
1 
 

 إمام هاله بقلم .. المنتحرون رواية                                                      

 

 :إهداء

 .اشكرك .. الحبيب زوجي ومرشدي االكبر داعمي إلى

 .بالحب يذكرك أن إال القلب يستطيع ال صديقتي"   ىند" 

 مقدمة

 الشر وكراهية ثارةواي الخير حب على مفطور وجعله الفطرة على اإلنسان هللا خلق

 .ودفعه

 وطريق الخير طريق الطريقين لإلنسان اعطانا اي ( النَّْجَدْينُ  َوَهَدْينَاهُ ) تعالى قال

 مما ويكون عليها هللا خلقه التي فطرته على يبقى أن إما يختار ان وعليه .الشر

 .ةبالخبيث الطيبة فطرته ويستبدل والشيطان الشر طريق يسلك أن إما , هللا هداهم

 ٢٠١٠اغسطس

 .لشهور العام الرأي شغلت التي القضية في الحكم انتظار في المحكمة قاعة اكتظت

 (محكمة) الجهوري بصوته معلنا ُ الجلسة حاجب يدخل أن قبل األصوات ارتفعت

 جلس ثم ,الحكم منصة الثالثة القضاة اعتالء منتظرين صمت في الجميع ليقف

 .منتبهة وعيون ,صاغية واذان ,فةشاغ بقلوب ,القضاة جلوس بعد الجميع

 غير تقف ,عمرها من الثاني العقد في , نحيلة فتاة ستجد القفص داخل نظرت إذا

 الجالسين تشارك وال ,واآلخر الحين بين أظافرها تقضم حولها يحدث لما مبالية

 اللحظات مرت .عديدة سنوات منذ نفسها في ونفذته بل , الحكم علمت وكأنها شغفهم

  حكمه القاضي يعلن أن قبل واتكسن بدت

 فضيلة إلى اوراقها بإحالة علي محمد مريم المتهمة على حضوريا المحكمة حكمت)

 (الجلسة رفعت المفتي
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 في وصراخها ضجيجها ارتفع .وعويل ,وصرخات ,وضحك ,هتاف بين القاعة ضجت

 الحكم استقبلت القفص داخل القابعة تلك ماعدا الحاضرين جميع من الوقت نفس

 .ابتسامة ثغرها وعلى ,فنى وجسد ,مسلوبة وروح , مات بقلب

 :بعويل قائلة القفص من الصارخات إحدى اقتربت

 قولتلك .معاها خدوني هتعدموها لو .. معاها خدوني عليكم حرام أل أختي مريم

 .مريم فضلتي ياريتك ,ماانتُ  زي فضلتي ياريتك ,وحشة اخرته الظلم يامريم

 هنا؟من إلى بها جاء الذي ؟من الفتاة هذه قصة عن يخبرنا أن دألح هل: هنا والسؤال

 ال ,الضيئل وجسمها ,الرقيقة فمالمحها باإلعدام؟ عليها الحكم في سببا ُ كان الذي

 .المشنقة حبل رقبتها حول يلف أن تستحق مجرمة بوجود ينبئان

 .نعرفه ان مانريد علينا ويقص, فضولنا يروي أن يستطيع الزمن وحده

.............. 

 ترى .يسمعها أحد وال مرتفع بصوت الصراخ تحاول, أذنيها تصم تكاد قلبها دقات

 تندفع والدماء بقوة باألرض وترتطم فوقها من تهوى عالية بناية فوق تقف نفسها

 تتناثر التي الرمال كذرات وكأنها ,بها عابئ غير بجانبها يمر والجميع جسدها من

 حاولت .أحد إليها يلتفت أن دون القارات بها وتعبر الرياح تأخذها عينيها امام

 أن دون الهواء في ذهبت صرخاتها جدوى دون ولكن االستغاثة حاولت أكثر الصراخ

 .أحد يسمعها

 :صوت لها يأتي ان قبل مفهومة غير بكلمات همهمت

 .بتحلمي إنتُ  .. ياحبيبتي إصحي .. مريم ..مريم

 .الرجيم الشيطان من باهلل عوذا: قلبها على يدها واضعة فزعة جلست

 بتحلميه؟ اللي الحلم هو برضه ياحبيبتي إهدي: بجانبها الجالسة ضمتها
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 بقع ..الحلم نفس أحلم عيني ماغمض كل ..هو "منه"يا أيوة : برأسها مريم اومأت

 بيخوفني ده الحلم أنا ..بيلحقني ومحدش .. بتشوفني والناس .. عالي مكان من

 .بيه أحلم أنام فبخا بقيت أنا ..أوي

 ..هللا من الصالحة الرؤيا وسلم عليه هللا صلى النبي قال : ظهرها على "منه" ربتت

 وليتعوذ .. يساره عن فليبصق ..يخافه حلما ُ احدكم حلم فإذا .. الشيطان من والحلم

 بقى ياال ..مريم ياشيخة ده الكالم هقولك اللي أنا .تضره ال فإنها شرها من باهلل

 .مابقولك زي إعملي

 :متسائلة لها نظرت ثم ..لها قالته ما وفعلت ألختها ابتسمت

 دلوقتي؟ كام الساعة هي

 .ونص ستة الساعة :معصمها لساعة "منه"نظرت

 ..تمانية الساعة محاضرة ورايا بقى هقوم أنا : الفراش في جالسة مريم اعتدلت

 .هللا على واتوكل .. الدوا وأديها ماما وفطر وأصلي دش أخد يادوب

 مازالت فوجدتها قليال ُ الباب فتحت .. والدتها غرفة ناحية وتوجهت فراشها من قامت

 .لالستحمام وتوجهت فاغلقته ..نائمة

 فراشها في فاعتدلت .. المطبخ من تأتي حركة أصوات "منه" سمعت دقائق بعد

 .السبب لترى ..ناحيته وتوجهت

 مستحمتيش يابنتي إنتُ  .. عليها لقتق ماما افتكرتك مريم: المطبخ امام "منه" وقفت

 ليه؟

 وشي بغسل اكتفيت ..قاطعة المية لقيت دخلت : النار فوق البراد مريم وضعت

 .والوضوء

 . كالعادة طافحة المجاري تالقي ..أوله من اسود يوم ده اوف: "منه" تنهدت
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 فأنا الدهر نواالتلع قال ربنا .. حرام ده الكالم مرة كذا قولتلك يابنتي : لها مريم نظرت

 .اليوم تسودي لما حرام . الدهر

 : تنهدت ثم .. يارب سامحني العظيم هللا استغفر :صدرها أمام ذراعيها منه عقدت

 إلما قاطعة ماية إلما .. ده؟ المكان ونسيب دي العيشة من علينا يتوب ربنا امتى

 .المرض تجيب حاجة مكان كل في بقت اللي الزبالة غير ده .كهربا

 ..خالص النور وال المية مبتشوفش ناس في ..غيرنا من أحسن إحنا ربنا حمديإ ـ

 فيه عايشين اللي زي مكان القية مش ناس وفي .. الضلمة في طول على وعايشة

 .أحالمها اقصى دي هي ..عليها مقفول وباب أوضة بتتمنى

 .. باريس في إند الويك وبتقضي .. ماليين وبتقبض قصور في ساكنة ناس وفي ـ

 في بتتبعتلهم المية .. نيلها من بيشربوا ومش .. الماركات أشهر من وبتلبس

 .فلة دي البلد في أيام هنشوف إحنا ده .. النبي على صلي . برة من طيارات

 الواحد . ربنا إحمدي .بينرفزني كالمك يامنه عليكي حرام .. والسالم الصالة عليه ـ

 لفوق تبصي قعدتي لو .لفوق وميبصش ..هحال على ربنا ويحمد منه األقل على يبص

 .هتتعبي

 بتحسر بس أنا لفوق؟ ببص إني قالك اللي مين . الحق بقول علشان بينرفزك كالمي ـ

 مات يرحمه هللا مابابا بعد هلل قولنا زمانا كان الصيدلية في شغلك لوال ده .. حالنا على

 جنية٣٥٠ المعاش دمةخ سنة ٢٠ بعد . جنية٣٥٠ هللا ماشاء هللا بسم والمعاش ..

 .تتمسخر أن المسخرة تعجز عندما

 يابنتي .. يتظبط الحال بكرة يامنه هللا شاء ان : طبق على الجبن شطيرة مريم وضعت

 .امل عندك خلي

 ..وفساد رشوة خلفت ماتموت وقبل .. ماتت أمل متعرفيش انتُ  : قالت بسخرية

 .كمان ومنورين ومربعين قاعدين .. ابدا ُ بيموتوا مش هللا ماشاء بقى دول واالتنين
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 وخلصي حيلك شدي . اإلحباط بيت يخرب : أمامها ووقفت الصنية مريم حملت

  .بمجهودك أحالمك كل وحققي صحفية وابقي جامعتك

 روحي ..مصحيكي؟ اللي ايه اساسا ُ انتُ  .مامشي قبل ماما افطر علشان بقى ووسعي

 .نوم كملي

 هدخل أنا ..بقى إيه نوم تؤ . االتنين نومو مجهودي : ألعلى حاجبها منه رفعت

 .بينا ياال لوحدها القاعدة من بتزهق علشان معاها وأقعد عليها أطمن لماما معاكي

 عن لتكشف المقبض إلى يدها "منه" مدت ..والدتهما غرفة ناحية ومنه مريم توجها

 ..ةعاكس بمرآة مزود ودوالب سرير على تحتوي ..الشقة باقي مثل متواضعة غرفة

 صيدلية لعمل تصلح األدوية عدد من كبير بعدد مكدسة والدتها بجانب ومنضدة

 .خافتة بإضاءة الغرفة تنير ولمبة ..كاملة

 عيونكم على الورد صباح: بابتسامة لهما ونظرت الصالة من والدتهم اتنهت

 .ياحبايبي

 .ياماما الخير صباح: والدتهم يد منهما كال ُ قبل

 تاخدي علشان أفطري ياحبيبتي ياال : ببيضة لها يدها دتوم بجانبها مريم جلست

 .ناقص كان اللي الدوا جبتلك أنا .العالج

 صبرك ويعوض ..رزقك في ويوسع .. يابنتي يخليكي ربنا: الطعام سهير تناولت

 .خير

 ده كل ..والإيه؟ لمريم الدعا كل هو هنا نحن .. إحم إحم :سهير بجوار منه جلست

 النهاردة معاكي قاعدة اللي وأنا نازلة مريم فكرة على .شاي ايةوكوب بيضتين علشان

 .ياسوسو

 ويخليكي يكرمك ربنا ياحبيبتي هللا شاء ان .. منه ياست متزعليش :سهير ضحكت

 .شوية ده الطويل لسانك ويقصر
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 اهم دي اللسان بتقصير إدعيلي ..ياماما عليكي باهلل ايوة . ماشي كدة كان لو ـ

 .داهية في موديني يلسان حكم ..حاجة

 .واختك انتُ  عليكي ويحافظ ..يابنتي عليكي يستر ربنا ..عارفة ماأنا هتقوليلي إنتُ  ـ

 من اخرجت ثم الماء من بكوب لها يدها مريم مدت .. الطعام تناول من سهير انتهت

 .الدوا ياماما اتفضلي : دواء شريط بجانبها شنطة

 .بتاخده ماما اللي الدوا ده مش يامريم؟ ده إيه:قائلة جبينها منه عقدت

 اللي الدوا نوع ..هوهو الدوا تركيب بس ..مختلف اللي هو بس االسم:مبتسمة مريم

 .القياه مش كاتبه الدكتور

 على اتوكل بقى قايمة أنا .بالشفا :ظهرها على مريم وربتت .. الدواء سهير تناولت

 .مهمة محاضرات ورايا .. هللا

 يامريم؟ مصاريف معاكي .. ويقويكي تيياحبيب معاكي ربنا :سهير

 .هلل الحمد ياماما معايا: مبتسمة برأسها اومأت

 وانتم ..ده نتيجة بيجيب مش اللي للدوا داعي مفيش مرة كذا قولت انا:سهير تنهدت

 .دي بالمصاريف اولى وأختك انتُ  . مصممين برضه

 بتقولي ليه انتُ  عادهمي في هتخديه الدوا .. ده للكالم داعي مفيش سمحتي لو ماما ـ

 األمل حاجة اهم قال والدكتور .. بتتحسن حالتك إن شايفة أنا ..نتيجة مبيجبش إنه

 .نتيجة هيجيب الدوا كويسة النفسية ماحالتك طول ..النفسية وحالتك

 ..الصيدلية في الشغل على كليتك من بتطلعي عليا صعبانة إنتُ  يابنتي : قائلة زفرت

 البنات أكيد .. جامعتك بيهم روحي طقمين جبيلك . العالج ىعل رايحة كلها وفلوسك

 .كلها الناس من أحسن انتُ  ..حد من أقل تبقي ياحبيبتي عايزاكي مش ..بتلبس



7 
 

 حاجة أي احتاجت ولو .. حاجة ناقصني مش أنا ياماما صدقيني: يدها مريم قبلت

 .اطمني هشتريها

 كنت . هدى على عدي زلةنا وإنتُ : لمريم "منه" ونظرت برأسها سهير اومأت

 .عجباني مش النفسية وحالتها ..إمبارح عندها

 .والمغادرة مالبسها الرتداء وتوجهت برأسها مريم اومأت

......................... 

 منزل .للنزول وتوجهت واختها والدتها وودعت ,فريضتها وادت ,مالبسها ارتدت

 مريم تقطن األول الطابق في ..متواضعتين شقتين على يحتوي واحد طابق من

 لهم اخت بمثابة يعتبرونها والتي هدى جارتهم تسكن األرضي الطابق وفي, وأسرتها

 .ووالدتها األكبر اخوها مع

 صاحب رفيع ,عمره من الثاني العقد في شاب لها ليظهر هدى شقة باب مريم طرقت

 .ملكه ستلي إنها الكبيرعليه مقاسها من وضح وبدلة نظارة يرتدي ,سمراء بشرة

 .يانادر الخير صباح : مريم ابتسمت

 كدة؟ الصبح على فين على ..يامريم النور صباح اهال ُ:االبتسامة بادلها

 فين؟ على اللي بقى انت.. الجامعة رايحة أنا ـ

 يوم كل .. النهاردة يوفقني ربنا بقى إدعيلي شغل على أدور رايح كالعادة :قائال ُ تنهد

 .حنين بخفي اعود اآلخر وفي ودور ألف وأقعد البدلة استلف

 إمتى؟ المحل شغل وبتنزل ..هللا شاء إن ويوفقك معاك ربنا ـ

 علشان النهار أخر أنزل وأنا .. الصبح ينزل هو زميلي مع بدلت .. العصر بعد بنزل ـ

 .شغل على ادور الصبح فترة
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 بيعا ماركت سوبر في وبشتغل دفعتي على والتالت تجارة خريج :وأردف تنهد ثم

 .وبيض جبنة

 مها وطنط هدى اومال . ويرزقك خير صبرك يعوض ربنا يارب قول خير معلش ـ

 فين؟

 بصي ادخلي ..تفطرها بتحاول معاها وماما اوضتها في هدى: الطريق نادرلها افسح

 .تاكل تقنعيها وحاولي عليها

 لتكشف بالدخول لها وأذن الباب طرقت ,هدى لغرفة وتوجهت برأسها مريم اومأت

 العقد في وإمرأة ..صغير ودوالب سرير على تحتوي تماما ُ متواضعة غرفة عن

 من الحياة هذه في لقته عما تقص تجاعيد وجهها على يظهر عمرها من الخامس

 وبشرتها ,البسيطة بمالمحها متحرك كرسي على الجالسة الفتاة وتلك,مآسي

 على الفتاة تلك جلوس ومي , جيدا ُ اليوم ذلك مريم تتذكر.النحيل وجسمها ,السمراء

 التي الرحالت اتوبيس نفس في والدها مريم فقدت,مروعة حادثة كانت ,الكرسي ذلك

 يوم قضاء من عودتهم عند تقريبا ُ سنوات خمس من .الحركة الفتاة هذه فيه فقدت

 علمت عندما وفرحتها ضحكتها تتذكر ,األسكندرية مدينة البحرفي شاطئ على

 ولعبهم الشاطئ على لهوهم تتذكر , الرحلة هذه في همل وأسرتها هدى بمشاركة

 في والجلوس اليوم إنتهاء عند حزنهم تتذكر كما,بالمياة لبعض وقذفهم بالرمال

 ولكن ,السرعة من يقلل بأن للسائق وتحذيره والدها صوت تتذكر ,للعودة األتوبيس

 إطار جارإنف صوت تتذكر,الهواء في وذهبت فائدة بال كانت وتحذيراته كلماته

 إنقلب . القيادة عجلة على السيطرة السائق استطاع وعدم ,األمامي األتوبيس

 إخبار يوم تتذكر, لدموع ضحكاتهم وتبدلت ,بالدماء مالبسهم وتلطخت األتوبيس

 , الكرسي ذلك على هدى بجلوس اخبارهم يوم وتتذكر ,والدها بوفاة لهم الطبيب

 يمشي سينمائي فيلم وكأنه الحادثة تلك ذاكرتها تستدعي الكرسي ذلك رأت وكلما

 .عينيها امام ببطء



9 
 

 ياحبيتي تعالي مريم :المكلومة المرأة تلك صوت على الشرود من نفسها استدعت

 .إتفضلي

 .إيه عاملة مها ياخالتو إزيك : للغرفة مريم دلفت

 .ياحبيبتي هلل الحمد ـ

 الخير صباح:مةبابتسا ركبتيها على وجثت المتحرك الكرسي من مريم إقتربت

 .يادودو

 إيه؟ عاملة .يامريم النور صباح ـ

 تفطري؟ ليه عايزة ؟مش مالك اللي إنتُ ..كويسة أنا ـ

 .إمبارح من حاجة تاكل عايزة ومش تعباني .. يامريم معاها اتكلمي :مها تنهدت

 ذبابة بإقناع اصعب الطعام بتناول هدى فإقناع ,صعبة مهمة امام بإنها مريم علمت

 فصل في دمائك ومص لدغك من بعوضة بإقناع واصعب , عنك اإلبتعادب غلسة

 .الصيف

 إيه؟ الجميل اخبار ..والفطار األكل عن بعيد طيب:مبتسمة مريم

 حياتي ماأنا زي إيه؟ اخبارها هيكون زيي كرسي على قاعدة واحدة : أجابت بحزن

 .تغيير مفيش .هي هي

 وتزيد,بلة الطين التزيد حتى حزنها ءاخفا حاولت ولكنها ,عليها بالحزن مريم شعرت

 عنها التخفيف وحاولت,المسكينة تلك شجن من

 تعليمك؟ تكملي رأيك إيه .. يادودو إيه بقولك ـ

 !تعليمي ـ
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 معاكي ويبقى ؟ متكمليش ليه ..عامة ثانوية معاكي إنك ناسية إنتُ  يابنتي ايوة ـ

 .وقتك بيها تشغلي حاجة وتالقي .. جامعية شهادة

 كلها؟ دي السنين بعد الجامعة في اقدم ينفع أنا وه بس ـ

 .ليه كده قبل ده الموضوع في مفكرناش عارفة مش أنا ..ينفع طبعا ُ اه ـ

 اكمل ممكن أنا يعني .. يامريم بجد بتتكلمي انتُ  :هدى وجه على إبتسامة ظهرت

 رأيك؟ إيه ..إنجليزي تربية هكمل أنا أوي اإلنجليزي بحب كنت أنا ..تعليمي

 .. النهاردة شمس عين جامعة التربية كلية هروح أنا . اتفقنا يبقى .. طبعا ُ جميلة ـ

 في تبقي الجاية السنة أول من هللا شاء وإن ..محتاجينه اللي الورق وهشوف

 تبتدي علشان الكتب منهم وهاخد ..تربية في اللي زمايلي هشوف وأنا ..الكلية

 .دلوقتي من مذاكرة

 قربت كنت أنا .. حياتي في حاجة هعمل اخيرا ُ يااااه .قنااتف خالص : بفرحة هدى

 . التليفزيون أدام إلما السرير على إلما القاعدة من نصفي بدل رباعي شلل يجيلي

 .والثانية باليوم هعدهم أنا ده .. واشتغل هللا شاء ان سنين أربع بقى كدة

 بسرعة هتعدي يامواأل .. ياحبيبتي عليكي الشر بعد :وجهها على قبلة مريم طبعت

 .تفطري دلوقتي حاجة اهم بس .بيها هتحسي مش

 .معايا هتفطري :هدى ضحكت

 أمشي والزم بدري من فطرت أنا .. بس إيه معاكي افطر : مكانها من مريم قامت

 كدة البت مجوعين انتم ..الفطار حضري مها ياطنط بقى ياال .محاضرة ورايا دلوقتي

 .المقشة إيد اد بقت البت ليه؟

 لقمتين مش ..كويس تاكل يارب بس ..هوا هحضرالفطار أنا : مكانها من مها قامت

 .هلل الحمد وتقول
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 .اتأخرت علشان بقى أنا استأذن .. بضمير هتاكل هللا شاء إن أل ـ

 تلك إال تفكيرها من ينتشلها لم ,هدى حال في تفكر وهي للخارج مريم توجهت

 هل تعرف ال .الشارع إلى خروجها بمجرد ويدا ُر رويدا ُ أنفها إلى تتسلل التي الرائحة

 , الهشيم في النار تنتشر مثلما مكان كل في انتشرت التي والقاذورات القمامة سببها

نه" قالت مثلما ,المكان اغرقت التي الصحي الصرف مياة ام  في طافحة المجاري) "م 

 قدمتها التي يالشكاو عدد مريم تتذكر ال قاطنيها كيل طفح مثلما طافحة (المنطقة

 عامل امتنع بعدما ,المنطقة لنظافة او الصحي الصرف إلصالح سواء للمسئولين

  .له الشهري األجر السكان دفع عدم بسبب ,العمل عن االخيرة السنوات في القمامة

 بصوته ينادي الفول وبائع.الطريق افترشت التي الفجل بائعة لترى حولها تنظر

 الحارات زواية في الصغيرة األكشاك ووضعت .لبليلةا وياال الفول ياال الجهوري

 قلبها ألم ازداد وجوههم في نظرت كلما .يومهم قوت لتوفير وبيعها سلعهم لعرض

 ضاعت زمن في والجهل والفقر والكسر والقهر الطيبة مالمحها حملت وجوه .عليهم

 .اإلنسانية معنى فيه

..................... 

 الصوت تسرب لمنع رأسها فوق ووضعتها ادتهاوس تناولت الهاتف جرس رن

 النائمة الفتاة تحركت ,إللحاحه ثانية مرة عاد ولكنه الهاتف صوت انقطع , ألذنيها

 إلى مفتوحين نصف بعينين ونظرت ,بضجر الهاتف وامسكت ,السرير منتصف في

 أيوة.. ألو :ناعس بصوت ترد وهي الوسادة على برأسها تلقى ان قبل المتصل

 .اهيمياإبر

 نايمة؟ لسة إنتُ  ..ياهنا ايوة ـ

 دلوقتي؟ كام الساعة هي .. اه ـ

 ١١ الساعة ـ
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 حاجة؟ عايز انت كدة ليه بدري مصحيني .. ياإبراهيم بتهزر انت تؤ: قالت بضجر

 النهاردة؟ محاضرات وراكي مش انتُ  .. العمارة تحت مستنيكي أنا قومي ـ

 النشاط إمتى من يابني سخن انت .. يموإبراه ومحاضرات .. دلوقتي العمارة تحت ـ

 بمحاضراتي؟ بتهتم وانت إمتى ومن ..كله؟ ده

 .كتير كدة واقف هفضل مش .. إنجزي وياال بقى رغي كفاية ـ

 ..والجامعة المحاضرات من بقى وسيبك بعض مع نقعد ماتطلع طيب : قائلة تثاءبت ـ

 .أنام عايزة قادرة مش أنا

 .تأخريشومت إنتُ  إنزلي هطلع مش أل ـ

 .باي وهنزل شاور هاخد أنا أوك ـ

 عن الناتج به تشعر التي األلم تخفيف محاولة برأسها وامسكت الهاتف هنا اغلقت ـ

 النوم سكرات مقاومة حاولت ,كلوب النايت في إبراهيم مع أمس ليلة سهرتها

 .الحمام إلى مكانها من وانتفضت,

 في فتاة .الغجري والشعر ,ديتينالروما والعينين, الخمرية البشرة صاحبة "هنا"

 إبنة هي .الراقية القاهرة أحياء بأحد شقة في بمفردها تعيش .عمرها من الثاني العقد

 إبنتهما احتياج الحائط بعرض ضاربين الخليج دول إحدى إلى سافرا وأم ألب وحيدة

 ياإلجتماع الوضع توفير في راحتها إن معتقدين, الحرج السن هذا في لهما الوحيدة

 إلى عادت ثم الثانوية المرحلة إنتهاء حتى معهم تعيش "هنا" كانت .لها المرموق

 ترى لم عودتها ومنذ, الجامعية الشهادة على للحصول سنوات اربع منذ مصر

 والسيارات األموال من عدد أكبر جمع .منها أهم اخر بشئ مشغوالن فهما والديها

 ,يوم كل مهاتفتها إبنتهم على مئنانلالط يفعلونه ما وأقصى ,والمجوهرات والشقق

 .األموال من وأكثر تطلبه ما وإرسال



13 
 

 .. إبراهيم :سيارته امام الواقف الشاب لذلك ألعلى يدها رافعة بنايتها من هنا خرجت

 .هاي

 .وحشتني إبراهيم :مبتسمة منه ُ فاقتربت بيده لها الشاب لوح

 . وحشاني كمان وإنتُ :بابتسامة عليها سلم

 هو واستقل ,السائق لمقعد المجاور المقعد "هنا" استقلت ,السيارة باب يمإبراه فتح

 .بسيارته وانطلق,القيادة مقعد

 فين؟ رايحين .. بقى هاه ـ

 مصدقة؟ مش ليه إنتُ  .. الجامعة رايحين يابنتي ـ

 وجاي بدري قايم بقول أنا ..محله في تفكيري يبقى :أمامها ونظرت فمها لوت

 دي؟ للدرجة .تشوفها انعلش ده كل .. توصلني

 تروح ممكن ماانت الزمتي؟ إيه أعرف عايزة أنا طيب: فأردفت إجابة "هنا" تتلقى لم

 نومي؟ من تصحيني الزم .. غيري من تشوفها

 معايا موجودة بتبقي إنتُ  كان إذا ..غيرك من معايا ماهتقف عمرها عارفة ماانتُ  ـ

 .وتمشي بالعافية دقيقتين وبتقف

 بيها ترتبط ممكن إنك نقول مستواك من هي وال فيها؟ عجبك اللي هإي أعرف نفسي.

 بتاعت مش اآلخر من يعني .معاه وتمشي شاب تصاحب ممكن إنها بتاعت هي وال ..

 .وخالص يومين تقضية

 انتُ  بعدين .. ده الكالم بتاعت مش إنها فيها عجبني اللي ده ماهو:بخبث ابتسم

 والإيه؟ منها هتغيري
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 .. ده الجو في أنا مليش .. عليك عيب يابني متعرفنيش لسه انت اغير : أجابت بتهكم

 مريم وبعدين عليك بتكلم أنا ..أوي ملولة عارفني انت .. مراهقين وشغل وحب غيرة

 .عمر بتحب

 مع الكافتيريا في قاعدين او .. معاه خارجة ماشوفتها وعمري كدة تقوليلي دايما ُ ـ

 جدا ُ عادية العالقة ان شايف أنا .حب وجود على لتد عالمة أي في او .. مثال ُ بعض

 ده؟ عنه بتتكلمي انتُ  اللي إيه حب .. بينهم

 عليه موافقة ومريم هيتقدملها مايتخرجوا أول إنهم والدتها مكلم عمر :قائلة زفرت

 لما غير معاه كالم ليها يبقى ماينفعش .. عنك بعيد معقدة عارفها انت بس .وبتحبه

 بضجر أردفت . السبعينات أيام في وعايشة اوي قديمة . رسمية عالقة بينهم يكون

 .الصبح على ناقص الموضوع هو كمين : امامها تنظر وهي

 كدة بسرعة ماشي : قليال ُ سيارته زجاج وأنزل الضابط امام بسيارته إبراهيم وقف

 .رخصك ..الصحراوي على نفسك فاكر ليه؟

 رؤيته بمجرد , الضابط وجه امام اورفعه باردة بابتسامة رخصته إبراهيم اخرج

 إتفضل : وبابتسامة التبجيل عالمات اسمى وجه على راسما ُ يده رفع حتى ,لإلسم

 الطريق إفتح ..الكبير الباشا سيادة على سلملنا ابقى لالزعاج اسفين إحنا ياباشا

 .يابني

 : "هنا" ضحكت عندما ثانية مرة بسرعة بسيارته إبراهيم انطلق

 بمريم عقله شاغل سليم فؤاد البرلماني النائب إبن ..الموسم حديث ىيبق ده وهللا

 مين؟ وإبن مين نفسك عارف مش انت يابني . علي محمد

 ...أل وتقولي قدامي تقف اللي مريم مش يعني .سليم فؤاد إبراهيم قولتي انتُ  اديكي ـ

 .وتاريخي سجلي في عار وصمة يبقى حتى ...ده؟ انتُ  يرضيكي
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 ,بوك الفيس اإلجتماعي التواصل موقع على سليم فؤاد إبراهيم على "هنا" تعرفت

 حياتها من للهروب طريق "هنا" تجد لم . البيوت كل في تفشى الذى المرض ذلك

 الوحدة من هاربة ,اوقاتها معظم عليه تقضي التي الفيس ذلك خالل من إلى المملة

 تعرف كما عليها تعرف يلةجم فتاة مجرد إال إلبراهيم "هنا" تكن لم .ستقتلها التي

 او ,النادي إلى معه للخروج او ,سيارته في بجانبه للجلوس تصلح,غيرها على

 هناك وليس .كلوب النايت في رقصة ورقص سهرة حضور او ,عشاء حفلة حضور

 عليها تطلق كما اخوية قبالت الحق لقول ولكن القبالت بعض اختالس من مانع

 ,قبله من على تعرفت كما, عليه تعرفت شاب لها بالنسبة ايضا ُ وهو . "هنا"

 الفتور هو "هنا" شخصية مايميز فأهم .منه ستمل عندما غيره على وستتعرف

 .بالملل السريع والشعور

.................... 

 .عمر مع الحديث اطراف تتجاذب القاهرة جامعة الصيدلة كلية فناء في مريم وقفت

 يرفع الذي الشاب ذلك .المستقبل مريم فيه ىتر التي الشاب ذلك سوى عمر يكن لم

 مدونته على ويكتب, الظلم ضد صوته بأعلى ويهتف, المظاهرات في األعناق على

 يقول الذي الشاب ذلك .اإلحتجاجية الوقفات وينسق ,بالده عليه يرى ان مايحلم كل

 الذي المغوار الفارس الشاب ذلك . الئم لومة يخاف وال شخص اي وجه في الحق

 هالة زاد ومما .جيله ابناء من غيره مع إجتماعية والعدالة والحرية العيش سيحقق

 الحق اجل من الحق عن يدافع انه اي ,مرموق إجتماعي مركز ذو انه حوله اإلعجاب

 .نفسه اجل من وليس ,فقط

 .اجتماعية عدالة, انسانية كرامة, حرية ,عيش الشخصي حلمه

 إيه؟ ماما اخبار: عمر ابتسم

 إيه وال تعبانة ماما ..يامريم؟ مالك: فأردف إجابة عمر يتلقى فلم مريم تتنهد

 قلقتيني؟
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 وياريته .نتيجة معاها بيجيب مبقاش والعالج,بتدهور صحتها مادا ياعمركل تعبانة ـ

 .السوق في موجودة مش القلب أدوية نص موجود

 مش إلما ,أعلى بسعر ينزلوها علشان المخازن في بيخزنوها ,بيوتهم يخرب هللا

 المادة ويقولوا قال .مضاعفة اضعاف تمنه اللي المستورد ويبيعوا خالص بيصنعوها

 .نفسها تبيع قربت الناس دي ؟ البلد في غالي مبقاش اللي وإيه ,غالية الفعالة

 ,والدها وتأكل تعيش تعرف علشان اعضائها بتبيع بقت الناس فيها بتقولي إنتُ  ـ

 . يتكلم قادر حد ومفيش ,الفقر خط تحت البلد نص من اكتر.بيهم حاسس حد ومفيش

 عاملين !منين لنفسهم بيجيبوا اومال منين؟ نجيبلكم ويقولوا ,شغل القي مش الشباب

 نتكلم وهنتفضل هنسكت مش إحنا بس ,هتنفجر ماالناس لحد ويضيقوها يضيقوها

 .مانموت لحد الظلم عن

 بتديني اآلخر في بس .. سواد في بتتكلم إنك رغم معاك مااتكلم كل:مبتسمة مريم

 .أمل

 من هيدبرها اللي وهو يارب قولي .. هم متشليش موجود ماربنا طول يابنتي ـ

 الطريق في تتعثر بغلة ان بيخاف كان عمر سيدنا ..بالظلم بيرضى مش ربنا ..عنده

 بيقولوا .. بيتحرك حد ومفيش وبتموت بتمرض الناس هنا وإحنا ..عنها بتسأل

 اللي هو والظلم هتعيش الناس أل بس ..شوية يخف العدد حتى ايموتو خليهم

 .يارب قولي ...هيموت

 .يارب ـ

 .هاي مريم :مناديا ُ بعيد من صوت ليأتيها

 .بابتسامة النداء لصاحبة ملوحة يدها مريم رفعت
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 من وغطا زاد واللي .. خالص دي للبنت مبستريحش أنا هللا سبحان :بضيق عمر

 انتُ  ازاي عارف مش أنا .توتو عيل.. كمان ده سليم فؤاد إبن مع مامشيت ساعة

 !خالص شبهك مش مصحباها

 قربت علشان بقى واسكت.. كدة فيها عملت اللي ظروفها هي بس غلبانة "هنا" ـ

 .علينا

 .ياقمر مووت وحشاني مريومة: واحتضنتها بابتسامة "هنا" مريم استقبلت

 ؟ يابنتي موجودة طالما ليه راتالمحاض محضرتيش .. اكتر وإنتُ :مبتسمة مريم

 .مبتحضريش كتير بقالك وانتُ  الغياب بياخد الدكتور

 ..خنقة ناقص الموضوع هو إيه محاضرات . إبراهيم مع الكافتيريا في قاعدة كنت ـ

 .ده الجو من كبري يبقى بننجح اآلخر في مش

 .إيه معاكي اخرتها نشوف لما .. "هنا"يا يهديكي ربنا ـ

 بالي مااخدتش ياعمر سوري:وأردفت لعمر نظرت .متقلقيش حلوة ااخرته : ضحكت

 .هاي .. منك

 .وبركاته هللا ورحمة هاي:بضيق رد

 لعمر مريم نظرت .الضحك في االثنين ينفجرا ان قبل إلبراهيم "هنا" نظرت

  : لهما هنا تنظر أن قبل باستغراب

 ليه؟ كدة قافل مالك إنت ماتروش يابني إيه . الضحك من فطسني عمر بس سوري

 في أزمة تحصل ممكن وانتُ  أنا هبقى.. الروشنة انتُ  سبنالك معلش : بتهكم ابتسم

 .البلد

 كتير؟ كدة واقفين هنفضل ..بينا ياال مش:إلبراهيم نظرت ثم بالمباالة "هنا" له نظرت
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 جاي أنا ده ..مريم على مسلمتش حتى أنا ده تستني مش:ببرود إبراهيم ابتسم

 .عيونها اطرخ علشان مخصوص

 سوبرمان نفسه يتخيل الذي ,السمج الشخص ذلك تكرهه كم بغضب مريم له نظرت

 أن له يخيل الذي المصطنع وغروره ,المائع الرفيع وصوته ,الطويل بشعره ,عصره

 الظهور حب في محمومة رغبة لديه . رؤيته بمجرد دباديبه في ستموت فتاة أي

 .توبتو لقبه عندما عمر صدق,االنظار ولفت

 .نفسك إحترم ..عيونها خاطر علشان مخصوص جاي وهللا :بضيق عمرله نظر

 عنها؟ محامي عينوك انت هو مالك وانت ـ

 دلوقتي؟ انت حاجة عايز. خطيبها أنا ..محامي عينوني اه:اجاب بحدة

 : لعمر ونظرت ذلك من اكثر األمر يتطور أن من خوفا ُ الموقف إنهاء مريم حاولت

 حاجة؟ عايز .. ماشية أنا ..خاطري علشان يرخ حصل ياعمر خالص

 .كلميني حاجة اي عوزتي ولو نفسك من بالك خلي : لها ابتسم

 . معانا تخرجي يامريم ماتيجي : لمريم "هنا" فنظرت ,بضيق "هنا"ل إبراهيم نظر

 .يتفضل ييجي حابب عمر ولو ..عندي الشقة نروح تعالي أقولك

 التي الفتاة اهذه :لها يقول ان يريد إنه واهافح من فهمت نظرة مريم إلى عمر نظر

 حياء؟ او إحراج اي بدون لشقتها معها للذهاب الشباب تدعو عنها؟ تدافعين

 لها اعتذرت ثم. عمر نظرة فيكفي ,ابتسامة رسم وحاولت ,"هنا"ل مريم نظرت

 .لهم مغادرة وانسحبت

 بكلمة يتفوه أن دون يبتحد لآلخر ينظر منهما فكال ُ بينهما المتحدية النظرات كثرت

 :باردة بابتسامة المعركة تلك إبراهيم قطع حتى

 والإيه؟ صيادلة كلكم هوانتم ..صيدلية عنده أخوك إن سمعت ـ
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 ضد ..كدة؟ في مشكلة في ..صيادلة كلنا نكون إننا مانع عندك :بتهكم عمر اجاب

 .!حاجة وال القانون

 القانون ضد اللي بس .. القانون ضد مش أل:تحذيرية بنبرة وتكلم منه إبراهيم إقترب

 في ماتركز إيه بقولك .الحكم نظام ضد منشورات وتروج ..مظاهرات في تمشي إنك

 نفسك على خاف ..البلد هتغير اللي انت هو.. ده الكالم من وتسيبك يابني مذاكرتك

 .صغير لسة انت ده .. كدة مش

 .. الكالم وهسمع خوفت ألبجد ..خوفت ألتصدق : عيناه دمعت حتى بشدة عمر ضحك

  .بخاف مش أنا إن كدة قبل مقلتلكش أنا ..إيه؟ وال ده تهديد ده

 امثالك من عشرة وال انت وال بص :بتحدي وتكلم لعينيه ونظر اكثر منه اقترب ثم

 عين عن غصبا ُ هتتغير والبلد .. هتكلم اتكلم ماأحب ووقت ...شعرة مني هيهزوا

 .يا سمعني .. دماغك من مريم شيل .. ماشي غكدما من مريم وشيل . فيها التخين

 .باشا ياابراهيم:واردف بتهكم ابتسم

 من يريه سوف إنه االيمان بأغلظ قاسما ُ بنظراته إبراهيم تتبعه عندما وانصرف تركه

 .سليم فؤاد إبراهيم هو

............................ 

  :اعالها كتب التي بوك الفيس على مدونته على جلس

 غرفته باب يطرق أن قبل ( جائر سلطان عند حق كلمة هللا سبيل في الجهاد أفضل)

 عينين صاحبة ,عمرها من الثالث العقد اوائل في فتاة لتدخل ,بالدخول للطارق ويأذن

 الجمال معاني كل تحمل فتاة امام اآلن انت .خمرية وبشرة ,اصفر وشعر ,خضرواتين

 الالب جهازه وامامه كرسيه في الغاطس رعم أمام وقفت حتى بدالل مشيت .واألنوثة

 .خصرها في يدها واضعة توب

 ليه؟ كدة بتبصيلي خير:ونظرلها عينيه عمر رفع
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 اللي الهبل مدونتك على بتكتب قاعد اكيد..؟ إيه بتعمل: صفراء ابتسامة ابتسمت

 حضرتك؟ الكون هتغير .. بتكتبه

 !دول الكلمتين تقولي لشانع عليا داخلة انتُ  هو:يقول وهو بضيق جهازه عمر اغلق

 قصري؟ ياسارة إيه عايزة

 ..غلط ده بتعمله اللي يابني ..اخويا انت عليك خايفة انا ياعمر :اجابت بصدق

 إجتماعي مستوى وفي ..شغله وعنده ..شقته عنده زيك واحد ؟ انت ايه هتستفاد

 ايكش .كله؟يا القيين مش باللي وماله ..بالفقر؟ وماله..؟ بالبلد هو ماله .. عالي

 الفساد .. إمبارح وال النهاردة من مش دي البلد في الفساد ياعمر ؟ مالنا إحنا تولع

 لكن ..يتكلم اللي هو مشكلة عنده اللي . كدة على خدت خالص والناس سنين بقاله

 ليه؟ تتكلم انت

 ابويا وكان عادي شاب كنت أنا لو تفتكري .. ؟ محضرتك خلصتي:بضيق لها نظر

 اقول ماتخرج بعد القهوة على هقعد كنت ..إيه؟ هعمل كنت حاجة وال ثور مسبليش

 شايفين كنا إننا هيحاسبنا ربنا .. اخرس شيطان الحق عن الساكت حرام يابنتي . هلل

 اكتب وهفضل ..مظاهرات في اطلع وهفضل هسكت مش أنا بصي .ومتكلمناش الظلم

 .يد البلد في مسئول ألعلى صوتي ماوصل لحد مدونتي على

 طاقة شوية عندك تعملها حاجة وموركش .. فاضي واحد انت :بعصبية سارة

 ومحدش السجن في هتترمي إلما وأخرتك ... المظاهرات في بالتنطيط وبتخرجها

 قتلك واللي طلقة تتنش لما مالية حتة في ملفوف هترجعلنا إلما..حاجة عنك هيعرف

 .الحكم نظام يقلب وجاي اأمريك في متدرب واحد هيقولوا..يوم فيك هياخد ومش

 .شهيد هبقى االقل على .. يقولوه اللي يقولوا :عمر ابتسم

 بقى سيبك شهيد؟ تبقى علشان القدس بتحرر وإنت موت !ليه شهيد :قالت بسخرية

 الفقير ماهي زي هتفضل دي البلد .. بعضكم على بيها بتضحكوا اللي الشعارات من

 وركز لنفسك بص .. ماهو زي هيفضل سادوالف .. غني هيفضل والغني فقير هيفضل
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 هتروح اآلخر في اللي .. مريم اسمها اللي بالشحاتة كتير ومتحلمش ... مستقبلك في

 .داهية في بسببها

 هي كدة بعد عليها؟ تحكمي علشان كدة قبل شوفتيها مريم؟ تعرفي انتُ : بضيق زفر

 تقوليها حاجة القية مش انتُ  هو.. المظاهرات؟ في امشي بتخليني اللي مريم

 كالم؟ اي فبتقولي

 بيك اوي فرحانة واللي البلد ملوا اللي الشحاتين من شحاتة بت دي مريم مش ـ

 والإحنا مستوانا من والهي أرف بال ياشيخ .. زيها؟ اللي وعن عنها بدافع علشان

 .ياحبيبي بيها نفسك ومتعلقش اعقل .مستواها من

 من ومش .. واووه وحركاتك ده المكوك .. ماشي مراتي هتبقى مريم:قال بحزم

 وزير كان ابوكي ان ومحسساني ..الباشا جدو أيام من وعايشة .وشحاتة ...مستوانا

 لحد ومتجوزتيش قاعدلنا ولسة سنة وتالتين تالتة عندك خالكي اللي هو ده الجو .

 .دلوقتي

 اللي من أقل مستوى في يعيشني شحات واحد اتجوز اومال. يابابا طبعا ُ :قالت بدالل

 .. وتالتين تالتة مش خمسين عندي يكون هللا شاء ان . طبعا ُ أل فيه؟ عايشة أنا

 أعلى او مستوايا نفس في ويعيشني غني واحد يكون إلما .. رأيي هغير مش برضه

 بس يتمناني مين والف جميلة واحدة أنا وبعدين .ابويا بيت في احسن افضل إلما ..

 .مستواه طبعا ُ النفس وقبل .. بقى النفس

 مش فلوس ومعايا غني لو اساسا ُ أنا .الغرور بيت يخرب قاعدة خليكي :بتهكم ضحك

 .هدف معندكيش سلبية واحدة انتُ  . زيك مقلب نفسها في واخدة واحدة على هبص

 هدف؟ عندك اللي وانت ـ

 بتعملي تقوليلي تقدري..؟ ليه عايشة بقى انتُ  . عنها بدافع قضية عندي األقل على ـ

 لو .. غالي لبس يكون والزم ..األماكن أرقى من لبس تشتري إنك غير حياتك في إيه
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 وتخرجي .. التليفزيون على وتتفرجي.. سيد أحمد بسارة هيليق مش غالي مش

 .حياتك دي هي ..وتنامي..

 .فيها حرة وأنا حياتي دي وهللا :بعصبية سارة

 .حالك في قىب خليكي . فيها حر وأنا ..حياتي برضه ودي: لها ابتسم

 عليه للسالم ملقيا ُ الغرفة داخل الشخص ذلك يدلف ان قبل الكلمات هذه عمر قال

 اخته وعلى

 .ياحبيبي تعالى .. عادل : له عمر ابتسم

 بتتخانقوا كنت شكلكم .. مين؟ على بتلكلكوا واقفين: بابتسامة منهم عادل اقترب

 .كالعادة

 .الكون هيغير انه نفسه فاكر للش هيجيبلي .. اخوك شوف ياعادل تعالى :سارة

 من فكك مرة كذا قولتلك يابنتي .. ده الموضوع في بتتكلموا برضه : لها عادل نظر

 .هيعملها بيها مقتنع حاجة دماغة في وطالما هيتغير مش ..عمر

 امتحاني على فاضل أنا ..يابني؟ إمتى هتتجوز .ده الكالم من انت سيبك :عمر ابتسم

 وال .. حد هستنى مش اهوه بقولك أنا ..وهتجوز هخطب رجماهتخ أول .. شهرين

 .استنى الزم هقول وال .. متجوز لسة الكبير اخويا هقول

 األيام بتعد ومخلياك ..ده بالشكل مجنناك اللي مريم اشوف نفسي:ضاحكا عادل

 .بيها ترتبط علشان والليالي

 ..ونقائها وصفائها ..وطيبتها ..بطهارتها .. مريم فعال ُ وهي مريم:مبتسما ُ عمر

 .عيني مارأت اجمل مريم ...وجمالها

 كدة هيمان وانت اعزفلك علشان الجيتار اجيب استنى يازيدي يازيدي:عادل ضحك

 .نفسك على وبتحب
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 ياكبير انت حتى .. العوض ومنه العوض عليه :اآلخرى بيدها يدها سارة ضربت

 .واتفرفر نقطة شميجلي علشان خارجة أنا. ده الكالم على موافقه ياعاقل

 دي منها سيبك : عادل كلمات مع االخوين ضحكات تعالت عندما الغرفة سارة غادرت

 .الناعمة االيدي فيلم في مظهر احمد دور عايشة

................................... 

 التي فاالرهاق .الطعام تناول على قدرتها عدم رغم اختها إلحاح بعد طعامها تناولت

 .الغير فقط والنوم الراحة واحد شئ إال التريد علهايج به تشعر

 إنه مريم علمت .والتعب الضيق وجهه على بدا وقد امامها نادر لترى الدرج ترجلت

 طريقها واستكملت ..عليه التحية بإلقاء واكتفت الصمت فالتزمت كالعادة عمل يجد لم

 :واحد سؤال يتردد ذهنها وفي لعملها

 حقا ؟ امل هناك هل

 .. بها للعمل تقريبا ُ عام من اكثر منذ مريم إنتقلت ..البيت من قريبة الصيدلية كانت

  .الحياة اعباء تحمل على اسرتها لتساعد

 امامها الشخص ذلك ظهر حتى , والغادي للرائح تبيع رتيبة مملة الساعات مرت

 غضبها زمام تجمح أن حاولت .المنطقة تلك في تراه ان توقعت شخص آخر.

 الشاب ذلك . معها يعمل الذي لعاصم كالمها موجهة ,مكتبها على وجلست ,وضيقها

 الطبيب من اكثر األدوية واسماء ألماكن الحافظ ,الدبلوم على الحاصل ,الرفيع

  .ذاته الصيدلي

 إيه؟ عايز االستاذ شوف ـ

 .الدكتورة عايز بيقول سألته :ثانية مرة إليها ليعود لطلبها عاصم استجاب
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 عايز حضرتك ,خير :امامه ووقفت, مكانها من وقامت, بعصبية بيدها المكتب ضربت

 حاجة؟

 .األلم تخفف حاجة وعايز بيوجعني قلبي :ببرود قائال ُ قلبه على يده وضع

 قلبه يستجيب أن او ,للوعي فاقدا األرض على ليقع رأسه فوق تضربه لو تمنت

 النائب سليم فؤاد بنإ إنه فيكفي .السمج الكيان ذلك نهاية معلنا ُ ويقف لندائه

 محتكر اكبر, يلقبونه كما حووت .مصر في األدوية شركات اكبر وصاحب, البرلماني

 لتطلب صدرها على رضيعها حاملة ام تأتي عندما قلبها ألم يكفي .البلد داخل لألدوية

 او ,السوداء السوق في األلبان لعلب هؤالء بيع بسبب تجده ولم المدعم اللبن

 عن المسئول البرلماني النائب.االسوق في أعلى بسعر لطرحها زنهممخا في تخزينها

 كما منها خرج ضده األدلة كل ثبوت ورغم ,للبالد مغشوشة ادوية دخول صفقة

 لهذا تعاطيه بسبب مرض ومن ,مات من خلفه تاركا ُ ,العجين من الشعرة تخرج

 .الدواء

 تشبه التي رأسه تهشم أن او, هواء حقنة تعطيه لو متخيلة لثواني عيناها اغمضت

 النتيجة هو منه الخالص سيكون مادام األولى الجاهلية وأد توئده اوأن ,األفعى رأس

 :بحدة ورمقته عينيها وفتحت للواقع عادت ولكنها .النهاية في لها ستصل التي

 تعالي والدوا قلبك على اكشف حضرتك ... بنعالج دكاترة مش صيدلية هنا إحنا

 .عندنا من اشتريه

 .صدقيني هنا وعالجي دوايا أنا بس :قائال ُ ابتسم

 إيه؟ عايز إنت .. بقى وبعدين :بضيق مريم

 .عايزك ـ

 . مجنون انت ـ

 .بيكي ـ
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 الصيدلية في عندنا مجنون في قولهم ,المجانين مستشفى او ,البوليس اطلب عاصم ـ

 .المستشفى يدخلوه خليهم

 اصلي, عليا يتأخروا متخلهمش سب مستني أنا طيب وهللا بجد:ضحك المعتاد ببرود

 .القاعدة من بزهق

 الذين امثاله ومن منه البشرية وتخلص ,روحه وتأخذ, لدعائي تستجيب لو ياهللا

 .المجتمع هذا من البتر يستحقون

 ويلهث يركض الذي الطفل ذلك دخول حديثهم قطع عندما وابتسامة ببرود لها نظر

 .بصعوبة ريقه إبتالع ويحاول

 مالك :بقلق امامه ووقفت منه فاقتربت ,رأته عندما باالزعاج مريم شعرت

 يامصطفى؟

 .حقنة تديني مريم دكتورة نادي روح وقالتلي ,تعبانة امي ـ

 السمج الكيان ذلك رأت ولكنها , معه بالخروج وهمت , الطفل بيد مريم امسكت

 إتكل . شعبية منطقة إحنا متهزرش :بحدة فرمقته..خلفها ويخرج مكانه من يتحرك

 .يهديك ربنا هللا على

 .بقية الحديث في ولنا, مخلص لسة كالمنا: الباردة بابتسامته رد

 لعاصم بالحديث ليتوجه مسرعة وخرجت تركته

.............................. 

 العقد في إمرأة ,للشقة مغادرتها قبل االخيرة للمرة نفسها تنظرإلى المرآة امام وقفت

 .وأنوثتها بجذابيتها محتفظة مازالت إنها إال سنها تقدم غمبر ,عمرها من الرابع

 زرقاوتين واحيانا الخضرواتين عينيها ,الخمرية وبشرتها , الناري األحمر شعرها
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 ذراعين عن كشف ,قصير سماوي فستان ترتدي .ترتديها التي العدسة للون طبقا

 .مثير لحن بكعبها عازفة ,وساقين

 جيت انت تامر: مبتسمة له فنظرت امامها الفتى ذلك لتجد غرفتها من المرأة خرجت

 إمتى؟

 ياماهيتاب ده نفسك في عاماله انتُ  اللي إيه: قدميها أخمص إلى رأسها من لها نظر

 هانم؟

 إيه؟ وال وحش الفستان ..مالي؟ إيه:له نظرت ثم لنفسها المرأة نظرت

 األربعين عديتي انك حاسة مش إيه انتُ  .. النوم قميص قصدك !فستان :قال بتهكم

 .بيكي بتعايرني الناس بقى عليكي حرام .. عيلة؟ نفسك فاكرة

 .مامتك أنا إني نسيت انت ده؟ بالشكل تكلمني ازاي !اتجننت انت : بحدة له نظرت

 .. راجل يعني .. سنة٢٥ عنده لشاب ام .. امي إنك عارفة إنك كويس وهللا بجد ـ

 يبقى إنه راجل يجنن ماللي ..اتجننت ال ُفع انا . ليا الناس نظرات من بموت يعني

 بشباب عالقات ليها امه إن يعرف إنه راجل يجنن اللي ..شمال ست امه إن عارف

 .امه في رغبة راجل كل عين في يشوف إنه راجل يجنن اللي .. منه أصغر

 ..عالقاتي عجبك مش ودلوقتي . بتجوز أنا غلط حاجة مبعملش أنا:بغضب ماهيتاب

 .. اكل احسن وتاكل لبس احسن تلبس وخليتك وكبرتك علمتك اللي يد عالقاتي مش

 ..بتحاسبني وواقف سنة٢٥وعندك راجل مابقيت لحد عملتك اللي دي عالقاتي مش

 يحلم سنك في شاب مفيش شركة في وشغلتك .. مكتب على قعدتك اللي عالقاتي مش

 .الغلط من حالص وتعلمني وكبرت راجل عليا وتعمل دلوقتي متجيش .فيها يشتغل

 سهراتك لبسك ..حياتك في غلط حاجة مفيش .. صح إنك نفسك شايفة انتُ  يعني ـ

 ولو فيا مبتفكريش ..تتصلح محتاجة حاجة مفيش غلط حاجة مفيش ..حياتك اسلوب

 كفاية مش ..إيه؟ مراتي ألهل هقول اتجوز حبيت لو مبتفكريش .. واحدة للحظة
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 يعني ..بأسمي مرتبط اسمه إن والمصيبة .. وجوزاته بسهراته فضحني اللي جوزك

 تعرف كلها والناس تفوح وريحتك كمان انتُ  تيجي علشان ..فيا الزقة كلها مصايبه

 .امي إنك

 حد لما . مني اتبرى عجبك مش ولو ..هتغير مش أنا ياتامر اسمع:بضيق زفرت

 اللي الفلوس كل ترجع كدة ماتعمل قبل وياريت .. أمي مش قولهم حاجة عني يقولك

 عني بعيد جديد من حياتك وإبتدي ..بتشتغله اللي الشغل وتسيب ..عليك صرفتها

 . ماشي عالقاتي وعن

 ميعادي عن اتأخرت علشان نازلة أنا : الشقة باب ناحية تتوجه وهي واردفت تركته

 بعين يبصلك واللي ..دماغك من الزمة مالوش اللي الكالم وتشيل تعقل وياريت ..

 باي .. هطلعك اللي هي برضه عالقاتي .. يوم هتاخد مش ومتخفش االتنين اخرمله

 .ياتمورة

 لها نزل امامها تقف سيارة لتجد بنايتها من ترجلت ,خلفها الباب واغلقت خرجت

 بعتني الباشا ياهانم إتفضلي: الخلفي السيارة باب لها فتح الرأس حليق طويل شاب

 . لحضرتك

 .مقلتيها في بها تشعر التي الوخزات اهلتج محاولة السيارة باب واغلقت جلست

 ناحية وتوجه مكانه من قام ثم ,لدقائق يديه بين وجهه واضعا ُ تامر جلس بينما

 , ماء بدون وابتلعهم اثنين منه اخذ ,برشام شريط دوالبه درج من اخرج .غرفتة

 ,غرفته لسقف ينظر وهو عليه مر الوقت من كم يعلم لم .فراشه فوق بنفسه والقى

 ,لعمر األكبر األخ عادل بصديقه ويتصل, الهاتف ناحية ويتوجه ينهض أن لقب

  .مقابلته منه ويطلب

 .السبل به تضيق عندما له األسرار مخزن ,لتامر الطفولة صديق سوى عادل يكن لم

 الوحيد هو,رحب بصدر ويسمعه آالمه عليه ويقص حالته من ليخرجه سواه يجد لم

 هما من ويعرف مايعرفه كل عين في يراها التي زدراءاأل بنظرات معه يشعر ال الذي
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 النساء مع الجرائد صفحات على انتشرت التي ابيه صور إلى .. طالقهما منذ والديه

 سنه في شباب من والدته زواج إلى ,وإفالسه عليهن امواله وصرف العاريات شبه

 . مصلحة هناك مادام زواج بدون عالقات من مانع هناك وليس ..منه اصغر واحيانا ُ

 . البلد وسط في الكافيهات إحدى على يتقابال ان معه اتفق

 تعود عديدة سنوات فمنذ, بشراسة الشيشة يدخن اآلخرى فوق ساقه واضعا ُ جلس

 هموم من مابه يخرج ان يريد وكأنه بشراسة يدخنها المرة هذه ولكن ,شربها على

 .منه تخرج دخان سحابة كل مع

 إيه؟ فيك مالك برضه هتقولي مش: كتفه لىع وربت منه عادل إقترب

 اتبرى عايزاني هانم الست كالعادة ,جديد مفيش يعني مالي هكون : بعصبية له نظر

 .زمان من استريحت زماني كنت منها اتبرى اقدر ياريت ,منها

 جديد؟ حصل اللي إيه ,علينا بتتفرج الناس بس اهدى ـ

 بيك ارتبط مقدرش قالتلي بحبها إني هاوقولتل كلمتها:تامر عين في العبرات ترقرقت

 هالقي مش قالتلي راقية بطريقة تعتذر وحاولت ..باباك ومين مامتك مين عارف الكل

 هيكونوا والدي يعني .. بعيلة بيرتبط بشخص بيرتبط مش الواحد بس منك أحسن

 .جدودهم باشا هللا وعبد هانم ماهيتاب وهتكون منهم

 حاجة هي ,وأبوه أمه بيختار محدش ذنب مليش أنا: بالبكاء اجهش بعدما اردف ثم

 نفس في عايشة زيهم واحدة .. العار وسطهم من بواحدة ارتبط إلما األتنين من

 وأفضل الجواز في مفكرش إلما ..مين وإبن مين أنا هيهمها مش ساعتها المستنقع

 . الناس نظرات مستحمل عمري طول

 شغال إن عارف الكل الشركة في عارف :وأردف أنامله بأطراف دموعه مسح

 ماانت بيقولولي زمايلي بغلط لما .. الست إبن مسميني هانم الست من بواسطة

 بفهم امي تبع المدير ان عارف إني وبما .. المدير تبع ماانت هيحاسبك حد مفيش

 مافكرت يوم حتى أوي تعبت أنا .بيكلموني وهما لبعض ونظراتهم الخبيثة ضحكتهم
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 المستنقع في عمري طول أعيش عليا انكتب وكأن .. معرفتش يفةنض بإنسانة ارتبط

 .ده

 كله الكون يبقى رفضتك واحدة إن معنى مش تهدى ممكن طيب :تهدئته عادل حاول

 إنك وعارفة وعارفاك فعال ُ بتحبك كانت لو متستهلكش هي وبعدين .كدة على وقف

 حد مابيخدش اربن وبعدين ..عليك وافقت كانت ده بيحصل اللي على موافق مش

 عايزك أنا ..دي الدنيا في العوض عليه يبقى كدة عملوا البشر وطالما .. التاني بذنب

 تعالى ..هم ومتشيلش سيبها فيها شغال اللي الشركة في مستريح مش ولو تهدى

 .الصيدلية في معايا اشتغل

 عالقتي إيه هندسة خريج واحد انا الصيدلية؟ في إيه معاك اشتغل:بضيق رد

 صيدلة؟بال

 ده الترمادول بدل حاجة عايز أنا إيه بقولك :شعره على بيده مسح بعدما وأردف تنهد

 .اقوى حاجة عايز ..نتيجة معايا بيجيب مبقاش

 أنا وبعدين ..إلدمان معاك يوصل ممكن الموضوع إيه؟ في إنت .. ياال اتجننت انت ـ

 انه بسبب الدوا قيبتال مش ناس وفي .. عليا مسئولية يعني روشتات غير من بديك

 وحشة هتبقى اخرته ده الهباب تبطل والزم ياتامر هينفع مش . دي بالطريقة بيتباع

 أعرف مرة أول وأنا ...شريطين تخلص يومين كل دلوقتي قرص بتاخد كنت األول ..

 مني طلبت لما انت تامر . عليك كمان ده جديد الشيشة في حشيش بتشرب إنك

 فضلت لو وأنا بأذيك كدة أنا لكن .. صاحبي انت انعلش ازعلك مرضتش ترمادول

 .إلدمان بيقلب وهللا ...ذنبك هاخد ده الهباب اديك

 وإبن مين أنا بنسى .. الهم وبنسى بنام بشرب لما:دوائر في واطلقه نفسا ُ تامر سحب

 وست ..محترم راجل ابن أنا إن وأتخيل لنفسي دماغ أعمل كمان ويمكن ..مين

 بشباب عالقات ملهاش أمي وإن .. بعض مع عايشين وابويا أمي وإن ..محترمة

 .بمديري عالقة ليها وال ..مني اصغر
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 .وتحلم الدماغ تظبط حاجة اهم ... الواقع من للهروب طريقة أفضل ياصديقي الخيال

 هتتجنن كدة ـ

 محدش اروحه جديد عالم اهو وماله :كرسيه إلى ظهره واسند شعره على مسح

 .يعن حاجة فيه يعرف

.................................. 

 عليها الواضح النحيلة المرأة تلك أمام ,األثاث متهالكة, صغيرة غرفة في وقفت

 .الشديد األعياء

 .كويسة هتبقي هللا شاء وان الحرارة تخفض حقنة اديتك أنا:بالغطاء مريم دثرتها

 .لينا يخليكي ربنا ..معايا تعبتك مريم يادكتورة خيرك كتر: لها المرأة ابتسمت

 تستريحي الزم ..الراحة حاجة أهم بس ..والحاجة تعب مفيش كدة متقوليش ـ

 .كدة من أكتر متتعبيش علشان

 أجري الفجرية من يوم كل أنا ده ؟ بس الراحة منين وهتيجي : مصطفى ام تنهدت

 علشان أرف في وشيل وأكنس تعبانة لناس واغير .. حمامات أمسح المستشفى على

 .ده اليتيم الواد أربي رفأع

 مستريحتيش لو ماانتُ  .. تستريحي الزم بس يقويكي ربنا :كتفها على مريم ربتت

 المستشفى كلمي .. اسبوع هتخدي يومين اجازة ماهتخدي وبدل اكتر هتتعبي

 .األقل على بكرة تروحي هتقدري ومش تعبانة إنك وقوليلهم

 .ربنا يقدمه الخير في لليا .. يادكتورة ماشي:برأسها مصطفى ام اومأت

 ..لصدره ركبتيه ضاما ُ الحجرة من زاوية في الجالس الطفل لذلك مريم نظرت

 لمدى صورة تجسيد اردنا لو ..عرضه المهتوك البالي وحذائه المرقعة بمالبسه

 .صورته في لتمثلت االنسانية تدهور
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 المدرسة؟ في إيه عامل ..ياصاصا هاه:بعطف له مريم ابتسمت

 الفصل خلت واألبلة ..الفصل على األول طلعت أنا:يقوله بما فخور بفرحة مصطفى

 .مريم بقولها بيذاكرلك مين بتسألني ولما .. يصقفلي كله

 .كدة عيب ياواد مريم دكتورة: مصطفى ام

 ويبقى الجامعة ويدخل هيكبر ..حبيبي ده مصطفى براحته سبيه:مبتسمة مريم

 .دكتور

 الدوا واجيبلها أعالجها تتعب أمي لما علشان كتورد هبقى أنا ايوة :مصطفى ضحك

 .فلوس منهم ومخدش أعالجهم الفقيرة والناس ..

