بطل بقى طريقتك الهمجية د -

 ؟ كويسة
 ي.عشان املكرونة بتاعتها وحشان يدلوقتأمي  ا قاعد معنأو ، ربنانشكر  -

بالك على خلي  يال .. فالح فيهأنت  اللي هو ده.. خويا يابتاع بطنكاطيب يا  -

 .سالم، نفسك

 ياش م ،زز كل ومأياصاحبى غير إيه  الدنيا يثم قال: وه ضحك بصوت عال  

 .سالم، بالك على نفسكخلي  كمانأنت 

سرع أ، دي عملت الصينية ودخلتها الفرن خالصواد يامحمد قرفتك حلوة "

 ي"حياتفي  صينية مكرونة عملتها

 .تبتسم يقالت تريزة هذه الجملة وه 

  .ليا يربنا يخليك، ييوة بقى ياتريزة ياجميلة انتأ -
**** 
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 ضربت اتأ 
 
وسط امتعاض  ييبك على ظهر يديه فصرخ وظل   سن  م الرجل امل

 جد   من بكائه فتوترت ،الجالسين
 
حضنها إلى  وتضمهربت على كتفه ا وظلت ت

 .حتى يهدأ ويتوقف عن البكاء

عمر في  غلب الجاسيين مندهشين لتعامل هذه السيدة مع رجل مسنأكان  

 والدها وقد يكون والدها فع
ً

نظرات انت نظرات بعضهم يملؤها الغضب و ك .ال

على هذا  شفقينخير فكانوا م  ما البعض اتأ أ ،يملؤها االحتقارالخر  البعض

ولى من النظرة اتأ  فهي ؛غادةإال  ،عامل بهذا السوء من ابنتهي  الذي  الرجل املسن

وقلة قليلة من الجالسين  .تبتسمالتي  ة لذلك كانت الوحيدةفهمت الحقيق

 .ابتهم بنفس الش يءصمن أول نظرة ربما إل اتأمر  الذين فهموا

ة تجولت بنظرها    توقعت ا،صغيرً  افوجدت ولًد  ،نحول الجالسيأخرى  مر 

، دون مرافقمتحر "  كرس ي"على  ايجلس وحيًد  ،املرحلة االبتدائيةفي  يكون أن 

في  طفالالوقورة واتزانه على غير عادة اتأ ا بالرغم من جلسته جد   اكان متوترً 

خرج علبة أنه أثار دهشتها ودهشة بعض املوجودين أولكن ما  ،هذا السن

ا للست وكأنه يريد الدخول سريعً  ،يتأفف شعل سيجارة وهو أسجائر من جيبه و 

 .يشعر فيه بالغربةالذي  نعمة ويرحل من هذا املكان

 أن  توقعت غادة 
ً

 ،بذلك يفتصرفاته كلها توح ا،ناضًج  اكبيرً  يكون هذا رجال

في  ماذا يفعل؟ لدهالو هل جسد هذا الطفل .. سئلة كثيرة كالعادةأدتها و اولكن ر 

  ؟عمله
ً

 إلى  بيهأ روح هل يذهب الطفل حامال
ً

في  كيف يتصرف؟  منهعمله بدال

 ىءعماد كانت تخط ةبداية عملها بشركفي  نهاأإال  ورغم نضجها يفه؟ العمل

؟ العملإلى  جسد رجل ناضحفي  صغير  بعقل   صغيرٌ  طفلٌ  فماذا لو ذهب   ،كثيًرا

 .كيد ستكون قمة الكوميدياأ

هكذا ، يحدث هذاأن  ابًد أ فال يعقل ..جازة من عملهإ أخذ نهال مؤكد أال  

 حد  
 
 .ات نفسها داخليً ث
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وخرجت الفتاة القبيحة  ،تح باب غرفة الست نعمةبعد عشر دقائق ف

فتحت باب أن  ليها غادة بعدإهرولت . منفعلة يباب الشقة وهإلى  امتجهة سريعً 

 :تقف يوجذبتها من ذراعها لكالشقة وخرجت 

  ي.حصل فهميناللي  يهإ -
  .خالص يبقتش طايقة نفس امأنا  ي،مش أ عايزةأنا  ..بليز -
؟ يبوعد  معايا يعن يبتخلفانتي  ؟قصتك ياحنا مش اتفقنا هتحكيل -

  ترجاها قالتها وكأنها ت
  .للتحدث بود 

 "لي"كوكهحكيلك  يوكأاة بكالم غادة ثم وقفت وقالت لها: تاثرت الفت

  .يمش أ يوخلين

  .يماش  -
**** 

 ( 
 
 يوتركت بيت، 4/5/0222املوافق  يوم الخميس اخيرً أ عماد تزوجت

 ا جميا رومانسيً كان يومً  .بداتأ إلى  مىأو  يوشقيق
ً

 رقصنا طوي ..ال
ً

ثم  ،الفرحفي  ال

وهو .. عشق هذا املكانأفكم كنت  يااااه.. سفح املقطمإلى  بعدها ياصطحبن

لم  وكانبل  ،وعشقته من خالله راه فقط عبر التلفازأكنت  ..كان يعلم ذلك ح 

لم  يهنا  وها هو يحقق لإلى  ذهبأأن  يحيات  تلو  ارحل املعازيم واحًد  ..يحياتح 

ة  ول تأ  اوكنت سعيدة جد    -سامحهم هللا - يخأو أمي  ورحلتالخر  سوف  يبأننمر 

ة  ليهماإ دعو أومهما حدث لن ، ش بدونهماعيأتخلص منهما و أ شاء ن إ ةثانيمر 

م رضيعها اد كما تحمل اتأ عم يوحملنهذا اليوم في  البيتإلى  رجعنا.. هللا
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   وظل   ارضً أ يمامأالشقة وجلس  يوأدخلن
كنت  .وكأنه طفل جائع بنهم   ي  ل يديقب 

  بل وي   ،يول رجل يلمسنأفها هو  يء،خجولة بعض الش 
كنت سعيدة  .يل يدقب 

كثيًرا  يحبنأ ..اخالقه عالية جد  أ.. فعماد رجل جميل ،طير من الفرحةأوكدت 

زيل ي  أن  نه استطاعأإال  يورغم خجل ،ايضً أأنا  حببتهأكما لى و لحظة اتأ منذ ال

 
ً
 هذا الخجل شيئ

ً
ا هدأ تمامً أولى حتى الليلة اتأ في  يلم يقربن.. بذكائه اا فشيئ

 يوضمن، بدلنا مالبسنا وتناولنا العشاء.. تجاوب معه دون خجلأأن  ستطيعأو 

  ..ةليه بشدإ
ً
 دد  و  ..اكم كان حضنه دافئ

 
كنت  .ابًد أنه خرج من حضألو لم  ت

ة  لصدرها ولو أمي  يتضمنأن  حتاجأكنت  .كثيًرا هذا الحضنإلى  حتاجأ مر 

ة  ولو  يعلى كتف يخأو يربت أحياتها في  واحدة  (...لكنها لم تحدث ولن، واحدةمر 

بالرغم ، ال املوقف فيما بينهموظلت تتخي   ،كثيًرا توقفت سارة عن القراءة

ا أ يحدثفعماد لم  ،من غيرتها الشديدة ملا قرأته
ً
نه أإال  ،مسبينها وبينه شيئ

ا بعض الش يءر  ا وفج 
ً
ولم يجلس لها من يديها نه لم يقب  أكما  ..غم ذلك كان جريئ

ا بت جد  نها تعجأإال  ..فقط قبالت وأحضاٌن  ا أمسكل ما كان بينهم ،رًضاأمامها أ

هله أ يكره شخصأن  فهل يعقل ،ها ووالدتهايخأمن كالم غادة وحديثها عن 

 ؟ لهذه الدرجة

 .ةجندصفحات اتأ في  وظلت تقلب سئلةتركت هذه اتأ 

 )أ
 
تجرع تأكثيًرا  حضنهفي  سبحاصبحت أبل  ،خجل من عمادأال الن  صبحت

كثيًرا  خرجنا.. شعر به من قبلأبل لطاملا لم  ،لطاملا افتقدتهالذي  من حنانه

، بعد حدأإلى  يا معكان كريمً .. شاهدها من قبلأماكن لم أشاهد أ يوجعلن

 ريدأعشقه و أ يننإبل  ،احب هذا الرجل جد  أ يننإ.. بالهداية كلما خرجنا يرنيغم

  أأن 
 (...فيه ييبار  لكثيًرا أن  دعو هللاأ، كلها له يحيات سكر 

اللون إلى  ل وجهها تحو  أن  لدرجةا جًد  سارة من الغيرة ةاطشتسا تداز 

بينها وبين عماد  أنشي  نها لم من ألرغم باف ،دة الحرارة الصادرة منهحمر من ش  اتأ 
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ت فر  ، وحديث غادة عنها كان يجعلها تجنالن  نه زوجها وملكهاأإال  ،بصة ح  ق  

  ...جندةصفحات اتأ في  اسريعً 
أن  شعر أو  ،يًضاأ القلق كما بدأ عمادفي  تأوبد ،كثيًرا يلقد تأخر حمل)

لم هي ، لهذه السيدة اتاح نفسيً ر أعلم ملاذا ال أال .. يتزوج يك ي  والدته تسلطه عل

ن عماد ملكها ولها قد يكون تأ ، بغضهاأ يولكن ء لي،يس ي يءش أي  يعتفعل م

.. ي حد غير يكون تأ أن  طيقأوال حبه لدرجة الجنون أصبحت أنا أو .. حقوق عليه

ة  ول وتأ  ي  إل نه تحدثأ ،اليومكثيًرا  يننحز أوما  نجاب مر اإل أفي  منذ زواجنامر 

ولكن ماذا بعد القلق  ،يقلق أنه بدأشعر أ .الطبيبإلى  نذهبأن  واقترح علي  

 
 
قتله ألو تزوج على سأقتل زوجته و ؟ ي  هل سيتزوج عل، يوماذا لو هنا  خطأ من

بحضنه أخرى  تتمتع واحدةأن  سمحألن ، ابًد ألن يمس واحدة غيرى ، معها

 ي...(غير 

 ممزوجة بلذة ةمبتسمة ابتسام عن القراءة وهيسارة  تتوقف ..هنا فقط

 م  أصبح  فها هو عماد ،االنتصار
ً
هي  بل ،خيلها يعلى مافأغادة  تطيولتملها  الك

لم  ا وستحقق لعماديضً أنجاب سبق لها اإل  وستحافظ  ،نجاباإل في  حياتهح 

إلى  حضنه تستمتع بهفي  وستظل  غادةى ال يتركها ويعود لهذه املسماة عليه حت

 .اتأبد

 .جندةصفحات اإل في  وظلت تقلبأخرى  ةمر   قلبهافي  نهشت الغيرة

**** 
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زفتة وعندنا بواب له بنت اسمها  ،الزمالكفي  وعايشة «مايا»ينا اسمأ -

وضة أفي  نفس يقيت ومن شهرين صحيت ل ي،جسمها دلوقت ةجو أنا  اللي ..رباب

 ..البواب

 ..الذى حدث منذ شهرين وأخذت تعيد على غادة هذا املشهد

يابت  ياصح ،لجيران عايزين حاجات من السوق ا، يبت يارباب اصح -

 .بقولك
 ؟فينأنا  دهإيه  -

  ي.يابت انجر  يقوم، يختأ يايعني  فين يهتكون -
، روتكب   قالتها مايا بتعال   " "أر يو كريزى ؟ يبتقولها دأنت  اللي التخاريفإيه  -

االبواب قد يكون وضع شأن  ذهنهافي  ول ما حضر أو 
ً
فعل و  ،مشروبأي  في لها يئ

عم أن  ولكنها سرعان ماتذكرت ،مثل هذا املوقففي  رجلأي  بها ماقد يفعله

مثل في  نهاأكما  ،وقد ولدت وهو موجود بالعمارة ،براهيم رجل طيب متدينإ

العمارة في  غرفتهفي  بها لن يفعله يءش أي  راد فعلأوحتى لو  ،اعمر ابنته تقريبً 

بنائه أ يباقت تفتت حولها وجدنها عندما الأا وخصوصً  ،بنائه وزوجتهأوسط 

 .حالة هلع مما يحدث حولهافي  ظلت.. ولكن بالرغم من كل ذلك ،نمازالوا نائمي
 ي.وهللا تأربيك، يابنت الكلب ياجزمةإيه  تخاريف -

 .ليضربها بالفعل وبدأ يقترب منها ،ابرهيم وهو منفعل جد  إعم  عليها رد   
وظلت تدق الباب  ،تهرول يا وهشقتهإلى  رض وصعدتنهضت مايا من على اتأ 

 .حتى فتحت لها والدتها ي ر يبشكل هيست

 ؟ ازيك يارباب خير -

  .ماياأنا  ..ماياأنا  ؟يرباب مين يامام -

 ي.اتجننتانتي إيه  يفيك نتمالك ياب؟ مامي؟ -
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غرفتها وسط  وهرولت على ،مامهاأمها من أت مايا تصرخ ودفعت ظل

رباب أن  فقد تخيلت والدة مايا ،ن الدخول تمنعها ع يصيحات من والدتها وه

تصرخ وهرولت على  يتركت مايا والدتها وه.. باملنزل  ءية ش و تريد سرقأقد جنت 

 أ يفه ،غرفتها
ً

 .البيتفي  يحدث يءش  يبأ ي ال تبالصال

  ..مايا ابنة وحيدة ووالدها توفى 
 
 يفه ،لها كل طلباتها يلبكانت والدتها ت

الغرور في  فبدأت، يطبيعالغير حياتها تشعر بجمالها  ا وكانت طوالدللة جد  م  

 أحتى  رويًدا
 
وتنفر  صبح الناس تتفرق من حولهاأو ، طاق من غرورهاصبحت ال ت

 .ملصلحة ماإال  بقىبجوارها ال ي ىومن يبق.. منها

وجه .. شعر أشعث.. الجديدفوجئت بشكلها  ة،مام املرآأعندما وقفت  

  جلباب.. ببقع ملونةبشرة غير صافية ملطخة .. قبيح
ً
ولكنه  ،اقد يكون نظيف

 .يسر الناظرين ال بارز العظامممزق يظهر من تحته جسد نحيف 

وجدت من ينام على  حتىة، املرآفي  تنظر  يوه مايا تصرخ بهستريةظلت 

في  سقطت على اتأرض.. سالم كاملالئكةفي  نفسها نائمة لتجدالتفتت .. سريرها

على اعتبار أنها  اليوسعها ضربً  خلفهاالبواب ا ليهإصعد الذي  نفس الوقت

 .ابنته
. .ا ملا تقوله الفتاةنصات شديد جد  إكانت غادة تسمع ب ؟ حصلاللي  يهإها و  -

