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اإلهداء
�إلى َمْن علََّمني كيف �أكون... �إلى َمْن علََّمني كيف �أحُلم... �إلى تو�أِم روحي، حبيبي 

و�صديقي و�أخي »ُمحّمد«.

كنَت د�ئًما لي ِنْعَم �لأخ و�ل�صديق، ُكنَت �أقرب يِد حانية �إلّي، لْم َتِغْب عّني ثانيًة، 

وتعبَت  لَتني  تحمَّ دوًما،  �لأقرب  كنَت  �للحظات،  �أ�صو�أ  تنتاُبني  كانْت  حتى حينما 

ِمْن �أجلي كثيًر�، و�أرهقُتَك بم�صاكلي كثيًر� وكثيًر�، لكنَّك لْم تملَّ ولم ت�صتِك �أبًد�.

ْع يوًما  ل فيه �أيامي معَك �إلى ذكرياٍت، لم �أتوقَّ ْع �أْن ياأتَي �ليوم �لذي تتحوَّ لم �أتوقَّ

�أْن �أحزَن مثل ذلك �لحزن. ولكْن، �لحمد هلل على كلِّ �صيٍء، و�لحمد هلل على نعمِة 

ذكرياتي معَك، ذكرياتي �لتي �أعي�ش عليها وِبها �إلى �لآن. 

�أُخرى بعد وفاِتك، كما كنَت  �إن�صانًة  �أ�صبحُت  �أّني  �إلى  طمِئنَك  �أُ �أْن  �أريُد  ُمحّمد، 

ُتحبُّ �أْن تر�ني، 



�أ�صبحُت �أفعُل كلَّ ما ُكنَت ُتحبُّ �أْن �أفعَله، 

و�أبتعد عن ُكلِّ ما كنَت تريُدني �أْن �أبتعد عنه، 

�أ�صبحُت ن�صخًة �أُخرى ِمْنَك في كثيٍر ِمن �لأ�صياء،

ُث �إّل ويقوُل لي، �إّنها طريقُتَك! ل �أحد ير�ني �أبت�صُم �إّل ويقوُل  ل �أحَد ير�ني �أتحدَّ

لي، �إنَّها �بت�صامُتَك!

كم �أُحبَُّك يا ُمحمد! كم �أ�صتاُق �إليك! كم �أُريُد �أْن �أفعَل �لكثير ِمْن �أجلك!

ل �أعلم، هل ت�صعر بذلك رغم �أّنك في عالٍم �آخر؟؟ 

�أم �أّني �أكتُب هذه �لكلماِت مجرَد َبْوٍح بما في د�خلي، و�أنَت ل ت�صعُر بها. 
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هناك �أرو�ٌح تتمّنى �لحبَّ وتبحث عنه، وهناك �أرو�ٌح تهرُب ِمْنه، وهناك �أرو�ُح في 

ر ما تمّناه �لقلب يوًما، وما �أ�صتهْته  حيرٍة بين هذ� وذ�ك. ولكْن، ياأتي �لَقَدُر لُيغيِّ

قد�ر يتقلَّب �لمرء، ِمن  له قط؛ فَبْيَن �لأ ا نتخيَّ وُح دْوًما، لي�صنَع �صيًئا جديًد� َلمَّ �لرُّ

َقَدٍر �إلى َقَدٍر �إلى �أْن تنتهي به �لحياة، وي�صبح في عالٍم �آخر.

تجربًة  يكون  قد  �لآن  نعي�صه  فما  و�حٍد؛  َفَلٍك  في  تدور  �لحياة  �أّن  ن�صعر  �أحياًنا، 

قديمًة لآخرين عا�صوها في و�قٍع مختلٍف وزمٍن بعيٍد، �أو لعلَّ ما يعي�صه �لآخرون 

يمثِّل جزًء� ِمن ذكرياٍت قد ع�صناها ِمن قبل.

ها  ة نور، لن تكون مختلفًة كثيًر� عن غيرها، فهي تْحُدُث في كلِّ وقٍت، ولكنَّ وق�صّ

ُتمثِّل كلَّ �لختالف ِلَمْن عا�صها. 
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و�أُ�صرُتها  معروفٍة،  عائلٍة  ِمن  جميلٌة  طفلٌة  نور  تعي�ش  �لجديدة،  م�صر  حيِّ  في 

على م�صتًوى ماديٍّ و�جتماعيٍّ مرموق. ب�َصَرتها �لبي�صاء، و�صعُرها �لُبّنيِّ �لفاتح، 

وعيناها �لخ�صر�و�ن �لالمعتان، جعلها د�ئًما تلفت �لأنظار في �أيِّ مكاٍن تذهب 

�إليه؛ في �لمدر�صة، في �ل�صارع، في �لنادي، حتى �أطلقْت عليها عائلُتها ��صم »وردة 

�لعائلة« لأنَّها كانْت �أجمل بناتها.

�لمبادئ  على  �صليمًة  تربيًة  تربيَتها  �أهُلها  ح��اول  فقد  وحيدٌة،  طفلٌة  نور  ولأنَّ 

�لقدوة في كلِّ �صيٍء، كالَمه،  لها  ُيمثِّل  ا �صديًد�، فهو  �أباها حبًّ و�لأخ��الق، تحبُّ 

�لرجَل  و�لُدها  لها  ُيمثِّل  فتاٍة  كاأيِّ  له،  �لنا�ش  وحبَّ  للنا�ش  ُه  حبَّ �أناقَته،  ثقافَته، 

ى �أْن تتزوج مثله.  �لحقيقيَّ �لذي تتمنَّ

ِتها - �إّل �أّنها �أقلُّ ِمن عالقِتها باأبيها،  �أّما عالقُتها بو�لدتها - فعلى �لرغم ِمن قوَّ
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و�ل�صبب في ذلك �أنَّ �لأب لم ُيرغْمها �أبًد� على �صيٍء دون �أْن تقتنع به؛ فقد كان 

ف و�تَّخاذ  م لها �لن�صيحة ويكتفي بُمر�قبتها ِمن بعيٍد ويترك لها ُحرّية �لت�صرُّ يقدِّ

ل م�صئوليته وتتعلم ِمنه �أّنها  �لقر�ر، حتى لو �تَّخذت قر�ًر� خاطًئا فهي َمن تتحمَّ

قادرٌة  و�أنَّها  �لتفكير،  على  قدرِتها  في  و�لثقة  يتها  باأهمِّ ُي�صِعُرها  د�ئًما  �أخطاأْت. 

على �أْن تكون �صاحبة قر�ٍر، يهتمُّ جًد�  باأحالمها ويحاول م�صاعدتها في تحقيقها 

حتى لو كانت �أحالًما خياليًة. 

�لكالم  ت�صع  ول  ُتجاِمل  ل  جًد� ،  جًد�   وعقالنيٌة  جًد�   و�قعّيٌة  فهي  و�لدتها،  �أّما 

ُعها في �أ�صياَء �أخرى، ولم يكن هذ�  في غير مو�صعه، تنتقد نور في �أ�صياَء وت�صجِّ

�لأ�صلوب يتما�صى مع طبيعة نور �لتي تتطلَّع دوًما �إلى �لت�صجيع ول تقبل �إّل �لنقد 

د �لطريق للتطلُّع، ولأنَّ ذلك لم يكن موجوًد� في و�لدِتها فكان و�لدها  �لذي يمهِّ

هو �لأقرب �إليها. 

�لأب رجُل �أعماٍل؛ ماج�صتير في �لهند�صة لكّنه �تَّجه لالأعمال �لحّرة، ناجٌح في 

عمله، ولكّنه لم يبد�أْ ِمن �ل�صفر؛ كانْت بد�يُته مي�صورًة بما ورثه عن و�لده. 

ه كان مثابًر� �إلى �أْن  ل �لأمر، ولكنَّ ْق نجاًحا في �أوَّ عْت م�صروعاُته �لتي لم تحقِّ تنوَّ

�أ�صبح رجل �أعماٍل ناجٍح ومعروٍف بين رجال �لأعمال �لذين يعملون في مجاله، 

�أفر�ُدها  تمتَّع  �لتي  ا  �أي�صً وعائلته  بل  �لفخر،  محلُّ  هي  فقط  �أعماُله  تكْن  ولم 
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بالثر�ء و�لتعليم �لمرموق و�لمنا�صب �لمتميزة.

�لأمُّ محا�صبٌة في بنٍك، تحبُّ عمَلها جًد�  ِمّما جعلها ناجحًة حتى و�صلْت �إلى مكانٍة 

مادًيا  مرموقٍة  �أ�صرٍة  ِمن  ا  �أي�صً وكانْت  للعمل،  وحبُّها  �جتهادها  ب�صبب  متميزٍة 

و�جتماعًيا، �إّل �أّنها لم تكْن بذ�ت �لم�صتوى �لمادّي لالأب. 

�لن�صغال �لد�ئم كان هو حاُل �لأم، لي�ش فقط ب�صبب �لعمل ولكْن ب�صبب ُم�صاركاِتها 

�لجتماعية؛ حيث كانْت ع�صوًة مع �أختها في جمعيٍة ُت�صّمى »حقوق �لُم�صاّرين ِمن 

قانون �لإيجار�ت �لقديمة«، �لتي كانْت تاأخذ معظم وقتها. 

ع��ق��ار�ٍت في م�صر  و�لدها  ورث��ْت عن  فقد  ف��ر�ٍغ،  ِم��ن  �لن�صاط  ذل��ك  يكْن  ول��م 

جنيًها  ع�صرين  ِمن  �أكثر  �ل�صكن  �إيجار  يتعّدى  يكْن  ولم  و�لمهند�صين،  �لجديدة 

في حين ت�صل �لإيجار�ت �لجديدة في نف�ش �لمنطقة �أكثر ِمن �ألفْي جنيٍه، ولذلك 

فقْد حاولْت ِمن خالل هذه �لجمعية �لو�صول �إلى تعديل ذلك �لقانون بما ي�صمح 

لها ولغيرها �لح�صول على حقوقهم. 



مرحلة الطفولة:
و�أقاربها،  و�أهلها  �أ�صحابها  تحبُّ  �للعب،  تحبُّ  نور،  كانْت  كذلك  �صعيدٌة،  طفلٌة 

تحبُّ �لذهاب �إلى �لنادي با�صتمر�ٍر، وكانْت تمار�ش ريا�صة �ل�صباحة منذ كانت 

في �لر�بعة ِمن عمرها، محبوبًة ِمن كلِّ َمْن حولها وِمْن كلِّ �أ�صدقائها في �لمدر�صة 

و�لنادي.

لأبيها  بالن�صبة  فهي  ظروفها؛  في  طفلٍة  كاأيِّ  لها  بالن�صبة  �لطفولة  مرحلة  ْت  مرَّ

يكونا  �أْن  �لد�ئم  �ن�صغالهما  �لوحيدة، حاول رغم  �بنتهم  لأنَّها  �لحياة  كلُّ  ها  و�أمِّ

ا و�أًبا لها، ولذ� فقد كانا م�صدر �لأمان و�لحبِّ و�لدفء. �أ�صدقاَء قبل �أْن يكونا �أمًّ

منذ �صغرها عّلمها �أهُلها وبالأخ�ّش و�لدَتها ُحبَّ جميع �لنا�ش، ل يوجد فرق بين 

�صديقِتها بنت �لوزير وبين �صديقتها بنت حار�ش �لعمارة، ن�صاأْت على ُحبِّ جميع 

�لنا�ش، تعلَّمْت �أّل تحُكم على �أحٍد ِمن خالل مظهره �أو م�صتو�ه �لجتماعّي، لكْن 
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ِمن خالل �أخالقه وتربيته. 

تركيٍّ  �أ�صٍل  ِمن  دٌة  �صيِّ �أّنها  كبيرٍة، رغم  ب�صورٍة  �لنا�ش  ُحبَّ  فيها  زرعْت  ُتها  جدَّ

وِمن عائلة با�صاو�ت، �إّل �أّنها �جتماعيٌة جًد�  وتحبُّ جميع �لنا�ش، وكانت ت�صادق 

�لجميع ِمن جميع �لم�صتويات. 

كثيًر� ما كانت نور تذهب �إليها وهي �صغيرٌة، وتر�ها جال�صًة مع )�صيِّدة( زوجة 

بة، وُتح�ِصن �صيافتها  )عم عوني( �لَمكوجي، وتتعامل معها كاأّنها �صديقتها �لُمقرَّ

و��صتقبالها، تعلَّمْت منها نور �لب�صاطة وحبَّ �لنا�ش ومدَّ يد �لعون للجميع، وتعلَّمْت 

�أّل ُت�صِعر �أيَّ �إن�صاٍن �أّنه �أقلُّ منها.

�جتماعًيا  منها  �لأقلِّ  بالنا�ِش  فعالقُتها  و�لدته،  مع  �لخالف  د�ئم  نور  و�لد  كان 

مّثلْت له �إزعاًجا، �إّل �أّنها د�ئًما ما تقول: 

»كلِّنا ولد ت�صعة، م�ش ذنبهم �إنهم �تولدو� في بيئة فقيرة.«

نور لم ت�صعر �أبًد� بالوحدة ب�صبب �صد�قاتها �لمتعددة، �إّل �أّن �بن خالتها حازم 

ا �لِجيرة.  كان �أقرب �إن�صاٍن �إليها فقد ن�صاآ مًعا وجمعتهما �أي�صً

 حازم �أكبر ِمن نور باأربع �صنو�ت، وكان لها �لأخ �لأكبر و�ل�صديق. 

تعي�ش  لأّنها  عنها  �لبعد  د�ئمة  لالأ�صف جدُتها  لكْن  �أبيها،  �أمَّ  تها  تع�صق جدَّ نور   



في �لكويت مع �بنها ول تعود �إلى م�صر �إّل في �لإجاز�ت فقط، ولذلك كانت نور 

تنتظر �لإجاز�ت بفارغ �ل�صبر حتى تق�صي �أطول وقٍت ممكن معها. 

�ش �أحدهم لم�صكلٍة  نور �لأقرب لكلِّ �أ�صدقائها، فهي �لمالذ لهم جميًعا عند تعرُّ

�أْن يتحدث عّما تنطوي عليه نف�صه ِمن هموٍم، فهي �لوفّية �لتي  �أو �إذ� �أر�د �أحٌد 

يثق فيها �لجميع.

و�إعجابهم،  �صيها  مدرِّ ُحبِّ  على  ت�صتحوذ  كانت  �لدر��صّي،  �لم�صتوى  على  حتى 

ويتمنْون جميًعا �أْن يَرْو� �أبناءهم بمثل م�صتو�ها �لعلمّي و�لأخالقّي. 

بون: �لأ�صدقاء �لمقرَّ

سلمى:

ل  �أوَّ منذ  �صد�قتهما  ب��د�أْت  �صديقاتها،  من  ن��ور  �إل��ى  �لأق��رب  هي  عماد  �صلمى 

ت على طول �لأيام. �صلمى بنٌت جميلٌة ومحترمٌة، بينهما  خطو�ت �لتعليم و��صتمرَّ

عالقة تفاهٍم قوّيٍة وتعي�صان في �لحيِّ نف�صه في م�صر �لجديدة في �صارٍع مو�ٍز. 

ل تفترقان �أبًد� في �لمدر�صة و�لنادي وفي كلِّ مكاٍن.

هو  ويبادُلها  �لبتد�ئية،  �لمرحلة  منذ  �أحمد  ��صمه  لها  جاًر�  تحبُّ  �صلمى  كانت 

ْت �صنين، بحكم �لِجيرة  ة حبٍّ جميلٍة ��صتمرَّ . كانا ق�صّ ا نف�ش �لحبِّ �لقويِّ �أي�صً
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و�لِع�صرة، وبحكم �أّن �أهلْيهما تربطهما �صد�قٌة منذ زمٍن، فكان �رتباطهما �أ�صبه 

ُد �لعبارة نف�صها )�أحمد ل�صلمى و�صلمى لأحمد(. بالخطوبة، فالجميع يردِّ

ريم: 

�لمدر�صة  �إل��ى  و�صولها  عند  �صباٍح  ك��لِّ  ففي  جًد� ،  �لأك��ل  بُحبِّ  م�صهورٌة  ري��م، 

�إيه  �صندوت�صات  »معاكم  ب�صوؤ�لهم  تبد�أ  �صالٍم،  �أيِّ  وقبل  لأ�صدقائها  روؤيتها  وفْور 

�لنهارده؟« 

كان �أكثر ما ي�صغل تفكيرها هو �لأكل، �إّل �أّنها حنونٌة وقلبها كبيٌر، قد يكون �ل�صبب 

في ذلك فقد�نها لأمها منذ �صغرها، ففقد�نها للحنان كان �صبًبا في �أّنها ت�صعر 

بغْيِرها وتغدق �لحنان على كلِّ َمن حولها.

نهال: 

نهال �ل�صخ�صّية �لعقالنّية، �أعقُل �أ�صحابها و�أكثرهم تفوًقا. تتَّفق مع )نور( في 

نَّ �لمنا�صب لم ياأت بعد. مو�صوع رف�ش �لرتباط، ومقتنعٌة جًد�  �أّن �ل�صِّ

يارا: 

�أخبار  كلِّ  وُمتاَبعة  �صعرها  وت�صريحة  ب�صكِلها  جًد�   تهتمُّ  �ل�صيك،  �لدلوعة  �لبنت 

�ش ل�صتدعاء ولي �لأمر �أو �لعقاب لأّنها لم تكْن  �لمو�صة، كانت في �لمدر�صة تتعرَّ
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بالمظهر  �للتز�م  ب�صرورة  �صيها  ُمدرِّ بكالم  تهتمُّ  ول  �لمدر�صة،  بقو�عد  تلتزم 

�لالئق بالمدر�صة. 

زينة: 

يوجد  ل  �أّنه  مقتنعٌة  ُكلِّه،  �لعالم  في  فتاٍة  �أجمل  �أّنها  ت�صعر  د�ئًما  جًد�،   مغرورٌة 

�أقلَّ منها  في �لعالم باأكمله فتاٌة بجمالها و�صخ�صيتها، متكبرٌة على ُكلِّ �صخ�شٍ 

مادًيا �أو �جتماعًيا. لالأ�صف معاملتها مثاًل مع �لعاملة في �لمدر�صة، )�لد�دة(، �أو 

�ل�صائق، في ُمنتهى �لغرور و�لتكبر، رغم �أّن ِطباَعها كانْت عك�ش طباع �أ�صدقائها 

بع�ش  تحتاج  ولكّنها  جميلٌة،  �إن�صانٌة  �أّنها  وي�صعرون  جًد�   يحبُّونها  كانو�  �أّنهم  �إّل 

�لتغيير. 

ُبْعِد  في  �صبًبا  كانْت  لزينة،  �لإع��د�دي  �لأول  �ل�صف  في  كثيرٌة  مو�قُف  حدثت 

�أّن  ببيان  معها  كثيًر�  حاولتا  و�صلمى  نور  �لنا�ش.  على  بتكبُّرها  عنها  �أ�صحابها 

�أ�صلوبها �صيكون �صبًبا في خ�صارتها لُحبِّ �لنا�ش لها و�أّن �لإن�صان باأخالقه ولي�ش 

بعائلته و�أهله، ولكْن لالأ�صف، كانت زينة تتجاهل كالمهما. 

ِمن �لمو�قف �لتي ل ُتن�صى، �أّنه في �نتخابات �لف�صل �لتي تقوم بها �لمدر�صة كلَّ 

حْت نف�صها، وغرورها  �صنٍة لتر�صيح طالٍب �أو طالبٍة ليكون �أميًنا للف�صل، زينة ر�صَّ

زّين لها �أّنها �صتفوز بن�صبة مائة في �لمائة. وفعاًل! زينة كانْت محبوبًة جًد� ، لكْن 
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ى على خ�صالها �لطيبة.  ه جمالها وغطَّ كان عيبها �لوحيد هو �لغرور، �لذي �صوَّ

وُف���ِرَزت  �لت�صويت  وب��د�أ  �لف�صل،  عن  �لم�صئولة  �صيماء  �لأ���ص��ت��اذة  وح�صرت 

و�أربعين  �لمائة،  �لأ�صو�ت، وكانت فعاًل �لأ�صو�ت ل�صالح زينة بن�صبة �صتين في 

بتهنئة  �لأ�صحاب  بد�أ  �لف�صل، وعندما  لأمانة  �لثاني  �لمر�صح  لكريم  �لمائة  في 

��صمها  �آخر �لف�صل  زينة على نجاحها في �لنتخابات، فجاأًة قامْت بنٌت تجل�ش 

نهى وباأعلى �صوٍت قالْت: 

»ل يا مي�ش �صيماء، زينة متنفع�ش تكون �أمينة �لف�صل دي �إن�صانة مغرورة وفرحانة 

بجمالها.« 

َب ِمن �نفعال نهى �ل�صديد،  ه �ل�صمت للحظاٍت، �لكلُّ تعجَّ طبًعا �لف�صل كلُّه َعمَّ

مي�ش �صيماء غ�صبت جًد�  لأّنها �صعرْت �أّن زينة �أُحِرَجْت ومالأْت �لدموع عينيها، 

وفي محاولٍة منها لإنقاذ �لموقف قالْت وهي ت�صحك: 

»وفيها �إيه يا نهى لما تفرح بجمالها؟ طيب ما �أنا جميلة وفرحانة بجمالي.« 

تحاول  كانْت  �لتي  �صيماء  مي�ش  كالم  طريقة  على  �لف�صل  في  �لطالب  �صحك 

�أْن  وتحاول جاهدًة  كانْت حزينًة جًد�   زينة  لالأ�صف  لكْن  �لموقف،  ة  ِحدَّ تخفيف 

�إّن  �أحرجْت زينة ف�صكتْت، وقالت مي�ش �صيماء  �أّنها  ْت نهى  و�أح�صَّ تمنع دموعها، 



�لأمر مح�صوم فالأغلبية �ختارو� زينة. 

 ، َيُمرَّ لْم  لزينة  بالن�صبة  ولكّنه  �لمو�قف،  ِمن  كغيره  �لموقف  ومرَّ  �ليوم  �نتهى 

�إح�صا�صها بالإهانة �أمام �أ�صحابها جعلها تنطوي �آخر �لف�صل، غارقًة في �لبكاء، 

عنها.  للتخفيف  �أ�صدقائها  محاولت  تنفْع  ولم   ، �لجميع،  �ن�صر�ف  بعد  حتى 

في  ورغبِتها  و�ألِمها  زينة  حزن  بمدى  لتخبرها  �صيماء  مي�ش  �إلى  �صلمى  ذهبْت 

�لتنازل عن من�صب �أمينة للف�صل.

ذهبْت مي�ش �صيماء مع �صلمى وجل�صْت مع زينة وحاولْت تهدئتها قائلًة لها: 

من  ع��دد  �أكبر  على  وح�صلتي  �ختاروكي،  �أنهم  بدليل  بيحبك  �لكل  زينة،  »ي��ا 

�لأ�صو�ت، وم�ش معنى �ختالف �صخ�ش معك �أو �نتقاده �أنك �صيئة، على �لعك�ش 

�أيه �للي خاله يعمل كده، ولو ح�صيتي �أنها على  كان و�جب عليكي ت�صاألي نف�صك 

�آدم  بني  كلنا  حبيبتي  يا  ذلك،  �أ�صباب  ومعالجة  تغيير  تحاولي  فعليكي  �صو�ب 

�إ�صالحها،  ونحاول  عيوبنا  نعرف  �لمهم  �لعيوب،  من  يخلو  �للي  فينا  ومفي�ش 

و�لبكاء و�لحزن لن يفيد، �أنا بحبك يا زينة وكل �أ�صدقائك يحبونك وم�ش عاوزين 

ن�صوفك حزينة«

م�صحْت زينة دموعها وعانقت مي�ش �صيماء ووعدتها بمحاولة ن�صيان �لموقف.
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ر فيما حدث، و�صعرْت باأّنها لبد  ْت طو�ل �ليوم تفكِّ عادْت زينة �إلى منزلها، وَق�صَ

ن معاملتها مع �لنا�ش، وفي �ليوم �لتالي وقفْت نهى �أمام  ر ِمن نف�صها وتح�صِّ �أْن ُتغيِّ

جميع طالب �لف�صل و�عتذرت لزينة.

و كان ردُّ زينة: »بالعك�ش يا نهى، �أنا �كيد �صايقتك باإ�صلوبي وده خالكي تنفعلي 

عليا وتهاجميني، �أنا لزم �أح�ّصن معاملتي مع �لنا�ش ع�صان محد�ش يفهمني غلط 

تاني«

�لحقيقية  �لنية  تملك  زينة  �أنَّ  �لجميع  و�أح�شَّ  زينة،  بكالم  �صيماء  مي�ش  فرحْت 

ر ِمن نف�صها، لكّن �لحقيقة �أّن زينة حاولْت �أْن تتغيَّر، لي�ش لأّنها مقتنعة �أّنها  لتغيِّ

تغيُّرها حتى ل  �إظهار  �لتغيير، لكْن حاولْت  �أّنه لُبدَّ ِمن  �أو لقتناعها  على خطاأٍ 

�إخفاءه عّمن  �أو يكرهها، فقد ��صتمرَّ �لغرور بد�خلها لكْن حاولْت  �أحٌد  ينتقدها 

حولها. 

�إنَّ ما قالته مي�ش �صيماء عن كون كلِّ �إن�صاٍن لُبدَّ �أْن يكون لديه عيوٌب �أمٌر حقيقيٌّ 

ولالأ�صف  تغيرها،  نحاول  ول  عيوبنا  نعرف  �أْن  �لعيب  عيًبا،  لي�ش  وهذ�   ، وو�قعيٌّ

�أحياًنا عيوبنا و�أخالقنا �ل�صيئة تكون نتيجة عدم �هتمام �لأهل بمحاولة تغييرها 

وعدم م�صاعدتهم لنا كي نكون �أف�صل، ِمَما يجعل �لعيوب تزد�د. ولالأ�صف، �أهل 

في  و�صبًبا  �لنف�ش،  حبَّ  فيها  يزرعو�  �أْن  في  �صبًبا  كانو�  �لوزير  وو�لدها  زينة 
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�إح�صا�صها باأّنها �إن�صانٌة مختلفٌة عن كلِّ �لنا�ش و�أّنها �أح�صن ِمن �لجميع و�أنَّ ِمن 

ها �أْن ت�صعر بتميُّز نف�صها وعائلتها.  حقِّ

ولالأ�صف ِمن وجهة نظرهم فذلك لي�ش عيًبا على �لإطالق. 

 كريم: 

كان كثير �لهتمام بمظهره، يحبُّ �لرق�ش و�إعجاب �لفتيات به، �إّل �أّنه بعد �نتهاء 

َيُعْد �صديًقا ُمقّرًبا لهم، وذلك ب�صبب �صفره لإكمال در��صته  مرحلة �لدر��صة لم 

خارج م�صر، فالعالقة معهم �أ�صبحْت �صعيفًة و�قت�صرت على مكالماٍت هاتفيٍة �أو 

مقابلٍة لمرٍة �أو مرتْين خالل �لعام. 

محمود عبد الغني: 

�أج��ز�ًء  يحفظ  لأّن��ه  محمود«،  »�ل�صيخ  �أ�صدقاوؤه  عليه  ُيطِلق  كان  كما  �أو  محمود 

ْت  ِمن �لقر�آن �لكريم ويو�ظب على �ل�صالة و�ل�صيام و�لأعمال �لخيرّية، ��صتمرَّ

عالقته �لقوية بنور حتى بعد �نتهاء �لمرحلة �لمدر�صية ودخول �لجامعة. 

بين  رغم �ختالف �صخ�صيات �لأ�صدقاء �لثمانية عن بع�صهم �إّل �أّنهم كانو� مقرَّ

ل عيوبه قبل مميز�ته.  ل �لآخر ويتقبَّ ا، كلُّ فرٍد يتقبَّ جًد�  ويفهم بع�صهم بع�صً
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سنوات المدرسة: 
مدر�صة نور مدر�صٌة مختلطٌة، تعلمْت كيف ت�صع حدوًد� في �لتعامل مع �لأولد �صو�ء 

في �لمدر�صة �أو �لنادي، وتعلمْت كيف تحترم نف�صها وبالتالي يحترمها �لجميع. 

�لأولد  بين  �لعاطفي  �لرتباط  ن�صبة  �أنَّ  تالحظ  كانت  �لبتد�ئية،  �لمرحلة  في 

ها تتمنى �أْن تحبَّ وتعي�ش ق�صة حبٍّ جميلٍة،  و�لبنات كبيرٌة جًد� ، وكاأيِّ بنٍت في �صنِّ

، و�أنَّ �لحب �صيٌء كبيٌر  ها لي�ش هو �ل�صنُّ �لمنا�صب للحبِّ لكّنها كانت مقتنعًة �أنَّ �صنَّ

وم�صاعُر غاليٌة جًد�  يجب �لحفاظ عليه ول يجوز �أبًد� �أْن ُيعطى لمن ل ي�صتحقه. 

مع  �لد�ئم  نقا�ُصها  �لر�أي  هذ�  في  �ل�صبب  يكون  وقد  بر�أيها،  جًد�   مقتنعًة  كانْت 

�أهلها في حو�ر�ت حول �لحب و�قتناعها بر�أيهم، كما �أّن و�لدها �أهدى لها بع�ش 

�لكتب و�لق�ص�ش �لتي تناق�ش �لحبَّ في �صنٍّ �صغيرٍة، فاأدركْت �أنَّ �لحبَّ في �ل�صنِّ 

�ل�صغيرة في �لأغلب ل يكون نا�صًجا وخ�صائره قد تكون �أكبر. 

زمالئها  ِمن  �لجميع  �أنظار  كانت محطَّ  فقد  �لجمال  ِمن  كبيٍر  قدٍر  على  ولأنَّها 

ا �أّن �لإعجاب لي�ش  و�أقاربها، د�ئًما ت�صعر بنظر�ت �لإعجاب ِمّمن حولها خ�صو�صً
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فقط بجمالها، بل كان �لإعجاب بجمالها �صخ�صيًة وروًحا و�صكاًل. 

باأّنها  �أْن ت�صعر  بالعك�ش فهي كاأيِّ بنٍت تحبُّ  �أبًد�،  نور  وهذ� �لإعجاب لم يزعج 

بالنف�ش وتعتزُّ بها، حتى  بثقٍة كبيرٍة  تتمّتع  �لجميع، كانْت  ِمن  مرغوبٌة ومحبوبٌة 

�إّنها كانْت َتُردُّ على َمن يرغب في �لرتباط بها باأّن �لمو�صوع موؤجٌل لأّن �لدر��صة 

و�لجامعة و�لعمل �أولى بكلِّ لحظِة في حياتها حالًيا، وموقنًة باأّن كلَّ �صيٍء في وقته 

�لمنا�صب �أجمل و�أحلى.

�لطاهر  وبقلبها  بها  يفوز  �أْن  يتمنى  كان  �لجميع  �أّن  رغم  ر�أيها،  �لجميع  �حترم 

�لنقي �لممتلئ بالحبِّ لكلِّ َمن حولها. 

تفكير  لأنَّ  وذل��ك   ،)nour anti love( ��صم  �لمدر�صة  في  عليها  �أُطِلق 

زمالئها لم ي�صتوعب �أّنها لم تكْن �صدَّ �لحبِّ بعينه، و�أنَّ �لحقيقة تكُمُن في �أّنها 

ر �لحبَّ جًد�  ولكّنها ترف�ش �لتوقيت، حتى ذلك �للقب لم يزعجها، بالعك�ش  ُتقدِّ

كانت ت�صعر �أّنها مميزٌة عن كلِّ �أ�صحابها بحفاظها على قلبها �إلى �أْن ياأتي �ل�صنُّ 

�لمنا�صب و�ل�صخ�ش �لمنا�صب. 

نور د�ئمة �لم�صاركة في �أن�صطة �لمدر�صة و�لإذ�عة �لمدر�صية، لها ب�صمٌة في كلِّ 

ن�صاٍط، كانْت على مد�ر �لمر�حل �لثالثة: �بتد�ئي و�إعد�دي وثانوي، م�صئولًة عن 

�للجنة �لجتماعية في �لمدر�صة، و�لحقيقة هي جديرٌة باختيار وتر�صيح زمالئها 
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لها في كلِّ �صنٍة، لأّنها منذ �صغرها تذهب مع �أهلها با�صتمر�ر كلَّ �صهٍر �أو �صهرْين 

لزيارة �لأيتام وُدور �لم�صّنين ِمّما زرع بد�خلها ُخُلَق �لرحمة و�لإح�صا�ش بالنا�ش 

ومحاولة م�صاعدة �لغير. 

تتاأثر كثيًر� عندما ت�صعر �أّن �أحًد� ِمن زمالئها حزيٌن �أو مهموٌم، د�ئًما ما تحاول 

�أْن تكون �صبًبا في �لتخفيف ِمن معاناة �أيِّ �صخ�شٍ حزيٍن �أو مهموٍم حتى لو لم يكن 

هذ� �ل�صخ�ش ِمن �أ�صدقائها، كانت محبوبًة ِمن �لكلِّ و�صعيدًة بُحبِّ �لنا�ش لها. 

فقد �كت�صفْت �أنَّ �صرَّ �صعادة �لإن�صان هو �أْن يكون له هدٌف في �لحياة و�أْن يكون 

ذلك �لهدف هو م�صاعدة �لنا�ش وحّبهم دون �أيِّ م�صالٍح. 

ِمن  �لكثيرون  تمّنى  �لُمعَجبين،  ِم��ن  �لكثير  لنور  ك��ان  �لثانوية،  �لمرحلة  في 

�أو في �لنادي �لرتباط بها، ولكّن فكرة �لرتباط  �أ�صدقائها �صو�ًء في �لمدر�صة 

�أّن معظم �أ�صدقائها في مثل عمرها كانو�  كانت بعيدة جًد�  عن تفكيرها، رغم 

، ولكّن �قتناعها ب�صعوبة نجاح عالقٍة  مرتبطين عاطفًيا ويعي�صون ق�ص�ش حبٍّ

في مثل هذ� �لعمر �أو ��صتمر�ر حبٍّ و�نتهائه بالزو�ج، جعلها ترف�ش �أْن تعطي حتى 

 . �لفر�صة لنف�صها �أو لقلبها �أْن يحبَّ �أو ُيعَجَب باأيِّ �صخ�شٍ
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حبٌّ ِمن طرٍف واحٍد: 
محمود عبد الغني 

منذ �صغرهما لم يكْن يرى غير نور، وكان ي�صاركها كلَّ �لأن�صطة �لخيرّية �صو�ٌء في 

فْت عليه في �أول يوم در��صٍة في �لمرحلة  �لمدر�صة �أو خارجها، هو �أول �صخ�ش تعرَّ

نور ويحترمه  و�لد  ا تعارفو�، محمود كان يحبُّ  �أي�صً و�أهلهما  ما قبل �لبتد�ئية، 

جًد� ، وكان و�لد نور يبادله �لمحبة.

ه رجع عن  ه لها، لكنَّ ر محمود في �لتعبير لنوٍر عن حبِّ في �لمرحلة �لثانوية، فكَّ

ر لها بالأفعال، بالرغم ِمن �أنَّ كلَّ �لمدر�صة كانْت تعلم بحبِّ  ر �أْن يعبِّ تفكيره وقرَّ

ا تعلم ذلك.  محمود لنور، وكانت نور �أي�صً

ًة، �أول  د�ئًما كان بجانبها عندما تحتاج م�صاعدًة في �لدر��صة �أو في �لحياة عامَّ

ِمن خالل  �هلل  ِمن  قربها  في  كبيٌر  دوٌر  له  وكان  ك��اأٍخ،  وين�صحها  ي�صاعدها  َمن 

ن�صائحه و�لكتب �لدينية �لتي �أهد�ها لها. 

مستر أحمد: 

متزوٌج وله بنٌت �صغيرٌة، كان د�ئًما يقول لنور �إّنه يتمّنى �أْن تكون �بنته مثلها، في 

ث معها و�لطمئنان عليها وعلى �أخبارها �صو�ًء في �لدر��صة  �لف�صحة يحاول �لتحدُّ
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ًة، ولو تغيَّبْت عن �لمدر�صة ولو ليوٍم و�حٍد يتَّ�صل بها ويطمئن  �أو في �لحياة عامَّ

عليها. مو�قُف كثيرٌة كانت ُتظِهُر �هتمامه �لمبالغ بها. 

معظم زمالئها لحظو� هذ� �لهتمام، ُت�صِحُكهم نظر�ته لها، لكّن نور كانْت ترى 

ره كاأ�صتاٍذ �أو �أٍخ كبيٍر.  رها مثل �أخته �أو �بنته، كما تحترمه وتقدِّ �أّنه يحبُّها ويقدِّ

لحًقا، بد�أْت نور ت�صعر �أّن كالم زمالئها قد يكون له �أ�صا�ٌش ِمن �ل�صحة، وذلك 

ْت بالتعب ولم تذهب �إلى �لمدر�صة �أ�صبوًعا كاماًل، فكان يت�صل بها  عندما �أح�صَّ

تها كما �أر�صل لها وروًد�، ومعها ر�صالٌة ُكِتَب فيها �أّن  حَّ با�صتمر�ٍر ليطمئنَّ على �صِ

ت  �لمدر�صة لي�ش لها معًنى ِمن دون وجودها، وكان ذلك بالن�صبة لنور غريٌب و�أح�صَّ

ب �إح�صا�صها.  �أّن �لهتمام فعاًل مبالٌغ فيه ولكْن حاولْت �أْن ُتكذِّ

حْت له َقْدَر �هتمامه بها، و�حتر�مه لها  كما �صّك و�لد نور في �لأمر و�صاألها فو�صَّ

قٌة در��صًيا لي�ش �أكثر.  لأّنها متفوِّ

ٍن وعادت �إلى �لمدر�صة، وفي طابور �ل�صباح ر�آها م�صتر �أحمد  �صعرْت نور بتح�صُّ

وظهرت �لفرحة على وجهه جًد� . 

 كانت �لح�صة �لأولى ح�صته، وبعد �أْن �نتهت �لح�صة طلب م�صتر �أحمد منها �أْن 

ثها في �أمٍر وفعاًل ذهبْت �إليه.  �صين لأّنه �أر�د �أْن يحدِّ تمرَّ عليه في غرفة �لمدرِّ



26

طرقت �لباب ور�آها �لم�صتر فاأ�صرع �إليها وكان �صعيًد� جًد� ، �أر�د �أْن يطمئنَّ عليها 

�لدرو�ش،  ِمن  فاتها  فيما  �أو  �لدر��صة  في  للم�صاعدة  تحتاج  كانْت  �إذ�  وي�صاألها 

ْت في  و��صتمرَّ نور جًد�   �حتارت  ي�صاعدونها.  وكريم  �صلمى  �إّن  له  وقالت  �صكرته 

�لتفكير: 

 »هو �لم�صتر ليه كان بيب�صّلي كده؟ وكمان و��صح �إن كان فيه حاجة تانية عايز 

تعبان  �أّي حد  هو  جًد� ،  �لورد غريب  ومو�صوع  دي،  �لحاجة  �إيه  ترى  يا  يقولها، 

يبعتله ورد؟«

�أ�صئلٌة كثيرٌة د�رْت في عقلها، لكّنها كانْت تقول لنف�صها: 

 over ل ل، م�ش معقول ده ر�جل كبير ومتجوز �أكيد ل، هو ب�ش بيعزني بطريقة «

�صوية.«

في  ت  و��صتمرَّ بعد،  ب��د�أْت  قد  �لثانية  �لح�صة  تكن  ولم  �لف�صل  �إلى  نور  ع��ادْت 

�ل�صرود و�لتفكير، �أ�صدقاوؤها حاولو� �أْن ي�صاألوها ويعرفو� �صبب �صرودها، و�إن كان 

لذلك عالقة بطلب �لم�صتر لها، فقالْت لهم �إّنه كان يطمئن على �صحتها ويعر�ش 

م�صاعدته في �لدرو�ش.

�أخَبروها �أّنهم لحظو� �هتمامه بها �أكثر ِمن �لالزم، و�أّنه خالل فترة غيابها كان 
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د�ئم �ل�صوؤ�ل عنها، ولم يكن كعادته في �صرحه ول ي�صحك كطبيعته. كانت نور 

تردُّ باأنهم يعطون �لمو�صوع �أكبر من حجمه، لكنهم ي�صممون �أّنها طيبة ول تعي 

�لحقيقة. 

ق  ت�صدِّ �أّل  حاولْت  �ل��الزم،  ِمن  �أكثر  كان  �لم�صتر  �هتمام  ب��اأّن  نور  �صعور  ز�د 

به  عالقتها  على  �صيوؤثر  فذلك  يحبُّها  كان  لو  �أّن��ه  تعلم  كانْت  لأّنها  �إح�صا�صها، 

ره، وِمن �صدة  كمعلٍم، ولم تكْن تتمّنى �أْن تخ�صره لأّنه �أ�صتاذها �لذي تحترمه وتقدِّ

، وهل ِمن �لممكن لالإن�صان  تفكيرها حاولْت �أْن ت�صاأل و�لدها عن ر�أيه في �لحبِّ

�أْن يحبَّ �آخر رغم فرق �ل�صن �لكبير. 

 �صاألته نور:

- هو ممكن رجل كبير ومتزوج يحب و�حده �أ�صغر منه بكتير؟

ب �لأب لهذ� �ل�صوؤ�ل و�صاأل نف�صه عّما ور�ء هذ� �ل�صوؤ�ل، ردَّ عليها بهدوٍء:  تعجَّ

- طبًعا يا حبيبتي ممكن، �لحب ملو�ش �أي عالقة بفرق �ل�صن.

ح له على �لأقل �صبب �ل�صوؤ�ل. ظلَّت  �لأب كان ينتظر �أْن ُتكِمل نور كالمها �أو تو�صِّ

ت ِمن عينْي و�لدها �أّنه �أر�د �أْن ي�صاألها �أ�صئلًة كثيرًة، فحاولْت �أْن  نور �صامتًة و�أح�صَّ

ُتخفي �رتباكها وقالْت: 



قوي  بيها  مهتم  بتاعنا  �لم�صتر  �صاحبتي،  ي��ار�  ع��ارف  �أ�صل  بابا،  يا  �أوك��ي   -

و�أ�صحابنا بيقولو� �إن �صكله بيحبها، فاأنا كنت م�صتغربة هو ممكن يكون بيحبها 

حب حقيقي رغم فرق �ل�صن ورغم �أنه متزوج وعنده بنوتة كمان.

�لأب �أجاب �أّنه ِمن �لممكن �أْن تكون هي وزمالوؤها يفهمون خطاأً، لأّن �لحب كلمٌة 

كبيرٌة جًد�  ومعناها كبيٌر. نور �أو�صحْت لو�لدها �أّنها مقتنعٌة بكالمه ولكّن �هتمام 

�لم�صتر �لمتز�يد بيار� ونظر�ته �إليها هو �لذي زرع �ل�صك. 

�لأب كان ي�صمع نور وهي تتكلم وعقله يفكر في �لورود و�لر�صالة من م�صتر �أحمد 

ف�صاألها: 

- هو ��صمه �إيه �لم�صتر ده؟

 �أجابت نور بارتباك:

- ده �لم�صتر بتاعنا.

 �صحك �لأب وقال لها: 

- �أيوه ما �أنا عارف �إنه �لم�صتر بتاعكم، ملو�ش ��صم يعني �لم�صتر ده؟

فقالت نور م�صرعًة:

- ل، له طبًعا، ��صمه م�صتر فهمي.
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�صعر �لأب بارتباك نور فقال: 

- ممممممم، �لمهم خّلي يار� تحاول تقلل عالقتها به �حتياطي، يعني تكون في 

حدود �لدر��صة وب�ش.

- �أوكي يا بابا، بعد �إذن ح�صرتك.

ها و�رتباكها عندما �صاألها عن  �أّنها تخبئ �صيًئا ما، و��صتغرب ردَّ �صعر و�لد نور 

تكون عك�ش  ومتى  تكون �صادقة  ويدرك جيًد� متى  �لوحيدة  �بنته  �لم�صتر،  ��صم 

ر مر�قبة �لمو�صوع ِمن بعيٍد، ليتدخل لو �صعر �أنَّ هناك م�صكلٌة ما.  ذلك، فقرَّ

ْت حيرة نور، هل يحبها �لم�صتر فعاًل �أم �أّنه يهتمُّ بها كابنته �أو �أخته، وقررت  ��صتمرَّ

�أْن ت�صمع ن�صيحة و�لدها وتكون عالقتها بالم�صتر في �أ�صيق �لحدود حتى تتجنَّب 

�أّي م�صاكٍل ممكٌن حدوثها �إذ� �ت�صح �أّن �لم�صتر بالفعل يحبُّها �أو معجٌب بها. 

ر ذلك �لموقف عدة مر�ٍت،  و فعاًل، عندما كان يت�صل بها، لم تكن تجيب، وتكرَّ

��صتغرب �لم�صتر جًد�  ت�صرفات نور، وعدم �صوؤ�لها عن �لدرو�ش �لتي لم تفهمها 

كما �عتادت �أْن تفعل، ولماذ� يت�صل ول تردُّ عليه، وبعد �أ�صبوعين ِمن تغيُّر نور، 

طلب منها �لم�صتر �أْن تذهب �إليه في �لف�صحة لأّنه يريد �لتحدث �إليها، حاولْت نور 

 . �أْن تعتذر ولكّن �لم�صتر �أ�صرَّ
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�لذهاب  فقررت  �صديٍد،  باإحر�ٍج  ْت  �أح�صَّ ها  ولكنَّ ل،  �أم  �إليه  �أتذهب  نور  فكرْت 

ومحاولة �لعتذ�ر باأيِّ طريقٍة طالبًة منه �لن�صر�ف. 

كالمه  وب��د�أ  �لع��ت��ذ�ر،  �أو  للكالم  فر�صٍة  �أيَّ  لها  ُيْعِط  لم  �لم�صتر  ر�آه��ا  عندما 

بالطمئنان عليها وعلى �صحتها، لكن نبرة �صوته كانت مختلفًة عن �لمعتاد، كان 

�صاألها لماذ� لم تردَّ عليه عندما  و�أكثر،  �أكثر  نور  �أربك  ِمّما  يتكلم بحبٍّ وحناٍن 

حاول �لت�صال بها، فعلَّلْت ذلك بان�صغالها جًد�  في �لُمذ�كرة، و�لموبايل نادًر� ما 

يكون بجانبها. 

�ل�صتئذ�ن  ق��ررْت  بالخوف  و�إح�صا�صها  كالمه  �أ�صلوب  ��صتغر�بها  ة  �صدَّ ِم��ن 

و�لن�صر�ف وقالْت: 

�ل�  قبل  مهمة  في حاجة  عايزني  ع�صان  لكريم  �أروح  لزم  �أنا  م�صتر،  يا  �آ�صفة   -

يخل�ش. ما   break

بمنا�صبة  مفاجاأًة  حفٍل  لتجهيز  وكريم  هي  ت�صتعد  كانت  لأّنها  ن��ور،  تكذْب  لم 

عيد ميالد �صلمى، �ن�صرفت نور وَتِبَعتها عين م�صتر �أحمد، كان ير�قب م�صيتها 

وطريقتها في �لكالم مع كريم وكاأّنه ي�صاأل نف�صه بمنتهى �لع�صبية: 

»هو كريم عايزها في �إيه وليه و�قفين لوحدهم، ويا ترى بي�صحكو� على �إيه؟ »
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�أّنها تقف مع زميٍل لها  �أّنه في �صيٍق �صديٍد لمجرد  �أح�شَّ بغيرٍة �صديدٍة، و�أح�شَّ 

تفا�صيل  كلِّ  على  و�تفقا  وكريم  نور  بين  �لحو�ر  �نتهى  وبعدما  �لمدر�صة،  د�خل 

ْين في �ل�صحك.  �لحفل، �صعد� �صوًيا �إلى �لف�صل م�صتمرَّ

ه لها، لم يعْد يتحمل غيرته ول يقوى  و�صل م�صتر �أحمد �إلى حالٍة جنونيٍة في حبِّ

ر لها عن مدى �لألم  على �لتما�صك، وفي نف�ش �لوقت لم يكن له �أيُّ حٍق في �أْن يعبِّ

ر م�صتر �أحمد في  ، فكَّ �لذي ي�صعر به عندما ت�صحك �أو حتى تبت�صم لأيِّ �صخ�شٍ

م�صارحة نور بما ي�صعر به ولكْن �صرعان ما تر�جع عن تفكيره خوًفا ِمن �أْن تحدث 

م�صكلٌة لم تكن في ح�صبانه؛ فهو مدر�ٌش وهي طالبٌة و�إذ� علمت �إد�رة �لمدر�صة 

ر على  �صين و�لطالب يمكن �أْن توؤثِّ ه لها �صتكون ف�صيحًة كبيرًة له بين �لمدرِّ بحبِّ

ل ما بد�خله ِمن �ألٍم �إلى �أن ي�صاء �هلل.  �صمعته كمعلٍم، فقرر �ل�صمت وتحمُّ

كان يرى �أّنه ِمن �لحكمة �لنتظار، �لنتظار �إلى �أْن تنتهي �لمرحلة �لثانوية وفترة 

باإمكانه  يكون  �لذي  �ليوم  ياأتي  حتى  �ل�صاعات  بل  �لأي��ام  يح�صب  ظلَّ  �لدر��صة، 

ه، كان في حيرٍة، �لعقل يقول لُبدَّ ِمن �لنتظار، و�لقلب ل يتحمل  م�صارحتها بحبِّ

�لنتظار يوًما و�حًد� فكيف له �أْن ينتظر �صنًة ون�صف؟ 

�لم�صاعر،  نف�ش  تبادله  نور  تكون  �أْن  �لممكن  ِمن  باأّنه  نف�صه  �إقناع  يحاول  كان 

بين  �صكنه �صر�ٌع  وتتفهم حبه،  ر  �صتقدِّ لأّنها  �أيُّ م�صكلٍة  يكون هناك  وبالتالي ل 
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�ٌش مليٌء بالحيرة.  �لقلب و�لعقل، تفكيٌر م�صوَّ

قلب م�صتر  تزد�د في  �لغيرة  ما هو عليه،  و�لحال على  �أ�صابيع  ثم  �أ�صبوٌع  م�صى 

�أحمد ويزد�د معها �لحبُّ و�لع�صق، َيغار عليها ِمن كلِّ َمن حولها، حتى �أ�صدقائها 

ل �إلى مر�ٍش لم يقَو على �ل�صفاء منه.  �لبنات، �لحبُّ تحوَّ

، وب��ع��د �ن�����ص��ر�ف �لطالب  وف��ي �أح���د �لأي���ام وب��ع��د م�صي ي���وٍم در����ص��يٍّ ع���اديٍّ

�صين، كان م�صتر �أحمد يتَّجه نحو �صيارته، فلمح نور تقف مع �صلمى وكريم  و�لمدرِّ

بمنتهى  �إليهم  وذهب  �ٌش  مدرِّ �أّنه  ن�صي  كالمجنون  جًد� ،  عاٍل  و�صوت �صحكاتهم 

ه كالمه �إلى كريم:  �لع�صبية ووجَّ

- كريم �إيه �للي بتعملوه ده، م�ش �صايف �إن وقفتكم دي عيب؟ �صكت كريم وهو في 

حالة ذهوٍل و��صتغر�ٍب وقال: 

- �أنا م�ش فاهم حاجة يا م�صتر، هو �إيه �للي عيب؟ 

لْت نور بنبرة �صوٍت منفعلٍة و�صاألت �لم�صتر:  تدخَّ

- هو �إيه �للي عيب؟ �أنا كمان م�ش فاهمة حاجة.

وكان ردُّ �لم�صتر: 

خل�ش  �ليوم  خال�ش  م�ش  هو  و�ل�صحك،  �ل�صارع  في  و�صرمحتكو�  وقفتكو�   -
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و�لمفرو�ش تروحو�؟ 

رّدت نور:

- �أول يا م�صتر �إحنا م�ش بنت�صرمح! �إحنا قد�م �لمدر�صة وبن�صحك عادي، مكنا�ش 

نعرف �إن �ل�صحك عيب، ومروحنا�ش ع�صان بابا جاي ياخدني وهو�صلهم معايا 

في طريقي.

��صتغرب �لم�صتر طريقة نور، فعاتبها على هذه �لطريقة:

- على فكرة يا نور مي�صح�ش �أبد� تكلميني كده.

رّدت نور:

- �صوري يا م�صتر، م�ش ق�صدي ب�ش ح�صرتك متع�صب و�إحنا معملنا�ش حاجة.

بهذ�  لنفعاله  �نده�صو�  �صديدٍة،  ب�صرعٍة  وم�صى  �صيارته  وركب  �لم�صتر  تركهم 

�ل�صديد،  بهدوئه  ومعروٌف  قبل  ِمن  ع�صبًيا  يكن  لم  �أّنه  ِمن  �لرغم  على  �ل�صكل 

يتع�صب  �لم�صتر  �إن  لدرجة  عملوه  �للي  �إيه  ترى  ويا  �إيه؟  فيه  ترى  »يا  ت�صاءلو�: 

عليهم بال�صكل ده؟«

وكانت نور �صامتًة، وعندما �صاألوها عن �صبب �صكوتها �أجابت:

»مفي�ش!«



في �ليوم �لتالي، في ح�صة م�صتر �أحمد وبعد �أْن �نتهى ِمن �صرح �لدر�ش، �صاأل �إذ� 

كان هناك �أّي طالٍب لم يفهم �لدر�ش، ورفعت نور يدها و�أخبرت �لم�صتر بالجزء 

�لذي لم تفهمه وطلبْت منه �أْن ُيعيد �صرحه ثانيًة. 

و لكْن، كان ردُّ �لم�صتر عليها غريًبا جًد�  وع�صبًيا جًد� :

- ما طبعا لزم تكوني م�ش فاهمة، ما �إنتي م�ش مركزة، مابقتي�ش تعرفي تركزي 

غير في �ل�صحك و�لهز�ر وب�ش.

فطو�ل  ��صتغربو�  �لطالب  كلُّ  �لف�صل،  وت��رك  دفاتره  �أخ��ذ  �لع�صبية  وبمنتهى 

�لتي  نور  �لع�صبية كانت مع  تلك  لأّن  �أكثر  و��صتغربو�  �أحٌد،  لم ي�صحك  �لح�صة 

يعلم �لجميع كم يحبها ويحترمها م�صتر �أحمد. 

نور تاأثَّرْت جًد�  وحاولت �أْن تمنع دموعها، ولكنها غرقت في �لبكاء �ل�صديد، حاول 

�لجميع تهدئتها و�لتما�ش �لعذر للم�صتر ولكن نور ��صتمّرت في بكائها، وقررْت �أْن 

�صين لتعرف �صبب �نفعاله عليها.  تذهب �إلى غرفة �لمدرِّ

�صاألته نور:

- �أنا م�ش عارفة ح�صرتك �نفعلت عليا ليه؟؟ وليه كلمتني كده؟؟ و�مبارح كمان 

�أنا  عارفة  وم�ش  ح�صرتك  بحترم  و�أن��ا  �صبب،  �أي  غير  من  علينا  متع�صب  كنت 
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عملت �إيه.

ت نور في �لكالم وهي تبكي: ��صتمرَّ

- يا م�صتر، ح�صرتك �أحرجتني �أوي قد�م كل �أ�صحابي و...

قاطعها �لم�صتر وقال لها بنبرة �صوٍت مليئٍة بالحب:

�إني  �أب��ًد�  �أق�صد  مكنت�ش  �آ�صف،  �أن��ا  ن��ور  يا  متعيطي�ش،  �أرج��وك��ي  متعيطي�ش   -

�أ�صايقك، و�هلل دموعك دي غالية عندي جًد� . 

�عتذر �لم�صتر لنور وقال لها �إّن �أع�صابه متعبٌة وينفعل على كل �لنا�ش وطلب منها 

�أْن ت�صامحه، قبلت نور عذره فهو �أ�صتاذها �لذي تحترمه د�ئًما مهما حدث. 

�أو ذنٍب،  �صعر �لم�صتر �أّنه كان قا�صيا جًد�  مع نور، رغم �أّنها لم ترتكب �أّي خطاأٍ 

ها �أْن تتحدث وت�صحك مع من يحلو  ها، �أح�شَّ �أنَّ ِمن حقِّ ذنبها �لوحيد هو �أّنه �أحبَّ

ها وحياتها، وقرر �أْن يخفي غيرته حتى ل يت�صبب لها  ها �أْن تعي�ش �ِصنَّ لها، وِمن حقِّ

في �أّي حرٍج.

ه �صيًئا  �إّل �أّنه وجد �أّن �لمو�جهة �أ�صبحت �أمًر� حتمًيا، و�أ�صبح �لعتر�ف لها بحبِّ

لُبدَّ منه، لأّنه �أدرك تماًما �أّن �أّية م�صكالت يمكن �أْن تحدث �صتكون �أهون كثيًر� 

ِمن �ألم كتمان ما بد�خله. 
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�ت�صل �لم�صتر بنور على هاتفها وطلب منها �أْن ت�صمح له بمقابلتها في �أّي مكاٍن 

ها:  منا�صٍب لها، نور ��صتغربت جًد�  طلب �لم�صتر وكان ردُّ

�أن�صى كالم  �أنا هحاول  �أنا م�ش بقابل حد بره �لمدر�صة، وثانًيا  �أوًل يا م�صتر،   -

ح�صرتك ده لأن لول �إني عارفة �إن ح�صرتك �إن�صان محترم كان ممكن يكون ليا 

ت�صرف تاني يزعل ح�صرتك.

قاطعها �لم�صتر وقال لها:

- �أنا �آ�صف يا نور، �إنتي �أكيد فهمتيني غلط، ب�ش �أنا محتاج �أتكلم معاكي و�لمدر�صة 

م�ش هتكون مكان منا�صب للكالم.

وبعد نقا�ٍش طويٍل ومحاولٍت ِمن �لم�صتر لإقناع نور، �ّتفقا على �لكالم في غرفة 

�لمدّر�صين بعد �نتهاء �ليوم �لدر��صّي و�ن�صر�ف �لطالب. 

نور كاأّي بنٍت يثيرها �لف�صول لتعرف ما �لذي يريده، هل ِمن �لمعقول �أْن يعترف 

لها بحبه، ترغب بمعرفة ما �صيقوله وفي نف�ش �لوقت تخاف جًد�  مما �صيقوله. 

جاء  حتى  �ل�صبر،  بفارغ  �ليوم  �نتهاء  تنتظر  وكانت  �لمدر�صة  �إلى  نور  ذهبت 

�لموعد و�ن�صرف �لجميع، �صلمى قالت لنور: - �أيه يا نور؟ م�صتنيه �يه، هو �إحنا 

م�ش هنروح؟ 
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وطلبت نور ِمن �صلمى �أْن تغادر على وعٍد باأن تخبرها غًد� بكّل �صيٍء. 

ذهبت نور �إلى غرفة �لمدّر�صين، م�صتر �أحمد كان في �نتظارها، يم�صك وردًة في 

يده، �أعطاها لها قائاًل: 

- قبل �أّي كالم، �لوردة دي ليكي �أ�صلها �صبهك قوي وبتفكرني بيكي. 

�صكرته نور على �لمجاملة، وطلبت منه �أْن يتكلم في �لمو�صوع لأّنها على عجلٍة ِمن 

�أمرها ولُبّد �أْن تن�صرف. بد�أ �لم�صتر كالمه بمقدمٍة عن غر�بة ما �صيقوله، رغم 

�تخاذه �لقر�ر بفعل ذلك، لأّنه متاأكٌد ِمن �حتر�م نور له وفهمها �لجيد لالأمور. 

بد�أ م�صتر �أحمد كالمه:

�أول يا نور لزم تكوني عارفة �إني بحبك، �أكيد �إنتي حا�صة ده. 

رّدْت نور:

- �أنا كمان بحترم ح�صرتك �أوي. 

طلب منها �لم�صتر �أْن يكمل كالمه دون مقاطعة:

حبيب  حب  بحبك  �أنا  لتلميذته،  كمدر�ش  م�ش  قوي  بحبك  نور،  يا  بحبك  �أنا   -

لحبيبته. 



عها لكالمه، لكْن لم تكن تتخيل �أّن كالمه �صيكون  �رتبكت نور جًد�  بالرغم ِمن توقُّ

ب�صورٍة مبا�صرٍة و�صريحٍة لهذه �لدرجة، وقفت نور وقالت: 

- �أنا لزم �أم�صي.

�أم�صك �لم�صتر يدها وقال:

- ل م�ش هتم�صي! �أرجوكي �أقعدي، لزم ت�صمعيني.

جل�صْت نور محرجًة جًد�،  و��صتمرَّ �لم�صتر في كالمه وهو ينظر �إليها، وِمن �صّدة 

�إحر�جها كانْت تنظر �إلى �لأر�ش بخجٍل و�رتباٍك.

�أنا  �أوي،  فعاًل بحبك  �إني  �أعرفه  �إللي  كل  ده ح�صل،  �إز�ي  �أنا معرف�ش  نور  يا   -

�تجوزت بنت خالتي جو�ز �صالونات، متربيين مع بع�ش من زمان وكنت بح�صها 

�إن�صانة جميلة ومحترمة وبتفهمني من غير ما �أتكلم، كنت فاكر �إن هو ده �لحب. 