 وتنزل اإلبتدائية خد يامصطفى بس انت .. واحدة مرة دكتور : له والدته نظرت

 هو دكتور عيادة في كناسين يشتغلوا اخرهم زينا اللي .. يابني مكان اي في تشتغل

 .اصلنا هننسى إحنا

 أدام بيه تفتخري دكتور وهيبقى تعليمه هيكمل مصطفى كدة؟ بتقولي ليه:بحدة يممر

 هيبقى اللي سالحه هو التعليم تعليمه يكمل الزم ..؟ يشتغل ليه هتنزليه ..الناس كل

 .بيه قوي

 ..وشرب اكل بيكفيني باخده اللي المرتب يادوب أنا ده ..مصاريف؟ منين واجيبله ـ

 اهو ..ميكانيكي عند ورشة في يشتغل ينزل لما .الشهر رألخ ميكفناش كمان ويمكن

 .حياته في تنفعه صنعه يتعلمله ومنه ..شوية العيشة على تساعدنا فلوس يكسب منه

 .بالستر عايشين وإحنا بتزيد والمصاريف بتغلى العيشة

 فلوس يجيب هيقدر ساعتها شهادة معاه يكون لما بالعكس ..صدقيني ده الكالم غلط ـ

 فعال ُ ساعتها بتقولي ماانتُ  زي ورشة في يشتغل نزل لو لكن .فعال ُ يسترك ويقدر

 الموضوع شيلي مصطفى ياأم خاطري علشان . كدة حياتكم طول عايشين هتفضلوا
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 مقدرش أنا ..هساعدك أنا المصاريف على ولو تعليم هيكمل مصطفى ..دماغك من ده

 .هساعدك اني بيه وعدكأ اقدر اللي بس كلها بمصاريفه أتكفل أقدر إن اقولك

 ربنا ..الحرام والد عنك ويبعد ..وادم حوا يابنت يامريم يسعدك ربنا:لها ابتسمت

 .سالمة خطوة كل في يكتبلك

 مصطفى ابعتيلي حاجة أي احتاجتي لو : ظهرها على وربتت مكانها من مريم قامت

 .صاحية أنا متتكسفيش الوقت كان مهما

 واألسنان ,السمراء البشرة صاحب , واتسن التسع صاحب الطفل ذلك مصطفى

 والدته وتعمل سنتين وعمره والده مات ,الساحرة ابتسامته عند تظهر التي البيضاء

 المنزل في تقطن التي جارته سوى مريم تكن لم. المستشفيات إحدى في عاملة

 وحثه ,له الدائم وتشجيعها ,عليه الدائم عطفها بسبب بشدة احبها ,لمنزلهم المقابل

 يتباهى الذي األعلى مثله فهي, مثلها طبيب يصبح ان حلمه . تعليمه مواصلة على

  .دائما ُ به ويفتخر

 على احافظ علشان ومعجون فرشة اشتريتلي اللي مريم... بتذاكري اللي مريم)

 (........ مريم مريم مريم...مريم زي دكتور هطلع أنا... أسناني

 هو ألصبح قوية عاصفة جاءت لو .. المتهالك مصطفى منزل من مريم ترجلت

 األنقاض تحت سكانه سيصبح قوي بزلزال المنطقة ضربت لو .. سواء واألرض

 .المنطقة منازل جميع مثل مثله

 تعدت الساعة وجدت ولكنها هدى على اإلطمئنان تريد كانت لساعتها نظرت

 ابالب وقرعت شقتهم الى وصعدت ..الصباح في عليها المرور ففضلت ..التاسعة

 "منه" لها لتفتح

 عليكي؟ قلقت ليه اتأخرتي ..مريم ـ
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 تعبانة كانت ..مصطفى ام عند كنت معلش: خلفها الباب واغلقت للشقة مريم دلفت

 .عليها بصيت وروحت

 دلوقتي؟ إيه عاملة وهي ـ

 ماما .. هلل الحمد كويسة:حذاءها وخلعت طريقها في مقعد اقرب على مريم جلست

 إيه؟ عاملة

 .مانامت لحد عليكي تسأل وقعدت .. الدوا واخدت إتعشت.. هلل الحمد ـ

 الباب فأغلقت ..نائمة وجدتها قليال ُ والدتها غرفة وفتحت مكانها من مريم قامت

 الصيدلية؟ في النهاردة إيه عملتي هاه: "منه" خلفها ومن لغرفتها وإتجهت عليها

 في لنهاردةا عندي كان مين هتصدقي مش:الفراش على بنفسها مريم القت

 .الصيدلية

 مين؟ ـ

 .سليم فؤاد إبراهيم ـ

 نفسه فاكر هو طريقك عرفه اللي إيه وده (...)ال ابن:بضيق شفتيها "منه" زمت

 إيه؟ عملتي وانتُ  .. ده بالشكل يتجرأ سليم فؤاد إبن علشان

 وخدني الموقف من انقذني مصطفى .. حاجة ماعملتش : فراشها على مريم تمددت

 .معاه

 رجالة ولميت الشارع نص في وقفت كنت .إيه عملت كنت منك لو انا فةعار ـ

 محترمة علقة وهيرنوه ..الواجب معاه هيعمله ده بشكله اساسا ُ وهو .. عليه المنطقة

 .عليها ويصلي يصوم

 .كدة فيه يتعمل إبنه لما هيسكت سليم فؤاد وهو ..للناس المصايب أجيب علشان اه ـ
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 وإحنا مكان كل في بفسادهم يمشوا .. دي األشكال لىع هيقدر محدش إيه يعني ـ

 أنام يمكن هتخمد أنا .. خير على تصبحي مريم . منهم نفسنا عن ندافع منقدرش حتى

 .ده الزمن من علينا أحن قبر واالقي .. مصحاش

............................................ 

 مساءا ١١ُ

 اعتادت مثلما رقمه وطلبت بهاتفها امسكت ,كعادتها ينتابها الشديد بالضيق شعرت

 . االخيرة أيامها في

 خالص طيب ..؟ خارج إنك وقولت يعني مااتصلتش فين؟ إنت .. ياإبراهيم ايوة الو ـ

 .باي وجاية هلبس انا خالص

 وزفرت للمتصل "هنا" نظرت , الهاتف صوت لوال بالنزول وهمت مالبسها ارتدت

 يامامي ايوة الو:لطلبه تستجيب ان قبل بضيق

 ياحبيبتي؟ إيه عاملة ـ

 . كويسة ـ

 .اوي يانونو وحشاني.

 .يامامي ميرسي:بضيق فمها لوت

 ؟"نونو"يا األجازة في برضه هتيجي مش ـ

 .تعالوا ابقوا فضيتوا انتم لو .. أل ـ

 .معانا عيشي بقى ارجعي ..الجامعة في ليكي سنة أخر دي مش ـ

 عايزين انتم لو ..جدا ُ ومرتاحة.. يامامي اهن العيشة على أخدت أنا: بضيق تنهدت

 .اصحابي أقابل أنزل عايزة علشان بقى باي .ارجعوا ترجعوا
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 ؟"هنا"يا برضه متأخر الوقت مش ..دلوقتي ـ

 عايزة بس أنا ..ده الوقت في يوم كل أنزل متعودة أنا ..متأخر مش أل:بضيق "هنا"

 .فلوس

 .عنيا من هبعتلك ياحبيبتي حاضر ـ

 .باي االي تمام ـ

 ومبانيها بغبارها القاهرة شوارع تجوب سيارتها واستقلت ,بنايتها من ترجلت

 عليها مكتوب اليافطات احدى امام وقفت حتى , الزاهية وأنوارها الشاهقة

(......night club)خافتة اإلضاءة كانت بالداخل المكان ودلفت ,ساللم عدة صعدت, 

 يرقصون عاريات وفتيات وشباب ,دائرة نصف في البار تحيط عالية جلدية كراسي

 جميع من تفوح دخان ورائحة ,ثعبان لدغهم كمن ويتمايلون صاخبة موسيقى على

 .عليها الفتيات تناثرت مثلما ,الطاوالت على الكحول زجاجات وتناثرت ,الجالسين

 ويتجرع الزواية إحدى في يجلس كان, عليه عينيها وقعت حتى بنظرها جالت

 ,فضة سلسلة منه ويتدلى صدره عن كشف قميص يرتدي .آنكالظم الكحول

 . المكان هذا في اقرانه معظم مثل ماستر اكثر كشف وبنطلون

 .منه واقتربت ,له فابتسمت ,بإشارة بيده لوح

 إيه؟ عامل.. هاي:العالية الموسيقى لصوت مخترق عالي بصوت "هنا"

 ليه؟ كدة متنشن شكلك مالك:إبراهيم

 يومين نقضي نسافر ماتيجي ..اعملها جديدة حاجة القية مش ةمخنوق: "هنا" جلست

 .شرم

 إيه؟ عاملة مريم:متسائال بكرسيه منها إقترب ثم برأسه إبراهيم اومأ
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 أمثالنا على حاقدة وكمان ..معقدة بت دي منها بقى فكك ياابني مريم يادي ..يييييييه ـ

 .فيه عايشة اللي الفقر في السبب إننا بتبصلنا ..

 لما عارفة وانتُ  ..اوي دماغي وداخلة عجباني:السفلى شفته على إبراهيم ضغط

 .أوصلها الزم تعجبني حاجة

 .بيرة ماتطلبلي إيه بقولك ـ

 بتشربي؟ وإنتُ  إمتى من: جبينه عقد

 .جديدة حاجة اهو .. اجرب عايزة ـ

 امالقي منه تطلب ان قبل كأس "هنا" تجرعت.بطلبه له يأتي بأن للنادل اشار ثم ضحك

 .معها للرقص

 زي ارقصك ابقى لمريم إزاي اوصل األول معايا تفكري لما:منها إبراهيم إقترب

 .عايزة ماانتُ 

 جمبها يقف واللي المسئولية يتحمل اللي الراجل بتحب مريم بص :بضيق له نظرت

 في وقعت لو مريم يعني .ينقذها اللي هو مشكلة في وقعت لو واللي .. ويساعدها

 .عندها بونت هتاخد ..منها انت وخرجتها مشكلة

 منها؟ انقذها ممكن اللي المشكلة إيه إيه؟ اعمل ممكن يعني ـ

 ياإبراهيم معرفش :بملل سبابتها حول وبرمتها شعرها من بخصلة "هنا" امسكت

 مريم عن اتكلم علشان جاية مش افك علشان جاية أنا .. فكر وانت قولتلك أنا ..بقى

 .ومقووووووو نرقص بقى قوم ..

 هستيرية بحركات ويتراقصون يتلوون واخذوا ,الراقصين وتخللوا ,ذراعه من جذبته

 ليهدأ .هادئة مقطوعة عزف في وبدأوا, العزف انتهى حتى الصاخبة الموسيقى على

 كل وترمي ,الرؤوس لتقترب ,اجسادهم بداخل كان الذي الجن خروج معلنين الجميع
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 لهم ندعي ان علينا يجب من هؤالء ,نينالعي مغمضة اآلخر حضن في بنفسها فتاة

 .بالشفاء

 (إبتالكم مما يشفيكم ربنا)

........................... 

 مساءا ُ السابعة الساعة التاني اليوم في

 ينظر ان قبل بكسل الهاتف تناول ,النوم غياهب من لينتزعه عمر هاتف رنين تعالى

 .يامريم ايوة عليكم سالم: هفةبل ورد نومته من إعتدل ,مريم ليجده المتصل إلسم

 .القسم وفي عليا اتقبض أنا ياعمر الحقني ـ

 يستشف ان يستطيع ؟لم حصل اللي إيه قسم :يردد وهو مكانه من عمر انتفض

 بالنزول وتوجه مالبسه وإرتدى , الهاتف فأغلق,المستمر مريم بكاء من مااألمر

 احد عند مشكلة وجودب ؟فأخبره ولهفته نزوله سبب عن عادل سأله . سريعا ُ

 ليجد ,للقسم وتوجه واهية بحجج متعلال ُ رفض ولكنه معه الذهاب منه طلب ,اصدقائه

 . تبكي وهي واقفة" منه"

 هنا؟ جابها اللي إيه مريم حصل؟ اللي إيه .. منه :بسرعة لها توجه

 , روشتات غير من ناقصة جدول أدوية في والقوا للصيدلية جرد عملوا:ببكاء منه

 .البوليس وبلغوا فيها واتهموها الصيدلية مريم استالم بعد كان ده موالكال

 .الصيدلية في معاها واقف اللي الواد يكون ماممكن مريم؟ اشمعنى:بدهشة عمر

 الصيدلية صاحب خالد دكتور من وبتستلم المسئولة هي مريم:بالرفض رأسها حركت

 !إزاي كدة حصل عارفة مش اوي عليها خايفة أنا .ماتمشي قبل وبتسلموا

 دلوقتي؟ فين مريم هي ..اهدي طيب ـ

 .سليمة العواقب جيب يارب ..المباحث رئيس عند جوة ـ
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 فقام ,الباب امام الواقف العسكري قبل من منعه تم ولكن لها الدخول عمر حاول

 في عليهم وإبراهيم "هنا" بدخول ليتفاجئ, معها التحقيق ليحضر بمحامي باإلتصال

 ناحيتهما وتوجه المكالمة من اإلنتهاء من عمر فاسرع .. القسم

 مش الصيدلي والدكتور طيب .غلط حاجة في أكيد, معقولة مصدقة مش أنا:"هنا"

 كدة؟ تعمل ممكن مش إنها وعارف مريم عارف

 كدة يعمل الزم هو بس .اخالقها وعارف , كويس عارفها إنه المفروض :"منه"

 .عنه المسئولية يبعد علشان

 هنا؟ مريم إن عرفك اللي مين انتُ :متسائال "هنا"ل نظر ثم بحدة براهيمإل عمر نظر

 هيعرف واحد أكتر هو أكيد .إبراهيم كلمت وأنا ..وحكتلي كلمتني "منه ":اجابت

 .دي الظروف في يتصرف

 استاذ ,دلوقتي جاي وهو محامي كلمت أنا:"هنا"ل نظر ثم بحدة إلبراهيم عمر نظر

 .معانا تعبناه إننا متأسفين وإحنا ,يروح ممكن إبراهيم

 ,الباب امام الواقف العسكري ناحية توجه .كالم له يوجه ولم , له إبراهيم ينظر لم

 ,لطلبه العسكري استجاب وبالفعل . لرئيسه يعطيه ان منه وطلب ,كارت له واخرج

 و, وتليفزيون ,ثالجة على تحتوي ,كبيرة غرفة كان للتحية يده رفع .المكتب ودلف

 المقدم ورتبة اسم عليها حفر, نحاسية ويافطة الملفات بعض عليه ريضع مكتب

 . سعد طارق

 وجهه على الدهشة عالمات تتعالى أن قبل االسم قرأ للمقدم الكارت العسكري قدم

 انتُ : امامه الجالسة لمريم كالمه وجه ثم . يدخل خليه ,سليم فؤاد إبراهيم :يردد وهو

 منين؟ سليم فؤاد إبن تعرفي

 بمجرد . منها أسرع كان المكتب إبراهيم دخول ولكن به معرفتها تنفي أن لتحاو

  .عنه بوجهها فأشاحت لها ابتسم ,عليها نظره وقع حتى المكتب دخوله
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  . اتفضل ياباشا اهال ُ:مكانه من المقدم قام

 المقدم ضغط عندما ,األخرى فوق ساقه ويضع يجلس أن قبل باردة بطريقة عليه سلم

 معاليك؟ اؤمر:عسكري لففد ,الجرس

 البن من قهوة اعملك اقولك ..كركدية شاي ياباشا؟ إيه تشرب: إلبراهيم نظرالمقدم

 .بتاعي المخصوص

 .مريم الدكتورة علشان جاي كنت انا داعي مفيش :واشعلها سيجارة إبراهيم اخرج

 ؟ مني تريد ماذا: ذهنها في يتردد واحد وسؤال بحدة مريم له نظرت

 الكبير الباشا حتى ده . حاجة تشرب الزم تشرفنا مرة أول انت .. ياباشا إزاي:المقدم

 .منا يزعل

 .سادة قهوة اشرب خالص:إبراهيم

 روحك على نشربها :خافت بصوت تقول وهي السفلى شفتها على مريم ضغطت

 .يابعيد

 نظر ثم. بتاعي البن من للباشا قهوة هات: اصابعه بأطراف العسكري المقدم صرف

 .اعصابها تهدي خليها للدكتورة كركدية واحد وهات :مبتسما ُ لمريم

 .الكيان هذا وجود بمجرد معها معاملته تغير من باستغراب مريم له نظرت

 خير: غرضه لتحقيق مباشرة غير بطريقة ولو يساعده فهو له إبراهيم فابتسم

 ليه؟ هنا موجودة مريم دكتورة

 في ان فيها شغالة مريم الدكتورة اللي خالد دكتور صيدلية من بالغ جالنا : طارق

 .ورديتها بعد كان وده ,روشتات غير من ناقصة الجدول ادوية من كبيرة كمية

 األدوية كانت منها استلم ولما ,مسلمها كان إلنه المسئولية حملها خالد والدكتور

 .ناقصة
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 ومفيش سنة من اكتر بقالي خالد دكتور مع شغالة أنا:مريم وجه على العبرات سالت

 وإني ..سمعتي وعارف عارفني الكل وأنا . ابدا ُ كدة قبل ده الكالم من حصلت حاجة

 .دي زي حاجة أعمل استحالة

 البالغ؟ من إيه مريم دكتورة موقف ودلوقتي طيب:لطارق إبراهيم نظر

 .مخدرة مواد في إتجار قضية هتبقى ناقص اللي الدوا كمية وهللا:المقدم اجاب

 . طارق من إشارة بعد انصرف ثم ,الصينية المكتب على ووضع الباب العسكري قرع

 . عنه بوجهه واشاحت بحدة له نظرت .لمريم وقدمه العصير كوب إبراهيم تناول

 إنسانة مريم الدكتورة:للمقدم ونظر امامها الكوب ووضع ببرود إبراهيم فابتسم

 زي هدلةب بتاعت مش مريم دكتورة .. الموضوع نلم عايزين وإحنا ..محترمة

 .شايف ماحضرتك

 .. طلب ارفضلك مقدرش ياباشا وهللا :إلبراهيم ونظر كرسيه إلى ظهره المقدم اسند

 .ضدها متقدم رسمي ومحضر بالغ ده بس

 ناقصة اللي األدوية ونشوف ودي نحلها .. نتصرف برضه نقدر إحنا ياباشا ـ

 .ناقصة اللي ويةباألد روشتات نسلم إلما .شر مادخلك ويادار ..مكانها ونرجعها

 .برة اللي الصيدلية دكتور ياابني دخلي:العسكري ودخل الجرس المقدم قرع

 ونظر للمكتب خالد دلف .منه ماطلبه نفذ بعدما وانصرف ,بالتحية يده العسكري رفع

 ..اتحملها مقدرش مسئولية دي بس أسف أنا مريم :امامها ووقف الباكية لمريم

 .كدة أعمل مضطر أنا معلش

 .ارضا ُ وجهها واطرقت مريم له نظرت

 مش مريم دكتورة علشان وده الموضوع نحل عايزين إحنا: لخالد طارق فنظر

 غلط حاجة في اكيد .ناس وبنت محترمة إنسانة بتقول ماانت وزي ..بهدلة بتاعت

 .مثال ُ بالها ماأخدتش ومريم الصيدلية من اتسرقت األدوية تكون يمكن
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 روشتات هسلمك إلما ,مكانه هيجيلك إلما ناقص اللي العالج: لخالد إبراهيم نظر

 .ببيعه

 هيتحل الموضوع لو مشكلة معنديش أنا:برأسه اومأ ولكنه كلماته من خالد استغرب

 .مانع مفيش كدة

 كملوا . ناقص والدوا حاجة مااخدتش أنا ..كدة على موافقة مش أنا :بضيق مريم

 .فين راح الدوا وشوفوا التحقيق

 مانشوف لحد هتشرفينا حضرتك يادكتورة دي الحالة في :بأصابعه كتبالم طارق نقر

 .يكمل والتحقيق ..فين راح الدوا

 في هتقعدي إلما .يتحل الموضوع إلما .. يامريم الحل ده هو:منها إبراهيم إقترب

 .مامتك خاطر علشان بالش .. الحبس

 نصف مرور بعدو . وديا ُ الموضوع وحل لموقفهم الرضوخ إال تستطع ولم له نظرت

 .انتصار ابتسامة وجهه على رسم الذي وإبراهيم خالد مع مريم خرجت ساعة

 .عليها الجميع أقبل حتى التحقيق غرفة من خروجهم وبمجرد

 إيه؟ عملتي يامريم هاه:عمرمتسائال ُ

 .ودي إتحل الموضوع هلل الحمد ـ

 يعني؟ إزاي !ودي ـ

 يس :"هنا" صاحت عندما يا ُود الموضوع وبحل بالداخل ماحدث مريم لهم قصت

 هيعرف غيرك مفيش قولت أنا .فيك فكرت إني كويس .. ياإبراهيم عليك برافو

 .يتصرف

 دي األدوية جيبت يابرنس بقى وانت:بسخرية له كالمه ووجه إلبرهيم عمر نظر

 . يااخي يافجركم روشتات هتضرب وكمان أل . كلها المخدرات بتوع انتم ؟وال منين
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 ماحبسكش علشان الكالم في كتير ومتخبطش قدك على اتكلم:بحدة له نظرإبراهيم

 .دلوقتي

 .خاطري علشان بينا ياال ..هنا من نخرج بينا ياال :لعمر مريم نظرت

 من "هنا" إلى إبراهيم نظر عندما ومنه مريم مع للخارج وتوجه, بحدة عمر رمقه

 "هنا" فاسرعت..موقفه على الشكر عناء نفسها تكلف لم فهي . معه مريم فعل رد

 :القسم امام معهم ووقفت خلفهم

 تسبيه معاكي عمله اللي على إبراهيم ماتشكري بدل ده إيه؟ من زعالنة انتُ  مريم

 .غلطانة انتُ  بجد أل .. ده بالشكل وتمشي

 علشان كدة عملت أنا ..شكر منها مستني مش أنا:خلفها من إبرهيم صوت ليأتي

 .يمسها هيقدر محدش عندي يةغال ماهي وطول .عندي غالية مريم

 لكمة له وسدد مالبسه من امسكه ,منها اسرع كان عمر فعل رد ولكن ستتكلم كانت

 عندما إبراهيم انف من الدم انفجر .والسباب الشتائم له يوجه وهو ارضا ُ اوقعته

 اغرورقت بينما ,ثغرها على يدها ووضعت مريم وشهقت,حدث مما "هنا" صاحت

 امام ووقفوا ,بينهما الفض محاولين المارة تجمع .والقلق عالدمو من "منه" عين

 إلسترداد منه محاولة في ,لعمر اآلخر هو السباب موجها ُ مكانه من قام الذي إبراهيم

  . تبعثرت التي كرامته

 مع سيارته ناحية معه وتوجهت ,غضبه زمام كبح وحاولت ناحيته "هنا" فأسرعت

 .هبسيارت ينطلقوا أن قبل المارة بعض

 : عمربخوف ناحية مريم اقدمت

 .حالك في هيسيبك مش سليم فؤاد إبن ده كدة؟ عملت ليه

 الزم ..والإيه؟ ده الهايف من هخاف ؟أنا .. يامريم؟ إيه في :بغضب عمرلها نظر

 .هيشوف األدب لعمه وهللا ..قده حد مفيش إن نفسه فاكر ده ..عليه ويتعلم يتربى
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نه تنهدت  بيقولوا تالقيهم ..علينا تبص عمالة الناس . إحنا يناب ياال يامريم خالص:م 

 إني قولتلها أنا .علينا وهتقلق لوحدها ماما وكمان . البنات على الشباب بين خناقة

 علشان حاجة عن اقولها مرضتش ..صاحبتي واحدة من ورق اصور نازلة

 .ماتتعبش

 هوصلكم أنا معايا تعالوا : لها فابتسم لعمر تنظر وهي برأسها مريم اومأت

 أوي اخرناك إحنا .. لوحدنا هنروح وإحنا .هللا على انت توكل هينفع مش أل:مريم

 كدة إزاي؟ لوحدكم هتروحوا تسعة الساعة:لمريم نظر ثم معصمه لساعة عمر نظر

 تأخير بعدين .معايا واركبوا تاكسي إعتبروني ..معاكم وهركب تاكسي هوقفلكم كدة

 .معايا اتفضلوا ياال .غريب حد مش عمر أنا ؟عليه بتقولي اللي يامريم إيه

 عمر استقل عمر لسيارة الجميع وتوجه برأسها لها فأومأت "منه"ل مريم نظرت

 . وانطلقوا الخلفية الكنبة ومنه مريم واستقال ..القيادة مقعد

 ؟وهو خالد لدكتور وسلموا البدلة جاكيت من األدوية طلع إيه يعني: جبينه عمر عقد

 !ناقصة اللي بالكمية رفهع اللي إيه

 األدوية موضوع على قولتلها كلمتني "هنا" لما أنا .. استغربت برضه أنا:مريم

 .اختفت اللي الكمية عن مقلتلهاش

 بالذات؟ ده الوقت في ليه كلمتك "هنا" وهي:متسائال ُ المرآة في لها عمر نظر

 منهارة كنت وأنا بيا إتصلت بلغ خالد مادكتور ساعة صدفة:شفتيها مريم مطت

 .حكتلها

 .إبراهيم هتكلم انها اعرف مكنتش بس .. بالتفصيل حكتلها وأنا كلمتني وبعدين:منه

 خالل من هيطلعك انه حسابه عمل هو إنه معاكي هفترض أنا: رأسه عمر هرش

 األدوية وجاب حسابه وعمل ..ناقصة اللي الدوا كمية يرجع بإنه القضية من معارفه
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 في شامم أنا .. األدوية؟ أسماء إزاي عرف وكمان مية؟الك عرف إزاي .. معاه

 .كويسة مش ريحة الموضوع

 إيه هيعمل عارف وهو جاي إبراهيم حق عنده عمر فعال ُ:برأسها" منه" اومأت

 ده؟ الموضوع في يد لي يكون ممكن إن تفتكري . إزاي وهيخرجك

 يه؟إ الصيدلية في معاكي شغال اللي عاصم أخبار هو .يد لي اكيد:عمر

 يعرف إنه مظنش .. حاجة في ملوش غلبان ولد ده تؤ :بالرفض رأسها مريم حركت

 .حاجة وبينه بيني ومفيش بيعزني بعدين.. ده الموضوع عن حاجة

 يطلع لما إنه مافكرش غبي هو بس .ده الموضوع ورا إبراهيم أكيد هو بصي:عمر

 ويخلص يتفلسف بح هو.. إن في هيكون الموضوع بدلته جيب من الناقصة األدوية

 لألسف بس ساعتها في يتقفل والمحضر األدوية لخالد ويدي وقته في الموضوع

 .غبي طلع

 ."هنا" عن إبعدي ارجوكي مرة كذا مريم يا قولتلك :بضيق أردف ثم

 اي تاخد وممكن نفسها ضيعت "هنا".. حق عندك انت فعال ُ: برأسها مريم اومأت

 نفسي هضيع كدة أنا ..أل لكن ظروفها شانعل عليا بتصعب كانت . سكتها في حاجة

 .معاها

 امي وحياة ياعمر ماشي:بيده القيادة لمحرك ضاربا ُ سرعة بأقصى إبراهيم إنطلق

 .هتشوف لحبسك أمي وحياة ..غالي التمن لدفعك

 كمية يطلع حد في ..خربتها وانت لعمر تستحلف عمال:بضيق له "هنا" نظرت

 .. مخدرات؟ بدوالب ماشي إيه .. بتاعه الجاكت جيب من كلها دي المخدرة األدوية

 .كله ده الموضوع ورا إنك عرفوا زمانهم

 اللي من من متغاظ دلوقتي أنا . حصل حصل اللي "هنا"يا خالص:بعصبية إبراهيم

 .السجن في وارميه ..قضية للبسه امي وحياة األدب اعلمه الزم .عمر اسمه
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 دلوقتي؟ نفي هتخرجني ..ده الموضوع من سيبك خالص ـ

 واغير شاور اخد هروح كمان وأنا هروحك أنا ..النهاردة اخرج مزاج مليش ـ

 .ياعمرحاضر ماشي :بغل قائال امامه نظر ثم .. دم وإتغرقت اتبهدلت اللي هدومي

 متجها ُ منها وترجل, ماوراءها اخفى بزجاج مطعمة حديدية بوابة من بسيارته دلف

 قالي ..ضروري حضرتك عايز الباشا سيادة :ادمينالخ احد اوقفه عندما الفيال لداخل

 .المكتب يدخلي مايوصل اول

 غرفة عن ليكشف, بالدخول له ويأذن الباب يطرق أن قبل الحجرات إحدى امام وقف

 يشبه كان ,مكتبه على سليم فؤاد الرجل ذلك جلس بالداخل .المنزل باقي مثل انيقة

 الشعيرات تخللته الذي الناعم عرهوش القمحاوية بشرته حيث من إبراهيم كثيرا ُ

 قارب سيجارا ُ ويدخن ,وكرافتة وقميصا ُ بدلة يرتدي .وقارا ُ إليه لتضيف البيضاء

 وتحف ,شهيرة شخصيات مع وصور ,مريحة كراسي فخما ُ مكتبا ُ كان. اإلنتهاء على

 .بباريس متحف في للعرض تصلح غالية

 .عايزني إنك قالولي .. وحشني بوب :إبراهيم ابتسم

 كدة؟ بهدلك اللي ومين ياإبراهيم؟ فين كنت: بحدة فؤاد رمقه

 باألمور بالك انت متشغلش .وإتحلت كدة مشكلة دي مفيش : بيده انفه إبراهيم حك

 .دي

 النهاردة؟ (....) قسم وداك اللي إيه .. بالي مشغلش ـ

 أنا عرفت يبقى .. القسم في كنت إني عرفت إنك بما:بخبث مبتسما ُ له إبراهيم نظر

 .هناك إيه بعمل كنت

 انت عارف مش انت ..رسمي اتجننت إنت:ووقف بعصبية بيده المكتب فؤاد ضرب

 وامثالها هي حشري مبيد عايزة حشرة بنت ورا تجريلي عمال .. مين؟ وإبن مين
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 مش دي للدرجة ..مخدرات جيبك من وتطلع قسم بتدخل . منهم تنضف البلد علشان

 .عليك تسجلبي بتتصرفه تصرف كل ان عارف

 في كان ده الكالم ياباشا؟ عرفك اللي مين انت:ذقنه وحك شعره على إبراهيم مسح

 .خالص يعرفه ومحدش الضابط مكتب

 هعرف مش يبقى . منه إمتى وبتخرج إمتى بتدخل الجحر في اللي النملة أعرف أنا ـ

 شربل ..الكباريهات في سهرك من بأول أول بتوصلي تصرفاتك كل !إيه بيعمل إبني

 اكبر عمال أنا. باشا ياإبراهيم بتوصلي حاجة كل ..البنات مع ومشيك والخمرة البيرة

 . بعمله اللي كل بضيع وانت سليم فؤاد اسم وكبر صفقات في واعقد شركات في

 برأسه واومأ.. بوجهه وأمسك ..امامه ووقف ..منه فؤاد اقترب بطيئة بخطوات

 .بضمير ضربك ..اوي منك متغاظ وكان .. أوي بيحبها إنه الظاهر:واردف

 للخلف ظهره واسند ..ثانية مرة لكرسيه سليم فؤاد عاد حين في ريقه إبراهيم إبتلع

 اللي ده الولد مش:منتظمة بنقرات بقلمه المكتب ونقر ..سيجارته دخان ونفث ..

 مظاهرات؟ في بيمشي

 مكتب امام ووقف الخيط طرف على عثر وكأنه إبراهيم ثغر على ابتسامة ظهرت

 على وبيحثهم الشباب بيحرض الجامعة في كدة قبل شوفته انا . هو ايوة:فؤاد

 ومصر غزة الدنيا قالب هتالقيه مدونته على يابوب ادخل .. مظاهرات في الخروج

 ليه بيكرهني عارف. متعدش ييييييه اعمال ورجال وفساد والجوالن وإسرائيل

 واخرتها .. امثالكم من البلد ننضف يزينعا كدة قبل قالي ..سليم فؤاد إبن انا علشان

 ويتعلم تتقطع عليا إترفعت اللي إيده والزم .. يتربى الزم ده الولد . عليا إيده مد

 وهتبقى امثاله وعلى عليه نسيطر هنقدر مش سبناه لو إلما .وجديد أول من األدب

 .يلمها هيقدر حد ومفيش سايبة البلد

 وأنا دي متبهدلة اللي هدومك غير انت روح طيب:برأسه واومأ ذقنه فؤاد حك

 .هتصرف
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 .إنتصار ابتسامة ثغره وعلى.. للخارج وانصرف .. برأسه إبراهيم اومأ

 إللحاحه يستجيب أن قبل بضيق للرقم فنظر هاتفه رن

 ياعاصم ايوة:بضيق إبراهيم

 إيه؟ عملت ياباشا ايوة ـ

 حاجة تعرف إنك ولوتق تغلط اوعا بالكالم يوقعك يحاول حد اي كويس اسمعني ـ

 أنا ..المسئولة مريم دكتورة حاجة ومعرفش حاجة مشفتش رأيك على إثبت . سمعني

 .بتبيع اللي هي مببعش

 حاجة؟ في شك حد هو ـ

 .عليك ضيق حد مهما حاجة تقول وال تتكلم أوعا أكيد مش شك يعني ـ

 .عليها متفقين اللي الفلوس وباقي طيب ياباشا حاضر:عاصم

 .سالم ياال واديهالك بيك إتصل قىهب هتاخدها ـ

 دخل لمريم الوصول .. مريم؟ مع يفعل ماذا :يفكر وهو لغرفته وتوجه الهاتف اغلق

ند حيز في  ينتصر ان بد وال الع 

........................................ 

 ,بالسجائر امتألت مطفأة وامامه ,ضخمة كنبة على والصدر القدمين حافي جلس

 شخيرا ُ يصدر الخ.. تريمال ترامادول ألدوية اشرطة وعدة بيرة جاجتينز وبجانبها

 له نظرت . الحالة هذه في لتجده عليه وتدخل الباب في المفتاح تولج ان قبل منتظما ُ

  بقلق بجانبه وجلست بخوف

 مالك؟ ..ياتامر تامر تامر:
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 ساخرة ةإبتسام ثغره وعلى مفتوحتين عينين بنصف إليها نظر ثم ببطء عينيه فتح

 خلصتي ليه بدري جاية. سالمتك على هلل حمد .هانم ماهيتاب ماهيتاب:وبسكر

 كدة؟ بدري سهرتك

 وإيه ده؟ بالشكل بتشرب وإنت إمتى من ..ده؟ نفسك في عامله انت اللي إيه ـ

 كلها؟ دي المخدرات

 اعرف علشان انسى .. انسى مافكرت ساعة من بسكر؟ وأنا إمتى من:تامر ضحك

 .والهو والانتُ  مشفكيش علشان واتخدر اسكرو .. اعيش

 .نفسك هضيع .. ده نفسك في بتعمله اللي عليك حرام ـ

 ..زمان من ضايع ماأنا هضيع:االخرى بيده يده وضرب مجلجل بصوت تامر ضحك

 جوازاتك مكياجك لبسك سهراتك ..بتعمليه اللي في انتُ  ركزي . بيا نفسك متشغليش

 أنا خالص متفكريش وممكن..فيها تفكري حاجة خرا أنا .. كويس ركزي عالقاتك

 .كتير مشغولياتك عارفك

 ...ه وعالقاتي مشغولياتي ـ

 اللي هي دي عالقاتك.. اسمعلك تحبي ماتقولي غير من عارف عارف: قاطعها

 حفيت لو مرتب قبضتني اللي وهي .. فيها اشتغل احلم مكنتش شركة في شغلتني

 حد لو بتخليني اللي وهي.. بدلة لبستني لليا وهي ..اقبضه هعرف مش عمري طول

 وأنا حتى وحافظ عارف عارف .يوم فيه ومخدش االتنين اخرمله بعين بصلي

 افتكرها ماأسكر كل إني مع .. انساها علشان بسكر اللي الحاجة دي هي ..سكران

 .ابدا ُ مبنساش وأكتر أكتر

 في تعثر. هنسى وال ىمابنس عمري ابدا ُ مبنساش يردد وهو مترنحا ُ مكانه من قام

 عنه ابعدها ولكنه إلسناده مكانها من وقامت فشهقت .. عليه وسقط المقاعد احد

 .ماكنتي مطرح روحي ياال .. متمسكنيش عني ابعدي: بغلظة
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 .ماهنسى عمري :السكرويردد من يترنح وهو لغرفته طريقه واكمل ثانية مرة قام

..................... 

 وشك على الفتيل منزوعة قنبلة , غليانا ُ الموقف لتزيد الشمس حرارة ارتفعت

 بصوت اشبه كان العالي وصوتهم وقهرهم غضبهم ولكن كبير العدد يكن لم.االنفجار

 . حقهم عن والدفاع وطنهم إسترداد يريدون حرب ساحة في جنود

 بقمع تندد وآخرى, السجون داخل يحدث بما تنديد عبارات عليها ملونة الفتات

 ورفع حياة اسلوب اصبحت التي الدنيئة والممارسات اإلنسان وحقوق تالحريا

 في المشهد ذلك كان .عنهم باإلفراج يطالبون السجون داخل لشباب صور بعضهم

 فكل لهم محذرة بالمتظاهرين والخوذات الشفافة والدروع العصا احاطت وقد الميدان

 الدساتير عليه تنص مل الذي القانون هو هذا. يعلو أن قبل يقمع ان يجب صوت

 ثغرة فوجود .به ثغرة عن يكشف أن احد يستطيع وال فائقة بعناية يطبق ذلك ورغم

 .القانون ضد وهذا صوت خروج يعني

 (.الدولة وفين األمن فين الدولة ياأمن الدولة أمن)

 رفع أن بعد بميكرفون ممسكا ُ ,صديقه كتف ارتقى ما بعد "عمر" صوت ذلك كان

 زمالئه عن باإلفراج ويطالب, الحكومة على اللعنات يصب واخذ ,مهاما الصوت مكبر

 الداخلية,هيموت مش بيهتف اللي الصوت علي إيدك ارفع )الحريات بقمع ويندد

 . فتيلها المنزوع القنبلة إنفجار عن إعالن بمثابة الكلمة هذه كانت .(.....)

 سور في علي) .الغضب صوت وارتفع, الصرخات وتعالت ,والعصى اإليدي تالحمت

 على ضربة ليتلقى وجذب وشتم صرخ .(ماتخلي تشيل الثورة بكرة وعلي السجن

 تراب بجسده ويمسح برجليه العصا صاحب يمسك أن قبل الوعي افقدته رأسه

 الوجوه التقت .اقرانه من غيره مع المركزي األمن عربة داخل ويلقيه ,الميدان

 والعصا الخوذة صاحب بفوز المعركة هتوانت ,االحذية ودهستها ,الساخن باالسفلت
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 معلنة السيارات صرخات وتعالت.لألقوى البقاء فيه يكون الغابة فقانون كالعادة

 . الستقبالهم فلتستعدوا جديدة وفود وصول

 :الخلف من عليه كتب توكتوك من ومنه مريم ترجال الوقت ذلك في

 .(لديرالكو في الكوباية ربطوا ماكانوش خير لوفيها دي البلد)

 بدا وقد شقتها باب امام المتحرك بكرسيها جالسة هدى ليجدوا منزلهم داخل دلفا

 .القلق وجهها على

 كدة؟ مقعدك اللي ايه ياهدى مالك:منها مريم اقتربت

 في معاها ونادر وماما تعبت سهير طنط ..البيت في لوحدي قاعدة أنا اصل.. اصل ـ

 .العيني القصر

 ماتت ..وأب أم بدون سيعيشان اليوم من انهما ليعرفا اختها وخلفها مريم هرولت

 اليوم جاء وإن حتى اثره سيترك قلب وجرح وعويل دموع خلفها تاركة سهير

 يغدق كان الذي الباب وسيغلق حياتهم تنير التي البسمة عنهم ستغيب اليوم . واندمل

 واجب يأخذ رناد وقف . األمان وفقدان ياليتم سيشعران اليوم .. بالدعوات عليهما

 وإعتصار بنحيب وودعوها السواد لبسوا .. له ام بمثابة كانت التي جارته في العزاء

 .قلب

 عروشها على خاوية واصبحت العيون جفت حتى ودموع بكاء بين ليالي ثالث مرت

 امامها "هنا" لتجد الباب لفتح "منه" توجهت.. الشقة باب طرق الرابع اليوم وفي .

 :مريم من اقتربت والواجب العزاء عبارت وبعد للداخل دلفت

 .شيفاه مش فترة بقالي ..فين؟ عمر اومال

 عليه ورنيت ..حاجة عنه معرفش ماما وفاة ساعة من ..عنه هسألك لسة كنت أنا ـ

 .اوصله عارفة ومش ..مقفول تليفونه ..كتير
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 .البيت على ماترني طيب غريبة:شفتيها "هنا" مطت

 .عليه قلقانة فعال ُ أنا بس ..شخصية معرفة حد معرفش أنا إيه؟ هقولهم .. تؤ ـ

  .يابنتي إيه فيها الرقم؟ انتُ  بس قولي : بهاتفها "هنا" امسكت

 حتى مريم اذن على الهاتف ووضعت الرقم بطلب "هنا" وقامت برأسها مريم اومأت

 .سارة من الرد اتاها

 .عمر اكلم ممكن .. عليكم السالم: مريم تنحنحت

 .المظاهرة في عليه اتقبض عمر ـ

 عليه اتقبض :وجنتيها على الدموع وسالت ..ثغرها على يدها ووضعت مريم شهقت

 ؟ إيه عامل هو طيب إزاي؟

 حضرتك؟ مين انتُ  ـ

 .الكلية في زميلته مريم أنا ـ

 متهمة ..مدفع من كطلقة وجهها في اندفعت حتي مريم إلسم سارة سماع بمجرد

 :عنه بالبعد اياها مطالبة مستقبله وضياع اخيها على القبض في السبب بإنها مريم

 هيحصل وياعالم راسك تحت من حصله اللي كفاية ..حال في وسبيه بقى عنه إبعدي

 .عليه وخايفة بتحبيه فعال ُ لو عنه ابعدي . تاني إيه في

 جديد وجرح ساخنة دموع خلفها تاركة .. وجهها في الهاتف واغلقت حديثها انهت

 . هقبل ما إلى يضاف

 بجانبه جلست . إنتظارها في بسيارته إبراهيم لتجد مريم بناية من "هنا" ترجلت

 .بحرفة واطلقته نفس منها سحبت سيجارته يده من واخذت ..بهدوء

 تمام:خبيثة بابتسامة منها إبراهيم فاقترب
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 ..حصل؟ اللي إيه بقى أفهم عايزة أنا بس .. تمام كله:قائلة برأسها "هنا" اومأت

 كدة؟ قالتلها يهل اخته

 ان الخوه قال والمحامي ..خرجوا المظاهرة في معاه كانوا اللي كل ياستي مفيش ـ

 ان عرفه هنا ومن .. الموضوع في مريم اسم وجبنا .. فوق من عليه متوصي اخوك

 .ابنهم حبسة في السبب مريم

 .مريم خاطر علشان ده كل قضية الواد لبستوا .. مصايب انتم ده التييييييييت ياوالد ـ

 صغيرة ودن قرصة دي بعدين .. األدب ويتعلم يتربى الزم عمر علشان ده كل أل ـ

 ليا يتقال اللي أنا مش هوصلها برضه ومريم . سنين تلت اخره حكم وهياخد قضية

 .هتيجي هتيجي ..أل

 طايقة مش انا كتير؟ كدة هنقف إحنا هو طيب: سيجارتها دخان تنفث وهي "هنا"

 . الريحة

 .إزاي عايشين هنا اللي الناس عارفة مش أنا:اردفت ثم بتقزز حولها نظرت

 .حل مالهاش سهرة هسهرك النهاردة أنا ده:بسيارته إبراهيم انطلق

 على طريقها تشق وجنتيها على الحارقة والدموع فراشها على مريم جلست بينما

 طيب : يهابذراع واحاطتها منها "منه" إقتربت . رحمة دون قلبها تشق كما وجهها

 عايزة مش هي ماما على لو . عمر والحبس ماما فراق الدموع سبب عارفة مش أنا

 في عليهم بيتقبض كتير عمر على ولو . بالرحمة ندعيلها عايزانا دموعنا

 .الحالل والد يوقفله ربنا ادعيله انتُ  بس عنهم وبيفرجوا المظاهرات

 من مش السبب أنا وإن عايام اخته كالم .. هيطلع مش عمر: دموعها مريم مسحت

 .ماقال زي فعال ُ حبسه سليم فؤاد إبن ..فراغ

 هيتوجه هو اصل .وشوفيه زوريه روحي . خاطري علشان اهدي طيب:منه نتهدت

  .عامة ممتلكات وإتالف شغب تالقي إيه؟ تهمة ليه
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 كرهني هيفضلوا اهله خرج لو حتى .عمر خسرت خالص أنا ..أشوفه هقدر مش أنا ـ

. 

 أنا .. ده بالشكل ضعيفة اشوفك متعودة مش أنا . اهدي طيب :ظهرها على منه ربتت

 قولي عليها بيقدر ومحدش ..حد أي وش في بتقف اللي القوية مريم على متعودة

 .الحال يغير قادر غيره ملناش يارب

 .يارب .. مريم

 في لعم عن للبحث النزول وحاولت ..اإلمتحانات أداء من مريم انتهت األيام ومرت

 إلحاحه رغم خالد دكتور بصيدلية للعمل اخرى مرة العودة رفضت بعدما صيدلية

 تعلم فهي عمر قضية اخبار لتعرف يوميا ُ "هنا"ب باإلتصال تقوم كانت .لها وإعتذاره

 عمر على الحكم فيه عرفت التي اليوم جاء ان إلى .الخاصة مصادرها "هنا"ل إن

 كثرت من اعتصر وقلب دامعة وعيون ..بصدمة الحكم إستقبلت . سنوات بثالث

 فعال ُ هي ؟هل سنوات ثالث عمره من يضيع لكي فعل ؟ماذا سنوات ثالث لماذا .آالمه

 الخيبة اذيال تجر وهي منزلها إلى عادت. لألبد عمر خسرت لقد ضياعه؟ في السبب

 .حالها وتنعي تبكي وظلت مقعد اقرب على بنفسها القت. خلفها

 حصل؟ اللي إيه..يامريم؟ مالك:جزع في منها "منه" فاقتربت

 . سنين بتلت عمر على حكموا ـ

 قالك؟ اللي مين انتُ  . إيه؟ عمل ليه سنين تلت:صدرها "منه" ضربت

 . "هنا" ـ

 .ياحبيبتي معلش معلش .. الوكيل ونعم هللا حسبي:ببكاء منه

....................... 
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 خدها على تلطم وهي, دموعها به تمسح منديال ُ بيدها ممسكة حزن في نهال جلست

 :تارة فخدها على وتلطم, تارة

 ياحبيبي؟ إيه عملت ليه سنين تلت يابني ياحبيبي .. سنين تلت

 اديك.. هتتغير حاجة مفيش قولتلك .. بالمظاهرات دعوة ملناش ياعمر قولتلك

 .هتتغير حاجة مفيش وبرضه ياحبيبي السجن في اترميت

 على جات انها هلل الحمد..اهدي ارجوكي ياأمي :اللطم نم ليمنعها بكفها عادل امسك

 .الحكم هننقض لسة نهائي حكم مش ده وبعدين .. كدة اد

 تلت يضيع هو إشمعنى ..المظاهرة في كتير ناس معاه ماكان ؟ هو اشمعنى:نهال

 عمره؟ من سنين

 بتعدي واأليام .. شهور بتسع السجن سنة ياامي :لمواساتها محاولة في عادل

 . انتُ  بس ادعيله ..صدقيني رعةبس

 مستوانا من هي وال ..مريم اسمها اللي الزفتة عن ابعد قولتله ياما :بعصبية سارة

 .السجن في رميته اديها..مستواها من احنا وال

 .مظاهرة في عليه اتقبض اخوكي .. عمر؟ بحبس مريم ومال:بضيق لها عادل نظر

 ..هانم الست بسبب سليم فؤاد إبن مع هخناقت على حكالنا لما فاكر مش انت ليه ـ

 اقطع .فوق من عليه متوصي عمر ان لتحت تحت من اتقال اللي الكالم ومسمعتش

 .وإبنه سليم بفؤاد عالقة ليه الموضوع مكنش لو دراعي

 إيه.. المظاهرة من ومتاخد مضروب اخوكي يابنتي عالقة؟ ليه إيه يعني:بضيق عادل

 .عامة ممتلكات وإتالف شغب قضية دي ..وإبنه؟ سليم فؤاد عالقة



55 
 

 اللي الكالم ده يكسر؟ ماشي كان عمر هو ..طيب مضحكنيش ليه؟ وإتالف شغب ـ

 فؤاد بس المظاهرة في عليه اتقبض فعال ُ هو..رسمي يمشي الموضوع علشان إتقال

 .عليه وصى سليم

 بيبي؟ياح إيه عامل ياترى ابني عايزة عمر عايزة أنا.. كفاية كفاية : ببكاء نهال

 .. كالمها .. ضحكتها تذكر .الحائط إلى برأسه واسند القرفصاء وضع عمر جلس

 .. له المستمر وتشجيعها معها حديثه .. عينيها من تطل التي األمل نظرة .. دموعها

 ... لآلخرين وحبها عطفها الطاهرة ورائحتها طيبتها .. قضيته عن المستمر دفاعها

 ياترى .. واهنة ابتسامة ثغره على وظهرت رعم تنهد . لمصطفى الحلوى شراء

 يامريم؟ إيه عاملة

............................... 

 واإلحمرار ,جسده على والتعب, االنهماك ظهر, الشركة في مكتبه على تامر جلس

 المستعرة الجمرة الم ليخفف برأسه امسك .معالمه على التركيز وعدم ,عينيه على

 فنجان بيده ممسكا ُ بالشركة البوفيه عامل الباب طرقي ان قبل,رأسه مؤخرة في

 اومأ, مكتبه في يريده المدير بأن واخبره أمامه القهوة فنجان العامل وضع ,القهوة

 اخترق.المدير لمكتب توجه ثم, عجالة في قهوته ورشف ضجر في برأسه تامر

 .الزجاجية الغرفة يدلف ان قبل المتطفلة النظرات وسط المكاتب

 من تطل الغضب ونظرات اإلنتهاء على قارب سيجار ينفث جالسا ُ رجلال كان

 .الخير صباح محمد استاذ:عينيه

 .الباب واقفل ياتامر ادخل ـ

 االخيرة الفترة في عليها تعود التي المراسم ينتظر مكتبه من واقترب شفتيه لوى

 ياتامر يهإ:إليه ويلتفت المطفأة في سيجارته يضع ان قبل بالجلوس الرجل له اشار,

 مش متأخر شغلك .؟ ده اإلهمال وإيه .. ده؟ اإللتزام عدم إيه .. ؟ تأخير يوم كل هو

 حصلك؟ اللي إيه .. حاجة في مركز
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 .شوية ومرهق تعبان دول اليومين بس أنا يافندم ـ

 انت .تأخير يوم كل مش لكن .اجازة خد ومرهق ؟تعبان ومرهق تعبان إيه يعني ـ

 يقول لحد هسمح مش مابسكتش بيتجاوز اللي وأنا ..سمعتها ليها هنا الشركة عارف

 .أأذيك عايز ومش عندي غالي انت الوقت نفس وفي .. بوشين عليا

 مديره لدي والدته مكانة هو اإليذاء عدم سبب أن يعلم فهو ارضا ُ وجهه تامر اطرق

 .منك وبتشتكي إمبارح كلمتني والدتك :له محمد كلمات بلة الطين زاد ومما ..

 تشعر ال ! المرأة ماهذه . وجهه على يده ووضع الكلمات تلك اثر وجهه امتقع

 إلى ..ابنها؟ من بالخجل تشعر ؟ال سنها من بالخجل تشعر ال..افعالها؟ من بالخجل

 متى إلى..؟ ذهب اينما بالخجل تشعره ستظل متى إلى ..حياته؟ في عائقا ُ ستظل متى

 له؟ الخبيثة النظرات في سبب ستظل

 .الليل لنص سهر يوم وكل ... مخدرات بتشرب إنك بتقول اهيتابم ـ

 عالقة هناك ان يعرف فهو ..القاب دون والدته إلسم نطقه من باالستغراب يشعر لم

 .العالقة طبيعة هو يجهله ما بينهما

 على ماتأثرش الشركة برة حياتك إن حاجة اهم ...حياتك في حر انت:محمد اردف

 هاخد كدة بعد ..ودية بطريقة معاك هتكلم مرة أخر أنا رياتام ماشي ..هنا شغلك

 .عندي غالي انت ماقولتلك زي ..معاك اعملها إن محبش إجراءات

 شهيق بصعوبة يتنفس وهو مكتبه ودلف باإلنصراف واستأذن برأسه تامر اومأ

 امامه يراها ذهب اينما.. حلقه في وغصة فمه في بمرارة يشعر .. متقطع وزفير

 الجيران نظرات في يراها... له اآلخرين نظرات في يراها .. رئيسه عين في يراها...

 تطاولوا عندما اصدقائه بكل صلته قطع انه لدرجة .عليه اصدقائه تهكم وفي ..

 . عادل ماعدا جميعا ُ عنهم ابتعد (فرسة امك مزة امك) بكلماتهم
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 التي قلبه اآلم لتخفيف محاولة في الحائط في وضربها السجائر بمطفأة امسك

 .بقوة تجتاحه

....................................... 

 على الرقيق وجهها لتداعب غرفتها نافذة من الذهبية الشمس خيوط تسللت

 فتحت . للمطبخ وتوجهت مكانها من وقامت بصعوبة عينيها مريم فتحت .استحياء

 ثم..بالجفاف فيه عرتش التي حلقها لترطيب محاولة في مياة زجاجة وتناولت الثالجة

 تجلس أن قبل وصلت مالبسها بارتداء وقامت باردا ُ لدشا ُ استسلمت للحمام توجهت

 . منه..منه : عميق نوم في تغوص التي "منه" بجانب

 فين على..يامريومة الخير صباح :مبتسمة واعتدلت بصعوبة عينيها "منه" فتحت

 كدة؟

 .شغل على ادور نازلة أنا ـ

 .الدنيا ماليا ماالصيدليات يابنتي: عرهاش على "منه" مسحت

 مش الظاهر بس أدوية شركة في اشتغل نفسي كنت ..كدة على هترسي شكلها ـ

 .هالقي

 .كمان أنا شغل اشوف معاكي انزل عايزة أنا.. يامريومة إيه بقولك:

 .شغل على تدوري تبقي تتخرجي لما مش إيه؟ هتشتغلي وانتُ :جبينها مريم عقدت

 .ياحبيبتي اساعدك عايزة أنا. وبتدرسي بتشتغلي كنتي ماانتُ  إيه؟ وفيها ـ

 لما انا وبعدين ..اشتكتلك؟ أنا مساعدة عايزة إني قالك ومين :لها مريم ابتسمت

 فين؟ هتشتغلي الصحفية ياست بقى انتُ  ..صيدلية في بشتغل كنت اشتغلت

 .شوية عنك اخفف إن المهم.. محل في اشتغل هللا شاء ان..حاجة اي ـ
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 تتخرجي لما غير هتنزليه شغل مفيش .خالص ده الموضوع انسي "منه":قالت بحزم

 اللي السنة في ركزي .. فيه؟ تشتغلي عايزة اللي إيه محل لكن . مجالك في وتشتغلي

 .ياحبيبتي يوفقك ربنا .. بقيالك

 ثم حنو في وجنتها على قبلة وطبعت بحنان اختها واحتضنت مكانها من "منه" قامت

 باكل لما بزهق أنا.. بعض مع نفطر لما غير ماتنزليش إيه بقولك :مرح في اردفت

 اي في بقى ارشقي. بعض مع نتغدى علشان ماتتأخريش بدري وأرجعي .. لوحدي

 .األربعين كملتي تكوني يعني مهله على ييجي يبقى شركة في والشغل...صيدلية

 دي اربعين إن ةشايف مش اربعين:تضحك وهي االخرى بيدها يدها مريم ضربت

 .خمسين واربعين خمسة قولي .. بدري

 الحكومة ان هتالقي حسبتيها لو انتُ  اصل .. حق عندك وهللا تصدقي:قالت بسخرية

 بالوسطة تبعهم اللي يشغلوا كفاية .. مليون70 إحنا ده منين هيجيبوا شغل مفيهاش

 الخاصة ركاتالش حتي دي إيه؟ وال إيه على هتالحق الخاصة والشركات ..والرشوة

 .انتُ  بس اصبري يااختاه هللا لنا ..بالوسطة ماشية

 ابدأ وأنزل أفطر علشان الفطار نحضر بقى قومي .. اهوه صابرة اديني:مريم ضحكت

 .الكفاح رحلة

 . يااختي ماشي : الباب ناحية وتوجهت مكانها من "منه" قامت

 تزوري برضه حيهترو مش ..يامريم إيه بقولك "بتردد وأردفت لمريم نظرت ثم

 عمر؟

 أخاف بعدين .. فيه عملته اللي كفاية هروح مش "منه"يا أل:ارضا ُ وجهها اطرقت

 .عمله اللي هيكفيه مش سليم فؤاد إبن . أهله من حد واشوف ازوره اروح

 . خالص باين مش دول؟ اليومين فين مختفي هو.. صح اه ـ
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 يبخ ويرجع يظهر رةبك ...عمر وحبس عايزه هو اللي عمل مش هو:مريم تنهدت

 .األرض على متحركة شر كتلة بجد .. كره بكرهه يارب ياساتر . التعبان زي سمه

.................................. 

 عادل ووقف ..يساره عن سارة اخته وجلست ,يمينه عن إبنها بجوار نهال جلست

 أمامهم االكبر األخ

 ..ليه؟ كدة خاسس مالك كويس؟ يبيياحب إيه عامل :بالدموع مختلطة بابتسامة نهال

 ماهو اكتر عليك قلبي ماتوجعش خاطري علشان ياحبيبي أل..ياعمر؟ مابتكلش انت

 .موجوع

 ..ادامك اهوه كويس ماأنا ..؟ الزمتها إيه دي الدموع طيب: يدها على قبلة عمر طبع

 .ادعيلي انتُ  بس جدا ُ كويس أنا . حاجة مافيا أنا ياامي وهللا

 ياحبيبي اوي عليا صعبان أنا بس .. األيام عليك ويهون ياحبيبي كيكرم ربنا ـ

 .القتلة وقتالين الحرامية مع دي الرمية مرمي اشوفك

 :وأردف مبتسما ُ الخيه نظر ثم .كدة على جات إنها هلل الحمد :ظهرها على عمر ربت

 .وحشني ياعادل؟ إيه اخبارك

 عيشتنا في تقرفنا وهترجع رعةبس هتعدي األيام . أوي وحشنا وهللا كمان وانت ـ

 .متقلقش تاني

 عايزك عادل:االبتسامة مكان الوجوم حل بعدما اردف ثم ..هللا شاء إن :عمر ابتسم

 .حاجة عنها ومعرفش أوي عليها قلقان أنا.. تشوفها وتروح مريم عنوان تاخد

 ةكفاي يابني عليك حرام . محرمتش؟ انت ..ياعمر؟ تاني مريم : صدرها نهال ضربت

 .ياعمر الشر عن ابعد .. عمرك من ضاعت سنين تلت كفاية .. عليك قلبي حرقة
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 اتقبض أنا .ذنبها مش ذنب تشيلوها عليكم حرام ..مريم؟ ذنب إيه ياماما :بضيق عمر

 .ذنب ملهاش مريم مظاهرة في عليا

 .لك اتقال اللي الكالم ياعادل له قول .. ذنب ملهاش مريم :بعصبية له سارة نظرت

 فؤاد إلبن ضربك هنا رميتك سبب .فوق من عليه متوصي اخوك قالولك انهم له قول

 ضيعتك أديها .. عنها ابعد قولتلك ياما . مريم ست كان إلبنه ضربك وسبب..سليم

 .السجن في ورميتك

 وال ماشوفتيها عمرك..ماتعرفيها غير من بتكريها عمرك طول :قائال ُ شفتيه عمر زم

 بتعالي منك أقل اللي مع وتعاملك المستفز اسلوبك بقى بطلي . معاها اتعاملتي

 وك ..فرق مفيش بعضها زي كلها الناس . ماهتتغيري عمرك..

 زي مش الناس البشر عند لكن .. ربنا عند ده بعضها زي الناس :نهال قاطعته

 يبقى قدهم مش ومدام .قدهم مش إحنا كمان أوي وفوق فوق ناس في .بعضها

 مفيش أسرك ويفك يكرمك ربنا لما انت .ونغنيله الشر عن عدونب الحيطة جنب نمشي

 بس عارفة أنا فوق مش مريم .. خالص دي مريم وتنسى .. تاني مظاهرات في مشي

 .ياعمر سمعني عنه تبعد تبقى شر ومدام ..شر ليك بالنسبة بقت

 !كدة بتقولي اللي ياماما انتُ  ـ

 .كدة اقول الزم السجن في تترمي انك يوصل الموضوع لما ..كدة بقول اللي انا ايوة ـ

 كفاية مريم عن ابعد .. عليك قلبي حرقة وحياة .. عندك وحياتي ياعمر بتحبني لو

 .روحي بخسر يبقى خسرتك لو ..تاني اخسرك مستعدة مش أنا .. حصلك اللي

 .شفة ببنت ينبس أن دون بصعوبة ريقه وابتلع لوالدته عمر نظر

.................. 

 وثقل , الهم لكثرة عالمة في خده على يده واضعا ُ , الذهن شارد األريكة على جلس

 من كوب بيدها ممسكة مها دخلت, بالدخول للطارق واذن غرفته باب طرق .الكاهل
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 منها وتناول ,مبتسما ُ لها نظر .ظهره على وربتت ,نادر بجانب وجلست ,الشاي

 .الكل ياست إيدك تسلم: يدها على قبلة وطبع, الكوب

 ليه؟ الهم شايل يابني مالك :له نظرت ثم امامها ونظرت مها تنهدت

 .بس نفسي عليا صعبان ياأمي مفيش:بضيق تنهد

 وعايشين .. علينا سترها وربنا كويسين مااحنا ..ليه نفسك عليك صعبان يابني ـ

 .بتمشي واأليام

 .. وجبنة ضبي ابيع مكاني واقف وأنا بتمشي هي . بتمشي األيام إن المشكلة ماهي ـ

 بيض ببيع سنتين وبقالي .. عالي بتقدير ومتخرج الكلية في الدم طافح سنين أربع

 والبس بنك في قاعد او .. محترمة شركة في محترم مكتب على قاعد غيري . وجبنة

 إيه؟ في مني احسن .. بااللوفات وبيقبض بدلة

 .يابني هتتعب لفوق بصيت لو .. لفوق وماتبصش ربنا احمد ـ

 زي إنسان .بس إنسان أكون بتمنى أنا .. لفوق ببص مش أنا ياأمي :بعصبية رناد

 وإحنا اإلنسانية فين .. مني؟ بيضيع عمري وانا اإلنسانية فين . خلقني ماربنا

 اربع بين اختي حابس وأنا اإلنسانية فين .. والمجاري؟ الزبالة وسط في عايشين

 علشان لتاكسي ادفعها ةجني عشرين معيش علشان متحرك كرسي على حيطان

 محل من بقبض وانا اإلنسانية فين .جنية عشرين الدنيا؟ تشوف اخرجها

 عايز.. خلقني ماربنا زي إنسان أكون بس نفسي انا لفوق ماببصش أنا..جنية؟٤٠٠

 إبن مطلعتش إني ذنبي ومش .وأكبش إيدي أمد او أسرق عايز مش حالل لقمة أكل

 أعيش إني الذنب بس ..فقير طلعت ان ذنبي مش .. ورث سيبلي ابويا او باشا

 هتجوز سني في شاب كأي اتجوز فكرت لو أنا تقوليلي تقدري . فقير وأموت

 واحد تتجوز هترضى ومين .. منين؟ اإليجار وهدفع ..منين؟ شقة هجيب..إزاي؟

 بتمناه اللي كل أنا لفوق ببص مش أنا . وأخته أمه على يصرف قادر مش زيي

 على قاعدة الشباب . خلقني ماربنا زي حياتي واعيش واخلف وزأتج إنسان أعيش
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 .. طايله مش السفر حتى .المستقبل أمل الشباب ويقولوا .. بيحشش القهاوي

 .هينتشر بلدهم راح لو مرض بيعتبرونا .. عالة بيعتبرونا

 قطعت كفاية.. يابني كفاية:كتفه على وربتت واحتضنته وجنتيها على العبرات سالت

 العبد بيقولوا مش .. عنده من يحلها هو يابني ربنا على سيبها يانادر خالص .. قلبي

 .التدبير في والرب التفكير في

 ايديهم يرفعوا انهم غير ملهمش زينا اللي ..ربنا على سيبها ماأنا .. باهلل ونعمة ـ

 . يارب ويقولوا

 ومريم؟ منه على بتطمني المهم :متسائال ُ اردف ثم للحظات صمت

 نزلت ومريم ..هدى مع تقعد نزلت النهاردة ومنه ..بطلعلهم طول على طبعا ُ ها ـ

 .الحالل والد ويوقفلها يكرمها ربنا بتشتغل صيدليه

 وكنت نفسها وتبهدل تشتغل خليتها وال نزلتها ماكنت بإيدي لو ياأمي وهللا :نادر تنهد

 إيه؟ هعمل بس .. معايا راضعة ومريم .. هدى زي اخواتي دول .بمصاريفهم تكفلت

 مريم هم متشيلش .برضه كدة عارفين وهما ياحبيبي عارفة:ظهره على ربتت

 .تموت يرحمها هللا ماسهير قبل من الشغل على متعودة

 .يرحمها هللا: قائال ُ تنهد

................................................ 