و املكسرات ليكتمل استمتاعها أ ربالفيشا مليءكان ينقصها فقط صحن 

 .بالحكاية
في  محدشما قولتلها حاجة مايا لحد أنا  نإ كنتش مصدقةام يول ماماتأ  يف -

دي  خدت رباب على جنب وسألتها على الحاجةأوملا  ي،وهأنا  الدنيا يعرفها غيرى 

في  شوية شوية ابتدت تصدق وعملنا قاعدة مع بعض وتوصلنا .عرفتشام

وأنا طبًعا  نزل تحت عندهمأرفضت بشدة تأنها  يهفضل مع مامأنا  نإ النهاية

رفضت  ىن مامو تأ ضانا بر فضلت معورباب .. القرف دهفي  ما كنت هنزل  عمري 

 يومامأنا  نإ ابراهيم وافق خصوصً إوعم .. يفضل تحت عندهم يجسم

ا نهم طبعً إده غير  ،و رجالة معاناأالشقة ومافيش شباب في  قاعدين لوحدنا
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ومرة حاولت  ،كل يوم بتمنى املوتأنا  ،اتحولت جحيم ينا حياتأو .. ماصدقوا

 .اة وانهارت تمامً انهمرت الدموع من عين الفتا .االنتحار

هنا  أن  الفتاة وتعلم طمئنصتها حتى تها وروت لها ق  ئتهدأن  حاولت غادة

سن بل حكت لها ما رأته بداخل الشقة عن الرجل امل ،امثلها تمامً  يمن يعان

 ثم.. وشاركتها ضحكهافتعجبت الفتاة ملا سمعته ، تضحك يوالولد الصغير وه

 اقريبً  هنا  لقاءً أن  فتاة على وعد من غادةورحلت ال ،رقام التليفوناتأتبادال 

 .سيجمعهما

**** 

مروة في  فتارة يفكر  ،كان سعيد يسير بجوار النيل وهو مختلط املشاعر

ذا رفضته كيف سيكون رد إيفكر أخرى  وتارة ،ليه ويجعلها تحبهإوكيف يجذبها 

بة الوحيدة املناسهي  الفتاة ههذأن  كان يشعر  .وكيف ستكون مشاعره ،فعله

ولكن من كانت جميلة  ،فقد قابل فتيات كثيرات ،له بجمالها وداللها وخجلها

ذات دالل كانت  تومن كان، ومن كانت خجولة كانت قبيحة، كانت مغرورة

فتاة واحدة في  يطلبهاالتي  تتجمع كل الصفاتأن  ماأ، سمعة سيئة ةصاحب

  ةفكان بالنسب
ً

إلى  جعله يتحققفكيف ي، وها هو يتحقق املستحيل، له مستحيال

 ؟ النهاية

 .يفكر كيف يقنعها به ويجعلها تنجذب نحوه ظل  

 ،فقد تمكن الحب من قلبه.. حالة يرثى لهافي  البيت وهو إلى  عاد سعيد

ة  وتأول   أكما  ،يشعر بمثل هذا الشعور مر 
ً

 نه كان يتمنى لو يقف مع مروة قليال

 .اماله ورحلت سريعً أبت خي  ولكنها ، مالمحها املالئكيةإلى  ليتحدث معها وينظر 
على  أتطر  .على فراشه مروة وهو مستلق  في  يفكر  صمت وظل  في  غرفته دخل  

ماذا لو  .ولكنها لم تتركه ،غريبة ظل يطردها كل دقيقة من مخيلته ةذهنه فكر 
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يعاملها كما أن  ماذا لو خافت مروة من؟ اشتكت غادة ملروة من سوء معاملته

إلى  على سرير وهو مرعوب من هذه الفكرة وذهب انتفض من؟ يعامل شقيقته

 .غرفة غادة

**** 

 
 
( فانتفضت غادة عندما سمعت الرقم 02ة على رقم )نادت السيدة املسن

عمة من قبل وزالت رهبة فقد قابل الست ن ،توترأي  محمد بالدخول دون  وهم  

 .ول بالنسبة لهاللقاء اتأ 

  اء فضفاضة وحجابً واخر الخمسينات ترتدى عباءة بيضاأفي  سيدة
ً
 امزرقش

  ةوقورة ولها هيب ..متداخلة لوان  أب
 
إال  من هذا املظهر  موبالرغ ،ولىاتأ ة من الطل

بير متوسط بغرفة تجلس خلف مكتب ك، انها تحمل مالمح مريحة جد  أأن 

التي  ضخمة تضم مئات الكتب ةببجوارها مكت، ايضً أمتوسطة املساحة 

 .. كثيرة فوق املكتب كما توجد كتب، تكدست فوق بعضها
ً
 اربما لم تجد لها مكان

تبتسم  يشارت لهم بالجلوس وهأ يام.تطلع عليها هذه اتأ هي  وربما ،املكتبةفي 

  .ابتسامة عذبة صافية
 ؟ازيك يامحمد -

 ؟ يكرانالسه فانتي  ازيك ياست نعمة -

  .غادة ظلت واقفةإال أن  قالها وهو يبدأ بالجلوس
 .وهلل الحمد.. ابًد أبنس ى مش أنا  ا يامحمدطبعً  -

 .تخافيشام ييابنت ياقعد يتقول لها: اتفضل يشارت لغادة بالجلوس وهأ
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 ..تطرف بها للحظةأن  غريب ولم تستطع اندهاش  في  غادة تااتسعت حدق

  .نها داخل جسد رجلمن أنثى بالرغم أنها أفكيف علمت 
  :اابتسمت الست نعمة وكأنها علمت مايدور بخلد غادة فقالت له

 
م عل

  .اإلنسان ما لم يعلم

  .جلست غادة وعالمات االندهاش لم تفارق وجهها
**** 

وهو يعصب  ي نثو أ بصوت   يث معجد من يتحد  مس تأ أستقيظت صباح ا) 

لدرجة  يتشبنههي  وجدت من يزحت عصابة عينأوعندما  ،أنا من يويسألن يعين

 يووجدتن، الشبه الكبيربمثل هذا  تكونام لن وأت تينفلو هنا  شقيق ،تعقل ال

 يخبرنأ يتءغماإفقت من أأن  نه لعماد بعدأعلمت بعد ذلك  .داخل جسد رجل

أن  ولى اتفقنابيننا وبعد مرور الصدمة اتأ  ،ح حدثرواأن هنا  تبادل أعماد ب

ة  اد روحهدعمله لحين استر إلى  ذهبأ عن عمله بالرغم كثيًرا  يوعلمن ،خرى آمر 

سعدت  يننأإال  نجابنا الفترة املاضية بسبب اإل نرة بيمن حدوث خالفات كثي

 أفقد اقتربنا  ،رواح هذاا بموضوع تبادل اتأ جد  
 
يام أب يرنكثر من خالله وذك

 (...نساهاأأن  كدتالتي  ولىزواجنا اتأ 

ة  كثر منأها يفركت سارة عين  يوف ،اتوعاودت قراءة هذا الجزء ثالث مر  مر 

ة  كل ن كثرة القراءة بدأ نها مأاعتقدت اتأمر  بادئفي  يفه ًيا،تجد الكالم حقيقمر 

ة  ولكن كل ،غير حقيقية شياءً أو بدأت تقرأ أتركيزها يقل  تقرأ فيها تجد الكالم مر 

 .جندة كاملجنونة لتعرف مدى صحة ما قرأتهوراق اتأ أفي  فبدأت تفر  ،اصحيًح 

**** 
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  "ياست الكل يكلتها في حياتأحلى مكرونة "أ

  قالها مينا و 
  .كلفرغ من اتأأن  ل يد تريزة بعدهو يقب 

  .مينا ياكل معانا يكان نفس ، يلف هنا ياحبيبأ -
 أنا  ام -

 
  .لتلك ياست الكل راح لواحد صاحبه عنده مشكلةق

 ؟ حتش معاه ليهر  امأنت  طب -

  .ل والحريم بسكبحب اتأأنا  ،حلهافي  املشاكل وال في  نا ماليشأ -
 اللي يشوفك من كام شهر استحالة يصدقلي ال :ضحكت تريزة وقالت له

 .بتقوله دهأنت 

-  
ً

وال بالقصب : ياست الكل مافيش حاجة بتدوم ثم استطرد كالمه قائال

  .حتى

  .عال   ثم ضحك بصوت  

أنت  معايا وال تقعد يمك هتيىأقعد مع أنازلة شوية إيه أنا  طب بقولك -

 هنا؟

نا بحب وأ مش بتقبل الهزار دي  تحتاللي  الست.. يانت يقاعد هنا انزلأنا  تأ  -

 ي.ة انتالفرفشة يا تريزة ياجميل

في  كللو عمك جه قوله اتأ ..مكأعلى كده  تقولشابس ياواد عيب م -

  .ر لنفسهاملطبخ وخليه هو يحض  
**** 
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  .رواح دهموضوع تبادل اتأ  ةكيد عارفأا حضرتك طبعً 
  اطبعً  -
  ؟السببإيه  طيب -
 .الظلم والعنصرية -

 :ت غادة ثم قالتصمت

 ؟ يرواح ترجع تانمتى اتأ إو  -

 .يملا الظلم ينته -

 .ظلمتش حدامأنا  بس -

 .الظالم واملظلوم -

  .مش فاهمة -
كلمات في  كانت الست نعمة قليلة الكالم وكانت تختصر كل ماتريد قوله

 ."ودل   خير الكالم ماقل  "كانت تتبع مقولة  يفه، مقتضبة

  .كترأ يينفهم ،ياست نعمة يرجوكأ -
 .الظالم بظلمه واملظلوم بسكوته عن الظلم -

 ؟ يهإاملفروض نعمل  ييعن -

 .يغير هللا مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ال -
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اتفهم شأن  تحاول  يمحمد وهإلى  نظرت غادة
ً
 .كثرأو يتكلم هو لتفهم أ يئ

أنا  طب :غادة بالرغم من معرفته القليلة بها ثم بدأ الحديث ةظر محمد ن فهم  

 ؟ هكد يالم وال ومظلوم ليه بقى حصل لياست نعمة ال ظ
 .يامحمد راجع نفسك تاني -

  .مش بظلم حدأنا  وهللا ياست نعمة -

 قلي نظرت له الست نعمة نظرة لم يفهم معناها وصمتت
ً

  :ثم قالت ال

 .ظالم يامحمدأنت  -

  !؟بسإيه  في ظالم!! ناأ -

 ؟ راجع عالقتك بكل حد مش على دينك -

 :ثم قال بثقة ،جلستهفي  اضطرب محمد واعتدل

 ،والد خواتإنى ماليش إا وخصوصً  ،خأكتر من أده  ،ابحب مينا جد  أنا  -

  .بالظبط يهلأ ي سرته كلها ز أوبحب 
 .لم ترد عليه وظلت تنظر إليه

  ...أصل.. بس :كثر  وقالأاد اضطرابه ز 

  .غادةإلى  ابتسمت الست نعمة ابتسامة صغيرة ونظرت

 اوخصوصً ، ثر من خالل حديث الست نعمة مع محمدأكغادة تفهم أت بد

 كثيًرا  نها صمتتأا ًد تعلم جي  هي 
 
حيال  يءش أي  ولم تفعل ،لم شقيقها لهاعلى ظ

 ييدإمظلومة ياست نعمة ومش بأنا  : بسفقالت يء،ولكن ليس بيديها ش  ،ذلك

  .عملهاأحاجة 
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  .خرسأالساكت عن الحق شيطان  -
 
 
 ي ف ل محمدتدخ

ً
 :الحديث قائال

و الدينين يخلقنا كلنا مسلمين أو كلنا مسيحين أيعني  ما هو ربنا كان قادر  -

  .خالص

ا، أو ربما يبرر أأن  وكأنه يريد
ً
 سه الداخلية.حاسييثبت لنفسه شيئ

  :جابته الست نعمةأ

 انا مأو ، اترض االبتالءأعلى احنا  ،الجنةفي  مشاحنا  -
 
لتش تؤمن ق

 .على دينكحد مش  بمعتقدات

 تأن  دون  كانت تنطق كل جملة
ً
ال .. ال تغضب ي..فه ،اتغير مالمح وجهها مطلق

 .محددة وصريحة اتجابإ مع فقط تبتسم ابتسامة صغيرة.. ال تتوتر.. تحزن 
 :اغادة سريعً  سألتها -

نه إ ةحاسأنا  ده؟ ياست نعمةكده  حصلوشاليه مأخويا مال سعيد أو  -

  .الدنيافي  كبر ظالمأ
 ي.نتكل االبتالءات شبه بعض ياب مش -

  ؟ يهإطب ب؟ ربنا هيبتليه ييعن -

 .سألتها غادة والسعادة واضحة على وجهها

  .العلم عند هللا :أجابتها الست نعمة
 وقالت: جابتهات مالمح غادة بعد إر  تغي  
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حاجة بل أي  ناس كتير بتظلم ومش بيحصلهافي  ..طب اشمعنى احنا -

 .م بيزيدبالعكس طول الوقت ظلمه

 .يهمل مهل والربك ي   -

 ؟ طب ليه االبتالءات مختلفة -

 .يمانهإبتلى املؤمن على قدر ي   -

  ،قدرش يدافع عن نفسهاظلوم ملو امليعني  :قالت غادة
 
ل وال الظالم بط

 ه؟يظلم هنفضل كد

 .العلم عند هللا -

الست نعمة قالت كل أن  وواضح ،ثر من ذلكأكنها لن تعلم أشعرت غادة 

 .و ربما كل ماتود قوله فقطألديها ما

ا مع شخصية مثل شخصية ة وخصوصً وفضول غادة لم ولن ينفع هذه املر  

تخرج أن  ولكنها قبل ،همت غادة بالوقوف وفعل مثلها محمد .الست نعمة

واحدة زيك ؟ هكد ي و أليه عاملة الفيزيتا رخيصة انتي  :ليها وسألتهاإالتفتت 

 ؟علمها دهكانت ممكن تكسب دهب من ورا 

دي  الفلوس ،مش باخد حاجةأنا  ت الست نعمة بابتسامة بسيطة:رد  

 .اللهم استخدمني وال تستبدلني :ثم دعت هللا قائلة رة،باللي  للست الغلبانة

فقد  ،كل فترة لتتحدث معها ينها ستأتأخبرتها أابتسمت غادة وودعتها و 

 .مجالستهاشعرت براحة كبيرة ملجرد 

فكانت ، على عكس ماتخيلت غادة وجهها يشع روحانية،ن فالست نعمة كا 

ولكن ، الكف وربما توشوش الودع أنها سترى دجالة تشعل البخور وتقر أتتخيل 

نها من أمحمد وما أخبرها به  ،وعلى املكتب ةاملكتبفي  ما رأته من كتب كثيرة
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كثيًرا  بههذه السيدة وهبها هللا من العلم مالم يهب أن  جعلها تدر  ،كثيًرا تسافر 