ب�ش بعد ما عرفتك �كت�صفت �إني عمري ما حبيتها، �كت�صفت �أن �لحب ده حاجة 

عمري ماعرفتها، معرفتو�ش غير لما جيت �لمدر�صة و�صوفتك، �إنتي كنتي ل�صه في 

تالتة �إعد�دي يعني �صنك �صغير قوي، ب�ش �أنا عمري ما كنت بح�ش �إنك �صغيرة 

�أو �إنك تلميذة عندي لأني �أول ما �صفتك ح�صيت �إني �صغرت ع�صر �صنين، د�يًما 

حا�ّصك زميلتي م�ش تلميذتي، ف�صلت طول �لتالت �صنين �للي فاتو� و�صورتك �إنتي 
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مكان  �أي  في  بتخيلك  فحياتي،  بيح�صل  موقف  فاأّي  بفتكرك  قد�مي،  �للي  ب�ش 

�أروحه، و�هلل �أنا حياتي كلها بقت نور، مبعمل�ش حاجة غير و�أنا بفكر فيكي، م�ش 

�أي  بتكلمي  �صوفتك  لو  عليكي  بغير  �أنا  نور  يا  عليكي،  وغيرتي  �أد�ري حبي  قادر 

من  عليكي  بغير  �لبنات،  و�أ�صحابك  ونهال  �صلمى  من  حتى  عليكي  بغير  زميل، 

�لكتاب �للي بتذ�كري فيه، �أنا عارف �إني �أكبر منك بكتير وعارف �إني زوج و�أب، 

وعارف �إنك ت�صتاهلي حد �أح�صن مني، وعارف �إنه م�ش من �لعقل �إن مدر�ش يقول 

�إيه  ن�صاني  �لكالم ده ب�ش حبي ليكي غطى على عقلي، حبي ليكي  لطالبة عنده 

يا  وب�ش،  بحبك  �إني  في  �لتفكير غير  منعني من  ليكي  �لغلط، حبي  و�إيه  �ل�صح 

نور �إنتي ملكتيني، كل �للي ممكن �أقولهولك �إن �أنا وحياتي و�للي باقي من عمري 

�أكمل عمري جنبك  �إني  غير  حاجة  �أي  بتمنى  م�ش  �إيديكي،  بين  كلهم  وفلو�صي 

هقنعك  �إز�ي  عارف  وم�ش  بيا  �أهلك  �أقنع  هقدر  �إز�ي  عارف  م�ش  �أنا  ومعاكي، 

�إنتي �صخ�صًيا، �أنا عارف �إنتي قد �إيه جميلة وعارف كمية �لنا�ش �للي بيحبوكي 

ويتمنوكي ب�ش لزم تتاأكدي �إنه م�ش ممكن تقابلي �أي حد يحبك قد حبي ليكي، 

نور �إنتي �صامعاني؟ 

�أوماأْت نور بر�أ�صها �إيجاًبا وهي تنظر �إلى �لأر�ش، ولكنها عجزْت عن �لنطق باأّي 

ِمن  �صدمتها  ولكّن  كلمٍة،  �أّي  تقول  و�أْن  �إليه  تنظر  �أْن  �لم�صتر  منها  كلمٍة، طلب 
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كالمه �صّلت حو��صها، لم تكن تتوقع �أبًد� �أّن حبه لها ي�صل �إلى هذ� �لحد، لم تكن 

تتوقع �أن تو�صع في مثل هذ� �لموقف، حاولت نور �أن تتكلم �أو تعّبر عّما بد�خلها 

فطلبت منه ب�صوٍت �صبه م�صموٍع �أن يتركها لتذهب، رجاها كثيًر� �أن تنتظر لكنها 

رف�صت و�أ�صرت على �لرحيل. 

طلب منها �أن يو�صلها �إلى بيتها ب�صيارته ولكنها رف�صت قائلة:

- ل، مير�صي. و�أرجوك يا م�صتر �صبني �أم�صي. 

خرجت نور من �لمدر�صة و�لدموع تمالأ عينيها، كانت ت�صعر كاأّنها ت�صير في طريٍق 

مظلٍم غير قادرة على �لروؤية، وقفت قلياًل حتى تهد�أ و�صريط ما حدث وما قاله 

�لم�صتر يمرُّ �أمام عينيها، �صاألت نف�صها: 

»هو �أنا بعيط ليه �أ�صاًل؟ يمكن بعيط ع�صان بحترم م�صتر �أحمد ومكنت�ش �أتمنى 

�إن ده يح�صل بينا و�أكون �صبب جرح له؟ ول بعيط ع�صان م�ش عارفة �أقوله �إز�ي 

�إنه بالن�صبه ليا مجرد مدر�ش محترم؟ ول يا ترى بعيط لأنه �صعبان عليا، لأنه 

�صادق جًد�  في م�صاعره ليا و�صعبان عليا �إنه عاي�ش في وهم كبير؟«

لكْن لالأ�صف، �أ�صئلٌة كثيرٌة تدور بد�خلها ول تجد لها �إجابًة، ذهبت نور �إلى بيتها 

تنتابها حالٌة ِمن �ل�صمت، و�أح�ّش �أبو�ها �أّن هناك خطٌب ما، حاول معرفته ولكنها 
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ذلك  بها،  ما  لمعرفة  عليها  يلّحو�  فلم  و�لمذ�كرة  �لدرو�ش  ب�صغط  تتعلل  كانت 

�ليوم كان موعد و�صول جدة نور من �لكويت لق�صاء �صهٍر ِمن �لعالج في م�صر. 

طلب و�لدها منها �أْن ت�صتعّد حتى تذهب معه �إلى �لمطار، ولكّنها قالت له:

تو�صلو�  ما  لحد  �صوية  هنام  �أن��ا  ق��ادرة،  وم�ش  جًد�   تعبانة  �أن��ا  بابا  يا  �آ�صفة   -

بال�صالمة �إن �صاء �هلل.

رت  ذهبت نور �إلى �لنوم، ولكّنها لم ت�صتطع �إغما�ش عينْيها ِمن كثرة �لتفكير، قرَّ

�أْن تقول للم�صتر �إّنها �صتن�صى كّل ما قاله وكاأّنه لم يكْن، و�أنه �صيظل بالن�صبة لها 

�أ�صتاذها ومعلمها �لذي تقّدره وتحترمه.

لتح�صير  �لإ�صر�ع  منها  تطلب  �إليها  و�لدتها  فاأ�صرعت  ُتها،  وجدَّ نور  و�لد  و�صل 

�لطعام: 

- يال يا نور �إ�صحي، �آّنه جت، بليز �إ�صحي ع�صان ت�صاعديني في تجهيز �لأكل.

ِتها:  - قامت نور م�صرعًة نحو جدَّ

�صبع  �إنهم  حا�صة  م�صافرة  �صهور  �صبع  بقالك  قوي،  وح�صتيني  حبيبتي  �أنونه   -

�صنين.

�لد�فئ  �لجدة  ح�صن  كان  وتبكي،  ب�صدة  تها  جدَّ تحت�صن  وهي  تتكلم  كانت  نور 
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مليًئا بالم�صاعر، م�صاعر �لحب و�ل�صتياق.

ت جدتها وهي تحت�صنها:  ردَّ

- �إنتي �للي وح�صتيني يا حبيبتي.

�لذهن،  �صاردُة  ونور  �لطعام  تناول  فترة  وط��و�ل  �لطعام،  وو�لدتها  نور  جّهزت 

�صاألها �لأب عن �صبب عدم تناولها للطعام و�إذ� ما كان هناك �صيٌء ُيحِزنها فرّدت: 

- �أبد� يا بابا، ب�ش عندي �صغط مذ�كرة فظيع و�لمتحانات قّربت و�أنا ل�صه م�ش 

م�صتعدة.

با�صتمر�ٍر  درو�صها  تذ�كر  �أنها  ًة  للتعليل، خا�صّ يرتاحا  لم  و�أّمها  �أبيها  قلبْي  لكّن 

فقالْت لها �أمها: 

- ل طبًعا! �أكيد �لمو�صوع م�ش مو�صوع مذ�كرة، يا بنتي قولي متقلقنا�ش عليكي. 

 نور لم ت�صتطع �أْن تمنع دموعها و�نهارت في �لبكاء وهي ترّدد:  »مفي�ش، قولت 

مفي�ش.« )و�أ�صرعت �إلى غرفتها.( 

�لوقت  بالقلق عليها وفي  �أمها، �صعر  �إلى حو�رها مع  ي�صتمع  كان و�لدها �صامًتا 

نف�صه لم يرغب بال�صغط عليها باأ�صئلٍة �أخرى، ذهب �إليها وقال لها: 

- �أنا م�ش ه�صاأل مالك ول �أ�صايقك يا حبيبتي، �أنا ب�ش عايزك ترتاحي وتهدي، 
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و�إن �صاء �هلل كل حاجة هتكون كوي�صة. 

رّدْت نور:

- بابا �لمتحانات قربت ومفي�ش وقت و�أنا لزم �أذ�كر كوي�ش، فاإن �صاء �هلل م�ش 

هروح �لمدر�صة لحد �لمتحانات، من ف�صلك قول لخالي يعملي �صهادة مر�صية.

نظر �لأب �إليها با�صتغر�ٍب قائاًل:

- حا�صر حبيبتي، ب�ش م�ش ل�صه بدري... 

قاطعته نور:

- ل م�ش بدري، ده يا دوب! لأن لزم �أ�صهر �أذ�كر فم�ش هعرف �أروح �لمدر�صة، 

وكمان م�ش عايزه �أ�صيب �آّنه خال�ش، ده �أنا ما �صدقت �إنها جت فم�ش ه�صيع �أي 

وقت في �لمدر�صة ع�صان �أقعد معاها و�أركز كمان في �لمذ�كرة. 

خرج �لأب ِمن غرفة �بنته بعد �أْن وعدها بتنفيذ ما طلبته، قررْت نور تغيير رقم 

هاتفها وقررت �لنقطاع عن �لمدر�صة حتى موعد �لمتحانات، وحاولت �أْن تمنع 

نف�صها عن �لتفكير لحين �نتهاء �ل�صنة �لدر��صية. 

كانت  �إذ�  و�صاألتها  نور  �إلى  وذهبت  حولها،  ِمن  يحدث  ما  تر�قب  كانت  تها  جدَّ

م�صغولًة في �لمذ�كرة �أم ل، وكان ردُّ نور �أّنها ل ت�صتطيع �لمذ�كرة وتريد �لجلو�ش 
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مع جدتها �أطول فترة ممكنة. 

جل�صت جّدتها بجانبها و�أم�صكْت بيدها وقالت: 

- مالك يا حبيبتي؟ من �أول ما جيت و�صكلك م�ش عجبني.

ْت نور: ردَّ

- مفي�ش يا �آّنه، ب�ش متاأخرة في �لمذ�كرة.

�صحكْت جدتها وقالت:

- �إيه ده نور؟ بتخبي على �أنونه حبيبتها.

�حت�صنت نور جّدتها ب�صدٍة، وو�صعت �لجدة يدها على �صعرها وقالت: 

- ها�� قولي بقى مالك، �إيه �للي مغّيرك كده؟

حكت نور لجدتها كّل �صيٍء بالتف�صيل، وو�صط كالمها قالت: 

- �أنا كنت فاكره �إنه �إن�صان محترم يا �آّنه، �إز�ي يعمل كده ويقولي �لكالم ده؟

غيَّرت جدتها و�صع جلو�صها وقالت:

- ليه يا نور بتقولي كده؟ ما هو بر�صه ممكن يكون �إن�صان محترم. 

- �أنا عارفة يا �أنون، �أنا م�ش ق�صدي و�هلل، ب�ش �إز�ي يفكر فيا؟ ده متجوز و�أكبر 
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مني بكتير. 

- ب�صي يا نور، �أيام زمان كان �لفرق بين �لزوج وزوجته ممكن يو�صل لع�صر �صنين 

و�أكتر عك�ش دلوقتي خال�ش، وكان كمان �لر�جل بيتجوز مرة و�تنين وتالتة وده 

م�ش حر�م، �لدنيا ب�ش دلوقتي �تغيرت فاإنتي م�صتغربة، يعني م�صتر �أحمد بيحبك 

وده م�ش عيب وكمان و��صح �إنه عايز يتجوزك �أو فكر في كده وده م�ش حر�م، هو 

�إن  على  متعودة  وم�ش  م�صابهة  حاجة  كده  قبل  م�صوفتي�ش  ع�صان  م�صتغربه  �إنتي 

ممكن و�حد كبير يحب بنت �أ�صغر منه وكمان يكون متجوز، �أنا م�ش بقول �إنه م�ش 

غلطان بالعك�ش هو غلطان جًد�  لأنه مدر�ش و�إنتي طالبة مينفع�ش يفاتح طالبة 

عنده في مو�صوع زي ده �أو ي�صغل تفكيرها بالكالم عن �لحب و�لجو�ز.

ركزت نور في كالم جدتها:

- �أنا عارفة �إنه �إن�صان محترم يا �آّنه، ب�ش �أنا بجد م�ش عارفة �أعمل �إيه.

مذ�كرتك  في  ورك��زي  �لمو�صوع  و�ن�صي  ب�ش  �رتاحي  �إنتي  حاجة،  متعملي�ش   -

ويحلها ربنا من عنده. 

بد�أ يوٌم جديٌد ولم تذهب نور �إلى �لمدر�صة و�أغلقْت هاتفها �لخا�ش، وبعد �نتهاء 

�ليوم �لدر��صي �ت�صلت �صلمى بنور و�صاألتها عن �صبب غيابها، وكان ردُّ نور �أّنها 
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رها في �لمذ�كرة، وبما �أّن �صلمى ونور ي�صتذكر�ن درو�صهما مًعا، �صعرت  ت�صعر بتاأخُّ

�إجابًة مريحًة،  تقّدم  لم  نور  لكّن  تعرفه  �أْن  �آخر، حاولت  �صيٌء  �أّن هناك  �صلمى 

وفي �آخر �لمكالمة �أخبرتها �صلمى �أّن �لم�صتر �صاأل عنها و�أنه �ت�صل ب�صلمى على 

�لهاتف منذ قليٍل لي�صاألها عن �صبب �إغالق نور لهاتفها و�أر�د �أن يطمئن عليها. 

�ليوم �لتالي بعد �نتهاء �ليوم �لدر��صّي، ذهبت �صلمى لنور في منزلها كي تحاول 

معرفة �صبب تغيُّبها و�صّر تغيُّرها، وحكْت نور ل�صلمى كّل �صيٍء. 

��صتغربْت �صلمى كيف تجر�أ �لم�صتر و�عترف بحبه، وقالت �صلمى لنور: 

- ده �أنا لما �أ�صوفه هبهدله. 

ل في �لمو�صوع ِمن �لأ�صا�ش،  �أْن تتدخَّ ولكْن رف�صت نور �أ�صلوب �صلمى، ورف�صت 

وطلبْت منها �أّل تبوح ب�صيٍء لأيِّ �صخ�شٍ و�أخذْت منها وعًد� باأّل ُتظِهر للم�صتر �أنها 

تعرف �صيًئا خوًفا منها على م�صاعره وقالت نور: 

بعد  �هلل  �صاء  و�إن  نجرحه  مينفع�ش  محترم  �إن�صان  �أحمد  م�صتر  �صلمى،  يا   -

�لمتحانات يحلَّها ربنا و�أنا كمان بفكر �تنقل لمدر�صة تانية ع�صان �أكون بعيد عنه 

خال�ش، فيقدر ين�صاني ويفوق من �لوهم ده. 

وبعد �أ�صبوٍع، وِمن كثرة �إلحاح م�صتر �أحمد على �صلمى لمعرفة �صبب تغيُّب نور، 
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�إلى  ها  ��صطرَّ ِمّما  حدث  ِمّما  نور  �صيق  له  و�أو�صحْت  �صيٍء  كلَّ  �صلمى  له  حكْت 

�صكٍل  باأّي  نور  مع  يتحدث  �أْن  لُبّد  �أّنه  �أحمد  م�صتر  ر  فقرَّ �لمدر�صة،  �لتغيُّب عن 

ِمن �لأ�صكال، حاول �لت�صال بهاتفها دون جدوى فات�صل بها على هاتف منزلها.

نور:

- �ألو، مين؟ 

- �أنا م�صتر �أحمد يا نور. 

- م�صتر �أحمد، هو �إز�ي ح�صرتك تت�صل في �لبيت؟ بابا وماما ميعرفو�ش حاجة، 

و�أنا م�ش هعرف �أتكلم معاك خال�ش ع�صان ميلحظو�ش �إني مخبية حاجة.

- ما �إنتي د�يًما قافلة موبايلك. 

- طيب، نتكلم بعدين. 

- ل م�ش بعدين، هتكلم ومتردي�ش. ��صمعيني ب�ش. 

ظّلت نور �صامتًة منتظرًة كالم �لم�صتر. 

- �صلمى قالتلي قد �إيه �إنتي م�ش طيقاني وزعالنة مني.

- ل طبًعا �إيه ده؟ ح�صرتك �أ�صتاذي �للي بحبه وبحترمه وعمري ما �أكون زعالنة 



منك. �لمو�صوع �إن...

قاطعها �لم�صتر: 

- ما�صي يا نور، �صكًر� �إنك م�ش عايزه تجرحيني، ب�ش فعاًل �إنتي في �أول حياتك 

وت�صتاهلي و�حد من �صنك، وت�صتاهلي حد �أح�صن مني بكتير تبتدي معاه حياتك 

جو�يا،  م�صاعري  �أحب�ش  ومقدرت�ش  �ت�صرعت  �إني  �آ�صف  �أنا  بخته،  �أول  وتكوني 

�أنا  �أي حاجة قولتهالك ومتزعلي�ش مني،  �إن�صي  �أرجوكي  �صدقيني غ�صب عني، 

ب�ش عايزك تعرفي �إنك هتف�صلي غالية عندي و�أغلى مخلوقة في حياتي، �إرجعي 

�لمدر�صة يا نور وم�ش هد�يقك تاني �أبًد�. 

- يا م�صتر �أنا...

- متقولي�ش حاجة يا نور، ب�ش �أرجوكي وحياة م�صتر �أحمد �للي بتحترميه �أوعي 

يجي يوم تزعلي مني �أو تلومي عليا �إني عبرتلك عن �للي جو�يا، لزم تبقي متاأكدة 

نور لزم  يا  وبليز  باأيدي،  بر�صه مكن�ش  ليكي  وحبي  كان غ�صب عني،  و�هلل  �إّن 

ترجعي �لمدر�صة ولزم تيجي بكر�. 

- �إن �صاء �هلل. 

- �آ�صف �إنى عملت �إزعاج و�ت�صلت على �لبيت. 
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- ل �أبًد�. 

- باي. 

- مع �ل�صالمة. 

في �ليوم �لتالي ذهبت نور �إلى �لمدر�صة وفي طابور �ل�صباح كانت تبحث بعينيها 

عن م�صتر �أحمد ولكن ِمن �لو��صح �أنه لم ياأِت، ومرَّ �ليوم دون �أن تر�ه. 

م�صتر  �أّن  و�أبلغهم  �آخر  م�صتر  دخل  �أحمد،  م�صتر  ح�صة  وفي  �لتالي  �ليوم  وفي 

نور  مت  تفهَّ �صيدّر�صهم مادته،  َمن  و�أّنه هو  �أخرى  �إلى مدر�صٍة  نقله  �أحمد طلب 

�لو�صع وفهمت مق�صده عندما قال لها: »م�ش هد�يقك تاني.«

ت نور بالحزن �ل�صديد، لم تق�صد يوًما �أْن تت�صبَّب في �صيق �أّي �إن�صاٍن، لم  �أح�صَّ

ت �أّن م�صتر �أحمد �إن�صاٌن على  ، �أح�صَّ تق�صد �أْن تت�صبب في �إرباك حياة �أّي �صخ�شٍ

ُخُلٍق و�حتر�ٍم �أكثر ِمّما كانت تتخيل �أو تتوقع، فكرْت �أْن تت�صل به، ولكْن �صرعان 

ت �لأيام على  ما تر�جعت خوًفا من �أْن يفهم هذه �لمكالمة ب�صورٍة خاطئٍة، ومرَّ

�أمٍل منها �أْن تن�صى كّل ما حدث و�أْن ين�صاه هو �لآخر. 

�لنا�ش  م�صالحة  تحاول  �لنا�ش،  باألم  ت�صعر  ج��ًد� ،  ح�صا�صٌة  �أّنها  ن��ور  م�صكلة 

و�لتخفيف عنهم حتى لو لم تخطئ في حقهم. 
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كانت على يقيٍن ِمن �أّنها لم تخطئ في حّق معّلمها، ولم ترتكب �أي ذنٍب تجاهه، 

ولكنها لم ت�صتطع منع نف�صها من �لتفكير فيه ومن �لتفكير في كيفية م�صاعدته �أو 

�لتخفيف عنه ذلك �لحزن و�لألم، ولكْن لالأ�صف ل �صيٍء بيدها و�لو�صيلة �لوحيدة 

�لتي يمكن �أْن تقّدم بها �لم�صاعدة هي �لبتعاد عنه نهائًيا وعدم محاولة �لو�صول 

�إليه �أو معرفة �أّي �صيٍء عنه. 

حاولْت نور �لتركيز في در��صتها ولكْن بال فائدٍة، �صورة م�صتر �أحمد د�ئًما �أمام 

عينْيها، �صوته وكالمه د�ئًما ما ت�صمعه �أذناها، �لحب �لذي كان يطّل ِمن عينْيه 

د�ئًما �أمامها، تعبت كثيًر� وتعب �أهلها �أكثر ِمن �صدة قلقهم عليها، حاولو� كثيًر� 

معرفة ما بها ولكن دون جدوى، لم ت�صّرح لهم بما بد�خلها. 

حازم: 

لحظ حازم تغيرها فقرر �لذهاب لمنزلها محاولة منه للتحدث معها �أطول وقت 

ممكن، وعندما ر�أى جدتها �صلم عليها قائال: 

 - �إز�ي ح�صرتك يا �آّنه؟ حمد هلل على �ل�صالمة.

 �بت�صمت له قائلة: 

- �إزيك يا و�د يا حازم؟ كبرت �أهو ما �صاء �هلل.
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�أن ح�صرت نور وجل�صت معهم  �إلى  جل�ش حازم مع �لجدة ومع و�لد وو�لدة نور، 

�لجلو�ش معها على  نور  �ل�صاي طلب حازم من  تناول  وبعد  �لذهن،  �صاردة  وهي 

�نفر�د لأنه يريد �لتحدث معها في �أمر ما، وبالفعل ذهبت نور معه �إلى »�لبلكونة«. 

تحدث حازم وقال لها �إنه يالحظ منذ فترة تغيُّرها و�إّنه �أتى �إليها في ُمحاَولٍة منه 

لمعرفة ما بها لم�صاعدتها �إذ� كانت هناك م�صكلٌة ما. 

كانت �لجدة تالحظ ِمن بعيٍد مالمح وجه حازم �لمليئة بالحب و�لقلق على نور. 

بالتف�صيل وكانت تحب�ش دموعها وهي تحكي، حاول  �صيٍء  نور لحازم كلَّ  حكْت 

�إليه  و�صل  فيما  ذنب  لها  لي�ش  �أْن  لها  مو�صًحا  عنها،  و�لتخفيف  تهدئتها  حازم 

�لم�صتر، و�أّنه لي�ش بيدها �صوى �لبتعاد عنه و�لدعاء له �أْن يريح �هلل قلبه. 

ْف �أّي جديٍد لها،  �صعدت نور بكالم حازم رغم �أّنها تعرفه جيًد� ورغم �أّنه لم ُي�صِ

ولكْن في كثيٍر ِمن �لأحيان نعلم جيًد� �لقر�ر �ل�صحيح في �أمٍر ما، ولكْن عندما 

يوؤّكد لنا �صخ�ٌش �آخر �صّحة ما قّررناه ن�صعر بمزيٍد من �لر�حة. 

�أ�صارت �لجدة لحازم بيدها  �أْن �نتهى حديثهما وذهبا للجلو�ش مع �لأهل،  وبعد 

ب�صوٍت  له  فقالْت  بجانبها  وجل�ش  ح��ازم  وذه��ب  بجو�رها،  للجلو�ش  ياأتي  لكي 

منخف�ٍش وهي تميل على �أذنه:



- بتحبها، �صح؟؟

��صتغرب حازم ونظر �إليها وهو في �صّدة �لإحر�ج، فقالت له �لجدة: 

- �إنت �تك�صفت ول �إيه؟ �لر�جل لما يحّب ميتك�صف�ش.

�صحك حازم وقال:

- �أيوه، بحبها �أوي يا �آّنه.

مليئًة  �بت�صامًة  له  و�بت�صمت  كتفه  على  �لُمجّعد  ها  كفَّ وو�صعْت  �لجدة،  فابت�صمت 

بالحب و�لحنان. 

تلك �لفترة، كان حازم د�ئًما بجو�ر نور، ي�صاعدها في �لمذ�كرة، يحاول �لخروج 

معها وقت �لفر�غ حتى ل يتركها للتفكير، يحاول �أْن ي�صغل وقتها حتى يطمئّن �أّنه 

لي�ش لديها وقٌت للحزن، وكانت �لجدة تر�قبهما وتر�قب ت�صرفاتهما، وكانت ترى 

ه يظهر في كّل ت�صرفاته، كان  �أْن حبَّ �أّن حازم عري�ٌش منا�صٌب لنور، كانت ترى 

خوفه عليها �أجمل ما فيه، فكانت تتمنى �أْن ي�صبح حازم زوًجا لها. 

�أثناء  �لأيام  �أحد  �لتجاه؛ ففي  د�ئًما ما ت�صبُّ في هذ�  �لجدة  تلميحات  وكانت 

مر�جعة نور لدرو�صها وهي تجل�ش بجو�ر جدتها �لتي كانت تقر�أ �لقر�آن معها في 

غرفتها، رّن هاتف نور فاأ�صرعت لترى َمن يت�صل بها، ف�صحكت جدتها وقالت:
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- طبًعا لزم تجري.

��صتغربت نور وقالت:

- ل يا �أنون، فهمتي غلط ده حازم. 

فرّدت �لجدة:

- طيب ما �أنا عارفة.

��صتغربت نور لتلميحات جّدتها:

- �إيه ده؟ �إز�ي يا �أنون �صاّكة فكده؟ حازم ده �أخويا.

فخلعت �لجدة نّظارتها مبت�صمًة:

- �أخوكي ب�ش؟؟ 

�أّكدت نور �أنه بالفعل �أخوها ل �أكثر، وو�صحت �لجدة �أنها منذ عودتها �إلى م�صر 

وهي تالحظ �هتمام حازم بها فظنْت �أّن بينهما حٌبّ متبادٌل، ولكّن نور ح�صمت 

�لأمر موؤّكدًة بالفعل �أّن حازم يحبها منذ �ل�صغر، ولكنها ل تبادله �أّي �صعوٍر غير 

�ل�صعور �لأخوّي. 

 حاولْت جّدتها �أْن تتناق�ش معها وتعرف لماذ� ل تحبه �أو تبادله نف�ش �ل�صعور رغم 
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كّل مميز�ت حازم باأخالقه وطباعه �لجميلة، رّدت نور:

- يا �أنونه م�ش بحبه.

رّدت جّدتها:

بعد  بيجي  �لحب  بتحبي،  تكوني  لزم  تتجوزي  ع�صان  وهو  بنتي،  يا  �إي��ه  حّب   -

�لجو�ز، �هلل يخرب بيت �لأفالم و�ل�صينما �للي بوظت دماغكم.

رّدت نور وهي ت�صحك: 

- ل طبًعا يا �آّنه، �إيه �للي ي�صمن ليا �إّن �لحب هيجي بعد �لجو�ز؟ لزم �أكون بحب 

�لإن�صان �للي هرتبط بيه من قبل ما �أتجوزه. 

�إّن  �إتربينا وع�صنا على  بتقوليه ده كالم فارغ، طول عمرنا  �للي  بنتي  يا  - و�هلل 

�لحب بيجي بعد �لجو�ز، د� �إحنا مكنا�ش بن�صوف عر�صانا غير يوم قر�ية �لفاتحة، 

وكل و�حدة بيبقى جوزها بالن�صبة ليها �لدنيا كلها وبعد ما تتجوزو� بتحبو� �أكتر 

ما بتحب �أهلها وبيكون هو كل ما ليها، �إيه كالم بنات �لأيام دي؟ د� �إحنا مكنا�ش 

بنات بقى.

�صحكت نور و�قتربت من جدتها و�حت�صنتها وقالت: 

- يا �أنون، �لدنيا �تغيرت وزمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. 



55

وعارفينه  بيحبك  �ل��و�د  ح��ازم،  زي  حد  هتالقى  ما  عمرك  ب�ش  ح��رة،  �إنتي   -

وعارفين �أ�صله وف�صله و�بن خالتك وهو �أولى بيكي.

�صحكت نور على كلمة »�أولى بيكي«، و�أُغِلق �لنقا�ش بعد �أْن قالت لجدتها �إّن كّل 

�صيٍء ق�صمٌة ون�صيٌب. 

نور  �لكويت،  �إلى  �ل�صهر، و�قترب موعد �صفر جدتها وعودتها  �نتهى  �صرعان ما 

كانت متاأثرًة جًد�  لفر�ق جدتها، وعندما حّل موعد �لود�ع قالت نور لجدتها: 

- خليكي معانا يا �أنونه، هو يعني �أنكل م�صطفى �بنك وبابا لأ؟ بليز خليكي �أنا 

محتجالك جنبي.

نظرت �لجدة لها بحبٍّ وقالت:

- يا نور، غ�صب عني. �إنتي عارفة من يوم ما �صمية مر�ت عمك ماتت وهو تعب، 

بقيت د�يًما قلقانة عليه وعلى �أولده، هما محتاجني جنبهم �أكتر منك. 

ونظرت �لجدة �إلى حازم وقالت:

- كمان �أنا مطّمنة عليكي �إّن فيه نا�ش �صايلينك في عنيهم. 

�إلى  �أبيها لإي�صال جدتها  نور مع  �ل�صالم، وذهبت  وتبادلو�  للجدة  �بت�صم حازم 

�لمطار، وبعد م�صي �صهٍر و�نتهاء �لمتحانات ظهرت �لنتيجة، ولالأ�صف لم تتمكن 
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نور من �لح�صول على �لمجموع �لذي كانت تتمناه، و�أدركْت �أّن حلم دخولها كلية 

�لقادمة  �ل�صنة  في  تجتهد  لم  �إذ�  م�صتحياًل  �أم��ًر�  �أ�صبح  و�لقت�صاد  �ل�صيا�صة 

لتعوي�ش هذ� �لمجموع. 

وجه �آخر للحب: 

ت�صتطع  لم  لأّنها  �صديًد�،  حًبا  تحبُّها  وكانْت  �لتن�ش  ريا�صة  تمار�ش  كانْت  نور 

�لملتزمة.  ب�صبب عائلتها  لها، وذلك  �ل�صباحة رغم حّبها  ريا�صة  �ل�صتمر�ر في 

في  �أ�صبحت  �أْن  بعد  للمايوه  نور  �رت��د�ء  ��صتمر�ر  يرف�صان  و�أمها  �أبوها  وك��ان 

بميٍل  ت  و�أح�صَّ �أخرى  ريا�صٍة  عن  �لبحث  فحاولت  عمرها،  من  ع�صرة  �ل�صاد�صة 

�صديٍد �إلى ريا�صة �لتن�ش �لتي تتنا�صب مع �لتز�مها. 

ا ِمن �صّكان م�صر �لجديدة،  كان لها زميلٌة في �لتدريب ��صمها ليلى، كانت �أي�صً

ِمن  مقّربتْين  يكونا  لم  ولكّنهما  �لخ�صو�صية  �لدرو�ش  بع�ش  في  نور  مع  وكانْت 

بع�صهم �لبع�ش وعالقتهما قا�صرٌة على �لتدريب و�لنادي فقط. 

وفي �أحد �لأيام بعد �نتهاء �لتدريب في �لنادي، جل�صتا مًعا لتناول وجبة �لغد�ء 

في مطعم �لنادي، و�إذ� ب�صاٍبّ يقترب منهم، �صاٍبّ طويٍل، �أبي�ِش �للون، �أنيٍق في 

مالب�ش  وماركات  غاليًة  �صاعًة  يرتدي  فهو  و�لترف  �لغنى  عليه  يظهر  مالب�صه، 

عالميٍة، وطلب �لتعرف عليهما قائاًل: 
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- �أنا ر�مي حامد غنيم، ع�صو هنا معكم في �لنادي.

ليلى - بده�صٍة- �صاألته �إْن كان �بن حامد غنيم رجل �لأعمال �لملياردير �لمعروف، 

وكانت �إجابته بنعم، ظهر على وجه ليلى �لإعجاب وقالْت له:

- �أنا ليلى ودي نور �صحبتي، �تف�صل �أقعد �تغدى معانا. 

نظرْت نور �إلى ليلى با�صتغر�ٍب �صديٍد؛ �إذ كيف لها �أْن تعِر�ش عليه �لجلو�ش وهما 

ل يعرفانه جيًد�، فنظر ر�مي �إلى نور قائاًل:

- لو مايزعج�ش نور فاأنا ممكن �أقعد.

وطلب  �لغد�ء  تناولو�  �لجلو�ش،  يمكنه  بالفعل  �إّنه  وقالت  بالإحر�ج،  نور  ت  �أح�صَّ

ر�مي �لح�صاب فرف�صت نور و�أ�صّرت �أْن تدفع ح�صابها، حاول ر�مي �إقناعها باأّنه 

من �لو�جب �أْن يحا�صب ولكنها ردت: 

- ل هو م�ش و�جب ول حاجة، لأننا �أ�صاًل م�ش �أ�صحاب، فمتاأ�صفة جًد�  �أنا هدفع 

ح�صابي. 

و��صتاأذنت نور و�ن�صرفت، وجل�صت ليلى مع ر�مي و�صرعان ما قال ر�مي لليلى �إّنه 

ملتزٌم بموعٍد ولُبّد له من �لن�صر�ف، و�تفقا �أْن يتقابال في �لنادي با�صتمر�ٍر بعد 

مو�عيد �لتمرين، و�ن�صرف �صريًعا. 



�ختطف  �أّنه  �أح�ّصْت  �صيارته،  �إلى  طريقه  في  وهو  �إليه  تنظر  �صامتًة  ليلى  ظّلت 

قلبها بذوقه و�أ�صلوبه، و�ختطف عقلها ب�صيارته و�أناقته ومركز و�لده. 

وفي يوم �آخر من �أيام �لتدريب، فوجئت نور بوجود ر�مي في ملعب �لتن�ش، وبعد 

تغّير مالب�صها وعند  ليلى  �إليها وظّل يتحدث معها، كانت  �أ�صرع  �لتدريب  �نتهاء 

عودتها ر�أت ر�مي يتحدث مع نور، ��صتعلت �لغيرة بد�خلها وذهبت �إليهما م�صرعًة 

حتى ل تعطي لهما فر�صَة �لوقوف بمفردهما �أكثر ِمن ذلك، وعندما و�صلْت َظَهَر 

�ل�صيق على وجه ر�مي. 

نور  ولكّن  قلياًل،  معهم  تبقى  �أْن  منها  طلب  ر�مي  لكّن  �لن�صر�ف،  نور  حاولْت 

�أح�ّصت بد�خلها �صيًئا غريًبا يرف�ش معرفتها بر�مي، رغم �أّن عالقتها قويٌة بكثيٍر 

ِمن �صباب �لنادي ولكّنها لم ت�صعر بر�حٍة تجاه ر�مي لحظًة و�حدًة، فكانت تحاول 

�أْن تبتعد عنه بكّل �لطرق �إلى جانب �أّنها كانت تكره نظر�ته بال ��صتحياٍء لها.

بعد  �لدر�ش  بموعد  ملتزمتْين  كانا  لأّنهما  ليلى،  معها  و�ن�صرفت  نور  �ن�صرفت 

�إعجابها  وعن  ر�مي  عن  تتحدث  وليلى  �لدر�ش  �إلى  طريقهما  طو�ل  �لتدريب، 

�ل�صديد به، كانت نور منده�صًة كيف لها �أْن ُتعجب ب�صخ�شٍ لم تره �صوى مرتْين 

وخاللهما لم يكْن هناك �أي كالٍم يمكن �أْن ُيظهر �صخ�صيته كي ُتعجب بها. 

ليلى �أُعجبت بر�مي �بن �لملياردير، �أُعجَبت ب�صيارته، �أُعِجبت بالمظاهر لكّنها 
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�أبًد� على �صخ�صيته �أو ما بدخله، وذلك �لتفكير بالن�صبة لنور تفكيٌر  لم تتعرف 

�صاذٌج وفي منتهى �لتفاهة. 

هذه  بعد  �إليه  �أت��ى  وعندما  �أ�صبوعْين،  لمدة  للنادي  �لذهاب  عن  ر�م��ي  �نقطع 

رقم هاتفه حتى  منه  تغيُّبه وطلبت  �صبب  و�صاألته عن  �إليه  ليلى  �أ�صرعت  �لمدة، 

ت�صتطيع محادثته و�ل�صوؤ�ل عنه، ولكّنه لم يهتم �أبًد� بان�صغالها، كان كّل �هتمامه 

�لأ�صبوعين،  بتغيُّبه طيلة  �أو  به  �أّي �هتماٍم  ُتبدي  �أّي كلمٍة ولم  تُقْل  �لتي لم  بنور 

بد�أ هو �لحديث مع نور و�صاألها عن �أخبارها وحاول �أْن يفتح معها �أّي حو�ٍر حتى 

ي�صتطيع �لتقرب منها. 

لحظت ليلى �هتمام ر�مي �ل�صديد بنور ف�صاألْت نور عّما �إذ� كانت تالحظ �هتمام 

ها:  ر�مي بها وكان ردُّ

عمره  ول  �أ�صاًل  دماغي  في  م�ش  هو  ب�ش  ترجعله،  حاجة  دي  ميهتم�ش  يهتم،   -

هيكون.

ْت �أّن هناك فر�صًة لكي  ْت ليلى بارتياٍح �صديٍد عند �صماعها لكالم نور، و�أح�صَّ �أح�صَّ

ر له عن حبها لكي تفوز به وبقلبه وماله وعائلته �لكبيرة.  تقترب منه وتعبِّ

عندما تحاول ليلى �لتقرب �إليه خطوًة، تالحظ محاولته للتقرب ِمن نور خطوتْين، 
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ولكّنها  نور رقم هاتفها  يتز�يد، طلب من  بها  و�هتمامه  �ل�صوؤ�ل عنها  د�ئم  فهو 

رف�صت بحجة �أّنهما لي�صا �صديقْين، و�أّنهما في بد�ية �لتعارف. 

وفي �أحد �لأيام، ذهب حازم �إلى �لنادي مع نور لت�صجيعها في م�صابقٍة للتن�ش، ر�آه 

ر�مي ولحظ �هتمامه بنور وت�صجيعه �لكبير �لمتو��صل، وعندما �نتهت �لمناف�صة 

ذهبت نور مع حازم لتناول �لغد�ء، ف�صاأل ر�مي ليلى عنه، وما عالقته بنور وكان 

ردُّ ليلى: 

- ده حازم، �بن خالتها ومرتبطين من زمان قوي، ق�صة حب كبيرة قوي.

دو� له �أّن  ��صتغرب ر�مي كالم ليلى، لأّنه �صاأل �أكثر ِمن �صخ�شٍ د�خل �لنادي و�أكَّ

 . نور غير مرتبطٍة �أّي �رتباٍط ر�صميٍّ �أو عاطفيٍّ

ت باهتمام  ليلى كانت تغار من نور غيرًة �صديدًة، وز�دت هذه �لغيرة عندما �أح�صَّ

ر�مي بها، ولكّن ليلى تعاملت مع �لموقف كاأّنه معركٌة، ��صتجمعت كّل قو�ها كي 

تكون هي �لر�بحة في �لنهاية، ولذلك حاولت �إيهام ر�مي �أّن نور مرتبطٌة وقلبها 

م�صغوٌل ب�صخ�شٍ �آخر. 

�أّن  �كت�صف  �أْن  �إلى  ليلى  و�آخر، ور�مي مهتمٌّ بنور وبمعرفة �صحة كالم  يوٌم  ومرَّ 

ليلى تكذب فيما قالته، فقرر �خت�صار �لطريق و�لتفاق مع ليلى، ذهب ر�مي �إليها 
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قائاًل: 

- و��صح يا لولو �إنك فاهمة غلط، حازم قريب نور وب�ش، مفي�ش �أي �رتباط بينهم 

و�أنا �تاأكدت من ده، ب�صي �أنا م�ش عارف �إنتي كنتي عارفة وبتكدبي عليا، ول فعاًل 

�إح�صا�صي  �إنك معجبة بيا يا ترى  �أنا حا�ص�ش  �أيًّا كان  كنتي فاكر�هم مرتبطين، 

�صح؟

، فقال ر�مي:  �رتبكت ليلى وظهر عليها �لخجل و�بت�صمت ِمّما يعني �أّنه على حقٍّ

- �أنا معندي�ش �أي مانع �إننا نرتبط ببع�ش، ب�ش على �صرط �إنك تظبطيلي نور.

�أْن يرتبط باثنتْين مرًة  ��صتغربت ليلى جًد�  لكالم ر�مي، ماذ� يق�صد وكيف له 

و�حدًة، �أكمل ر�مي كالمه قائاًل: 

- من �لآخر يا ليلى �أنا م�ش بتاع جو�ز، �أنا بتاع خد وهات، هنق�صي يومين حلوين 

مقابل �للي �إنتي عايز�ه، وظيفة كبيرة، عربية �صيك، ح�صاب محترم في �لبنك، 

�لمهم �إني �أو�صل لنور ود� �صرطي �لوحيد.

لكّنها  �صمعته،  ما  ت�صّدق  ل  ُم�صتتًة  حزينًة  ليلى  و�ن�صرفت  كالمه،  ر�مي  �أنهى 

عندما عرفْت ِمن �أ�صدقاء �لنادي عن ر�مي �أكثر تاأّكدت �أّنه لي�ش هناك ما يدعو 

لال�صتغر�ب و�أّن �أخالق ر�مي �ل�صيئة و��صحٌة للجميع وهي َمن كانت تجهلها. 



62

 �بتعدت ليلى عن �لنادي وعن كّل �صيٍء لمدة �صهٍر، ثّم قررْت �أْن تنتهز �لفر�صة، 

فقّررت  يعرفه،  َمن  لكّل  �لدين  عالء  م�صباح  متحرٍك،  بنٍك  عن  عبارة  فر�مي 

ه �لخ�صي�ش و�ت�صلت به وطلبْت منه �لمقابلة، وعندما تقابال  �لمو�فقة على َعر�صِ

قالت له: 

�أنا ه�صاعدك في �للي �إنت عايزه وه�صاعدك تو�صل لنور، ب�ش  - ُب�ش يا ر�مي، 

ه�صاعدك في ن�ش �لتفاق ب�ش. 

- م�ش فاهم.

- يعني ه�صاعدك ترتبط بنور، ب�ش �أنا م�ش عايزه �أرتبط بيك، �أنا هو�صلك لنور 

مقابل �إنك ت�صغل �أخويا بمرتب كبير ده غير مبلغ كبير با�صمي في �لبنك. 

�صحك ر�مي قائاًل: »�أيوه كده، �أخيًر� فهمتيني«.

وبد�آ �لحديث عن �لخطة �لتي يجب �أْن ي�صعاها حتى تقع نور في حبِّ ر�مي، وكيف 

ر� تنفيذ  ه فيكون ِمن �ل�صهل عليه �لو�صول �إليها، وقرَّ له �أْن يلفت �نتباهها حتى تحبَّ

�لخطة بعد عودة ر�مي من �ل�صفر لأنه �صي�صافر �إلى �أهله في �صوي�صر� ثالثة �أ�صهٍر. 

و�حٍد  موقٍف  ِمن  �صوى  جًد�   عادّيًة  كانت  �لتي  �لإج��ازة  �نتهت  �لفترة  تلك  في 

كئيبًة  �إج��ازًة  فكانت  حادثٍة  في  و�إخوتها  و�لدها  توفي  حيث  نهال؛  له  تعّر�صْت 
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لجميع �لأ�صدقاء ولم ي�صتمتعو� بها.

على  للح�صول  يوٍم  �أول  ِمن  �لمذ�كرة  نور  رْت  وق��رَّ �أخ��رى،  مرًة  �لدر��صة  ب��د�أت 

يوٍم  على  �لتدريب  و�قت�صر  �لنادي  �إلى  �لذهاب  فقلَّلت من  �لمنا�صب،  �لمجموع 

و�حٍد في �لأ�صبوع. 

�إلى  عودتها  طريق  في  نور  كانت  �لدر��صّي،  �ليوم  �نتهاء  بعد  �لأي��ام  �أح��د  وفي 

�لمنزل ومعها �صلمى وكريم وريم، فوجئت نور بر�مي �أمام �لمدر�صة، يخرج ِمن 

�صيارته �لمر�صيد�ش �لغالية وي�صّلم على نور ليتعرف على �أ�صحابها ويقف معهم، 

بين �صمت نور و��صتغر�بها. 

عر�ش عليهم �إي�صالهم �إلى �لمنزل، ولكّن للحقيقة لم تكْن نّيته �أْن يو�صلهم، كان 

يريد �أْن يطمئن �أّنهم �صاهدو� �صيارته �لغالية، �عتقد �أّنه بهذ� �صوف يلفت نظر 

نور، �لتي كانت تقول لنف�صها �إّنه تافٌه جًد� . 

وباأّنه  �صيئٌة،  ر�م��ي  �صمعة  ب��اأّن  رها  وحذَّ به  معرفتها  كيفية  عن  نور  كريم  �صاأل 

يتالعب بالفتيات، وباأّنه �إن�صاٌن بعيٌد كّل �لبعد عن �لأخالق و�لحتر�م، ولكّن نور 

طماأنْت كريم باأّنها تدرك كل ذلك. 

في يوٍم �آخَر ِمن �أيام �لنادي، ذهب ر�مي لنور �أثناء �لتدريب و�صاألها �إذ� كان ِمن 
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�لممكن �أْن يتحّدث معها، ولكّنها �عتذرْت ل�صيق وقتها فطلب �أْن ُيقاِبلها ورف�صْت 

ا.  �أي�صً

ظَل ر�مي �صهوًر� يحاول بكّل �لُطُرق �أْن يتقّرب �إليها، ولكّنها ترف�ش حتى �أْن تكلمه. 

وفي �أحد �أيام �لنادي و�أثناء وقوف نور و�صلمى مًعا، نادى ر�مي نور وطلب منها �أْن 

ت�صمعه لأّنه يريد �أْن يخبرها باأمٍر ما، كانت نور قد تعبت ِمن مالحقته لها في كّل 

مكاٍن فو�فقت لتعرف ما يريده وهي في منتهى �ل�صيق. 

قال لها:

- نور، �أنا بحبك قوي وعايزك معايا. 

رّدْت نور بع�صبيٍة:

- يا ر�مي كفاية، قولتلك �ألف مرة �إني مب�صاحب�ش. 

طلب منها ر�مي �أْن تجّرب، وحاول �إقناعها �أّنها لن تندم و�أّنه �صوف ينّفذ لها كّل 

ما تريده. 

نور كانْت �صامتًة ل تفهم ما يعنيه بتنفيذه كّل ما تريده، نظرْت �إليه با�صتغر�ٍب 

وقالت:

- م�ش فاهمة. 
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رّد ر�مي بثقٍة:

- قولي �أوكي، ومن بكر� هجبلك �أّي عربية نف�صك فيها، و�كتبهالك با�صمك و�أي 

مبلغ عايز�ه هيكون تحت رجليكي. 

�نفعلْت نور ب�صّدٍة ِمن كالمه وقالت له:

�لأدب وم�ش  قليل  �إنك  تقوللي كالم زي ده؟ ت�صّدق  لنف�صك  ت�صمح  �إز�ي  �إنَت   -

محترم. 

�بت�صم ر�مي وب�صخريٍة قال لها:

- قليل �لأدب! بكر� تندمي وتدفعي تمن �لكلمة دي غالي قوي.

تركته نور وهي منفعلٌة جًد� ، ورجعت ل�صلمى وهي تقول لنف�صها: - �إز�ي �لحيو�ن 

�أنا ها�صتكيه لإد�رة �لنادي ده لزم  �إيه؟  ده يتجر�أ ويقوللي كده؟ هو فاكر نف�صه 

يتربى.

حاولْت �صلمى تهدئتها لتعرف منها ما قاله وجعلها بهذه �لع�صبية، كانت نور قد 

قّررت فعاًل �أْن ت�صكوه لإد�رة �لنادي و�صّجعتها �صلمى على ذلك، ولكْن لالأ�صف لم 

تفعل �إد�رة �لنادي �أّي �صيٍء، لم تكن تعلم �أّن �لنفوذ و�لمال ِمن �لممكن �أْن يوؤثر� 

وي�صترو� �أّي �صيٍء حتى �إد�رة �لنادي �لذي يفتر�ش �أّنه ناٍد محترٌم.
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 �لحب �لممنوع »يار�«:

طلبت يار� ِمن �صديقاتها �لبنات، �صلمى ونور وزينة وريم ونهال، بعد �لمدر�صة �أْن 

يخرجو� معها لأّنها تريد �أْن تتحدث معهن، وبما �أّنه يوم خمي�ٍش �تفقن �أْن يتقابلن 

�ل�صاعة �لثامنة في �أحد �لكافيهات وُكّن كلهّن مت�صوقات لمعرفة ما تريد يار� �أْن 

تخبرهّن به. 

ذهب �لجميع وح�صرت يار� وهي �صعيدٌة جًد� ، وبعد جلو�صهّن وتناول م�صروبهّن 

�لمف�صل )�لكابت�صينو( قالت يار�:

- �أنا عندي ليكم مفاجاأة. 

�لجميع كان في �صوٍق لمعرفة ما تريد �أْن تخبرهم به، نظرْت �إليها زينة وقالت:

- �إيه يا جماعة؟ ماهو باين على و�صها �أهو، �صكله حب!

، ظهر �لفرح عليهّن وطلبن منها مازحاٍت  �صحكت يار� �صحكًة معناها �أّنه فعاًل ُحبٌّ

�أْن ت�صتعّد للجلو�ش على كر�صي �لعتر�ف وتحكي لهّن كّل �صيٍء بالتف�صيل. 

قالت يار�:

- ب�صو� يا بنات �إنتو� عارفين �إنكم �أكتر من �إخو�تي، �أنا ربنا مرزقني�ش باإخو�ت، 

فاأنا فعاًل بعتبركم �إخو�تي وح�صيت �إني نف�صي �أحكيلكم قوي وت�صاركوني فرحتي. 
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ْت �صلمى: ردَّ

�إيه؟  و�صكله  فين؟  و�صوفتيه  �إي��ه؟  ��صمه  ماتخل�صي!  هتخطبي؟  �إنتي  بنتي  يا   -

وعنده كام �صنة؟

ْت يار�: ردَّ

- ما �إنتي �أ�صكتي و�إديني فر�صة و�أنا هقول كل حاجة. 

فقالْت �صلمى وهي ت�صع يدها على فمها:

- �أهو �صكتنا، �نطقي. 

�أكملْت يار�:

- ��صمه مح�صن، �بن عم محمود �للي بي�صتغل مع بابا. 

 �صكت �لجميع وقالت نور:

- عم محمود مين؟ 

ْت يار�:  ردَّ

- جر�لك �إيه يا نور؟ عم محمود يا بنتي. 

ِدمَن، �إّنهّن يعرفَن فعاًل عم محمود، لأّنه �ل�صائق �لخا�ش  ��صتمرَّ �ل�صمت لأنهّن �صُ
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لو�لدها، وهو َمن يقوم بتو�صيل يار�. 

ْت زينة: ردَّ

- �إنتي م�ش مالحظة يا يار� �إنها غريبة �صوية؟ 

ْت يار�: ردَّ

- و�إيه �لغريب؟ بابا بيحب عم محمود جًد� ، ده بي�صتغل معاه من قبل ما �أنا �أتولد 

�أ�صاًل. 

نظرْت �إليها زينة وقالت:

- ��صمها بي�صتغل عنده م�ش معاه.

يار� �نفعلت جًد�  من زينة وقالت لها:

�للي  يكون  حاجة  �أهم  دلوقتي!  كده  بيفكر  حد  مفي�ش  ده!  �لقديم  �لكالم  �إيه   -

�خترته بيني وبينه تو�فق، �لأهل ملهم�ش �أي عالقة. 

ا و�أح�صتا �أّن يار� وزينة �صيختلفان كعادتهم،  نور و�صلمى نظرتا �إلى بع�صهما بع�صً

فحاولتا �إنهاء مناق�صتهما، فقالت نور: 

- طيب كّملي يا يار�، هو �إنتي معجبة بيه ول فعاًل ُحب، و�إز�ي �أ�صال عرفتيه؟ 
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لْت يار� ِمن ِجل�َصتها على �لكر�صي وقالت: عدَّ

- �أنا نف�صي م�ش عارفة �إز�ي، ب�ش فاكرين �لفترة �للي تعبت فيها من �أربع �صهور؟ 

كان عم محمود لما بيجي ياخد بابا بكون �أنا في �لجنينة في�صلم عليا، ومرة كان 

�إنه م�صتعجل ع�صان مح�صن  م�صتعجل جًد�  ولما قلتلو� ي�صتنى ي�صرب حاجة قال 

م�صتنيه بره، وعرفت �إّن مح�صن ده �بنه ودي كانت �أول مرة �أعرف �إن عنده �بن 

�إني  ح�صيت  �أ�صوفه،  مرة  �أول  كانت  ودي  عليه  ي�صّلم  يندهلو�  قاله  وبابا  �أ�صاًل، 

�أعرفه من زمان قوي، �إن�صان محترم وذوق.

كلية  �أّنه تخّرج في  يار�،  ردُّ  وكان  يعمل  �أم  يدر�ش  �إذ� كان مح�صن  نهال  �صاألْتها 

�ل�صيدلة ولم ينِه بعد تجنيده، وماز�ل يبحث عن عمٍل و�أّن و�لدها وعد عم محمود 

�أْن يتحّدث مع �أحد �أ�صدقائه ليقوم بت�صغيل مح�صن في �صركة �أدويٍة جيدٍة. 

�ِصّنه فقالْت  ، ف�صاألوها عن  نِّ �ل�صِّ �أّن بينهما فرٌق في  يار�  كان و��صًحا ِمن كالم 

�أكبر منها بت�صع �صنو�ٍت، تقريًبا في �لخام�صة و�لع�صرين ِمن عمره، �لجميع  �إّنه 

كانو� متفقين �أّنه �أكبر منها بكثيٍر �إّل ريم �لتي كانت مقتنعًة �أّن �لفو�رق في �لحب 

ل ُتذكر �لمهّم �لُحّب ول �صيء غيره، حتى يار� كانت متفقًة مع �صديقاتها ولكّن 

ُحّبها له �أن�صاها كّل �صيٍء �صو�ًء فرق �ل�صن �أو فرق �لم�صتوى �لجتماعّي و�لمادّي. 

�صكت �لجميع منتظرين يار� لتكمل كالمها، وكيف و�صل �لأمر لمرحلة �لحب. 
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�أكملْت يار�:

�حتر�مه  ب�صبب  هو  ب�ش  ليه،  م�صدودة  �إني  قوي  ح�صيت  �صفته  ما  �أول  ِمن  �أنا   -

لأهلي و�أهله مكن�ش حتى بيرفع عينه فيا وهو بيتكلم، وده �للي عجبني فيه �أكتر، 

�أخباره  لقتني فجاأة مهتمة بيه ولقتني لما عم محمود يو�صلني ب�صاأله عنه وعن 

وبطلب منه يو�صل له �صالمي، عرفت من عم محمود حاجات كتير عنه، عرفت 

�إن مح�صن كان متفوق جًد�  في در��صته و�إنه كان خاطب زميلة له ب�ش مح�صل�ش 

و�أنا عالقتي  �صركته  في  معاه  ي�صغله  �أُنكل عماد  خّلى  بابا  وفعاًل  ن�صيب،  بينهم 

باأُنكل عماد قوية فكنت بتلكك و�أروح �أزور �أُنكل في �ل�صغل ع�صان �أ�صوف مح�صن، 

�صويه �صويه بقينا نتكلم في �لتليفون، �صويه �صويه �تقابلنا كذ� مرة ولقتني بحبه 

قوي وهو كمان بيحبني جًد�  جًد�.  

ْت زينة: ردَّ

- و�إيه �إن �صاء �هلل �آخرة �لحب ده؟«

نظرت لها يار� بانفعاٍل:

- طبًعا �آخرته �لجو�ز، ما �إنتي عرفاني م�ش بتاعة ت�صلية وت�صييع وقت. 

رّدت زينة:
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- ل بقى! �إنتي �صكلك �تجننتي، �إنتي فاكرة �إّن ممكن �أهلك يوفقوكي على �لكالم 

ده؟ 

�رتبكْت يار� جًد�،  وكاأّنها كانت قد ن�صيت �لتفكير في �أهلها وقالت: - وميوفقو�ش 

ليه؟ مح�صن �إن�صان محترم وله م�صتقبل، كمان مامي وبابي عمرهم ما قالولي لأ 

على حاجة.

زينة �نفعلْت �أكثر، وقالت لها: 

- هو �إنتي بتطلبي منهم يجيبولك ف�صتان؟ ده جو�ز يابنتي، �إز�ي �إنتي �أ�صاًل تقبلي 

تتجوزي �ل�صو�ق؟ 

ْت يار� بع�صبيٍة: ردَّ

- يا زينة، مح�صن م�ش �صو�ق، مح�صن دكتور �صيدلي. 

ْت قدر �ل�صيق �لذي �صعرْت به يار� ب�صبب كالمها، وقالْت  �صكتْت زينة عندما �أح�صَّ

لها:

- �إنتي حرة. 

قالْت نهال:

- ب�صي يا يار�، محّد�ش قال �إّن مح�صن �إن�صان م�ش كوي�ش، هو ممكن فعاًل يكون 
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تفكري  ولزم  كوي�ش،  تفكري  �إنتي لزم  ب�ش  م�صتقبل،  وله  �إن�صان هايل ومحترم 

في �أهلك ولزم تعرفي �إّن �لمو�صوع م�ش هيكون بال�صهولة �للي �إنتي متخيالها، 

فالزم تكوني متاأكدة �إّن مح�صن ي�صتاهل �لتعب �للي هتتعبيه ع�صان تكوني معاه، 

لزم تكوني متاأكدة �إنه ي�صتاهل �إنك تتعبي في �إقناع �أهلك بيه. 

�صكتْت يار�؛ فهي لم تكن تفكر في ذلك �لكالم ِمن قبل، �أول مرٍة تت�صّور �لمو�صوع 

بهذ� �ل�صكِل؛ فمح�صن بالفعل �بن �ل�صائق وِمن غير �لممكن �أْن يتقّبل �أّي فرٍد ِمن 

�أفر�د عائلتها هذ� �لمو�صوع.

ْت بتوتُّر يار� فقالت لها: حاولْت نور �أْن تقول �أّي �صيٍء عندما �أح�صَّ

دي  بالمنا�صبة  كمان  �لخير،  يكتبلك  وربنا  حاجة  كل  في  كوي�ش  فّكري  ي��ار�،   -

�لمفرو�ش �لح�صاب يكون عندك. 

وريم  ونور  �صلمى  و�أو�صلت  تنتظرها  نهال  و�لدة  وكانت  وخرجن،  �للقاء  �نتهى 

في طريقها، وكان �لعم محمود ينتظر يار� �لتي كانت �صتقوم بتو�صيل زينة في 

طريقها.

�صّلم �لجميع على بع�صهّن وذهبن ناحية �ل�صيار�ت، نزل �لعم محمود ب�صرعٍة وفتح 

�لباب ليار� وزينة، و�أول ما ركبتا نظرْت زينة �إلى يار�، و�قتربْت ِمن �أذنها وقالْت: 
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- بذمتك، ينفع جّد �أولدك يكون بيفتحلك �لباب كده، فوقي يا بنتي. 

نظرْت �إليها يار� نظرًة كلُّها لوٌم وغ�صٌب، و�أد�رْت وجهها ولم تردَّ عليها. 

جًد�   و��صتغربت  �أ�صدقائها،  في كالم  تفّكر  ظّلْت  منزلها  �إلى  عادت  بعدما  يار� 

كيف لم تفكر في �أهلها، و�أّنهم ِمن �لممكن �أْن يرف�صو� ذلك �لرتباط، و��صتغربْت 

�أكثر �أّن مح�صن لم يتكلم معها �أب�ًد� فيما بينهما ِمن فرٍق �أو في �لم�صكالت �لتي 

ِمن �لممكن �أْن تقابلهما. 