 تذكرت ولكنها لراحةا من قسطا ُ تأخذ ان تود كانت, منهكة عملها من مريم عادت

 , غرفتهم باب طرقت . مصطفي لمنزل وذهبت وجهتها فبدلت يدها في التي الشنطة

 ابتسم حتى رآها ان ومجرد ,الرصاص قلمه يده وفي الباب لها مصطفى ففتح

 مع ذلك كان ). وحشتيني مريم: بيضاء صغيرة اسنان عن فكشفت الساحرة ابتسامته

 (.حتضنهالي مريم على منه مفاجئ انقضاض
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 .أوي أوي ياحبيبي وحشتني وانت :بعطف كتفه على وربتت حنو في مريم احتضنته

 عليها وسلمت مصطفى والدة قامت .. الحجرة فدلفت الطريق لها مصطفى افسح

 . واجلستها

 وال؟ بتذاكر ..المذاكرة؟ في إيه عامل:مبتسمة لمصطفى مريم نظرت

 . شاطر انت تقولي طول على واالبلة .. طول على بذاكر :وجهه تتوج التي بابتسامته

 .كام اإلمتحان في جايب كدة بصي

 (األول 30 من 30) الدرجة اعالها كتب يده في ورقة على مريم نظرت

 .دكتور هتبقى انت كدة ايوة .. شاطر ياصاصا برافو :قالت بفرحة

 .زيك دكتور هبقى انا.. هللا شاء ان ـ

 . إيه جبيتلك أنا شاطر انت علشان بقى بص .. هللا شاء إن مني احسن هتبقى انت ـ

 رأيك؟ إيه : لمصطفى تبتسم وهي صغير حذاء واخرجت بجانبها التفتت

 ليا؟ ده ..يامريم اوي جميل ده إيه هههههههه:بفرحة

 لحسن قلقانة كنت بس .. لمصطفى ده قولت ماشوفته أول أنا . ليك ياحبيبي اه ـ

 .مايعجبكش

 .الجديد حذاءه يرتدي األرض على جلس ثم بفرحة لىألع قفز . أوي جميل ده ـ

 والد ويوقفلك ..وشك في ويفتحها ..يامريم يخليكي ربنا :لمريم مصطفى والدة نظرت

 .الحالل

 لمصطفى ده: المال من مبلغا ُ يدها في ودست..ظهرها على مريم ربتت

 .لمصطفى حاجة كل جايبة ماانتُ  ..مريم يادكتورة داعي مفيش:قالت بخجل
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 هاه أعلى بصوت اردفت ثم . لمصطفى عنيا انا : بحنو لمصطفى مريم ظرتن

 .حلو الكوتشي

 بحبك أنا:آخرى مرة مريم عانق ثم ..ألعلى قفزتين وقفز.. مكانه من مصطفى قام

 .أوي

 .ياحبيبي اوي بحبك كمان وأنا: تقول وهي لصدرها ضمته

 تأتي ان وعدته بعدما ايتركه بأن مصطفى مع الكثيرة محاولتها بعد غرفتهم غادرت

 .وقت اقرب في له

 مريم نظرت . تمنعها يد لتجد ..الباب باغالق وهمت للداخل ودلفت لشقتها توجهت

 كرافت بدون وقميص بدلة يرتدي ..امامها إبراهيم فوجدت جزع في اليد لصاحب

 .باردة ابتسامة وجهه وعلى ورد بوكية يده وفي

 تاني؟ بيا فكرك اللي إيه تان . رسمي اتجننت انت:بحدة له نظرت

 األيام تستريحي سايبك كنت بس أنا..مانسيتك عمري أنا ..! بيكي فكرني :قال ببرود

 .وحشتيني..والدتك موت بعد خصوصا ُ فاتت اللي

 مش ..ايه؟ مني عايز انت: عالي بصوت وصاحت اآلخرى بيدها يدها مريم ضربت

 .بقى حالي في سيبني .. تاني؟ ايه عايز.. عملته؟ اللي كفاية

 مهرولين ومها نادر وصعود .. غرفتها من "منه" بخروج كفيل العالي صوتها كان

 .عليها

 هنا؟ جابك اللي إيه انت:إلبراهيم نظرت ثم بجزع لمريم "منه" نظرت

 إيه؟ وعايز ..؟ حضرتك مين : إلبراهيم نظر ثم ومريم لمنه نادر نظر

 إبراهيم :اكثر مريم نفس في الغضب رانني اشعل مما لنادر مصافحا ُ يده إبراهيم مد

 صح؟ نادر استاذ حضرتك ..سليم فؤاد
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 إيه؟ عايز حضرتك :إبراهيم ليد مصافحا ُ يد ومد برأسه نادر اومأ

 اتقدملها جاي أنا كدة علشان.. اخوها زي بتعتبرك مريم ان سمعت أنا ـ

 .مريم اتجوز عايز أنا:بخبث لمريم نظر بعدما أردف ثم

 برية كقطة بأظافرها عليه فهبت ..ذلك من اكثر نفسها على يطرةالس تستطع لم

 ومنه نادر وقوف بعد المستطاع قدر منه ونالت ..عنقه بلحم كفها أظافر وتشبست

 في للخلف يتقهقر إبراهيم جعل مما ..بصراخ والشتائم السباب له توجه وهي امامها

 في والقته مريم لتهفتناو يده من الورد ووقع .. وعنقه وجهه يتحسس وهو جزع

 . طردة شر وطردته عليه وبصقت وجهه

 فآخر به تفتك تكاد الغضب ونيران سيارته واستقل البناية من مسرعا ُ إبراهيم ترجل

 هول يستوعب لم الوقت ذلك وإلى سيارته استقل . ذلك به تفعل أن يتوقعه ماكان

 محرك ضرب .. الدماء منه يسيل وجهه فوجد للمرآة ونظر وجهه تحسس . الصدمة

 صعد "هنا" بناية امام بسيارته وقف حتى هادر بغضب بسيارته وانطلق بيده القيادة

 .الجرس يقرع اآلخرى وباليد بيد بقوة الباب يضرب واخذ لشقتها

 .مين ..حاضر حاضر ـ

 ."هنا"يا افتحي ـ

 كدة؟ فيك عمل مين: شاهقة ثغرها على يدها ووضعت الباب "هنا" فتحت

 . تمن بأي مريم عايز أنا:بعصبية خلفه الباب واغلق .. الشقة داخل إبراهيم دلف

 .سليم فؤاد إبراهيم هو مين تعرف الزم:أرضا ُ بالزهرية أطاح بعدما اردف ثم

....................................... 
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 جلست . بالراحة بها العمل في تشعر كانت ولكنها منطقتها عن بعيدة الصيدلية كانت

 ..الراقية األحياء إحدى في تقع فالصيدلية ..االتصاالت تتلقى مكتبها على مريم

 . للمنزل األدوية توصيل يطلب منهم وكثير راقي مركزإجتماعي ذو زبائنها ومعظم

 لترى إليه وتقدمت مريم وقفت ..الصيدلية داخل الشاب ذلك يدلف ان قبل ذلك كان

 .مايريد

 عادل؟ فين اومال:حوله نظر ثم لها الشاب نظر

 .موجود مش عادل دكتور ـ

 علي؟ وفين ـ

 .مني تطلبها ممكن حاجة عايز لو حضرتك ..لمريض دوا بيوصل علي:مريم أجابت

 .اآلخرى فوق ساقه ووضع كرسيها على وجلس.. لمكتبها توجه ثم لها الشاب نظر

 مين؟ بقى وانتُ  :بهدوء كلماته لها فوجه بضيق له نظرت

 مين؟ اللي حضرتك:قالت بحدة

 .تامر انا :قائال ُ ابتسم

 إيه؟ وعايز ..يعني؟ حضرتك مين تامر . وسهال ُ اهال ُ :بضيق مريم

 .اخوه تعتبريني تقدري .. عادل صديق تامر أنا ـ

 ؟ حاجة عايز حضرتك طيب ـ

 حاجة؟ عايزة انتُ . عادل استنى هقعد أنا حاجة عايز مش أل: مبتسما ُ تامر

 هنا إحنا .. برة عادل دكتور استنى تتفضل حضرتك عايزة اه:امامها ذراعيها عقدت

 .نادي في مش صيدلية في



67 
 

 ياقطة مين انتُ  ..انا؟ بتكلميني انتُ  نعم :بتهكم وابتسم اتجاهها في بجسده اعتدل

 كدة؟ تكلميني علشان

 كان للصيدلية دخوله ولكن عادل رقم بطلب وهمت بهاتفها وامسكت بحدة له نظرت

 ينظر ان قبل بحرارة واحتضنه لتامر توجه ثم هاعلي السالم القى . منها اسرع

 .مريم ناحية متجهة نظراته ليجد لوجهه

 إيه؟ فيك يابني مالك:له نظر ثم لمريم نظرعادل

 .خالص حد أي بتشغل انت وال .. عندك بتشتغل اللي الناس تختار مش ـ

 دة؟ك بتقول ليه .جدا ُ محترمة إنسانة مريم دكتورة دي .ده؟ بتقوله اللي إيه ـ

 ماتتعامل قبل الناس مع تتكلم إزاي علمها ابقى..الصيدلية برة استناك بتقولي ـ

 .معاهم

  .كفاية أسكت هش: حديثه تكملة من ليمنعه فمه على يده وضع

 . كدة مادب عمره طول ده الواد معلش ..يامريم اسف أنا :لمريم ينظر وهو اردف ثم

 لخارج به وتوجه عنوة يده من وسحبه اآلخر هو لمريم الناظر لتامر نظر ثم

 .الصيدلية

 .البنت احرجت . ده؟ اسلوبك هتبطل مش انت .. يابني إيه ـ

 فين؟ عليها وقعت يخربيتك دي؟ المزة مين :تامر ضحك

 .مزة وهنا .. مناخيرك من وبتكلمها بأرف تبصلها عمال جوة انت يعني ..مزة ـ

 الدكتورة دور في عايشةو كدة بجد تتكلم وعمالة .. بصراحة غظتني أصلها ـ

 .مين أنا تعرف كدة بعد علشان .. اهتها حبيت بقى فأنا . نضارة وناقصلها

 .ياتامر يهديك ربنا .. عرفت فهي مين انت عرفت إنها ناحية من هي :عادل ضحك

 .بعض مع نتكلم مكان أي في نقعد تعالى بقولك
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 الحاجة؟ عايز ايلكج كنت أنا أل: ذقنه يحك وهو له ونظر يديه من تامر امسكه

 المدمنين زي عامل بقى شكلك وهللا ..تحرم ناوي مش انت .ياتامر تاني :بضيق عادل

 .نفسك عليك حرام . شاحب ووشك النص وخسيت حمرا عينك ..

 . تاني مكان أي من اجيب ممكن أنا إيه بقولك ..أل؟ وال ياعادل هتجيب:قال بعصبية

 .جميلة فيا بتعمل إنك وتحسسني ياعل كتير فمتترسمش بتبيع كتير صيدليات

 .. مدمن بقيت وهللا نفسك عليك حرام .. عليك خايف أنا يابني .ياتامر هجيب مش أل ـ

 .إزاي عامل بقى شكلك على بص

 دي .. موعظ فيها هتعمل انت ياعم : يردد وهو باإلنصراف وهم بيده تامر اشاح

 .جنية بخمسين البودرة تذكرة

 بودرة؟ بتاخد انت .. إيه؟ بودرة ..!بودرة :بدهشة له نظرو ذراعه من عادل امسكه

 وأنا ..وتجربها عندك لحد هجبهالك قالي واحد ..عليا معروض بس .. باخد مش أل ـ

 .برشام مفيش إن بما بفكر

 خاليا ..إيه عملت كنت ده الزفت أضرار وعارف متعلم مكنتش لو .. ياال عبيط انت ـ

 .هتضمر مخك

 .وبطل هفكر إني أوعدك وأنا البرشام هات طيب ـ

 .بإيدي السم اديك عايزني..نفسك هتموت عليك حرام ..صغير عيل بتكلم انت ـ

 هبطل .. هبطل لو حتى أنا هو . تاني مكان أي من أشتري وال هتجيب :بضيق تنهد

 .ده الكالم على هقولك اللي انا ..يادكتور؟ والإيه بالتدريج مش وليلة يوم بين

 . ميعاد ورايا علشان يادكتور ياال :تامر فأردف كبش له عادل نظر

 دي والمرة .. مرة أخر : يده في دسه بشريط وعاد .. الصيدلية ودلف عادل تنهد

 .بجد
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 وقف .. بيده له يلوح وهو بها وينطلق سيارته ويستقل يودعه ان قبل له تامر ضحك

 للصيدلية وعاد امامه من اختفى حتى ينظرله

 للمرة أسف أنا ..زعالنة؟ لسة انتُ  يامريم ايه :مبتسما ُ لها ونظر مريم من اقترب

 .شوية مادب هو بس طيب تامر .. التانية

 روشتة؟ غير من الجدول أدوية بتبيع حضرتك هو:بحدة مريم نظرت

 مااشتغلتي ساعة من انتُ :بأصابعه المكتب ينقر وهو لها نظر ثم للفراغ عادل نظر

 دي؟ زي حاجة شوفتي معايا

 .اتصدمت وبجد .. شوفت لنهاردةا بس ـ

 مشاكل وعنده اخويا زي ده تامر إني الموضوع كل ..كدة ماعمل عمري أنا ـ

 لو إنه عارف علشان بديله أنا ..بينسى مخدرات بيشرب لما إنه متوقع .فبيشرب

 بعمل أنا .. برة من إيه يجيب ممكن عارف مش وأنا .برة من هيجيب مني مااخدتش

 .عليه خوفي من كدة

 السم بتديله وانت ازاي عليه خايف:بعصبية امامه ووقفت مكتبها حول مريم دارت

 الدوا بتالقي مش ناس في وبعدين!مشاكل بتحل والمخدرات امتى من ..بإيدك؟

 اقسمته؟ اللي قسمك وفين مهنتك؟ شرف فين .. لصاحبك بتديه حضرتك علشان

 علشان ده الكالم بقول أنا سب ..كدة بكلمك إني اسفة أنا : أردفت ثم للحظات صمتت

 .غلط ده بتعمله واللي .. محترم إنسان شايفاك انا

 بيقولي ده عليه خايف برضه أنا بس ..بعمله باللي مقتنع مش اصال ُ أنا متتأسفيش ـ

 .كويس ده الكالم عارفة انتُ  رسمي داهية في نفسه هيودي يعني ..بودرة

 تديله بودرة ماياخدش علشان مش .. أكبر بمشكلة المشكلة بتعالج كدة حضرتك ـ

 .بإيدك ماتضره بدل عالجه بجد واخوك صاحبك هو ولو براحة معاه اتكلم .. برشام
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 .بكلمة يتفوه أن دون امامها من وانسحب برأسه اومأ

.................................... 

 التالي اليوم في

 تعبانة يوم كذا بقالي .. عني بتسألي مش برضه كدة .. وحشاني يامريم ايوة..الو

 انتُ  حتى لوحدي عايشة عارفة ماانتُ  .. عالج يجيبلي وال عليا يبص حد القية ومش

 وحياتي شوية معايا اقعدي يامريومة تعالي ههههه . عني مابتسأليش ياصديقتي

 .عليا وردي كدة شوفي اتفقنا خالص ..عندك

 قدميها تحرك هيو بجانبها الجالس إلبراهيم ونظرت الهاتف "هنا" اغلقت

 .عليا هتعدي بدري تخرج عرفت لو الشغل في هي:بعصبية

 وهتموتي مريضة انك تقوليلها قولتلك أنا .. عليه؟ اتفقنا اللي ده هو:بضيق إبراهيم

 .متجيش ممكن كدة وتهزري تضحكي عمالة.

 بجد أنا..ده هتعمله اللي على موافقة مش اساسا ُ أنا إيه بقولك إبراهيم:قالت بعصبية

 .كدة فيها اعمل علشان وحشة حاجة فيا معملتش مريم ..دي للدرجة مش خايفة

 كويسة مش حاجة ضميري في لو أنا هو.. أتجوزها عايز أنا.. هأذيها مش قولتلك ـ

 برضه؟ هتجوزها

 هتسكت مش مريم.ليه؟ ونبهدلها كدة فيها نعمل يبقى ..تتجوزك موافقة مش هي ـ

 في هدبس اللي وأنا انت منها هتخرج وساعتها..االدني علينا تلم ممكن دي صدقني

 .المشكلة

 . سليم فؤاد إبراهيم أنا .. سمعاني "هنا"يا أل تقولي واحدة مفيش أنا :قال بعصبية

 بأي وتوصلها منها تنتقم عايز وال ..بتحبها؟ انت:قالت ثم للحظات صامته له نظرت

 طريقة؟
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 عايزها اني اعرفه اللي كل ناأ .. عارف مش :وشعره وجهه على ومسح امامه نظر

 .طريقة بأي

 .نشربها حاجة أعمل قايمة أنا: مكانها من قامت ثم بضيق تنهدت

  .هنا في تفكر .. كرسيها على وجلست ..الهاتف مريم اغلقت بينما

 إيه؟ وال حاجة في مالك: متسائال منها عادل إقترب

 أصلها أشوفها اروح يوعايزان تعبانة كانت صاحبتي دي مفيش أل : له مريم نظرت

 الوقت هيكون شغل ماخلص عقبال أروحلها هعرف مش أنا بس ..لوحدها عايشة

 .اتأخر

 .الصيدلية في موجود وأنا دلوقتي تمشي ممكن تشوفيها عايزة لو: عادل ابتسم

 .يادكتور جدا ُ متشكرة بجد : ضحكت

 . معاكي عالج خديلها تعبانة ولو.. صاحبتك على متتأخريش علشان بقى ياال طيب ـ

 .بود لها فابتسم برأسها اومأت

 تفكر وهي أمامها المغلي الماء فقاقيع تشاهد ..الذهن شاردة المطبخ في "هنا" وقفت

 أمام الوقوف تستطيع ال الوقت نفس وفي مريم على يمتلكها الخوف .. تفعل؟ ماذا

 . هاتفها صوت إال شرودها من ينتزعها لم . إبراهيم

 : بصعوبة ريقها ابتلعت ...امامها مريم اسم لتجد اتفلله "هنا" انتبهت

 . امامها إبراهيم لتجد المطبخ لباب نظرت .....مت أل..جاية . يامريومة ايوة .. الو

 .مستنياكي أنا.. قصدي مش ياحبيبتي أل :واردفت ريقها ابتلعت

 خايفة أنا..استريحت خالص جاية:بعصبية إلبراهيم ونظرت الهاتف "هنا" اغلقت

 .أوي
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 .حقي في عيب يبقى حتى ده .. معاكي وأنا برضه خايفة:ببرود لها ابتسم

............................. 

 في ماهيتاب ليجد األخيرة كأيامه الجبين مقطب الوجه عابس منزله إلى تامر عاد

 على هلل حمد تامر:متلهفة امامه ووقفت إليه هرولت له رؤيتها بمجرد .. انتظاره

 أوي؟ عليك قلقت أنا ده كل فين نتك..سالمتك

 طقم إمتى من .. عليا قلقتي :بتهكم وابتسم قدميها اخمص إلى رأسها من لها نظر

 .كدة على واخد مش أنا .. ده؟ الحنية

 اإلقتراب من منعتها امامه امتدت التي يده ولكن تحتضنه أن وحاولت منه إقتربت

 ..؟ دي بالقسوة بتعاملني ليه .. ك؟علي هقلق مش إزاي ابني انت ياحبيبي تامر: منه

 عليا؟ جامد قلبك بقى ليه ..كدة؟ وحش بقيت ليه

 يعني .. ام؟ إنك عارفة انتُ  يعني بجد:قاسية نظرات عينيها في ونظر منها اقترب

 التانية؟ االمهات زي قلب عندك انتُ 

 .. يعليك اليق مش األمومة دور ..بقى تمثيل بطلي إيه بقولك :واردف بتهكم ابتسم

 مش قالب في نفسك متحطيش ..وعالقات معجبين وليكي وشابة صغيرة لسة انتُ 

 لألسف لكن .. زمان من منك اتبريت كنت بإيدي لو أنا .. عليكي كبير قالب .. مقاسك

 انتُ  عارف مش أنا .ابويا عمره طول هيفضل وهو امي عمرك طول هتفضلي

 حصر مقطع واحد إيه؟ اطلع عايزاني باشا عبدهللا وإبن إبنك أنا ..إيه؟ من مستغربة

 .كدة اطلع الزم ماأنا ..!الجامع

 كل الفجر لوش بتسهر مكنتش .. بتشرب مكنتش .. كدة مكنتش انت بس :قالت ببكاء

 علشان ده كل بعمل أنا ... مني تضيع خايفة.. عليك خايفة أنا .بتسكر ماكنتش .. يوم

 .انت طرك خا
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 خاطري علشان إيه؟ بتعملي خاطري علشان:رقةحا نظرات لها ونظر بذراعها امسك

 على خاطري علشان .. لسان كل على سمعتك خاطري علشان .. رجالة بترافقي

 ست امي ان بتبصلي كلها الناس خاطري علشان.. السن في ادي بشباب عالقة

 .عاهرة

 ...أنا . حاجة فاهم مش انت افهمني ياتامر ـ

 زي واضحة حاجة كل .. حاجة افهم عايز مش أنا .. أفهم عايز مش :بحزم قاطعها

 على كبيرة حاجة وتلبسي كتير الدور في تعيشي بالش ماقولتلك زي . الشمس عين

 شكل واحد مع والتاني يوم كل اللي ده إيه جواز سمعتك عارفة كلها الناس ..مقاسك

. 

 وحقيقي بحق األم دور في هتعيش هتمثل دي : يردد وهو لغرفته وتوجه ذراعها ترك

 على قصده مش ربنا اكيد بس ..عليها وصا ربنا أمي بقول مابتكلمش زمان كنت ..

 بال ..أب هو وال أم مش اساسا ُ انتُ  لكن وحقيقي بحق وأب أم عن قصده .. زيكم ناس

 .أرف

 يدها ووضعت مقعد على بنفسها ماهيتاب القت بينما بعنف غرفته باب واغلق قالها

 .بحرقة تبكي واخذت كفيها بين

 الوقت ذلك يف

 وتوجه بسرعة مكانه من إبراهيم قام ..الجرس وقرعت "هنا" شقة إلى مريم وصلت

 .الشقة باب لتفتح وتوجهت أمامها من اختفى حتى "هنا" تابعته .المطبخ ناحية

 وحشاني مريومة ـ

 "هنا" واغلقت الشقة ودلفت واحتضنتها مريم قبلتها .ياقلبي وحشاني كمان وانتُ  ـ

 .الباب
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 ضيوف عندك كان:"هنا"ل نظرت ثم الطاولة على الموضوعة لألكواب مريم نظرت

 إيه؟ وال

 .أوي وحشاني يامريم اقعدي اتفضلي.. ضيف عندي كان اه هاه:اجابت بإرتباك

 تسافري ناوية مش .. أوي وحشاني يانونو كمان وانتُ  :مبتسمة مريم جلست

 إيه؟ وال وباباكي لمامتك

  إيه؟ اعمل هناك هروح .. براحتي عايشة ناهُ  أنا .. فين؟ أسافر تؤ ـ

 ؟ "هنا"يا لوحدك القاعدة من مابتزهقيش ـ

 .. اصحابي مع وبسهر النادي بروح الشقة في مابقعدش انا ..إيه من ازهق: ضحكت

 .وبتعدي لذيذة واأليام ناس على بتعرف حبيبي بوكي فيس مع قاعدة إلما

 عن اخبار ماتعرفيش "هنا"..بتردد اردفت ثم.ياحبيبتي معاكي ربنا:مريم ابتسمت

 عمر؟

 ماانا سنين تلت اخد انه عرفتها حاجة اخر ماعرفش أل : بالنفي رأسها "هنا" حركت

 تزوريه؟ ماروحتيش انتُ  .. قولتلك

 ده قالته اخته اللي بعد مينفعش وكمان ..بسببي حصله اللي كفاية :أجابت بحزن

 .واشوفه اروح

 علشان يعني مترددة كنت بس .. كدة اقولك زةعاي كنت انا يامريم بصراحة ـ

 . متزعليش

 ليه انتُ  ..اتقدملك إبراهيم إن سمعت أنا مريم :بتردد "هنا" فأردفت مريم تنهدت

 رفضتي؟

 زيه بواحد ارتبط استحالة أنا الدنيا في واحد آخر لو ده إبراهيم "هنا":أجابت بعصبية

 .شره وعن عنه يبعدنا ربنا ادم بنى مش ده ..
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 هنا بين الدائر الحديث سماع يختلس المطبخ في واقفا ُ إبراهيم كان الوقت ذلك يف

 تبوسي هخليكي انا يامريم حاضر: برأسه اومأ مريم لكلمات سماعه وعند ومريم

 .شر انا بقى ..إيدي قبل رجلي

 إيه؟ تشربي تحبي ..يامريومة هاه

 مايتأخرش الوقت انعلش كدة كفاية "هنا"يا بقى معلش أل:مكانها من مريم قامت

 .عليا

 البيت لحد ياستي هوصلك أنا .. شوية معايا خليكي لحقتي انتُ  ..ده يامريم إيه ـ

 السريع على نشربها حاجة ماعمل عقبال البراندة في أقفي تعالي أقولك .. بعربيتي

 .اتفقنا ..وهوصلك

 توجهت بينما ليال ُ القاهرة سماء تشاهد البراندة ناحية وتوجهت برأسها مريم اومأت

 .للمطبخ "هنا"

 .الباب عليك وقفلت اوضة دخلت كنت .. هنا؟ دخلك اللي إيه انت ـ

 علشان بسرعة وأطلعي عصير خدي ..ده الكالم وقته مش بس ياال :إبراهيم

 . ماتحسش

 من زجاجة إبراهيم اخرج حين في العصير من كوبين وافرغت برأسها" هنا" اومأت

 .لها وأعطاها سرواله جيب

 مصمم؟ برضه : إلبراهيم نظرت ثم للزجاجة "هنا" ظرتن

 ."هنا"يا خلصي مصمم ايوة :بعصبية برأسه اومأ

 .عليا صعبانة مريم ـ
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 عدة ووضعت الزجاجة فتحت إنها إال منها كان فما ..عنها بعيدا ُ نظر ثم بحدة لها نظر

 بجانب ووقفت البراندة دلفت.. للخارج وتوجهت الصينية وحملت مريم كوب في نقاط

 .الذهن شاردة مريم

 إيه؟ في سرحانة .. يامريومة مالك ـ

 .بالليل خصوصا ُ .. فوق من أوي جميلة بتبقى .. القاهرة على ببص :مريم ابتسمت

 العصير من رشفت .. لمريم العصير كوب مرتعشة بيد ومدت برأسها "هنا" اومأت

 ومنعتها يدها مدت لو تمنت . ويهبط يعلو صدرها وبدأ "هنا" وجه عضلة فارتعشت

 تلعن وهي الصمت فأثرت خلفها من إبراهيم بنظرات شعرت ولكنها االستكمال من

 .عليه فيه تعرفت الذي اليوم ذلك

............................. 

 ايه؟ عاملة.. ياطنط ازيك: منه لتجد الباب لفتح مها توجهت الشقة باب قرع

 .اتفضلي يياحبيبت تعالي .. يامنه ازيك:مها ابتسمت

 خلفها الباب واغلقت للداخل منه دلفت

 فين؟ وهدى نادر اومال ـ

 .اوضتها في وهدى .. يريح ودخل الشغل من راجع لسة نادر ـ

 .هدى على اسلم هدخل أنا طيب ـ

 مريم؟ فين اومال:متسائلة مها

 .االكل احضر وهطلع هدى على هسلم .. وصول على زمانها ـ

 بالدخول لها واذن الباب وطرقت هدى غرفة ناحية منه توجهت

 مبتزهقش؟ إيه .. دي بتذاكر اللي الناس ـ
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 .ياحبيبتي تعالي يامنون ازيك:هدى ضحكت

 ..إيه فيها كتبي معرفش دلوقتي لحد انا:الطاولة على بيدها واتكأت منها منه اقتربت

 .دحيحة .. هللا ماشا هللا بسم إيه وانتُ 

 ماتخرج يوم بقى بحلم .. وقتي من أوي كتير شغلت بجد ..أوي المذاكرة حبيت أنا ـ

 .الصبر بفارغ ده اليوم مستنية انا ده ياااااااه .. واشتغل

 .ياحبيبتي احالمك يحققلك ربنا ـ

 شكلك ؟ يادودو مالك:فأردفت بها منه شعرت للفراغ نظرت ثم لمنه هدى نظرت

 .حاجة تقولي عايزة

 .حد مع كلمات نفسي علشان هقولك انا اه : لمنه هدى نظرت

 مالك؟ .. ياحبيبتي قولي:بجانبها وجلست منها منه اقتربت

 .التليفون على واحد بكلم انا منه:بترددقالت

 ده؟ ومين ..يعني إزاي بتكلميه ـ

 .جدا ُ مستريحاله وأنا .. معاه واتكلمت عليه واتعرفت .. غلط رقم طالب كان واحد ـ

 !عليه اتعرفتي كدة إنك متأكدة انتُ  .. ومرتحاله التليفون في عليه اتعرفتي ـ

 .كدة هتقولي إنك عارفك علشان احكيلك عايزة مكنتش انا:قالت بضيق

 .وبيتسلى بيستعبط واحد ده بس ..حاجة بقولك مش انا ياحبيبتي ـ

 يوم في حد مفيش يعني .. متحرك كرسي على قاعدة واحدة انا عارفة انتُ  منه ـ

 ربنا وماما ..حياته وهيعيش ويتجوز اليوم هييجي اكيد نادر يعني .. فيا هيفكر

 عني هيسأل ومحدش هعفن مكاني في قاعدة هبقى وأنا .. هتعيشلي مش بس يخليها

 ماتكلم وعمره ..معايا الكالم في مستريح انه ويقولي واحد على ماتعرف يوم يبقى ..
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 حقي من مش .. بنت مش انا هو ..ليه؟ فيه وفرط اسيبه معايا ماتكلم زي حد مع

 عليا اتحكم يبقى كرسي على قعدت علشان وال .. وحبه يحبني بشخص ارتبط

 .باإلعدام

 وال بيرزقهم مش وربنا حاجة اي معندهمش بتبقى بنات في كدة؟ بتقولي ليه انتُ  ـ

 رزقه عارف ومحدش رزق ده والجواز الحب..كدة حياتهم وبيكملوا بجواز وال بحب

 ربنا افتكار .. ابتالكي ربنا علشان نفسك نم متقلليش مرة كذا قولتلك وأنا ..فين

 .وأيامنا حياتنا بيه ننغص نقعد عذاب مش لينا رحمة

 شبهي .. مني قريب انه بحس .. فهمني انه بحس ..معاه بتكلم لما بستريح انا يامنه ـ

 .كتير حاجات في

 هو إنه بالك في انتُ  وعلشان .. معاه تتكلمي واحد أول هو علشان : منه ابتسمت

 طلب واحد إيه يعني .. غلط إنك هتعرفي بعقلك فكرتي لو انتُ  لكن .. الوحيد ألملا

 .وبتستعبط بتتسلى شباب دي !عليها واتعرف صاحبته مع اتكلم غلط رقم

 االمل بضيع كدة أنا يبقى ..صح ناحيتي من احساسه وفعال ُ ..بجد بيتكلم ولوكان ـ

 .بإيدي ليا الوحيد

 أنا طيب ..ربنا من رزق والجواز الحب قولتلك ماأنا ؟ لوحيدا األمل بتقولي ليه انتُ  ـ

 متحرك؟ كرسي على قاعدة إنك قولتيله انتُ  سؤال هسألك

 صمت اإلجابة ـ

 ولو .. فعله رد وتشوفي تقوليله ممكن طيب :ظهرها على وربتت برأسها منه اومأت

 .بابه من البيت يدخل بيحبك فعال ُ

 . يسيبني أقوله خايفة أنا بس ـ

 لو الحقيقة على قوليله غلط حاجة متعمليش وعلشان .. ميستهلكيش يبقي خالص ـ

 .اتفقنا .. كرامتك وصوني نفسك صوني بيتسلى طلع .. كويس يبقى كدة على بيحبك



79 
 

 .يارب : وتنهدت برأسها هدى اومأت

....................... 

 أمامها الرؤية تشوشت .. ماقبله إلى سيضاف جديد جرح معلنا ُ الخيانة جرس قرع

 .. األرض على الكوب منها وقع .. مايحدث استيعاب على قادرة غير واصبحت

 .الدماء منه سالت جرح تاركة قدميها على منه قطع وتناثرت

 يامريم؟ مالك:بيدها وامسكت منها "هنا" اقتربت

 ........ حاسة حاسة عارفة مش ـ

 ان قبل لها ونظرت ..ريقها "اهن" إبتلعت ..للوعي فاقدة األرض على مترنحة تهاوت

 .إبراهيم لتجد بجانبها تنظر

 خايفة أنا ..خاطري علشان بالش إبراهيم:وجنتيها على الدموع وسالت منه اقتربت

 .اوي

 كدة من اكتر حاجة هنعمل مش بس هنصورها إحنا .. متخافيش قولتلك :قال بعصبية

 إني عارفة انتُ  بعدين ..كتير ده العيال شغل في هنفضل إحنا "هنا"يا خلصي ..

 بقى؟ ايه من قلقانة ..هتجوزها

 . الكاميرا مااجيب عقبال جوة دخلها شيلها طيب:بتوتر له نظرت

 ."هنا" لغرفة بها وتوجه .. مريم وحمل برأسه إبراهيم اومأ

  .ده الزفت الحظ إيه ده .. الكاميرا اشحن نسيت يووووووه..بضيق هنا

 وهي اآلخرى فوق ساقها تضع بجانبها جلستو .. الشاحن على الكاميرا وضعت

 .شعرها بخصالت وتعبث بعصبية تحركها

 بهاتفها ممسكة بتوتر معصمها لساعة تنظر غرفتها في "منه" وقفت الوقت ذلك في

 الهاتف: بقتلها حلمت طالما التي المرأة هذه من الرد ليأتيها بمريم االتصال تحاول
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 مرة للنافذة وعادت تنهدت.متاح غير او لقا ُمغ يكون ربما به االتصال تحاول الذي

 يامريم؟ ليه اتأخرتي ياترى :أخرى

 ....... شح الكاميرا إبراهيم:لغرفتها وتوجهت الكاميرا "هنا" اخذت

 .ألااااااااا أل :ثغرها على يدها ووضعت للخلف تراجعت

 :الصراخ من ليمنعها ثغرها على يده ووضع مسرعا ُ مكانه من إبراهيم قام

 .هيتصلح شئ كل .. اهدي .. ياهد

 .. كدة على متفقين مكناش أل أل: بقدميها وتركله صدره من تدفعه وهي بصراخ هنا

 .. ياربي إيه أعمل.. صدقتك اللي أنا .. غلطانة اللي أنا .. بس هتصورها قولتلي انت

 .كدة على متفقين مكناش

 الناس هتلمي هديا انتُ  بس .. هتجوزها ماتفوق أول: روعها من يهدئ ان حاول

 .علينا

 .. اتصرف داهية في هنروح هتبهدلنا دي ..إيه؟ تفوق تفوق: صدرها "هنا" لطمت

 فيه عرفتك اللي اليوم بيت يخرب هللا بسرعة اتصرف اتصرف .. يتلم الموضوع الزم

 .كالمك ماسمعت ياريتني ..كالمك ماسمعت ياريتني ..

 وفقدانها حيلتها قلة انتهز ... بشئ يالتدر غرفتها سرير على الملقاة لمريم نظرت

 بالسواد امتأل الذي بقلبه ماتملك اعز وسلبها شرفها وانتهك .. وضعفها للوعي

 اشاحت.الخائنة الصديقة لتلك وتبا ُ لك فتبا ُ .. البشر حدود تعدى الذي وجبروته

 .ندما ُ يعتصر وقلبها عنها بوجهها

 .سيف طعنة ألف من أشد الصديق خيانة

.................... 



81 
 

 الباب وطرقت الجرس وقرعت نادر لشقة وترجلت .. سريعا ُ مالبسها "منه" ارتدت

 :بتوتر

 ؟ كدة فين على رايحة منه: جبينه نادر عقد

 كان ..عليها قلقانة أنا .. الصيدلية في اوي اتأخرت مريم نادر : أجابت بقلق

 .بدري من ترجع المفروض

 يها؟ب نتصل الصيدلية رقم معاكي طيب ـ

 .عنوانها عارفة أنا .. فين راح عارفة مش بس .. كاتباه كانت مريم ـ

 .معاكي واجي بسرعة هلبس دقيقتين طيب ـ

................... 

 بأول أول هطمنك طيب ..معايا هانم وماهيتاب للعنوان وصلت أنا ياباشا ايوة .. الو

 .هللا رعاية في .. هللا رعاية في تمام .. محصلش كأنه الموضوع حضرتك متقلقش

 بعصبية ترجلت .. لماهيتاب الخلفي السيارة باب وفتح سيارته من رؤوف ترجل

 .دي زي بحاجة انا مالي كان انا:قائلة

 .ياهانم اتفضلي.. باشا فؤاد اوامر دي : بهدوء رؤوف

 . رؤوف خلفها ومن "هنا" لبناية توجهت ثم صارمة نظرة له نظرت

 .بحرقة تبكي كفيها بين وجهها فنةدا االريكة على :هنا" جلست

 دلوقتي؟ هتفوق مش انها متأكدة انتُ  "هنا": لها إبراهيم نظر

 مش انا إيه؟ عمل باباك .. هتفوق مش هتفوق مش قولتلك:بقدميها األرض ضربت

 .اعصابي على اتلم قادرة
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 ليجد الباب فتح"هنا" خلفه ومن ..مكانه من إبراهيم فأنتفض الجرس باب قرع

 .امامه ماهيتابو رؤوف

 إيه؟ هتعمل رؤوف :بتوتر

 إبراهيم:بهدوء إبراهيم من رؤوف اقترب ..خلفهم الباب واغلقوا الشقة داخل دلفا

 الدكتورة مع الموضوع هتعالج هانم وماهيتاب معايا انت اتفضل .. اطمن باشا

 ."هنا"

 تهيين الموضوع لما غير هنا من هيمشي مش .. فين يتفضل :بعصبية له هنا نظرت

 داهية؟ في تودوني عايزين انتم ..

 ..منكم قريبين وإحنا معاكي ماهيتاب مدام .. يادكتور متقلقيش: بحدة رؤوف لها نظر

 .بينا اتصلي حاجة اي في لو

 فعال ُ وساعتها .. ماتفوق قبل نتصرف خلينا معايا اتفضلي :"هنا"ل ماهيتاب نظرت

 .داهية في هنروح

 .مريم فيها المستلقية للغرفة ماهيتاب مع توجهت ثم بخوف إلبراهيم "هنا" نظرت

...................... 

 ولم توترها فزاد تجدها فلم حولها "منه" نظرت .. عادل صيدلية ونادر "منه" وصال

 .وجنتيها على تسيل فتركتها دموعها وخزات مقاومة تستطع

 حاجة؟ في يافندم مالك :أمامهما ووقف مكانه من عادل هب

 دكتور حضرتك .. مريم اخوات إحنا:"منه" من وقلقا ُ خوفا ُ أقل يكن فلم قبقل نادر

 عادل؟

 حاجة؟ حصلها مريم .. أنا ايوة:أجاب بقلق

 الصيدلية؟ من إمتى مشيت هي .. البيت مرجعتش مريم : نادر
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 .صاحبتها واحدة تزور رايحة قالتلي .. ومشيت بدري استـأذنت مريم ـ

 متعرفش؟ رتكحض مين صاحبتها: "منه" سألته

 .مسافرين واهلها لوحدها قاعدة إنها قالتلي هي بس .. معرفش بصراحة ـ

 ."هنا" تبقى لوحدها قاعدة : "منه"

............... 

 . يامريم فوقي .. ياحبيبتي مريم مريم

 .ألفاقتها محاولة في مريم وجه على ومسحت الماء من قليل يدها على وضعت

 بركانية بحمم تشعر ..بوضوح الترى مشوشة ؤيةالر السقف ناحية عينيها فتحت

 لعلها حولها نظرت . جسدها وفي رأسها مؤخرة في رهيب وألم .. عينيها من تقذف

 . بوضوح ترى أن تستطيع حتي جفنها ودلكت شيئا ُ تتذكر ان تستطيع

 قبل آالمها لتخفيف محاولة في إليها الدماء وصول لتمنع برأسها امسكت ؟ فين أنا ـ

 .يامريم اشربي :شفتيها على الماء كوب "هنا" عتض ان

 "هنا" فقامت .. فشلت ولكنها الجلوس وحاولت شفتيها وبللت القليل مريم رشفت

 .بمساعدتها وماهيتاب

 حصل؟ اللي إيه .. يادماغي اه.. اه :برأسها مريم أمسكت

 هيتابما لطنط ندهت إيه اعمل عارفة ومكنتش عليكي اغمى .. ياحبيبتي عندي انتُ  ـ

 .نفوقك وحاولنا السرير ودخلناكي ساعدتني جارتنا

 :لمالبسها نظرت ثم بقوة عينيها واعتصرت حولها مريم نظرت

 هدومي؟ غيرلي مين .. ده إيه
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 فوقتي .. تفوقي علشان الدش تحت حطناكي ماهيتاب وطنط أنا :"هنا" ابتسمت

 على هلل حمد ..دومكه غيرتلك برد يجيلك عليكي خوفت .. تاني اإلغماء في وروحتي

 .عليكي خضتيني يامريومة سالمتك

 كام؟ الساعة هي.. ياحبيبتي يسلمك هللا ـ

 .عشرة الساعة ـ

 .عليا قلقانة "منه" زمان تليفوني؟ فين عشرة: مريم نهضت

 .بيها هنتصلك واحنا انتُ  استريحي:"ماهيتاب"

 .معايا تعبتك ياطنط شكرا ُ :لها مريم ابتسمت

 حاجة معملتش أنا إيه على شكرا ُ : عنها بعيدا ُ بوجهها فأشاحت هال النظر تستطع لم

. 

 "منه"ب باإلتصال وقامت بهاتفها :"هنا"امسكت

 تعبت بس هي.. عندي ايوة .. شحن فاصل كان موبايلي معلش ..يامنه ايوة..الو

 .سالم .. ماشي ..متقلقيش البيت لحد هوصلها أنا..حاجة مفيش اطمني أل..شوية

 تعبت إنها بتقولي "هنا" عند هلل الحمد : وجهها الفرحة وعلت الهاتف "منه" اغلقت

 .كويسة بقت بس شوية

 .عليها اطمن علشان معاكم جاي أنا طيب..يعني؟ ازاي تعبت:بقلق عادل

 ممكن ..هتوصلها "هنا"و البيت هنروح إحنا ..عندها هنروح مش إحنا :"منه"

 .بعض مع الوقت نفس في نوصل

 .عليها وأطمن للبيت بعربيتي هوصلكم أنا .. لةمشك مفيش طيب ـ

 .معانا هنتعبك كدة .. يادكتور داعي مفيش:نادر ابتسم
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 .مريم دكتورة على نطمن حاجة اهم.. حاجة وال تعب مفيش ابدا ُ أل ـ

..................... 

 فنجان من ويرشف اإلنتهاء على قارب سيجارا ُ ينفث مكتبه على سليم فؤاد جلس

 . بالدخول للطارق ويأذن مكتبه باب يطرق ان قبل .. نبهبجا قهوة

 ياباشا معاليك أمر تحت : رؤوف ابتسم .فؤاد امام ووقفا الغرفة وإبراهيم رؤوف دلفا

 انتهى والموضوع .. بيه أمرت حضرتك باللي قامت هانم ماهيتاب .. تمام كله ..

 .حاجة معرفتش والبنت

 حد عايز مش ماقولتلك وزي .. دلوقتي انت سيبني يارؤوف طيب :برأسه فؤاد اومأ

 .ده الموضوع عن خبر يشم

 تاني؟ حاجة بأي تؤمرني ..سيادتك متقلقش ـ

 .بيك اتصل هبقى عوزك لما وأنا ... دلوقتي انت امشي أل ـ

 .سيادتك اذن بعد ـ

 رأسه منكس امامه الواقف إبراهيم إلى فؤاد نظر .. خلفه الباب واغلق رؤوف خرج

 أرضا ُ

 متنساش مرة كذا قولتلك .وراك؟ اصلح وأنا تغلط هتفضل إمتى لحد .. ياإبراهيم هإي ـ

 عارف انت ..مابتعملها قبل الحاجة في مابتفكرش انت عارف مش أنا . مين ابن انت

 ..اغتصاب جريمة دي إيه دي عارف...ده الموضوع عن حاجة عرف كان حد لو

 .تيكةبأس بتمسحه سليم فؤاد اسم بتدمر كدة انت يعني

 .مريم اتجوز عايز أنا ـ

 .. رسمي اتجننت بجد انت:ثائرا ُ مكانه من وقام بعصبية بيده المكتب فؤاد ضرب

 الكبار الناس بنات سايب .. نفسك نسيت انت !ننجوزها عايز انت اللي دي مين مريم
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 انت اللي أخدت مش انت وبعدين.زيادة؟ ايه فيها ..دي؟ زي لواحدة تبص ورايح

 تاني؟ إيه عايز منها عايزه

 بأي اوصلها عايز كنت فعال ُ أكون ممكن أنا .. ازاي كدة عملت عارف أنامش ـ

 إن أحس مرة وأول .. ناحيتها من رهيب بذنب حاسس حصل اللي بعد لكن ..طريقة

 .وعايزها بحبها فعال ُ أنا

 اأن ياال اسمع .تشلني؟ عايز انت ..يعني؟ ازاي بتحبها .. بتحبها إيه :قال بعصبية

 مش.. !مين تتجوز .. دماغك من يطلع وعايزه خالص ده الموضوع تنسى عايزك

 .أل وال سمعني تاني ده الموضوع في كالم عايز

 تتكلم؟ ممكن دي "هنا" البنت: كرسيه على وجلس مكتبه إلى فؤاد عاد

 .يموت الموضوع عايزة واحدة اكتر "هنا" أل:أجاب بضيق

 بأي عالقة ليك يبقى عايز مش ..خالص يهاب عالقتك تقطع عايزك.. كويس طيب ـ

 .بعيد من وال قريب من مريم يعرف شخص

 عرفت كانت لو يمكن ..حصلها اللي إيه ماتعرفش دي .. أنسى هقدر مش أنا يابابا ـ

 لكن شوية اهون هيبقى كان

 كدة فيها ليه عملت.. اوي عليك صعبانة هي ولما .. عليك صعبانة :بعصبية قاطعه

 دي زي بحاجة خبر شم حد لو عارف انت .. عمايلك نتيجة اتحمل مستعد مش أنا ..؟

 .هتسافر بكرة انت ..بتكتر سكاكينهم بيقعوا لما زينا اللي ..هيحصل؟ اللي إيه

 فين؟ أسافر...أسافر: جبينه عقد

 خالص .. خالص ده مريم موضوع وتنسى برة لينا شغل هتابع امريكا هتسافر ـ

 ياابراهيم

 ليطرق خلفه الباب واغلق للخارج وتوجه ابيه امام من وانسحب برأسه إبراهيم اومأ

 .ثانية مرة الباب
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 ياإبراهيم؟ تاني إيه عايز:فؤاد

 . ياباشا أنا ده: الباب من برأسها ماهيتاب اطلت

 .ادخلي ياماهيتاب تعالي :فؤاد ابتسم

 جة؟حا عايزة خير:لها فؤاد فنظر..خلفها الباب واغلقت الغرفة ماهيتاب دلفت

 اللي إيه أنا ..النهاردة؟ حصل باللي مالي أنا أعرف عايزة أنا ياباشا:أجابت بضيق

 دي؟ زي حاجة في يدخلني

 خديها تحسس .امامها ووقف مكانه من قام ثم .. يتكلم أن دوان لثواني لها فؤاد نظر

 :بهدوء يقول وهو مالمحها إلى األلم تسلل حتى فكيها جوانب على ببطء ضمهما ثم

 يعني ياماهيتاب عندي شغالة انتُ  ..؟ إيه وال نفسك نسيتي انتُ  ؟ مالك انتُ  إيه ييعن

 مفهمتيش؟ وال فهمتي .. مكان أي وفي وقت أي في قدامي االقيكي محتاجك وقت

 مش أنا ياباشا :برأسها واومأت انفاسها التقاط وحاولت برفق يده من وجهها ابعدت

 بس قصدي

 انتُ  منك متزعلنيش .. تاني صوتك اسمع ايزع مش إيه؟ بس :بعصبية قاطعها

 . وحش زعلي عارفة

 .شفة ببنت تنبس ان دون للخارج وتوجهت برأسها ماهيتاب اومأت

 معايا تعبتك :مريم ابتسمت..مريم منزل أمام "هنا" سيارة وقفت الوقت هذا في

 .شوية معايا اطلعي تعالي .. يانونو

 بها تشعر التي الوخزات تجاهل حاولةم بحنو ظهرها على وربتت "هنا" احتضنتها

 .تانية مرة اجيلك هبقى ياحبيبتي معلش : مقلتيها في

 امامها من اختفت حتى تودعها ووقفت .. السيارة من وترجلت برأسها مريم اومأت

 مكانها وقف عادل سيارة وجدتها بها النظر مريم دققت .اخرى سيارة وظهرت
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 رأتها ان بمجرد ..بداخلها ونادر "منه" ووجدت أمامها السيارة وقفت حتى .. لثواني

 انتُ  ياحبيبتي مريم :دامعة بعين واحتضنتها السيارة من مسرعة ترجلت حتى "منه"

 ؟ كويسة

 .ادامك وواقفة اهوه كويسة أنا .. "منه"يا متقلقيش:ظهرها على مريم ربتت

 .هنتجنن كنا إحنا ده .. عليكي قلقتينا برضه كدة:نادر

 .. "هنا" عند رايحة انُ  واعرفكم بيكم أتصل المفروض كنت ..عليا حقكم معلش ـ

 .متزعلوش

 ولو ريحي بكرة متجيش .. عليكي اطمنا وإننا كويسة إنك حاجة أهم:مبتسما ُ عادل

 .كويسة تبقي لما غير الصيدلية متنزليش تعبانة فضلتي

 . اسفين إحنا .. يادكتور معانا تعبناك :مريم ابتسمت

 .اذنكم بعد ..حاجة وال تعب فيشم:مبتسما ُ عادل

 .حاجة تشرب تدخل الزم ..كدة تمشي مينفعش طبعا ُ أل:نادر

 .تانية مرة معلش:عادل

 .يادكتور اتفضل ..بخلة إننا عننا قالك حد:نادر

 . نادر لشقة معهم وتوجه برأسه عادل اومأ

 تريد ولكنها ستذهب اين التعلم .. القاهرة شوارع تجوب سيارتها في "هنا" جلست

 على بالهاتف القت إبراهيم فوجدته للمتصل فنظرت هاتفها رن ..بمفردها تبقى ان

 بعصبية تناولته ثانية مرة إلحاحه إلى عاد ولكنه صمت حتى لها المجاور المقعد

 تاني؟ إيه عايز انت.. الو

 دلوقتي؟ إيه عاملة مريم:إبراهيم
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 متطلبش سمحت لو ..طينشيا انتم ده .. يعني؟ إيه عاملة هتكون:أجابت بعصبية

 .تاني ده رقمي

 .مسافر أنا ـ

 .انساني سمحت لو إبراهيم .. زمان من عملتها كنت ياريتك برضه احسن يبقى

............................ 

 الحديث أطراف تتبادالن الفراش على مريم بجانب "منه "جلست

 .عليكي القلق من هموت كنت .. يامريومة سالمتك على هللا حمد:مبتسمة "منه"

 .عليا حقك معلش .. ياحبيبتي سالمتك :مريم ابتسمت

 ياخراشي ..عادل اشوف خلتيني علشان بس مسمحاكي أنا يهمك وال :"منه" ضحكت

 .القمر على ياناس

 .أصيلة أصيلة عادل شوفتي علشان بس مسمحاني .. دي الندالة إيه :مريم ضحكت

 بالظبط؟ الحكاية إيه هو بجد أل:لمريم "منه" غمزت

 فاهمة؟ مش إيه حكاية :شفتيها مطت

 يالهوي تعبانة انك عرف لما وال .. القينك مش إننا عرف لما مشفتهوش انتُ  أصلك ـ

 .أوصفهالك قادرة مش بطريقة عليكي قلقان وكان .. ألوان ضرب وشه

 .جدا ُ محترم عادل دكتور فكرة على. هبل بطلي ـ

 عليكي قلقان كان بقول أنا .. محترم مش إنه قولت أنا .. كدة غير حاجة قولت وأنا ـ

 حاجة؟ بأي ملمحلكيش هو .. يااختي برئ شعور يعني ..

 .ده الواسع خيالك وبطلي .. ملمحليش أل :الوسادة على برأسها مريم القت
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 موجود وعادل بيننا األيام طيب واسع خيالي أنا :بمريم بجانب "منه" تمددت

 .ياشيخة بيكي فرحن خلينا بقى وياريت .. وهتشوفي

 يامنه؟ وعمر : مريم تنهدت

 ........ يابنتي : مكانها "منه" جلست

 ثم .. للمتصل ونظرت الهاتف مريم تناولت .. حديثهما ليقطع الهاتف رنين تعالى

 .عادل ده :"منه"ل نظرت

 .إيه عايز شوفيه .. ردي ردي طيب : "منه" ضحكت

 .عليكم سالم الو ـ

 دلوقتي؟ يامريم إزيك .. المالس عليكم :عادل ابتسم

 .كويسة يادكتور هلل الحمد ـ

 .عليكي بسأل بس كنت أنا طيب :للحظات صمت

 .معايا تعبتك يادكتور جدا ُ متشكرة : مريم ابتسمت

 حاجة؟ اي عايزة .. تعب مفيش ابدا ُ أل ـ

 .سالمتك ـ

 .عليكم سالم طيب ـ

 هذه مريم جميلة كم هامام يراها كان .. غرفته لسقف ونظر الهاتف عادل اغلق

 فجأة تجده .. تشعر أن دون قلبك تخطف ولكنها .. التعلم وكيف متى القلوب تخطف

 دوما ُ بها يفكر فتجده عقلك إلى تتسلل .. ذهبت اينما عينيك أمام وتراها .. لها يدق

 الحت التي لصورتها عادل ابتسم .عنك رغما ُ حالمة ابتسامة يرسم وجهك وترى

 .مريم :يردد وهو امامه
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 بالدخول للطارق وأذن افكاره من لينتزعه غرفته باب طرق

 .اتفضلي ياأمي تعالي :جلسته في عادل اعتدل

 يعني؟ لوحدك قاعد ياحبيبي إيه :مبتسمة نهال

 .شوية مريح بس كنت عادي ـ

 إيه؟ اخوك بتاع النقض اخبار .قلبك يريح ربنا ياحبيبي طيب :بجواره نهال جلست

 .خير هللا شاء إن .. جلسة دوشمحد ياماما لسة ـ

 .مظلوم وهو السجن في حياته يقضي الواحد يعني كدة؟ أوي بيتأخروا ليه هما ـ

 إيه؟ وال ده الكالم مبتسمعيش ..طويلة احبالها المحاكم هي ياأمي معلش ـ

 طيب .. السبب كان اللي يجازي هللا بعيني وشوفت يابني سمعته: نهال تنهدت

 .اخوك نزور عايزين

 .هللا شاء إن ونروح امتى الزيارة مواعيد هشوف ياماما حاضر :برأسه عادل ومأا

 . ياحبيبي هللا شاء إن ـ

 .يابني ياعمر الحالل والد يوقفلك ربنا :للفراغ نظرت بعدما اضافت ثم

....................... 

 في المستعرة الصداع جمرة من وتخلصت , عافيتها مريم استطردت يومين مر

 بطلب الهاتف رنين تعالى . بالصيدلية لعملها اخرى مرة وعادت , رأسها مؤخرة

 الصيدلية في معها يعمل الذي الشاب)علي من وطلبت الهاتف اغلقت . فولتارين حقن

 .للمنزل الحقن توصيل(

 :لعلي كالمه ووجه عنها بوجهه اشاح ثم لمريم نظر ,الباب تامر دلف اللحظة تلك في

 ؟اخبارك إيه علوة ابو
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 فترة؟ بقالك ليه مبتجيش .. يابشمهندس ازيك اهال ُ :علي ابتسم

 فين؟ دكتورعادل اومال .شوية مشغول كنت ـ

 روح علي :بعصبية لعلي فنظرت ,لها تجاهله من بالضيق شعرت لماذا تعرف لم

 .تعبان الراجل إلن الحقن وصل

 .يابشمهندس اذنك بعد :لتامر نظر ثم لها اومأعلي

 .. مقعدها على للجلوس توجهت ثم .. بضيق لتامر مريم نظرت ماعند للخارج اتجه

  :بعادل باالتصال وقام بهاتفه وامسك شفتيه على ابتسامة شبح ظهر

 .سالم .. عربيتي في هستناك حاضر ..الصيدلية في أنا ..يادولة إيه ..الو

 كرةف على : اوقفته عندما ظهره يوليها ان قبل ت للحظا لمريم ونظر الهاتف اغلق

 .مشاكل مابتحلش المخدرات

 نطقت لماذا تعرف ال .. ريقها ابتلعت . تيبس كأنه مكانه وقف للحظة الزمن توقف

 العينين مغمض كان لها وجهه ادار .اآلوان فات ولكن بالندم شعرت .. الكلمات بهذه

 أمامها ووقف منها واقترب عينيه فتح . اآلخرى بيده يده ويعتصر شفتيه على يجز

 .اسفة أنا:توتر في اآلخرى بيدها يدها تفرك واخذت مكانها مريم فوقفت

 شخص مع يتكلم أن .. صدره على من حمال ُ يزيح أن أراد لماذا يعرف ال بضيق نتهد

 .فكرة على وحش مش انا: يردد ان قبل للحظات صمت اليعرفه

 كملةت على شجعتها من هي امامها النت التي ومالمحه , صوته في الكسر نبرة ربما

 :معه الحديث

 صدقني ..معاك أتكلم إن شجعني اللي وده .. محترم إنسان إنك عارفة ماأنا

 إنسان تبقى يعني تقولي تقدر ..بتزود دي بالعكس مشاكل مابتحل عمرها المخدرات
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 بتموت صحتك وبتخسر نفسك بتخسر .. للبرشام عبد وتبقى ..طول على للوعي فاقد

 . بالبطئ نفسك

 .اعيشها بتمنى لحظات بعيش .. سىبن بشرب لما ـ

 بتتغير حاجة في ماأنت؟ زي نفسك بتالقي بتفوق اآلخر في مش .. مزيفة لحظات ـ

 الواحد المفروض بالعكس مشاكله من يهرب اإلنسان ان صح مش .. حياتك؟ في

 تبطل انك قرار خد ..خيال في يعيش مش لألحسن حياته ويغير حقيقته يواجه

 .هتندم مش وصدقني

 .اإلدمان لمرحلة ماوصلتش فكرة على أنا :لها تسماب

 .منك ماتضيع قبل بقى نفسك الحق .. كويسة حاجة دي طيب بجد: ضحكت

 .ارضا ُ بوجهها فأطرقت مبتسما ُ برأسه اومأ ـ

 بنيران وشعر ..الضيق تملكه مكانه للحظات وقف الوقت ذلك في الباب عادل دلف

 .صدره في تتغلغل الغيرة

 .عليكم سالم ـ

 .وحشني دولة:مبتسما ُ منه واقترب له تامر التفت

 عربيتك؟ في هتستناني إنك قولتلي مش انت ..كدة؟ موقفك اللي إيه:بضيق

 .مريم دكتورة مع بتكلم كنت : لعادل نظر ثم لمريم تامر نظر

 مكان أي في بعض مع نقعد تعالى إيه بقولك :تامر فأردف بضيق لمريم عادل نظر

 .معاك أتكلم عايز

 .تانية مرة خليها .. دلوقتي كتير شغل ورايا انا ـ

 حاجة؟ عايز . شغل وراك طالما دلوقتي اسيبك ..طيب ـ
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 .أل ـ

 .يادكتور السالمة مع:بيده لها ولوح مبتسما ُ لمريم نظر ثم .. ياحبيبي سالم طيب ـ

 كالبركان حممه يقذف مريم أمام عادل وقف حتى الباب من تامر خروج بمجرد

 .الثائر

 في مش صيدلية في انتُ  .. ؟ فين نفسك فاكرة انت يامريم إيه جرى :بعصبية دلعا

 . الصيدلية برة ادلعي تدلعي عايزة .. والضحك والهزار للدلع مكان

 ازاي حضرتك :بحدة له ونظرت غضبا ُ عينيها فاتسعت كلماته من بالصدمة شعرت

 وحضرتك ..هزارو ضحك بتاعت مش أنا .وهزار ضحك اللي إيه هو كدة؟ بتكلمني

 .ده باالسلوب تكلمني إنك مسمحلكش وأنا .. كويس كدة عارف

 إيه؟ في بيتكلم معاكي واقف كان تقوليلي تقدري .العربية في أناهستناك قالي هو ـ

 اقول . إيه في معاه بتكلم كنت أقولك إن مطالبة مش أنا:صدرها أمام ذراعيها عقدت

 .ماشية أنا إذنك بعد هنا شغل هكمل مش أنا حاجة على لحضرتك

 كنت لو عليا حقك أسف أنا يامريم أل :معتذرا ُ لها ونظر بصعوبة ريقه عادل ابتلع

 .تاني اعتذاري بكرر أنا . محترمة إنسانة انك عارف أنا.. اتعصبت

 الصيدلية داخل شخص دلف . عنه بوجهها اشاحت ثم بضيق مريم له نظرت

 .اعتذاره قبلت انها عادل فعلم مايريد لترى إليه فتوجهت

................................. 

 االباجورة ضوء من المنبعث الخافت الضوء ذلك إال حدته يكسر ال المكان يعم الظالم

 ,غرفته سقف إلى وينظر ,أمامه قدميه مادا ُ فراشه على يجلس كان . بجانبه التي

 البكاء من المتهدج وصوتها األخيرة كلماتها تذكر
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 كرسي على وقاعدة عاجزة واحدة أنا.. هظلمك بيك ارتبط هينفع مش أنا سامر

 . مني أحسن بواحدة يكرمك ربنا بكرة ..متحرك

 منه واخرج الدرج وفتح المصباح بتشغيل قام مكانه من قام ثم لثواني عينيه اغمض

 التي األوراق في يقلب وأخذ فراشه إلى اخرى مرة وعاد والتحاليل الروشتات بعض

 .امامه

 صوته, بالدموع اغرورقت التي عينيه امامها وقوفه تذكر , للحظات بذهنه شرد

 بإنه لها وعده له يشفع لم,سنوات لثالث دام حب له يشفع لم, البكاء من المتهدج

 مثلما يحبها شخص تجد لم إنها, حياتها لحظات أسعد معه ستعيش إنها , سيعوضها

 انها مايتذكره ولكن يتذكرها مل رتيبة مبهمة بكلمات له واعتذرت رفضت .احبها

 . معه حياتها تستكمل ان رفضت

 :قائال امامه نظر ثم .. اخرى مرة امامه التي لألوراق فنظر للحاضر اخرى مرة عاد

 .. لبعض غير مننفعش االتنين إحنا .. ؟ لبعض هننفع مش بتقولي ياهدى ليه

 .لبعض غير مننفعش وانتُ  انا صدقيني

............................... 

 .ده االسم من بتشائم بقيت أنا معانا؟ مريم حكاية ايه هي .. برضه مريم اسمها

 .وجدعة اوي طيبة بنت دي ..ياماما؟ بس ليه :عادل

 فين؟ وساكنة ..مين؟ بنت تبقى بقى ودي: متسائلة سارة

 ادها وعلى ..اختها مع وعايشة متوفيين ومامتها باباها يتيمة بنت دي :عادل أجاب

 .عليها وبتصرف تعليمها تكمل اختها علشان تشتغلب

 .البلد ملوا اللي المعفنين من يعني معفنة برضه :شفتيها سارة لوت

 .كرامتي من وكرامتها ماشي مراتي هتبقى دي عنها بتتكلمي اللي :بضيق عادل
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 السجن دخلته برضه زيها كانت .. أخوك من محرمتش إنك الظاهر: بعصبية سارة

 .سليم فؤاد ابن تاتجوز وراحت

 عنها ويعرف هيموت وهو يتجنن خليه عمر قدام ده الكالم قولي روحي:عادل تنهد

 .حاجة

 من نعرف وإحنا ..حاجة عنها ويعرف هيموت هو..ياعمر ياحبيبي :بحزن نهال

 .السجن دخوله في السبب كان اللي اتجوزت إنها المحامي

 عمالين وأنتم ..اتجوز عايزة كموبقول بكلمكم أنا يعني :بضيق لوالدته عادل نظر

 عاملين انتم هو ..السجن ودخلته اخويا خانت واللي .. اتجوزت اللي على تقولولي

 األول؟ تعرفوها مش طيب ..؟ االسم في التشابه لمجرد مقارنة

 وعسولة اتنين منها ومفيش طيبة كانت برضه كدة عنها بيقول كان :ساخرة سارة

 .بيئته عن بيعبر واحد ماكل .كالهااش زي طلعت اآلخر وفي ونقية

 متصور كنت أنا .وقوم هسيبك ده بالشكل كتير تتكلمي قعدتي لو سارة :بعصبية عادل

 .منكم ده الفعل رد متوقع مكنتش هتفرحولي انكم

 على وربتت مبتسمة لعادل نظرت ثم تصمت بأن منها إشارة في لسارة نهال نظرت

 شايفها أنت طالما .زمان من ده اليوم مستنية اأن ده .كدة متقولش ياحبيبي أل :ظهره

 .هللا على توكل ..كويسة إنسانة إنها

 السجن؟ في مرمي وأخوك هتتجوز بقى وانت : له نظرت ثم شفتيها سارة لوت

 األول لما عليه بدري الجواز موضوع لسة يعني .. مكلمتهاش لسة أنا :عادل تنهد

 .توافق بس

 هي فين منك احسن هتالقي وهي .. ماتوفقش؟ نممك هي ليه توافق :بتهكم سارة

 اساسا ؟ تطول
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 توافق انها بقى ادعيلي مريم وهكلم نازل أنا ياأمي طيب :قائال ُ مكانه من عادل قام

 .عليا

 . نصيبك من ويجعلها يوفقك ربنا ليك خير لو ياحبيبي هللا شاء ان :مبتسمة نهال

 .ورزق نصيب ده هم متشيلش

 والدك : والدتها إلى سارة نظرت بينما .مريم مع للحديث توجهو والدته يد عادل قبل

 كمان؟ دي مريم ألمثال يبصوا رايحين البنات قلة من ..هيشلوني دول

 اخوكي زعلتي.. كدة؟ امتى لحد هتفضلي ..بقى ده اسلوبك بطلي سارة :بضيق نهال

 حد ومفيش قاعدة هتفضلي إلما شوية تواضعي . مبروك ماتقوليله بدل منك

 .هيعبرك

 في إن كويس عارفة انتُ  كدة؟ تقوليلي ماتكلميني كل ياماما انتُ  هو :قالت بعصبية

 .مستوانا من مش إلنهم برفض اللي وأنا بتتقدملي كتير ناس

 قرشين ابوكي عن ورثتي علشان انتُ  هو .. !ده مستواكي فين عارفة مش أنا ـ

 يابنتي الكبر قلبك من وينزع رةياسا يهديكي ربنا . هناك؟ ياما هنا ياما نفسك فاكرة

 .يهديكي ربنا صالة كل في بدعيلك بجد أنا .. لمين؟ طالعة انتُ  عارفة مش أنا

 لسة وبرضه ..كدة نفسي عجبني أنا :اآلخرى فوق ساقها ووضعت فمها سارة لوت

 .شحاتة رأيي عند

........................ 