 .ا الست نعمة ودعت لها بصالح الحاليضً أودعتها  .من خلقه

**** 

 ..كتبتها غادة كلهاالتي  الصفحاتآخر  تألقد قر  ،وعب سارة ماقرأتهتلم تس

 .. قرأت اتفاقهما على الطالق بصدر رحب
ً

 قرأت اتفاقهما على زواج غادة بدال

ليلة قبل الطالق آخر  انهمحدث بيالتي  ةيوقرأت عالقتهما الحميم بل.. من عماد

 .لتلك الليلةالتالي  نها كتبتها صباح اليوم وواضح أ.. بالتفصيل غادةوقد كتبتها 
ها الدنيا ب دارت. وكأنها تلقت صفعة قوية لتوها ،شعرت بصدمة شديدة

ذكرت ما حدث بينها وبين غادة كلما تو  ،حساس بالغثيانإار شديد و وشعرت بدو  

 نهار الدموعأتوقف أن  علم تستط، ها بالغثيانداد شعور س بعد زفافهما يز مباتأ 

 ..الن يقظ منهستتكون داخل كابوس وستأن  تمنت .سالت على وجنتيهاالتي 

ملاذا ؟ ملاذا تزوجت ..مت عليهزوجها الراحل وترح  في  فكرت ،ابنتهافي  فكرت

 ودت لو تصرخ ولكنها لم، سها وتصارعتأر في  فكار تشابكت اتأ ؟ تركت ابنتها

 .ال تصدق ماحدث لهاالن  حتى، تفعل

**** 

جسد في الن  يفتاة فهتأنها  ليس ،قرب مكانأإلى  غادة مرافقةقام محمد ب

كبر أوكان يريد تقضية كثيًرا  نه ارتاح لهاولكن تأ  ،يءش من رجل وال يخش ى عليها 

 .وقت بصحبتها

 .ننعمة وكالمها معهما وماذا سيفعال  ما حدث عند الستظال يتحدثان ع

نها أخبرته أكما  ،ايضً أتريد لقاء مينا  انهأخبرته غادة أو  ،قريب تواعدا على لقاء  

في  مفه   ،ايام املقبلة معً يتجمعوا جميعهم اتأ أن  يجب، ستقابل الفتاة القبيحة
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يفكروا جميعهم ماذا أن  يجب، صدقاء مشاعر واحدةأم نفس الورطة وه  

 .هللا وودعهاد مشيئة رد  أن  وافق محمد بعد .سيفعلون 

 ...لتجد ما ينتظرها هنا  نزل املإلى  غادةعادت 

**** 

 ي،ية الشاعدت عائشة صينأأن  شرفة املنزل بعدفي  جلست عائشة وتريزة

  .طراف الحديثأتجاذب في  دأتمام تريزة وبأوضعتها 
 ي؟ختأ يادي  فاتتاللي  فين الفترة يكنت يانت -

 .تريزة بنبرة عتاب سألتها 

مية حاجة  يالقأطلع لك أفكر أما أوهللا وهللا كل ، مشاغل الحياة ياتريزةي -

  ي.شغلتن
حلى من قعدتنا أمافيش  يبس صدقين.. ياعيشة الحياة بقت صعبة يمصدقاك -

 .مع بعض

  ي.وحبيبت يختأانتي  هد ،يا تريزة يه والنبآ -
 ؟هكد يا عيشة هو محمد ابنك ماله بقاله كام شهر متغير  يال قوليلأ -

 ؟ ييعنازاي  ماله -

بقاش يتكسف اواتجرأ ومكده  بس بقى دمه خفيف ،امسك الخشب طبعً أ -

  .ول اتأ  ي ز 
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ده كان اسم ، حصلهاللي  على ةحزينأنا  ده ،حسديه احسديها يختأ ال يا -

 يتخيل.. حصل لهإيه  ه وصاينه من الشباب العاقلة الهادية معرفشارسح يالنب

نه إريحة السجاير اكتشف من كام يوم  يطيق ا وال بًد أمكانش عمره يدخن اللي 

  .بقى يدخن
فيه يبطل  يابناللي  نفس الوقتفي  يدخن يابنك يبتدانتي  يعني ي هو الي -

 .دوار مع بعضحصلهم االتنين وكانهم بدلوا اتأ اللي إيه  هو ؟ تدخين

 .قالتها تريزة بعفوية شديدة 

  .ل ياربحواربنا يصلح لهم اتأ  ي،ختأ ياتريزة يا ةمش عارف -
 ى.يح بصليبك املقدس نجهم من كل أذيا يسوع املس -

ها وكأن تريزة لم ءن ورام  ؤ ممتعضة من دعوتها ولم ت يائشة وهنظرت لها ع

اتقل ش
ً
 .يئ

**** 

بحرقة   يكانت تبك. تسند رأسها على ركبتيها يجلست مايا على السرير وه

ليها وتتعمد إ وبنظرات الناسالن  رباب تستمتع بجسدهاأن  كلما تذكرت

ال أ تهاخبر أ اهأنبالرغم .. عينهمأفي  عجابلخروج ليراها الناس وترى نظرة اإلا

 .كثر من مرةأتخرج 

داخل هذا الجسد البغيض وهذا الوجه  يوهالن  كلما تذكرت وضعها

للضرورة إال  فأصبحت التخرج اختنقت، الشارعفي  القبيح واشمئزاز الناس منها

 احيأالقصوى و 
ً
تذكرت ما ، ظلت تفكر ماذا تفعل .اتأمر ذا لزمإالنقاب  يا ترتدن

 .قالته الست نعمة عندما قابلتها منذ قليل
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 إسمعت أنا  ،نعمةز يمس -
 
 .دي رواحشكلة تبادل اتأ م ينك بتحل

  .كترأبس بفهمكم السبب مش أنا  ..الحل من عند هللا -
 ؟ يوامتى الوضع هيرجع تان؟ هكد يطب ليه حصل -
. مصائب قوم -  عند قوم فوائد 

 مش فاهمة..  -

 .ظلمك وعنصريتك يملا تبطل يهيرجع تان عوالوض، نك ظاملةتأ  -

 .ظلمتش حدانا مأ -

  .حرةانتي  .ده يتكبر  وتعاليكفي  يخالص خليك -
  .إيه عملأ يقوليل ،بليز -

 ،بيها يمعاها حس  يواتكلم ،فيه ده يانتاللي  الجسم ةلصاحب يارجع -

 ؟ يهإفيها  يعملت يوانتإيه  من ةوزعالنإيه  نشوفيها مضايقة م

 ي"امبوسيبل " بص ى "نو واي" إن؟ تكلم معاهاأرجع لرباب بنت البواب و أنا أ -

 ؟ مش عند  حل تانيانتي  ،تكلم معاهاأ

 فتي يابنتي.شر   -

  .الحوار عمة لتنهيقالتها الست ن 

منفعلة  يهفتحت باب الغرفة وخرجت و ، عصبيتها قمةفي  يوه نهضت مايا  

 .بنفس تعابير وجهها املحايدةهي  والست نعمة كما، اجد  

 .غير مقتنعةمازالت ولكنها  ،ها الست نعمةتذكرت ماقالته ل
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أن  كل فترة تحاول  يفه ،تواسيهاأن  قطع شرودها دخول رباب عليها محاولة

على ها ومنذ الطفولة تتكبر مايا كانت طوال حياتأن  تقترب منها ملواستها بالرغم

نها أتشعرها بأن  ا تتعمدكانت دائمً  .ثناء الصعود والهبوط من العمارةأرباب 

 ي،الوضع االجتماع و أسواء من حيث الشكل  ،جمل منهاأفضل و أحسن و أ

 .العمرفي  ننهما متقاربتاخصوًصا أ

فقد  ..بيديها يءالش  فهي عاجزة،قلبها في  تشعر بغصةكانت ف ،ما ربابأ

فهو ليس  يوضعها االجتماعما عن أ ،هوإال  اليعلمها خلقها هللا كذلك لحكمة

ذا إو  ،طلبات الجيران كل يوم وتنظف بيوتهم وتمسح السلم ي تشتر .. ايضً أبيديها 

 .هذا الوضع تنظر لها بابتسامة شماتةفي  قابلتها مايا على السلم

ة  كم  ة  كم.. ماياهانتها أمر  ة  كم.. تعالت وتكبرت عليهامر  استعرضت مر 

مام الناس هل أتسألها أن  بل وتتعمد.. نيقةمامها بجسدها ومالبسها اتأ أ

 أالتي  املالبس
 
 .م الأريحها عطتها لها ت

ة  ول وتأ الن  هي وها، كانت رباب كل يوم تنام ودموعها تبلل وسادتها  في مر 

كل .. داخل جسد فائق الجمال يفه، يشعر بمعنى الحياة الحقيقحياتها ت

 
 
غرفة في  تنام على سرير جميل.. سعيدة بنعومته يشعرها وه ملس علىدقيقة ت

فضل من غرفة والدها أولكنها  ،غرفة الشغالة السابقةهي  نعم ..منفصلة

ولكنها تأكل  يء،كل ش في  والدة مايا تنظف البيت وتساعدهي  نعم.. بمراحل

الكوافير إلى  بل وتصطحبها مايا معها ،فضل املالبسأ يكل وترتدأفضل أ

اتأمر  لو .. فيها ابً و ح  أنها و الصحية ليس لسواد عي يالنوادإلى  ايضً ألها وترس

ولكن لتحافظ على جمال شعرها وليظل جسدها .. رجلهاألفرمتها تحت  بيديها

 محت
ً
 .ذا استردته وجدته كما هوإا بليونته ونعومته وجماله حتى فظ
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، قبل يمن ذ أسو أتعاملها الن  هي بل ،معاملة أسو أتعاملها الن  إلى ولكنها 

بها عليه رواح هذا تعاقحتى تبادل اتأ  ،رادة ربابإا كل ماحدث خارج عن يضً أو 

 .رادتهاإنه خارج عن أبالرغم 

 انتي  ،نسة ماياآ -
 
 ؟ يلسه زعالنة من

ه قالت رباب هذ.. ال تناديها باسمهاأمر رباب بأت يشبت مايا وهأن  منذ

 تعلم اإل  يالجملة وه
ً
رها وتطردها خارج الغرفة تنهفمايا س ،اجابة مسبق

 .ايالمها نفسيً إهانتها و إوستعمد 

**** 

  أن  رتفتحت غادة باب الشقة وقر  
  تتعامل مع سارة بود 

 
أن  ة بعدورق

قابلت محمد وارتاحت له أن  فبعد.. صباحيتهافي  تأخرت كل هذا الوقت

في  ارتاحت أن ا بعديضً أمها و أتلده لها  ولن لمالذي  واعتبرته من اليوم شقيقها

مل من عطت لها اتأ أو بأخرى قد أة بطريقهي  فها ،الحديث مع الست نعمة

 ،بداتأ إلى  الوضع سيبقى هكذاأن  فقد تخيلت ،استراداد جسدهافي  جديد

 ن كان اتأ إو الن  ولكن
ً
ة قابلت الفتاة القبيحأن  وبعد.. لكنه موجود ا،مل ضعيف

التي  هذه املشاعر الجميلة كل .هنا  من يشعر بهاأن  وشعرت معهاوتحدثت 

وجود سارة في  ر قراراها هذا حتى لو كانت تتوتر شعرت بها اليوم جعلتها تقر  

 .فسوف تتعامل معها برفق

لتفاجئ سارة بوصولها وتتحدث  ،غرفة النومإلى  نها اتجهتأول مافعلته أ

 .نسية لتعوضها عن ضياع هذا اليوممعها بروما

نهار الدموع تدفق من أجلس فوق السرير و رفة لتجد سارة تفتحت باب الغ 

 .هذا بسبب تأخرها كل هذا الوقتأن  ا واعتقدتتعجبت جد   .عينيها
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في  عروسةأي  ،معها الحق فسارة ،السبب هذاب ااقتنعت غادة داخليً 

يكون هذا أن  الليل يجبفي  يالصباح ليأتفي  صباحيتها عندما يخرج زوجها

 . نثى وتعرف تلك املشاعرأنها أا وخصوصا هكذا حدثت نفسها داخليً .. حالها

 .و ماذا تفعلأال تعلم ماذا تقول  يخطوات بطيئة وهفي  ليهاإتقدمت 
 وانتفضت ثم كسا وجهها نظرات حزينة...ليها سارة إالتفتت 

**** 

ر ورفض البداية تكب  في  ؟م الأهل يدخل  متردًداوقف خلف باب الغرفة 

لو فعل ؟ و يعاملها معاملة حسنةأ ليهاإدد فكيف يدخل لشقيقته ويتو  ،لدخول ا

رجع  .وربما تعاملت معه بندية ،نه ضعيف ولن تهابه بعد اليومأهذا العتقدت 

باب ولعنات على س   ي تحتو التي  الخلف وهو يتمتم ببعض الكلماتإلى  خطوات

ى فمها من الخجل وقد تبتسم وتضع يديها عل يوه خيالهفي  رأى مروة .لغادة

 .ينها الورديين على خداظهرت غمازت

 ،اعلى وجهها الحزن والخوف معً  اها وقد بدآر  .مامفتقدم خطوة لأل  ،عتشج  

نها تعلم أترد عليه بخوف  يه وبنيته بالزواج منها وسمعها وهعندما صارحها بحب

 .ولن توافق عليه مهما فعل يءخبرتها بكل ش أكيف يعامل شقيقته وقد 

مستلقية على  يوه مام غادةأيقف  وهو إال  هذه اللحظة لم يشعر في  

 .فراشها
 ؟ يهإ يبتعمل يانت -

  .ها وانتفض من على فراشتوتر عماد جد  

  .مش بعمل حاجة -
 ؟ مش عايزة حاجةانتي  طيب ،مممم -
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 .اشكرً  تأ  -

 ام؟ بجد -
 
 ي.خوكأأنا  ،يتتكسفيش من

 .فضلأابتسم ابتسامة صفراء عدم وجودها ثم  

 .اشكرً  -

 ؟ يالبيت د عدةايقة من قضتمش م يانت -

 سلوب سعيدأا من استغرب عماد جد  
ً

 :، ورد  عليه قائال

  .خرجأ ينإسعيد  رافض ياأنت  ما -
 ىبقأو  ةتتأخريش بر تااملهم م ،عنديش مشكلةام ةمن بكر  يلو عايزة تخرج -

