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 الفصل األول :
 

 .دوقا بدي هند جوز ع ايل الشوكوال هايت لوان لوان، هم ..هم-

 ا قلك بدي ما يعين - _ ما قد ع مبطعم تشتغلي خرجك صار !بقا اكل حاجتك بس يشبعك، ال

 .وبتتذوقيه االكل بتحيب

 عاملتيها؟ أنت السوكسيه، طيبة شو ميممي ..هم مسخرة، بال هم -

 ..بس منك اخ برتدي انت برد اجلماد اذا احليط، حاكي عم كأين -

 ..انيت جبمالك خليكي لوان معليشي -

 ..االقل ع السوق ع احلقيين متك جرافة مشغلة لك ما بدل طب -

 .اواعي بتشبعي ما شو؟ مشان -

 .قومي جد بس ..اكل تشبعي لتبقي -

 مهم؟ شي عنا ليش 

 ؟!شبك ودارين مهند مع رسم ورشة نروح بدان بكرة ولك برادتك، ع ويل ..ويل -

 .وخلصنا ومريويل دعك خرج اواعي بلبس جهيت من اان جداد؟ اواعي بدها وهي ..أييييه -

 مهند خطييب بناية، نرسم او حديقة ع ورشة راحيني مو بكرة شوي، فهمي ..دانة ..حبيبيت -

 .العقل بتزحل وغرائب شغالت عندها بيتها، حتف نرسم بدان عمتو من موعد اخدلنا

 ..انقصين مو خالص، زاحل عقلي اان -

 ا إال إله ال  _.. دانة؟ تستلميين رح

 .املسلسل يطلع حل بوشار، عمليلنا قومي -

 ابكلها ما ايل حصيت ببيتنا اتكلي عم وراكي، من انتكب ايب يعين بس رفيقتك، اان لو ..دانة -

 .وزايدة
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 .(إليهما ويتجه التحية ويلقي لوان شقيق هيثم ويصل اللحظة هذه يف الباب يفتح)

 دانة؟ كيفك -

 قدامك؟ ايل الشوكوال صحن تناولين معلش ..منيحة اممم -

 (هامًسا الشوكوال بصحن يده فيمد هيثم أما وتتحول، لوان تتنهد)

 ..تفضلي -

 !بتقلعين اتنية شوي اختك متل مو هه، هيك اي -

 .السوق ع يوصلنا هيثم خلي البس رح قومي -

 ..راسي ع اي -

 املسلسل؟ يطلع ح قلتلك ما سوق؟ ااي -

 

 

**** 
 

 األطوار غريبة البدينة الفتاة هذه بعينيه، دانة يرمق وهو منها، لتنزال جانًبا السيارة هيثم ركن

 عابئة أو مهتمة غري وتبدو دوًما أخته تشاكس كانت بدانتها، على للحفاظ جهدها كل تبذل اليت

 .بشيء

 حضرتك ايل الزائل هاملتاع من احسن كان ما بكرة روحة بتناسب ألوان جبنا رحنا لو يعين -

 اشرتيتيه؟

 دائم؟ متاع االكل ليش عرفتك، ما هالعبارة ع أمي اي زائل؟ متاع-

 .االضافري حتت من اجلدال بيطلع اجتمعنا اذا وايكي اان -

 .شي الك اشرتييت وما تنحيت يعين -

 فالفل؟ او بطاطا سندويش تشرتيلنا ممكن اذنك بعد هيثم ..السيارة لناح وصلنا هي -

 !هاالكلة ابكل ما اان ال فالفل؟ ..ف -

 .مناكلها وهيثم اان تصطفلي -
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 .بدك اذا جببلك تفضلي ..اي اي :(ذقنه حيك وهو وقال هيثم وجنتا امحرت)

 ..ابجلنينة ومناكلها -

 .ال ليش اي -

**** 
 

 أغراضها تعد لوان كانت ما، شيء يف يفكر أنه وبدا كتاابً  يقرأ اجللوس غرفة يف هيثم جلس

 :أشيائها إحضار تتابع وهي ومهست الغد رسم لورشة

 وسارح؟ سهيان وين يتهىن، ابلك اخد ايل ..عمو أي -

 هاواي؟ على سافرت وال هون؟ حضرتك :قائلة رأسه على وضربته منه فاقرتبت جيبها مل

 يعين؟ هاواي امشعىن شو؟ آه؟ ..أ-

 ّسفرك الزم كان يعين ..هي متل طعمة هلا ما كلمة تلحق عم وحضرتك عليك اطمن عم أان هأل -

 طوكيو؟ ع

 اخلامس؟ الطابق من وقعت قلك حدا عليي؟ لتطمين وليش -

 .السؤال فيك ضياعة ..اغلظك ما تضرب ولك -

 :(فقال بفوضوية، الكنبة على رماها اليت بثيابه ورمته)

 .اخلصوص هبداك جهدك عمليت كنت فيين مهتمة كنت لو -

 .حايل صحصح راحية نعستين، جد عن ..هيثم شو؟ خصوص -

 .معناها عليه سلمي اي 

 !فهمت ما -

 .خانوم مهند حتاكي بدك اكيد معناها تصحصحي؟ راحية انك قليت ما -

 ..خانوم متلك واحد بعينك، خانوم -

 وتصحو لتغفو النعاس وأيخذها قدم على قدًما تضع عشوائي أبسلوب الكنبة على دانة استلقت

 :هبدوء فقالت جبوارها أمها مرت حلظة، كل

 بكرة؟ ألرنة راحية -
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 ليش؟ أممم 

 .تشوفك بدها وحدة يف كان ..امليتني متل حتكي عم بتضلي -

 فيين؟ تشوف بدها شو -

 ..خطبة جاية يعين؟ تشوف بدها شو !الفوقاين أتجري ال أمي -

 تلك، جديتها تظهر اليت املواقف من هذا وكان اجلدية، مالمح دانة وجه على تظهر ما وقلياًل 

 :وقالت

 يروح عم أو ابملي يدوب عم حكيي وحبس ..حبكي دائًما أمي هبالقصة؟ حنكي بدان مرة كم -

 .هالسرية من نفسي وانقطع خلقي داق جد عن !ابهلوا

 هي للحظتها برسم عمري طول ايل وحيديت أنت معقول !هيك بصري ما ..أمي اي ..أمي اي -

 منها؟ وحترميين

 وينو؟ رأيي طيب ..رمسيت انت العاطفة، وتر ع تدقي ال -

 وآخرهتا؟ -

 .خري على تصبحي ..آخر هلا ما -

 خلفتها عدة أمور خاطرها يف وجالت األرق، هبا طاف ما وسرعان سريرها على دانة استلقت

 رح ايل اجملنونة مني ..اساًسا :لنفسها وهتتف مظهرها ترقب مرآهتا إىل هبت شديد، بصداع

 بيطلع ايل ..جيو اي جيو؟ بدهن هبالشغلة، حايل ضايق عود ما الزم تشوفين؟ ما بعد ختطبين

 !صح حابكتيها أنت دانة؟ شبك بعمرو، يرجع رح ما انتعتو ايل هالسمن وبشوف هالربميل، ع

 

**** 
 

 حوهلا البقية بينما بكهرابء، متس وكأهنا ابنفعال األلوان ومتزج بعصبية، ريشاهتا حترك كانت

 كانت الضيافة، هلم لتقدم دخلت مث رأسها وهزت لرؤيتها، مهند عمة ابتسمت هبدوء، يرمسون

 هلم لتتسىن واحد مكان يف التحف مجعوا فقد اآلخرون الثالثة أما املنزوية، الوحيدة هي

 معهن؟ قاعدة مو ليش :وهتفت عصريها هلا قدمت مشرتكة، جلسة
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 جنينة هيك بشوف حدا ..بقتنع ما اان :مكرتثة غري دانة فقالت طويل، حلوار نية يف وجلست

 .التحف ارسم رح ما ببيتك حياة فيه شي كل ارسم ما قبل مجادات؟ بريسم وبروح

 وا - _ هيك بتكون ما معهن تعدي ملا ليش أنت سؤال، يعين بس ..دندوش اي فكرتك حلوة

 شخصيتك؟

 ..هالراس وجعة بدك ما -

 .عين تقرري ال اعرف بدي مبال-

 .هأل مو ..رانيا خالة هأل مو -

 ترمسي؟ عم شو وهأل ..طيب -

 .جديدة زاوية من بس والشجرات، املرجوحة مع جنبو ايل والكرسي املسبح -

 بينما بغضب رانيا رمقتها الدبدوبة؟ كيفها :بنعومة تقول وهي تتحداثن حيث إىل دارين وصلت

 ..الزرافة أستىن عم :دانة هتفت

 .السفر من رجع ملا اباب معو جاهبا أجنبية ..هالشوكال دوقيلي خدي اي ..ههههه -

 يف ومهست لوان قرب جلست أن إىل املعهودة مبيوعتها تتمشى وهي أدراجها دارين وعادت

 .حبكيي تتدايق ما حتاول عم فكاهي حس عندها يعين قال ..صاحبتك شفتيلي :أذهنا

 وا بعض؟ تكرهو بدكن وايها انت الميىت - _ ؟.الريشة تغسلي معلش اذنك بعد مهند ..مللتوين

 ..شرط على -

 شو؟ -

 مهند؟ استاذ شرطك شو عليك، يتكرب خطيبك بلش -

 .وشك ع امحر قلب برسلمك بس ايها، بغسلك -

 ..هبل بطل :وقالت مستهجنة صدره يف لتضربه هنضت

 .الريشة اغسلك هايت -

 .الشرط ع وافقت ما اان بس -

 ..بسرعة امسكيها دارين، ..كيفك على مو -
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 .بغسلها اان ..وهية انت حلظة ..حلظة طب -

 من متسكها دارين وركضت انتزاعها، حماولة بدورها يدها لرتفع فوق إىل ابلريشة يده رفع

 .بتستاهلي هههه ..بنت اي عندك اثبيت :قائلة وتبعدها اخللف

 عاملتلك؟ شو أان ولك -

 ..حالك بتعريف -

 وا - _ .شي بعرف ما

 ضاحًكا لوان وجه من اقرتب مث األمحر ابللون الريشة وغمس اللحظة هذه يف مهند وصل

 ودانة بعضهما خلف يرتاكضان راحا وهكذا منه، هترب وهي لوان صاحت حني يف بنشوة،

 ..حل عندي أان :قالت مث تراقبهما

 ..انقذيين ..رفيقيت قويل -

 قسمو يعين فرجة؟ وتصري ابلطريق تطلع هيك معقول شوي، اشوى للقلب ايدها ع ارمسو -

 .ابلنص البيدر

 .وافقت اي -

 .ودارين انت تدايقين تعرف حلىت وافق، ح ما اان بس-

 يقفز وهو ضاحًكا ينفجر كان السباحة، بركة يف ووقعت قدمها زلت أن إىل جمدًدا منه وركضت

 بيناهتن؟ دحشك شو ..دبة وأنت :تقول دارين بينما تبتسم، ودانة ليساعدها خلفها

 !زرافة ..دحشك يلي -

 مهند خرج أخريًا ودارين، دانة قرب ووقفت املطبخ من جمدًدا العمة أقبلت الضجة إثر وعلى

 ..تبهدلت حبايل؟ بعمل شو هأل :املكان ميأل وصياحها عنها تزحيه وهي السباحة بركة من ولوان

 يف عميت عند :وقال عليها قبضته أحكم !املغسولة االواعي متل منظري !هاآلخرة على ليك

 .شي صار ما حتممي فويت ..شي لكل حلول

 .لوان اي مبارح سوا اشرتيناهن ايل االواعي حوينة اي -

 !فيهن صار شو شوف مهند بسببك ..اي اي اي لك -
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 ..فيين طلعي وراكي؟ نطيت ما واان يعين -

 .هون من روح معاقب، انت ..فيك واطلع كافئك عملتو ايل كل بعد احالين ما -

 .مبتسًما مهند يراقبها بينما دانة، هبا فلحقت احلديقة مغادرة البيت ودخلت
 

**** 

 حبيبيت؟ زعلت قائاًل  الغرفة إىل حلقها عندما ابلفرشاة وتسرحه شعرها جتفف كانت

 شايف؟ شو وأنت :وهتفت بوجهها أشاحت

 منيح؟ لرتضي، غري املبلولني االواعي اشلح رح ما ..طيب -

 البسهن؟ لساتك ليش ولك ..جمنون اي !هيييه -

 .ابالول لتساحميين -

 .مترض ما بال ساحمتك خلص-

 .اتنية وشغلة اي -

 شو؟ -

 ..تنفذ ما اتفاقنا -

 اتفاق؟ ااي -

 وا ايدك وع القلب، ارمسلك لتخليين بشلحهن ما - _.

 شي؟ انت جمنون ..مهند -

 .جمنون طبعا -

 ا - _ .يعافيك

 .عمري اي ..فيك جمنون -

 ديري ..ايديك بني صار قليب هأل :يقول وهو يرمسه الذي للقلب أخريًا فاستسلمت يدها وأمسك

 .عليه ابلك
 

**** 
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 األنظار تلفت اليت دانة من غضًبا تستشيط وهي ساخًنا محاًما وأخذت منزهلا إىل دارين وصلت

 نظرت تريده، فيما يفيداهنا ال األنثوي ودلعها وكربايؤها نعومتها بينما ومرحها، بعفويتها إليها

 ا :وقالت املبهرجة الفخمة غرفتها يف الضخمة املرآة إىل _ شلون دانة، اي منك خيلصين

 انيت وكذب خمتلقة وحكااي موارابت بدون شلون وصادقة؟ هالقد كل صرحية تكوين بتتحملي

 دائًما منكوش شعرك تعريف، ما بال تتحديين عم انت بكرهو، ايل لغزي انيت جد عن عايشة؟

 قريبة حبسك هيك مع ..االكل عن بتوقفي وما بتحطي، ما مكياج وشك، بتفارق ما وضحكتك

 ليييش؟ ولك رفقات، وعندك الناس من

**** 

 وفمها متضغ وهي وتقول حتمله الذي املقرمشة البطاطا بكيس دانة لتستقبله الباب تيم قرع

 أمر؟ :البطاطا بقطع حمشو

 ضيوفها؟ بتستقبل الناس هيك -

 ضيف؟ لتكون مو -

 ..سآلة بال بعدي دانة -

 خليين قلتلك مرة كم :قائاًل  املهرتئة الكنبة على وجيلس خلفها ليدخل الداخل إىل ودفعها

 .املصدي هالبيت انفضلك

 جاية؟ ليش ..مصدي ايل انت -

 .اشتقتلك -

 !اغلظك ما غالظتك تشتقلك -

 .عليكي اعرض جاية اان ..دانة -

 شو؟ ..ابجلد فتنا -

 .ابلشركة معي اشتغلي -

 كرامة؟ بال شايفين شي؟ كل وبعد بتتسمى؟ ما للي معها اشتغل اان أمرت؟ شو 
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 برتجعلك فرح كرامتك ومشان ابحليطان، انطحت ما قد اهلا ما االمر اخر الشركة بتعريف انت -

 ..ملكة وبتعيشي راتبك بيصلك وقت

 ضل خليين ال !امرها حتت من شي كل ممشية ايل هالعقربة مجيلة واحتمل ..مزيفة ملكة -

 فهيم؟ اي بتوافق هي ليش اصال ..طريقها عن جيي ح غىن من احسن حقيقية فقرية

 .ايه بدها قبل من كان ايل عمليت طاملا معك عداوة عندها ما -

 قسوهتا مع قلب بال ايل قلبها مع شخصيتها، مع تفكريها، مع معها، عداوة ايل اان بس -

 ودوس شي هيك اعمل فيين ما دماري، سبب كانت ايل االنسانة مع اجتمع فيين ما ..وغرورها

 .مشاعري من ابقي ايل ع

 تكوين ح تشوفك وال تشوفيها ح ما انيت وضعكن؟ عاجبك يعين دراما، تقلبيها ال ..ييييي -

 ..سكرترييت

 اب - _ .عين زيح !عندك اشتغل انقص ..شو

 بلوعة؟ اي نفسك سديتلك شو -

 .بتكهربين جياتك دائما ..بدين هتزيل اجيت غالظة، بال ايدك من الشيبس هات ..فشرت -

 ا - _ امك؟ وينها ..حلوة اي استقبال هيك ع يساحمك

 .هيك عنها تقول ال احرتمها -

 راسي؟ ست نقول بدان وشو -

 .اعرف انت -

 .هد مهدودة برتجع هأل يعين؟ شغلها ع قلبك واجعك ما ..اخلياطة غراض تشرتي عم بتكون -

 .مكة شريف اي واطمن شوفها عود كنت لكان خريك كرت اي -

 ااننيتك ..شوي فيها تفكري الزم املهم مناسب، مو الوقت لسا ..بشوفيت دايقها بدي ما اان -

 يعين؟ منها اهم اخلاصة ومشاعرك

 أن خافت النظر، عينيه يف تدقق مل راجًيا، عينيها يف ينظر وهو مؤثر خافت بصوت قاهلا

 ا اي :قائلة واضطجعت ابلوسادة رمته تقتنع، _ .روح ..حاجتك طيبة، برحية فرقنا
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**** 

 إىل يده تسللت املنعشة، اهلواء نسمات حياداثن ومها احلديقة كرسي على هبدوء جلسا

 ينتظر الذرة ابئع يقف كان وبعيًدا قلبامها، فيخفق املكان تغلف والظلمة وحيدين كاان ..أانملها

 :مهسات عن صمته تفتق وأخريًا ..وقفته خاطر جيرب من

 صح؟ لالبد معي شبكك ايه رمستلك ايل القلب لوان اديش؟ طيب بتحبيين؟ ..لوان -

 أهرب؟ خايف وكأنك حتكي عم ليش -

 .بروحو حببهن ايل كل ألنو -

 ..ال اان بس -

 بتحبيين؟ انت ..قلقان اان تعربيلي، عم ما بس -

 الزم حلنا بكتري، مرحلتنا سابق ايل انت بس ..عرب عم اان بعدين خجولة، بنت بس اان تقلق ال -

 .ببعض نتغزل انو من اكرت بعض نعرف

 التنني؟ نعمل فينا ما -

 عيلة؟ تعمل بدك ليش انت لشوف قلي ..لبعض دراستنا ع أيثر ح الغزل بس -

 كتفيه وأرخى بقوة زفر مث العامل، هواء كل صدره يف يبتلع أن حياول وكأنه ليتنفس، فمه فتح

 فيه، اراتح منها قطعة او اجلنة متل بيت بدي ألين عيلة اعمل بدي ..عيلة اعمل بدي :وقال

 دوق وبدي الدنية، فرح كل قليب من واعطيهن حواليي يركدو مين قطعة ايل والدي وبدي

 عم ابحلادث، راحو واباب ماما ملا فقدهتا ايل االحاسيس كل عوض بدي ..املشاركة معاين احلى

 حالو، بالقي االنسان وفيها شي، واحلى ..شي ادىف الهنا لوان؟ اي عيلة اعمل بدي ليه تسأيل

 ..وتفاصيلها وخناقاهتا وملتها جبمعتها

 ا اي - _.. ترى؟ اي متلو حنون انت حنون، كالمك اديه

 معك؟ مبني شو انت ليش -

 بعض؟ ع نتعرف فائدة شايف ..ابملسبح ويزتين قلوب يرسم بدو جمنون واحد بس فكرتك -

 العيلة؟ بدك ليش وانت؟ طيب ..كالمي بدلت ما فيك، جمنون ..جمنون اان اي -
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 معك واتفق اعرف وبدي هندسة هندسها بدي البنيها، خطط بدي اان بس ..اسبابك لنفس ميكن -

 كتاب قرينا نكون فيه منجتمع اسبوع كل الزم املشاكل، مع تعاملنا طريقة وع والدي ترابية ع

 .فيه ونتناقش منو جزء او املوضوع هاد عن

 انو ..نسيتيها اذا بعرف ما نقطة ع نبهك بدي بس بتفكريك، فخور واان احلق كل ومعك أمرك -

 مو الحتماالت مساحة فيه ونرتك منطقي يكون بدو التخطيط يعين نقص، حدو عن زاد شي كل

 ممكن الرسم لوحة حىت ..ابملية مية بدقة بتخططيها الرسم لوحة متل مو احلياة ابحلسبان،

 .خبط خربطيت اذا مسارها تغريي

 ما خربشة خربش او خبط خربط ملا حىت حبيث خطط بدي اان ووعيانتلو، هالشي بعرف -

 .لصاحلي االمر ادارك اقدر حاسبتها كنت

 كتري؟ بتحبيين انك تقويل بدك ما وهأل، ..حبيبيت عليك عيين اي -

 هأل بدي ما هاحلكي،بس من وقتها تشبع ما بوعدك نتزوج، لوقت هالشي خلي ..ابلغ بدي ما -

 .زواجنا بعد ايه قلك شي القي وما ختلص خباف النو الكلمات كل قلك

 افكاري؟ عجبتك معك؟ وجودي بتحيب ..قوليلي بس ..طيب -

 ..اي اي -

 عمي :له فقال حمياه، يلون واألمل واقًفا به أحس الذي الذرة ابئع إىل يركض وقام يدها أمسك

 .عرانيس ست هتلي

 دانة؟ شايفين شو عرانيس؟ الست ملني :ومهست مستهجنة ذراعه يف قرصته

 .للمى تنني معي وابخد تنني ابكل اان ختايف ال بعدين مسكني؟ شايفتيه مو لك -

 ابين؟ اي ملح عليه بدك -

 .عم قلبك من رش رش، اي -

 ..ّشرف -

 عم؟ البيع كيف دايتك، يسلم -

 .شايف مو متل -
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 األوالد جتمهر حيث احلديقة يف األلعاب مكان إىل وصل حىت بنفسه العربة جير به فوجئا

 بياكل ايل اليوم، ابللعبة بفوز منها بياكل ايل االبطال، درة هي..جربو تعو :ملفتة بطريقة وصاح

 ح بيشرتي وايل ابلسعادة، حتسسكن ح الدرة هي قربو، ..والد اي قربو شلتو، زعيم يصري ح منها

 .دورين هديك املرجوحة ع هزو

 ومضطرة األطفال بني نفسها لوان وجدت مث كبرية، كمية فعاًل  واشرتوا حوله، مجعهم استطاع

 بشوفك ايل :وهتفت بينهم من سحبته وأخريًا قلبه، كل من يبستم مهند بينما معهم تلعب أن

 .ولد بفكرك

 .متلهن ولد تكوين والدك تريب ملا املهم ..حبيبيت -

 ..أفحمتين -

 البطل اباب يستنو عم والدو النو هيك، عملت اان يفرحها بدو عيلة عندو هالزملة النو بعدين -

 فيها ينبسطو صغرية شغلة شي هيك ويشرتيلهن ليحضنهن، مبسوط يرجع الزم تبعهن، اخلارق

 يصللهن حبيتو ما ألين يدعيلهن، عم وقلبو يغطيهن وهو ختتو ع ينام منهن واحد كل ما قبل

 .هيك عملت لعيوهنن حزنو وينتقل النهار طول الفاضي ع رايح وتعبو مكسور

 .شي احكي بيطلعلي ما حكيك قدام دائًما اان جد عن -

 ا سليم ابخي ذكروين الوالد، مع لعبة كسبت واصال - _ .يرمحو

 ا - _ ..ملى وخيليلك كلهن يرمحهن

 ..امشي حاجتنا حلاهلا، اتركها وأان احلسبة هديك الساعة صارت ملى، ذكر ع ..ويل -

 ..حسيت ايل منيح -

 .أتخران قوليلي انطقي كنيت اجدادي، عن واحكي واتفلسف كر اتركتيين انت اي -

 .ملوشة اتكلك ح ما ..خويف اي ابلك طول اي -

**** 

 إضاءة حتاول أن دون ساعات احلال هذه على جتلس أن اعتادت لقد ..مظلم املكان الباب، فتح

 الغادي إىل النافذة من لتنظر تزحيها الستائر، قرب جالسة ستكون أهنا يعرف كان ..النور
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 صوت رافًعا اقرتب مشكلة، مع موعد على أنه علم جميئه، الحظت إًذا أهنا يعرف وكان والرائح،

 حزرك؟ اي الدرة هالعرنوسني ملني ملوش؟ كيفك :مهس مث ترتعد، كيال خطواته

 عم ..قال ملوش قال ابقى، خلطيبتك الدالل خلي :خميف بصوت وصرخت بعنف، إليه التفتت

 وصحيت حاليت عن سائل مني ليش كيفك؟ تقلي جاية طعمة؟ ايل شو أان أصال عليي؟ تضحك

 .العامل فيها وملبكة وعاجزة مشلولة وحدة متر؟ عم كيف وحيايت

 قلبه هنش تستطيع زالت ال كانت إن يعتادها وكيف الكلمات، هذه اعتاد قد كان إن يدري ال

 ..بستاهل اان ملى طيب :هبدوء وقال يدها على يده ووضع جانبها، إىل القرفصاء جلس ..وإبكاءه

 ..ضربيين

 ..ضربيين قال روح، ..عين روح -

 وا حبيبيت اي ملى - _ وا ..بتحبك وخطيبيت عندي، قيمتك بتعريف أنت _ قلبك تفتحي لو

 بقى ال برتجاك تنعاش، حلو شغالت حواليكي تالقي حلىت احلادث خياالت من وتطلعي للحياة

 كرمايل جواتك يفوت الضو خلي ..الضو اشعلي قاعدة تكوين ملا هالوحدة، بالها ..حالك تزعلي

 .ملى

 مصحة؟ بشي تزتين رح ما تتزوج ملا ترتكين؟ رح ما أنت ..أنت مهند يعين ..يعين -

 اميىت أان ليش هبلة؟ اي آه يرتكك؟ بدو ايل مني :وهتف فعانقها ابلبكاء، املرجتف بصوهتا قالتها

 ابخوك؟ بتثقي ما قلت؟ هيك

 درة؟ جبتلي أنك قلت شو ..ش -

 اشرتاه ما هلا فقدم جيًدا، يعرفها اليت اخلاصة بطريقته مراضاته حتاول وهي إليها ونظر أفلتها

 ..كتري شاطرة وهي ..حتبيها ح تشوفيها ملا لوان، رفيقة دانة ع عرفك مصر أان خلص :وقال

 .البكالوراي واتخدي لتدرسي تساعدك ممكن

 بكالوراي؟ -

 ..لشوف عضالتك ورجيين قدها؟ لك ما شو ..اي -

 عندك أنت ليكون :وقالت ضاحكة فدفعته الومهية العضالت تلك عن ابحثًا ذراعها وأمسك



 

  

17 

 

احلياةقلوب يف دروب   

 

 ..ديكور هندسة درستلي ورحت مجعت، دوبك ابلبكالوراي ..ابالول عضالت

 ح شو ورجينا حضرتك شريف بعدين ..فيها ورغبان حببها أان الديكور؟ هندسة شبها ليش -

 ..تدرسي

 .اتصاالت هندسة بدي ..دانة امسها ايل هي معي بتسدق اذا أان -

 !عالوية ضاربتيها ..شوووو -

 .خود ..عضالتك وين قلتلي هأل مو برأي؟ دقيقة كل -

 بتمي؟ هالعرنوس كل دحشيت ليش ولك ..أي -

 ..تسكت مشان -

 .خري ع تصبحي !ارهاب بال بس بسكت اسكوت قوليلي -

 ..مهند -

 شو؟ -

 .للحياة ارجع لسا اقدر عم ما بس ..قلتو ايل ع اسفة اان -

 .وسوا شوي شوي منرجعلها ..يهمك وال :وقال حبنان وضمها إليها عاد

 
 

**** 
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 الفصل الثاين :
 

 

 استوعبيت؟ ..دانة اي-

 استوعب؟ بدي شو ..هم -

 ا !وبس املضغ صوت واصلين ايل الصوت النو اتكلي حاج معلش - _ .التلفون مساعة يعني

 أي؟ ..جنب على التفاحة قمت هي فهمنا، فهمنا -

 .عليك ملى يعرف بدو مهند قلتلك أي؟ شو -

 .خانوم للمى نشوفها بدان ووين -

 .يوصلنا تربع هيثم موجودة، تكون رح رانيا عمة بس طبًعا، ببيتها أمممم -

 .تيم بوصلين واان مهند بوصلك انت هيثم، نعذب ضروري مو ال آه؟ -

 .منو تطليب بتحيب ما علمي على -

 .فيه حنكي الزم موضوع بينا يف اصال بيستاهل، معي عذبو بدي ال -

 لونتيها؟ رمستك أخبار شو ..أي موعد، ع منتفق معناها ..ماشي -

 ..والشجرات األرضية لون ابقي ..هم هم، 

 .جديدة مشاهد لنرسم نروح نرد فينا أصبح -

 .الزرافة مع بروح ما أان 

 ا اي - _ نقضيها؟ ح هيك ..ومنها منك

 بعمللها؟ شو ..واضح سبب بدون بتكرهين هي -

 السبب؟ بتعريف ما جد عن -

 ايه؟ تقوليلي وما خاينة اي اه بتعرفيه؟ انت ليش -

 .يعين جد هبلة أنت ..دانة -
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 ا اي  _ ا اي _ .يبدا ح املسلسل مين؟ بدك عاد شو هأل

 .واملسلسل أنت تضريب -

 .سالم ..وإايك -

 بعشوائية وتنثرها الغسيل إىل احملتاجة الثياب تتناول خزانتها إىل واجتهت السماعة وضعت

 بطالعي وقت بتجين ما قد ع مرتبة مو قد ع انت ..لوان لك :وصاح أبوها دخل املكان، يف

 .الغسيل ع االواعي

 ..بس طاقة تفريغ شوية -

 للمى؟ شفتيها معك؟ صار شو ..اي -

 رانيا عمة مع مجعتنا بتكون قلت خايفة، لساتين اان بس مشوار، معنا انخدها تعي قلي هو ال، -

 ..اكرت براتح ودانة

 وتغاري جتدبيها بيوم تفكري اوعك اخوها، غري هلا وما يتيمة، البنت قلبها، تكسيب الزم ..أيب -

 ومكاهنا اخلاص حبها وحدة ولكل مرتو، وانيت اختو هي شو؟ ومدري حببها ليش وتقويل منها

 صارحيه يوم شي انزعجيت او هبالشي حسييت ولو شغلة، هيك هم بقا اتكلي ال ..اخلاص

 .ابًدا جترحيها ال بس ليساعدك

 ..ابابيت زمانك حكيم انت إيل؟ ايل هاالب شو اي -

 كالمي؟ عرب ..املهم :هلا فقال قبلة خده على وطبعت

 شاركهن اعرف الزم ..اختو مع عيشتو الزملة ع نكد راحية مو اان فيه، ومقتنعة عرب لكن، اي -

 .اخلاص لوين احلياة هلي وضيف حياهتن،

 ..متاااام -

 .صعبة البداية تكون ميكن بس -

 لنلون؟ صعبة مو بداية يف ليش -

 ..حق معك -

 اجلدل فاحتينلي بضلو انتو :وهتفت اخلروج ثياب مرتدية اللحظة هذه يف األم دخلت
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 .قولويل هاتو حتكو؟ عم شو تبعكن؟ السقراطي

 .ولوان وأختو مهند عن عادي حوار هيك شي وال -

 .بنسحب اان هيك اذا شغالت، وهيك معقدة نصائح يعين أيوااا -

 .وراحية البسة ليكك ..هيثم ام منسحبة اساًسا انيت ما -

 وا ..ختيار اي هنودة اان هيثم؟ ام قدامو ايل للجمال بنادي حدا - _ الكل جارتنا لعند انزلة

 .بنتها جهاز نشوف بدان هنيك جمموع

 ا ..ايه - _ تقري؟ عم شو اباب قوليلي الباب، بترتس كيف امك حريشها حيرئ ..ييسرلكن

 ..خلصو رح جهيت من وخالفاهتن، حلياهتن ونصائح ببعض الزوجني عالقة عن الكتاب هاد -

 .فيه نتناقش بدان بكرة أنو مع بظن، ما مهند بس

 املشبع صوته أجاهبا انئًما، جتده أن تتوقع وهي اهلاتف إىل يدها امتدت بينما األب وخرج

 حبيبيت؟ شو ..ايه :ابلنعاس

 آه؟ ابلكتاب وصلت وين ما؟ حبيبيت -

 ..وااااه كتاب؟ ..ك أاي -

 املكتبة ع رحنا انو متذكر مو وعدان؟ متذكر لك ما كتاب؟ وااي بوشي تتاوب عم ..هييييه -

 نسختيييني؟ كتاب كل من وجبنا

 وا نسيت جد عن محى، يبعتلي ..يي ..يي - _ ..و مبارح واول مبارح رفقايت مع طالع كنت

 .حسابك بكرة ..مهند اي ماشي -

 ..ابلك طويل حبيبيت، ..لوان -

 طوووط :املتواتر املزعج الصوت اللحظة، تلك يف يسمعه ما كل وكان اخلط، أقفلت لكنها

 ع تطالعين معلش :قائلة تستدعيه ملى ووجد وجهه يغسل فراشه من هب ..طوووط طوووط

 الربندة؟

 ا اي ..اي اي - _..

 ملهوج؟ شبك -



 

  

21 

 

احلياةقلوب يف دروب   

 

 .الربندة ع واحلقك الكتاب وجيب نسكافيه ساوي رح شي، يف ما هم اتكلي ال -

 .الغسالة يف وتضعها بعثرهتا اليت الثياب لتحمل األثناء هذه يف بدورها لوان هنضت بينما
 

**** 

 دانة؟ اي كيفك -

 ..وسهلني اهلني رانيا؟ خالة -

 من الك فكرة وببايل اللذيذ، الدايف رمسك عاجبين اان يعين، مقدمات كتري وبدون بصراحة -

 كان تفاصيلها كل استىن، الزم ما قلت عقلي، طار الفيال جلنينة رمستك شفت ما بعد بس ..زمان

 .دانة اي مبدعة أنت ..بيتأملها ايل حتاكي عم ..روح فيها

 الفكرة؟ شو اعرف شوقتيين يعين، بس ..قول بدي شو بعرف ما شكًرا، جد عن ..عن -

 معرض عاملة اين بلغهن بدي ..برتمسيه ايل الراقي الفن حببو انس كتري، معارف عندي اان -

 ..ومنعرضهن تبعي الفيال ومنجهز طبًعا، انت هي ايل موهوبة، بنت للوحات

 ..أنو بقصد يعين ..أان ..أأ-

 وأفكارك أحاسيسك وتصل رمساتك تشوف الناس وقت كبرية بفرحة حتسي رح ..تتلبكي ال -

 .املعرض خطوة عن توقفي تقبلي عاد ما وقتها ومن إهلن،

 .بالها لقلك او ..ليش انت بس -

 صح؟ فيك هبتم ليش قصدك -

 .ضروري مو خلص خلص -

 وال جتوزت ال اين بتعريف وانت ..بنيت متل حاببتك اان شويف ..صرحية وحدة اان ضروري، ال -

 .والد عندي

 وا رانيا خالة ..خ - _، وا _ ..حترجيين عم انت

 ما متل ملى مبوعد شوفك رح قريب عن واان احراج، الشغلة بدها ما ..خرب ورديلي فكري -

 .لوان مع اتفقت

 .الدروس حضرهلا وعم ملى، موعد متذكرة ..اي اي -
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 .بطلة اي ايديك يسلم -

 جذبتها لقد واحلب، ابحليوية املليئة األربعينية رانيا يف تفكر وهي هبدوء السماعة تضع كانت

 الذين القالئل الناس من إهنا احلقيقية، بشخصيتها أمامها لتظهر البالهة قناع عنها خلعت حىت

 حتمل اليت أمها إليها نظرت اإلجيايب، وتفكريها وصراحتها، الصادق، النابض بقلبها ذلك، فعلوا

 .منك خلقي ديقتيلي تلعي؟ عم كنت مني مع :وصاحت العمل إثر بشدة وتتعرق التنظيف دلو

 ..مامييت -

 بدك؟ شو كمان؟ تتدلعي عني وإلك -

 ..تيم -

 تيم شبو :االكرتاث عدم متصنعة األم قالت مث امسه ذكر كلما حتدث بينهما صمت برهة سادت

 تبعك؟

 ..شغل عليي عرض عرض، ..ع -

 ا شاء وان - _ فرتة؟ من خصوصي دروس اعطاء وقفيت بكفي ما دبة؟ اي وافقيت ما

 مني؟ عند لتعريف مو -

 ا شاء ان - _ .عريس بتالقيلك بركي خبلقيت؟ تعدي ما احسن مو االزرق، اجلين عند

 ..تيم سكرترية كون ورح بتتسمى، ما ايل عند الشغل العريس؟ سرية نفتح نضل بدان هأل -

 يعين؟ وشو اي -

 !توافق ح ما وحدة اول فكرتك مستحيييل يعين؟ شو تقويل عم انت -

 هي ..وعليك بييت على فيها أمن مصاري بدي صار اان والتعتري هالعمر كل بعد بوافق، ..سيت ال -

 .خلقتو نشوف عم وال سائل مو وابوك هيه

 .اهلا ننذل تقبلي املصاري مشان انك حلظة وال ختيلت ما اان ..بس -

 .منكرههن ايل اعطيات ع نتعاىل فينا دائما ومو ..مصلحتك ع تدوري عيب مو مصاحل، الدنية -

 ..انيت معناها -

 كل ايل واالبر اخليطان كباكيب بني ضاع عمري منها، خلقي وداق اخلياطة اتعبتين ..سيت اي -
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 بدالت، وشك امللونة املعرقة هبالقمايش دقق عم واان دابو عيوين ..اصبعيت بتشكلي شوي

 ..حاجيت اان امي حاجيت وسااتن، واملاس وبريق

 للدموع تسمح أن دون حمياها على التأثر وبدا الكلمات، هذه بسماع يرجتف داخلها كان

 اآلن وهي لتدرس أعانتها وقد عنهما، أبوها غاب منذ اخلياطة أمها امتهنت لقد ..نعم ابالنطالق،

 التدريس، على قدرهتا منها عدة، مبواهب تتمتع فتاة وهي االقتصاد، كلية من تتخرج تكاد

 هلا يقدم تيم عرض هو وها ..عدة ألعمال تؤهلها اليت بديهتها سرعة وكذا الرائعة، ورسوماهتا

 عرب القلب يفطر أن جيب الذي األسلوب هبذا ترجوها غادة وأمها ذهب، من طبق على فرصة

 هذه التفكري فكثرة احللوى بعض لتعد دانة هنضت احلياة، من والضيق امللل تنسج عبارات

 وهي الطويلة املرآة يف نظرت عليها، للحفاظ جتاهد اليت النفيسة احلريرات تصرف جعلتها

 ..وشي مجال ويظهر حالويت تبني ما بال ..الزم مسينة، ضل الزم اان :املطبخ إىل طريقها يف

 ا شاء ان هه، ترفضي اوعك قرريت؟ شو ..وليه اي :أمها صوت وجاءها _ اكل؟ تعملي راحية

 .الباب من تفويت عاد ما امي اي لك
 

**** 
 كوب له قدمت وجهه، على ارتسمت العنيدة ابتسامته لكن حممرتني، جمهدتني عيناه كانت

 وعد؟ منك بياخد ايل هيك :وهتفت بغضب العصري

 مين؟ امرييت زعل معقول يعين كلو، وقريته عليه سهرت مبارح وعدي، عند اان ..لوان اي له -

 ..لكملتو منت ما بس بطيئة اان قراءيت انو ورغم

 ..ممتاز خلص :عصريها ترشف وهي فقالت عليه، قست أهنا وأحست إبكبار، إليه نظرت

 .ساحمتك

 ..قطيت اي ايها بتعامليين ايل هاملعاملة هوا على ساحمك بدي ايل اان -

 .ابلكتاب لنحكي العصري كاسة شراب اي -

 .لبويت اي لبوة انت قطة، مو انت قطيت، انديلك عاد وما ..امرك -

**** 
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 وتصيح الكنبة على هند وأمها ولوان أمها جتلس بينما البدين جبسمها األرض تفرتش دانة كانت

 .افهم عم ما اليربق ولف هالغلبة ليش يعين :لوان

 ..و وكيك جببنة وبرك اليالنجي، غري تبولة عاملتلها لسا ..للمى قلبها نكسب بدان لفي لفي -

 وبال صعبة شغالت بتخرتعي طلب منك بيطلب وايل انت تضرسي خانوم، طباخة فهمنا فهمنا -

 .طعمة

 وال بتهشي ال بعرفك اان بس حالك من تطبخيلها الزم كان ايل انت تتشكريين؟ ما بدل هاد -

 .بتنشي

 .صرعتوان نسمعو، شي حطولنا صرخيكن بدل ..بنات اي خلصوان :غادة -

 .بغين اان ..ال ال :دانة -

 .االحوال بكل صوتك نسمع علينا مكتوب يعين :لوان -

**** 

 :فقال املعتادة مبشاكساهتا شقيقته تّودع وهي دانة إىل ونظر الصطحاهبما مساء هيثم وصل

 رمساتك؟ اخر شو ..دانة آنسة كيفك

 .ايها لورجيك عندك استىن استىن -

 مث لسمنتها تلهث وهي اخلشيب الكبري املرسم جتر غرفتها إىل أسرعت الغريبة حركاهتا وكعادة