 اقتربت. لها عادل كالم في تفكر بذراعيها ساقيها محتضنة فراشها على مريم جلست

 لسة؟ وال فكر الجميل هاه: بجانبها وجلست منها "منه"

 .اجرحه عايزة مش رفضي طريقة في بفكر بس اساسا ُ هرفض أنا :مريم تنهدت
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 فيه؟ واحد عيب على كدة قوليلي ..بقى؟ هترفضي وليه : جبينها "منه" عقدت

 ليه؟ ضيهترف . يتجوزك وعايز ناس وإبن محترم الراجل..

 السجن في واحد رمية في السبب اكون مينفعش .. "منه"يا مينفعش :أجابت بضيق

 .إحساس اي غير من غيره واتجوز

 اتقبض.. فين عليه اتقبض عمر هو .. دي؟ النغمة من هتزهقي مش انتُ  ييييه ـ

 عمر وبعدين .طاقتك فوق نفسك متشيليش دعوة ملكيش انتُ  . مظاهرة في عليه

 اهله من حد يبعت للحظة ولو مافكرش ليه تقوليلي تقدري .اهله المك سمع شكله

 عمر...عليكي؟ يطمن اخوه ليه مبعتش منه اكبر اخ ليه مش هو .. عليكي؟ يسأل

 .مستقبلك في فكري نفسك في فكري تنسيه كمان انتُ  وياريت نسيكي

 كان مكنماي عليه اطمنت وال زورته ماروحتش ماأنا ..؟"منه"يا كدة بتقولي ليه ـ

 .مني دي الخطوة مستني

 ماجتش ليه ماقالش ؟ عليكي مقلقش ..حاجة عنك مايعرفش إنه هيجنني اللي ماده ـ

 نقض وهيعمل اهله كالم سمع عمر ..عليكي؟ يطمن حد يبعت مافكرش ..؟ تشوفني

 انتُ  . تنسيه كمان انتُ  وياريت ..يامريم ونسيكي الحيط جنب وهيمشي وهيخرج

 خليه ..حاله في وسبيه عنه ابعدي . السجن؟ دخوله في لسببا إنك بتقولي مش

 إبراهيم "هنا" مابتقول زي لو حتى .مستقبلك شوفي كمان وانتُ  مستقبله يشوف

 استخارة صالة صلي . منك اهله موقف من وال موقفه في هيغير مش ده سافر

 إنه فكر قلاأل على او نسيكي واللي هللا على واتكلي .إيه هيبينلك ربنا كدة وشوفي

 .كمان انتُ  حسباتك من وطلعيه انسيه حساباته من يطلعك

 .يارب الخير في اللي على دلني يارب : وتنهدت امامها مريم نظرت

 شوق قلق ضيق لشعوره تفسير يجد لم ساقيه محتضنا ُ عمر جلس اللحظة تلك في

 تزوروني تيجي مفكرتيش .. إيه؟ فيكي ياتري يامريم إيه :لنفسه قائال تنهد حنين

 بإيدي لو .فين أنا عرفتي انتُ  اكيد .. عليا؟ تطمني اخباري تعرفي ..؟ حتى مرة ولو
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 كويسة انتُ  ياترى طيب ..؟ ايه اعمل عليكي اطمن واطلع السجن حيطان اكسر

 . عليها طمني يارب إيه؟ اعمل ياربي اه حاجة؟ حصلك ياترى

............................... 

 جبينهم من العرق وتصبب بهم الزحام واشتد ,رؤوسهم فوق مسالش حرارة ارتفعت

 امامه الذي الحال إلى ينظر نادر وقف, بها يشعرون التي المأساة للجميع شارحا ُ

 األمر بداية في تشعر ,فوضوية بطريقة واحد مكان في مجتمعين عريضة جماهير

 البلدي الخبز يعلب مخبز أمام نفسك تجد النظر تدقق عندما ولكن ,تجمهر أمام إنك

 .المدعم

 الطابور؟ فين هو سمحت لو :وسأله الواقفين احد من نادر اقترب

 ماربنا لحد مكان اي في اقف.. يابني؟ إيه طابور :اجاب ثم بدهشة له الرجل نظر

 .عايزه انت اللي وتاخد يكرمك

 .شغل ورايا علشان بس ارغفة خمس عايز أنا :قال ثم للحظات صمت

 ورانا وكلنا ترغفة خمس عايزين ماكلنا :عينيه واحمرت ضببغ الرجل له نظر

 .واقفين ماكلنا زي اقف ..شغل

 هؤالء ان يعلم فهو .له النارية الرجل نظرات عن مبتعدا ُ الصمت اثر ثم.. نادر له نظر

 .فيه كبته يفرغ ان ويمكن كبت لديهم الرجال

 من وكل به والعاملين والمخبز البلد ويلعن يشتم الرجل فهذا.. حوله ناظرا ُ وقف

 وإال ايقافه احد يستطيع وال الواقفين بين يتسلل الجثة ضخم الرجل وهذا ..حوله

 صوتها بأعلى تهتف المتهالكة بمالبسها المرأة وهذه ..عقباه مااليحمد سيتحمل

 .ساعتين بقالي واقفة انا ارغفة عشر اديني

 إلى مسرعة تندفع نقل نصف سيارة ليجد اآلخر بالجانب ونظر عنهم بنظره ابتعد

 الرجل المخبز عمال يناول بينما الخلف من رجل عليها للمخبز الخلفي المدخل
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 أكثر النظر معن وعندما . الجميع ومرآى مسمع امام المدعم الدقيق اجولة بالسيارة

 قبل ويضحكان الحديث اطراف يتبادالن التموين مفتش مع يقف المخبز صاحب وجد

 . قميصه جيب في المال من مبلغ المخبز صاحب يدس ان

 التي الكبت لشحنة مفرغا ُ ويضرب ويركل ويسب يلعن ظل فجأة ناحيتهما اندفع

 من تتسلل وهي النساء احدى على عينيه يفتح ان قبل لحظات مرت .جسده تسكن

 من ارغفة بضعة على حصلت فقد والفرحة النصر عالمات وجهها وعلى الطابور

 .الخبز

 فوقف . يحققه ان يستطيع لم ايضا ُ الحلم هذا ولكن يشتم أن يسب أن يلعن أن تمنى

 .الخبز ارغفة على العثور في حلمه إلى يصل لعله مكانه

 عينيَُّ في ضيُ  شوية غير مني باقي مش

  الملكوت في بصبري امشي و ..هاد يه ملك أنا

  خطوة تلمحي نورهم في يمكن

 الموت و الحياة بين معاكُ  تفرق

  عينيَُّ في ضيُ  شوية يرغ مني باقي مش

  عايزهم مش أنا

  بتوط ي إنتُ  و .. هالمحك يوم كنت لو

  مافيهاش معركة في

  جيش ال و طيارات ال و

  العيش طابور ف انتُ  و

  الزمن إيد بتبوسي
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لك   لقمة ينو 

 المشروع حقك من

 شهقة .. غير مني باقي مش

 مقطوع نفس ف

  سكة لها بفتح

  ضلوع و رئة بين ما

  دموع و غبار نبي ما

  بموت الدويقة في المقطم حجر تحت أنا و

 الجوع و العطش و أنا

  التراب تحتي يئن

  مسموع مش صوتي أنا و

  الموجوع حلمنا يا

 ممنوع المرور من

 (بخيت جمال)

................................. 

 أسهابر مريم اومأت.به األرتباط فكرة في رأيها عن يسألها ان قبل اسبوع مر

 .ارضا ُ بوجهها واطرقت

 .مكان في نقعد نروح طيب :عادل ابتسم

 . هنا هنتكلم إحنا أل:بالرفض رأسها مريم حركت
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 رأيك؟ إيه يامريم هاه:متسائال ُ امامها وجلس مقعد وسحب برأسه عادل اومأ

 .اكتر بعض نعرف محتاجين إحنا بس .. مستريحة نفسي ولقيت استخارة صليت أنا ـ

 سألتها التي االسئلة كل عن إجابات لها قدم معها الحديث بدأ ثم لها برأسه اومأ

 له وتقدم عنها الحديث تشاركه ان بدأت باأللفة معه شعرت .عينيه من تطل والفرحة

 وهذا ناحيته باالطمئنان وشعرت كلماته من بالراحة شعرت . اسئلته عن اإلجابات

 .ماتريده

 .خير على تم وضوعالم لو طلب عندي أنا بس :مبتسمة مريم

 .اؤمري طلباتك كل على موافق أنا : مبتسما ُ عادل

 اشتغل عايزة وكمان ..لوحدها اسيبها هينفع مش إلن معايا تعيش أختي عايزة أنا ـ

 . تعليمها تكمل اختي علشان

 أنا تعليمها هم تشيلي عايزك مش بس .. معانا تعيش اختك إن مانع معنديش أنا ـ

 .عنك ولمامسئ زي عنها مسئول

 .دي زي حاجة على هوافق أنا وال هتوافق مش هي معلش أل ـ

 تانية؟ طلبات اي عندك .أمرك تحت الصيدلية اعمليه يعجبك اللي خالص ـ

 .الكبير اخويا هو إلنه نادر من تطلبني اه ـ

 .اساسا ُ هعمله كنت أنا اللي ماده ـ

 فرح اعمل هينفع شم أنا بس ..طويلة خطوبة فترة مابحبش يامريم أنا :اردف ثم

 إلن

 .عمرة بيها نعمل الفرح فلوس فرح عايزة مش أنا :قائلة قاطعته

 .عينيه من تطل والفرحة بود لها يبتسم ان إال يستطع لم
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 رفع ثم عليه وسلم مسرعا ُ مكانه من فقام عادل رآه . الباب تامر دلف اللحظة تلك في

 اياها فبادلته بالتحية لمريم يده

 .كدة موضوع في رأيك اخد ايزع :مبتسما ُ تامر

 .هتفرحك مهمة حاجة على اقولك عايز اللي أنا :عادل ضحك

 .مكان في بعض مع نقعد تعالى طيب ـ

 إليه الحديث عادل وبدأ عليها الجلوس اعتادوا التي المقاهي احد إلى كليهما توجها

 إيه؟ في عايزني هاه .. هلل الحمد فرحان شكلك ـ

 .هيفرحني اللي الخبر األول تان تقول لما: تامر قهقه

 .هيتجوز اخوك:مبتسما ُ منه واقترب عين بنصف عادل له نظر

 عليها؟ داعية امها اللي مين دي .. قبلي هتعملها اللعيبة ياابن :ضاحكا ُ تامر

 رأيك؟ إيه.. مريم:بفرحة عادل

 على السيطرة وال ..صدره على قبض الذي األلم يقاوم ان يستطع لم وجهه امتقع

 .وجهه عضله وعلى شفتيه على ظهرت التي رتعاشةاال

 مالك؟ يابني إيه:له فنظرعادل

 مستغرب بس أل : حلقه في بها يشعر التي الغصة بين من ابتسامة يخرج ان حاول

 .ياسوسة ناحيتها من حاجة في إن عليك باين مكنش

 .. يهاف بفكر كدة فجأة نفسي لقيت أنا .. حاجة في مكنش فعال ُ أنا :مبتسما ُ عادل

 .بحبها إني حسيت فجأة .. طول على خيالي في وصورتها

 طيب .. ياحبيبي خير على يتمملك ربنا يادولة مبرووك :عنه رغما ُ تامر ضحك

 عمر؟ موضوع تشوف لما هتستنى وال طول على هتجوز
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 قالتلي هي بس ..محبوس وعمر فرح أعمل هينفع مش علشان أأجل ناوي كنت أنا ـ

 نأجل لزوم ملوش يبقى كتاب كتب هيبقى مادام فرحت بصراحة حفر عايزة مش إنها

 . أزعلها محبتش يعني عادي مسجون اخويا إن مقلتلهاش حتى أنا .

 في عليه مقبوض ده .. سرقة قضية في مسجون يعني عمر هو مشكلة مش ـ

 .ماتعرفش وال تعرف كانت إذا معاها هتفرق مش مظاهرة

 إيه؟ في عايزني كنت بقى هاه: تسما ُمب اردف ثم .كدة قولت برضه أنا ـ

 .البرشام شرب في كتير قليت إني أقولك عايز كنت اه هاه ـ

 .يارب ويسعدك يهديك ربنا ..وكمان كمان قلبي فرح كدة ايوة بجد :بفرحة عادل

 في بها يشعر التي الوخزات تجاهل وحاول , لحظات منذ تفتت الذي قلبه حطام جمع

 قلبك وتجد بها تفكر نفسك تجد فجأة عادل قال مثلما ىومت كيف يعرف ال , مقلتيه

 .مريم يردد لسانك وتجد لها يدق

 جيبه من سيجارأ ُ اخرج اإلشارات إحدى عند ليتوقف بها وانطلق سيارته استقل

 إلى التفاتة منه حانت , وضيق كبت من بداخله ما ينفث كأنه دخانها ينفث واخذ

 له وتبتسم شعره على يدها تضع رجل بجوار ةجالس ماهيتاب ليجد المجاورة السيارة

 عالية ضحكة اطلقت عندما اذنها في الكلمات بعض وتكلم منها الرجل اقترب ,بدالل

 للحظات عينيه اغلق .الهطول من منعها كثيرا ُ حاول التي عبراته بسقوط كفيلة كانت

 فهخل التي للسيارات الغاضبة األصوات صوت على يفيق ان قبل كزمن عليه مرت

 .اآلخر هو بسيارته فانطلق

................................. 

 البنات؟ قلة من ليه مشلولة واحدة تتجوز

 .عايزها أنا مشلولة مش مشلولة اتجوزها وعايز بحبها أنا ياماما :سامر تنهد

 .ماتندم قبل تاني يابني فكر طيب ..باهلل إال والقوة الحول:بضيق رجاء
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 .اتجوزها وعايز دي اإلنسانة وبحب كتير فكرت أنا:سامر

 معاقة؟ واحدة تتجوز: اآلخرى بيدها يدها ضربت

 .الجسد إعاقة مش الفكر إعاقة اإلعاقة ياماما :سامر ابتسم

 هتعرف معاها وتعيش تتجوز لما لكن البر على لسة علشان ده الكالم بتقول انت ـ

 .اتسرعت إنك

 حادثة عملت مااتجوزتها وبعد مةسلي واحدة اتجوزت لو أنا يعني :بعصبية سامر

 اتسرعت؟ إني وهقول هسيبها ساعتها واتشلت

 عن خارجة حاجة كدة نصيبك هيبقى ساعتها يابني :القناعه محاولة في رجاء

 .الصعب تختار ليه االختيار حرية عندك دلوقتي انت لكن ..إرادتك

 .وبعي فيها الناس ماكل .. كامل فينا حد في هو كدة؟ في الصعب إيه ـ

 تقولي تقدر فيك اللي العيب إيه وإنت .. بينرفزني كالمك كدة متقولش :بعصبية رجاء

 بتحبها واحدة خاطب ماكنت بعد مشلولة واحدة تتجوز يخليك فيك اللي العيب إيه ..؟

 عليها؟ بيحسدك والكل سنين تلت

 هااعمل سبتني .. معايا حياتها تكمل رفضت وخطيبها بحبها كنت اللي : صوته عال

 .عنك غصبا ُ معايا كملي اقولها إيه

 كدة واحدة مرة السبب إيه تقولي تقدر ؟ إيه لبعض سيبنكم سبب يعرف حد وهو.

 .بعض وسبتوا قررتوا

 تقوليلي واحدة اتجوز عايز إني بكلمك دلوقتي انا ..اسأليها روحي :بضيق سامر

 .نيةتا واحدة اتجوز وعايز نسيتها خالص بقولك أنا .. األولى خطيبتك

 .مقنع رد عليك أرد أبقى األول مقنع كالم تكلمني لما مش:رجاء
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 عمرها طول هتعيش إبتالها ربنا إن ذنبها إيه هي.. كالمي في مقنع مش اللي إيه ـ

 .عليها والزمن إحنا هنبقى الزمن كفاية مش حرام يبقى حتى ده .. ليه؟ كدة

 . ذنب ملكش كمان انت.. كدة؟ ظروفها واحدة تاخد ذنبك إيه وإنت ـ

 .حصل مهما هتجوزها .. وهتجوزها ياماما بحبها ..بحبها إني ذنبي ـ

................................. 

 دعتهم .شهر بعد الزواج على االتفاق وتم نادر من مريم لطلب عادل تقدم اسبوع مر

 قابلت بينما معهم الذهاب سارة رفضت والدته على للتعرف منزلها في للغذاء مريم

 وهي كوالدتها احبتها معها باأللفة شعرت .محياها تعلو والبشر بالترحاب مريم نهال

 والدته بين نشأت التي الطيبة العالقة من بالسعادة وشعرعادل . لها كأبنة عاملتها

 .ومريم

 لبت . الغذاء على "منه"و هي فدعتها الدعوة رد عادل والدة تنسى ولم اليوم إنتهى

 تعاملت .. للغاية جافة معها معاملتها كانت سارة الفتاة بتلك لتصتدم دعوتها مريم

 السيئة معاملتها عن بكفها عادل نظرات تفلح لم .. بتوتر مريم قابلته بازدراء معها

 السيدة هذه تذكرها كم.. لها نهال معاملة مريم عند حقا ُ لها شفع من ولكن . لمريم

 جبين على واخر حين بين قبلة وضع وجهها تزين التي ابتسامتها طيبتها بوالدتها

 ..عليها يخاف .. يحبها حقا ُ هو لها عادل معاملة وايضا ُ . دائما ُ احتضانها .. مريم

 من الدرجات تنزل وهي لها يعتذر ان ينسى لم ..ابتسامتها ليرى ماتريد كل يفعل

 . لها سارة معاملة

............... 

 ينطلق أن قبل يدها من بإشارة ريمم ودعته عادل سيارة من "منه"و مريم ترجال

 نادر صوت الذانهم ليتسلل المنزل ومنه مريم دلفا . منزله إلى عائدا ُ بسيارته

 اساسا ُ إزاي .. التليفون؟ في عرفتيه واحد تتجوزي إيه يعني :يقول وهو الغاضب

 متعرفوش؟ واحد مع تتكلمي لنفسك تسمحي



107 
 

 علشان أنا وال ..إيه؟ فيها واتقدملي البيت ودخل .. محترم إنسان ماهو : ببكاء هدى

 اتجوز؟ حقي من مش مشلولة

 واحد تعرفي بإنك مشلولة إنك دخل إيه .. الموضوع؟ برة متخرجنيش :بعصبية نادر

 التليفون؟ على من

 مها لها وفتحت الباب مريم طرقت اللحظة تلك في

 اهدىي مالك: ركبتيها على وجثت هدى ناحية واسرعت "منه" مع للداخل دلفت

 ليه؟ بتعيطي

 واحد مع اتكلمت قال األستاذة .. الكالم اسمعي يامريم اتفضلي :بعصبية نادر

 .فيه أنا اللي الهم شوفتي يتجوزها وعايز بعض وحابه ..التليفون على متعرفوش

 إيه يبقى واتقدملها البيت ودخل راجل طلع مش إيه وفيها :له "منه" نظرت

 المشكلة؟

 ؟"منه"يا عارفة كنتي انتُ  نييع:غضبا ُ عيناه اتسعت

 سبيه مااتقدمش لو .. راجل يبقى اتقدملك لو وقولتلها عارفة كنت ايوة ـ

 .تاني ومتكلمهوش

 بدل "منه"يا انتُ  حتى ..العوض ومنه العوض عليه : االخرى بيده يده نادر ضرب

 شجعتيها؟ ماتعقليها

 .بالعقل وفكر ىاهد.. معاك اتكلم اعرف علشان تهدى ممكن نادر :بهدوء مريم

 في وهي إيه في أنا.. فيه؟ بتحب اللي إيه تليفون .. عقل؟ فيا بقى أنا هو إيه؟ عقل -

 إيه؟

 اختك إن عارف انت.. ويعوضها يراضيها علشان كدة عمل ربنا يمكن مش :مريم

 عمل اللي ربنا التليفون على متعرفوش واحد مع تتكلم يخليها اللي إيه ..محترمة
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 من مستغربش ..يعرفها وال هيشوفها مين بتيجي وال بتروح وال ةمحبوس هي ..كدة

 دخل الراجل طالما بس .. غلط المبدأ إن معاك أنا .عليه اتعرفت عليها رن ربنا تكتيك

 تفرح المفروض وانت جدا ُ فرحانة أنا بالعكس .. أل نقول ليه يبقى وعايزها البيت

 .عوضها ربنا إن ألختك

 ..الشباب عارف أنا .. يامريم عليها خايف أنا بس : يتكلم ان قبل للحظات نادر صمت

 .التليفون طريق عن عرفتك أنا ويقولها يعايرها بكرة

 أختك حب محترم راجل ده لكن كويس مش واحد يقوله ده الكالم :مريم ضحكت

 .. هللا على توكلوا باالطمئنان حسيتوا ولو استخارة صلوا .. الحالل في وعايزها

 .النكد في تموت انت هو ..نفرح خلينا ياشيخ ويةش هللا واتقي

 واللي وشك اغسلي ادخلي ياحبيبتي ياال يادود وانتُ  :لهدى تنظر وهي أردفت ثم

 .ياحبيبتي صدقيني هتخديه فيه نصيب ليكي

 .يارب يامريم قلبك يفرح رينا :مبتسمة مها

 احكيلي؟ العزومة في إيه عملتي:متسائلة هدى

 .هحكيلك وسةياعر حاضر: مريم ضحكت

  .بابتسامتها اختلطت التي دموعها تكفف وهي واحتضنتها لها هدى ضحكت

............................ 

 عوضها هللا وكأن بالفرحة تشعر كانت .هدى بخطوبة سامر قام سريعة األيام مرت

 .بمؤنس ووحدتها ,بفرحة واحزانها,بابتسامة دمعتها تبدلت ,لسنوات آالمها عن

 في وجد لها نظر كلما لسنوات بها يشعر لم الذي بالراحة معها شعر حقا ُ مرسا أحبها

 شاركها , الواسع خيالها ضحكتها طفولتها احب الغير وحب والمحبة الطيبة مالمحها

 موعد اقترب وايضا ُ . معه بتحقيقها ووعدها عديدة لسنوات دفنتها التي احالمها

 ,حياتها ينغص غريب شعور ..وف؟والخ بالضيق تشعر لماذا ,وعادل مريم زفاف
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 يده في ما كل يفعل كثيرا ُ يحبها عادل , ردا ُ تجد ولم السؤال ذلك كثيرا ُ نفسها سألت

 باأللفة معه تشعر ايضا ُ وهي.الطرق بشتى إسعادها يحاول , ابتسامتها ليرى

 عدم في السبب هل .الزواج على مقبلة فتاة كأي بالسعادة التشعر ولكن , والراحة

 عمر؟ هو تهاسعاد

 صوت يأتيها ان قبل األسود شعرها بخصالت تعبث الذهن شاردة فراشها على جلست

 اعترفي؟ إيه في سرحان الجميل:قائال ُ بجانبها

 معايا؟ متجيش مصممة برضه لسة .. فيكي بفكر :لها وابتسمت "منه"ل مريم نظرت

 هو..؟ إيه ملاع هروح أنا ..هتتجوزي؟ انتُ  فين معاكي اجي يابنتي : منه ضحكت

 !جمعية بينا داخل الراجل

 إنك وفرحان بيكي جدا ُ مرحب ده بالعكس .. معترض مش وهو كلمته انا وهللا ـ

 .بقى وافقي خاطري معاناعلشان هتقعدي

 مرحب عادل إن عارفة أنا هينفع مش صدقيني بس .. عندي غالي خاطرك مريومة ـ

 .براحتي سبيني خاطري نعلشا ..حد على تقيلة أبقى إن مرضاش أنا بس بيا

 .لوحدك وانتُ  عليكي قلقانة هبقى أنا بس ـ

 معاهم هقعد أنا إن وهدى مها طنط مع اتفقت أنا ..لوحدي؟ هبقى إني قالك مين ـ

 .. متقلقيش أزهقك هجيلك ياستي أزهق ولما .هنا الشقة في ينام هيطلع ونادر تحت

 . مستريحة هبقى مش ينفعه مش أل دايمة اقامة بس شوية وهنا شوية عندك هقعد

 لما وتيجي هتعمليها مش إنك عارفة إني مع...براحتك ماشي خالص : مريم تنهدت

 .مزاجك على مش الموضوع طالما تزهقي

  .متقلقيش عليكي جري ازهق لما صدقيني وهللا أل: منه ضحكت

 إيه؟ عاملة هدى المهم..اتفقنا خالص ـ
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 .اوي فرحانة: تنهدت ثم للحظات منه صمتت

 ليه؟ كدة زعالنة وانتُ  بتقوليها وانتُ  طيب ـ

 .حاجة وراه إن حاسة .. ده سامر لموضوع مطمنة مش يامريم عارفة مش تؤ ـ

 قبل النهاردة يتجوزها وعايز وبيحبها جدا ُ محترم الراجل ..؟ وراه اللي إيه حاجة ـ

 .بكرة

 .هدى في يفكر زيه شاب إن غريبة حاجة دي إن شايفة ومش ـ

 هدى؟ مالها نييع ليه ـ

 يعني البنات قلة من ..مالها عارفة ماانتُ  ..كدة تقولي علشان معانا مش هدى مريم ـ

 .فيها فكر

 ربنا إن وقولت رجعت بس للحظة كدة فكرت أنا هو عارفة مش : شفتيها مريم مطت

 اصل .كدة بعد حاجة اي مهم مش يبقى حبها وطالما حبها قلبه في رما يعوضها حب

 يعني؟ إيه وراه هيكون

 ويعوضها حياتها في يسعدها وربنا غلط تفكيري يكون يارب .عارفة مش .. تؤ ـ

 .مايتكسرش وقلبها

 .خير هللا شاء ان يارب ـ

 الكتاب؟ كتب على تعزميها "هنا"ب اتصلتي بقولك ـ

 .لسة أل: بالنفي رأسها مريم حركت

 .ماتكلميها يابنتي إيه ومستنية ـ

 ."هنا"ب باالتصال وقامت بهاتفها وامسكت برأسها مريم اومأت
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 وفي بوك الفيس على جديد صديق مع تتحدث الالب جهاز امام جالسة "هنا" كانت

 مريم برقم هاتفها يضئ ان قبل الكوب من "هنا" رشفت . النسكافية من كوب يدها

 :عليها بالرد وقامت الهاتف وتناولت يدها من الكوب تركت

 .وحشاني يامريومة هاي

 .خالص نستيني برضه كدة .. ياوحشة عليا تسألي كنت وحشتك كنت لو ـ

 .متزعليش بليز ياحبيبتي عليا حقك طبعا ُ أل ـ

 متصلة أنا العموم على.. زعالنة مش يهمك وال يانونو حاضر :مريم ابتسمت

 .هيفرحك خبر وهقولك

 قولي؟ إيه ـ

 .هللا شاء ان الجاي الخميس يوم كتابي كتب ـ

 إيه :الحشرجة بتلك صوتها يخرج ان قبل مكانها فتووق فجأة وجهها امتقع

 هتتجوزي؟

 مالك؟ يابنتي إيه ـ

 مين؟ هتتجوزي .. اتفجئت بس ياحبيبتي أل ـ

 .فيها شغالة اللي الصيدلية صاحب عادل دكتور :مريم ضحكت

 يامريم مبروك : ثانية مرة كرسيها على تجلس ان قبل وجنتيها على العبرات سالت

 .يسعدك ربنا

 .تتأخري اوعي تناكيهس ـ

 .السالمة مع.. هاجي اكيد يامريومة أل ـ
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 ان قبل عيناها أغلقت . كرسيها إلى برأسها وأسندت .. الهاتف "هنا" اغلقت

 . عالية ضجة مصدرة الحائط إلى به واطاحت فرفعته النسكافية كوب على تفتحهما

 فعلته إبراهيم علويف الوعي تفقد أن قبل منها وقع الذي مريم كوب تذكرت له نظرت

 . والنحيب البكاء في فإنهارت

 .الشقة جرس صوت بكائها من ينتزعها ان قبل حالها على دقائق مرت

 يلقي ان قبل لها تبسم . اسود وشعره خمرية بشرته الرابع العقد أواخر في رجل كان

 .وحشتيني حبيبتي:لحضنه ويجذبها سفره بحقيبة

 !بابا :يدها هتحاوط ان دون ويقبلها يحضنها تركته

 يضمها وهو بذراعه "هنا" كتف وحاوط خلفه الباب واغلق للداخل العزيز عبد دلف

 إيه؟ عاملة اوي يانونو وحشتيني : لصدره

 ماما؟ وفين ..جابك؟ اللي إيه انت ـ

 بعد كفاية .. معاكي وهقعد تاني هسافر مش "هنا"يا خالص أنا :العزيز عبد جلس

 .يابنتي علينا كدة

 الوحدة على تعودت سنوات منذ فهي . كلماته من بالضيق شعرت لماذا تعرف لم

 .بدونهما أيامها على تعودت .عنه االنفصال تستطيع ال لها مالزم شئ اصبحت حتى

 طيب :قائلة شعورها تجاهلت ولكنها احبتها التي حياتها سيفسد وجوده بأن شعرت

 ليه؟ معاك مرجعتش وماما

 طلبت . رافضة وهي خاطرك علشان ارجع عايز أنا ناانفصل وماما أنا :العزيز عبد

 .نصيب ده ياحبيبتي متزعليش .ورجعتلك طلقتها الطالق

 تشعر لم هي ..انفصالهما؟ من بالحزن تشعر فلماذا.كلماته على تعقب ولم ابتسمت

 لم والدها بعودة علمت وعندما بدونهما حياتها على تعودت . عاطفة بأي ناحيتهما
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 أي على يحتوي ال بارد إستقبال كان له استقبالها وفي والحزن قبالضي إال تشعر

 .معي يفرق ال فاألمر بقيتم او انفصلتم . حب او عاطفة

................................ 

 السجن داخل زيارة في معه عمر اسرة جلست

 .خير على يتمملك ربنا ياعادل مبروك الف:عمر ضحك

 .أوي معايا تكون نفسي كنت...رياعم فيك يبارك هللا :عادل ضحك

 حفلة نعمل نبقى هللا شاء ان اخرج ابقى لما .. فرح؟ هتعمل مش بتقول مش انت ـ

 .تاني بجوازكم ونفرح

 بقى العروسة بس ..بالسالمة ماتطلع لحد أجلت كنت فرح هعمل كنت لو وهللا أنا ـ

 .للتأجيل اعيد مفيش هللا على نتوكل كتاب كتب طالما فقولت فرح عايزة مش قالت

 فرح؟ تعمل مرضتش ليه العروسة بس .. داعي مفيش طبعا ُ ايوة ـ

 .معقدة اصلها :بسخرية سارة

 . احسن عمرة بيها نعمل الفرح فلوس قالتلي : لعمر نظر ثم بحدة عادل نظرلها

 :لثواني عيناه اغمض .امامه صورتها الحت .فجأة قلبه دق تذكرها

 .عنه هتحكي كلها الناس فرح وهعملك طول على هنتجوز هللا شاء ان مانتخرج أول

 بيها نطلع الفرح فلوس ... بعمرة حياتنا نبدأ نفسي أنا فرح عايزة مش أنا :مريم

 .عمرة

 يعني؟ المشكلة إيه عمرة ونطلع فرح مانعمل طيب:ضاحكا ُ عمر

 . أوي علينا العمرة كفاية إمتى؟ لحد سايبة إيدك هتفضل انت يادكتور إيه جرى:مريم
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 فين؟ روحت انت عمر.. مرع

 .اوي وحشني انتم المهم..ياماما مفيش أل هاه:لوالدته عمر نظر

 .يارب كربك يفك ربنا .ياحبيبي أوي وحشنا كمان وانت:بشوق نهال ابتسمت

  براءة تاخد هللا شاء وان جلسة واتحدد اتقبل النقض هانت:عادل ضحك

 .يارب بالسالمة وترجعلنا

 بقى؟ إيه اسمها ستكعرو.. يارب : عمر ابتسم

 .اسمها..اسمها:بتردد عادل

 . مريم اسمها:سارة

 لها فنظرت بحدة لسارة نهال نظرت عندما . مريم بابتسامة قائال امامه عمر نظر

 .عنها بوجهها واشاحت مباالة بال سارة

............... 

 .امامها ووالدته مصطفى لتجد لفتحه مريم فتوجهت الشقة باب قرع

 بوالدته مريم رحبت .الحزن إمارات عليه ظهر وقد االرض في ههوج يضع كان

 مالك: واحتضنته منه مريم اقتربت.األرض إلى ينظر مازال وهو للداخل ودلفا

 زعلك؟ حد يامصطفى

 .انتُ  منك زعالن أنا :الدموع من عينيه اغرورقت وقد لها نظر

 مبروك نقولهاه قولنا مش عليه؟ اتفقنا اللي ده هو .كدة بقى :مصطفى والدة

 .وهنفرح

 ومش بعيد وهتقعدي هنا من هتمشي بجد انتُ  هو:لمريم نظر ثم بحزن لها نظر

 هشوفك؟
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 "منه"و .أوي كتير معاك وهقعد وهشوفك هاجي طول على أنا ..كدة؟ بتقول ليه ـ

 .حلوة حاجة هجيبلك ماهشوفك وكل ماتحب وقت عندي هتجيبك

 وتذاكريلي معايا تقعدي عايزك أنا ..حلوة حاجة عايز مش أنا : مصطفى احتضنها

 .بعيد ومتروحيش

 منك قريبة هبقى.. بعيد هروح مش حاضر :لصدرها وضمته ظهره على مريم ربتت

 .هشوفك طول وعلى

 .وعد:مصطفى

 .ياحبيبي وعد ايوة:مبتسمة مريم

 تضحك وهي العصير من كوبين عليها صنية يدها في حاملة الصانتة "منه" خرجت

 يامنه؟ إيه على بتضحكي :طفولية بحركة خصره في هيد مصطفى وضع

 . عليك بضحك:له لسانها "منه" اخرجت

 ؟ ليه عليا وتضحكي ـ

 .وهذاكرلك طول على وهشوفك معاك هقعد ماأنا ..عجباك؟ مش أنا يعني .. مزاجي ـ

 .مريم عايز انا.. عجباني مش أل: لها لسانه مصطفى اخرج

 تكون لما بقى وشوف ..بتاعك العصير هشرب أنا طيب كدة بقى : حاجبيها منه رفعت

 .هيوديك مين مريم تشوف عايز

 وعسولة اساسا ُ حبيبتي انتُ  يامنه خالص: واحتضنها عليها مصطفى هرول

 .وعجباني

 .ووالدته مريم وضحكات ضحكاته وسط به ودارت وحملته مكانها من "منه" قامت

......................... 
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 :بقوة خلفها الشقة باب تغلق وهي تكاسل في المنضدة على مفتاحها "هنا" القت

 .والدها العزيز عبد صوت ذلك كان ..ده؟ كل ياهنا فين كنتي

 كانت أين أحد يسألها أن على معتادة غير فهي أمامها نظرت ثم له "هنا" نظرت

 مع سهرانة كنت: بضيق عليه الرد حاولت ولكنها .. ستعود ومتى ذهبت وأين

 .اصحابي

 لحد البيت برة تفضل بنت في ..؟ فين اصحابك مع سهرانة :بعصبية منها رباقت

 دلوقتي؟

 من اكتر بقالي كدة على متعودة أنا : بحدة له ونظرت صدرها امام ذراعيها عقدت

 .حياتي وتلخبطلي دلوقتي هتيجي مش .. ده بالشكل سنين خمس

 هي .. اصحابك مع إلما .. النت على إلما .. نايمة اليوم طول حياتك؟ فين هي حياتك ـ

 !حياتك دي

 ده بعد هتيجي مش وحضرتك ..بيها جدا ُ ومستمتعة وعجباني حياتي دي هي ايوة ـ

 .وتغيرها كله

 ده؟ بيه بتتكلمي اللي باألسلوب والدها تكلم بنت في ـ

 .هغيرها ومش حياتي عجباني فعال ُ أنا بس .. قصدي مش سوري اف ـ

 كدة بعد ..معاكي وجودي على تتعودي والزم ..عنك ا ُغصب هتغيريها أل :قال بعصبية

 .باباكي أنا كالمي وتسمعي بمواعيد والخروج الدخول .. الليل لنص سهر مفيش

 وأم أب ليا أنا إن ماحسيت عمري أنا ..؟ ده الكالم إمتى من . بابا : بتهكم ابتسمت

 انت . منين وجاية فين رايحة قالي ماحد عمر.. لوحدي عايشة سيبني عمركم طول

 من حاجة بأي حاسة مش غيركدة بالقيها فلوس اعوذ لما الغير فقط بنك ليا بالنسبة

 .ناحيتك
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 ده عملته اللي بس ..كتير غلط أنا إن عارف أنا :معها صوته والن بعطف لها نظر

 احسن وتتعلمي لبس احسن ولبسك .. عربية اركبك علشان .. خاطرك علشان كله

 محتاجاني تكوني ممكن إن ولقيتك فكرت ولما . كويس نمكا في وتسكني ..تعليم

 .خاطرك علشان حاجة كل وسيبت رجعت

 بيها حاسة كنت يمكن ..خالص بيها حاسة مش أنا دي الكلمة ياااااااه .محتاجاك ـ

 .. معايا وتعيشوا ترجعوا عليكم بتحايل ماكنت أيام تقريبا ُ سنين أربع من مرة أخر

 ماأنا طيب .خاطرك علشان ده كل بنعمل إحنا هتتعودي رةبك استحملي تقولولي وانتم

 لو .كالمك ده مش غلطانة وتطلعني دلوقتي ليه تلومني راجع اتعودت خالص

 مرهقة ألني إذنك وبعد .مني طلبتها حضرتك حاجة على عتاب بالش يابابي سمحت

 .أستريح وعايزة

 وتمنت عينيها مضتواغ تنهدت ..فراشها على بنفسها القت لغرفتها وذهبت تركته

 .آخرى مرة تفتحهما ال أن

 : برأسه يومئ وهو كفيه بين وجهه ووضع األريكة على العزيز عبد جلس بينما

 .غلطان اللي أنا .. يابنتي حق عندك...بتقوليه اللي كل في :"هنا"يا حق عندك

................... 

 .يدركه المرء ايتمناهم كل فليس زواجها عقد على شاهد هو واليوم له يتمناها كان

 في الدموع بوخزات يشعر إنه إال عمره لصديق بالفرحة شعوره من الرغم على

 لعادل نظر كلما ولكنه سببه اليعرف مختلط شعور .حلقه في وغصة عينيه

 تعالت .لفرحته والسعادة له االبتسامة إال يستطيع ال وجهه تزين واالبتسامة

 تامر وشهود الزواج مراسم اتمام من المأذون انتهاء بعد نادر منزل في الزغاريد

 .العقد على الجيران واحد

 .مبروك: يدها وقبل بفرحة مريم من عادل اقترب
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 .فيك يبارك هللا: له ابتسمت

 لمريم نظرت ثم لعادل سارة باركت بينما .. بفرحة لهما وباركت منهما نهال إقتربت

 .مبرووك: بضيق قائلة

 قبلت.للرحيل ومريم عادل واستعدا والجيران األهل مباركات وسط الدقائق مرت

 في مرة فألول عينهما في الدموع وخزات تجاهل يحاوالن وهما واحتضنتها اختها

 .يفترقان حياتهما

 فكري؟ معانا متجيش يامنه مصممة برضه :لمنه عادل نظر

 شاء ان اجي هبقى براحتكوا خليكوا ياعريس أل :بدموعها اختلطت ابتسامة ابتسمت

 .دلوقتي مش بس هللا

 كتير؟ كدة هنفضل إحنا هو ياعادل بينا ياال مش :بضيق سارة تنهدت

 القرفصاء وضع وجلست برأسها مريم اومأت.يامريومة بينا ياال :لمريم عادل نظر

 .تركه اليريد بذراعها المتمسك مصطفى لتوديع

 .هنا معانا خليكي معاه تمشي مش يامريم أل :ببكاء مصطفى

 طول على هجيلك أنا ..؟ إيه على اتفقنا إحنا : وقبلته شعره على ممري مسحت

 .كتير معايا وتقعد هتجيبك "منه"و

 إحنا إيه في :بعصبية سارة فهتفت ..البكاء في إزدياده إال له مريم كلمات تغير لم

 .دي التربية قلة إيه يابابا الكالم ماتسمع كتير؟ كدة هنفضل

 :بعصبية لها عادل فنظر .بخوف لها ينظر هوو مريم احضان بين مصطفى انكمش

 .بينا دعوة ملكيش العربية في استني انتُ  إنزلي اتفضلي



119 
 

 على وجثا مبتسما ُ لمصطفى عادل نظر بينما .للخارج وتوجهت بحدة له سارة نظرت

 راجل في ..الكالم وبيسمع راجل صاصا تقولي ومريم . ده صاصا ياعم إيه : ركبتيه

 كدة؟ يعيط

 .عني بعيد هتخدها وأنت مريم بحب أنا علشان : له ونظر دموعه ىمصطف مسح

 اخدك هاجي وأنا طول على هنا هتيجي مريم ..كدة؟ قالك ومين : عادل ابتسم

 .ياعم معاها بات ابقى االجازة وفي..عايز ماأنت زي ونتفسح نلعب ونقعد ونروحلها

 .وعد. معاها هبات بجد :مصطفى ضحك

 قام ثم .ظهره على وربت واحتضنه له مصافحا ُ يده مد ..ياصاصا وعد :عادل ضحك

 .الجميع وزغاريد فرحات وسط للخارج وتوجها مريم بيد وامسك مكانه من

 وأنا عروستك مع هللا على انت اتكل : واحتضنه له بارك سيارته امام تامر وقف

 .وسارة ماما هوصل

 .معايا هتعبك كدة أنا بس :عادل ابتسم

 .عمر مكان أنا ده اخوات إننا ناسي انت ..ياال إيه لبتقو انت :تامر ضحك

 .ياتمورة ليا يخليك ربنا : بود عادل

 ان بعد مريم بجوار سيارته عادل واستقل .. ونهال سارة مع سيارته تامر استقل

 .يدها من بإشارة لهم ملوحة الجميع ودعت

 .مريم تس خاطر علشان ده كل .. الكل قدام إزاي زعقلي شوفتي :بعصبية سارة

 مرات بقت دي ..شوية دماغك من مريم وشيلي غلطانة اللي انتُ  : لها نهال نظرت

 . عادل خاطر علشان اخوكي
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 شقة في قاعدين ..فيه كنا اللي األرف شايفة مش انتُ ..جوازة دي وهي :بغل سارة

 مش أنا .. واقف ونصنا بعض في الزقين .. نقعد عارفين مش الخن زي عاملة

 .دي الوقعة يقع علشان حصله اللي يهإ عادل عارفة

 وفي فلوس ومعاهم اغنيا ناس ياما ..ياسارة والفقر بالغنى مش :بضيق تامر تنهد

 وأحسن كرامة وعندهم محترمين فقرا ناس وياما ..الكلمة بمعنى ومنحطين مناصب

 .أنا اسمعيني ..فلوس معاه واحد مليون من

 .الطريق تشاهد بجانبها نظرت ثم فمها ولوت السيارة مرآة في له سارة نظرت

 فين؟ على رايحين إحنا بقى قولي بجد أل .. هيقف قلبي ضحك كفاية :ضاحكة مريم

 .مانوصل لحد اسئلة مفيش قولت مش أنا: عادل ضحك

 هنروح اعرف عايزة ماشيين ساعة من اكتر بقالنا إحنا .. اعرف عايزة أنا بجد أل ـ

 .وحياتي فين

 شهر وال فرح وال معقولة مش ياستي شرم رايحين ..كهقول حاضر :برأسه اومأ

 .عسل

 .عمرة هنطلع قولنا مش ! شرم: قالت باستغراب

 اداني شرم في شالية عنده تامر هدية دي لكن ..ليكي هديتي دي العمرة ياستي ـ

 .براحتنا اسبوع نقضي نروح إننا وصمم المفتاح

 انا "عمر" اخوك هو ادلياع صح اه :اردفت ثم. ماشي كدة كان لو: مريم ضحكت

 إيه؟ وال مسافر هو.. محضرش الكتاب كتب في حتى .. خالص مشفتهوش

 .قضية في محبوس عمر مسافر مش أل:بضيق وردد شعره على مسح

 .كدة قبل يعني مقلتليش إيه قضية..قضية ـ

 .مظاهرة في عليه مقبوض إنه يعني خصوصا ُ .. فرصة مجتش يعني عادي ـ
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 إزاي؟ بس ..دي الصدفة معقولة:نفسها محدثة جبينها وعقدت امامها نظرت

 ؟ يامريم حاجة في ـ

 إيه؟ بنقول كنا .. مفيش ابدا ُ ال:بقلق ابتسمت

.......................... 

 من الرغم على. نومها من منزعجة فتقوم الكوابيس ترى عينيها اغمضت كلما

 لم ذلك أن إال بها علتهف ما وتتذكر تراها ال حتى زواجها حضور من لنفسها منعها

 باالتصال قامت لو تمنت للساعة ونظرت بهاتفها امسكت . شئ في الوضع من يغير

 .آخر برقم تتصل نفسها ووجدت . الفكرة تلك عن تراجعت ولكنها عليها لتطمئن بها

 .ياإبراهيم ايوة :بعصبية "هنا"

 دي لدرجةل ..ده كل عليا متسأليش كدة بقى .. وحشاني نونو: إبراهيم ضحك

 نستيني؟

 مصر؟ رجعت وال مسافر لسة انت ـ

 والإيه؟ حاجة في برة لسة انا أل ـ

 إيه يعني عارف.. مريم فرح كان النهاردة إيه كان النهاردة عارف:قالت بعصبية

 ماجوزها بعد إيه يحصلها ممكن عارف .. فيه اللي عارفة مش وهي بتتجوز فرحها

 الحقيقة؟ يكتشف

 .دىته ممكن طيب "هنا"ـ

 وال اتجوزتها وال انت.كالمك ماسمعت ياريتني يخربيتك هللا ..إيه اهدى :قالت ببكاء

 عملناه اللي كل وهقول ماهسكت وهللا حاجة حصلها مريم لو عارف.لغيرك سيبتها

 . جريمتك على تدل حاجة كل ودارينة هدومها مالبسناها لحد مخدرناها اول من
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 ووضع المقاعد إحدى على هو جلس بينما ..هوجه في الهاتف واغلقت كلماتها قالت

 .شئ لمريم حدث لو ستفضحه بإنه "هنا" كلمات سوى لسبب ليس رأسه على يده

..................... 

 مش المفتاح مكان شايف مش ده إيه :بسكر يقول وهو معها ضحكاته صوت عال

 .افتح عارف

 .افتح وأنا كدة وريني : عالية ضحكة ضحكت

 حتى المفتاح موضع وتحسست اآلخرى هي بسكر مكانه ووقفت كانالم لها افسح

 .ضحكاتهما وسط فتحه استطاعت

 .ياقشطة قشطة ليلتنا اليمين برجلك ادخلي:ضاحكا ُ تامر

 .خلفهما الباب واغلقا للداخل دلفا

 .غيرنا الشقة في حد يكون اوعا :الفتاة ضحكت

 اصحاب اصلهم دلوقتي وشمبيرجع معايا عايشين اللي متقلقيش أل :مجلجال ُ ضحك

 .زينا مزاج

 .خلفها وتوجه سترته هو خلع بينما ..للغرفة وتوجهت عالية ضحكة اطلقت

 نفس ليرى اخرى مرة لها فينظر عنها بوجهه فيشيح امامه يراها منها اقترب كلما

 إنه إال الحقيقي شكلها استيعاد حاول . آخرى مرة بوجهه عنها فيشيح امامه الوجه

 على يدها ووضعت منه فاقتربت عنها ابتعد.امامه وجهها إال اليرى مرة كل في

 إيه؟ في مالك :ظهره

 .برة اطلعي : امامه فنظر الوجه نفس فرأى لها نظر

 حاجة؟ حصل هو ـ
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 من غوري.. برة اطلعي: للخارج يزيحها وهو لها التفت .برة اطلعي :بعصبية تامر

 .ادامي

 .هخرج وانا سيبني طب .. ايه في نيفهم طب ..طبيعي مش انت.. مجنون انت ـ

 ووضع خلفه وجلس للباب ظهره اولى ثم .. خلفها الباب واغلق الشقة خارج القاها

 .بيديه بين رأسه

 إلى تحولت ماهيتاب .ليل فتاة وجه في اليوم رآها حوله من كل عين في يراها مثلما

 .حياته عقدة

............................ 

 .اتجننت نتا.. إيه بتقول انت

 شايفها؟ أنا اللي غير حاجة شايفة انتُ  .. اتجننت إيه يعني :بعصبية عادل

 هنروح بكرة ..يلمسني راجل اول انت ..اساسا ُ طبيعي مش انت اخرس :بحدة مريم

 وال معاك هعيش ومش عمرك ندم وهندمك ..ده الموضوع وهنشوف دكتورة عند

 برة اطلع ..برة اخرج اتفضل ..زيك حدبوا ارتبط إني غلطانة أنا ..شكاك راجل يوم

 .قدامي من

 فأثر خاطئ يكون أن يمكن بإنه لنفسه وبرر بالندم شعر الثقة بهذه تتكلم رآها عندما

 . للخارج وتوجه الصمت

 نفسه واقنع تسرعه على نفسه الم وكالمها طريقتها تذكر فكلما النوم طعم يذق لم

 ماكانت هذا فليس حالها وتنعي تبكي فراشها على هي جلست بينما .المخطئ بإنه

 .معه حياتها أول في تتمناه

 البس قوم:بحدة امامه ووقفت غرفتها من وخرجت مالبسها ارتدت الصباح في

 .للدكتورة نروح علشان
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 ممكن .. غلط حاجة في أكيد تهدي ممكن طيب: امامها ووقف مكانه من عادل قام

 .تاني ونحاول الدكتورة موضوع نأجل

 وال سمعني يوم وال معاك هعيش مش أنا .. تاني هتلمسني مش انت :بحدة له نظرت

 .دي المهزلة ننهي خلينا اتفضل ..أل

.............................. 

 إال تجد لم مرة كل وفي تتأكد ان مرة من اكثر منها طلبت كلماتها تصدق أن التستطيع

 على تسيل والدموع..خلفها الخيبة اذيال تجر وهي عندها من خرجت . الكلمات نفس

 . والتوعد الغضب نظرات إال التجد إليه نظرت فكلما إليه النظر تستطع لم .وجنتيها

 مقعد هو واستقل الباب واغلق بعنف المقعد على والقاها السيارة باب لها فتح

 .القيادة

 حين ومن عينيه في الغضب فقط ترى .مكانه من يتحرك لم يتكلم لم اللحظات مرت

 وشك على وقنبلة صدره داخل متأججة نيران بيده القيادة محرك يضرب رآلخ

 .اإلنفجار

 أول انت وهللا :ونحيبها بكائها وسط ومن بصعوبة شفتيها بين من الكلمات خرجت

 .حاجة في فاهمة مش أنا يلمسني راجل

 وهو حجابها فوق من بشعرها امسك .اإلنفجار لموعد إشارة بمثابة كلماتها كانت

 وصدم بعنف وجنتيها على يلطمها وأخذ برأسها وأمسك والسباب الشتائم لها يكيل

 .جدوى دون ولكن منه نفسها تخلص ان وحاولت صرخت .السيارة زجاج في رأسها

 الدماء سالت وبعدما . غلقها احكم ولكنه منه وتهرب السيارة باب تفتح ان حاولت

 اذنيها على يدها وضعت . بوالسبا الشتائم اقذر لها يوجه وهو تركها وجهها من

 . توسالتها يرحم لم يرحمها لم .فشلت ولكنها لها الكلمات تسلل لتمنع تصرخ وهي

 جديد جرح وأنضم .غليانا ُ إال األمر تزد ولم تفلح لم لكنها سبها عن ليمتنع يده قبلت
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 يلتئم ال النفس وجرح نفسها هو ماجرح المرة هذه ولكن ..جروح من قبله ما إلى

 .الموت حتى ينزف سيظل األيام مرت مهما

 وصعد عنوة يدها من وسحبها بها يقطن الذي البناية امام وقف حتى بسيارته انطلق

 .شقتها إلى بها

 التي شقتها .. ذراعيه بين يحملها وزوجها تدخلها بأن كثيرا ُ حلمت التي شقتها

 اصبح ناآل. زوجها مع أيامها أجمل فيها ستعيش كالجنة ستجعلها بإنها حلمت

 عذاب فيها ستعيش نارها في ستعيش لها سجن الشقة تلك ستصبح كابوسا ُ حلمها

 .أحزانها شقة ستصبح أيامها

 نحيبها وسط األرض على ويلقيها الشقة داخل يدفعها وهو حلمها من استيقظت

 كارهة نظرات . منه النظرات تلك ترى مرة وألول لها ونظر الباب اغلق .وتوسالتها

 األرض على زحفت كلما اقترب وكلما منها اقترب .لروحها مميتة نظرات غاضبة

 . باألريكة اصطدمت حتى عنه لتبتعد

 امامها يدها فوضعت تخترقها الحارقة نظراته ومازالت بجانبها ركبتيه على جثا

 .عنه وابعدها بعنف بيدها امسك ولكنه عنها ضرباته لتمنع

 :صرخاتها وسط بحدة لعيناها ينظر وهو بشعرها وأمسك منها اقترب

 قدرتي إزاي عارف مش أنا (.....) واحدة وانتُ  ومحترمة طاهرة فيها وعاملة

 !ده بالشكل تخدعيني

 .تلمسني راجل اول وهللا ابدا ُ وهللا :ببكاء مريم

 (....)ال أمثالك ومن منك برئ ربنا .. باهلل متحلفيش: وجهها على لطمها

 .هتهرب كنت أكيد يعني إزاي ..؟اكشف أروح صممت كنت كدة أنا لو طيب ـ
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 الجراءة مجنني اللي ماده : اكثر يده في الذي شعرها على وقبض اسنانه جزعلى

 هتقوليله هاه..؟ إيه لربنا تقولي هتروحي عمرة تروحي وعايزة أل ..فيها انتُ  اللي

 .وفاجرة عاهرة واحدة وانتُ  إيه

 إيدك ابوس:متوسلة له نظرتو لكلماته تستمع أن تستطع لم اذنيها على يدها وضعت

 .وطلقني ارحمني طلقني .. ارحمني

 هطلقك وأنا الحقيقة قولي .وإزاي وإمتى مين ..الحقيقة تقولي ماتعترفي قبل مش ـ

 اللي هوريكي إلما كدة إلما .منه جاية اللي للمستنقع وترجعي السكك لكالب وأرميكي

 أيام اسود تعيشي كيهخلي . ومتلقهوش الموت تتمني هخليكي ماشوفتيه عمرك

 .الحقيقة غير عايز مش أنا الحقيقة قولي هاه .حياتك

 .الحقيقة دي هي يلمسني راجل أول العظيم وهللا ـ

 الحقيقة قولي كدابة كدابة : وجنتيها على بعنف يلطمها واخذ شعرها من امسكها

 لنفسيةوا الجسدية آالمها شدة من الوعي فقدت حتى لدقائق هكذا ظل (......)و كدابة

 اآلن .بريئة إنها تقسم وهي عينيها واغمضت ذلك من اكثر تحتمل أن تستطع لم .

 .الزواج على مقبلة عروس أي مثل بالسعادة تشعر ال لماذا علمت

 .ابكاني الزمان هم ولكن..يوما ُ البكاء ماتمنيت

 .زماني يريد كما نفسي عاشت لكن ..نفسي تريد كما أعيش ان تمنيت

 "البط ابي إبن علي"

......................... 

 والدتها لغرفة تتوجه ان قبل السمع تسترق شقتهم باب خلف سارة وققت

 .ياماما اصحي ياماما ماما : بجزع والدتها من إقتربت

 حاجة؟ حصله اخواتك من حد .. إيه؟ في ياسارة إيه :فزعة نومها من نهال استيقظت
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 .عادل شقة من عياط صوت سامعة أنا بس مفيش أل ـ

 من فوق اللي الناس تالقي مسافر اخوكي ..!يابنتي مين عادل عادل:باستغراب نهال

 .بيتخانقوا طول على وهما ماسكنوا ساعة

 في نشوف قومي شقته من جاي الصوت ..متأكدة أنا عادل شقة من بقولك ياماما ـ

 .خايفة أنا إيه

 كانت .عادل لشقة توتوجه فراشها من فقامت سارة كلمات من بالخوف نهال شعرت

 .والدته لشقة المقابلة الشقة هي شقته

 خالص صوت مفيش يابنتي :لسارة نظرت ثم شقته باب على اذنها نهال وضعت

 .متهيألك تالقي

 .إيه في نشوف افتحي للشقة مفتاح معاكي مش انتُ ..متأكدة أنا بقولك ياماما ـ

 اخوكي يابنتي حد شمفي شوفتي :لسارة نظرت ثم الجرس وقرعت يدها نهال مدت

 .الشقة لباب عادل فتح حديثها قطع .....وكمان مسافر

 رجعك؟ اللي إيه مسافر مش انت ياابني حاجة في ! عادل:باستغراب له نهال نظرت

 .فرجعنا شوية تعبت مريم ..ياماما مفيش:عادل تنهد

 عليها؟ نطمن خلينا فين هي طيب: له نظرت ثم الشقة داخل نظرة نهال خطفت

 .اقولكم هبقى تصحى لما دلوقتي نايمة يه ـ

 وجهها على االستغراب إمارات ظهرت والتي لسارة نظرت ثم بشك له نهال نظرت

 .ياسارة بينا ياال يابني طيب :ايضا ُ

 ياعادل؟ كويس انت : لعادل سارة ونظرت شقتها ناحية نهال توجهت

 .والدتها خلف ذهبت ثم بشك له فنظرت برأسه لها اومأ
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 في باردة زجاجة من المياة عليها ألقى .. للوعي الفاقدة لمريم وتوجه بابال اغلق

 من تسيل والدماء وصراخ ببكاء صدرها على يدها واضعة فزعة مكانها فجلست يده

 .شفتيها

 .األوضة في غوري قومي .. قومي هتمثلي انتُ  صوتك أسمع عايز مش هشش ـ

 فانكمشت منها اقترب..آالمها ببسب فشلت ولكنها منه خوفها بسبب القيام حاولت

 .هقوم خالص خالص: بخوف امامها يدها ووضعت نفسها على

 تجر وهي غرفتها ناحية وتوجهت المقاعد احد على واستندت آالمها على تحاملت

 التصدق .فيها ويعيش فيه تعيش بالظلم إحساس . خلفها والقهر الخيبة اذيال

 الحقيقة إال تجد لم المرآة في لنفسها رتنظ عندما ولكنها تحلم بإنها شعرت مايحدث

 ولكن لها وصلت ومتى كيف التعرف بالخيانة ملوثة بالمرارة مليئة قاسية حقيقة .

 . فيها تعيش إنها األكيد

 كأي الزينة بأدوات يتزين أن من بدال ُ والجروح بالكدمات كسي الذي وجهها تحسست

 الملئ الوردي لونها من بدال ُ الدماء بلون تصبغت التي شفتيها تحسست .عروس

 الموت تمنت . بالدماء حنتها لون تخضبت التي ليدها نظرت ..والنعومة بالرطوبة

 اخرى مرة المرآة في لوجهها نظرت . عليه الحصول تستطع لم الموت حتى ولكن

 وسادتها واحتضنت عليه بنفسها والقت فراشها إلى توجهت ثم كفيها بين فدفنته

 .واشتعال تأجج إال تزيده فلم قلبها بنيران اختلطت لتيا بدموعها واغرقتها

................................. 

 منها ونزل سيارة بجانبها وقفت عندما سيارتها ناحية وتوجهت بنايتها من خرجت

 يسمعها لم ولكن وصرخت وشتمت ركلت . لسيارتهم الصعود على واجبروها رجالن

 وبعد .الوعي اثره على ففقدت منديل أنفها على واوضع السيارة استقلت وعندما أحد

 وأمامها صغيرة غرفة في نفسها لتجد بصعوبة عيناها فتحت ساعة نصف مرور
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 . الصراخ من ليمنعها فمها على يده احدهما وضع عندما بخوف صرخت مختطفيها

 . لحظات منذ الصورة في ظهر ثالث لشخص نظر عندما بخوف له نظرت

 الرجل اشار.باستغراب جبينها فعقدت بهدوء لها يبتسم كان هناحيت "هنا" نظرت

 .امامها ووقف "هنا" من هو واقترب للخلف فتقهقروا بيده للرجالن

 رؤوف ـ

 .قوية ذاكرتك كويس فكراني "هنا"يا شطورة فجأة صمت ثم عالية ضحكة اطلق

نا جابني اللي إيه أنا :بعصبية "هنا"  إيه؟ مني عايز انت ؟ ه 

 جابك اللي لسانك ..هنا نفسك جيبتي اللي انتُ  :غاضبا ُ يصيح ان قبل حدةب لها نظر

 .هنا

 .فاهمة مش: قالت بخوف

 قفلنا مش إحنا تاني؟ ومريم باشا إبراهيم موضوع فتح اللي إيه أفهمك :برأسه اومأ

 .نفسنا وبين بينا لو حتى خالص تاني فيه منتكلمش وقولنا ده الموضوع

 ..... و اتجوزت مريم ـ

 إيه؟خايفة وال تعنس عايزاها انتُ  .تتجوز ماالزم ماتتجوز مالنا وإحنا :بحدة اطعهاق

 إرادة في تدخلي عايزة هتشوفه كاتبه ربنا واللي مصيرها تواجه سبيها ..؟ عليها

 وزعل باشا لفؤاد وصل هتتكلمي بإنك إلبراهيم تهديدك "هنا"يا اسمعيني .ليه؟ ربنا

 . رصتتق الزم دي البنت وقالي .اوي

 فزاد عنه بوجهها فأبتعدت وجهها على وربت عالية ضحكة فأطلق بخوف له نظرت

 هكتفي دي المرة أنا متخافيش:لغضب وجهه تعبير وتبدلت فجأة وصمت ضحكته من

 ماشي واحدة جملة في بعض مع يجتمعوا وإبراهيم مريم عايز مش ..بتحذيرك
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نا هجيبك وساعتها أوي هزعل إلما "هنا"يا  بسبابته اشار)دول االتنين وشايفة ه 

 :وأردف (الغرفة في معه الواقفين للرجلين

 جمالك قدام نفسهم يمسكوا هيقدروا انهم وموعدتكيش عليكي هسيبهم ساعتها

 .ده الفتان

 فأطلق (خوف في عنه وجهها فأشاحت اخرى مرة وجهها ليلمس بيده واقترب)

 :هامسا أذنها من يقترب أن قبل عالية ضحكة

 عن تحكي تتكلمي لما علشان.. أوي عليها زعالنة اللي صاحبتك تحصليه ساعتها

 ..هتحصليها صدقيني الجاية المرة تحذير دي المرة ."هنا"يا سمعاني معاها نفسك

 .سمعاني السكك لكالب هرميكي الجاية المرة ماأخدتك لمكان هوصلك دي المرة

 للخارج واتجه اليةع ضحكة هو فأطلق بخوف صدرها على يدها فوضعت بعنف قالها

.............................. 

 يريدها ذلك منها طلب من هو المتحرك كرسيها عن جلوسها في تتخلى مرة وألول

 لم هي الحق ولقول . له سجينة تصبح أن يريدها ال طبيعية فتاة كأي تتعامل أن

 تاةف اصبحت بإنها شعورها كله ماضيها عن تخلت وإنما فقط كرسيها عن تتخلى

 كرسيها عن تخلت . يوما ُ منه انحرم من إال يفهمه ان يستطع ال شعور فيها مرغوب

 كل لها يقدم .عليها الدائم وحنانه حبه وسجينة قلبه عرش فوق متربعة واصبحت

 قلب من الخارجة الدعوة وتلك ..عينيها من تطل الحنونة النظرة تلك ليرى مايستطع

 .حياته تزين صادق

 فجأة اختفت حتى الحديث اطراف معه تتجاذب له المقابل الكرسي على جلست

 بطيقني؟ مش مامتك دي ياسامر مين مع أعيش: العبوث مكانها وظهر االبتسامة

 .لوحدها ماما اسيب هينفع مش وكمان جدا ُ غالية الشقق ياهدى:سامر
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 إن إعتراضي أنا الشقة على مش اعتراضي أنا ..األول في رأيك مكنش ده بس ـ

 بتقوله اللي الكالم بنفسك بتشوف دقايق خمس معايا بتقعد دي . بتحبني مش مامتك

 لكن .ليا انت معاملتك كفاية معلش بقول بخاطري وبتاخد وراها بتصلح انت ولوال

 وال تلميحتها استحمل هقدر مش بعض قدام قاعدين ساعة 24 حياة هتبقى دي

 .معايا الجامد أسلوبها

 بتعرض ماما ولقيت غالية اإليجارات لقيت بس إليجاربا شقة هاخد كنت أنا ياهدى ـ

 علشان وافقي .كتير علينا وهتوفر كويس حاجة دي فقولت .. معاها أعيش إني عليا

 .فاتت اللي األيام كل عن وعوضك اخدك نفسي واحد مكان في نتجمع خلينا خاطري

 .ماما مع هنا مانعيش طيب ..ياسامر عارفة مش : هدى تنهدت

 .بتهزري انتُ  هنا نعيش طبعا ُ مينفعش فين هنا :بضيق سامر

 من مش ليه ..هنا عجبك مش ..هنا من وخدني ماأنت منين وخدني انت هو بقى ليه ـ

 حضرتك؟ مستوى

 مامتك مع اعيش مينفعش إن قصدي أنا ..خالص كدة قصدي مش أنا إن عارفة انتُ  ـ

 .عندها يعيشب اللي هو مش الراجل مع تعيش بتروح اللي هي الست .واخوكي

 .فيها والجواز بالسكن اولى هو اخوكي شقة دي بعدين

 .هيتجوز مش اساسا ُ نادر ـ

 ويعيش اسرة هيكون ومسيره الشباب بقيت زي شاب مش !هللا شاء إن بقى ليه ـ

 أنا ده بقى وافقي اسعدك علشان إيدي في اللي كل بعمل إني عارفة انتُ  هدى .حياته

 .مفاجأة عملك

 إيه؟ مفاجأة :ةمتسائل ابتسمت

 ياستي بقى المفاجأة: أردف ثم ..بضحكتك تطلع الشمس خلي كدة ايوة:سامر ضحك

 سبابته في ميداليته وعلق مفتاح جيبه من اخرج.اهييييييه
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 ده؟ إيه مفتاح:حاجبيها مابين زامت

 أول علشان بالقسط اشتريتها .. االتنين إحنا قدنا على كدة صغيرة سيارة مفتاح ده ـ

 . مواصالت وال تاكسي هم نشيل وال عايزة ماانتُ  زي اخرجك هللا شاء ان مانتجوز

 ..كلها مصر هلففك مكان كل بيها وهنروح هظبطها بقى انا بس صغيرة اينعم هي

 رأيك؟ إيه هاه

 امتلكت التي االبتسامة تلك ليرى بيده ما كل يفعل حقا ُ فهو له االبتسامة إال تستطع لم

 أي يقف أن يستطع ال صادق بحب القلب يدق فعندما .كيانه على واستحوذت قلبه

 .الحب ذلك أمام قسوته كان مهما شئ

.................................. 