وفي عمق تفكيرها �ّت�صل بها مح�صن، وكان ظاهًر� جًد�   ِمن �صوتها وكالمها �أّن 

هناك ما ي�صغلها، حاول �أْن يعرف منها �صّر ذلك �لتغيُّر، ولكّنها خافْت لو �أخبرته 

لْت �أْن ت�صكت وتحاول �أْن تكون طبيعيًة.  فيما تفكر �أْن تت�صبَّب في �صيقه فف�صَّ

حًقا عندما يقع �لإن�صان في �لحب فاإنه يفقد عقله! يفقد �لقدرة على ��صتعماله 

في �لتفكير، ويترك لقلبه �لعنان، وذلك خطاأٌ كبيٌر يقع فيه َمن يحبُّ حًبا قوًيا، 

فالحبُّ يجب �أْن يكون قلًبا وعقاًل، ل يمكن �أْن يكون حًبا نا�صًجا ناجًحا �إذ� فقد 

�أحد �لجانبين، ولكْن �إذ� كان ذلك هو �لمعيار �لذي يقا�ش عليه �لحبُّ فِمن �لأولى 

�أْن ينطبق على �لحّب بكلِّ �أنو�عه، فيختلف �لنا�ش في حّب �لجمال وحّب �لحياة 

وحّب �لعدل و�ل�صدق و�ل�صحة، حتى ن�صل �إلى حّب �هلل فال نجد �أبًد� �ختالًفا 

بين �لطبقات في هذ� �لحب، فلماذ� نختلف في حب �لإن�صان؟ 



�نعد�م �صمير: 

في �أحد �لأيام ذهبْت نور �إلى �لنادي، وقابلتها بنٌت ��صمها هويد� ترتدي مالب�ش 

�صيقًة وت�صع �لكثير ِمن �لمكياج، تعّرفْت على نور بحجِة �أّنها ر�أتها تحمل م�صرب 

�لتن�ش وتريد �أْن تعرف منها �أكثر عن ريا�صة �لتن�ش، لأّنها تحبها كثيًر� وتتمنى 

�أْن تمار�صها.

نور كانْت تريد �لذهاب �إلى بيتها �صريًعا للتز�مها بموعِد ع�صاء مع �أهلها، فكانْت 

تتكلم مع هويد� وهي م�صرعٌة نحو باب �لنادي، فا�صتوقفتها هويد� وطلبْت منها 

ولكّن هويد�  �لعتذ�ر  نور  �لكافتيريا، حاولْت  في  �لع�صير معها  ِمن  كوٍب  تناول 

�أ�صّرْت وقالْت �إّنها تتمّنى �أْن تكون �صديقًة لها و�أْن يكون �لع�صير بد�يًة ل�صد�قتهم. 

ْت نور بالحرج، فذهبْت معها على �صرط �أّل يتعدى �لوقت ع�صر دقائَق لأّنها  �أح�صَّ

على موعٍد. 

ر�مي  ��صتخدمه  �لذي  �لُطعم  �إّل  هويد�  كانت  وما  بعناية  ُمدبًر�  ذلك  كل  كان 

في  ما  عقاًر�  لها  وو�صع  �لجر�صون،  ي�صتري  �أْن  ��صتطاع  فبالمال  بنور،  لالإيقاع 

ْت نور باأّن �لأر�ش تدور حولها، وفي لحظٍة  ب لها فقد�ن �لوعي، �أح�صَّ �لع�صير ي�صبِّ

فقدت �لوعي ولم ت�صعر باأّي �صيٍء، فتحْت عينْيها �إذ� بها في مكاٍن غريٍب؛ منزٍل 

مليٍء بال�صور �لغريبة، منزٍل فخٍم لكّنه ُمريٌب وعجيٌب. 
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قالْت نور ب�صوٍت م�صموٍع:

- �إيه ده؟ �أنا فين؟ 

جاءها �صوت ر�مي:

�أتكلم  - متخافي�ش، ب�ش كان لزم نتكلم و�إنتي �للي �ت�صرتيني لكده م�ش عارف 

معاكي خال�ش ولزم ت�صمعيني. 

نور ِمن �صّدة خوِفها نظرْت بخوٍف على مالب�صها، خافْت �أْن يكون ر�مي قد فعل �أّي 

�صيٍء بها، ولكّنها �طماأّنْت عندما وجدْت مالب�صها كما هي، حتى �لدبو�ش �لذي 

ْت بالطمئنان.  كانْت ت�صبك به �لبنطلون عندما ُقطع منها �لزّر، في مكاِنه فاأح�صَّ

ها، ولكْن  �لحقيقة �أّنه ِمن �لعجيب ل�صخ�شٍ باأخالق ر�مي �أْن يتركها دون �أْن يم�صَّ

بقدرة �هلل جاء �ت�صاٌل لر�مي باأّن �بن خالته �صيمرُّ عليه في �صّقته ِمّما ��صطّر 

ر�مي لإفاقة نور حتى ي�صمح لها بالذهاب قبل و�صول �بن خالته. 

�صاألته نور عمَّ يريده منها، و�أو�صحْت له مر�ًر� وتكر�ًر� �أّنها لي�صت من نوع �لفتيات 

باأّي  �أو  بالمال  ُت�صترى  �أْن  �أّنها ل يمكن  �أْن يفهم  و�أّنه لُبّد  �لالتي يبحث عنهن، 

�صيٍء كان، وقالْت له �أخيًر� بانفعاٍل: 

- �أنا بنت نا�ش وم�ش و�حدة من �لزبالة �للي تعرفهم.
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نف�صه  �لوقت  وفي  له  بالكر�هية  مليٌء  �صوُتها  تتكلم،  وهي  جًد�   منفعلًة  كانْت   

بالخوف منه. 

�صحك ر�مي و�أو�صح لها �أّنه على علٍم بما تقوله، و�أّنه ل يريد منها �صيًئا بالقوة 

ويريد �أْن يكونا مًعا ويكون �هلل �صاهًد� عليهما وذلك عن طريق �لزو�ج �لعرفي، 

وكلُّ ما يريده منها �صاعتين �أو ثالًثا كّل يوٍم في هذ� �لمنزل، ثم يذهب كلٌّ منهما 

�إلى بيته وكاأّن �صيًئا لم يكن. 

�صرخْت نور في وجهه قائلًة:

- �إنت فعاًل و�طي، �إنت �إز�ي قدرت تقوللي كالم زي ده، �إنت متعرف�ش �أنا مين، 

فوق من �للي �إنت فيه ده، م�ش �أنا �للي يتقال لها �لكالم ده. 

ر�مي �قترب منها، و�أم�صك بذر�عْيها بعنٍف وقال: 

- لزم تعرفي �إن �أنا عمري ما فكرت في مو�صوع �لجو�ز �لعرفي ده، ب�ش ع�صان 

�إنتي غير �أي حد و�أنا فعاًل عايزك فمو�فق عليه، ولزم تعرفي �إنك بقالك �صاعة 

م�ش حا�صة بحاجة ولو كنت عايزك مكن�ش فيه حاجة هتمنعني ب�ش �أنا م�ش عايز 

�أنا  هتندمي،  ما  عمرك  و�صدقيني  ر��صية،  تكوني  وعايزك  �لطريقة  دي  تكون 

متاأكد �إني هعجبك.
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دفعته نور بكّل قّوتها قائلًة:

- �إبعد عني يا حيو�ن، ولو قّربت مني تاني �أنا هبلغ عنك �لبولي�ش.

و�لتفتْت �إلى باب �ل�صقة و�أ�صرعْت نحوه، فقال لها ر�مي:

- بكر� هتندمي وهتيجي تتحايلي عليا. 

�ن�صرفْت نور باكيًة، ل ترى �لطريق ب�صبب دموعها �لتي مالأْت عينْيها ووجهها، 

�لجديدة،  م�صر  �إلى  ه  �لتوجُّ منه  وطلبْت  هي،  �أين  تعلم  ل  وهي  تاك�صي  ركبْت 

ث نف�صها �أثناء �لطريق قائلًة:  وكانْت ُتحدِّ

- �إز�ي د� ح�صل؟ �إز�ى فيه نا�ش كده؟ �إز�ي يفكر �إني ممكن �أكون كده، ياتري 

�أنا عملت �إيه خاله يفتكرني رخي�صة و�صهلة بال�صكل ده؟ طيب �أعمل �إيه؟ �أحكي 

لأهلي؟ طيب هحكي ب�ش �أقول �إيه؟ خال�ش �أنا م�ش هروح �لنادي ده �أبًد�، �أنا لزم 

�أن�صى �للي ح�صل خال�ش ولزم �أفوق قبل ما �أدخل �لبيت ع�صان محد�ش يالحظ 

حاجة، ولزم �للي ح�صلي ده مياأثر�ش عليا، �متحاناتي قربت ولزم �أجيب مجموع 

و�أجيب  �أركز  مقدرت�ش  فاتت  �للي  �ل�صنة  كفاية  كوي�صة  كلية  �أدخل  ع�صان  كوي�ش 

مجموع. 

اأت و�صلَّْت وَدَعْت ربها �أْن يحفظها ويباعد بينها  و�صلْت نور ودخلْت حجرتها وتو�صّ



وبين ُمنعدمي �ل�صمير و�لأخالق، وحمدْت �هلل �لذي نّجاها وحفظها، و��صتمّرْت 

ْت  في �لبكاء ودعْت �هلل �أْن ينتقم من ر�مي، وبعد �أْن �أنهت �ل�صالة �رتاحْت و�أح�صَّ

�أّن �هلل عز وجل معها يحميها ويحفظها. 

�أُ�صيبْت نور ب�صبه  ا بعد ما حدث من ر�مي،  ثالثة ثانوي وخ�صو�صً طو�ل مرحلة 

�كتئاٍب؛ فهي تبكي با�صتمر�ٍر وت�صعر بالحزن وكّل �أ�صدقائها في �لمدر�صة كانو� 

ي�صعرون بذلك ويحاولون �أْن يعرفو� منها �صبب �صيقها وحزنها وتغيرها، ولكّنها 

لم تكْن تريد �أْن تحكي لأّي �صخ�شٍ ول حتى ل�صلمى، تعبْت نور جًد�    و�نقطعت عن 

�لذهاب �إلى �لمدر�صة لثالثة �أياٍم، لم يكْن �لتعب ع�صوًيا بل نف�صًيا، حتى �لموبايل 

كانت د�ئًما تغلقه.

ويطمئّن  نور  لزيارة  ياأتي  �أْن  و��صتاأذنه  عليها  ليطمئّن  نور  بو�لد  محمود  �ّت�صل 

عليها ورحب و�لد نور به، ذهب محمود وجل�ش مع و�لد نور وو�لدتها، لم تكْن نور 

تريد روؤية �أحٍد ولكْن �أ�صّر و�لدها و�أقنعها �أّنه ِمن �لعيب �أْن ياأتي محمود ليطمئّن 

عليها فال تقابله، فخرجْت نور، كان يظهر عليها �لإرهاق و�لتعب، وتلك كانْت �أول 

مرٍة ِمن �أكثر ِمن ع�صر �صنين منذ �أْن عرفها محمود ير�ها على تلك �لحالة، كان 

متعجًبا عّما �أو�صلها لتلك �لحالة. 

وبعد تناول �ل�صاي قال محمود: 
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- نور، �أنا طبًعا م�ش ه�صاألك مالك، لأني عارف �إنك م�ش هتقوليلي حاجة، ب�ش 

كانت  مهما  حل،  ملها�ش  �لدنيا  في  م�صكلة  �أي  مفي�ش  كوي�صة،  تكوني  لزم  �إنتي 

�لظروف �للي �إنتي بتمري بيها، ومهما كانت �لحاجة �للي م�صايقاكي كبيرة فربنا 

�أكبر من �أي حاجة، ود�يًما معانا وحا�ص�ش بينا ب�ش �إنتي قولي يارب. 

رفعْت نور وجهها، ونظرت �إلى محمود ب�صّدٍة وقالْت:

- �أوقات يا محمود �لدنيا بت�صوّد قد�منا، مبنبقا�ش عارفين نتعامل مع �لنا�ش ول 

حتى مع نف�صنا.

رّد محمود: 

- طظ في �لنا�ش، �أهم حاجة عالقتك بربنا، لو عالقتك بربنا كوي�صة كل حياتك 

�إن م�ش هيكون عندك م�صاكل، كلنا عندنا م�صاكل ب�ش  هتكون كوي�صة، مبقول�ش 

�لإن�صان �للي بي�صتعين باهلل ربنا بيعينه على �أي م�صكلة مهما كانت كبيرة وبيخرج 

منها وهو ر��صي بق�صاء ربنا حتى لو خرج منها بخ�صاير.

و�لدة نور كانت ت�صمعهم وقالْت:

- �أ�صتغفر �هلل �لعظيم، مالك ب�ش يا نور �إيه �للي م�صايقك �إحكيلنا يا حبيبتي.

ب�صرعٍة نظر محمود لالأّم وقال:
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- �صح هو ده �لحل، م�ش ق�صدي �إنك تحكيلنا، �لحل هو �أ�صتغفر �هلل �لعظيم. 

نظرْت نور له ب�صّدٍة وهي م�صتغربٌة وقالت له:

- م�ش فاهمة. 

رّد محمود:

- �ل�صتغفار يا نور، و�ظبي على �ل�صتغفار، �ل�صتغفار ده �صحر وبل�صم لأي تعب 

في �لحياة. 

�بت�صم و�لد نور لأّنه �صخ�صًيا يحبُّ �ل�صتغفار وقال:

�إليه يمتعكم متاًعا  - ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم، »و�أن ��صتغفرو� ربكم ثم توبو� 

ح�صًنا« �صدق �هلل �لعظيم.

�أكمل محمود كالمه وقال: 

بيريح  و�إز�ي  �ل�صتغفار،  ف�صل  متخيلة  م�ش  نور  يا  �إنتي  �لعظيم،  �هلل  �صدق   -

و�لإمام  �ل�صتغفار  نور حكاية  يا  عارفة  �لبركة،  وبيرزقنا  �لرزق،  وبيزيد  �لقلب 

�أحمد �بن حنبل. 

وبد�أ يحكي وكانت نور تتابعه بتركيٍز �صديٍد هي وو�لدها وو�لدتها، 
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قال محمود: 

ُمنع من  ليلته في �لم�صجد، ولكن  �أن يق�صي  �أحمد بن حنبل يريد  » كان �لإمام 

بال  ولكن  �إقناعه  �لإم��ام  حاول  �لم�صجد،  حار�ش  بو��صطة  �لم�صجد  في  �لمبيت 

حنبل  بن  �أحمد  �لإمام  نام  وفعاًل  قدمي،  مو�صع  �صاأنام  �لإمام  له  فقال  فائدة، 

مكان مو�صع قدميه، فقام حار�ش �لم�صجد بجّره لإبعاده من �أمام �لم�صجد، �لإمام 

ُيجّر  ر�آه  ولما  خباز،  ف��ر�آه  �لكبر،  عليه مالمح  تبدو  وق��وٌر  �صيٌخ  بن حنبل  �أحمد 

بهذه �لهيئة عر�ش عليه �لمبيت عنده، فذهب �لإمام �أحمد بن حنبل مع �لخباز، 

فاأكرمه ونّعمه، ثم ذهب �لخباز لتح�صير عجينة لعمل �لخبز، �صمع �لإمام �أحمد 

بن حنبل هذ� �لخباز ي�صتغفر وي�صتغفر، وم�صى وقت طويل وهو على هذه �لحال..

�أنه  �لخباز:  فاأجابه  �لليل،  في  ��صتغفاره  عن  �لخباز  و�صاأل  �أحمد  �لإمام  ب  تعجَّ

طو�ل تح�صيره �لعجينة فهو ي�صتغفر. 

�أحمد يعلم ثمر�ت  �أحمد: وهل وجدَت ل�صتغفارك ثمرة؟ و�لإمام  ف�صاأله �لإمام 

�ل�صتغفار وف�صله وفو�ئده ولكنه �أر�د �أْن ي�صمع منه، 

فقال �لخباز: نعم، و�هلل ما دعوت دعوًة �إل �أُجبت، �إل دعوة و�حدة...

فقال �لإمام �أحمد: وما هي؟ 
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فقال �لخباز: روؤية �لإمام �أحمد بن حنبل.

فقال �لإمام �أحمد: �أنا �أحمد بن حنبل، وو�هلل �إني ُجررت �إليك جًر�.«

جًد�     �صعيًد�   وك��ان  و�أهلها  نور  وجه  على  �بت�صامًة  ووج��د  �لق�صة  محمود  �أنهى 

بابت�صامة نور وهي تقول له:

- �هلل عليك يا محمود! �لق�صة دي م�ّصت قلبي و�أ�صلوبك �لجميل و�إنت بتحكيها 

وكمان باللغة �لعربية. 

�صحك محمود وقال:

- �أنا د�يًما لما بخطب في �لجامع �للي جنب �لبيت في �صالة �لجمعة بتكلم لغة 

عربية، بحب �أحكي �لق�ص�ش زي ما �إتعلمتها من �صيوخي ومعلميني في �لم�صجد 

وهما معظم كالمهم لغة عربية. �بت�صمت نور لمحمود و�صكرته على �للقاء �لجميل، 

�إّنها �لمرة �لأولى منذ  ا �صكره جًد�  وقال له  ومقد�ر �حتياجها له وو�لد نور �أي�صً

�أ�صبوٍع تبت�صم نور.

ْت �أّن �ل�صيء �لوحيد �لذي يريحها ويطمئنها هي  �قتربت نور ِمن ربها �أكثر و�أح�صَّ

وكانت  منها  �لقتر�ب  يحاول  د�ئًما  وكان محمود  و�ل�صتغفار،  و�لدعاء  �ل�صالة 

نور ترتاح جًد�  له ولكّنها كانت ت�صعر باختالف �لأفكار فهي ت�صلي وت�صوم وتحبُّ 
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�هلل، �إّل �أّن محمود �أكثر تديًنا منها وكان د�ئًما ما ين�صحها بالحجاب و�لخمار 

و�أموٍر كثيرٍة كانت بعيدًة عن تفكيرها في تلك �لفترة، كانت تحبُّ كالمه وت�صتمتع 

به وتحبُّ �صوته في تالوة �لقر�آن.

�أّنه بجو�رها  يوؤّكد لها  �إليها، د�ئًما ما  في �لوقت نف�صه كان حازم يتقّرب ب�صدٍة 

بالن�صبة  �أّنه  له  توؤّكد  د�ئًما  و�أخٌت و�صديقٌة وحبيبٌة، وهي  �أمٌّ  �إليه  بالن�صبة  و�أّنها 

�إليها �أٌخ فقط، وعندما �أح�ّش �أّن نور ل تريد لعالقتهم �أكثر ِمن ذلك وعدها �أّنه 

لن يتكلم مرًة �أخرى في ذلك �لأمر و�صيظلُّ �أًخا و�صديًقا ولكّنه لن يفقد �لأمل باأّن 

�لأحو�ل تتغير فيكونان يوًما ما �أكثر من �إخوٍة. 

حازم ومحمود كانا �أكبر مثاٍل في �لحّب �ل�صادق؛ كانا يتمنيان �صعادة نور دون 

م�صايقتها وبال �أّي مقابٍل. 

حاولْت كثيًر� �أْن تحّب �أحدهما لأّنها لم تكن ترى �أّي عيٍب فيهما، ولكنها لم تكن 

كاأٍخ  ولكْن  و�لدها يحّب حازم جًد�   وكان  �أ�صدقاُء،  �أّنهما  تر�هما غير  �أْن  قادرًة 

لنور �أكثر ِمن �أْن يكون زوًجا لها، لكن لو �أّن نور و�فقت على حازم فكان �صيرحب 

ولن يمانع. 

فكانت  و�لدتها  �أّما  �بن �صديقه،  لم�صطفى  يلفت نظرها  �أْن  كثيًر�  �لأب   حاول 

تتمنى لنور �أْن تحّب حازم، نور لم تكن ترى في كّل هوؤلء َمن يتعّلق قلبها به، كانت 
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د�ئًما تنتظر َمن يخطف قلبها. 

�نق�صْت ثالثة �أ�صهٍر، و�متنعت نور عن �لذهاب �إلى �لنادي و�أغلقْت هاتفها فلم 

َتُعْد هناك فر�صٌة لي�صل �إليها ر�مي، �أحياًنا كانت تنزل �صباًحا مع و�لدها وتلمحه 

يجل�ش في �صيارته ولكّنه ل ي�صتطيع �أْن يتحّدث معها وهي مع و�لدها، كانت د�ئًما 

�لتحدث معها،  �أو  �إليها  �لو�صول  ي�صتطيع  لكي ل  �أو حازم  و�لدتها  �أو  و�لدها  مع 

ولالأ�صف كانت ت�صعر �أّنه موجوٌد في كّل مكاٍن تذهب �إليه حتى �أمام �لمدر�صة، قبل 

�لمتحانات بخم�صة �أ�صهٍر وبعد مو�صوع ر�مي قابلت نور ليلى. 

 كانت ليلى وقحًة مع نور لأّن �لأخيرة بالن�صبة �إليها �أ�صبحت عدوًة مناف�صًة، فكلما 

تم�ّصك ر�مي بها �أكثر �زد�دت كر�هية ليلى �أكثر و�أكثر. 

ليلى حّذرت نور بفجاجٍة من �أّن ر�مي لن يتركها و�صاأنها لذ� من �لأف�صل لها �أْن 

تو�فق على طلبه لأّنه مهما طال �لوقت فاإنها �صت�صت�صلم، ور�مي ل يقبل بالهزيمة. 

غ�صبت نور من كالم ليلى وقالت لها:

- �أنا مكنت�ش �أعرف �إنك رخي�صة كده. 

وقالت لها �إّنها ل تخاف من ر�مي ول من غيره، و�إّن ما يفكر�ن فيه هو �لم�صتحيل 

بعينه ولن يحدث �أبًد� لذ� من �لأف�صل �أن يتركاها و�صاأنها. 
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�نتهت  ج��ًد� ،  وتخافه  جًد�   �صعيفٌة  �أّنها  مع  بالقوة،  ليلى  �أم��ام  ن��ور  تظاهرت   

�لمتحانات وم�صى �صهر�ن وثالثة ولي�ش هناك �أخباٌر عن ر�مي فاطماأّنت و�أح�ّصت 

�أّنه كان مجرد ذكرى و�نتهت فارتاحت و�أغلقت تلك �ل�صفحة.

وعرفت  �أخباره  كّل  �نقطعت  ر�مي،  تخاف من  كانت  �أْن  بعد  نور حياتها  �أكملت 

بعدها �أّن ر�مي �صافر خارج م�صر وِمن �لمحتمل عدم عودته مرًة �أخرى، �أح�ّصت 

�أّن �هلل قد ��صتجاب دعاءها و�أبعده عنها نهائًيا وكانت د�ئًما تدعو ربها �أْن يحميها 

ويكفيها �صّره. 

�لثانوية وح�صلت نور على مجموٍع ل يمّكنها من �للتحاق بكلية  �نتهت �لمرحلة 

على  ُم�صّممين  كانو�  �أهلها  بالطبع  بها،  تحلم  كانت  �لتي  و�لقت�صاد  �ل�صيا�صة 

�أنها  يعرفون  لأنهم  لهم،  لو كان ذلك مرهًقا  �لأمريكية حتى  بالجامعة  �إلحاقها 

�للتحاق  على  �أ�صرت  لكّنها  و�لقت�صاد،  �ل�صيا�صة  بكلية  تحلم  ما  د�ئًما  كانت 

بالكلية �لتي وقع عليها �لتن�صيق »تجارة �إنجليزي- جامعة عين �صم�ش.«

�لحقيقة �أّنها تمّنْت �للتحاق بالجامعة �لأمريكية »�صيا�صة و�قت�صاد«، ولكّنها لم 

تر�َش �أْن يكون ذلك عبًئا على �أهلها، خا�صًة �أّنه في تلك �لفترة كان و�لدها يعاني 

من م�صكالٍت في �لعمل وكان يخ�صر كثيًر�. 

نف�ش  معها  دخلت  �صلمى  �أّن  ا  خ�صو�صً بها  �لتحقت  �لتي  بالُكّلية  �صعيدًة  كانْت 
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ْت �أّنها بد�أت مرحلًة جديدًة وقّررْت �أْن تنجح وتتفوق لكي ت�صّر �أهلها  �لكلية، و�أح�صَّ

وتحقق ذ�تها. 

كلياٍت  في  ولكْن  �لجامعة  نف�ش  في  معها  كانا  ومحمود،  ا  �أي�صً �صديقتها  نهال 

�لهند�صة، وكريم �صافر  �ل�صيدلة ومحمود دخل كلية  نهال دخلْت كلية  مختلفٍة، 

ليكمل در��صته في �ألمانيا، ويار� وزينة وريم دخلن �لجامعة �لأمريكية. 

خالل �لإجازة توّفيت جدة نور، ِمّما �أ�صابها بالحزن �ل�صديد لأّنها كانت متعلقًة 

بها ب�صّدٍة وتحبُّ �لجلو�ش معها وتحبُّ دعاءها لها �لذي كانت ت�صعر �أّنه من قلبها. 

كان محمود يكّلمها د�ئًما عن �لحجاب و�أّنه فر�ٌش خا�صًة �أنها جميلٌة جًد�  ومطمٌع 

للنا�ش فالُبّد �أْن تحفظ نف�صها بالحجاب، وفعاًل �قتنعت بكالمه خا�صًة بعد وفاة 

جدتها وحجبت �صعرها، وكانت تحاول �لتقرب من �هلل. 

�إليها، لكّن �إح�صا�صها لم يتغّير في  �أكثر  �أّن محمود يحاول �لتقرب  وكانْت ت�صعر 

�أّنه غير منا�صٍب لها و�أّنها تحّب فيه قربه من �هلل و�أ�صلوبه في �لإقناع، وهو رغم 

�أّنه  �إّل  �أّنه لم يقل لها »�أحبك« �صر�حًة،  �إّل  حّبه لها �لذي يظهر لكّل َمن حولها 

كان د�ئم �لتعبير باأفعاله.



87

المرحلة الجامعية: 

كلِّ  ِم��ن  و�لحبِّ  �لإع��ج��اِب  نظر�ت  نف�ش  �لأم��ي��رة،  مثل  �لجامعة  في  كانت  ن��ور 

ونف�ش  �إليها،  �لو�صول  يتمّنى  �لكلُّ  عاليٌة  نجمٌة  باأّنها  �إح�صا�صها  نف�ش  زمالئها، 

�أو ي�صتحقُّ م�صاعرها، ومع بد�ية  ها  باأّنها جوهرٌة لم تجْد َمن ي�صتحقُّ �إح�صا�ِصها 

�لدر��صة وِمن �أّول �أ�صبوٍع كانت تقف مع �صلمى ومرَّ عليهما �صابٌّ قمحيَّ �لب�صرة 

نادْت �صلمى عليه:

- عمر، يا عمر. 

نظر �ل�صاب خلفه فر�أى �صلمى:

- �صلمى، �إزيك يا بنتي عاملة �إيه؟ �إيه �للي جابك هنا؟ 

- �أنا في كلية تجارة �إنجليزي، �صنة �أولى. 

- مبروك، خالد مقلي�ش �إنك معايا في نف�ش �لجامعة. 

- �أنا مب�صوطة قوي �إني �صفتك، لزم بقى نتقابل د�يًما. 

ردَّ عمر وهو ينظر �إلى نور:

- �أكيد.



فه بنور، فقالت:  لحظْت �صلمى �أّنها تتكلم معه، ون�صيت �أْن تعرِّ

- �آ�صفة معرفتك�ش بنور �صاحبة عمري و�أكتر من �أختي. 

ونظرْت �إلى نور وقالْت:

- ده بقى يا نور عمر، �صديق خالد �أخويا من �بتد�ئي و�أ�صحاب قوي، وعمر د�يًما 

بيكون عندنا في �لبيت، و�عرفه من و�حنا قد كده.

�بت�صمت نور و�صّلمْت عليه، و��صتاأذن عمر ليلحق بموعد �لمحا�صرة. عمر �صابٌّ 

قمحّي �لب�صرة، متو�صط �لطول، متنا�صٌق ور�صيٌق، مظهره عاديٌّ جًد� ، وذوقه عاٍل 

في مالب�صه على �لرغم ِمن �أّنها لي�صت غاليًة.

ْت نور ب�صيٍء غريٍب عندما ر�أْت عمر، �أوّل �صخ�شٍ ير�ها ول يرّكز فيها نهائًيا  �أح�صَّ

كاأّنها لي�صْت موجودًة، يرّكز في كالمه مع �صلمى بال �أيِّ �هتماٍم بنور، كان �صيًئا 

�أّنه جادٌّ ومجتهٌد ومحترٌم، كانو�  ْت في كالمه  غريًبا عليها لم تتعّود عليه، �أح�صَّ

ْت �أْن ينتظر ويتكلم  ْت فيها �أّنها �صعيدٌة جًد�،  وتمنَّ ثالث دقائق فقط �إّل �أّنها �أح�صَّ

معها وت�صمعه �أكثر و�أكثر. �صاألْت نور �صلمى كيف تعرفه ِمن زمٍن ولم ت�صمْع منها 

عنه �أيَّ �صيٍء، فقالت �صلمى: 

غاية  في  �إن�صان  بجد  قوي.  كتير  �لبيت  بيجلنا  ده  �صفتيه؟  ما  عمرك  معقول   -
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�لحتر�م و�لأدب. 

ا، نور كانْت تتمّنى �أْن ت�صاأل �أ�صئلًة كثيرًة عنه، ولكّنها  عرفْت نور �أّنه �أكبر منهم �صنًّ

لم تكْن تريد �أْن ُتظِهر ل�صلمى �هتمامها به رغم �أّنها �صديقُة عمرها.

عادْت نور �إلى �لبيت وظّلت �صورة عمر وكالمه �أمامها، ��صتغربْت من نف�صها �صدة 

�ن�صغالها به، رغم �أّن �صكله بعيٌد كلَّ �لبعد عن مو��صفات فار�ش �أحالمها. 

لم  بعينيها ولكنها  �لجامعة تبحث عن عمر  �أ�صابيع ود�ئًما وهي في  مّرْت ثالثة 

تكن تر�ه، وكان معها �صّبان كثيرون يحاولون لفت نظرها ولكّنها كانت تبحث عن 

عمر في كلِّ َمن حولها. 

وفي موعد عيد ميالد �صلمى قررْت نور مفاجاأتها مثل كلِّ عاٍم و�تفقْت مع خالد 

�أخي �صلمى ترتيب �صيٍء يفّرح �صلمى، و�تفقْت معه على �لمكان، وعلى �أْن يدعو� 

كلَّ �أ�صحابها، وطلبْت ِمن خالد �أْن يدعو �أ�صحابه ِمّمن تحبُّهم �صلمى فقال لها ل 

يوجد �صوى عمر وعادل. عندما �صمعت نور ��صم عمر فرحْت جًد� ، لأّنه هو َمن 

�أر�دت �أْن ت�صمع ��صمه.

وجاء وقت عيد �لميالد، ونور تفكر: »يا ترى �ألب�ش �إيه.، طيب �أحّط �أنهى برفيوم؟ 

و�أربط �لحجاب عادي ول ��صبن�ش؟« 
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وقررْت �أْن تكون �أجمل ِمن �أيِّ يوٍم لي�صعر كلُّ َمن ير�ها كم هي جميلٌة وجذ�بٌة، 

كانت تتمنى �أْن ي�صعر بها عمر وُيعجب بها مثل �لجميع. 

ذهبْت نور �إلى عيد �لميالد، ح�صر كلُّ �لنا�ش تقريًبا لكّن عمر لم يح�صر، �صعرْت 

كلَّ  فعلْت  فقد  معها،  و�لكالم  عليها  ف  �لتعرُّ بع�صهم  محاولة  رغم  بال�صيق  نور 

ذلك لروؤية عمر، وفجاأًة دخل عمر. فرحْت نور جًد�  وحاولْت عدم �إظهار ذلك ِمن 

خالل �لتحدث و�ل�صحك مع يار� ونهال ومحمود. 

�لغريب �أّن عمر لم يتكلم معها، ولم ي�صلِّم عليها وكاأّنها لم تلِفْت نظره، فّكرْت �أن 

ت�صلِّم عليه ولكّنها قالْت »ل! يجب �أْن ياأتي هو«، فظلَّْت منتظرًة �أْن ير�ها �أو ي�صلِّم 

ولكّن ذلك لم يحدث، وعندما جاء وقت �إطفاء �ل�صمع ووقف �لجميع حول �صلمى 

و�أحمد، ر�آها و�أ�صار لها بيده فاأ�صارت له ولكْن بال �أيِّ كالٍم. 

يتجاهُلها  مرٍة  �أول  �صديٍد،  �صيٍق  في  وهي  منزلها  �إلى  نور  وعادت  �ليوم  و�نتهى 

�صخ�ٌش بهذ� �ل�صكل، كيف لم يحاول �أْن يكّلمها �أو يجل�ش معها؟ وفجاأًة وبغ�صٍب 

رْت  �صديٍد قالت لنف�صها: »طظ فيه! هو مين ده �أ�صاًل عل�صان �أ�صغل بالي بيه؟« وقرَّ

�أْن ُتبِعده عن تفكيرها نهائًيا. 

ة �أياٍم، وهي تتناول �لغد�ء مع �صلمى، نظرْت لها �صلمى وقالْت: بعدها بعدَّ
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- �صحيح! عارفة مين �صاأل عليك؟ 

ت نور بمنتهى �للهفة: ردَّ

- مين! 

قالْت �صلمى:

- عمر �صاحب خالد، كان بيكلمني �إمبارح وقالي نور �صاحبتك عاملة �إيه؟

حاولْت نور �أْن ُتظِهر عدم �هتمامها بكالم �صلمى وقالت:

- �آه، وهو عامل �إيه؟

قالْت �صلمى:

عنده  لأنه  علينا  ي�صلم  فالكلية  بكر�  علينا  يعّدي  و�حتمال  هلل،  �لحمد  كوي�ش   -

�صاعتين فا�صيين بين �لمحا�صر�ت.

رْت عدم �لهتمام بعمر، �إّل �أّنها ِمن د�خلها فرحْت جًد�  �أّنه �صاأل  رغم �أّن نور قرَّ

عنها وفرحْت لأّنها ِمن �لممكن �أْن تر�ه. 

ث معهما و�صاألهما  وبالفعل �أتى عمر في �ليوم �لتالي وقابلهما و�صلَّم عليهما وتحدَّ

نور كانت  ونور،  بعيًد� وبقي عمر  �لدر��صة. رنَّ هاتف �صلمى فذهبْت  �أخبار  عن 
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�أّنه �صعيٌد ويحاول  ْت  �أّنها ر�أته ولكّنها حاولت �أّل ُتظِهر ذلك، و�أح�صَّ �صعيدًة جًد�  

�أْن ُيخفي ذلك. 

رت نور �أْن تبد�أ �لكالم، فقالت له:  وقف كالهما �صامتْين فقرَّ

- و��صح �إنك �صاطر في �لدر��صة.

ردَّ عمر وهو �صعيد:

- �لحمد هلل، �ل�صنة �للي فاتت كنت �لأول على �لدفعة.

نظرْت �إليه نور نظرة �إعجاٍب:

- �إيه ده بجد؟ ما �صاء �هلل ربنا يكرمك د�يًما. 

�صاألته نور عن �صبب عدم روؤيتها له رغم �أّنهما في جامعٍة و�حدٍة، �أجابها �أّنه يخرج 

بعد �لمحا�صر�ت مبا�صرًة لأّنه كثيًر� ما يذهب �إلى �أخته �ل�صغيرة لكي ياأخذها 

ِمن �لمدر�صة ول ي�صتطيع �أْن يتاأخر عليها، �أخبرته �أّنها كلَّ يوٍم بعد �ل�صاعة �لر�بعة 

ُتقاِبل �أ�صدقاءها للجلو�ش بع�ش �لوقت، فلو كان لديه وقٌت ليجل�ش معهم. 

رّد عمر بابت�صامٍة خفيفٍة

- �أوكي، هبقى �آجي �إن �صاء �هلل. 
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ت نور بابت�صامٍة خجولٍة: وردَّ

- �أوكي و�أنا ه�صتناك، ق�صدي هن�صتناك.

عادْت �صلمى و��صتمرَّ �لحديث بينهم وكانو� في منتهى �ل�صعادة، وفي طريق �لعودة 

�إلى �لمنزل وقبل نزول نور من �لحافلة �أمام بيتها، طلب منها عمر رقم هاتفها، 

بت و�أعطته  ورغم �أّن نور لم تكن تعطي رقم هاتفها �إّل ِلَمن تعرفهم جيًد� فقد رحَّ

ا.  �لرقم وطلبت منه �أنه يطُلبها لكي تعرف رقمه �أي�صً

و�صلت نور �إلى �لمنزل وهي �صعيدٌة جًد�،  كانْت ت�صعر �أّنه �أ�صعد يوٍم في حياتها. 

برغبتها  ت�صعر  وكيف  �ل�صكل  بهذ�  قلبها  من  بقربه  ت�صعر  كيف  بًة  ُمتعجِّ كانت 

�ل�صديدة في �لحديث معه د�ئًما و�لر�حة �لتي تجدها بجانبه. 

�لنوم  يعرف  ل  �لليل  �لفرحة، فظّل طو�ل  ِمن  يطير  كان عمر  �لوقت،  نف�ش  في 

يفكر فيها وي�صاأل نف�صه: »�إز�ي فيه بنت جميلة كده؟« 

 ولكّن �لجمال �لذي يعنيه هو جمال �لروح و�لطباع، �أح�شَّ بُقربها منه، لم�ش فيها 

بر�ءتها وطيبتها ونقاءها، �أح�شَّ �أّنها مختلفٌة عن �أيِّ فتاٍة ر�آها وقابلها. 

�نق�صى �صهر�ن وهما د�ئما �للقاء في �لجامعة، يتحدثان مع بع�صهما ليعرف كلٌّ 

منهما �لآخر �أكثر و�أكثر، كالهما كانا يت�صابهان في �صفاٍت كثيرٍة، كالهما يحمل 
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كالهما  تحقيقها،  يتمنى  كبيرٌة  �أح��الٌم  ولديه  َطموٌح  كالهما  �لنا�ش،  لكّل  ا  حبًّ

بريٌء  �إح�صا�ٌش  ه،  وُحبَّ �إعجابه  �لآخر  ُيظِهر  �أْن  ينتظر  و�حٍد  كلُّ  �لبد�ية.  ينتظر 

ُم�صارحة  كالهما  فيه  ر  قرَّ �لذي  �ليوم  جاء  �أْن  �إلى  و�صاٍف،  ونقيٍّ  طاهٍر  بحبٍّ 

�لآخر، كانا و�قفْين في �لجامعة ينتظر�ن �صلمى، وعمر ينظر �إلى نور ب�صمٍت. 

نور:

- عمر، هو �إنت عايز تقولي حاجة؟ 

- ليه بتقولي كده! 

- م�ش عارفة، ب�ش �إح�صا�صي بيقولي �إّن فيه حاجة عايز تقولها. 

- م�ش حاجة و�حدة، فيه حاجات كتير نف�صي �أقولهالك ب�ش ُمترّدد.

- طيب قول يا عمر، �أنا �صمعاك. 

- ب�ش �إنتي عندك محا�صرة دلوقتي. 

- �لمحا�صرة دي م�ش مهمة، كمان م�ش بفهم حاجة من �لدكتور ده. 

- م�ش عارف �أقول �إيه، ب�ش حتى �لكالم �للي هقوله م�صئولية كبيرة عليا، خايف 

مكن�ش قدها. 



95

نور ِمن د�خلها تريد �أْن تقول: »قول بقى!« 

كانْت تحاول �إظهار عدم �لهتمام، ولكن رغًما  عنها ظهر عليها �لهتمام �ل�صديد، 

و�لرغبة في �أْن ت�صمعه وتعرف ما �صيقوله لها، فطلبت منه �أْن يتكلم مبا�صرًة بال 

نور  و�فقت  �لجامعة،  كافتيريا  في  �لجلو�ش  منها  وطلب  عمر  �صكت  مقدماٍت. 

نها ِمن �لذهاب للمحا�صرة، وطو�ل �لطريق  و�ّت�صلت ب�صلمى لتخبرها بعدم تمكُّ

�إلى �لكافتيريا لم يتحدث �أحدهما لالآخر. 

ويا ترى هيكون  يا ترى هتفهمني؟  �إيه؟ طيب  لها  و�أقول  �إز�ي  »�أبد�أ  ُيفّكر:  عمر 

�إنها  �أنا حا�ص�ش  �إن �صاء �هلل خير،  �أنا خايف قوي ِمن رّد فعلها، ب�ش  �إيه،  رّدها 

بتحبني زي ما بحبها، خال�ش بقى هقولها و�للي يح�صل يح�صل.«

ث نف�صها: »يا ربِّ يقولي بقى �إنه بيحبني، طيب هقولو� �إيه �صاعتها؟ لزم  نور ُتحدِّ

�أبّين �إني �تفاجئت و�إني محتاجة �أفكر، لزم �أتقل قوي عليه.«

�أْن  تنتظر  ونور  �صامًتا  ز�ل  ما  وعمر  �لع�صير  و�صربا  وجل�صا،  �لكافتيريا  دخال 

يتكّلم، بد�أ عمر �لكالم ب�صوٍت ُمرتع�ٍش: 

- ب�صر�حة يا نور، �أنا ِمن �أول ما �صفتك ح�صيت حاجة غريبة، فيه حاجة بت�صدني 

ليكي، حا�ص�ش �إنك قريبة قوي مني، �أنا طول عمري خايف �أحب، عل�صان بخاف 



�أتعب، ب�ش م�ش عارف  �أو  �أتوجع  لّما بحّب، بحّب قوي فبخاف  �أتعلق بحّد ولأني 

�إز�ي حبيتك، ِمن �أول يوم �صفتك و�أنا بحبك، حاولت �أبعد مقدرت�ش، حاجة غريبة 

ربطاني بيكي م�ش مخلياني �أبعد. 

ولكّنها  �أُحبك«،  ا  �أي�صً »و�أن��ا  تقول:  �أْن  تتمّنى  جًد�،   و�صعيدًة  ُمبت�صمًة  نور  كانت 

ُمتقّم�صٌة دور �لفتاة �لو�ثقة، رّدْت بخجٍل �صديٍد: 

- يا عمر، م�ش عارفة �أقولك �إيه، �أنا... 

قاطعها عمر:

- متقولي�ش حاجة يا نور، فيه حاجات كتير لزم تعرفيها قبل ما تقولي �أي حاجة. 

��صتغربت نور وقالت:

- حاجات؟! حاجات �إيه؟

بد�أ عمر يتكلم بنبرِة �صوٍت قويٍة قلياًل: 

ع�صان  �صنين  تلت  قد�مي  يعني  تانية  �صنة  في  ول�صه  متو�صطة،  �أ�صرة  من  �أنا   -

�أعلم  و�هلل  رجلّي،  على  و�أقف  نف�صي  �أكّون  عل�صان  تانية  �صنين  وقد�مي  �أتخرج، 

كمان ممكن يكون فيه جي�ش.

ت نور: ردَّ
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- طيب ما عادي، ممكن تخطب و�إنت في �لجامعة وتتجوز لّما تتخرج. 

�صحك عمر �صحكًة �متالأْت بالألم، وقال: 

- ل... �لمو�صوع م�ش بال�صهولة دي، �أنا �أهلي م�ش هي�صاعدوني في �أّي حاجة، و�أنا 

�للي هعمل كّل حاجة عل�صان �أقدر �أتجوز. يعني ممكن قد�مي كمان �صنتين تالتة 

بعد ما �أتخرج، �أنا بقولك �لكالم ده عل�صان قبل ما تردي عليا تكوني عارفة ظروفي 

كوي�ش، �أنا �أهلي كّتر خيرهم قوي كده معايا، ول�صه تلت �صنين در��صة، و�أنا عارف 

ظروفهم ومقدر�ش �أتّقل عليهم �أو �أحّملهم فوق طاقتهم، ده غير �إخو�تي �للي ل�صه 

�أنا  و�أنا �لكبير �لمفرو�ش  قّد�مهم كتير في �لتعليم ومحتاجين م�صاريف كتير، 

�للي �أ�صاعد �أهلي م�ش �أزّود تعبهم �أكتر، لأنهم فعاًل عانو� و��صتحملو� كتير عل�صان 

يو�صلونا �أنا و�إخو�تي للي �إحنا فيه دلوقتي.

كانت نور ت�صتمع �إلى عمر وهي �صعيدٌة جًد� ، وتقول لنف�صها: 

»يا�ه يا عمر! قد �أيه �أنت �إن�صان �صادق وجميل. »

رت نور �أْن تك�صر حاجز �صمتها، وقاطعته قائلًة:  قرَّ

�أنا  و�أكتر عندي،  �أكتر  �إنت كبير قوي في نظري، وكالمك ده كّبرك  يا عمر،   -

ميفرق�ش معايا �أي حاجة من كّل ده غير �إني ب�ش �أكون معاك وجنبك. 
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عمر �أح�ّش وكاأّنه طائٌر ِمن �صّدة �لفرحة، وكاأّنه ل ي�صّدق كالمها، �أح�شَّ �أّنه و�هٌم 

�أو يحلم. ردَّ ب�صرعٍة وقال لها:

ه؟ - بجد يا نور؟ يعني �إنتي كمان حا�صة �للي �أنا حا�صُّ

حّركت نور ر�أ�صها عالمة �لمو�فقة و�حمرَّ وجهها ِمن �صّدة �لخجل.

عمر ب�صعادٍة:

- بجد يا نور؟ يعني �إنتي بتحبيني؟ 

�بت�صمت نور، وعمر ِمن �صّدة فرحته ل ُي�صّدق. 

نظر لها وقال:

- ل �أنا عايز �أ�صمعها منك ع�صان �أ�صّدق.

ت نور بمنتهى �لبر�ءة و�ل�صدق: ردَّ

- م�ش لزم ت�صمعها، �لمهم تح�ّصها.

يفرح  �لذي  كالطفل  فهو  م�صاعره،  و�صدق  بر�ءته  �أظهرت  �ل�صديدة  فرحة عمر 

بمالب�ش �لعيد، وفي غمرة م�صاعره قال لها: 

- �إنتي م�ش ُمتخيلة �أنا �صعيد �إز�ي، �أنا عمري ما فرحت زي دلوقتي.
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ت نور بمنتهى �لحنان: ردَّ

- �أنا كمان �صعيدة قوي. 

�أح�شَّ عمر للحظٍة �أّن نور لم تكن مدركًة حقيقة �لموقف وما �صيو�جهانه ِمن تعٍب 

لكي يكونا مًعا، فطلب منها �أْن تفّكر مرًة �أخرى في كالمه وتفّكر فيما �صيو�جهانه 

تتخيُلها،  �لتي  بال�صهولة  لي�ش  �لأمر  لأّن  لها عنها،  �لتي حكى  �لظروف  تلك  ِمن 

ولكْن نور رّدت عليه:

- م�ش محتاجة �أفّكر في �أّي حاجة، �أنا و�ثقة ِمن قر�ري و�ختياري. 

يحمله  ِمّما  يخ�صى  ك��ان  لأّن��ه  بالقلق  �صعوره  ��صتمرَّ  ولكْن  بكالمها،  عمر  ف��رح 

�لم�صتقبل لهما، وقال لها: 

- مفي�ش كالم يو�صفلك �للي جو�يا، بوعدك يا نور هعمل �لم�صتحيل ع�صان تكوني 

ليا، بوعدك �إني هعمل �أّي حاجة وكل حاجة عل�صان �أ�صعدك و�أف�صل �صايف �أجمل 

مالك د�يًما �صعيد وفرحان، �أوعدك �إّن عمرك ما هتندمي على ثقتك وحبك ليا، 

ب�ش �أرجوكي يا نور �أنا طول عمري بخاف �أقّرب ِمن حد وبخاف �إني �أحّب عل�صان 

ول �أتوجع ول �أوجع حد، و�أنا فعاًل بحبك جًد�  يعني �لوجع منك هيكون غير �أي 

وجع تاني، فاأرجوكي يا نور خدي وقتك في �لتفكير عل�صان لو م�ش هتقدري، نبعد 



من دلوقتي بدل ما نتعب قوي بعدين...

قاطعته نور:

- فيه �إيه يا ولد؟ �إنت هتقلبها در�ما ول �إيه، ما قولتلك بحبك وعمري ما ها�صمح 

�إننا نبعد عن بع�ش �أبًد�، �أنا ما �صدقت لقيتك.

لم ُي�صّدق عمر نف�صه ِمن �لفرحة وقال لها:

- �إيه؟ بتقولي �إيه؟

�صحكت نور وقالت:

- مممم، يا��ه ياّل ب�صرعة يا عمر، �تاأخرت على �صلمى زمان �لمحا�صرة خل�صت. 

 ، بالحبِّ تملوؤها  �لتي  �لخجل  نظرة  �إخفاء  تحاول  وهي  عينْيها  �إل��ى  عمر  نظر 

فاأ�صرعْت و�أبعدْت عينْيها عنه ونظرْت �إلى �لأر�ش، وِمن هنا بد�أْت �أجمل و�أطهر 

ق�صة حّب.

�لجتماعّي  و�لم�صتوى  �ل�صكل  في  يفكر  ل  �لذي  �لنقّي  �لحّب  ون��ور،  عمر  ق�صة 

و�لثروة و�لعائلة، �لحّب �ل�صافي �لطاهر، حّب �لروح
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حكاية حّب: 
بد�أت �للقاء�ت �صباح كلِّ يوٍم �أمام باب �لجامعة، يم�صيان مًعا حتى ت�صل نور �إلى 

ُكّليتها ثم يذهب عمر �إلى ُكّليته، يذ�كر�ن في �لمكتبة مًعا ويتركان �لجامعة مًعا. 

كلَّ يوٍم قبل �أْن يناما، يتمنى كلٌّ منهما �أْن يم�صي �لوقت �صريًعا ليرى كلٌّ منهما 

ر كالهما لالآخر �أجمل �لكالم، وعندما يرى كالهما �لآخر  �لآخر، وكلَّ ليلٍة ُيح�صِّ

ي�صيع كلُّ �لكالم ويكتفيان فقط بالنظر�ت و�لبت�صامات. 

كانت نور ت�صعر �أنَّ كلَّ َمن حولها ي�صعر بُحّبها لعمر ومدى تعلُّقها به، فكانْت تنظر 

�إلى �لأر�ش وهما يم�صيان في �لجامعة حتى ل تنظر في عيون َمن حولها ويحيطها 

�لخجل.

ا كان ي�صعر بذلك؛ ي�صعر وكاأّن كلَّ �لعيون تتابعهما لأّنه ل ي�صتطيع �أْن  وعمر �أي�صً

ُيخفي فرحته عندما يكون معها فهي �أجمل �إن�صانٍة في �لدنيا ِمن وجهة نظره، كان 
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ي�صعر �أّنه ملك �لدنيا كّلها لمجرد �أّنها تقف بجو�ره.

نور كانْت ُمعجبًة بكّل �صيٍء يمّيز عمر، وتحبُّ كلَّ ما يحبُّه عمر، و�أيَّ �صيٍء يفعله، 

و�أيَّ كلمٍة ينطق بها. 

 تقول لنف�صها: »هو �إز�ي كده؟ �إز�ي كل حاجة بيلب�صها بتكون حلوة حتى لو هي 

�أ�صاًل عادية، �إز�ي �أّي كلمة بينطقها بتكون حلوة حتى لو كلمة عادية؟«

�لتي  ثنه وي�صحكن معه، حتى �صلمى  بناٍت يحدُّ تغار جًد�  عندما تجد  نور  كانت 

د�خلها،  ِمن  ت�صتعل  نور  كانت  م��وري«،  »يا  لعمر:  تقول  عندما  كاأختها  تعتبرها 

وتتمنى لو تخنقهما مًعا ِمن �صّدة �لغيرة، وكانت تعنِّف عمر: 

- هي بتقولك »موري« ليه؟ وبتدّلعك ليه �أ�صاًل؟ 

وعمر ي�صحك ب�صّدٍة، ويقول:

- �إيه ده؟ �إنتي بتغيري، ومن مين؟ من �صلمى! 

�نفعلْت نور وقالت:

�أغير  �إني  �أنا م�ش محتاجة  �إيه؟  �أختي، كمان غيرة  �لعبط ده؟ �صلمى دي  �إيه   -

�أ�صاًل. 

عمر يفرح بغيرتها، كان ي�صعر �أّن ذلك لأّنها تحّبه جًد�، فقد كانت نور ت�صعر �أّن 
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عمر ملٌك لها هي فقط، نف�ش �لإح�صا�ش كان لدى عمر، كان يتمّنى �أْن ُيخفيها عن 

عيون �لنا�ش ول ير�ها �أحٌد غيره. 

�أو  �ختلفا  �أْن  �أبًد�  يحدث  لم  وفرحتهما،  حّبهما  على  يح�صدونهما  كانو�  كثيرون 

ت�صاجر�، كلٌّ منهما يحاول �أْن يغّير في نف�صه ما ل يعجب �لآخر كيال يغ�صبه، نور 

هي �لدنيا بالن�صبة لعمر، وعمر كّل �لكون بالن�صبة لنور. 

وفي �أحد �لأيام، ونور في �لجامعة تقف مع عمر كان زميٌل لهما في �لجامعة ينظر 

ويترّدد  د�ئًما،  يده  يم�صك ُم�صحًفا وم�صبحًة في  �أ�صامة عيد،  ��صمه  لهما  ب�صّدة 

�إلى  يذهبو�  �أْن  حوله  َمن  لكّل  يقول  �لآذ�ن  ي�صمع  وعندما  �لجامعة  م�صجد  على 

لم  تديُّنه،  تحترمه بحكم  �لنا�ش  وكّل  متدّيٌن جًد�   �إن�صاٌن  فهو  لل�صالة  �لم�صجد 

تكن عالقته قويًة بنور ول باأّي فتاٍة. يومها عندما ترك عمر نور وذهب �إلى كّليته، 

��صتاأذن �أ�صامة نور لكي يتحّدث معها فو�فقْت.

تحّدث وهو ينظر �إلى �لأر�ش وقال:

- يا �أخت نور، وقفتك مع زميل لوحدكم حر�م �صرًعا. 

رّدت نور با�صتغر�ٍب:

- نعم؟؟ 
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فاأعاد �لكالم مرًة �أخرى:

- وقفتك معاه حر�م �صرًعا. 

�أر�دت نور �أْن تقول له: »و�إنت مالك؟!«، ولكْن تمالكت نف�صها وقالت با�صتهز�ٍء:

- هو �إيه ده �للي حر�م �إن �صاء �هلل؟ 

�نفعل �أ�صامة عندما �أح�شَّ با�صتهز�ئها، وبد�أ يتكلم بنبرِة �صوٍت حاّدٍة:

- طبًعا حر�م، دي خلوة من غير محرم وما �جتمع رجٌل و�مر�أة �إل وكان �ل�صيطان 

ثالثهما، ربنا يهديكي. 

�صحكت نور وقالت:

- �أوًل يا �أ�صامة، �إنت ملك�ش �لحق �إنك تتدخل في حاجة متخ�صك�ش، ثانًيا خلوة 

�إيه �إحنا و�قفين في �لجامعة وحو�لينا �لنا�ش في كّل مكان؟ ثالًثا بقى �أنا عارفة 

حدودي كوي�ش و�أهلي علموني �إيه �ل�صح و�إيه �لغلط، ر�بًعا ربنا يهدي �لنا�ش �للي 

�لخلق، عن  بقية  و�إيمان من  �أكتر تدين  و�إنهم  ربنا مهد��ش غيرهم  �إن  فاكرين 

�إذنك.

تركته نور وهي في �صّدة �لنفعال، و�صاألتها �صلمى عن �صبب �نفعالها فحكْت لها، 

ا ��صتغربت كالم �أ�صامة وقالت لنور:  �صلمى �أي�صً
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لي�ش نف�صك يا حبيبتي، كل �إن�صان وله �أ�صلوب تفكير، هو حر في تفكيره  - متَزعَّ

ب�ش فعاًل هو ملو�ش �لحق يقولك كده، و�أ�صاًل �أ�صامة ده �أنا عمري ما �رتحت له، 

رغم قال �هلل وقال �لر�صول �للي د�يًما بيقولهم في كالمه ب�ش م�ش عارفة ليه هو 

م�ش مريح. 

�أ�صامة  �أت��ى  �لتالي  �ليوم  وفي  ح��دث،  ما  تتجاهل  �أن  نور  وحاولت  �ليوم  �نتهى 

ليتحّدث معها وهو ينظر �إلى �لأر�ش: 

�أخت  و�إنتي  �لن�صيحة،  �لدين  لأن  بن�صحك  كنت  �أنا  نور،  �أخت  يا  �آ�صف  �أنا   -

تانية،  مرة  �آ�صف  �أنا  �أتدخل،  �إني  لنف�صي  �صمحت  كده  عل�صان  ومحترمة  فا�صلة 

وياريت تتقبلي �عتذ�ري. 

قالت نور:

- ح�صل خير، و�صكًر� على �لن�صيحة �للي �أنا م�ش مقتنعة بيها �أ�صاًل.

لحظت �صلمى ونور �هتمام �أ�صامة �لز�ئد بنور؛ فهو د�ئًما ما يعطيها كتًبا دينيًة، 

رها، ُكُتب  �إّل �أّنها كتٌب لم تكن �صهلًة مثل تلك �لتي كان محمود عبد �لغني ُيح�صِ

فكًر�  كان  بيتها،  �لمر�أة  مكان  �أّن  فكرة  وعن  �لنقاب  عن  تتحدث  كانت  �أ�صامة 

كيال  تاأخذها  كانت  �أّنها  �إّل  تقروؤها،  نور  كانت  �لتي  �لكتب  عن  تماًما  مختلًفا 

ُتحرجه، وفوجئت �أْن �لكتب فيها �إهد�ء: »تهادو� تحابو�.«
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لم تكن تفهمه؛ فهو د�ئًما ينظر �إليها، وعندما ُتظِهر �أّنها لحظت نظر�ته ينظر 

فوًر� �إلى �لأر�ش، كان يهتمُّ بها �أكثر ِمن �لالزم وبطريقٍة ملحوظٍة وكان يحاول �أْن 

يجعلها تن�صم لأعماٍل خيرّيٍة في �لجامعة وخارج �لجامعة، وتن�صّم معه �إلى �أ�صرة 

نور �لإ�صالم في �لجامعة، ونور تتعلَّل باأّنه لي�ش لديها �لوقت لكّل ذلك. 

وعندما كانْت تتغّيب عن محا�صرٍة �أو تتاأّخر عليها، تجده في �ليوم �لتالي يعطيها 

ما فاتها مكتوًبا على ورٍق.

غريٌب جًد�  �أّن �إن�صاًنا في تدين �أ�صامة يفّكر في نور، لي�ش لأّنها �صيئٌة، ولكْن لأّن 

، �لمظهر �لدينّي مهمٌّ بالن�صبة لهم، �أ�صامة له لحيٌة خفيفٌة  هوؤلء لهم تفكيٌر خا�شٌّ

د تق�صير �لبنطلون، كلُّ �لبنات في �أ�صرة نور �لإ�صالم يلب�صَن �لعباء�ت  قلياًل، يتعمَّ

و�لنقاب، �أو على �لأقل �لخمار، فكان غريًبا �أْن يهتّم بفتاٍة تلب�ش �لجينز وحجابها 

ِمن وجهة نظره لي�ش حجاًبا �صرعًيا، عندما تفّكر نور في ت�صرفاته كانت تحاول 

�أّل تعطَي للمو�صوع �أهمّيًة. 

�لجامعة �أعلنْت عن رحلٍة �إلى �لعين �ل�صخنة، �صلمى قالت لنور: 

- يا ريت نطلع كلنا، ونقول لأحمد ونقول لأ�صحاب �لمدر�صة ع�صان نق�صي يوم من 

�أيام زمان، نلعب ونجري ون�صحك ونخرج من جّو �لمذ�كرة و�لدر��صة. 
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قالتا لمحمود ونهال و�أحمد خطيب �صلمى، وقالتا ليار� وخطيبها مح�صن، وزينة 

�إّنها �صُتح�صر معها فهمي �صديقها �لذي �رتبطت به منذ ثالثة  �لتي قالت لهما 

�أ�صهٍر، وكان �لجميع مت�صوقون جًد�  ليعرفو� َمن جعل زينة �لمغرورة ُتحبُّه. 

وبالفعل دفعتا ��صتر�ك �لرحلة لهم جميًعا، ونور وعمر في �صّدة �لفرح لأّنها �أول 

مرٍة يق�صيان مًعا يوًما خارج �لجامعة، رغم كلِّ ما بينهما من حٍب كبيٍر �إّل �أّنهما 

يحاولن د�ئما �لحفاظ على مبادئهما و�أخالقهما، ولم يحُدْث �أْن تقابال �أو خرجا 

مًعا خارج �لجامعة. 