ن عندها تأ  يو تروحأمعاها  يتخرجاللي  وياريت لو مروة، فين ومع مينانتي  عارف

 يخوكأأنا  ،عليكي خايف ينإكل املوضوع  .بنت ناس كويسين ومتربيةشكلها 

 .مانأبقاش فيها االدنيا م .عليكي خافأوالزم 

للمشاعر  مفتقًدافحديثه كان  ،جريدةفي  كان يتحدث وكأنه يقرأ مقالة 

 .ومجبر حاسيس وكأنه مضطر واتأ 

ذا هأن  وتأكد ،حداث ببعضولكنه بدأ يربط اتأ  ،كثرأزاد تعجب عماد 

بدأ يفكر كيف ينتهز هذه الفرصة ويستغلها  .التغيير سببه مروة ال محالة

يخبر غادة بهذا أن  عداد الخطط ويجبإفي  سوف يبدأ .لصالحه هو وغادة

 .التغيير

من موضوع زواجه  يغرفة وهو يتوعد لغادة عندما ينتهخرج سعيد من ال

 .بمروة
**** 
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ولكن رباب لم تفهم  ،كبيرة وكثيرة ة لها معان  رباب نظرة طويلإلى  نظرت مايا

  :ثر وسألتهاأكأقتربت منها اف ،النظرة
  ؟ياتعشيتانتي  طب -

  ..ربما بغضب ..ربما بحزن  ..ليهاإظلت مايا تنظر 
 
كانت املشاعر  .رهوربما بك

ولكن ، ن تتركها وحدهاأتخرج و أن  مختلطة بداخلها التفهم معناها طلبت منها

 ""ليت مي ناوقالتها بهدوء ، تنهرها ودون غضبن أ ة قالتها دون هذه املر  

 .؟ أومرينينسة مايانعم يا آ -

 .نامبقولك سبيني دلوقتي عايزة أ -

ملاذا لم  ..ال تصدق رد فعل مايا يرجت رباب على الفور من الغرفة وهخ

لم تفهم ولكنها كانت  ؟اهل ستعاملها بهذا الشكل دائمً ؟ ملاذا لم تغضب ؟تعنفها

فيجب بل  ،لم تعاملها بسوء بالرغم من معاملتها السيئة الدائمةا تأنه سعيدة

ة  تدخل وتسألها عن صحتهاأن  عليها يلزامإهو  ة  وعن حالتها النفسيةمر  مر 

ة  كل لهاتحضير اتأميعاد وتسألها عن  ،ثانية ذا لم تدخل وتسألها إف، ثالثةمر 

حوال رباب كل اتأ ، في كبروت ذا دخلت عاملتها بتعال  إو ، سودجعلت مايا يومها أ

تخرج ال أكثيًرا  دعت هللاالذي  ستثناء وجودها داخل هذا الجسداغير سعيدة ب

 .ابًد أمنه 
لو رباب  ..شتعل تفكير الشيطان داخل رأسها بأفكار غريبةاطفأت مايا النور و أ

ة  نها ستستردهأم أتوفت هل سيدفنون جسدها  لو كانت .. ؟ةدون معاناة ثانيمر 

تسترد أن  لو بوفاة رباب تستطيع؟ ين سيذهب جسد ربابأجسدها  ستردست

؟ الطبيعية غير القتل املتعمد ةالوفاأن  مأل تقتل رباب لتسترده فه ،جسدها

   ،االثنان نفس النتيجةو 
كل حتى اتأفي  تضعه هل لو قتلت رباب تقتلها بسم 

  س  لو قتلتها سواء ب؟ لة حادةآم تقتلها بأ؟ من جريمتها يءاليظهر ش 
لة حادة آو بأ م 
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و أن املعدة ستكون بها بقايا سم تأ اتأخرى  هي هل عندما تسترد الجسد ستموت

الجسد سيتغير عندما يدخل  أن   مأ ؟لة الحادةل به ثغرة الاالجسد سيكون ماز 

ة  روحها فيه الشرطة  ادت جسدها فهل ستقبض عليهلو قتلتها واستر ؟ خرى آمر 

 ؟ لها تتكون لرباب وليسهذا جسدها والبصمات سأن  مأ

 .سئلة كثيرة ظلت تحيط بها من جميع االتجاهاتأ

**** 

ن أخبره بأو  ،يقطنان بهاالتي  اتصل محمد بمينا عندما اقترب من العمارة

له محمد كل روى  ليه وإبالفعل نزل مينا  .ا عن املنزل بعيًد  يتحدثا يينزل لك

 .نها تريد رؤيتهأخبره بقصة غادة و أماحدث و 

 ؟ يمزة يعنهي  طب -

 .جسم جوزهافي  بقولك ينبا يا -

  .الرجالةفي أنا  ماليش، مش رايح تأ  -
  .إيه عايزين كلنا نتقابل مع بعض ونشوف هنعمل، مينا بقى تهزرش ياام -

 ؟ هو ملا نتقابل مع بعض املشكلة هتتحل؟ ييعنإيه  هنعمل -

 .ب عنكمعايا غص يهتيىأنت  ،مش فايق لكأنا  مينا هللا يخليك -

  يوتودين يهتخطفنإيه  -
 
 لهوى انتوا عايزين تعملوا في  اي؟ يهإوال  يغصب عن

 ؟ يهإ

 ،قالها بدلع وهو يضحك حتى يستفز محمد، الجملة وكأنه فتاة هقال هذ

يطلبه منه فهو يحبه  يءش أي  يفعلأن  قرارة نفسه لديه االستعدادفي  ولكنه

 
 
 .احق
 .اسوي   يصعدا يفف واصطحبه من ذراعه لكتأفي  ثم زفر  ،اله محمد شذرً  نظر  
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يدى إمن  يوكمان بتمسكن: سحب يده من تحت ذراع محمد وهو يقول 

ياناس  يالحقون :ثم قال بصوت عال  ، لم عليك الناسأهصوت و أنا  ده؟ يامجرم

 .علي   يبيتحرش بيا عايز يعتد

 ا علىالخطوات وصعد سريعً في  خجل ثم سابقهفي  حوله محمد يلتفت ظل  

 .على صوت ضحك مينا الهيستيري درجات السلم 

**** 

 ..ربر  املغير ها ئلم تفهم غادة نظرات سارة وبكا

تقلق وتضطرب  بدأت .تتفوه بكلمة واحدةأن  نها تنظر لها فقط دون أكما  

 ،نذارإيجعلها هكذا بدون سابق  يتكون سارة مصابة بمرض نفس أن  عتقدتاف

  اخذت نفًس أ .بما تنتابها نوبات حزن دون سببر و 
ً
  :ثم قالت بهدوء اعميق

 ؟ مالك؟ ازيك ياسارة -

ها وقد قد يكون من تأثير الصدمة علي، ال تنطق بكلمة ةظلت سارة صامت

وصرخت مكانها لكانت قامت في أخرى  نسانةإ ييكون لطبيعتها الهادئة فأ

.. حزينة ..باكية ةولكنها كانت صامت، ثاث البيت كلهأوانهارت وربما حطمت 

 .مقهورة

 ؟ ياسارةإيه  يف -

فقد خارت .. غادةمام أن تحت الوسادة ورفعتها بعد عناء جندة مسحبت اتأ 

  .اتمامً  عصاب جسمها بأكملهيدها وأقوة 
في  سرت قشعريرة، جسدهافي  شعرت غادة بصدمة كبيرة تجتاح كل جزء

 ..طرافهاتجمدت أ.. عروقها
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أن  فكرت.. ا رواية تكتبهانهأتخبرها بأن  فكرت.. اتكذب سريعً أن  فكرت

انها ال تعلم شأتقول 
ً
وكأنه  عال   تضحك بصوت  أن  فكرت.. جندةعن هذه اتأ  يئ

من فعلت هي  غادة طليقتهاأن  يتدعأن  فكرت ..تفعله بهاأن  مقلب تعمدت

 
 
واحد  ن  آفي  فكار جميعهاتكالبت اتأ .. ا وتفرق بينهماما حياتهمنغص عليهذلك لت

 . فيههي  لينجدها مماالن  عماد موجودٌ أن  تمنت لو  .داخل رأسها

 ي.مذكرات يود يتيه ده حقيقأقر انتي  اللي يوة ياسارةأ -

  .لكنها نطقتها ،كيف فعلت هذا كيف نطقت هذه الجملة رفلم تع 
 ؟ غادة يانت -

 ..يوةأ -

 ؟إيه عملتلكمأنا  ؟ليهكده  عملتوا في   -

لم امتزجت باتأ كلمات.. ئهاكاد من نحيبها وبكاالكانت كلماتها تفهم ب 

 .والحسرة

  ي.بس واسمعين يطب اهد -
بقى أبس عايزة ، بكلم مين ةبقتش عارفاحتى مأنا  ي..رجوكأرجو  أو أ -

 .كلم حدأمش عايزة  يلوحد

 .تالبيفي  خالص وحتى مش هبات يهسيبك تهدأنا  طب -

قة فخرجت من الش ،املوافقةيعني  صمتت سارة واعتبرت غادة صمتها هذا

  .ستفعل وماذا. .ين تذهبأالتعلم  يوه

 ..سرلقد علمت سارة بال .ما حدثتصدق  ال ينزلت غادة من العمارة وه

 ،سئلة كثيرة راودتهاأ؟ يام املقبلةاتأ  ذا سيحدثام.. ين ستذهبأ.. ماذا ستفعل
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 ،تتصل بالفتاة القبيحةأن  ول مافكرت بهأ.. كالعادة جاباتإلم تجد لها  ولكن

 نهاأتذكرت  ولكنها سرعان ما ،نها تجلس مع والدتها بمفردهماأبرتها خأقد  يفه

 .نيجوز البيات معه جسد عماد والفي 

 .واتصلت به هاتفهاخرجت أ، محمدفي  افكرت سريعً  

 .يوة يامحمدألو أ -

 ؟ حاجةفي  يوة ياغادة خير أ -

 .سارة عرفت يامحمد -

نه أخبرها أالفور و  وافق على ،معه يتليه وتبإتذهب أن  طلبت من محمد

وهما لن اتأمر  وذلك سييسر  ،يعيش مع تريزة والدة مينا ومع والده فقط

 .ليهإنها قادمة أخبرته أخذت منه العنوان و أ .يعترضا

**** 

 ؟ كان معا  على التليفون اللي  مين -

  .تبات معايا ةغادة جاي يد -
البيت ده طاهر  ..ياسافل؟ ي وعلى سرير  يبيتفي  تبات معا  وهنا ةيمزة جا -

 ؟ حلو ءجهز عشاأقوم أمتى عشان إجاية هي  بس.. وهيفضل طول عمره طاهر

بك طلع على قن. .دمآ يفهم بقى يابنا ،جسم جوزهافي  هيدي اللي  غادة -

  .شونة

 .قالها محمد وهو يبتسم

اأ
ً
 .يافرحة ماتمت :جابه مينا حزين
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ى ومتزوجة ولن نثأت مهما كان يفه ،ا معهايكون مهذبً أن  منه محمد طلب   

صل اتأ في  لم يعترض مينا على كالم محمد فهو .. و مضايقتهاأيقبل طريقته معها 

 .صول ويتحلى بالشهامةه يعلم اتأ نأإال  ،ورغم حبه للنساء

استقبلها مينا بحفاوة  .حضرت غادة بالفعل بعد ساعة من انتهاء املكاملة

فالطبع دائًما يغلب .. خفيفنفسه من بعض املزاح ال ، ولم يستطع منعواحترام

 جلس معهما قليأن  شقة محمد بعدإلى  نزل .. التطبع
ً

محمد وغادة  وظل، ال

وروت له ماحدث مع سارة وكيف عرفت الحقيقة وكان  ،يتحدثان طوال الليل

 
ً
 . سيكون بخير يءكل ش  أن   يطمئنهاأن  يحاول ، اهتمامفي  ا لهامحمد منصت

 ؟ تفتكر املوضوع هيتحل -

جسدها الضخم  يئة على الوسادة بظهرها وممدة باقمتك يغادة وهسألته 

  .على الفراش

طمأنتها بالرغم من كان محمد يحاول .. تقلقيشام.. شاء هللان إ أكيد -

إلى  هذا املوضوع ال حل له وربما يتحول أن  داخلًيا كان متأكًدا.. صعوبة املوقف

 .مامها، ولكنه لم يبح بذلك أفضيحة كبيرة

أن إلى  مستقبله.. مشاكله.. وضعه. .حياتهفي  يفكر  امنهم ٌل ك ..تفترة صم

 .قطع محمد هذا السكون بحديثه عن كيفية تجمعهم

 ؟ تجمع مين يامحمد -

 .و املصابيينأاملبتليين حنا إ ..تجمعنا كلنا -

  .التفكيرفي  شلل مؤقت يجالن إ سةاحأنا  .يا محمد ةمش عارف -

  .شاء هللان إ تتحل ةوبكر  انتي يطب خالص يا غادة نام -

 ربما لم تنتظر حتى يستكملها .. وكأنها كانت تنتظر هذه الجملة منه
ً

.. أصال

  .أحالمهافي  حتى سبحت
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  .غرفتها يوف بيت أهلهافي  الصباح لتجد نفسهافي  ستيقظتا

نتفضت من على الفراش وظلت ا.. د لسانها للحظاتقأصابها الرعب وع  

بدأ صوتها يخرج بالكاد من  .لها تكون نائمة وتحلمتضرب وجهها بكف يديها ع

خرج صوتها حتى ن إ وما.. حنجرتها وكأنه محشور بين لسان املزمار واللوزتين

 .ويلعن دخل سعيد عليها يسب  

ة  رأته أمامها أصابها الهلعأن  دمجر   لقد .. بدأت تستوعب مايحدث .خرى أمر 

ة  ستردت جسدهاا مكان  أسو أفي  ستردت الجسد وهو ا.. ياللمصيبة.. خرى أمر 

 .ستردتهليتها ما ا.. بيت أهلهافي  ستردته وهو ا.. يةرضعلى وجه الكرة اتأ 

 ؟ يهفي  مالك -

  .مافيش -

  :سعيد تعندما أجاب ،بالكاد خرجكانت الكلمة ت

 ؟ مافيشاللي إيه  هو  -

  .نه كابوسإاحم احم واضح  ـواض.. وا.. و -

  ي.شا يعمليلا يطب قوم -

  .حاضر -

" من يو قومأ" يتسمع كلمة "اعمليلأن  كانت دائًما تقول كلمة حاضر بمجرد

 .الطلب يتسمع باقأن  قبل حتى

 مرت بردهة الشقة لتجد والدتها.. من الخوف شانترتع وقدمهاقامت 

  .عوًضا عن الدموع ادمً  يتكاد تبك.. عال   تندب بصوت  .. اتأسود يترتد

 ؟ مالك ياماما -

  .على لسانك تانيدي  تقوليش كلمة مامااوم، وة بيا خالصلكيش دعام -
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اللي  يا.. يبنا ياصغير يا.. يبنا ه يا"آثم أكملت ندبها قائلة هكذا جابتها أ