 تحركت .هاتفها صوت هو فزعها سبب ان تدرك ان قبل نومها من فزعة قامت

  . جسدها انحاء جميع في بها تشعر التي اآلالم على التغلب تحاول وهي بصعوبة

 الوحيد سؤالها التفكير كثرت من يتحمله أن بشر يستطع ال رهيب ألم برأسها تامسك

 لم ولكنها اجابة على تحصل لعلها الليل طوال رأسها اعتصرت ..ومتى؟ كيف لنفسها

 .تجد

 سالم الو:شديد بتعب لطلبها استجابت ."منه" المتصل لتجد بصعوبة الهاتف تناولت

 عليكم

 إيه؟ روسةالع اخبار.. السالم عليكم ـ

 بصوت تقول وهي شفتيها ارتعاشة او دموعها على تسيطر ان تستطع لم

 اخبارك؟ إيه انتُ  .. ياحبيبتي هلل الحمد:مبحوح

 اطمني خالص سيبني مش وهدى مها طنط مع طول على قاعدة أنا يامريومة تمام ـ

 .حلو خبر ليكي عندي..

 هللا؟ شاء إن خير ـ
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 .هللا شاء ان الجاي الشهر هدى فرح حددوا ـ

 .خير على يتمملها ربنا مبروك بجد : ابتسمت

 هتفضلي ياهانم انتُ :القوي عادل وصوت الغرفة باب على عالي طرق حديثهما قطع

 .ياال قومي ..؟ اليوم طول نايمة

 .شوية كمان هكلمك أنا يامنه خالص :ببكاء مريم

 إيه؟ وال حاجة في ـ

 .شوية بس مصدعة شاور اخد هقوم مفيش أل ـ

 .كتير واقف هفضل أنا ياهانم ياال ـ

 .يامنه سالم ـ

 ولو شعرت ..الباب له وفتحت بصعوبة الغرفة باب ناحية وتوجهت الهاتف اغلقت

 ستتغلب انسانيته بأن شعرت . االشفاق تستحق فهيئتها عليها سيشفق إنه للحظة

 . تتحققال واألحالم أحالم ولكنها وحلمت تمنت . لها معاملته على قصير لوقت ولو

 انتُ  وال الحمام وتجهزي لجوزك فطار تحضري بدري تقومي إنك متعلمتيش إيه ـ

 حاجة؟ مابيتعلمش زيك اللي

 له الحمام باعداد قامت .آخرى آالم تحمل على قادرة غير فهي شفة ببنت تنبس لم

 من تسلم لم ذلك ووسط له الفطور إعداد لحين االستحمام إلى التوجه منه وطلبت

 قامت .الحارقة الدموع هي أفعاله على تعليقها وكان .. لها سبابه او لواعدةا نظراته

 :اوقفتها لها كلماته ولكن لغرفتها وتوجهت له الفطور باعداد

 حاجة؟ اي متعلمتيش إيه ماخلص لحد هنا قدامي اقفي (....)يا انتُ  ـ

 إيه ميهتتعل يبقى نفسك على تحافظي متعلمتيش كنتي إذا نسيت :بسخرية اردف ثم

 !حياتك في
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 في والقاه امامه الذي الفول بصحن امسك ولكنه عنه بوجهها وادارت مكانها وقفت

 .عليا ردي : بغضب يصيح وهو وجهها

 ولكن يرحمها لعله اذنيه تصم وشهقاتها عينيها من تهطل والدموع له نظرت

 الضرب يكن لم..والكلمات الشتائم ابشع لها يوجه وظل عنده لها تشفع لم دموعها

 النفس آالم أمام شئ ليس الجسد فآالم ..لها واهاناته كلماته تؤذيها مثلما يؤذيها

 شرفها في وتطعنها تقتلها كلماته ذلك من اكثر تتحمل ان تستطع لم . والروح

 :وجهه في فأنفجرت وكرامتها

 علشان مين انت بيرحم ربنا ده .. إيه؟ انت هو ياأخي إنسانة أنا عليك حرام

 .قادرة مش كفاية كفاية .. ؟ماترحمش

 الدموع منها تسيل التي لعينيها ونظر شعرها من وجذبها بغضب مكانه من قام

 :بغضب

 مايطلعلهاش المفروض زيك اللي .فيه عايشة وكنتي تعرفيه اللي انتُ  ده الحرام

 .خالص تتكتم زيك عاهرة واحدة صوت

 طلقني خالص عاهرة حدةوا أنا إن شايفني انت مش .. طلقني طلقني إيدك ابوس ـ

 .سبيله لحال يروح واحد وكل

 :وتأوهاتها نحيبها فزاد شعرها من اكثر جذبها

 وإمتى؟ مين األول الحقيقة تقولي تطلقي عايزة

 .سمعاني هندمك يلمسني راجل أول انت قولتي لو :بعنف قاطعها ولكنه ستتكلم كانت

 خدامة هنا انتُ  ماأعرف ولحد .الحقيقة أعرف بس هطلقك وساعتها الحقيقة قولي

 . التانية الشقة اخرك خروج مفيش ..وامي اختي تخدمي وتروحي هنا تخلصي

 وهفضحك هناك هروح ساعتها البيت وتسيبي اهلك عند تروحي فكرتي لو وياويلك
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 ومش الموت هتتمني ساعتها بس .تاني وهرجعك كلهم وجيرانك اختك قدام

 .سمعاني هتشوفيه

 سينزف مكلوم قلب تاركا ُ للخارج وتوجه ..األرض على قيهايل ان قبل بعنف قالها

 .الموت حتى

 سارة له ففتحت الباب طرق والدته لشقة توجه

 .ياحبيبي تعالى يادولة إيه :مبتسمة سارة

 لها فابتسم المقاعد احد على جالسة نهال كانت .خلفه الباب واغلق للداخل دلف

 إيه؟ عامل ياحبيبي هإي :ظهره على ربتت يدها وقبل بجانبها وجلس

 .كويس هلل الحمد ـ

 !عريس منظر ده .. خالص عليك باين مش :بخبث سارة

 .اهوه كويس ماأنا ..وارقص هتحزم يعني إيه هعمل :بضيق عادل تنهد

 دايما ُ يارب :بابتسامة كتفه على ربتت ..اوقفتها لها نهال نظرة ولكن ستتكلم كانت

 ؟إيه عاملة مريم ..ياحبيبي كويس تكون

 .كويسة:بإقتضاب عليها رد

 حاجة؟ عايزين .. نازل أنا : مكانه من قام

 بيه مايعلم وشكلك السفر من رجعت ..مالك؟ ياابني فين رايح نازل :باستغراب سارة

 بقى؟ ده إيه اسمه ده .. فرحك من يومين بعد وهتنزل .. ربنا إال

 .رعم قضية علشان المحامي أقابل رايح أنا : بضيق للخارج توجه

 :لوالدتها ونظرت اآلخرى بيدها يدها سارة ضربت عندما خلفه الباب واغلق خرج

 .حاجة فاهمة مش أنا الفرحة؟ من طاير كان اللي عادل ده بقى ياماما؟ إيه في هو
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 .طبيعي مش اخوكي فعال ُ بس .. وهللا يابنتي فاهمة أنا وال ـ

 .عندها االجابة نالقي يمكن مريم نشوف تعالي طيب ـ

 .عنها بعيد مش الشقة تيجي عايزة لو هي .. نحرجها بالش براحتها سبيها أل ـ

 من من يرجع عريس يخلي اللي إيه تفتكري ماما :تقول ان قبل للحظات سارة صمتت

 ومش كدة عامل شكله ويبقى ..شقته في وعياط صراخ اسمع مايرجع ويوم سفره

 .مريم دعن ده والغلط غلط حاجة في اكيد البيت؟ في يقعد طايق

 زيها بنت انتُ  ده األعراض في الكالم إال يابنتي عليكي حرام ياسارة اتجننتي انتُ  ـ

 .علينا حرام ..الرجيم الشيطان من باهلل اعوذ أل أل:اردفت ثم للحظات صمتت ..حرام

 وتوجهت سريعا ُ مالبسها وارتدت لغرفتها فتوجهت للبناية مغادرته من تأكدت

 تشبثت تفسير تجد ولم السبل بها ضاقت ؟وعندما ومتى كيف إجابة التجد..للخارج

 .تجده لعلها آخرى مرة باألمل

..................... 

 حقا ُ مقهورة هي .. يتحمله ان بشر يستطيع ال فيه تعيش الذي القهر احساس

 عينيها في فترقرقت مريم تذكرت .. الظلم ذلك كل امام شئ اي فعل عن وعاجزة

 صوت وارتفع ثغرها على يدها فوضعت اآلن حالها يكون كيف تخيلت .. الدموع

 عندما دائما ُ وكعادتها .. مامسحتها سرعان وجنتيها على الدموع وسالت نحيبها

 جهازها امام وجلست فراشها من قامت الواقع من الهروب تحب

 .امامها والدها لتجد الباب وفتحت بتكاسل مكانها من فقامت غرفتها باب طرق

 تطلعي عايزة مش يوم كذا بقالك يابنتي إيه..؟ يانونو إيه عاملة :مبتسما ُ العزيز عبد

 .األوضة برة

 . اخرج نفس مليش يابابي يعني عادي: "هنا" تنهدت
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 بعملك بدري من المطبخ في واقف أنا عارفة انتُ  .. بعض مع نتغدى تعالي طيب ـ

 .يعجبك يارب بس .. كله بتحبيه اللي األكل

 .براحتي سيبني حاجة أكل نفس مليش ناأ :فمها "هنا" لوت

 تعالي خاطري علشان خالص بعض مع اكلنا ماقعدناش مارجعت ساعة من حبيبتي ـ

 .نفسك هفتح وأنا

 للسفرة توجهت ..عليها الشديد إلحاحه بعد لطلبه الرضوخ إال "هنا" تستطع لم

 . ماتحب كل إال تجد فلم لها اعده الذي للطعام ونظرت

 .ياأميرتي اتفضلي:عليه لتجلس مقعد لها وجذب بابتسامة اله فنظر له نظرت

 .السعادة منها تطل التي نظراته وسط والدها مع الطعام تتناول "هنا" بدأت

 ؟ عجبك مش األكل ليه يانونومبتكليش مالك ـ

 .كدة أكلتي أنا بس جميل األكل: لصحنها نظرت ثم له نظرت

 على صمم ولكنه .. بردودها صدته ماكل الحديث اطراف معها يتجاذب ان حاول كلما

 .بينهما حوار خلق

 ؟ فين تروحي نفسك نخرج لما رأيك إيه ـ

 .اروحه نفسي مكان مفيش .. مكان في أروح عايزة مش ـ

 .ليه اوديكي وأنا العالم في مكان أي على شاوري نسافر؟ لما رأيك إيه طيب ـ

 من قامت ثم قوي صوت عنها فصدر بعنف امامها الذي الصحن في ملعقتها تركت

 .لوحدي اكون عايزة أنا مكان في أروح عايزة مش : مكانها
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 هكذا ظل .بقوة واحتضنها امامها ووقف مسرعا ُ مكانه من فقام للغرفة توجهت

 تتساقط والدموع لها وتضمه ظهره بها وتتوق يدها ترفع نفسها وجدت حتى للحظات

 الشعور بهذا شعرت عديدة سنوات منذ مرة وألول بحرقة عينيها من

 من بك ما كل تخرج حتى وتبكي تبكي وتظل أحضانه بين بنفسك تلقي شخص تجد أن

 ماكانت هذا .. السبب عن يسألك أن دون وآالم حرقة من قلبك مافي وكل . هموم

 .والدها احضان بين وهي به تشعر

........................ 

 ودموعها نحيبها هو مازاد .. خلفها الخيبة اذيال تجر عادت مثلما ذهبت مثلما

 المتطفلة المارة عيون ترى ان تستطع لم إنها حتى ..امامها الرؤية وتشوش الحارقة

 :لها تقول وهي السيدات احدى اوقفتها حتى هكذا ظلت .عليها

 والرب التفكير في العبد:ظهرها على تربت وهي اردفت ثم ليه؟ بتعيطي يابنتي مالك

 .التدبير في

 كم التدري ...لها ينظرون حولها من وكل تركض وظلت تركتها ثم حرقةب لها نظرت

 انفاسها تلتقط األرصفة أحد إفترشت بالتعب شعرت عندما فقط هكذا ظلت الوقت من

. 

 تذكرت ولكنها وجيرانها اختها وسط القديم منزلها إلى آخرى مرة عادت لو ودت

 يدها وضعت حتى وبحدة بغضب اذنيها في يتردد صوته وظل لها ووعيده كلماته

 أمامها من تمر السيارات فوجدت امامها نظرت . لها الكلمات تسلل لتمنع اذنيها على

 .مسرعة

 وخطت مكانها من فقامت للحظة فكرت .سرعتها ترى وهي البكاء عن للحظة توقفت

 مرة وعادت . مكانها ماتوقفت سرعان ولكن السيارات إحدى اتجاه في خطوتين

 .وركضها نحيبهاو لبكائها آخرى
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 تجتاح شديدة آالم.. البناية إلى وصلت حتى تركض ظلت الوقت من كم التدري

 وهمت بصعوبة الساللم صعدت ..للهواء استنشاقها يعيق نفس وضيق .. صدرها

 بنظراته امامها ووجدته الباب وفتح منها أسرع كان ولكنه الشقة باب بفتح

 بها ويطيح عنوة ذراعها من جذبهاي أن قبل لخطوات للخلف تقهقرت ..الغاضبة

 .الشقة داخل ارضا ُ

 وهي وبينها بينه حاجز لتصنع أمامها يدها فوضعت ركبته على وجثا منها اقترب

 .مفهومة غير بكلمات تهمهم

 .التانية للشقة غير الشقة برة متخطيش قولت مش أنا فين؟ كنتي ـ

 تعرفيه حبيتي صح لبالق لحبيب روحتي ..فين؟ كنتي :بعصبية فأردف رد يجد لم

 .الروشتة هوريك حتى تانية لدكتورة روحت أنا ابدا ُ وهللا :شهقاتها بين من قاطعته

  له وناولتها الروشتة واخرجت يدها حقيبة وتناولت مكانها من قامت

 وخرجت إمتى روحت وشوف كلمها مصدقني مش لو اهوه عندك الرقم :اردفت ثم

 .عندها من إمتى

 إيه؟ قالتلك والدكتورة:بسخرية لها رنظ ثم للروشتة نظر

 في وجهها اطرقت . سؤاله عن رد ابلغ هي الحارقة الدموع كانت الرد تستطع لم

 .وجهها وكست جبينها فوق العرق حبات وتصببت خجال ُ األرض

 ليه عربية تحت نفسك مرمتيش اتأكدتي ولما :يقول ان قبل عالية ضحكة فاطلق

 .بعارك وموتي

 كافرة هموت إني افتكرت بس ..اعملها إن فكرت :شهقاتها بين من عليه ردت

 .اعملها مقدرتش

 : ساخرة بطريقة اآلخرى بيده يده وضرب آخرى مرة عالية ضحكة اطلق
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 ربنا تعرفي لو انتُ  .. ربنا من خايفة نفسك على بتضحكي وال عليا بتضحكي انتُ  هو

 ليه لمسك محدش قال ده هلبسا اللي التوب بقى اقلعي ..عملتيه اللي عملتي مكنتيش

 نقاء يعني مريم إسم ..فيكي خسارة اإلسم إن وهللا !بجد مريم إنك نفسك صدقتي

 مش واتنين لدكتورة ورايحة قال ..دي الصفات من ماتكوني ابعد وانتُ  وطهارة

 طايق مش ادامي من غوري ؟ عملتيه انتُ  اللي عارفة مش ليه .. نفسك من مكسوفة

 .وشك اشوف

 قلبها لهدأ علمت لو .. فعلت ماذا التعلم حقا ُ إنها يردد حالها ولسان فتهالغر توجهت

 ..بقوة تجتاحها التى آالمها من وتخلصت ..فيه تتأجج التي النيران وطفأت ..

 .فعلت ماذا تعلم ال لكنها ..ايامها فيه تعيش الذي الكابوس من واستيقظت

 ان بل وألسرته له خادمة سوى هبيت في فعال ُ تكن فلم معها بوعده وفا األيام مرت

 ليضربها الفرص ينتظر كان .بإنسانية تتعامل األقل على منها احسن حالها الخادمة

 حتى المستمر وسبابه بكلماته اهانها .سبب بدون او بسبب عليها وساقه يده وتمتد

 .جدوى دون ولكن لها السيئة معاملته لتمنع كثيرا ُ التدخل نهال حاولت . اهله امام

 السيئة والمعاملة المستمر بالسباب عليها ايضا ُ سارة تطاول بلة الطين زاد مماو

 حين بين ظهرها على تربت كانت التي الوحيدة اليد . كالخادمة حقا ُ تعاملها كانت

 تجد لم ولكنها السيئة المعاملة تلك سبب منها تعرف أن حاولت.. نهال يد هي وآخر

 يتنازل لم ولكنه وشأنها يتركها ان كثيرا ُ يممر ترجته .عليها لتجيب دموعها سوى

 وكانت تجده ولم الموت ستتمنى ذلك غير يتركها اوال ُ سؤاله عن تجيب .. موقفه عن

 بفضح وتهديدها لها وعيده تتذكر وتهرب تتركه أن فكرت وكلما .حقا ُ حياتها هي تلك

 .لها هللا كتبه بما وترضى أيامها وتعيش لواقعها فتعود .. الجميع امام امرها

.............................. 

 ابتسامتها .بالزواج الصادق الحب ذلك تتويج معلنة هدى منزل في الزغاريد تعالت

 قلوب من الهموم تزيح بأن كفيلة عينيها من تطل التي والسعادة وجهها تزين التي

 هللا بأن اقر والكل والغريب القريب أجلها من بالفرحة يشعر الجميع كان ..البشر
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 لها ويتغنون يصفقون حولها الجميع وقف .. آالم من الدنيا هذه في لقته عما عوضها

 .وسعادة بفرحة

 . فين "منه" شوف روح صاصا: بجانبها الجالس مصطفى من برأسها هدى اقتربت

 .هدى كلمي قولها المدخل في واقفة تالقيها ممكن

 تحاول بهاتفها ممسكة نزلالم مدخل في واقفة كانت "منه" لنداء مصطفى ذهب

 .رد تجد لم لكنها بمريم االتصال

 إمتى؟ هتيجي مريم هي:متسائال ُ منها مصطفى اقترب

 .ياحبيبي جاية زمانها :بقلق أجابته

 .عايزاكي هدى كلمي طيب: ابتسم

 .لهدى وتوجهت بكفه وامسكت برأسها منه اومأت

 عليكي؟ ردت هاه:متسائلة هدى

 من تصدقي ..طبيعية مش مريم ياهدى مطمنة مش أنا أل :بالنفي رأسها منه حركت

 يشوفك عايز مصطفى قولتلها أنا ده ..مابشوفهاش شهر بقالها مااتجوزت ساعة

 .تتهرب اشوفك عايزة هجيلك ماأقولها وكل .. ومردتش سكتت

 .إيه في يعرف الزم أخوها مش هو ..لنادر ماتقولي طيب ـ

 هيتجنن الولد ده .. وأروحلها مصطفى هاخد بكرة أنا دلوقتي نادر بالش أل أل ـ

 .هنا وال ودي ويشوفها ياعيني

 .كويسة وهتكون خير هللا شاء إن ـ

 . يارب : منه تنهدت

.......................... 
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 به ضاقت أن بعد ولغيرها لها عبد اصبح أن بعد بشراسه شيشته دخان ينفث جلس

 دائما ُ بالنقص احساسه ..الحياة كتل في الصدوق صديقه هو الضنك واصبح ..السبل

 والدته وعن عنه يتهامسان انهم البد يتهامسان شخصان كل .. له مالزم شئ اصبح

 .الخيال هو الواقع من للهروب طريقة افضل قبل من قال مثلما ..

 ساكت يابني مالك: لصديقه بالحديث يتوجه ان قبل دوائر في اطلقه عميق نفس اخذ

 عوايدك؟ مش ليه

 .شوية مضايق مفيش: بملل واجابه امامه التي الطاولة على أصابعهب نقر

 وانت مااتجوزت ساعة من طبيعي؟ مش شكلك ياعادل إيه في: بشك له تامر نظر

 مراتك؟ مع مستريح مش انت .. عجبني مش

 .شايفك مش فترة بقالي ؟ إيه اخبارك انت ..ده الموضوع من سيبك:بضيق عادل

 .اتغيرت حياتي في ةحاج مفيش ماأنا زي أنا ـ

 تاني؟ للبرشام رجعت انت ..؟ ليه كدة خاسس مالك انت ـ

 لدكتور روحت .. رجعت ياعم اه :بسعلة اعقبه عميق نفس الشيشة من تامر اخذ

 .االكتئاب أدوية من ارحم البرشام قولت .. أدوية يديني عايز وكان اكتئاب عندك قالي

 .تعبان ماانت أكتر جامد هتتعب إلما دويةاأل وتاخد تتعالج الزم إيه؟ بتقول انت ـ

 كدة أنا ..فيا مش دماغي أنا .. حكم كفاية ياشيخ ابوك وحياة عادل ياعم إيه بقولك ـ

 شغل في أنا مليش حاجة على انت اكتبلي ابقى مزعلك االكتئاب ولو .حالي عجبني

 .ده الدكاترة

 االكتئاب حالة من تطلع وانت بطلها .. اكتئاب عماللك اللي هي المخدرة األدوية ـ

 .فيها انت اللي
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 عماللي اللي هي حياتي أنا.. اكتئاب عماللي اللي إيه أدوية ياعم :ضاحكا ُ تامر

 .مين شوفت إمبارح اسكت .. كمان وحاد اكتئاب

 مين؟ ـ

 في المسرح فوق واقف كان :عيناه دمعت حتى اكثر ضحك ثم .. باشا هللا عبد ـ

 األباء ونعمة أب. ماعرفني وهللا اه معرفنيش سكره نوم الرقاصة بينقط الكباريه

 ماشوفتش بطريقة ياأخي محترمة عيلة األمهات ونعمة يالظبط أمي زي بصراحة

 .حياتي في زيها

 .هتموت فوق فوق:بعنف وهزه تامر صدر على يده عادل وضع

 .أموت عايز أنا أفوق عايز مش أنا ياعم :تامر ضحك

......................... 

 بجوار جلست الشقة لتلك وصولها منذ وجهها على ابتسامة ارتسمت واخيرا ُ

 كم .. ينقصها احساس تحقيق محاولة ظهره على وربتت بشدة واحتضنته مصطفى

 ذراعيها بين بنفسها فتلقي الحياة قيد على مازالت والدتها تكون ان تتمنى كانت

 مع صدرها مابداخل عن حدثتت أن تتمنى كانت كم .. وقهر حزن من مابها كل وتفرغ

 إليك لهرولت اآلن بجانبي كنت لو .. بشدة افتقدك ياعمر اه "عمر" .. شقيقتها

 . األيام ظلم من ظهرك وراء واختبأت

 .أوي أوي وحشني ياحبيبي مصطفى ـ

 عادل وعمو انتُ  وعدتيني علشان منك زعالن أنا بس .. اوي وحشاني كمان وانتُ  ـ

 .اقولتوام زي تشوفوني جيتوا ومش

 ثم.العصير واشرب جنبي اقعد .. عليا حقك ياحبيبي معلش : ظهره على مريم ربتت

 وحشاني؟ يامنه إيه عاملة:لمنه تنظر وهي اردفت
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 عجبني مش شكلك يامريم مالك:وأردفت بتأني لها نظرت .. إيه؟ عاملة اللي انتُ  ـ

 خالص؟

 المذاكرة؟ في إيه عاملة.. هلل الحمد كويسة أنا ـ

 مااتجوزتي؟ ساعة من ليه بيشوفك محدش ..كمان اشتغل ونزلت بذاكر امتم ـ

 .ومابنزلش شوية بس تعبانة عادي ـ

 تحضريه؟ ليه مجتيش هدى وفرح طيب ـ

 .ومابنزلش تعبانة بقولك ..تحقيق؟ هو "منه"يا إيه في :أجابت بعصبية

 عليكي قلقانة بس أنا ياحبيبتي خالص طيب: ظهرها على وربتت منها منه اقتربت

 .مطمني مش وشكلك

 .كويسة أنا اطمني :بهدوء واردفت مريم تنهدت

 إيه؟ وال الصيدلية في لسة عادل هو:"منه" ابتسمت

 في إيه عامل:لمصطفى ونظرت اسألتها من الهروب وحاولت برأسها مريم اومأت

 ياصاصا؟ المذاكرة

 هي :متسائال ُ اردف ثم .نهائية درجات وبجيب .. طول على بتذاكرلي "منه" كويس ـ

 هنا؟ عندك بتيجي سارة طنط

 سارة؟ عن ليه بتسأل انت: منه ُ مريم اقتربت

 هي بس مريم عند أبات عايز لماما قولت أنا أصل : بنهم العصير كوب من رشف

 .الفرح يوم زي تزعقلك سارة طنط لحسن أل قالتلي

 هنا جيبتي مش سارة متخافش ياحبيبي أل :ظهره على وربتت بشدة مريم احتضنه

 .يزعقلك هيقدر ومحدش .. خالص
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 معاكي هبات كدة أنا يعني هييييييه :بسعادة ألعلى وقفز مكانه من مصطفى قام

 .بعض مع نلعب الليل طول ونقعد يامريومة

 .حديثهم قطع عليهم دخوله ولكن .. عليه بالرد وهمت له ابتسمت

 عليه للسالم هامكان من "منه" قامت عندما بغضب لهم ونظر خلفه الباب أغلق

 إليه وركض يده من العصير كوب مصطفى ترك بينما . ترجي نظرة له مريم ونظرت

 .اوي وحشني عادل عمو: بحنان يده بكف وأمسك

 غاضبة بنظرة ابتسامته وتبدلت ماتذكر سرعان ولكن للحظة قلبه رق وابتسم له نظر

 ؟.يبيت يدخل عندك من حد عايز مش قولت مش أنا :بحدة وصاح لمريم

 يده مصطفى ترك بينما الدهشة من فاغرا ُ فمها وتركت طريقته من "منه" اصطدمت

 .بخوف واحتضنها مريم إلى وركض

 .ده بالشكل متزعقش بيعيط الولد عليك حرام :بحرقة بكت

 بيعيط؟ اللي إيه ولد :بعصبية الحائط في وضربه العصير بكوب وامسك منهم اقترب

 تتهاني عايزة إيه انتُ  هو ..شقتي؟ يدخل طرفك من حد عايز مش قولت مش أنا ..

 طول؟ على

 وتوجهت عنوة مريم يد بين من مصطفى واخذت بسرعة مكانها من "منه" تحركت

 األريكة على بنفسها مريم القت بينما .شفة ببنت تنبس ان دون للخارج مسرعة

 .وتنحب تبكي وظلت

 .والعصير اإلزاز مكان ينضف اتحركي قومي .. كتير هتمثلي انتُ  :بغضب لها نظر

 الطفل إيه ذنبه .. مبتحسش يااخي إيه انت: بغضب امامه ووقفت مكانها من قامت

 يبكي؟ وتخليه ده بالشكل تخوفه حاجة فاهم مش اللي
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 يبقى بيئتك من ومادام (....) ال بيئتك انه ذنبه:بحدة لعيناها ونظر شعرها من جذبها

 .زيك (.....) اكيد

 .أوي بكرهك بكرهك:شهقاتها بين من الكلمات واخرجت ةدامع بعين له نظرت

 عين وليكي بتكرهيني اللي انتُ :أمامها ركبته على وجثا األرض على بها القى

 .تقوليها

 .طلقني كرامة عندك ولو بكرهك ايوة ـ

 تقولي تطلقي عايزة :يقول أن قبل شدتها من تأوهت لطمة وجهها على لطمها

 .طئبالب هموتك كدة غير الحقيقة

 بهدوء وجهه ومسح بحدة لها فنظر .باشمئزاز وجهه على وبصقت بغضب له نظرت

 األرض على بسحلها ويقوم شعرها من ويجذبها امامها ويقف مكانه من يقوم ان قبل

 .وتوسالتها صرخاتها وسط النوم لغرفة وصلت حتى ..

 .خوفب له ونظرت بكائها عن توقفت مالبسه يخلع وبدأ الغرفة أرض على تركها

 .الحرام في كدة قبل عملتيها انتُ  ما إيه من خايفة ـ

 وسط وإنسانيتها أدميتها وانتهك عليها واعتدى عنها رغما ُ مالبسها عنها نزع

 يضاف جديد بجرح وتركها عليها بصق فعلته من انتهى وعندما .. ونحيبها دموعها

 .ماقبله إلى

 يشعر التي الوخزات تجاهل اولويح .. الهواء استنشاق يحاول للخارج وتوجه تركها

 تمنى ... بها فعله عما ويعتذر لصدره ويضمها إليها يعود لو تمنى ..مقلتيه في بها

 ..؟ بها ذلك فعل كيف .. اللحظة تلك في نفسه يكره كم .. مسامحته منها يطلب ان

 شئ على يجبرها ان له كيف .. وآالمها توسالتها صوت عن يتغاضى ان له كيف

 معاملته بسبب كرهته فعال ُ هل .. الحيوانية القاسية الطريقة وبتلك لهفع التريد
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 مرة إليها بالعودة ويطالبه بداخله يصرخ الذي ضميره صوت اخراس حاول القاسية؟

 .خاينة: صوته بأعلى وصرخ بحسرة عينيه واغمض اذنيه على يده فوضع .. آخرى

 لجسدها مالبسها ضمت مث .. وجنتيها على تتساقط والدموع بحرقة حولها نظرت

 قوة من منها ماتبقى تجميع محاولة مكانها من وقامت .. منه ماظهر اخفاء محاولة

 افترشت خرجت وعندما .ساعة لمدة للمياة واستسلمت الحمام ناحية واتجهت

 .لخالقها وشكواها همها تبث وهي بحرقة تبكي وبدأت سجادتها

 عيون ونامت العين سهرت

 تكونال او تكون امور في

 النفس عن مااستطعت الهم فأدرأ

 جنون الهموم فحمالنك

 ماكان باألمس كفاك ربا ُ إن

  مايكون غد في سيكفيك

 "الشافعي اإلمام" 

........................... 

 .ألحد حدث ما عن شئ اليقول أن مصطفى على أكدت أن بعد لمنزلها "منه" عادت

 تبكي واخذت مقعد اقرب على نفسهاب فألقت ذلك من اكثر دموعها كتم تستطع لم

 بها تتصل أن فكرت .لها المرثى الهيئة بهذة شقيقتها ترى ان تتوقعه ماكانت فآخر

 .عادل فعل رد من خوفا ُ ترددت ولكنها عليها لتطمئن

 قامت ثم بضيق تنهدت ..دي؟ بالطريقة بيعاملك وليه يامريم حصل اللي إيه ياترى ـ

 .لمريم دعاءوال للصالة وتوجهت مكانها من

........................... 
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 قلبها ملك .. لسنوات ذبل بعدما آخرى مرة الحياة إليه فأعاد بحبه قلبها روى

 حبه اسيرة اصبحت .. األحالم عالم في تهيم البشر كل بعيدا عن وأخذها واحاسيسها

 وحبيبته زوجته وتصبح إليها ليصل الحياة قوانين على تمرد .. حياته وشمعة

 التي الدعوة وتلك .وقلبه وعقله روحه فتمس الحب بكلمات له تهمس .. المدللة

 بتلك قلبه على تستحوذ ان يتوقع لم ..حياته تنير بأسمه الليل جوف في بها تنطق

 وزوجته حبيبته واصبحت وروحه قلبه امتلكت فهي األمر قضي ولكن .. الطريقة

 .دربه ورفيقة ومعشوقته

 بسعادة ويدندن الطعام صنية مليح وهو المطبخ من خرج

 .بنحب لكن منه نشتكي نغضب نزعل الحب من أحلى ابدا ُ ابدا ُ مفيش الدنيا في

 !خدامة عندها تشتغل مخليك اللي ده إيه حب .. حب اه: بتهكم قاطعته عندما

 لما أنا هو ..ده للكالم داعي مفيش سمحتي لو ياماما :بضيق وتنهد لها سامر نظر

 خدامة؟ كدة أنا يبقى واخدمها ضةمري تكون مراتي

 علشان بيتجوز أمك ياحبيب الواحد هو:بغضب امامه ووقفت مكانها من رجاء قامت

 والفطار اوضتها في قاعدة هانم وهي يخدمها اللي هو وال .. تخدمه اللي مراته

 .بيدخلها

 قادرة لو ماهي مريضة دي ..الفطار؟ أحضر وسيباني بمزاجها قاعدة هي يعني ـ

 .وتعمل ومهتق

 بتفكر انت عارفة مش أنا..البنات؟ قلة من ده المرار على يغصبك اللي إيه وانت ـ

 إزاي؟

 من خالي إنسان ومفيش ..المرض على كبير حد مفيش إن بفكر بعقلي بفكر ـ

 .العيوب

 تقولي؟ ممكن هللا شاء ان عيبك إيه وانت .. عيوب تقولي تاني هترجع:قالت بعصبية
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 تقوليلي؟ ممكن ىهد عيب إيه وهو ـ

 واحدة .. مشلولة إنها عيبها:بغضب تصيح ان قبل االخرى بيدها يدها ضربت

 علشان مش يستريح علشان بيتجوز الراجل .. عليك عبئ تبقى علشان متجوزة

 .مراته يخدم

 التفكير طريقة في .. األخالق في بيبقى العيب عيب المرض إن شايف مش أنا وهللا ـ

 فيها عيب مش ده كدة غير.. فيها وتقصر حاجة تعمل إنها قادرة تكون إنها ..

 كدة؟ قولتي كنتي بنتك هدى كانت لو سؤال اسألك عايز انا وبعدين

 أرميها مش ..غيري واحترمت نفسي واحترمت جنبي قعدتها كنت بنتي كانت لو ـ

 .همها يشيل لواحد

 مراتي بحب أنا..ده كالمك تقولي شوية كل مش ياماما سمحتي لو:بعصبية سامر

 ماتالقيني كل مش ..كفاية كدة وكفاية حصل مهما هسيبها ومش معاها جدا ُ وسعيد

 .دول الكلمتين تقوليلي الزم سعيد

 مسك .بحرقة تبكي التي هدى بجانب وجلس للداخل دلف .. لغرفته وتوجه تركها

 ملكيش عليا حقك ياحبيبتي دموعك إال : بأصبعيه دموعها ومسح كفيه بين وجهها

 .إيه عندي انتُ  المهم .. بكالمها وةدع

 حق معاها إنها بحس ساعات .. ياحبيبي ليا يخليك ربنا ـ

 .. نفسك من تقللي اوعي هش :حديثها استكمال من ليمنعها فمها على يده وضع

 .حياتي في حاجة أغلى عندي انتُ  منك يقلل إنه حق أي معاه ومحدش

 بصوت يصيح ان قبل انيلثو عيناها فأغمضت ظهرها على وربت احتضنها

 النوم؟ من مبشبعيش انتُ  .. والإيه هتنامي انتُ :عالي

 فين ..دي بالطريقة تخضني تقوم عنيا ومغمضة حضنك في يعني :ضاحكة له نظرت

 الرومانسية؟
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 .الرومانسية دي هي: برأسها وصدمها بيضة سامر تناول

 بسرعة هنفطر لشانع ياال: بحنان يطعمها واخذ بالطعام يده مد عندما هدى ضحكت

 .النهاردة كتير حاجات ورانا علشان نفسنا ونحضر

 فين؟ هنروح ـ

 وهنخرج .بواب األ على اإلمتحانات ياأستاذة محاضراتك نشوف الجامعة هنروح ـ

 .تروحيه نفسك مكان أي في بقى

 أوي زمان من نفسي كنت يااااااه .. الجامعة هنروح بجد ده إيه : هدى ضحكت

 .بنت أي زي أروحها

 .ليكي االتنين عنيا وأنا عليها قوليلي فيها نفسك كان حاجة اي ـ

 .يارب ليا يخليك ربنا ـ

 فين؟ تروحي نفسك بقى هاه ـ

 .هقولك وأنا كدة مهلي على أفكر سيبني طيب امممممم ـ

 .ياجميل وأرجعلك شاور ماأخد عقبال مهلك على فكري طيب :ضاحكا ُ سامر

.......................... 

 هذا في لها مالزمان شيئان اصبحا والخوف الفزع ان يبدو فزعة نومها من قامت

 تحريك حاولت .. الشيطان من باهلل واستعاذت قلبها على يدها وضعت .. المنزل

 تمسك أن قبل فيه الدم ليتدفق ببطء فحركته شديد بتنميل تشعر كانت ولكنها ذراعها

 نفسها على فتحاملت الشقة جرس قرع .. منها الصداع ألم تخفيف محاولة برأسها

 تتعرض ال حتى الخطى فأسرعت األمر بداية في هو انه ظنت .. النداء لتلبي وقامت

 .امامها "هنا" وجدت الباب فتحت عندما ولكن ..لالهانة

 .دي الحلوة المفاجأة إيه "هنا":بفرحة مريم
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 .وحشاني مريومة:ضاحكة "هنا" احتضنتها

 .احبيبتيي اتفضلي كمان وانتُ  ـ

 ليكي ان افتكرتي ياوحشة اخيرا ُ :مريم فأردفت بعضهما بجانب وجلسا للداخل دلفا

 .عليها تسألي صاحبة

 اجيلك ماعرفت أول وهللا بس .. معاكي مقصرة إني عارفة أنا يامريومة معلش ـ

 .طول على جيت

 حياتك؟ في إيه عاملة .. ياحبيبتي نورتيني ـ

 من قربنا كدة بعد لكن .. أوي مضايقة كنت األول حةبصرا .. معايا عاش رجع بابا ـ

 مبقتش خالص اتغيرت وحياتي ..اصحاب وبقينا حياتي عليا ومال .. جامد بعض

 كنت .. معاه الوقت معظم بقضي بقيت كتير النت على بقعد ومبقتش األول زي بسهر

 .خالص الموازين قلب بابا رجوع بجد لكن ماأنا زي عمري طول هفضل إن بفتكر

 .يارب ليكي يخليه ربنا .. رجع والدك إن جدا ُ فرحت بجد .. هلل الحمد يانونو كويس ـ

 حول اصبح .. وزنها من كبير جزء فقدت .. صدرها تجتاح بآالم فشعرت لها نظرت

 صوتها ..والحزن األلم من الكثير تحمل وجهها قسمات .. السواد من هاله عينيها

 فهنا الحال لهذا وصولها في السبب تعرف ال يممر كانت إذا .الشجن من كثير يحمل

 مريم من بالخوف شعرت .. بالخوف شعرت ولكن لها االعترف في فكرت .جيدا ُ تعلم

 تفعله أن "هنا" ماتستطع آخر.. ونفوذه بسطوته إبراهيم من كان األكبر والخوف ..

 .االعتراف لهذا ثمنا ُ حياتها تدفع ربما ذلك من أكثر التهديد هو معه

 :مقلتيها في بها تشعر التي الوخزات من للهروب محاولة في مبتسمة لها ظرتن

 حياتك؟ في إيه عاملة

 .عايشة هلل الحمد:بشجن مريم
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 إيه؟ معاكي عامل وجوزك طيب :سألتها بتردد

 :أمامها التماسك محاولة ريقها وابتلعت تخفيها أن حاولت منها دمعه فلتت

 .كويس هلل الحمد

 ظنت .بتوتر اآلخرى بيدها يدها تفرك وهي مكانها وقفت عادل وصل الوقت ذلك في

 السالم القى المرة هذه ولكن.. ومصطفى منه مع فعل كما معها سيفعل إنه للحظه

 .توترها عن وتتخلى بالراحة وتشعر عميق نفس تأخذ جعلها مما لغرفته وتوجه

 .يامريومة بقى أسيبك طيب : مكانها من فقامت بها "هنا" شعرت

 .حاجة مشربتيش حتى انتُ  ده .. لحقتي؟ انتُ  ـ

 .اليوم معاكي وهقضي هجيلك تانية مرة ياحبيبتي معلش ـ

 الباب اغلقت. وقت أي في األمر توتر من خوفا ُ كثيرا ُ عليها تلح ولم مريم وافقتها

 .امامها لتجده بوجهها واستدارت خلفها

 هنا؟ يجيلك حد عايز مش قولت مش أنا ـ

 يعني؟ إيه اعمل ..عليا داخلة ولقيتها قاعدة كنت صاحبتي دي ـ

 ناس؟ والد بتعرفي وانتُ  إمتى من .. ناس بنت شكلها بس اه . صاحبتك :بتهكم

 .يسامحك هللا:عنه بوجهها واشاحت تنهدت

 عليا وتردي تقفي بكلمك أكون لما :بذراعها امسك ولكنه باإلنصراف وهمت تركته

 .وتمشي تسبيني مش

 وال ضرب حمل ومش .. جدا ُ تعبانة رجلي على أقف قادرة مش أنا :قالت بضعف

 .شتيمة



153 
 

 التانية الشقة النهاردة ليه ماروحتيش تتشتمي وال تضربي عايزة مش انتُ  ولما ـ

 الحاجة؟ تعملي

 هي وتعمل تشتغل ماأختك ..؟ إنسانة مش أنا هو..؟ إيه في انت:بعصبية اجابته

 .صغيرة

 انتُ  إن كدة قبل قولتلك مش أنا:اكثر اعهاذر على وقبض بعصبية اسنانة على جز

 ماقولتش؟ وال قولت .. خدامة هنا

 ليا إهانة وأي .. كرامتك من وكرامتي .. مراتك أنا فكرة على:باستهجان له نظرت

 .ليك إهانة

 ..... واحدة انتُ  .. مراتي ماهتكوني عمرك انتُ : بعصبية االرض على القاها

 .امامه والدته دليج لفتحه توجه الباب جرس قاطعه

 .وتعبانة دايخة إنها الصبح قالتلي إيه؟ عاملة مريم:نهال ابتسمت

 كويسة هلل الحمد:أجاب بضيق

 عادل فأزاحت ..األرض على ممدودة وهي ساقها فلمحت الشقة داخل نظرة اختلست

 ركبتيها على جثت .. للوعي فاقدة مريم لتجد مسرعة للداخل ودلفت أمامها من

 فيها عملت انت .. بسرعة الدكتور اطلب .ياحبيبتي مريم مريم : بوجهها وامسكت

 .بحاجة دريانة مش دي ..إيه؟

 نهال نظرت . مبتسما ُ نهال مع غرفتها من الطبيب خرج ساعة نصف مرور بعد

 يادكتور؟ خير:متسائال ُ للطبيب نظر ثم بضيق لها فنظر الحديث على لحثه لعادل

 .أب هتبقى هللا شاء ان خير ـ

 .أب:دهشة عيناه تسعتا ـ
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 فيتامينات شوية على كتبتلها وأنا .. الراحة للمدام حاجة أهم بس ..ياسيدي ايوة ـ

 .جدا ُ ضعيفة هي علشان

 : ظهره على وربتت بجواره نهال وقفت عندما وأنصرف الروشتة لعادل أعطى

 نشمك لو معاها معاملتك وغير يابني عليها حافظ .. حامل مراتك .. ياحبيبي مبروك

 .إبنك خاطر علشان خاطرها علشان

 .. منتظم غير وزفير شهيق لثواني مكانه وقف... للخارج وتوجهت كلماتها قالت

 بوجهها فأشاحت لها ينظر الغرفة باب على وقف ..مريم لغرفة وتوجه بقوة تنهد

 .عنه

 .حامل إنك بيقول الدكتور: أمامها ووقف منها اقترب

 .عرفت:بإقتضاب مريم

 .نزليه ده الطفل عايز مش أنا ـ

 إيه انت ..اعمله عايزه انت واللي هنزله مش أنا :بغضب ورددت بحدة له نظرت

 وسيبني طلقني الرجالة في كرهتني انت حاجة على أقولك .مات قلبك دي للدرجة

 .الدنيا من بحاجة طلعت األقل على ابقى .. أربيه

 ..عايزه مش وبينك بيني بطتر حاجة عايز مش .. منك إبن ليا يبقى عاوز مش أنا ـ

 .عنك غصبا ُ هتنزليه

 عايز.. إبنك تموت عايز:صدرها أمام ذراعيها عاقدة أمامه ووقفت مكانها من قامت

 كالمك هسمع مش برضه أنا بس .. منك مستغربة مش أنا العموم على .. روح؟ تقتل

 .عننا وأبعد انت سيبنا .. إبني هموت مش

 إنه راجل كل بيتمناها اللي اللحظة في حتى كدة؟ فيا بتعملي ليه انتُ  :قال بعصبية

 إنسان بقيت وأنا اوي سعيد إني فكراني .. بيها حاسس مش خلتيني أب يكون

 .. تصرفاتي؟ كل في حيوان بقيت إني بحس يوم كل وأنا مبسوط إني فكراني ..تاني؟
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 احدو بشوف المرايا في شكلي على أبص أخاف بقيت وأنا أوي فرحان إني فكراني

 عارفه؟ مش أنا تاني

 صوته وخرج وجنتيه على الدموع وسالت كفيه بين بوجهها وأمسك منها اقترب

 علشان جديدة صفحة معاكي وأفتح هسامحك وأنا الحقيقة قوليلي طيب :بحشرجة

 طيب .. حاجة كل هنسى وهللا وأنا وتوبتي غلطي إنك قوليلي طيب ..إبننا خاطر

 وأنا حاجة أي قوليلي طيب .. بإيدك وماكنش خطفوكي عنك غصبا ُ كان قوليلي

 .حاجة اي .. هصدقك

 ..عقلك حكمي طيب .. مكاني نفسك حطي طيب :يصيح وهو بعصبية رأسه ضرب

 وأنا حاجة أي قولي ..قولي قولي بس هتكدبي لو حتى يقنع رد أي عليا ردي طيب

 .كدة يتحمل بشر مفيش حرام ماكدة .. هسامحك وهللا

 وهللا هسامحك وهللا وأنا الحقيقة قولي حاجة أي قولي :يردد وهو للخلف تقهقر

 هذه يردد أخذ . إبننا خاطر علشان الحقيقة قولي .. الحقيقة قولي بس هسامحك

 .بعنف خلفه الباب واغلق الشقة باب من خرج حتى الكلمات

 ماأعرف وهللا :بحرقة وتردد تبكي وهي فراشها على بنفسها ألقت هي بينما

 مااعرف وهللا برد قلبي كان اعرف لو وهللا ..أقولها حاجة ماعندي وهللا ..الحقيقة

 .معرفش صدقني

................................ 

 الكوال من وطلة هلة ياشمس الكحلي المريلة ياأم يابنت

 قولة الغزل في عنك قلت لو

 لي؟ مسموح وال عليا ممنوع

 الحلوين في الشعر أقول أحب أنا

 عيونه فى حلو يا له لأقو الحلو و
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 النونو بشفايفك إبتديت لو و

 !دواوين سبع فيهم يكفنيش ما

 ..المدرسة أيام الكحلي بمريلتها تذكرها الكلمات تلك تذكر امامه رآها كلما "ليلى"

 كل معها للمدرسة ذهابه تذكر .الفصل نفس في صديقته كانت معها طفولته أيام تذكر

 شخص أي من لها حمايته وتذكر الشارع في معها هلعب تذكر . العودة وتذكر صباح

 . بمضايقتها يقوم

 لم قلبه أن إال الطفولة مرحلة إنتهاء بسبب بعضهما عن البعد ازدياد من وبالرغم

 .امامه رآها كلما بها يشعر التي الدقة تلك ينسى

 أن حاولت ابتسامة ثغرها وعلى األبيض وحجابها الزهري بفستانها أمامه وقفت

 . تفلح لم ولكنها هاتخفي

 بسكويت بقطعة لها واتى للداخل وتوجه مكانه من المحل أمام الجالس نادر قام

 يوم كل تأتي سنوات منذ فهي تطلب أن دون ماتريد يعرف كان . ومناديل بالشيكوالتة

 .الطلب ذلك لتأخذ

 تتبعها عندما ورحلت ماتريد أخذت .معاني من الكلمة ماتحمل بكل حقا ُ هي رقيقة

 ال عمره حب فحتى ..حاله تذكر عندما مااختفت سرعان ثغره على وبسمة بنظراته

 .فقره بسبب له يصل ان يستطيع

..................... 

 الطريق جانب على شجرة إلى بظهره استند . هدى غير على الطرقات في يمشي ظل

 بدون ولكن عينيه من سالت التي الدموع إيقاف حاول .. المتسارعة انفاسه ليلتقط

 .جدوى
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 الصالة من انتهى وعندما. فريضته ليؤدي للمسجد فتوجه الفجر اذان ارتفاع سمع

 األعمدة أحد على بظهره ساندا ُ بمفرده هو جلس .. المسجد المصليين جميع وغادر

 . كتفه على يده يضع شخص وجد حتى

 بيضاء وذقنه شعره أبيض جلباب يرتدي السن في كبير رجل فوجده له نظر

 االبتسامة عادل فبادله مبتسما ُ األرض على أمامه الرجل جلس .السواد يخالطهما

 ومهموم؟ ليه لوحدك قاعد يابني مالك:الرجل

 .. اوي عندي غالي بس .. صاحبي واحد عند مشكلة : يجيب ان قبل عادل تنهد

 .علشانه أوي بوجع حاسس

 خرجالم منها وعندهللا ..ذرعا ُ الفتى لها يضيق نازلة ولرب ـ

 التفرج أظنها وكنت فرجت .. حلقاتها استحكمت فلما ضاقت

 .باهلل ونعمة :عادل

 .وجعك تخفف بحاجة أساعدك أقدر يمكن احكي يابني قول ـ

 ضائقته كل عليه قص الرجل له استمع .. برأسه فاومأ بالراحة تجاهه عادل شعر

 صوته وتهدج وجنتيه على الدموع سالت حديثه من انتهى وعندما به مايشعر وكل

 .البكاء من

 اعترفتله مراته فرحه يوم واحد ..صغيرة قصة هحكيلك أنا : ساقه على الرجل ربت

 بس ..اوي بيحبها كان إنه خصوصا ُ انكسرت وفرحته ص دم الراجل..حامل إنها

 .. وأهلها أهله عن بعيد تانية لمدينة اتنقل بالعكس عمل ماصاحبك زي معملش

 ولما .. الفجر صلى ودخل الجامع ادام وحاطه الطفل أخد راح وضعت ولمازوجته

 أنا كلها الناس ادام قايل راح .. الطفل حوالين متجمعين الناس لقى الصالة من انتهى

 دي الزوجة ودلوقتي .. إبنه مش إبن وعلى مراته على وستر بيه وهتكفل هخده
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 يسامح إن إبنه مايستحقش هل منه حامل صاحبك مرات مابالك ..عياله وأم مراته

 .خاطره علشان ويسترها مراته

 .. الحقيقة غير عايز مش هو .. بتنكر دي لكن الحقيقة قالت اعترفتله دي بس ـ

 .وهيسامحها بس الحقيقة

 "تسؤكم ت بدلكم إن أشياء عن التسألوا آمنوا الذين ياأيها" تعالى قال ـ

 ازاي يعرف اعيد مفيش هيسامحها وطالما كويسة انسانة إنها واثق صاحبك طالما

 مراته تكون ممكن تعرف .منها يعرفها محتاج مش هو باينة والحقيقة .. كدة حصل

 صدمة بيحصلها حياتها في قاسي بموقف بتمر لما ناس في .. عارفة مش فعال ُ

 مؤمنا ُ ستر من إن وافتكر .. الظن حسن يابني افترض .ذاكرتها من الموقف وبيسقط

 يفوض لصاحبك قول . منك حد على الستر كان لو الكماب .. القيامة يوم هللا ستره

 بالمعروف عنها يبعد هيقدر مش لو إلما وإبنه مراته في ربنا ويتقي هلل امره

 ."بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك .بمعروف فعاشروهن"

 كتفه على الرجل ربت ..للرجل ويبتسم برأسه يومئ ان قبل للحظات عادل صمت

 .امرا ُ ذلك بعد من يحدث هللا لعل قوم ركعتين نصلي ابنيي قوم : مكانه من وقام

 وجدها ولكن نائمة يظنها كان قليال ُ الباب فتح .الغرفة ناحية توجه و الخارج من عاد

 يسمعها لم بكلمات هللا وتدعي للسماء يدها وترفع تبكي الصالة سجادة على جالسة

 وقف .. عليها قلبه ُ يهدي ان هللا تدعو وجدها السمع دقق عدم ولكنه األمر بداية في

 ربها تناجي فتركها .. وجنتيه على الساخنة دموعه تسيل ان قبل لثواني مكانه

 .لغرفته وتوجه بلطف الباب وأغلق

............................. 

 والورق الشاشة بين نظراته تتوزع توب الالب شاشة أمام منهمك العمل في جلس

 سيجارة يده وفي واآلخر الحين بين منه يرشف هوةق فنجان أمامه ..أمامه الذي
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 وظهرت .. ملحوظ بشكل جسده في الدهون نسبة تراجعت . بشراسه دخانها ينفث

 :لديه مألوف صوت يأتيه هنا .عينيه على اإلحمرار وظهر . جبينه فوق العرق حبات

 ليه؟ متغير دول اليومين مالك تامر ياعم إيه

 اهوه؟ عادي ماأنا يعني إزاي يرمتغ :إليه يلتفت أن دون تامر

 .بكلمك أنا بصلي ياعم طيب ـ

 .اخلصه الزم شغل ورايا سيبني سمحت لو .. ياخالد دلوقتي فاضي مش :بضيق تامر

 المدير انت ده .. برنس انت ده .. حاجة هيقولك حد مخلصتش لو انت يعني ياعم ـ

 .يابوص

 قصر؟ ياخالد دلوقتي إيه ايزع انت .. زيك زيي موظف أنا مدير مش أنا: قال بغضب

 .عنده تتوسطلي ومحتاجلك أجازة أمضي عايز .. المدير عند معايا تدخل عايزك ـ

 علشان المدير خالة جوز شايفني ليه؟ اتوسطلك :قال ثم بعصبية المكتب تامر ضرب

 .فضيلك مش أنا دماغي عن حل إيه بقولك ..عنده؟ اتوسطلك

 يثير ان فأراد إليه النظر نفسه يكلف لم فهو له تامر تجاهل من بالضيق خالد شعر

 عروسة؟ معندكش اتجوز عايز إيه بقولك :حفيظته

 هشتغل كنت شوية من أنا هو :لخالد بوجهه ودار بيده آخرى مرة المكتب ضرب

 !خاطبة هشتغل ودلوقتي واسطة

 انت مادام المدير عند يتوسطلي حد اتجوز عايز أنا .. عاليا مابراحة تامر ياعم إيه ـ

 ماتجوزني .. مركز وصاحب وأمور وحليوة اهوه شاب أنا إيه بقولك .. راضي مش

 .هانم ماهيتاب
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 وقام انفه في بضربة للخلف خطوات خالد لتدفع يداه واندفعت غضبا ُ عيناه اتسعت

 لمحاولة حولهما من كل تجمع عندما بأخرى ولكمه قميصه من وامسكه مكانه من

 .بينهما الشجار فض

 عليه القبضه احكموا الذين الرجال من التملص ويحاول الشتائم له يوجه رتام اخذ

 ياتييييييت اه : الشتائم له يوجه ظل ولكنه .. اخرى مرة لخالد الوصول من ومنعوه

 .ياتيييييت لهربيك وهللا االدب لعلمك وهللا التيييييت ياابن

 المقاعد احد على تامر جلس عندما آخرى غرفة وادخلوه امامه من خالد بابعاد قاموا

 إلى زحفت التي الصداع براثن كالمهم يفسر ان يستطيع ال . تهدئته الجميع يحاول

 بكوب له يده أحدهم مد عندما بقوة برأسه يمسك أخذ..تركيزه على شوشت رأسه

 السباب يوجه وهو الشركة لخارج واتجه ..بعنف بالحائط وضربه منه أخذه ماء

 .للجميع والشتائم

............................. 

 قرب عن مالمحها يشاهد منها اقترب ..نائمة وهي لها ينظر وظل غرفتها دلف

 ويرسم الزواج قبل غرفته في يجلس كان عندما تذكر .ثغره على ابتسامة فظهرت

 في تراجع ولكنه شعرها خصالت ليداعب يده مد ..لها ويبتسم امامه صورتها

 منها قريبا ُ وتراه تستيقظ ان من خوفا ُ خطوتين لخلفل وتقهقر .. االخيرة اللحظات

 .الدرجة بهذه

 .مريم .. مريم

 عليا راحت أسفة أنا: بخوف له ونظرت نفسها على وانزوت فزعة مكانها من قامت

 .الفطار احضرلك اهوه قايمة أنا .. نومة

 لهذه .. نفسه من بالضيق ويشعر تجاهها بالعطف يشعر زواجهما منذ مرة وألول

 سماع لمجرد نومها من فزعة تقوم الدرجة لهذه ..منه بالخوف تشعر لدرجةا
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 وتوجه تراجع ولكنه بالخوف احساسها من ليخفف يحتضنها ان حاول..صوته

 .تفطري علشان ياال قومي :يقول وهو للخارج

 .يامريم ياال: يردد وهو وجلس السفرة ناحية توجه

 .ابباستغر له نظرت ثم للسفرة ونظرت خلفه خرجت

 او تفطري علشان اقعدي ياال ..كتير؟ تبصيلي هتقعدي إيه :قال لها ينظر ان دون

 .(بابتسامة قالها) اتنين الساعة يعني تتغدي

 .جدا ُ مرهقة وكنت الصبح ستة الساعة نمت أنا :امامه مريم جلست

 .لبن وكوب ببيضة لها يده يمد وهو برأسه اومأ

 .أكل هبقى شوية كمان ..حاجة أكل قادرة مش أل: بالرفض رأسها حركت

 .الدوا تاخدي علشان تاكلي الزم ـ

 .اللبن بحب مش أنا بس ـ

 .للنونو ده ليكي مش ده: امامه الذي للصحن نظر ثم مبتسما ُ لها نظر

 يختلس وآخرى لحظة بين فقط .. الفطور انتهاء حتى بينهما ثالث ضيف الصمت حل

 .منها الهروب محاوال ُ لصحنه ينظر نظراتال وتبادله به تشعر وعندما .. إليها النظر

 نفسك متتعبيش :يردد وهو للخارج وتوجه سترته وتناول الدواء لها عادل أعطى

 .جاي وأنا هجيب أنا أكل متعمليش ..راحة الزم قال الدكتور

 والدته لشقة عادل توجه بينما .يارب : مريم تنهدت عندما خلفه الباب اغلق

 .عليها لالطمئنان

 إيه؟ عاملة مريم :متسائلة له فنظرت نهال نببجا جلس

 .شوية كل ياماما عليها أطمني أبقي ..هلل الحمد كويسة :عادل ابتسم
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 .ياحبيبي حاضر:ظهره على وربتت برأسها نهال اومأت

 اآلخر وفي طايقها مش إنك تمثل عمال شهور بقالك أعرف عايزة أنا :بضيق سارة

 هللا؟ شاء ان ده بقى إيه ده .. حامل تطلع

 دي ..دي؟ زي بحاجة مالك انتُ ..إيه؟ وال ياسارة اتجننتي انتُ  :بحدة لها عادل نظر

 .حياتي في متدخليش سمحتي لو .. ابني جاي واللي مراتي ودي حياتي

 .للخارج وتوجه السالم والقى كلماته قال

 .. وكمبر الخوكي ماتقولي بدل ..سكر بينقط دايما ُ لسانك انتُ  : بحدة لها نهال نظرت

 .ياسارة عليكي حرام ضحكته مشفناش زمان من ده

 تقوم فرحانة وكنت عننا بعيد وتغور هيطلقوا قولت أنا .. هطق أنا ده سبيني ياماما ـ

 هيقولي مريم إبن إن اتوقع قادرة مش أبيض يانهار .. حامل تبقى وليلة يوم بين

 .صعبة حاجة بجد .. ياعمتو

 عما انتُ  ده عمتو قال .. اللقب فيكي خسارة هللبا وتؤمني تصدقي .. صعبة حاجة ـ

 .الدبب

........................... 

 زوجها عودة قبل الهامة الدروس بعض تستذكر كتابها وامامها فراشها على جلست

 .استئذان دون غرفتها عليها اقتحمت عندما

 باب عند وتقف ذراعيها عاقدة أمامها رجاء لتجد كتابها من عينيها هدى رفعت

 .الغرفة

 .اتفضلي ياطنط ازيك: هدى ابتسمت

 .األوضة منظر شايفة مش انتُ  ..طنط ياروح فين اتفضل :بضيق رجاء
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 قبل حاجة كل عامل سامر ده االوضة؟ مالها :لها نظرت ثم حولها هدى نظرت

 .ماينزل

 .كدة نصيبه إيه هنعمل يابني ياحبيبي .. سامر اه :بعصبية رجاء

 بتعمليه اللي بقى إيه انتُ :رجاء فأردفت..وصمتت ينيهاع في العبرات ترقرقت

 دلوقتي؟

 تعليمي؟ بكمل إن متعرفيش حضرتك هو .. بذاكر ـ

 .الك تاب ودوه ماشاب بعد اه تعليمك:أجابت بتهكم

 إن متعرفيش انتُ  . ليه؟ كدة الشبابيك قافلة ومالك :رجاء فأردفت هدى صمتت

 .البيت تدخل الزم الشمس

 اغالق على واجبرتها هدى بوجه الشمس اشعة فأصطدمت وفتحتها للنافذة توجهت

 هي دلوقتي شمس مش ياطنط بس :اآلخر اإلتجاه في بوجهها فأشاحت .. عينيها

 هعرف ومش قاعدة وأنا هضايقني دلوقتي لكن .. الصبح شمس دي .. مفيدة اللي

 .اذاكر

 والشرب واألكل عدةالقا على اخدتي إيه انتُ  هو.. وبذاكر قاعدة : لها رجاء نظرت

 سريرك؟ على تدخلك حاجة وكل

 بس اساعدك هقوم أنا ياطنط أل : الشمس اشعة نتيجة عين بنصف لها هدى نظرت

 .عليه اتنقل علشان السرير جنب المتحرك الكرسي تجبيلي ممكن

 الموضوع هو .. مكانك قاعدة خليكي ياحبيبتي أل .. متحرك كرسي :فمها رجاء لوت

 . شلل ناقص

 تحرقها هدى دموع تاركة .. خلفها الباب واغلقت للخارج وتوجهت كلماتها تقال

 .عينيها في الضاربة الشمس اشعة من أكثر
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....................................... 