 ..رمسيت هي .. هي ..ه :لتعبها متقطع بصوت قائلة القماشي الغطاء عنه وأزاحت قبالته وضعته

 جد عن !الرسم غرفة ع تفوتينا صعبة كان يعين :قائلة لوان واستاءت فعلته، ملا هيثم ضحك

 ..كلو حبك فيها ابين العافية، يعطيك ..حلوة كتري لوحة جد بس :فهتف هيثم أما !هبلة

 .معناها كروسانة شي ارمسلي الزم كان احلب ع اذا -

 يدها متد ولوان ابنفعال السيارة ليقود وخرجوا وشقيقته أمه استحث معنوايته، اجلملة أحبطت

 .رايق كنت فتت ما اول ..اهليم أبو شبنا :وتقول إليه اخللفي مقعدها من

 .حادث شي اعملي ما بال عين ايديك بعدي -

 وا بس :هند - _ .مبحلها دانة فكرة هيك رغم اليوم، اشتغلنا ما قد ع تعبنا
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 شبك؟ اهليم ابو جد -

 .اي سوق تركيين خلص ..شبين بتعريف ما يعين -

**** 

 فالتفت وأطفأته إصبعها مدت الراديو، يبثها اليت لألغنيات بسماعه يتجاهلها وهو أمامه جلست

 توصلين؟ جبتك ليش بتعرف :لتقول منزعًجا

 ..هنا للست طاخبتيها ايل االثقال محلت اين كمان قويل بس؟ وصلك -

 .ملى ..ملى امسها -

 ا شاء ان - _ .بدك شو احكي بديعة، امسها يكون

 .وجاكرك عصبك بدي -

 .وصلتيلو ايه بدك ايل معناها هيك بس اذا -

 ..ال مشان وكمان ال -

 شووو؟ -

 ..السكراتراي ..ال قصة -

 اهاااا -

 دانة وهتفت قلياًل  السيارة فدارت مفاجئة حبركة الفرامل وداس حواسه بكامل إليها والتفت

 جمنووون؟ اي هاد شو ولك :عال   بصوت

 ..وافقيت ملا شردت بعرفين؟ شو -

 ..اي قلت ما لسا اي -

 شبنا؟ دندوش، عليك بفهم أان ولك لتحكي؟ استناكي ضروري ..بدك شو واضح بس 

 .فيه ألبدا الشغل ع فهمين انيت ..ماشي ..م -

 .لكن مكتيب ع تعي بكرة -

 :يهتف وهو دهوهنا حاملة دانة ونزلت السيارة تيم فركن اللحظة هذه يف مهند منزل إىل وصال

 شوي؟ حالك تنحفي انوية مو
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 .تناكدين ال ..سكرتريتك كون ببطل هأل -

 .حبالك اهتمام شوية غري انقصك مو انت ..جد دانة -
 

**** 
 

 .الوقت بنفس وانستك ابلعامل، بتاكل بنت اكرت أان ..ليكيين اللموشة؟ وينها وينها؟ مرحباااا -

 ..ألوشة الدرس وتقضو سوا واتكلو تعديكي أوعك :املزاح حماولة ابرتباك لوان -

 آنسة أهلني ..أ :أيًضا ومرتبكة ابمسة ملى -

 بس ههههه خبزة مع دانة قلك او حاف، دانة ..دانة اان ..رجل اي ابلك طويل آنسة؟ هي شو لك -

 .هي آنسة بالها

 جمنونة؟ شو آنستك ملى اي شايفة :دانة كتف على تربت وهي رانيا -

 .أكيد ملى اليالنجي بتحيب ..االكالت الفرد الطاولة حطو حطو يال لك :دانة -

 .اكيد اي اي أممم -

 .الزيبق ع متناهية بدقة لفيتو هاليالنجي اصبع ايدي من دوقي دوقي -

 ا هباليالنجي، حالك تشويف حاج ..نفسو مداح :شديد هبدوء الطعام تتناول وهي لوان - _

 هاد؟ شو العامل ع بتتكرب تطبخ بتعرف الهنا ملى اي وكيلك

 .املسكني ملهند تطبخيلو تعريف حلىت وراكي لضل اصال :ابلطعام حمشو وفمها دانة -

 ا دانة اي :هند - _ من اطول وابلك طبخي من اطيب طبخك بعدين عليي، برتد ما هي يوفقك،

 .ابيل

 .اطبخ بعرف اان تتعلم حابة مو اذا ..اذا يعين بس ..ب :برتدد ملى 

 أربكت معه، للبقاء وحماولتها بشقيقها عالقتها مصري على خوفها عبارهتا من واضًحا كان

 عم ما متو ايل مني :فصاحت اجلو على التوتر يسيطر أن تسمح مل دانة لكن لوان عبارهتا

 ..أوام ملى البيتزا دوقي ..امضغو امضغو ..يال لشوف؟ مني يتحرك؟

 .لذيذة انيت جد عن ..دانة آنسة -
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 اآلنسة؟ لشو ولك -

 .وتبجيل تقدير بال امسك معي يطلع عم ما ..بعرف ما -

 وا بيلبقلها، ما سدقي بس هههههه :لوان - _ .دانة اي يقدرك مني لقييت

 ..االواعي بتقدر ايل رفيقيت من أحسن أي 

 وا ..سكيت - _ ..جبهازي منها طالع بدي العقل، بتزحل فساتني الفيس ع شفتلك

 يال :رانيا هتفت أن إىل كذلك، فغصت لوان والحظتها الغصات ملى ابتلعت الزفاف ذكر جاء وكلما

 اجت ما ليه :أذهنا يف هتتف دانة على ومالت القعدة، حركو ..بنات اي شوي وغنولنا هاألكل ضبو

 امك؟

 خليها - _ ..طبعها هيك انعزالية اجلمعات، وال العامل بتطيق ال هي بس معها حاولت رانيا، خالة

 .بلوان بتجتمع ابلزور رفقات، كسبت ما بتخيط كانت ملا حىت

 أخوات؟ هلا ما هي طيب -

 .مسافرين كلهن ماما اهل -

 ا ايوااا - _ .حكينا ومشان طيب يعينها،

 حكي؟ ااي -

 .املعرض قصة ..دانة ملاحة بعرفك -

 ا اي بوعدك، فيها منحكي ..شوي مشغول خمي بس أي، أي ..آه - _ الصفرة تقيم لوان اترك ح ما

 .مين امحرت عينها شي غري من حلاهلا،
 

**** 
 

 االكالت؟ طيبني ..اي -

 .شوي مكهربة كانت ..القعدة شفيت بعدين طبخك، من شي آكل عاد اذا توبة لك -

 .بعض من وبتقربو جرأة شوية انقصكن طبيعية حالتكن وملى انت ..كتري وال شوي ال -

 .جترأت وال قربت ما لسا مهند من اان أي -
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 تبعك؟ الكتب ع وسهرلك مشاغلو ترك ما بعد عمليت شو انت ..وليه لك 

 فهمت؟ ما اعمل بدي شو -

 معو؟ جامدة لساتك يعين -

 وا لك - _ .خجووولة اان بس ..فيه ومبوت حببو، اان

 شو رفقاهتن حباكو كيف برافقو ايل البنات شويف روحي كتابكن، مكتوب انتو اخلجل باله اي -

 منستحي؟ ابحلالل نشتغل عم ايل وحلنا الهن احللو الكالم تركت

 ..حلو كالم قلو تعودت ما لسا بس مين، كتري قريب حاسستو-

 ..دحش فيه الدحشك بتشويف، ..فكرة العملك لسا -

 بتعريف ..دراستها ع ملى مع تتفقي تلحقي مشان بسرعة احللو جييب يال هاحلكي، ع تضريب -

 .تبدا قربت املدارس

**** 

 
 قعدتكن؟ كانت كيف ..لبويت أي :صوته مسعت هبا تلحق أن وقبل السيارة من أمها نزلت

 .اهلا حتبها ح ملى شكلها ..اجلو حركت ايل دانة حلوة، منيحة، -

 .ابهتمامك وحسسيها اكرت منها قريب انت -

 أول؟ فيك الهتم مو -

 مل كهذا، إشكااًل  حيل من دوًما إنه تقوله، ما جتد مل بذلك، شعرت هبا، غص العبارة، جرحته

 لبكرة؟ وظيفيت شو ..لبويت أي :ضاحًكا ابلقول وابدر ظنها خييب

 ال بتهمك ايل اجلمل ع سطر هاملرة مؤلف، لغري الزواج عن اتين كتاب نقرا بدان عجبتين، هيك -

 .كتري بتطول هيك النو اتين، دفرت ع تنقلها

 ..انسيت قصدي ..لبويت امرك -

 ..يال ماشي اي -

 روح؟ يعين شو -
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 ؟.عندان تنام جتي لكن اي 

 .بتوافقي ما بعرفك ال اي 

 .سالم جتدهبا، حاج -

 .الدرج ع مهلك على ..حبيبيت سالم -

**** 

 الشركة يف لتوترها،تلفتت آلية مشية متشي ودخلت حقيبتها أتبطت اآلن، النار دائرة يف إهنا

 هذا يف ويرشدها ليأيت مرات عدة به اتصلت الطفولة، منذ تزرها مل فهي تتذكرها الواسعة

 كل ليش :وقال منه معتذرًا يدها وأمسك وصل عندما األشخاص أبحد وارتطمت الواسع، املكان

 داخية؟ هاد

 ..قليب على انسانة اكره شركة ..الشركة ع فايتة -

 .شركتها تقويل حاجة بعدين ..بقا ورايي يال فويت الدراما، اشتغلت 

 !بوجودها كالم الو الشركة صاحب يعين قال -

 جيب رح شكل، بفرد امللكة متل ..تعدي رح هون حضرتك :فقال الواسع مكتبه إىل ووصال

 .الوراق ع لدلك قهوة فنجان

 .جعت ألنو سوا التنني أو كرواسان أو بتيفور جتيب ريت واي -

 وا - _ .شغل نبلش بدان ..اكل تقضيها ال بس ..أمرك طيب السكرترية، مني عرفان مو

 بصوت بغطرستها، أمامها، لتمثل الذكرايت بني من فجأة تطلع وجدهتا وعدها، ما غري وعلى

 النار، كلون تبدوان اللتان العسليتني الضيقتني عينيها ونظرة الباهظة، بثياهبا املرتفع، حذائها

 فيه ختطو أن تبغي كانت ما مكان إىل الذليل حبضورها هتزأ خدها على املرتسمة وشامتها

 زاغت قبضتها، شدت تعرقت، ترجتفان، بركبتيها شعرت الوقوف، تستطيع تعد مل قدماها،

 الكل اان لك عندي، ليكك ابآلخر :قائلة كتفها على وربتت منها سوزان اقرتبت فيما نظراهتا،

 تيم حاول آه؟ زايدة كيلو كم ..فيكي صاير شو ليكي لك ههههه دبدوبة؟ ..اي شو وال ..بيحتاجين

 ..هلون إجييت ليش فيين؟ بدك شو أنت لك :صرخت حاالهتا، أسوأ يف دانة كانت يتدخل، أن
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 ؟..تيم اي اتفاقنا هاد

 ..فكرة على غالية دموعك ..تبكي ال ال اي عليك؟ اطمن عم ما فوق ..له له له -

 !.هيك وعدتيين ما انت منك، زعلت جد اان ..سوزان خالة :متوتًرا تيم 

 .قتلين هلاالدبدوبة الشوق حبييب؟ تيوميت اعمل بدي شو -

 ما وشو كان ما قد أتذيها، بسمحلك ما هيك، عنها حتكي بسمحلك ما ..لربا اطلعي بقا خلص -

 فهمت؟ ..قليب على االغلى هي صار

 رأسها وأخذ أمامها القرفصاء جلس وتبكي، األوراق بني رأسها تدفن دانة فيما مقهقهة وخرجت

 ..ساحميين ..دانة ساحميين :قائاًل  صدره يف

 .الذنب هاد قدام سخيفة بتصري اخطاءك كل معها تكون قبالن طاملا انت ليش شو؟ ع 

 نرجع ابالحرى ..قراب نكون رح وانو ..قبليت انك سدقت ما اان وتروحي، تزعلي ال كرمايل دانة -

 .قراب

 وا يعين - _ .ماما مشان بس هالشغلة، بكل خاطر يل ما اان

 .روقي الكل، من اهم انت ..فاضي شي ع تنزل الزم ما دموعك روقي، طيب -

 معها؟ ولساك عليي برتد ما اهم دامين ما وليش -

 .معها وجودي سبب هاد زمااان من اان ..حبتين اهنا ومستغل مصاريها حبب اان حببها؟ اان ليش -

 مصاريه؟ مشان حدا بتحب انك تقول حالك ع بتخجل ما -

 عصري كاسة جبلك رح ..اليدك بوسة وهي خلص وغطاه، البري بتعريف انت ساوي؟ شو طب 

 .بس دمك روقيلي القهوة، بدل

**** 
 

 وجهها تلف نعسة كانت للحديث، نية يف شقيقته سرير طرف على وجلس الباب هيثم قرع

 هيثم؟ بدك شو :النوم يعانقه بصوت وهتفت ابلغطاء

 انمية؟ -

 عقلك؟ كل من تسأل عم -
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 ..احكي ألعرف عدي طيب -

 بدك؟ شو لشوف هات انعوسيت؟ تطرييل مصر يعين 

 .وخلصيين ساعديين ..وبتعرفيه ايه بدي ايل هاحلالة؟ على وبعدين قليلي -

 ساعدك؟ حاولت ما اين بقا قلك من طيب 

 يعين؟ شلون اميىت؟ 

 ..بس ..تفهم عم ما ألهنا دج دجيتها ألين ووصلت حملتلها، كتيري مرات -

 بربك؟ حاكيتيها؟ انيت جد عن جد؟ عن 

 .كالعادة ابملسخرة اخدهتا بس ..اي لك -

 .عندك دوايي انو فكرت ..افففف -

 وا ال  _ ..عندي مو

 .اتصرف اان الزم صار خلص، 

 تعمل؟ ح شو تتصرف؟ بدك شو ..ويل 

 .فهمها بدي بس ..ختايف ما -

 ا مشان هيثم ختبص ال - _.

 !عليي تتأستذي ال خلص ..صغري مو اخوكي -
 

**** 

 آنستك؟ مع تتفقي رح حالك؟ مالقية كيف -

 وا دانة؟ اآلنسة - _ .بتجنن

 .بكالوراي فيه تقدمي لعقلك ايه بدان ..جتين لدرجة مو ال -

 ..شغلة بدي ..مهند -

 شو؟ قويل -

 ..موابيل بدي -

 هأل؟ منو اهم شي يف انو نسيانة بس 
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 ..بس نسيانة مو ..اممم -

 .للموابيل صمدلك ح رجليك ع متشي ترجعي ما واول للعالج، هأل املصاري خلي -

 ..لكن جلوازتك مصاري قامي النو بقا؟ وليش -

 .حايل على وال عليك ال قصر ح ما اان اولوايت، يف بعدين طيب؟ املشكلة شو ..ملى -

 .لوان على قصدك 

 .واحد ولوان اان 

 ..الك ابلنسبة هاد ال 

 حق وال منك اتخد ح ما لوان شوي، حالك هديلي ارنة، بكل املشاكل تالقي ال ..عيين اي ملى اي 

 .حمفوظة ومكانتك اخيت انت ..حقوقك من

 .ختيت ع وصلين ..حمفوظة انو واضح -

 ..سوا منسهر عدي 

 .لوان الست ايهن عطتك ايل وظايفك ع تسهر بدك انت ال 

 أن خافت وألهنا لوان، جتاه طيبة مشاعر قلبها يف أن تفاجأت لقد ..تدري ال هي ذلك؟ تفعل ملاذا

 أن الصعب من اليت ملى زالت ما أهنا لنفسها التأكيد حتاول كي األسلوب، هبذا تصرفت حتبها

 بساطتها فرتحيهن حوهلن حتوم دانة عفوية وجدت مًعا، جلستهن أحبت لقد ..أحًدا حتب

 ما متكلفة، أو متوترة غري بشخصية بدت لوان حىت ..القلوب يداعب مجياًل  دافًئا اجلو وجيدن

 ووجهه يفتح غرفتها بباب فوجئت أحبك؟ أن يعقل هل أخي؟ خطيبة اي معك يل املكتوب

 ..تزعلي ال موابيل جببلك خلص غفليت؟ شو :يقول وهو منه يطل الباسم

 تلبية أن متجاهاًل  حزن أي من قلبها على خيشى كان وهو منه، ابملزيد دوًما يفاجئها كان حنانه

 إهنا يقول أبن له عقله اهتامات على يرد دوًما كان لكنه الصحيح، هو ليس الشكل هبذا رغباهتا

 تغطيته حاولت الذي رأسها قرب واحنىن دخل جواابً  جيد مل عندما يكفيها، احلزن وهذا يتيمة

 يعين؟ ينغفر صعب ذنيب شو؟ :وقال

 ..انم بدي مهند روح -
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 اب - _؟ وا ال زعالنة؟ وانت انم يعين _ .بقبل ما

 .فيك اتعلق رح وهيك اللزوم عن زايدة تدللين عم انت 

 كرافة؟ وال قميص حالك مفكرة ههههه ..تعلقي اي -

 .جد احكي عم اان ..ابملزح االمور اتخد ال -

 اي وقول اتعذب مشان حمتاجتيين مو حالك تعملي بدك يعين اجلد؟ شو فهيمة اي اجلد شو -

 اين خموفك ايل ..اتين شي وبقلبك شي حتكي ال خايفة؟ بتضلي ليش خلص زعلتها؟ بشو ترى

 ختليين ال ..تسدقي بدك ما شكلك بس اتركك رح ما قلتلك واان فيين، تتعلقي انك مو اتركك

 برتضيها؟ ما بظن ..مشانك لوان اترك

 !!!جد؟ عن مهند؟ بتعملها -

 وظايفها حل تسرق كانت ايل مني اايمي؟ معها قضيت ايل مني أول؟ عرفتها ايل مني ليش -

 تشرتيلي كانت ايل ومني ضفايرك؟ يفكلك جياكرك بدو ملا كان ايل ومني القدمية؟ دفاتري من

 بنسى نقاراتنا؟ بنسى هالتفاصيل؟ كل بنسى فكرك دائًما؟ فيها وتتزكرين فريز على ايل البوظة

 ايل انك بنسى رانيا؟ عمة جنب ينام ح مني صغار كنا ملا والقتال والشوي البحر ع روحاتنا

 او تظلميين رح ما وانك فيين، بتسخي وما حنون قلبك بعرف اان بس عيليت؟ من بقيتلي

 ما انت للوان، اكرهيها قليب تكسري بدك اذا تالتة، صران ..ملى اي تنني عدان ما حلنا لوان، تظلمي

 قليب انو حسيت ابلكلية لوان التقيت وملا ..احلادث بعد عانيت اديه بتعريف ميكن او بتعريف

 يوم جيي ما اال مقدمات بدون حبها قليب ايل البنت ختطبها، رانيا عمة بعتت وفورا هلفلها

 انك مع اخوكي، والد ام واهنا كتيري، بعزها اين االقل ع تذكري هاليوم اجا ما اذا بس وحتبيها،

 ..روقي تبكي ال خلص ..خلص ما؟ حاجيت اكرت؟ لسا العي ..بتجنن عيلة نصري رح قبلتيها اذا

 وا طيب؟ هيك اان ليش ..ل ..ل - _ ..حاول عم

 ح ودانة بدراستك اهتمي وهأل حبياتنا، وجودها ع تتعودي انك من اكرت بدها ما الشغلة 

 الكتاب؟ اقرا روح ذنيب؟ انغفر ..شو هأل لوان، مع وبعالقتك ابلدراسة ..كتري تساعدك

 من قوم ذنبك، انغفر :وقالت تنهدت مث بكائها وأكملت عانقته العامل، حب كل قلبها يف له محلت
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 .كرار اي وشي

**** 

 
 لتضحي األوان آن شيء، أبي أمها خترب أال صممت لكنها املكفهر، وجهها ومعها البيت إىل عادت

 غسلت ما وسرعان املسكينة، أمها أجل من سوزان عنجهية فلتحتمل والدهتا، ضحت كما هي

 الكثرية ابألسئلة تالحقها وأمها كبري إبقبال العشاء تعد وانطلقت اببتسامة، العبوس من وجهها

 .جتيب وهي اليوم هذا يف فعلته عما

 بدور؟ ست هلأل وينك التنتني ع بيخلص الدوام دام وما ..أي -

 ..وتليفوانتو بوراقو هلكين ألنو التعب بعد تسالية قصدي ..أ ..أ يراضيين مشوار تيم أخدين -

 بقا؟ يعين شوفو حبيث يزوران؟ انوي أميىت شي وقلك 

 .يدايقك بدو ما هو قلي فتحتها ملا هالسرية، معو افتح حبيت ما -

 ..منو اخ لك هاجملنون؟ يفكر عم هيك هأل ..يدايقين 

 ..بتحبيه ما يفكرك صار جبوز يعين 

 .جمنون قلتلك -

**** 

 
 وصل من أول كان اإلحراج، تتصنع وهي نفسها يف لغاية املتأخر الوقت يف الباب دارين قرعت

 خري خري :وقال لرؤيتها ذهل املنفوش، وشعره النوم أثر من املنتفختني بعينيه هيثم الباب إىل

 دارين؟ آنسة

 مشي اجي غري حل لقيت ما شايف، مو متل والساعة ..عطلت بس معي سياريت كانت لك -

 البيت؟ ع بتوصلين بركي عينك دخيل لعندكن،

 ..و يعين عيين على أي، أي ..أ -

 شبك؟ خري دارين؟ -

 ..تبهدلت لوان اي آخ 
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 ..يوصلك اباب فيق ح ..ابلك طويل :لوان فهتفت إبتقان البكاء ومثلت

 هيثم ..الباقي فيق ما مشان صويت موطية اان اصال حرام، نومو غفلة من تفيقيه شو الاا لك -

 .بوصلين هو خلص وفاق، اكلها

 :فقالت أخيها أمام إحراجها تشأ مل لكنها اللعبة، هذه كل تفهم وكأهنا بنظراهتا تقيسها لوان كانت

 ساعة نستناك بدان خلص :هتف هيثم لكن دارين وجه على االمتعاض ظهر ..معكن جبي هيك إذا

 :لوان قالت بينما االنتصار ابتسامة دارين فابتسمت وبرجع، ساعة ربع وصلها رح ..انيت لتلبسي

 :يقول احلقيقي معناها إن الكلمات، هذه معىن تعي دارين كانت !..حبيبيت بكرة منتحاكى

 يف جتلس أن وتعمدت هتمها، من لوان فليست ذلك، جتاهلت لكنها ..كريهيت بكرة منتحاسب

 استيقاظها قمة يف كانت بينما جمهدتني، بيدين املقود أدار الذي هليثم جماورة األمامي املقعد

 شوابت وراحو ابخلريف فتنا منيح هبالساعة، هاهلوايت أحلى ما ..أيه :وهتفت وحيويتها

 وكسبت خلري سياريت تعطيلة اجت ..هاد هباهلدوء ابلسيارة يدور الواحد حلو شو الصيف،

 ا :قالت مث ..معك روحة _.. عن بتحكي انهي شي احلب اغاين هالغنية؟ احلى ما مسعان

 ابقتضاب جييب املتتابعة، لثرثراهتا مستغرابً  كان ما؟ هالنوع بتحب اكيد ..بدقة احاسيسنا

 أهنا وتظاهرت خطوة، تقدم هو معه الركوب جمرد ألن تبتسم بروده من ضيقها رغم وهي

 وجنتاه امحرت له، أوحت كما اخلطأ طريق عن يده فلمست عنه وتبحث قرطها أوقعت

 سوري جد عن ..سوري :االعتذار بكلمات فعلته ما ختفي وراحت كبريًا انتصارًا ذلك فاعتربت

 من مو هون صناعة الهنا حببها كتري ما اان اصال ..هي حلقيت وقعت بس قصدي، كان ما كتري،

 بتحب؟ شو انت برة،

 عفًوا؟ -

 برة؟ وال هون صناعة بتحب قصدي هههه غلط؟ تفهم عم ليش ..شبنا -

 .الصناعة حبب ما -

 يشفلك جيي ميكانيكي رفيقي حباكيلك بكرة تفضلي، وصلنا هي :اتبع مث مقطب جببني قال

 .سيارتك
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 عذاب بكفي ..هيثوم اي حالك تعذب وال حتاكيه ال يعملو؟ عم شو دادي معارف لكن هههه -

 .الدنية قد مريسي اليوم،

 .ضحًكا تدوخ وهي السيارة من ونزلت

**** 

 تغار؟ فهل أخيها، جتاه مشاعرها هلا يوضح قد األمس حبادثة دانة إخبار أن لوان وجدت لقد

 موعد على ألهنا السماعة أقفلت مث كلمات ببضع دارين انتقدت لقد حيدث، مل ذلك من شيًئا لكن

 تبدي أن وخجلت مثاًل  غارت هل ..لوان دهشت الشتاء، خالل الدراسة كيفية لتحديد ملى مع

 لنقل أو ..عادية فتاة فهي أمرها عجيب حتبه؟ ال حًقا أهنا أم له؟ حببها أشعر كيال اهتمامها

 الذي هيثم ترفض فلماذا العادايت مرتبة إىل وتنزهلا اجلمال هذا ختفي بدانتها لكن مجيلة

 خاطب، قبول أو لرفض مقياًسا ليس هذا أن أعرف الفتيات؟ قبل من جًدا ابلوسيم يوصف

 يبدو تفكريها، أسلوب هذا أن ظننت وقد بسيطة، فتاة دانة لكن تفكريي، طريقة هذه وليست

 وألميىت :قائلة جواهلا حتمل وهي األريكة على قدميها مدت ..كبري سر على تنطوي أهنا

 فاجأها جواهلا لكن .وهه ابيدي واقعة اخرهتا ..هترب اي جواهلا؟ تسكر بدها دارين هالفاحلة

 األرضي؟ سكران هأل مو ..مهند ولك :بتململ تعرفه الذي املتصل أجابت العالية، ورنته بومضته

 ارنة؟ كل من تطلعلي بدك شو املوابيل؟ ع بتطلع األرضي منسكر

 .الباب افتحي قومي ..املعصبة اللبوة دخيلها ولك -

 شووو؟ 

 .الباااب افتحي قومي قلك عم 

 بسيارة لوان فوجئت جيري، عما تسأل أمها وحلقتها الباب فتحت حوهلا، جيري ما تفهم تعد مل

 السيارة أمام ينتصب ضخم كبري ودبدوب احلمراء الورود متألها مكشوفة صغرية صناعية

 وكل وامرييت لبويت وانت سوا وحلنا سنة كل :اجلوال من خيرج مهند صوت مث ..األبيض بلونه

 ..حبيايت شي

 يف؟ شو ..ش ..مهند..م -
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 فيها اجتمع ريب وكتبلي ابلعامل بنت وارق ابلعامل بنت احلى الدنية ع اجت هاليوم مبتل -

 ..ايل وتكون

 !؟.ميالدي عيد ..ع 

 .لبوة اي قصدي ..ق قطة، اي اي -

 وينك؟ أنت بس ..املفاجأة بتجنن جد عن ..جد عن وااااو 

 ..أسبوع فيه أتخرت ايل الكتاب خلصلك بدي ..جبي املسا أان -

 ا اي  _ ..تعال كنت منك،

 اشتقتيلي؟ 

 .تكون وما هيك الباب انح حيطهن مني تبعت معقول مو بس يعين ال 

 يعين؟ تشتاقيلي عيب ليش اشتقتيلي؟ ما ال ال؟ -

 وا قصدي هاد مو لك ال ال ..ل - _ ..انو يعين بس تلبكت،

 فويت يال ترببريها؟ عم ايل هالرببرة شو ..مفيدة مجلة منك بياخد الواحد اذا تضرسي لك -

 .الكاتو قالب مع جبيلك املسا واستنيين البيت ع الغراض

 .كتري كتري كتري شكرا -

 .ههههه لساين بيوجعين عيد ما مشان ابلتالتة كتري عفوا هههه -

 أن تريده ال املقابل يف لكنها جيب، كما له تردها ال أهنا طاملا هذه هداايه من ختشى أصبحت

 املساء يف أقبل عندما وتعيش، حتيا وبه ..اعتادته قد فهي الدافئ، اللطيف أسلوبه عن يتوقف

 ..اتين نوع من مفاجأة بقا وهي :وهتف حاسوهبا شغل لقد حلوى، قالب فقط حيمل يكن مل

 .نشوفها خلينا الكتاب خلصنا امسو

 هي؟ شو 

 ..تشغيل هي هه، ..شويف -

 ..صغرية واان صوري هدول لك وااااو -

 سي تعتربيه فيك هههه بصور، موثقة العمرية مراحلك كل اغاين، مع فيديو وعملتهن طبقتهن 
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 ..وايك اان ايل صور وفيو هههه، مصور بس يف

 .بتشل افكارك ..مهند -

 واان؟ طيب -

 .تدقق ال واحد وانت افكارك ..يوه 

 .واحد ايل وانت اان لك -

 حيمر ووجهها سعيدة الفيلم تتابع هي بينما حبب، إليه ويشدها بذراعه كتفيها حييط وهو قاهلا

 كانت كيف ..اي :قالت متابعته أمتت عندما عليها، ظاهًرا يكن مل فذاك الداخل من إمنا خجاًل 

 عم كانت واجلد املزح بني دانة ..منيحة :وقال الفاكهة من قطعة تناول اليوم؟ وملى دانة قعدة

 .مباشرة غري بطريقة عنك وتقلها فيك ملى حتبب حتاول

 ..لغز هالبنت -

 عملت؟ شو ليش -

 .مبارح هيثم مع صار شو دريت ما أنت ولك ..صحيييح دانة، ..قصدي ملى مو لك -

 فيه؟ شو شبو هيثم؟ -

 يريد أنه فهمت مث قلياًل  بينهما جلس عليهما، ويسلم غرفتها ابب يقرع كان اللحظة هذه يف

 صاير شو :وقالت بقبضته ممسكة الباب وأغلقت غرفتها خارج ووقفت فاستأذان حمادثتها

 معك؟

 ..ابجلنينة شفتها -

 لدارين؟ -

 ..فالفل جبتلها هبالوقت، هنيك بتكون الهنا روح تقصدت اان ..دانة قصدي دارين؟ دخل شو -

 وبعدين؟ انتباهها شد لزوم اي -

 حدا ابلك طول وقالتلي تضحك صارت حببك، قلتلها بعدين مقدمات، وعملتلها حملتلها لك -

 وحتاكيه اليوم بطريقك وحش تشوف عليك داعية امك ابلظاهر قالتلي بعدين هالربميل، حبب

 .غريبة؟ كلمات
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 جمنون؟ اي وبعدين املهم طيب تسرعت؟ هيك ليه لك 

 خجلت؟ يعين؟ شو ..السرية ع وسكرت شي اكرت هالفالفل سندويشة حبب اان قال -

 !شي فهمانني مو رجعنا هأل ختبص؟ ال قلتلك ما اان بعرفين؟ شو 

 حبياهتا؟ حدا يف هي ..طيب -

 .معها بشوفو دائًما تيم امسو شب حواليها يف شباب؟ -

 بصفتو؟ -

 بساهلا ما اان بس قوية عالقتنا صح حلنا اساهلا، خطريل وما عنو، كتري بتحكيلي ما بعرف ما -

 مشاكل عندهن بعرف واان ..تنسأل وما تسأل بتحب بتحكي، ما الهنا الشخصية حياهتا عن

 .اتين شي تسأليين ال وقالتلي مرة فهمتين هيك بعيلتهن

 سيارهتا؟ تصلحت دارين؟ حاكتك صعي هي؟ هالبنت شو ..ييييي -

 ..مهند عند لفوت بعد ..بعد اي سيارهتا؟ -
 

**** 

 ودارين ..دانة فبحب هو اما قصدا، مبارح هاخلدعة وعملت بتحبو دارين هي ابابيت، اي 

 .بتكرهها هليك هالشي بتعرف

 وين عقولكن؟ وين هبل، وشوية والد لعب مو احلب انو تفهمو رح اميىت ..قصصكن من اخ لك 

 .مسؤووولية االرتباط جمنونة، ابساليب يعرتف راكديل واحد كل كرامتكن؟

 وا اباب؟ تقول عم هيك إليل - _ .خيبص ما هليثم وقلتلو هاحلكي بعرف اان

 رمسي؟ خنطبها نروح خرج ..شي رفيقتك على فهمنا ما انو مبا طيب 

 وا بعرف ما - _..

 .لكن عريف ..عريف اي -

 ..دقدس حباول 

 .وبس مباشر بشكل اسأيل بالها، -

 .قبطان اي حاضر 
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 .مناقشاتكن بصوت وخطيبك انت اليوم صرعتيين ..حاجتك انمي يال اي 

**** 

 ما؟ عليه وسكران النهاايت حبث فهميت ..ملى اي 

 .انساهن ما مشان دفرتي ع سؤالني عنو كتبتلك -

 علوم حفظيت شو مسعلك رح هأل ..بكرة الرايضيات يوم بتعريف ..متام بطلة، اي برافو برافووو -

 .شي اشرحلك بدي اذا ونشوف

 املواد؟ كل تشرحيلي غريب أنو حاسة مو ..دانة آنسة -

 بس ابستمرار، درس كنت معلوماهتا، تركت ما البكالوراي خلصت ما بعد اان تستغريب، حقك اي -

 .آنسة بدك للعريب يعين ..فيدك ما ابلعريب ميكن

 ا اي - _ .ابسلوبك فيه بتحببيين انيت قلت العريب حبب ما واان

 ..بعدو لعبة معك العب بدي الين الدرس، نبدا خلينا -

 لعبة؟ هههه 

 .اي اي 

**** 

 اب تبعك احليا عرق طق انت  _؟ آه؟ بتعملي هيك شلون

 تشككي عم حق ابي اصال الليايل؟ بعز بيعرفهن لناس جلأ ايل جزاة هي عملت؟ شو ليش -

 حبكيي؟

 .عليك يعلمين مني بدي ما بعرفك اان فربكة، ومفربكتيها ابحليط فايتة كلها قصتك يعين -

 ..و بلد بيوزن وعقلو احلورة طول شب مين؟ اخوكي ع خايفة يعين؟ واملعىن طيب -

 .اتنية بعني ليشوفك هالعقل تروحيلو هدفك وحضرتك 

 قصدك؟ شو 

 .اكرت اجرحك ح وما قصدي شو بتعريف -

 .خانوم شريف جرحي ال ..ال اي -

 ما فهو وحركاتك جبمالك تسطليه بدك اذا مكشوفة، واهدافك رخيص، اسلوبك انت ..دارين اي 
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 وا ..يشتهيكي رح بس ..حيبك رح _ ..قولو عم ايل هاحلكي على حايل من خجالنة

 .عمليت ما متل يعمل غريك على حرام صار ملهند وصلنا ما بعد مكة، شريفة اي لكن -

 هو ..حملتلو ما وبعمري وبس، الدفعة بنفس معو كنت مهند؟ مع عملت شو اان ليش شووو؟ -

 ..خطبين واجا ابملرة، اتنية مؤثرات بدون وبس اان الين حبين ..قلك او شخصييت حب

 .اخلط سكري ..علينا تستشريف حاج اي 

**** 
 

 .الصراحة لعبة ..وافقيت اذا نلعبها بدان ايل اللعبة اليوم، خلصنا امسنا ..سيت اي اي 

 !اللعبة هي بتخوف اممم -

 .ومناكلو سوا كيك منعمل منقوم بدك ..توافقي مضطرة مو -

 .األسئلة تتقلي كتري ال بس ..منها بد ال املواجهة ..ال ال -

 ا اي ..هههه الك احلكي ونفس  _ .ببلش مني لنعرف مقص ورقة حجرة منلعب

 لوان؟ على تعرفيت كيف انيت ..طيييب ..ببايل خاطر مو اممم، ..أسأل عليي الدور -

 رمسي عجبها سوا وقعدان بدراستها، موجود وهي حببو اان النو رسم، بدورة اجتمعنا ..لواناا -

 .تقريبا سنتني ..شي صرلو هاحلكي شخصيتها، عجبتين واان

 بعض؟ من قراب انتو ليش لكن طويلة، رفقة مو يعين -

 قلبك؟ ع انسان اقرب مني ..اان دوري سؤالني، صارو هدول ..ال -

 كتري؟ حبابة انيت ليش ..هأل الك السؤال ..ماشي ..م ..طبًعا مهند -

 وا هالسؤال شو هههه  _ حبابة؟ اان ليش وال حبابة صرت كيف قصدك بضحك،

 .هالتفصيل خطريل ما بعرف ما -

 مو شي فهاد شايفتين هيك الناس اذا العاملني، رب من عطية فهي حبابة صرت كيف سيت اي 

 ..بيضحك كمان هو بيضحكو ملا النو الناس، حيب للواحد سبب بدها فما ..ليش اما ..عندي من

 ينشر يقدر وملا ..وحزهنن حزنو على يسيطر بيقدر واملزح ابلضحكة شوي، مهومو وبينسى

 .جواتو من برياتح احملبة
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 .جبنن كالمك -

 انو تفهمي املهم ..بيكرهو حدا او عيب او علة الو فينا واحد كل ..كتري مثالية يل ما اان بس -

 .غريان أنذي ما املهم بشر، منكون ما نغلط ما بال حلنا البشر، طبيعة هيك

 .اهاااا -

 منو؟ بتخايف شي اكرت شو ..بقا اان سؤايل طيب -

 جاوب؟ الزم -

 ..حبريتك ال 

 واتخدي تزعلي ال شرط ع بس قول، رح هليك بيطلع خبيه حماولة شي كل قدامك اان سيت اي -

 ..غلط فكرة

 .ختايف وال اتفضلي -

 .يتزوج ملا عين يبعد اخي خباف -

 من وبياخد مسؤولية الزواج انو نفهم بدان هالنقطة، عن حنكي حل ملوش، اي ماشي ..ايوااا -

 واان وانت واخوك اتنية، ملرحلة فيها انتو ايل املرحلة تتغري رح يعين ..واهتمامو الواحد وقت

 كبتو، او جتاهلو اذا يعذبو ممكن جواتو شعور هاد النو ..اخلاصة عيلتو يكون حقو شخص واي

 ابقي متل مو الزوجني عالقة النو ..شريك مع اايمها وتعيش ..ترتبط الناس طبيعي شي

 ميزات اهلا وحدة كل اتنية، عالقة عن بتغين العامل بكل عالقة يف ما انو واملختصر العالقات،

 ..اهلا بيدفعنا ابعماقنا شي واهلا وشروط

 ا اي - _..! ..هبالطريقة فكرت مرة وال جد

 الزواج عن اخوك تبعدي وحتاويل توصليلو تقدري رح ما بشي جهودك تضيعي ما فبدل -

 وهاد حببك اخوكي النو مربر، لو ما خوفك انو واعريف ايه، قلتلك ايل تفهمي انك املفروض

 ..ابدا ابدا بيتغري ما شي

 للوان؟ حبها ..قولتك يعين -

 .هالشي على بوقع بدك ضمانيت، وع ..ختايف وال حبيها هههه -
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 خطت ورقة وتناولت أساًسا، له خططت ما فهو ..دانة يزعج مل هذا لكن اللعبة، أمر نسيتا لقد

 إنسانة لوان املدعوة أن وأعرتف أقر والبدينة، االكل حمبة دانة االنسة ادانه، املوقعة اان :عليها

 وا أوقع هذا وعلى تنحب خرج _ .التوفيق ويل

 ..بتضحك عباراتك هالفكرة؟ شو ههههه 

 .مؤقًتا خزانتك ع ايها علقلك رح -

 .الضحك من يدوب بدو ..هههه ..مهند شافها اذا 

 ..ايه تفرح الناس خلي فيها؟ شو يضحك اي -

**** 
 

 يلقى بدو دارين مع يلعب بدو ايل معي؟ بينحكى هيك ايل اان ..ماشي لوان اي ماشي 

 .خراميشها

 وعانقتها مزيفة اببتسامة قابلتها حىت فتحت إن وما لوان بيت ابب تقرع وهي بذلك هتفت

 منفتح كرمايل مين، تزعل ما رفيقيت شي اهم ..كتري سوري ..لوان شي كل ع سوري :هتتف وهي

 .بليييز ..جديدة صفحة

 .فويت ..شوي هدي خلص 

 ..لنلونة لتساحميين بفوت ما 

 .ماشي خلص 

 .تنتزع فيك عالقيت بدي ما اان بس ابيدي مو اخوكي حبب اان ليكي ..قلبك من مو 

 !قوية شو عليك لطيف اي عدي ..عدي اي -

 من شايلين مو اخوكي بس هالكذبة؟ اكذب بدي كان ايل اان يعين ..بذل احلب اعمل؟ شو -

 .ارضي

 ..يعين بصراحة حاكيكي الزم اان بس 

 .فرصة ايل ..حاول حق ايل اان بس ..دانة حبب هو ..تقويل بدك شو بعرف -

 .حرة انت خلص حدا أتذي ح ما اذا 
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 .مواااه تقربيين هه، هيك اي 

 .كاذبة قبلة خدها على وطبعت
 

**** 
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 الفصل الثالث :
 

 

 خرجية ابعتبارك منها، طلبته مما تستفيد أن ميكن كيف مفكرة لوان منزل من دارين خرجت

 بطريقة اآلن تفكر لكنها عليه فوافقت هلا قالته ما هذا ملى؟ تدريس أتستطيعني العربية اللغة

 مسموع، صوت يف وأتففت مظلتها رفعت دارين، هتواه ال الذي املطر فصل أقبل لقد ..الستغالله

 فشعرت املكحولتان عيناها لتطالعها السيارة مرآة يف نظرت ..وانطلقت سيارهتا ركبت مث

 مشان االشقر وهالشعر الواسعة والعيون هالقامة بيرتك حدا يعين :شرايينها يف يسري بغضب

 وا !بس؟ هيثم اي فيك اعمل بدي شو ..الدبة وقد خصلتني دوبو شعرها وحدة _ شو ..فّتانة اان

، ألبسة متجر يف هيثم يعمل حيث إىل واجتهت !الرمادي العدسات البقتلي  ليفوح دخلت راق 

 عن ..هيثومة كيفك :جيلس حيث إىل وصلت حىت مبيوعة ومتشت املكان يف النفاذ عطرها

 .كتري توصيلتك ع بتشكرك جد

 .قوليلي سيارتك تغلبك عم اذا ..دارين آنسة أهلني -

 ..اتين شي قلك بدي ..ال ال -

 شي نص خص منك بدي :عينيها حترك وهي وهتفت الزجاجية الطاولة على بذراعيها وارتكزت

 هههه، متلك خيلة عندك ايل القطع وانت ..حايل وبعرف حلوة اان ههههه، ..لقوامي يلبق فستان

 .هون من بتشرتي ما لوان كيف غريب

 الفستان؟ يكون بتحيب كيف ..دارين آنسة شكًرا شكًرا -

 .بعيونك شايفو ما حسب ..مجايل يبني فستان ..ذوقك على -

 .انيت مهضومة كتري ..هه -

 .حايل بعرف ..اي اي -

 .عنا ايل املوديالت هدول شويف تفضلي 
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 .ذوق اي ذوقك ع قلتلك تنقيلي ايل انت بدي ..موديل أباي وقيت ضيع بدي ما -

 .هيثم أتعبها ما لشدة تتنهد وهي اجلديدة، الفساتني أكياس حاملة املتجر من وخرجت
 

 

**** 
-  

 أنت؟ هي أنو متأكدة سنتني؟ من صورك هدول معقول؟

 .وحلمها بشحمها دانة هي ..رانيا خالة اي -

 !طويل وشعرك حنيفة كنت شو ..مجالك ابين كان بقصد بتجنين، كنت ..شويف شويف -

 يعين؟ عجبتك -

 فيك؟ صار هيك وكيف طيب -

 ..آكل صرت ما كرت من -

 يعين؟ اتكلي صريت وليش جواب، مو هاد اي -

 ..بقلك ببقا -

 أبوك؟ وحكاية ..طيب -

 .موافقة اان ..املعرض بقصة خلينا 

 املعرض؟ موضوع يكون حابة شو علينا، تدللي ..سيت اي ماشي -

 .موضوع منعملو منبقى جنح واذا كموهوبة عليي تعرف هيك خليه ..موضوع ببايل مو -

 ننضف وقت شوفك بدي وينك، بس ..االمر جهز ح أان منوعة، تكون ح اللوحات معناها ..حلو -

 ..ألنو جوك حبب اان اللوحات ونعلق بييت

 قهوة؟ منشرب عيين، على خلص -

 ..ال ليش اي -

 .رانيا ست اهلني 

 صحتك؟ كيف كيفك؟ خانوم، غادة فيك اهلني 
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 .هبالزايرة شرفتينا ..منيحة -

 .الك شكرا -

**** 

 جني؟ دانة؟ قليت شو 

 .أمي خرب رح ..قلك بدي شو بعرف ما -

 .عندكن كانت رانيا عمة مبارح قال -

 .بطلبك فاجئتيين بس ..اي 

 .حببك جد هو يتسلى؟ عم كان اخي مفكرة شو اي 

 شو؟ على بس العافية، حتبو ههههه -

 !قال شو ع قال ..قلب عمى عرفين؟ شو -

 اان انو لو :قائلة الصحيفة ألغاز حتل اليت أمها إىل واجتهت طويلة ثرثرات بعد اهلاتف وأغلقت

 .االمر ادرس وح جيو اقبل ح هيك مشان ..ابلك شاغلة هالشغلة اديه بعرف بس ..بدي ما

 هدول؟ مني -

 .خطابني -

 مني؟ امك عمر اي هنن ومني :هتفت مث ابلقبل وأغرقتها مصدقة غري إليها قفزت

 .هيثم ألخوها اتخدين بدها ..لوان -

 وا ..لللللللييييش ..قليب تقربي يي ..يي - _ وا خرب، هيك تقوليلي جاية انك صدقت ما _..