 " يبنا اتخطفت يا

ولكن .. قشعريرة خوف وربما سعادة وفرح.. سرت قشعريرة بجسد غادة

ا بغرفتها حتى ال كيف حدث ذلك 
ً
تجاه الغرفة ابركضت .. نوهو مازال واقف

ة  أمهاإلى  عادت.. لتتأكد بنفسها فلم تجده  .خرى أمر 

 ؟ مين مات؟ ياماماإيه  يف -

شوفك أخالص مش عايزة ي من قدام يمش ا؟ حاسة بحاجةانتي  طبًعا هو  -

في  زيك الزم يتعدماللي انتي  ..عرفكأأنا  وال  يبنتانتي  ال .. يأخوك يبعد ما قتلت

 .ميدان عام

؟ ماذا يحدث لها.. الشقةفي  ركضوظلت ت ،اع حديث أمهانتفضت بعد سما

 ؟ أين محمد؟ أين عماد؟ أين سعيد

دخلت غرفة سعيد لتجد جثته مازالت راقدة فوق الفراش وقطرات الدم 

 .يرة من الدمغثة بقعة كبيرة تكاد تصل لبحيرة صمحدتتساقط على اتأرض 

وجه سعيد إلى  هامدت كف ..قتربت من جثة شقيقها حتى ملس الدم قدميهاا

جذبها نهض و .. قظه أو ربما لتتأكد من موته حتى فاجأها بحركة غير متوقعةو لت

صرخت بكل ما .. ظلت تصرخ.. من شعرها كما يفعل دائًما وقربها جًدا من وجهه

 .صرخت حتى جرح الصراخ حنجرتها.. وتيت من قوةأ

 .. يصحا؟ ياغادةإيه  يف -

من املاء من على  اتناول كوبً .. ون جدوى ولكن د ،يقاظهاإ يحاول كان محمد 

 .اه صًبا على رأسهليصب   (نوالكومدي)

  .تنهض من على الفراش يصرخت صرخة كبيرة وه

 .ده كابوس والعياذ باهلل. هللا ياغادة يسم -
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أن  ولم تنس  .. تحسست جسدها.. تحسست الفراش.. التفتت حولها

  ات نفًس أخذ.. تتحسس جسد محمد كنوع من التأكيد اتأخير
ً
في  حدقت.. اعميق

  ..سقف الغرفة برعب هائل

 .. هللا يسم ؟ ؟يا غادةإيه  يف -

 .محاولة لتهدئتهافي  كان يربت على كتفها وهو يحدثها

 .. بسم هللا.. بسم هللا.. بسم هللا -

 للتو  حاول حفظهاات وكأنها نسيتها وتظلت ترددها عشرات املر  

 ؟ ياحكيل؟ حصل بقىاللي  يهإ -

 .السقوط من عينيهافي  ودموعها تتسابقالحلم في  وت ملحمد كل ما رأتهر 

  .اللهم اجعله خير -

ا من هذا اهل .. كان ذلك هو رد محمد الوحيد على ما روته
ً
ستشف شيئ

لال تنفث على أن  طلب منها. .؟د كابوسمجر  هو هل ؟ يخبرها بهأن  م وخش ىح 

وسيجعله هللا  يية الكرس آينها وتقرأ على يم يات وتستلقيمن ثالث مر  جانبها اتأ 
 .شاء هللان إ خيًرا

**** 

. .جلستها وضمت ركبتيها بذراعيها ووضعت رأسها على ركبتيهافي  دلتعتا

وبدأت تتقلب على أخرى  دقائق.. ستلقت بجسدها على الفراشادقائق و 

ة نهضت وجلست.. الفراش دقائق ونهضت .. تضم ركبتيها بذراعيها يوهأخرى  مر 

اتأفكار كلها تتكالب .. خرى أظلت تخرج من غرفة لتدخل .. ن الفراش بأكملهم

 هل تتر  املنزل وتعود.. ماذا تفعل.. على رأسها لم تتوقف عن التفكير منذ أمس

ا لم يكنأن  وتعتبر ابنتها إلى 
ً
ا  ،هل تظل باملنزل حتى ولو لعدة شهور ؟ شيئ

ً
خوف

 ؟ هل تنتحر؟ يتهالتنالتي  حاديث الناسمن أ
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 ر عليها كمرور سلحفاة مريضةساعات من الحيرة والحزن والغضب كانت تم

 .وعر طريقفي 

 وحدتها وعدم وجود أحد جانبها جعلها بل 
ً
  .اتزداد حزن

.. سفله بمالبسها كاملةوقفت أ.. ام وفتحت صنبور املياهدخلت الحم  

البسها عن م التخليفي  بدأت.. قطرات املاء املتساقطة كانت تختلط مع دموعها

 ،كانت تمسح أماكن مالمسة غادة لها بقوة.. حتى انتزعتهم جميًعا.. قطعة قطعة

.. شعرت بغثيان عندما تذكرت ما حدث بينهما.. تنزع الجلد معهأن  كادت

ة املرحاض وعادتفي  أفرغت كل ما بمعدتها ظلت .. تحت املياه الغزيرةأخرى  مر 

 .على وضعها مايقرب من النصف ساعة تقريًبا

.. بكل مافيه بدأت تنفصل عن العالم الخارجي.. خرجت من الحمام عارية
تتوسط الردهة وظلت التي  جلست على اتأريكة.. لم تشعر بجسدها وهو عار  

حتى أصيبت بدوار مفاجئ .. مرات عديدة الحائطفي  تخبط رأسها من الخلف

لفكري ا جهادمن شدة اإل  ستلقت رغًما عنها على اتأريكةا .. وصداع رهيب
 ويبدو .. نها كانت تفعل ذلك متعمدة حتى تنام من التعبأيبدو .. مًعا والجسدي

إال  ء الشمس من بين جوانب النافذةفبالرغم من تسرب ضو.. خطتها نجحتأن 
م تنم ولو لدقيقة واحدة منذ ل يفه.. مقاومةأي  لم للنوم دون سها بدأت تستأن

 . أمس

**** 
عندما مرت .. تتناول فطورهاالطعام  مام مائدةأ يكانت تجلس على كرس 

تحبها كعينيها ولكنها .. املشاعرفي  تضارب. حساس غريبإ.. مامهاأمايا 

 ذيال هل لقباحة الجسد.. مأأي  صدرها كما تفعلإلى  تضمهاأن  التستطيع

 هل لو كانت مايا انتقلت؟ بنتهااليس هذا الجسد أن  تعلمتأنها  أم؟ ليهإانتقلت 

 ؟ ليهاإم ستضمها نت اتأ جمل كاأجسد إلى 

أن  تعلم تماًما يفه ،بنتهاايًضا ضم رباب بجسد أنها لم تستطع أاتأغرب 

انتقلت رباب بجسد أن  منذ.. روح ابنتها تهذا الجسد ليسفي  الروح الساكنة
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ترد على بكاء .. صامتة يمعهم وظلت مايا داخل جسد رباب وهابنتها للعيش 

ترد على سؤال البواب على .. باب لهما بالصمتترد على تودد ر .. ابنتها بالصمت

بًدا " أ يولكنها لم تمنع صراخها الداخل.. صمتفي  تتناول أكلها.. ابنته بالصمت

 .كانت تردده طوال الوقت ذيال "يبنتاريد أ

املنزل في  ةآأصبحت املر  .ةآاملر إلى  تنظر أن  غتسلت دون اام و دخلت مايا الحم  

وال تسمح  آةاملر إلى  التنظر .. أدرا  ما هي وما ، قانون ال الهي  عليهاجريمة تعاقب 

 .ليهاإلرباب بالنظر 

كانت مايا  .مازالت تتناول فطورهاالتي  مهاأإلى  تنظر  ياملطبخ وهإلى  توجهت

واجهة والدتها تتناول مفي  وشطيرة من املطبخ وجلست ًراأحضرت عصي.. تبتسم

بل ربما لم  ،لم تبتسم ياح وهرو من يوم حادثة تبادل اتأ .. سعادةفي  الفطور 

 .حيةمايحافظ على وجودها إال  تأكل

 ي تنو  ؟ مافيما تفكر ابنتها الحبيبة؟ ماذا دهاها.. ليها بحيرةإم تنظر كانت اتأ 

 .درى شخص بها وبتقلباتها املزاجيةأمها و أ. هي .فعله ابنتها الغالية

 .هال فطار آخر  وكأنه.. يرضمتمضغ ب.. ول فطورها ببطتناكانت ت

 .م ومايات رباب من باب الشقة وسط دهشة اتأ دخل

 ؟ فين يكنت -

  .بتسامةاسألتها مايا ب

نزلت  يوحشون ياخوات.. بوياأكنت عند   :رباب وقال بصوت مرتعشرتبكت ا

 .عليهم قبل ماحد من الجيران يصحى سلمأ

 أنا  هو  -
 
 ؟ تعتبهوشالتلك باب الشقة ده ممش ق

  ي.وحياة حبيبك النب يسامحين.. ماهتتكرر مايا وهللا  نسةآ سفة ياآ -



 

162 

 

ة كوب العصير والشطيرةإلى  التفتت مايا وتلوكهم وظلت تتناولهم أخرى  مر 

 بين ضروسها 
 
 م فكادت الحيرة والدهشةأما اتأ .. وبنفس االبتسامة ءبنفس البط

 ؟ ماذا ستفعل مايا.. تالهاتقأن 

**** 

إلى  رحلت سارة.. سها ورحلتارتدت مالب.. استيقظت ال تعلم متى بالتحديد

  ...ًدا ملاذا فعل هللا بها ذلكتعلم جي   اتأبد وهي

**** 
  ..ثقلت حمولي يا سيدي املسيح

  ستريحأى أسألك قبولي حت

 ..أناديكأنا  من أعماق قلبي

 أهديك يفلك حبي يا رب 

حتى وجدت هذه الترنيمة على قناة مسيحية  ،ت تريزة تقلب بين القنواتكان

خشع قلبها أن  من يديها بعد "الريموت"صوت التلفاز وتركت فرفعت فضائية 

  .للترانيم

 
ً

ا به فول وفي خرج محمد من املطبخ حامال
ً
كان يحمل اتأخرى  اليد صحن

 .خشوع مع الترانيمفي  مغمضة العينين تتمايل بجوار تريزة وهي مر  .. الخبز

 . .لتىئ يا حبيبي يسوعأإليك  ى أجر 

 .دموعسكب الأعلى قدميك 
 . .ال أكف لحظة عن البكاء

 .رفع صالتي في كل مساءأ
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 ليها محمد دون نظر إ.. يطر على دموعها مع هذه الكلماتتسأن  علم تستط

 الهداية.بداخلًيا  لها مط شفتيه وهو يدعو .. تشعرأن 

املجموعة  يتصل بباقيأن  قترح محمدا.. مينا ومحمد وغادة من طعامهم فرغ

 .مصيبتهمفي  ثم يفكرون ماذا سيفعلون  يتقابلوا جميًعا ومنل

  .بتتعبشامأنت  اهمد شوية بقى يا ابني -

  .شرفة منزل تريزةفي  قالها مينا وهو يرتشف كوب الشاي

 ؟مافيش حاجة مأثرة فيك خالص؟ ازايكده  عايشأنت  أنا مش فاهم -

 اتأجواء بدأت تتوتر.أن  حتى ،أجابه محمد بغضب واضح 

 نا غضب محمد قائمتص ميبصنعة لطافة ا
ً

  :ال

مش فارقة معايا الجسم أنا  نإ بينى وبينكاللي  يامحمد يا أخويا الفرق  -

الجسم في  بتفكر أنت  ..ده وضعيفي  فارقة معايا الروح ومش حاسس بمشكلة

ستطرد ثم ا.. النهايةفي  بسحوال وهتفضل روحك كل اتأ في  بالرغم إنه فاني

 قائ
ً

 :ال

وده  مش فارقة معاه جسداللي  مع املسيح الحي بقى فروحي هتبقىأنا  أما -

 أفضل ش يء ممكن يحصلي.

غضب محمد  ،حديث ميناأن  جواء وشعرتتوترت غادة من هذه اتأ  ربما ي 

للحظات ثم النسيان  الشجار الوقتي.. ادائمً  اهذه عادتهمأن  ولكنها ال تعلم ،أكثر

 .قة الجميلةأكد هذه العال اهو م بعد ذلك وحديث محمد.. التام لكل ش يء

نفس ي أقعد .. احشني حضن أميو أنا  كالمك جميل بس.. يامينا ماش ي -

 .بيتي وحشني يا أخي.. أتكلم مع أختي

مك كنت حضنت أ ،دي من غير العقد بتاعتك لو بتتعامل عاديأنت  ما -

 ؟ حصلاللي إيه  ..ها يا أهبل وببوسها كمان طول عمري بحضنأنا  ام عادي
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بقى وأمش ي أنا  مش هألف .ه أحكام وثوابت معينةا لنديناحنا  عشان -

  بمزاجي.