 .. لشهور عنه غابت ان بعد وجهها إلى آخرى مرة االبتسامة يعيد كيف يفكر اخذ

 فأغمض الصباح في منه فزعها تذكر .. القاسية معاملته عن لها يعتذر ان حاول

 تتناول وهي ابتسامتها تذكر عندما ماابتسم سرعان ولكن .. نفسه من بضيق عينيه

 بباله ماخطر فأول . عينيها من تطل التي األمل ونظرة .. الصباح في معه الفطار

 ."منه"

 :أمامها عادل لتجد الباب لفتح "منه" توجهت الشقة باب طرق

 .اتفضل :الطريق له افسحت ثم حظاتلل صمتت "عادل"

 .معايا تتفضلي انتُ  عايزك أنا :عادل ابتسم

 فين؟ على اتفضل ـ

 .تشوفك عايزة مريم ـ

 لكن .. مفتوح ابوها بيت تتفضل تشوفني عايزة مريم :صدرها أمام ذراعيها عقدت

 .بيتك هدخل مش أنا

 حلها ربنا هلل الحمد سب ...مريم وبين بيني كبيرة مشكلة في كان ..يامنه اسف أنا ـ

 .فيكي غلط لو اسف وأنا .. عنده من

 تشوفني عايزة لو هي اروحلها هقدر مش برضه أنا بس حصلت حاجة مفيش ـ

 .تيجي

 انتُ  هو وبعدين ..راحة الزم قالها الدكتور تيجي هتقدر مش مريم:مبتسما ُ عادل

 .يجيلك اللي هو شم للنونو تروحي اللي انتُ  المفروض .. ببالش خالتو تبقي عايزة

 مريم؟ هي ده إيه :بفرحة منه
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 واجي بسرعة هلبس أنا استنى طيب .. طيب بجد: منه فضحكت ..برأسه عادل اومأ

 .معاك

 .العربية في استناكي هنزل أنا مهلك على ـ

 عادل أمام واقفة "منه" كانت دقائق خمس مرور بعد

 .لمنزلهم المقابل لمنزلل بيدها منه اشارت..مصطفى؟ بيت فين هو:متسائال ُ عادل

 .بيه أوي هتفرح مريم .. معانا ييجي عايزه أنا طيب ـ

 األريكة من العاب عادل تناول عندما مصطفى منزل ناحية وتوجهت برأسها اومأت

 .خلفها الخطى واسرع للسيارة الخلفية

 فين؟ رايحة .. منتي :لها ضحك . مصطفى لها ففتح الغرفة باب منه طرقت

 .ياصاصا تعالى :لمصطفى واشارت بشئ والدته تشعر ال حتى الباب عن بعيد وقفت

 بمجرد بالخوف مصطفى شعر .. امامه الصورة في عادل فظهر منها مصطفى اقترب

 .لعادل عينه بطرف ينظر وهو منه واحتضن له رؤيته

 عمو ده .. متخفش حبيبي :روعه من تهدئ واخذت القرفصاء وضع "منه" جلست

 .إيه جايبلك عادل عمو بص كدة بص .. لعبة وجايبلك جاي عادل

 .حالته على وظل مصطفى يرد لم

 .عليا سلم تعالى اصحاب؟ مش إحنا هو .. عليا هتسلم مش صاصا:منه عادل فاقترب

 مريم هي .. مريم نشوف وهنروح أخدك جاي أنا ده :فأردف ..إجابة عادل يتلقى لم

 إيه؟ وال وحشتك مش

 مريم؟ عند هنروح بجد : اظافره يقضم وهو منه أحضان من برأسه مصطفى اطل

 كالمك؟ في رجعت انت وال ..كدة على متفقين كنا مش إحنا هو:ضاحكا ُ عادل
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 .أوي فرحان أنا ههههههههه كالمي في رجعت مش أل :مصطفى ضحك

 تقولي عمالة دي ..مريم نشوف ونروح ماما من نستأذن ياال طيب :ضاحكا ُ عادل

 .أوي مصطفى بحب أنا ده ..أوي وحشني صطفىم .. مصطفى أشوف عايزة

 .أوي بحبها كمان وأنا :ضاحكا ُ مصطفى

............................. 

 انعقاد او منها وبضيق ..امامه وتتسع الدنيا تنير منها فبضحكة .. حياته اصبحت

 روحه في تغوص بحر كلؤلؤة اصبحت ..امامه وتضيق لظالم حياته تتحول حاجب

 ان اليستطيع حياته اصبحت .احالمه سماء في تحلق رقيقة وكعصفورة .. واعماقه

 بحنان بيده يطعمها بجانبها جلس . بدونه تعيش ان تستطيع وال ..بدونها يعيش

 :له فابتسمت

 شبعت وهللا قادرة مش حبيبي

 .مكسوفة إيدي هترجعي ..خاطري علشان معلقة اخر :بحنان سامر

 .بحب له تنظر وهي األرز ملعقة يده من هدى اكلت

 ارتباط يزداد يمر يوم فكل قلبها في النيران اشتعلت وقد الموقف تراقب رجاء كانت

 الظاهر ولكن الوقت مع ستمر نزوة إنها األمر بداية في تظن كانت .. بهدى سامر

 .تماما ذلك عكس أمامها

 يمنى مش ياسامر عرفت: مبتسمة لسامر تنظر ان قبل أسنانها على رجاء جزت

 .حامل

 اتجوزتوا اللي الوقت نفس في اتجوزت .. األولى خطيبته دي يمنى : لهدى نظرت ثم

 .حامل بقى هي بس تقريبا ُ فيه
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 إحنا ياماما دلوقتي ده الكالم الزمة إيه :بعصبية وتكلم يده من الملعقة سامر القى

 بيمنى؟ مالنا

 نظرت ثم .. أب تكون نفسك راجل أي زي مش انت إيه .. ؟ حاجة قولت أنا هو:رجاء

 هيبقى والمرض والهم حاجة كل من نفسك تحرم ناوي خالص انت وال :قائلة لهدى

 .ناحية كل من

 ينكد اللي الكالم الزم كويسين مانبقى كل إحنا هو :بعصبية وقال مكانه من سامر قام

 كرسيها من هدى حمل . أوضتي في مااكلتش إني غلطان أنا قمت خالص .. ده

 .حرام كدة وهللا حرام صعبة عيشة بقت دي:يردد وهو غرفته ناحية وتوجه

 إيه؟ معاك اخرتها نشوف لما .. ياسامر ماشي كدة بقى :بملعقتها رجاء القت

 وحل مالمحه على الشديد الضيق بدا وقد الفراش على هدى بجوار سامر جلس بينما

 الصخ .. كتير؟ كدة زعالن هتقعد انت :هدى قطعته حتى بينهما ثالث ضيف الصمت

 .مامتك أسلوب على اخدت تبقى المفروض خير حصل ياحبيبي

 هحاول أنا .. دي بالطريقة أكمل هقدر مش أنا :بضيق وتنهد شعره على سامر مسح

 شغل هشتغل ..جمعيات وادخل نفسي هزنق لو حتى .. طريقة بأي برة شقة اشوف

 .دي بالطريقة هكمل مش إن المهم حاجة أي هعمل تاني

 وياسيدي.. هم ومتشلش ربنا على سيبها : بحنان وابتسمت ظهره على هدى ربتت

 نفسي أنا كتور لد نروح عايزين سامر:واردفت للحظات صمتت ثم . وبتعدي أيام

 .حق عندها مامتك بيبي اجيب

 .يرد ولم وصمت شفتيه على ارتعاشة وظهرت وجهه امتقع

 غلط؟ حاجة قولت أنا ياسامر مالك:باستغراب له هدى فنظرت

 شهور٥ بقالنا متجوزين إيه للدكتور نقول هنروح :بعصبية قائال ُ مكانه سامرمن مقا

 .ده العيال شغل إيه ..؟
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 وهيملى هيفرحنا الطفل إن يعني بقول أنا ..كدة؟ اتعصبت ليه إنت .. اهدى طيب ـ

 . غلط حاجة مقولتش حياتي

 اتك؟حي مالي مش أنا ..؟ كفاية مش وأنا :قائال ُ اخرى مرة بجانبها جلس

 .أم تبقى نفسها مش واحدة مفيش بس حياتي مالي طبعا ُ اكيد ـ

 وتنهد السور على بيده استند .. الشرفة ناحية وتوجه مكانه من قام ثم لها نظر

 .غلط حسبتها إني الظاهر .. ياهدى انتُ  حتى: بضيق

.................................... 

 ماتحمل بكل أم له تكون أن تتمنى كانت مك .. يريد كما له تكون أن تتمنى كانت كم

 شئ تفعل ان والتستطيع عينيها امام يوم كل يضيع تراه .. وحنان عاطفة من الكلمة

 عليه تقص لو تمنت .. اصبح كيف حاله تتذكر وهي عينيها في العبرات ترقرقت ..

 من عليه خوفا ُ ذلك كل تفعل انها ويعلم بها يشعر لو تمنت .. آالم من مابداخلها

 طلبت عندما لها سليم فؤاد تهديد تذكرت .. عنه ماتخفيه حقيقة عرف لو اكبر صدمة

 وتوجهت وجنتيها على سالت التي العبرات فمسحت ..معه العمل تترك أن منه

 .للشاليه

 .تامر تامر :عليه بالنداء تقوم وهي للداخل ودلفت الباب فتحت

 عينيه فراشه على نائما ُ فوجدته الباب وفتحت غرفته ناحية فتوجهت رد تتلقى لم

 .المكان يسود والهدوء للسقف وينظر مفتوحتين

 هنا تيجي ماتضايق كل وانت زمان من .. هنا هالقيك إن عارفة كنت :ماهيتاب تنهدت

. 

 تليفونك؟ قافل ليه انت:متسائلة الفراش طرف على وجلست للداخل دلفت
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 قدمت فعال ُ انت .. تليفونك؟ فلقا ليه انت عليا رد تامر : فأردفت رد تتلقى لم

 اسقالتك؟

 ميقبلوش خليتهم انا العموم على :تقول ان قبل منه رد تجد لم عندما تنهدت

 .منك تهور لحظة في كدة عملت اكيد قولت ..االستقالة

 على فعله رد كان حولها شئ كل لتدمر الحمم منه وتتطاير يندفع حين الثائر كالبركان

 .كالمها

 ناوية مش انتُ  إيه؟ انتُ : بغضب لعينيها ونظر ذراعها من وامسكها مكانه من قام

 عقدة انتُ .. هم انتُ ..بيكي بيعايروني علشان استقالتي قدمت أنا ..حالي؟ في تسبيني

 كام مع عاملة تقوليلي تقدري .. قوليلي؟ مين .. استقالتي؟ قدمت إني قالك مين .

 بتشغلي انتُ  اعرف نفسي أنا ..إيه؟ قةالعال نوع تقوليلي تقدري ..الشركة؟ في عالقة

 في راجل كام بتعرفي أعرف نفسي . إزاي؟ دي العالقات بتكوني اعرف نفسي ..إيه؟

 .واحد كذا مع بتنامي اليوم في تالقيكي انتُ  تؤ تؤ. األسبوع في أل الشهر

 اللي والفساتين ..موديل األحدث العربية اومال :يقول وهو حولها ودار ذراعها ترك

 عني بقى إبعدي .منين؟ بتيجي كلها دي الجميلة والمجوهرات ..الموضة ىعل

 ابعدي.. انسى علشان بسكر مخدرات بشرب ..دمرتيني دمرتيني حالي في وسبيني

 .برة اطلعي وشك أشوف عايزة مش برة اطلعي . عني

 السيطرة حاولت .. تهدئته حاولت .. عينيه من تتساقط والدموع للخارج يدفعها ظل

 .خلفها الباب واغلق الشالية خارج قذفها .. جدوى دون لكن هعلي

 أن قبل قليال ُ بها جلست سيارتها ناحية توجهت .. دموعها على السيطرة تستطع لم

 رد تجد فلم اخرى مرة االتصال حاولت .. رد تتلقى فلم بوالده اتصلت .. هاتفها تمسك

 .بالسيارة وانطلقت بيدها القيادة آلة فضربت ..

..................................... 



170 
 

 االبتسامة تفارق لم اليوم طوال .. الشقة لتلك قدومها منذ بالسعادة تشعر مرة وألول

 ومنه مريم وتبادال .. بسعادة مصطفى مع يلعب اليوم طوال عادل ظل .. شفتيها

 وتوجهت النوم في ذهب حتى مصطفى بجوار مريم وظلت ..والضحكات الحديث

 الغرفة باب على وقفت .. فراشها على جالس عادل لتجد غرفتها دلفت ..لغرفتها

 إيه؟ وال هنا هتنام انت هو:تقول أن قبل للحظات صمتت

 الصالة في أنام.. التانية األوضة في نايمين "مصطفى"و "منه"ما :مبتسما ُ لها نظر

 يعني؟ انا

 .الفراش طرف على وجلست خلفها الباب واغلقت برأسها اومأت

 األرض؟ على أنام أنزل تحبي ـ

 "منه" بوجود النهاردة فرحتي :وأردف لثواني فصمت بالرفض رأسها حركت

 ومصطفى؟

 .برأسها واومأت ابتسامة شبح فمها على ظهر

 سؤال؟ اسألك ممكن :يقول ان قبل اخرى مرة للحظات صمت

 .برأسها واومأت مريم له نظرت

 كرهتيني؟ فعال ُ ..بكرهك كدة قبل قولتيلي انتُ  :بحزن عادل

 بكره كنت أنا .. كره إيه يعني ماعرفت حياتي في عمري: عينيها في العبرات ترقرقت

 ساعات .. ماكرهتك عمري كشخص انت لكن ليا وقهرك ظلمك بكره كنت .. مواقفك

 ....وهللا بس حق عندك إن بحس كنت

 في اتكلم عايز مش هش: حديثها استكمال من ليمنعها فمها على يده وضع

 ننسى؟ إننا تساعديني ممكن .. انساه عايز.. تاني ده الموضوع
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 استلقت بينما .. ظهره على استلقى ..برأسها وتومئ تبتسم ان قبل للحظات له نظرت

 بطنها والمس الخلف من واحتضنها ناحيتها مال .. ظهرها واولته جانبها على مريم

 فسالت عيناها واغمضت يده فوق يدها وضعت . تبتعد لم تعترض لم .. يده براحة

 .وجنتيها على الدموع

.............................. 

 عاشقة فهي القديمة الرومانسية األفالم احد تشاهد التلفاز شاشة امام سارة جلست

 بجانبها والدتها جلست عندما شفتيها على ابتسامة شبح ظهر .. األفالم لتلك

 . شفتيها تمصمص

 .الفيلم تتابع آخرى مرة تلفازلل نظرت ثم لها سارة نظرت

 البت يقول .. للودن الودن من وضحكتك األفالم على بتتفرجي وانتُ  يشوفك اللي ـ

 . بيها بيحس محدش طايرة عصفورة رومانسيتها كتر من

 دلوقتي أنا إيه عملت أعرف عايزة أنا طيب : لوالدتها ونظرت بضيق سارة زفرت

 ده؟ الكالم تقوليلي علشان

 لمريم تباركي ماروحتيش ياسارة ليه . بلسم انتُ  .. خالص حاجة بتعملي انتُ  هو ـ

 عليها؟ بتسألي وال

 بحبها مش أنا .. مريم عن تتكلمي ماتشوفيني كل انتُ  ياماما ييييييه : بضيق سارة

 .بحبها مش خالص

 عادل خاطر علشان عنها اسألي قومي .. منك زعالن أخوكي يابنتي :بعصبية نهال

 .اطرهاخ علشان مش

 .اروحلها هبقى يمشوا لما .. عندها ده مصطفى اسمه اللي والولد اختها مش هي ـ
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 خاطري وعلشان ..أختها على بالمرة وسلمي .. خاطري علشان دلوقتي قومي أل ـ

 .اومنه مريم يزعل كالم متتكلميش

 .ياماما حاضر: مكانها من وقامت برأسها سارة اومأت

 عادل يتزوج ان تتمنى كانت كم .. بالضيق ورهاشع رغم مريم لشقة سارة توجهت

 قضى األمر بادئ في . نسب حسب صاحبة راقي اجتماعي مركز صاحبة فتاة من

 أملها خيب ولكنه األكبر اخيها على أملها فعقدت .. مريم أحب عندما أملها على عمر

 .مريم من وتزوج اآلخر هو

 اطراف يتبادلون ومصطفى منه مع المطبخ في واقفة مريم كانت الوقت ذلك في

 كل يفعل وزوجها بجانبها ومصطفى واختها بالسعادة تشعر كانت كم ..الحديث

 .. وكيف؟ متى أيامها عليها ينغص السؤال مازال ولكن ..ابتسامتها ليرى مايستطع

 .رد تجد ولم السؤال نفس نفسها بسؤال تقوم يوم وكل دقيقة وكل لحظة كل في

 .شوية معاكي اقعد نفسي كنت .. بكرة هروح علشان ةيامريوم زعالن أنا:مصطفى

 ماما هينفع مش إيه هنعمل بس .. ياصاصا معايا تقعد نفسي كنت وأنا :مريم ضحكت

 .. كتير بقالك غايب انت المدرسة وكمان ..وحشني مصطفى بتقول عايزاك

 .اتفقنا أوي كتير معايا وتقعد هجيبك ماتمتحن أول قربت االمتحانات

 . يامريومة اتفقنا ـ

 .ليه الباب أفتح رايح أنا جه عادل عمو: ألعلى مصطفى فقفز الباب جرس قرع

 بيه اتعلق ومصطفى صاصا بيحب عادل: منه ضحكت عندما للخارج مصطفى توجه

 .عندكم ييجي عايز هيبقى شوية كل هيدوشني ده .. عليا يستر ربنا ..اوي

 .عليه يقويكي بنار معاكي متعاطفة أنا :ضاحكة برأسها مريم اومأت

 .....عا عمو : الباب مصطفى فتح
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 له ونظرت للداخل سارة فدلفت .. الباب وراء ووقف امامه سارة وجد عندما صمت

 فين؟ مريم:متسائلة بضيق

 الباب باغالق مصطفى هم عندما للداخل سارة توجهت . المطبخ ناحية بيده لها اشار

 .مبتسما ُ مكانه ووقف آخرى مرة فتحه ثم نصفه اغلق ..

 ومنه مريم على السالم القت مزيفة ابتسامة ثغرها وعلى المطبخ لداخل سارة دلفت

 بينسى احبابه بيالقي اللي هو يعني بيشوفك محدش يامريم؟ ايه عاملة : ووقفت

 إيه؟ وال اصحابه

 وكويس .. فاتوا اللي اليومين مشغولة كنت بس أنا سارة يا وهللا أل :مريم ابتسمت

 .مااتجوزت ساعة من عندي تدخلي مرة أول انتُ  ده ..اكيشوفن اننا

 .مبروك أقولك علشان جاية أنا العموم على طيب : بضيق سارة

 .ياحبيبتي فيكُ  يبارك هللا ـ

 ومصطفى انتُ  يعني هنا قاعدة "منه"يا وانتُ : ابتسامة بنصف "منه"ل سارة نظرت

 إيه؟ وال دراسة وراكم مش انتم..

 .هللا شاء ان بكرة هنروح مااحنا اه : فتنحنحت أسلوبها نم باالحراج منه شعرت

 بقى همشي أنا طيب : برأسها واومأت فمها ولوت أمامها ذراعيها سارة عقدت

 حاجة؟ عايزين

 فين؟ انتُ  مريم: حديثهم قطع الخارج من عادل صوت ولكن عليها بالرد مريم همت

 .تعالى ياعادل المطبخ في أنا ـ

 تزورينا؟ جيتي اخيرا ُ: مبتسما ُ لها ونظر السالم ألقى ساره فوجد عادل دلف

 .مختفية يوم كذا بقالها مريم على اسأل قولت : سارة ابتسمت
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 ليه؟ مفتوح الشقة باب سيبين اومال ـ

 .يقفله لمصطفى وقولت دخلت ماأنا : باستغراب له سارة نظرت

 مصطفى؟ فين هو:متسائال ُ حوله عادل نظر

 .برة بيلعب تالقيه:مريم

 منه رد يجدوا لم ولكنهم الجميع وخلفه عليه بالنداء يقوم وهو عادل خرج

.............................. 

 بالرد وقامت ابتسمت .. ليلى المتصل فوجدت هدى فتناولته الهاتف جرس رن

 .شقيقها وحبيبة عمرها صديقة فهي .عليها

 .وحشاني لوال عليكم سالم ـ

 يادودو؟ ايه عاملة.. السالم يكمعل: الحزن ليلى صوت على بدا

 صوتك؟ مال انتُ  ..كويسة أنا تمام :بقلق هدى

 .ومصمم موافق وبابا عريس اتقدملي : وجنتيها على الدموع سالت

 رأيك؟ إيه وانتُ  طيب: تقول ان قبل للحظات هدى صمتت

 وأنا .. عيب ومفيهوش كويس شاب انه بيقول .. مصمم بابا بس موافقة مش أنا ـ

 .إيه اعمل رفةعا مش

 .شوية بعد بيكي هتصل وأنا اقفلي طيب ـ

 واخيها ليلى بين المشاعر حقيقة تعلم فهي بالضيق تشعر وهي الهاتف هدى اغلقت

 .ليلى بكالم وابلغته بنادر باالتصال فقامت

 .خير على يتمملها ربنا .. يعني؟ إيه اعمل وأنا طيب : عينيه في العبرات ترقرقت
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 .ليك رسالة توصل عايزة..تعرفك علشان كدة يبتقول ليلى نادر ـ

 .مبروك بيقولك نادر لها قولي تاني بيكي اتصلت لو ـ

 حاجة أي أعمل ... بتحبك وهي بتحبها انك قوله كلمه لباباها روح طيب كدة ليه ـ

 .حبك عن بيها دافع

 .مبروك بيقولك نادر لها قولي بيكي اتصلت لو ـ

 إيقاف محاوال ُ فراشه على بنفسه والقى هدى وجه في الهاتف واغلق كلماته قال

 . إليها ليصل شئ يفعل ان يستطيع وال حبيبته ..دموعه

.......................... 

 يعني :وقلق ببكاء تقول وهي كفيها بين وجهها ووضعت مقعد اقرب على تهاوت

 .باهلل إال قوة وال الحول .. فين؟ راح هيكون

 كويس؟ عليه دورتوا ..الشقة في مكان أي في نام يمكن يابنتي :نهال

 كان الباب .. الشقة عليه قلبنا السراير وتحت الدواليب في عليه دورنا :ببكاء منه

 .وتاه نزل يكون خايفة أنا مفتوح

 إحنا مالنا ..مكانا في قاعدين وإحنا بتجيلنا المصايب الدلع أخر ماده :بضيق سارة

 ده؟ الهم إيه بيته في مايقعد عندنا يجيبه اللي إيه .. وزفت بمصطفى

 .دلوقتي خالص وقتك مش ساكتة اقعدي سارة :بعصبية نهال

 حوالينا اللي المحالت كل عليه سألت أنا:يقول وهو الوقت ذلك في عليهم عادل دخل

 . خالص العمارة من خارج شافه محدش

 وال حد مع بيلعب يكون يمكن .. الشقق كل على هلف أنا: مكانها من مريم قامت

 .حاجة
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 الفالحين شغل إيه .. عندكم زي هنا إن فاكرة انتُ  ..مين؟ على تلفي :بعصبية سارة

 ده؟

 .. فيه إحنا اللي في سبينا ..صوتك اسمع عايز مش :بعصبية عادل لها نظر

 .الشقق على هلف وأنا يامريم انتُ  استريحي

 معاك جاية انا أل ـ

 حتى يجدوه فلم الجيران كل عند نهع بالسؤال قاموا .. منه وخلفهم للخارج توجها

  عادل وقلق ومنه مريم دموع وسط ..العمارة لسطح وصلوا

 الصدمة من عيونهم اتسعت للحظات مكانهم الثالثة فوقفوا .. السطح لداخل دلفوا

 .مصطفى:مريم تصرخ ان قبل

 دماء أثار وهناك مالبسه من متجردا ُ جانبه على ملقى كان .نحوه الثالثة هرولوا

 .الشيكوالتة من قطعة يده وفي شرجه فتحة من هرتظ

 ووضعها سترته خلع .. نبض يجد فلم ومنه مريم صرخات وسط نبضه عادل تحسس

 .مشفى ألقرب متوجها ُ به وركض وحمله عليه

 .خير هللا شاء إن مريم يامدام اهدي :تامر

 .معانا اقف يارب.. يارب ـ

 .. والجسد للروح مميتة كلمات .. يتهناح الجميع هرولوا الوقت ذلك في الطبيب خرج

 مرارته برغم واقع .. واقع إال يكن لم ذلك ولكن حلم في بإنه يشعر الجميع كان

 .وقسوته

 .ميت جاي كان هو لألسف بس كتير حاولنا هلل البقاء

  .مات مصطفى :تصرخ وهي وعيها فقدت حتى لطمت بكت صرخت

......................... 
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 القدر .. بقسوة منها لينتزعها القدر يأتي وجهها على بسمة ترسم أن ةالحيا تبدأ كلما

 امامه نفعل أن نستطيع وال سيطرته علينا ويفرض بنا يتحكم الذي الوحيد الشئ هو

 تخفف دموعنا لعل الدمع نذرف أن إال نستطيع ال .. ومرارته قسوته برغم شيئا ُ

 . وقدره هللا قضاء تردد أن إال السنتنا تستطيع وال .. قلوبنا نار وتطفئ آالمنا

 على فزعة تجلس أن قبل وجنتيها على العرق وتصبب مفهومة غير بكلمات همهمت

 وهي بجانبها وجلست مسرعة كرسيها من "منه" قامت .. المستشفى داخل فراشها

 .بتحلمي كنتُ  انتُ  حاجة مفيش اهدي حبيبتي: ظهرها على تربت

 القليل مريم رشفت .. الماء كوب اولتهاون ظهرها خلف الوسادة "منه" وضعت

 جديدة؟ اخبار في: "منه"ل الكوب واعطت

 وصلوا يكونوا انهم ادعي .. القسم من مجاش لسة عادل : كرسيها على منه جلست

 .لحاجة

 يارب ـ

 باب فتحت عادل تالقيه : مكانها من "منه" قامت الغرفة باب طرق الوقت ذلك في

 بين من ابتسامة رسم محاوال ُ مريم بجوار وجلس لسالما القى .. عادل فدلف الغرفة

 دلوقتي؟ ياحبيبتي إيه عاملة: رأسها قبل آالمه

 جديدة؟ اخبار في ..هلل الحمد: برأسها مريم اومأت

 ماانتُ  اكتر هيتعبك فيه التفكير .. شوية ده الموضوع تنسي ممكن مريم: عادل تنهد

 .تعبانة

 حاجة دي هي ياعادل؟ إيه انسى :بعصبية تقول وهي وجنتيها على الدموع سالت

 . تتنسي

 بتفارق مش السطح في مرمي وهو صورته قادرة مش: كفيها بين وجهها وضعت

 اللي أشوف لما غير هتهديني حاجة مفيش أنا ..بيها بحلم نايمة وأنا حتى خيالي
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 في إليه وصلوا قولي خاطري علشان ..المشنقة حبل على متعلق كدة فيه عمل

 قات؟التحقي

 اهدي طيب :لصدره ويضمها وجهها عن كفيها يبعد وهو عينيه في العبرات ترقرقت

 .حاجة كل على هحكيلك وانا

 لكلمات لتسمتع كرسيها على ايضا ُ الباكية "منه" وجلست برأسها مريم اومأت

 :عادل

 كان األسانسير ده اليوم إلن .. العمارة من حد كدة عمل اللي إن شاكك البوليس

 و..طلع غريب حد مفيش ان بيأكد والبواب .. السلم على طالع كان كلهو عطالن

 .باله مخدش وهو طلع حد يكون ممكن .. أكيد مش ده الكالم بس: مريم قاطعته

 .اتهام موضع في نفسه البواب ..شك مجرد ده طبعا ُ اكيد ـ

 ان بتأكد مصطفى ايد في اللي الشيكوالته : حديثه عادل فأكمل برأسها مريم اومأت

 ..بيصرخ وال بيقاوم وهو صوته مسمعتوش كدة علشان بمزاجه اخده كده عمل اللي

 أكيد .. اغتصبه وبعدين موته األول انه بيأكد الشرعي الطب تقرير السطح بيه طلع

 يموته قصده مكنش دماغه على فضربه يفضحه فخاف علي وصوته قاومه مصطفى

 .حاجة وال عليه اغمى فاكره مات إنه مايعرفش وهو اغتصبه يكون وممكن ..

 سألوا دول كبار اتنين .. العمارة طلعوا اشخاص تلت مصطفى فيه مات اللي الوقت

 الدور في ساكن سنة 17 عنده وواحد األسانسير عطل سبب عن البواب محمد عم

 السالم بيرد نهائيا حد مع مبيتكلمش زمان من نفسه على منطوي ده الولد .. األخير

 كل مع هيحققوا هما كدة بس . معاه متكلمش بس طالع وهو شافه لبوابا .. بالعافية

 .طبعا ُ والبواب دول التالتة على هيركزوا بس السكان

 مصطفى ووالدة: لعادل نظرت ثم..الوكيل ونعم هللا حسبي : الفراغ إلى مريم نظرت

 إيه؟ عاملة
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 مع تتكلم راضية ومش ..جدا ُ تعبانة الحسرة من هتموت الست يستر ربنا: عادل تنهد

 .خالص حد

 معاها؟ قاعد حد :متسائلة مريم

 .وليلى ونادر هدى اعرفهم اللي بس كتير معاها ناس في اه :برأسه عادل اومأ

 الحركة ممنوع بس .. تروحي ممكن إن وقال الدكتور مع اتكلمت أنا يامريم المهم

 . البيبي على ستر ربنا هلل كتيروالحمد نزفتي إلنك نهائيا ُ

 هنسميه ولد لو :مبتسما ُ لها ونظر براحته بطنها فتحسس .. برأسها تاومأ

 .مصطفى

 جلسة .. حلو خبر ليكي عندي: الموضوع تغيير فحاول عينيها في العبرات ترقرقت

 .هللا شاء ان الجاي الشهر عمر بتاعت النقض

 .معاه ربنا ..بجد : دموعها بين من ابتسامة تسللت

 تسبيها مينفعش مريم جنب تبقي علشان معانا يهتروح "منه": لمنه عادل نظر

 .لوحدها

 .كده هعمل كنت اساسا ُ أنا: برأسها اومأت

.................................... 

 وجوههما على الحزن ظهر . الصالون غرفة في عاطف زوجها بجانب سعاد جلست

 إيه؟ ملهنع ياعاطف وبعدين : سعاد تقطعه ان قبل بينهما ثالث ضيف الصمت وحل

 وال اوضته في قاعد وبالل العمارة سطح فوق اغتصب اللي الولد موضوع ساعة من

 أطلعه وال يتكلم أخليه او أضحكه احاول عمالة اوضته برة يخرج والعايز .. حد بيكلم

 .اوي عليه خايفة أنا .. خالص عايز مش األوضه برة
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 ماانتُ  .. دي زي جةحا على تقوليله خالكي اللي إيه عارف مش أنا :عاطف تنهد

 .ازاي عليه هيقصر ده زي موضوع وعارفة النفسية حالته عارفة

 وسألوا طلعوا ومراته عادل مادكتور ساعة معايا كان هو .. حاجة على محكتش أنا ـ

 .. الولد وشايلين بيصوتوا وهما السطح من نزلوا لما واقف كان وبعدين ..الولد على

 إال. السكان مع يحققوا مابدأوا بعد كمان خصوصا ُ العمارة كل في اتعرف والموضوع

 معاه؟ للتحقيق بالل هتبعت انت صحيح قولي

 مريض بالل إن يثبت اللي ورق قدمت أنا ..ًُ  طبعا أل إيه تحقيق :بعصبية أجاب

 .. دة زي موضوع في كان لو خصوصا ُ عصبي ضغط ألي يتعرض ومينفعش ..نفسيا ُ

 .معانا واتحقق روحنا إحنا كفاية

 ..اآلخرى بيدها يدها تفرك وهي امامها نظرت ثم بقلق له سعاد ظرتن

 بالل؟ سكوت غير شغالكي حاجة في ..؟ ياسعاد مالك :بقلق لها عاطف فنظر

 المشتبه من بالل إن بيقول معايا حقق اللي المقدم .. مقبوض قلبي أنا: سعاد تنهدت

 .....انوكم الولد اغتصاب وقت في السلم على طالع كان إلنه فيهم

 اتجننتي؟ انتُ  ده بتقوليه اللي إيه: بعصبية وقاطعها مكانه عاطف وقف

 اعرفه اللي تعرف لو ماانت اتجننت اه : وجنتيها على الدموع وسالت امامه وقفت

 ده اليوم ..الولد إيد في كانت اللي هي بيحبها بالل اللي الشيكوالته عارف هتتجنن

 وحاولت الفلوس غير ومن غيرها من وطلع دي الشيكوالتة يشتري نازل كان بالل

 ...م بالفلوس إيه جاب أعرف

 .. خالص اسكتي.. هش : حديثها تكملة من ليمنعها فمها على كفه عاطف وضع

 ده؟ الكالم يعرف حد .. ياسعاد اسكتي

 نازل قولت ..؟ ليه نازل كان سألني المحقق لما حتى يعرف محدش .. طبعا ُ أل ـ

 .هيسكتوا مش ..خايفة أنا بس .. للبيت حاجة يشتري
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 ثم بخوف لها نظر . برئ ابني .. حاجة معملش ابني أنا إيه على هيسكتوا مش ـ

 .دي زي حاجة ميعملش بالل ابني أل: ظهره اوالها

 للداخل ودلف الباب طرق بالل لغرفة وتوجه تركها

 اربوش .. النحيل وجسده .. الخمرية ببشرته .. ربيعا ُ عشر السبعة صاحب بالل

 .العسلية وعيونه الخفيف لحيته

 .بذراعيه ومحتضنها لصدره ساقيه ضاما ُ الذهن شارد فراشه على جالسا ُ كان

 . ابنه بجوار وجلس الفراش ناحية وتوجه خلفه الباب عاطف اغلق

 .ياحبيبي بالل : ظهره على وربت يده مد

 .بخوف ابيه يد عن جسده وابعد نفسه على انكمش

 مزعلك؟ اللي إيه اتكلم ليابال مالك : عاطف

 .. بعض مع نلعب تعالى طيب .. عليا رد حبيبي : فأردف ابنه من رد عاطف يتلقى لم

 .عايزه مكان اي في نروح نخرج تعالى

 من شيكوالتة نشتري ننزل تعالي طيب :آخرى مرة فأردف .. بالل من رد يتلقى لم

 .بتحبها اللي

 وهو عاطف فاحتضنه ..هستيرية ةبطريق بالرفض رأسه يحرك وهو بخوف له نظر

 الرحيم الرحمن هللا بسم .. ياحبيبي اهدى اهدى طيب: ظهره على يربت

 للحائط رأسه والده اسند حين في .. النوم في ذهب حتى القرآن له يقرأ والده اخذ

 . الماضي في بذهنه وشرد

................. 
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 احد يشعر ال .. ياتناح نعيش وكراهية حب .. وضيق فرج .. ودمعة بسمة وبين

 .. لتمزقك تتمزق .. عليك تطبطب .. بك تشعر من فقط هي .. نفسك إال بحراحك

 نفسك تداوي أن حاول احد من شئ التنتظر لذلك .آلالمك تتألم ..لحزنك تحزن

 .بنفسك

 يابابا : مقلتيها في بها تشعر التي الوخزات تجاهل تحاول والدها امام ليلى وقفت

 علينا؟ إيه هتقول الناس .. أيام؟ عليها مفتش وفاة حالة شارعنا وف هتخطب إزاي

 .عليه زعالنين الناس كل لسة مصطفى

 الضيق على فاتحة ونقرا هنقعد هييجي الراجل! حاجة هنعمل إحنا هو: لها سالم نظر

 .دري من وال شاف من وال بعضنا وبين بينا

 .. رافضة أنا إن عارف انت .. اتجوز عايزة مش يابابا موافقة مش أنا:ببكاء ليلى

 .عليا متطغطش يابابا خاطري علشان

 سبب قوليلي .. أسباب قوليلي .. وخالص موافقة مش كلمة متقوليش :بعصبية سالم

 .فيه واحد عيب قوليلي .. ليه رفضك

 يابابا خاطري علشان .. عايزاه مش أنا بس .. عيب مفيهوش إنه عارفة أنا ـ

 .عليا متغصبش

 هي .. ده الفاضي الدلع ايه .. عايزاه ومش عيب مفيهوش إيه يعني !ده عالدل إيه ـ

 زي مش مفرود بوشك تقبليه وعايزك الفاتحة هنقرا بكرة جاي الراجل واحدة كلمة

 .امشي قوم تقوليله ناقص كان فاتت اللي المرة

 ثم تبكي وظلت المقعد على بنفسها ليلى القت بينما غرفته ناحية وتوجه كلماته قال

 فيه يعمل الذي للمحل وتوجهت حجابها ارتدت مكانها من قامت و دموعها مسحت

 طلبها ليعطيها مكانه من قام رآها وعندما المحل أمام كعادته جالسا ُ كان ..نادر

 . معاك اتكلم عايزة أنا استنى: مكانه اوقفته ولكنها
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 ياليلى؟ نعم: لها ونظر مكانه وقف

 هدى:شفتيها على ظهرت التي اإلرتعاشة وعلى دموعها على السيطرة حاولت

 كلمتك؟

 .بكرة الفاتحة هيقرا بابا :فأردفت .. برأسه نادر اومأ

 ربنا مبروك: حلقه في بها يشعر التي الغصة بين من شفتيه على ابتسامة رسم حاول

 .خير على يتمملك

 رأيك؟ ده يعني: بسرعة فمسحتها وجنتيها على الدموع سالت

 ني؟تا رأي عندك انتُ  ـ

 ...بح أنا إن عارف انت أيوة : فمسحتها الثانية للمرة وجنتيها على الدموع سالت

 وال شقة وال حاجة معنديش .. صدقيني معايا هظلمك ياليلى هينفع مش : قاطعها

 .بظلمك ابقى استنيني قولتلك لو .. ازاي عامل هيبقى المستقبل عارف وال وظيفة

 تعالى .. بيعزك هو بابا كلم تعالى هستناك أنا .. الظلم هو دلوقتي ليا كالمك انت ـ

 .هستناك وأنا كلمه

 .هينفع مش صدقيني هينفع مش ياليلى؟ إيه هقوله إيه؟ لباباكي هقول :قال بعصبية

 .هينفع مش بتقولي بساطة بكل وانت ايدي وبمدلك عندك لحد جاية أنا يعني

 ........اس ياليلى ـ

 .عندك لحد وجيت نفسي من قللت اللي أنا .. غلطانة اللي أنا:بحدة قاطعته

 فوجد حوله نظر ولكنه خلفها يركض أن أراد . منزلها ناحية وهرولت كلماتها قالت

 .احد بهم يشعر ال حتى مكانه فجلس الناس من الكثير
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 صدرها تجتاح واآلالم تبكي وظلت مقعد اقرب على بنفسها القت شقتها داخل دلفت

 التي احالمها فارس هو..واحاسيس معاني من الكلمة ماتحمل بكل تحبه هي.. بقوة

 تترك كيف .. غيره رجل مع نفسها تتخيل ان التستطيع .. اظافرها نعومة منذ تمنته

 بالقلق اال التشعر شئ بأي تجاه التشعر رجل وتتزوج الصغر منذ بداخلها نمى حب

 .القلب وانقباض

 الباب لفتح وتوجهت دموعها مسحت ..الباب جرس قرع حتى حالها على ظلت

 .امامها نادر فوجدت

 نادر يقطعه ان قبل لثواني الصمت وحل فاغرا ُ فمها ونسيت مندهشة مكانها وقفت

 موجود؟ سالم عم:

 موجود؟ سالم عم:اعلى بصوت سؤاله فأعاد رد يجد لم

 طرقت شقتها لداخل وتوجهت .. برأسها تومئ وهي شفتيها على إبتسامة تسللت

 وجلس .. به مرحبا ُ األب فخرج .. الخارج في نادر بوجود واخبرته والدها غرفة باب

 .الشاي من كوبين عمل ليلى من وطلب معه

 قريبة وقفت الحقيقة في ولكنها الشاي لعمل للداخل وتوجهت برأسها ليلى اومأت

 . السمع تسترق منهما

 .منورنا يابني اهال ُ:سالم ابتسم

 . ليلى اتجوز عايز أنا.. طول على لموضوعا في هدخل أنا .. سالم ياعم نورك ده -

 : لنادر نظر ثم يده في التي للمسبحة ونظر ريقه ابتلع.. ليلي : بدهشة له سالم نظر

 وانت ..مخطوبة ليلى بس .. إيه اد عندي غالوتك عارف إنت يابني عيني على كان

 .اخيه خطبة على احدكم يخطب ال عارف
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 قايلة كانت وهي هدى اختي صديقة ليلى إن عارف انت : بصعوبة ريقه نادر ابتلع

 وأنا ..يرحمه هللا ابويا زي انت سالم عم ..حصلت رسمية حاجة مفيش ان يعني ليها

 . سالم ياعم ليلى بحب أنا .. كدة علشان غير هنا مجتش

 الدوران وال اللف مبحبش عارفني انت يابني اسمعني:لنادر نظر ثم امامه سالم نظر

 وعنده عربية وعنده شركة عنده ووالده محترم شاب لليلى تقدمم اللي العريس ..

 وال شقة عندك وال انت بس .ابني انت متأخذنيش وانت .. عيب مفيهوش شقته

 ليلى .. بظلمها يبقى بنتي جوزتك لو . شئ اي الدنيا حطام من تملك وال وظيفة عندك

 مطمن وأنا أموت عايز .. ايرحمه هللا أمها بعد الدنيا في ليها اللي انا الوحيدة بنتي

 .عليها

 كل في مني احسن متقدملها اللي العريس ان عارف أنا .. سالم ياعم عليك الشر بعد ـ

 إن عارف أنا أمي مع هتجوز أنا.. زيي ليلى هيحب حد مفيش صدقني بس ..حاجة

 وافق بس .. وتالتة واتنين شغلة وهشتغل .. حيلة ماباليد معلش بس ضيقة الشقة

 ...وأنا وافق المس ياعم

 تعيش وسيبها .. السعادة ليها اتمنى مابتقول زي ليلى بتحب لو :بحدة سالم قاطعه

 ببنت يرزقك ربنا بكرة يابني وانت ..كريمة حياة يوفرلها هيقدر إنسان مع حياتها

 .تستاهلك اللي الحالل

 سالم؟ ياعم عندك كالم اخر ده : عينيه في العبرات ترقرقت

 .يابني نورت: انهمك من سالم قام

 عايزة أنا الغني العريس عايزة مش أنا يابابا أل : تبكي وهي مسرعة ليلى خرجت

 عليا خايف فعال ُ لو .. وافق يابابا خاطري علشان .. عليا هيحافظ اللي هو .. نادر

 .وافق
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 ناحية وتوجه مكانه من نادر قام .اوضتك ادخلي يابت اتجننتي انتُ : بعصبية سالم

 أنا .. تسيبني اوعا متمشيش يانادر أل: امامه ووقفت خلفه ركضت ليلى نولك الباب

 .غيرك هتجوز مش

 نادر فخرج السباب لها يوجه وهو بقوة ذراعها من وجذبها مسرعا ُ إليها سالم أقدم

 صراخها إلى يستمع وهو للحظات الباب امام وقف .. خلفه الباب واغلق مسرعا ُ

 .يهعل تنادي وهي وصوتها .. ونحيبها

 .عينيه من تنهمر والدموع مسرعا ُ فترجل ذلك من اكثر اإلنتظار يستطع لم

 القضاء حكم إذا نفسا وطب ..… تشاء ما تفعل األيام دع

 بقاء الدنيا لحوادث فما .… الليالي لحادثة تجزع وال

 والوفاء السماحة وشيمتك .… جلدا األهوال على رجال وكن

 "الشافعي اإلمام"

........................... 

 علمت عندما ابتسامتها اخفاء تستطع لم لمصطفى بالحزن شعورها من الرغم على

 "هنا" جلست .زوجها وبين بينها الحال اصالح على يدل فهذا مريم حمل بخبر

 :بحزن ثغرها على يدها تضع ان قبل مريم لحديث تستمع

 .كدة للعمل وشموصل ولسة..قلبي وجعتي يامريم كفاية حصل ده كل ابيض يانهار

 .منه ينتقم ربنا .."هنا"يا لسة:بحشرجة مريم

 هو بس .. إزاي بتحبيه كنتي عارفة أنا ياحبيبتي معلش: ظهرها على "هنا" ربتت

 .نفرح المفروض دلوقتي الجنة في اكيد

 إنه ماافتكر كل بس .. دلوقتي الجنة في إنه مصبرني اللي ماده: مريم من دمعة فلتت

 محنش؟ قلبه ..عليه؟ مصعبش بيوجعني قلبي هماموت بعد اغتصبه
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 .الظالم ع ربنا .. اساسا ُ كده عمل كان قلب عنده لو هو ـ

 يابنتي عليكي حرام .. عليكي وحش الزعل قال الدكتور يامريم كفاية:ببكاء منه

 .ده بزعلك بيتأثر الجنين

 من حامل إنك أعرف كدة بقى صح ايوة :الحديث لتغيير محاولة في" هنا" ضحكت

 .يعلم من أخر أنا يعني ..ياوحشة"منه"

 معلش بأيام يموت يرحمه هللا مامصطفى قبل عرفت أنا يابنتي وهللا :مريم ابتسمت

 .سامحيني بقى

 لمنه نظرت ثم .. زعلنا وسط في فرحتنا حاجة إنها المهم ياحبيبتي يهمك وال ـ

 يامنتي؟ اإلمتحانات في إيه عاملة:متسائلة

 ان الدنيا اد صحفية وهبقى سنة أخر بقى ياااه هلل الحمد تمام: برأسها "منه" اومأت

 .هللا شاء

 .ناوياها شكلك انتُ  ده .. جريدة في هتعمري انك اشك:"هنا" ضحكت

 أنا ده هيأس مش بس .. كدة بيقولي احساسي فيها بتقولي انتُ  : "منه" ضحكت

 .يابنتي رابعة سلطة

 .اولى سلطة منه لكن رابعة سلطة اللي الصحافة هي: مريم ضحكت

 هبقى .. صح فكرة عني واخدين انكم مشكلتي برضه كدة بقى : حاجبيها منه رفعت

 .المستقبل في هللا شاء ان اغيرها

 اشتغلتي؟ حياتك في "هنا"يا إيه عملتي:متسائلة منه فاردفت الجميع ضحك

 صيدلية في للشغل اتنقل بفكر بس .. ادوية شركة في اشتغلت اه :برأسها هنا اومأت

 .صيدلية افتح عايزة إلني التدريب من كنوع

 .الصيدلية في عادل مع تشتغلي ماتيجي طيب :مريم
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 ينفع؟ يعني بجد ـ

 .هللا شاء ان أعرفك وهبقى هكلمه أنا يابنتي طبعا ُ اه : برأسها مريم اومأت

.................. 

 يشاركه ال. غرفته فذةنا من المتسلل الضوء ذلك إال حدته اليقطع المكان يعم الظالم

 ينظر فراشه على نادر جلس . الخافتة وشهقاته دموعه إال ليله سكون في احد

 في شهقاتها صوت يسمع ..  امامه الحارقة ودموعها صورتها يرى غرفته لسقف

 . للخارج وتوجه دموعه فمسح شقته جرس قرع .ودموع بكاء إال تزيده فال اذنيه

 امامها ليلى لتجد الباب وفتحت سبقته قد والدته كانت

 . ليلى:بإستغراب مها

 باب امام الواقف لنادر وتوجهت خلفها الباب واغلقت الشقة لداخل ليلى اندفعت

 .اآلخر هو بدهشة لها ينظر غرفته

 هنتجوز إحنا .. غيرك حد اتجوز ممكن مش أنا البيت من هربت أنا نادر:ببكاء ليلى

 .الواقع األمر ادام بابا ونحط

 .بينا ياال: وجذبته يده بكف امسكت

 ..ده؟ بتقوليه اللي إيه! يابنتي اتجننتي انتُ :بدهشة لليلى نظرت ثم لنادر مها نظرت

 ده؟ الزمة ملوش اللي الكالم تقولي هنا وجاية الفجر بيتك سايبة

 بقولك .. ساعديني ياخالتو خاطري علشان : بيدها وامسكت ناحيتها ليلى ركضت

 ده الكالم عارفة وانتُ  نادر بحب أنا ياخالتو ساعدينا .. مبحبهوش واحد هتجوز

 . كويس

 مابابا قبل ياال يانادر بينا ياال : ذراعه من وجذبته أخرى مرة نادر ناحية ركضت

 .البيت في مش اني يحس
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 في ليلى نظرت.يتحرك ولم مكانه وقف عندما عنوة تركته ولكنها كفه من جذبته

 .نتجوز ياال نادريا ياال:خافت بصوت قائلة عينيه

 أنا .. ياليلي هينفع مش : لها ونظر نفسه على السيطرة حاول ولكنه منه دمعه فلتت

 .دي زي حاجة أعمل هقدر مش .. سالم عم بخون يبقى كدة

 .عمرك طول يابني راجل : الدموع من مها عين اغرورقت

 هتسيبني .. كده؟ ببساطة عني بتتخلى إيه يعني :لنادر نظرت ثم لها ليلى نظرت

 مها امام ووقفت ركضت يتجوزني؟ غيرك راجل هتسيب .. مبحبوش؟ واحد اتجوز

 .عني ميتخالش قوليله .. اتكلمي ياخالتي خاطري علشان:

 .ظهره فأواله لنادر ليلى فنظرت .. لألرض مها نظرت

 ولكن خلفها ركض .. الباب واغلقت للخارج وهرولت عينيها من الدموع انهمرت

 .للبيت ماتوصل لحد وراها همشي أنا متخافيش:لها فنظر ..هامام وقفت مها

 .ده الوقت في وراها ماشي يشوفك حد لحسن .. وراها هروح أنا انت خليك ـ

 .بحرقة يبكي وظل المقاعد احد على بنفسه نادر القى عندما للخارج توجهت

 فيه تدلف التي الوقت وفي عينيها من تنهمر التي الدموع كثرة من امامها ترى ال

 .غرفته من يخرج والدها كان الشقة داخل

 دي؟ الساعة فين كنتي .. ليلى:بدهشة لها ونظر مكانه والدها وقف

 رفض بس .. نتجوز إننا بترجاه كنت نادر عند كنت : له ونظرت والدها من اقتربت

 .سالم عم أخون مقدرش أنا قالي ليه عارف

 والدها امام موقفه من وتعزز نادر يةناح عطفه ستسدر الكلمات بهذه إنه تتوقع كانت

 .ذلك عكس وجدت ولكنها
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 وبكائها نحيبها وسط وجهها على ولطمها شعرها من وجذبها بغضب والدها لها نظر

 :والسباب الشتائم لها يوجه وهو

 .. سمعتي تضيعي عايزة كله ده العمر بعد ..العار تجيبيلي عايزة الكلب يابنت

 من خروج مفيش رأيك إيه طيب .. الكلب يابنت لاللي نص في البيت من بتهربي

 .جوزك بيت على اال هنا من هتطلعي مش الجاي االسبوع كتابك وكتب .. تاني البيت

 .عليها الباب واغلق غرفتها داخل دفعها الباب واغلق غرفتها داخل دفعها

......................... 

 شعور عليها فاستحوذ .. شفقة او رحمة دون بها يتفوه التي لكلماته استمعت

 وقلة والقهر بالعجز تشعر هي اآلن .. بالعجز شعورها عليه تعرفت ان منذ افتقدته

 .المنال بعيد واصبح تبخر أم تصبح أن في حلمها .. الحيلة

 متأكد؟ انت كدة قالك اللي مين :عينيها من تنهمر والدموع بحسرة له نظرت

 .التحاليل نتيجة تعرفي مصممة انتُ  بس اقولك عايز مكنتش: برأسه سامر اومأ

 ده حبيبتي: رأسها وقبل منها سامر فأقترب بحسرة عينيها واغلقت للفراغ نظرت

 .شئ كل على هلل الحمد .. يعني؟ إيه هنعمل نصيب

 .حاجة بأي اسعدك نفسي كنت .. أم أكون نفسي كنت : له هدى نظرت

 حبيبتي انتُ  علشان الدنيا في إنسان اسعد أنا .. معاكي سعيد مش إني قالك مين ـ

 من اكبر بينا كتير حاجات في .. ببعض هيربطنا اللي هو الطفل مش ياهدى صدقيني

 .كده

 مني العيب إن تعرف لما هتسكت مش مامتك : للفراغ نظرت ثم له هدى نظرت

 .ابدا ُ حالي في هتسيبني مش .. لجحيم حياتي هتحول
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 حد اي وال هتعرف؟ إنها قالك ومين: عينيها في ونظر وجهها من سامر امسكها

 من الحمل وتأخير كويسين االتنين إحنا لها قولي وقت اي في سألتك ولو .. هيعرف

 . سبب غير

 .عني ماهتتخلى عمرك إنك اوعدني :بصعوبة تردد ان قبل صمت في له هدى نظرت

 انتُ  ..عنك ماهتخلى عمري.. ماهسيبك عمري ياحبيبتي اوعدك :بقوة لصدره ضمها

 .ياهدى اوي بحبك أنا سعادتي سر انتُ  حبيبتي انتُ  .. الدنيا في عندي حاجة اغلى

 فمد وجهه تحسست عينيها من تنهمر والدموع له ونظرت حضنه من رأسها رفعت

 دموعك ..دموعك اشوف عايز مش بتحبيني لو : بحنان دموعها ومسح اصابعه

 .بتدبحني

 وال البيت في القاعدة على اخدتي انتُ  :بمرح لها فنظر دموعها بين من ابتسمت

 .برة نتعشى بينا ياال ..كدة على متعود مش انا أل..إيه؟

 ال مابداخلها ولكن وجهها على االبتسامة رسم تحاول وهي برأسها هدى اومأت

 .هللا إال يعلمه

............................. 

 إيه في سرحان: بجانبه جلست .. الغرفة لسقف ينظر الذهن شارد فراشه على جلس

 ياحبيبي؟

 سرحان عادل تؤ ..إيه في سرحان حبيبي :اخرى مرة سؤالها فأعادت رد تتلقى لم

 إيه؟ في

 : مبتسما ُ جانبه على واستلقى ناحيتها بجسده تحول

 بذمتك طيب واحدة مرة تتحولي الزم .. ياحبيبي تقوليلي وعمالة حلو ماشيين ماكنا

 !ينفع كده
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 مش نفسك وعامل سمعني يعني :ابتسامتها اخفاء لتوحاو عين بنصف له نظرت

 دلوقتي؟ إيه فيك اعمل طيب .. حضرتك سامع

 غير منك مسمعتهاش أنا عارفة.منك بسمعها وأنا أوي فرحان كنت :ضاحكا ُ عادل

 .الكتاب كتب ساعة واحدة مرة

 .حبيبي .. بيها غير هناديك مش كده بعد اوعدك :مبتسمة مريم

 يامريم؟ سامحتيني .. احبيبتيي ليا يخليكي ربنا ـ

 متفتحش ممكن .. هننسى اننا اتفقنا مش إحنا هو: له نظرت ثم امامها مريم نظرت

 .افتكر عايزة ومش نسيت أنا .. تاني ده الموضوع

 .حق عندك... عليا حقك ـ

 اعترف؟ إيه في سرحان كنت بقى هاه: بمرح له نظرت

 .حبيبتي واحدة في سرحان كنت:ضاحكا ُ عادل

 .أنا وأنام ..حبيبتك في تفكر بقى انت اسيبك طيب: مريم هدتتن

 ابيض قلبك :ضاحكا ُ ليمنعها بيدها امسكها عادل ولكن السرير على باالستلقاء همت

 .كمان وحياتي وقلبي حبيبتي انتُ  .. بتصدقي انتُ 

 إيه؟ في سرحان كنت بقى قولي .. ماشي؟ كده كان لو :مريم ضحكت

 ؟اوعا حصلت حاجة في ياعادل مالك:بقلق له مريم نظرتف .. صمت في عادل تنهد

 مصطفى؟ قضية في حاجة حصل يكون

 جدول ادوية في .. خالص يرحمه هللا مصطفى عن بعيد الموضوع وهللا ياحبيبتي أل ـ

 .روشتات غير من الصيدلية من ناقصة

 اخدها؟ مين .. يعني ازاي ـ
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 تامر.اجاب بضيق

 درات؟المخ لشرب تاني رجع هو! تامر ـ

 اكتر تاني ليها ورجع اوي بسيطة فترة غير مبطلهاش اساسا ُ هو: برأسه عادل اومأ

 اعمل وال ..إيه اعمله عارف مش بجد .. اكتئاب عنده انه غير ده .. كمان األول من

 .إيه معاه

 .هتلم الشغالنة هي إيه يعمل صيدلية في واقف هندسة خريج واحد اعرف عايزة أنا ـ

 ـ

 .. الصيدلية في معاك اشتغل وقالي .. فيها شغال كان اللي شركةال ساب ماهو -

 .الوحيد صاحبي ده يعني ايه هقوله

 انه عارف انت ولما غلطان انت طبعا ُ ؟أل داهية في يوديك صاحبك وهو !صاحبك -

 ليه؟ منه بالك مأخدتش وبيشرب بيتهبب

 إني وعرفته.. جامد عليه مضيق دول اليومين أنا حق عندك فعال ُ : برأسه عادل اومأ

 .إيه معاه اخرتها اشوف لما عرفت

 .فيه احنا اللي كفاية مشاكل ناقصين مش ظريفة بطريقة الصيدلية من تمشيه حاول -

 هنفضل احنا هو: بخبث اردف ثم .. ربنا يقدمه الخير في اللي:قائال ُ برأسه عادل اومأ

 .والإيه تامر عن نتكلم الليل طول

 .كمان فيكي وبموت يامجنناني بحبك : لصدره فضمها مريم ضحكت

.................... 

 تصبح كيف ؟ تعرفه ال لرجل زوجة تصبح وليلة يوم بين فكيف . تحلم انها تشعر

 بإنقباض تشعر رأته كلما لرجل زوجة .. أخر؟ بشخص متعلق وقلبها لشخص زوجة

 . سببه التعرف قلبها في
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 .لنفسها تقوله ماكانت هذا آخر لرجل حبه هو انقباضه سبب يكون أن الممكن من

 كانت انها برغم .. هدى صديقتها من اآلتية الزغرودة تلك شرودها من انتزعها

 الزغاريد وتطلق .. بالسعادة لها تشعر أن إال التستطيع انها إال ألخيها زوجة تتمناها

 .عينيها مألت التي الدموع برغم زفافها يوم في

 فين؟ نادر :بحزن سائلةمت هدى كرسي من ليلى اقتربت

 استهدي إيه بقولك .. دلوقتي؟ مين نادر : لها نظرت ثم بارتباك حولها هدى نظرت

 !حاال ُ كتابها مكتوب لسة عروسة منظر ده .. المقلوب وشك كفاية كده باهلل

 روحي علينا بيبص جوزك :واردفت لليلى نظرت ثم مبتسمة امامها هدى نظرت.

 .يستر ربنا خلي ليلتك ولمي جنبه اقفي

 بوجهها فاستدارت ليلى يد على وضغطت مبتسمة آخرى مرة امامها هدى نظرت

 هدى فتنحنحت .شاردة صامتة ظلت ولكنها لها ابتسم ..امامها زوجها منير فوجدت

 .مبروك :قائلة

 .ياحبيبتي تعرفيني مش : لليلى نظر ثم مبتسما ُ برأسه منير اومأ

 صديقتها هدى أنا : له ونظرت وارتباك بخفوت هدى فضحكت منها رد يتلقى لم

 .وجارتها

 .وسهال ُ اهال ُ:مبتسما ُ برأسه اومأ

 .عنهما بكرسيها تبتعد ان قبل ليلى يد على وضغطت مبتسمة برأسها هدى اومأت

 .مبروك :هامسا ُ ليلى من برأسه اقترب

 .فيك يبارك هللا : لألرض نظرت ثم حزينة بابتسامة له نظرت

 كتابنا؟ كتب حضر اهلك من حد مفيش ليه هو:متسائلة تاردف ثم للحظات صمت
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 عندهم بس مصر ينزلوا وحاولوا .. مسافرين وبابا ماما إن قولتلك ماأنا :منير ابتسم

 .ينزلوا فمعرفوش كتير شغل

 .يعني حد اي عمك خالك ..ليه؟ حضر اهلك من خالص حد مفيش طيب -

 عليكي؟ كفاية مش اأن هو . ده؟ بالموضوع بالك شاغلة ليه انتُ  هو -

 .تجنن حفلة لنا عاملين اصحابي بقى بينا ياال مش : قاطعها ولكنه ستتحدث كانت

 .ياحبيبتي بينا ياال : بيدها امسك

 وبمجرد والجيران األهل زغاريد وسط معه للخارج وتوجهت برأسها اومأت

 قفو . المحل امام الجالس نادر على عينيها وقعت حتى المنزل مدخل من خروجها

 .. النفس يؤلم العين فحديث .. الكثير فيها العيون حكت كسنوات بدت للحظات الزمن

 مناديا ُ سالم صوت حديثهما قطع حتى هكذا ظلوا .. آخر حديث اي عن الروح ويقتل

 .نادر على

 .سالم ياعم ايوة : سالم امام ووقف مكانه من نادر قام

 .ليلى واخو ابني نادر ده : لمنير سالم نظر

 اختك جوز على سلم:وأردف لنادر نظر ثم

 مبروك : خافت بصوت لها وقال لليلى نظر ثم ..له وبارك لمنير مصافحا ُ يده مد

 .ياليلى

.............. 

 .واقف كأني وال ليه كمان نفسك وبتقدمي تضحكي وعمالة

 .ماشي ياهدى بتضحكي : فأردف كلماته من اكثر هدى ضحكات صوت ارتفع

 بقى؟ بتغير انت : ضحكاتها على لتسيطر ثغرها لىع يدها هدى وضعت
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 بمالبسه هدى فأمسكت ..سيارته سرعة من فزود البنزين دواسة على سامر ضغط

 .السرعة من بخاف ياسامر أل :الصراخ يشبه مرتفع بصوت وقالت بخوف

 لها والتفت الطريق جانب على ووقف الفرامل دواسة على فضغط لوجهها نظر

 إيه؟ في يبتيياحب مالك : بخوف

 من بخاف ياسامر عارف ماانت : بصعوبة ريقها وابتلعت صدرها فوق يدها وضعت

 .الحادثة ساعة من السرعة

 .أسف أنا ياحبيبتي عليا حقك : بحنان رأسها على ومسح يده مد

 تضحكي عمالة.. الموضوع غيري بقى ايوة : سامر فأردف برأسها هدى اومأت

 .حضرتك نفسك وتعرفي وتهزري

 أنا طيب : القيادة بألة وأمسك امامه سامر فنظر أخرى مرة عالية ضحكة طلقتا

 .السرعة من العداد هقفل

 .عليا حقك خالص خالص: ضحكاتها لتمنع ثغرها على يدها ووضعت بيده امسكت

 معاه بتكلم كنت ياحبيبي وهللا : هدى فضحكت ألعلى حاجبه رافعا ُ لها سامر نظر

 .كده بس مبروك وقولتله عليه رديت فأنا .. بترد مش وهي ليلى يسأل عمال عادي

 إيه؟ وال الجوازة على مغصوبة هي .. ليه؟ كده اوي زعالنة ليلى هي -

 نادر؟ وبين بينها حاجة فيها هو :سامر فأردف أمامها ونظرت بحزن هدى تنهدت

 .. اوي عليهم باين كان :برأسه يومئ وهو سامر فأردف برأسها هدى اومأت

 .يباركلها علشان عليه نده سالم عم لما خصوصا ُ

 بتحبه وبنته رفضه إنه كفاية مش .. ليه كده عمل سالم عم عارفة مش :بحزن هدى

 .حرام وهللا . بتحبه مش واحد تتجوز عليها وغصب ..
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 تاني راجل ذمة على وبقت اتجوزت خالص ليلى إن لنادر رسالة يوصل عايز هو -

 كان نادر وهللا . أوي غريب ده سالم عم بس .. حوراي هنا من اخته يعتبرها وإنه

 وليلى نادر كده وغير .. مربيكم سالم عم إن خصوصا ُ .. ده منير اسمه اللي من أحق

 .ده منير اسمه للي مطمن مش أنا حاجة على أقولك .. بعض بيحبوا

 له؟ مطمن مش ليه -ـ

 حضر أهله من حد مفيش إن غريبة مش يعني بس .. عارف مش :شفتيه سامر مط

 .الكتاب كتب

 .عنه سأل سالم عم اكيد وبعدين .. مسافرين انهم بيقول ماهو -

 كفايانا المهم: لهدى نظر بعدما أردف ثم .. بقى عارف مش : وتنهد امامه سامر نظر

 سيرة في بنجيب ما كتر من منفجرين هنموت :ضاحكا ُ أكمل ثم هللا خلق عن كالم

 .الناس

 .اتكلمت أنا تسألب اللي انت مش :هدى ضحكت

 تروحي تحبي بقى هاه .. غلطان اللي أنا ياستي خالص : القيادة بآلة سامر امسك

 فين؟

 .البيت على اطلع فين؟ هنروح :ضاحكة هدى

 هللا أبويا تعرفي ..بيوت؟ في قاعدة بتاع مش أنا قولتلك مرة كام :قائال ُ لها سامر نظر

 .شوارع سامر مسميني كان يرحمه

 معاه كان عمو تصدق بس .. ابيض يانهار شوارع سامر : عالية كةضح هدى اطلقت

 .حق

 وأنا بقى نفسك سبيلي .. بسألك إن غلطان أنا :يقول وهو بسيارته سامر انطلق

 .هظبطك
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............. 

 يختلف عالم .. آخر لعالم وذهبت عالمها تركت كأنها .العالم هذا في حقا ُ هي غريبة

 هو الوعي وعدم الس كر كان .. وتقاليده عاداته و هأشخاص في عالمها عن تماما ُ

 الشباب من كبيرة مجموعة عن عبارة الحفلة كانت ..أشخاصه بين السائدة السمة

 المبتذلة وكلماتهم تصرفاتهم الحد عن وزاد ضحكهم صوت تعالى .. العراة والفتيات

. 

 بوجود مباليا ُ غير بوقاحة لها ينظر حسام يدعى والذي أمامها الجالس الشاب ذلك

 فمنذ .. أخر عالم في ذهب زوجها .. زوجها؟ أين ولكن زوجها .. بجانبها زوجها

 واطالق الفتيات مع والحديث الخمر شرب سوى شئ يفعل ال الحفل لهذا قدومه

 .العالية الضحكات

 أثرها على فأطلق الكلمات ببعض اذنه في وتهمس منه تقترب فتاة فوجدت له نظرت

 .عالية ضحكة

 له فنظرت .. مالمحها في يتفرس وهو الخمر من بكأس لليلى يده حسام دم

 . مابشربش شكرا ُ : خافت بصوت تقول وهي بالرفض رأسها وحركت باستغراب

 انتُ  ده : يقول أن قبل اليه ينتبه الحضور جميع جعلت عالية ضحكة حسام اطلق

 مينفعش أل أل أل .. البوص عروسة انتُ  ده .. عروسة أي ومش .. النهاردة عروسة

 .تشربي الزم

 من وكأنه ابتسامة ثغره وعلى الحديث يتابع زوجها فوجدت بجانبها ليلى نظرت

 بداخلها الغضب نيران أشعل مما الطريقة بهذه زوجته مع شخص يتحدث ان الطبيعي

 .أروح وعايزة تعبت أنا :بعصبية قائلة مكانها من وقامت

 صوت فأرتفع اصدقاءة يحيي يده ورفع نحا ُمتر مكانه من وقام برأسه منير اومأ

 .قلبها له انقبض مشهد في له وتصفيقهم ضحكاتهم

 العالم؟ ماهذا
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.......... 