 وا _ وا تسعين عم ما الدنية _.. ومشغول عندك قليب دائًما ايل اان بقا، ابيل رحيلي هه، هيك

 بعرفها؟ ايل دانة ورجعيت نسيت خلص يعين ..عليك ابيل

 انساه؟ بدي ايل شو -

 .عليي فهمانة انت -

 عليي، تضغطي ال برتجاك ..كنت ما متل رجعت وال نسيت ال بس مشانك، ارضى رح اان ..ماما 

 .هالشي افهمي
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 .وبس تتجوزي مهي اان ..تصطفلي 

 ماذا أمي؟ أجل من فقط أتزوج أن يعقل وهل كهذه؟ خماطرة يف املتابعة أستطيع هل ترى

 التنازل، علي أن أشعر بت وقلقها إحلاحاهتا أمام ولكن متاًما، الفكرة أرفض كنت لقد يل؟ جرى

 من ثرثرات إلسكات وافقت أين يعلم حني أكثر جيرح ألن هيثم، أجرح أن أخشى إين ..رمبا مث

 !نفسي إال اجلميع حساب فيها أحسب خميفة مغامرة على مقدمة أين أشعر حويل؟
 

**** 

 .سؤال أسألك بدي ..تيم 

 واألزرق ابألمحر املنارة الواسعة الشرفة يف جيلسان ومها الورد عصري له تسكب وهي قالتها

 بدك؟ شو :قدم على قدًما رافًعا وقال ..الكوب تناول ابلناس، يعج شارع على تطل

 .خباف بس ..هالشي أسألك بيخطريل زمان من جتاهي؟ مشاعرك هي كيف -

 كنت اين وبسبب حاربتينا، وفيها ..وبس املصاري عندك املشاعر؟ بتهمك انيت اميىت من ليش 

 .لعندك واجيت فيها، خليتنا ايل القرف العيشة حتملت ما بصغري مريض

 بتحبين؟ ما انت يعين ..اممم -

 ساويتيه شي وكل مر ايل كل بعد يعين سوزان؟ طنط حبك بدي كيف السخيف؟ هالسؤال شو 

 ..اهلي عن بعدتيين انيت لك حببك؟ اي قلك عقلك كل من ومتوقعة ببساطة هيك تسأيل جاية

 الكل بكييت اديه بعرف واان ..ارحتتلك ما بعمري بس الو، العبد متل وصرت املال عطيتيين

 جمرد مفكرة جتاهو؟ مشاعرو عن الضحية يسأل جيي اجلالد معقول وغطرستك، بقسوتك

 حايل اقنع دائما كنت بس معك، كنت صح اان ..ال لظلمك؟ نظريت تتغري ح وتعودتك سوا عشنا

 ا شاء ما وعمايلك بكرهك، ضل الزم انو _ اين ووعيت كربت ملا من قررت ..كتري ساعدتين

 ..فيهن عملتيه ايل ورجيكي قررت بتحبيين انك شفت كلهن، الناس عامليت ما متل عاملك

 بقلوهبن الناس تناكدي صعب واديه جوا، من بشعة انت اديه أبسلويب فهمك وقررت

 اكرهك رجعت هه، ..دانة مع عملتك بعد بس الفرتات، من بفرتة عليك رق ح كنت ..ومشاعرهن

 .بعدها اغفرلك ممكن ما لدرجة
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 وجه يف الرمادي دخانه ونفثت غليوهنا من وعبت عليه سيطرت لكنها التأثر، بعض عليها بدا

 بتخوفك؟ ما ..اان هي ايل سوزان يعين :قائلة تيم

 .بتحبيين بعرفك الين ..ال -

 .حببهن ما وايل حببهن ايل ابذي اان بس -

 قليت اهلي، وكرهيت حبيتيين اذى؟ مو امي عن تبعديين انك ليش ؟..اذيتيين ما قلك ومني -

 وادوية غذا حمتاج ضعيف جسمي واان ايكلنا الفقر خليت سوا؟ قلبهن واحرق اكسبو بدي كيف

 هون، يومها من اان وهي ..معك عيش اين ووافقت عليي خوفا امي رضخت وحلظتها وعالج،

 .تعبت ايل نفسييت بس ..منيحة صحيت صارت

 وا عليي حامل اتريك ..ههههه - _.

 ولو تسمعيه، ورافضة قلبك بواب مسكرة كنت ما ولو ظروف، بغري التقينا لو ..سوزان طنط -

 كنت ميكن ساعتها ..ممكن هالشي كان بوقت حتسين وحاولت اذيتينا اديشك ملرة حسيت

 سدقيين ..هأل اما وبس، مصاريك حبيت كنت ما ميكن ..معك ابالمان حس كنت ميكن حبك،

 .األوان فات

 :يقول وكأنه وجهته إىل طريقه يف كتفها على يده ليضع غرفته إىل وهنض بتأثر، رأسها هزت

 .احلياة يف طريقيت وهذه أان هذه أبس، ال :تقول وكأهنا يده، على بيدها هي وربتت ..لألسف
 

**** 

 عندكن؟ كنت ملا قلتيلي ما ليه !خطبة وما خطبة قال شو لك 

 .رحيت ما بعد حاكتين لوان -

 .اميتا ملدري املعرض انشلف معناها ..ايوااا -

 .رانيا خالة ابلزواجة عقلي طاير كتري مو اان ..هلدرجة مو -

 .بقا خمبية شو احكيلي ..دندوش اي ولك 

 ا شاء إن وقتها بيجي - _.

 املاضي، كان ما شو شويف ..سوا رايضة نعمل خلينا حالك، تنحفي اال بقبل ما اان بس ..طيب -
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 ..بقوة تبديها فرصك عندك جديدة، حياة هأل اعتربي

 .ريت اي ..رانيا خالة بقدر لو ريت اي -
 

**** 

 هذه إىل مجيلة األحالم هل حلم؟ يف هو هل املفاجئة، السريعة موافقتها يصدق هيثم يكن مل

 عيناه كانت تفاصيل، من تتبعه وما املهر لتحديد الثانية للمرة اليوم التقاها لقد الدرجة؟

 احلزن غشاوة إىل ملتفًتا يكن مل برودها، إىل ينتبه مل ..ليعانقه قلبها إىل يقفز وقلبه ترقصان،

 ..زوجها املستقبل ويف قريًبا، خطيبها سيصبح أبنه فقط مشدوًها كان عينيها، تغطي اليت

 من اليت له ومهساهتا إليه، تقبل وهي املتهادية ومشيتها الدافئ البيت ترسم خياالته وسرحت

 .ظن هكذا ..أو !ذلك أمجل ما حبق ..فرًحا تسكره أن املمكن

**** 

 ..ملى مرحبا -

 .اخي لناديلك حلظة ..لوان اهلني -

 .انت ايك بدي هاملرة ..ال ال -

 خري؟ 

 ..سوا السوق ع ننزل حابة واان قريبة اخي خطبة -

 حباليت؟ واان السوق؟ ع ننزل -

 لتضلي ليش حالتك؟ شبها ..اجلمعة بتكمل معنا وجيتك وامي، وامها دانة معنا راحية -

 .ملى كرمايل ..خبدمك براسي أان حمبوسة؟

 .كتري شكرا ..لوان طيب -

 وا عليك عيين اي - _ .بوعدك سوا ننبسط رح

 :ويقول ساخن محام بعد شعره جيفف الغرفة أبوها ودخل عرًقا تتصبب وهي السماعة وضعت

 !..فكرتك بظن ما مني؟ فكرة

 آه؟ -
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 مني؟ فكرة ملى مع الروحة قلك عم لك -

 .معي شوي النت وملى عجبتين، كمان اان بس طبعا، دانة -

 احلمد مبارك اي  _.. .حاكيتيه ما زمان من مهند بس

 وا - _ .فاضية مو

 ..بذكر هيك خطيبك الزملك بس -

 .دقلو رح وهي طيب -

**** 

 دوب؟ اي الو بس بسمعو قبلها كامل واسبوع صوتك بسمع ما اايم تلت لك ..انت ظاملة اي -

 ..معجوقني حبييب تتحمل بدك -

 واهدى؟ لروق ختدعين عم اداين وال حبييب؟ قلت قلت؟ شو عيدي قلت؟ شو شو؟ ..ش-

 وا تبلش، ال مهند - _ ..مستعجلة

 بتحبيين؟ لوان -

 .ابي اجلرس رن مهند، آسفة آسفة -

 املشاعر بتلك صلته كان فصوهتا ..السعادة أبواب إمنا السماعة ليس وجهه يف أغلق ما وكأمنا

 ال وفرحته القادم هيثم تستقبل لوان بينما ..جبد عمله على وكب تنهد الفرح، تدعى اليت اجلميلة

 وا :تداعبه وقامت لفرحه فرحت ثغره، على تنشد كلها األغاين ودندانت تسعه تكاد _ عريس

 شوي؟ مسنان كأنك بس ..حالك وشايف

 اب مسنان؟ - _ ا ما؟ فرتة آخر كتري آكل عم حايل ع حسيت ..لك لوان؟ _ ..يصلحين

 ..بدك اذا كمان وقصران ..اي هههه -

 تتغالظي؟ عم يعين !لوان -

 السهر، وطول قلةاالكل من نصك ع قالب اي ..اتكل عم انك سدقت ليش تسمن؟ بدك وين من 

 ا_ .هههه ..سيدي اي العشاق يعني

**** 
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 علمت إن ما فهي هيثم عن إلبعادها أسلوابً  جتد علها دانة ماضي يف تبحث أن دارين صممت

 اخلطبة لسبل ميسرة نظرها يف كانت اليت لوان من االنتقام يف رغبت كما جنوهنا، جن ابخلرب

 حاسوهبا تفتح أن قبل لنفسها به مهست ما هذا وزايدة، بقدره لكنها ..كثري عمل أمامها كان تلك،

 .طويلة ليلية جلولة

**** 

 هنن؟ وال اهلو حلنا شو !راح ودغري اجلماعة مع قعد انو شي ابوكي حضرتو يعين -

 !داعي هلا ما سري تفتحي ال عليه، تعوديت شي ..امي -

 ..حضران يكون الزم وينو؟ تيم بعدين -

 .مناسبة هبيك العامل يشوفو حبب ما اان اصال -

 ..غريب انو ع بتعامليه تضلي مشان اي -

 !دمو ع حيس عسى -

 شوي كل حياتو تقلبيلو معقول ما ..معنا قلبو املهم يغريو، صعب شي ع تعود زملة ..امي اي -

 .ابالهتامات

 منو؟ زعالنة مو انت يعين -

 منو؟ ازعل اان بقدر ليش -

**** 

 عليي؟ بقا فهمت ..الو اي -

 مييني؟ فهميين مني؟ انت 

 .هههه خري، فاعلة -

 مين؟ بدك شو -

 .اخنطبت ..الدبدوبة األمورة ..دندوشة ..دانة قلك عم -

 !وقحة شو بقلبك لعما التلفون؟ سكري ..ايه عالك حاج ولك -

**** 

 بوظة أحلان، تصفيق، للعروسني، ابلسعادة متظاهرة دارين حضرهتا بسالم، احلفلة أقيمت
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 ..الوجوه هبا تطلى وزينة ..شعر ومثبتات املكان، يف تبخ عطور األنظار، جتذب فساتني ابهظة،

 .آنسيت مبارك ..م -

 ا - _ .النجيبة تلميذيت فيك يبارك

 .بعضك على لك ما ..آنسة -

 .شي يف ما ..يهمك وال -

 .قريب عن الصراحة لعبة نلعب الزم شكلنا -

 .هههههه -

 لونو هاد جد األمحر، لبست وما ملى عليك رديت ايل منيح :وقالت اللحظة هذه يف لوان تقدمت

 .مذوقة انيت ..القلب وبرييح اهدى

 ..بيندم ما بنصيحيت بياخد ايل شفيت؟ -

 ..ملوش لكن هالنصايح ايهن كرتيلنا -

 .مكياجك لركزلك نزيل معناها -

 تفكر أن عليها التفاهم، درب يف قدًما تسري وملى لوان عالقة ترى وهي ابالطمئنان دانة شعرت

 بال وتتصرف الذكرايت، صنبور تغلق أن عليها به، وتفكر إليه وصلت ما حتلل وأال اآلن، ابآلخرين

 مستشفى إىل لسحبها واضطروا وصرخ قلبها يف احلزن تضخم وإال ..قدمية جلراح استحضار

 لكن وأمها، رانيا جبهود كيلوجرامات بضعة فعاًل  خسرت لقد هلا، والغناء التصفيق من بداًل  ما

 زاد لقد الطعام، حبب التظاهر اآلن تستطيع تعد مل ..البقية ختسر أال اقتضى هيثم استعجال

 متر ظنها هكذا هيثم رآها وكلما الطعام، وعافت عليه والسيطرة استيعابه تستطيع عما التوتر

 .لذيذ وقلق وشوق حب من أعراضه بنفس

**** 

 مسعتو؟ ايل صحيح هاملسخرة؟ شو ..تيم -

 مسعت؟ شو ليش -

 اخنطبت؟؟ دانة -
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 هاحلكي؟ قلك ايل مني 

 عن تطالعين وال معي صحصح ..قدامي مزهرية شي احلش وال السماعة اكسر ختليين ال هأل -

 !!ابملرة مزح لقيان مو طوري،

 ..هدي طيب طيب، ..ط -

 ا هدي؟ شو ولك - _ وينو هالشي؟ يصري مسح ايل مني لك !اصال قدامي شايف اذا ايخدين

 يعين؟ فيين تغدر عم شو فيين؟ بتعملو هيك وينك؟ انت ..انت ..ابوووك

 جواز؟ بال تضل ح شو املتوقعة، النتيجة هي هي يعين ..بتستفيد ما صوتك تعلي ال -

 .اعمل شو بعرف أان ..بصييري ما ..بصري ما هاحلكي مسخرة، بال -

 .جتن ال هدي ..جتن ال لك -

 دانة مكتب إىل خرج انفعاله، لشدة العرق قطرات من سال ما تيم ومسح اخلط، أقفل لكنه

 فيها؟ طلعتيلنا منني اخلطبة شغلة لك :الهثًا وقال

 بكلمة وادنيي ومتي انفي وحتشو عليي تنقو عم كنتوا كلكن مو ..النو؟ فيها طلعت ايل اان -

 .تزوجي

 حل؟ نالقي ما اال تروي بقلك دائما مو هيك؟ عملت اان -

 تالتة؟ مدري سنتني بعد حل -

 كان حلىت صار شو حكييت ما انت بس اتصرفت، كنت خربتيين بلحظتها انيت لو اعملك؟ شو -

 يكون ما اسخف من الشغلة كانت غلطيت، انت ..بقلك وبضل هرب، هرب وايل ضرب ضرب ايل

 لكل وتصل شي كل تعمل بتقدر اهنا فكريت كيف بعرف ما عليها، نسيطر فينا كان ..خفيت ما لو

 !شي

 .عليي تتفلسف ال -

 !مرتبة هبدلة هأل منو آكل واان اتفلسف ما تقوليلي عم -

 دري؟ تيم جد عن دري؟ دري؟ ..ويل ..ويل ..وو ..و !هييييه -

 .دانة ..صرلك؟ شو شوي اهدي 
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 ووقفت احتدت مث ينفد، حوهلا اهلواء أن شعرت بينما لتهدئتها، حماولة يف ظهرها على ومسح

 ليه؟ ليه؟ ليه؟ قلتلو؟ ليه ولك :وتصيح عنها تزحيه

 يعين؟ بيتخىب شي هيك -

 .خبيناه كنا -

 انت للي صحيانة !جبانة جد عن ختبيه؟ بدك كيف زواج قرار اخدة دامك ما ..حبيبيت ال -

 تتزوجي؟ رح يعين شو فهمانة دانة عليه؟ راحية

 .خلص ..خلص ..خلص :قائلة وبكت صدره يف ضربته

 .دري انو استغربت اان حىت ..كل ع -

 ا اي قلتلو؟ ايل انت مو ليش ..ليش ..ل  _ سوزان؟ تكون معقول يصري؟ عم شو ريب اي

 .مستحيل سوزااان؟ -

 مني؟ طيب -

**** 

 هيثم عن هبا تنشغل مقنعة ذريعة جتد كي املعرض إلقامة املناسب الوقت أنه دانة وجدت

 وقفت يناسب، ما منها لتنتقي وجديدة قدمية لوحاهتا كل أخرجت ..بعد حوله ما يفهم ّلما الذي

 ا اي :فقالت انتباهها شدت لوحة رأت حىت وتثرثر، تشتغله فيما تتابعها خلفها رانيا _ !حلوة شو

 هي؟ -

 .جنبها ايل ال -

 .أعرضها بدي ما أان هي بس ..ب -

 ما مبجرد ايل االيدين حاضنينو كيف القلب شويف ..حلوة كتري فكرهتا تعرضيها؟ ما شو -

 ..املكان نورت الشمس وأشعة والزهر األخضر العشب طلع مسكوه

 .شوي خاصة اللوحة هي بس 

 فيها هي اما لبنات، او الزايء او صامتة لطبيعة رمسات كلهن الباقي ..مين وامسعي روقي -

 .ومغزى فكرة
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 .وافقت ..و ماشي، ..م -

 وهيثم؟ أنيت كيفك 

 .منيحة ميكن ..منيحة -

 ميكن؟ -

 .منيح هو يعين بقصد -

 .ألغاز هاحلكي كل -

 قلت حاببين هيثم شفت ورجلي، ايدي كسرتلي ايل امي بس ..أتزوج خاطر يل ما اان خالة -

 فكر عم وما حاول عم اين مع ..مرتو صري متخيلني مو وقليب عقلي بس رجليها، على اجت

 .بناسبين حسيتو ما بقصد ..ايل مو حاسستهن ..افكارو ..الزملة عقل بس ابملاضي،

 !يعين الفاضي ع الزملة أتملي أنو ..بصري ما هيك بس -

 .احلقيقة اشرحلو اقدر عم ما هيك مشان ..طويل لوقت شوفو اجتنب عم اان املشكلة -

 بتطلعلك ارحتيت انك تفكري ملا بكرة ..ابهلوا معلقة بتنرتك ما هي متل ايل االمور ..ال ال -

 من ..وطاقتك تفكريك وبتنهش بتالحقك بوقتها احنلت ما ايل املشاكل متصورتيها، مو مبشاكل

 .رجلك حتطي عم وين تعريف الزم هأل

 الواحد بقلب يف شو بعرفهن شو !علينا بتضغط ما حوالينا ايل هالناس لو !بس آخ ..آآآخ لك -

 كنت وأان هلأل، تزوجيت ما ليش انو ..طعمة وبال بطعمة أبسئلة بالحقوك بضلو وجواتو؟

 بس لوالدهن، خيطبوين يستظرفو ح ما والنسوان ودبة مسينة يعين أنو ..سبب حمضرتلهن

 ا حسيب ..ساكتني خلينا ..الكل بدل الواجب تعمل كانت أمي استفدت، ما هيك رغم _ ونعم

 .الوكيل

 وا ..دانة معلش - _ مرتب؟ كيك شي ع وصيلك قوم بدك حق، معك

 .قبل عن حنفت جد ليكي ..االكل ع فيها بنفلت ايل األايم راحت هه -

 .حنفك حاول بدي دائًما كان اان خلري، اجت ..هههه -

 ..شفتها ما هيك مشان دارين مع مقصرينو ايل العريب اخدت كلو هاالسبوع ملى؟ كيفها ..صح -
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 نفسيتها؟ كيف معها؟ العالج كيف

 احلمد وتنمحى ختلص رح هاحلادث ذكرايت شكلها ..ايه - _، وملى مهند وام ابو كان هو

 عن جناة مو بس ..غريها جني ما صار، ايل وصار سيارة دوبلتهن وابلليل طالعني الصغري وسليم

 كانت كأنو !هالشلل ختلي بدها كانت انو بتحسيها ولفرتة ..انشلت بتعريف املسكينة ..جد

 هاد انو فهمت الوقت مع بس معهن، ماتت ما اهنا ذنبها عن تكفر عم او أهلها، من ذكرى معتربتو

 عليه، مداومة زمان من هي مفعولو، ايخد العالج بلش ووقتها حلاهلا وصحيت ..فاضي احلكي

 .احلال مشي ما رافضتو نفسيتها كانت ملا بس

 احلمد - _ .للتحسن ماشية هأل انو

 .املشي ع التدرب بفرتة صارت الدكتور، عند معها روح عم فرتة ايل ..اي -

 .قدامي متشي عم طالبيت شوف اميىت مصدقة مو -

 .تيتة لنبوسها ايدك العجايز؟ متل حتكي عم هيك ليش هههه -

 .هههههه -
 

 

**** 
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 الفصل الرابع :
 

 
 ملى؟ القاعدة فهميت

 ..أمم -

 بتعربي؟ ما صريت أخوكي خطيبة من انعدييت شو أمم؟ يعين شو -

 دارين؟ آنسة قصدك شو -

 حببها، انسان اكرت هو واحد، انسان مع ابردة هي انو لو بربادهتا، ذكرتيين بس ..شي وال ال ..آه -

 !عبث بس ..نصحتها ما اي

 لوان؟ عن حتكي عم انيت -

 هتفت مث احلديث بعفوية متظاهرة القهوة من رشفة وتناولت ابألزرق املطلي إظفرها حكت

 حاسة؟ مو أنت ليش ..لوان عن أي :انعمتني بشفتني

 حس؟ بدي شو لك -

 فرتة؟ آخر أخوها خطبة ع ايها وشفتيلي معو، ابردة كتري ..ملهند حببك قالتلو ما بعمرها -

 .مهند ع ابهلا عطت عاد وما اي !هيك؟ مو مالزمتو تقويل

 تعمل؟ هيك وليش -

 هههه، قصص، هيك ع صغرية انيت ..ولك بس هلسرية؟ جابنا شو حلنا هههه، خجولة، بقولو -

 .تعربيها مجلة السلخك الكتاب انوليين

**** 

 كان جتد، مل ..خرب أي فيهما تستقرئ عينيه إىل نظرت إقبال، دومنا التلفاز حمطات يقلب كان

 جيب ..دارين حديث أقلقها متضايق، أم هو أمراتح للناظر يتضح وال بنهم البطاطا رقائق يتناول

 هلا، حبه شدة عن سوى منه تسمع مل هي أخيها، على تطمئن أن جيب حوهلا، يدور ما تعرف أن

 بدارين، تثق ال إهنا مث ثقيلة، مهمة هذه أن شعرت له، لوان تكنه عما تتساءل أن بباهلا خيطر مل
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 بريئة العفوية تلك ليست هلا، ترتح مل األول للدرس جلستا منذ ..ذهنها يف نقشت كلماهتا لكن

 رغم لكن شيًئا، نفسها يف تضمر أو مزيفة، أهنا شعرت الكلمات، ولطيفة احمليا عذبة النظرات،

 لعبة تلعب :فجأة حني على تسأله نفسها ووجدت قلبها، يف القلق إلقاء يف جنحت ..ذلك كل

 الصراحة؟

 ليش؟ 

 .منعرفها ما ايل الشغالت بعض عن نعرف مشان 

 عين؟ شي خمبية انت وال منعرفها؟ ما شغالت يف ليش -

 .احليوان حياة تبع الواثئقية االفالم من خلقي داق بس، تسالية ..شي خمبية مو -

 يبدا؟ مني ..سيت اي طب -

 .ابدا انت -

 ؟.هاملسا عند نسألك بدان شو -

 حالك؟ عن هأل رضيانة :قال مث اندفاع يف جلسته مغريًا وانتفض

 الروتني حياة اترك يعين أو أهداف حط خلتين الدراسة قبل، من أحسن ..يعين ..أمم ..أ -

 .دانة اآلنسة بتعمل ما متل ّدرس صري بكالوراي اخلص ملا ابيل ع وجاية شوي، الفاضية

 ..التاين السؤال بقا أي ..ورحيتيين سوا أسئلة كمشة ع جاوبيت وكمان ملوشة، برافو ..شووو 

 الشغلة؟ عجبتك شو ..اي دورك مو -

 .سيت اي اسأيل طيب -

 بتحبها؟ ما متل بتحبك هي ولوان؟ أنت عايش كيف يعين اخلطبة؟ حياة عجبتك ..أمم -

 ..تنخطيب بدك صار ليكون شو ..خلبوصة اي بعدين ..أسئلة عشر هدول غش؟ بدك ما قال الاا -

 .فضول عندي صار يكون طبيعي هههه -

 ..جاوبك ح ما ..روحي روحي، اي -

 ..أرحيية بكل جاوبتك أان هي الغالظة؟ ليه -

 :وقال قواه استجمع مث أصاًل؟ أعرفه ال شيء عن أجيبك كيف :خفيض بصوت لنفسه مهس
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 جاية هي احلب قصة وع ..بعض ندرس عم حلنا وبس، نتسلى او ابخلطبة نلعب عم ما حلنا

 ..شي ع مستعجلني مو وحلنا تفاهم، يف إمجااًل  ألنو جاية،

 اي بيسمعلك وايل انت تضريب :خفيض بصوت قالت وبنفسه، هبا واثًقا وجدته إجابته، طمأنتها

 مو :حوارات جتول خاطره ويف الصداع يشتكي رأسه على يده وضع فقد هو أما !دارين

 حىت لك ..حمروق وقلبك تطمن، وبدك مستعجل ..مبال ال مهند؟ أستاذ ما شي ع مستعجلني

 هدي طيب املواضيع، هي فتح بتأجل لسا وحضرهتا ..ال او بتحبين لوان اذا تعرف حابة ملى

 بدك أنت شو بيجي، هأل مو احلب جبوز لقدام، كتري شاطحة مشاعرك أنت جبوز ..مهند اي عليها

 هباملوضوع؟ ابلك شاغل ليش قلبها، من تطلع ايها بدك أنت تسمعها؟ أنك جملرد هالكلمة تسمع

 عم بشي حتس ما هي معقول متام، بعض وعرفنا متام تفامهنا ما لسا لو حىت ..النظر بغض بس

 حب تفكرو شي اي او احلياة من املرحلة هبي سعيدة بتخليها جارفة طاقة او ايل؟ جيذهبا

 .انم قوم االحسن ..كتري نعست الصراحة؟ لعبة نلعب ضروري كان ..اي اف حببك؟ مشانو وتقلي

 ..ملى خري على تصبحي -

 منخسر هأل منّحلس اذا قال الدكتور يوم؟ كل متل املشي ع تدربين بدك ما تنام؟ رايح وين -

 ا اي ..صار ايل التحسن _ .ساعدين

 وا أوووف - _ .نعسان

 لوان؟ حتاكي قامي وال نعسان -

 وا - _ وا _ خزانتك؟ ع معلقة ايل الورقة هي شو ..ورجيين ..خملوقة اي انم رايح

 شفتها؟ ما هلأل ليه -

 وا اي هنفة هالبنت لك ..تنحب خرج لوان انو وأعرتف أقر قال !كاتبة شو دانة ليكي هههههه - _.

 ا اي - _ .ايدك هات خلصين

 للوان؟ حتبيها صرت انت يعين ..ملى -
 

**** 
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 يف طبيعي غري بشيء يشعر هيثم بدأ وقد كالم، دومنا اخلشيب احلديقة مقعد على جلسا

 هناك لكن اآلخر، وبني بينه شاسع ببون يشعر منهما وكل مًعا، تنهدا به، وعالقتها دانة تصرفات

 يف بينهما نفسها تزرع .فجأة إليهما أقبلت اليت إهنا أصاًل، واملتوتر املعكر اهلدوء ذلك عكر ما

 تبارك هيثم من واقرتبت هبما، مجعتها اليت املصادفة متدح أهنا مدعية دارين تقدمت إذ عناد،

 .هيثوميت مبارك :تقول وهي يسمعها ال يكاد مدهوًشا تركته خديه على بقبلة خطبته له

 .دانة مبارك ..كتييري فرحتلكن

 ا - _ .فيك يبارك

 ا كمان انت تقلي ح ما ..هيثوميت شو - _ فيك؟ يبارك

 ا مبال، ..أي أي آه؟ ..أ  _ ..فيك يبارك

 هيثم عقل كان سوية، جلستهما إفساد تريد ال إهنا قالت كما واحلجة بينهما من وانسحبت

 فعل ردة ليعرف شوق وكله هتف !قبلته بل ..فقط بدالل تناديه ال إهنا جرأهتا، بسبب مشوًشا

 .هالبنت جريئة شو :حبرف تنبس مل اليت دانة

 !اخالق بال ..وقحة قول جريئة؟ -

 .غريت؟ يعين :وهتف املرجتف وصوهتا غضًبا املنتفض جلسدها ابتسم

 وكالم غرية ع خاللو من نستدل شي مو ..ادب قلة امسو صار ايل هاد هالعالك، شو هيثم -

 سدقت انك حىت شي، وال حدود بتحطلها ال ..هلون معك توصل مسحتلها ايل أنت أصاًل  !فاضي

 ..هي اتفهة وحدة !الليايل بعز معك تركب مشان اخرتعتها ايل السيارة قصة

 جبنون، عليه تغار أهنا فهم فقد خاطئ، بشكل األمر فهم لكنه قالته، ما كل تعين دانة كانت لقد

 الوهم دائرة اتسعت وهبذا ختفيها، كانت مشاعر له فضح الذي املوقف هذا على ربه حيمد وراح

 .هيثم يعيشه الذي
 

**** 
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 .علقتهن ما لوحة كم بقيان ..املعرض بكرة 

 .سوا ومنعلقهن جبي بدك -

 ..هيثم ضروري مو -

 .صار ايل انسي روقي، خلص -

 .يوصلين حدا مع متواعدة اان ..معلش -

 حدا؟ يعين كيف -

 .مهي اتكل ما انو قصدي خلص، ..يعين قصدي -

 شبك؟ خطيبيت انت لك -

 !القصة متسك ال ..هيثم فهمنا -

**** 

 من دانة وسحب ابقتضاب، تيم عليهم سلم وملى، ورانيا ودانة تيم الكبري رانيا بيت يف اجتمع

 .وصل مبارح صاحبنا درييت؟ ما ولك :ليقول خالية زاوية إىل ذراعها

 شووو؟ -

 اباب وتدخل كنت اان انو لوال انر، تطالع عم عيونو ..كنيت ما ايل منيح دغري مكتيب ع فات -

 .بيتكن بنص صار لقيتيه كنت كمان

 جن؟ شو لعما -

 .قدامو شايف مو لك ..جن من اكرت -

 مليس؟ ..معو وجايب ..و -

 .قعدت ما قامت والشركة ..فيكي يتدخل حبقلو ما أنو نفهمو عم كنا ..أسألو حلقت ليش -

 سوزان؟ دريت -

 .خطبتك بقصة خمربو ايل مني سألتو بس ..يعمل بدو شو بعرف ما هو بس قلتلها، ما اان -

 طلع؟ شو اي -

 .كتري بتدخن عليها ابين يعين ..مبحوح صوهتا بنت قال -
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 ..بس !هييييه ..هاحلقرية غريها يف ما فيها شاكة اان اصال عرفتها، بنت قلت ما جمرد ..هه -

 .معناها ..معناها وصلتلو دام ما بس

 !فهمت؟ ما هي مني شو؟ معناها -

 !تيم اي دارين ..دارين هي لك -

 لوان؟ رفيقة ..ر دارين ..د -

 .الشيطانة دارين ..اي ولك -

 .هداوة ع اللوحات نعلق بدان ..وروقي نفس خدي عليك، يبني ما بال خلص ..دانة ابلك طويل-

 .ارجف عم حايل حاسة -

 .رانيا الست اجت هي ختايف، ال ..ال -

 خص اللكن زعرت عرايس هي جعتو، اكيد ..شي تعلقو عم وما ابلعاليل مو ايديكن بالقي شو -

 .عدو تفضلو ..شاي وابريق نص،

 .مبدعة أنت دانة، آنسة جد عن ..جبنن معرض يكون ح :ملى -

 وجهزي استعدي هه، دروسنا نكثف نرجع بدان املعرض خيلص ما اول ..انت تسلميلي لك -

 .هه الدماغ واعصاب عضالتك

 .اكيد اي -

 .املوابيل ع لرد ..اذنكن عن :تيم -

 بدك؟ شو ..اي :هاتًفا بعيدة زاوية يف ووقف

 هأل؟ ووينك تعمل؟ عم شو لعندي؟ جتي قلتلك ما اان -

 حتقيق؟ الشغلة شو 

 .شوفها بدي -

 قبل الوضع كان ما شو فهمنا سايبة؟ الدنية شو ..خمطوبة البنت وعيان؟ انت تشوفها؟ شو -

 .متزوج كمان حضرتك تتدخل، بيحقلك ما ..الطريق هاد شقت اهنا هأل صار ايل بس

 ..بوشي توقف وال عين حل !ابالخالق درس تعطيين ال تيم -
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 بيفرق ما لدانة الشغلة وصلت اذا العزة ورب بس اي، سوا وربيانني وبعزك حببك اان ..ليك -

 ..حدا معي

 !تيم ..ت -

 ما بال عمر، ورفقات رواق ع وخلينا حالك، اكساب ..احلفلك عم بطالعو وشري حقدي كل-

 ختطط وصرت منك اعصابك فلتت ما جمرد بس معك قليب كان اان ابالول التاين، اان ختسرين

 فكرت ما وبعمرك طيب، زملة انت ..حلالك اصحى وقفك، قررت اان خطبتها تفقس او تلحقها

 .العون ربك من وطلوب ركعتني صلي روح اساليب، هبيك

 وا  _ وا _ ومستحيل ..شي وال زعلها وال مين زعلك بدي ال هلون، األمور توصل بدي ما اان

 .ااذيها

 بتعليق ساعدهن روح بدي حتس ايها بدي ما شوفك، وقت منحكي ابلك طول ..طيب طيب، -

 .تعلقو ما لوحة كم وابقي النو بكرة معرض عندها اللوحات،

**** 

 انو لو ..انت عمة احلى اي العافية يعطيك :قائاًل  بقوة عمته وقّبل الباسم بوجهه مهند دخل

 !يوم شي لرمسايت معرض عملتيلي لو متنيت

 .هأل بعروستك خليك انت ..عفريت اي االايم جاية ههههه -

 شي اول حضرهتا ..عدس كف بقول بيعرف ما وايل بيعرف، بيعرف ايل قال عروسيت؟ -

 .الشمال ع صفر من اقل صاير واان ..دانة مبعرض وبعدين هيثم، خبطبة انشغلت

 .جتي بلشت العامل ..مناسب بصوت املسجلة شغل روح هأل، نقك بال -

 املعرض؟ عن اعالن حطييت وين انت -

 .اجلرايد من وبوحدة ..ومعاريف رفقايت كل عند -

 متشي؟ عم ليش مهلك على ملى هاد؟ شو لك ..لك ..انس كتري يزوران متوقع يعين ايوا، -

 ..جرب حبيت -

 آنستك مبعرض اان مشغول ..هأل توقعي وقت مو هي؟ هالتجربة شو :وهتف بقلق يسندها أسرع
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 .العزيزة

 ..لوانااا اي ..للوان اشكيك بدي مشغول، قال ..بورجيك اان -

 دانة، وخلفها املرىب من شطرية تتناول وهي املرتفع حبذائها تتعثر تكاد املطبخ من وأقبلت

 ملى؟ يدايقلي عم مني :لوان هتفت

 ..دانة دور اخدة اتكلي، عم بالقيك ..شو :رانيا 

 وا واكسسوار؟ زينة نعلق عم مبارح من سهرانني صرلنا ما ..عمة - _ ..ودهبت جعت

 خلف ليقف مهند منها تقدم بينما فابتسموا، تلهث أهنا تتصنع الكراسي أحد على وارمتت

 كيفك؟ :ومهس أذنيها قرب رأسه أنزل مث كتفيها، على يديه ووضع الكرسي

 ا بسم - _.. فجأة؟ طلعت منني

 وجواتك؟ معك دائًما مو اان ليش ؟..فجأة -

 .راح ما وين جبيبتو ابنو بيحمل كنغر اين حسستين ..ههههه -

 تعبت اان هلكتيين؟ انك لوان اي بتعريف :فهتف وجهها، وامحرار قلبها حرارة عنه لتخفي قالتها

 !لوان

 لوان شعرت رانيا، العمة طلبته مبا القيام ليتابع هو استدار بينما أذهنا، يف ترتدد العبارة وبقيت