ك، جل�صْت نور بجو�ر  وفي �ليوم �لُمحّدد، تجّمع �لأ�صدقاء وبد�أت �لحافلة بالتحرُّ

خطيبها  �أحمد  �إلى  �صلمى  نظرْت  عينْيهما،  في  يظهر�ن  و�لحب  و�لفرحة  عمر 

وقالْت: 

- عارف يا �أحمد؟ �أنا فرحانة قوي لنور، نور �أكتر من �أختي وطول عمرها ر�ف�صة 

�لمدر�صة مرتبطين، هي  بنات  تقريًبا كل  كان  ثانوي  �إْن في  ترتبط مع  �أو  تحّب 

�لوحيدة �للي كانت ر�ف�صة مبد�أ �لرتباط زي ما تكون كانت �صايلة كل �لحب �للي 

وفرحانة  �صعيدة،  د�يًما  �صايفاها  �إني  وفرحانة  بيها  قوي  فرحانة  لعمر،  جو�ها 

�أكتر �إن �ل�صخ�ش �للي حبته هو عمر، لإني عارفة كوي�ش قد �إيه هو �أخالقه عالية 

وقد �إيه بيحبها وبيحترمها، نف�صي �إنهم يتخطبو� بقى! �أو على �لأقل �أهلهم يكونو� 
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عارفين ومو�فقين زّينا، ب�ش �أنا خايفة قوي عليهم، خايفة قوي. 

رّد �أحمد با�صتغر�ٍب:

- ليه يا حبيبتي خايفة؟ 

 �أكملْت �صلمى، وقالت: 

- ع�صان �أنكل �أحمد بابا نور، من �ل�صعب يو�فق على ظروف عمر، هو �إن�صان هايل 

و�أهله طيبين ومحترمين ب�ش �أنا عارفة �لتنين كوي�ش، فاأنا �أكتر و�حدة عارفة �إّن 

�لر�جل  كان  لو  عادي  مجتمع،  في  و�إحنا  �لمادي.  �لم�صتوى  في  �صوية  فرق  فيه 

عايزة  م�ش  �أنا  بيرف�صو�،  �لأهل  �لعك�ش  لو  د�يًما  �إنما  �لبنت،  من  �أعلى  م�صتو�ه 

�أكون مت�صائمة ب�ش نف�صي بجد ق�صة �لحب �لجميلة دي تكمل ويعي�صو� عمرهم 

كله مع بع�ش، �أنا �أعرف نور من فترة طويلة، عمري ما�صوفتها �صعيدة زي دلوقتي. 

�لحقيقة �أّن نظرة �صلمى للمو�صوع من �لخارج جعلها ترى ما ل ير�ه كالهما وتفّكر 

�لقّوة  �أعطاهما  �أّن �لحّب  �أو  بعقلها فيما غاب عنهما لأّن �لحبَّ �صيطر عليهما، 

فال  حدث  مهما  �أّنه  ي�صعر�ن  جعلهما  �لحبُّ  �صعوباٍت،  و�أّي  ظروٍف  �أّي  ليو�جها 

يمكن لأّي �إن�صاٍن �أو �أّي ظروٍف تفّرق بينهما. 

ل  �لمف�صّ �لمطرب  �أغنيٌة لف�صل �صاكر،  بد�أت  �لأغاني،  وفي طريقهم و�صماعهم 
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هذه  طلب  َمن  �أّنه  �أدرك��ت  لأّنها  بالحّب  مليئًة  نظرًة  عمر  �إلى  نور  فنظرت  لنور 

�لأغنية لعلمه بع�صقها لها، غنى ف�صل �صاكر ب�صوته �لحنون: 

»�وعدني يا حبيبي �وعدني عطول، على طول ت�صتقلي و�نت معي، كل �للي بقلبك 

تحكي تبوح، ما تخبي عني ما فيه

من �أول يوم و�نت حبيبي، ولآخر عمري و�إنت �إلي، ول تهدى فينا نار �لحب، ول 

�صي يتغّير فينا.«

و�صلت  بينهما،  ت��ر�ه  �ل��ذي  بالحبِّ  �صعيدٌة  وهي  و�صحكْت  �صلمى  �إليهم  نظرْت 

�لرحلة �إلى �لعين �ل�صخنة وبد�أ �لكلُّ بال�صتمتاع، بع�صهم ركبو� در�جاٍت، و�آخرين 

لو� �لتم�ّصي على �لبحر و�لقليل ف�صلو� لعب �لكوت�صينه، نور وعمر �صار� على  ف�صّ

�صاطئ �لبحر وظاّل يتحدثان عن �لجّو �لجميل و�لبحر �لهادئ �لرومان�صّي، ونور 

تحكي لعمر عن ذكرياتها وحّبها للبحر و�أّنها تعتبر �لبحر �صديقها �لكتوم �لذي 

ف عنها ما ت�صعر به ِمن حزٍن، قاطعها عمر  ي�صمع �صكو�ها عندما تحكي، فيخفِّ

وقال:

- �أنا حا�ص�ش حاجة غريبة قوي. 

توقفت نور ونظرت �إليه مبا�صرًة، مت�صائلًة:
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- خير يا عمر؟ 

 نظر عمر في عينْيها ب�صّدٍة، وقال: 

حتى  تحكيله،  عايزك  م�ش  �لبحر  حتى  �لبحر،  من  قوي  غير�ن  �إني  حا�ص�ش   -

�صاحبك  �أك��ون  حاجة،  كّل  �أنا  �أك��ون  نف�صي  �أنا  فيه،  تفكري  عايزك  م�ش  �لبحر 

حد  من  �أو  حاجة  �أي  من  بت�صتكيله  �للي  باباكي  �أك��ون  حاجة،  كل  بتحكيله  �للي 

مزعلك ع�صان يد�فع عنك ويحميكي، �أكون �بنك �للي بتح�صنيه ع�صان يرتاح جوه 

ح�صنك، �أكون جوزك وحبيبك وحته من قلبك. 

�صكتت نور، لم تعرف ماذ� تقول ِمن �صّدة �صدق عمر في كالمه، وقالت: 

- �أنا م�ش عارفة يا عمر �إنت عملت فيا �إيه، �أنا م�ش م�صدقة �إني حبيت، وم�ش 

م�صدقة �أكتر �إني حبيت �لحب �لكبير ده، �إنت فعاًل بالن�صبة ليا كل حاجة، و�هلل 

�إنت ملكتني، عارف يا عمر �أنا ممكن �أكون من �أكتر �لبنات �للي في �لدنيا �صمعت 

كالم حلو وكالم حب، ب�ش عمري ما ح�صيت باأي كلمة �تقالت لي قبل كده، عمري 

ما ح�صيت بال�صدق في �لإح�صا�ش قد ما ح�صيتو� منك، �إنت يا عمر... 

وفجاأة ونور تتكلم، جاءت �صلمى وزينة وقالتا: 

»كفاية حب بقى تعالو� �لعبو� معانا.«
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بجو�ر  نور  جل�صْت   ،))spin the bottle لعبة  ولعبو�  كبيرًة  د�ئ��رًة  نو�  كوَّ

�لبنات وجل�ش عمر بعيًد� عنها قلياًل، كان �أمامها مبا�صرًة، وبد�أو� �للعب و�لأ�صئلة. 

ّن و�أيام �لجامعة �لتي تكون �أكثر �لأوقات �لتي تبد�أ فيها عالقات �لحب،  بُحكم �ل�صِّ

كانت معظم �لأ�صئلة عن �لحب. 

�صاألها  لمعيٍد زميلها،  �لكلية ومخطوبًة  ُمعيدًة في  �أماني،  �للعبة �ختارْت دكتورة 

�صاب ��صمه ه�صام:

- قوليلنا بقى يا دكتور، ح�صرتك �تخطبتي لدكتور كريم عن حّب ول مجرد �تنين 

�عجبو� ببع�ش؟

تنّهدت دكتورة �أماني، و�بت�صمت قائلة:

 »يا��ه! فكرتوني باأحلى �أيام، ��صمعو� بقى، �أنا وكريم حبينا بع�ش من �أول �صنة 

في �لكلية، حبيته قوي وهو كمان حبني قوي ومن و�إحنا في �صنة �أولى �تفقنا نكمل 

حياتنا مع بع�ش، ورغم كل �ل�صعوبات و�لم�صاكل �للي قابلتنا ول�صه بتقابلنا، �إن 

�صاء �هلل هنف�صل مع بع�ش، لأن �أي حاجة ممكن نعي�ش من غيرها �إل �لحب، و�أنا 

عارفة �إن خطوبتنا هتطول لأن لحّد دلوقتي م�ش عارفين نجيب �ل�صقة حتى، لأن 

حاجة  كل  بالحب  ب�ش  �لجو�ز  على  وقت  قد�منا  ول�صه  قليلة  معانا  �للي  �لفلو�ش 
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ظّل عمر طو�ل كالم دكتورة �أماني ينظر �إلى نور، كان ي�صعر �أّن �لكالم ر�صالًة ِمن 

�هلل لهما، لكّن نور كانت في تركيٍز �صديٍد مع كالم �لدكتورة، �أح�ّصت �أّنها تتمّنى 

لو ت�صاعدها حتى تتزوج �صريًعا بَمن تحبُّ وفّكرت في �أّن و�لدها لديه عقار�ٌت في 

�أماكَن مختلفٍة و�أّنها ِمن �لممكن �أْن تطلب منه �صقًة بمقدٍم ب�صيٍط، َي�صُهل عليهما 

�صد�ده، فعزمت �أْن تحّدثه في �لأمر حين عودتها �لبيت. 

�إح�صا�صها  �أحّبت عمر ز�د  �أْن  كانت نور د�ئًما تحاول م�صاعدة َمن حولها، وبعد 

وتمّنيها بزو�ج كّل َمن �أحّبا وو�جها �صعوباٍت.

رو� تناول �لغد�ء ثم �إكمال �للعب، وبالفعل كلُّ و�حٍد �أح�صر  مّر �لوقت �صريًعا فقرَّ

ما معه ِمن طعاٍم وتجّمعو� و�أكلو� مًعا، كان جًو� يملوؤه �لمرح وتعلو فيه �ل�صحكات. 

محمود �لوحيد �لذي لم يكن ُمندمًجا معهم، نادى �صلمى و�صاألها: - �صلمى، هو 

�إنتي تعرفي عمر كوي�ش؟ 

- �أيوه، ده �صاحب خالد �أخويا من زمان. 

�صكت محمود ونظر �إلى نور وعمر وهما ياأكالن وي�صع لها عمر �لطعام في طبقها، 

وقال:
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- يعني هو فعاًل ي�صتاهل نور وي�صتاهل حبها؟ 

�إنت  بر�صه  �إيه  وقد  عليها،  وخايف  بتحبها  �إنت  �إيه  قد  محمود  يا  عارفة  �أنا   -

دلوقتي مت�صايق لأنها �رتبطت وحّبت فبقى �لأمل �للي جو�ك �صعب �إنه يتحقق، 

ب�ش فعاًل عمر �إن�صان كوي�ش وبيحبها وزي ما �إنت �صايف نور فرحانة �إز�ي معاه. 

�بت�صم محمود وقال:

- �لحمد هلل، ب�ش و�هلل يا �صلمى �أنا م�ش زعالن، �أنا مت�صدمت�ش على فكرة لأني 

د�يًما حا�ص�ش �إنها م�ش ليا و�أكيد هيجي �ليوم �للي تحّب فيه، ب�ش مكنت�ش متخيل 

ب�ش  �أنا  و�صعادتها،  فرحتها  حاجة  �أهم  و�هلل  ب�ش  كده،  قوي  قريب  ده  �ليوم  �إّن 

تتعبه،  حاجة  �أي  ماي�صتهل�ش  وجميل  �أبي�ش  قلبها  نور  عل�صان  قوي  عليها  خايف 

و��صاأل �هلل �إنه يكون فعاًل �إن�صان منا�صب وي�صتاهل نور �أغلى �إن�صانة في �لوجود. 

ثها،  �بت�صمت �صلمى وعادت لأحمد خطيبها، وعندما �صاألها فيما كان محمود يحدِّ

حكْت له وقالت:

- هو �إز�ي بيحبها قوي كده؟ وم�ش بيفكر في نف�صه وكل �للي �صاغله �صعادتها هي 

وب�ش؟! 

رّد �أحمد:
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- يا �صلمى �للي محمود فيه ده �أ�صمى �أنو�ع �لحب، �لحب من غير �أمل، هو متاأكد 

�إن �صو�ء كان عمر من ن�صيب نور �أو لأ فهو عارف وحا�ص�ش من زمان �إن نور �صعب 

قوي تكون معاه، ومع ذلك د�يًما بيحاول يكون جنبها لو �حتاجته وفي نف�ش �لوقت 

�إنه يعي�ش يتمنى ر�حة  �أنو�ع �لحب  يكون بعيد عنها ع�صان مي�صايقها�ش، �أ�صمى 

�للي بيحبه حتى لو مع حد غيره.

- �هلل يا �أحمد! هو ل�صه فيه نا�ش كده، ب�ش �إنت عندك حق فعاًل، محمود من قلبه 

بيتمنى �صعادتها. ربنا ي�صعده ويجازيه خير على �إح�صا�صه �ل�صادق. 

وبعد �أْن �أنهى �لكلُّ �لغد�ء، عادو� للعب مرًة �أخرى وتو�لت �لأ�صئلة، 

�أح�شَّ  و�لعودة،  ك  للتحرُّ ي�صتعّدو�  �أْن  �لرحلة  على  �لم�صرفون  منهم  وفجاأًة طلب 

عو� لأْخِذ بع�ش �ل�صور �لتذكارية قبل  �لجميع �أّن �لوقت قد مرَّ �صريًعا جًد�  فتجمَّ

ركوب �لحافلة.

�عتبر� هذ�  وعمر  لنور  بالن�صبة  �صعيًد�،  بيته  �إلى  و�حٍد  كلُّ  وعاد  �لرحلة  �نتهت 

�ليوم من �أ�صعد �أيام حياتهم. 

رها،  وُتقدِّ ُتحبُّها  �لتي  �أماني  دكتورة  كالم  في  ر  تفكِّ �لطريق  ط��و�ل  نور  كانْت 

ويعطيها  ي�صاعدها  �أْن  �لممكن  ِمن  كان  لو  و�لدها  �صاألْت  عادْت  عندما  وبالفعل 
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�صقًة منا�صبًة، وو�فق �لأب من غير �أّي تفكيٍر، وقال لنور: 

- ماد�م �صاحبتك �أوكي، تدفع �لمقّدم �للي تقدر عليه وتق�صط بر�حتها. 

وفعاًل، ذهبت نور في �ليوم �لتالي �إلى �لكلية للدكتورة �أماني، وقالت لها: 

تحبي  ح�صرتك  لو  جامدة  بت�صهيالت  و�لعبور  �ل�صروق  في  �صقق  �أع��رف  �أن��ا   -

ت�صوفيها. 

لكّن  كثيرًة  �صقًقا  �صاهد�  �إّنهما  وقالت  �هتمامها  على  �أماني  دكتورة  �صكرتها   

�أْن ترى  نور  �أقنعتها  �لأ�صعار غاليٌة جًد�،  ولُبّد ِمن دفع مقّدم ل يقل عن %50، 

�أماني  دكتورة  �صاهدْت  وفعاًل  �لعنو�ن،  و�أعطتها  �ل�صروق  في  �لموجودة  �ل�صقق 

وخطيبها �صقًة �أعجبتهم جًد�  وعندما �صاأل �لبو�ب عن �لأ�صعار وجد� �أّنها غاليٌة 

جًد�  كما توقعا، 

كّلمت نور دكتورة �أماني، وقالْت لها �إّن و�لدها هو مالك �ل�صقة و�صيخ�صم 30% من 

ثمن �ل�صقة على �أْن يدفعا �لمقّدم �لم�صتطاع كما يمكنهما �لتفاق على �لأق�صاط 

�لتي تتنا�صب معهما، دكتورة �أماني ودكتور كريم كانا غير قادرْين على �صكر نور 

وو�لدها ِمن �صّدة فرحتهما، وبالفعل �أخذ� �ل�صقة وحّدد� موعد �لزو�ج وكانت نور 

وو�لدها �أول �لمدعوين.



ت �أّنها بنٌت جميلٌة وتحاول �إ�صعاد كّل َمن  دكتورة �أماني كانْت تحّب نور جًد� ، و�أح�صَّ

حولها، ود�ئًما ما تقول لها: 

كّل  بال�صبر  �هلل  �صاء  و�إن  وعمر،  �إنتي  فيكي  كريم  وب�صوف  نف�صي  ب�صوف  �أنا   -

حاجة هتعدي، وربنا هيجمعكم على خير �إن �صاء �هلل، نور كانت تفرح جًد�  بهذ� 

�لكالم، وتدعو �هلل �أْن تكون هي وعمر لبع�صهما.

وكلِّ  ت�صرفاِته  كلِّ  في  عمر  بُحبِّ  ت�صعر  كانت  �أي��اٍم؛  �أجمل  عمر  مع  نور  عا�صت 

ملك  �أّنه  ي�صعر  كان  ا  �أي�صً وعمر  لها،  و�حتر�مه  و�هتمامه  عليها  وخوفه  نظر�ته 

�لدنيا كّلها بحبِّ نور له، كان يجتهد ب�صدٍة في �لمذ�كرة كي يحافظ على تفّوقه 

ويحاول م�صاعدتها في در��صتها وي�صجعها. د�ئًما يفّكر�ن في �ليوم �لذي يكونان 

فيه مًعا ومقد�ر �ل�صعادة �لتي تنتظرهم. 

تقر�أه،  �أن  منها  وطلب  كبيًر�  لنور ظرًفا  �أ�صامة  �أعطى  �أي��اٍم،  بعّدة  رم�صان  قبل 

بد�أت نور تفتحه فقال لها:

- ل، �أرجوكى يا نور، �إقريه في �لبيت.

 ��صتغربْت نور و�صاألته عن �ل�صبب فقال لها:

- دي هدية ب�صيطة بمنا�صبة رم�صان، كل �صنة و�إنتي �إلى �هلل �أقرب.
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�لظرف،  بفتح  و�صلمى  هي  قامْت  ترَكها  �أْن  وبمجّرد  �لنتظار،  ت�صتطع  لم  نور 

وجدتا بد�خله كارت مر�صوم عليه دبدوب يم�صك قلًبا �أحمَر، �أول ما ر�أْت �صلمى 

نور  وبد�أت  �لكارت،  ذلك  �أح�صر  َمن  هو  �أ�صامة  �أّن  و��صتغربْت  �لكارت �صحكْت 

تقر�أ �لكالم: 

»نور، لم �أعْد �أحتمل �أْن �أخّبئ ما في قلبي لك، كل عام و�أنِت �إلى �هلل �أقرب و�إلى 

فيه  نق�صي  �لذي  �ليوم  ياأتي  �أْن  �أتمنى  وعقلي  قلبي  �صكنِت  َمن  يا  �أق��رب،  قلبي 

رم�صان �صوًيا، �أتمنى �أْن ياأتي �ليوم �لذي �أ�صع �لتمرة في فمك و�أقول لك: �صوًما 

ف�صل  �صوًيا  �أبناءنا  فيه  نعّلم  �لذي  �ليوم  ياأتي  �أْن  �أتمنى  �صهًيا،  و�إفطاًر�  مقبوًل 

�ل�صيام، �أُحبُّك في �هلل و�أتمنى �أن ت�صاركيني �لباقي من حياتي.«

�أّن �لو�عظ �لذي ُيحّرم �لحب في �لجامعة وُيحّرم  �صلمى ظّلت ت�صحك ُمتعّجبًة 

وقوف �لبنات مع �لبنين ممكٌن �أْن يكتب هذه �لكلمات، كما �أّن �لكارت بدبدوٍب 

�إلى  تنظر  ُمتعّجبًة جًد�  وظّلت  كانت  تفعل،  تعلم ماذ�  تكْن  لم  نور  �أحمَر،  وقلٍب 

�صلمى �لتي كانت غير قادرٍة على �لتوقُّف عن �ل�صحك، و�صعْت نور �لظرف في 

حقيبتها عندما ح�صر عمر حتى ل ي�صاألها عنه. 

في �ليوم �لتالي، في �لكلية ذهبت نور �إلى �أ�صامة و�أعطته �لظرف وقالت له:

- �صوري، �أنا م�ش هقبل �لهدية دي. 
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��صتغرب �أ�صامة جًد�،  لأّنه كان يعتقد �أّنها �صتو�فق، لأّنه �ل�صاب �لذي ل مثيَل له، 

غريٌب جًد�  �أْن يفّكر بهذ� �ل�صكل رغم �أّنه بالتاأكيد يعلم - كما �لكلُّ في �لجامعة 

يعلم- �أّن نور ُتحبُّ عمر. �أخذ منها �لظرف وقال: 

- كان نف�صي �آخد باإيدك و�أدخلك معايا �لجنة. 

�صحكْت نور على تلك �لُجَمل �لغريبة �لتي يقولها، وظّلت تفّكر وت�صاأل نف�صها كيف 

يكون متاأكًد� من دخوله �لجنة، فالجنة و�لنار �أمر�ن علمهما عند �هلل، �لكثير ِمن 

�لنا�ش نظنُّهم علماَء ديٍن، وِمن �لممكن جًد�  �أْن يكونو� على ذنٍب خفيٍّ ُيدخلهم 

�لنار، و�لكثير ِمن �لنا�ش ت�صعر �أّنهم �صديدو �لبعد عن �هلل لكّنهم يعملون خيًر�  

�صغيًر�  هو عند �هلل عظيٌم فيدخلون �لجنة. 

وعندما عادت �إلى �لبيت، تناق�صت مع و�لدها فيما حدث ِمن �أ�صامة، وكان ر�أي 

و�لدها نف�ش ر�أيها، فهو بالفعل ولٌد غريٌب ويفهم �لدين خطاأً، وحكى �لأب لبنته 

ٌة عن رحمة �هلل. ق�صّ

قال:

ر�صي  �ل�صحابة  زمن  قبل  قديمة حقيقية عن رجل  فيه ق�صة  نور؟  يا  عارفة   -

�هلل عنهم �أجمعين، ربنا �أنعم عليه بالمال و�لأولد، ب�ش �لرجل ده رغم كل �لنعم 
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�للي كان فيها كان بيعمل معا�صي كتير قوي، ولما ح�ّش �إن ذنوبه كتير قوي و�إنه 

عملها  �للي  �لكتير  �لمعا�صي  و�فتكر  �أفعاله  على  ويتحا�صب  تاني  هيبعث  �أكيد 

خاف جًد� ، فف�صل يفكر �إز�ي ميقابل�ش ربنا، و�إز�ي يهرب من �لمقابلة دي لأنه 

كان خايف قوي من �لح�صاب، ومتعرفي�ش �إز�ي فكر في �إنه يو�صي �أولده �إنه لما 

رماد،  تبقى  ع�صان  يطحنوها  فحم  تبقى  ولما  ويحرقوها  �لجثة  ياخدو�  يموت، 

�ل�صالة  عليه  �لر�صول  و�لبحر،  �لهو�  في  حته  كل  في  ده  �لرماد  يرمو�  وبعدين 

و�ل�صالم نقلنا �لق�صة دي وقالنا �للي هيح�صل في �لم�صتقبل؛ �إن �لرجل ده لما 

ُيبَعث وُي�صاأل ليه عمل كده، هيقول �إنه عمل كده خ�صية من �هلل عز وجل وخوًفا منه 

�صبحانه، فيغفر �هلل له معا�صيه ويتوب عليه ويدخله �لجنة ب�صبب خوفه وخ�صيته 

منه، يعني يا حبيبتي محد�ش �أبًد� يقدر يقول مين هيدخل �لجنة ومين لأ، �لرجل 

عمل ذنوب فظيعة وع�صان ب�ش خاف قوي من ربنا فربنا غفر له وتاب عليه.«

نور كانت ت�صتمع لكالم و�لدها وهي م�صتمتعٌة جًد� ، وقالت: 

- يا��ه يا بابا!! ده ربنا رحيم جًد�  وبيحبنا جًد� ، عارف لما ب�صمع �صيخ من �ل�صيوخ 

يقولو�  بتخوِّف قوي يف�صلو�  نا�ش  بيكون فيهم  �أحياًنا  �لدينية،  �لقنو�ت  �للي في 

�لنار وجهنم و�لعذ�ب، بخاف قوي وم�ش بحب �أ�صمعهم.

�بت�صم �لأب وقال: 



�لعربية،  �لبالغة  �أ�صاليب  من  �أ�صلوبين  فيه  نور  يا  ي  ب�صّ ترهيب،  ��صمه  ده   -

�لجنة  عل�صان  �ل�صح  �إعملي  �أقولك  �أف�صل  يعني  �لترغيب  و�لترغيب،  �لترهيب 

و�أحببك قوي في �لدين، و�لترهيب �إني �أف�صل �أخوفك من �لنار، و�لحقيقة يا نور 

�إن �لنوعين مهمين جًد� ، �لترغيب هيحببك قوي في �لطاعة و�لترهيب هيخليكي 

تفكري �ألف مرة قبل ما تع�صي ربنا، يعني لزم �لعبد يكون ر�غًبا ر�هًبا، لتبقى 

�لنفو�ش بين �لرجاء و�لخوف.

�صكتْت نور تفّكر في كالم و�لدها وقالت:

- ب�ش يا بابا، ربنا غفور رحيم. 

ردَّ �لأب بابت�صامٍة: 

- وبر�صه، ربنا منتقم جبار.

فزعت نور ِمن كالم و�لدها قلياًل، وقالت:

- ح�صرتك خوفتني قوي، لأني د�يًما �صايفة �إّن مهما كان ليا ذنوب فربنا كريم 

وهيغفر لي ويرحمني. 

حاول �لأب �أْن يطمئن �بنته، فقال لها: 

- يا حبيبتي، كّل كالمك ده جميل، وجميل �إّن يكون عندك ح�صن ظّن باهلل �إنه 
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�أجرها  �أ�صاًل عبادة جميلة وليها  هيكرمك في �لدنيا وفي �لآخرة، ح�صن �لظن 

عند ربنا، ب�ش ده ميمنع�ش �إنك لزم تحطي في دماغك عقاب ربنا وتتعبي قوي 

عل�صان تر�صي ربنا وتعّدي �متحان �لدنيا. 

ت �أّنها بالطبع  �نتهت �لمناق�صة مع و�لدها، وظّلت نور تفّكر في كلِّ كلمٍة فيها، �أح�صَّ

تخاف ِمن �هلل لأّننا كّلنا ب�صٌر ولنا ذنوٌب و�أخطاُء، و��صتغفرت �هلل عازمًة على �أن 

تتقرب �إلى �هلل �أكثر، وتبتعد عن فتن �لدنيا �أكثر.

فّكرت نور في �لأخطاء �لتي تفعلها و�لذنوب �لتي ترتكبها، �أح�ّصت �أّنها تحتاج �إلى 

لكّنها  �لفرو�ش  �ل�صالة في مو�قيتها، لقد كانت ت�صلي كّل  �أكثر على  �لمو�ظبة 

ا ِمن ملب�صها.  ن �أي�صً توؤّخر �ل�صالة، و�أح�ّصت �أّنها يجب �أْن تح�صِّ

كانت  �أم حالل،  �أح��ر�م  به  وت�صاءلت عن عالقتها  بالها  على  فجاأًة، خطر عمر 

ت�صعر �أّنها ل تفعل ما هو خطاأٌ، فالحبُّ رزٌق ِمن �هلل و�هلل عز وجل هو َمن و�صعه 

�أْن يكون �لحر�م هو عدم ِعْلم و�لدها  في قلوبنا، وفي نف�ش �لوقت كانت تخاف 

وو�لدتها به، ظّلت في حيرٍة وخوٍف ول تجد �إجابًة، فاّت�صلت بمحمود وقالْت له 

، ومحمود بالطبع كان �صديد �لحر�ش على  �إّنها تريد �أْن تاأخذ ر�أيه في �أمٍر هامٍّ

�لموعد  عن  �صاألها  لها.  ي�صتجيب  تفكيٍر  غير  ِمن  تحتاجه،  فعندما  نور  �صعادة 

�لمنا�صب، فقالت »يوم �لخمي�ش«، وِمن غير تفكيٍر قال:
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- �إن �صاء �هلل هعدي عليكي ونتكلم بر�حتنا.

قالت له �إّن ما تريد �أْن تاأخذ ر�أيه فيه ل يعلم �أهلها �صيًئا عنه، و�صتقول لهم �إّنه 

�صياأتي لكي يف�صر لها �أحاديث للر�صول ل تفهمها. 

�أْن  �لخمي�ش فقّرر  يوم  �أكثر ِمن موعٍد مهمٍّ  لديه  �أّن  تذّكر  �أغلق محمود  �أْن  بعد 

لنور  ومحمود ذهب  �لخمي�ش  يوم  �أتى  وبالفعل  نور،  مكالمة  وينتظر  كّلها  يلغيها 

في �لبيت.

و�لدة نور كانت في �جتماٍع للجمعية ولم تكْن موجودًة، كان و�لدها موجوًد� ولكّنه 

ثم جل�ش  قلياًل  بعمله، فجل�ش معهما  كثيٌر خا�شٌّ  ورٌق  و�أمامه  م�صغوًل جًد�   كان 

بعيًد� عنهما كي يرّكز في عمله، �صاأل محمود نور:

- خير يا نور؟ �صغلتيني. 

- ل �أبًد� خير، �أنا ب�ش كنت عايزة �آخد ر�أيك فعالقتي �أنا وعمر.

- م�ش فاهم، �أنا معرف�ش عمر كوي�ش ب�ش �صلمى قالتلي �إنه �إن�صان كوي�ش قوي. 

ل�صه  لأننا  يعني  ح��ر�م؟  بيه  عالقتي  هو  �أع��رف  عايزة  �أن��ا  ق�صدي،  م�ش  ل   -

متخطبنا�ش ول�صه معرفت�ش �أهلي فحبي له وحبه ليا حر�م؟

�بت�صم محمود وقال: 
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ي يا نور، �لحب م�صاعر قلبية ل يمكن �ل�صيطرة عليها، و�لقلوب بين �إ�صبعين  - ب�صّ

من �أ�صابع �لرحمن يقلبها كيف ي�صاء، ب�ش �إحنا لزم نفرق بين �لحب كممار�صة 

و�صلوك، وبين �لحب كم�صاعر، فلو كان مجرد م�صاعر فهو طبًعا حالل، �أما بقى 

لو �تحول ل�صلوك زي لم�صة �لإيد �أو �لقبلة وكده ففي �لحالة دي فهو حر�م، و�لحب 

ده ق�صمين، �لأول: 

وجد  �إذ�  حتى  وغ�ش طرفه،  تعالى  �هلل  فاتقى  �م��ر�أة  قلبه حب  في  ُقذف  رجل 

�صبياًل �إلى �لزو�ج منها تزوجها و�إل فاإنه ي�صرف قلبه عنها، لئال ين�صغل بما ل 

فائدة من ور�ئه في�صيع حدود �هلل وو�جباته..

 فعن �بن عبا�ش ر�صي �هلل عنهما قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »لم 

ُيَر للمتحابْين مثل �لنكاح«

�لثاني: من تمّكن �لحب من قلبه مع عدم قدرته على �إعفاف نف�صه حتى �نقلب 

هذ� �إلى ع�صق، وغالبا ذلك ع�صق �صور ومحا�صن..

و هذ� �للون من �لحب محرم، وعو�قبه وخيمة، فهمتي؟؟ 

- م�ش قوي. 

ف�صحك محمود لأّنه �أح�ّش �أّنها لم تفهمه، لأّنها ل تفهم بدّقة عندما يكون �لكالم 
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بلغٍة عربيٍة، وهو كثيًر� ما ين�صى ويكّلمها بهذه �لطريقة فقال لها: 

- يعني ِمن �لآخر، �لحب في حد ذ�ته م�ش حر�م، �لحر�م هي �لحاجات و�لأفعال 

�للي بتتعمل با�صم �لحب. 

- تمام، يعني �أنا وعمر ول بنم�صك �إيد بع�ش ول �أي حاجة، وعالقتنا في منتهى 

�لأدب و�لحتر�م وهدفها �لجو�ز يبقى م�ش حر�م، �صح؟ 

- �أيوه، ب�ش فيه حاجات حر�م في �لفترة دي. 

��صتغربت نور وقالْت:

- يعني �إيه؟ 

- يعني كالم �لحب و�لع�صق و�لغزل حر�م، لأن ل�صه �إنتو م�ش عارفين ربنا كاتبكم 

لبع�ش ول لأ، فكل حاجة في وقتها حلوة. 

�صكتت نور ثم قالت:

- يعني لزم نتخطب ع�صان ميكون�ش حر�م؟ 

- ول حتى �لخطوبة، �لخطوبة وعد بالجو�ز، �تعملت ع�صان �لطرفين يعرفو� بع�ش 

�أكتر ويعرفو� �صفات بع�ش �أكتر، م�ش ع�صان كالم �لحب و�لغزل ونظر�ت �لعيون. 
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�أّنه  ر�أْت  لأّنها  �صكتت  �أّنها  فاأح�شَّ  تردَّ على كالم محمود،  ولم  نور �صامتًة  ظلَّْت 

مت�صدٌد قلياًل في كالمه، فقال محمود: 

�أنا  ب�ش  �أوفر في كالمي،  �إني  �أو  �صوية  �إني مزّودها  �صايفة  تكوني  �إنتي ممكن   -

بقولك ر�أي �لإ�صالم ب�صرف �لنظر �لمجتمع بيت�صرف �إز�ي، �أنا عارف �إن معظم 

�للي بيحبو� بع�ش بيعبرو� لبع�ش عن �لحب ده بالكالم �لحلو و�لنظر�ت �لحنينة، 

ب�ش هما م�ش ُمدركين �إن ده فعاًل حر�م، و�لحر�م يا نور هيف�صل حر�م حتى لو كل 

�لدنيا بتعمله، و�لحالل هيف�صل حالل حتى لو مفي�ش �أي �صخ�ش بيعمله. 

ح لأهلها حتى  �صكرْت نور محمود على كالمه و�هتمامه باأْن ياأتي، وقّررْت �أْن تلمِّ

�لطريق  في  تم�صي  �أْن  بهذ�  وتحاول  ر�صمًيا  �صكاًل  وعمر  هي  مو�صوعها  ياأخذ 

�ل�صحيح وتك�صب ر�صا �هلل �صبحانه وتعالى. 

حاولْت نور �لتلميح لأهلها عنه، وكانت تعتقد �أّن �أهلها �لذين رّبوها على �لأخالق 

و�لمبادئ، �صيكون �لمال و�لمظاهر �آخر �صيٍء يفكرون فيه، لكْن لالأ�صف ح�صل 

ما لم تتوقْعه، قال و�لدها: 

عليكي  ي�صحك  و�أوع��ي  �صنين،  تلت  وقد�مك  �أولى  �صنة  وفي  �صغيرة  ل�صه  »�إنتي 

�أبًد� تعي�صي في  با�صم �لحب، ولزم يكون فيه تكافوؤ مادي و�جتماعي ومينفع�ش 

م�صتوى �أقل من �للي �إنتي فيه.« 
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 كانْت د�ئًما تقول له �إّنه َمْن علَّمها �أّن �لمال لي�ش كلَّ �صيٍء، وهو َمن كان يحكي لها 

ه لو�لدتها وكم قابال ِمن �صعوباٍت.  عن ق�صة حبِّ

بْت نور ِمن كالم و�لدها، وقالت له:  تعجَّ

- �أنا م�ش م�صدقة! ح�صرتك �للي بتقول �لكالم ده؟ م�صتوى مادي �إيه و�جتماعي 

�إيه؟ �أهم حاجة يكون بيحبني وعنده �أخالق. 

- يعني �أّي حّد بيحبك وعنده �أخالق تتجوزيه؟؟ 

- �أكيد ل، لزم �أكون �أنا كمان بحبه. 

ردَّ �لأب بهدوٍء �صديٍد:

- طيب ما عادي تحّبي و�حد عنده �أخالق وبيحبك، وبر�صه م�صتو�ه �لمادي كوي�ش 

يقدر يوفر لك عي�صة قريبة ِمن عي�صتك، وتكون عيلته عيلة كبيرة تفتخري بيها 

قد�م �لنا�ش، و�أولدك يكونو�

 فخورين باأهلهم وعيلتهم.

�صكتْت نور تفّكر، ثم قالْت:

- �إز�ي زي �للي �أنا عاي�صاها؟ �إز�ي ب�ش يا بابا؟ �صعب جًد�  حّد في بد�ية حياته 
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يجبلي �صقة كبيرة في منطقة زي م�صر �لجديدة.

م�صتو�كي  في  وهيعي�صوكي  �صغير  �صنها  كتير  عر�صان  جالك  ما  �إي��ه؟  وفيها   -

و�أح�صن و�إنتي بترف�صي.

- �أهلهم هيعي�صوني، و�أهلهم هيجبولي �ل�صقة م�ش هما.

- �إيه �لكالم �لأهبل ده يا بنتي؟ وهم �إيه و�أهلهم �إيه؟ ما �لأهل بيعي�صو� عمرهم 

كّله يتعبو� ع�صان ولدهم. 

�لأب كان يحاول �أْن ُينِهَي �لكالم، لكّن نور كانت م�صممًة �أْن ُتكِمل �لحو�ر وقالت:

�إّنهم ي�صاعدو� �بنهم في جو�زه ول يقدرو�  - طيب لو حّد �أهله ربنا مقّدرهم�ش 

يجيبوله �صقة بمليون جنيه ول حتى بن�ش يبقى ِوِح�ش؟

�إن�صان وله ظروفه وحتى لو ظروفه وح�صة فهو يقدر  - طبًعا م�ش ِوِح�ش ب�ش كّل 

يحقق �للي يتمناه بمجهوده. 

فرحْت نور بكالم و�لدها، وقالت:

- يبقى متفقين. 

��صتغرب �لأب و�صاألها عن ق�صدها، فقالْت:
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- عادي �إّن حد يبد�أ من �ل�صفر. 

�أح�شَّ �لأب �أّن هناك �صًر� ور�ء كّل هذ� �لكالم، وقال:

- نور، �إنتي عايزه �إيه بالظبط؟ 

ظروفه  و�حد  بتحب  �صاحبتي  يار�  ع�صان  معاك  بتدرد�ش  ب�ش  �أنا  حاجة،  ول   -

وح�صة �صوية وكده، فبتفكر هل �أهلها هيوفقو� عليه ول لأ. 

لم تكْن نور تكذب، لأّن يار� ومح�صن قرر� �أْن يتقّدم مح�صن ر�صمًيا لو�لدها، لكّن 

ت �أّن و�لدها قد �نفعل وكاأّنه �أح�شَّ �أّن �لكالم يخ�شُّ نور ولي�ش يار�، لأّنها  نور �أح�صَّ

ل وجهة نظرها فاأنهت �لحو�ر  لُتو�صِ و�إ�صر�ٍر  كانت منفعلًة جًد�  وتتكلم بع�صبيٍة 

وغيَّرت �لمو�صوع.

ظلَّت نور خائفًة ِمن م�صارحة �أهلها بطريقٍة مبا�صرٍة في �لمو�صوع، �أو �إخبارهم 

�لآن،  فيه  �لخو�ش  من  فائدة  ل  �إذ  �لمو�صوع  تاأجيل  ق��ررت  وبعدها  ُعَمر،  عن 

فاأمامهم ثالث �صنو�ٍت كافيٍة للتفكير. 

ومرَّ �صهٌر و�لثاني، ونور تتمّنى �أْن ُتخِبر �أهلها ولكّنها كانت تخ�صى ِمن ردِّ فعلهم. 

ولكْن ِمن كثرة �إلحاح و�لدتها عليها في �أكثر ِمن عري�ش ِمن �أبناء �أ�صدقاء و�لدها، 

بت  تعجَّ ما،  ب�صخ�شٍ  �أّنها على عالقٍة  و�لدتها  �أْن تخبر  رت  وقرَّ وتعبْت  نور  ملَّْت 
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�لأم من وجود �صخ�شٍ في حياة نور ولم يتقّدم لخطبِتها حتى �لآن؟! لأّن �لزو�ج 

بالن�صبة لعائلتها �صيٌء ي�صيٌر لأّن كلَّ �لإمكانيات متاحٌة ول عقبة �صوى �لتخرج ِمن 

�لجامعة. 

يمنع  ل  ذلك  �أّن  ترى  كانت  و�لدتها  ولكّن  طالًبا،  ماز�ل  �أّنه  لأّمها  �أو�صحْت  نور 

�لخطوبة، �إلى �أْن �أو�صحت نور �أّن �لم�صكلة في �أّنه ل �صقًة ول عماًل ول �صبكًة ول 

�أيَّ �صيٍء يملكه. 

فقالت �لأم:

- ماد�م كّل �لظروف م�ش منا�صبة يبقى ليه تعّلقي نف�صك بحاجة م�ش َهتتّم �أ�صاًل؟ 

ت نور �أّنه ِمن �لأف�صل �أْن ُتنِهي �لنقا�ش، لأن ��صتمر�ره �صُي�صبِّب �صد�ًما بينها  �أح�صَّ

وبين و�لدتها، فقّررْت �أْن ت�صكت، فلم يظهر �أيُّ تعبيٍر على وجهها وذلك ما جعل 

�أّمها و�صتن�صى  نور �قتنعت بكالم  و�أّن  �إعجاٍب  �لمو�صوع مجرد  �أّن  و�لدتها تظّن 

ذلك �لمو�صوع نهائًيا. 

�أّن �أنكل عادل �صديق  في �ليوم �لتالي، عادت نور ِمن �لجامعة ُمتاأّخرًة ووجدْت 

ا تعمل في �ل�صلك  و�لدها وزوجته وولده عندهم. �أنكل عادل �صفيٌر وزوجته �أي�صً

�لدبلوما�صّي، وعائلتهم م�صتو�ها عاٍل جًد�  جًد� ، هي تحبُّهم كّلهم لأّنهم �أ�صحاب 
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و�لدها ِمن زمٍن، فالعالقة بينهما قويٌة. 

كانت تعرف �أّن م�صطفى �بن �أنكل عادل يحبُّها، لكّنه لم ي�صّرح لها �أبًد� بطريقٍة 

لأّنها  ولكْن  �لجامعة،  ِمن  جًد�   متعبًة  كانت  نور  تلميحاٍت،  كّلها مجّرد  مبا�صرٍة، 

�أّن  �لمرة  هذه  جًد�   ُتلّمح  و�لدة م�صطفى  �أّن  ت  و�أح�صَّ معهم،  ظلَّت  فقد  تحبُّهم 

ِمن  �أكثر  نور  مع  يتحدث  كان  ا  �أي�صً وم�صطفى  عرو�صة،  و�أ�صبحت  كبرت  نور 

�لمو�عيد  منها  وطلب  �لتن�ش،  لتدريب  تذهب  �أّنها  يعرف  كان  �إّنه  �لمعتاد،حتى 

حتى يتقابال. 

نور �صمتت، لم تكن تريد �أْن ُتخِبره لأّنها تعرف �أّن عمر غيور، ول يحبُّ �أْن تجل�ش 

مع �صباٍب في �لنادي حتى لو �بن �صديق و�لدها، لكّن و�لدها ردَّ �صريًعا: 

- بتروح تالت وخمي�ش، و�لتدريب بيخل�ش �ل�صاعة 8. 

و�ّتفق م�صطفى معهم �أْن ُيقاِبلها �لثالثاء �لقادم، و�لغريب �أّن و�لد نور قال له:

- لو فا�صي بقى �إبقى و�صلها �لبيت ع�صان �لدنيا مبقت�ش �أمان، ولو م�ش فا�صي 

�أروح �أجيبها �أنا �ليوم ده.

�أّنهم يخّططون ل�صيٍء،  �أّن كلَّ ذلك لي�ش طبيعًيا، وِمن �لو��صح جًد�   ت نور  �أح�صَّ

ظّلت نور متوترًة، وتفكر...
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ُلها م�صطفى؟ ذلك �صوف ُيزعج عمر جًد� ، وفي �لوقت   ماذ� تفعل عندما ُيو�صِ

وبد�أ  ذلك،  قّرر  َمن  هو  و�لدها  طالما  »ل«،  لم�صطفى  تقول  �أْن  يليق  ل  نف�صه، 

�أْن  �إل��ى  م��رًة،  وتهمله  م��رًة  ت��رّد  وهي  كثيًر�  يت�صل  م�صطفى  �لجديد؛  �ل�صغط 

فوجئت بو�لدها يقول لها: 

- نور، م�صطفى بيقول �إّنه بيكلمك مبترّدي�ش، �إبقى كلميه، كده مي�صح�ش. 

نور لم تكْن تعلم، ماذ� تفعل! منذ متى وو�لدها يقول لها على َمْن ترّد، وَمْن ل ترّد 

عليه، و�لردُّ على م�صطفى ل َيحلو لها، لأّنها كانت تح�ّش �أّن �أّي ردٍّ منها، يمكن �أْن 

ُيِمّده بالأمل وهي مرتبطٌة بُعَمر، ول تريد �أّي �صخ�شٍ �آخر �أْن ين�صغل بها، وكانت 

تحاول �أْن ُتلّمح لم�صطفى �أّنهما كاإخوٍة، لكّنه كان د�ئًما يتجاهل كالمها.

رت نور محادثة و�لدتها، فقالت لها:  قرَّ

- هو �إيه �لحكاية؟ وفيه �إيه في مو�صوع م�صطفى؟ 

وعرفْت ِمن و�لدتها �أّن �أنكل عادل وم�صطفى طلبو� َيدها ر�صمًيا ِمن و�لدها، و�أّن 

و�لدها �أخبرهم �أّنه بمجرد �نتهاء �ل�صنة �لدر��صية �صوف يعر�ش �لمو�صوع على 

�بنته، و�ّتفق مع م�صطفى �أْن يحاول خالل هذه �لفترة �لتقّرب ِمن نور �أكثر. 

ت بخيبة �أمٍل فظيعٍة، وحاولت �أْن ُتفِهم و�لدتها �أّنها تحبُّ م�صطفى كاأٍخ  نور �أح�صَّ
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ولي�ش �صيئا �آخر، وو�لدتها كانْت ترى �أْن تعطي لنف�صها فر�صًة تفّكر �إلى �أْن تنتهي 

�ل�صنة وبعدها تقّرر. 

نور قّررت �أّل تقول �صيًئا لُعَمر عن هذ� �لمو�صوع كي ل تت�صبب له في �صيق، لكّن 

�صاألها  كثيًر�، وهي ل تجيب، وعندما  يرّن  �أّن هاتفها  ِمن مرٍة  �أكثر  ُعَمر لحظ 

قالت:

- و�حدة �صاحبتي م�ش عايزة �أرّد عليها. 

فعرف  هاتفها،  تعطَيه  �أْن  نور  ِمن  فطلب  عمر،  هاتف  �َصْحُن  َل  َف�صَ ي��وٍم  في  و 

بال�صدفة �أّن م�صطفى هو َمن يّت�صل بها ف�صاألها، و�أو�صحْت له كّل �صيٍء، وهنا، 

�حتار عمر، لم يكْن يعرف ماذ� يفعل.

ه لنور، وفي �لوقت نف�صه، لم يكن يريد �أْن يت�صّبب لها في �أّي م�صاكَل  عّز عليه ُحبَّ

ا مع �أهلها، كان ي�صعر �أّنه عاجٌز، ل يوجد بيده �أيُّ حيلٍة يفعلها. خ�صو�صً

قّررت نور �أْن تتحدث مع م�صطفى ب�صر�حٍة، وفعاًل، قابلته في �لنادي، وقالت له: 

- �أوًل يا م�صطفى لزم تعرف �أنا قد �أيه بحبك وبقدرك، لكن �أنا مرتبطة عاطفًيا 

بو�حد تاني، وبابا وماما ميعرفو�ش �أي حاجة عن �لمو�صوع ده، وياريت �أنت كمان 

تحتفظ بال�صر ده ومتقولو�ش لأنكل، �أنا كنت ب�ش عايزة �أطلب منك ننهي مو�صوعنا 
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من قبل ما يبد�أ ونف�صل �أ�صحاب و�أخو�ت. 

ظّل م�صطفى �صامًتا ل يقول �صيًئا، وهي لم تفهم �صّر �صمته، و�أ�صار بر�أ�صه عالمة 

�لقبول دون �أْن َيقول �أّي كلمٍة. 

�أو �أهلها ما حدث، فعندما ينظر  �أّنه �صوف يحكي لأهله  توّقعت نور ِمن رّد فعله 

�إليها و�لدها كانت ت�صعر �أّنه يعلم �صيًئا، وعندما كانت تتحّدث لها و�لدتها كانت 

ت�صعر �أّنها �صوف تقول لها �صيًئا، ولكْن لم يحدث. 

ا عن �لذهاب �إلى �لنادي، وفي  توّقف م�صطفى عن �لت�صال بنور، وتوّقف �أي�صً

�لوقت نف�صه كان ِمن �لو��صح �أّنه لم َيُقْل �أّي �صيٍء لأهله �أو �أهل نور.

�أو�صكت �ل�صنة �لدر��صية على �لنتهاء، فاّت�صل م�صطفى بنور، وقال لها: 

في  هيفاتحك  �أحمد  �أنكل  دي  �لفترة  و�أكيد  تخل�ش،  �ل�صنة  قربت  خال�ش   -

�لمو�صوع فالزم تقولي �إننا م�ش متفاهمين خال�ش، و�أنا كمان هقول لبابا كده، 

ع�صان ننهي �لمو�صوع، وربنا يوفقك في حياتك. 

مه وموقفه، و�نتهت �لمكالمة بمنتهى �لحتر�م، وعرفت  �صكرته نور جًد�  على تفهُّ

نور بعدها باأياٍم �أّن و�لد م�صطفى �أنهى �لمو�صوع مع و�لدها دون ذكر �أّي �أ�صباٍب 

�صوى �أّن نور وم�صطفى غير متفاهمْين.
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و��صتمّرت عالقة نور وعمر �لمليئة بالحتر�م و�لحّب و�لتقدير، و�نتهت �أول �صنٍة 

�إلى عمر وهما في طريقهما  في �لجامعة، و�آخر يوٍم في �لمتحانات نظرت نور 

�إلى باب �لجامعة، وقالت له:

- هتوح�صني قوي يا عمر، هبقى �أكّلمك عل�صان نتقابل. 

��صتغرب عمر وقال لها:

- نتقابل؟؟ 

�صاألته نور عن �صبب ده�صته، فقال لها:

- نور، ِمن �أول يوم �تفقنا على �إننا هنتقابل في �لجامعة ب�ش، وعمرنا ما هنخرج 

بره �لجامعة لوحدنا عل�صان م�ش عايز �أ�صّبب ليكي �أي �إحر�ج من �أي نوع، وع�صان 

محد�ش يتكلم عليكي ن�ش كلمة، �إحنا بقالنا 8 �صهور بنحب بع�ش وما �تقبلنا�ش 

بره �لجامعة حتى في �إجازة ن�ش �ل�صنة. 

- �أيوه، ما ع�صان بن�صوف بع�ش كل يوم في �لجامعة. 

- �أيوه يا نور ب�ش... 

ظهر على وجه نور �ل�صيق و�لحزن، وقاطعته قائلة:
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- ب�ش �إيه يا عمر؟ �إنت م�ش عايز ت�صوفني؟ 

حاول عمر �إي�صال وجهة نظره ومق�صده �إلى نور، فقال: 

- �أنا �أكيد بتمنى �أ�صوفك كل لحظة وما �بعد�ش عنك ثانية، ب�ش لو �تقابلنا هتقولي 

لأهلك ر�يحة فين، �أكيد هتكدبي عليهم و�أنا عمري ما هير�صيني �إنك تكدبي على 

�أهلك. 

نور تتفّهم جيًد� ر�أيه، �إّل �أّنها لم تكن قادرًة �أْن ت�صتوعب كيف يمكن �أْن يظاّل ثالثة 

�أ�صهٍر دون �أْن يرى كالهما �لآخر، وقالت له: 

نتقابل مع �صلمى  تلت �صهور م�صوفك�ش، حر�م عليك، طيب حتى  �أف�صل  يعني   -

�أ�صحابي، وكده  �إني مع  و�أحمد وخالد وكده م�ش هكون بكدب لأني هقول لأهلي 

هكون فعاًل معاهم. 

رّد عمر بابت�صامٍة مليئٍة بالحيرة:

- �صبيها لوقتها يا حبيبتي، بجد هتوح�صيني، م�ش عارف �إز�ي ممكن يعدي يوم 

من غير ما �أ�صوف �صحكتك. 

�بت�صمت نور بحياء، ونظرْت �إليه نظرًة طويلًة و�صكتت.

و�نتهى �آخر يوٍم في �لدر��صة، وكلُّ و�حٍد منهم يفّكر كيف يرى �لآخر، يتمنيان �أْن 
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ا ل يريد�ن �أْن تكذب نور على �أهلها، عمر كان يهتّم  يكونا مع بع�ٍش كّل لحظٍة و�أي�صً

بذلك، ود�ئًما يرى �أّن نور �أمانٌة لُبّد �أْن يحافظ عليها، ويحافظ عليها حتى ِمن 

ا  نف�صها حتى ل ياأتي يوٌم ت�صعر فيه �أّنها �أخطاأت في �لختيار، �أو �ختارت �صخ�صً

كان �ل�صبب في �أّنها تكذب على �أهلها. 

وخالل فترة �لإجازة، جاء لنور �أكثر ِمن عري�ٍش، �لإلحاح كان رهيًبا عليها، فكّلهم 

�صباب ممّيزين ونور كان ِمن �لممكن جًد�  �أْن تفّكر في و�حٍد منهم لول وجود عمر 

في حياتها، �لأمر �لذي جعلها ل ترى غيره في �لعالم.

وِمن كثرة �لإلحاح عليها، قّررت �أْن تقول لأهلها بطريقٍة مبا�صرٍة �إّنها تحبُّ زمياًل 

لها في �لجامعة و�صتنتظر حتى يتخّرج ولكْن لم تكْن تعرف كيف تفعل ذلك. 

�أًخا يقف بجانبها وي�صاعدها،  فّكرت �أن تخبر �بن خالتها »حازم«، لأّنها تحتاج 

وذهبت نور �إلى حازم وبعد �ل�صحك و�لمز�ح �لكثير كعادتهم، قالت له: 

�أنا  لغيره،  �أحكي  مبعرف�ش  زنقة  في  �أكون  لّما  �للي  �لوحيد  �أخويا  �أنت  - حازم، 

بحب زميل ليا في �لجامعة ب�ش �لظروف ملغبطة ل�صه معاه، وبابا وماما زي ما 

�أنت عارف بيلّحو� عليا في مو�صوع �لعر�صان و�أنا م�ش عارفة �أعمل �إيه، �أنا �صايفة 

�إني لزم �أقوّلهم ع�صان يبطلو� زّن ب�ش معندي�ش �لجر�أة �عمل كده وخايفة ِمن رّد 
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فعلهم ع�صان ظروف عمر وح�صة قووي.

��صتمّر حازم في �ل�صتماع �إليها ب�صمٍت، وقال لها بابت�صامٍة حزينٍة: 

- �إنتي جايالي �أنا و�خترتيني �أنا عل�صان �أقولهم كده؟ 

ا �أّن �صعادتها ور�حتها �أهّم  قالْت له نور �إّنها تعلم جيًد� مقد�ر حّبه لها، وتعلم �أي�صً

�صيٍء عنده، ولهذ� لم تترّدد لحظًة �أْن تطلب منه �لم�صاعدة.

�أجاب حازم ب�صوٍت مخنوٍق:

- و�أنا يا نور؟ �إنتي م�ش وعدتيني �إنك هتفكري في مو�صوعنا؟ �أنا كان عندي �أمل 

نكون لبع�ش. 

�صكتْت نور ل تعرف بَم تعّقب، ثّم قالت:

- يا حازم �أنا على طول بقولك �إنك �أخويا و�صعب تكون غير كده، �صدقني غ�صب 

و�أنا  منك،  �أح�صن  حد  هالقي  ما  عمري  فاأنا  باإيدي  لو  باإيدي،  م�ش  و�هلل  عني 

عارفة �إنك عاقل وقلبك كبير ونف�صك ت�صوفني �صعيدة. 

رّد حازم بقّوة:

- طبًعا يا نور، و�هلل ده كل �للي بتمناه. ب�ش يا ترى �للي بتحبيه ده فعاًل ي�صتاهلك؟ 
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- �آه و�هلل �لعظيم، وي�صتاهل �أح�صن مني كمان و�إن �صاء �هلل هعرفك عليه ع�صان 

تتاأكد بنف�صك. 

- ربنا ي�صعدك يا نور، �إنتي ت�صتاهلي �أح�صن حد في �لدنيا، قوليلي ممكن �أ�صاعدك 

�إز�ي؟

�إنت تكلم ماما في �لحو�ر، هي بتحبك وهت�صمعك، قولها  - م�ش عارفة، ممكن 

�إنه حد كوي�ش وكده، وعادي لما نبد�أ على قدنا م�ش لزم يعني �لمظاهر �لكد�بة.

- مو�فق، ب�ش لما �تاأكد فعاًل ِمن �إنه كوي�ش وي�صتاهلك، هو �صحيح ��صمه �إيه �بن 

�لمحظوظة ده؟

قالت نور بفرحٍة كبيرٍة:

- ��صمه عمر، خال�ش �أنا هكلمه و�أحدد ميعاد نتقابل فيه ع�صان تتعرف عليه. 

- ل، �أنا هقابله لوحدي.

- ليه؟ هاجي معاكم.

- ل يا نور، �أنا عايز ��صوفه لوحدي و�أتكلم معاه كتير وكمان متقولي�ش حاجة لعمر، 

�إديني نمرته و�أنا �للي هكلمه �أحدد �لميعاد. 

�صعرت نور ب�صعادٍة بالغٍة، و�أعطْت له �لرقم بمنتهى �للهفة و�لنتظار ل�صماع ر�أيه، 
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و�صكرته و�صكرت �هلل على وجود مثل ذلك �لأخ في حياتها، وكان ردُّ حازم: 

- �إحنا ملنا�ش غير بع�ش، ول ليكي ر�أي تاني؟ 

- طبًعا، ده �إنت �أخويا و�صاحبي و�بن خالتي وجاري وكل حاجة، �إبقى طّمني بقى 

على �لأخبار. 

دت كثيًر�  �أّنها تردَّ �أّن حازم �صيقف معها و�أح�ّصت بالتفاوؤل، مع  فرحت نور جًد�  

ه لها، ولكْن لأّنها متاأكدٌة �أّنه لي�ش �أنانًيا  قبل �أْن تقول له، لأّنها تعرف مقد�ر ُحبِّ

ا �أكثر �صخ�شٍ ي�صعر بها ويفهمها، فقّررت �أْن  وعاقٌل جًد� ولأّنها متاأكدٌة �أّنه �أي�صً

تختاره هو ليقف معها في معركتها. 

وفعاًل؛ لم يِخْب ظنُّها، و�صرب لها مثاًل في �لأخالق، و�أّن َمن ُيحبُّ ُحًبا �صادًقا، 

�أّن �لأمور  ت  يتمنى لحبيبه �ل�صعادة، حتى لو كانت مع غيره، فرحت جًد� و�أح�صَّ

�صت�صير ب�صالٍم، لأّن �أمها تحبُّ حازم جًد� وتقتنع بكالمه، ِمّما يعني �أْن لو �قتنع 

حازم بعمر و�أح�شَّ �أّنه �صخ�ٌش جيٌد، فقد �صمنت �أّن �أمها �صتكون موؤيدًة لها. 

�أول ما �ن�صرفت نور، لم ي�صتطع حازم �أْن يمنع دموعه و��صتغرب كيف لم تفّكر 

في م�صاعره بهذ� �ل�صكل، وكيف هان عليها �أْن تجرحه بهذه �لطريقة وتحكي له 

عّمن تحبُّه، وت�صف له مقد�ر ُحّبها، وع�صقها له، فهي تحكي عن عمر بفرحٍة، ول 
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تعرف �أّن كّل كلمٍة تقولها تذبح حازم. 

�أخاها،  �إخوٌة وتعتبره  لها  لي�ش  �إنها  لنف�صه  �أع��ذ�ًر�، وقال  لها  �لتم�ش  لكّن حازم 

و�إّن طيبة قلبها وبر�ءتها هي �لتي جعلتها �صريحًة بهذ� �ل�صكل، و�إّنها بالتاأكيد ل 

تق�صد �أْن تجرحه، و�لتم�ش لها �ألف عذٍر، وقال لنف�صه �إّن �لحب لي�ش بيدها، وِمن 

حّقها �أْن تحّب وتعي�ش حياتها دون �أْن تفّكر فيه ول في م�صاعره، وعليه �أْن يقّدر 

�أّنها لم تكذب عليه يوًما ولم تعِط له �أماًل حتى يغ�صب منها. 

في �ليوم نف�صه لياًل، عمر بّلغها بمكالمة حازم وبمقد�ر �صعادته �أّنه �صيقابل �أحًد� 

د� موعًد� ليتقابال.  ِمن �أهلها، لأّنه يتمّنى �أْن يتعّرف عليهم، وحدَّ

ظّلت نور قلقًة ِمن نتيجة �لمقابلة، �إّل �أّن ثقتها �لكبيرة في عمر وفي ُحّبه لها كانت 

ُتطمئنها، لأّن ُحّبه لنور �صي�صل لحازم، وبذلك يطمئّن حازم �أّن عمر فعاًل يحبُّها 

حًبا �صادًقا ولي�ش مجرد كالٍم. 

�إن�صاٌن جيٌد،  �أّنه فعاًل  وتّمت �لمقابلة و�أُعِجب حازم جًد� ب�صخ�صية عمر و�أح�ّش 

وعمر تكّلم معه عن ظروفه وعّما يخ�صاه بكّل �صر�حٍة وو�صوٍح. 