 أمامها الرجل ذلك لتجد الباب لفتح وتوجهت مابيدها سعاد فتركت الباب جرس قرع

 حضرتك؟ مين أفندم :متسائلة جبينها عقدت

 شوية؟ بعض مع نتكلم ممكن .. علي ياسر المقدم : الرجل ابتسم

 :متسائال ُ خلفها من صوت اتاها عندما ريقها وابتلعت سعاد ارتبكت

 ياسعاد؟ مين

 هويته عن سأله ما وبعد ..مكانها ليقف لزوجها الطريق افسحت ولكنها عليه ترد لم

 إيه؟ في تتكلم عايز وحضرتك :يقول وهو مالمحه على السيطره حاول

 سطح فوق واتقتل اغتصب اللي الطفل .. مصطفى موضوع غير في هو :ياسر

 .العمارة

 اقوالنا واخدته ده الموضوع في معانا اتحقق احنا :الغضب عاطف مالمح على ظهر

 تاني؟ إيه عايزين ..

 .شوية بالل مع اتكلم عايز أنا :بهدوء ياسر

 ولو .. عصبي ضغط ألي يتعرض إنه وممنوع نفسيا ُ مريض ابني :بعصبية عاطف

 .هنا من اتفضل سمحت

 :متسائال ُ لسعاد نظر ثم ثاقبة نظرة لعاطف نظر . منعته ياسر يد ولكن الباب بغلق هم

  يشتري نازل كان بالل إن قولتي حضرتك هو

 .تقريبا ُ زيت ازازة يشتري نزل اه :أكمل ثم (يتذكر كأنه ألعلى نظر)

 .برأسها واومأت له نظرت ثم لعاطف سعاد نظرت
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 إنه بيأكد تحت اللي المحل صاحب ليه اومال :يقول ووه ابتسامة شبح فمه على ظهر

 إلن اشتراها اللي الشيكوالته نوع على كمان وقالي ..شيكوالته؟ عنده من اشترى

 والنوع .. خاطره علشان مخصوص بيجيبوا وهو ده النوع غير بيشتري مش بالل

 .ماتقتل ساعة مصطفى إيد في كان اللي ده

 أنا :وأردف الحارقة أنفاسه صوت وارتفع جههو مالمح تغيرت والذي لعاطف نظر

 . مريض بالل إن عارف علشان هنا لحد جاي

 من بالل خرج الذي الوقت في الباب واغلق الشقة فدلف الطريق له عاطف افسح

 .مكانه ووقف غرفته

 منه يقترب ياسر جعل مما مفهومة غير منه صادرة همهمة صوت الجميع سمع

 .مايقول بوضوح ليسمع

 مكنتش أنا :وصعوبة بتلعثم يقول ان قبل شئ يتذكر كأنه الذهن شارد أمامه اللب نظر

 وأنا .. اداني ماعمو زي شيكوالتة واديته الشقة من اخدته أنا .. هيموت إنه أعرف

 لحد قولت لو وقالي جامد وضربني مسكتش هو بس ياعمو كفاية واقوله اعيط قعدت

 .. هضربك ده الكالم عرف حد لو وقالي زعقلي بابا .. وماما لبابا قولت أنا ..هموتك

 .هيموت إنه عارف مكنتش أنا

 ياما :شهقاتها صوت فتعالى ذلك من اكثر نفسها على السيطرة والدته تستطع لم

 بالش قولتلي .. ده الموضوع ساعة من نفسيا ُ تعب بالل .. الولد نعالج الزم قولتلك

 دول زي اللي الوالد قولتلك .. كده يهف عمل اللي اخوك علشان تتكلم خوفت .. فضايح

 .كدة هيعمل مش ابني أل قولتلي متعالجوش لو انتقامي دافع عندهم بيبقى بيكبروا لما

 تفضح خوفت كده اتبسط :غضبا ُ عينيها واتسعت بمالبسه وامسكت منه اقتربت

 كده تعمل إزاي ماتقوله حتى غير من البيت سيبت إنك عليه قدرك ربنا واللي اخوك

 النفسية حالته الوقت مابيعدي كل الولد قولتلك ياما كده مكنش ابني .اخوك ابن يف
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 لدكتور بيه تروح إنك قدرك ماربنا ويوم الكالم في تقيل بقى لسانه حتى ..بتسوء

 .ابني في كدة عملت اللي انت هلل منك .. تعبه سبب إيه تقول رفضت

 لالغتصاب تعرض بالل إن دتهوال حديث من فهم بعدما باشفاق بالل إلى ياسر نظر

 وبعد .. اخيه أمر وافتضاح األمر افتضاح من خوفا ُ العالج رفض ووالده عمه من

 وقليل نفسه على منطوي واصبح لسانه وثقل النفسية بالل حالة تدهورت ذلك

 .باغتصابه يكتفي لم ولكنه مصطفى في هو فعله به عمه فعله والذي ..الكالم

 لما دماغه على ضربته أنا هيموت إنه عارف مكنتش أنا : وأردف لياسر بالل نظر

 لو اقوله علشان أفوقه وحاولت .. بس عليه اغمى إنه فاكر كنت .. جامد يصرخ قعد

 .مافقش بس .. هموتك لحد قولت

 هنقول احنا : ظهره على وربت الباكي بالل والد من اقترب ثم لبالل برأسه ياسر اومأ

 وهنقدم .. كده عمل اللي ابنكم ان واعترفته .. يتواج اللي انتم إنكم المحضر في

 اتفضلوا ربنا يقدمه الخير في واللي ..نفسيا ُ مريض بالل إن تثبت اللي األوراق

 .معايا

 مدى الطفل نفسية وتدمر الضحية روح تقتل إلنها بشعة جريمة األطفال اغتصاب إن

 وبما .األيام عليه مرت همام يندمل ال نفسيا ُ شرخا ُ له وتترك كرامته وتسلبه الحياة

 لالغتصاب يتعرض الذي فالطفل سهال ُ ليس والروحي الجسدي االنتهاك عالج إن

 .اجتماعية عزلة في يعيش تجعله نفسية مشاكل من يعاني

 المجتمع عن نفسه بعزل الجريمة بعد يبدأ المغتَصب الطفل إن النفس علماء ويقول

 ونسبة . إرادي ال وتبرز تبول من الغالب في ويعاني .. الدراسي مستواه ويتراجع

 بمجرد جنسيا ُ مثليين الى إردي ال بشكل يتحولون المغتصبين األطفال من كبيرة

ب إلى يتحول آخرى حاالت وفي .. شواذ ويصبحوا بلوغهم  لنفسه لينتقم مغتص 

 .بالل حالة في حدث مثلما به شعر الذي باأللم اآلخرين وليشعر
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 في فيفعل .. جاني الى يتحول ال حتى المغتَصب الطفل جعال بضرورة نطالب لذا

 بتوقيع ايضا ُ ونطالب .. مغلقة دائرة في انفسنا حول وندور .. به ف عل مثلما غيره

 .بأكمله لمجتمع لتدميرهم المغتصبين على عقوبة اقصى

 أي هو نفسيا ؟ مريض إيه يعني : زوجها كلمات مع ونحيبها صرخاتها صوت تعالى

 هو .. نفسيا ُ مريض عليه يقولوا منها يطلعوه وعايزين جريمة بيرتك شخص

 .دول اليومين موضة بقى النفسي المرض

 اتأكدت انا مريض فعال ُ بالل .. اهدي ياحبيبتي : تهدئتها محاوال ُ منها عادل اقترب

 . بنفسي

 ويقولوا رحمة أي غير من يتقتل كدة ببساطة .. هدر؟ هيروح مصطفى دم إيه يعني ـ

 .يتعدم الزم ده .. العدل؟ ده هو .. حرام يبقى حتى ده .. ضمري

 لمصطفى ادعي .. عنه غصبا ُ كدة عمل مريض واحد ده .. العدل ده هو يامريم ايوة ـ

 .كدة غير منملكش إحنا .. يشفيه ربنا إن لبالل وادعي .. بالرحمة

 .يرحمه هللا : بحسرة عينيها اغمضت

..................................... 

 كأسرة يتعامل فالجميع بينهم باأللفة شعرت .. عادل صيدلية في للعمل "هنا" انتقلت

 .واحدة

 كام؟ سنة صيدلة خريج بقى انت:بابتسامة متسائلة تامر أمام "هنا" جلست

 .هندسة خريج أنا .. صيدلة خريج مش أنا :ضاحكا ُ تامر

 هنا؟ معانا يهإ وبتعمل .. مهندس معقولة :حاجبيها مابين "هنا"زامت

 مع اشتغل أنزل وقولت فيها الشغل وسيبت شركة في شغال كنت ياستي مفيش ـ

 .شغل على مادور عقبال البيت في القاعدة بدل عادل
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 معاه؟ تشتغل لما رأيك إيه .. مهندس بابا أنا ـ

 .طبعا ُ ياريت بجد :تامر ضحك

 اتفقنا ةالشرك على ونطلع هخدك مانخلص أول اتفقنا خالص : "هنا" ضحكت

 .تامر يابشمهندس

 "هنا" يادكتورة اتفقنا :مبتسما ُ برأسه تامر اومأ

 من "هنا" فقامت مايريد ليرى تامر هم الصيدلية داخل شخص دلف الوقت ذلك في

 !هنا جابك اللي إيه عارفة مش أنا يابشمهندس انت خليك :تقول وهي ضاحكة مكانها

 هاه :اخرى مرة معه للحديث عادت حتى بنظراته وتتبعها كلماتها على تامر ضحك

 إيه؟ بنقول كنا بقى

.................................... 

 فتوجهت نهال شقة من األتية الزغاريد صوت سمعت عندما وجهها الفرحة تعالت

 .الخبر من لتتأكد مسرعة

 .عليه طمنك ربنا ان هلل الحمد.. ياماما مبرووك :بفرحة مريم

 .أوي وحشني ياعمر ياحبيبي .. يامريم علينا حلو وشك هلل الحمد :ضاحكة نهال

 بالظبط؟ إيه قالك عادل بس قوليلي ياماما :سارة

 .هلل الحمد هلل الحمد ..هنا معاه ويبقى ساعات وكلها براءة اخد قالي :نهال أجابت

 والزم .. بيحبه اللي األكل كل نعمله الزم احنا ياماما بقى ياال طيب :مريم ضحكت

 .كبيرة فلةح نعمله

 .ننجز علشان التالتة احنا بينا الحاجة هنقسم احنا فعال ُ ايوة : برأسها نهال اومأت

 .حاجة كل هنعمل وسارة وأنا ياماما انتُ  استريحي :نهال ظهر على مريم ربتت
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 انتُ  خليكي ..األكل في إيدك متحطيش انتُ  أل أل أل :صدرها أمام ذراعيها سارة عقدت

 .العك بيحب مش عمر اصل ..حاجة كل هنعمل ماما وأنا

 . ليلتك لمي سارة : بحدة لسارة نظرت نهال ولكن كلماتها من بالضيق مريم شعرت

 عمر إن واثقة أنا .. المطبخ على معايا تعالي يامريم ياال :لمريم تنظر وهي أردفت ثم

 .اكلك هيحب

 ماشي : سارة زفرت عندما للمطبخ نهال مع وتوجهت مبتسمة برأسها مريم اومأت

  .طويل والزمن وانتُ  انا يامريم

............................ 

 عبد لشركة وصال حتى "هنا" مع والمشاكسات والكلمات الضحكات تامر تبادل

 .. منه الطريقة بهذه الضحكات تلك تخرج زمن منذ مرة وألول ."هنا" والد العزيز

 لها اصبحت "هنا" حسنا ُ .رتعكي اي يشوبها ال صافية ضحكات .. القلب من ضحكات

 قلبه من تامر أضحكت ..سنوات منذ يفعله أن بشر مااليستطيع فعلت فهي .. فائدة

 . عقلها من ماتبقى على قضت و .. عشقا ُ اذابتها ضحكة

 مكتبه؟ في بابي .. يادودو ازيك :والدها سكرتيرة أمام "هنا" وقفت

 يادكتورة اتفضلي مكتبه في ايوة : برأسها واومأت مبتسمة مكانها ضحى وقفت

 ."هنا"

 .اوي وحشني بابي :قائلة للداخل دلفت .. تامر وخلفها والدها لمكتب "هنا" توجهت

 .وحشاني بابي حبيبة :واحتضنها مكانه العزيز عبد وقف

 دكتور اقولك عمالة أنا .. عنه حكتلك اللي تامر ده بابي : مبتسمة لتامر "هنا" نظرت

 .اياز شوفت مهندس طلع تامر

 .اتفضل .. يابشمهندس اهال ُ :لتامر مصافحا ُ يده ومد لها العزيز عبد ضحك
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 .امامه وتامر "هنا" وجلست مكتبه خلف العزيز عبد جلس

 .. بالصيدلة عالقة ملوش شكله اقولك عمالة كنت مش يابابي شوفت :هنا ضحكت

 شركة ندهع بابي ..هنا مش مكانك انت أل قولتله ..الصيدلية في وشغال مهندس طلع

 .معاه اشتغل تعالى

 تامر لها نظر حين في .. الحديث في واندفاعها كلماتها على العزيز وعبد تامر ضحك

 .حضرتك سيرتي في وتجيبي بقى عني تحكي عمالة انتُ  ده :

 ساعة من أنا يابني ايوة :عين بنصف له ونظرت برأسها منه "هنا" اقتربت

 مانع؟ عندك .. عنك لبابي بحكي وأنا ماشوفتك

 دلوقتي عرفت ليه اشرق عمال برضه بقول أنا .. مانع معنديش أل :ضاحكا ُ تامر

 .السبب

 .مانع عندك بحسب :طفولية حركة في لسانها له "هنا" اخرجت

 ليه؟ بتتكلم مش حضرتك هو يابابي إيه : وأردفت لوالدها نظرت ثم

 بسبع بتتكلمي انتُ  ده ..؟ يتكلم إنه فرصة لحد مدية انتُ  هو :ضاحكا ُ العزيز عبد

 .بعض في السنة

 .اتكلم اتفضل .. خالص هسكت أنا يابابي خالص :هنا ضحكت

 كده؟ قبل مكان في اشتغلت وال تشتغل مرة أول : لتامر ونظر برأسه العزيز عبد اومأ

 (.... )شركة في كده قبل اشتغلت أل ـ

 ليه؟ فيها الشغل سيبت اومال ..كبيرة شركة دي تمام ـ

 .المكان في تريحتشمس يعني ـ
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 والشركة العمل حول تامر مع الحديث اطراف يتجاذب واخذ برأسه العزيز اومأعبد

 يابشمهندس تمام :قائال ُ برأسه العزيز عبد اومأ حتى ساعة نصف لمدة هكذا ظلوا

 طبعا ُ يسعدني أنا ..جديد هضيفله فيه هتشتغل مكان أي .. كبيرة خبرة عندك حضرتك

 .معايا تشتغل انك

 . أوي فرحانة أنا يابابي بجد :بسعادة قاطعته "هنا" ولكن سيرد انك

 .خدمة أي هشغلك قولتلك مش:وأردفت لتامر نظرت ثم

 جدا ُ وتشرفت يافندم جدا ُ متشكر :مصافحا ُ العزيز لعبد يده ومد مكانه من تامر قام

 .حضرتك بمعرفة

 .هللا شاء ان بكرة انتظارك في ليا الشرف :العزيز عبد صافحه

 .ماشية أنا يابابي؟ حاجة عايز : واحتضنته والدها من "هنا" اقتربت

 يانونو؟ كده فين على ـ

 صعيدي فيها عمل الدكتور البشمهندس اصل :لوالدها نظرت ثم ضاحكة لتامر نظرت

 .. عربيتك ونجيب نرجع وبعدين عربيتي معايا وتركبي عربيتك تسيبي أل وقالي ..

 .اوافق اضطريت وأنا

 .نفسك من بالك خلي بابي ياحبيبة ماشي : لها العزيز عبد ضحك

 .بينا ياال: مبتسمة تامر من "هنا" اقتربت

 .يافندم اذنك بعد :مبتسما ُ العزيز لعبد نظر ثم بينا ياال .. برأسه تامر اومأ

 .معه وضحكها مشاكستها من يسلم لم ذلك واثناء لسيارته "هنا" مع تامر توجه

 .له المجاور المقعد "هنا" واستقلت القيادة مقعد تامر استقل

 اكمني ..البنات على ابيض يانهار ..دماغك في ليه حطاني انتُ  يابنتي :ضاحكا ُ تامر

 كدة؟ عاملة تروحي عليا هتموت البنات وكل امور واد يعني
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 وهخليك الناس كل مع سيرتك في اجيب هفضل مسكتش لو عارف :محذرة له نظالت

 .شوية كل تشرق

 .غلطان أنا سامحيني ارجوكي ابيض قلبك :ضحك

 .عنك عفونا لقد سامحتك خالص ـ

 .هلل هلل.. مغدكيش وأنا مشغالني لسة تبقي مينفعش ..فين؟ تتغدي تحبي بقى هاه ـ

 .ورايا من ثواب تاخد اهوه ياال .. موافقة أنا هلل كان لو ـ

 .منعه هاتفه رنين ولكن بسيارته ينطلق ان وهم تامر ضحك

 .عادل ده :قائال ُ "هنا"ل نظر ثم اتفلله تامر نظر

 .طمني ياعادل ايه :هاتفه لرنين تامر استجاب

 .اهوه السيارة في جنبي راكب عمر هلل الحمد :بسعادة عادل

 وهعدي هخلصه كده مشوار ورايا أنا .. هلل الحمد ياحبيبي مبروك :ضاحكا ُ تامر

 .عليكم

 .انتظارك في ياتامر تمام ـ

 .ياحبيبي سالمتك على هللا حمد : لعمر ونظر هاتفه عادل اغلق

 .هلل الحمد اخيرا ُ يااااه .. ياعادل يسلمك هللا :عمر ابتسم

 .أوي وحشها .. تكلمني شوية كل انتظارك في ماما ـ

 .اوي وحشاني كمان وهي ـ

 .مبسوط مش شكلك ياعمر مالك:يقول ان قبل بتمعن له عادل نظر

 . أوي عليها قلقان أنا .. مريم اشوف اروح األول عايز عادل :عمر تنهد
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 .مريم شوف ابقى وبعدين .. منتظرانا ماما علشان األول نروح : بضيق عادل تنهد

 عنها واعرف هتجنن وأنا ..فيا ماسكة وهتفضل أنزل هتسيبني مش ماما روحت لو ـ

 .حاجة

 .عندها لحد هوديك أنا وبعدين األول نروح :يقول وهو بسيارته عادل انطلق

.......................... 

 كل على ظاهرة والسعادة .. الحديث اطراف تتبادالن المطبخ في مريم مع نهال وقفت

 وحبيبها عينها قرة ويصل دقائق الزمن من فباقي .. وجهها خلجات من خلجة

 "عمر" الصغير وولدها

 مع عهنتجم اخيرا ُ .. رجع عمر اخيرا ُ .. إيه اد فرحانة يامريم متعرفيش :بفرحة نهال

 .هلل الحمد .. تاني األول زي بعض

 بعض من وميحرمكوش عليهم ويطمنك ..يارب قلبك يسعد ربنا ياماما هلل الحمد ـ

 .ابدا ُ

 .اخبارها إيه المكرونة صنية يامريم كدة شوفي .. ياحبيبتي يارب ـ

 .يامريم رجع عمر عمر: لمريم نهال فنظرت الباب جرس قرع الوقت ذلك في

 .المطبخ في هفضل وأنا استقبليه ياماما حيرو :بفرحة مريم

 مكانها وقفت .. ويقبلها سارة يحتضن عمر فوجدت للخارج مسرعة نهال خرجت

 .ياحبيبي عمر.. عمر :تقول وهي ذراعيها وفتحت

 من الفرحة دموع وسالت بقوة احتضنته ذراعيها بين بنفسه والقى إليها هرول

 وارهقت .. المواجع فيه كثرت عام من ألكثر استمر انتظار لهيب لتطفئ عينيها

 .القلب وتعب .. الروح
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 ..صدرها داخل الشوق لهيب لتطفئ منه عينيها تملي كفيها بين بوجهه امسكت

 .مالمحه من الظمآن ريقها وتروي

 ياماما بقى خالص : ويحتضنهما منهما يقترب ان قبل منه فلتت دمعة عادل مسح

 انت ياال إيه .. زايد جسمه السجن من راجع الواد ده .. ولحمه بشحمه اهوه عمر

 المصيف؟ في وال السجن في كنت

 كل عماللك أنا ياحبيبي معلش .. خالص خاسس ده امه ياحبيب ده فين :نهال ضحكت

 معلش فاتت اللي األيام كل هعوضك أنا .. هعمله في نفسك اللي وكل بتحبه اللي األكل

 . ياحبيبي

 .العيد على هتدبحك شكلها .. تعلفك ناوية كدة كلهاش ماما :ضاحكا ُ لعمر عادل نظر

 مريم؟ فين اومال : حوله عادل نظر عندما عادل كلمات من الجميع ضحك

 تستريح عايزة ومش رجليها على ربنا صباحية من واقفة .. المطبخ في مريم :نهال

 .بنفرح يوم كل إحنا هو بتقولي ..

  .عمر على تسلم جيبهاوا اشوفها هدخل أنا طيب : برأسه عادل اومأ

 .إستريح ياحبيبي تعالى : عمر ظهر على نهال ربتت حين في للمطبخ عادل توجه

 .لهما سارة وانضمت الحديث اطراف يتجاذب بجانبها وجلس يدها عمر قبل

 صدرها على يدها وضعت عندما الخلف من مريم واحتضن المطبخ داخل عادل دلف

 اآلخرى بيده يده يضرب واخذ عالية ضحكة عادل ضحك ..خافتة صرخة واطلقت

 .لمريم ينظر وهو

 ثم .وتخضني فيا تعملها دايما ُ برضه كده : صدرها فوق يدها ومازالت مريم ضحكت

 .عليا تضحك بقى بطل تؤ : اردفت

 .سايبة اعصابك طول على ..؟ شوية قلبك جمدي قولتلك مرة كام ـ
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 .اوي وحشتيني: واحتضنها منها اقترب

 .عمر سالمة على هلل حمد .. وحشتني كمان وانت :بدالل ضحكت

 .لسة وال جهز األكل الجوع من ميت أنا مريومة ..يسلمك هللا ـ

 .جاهزة تكون والسفرة بالظبط دقايق عشر ـ

 وبعدين عليكي يتعرف نفسه .. عمر على سلمي تعالي األول أل : يدها من امسكها

 .السفرة نحضر

 عمر امام وقفا حتى .. ضحكاتهما وسط خارجلل معه وتوجهت برأسها مريم اومأت

 .بهما األنظار وتعلقت

 عمر وقف ..الصدمة وقع من ثالث ضيف الصمت وحل .. للحظات العينان التقت

 في ..دهشة عينيه واتسعت االبتسامة مكان العبوث وحل ..قلبه دقات وتعالت مكانه

 من وقت اقرب في خروجه معلنة قلبها دقات وتعالت مكانها مريم تيبست حين

 هروب معلنا ُ شاحبا ُ وجهها وظهر ..فاغرا ُ فمها ونسيت جبينها وقطبت ..مكانه

 .عروقه من الدماء

 منهما كال ُ ينظر فقط للحظات الصمت وحل ..باستغراب لهما الجميع نظر

 .مريم :بصعوبة يقول وهو الصمت عمر قطع حتى لآلخربصدمة

 عض؟ب تعرفوا انتم : لمريم نظر ثم له عادل نظر

 اتجوزتي؟ انتُ  : عمر اردف بينما رد يتلقى لم

 مراتك؟ مريم .. مريم؟ اتجوزت انت :وأردف لعادل نظر ثم

 مسرعة وهرولت صدمتها من فاقت .. ذلك من اكثر امامه الصمود مريم تستطع لم

 .تقتلها التي عمر نظرات من هاربة لشقتها

 بمريم؟ عالقتك إيه انت ..جةحا فاهمين مش إحنا ياعمر؟ إيه في : لعمر نهال نظرت
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 هو عادل استاذ اظن ..حاجة فاهم مش اللي أنا : لعادل نظر ثم باستهزاء عمر إبتسم

 .فاهم اللي وهو عارف اللي

 إيه؟ في ياعمر ماتقول ..إيه؟ افهم : شفتيه عادل مط

 وتتجوزها مريم غير ملقتش .. هتستعبط انت ..إيه؟ في فاهم مش :عمر صوت عال

 وانت اتسجن أنا يعني .. بيها وترتبط حبتها اللي الوحيدة اإلنسانة غير ملقتش ..

 دلوقتي أنا ايوة ايوة .. إيه اد بحبها أنا عارف وانت .. مريم وتتجوز ورايا من تلف

 ..اتهربت عليها وتطمني وتشوفها تروح انك منك طلبت لما كدة علشان فهمت

 حضرتك علشان.. رفضت برضه دلوقتي تروحلها انك منك طلبت لما كدة وعلشان

 .اتجوزتها

 أنا اعرف ماكنت وهللا :يقول وهو حديثه من بالرفض رأسه وحرك ريقه عادل إبتلع

 وهللا .. منك ده الكالم اسمع مرة أول

 اسمها ..؟ مريم انها واحدة للحظة ولو مشكتش ؟ ليه .. كداب متحلفش : عمر قاطعه

 ماكنت زي مريم ظروف نفس ظروفها .. صيدالنية دكتورة .. سني نفس في .. مريم

 ياأخ األخوة دي هي ..حبيبتي؟ تتجوز ازاي ..ماعرفتش؟ يعني إزاي .. عنها بحكيلك

 .ياقدوة ياكبير

 قوليله اخوكي على انتُ  ردي .. انتُ  ردي : لسارة ينظر وهو عادل صوت عال

 .إيه قالنا المحامي

 اكدلنا واللي .. سليم فؤاد ابن زتاتجو مريم إن قالنا المحامي : وأردف لعمر نظر ثم

 وال .. تزورك فكرت وال كمان هي اختفت ومريم .. اختفى سليم فؤاد ابن إن كالمه

 .همك مانزودش علشان نقولك مرضناش وإحنا ..عنك تسأل فكرت

 خالص مشكناش كلنا .. حصل اللي الكالم ده هو ياعمر فعال ُ ايوة :لعمر سارة نظرت

 .سليم فؤاد ابن اتجوزت إنها فكرنا كل .. بتحبها كنت اللي هي عادل مرات مريم إن
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 مريم تبعدوا علشان بعض مع كلكم اتفقتوا خالص : بسخرية وابتسم لهم عمر نظر

 .صدقتوا فعال ُ برافو بجد بس .. عني

 خاين انت.. خاين انت :قائال ُ مالبسه من وجذبه هستيرية بطريقة عادل من اقترب

 .لغرفته وهرول المقاعد احد على بقوة القاه..خاينة وهي

 التصديق وعدم الدهشة مالمح مكانه عادل ظل بينما ..خلفه وسارة نهال ركضت

 وسهر .. معه؟ بعشقها تغنى طالما التي اخوه حبيبة من تزوج كيف ..وجهه على

 الطريقة بهذه عمر جرح في السبب يكون كيف .. معها؟ احالمه عليه يقص الليالي

 ؟ بأخيه ذلك فعل كيف .. واألب؟ االكبر خاأل وهو كيف ..؟

 افتح .. ياحبيبي افتح عمر :تبكي وهي الباب تطرق عمر غرفة امام نهال وقفت

 .ياعمر خاطري علشان

 هي اكيد ..كويسة مش قولتلكم لما صدقتوني .. ليها مااطمنت عمري :بعصبية سارة

 .األخوات بين توقع مريم .. الدنيا خربت مريم .. كله لده وخططت عملت اللي

 وايابا ُ ذهابا ُ الصالة تجوب واقفة كانت .. لشقته مسرعا ُ وتوجه مكانه من عادل قام

 .ظهرها اولته ثم له نظرت الشقة عادل دلف وعندما ..

 صوته يصلها أن قبل اعصابه على السيطرة محاوال ُ مكانه ووقف بهدوء الباب اغلق

 عمر؟ تعرفي انتُ  :متسائال ُ

 يده على قبض .ظهرها توليه مازالت وهي برأسها واومأت يقهار وابتلعت تنهدت

 بيه؟ عالقتك إيه كان :يقول وهو بقوة

 تكاد بقوة صدرها بداخل تقرع افريقيا طبول ام قلبها دقات الصوت ذلك هل ترى

 .مكانه من تختلعه

 .بيحبني كان: ريقها وإبتلعت روعه من لتهدئ قلبها على يدها وضعت
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؟ ـ  وانت 

 .بحبه كنت : بصعوبة واخرجته عميق نفس واخذت نيهاعي اغمضت

 ليه؟ اتجوزتيني بتحبيه انتُ  ولما :بحشرجة يقول أن قبل للحظات صمت

 اخوك : ايقافها تستطيع ال جاري كنهر عينيها من تتساقط والدموع وجهها اعطته

 اسمه وعمر .. السيد احمد اسمه والدكم واختك انت ..حاجة فاهمة مش أنا .. إزاي؟

 اخوات؟ ازاي يبقى الرحمن عبد عمر

 .. األم من اخوات إلننا : بعصبية يحركها وهو بذراعيها وامسك منها عادل اقترب

 عارفة؟ كنت انتُ  وال .. اخويا؟ يكون ممكن انه لحظة مشكتيش انتُ 

 بيقطع االسم دايما ُ كان ماشكيت ساعة حتى .. إزاي؟ هعرف اعرف ماكنت وهللا ـ

 ليه وانت طيب .. األم من اخوات انكم اعرف مرة أول أنا ..صدفة وبقول شكي

 مشكتش؟

 .سليم فؤاد إبن اتجوزت بيحبها اخويا عمر اللي مريم إن قالولي علشان ـ

 ..مرة؟ ولو تزوريه مفكرتيش .. أوي بيحبك كان عمر : فأردف دهشة عينيها اتسعت

 كده؟ وبسهولة بسرعة نستيه

 بتحاسبني إيه؟ على بتحاسبني انت :يةبعصب تقول وهي شهقاتها صوت تعالى

 طلعت وأنا بيك ارتبط مافكرت يوم من علشان بتحاسبني ..فيك؟ ربنا اتقيت علشان

 ..ذمتك؟ على مابقيت يوم من انت حبيتك علشان بتحاسبني .. حياتي؟ من عمر

 افهم؟ عايزة إيه على بتحاسبني

 من وانتهى اضيم كان عمر.. انت بحبك أنا :تقول وهي بهدوء وجهه تحسست

 اوعا خاطري علشان .. أناني ميبقاش المفروض .. كده يفهم هو والمفروض حياتي

 اوعا بس .. الكل عن بعيد حياتنا ونعيش خالص هنا عن نبعد تعالى .. عني تتخلى

 .تسيبني
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 عديدة اتهامات عينيه في ترى .. بالعين بينهما طويل حديث دار للحظات صمت

 .. لها بإتهاماته تعترف أن تريد ال .. بها نفسها تقنع أن تريد ال ولكنها جيدا ُ تعرفها

 ..تقتلها نظراته ..مابداخلها بغير وتحدثها نفسها تكذب ان تريد تنكرها أن تريد

 . روحها من ماتبقى على تقضي ..تعذبها .. تدبحها

 فالقت بعنف خلفه الباب ويغلق للخارج ويتوجه يتركها أن قبل كسنوات مرت دقائق

 .مقعد اقرب على بنفسها

............................ 

 وصلنا اخيرا ُ :يقول وهو سيارتها امام بسيارته وقف عندما ضحكاته صوت تعالى

 .جننتيني انتُ  ده ياساتر

 .يابشمهندس اوي شكرا ُ ..معاك؟ اخرتها دي برضه كده بقى :ضاحكة "هنا"

 زي حلو وقت قضيت وال مضحكتش ركتي بقالي أنا ده .. بهزر أنا ياهنا وهللا أل ـ

 .النهاردة

 .الحلو والوقت الضحك حق بقى جنية عشين هات طيب ـ

 جنية وعشيين وعصير غدا .. كدة قولي بقى المرتب في عينك انتُ  ده :ضاحكا ُ تامر

 .طمع على داخلة انتُ  ..كمان

 هرش كل ..يعني هلل هشغلك اومال ..المرتب من نسبة هاخد اساسا ُ أنا ياابني ـ

 .الدنيا اد سمسار ويبقى رزقه يقلب الواحد ..المرتب من %10هاخد

 . وهللا مجنونة :ضاحكا ُ تامر

 .القمر زي بس :وأردف عينيها في ونظر بجزعه منها اقترب

 دلوقتي؟ إيه هتعمل بقى هاه: امامها "هنا" تنظر ان قبل للحظات هكذا ظال

 تاني؟ فين رايح :"اهن" فأردفت بسيارته وانطلق كرسيه في تامر اعتدل
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 وبعدين .. مريم على تسلمي وانتُ  .. واخوه عادل على أسلم أنا .. معايا هتيجي ـ

 .البيت لحد وراكي وامشي عربيتك ناخد نرجع

 .حالمة ابتسامة ثغرها على وظهر بذراعيها نفسها واحتضنت برأسها "هنا" اومأت

.......................... 

 كفيه بين وجهه واضعا ُ والدته بجوار جالس عمر كان .. والدته لشقة عادل توجه

 بهذه عنه وتتخلى تتزوج كيف .. ذلك؟ مريم به تفعل كيف .. به يفتك الغضب يكاد

 كيف ..؟ عقله عن لحظة تغيب لم التي وهي كيف .. !اخيه بمن وتتزوج ؟ الطريقة

 .. مهأليا نور كانت فضحكتها .. خياله من لحظة صورتها تغيب لم التي وهي

 ..بمشاعره؟ وتتالعب تخدعه كانت الدرجة الهذه ..عينيه امام أمل بصيص وكلماتها

 وسيستيقظ يحلم انه البد ال..عليه؟ الحب وتمثيل الكذب في بارعة كانت الدرجة الهذه

 ..وقلبها وجهها تكسو الشوق ومالمح .. انتظاره في فيجدها لمريم ويذهب قريبا ُ

 .لرؤيتها يتلهف هوقلب .. إليها يشتاق مثلما

 .صدرها امام ذراعيها عاقدة واقفة وسارة ظهره على تربت بجواره نهال جلست

 أنا عمر : اخيه امام عادل وقف

 اسمع عايز مش : وجهه امام سبابته ووضع واقفا ُ مكانه من هب عندما عمر قاطعه

 .عمر اسمه اخ ليك إنك خالص تنسى انت .. سمعني صوتك

 اعرف مكنتش قولتلك ..كله؟ ده علشان إيه عملت أنا .. إيه؟ في انت :بعصبية عادل

 انت بعدين .إيه؟ انت يااخي اعرف ماكنت العظيم وهللا ..بتحبها اللي مريم انها

 ياعمر؟ لفين واصلة كانت بيها عالقتك انت هو .. ليه كده اوي زعالن

 مريم شانعل بعضكم هتخسروا كفاية خاطري علشان :ببكاء قائلة بينهما نهال وقفت

 .عليكم قلبي هتحرقوا كفاية ..
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 ونظر اآلخرى فوق ساقه ووضع بجانبها وجلس واجلسها ظهرها على عمر ربت

 .للفراغ

 علشان.. براحة اخوك مع واتكلم اقعد يابني خاطري علشان : لعادل نهال نظرت

 .ياعادل خاطري

 اعمري انت يعني : المقاعد احد على وجلس كفيه واعتصر عينيه عادل اغمض

 انت هتتجوزها طلقتها ولو .. مريم؟ اطلق عايزني .. إيه؟ عايز دلوقتي

 إيه؟ عايز انت عرفني..يعني؟

 أنا .. بيكم دعوة مليش أنا ..حر انت مطلقهاش تطلقها :ساخرا ُ وابتسم له عمر نظر

 أنا .. بيها اشبع اعرفها اللي مريم مبقتش هي .. اخويا مبقتش ماانت زي خالص

 .زهاعاي مش خالص

 عالقتكم انتم ياعمر أعرف عايز أنا .. دلوقتي عايزها مش بيها اشبع :بعصبية عادل

 لفين؟ وصلت ببعض

 عالقتنا إيه يعني ..لفين وصلت عالقتكم تقولي شوية كل انت :قائال ُ له عمر نظر

 .سؤالك فاهم مش ..لفين؟ وصلت

 الهانم أصل :ساخرة تقول ان قبل الجميع انتباه جذبت عالية ضحكة سارة ضحكت

 دلوقتي بس .. شاكة كنت أنا .. ياعمورة اتجوزها مااخوك ساعة بنت مكنتش

 .اتأكدت

 خالص اسكتي : المقاعد احد على والقاها بقوة بذراعها وامسك منها عادل اقترب

 .صوتك اسمع عايز مش .. انتُ 

 بعض مع تتخانقوا عمالين.. مريم ست خاطر علشان هتضربني انت :بغضب سارة

 ..جوازكم؟ يوم تاني بتضربها ليه كنت وانت .. متستهلش واحدة خاطر شانعل

 زي بتعاملها كنت وليه .. الحقيقة قولي وبتقولها بتشتمها وانت بودني وسمعتك
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 .. عليا؟ رد عادل يااستاذ السبب قولي ..حامل؟ مابقت لحد وإهانة شتيمة الخدامة

 .تصدق عايز مش اللي إنت بس باينة ماهي .. لفين وصلت بينكم العالقة تقوله عمال

 له عمر نظر . شكه به يؤكد رد ينتظر كأنه لعمر ونظر رد يجد ولم عادل ارتبك

 الكلمات هذه بقول يتجرأوا كيف .. األثنين رأس ليهشم قام ولو ود .. بصدمة للحظات

 عرفهاأ أنا . ابدا ُ ذلك تفعل لم مريم .. الباطلة التهمة بهذه يقذفوها كيف .. مريم عن

 حبيبتي يصفوا كيف ..زوجة غيرها يتمنى ولم لسنوات احبها الذي حبيبها أنا .. جيدا ُ

 .البشعة التهمة بهذه العفيفة الطاهرة مريم يقذفوا كيف .. الكلمات بهذه

 مريم .. خائنة مريم : آخرى مرة مكانه وقف ولكنه االثنين بضرب وهم مكانه من قام

 انتُ  : بخبث عينيه لمعت .زانية مريم .. كاذبة يممر .. لسنوات به تغنت حب باعت

 .يامريم اإلبتديتي

 اآلخرى فوق ساقه ووضع .. لكرسيه بظهره واسند.. بهدوء آخرى مرة جلس

 بعض بنحب كنا ومريم أنا .. كده في الغريب وإيه يعني عادي :ساخرا ُ لعادل وابتسم

 .تجاوزات بينا يحصل إن طبيعي .. هنتجوز وكنا

 شجع مما السفلى شفته على ويجز يقوة يده يعتصر واخذ دهشة عادل نعي اتسعت

 . حديثه استكمال على عمر

 اتسرعت اللي انت .. بقى إيه أعمل بس اتجوزها ناوي كنت أنا :ضاحكا ُ عمر فأردف

 .ولبست

 .. ياعمر منك اه .. يدميه حتى رحمة دون ويعتصره بقسوة القلب يغزو وجع من اه

 بهذه تذبحني كيف .. الباطلة؟ التهمة بهذه تقذفني كيف .. ؟ بي ذلك تفعل كيف

 ؟ اخالقي في وتشكك شرفي في تطعن كيف .. وآالمي بعذابي وتتلذذ الباردة السكينة

 في قتيلة وتتركني .. شفقة او رحمة دون رصاصاتك تطلق كيف .. ياعمر؟ كيف

 .الطرق مفترق
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 والطهارة البراءة تدعي ذبةكا مريم اذن .. جنونه وجن غضبا ُ عادل عين اتسعت

 الذي االحمق وأنا ..!عمر مع !اخي مع من؟ ومع زانية خائنة مريم .. خائنة وهي

 كلماتها صدقت الذي األحمق وأنا .. معها جديدة حياة وبدأت شئ كل تناسيت

 . المعرفة بعدم وادعائها

 كرامته في تطعنه التي الكلمات لتلك يستمع وهو ذلك من اكثر الصمود يستطع لم

 وشعر عمر وارتبك خلفه نهال ركضت .لشقته مسرعا ُ فهرول ورجولته وشرفه

 .والدته خلف فتوجه بالخوف

.............................. 

 منه واقتربت مكانها من مريم فقامت .. بعنف خلفه الباب واغلق للداخل عادل دلف

 .خاطري علشان افتح... ياعادل افتح : بقوة الباب نهال فيه طرقت التي الوقت في

 بقوة ذراعها من امسكها عادل ولكن الباب لتفتح وتوجهت باستغراب له مريم نظرت

 انك مصممة كنت وانتُ  هسامحك وانا الحقيقة قولي قولتلك مرة كام : لعينيها ونظر

 اخويا؟ غير ملقتيش اخويا ..هاه؟ مرة كام ..معرفش؟ وتقولي تكدبي

 .حاجة فاهمة مش أنا اخوك؟ اللي إيه هو :بدهشة عينيها اتسعت

 :بهستيرية قائال ُ االرض على والقاها وجهها على ولطمها بقوة شعرها من جذبها

 .(....)ال يابنت (...)يا حقيقتك على اتكشفتي خالص الكلب يابنت بتكدبي لسة

 أنا ياعادل افتح: يقول وهو له وكلماته الشقة باب على عمر اخيه لطرقات يستمع لم

 .ياعادل افتح بينا حاجة ماحصل وهللا ..يكعل كدبت

 شدة من وتأوهاتها صرخاتها وسط هستيرية بطريقة مريم يضرب واخذ حزامه نزع

 شعرها من وجذبها وقف ثم .. بعنف وجهها على اآلخرى بيده ويضربها ..الضرب

 .للوعي فاقدة وتسقط بشدة تصرخ جعلتها ركلة بطنها في بساقه وركلها وقفت حتى
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 واقفة وسارة الباب كسر يحاوالن وعمر نهال فوجدوا عادل لشقة وهنا امرت وصال

 بسرعة ناحيتهما هروال..صدرها امام ذراعيها عاقدة

 .مريم هيموت عادل ياتامر الحقنا : لتامر نهال فنظرت

 يدفع واخذ نهال مكان تامر وقف حين في ثغرها على يدها ووضعت "هنا" شهقت

 والدماء للوعي فاقدة مريم ليجدوا مسرعين الجميع خلود انكسر حتى عمر مع الباب

 .شاخصة وعينيه األرض على بجانبها جالسا ُ وعادل جسدها من تسيل

 اخذ .مريم مريم: يبكي وهو مريم بجوار ركبتيه على عمر جثا بينما "هنا" صرخت

 وهللا .. سامحيني يامريم تموتي اوعي: يردد وهو هستيرية بطريقة نبضها يتحسس

 .تسبيني اوعي خاطري علشان.. شيطان لحظة كانت وهللا اقصد تماكن

 .بسرعة ياال ..بسرعة مستشفى نوديها الزم ادامي شيلها هتولول انت :بعصبية تامر

............................. 

 وقعت حتى بقلق حولهما ينظران نادر وخلفها المستشفى داخل مسرعة "منه" دلفت

 : مسرعة ليهاإ فركضت"هنا" على منه عين

 فين؟ مريم حصل؟ اللي إيه "هنا""هنا"

 .خير هللا شاء ان "منه"يا اهدي :ببكاء ظهرها على "هنا" ربتت

 والدموع العيينين مغمض الحائط إلى رأسه مسندا ُ الواقف عمر على "منه" نظر وقع

 !عمر :قائلة حاجبيها مابين فزامت عينيه من تتساقط

 مش أنا ..هنا؟ جابه اللي إيه عمر .. إيه؟ في هو"هنا"ل نظرت بعدما اردفت ثم

 . يفهمني حد حاجة فاهمة

 .األمل ملتمسين بقلق ناحيته الجميع فهرول الطبيب خرج الوقت ذلك في



220 
 

 واضطرينا نزل الطفل ..حاجة نعمل مقدرناش جامد كان النزيف لألسف :الطبيب

 .الرحم نشيل

 التي سارة ماعدا بحرقة عالجمي بكى .. ثغرها على يدها ووضعت "منه" صرخت

 تنسبوا طفل هتجبلينا كانت .. ربنا عند من جات إنها كويس :خافت بصوت تنهدت

 .مين ابن هو أعلم وهللا لينا

................................... 

 مالبسه ارتدى. شعره به يجفف واخرى خصره حول منشفة الفا ُ الحمام من خرج

 : بضيق الفراش على الجالسة ليلى تنهدت دماعن شعره يصفف المرآة امام ووقف

 .الفجر بعد هترجع وطبعا ُ .. يوم كل زي برضه خارج

 اسهري تعالي مرة كذا قولتلك ياحبيبتي ليلى : منها واقترب بوجهه منير استدار

 أنا؟ إيه اعملك . مابترضيش اللي وانتُ  معايا جميل وقت وقضي

 الخروج هو.؟ فين معاك اخرج : رهاصد امام ذراعيها وعقدت مكانها ليلى وقفت

 معاك تخدني الفجروعايز لحد قمار ولعب وسكر رقص وخمرة بنات عن عبارة عندك

 .يهديك ربنا .كدة هبقى وال كده ماكنت عمري أنا طبعا ُ أل .. كمان

 ..زيك ماهبقى عمري أنا يوم؟ كل بتاعت االسطوانة هنبدأ إيه : بضيق منير تنهد

 اتغير؟ أنا وعايزاني تتغيري عايزة مش انتُ  اشمعنى .يهديك ربنا ..ماهتغير عمري

 كل عن هيحاسبك ربنا علشان.. حرام بتعمله اللي علشان.. الغلط انت علشان ـ

 .أنا مش تتغير الزم اللي انت كدة علشان..حياتك في بتعملها اللي الغلط الحاجات

 .. عجبك عجبك هاهغير ومش أعرفك او مااتجوزك قبل من حياتي دي ياليلى بصي ـ

 .حرة انتُ  عجبك مش

 .طلقني .. عجبني مش أنا خالص ـ
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 دي الكلمة بتقولي سمعتك لو :صارمة نظرة عينيها في ونظر بعنف ذراعها جذب

 .سمعاني هزعلك تاني

 ياحبيبتي عليا حقك : مالمحه والنت ذراعها فترك مالمحها إلى الخوف تسلل

 .متزعليش

 لما رأيك إيه :قائال ُ منها واقترب فستان واخرج فتحه المالبس لدوالب وتوجه تركها

 .عليكي يهبل شكله هيبقى عجبني ماشوفته أول .. ؟ معايا وتيجي تلبسيه

 له فنظرت.. والكتفين الصدر وعاري الركبة فوق قصير أسود كان للفستان نظرت

 في البسه قميص وال ..خارجة؟ وأنا البسه علشان مشتريه فستان ده :بسخرية

 النوم؟ ةأوض

 خلفه فخرجت للخارج وتوجه وتركها الفراش على الفستان والقى بضيق لها نظر

 يدخل حد عايزة مش لكن البيت برة عايزة انت اللي أعمل براحتك خليك :بعصبية

 !دعارة شقة وال محترمة ناس شقة دي عارفة مش أنا .. شقتي

 .بقوة وقلبها صدرها يعتصر بغضبها وتركها خلفه الباب اغلق

.............................. 

 التعرف ..وجهها تكسو والقهر الحزن ومالمح المستشفى داخل سريرها على تممدت

 في عاهرة اصبحت .. ذلك إلى الحال بها يصل لكي حياتها في فعلته الذي ماالذنب

 حتى فعلت ماذا .. حياتها طوال األمومة ومن طفلها من انحرمت .. الجميع نظر

 .الظالمة الطريقة بهذه عليها مانالز يقسو

 خاطري علشان طيب ياحبيبتي مريم : كتفها علي وربتت منها بكرسيها هدى اقتربت

 إمتى؟ لحد كدة وبتعيطي ساكتة هتفضلي حاجة كلي طيب .. اتكلمي

 .حد كالم هتسمع مش مريم عارفة أنا .. براحتها ياهدى سبيها: "منه" تنهدت
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 "منه" هبت ..الغرفة عادل ويدلف الباب يطرق ان لقب وصمتت برأسها هدى اومأت

 :منه واقتربت مكانها من

 ..برة اطلع اتفضل ..واخوك؟ انت فيها عملته اللي كفاية مش هنا دخلك اللي إيه انت

 .تاني وشكم نشوف عايزين مش

 .مريم صوت ذلك كانت ."منه"يا سبيه

 ناقصة انتُ  يامريم : لها منه نظرت

 .لوحدنا سيبونا برة واطلعوا .. هسبي بقولك: قاطعتها

 الباب واغلقت الغرفة خارج وتوجهت بكرسيها هدى وسحبت برأسها منه اومأت

 .خلفها

 يدها بكف وأمسك ركبتيه على جثا .. عينيه من تتساقط والدموع منها عادل اقترب

 عالقة على كان إنه قالي اللي هو وهللا .. عني غصب كان وهللا ..سامحيني: وقبله

 سامحيني .تاني الجرح وفتح رجع اللي هو بس ونسيت سامحتك أنا وهللا .. كيبي

 .يامريم

 .طلقني : بثبات مريم

 خاطري علشان يامريم أل :ببكاء يقول ان قبل للحظات بينهما ثالث ضيف الصمت حل

 خالص .. حياتنا ونعيش بعيد نبعد تعالى قولتيلي انتُ  مش أقولك .بحبك أنا سامحيني

 هعوضك .. وهنربيه وهنكبره طفل وهنكفل ..خالص مصر برة وهنسافر هخدك أنا

 يامريم بس .. حياتك في حصلتلك حاجة كل عن

 قولتلك لما كدة قبل فاكر ..معاك أعيش عايزة مش .. طلقني قولتلك :بحدة قاطعته

 انت بكرهك ..بكرهك دلوقتي بقى أنا ..تصرفاتك بكره كنت أنا ماكرهتك عمري إني

 .معاك أعيش عايزة ومش
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 اعمله هينفع مش فيك اعمله ناوية اللي علشان طلقني :وأردفت أكثر صوتها عال

 منك وهطلق المحاكم في أدامك ماأقف أحسن بهدوء فطلقني ذمتك وعلى مراتك وأنا

 .ياعادل طلقني ..معايا هيزيد حسابك ساعتها بس

 .يامريم طالق انت:برأسه واومأ عينيه من الدموع تساقطت

 .وقت اقرب في توصلي ورقتي :بهدوء ابتسمت

 وقف .خلفه الباب واغلق الغرفة عمر دلف للخارج يتوجه ان وقبل مكانه من قام

 .والغل الغضب بنظرات لآلخر منهما كال ُ ينظر مكانه عمر ووقف مكانه عادل

 بعد وشك توريها عين ليك .. هنا؟ جابك اللي إيه انت : امامه ووقف منه عمر اقترب

 فيها؟ تهعمل اللي

 مالبسه من وجذبه للخلف عمر فدفعه بقوة وجهه في ولكمه بغضب له نظرعادل

 واالبتسامة تتابعهما ومريم والسباب والشتائم اللكمات لآلخر يوجه منهما كال ُ واخذ

 .روعها من قليل ولو يهدئ االن يفعلوه فما .. بشماتة وجهها تعلو

 في بينهما وتامر وسامر نادر ووقف عراكهما صوت على للداخل الجميع دلف .

 .الشجار لفض محاولة

 تموتوني عايزين انتم .. بعضكم؟ بتضربوا لكدة وصلت هي برضه كده:ببكاء نهال

 عليكم؟ الحسرة من

 مش حقها في كالم وقولت كدبت اللي أنا (....)يا عملت اللي برضه أنا :بعصبية عادل

 .حقيقي

 وحقيقي بحق راجل كنت لو وانت :قائال ُ يصيح وهو تامر من التملص عمر حاول

 فيها عملت وشكاك (....) علشان انت لكن ..متصدقش مراتك على قولت مهما كنت

 البوليس عنك ألبلغ وهللا ..داهية في هوديك أنا ده بس عليا استنى.. عملته اللي

 .هتشوف قتل في شروع في واتهمك
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 . حقير:بتقزز له ينظر وهو وجهه على عادل بصق

 صعوبة األمر لتزيد فتدخلت ذلك من اكثر اعصابها على السيطرة سارة تستطع لم

 :بعصبية قائلة بينهما ووقفت مريم على

 انت اللي دي هي عمر ياأستاذ انت (....) واحدة خاطر علشان بعضكم هتخسروا

 على كانت اومال ماتتجوز قبل بيك عالقة على مكنتش لو (.....) واحدة دي بتحبها؟

 بعمر عالقة على كانت معاك أوي فارقة عادل ياأستاذ وانت .قولي؟ هها بمين عالقة

 على دي زي لواحدة تأمن ازاي عارفة مش معاك ماتفرقش المفروض تاني بحد وال

 .(.....) واحدة على ومتزعلوش لنفسكم فوقوا .. بيتك

 .. كدابين واخواتك انتُ  كدابة :بعصبية قائلة امامها ووقف سارة من "منه" اقتربت

 وحرمتوها ابنها قتلتوا جريمتكم على تداروا علشان كدة تقولوا انكم اتفقتوا اللي انتم

 ياريتنا .. اختي حياة دمرتوا اللي انتم .. حياتها دمرتوا عمرها طول األمومة من

 .معرفناكم

 لتبرئ صوتها بأعلى تصرخ أن ومنه سارة لكلمات تستمع الواقفة "هنا" أرادت

 صورة في واخرجتهم بداخلها وصوتها صرخاتها كتمت .. عتستط لم ولكنها مريم

 .ونحيب بكاء

 تقول أن لها كيف .ظالمة؟ كانت األمس في وهي بالعدل اليوم تحكم أن "هنا"ب فكيف

 تطهر أن لها كيف . فعلته؟ يفعل أن للباطل يسرت من األمس في وهي اليوم الحق

 وشاركت كذبت من وهي الصدق تقول أن لها كيف . لوثتها؟ من وهي مريم

 .شئ تفعل أن تستطيع ال. شئ تقل أن تستطيع ال.وخططت؟

 تسلل لتمنع اذنيها فوق يدها تضع التي مريم صرخات على دوامتها من "هنا" فاقت

 لموتكم وهللا .. لموتكم وهللا .. الكلب ياوالد برة اطلعوا ..برة اطلعوا : إليها الكلمات

 .منكم حقي اجيب الزم منكم انتقم مالز موتوني زي هموتكم أنا .. كلكم
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 في ..صرخاتها وعلى عليها للسيطرة محاولة في يدها وامسكت إليها منه ركضت

 محاولة في الغرفة خارج واخرجوهم واهله عادل امام وسامر نادر وقف حين

 "هنا"و لمريم طبيب لنداء للخارج بكرسيها هدى واسرعت ..مريم على للسيطرة

 .مريم صرخات بدء مع ثواني منذ وعيها فقدت التي

................................. 

 وجيرانها أهلها وسط لتعيش عادت.. اختها مع لمنزلها مريم عادت األيام ومرت

 ام بروحها مريم عادت هل. منها؟ رحلت مثلما حارتها إلى مريم عادت هل ولكن.

 ؟ روح بال جسد عادت

 "منه" كلمات ولكن مصطفى والدة زيارة هي لحارتها عادت عندما به مافكرت أول

 األيام في الصحية حالتها تدهور بعد اسبوع منذ مصطفى والدة بوفاة تخبرها وهي

 .روحها من ماتبقى وقتلت المكلوم قلبها جراح من زادت ..األخيرة

 على وقهرها حزنها ام..الصحية حالتها تدهور مصطفى والدة موت سبب هل ترى

 ؟ ابنها وفاة

 باءت محاوالتها كل هيهات ولكن وعمر عادل بين أخرى مرة التقريب نهال حاولت

 .لمريم ماحدث مسئولية ويحمله لآلخر اإلتهامات يكيل منهما فكال ُ ..بالفشل

 على واعتاد األخيرة األيام في النفسية حالتها تدهور بعد "هنا" من كثيرا ُ تامر اقترب

 معها وتوجه عزلتها من فيه جهااخر الذي اليوم جاء حتى يومي بشكل زيارتها

 .للخارج

 أمام ذراعيها عاقدة "هنا" جلست .. العامة األماكن إحدى في "هنا" أمام تامر جلس

 .وجهها مالمح الحزن يكسو الذهن شاردة صدرها

 "هنا" : بينهما الدائر الصمت يقطع ان قبل بحزن لها تامر نظر
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 إحنا هو إيه :مبتسما ُ تامر فأردف شفتيها على ابتسامة رسم وحاولت له نظرت

 برضه؟ كده زعالنين نقعد علشان جو نغير خارجين

 ..دلوقتي؟ دي الدموع الزمة إيه طيب : برفق ومسحها يده تامر فمد منها دمعة فلتت

 مريم؟ خاطر علشان ده كل

 كويس مريم عارفة أنا ..كتير اتظلمت بجد أوي عليا صعبانة أصلها : برأسها اومأت

 .فيها حصل اللي ابدا ُ متستهلش أوي ةطيب مريم ..

 عمر؟ بتحب كانت مريم فعال ُ هي ـ

 مرتبطين انهم عارف كان والكل الكلية في زميلنا كان عمر : برأسها "هنا" اومأت

 حاجة كل عليه اتقبض لما بس يخطبها مايتخرج أول ناوي كان وعمر .. ببعض

 .اتغيرت

 في السبب كان اللي وهو مريم بيحب انك اللي ده إبراهيم مين .حاجة فاهم مش أنا ـ

 دي مريم إن مشكش عادل كدة علشان اتجوزها إنه لعادل قالوا وبعدين ..عمر؟ حبس

 تعرفي .. سليم فؤاد ابن بيقولوا .حاجة فاهم مش أنا بجد تؤ .. عمر بيحبها كان اللي

 ده؟ الموضوع عن حاجة

 مريم ازاي مستغربة اللي بقى أنا .. حاجة ألمعرفش :بالنفي رأسها "هنا" حركت

 عادل؟ أخو عمر إن معرفتش

 زي حاجة عن لمريم ماحكى عمره وعمر ..األم من وسارة عادل أخو عمر إلن ـ

 في مجاش مريم كدة علشان األم من اخوه عمر ان ماقالها عمره عادل حتى ..دي

 .عرفت وال خالص بالها

 سارة اختهم أوي مضايقني يالل .. باهلل اال قوة وال حول ال : بضيق "هنا" تنهدت

 دي؟ البشعة بالطريقة عنها وتتكلم مريم تتهم إزاي .. إنسانة مش دي بجد
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 مريم عن بتقوله اللي الكالم فعال ُ لو بس ..كويسة مش طريقتها إن معاكي أنا بصي ـ

 تعمل إنها لسارة الفرصة أتاحت اللي وهي كويسة مش إنسانة مريم يبقى .. صح ده

 .كدة فيها

 مش إنها مريم عن تقول ازاي انت : بعصبية مكانها من وهبت بحدة له نظرت

 .تظلمها لما عليك حرام تعرفها؟ انت .كويسة

 طيبة انتُ  :قائال ُ دموعها ومسح مكانه من تامر فقام وجنتيها على الدموع سالت

 أوي بحبك أنا تعرفي "هنا"يا أوي وحساسة

 .بحبك :لها فابتسم مبتسمة له نظرت

...................................... 

 أي في غرفتها عليها تقتحم ..استقاللية بأي التشعر وهي المنزل لهذا قدومها منذ

 بمعاملتها روحها وتؤلم .. الجارحة بكلماتها دائما ُ تقتلها .. استئذان دون وقت

 .القاسية

 اقتربت .زالتلفا تشاهد فراشها على جالسة هدى كانت كعادتها غرفتها عليها اقتحمت

 .ابتسامة وجهها وعلى صدرها امام ذراعيها عاقدة منها رجاء

 .ياطنط اتفضلي : االبتسامة هدى بادلتها

 لوحدك قاعدة ماانتُ  بدل االوضة؟ في ليه لوحدك قاعدة يادودو إيه :مبتسمة رجاء

 .بعض مع نقعد تعالي .. لوحدي قاعدة وانا

 ياطنط ياريت : ابتسامتها على ظالحفا حاولت ولكنها هدى وجه االستغراب عال

 اقعدي ياطنط اتفضلي ..خالص معايا تقعدي تدخلي مابترضيش اللي ماحضرتك

 .بيتك البيت ده .. تنوريني
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 إيه .عليكي يسلموا ونفسهم برة وبنتها اختي حتى ده .. انتُ  معايا أقعدي تعالي أل ـ

 نفسك تنقلي عرفيبت انتُ  مش ..معانا؟ تقعدي واخرجك الكرسي اقربلك لما رأيك

 للكرسي؟

 .عليه هتنقل وأنا الكرسي قربيلي ياطنط خالص : مبتسمة برأسها هدى اومأت

 .للخارج رجاء وسحبتها المتحرك لكرسيها هدى انتقلت

 .ياإبتسام ازيك .. ياطنط ازيك : إبتسام وابنتها لسناء هدى ابتسمت

 زي وتسلمي تقربي ش؟م ده لبعيد بعيد من اللي السالم ايه هو: فمها سناء لوت

 الناس؟

 اقرب هينفع مش ضيق المكان بس وهللا اسفة أنا ياطنط معلش :بإحراج هدى

 .بالكرسي

 .نفسك في متشليش ياحبيبتي معلش .. نسيت أنا ده صح اه :ضاحكة سناء

 : شفتيها على ظهرت التي الرعشة على السيطرة وحاولت برأسها هدى اومأت

 لكن .. ماتت كتير ناس الحادثة ماعملت ساعة أنا .. نةزعال مش أنا ياطنط هلل الحمد

 .تزعلني مش تسعدني حاجة دي المفروض عايشة لسة أنا

 يوم في تحلمي مكنتيش طبعا ُ .. بسامر عوضك ربنا كمان انتُ  ده اه :بضيق رجاء

 .ابني زي بواحد ترتبطي إنك األيام من

 زي بواحد ارتبط أحلم نتماك عمري أكيد .. هلل الحمد ياطنط أكيد :هدى ابتسمت

 .ليا يخليه ربنا .سامر

 بتكملي إنك سمعت أنا :بضيق قدميها اخمص إلى رأسها من إبتسام لها نظرت

 بقى؟ إيه بتكملي .. تعليمك

 .انجليزي تربية ـ
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 ثانوية شهادة كنتي لو هتفرق يعني .. الشهادة معاكي هتفرق انتُ  هو طيب :إبتسام

 جامعة؟ عن

 .جامعي خريج أي زي زيي ..الشغل في هتفرق طبعا ُ اه ـ

 واحدة انك خصوصا ُ معاكي ربنا ياال .. وهللا كويس قولتيلي اه :فمها سناء لوت

 إيه قالكم الدكتور قوليلي صح إال .حاجة وال يعطلك طفل معاكي مش حتى ..فاضية

 الحمل؟ علشان

 كويسين تنيناال إحنا إن قالنا : عنها بنظرها وابتعدت بصعوبة ريقها هدى ابتلعت

 نصيب مفيش لسة بس

 علشان تحاليلك نعيد تاني لدكتور نروح بقى عايزين إحنا ..سليم ابني أنا طبعا ُ :رجاء

 .نتأكد

 .مشكلة مفيش ياطنط ماشي خالص :بتوتر هدى

 هو الزم .. بعض مع طفل تجيبوا مينفعش االتنين انتم يكون ممكن تعرفي :رجاء

 .غيره واحد تتجوزي وانتُ  غيرك واحدة يتجوز

 حقه من ماهو طفل يجيب ناحية من .. مايتجوز سامر يارجاء وليه طيب :سناء

 .عنها ميتخالش ماهي زي مراته تبقى هدى وبرضه أب يكون إنه برضه

 واحدة نالقي صعب ..هدى؟ معاه وهو تتجوزه هترضى اللي مين بس ياريت :رجاء

 .بكدة توافق

 اختها زي وهدى ..ازاي؟ سامر بتعز إبتسام عارفة مش انتُ  إيه؟ بتقولي انتُ :سناء

 .مشكلة أي مفيش حاجة كل في تساعدها

 ده؟ الكالم في رأيك إيه ياهدى هاه: مبتسمة لهدى رجاء نظرت
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 استدارت.والما ُ حزنا ُ يعتصر وقلبها وجنتيها تغرق الدموع الوقت ذلك في هدى كانت

 .يتجوز يتجوز عايز لو ياطنط براحته : بكرسيها

 القى غرفتها ناحية بكرسيها تتجه وهي هدى ورأى الشقة سامر دلف الوقت ذلك في

 فين؟ رايحة ياهدى مالك :متسائال ُ اردف ثم هدى ناحية ينظر وهو السالم

 .أنام وعايزة شوية تعبانة : غرفتها باب هدى فتحت

 حاجة لهدى قال حد : لوالدته سامر فنظر خلفها الباب واغلقت للغرفة دلفت

 ضايقتها؟

 تقعد اجيبها لوحدها ماتقعد بدل قولت أنا ده ..حاجة قالها يابني محدش :جاءر

 .دلوقتي ماشوفتها زي اوضتها وراحت تعبانة إنها قالت اللي هي ..معانا

 هتقعد مش انت : سناء استوقفته عندما غرفته ناحية وتوجه لوالدته سامر اومأ

 .طركخا علشان مخصوص جاية أنا ده .. ياسامر؟ شوية معانا

 .إذنك بعد استريح وعايز شوية مرهق ياطنط معلش : سامر لها نظر

 الغرفة زاوية في كرسيها على الجالسة لهدى ونظر ..خلفه الباب واغلق للغرفة دلف

 بحرقة وتبكي كفيها بين وجهها واضعة

 زعلك؟ مين: وجهها عن كفيها وابعد ركبتيه على وجثا منها اقترب

 ماتخلي بدل وتقولي طول على ليه بتتكلم مش تتجوز عايز انت لما :بعصبية هدى

 بكالمهم؟ يجرحوني ومامتك خالتك

 حصل؟ اللي إيه تفهميني ؟ممكن ده بتقوليه اللي إيه:باستغراب سامر

 . بحرقة بكت حديثها من انتهت وعندما ماحدث سامر على هدى قصت

 داخل النيران اشعل بعدما بغضب له هدى فنظرت ضاحكا ُ انفجر ثم لهدى سامر نظر

 بمشاعري؟ بتستهزأ دي للدرجة كمان بتضحك :صدرها
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 قبل ادامي ماكانت ..فيها افكر أنا اللي دي مين إبتسام يامجنونة :ضاحكا ُ سامر

 .أتجوزتها كنت أتجوزها عايز كنت لو .. أحبك وال ماأعرفك

 .هخلف مش أنا إن ماتعرف قبل ده الكالم ـ

 مش أنا ..غيرك حد في مافكر عمري وهللا .. بحبك وهللا : بحنان لها سامر نظر

 مااستغنى عمري أنا إن وعدتك ومش ..ده الموضوع هيعرف حد مفيش إن وعدتك

 اوضتك؟ من اطلعي قالك مين انتُ  وبعدين ..عنك

 .وخدتني دخلت اللي مامتك ـ

 وهللا .. بحبك وهللا ..متزعليش أنا عليا حقك : واحتضنها بحنان دموعها سامر مسح

 .بقى تضحكي ممكن .. عنك ماهتخلى يعمر

 مش: للخارج وتوجه مكانه من سامر قام حين في دموعها ومسحت له هدى ابتسمت

 .ياقلبي عليكي هتأخر

 أمامها سامر وقف..وإبتسام سناء مغادرة بعد بمفردها تجلس والدته فوجد خرج

 حاجة؟ في خير : رجاء له فنظرت خصره في يده ووضع

 من هنخلص مش إحنا .. ده؟ لهدى قولتيه اللي الكالم اماماي إيه :أجاب بعصبية

 دي؟ يوم كل بتاعت األسطوانة

 إيه قولنا احنا ..اشتكتلك؟ هي :بعصبية قائلة امامه ووقفت مكانها من رجاء قامت

 بيفكروا انهم خيركم كتر للناس نقول ما بدل ده مصلحتها؟ في بنتكلم إحنا ده يعني؟

 فينا؟

 هتخلى ومش مراتي بحب أنا .. حياتي في سعيد أنا .. فيا يفكر حد عايز مش أنا ـ

 مش أنا وأمشي البيت هسيب أنا كدة فضلنا لو ماما .. دعوة ليه محدش ممكن ..عنها

 .إذنك بعد .. ده الهم في حياتي طول هفضل
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 .. ياهدى ماشي :صدرها امام ذراعيها رجاء عقدت عندما لغرفته وتوجه تركها

 .هنشوف ده البيت في ألنتُ  ألنا ماهو

.......................................... 