 مثأمي  ملا تحضنأنت  هو  -
ً

مربيا  هي اللي  ..قد أمكهي اللي  تريزةهي اللي  ال

 .كلب شاذبن اأنت  لو حسيت بحاجة يبقى؟ هتحس بحاجة؟؟ يههيحصل إ

حاش ى ضربات محمد الغاضبة على كل يت ثم ضحك ضحكة عالية وهو  

  .نحاء جسدهأ

 "الهزار بيقلب بجد هللا يخليكم ،ياجماعة كفاية بقى"

من  انزاعً  لم يكن أبًدا يسمىالذي  فض النزاعلت اتدخلت غادة بكلماته 

 .إال بل هو مزاح ليس ،اوجهة نظرهم

 كده  تقلقيش ياغادة هو ام -
 
رة ودماغه دايًما بيزعل ملا بفكره بحقيقته امل

التام ماذا سيفعل به  لمهردهة املنزل لعإلى  قال هذه الكلمة وهو يركض ...ـالوس

 .بهذه اتألفاظ همحمد عند تفوه

 بحبك واجعلني سعيد يو اغسلن.. شرق بنور  في فجر جديدأ 

 ...حيامسي.. حيامسي

يزة ربما لعدم استمتاع تر .. كان صوت التلفاز يعلو كل برهة من الوقت

النفوس  انية تهدئالجو روحفي  وربما لتنشر  بالترانيم بسبب صوتهما العالي،

 .نوتجعلهما يصمتا

 ابأن هنا  أنثى تجلس معهم ،بنظرة من عينيه يغمز بها ملينا اكتفى محمد

مينا لنظرة محمد وفهمها  نتبها .وال يجب أبًدا التفوه بهذه اتألفاظ أمامها

 .ثانًيا اعتذر لغادة وعاد ليجلس معهمفا

  .نا عايزة عمادأ -

  .بكاء طفل صغيروت صإلى  قالتها غادة بصوت يميل
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  :افسأله ،وكان متفهًما جيًدا ملا تقول تأثر محمد لحديثها 

لتي إانتي  هو  -
 
 ،هلنهاردرأيك تكلميها وتقابليها اإيه  ..مروة هتقابلي نك  مش ق

 .السبت واجازةالنهارده  فرصة

  .خلص من موضوع مروة دهعند  حق الزم أ -

 ؟ ا غادةمروة ليه ي كنتي عايزة تقابليانتي  بس -

  .وقتهافي  هتعرف يامحمد -

**** 

كانت مرتبكة بعض . .هي تراهل عماد كما و قسن جلست مروة أمام غادة أو

أن  ولكنها ظلت صامتة تنتظر  ،للجدل افكل مايحدث حولها كان مثيرً  الش يء،

 .يبدأ عماد بالكالم

  .دي املقابلة االنفراديةنسة مروة على آسف آأنا  -

التها ق. يهإ أختي وربنا يعلم بحبها قد  دي  غادة.. عماد تاذيهمك يا أس وال -

  .ت بردهولكنها تفاجأ ،وجودهافي  لغادة وكأنها تحذره من التفوه بأي ش يء يس يء

بمشاعره  كانت غادة بالطبع تقصد.. كمان وبموت فيهاأنا  وغالية عندي -

 .اعتادت أخيًرا على هذه التشابك العجيب لروحيهما عماد فهي هذه

 ؟ عليها ليهمال حضرتك طلقتها واتجوزت أو ؟ نعم -

  .بس طالب منك خدمةأنا  .وقتها يا مروةفي  كل حاجة هتعرفيها -

 اتفضل.. -

تعطيه أن  منها تغالق وطلبية داخل ظرف محكم اإل مطو ها ورقة عطتأ

 .يشعر أحد يديها دون أنفي  لغادة
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  .و املظروفا الخطاب أيحويه هذ تسأله على ماأن  نظرت له مروة ولم تتجرأ

  ومأت له برأسها باملوافقة وقالت له:أ

 ؟ حضرتك عايز حاجة تانية -

 ؟غادة كويسة.. هي حمإحم إ ..اهو عم.. يوةأ -

مازال يشعل قلبه الذي  سعيدة بالحب ،له مروة ابتسامة رضا بتسمتا

 .ورحلت وتركته مستأذنة

**** 

أي  في تختبئأن  تحاول  برق الشقة بسرعة الفي  صرخت رباب وظلت تركض

 ةلتتحر  كآ.. قبضت على السكين بقبضة من حديدالتي  من مايا مكان بالشقة

 أض
 
أما والدة .. غط على زر التوقيفضيأن  يحدهم على زر تشغيلها ونس غط

.. باكية ن  تترجاها بعيكانت .. ابنتهافالت السكين من يد إ يف مايا ففشلت تماًما 

  أن  كادت
.. فقط علمت ما كانت تنويه ابنتهاالن  ..تتر  السكين ل يديها كيتقب 

تحاول أن  دون  ضع الحاليابنتها لن تستسلم للو أن  تعلم علم اليقين فهي

.. يكون الخروج بهذه الطريقة الوحشيةأن  بًدالم تتخيل أ هاولكن.. الخروج منه

  فهي
 
عق

 
 كل ش يء.. بًداولكن مايا لم تفكر ولن تفكر أ ،د املوضوع أكثربذلك ت

من حولها رغباتها على  يودائًما يلب.. نينتهي ال أن  بالنسبة لها سهل ويجب

 .هذا الوضعفي  فكيف تظل كل هذه املدة.. الفور 

 .ماما لو بتحبي.. بليز اسمعيني حبيبتي.. ده مش حل وهللا يابنتي -

  "ام سوري" يماااام -
 
  "ناو"لص خا يابعدي عن

  "بليف مي".. بدجسمها لأل في  يهتفضلتي ان ماتتدي  لو البنت حبيبتي -
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تل أق ممكنأنا  ..مام الكالم ده تاني سمعمش عايزة أ.. "جاد.. يما.. وا" -

  .الجسم القذر دهفي  لو فضلت نفس ي

يك دأبوس إي.. بيحصل ده اللي ماليا دعوة بكلأنا  مايا نسةآ يا والنبي -

  تسبيني.

تعرفى تسرقي جسم ازاي  وأخليكيهعرف أربيكي أنا  ..ياحيوانة "ب"شات أ -

 . سياد أ

 .. مايانسة آ وهللا ماسرقت حاجة يا -

 .خطوات متبعثرة مشتتةفي  تهرول هنا وهنا  كانت تتحدث وهي

**** 

فقد  الشارع ينتظر نزول مروة  بعد أن تنهي زيارتها لغادة،في  وقف سعيد

 وت غادة وهية بغرفة غادة وسمع صن مرو من والدته أ منذ قليل وعلم   حضر  

 الشارع .ها خلف باب الغرفة فهرول سريًعا إلى تودع

العمومى.. حتى  الشارعخرجت مروة من باب العمارة متجهة إلى دقائق و 

 التفتت خلفها لتجد سعيد يبتسم لها ببالهة وهو يحك   وجدت من يناديها.

 .رأسه

 "؟"إيه بقى

  .نفس الوقتفي  سألها سعيد بلسانه ويده 

 ؟ إيه إيه -

  .السؤال إلى حركة يده العفوية في تنظر  استغراب وهيفي  أجابته مروة

 . أنا بسلم عليكي بس تأ   -
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  .ذنكهللا يسلمك ياسعيد.. بعد إ -

 ؟ رايحة فين استني بس انتي -

  إيه؟  نعم ياسعيد عايز  -

 .جاد ينذر بعاصفة غضب شديدة قالتها بصوت  

 مافيش. تأ  -

تلتها العديد من  ،ن تراجع خطوات للخلفيزم شفتيه بعد أجابها وهو أ

 .الخطوات اليائسة

**** 

 خير ياغادة عملتي إيه؟  -

 قابلتها الحمد هلل. -

 ؟ منهاإيه  عايزة مش عايزة تقولي كنتي هلس -

. فاتوا ، كتبت لعماد جواب بكل اللي حصل اليومين الليبًدا يا محمدأ -

  .ننا بنكلم بعض بالعافيةإتنساش ام

 ؟ موضوع تجمعنا كلنا دهفي  رأيكتي إيه ان طيب -

 موافقة. -

 ، بدأ محمد فعلًيا في االستعداد لهذا التجمع الحافل الذيبعد موافقتها

صابيين باالبتالء، وبدأس
 
يكتب كلمة بشكل مبالغ فيه ته كعاد يضم كل امل

 ا .وة ثقافية خاصة جد  نها ستكون ندعلى اعتبارها أ.. هاتحضيرية يقوم بإلقائ

**** 
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 .منزل مايا الجرس املنبعث من هاتفهافي  شب  الذي  جو التوتر والقلق قطع  

 .ها بأنها ستعود لها بعد املكاملةيارباب واعدة إإلى  فنظرت

  .لوأ -

 ؟ غادةأنا  ازيك يا مايا -

 ؟ غادة مين -

 غادة اللي قابلتك عند الست نعمة.أنا  انتي نستيني. -

  ؟"هاور يو"غادة  أها.. هاي -

  ... عايزين كلنا نتجمعميعاد مد هلل كنت بكلمك عشان أظبط معاكيالح -

  ؟ مين دول ؟ نتجمع  -

  .ورباب أنا وانتي ومحمد ومينا وعماد جوزي -

ت -  ..ش 

رباب مين دي .. تعودت مايا التفوه به دائًما أجابتها بهذا اللفظ النابي الذي 

 ؟ معانا اللي تيىي

نفعش ي تعالي على نفسك الزم كلنا نتجمع مايمعلش يا مايا عشان خاطر  -

  .موجود يبقاش امحد فينا 

**** 
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. النومإلى  ن الجميع قد خلدعماد من خلف الباب خلسة ليتأكد أ تلصص

نه وجد وظيفة فواضح أ ،صدره يخرج املظروفإلى  يده جلس على السرير ومد  

 .بالنسبة لهالن  جديدة لهذا الثدي عديم القيمة

 شعر   .لبه برشاقة عندما وجد املقدمة كلها غزل وحب من غادةق دق  

ش يء .. ما تحر  بداخله بل هنا  ش يء ..لهيب يشعل قلبه.. اشتياق.. بحنين

احه تعمل بعد أبدأت رو .. يستغيث بداخله ش يء.. نيريدها ال 
ً
.. ن توقفت مؤقت

.. رهاغمض عينيه لحظات ليتذكأ.. نالذكورية هي من تتصدر املشهد ال روحه 

 !! كيف يتذكرها وهي أمامه كل دقيقة وكل ثانية

 ل كتفه وذراعهقب  .. مازال يبتسم كلما تذكره بعدها ،قام بتصرف غريب 

 "وحشتينيوك
ً

 ."ياغادة أوي  ف يديه قائال

ه كل من خالل وعلم   من هذه الحالة استكمل باقي الجواب، ن خرجبعد أ

دم من ع   ماحدث الفترة السابقة لغادة، ن . ثم عرف بعدها ألم سارة باتأمروص 

 .بلة جماعية تضم املصابيين جميًعامقاإلى  هنا  احتمال للتخطيط

ليجد هاتفه يرن ولكن  ،يده يتحسسه يسر فمد  بش يء  يهتز بجانبه اتأ شعر  

  .كانت غادة.. بخاصية االهتزاز

من خلو الشقة من املستيقظين  الباب يعاود التأكدإلى  قام سريًعا

  .حارسباتأ

 .. حبيبة قلبي وروحي، وحشتيني -

 عليه. االجواب مازال تأثيره واضًح في  ن ماقرأهواضح أ

  ؟ ازيك ياعماد -

نه قرأ الجواب من ردة كانت تعلم أ .تكاد تطير من الفرحة أجابته غادة وهي

  .فعله
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   .شوفك بقىعايز أ ،وعقل عماد ،وروح عماد ،قلب عماد -

  .هبكلمك عشان كدأنا  شتقلقام هيحصل ياحبيبي، -

 حكي.خير، ا -

نا أ، و تاخد  وتنزل  1مروة هتجيلك الساعة  بكرة.. مش هينفع أحكي تأ  -

  .يال سالم قبل ما سعيد يدخل عليك.. هبعد كدإيه  فها هتعملهعر  

 غادة ! -

 ؟ نعم يا عماد -

 ، وكنت عايز أكلمك كالم كتير.عتذرلك على حاجات كتيرأ ت عايز كن -

  .هتقول كل حاجة بس مش وقته يحبيب -

  .قفلحاجة قبل ما أآخر  قولكأطب عايز  -

 قول. -

 بحبك. -

**** 

ل فليلة أمس كانت أجم ؛ستيقظ عماد وهو يشعر براحة نفسية غريبةا

 .ن املكاملة ردت له روحهشعر أ. بعد مكاملته الرومانسية مع غادة الليالي

 !؟روحه 

في  ة يراهاول مر  غرفة غريبة أي ف انتفض عماد من الفراش ليجد نفسه

  .يًضاة يراه أتأول مر   ويتقدم نحوه شاٌب  ،حياته

 ؟ كويس نمتي.. صباح الخير يا غادة -
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 ؟ مينأنت  -

 ؟ محمدأنا إيه؟ في  غادة -

ر عماد ما قرأه ليلة أ
 
س نفسه سريًعا ليجد تحس  .. الجوابفي  مستذك

لم يتمالك نفسه من الفرحة . . .جسدهإلى  نظر .. العضالت تبرز من ذراعيه

رجع  يجسم.. يقفز تأعلى وهو يردد "جسمي رجع لي نهض من على السرير وظل  

 "لي

؟ بتتكلم بجدأنت  أقصد؟ .. بجد بتتكلميانتي ذهول: في  ليه محمدنظر  إ

 ؟ عمادأنت  يعني

قد لسانه مر  أجابه عماد على الفور بإ ما كأخرى  ةيماءة من رأسه وقد ع 

 ه صباح يوم الحادث املشئوم لتبادل اتأرواح.حدث مع

  .نطقها محمد من أعماق قلبه .ربعقبالنا يا.. ستاذ عمادألف مبرو  يا أ -

 .من على دعاء محمدالعقدة من لسان عماد فوًرا وهو يؤ زالت 

به عناق متباعد ش  في  ليه بخطوتين وربت على كتفيهمين" ثم تقدم إآ"اللهم 

بجد مش عارف أشكر  .. ا على وقفتك مع غادةا جد  شكرً اتأجساد وهو يقول: 

 ازاي.