�أْن يحافظ على نور  َيِعَدُه  �أْن  �أّنه �صيقف معهما للنهاية، لكْن ب�صرِط  حازم وعده 

وير�عي �هلل في عالقتهم، و�أّل يتقابال وحدهما خارج �لجامعة، وعمر فعاًل وعده. 
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�أّنهما  ورغم  بحازم،  بمقابلته  �صعيًد�  وكان  عمر  كّلمها  عندما  جًد�  فرحت  نور 

لكي  �آخر  يكْن هناك حٌل  لم  �أّنه  �إّل  �أهلها،  ُيخِبر�  �أْن  �لباكر جًد�  ِمن  �أّنه  �أح�ّصا 

ترتاح نور ِمن �لإلحاح و�ل�صغط عليها من �أهلها.

�لمو�صوع،  في  نور  و�لدة  حازم  يفاتح  لكي  عليه،  �لتفاق  تّم  �لذي  �لوقت  وجاء 

ناحيتها  �صار  �لتليفزيون،  ت�صاهد  نور  �أم  كانت  زيارٍة،  في  وذهب حازم عندهم 

وقال:

- يا زوزو يا قمر، وح�صتيني. 

وبعدما �طمئّنا على �أخبار بع�صهما، وبعد �ل�صالمات و�لتحيات، قال حازم: 

�إيه هي م�ش ب�ش بنت خالتي، دي �أغلى  �إنتي عارفة نور بالن�صبة ليا  - يا طنط، 

�إن عندك  عل�صان عارف  �لمو�صوع على طول  في  �أنا هدخل  في حياتي،  �إن�صانة 

م�صو�ر بعد �صويه، بنتك يا �صتي كبرت وبتحب زميل لها في �لجامعة ومو�صطاني 

بقى عل�صان �أقولك قد �إيه هو حد هايل ومحترم. 

بنور،  هو  �رتباطه  مو�صوع  في  �صيفاتحها  حازم  �أّن  توّقعت  لأّنها  �لأم  ��صتغربت 

وقالت له:

- زميل في �لجامعة و�إنت �للي جاي تقولي بنف�صك! 
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ه لنور ل يجعله يفّكر في  ح لها �أّن حبَّ طلب منها حازم �أّل ت�صتغرب من كالمه، وو�صّ

�صيٍء �صوى م�صلحتها و�صعادتها، و��صتمّر في تكر�ر جملة:

- �أهّم حاجة عندي �صعادتها. 

لبنتها،  ح��ازم  ع�صق  جيًد�  تعلم  فهي  ح��ازم  كالم  �أم��ام  �لتما�ُصك  �لأّم  حاولت 

ون�صحته بالتفكير بنف�صه �أكثر فلديها �أمٌل �أْن يتغّير تفكير نور وتكون ِمن ن�صيبه 

يوًما ما فهي ماز�لت �صغيرًة ل تعلم عن �لدنيا �صيًئا.

ي�صتكملو�  و�أْن  �أْن يحُدث  �لم�صتحيل  ِمن  ل�صيٍء  �أماًل  تعطيه  �أّل  طلب منها حازم 

�لكالم في مو�صوع نور وعمر، وكان رّد �لأم: 

�أح�صن منك ده  �أنا لو عليا عمري ما هالقيلها حد  �إنت عارف و�هلل يا حازم   -

�إنت �بني.

فاأجاب حازم ب�صحكٍة م�صطنعٍة:

- يا طنط متغيري�ش �لمو�صوع وت�صحكي عليا بكلمتين، ها قولتي �إيه؟

- قلت �إيه في �إيه، �إيه �لكروته دي؟ فين �لتفا�صيل! 

نور  يحبُّ  فعاًل  �أّن عمر  ي�صعر  �أّنه  لها  ويحكي  خالته  مع  يتكّلم  �صاعًة  ظّل حازم 

ا معجبٌة به وترتاح له، و�أّن �نتظارهما  و�صيحافظ عليها، و�أّنه يح�ّش �أّن نور �أي�صً
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ًة �أّن نور ماز�لت �صغيرًة، �لأم لم تعرف  ثالث �أو �أربع �صنو�ٍت لي�ش م�صكلًة، خا�صّ

ماذ� تقول، هي �مر�أٌة �أر�صتقر�طيٌة جًد� ومهمٌّ عندها �لمظاهر ومهمٌّ عندها �أْن 

تتزوج �بنتها ِمن عائلٍة ذ�ت منا�صُب كبيرٌة،  وحتى ل يكون �لرف�ش منها، قالت 

لحازم �إّن و�لدها لُبّد �أْن يعرف وبعدها يكون �لقر�ر. 

و��صتاأذنت و�لدة نور حتى ل تتاأخر عن موعدها، و�ّتفق معها �أّنه �صينتظر �أْن تحّدد 

�لموعد حتى يتكّلما فيه مع و�لد نور ويكون في �أقرب وقٍت. 

مجرد �أْن خرج حازم ِمن باب �ل�صقة، �ت�صلت نور به ت�صاأله عّما حدث وقالت له 

ا فلم ت�صمع ما قالو�، فحكى لها وطلب منها �أْن َتطَمئّن  �إّن �ل�صوت كان منخف�صً

وُتطمِئَن عمر. 

ولكْن للحقيقة، نور لم تكن ُمطمئّنًة وكانت تخ�صى ِمن ر�أي و�لدها رغم �أّنه �أقرب 

�إليها ِمن و�لدتها، �إّل �أّن �آخر مناق�صٍة معه لم تكن ُمب�ّصرًة، �إّل �أّنها لم تحاول �أْن 

ُتظِهر لعمر ذلك. 

ًة �أّن و�لدتها لم  م�صى يوٌم و�ثنان وثالثٌة، ول جديَد! ونور كلَّ يوٍم تزد�د قلًقا خا�صّ

ُتفاتحها في �أّي مو�صوٍع، وِمن كثرة �إلحاح نور على حازم، �ّت�صل بخالته و�صاألها 

ها �أّنها كانت م�صغولًة جًد�،  وقالت �إّن و�لد نور في �لبيت طو�ل �ليوم فلو  فكان ردُّ
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لديه وقت ليمَر عليهم فليفعل، وفعاًل ذهب حازم على �لفور.

ا، �لأب رحب  بعدما �صربو� �ل�صاي، طلب حازم ِمن و�لد نور �أْن يتكلما حديًثا خا�صً

ودخل حازم في �لمو�صوع مبا�صرًة وحكى �لحكاية، �لأب �أح�ّش �أّنه ل يفهم �صيًئا 

وقال: 

- عايزين يتخطبو� يعني؟ 

ثالث  �أمامه  ماز�ل  عمر  لأّن  �لخطوة،  تلك  �ّتخاذ  �لباكر  ِمن  �أّنه  حازم  �أو�صح 

�صنو�ت على �لتخرج، �لأب �صعر �أّن ذلك �لكالم مجرد لعب �أطفاٍل و�أّنه طالما ل 

توجد نّيٌة للخطوبة �لآن فما �ل�صرورة ِمن هذ� �لكالم، بالرغم من �أّن �لأب منفتٌح 

جًد�  �إّل �أّنه رجٌل �صرقيٌّ ول يقبل �أْن ُتِحّب �بنته وُتَحّب بال �أّي عالقٍة ر�صمّيٍة، �لأب 

حاول تماُلك نف�صه وقال: 

- �أنا بر�صه م�ش فاهم، يعني �إنتو� عايزين �إيه؟ 

- يعني يا �أنكل، هّما بيحبو� بع�ش ومتفقين ي�صتنو� لما يتخرجو� وظروفو� تتح�صن 

ويقدر يتقّدم. 

هذه �لمرة، �لأب لم يتمالك �أع�صابه فقال: 

�إي��ه، م�ش هي  يعلم عايزين مني  َمن  �آخر  و�أن��ا  �إْن �صاء �هلل متفقين،  - وم��اد�م 
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خال�ش بتتفق وتقرر من دماغها، يبقى جايين تقولو� للطرطور �للي هو �أنا ليه؟ 

حاول حازم تهدئته، و�أح�ّش �أّنه تجاوز جًد�  في �لكالم، وقال: 

- ل طبعا يا �أنكل، �إنتو� �لخير و�لبركة وح�صرتك لما تتعّرف عليه هتعرف قد �إيه 

هو كوي�ش ومحترم. 

�لأب ظّل ع�صبًيا، وب�صوٍت عاٍل جًد�  نادى على نور، �لتي كانت تقف خلف �لباب 

�صّدة  ِمن  �لثانية  وتوؤّخر  تقّدم خطوًة  وهي  نور عندهم  دخلْت  �صيٍء،  كّل  وت�صمع 

�لخوف ِمن رّد فعل و�لدها، وِمن قبل �أْن تتكلم �أّي كلمٍة، نظر لها �لأب نظرًة تمتلئ 

بالق�صوة وقال: 

- ب�صي، �أنا م�ش فا�صي للعب �لعيال ده، عيل �صغير ل�صه بيدر�ش وقد�مه ل�صه تلت 

لّما يفلح ويخل�ش در��صته  �إيه؟ بال�ش لعب عيال، م�ش  �إيه ويرتبط  �صنين يحب 

�لأول، �أنا م�ش عارف هو فيه �إيه و�إنتي �إز�ي �أ�صاًل تفكري في كده و�إنك تربطي 

نف�صك وم�صتقبلك بحد ل�صه م�صتقبله م�ش و��صح، �أنا م�ش عايز �أ�صمع كالم في 

�لمو�صوع ده تاني. 

�لدموع مالأت عينْي نور، فتلك �أول مرٍة ينفعل و�لدها عليها بهذ� �ل�صكل، ولأول 

�أْن ي�صمع  �لذي تعرفه، لم يحاول  �آخُر غير  �أّن و�لدها �صخ�ٌش  ت�صعر  ا  �أي�صً مرة 
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وجهة نظرها �أو ي�صعر بها وبم�صاعرها، حاولت نور �أْن تتكلم: 

- ب�ش يا بابا...

- ِمن غير ب�ش! خال�ش خل�صنا، قال بيحبو� بع�ش قال. 

ودفعه  �ل�صقة  باب  وفتح  ع�صبيٍة،  بكّل  �ل�صيارة  ومفاتيح  �ل�صجائر  علبة  و�أخ��ذ 

لي�ش  لأّنه  �أم  لأّن عمر طالٌب  �لع�صبية  تلك  ُترى  �لأب كان منفعاًل جًد� ،  بعنف. 

جاهًز� �أو لأّنه �أح�ّش �أّن نور �ختارت وقررت ِمن غير �أْن تاأخذ ر�أيه؟!

ع�صبًيا  كان  و�لدها  باأّن  ذلك  وعّلال  يهّدئانها،  وحازم  وو�لدتها  تبكي  نور  ظّلت 

وعندما يهد�أ �صوف يتكلمان معه مرًة �أخرى. 

�ل�صكل،  بهذ�  و�لدها  يعاملها  حياتها  في  مرٍة  �أول  فهذه  جًد� ؛  متاأثرًة  نور  كانت 

فهو د�ئًما يحترم ر�أيها ويثق في �ختيار�تها، ويتناق�ش معها حتى لو كانت مخطئًة 

وُيقِنعها بوجهة نظره، ظّلت نور �أياًما مت�صايقًة ولم تحِك لعمر �أّي �صيٍء حتى ل 

ُتحِزنه وكانت تتعّلل باأّن حازم م�صغوٌل جًد�  هذه �لفترة وينتظر �لوقت �لمنا�صب 

ليفاتح و�لدها.

ت�صكت  �أم  �أخرى  مرًة  و�لدها  مع  �لمو�صوع  �أتفتح  �صتفعله،  فيما  تفّكر  نور  ظّلت 

؟  وكاأّنها �صت�صمع كالمه؟ �أهلها �أي�صا كانو� ُم�صتتين، ُترى ما فعلوه �صحيٌح �أم خطاأٌ
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، وكان يرى �أّنه مجرد �إعجاٍب �أو مر�هقٍة  ولأّن و�لدها لم يكن يتوقع �أّن �لحبَّ جادٌّ

فكان يرى �أّن ما فعله هو �ل�صحيح؛ فالإعجاب �صوف ينتهي، فهو لم يكن يعرف 

مقد�ر �لحب �لذي جمع بينهما. 

بعد عّدة �أياٍم، وعلى �لع�صاء �صاألها و�لدها عن و�لد عمر و�صاألها عن عمله، �أجابته 

نور �أّنها ل تعرف ولكّنها فرحت جًد�  بال�صوؤ�ل لأّنها �أح�ّصت �أّن �لمو�صوع بالن�صبة 

تتح�ّصن  �أْن  �لممكن  وِمن  �آخُر  كالٌم  هناك  و�صيكون  قال،  كما  ُيغلق  لم  لو�لدها 

�لأمور. �صكت و�لدها لحظًة ثم قال: 

- �إز�ي متعرفي�ش م�ش فاهم، يعني �إنتي عارفة ب�ش تحبي، �إز�ي بتحبي و�حد حتى 

متعرفي�ش �أهله بي�صتغلو� �إيه؟ 

رّدت نور بهدوٍء حتى ل يغ�صب و�لدها: 

- يا بابا، �أنا حّبيت عمر ب�صخ�صيته، بتفوقه و�أخالقه، ميهمني�ش �إني �أعرف �أكتر 

ِمن �إّن �أهله نا�ش محترمين وطيبين ويعرفو� ربنا.

زفر �لأب بقوٍة، وظهر على وجهه �لنفعال، وقال:

- ل حول ول قوة �إل باهلل، يا بنتي �لكالم ده م�ش في �لجو�ز، هو �إنتي هتتو�صطيله 

في �صغالنة؟! �لجو�ز ده يعني بتختاري عيلة لأولدك م�ش ب�ش بتختاري زوج ليكي، 
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يعني  ين�صهرو�،  �إي��ه  يعني  فاهمة  بع�ش،  في  بين�صهرو�  عيلتين  يعني  �لجو�ز 

هيكونو� عيلة و�حدة ولزم يكون بينهم تكافوؤ. 

�صكتت نور، لم تكن تعرف كيف ترّد �أو ماذ� تقول، هي نف�صها لم تكْن تعرف هل 

ها له فقط.  هناك تكافوؤٌ �أم ل، ول تعرف �أّي �صيٍء عن عائلة عمر، كّل ما تعرفه حبَّ

ِمن  نور  ��صتغربت  �صكنه،  ومحّل  بالكامل  با�صم عمر  تخبره  �أْن  منها  �لأب  طلب 

طلب و�لدها وحاولت �أْن تعرف �ل�صبب، وكان ردُّ �لأب: 

- ه�صاأل عليه، م�ش �إنتي و�ثقة �إّنه حّد كوي�ش، ول كمان د� م�ش من حقي؟! 

�أّيدته نور في طلبه، وبمنتهى �لهدوء قالت له عن ��صم عمر وعنو�نه.

�أْن يعرف كّل �صيٍء عن عمر و�أهله، وقال لها  و�لد نور بعالقاته ��صتطاع تقريًبا 

�إّنهم فعاًل �أنا�ش محترمون وطيبون �إّل �أّنه يرى �أّن ظروفهم لي�صت منا�صبًة، و�أّنها 

لُبّد �أْن ُتغِلق �لمو�صوع لأّنه محكوٌم عليه بالف�صل قبل �أْن يبد�أ. 

في  �لدخول  على  ق��ادرًة  تكن  لم  لأّنها  بر�أيه،  مقتنعٌة  �أّنها  لو�لدها  نور  �أظهرت 

�أّنها ترّكز في  ا  �أخرى، وظّل �لأب يتكلم كثيًر� ظاًنّ �أع�صاٍب مرًة  خالفاٍت وتعِب 

كالمه، �إّل �أّن �لحقيقة �أّنها كانت في عالٍم �آخر. 

قررت نور عدم �لتخّلي عن حّبها، وكانت تفّكر كيف تقنعهم �أّنها ن�صيت �لمو�صوع 
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�إلى �أْن يتخرجا ويبد�آ �لمعركة بدًل ِمن ��صتنفاذ طاقتهما مبكًر�.

تجرحه  �أْن  خافت  نور  �أّن  جًد�   متفّهًما  عمر  كان  حدث،  عّما  لعمر  حكى  حازم 

ولذلك لم تحِك له، �لم�صكلة لم تكْن في ظروف عمر حقيقًة؛ لأّنه كمعظم �ل�صباب 

في �صّنه، �لم�صكلة كانت في تفكير �أهلها فهم يعتقدون �أّنهم بذلك يحافظون على 

و�لم�صتوى  �لمال  �لر�حة هي  وكاأّن  تتعب في حياتها  �أْن  يريدون  لأّنهم ل  �بنتهم 

�لجتماعي و�لمظاهر فقط، تفكير كثيٍر من �لأهالي  ولي�ش فقط �أهل نور ي�صير 

بهذ� �لتجاه. 

��صتطاعْت نور �أْن تقنعهم �أّنها �أغلقت �لمو�صوع، ولكّنها طلبت منهم تاأجيل فكرة 

تنهي  حتى  �رتباٍط  �أّي  في  تفكر  ل  فهي  �لدر��صة،  فترة  في  بخطوبٍة  �رتباطها 

در��صتها �لجامعية، فوعدوها بذلك. 

ويتم�صكان  �أكثر  بع�صهما  ِمن  ُقرُبهما  ي��زد�د  يوٍم  كلَّ  وعمر  ونور  �ل�صهور،  مّرت 

بجانب  عمر  لعمل  منا�صبٍة  ظروٍف  لتوفير  يخططان  وكانا  و�أكثر،  �أكثر  هما  بُحبِّ

در��صته كي يح�ّصن ظروفه، ولأّن عمر كان متفوًقا ومحبوًبا ِمن �لأ�صاتذة �صاعده 

�أياٍم في �لأ�صبوع بجانب �لدر��صة، وفي مجال �لهند�صة  �أحدهم في عمٍل لثالثة 

ا، وكان عمر يحاول �لّدخار وي�صعى للحفاظ على تفوقه، �إ�صافًة �إلى �لتفكير  �أي�صً

في م�صاريَع �صغيرٍة لكي يكون جديًر�  بنور وبوقوفها بجانبه. 
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كان �أ�صامة �إذ� ر�أى نور يتجاهلها، فقد كان يعتبر �لمو�صوع م�صاألَة كر�مٍة، كان في 

تلك �لفترة يقف كثيًر�  مع فاطمة زميلتهم في �لجامعة، و�لع�صو في »�أ�صرة نور 

�لإ�صالم«، وكان قد �نت�صر خبر �رتباطهما ونية �أ�صامة للتقدم لخطبتها. 

وتحاول  تحبُّه  كانت  نور  �إّن  لفاطمة  قال  �أ�صامة  �إّن  لنور  �صلمى  قالت  يوٍم  وفي 

�أّنه ل يفكر فيها، طبًعا نور ��صتغربت ذلك �لكالم؛ فاإن�صاٌن ُمتديٌن  �إّل  م�صاغلته 

مثله ل يكذب، وبالتاأكيد َمن بّلغ �صلمى هو �لذي يكذب. 

حاولت نور تجاُهل �لمو�صوع ولكّن نظر�ت فاطمة لها كانت ُملفتًة وكاأّنها ت�صمئزُّ 

منها، فذهبت نور لفاطمة وقالت:

- �أنا م�ش عارفة �إنتي بتب�صيلي كده ليه. رّدت فاطمة بتعاٍل وجفاٍء:

لك ليه �أ�صاًل؟   - و�أنا هب�صّ

في تلك �لأثناء، �صاهدهما �أ�صامة فذهب �إليهما، فقالت نور:

- كوي�ش �إّنك جيت، �أنا �صمعت �إّنك كنت بتقول �إني بحبك، هو �إنت قلت كده؟!

 قال �أ�صامة بثقٍة:

- ل، مقولت�ش. 
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بًة ِمن �إنكاره، وقالت: ��صتغربْت فاطمة، ونظرْت �إليه ب�صدٍة ُمتعجِّ

- ملو�ش لزمة �لكالم ده يا نور، ده مو�صوع وِخِل�ش، وعادي جًد�  �إّن �أ�صامة مكن�ش 

قادر يحّبك لأّنكم مختلفين جًد�  عن بع�ش.

ٍب �صديٍد م�صتنكرًة:  نور ��صتغربت جًد�  ذلك �لكالم، وقالت لفاطمة بتعجُّ

�إنه  قالي  �للي  هو  �أ�صامة  غلط،  فاهمه  �إنك  و��صح  ق�صدك،  فاهمة  م�ش  �أنا   -

�إنه  وقالي  بمنا�صبة رم�صان  ده في كارت  �لكالم  كاتبلي  وكان  �أنا،  بيحبني م�ش 

يتمنى �إني �أبقى �أّم �أولده، ول �إيه يا �أ�صامة؟ 

ردَّ �أ�صامة بمنتهى �لثبات:

- كارت؟ كارت �إيه وكالم �إيه؟؟ كمان هو فيه حّد بيكتب جو�بات �لأيام دي! 

�رتباٍك  �أيُّ  عليه  يظهر  لم  جًد� ،  �صادٌق  �أّنه  يح�ّش  �أ�صامة،  يرى  َمن  �أّن  �لغريب 

ذلك  �أ�صامة،  كذب  ِمن  نور  دمت  �صُ فاطمة.  ِمن  لنور  �لحتقار  نظر�ت  وز�دْت 

�ل�صخ�ش �لُمتدّين، ورّدت ب�صوٍت عاٍل لفت نظر كّل َمن حولهم:

- م�ش عيب تبقى بدقن وما�صك م�صحف وتكدب؟ 

�صوت نور كان عالًيا فاأ�صرع كلٌّ ِمن �صلمى وعمر �إليها، وبد�أ كثيٌر ِمّمن في �لجامعة 

يالحظون �أّن هناك م�صادٌة كالميٌة، �صاألت �صلمى:
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- هو في �إيه؟

نظرْت لها نور، وقالت: 

- يا �صلمى، م�ش �أ�صامة كان مّديني كارت قبل رم�صان؟ 

ا بمنتهى  �أّكدت �صلمى كالم نور، عمر كان و�قًفا ل يفهم ما يجري، رّد �أ�صامة �أي�صً

�لثبات:

- �إنتو� �لتنين كّد�بين، ولو �إنتي �صادقة كده، فين �لكارت ده؟ 

�أ�صامة قال ذلك بكّل ثقٍة لأّنه يعلم �أّنها �أعادت له �لكارت، ولن ت�صتطيع �أْن تثبت 

كالمها. 

بد�أْت نور تنفعل جًد�  وقالت:

- �أنا �للي �إديتك �لكارت تاني تعبير عن رف�صي للكالم �للي فيه، و�إنت �للي كنت 

بتيجي د�يًما تكلمني وتحاول تفتح معايا كالم، وكنت كمان بتديني كتب وكمان 

كان مكتوب عليها: »تهادو� تحابو�«، �إنت ليه بتكدب كده؟ �أنا عمري ما كنت هقول 

�إني  بتقول  �إنك  و�صمعت  فحالي  كنت  �أنا  ��صتفزتني،  �للي  �إنت  ب�ش  ده،  �لكالم 

بحبك وبتفتري عليا فمكن�ش ينفع �أ�صكت. 

رّد �أ�صامة:
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كتب  ده؟  �لغريب  �لكالم  و�إيه  كده،  بتعملي  ليه  �إنتي  �أنا معرف�ش  كد�بة،  �إنتي   -

وجو�ب، هو فيه �إيه؟؟ 

 عندما �صمع عمر �أ�صامة يقول لنور: »�إنتي كد�بة«، �نفعل جًد�  على �أ�صامة وقال له:

- �إنت �للي مليون كد�ب، ونور م�ش بتكدب. 

رّد �أ�صامة:

- و�إنت �إيه عرفك �إنها م�ش بتكدب، �إنت �صفت �لجو�ب �للي بتتكلم عليه؟

وعمر  يتجّمعون حولهم،  �لطلبة  وبد�أ  كّذ�ب،  �أ�صامة  و�أّن  ر�آه  �أّنه  عمر  ردُّ  وكان   

وعمر  نور  �صلمى  �صّدت  �لموقف،  َكُبر  وعندما  �صربه  عن  نف�صه  تمالك  يحاول 

و�بتعدو�. 

غ�صب عمر ِمن نور لأّنها لم تخبره عن هذ� �لمو�صوع ِمن قبل، ولأّنه د�فع عنها 

غيرته  هي  �إخباره  عدم  في  �ل�صبب  �إّن  وقال  تهدئته  حاول  و�صلمى  نور  وك��ذب، 

�ل�صديدة على نور، ولكّن عمر ظّل غا�صًبا وطلب �أْن تحكي له كلَّ �صيٍء بالتف�صيل. 

�أ�صامة جًد� ، تر�ه ل يكذب، وفي  �أّما فاطمة فكانت م�صتغربًة جًد� ، فهي ت�صّدق 

�لوقت نف�صه هي م�صتغربٌة موقَف نور، كانت وجهة نظرها �أّنه ي�صُعب على �أّي فتاٍة 

�أْن تّدعي �صيًئا على نف�صها، و�أّن ثقة نور في حديثها يجعل لهذ� �لأمر �أ�صٌل، كانت 
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محتارًة �أت�صّدق �أ�صامة �لإن�صان �لمتدين �لذي يحافظ على �ل�صالة في �لم�صجد 

وعلى قر�ءة �لقر�آن وقيام �لليل، �أم ت�صّدق نور �لتي تعتبرها �إن�صانًة غير ملتزمٍة 

دينًيا. 

في �ليوم �لتالي في �لجامعة، �ّتجهت فاطمة ناحية نور ونادْت عليها وطلبت منها 

�أْن ُترَيها �لكتب �لتي تقول �إّن �أ�صامة كتب عليها �إهد�ًء بخّطه وو�فقت نور. 

نور كانت �صعيدًة �أّن فاطمة لفتت نظرها لتلك �لنقطة، فالكتب �إهد�وؤها بخّطه، 

ذلك �صيثبت �أّنها ل تكذب فتعيد لها كر�متها �أمام �لكّل، ويعرف �لجميع �أّن �أ�صامة 

هو ّمن يكذب، و�أّنه لي�ش كّل َمن يتحدث با�صم �هلل يمكن �أْن يكون �إن�صاًنا محترًما. 

نور كانت مت�صايقًة �أّن فاطمة عندما تعرف �لحقيقة، ِمن �لممكن جًد�  �أْن يوؤّثر 

على مو�صوع خطوبتها باأ�صامة لأّنها �صتعرف �أّنه كّذ�ٌب، كانت مت�صايقًة �أّنها قد 

تكون �ل�صبب في �أْن يتركا بع�صهما، ولكْن في �لوقت نف�صه كانت ت�صعر �أّنها لُبّد 

�أْن ُتظِهر �لكتب كي ُتد�ِفع عن نف�صها وعن كر�متها فهي غير م�صئولٍة عّما �صيحدث 

بينهما، �أ�صامة هو َمن ��صطّرها لذلك. 

�لكتب، ظّلت تبحث في  و�أول ما قامت به هو �لبحث عن  �لبيت،  �إلى  عادت نور 

جميع �لأدر�ج ولم تجْدها، بحثت في مكتبِتها �ل�صغيرة ولم تجْدها، كادت ُتجّن، 

�أ�صرعت ت�صاأل و�لدتها: 
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- ماما، كان فيه تلت كتب �صغيرين كده في مكتبي، متعرفي�ش هما فين؟

لم تتذكر �لأم في �لبد�ية، �إّل �أّن نور حاولت تذكيرها، وبالفعل تذّكرت �أّنها ر�أت 

�لكتب، �إّل �أّنها لم تتذكر �أين هي.

ظّلت نور تبحث طو�ل �ليوم، ولكْن دون جدوى! �ليوم �لتالي في �لجامعة قابلت نور 

فاطمة، و�صاألتها فاطمة �إذ� كانت قد �أح�صرت �لكتب، وكان ردُّ نور:

�لتاني  �لترم  �إدهوملي  �أ�صله  فين.  هّما  خال�ش  فاكرة  م�ش  فاطمة،  يا  و�هلل   -

�ل�صنة �للي فاتت وم�ش عارفة ر�حو� فين، �لنهاردة �لخمي�ش فاإن �صاء �هلل هدور 

عليهم تاني �لنهاردة وبكر� و�ألقيهم.

ت فاطمة وكاأّنها ل ت�صّدق نور، وقالت: ردَّ

- ممممممم، �أوكي. 

ت�صايقت نور جًد�  �أّنها �أح�ّصت �أّن فاطمة بد�أت ت�صّك �أّنها كاذبٌة، وظّلت تدعو �هلل 

�أْن َتِجدهم حتى ل ت�صتمّر نظرة �ل�صك في �أعين كّل َمن حولها، ولكْن لالأ�صف لم 

تجدهم، وتاأّكدت فاطمة �أّن نور تكذب. 

كان ذلك ي�صغل نور جًد�؛  ففي حين �أّنها كان ِمن �لممكن �أّل تهتّم ب�صّك فاطمة �أو 

ثقة عمر فيها، ولكن �لمو�صوع �صار كبيًر�.
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بال�صدفة كانت مي عز  قلبي«،  »�أين  ت�صاهد م�صل�صل  نور  ليلة، عندما كانت  في 

�لدين ت�صّجل كالم عّمها على كا�صيت �صغيٍر لكي ُتثبت �أّنه يفتري على و�لدتها، 

�أح�ّصت نور �أّنها فكرٌة ممتازٌة، �صتحاول ��صتدر�ج �أ�صامة وت�صّجل له عندما يقول 

بنف�صه �إّنها لم تكذب، وكّلمت �صلمى و�أخبرتها بالفكرة، فكان رّد �صلمى: 

�إيه  - يا نور، مالك �صاغلة نف�صك بالمو�صوع كده؟ فّكك منه يا بنتي، كمان هو 

�صغل �لمفت�ش كرومبو ده؟ 

لكّن نور كانت ُم�صّممًة على فكرتها رغم �صخرية �صلمى منها، وظّلت نور تبحث 

عن جهاز ت�صجيٍل �صغيٍر يمكن و�صعه د�خل حقيبتها، وبالفعل عثرت عليه عند 

حازم وقّررت تنفيذ خطتها. 

�لم�صجد،  عند  �أ�صامة  و�نتظرت  �لمحا�صر�ت،  موعد  قبل  �لجامعة  �إلى  ذهبت 

ث، كان �أ�صامة في منتهى �لذوق، ولأّن نور  وعندما ر�أته نادته وطلبت منه �لتحدُّ

لي�صت حذرًة فقد ��صتد�رت وو�صعت يدها د�خل �لحقيبة لت�صغيل �لت�صجيل وِمن 

�صّدة �رتباكها ن�صيت �لحقيبة مفتوحًة فالحظ �أ�صامة �لأمر، ولم يتحّدث في �أّي 

�صيٍء وف�صلت �لمحاولة. 

كّله  �لمو�صوع  تجاُهل  وقررت  غبائها  ل�صّدة  نف�صها  من  ت�صحك  وهي  نور  م�صت 
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وتركه هلل عز وجل حتى تظهر �لحقيقة. 

عمر و�صلمى �قنعو� نور �أْن تن�صى �لمو�صوع نهائًيا، وفعاًل لم َتُعْد تفّكر فيه، كلُّ ما 

فكرت فيه �أّنه على قدِر ما �صايقها ذلك �لمو�صوع فقد تعّلمت منه �لكثير. 

باأ�صلوب  �صخ�شٍ  تديُّن  على  تحُكم  و�أّل  بمظهره  �صخ�شٍ  على  تحُكم  �أّل  تعّلمت 

�إن�صاٍن �صخ�ٌش مختلٌف عّما ُيظِهره و�هلل  �أّنه بد�خل كّل  كالمه �لمتدين، تعّلمت 

وحده َمن يّطلع على �لنفو�ش ويعلم خيرها و�صرها. 

�نتهت تلك �لتجربة، وظّل نور وعمر على ُحّبهما �لذي يزد�د كلَّ يوٍم، كانت ت�صعر 

�أّنهما ماز�ل في �صنٍّ �صغيرٍة ويكت�صفان كّل �صيٍء مع  �أجمل ما في عالقتهما  �أّن 

ومو�جهة  ل  و�لتحمُّ �لمحن  على  و�ل�صبر  و�لنا�ش  �لحب  يكت�صفان  بع�صهما؛ 

�لم�صكالت و�كت�صاف حقيقة �لنا�ش. 

وفي �أحد �لأيام وهما خارج �لجامعة، ر�آهم ر�مي �لذي كانت تظنُّ �أّن مو�صوعه 

�أُغلق وكانت قد ن�صيته نهائًيا، ر�مي �أ�صابه �لجنون عندما وجد نور ت�صير مع �صابٍّ 

�أكثر ِمن �صنٍة،  �أّنها تحبُّه منذ  وهي في منتهى �ل�صعادة، وظّل ي�صاأل حتى عرف 

لت عليه �آخر، فقّرر �أْن يفّكر  �صخ�ٌش كر�مي �أح�شَّ �أّنه �أُهين لأّن نور رف�صته وف�صَّ

في طريقٍة ليفّرق بينهما، وبد�أ باأول مكالمٍة لنور:
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- �ألو مين؟

- ن�صتيني ول �إيه؟ �أنا �للي قلتلك هتندمي وم�صدقتني�ش، ب�ش خال�ش �لندم جاي 

قريب قوي.

- ر�مي؟؟ �أنا فاكرة �إّن ربنا هد�ك ون�صتني وبعدت عن طريقي.

- مقدر�ش �أبعد عنك يا نور قلبي، �أنا ب�ش كنت م�صافر، ب�ش معجبني�ش �لجو هناك 

ورجعت وبقيت فا�صيلك، هكلمك تاني، وبقولك �إيه؟ متن�صي�ش ت�صلميلي على عمر 

عبد �لو�حد.

ت بالخوف لأّنها  �أغلقت نور �لهاتف وهي في قمة �لخوف، كيف عرف عمر؟ �أح�صَّ

تعرف ر�مي وتعرف مقد�ر �أذ�ه؛ ل يخاف ِمن �أحٍد قويٌّ بالمال و�ل�صلطة ول يم�صي 

�إل وخلفه »�لبودي جارد«.

ولحازم  لو�لدها  تحكي  �أْن  فّكرت  �أمامها،  تجده  مكان  �إلى  تذهب  كّلما  �صارت 

عامين  منذ  عنها  َبُعدت  �لتي  ليلى  �أّن  وفوجئت  �أذ�ه،  ِمن  عليهم  خافت  ولكنها 

تت�صل بها: 

- �أنا م�ش عارفة ر�مي عاجبه فيكي �إيه، روحي قابليه يا نور بكر� �ل�صاعة 8 في 

�لنادي، �صدقيني و�هلل لو ما روحتي هيئذيكي جامد وهيئذي عمر. 
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لأول مرة �صعرت نور مقد�ر �صعفها وخوفها، فهي �لآن تحبُّ عمر وتخاف عليه 

في  �لنادي  �إلى  نور  ذهبت  لها،  بالن�صبة  �لدنيا  كلَّ  �أ�صبح  لأّن��ه  له،  حبها  وعلى 

�لميعاد لكي تتطلب ِمن ر�مي �أْن يبتعد عنها ويتركها ل�صاأنها، �أول ما ر�أته خافت، 

فهو و�ثٌق ِمن نف�صه ي�صحك، يقف عند �صيارته وحوله بنات ي�صحكن وكاأّنهّن يقفَن 

لأّنه جباٌن  بالقرب منه وذلك  و«�لبودي جارد« يقفون  مع نجم �صينمائيٍّ �صهيِر، 

وَمن ت�صبَّب في �أذ�هم كثيرون فال ي�صتطيع �أْن ي�صير دونهم. 

 ر�أى ر�مي نور فذهب �إليها، وقال لها �إّنه كان متاأكًد� ِمن ح�صورها وفوجئت �أّنه 

يعرف كلَّ �صيٍء عنها وعن عمر ويعرف كّل تفا�صيل حياة عمر. 

- يا ر�مي، ِمن ف�صلك �صبني في حالي، ليه م�صمم تبوظ حياتي؟

- مين قالك كده؟ بالعك�ش ده �أنا عايز �أفرحك و�أب�صطك. 

ْل تطاردني في كّل مكان. - لو كده بجد �بعد عني وبطَّ

- �ن�صي! �إنتي م�ش هتكوني لحد غيري، �إنتي بتاعتي �أنا ب�ش، وعلى فكرة مكنت�ش 

�أعرف �إّن ذوقك بيئة كده بقى ترف�صيني �أنا وتحبي و�حد زي ده؟! ب�صي يا بيبي 

معدية  عربية  �لوجود،  من  ده  عمر  �أمحيلك  ممكن  �أنا  باهلل  �أق�صم  �لآخ��ر،  من 

رب  في�صِّ �ل�صارع  وقدر، خنافة في  بايظة ق�صاء  �أكلة  ياكل  وقدر،  تخبطه ق�صاء 
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حامد  ر�مي  عن  ت�صاألي  فممكن  كالم  بتاع  �إني  فاكره  ولو  وق��در،  ق�صاء  بمطوة 

غنيم، ه�صيبك �أ�صبوعين تفكري كوي�ش في كل حرف قولتهولك، �صالم. 

ذهب ر�مي، ونور و�قفٌة مكانها، ت�صعر كاأّن �لدنيا كّلها تدور بها، هي تعرف ر�مي 

من يكون، وتعرف �أّنه ِمن �لممكن فعاًل �أْن يفعل ذلك و�أكثر، لم تكن تعرف ماذ� 

تفعل �أو كيف تفّكر. 

م�صى �أ�صبوٌع وحالتها �صيئٌة جًد� ، وكان عمر يالحظ ذلك �لتغيُّر فحاول �أْن ي�صاألها: 

- مالك يا حبيبتي؟ بقالك كام يوم م�ش طبيعية. 

- مفي�ش حاجة. 

هناك  كان  �إذ�  �أو  �أغ�صبها،  �صيًئا  فعل  قد  كان  �إذ�  وي�صاأل  عليها  يلحُّ  ظلَّ  عمر 

م�صاكل في �لبيت �أو �إذ� كان هناك ما تخفيه، لكّن نور لم َتُقْل �صوى جملٍة و�حدٍة 

»مفي�ش حاجة«، وِمن كثرة �إلحاح عمر نور �نفعلت عليه جًد�  لأول مرٍة في حياتها 

وقالت له:

- يوووه يا عمر! قلتلك مفي�ش، �إنت ليه بقيت زنان كده! 

�صكت عمر، لم يق�صد �أْن ي�صايقها �أو يخنقها، كان فقط يريد �أْن يطمئّن عليها 

ت نور �أّنها �صايقته جًد�  فقالت له:  لكّنه قرر �ل�صمت، �أح�صَّ
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�أقابل  وبابا م�صمم  م�صاكل  فعاًل  �أنا عندي  ب�ش  م�ش ق�صدي،  يا عمر  معل�ش   -

عري�ش ��صمه �إيهاب، و�أنا تعبت وم�ش عارفة �أعمل �إيه.

عمر لم يكن يعرف ماذ� يقول، �لإح�صا�ش بالعجز وقلة �لحيلة كان يقتله، �أح�شَّ 

�أّنه عاجٌز ول يعرف ما يمكن �أْن يفعل ظروفه و�ِصنُّه يجعالنه �صعيًفا جًد� ، ظّلت 

نور تتحدث وهي تنظر بعيًد� عنه كاأّنها تخ�صى �أْن ينظر في عينْيها فيعرف �أّنها 

تخفي �أمًر� �آخَر و�أّن ما قالته عن �لعري�ش لي�ش هو ما ي�صايقها، وقالت: 

- م�ش عارفة �أعمل �إيه، �أ�صل �لمرة دي غير كل مرة، فعاًل �إيهاب مفهو�ش غلطة، 

كل حاجة فيه كاملة.

عمر �أح�ّش بغيرٍة كبيرٍة؛ ما �لذي يجعلها تتكلم عنه بهذه �لطريقة وكاأّنه ل مثيل 

ل �ل�صكوت ولم يرّد على �أّي كلمٍة مما قالت. له؟ ولكّنه ف�صَّ

قالت نور:

- �أنا تعبانة وعايزة �أروح. 

- �إنتي ل�صه عندك محا�صر�ت. 

�صاعٍة  ِمن  �أكثر  عمر  وظّل  للر�حة،  وتحتاج  متعبٌة  �أّنها  بحجة  �أ�صّرت  نور  ولكّن 

يجل�ش وحده �صارًد� حتى �إّنه لم يح�صر �لمحا�صرة.
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، ولكّنها كانت على ��صتعد�ٍد  عادت نور �إلى �لبيت وبد�خلها جباٌل ِمن �لحزن و�لهمِّ

لتعتذر  تكّلمه  �أْن  فّكرت  �أح��ٌد.  يوؤذيه  ل  حتى  �صالمته  �أجل  ِمن  ها  بُحبِّ للت�صحية 

�لت�صحية  ق��ّررت  و�أخيًر�  ر�م��ي،  مع  �صتفعله  فيما  تفّكر  وظّلت  تر�جعت  ولكّنها 

ها لكي يبتعد ر�مي عن عمر، وفي �لوقت نف�صه فلن تكون لر�مي ثانيًة و�حدًة،  بُحبِّ

قّررت نور و�ّتخذت خطو�ت �لتنفيذ بعدم �لرّد على مكالمات عمر.

 ظّل عمر طو�ل �ليوم محتاًر� ما �لذي غيَّرها؟ ولماذ� ل ترّد على مكالماته؟ وما 

غيره  في  تفّكر  �أْن  �لممكن  ِمن  �أّنه  فّكر  جيٌد؟  عري�ٌش  �إيهاب  باأّن  تق�صده  �لذي 

وتو�فق على �إيهاب، لكنه قال لنف�صه: »�إيه �لهبل ده؟ �أكيد م�صتحيل«، كان و�ثًقا 

ها له و�أّنها لن تتخلى عنه. ِمن ُحبِّ

وجاءت �للحظة �ل�صعبة �لتي لم تكن تتمناها �أبًد�، عندما كانت تجل�ش مع عمر 

في �لجامعة:

- مالك يا حبيبتي؟ هو �أنا زعلتك في حاجة؟ لو �صمحتي متقلقني�ش �أكتر من كده 

�أنا م�ش عارف �أركز في �أي حاجة ول عارف �أذ�كر من قلقي عليكي. 

- يا عمر، �أنا فكرت كتير في مو�صوعنا وفكرت كتير في كالم �أهلي، م�ش هقدر 

�أف�صل م�صتنياك، �هلل �أعلم لإمتى! وم�ش هقدر �أعي�ش في م�صتوى �أقل من م�صتو�يا، 
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و�إنت م�ش هتقدر تجبلي �صقة في م�صر �لجديدة ول بعد ع�صر �صنين، �أنا زي �أي 

بنت بتمنى �أعي�ش في فيال و�أركب »بي �إم« و�أعي�ش في م�صتوى �أعلى بمر�حل من 

�للي كنت عاي�صه فيه، و�إنت حتى م�صتو�يا م�ش هتقدر تعي�صني فيه، م�ش عايزة 

�أكمل و�أنا خايفة يجي وقت و�أ�صعف و�أح�ش �إني �ت�صرعت، �أنا م�ش عايز�ك تزعل 

و�أولد  م�صئولية  �لجو�ز  كل حاجة،  م�ش  �لحب  ب�ش  قوي،  فعال حبيتك  �أنا  مني، 

يتربو� في  ��صتعد�د ولدي  و�أنا معندي�ش  تانية،  وليه ح�صابات  وحياة وم�صاريف 

م�صتوى �أقل من �للي �تربيت فيه، �أو �إنهم يتربو� في بيئة غير �للي �أنا كنت فيها، 

�أنا  لالأ�صف  ب�ش  �أكمل  �إني هقدر  فاكرة  متاأخر كنت  ده جه  �إّن كالمي  �آ�صفة  �أنا 

�أ�صعف من �إني �أدخل �لحرب دي معاك. 

لم يكن عمر م�صتوعًبا ما قالت، فابت�صم وقال: 

- يعني هت�صبيني يا نور.

رّدت نور بتما�ُصٍك رغم �أّن قلبها كان ينزف من �لألم، وقالت: 

- م�ش �أنا �للي ه�صيبك، �لظروف هي �للي خلتنا ن�صيب بع�ش.

وهو  �صامًتا  وظّل  عينْيه،  �لدموع  مالأت  وفجاأًة  يقول،  ماذ�  يعرف  يكن  لم  عمر 

ينظر لها ب�صدٍة، نور كان قلبها يتمّزق لأّنها جرحته، وقالت له وهي تبكي وتم�صك 
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يده: 

�صنة  كام  بعد  ما  �أح�صن  دلوقتي  من  بن�صحب  �أنا  �فهمني  حبيبي،  يا  �أرج��وك   -

نكون  قوي  �صعب  و�إّن  معروفة  نهايته  �لمو�صوع  كده  كده  نكمل،  مينفع�ش  �أقولك 

لبع�ش عل�صان �أهلي �صعبين قوي وم�ش هيدونا �لفر�صة دي، فبدل ما نتعذب قوي 

�إيهاب  �ألقي فر�صة زي  قد�م، نتعذب �صوية �صغيرين دلوقتي، و�أنا م�ش �صامنة 

تاني، غني و�صيك وعا�ش عمره كله في كند� و�أهله م�صتو�هم عالي جًد�  ودكاترة 

جامعة هناك، �إن�صان �أّي بنت تتمناه و�أنا مقدر�ش �أ�صيع فر�صة زي دي من �إيدي، 

ب�ش لزم تعرف �إني هف�صل �أحبك ب�ش لالأ�صف �لظروف �صدنا.

عمر دموعه نزلْت �أكثر، ولم يتمّكن ِمن منعها، َتَرَك يدها وقال: 

- متقولي�ش ب�ش »بحبك«، خال�ش �أنا دوري خل�ش، �أنا كنت �صوية �أيام بتع�صيهم 

لحد ما ييجي فار�ش �أحالمك �لغني �ل�صيك وبعدين ترميني، �إنتي �إز�ي خدعتيني 

كده؟ و�إز�ي قدرتي تمثلي عليا كده؟ و�إز�ي �أنا �صّدقتك طول �لفترة دي؟

ونظر لها نظرًة كلَّها �حتقار، وتركها وذهب.

ينظرون  زمالئهم  ِمن  �لكثير  فوجدت  حولها  ونظرت  �لبكاء،  من  نور  �نهارت 

�إليها بتركيز، فاأخذت حقيبتها و�أ�صرعت �إلى �لحمام و�أغلقت �لباب وظّلت تبكي، 
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ك فات�صلت ب�صلمى لتاأتي، وِمن �صدة تعبها فقدت  �أّنها ل ت�صتطيع �لتحرُّ �أح�ّصت 

�لوعي و�صلمى نبهتها و�أو�صلتها �إلى �لبيت. 

ظّلت تفّكر �إْن كان ما فعلته �صحيٌح �أم خطاأٌ، و�أح�ّصت �أّنه لم تكن هناك �أّي طريقٍة 

ت �أّن �لكالم �لذي قالته كان �أن�صب كالٍم كي ي�صعر  تحمي بها عمر غير تلك، و�أح�صَّ

ه فَيقِدر �أْن ين�صاها ب�صهولٍة وبال �ألٍم، لم تكن تعرف كيف �صتعي�ش  �أّنها ل ت�صتحقُّ

ق �أّنه ِمن �لممكن لق�صِة �لحب �لجميلة �أْن تنتهي  يوًما و�حًد� دونه، لم تكْن ت�صدِّ

بهذه �لق�صوة، و�أّنه ِمن �لممكن لالإن�صان �أْن ي�صتغّل �صعف �إن�صاٍن �آخَر لهذه �لدرجة 

كما ��صتغّل ر�مي �صعفها تجاه عمر. كانت تتمّنى لو ��صتطاعت قتل ر�مي لترتاح 

�إن�صاًنا في حياتها مثلما كرهت ر�مي، عرف ر�مي ما حدث  ِمن �صّره فلم تكره 

فكّلم نور وقال:

- كنت متاأكد �إنك عاقلة وهتعملي كده.

 رّدت نور وقالت:

- �إنت قدرت تبعدني عن عمر، ب�ش عمرك ما هتقدر تقربني منك.

:  قال بكّل ثقٍة و�صرٍّ

- يبقى �إنتي ل�صه متعرفي�ش مين ر�مي. 
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 و�أخبرها �أّنه �صي�صافر لمّدة �صهٍر مع و�لده ثم يعود لها.

تكلمها  بليلى  نور  وفوجئت  �فترقا،  منذ  فقط  �أ�صبوعين  وعمر  نور  بعد  على  مّر 

بها، فذهبت  �أْن تقطع عالقتها  لُبّد  �أّنها  و�أح�ّصت  نور رف�صت  وتطلب مقابلتها، 

ليلى �إلى نور عند بيتها وكانت نور ذ�هبًة �إلى �لجامعة وبمنتهى �ل�صّر قالت لها: 

- �أنا ب�ش عايز�كي ت�صوفي �ل�صور دي.

�أخذْت نور �ل�صور لتر�ها فوجدتها �صور لليلى مع عمر، 

فجاأًة د�رت �لدنيا بها ما، �لذي جمع عمر مع ليلى وكيف عرفها وو��صح �أّنهما في 

، �ل�صور تقول ذلك!  حالِة حبٍّ

ليلى. �صحكْت  �إلى  بال�صور وتنظر  �ل�صدمِة، تم�صك  �صّدة  ِمن  نور ظّلت �صامتًة 

ليلى وقالت:

- ع�صان ب�ش تعرفي حقيقة حبيبك �للي كنتي قارفانه بيه وم�ش ر��صية ت�صيبيه.

�إلى  �لذهاب  عدم  ق��ّررت  تقول،  ماذ�  �أو  تفعل  ماذ�  تعرف  ل  مكانها  نور  وقفْت 

�لجامعة و�أ�صرعْت مرًة �أخرى �إلى �لبيت و�نهارت من �لبكاء، حتى هد�أْت فاأخذت 

تفّكر فيما ر�أته و�نتهى تفكيرها �أّنه لُبّد �أْن تكون تلك �ل�صور مفبركًة فهذ� �لأمر 

لي�ش �صعًبا على ليلى �أو ر�مي.



167

حيرٍة  في  ظّلت  �صتقوله،  �لذي  ما  تعرف  تكن  لم  ولكّنها  عمر،  ت�صاأل  �أْن  فّكرت 

يومْين، وفي �ليوم �لثالث �ت�صلت ليلى بها، فقالْت لها نور:

- متفتكري�ش يا ليلى �إني �صّدقت �ل�صور �لحقيرة دي، �أنا متاأكدة �إنها متفبركة.

- يا ريتني كنت ب�صجّله مكالماته معايا.

- يا بنتي �إنتي كد�بة، متفتكرو�ش �إن ممكن تهّزو� ثقتي في عمر، كمان �أنا م�ش 

�إيه من كده؟ ما خال�ش بعدنا عن بع�ش  �إيه، وهت�صتفادو�  �إنتو� عايزين  فاهمة 

و�للي �إنتو� عايزينه ح�صل.

- �إحنا ب�ش كنا عايزين نثبتلك �إنك رف�صتي ر�مي ورحتي لو�حد مي�صتهل�ش، وعلى 

فكرة ممكن �أبعتلك �ل�صات �للي بيننا.

- ِمن قبل ما �أ�صوفه �أكيد متفبرك.

بيننا  كان  �للي  �ل�صات  كل  بنف�صك،  ت�صوفيه  توب  �ل��الب  هجيبلك  �أن��ا  طيب   -

�ليومين �للي فاتو�، ول �لجهاز كمان هيفبرك؟ قابليني بعد �صاعة في �لنادي. 

�أ�صرعْت نور كالمجنونة �إلى �لنادي وظّلت منتظرًة ليلى، ور�أت �ل�صات على �لالب 

ق نف�صها ِمن �ل�صدمة، هو �إيميل عمر، فّكرت �أّنه قد يكون م�صروًقا  توب، ولم ت�صدِّ

ِدمْت �صدمًة لم تتخّيلها، ما ذلك �لحو�ر �لحقير  ولكْن لالأ�صف هو �أ�صلوب عمر، �صُ



168

�أهذ� هو  �لذي يعرف �هلل؟!  �لمحترم  �لطيب  �أهذ� هو عمر  بينهما،  يدور  �لذي 

عمر �لذي �أحبته؟!

لم  �لدنيا  �أّن  ت  �أح�صَّ �صود�ء في عينْيها،  و�لدنيا  �لبيت  �إلى  نور وعادْت  �أ�صرعْت 

ت �أّنها تائهٌة وعقُلها م�صلوٌل غيُر  َيُعْد بها �أماٌن، و�أّن كلَّ �لنا�ش تكذب وتخون، �أح�صَّ

قادرٍة على �لتفكير.

ظّلت نور ُتكلِّم نف�صها وتقول: »يا��ه!! �أنا حبيت حد وح�ش كده؟! �أنا �إديت م�صاعري 

�إ�صبوعين �صايبين  �إز�ي قادر يحب ويع�صق و�إحنا ل�صه مبقلنا�ش  لو�حد كده، هو 

بع�ش، هو �أنا كنت ول حاجة بالن�صبه ليه؟ ويا ترى بيعمل كده وبيعرف بنات من 

�إمتى؟ يعني ممكن �أن يكون كان مرتبط بيا وبيخونني؟

وتن�صى  تن�صاه  �أْن  قّررْت  �إجابٍة،  �أّي  لها  تجْد  لم  كثيرًة  �أ�صئلًة  نف�صها  ت�صاأل  ظّلت 

ها، قّررْت �أْن تعي�ش لنف�صها فقط، وفي �لوقت نف�صه لم يعرف عمر �أّي �صيٍء  ُحبَّ

عّما عرفته، كلُّ و�حٍد منهما �بتعد وهو يرى �لآخر في �صورٍة �صعبٍة جًد� ؛ هي ترى 

، وهو يرى �أّنها باعته ِمن �أجل �لمال، كالهما مجروٌح فلم  �أّنه خائٌن ول ي�صتحقُّ

ي�صتطْع �أيٌّ منهما �أْن يقترب ِمن �لآخر، قّررت نور �أن تقترب ِمن �هلل لأّنها تعبت 

ونف�ُصها كانت مدمرة. 

كانت  تتابعها،  درو���ش  ومو�عيد  م�صاجد  على  ودلَّها  �لغني  عبد  محمود  كّلمت 
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�أْن تن�صى عمر  �أْن يكفيها �صّر ر�مي، وتدعو  د�ئًما تبكي في �ل�صالة وتدعو �هلل 

و�لجرح �لذي ت�صبَّب لها فيه، كانت تدعو ِمن قلبها بعمٍق، وقّررت �لرجوع لحياتها 

وللتدريب و�لمو�ظبة في �لكلية.

في مرٍة وهي في �لنادي، �صمعت �أّن ر�مي رجع من �ل�صفر ووقعْت له حادثٌة كبيرٌة 

بال�صيارة في �ليوم نف�صه، وحالته خطيرٌة. 

ت �أّن �هلل ينتقم ولكّن قلبها   لم تكْن تعرف �أتفرح �أم ُت�صفق عليه، ِمن د�خلها �أح�صَّ

�لطّيب منعها ِمن �أْن تدعو عليه، وفي �لوقت نف�صه ل يمكن �أن تدعو له، وبعد ثالثة 

�أياٍم عرفْت �أّنه ُتوفي في �لم�صت�صفى، ومنذ ذلك �ليوم وتفكيرها تغيَّر تماًما، كانت 

تظّن �أّنه تغّير لالأح�صن، لكْن �لحقيقة �أّنه تغيَّر لالأ�صو�أ و�أ�صبحْت �إن�صانًة �أخرى. 

بد�أْت نور توؤمن �أّنه ل �صيَء ُي�صّمى �لحب، و�أّن �لخيانة و�لكذب هما �أ�صا�ش �لحياة 

ا �صادًقا مهما كان ما يظهره ِمن خيٍر،  و�أّنه ِمن �ل�صعب �أْن ُيقاِبل �لإن�صان �صخ�صً

لت نور �إلى �صخ�صيٍة مختلفٍة تماًما، و�أ�صبحت مو��صفاتها فيمن تتزوجه �أْن  تحوَّ

ها، لم ّتُعْد تفّكر في �أْن ُتحبَّ ول كانت تريد �أْن  يكون غنًيا وم�صتو�ه عاٍل و�أْن ُيحبَّ

يحدث ذلك، بعدما كانت عاطفيًة وت�صير ور�ء قلبها، �أ�صبحت قا�صيًة وعقالنيًة. 

جًد�،   ي�صغُلها  لإيهاب  خطوبتها  مو�صوع  وكان  �لثانية،  �لجامعية  �ل�صنة  �نتهت 
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�أهلها  ولكّن  تعرفه  ز�لْت ل  بالطبع ما  وناجٌح،  �صابٌّ ممتاٌز  �إيهاب  �أم ل،  �أتو�فق 

�أقنعوها �أْن تعرفه �أكثر في فترة �لخطوبة، حاولْت نور �أخذ ر�أي �صلمى ونهال في 

�لمو�صوع، وكان ر�أي �صلمى: 

- م�ش عارفة يا نور ب�ش �أوعي تتجوزي حد �إنتي م�ش بتحبيه، لزم تح�ّصي ناحيته 

بحب، لزم تح�ّصي �إنك محتاجة له وهو محتاج ليكي، �إنما جو�ز �ل�صالونات ده 

�للي فجاأة تالقي عري�ش متقدملك ول تعرفيه ول �تعاملتي معاه، وبد�ية تعاملك 

معاه عل�صان �لخطوبة ده كله كدب و�صحك على �لدقون. 

ت نهال: ردَّ

- �إز�ي �صحك على �لدقون يا �صلمى؟ 

�أكملت �صلمى كالمها:

�صورة  باأح�صن  يظهر  لزم  تو�فق  فعل�صان  يخطبها،  ع�صان  دلوقتى  جاي  هو   -

وبعد  وب�ش،  �لكوي�صة  �لحاجات  غير  وميبين�ش  عيوبه  كل  يد�ري  هيحاول  عنده، 

�لجو�ز بقى هتالقي مليون حاجة كان مخّبيها عليها، غير خال�ش لو و�حد كانت 

عرفاه قبل ما يفكر يخطبها، و�حد كانت بت�صوف ت�صرفاته على طبيعتها من غير 

ما يكون عايز يبان قد�مها كوي�ش لأنها �أ�صاًل متهمو�ش فبيتعامل عادي. 
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ت نهال: ردَّ

- �أنا م�ش معاكي يا �صلمى، �لكالم �للي بتقوليه كوي�ش في حالت وحالت تانية ل، 

�أنا مبقول�ش لنور تتجوز �إيهاب بكر�، �أنا بقول ت�صوفه مرة وع�صرة ولو ح�صت �رتياح 

يعملو� خطوبة، وطول فترة �لخطوبة هيعرفو� بع�ش �أكتر ويعرفو� طباع و�صفات 

�أكتر وهيمرو� بمو�قف كتير تعرف كل و�حد فيهم �صخ�صية �لتاني، �لو�حد ممكن 

يمثل يوم �أو �تنين �إنما ميتهياألي�ش هيف�صل يمثل �صنة و�تنين، كمان �إيهاب عري�ش 

موفقت�ش  نور  لو  لأنه عارف حتى  تو�فق،  نور  يمثل ع�صان  �إنه  لقطة م�ش محتاج 

مليون غيرها يتمنوه، و�أنا و�هلل �أعرف نا�ش ف�صلو� يحبو� بع�ش ع�صر �صنين وبعد 

�صالونات  ج��و�ز  �تجوزو�  نا�ش  و�أع��رف  و�نف�صلو�،  متفاهمين  مكنو�ش  �لجو�ز 

�أو  �صالونات  بجو�ز  عالقة  �أي  ملو�ش  �لمو�صوع  �ل�صعادة،  غاية  وفي  ومتفاهمين 

حب، �لمو�صوع كله مو�صوع ن�صيب. 

نور كانت تفكر في كالم �أ�صحابها جًد�،  و�أح�ّصت �أّن �إيهاب �إن�صاٌن جيٌد، فو�فقت 

ه ولم تح�ّش  على �لخطوبة �لتي تّمت في �آخر �ل�صنة، لكْن لالأ�صف لم تتمّكن ِمن ُحبِّ

ه، �لمهم  ناحيته باأّي �صيٍء لكّن عقلها كان يقنع قلبها باأّنه لي�ش ِمن �لمهم �أْن ُتحبَّ

ها، و�أّنه منا�صٌب لها و�أهلها ر��صين ويرونه زوًجا مثالًيا.  �أْن يحبَّ

 �إيهاب مهند�ٌش بارٌع، كان يعمل في �صركات خاله، �لتي كانت بين م�صر وكند�، 
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وكان يعي�ش طو�ل عمره في كند� و�ّتفق مع نور و�أهلها �أْن ت�صافر معه عندما تنتهي 

ا لم تكن مرتاحًة �إّل  ِمن در��صتها، �أهل نور لم يكونو� ُمرّحبين بالفكرة ونور �أي�صً

ج ورّبما يتغّير تفكيرهم �أو ي�صبح كلُّ عمله في  �أّنه �أقنعهم �أْن ينتظرو� حتى �لتخرُّ

�أّنه بالفعل قد ي�صّحي باأّي �صيٍء ِمن �أجلها، و�أّنه بالفعل  م�صر، نور كانت تح�شُّ 

ها.  يريد �أْن ُي�صِعدها، ولذلك �أح�ّصت �أّنه �ل�صخ�ش �لمنا�صب �لذي ي�صتحقُّ

كان يحبها ويحاول �أْن ُي�صعدها وُير�صيها فعاًل؛ فكان يق�صي �أكثر �لأيام في م�صر 

ِمن �أجلها، وكانت نور توهم نف�صها وتوهم َمن حولها �أّنها �صعيدٌة، ظّلت مخطوبًة 

بعدها  حياتها،  في  وجوٍد  بال  وكاأّنه  م�صاعرها  تعطيه  �أْن  ت�صتطيع  ل  �أ�صهٍر  �صتة 

�أح�ّصت �أّنها ل ت�صتطيع �أْن ُتكِمل تلك �لم�صرحية �ل�صخيفة وقّررت ف�صخ �لخطوبة. 