 كمن جبهتها ضربت مث ذلك؟ أميكن ..ترى تقول؟ أن دون حتبه أهنا يفهم ال ملاذا عليه، ابحلزن

 كما أسبوع كل نلتقي ومل ..حىت به أهتم مل الفرتة هذه يف لكنين :لنفسها وقالت يستدرك بدأ

 ذلك؟ ترى أال تصقلنا، الشوق جتربة ..مهند اي أبس ال حسن نفعل، كنا

 القاعة ..مجاعة اي :قائاًل  الراحة بعض انشدين جيلسون حيث إىل اللحظة هذه يف تيم وصل

 وهو ذلك قال..رمساتك يتأملو عم كيف شوفيهن تعي دانة، تعي ..متفرجني امنلت هنيك ايل

 هيثم بنظرات اللحظة هذه يف نظراهتا التقت خلفه، تركض وهي ويركض ذراعها من يسحبها

 جبي هأل آسفة هيثم، أهلني ..أه :الهثة وقالت الركض عن وكفت له ابتسمت للتو، القادم

 ..لرمسايت العامل نظرات شوف اجي ..شو قال ..مين اكرت ابملعرض مهتم تيم هاد بس ..بشوفك

 .اذنك عن يال



 

  

66 

 

احلياةقلوب يف دروب   

 

 !عار وكأين فيين معرتفة مو تضلي بدك !..اان مني قلت ما هليثم حىت ..دانة ولك -

 ما كأنو لآلخر، يكملها جمبور بصري شغلة بيتعود او ..بلعبة بفوت ملا الواحد بس بعرف، ما -

 يقدر ما بدون ايدو من االمور بتطلع بكذبة بدا ما مىت بتحس ..بدو ما متل يكملها إرادة بعدلو

 .خربهن فرصة القي عرفت عد ما واان ..مني انت بيعرفو ما الكل هأل ..يتصرف

 افهم بدي اان ..امسعو بدي ايل هو مو قلتيه ايل كل :حبسم وقال مباشرة عينيها إىل نظر

 مصلحيت؟ ورا راكد بتالقيين او مين؟ مزعوجة لساكي ..انيت ..انيت شعورك

 ..فينا اطلع ما حدا ضل ما موقفين؟ البهو بنص هأل؟ هاحلكي وقت ..تيم ..ت 

 او نكرة؟ حايل حس معقول معك؟ امشي بدي ملا الكل بعيون الشك شوف معقول لكن 

 ..هبالطريقة عاملتيهن ما واباب سوزان يعين الشارع؟ من واحد او متعدي؟

 وال فيه متأمل كان ما اساًسا حدا من الصدمة بتهمو ما الواحد تيم اي النو ..طبيعي اي ..اي -

 .عندك قيمة الو واحد من بتكون ملا بتجرح الصدمة ..خري منو مستين

 فيين؟ انصدميت بشو وانت -

 أن لوال دانة بوجه ترتطم كادت حىت حبقيبتها تلوح وهي احلوار على يدخل دارين صوت

 ..االسرار صاحبة اي..هههه ..خانوم دبدوبة املعرض مبارك :هتتف ودارين بعيًدا، تيم سحبها

 .حالًيا وبينك بيين خليها بس ..كتري مثرية واسرار

 ا :اثبت بصوت وقالت ضجيجه وامتصت غضبها ابتلعت _ .فكرة ع جوا هيثم ..فيك يبارك

 هي هل خطيبها؟ من بتقريب تبايل ال حىت جمنونة فتاة دانة هل مصدقة، غري إليها نظرت

 بصوت تّصفر وهي نفسها املتمايلة مبشيتها الداخل إىل وخطت تركتها احلد؟ هذا إىل ساذجة

 بتعريف عمرك طول انت فيين؟ انصدميت بشو :يهتف تيم عاد هنا ..أذنيها لسد دانة دفع

 ..القصة

 ضليت ليه ..تعافيت وكمان حباجتها، عدت وما نضجت هأل انك استغربت اان بس ..بعرف -

 .فيين وال ابمك قصرت ما اهنا وخصوصي معها؟

 عن يتخلى ممكن بسهولة للفقر؟ برجليه لريوح العز يرتك يقرر االنسان ممكن بسهولة ليش -
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 فيها؟ تعبان يكون رح حياة لصاحل رفاهية فيها حياة

 ..املبادئ بس -

 استغليت كمان، معي ووظفتك ..اباب بشركة رجلنا حط ارجع قدرت هبلة اي اان لك شو؟ مبادئ -

 معها، شغلي من منيح مبلغ صمدت ..االقل ع املايل حقنا من شي رجع وقدرت ..بتحبين اهنا

 عاجبك؟ مو هالشي ..ابيدي األمور زمام وتصري مدير حتطين مشان وذكاء بقوة اشتغل وعم

 بتمك اتري املتفرجني، شويف تعي ..شو قال ..هأل نفوت خلينا غلطانة، اان جبوز ..بعرف ما -

 ..حكي

 .غصيت النا هيثم نظرة شفت ملا بس قلك، حباول زمان من اان ..حكي بتمي مو -

 ..فجأة بتطلع االمور هي خططتلو؟ انت ايل ابلوقت حتكي فيك دائًما مو شلون شفت -

 رمست لقد ..املعرض تصف كانت هكذا األوراق، بني ينظروهنا جاؤوا من بني تتجول ودخلت

 يقف كان ومن فيه، رمسته الذي املكان عن ..ذكرى خط كل مع هلا ذاهتا، من جزًءا لوحة كل يف

 أرشيف لوحاهتا ..ترمسه وهي مسعت أغنية وأي ..تناولته احللوى من نوع وأي يثرثر، خلفها

 ويف حوهلا التفوا حىت الرسامة أهنا املتفرجون عرف إن ما ..الصامت وصوهتا ذكرايهتا،

 منها هبا يدلون ومالحظات ..القادمة خططها عن رمسها، طقوس عن عنها، سؤال ألف جعبتهم

 أنظار من حترسها كأهنا اللوحة، تلك إىل حلظة كل تقفزان عيناها كانت الغريب، ومنها املفيد

 بشكل حوهلا حيوم من هناك ..لكن ..عينيها بني إخفاءها حتاول خصوصيتها، حترس اآلخرين،

 :يهتف ..منه تتقدم إعجااًب، لألسفل شفتيه حيين أعجبته، أهنا بوضوح يبدو للنظر، ملفت

 دانة؟ اآلنسة حضرتك -

 ..اان اي -

 رغم ..نقل جمرد فكرة، فيها ما بقصد ..تقليدية لوحاتك بس كموهبة، حلو رمسك الصراحة -

 .حلوة جًدا فكرهتا ..الرمسة هي فاجأتين ايل بس ..خطوطك عجبتين هيك

 خيايل من رمسة الرسم قليل يعين كتري، لالبتكار مبيل ما اان ..مبحلو كالمك حق، معك ..م -

 ملا واهتمام رعاية هو كيف الصورة، هبي جسدو حاولت ايل مثال احلب متل جمردة ملعاين
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 وبعم بسببو الدنية بتخضر ملا ..خري هو كيف واالحتواء، العناية هبي القلب ميسكو االيدين

 ..السالم

 ا - _ ا_.. .اللوحة هي اشرتي بدي اان..طيب للحب، رائع مفهوم

 آه؟ -

 إغراءها حاول هنا، إىل األمر يصل أن تتوقع مل كبرية، بالهة نربته يف تسعى بصوت قالتها

 هي اللوحة بس :هتفت منها وعي ودون قبالتها، يقف هيثم سوى جتد مل حوهلا، تلفتت ..ابلسعر

 ..اللو

 ..يعين شاريها الو؟ -

 ..أي ..أ 

 .منو اكرت بدفع اان بس -

 وا - _ .معو اخلف بدي ما بس تواخذين، ال سعر مسألة مو

 ..بشغلة متذكرتيين طلعيت :ومهس وخروجه املشرتي اقتناع بعد هيثم منها اقرتب

 ..هيثم اي ولو ..و -

 .هيثوميت بتقلي شي وبينها بيين يف ما ايل دارين اذا هي؟ اجلامدة هيثم بالها معلش -

 اهلا؟ وال ايل خطبتين انت ..ايه بدك ايل تناديلك خليها لعندها روح لكن -

 .حكيت ما اعتربيين ..انيت عمري اي روقي روقي -

 ممكن؟ تقارن، بقى عاد وال ..بدارين بدين هتزيل شوي كل ما -

 ..انت بتأمري -

 ..ّعديناها ..ماشي 

 سؤال؟ معلش ..طيب 

 ..هو شو بعرف ميكن -

 ببايل؟ ايل قرييت جد -

 صح؟ بتيم عالقيت عن تسأل بدك انت ..بس ..هيك قصة مو -
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 ..صح اي -

 .أخي تيم -

 نعم؟ -

 هالشي النو بيقربين شو للناس قول حب ما كنت واان معنا، عايش مو هو بس ..اخي ..اي -

 ..بسبب عنا ببعدو وبذكرين بشعة ذكرايت حاملي

 ..كملي اي -

 .دندووووشة -
 

 ..رفيييقيت :هاتفة بذراعيها رقبتها وأحاطت دانة ظهر على قفزت اليت لوان صوت هذا كان

 سيد عندك وقف :وهتفت لوان لضحكات دانة ضحكت طالبتك، اخو هاجملنون من خلصيين

 .القاعة هي ع تفوت لتقدر مسحت لو بطاقتك ..مهند

 ..هلوون تعي ..عميت بفيال المتشى اذن بدي صار لك -

 ..اتصور بدي يعين كتفك ع ايدي وحط معك اتصور بدي :وقال ضاحًكا لوان وسحب

 !فرجة نصري ختلوان ح ..الوالد متل حاجة ولك :بضيق هيثم -

 .احسن وصوران ايدي من الكامريا مسيك اي -

 .اان كالمي نفذ ..هو مو اختك اان ..عليه ترد ال هيثم ال ال -

 .صوركن رح ايل اان ..كييفك ع مو :وصاحت يده من الكامريا دانة خطفت

 :وهتفت شفتيها لوان لوت بينما ..دانة اي دينك ينصر لك :يقول هبما مصفًقا كفيه ورفع مهند قفز

 منهما جًدا القريب ملى كرسي ..فجأة ولكن ..منها واقرتب جبواره وقفت مث الرفقة؟ هيك هأل

 وتبتسم لوان، وبني بينها املنتصف يف إايه جاعلة أخيها يسار على تقف جسدها، من يفرغ

 فمه حيرك فهو له، خطط عما خمتلفة اللقطة وتغدو إليها مهند وجه يستدير بينما للعدسة

 شارة ترفع لوان بينما شدقيها، مبلء تضحك وهي قربه، املفاجئة وقفتها سبب عن لسؤاهلا

 ..فكرة ع :تيم وهتف حدث، ملا الواقفني مجيع ضحك ..خبيثة ابتسامة مع للكامريا االنتصار
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 ..معهن تتصور تقوم مشان ملى غمزت ايل هي لوان

 ..اثنية بكم قبل الصورة القط ملحقة لو اخ :دانة -
 

 

 عم :قائاًل  ببعضهما رأسيهما ويضرب ذراعه حتت الواقفتني االثنتني على قبضته يشد مهند

 املتحرك كرسيها إىل ليعيدها برفق ملى وأمسك ..بورجيكن اان ..لكن عليي وتتفقو فيين تشتغلو

 .الك عقوبة اسبوع املشي ع دربك عاد ما ..بتشويف :مهدًدا

 .اهلا مكافأة بدرهبا ..هون اان عليه؟ شو اي -

 .التنتني انتو تضرسو -

 مالحمها على يتفسر صدرها يف الثائر والغضب تقف دارين، إال قهقهاهتم، يف غارقون الكل

 ترفض خبليها شو برأيك :اعرتضته عمته إىل طريقه يف وهو منها مهند اقرتب حني عبوًسا،

 ..اجلليد متل وهي انر كلك انت ..مستاهلتك مو لوان ..حلالك صحا لك ؟..صورة ولو معك اتخد

 !..للعامل مضحكة ساوتك عاجبك؟ متزح، وعم بريئة حاهلا عاملة شو قال

 املوقف؟ شايفة هيك انت -

 حواليك ايل كل هي، ما متل احلقيقة ورجيك واجيب صادق، حبسك النو ..مهند بعزك اان -

 مشاعرك على خايفة وملى ..رفيقتها ودانة غلطانة، اهنا عنها يقول رح وما اخوها هيثم خدعوك،

 ..بتزعلك وما

 .دارين اي بس ..ب -

 ا ..هيثم اجملنون هاد كمان !انت بس مو اصال ..تصطفل - _ بتنتني دايبني !..العقل علينا يثبت

 .ارضكن من شايلنكن مو
 

 عن ملى مع حوارها عرب حاولت لقد بتوتر دخاهنا تنفث سيجارهتا وتناولت الكلمات تلك قالت

 بينهما لإليقاع مناسًبا موقًفا هذا فوجدت تفلح، مل لكنها مهند قلب يف الشك تبذر أن لوان برود

 املزيف غري اجلو تراقب قدم على قدًما واضعة جلست ..قبل من معها لوان حزم من لنفسها أثرًا
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 لكالم يسمح كيف كالمها، يف يفكر وحده غرفة يف مهند انزوى بينما فيها، راحة ال بنظرات

 منذ له لوان حبب يشك ..أهكذا خواطره؟ يف الشك يبذر أن وأاننيتها بغريهتا عرفت اليت دارين

 بشكل تتقدم فقط هي حتبه، لوان أن يعرف هو يقلق؟ ملاذا "هكذا؟ مّساه إن" امتحان أول

 اخلواطر فليتجاهل ..فليهدأ ..دارين وصفته كما األمر ليس ..خلطواهتا وختطط حمسوب،

 .البقية على يعكر أن لكدره سامح   غري ابتسامته حاماًل  الداخل إىل وعاد السيئة،
 
 
 

**** 
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 الفصل اخلامس :
 

 لوحيت؟ وين ..دندوشيت بقى اي 

 هتفت العبارة هذه قال عندما املكان، ينظفون البقية بينما أمامه، بشراهة الطعام تتناول كانت

 اململحة؟ وين لوحة؟ أاي ..هم ..هم :يريد ما ملعىن منتبهة وال مكرتثة غري

 مشان أان إيل املعلقة اللوحة هديك قلت مو لوحة؟ ااي شلون بعدين هأل؟ ابململحة بدان شو -

 ..هدييت هايت يال للزملة؟ بعتيها ما هيك

 حضنها من خطفت اللوحة أن وأدركت خطبت، منذ إليها تعود قّلما اليت شهيتها تالشت هنا

 فهي منها؟ تتخلص أن األفضل من أليس ..ولكن حبكايتها؟ إخباره تستطيع هل !حًقا الدافئ

 رغم تستطع مل الذي ..هليثم حمجوزًا قلبها تبقي كي خاصة تكرارها، تريد ال ذكرايت هلا حتمل

 فرصة تنتظر ..يتزوجا أن تتخيل وال متقارابن، أهنما تشعر مل أبفكاره، أو به، تقبل أن حماوالهتا

 ختفي وهي قالت االبتسام، تصنعت بل له، ابتسمت ..يوم بعد يوًما يتعقد ابألمر فإذ لتخربه

 .ايها منجبلك هأل ..هأل ..ه :عافته أهنا رغم ..الطعام تناول يف وتوترها قلقها

 تكمليلي؟ بدك ما ..اي -

 شو؟ -

 ..وهيك اخوك عن حتكي عم كنت -

 ..حلاهلن بينرتكو ما يشتغلو عم وماما ورانيا لوان معهن، قوم الزم وقتها، مو هأل -

 عايش؟ وين تيم هو ..طيب -

 .اباب مرت ..سوزان عند :أسئلته لتسكت ابلوقوف مهت وقد قالت

 
 

**** 
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 ..حبييب -

 مليس؟ شو -

 .شفناها وما نزلنا حلوة ما أمك؟ نزور بدان ما -

 اخرهتا ..حق معك بس منتناقر، فيها اجتمعت ما كل ..ماما مع بتفق ما اان العارفني، ست انت -

 ..نزورها بدان

 كوابً  له قدمت مث حبنان، شعره خصالت بني أصابعها خمللة رأسه على ومسحت منه اقرتبت

 موافقينها مو حلنا اتين، شي أمك وكوهنا شي أفكارها ..حبييب معلش :قائلة واحلليب املوز من

 هنن كرهتهن، الناس ..اهلنا هنن بس بتعرف، وانت كمان ايب موافقني وال ..تفكريها ع اكيد

 .اهلنا امسهن النا ابلنسبة بس ..قهروهن ..الناس مع غلطو

 ..قلبك يسلملي ..بلد بيوزن عقلك انت :وهتف قبلة خدها على طبع

 عقلي؟ وال قليب يسلملك -

 .كلك تسلميلي -

 اخنطبت؟ دانة ليش فهمت بتيم؟ التقيت ..نزلتك سبب وخبصوص ..طيب -

 ..هباملوضوع حتكي حببك ما اان مليس بس حواليها، ايل ضغط من -

 ..يصري عم شي كل اعرف الزم ..هبمك موضوع هو انو بعرف اان بس -

 بتحبيين؟ انت ..مليس -

 .اكيد -

 بتعرفيه؟ ايل رغم -

 معك منيحة كون أبين هالوقت استغل ح معك اان ما وطول هأل، االقل ع ..معك اين هبمين اان -

 .ايه بدك للي توصل وساعدك

 النك حتملتيين،وشكًرا النك وشكًرا .ايها عيشتيين ايل احلياة ع شكًرا ..مليس جد عن -

 .صدميت بوقت واسيتيين
 

**** 
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 ستتصرف معها، وجوده احتمال تستطيع تعد مل لتكلمه، اهلاتف وتناولت صوهتا تبديل تعمدت

 حيب الذي النوع من إهنا دانة؟ تكره ألهنا أم حًقا؟ هيثم حتب هل ..جيري مما ملت فقد بسرعة

 ذاك ليس ..أحد يلمسه أن جيوز ال لذا أشيائها من وشيء هلا ملك هيثم أن تعترب وهي التملك،

 حلظة ابجلمال الناس خواطر يداعب الذي احلب وال لوحتها، يف دانة عنه عربت الذي احلب

 ..ذكره

 هيثم؟ حضرتك -

 انيت؟ مني -

 .القلب حبيبة عن شغلة كم مين تعرف هبمك ..هوييت بتهمك ما -

 حتكيه؟ عم ايل شو ..قصدي ..ق ..دانة؟ عن -

 اهلاتف رنني أعاده لقد أصاًل  مطمأانً  ليس هو ادعت، كما له كشفها حتاول اليت األلغاز هلذه قلق

 ويشاجرها، بشدة ليوخبها دانة بيت قاصًدا للخروج مستعًدا الباب أمام يقف كان حيث من

 ابلقفاز املغطاة أصابعه قبض عليه، يشاجرها جديد شيء جعبته يف سيكون أنه يبدو واآلن

 الء؟ وال بدك شو تقويل رح :وهتف ..تنهد الصويف،

 ..ماضيها -

 يها؟ ..ماض ..م -

 ..بكنلها وشو هو مني ..سامي عن اسأهلا -

 انتييي؟ مني سامي؟ هاد مني ولك -

 وكانت صوهتا، تغيري أواًل  أجادت لقد هبويتها، للحظة يشك مل انفعاله لشدة إنه تقهقه، كادت

 ..لتشتيته كافية ذلك بعد الصدمة

 هالكالم؟ معىن شو فهميين -

 .القلب حبيب عن ..حتكيلك ايل هي صاحبتو خلي دخلين؟ شو اان -

 ..سامي امسو ما وأساًسا .أخوها وتيم ..هباالسم حدا حواليها يف ما !مسخرة بال -
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 غيب؟ اي تقلك ح حدا حواليها لو ليش 

 اتركة اخلط أقفلت مث حانقة عصبية بنربة اجلملة هذه هتفت لذا حًقا، تفكريه طريقة أغضبتها

 .كمجنون ويقودها سيارته إىل يصل حىت وجهه على هائًما يركض هاتفته من

**** 

 من اليوم أأتملها عم كنت ..اليل مو أساًسا اللوحة هي :العاصفة هدوء هادئ بصوت هيثم -

 خالين ايل شفت حلىت ..احلب؟ عن احللو هاملعىن كل عطتها ايل رفقتها جد عن وقول جدبيت

 ..ابملرة شوف عود ما

 !ين ..خوفت ..خو ..مث..هي يعين؟ شو..ش -

 !اعرفك ما قبل يعين !سنني اربع او تلت من ومرسومة ..عليها مكتوب اترخيها هي حبيبيت 

 اهنا للزملة قول فاضطريت تنباع حبيت ما عليي عزيزة اللوحة هيثم اي تقوليلي فيكي كان

 !!بعرف ما هيك الفاضي ع تدوبيين نضطرة كنيت ليش ..بعرف ما قليت ما ليش بس ..الك

 تصرفاهتا على غاضبة حتبه، أهنا ّأملته اليت املواقف كل من غاضبة متأسفة، عينيه إىل نظرت

 وهي ابجتاهه املرسم ّجرت منذ لوان، لتشاكس تداعبه كانت منذ قصد دون هبا علقته اليت

 عن فعجزت احلديقة نسمات بني أحبك هلا قال منذ يوم، ذات لوان الصطحاب زارهم حني تلهث

 كيف ..عليه تغار أهنا دارين من بغضها له أوحى حني وكذلك صحيح، أبسلوب قاله ما مداراة

 دفعها لكنه ..تتكلم أن قررت .؟.متاًما مغلوطة صورة لتعطي وتراكمت املواقف تلك كل تراكبت

 وهتف األّصم، اجلدار ذلك وبني غضبه بني إايها حماصًرا كتفها قرب يده ووضع احلائط إىل

 بصعوبة، ريقها ابتلعت وجهها، من األلوان كل اختفت ..هنا سامي؟ هاد مني :شديد بربود

 خينقها، يكاد إنه ..بكفيه عنقها أحاط ..أكثر فاجأها ما فعل فائدة، ذات غري بكلمات وتلعثمت

 صوته ..حياهتا مسرحية فصول فتختم ..جثة يديه بني وتنتهي مقاومة أي تبدي ال أهنا لو متنت

 ..فمه من خيرج الغضب زبد يكاد كأنفاسه، متالحق

 ا شاء وان..كمان سامي طلعلي وهأل ..عنو حاكية ومو اخ عندك خمبية؟ شو شو؟ انت - _

 ..أخوك تيم يكون
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 ..اختنق رح اتركين ..أح ..اتركين ..أح أح، ..بسمحلك ما ..ما ..ما..م 

 ال ..صخرة يشكل متحجر بل حنجرهتا، يف متخثر العامل هواء كل أن وتشعر بشدة، تسعل كانت

 العامل مشاعر قليت؟ انقربيت ما ليش ايين بدك ما كان لو :صياحه هو واتبع ينزل، وال يصعد

 موتك؟ هأل؟ اان فيك اعمل شو حقرية؟ اي لعبة

 ..احكي ختليين عم ما ..حلظة ..ة..حلظ ..اح ..اح ..ل -

 ؟..حتكي رح حتكي تركتك اذا ليش ..جد عن موجود سامي يعين حكي؟ عندك يعين 

 .أول فلتين -

 نظرت حيث اجللوس غرفك يف وتقف غرفتها ابي لتفتح حصاره من فهربت يلهث، وراح أفلتها

 .الباب وفتح .؟.سامي هو من ..انطقيي بقا احكي :يصيح هيثم وحلقها ذاهلة، أمها

 سامي؟ هو مييني 

 !سامي اان 
 
 
 

**** 
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 الفصل السادس : 
 
 وا ..و  _ ..دارين مع مثال تعاملو وطريقة افكارو، هبيثم عجبين ما ايل ..بتعريف وانت خالة اي

 افتحلو مضطرة يل ما اان أساًسا..حاول عم كنت ..بقدر ما قد ماضيي ابيل من قامية كنت اان

 على لرجعو ليش مسافر كان وسامي شي، وال قبلو اخنطبت ما ألين وشككو قدمية جتارب سري

 ايل دانة كنت سامي، بتحب ايل دانة كنت ما اان اخدين ملا هيثم سنة؟ كم مدري بعد ابيل

 ..امها تريح مهها كل وايل كتري وبتمزح كتري بتاكل

 صار؟ ايل بعد معك كيفها لوان وهأل -

 رغم حببو، اين حالو واوهم حلقين هو ..اخوها على احلق االصل من قالتلي تفهمت، لوان حرام -

 غري شايف مو كان بس الوضع، ليستوعب وابوه هي حاكتو رمسي بشكل تدقلي ما قبل اهنا

 ..قدامو احلب

 وايها؟ انت حتكي عم يعين 

 عصفورين فيها بضرب وهأل اعملها، بدي زمان من شغلة ببايل اان بس بشوي، قبل من اقل 

 .وحقيق حق عن رفيقتها الرجع حجة بالقي ومنو مهند، بفيد منو ..حبجر

 مهند؟ تفيدي بدك بشو -

 .وجاية عين القطعة تطريز كملي انت الفكرة، ع وقلها لدقلها ثواين بس ..حبكيلك 

 أمها حماصرة أن إذ رانيا السيدة بيت يف وقتها معظم تقضي أصبحت هيثم عن انفصاهلا بعد

 تقوله ملا مصغية وجدهتا أذن إىل فهربت أنفاسها، خينق البيت جو جعل والتهم ابملالمات هلا

 الوقت يف وفائدة عنها تسلية وبيعه القماش تطريز فكرة ابتكرت رانيا عنها ولتخفف وتثرثره،

 طعام من أمامها ما تتناول بعنف الكنبة على وارمتت املكاملة إجرائها بعد دانة عادت ذاته،

 خلقك بتفشي قصة معك صار ما كل ..حساب بدون لالكل ارجعنا بالقي شو :رانيا لتهتف

 لوان؟ قالتلك شو ..ابالكل
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 للمى موابيل جابت ..فشلت ملهند تتقرب حاولت ملا هي شي غري من النو ابلفكرة، عقلها طار -

 ..فاد ما هالشي بس مباشر، غري بشكل تدللو عم بتكون دللتها اذا ..واحد واختو هو حلاهلا قالت

 .هلكتيين كلمة أبدهنا ترن عم وهي حالو، على لساه املعرض يوم من قولتها ع مهند

 سرية فتحنا ما النو ..ابلتفصيل قصتك افهمو بدي ايل اان بس ..مشكلة هلن ما ولوان مهند -

 .فضويل يروي مبا املاضي

 بدها هي :تقول وهي خفيفة رايضية مترينات يف وقدميها يديها حترك وراحت دانة وقفت

 مع قصيت هأل..متقطع كان بس حكينا أنو لو سيت اي :وهتفت للجلوس عادت مث ..لكن حتمية

 وسفرات عالقات الو سيت اي وكان ومقتدر، غين رجال اباب ..لألول لنرجع بس عرفناها، سامي

 ايل ..عمو بنت ايخد الزم كان عليه أبوه حكم حسب هو بس فيه، وبيطمع صهر بيتمناه والكل

 كان اباب بس ابلعيلة، الكبار من ومرسوم خمطط مو متل تزوجو وحامد غادة غادة، امي هي

 هي اما كرهها، وال ملاما حبها ما ..بس بعقلو بيتعامل يعين ..حنون ومو قاسية طبيعتو انسان

 هالدنية على وشرفت حضريت خلقت سنتني وبعد ابالول، تيم اخي وجابت ..فيه بتموت كانت

 .الظريفة

 ..ايوه -

 ..تيم اي جوايل، رن ..حلظة حلظة -

 ..اخدك اجي بدي هأل؟ وينك دانة -

 لوين؟ 

 ..مشوار 

 ..ساعة نص بعد تعال 

 ..سالم طيب 

 صران؟ وين ..رانيا خالة اي 

 ..الدنية ع اجييت انك -

 ..الظريفة -
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 ..ابلضبط اي -

 ما كنت بوقتها ..بيتنا كان ايل هالبيت انقلب سيت اي سنني التلت طبقت اان ملا املهم، ماشي -

 حبياتنا وفاتت اخلوف، من نبكي وعم معانقين وتيم بعض، ع وامي ايب صراخ غري بوعى

 كانت نظرهتا بس ..طويل بين وشعر خضرة، واسعة عيون حلوة، شكلها ع اذا ..بتخوف وحدة

 يصري يعين شو املزبوط ع فهمت بعدين ..ايب مرت تكون ح هي انو بقا وفهموين شرر، بتقدح

 ..هالنوع من اب مرت عندي

 .سنني ابربع منك اكرب سامي ألنو ابوكي عند اجت ملا سامي عندها كان بقا وهي 

 عن زوجها اخدة الهنا شريرة كانت ما بس وقوية، مسيطرة وطبيعتها متزوجة كانت هي ..اي -

 سوزان حبكم عنو، رضيانني كانو ما الزوج اهل النو ..مشكلة مشكلتو كانت هاحلب بس ..حب

 جابت ما وبعد والتعتري، ابلفقر مرتو مع وعيشوه حقوقو كل ابنهن حرمو غنية، عيلة من مو

 وحقوقو الكبري بيتو ويعطوه شغلهن ع لريجعوه شرطهن كان ..حبياتو فاتو ردو سامي

 قسي وهي تزوج فرتة وبعد لسوزان ضهرو درهلا ..خرب كذب ما وحضرتو يطلقها، انه ومصاريه

 ..و مات قويل ..ال قلبها

 !.مسكينة سوزان طلعت يعين 

 كان كاهنا ، الفرق وطلعت وابمي فينا عمايلهن وعملت اعدائها متل صارت تعترب ما بدل بس -

 وهو عقلو واخدت اباب من تقربت ..وقوية غنية مرة تصري بتقدر اهنا محاها لبيت تثبت بدها

 ..امي حبب كان ما اصال

 ..شي كل وشلحتكن -

 .لعندها سحبتو راحت مريض كان وتيم ..يف كان دوب اي وشغل صغري، ببيت وانقربان -

 ا سبحان  _.. بينسى واملتكنني، ابلقوااي بيكرهو كان ايل بيعمل بصري بيتمكن ملا الواحد كيف

 يدوقهن جهدو يعمل بصري ..ابلعكس داقو ايل تدوق ما الناس انو جيتهد ما بدل ووجعو، أساه

 .ايه

 منهن وانتقمت اذوها ايل ع قدرت ريتها اي !فينا خلقها تفش حلىت دخلنا ريت اي حلنا ولك -
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 منا؟ بس ..فهمت كنت

 امسو؟ كان شو القدمي زوجها ..دخلك 

 كندريت؟ وين تيم، يصل ح الوقت سرقنا ..يي ..كامل فريد -

 عيونك؟ وين ..ليكها لك 

 حنو تسري وهي ترتديه عجل على معطفها تناولت تقع، كادت حىت ابرتباك ترتديها وقفزت

 ..واقف اديه صريل :عابًسا تيم ليستقبلها الدرجات تنزل وركضت رانيا على سلمت الباب،

 ..اسفة -

 ..اطلعي..يهمك وال طيب -

 اليوم؟ آخدين لوين :تقول فجلست السيارة ابب هلا وفتح

 النو عجقة يكون ح ما..شاي كاسة ومنشرب االطاللة ع منوقف اجلبل؟ ع تطلعي ..بدك ما وين -

 ..برد

 .لقلك هبالسيارة ّشد ..طيب -

**** 
 

 

 ا - _ قالت مو ..حلظة حلظة بس ابلضبط، ابوها مرت متل فيها يصري خافت ..هالبنت يعينها

 !كامل؟ فريد القدمي سوزان زوج اسم انو

 

**** 

 .نسكافية جبلي ..شاي بدي ما-

 ..يال حاضر -

 على بعثرها لطفل صغرية ألعاب أبنية وكأهنا عل   من تبدو اليت امللتفة األبنية إىل تنظر تركها

 يهتز ببدهنا فشعرت املشهد ذلك شاهدت عندما عليها أفسدت متعتها لكن ..يلملمها ومل عجل

 أحكمت أهنا رغم ذكرايهتا يف ما مكان من وتتدفق أمامها متثل اليوم ذلك وأبحداث ويرجتف،
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 مًعا ويقهقهان جناحه حتت دارين أبمتار، وقفتها عن بعيًدا يقف هيثم كان عليها، اإلغالق

 كاد حلظة إىل بذاكرهتا وعادت ؟..إليه وصل فيما السبب هي هل ..سيجارتني ويتشاركان

 ..ومليس وسامي وأبوها تيم ووصل منه فهربت خينقها

 ولك؟ مسعان عليها بتمدها وما بتكسرها وايدك ..سامي اان 

 جاية كمان ..موجود بس مو ولك :بعنف ويهزها منها ليشدها ثياهبا يتناول إليها، هيثم يلتفت

 فاجرة؟ اي بيتك بنص يزورك

 حاّرة صفعة هيثم ليصفع قبضتهم من تيم يفلت بينما دانة والد حامد فيمسكه سامي، يتقدم

 أبدبو بيحكي اخيت مع حيكي بدو ايل ..شرط اشرطو ما أحسن مّتك وسكر خراس :ويصيح

 ا بسم والد؟ اي صرلكن شو :هتتف مث وحتوقل يقفون حيث إىل غادة تركض !أحسنلو _

 مث معه أحضرها اليت دانة لوحة بقدمه هيثم ركل ..النيب ع الصالة متل ّجوا كنتو هأل ..عليكن

 مسموع بصوت تبكي وهي عليها جبسدها دانة فألقت حتطيمها حماواًل  حبقد يدهسها تقدم

 ا مشان :برجاء وتصرخ _ ا مشان ..ال _ .ذنب هلا ما اللوحة

 هلاحليوان؟ رامستيها كنت اللوحة؟ ع خايفة كمان -

 ويصيح فتاة، بضرب يتهموه كيال فيحجم وحتميه مليس فتتقدم لضربه نية يف حنوه ويسرع

 شو لنعرف لشوف انقربوا عدو ببييت؟ يصري عم هاجلنان كل مسخرة، خلصنا ..خلصنا :األب

 !يطلع يف ما امسح ما بدون واحد ونفس ..صاير

 هي :ينفد يكاد حوله واهلواء هيثم ليهتف الطري رؤوسهم على وجلسوا حينها، أسكتتهم صيحته

 دانة؟ ست اي حببك ايل جزاة

 .مهاترات حاجة ..منك يسمع بدو ابوها قدامك ..دانة حتاكي ال خلصنا :سامي -

 فهمت؟ جنب ع صافف خليك ..معك حكا حدا ما انت -

 .كتافك عرض ورجيين ..سامي :ويهتف حبزم األب يقف

 عمو؟ نعم -

 !الدبب عمى ولك -
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 امسع بدي شوي كل ما حلها، وبدي بنيت عند مشكلة :اتبع مث حنجرته له خترشت بصوت قاهلا

 وهو للخروج يستعد واقًفا فانتصب حقيبتها، وأتبطت قبله مليس انتفضت لرّبة، تفضل ..نقاركن

 بتحيب انت وال فيه؟ قبليت ليش ايه بدك ما دام ما :خافت بصوت منه القريبة لدانة يهتف

 واقفان كأهنما بدا ..غريمها العبارة يسمع مل قلوهبن؟ تكسري وبعدين فيك الناس تعلقي

 املناسب الوقت هو هذا يكن مل نفسها، يف حزت الكلمة، هبا عصفت صحراء، يف وحيدين

 حياور أبيها وصوت فتحتهما، عندما غادر قد لتجده عينيها وأغمضت بصعوبة تنفست للكالم،

 بصوت وهتفت دانة اقرتبت هنا !بعض ترتكو مشاهنا مستاهلة ومو قدمية قصة ..عمي اي :هيثم

 وصلها رح ما ..بغلطة اخلطبة بلشت قرر، بدي ايل اان هون ..بقا اباب معلش ال :اثبًتا جعله حاولت

 ..يف ما طالق ..حلقك سدي :األم تتدخل ..ابطل ابطل ع بينبىن ايل للزواج،

 عصرك؟ فيلسوفة اي الباطل هو وشو :هيثم -

 ؟.فهمت بعض ترتكو ايكن بدي ما اان ..معي حمكاك خلي :األب -

 عليي بضغطكن وانتو ابيل من الزواج قصة قامية كنت اان تفهمو، برتجاكن ..تفهمو الزم ..اباب ال -

 الزواج انو لو جبرب، ..معلش قلت عالقة، لو ما ايل هالشب واذيتو البشعة هباملواقف وقعتوين

 انو ع بس نظرتلو بتمناه، كنت وايل ماضيي جنب، ع شي كل قمت اخلطبة بفرتة ..جتربة مو

 ممشاه تفامهنا، ما انااس اي ..انسبين ما بس ..حبيايت الوحيد الشب يكون ح وانو هيثم

 معو اقعد بدي كنت اليوم هالبهدلة صارت ما لو حىت اان ..وتفكريي ممشايي غري وتفكريو

 احكي قدرت وما ..بدي ما عكس االمور يفسر موقف بصري شوي كل حظي ع بس وحاكيه،

 ..مطنطنة علقة بعد اال هالكالم

 تنهد جانًبا، الصراخ مبعدة عقالين بشكل رصفته الذي كالمها لسماعه الشيء بعض هيثم هدأ

 .هالقصة حنل خلينا لضيوفك قهوة فنجان زكاتك ..تيم أم :وقال األب

 ا مشروبة، قهوتكن ..خلص عمي - _ بس ابلعصاية، عليي اجنربت ما لو البنت ..الشيطان يلعن

 ظن ما بدوت فيها تعبتها ايل مشاعري ومشان ومشانك، امها مشان اخالقها بنبل عليي اجنربت

 ..تتعذب عم اهنا
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 .لبنيت ايك بدي اان خلص؟ ما خلص شو -

 ا كرمال ..اباب اي - _ قدامو، وهيك ايه بدي ما قول رد تضطرين ال بكالمي، ازعجو ختليين حاج

 اب اقسم _ .فيه حتطين موقف مو هاد

 ..قرر بدي اان هأل ..امسعلك عاد ما بس امسعتلك بزماين اان -

 سببها؟ مرتك بقصة تعريين عم ايب؟ كنت اميىت اصاًل؟ انت مسعتلي اميىت 

 فهب صفعها، يريد وقف قليل، قبل عقالنية من يثرثره كان وما رجاحته وغادرته األب غضب

 عاد ما ..يعين حاج هه، وبس هون حلد ..خالااااص :جًدا حاسم بصوت ويقول يعرتضه تيم

 !قدامي وخصوصي بتنضرب ما دانة ..عود تفضل مسحت لو اباب اكرت، بدانة تتمقطعو خليكن

 ..جنربها وعيب حكايتها منعرف كلنا دانة الوالدة السيدة ..املوقف تفهمت انو شكًرا هيثم سيد

 اتنية، مرة قلبها ينكسر امسح رح ما واان للزواج جاهزة مو هأل هي ومنحاورها، عقل عندها يف

 ابلصدفة هون كنت ما لو مهتم مو اصال واباب زواجها، غري مصلحتها من هامك مو انت امي

 .اجللسة ورفعت ينفصلو رح وهيثم دانة القصة، خلصت ..اتدخلت ما كنت
 
 

**** 
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 الفصل السابع : 
 

 .تيم شكًرا-

 يعين؟ احلزينة الغريبة هالنغمة بدها النسكافية؟ ع -

 ..جد عن معي وقف ايل الوحيد طلعت ألنك بس..عالنسكافية مو -

 .جماانً  وثناء مدح علب توزعي عم هاملسا؟ عند هاملدح شو ..خري خري 

 ..يومها معي وقفت ما لو بساوي؟ كنت شو لوالك اان ..اهبل اي لك :اب ك بصوت 

 ..هبالربدات نصطهج عم مساان؟ تعكري بدك ليش يومها؟ سرية جاب شو 

 وا بطلي، انت تيم ..تيم - _ اقوى منحبهن ابيل بتجي الصدمة قلتلك اان؟ ظلمتك اديه ..بطلي

 .برجولة معي وقفت انت معناها؟ بتداوي مو منهن جتي ملا اإلجيابية والصدمة طب ..وبتجرح

 أبنوثة؟ معك وقف متوقعة كنت 

 .ههههههه -

 أمي وال برأيك؟ سوزان مثال؟ ايب غريك؟ ايل مني اان ليش ..دانة اي بقا، اضحكي ..هه هيك اي -

 بوقفيت متفاجأة النك صدمتيين ايل انت اساًسا فكرها؟ ع فكري بيطبق وما لشوفها قليل ايل

 ..سوا مّنط بدك واذا اجلبل، ع هأل حىت معك، واقف عمري طول اان ..معك

 ..شوي هون من بعيد واقف مني تنتبه ما خلتك حكيك كرتة فكرة ع..ههههه 

 مني؟ -

 .وهيثم دارين -

 !آه؟ -

 ا اي اي - _ .يشوفوان بدي ما ارنة بغري نوقف بعد
 

**** 
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 .هيثوميت تنكت بتعرف شو حريشك حيرئ حريشك، حيرئ ..ههههه ..ههه ..ههههه 