ايحسش بمصيبة حد وم.. هاالناس لبعض.. ستاذ عماديا أكده  اتقولشم -

ر بيها.  إال اللي م 

 . صديق عزيز علي  النهارده  منأنت  بالش أستاذ دي،  -

**** 
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 دهاوليس لوجو  ،ليس السترداد جسدها.. ةكانت غادة تلطم وجهها أمام املرآ

، فقد ظنت طوال ساعة يقاظ جسدهامحاولة يائسة إل في  ولكن ،هلهابيت أفي 

 تقريًبا أ
 
أخرى  ةوأنها ستستيقظ لتجد محمد يطمئنها مر  خرى.. أ ةم مر  نها تحل

 .ويربت على كتفيها ويقول بعض اتأدعية لترددها خلفه

 .فرح غريبفي  جسدهاإلى  ظلت تنظر  ،حساسهاوعندما تأكدت من خطأ إ

 ياليمونة " الغرفة كلعبة "دوخينيفي  كانت تلف بجسدها الضئيل

ا نسبًيا حتى جاءت مروة لتصطحبها مر  
ً
غادة  فقد اتصلت بها، الوقت بطيئ

  .لقاء غادةفي  جسد عماد وأخبرتها برغبتهافي  مس عندما كانتأ

 
 
ا ملا فعلته من أجلها اتأ  بلة حارة على خد مروةطبعت غادة ق

ً
يام امتنان

 .. ابقةالس
 
بلة أو ربما اعتقدت أنه شعور طبيعي لكن مروة لم تفهم سبب الق

 .بالفرح تأنها ستقابل عماد اليوم

  .يوافقشامروة خايفة سعيد م -

  أنا. املوضوع ده علي   خلي ،انتي لكيش دعوةام -

اتأنثى نثى و أ ، فهيصبعهاإفي  صبح كالخاتمطبًعا كانت مروة تعلم أن سعيد أ

  .شاعردرى بهذه املأ

ت بوجود والدة البسها سريًعا وخرجت مع مروة التي تفاجأبدلت غادة م

حالة استعداد دائم لبدء نوبات في  ،غادة بالردهة تجلس كعادتها على كرسيها

 الندب 

 ؟ ختيأرايحة فين يا  -

هستأذنك ياطنط غادة تيىي معايا نشتري لبس، مش بعرف أشتري  -

 .لوحدي

 .سعد غادة كثيًراطي فرصة لرد غادة وهو ما أأجابتها مروة دون أن تع

 ؟ قولتي تأخوكي -
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  .سألتها والدة غادة متجاهلة ما قالته مروة 

 . ا اعتقدش ياطنط إن سعيد يرفض حاجة زي ديم -

  .نها تتحدثقصدت مروة بإجابتها أن تلفت نظر والدة غادة أ

شهد ليجد هذا امل ،تتحدث سعيد من الغرفة على صوت مروة وهي خرج

 .السابق

معايا  عند  مشكلة إن غادة تيىيأنت  سعيد.. هو ياطنطأهو سعيد أ -

 ؟ نشترى شوية لبس ليا

 لجعله 
ً

يوافق على بيات غادة خارج املنزل وليس خروجها  كان صوتها كفيال

  .معها فحسب

  فاض ي... أنا وصلكم كمانممكن أ.. أنا معنديش مانع تأ  -

 .عينهجابها سعيد والفرحة تقفز من أ

  .تاخدنا ال احنا هنتصل بيك ملا نخلص عشان تيىي.. حمإحم إ -

  .يديها من ها غادةباب املنزل جاذبة وراءإلى  تتجه أجابته مروة بسرعة وهي

 الخيبة اللي بقيت فيها دي؟"إيه  ،ه"ياواد ماتنشف كد

 .صاحت به والدته بعد خروج مروة وغادة من املنزل 

  ؟ بس يا أميإيه  في -

لو  ءووريها العين الحمراكده  جمد شويةا.. تحبش الراجل الخرعالست ما -

  .عايز تتجوزها

  .وقتهافي  كل حاجة بتيىي.. صبر  عليا بس يا أمي -

**** 
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  :ذراعها قائلةفي  نكزت رباب.. أطفأت مايا موتور العربية

  .يا زفتة انزلي -

  .نسة ماياآحاضر يا  -

، ونظراتهم الشارعفي  وسط نظرات الشباباتجهت مايا بثقة وخلفها رباب 

ل جسد مايا اتأصلي
 
خفاء كانت رباب ال تستطيع إ. تخترق جسد رباب أو لنق

  .سنانهاأما مايا فكادت أن تفترسها بأ.. على سجيتها ، فهيالسعادة

 ."شوية يا حيوانة يمد  "

  .مام الشبابقالتها مايا متعمدة إهانتها أ 

 "بال ودان للييدي الحلق .. سبحان هللا"

ن تكون هذه على معاملة مايا لرباب متعجًبا أ حد الشباب اعترًضاقالها أ 

  .خادمة لهذه

ا
ً
تنهرها على  عيها مرات متتالية وهيذرافي  فنكزت رباب ،اشتاطت مايا غيظ

 فقد كان ،اتفق عليه محمد لالجتماعالذي  املكانإلى  حتى وصال  ،السيرفي  بطئها

س به من ة بالزمالك، والتي بها عدد ال بأقافية املشهور ماكن الثأحد اتأ في 

 
 
 .رف التي تصلح لعقد اجتماع سري الغ

هرولت . املجموعة يوجدت محمد ومن ظنته غادة منتظرين خارج املكان باق

  .تصافحه بحرارة على عماد وهي

 هو "أ
ً

 "؟اعرفكأنا  هال

  قال ذلك ملايا أثناء انشغال محمد بتليفون جانبي.  

  .ماياأنا  ؟ياغادةإيه في  ..تش   -
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ر سريًعا عماد هذه الشخصية التي تحدثت عنها غادة أت
 
  .جوابهافي  يًضاذك

 .عماد مش غادة.. أنا سف جًدا يا رباب أقصد يا ماياآ -

  .لها سريًعا ماحدث يضاح ما يعنيه وسرد  إفي  ثم بدأ 

  ؟ملأفي  يعني؟ بتتكلم بجدأنت  ..جاد و مايو أ -

انقبض قا
ً
إلى  هل ستعود خرى؟أ هل ستستعيد جسدها مرة.. لب رباب خوف

الخدمة ومسح إلى  هل ستعود ؟سفل العمارة كما كانت من قبلة أبيها أغرف

عاكاسات الشباب لها ونظراتهم هل ستفقد لذة م؟ السلم وشراء االحتياجات

 حلقها لم تشعر بها من قبل.في  شعرت بغصة.. التي تفترس جسدها

بإيماءة بسيطة من رأسه ورباب صافح مايا  .ليهممكاملته وعاد إنهى محمد أ

 في  طالولكنه أ.. فهو ال يصافح النساء.. مع ابتسامة عريضة
ً

النظرة اتأولى قليال

ن يبعد نظره فمن يرى مايا اليستطيع أ ؛نفسهمملايا كما يحل بعض امللتزمين تأ 

 من نظرة محمد لهعنها
ً

 .ا، فوضعت رباب نظرها أرًضا خجال

 ؟ مال فين مينا يامحمدإيه أو  -

مافيش التزام باملواعيد كعادته طبًعا .. كان معايا على التليفون  ماهو اللي -

  .الطريقفي  خالص بس هو جاي

رأت عماد  نمجرد أ.. مامهم تهبط منه مروة وغادةدقائق ووقف تاكس ي أ

الذي  تنفس الوقفي  ..رأت والدها بعد سفر طويل ركضت نحوه كالطفلة التي

  .ركض نحوها عماد بنفس السرعة

 شعرت باشتياقه لها كما تشعر هي.. بداخله شعرت بدفء حضنه وهي

 دقائق وهما.. ن هنا  سنين طويلة كانت تفصلهما عن بعضشعرت أ.. تجاهه

وطبًعا وسط دموع .. نفس الوضع وسط نظرات بعض املتطفلين من املارةفي 
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فرغ بعض من دموعه املكتومة استغل هذا االذي  محمد الرومانس ي، ملشهد لي 

  .بداخله

 "واو"

ت بمشاعر فرح صادقة، وربما خرج ا املشهد كلمة مايا التيقاطع هذ 

 .غدفي  ملمشاعر أ

وتحسست وجهها لتمسح شالالت الدموع املتدفقة  ،نتبهت غادة ملن حولهاا

  .ولكن يد عماد سبقتها لتجفيف دموعها ،من عينينها

  .وهو يربت على ظهرها بيد حانيةأخرى  ةصدره مر  وضعت رأسها على 

  "مشهد جامد فاتنيأنا  ن؟ واضح إيه ده"إ

 جاء صوت مينا من بعيد حيث التفت إليه الجميع.

 أجابه محمد في غضب:

  .بًداابني مش هتلتزم أ ياأنت  -

مش عارف .. أنا اكانتش عايزة تسيبني أمش يالبت م ياصاحبيإيه  عملأ -

  إيه. بقى هتعمل أومال لو شافتني على حقيقتي.. شكلكفي  إيه عاجبها

**** 
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منتصف في  وقام محمد ،به دائرة مغلقةش  في  الجميع على الكراس ي جلس  

بدأ  .يمنمعصمه اتأ في  وراق والصليب واضح كالشمسالدائرة وبيديه بعض اتأ 

   الصالة والسالم على رسوله الحبيب، ثم قال:سم هللا وببا

 .كلمتينقول عشان عايز أالنهارده  جمعتكمأنا  ةياجماع -

لمنا انتشر أوي،
 
ربنا سايبنا براحتنا بقاله  واضح كمان إنو  واضح إن ظ

"أصله يمهل وال .. ح مقصده وربنا بيسيب عبده مرة واتنين وتالتة ثم وض   ،فترة

 "يهمل

 أنظر عماد لغادة و .. ت مايا شفتيهازم  
 
إلى  ر مينانظ.. الهواءفي  بلةرسل لها ق

ن هنا  م أالسقف مطابق للون الجدار أ سقف الغرفة ليتأكد من لون 

 
ً
في  خر يومرها أال تسترد جسدها ل س  في  بلعت رباب ريقها داعية هللا .ااختالف

 تاكتف ،ن حضرت، بل لم تنطق منذ أولم تنطق طوال الجلسة ،عمرها

 باملتابعة فحسب .

لناش اواحنا م ،على بعض وبنفتري  ،يوة بنظلم بعضأ.. حنا بنظلم بعضإ -

 أنا م .غير بعض
ً

خويا بس مش مقتنع وبالرغم إني بحب مينا صديقي وأ ثال

فضل الصالة والسالم هو خاتم ، ومتأكد إن سيدنا محمد عليه أباملسيحية

إيه  ..ببس مجرد نبي مش إله وال أ.. نبي ه سيدنا عيس ى عليه السالمآ.. املرسلين

 مقتنع بدهأنا  ،ك عليكمال مش هضح هضحك عليكم؟
ً

.. ومش بس كده.. فعال

ا ارتقاش ن املسيحى املفروض يكون مواطن درجة تانية طاملا هو مبحس إأنا 

 !..بس للدين اإلسالمي،

 .الء الشديد دهبتاال  ربنا ابتالنيكده  واضح إن تفكيري كان غلط عشان

  .تغيرالزم أ.. أنا حكم على حد بدينهواضح إني مش الزم أ
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 أن روحه ستخرج كان
ً

ترفرف بجناحيها من جسد الن  يتكلم بحماس متخيال

نتهى السالسة بعد هذه الخطبة التي لم ينصت إليها بم جسده الحقيقيإلى مينا 

قاله عن املسيحيين إال أن مينا لم الذي  بالرغم من قسوة الحديث.. حد منهمأ

 
ً

 .. املحبة.. التسامح.. رهفهو له اعتقاد معين لن يغي   يلق  له باال

ا لو ينهضا ود  .. طوال االجتماع اتفضحهم اما غادة وعماد فكانت مشاعرهمأ

 .نال  الم تعد تهمهم الجمعة هذه التين من خطبة مستأذني

 ، فهين تلمحها ماياثم تستيقظ سريًعا من غفلتها قبل أرباب بدأت تنعس 

في  حذائهاما مايا فكانت تدق بكعب أ.. تحاول تجنب غضبها قدر املستطاع

ا.اتأ 
ً
 رض ضيق

 تت هنا لتسمع خطبةفهل أ
 
هذ كادت  ؟ مامهمب نفسه أ؟ أم لترى محمد وهو ي 

  ..مكانهافي  بقاهاأالذي  ن تنهض وترحل لوال حديث محمدأ

 ال -
ً

كيد ربنا سابها مرة أ .قلبها ن الغرور مأل نسة مايا اللي واضح إيعني مثال

ماهو مش .. ول مرة بده وال بيبتليه من أمش بيعاقب ع ماهو ربنا ،واتنين وتالتة

، وأكيد ربنا له حكمة من املستوى دهفي  وال كده  بًدا إن ربنا خلقهاب أذنب ربا

  .رضاتأ في  خلقهاش عشان يعذبها يعنيام. كده

نصففها هو  ،جلستها بعد هذه الجملةفي  اعتدلت رباب هذا في  شخص م 

 فعالها دون خوف.وم مايا على أالم يشعر بما تعانيه ويتحدث عنه بل ويلالع

 .تعبيًرا عن عدم رضاها عن الحديثالخر  االتجاهفي  شاحت مايا بوجههاأ

طعم الأما مينا فكاد أ فاحة كبيرة حمراء  لوال ان ي 
 
في  حتباس الثعبانثعبان ت

فأعاد اللعبة من البداية متمنًيا الفوز .. حدى املمرات الضيقة داخل املوبايلإ

  .ةهذه املر  



 

102 

 

زال ربنا أكده  كن عشانما بقى عماد وغادة فأكيد عارفين غلطهم فين ويمأ -

  .مين آ عقبالنا جميًعا اللهم.. عنهم االبتالء

كر اسميهما وهو ما أشعل نار االشتياق للحديث بعد ذ   دةانتبه عماد وغا

 كثر .بداخلهما أ

كل ي ف ن الظلم بقىواضح إ تأ .. بس وأكيد الظلم مش جوه اتأوضة دي -

 حاجة برة.

.. اصًدا بها العالم الخارجينافذة الغرفة قإلى  قال هذه الجملة وهو يشير  

  .ياجماعة حنا بقينا وحشين أوي إ

 "يوة بقى"أ -

، وحصل على ثعبان طعم الثعبان ثالث تفاحات متتاليةقالها مينا بعد أن أ 

ت : معلش ياباشا أصل بنمحمد وهو يقول إلى  نظر  .أضخم بممرات أضيق

 .طفحها وال فاكهةالهرمة دي معذباني من الصبح مش عارف أ

 بعد أن قطع مينا حبل أليه شذرً حمد إم نظر  
ً

ثم عاد  ،فكارها وصمت قليال

كل ننا ناكل أإوال  ،ونصوم ونروح نحج ننا نصليالدين مش إ :ليستكمل حديثه

 ..مافيهوش بيض ولبن يصيام

ن الحظ غضب جيبه بعد أفي  فوضع الهاتالذي  ميناإلى  قالها وهو ينظر  

  .محمد من ال مباالته

 زي .. ال ال الدين املعاملة ياجماعة وهللا"
ً

 عارفين قال.. ما قال الرسول  فعال

 إيه؟"
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 هز  .. فقد بدأت تضيق ذرًعا بما يحدث ،فرة طويلة من فمهاأصدرت مايا ز 

تعرفها  يفكان يغمز لغادة بعينيه بحركة ه ما عمادأ ،نه اليعرفمينا رأسه بأ

 .الن  إنه يريدها.. جيًدا وتعرف معناها وتعرف متى يفعلها

يث عن حد عارفةأنا  :نهضت رباب وسط اندهاش الحاضرين وقالت

نسة مايا ده اللي كنت بروح فيه قبل موضوع ال الرسول سمعته في املسجد

ثم  ،يابت ياربابإيه  بيقول .. يا بت ياربابإيه  بيقول والشيخ كان بيقول.. 