قالْت قر�رها ل�صلمى لكي تاأخذ ر�أيها فيه، �صلمى كانت ترى �أّن �رتباطها باإيهاب 

و�أّنه ِمن �ل�صعب  �لبد�ية كان خطاأً، لأّنها ُمحتاجٌة وقًتا كبيًر� لتن�صى عمر،  ِمن 

عليها �أْن ُتحبَّ �أّي �صخ�شٍ في تلك �لفترة، و�صاألتها �صلمى:

- نور، ه�صاألك وجاوبي عليا ب�صر�حة، �إنتي خال�ش ن�صيتي عمر؟ 

ت نور ِمن غير تفكيٍر: ردَّ

- طبًعا ن�صيته، وعلى فكرة قر�ر ف�صخ خطوبتي مالو�ش �أي عالقة بعمر.
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�أكملْت كالمها،  �إجابتها،  ت وهي قويٌة ومتاأكدٌة ِمن  �أيِّ تفكيٍر، ردَّ ت ِمن غير  ردَّ

وقالت: 

- �أنا يا �صلمى على قد ما حبيته على قد ما ن�صيته، �أنا حبيته لأني كنت �صايفاه 

ل�صه  و�صخ�صيته،  قلبه  �صفاء  مغيرت�ش  �لدنيا  ل�صه  �صادق  حد  �صايفاه  مختلف، 

�للي حبيته فيه طلع وهم فيبقى  �إن كل  �لكدب و�لخيانة، فبما  �لدنيا معلمتو�ش 

في  ر�صماه  كنت  �للي  عمر  حبيت  �أنا  فيه،  نف�صي  عّي�صت  كبير  وهم  نف�صه  عمر 

خيالي، م�ش عمر �للي خانني وجرحني. 

ظلَّت �صلمى ت�صمُعها ب�صمٍت، و��صٌح �أّن نور بد�خلها �لكثير، �أكملت نور:

- عارفة يا �صلمى؟ �للي وجعني �أكتر من �لخيانة و�إنه يعرف بنت ويعمل معاها 

�إنه  مرة  مرتين،  دبحني  بتكرهني، هو  �إن�صانة  �أكتر  تكون  دي  �لبنت  �إّن  عالقة، 

�للي  للنا�ش  فر�صة  �إّدى  �إنه  �لتانية،  و�لمرة  حبي  قدر  ول  فيه  ثقتي  قد  مكن�ش 

بتكرهني ي�صمتو� فيا وي�صحكو� عليا. 

- طيب ليه يا نور مو�جهتهو�ش؟ وليه م�ش عايز�ني �أعّرفه �للي ح�صل و�إننا عرفنا 

كل حاجة. 

- ل يا �صلمى، �أرجوكي متقولي�ش لأي حد على �لمو�صوع ده، و�أوعي تعّرفي عمر 
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�إننا عرفنا حاجة، عل�صان �لكالم بيتنقل بين �لنا�ش ف�صكلي قد�مهم هيكون �إيه؟ 

بيا وحاجات كتير هتوجعني،  بيت�صلى  و�إنه كان  �إني مكنت�ش ماليه عينه  هيقولو� 

ِدْتنا،  خليهم فاكرين �إنه كوي�ش، خليهم فاكرين �إني كنت مختارة �صح و�لظروف بعَّ

م�ش عايزة �أ�صعب على حد، م�ش عايزة لما حد ي�صوفني يقول �أهي �لبنت �لمغفلة 

�للي كان بي�صحك عليها ومفهمها �إن عمره ما حب ول ب�ش لغيرها، وكمان هو 

م�ش لزم يعرف �إني عرفت �أنا م�ش ه�صّغر نف�صي �أو �أح�ص�صه �إني �صعيفة، لزم 

يفهم �إني قوية جًد�  و�إنه �أ�صاًل ميفرق�ش معايا. 

- وهو فعاًل ميفرق�ش معاكي؟

- طبًعا ميفرق�ش، على قد ما كان فارق معايا على قد ما �أنا دلوقتي بكره �لظروف 

ه، ب�ش �لحمد هلل ربنا ميهون�ش عليه �أكمل مع و�حد دي �أخالقه  �للي خلتني �أحُبّ

من  وتعبت  حياتي  في  وليلى  ر�م��ي  وج��ود  من  تعبانة  كنت  يمكن  منه،  فاأنقذني 

�أذيتهم ليا، ب�ش �أديني عرفت حكمة ربنا من �إني �أعرف نا�ش زي دي ع�صان �أفهم 

�لحقيقة و�أعرف عمر على حقيقته، كل حاجة بتح�صّلنا بيكون ربنا له حكمة فيها 

ب�ش م�ش بنعرف �لحكمة دي غير متاأخر، ولو �صمحت يا �صلمى بال�ش نتكلم عنه 

تاني، �أنا عايزة حتى �أن�صى �إن فيه حد ��صُمه عمر. 

نور لم تكن تكذب على �صلمى عندما قالت �إّنها ن�صيته، هي بالفعل لم َتُعْد تفّكر 
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فيه. 

�لأ�صباب  �أْن يعرف منها  �لأب  �أخبرت و�لدها بقر�ر ف�صخ �لخطوبة، وحاول  نور 

ها �لوحيد كان: ولكّن ردَّ

 »يا بابا م�ش قادرة �أحبه.«

ت �أّنها لن ت�صتطيع �أْن ُتكِمل  م قر�ر �بنته، وبعد �أن ��صتخارت �هلل �أح�صَّ �لأب تفهَّ

وف�صخت �لخطوبة. 

حازم �بن خالتها كان د�ئًما بجو�رها، ود�ئًما يبّث فيها �لقوة باأّن �هلل يّدخر لها 

ه لها لأّنه كان يعرف موقفها وكان  كّل خيٍر، لم يكْن يحاول �أْن يقول لها مقد�ر ُحبِّ

ٌك بها كحبيبٍة، فكان يترك �لمو�صوع  ت �أّنه ُمتم�صِّ يخاف جًد�  �أْن يخ�صرها لو �أح�صَّ

للظروف وللوقت. 

�لأمل  فقد  ثم  �أخرى،  مرًة  �لأمل  ثم عاد  بعمر،  �رتبطت  �لأمل عندما  فقد  لقد 

عندما ُخِطبت لإيهاب وعندما تركته بد�أ يح�ّش �أّنه ِمن �لممكن �أْن يجمعهما �هلل 

مًعا، لقد تعب من ذلك �لإح�صا�ش ولكّنه لم يكن قادًر� على �لتخل�ش منه. 

كان د�ئًما يخرج معها ويتكلم معها، كانت تح�شُّ بر�حٍة و�صعادٍة كبيرٍة وهي معه، 

كانت تفرح عندما ياأخذها من �لجامعة �أو عندما يو�صلها �إلى �لجامعة �صباًحا 
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وهو ذ�هب لعمله، كانت تح�شُّ �أنَّ لها �صنٌد وقلٌب يخاف عليها، فّكرت في نف�صها 

ور�أت �أّنه ِمن �أكثر �لنا�ش �لذين تحبُّهم و�صاألت نف�صها لماذ� ل تعطي فر�صًة لقلبها 

ه، وبالفعل حاولت ذلك؛ حاولت �أْن تقترب منه �أكثر وتكّلمه �أكثر وت�صمعه  حتى ُيحبَّ

�أكثر، هو كان ي�صعر بذلك وكان �صعيًد� جًد�  لتلك �لخطوة �لتي �أعطته �أماًل كبيًر�، 

لكْن لالأ�صف نور كانت كلَّ يوٍم تتاأكد �أّنه ل يمكن �أْن يكون غير �أٍخ، لم تكن قادرًة 

على تخيُّله كاأّي �صخ�شٍ �آخر، ل ت�صتطيع �أْن تتخيله زوًجا لها رغم حبها له ورغم 

�أّنه ِمن �أهم �لنا�ش في حياتها. 

لي�صت قادرًة على تخيُّل لحظة حبٍّ ورومان�صيٍة بينهما، ولالأ�صف هو ظّل �صعيًد� 

باإح�صا�صه �أّنها تتقّرب منه و�أّن �لأمل موجوٌد. 

نور كانت تقابل �أنا�ًصا كثيرين في �لجامعة و�لنادي، من �أقاربها و�أولد �أ�صدقاء 

و�لدها ولكّن قلبها لم يدقَّ لأحٍد، وعندما كان ُيفاتحها �أحٌد في مو�صوع �رتباٍط 

ل ُتغلق �لكالم كما كانت تفعل بل كانت تعطي �لفر�صة لنف�صها لو وجدته �إن�صاًنا 

ترتاح  تكْن  لم  لالأ�صف؛  لكْن  �ل�صخ�ش،  تتعرف  نف�صها  تترك  فكانت  منا�صًبا، 

�لإح�صا�ش  َتِجَد  �أْن  �لتي تجعُلها ترتبط به، لم تكْن قادرًة على  �لر�حة  ل�صخ�شٍ 

�لذي كانت ت�صعر به مع عمر. 
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في  �صلمى  مع  و�ن�صغلت  لفترٍة،  �لمو�صوع  ذل��ك  في  �لتفكير  ع��دم  ن��ور  ق��ّررت 

�صعيدًة  �صلمى، كانت  ولي�ش  �لتي تحتفل  كاأّنها هي  �صعيدًة جًد�   خطوبتها، كانت 

هما، �صعيدًة �أّنها �أح�ّصت �أّنه ماز�ل �لحب  جًد�  �أّن �صلمى و�أحمد �أخيًر� �صيعلنان ُحبَّ

�ل�صادق موجوًد�. 

�أحمد كان �أكبر من �صلمى بثالث �صنو�ٍت، كان �أهلهما ر�ف�صين �لخطوبة ر�صمًيا 

حتى يتخرج، وبالفعل تخرج �أحمد وكانت �صلمى في �ل�صنة �لثالثة وبعد �لنتيجة 

دو� ميعاد �لخطوبة.  مبا�صرًة ذهب �إلى و�لد �صلمى ليحدِّ

كانت نور ُتحبُّ �أْن ترى بريق �لحّب في عيون �صلمى عندما تتكلم عن �أحمد، كانت 

تح�شُّ �أنَّ �صلمى تقول بكلِّ كيانها �إّنها ُتحبُّه، كانت ُتحبُّ خوف �أحمد على �صلمى 

وغيرته عليها، كانت ُتحب �لبر�ءة و�لنقاء فيهما، لعّل �أ�صعد �أيام حياة نور هي يوم 

خطوبة �صلمى و�أحمد. 

يوم �لخطوبة ح�صر عمر و�لتقت عيونهما، لكْن بعد ت�صرفات نور معه لم ي�صلِّم 

عليها حتى. 

لالأ�صف! هذه هي حقيقة �لرتباط، عندما يذهب �لحبُّ �أو تهتزَّ �لثقة ل يمكن �أبًد� 

�أْن يتعامل �لطرفان مع بع�صهما حتى كمعارف، لأّنهما د�ئًما �صي�صعر�ن �أّن هناك 
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�أ�صياَء مك�صورًة بينهما. 

�نتهت �لإجازة، وبعد �أ�صبوعين من �نتهائها كانت نور و�صلمى مًعا وجاءت زميلة 

��صمها رحمة نحوهما، وقالت لنور:

بال�صدفة  �أنا  ون�ش،  �صنة  من  �أكتر  معايا  �لُكتب  ِلت  ف�صْ �إز�ي  عارفة  م�ش  �أنا   -

لقيتها في �لمكتب قلت �أجبهالك يمكن محتاجاها. 

نور لم تكْن تفهم عن �أّي ُكتٍب تتحدث، ومّدت رحمة يدها في حقيبتها و�أخرجت 

�لُكتب، ُكتب �أ�صامة �لتي َكَتَب عليها �لإهد�ء، نور �أخذتهم وقالت:

- �إيه ده؟ �إز�ي كنت نا�صية �إني �إديتهم لك؟!

�ن�صرفْت رحمة، كانت رّدة فعل نور باردًة جًد� ، �صلمى �أخذتهم من يدها ب�صرعٍة 

ونظرت على �أول �صفحٍة وقر�أت �لإهد�ء، وقالت:

- يا��ه!! �أنا م�ش م�صدقة �إننا لقيناهم، �أنا لزم �أو�جه �أ�صامة بيهم و�أوريهم كمان 

ات �لحقيرة بتاعتها. لك �لب�صّ لفاطمة خطيبته، عل�صان تبطل ُتب�صّ

نور كانت ت�صعر �أّنه ل د�عي لذلك، و�أّن �لمو�صوع �أُغلق و�أ�صامة خطب فاطمة ول 

مت، و�أخذت �لكتب وظّلت تبحث  د�عي للت�صبب في م�صاكل بينهما لكّن �صلمى �صمَّ

�أ�صامة  �إلى  ونظرت  عليهما  ونادت  �أ�صرعت  وجدتهما،  وفاطمة حتى  �أ�صامة  عن 
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بنظرِة ُكرٍه، وقالت: 

- ب�ش يا �أ�صامة، �إيه ر�أيك في �لكتب دي؟ 

وبمنتهى �لبرود و�لتجاهل قال لها:

- �إيه ده يا �أخت �صلمى؟

 �نفعلت �صلمى وقالت:

ل تمثيل ومتعمل�ش فيها �ل�صيخ �أ�صامة.  - بقولك �إيه، و�لنبي بطَّ

فاطمة �نفعلت جًد�  من �لطريقة �لتي تتحّدث بها �صلمى، وقالت:

- فيه �إيه يا �صلمى؟ 

�أعطْت �صلمى �لكتب لفاطمة، وقالت لها: 

مع  �لكتب  وطلعت  نالقيهم  �صنة  من  �أكتر  بعد  �إّن  �أر�د  وربنا  كّد�بة،  م�ش  نور   -

رحمة زميلتنا ونور كانت نا�صية، �فتحيها �صوفي �لإهد�ء وقولي ده خط �أ�صامة ول 

لأ، م�ش �إنتي تعرفي خطه بر�صه؟

فتحت فاطمة �لكتب، وظلت �صامتًة وظهر على وجهها �ل�صتغر�ب، فم�صت �صلمى 

وهي �صعيدٌة جًد� . �صلمى لي�صت موؤذيًة ول تنوي �أْن توقع بينهما، �إّل �أّنها لم تكن 
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تتحّمل نظرة فاطمة و�أ�صدقائها لنور، وكانت متاألمًة لأجل نور ِمن �أْن ينظر لها 

ا كاأ�صامة، �صلمى لم تكن ُتحبُّ �أ�صامة  قو� �صخ�صً �أّنها كاذبٌة وي�صدِّ �لجميع على 

ت �أّن تلك هي �لفر�صة �لمنا�صبة لكي ُتحِرجه وتك�صف حقيقته �أمام �لجميع. و�أح�صَّ

فاطمة نظرت �إلى �أ�صامة بمنتهى �لغ�صب، وقالت:

- م�ش ده خّطك يا �أ�صامة! 

ردَّ �أ�صامة دون �أْن ينظر، وقال:

- ل م�ش خّطي، �أكيد حّد حاول يقلده. 

�صحكت فاطمة �صحكًة ُتظهر �أّنها ك�صفت َكِذبه، وقالت: 

ت�ش عليها ع�صان تقول �إنه م�ش خطك، �أنا بجد م�صدومة فيك،  - �إنت �أ�صاًل مب�صّ

�أنا من �لأول كنت �صاّكة وكنت بقول لنف�صي م�ش معقول نور تطلع كالم على نف�صها 

ممكن ي�صّر �صمعتها ب�ش لما قالتلي �إن �لكتب �صاعت حاولت �أ�صدقك و�أكّدبها، 

لكن ماد�م ظهرت �لكتب يبقى مينفع�ش �أعمل �إني م�ش و�خدة بالي، �آخر حاجة 

كنت �أتوقعها �إنك تكدب! كان ممكن عادي تقولي �إنك كنت معجب بيها وبتحبها 

مكنت�ش هزعل لأن مكن�ش ل�صه فيه بينا حاجة، �إنما �إنك تكدب، �أمال لو مكنت�ش 

تعرف �إن �لموؤمن يعمل �أي حاجة �إل �لكدب، وياريته كدب ب�ش! ده �إنت �ق�صمت 
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بربنا كدب كمان، �أ�صامة �أنا م�ش هقدر �أكمل معاك بعد �للي عرفته. 

 نزعت فاطمة �لدبلة ِمن �إ�صبعها و�أعطتها له، �أخذها وبمنتهى �لبرود قال:

- بر�حتك! ب�ش بر�صه ده م�ش خطي. 

�لأ�صدقاء  جميع  و�ّتفق  م�صر،  في  �أج��ازٍة  �صهر  لق�صاء  �ألمانيا  من  كريم  عاد 

على ق�صاء يوٍم ِمن �أيام زمان، وبالفعل تقابلو� في �لكافيه، �لذي �عتادو� د�ئًما 

�بنتها، لي�ش  �لتي �عتادت �لخروج مع  �لجلو�ش فيه، وكانت معهم و�لدة نهال - 

�بنتها، ولي�ش لبنتها  �أ�صبحت وحيدًة لي�ش لها �صوى  عدم ثقٍة فيها، ولكْن لأّنها 

 3 منذ  �لآخر  يقابل  لم  َمن  منهم  و�أّن  خا�صًة  و�لأ�صو�ق  �لتحيات  وبعد  �صو�ها- 

�أيام �لجامعة  �لفرق بين  بد�أ كٌل منهم يحكي عن در��صته، وعن  و�أكثر،  �صنو�ٍت 

و�أيام �لمدر�صة، وكان �لجميع متفقين �أّن �أيام �لمدر�صة، كانت �أ�صدق و�أجمل �أياٍم 

كانت تمرُّ على �أّي �إن�صاٍن، 

فمعظم  �لطفولة،  في  �صوى  تكْن  لم  �لحقيقية،  و�ل�صد�قة  �ل�صادق،  فالحب 

�لعالقات حالًيا، بما فيها �ل�صد�قة �لتي ُتَعدُّ ِمن �أ�صمى �أنو�ع �لعالقات، �أ�صبحت 

قائمًة على �لم�صالح و�لنفاق. 

بد�أت نور �لكالم وقالت:
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�أ�صحاب  من  و�أحلى  �لمدر�صة  �أي��ام  من  �أحلى  فيه  مكن�ش  جماعه،  يا  و�هلل   -

�لمدر�صة، �إحنا مثاًل �أ�صحاب من و�إحنا في كي جي، يعنى ِمن حو�لي خم�صتا�صر 

�أو �صتا�صر �صنة، كل �للي �صدنا لبع�ش �لحب وب�ش، من غير �أي م�صالح، من غير 

�أنا ها�صاحب ده ع�صان  �أو دي بنت مين، من غير ما نفكر،  منفكر ده �بن مين 

يا  و�هلل  ي��ا��ه!!  و�لحب،  �لبر�ءة  على  مبنية  كانت  كذ�، عالقتنا  في  هي�صاعدني 

ما  و�صخ�صيات عمري  �صفت حاجات  �لمدر�صة  بعد  ومن  بعدكم  من  �أنا  جامعة 

كنت �أتوقع �أقابلها، مابقت�ش فاهمة هما �للي بي�صاحبوني دول بي�صاحبوني ع�صان 

بيحبوني، ول ع�صان عايزين مني م�صلحة، فجاأة لقيت �إّن ن�ش �لنا�ش بتنف�صن 

وتحقد على �لن�ش �لتاني، و�صوية نا�ش من قد�مك حبيبي و�صاحبي ومن ور�ك 

كالم مختلف تماًما.

�أجابها كريم بتنهيدٍة كبيرٍة، وقال: 

- على ر�أي �ل�صاعر و�لمطرب �لر�ئع �أبو �لليف »ياما من �لنا�ش يا ما ياما، كله 

بينف�صن و�لند�لة دي حالة عامة، �إبمتى نتح�صن ده �للي في �لو�ش يبان حبيبك، 

يلف وياأ�صفن!«

�صحكو� جميًعا على كالم كريم، وقالت �صلمى:

- �أيه يا و�د يا كريم ده، هي �ألمانيا و�صلها �أبو �لليف؟؟ 
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كانو� ي�صتمعون �أثناء �لأكل �إلى �أغنية عبد �لحليم: 

ر�يح  قلبي  مو�عد  بكر�  �أنا  م�صغول،  �لأ�صبوع  ولآخ��ر  م�صغول  وحياتك  »م�صغول   

يحكي �للي مخبيه يقول لي حكاية حبي ور�ح �أقول له ع �للي �نا فيه، دي حكاية 

عمري و�أيامي و�صبابي �لمحتار قد�مي، م�صغول مع قلبي م�صغول، م�صغول وحياتك 

على طول، �أنا م�صغول عنك بيكي ومالي�ش �إل �أنت و�صيرتك، قلبي يكلمني عليكي 

و�أنا �أكلم عنك �صورتك، وخيالك د�يًما في خيالي يا غر�مي ويا حبي �لغالي.«

�ندمجت يار� مع �لأغنية جًد� ، فيار� �أكثرهم رومان�صيًة، وقالت مندمجًة:

- يا��ه! قد �إيه بحب �لأغنية دي. 

ا ، ولكن في �لأكل! وقالت:  �أجابتها ريم وهي مندمجٌة �أي�صً

- �أغنية �إيه دي �أ�صاًل؟ 

�أجابتها يار� با�صتغر�ب:

�أ�صاًل بتفكري  �أغنية م�صغول؟! ما طبًعا هو �نتي  - يا� نها��ر يا ريم! متعرفي�ش 

غير في �لملوخية!

�أّنها من  يار�  �إجابة  وكانت  �لذي عر�صها،  �لفيلم  �لأغنية وعن  نهال عن  �صاألت 

فيلم »�لو�صادة �لخالية »، وقالت: 
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- �صحيح يا جماعة، �إيه ر�أيكم في �لحب �لأول؟ هْل هوَّ وهم زي ما �إح�صان عبد 

�لقدو�ش قال عليه؟؟ 

بد�أت �صلمى بالكالم وقالت:

- طبًعا لأ، �لحب �لأول هو �أ�صدق حب، لأن بيكون في �صن �صغير و�صن بريء، ول 

بيهتم هي دي موزه ول لأ، ول بيهتم هو ده غني و�صتايل ول لأ، مجرد �تنين �رتاحو� 

�إنه �أكتر حب حقيقي  لبع�ش، و�تمنو� يعي�صو� عمرهم كله مع بع�ش، فاأنا �صايفة 

بيمّر بيه �لإن�صان.

�أجابتها نهال وقالت:

غيرة،  - يمكن يا �صلمى �إنتي بتقولي كده لإنك محبتي�ش غير �أحمد من و�نتي �صُ

فم�ش هتقدري تحكمي زي �للي حب كذ� مرة. 

- ممكن فعاًل يا نهال، ب�ش �أنا حبي لأحمد ��صتمّر بقاله �أكتر من 10 �أو 12 �صنة 

وده �أكبر دليل �إن �لحب �لأول �صادق جًد� .

نظرت �صلمى �إلى �أحمد خطيبها، و�صاألته عن ر�أيه، فقال: 

- �لحب �لأول م�ش وهم وم�ش حقيقة ثابتة، �لحب عموًما زّيه زي �لنبات، محتاج 

�أول  حب  كان  �صو�ء  بقى،  دي  �لرعاية  ملقا�ش  فلو  ويزدهر،  يثمر  ع�صان  رعاية 
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�لأول  �لحب  �لغالب  في  لكن  هي�صتمر،  لقاها  ولو  هيثمر،  م�ش  تالت  �أو  تاني  �أو 

�أ�صباب �لرعاية بتاعته بتبقى م�ش متوفرة، �ل�صن بيبقى �صغير  مبي�صتمر�ش لأن 

وبيكون فيه ��صطر�ب، يعني بيكون في مرحلة تغيُّر �أفكار، ومفي�ش مو�رد مادية 

لدعم �لعالقة نحو زو�ج و��صتقر�ر،، فع�صان كده ُيقال �لحب �لأول وهم، في حين 

�إّن �لمو�صوع م�ش كده خال�ش، زيه زي �أي حب ب�ش ب�صبب ظروف �لحياة بتبقى 

�أ�صباب رعايته م�ش موجودة، ب�ش لو توفرت ظروف رعايته هيزدهر جًد� حتى لو 

كان �أول حب، �أنا �لحمد هلل �لظروف �صاعدتني �أنا و�صلمى �إننا نقدر نكّبر حبنا 

ده، و�إنه ميبقا�ش وهم، لكن مفي�ش �أي قاعدة ثابتة في �لمو�صوع. 

قال كريم �صاحًكا:

- بال حب �أول بال بتاع، حب �أول زي �لحب �لخم�صتا�صر، كلهم ��صمهم حب وكلهم 

بيتن�صو� باإي حب جديد.

قالت �صلمى بع�صبيٍة وهي تنظر �إلى كريم:

- طبًعا ده كان ر�أي متوقع منك، لأنك تقريبا كل �صنة بترتبط بو�حدة، وتقريًبا 

�أنت فيه ده يا كريم ملو�ش  بر�صه كل و�حدة بتكون بتحبها �أوي، ب�ش طبًعا �للي 

�إننا نالقيه،  عالقة بالحب، يمكن �إعجاب يمكن مر�هقة ب�ش �لحب �صعب قوي 
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يقابله  م�ش  بجد،  �للي  �لحب  وميقابل�ش  كله،  عمره  يعي�ش  �لإن�صان  وممكن 

خم�صتا�صر مرة زيك. 

نظرت �صلمى لمحمود، و�صاألته عن ر�أيه، فقال بجّديٍة �صديدٍة: 

في  ت�صجيل  �أول  �لأول،  للحب  جيني�ش  مو�صوعة  ومعه  بيعي�ش  منا  و�ح��د  كل   -

�لمو�صوعة للحب �لأول بيكون لأول مرة في حياة �لإن�صان ي�صعر �أنه بيحب �إن�صان 

�آخر، و�أنه يحتاج لوجوده بجانبه، ي�صاركه �لحياة، وحتى لو كان ُحبه مجرد م�صاعر 

�أثناء �صنين عمره �لأولى، �لحب ده يتم ت�صجيله في  �أو م�صاعر طفولية  ب�صيطة، 

�لمو�صوعة بدرجة ما، تحت م�صمى »�لحب �لأول«

ثم �أكمل كالمه بلغٍة ف�صيحٍة، ل�صدة �ندماجه مع �لمو�صوع:

 ، - و�إذ� ��صتمّر ذلك �لحب ف�صيظّل د�ئًما هو �لحب �لأول، و�إذ� حدث ولم ي�صتمرَّ

ف�صيظلُّ هو نف�صه �لحب �لأول طالما لم يظهر حبٌّ �آخر بدرجة �أعلى ليحلَّ محلَّه، 

وعلى  تفا�صيلها،  بكلِّ  �لأح��د�ث،  على  تعتمد  �لحب،  بها  ل  ُي�صَجّ �لتي  و�لدرجة 

عات بما تبنيه ِمن �آماٍل، وعلى �لزمن  �لأفكار بما تخلِّفه ِمن م�صاعَر، وعلى �لتوقُّ

)قبل �أو �أثناء �أو بعد تلك �لعالقة( �لتي تَتخلَُّلُه، فيتمُّ تر�صيخ كلِّ �صيٍء في �لعقل 

�لباطن.
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 وفي �لنهاية، نجد �أّننا �أمام مقيا�صْين للحب �لأول، �لحب �لأول  بمقيا�ش �لزمن، 

وهو �أول حبٍّ تمَّ ت�صجيله بمو�صوعة جيني�ش، و�لحب �لأول بمقيا�ش �لمقد�ر، وهو 

�آخر حبٍّ تمَّ ت�صجيله في �لمو�صوعة.

بمقيا�ش  �لأول  �لحب  هو  �لزمن،  بمقيا�ش  �لأول  �لحب  يكون  �أْن  يمكن  وبذلك، 

�لمقد�ر، ويمكن �أْن يكون �لحب �لثاني بمقيا�ش �لزمن، هو �لحب �لأول بمقيا�ش 

�لمقد�ر. وفي جميع �لحالت، �إذ� �ختلف �لحب �لأول بمقيا�ش �لزمن، عن �لحب 

بمقيا�ش  �لأول  �لحبَّ  �أّن  ب�صهولٍة،  ندرك  �أْن  فيمكننا  �لمقد�ر،  بمقيا�ش  �لأول 

�لمقد�ر، وهذ� هو  بمقيا�ش  �لأول  �لحب  ِمن  و�أقل مقد�ًر�،  زمنًيا،  �أبعد  �لزمن، 

�لحب �لذي نحيا به حياتنا حتى �لنهاية، مع �صركائنا في �لحياة.

في  بالتفكير  ي�صتمرُّ  عندما  كبيًر�،  وهًما  �لأول  ه  ُحبِّ ِمن  يجعل  َمن  هو  �لإن�صان 

ر في �لطرف �لآخر، وفي �لعالقة نف�صها، وفي  عالقٍة �نتهت، فيق�صي وقته يفكِّ

�أحد�ثها، ومع مرور �لزمن، يزد�د مقد�ر �لتفكير، ويت�صّخم ذلك �لحب لياأخذ 

مًة«، لي�صت حقيقيًة، تجعل ِمن ذلك �لحب وهًما كبيًر�. درجًة جديدًة »متوهَّ

وقد يرتبط لفظ �لوهم �لكبير بالحبِّ �لأول، بمقيا�ش �لزمن، لأّنه بانتهائه، تنتهي 

�لتجربة �لأولى، �لتي بالتاأكيد تتطّلب فترًة طويلًة للتفكير فيه بعد �نتهائه، ِمّما 

بانتهائه،  لأّنه  �لمقد�ر،  بمقيا�ش  �لأول  بالحبِّ  يرتبط  وقد  يزيد،  مقد�ره  يجعل 
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ا تجربٌة جديدٌة، تلت�صق بها فترُة  تنتهي تجربة �لحبِّ �لأكثر مقد�ًر�، وهي �أي�صً

تفكيٍر لي�صت ق�صيرًة، تزيد مقد�ره غير �لحقيقّي. 

عند  �لأّول«،  �لحب  »وهم  �إلى  »�لزمن«  بمقيا�ش  �لأول  �لحبُّ  ل  يتحوَّ ما  وغالًبا 

�لمر�أة �أكثر ِمن �لرجل، لأّن »فكرة �لحبِّ �لأول و�لأخير« هي �لم�صيطرة عليها ) 

ها �لأول �لُمنتهي،  ثقافٌة �صرقيٌة(، ولذلك قد تتم�ّصك لفترٍة �أطوَل بالتفكير في ُحبِّ

ل �لحبَّ �لأول  ها �لأول تت�صخم، فُتحوِّ ِمّما يجعل �لم�صاعر �لعادية �لُم�صاحبة لُحبِّ

بمقيا�ش »�لزمن« �إلى »وهِم �لحبِّ �لأول«.

�صاألته نور:

- ماذ� عن مفهوم �لحب �لأول عند �لرجل؟ وما �لفرق بين �لرجل و�لمر�أة في 

�لمفهوم؟ 

�لأ�صدقاء على وقع كالمها كاأنهم كانو� في حلم، فكالم محمود  ��صتيقظ باقي 

قد �أذهلهم بقدر ما هو غير مفهوٍم لهم، حثوه على �لإجابة عن �صوؤ�ل نور وهم 

يبت�صمون، فقال:

»بمقيا�ش  �لأول  �لحبُّ  هو  للرجل،  بالن�صبة  �لأول  �لحب  مفهوم  �أّن  �أعتقُد   -

�لمقد�ر«، و�لحبُّ �لأول بالن�صبة للمر�أة هو �لحب �لأول »بمقيا�ش �لزمن«، ولذلك 
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ل �لمر�أة �أْن  ل �لرجل �أْن يكون هو �لحب �لأول »زمنًيا« في حياة �لمر�أة، وتف�صِّ يف�صِّ

تكون �لحب �لأول »مقد�ًر�« لدى �لرجل.

و�لعالقة �لناجحة، تتطلَّب �أْن يكون كلٌّ ِمن �لرجل و�لمر�أة، �لحّب �لأول »مقد�ًر� 

»بالن�صبة لالآخر، بغ�شِّ �لنظر عن كْونهم �لحب �لأول زمنًيا �أو ل.

ِمن  �صيًئا  �أح��ٌد  يفهم  لم  كالعادة  �لمكان،  يمالأ  و�ل�صحك  كالمه  محمود  �أنهى 

كالمه، فقال كريم �صاحًكا:

- و�أنت عامل �إيه دلوقتي؟؟ 

�لحقيقة �أّن �لجميع يختلف في نظرته ومفهومه عن �لحب �لأول، كلٌّ ير�ها على 

ح�صب تجربته �ل�صخ�صية، ولكْن بما �أّن جميع �لآر�ء كانت ل�صباٍب وبناٍت بنف�ش 

�ل�صن، طلبت و�لدة نهال �أْن تقول ر�أيها: 

- ��صمحولي �أقولكم ر�أيي �للي �أكيد يختلف عن ر�أيكم بحكم �ل�صن، وِبُحكم �لخبرة 

وتجارب �لحياة، حقيقي �إّن مفهوم �لحب �لحقيقي يختلف من مرحلة عمرية �إلى 

مرحلة عمرية ثانية، ولكل مرحلة معنى وطعم و�صكل مختلف للحب، ول يختلف 

�لمختلفة  �لن�صج  يمر بمر�حل  �أي حب  لأن  �لأخير  �لثاني وعن  �لأول عن  �لحب 

�لأولى  �لم�صاعر  �أما  بها،  �لمحيط  بالو�قع  باحتياجات مرحلية مختلفة مرتبطة 
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للحب، فهي في كل �لأحو�ل م�صاعر بريئة، نقية، جميلة، ومن �لممكن �أن ت�صتمر 

هذه �لم�صاعر لفترة عمرية طويلة وممكن ل، وده بيعتمد على نوعية �ل�صخ�صية، 

ومبيختلف�ش من رجل �أو �مر�أة ولكن، بالطبع �لمر�أة هي �لأكتر عاطفة لن�صغال 

يبقى  �ل�صتمر�ر  له  �هلل  كتب  لو  �لأول  �لحب  �لمادية،  و�لنو�حي  بالعمل  �لرجل 

فيه  يكن  لم  ولو  �صوية  نادرة  متهياألي  حاجة  ودي  �هلل،  باإذن  و�صي�صتمر  حقيقي 

�لو�حد  على  َم��ّرت  م�صاعر  وبتكون  فقط  ذكرى  مجرد  ي�صبح  وي�صتمر  ن�صيب، 

بريئة وبت�صبح في خبر كان. ولكن �لحب �لحقيقي هو ما يبقى لالأبد وبيكون ربنا 

كتبه لالإن�صان وهو عطاء بال حدود.

خر �للي بيدوم هو �لحب �لحقيقي �صو�ء كان �لأول �أو �أي ترتيب له لأنه  ولكْن في �لآ

بيكون حقيقي وربنا كاتب له �لتوفيق و�لنجاح. وطول ما �لإن�صان تدّب فيه �لحياة 

ممكن يحب د�يًما، وعن تجربة �صخ�صية، كلما �أعطيُت حًبا كّلما �صغرت م�صاكل 

�لحياة، ومتى بخلَت بالحب كلما �صعبت م�صاكل �لحياة. 

تجربًة  لها  بالن�صبة  كانت  �لحب  مع  فتجربتها  ب�صمٍت  �إليهم  ت�صتمع  نور  كانت 

فا�صلًة، وعندما �صاألوها عن ر�أيها، قالت: 

- و�هلل يا جماعة م�ش عارفة، �للي �أعرفه �إّن �لحب بقى نادر جًد� �لأيام دي، ب�ش 

�أنا �أعتقد �إّن �لحب �لأول هو �لحب �لأخير، يعني �لحب �للي مينفع�ش تحب بعده 
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تاني �صو�ء بقى كان في �لترتيب �لأول �أو �لتاني �أو �لعا�صر حتى. 

ظهر في حياة نور ُمدّرب جيم، �لم�صئول عن تدريبها في �لنادي كان ��صمه عبد 

�لرحمن، نور كانت في �ل�صنة قبل �لأخيرة في �لجامعة؛ �أْي �أ�صبحت في �لع�صرين 

ِمن عمرها وعبد �لرحمن كان في �لخام�صة و�لع�صرين، هو دكتور عالٍج طبيعيٍّ 

ا مدرُب جيم.  و�أي�صً

كانت  نور  عنها  تبحث  �لتي  �لمو��صفات  كّل  فيه  وغنّيٍة،  مرموقٍة  عائلٍة  ِمن  كان 

موجودًة فيه، كان معجًبا بنور جًد�  وقال لها �إّنه يحتاج للتقّرب منها، ف�صمحت له 

ت �أّنهما قريبان جًد�  لبع�صهما في �لتفكير.  وبعد خم�صة �أ�صهٍر �أح�صَّ

 �إّل �أّنها كانت تح�شُّ ب�صيٍء غريٍب في عبد �لرحمن، كانت د�ئًما ترى �أّن �صعادته 

تظهر في �أّنه مرتبٌط ببنٍت جميلٍة، كانت تح�شُّ �أّن �أكثر ما يحبه فيها هو �ل�صكل، 

كان يفرح جًد�  عندما يخرجان ويح�ّش �أّنها �أجمل بنٍت في كلِّ �لبنات حولها، كان 

يفرح عندما يقول له �أ�صحابه »حظك من �ل�صما دي حبيبتك زي �لقمر«، �أ�صياُء 

ها ولكّنها لي�صت مت�اأكدًة منها، �إّل �أّنها كانت تخاف ِمن ذلك  كثيرٌة كانت نور تح�صُّ

ا ل�صكله فال�صكل  �لإح�صا�ش، وذلك ما جعلها تحاول �أْن تبتعد، لأّن َمن يحبُّ �صخ�صً

يتغيَّر و�لجمال ينطفئ ول يبقى �صوى جمال �لروح.

كانت في �أوقاٍت ت�صتغرب نظر�ته لها �لتي تح�ّصها نظر�ٍت �صهو�نيٍة، كان ي�صتعجل 
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جًد�  مقابلة و�لدها وخطبتها ر�صمًيا، �إّل �أّن خوفها منه كان يدفعها لتاأجيل تلك 

�لخطوة بحجة �أّن �لوقت لي�ش منا�صًبا  وو�لدها م�صغوٌل في عمله جًد� . 

حتى  فر�صٍة  �أّي  ي�صتغّل  �أْن  يحاول  كان  فقد  به،  ت  �أح�صَّ ِمّما  دت  تاأكَّ �لوقت  ومع 

يم�صك يدها �أو يحاول تقبيلها، ولكنها لم تعِطه �لفر�صة لذلك، كانت تهرب ِمن 

�لجلو�ش معه على �نفر�ٍد حتى ولو خم�ش دقائٍق، وبما �أّنه فّكر بتلك �لطريقة فقد 

ت �أّنه ل يختلف كثيًر� عن ر�مي وغيره.  تغيَّرت نظرتها له و�أح�صَّ

فلم  عنه  لبعدها  �صبًبا   يَر  لم  �أّنه  �إّل  »�لجيم«  غّيرت  �إّنها  �لبعد حتى  نور  رت  قرَّ

م  يتركها وكان يذهب �إليها وينتظرها �أ�صفل بيتها ليكّلمها، وفي �أحد �لأيام �صمَّ

وموظف  �لممر�صة  �أّن  وفوجئت  عيادته،  في  �إليه  نور  فذهبت  مقابلتها،  على 

�ل�صتقبال غير موجودْين وهنا قال لها:

- �أنا كان نف�صي ب�ش �أثبتلك حبي �للي �إنتي م�ش حا�صة بيه. 

تها و�صربته على ر�أ�صه وقالت له: وحاول �لقتر�ب منها، دفعته نور بكلِّ قوَّ

- �لحمد هلل �إّن ربنا بعدني عنك. )و�ن�صرفت(. 

عادْت نور �إلى منزلها وهي في �صّدة �ل�صيق وكلمت �صلمى وقالت لها �إّنها محتاجٌة 

ث معها، وتقابلتا وظّلت نور تحت�صنها وتبكي وحكْت لها ما ح�صل، �صلمى  للتحدُّ
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قالت:

- �إنتي بتعيطي عليه ليه؟ ده مي�صتهل�ش تعيطي عليه، كمان �إنتي �أ�صاًل عمرك ما 

حبتيه فليه زعالنة؟؟ 

ت نور وهي تبكي:  ردَّ

- �أنا م�ش بعيط عليه هو، هو في �صتين د�هية �أنا عمري ما حبيته زي ما قولتي، 

�إن ده �للي  �أنا بعيط على �لموقف �للي ح�صل وبعيط على نف�صي، هو كان فاكر 

عل�صان  غلط  �إيه  عملت  �أنا  �صهلة،  �أو  رخي�صة  مثاًل  �صايفني  هو  حبه،  هيثبتلي 

�لحب  هو  ول  لأ،  ومين  بيحبني  مين  فاهمة  مبقت�ش  �أنا  كده؟  فيا  تطمع  �لنا�ش 

بقى ليه معنى تاني غير �للي �أنا �تربيت عليه وبقت �أّي حاجة عادي �إنها تح�صل 

با�صم �لحب، �أنا م�ش كده يا �صلمى ول يمكن �أكون كده، �أنا بقيت �أحياًنا بكره �إني 

جميلة، بقيت بح�ش �إن لو كنت م�ش جميلة كان هيكون �أح�صن، يمكن �صاعتها كنت 

هح�ش و�أعرف مين بيحبني ع�صان روحي وقلبي و�صخ�صيتي ومين بيحبني ع�صان 

�أنا �صكل جميل، �أنا تعبت بجد، تعبت من نظر�ت �لنا�ش �للي في �ل�صارع و�لكلية، 

تعبت من �إح�صا�ش �إن نا�ش كتير حيو�نات م�ش بيفكرو� غير في قلة �لأدب وب�ش، 

حتى عمر �لإن�صان �لوحيد �للي حبيته وح�صيته مختلف طلع زيهم، يمكن مكن�ش 

معايا كده، ب�ش كان مع غيري بر�صه وح�ش وحيو�ن، هو خال�ش بقى �صعب �لو�حد 
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يقابل �لنا�ش �لنظيفة؟ 

- �لعيب م�ش فيكي يا حبيبتي، �لعيب في �لمجتمع �للي مبقا�ش فيه �أخالق، ب�ش 

�لنا�ش �لكوي�صة �للي بيحبو� حب طاهر حولينا كتير، �أديكي �صايفة حازم �إن�صان 

محترم �إز�ي وبيحبك، ومحمود وغيرهم. 

- محمود، هو عامل �إيه �صحيح؟ بقاله فترة مبيكلمني�ش. 

وعندما جاءت �صيرة محمود فّكرت نور �أّنها ُمحتاجٌة �أْن تقترب ِمن �هلل وُمحتاجٌة 

حتى  �لقر�آن  ل�صماع  وُمحتاجٌة  عنها  ُيخِبرها  محمود  كان  �لتي  �لدرو�ش  ح�صور 

ترتاح نف�صها. 

�أكثر، و�أ�صبحت مو�ظبًة على درو�ش �لم�صجد وكانت د�ئًما  �قتربت نور ِمن �هلل 

تقابل محمود في �لدرو�ش، �أح�ّش محمود �أّن نور تريد �أْن تكون �أقرب �إلى �هلل وكان 

ي�صاعدها، لذلك كان يذهب �إلى بيتها كلَّ �أ�صبوٍع مرًة يعلِّمها �لقر�ءة �ل�صحيحة 

ح لها تف�صير ومعنى �لآيات، ��صتمّر� �صنًة كاملًة وكان �أهل نور يحبون  للقر�آن ويو�صِّ

ا  محمود جًد�  لأّنه �إن�صاٌن محترٌم يحبُّها في �هلل وفي �أوقاٍت كثيرٍة كانت �لأم �أي�صً

ر معهما عندما ياأتي �إلى �لبيت.  تح�صُ

جت نور وظلَّت عالقتها بمحمود ودرو�ش �لدين م�صتمرًة، وكانت د�ئًما ت�صعر  تخرَّ

�لأي��ام كان  �أحد  وفي  �لحب،  �أب��ًد� عن ذلك  لها  ر  يعبِّ لم  لكّنه  لها  بحبِّ محمود 
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محمود يجل�ش مع و�لد نور فقال له: 

بيها،  �أكيد ح�صرتك حا�ص�ش  �أعترف لح�صرتك بحاجة مهمة.  يا عمو، عايز   -

و�حتر�مي  �إبتد�ئي، وحبي  في  ل�صه  و�إحنا  قوي من  نور جًد�  من زمان  �أنا بحب 

�أ�صارحها لأني د�يًما  �أنا كنت د�يًما بخاف  ليها بيزيد مع �لأيام، ب�ش  وتقديري 

بخاف �إني �أخ�صرها و�أنا معندي�ش ��صتعد�د �إني �أخ�صرها �أو �إنها متكون�ش موجودة 

فحياتي باأي �صورة من �ل�صور، �أنا م�ش عايز ح�صرتك تقولها �أي حاجة عل�صان 

لو كانت ر�ف�صاني عالقتنا متتاأثر�ش، �أنا عايز ب�ش ح�صرتك تحاول تعرف منها 

فنور  ردها  كان  و�أًيا  ليا،  زوجة  تكون  �إنها  تقبل  كانت  �إذ�  مبا�صرة  غير  بطريقة 

هتف�صل بالن�صبة ليا �أكتر �إن�صانة بحترمها وبقدرها وبخاف عليها. 

و�لد نور قال له �إّنه - �إْن �صاء �هلل - �صيحاول �أْن يعرف ِمن نور ويرّد عليه، و�لد 

د �إذ� كان هو �أ�صا�ًصا �صيقبل بمحمود �أو ل،  نور �صاعتها لم يكن قادًر� على �أْن ُيحدِّ

وفي  يتمّناه،  �لذي  �لمادي  �لم�صتوى  لي�ش على  لكّنه  �صابٌّ جيٌد ومحترٌم  محمود 

�لوقت نف�صه هو على �لم�صتوى �لديني و�لأخالقي �لذي يتمنى �أْن يكون زوج �بنته 

و�لدينية،  �ل�صيا�صية  محمود  �تجاهات  ِمن  يخاف  �آخَر  جانٍب  على  ولكّنه  عليه، 

وخلطه �ل�صيا�صة بالدين، وكان يرى �أّن ذلك ل يتنا�صب مع نور، فقّرر و�لد نور �أْن 

يترك �لمو�صوع في يد نور لأّنه بعد تجربة �إيهاب وبعدما �أح�شَّ �أنَّ نور قد تعبت 
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ِمن تلك �لأمور، قّرر �أْن يترك لها حرية �لختيار. 

حاول و�لد نور �أْن يعرف منها بطريقٍة غيِر مبا�صرٍة ر�أيها في محمود، ووجد �أّنها 

ره، قائلًة:  تحترم محمود جًد�  وتقدِّ

- عارف يا بابا؟ محمود فعاًل حد هايل وكل �لمدر�صة كانت بتح�ش بحبه ليا ب�ش 

هو عمره ما قالي حاجة زي دي، لكن كل ت�صرفاته بتبين لي حبه، و�أنا خايفة جًد�  

ي�صارحني بده في يوم من �لأيام.

�أّن محمود �صارحها، فكيف  �أْن يعرف �صبب خوفها، ويعرف ماذ� لو  حاول �لأب 

�صيكون ردُّ فعِلها، فرّدت نور: 

- �أنا عايزة تف�صل عالقتي بيه مفها�ش �أي ح�صا�صيات ولو �صارحني ورف�صته �أكيد 

ده هيبعدنا عن بع�ش، و�أنا بحبه ومحتاجاه كاأخ و�صديق مخل�ش. 

وبعد �أ�صبوٍع، �صاأل محمود و�لد نور �إن كان قد عرف �صيًئا من نور، و�لد نور �أخبره 

�أّنه �أح�شَّ ِمن كالم نور �أّنه بالن�صبة لها �أٌخ تحبُّه وتحترمه وقال له:

- �إن �صاء �هلل يا محمود ربنا يرزقك باللي �أح�صن منها.

رّد محمود و�لبت�صامة تمالأ وجهه: 

- �أنا م�ش بفكر �أ�صاًل �أتجوز، �أنا فكرت ب�ش ع�صان كنت �أتمنى مر�تي تبقى نور، 
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كمان يا عمو �أنا بالن�صبة ليا مفي�ش �أي حد �أح�صن من نور، �أنا م�ش زعالن لأني 

م�ش بتمنى غير �إنها تكون �صعيدة وماد�م هي �صايفة �إّن �صعادتها م�ش معايا هف�صل 

�أدعيلها ربنا يرزقها بالإن�صان �لكوي�ش �للي يحافظ عليها وي�صعدها ويقدرها، و�أنا 

د�يًما هف�صل جنبها ومعاها، ده �إحنا ِع�صرة عمر. 

ر  نور ��صتلمت �لعمل في بنٍك خا�شٍّ كبيٍر، عالقات و�لدها و�لو��صطة هما ما وفَّ

لها تلك �لفر�صة وكانت �صعيدًة جًد�  في عملها ومحبوبًة ِمن كّل َمن حولها، قّررت 

لت نهائًيا �أّي  �لتركيز في �لعمل �أكثر من �إّي �صيٍء في �لدنيا، لكي تحّقق ذ�تها و�أجَّ

مو�صوٍع حول �لرتباط. 

ا تخّرج ولتفّوقه �ل�صديد ولأّنه كان �لأول على �لدفعة ومحبوًبا ِمن �أ�صاتذة  عمر �أي�صً

�لجامعة �صاعدوه في �أْن يعمل في �صركٍة هند�صيٍة كبيرٍة جًد� ، لي�ش ِمن �ل�صهل �أبًد� 

ي�صتطيع  يكن  لم  جًد�   كبيٍر  ر�ت��ٍب  على  يح�صل  كان   ، �صخ�شٍ كّل  فيها  يعمل  �أْن 

�لو�صول له �إّل بعد عّدة �صنو�ٍت، �إّل �أّن عمر لم يكتِف بذلك وحاول �لجتهاد �أكثر 

ليكمل در��صة �لماج�صتير.

�أّن حبَّ عمره �صاع منه ب�صبب �لمال و�لمظاهر، ولأّنه ِمن عائلٍة  عمر كان يرى 

ن تلك �لعائلة وذلك �لمال، كان �لأمر بالن�صبة له تحدًيا  متو��صعٍة، فقّرر �أن يكوِّ

باأْن يكون ِمن �أنجح �لنا�ش و�أح�صنهم حتى ي�صبح �صرًفا لأيِّ �إن�صاٍن �أْن يتقّرب منه. 



198

لنف�صه  ينجح  وحياته؛ عمر  نجاح عمله  �صلم  وكلٌّ منهما ي�صعد في  �لأيام  مّرت 

ولأّنه ي�صعر �أّن نور �صتعود �إليه لذ� كان يتمّنى �أْن تجده بال�صورة �لتي كانت تتمّنى 

يتقّدم  نور عندما  و�لد  به  يت�صرف  �لذي  �ل�صخ�ش  تر�ه عليها، وحتى ي�صبح  �أْن 

لخطبتها. 

 كان من �لغريب �أن يثق عمر في عودة نور �إليه رغم كلِّ �لم�صكالت �لتي وقعت 

بينهما، ورغم �أّنه يظنُّ �أّنها باعته فكر�مته غاليٌة جًد�  عنده ول يمكن �أْن ُيد��ش 

عليها، ولكّنه كان يعتقد �أّن كّل ما حدث ور�ءه �صيٌء غريٌب ولُبّد �أْن تت�صح �لأمور 

وتعود له حبيبته حتى ولو بعد ع�صرين �صنٍة، فعا�ش على هذ� �لأمل. 

�أّما نور فكانت تنجح في عملها لتثبت ذ�تها، وكانت د�ئًما ت�صعر �أّن �لحبَّ قد مات 

و�أّنها ل يمكن �أْن تحبَّ �أو تاأَْمَن جانب �أحٍد و�أّن �لجرح �لقديم �أمات �أ�صياَء كثيرًة 

حلوًة كانت في د�خلها وجعلها تعي�ش لنف�صها فقط. 
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دقة قلب: 
�لبنك  على  يترّدد  عميٌل  ظهر  �ل�صورة،  بتلك  تفّكر  نور  كانت  �لذي  �لوقت  في 

��صمه محمد، دكتور �أ�صنان، ِمن عائلٍة غنيٍة ومعروفٍة، فيه كلُّ مو��صفات �لعري�ش 

�لمثالي، �صكاًل  ومو�صوًعا . 

ر�أته نور بال�صدفة في �لبنك من بعيٍد، و�أول ما ر�أته قالت ل�صلمى:

- �إيه ده؟ هو فيه كده؟؟ 

��صتغربت �صلمى، كيف تقول نور ذلك وهي �لتي ل يعجبها �أحٌد، نور �لتي لم تكْن 

تهتّم بال�صكل! نظرت �صلمى �إلى محمد وقالت:

- �إيه ده؟ �صكله ظريف فعاًل ب�ش عادي يعني. 

رّدت نور:
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- ده �صكله جامد قوي، هو فيه �إيه؟ �أنا �إيه �للي بقوله ده؟! 

ت �أّن كلَّ ما حُلمت به  ظلَّت �صلمى م�صتغربًة، ونور م�صتغربًة من نف�صها �أكثر، �أح�صَّ

موجوٌد في ذلك �ل�صخ�ش، لم تكن تعرف عنه �صيًئا ولكّنها �صعرت باأّنها م�صدودٌة 

يرتدي  مثالي  ج�صمه  لها،  بالن�صبة  للرجل  �لمثالي  �لطول  نف�ش  طويٌل  فهو  له؛ 

�أْن يكون  نظارًة تعطيه وقاًر� وهيبًة، كلُّ �صيٍء فيه كما كانت تحلم د�ئًما. يمكن 

ا  عادًيا  بالن�صبة ل�صلمى وبالن�صبة للكثير ِمن �لنا�ش لكّن نور كانت ترى �أّنه  �صخ�صً

لي�ش عادًيا  لأّنه بال�صورة �لتي كانت قد ر�صمتها في خيالها لفتى �أحالمها، وقالت 

ل�صلمى: 

- ب�صي، �أنا م�ش فاهمة حاجة، ب�ش �للي فاهماه �إني حا�صة �إن �ل�صخ�ش ده هيكون 

هو ن�صيبي.

�صحكت �صلمى �صحكًة عاليًة جًد�،  وقالت لنور:

- يا بنتي، ده �إنتي حتى متعرفي�ش ��صمه. 

نور لم تكن مهتمًة باأي �صيٍء �إّل بالإح�صا�ش �لغريب �لذي �صعرْت به، �صارت تفّكر 

كيف تتعّرف عليه.

كان محمد ينتظر دوره ويقترب ناحية �ل�صباك �لذي تجل�ش نور و�صلمى خلفه حتى 
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وقف عند �صلمى وقال لها:

- ِمن ف�صلك، عايز �أ�صرف �صيك. 

ظّلت نور تنظر �إليه وهو يكّلم �صلمى، ظّلت ترّكز في طريقة كالمه و��صمه، عرفت 

�أّن ��صمه محمد، كانت تتمنى �أْن تعرف �أّي �صيٍء عنه، حتى �إذ� �ن�صرف �ّطَلَعْت 

عمره،  ِمن  و�لع�صرين  �لثامنة  في  �أنور  محمد  �أّنه  وعرفت  �لعمالء  بيانات  على 

دكتور  �لليثي  �أن��ور  و�ل��ده  عيادة  في  يعمل  �أّن��ه  ذلك  بعد  وعرفت  �أ�صنان،  دكتور 

�لأ�صنان �لمعروف. 

عادت نور �إلى �لبيت وظّلت تفّكر فيما ح�صل وتفكر في �إح�صا�صها �لغريب، �أح�ّصت 

�أّنها ما عرفت معنى �لحب �إّل عندما ر�أت محمد، �أح�ّصت �أّن �لحب ِمن �أول نظرٍة 

جًد�   جميلًة  �أ�صبحت  �لدنيا  �أّن  �أح�ّصت  حقيقًة،  �أ�صبح  وهًما  تظنه  كانت  �لذي 

و�أح�ّصت �أّنها لُبّد �أْن تتم�صك بفرحتها ولُبّد �أْن تفعل �لم�صتحيل كي تعرف محمد 

وتقترب منه.

وبالفعل  مري�صٌة.  كاأّنها  �لعيادة،  �إلى  �لذهاب  �أخيًر�  وقررت  كثيًر�،   تفّكر  ظّلت 

يومْين.  بعد  و�ّت�صلت وحجزت موعًد�  �لدليل،  �لعيادة من  �أح�صرت رقم هاتف 

جاء �لموعد وكانت نور خائفًة ِمن �لذهاب، �إّل �أّن �صلمى حاولت ت�صجيعها باأّنها 

لن تخ�صر �أيَّ �صيٍء. 
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ذهبت نور و�صلمى ودخال �لك�صف، كان �لحجز با�صم �صلمى لأّنها كانت ت�صتكي ِمن 

�صر�ٍش يوؤلمها، وبعد �لك�صف �صاأل �لدكتور �صلمى �إْن كان ر�آها ِمن قبل، وقالت له 

�إّنها تعمل في �لبنك، وعّرفته بنور ذ�كرًة �أّنها تعمل معها في نف�ش �لبنك. 

بالنا�ش  تمتلئ  �لعيادة  �أكثر،  له  م�صدودة  �أنها  �أح�صت  �لعيادة  تركت  بعدما  نور 

ويظهر �أنه دكتور محبوب وناجح كو�لده، �أ�صلوب كالمه محترم وجذ�ب، �أح�صت 

�أنها �أحبته �أكثر و�أح�صت �أكثر بالإح�صا�ش �لغريب �لذي يجعلها تتاأكد �أنه ن�صيبها.

تكّلمت نور و�صلمى وظلتا تفكر�ن كيف �صيتّم �لتعارف، و�ّتفقتا �أّن �لمرة �لقادمة 

ا �صتحجز ك�صًفا و�صتحاولن �أْن تعرفاه �أكثر، وبالفعل  في متابعة �صلمى، نور �أي�صً

ذهبتا في �لمرة �لثانية و�إح�صا�ش نور لم يتغير، طلب دكتور محمد ِمن نور و�صلمى 

ا في �لتعامل مع �لبنك، وب�صرعٍة وجدت نور �أّن تلك فر�صٌة منا�صبٌة،  �صيًئا خا�صً

فقالت له:

و�أنا هخّل�صلك كل حاجة، ودي نمرتي  �أي وقت �لبنك، كلمني  �إنَت لما تيجي   -

خليها معاك.

�أخذ �لدكتور �لرقم و�أعطاها رقمه، وقال:

- دي نمرتي عل�صان لو م�ش بتردي على ِنَمر غريبة، و�إن �صاء �هلل هعدي عليكم 
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بكر� �أو بعده في �لبنك. 

وبالفعل، ذهب محمد �إلى �لبنك و�ّتجه ناحية نور وتكّلم معها و�صاعدته كي ينهي 

ا م�صدوٌد لها وطلب منها �إذ� كان ِمن  �إجر�ء�ت �لبنك ب�صرعٍة، و�أح�ّصت �أّنه �أي�صً

�لممكن �أن يكّلمها ليطمئن عليها، فرحبت بذلك. 

فرحْت نور جًد�  بتلك �لخطوة، و�صلمى �أّكدت لها �أّنها ت�صعر �أّن محمد معجٌب بها 

مثلما هي معجبٌة به، وبد�أت فتره �لتعارف؛ نور كانت تم�صك بالهاتف وتدعو �أْن 

�أّنه لم يت�صل بها �إّل بعد �أ�صبوٍع و�طماأّن عليها فقط، �نتظرت �أْن  �إّل  يت�صل بها 

يت�صل مرًة �أخرى ولكّنه لم يت�صل فقررت نور �أْن تت�صل هي، ومن خالل �لمكالمة 

عرفت �أّنه يذهب �إلى �لنادي نف�صه �لذي تذهب �إليه فقّرر� �أْن يتقابال هناك. 