 ..دوديت عندكم ما بعض من -

 .اخريا وانتبهتلها تدلعها صرت انك عقلها يطري الزم متلي الوحدة يعين -

 .اعمى هو ما طول ايدو ماسكلو ضل ايل يشوف رح مرة الول بشوف ملا االعمى -

 .افهم ما واحتمال حكم حتكي بلشت هيك ال ..ههههه 

 وا دارين - _.. جنايت، شفت اين حسيت قدامي وشفتك دانة بيت من طالع كنت ما يوم

 ..كلهن ..ايل معانقتك..معي وقفتك

 عانقك؟ رد بدك هههه -

 !عليك يي هون مو ..ال ال -

 هيثوميت؟ خجلت -

 لعالقتنا؟ خمططة شو انت :وقال جوارحه فملكت وبراءة ودلع بدالل قالتها

 .ارتباط ابي نفكر ما قبل بعضنا ندرس بدي ..سألت ايل منيح -

 ايدك حاطة وانت وال الرقص؟ حبفالت وال هالغزل؟ ومع هاالطاللة ع هون بعضنا؟ ندرس -

 ابيدي؟

 .وتعتري بزواج منفكر بعدين حلوين يومني منعيش قول لكن -

 يقبل ح كان ما ايل النوع من هي بس بدانة، عالقيت تكون بدي كان هيك اان اساًسا ..حق معك -

 اان ..طفويل كان حبنا القي اصفن عم هأل بس حبيتها، جد اين بتعريف ..وشكليات خطبة بال

رة حبيتها ما ميكن بس ..وبساطتها عفويتها حبب كنت ََ  ..كَم
 

 

 مرة والصدق العفوية ..نعم ظاهًرا، وتبتسم الداخل من فتحرتق عنها ملقوالته تستمع كانت

 هذان ذلك فرغم نفسها طمأنت لكنها ..املخيفان سالحاها دانة وصدق عفوية ..هلا يظهران أخرى

 وبسبب مشاعره، تؤذي أال آثرت معه لصدقها فهي ..العكس على هبيثم، يفتكا مل السالحان
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 مل من هيئة يف يتسكعان :قلبها يف شاهدهتما اليت دانة تقول حىت يلهوان اآلن مًعا مها صدقها

 .ّقط قبل من احلياء بكلمة يسمع
 

**** 

 خطر عندما الكرتون تقص كانت دانة، خطة لتنفيذ ومهند ملى منزل يف ولوان دانة اجتمعت

 ..اان ..لوان ..ل :لغصتها ّغص كأمنا املقص وتوقف ما، شيًئا تقول أن بباهلا

 شو؟ -

 .ودارين هو اخوك مبارح شفت ..شفت ..ش -

 ا مشااان - _ !رايقني خلينا شبك !قدامي سريهتا جتييب ال ..دانة

 ..يعين ..أان ..أ -

 شو؟ يعين 

 ..و السبب كون خايفة ..خ -

 اذا غلطتو؟ شو واحد كل معك بني ما األمور؟ لتحللي عقل عندك ما هي؟ الذنب عقدة لشو -

 وهو كتري، فهمته اين رغم لوهم اجنرف غلطتو فهو بدك يكون ما بدون قبليت غلطتك انيت

 حببك كان ملا من هو ..عليه منلومك ما حلالو، غلطو دارين مع طلعاتو يعين ..ابلنهاية استوعب

 معو، يفرق كان ما منو وقرهبا خمنا، غري خمو النو ..قليت بتمك وانت حدها عند يوقفها عرف ما

 ..لبعض منهن هالتنني فيصطفلو

 شوفك حبب ما حتكي، ملا بريجف وصوتك هيك خايفة كنت ما بعمرك انت ..دانة آنسة بعدين -

 .شوفك عم دويب صرت مر ايل بعد بكفي ..هباحلالة

 ما؟ معك قصرت ملى، اي انيت حبيبيت -

 .ولوان مهند ساعدين ..بس ادرس عم كنت معلش 

 هاهلدية؟ شو ..ليلهيك البكالوراي بعز موابيل ..عجبتين ما الك لوان مساعدة ..ههههاي 

 خالصة تكون ملا تفتحو عم فيه، تلتهى عم ما ملوش ..هدييت عن دافع بدي صار هيك ال -

 .دراسة
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 احلمد كل ع  _ وا رجليك ع متشي وعم مبدرسة اتسجليت هأل ملى، اي _ فرحيت عاطية مو

 .حلدا

 ..يعين تدريسي من نفديت تفكري مو بس اي -

 برفقات؟ هنيك التقيت -

 .دانة آنسة عليي ختايف ال ..اي ..اممم -

 منوب عليك حيكي الزم ما الواحد ابملقص، ايدي اجرح ح كنت ..أي ..دانة آنسة تقوليلها حاج -

 .دانة ست

 العبارات بس فكريت، الفكرة قلتلك خبطك؟ لتكتيب االقالم جبيت ..نلتهى وحاج سكيت اي -

 ..عندك من تكون بدها

 وا حفظتها - _ بدو مني بس ليكهن، وراق تلت ع كتبتهن التالتة اخليارات وحىت حفظتها،

 الصندوق؟ يساوي

 هنن هدول هأل ..الوراق وينهن ..ابيدك كمان تعمليه بدك وانت صنعو خطوات بعطيك هأل -

 ..تسلميلي ريتك ..التالتة اخليارات

 أخي؟ يوصل ما قبل منلحق متأكدين :ملى 

 هاألايم؟ مكتبو من يوصل عم أميىت ليه :دانة 

 .ونص السبعة ع ..يعين :ملى -

 الساعة؟ اديه هأل ..ويل :لوان -

 ..وربع مخسة :دانة -

 ..عجلو عجلو ..ويل -

 .هلأل وينها رانيا وعمة لك :ملى -

 ..افتحي نطي الباب، دقت هي ..بتمك قلتيها :دانة -

 .هههه يعين نط بكري بس امشي، صرت صعي آنسيت -

 جابك؟ شو مهند لك :وصاحت شهقت مفاجأة، لتطالعها الباب تفتح وهنضت
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 وتقع محله، يدها استطاعت ما األدوات من حتمل دانة قفزت ذلك، الداخل يف الفتااتن مسعت

 ..معي امحلي ولك :بلوان هتتف ترتبك، األوراق، إحدى

 ..دانة خبيين ويل ..ويل -

 :الباب أمام أما

 ..بييت ع جاية جابك؟ شو يعين شلون 

 ..بوقتك مو بس بيتك، بعرف -

 وقلت اخلضري عند من اخدهتن فمريت للبيت خضرة الصبح واشرتيت شغلة عندي كان ايه -

 .بوديهن

 .ايدك من هاهتن اي -

 ..مي كاسة اشربلي لفوت بعدي الباب؟ سادة ليه طب -

 ..وامشي وقف فيين صار امسي عليك اتغالظ عم كنت الباب؟ سادة قلك مني ليش اي -

 ..لوان متل بتخويف صايرة -

 تسبين؟ عم مشانك هون خمنوقة يل ما فوق :فهتفت ذلك اخلزانة يف املختبئة لوان مسعت

 .اصال قررانه ايل هاد حلنا ..بروفا بتعملي معلش -

 .الدنية وقت علينا روح جنابو حضرة ..نعملو حلقنا اذا هاد -

 يعين؟ تتأخر بدك اي :وملى مهند حوارات على يدخل رانيا العمة صوت مسعتا هنا

 ع اصل ميكن ..صاحبو مع ديكورو ع اتفق مشان شوفو بدي بيت ويف ..راسنا لفوق الشغل اي -

 .تستنو ال تعشو التسعة،

 .بكري تغديت جوعانة، هأل من اان نستىن؟ ح قال مني :صرب بنفاد ملى -

 ..ادرسي عدي ..يال طيب -

 .انت هم اتكل ال بدرس ..اي اي 

 ملى؟ شبك لك ..وخلصنا روح قصدك -

 من لوان بدورها وخرجت هرولة، فخرج مديره استعجله إذ اللحظة هذه يف لينقذهن جواله رن
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 اقعد رد ايين بدك كيف اختنقت، كنت ميكن مديرو لوال :تصيح وهي أنفاسها تسرتد اخلزانة

 دانة؟ ابخلزانة

 ع ليفوت الدرج ع طلع لنشوفو اال اخلزانة ع بتفويت ما يعين مراقبينو، نكون ح حلنا اي -

 .غرفتو

 ..دانة اان ختبيصك من خايفة ليش مدري -

 احلماس؟ وين ..ابلك طويل اي -

 وا ..اندومي عمليلنا ..ملى ..ابحراج حاسة جد محاس؟ ااي - _ .حريرات صرفنا التوتر، من جعنا

 شي؟ ع حس هو طب :دانة -

 شو يعرف ح ما غريب شي ع حس لو :أقراطها وتزيل الطاولة على وشاحها تضع وهي رانيا -

 شبكن؟ احلى القعدة وصارت اكشن شوية كلها بنات، اي شغلكن كملو ..هو

 وا  _ .برجييم فايتة اندومي اكل فيين وما احرق، بناسبين اان ..لوان اي احلريرات سرية ع

 ؟.بلوعة كنت ما بعد حظي ع هأل ..يوووه -

 .حالك تنحفي ح أخريًا دانة برافو -

 هأل يعين اخنطبت، وقت منيح نزلت اان أساًسا وهي املسألة، ايدها طلعت حاجة اي ههههه -

 .فيه أبس ال شكلي وبصري شهرين شغلة

 .اكرت سوادو وابين طويل وهو البقلك كان يطول خلي ..شعرك تقصي بقى وال :رانيا 

 خانوم؟ دانة طويل شعرك كان أميىت ليه :ابستغراب لوان -

 .زمان من وسامي تيم مع صورهتا هي ..شويف امسكي اي :رانيا -

 !عمة حس ما بال سارقتيها ..هيييه -

 ما سامي بتشبهي انت بس :ملى هتتف وتتأمالهنا، الصورة متسك اليت لوان خلف ملى تقف

 .شهل عيونكن التنني انتو حىت ..اخوك بتشبهي

 ..بعض مالمح اخدان بعض حبينا ما كرت ع ميكن :حزينة اببتسامة دانة -

 بيشبه؟ مني وتيم :ملى -
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 ..ودرجتو شعرو لون حىت شي، بكل ماما بيشبه ابلباقي بس اباب، من البين عيونو -

 .بسرعة الشغل ع قومو ..وقت عليكن روح قال مهند سبيتو شوي قبل___________ :رانيا -

 الصورة؟ طالعلنا ايل مني ليش ..الاا؟ :لوان -

 .هههههه -

 

**** 
 

 .قليب تقرب حبييب بوسة هات 

 .ماما الشر بعيد -

 لعندان؟ املفاجئة هالسفرة قصة شو كيفك؟ سامي مليس؟ كيفك -

 ..خلص والشغل بشغل طلعنا حلنا هلنيك، اطلع عاد ما وهأل ..امي هالشغلة ببايل زمان من -

 .مغفل اي غريو بيجي الشغل تطلع؟ ما شو -

 .طقينا مليس مع هنيك حلايل اان ..ماما اي -

 .ولد جيبولكن -

 ..شو :جبالفة سوزان فهتفت وتنهد، مواسًيا الصغرية بيدها أمسك ومليس، سامي لون امتقع

 والد؟ بتجييب ما مليس؟

 !ماما 

 .والد عندو يكون ما ابين بناسبين ما اان سنني؟ تلت صرلك ساكت وليش -

 ..ل وابوها؟ حامد جوزك شراكة لتعزيز كانت زواجيت بكفي ما :غاضب بصوت يزجمر واقًفا هب

 .زمان من هاحلكي تسمع الزم امي بس منك يف ما انت ..آسف اان مليس

 على ينسدل الذي القطين بوشاحها وممسكة الطاولة، على غليوهنا واضعة قدميها على وقفت

 مؤدب؟ اي مرضي اي امك تسمع بدها شو :وهتفت البييت ثوهبا

 بريئة مو مصاحل هالزواج، مبين شو ع معرفيت رغم وتزوجت رضختلك اين تسمعي بدك -

 عشت ايل انيت مو ..طلقها بكرة من لتقوليلي ابوها مع شركتو يفك حامد عمو ولو !وصفقات
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 بتقوليلي وهأل هيك، عملت ايل بس مليس ..قليب برودة وحتملت سنني تلت وحتملتيين معي

 تعبت اان ..كمان حقد وكلو اسود وبلون ال ؟..دائًما حيايت ترمسيلي ايل انيت ليش بناسبك؟ ما

 ..أمي

 تنتظر ومل كهذه، نتائج تتوقع تكن مل وكأهنا اهلزاز كرسيها على جلست مصدقة، غري إليه نظرت

 الوحيدة املنطقية النتيجة لوجدهتا فكرت لو أهنا رغم قاهلا، كاليت حادة كلمات ابنها من

 للخروج يستعد عابس وسامي معكًرا، اجلو ليجد اللحظة هذه يف تيم دخل ..معه ألسلوهبا

 .اليوم معي تتغدى رح علمي على ..السيم ابو شبك :فهتف

 .هلون اجي بدي ما اان مطعم، شي ع منطلع سوا نتغدى بدان اذا ..تيم معلش -

 .ببيتنا نراتح نروح خلينا ..روق حبييب طيب :مليس 

 ..حامد عمو سالم اذنكن، عن يال ..قلتيها انت 

 مث تدور، اليت الشجارات خالهلا مسع ابلكاد طويلة غفوة بعد الدرج على النازل حلامد قاهلا

 ..بكرة حاكيين نروح بدك :لتيم هتف

 ا ..طيب - _ .معك

**** 

 ..وابين بنتك ع كتري حكي صار 

 سوزان؟ هاحلكي يعين شو -

 شروي حتكي عم الناس بيتك لنص سامي وفوتة هيثم قصة بعد ..قلك عم ما متل يعين -

 ..غروي

 .عندان احلقيقة حلنا بس ..لتشبع بتحكي الناي -

 بعرفين شو ..قال حقيقة قال ..ايدي من هاللقمة كول حقيقة؟ ااي فاحل اي حقيقة ااي هههه -

 تلت من حكايتهم تفرط ما وقبل الء، وال فعال هالوقت طول معو تتحاكى عم كانت اذا بنتك

 ؟.بعالقتهن وصلو مدى الي سنني

 وا سوزان، حدودك الزمي - _ انت مرابية؟ مو بنيت شايفة شو ..خلقتك على هالطاولة كل بقلب



 

  

92 

 

احلياةقلوب يف دروب   

 

 ..والسفالة الغلط غري براسك يف وما ملوث عقلك ايل

 .الغراب من لتستحملو الكالم استحملت ما مين ..ابلك طول اي -

 .غريك حكى حدا ما اساًسا -

 ..يعين قدامك حتكي ح الناس مفكر -

 اب - _ ..تدبريك من اصال سنني تلت من صار ايل بدك؟ شو انيت ..عليكي

 .والد بتجيب ما هي ومليس البين، ولد بدي اان ..ليك ..تدبريي اختلف وهأل -

 واحد قامية لسا قدامك شطرنج قطع البشر شايفة ظلم، حاجتك ..حاج الناس بنت اي ولك -

 ..و متفقني حاهلن ماشي وسامي مليس واحد؟ حاطة

 بيتغري، شي كل الوقت مع بس ..شي دبرت صح زمان من اان بنتك، عند لساه ابين عقل بس 

 .للوالد ودانة وللواجهة للعز مليس خلي اختلفت، املعطيات هأل

 يعين كيف قدامي؟ بنيت عن حتكي عم انك وعيانة انيت ولك :وصاح حانًقا برقبتها أمسك

 مذلة؟ بنيت شو ..للعز مليس

 والدك؟ إهنن تذكرت هأل ..دبدويب اي معصب ليه ..حبييب رووق اي 

 ..معي اللعبة بديت انت :وهتفت حنونة بلمسات وجهه على مسحت مث عنقها عن يده وأزاحت

 ع عميتلك ما كرت من ظاملهن عمرك طول ..مكة لشريف تتحول أو هأل منها تطلع فيك عاد ما

 او مين وبكلمة مشاين والدك تشنطط تقبل كنت شلون ..متلك ايل الرجال بكره اان اصال قلبك،

 لك ما انت بصراحة؟ حنكي عم وامسنا بتعرف فيه، أبمر شي كل وتعمل تدوب ملسة او غمزة

 زوجي َشبه انت اساًسا ..متلك ايل الناس حبتقر اان !واحدة كلمة حتكي حق لك وال شخصية

 متلي مّلعبة َمرة ّدوبتك وحضرتك فرتكين املال ّدوبو واحد القصص، اختالف مع تركين ايل

 ..كمان أهلك فرتكت

 ا  _ ..سوزان اي يلعنك

 ا - _ ..ايدي فلت لكن يلعين
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 ..هتينيين ملا افرح صرت ..قدامك بضعف اان كرامة، بال بدك اذا كيان، بال صرت اان اي ..اي لك -

 .نوعو من فريد شو هالغزل ع عيين اي ههههه -

 ا - _ ..قوية شو يوفقك ال

 ا شاء ان متزوجني قريبا وسامي دانة ..خلص قلنا؟ شو اي - _!!
 

**** 
 

 ..بينهن مشكلة لتعمل ماضيها ونكشت دانة خطيب حبت ايل خانوم دارين بقا هيه وهي -

 !بس عليي استنو ..انتقامي بلش ما لسا ..حلوة اي لعندي برجليك اجييت
 
 

**** 
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 الفصل الثامن :
 

 ..املالهي مدينة حلوة جد عن ..هههه -

 دوديت؟ قبل من عليها راحية مو يل -

 ..احللوة هالفوتة فتت مبساعيه هيثوميت بس ..هههه ..يسمح كان ما بريستيجي -

 بقوة ابملقابل هو ليمسكها به ومتسكت فارتعدت مفاجئ بشكل يركباهنا اليت املركبة وهبطت

 دودة؟ اي معك واان خفيت شو :هلا مهس مًعا، آن يف وحنان

 ولك اان؟ هيك من احلى بدي شو ..اييييه ولك :جَدا عال   بصوت وصاحت فوق إىل يديها رفعت

 ..للسعااادة وصلت اان

 ..وتضاحكا بقوة، وقبلته

**** 

 .اباب 

 ..ابل املصاري تيم؟ بدك شو -

 اباب؟ أنت بنك شو مصاري؟ يكون بدو منك بطلبو شي كل بتتوقع ليه انت هأل -

 !بقا بدك شو واحكي مصدي عالك بال -

 ..سوزان واحلقرية انت حديثك مسعت 

 تتنصت؟ عم شوو؟ -

 وا - _ ايين بدك ..ايه ختططلها عم الشر متل وشي ابدين اخيت مسبة ومسعت ابلصدفة مريت

 امسع؟ ما

 واملطلوب؟ -

 ملا قلبها لتحرق االساس من ليه لكن طيب تزوجهن؟ بدك تعمل ح شو املطلوب؟ يعين كيف -

 ..ومليس وسامي دانة ..سوا لتالتة القلب حرقة تصري ح هأل ارتبطو اذا يتزوجو؟ بدهن كان
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 ابنها؟ قلب بينهن قلوب تلت تدمر بدها

 ..ايه بدها لساها اختك بس -

 ..تزوج انه الستوعبت شهر ضلت فيه متوت كانت ما قد من هي لك متزوج؟ وهو ايه بدها -

 ..حاهلا لتنسي بس وعي بال اتكل صارت وبوقتها

 ..خسرانني مو منسأهلن -

 ..اجلاللة صاحبة أمر مننفذ وبعدين بس، شكلًيا منسأهلن قصدك -

 !تيم -

 دائًما ..حتمينا شجاعة عندك كان وال ..بصفنا وقفت حسيتك ما بعمري اان شو؟ شو؟ ولك -

 ..لسوزان مذلول

 عندها؟ قاعد مو وحضرتك -

 الزم مرضيت؟ بعز واان وفقرها أمي ذل ايل مني وحالتك؟ حاليت بني الفرق معك بنّي  ما ليش -

 .هون قعدة عديل ما ..رايح اان اصال املاضي؟ وسخ نفتح

 .وشدة بعنف طبقه مث الباب حنو وانتفض قليل منذ حزمها اليت حقيبته ومحل

**** 

 ..وصل وصل ..بنات اي -

 تفعل، ما تدري تعد ومل لوان ارتبكت بينما الهثة، الشرفة من تراقب كانت اليت ملى ودخلت

 من نراقب ح حلنا .غرفتو ع طلعي انيت لوان االضوية، اطفوا ..االضوية اطفوا :رانيا صاحت

 غرفتو ابب ع خبفة بتنقري الدرج ع طلع بتشوفيه ملا ..فوق بتضلي ملى بشوفنا، ما الزاوية هي

 ..مهلك من اقل ع لعندان وبتنزيل لوان لتتخىب

 .بلشو ..االوامر اخدان ..علم يال :دانة -

 .مهند ودخل

**** 

 جد؟ حتكي عم تقربين تيم 

 .عندها اقعد فيين عاد ما خلص، ..ماما اي -
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 والشركة؟ طيب 

 .منها اتزحزح رح ما لبااب الشركة -

 .الشاي كاسة ايدي من مسيك -

 األم تنهدت لذيذ، بشعور متدمها واملدفأة الصغرية، الغرفة يف بسيطًا عشاء يتناوالن كاان

 تزوجهن؟ بدها صار عقلها كل من يعين :هتفت مث التلفاز صوت وأخفضت

 .تقول عم هيك -

 ا - _ ..سوزان اي منك جيريان

 دانة؟ وينها شو -

 ..عند -

 دانة؟ اي ..حالل بنت تدقلي، عم ليكها ..حلظة -

 ساعة؟ ربع شي بعد ملى بيت عند تصري رأيك شو -

 املرة؟ هديك متل الباب قدام بتلطعيين ما -

 .رانيا بيت قدام لطعتك املرة هديك ال 

 واطي؟ صوتك ليه بعدين البيوت، كل بواب قدام توقفيين الزم يعين آه، -

 .اخلطة تنكشف ما لزوم -
 

**** 

 يتذمر وهو جانًبا مظلته وضع قدميه، أمخص حىت رأسه من يبلله املطر كان مهند دخل حني

 مبنشفة حذاءه يضرب وراح ماء، من مجعته ما كل رأسه فوق ليهطل فجأة متزقت بعدما منها

 مطفأ املنزل جو من ابلقلق شاعًرا اجللوس غرفة إىل خطا مث الوحل عنه ليزيح األرض

 حني يف ضحكتها، كتمت لكنها ختتبئ كانت حيث ضحكت وينك؟ ملى ..ملى :هتف األضواء،

 وسعل طيب؟ تتصل ما ليش منها آخ بس معها، راحت جبوز ..هون رانيا عمة كانت :لنفسه قال

 شهقة منه انتزع مشهد على ليضيء النور زر وضغط تقدم ابلزكام، أصيب أنه فأدرك بقوة

 ..ودهشة إعجاب
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 تنتهي حبال الستائر من وتتدىل واألبيض، ابلبنفسجي ملونة ببوالني مزيًنا كله املنزل كان

 ..الضو طفي ع آسفني :وقرأ فضها ورقة، علقت الضوء وقرب ضاحكة، ووجوه محراء بقلوب

 لوان خط فهذا قلبه، كل من مهند ابتسم ..الوراق واقرا األسهم، اتباع ..التشويق لزوم بس

 لذيذة بشوكوال تعج اليت املائدة إىل يشري اللون أخضر األول السهم كان ..املكان متأل وملساهتا

 ..بتحبها ايل العبد راس هي ..معي لتصحصح جوعك ّروح ..شي كل قبل :تقول والورقة

 وا - _ .تالتة تنتني ابكلي هيك مع ..لوان اي اكل بال صحصحت

 مشعول احلاسب :تقول والورقة التلفاز، طاولة إىل يشري كان ترقيمه حسب الثاين السهم

 ..فيه ووصلها الفالشة هي خود ..وجاهز

 :لوان حضرهتا اليت العبارات مع الصور وتتالت رقيقة، موسيقا الفيلم مع انبعثت

 ذلك وتال ..مهند امسو كتري اهبل شب تقدملها وخجولة بردقاين شعرها بنت ..مكان اي كان

 هليك خطيبها جتاكر حتب كانت اخلجولة البنت هي :القراءة واتبع صغرمها، يف صورهتما

 من تصدر ضحكات ومسع ضاحًكا، فقهقه ابلصورة ذلك وأرفقت معهن، لتتصور أختو غمزت

 عدي ..القصة تبوظيلنا ال تضحكي؟ عم وليه ارنتك تركيت ليش ملى :دانة هتفت فالتفت، األعلى

 !شافنا ..نصتك ع

 :املمتعة احلكاية هذه أسرته فقد املشاهدة واتبع إليهن، ينظر يعد فلم يردن ما أدرك لكنه

 بدها كانت ميالدو، عيد تستىن او مناسبة بدها كان ما بس خطيبها، تفاجئ حبت هالبنت املهم

 ..فيها االحتفال بتستحق مناسبة حلالو معو وجودها انو تثتبلو

 .اخلتامية الفيلم عبارة أرشدته حسبما غرفته إىل متجًها قدميه على ووقف عيناه، دمعت

**** 

 .قامية اان ..بتيم اتصلت -

 هرابنة؟ حاسستك ليه -

 ابيدي؟ حاملة شو شايفة لك ما ..هالشي عكس قال مني -

 :األوراق على املكتوبة الثالثة اخليارات لتقرأ ملى خطفتها
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 .وشي ع قلب ترسم امسحلك :األوىل

 .املعرض تبع بدل صورة نتصور :الثانية

 ..سوا كتاب نقرا :الثالثة

 ابلصندوق؟ يكونو الزم ايل اخليارات هدول مو لك :ملى وهتفت

 هرابنة هيك مشان واان اي -

 هأل؟ فيو شو والصندوق اي :رانيا -

 .سالاام ..لوان فعل ردة من بتعرفو ..بعرفين شو اي -
 

**** 

 مكتوب وصندوق مكتبه على تنتظره براقة مجيلة ساعة علبة هناك كانت غرفته دخل عندما

 بلتزم واان وحدة بتسحب وراق، تلت فيه تالقي ح األماين، صندوق تسميه فيك :خارجه على

 .اخلزانة ابب افتاح تنقي ما وبعد ..فيها ايل نفذ

 خطًا بل ..املرتب لوان خط حتو مل الورقة ألن ذهل لكنه شيًئا، يفهم يعد مل إنه مهند، ضحك

 معاطفه بني ختتبئ لوان ليبصر اخلزانة يفتح وهنض ذلك جتاهل عليه، غريًبا ليس عشوائًيا

 لكنها ..كله الكون فسيضم ضمها لو أنه شعر سعادته، لفرط يسعه ال كله العامل أبن شعر الطويلة،

 يف الوحيدة الكنبة على جلست ..سحبه قد سيكون الذي االختيار من قلقة وهي كهاربة قفزت

 اليل؟ جد ايل؟ كلو هاد ..انيت عمري ..لوانااا :صاح بينما غرفته

 غريك؟ خطييب مني ليش طبعا،..ط -

 علمت إن فكيف األماين، صندوق أمر يف عاندت لكنها اخلطوات، كل على دانة وافقت قد كانت

 حىت تعلم مل فهي بتوترها، ذرًعا ضاقت بينما يدها وأمسك مهند، تنحنح كلها؟ بدلتها دانة أن

 ليس أنه علمها رغم سوايً  سيقرآنه الذي الكتاب ورقة تكون أن متنت ..سحب ورقة أي اآلن

 طلع شو ..أي ..أ :ابرتباك هتفت مث سواه، جتد مل لكنها الوقت، طول يقرآن فهما عاداًل  خيارًا

 احلظوظ؟ ابو اي حظك

 !ببايل بيخطر يلي ..مفتوح طلب منك اطلب انو -
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 الشغلة؟ بوفيه شو مفتوح؟ طلب شو ..فيين تشتغل ال مهند، كذاب -

 !خطك مو بعرف انو لو ..الورقة شويف خدي معصبة؟ ليه -

 فيه منصف هو ما جتد علها الصندوق إىل قفزت دانة، تدبري أنه وأدركت عيناها، فزاغت قرأهتا

 حتمل فاألوىل كفيها، يف األوراق أخفت حىت كتب ما قرأت إن ما لكنها الورقة، هذه من أكثر

 ..أضمك :خيار حتمل والثانية غنية، غنيلك :خيار

 شكلهن الوراق ابقي فرجيين ..لبويت اي فيك انغدر شكلك انت :وهتف جيري ملا مهند ضحك

 ..أحلى

 ..طلبك طلوب خلص ..ال ال -

 .عدي تفضلي طيب -
 

**** 

 ..خليل اي -

 هيثم؟ ام شو -

 .لوان لبنتك اال وحنية رومانسية عندك ما ..هيثم وام انت علينا يي -

 ابلغرية؟ بلشنا بدك؟ شو هأل -

 ..عاجبتين مو اان بس ..دارين ورا راكد هيثم -

 املعىن؟ -

 مستعجل؟ بتضل ليه 

 ..كتري بتلعي النك -

 بيعقل؟ بركي ملى نزوجو رأيك شو ..املعىن -

 الناس؟ بنت اي ملى ملى؟ -

 شبها؟ ليش -

 .بيستاهلها ما ايل هو ..شبها ايل هي مو -

 ابنك؟ عن تقول عم هيك هأل -
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 .غريها قول راح ما احلقيقة عنو بقول اي -

 !رفض حسيتو ما عليه اقرتحت اان بس -

 من تشتغلي عم ليه بعدين هاد؟ حالو مفكر شو كمان؟ رفض وما عليييه؟ اقرتحيت اقرتحيت؟ -

 راسك؟
 

**** 

 تطلب؟ رح شو 

 ..اح ..اح اح -

 .كبري طلب مو ..ختايف ال :وقال فابتسم سعاله إيقاف حماولة برفق ظهره على ربتت

 شو؟ اي -

 .جتاهي مشاعرك اعرف بدي -

 بكفيين ..يهمك وال خلص خلص :بسرعة هتف ابرتباكها، شعر ريقها، وابتلعت للحظات، صمتت

 مّعيد العامل كل ..ابلثانية مليون دقاتو وخلت الفرح من قليب طريت ايل وهاللفتة االهتمام، هاد

 طول جتتهدي عم أنك بكفيين ..سعليت من حىت عليي ختايف وانك حنانك بكفيين حواليي،

 إيل حبك ..فيك وحببتيها أخيت تقبليت وأنك وعيلتنا حياتنا وندير صح لنتفاهم اخلطبة فرتة

 خدودك من بعرف ألنو عليه، يرد عم كمان قلبك حبس قليب نبض ما كل ألنو حبسو أان

 ..امسكها ملا بتحرتق ايل ايدك ومن حباكيكي، ملا املوردين

 مساح؟ يعين مهند؟ جد عن ..ع 

 .اكرت مو العبد راس ساويتيلي أنو كرمال يعين ..هههه -

 .أرشيك عرفت معناها هههه اي -

 ..عشا معي جبت ألين انكل قومي يال طيب 
 

 وللحظة حدث، عما راضية غري أهنا شعرت لكنها للخروج، مستعًدا ظهره وأدار فلحقته، وقف

 ظهره على رأسها ملقية منه اقرتبت ..كهذا موقًفا هلا رتبت ألهنا بشدة دانة شكر تريد أهنا شعرت
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 !..حببك اان ..مهند :ومهست اخللف من بذراعيها وأحاطته

 يف لينظر استدار لشهور، انتظره ما حيدث أن املمكن من واحدة حلظة يف أنه يصدق يكد مل

 تشاركيين ببايل خطر شي أول :صمت برهة بعد وهتف ..بقلبه وألصقها يدها تناول عينيها،

 :وقالت لتّصرفه ضحكت !اللحظة هبي قليب يدق عم اديه بعينك وتشويف اللحظة، هبي شعوري

 ..فيه صار شو قليب ايل اان تشويف بدك ..ب

 ..بشوف اي -

 ..ابيدك يطلع ساعتها ميكن بدي، ما ..ال ال -

 ههههه فيه؟ اعمل بدي شو ابيدي يطلع ما بال ..خلص طيب 

 هأل؟ اطمنت 

 .قلقان كنت هيك مشان فاشتقتلك عين بعديت فرتة اجت ميكن يعين بس ..مّطمن اان -

 .بيصقل الشوق ..معلش 

 تصقليين؟ بدك اديه وكل 

 ..مهند 

 اي؟ -

 ؟..حاجتنا مو حلنا -

 كيف؟ -

 ..التامن خطبتنا بشهر فتنا ..العرس جتهيزات نبدا خلينا قصدي حاجتنا -

 عليي مهلك ع ؟..العاملي املفاجآت يوم هاد شو ..اان بقا يوقف ح قليب حتكي؟ عم جد عن -

 .هلكتيين

 ..األحوال بكل هالكتك أان شايفة 

 وا ال :وهتف إليه ضمها _ .وأماين راحيت انت ..يقال احلق

 والتاين ضمك انو واحد الطلب؟ بدل طلبني نفذتلك هيك إين بتعرف :وهتفت فابتسمت

 .سؤالك ع جاوبتك
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 ..التالتة الورقة طلب نفذيلي وصايرة صايرة دام ما -

**** 

 وتكلمت اهلاتف تناولت شديد، وخوف برعب إشعارهم فقط تريد حمددة، خطة ذهنها يف ليس

 املدللة؟ البيت قطة اي كيفك :وخبث بربود

 معي؟ مني -

 .والسعادة الفرح منكن تسرق جاية ايل معك -

 ..ايه عنا روحي انيت؟ حالك مفكرة مني شو هاد؟ شو -

 .واهلك انت لورجيكي لسا اان ..فريد بنت اي دارين اي عليه شو -

 .فاضية انس الوقاحة، ع لعما ..اان جمانني انقصين لك -

 مثلها يتلقيان أخويها أن وعلمت تكررت، االتصاالت هذه أمر أن إال هابئة، غري اخلط وأقفلت

 ع األمحر البق :وقالت له فابتسمت هيثم التقت عندما التجميل صالون من خارجة كانت أيًضا،

 شعري؟

 ..ْخيلة -

 اي ..حلو شكل بيعطو الشعر لون مع زرق حطهن ح ..الرمادي العدسات قيم بدي بس هههه -

 شغلك؟ كيف

 .منك الكسل تعلمت صاير، كتري سائل مو اان هههه، ..شغلك عدم متل -

 ..برافو اي آه؟ -

 ختطبلي؟ بدها الوالدة الست بتعريف -

 جد؟ الاا -

 هالشي؟ بدايقك :فهتف هلا ابتاعها اليت الشوكوال شطرية وقضمت قالتها

 مني؟ بس خاص، حب بتحبها تكون ح ما النك ..مانع عندي ما دانة مو اذا -

 ..ملى -

 .يعين طالبيت هههه -
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 دانة؟ وبني بيين توقعي مشان قبل من دقيتلي ايل انت مو ..دارين -

 ما ابلذات دانة اان ..هيثم ليك ..بعدين وفهمتها خمك شغلت يعين ههههه حلسيت؟ هأل -

 هيك ..اللدودة عدويت او منافسيت، حبسها ..رسم مبسابقة عليي فازت ملا من بستحملها، _ ما

 اصال وهي ..سخنة واحداث اكشن مع احلى احلياة يعين؟ شو بينكن وقعت سيدي اي اي حببها،

 .ساعدهتا اان يعين ..ايك بدها كان ما

 ..و وخيطط حواليه ايل أيذي لدرجة حدا حيب حدا معقول ..فكر عم كنت -

 يعين؟ حب مالقيه انت -

 جتاهي؟ انت شعورك بتسمي شو بينا؟ ايل بتسمي شو لكن -

 وظنيت ..حتبها ما وانت وتدللك حتبك مني بدك صار حبتك وما دانة حتب جربت ما بعد انت -

 املراهقة سخافات من سخافة او ..تقول فيك وقت متضية حب، مو بينا ايل بس ..اان هي انو

 .هأل نعيشها عم

 بتحبيين؟ ما ..م ..انت يعين 

 ما مبتلكك اان :وقالت يده وأمسكت خببث فابتسمت تزهق، تكاد روحه أنه شعرت حىت شهق

 ختطب بدك ملا هأل شوف، ..الشخصية ملكييت وانت اتخدك دانة انو جنين ايل يعين ..حببك

 اان أهم، نقطة ع قلك ورح ..ايل ابلنسبة مضمون صرت هأل انك ابلذات معي، فرقت ما غريها

 !قالل القرب طالبني أنو تظن وال ..حلظة ابي اتزوج ممكن كمان
 
 
 

**** 
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 الفصل التاسع :
 

 جزء فإذ بلوعة تفقدهتا هيثم، حيطمها كاد اليت اللوحة لتبصر معكر عشاء بعد غرفتها دخلت

 شيًئا هناك لكن ..أمامي ذكر إذا له خيفق قليب زال ما بسامي، كعالقيت متاًما نعم ..كسر قد منها

 أجل ومن شيء؟ كل بعد اآلن ابنها تزوجيي تريد حقيقة؟ يل تيم قاله ما أن أيعقل ..بيننا كسر

 أال أحفادها؟ على حنونة جدة تكوين أن تظنني وهل قلب؟ بال أنت هل ..سوزان اإلجناب؟

 جيرحه كيال طحنتيه إمنا مرئي غري مكان يف ينبض قلًبا لك أن أم أان؟ أمهم تكون أن تبالني

 !..يكون من اليوم رانيا ختربين أمل فريد؟ !صحيح ..ص ..فريد زوجك خذلك بعدما أحد

 !شيًئا أفهم أعد مل ..رابه أبيه؟ من سامي أخت أهنا أيعين ..حلظة حلظة، ..ارين ..د والد

 قيم ..شي عليك فهمانة مو :فقالت وحتدث فمه يف أسنانه وفرشاة ودخل الباب تيم قرع

 .متك من الفرشاية

 .خري ع تصبحي قلك عم احلكي؟ تعيديين ح ..ييي -

 .اخلري تالقي اي ؟.هيك بس -

 النوم؟ قبل عليك ميسي وجاية البيت بنفس معك صار اخوكي انو يعين مبسوطة لك ما -

 .أي ..أمم -

 قلتو؟ ابيل عليك خربت وأان اليوم فرحانة كنت كأنك ..دانة أي؟؟ أمم -

 ..افرح ضروري ما اان اصال اعرف، رح آخر ع اول -

 إىل بصره حيول مث السقف، إىل فيها ينظر كان لفرتة وصمتا سريرها طرف على جبوارها جلس

 ..انم بدي طالع :قالت أن إىل ابلرسومات، املليئة خزانتها

 .تبكي بدك يعين ..أي -

 خلقيت من تيم انقلع يعين؟ حرام اخرو، من ابكي بدي اي ..اي :وقالت بغضب ابلوسادة رمته

 .بسرعة
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 ايل القطع اللوحات مع فيه حتطو ح جديد ملعرض حتضرلك عم رانيا مو ..ارمسي طيب -

 طرزتوها؟

 اان بتشوفوهن؟ ما خدودي عرض على مو دموعي اذا يعين ابكي؟ اين عليي خايف كتري 

 ما فرحااان،اذا بتحسوه ساكت الزملة بتشوفو بس ..ابكي عم جوايت من ابكي، عم عمري طول

 شو؟ قال ..معكن اان اضرب ..كلكن تضربو ..هالعيشة تضرب ولك ..عليه بتسألو ما اشتكى

 .ههههه ..ههههه نتزوج؟

 !ة ..ن ..ا ..د 

 جنيت؟ كون خايف -

 ألختك؟ مبكيها انت تيم طالعة؟ صواتكن ليه ..أمي شبكن -

 ع :خافت بصوت واتبعت واحليطان؟ هو غري ابلغرفة معي مني ليش ..هو لكن ..لكن اي ..هه 

 ..زعلتيين مرة وال انت امي اساس

 .حلاهلا تركها تيم -

 .منعتذر ماشي ..عليي احلق صار اان هأل -

 تنسى ال ..سوزان الست وطعمتك علفتك ايل لعند ركيد وروح بسرعة احراد ..حبييب اي -

 !تشكينا

 !مشانك رجع هو هالكالم؟ شو ..أمي دانة -

 .وتركوين الباب سكرو ..شانو يسلم اي -
 

**** 

 
 ّعلها حوهلا من إلسعاد جهدها تبذل اليت دانة يف تفكر واستلقت الواسع سريرها رانيا رتبت

 وملى مبهند مجعها الذي الدافئ العشاء ابهلا يف ومر ضحكاهتم، عدوى تصيبها أو معهم تسعد

 بدأا الذي القريب لزفافهما جًدا متحمًسا وبدا ملعااًن، أكثر مهند ابتسامة أصبحت لقد ولوان،

 ليذكره املطر هطوالت آخر من تذكاراته يرتك هو ها ..البشر بتوديع الشتاء سيبدأ له، خيططان
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 يف مزرعتها إىل لرحلة لتخطط يدفعها هذا ..الزرع من وافًرا مومسًا جيلب عندما ابخلري الناس