  .فظاهاطب واملصحف كنت ح: استطردت قائلة

  وقال:
 ابتسم لها محمد بود 

أتدرون ما املفلس  :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هريرة أبي عن"

ال رسول هللا صلى هللا . ق متاعاملفلس فينا يا رسول هللا من ال درهم له وال  :قالوا

 ،اتهزك القيامة بصالته وصيامه و تي من يأتي يوم املفلس من أم   :عليه وسلم

 ،ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا

فإن فنيت حسناته قبل أن  ،اتفيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسن

 .ن خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النارأخذ م .يقتص ما عليه من الخطايا

 .ستاذوله هللا ينور عليك يا أوهللا كنت هق ،يوة عليه الصالة والسالمأ -

  .فجلست رباب فوًرا ،ليها مايانظرت إ

  ...ياجماعةقال محمد: 

 ..ن يستكمل حواره فوجئ بمن يقطع حديثهوقبل أ

حنا وصلنا إ.. كسانتوا بتعملوه ده فا "ياجماعة واملسيح الحي كل اللي

 أوي  اهتمامناحنا لو بنهتم بالروح زىي إ.. جسدالعشان احنا بنهتم ب للمرحلة دي

 "كانش كل ده حصلابالجسد م

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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وال ملحد  مسيحيأنا  مالكأنت  :محمد وهو يستكمل حوارهإلى  نظر مينا 

وليه املسيحين مواطنين درجة  ؟ال تأأبأذيك و .. بتعامل معا  ازايأنا  املهم؟ حتى

  ؟تانية
ً

دول مش بشر  هم    :ثم تلفظ بكلمة اعتراضية واستكمل حديثه قائال

 ؟ زيكم بالظبط وال دول كائنات تانية غيركم

  .كان مينا يعاتب محمد على حديثه السابق بشكل غير مباشر 

الجسم ده حلو  دود هيقول ياخراش يال "وانتي سيادتك ياست مايا ملا تموتي

ثم  ..زيك زى جسم رباب بالظبط ب وهللا هتتاكليط؟ خسارة فيه البهدلة أوي 

 .انتي قبر  يامايا ياجميلةفي  بقى دودةأ يتنيويار  :ل مسار الحديث كعادتهحو  

 الشعر اتأ إلى  قالها وهو ينظر  
ً

ن امللونة والجسد صفر والعيرباب متأمال

 . ااملمشوق وهو يلتهمه التهامً 

 إرضاء
ً

 نقيأنت  ذ قليل:ه بعد ما قاله منقاطعه محمد محاوال
ً

ا يا جد   فعال

.. حنا بنهتم بالشكلإنت عند  حق وأ ،بحسه فيك ، وده اللي طول عمري مينا

تمينا بأهم حاجة ربنا رزقنا وعمرنا ما اه.. بالجنسية.. بالدين.. بالنوع.. باللون 

 الروح ! ..بيها

صقل كالمه أ  .نية كما يفعل دائًماية قرآرفقه بآوكي ي 

ك  "و 
 
ون

 
ل
 
أ س    ي 

ً
يال ل 

 
 ق
 
ال م  إ 

 
ل ع 

 
ن ال  

م م 
 
يت وت 

 
ا أ م  ي و   

ب  ر  ر 
م 
 
ن  أ  م 

وح  ل  الر 
 
وح  ق ن  الر 

 " ع 

م نهكانت تتخيل أ.. ماتبقى لها من صبر  آخر  تنهضت مايا بعد أن استنفد

.. جديدة ةفكر  تعيد إليها جسدها أو سحر أو أي عشبيةسيخبرونها عن خلطة 

مشغولة  :الباب قائلة لهمإلى  تتقدم ن تلحقها وهيرباب بسباباتها أإلى  شارتأ

  باي".. "ام سوري ا ياجماعة الزم أمش يجد  
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ظهر على الذي  ال محمدإ ،يديهمعليها الحاضرون بإشارات وداع بأ رد  

 دب .ق الشديد من تصرفها اتأحمق الخالي من أي ذوق أو أمالمحه الضي

  ظل  
ً

عنصرية والظلم والروح حاديثه عن الأفي  لعشر دقائق مسترسال

 عماد. والجسد حتى مل  

ن ، ونبقى نتقابل تاني إبقى ياصاحبي إحنا عايزين نمش يإيه  طب بقولك"

  ."شاء هللا قريب

 
 
 منزليهما.إلى  مينا ومحمد حيث عاد.. الجمع ض  ف

 ! ..ما عماد وغادةأ

  .على بيتنا بقى يال ياحبيبتي -

  يقتلني. ده ممكن؟ ياعماد وسعيد بيتنا ازاي -

متغاظ منه أنا  ده ،هيقدر يلمس شعرة منك طب خليه يقرب لك كدوال  -

  .وبتلكك له

 .ننا مطلقينتنساش إام.. اسمع بس ياعماد -

شرًعا  ييعن اللي طلقتيني،انتي  ناتنسيش إوبعدين م.. عتك ياغادةنا رج  وأ -

  .مافيش طالق حصل

  .قالها وهو يضحك ساخًرا

 شتياق .سالم وعماد يضم غادة إليه باي ف منزليهماإلى  عادا

**** 
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 ...بعد شهر ..

نه محمد الشركة التي اتصلت به على اعتبار أردهة في  كان مينا يجلس

 منه تأ  .لتحدد معه ميعاد ملقابلة عمل
ً

نه لن طلب منه محمد أن يذهب بدال

مستقبل  ، فها هو وافق مينا على الفور .. يستطيع الذهاب بجسده للمقابلة

 بًدا .هذا املوقف أفي  ديق عمره سيتحدد ولن يخذلهص

الشركة منتظًرا نتيجة في  يجلسالن  وها هو  ،سبوعمنذ أ بالفعل ذهب  

 .قبوله أم ال وهل تم   ،املقابلة

  ..النتيجةفي  شباب يجلسون بجواره ينتظرون دورهم ةكان هنا  ثالث

  .حمدأ.. مصطفى.. عمرو 

 حتى الا
ً

  .ة ما سيخبرهم بهتسمع السكرتير قترب عمرو منهم قليال

" كان ربعةتأ حنا ااتقلقوش الوظايف دي بتاعتنا إياجماعة مإيه  بقولكم"

  .او"محمد" ومعهم مينا يقصد نفسه وعمرو صديقه وأحمد قريب والده

ربع وظايف ، هما طالبين أربع موظفين تأ ياعمرو : ازاي سأله مصطفى

شار بهدوء على بيتر ، ثم أفسه وعليهمشار على ن، واحنا ستة مش أربعة وأخالية

  .يًضالذين وقفا خارج الشركة ينتظران أورامز ال

ثم تحمس  الزم تحرق املفاجأة يعني. يا أخي :عمرو إلى  حمد وهو ينظر أ رد  

 
ً

ربعة ليا ناس جوة وعرفت إن الوظايف بتاعتنا احنا اتأ أنا  يوة ياجماعةأ :قائال

 .تأنهم مش بيشغلوا مسيحيين ،خالص

و ربما اعتبروها أ.. حد سواهمينا وابتسم ابتسامة لم يفهمها أ ليهمنظر إ

 .والنتيجة املسبقة ابتسامة فرح بالوظيفة الجديدة

 ...نم يسترد هو ومحمد جسديهما حتى ال فقط علم ملاذا لالن  

**** 
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نقذها الطبيب من محاولة املستشفى بعد أن أفي  رقدت مايا فوق السرير 

 .فقد قطعت شريان يديها بقسوة ،انتحار ثالثة

ت ر  قر  الذي  خصوًصا من هذا اليوم.. ست مايا من كل مايحدث حولهايئ

  طل  كانت تصعد فيه على سلم العمارة لع   ، والذيفيه االنتحار
 
 ،باملصعد يفن

مامها فتطلب منها شراء بعض الحاجة كريمة تفتح الباب مصادفة ألتجد 

 االحتياجات لها .

 اللي أشتريهالك.إيه  حاجاتانتي..  ياست تيانتي اتجنن -

، طاملا أبوكي رباب يا ، وأنا هعرف أربيكي ازايدبك بنت قليلة اتأ نتصدقي إ -

 مش عارف يربيكي.

 .وتركتها وصعدت.. شارت لها مايا بحركة قبيحة بيديها رًدا على تهديدهاأ

برجلين  أ"الجيم" لتفاجإلى  ميعادها لتذهبفي  نزلت مايا ،بعدها بساعتين

.. مدخل العمارة ملقاة على اتأرضفي  العضالت يوسعوها ضرًبا ويتركوها مفتولي

لت زجاجة مياه تناو  ،الحياة حتى لنفسهافي  وكره لكل ش يء ل  وخالل لحظات غ  

مدخل العمارة، بعد أن انتهى االبن اتأصغر للبواب في  رًضاغازية كانت ملقاة أ

 .من تجرعها

 يانها بما تبقى لها من قوة .كسرت الزجاجة وجرحت شر 

**** 
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  غرفة الضيوف يتابعان التلفاز بح  في عماد وغادة  جلس  
 شديد   ب 

 .وأجسادهما متالحمة متالصقة

شاهدان فيلًما كوميدًيا ويضحكان من قلبيهما، وإذا بشريط أحمر  كانا ي 

 نتظر ا.. عاجل للسيد الرئيس ه عن خطاب  سفل الفيلم ينو  كل ثوان  أ يمر   عاجل

  .عماد وغاد بشغف ماسيقوله سيادته

طع الفيلم وتابع أ
 
كان  ..الرئيس  غلب املواطنون ماسيقولهنصف ساعة وق

سعار الخضروات والفاكهة وأغلب ملخص الخطاب هو قرار بتخفيض أ

نح للطالب وبعثات مجانية ومكافأت هنا وهنا  وم   ،املنتجات بأوامر من سيادته

   .للمتفوقين واملخترعين

 
 !جرس التليفون  وخالل مشاهدتهما للخطاب رن 

 التقطت.. شديد بعد ما سمعته من السيد الرئيس قامت غادة بحماس   

 ! ..من على املنضدةبرشاقة التليفون 

  "إيه حصلهشوفي  تعالي إلحقي أخوكي.. ياغادة إلحقيني يوة، ألو"أ

**** 
يب وبكاء غرفة سعيد وسط نحفي  ذهول وجوارها عمادفي  وقفت غادة

وبجوارها كانت تقف سمر وهند شقيقاته يتأملون وجه سعيد الغريب  ،والدته

 ندهاش اليوصف .ا  في  وتصرفاته اتأغرب

شقلبظات ويتصرف تصرفات ال تنطبق إال في  كان سعيد يقفز على السرير 

ة يضحك وآخرى يبكي، وباقي.. عقولهم على املجانين فاقدي .. الوقت صامت مر 

ا
ً
ق  سقف الغرفة .في  محد 

 .تصرفاته هذه إال غادة وعماد.. ر  لم يعرف س  

**** 
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على هذا الرصيف .. كان هذا الرجل يجلس هنا لثالث سنوات متتالية

 ه الناس على اتأرض ليتغذىيما يلق يلتقط ،بمالبسه الرثة وجسده املتسخ

  ..عليه

 
ً
 م،ا وظلمتهثيرً ك م بلدتهمجارت عليه نالذي هو من املثقفين.. الم يكن مجنون

 .وا بعًضا من عقولهماتأمل وفقد واحتى فقد

ال كل الشوارع بال توقف ال يقول إفي  كان يركض.. ولكنه منذ أسبوع تقريًبا

 كلمة واحدة .

ا وببكاء  يقولها بصراخ  أ 
ً
ا أ حيان

ً
 ..خرى شديد أحيان

 !".."أنا الرئييييييس

 

 مَّتـت
**** 
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قراءة على الوعي بالذات واللغة، وال يتم ذلك دون ثقافة )قرائية( تحاول أن تقوم عملية ال

تساهم دار ليان للنشر فيها، في سبيل التقريب بين املؤلف والقارئ. لذلك لست متلقًيا 

ا لرموز لغوية ذات أبعاد إنسانية فقط، بل
ً
أنت  لإلبداع اتأدبي والفني فحسب، وال قارئ

 )حلقة الوصل(. 

هو املشاركة الفعلية  -في نظرنا-ل من خالل قراءة اإلبداع؛ تأن اإلبداعحلقة تكتم

لع ومتعدد الرؤى يهفو 
 
والسامية بين كاتب يبحث عن الحياة من خالل اتأحرف، وقارئ مط

ات اللغة ورسالتها اإلنسانية. مع إيماننا بأن الكاتب الجيد هو قارٌئ نهم، والقارئ  إلى فني 

ي املستقبل القريب، وهذا دورنا وننتظر  عزيزي القارئ لتحول النهم مشروع كاتب جيد ف

 رؤيتك إلى رؤية بين ضفتي كتاب من إنتاج ليان للنشر والتوزيع.

ا، من خطوة املشاركة بين طرفي اإلبداع وجناحيه: املؤلف وأنت.
ً
 تنطلق رسالتنا إذ

بأبعاده -ج الفكري وال تكتمل عزيزي القارىء العمليةاإلبداعية والقراءة الصحيحة لإلنتا

اق. ولسنا إال خطوة  -الفنية دون طيفك كقارىء وأنفاسك كناقد وبحثك عن اإلبداع كذو 

الرقي الحضاري اتأولى، التي تبحث عن االرتقاء باإلنسان العربي وفكره، وتطوير ملكات 

املبدع والقارئ عبر تشجيع النصوص الرصينة، ولغتها السليمة املوروثة عن اتأجداد 

 املة تأسمى الرسائل اإلنسانية.والح

لنا، وإن فشلنا فعذرنا أننا من أنصار عشق البدايات ودعم أصحاب املواهب الشابة في 

الخطو نحو النشر في أولى أرهاصتهم اتأدبية، ورؤيتنا أن دورنا الرئيس ي ينصب على 

واتأدبية التمهيد املدفعي للكاتب في خطواته اتأولى وإقامة العديد من الجسور الصحفية 

 والتعريفية بين الكاتب الشاب والوسط الثقافي والقراء ككل.

حلمنا الكبير هو االنتشار الكبير للمواهب الشابة في اتأدب املصري والعربي، والباب مفتوح 

 : للجميع، وعلى من يرغب في النشر معنا مراسلتنا على النحو التالي

81202200 826فتحي املزين:   

fathy66666666@yahoo.com 

layanpub@yahoo.com    ــــــlayanpub@gmail.com 

mailto:fathy66666666@yahoo.com
mailto:layanpub@yahoo.com
mailto:layanpub@gmail.com
mailto:layanpub@gmail.com
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