لها  َيُبح  لم  ولكّنه  جًد�،   ها  �أحبَّ ا  �أي�صً وهو  يزيد  لمحمد  نور  حبُّ  كان  ي��وٍم  كلَّ 

�لنادي، وعّرفها  يتقابالن في  كاأّنها �صد�قٌة  بذلك، ظّلت عالقتهما عاًما كاماًل 

لعدم  بال�صيق  ت�صعر  نور  كانت  �أ�صحابها،  على  عّرفته  ا  �أي�صً وهي  �أ�صحابه  على 

�إح�صا�صها خاطًئا فال يبادلها نف�ش  �أْن يكون  م�صارحته لها بحبه وكانت تخ�صى 

�لم�صاعر، حاولت �أْن تتاأّكد فقالت له: 

�إنت �صوفته  �للي  �أنا و�صلمى  �آخد ر�أيك في حاجة، كريم زميلي  - محمد عايزة 

معانا �لأ�صبوع �للي فات، ل�صه ر�جع من �ألمانيا من �أ�صبوعين وكلمني في مو�صوع 



204

�رتباط و�إنه عايز يتقدملي، �إيه ر�أيك؟؟

ردَّ محمد بكّل هدوٍء: 

- �لمهم ر�أيك �إنتي، هو ب�صر�حة �صكله �إن�صان كوي�ش ومحترم. 

�أّنه لم يتاأثر وكاأّن �لأمر ل ي�صغله، حاولت �أْن  ِدمت نور ِمن رّدة فعله، �أح�ّصت  �صُ

ُتغِلق �لمو�صوع وت�صتاأذن بُحّجة �أّنها تاأخرت، ظّلت طو�ل �لطريق ل ُت�صّدق نف�صها 

فقد تمّنت �أْن تح�ّش بغيرته �أو تح�ّش �أّنه يحبُّها �أو تح�ّش �أّنه تاأّثر، لكّن �لحقيقة �أّنه 

لم تظهر عليه �أيٌّ ِمن تلك �لأمور، قررت نور �أْن ُتقّلل ِمن عالقتها به حتى ل ُتعّلق 

نف�صها به �أكثر ِمن ذلك. 

ب�صاأن كريم،  نور وماذ� قررت  �أياٍم، وكلم محمد �صلمى و�صاألها عن  ومّرت عدة 

�صلمى قالت له �إّن نور رف�صت �لمو�صوع لأّن كريم مجّرد زميٍل. 

فرح محمد و�أنهى �لمكالمة، و�ت�صل بنور وطلب منها �لمقابلة، �أول �لأمر حاولت 

ع لكّنه �صّمم وبالفعل تقابال، كان �صعيًد�  جًد�  وعندما ر�أته نور �صاألته عن  �لتذرُّ

�صبب فرحته وقال �إّنه كان يظّن �أّنها و�فقت على كريم و�أّنه كان ينوي مفاتحتها 

ه �إّل �أّنه عندما عرف منها �أّن كريم تقّدم لخطبتها �صكت.  وم�صارحتها بحبِّ

في  �ل�صتعجال  منها  عليه، طلب  وترّد  �صتفّكر  �إنها  له  وقالت  جًد�،   نور  فرحت   
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�لتفكير لأّنه يتمّنى هو و�أهله مقابلة و�لدها في �أقرب وقت، وبالفعل و�فقت نور 

وهي في قّمة �ل�صعادة، �أح�ّصت �أّن �هلل �أر�صل لها محمد لتعوي�صها عن كّل ما فات، 

ته،  �أح�ّصت معه بالأمان �لذي كانت تفتقده، �أح�ّصت �أّنه �ل�صخ�ش �لوحيد �لذي �أحبَّ

�أح�ّصت �أّنها ملكت �لدنيا كّلها بامتالكها حبَّ محمد. 

وكان  �لخطوبة  وتّمت  به،  جًد�   �صعد�ء  كانو�  نور  و�أه��ل  لخطبتها  محمد  وتقّدم 

كالهما في قّمة �ل�صعادة، كالهما يرى �أّنه �رتبط باأح�صن �إن�صاٍن في �لعالم، كانا 

يت�صاركان في تحقيق �أحالمهما، كانا يفكر�ن في م�صتقبلهما وم�صتقبل �أولدهما. 

�أكثر ما كان ي�صعد نور �أّنها �أول حبٍّ في حياة محمد، حاولت �أْن تخبره بالما�صي 

في  �لوحيد  �لحقيقيُّ  �لحبُّ  �أّن��ه  يعلم  لأّن��ه  ذلك  ي�صغله  يكْن  فلم  قاطعها  لكّنه 

حياتها، فقالت نور:

- خليك متاأكد، لأن هي دي �لحقيقة �للي �كت�صفتها بعد ما حبيتك. 

نور لم تكن تكذب عندما قالت: »خليك متاأكد«، ففعاًل حبها لمحمد جعلها تح�ّش 

�أّن حّب عمر كان ل �صيء. 

عمر عرف بخطوبة نور وعرف �أّنها �صعيدٌة جًد�  وتحبُّ خطيبها، �إّل �أّنه كان ي�صعر 

�أّن نور �صتكون له وكان ي�صعر �أّن تلك �لخطبة لن تكتمل و�صتعود نور له. 
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كان يعي�ش بذلك �لأمل �إلى �أْن علم بتحديد موعد عقد �لقر�ن فاأ�صبح كالمجنون، 

لم يكْن يعرف ماذ� يفعل فات�صل بنور من رقٍم مختلٍف، ورّدت نور:

- �آلو.

- �إزيك يا نور؟ 

- �لحمد هلل، مين معايا؟

- �إنتي خال�ش ن�صيتي �صوتي؟ �أنا عمر. 

- �إزيك يا عمر؟ معل�ش ماخدت�ش بالي. 

- �ألف مبروك على كتب �لكتاب، �إنتي متاأكدة �إن محمد هي�صعدك؟ متاأكدة �إنك 

�أخدتي �لقر�ر �ل�صح؟ 

- �لحمد هلل، ده �أكتر قر�ر �صح �أخدته في حياتي، عقبالك �إن �صاء �هلل. 

عمر ب�صوٍت مخنوٍق:

- ربنا ي�صعدك. 

ا عادًيا كاأيِّ زميٍل، كانت �صادقًة  �نتهت �لمكالمة ونور ثابتٌة جًد�  كاأّنها تكلِّم �صخ�صً

وهي تقول »عقبالك«، رغم �أّنها كانت تح�ّش قبل �أْن تعرف محمد بالكر�هية تجاه 
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ها لمحمد جعلها ُت�صامح وتن�صى. عمر، ولكّن حبَّ

�أح�شَّ عمر �أنَّ نور ن�صيته رغم حبه لها، و�أح�ش �أنه مجروح وقّرر �أْن ي�صتفيق ِمن 

ها، فوًر�   وهمه ويفعل �لم�صتحيل حتى يثبت لها �أّنها خ�صرته وخ�صرت �أكثر قلٍب �أحبَّ

ه، فخطب  فّكر �أْن يخطب، لم يكن يفّكر �إّل في ن�صيان نور و�إثبات �أّنها لم َتُعْد تهمُّ

بنت جير�نه، كان يفكر بعقله فقط.

مع  حياتها  بد�ية  �أّن  و�أح�ّصت  تهتم،  فلم  خطب،  عمر  �أّن  �صلمى  ِمن  نور  عرفت 

�أّي  �أْن تن�صى  محمد هي بد�ية حياة يملوؤها �لحّب و�ل�صدق و�لإخال�ش، وقّررت 

رها بالما�صي. �صيٍء يمكن �أْن يذكِّ

مّرت �لأيام ونور في قّمة �ل�صعادة مع محمد، كلُّ �أ�صحابهم كانو� يرْونهم كروميو 

وجوليت، يحّبان بع�صهما جًد�  ويقّدر�ن بع�صهما كثيًر�. 
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الفراق: 
�أّن  ا  �أ�صحابهم يحتفالن، خ�صو�صً باأياٍم، خرجا مع  نور ومحمد  بعد عقد قر�ن 

�أْن  لُب��ّد  وك��ان  جًد�   �صيًقا  كان  محمد  �أه��ل  وقت  لأّن  �لبيت  في  كانت  �لخطوبة 

ًر� على �لأُ�صرتْين فقط. ي�صافرو�، فكان �لحتفال ُمقت�صِ

ر �صفو ذلك  ، ولكْن لالأ�صف حدث ما عكَّ خرجا وق�صيا يوًما جمياًل كلُّه فرٌح وحبٌّ

�لم�صت�صفى  �إلى  نقلوها  وف��وًر�  ووقعت،  جًد�   تعبت  �صلمى  �ل�صعادة،  وتلك  �لحّب 

وخ�صعت لتحاليَل وفحو�صاٍت كثيرٍة جًد� . 

كلَّمت نور �أهلها و�أخبرتهم �أّنها �صتبقى بجو�ر �صلمى، وعلى �لفور ح�صر �أهلهما 

�إلى �لم�صت�صفى.

�صباح �ليوم �لتالي، خرجت �صلمى ِمن �لم�صت�صفى بعد �أْن قامت بالأ�صعة و�لتحاليل 

د �لطبيب موعًد� بعد يومْين. �لالزمة، وحدَّ
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�لدكتور  �أخبر  جًد� ،  مزعجًة  �أخباًر�  عرفو�  �لدكتور  �إلى  ذهبو�  عندما  لالأ�صف 

�إلى  �أ�صار  �أْن خرجت �صلمى  �أّنها مرهقٌة جًد�  وتحتاج للر�حة فقط، وبعد  �صلمى 

�أهلها ففهمو� �أّنه يريد �أْن يخبرهم بما ل يريد �أْن تعرفه �صلمى وكانت �ل�صدمة، 

�صلمى تعاني ِمن �رتجاٍع في �ل�صمام �لأورطي وف�صٍل في ع�صلة �لقلب، ولُبّد �أْن 

تخ�صع للجر�حة فوًر� لتغيير �ل�صمامات. 

باأحمد  �أهلها  ��صتعان  قلبها،  ِمن  يوًما  ت�صتكي  تكن  لم  لأّنها  �صلمى  �أهل  ِدَم  �صُ

ليخبرها بالم�صكلة بهدوٍء، ويقنعها بعمل �لعملية. 

ت في نظر�ت �لجميع لها، فاأخبرها �أحمد ونور �أّن قلبها �صعيٌف وتحتاج  �صلمى �صكَّ

�لحقيقة  ولكّن  بق�صاء �هلل،  و�لر�صا  �لتما�ُصك  �صلمى  �أظهرت  لجر�حٍة �صغيرٍة، 

�أّنها كانت موجوعًة جًد�  ِمن د�خلها وكانت ُت�صِفق على �أهلها وعلى �أحمد.

�أجرت �صلمى �لجر�حة وكان لُبّد �أْن تهتّم ب�صحتها ول تهمل �لعالج. 

�أّي مكاٍن خارج �لبيت، وكانت  �أْن يتقابال في  و في يوٍم، طلبت �صلمى ِمن �أحمد 

�صلمى منهارًة جًد�  وقالت له: 

د�يًما  بقلبك  ومت�صمعني�ش  بعقلك  ت�صمعني  �إنك  منك  �أطلب  مرة  لأول  �أحمد،   -

�إحنا  مختلف،  �لو�صع  دي  �لمرة  ب�ش  بت�صمع،  �للي  وهي  بتتكلم  �للي  هي  قلوبنا 
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بقالنا يمكن 15 �صنة بنحب بع�ش ويمكن �أكتر و�إنت عارف �إنت �إيه بالن�صبه ليا. 

��صتغرب �أحمد هذه �لمقدمة، وقال: 

- هو في �إيه؟ 

بينا  وعد  �أي  �أعفيك من  عل�صان  �لنهارده  قابلتك  و�أنا  كتير  �أنا فكرت  �أحمد،   -

وع�صان �أعفيك من خطوبتنا. 

- �إنتي مجنونة! �إنتي �إز�ي تقولي كده؟ �إنتي متعرفي�ش �إنك روحي �للي �أنا عاي�ش 

بيها! 

ت �صلمى و�لدموع تمالأ عينيها: ردَّ

بتتعذب  �أ�صوفك  عليا  هاين  فم�ش  روحك،  �إني  ومتاأكدة  عارفة  �أنا  عل�صان  ما   -

وروحك بتروح منك، �لأعمار بيد �هلل ب�ش �أنا بقيت مري�صة وبمر�ش خطير، ليه 

تف�صل عاي�ش م�صتني موتي وبت�صاأل ياترى هموت �لنهاردة ول بكر�، كمان يمكن 

يكون مر�صي هياأثر على جو�زنا، �أنا عايزة �آخر حاجه تفتكرني بيها هي �صلمى 

حبيبتك �للي بتحب �للعب و�لتنطيط، م�ش �صلمى �لمري�صة �للي بتّديها �لدو� وكل 

خطوة بتعملها بح�صاب. 

�أم�صك �أحمد بيد �صلمى وقال لها:
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و�صالمة  حبيبتي  يا  �صالمتك  بتعذبيني،  �إنتي  عليكي!  حر�م  �صلمى  يا  كفاية   -

�لمو�صوع؟  مكّبرة  ليه  �إنتي  كمان  بيه،  تعي�صي  قلبي  تاأخدي  ينفع  ياريت  قلبك، 

�لدكتور طّمننا �إّن طول ما �إنتي مو�ظبة على �لدو� مفي�ش �أي قلق، �إحنا هنعي�ش 

طول حياتنا مع بع�ش وهيكون عندنا ولد وبنات كتير وهنف�صل مع بع�ش لحد ما 

نجوزهم. 

�صحكت �صلمى �صحكًة ُمحبطًة يملوؤها �لياأ�ش وقالت:

- �أرجوك فكر كوي�ش، م�ش عايزة �أح�ش �إنك مكمل معايا لأني �صعبانة عليك. 

�أنا عاي�ش ليكي  يا �صلمى،  لو بعدت عنك هموت  �أنا  - حر�م عليكي تقولي كده، 

وبيكي. 

فيه  زو�جهما  كان  �إذ�  عّما  وي�صاأله  للدكتور  يذهبا  �أْن  �أحمد  ِمن  �صلمى  طلبت 

�أْن يذهبا خالل �لأيام �لقليلة �لقادمة، لأّنه  خطورٌة عليها �أم ل، ووعدها �أحمد 

م�صغوٌل جًد� �لآن.  

�أول �صيٍء فعله �أحمد بعد �أْن �أو�صل �صلمى �إلى �لبيت، �أْن كّلم �لدكتور وقال له �إّنه 

وقابل  �صريًعا  �أحمد  فذهب  �لعيادة،  في  �لدكتور  كان   ،، هامٍّ لأمٍر  مقابلته  يريد 

�لدكتور و�صاأله عن حالة �صلمى �ل�صحية، وخطورة �لزو�ج على �صحتها، وكان ردُّ 
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�لدكتور: 

- ب�ش يا �أحمد، �أنا م�ش هكدب عليك و�أقولك �إن �صلمى حالتها ب�صيطة، هي ممكن 

با�صتمر�ر  �لدو�  و�أخ��دت  بقولها  �للي  �لتعليمات  كل  �تبعت  لو  ب�ش  ب�صيطة  تكون 

وحافظت على نف�صها و�صحتها، �لفكرة كلها في دو� �ل�صيولة لزم تاخده با�صتمر�ر 

ع�صان يمنع ل قدر �هلل �أي جلطات، �لجو�ز مفي�ش منه �أي قلق ول خوف، ولكن 

لزم تعرف �إن �لحمل بيزود �لتجّلط وده �للي هيزّود �لخطر، ب�ش كل حاجة بيد 

�هلل وياما نا�ش كانو� نف�ش حالتها وعا�صو� لحد �صبعين وتمانين �صنة، ��صتعينو� 

ب�ش باهلل وخلو� بالكم من �لأدوية و�إن �صاء �هلل ربنا يحفظها. 

خرج �أحمد ِمن عند �لدكتور وهو ُمنهاٌر بعدما �ّتفق معه �أّنه �صياأتي مرًة �أخرى هو 

و�صلمى، و�ّتفق معه �أْن يطمِئنها جًد�  ويقول لها �إّنه ل خطر، حتى تتح�ّصن حالتها 

�لنف�صية ول ت�صت�صلم لالكتئاب. 

عليها  و�لقلق  �لخوف على �صديقتها  م�صاعر  نف�ش  �أحمد،  مثل  كانت  نور  نف�صية 

ق كّل ما حدث، محمد كان د�ئًما يحاول �أْن يخفف عنها  و�لإح�صا�ش �أّنها ل ت�صدُّ

ويطلب منها �أْن تكون متما�صكًة ِمن �أجل �صلمى �لتي تحتاج �إلى كلِّ َمن حولها �أْن 

يكونو� �أقوياء وُمتما�صكين حتى ت�صتمّد منهم �لقوة. 

�أْن يحددو� ميعاد �لفرح، �أحمد �أح�ّش مع تعب �صلمى  �تفق �أحمد مع �أهل �صلمى 
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�أهل  بجانبها،  ويكون  ُي�صعدها  �أْن  يتمنى  كان  يتوقع،  كان  ِمّما  �أكثر  يحبُّها  �أّن��ه 

هي  ِمّما  �صلمى  ُيخِرجو�  و�أْن  للفرح  محتاجين  كانو�  ا  �أي�صً لأّنهم  رحّبو�  �صلمى 

دو� موعد �لزفاف، كان زفاف محمد ونور بعدهم ب�صهٍر و�حٍد،  فيه، وبالفعل حدَّ

فكانو� يخرجون مًعا ل�صر�ء �لجهاز، وكانت يار� ونهال وزينة يذهبن معهما بع�ش 

�لأحيان. 

له  �ش  تعرَّ ما  كان  �ل�صبب  �أّن  فترٍة، وعرفو�  زينة منذ  �أخبار  تعرف  تكن  لم  نور 

و�لدها ِمن م�صاكَل في �لعمل، فتعب جًد� . كانت زينة وو�لدتها د�ئًما ما ي�صافرن 

ُتبا�صر� عمل و�لدها �لذي تدهور جًد�  وخ�صر تقريًبا كلَّ ما  �إلى بلٍد كي  بلٍد  ِمن 

تحِك  لم  ولكنها  بينهما،  تكثر  �لم�صاكل  بد�أت  وفهمي  �أّنها  منها  وعرفن  يملك، 

�لتفا�صيل و�أجلت �لحديث في �لمو�صوع لوقٍت لحٍق. 

و بعدها بعّدة �أياٍم، رّن هاتف نور، كان �أحمد خطيب �صلمى منهاًر� و�أبلغ نور �أّن 

�صلمى �أ�صابتها جلطٌة فجاأًة وهي �لآن في حالٍة حرجٍة في �لم�صت�صفى. �أ�صرعت 

نور كالمجنونة �إلى �لم�صت�صفى، عندما و�صلت �أ�صرعت �إلى �لعناية �لمركزة، كان 

ا �أّي زيارٍة ل�صلمى، ولكّن �صلمى طلبت �أْن ترى نور وبالفعل دخلت  �لدكتور ر�ف�صً

نور وهي منهارٌة تحاول �أْن تر�صم �صحكًة على وجهها لكي ُتطمئن �صلمى. �أم�صكت 

نور بيد �صلمى، وبد�أت �صلمى تتكلم بهدوٍء �صديٍد: 
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مت�صاألي�ش  �أو  عنهم  تبعدي  �أوعي  رقبتك،  في  �أمانة  و�إخو�تي  وماما  بابا  نور،   -

عليهم، كان نف�صي �أح�صر معاكي فرحك، كان نف�صي �ألّب�صك �لطرحة باإيدي. ويا 

نور، ��صاألي على �أ�صحابنا يار� ونهال وزينة وريم، هما د�يًما بي�صتكولي منك �إنك 

م�ش بت�صاألي عليهم، ده �إحنا �أ�صحاب عمر، مينفع�ش حد يبعد عن �لتاني وكفاية 

�أنا هبعد عنكم. 

قالت نور و�لدموع تمالأ وجهها:

- هتخّفي يا �صلمى، وهنف�صل �أ�صحاب طول �لعمر وهن�صاأل عليهم �صو�. 

ت �صلمى على يد نور، وقالت لها: �صدَّ

خايفة  و�إخو�تي،  �أهلي  على  خايفة  �أنا  �أموت،  خايفة  م�ش  �أنا  �أتكلم،  �صيبيني   -

كل  �أقولك  ما  قبل  �أموت  يعي�ش من غيري، خايفة  �إز�ي هيقدر  قوي  �أحمد  على 

�للي جو�يا، نور �إنتي ُكنتي بالن�صبة ليا �أغلى من �أختي، �صاحبة عمري وحبيبتي، 

�أنا �صعيدة قوي �إنك فرحانة مع محمد و�إن ربنا عو�صك خير، �صعيدة قوي �إنك 

�إن  هتكملي مع �لإن�صان �للي �خترتيه ب�ش لزم تعرفي حاجة، خالد كان حكالي 

وبقى  �لكتاب  كتبتي  ما  بعد  قوي  وز�دت  يوم خطوبتك  نف�صيته مدمرة من  عمر 

يو�صحلنا  كتير  يكلمك وحاول  كتير  �لحياة، هو حاول  ويائ�ش من  تفكيره غريب 

حاجات و�إنتي كنتي د�يًما ت�صّديه ومتتدلو�ش فر�صة، �أنا خايفة قوي يا نور نكون 
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ظالمينه، خايفة قوي، لزم تتاأكدي �إنك م�ش ظالماه في حاجة. لزم تعرفي كان 

عايز يقول �إيه، ع�صان �أديكي �صايفة ربنا يديكي طولة �لعمر، ب�ش �لموت مالو�ش 

�أي �صن ول معاد، فاأوعي تظلمي يا نور، �أوعي. 

نور،  و�نهارت  �لمركزة  �لعناية  في  �لأجهزة  كلُّ  ووقفت  �صلمى،  �صكتت  فجاأًة  و 

وو�صل محمد �لم�صت�صفى و�أخذ نور في ح�صنه وبكيا مًعا. 

ت �أّن �لدنيا كّلها  �ل�صدمة كانت كبيرًة على نور، كانت �صلمى �أختها �لوحيدة، �أح�صَّ

�أظلمت، �أح�ّصت �أّنها نهاية �لدنيا طالما �أّن �صلمى لي�صت فيها، ظّلت نور منهارًة 

�أْن  يحاول  وكان  لحظًة  يتركها  لم  ومعها،  بجانبها  د�ئًما  محمد  وكان  لأ�صابيع 

ال �لزفاف دون تحديد موعٍد �آخر، نور لم تكن ت�صتطيع  ُيخِرجها ِمّما هي فيه. �أجَّ

�لزو�ج �أو عمل �أّي �صيٍء، حاولت �أْن ت�صغل نف�صها بالعمل �أكثر و�أكثر حتى تن�صى، 

ولكْن لالأ�صف لم يكْن هناك ما يمكن �أْن ُين�ِصَيها. 

لأّنهما  نور  تحاولن مالزمة  ويار�  نهال  كانت  �أ�صهٍر،  ثالثة  �صلمى  وفاة  على  مرَّ 

تعرفان مقد�ر تعلُّقها ب�صلمى، �لكلُّ كان حزيًنا على وفاة �صلمى، �لإن�صانة �لخلوقة 

�لطيبة �لتي تحبُّ �لخير لكلِّ �لنا�ش. 

في يوٍم جل�صت نور ونهال وزينة وريم، يتحدثن عن ذكرياتهّن مع �صلمى، وتحدثن 

عن حقيقة �لموت، وكيف ياأخذ مّنا �أعّز ما نملك في لحظٍة و�حدٍة، فقالت نهال 
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متاأثرًة لما مّرت به من ظروٍف في وفاة �أهلها: 

�أكبر من �صدمتي، لأني بعد وفاة بابا  �إّن �صدمتكم من وفاة �صلمى  �أنا عارفة   -

وموت  �صعب  �أكيد  �لفر�ق  �لأول،  زي  �صعب  مبقا�ش  عندي  �لموت  و�أخ��و�ت��ي، 

ولزم  دي،  �لدنيا  في  �لوحيدة  �لحقيقة  هو  �لموت  ب�ش  �أووي،  بيوجعنا  حبايبنا 

�أخو�تي  وعمرو  ولبنى  بابا  لما  ليها،  كمان  ون�صتعد  بيها،  ونر�صى  نتقبلها  كلنا 

�إّن ممكن  �إ�صكندرية، مجا�ش في بالنا  توفو�، كنا م�صافرين نتب�صط ونتف�صح في 

فرحتنا تتحول لعز� وحزن، �لعربية �تقلبت بينا، ومف�صل�ش غير �أنا و�أمي، بح�ّش 

�أنا م�ش زعالنة لأني  �إنهم ماتو�، مت�صتغربو�ش، و�هلل  �أنا م�ش زعالنة  �أّن  �أوقات 

مطمنة عليهم في �لمكان �للي هما فيه، ومتاأكدة �إن �صاء �هلل بف�صل ربنا وكرمه 

ميهمني�ش  و�أنا  وفرحانين،  جًد�   ومرتاحين  بكتير  �أح�صن  مكان  في  هما  وحنيته 

�أي حاجة غير فرحتهم و�صعادتهم حتى لو كانو� بعيد عني، هما ب�ش بيوح�صوني 

�أووي، و�لبيت وح�ش �أوووي من غيرهم، و�أمي د�يًما حزينة و�أنا عاجزة عن �إني 

�أ�صعدها �أو �أفرحها �أو �أخفف عنها، كنت �أتمنى يكون في �إيديا �أي حاجة �أعملها، 

ب�ش لالأ�صف مفي�ش باإيدي غير �لدعاء، �لدعاء ليهم ول�صلمى بالرحمة و�لمغفرة، 

و�لدعاء ليا ولأمي بال�صبر لحد ما نتجمع معاهم تاني في �لجنة. 

�أنهت نهال كالمها، ونظرت حولها لتجد �أ�صدقاءها ُمنهار�ت من �لبكاء، فمجرد 
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كم  جميًعا  �أح�ص�صَن  و�لفر�ق،  �لفقد�ن  �إح�صا�ش  وعن  �لموت،  عن  تحّدثت  �أْن 

��ْصتقَن ل�صلمى! و�أح�ّصت نور كم ��صتاقت لجدتها! و�أح�صت ريم كم ��صتاقت لأمها! 

�لتي توفيت منذ �أكثر ِمن 12 عاًما، فقالت نهال: 

- �أنا �آ�صفة يا جماعة �إني قلبتها غم �أكتر ما هي، ب�ش �أنا م�ش بحب حد يعيط، 

كل �لدموع �للي في �لعالم م�ش هتغير حاجة من �لو�قع، يال بينا ندعي ل�صلمى 

ولكل �أمو�تنا. 

وبد�أت نهال بقر�ءة دعاء �لُمتوّفى.

و فّكرت نور لأول مرٍة في كالم �صلمى لها عن عمر وعن خوفها �أْن يكونا قد ظلماه، 

وقّررت �أْن تكّلم عمر لأّنها �أح�ّصت �أّن تلك و�صيٌة لُبّد ِمن تنفيذها و�أّن �لموت لي�ش 

�أّن �صلمى كانت قريبًة منهما  ت  �أح�صَّ ببعيٍد عنها هي �لأخرى، وفي نف�ش �لوقت 

فِمن �لممكن �أْن يخفف عمر عنها ما هي فيه، فات�صلت فعاًل به: 

- �إزيك يا عمر؟ �أنا نور. 

- �أهاًل يا نور، خير؟

- كنت محتاجة �أتكلم معاك قوي. 

�أنا خطيبتي بتغير عليا قوي وهتت�صايق لو �إتكلمنا،  - �آ�صف يا نور، م�ش هينفع، 
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ومن ف�صلك متت�صلي�ش بيا تاني. 

�أنا  هو  ده،  �لهبل  »�إي��ه  لنف�صها:  تقول  وظّلت  نور  تاأّلمت  �لمكالمة،  عمر  و�أغلق 

�أّي  �أّنه يخذُلها ويورثها �لندم على  ت للمرة �لمليون  �أحّب فيه؟!«، و�أح�صَّ مت�صلة 

�صيٍء جميٍل كان بينهما، وقّررت �أّل ت�صغل بالها. 

�لعمل غير  �آخُر بعد  �أْن يكون لها ن�صاٌط  ظّلت نور مكتئبًة، فاقترح عليها محمد 

م�صاعدة  تحاول  �أو  خيريٍة  جمعياٍت  �إلى  تذهب  �أْن  مثاًل  عليها  و�قترح  �لجيم، 

�لنا�ش، و�أّكد لها �أّنها �صتجد نف�صها في م�صاعدة غيرها، و�لبت�صامة �صتعود لتنير 

وجهها عندما تح�ّش �أّنها �صبٌب في �بت�صامة �لآخرين.

ُت�صعد َمن  �أْن  بالفعل مق�صرٌة جًد�  في  �أّنها  ت  و�أح�صَّ نور في كالم محمد  فّكرت 

حولها، مق�صرٌة مع �أ�صحابها و�أهلها، مق�صرٌة مع �أنا�ٍش كثيرين ِمن �لممكن �أْن 

ُت�صاعدهم وقّررت �أْن ت�صغل نف�صها بذلك، وبالفعل بد�أت ب�صلة �لرحم وبالتو��صل 

مع �أ�صحابها �لذين ن�صيتهم في زحمة �لحياة. 

تقّربت نور ِمن �أ�صحابها جًد� ، يار� ونهال وريم وزينة، كانت تحبُّ �لجلو�ش معهّن 

لأّن �صيرة �صلمى لم تكن تنقطع وهي معهّن فيتذكرّن �أيامهّن وذكرياتهّن مع �صلمى 

وي�صحكَن ويفرحَن ويقر�أَن �لفاتحة ل�صلمى. 
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�كت�صفت نور �أّنها كانت بعيدًة عن �أ�صحابها �أكثر ِمن �لالزم، رغم �أّنهّن يْحتجَن 

وجودها جًد�  في حياتهّن، و�كت�صفت �أّن لديهن م�صاكَل وهموًما ِمن �لممكن جًد�  

�أْن ت�صاعدهّن في حّلها.

على  نور  ��صتيقظت  �أ�صهٍر،  �صبعة  تقريًبا  �صلمى،  وفاة  على  �صنٍة  من  �أق��ّل  بعد  و 

مكالمٍة من ريم تبكي فيها وتطلب �أْن تقابلها فنزلت نور فوًر� لتقابلها، ريم كانت 

تبكي ول ت�صتطيع �أْن تتمالك نف�صها، نور ظّلت منتظرًة حتى تهد�أ ولكْن بال فائدٍة، 

ف�صاألتها: 

- خير يا حبيبتي؟ قلقتيني. 

رّدت ريم و�لدموع تمالأ عينْيها، وقالت:

- فيه و�حد بقاله �صهرين بيحاول يقرب مني ويكلمني و�أنا كنت ببعد عنه، لحد ما 

فاجئني �إمبارح باإنه بيحبني قوي وعايز يقابل بابا عل�صان يخطبني. 

نور ��صتغربت جًد�،  وقالت لريم:

- ودي حاجة تزعلك قوي كده؟ 

بكت ريم �أكثر وقالت: 
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- طبًعا تزّعلني لأّن �أحمد مينفع�ش �أبًد� �إني �أفكر فيه. 

�صكتت نور ثم قالت:

- �أحمد، �أحمد مين؟! 

- �أحمد ر�صاد، خطيب �صلمى �هلل يرحمها. 

 ظّلت ريم تتكلم مع نور وتحكي �لق�صة بالتف�صيل، ولكّن نور لم تكن ت�صَمُعها، لم 

تكْن ت�صّدق كيف يحّب ويفّكر في �لرتباط بعد فترٍة �صغيرٍة جًد� ، كيف كان يحبُّ 

�صلمى ولم تمّر �صنٌة على وفاتها؟! وكيف حتى عندما يحّب يختار �صديقتها! نور 

�نهارت �أمامها كلُّ معاني �لحب، لي�ش ذلك هو �لحب �لذي تعرفه، لي�ش ذلك هو 

ْت عليه.  �لوفاء �لذي تربَّ

عادت نور �إلى �لبيت دون حتى �أْن تناق�ش ريم في �لمو�صوع، عادْت وهي مذهولٌة 

ِمّما تكت�صفه ِمن حقيقة �لب�صر و�لم�صاعر �لمزّيفة و�لقلوب �لتي تتلون كما ت�صاء، 

وعلى كلِّ جانٍب. �أيُّ حٍب هذ� و�أيُّ �صخريٍة هذه؟! وفي �صدة �ن�صغال نور بالتفكير 

ت عرفت �أّنه �أ�صامة عيد، ��صتغربت جًد�   رّن هاتفها كان رقًما غريًبا، وعندما ردَّ

فقال لها:

- �لبقاء هلل �أنا ل�صه عارف بوفاة �صلمى، بقالي مده عايز �أكلمك ب�ش كنت متردد، 
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ب�ش لّما عرفت خبر �لوفاة قلت لزم �أعزيكي ولزم كمان �أقولك �صامحيني على 

كل حاجة عملتها. 

رّدت نور وقالت:

- ربنا ي�صامحنا كلنا. )و�أنهت �لمكالمة.(

بحاجة  فهي  ريم  للقاء  موعٍد  تحديد  نور  ِمن  نهال  �أ�صبوٍع، طلبت  ِمن  �أقلَّ  وبعد 

�إليهما، وكان �لحديث يدور حول �أحمد وريم، نهال كان لها ر�أٌي مخالٌف لما يدور 

في عقل نور، فقالت: 

- ب�صو� يا بنات، خّلونا نتكلم بالعقل � �لدنيا �أب�صط ِمن �إننا نعقدها كده، �صلمى 

�أحمد من ريم م�ش هي�صايق �صلمى في حاجة، لأنها خال�ش في  توفيت، وجو�ز 

معندها�ش  �أو  �صاحبتها  مبتحب�ش  �أو  خاينة  ريم  �إّن  معناه  م�ش  وده  تاني،  عالم 

وفاء لو قبلت طلب �أحمد، �لحياة م�ش بتقف على حد، و�أكيد هيجي يوم و�أحمد 

هيتجوز، هتفرق في �إيه بقى يتجوز ريم �أو غيرها؟ �لحياة لزم ت�صتمر. 

كانت ريم ونور تنظر�ن �إلى بع�صهما بحيرٍة، فاأ�صرعت ريم 

و قالت:

- ب�ش �أز�ي هقدر �أحّب حد وهو بيحّب �صاحبتي؟ 
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�أْن ت�صمع  �أّن ريم تريد  �أّي كلمٍة، و�صعرت  �أْن تنطق  �إليهما دون  كانت نور ت�صتمع 

ِمنُهما ما ير�صيها حتى تقبل �رتباطها باأحمد، فقالت نور: 

- �إنتي حا�صة �أيه ناحية �أحمد يا ريم ب�صر�حة؟؟ 

�صكتت ريم ثم قالت ب�صوٍت مرتع�ٍش:

�أكتر  �أنا  �إني مبحّب�ش �صلمى، و�هلل  �أو تفهمو�  �أنا خايفة تفهمو� كالمي غلط،   -

محتاج  �إن��ه  حا�صة  و�أن��ا  هايل،  �إن�صان  �أحمد  لكن  وفاتها،  على  موجوعة  و�ح��دة 

وجودي معاه. 

�بت�صمت نور �بت�صامًة ُم�صطنعًة، وقالت: 

- خال�ش يا ريم �عملي �للي �نتي �صايفاه �صح وهيريحك، �صلمى في مكان �أح�صن 

فيكي،  ول  �أحمد  في  ول  بتفكر  وم�ش  �لجنة،  بنعيم  �هلل  �صاء  �إن  وم�صغولة  كتير 

�ن�صي خال�ش �إّن �أحمد كان خطيب �صلمى، وفّكري ب�ش في �لو�صع �لحالي، �صلمى 

مبقا�ش ليها وجود غير ذكر�ها، و�أحمد من حقه يحّب ويتحّب، �ن�صي �أي حاجة 

و�صوفي �إنتي عايزة �إيه. 

�بت�صمت ريم لأّنها �صمعت ما تريد �أْن ت�صمعه، وقالت:

- ربنا يعمل �لخير. 
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زواج نور: 
وقْبَلها  ف��رٍح،  مظاهر  بال  محمد  نور  تزوجت  �صلمى  وف��اة  على  �صنٍة  م��رور  بعد 

عدم  على  و�صّممت  �أهلها  على  �صغطت  بعدما  بمح�صن  ي��ار�  تزوجت  ب�صهرين 

ا بال مظاهر فرٍح.  �لزو�ج بغيره و�أي�صً

ماتز�ل  كانت  �أّنها  �إّل  �صلمى  وفاة  بعد  �أ�صهٍر  ع�صرة  زو�جها  �أّجلت  نور  �أّن  رغم 

، لموت �صديقتها �لوحيدة، ولأنها تعاني من حاجٍز نف�صيٍّ و�أزمة  ت�صعر باألٍم نف�صيٍّ

ثقة في عالقة �لرجل و�لمر�أة، �أ�صبحت د�ئًما خائفًة وت�صاأل نف�صها: »هو محمد 

بيحبني عل�صان �أنا نور كروح ول كج�صم و�صكل؟«

�أْن تكون طبيعيًة معه، كانت تبكي وتح�شُّ  وِمن �صّدة حيرتها لم تكن قادرًة على 

ثالثة  ظّلت  د�ئًما،  يطمئنها  �أْن  يحاول  كان  وهو  منها،  يقترب  عندما  بالخوف 

ه لها كان يتحّمل ويطمئنها، لم  �أ�صهٍر بال �أيِّ معا�صرٍة زوجيٍة، ومحمد ِمن كثرة حبِّ
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ه �لكبير لها و�طماأّنت و�صارت  ت بُحبِّ يكن يظهر لها،�صيقه بل �صبر �إلى �أْن �أح�صَّ

عالقتهما طبيعيًة.

تحّمل محمد نور بما ل يطيقه رجٌل �آخُر، وذلك ما جعل نور تحبُّه �أكثر و�أكثر؛ فهو 

ه لها ولي�ش ل�صيٍء �آخَر.  د�ئًما ما كان ُيثِبت لها �أّنه تزّوجها لروحها �لجميلة وحبِّ

كانا في قّمة �لتفاهم فلم يكْن تق�صير نور في بع�ش �أمور �لمنزل �صبًبا لم�صكلٍة 

نور تعمل مثله  �أّن  ُيدرك  �لعك�ش كان محمد  �لأي��ام، بل على  ِمن  يوٍم  بينهما في 

فكان ُي�صاعدها في كلِّ �صيٍء وكانت �صعادتهما محّط ح�صٍد ِمن كلِّ �لنا�ش، وز�دت 

تلك �ل�صعادة عندما رزقهم �هلل باأميرة و�إيمان، محمد كان �صعيًد� جًد�  لأّنه يحبُّ 

�لبنات وكان د�ئًما ما يقول لنور �إّن عنده ثالث بناٍت، و�إّن نور هي �بنته �لثالثة. 

�أخبارها  ويعرف  و�حدًة  لحظًة  نور  ين�َش  لم  �لذي  كان عمر  �لآخر  �لجانب  على 

و�أ�صبح ناجًحا جًد�  في عمله. 

في �أحد �لأيام �ت�صلت زينة بنور تدعوها لح�صور خطوبتها، فقالت نور: 

- �أخيًر� يا زينة، طبًعا هاجي وقولي لفهمي »�ألف مبروك«. �صحكت زينة وقالت:

- ��صمه هادي م�ش فهمي. 

وكان  فهمي!  تركت  ومتى  كيف  منها  ت�صتف�صر  �أن  وحاولت  جًد� ،  نور  ��صتغربت 
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�إلى  وي��ار�  ونهال  وريم  نور  ذهبت  وبالفعل  بعد،  فيما  لها  �صتحكي  �أّنها  زينة  ردُّ 

�لخطوبة، �لخطوبة كان م�صتو�ها عالًيا جًد�  وباذخًة جًد�، كان و��صًحا �أّن هادي 

، كانت خطوبًة فخمًة جًد�  وكان يظهر على زينة �ل�صعادة. �صابٌّ غنيٌّ

تقابلت زينة مع �أ�صحابها بعدها باأ�صبوٍع، وُكنَّ جميًعا ينتظرن ذلك �ليوم، قالت 

زينة:

- و�هلل يا جماعة بعد ما بابا فلو�صه كلها �صاعت، ح�صيت �إّن فهمي م�ش هيكون 

منا�صب لإّن �أنا خال�ش م�ش هيكون معايا فلو�ش زي �لأول فالزم �أتجوز و�حد غني 

جًد�  يحققلي �أحالمي، فهمي مكن�ش هيحققهالي، �أنا �للي كنت هحققها لنف�صي 

معاه. 

ها: ��صتغربَن كالم زينة و�صاألنها �إْن ن�صيت فهمى، وكان ردُّ

- ل طبًعا من�صتو�ش، ب�ش �أنا فّكرت في م�صلحتي، �أنا م�صلحتي مع هادي وهادي 

كمان بيحبني جًد�.

�لكلُّ تعّجب موقفها �إّل �أّنه لم يكن هناك ما يقال �صوى »مبروك!« 

�أمامها  ب�صيارٍة كانت  �لعمل ��صطدمت ِمن غير ق�صٍد  ِمن  يوٍم ونور عائدٌة  وفي 

وعندما نزلت فوجئت بعمر �أمامها، كان �صاحب �ل�صيارة �لتي �صدمتها. 
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ظاّل ينظر�ن �إلى بع�صهما ب�صمٍت، ل ي�صّدقان �أّنهما تقابال بعد كلِّ هذ� �لعمر 

وبتلك �لطريقة، ركنا �ل�صيار�ت ووقفا يتكلمان. 

عمر كانت عينه تلمع ِمن �لفرحة �أّنه ر�أى نور و�صّلم عليها با�صتياٍق، و�صاألها عن 

�أخبار �إيمان و�أميرة، نور ��صتغربت �أّنه يعرف بناتها و�أ�صماءهم وعرفْت ِمنه �أّنه 

يتابع كّل �أخبارها ويطمئّن عليها دون �أن ُي�صِعرها بذلك.

�إّنه عندما عرف بزو�جها تزّوج  لها  �أّي �صيٍء عنه، قال  تكْن تعرف  نور لم  لكّن 

يكن  لم  لأّنه  و�نف�صل  �صهرين  ِمن  �أكثر  ي�صتمرَّ  لم  لالأ�صف زو�جه  ولكْن  بعدها، 

قادًر� على �أْن يرى �أو يح�ّش غيرها، فقّرر �لنف�صال حتى ل يظلم زوجته. 

ويحبها  يع�صقها  �إّنه  يقول  كالمه  كلُّ  �صديٍد،  با�صتغر�ٍب  كالمه  ت�صمع  كانت  نور 

�صامتًة  ظّلت  وظلمي؟!  خيانتي  و��صتطاع  يحبني  كيف  نف�صها  ت�صاأل  كانت  جًد� ، 

قه جًد�،  وفي �لوقت نف�صه م�صتغربٌة وعقلها  باأّنها ت�صدِّ �إح�صا�ٌش غريٌب  ت�صمُعه، 

يرف�ش �أْن ُي�صّدق، �إلى �أْن وجدت نف�صها تقول:

- هو �إنت ل�صه بتحبني؟ 

رّد ب�صرعٍة وقال:

فترة  �أ�صعد  هي  �للي  ج��و�زي  �أي��ام  �أول  حتى  لحظة،  �أحبك  بّطلت  ما  عمري   -
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�إنتي،  بلم�صك  �إني  وحا�ص�ش  مر�تي  بلم�ش  كنت  غيرك،  �صايف  مكنت�ش  لالإن�صان 

كنت َبُب�ّش في عنيها وحا�ص�ش �إني �صايفك �إنتي. 

 رّدت نور:

- �إز�ي بتحبني كده وقدرت تخونني؟

��صتغرب عمر وقال:

- �أخونك؟؟ �أنا م�ش فاهم حاجة. 

 تنّهدت نور وقالت له:

- خال�ش م�ش مهم، ملو�ش لزمة نفتح �للي فات. 

��صتغرب عمر و�ألّح عليها لتو�صيح كالمها، م�صًر� �أّنه لم يُخْنها يوًما و�أّنه طو�ل 

ا لأبعد �لحدود.  فترة معرفتهم وبعدها لم يقدر على �أْن يرى غيرها، وكان مخل�صً

�صكتت نور لحظاٍت وهي تتذّكر ما فات، وب�صوٍت مخنوٍق قالت:

لما  ومرة  لما خنت  مرة  مرتين  دبحتني  �إنت  ده  ب�ش خنتني،  وم�ش  ل خنتني   -

تتها فيا، �أرجوك يا عمر بال�ش  خنتني مع ليلى، يعني �أكتر �إن�صانة بتكرهني و�صمِّ

نتكلم في �للي فات �أنا ما �صدقت ن�صيت.
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وطلبت منه �أْن تغادر، ولكّن عمر ظّل مذهوًل يحلف �أّنه ل يعرف عّما تتكلم ويحلف 

�أّنه لم يخنها �أبًد� ول يعرف من هي ليلى. 

 وفجاأًة �صكت وقال: 

- ليلى؟؟ �آه ليلى، ليلى دي كلمتني مرة بعد ما �صبنا بع�ش بكتير وقالتلي ر�مي هو 

�ل�صبب في �للي ح�صل بينكو�، ب�ش خال�ش ر�مي مات، ب�ش �أنا �فتكرت �إّن �أي حد 

بيعاك�ش �أو بيت�صلى وبي�صتغلني فقفلت �ل�صكة، �إيه ده مين ليلى دي ومين ر�مي ده؟ 

�أنا م�ش فاهم حاجة. 

قه وترى �أّنه يكذب لكي ُيد�ري موقفه �أو ما فعله، ولكْن   �بت�صمت نور وهي ل ُت�صدِّ

ِمن كثرة ما �ألّح عليها �أْن تحكي له، حكت نور عن ر�مي و�أّنه �ل�صبب فيما جرى 

وفي ُبعِدها عنه، و�أّنها فعلت كّل ذلك لأّنها كانت تخاف عليه، ووقت ما قررت �أْن 

تكّلمه ليحاول �أْن يقفا مًعا �أمام ر�مي �كت�صفت خيانته لها ف�صكتت وكرهته جًد�  

على قدر ما �أحبته. 

قاطعها عمر:

- تاني يا نور بتقولي خيانة؟ فيه حد يخون روحه وكل حياته؟ و�هلل حر�م. 

ظّل يحلف ويوؤكد �أّنه ل يعرف �أيَّ �صيٍء عن ذلك �لكالم وي�صمعه لأول مرٍة منها، 
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كانت تح�ّش �أّنه �صادٌق وفي �لوقت نف�صه تح�ّش �أّنه ِمن �لممكن �أْن يكون كاذًبا حتى 

ل يظهر ب�صورٍة �صيئٍة �أمامها. �ن�صرفت نور وم�صى عمر وهو يحلف �أّنه مظلوٌم 

جًد� . 

�أم ل،  �أعمر �صادٌق  ظّلت نور تفّكر في كالمه، كان عندها ف�صوٌل فظيٌع لتعرف 

�أْن تعرف �لحقيقة ولكّنها كانت تتمنى �أْن  �إّنه لن يغّير �صيًئا  كانت تقول لنف�صها 

تعرفها، ظّلت تبحث عن رقم ليلى في �لأرقام �لقديمة ولم تتمكن ِمن �لو�صول 

�إليها. 

ولكّنها كانت تعرف ��صم و�لد ليلى بالكامل، فات�صلت بالدليل حتى تعرف رقم 

تليفون و�لدها وتحاول �أْن ت�صل لها باأّي طريقٍة، وبالفعل كّلمت و�لد ليلى وعرفْت 

بها،  و�ت�صلت  تكّلمها  رقم هاتفها منه حتى  و�أخذت  و�صافرت  تزوجت  �أّنها  منه 

�ل�صنين،  تلك  كّل  بعد  لها  وتذكرها  نور،  �ت�صال  �صبب  من  جًد�   ��صتغربت  ليلى 

�صاألت نور ليلى عن كالم عمر، رّدت ليلى وهي م�صتغربٌة: 

- �أنا عمري ما كان فيه بيني وبين عمر حاجة، �إنتي �إز�ي متعرفي�ش؟ �أنا فاكر�كي 

عرفتي �لحقيقة من زمان. 

 رّدت نور و�صوتها مخنوٌق ِمن �ل�صدمة:

- حقيقة �إيه؟ 
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ب�ش عمر  ده،  ب�صاعده في  و�أنا كنت  ده،  �للي كان مرتب كل  ر�مي هو  نور،  يا   -

عمره ما كان فيه بيننا حاجة و�أنا حاولت �أعمل عالقة معاه وهو ميعرفني�ش ول 

يعرف ��صمي ول يعرف �إني �أعرفك، وهو كان ر�ف�ش فا�صطرينا نمثل عليكي كده 

ع�صان ر�مي يبعدكو عن بع�ش، �أنا فاكر�كي عارفة، �صامحيني يا نور �إحنا كنا ل�صه 

�صغيرين ور�مي كان بي�صحك عليا وهو �للي خالني �أعمل كده. 

�أغلقت نور �لهاتف وظّلت تبكي ب�صدٍة، وتقول لنف�صها:

يعني عمر  عليا،  �لآخر ظالمة وم�صحوك  �للي طلعت في  �أنا  يعني  �إيه؟  يعني   -

�أنا  �للي ظالماه؟ يعني  و�أنا  �ل�صنين دي يحبني  فعاًل كان مخل�ش ليا وف�صل كل 

كرهت �إن�صان حبني كل �لحب ده؟ رغم كل �للي عملته فيه ورغم كل �لجروح �للي 

�صببتهالو؟؟ 

 لم تكن تعرف ماذ� تفعل، �أتكّلم عمر وتعتذر له؟؟ ولكْن بَم يفيد �لعتذ�ر بعد كّل 

ما فعلته؟ تذّكرت كالم �صلمى و�أّنها كان لُبّد �أن تعطَيه �لفر�صة ليد�فع عن نف�صه، 

لعلها لو فعلت ذلك ِمن قبل ما كانا و�صال �إلى ما هما فيه �لآن. 

ظّلت لأ�صبوعْين في تعٍب وحيرٍة، ومحمد زوجها لحظ تغيُّرها وكان يحاول �لتكلم 

معها كثيًر� وي�صاألها عّما ي�صغلها ولكّنها كانت د�ئًما تتذّرع باإرهاق �لعمل، لم يكن 

�أْن  عليها  فعر�ش  �لجّو  يلّطف  �أْن  يحاول  كان  ولكّنه  �لقتناع  على  ق��ادًر�  محمد 
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ياأخذ� �أجازة ويتركا �لبنات مع و�لدته وي�صافر� �أ�صبوًعا في �أّي مكاٍن، نور كانت 

بالفعل متعبًة ل تريد �لخروج �أو �ل�صفر ولكّنها �أح�ّصت �أّنها بالفعل ت�صّببت في قلق 

محمد و�أتعبته معها بال ذنٍب. 

مثلما  ت�صعده  �أْن  محمد؛  �لوحيد  هدفها  كان  وي�صافر�،  �أج��ازًة  تاأخذ  �أْن  ق��ّررت 

يحاول د�ئًما �أْن ُي�صعدها، كان هدفها �أْن تجعله يطمئّن عليها. 

رجعا ِمن �ل�صفر، وطلبت نور ِمن محمد �أْن ي�صّجعها على �أْن تقترب ِمن �هلل �أكثر 

وتزّود �لجانب �لروحاني في حياتها. 

بد�أت نور تدرك �أّن �هلل عز وجل بيده تدبير كّل �صيٍء، فقد كتب لها كّل ما حدث 

لكي تقابل زوجها �لإن�صان �لخلوق وترزق منه بابنتيها وهما �أجمل ما في حياتها، 

فال مجال للندم على ما فات فاهلل عالم �لغيب وحده يقّدر للعبد ما فيه �لخير 

له، وقّررت �أْن تن�صى كلَّ �صيٍء وت�صتمّر في حياتها بال تفكيٍر في ما�ٍش �نق�صى بكّل 

�أفر�حه و�أحز�نه.

�لعمل عمر يت�صل  يتركها، فوجدت وهي في  �أْن  �لما�صي ل يريد  �أّن  يبدو  ولكْن 

بها، فارتبكت وقّررت �أْن ترّد، كان يريد �أْن يطمئّن عليها ويوؤّكد للمرة �لمليون �أّنها 

ظلمته، ولكْن بما �أّنها كانت قد قّررت �أّن ذلك ما�ٍش و�نتهى وهي �لآن زوجة و�أم، 

ولي�ش ِمن حقها �أْن تفكر في �صيٍء قد مات، قالت له بكلِّ ثباٍت:
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قوي  �توجعت  �للي  �أنا  �إن  �لأكيد  ب�ش  زمان  فعاًل ظلمتك  يمكن  يا عمر،  ب�ش   -

و�أنا �للي �تظلمت قوي �أكتر من �أي حد، �أنا و�هلل م�ش عايزة �أعي�ش دور �ل�صحية 

و�لحمد هلل �أنا م�ش �صحية لحاجة ول لحد، كل �للي ح�صل كان من تدبير ربنا 

وما�صي  حياتك  في  كرمك  ربنا  هلل  �لحمد  �إن  و��صح  و�إن��ت  لينا  �لخير  ده  لأن 

على �لطريق �ل�صح، و�أنا متاأكدة خالل كام �صنه هيكون ليك ��صمك و�صهرتك، 

�أنا �صاطرة  �إد�ني ورزقني وكرمني قوي، م�ش عل�صان  و�أنا كمان �لحمد هلل ربنا 

فيه  �إحنا  �للي  على  هلل  فالحمد  ق��وي،  ورحيم  كريم  هو  عل�صان  لأ،  وكوي�صة... 

دلوقتي و�لحمد هلل بر�صه �إن عرفنا �لحقيقة عل�صان نفو�صنا تت�صافى ول �أنا �أكون 

�صايلة منك و�صايفاك خاين ول �إنت تكون �صايل مني و�صايفني بعتك، ب�ش �أرجوك 

كفاية كالم في �للي فات، كفاية نفتح في جروح قديمة ما �صدقنا �إنها خفت. 

ب�ش  �أح�صن،  وبقيت  ربنا كرمني  �أنا فعال  نور،  يا  كوي�ش كل كالمك  �أنا فاهم   -

�أنا عمري ما قدرت �أن�صاكي، و�إنتي �ل�صبب بعد ربنا فكل �لخير �للي �أنا فيه، �أنا 

كنت بتعب قوي في �ل�صغل وبجتهد ع�صان كنت حا�ص�ش �إني قليل ولزم �أكبر و�أكون 

�أح�صن، عمري ما ح�صيت كده غير لما عرفتك وعرفت تفكير �أهلك، �تعلمت �إن 

م�ش  لوحدهم  و�لدين  و�لأخ��الق  جًد� ،  مهمة  حاجه  و�لجاه  و�لمن�صب  �لفلو�ش 

كفاية، كنت بحاول �أعمل �لم�صتحيل عل�صان �أو�صل و�أكون �إن�صان ناجح ي�صرف �أي 
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حد، كان نف�صي �أكون �أح�صن عل�صان يجي �ليوم �للي تت�صرفي بيا وتقولي �لإن�صان 

�لناجح ده كان حبيبي �أو حتى كان زميلي، كل خطوة بعملها ع�صانك وليكي. 

و�إنت قلت �لكالم ده قبل كده، ملو�ش لزمة تقوله  - من ف�صلك يا عمر كفاية، 

تاني. 

- ما �أنا بقوله تاني وتالت عل�صان حا�ص�ش �إنك مفهمتهو�ش �أو �إنك مقدرتهو�ش. 

�صكتت نور لحظاٍت تبحث عّما يمكن �أْن تقوله، ثم قالت:

- ل �أنا و�هلل مقدرة جًد� ، ب�ش يا ريت �إنت تقّدر �إني دلوقتي زوجة، ومينفع�ش �أبًد� 

�أ�صمع �لكالم ده من �أي حد، ول �إيه؟ 

�صكت عمر وكاأّنه كان قد ن�صي �أّنها متزوجٌة، ثم قال: 

- �صح يا نور �أنا �آ�صف، �أوعدك م�ش هزعجك تاني، ب�ش يا ريت لو �حتاجتيني في 

�أي لحظة تكلميني فوًر� و�أنا عمري ما هتاأخر عليكي، يا نور �إنتي خدتي ن�ش قلبي 

�لتاني �صبتهولي ع�صان يف�صل بقيت عمره يفكر فيكي، بتمنالك  معاكي و�لن�ش 

�ل�صعادة من كل قلبي وه�صتنى �ليوم �للي تحتاجيني فيه ع�صان تعرفي وتتاأكدي 

�إن مفي�ش مخلوق على وجه �لأر�ش حبك قدي. 

�أغلقت نور �لهاتف وهي ت�صعر باأكثِر ِمن �إح�صا�ٍش، �لأول �أّنها �صعيدٌة جًد�  بكالمه 
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ه �لكبير لها �لذي لم تغّيره �ل�صنين �أو ُت�صِعفه �أو ُت�صّيعه، على �لعك�ش  و�صعيدٌة بحبِّ

�أّنها �صعيدٌة،  �أّنها ت�صعر  �أ�صبح �أقوى ِمن ذي قبل، وفي �لوقت نف�صه كانت تتاألم 

كانْت تح�ّش �أّنه لي�ش ِمن حّقها �أْن تفرح بهذ� �لكالم ول ِمن حّقها �أْن تفّكر فيه ول 

ِمن حّقها �أْن تفّكر في حبِّ �أّي �إن�صاٍن لها غير حّب زوجها فقط. 

محمد �إن�صاٌن حنوٌن جًد�  ومتفّهٌم ويهتّم ل�صعادة نور ور�حتها حتى لو على ح�صاب 

؛ تخرج مع �أ�صحابها وتخرج �إلى  �صعادته، كان ُيحبُّ �أْن يمنحها حريتها فيما تحبُّ

ها وتقديرها له و�أّنها تحاول �أْن  �لأماكن �لتي تريدها، لأّنه كان د�ئًما ي�صعر ُبحبِّ

ُت�صِعده وتكون بجانبه، في �لحقيقة كالهما كان مثاًل لالأزو�ج �لذين يبحثون عن 

�صعادة �لآخر وي�صّجعان بع�صهما على �لنجاح.

في مرٍة، �أثناء تو�جدهما عند �أهل نور ل�صطحاب �لبنات �إلى �لبيت، و�صل و�لد 

ا �أّن حازم �صياأتي ونور  نور و�صّمم �أْن ينتظر� �لع�صاء حتى يجتمعو� مًعا وخ�صو�صً

ومحمد يحّبان جًد�  �لجلو�ش مع حازم، �لحقيقة �أّن و�لد نور كان ُيحب محمد حًبا 

ا كانت تحبه.  ، كان يح�ّش �أّنه �بنه وو�لدة نور �أي�صً غيَر طبيعيٍّ

�جتمع �لكلُّ على مائدة �لع�صاء وغمرتهم �ل�صعادة. 

وجّهت نور �لكالم لحازم وقالت:

- �إيه بقى يا زووم م�ش هنفرح بيك؟ �أنا نف�صي �أح�صر فرح �أخويا.
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 رّد حازم:

- �أنا م�صتني �أميرة و�إيمان يكبرو� �صوية عل�صان يقدرو� يم�صكو� �ل�صمع في فرحي. 

�نهو� �لع�صاء وجل�صو� مًعا، قال حازم لنور:

- بمنا�صبة �إنك فتحتي مو�صوع �لجو�ز فاأنا فعاًل كنت عايز �أ�صاألك عن حاجة.

ل حو�جز في �لأ�صئلة، هكذ� �أكدت نور، وفوجئت �أّنه ي�صاألها عن نهال �صديقتها، 

��صتغربت جًد�  و�صاألته كيف عرف نهال فاأخبرها �أّنه ر�آها منذ �أ�صبوعْين عندما 

كانو� عند و�لدة نور ومعهم ريم قبل �أْن يخرجَن، وبالفعل تذّكرت نور ذلك �ليوم، 

وقالت:

هي  عم  يا  �إي��ه  حياتي،  في  عرفتها  �للي  �لبنات  و�أجمل  �أطيب  من  دي  نهال   -

�ل�صنارة غمزت؟ 

�صحك حازم وقال: 

- بدري قوي على �لكالم ده، ب�ش هي ب�صر�حة لفتت نظري وح�صيت �إني عايز 

�أ�صاألك عليها و�أعرفها �أكتر. 

 نور كانت �صعيدًة جًد�  بحو�رها مع حازم، كانت م�صتغربًة كيف لم تفّكر في ذلك 

من قبل فهما ي�صبهان بع�صهما جًد� ، كالهما تفكيرهما عقالنيٌّ و�أخالقهما عاليٌة 
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وبينهما تكافوؤٌ �صو�ٌء فكرًيا �أو مادًيا �أو �جتماعًيا. 

 قالت نور:

حا�ّصاكم  فعاًل  و�إن  ب�صوية،  �لممتازة  فوق  بنت  �إنها  �أقولهولك  ممكن  �للي  كّل   -

�صبه بع�ش في حاجات كتير، ُب�ّش يا حازم �أنا م�ش هف�صل �أتكلم كتير ول �أحكيلك 

عنها، �أنا هخليك تعرفها عن قرب لوحدك، ه�صوف مو�عيد محمد و�أعمل عزومة 

عل�صان  و�أحمد  لريم  هقول  وكمان  لنهال  وهقول  فيها  �إنت  تيجي  فالبيت  عندي 

نهال متح�ص�ش بحاجة. 