 .وغفت املعوذتني وتلت حلافها شدت ..أعينهم أمام ويولد يستيقظ الربيع ليشهدوا الريف،
 

**** 

 يتزوجها؟ سامي تقنعي بدك كيف انيت ..سوزان طيب -

 .حامد سيد مباشر غري بشكل اشتغل بعرف اان اقنعو؟ ح قلك مني -

 تعملي؟ رح شو -

 .ختاف ال بيأذي شي مو -

 ..الضو اطفي قومي معناها -

 ..انعوسيت طري بدي ما تركين الضو؟ بطفي بقوم أان اميىت من -

 ..حايل مع اقعد بدي ..وبطلع ايه بطفيلك لكن ..ايه -

 عليك مر شي بكل بتفكر بينا مناوشة كل بعد بعرفك ..أركيلة نفس واسلخلك فكر روح اي -

 .مهم لشي أدى ما تفكريك هلأل هيك ورغم حبياتك،

 !فظيع لسانك 
 

**** 

 منذ حنقه لتفريغ الوحيدة وسيلته فهي غضبه، فيها ينفث كبري، إبقبال نرجيلته من يعب كان

 التقى عندما قبل، من قلبه خيفق مل تلقائي، بشكل عمه اببنة ارتبط لقد سوزان، عليه سيطرت

 كلما واألخرية، األوىل أصبحت وبسطوهتا عليها، استحوذت اليت األوىل املرأة كانت سوزان

 اعتذاره أن يدرك ألنه رمبا االعتذار، عن يتكاسل لكنه ..ابلندم جتاههم شعر أسرته إىل أساء

 ويقتطع سوزان، على ليحن عليهم يقسو كان ..قصد عن هبم فعله ما فعل طاملا سخافة سيغدو

 عيين أمام غادة يهني ..هبم تفعله فيما حاجوها إن يوخبهم إايها، ليمنحها املالية حقوقهم من

 .تّسريه أن لسوزان مسح ..بعيد ألب مثااًل  كان لقد ولديه،

**** 
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 شعرها وأبعدت بيضة تناولت وجهها تغسل أن وقبل لطيفة، بدببة املزين بثوهبا بينهما جلست

 صوت بينما وتثاءبت فركتهما ابكية، لليلة يشري دليل يف منتبجتان عيناها ..بعصبية وجهها عن

 إىل اجللسة على املسيطر الصوت هو املذايع من صباًحا مساعها أمها اعتادت اليت األخبار

 .اليوم سامي مع اتغدى رايح اان :هي إخبارها يقصد وكان أمه تيم خاطب

 ا ..ماما اي - _ وا ييسرلكن، _ هبالبيت هون التالتة انتو لعبانني ما اي ..منو يف ما سامي

 وحتطكن ومشاويرها مجاهلا هم اتكل كانت سوزان ..العيد ع بعملها ايل معمواليت وآكلني

 ..كلكن مربيتكن ايل اان عندي،

 .أمو أنت بّعدك اصال وسامي ماما، كالمك صح -

 ا  _ .الفطور قيم رح أان يال كلكن، حيميكن

 ..تيم :األرض إىل وتنظر برأسها تطرق وهي فهتفت مًعا بقاءمها استغلت

 ..قوليلي شو -

 ..لسامي شي حتكي ال -

 مين وقريب رفيقي سامي بتعريف انت شي، مشان شوفو بدي ما جد اان ..رأيي هيك واان اي -

 ..سوا قعدان ما اديه النا ..كتري

 ..قاسي كالم وبسمعك إلك، فيك بتطلع عصبييت دائًما .آسفة ..أان ..أان ..أ -

 ..دبدوبة اي بتموين -

 وا ..هلادرجة دبدوبة عدت ما ..الاا - _ .منيح وزن نزل عم

 .سامي عند روح وبعدين النادي ع لوصلك لبسي معناها -

 .قلتها___________ وانت -
 

**** 

 ..هه هه هه الرايضة اندي من وصليت هي -

 وا - _ .مي جلبلك عدي عدي ..كتري تلهيت عم

 رانيا؟ خالة -
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 ايه؟ -

 .قهوة فنجان عمليلنا -

 حكي؟ بتمك ليه -

 ..أسئلة بتمي ال -

 أسئلة؟ -

 .وقتها صار حاسة يعين بس ببايل، زمان من ..أي -

 .ماشي ..أي -

 .القهوة تعد وذهبت ابستغراب قالتها
 

**** 

 متأل اخلارج يف وأمها عشرة الثانية إىل وصلت الساعة لكن الدافئ، السرير مغادرة تريد تكن مل

 وتناولت تصحو، عندما كعادهتا ذراعيها ورفعت أطرافها مدت ابمسها، صراًخا البيت فضاء

 .مهند من رسالة لتبصر النقال هاتفها

 .انمية كنت بس خري، ع تصبحي مبارح كتبتلك اين اعريف بتفيقي ملا -

 فقيت؟ شو :سريًعا هبا اتصل حىت رسالة له كتبت إن وما

 .املنام من حاكيك عم ال ..واااه -

 ..الزمتنا ايل الغراض نشوف نروح بدان البسي قومي كمان، أبدين تتاويب وعم ..حريشك حيرء -

 .بيتنا تبع قدمية صارت بدهلا حابب القعدة، بغرفة منبلش

 ..املطبخ بغراض نبدا رأيي اان -

 خاصة مناسبة خليها ..حدا معك جتييب ال ..وينك الطريق، ع ومنحكي اخدك اجي رأيي اان -

 .متلج ليمون عصري ونشرب فطاير وانكل حلالنا رجلينا وتتعب ابلسوق ونفتل

 .للتلج وصلت ما بس شوي دفا اليوم صحيح متلج؟ -

 ..اكشن منعمل معلش -

 ..ايييه لك -
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 عصبيت؟ ليش شو -

 ..الزم ..وشي ع نزل طوالن شعري بس عليك، مو ال -

 الظل صاحب تبع ابوت جودي بتطلعي هاد بلونو ايه اضفرلك بدي ..وتقصيه تعمليها اوعك -

 .الطويل

 ..انت ورايق فايق شكلك بس جزرة، ينادويل كانو وصغرية اان ..هالتشبيه ع دخيلك -

 ..ليش احزري اي -

 عين؟ خميب شو -

 .لعرسنا جنهز طلبت وفوقها حببك قالتلي ابلعامل بنت وأرق احلى مبارح سيت اي -

 .لبوة هالبنت علمي على ههههه -

 ..و وعصفورة وقطة لبوة هي -

 .احليواانت وكل -

 .سالمتك ع ال هههه -

 .عصبت جد عن ماما روح، روح ويل 
 

**** 

 معو؟ بتحكيلي بتقعدي بعدين فيقك عم ساعة -

 ..ال غراض نشوف نروح بدان اليوم بس بعتذر امي -

 ..املهم هون مو هأل -

 .ههههه التخت حتت وين؟ لكن -

 ..ابوكي متل بضحكو ما مزحاتك -

 ..قويل هيثم ام اي ..حديث بكل لبااب مسبة متر الزم -

 هي؟ هيثم ام بقصة تستلميين ح انت كمان ..هأل املناكري حاطة مو لو بس هه، ادنك شدلك ح -

 .كل ع عنو احكي جاية اان هيثم ع احلق اصال

 استعداد عندو هو دهورو، حدا ما هيثم ابختصار ..يعين هأل من يعقل مشان حاكيه تقوليلي ال -
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 .ساعدتو دارين بس

 .عندي دواه ..ختايف ال -

 ..حل مو هاد بس ..ببالك شو عرفت -

 .وبعقلو وبيلهيه بتعبو الزواج ..مبال لك -

 فاضي مو وعقلو حاليا نضيف مو قلبو كيفو يشوف عم ايل ابنك لعبة، مو الناس بنات ..امي -

 .عيلة ويبين زوجة حيب حبيث

 ..بيعقل يتزوج بس الولد منعرف عمران طول من الفلسفة، بتحيب شو تضريب -

 مشان وكلو وتشقى وراه من تصحح وعم فيه انبلت مسكينة بنت يف بكون بس بيعقل، ما هو -

 بتخبيصو ويصطفل راسو من يكون قرارو ..ولد عاد ما هيثم ..ليكي االساليب، هبي يعقلوه اهلو

 ..معو خنبص حلنا كمان مو

 يعين؟ شو هأل -

 بتقبلي؟ متلو زملة خيطبين جاية لو يعين؟ شو كيف -

 .هبي هي دخل ما -

 .لبنتها وترضاه ام جتي ليش ايل فيه قبليت ما شي ..ريب اي ريب اي -

 .مناح انس يتزوجو والدي املهم دخلين، ما اان بعدين ..تقبل ام يف يكون ما اال -

 مناح؟ مو هنن لو حىت -

 ..ام عندها ما البنت ..اطمين اصال 

 مو املبدأ ع احكي عم اان عليها؟ ختاف عيلة عندها ما هاملنطق؟ شو يعين؟ كيف هاد؟ شو -

 هالشي؟ حلاهلا بتقبل ذاهتا حبد هي ..االم ع ابلذات

 حبيب اخت الهنا خنطبها تساعديين ايك بدي اان ..اخالق درس الخد حاكيك اجيت ما اان هأل -

 .قلبك

 ملى؟؟؟ -
**** 
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 العاشر :الفصل 

 
 على البين معطفه سامي وضع متقابلني، وجلسا الغاضب النهر على املطلة الطاولة اختارا

 .صفا قعدة قعدان واخريا ..اي :يقول وهو الفارغ الكرسي

 ا شاء ما النهر صوت صفا؟ ااي - _ .االدان بسكر

 يعين؟ زعالن هالسنة خري موسم -

 ..ارضو ع خايف فالح بلسان حتكي عم انت بس زعالن، مو ال -

 ..ودانة ..و ..وايك اان زرعنا اديه املزرعة ع نطلع كنا ما اايم ال؟ ليش -

 .والطم اندب اجيت ما مكفيين، فيين ايل ..كآابت تفتحلي ال هأل -

 عجبتك؟ ضحكة هي ..ههههههههاي سيدي، اي طيب 

 ..عليك طلع ما حدا بقي ما النو ..كلو املطعم عجبت ميكن -

 ما؟ مسنان شايفين كيف -

 .دانة الست متل الدالل، ع ..اي -

 برفاهية؟ عايشة دانة هالقد كل ليش -

 اجسام، كمال نسجل حلنا تعا رايضة، اندي سجلت هأل وحضرهتا خلق فش اتكل كانت بس ال -

 ..نّفسو وعضالتك عضاليت ليك

 ..كرتوين بطل انت بس بتّنفس، ما بعقلي عضاليت اان -

 .بشغلة ّسرلك جاية اان فكرة ع املزح، من قيمك -

 .ماما قصدي ..ق سوزان، بيت تركت قال ..صعي لك ..العرب اخا بدلوك اديل -

 .سوزان فيه عايشة ايل ايب بيت تركت ..الصادق وانت ال 

 ليش؟ ..وحاصلو اي -

 كأنو ..وضايع مشتت حايل حبس صغري من اان هو بتعرف؟ بس ..يعين حمدد سبب مو اممم -
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 الوقت وبنفس قليب، فاتت ما هالوقت وطول ..امي مو وبعرفها سوزان مع عايش انتماء، بال

 .ابخليانة تتهمين عم واخيت بعيدة امي حبس

 ..مؤسرة قصة من هلا اي ..عيين دمعتلي -

 .اللثوية االحرف تلفظ ما ومتقصد ..اغلظك ما -

 .تندب جاية مو علمي على اان؟ سيبويه مع قاعد شو اي -

 نطلب؟ شو ابالول بس ..االساسي حلديثي ارجع خليين خلص -

 ..اكيد مشاوي -

 ..اوكي -

 .البحصة بق طيب -

 ..بنت يف -

 اخريا؟ حب الشباب ابو بنت؟ ..اوووه -

 ما بس فيها واعجبت مرة كذا حملتها ..حبايل متحكم اان للحب، توصل املشاعر خليت ما لك -

 .فرتة درستها هي ..دانة من عنها ومسعت ودانة، لوان مع حكيها امسع كنت حكينا،

 امسها؟ شو جد؟ -

 .دانة رفيقة خطيب مهند اخت ..ملى -

 وا هي هالقربة شو - _ ..شي فهمت ما

 .عجبتين اان قلك عم تفهم؟ املهم هأل -

 ختطبها؟ تروح وما طيب -

 .ايها بدي اان جد عن بس ..للزواج جاهز اذا عرفان مو ..مرتدد -

 تشارك عيلة، تتحمل بيت، تفتح بتقدر حالك مع اصفون دانة، عنها اسأل ..اكرت فكر طيب -

 .ابول اول عليه تتعرف وتبلش حياتو بتعرفو ما اتين إنسان

 .صعبة شغلة ..اييه 

 ؟.لعبة لكن طبعا 
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 ..اكرت خايفو ايل بصراحة هو بس -

 انو؟ -

 وا تقبل، ما انو - _ .بشع الرفض شعور

 ..تعجبك تعود ما نفسك انت جبوز بينكن احلاجز لتكسرو وحتكو ختطبها تروح ملا انت هأل -

 .جمرب واسال اكيد، اي ..بشع الرفض شعور انحية من يعين بس

 تيم تنهد احلزن، أبطياف ألجلها عيناه وتتلون بدنه، هلا يقشعر حلظة يتذكر سامي وأطرق

 .نكتئب اال منعرف ما حلنا ..يييي :يهتف وهو متتالية ضرابت كفه على وضربه

 ح اهنا حركاهتا كل من وواثق الو، البنت حب من واثق كان ايل اد ..ادي تزعل ح ما انت بس -

 وال تغازلنا وال حلالنا قعدان ال حبياتنا حلنا ..لبعض اهنن املبطنة حواراهتن كل من وواثق ..توافق

 ما بدون منعرف كنا ..بعض نشوف ملا بينا ميشي ايل التيار بكفي كان بس هالشي بدان كان

 ..سبب وراه صار ايل الرفض انو بفكر دائما بعض، منحب حلنا انو نقول
 

 ..حق معك اي -

 عين؟ وخميب بتعرف شو يعين؟ شو -

 .متلك مستغرب بس خميب مو -

 .حتكي بدك ما بس خميب ال -
 

 ..مليس قلب حترق ما مشان ..لتعرف تسعى وقت مو هأل اساسا 

 ا ابلدنية، كتري منها يف ما اكيد البنت هي ..ايييه لك مليس؟ - _ ورايقة متفهمة ايها بعتلي

 وابوك ابوها شراكة لتعزيز كان زواجنا النو حبها ما ذنيب مو انو بتقلي هي ..وترحيين لتعوضين

 هي قال مؤقتة، بعض مع حياتنا حلنا انو مليس مصرة ..ايب مبثابة للناس يتقدم كان هو ايل

 ..لدانة ارجع ابلنهاية وبدايين بعض حببو تنني بني تنزغ بتكره

 اخالقها؟ نبل بعد هيك فيها تعمل معقول وانت -

 مبثابة كأهنا وال دانة عن بتحكي االسلوب، هباد معي وبتتعامل ..مصرة قلك عم بس ال، طبعا -
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 كانت ..دانة تنسيين حتاول ما بدون طبيعي بشكل معها عيشتين تزوجنا ملا من هي ضرهتا،

 اهلا عالقتنا انو اقتنعت واان ..حزين عن وفرغ معها ذكراييت احكي ختليين تنذكر ملا تتقصد

 ما انو بسبب تنتهى ميكن او يوم، شي حامد مع شراكتو انتهت اذا ينهيها ابوها ميكن ..هناية

 بكون ما الزواج أنو مآمنني التنني حلنا ألنو ميكن او بيننا، دانة روح وجود نتحمل نقدر عاد

 بعيون عيونكن جتي جمرد من بتتلبكو واذا شريكك وبني بينك مشاعر يف ما اذا يعين ..صدقة

 منو فما الوضع هيك كان اذا ..وحمبة ود عالقة اهنا ع عالقتكن عن حتكو بتخافو واذا بعض،

 .تنسحب الزم ابلفعل بكون رجا،

 ..مليس متل انس يف يكون صدق عم ما -

 ع وواقفني منهن النقيض ع انس يف يكون ما ليش ..امي سوزان متل انس يف دام ما -

 بتعمل افعاهلن بس كتار، يكونو ما ميكن االشرار حىت ..قالل قلك عم بس التانية؟ الناحية

 ..ضجة

 ..واااه 

 ؟.كسالن اي نعست -

 .عليها بقدر ما عمري طول فلسفتك اان اخي -

 ..لسانك ع فاقسة ايل هي اخي كلمة ع بّكيف جهيت من واان -

 اب - _؟ لبعض؟ شو حلنا ليش

 ..رفقات شكل ع اخوة اخوة، شكل ع رفقات ..معقدة عالقة -

 ما االكل وين ..خمي فتل كلمات وتدوير فلسفة حاجتك !ابحلليب شوكوال ..ابلشوكوال حليب -

 يصل؟ كان

 تكاسر؟ -

 مبناسبة؟ -

 وبلعبك ايديك بعضالت بسايرك فاان سايرتين وانيت شغالة ايل هي خمي عضالت اان اذا -

 .شوي
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 ا - _ .هه حلال واللعبة حلال اخي ..اتساهل رح ما اان لقلك، ّشد ..هي مسايراتك من ينفعنا
 

**** 

 .صراحة بكل هيك قلك وعم اخي هاد ابدا، ملى بناسب ما هيثم ..تقبل ال مهند -

 وا اان - _ وا فعال، ملى بناسب ما هيثم بس ..خاطر كسر بقصد مو _ .اخلري ييسرلو

 .وافقت ما انك ملاما قول حل 

 ..اصحك ال -

 ..حتيت رجلي فتلت ..أي لييش؟ -

 ا بسم :وقال بقوة أمسكها _ ..عليكي

 ..رجلي وزحطت مبارح مطرات من مبلولة واالرض متلج ليمون تشربنا بدك حضرتك -

 ..االكشن مشان قلتلك -

 موافق؟ مو انك قلها ما ليش ..املهم -

 ما بوحدة، وحدة وتقلك شي، هيك مشان خطبتنا تفقس ميكن ايل النوع من امك الصراحة -

 .بنتنا منعطيه ما اختو عطاان

 ا هي؟ خطرتلي ما كيف اممم - _ .اخر هلا ما اول اهلا مبشكلة فتنا كنا ..سرتان

 ..هأل تدرس بدها ملى قليلها -

 .امي يوقف هو وخليه عليه، يوافق ح ما وهو االمر لبااب اشرح رح ..شي قلها ح ما -

 .ابلعامل خطط رسم من سيد الذكية، تسلملي لك -

 سيد؟ -

 .ست ..ست قصدي ..اي -

 .لسانك جلس هه، هيك -

 ..اوسع تشكيلة عندو هاد احملل، ع وصلنا -

 تكون ملساتك بدي ديكور مهندس انت حايف، السكايف يكون مو خيلة بيتنا يطلع الزم -

 .واضحة
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 ..لوان -

 شو؟ -

 معنا؟ عايشة تكون ح ملى انو متذكرة بتكوين ..يعين ..بيتنا بتقويل ملا -

 منو؟ ملى لطالع احتالل شايفين شو صغركن، من فيه عايشني ايل وابوك امك بيت هاد طبعا -

 متدايقة؟ مو ..يعين -

 حلايل، غري اسكن بقبل ما اين قول كنت ..ختطبين ما قبل زمان، ومن للصراحة هأل شوف -

 كل مو ..تساعدين بدك وانت ..احتويها حاول رح مشاكل صار واذا الفكرة، مع اتقأملت هأل بس

 الرسم لوحة حىت وانو رسم؟ لوحة مو احلياة انو قلتلي ملا نسيت بيتحقق، الواحد خبيال شي

 منو؟ نستفيد متوقعينو مو ابجتاه خط شي راح اذا املهم وانو متاًما؟ فيها تتحكمي بتتقدري ما

 .كلمايت حافظ ايل دخيلو 

 .كتييري حكينا احملل ع فوت هبالكلمتني، حالك تشوف ال -
 

**** 

 لصويت؟ اشتقيت ما شو؟ ..الو 

 مييني؟ انت -

 ..سعادتكن اسرق جاية اان قلك عم !االعتبار بعني املوضوع اخدة مو شكلك -

 وا هه، مسعي - _ .أحسن هي ابليت عنا حلي اخوايت؟ مستلمة وكمان ..أليب بشكيك

 .دقلكن بلشت ما عنكن حل بدي لو -

 وسط تقف كانت ..اثنني أو طريًا لتقنص الصيد بندقية تناولت مث مقهقهة اهلاتف وأقفلت

 :هاتفة شفتيها على لساهنا ومررت خببث ابتسمت برصاصاهتا، الطيور وتالحق مزرعتها أشجار

 حامد وينو ..هههه مشاهنا؟ اتدرب عم ايل الوجبة وال طيور؟ وجبة اشهى؟ تكون ح وجبة ااي

 هالطيور؟ يشوي
 

**** 
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 تسأيل؟ بدك شو ..اي 

 هاد؟ لعمرك تصلي ما قبل كنت شو مثاًل، ..عنك أسأل بدي -

 .شباب قليب سدقيين لك الك؟ ابلنسبة عجوز صرت بشعرايت شيب شوية شفيت هأل -

 كيف حياتك؟ كانت كيف مثال؟ بعمري كنت وقت تعملي كنيت شو بقصد بس ..امزح عم هههه -

 وقتها؟ كنت

 ..واسيهن العبهن، درسهن، هالصغار، حيايت كل وكانو ايتام، مجعية مستلمة كنت اان ..سيت اي -

 ..انقصهن وشو قصصهن شوف

 .اهااا -

 واتناقر وراهن واركض بعمرهن، وكأين معهن نط كنت معهن، ابحليوية شاعلة سنني عشت -

 بيين بس هههه، صغري عقلك شو يقولويل حواليي ايل اديه بتتخيلي ما ..العاهبن ع معهن

 ..حياة واحلى حلظات احلى وبينك

 ..جمال بشي اثر الك يكون والزم متفانية انسانة فعال انك بقليب قول كنت -

 .متدحيين ال ..ههههه -

 .عيلة عندك ما النو ..بقصد ندميت؟ ما ..بس -

 لو بتمىن ..روحي ايكل ممكن هالفراغ انو وبقول وحيدة حايل حبس حلظات يف هأل ..شويف -

 يسافر بدو وايل يتزوج بدو وايل الحالمهن خيططو عم ايديي بني هأل يكونو ايل والدي ايل

 الهنن ..اهلن حيايت كرست بوقتها اان بس غري، احلقيقي االبن اكيد ..شغلة شي يدرس بدو يلي

 ما فقررت السعدهن قوة عطاين العاملني رب انو شفت عيلتهن، اان كون قررت عيلة بال هنن

 حبياتو، جنح منهن يف ..رانيا ماما وبقولويل بعضهن تلفوانت بدقويل وهلأل ..ينافسهن حدا خلي

 .دوري اديت اان بس ..ابليأس يعيش صمم منهن يف

 .ندم يف ما معناها ..امم -

 فيهن واحد كل بقلب زرعت واان اندم بدي كيف يف، ما طبعا ندم بس قتلك، ام كنت لو بتمىن -

 مهسة وبكل ايها، حكيتلهن قصة بكل ضحكوها، بسمة وال بنسى ما اان خمتلفة؟ انواع من نبتة
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 ملا بعض مع اهلن مجعة وبكل صح، لينشؤوا عملتو وأسلوب توجيه وبكل خيافو، ملا وأمان دفا

 ع بندم وما ..انسان بنيت اان هدول من حلظة بكل ..اخوات ليكونو قوية عالقة بينهن أسست

 .اكيد هالشي

 .قهوهتا فنجان رشف واتبعت معجبة دانة ابتسمت
 

 

**** 
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 الفصل احلادى عشر :
 

 

 .ختلص مقربة وهي رجعت انك مزعلين ايل بس املدرسة، ع رجعيت انو ملى كتييري فرحانة-

 .لوان ساعدت دانة ما قد ساعدك بدي ..اتركك ما وبوعدك الصغر، من رفقة وانت اان هديل بس -

 .عليهن عرفيين ..هدول ودانة لوان عجبوين -

 .اخي بعرس تشوفيهن ما اال هههه 

 الوقت؟ هلداك استىن بدي -

 وراك؟ شو استين -

 .للوان دانة معاملة متل تعامليين وعدتيين اساس ع -

 .كتري لوان مع بتمزح دانة واآلنسة -

 .متغرية انك ابين بصراحة شغالت؟ منها تعلمت قلتليلي مو لك -

 تضحك عم دائما رجليها، ع توقف قدرانة مشاكلها ورغم حاهلا، وقد ومتفائلة قوية بنت هي -

 .حبيوية حسيت زارتين ملا من الكل ومضحكة

 .احلق كلمة قول بعرف وما وخويفة خجولة اان ..هيك ايل البنات حلوين -

 تدرسي؟ رح شو انت ..هديل لك -

 ..و اكرت دارجة التجارة بتقلو وماما ..فرعو متل النو علوم فوت ايين بدو اباب اممم -

 فيها ما كيف دانة حياة شفت ملا ..بتعريف رأيك؟ وين وانت اجلمهور؟ يطلبه ما الشغلة شو -

 بكفي ما حىت يعين فاضية، حياتنا انو حسيت ورفقات ورسم وشغل تدريس بني فراغ حلظة

 .اهداف عندان يكون الزم كمان وميولنا رغبتنا ندرس

 وا - _ .وصعب كبري حكيك صاير

 .صح مستقبل لنبين زمان من فيها ونفكر نتعلمها الزم حلنا االمور هي كبري، مو ال -
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 نعملها؟ بدان ايل االهداف هي وشو -

 منعرفها حلنا بشغالت العامل نساعد ..او دانة، متل قوااي نكون انو مثال بس ..بعرف ما اممم -

 .ال وهنن

 .شي بعرف ما هبلة اان 

 خاللو من يساعدهن وبيقدر الباقي يعرفو ما بدون بيعرفو شي عندو ابلدنية انسان كل ..ال اي -

 .ويفيدهن

**** 

 ..بصراحة بس أستاذ، اي عيين على 

 مهند؟ سيد خري -

 .عليها تبعتين رغبان حضرتك ايل السفرة من يومني آبخر بيحكم عرسي أان -

 وا - _ املشكلة؟ شو يومني عرسك أجل كتري، البعثة تفيدك ورح ..ابلوراق مشينالك حلنا

 !طيب ..ط ..أممم -

 لك بعثة؟ بعثة؟ يعين كيف :صيحاهتا فيسمع سريًعا لوان ليخرب هاتفه متناواًل  مكتبه إىل واجته

 !أسبوعييني بعد عرسنا

 ..ال معلش حبيبيت -

 مأجلتها كنت شغالت كتري يف ..للعرس شغلها بعز بترتكها ما حبيبتك !بطيخ بال حبيبيت بال -

 ؟..بسفر طلعتلي وهأل هالفرتة، انشغالك بسبب

 !العب رايح يل ما سافر بدي ملا وكمان العب، عم ما واشتغل متلك اركد عم كمان اان أوال ..لوان -

 بشكل خربك مشان شغلي من داققلك واان حلالو؟ يشتغل وعم تعبان ايل دور اتخدي ما ممكن

 !ونتقاتل نتشرشح مشان مو سريع

 .مهند سيد حلضرتك واحراج ازعاج مصدر لكوين املؤاخذة عدم اي -

 ..ألو ..ألو ..أ عندي؟ من اجت السفرة شو ..ذرة ولو تفهم عندك ما -

 .طووووط طوووووط -
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 منهما كل هاجم ملاذا ملاذا؟ تفض، مل مشاجرة إىل األمر حتول لقد وضيق، بقوة مهند تنهد

 ال حد إىل ضائق أنه شعر اهلادئني؟ العاقلني ولوان مهند يبدوان ال ملاذا الطريقة؟ هبذه اآلخر

 عل صاخبة قهوة وقصد جواله وتناول عجل على عمله أهنى حصل، فيما التفكري معه يريد

 بزماين قلتلك :يقول وسامي الشطرنج، يلعبان وسامي تيم هناك فالتقى بعصبيته يذهب صخبها

 .هه هتزمين فيك ما ..بعقلي عضاليت اان

 .بيناتنا عود عود ..بوقتك اجيت هون؟ انت ..مهند ولك ..تفاخر حاجتك -

 :لتيم خببث سامي مهس بينما إخراجه، وحياول رئتيه يف كبريًا مًها حيمل كمن يزفر جلس

 .ههههه ..هو هاد

 !غالظة بال -

 شو :بطنه يف مهند يلكز وهو تيم هتف هبا، تيم يهتم اليت الفتاة ..ملى شقيق أنه يقصد كان

 حردان؟ ليه ..هيك لنشوفك قليل شبنا؟..عمو

 .هاملوضوع باللك ..خلص تذكرين ال -

 .عليك الدفع بس ..للكرسون ننادي فينا هه، ابخلدمة حلنا ترى ..نسكافيه ..قهوة نطلبلك طيب -

 !سخي شو دخيلك :سامي -

 .معلش اينسون ..خالص معصب منبهات، بدي ما :هبدوء مهند -

 يعين؟ معصب ليش بس..حكيم عيين على هههه -

 .معاملتهن آخرة هي النسوان ..تركو لك :سامي -

 النسوان؟ أنو عرفك وشو :مهند -

 ..ايها بدك ما مبواقف بتحطك ومشاكل وخوف توتر قريب، عرسك بكفي ..عيونك من مفهومة -

 عرسك؟ قبل معك صار هيك وانت -

 هي قلب، بال تزوج واحد مع بتصري ما شغالت هي لك ..هههه :متأملة وضحكة حبزن سامي -

 لنقطة وصلو الهنن وخايفني ببعض ومهتمني بعض حببو تنني مع بتصري بس مشاكل صح

 .يعين متوجسني ..الزواج بعد بعض يفهمو ما مثال خايفني صعبة،
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 ابلزواج؟ رغبان كنت ما أنت ..بس عفًوا سامي يعين لك ..قصدك متوحشني ..هه -

 ما رفضها بعد النو هيك عملت اان بس ابلزواج؟ ترغب أنك بتظن ترفضك بتحبها ايل البنت ملا -

 .شي معي فارق عاد

 .مهند واسكوت اينسوانتك شراب كآبة، شي كل تقلبو مصرين انتو ..يييي :تيم -

 ودانة؟ انت قصتك شو ..جمال يف اذا طبًعا اعرف، بدي جد ..اسكت بدي ما ال -

 وا هههه :سامي  _ .شي فهمت عاد ما بنهايتها بس اوهلا، من ابلقصة عضو اان

**** 

 وشها؟ حفظت البنت؟ شفت -

 .سوزان ست اي -

 والشب؟ -

 .سوزان ست اي كمان -

 .هاخلدمة لبيتلي اذا اكرمك رح -

 .بتأمري انت ..عيين على -

**** 

 وا ابلك طويل لوان اي لك - _ ..القص

 شو ..حضرتو الروحة ولغا دق كمان اليوم، السوق ع راحيني كنا لك :شديد بغضب مقاطعة لوان-

 رح ما اان سائل مو دام ما..اجلديد معرضك لوحات معك علق اجي ورح هو؟ حلايل عرسي

 .اسأل

 ..ولوحاتو ولوحاتك لوحايت نعلق ح وتيم اان ..بتنحل هيك مو املشاكل عياط، حاج حبيبيت اي -

 شبك ..كتري العرس يتأخر ما سفرتو من يرجع ملا مشان للعرس ابلتجهيز استمري وانت

 وا ..ساعديه _ .عليها خلقتكن تقلبو حمرزة مو القصة

**** 

 .سائل مو انك حسستها كمان السوق ع روحتك ولغيت دقيتلها حضرتك ملا يعين :تيم -

 !قدران مو صدًقا اخي ..هأل شوفها قدران يل ما -
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 خناق، حلظات لو حىت حلظاهتن، يعيشو خليهن ..للزملة توعظو حاج ..تيم فهمنا :سامي -

 .شي كل يعيشو

 كأنو؟ كتري خربة انت سامي -

 للمعتازين دائًما بقدمها عروض هي جمااًن، معها اينسون وكاسة ..معلم اي حياة خربة هههه -

 .أمثالك

 ؟..دانة مع حكايتك ..سامي جد حسابك؟ ع اليانسون يعين بفهم -

 صران شايف هيك ورغم وايك اان بعض شفنا كتري ما حلنا بتعرف..نقاق اي اه ..دانة مع حكاييت 

 رفقات؟

 واحد كل بعرف ايل اان أنو نسيانني قطع؟ مهزة صار ومعرفتو معرفتك بني الوصل مهزة كأنو -

 التاين؟ قبل فيكن

 اينسون شوية خلي املهم ..دانة هي احلقيقية الوصل صلة ..اي اي :بقوله سامي جتاهله

 .بتعصب قصيت النو فيهن حالك هتدي لرتجع بكاستك

 ؟..اي -

 الطفولة؟ حبب مسعان -

 .فيه معرفة عندي ما قلك رح املسبق؟ احلكم ليش يعين او ..فيه آبمن ما بس -

 .بقا طفولة حب ودانة اان ..سيدي اي طيب -

 شلون؟ -

 والتانية متوحشة منهن وحدة ..بعض بطيقو ما أمهات حوالينا كره، بغابة نبت حبنا ايل حلنا 

 .احلب لدرجة بعض من قراب يكونو التنتني هدول والد ملا فعاًل  مثري شي كان مظلومة،

 .املسلسالت متل !مشوق حكيك شو زملة اي -

 .قبالن حدا وما التلفزة شاشات ع اعرضو حابب زمان من الين ..لكن مسلسلي امساع اي -

 .سخيفة نكتة اي :بربود تيم -

 هو ايل قلبها ع انسان اعز من انغدرت سوزان امي ..مهند فيا ..انت اسكوت ماشي :سامي -
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 حلس قليل اان وحىت ..غادة خالة تكره كانت لذلك احلياة، كل من تنتقم بدها صار ووقتها ..ايب

 مع وجحودها تبجحها ورغم شفتو، عاد ما ..ايل حبها ع غطى قلبها على ايل السواد حبناهنا،

 كنت وطبًعا ..خادمة تّعدها كانت مشاويرها، تقضي تروح ملا ساعات عندها ترتكين كانت غادة

 ..منفسة عضالت ابو انحك قاعد ايل والوحش دانة، مع العب

 .انفخهن ورح العب رجعت ..سكوت -

 ..و فيه معروفة ايل خوفها ..طفولتها دائًما، جنيب ودانة وكربت هههه، -

 خويفة؟ دانة -

 .كانت هيك زماين ع -

 .عليها ابين مو -

 ..قوية وصارت حاهلا وشدت دانة كتري تغريت :بتيفور قطعة يتناول وهو تيم -

 عم شوفها اكره وكنت تفاصيلها، كل ع وعيت اين قول بدي كنت ..هأل ابحلكي دوري :سامي -

 حلنا النو ..تعود انو جتاهها شعوري افهم وكنت كبار، كتري كنا ما وحلنا كلو هاد طبعا ..تبكي

 عم مثال اهنا رامسة وايما فيه، خلقها بتفش ايل املكان هو ..ومرمسها دانة الوان سوا، عايشني

 ..وحلوايت فواكي معو بيتهن ع ابوها ويرجع امي سوزان تقلع

 ..أتذينا مسحلها ايل اباب اصال :تيم 

 كلمة، اي حاكيها ملا تورد دانة خدود وبلشت ..كربان حبكم حواجز بينا صار الوقت ومع :سامي -

 ..موردة وخدود خجل كان كلو مراهقتها سن ..ختجل صارت الهنا

 .قدامنا تتغزل ما بدون القصة احكي ابلك، طول :مهند -

 ..االخر ع شطح هاد عمي :تيم -

 حايل ع وقسيت بوقتها كتري حايل سألت اان فجأة، وطلعت ببايل شغالت ..جد آسف :سامي -

 وطبًعا انقشت، عاد ما ..حب حسيتو وملا ..الشعور هاد شو ألأتكد مرة مليون حايل مع وحققت

 رغم ابيل من طلعها قدرت ما ملا هيك قبل وحىت خبطبتها عرفت ملا وجناين مر ايل كل بعد

 متأكد وكنت ..بكالوراي خللصت استنيتها اان بس حب، كان شعوري انو اثبت هالشي ..ايل رفضها
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 ..بس ..ذكرايتنا ونعيد صغران متل بعض من نقرب نرجع تستىن عم ..تستناين عم اهنا

 اي؟ -

 وكل الشط، ع صغري ولد بناه رمل بيت متل واهندم طعمة، وبال واتفه سخيف صار شي كل -

 حلىت وانتظرت وامي ابوها مع بيتهن ع اجيت ملا فاضية وعواطف اوهام صارت مشاعري

 ..حاهلا ومحلت ..موافقة مو اان :قالت ..بدان شو ابوها حكا أنو وشي القهوة، صينية مع طلت

 !وراحت
 

**** 

 :سنوات ثالث قبل

 خيطبها؟ قرر ..خلص يعين 

 مانع؟ عندك انت غادة ليش -

 قليب انو نسيان ..والدو من واحد اتلت متل سامي راب ايل مني حامد سيد نسيان شكلك مانع؟ -

 جيي فيو صار البكالوراي، خلصت دانة ليكها هي ..حلظة وال كرهتين ايل ابن كرهت وما كبري

 .رمسي

 الصدري قفصها أن تشعر استطاعته، ما بكل عالًيا تقفز هذا، كل غرفتها ابب شق من دانة تستمع

 أزال حبنا له؟ حبيب يشعر كان يفهمين؟ كان سامي إذن ..التوتر لشدة هبط الذي قلبها من خال

ر سوزان سطوة من وسخر احلواجز،  َ  يف مجعه من بد ال وصار قلبينا من فاض حىت كرب ..وكَب

 حني يل ملواساتك حبرية، حملادثتك كثريًا اشتقت لقد مًعا، لنصبح جاهزة أان ..واحد قلب

 محًدا ..طفولتنا عنوان كان الذي للعبنا اشتقت أبكي، _ ..يطل مل فراقنا أن

 شعري ..ييييس :قوي بصوت هتفت بدالل، وتسرحه الطويل شعرها تتأمل املرآة إىل ركضت

 ..البشرة بتفيد ايل الشغالت ع دور بلش الزم احلبوب، من تنقية شوية بدو وشي بس حلو،

 وا كمان؟ وشو أممم _ حببين سامي بعرف هيك رغم شغل، وراك دانة اي ..تبييض بدهن سناين

 ا اي ..أان ما متل _.. مومصدقة كتري، سامي اي حببك ..القلب بّديف أديه !هاإلحساس حلو اديه

 .بعيونك مطلعة واان ايها قلك صري اميىت
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 ا بسم ..ب :وتصيح فتستدير قاصًدا ويفزعها فجأة الغرفة تيم يدخل _ موتتين !الرحيم الرمحن

 .رعبة

 .املطلوب وهو هههه -

 .سخيف واحد -

 !عروس تصريي ح قال لك -

 دائما اان أصاًل  ..أص أي ..أ :هتفت مث متاًما، ملهند حديثه أثناء سامي وصف كما وجنتاها توردت

 ..و ولذيذة حلوة ..عروس

 شوكوال؟ قطعة حالك مفكرة -

 ا ..بنيت حبيبيت - _ .افرحي خيطبك جاية بكرة خري، على يتمملك

 مهلك على :غادة فتهتف سعيدة مكاهنا يف وتدور بذراعيها أمها رقبة وحتيط دانة تقفز

 يعين؟ عرسك احضر بدك ما شو ..خنقتيين

 ا لك  _ !شغلة تذكرت ..ويل ..بس ..ب !قلب احن اي..ايكي خيليلي

 خري؟ :ساخًرا تيم -

 ..موجودة تكون رح سوزان -

 .فيها االجتماع تتوقعي بدك اكيد بس ..بتجي اذا بعرف ما :غادة 

 !هاالنسانة من رعبة مبوت اان -

 انسانة؟ هي ليش :تيم -

 مدلل؟ اي معها عايش ليش لكن -

 .هاحلكي احكي عم معها عايش الين 

 ..اصفن بدي ممكن؟ لربة طلعو ..طيب -

 ..طقي عصاية اي لقلك صفين اي -
 

 جلست ببدانتها، يعريوهنا يعد فيما وأصبحوا الوقت، ذلك يف النحيل جبسمها يعريوهنا كانوا
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 مكاملة وجود إىل مشريًا ومض جواهلا لكن ..بعمق وتنفست املهرتئ اخلشيب كرسيها على دانة

 .شيء كل غريت

**** 

 بقصد ..كره بغابة نبتة حبكن انو قلت وانت ..هيك القصة دام ما يعين ..سامي املؤاخذة عدم -

 تدبريها؟ من صار ايل انو توقعت ما ليه ..للكل سوزان الست كره بتعرف كنت دام ما

 بس معي، مو عقلي كان اكيد ابألول ..شي يف انو طبًعا حاسس ألين صربين؟ ايل شو اان ليش -

 أمي وسافرت، مليس تزوجت خلص كنت بوقتها بس ..طبيعي مو رفضها قلت فكرت ملا

 ..نقاش بدون فورًا ووافقت عليي اقرتحتها

 السبب؟ عن تدور عم ما وليش ..اممم -

 ..تيم عضالت هاالبو كمثال يعرفو، صارو الكل واكيد ..واضح السبب تقريبا هو -

 أعرف أصريت ما اان بس :بقوله فاجأه سامي لكن يتكلم تيم وكاد مغزى، ذات نظرة إليه ونظر

 ..دانة من أمسع بدي ألنو منهن،

 اي !الهلا اخلاص الشوفري اان ما اكيد ..تدقلي عم هأل حضرهتا ..دانة من نسمع رح اي :تيم -

 ..دانة

 ..تيم -

 .خدين تعال -

 .حزرت اي -

 لوان؟ عند وين؟ انت -

 اليانسون، كوب من تبقى ما وارتشف نظراته مهند فأزاح استفزازه، حماواًل  مهند وغمز قاهلا

 وقال بصعوبة له املالصق والكرسي سامي كرسي بني ومر مكاملته أهنى الذي تيم هنض بينما

 ا اي :سامي كتف على يده يضع وهو _ .ادعولنا ..شباب

 ابلزور؟ مريت شبك ..ابلرايضة حالك ع تشد تنسى ال اي -

 .عليها طول ما بال سالم يال اي ..مسن مو قوي وجسم ضخامة هي -

**** 
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 من شاب ليتلقاها الزحام بني من بصعوبة متر وهي هديل بصحبة مدرستها من ملى خرجت

 بكلمات يالحقهما وهو وقًحا عنيًدا بدا الفتيات، انصراف انتظار سوى هلم عمل ال الذين أولئك

 بنت ع ّدور !اتفه شو بقلبك لعما ..هون من انقلع :بغضب وهتفت استدارت أن إىل السمجة غزله

 !تلطشها شكلك من

 بدك شو :يصيح غاضب شاب منها واندفع منهما قريًبا ركنت قد سيارة كانت اللحظة تلك يف

 ولك؟ منها

 !طريق ع أستدل عم كنت ..سالمتك ..س 

 !ورفيقيت اان يلطشين عم كان ..كذاب -

 كان من قلب إىل اخلوف فتسلل ملشاجرة، يستعد بدا وقد ابهلواء أنفاسه وعبأ جسده، تيم نفخ

 هتف ..أمامه الواقف العضالت مفتول الشاب يبصر وهو رخيصة تسلية عن قليل قبل يبحث

 مثاًل؟ بوكس هبيك او كفني؟ بشي حاسبك شو؟ :تيم

 ا اي :هاتفة إليه واجتهت أخريًا السيارة من دانة فنزلت بقوة تيم وضربه _ ..تعال خلص

 دانة؟ آنسة :ملى 

 دانة؟ االنسة هيه هي :هديل -

 شي؟ صرلك :قائلة وتلهث تيم ثياب تنفض دانة بينما األثناء هذه يف فر قد الشاب كان

 ..ابلسيارة طلعو شي؟ ليصريل ضربين شفتيه ليش -

 معصب؟ ليه روق طيب -

 دائًما..ملى آنسة يعين عفًوا ..ملى :يهتف وهو بغضب األمان حزام ووضع املقود خلف جلس

 هيك؟ معكن بصري

 تتحرك ملى بينما تيم، غضب أخافها مهس،فقد دون السيارة ألرض تنظر خجلة هديل كانت

 ..ال :ابقتضاب وأجابته بعصبية

 صدفة؟ يعين اكيد؟ -

 ..كتري بتصري شغلة هي هنن؟ ذنبهن شو ..ختوفهن ال خلص تيم -
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 !فهمنا ..اي اي -

 ..بعرف كنت ما اان بس -

 !تعريف؟ بدك شو 

 .حاببها أنك :هامسة عليه ومالت صوهتا أخفضت

 !قوية شو :يهتف وهو ابلقيادة وتشاغل لونه امتقع

**** 

 يعين؟ خطبتك زبطت شو شوفك؟ عم ما وينك ..اهليم ابو اي 

 .الوالد السيد رفض واحد واول ..سيت اي انرفضت لوين؟ وين من ..الاا -

 علينا؟ تقالن ليش لكن ..هههه -

 .مشغول 

 غريي؟ بنت بشي -

 .كتري بنات حوليي ..بد ال -

 .ابي ..بشوفك ببقا ماشي، ..اان شليت بفضل -

 .قطة اي ابي 

 أمامها جواهلا واضعة سريرها على واستلقت املرطبة "الكرميات " أبحد قدميها دارين دلكت

 تلفيوانت لسا !فينا دبقانة الغريبة هاملخلوقة اتري :نفسها يف هتفت الصغرية، الطاولة على

 وا !.سيكارة بدها صار لك ..ايييه تلفيوانت؟ _ ملا إين دانة الست مباضي كانت نكتة اكرب

 هزمتها املهم أان !عنو حكالنا دوبو اباب ايل سامي السيد ..أخي حبيبها أنو اكتشفت فيه حببشت

 ..وهه أخي، امسو للي منها وتصطفل ..شليت من وصار عيشيت وعيشتو لطريف هيثم وجبت

 .نومة هي
 

**** 
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 الفصل الثاىن عشر :
 

 ..محووديت

 .انحك ايل اجلريدة عطيين تدلعي؟ عم كتري شبك -

 ..معي عقلك خلي ..هأل ابجلريدة بدان شو -

 املقدمات؟ ليه احكي، طب -

 .احكي بدي شو عرفانة مو ألين 

 ا ..سوزان اي منك اخ - _ .عليك يصربين

 .حيايت من ابقيني تالتة سنتني بيصرب سنة عشرين شي صرب ايل -

 ابملوت؟ عليي تفاويل عم ..قلبك بيت خيرب ولك -

 منو؟ ينفد رح حدا يف ليش -

 .اجلريدة هايت اي ..عندك ايل احكي اي رجاء لذلك ..حتكيه بدك ايل احلديث هاد مو ..اساسا -

 !بتخوف ما هتديداتك حىت لك ههههه -

 اين حايل حاسة :جبدية وهتفت جلستها يف اعتدلت مث وجهه، على تربت وهي هذا قالت

 !خطري شي اعمل ممكن

 يعين؟ كيف -

 .عليي مسيطرة كبرية انتقام رغبة يف -

 مين؟ واملطلوب -

 .كبرية أذوة أأذي رح اين حاسة اان حايل، من امحيين ..مين قريب تضلك -

 اجلديد؟ شو أتذي، عم عمرك طول ..هههه -

 ابالحرى اعدائي،او من وحدة يف أنو اجلديد ..شي وال :عينيها يف الحت قد والدموع قالت

 اللحظة السنني طول استىن عم كنت عليهن، دور اين عليي وسهلت فجأة ظهرت بعدوي لصيقة
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 !بسناين اكلهن حلىت فيها اقوى ايل

 تبكي؟ رح صرلك؟ شو ..سوزان لك -

 ابكي؟ ممكن ما حبس؟ ما اان يعين؟ شو -

 انت النك ..العامل مع مشاكل تعملي ملا شي اكرت انت عليك اشفق كنت اين بقلك دائما -

 .اخلسرانة

 .عليي تتفلسف ال -

 .غادة عند روح قامي اان..اي -

 رايح انت :األريكة وتفرتش حزانً  رأسها حتين وهي قميصه طرف من فأمسكته واقًفا هنض

 ..وشهن يفرجوين عم ما وسامي وتيم كمان؟

 حمب؟ حلالك خليت انت ليش :حبنان قائاًل  شعرها على ومسح أمامها القرفصاء جلس

 وانت؟ -

 شو؟ اان 

 بتحبين؟ -

 ما منك خاف اين لدرجة بقولو، ما متل تقوديين عرفيت انت ..اكرت مو قدامك ضعيف اان -

 ..هأل خباطرك حيبك، حلدا ساحمة مو انت ..حبك

 معي؟ حنون ليه ..بتحبين ما دام ما -

 .الشفقة بتستدعي انيت..واتنًيا ..عمر عشرة حلنا اوال -

 :فيه يقول شركاته إحدى لناظر اتصااًل  هو أجرى بينما ..انرية نظرات وأعارته جبينها قطبت

 ..حاكيين غريب شي يف حتس ملا معلمتك، ع عينك خلي

 ..الثاين بيته إىل واجته

 حتشي اليت الثانية زوجه بيت من عائد أهنا علمها مع حىت مبجيئه، حتتفل غادة كانت قبل من

 تتزين ابنته، قلب وبني بينه التأليف حتاول احللوى، أطباق تعد كانت الكره، من ابلكثري رأسه

 شاخ أفعاله بسبب رمبا ..عجوزًا أصبحت كأمنا لشيء، آهبة غري فتبدو اآلن أما لقدومه، تبش ..له
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 ..تيم أم :األجش بصوته هتف عميق، نوم يف تغط ليجدها ودخل غرفتها ابب قرع حًقا، قلبها

 ..اان اجيت

 .أممم -

 يعين؟ بتعشينا ما استقبالك؟ هاد هأل أممم؟ -

 .عشا يعملولك خليهن ..وتيم هي حنك تطق عم شي وراها ما برة دانة -

 .فهمت ..اها -

 يف شيًئا، قلبها يف له حتمل تعد مل اإلنسانة هذه أن زمن منذ موقًنا أصبح وقد خمذواًل  وخرج

 شقيقته خلف يركض وتيم اآلرائك، فوق ويقفزان ابلوسائد، يرتاشقان ودانة تيم كان اخلارج

 الذي األليف اجلو هذا ..العريض كتفه على الضرابت له فتكيل منه هي تتمكن أو شعرها، فيشد

 عنه غريبتان هاتني الشخصيتني وكأن مسلسل يف مشهًدا فيبدو اآلن يبصره منه، نفسه حرم

 املسلسل هلذا قلبه كل من يضحك وأخذ ..فقط مراقبتهما يريد إنه العشاء، عن تنازل متاًما،

 ..نعته كما املمتع

 .بتحبها يعين ..بتحبها قتلك -

 لتصيح الزوااي إحدى خلف خيتبئ وهو مباغتة بوسادة تيم فرماها تلهث، وهي دانة قالتها

 ..حوال اي شوف ما بال حىت بصيبك اان لك :ويقول

 .بلحظة هبزمك بعيين عينك حط شرف ..بفيدوك ما عضالتك جبان، بس..اي -

 كوانن؟ احملقق حضرتك ..شو اي لك -

 ..بدك اذا هوملز وشارلوك -

 .عشا بتعمليلي طلعت اذا ..خانوم هوملز دانة اي -

 ..بتحبها انك وبتقول -

 ..ماشي -

 رح اميىت :تيم قال فيما بصمت، معهما يضحك واألب ضاحكني وانفجرا فالتقيا برأسه أطل

 هوملز؟ دانة ..عرسي تعمليلي
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 .عشا ساوي دوبين ..العرس من اقرب هأل والعشا ..اول لتعرتف -

 ..هي شو بعرف ما مشاعر جتاهها حاسس ..يعين او ..للمى حببها اان ..طيب -

 .امري حتت بيمشو التنني ..وطالبيت اخي ..سالم اي !واضحة ..حب مبال مبال -

 ..اي شوي احرتميين الكبري، اخوكي اان لك ..وشوفريك طالبتك قصدك -

 .جوعان ابوك العشا حنط شرف هأل :قائلة املطبخ إىل به وسارت دفعته -

 !االتفاق هيك مو لك -

 .بوعدي اخلف حابة اان ..معلش -

 متوترة؟ لك ما ليش معرضك؟ بكرة مو انت -

 ..تيم ..ثالثي املعرض هاملرة بعدين اتوتر، ليش ..علينا شي كل خلصنا مبارح اول من -

 ايه؟ -

 سوزان؟ مع ..م صار شو ..ش -

 هبلة؟ اي ومليس توافقي؟ ممكن انت ليش ..بعرف ما ابلزواج؟ ..فهمت ..آآآه بشو؟ -

 ..انو ..انو فهمانة بس ..شي فهمانة مو -

 شو؟ انو -

 .كان ما شو لو معو كون ريت اي اكرت، سامي عن ابعد قدرانة مو اين ..ابختصار يعين -

**** 

 أن دون دخول بطاقة متنحها أن ابلفن مليس ولع تعرف اليت سوزان وتعمدت املعرض، أقيم

 إىل اصطحاهبا سامي من مليس طلبت ..وابلطبع الثالثة، الرسامني بني دانة وجود عن ختربها

 .هناك

 دانة ابتسمت واألفكار، الشكل غريبة مهند لوحات حول كبري وجتمع أكرب، الزحام كان املرة هذه

 اديه الناس شافو كانو مساكني ..لوان وال مهند يكون ما بدون املعرض حكم يعين :لنفسها وقالت

 !رمساهتن حبت

 :قدمية حلظة له وتراءت ..حلقه يف بغصة وشعر هناك، دانة لرؤية سامي شهق
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 :سنوات عدة قبل

 تصري؟ بدك شو انت ..سامي -

 تسأيل؟ عم ليه ..فكر بكري اتسع صف لساتين ..بعرف ما -

 .رسامة صري بدي ..بدي اان ليك، ..طموحنا عن سألتنا ابلصف اآلنسة اليوم -

 !رسامة تصري بدها اختك قال امساع تعا تيم، ..تيم ههههه -

 رمسايت وحطو ارسم، بعرف اان ..بضحك شي مو :وقالت سخريتهما عن راضية غري فمها زوت

 ..لساين وطالعلك لعندك اجي رح ووقتها معرض، اعمل بدي اكرب ووقت ..املدرسة مبعرض

 وعدت كما تغيظه أن ينتظر وهو ..حبزن دانة إىل ونظر اللحظة، هذه يف سامي تذكره ما هذا

 تسلم أن جمربة كانت لكنها كبري، حبرج شعرت أيًضا هي الثاين، معرضها هو فها لساهنا، وخترج

 مليس؟ آنسة كيفك ..فيكن تشرفنا :تقول غريبة وكأهنا بينهما وقفت ..عليهما

 احلمد - _.. .هون شوفك توقعت ما

 !هناري شبح ..ابلليل بطلع ما بس صايرة، الشبح متل اان ..هههه 

 .حريشك حيرئ هههه :مليس -

 .دانة ..د مبارك ..مبارك ..م :عينيها يف النظر على جيرؤ أن دون سامي 

 .لوحات كتري يف ..شوفو تفتلو يال شكرا، شكرا ..أمم -

 مهند؟ مني بقصد اللوحة؟ هي مني ابسم :متسائاًل  سامي -

 انت تلعي ضليت ايل قلبك حبيب مهند لك :ظهره على سامي وضرب فجأة ظهر الذي تيم -

 .ساعة ابملقهى وايه

 وا :وهاتًفا عنه يده مبعًدا إليه استدار _ بريسم؟ مهند

 .حلاهلن البنات وتروك معي، شرف ..يال بريسم، اي -

 حلقه، غصة رغم شيء، كل رغم أكثر، دانة بصحبة يقف أن يتمىن كان فقد بضيق، سامي رمقه

 بعيًدا وقفا إن وما مباشرة، عينيها يف وينظر يتجرأ أن يريد كان كغريبني، معه حديثها ورغم

 اختك؟ انح واقف ايل الشب مني ..لك :سامي هتف حىت
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 .اكرت مو رأيو يبدي عم بكون املتفرجني، من واحد ..عرفين شو -

 !عجبتين ما نظراتو ..ال -

 ..سوسة اي روق -

 سوسة؟ لتدلعين صغار والد -

 شو ..لقيتك اين بصدق ما دانة؟ االنسة انيت جد عن :دانة حيادث شاب أمتار بعد على بينما

 ..جابر اان الروعة؟ هالرسم

 ..فيك تشرفت -

 ا شاء ما - _ .انت فنانة ..عليك

 يف وجتول الشاب تركها مجل بضع وبعد هدأه، تيم أن لوال سامي ذلك فأاثر بعذوبة، هلا وابتسم

 سؤال؟ معلش ..دانة :مليس هتفت املكان،

 ..تفضلي -

 سامي؟ بتحيب لسا انت -

 او جوزك؟ حبلك يعين معقول هون؟ وقفتنا بعز هالسؤال شو خملوقة، اي ابلك طويل ههههه -

 جاوبك؟ واثقة يل بصراحة؟ جاوبك االقل ع

 .بتكذيب وما طيبة النك 

 ..اي وقلك اجرحك ما تتوقعي الزم طيبة الين -

 ..بتحبيه انت بس -

 بتحبيه؟ انت طيب -

 .اكرت قوي هاد سؤالك ..هههه -

 .ابلنهاية جتوزتيه ايل انيت ما ..املنطقي وهو -

 .صح تالقيها رح وانت ..شغلة قلك رح -

 وهي؟ -

 معها منيح وكان سنني تلت معو عاشت ايل البنت بتنسأل ما لذلك ..بينكره ما اصال سامي -
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 ..ال او بتحبو كانت اذا وجعو رغم

 حبو الزم اان حسابك على يعين !.سنة 19 او عشرين شي معو عشت اان انسأل؟ اان ليه طيب -

 ..تستفسري ما بدون

 اعجبت اان الو، حبك طريقة متل وال حبيتيه، ما قد سامي حبيت ما اان بس بعرف، ..ايه -

 .مسحلي ما هو قويل بدك اذا اكرت، قرب حلايل مسحت ما بس ..الو وملت بسامي

 هاالستجواابت؟ كل وليش -

 شي كل افهم وحبب حوليي، شو اجهل بكره واان الكل، ببال بتخطر اسئلة الهنا ..دردشة -

 ..حبذافريو

**** 

 إىل اجتهت لكنها بضيق، بنظراهتا ملى وتقيسها بغضب رانيا لرتمقها املعرض بوابة دارين دخلت

 ..لبعض البقني ودانة سامي :سيجارهتا تشعل وهي هتفت مث سامي، مراقبة منه أمكنها مكان

 اخي ع تعرفت وهي ..ايه متلها، صادق انو واضح سامي اساسا قدامو، حلوة بتبني هي لدرجة

 .يزوروين عم كلهن اطلع، خليين ..بالها ..ال ال معو؟ احكي روح صدفة، ابملعرض

 ما كمان اان اصال :ملى قالت مث وهتامستا دارين وجود الحظت بعدما ملى من دانة تقدمت

 .بلوان مهند لشكك تستخدمين حاولت بزماهنا ..بطيقها

 هيك؟ صار وكيف اميىت اميىت؟ ..لك شووو؟ !هييييه 

 كالمها ووين ايه، حاكيتيين وايل كالمك وين انسة، تكون خرج هي ليش ..عريب درستين ملا 

 !كمان شو ومدري بتحبو وما اخوك مع ابردة لوان بتقلي ..ومواضيعها

 !بنتها هي اال تقويل ما ..اتنية سوزان انقصنا كان لك -

 .بقا ندرس ونروح ابملعرض شوي ندور رح هديل، وصلت بس ..انسة عفوا -

 بكرة؟ بعد مادة عندكن مو ..حيلكن شدو اي 

 .املعرض شوف نقاهيت بفرتة اجيت اان بس انكليزي، ..اي -

 الفحص؟ بيخلص واميىت -
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 ا شاء ان - _ .االسبوع هاد اخر

 اخوكي؟ راجع واميىت -

**** 

 اليومني؟ فوق يومني تتأخر بدك تفضلت؟ شو -

 ..أي ..أ -

 الرحالة؟ جناب توصل ح صرت اميىت يعين -

 .اسبوع بعد -

 ..ماشي -

 شو؟ وال للعرس جتهزو عم ..لوان -

 اقل وع بطوطة، ابن سيد اي سفراتك بني يوم بشي بنلحشو فضا تالقي وقت حبييب، مهم مو -

 ا تصرف مهلك من _ .خيليك

 !خناقة تلفون كل بكفي رواق، ع منحكي الرجع سكر، مضطر اان بس آسف،..لوان -

 !..كمان اضطرار وبدون كيفك، ع سكر ..راحتك خود -

 بتتعاجل؟ األمور هيك هأل :كتفها على يده واضًعا وقال بعتاب إليها ينظر وهو أبوها منها تقدم

 مشكلة كمان هي هبدوء، املشاكل احتويتو خطبتكن فرتة طول ..وهو انت ابلرمحن استهدو

 .شوي اهدو بس ..تدوم رح ما ..عابرة

 !مهتم مو هو ..اباب -

 .متفهمة مو عنك يقول ح هو ابملقابل 

 صح؟ وصف ايل ومني ..اي 

 ..هو وال انت ال 

 .رغي كملو بعدين ايدي من البيتزا صينية خذو تعو ينظر، هيثم ابو بلش ..حبييب اي -

 توصفو خمليكن ايل وهو صعب، العرس بيسبق ايل التوتر :لوان والد ليتابع املائدة إىل وجلسوا

 .تنفصل ممكن هالتوتر لتتحمل حاهلا ع بتشد ما ايل والناس صح، مو وصف
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 !معقول؟ :خبوف لوان -

 ح كيف التاين بيعرف ما فيكن واحد كل جديدة، مشاكل تواجهو عم انت ..معقول اباب طبعا -

 سنوات اول اساًسا شريكو، طبع من واحد كل وخاف اكرت، الزواج من خوفكن وهاد ..حيلها

 مشان ..بذكاء الوضع تديرو فبدكن خمتلف، انسان ع وتعرف غريبة، مرحلة الهنا ..صعبة الزواج

 .ختسرو ما

 .هبدوء حنكي نعرف عم ما بس 

 حتكو عم حالكن بتالقو افكاركن جّتمعو ملا وبعدين لالطمئنان، هأل احلكي خلي معناها -

 شغلك؟ شلون انت هيثم، سيد اي ..كمان وبسالسة

 ..احملل نوسع عم :بشراهة البيتزا قطعة يقضم وهو قال

 جديدة؟ موديالت جايبني ..جد :بفضول لوان -

 ا شاء ان جايينا بس جديد، كوليكشن مو ..حمل توسيع قلك عم - _.. بنصحك ما هيك مع

 .ومخيس اربعا جتي

 ضبع؟ يف ليش -

 .دارين يف ال -

 نعم؟ 

 .معنا يشتغلو عم ورفيقتها دارين -

 !سالاام اي 

**** 

 تيم؟ األستاذ حضرتك :بود قائاًل  وصافحه وجهه، على بشوشة ابتسامة مع سامي من جابر تقدم

 وأدرك بلوحاهتا، إعجابه ويبدي قليل قبل دانة مع يقف كان الذي الشاب إنه فورًا، سامي تذكره

 أمر؟ تيم، اان اي :جبفاف هتف لكنه تيم، وبني بينه خمطئ أنه

 ..للمبدعة ابخوها أهليني لك 

 ..فيك اهلني -



 

  

139 

 

احلياةقلوب يف دروب   

 

 ا بسم ..الك ايل هاالخت شو اي - _ .عليها

 ..شكرا -

 من بدانة معجب اان بقليب، ايل قلك بدي ..تردين رح ما وبعرف طيب، انسان انت ليك، -

 ..منك اخطبها وبدي املاضي، املعرض

 دانة اخي، تيسر اي :جييب وهو هدوئه على حافظ ابلكاد عروقه، وضاقت سامي، وجه امحر

 ..قريب عن تنخطب رح

 وشهق بعنف، الباب فتح ورانيا، ومليس وتيم دانة بقيت حيث املنزوية الغرفة إىل وأسرع

 ما ما؟ ..مين خيطبوك يصريو آخرهتا :يزجمر وكأنه بشدة يهتف دانة إىل اجته ..الواقفني مجيع

 بدي ..عين بعد :وصاح فانتفض سامي من تيم تقدم فيما جسدها وارجتف جفلت دانة؟ ست اي

 ..نفس حىت وال ..امسع بدي ما وحدة كلمة معها، اتفاهم

 إسكاته يستطع مل أنه رغم وتيم ..جيري ملا مصدقني غري وأصحاهبا سامي تراقب األعني كانت

 وال مطلًقا، يتحرك مل دانة لسان أمكنه، ما املوقف على السيطرة حماواًل  مرفقه ميسك لكنه

 ومسخرة؟ خطبة قصص احتمل بدي الميىت :صراخه فتابع سامي أما حبرف، التفوه استطاعت

 !..احكي ولك ..احكي غريك؟ ينخطبو بنات بقي ما شو

 فشلت شيء، أي تقول أن حاولت صغري، مرجتف كعصفور وبدت منها اقرتب كلما أكثر فزعت

 راسك، فوق ورجلك تقبلي بدك ..تتجوزيين تقبلي بدك هأل ..ليكي :سامي وصاح اثنية،

 لديه ما تيم يقول أن وقبل أبنفاسهم الواقفني بقية واختنق ذاهلة، رأسها هزت ..وابلصرماية

 خانوم؟ هي الراس هزة شو ..ايدي اتروك :تيم ميسكها اليت يده يهز وهو يصيح سامي كان

 !تتجوزينيييي رح قلك عم ..فهميت يعين

 مشاكلو؟ حبل هيك حدا ..ابلكن طولو :رانيا -

 شي؟ عندي الو حدا ااناا، جمنون ..عاديت هيك حبلها، هيك اان :حبدة سامي -

 الء؟ وال عقلك رجعلك حاجة، هلون ..معصب النك سايرانك ..بكفي سامي :تيم -

 تفرقو بتحبو ليش ..دائما دائما، عندها قليب اان ..حاجة ايل انتو ..بكفي ايل انتو ولك :سامي -
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 ليييش؟ ولك بعضها؟ عن الناس

 بتحبك؟ تضل ح اسلوب هبيك هي يعين :تيم -

 .معي تكون املهم خلص ..يهمين عاد ما :سامي -

 صوت وتفكر، وسطها على ذراعيها رانيا تضع بينما رأسها، وهتز بصمت تراقبهما مليس كانت

 بعمري بتخيل، كنت ما ..ما ..ما ..م :الصاخب وسامي تيم حوار بني يدخل متقطع خافت هامس

 هأل ابألمان، حس معك كنت ..سامي كلو بعمري ..ب انت، ومعك ..انت منك خاف اين ختيلت ما

 اان خلص، ..كل ع ..ع ال؟ ليش حبقلك ..بعيونك انتقام ملعة شايفة يرجف، عم قليب ارجف عم

 .نروح خلينا تيم ..اكرت اقعد هأل فيين عاد ما بس !اجتوزك رح

 يسندها تيم تقدم بينما فعل، مما خجاًل  سامي أطرق شجن، نربة فيه تلوح متعب بصوت قالتها

 شو حتكيلي ما بدون بس ..مظلومة بعرفك ذنيب؟ شو اان طب :سامي ومهس سوية، ليغادرا

 خرجت الدموع، عن عوًضا ابتسامة ..معىن ألف فيها ابتسامة أعارته افهم؟ بدي كيف اان صار

 مقاومتها، ينوي أن دون قليل بعد تقتلعه تكاد عاصفة وكأن ابرختاء، واقًفا وخلفته تيم مع

 !قررت واخريا :وهتفت سامي من مليس اقرتبت

 ؟..آه -

 !ترجعلها انك قصدي -

 ما انو رغم هاملواقف معنا عشت النك اسف مليس، اسف اان ..رجعة امسها هي اذا بعرف ما 

 .ذنب الك وال دخلك

 .اليوم متل تتصرف ابلعادة لك ما انت بس -

 ..عقلي فقدت ميكن ..ايه -

 .انفصالنا ابجراءات متشي ريت اي 

 مليس؟ -

 وبينها؟ بينك ضل متوقع شو؟ -

 وا بس ..بس !حق معك ..م - _ .هاد لكل نوصل بتمىن كنت ما اان
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 اخدكن بدي حق أبي اساسا ..وايها انت كمان الضحية، كنت اان بس مو االحوال بكل ..خلص -

 بعض؟ بتحبو زمان من وانت بعض من

 .ايها تنسيين حتاويل توقعتك ..يعين -

 ..رغبتك احرتمت واان واضح، هالشي كان تنسى، بدك كان ما انت -

 على وربتت مليس من اقرتبت عندما ذلك تذكرا بينهما، رانيا وجود نسيا وكأهنما يتحاداثن كاان

 ا :قائلة كتفها _ ..بنيت اي حلوة حياة يبعتلك

 ال اين مع منها، واجنرحت هبالقصة فتت اتكلها، رح وحدة اكرت اان هو :دموعها مقاومة أجابت

 ..ساحميين :هاتًفا وقبلها بكفها سامي أمسك ..بعرفو وال بعرفها

 اهلي؟ عند توصلين ممكن ..عمري من سنني3 ضيعلي ايل ايب من ازعل األوىل -

**** 

 :سنوات ثالث قبل

 دانة؟ -

 ..عرسوووو اليوم عرسو اليوم عرسو اليوم -

 بشعراتك؟ عمليت شو هاد؟ شو ولك فيه؟ رضييت ما ايل انت مو شبك؟ لك -

 ..قصيتهن -

 ..الصالون ع رحت ما انت بس -

 ..بسناين قصيتو ..اي -

 نعم؟ -

 .اخدوووو ..مين اخدو ..امييي خلص ابملقص، قصيتو لك -

 خنطبك بدن قلك ابوكي ما واول البيت لنص هلون لعندك اجا مو منك؟ اخدو مني ..ماما اي 

 ا ايك؟ بدي ما أان بآلمة وقليت ابالرض اطلعيت لسامي _ !كرفتة البيت من طلع كيف بيعلم

 .عليك افهم عم ما اان ..قدامنا بكي كان اتنية شوي

 .حداااا ما ..يفهم رح حدا ما اصاًل  -

**** 
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 حبيبيت؟ ملى كيفك ..الو -

 احلمد - _.. بقا؟ وينك انت ولك

 .طياريت بكرة ..هانت خلص -

 لوان؟ حاكيت ..اخييريا جد؟ -

 ..ال -

 ا اي ال؟ شلون ولك ..هيييه - _ وقعتو هأل بينكن، توقع قدرت ما دارين بزماهنا !جمانني شو

 وا ..حبالكن حالكن _ .حرام

 فحصك؟ كان كيف ..نتصاحل ما اال ..ختايف ال -

 ا شاء وان متام، قدمت - _ .ولوان انت هأل املهم بس ..ايه بدي للي بصل

 .ختايف ال قلتلك ..نقاهة اخدين حلنا -
 

 

**** 
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 :الفصل الثالث عشر 
 

 

 قلتلك؟ ما متل عملت ..جابر اي ابين اي اي-

 السيدة ايد وطلبت ..تيم أنو على وتصرفت سامي االستاذ حضرتك، ابن لعند رحت نعم، اي -

 .منو دانة

 فعله؟ ردة كانت وكيف 

 ..كتري عصب -

 طريقة القي رح ..عيلتك عند نقلك ابجراءات امشي رح ما اان كل ع ..املطلوب وهو ايوة، 

 .املدينة ع هلون هنن جنيبهن

 ا سوزان؟ ست جد عن - _ .اخلري جيزيك

 بدك انك وتقول لعندي جتي رح ..سامي اي وهأل ..ساعدتين ألنك اكرمك حبيت اان ..تسلم -

 اكتشفت ..قليب ع انسان اغلى أنت ولك ترى؟ اي بلحق والدك؟ شوف بدي اميىت صح؟ ختطبها

 بنت حتب ختيلتك ما اان ..منك اخ ولك مليس، حبيت ما فعال انك هالغياب كل بعد شفتك ملا

 ا شاء ان خلص، كل ع ..دانة متل _ .لبعض تبقو

 .شؤوهنا لبعض قامت مث لنفسها، هبذا هتفت

**** 

 بعض؟ لترتكو وبينو بينك صاير شو لك مليس، ..اباب -

 ..غلطة كان البداية من زواجنا ..مشاكل تلحقها حلىت مشاعر وبينو بيين يف ما اساسا -

 .جربتك ما اان بس -

 بقى ما ممكن كل ع بعيوين، وحليتو ..فيه حببتين ملا جربتين بس ابلعصاية، جربتين ما -

 هباملوضوع؟ حنكي

**** 
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 ..ملى اي -

 دانة؟ انسة شو -

 رأيك؟ شو ..يتقدملك حابب اخي قلتلك مو شو؟ يعين كيف -

 .أمممم -

 ..فكري هأل، جتاويب ضروري مو -

 ..موجود جوايب اان ..ال -

 وهو؟ 

 .تفضلو وبعدين ..فيها سنة اول وّعدي ابجلامعة، يطلعلي رح شو أطمن االقل ع بدي ..بكري هأل -

 تيم؟ على اعرتاض يف ما يعين -

 عائلتها بصحبة املطعم اراتدت يوم وجنتيها ابمحرار فذكرهتا ..ال :حممرتني بوجنتني قالت

 تتفركش عم ليش :قائاًل  سامي تيم داعب حيث ،"البكالوراي" ولوجها قبل هذا كان وسامي،

 :تشعر أن دون خفي طرف من دانة إىل ينظر وهو أجابه عمو؟ عقلك اخدة بنت يف شو كتري؟

 ..آخدتو بس مو عقلي مطرية بنت يف ..اكيد

 وا ..ههههه :غادة - _ .عاقل لساتك حالك عن تقولو عم ايل رغم انك سامي اي حالوتك

 .غزال غادة ماما بعني سامي بقولو ..امي امدحيه اي :تيم -

 للزواج؟ نظرتك شو انت يعين سامي، سيد عفًوا ..ع :برتدد دانة -

 رب سنة هو روحني، واجتماع مشرتكة حياة ..دانة اي الزواج :وقال وجنتاها فامحرت هلا ابتسم

 بتتحول والوعي واحلب ابلتفاهم املتزوجني يكرم ملا انو حكمتو ومن ..هي أبرضنا العاملني

 .هدف واهلا ومغزى معىن فيها حلياة ابمرأة رجل وعالقة زواج جمرد من حياهتن

 لك هههه :بسخرايته إصغاءها قاطع تيم لكن لقلبه، يصغي قلبها كان بل إليه، تصغي دانة كانت

 حكيك؟ تفهم رح اهلبلة هي

 ..فهمت هي بس فهمت ما ايل انت ميكن :هازئً  سامي -

 قائمة وطلب اللحظة هذه يف والدها وصل فيما تذوب، تكاد أهنا وشعرت حينها، دانة ابتسمت
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 ..الطعام

 !زعلتك ليكون سرحيت؟ وين شو ..دانة انسة -

 فكري معلش ..شب تصيدي بدك بس وكأنو للخرب بسرعة صفقيت ما وانك عليك برافو الاا، لك 

 ..شغلي تذكرت الين صفنت اان مهلك، ع

 حكاايت كل خلصت كانت هالذكرايت لوال اصال ..اتذكر عم صايرة شو واخ :نفسها يف وهتفت

 عايشة ايل الغريبة الكائنات ميكن او الغريبة، امللفات هي فيها، بيفرتقو ايل ابللحظة البشر

 ترى اي !هالذكرايت منها اخ ..بتبكينا وساعة بتواسينا، ساعة ..استئذان بدون وبتطلعلنا جواتنا

 جرحتو؟ ما بعد حببين هلأل خيسرين؟ وخايف معصب كان وال خبوف؟ وصار تغري جد سامي

 بيسرح مين ذكرايت عندو لسا ابملطعم؟ كنا ملا وصفو ايل متل زواج لنعيش قدرة عندو لسا

 اميىت؟ احكيلو؟ رح بقا واميىت معي؟ صار ما متل فيها

 وا كتري، ملى اشتقتلك :وقال ذراعيه بني فتلقاها فرًحا تقفز وهي إليه ركضت _ ..مرتب البيت

 .رانيا عمة عند سفريت طول قعديت انك دليل هاد

 جبتلي؟ شو شفت؟ شو السفرة؟ كيف ..شو عندها، كنت اي :اهلدااي حقيبة تفتش وهي قالت

 .احلمام من اطلع ما لبعد استجوابك واجلي ..شوفيها الشنتة هبي هداايك -

 ..بكرة بعد مبوعدو لسا العرس انو بتعرف ما ميكن لوان حتاكي عم ما كنت والنك ..فكرة ع -

 .بدلتك تشرتي ابقي بس جاهز، شي وكل

 يعلم؟ من اخر واان بكرة بعد عرسي لك شوووو؟ :عيناه جحظت وقد مهند 

 ..اعتذارها هو هاد وقال غري، ال تفهم قلة سببها كان ايل خناقتكن عن تعويض هاد قال لوان -

 ..ودانة وعمة امها مبساعدة شي كل جهزت

 .السفر تعب عنه ويزيح ساخن ماء يف ليغطس احلمام إىل وأسرع مهند، ابتسم
 

 

**** 
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 ..دانةااااا لك -

 شو؟ شو شو -

 شي؟ احلى هو عليه اعتمدان ايل املناكري اكيد -

 ..اي -

 قلتلك؟ ما متل عليها وصيتيلي ..الورد مسكة ..طيب -

 ..اي -

 رايقة؟ بشريت حبوب؟ فيو ..بوشي طلعي طلعي -

 .هه شيخوخة جتاعيد فيها يطلع رح بشرتك هيك معصبة بتضلي اذا -

 وا بكرة بعد بكرة، بعد عرسي ولك ..اغلظك ما تضريب - _.. من انو خصوصي رجليي، بني قليب

 احلمد من ابكرت مهند حاكيت ما واخلجل والتوتر االنشغال _ .السالمة ع

 .لتشبعو بتحكو بكرة بعد ..معلش اي 

 .تضربيييي -

 عملتلك؟ شو ليش؟ لك 

 .الشوكوال هايت ..ابعصايب وتلعبيلي تتمسخري عم -

 ا فيك تفوت العرس بدلة بدان ..اتكلي حاج اخريا، مبكاين حطك مني سبحان - _ .يوفقك
 

**** 

 ودانة؟ ..طيب طلقتها، يعين ..اهااا -

 عاد ما واحملكمة، الشيخ كتاب ..فورا الكتاب اكتب رح عرسك عجقة من خنلص انو شي -

 !منوب استىن

 ..ولوان مهند مع عرسكن واعملو بكرة الكتاب اكتبو مرة بفرد ال :تيم -

 اي :هتف مهند لكن املعرض، يف دانة مع موقفه منذ منه غاضب تيم أن يعلم فهو سامي، هدأ

 .وقت معنا عاد ما ..قيسها عم بدلة وال تعجبكن عم ما شوي، اهلمة شدو ..شباب

 تتجوز؟ رح مرة كم ليش ..البدلة راكزة تكون بدها اي :تيم-
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 .وتووووبة مرة مرة، هههه -

 ..بعرفين وشو واملشاعر احلب وين لك ..شووو :سامي -

 .هههه بعرفين؟ شو-

 الضمري، بتأنيب حاسس اان حلاهلا، رانيا فيال تركز عم دانة ألنو ..نعجل بدان جد فكرة ع :تيم 

 .نساعدها الزم

 انو دانة فكرة جد بس ..عندها وبقيت ملى مع مشغولة رانيا عمة وتشكروها، ..شباب اي :مهند -

 .حلوة كتري ابلفيال العرس نعمل

 ..مقابل بدون مو اي :سامي -

 طماع؟ اي يعين كيف :مهند -

 .ابلفيال كمان اان عرسي اعمل بدي تعبها مقابل -

 .عليك حالل ههههه :مهند -
 
 

**** 
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 الفصل الرابع عشر :
 

 

 وهتفت املعرض، منذ املعكر اجلو تلطيف حماولة اببتسامة دانة فتلقتهما مًعا وسامي تيم دخل

 ..ارمحيين ميا عندي ما اان هه، صح تشتغلو بدكن لعندي؟ فرزوهن ايل العمال حضرتكن :مداعبة

 برتمحي ما دام ما :رأسه مطرقًا سامي فهتف الزينة، وتعلق عليه لتصعد السلم جتر وهي قالتها

 يتحرق إنه كانت، كما حنيلة وعادت وزهنا جل فقدت لقد وراقبها، ..السلم حلنا لنزحل بعديلنا

 بينهما تعالت اليت لألسوار هل بعيدة؟ تبدو ملاذا ..بقوة ليعانقها حببه، ليخربها معها، للحديث

 سلمته ذكرى؟ جمرد فيها افرتقا اليت الثالث السنوات وتصبح مًعا يكوان أن هلما هل تنهار؟ أن

 ويعلقها تيم من الزينة يتناول سامي كان ..املرطبات بعض حتضر املطبخ إىل وانطلقت السلم،

 ..تيم :ليهتف تنحنح حني

 ايه؟ -

 مين؟ زعالن لساك -

 اساسا؟ ازعل هبمك وال اصال؟ شي عملت انت ليش ..هتتم ال -

 ا - _ .يساحمك

 صرخة بكم تتزوجو دانة جرب جمنون واحد جمرد كنت وانت ..اخي عديتك ايل بس اان -

 .بتخوف

 السلم، يعتلي كان حيث من سامي قفز بينما الباب، خلف من بقلق حوارمها تسمع دانة كانت

 ..تلك بقفزته ضجة وأحدث

 .ايدك هات ..تتكسر رح كنت ّجنيت؟ شو ..سامي 

 اخوك؟ بتعدين ولساك عليي خفت كيف شفت 

 بساحمك؟ عملت ما شو حببك اذا مفكر وال دراعي؟ تلوي عم يعين شو -
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 وا سرية، فضها ..ولووو خلص  _ وا _ ..حتاكيين وبطل عاقبين بدك وعي، بال تصرفت ..آسف

 !مسحت اذا فساحمين ..عيلتك وكل اختك وحبب وحببك دائما، حمتاجك اان بس

 ..تتفلسف بتعرف شو منك اخ 

 مساح؟ يعين -

 ..ايدك هات االرض؟ ع قاعد تضل بدك الميىت خلصين ..مساح -

 .مًعا وضحكا ومشاغبة بود وعانقه يده أمسك

**** 

 املزرعة تلك وقصدت عينيها، يف يلوح والغضب سيارهتا واستقلت مسدسها سوزان تناولت

 عندما ..ممتعة عطلة قاصدين إليها ذهبوا أهنم مسعت يهجروها، مل سكاهنا يكون أن متمنية