حازم فرح جًد�  بذلك �لقتر�ح وقال:

- طيب في �أ�صرع وقت بقى.

وفعاًل  نهال،  يلفت حازم نظر  �أْن  ِمن �هلل  وتمّنت  �صعيدٌة جًد�،   �أّنها  �أح�ّصت  نور 

�لمنا�صب لحازم ونهال وهو  �ليوم  �أخبرت محمد بالمو�صوع وطلب منها تحديد 

�صي�صتعّد، كّلمت نور نهال وقالت لها: 

- �أنا نف�صي قوي تدوقو� �أكلي، �أي نعم �أنا على قدي في �لطبيخ ب�ش هحاول قوي 

�أعملكم �أكلة حلوة، ها �إيه ر�أيك وفا�صية �إمتى. 

�أْن تترك و�لدتها وحدها لوقٍت طويٍل، فطلبت  نهال حاولت تعتذر لأّنها ل تحّب 
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ر و�لدتها معها، فو�فقت نهال، وحّددت �ليوم �لمنا�صب و�أبلغت  منها نور �أْن ُتح�صِ

نور حازم به و�ت�صلت بريم دعتها للح�صور هي و�أحمد. 

تجّمعو� كّلهم عند نور، لكّن و�لدة نهال �عتذرت وقالت لنهال �إّن خالتها �صتاأتي 

للزيارة، نهال وريم و�أحمد و�صلو� قبل حازم وبعد ربع �صاعة جاء حازم، وعندما 

�صّلم على نهال قال لها: 

- �إزيك يا نهال؟

و�لغريب �أّن نهال كانت ما تز�ل تتذّكر ��صمه، وقالت:

- �إزيك �إنت يا حازم؟ 

ر �لطعام على �لمائدة، وكانت ريم ت�صاعدها، بد�أ حازم بتبادل  بد�أت نور تح�صِّ

�لكالم،  في  جًد�   ُمندمجْين  كانا  وحياتها،  عملها  طبيعة  عن  نهال  مع  �لحديث 

�أخبرته عن ظروفها و�أّنها لي�ش لها غير �أّمها بعد وفاة �أخوتها وو�لدها، حازم كان 

ُم�صتمتًعا بكّل كلمٍة تقولها نهال وكان يح�ّش �أّنها قريبٌة جًد�  ِمن قلبه وكاأّنه يعرفها 

منذ �صنيَن طويلٍة.

 �أح�ّش محمد ونور �أّن نهال �أُعِجبت بحازم �أو على �لأقل لفت نظرها، �أنهو� تناول 

�لع�صاء و��صتمّر �للقاء �صاعتْين. 
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لكّن  �لبيت،  �إلى  يو�صالها  �أن  نهال  وريم على  �أحمد  و�قترح  �ن�صرفو� جميعهم 

قاطعهم حازم وقال �إّن نهال في طريقه ويمكنها �أن تر�فقه، وبالفعل نهال لم يكن 

عندها �عتر��ٌش و�ن�صرفت مع حازم. 

�ندمج نهال وحازم طو�ل �لطريق في �لحديث، قال لها حازم �إّنه �صعيٌد جًد�  �أّنه 

ا قالت له �إّنه �صخ�صيٌة مميزٌة، في نهاية �لطريق تبادل  تعّرف عليها، وهي �أي�صً

�أرقام �لهو�تف و�تفقا �أْن ي�صبحا �أ�صدقاء. 

�أّنها لأول مرٍة ُتعجب ب�صخ�شٍ بتلك �ل�صورة،  �إلى بيتها وهي تح�ّش  عادت نهال 

كذلك حازم كان م�صتغرًبا �أّن قلبه �أح�ّش بو�حدٍة غير نور، �لتي كان يعتقد �أّنه لن 

ي�صعر بغيرها �أو يعجب باأخرى. 

�أح�ّش حازم  �أْن  �إلى  �أ�صهٍر  و��صتمّر� على ذلك خم�صة  �أقوى،  �أ�صبحت عالقتهما 

ُيكِمل  �أْن  �لتي يتمّنى  �أّنها بالفعل �لإن�صانة �لمنا�صبة  بارتياٍح كامٍل لنهال و�أح�ّش 

حياته معها. 

وعندما  �للقاء،  منها  وطلب  بها  فات�صل  �لرتباط  عليها  يعر�ش  �أْن  قّرر  بالفعل 

�جتمعا قال حازم: 

مرة،  �أول  ليكي من  و�ت�صديت  بيكي  �أنا معجب  �إيه  قد  �إنتي حا�صة  �أكيد  نهال   -
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�إني محتاج وجودك في حياتي،  �أكتر ح�صيت  �أكتر وقربت منك  وبعد ما عرفتك 

�أنا م�ش هقولك �إني بحبك و�لكالم ده لأن ل�صه �للي بيننا مو�صل�ش لحب ب�ش �أنا 

معجب بيكي جًد�  وحا�ص�ش �إن قلبي وعقلي �ختاروكي و�أتمنى �إن يكون لينا ن�صيب 

في بع�ش.

م�صاعره  في  �ل�صادق  �لإن�صان  وُتحبُّ  �لو�صوح  وُتحبُّ  جًد�   عاقلٌة  نهال  �أّن  وبما 

�أْن يوؤّثر على عو�طفها  وكالمه، كانت �صعيدًة جًد�  بكالم حازم �لذي لم يحاول 

بكالم حبٍّ وعّبر عن �صعوره لها بمنتهى �لأمانة، فال�صعور �ل�صادق بالن�صبة لها 

�أحلى ِمن مليون كلمة »�أُحبك«، فرّدت عليه في �لحال: 

ومقدر�ش  �لمحترمة  �ل�صادقة  ول�صخ�صيتك  ليك  م�صدودة  يا حازم  كمان  �أنا   -

�أنكر �إني معجبة بيك جًد�  وبح�ش بر�حة و�أنا معاك، و�إني عمري ما �أتمنى لأولدي 

�أب �أح�صن منك.

�بت�صم حازم وفرح بكالم نهال وطلب منها �أْن يقابل و�لدتها وخالها ليّتفقو� على 

كلِّ �صيٍء، فو�فقت و�أّكدت له �أّنها �صتحدثهما في �لأمر.�تفقا �أّن فترة �لخطوبة ل 

تقّل عن �صنٍة ليكون هناك وقٌت كاٍف  ليعرف كالهما �لآخر �أكثر وليكونا مقتنعْين 

تماًما ببع�صهما قبل خطوة �لزو�ج. 
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 قبل �أْن يقوما، طلب حازم ِمن نهال �أْن يقول لها �صيًئا �أخيًر�، فقال:

بنت  ب�ش  نور م�ش  �إن  �لحقيقة  �إيه،  ليا  بالن�صبة  نور  �إنتي عارفة  نهال  يا  �أكيد   -

خالتي، �أنا بح�ش �إني م�صئول عنها، �إحنا �تربينا مع بع�ش وكبرنا مع بع�ش فنور 

هي �لإن�صانة �لوحيدة �للي م�ش م�صموح �أبًد�  �إنك تغيري منها ولزم تعتبريها �أختي 

�أبًد�   �أي وقت مقدر�ش  �للي لو �حتاجتني في  بالظبط لأن هي �لإن�صانة �لوحيدة 

�أتاأخر عنها. 

�بت�صمت نهال وقالت:

- �أنا عارفة �لكالم ده كوي�ش ونور م�ش �أختك �إنت ب�ش، دي �أختي �أنا كمان. 

فرح حازم جًد�  برّد نهال �لعقالني، و�أح�ّش �أّنها �إن�صانٌة عاقلٌة ومتفهمٌة، كان ِمن 

�لممكن �أْن تفهم �لكالم ب�صورٍة مختلفٍة، فيكون �صبًبا في �أن تغار من نور، �إّل �أّن 

نهال كانت �أعقل ِمن �أْن تفّكر بتلك �ل�صورة وكانت �صعيدًة جًد�  ب�صر�حة حازم 

معها في كّل �صيٍء. 

وتّمت خطبة حازم ونهال وكانت نور في غاية �ل�صعادة، بعدها بيوٍم و�حٍد ذهبت 

عند  جمعٍة  يوم  كّل  �لإفطار  على  تعّودو�  كما  و�لدتها  عند  و�لبنات  ومحمد  نور 

�أهلها، رّن هاتفها فرّدت بتلقائيٍة وهي تجل�ش معهم على �لمائدة وفوجئت بعمر 
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يتكلم ويقول:

- �ألو، �إزيك يا نور؟ 

نور عرفته ِمن �صوته و�رتبكت جًد�  ولم ترّد، فقال عمر:

- نور �إنتي م�ش عارفاني؟ �أنا عمر. 

رّدت نور وهي مرتبكٌة:

- �لنمرة غلط. )و�أغلقت �لهاتف( 

 �أكملو� �لإفطار ونور �صاردٌة ومتوترٌة ت�صاأل نف�صها عن �صبب �ت�صاله، وفي �لوقت 

نف�صه كانت م�صتغربًة من رّدة فعلها؛  هل فعلت ذلك لأّنها ل تريده �أْن يّت�صل بها 

مرًة �أخرى �أم وجود محمد و�أهلها هو ما جعلها ترتبك، ت�صايقت ِمن نف�صها جًد� ، 

لأّنها لم تتعّود �أْن تخفي �صيًئا عن محمد. 

نزل محمد لأّنه كان مرتبًطا بموعٍد مع �أ�صحابه، فتحت نور �لموبايل وظّلت في 

�أتت�صل وتعتذر له عن  �أم ل، لم تكن تعرف ماذ� تفعل،  �أتكّلم عمر  حيرٍة تفّكر؛ 

ت�صّرفها وتعرف ماذ� يريد �أم ل؟ 

بينهما كبيٌر جًد�  فلي�ش ِمن  �إن�صاٌن محترٌم جًد�،  وما كان  �أّن عمر   كانت تح�ّش 

ثانيًة،  �ت�صل عمر  وفجاأًة  تفّكر  �حتاجها، وظّلت  لو  تتاأخر عنه  �أْن  �أبًد�  �لممكن 
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رّدت عليه و�عتذرت عّما جرى �أول مرٍة، و�عتذر لها عمر لأّنه �أح�ّش �أّنه �صبب لها 

�إحر�ًجا، �صاألته عن �صبب �لمكالمة فقال: - �أبد� يا نور م�ش بتكلم ع�صان حاجة 

معينة، و�هلل حاولت متكلم�ش ب�ش من �آخر مرة كلمتك و�صفتك فيها و�أنا م�ش قادر 

ونف�صي �أكلمك، �صت �صهور كّل يوم حا�ص�ش �إني عايز �أكلمك وبخاف، �صت �صهور 

نف�صي �أ�صمع �صوتك ب�ش م�ش عايز �أ�صبب ليكي م�صكلة �أو �حر�ج، ب�ش �لمرة دي 

مقدرت�ش ح�صيت �إني لزم �أكلمك. 

�صكتت نور، و�أكمل عمر �لكالم:

- �أنا تعبان يا نور، تعبان قوي. 

 رّدت نور:

- �صالمتك يا عمر، بجد م�ش عارفة �أقول �إيه ول عارفة �أقدر �أعمل �إيه عل�صان 

تبقى كوي�ش. 

- �أنا م�ش عايز منك حاجة، �أنا عايز �أعرف �إز�ي قدرتي تن�صيني عل�صان �أعمل 

زيك يمكن �أقدر �أنا كمان �أن�صاكي. 

نور لم تكن تعرف ماذ� تقول، و�أح�ّصت �أّنه لي�ش ِمن حّقها �أْن ت�صمع ذلك �لكالم ول 

ِمن حّقها �أْن تتكلم مع عمر ِمن �لأ�صا�ش، فطلبت منه �أْن ُينهي �لمكالمة ول يكّلمها 
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مرًة �أخرى �إّل ل�صبٍب مهمٍّ ي�صتدعي �أْن يت�صل. 

ل  �أ�صبحت  فقد  مختلفًة  كانت  �لمرة  تلك  ولكْن  �أخ��رى،  مرًة  نور  معاناة  عادت 

ت�صتطيع �أْن ُتبِعد تفكيرها عن عمر، وفي �لوقت نف�صه تفّكر في زوجها ت�صعر �أّنها 

بذلك ت�صيء له وهو �لذي �أعطاها كّل �صيٍء. �ّتجهت نور �إلى �هلل كعادتها في كّل 

محنٍة تدعوه �أْن ير�صدها وينير خطاها ويع�صمها ِمن �لخطاأ و�لمع�صية. 

حتى  محتاٌر،  ومحمد  �صاردًة،  �صامتًة  د�ئًما  نور  هو،  كما  و�لو�صع  �لأي��ام  ومّرت 

في �لعالقة �لحميمية كانت تتذّرع بالتعب �أو باأنها تريد �أْن تنام لت�صتيقظ مبكًر� 

للعمل، لم تكن تفعل ذلك كر�هيًة فيه بل كر�هيًة في نف�صها؛ لم تكن تريد �أْن تكون 

معه و�صخ�ٌش �آخُر ي�صغُلها. 

وفي �أحد �لأيام وهي في �لعمل �ت�صلت بعمر، ِمن �أول رنٍة رّد عمر، وقال:

- �أخيًر� يا نور.

نور �أدركت �أّنها �ت�صلت به، ولم تكن تدرك كيف فعلت ذلك، ظّل عمر يقول:

- نور، يا نور �صامعاني؟ 

رّدت نور:

- �أنا �آ�صفة، �أنا م�ش عارفة �إز�ي �ت�صلت، �أنا مح�صت�ش بنف�صي و�أنا بت�صل. 
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 رّد عليها عمر:

- ليه �لكالم ده، م�ش هاين عليكي ت�صبيني �أفرح باإنك كلمتيني؟ �صكتت نور ثم 

قالت:

- وح�صتني يا عمر. 

ا تفّكر فيه كما يفّكر  عمر �أح�ّش �أّنه طائٌر خفيٌف ِمن �لفرحة، �أح�ّش �أّن نور �أي�صً

فيها، طلب منها �أْن يقابلها، نور لم ت�صعر بنف�صها �إّل وهي تجل�ش معه في كافيه، 

قالت له:

- �أنا م�ش عارفة �أنا �إيه �للي بعمله ده، �أنا �أول مره �أح�ّش �إني �صعيفة جًد�  كده، �أول 

مرة �أعمل حاجة و�أنا متاأكدة �إنها غلط مليون في �لمية، �أنا بقالي �صهور عايزة 

�أكلمك وبمنع نف�صي، معرف�ش �إيه �للي ح�صلي �لنهارده. 

حاول عمر �أْن يم�صك يديها، ولكنها �صحبتها ب�صرعٍة، وقالت له:

- ياريت متن�صا�ش �إني �صت متجوزة، و�إني مبقت�ش نور �للي تعرفها زمان.

�لعمر  نور حبيبتي، وح�صيت  �إن قد�مي  �أنا ح�صيت  �آ�صف، مكن�ش ق�صدي،  �أنا   -

رجع بينا ع�صر �صنين، �أنا �آ�صف تاني �أرجوكي متزعلي�ش. 

و فجاأًة �أح�ّصت نور بخطئها، لي�صت تلك �أخالقها، كيف تقابل رجاًل غريًبا عنها 
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وهي متزوجٌة؟! كيف تقول ل�صخ�شٍ غير زوجها »وح�صتني«؟! كيف تن�صى �أّنها �أمٌّ 

ُمغّيبٌة،  وهي  لمقابلته  ذهبت  وكاأّنها  مفزوعًة  ب�صرعٍة  نور  قامت  بناٌت؟  وعندها 

وقالت له:

- �أنا لزم �أم�صي. 

رهيبٍة  ب�صرعٍة  و�نطلقت  �صيارتها  وركبت  عليها،  ينادى  وعمر  ب�صرعٍة  نور  جرت 

وكاأّنها ل تهرب ِمن عمر فقط ولكْن تهرب ِمن �إح�صا�صها وِمن �لدنيا كّلها.

و�صلت نور �إلى �لبيت وهي منهارٌة، حتى ن�صيت �أْن تمّر لتح�صر �لبنات، ظّلت تبكي 

وتبكي وج�صدها يرتع�ش ِمن �لنفعال �إلى �أْن �أُغ�صي عليها. 

محمد دخل �لبيت فوجدها على �لأر�ش ووجهها �أ�صفُر، �أ�صرع بها �إلى �لم�صت�صفى، 

كّلها  وعينه  ويقول  �لأر�ش  على  ويجل�ش  يدها  يم�صك  محمد  ووجدت  نور  �أفاقت 

دموٌع:

- �صالمتك يا حبيبتي. 

�صغطت على يد محمد وقالت له:

- �أنا كوي�صة، متقلق�ش يا حبيبي.
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شكٌّ ودموع:
بعد �أياٍم، تذّكرت نور �أّنها بعيدٌة جًد�  عن يار� منذ فترٍة، فحاولت �لت�صال بها، 

ولكْن دون جدوى، فات�صلت بريم لت�صاألها عنها وكان ردُّ ريم: 

نور، دي عندها م�صاكل كتير مع مح�صن جوزها ود�يًما  يا  و�لنبي  - متفكرني�ش 

�صاكة �إنه بيخونها. 

��صتغربت نور وقالت: 

- يخونها؟ هما لحقو�؟ دول �تجوزو� معانا يعني مبقلهوم�ش غير 4 �صنين. 

�تفقت نور مع ريم �أْن تحاول �لت�صال بيار� وتدعوها للع�صاء معهّن في �أّي يوٍم، 

و�صرعان ما ��صتجابت يار� لدعوة �صديقاتها. 

�إلى �لمطعم، كان �لجميع ينتظر يار� ب�صوٍق لأّنهّن لم يرينها منذ  ذهبَن جميًعا 
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تهتم  ل  عليها،  �عَتْدَن  كما  تكن  لم  �ل�صدمة؛  وكانت  يار�  ودخلت  كبيرٍة،  فترٍة 

كثيًر� بمالب�صها ومكياجها، وتحت عينْيها �صو�ٌد ِمن كثرة �لإرهاق، تزوجت يار� 

َمن حاربت �أهلها ِمن �أجله، ولكْن لالأ�صف لم ت�صتمّر �صعادتها �صوى 6 �أ�صهٍر، ثم 

تحّولت �ل�صعادة �إلى �صكٍّ ودموٍع. 

و بعد تناول �لع�صاء، قالت يار�: 

- و�هلل يا جماعة، �أنا جيت دلوقتي ع�صان �أجيب لكم �كتئاب معايا، بدل ما �أنا 

ل حد همي و�خترتكو� �إنتو� ت�صيلو�  قاعدة مكتئبة لوحدي، ولأول مرة قررت �أ�صيِّ

معايا �لهم ده. 

�صاألتها نور عن �صّر حزنها، فقالت يار� متن���هدًة: 

- �أنا و�هلل يا نور ما بقيت قادرة ��صتحمل، �لتلت �صنين ون�ش عدو� عليا �أكنهم 

100 �صنة، بقالي �صهرين بفكر في �لنف�صال لإني فعاًل تعبت ومبقيت�ش قادرة. 

فقالت نهال:

- �نف�صال �أيه ب�ش يا يار�؟ هو �لحّب ممكن يروح ب�صرعة كده؟! 

فقالت يار�: 
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- ل يا نهال، مين قالك �إن �لحب ر�ح؟ ب�ش لالأ�صف �لحب لوحده م�ش كفاية، �أنا 

فعاًل بحّب مح�صن قوي، ول�صه بحبه جًد� ، ب�ش لالأ�صف �أنا �كت�صفت �إنه ل�صه بيحب 

�إز�ي �كت�صفت ده، هقولكم، لما  �أكيد عايزين ت�صاألوني  حنان خطيبته �لأولنية، 

�أ�صحابه بتوع �لمدر�صة وتيجي �صيرة حنان، وده لإنها كانت  بنكون خارجين مع 

ي�صمع  �إنه  في  وبيركز  �إي��ده  في  �للي  كل  بي�صيب  �إنه  بح�ّش  �لمدر�صة  في  معاهم 

مر�ت  من  بال�صدفة  عرفت  ويتخانق،  يزعق  و�أكلمه  �صرحان  د�يًما  �أخبارها، 

�صاحبه �إن حنان تعبانة في �لم�صت�صفى، ومقلتلو�ش �إني عارفة، في �لفترة دي كان 

مح�صن م�ش طايق كلمة من حد، وعلى طول م�صّهم و�صرحان وبيتخانق، �أعتقد �إنه 

�أكيد كان و�صله �إنها تعبانة، ع�صان كده كان مت�صايق، م�ش عارفة �أنا عملت له �إيه 

ع�صان يفكر في غيري، ده �أنا بعمل �لم�صتحيل ع�صان �أر�صيه. 

رّدت نور:

- �أنا م�ش فاهمة بر�صه يا يار�، ليه و�ثقة �أنه بيخونك وليه و�ثقة �أنه ل�صه بيحبها؟ 

كل �للي قولتيه مفهو�ش �إثبات على كالمك. 

قالت يار�:

�صكل عالقة  في  تكون خيانة،  لزم  م�ش  �لخيانة  نور  ويا  كده،  بيقولي  �إح�صا�صي 

�لر�جل و�ل�صت، �لخيانة ممكن تكون خيانة م�صاعر وتفكير، �أنا مر�ته، يعني لزم 
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يكون معايا بروحه وعقله وقلبه، �أنا بح�ّش هو معايا بج�صمه ب�ش وكل �لباقي معاها 

هي، �إح�صا�صي بيقولي كده، ب�ش لالأ�صف م�ش قادرة �أم�صك عليه حاجة. 

قالت نهال:

- ب�صي يا يار�، بال�ش تعي�صي في �لوهم، ع�صان �إنتي كده بتتعبي نف�صك �أوووي، ولو 

يا �صتي فر�صنا كالمك �صح فالتفكير و�لم�صاعر م�ش باأيده، يعني مينفع�ش تلوميه 

على �إح�صا�صه، �إنتي من حقك ب�ش تلوميه لو �أ�صاء ليكي �أو لعالقتكو� بالفعل، �إّنما 

�للي جو�ه مينفع�ش ن�صيطر عليه، وطبًعا �أنا بقول لو فر�صنا �إّن كالمك �صح �للي 

ممكن �أ�صاًل يكون غلط. 

��صتمّرت يار� في �لحديث عن �أح�صا�صها بخيانة مح�صن، وقالت: 

- �أنا معايا �لبا�صورد بتاع �لفي�ش بوك بتاعه ودخلت عليه مرة لقيتو� باعت م�صج 

لحنان بيقولها »هو �أيه �للي �صّيع �لحب �لكبير �للي كان بيننا؟« ب�ش مكن�ش فيه رّد 

من حنان على كالمه، طبًعا �أنا لما �صفت �لم�صج دي كنت هتجنن، هو ليه �أ�صاًل 

يبعتلها وليه ي�صغل باله بحاجات قديمة، هتفرق في �أيه لّما يعرف �أيه �للي بعدهم 

و�صّيع �لحب �للي �صكله �أ�صاًل ل�صه عاي�ش جو�ه، وكان م�صتني منها �أيه بكالمه ده؟ 

�أجابتها نور: 
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هيخون،  يخون  عايز  �للي  �أن  تعرفي  عايز�كي  ب�ش  �أن��ا  حبيبتي،  يا  ي��ار�  يا   -

متفتكري�ش �إنك ع�صان مرقباه وبتدخلي على �لأكونت بتاعه وتم�صكي موبيله �إنه 

كده م�ش هيخون، �للي عايز يعمل حاجة هيعملها، �صهل �أووي يعمل �أكونت تاني 

�إنتي م�ش عرفاه، �صهل �أوي يم�صح �أي مكالمات �أو م�صجات م�ش عايزك ت�صوفيها 

من على �لموبيل، �لمو�صوع م�ش مو�صوع با�صورد وموبيل، �لمو�صوع مو�صوع حب 

و�أخالق، و�إنتي مح�صن بيحبك مينفع�ش ع�صان غلطة �صغيرة تف�صلي عاي�صة في 

�صك وخنقاه من كتر �ل�صك معاكي. 

�أح�ّصت �صديقات يار� بحزنها و�ألمها، وحاولّن �أْن يقدمَن لها �لن�صيحة ويقنعوها 

�أّن تفكيرها �صيوؤدي بها �إلى تعب �لأع�صاب، و�أّن عليها �أْن تهد�أ، وِمن �لمحتمل �أْن 

يكون كالمها لي�ش له �أ�صا�ٌش ِمن �لحقيقة. 

باأْن تزور  �أكلها ويهتم جًد�   باأْن يطمئّن على  محمد بعد تعب نور كان يهتم جًد�  

�لدكتور با�صتمر�ٍر لكي يطمئّن عليها، كان يحاول �أْن ُيريحها في كّل �صيٍء. 

كانت نور ُتف�ّصر له ولأهلها تعبها باأّنها تحتاج ل�صلمى وت�صتاق لها. حازم كان يقول 

لها:

- �إحنا كلنا بنحبك و�أنا �أخوكي و�صاحبك و�عتبريني زي �صلمى، لو فيه �أي حاجة 

نف�صك تقوليها.
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وكان يلومها لأّنه يح�ّش �أّنها تخفي عنه �صيًئا. 

لم تكن قادرًة على منع نف�صها ِمن �لتفكير في عمر، وكان تعُبها يزيد عندما ترى 

في  ي�صعها  ومحمد  �صهر�ن  تعبها،  �صهر�ن على  مّر  �أْن  �إلى  عليها،  حنان محمد 

عينه، فاجاأته بكلمة:

- �أنا عايزة �أتطلق. 

د�رت �لدنيا كلها بمحمد عندما �صمع �لكلمة، ��صتغرب كيف تقولها، وماذ� حدث 

لتقولها؟! 

لأّن  �أي��اٍم  عّدة  �أهلها  عند  تذهب  �أْن  نور  منه  فطلبت   ، يردُّ ل  �صامًتا  ظّل محمد 

�أع�صابها ُمتعبٌة، فقال �إّنه كذلك يرى ذلك �لحّل فهي محتاجٌة للر�حة فعاًل. 

 كان �أهل نور في حيرٍة، فهذه �أول مرٍة منذ �أربع �صنو�ٍت تترك نور بيتها. ما �لذي 

حدث لي�صبب ذلك؟ في �ليوم �لتالي، جاء حازم وقال لها:

- يال قومي �لب�صي. 

- ليه؟

- عازمك على �لغد�.

يلّح  لكي  للخروج  يدُعها  لم  �إّنه  �ل�صيارة قال حازم  نور مع حازم، وفي   خرجت 
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عليها لتحكي، بل لأّنه �أح�ّش �أّنها تحتاج لبع�ش �ل�صتجمام، ولو �أر�دت �أْن تحكي 

ف�صي�صمعها. 

قالت له نور: 

- �أنا م�ش عارفة �أقولك �إيه، �أنا حا�صة �إني بجد فرحانة رغم �إني بقالي كتير م�ش 

قادرة �أفرح، عل�صان بقالنا كتير قوي مخرجنا�ش و�إتكلمنا، و�لدنيا �صاغالنا قوي 

عن بع�ش. 

بد�أت نور بالعتر�ف:

 - �أنا عارفة �إنك هت�صتغرب قوي من �للي هقولهولك، ب�ش �أنا عايز�ك ت�صمعني 

بقلبك م�ش بود�نك ع�صان تقدر تح�ش بيا و�أرجوك يا حازم متقاطعني�ش �صبني 

�أرتاح �صوية لأني فعاًل تعبانة  �أحكى كل �للي جو�يا، يمكن لما كل �لكالم يخرج 

جًد� ، �إنت عارف �أنا بحب محمد قد �إيه، و�هلل هو �أكتر �إن�صان حبيته في حياتي 

و�أبويا  �أخويا  �إنه  ح�صيت  و�لحب،  بالأمان  معاه  وح�صيت  عليا  حّن  �إن�صان  و�أكتر 

�ل�صنين دي  �إن  �أجمل �صنين عمري رغم  �أربع �صنين من  �أهلي وع�صت معاه  وكل 

�أي  يعو�صني عن  قادر  وُحبه كان  ب�ش محمد بحنانه  �صلمى،  كنت مفتقدة فيهم 

حاجة وح�صة، �أنا حا�صة �إني بقول مقدمات ملها�ش لزمة وم�ش عارفة بقولها ليه 

هل عل�صان ليها عالقة باللي هحكيه ول عل�صان لما �أكمل كالمي ميبقا�ش ظنك 
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ولالأ�صف  حازم  يا  قوي  كبيرة  غلطة  غلطت  �أنا  عارفة،  م�ش  كان؟  �أًيا  �صيء  بيا 

م�ش عارفة �أ�صلح �لغلطة دي، �أنا قابلت عمر �صدفة ووقفت �أتكلم معاه وعرفت 

حاجات كتير مكنت�ش عارفاها زمان و�تاأكدت �إن عمر مجرحني�ش ول ظلمني و�إن 

نا�ش تانية هي �للي وقعت بيننا، وعرفت قد �إيه عمر كان وماز�ل بيحبني، رغم �إني 

كنت ن�صيته خال�ش بقالي تمن �صنين، وفعاًل كان قليل لما ييجي على بالي وبمجرد 

�إني كنت �أفتكره كنت بفتكر كمان �لأيام �ل�صود� و�لتعب �للي �صفتهم ب�صببه، ففوًر� 

كان يبعد عن تفكيري و�أح�ش �إنه �أقل من �إنه ي�صغلني وي�صغل تفكيري ولو دقيقة 

و�حدة، ب�ش لما عرفت �لحقيقة وعرفت �إنه �تظلم زيي بالظبط و�أكتر، وعرفت 

�إنى �تجرحت،  �للي كنت فاكرة  ب�ش  �أنا  �للي كان مجروح مني جًد�  م�ش  �إن هو 

ح�صيت �إن كل م�صاعر �لتمن �صنين �للي فاتت �تغيرت وح�صيت �إني رجعت ع�صر 

�صنين لور�، ح�صيت بحنين فظيع لعمر ولأيامي معاه، ح�صيت �إني م�صتاقة لحياتي 

حاجة  كل  وو�ح�صاني  كالمه  وو�ح�صني  و�ح�صني  عمر  �إن  ح�صيت  قوي،  �لقديمة 

قلة  د�  يكون  ما  قبل  �إن  وعارفة  مينفع�ش  ده  �إن  عارفة  �أنا  معاه،  زمان  ح�صيتها 

�أخالق فتفكيري ده حر�م، و�هلل حاولت �أمنع نف�صي معرفت�ش، د�يًما �صاغل بالي 

ود�يًما بفكر في �للي فات، حاولت �أقرب من محمد �أكتر عل�صان �أن�صى �أي تفكير 

بيجيلي، وبر�صه مفي�ش فايدة، حاولت ��صتقوي بربنا عل�صان �أبعد �ل�صيطان عني 

وعن تفكيري وبر�صه م�ش قادرة، و�تكلمت مع عمر كذ� مرة في �لتليفون وقابلته 
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من حو�لي �صهرين و�تكلمنا، يا حازم �أرجوك مت�صوفني�ش �إن�صانة وح�صة �أو م�ش 

محترمة، �أنا بجد م�ش كده ب�ش �أنا م�ش عارفة مالي وم�ش عارفة �أعمل �إيه عل�صان 

مفتكر�ش عمر �أبًد�، �أنا و�هلل تعبانة جًد� ، م�ش �للي تاعبني تفكيري في عمر، �للي 

تاعبني ظلمي لمحمد، ير�صي مين �أكون �أنا كل حياته وييجي حد غيره في بالي 

�أي حاجة غير  و�أنا م�ش بديه  ولو ثو�ني؟ ير�صي مين يف�صل يديني حب وحنان 

قلق عليا وتعب لتعبي؟ �أنا فعاًل بحب محمد جًد�  وم�ش هاين عليا يكون فالموقف، 

�للي غ�صب عني �أنا حطيته فيه، نف�صي �أرجع �أكون مع محمد بكل ما فيا، نف�صي 

�أنا ب�صتغرب نف�صي جًد�  �إز�ي بحب محمد قوي  محد�ش ي�صغل بالي ثانية، كمان 

كده وعمر بييجي في بالي، م�ش �لمفرو�ش �لحب ده يعني �إن حد و�حد يكون كل 

حياتي؟ يبقى �إز�ي بحبه وبفتكر عمر؟ هو معقول �أكون م�ش بحب محمد؟ طيب 

بجد  �أنا  �إي��ه؟!  يبقى  �لحب  �أم��ال  لمحمد م�ش حب،  �للي جو�يا  �لم�صاعر  كل  لو 

تعبانة... تعبانة قوي، وبكره نف�صي، مكنت�ش �أعرف �إني �إن�صانة وح�صة قوي كده.

�أنهت نور كالمها وهي ُمنهارٌة من �لبكاء، طلب منها حازم �أْن تهد�أ، وهو يرّتب 

�لكالم �لذي �صيقوله لها، فقال: 

- و�هلل يا نور، �إنتي عمرك ما كنتي وح�صة، بالعك�ش �إنتي جميلة قوي، و�أجمل كتير 

مما كنت فاكر. 
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نظرت له نور وعيناها تمتلئ بالدموع، وقالت: 

م�ش  �أن��ا  حلوين،  بكلمتين  تهّديني  �إن��ك  كوي�صة  حاجة  م�ش  ح��ازم  يا  �أرج��وك   -

وح�صة  فعاًل  �أنا  �إيه  قد  بتح�ص�صني  كده  �إنت  كده،  معايا  تتعامل  عل�صان  �صغيرة 

ب�ش �إنت عايز ت�صحك عليا بالكالم عل�صان �أكون كوي�صة، ومبقا�ش مت�صايقة من 

نف�صي كده. 

�بت�صم حازم وقال: 

�لخيانة فيه بقت حاجة  �أ�صاًل بقينا في زمان  �إحنا  نور،  يا  �أبًد�، ب�صي  - و�هلل 

وهي  َهنا  في  جوزها  ومعي�صة  متجوزة  �لو�حدة  تالقي  �لنا�ش،  من  لكتير  عادية 

�أ�صاًل  �إنتي  بالذنب،  بتح�ش  ما  �أب��ًد�  وعمرها  و�تنين  و�ح��د  عليه  تعرف  �أ�صاًل 

مخنتي�ش ومغلطتي�ش، كل �للي �إنتي حكتيه مبيقول�ش غير قد �إيه �إنتي حد كوي�ش، 

تفكيرك في عمر م�ش باإيديكي وبر�صه لزم تبقي عارفة �إنك ن�صيتي عمر خال�ش، 

وو�هلل �أنا متاأكد �إنك بتع�صقي جوزك م�ش ب�ش بتحبيه، ب�ش تاأثير �إح�صا�صك باإنك 

ظلمتي عمر مخّلي �لعاطفة ت�صيطر عليكي �صوية وتح�صي �إنك عايزة تديله حّب 

حبك  وكل  محمد  مع  قلبك  �إنتي  �صدقيني،  �إنما  زم��ان،  جرح  عن  بيه  تعو�صيه 

لمحمد، �إنتي لو كنتي فعاًل بتحبي عمر كنتي هتف�صلي فكر�ه طول �ل�صنين �للي 

فاتت، �إنما �إنتي كنتي نا�صياه م�ش عل�صان كنتي �صايفاه وح�ش، ل ده عل�صان حبك 
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له �أ�صاًل مكن�ش قوي كفاية، لو كان قوي عمرك ما كنتي تن�صيه حتى لو كان �أوح�ش 

�إن�صان في �لعالم. 

و �أكمل حازم قائاًل:

ده مجرد  بنف�صك  قولتيها  و�إنتي  َوْه��م،  ده  �إنتي حا�صاه  �للي  نور �صدقيني،  يا   -

حنين، حنين لأول حب قلبك يح�ش بيه، حنين لأول �إن�صان �تعلمتي معاه يعني �إيه 

حب، حنين وب�ش، �إنما �لحب خال�ش ر�ح، و�لحب �لحقيقي هو حبك لمحمد، �للي 

م�ش عارف يعمل �إيه ول �إيه عل�صان ي�صعدك ويفرحك، �للي مهما عملتي عل�صان 

ت�صعديه م�ش هتديلو� حقه، �صدقيني يا نور تفكيرك بالأ�صلوب ده هي�صرك قوي، 

حاولي تفتكري بد�ية عالقتك بمحمد و�إز�ي من �أول ما �صفتيه قولتي �إن ده هيكون 

جوزك و�إز�ي حبيتيه من �أول نظرة، �فتكري كل �لأيام �لحلوة �للي كانت بينكم، 

�فتكري �إز�ي د�يًما كان جنبك ومعاكي في كل تفا�صيل حياتك، هتكت�صفي �إن عمر 

بالن�صبه ليكي ول �أي حاجة، ومتزعلي�ش من نف�صك كده، كلنا بييجي علينا وقت 

ون�صعف ولزم ت�صتقوي بقربك من ربنا و�أنا متاأكد �إن دي مجرد محنة و�متحان 

من ربنا و�إن �صاء �هلل هتنجحي في �إنك تعديه. 

�نهيا �لكالم وعادت نور �إلى �لبيت بعدما وعدته �أّنها �صتحاول �أْن تكون �أح�صن، 

و�صتكلم محمد تعتذر وتحاول �أْن ُت�صِلح �لعالقة بينهما، عادت نور وهي تفّكر في 
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كالم حازم و�أح�ّصت �أّنها فعاًل تحبُّ محمد جًد� ، ولُبّد �أْن تغلق �صفحة عمر نهائًيا 

فاأر�صلت ِمن �لهاتف ر�صالة لعمر كتبت له فيها �أّنه لو كان يحبها فعاًل فعليه �أْن 

يبتعد عنها و�أّنها تحبُّ بيتها وزوجها ولي�ش لديها �أيُّ ��صتعد�ٍد لأْن تخ�صرهم، ظّل 

نهائًيا  و�أغلقت هاتفها  ترّد  لم  نور  ولكّن  �لر�صالة،  يت�صل كثيًر� بعدما قر�أ  عمر 

لترتاح. 

�إّنه ما  �لتالي وجدت ر�صالًة ِمن عمر يقول لها  �ليوم  وعندما فتحت �لهاتف في 

�إن �صاء �هلل �صيختفي ِمن حياتها نهائًيا ولن ي�صايقها  و�إّنه  ُيتِعبها  �أْن  كان يريد 

مرًة �أخرى. 

عادت عالقة نور بمحمد كما كانت؛ في منتهى �ل�صعادة. كانت د�ئًما تحاول �أْن 

ُت�صِعده لتعّو�صه عن فترة �لتعب، كانت تحاول طو�ل �لوقت �أْن ت�صغل نف�صها بطرق 

�أقل كثيًر� من ذي قبل،كانت  �إ�صعاده و�إ�صعاد بناتها، عمر كان يمّر ببالها ولكْن 

تحاول �أْن ت�صغل نف�صها ب�صيٍء �آخر عندما تتذكره، ود�ئًما تنجح في ذلك. 

بد�أت نور تعود لحياتها �لطبيعية وبد�أت تعود ل�صديقاتها وتوّدهم كما كانت تفعل، 

لم يكن يعّكر �صفوها غير يار� �صديقتها �لتي �صاءت عالقتها بزوجها ِمّما جعلها 

، و�لتي لم تنفع معها محاولت نور باإقناعها  ت�صتبيح �لدخول في عالقٍة مع �صابٍّ

بالرجوع عن ذلك �لطريق �لذي ينتهي بها لتخ�صر دنياها و�آخرتها. 
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لها  �صريًكا  �أ�صبح  وكاأّنه قد  �لألم  نف�صها على موعٍد مع  نور  وفي كّل ذلك، تجد 

�صوته  وفي   - �هلل  رحمها   - �صلمى  �أخ��و  خالد  كان  ن��ور،  هاتف  رّن  �لحياة.  في 

�أْن ير�ها. فجاأًة،  نبرة �لحزن و�لألم، �أخبرها �أّن عمر في حالٍة خطيرٍة ويطلب 

د�رت بها �لدنيا كلها، و�أح�ّصت بالقلق �ل�صديد عليه، عرفت ِمن خالد �لم�صت�صفى 

و�أ�صرعت �إليه، �أمام باب حجرته كان و�لده وو�لدته و�إخوته يقفون جميًعا و�لبكاء 

يجمعهم، قالت نور:

 - �أنا نور، ممكن �أ�صوفه؟ 

طلبت �أمه منها �أْن تدخل ب�صرعٍة، وقالت لها �إّنه كان يرّدد ��صمها طو�ل �لوقت، 

دخلت نور و�لدموع تجري على خّدْيها وقالت:

- يا عمر �أنا نور، �إنت �صامعني؟ 

نظر لها عمر نظرًة كلها حبٌّ وتعٌب، كّلها عتاٌب وحناٌن، وبد�أ يتكلم رغم �أّن �صوته 

كان يخرج ب�صعوبٍة: 

تعبت  �إني  �أ�صوفك، فرحان  تعبت عل�صان  �إني  �أنا فرحان  نور،  يا  �أخيًر� جيتي   -

عل�صان �أح�ش في عينك �إنك خايفة عليا، ب�ش بر�صه �أنا مت�صايق جًد�  لأني هموت 

قبل ما تعرفي �أنا قد �إيه حبيتك، قبل ما تعرفي �إنك �صاكنة جو�يا و�إنك حتة من 
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�تجوزتي  ما  بعد  بع�ش، حتى  مع  �للي هيجمعنا  باليوم  بحلم  عاي�ش  كنت  قلبي، 

كنت بحلم بنف�ش �ليوم ده، وبعد ما خلفتي بر�صه ف�صلت بحلم بنف�ش �ليوم وز�د 

على �لحلم �إيمان و�أميرة �للي هما حتة منك، حبيتهم من غير ما �أ�صوفهم لأنك 

مامتهم، عمري ما كنت �صرير ول �تمنيت خر�ب بيتك ع�صان تكوني معايا ب�ش 

يكون  ع�صان  محمد  عن  تبعدي  �إن��ك  و�أتمنى  ب�صعف  كنت  �أوق��ات  عني،  غ�صب 

فيه فر�صة �أقرب منك، حاولت كتير �أن�صاكي مقدرت�ش، �إنتي خدتي قلبي يا نور 

و�صبتيني من غير قلب، �أنا عاي�ش مع �لنا�ش با�صمي وج�صمي ب�ش لكن كل تفكيري 

ما  قبل  �أم��وت  خفت  ب�ش  لزمة  مالو�ش  ده  �لكالم  �إن  عارف  �أنا  معاكي،  وعقلي 

تعرفيه. 

 ظّلت نور تطلب منه �أْن يرتاح، وقالت له �إّنها �صتكّلم خالد با�صتمر�ٍر وتطمئّن عليه 

وتاأتي لزيارته. 

�لظروف ع�صرًة؟  تقّربها  بعدت خطوًة،  كّلما  لماذ�  متعبٌة جًد� ،  نور وهي  عادت 

فّكرت �أْن تكّلم حازم ولكّنها لم ُتِرْد �أْن ت�صغله فقد تزّوج منذ �أ�صبوعْين فقط، وهي 

تفّكر رّن هاتفها وكان حازم كاأّنه ي�صعر بها، قال: 

- نور �إنتي كوي�صة؟ م�ش عارف ليه قلقان. 

لياًل، عندما  �أْن ترتاح و�صيكّلمها  حكْت له على كلِّ ما حدث، وطلب منها حازم 
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لأّن  �أخرى  �أْن تزور عمر مرًة  �أبًد�  و�إّنه ل يجوز  �إّنه فّكر كثيًر�  كلمها حازم قال 

محمد لو عرف �صتكون م�صكلٌة، وقال �إّنه �صيذهب لزيارة عمر با�صتمر�ٍر وُيطمِئنها 

عليه، وبالفعل هذ� ما حدث، وبعد �أقل ِمن �أ�صبوعين تح�ّصنت �صحة عمر وخرج 

ُيحبُّها،  لو كان فعاًل  �أّل يحاول �لت�صال بنور  �لم�صت�صفى، وطلب منه حازم  من 

فا�صتجاب له عمر. 
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الَقَدر: 
يبدو �أّن نور لم تكن تدرك �أّن �لهروب ِمن �لقدر لُبّد �أْن يكون لقدٍر �آخر، فهذه 

هي حقيقة �لحياة نتقّلب بين �لأقد�ر و�لفرق بين �إن�صاٍن و�آخَر هو مقد�ر �لر�صا 

�لذي منحه له �هلل، �إّنها �لهبة �لإلهية �لتي ل يقّدرها �لب�صر و�لتي تفوق كلَّ ثروٍة 

وكلَّ جاٍه.

كانت نور على موعٍد مع �لقدر؛ ففي طريقها للعمل وقعْت لها حادثٌة �صعبٌة جًد�  

�لتي  بو�لدتها  �لم�صت�صفى  �ت�صلت  �لم�صت�صفى في حالٍة حرجٍة جًد�،  �إلى  وُنقِلت 

كان رقمها �آخر رقٍم على هاتفها، لأّنها كانت تت�صل بها لتطمئّن على �لبنات، وفي 

خالل �صاعتْين كانو� كّلهم حولها، محمد وو�لدها وو�لدتها، وحازم ونهال، وريم 

و�أحمد، ويار�، وزينة ومحمود عبد �لغني وم�صتر �أحمد وعمر.
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فتحت نور عينْيها فوجدت �لكّل حولها، �لكّل يبكي لما حدث لها، �لكّل يدعو �أْن 

�أّنها ل تعلم  �أّن م�صتر �أحمد يح�صر بهذه �ل�صرعة، رغم  تنجو، كان �صيًئا غريًبا 

عنه �صيًئا منذ ثالثة ع�صر عاًما، ولكّن حّبه لها كان يجعله يعرف �أخبارها طو�ل 

تلك �لفترة.

نور كانت �صعيدًة جًد�  لأّن كّل َمن تحبُّهم و�أحبُّوها معها، ر�أت دموع محمد، ودعاء 

محمود عبد �لغني، ولهفة م�صتر �أحمد عليها، ر�أت عمر ويده ترتع�ش من �لخوف، 

ر�أت �أ�صحابها وهم يم�صكون يدها ول ي�صدقون �أّن ذلك �ليوم ِمن �لممكن �أْن يكون 

�آخر يوم يرونها فيه، نظرْت �إليهم جميًعا وهي مبت�صمٌة وقالت ب�صوٍت منخف�ٍش: 

- م�صتر �أحمد، �أنا �آ�صفة �إني ن�صيتك. 

ل  لحظاٌت  معهم،  َتُعْد  لم  نور  �أّن  ي�صّدق  ل  و�لجميع  لالأبد،  عينْيها  نور  �أغلقت 

ُتن�صى ِمن �لأ�صى و�لألم. 

طلب منهم حازم �أْن يتجّمعو� وقال لهم �إّن نور كانت قد تركت و�صيًة معه، ر�صالًة 

لهم جميًعا قبل وفاتها بثالثة �أ�صابيع؛  ورغم �أّنه كان ل يفهم منا�صبة �لتوقيت، �إّل 

�أّنه �أخذها منها ليريحها، وبد�أ حازم يقر�أ �لو�صية ب�صوٍت مخنوٍق:

»�ل�صالم عليكم، �أنا م�ش عارفة �لو�صية بتتكتب �إز�ي �أ�صا�ًصا  ول عارفة �لمفرو�ش 
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يتقال فيها �إيه، ب�ش ممكن نعتبرها ر�صالة عايزة �أقولها لكّل و�حد فيكم، معرف�ش 

�إنتو� كنتو� بتح�صو� قد �إيه �أنا بحبكم ول لأ، ب�ش و�هلل �إنتو� كلكم �أغلى نا�ش عندي، 

�أنا بحبكم قوي، بابا وماما، �إيه �لتك�صيرة دي؟ ممكن ت�صحكو�؟! �فرحولي لأني 

بف�صل ربنا وكرمه في �أجمل مكان و�صعيدة جًد� ، هنا مفي�ش تعب، هنا فيه ر�حة 

بال، هنا فيه كل حاجة حلوة، و�إن �صاء �هلل نتقابل تاني بعد عمر طويل ليكم، طبًعا 

�إنهم في عينيكم، وعارفة  �أنا عارفة  و�إيمان،  �أميرة  �أو�صيكم على  م�ش محتاجة 

�إنكم هتحبوهم زي ما حبيتوني و�أكتر، وهتربوهم زي ما ربيتوني و�أح�صن. 

محمد، �أجمل و�أحن زوج في �لعالم، ي�صهد ربنا �إني ع�صت معاك خم�ش �صنين، 

عمرك ما زعلتني فيهم وعمرك ما قولتيلي كلمة تجرحني وعمرك ما �صبتني �أنام 

�أنا عمري ما حبيت حّد قد  �لزوج و�لأب و�ل�صديق و�لحبيب،  �إنت نعم  حزينة، 

ما حبيتك، حبيبي �أنا خال�ش بين �إيدين ربنا و�إن �صاء �هلل مرتاحة جًد� ، �أوعى 

تفتكر �إن من �لوفاء �إنك متتجوز�ش بعدي، ده م�ش وفاء ده �نتحار، �إنت ل�صه �صغير 

ومن حقك تتجوز وتفرح، من حقك تتجوز �إن�صانة جميلة تحبك وتخلي بالها منك، 

ب�ش م�ش هو�صيك على �لبنات، �أرجوك يا محمد لو �تجوزت، �لبنات لزم يكونو� 

�أغلى حد في حياتك، كان نف�صي �أقولك �صبهم يعي�صو� مع ماما لو �تجوزت، ب�ش 

و�أم، يمكن ربنا  �أب  �إنهم يعي�صو� حياة �صوية و�صط  �أحرمهم من  �أنا م�ش عايزة 
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يرزقك باإن�صانة تعرف ربنا وتتقيه فيهم وترعاهم، ب�ش لو لحظة �صكيت �إنهم م�ش 

مرتاحين �أرجوك يروحو� لماما وبابا، ولزم تعرف �إنك بقيت ليهم دلوقتي م�ش 

مجرد �أب، �إنت بقيت �أب و�أم، �أنا عارفة �إنك بتخاف عليهم وبتحبهم �أكتر مني 

وم�ش محتاج �إني �أو�صيك و�أنا مّطمنة �إن ليهم �أب جميل زيك.

�للي حو�ليهم، علمهم  �لنا�ش ويحبو� كل  يا محمد �لحب، عّلمهم يحبو�  عّلمهم 

�إن �لحياة من غير عطاء ملها�ش �أي طعم، علمهم �إن �ل�صعادة �لحقيقية في �إننا 

ن�صاعد �لنا�ش ونحاول نفرحهم، علمهم ميخافو�ش من حد، علمهم �إن »من يتِق 

�لحلوة  �لمعاني  له مخرًجا ويرزقه من حيث ل يحت�صب«، علمهم كل  �هلل يجعل 

�أي حاجة،  �أهم من  �إن �لأخالق و�لدين  �للي كنا متفقين نزرعها فيهم، علمهم 

�حكيلهم عن �لر�صول و�أخالقه، خلي د�يًما �لر�صول قدوة ح�صنة ليهم، نف�صي �أقول 

كالم كتير ب�ش �أنا عارفة ومتاأكدة �إنك حا�ص�ش بيا وعارف �أنا كان نف�صي �أربيهم 

�إز�ي، و�إنت هتربيهم �أح�صن ميت مرة من �للي كان نف�صي فيه، بحبك يا محمد 

وبدعي ربنا زي ما رزقني بيك زوج في �لدنيا، تكون بر�صه زوجي في �لآخرة �إن 

�صاء �هلل. 

حازم، يا �أجمل و�أحلى �بن خالة و�أخ، م�ش لقية �أي كلمة �أقولهالك غير �صكًر�، 

يارب  نهال  يخليلك  ربنا  د�يًما،  وقوفك جنبي  على  و�صكًر�  ليا  على حبك  �صكًر� 
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ويرزقكم بالذرية �ل�صالحة، ب�ش خليك د�يًما فاكر �إنك ليك بنتين �إيمان و�أميرة، 

لما يكبرو� �حكلهم عني، خليني د�يًما موجودة في حياتهم، �حكيلهم ذكرياتنا، 

�حكيلهم �أحلى �أيام حياتنا و�إحنا �صغيرين، وم�ش هو�صيك على ماما وبابا، وكل 

ما تفتكرني �دعيلي، متاأكدة �إنها هتكون دعوة من جوه �لقلب. 

ريم ونهال ويار� وزينة، �إنتو� �أغلى �أ�صحاب في حياتي، بحبكم، �إدعولي كتير لما 

تفتكروني، �أوعو� تن�صوني �أو تن�صو� �صلمى.

�إني  في  و�صبب  حجابي  في  �صبب  ربنا  بعد  كنت  �إنك  هن�صى  ما  عمري  محمود، 

�أنا  ت�صتاهلك،  �للي  بالإن�صانة  ويرزقك  خير  يجزيك  ربنا  �ل�صالة،  على  �أو�ظب 

عارفة �إنت حبتني قد �إيه، ب�ش و�هلل غ�صب عني مقدرت�ش �أرّدلك �أي حاجة من 

�للي كنت بتعملها معايا. 

بحبكم كلكم قوى وم�صتنياكم بعد عمر طويل في �لجنة.«

لها،  نور يزيد حّبهم  ٍف ِمن  �لبكاء، كلُّ ت�صرُّ نور و�لكلُّ منهاٌر من  �نتهت و�صية 

ها، حازم  حتى وهي بين يد �هلل - عز وجل - �أحبَّت �أْن ت�صكرهم وتعّبر لهم عن ُحبِّ

ته �أْن يعطيها لعمر في يده دون �أْن  كان معه ورقٌة �أخرى خا�صٌة بعمر لكّن نور و�صّ

ير�ها �أحٌد، حتى بعد وفاتها كانت تخاف على م�صاعر محمد، قر�أ عمر �لر�صالة 

على �نفر�ٍد، كانت تقول: 



266

�للي  هما  و�لن�صيب  �لظروف  ب�ش  زم��ان  ق��وي  حبيتك  �إن��ي  تعرف  لزم  »عمر، 

�لدنيا  في  موجودة  مكن�ش  عل�صان  ترتاح،  �إن��ت  عل�صان  ُم��ّت  �أن��ا  يمكن  فرقونا، 

خال�ش، فتقدر تن�صاني وتحب وتتجوز وتعي�ش حياة طبيعية، �أنا متاأكدة �إنك �أكتر 

�إن�صان حبتني في �لدنيا، ومتاأكدة من م�صاعرك �ل�صادقة، و�للي متاأكدة منه �أكتر 

�إن ربنا هيعو�صك عن كل �لظلم �للي �تظلمته في �لدنيا، ولو فعال بتحبني �جتهد 

�أكتر و�أكتر عل�صان تبقى �أنجح �إن�صان في �لدنيا، مت�صكرة قوي على كل �لم�صاعر 

�ل�صادقة �للي �إديتهالي، و�آ�صفة قوي على �أي �أذى �أو جرح �ت�صببتلك فيه، ل �إله 

�إل �هلل.«

جرى عمر على قبر نور و�لدموع تمالأ عينْيه وظّل يبكي وينادي عليها،قائاًل:

»عمري ما هحب غيرك وهتف�صل روحك عاي�صة معايا لحد ما �أ�صوفك، عمري ما 

هن�صاكي لحظة، عمري ما هح�ّش �إنك موّتي لأنك معايا وجو�يا، عمري ما هح�ش 

بالفر�ق طول ما روحك جنبي، بحبك يا نور، بحبك.«

و��صتمّر �أمام قبرها ل�صاعاٍت يتذّكر كّل �لذكريات �لجميلة �لتي كانت بينهما، ثم 

قر�أ �لفاتحة وقال: »محمد ر�صول �هلل.«

م�صتر �أحمد فهم لماذ� قالت له نور:
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 »�أنا ن�صيتك«، قبل �أن تموت، قالتها لأنها بالفعل ن�صيته ون�صيت �أْن تقول عنه �أي 

ه �لكبير لها، لكّنه لم يحزن لذلك وظّل طو�ل حياته  ُحبِّ �صيٍء في �لو�صية رغم 

يدعو لها. 

ا بابنٍة  رزق �هلل نهال وحازم بطفلٍة جميلٍة و�أ�صموها نور، ورزق ريم و�أحمد �أي�صً

عن  �نف�صلت  يار�  حياتهم،  في  د�ئًما  و�صلمى  نور  تظّل  حتى  �صلمى،  و�أ�صموها 

خائنٍة،  كزوجٍة  حياتها  تكمل  �أْن  ُت��ِرْد  ولم  لحنان  ُحّبه  تحتمل  لم  لأنها  مح�صن 

و�أنجبت �أمجد �لذي �عتبرته كّل حياتها وبد�أت ِمن جديٍد، زينة تركت هادي بعدما 

ا تركت فهمي، �أو بمعًنى �أ�صّح  عرف بعالقتها بفهمي فقرر �أْن ينف�صل عنها، و�أي�صً

هو َمن تركها لأّنه �أح�ّش �أّنها لم َتُعْد له �إّل بعدما تركها هادي فخ�صرت كّل �صيٍء. 

محمود عبد �لغني كان مو�ظًبا  على ختم �لقر�آن كّل �صهٍر و�إهد�ء ثو�ب �لخاتمة 

لنور، وكان مو�ظًبا  على �ل�صدقات و�لدعاء. 

محمد رف�ش فكرة �لزو�ج بعد نور وكان د�ئًما يرى �أّنه ل توجد �أّي �إن�صانٍة يمكن 

�أْن تعّو�ش مكان نور في قلبه، وقّرر �أْن يعي�ش لإيمان و�أميرة فقط، كان يحاول �أْن 

يعّو�صهما عن عدم وجود نور ود�ئًما ما يحكي لهما عنها ويريهما �صورها لكي ل 

تن�صياها. 



268

نف�صها هل  ت�صاأل  وهي  ماتت  لها،  و�لدعاء  �لنا�ش  وتركت حبَّ  ماتت  نور،  ماتت 

هي �لتي كانت تبحث عن �لحب في كّل َمن حولها �أم �أّن �لحب هو َمن كان يبحث 

عنها؟؟ 

تمت بحمد اهلل،،
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شكر وعرفان
�أحبُّ �أْن �أ�صكر كلَّ َمن �أ�صدى لي معروًفا، فالمعروف لي�ش �صرًطا �أْن يكون ُمكلًفا 

بجهٍد �أو وقٍت �أو ماٍل. 

ِمن �لممكن �أْن يكون �لمعروف مجّرد كلمٍة طيبٍة �أو ن�صيحٍة �صادقٍة. 

في  قابلُتها  �لتي  �لطيبة  �ل�صادقة  �لقلوب  لكّل  و�حتر�ٍم،  وتقديٍر  �صكٍر  فتحّية 

ي�صتحق  َمن  �أكثر  فما  ت�صجيٍع،  كلمَة  �أو  ن�صيحًة  �أعطاني  َمن  لكلِّ  تحيٌة  حياتي، 

مني �ل�صكر!

خالي �لغالي، �لمهند�ش / �أ�صرف �ل�صكري، �لإن�صان �لخلوق �لر�قي، �أجمل هدية 

ِمن �هلل لي، �لحمد �هلل على نعمة وجوده في حياتي، �لحمد هلل على نعمة كلماته 
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�لر�قية، �لطيبة، �ل�صادقة، �لمليئة بالحب و�لأمل.

مدينٌة له بالكثير، فهو د�ئًما بجانبي ومعي بن�صائحه، و�أفكاره، فهو َمثٌل �أعلى لي 

َك يا خالي، و��صاأل �هلل �أْن يرزقك �ل�صحة و�لعافية، ويبارك لنا  في كّل �صيٍء، �أُحُبّ

فيك وفي ُعمرك. 

زوجي �لحبيب، فهو من غمرني بالحب و�لحنان، هو َمن ي�صمع �أحالمي وي�صجعني 

على تحقيقها رغم �أّن بع�صهم ير�ها م�صتحيلًة، �أتمّنى ِمن �هلل �أْن يجمعنا زوجان 

في �لجنة، كما جمعنا في �لدنيا. 

�أمي و�أبي، ل كالَم يمكن �أْن يقال لكم، فاأنتم بعد �هلل َمن �صنعتم �أنا.

دينا ر�صو�ن – مي محمد – نهى �أحمد �صالح – محمد �صوقي، �أجدع نا�ش فهم 

َمن تحّملو� معي كلَّ مر�حل �لرو�ية، �أدين لهم ولآر�ئهم، وت�صجيعهم لي بكّل ما 

هو طيٌب وجميٌل. 

كثيًر� معي،  �صهر  �لذي  �لرو�ية،  كتابة  عّلمني طريقة  �أحمد لطفي من   / م�صتر 

وتعب كثيًر� حتى تكون �لرو�ية على ما هي عليه. 

�صكًر� لكم جميًعا، و�صكًر� لكلِّ �صخ�شٍ �صيقر�أ �لرو�ية �صو�ٌء نالت �إعجابه �أو ل، 

فيكفيني منه �أّنه �أعطاني ِمن وقته، �صكًر� لكم جميًعا، فاأنا دونكم ل �صيَء.
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الكاتبة في سطور
مى ع�صام بركات 

خريجه كلية �لعلوم - ق�صم �لكيمياء 2009

marketing research تعمل في مجال

التواصل مع الكاتبة:

�لفي�ش  بوك:

.https://www.facebook.com/mai.essam
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