 ميثل عنها زوجها ختلي بسبب ضاع الذي وبشباهبا تتدفق، ابلذكرايت شعرت بوابتها وجلت

 ..فريييد ولك :هبم صاحت طعامهم، تناول عن وتوقفوا لرؤيتها، اجلالسون صعق ..اآلن أمامها

 :صرخ مث للحظة فجفل وجهه، يف مسدسها وشهرت !هه نسيتك ما بعمري اان شي؟ نسيتين

 بشكل تضحك وهي هازئة فقالت ..فورًا واهربو وامك اخواتك خدي حبيبيت، اباب ..دارين

 وسط هاربني ولوا وشييي، من بسرعة انقلعو كاملة، بعيلة جرمية تصري ما بال ..اي :خميف

 ..هلنيك منروح قريبة، مهند عمة رانيا مزرعة ..ختافو ال امي :دارين وهتفت ورعبهم، صياحهم

 ا شاء ان _ !نالقيهن

 ع فاتت سوزان الست ..سيدي :يقول شركته انظر من اتصااًل  اللحظة هذه يف حامد تلقى بينما

 ..املتصل وصفه حسبما العنوان ّدون بعدما حااًل  مكتبه وغادر حامد انتفض ..بعرفها ما مزرعة

 اان ..عليي استقليتو يلي العز هاد ..العز هاد :وتصيح يرتاجع، وهو فريد إىل تسعى سوزان كانت

 ..منك انتقم بدي

 !سوزان ..سو ..س -

 واخواهتا؟ دارين للقطة الدالل كل وال ابن؟ عندك كان انو متذكر -

 !ايه بعطيك ايه بدك ايل خلص خلص، ..خ -
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 واخواتك امك بدي ..عليك بكيتها ايل دموعي بدي تداويها، فيك املي خيبة بدي بدي؟ شو -

 حق بدي ..ترتكين مقابل عزهن وع لعندهن ورجعوك عليي براسك عبو ملا حيايت هدمو ايل

 اشبهك وخليتين ..اسود قلب وعملتو قليب كسرتلي ما بعد ام بال كمان ال اب، بال ريب ايل ابين

 .حبها ايل البنت عن وبعدو سامي حىت وااذي

 ا كرمال - _ .هدول كل يعوض حبيث ايه اعطيك مال يف ما انو بتعريف انت ..روقي

 ا شاء ما ..اه - _ عن عوضك ايه عطوك ايل واملال ..بعوضهن ما املال انو بتعرف يعين فهيم،

 ..شركة وكم فيال كم حقو لدرجة صغري احلب كان وال اتفه؟ اي حبنا

 ..وعايشة مريش واحد كمان جتوزت علمي ع طلعتيلي؟ منني انت لك -

 حلىت اال حامد تزوجت ما اساسا ..هاللحظة زمان من منتظرة اان نسيتك؟ اان ليش طلعتلك؟ -

 حتيت ايل اظلم فيين متلكن ..متجربة متلكن غنية، متلكن واكرت، متلكن كون بقدر اين اثبتلكن

 .انتقم جاية ..ليكين وهأل ..قليب لغيت ..فعال هالشي اثبتت ..الغىن بدرجة

 .سوا نعيش مكتبلنا كان ما حلنا خلص ..سوزان جنان بال ..تقوصي ح ما طبعا انت -

 حلشتو؟ ايل وابنك طيب ..اي حلنا -

 ابنك؟ مع منيحة كنت ايل انت ليش -

 ..كثرية ذكرايت أمامها تلوح ابلزاند، املمسكة يدها ترتاخى حامد، بظهور سيما سوزان، تضطرب

 .رصاصة أطلقت قد نفسها جتد ..تشعر أن ودون

**** 

 ا كرمال ..افتحي دانة :صائحة وتلهث أهلها تصطحب دارين لرؤية دانة جفلت _ يف ..افتحي

 !تقتلنا بدها جمنونة ..م وحدة

 كذابة؟ معقول حتكي؟ عم هي شو عن تيم 

 .لوهنا خمطوف ..كذابة شكلها ما -

 الباب؟ افتح -

 .صغار اخواهتا ..حرام افتحي :بشفقة سامي -
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 ..رفيقيت دانة هي ..فوتو ماما فوتو يال، دانة ..سامي كتيري شكرا :دارين -

 .اخي سامي وهاد ..اخوها تيم وهاد :دارين اتبعت فيما الوصف، هذا من ساخرة دانة ابتسمت

 بتكون اخلانوم هي :هبدوء دانة فقالت جيري ما يفهم ال وهو اتساعهما على عينيه سامي فتح

 شفتها؟ مرة وال شو ..ابوك من اختك

 اخيت؟؟ ..دارين نعم؟ :سامي -

 كيفك؟ :قائلة وصافحته امللون بوجهها منه تقدمت

 احلمد ..أ - _.. معكن؟ صاير شو خري؟ وأنت؟ ..و

 الغرفة، ع معنا تفوت رضيت ما ملاما؟ مي جتييب دانة معلش :األريكة على ترمتي وهي هتفت

 رح اان ..القصة وافهمي خليك :تيم فقال غاضبة، بنظراهتا تقيسها دانة كانت ..مصدومة حرام

 .واكل مي جبلهن

 بعض؟ بتعرفو وين من انتو :سامي -

 ..رفقة :دارين -

 واحلكي احتجتينا؟ وقت رفقة انو تذكريت رفقة؟ حلنا هأل اتفهة؟ اي رفقة :مقاطعة دانة -

 وصداقة؟ رفقة هدول ومهند لوان بني والتوقيع سامي؟ عن هليثم

 .هيثم بدك كان ما اساسا ..انذييت ما انت بس :دارين -

 عليي وحكييت خبصك، ما ماضي نبشيت بينا توقعي وحلىت ..حتفريلي عم كنت انت بس -

 ..سامي وعلى

 أحداث يف كبريًا دورًا هلا أن اتضح واليت املفاجئ، األخت هذه حضور من سامي ذهول رغم

 معهن صاير هأل يبدو ..معلش دانة :هبدوء قال لكنه عنها مسعه مما غضبه ورغم ختصه،

 اسلوب؟ وبغري اتين بوقت املاضي ع تتحاسبو ممكن ..مشكلة

 بعد ابملعرض؟ عامل شو يبدو حالك نسيت ..االسلوب ع حيكي عم مني شوفو ..شوفو شوفو -

 حسايب؟ ع هي متل اخت يدلل جاية ..وشي من

 بعرفها؟ اان ليش مني؟ دلل -
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 !امك احلاق سامي ..سوزان غالبا هي ..لدارين امها من صار شو مسعت لك :الغرفة يدخل تيم -

**** 

 من مسعها كما احلكاية ترتدد أذنيه ويف قبل، من يلجها مل اليت أبيه مزرعة حنو سامي ركض

 ابملوضوع، وعطيت اخدت ما بس ..ابلتلفوانت هتددان عم زمان من تنتقم، جاية امك :دارين

 ..بتمزح ما طلعت

 عمليت؟ شو وينك؟ أمي ..أمي :يصيح وهو املزرعة بوابة مندفًعا دخل

 فعلت، ملا وعت بعدما تسقطه مث ..ذاهلة بيد ابملسدس املمسكة أمه عليه، قاسًيا املشهد كان

 خيطط وكأنه بينهما الواقف وحامد ..جسمه من يسيل ودم األرض على امللقى فريد وأبوه

 مسعاين؟ اباب ..اباب قوصتيه؟ ايل اباب هاد مو لك ..ماما صاااار؟ شو ولك :سامي صاح ما، لشيء

 .يتأوه فريد -

 وا :ابلبكاء جتهش مث جنون يف تبتسم سوزان - _ كيف بس، خوفو بدي كان ..بدي كان ما

 ا وحياة اقتلو بدي ما اان لك طلعت؟ كيف الرصاصة؟ طلعت _ ..حامد اي

 ..حلها رح ..ختايف ما :قائاًل  رأسها على ومسح ذراعيه بني تلقاها

 ..ما بشيء هلا مهس الشرطة سيارات تتجمع أن وقبل

 وأبيه، أمه بني كغريب سامي يقف فيما ابكية، أابها واحتضنت السيارات إحدى من دارين نزلت

 شاء ان :ويهتف مؤازرًا كتفه على يده يضع وتيم ابجتاهه جيراين وتيم دانة شاهد ما وسرعان

 ا_ ..خطرية اصابة بتكون ما

 هيك؟ مشان زعالن اان ليش -

 يعين؟ كيف :متسائاًل  تيم -
 

 موقف يشوف انو زعالن ..هلون ووصلتهن مرت ايل كلها السنني ع زعالن هو :جميبة دانة -

 عملت ما متل بدمو الغرقان ابوه وحيضن يبكي بدو انو حيس ما بدون وابوه امو بني هاد متل

 ..وبتعدي مرحلة حيلك، شد .سامي معلش بس !..غريب وقفة بينهن واقف النو زعالن دارين،

 ا شاء ان تتخطاه فيك انت بس ..صح قاسي املوقف حياتكن، طبيعة ع تعودت انت _ ..وعد



 

  

153 

 

احلياةقلوب يف دروب   

 

 .احلقيقية عيلتك مني زمان من وبتعرف معك، وحلنا

 حبيبته الدافئ، صدرها يف دموعه ويدفن حيضنها مث ويركض يركض أن متىن إبكبار، إليها نظر

 حبد احلزن جيعل هذا اآلن، تواسيه مواساهتا اعتاد اليت طفلته ..انضجة أصبحت اليت الصغرية

 .دانيت اي مجياًل  ذاته
 

**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

154 

 

احلياةقلوب يف دروب   

 

 الفصل اخلامس عشر :
 

 

 املقابل؟ كان شو ..عين القصة محلت ما بعد وهأل -

 ..مقابل يف ما :فأجاهبا السباحة، بركة على املطل السياج على أانملها تضع وهي قالتها

 ..مقابل اعطيك رح اان بس -

 كيف؟ -

 ..وسامي ووالدك ملرتك النياح السياح هالبيت منرتك -

 وحلنا؟ -

 !منسافر 

 جد؟ -

 هاملكان اترك بدي جد عن اان ..هتمة عين حتمل فيك وصلت ..طبيعي كان ما ايل والءك انت -

 دانة؟ كيفها ..سامي عرس احضر ما قبل مو بس ..وذكراييت هون ايل تعقيدايت وكل

 ..نفس وال بدون تقريبا كانت املشفى ع مبارح فاتت وقت ..مبارح من احسن -

 شهرين؟ اليوم هداك ع مر بقول مني ..ايييه -

**** 

 :حتقق الشرطة فريد، إصابة حادثة شهرين، قبل

 .قوصتو اان ..سيدي اي 

 ليش؟ -

 ..بينا النقاش احتدم -

 تتناقشو؟ عم كنتو شو وع -

 ..خدعين هو بس شغل بيننا يصري بدو كان -

**** 
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 :ودارين زوجته استياء رغم املستشفى يف فريد غرفة قصدت الوقت ذلك يف سوزان

 معنا؟ تتعاون مستعد تقول؟ بدك شو فهمت 

 !شغل خالف مشان قوصين ايل هو حامد ..طيب -

 عنها؟ التهمة حتمل معقول ..اباب :تيم -

 ..كتري بقعد ما حقو، عن تنازل الزملة ..حبييب ختاف ال -

 سوزان؟ بتحب هالقد كل ليش لك -

 .مهي اتكلو ما اان ..مهند عند روح وانت رفيقتها، عرس حتضر دانة خلي انت؟ بدك شو هأل 

 فرعنتها كمان انت ..ماما اغالط حتمل الزم كان ما بس ..الك شكرا عمو :خفيض بصوت سامي -

 !كتري

**** 

 .هيثم اهلني -

 ابوك؟ كيفو كيفكن؟ دارين حبيبيت -

 ..ختاف ال خطرة ومو سطحية االصابة ال -

 سوزان؟ احلقرية هي ومني -

 .انتهى شي كل ونعترب نتعرضلها ال قلنا هو بس ..القدمية مرتو -

 هاحلكي؟ موافقةع وانت -

 .الشغل ع روح رح وبكرة ..معها اعلق بدي ما اصال ..اي -

 .فاضي كون رح ما لوان عرس بكرة ..اقواك ما هههه -

 ..احضرو متنيت ..ااااه -

 إىل يدلف متوترة، ظروف يف دوًما يلتقيان إهنما ..هيثم ليلتقي اللحظة هذه يف سامي يدخل

 هلون؟ هاد جابو شو :هيثم يهتف كلمة، أبي حيادثهما أن دون الغرفة

 ..اخي سامي ليش؟ دريت ما هههه -

 !نعم؟ -

/\/\/ 
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 !هاد متل مبوقف التقينا بعض شفنا ملا ..وملا بعض؟ شفنا ما اميىت من حلنا اباب ..اباب ..ب -

 :بتعب قائاًل  سامي ابنه كف والمس ..األخضر الغطاء حتت خمتبئة كانت اليت يده فريد مد

 ..حمين..سا

 !.ااااخ لك -

 .االخ من ابين اي سالمتك -

 وتفرقت ..املصاري مشان قلبها اسود وامي املصاري؟ مشان بعض عن بعدان شلون شايف -

 .عيلتنا

 ومهملني، قاسيني كنا حلنا واديه ..حنون انت اديه متلنا، اهل بتستحق ما انت ..اصال انت ..ان -

 كنت ميكن سوا كنا لو صح، تربيت بس ..تعذبت صح متعبة، عيشة بينا تعيش بتستحق كنت ما

 ا ..املصاري وبتعبد مأذي ..دارين متل كمان طلعت _ .جناك

 ا اي - _ ..اذنك عن ..اباب تربيراتك ع

 ..سامي ..س -

 ايه؟ -

 .زورين ابقى -

 ا شاء ان ..أمم - _.

**** 
 

 ..أخريًا احلفلة

 أتجيل، ودون موعدها يف

 دانة هناك، إىل يتجهن وملى ورانيا هند العروسان، منها سيدلف اليت ابلبوابة معلقة العيون

 .لصديقتها فرًحا عينيها تغزو والدموع قريب مكان من تراقب

 ..تصدح املوسيقى

، توتر خيفقان، قلبان متشابكة، أي د ..مًعا العروسان يدخل  الدرب يعربان ..التصفيق وسط عال 

 ..القلق من مبزيد خطوة كل يف يشعران ومها الداخل، إىل
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 ..الشوق من مزيد

 ..احلب من مزيد

 أمها، يد لوان تقبل

 وا مهند :هتتف ..يبكيان ..مهند ملى تعانق _ تشوفنا؟ امك وين !جد عريس انت

 .هأل وقتها مو بس ..مكياج حبط ما صح ..تبكيين ال :يهمس أكرب، بقوة يعانقها

 ..حبييب مبارك -

 ..مرة ذات له حديثًا تتذكر عينيه، إىل تنظر

 !تالتة صران حلنا :قائلة لوان وعانقت ابتسمت ..رائعة مًعا عائلتهم ستكون ثالثة، أصبحوا لقد

 ..ابلزور حايل ماسكة افرط، احتمال ..شاعري حكي حتكي ال ..هههه -

 ..العروسني كرسي حنو درهبما أكمال التحية وبعد

 شكله به، مناداهتا اعتاد الذي لبويت :لقب دافئة، ذكرايت ..لوان عيين أمام تلوح كثرية لقطات

 إمتامه عن لتسأله اتصلت عندما النائم صوته املسكني، البائع ليساعد الذرة عربة يدفع وهو

 التقت ..دانة !نعم ..دانة خطة بعد له حببها واعرتافها ميالدها، ذكرى يوم هلا مفاجأته الكتاب،

 .انت عروس احلى :تعانقها دانة ركضت هلا، ابتسمت أعينهما،

 ..انت رفيقة واحلى -

 األغنية ..اجللوس لوان تعاود أن وقبل يفهمها، كم ليشعرها لوان كف مهند ميسك مًعا، تبكيان

 آخر عامل يف لكنهما هلما، يصفق حوهلما والكل ..يرقصان كاان تبدأ، للعروسني املخصصة

 ..آسف :أذهنا يف مهند يهمس الضجيج، هذا كل يعيان يكادان ال ..خمتلف

 ؟..وقتها هأل بتظن مهند، ..م -

 متخانقني؟ بيتنا ع منفوت لكن -

 .آسفة كمان فأان هون نتصاحل نويت اذا طيب -

 .لبويت اي حببك -

**** 
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 ..استناها بدي يعين..اممم -

 شي؟ وراك ..استناها -

 وقتها؟ فيين تقبل بتظين -

 ..االحتماالت كل تقبل استعد بس ابخلري، تفاءل ..تيم ليك -

 .شي هبيك خربة انيت ..لكن اي هههه -

 صح؟ املأذون بكرة جاية ..غالظة بال -

 ..اي -

 من لسا طلع ما اباب وحىت ..عجل على هيك الكتاب ينكتب اال قبل وما سامي تّنح يعين -

 .السجن

 ..بتتأجل التانية والتعقيدات احلفالت وقصة ..متن ابي لتحكو منك يقرب بدو سامي -

 ..طالع بكرة ابوكن قال ..سوزان اتصلت :غادة -

 احلمد :تيم - _.. اب _ صرلو؟ اديه

 ..الشهرين يكملو ح بظن :دانة -

 .لكن اهرب الزم ..جايني رفقاتك انت مو ..سامي شوف رايح اان ..يال :تيم -

**** 

 ..وسهال اهال ..مشرفتنا كمان وهديل سالم اي كيفك؟ اهلني، ..حبيبيت لوان ملى، اهلييني لك -

 .رانيا خالة هال اي ..تفضلو

 ع كيفك ..عروس اي اي :هاتفة لوان على دانة مالت األحاديث، ويتبادلن يتضاحكن جلسن

 الزواج؟

 .الكتاب كتب ع دغري حضرتك ..قدمية عروس صري رح هبمتك هههه -

 ..حاجتنا حلنا بس هههه -

 التطريز؟ بشغلة نستمر رأيكن شو جانبية؟ احاديث ..وايها انت اي :رانيا -

 وا :دانة - _ صعبة املادية حالتهن ايل الوالد درس فكر عم ..التدريس بشغلة استمر بدي اان
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 حدا؟ حواليكن ..ببالش

 .انس حواليي اان ..برافو دانة انسة واااو :هديل -

 .معك درس قررت اان :ملى -

 احلمد اتصاالت هندسة طلعلك ..مبارك صح، ..بطلة اي بتشرف ولك :دانة - _، انوية شو وانت

 هديل؟

 ..علوم طلعلي اان -

 بتحبيها؟ :دانة -

 .ايها بدو كان اباب بس ..بعرف ما اممم -

 .وحبيها حيلك شدي اي هههه -

 انسة؟ معكن درس ممكن :هديل -

 .فيكي طبعا لكن؟ كيف ..اوووه -

 بدان :مبهند هتفتا وملى لوان وصلت عندما منازهلن، ليقصدن ممتعة زايرة بعد منزهلا من خرجن

 ..مشوااار

 ا بسم - _.. !هاهلجوم شو

 .مشغول قلت املاضية اجلمعة :ملى -

 وا - _ .يتسلم مشان ببيت شغلة كم عندي كان

 ..لقمة وال بطبخ ما اان مشوار بتاخدان ما اذا ..ليك شو؟ وهأل اي :لوان -

 هتديدك؟ شو ..ملى ست وانت :مهند -

 ..بكرة يباركولك رفقاتك جيو ملا كاتو بساويلك وال ..بطبخ ما اان حىت -

 هأل ابجلنينة وراكن بركد واذا طيب، ..هاحلالة على انبسط رح ..وايها انيت عليك حبييب اي -

 بصري؟ شو ومبسككن

 بصري؟ شو :تغمزه وهي لوان -

 ..ابخدكن ما -
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 ..التحدي قبلنا طيب :ملى -

 :هاتًفا وحاصرمها لوان، مث أوآل ملى أمسك فقد ..السباق يطل مل منه، هترابن ومها يركض وأخذ

 ..علييكن فزت

 تالوئنااا ال :ملى -

 .مشوار اخدكن رح بس فزت، صحيح :قائاًل  وقهقه بذراع منهما كاًل  أحاط

 .ههههه منعرف :واحد بصوت هتفتا

 حلوة؟ شو عيلتنا شفتو :قائاًل  إليهما ونظر أفلتهما

**** 

 ..مليس مرحبا ..الو -

 دانة؟ -

 حاكيتك؟ اذا بتتدايقي -

 شي؟ يف ليش -

 .بتنزعجي ما اذا عليك، اطمن حابة ..بس ..ال -

 اطمئنان؟ بس -

 ..ضروري مو بتدايقي اذا خلص -

 .تفاجئت بس ..مشكلة مو ..ال اه -

 تعملي؟ عم شو اخبارك؟ اخر شو -

 وا - _.. اان بتعريف ..لدرس اطفال روضة يفتحلي اباب من وطلبت ورايي شي كل اترك قررت

 .املاضية السنة اطفال رايض خترجت

 .رانيا خالة خطا ع متشي عم انت :(خفيض بصوت) ..حلوة فكرة مبارك، ..اها -

 رمساتك؟ كيف ..وانت -

 لوحة؟ ارمسلك عجبوكي؟ ..هههه -

 ال؟ ليش -
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 ..بتشرف -

 .دانة اتصالك ع شكرا -

 ..العفو 
 

 

**** 
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 الفصل السادس عشر :
 

 

 رحلة؟ تطلع ..هيثوميت 

 دودة؟ اي مني مع -

 احلمد ..وشلتنا اان - _ .الصيف نلحق خلينا ..خلقي داق واان !منيح هأل اباب

 .منطلع ..ماشي -

 داميًا؟ معي هيك تبقى رح انت ..هيثم -

 ..بوعدك ما -

 !..قايلي ومو حدا حابب -

 .زواج تبع مو اان قلتلك بس..رفقاتك من وحدة ع عيين حاطط 

 .بريئة عالقاتك خلي ابلك، دير بس هههه -

 بس ..صح رفقة حبسها اان بريئة؟ بتعتربيها سوا وفواتتنا طلعاتنا حىت ..هالرباءة ع دخيلك -

 بعض، وحنب ننجرف عم ليكنا ..مبشاعران نتحكم فينا ما انو ابالخص كتري، جواتنا من بتستزف

 جد عن ..قيود بدون سوا ونضحك بعض، ايدين ومنسك ببعض، نتغزل عم الزواج قبل وحىت

 ..قلوبنا من بياكل هالشي

 مراتح؟ مو شبك؟ -

 جبدية ارتبط ممكن اين حسيت عاد ما ..بس ورحل وتسالية تقريبا قواعد بال حياة ..مبال -

 دقت اان ما ترضيين؟ بدها كيف جوهن، بتعرف وال قبل من شلة مع طالعة مو بنت حب واقدر

 .البنات من كتري اصناف وعاملت ..شغالت كتري الزواج اطار خارج

 انت؟ بنت شو ..مسعتك ع خايف وكأنك حتكي عم هههه 

 والشب؟ للبنت واالخالق والشب؟ للبنت السمعة انو بتعريف 
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 .للمرأة منصفة لغة -

 .الرحلة وجهزيلنا لرفقاتك دقي ..فلسفة حاجتنا..يال اي -
 

**** 

 ..الو -

 ..سامي اهلني -

 ..شوفك بدي ابالسم؟ كتابنا انكتب حلنا -

 .حنكي نقعد الزم ميكن ..صح ..امم -

 .ماما عند اخدك اجي بدي ..البسي ابالول -

 سوزان؟ عند قصدي ..ق ماما؟ عند -

 .تزوجنا خلص انو قلها بدي ..اي -

 بتعرف؟ ما مفكرها -

 !قصدك؟ شو -
 

**** 

 مل لآلخر كلمات منهما كل جوف يف متوترين، يزاالن ال ابهبا، هلا فتح بعدما السيارة صعدت

 ..األمان حزام حطي :سامي هتف بعد، هبا يفصح مل مشاعر قلبه ويف ..بعد يقلها

 ..أمم -

 املسجلة؟ شغلك -

 ..بدك ما متل -

 تيم؟ خربها؟ مني نتزوج؟ رح بتعرف انو ماما عن تقويل عم كنيت ..دانة -

 .انت ابرئك ما ..هههه -

 شي؟ مين متدايقة ؟..شبك دانة -

 .ابلصرماية ايك وجتوزها بدك ما مني بوش تصرخ حبقلك انت؟ منك بيتدايق حدا ليش -
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 اان ايين؟ بدك ما انت يعين شو يعين؟ شو :وصاح السيارة وأوقف بعصبية الفرامل سامي داس

 ما؟ واحد طرف من حب حلايل؟ حبيتك مثال؟ متوهم كنت

 بصوت ضحكت ..ضحكت االنزعاج، ابدعاء توترها إخفاء حاولت رمبا له، ذلك قالت مل تدر مل

 مسحت ..مًعا أخريًا أننا أصدق ال ألنين رمبا سامي؟ اي كذلك أليس ..اليوم فظة أبدو مسموع،

 ..برافو :وقال اثنية املقود فأدار وفاجأه ذلك أحرجه الضحك، يف غارقة وهي مهدئة ظهره على

 .بتذليين اان بس ..تنصيحهن بتعريف ولوان مهند خانوم؟ اي .شي تفهميين وال تردي ال

 .الوالدة الست ونشوف اليوم طلع ايل ايب ع نسلم خلينا هأل، حادث نفوت ما بال ابلك طول -

 ..وحدمها مًعا، السيارة يف إهنما ..نعم

 .بيننا التفريق تستطيعي مل :هلا لتقول..املكاملة تلك لسوزان لرتد ذاهبة إهنا ..ونعم
 

**** 

 :سنوات ثالث قبل

 أن وقبل خلطبتها، غًدا سامي بقدوم جًدا سعيدة كانت اليت دانة غرفة من وغادة تيم خرج

 !دانة مرحبااا :االتصال ذاك جاءها لتفكر بنفسها ختتلي

 .سوزان خالة ..خ 

 ..منيح امسعي -

 شو؟ .ش -

 .بكرة خيطبك وبدو..حابك اجملنون ابين -

 اي؟ -

 .هالشي بناسبين ما اان بس -

 شو؟ يعين..يع ..ي -

 ..برتفضي -

 الرفض؟ وليش نعم؟ -

 ..فيك يفكر يبطل حلىت ..كلنا جني ملا برتفضي -
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 حتكي؟ عم شو انت ولك -

 ..تقاطعيين ال -

 .ارفض بدي ..ما ..م اان ..اان بس ..ب -

 .اخلوف من متويت رح اي ..ترفضي بدك ما واضح -

 الرفض؟ ليش اان -

 !جبحيم تعيشي حابة بظنك ما النو -

 كيف؟ -

 ببالك، بيخطر شي اي بعمل ..الشغل من بقلعو ..فيك سامي بكره جحيم، حياتك حبولك اان 

 .ابين مرت تكوين ومستحيل ..مستوايي مو انيت

 كل حتقيق مبقدورها وكأن منها خافت كيف هلا، انصاعت كيف تفكر وهي هذا كل دانة تذكرت

 والدته تعود أن بعد سامي فيرتكها نفسها سوزان ملصري تصل أن عندها خافت كيف تريد، ما

 أن لسوزان مسحا وجبنها خوفها بنفسها، ثقة قلة كانت ..بسامي ثقة قلة تكن مل ابملال، إلغرائه

 تنتصر مل فهي مؤقًتا، لكن ..اجلميل احلب ذلك تدمر أن له أاتحا عقب، على رأًسا حياهتا تقلب

 ..اليوم بسوزان لقاؤها سيكون كيف تفكر وهي املصعد ودخال ..سامي تبعت حال، أي على

 ..ذليلة ال عزيزة منهزمة، ال منتصرة

 ما هي صار؟ يعين كيف نتزوج؟ بدها صار ايل هي ماما ابلسيارة؟ قلتيلي ما متل جد ..دانة 

 ..و وقبلت شجعتين الوقت هبداك قلتلها اان ملا يعين؟ بدها كانت

 .وبس قدامك احلكي هاد :مقاطعة دانة -

 يعين؟ كيف -

 وقف؟ كأنو شبو ..يطلع االسانسري املفرتض 

 ابلغلط؟ التاين الطابق ع كبسنا بركي اتنية، مرة الزر اكبس رح ..حلظة ..ل 

 .الباب فتاح يستجيب؟ عم ما كأنو شو؟ -

 !يفتح عم ما ..م -
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 .وبساعدان بيسمع حدا بركي رنو ..اجلرس رن طب ..ط فينا؟ علق يعين ..يعين -

 .البناية اضوية كل انطفت هاد؟ شو لك ..لك ..اي -

 يعين؟ شو -

 ا شاء ان - _ وا مبال اممم ..ظين يصدق ما _.. !كمان الكهراب انقطعت

 شوووو؟ -

 !ليسمعوان الباب ع خبط رح ..ختايف ال -

 ..بيوت يف ما الطابق هباد ..فايدة يف بظن ما -

 .ساعدوووانااا برااا حدا يف ..اناااس اي ..هاحلل غري يف ما -

 ..سامي ..سامي ..س -

 دانة؟ شو -

 .هون منوت رح حاسة ..حاسة ..ح -

 اب مسي هون؟ منوت شو ..ههههه - _.. .علقانني ساعة ربع صرلنا ما لسا

 .خيلص عم اهلوا كأنو ..كأنو ؟..يومني ساعة؟ اديه؟ نعلق الزم يعين :عينيها يف والدموع دانة -

 .قوية بعرفك ..دندوش ابلك طويل -

 !خويف عن عرب فيين قدامك ..صغرية بنت برجع قدامك اان قوية، مايل ..قوية مايل -

 وانفجرت بذراعيها قدميها وأحاطت ركبتها، على رأسها راكنة الضيقة، املصعد أرض وافرتشت

 عربي بدك، ما قد خايف ..حبيبيت ..دانة انت عمري :وهتف أمامها القرفصاء سامي جلس ..ابكية

 .بدك ما قد

 احمين؟..مس انت ..انت ..انت -

 شو؟ ع ولك -

 ..فيك رضيت ما الين -

 .القصة مرت ابملاضي؟ بدان شو ..خلص -

 بتحبين؟ لساك -
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 وا حببك - _ .فيك مبوت ..حببك

 !..صار شو اعرتفلك بدي قلك، بدي ..بدي اان ..سامي..س..فيين عيش ..فيين متوت ال -

**** 

 احلمد :تيم - _ .اباب سالمتك ع

 .تيم ابو طلعتك مباركة :غادة -

 ..ويسلمكن فيكن يبارك ريب -

 ودانة؟ سامي وينهن شو لك :تيم 

 وا صح :الطويل ثوهبا رافعة ابجتاههم الدرج تنزل وهي سوزان هتفت _ ..وسهال اهال ..اأتخرو

 كيفكن؟

 !مناح ..اهلني :غادة -

 جايني؟ قالو ساعة ااي :حامد -

 .اخلمسة ع اساس ع :تيم -

 !شوي تركوهن هههه، يصيعو عم العرسان بكونو ..ونص مخسة لسا هأل ..اها :سوزان -

**** 

 !سامي صار ايل هاد ..هاد ..ه -

 ما ليه بدايل؟ تقرري مسحلك ومني رفضتيين؟ سخيف سبب هيك مشان هيك؟ مشان -

 فيين؟ ثقة عندك كان ما هددتين؟ امك وقلتيلي دقيتيلي

 ..اسفة اان منها، كتري خباف اان ..قليب على تعميلي دائما بتقدر سوزان ..بعرف ما بعرف، ما -

 مسحتلي ووقت تركتك، هددتين وقت انو تقول ح حتبين، تبطل ح هأل اكيد ..اسفة ..اسفة

 وا بس ..بس ..فيك قبلت _ اقبل ح كنت رضاها بال خطبتين لو حىت تغريت، جد عن اان

 انو بتقول ايل العبارة افهم الدنية، افهم احلياة، افهم حلىت فراق سنني ٣ بدي كان بس هاملرة،

 من وماخباف حايل قد وصري القوى هالوقت كل احتجت !احننيت اذا اال ضهرك بريكب حدا ما

 ..متلي قويهن وحاول الناس ساعد صري حلىت ..حدا

 وتوتًرا، انفعااًل  ارجتافها نظراته، مرمى يف عيناها مطلًقا، مقاطعتها يريد وال إليها يستمع كان
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 رح اكيد ..هأل السبب قلتلك انو غبية ميكن :واتبعت وعصبية، بسرعة تطلقها اليت كلماهتا

 ..تتزوجين تفكر ما قبل شي كل تفهم الزم كان بس !ترتكين

 !غبية ..هبلة برتكك؟ انو ظانة لسا فيين؟ واثقة مو لسا :بغضب هتف صفعها، ملِ  يدر مل

 ا مشان ..آسفة ..آسفة ..آسفة - _ ا مشان مين تعصب ال _..

 على شارفت وكأهنا تتالحق أنفاسها كانت بشدة، عانقها قميصه، طرف متسك وهي قالتها

 جداد انس هأل حلنا ..خلص ..خلص كلو املاضي انسي ..اهدي ..دانة اهدي :هامًسا قال االختناق،

 فيك، شي وكل معي، وجودك حبب زمان، من وحببك سامي اان ..جديد من بعض ع نتعرف وعم

 مريت؟ تكوين وبتقبلي ..مني؟ انت

 مستعدة ايل دانة ختاف، عاد ما ايل دانة ..دانة اان ..اان ..اان :وهتفت دموعها، بني من ابتسمت

 ..حببااااك حببك حببك اان اجلديدة، احلياة هي معك تبدا

 ..حببك واان :وقال أكثر إليه فضمها هبا، صاحت

 .اختنق ح حاسة جد عن هاملرة ..اح ..اح ..اح -

 .هون من مير عم حدا ما املشكلة :حوله ونظر أفلتها

 .دقلهن..طيب -

 .تغطية يف ما هون بس ..ريت اي -

 ا اي ..ساعدان ريب اي ..ريب اي ..اح ..اح ..اح - _!

 يفعله، ما له ليس بعشوائية املرتين هذين يف يتحرك وهو فشيًئا، شيًئا أنفاسها تفقد كانت

 !هوووون حلنا ..تيييييم :صوت من ميلك ما أبعلى صاح

**** 

 دقيتلهن؟..كتري طولو جد :غادة -

 !شي شايف مو تنقطع، حليلها والكهراب ..التغطية خارج التنني :بقلق تيم -

 .عليهن دور ..حتت بتالقيهن بركي انزيل طيب :سوزان -

 ..تدقوهلن عم ضلو وانتو ..ماشي :تيم -

**** 
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 ..اهييه ..اه ..اه -

 ..دانة ..دانة -

 ..اح اح ينقطع، ..ين م ..ع فسي ..ن ..اه..اه ..نفسي -

 ا مشان دانة  _ ..الباب ع دق رح ..خطوات صوت هي ..حالك مسكي

 ..ابب ..ال يفتحولنا كهراب يف ما ..م .. اساًسا ..اس -

 الطابق ابجتاه الدرجات يهبط الذي تيم أخريًا ليسمعه كبرية بقوة الباب خيبط كان ذلك رغم

 وينكن؟ ..دانة ..سامي :وصاح شهق علقا، حيث الثاين

 .داخت تقريبا كتري، تعبت دانة شي، اي اعميل عجل ..ابالسانسري علقانني 

 ..بسرعة املختصني شوف رح ماشي، ..م -

**** 

 سوزان اندفعت بينما حوهلا، أهلها وجتمع الوعي فقدت قد كانت دانة املختصون أخرج عندما

 املصعد، يف دانة قالته ما كل تذكر رآها عندما العرق، يف الغارق األنفاس، متقطع ابنها حنو

 برة؟ االسعاف :مهدود بصوت هتف ابلعتاب، يسمح املوقف يكن مل ..بربود استقبلها

 ..ابلسيارة صارت دانة ختاف، ال اي :يسنده تيم -

**** 

 رديل دانة، احفظلي رب اي ..رب اي ..رب اي :هاتًفا دموعه وسالت ابحلائط، رأسه سامي ألصق

فسي بعطيها ََ  وا ..انفاسها ترجعلها رب اي رب، اي ايها _ اي سوا، نرجع اميىت صدقت ما ..كلو َن

 ..رب اي ..جنتمع اكتبلنا ..رب

 ..سامي :متأثًرا تيم -

 .الدكتور طلع ..شباب اي :هتفت مث تبكي بينهما غادة ووقفت مواسًيا، عانقه

 ختفق قلوهبم كانت ..ورانيا وسوزان وملى لوان حامد، تيم، سامي، غادة، مجيًعا، حنوه هتافتوا

 :سيقوله ما انتظار يف

 احلمد _.. .شوي اليوم عندان تراتح نرتكها رح منيحة، صارت

 البقلك مو ..قومي يال يال :لوان هتفت البقية، تبعهما مث أواًل  الغرفة وحامد غادة دخلت
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 !هيك تتسطحي

 وا ..اييييه هههه، كمان؟ هالتسطيحة عليي استكرتيت :بتعب دانة - _ .فيها رحت حايل فكرت

 ..الشر بعيد :بذعر سامي -

 ..تسمين ترجعي ما بال ندللك ح تفكرينا كتري ال :تيم قال فيما له، وابتسمت نظراهتما تالقت

 شايف؟ حيطي مستوطني :قائلة بسامي استنجدت

 ..حباجتهن لك ما بدللك اان فيهن؟ بدك شو حبيبيت، ختايف ال 

 .مجيًعا ويضحكون

**** 

 .سامي زفاف بعد السفر على واتفقا وحامد سوزان بني احلوار ذاك جرى يومني، وبعد

.... 

 :فقال ذلك عن مهند وحادثت املستشفى يف بتيم اجتمعت حني إحراجها إخفاء ملى تستطع مل

 حسيتيه انك جملرد فيه اهتميت مو ايه بدك جد عن تكوين الزم انت بس ..منيح زملة تيم

 .ظريف

 اعرفها؟ بدي كيف وهي -

 .وأتين اكرت املوضوع ادرسي -

 ؟..ايدي من راح وبركي 

 .الك مو بكون 

**** 

 ووالدي؟ مبريت تشتغلي وبطليت هدييت يعين شو 

 .مصاريه وشلحو طريقة بشي لفريد اوصل فكر عم 

 ا ..تعقلي رح ما يعين ..ايوا - _ .املاضية املرة منك سرتين

 ..وهدوء مبفاوضة اشتغل رح تتدخل، ال انت هاملرة -

**** 

 مسح ايل مني لك :وصاح مهند دخل عندما قدميها ومتد الليمون قطع تلتهم لوان جلست
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 االرض؟

 ..اان -

 .اجلامعة من برتجع هأل ملى؟ استنييت ما ليش -

 ..حبييب صار هيك هأل -

 ترشيين عم :وهتف وجهه لون فتبدل مملح، ليمون قطعة فمه يف تضع وهي بدالل قالتها

 ..اصال حببو ما اان ماحل؟ بليمون

 .منو مليت عاد ما احلمل ع بس ..حببو اان وال ..هم ..هم -

 !يطق ضهري خلي ..الدرج ع فيك وبطلع حبملك االرض بتمسحي اذا مرة اتين 

 !موجودة مو ملى افرتض ..ابلك طول -

 ..موجودة هي بس -

 !بتخوف صاير -

 .بتخويف انت كنت ابخلطبة ..لبويت معلش -

 .اان هيبيت رجع بدي ..بدي ما -

 حببك ولك بس، منك اه ..هههه -

**** 

 على رأسه ورمى جبوارها سامي جلس اليوم، حتميضها مت اليت زفافهما صور تقلب دانة كانت

 معك؟ احلياة شكل هيك :قائاًل  كتفها

 شبها؟ ليش -

 .كتري حلوة -

 ..و تفاهم وعدم مشاكل يصري احتمال بس هههه، -

 ابي حلظة كل معك عيش بدي يصري، بدو ايل يصري ..معلش :وقال عينيها يف ونظر إليه قرهبا

 ..كانت شكل

 .العرس بعد الشغل ع برتوح يوم اول اليوم ..اشتقتلك -
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 ..عندك كلو كان عقلي قول؟ شو واان 

 .تدقلي ساعة نص كل بعالمة ..بعرف -

 الشغل؟ ع تشريف بدك اميىت ..خانوم وحضرتك -

 .الشغل بنفس زوجي مع كون حبب ما ..تيم مع بشغلي ضل رح اان ..عمو ال -

 عيونك؟ مغمضة كنيت ليش ..فتنا ما اول هي شويف هههه لشوف، الصور هايت ..حق معك اي -

 !متشي عم ابلزور كنت كمان انت ..سآلتك بال -

 بعمل؟ شو كتري انفشة كانت ..عيين ببدلتك اتفركش عم كنت -

 عجبتك؟ ما يعين -

 ..ابالول انت لتعجبيين مو هههه -

 .غليييظ -

 من لسامي رمستها اليت دانة لوحة احلائط على انتصبت فيما برفق، رقبته على وضربته قالتها

 الكبري واألمل احليوية أبلواهنا اجلدار تعتلي كانت العلوي طرفها يف الذي الكسر رغم قبل،

 .أعشاهبا عروق يف يسري الذي األخضر
 
 
 

 *** متت حبمد هللا ***

 

 