 رأته مرة اخر تذكرت ظهره يوليها وهو له نظرت .. به يعمل الذي المحل أمام وقفت

 .يانادر ازيك: تقول أن قبل بسرعة مسحتها منها دمعة فلتت .. زفافها يوم كان فيها

 كثيرا ُ ..احالمه في مازاره كثيرا ُ .. نيهأذ في ماتردد كثيرا ُ ..جيدا ُ صوتها يعرف كان

 بوجهه يستدير أن قبل للحظات مكانه وقف..بصوتها أسمه يسمع أن ماتمنى

 ياليلى؟ انتُ  ازيك: منها واقترب ابتسم..لها

 حاسة بابا بشوف كنت: برأسها له تومئ وهي شفتيها على حزينة ابتسامة تسللت

 .شوية تعبان إنه

 .معاه اكلن إحنا عليه متقلقيش ـ

 تعرف حياتي في أوي مضايقة أنا .. يانادر أوي ظلمني بابا :قالت ثم للحظات صمتت

 نفسك تأقلمي والمفروض ودنيتك حياتك دي .. ده للكالم داعي مفيش ليلى : قاطعها

 فيها بسعادة ماهتحسي عمرك حياتي حابة مش ماانتُ  طول .. تحبيها حاولي عليها

 .مضايقة إنك دايما ُ وهتحسي

 يشعر من هناك ليس الواضح من .. لمنزلها وتوجهت وتركته بحزن له ظرتن

 .بآالمها

 الفتيات ووقفت األغاني صوت وارتفع .. الخمر زجاجات وتناثرت الضحكات ارتفعت

 الشباب مع الفتيات وتناثرت .. القمار طاولة حول الرجال واجتمع .. عليها يتراقصن

 .المبتذلة اتوالحرك القبالت يتبادلون الزوايا في
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 ان قبل بقهر عينيها اغمضت .. أمامها المشاهد هذه لتجد شقتها داخل ليلى دلفت

 .ده؟ هنا بيحصل اللي إيه .. ده؟ القرف ايه: صوتها بأعلى تصرخ

 .برة اطلعوا : الجميع تدفع واخذت للداخل ركضت

 مع تتكلمي ازاي انتُ .. اتجننتي؟ انتُ  : بقوة ذراعها من وامسكها منها منير اقترب

 ده؟ بالشكل اصحابي

 لليلى نظر ثم ..حاجة مفيش يابوص خالص : منير بذراع وامسك منهما حسام اقترب

 .ضيقناكي إننا ليلى يامدام اسفين إحنا :وأردف

 .تاني مكان في سهرتنا نكمل ياجماعة بينا ياال : للجميع نظر ثم

 فهمت ..خلفهم الباب واغلقوا مفهومة غير بكلمات يهمهمون للخارج الجميع توجه

 .الرحيل من منعتها ذراعها على اطبقت التي منير يد ولكن لغرفتها بالتوجه ليلى

 مش قولتلك مرة كام ماعرفك؟ قبل من حياتي دي إن قولتلك مرة كام : بحدة لها نظر

 بتفهمي؟ مش إيه انتُ .الباب؟ نفسك على واقفلي اوضتك ادخلي عجبك

 يوم كل كفاية مش ..دعارة شقة الشقة عامل .. ش؟مبفهم اللي انا :بعصبية ليلى

 ..شقتك في القمار للعب وصلت كمان ..بالدنيا دريان ومش سكران الفجر وش ترجع

 معايا جرأته مبتشوفش إزاي؟ بيبصلي مبتشفهوش ..صاحبك فيها عامل اللي حسام

 كانملي تعملني عايز مش ..عليا تحافظ المفروض .. مراتك مش أنا هو الكالم؟ في

 .أصحابك وسط في للعرض

 مبتفهمش؟ وهي إزاي معاها هتكلم زيك متخلفة واحدة إيه هقول ـ

 ولعب الزنا تخلف مش والخمرة والرقص العرى لكن ..للتخلف مثال أنا :قالت بتهكم

 وقت أي في يدخلوا واصحابك والضحك الليل لنص السهر ..تخلف مش القمار

 ده كان لو ..تخلف مش ده البيت رمةلح مراعاة غير من وقت أي في ويخرجوا

 . بتخلفي جدا ُ ومقتنعة مبسوطة وأنا متخلفة اني هلل الحمد يبقى والرقي التقدم
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 اسيبك ..زيك واحدة مع بتكلم إني غلطان أنا : للخارج وتوجه بتهكم منير لها نظر

 تس انتُ  ده .. المسا على وعكننة هم كفاية .. لصحابي رايح أنا .. تخلفك مع انتُ 

 .النكد في تموتي

 بتقزز حولها تنظر وهي ماافسدوا تصلح ليلى قامت حين في بعنف خلفه الباب اغلق

.............................. 

 للفراغ نظرت .. بيدها وتحتضنها لصدرها ساقيها تضم فراشها على مريم جلست

 بذهنها ورد ما فأول بقوة عينيها اغمضت.. للحائط برأسها تستند أن قبل حولها

 .. المستمرة لها واهاناته سبابه تذكرت .. زواجهما منذ بها مافعله تذكرت .. عادل

 من وحرمانها إلبنها وقتله لها المبرح ضربه وتذكرت .. لها اغتصابه لحظة تذكرت

 يحتل أن قبل شهقاتها صوت وتعالى وجنتيها على الدموع سالت .. لألبد األمومة

 لتأتي وكرامتها شرفها في طعنه وتذكرت حقها في قاله ما تذكرت .. عادل مكان عمر

 .للوعي فاقدة وسقطت بطنها في ركلها عندما عادل صورة أمامها

 فتحت..الجميع أمام وفضحها المستشفى داخل وحديثها بها ومافعلته سارة تذكرت ثم

 .وسارة وعمر عادل: برأسها واومأت دموعها ومسحت عيناها

 .بخبث توابتسم ألعلى حاجبها رفعت

 منعها عليها "منه" دخول ولكن "هنا" رقم بطلب وهمت بهاتفها امسكت

 لحد كدة قاعدة هتفضلي يامريومة هاه:مبتسمة بجانبها وجلست منها اقتربت ..

 امتى؟

 يعني؟ إيه هعمل: لها مريم نظرت

 لحد نفسك حابسة هتفضلي . في انتُ  اللي المود من نفسك طلعي .. اشتغلي انزلي ـ

 انتُ  ..كويس عارفاكي أنا بس ..سهل مش بيه مريتي اللي عارفة أنا مريم .. امتى؟

 .كدة انويها انتُ  بس كمان وأحسن األول زي هترجعي هللا شاء وان قوية
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 .ربنا يقدمه الخير في اللي هللا شاء ان: برأسها مريم اومأت

 ساعة نم بتصلي؟ مبقتيش يامريم ليه انتُ  هو :تقول ان قبل للحظات "منه" صمتت

 .كدة عليكي مالحظة وأنا مارجعتي

 شاي؟ كوباية تعمليلي ممكن "منه" : بهاتفها مريم امسكت

 مريم امسكت حين في .. للمطبخ وتوجهت برأسها واومأت باستغراب لها نظرت

 "هنا"ب لالتصال بهاتفها

 تامر مع تتحدث فراشها على جالسة "هنا" كانت الوقت ذلك في

 كان عادل ظروف لوال أوي بحبك ..بحبك إني كلها للدنيا ولاق نفسي "هنا"يا عارفة

 .وعايزاتجوزك بحبك إني أعرفه اساسا ُ محرج أنا دي بظروفه لكن ..اتجوزنا زمانا

 .ياحبيبي بأوانه شئ كل معلش ـ

 دلوقتي اقفل سمحت لو تامر :فأردفت انتظار مريم رقم فوجدت لهاتفها "هنا" نظرت

 .تاني وهكلمك مريم على هرد

 إيه عاملة وحشاني مريم :مريم إلتصال "هنا" واستجابت الهاتف تامر اغلق

 ياحبيبتي؟

 .طلب منك اطلب عايزة "هنا"..ياحبيبتي هلل الحمد ـ

 .يامريومة عنيا من ـ

 .إبراهيم رقم عايزة ـ

 .اساسا ُ مسافر ده ..ليه؟ ابراهيم رقم عايزة: ريقها وابتلعت "هنا" عين اتسعت

 .. تليفونك على شوفته أنا .. معاكي رقمه ان وعارفة .. مسافر هإن عارفة ماأنا ـ

 تديهولي؟ ممكن
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 . لمريم الرقم واعطت برأسها واومأت ريقها "هنا" ابتلعت

 "هنا" امسكت بيه؟ فكرك اللي ايه ياترى .ليه؟ ابراهيم رقم عايزة يامريم ياترى

 بسرعة ابراهيم رقم وطلبت بهاتفها

 .وحشاني وهللا .. افتكرتيني اخيرا ُ صوتك سمع من عاش ونون : ابراهيم صوت اتاها

 رقم واخدت بيا اتصلت مريم.. اسمعني إبراهيم :بخوف وتحدثت مكانها "هنا" وقفت

 .تليفونك

 !اتجوزت مش هي .. مريم :قال باستغرب

 من عمر لخروج بعادل زواجها لحظة من مريم مع ماحدث إلبراهيم "هنا" قصت

 :تقول وهي نحيبها صوت ارتفع حديثها من انتهت ندماوع .مريم وطالق السجن

 .أوي خايفة ..ياإبراهيم أوي خايفة أنا .. حياتها دمرنا اللي احنا ..السبب احنا

 .."هنا"يا تهدي ممكن طيب .. لمريم حصل ده كل : رأسه على بيده ابراهيم ضغط

 حاجة؟ على قولتلها انتُ 

 بقت مريم إن حاسة أنا عارف .. إيه؟ من ةخايف أنا اومال ..بس؟ إيه على قولتلها ـ

 .منها بخاف بقيت أنا .. أوي غريبة بقت نظرتها .. تانية إنسانة

 .. وهعرفك إيه في عايزاني هعرف أنا .. متخافيش يبقى حاجة معرفتش مادام ـ

 "هنا"يا بجد .. حد بيهمها مش كانت اللي زمان بتاعت "هنا" فين شوية واجمدي

 .وحشتيني

 وال بسهر مبقتش .. خالص اتغيرت أنا زمان بتاعت "هنا" انسى إبراهيم :تنهدت

 حياتي عليا بتنغص حاجة مفيش .قريب وهتخطب معايا وعاش رجع وبابا بصاحب

 .ومريم انت الماضي غير

 بقى؟ ده الحظ سعيد مين ده ..جدا ُ كويس .. هتتخطبي كمان :ضاحكا ُ إبراهيم
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 تعرف؟ يهمك :بضيق هنا

 .اكتر مش وهللا فضول ـ

 .هللا عبد تامر ..الشركة في بابا مع شغال مهندس ـ

 .كدة قبل سمعته أنا..عليا غريب مش ده اإلسم .. هللا عبد تامر : جبينه إبراهيم عقد

 .عمر أخو عادل صاحب يبقى هو.. شغل في معاه اتعاملت تكون ممكن ـ

 اللي ماهيتاب ابن ..مين ابن يبقى ده تعرفي .عمر اخو عادل صاحب هللا عبد تامر ـ

 .مريم موضوع ساعة رؤوف مع جات

 والدته عن لها تامر حديث تذكرت عينيها اغمضت .. مقعد أقرب على بنفسها القت

 .بسخرية يبتسم وهو هانم بماهيتاب يدعيها كان عندما تذكرت .. ووالده

  .ماهيتاب ابن يبقى تامر :تقول وهي وجنتيها على الدموع سالت

................................... 

 غضبا ُ عينيها اتسعت .امامها عمر لتجد الباب لفتح مريم توجهت الجرس قرع

 هنا؟ لحد تيجي عين ليك انت : صدرها امام ذراعيها وعقدت

 .شوية معاكي اتكلم عايزة مريم : لها نظر ثم أرضا ُ وجهه عمر اطرق

 اشوف عايزة مش داميا من ياعمر امشي .. وبينك بيني كالم مفيش :قالت بعصبية

 .خلقتك

 تزوريني مرة في مفكرتيش .غيرك اتجوزت وروحت خنتك اللي أنا هو يامريم ليه ـ

 قلقي من هتجنن كنت ونهار ليل فيكي بفكر كنت أنا ده .. عني تسألي مفكرتيش

 ونسيتي ليكي حبي ونسيتي ونستيني واتجوزتي حياتك عايشة وانتُ  .. عليكي

 .ليا وعدك
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 وال حاجة في عليك هعتب مش بقى أنا .كالمك خلصت خالص :وءبهد له نظرت

 لسة اللي اإلنسان ده عليه يتعتب اللي علشان ليه عارف..إيه عملت انت هقولك

 .ياعمر بكرهك .. بكرهك انت لكن بنحبوا

 عارف أنا ..تكره ماتعرف عمرها مريم .. مصدقك مش أنا: بالرفض رأسه عمر حرك

 .جديدة صفحة نفتح تعالي .. قلبك ورا من ده الكالم بتقولي إنك

 .ساخرة وضحكت ثغرها على يدها ووضعت ألعلى حاجبها رفعت ـ

 .نعيشها عايزين ماكنا زي حياتنا ونعيش تنجوز تعالي:عمر فأردف

 ننسى تعالي : حديثه وأردف ريقه فابتلع ..كلماته من اكثر ضحكاتها صوت ارتفع

 .هسامحك وأنا تسامحيني انتُ  الماضي

 يامريم؟ إيه على بتضحكي :متسائال ُ فأردف اكثر حكتض

 عينيها دمعت حتى اآلخرى بيدها يدها تضرب واخذت اكثر ضحكاتها صوت ارتفع

 له ونظرت تماما ُ هدأت حتى لها ينظر وظل وجهه الدهشة فعلت .. الضحك كثرت من

 :خافت بصوت قائلة

 تفتح وعايز حياتك هتعيش إنك أمل عندك انت أصل.. إيه؟ على بضحك عارف مش

 ليه؟ عارف هتلحق مش لألسف بس .. الماضي وتنسى جديدة صفحة

 .ياعمر هقتلك .. هقتلك إلن :هامسة بخبث واردفت منه اقتربت

 من تطل التي المكر نظرة بسبب ربما .. حديثها من قلبه بإنقباض شعر لماذا يعلم ال

 الغدر وكلمات .. شفتيها على ظهرت التي الخبيثة واالبتسامة ..مرة ألول عينيها

 .قلبه انقباض سبب هي تكون ربما .. بها تتحدث التي

...................................... 
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 بالحزن تشعر .. عينيها من تنهمر والدموع خدها على يدها واضعة نهال جلست

 تتجمع لكي ملهوف بقلب عمر خروج تنتظر كانت .. اوالدها حال على والحسرة

 ولديها واصبح .. األسرة وتفتت .. ذلك غير شاء القدر ولكن .. آخرى ةمر اسرتهم

 . حياته هدم مسئولية ويحمله لآلخر االتهامات يكيل منهما كال اعداء

 ..ده؟ بالشكل امتى لحد هتفضلي ياماما إيه : ظهرها على وربتت منها سارة اقتربت

 .خاطري علشان ياماما كفاية عياط ونهار ليل

 بقى .ازاي بعضهم مقطعين اخواتك شايفة مش ..إيه؟ اعمل اومال :هال نهال نظرت

 .قلبي ياحرقة اه .. الطاير الهوا من بعض على بيخافوا كانوا اللي والدي دول هما

 . ظالمة إني عليا بتقولي كنتي مطمنلها مش دي مريم قولتلك ياما ياماما شوفتي ـ

 .ادلع وبين بينه ووقعت عمر حبست مريم ياماما شوفتي

 من وحرموها ابنها وقتلوا وبهدلوها فضحوها .. مظلموهاش؟ ياسارة واخواتك ـ

 .كدة على ساعدتيهم كمان وانتُ  ..عمرها طول أم تكون انها

 ياماما العموم على .لكدة هيوصل الموضوع إن اعرف كنت أنا هو .مالي أنا ..أنا ـ

 ده الموضوع ساعة من أوي عليا صعبان عادل المهم . بينهم هتصلح األيام بكرة

 ..حاجة أي وال بيشرب وال بياكل وال حد مع بيتكلم وال الوضته الصيدلية من وهو

 .ده المود من نطلعه حاجة نعمل الزم

 يعني؟ ايه هنعمل:متسائلة نهال

 .يتجوز إنه نقنعه ـ

 !يتجوز :جبينها عقدت

 السودا يامهاوأ مريم تنسيه واحدة يتجوز ..ادمرت اللي حياته ويعيش يتجوز اه ـ

 الزم الحل ده هو . حياته عليه ويملى مات اللي ابنه عن يعوضه طفل ويخلف

 .وحياته لطبيعته يرجع علشان منه راح اللي على يتعوض
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 هيرضى؟ وعادل طيب :تقول ان قبل لها سارة كلمات في تفكر قليال ُ نهال صمتت

 وهو نظرنا وجهةب ونقنعه معاه تنكلم بس إحنا .. هيرضى ايوة :برأسها اومأت

 .هيوافق

 منذ كعادته لغرفته وتوجه السالم القى .. عادل ودلف الشقة باب فتح الوقت ذلك في

 معاك اتكلم عايزة ياحبيبي استنى عادل : اوقفته نهال ولكن.. مريم عن انفصاله

 .شوية

 هتفضل يابني ايه :ظهره على فربتت .. بجانبها وجلس برأسه واومأ لها عادل نظر

 امتى؟ حدل كدة

 .بيا بالك متشغليش ياماما كويس أنا :تنهد

 اللي من نفسك تخرج الزم ياحبيبي .بمين بالي هشغل اومال بيك بالي مشغلش لما ـ

 ويعيش يتجوز عادل بتقولي .. دلوقتي إيه بتقولي كانت سارة عارف.. ده فيه انت

 .كمان وأحسن األول زي حياته

 !كمان حياتي وعيش اتجوز ـ

 وال اتجوزت ياحبيبي انت هو ..حياتك وتعيش تتجوز ايوة :برأسها رةسا اومأت

 ناس وبنت محترمة وتكون .. مستوانا من بقى واحدة اتجوز .. شاب أي زي فرحت

 رأيك؟ ايه هاه .. دنيتك عليك يملى طفل وتجيب فاتك اللي وتعوض حياتك تعيش ..

 .عليكم ورد افكر هبقى ياأمي طيب :بضيق قائال ُ مكانه من عادل قام

 مفيش يبقى موجود المبدأ طالما .. تفكير محتاج الموضوع هو : امامه سارة وقفت

 .مشكلة

 وربنا هشوف خالص .. !ورانا اللي الشارع من عروسة هأجر وأنا :عادل تنهد

 .يسهل
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 فأردفت جبينه عقد.عارفها وانت موجودة العروسة ما ليه وتشوف :سارة ابتسمت

 ك؟رأي إيه "هنا" :مبتسمة

 في عملناه اللي بعد احنا هو ..ازاي بتفكري انتُ  .. مريم صاحبة هنا..!"هنا" ـ

 .تاني تفكري بطلي ياسارة إيه بقولك .بينا؟ هترضى وال هتبصلنا صاحبتها

 مريم مصاحبة اساسا ُ عارفة مش أنا .. ناس بنت شكلها دي "هنا" بس استنى ـ

 موافقتش ..بها كان يبقى وافقت ..وهنشوف معاها هتكلم أنا انت دعوة ملكش .ازاي

 رأيك؟ إيه هاه.غيرها نشوف خالص يبقى

 اوضتي ادخل تسبيني ممكن .. ياسارة عايزاة انتُ  اللي اعملي :بضيق عادل تنهد

 .جدا ُ مرهق إلني بقى

 .. به الجالسين انظار تعلقت .. فيه عمر دلف الذي الوقت في برأسها ساره اومأت

 مقعدك اللي إيه انت استنى: عمراوقفه ولكن لغرفته هليتوج بوجهه عادل واستدار

 هنا؟

 ..كلماته من االستغراب عالمات وجهه على وظهر له عادل استدار

 اتفضل . فيها حاجة أي ملكش وانت .. أنا ابويا شقة دي إن نسيت انت :عمر فأردف

 في مقعدك اللي إيه .. تانية شقة ليك مش انت .هنا وشك اشوف عايز مش برة اطلع

 شقتي؟

 إيه ياعمر اتجننت انت : منه سارة واقتربت .. عمر كلمات من الجميع عيون اتسعت

 ..كدة مافكرنا عمرنا احنا ..ووالدنا؟ والدك بنقول وإحنا إمتى من ..!ده بتقوله اللي

 حسسنا وال مابينا مافرق وعمره ..يابابا بنقوله وكنا وعادل أنا مربينا اللي والدك

 .وابوك ابونا.. تقول كله ده العمر بعد انت جاي .. والده مش إننا

 دلوقتي لكن زمان كان ده : بوجهه عمر استدار



242 
 

 كلمة هي .الرحمن عبد ياابن العمر وطول ودلوقتي زمان : بعصبية نهال قاطعته

 مين قول اللي أنا ..يرحمه هللا ابوك بعد شقتي دي الشقة عايشة ماأنا طول ..واحدة

 .. عجبك كدة على عجبك .حاجة اي فيها ملكش انت .. يمشي اللي ومين يقعد اللي

 .بالسالمة مفتوح لسة منه دخلت اللي الباب عجبك مش

 .لغرفته وتوجه الغضب نظرات عادل مع تبادل ثم بضيق لنهال عمر نظر

.............................................. 

 الشخص على نظرها وقع ان إلى حولها تنظر وهي الكافتيريات إحدى مريم دلفت

 ومد مكانه من إبراهيم فقام .. منه واقتربت ابتسمت ..الطاوالت احدى على الجالس

 ازيك؟ مريم:مصافحا ُ يده

 ياإبراهيم؟ انت ازيك تمام : مصافحة يدها تمد ان قبل ليده مريم نظرت

 .اقعدي يامريم اتفضلي : برأسه إبراهيم اومأ

 إيه؟ تشربي: متسائال ُ لمريم ونظر .. لنادلل إبراهيم فأشار االثنين جلسا

 .لمون عصير ـ

 .سادة قهوة وواحد لمون واحد : للنادل نظر

 تنزل قولتيلي .. قلقتيني؟ يامريم خير :متسائال ُ لمريم إبراهيم فنظر النادل انصرف

 حاجة؟ حصل . وقت اسرع في

 عند لسة... يتجوزن إنك مني طالب كنت انت ..عليك هطول مش أنا : له مريم نظرت

 .موافقة أنا تجوزني عايز لسة لو ..خالص وال طلبك

 اللي إيه أعرف ممكن طيب : كرسيه إلى ظهره واسند إبراهيم وجه الدهشة علت

 حصل؟ اللي إيه ..نهائيا ُ رفضاني كنتي انتُ  يعني .. رأيك؟ غير
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 اولم ..واطلقت اتجوزت أنا .. ظروف : له نظرت ثم للفراغ ونظرت مريم تنهدت

 .بيك اتصلت كدة علشان.. رفضتك لما غلطانة كنت إني عرفت فكرت

 صح؟ .. عمر اخو اتجوزتي : الطاولة إلى بمرفقيه إبراهيم اسند

 عمر؟ اخو اتجوزت إن عرفك اللي مين وانت ـ

 مني طلبتي انتُ  لما عنك وبعدت سافرت أنا ..إيه أد بحبك أنا متعرفيش انتُ  مريم ـ

 حصلك اللي وعرفت .. بأول أول عليكي وبطمن خباركأ بعرف كنت لكن .. كدة

 مرضتش برضه بس ..جدا ُ زعلت وبجد .. واخواته عمر فيكي عملوه اللي وعرفت

 متعرفيش انتُ  ..طبعا ُ جري جيتلك بيا مااتصلتي أول لكن . مضيقكيش علشان أرجع

 .سعادتك الدنيا من بتمناه اللي كل أنا ..إيه أد بحبك أنا يامريم

 تتجوزني؟ عايز لسة انت يعني ـ

 أوي بحبك أنا ..إيه أد ده بكالمك سعيد أنا ماتعرفيش .. عايز لسة يامريم طبعا ُ ـ

 بيضحك كان اللي ومين فعال ُ بيحبك كان اللي مين عرفتي إنك وكويس .. يامريم

 .عليكي

 متأخر عرفت لألسف بس .. عرفت ايوة : للفراغ ونظرت برأسها مريم اومأت

 .األوان فاتما بعد عرفت..

...................... 

 مالمحها علي بدا وقد هاتفها في تتحدث الصيدلية داخل كرسيها على"هنا" جلست

 :واالستغراب القلق

 بتهزر؟ وال بجد بتتكلم انت..؟ تتجوزها انك منك طلبت مريم ياإبراهيم إيه بتقول انت

 كانت .. نتجوز إننا مني طلبت مريم بقولك .. هزار في ده الكالم هو :إبراهيم ضحك

 .كدة علشان عايزاني
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 مريم .اتلخبطت كلها الدنيا ..حاجة فاهمة مش انا:رأسها فوق يدها"هنا" وضعت

 .بجد عليا كتير كدة .. عادل اتجوز إني تكلمني عادل واخت .. تتجوزها منك تطلب

 ماهيتاب؟ ابن بتحبي مش انتُ  ..يابنتي؟ مين عادل ـ

 ماعرفت بعد أنا هو: وجنتيها على دموعها فسالت سرةبح عينيها "هنا" اغمضت

 .بيه ارتبط او احبه هينفع ابنها إنه

 .بعدين هكلمك دلوقتي اقفل طيب:ريقها ابتلعت أمامها تامر فوجدت عينيها هنا فتحت

 مابترديش ليه .. كويسة؟ انتُ : "هنا" امام يقف وهو تامر مالمح على القلق ظهر

 عليكي؟ قلقتيني عليا

 .كتير شغل ورايا بس ..كويسة أنا حاجة مفيش : للفراغ نظرت ثم له "هنا" نظرت

 بقالك إنك بيقولي باباكي وبعدين .. عليا؟ مترديش مخليكي اللي السبب ده هو يعني ـ

 ياحبيبتي؟ مالك .. اوضتك في نفسك حابسة يوم كذا

 .حد حبيبة مش أنا سمحت لو :بحدة له نظرت

 .بقى هزار كفاية ..ياهنا؟ إيه في حد؟ ةحبيب مش: باستغراب لها نظر

 فكرت لما وأنا .. مشاعرنا في أتسرعنا إحنا .. بجد بتكلم أنا ياتامر بهزر مش أنا ـ

 .لبعض هننفع مش إننا لقيت

 اللي إيه .. رأيك؟ غير اللي إيه .. السبب؟ اعرف ممكن طيب : تصديق بعدم لها نظر

 مشاعرك؟ في اتسرعتي إنك تحسي خالكي

 باستغراب لتامر نظر ثم .. عليهما السالم القى ..للصيدلية عادل دلفا الوقت لكذ في

 والإيه؟ حاجة من مضايق انت يابني مالك:

 طلب عادل دكتور ياتامر تباركلنا مش: له "هنا" فنظرت بالرفض رأسه تامر حرك

 .وافقت وأنا يتجوزني
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..................................... 

 انتُ :صدرها "منه" ضربت .. مريم لكلمات تستمع وهي شةده عينيها اتسعت

 سليم؟ فؤاد ابن تتجوزي عايزة.. يامريم اتجننتي

 إبراهيم؟ ماله هتجوزه أيوة_

 .ماله معرفش بصراحه ..إبراهيم؟ ماله :تقول وهي االخرى بيدها يدها منه ضربت

 اقولك يخليني يكاف سبب ده اظن .. بتقبليه ومش العمى بتقبلي .. بطقيه مش انتُ  ده

 .بيه ترتبطي تفكري لما اتجننتي إنك

 اصلح قررت فهمت ولما ..صح الدنيا فاهمة مش كنت ..غلطانة كنت : مريم تنهدت

 .الغلط

 متخليش ياحبيبتي مريم :بهدوء قائلة كتفها فوق يدها ووضعت منها "منه" اقتربت

 من أعرف عايزة أنا .. لالبتالء متعرض الدنيا في واحد أي .عليكي يأثر حصل اللي

 .. عنيكي نظرات حتى حياتك تفكيرك تصرفاتك .. مريم مبقتيش حصلك اللي يوم

 .اختي مش مريم مش انك حاسه

 مفيش "منه" :بضيق ورددت صدرها امام ذراعيها وعقدت ظهرها مريم اولتها

 دلوقتي وأنا ..إبراهيم هتجوز أنا .. قراري في هيغير مش كالمك .. ده للموشح داعي

 .رأيك باخد مش قرار بعرفك

 اخت ليكي ان انسي إبراهيم اتجوزتي لو اعرفك أحب برضه وأنا :بعصبية منه

 . منه اسمها

 علشان مها طنط اشوف نازلة أنا: تردد وهي للباب وتوجهت وتركتها كلماتها قالت

 .هتشل كدة من اكتر معاكي قعدت لو
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 .. به نطقت حرف كل في ادقةص "منه"ف مقعد اقرب على بنفسها مريم القت بينما

 في تتمثل والقوة .. قوة إلى يحتاج فعله ماتنوي ولكن .. حقا ُ إبراهيم تكره هي

 .سليم فؤاد إبراهيم

.............................. 

 . وقهرا حزنا يعتصر وقلبها األخير بقرارها تبلغه والدها أمام وقفت

 وقررتي رأيك غيرتي فجأة بيهوبتح تامر على موافقة كنتُ  يعني إزاي يابنتي

 .عادل تتجوزي

 عادل .. تامر ناحية مشاعري في اتسرعت إني ولقيت يابابي فكرت أنا:بحزن "هنا"

 .بكتير تامر من احسن

 إيه؟ واحدة مرة رأيك تغيير سبب اعرف عايزة أنا طيب : العزيز عبد تنهد

 وعالقته بتامر عالقتهاو ..الكتير وجوازتها والدته موضوع يابابي يعني :قالت بتوتر

 .ارفضه تخليني أسباب دي كل بوالده

 ومتتخليش جنبه تقفي إنك وقررتي تامر مع جدا ُ متعاطفة كنتُ  األول في انتُ  بس ـ

 حصل؟ اللي الجديد إيه .. عنه

 .مخدرات بيشرب تامر وكمان :بضيق "هنا"

 سبب في .عالجبيت وهو ماعرفك ساعة ومن ..األول من كدة عارفة كنتُ  انتُ  برضه ـ

 اعرفه؟ عايز وأنا رأيك غير اللي هو تاني

 اتسرعت انُ  لقيت بعقلي فكرت لما وأنا األسباب دي هي..صدقني يابابي مفيش ـ

 .تامر مش ليا المناسب الشخص هو عادل إن ولقيت

 .براحتك "هنا"يا ماشي: العزيز عبد تنهد

 .سعادتك هي نياالد في عندي حاجة اهم أنا :وأردف واحتضنها منها اقترب
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 .يابابي ليا يخليك ربنا :تقول وهي وجنتيها على الدموع وسالت عينيها فاغمضت

....................... 

 امامه الحت .. الخافت ونحيبه شهقاته صوت إال حدته يقطع ال المكان يعم الهدوء

 معه األخير حديثها وتذكر ..له الدائمة مشاكستها معه كالمها ضحكتها تذكر صورتها

 .له وكلماتها عليهم عادل ودخول

 (وافقت وأنا اتقدملي عادل دكتور ياتامر تباركلنا مش)

 ليه عايزاني مش طالما طيب :لنفسه يقول وهو شهقاته كتم وحاول عينيه اغمض

 بدلتني ليه ..؟ عني هتتخلى ما عمرها إنها وعدتني ليه ..الحياة؟ في تاني أمل اديتني

 ."هنا"يا عليكي حرام كدة ليه .. كدة؟ عملتي ليه "هنا"يا ليه ..؟ مشاعري نفس

 تذكر .. الهادئة ابتسامتها تذكر .. مريم صورة امامه فظهرت ثانية مرة عينيه فتح

 يخبر أن أراد عندما تذكر .. المخدرات عن اإلقالع منه طلبت عندما معها حديثه

 على شهد أن يوم تذكرو ..منها بزواجه واخبره منه اسرع كان ولكنه لها بحبه عادل

 وال بالدور وخدهم انت عادل ياعم إيه : شهقاته صوت فتعالى .. منه زواجها عقد

 تخدها حياتي معاها هكمل اللي دي هي خالص وقول واحدة ماأحب كل أنا هو ..إيه؟

 ليه .. الوحيد صاحبي انت ده .. كدة؟ فيا تعمل علشان إيه فيك عملت أنا هو .. مني

 ؟ عني بيفضلوك ليه ..كدة؟ بتعمل

 هتضحك انت ياتامر إيه : شفتيه على ساخرة ابتسامة تتسلل أن قبل للحظات صمت

 بيفضلوه عارف ومش إيه في منك احسن عادل عارف مش ..إيه؟ وال نفسك على

 ليه؟ عنك

 هستيرية بطريقة اآلخرى بيده يده يضرب وهو مكانه من وقام فجأة ضحكته تعالت

 تامر انت نفسك متنساش :المرآة في لنفسه ونظر اتهضحك عن توقف حتى لحظات

 المرآة يضرب وهو يفتحهما ان قبل لثواني عينيه اغمض .. وماهيتاب هللا عبد ابن
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 وروحه قلبه فآالم به يشعر لم جرح تاركة منها الزجاج وتناثر فتحطمت بقوة بيده

 .اآلالم كل تعدت

....................................... 

 قراره يبلغه امامه وإبراهيم بجانبه رؤوف ووقف مكتبه خلف سليم ؤادف جلس

 . األخير

 ده الكالم مش ..مريم؟ موضوع في بتتكلم تاني : بعصبية بيده المكتب فؤاد ضرب

 زمان؟ من إنتهى

 الموضوع أنا لكن .. ليك بالنسبة الكالم إنتهى اللي يابوب انت :بهدوء إبراهيم

 .جوزهاوهت مريم بحب أنا منتهاش

 برة شغلنا سايب .. ياإبراهيم؟ بتتحداني إنت : إبنه امام ووقف مكانه من فؤاد قام

 وشي؟ في بتقف انت ..مريم؟ هتجوز تقولي وراجع

 مش كانت مريم علشان عايزة انت اللي وعملت كالمك سمعت األول في أنا يابابا ـ

 مش أنا كدة انعلش عايزها ماأنا زي عايزاني مريم دي المرة لكن .. عايزاني

 .وهتجوزها هسيبها

 هتقولها .. إيه؟ هتعمل حصلها اللي كل في السبب انت إنك وتعرف تتجوزها ولما ـ

 .الماضي في ومتنبش مريم عن وابعد كالمي اسمع .. إيه؟

 انت .. يابوب بقى وافق كالمي من متأكد أنا .. حاجة هتعرف مش يابوب صدقني ـ

 .مريم مع سعيد هبقى أنا سعادتي يهمك مش

 ونظر ذقنه حك مريم فوجده للمتصل فنظر إبراهيم هاتف رنين عال الوقت ذلك في

 .بعدين كالمنا نكمل نبقى طيب : لوالده

 إذنك بعد : لفؤاد رؤوف فنظر غضبا يستشيط والده تاركا للخارج إبراهيم توجه

 .اتكلم ممكن ياباشا
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 بموقفه متمسك باشا إبراهيم نإ شايف أنا :رؤوف فابتسم..برأسه واومأ له فؤاد نظر

 على ويدور هيسيبها مايزهق اول بنفسه وهو يجرب وخليه وافق ياباشا وافق ..

 اللعبة هيكسر مايزهق وأول لعبة عايز يبقى لما الطفل زي شبطان بس هو .. غيرها

 .باشا إبراهيم عارف ماحضرتك ..منها احسن تانية لعبة على ويدور

 .له رؤوف كلمات في يفكر امامه ونظر فؤاد صمت

............. 

 وحيدا ُ غرفته في جالسا ُ .. اخيها حال في تفكر وهي والحزن الشديد بالضيق شعرت

 بالحيوية الملئ الشاب عمر اين .الكالم قليل .. الطعام قليل .. دائما ُ الذهن شارد

 عمر ينا ..دائما ؟ مبدأه وعن رأيه عن المدافع المكافح الشاب عمر اين .. والنشاط؟

 على يجلس ان تمنت .. لحالته آخرى مرة يعود لو تمنت .. المشاكس؟ العنيد الشاب

 معها يجلس ان تمنت .. رأيها ضد كانت ولو حتى السياسية اراءه ويكتب مدونته

 .دائما ُ كعادتهم ويتناقروا

 .. باالدخول للطارق وأذن عمر غرفة باب طرقت .. لغرفته وتوجهت بضيق تنهدت

 .كالعادة مزاج ملكش وال معاك اتكلم ادخل ممكن: الباب فرجة من سهابرأ اطلت

 .اتفضلي ياسارة تعالي : برأسه عمر اومأ

 مبتسمة له نظرت ..فراشه على بجانبه وجلست خلفها الباب واغلقت للداخل دلفت

 .هيتجوز عادل:

 .قالتلي ماما عرفت ـ

 في رأيك إيه .. اخترتها لليا أنا . ناس وبنت جميلة بنت ؟"هنا" في رأيك إيه بس ـ

 اختك؟ اختيار

 .بعض على اليقين واخوكي هي جميل اختيار :بتهكم ابتسم
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 ..كدة؟ لحد خصام كفاية مش ..وتصالحه الخوك تبارك إنك فرصة دي مش طيب ـ

 مضايقة أنا..الشارع؟ على غير منها بتطلع ومش اوضتك في قاعد إمتى لحد هتفضل

 زي ونسهر ونضحك ونجمع نرجع نفسي .. زمان زي نرجع نفسي .. ياعمر اوي

 .األول

 اللي كداب يتصلح اتكسر اللي قال اللي .. زمان زي ماهنرجع عمرنا :بعصبية عمر

 مريم ماهنفتكر كل .. قلبنا في الشرخ العمر طول هيفضل .. ماهيتصلح عمره اتكسر

 .موجود الشرخ هيفضل

 عليك حرام ..مريم؟ تقولي علشان كمعا قاعدة أنا هو .. تاني؟ مريم :بعصبية سارة

 .معاك وريحنا نفسك وريح انساها .. بقى انساها ياعمر

 مخنوق إلني سبيني .. لوحدي تسبيني ممكن سارة : لها نظر ثم امامه عمر نظر

 .اوي

 الوسادة على رأسه عمر القى بينما .. بحزن للخارج وتوجهت برأسها سارة اومأت

 .آخرى مرة فتحمهاي ال أن متمنيا ُ عينيه واغمض

 .وإبراهيم مريم زفاف موعد إقتراب مع ومنه مريم بين العالقة توترت األيام مرت

 أن فؤاد يتوقع لم .. سليم فؤاد على اللقاء خالل تعرفت للعشاء مريم إبراهيم دعا

 فؤاد اعجب ..الحديث في واللباقة والجمال الذكاء من القدر هذا على مريم تكون

 وعند .. مريم في اليوم رآه إبنه في يراه ان مايتمنى كل ..وتفكيرها بشخصيتها كثيرا ُ

 وكان األيمن ساعده ستكون المستقبل في بإنها بشرها لها وتوديعه اللقاء انتهاء

 .بشرته على الرد هو مريم جانب من الترحيب

 مكان في وقلبه روحه ولكن بجسده اآلخر مع يجلس منهما فكال ُ بينهما باردة العالقة

 رتيب سؤال إال حدته يقطع لم بينهما الثالث الضيف هو بالملل الملبد الصمت .. خرآ

 .. منه اإلرتباط على الموافقة سبب عن لها عادل سؤال فمثال ُ .. وآخر حين بين
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 من الرغم وعلى .. منه الزواج فتاة أي تتمنى مناسب شخص بإنه "هنا" وإجابة

 .عليهم المسيطرة هي تابةوالر البرود حالة فمازال زواجهما اقترب

 الفتاة فيها ترى سارة ."هنا"ب سارة لعالقة بالنسبة تماما ُ متغير الموقف ولكن

 ولكن ..بأخيها لالرتباط تصلح والتي الراقي اإلجتماعي المستوى ذات المناسبة

 عن معها سارة ثرثرة عند خصوصا ُ "هنا" نصيب من كان بينهما العالقة في التحفظ

 صدرها ويضيق يؤلمها مريم عن فالحديث .. معها الحديث من"هنا" فتتملص مريم

 .ضيقته من اكثر

 موقف تغير من بالخوف تشعر كانت "هنا"و إبراهيم بين مستمرة مازالت االتصاالت

 هو منه مريم فزواج بشئ يشعر فال هو أما .. إبراهيم من وزواجها المفاجئ مريم

 .زمن منذ حدوثه يجب الذي الطبيعي الشئ

.................. 

 يمكنك والفتور بالملل شعورك من الرغم على حدين ذو سالح بمفردك الجلوس

 .قبل من تكتشفها لم اشياء إكتشاف

 لدقائق دامت معركة بعد .. منها كرسيها تقريب تحاول ان قبل بضيق هدى تنهدت

 تونظر انتصار ابتسامة ابتسمت .. عليه الجلوس في نجحت اخيرا ُ وبينها بينه

 ؟ ستفعل ماذا..حولها

 تسريحات وعمل الزينة مساحيق ووضع بمالبسها العبث وبدأت للدوالب انتقلت

 ارتداء من انتهت وعندما .. تارة عليها وتضحك تارة بنفسها تعجب .. جديدة

 .. األخير للدرج وصلت حتى عشوائية بطريقة األدراج في العبث بدأت المالبس

 التي األوراق وتبعثرت األرض على فسقط بعنف فجذبته رفض ولكنه فتحه حاولت

 .به كانت

 األوراق تجمع وبدأت فزفرت..مافعلت إلى بضيق ونظرت ثغرها يدهاعلى وضعت

 ..( ...) معمل اسم عليه كتب كبير ظرف وسطهم في لتجد كانت كما لتضعها بعناية
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 دبع .. الفضول ببعض شعرت ولكنها مكانه تضعه ان وهمت باستغراب له نظرت

 .مافيه إلى وتنطر الظرف تفتح نفسها وجدت التردد من دقيقة

 يحمل بعدها أشعة وصور وتحاليل طبيب روشتات ترى وهي الدهشة وجهها عال

 . حديثة تواريخ يحمل اآلخر والبعض قديمة تواريخ

 وتخصصه الطبيب اسم تقرأ وهي المكان في األكسجين بإنعدام وشعرت تقرأها بدأت

 .والعقم الذكورة امراض إستشاري ..(........ )الدكتور

 على تسيل الدموع وبدأت فهمت وعندما المالحظات وقراءة التحاليل مراجعة بدأت

 إلى .. حالها تنعي وهي كفيها بين وجهها وضعت .. أنينها صوت ويرتفع وجنتيها

 ..الحب؟ هو اهذا .. الوهم في تعيش كانت الحد هذا

 من ليرحمها بالحقيقة يعترف ان يوما ُ يفكر لم .. وأيام ليالي به تغنى الذي الحب

 انانيا ُ كان الحد لهذا .. يوم كل تقتلها التي وكلماتها والدته نظرت من ليرحمها آالمها

 معها؟

 من عقيم إنه يعلم كان .. منه زواجها قبل قديمة تواريخ تحمل التي للتحاليل نظرت

 قبل له األولى خطيبته ترك سبب علمت فاآلن برأسها اومأت .. بها يرتبط ان قبل

 .عجزها رغم تزوجها لماذا ايضا ُ وعلمت .. بأيام زواجهما

 حق إعتبرتني انت يعني ياسامر كدة بقى .. لنفسها تقول وهي شهقاتها صوت تعالى

 ياخد واحد كل بتقول كنت .. لنفسك إيه بتقول كنت .. عجزي لمجرد ليك مكتسب

 كنت طيب .. عنيك ادام يوم كل بتألم وانا ليكع بصعب مكنتش .. عجزه على التاني

 ومعيشني عليا كدبت لكن .. حاجة هقول ماكنت وهللا هتكلم ماكنت وهللا الحقيقة قولي

 .إيه معاك هتعمل هدى هتشوف ياسامر ماشي السبب انا إن وهم في كمان

 واعادت .. اخرى مرة بترتيب لمكانها األوراق واعادت بهدوء دموعها مسحت

 وتمسك بكرسيها تتحرك أن قبل لدقائق كفيها بين وجهها وضعت .. مكانه الدرج
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 .. مغلق هاتفه وجدت ولكنها بنادر باالتصال تقوم أن قبل للحظات فكرت .. هاتفها

 بمنه اإلتصال فكرة ذهنها في تلمع أن قبل عنها بعيدا ُ بالهاتف واطاحت بضيق زفرت

. 

 .بمنه صالباالت وقامت اخرى مرة بهاتفها هدى امسكت

 محتاجاكي انا بقولك ..كويسة ياحبيبتي هلل الحمد..يامنه ازيك..عليكم سالم الو

 قبل عايزاكي .. عليا متتأخريش بس هعرفك تيجي لما .. هللا شاء إن خير .. ضروري

 .السالمة مع تمام .. الشغل من يرجع ماسامر

 وتوجهت سريعا هامالبس فارتدت .. هدى على بالقلق تشعر وهي الهاتف منه اغلقت

 بالرحيل وهمت بضيق لها نظرت ..امامها مريم فوجدت الشقة باب فتحت .. للخارج

 كدة؟ فين على منه: امامها وقفت مريم ولكن

 عايزة ومش ضروري مشوار ورايا إلنُ  عديني سمحتي لو : بضيق لها نظرت

 .اتأخر

 ؟ كدة بتعامليني إمتى لحد هتفضلي: مريم تنهدت

 اللي اختي مريم ماترجعي لحد .. تاني لعقلك وترجعي ماتعقلي دلح:بعصبية منه

 ساعتها .. بتركعيها مش حتى وبقيتي هجرتيه اللي لربنا ماترجعي لحد .. اعرفها

 .اختك منه هرجع بس

 .فيها حرة وانا حياتي دي مرة كذا قولتلك :تقول ان قبل للحظات صمتت

 انا حياتك في حرة انتي ما زي مرة كذا قولتلك وأنا:صدرها امام ذراعيها منه عقدت

 وال اختي مش انتُ  ده الضلمة الطريق في ماشية ماانتُ  وطول .. قراراتي في حرة

 .مشواري على ماتأخرش علشان بقى إذنك وبعد ..اعرفك

 الخميس يوم وإبراهيم انا فرحي: مريم اوقفتها عندما السلم لدرج منه توحهت

 .الجاي
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 ثم .. األخيرة مريم كلمات تصديق محاولة جبينها تقطب .. للحظات مكانها وقفت

 . طريقها وتستكمل مكانها تتركها ان قبل بحدة لها نظرت

 نفسها وجدت حتى .. لها األخيرة مريم كلمات في تفكر الذهن شاردة خطواتها خطت

 .مريم عند نادر مكانة تعلم فهي إليه الذهاب فقررت .. نادر عمل محل من قريبة

 منه اقتربت..ابتسامة وجهه على وارتسم إليه أتية وجدها عندما انهمك نادر وقف

 .يانادر ازيك عليكم سالم:

 ليه؟ كدة مكشرة اللي انتُ  .. كويس انا السالم عليكم:نادر

 .الجاي الخميس يوم سليم فؤاد ابن على مريم فرح:منه تنهدت

 .ىبق حقيقي الموضوع ده .. بجد بتتكلمي انتُ : وجهه االستغراب عال

 .. قرارها عن وترجع هتعقل إنها ده الوقت كل فاكرة كنت انا ايوة: برأسها اومأت

 .هتتجوزه فعال ُ مريم أل لكن

 مش وهي ليه إبراهيم تتجوز عايزة.. بالظبط؟ إليه توصل عايزة مريم هي : تنهد

 بطيقه؟

 مش دلوقتي معايا عايشة اللي عارفاه انا اللي بس معرفش:بالرفض رأسها حركت

 اد بتعزك هي عارفة علشان اقولك جاية أنا .. رسمي اتجننت بس مريم او .. يممر

 .قرارها عن وترجع تاني لعقلها ترجع يمكن معاها اتكلم .. إيه

 كدة؟ فين على رايحة انتُ  بس .. معاها هتكلم حاضر: برأسه اومأ

 حاجة؟ عايز .. عليها واطمن هدى ازور رايحة أنا ـ

 .اوي كتير عليها سلميلي سالمتك: ابتسم

 كرسيه على يجلس أن وهم "منه "اختفت حتى طريقها واستكملت برأسها اومأت

 .. عليه للسالم تأتي سوف إنه منه ظنا ُ مكانه وقف .. امامه رآها حتى المحل امام
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 مافهمه ولكن يفهمها لم بنظرات بعيد من ترمقه منزلها امام وقفت .. تفعل لم ولكنها

 إليها الذهاب يقرر ان قبل للحظات مكانه فوقف .. عليها لقوالق بالخوف شعر إنه

 ليه؟ كدة واقفة مالك إيه عاملة ليلى : بقلق منها اقترب .. معها والتحدث

 لم .. خوف نظرة رجاء نظرة عتاب نظرة هي هل تفسيرها يستطع لم نظرة له نظرت

 الخوف من با ُقري به تفتك تكاد قلبه ضربات تفسيره مايستطع ولكن التفسير يستطع

 .عليها والقلق

 إيه؟ في مالك ليلى :اكبر بقلق ولكن اخرى مرة عليها سؤاله اعاد

 من تتساقط والدموع والدها لشقة الدرج وصعدت وجهها ادارت شفة ببنت تنبس لم

 .عينيها

............................... 

 . ياطنط ازيك يكمعل سالم:منه فابتسمت ..امامها منه فوجدت الشقة باب رجاء فتحت

 .اهال ُ : شفتيها لوت

 ... جارت منة انا : منه تنحنحت

 .هدى جارت عارفة: قاطعتها

 بينما .. ابتسامتها على الحفاظ حاولت ولكنها طريقتها من بالحرج منه شعرت

 . ادخلي: الطريق لها رجاء افسحت

 منها عبتطل مش اصلها األوضة ادخليلها:هدى لغرفة رجاء فأشارت للداخل دلفت

 .فيها معتكفة

 .هدى لغرفة وتوجهت برأسها منه اومأت

 لتجد ..خلفها الباب واغلقت للداخل منه فدلفت .. بالدخول لها وأذن الباب طرقت

 .عينيها من تسيل والدموع كرسيها على جالسة هدى
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 حصل؟ اللي إيه ياحبيبتي مالك هدى:القرفصاء وضع وجلست بقلق منها منه اقتربت

 طيب: ظهرها على منه فربتت .. تبكي وظلت منه حضن في نفسهاب هدى القت

 حصل؟ اللي إيه فهميني طيب .. اهدي خاطري علشان

 انك اوعديني بس .. حاجة كل على هحكيلك: دموعها ومسحت لها هدى نظرت

 .لحد ماالجأ غير من نفسي من اتصرفت زماني كنت حالتي لوال أنا .. هتساعديني

 قلقتيني إيه؟ في .. بقى احكيلي .. هساعدك إنُ  ياحبيبتي عدكاو: برأسها منه اومأت

 .اوي

 سامر كلمات وعن رأتها التي التحاليل عن لمنه تقص واخذت برأسها هدى اومأت

 من انتهت وعندما .. لها رجاء ومعاملة حياتها وعن منها الحمل عدم سبب بإن لها

 عقيم إنه عارف كان منهيا شوفتي : تقول وهي وجنتيها على الدموع سالت حديثها

 إن فهمني كمان أل ده كل ومكفهوش عليا كدب .. اتجوزني كدة علشان مايعرفني قبل

 .األناني الكداب السبب انا

 طيب:متسائلة واردفت تنهدت ..ياهدى معلش حصل ده كل :ظهرها على منه ربتت

 إيه؟ تعملي ناوية وال بالحقيقة تواجهيه ناوية انتُ  هو

 لما دلوقتي مش بس بالحقيقة يعترف اللي هو اخليه ناوية أنا: غللفرا هدى نظرت

 اسمعيني .. خطوة أول في تساعديني محتاجاكي بس أنا .. األول األدب اعلمه

 .كويس

.............................. 

 إال يعلمه ال نفسه وبين بينه حديث يدور منهما كال ُ .. صامتون وهم يتحدث الجميع

 ومع آخر مكان في وقلبهم وعقلهم روحهم ولكن بجسدهم معهم ينجالس .. وربه هو

 ألشخاص وشوق حب من مابنا إلفراغ الوحيد السبيل هو الخيال .. آخر شخص

 من مابنا إلفراغ الوحيد السبيل هو الخيال ..الحقيقة في إليهم الوصول النستطيع
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 له ونبتسم به ونفرح منه ندمع .. بألسنتنا به ننطق ان نستطع لم طويل حديث

 الخيال في لنا أن يعلمون ال فهم .. لهم عذرا ُ .. والعته بالجنون اآلخرين فيتهمنا

 .حياة

 القاعة جمال وال .. الفستان جمال على ياماما إيه اقولك عارفة مش :بفرحة سارة

 .اوي جميل ذوقها "هنا" .. فنية تحفة بجد

 ربنا .. العجب بيعجبك مش عارفة انا .. ياسارة الجمال متخيلة أنا:ضاحكة نهال

 .خير على ويتمملهم يسعدهم

 .عادل.......معاك قلبنا تعبت انت ده ياساتر بيك هنفرح اخيرا ُ:لعادل سارة نظرت

 .ياسارة نعم: لها نظر

 واخد اللي:بجانبها الجالسة لهنا نظرت ثم .. خالص معانا مش انت ده أل : ضحكت

 .عقلك

 .متأخرش علشان بقى همشي أنا: مكانها من تقوم نا قبل زائفة ابتسامة هنا بادلتها

 .بعض مع النهاردة هنتغدى إحنا فين تمشي :نهال

 .تانية مرة خليها هقدر مش ياطنط معلش -

 .خطيبتك مع ياعادل ماتتكلم ..؟ إيه تانية مرة ياهنا بتهزري انتُ  :سارة وقفت

 .مبتسما ُ منهم واقترب غرفته من عمر خرج الذي الوقت في بضيق لهم عادل نظر

 انت ..عمر؟ انت ده إيه: سارة منه واقتربت .. االبتسامة ونهال سارة بادلته

 .كفارة اخيرا ُ ههههههه .. بتضحك؟

 .. ظهره على نهال فربتت ..رأسها وقبل والدته من واقترب كلماتها على عمر ضحك

 .مريم تخطبيلي معايا تيجي عايزك: لها عمر فنظر
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 قائلة عنه نهال وابتعدت الجميع وجه االستغراب وعال امةاالبتس مكان الوجوم حل

 مريم؟ تاني :بعصبية

 مريم عارف وانا فترة عليه فات الموضوع ياماما خاطري علشان: منها عمر اقترب

 الف هتعملك معايا روحتي ولو عندها غالوتك عارف انا وبعدين ..نسيت زمانها

 .طلب هترفضلك ومش حساب

 مريم ونسي وهيتجوز خطب اخويا .. اخوك متقوليليشو:وأردف لعادل نظر ثم

 بيها احق انا مريم وبعدين .. حياتي اعيش ان حقي من كمان وأنا .. حياته وهيعيش

 .حد اي من

 الجميع انتباه وجذبت قاطعته هنا كلمات ولكن يتحدث ان وهم منه عادل اقترب

 .سليم فؤاد وإبراهيم هي الجاي الخميس فرحها مريم:لها

 .. صح بتكدبي انتُ  أل .. بجد؟ بتتكلمي انتُ : عمر يقطعه ان قبل للحظات لصمتا حل

 .سليم فؤاد ابن تتجوز استحالة مريم

 من حاجة هستفاد إنُ  مظنش ..عليك اكدب هيخليني اللي إيه وانا : شفتيها هنا مطت

 .كدبي

 بينما .. مقلتيه في بها يشعر التي الوخزات تجاهل وحاول بصعوبة ريقه عادل إبتلع

 اللي إبراهيم : آخرى مرة إليها نظر ولكنه .. هنا لكلمات مصدقا ُ غير حوله عمر نظر

 مين؟ وال ده الكالم قالك

 إبراهيم؟ تعرفي ياهنا انتُ  هو .. إبراهيم:لها عادل نظر عندما هنا ارتبكت

 بس .. يعني زمان من مريم يتجوز عايز كان انه اعرف :بارتباك قائلة للفراغ نظرت

 .معاه كالم ليا وال بيه عالقة مليش اأن

 . مريم على إبراهيم معرفة مش اللي انتُ  ان اساس على ده:باستغراب عمر
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 ..مبدأ وتحقيق تطبيق تقرر ان قبل هنا ارتبكت

 .(مايغلبوكم قبل بالصوت خدوهم)

 فيا تعمله عايز مريم في عملته اللي انت هو ياعمر إيه في:بعصبية لعمرقائلة نظرت

 وال سمعني .. حقيقي مش كالم عليا تقول هسمحلك ومش مريم مش انا أل ..؟ هوالإي

 .سمعني مش

 وجهه امام سبابته وضع عندما عادل قاطعه ولكن سيتحدث وكان بدهشة لها نظر

 ان ماحاول كل ..عملته انت اللي ارجوك كفاية .. بقى كدب وكفاية تاني متتكلمش:

 .كدة كفاية .. األول من اكتر تبعدنا يد التييييييت لحركاتك ترجع ليك اصفى

 غضبا ُ يستشيط خلفه عمر تاركا ُ هنا مع للخارج وتوجه حديثه انهى

............................ 

 وأطل غرفته باب فتح .. ظهره وراء يخفيها الورد من باقة حامال ُ عمله من عاد

 داخل يجدها مل عندما كلماته قطع قلب حبيبة .. مبتسما ُ الباب فرجة من رأسه

 .الغرفة

 .ماما مع المطبخ في معقولة : باستغراب حوله ينظر وهو الغرفة لداخل سامر دلف

 على الداخل من والدته خرجت ..فين؟ انتُ  هدى .. عليها ينادي وهو الغرفة من خرج

 .ياماما ازيك: لها فنظر صوته

 هدى؟ فين اومال:متسائال ُ اردف ثم

 . منه اسمها اللي دي جارتها مع اوضتها يف قاعدة .. يعني فين هتكون -

 .األوضة في حد مفيش :وجهه االستغراب عال

 فين؟ راحوا هيكونوا .. حد مفيش: جبينها عقدت
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 .صوتها اتاه لحظات بعد .. بها باالتصال وقام بهاتفه أمسك

 .سالم طيب ..فين؟ كنتي اسانسير؟ اي في ياهدى؟ فين انتُ  :بقلق سامر

 مع امامه هدى كانت لحظات بعد ..وفتحه الشقة باب ناحية هوتوج الهاتف اغلق

 .منه

 ماتقولي؟ غير من ليه ونزلتي ياهدى؟ فين كنتي:متسائال ُ منها سامر اقترب

 .السلم على هنتكلم .. الشقة ندخل طيب: ابتسمت

 لهدى رجاء نظرت عندما خلفهم الباب واغلقوا للداخل الجميع وتوجه برأسه اومأ

 ماشوفك؟ غير من ازاي خرجتي انتُ :متسائلة

 .ازعجك ومرضتش اوضتك في كنتي حضرتك : لها ابتسمت

 لوحدك؟ تنزلي وازاي ياهدى؟ فين كنتي :بضيق سامر

 اعملك عايزة كنت انا وبعدين .. معايا كانت منه لوحدي مكنتش انا : له نظرت

 .اقولك ومرضتش بمنه اتصلت كده علشان مفاجأة

 إيه؟ مفاجأة .. جأةمفا : متسائال ُ جبينه عقد

 .ياحبيبي مبروك .. حامل وطلعت تحليل عملت أنا: ابتسمت

....................... 

 روحها تغلفت .. الحياة دروب في تائهة االخيرة ايامها عاشت هدى غير على

 قلبها اعتصرت ألم قبضة كل .. االنتقام طريق إال امامها الترى فاصبحت بالسواد

 يذرفون ستجعلهم وجنتيها من سالت حزن دمعة كل .. صاعين الصاع ستردها

 نفس من ستسقيهم .. استثناء دون الجميع .. الجميع قلب ستحرق .. انهارا ُ امامها

 او منها شفقة دون علقما المرار يتجرعون ستجعلهم .. منه تجرعت التي الكأس

 . رحمة ُ
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 اطراف جاذبايت اآلخرى فوق ساقها واضعة العامة األماكن إحدى في معه جلست

 :الحديث

 نفسك حاجة في هاه .. باريس من بكرة هيوصل الفستان غير مفضلش ياحبيبتي كده

 تاني؟ فيها

 .ليا يخليك ربنا تاني حاجة مفيش أل : بالرفض رأسها مريم حركت

 عندك؟ من الفرح هيحضر اللي بقى مين :متسائال ُ إبراهيم

 . توافق يمكن منه اقنع هحاول رضهب أنا .. هيحضر حد مفيش تقريبا ُ : بضيق تنهدت

 االتنين انتم وإن غلطانة كانت إنها تعرف بكرة ياحبيبتي يهمك وال : يدها على ربت

 .بعض غير ملكوش

 .حاجة عنها معرفش أوي كتير بقالي واعزمها "هنا" اكلم عايزة : برأسها اومأت

 . الخميس ومي فاضية هتكون مش "هنا" بس: بخبث نظرلها ثم للفراغ إبراهيم نظر

 ؟ ليه فاضية هتكون مش : جبينها عقدت

 .بتتجوز كمان هي هتكون : ابتسم

 .عرفتني وال يعني مقلتليش هتتجوز : وجهها االستغراب عال

 .تزعلك عايزة مش بس يمكن معلش : بخبث ابتسم

 .تسعدني حاجة دي بالعكس هتتجوز انها هيزعلني اللي إيه وأنا : جبينها قطبت

 إن تعرفي لما هتفرحي انك معتقدش:األفعى كفحيح بكلمات هامسا ُ منها برأسه اقترب

 .عادل هتتجوز "هنا"
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 وهي بدهشة رمقته .. الكلمات بتلك يتفوه وهو وجسدها قلبها في اشتعلت نار .. نار

 انها قالك اللي مين وانت :حديثه من تتأكد ان فحاولت الصدمة تأثير تحت مازلت

 عادل؟ هتتجوز

 .. ده السؤال تسألي لما عيب مش : وابتسم امامه التي الطاولة على بمرفقيه اسند

 .سليم فؤاد إبراهيم أنا

 التيييييت ياوالد : والغل الغضب مالمح اسوأ وجهها على وارتسم للفراغ نظرات

 في هعيشك أنا .. بتحلم انت ده أل بس .. حياتك وتعيش تتجوز عايز .. ياعادل ماشي

 .بدري معايا تلعب تاختر اللي انت .. كابوس

 .."هنا" هيتجوز عادل طيب: شفتيها على خبيثة ابتسامة وظهرت له وجهها ادارت

 وانت؟ أنا جوازنا هدية بقى فين

 .ليكي عنيا أنا عايزاة انتُ  اللي .. حاجة اي اطلبي : ابتسم

 منها يعرف قرصة يتقرص عايزاه .. األدب يتعلم عايزاه.. عادل :بغل امامها نظرت

 .مين ومرات مين قيتب أنا

 ان قبل .. كثيرا ُ تغيرت بها تتحدث التي صوتها نبرة مالمحها يتأمل للحظات صمت

 كالم بقول أنا هو إيه :لثواني له نظرت .. عالية قهقهة إلى ابتسامته وتتحول يبتسم

 حاجة؟ وال بيضحك

 هتطبي انك متأكد كنت بس ابدا ُ أل : بالرفض رأسه يحرك وهو ضحكته من انتهى

 .ده الطلب مني

 اد شايلة انتُ  وعارف .. بيكي حاسس أنا:وأردف شفتيه بين والقاها سيجارة اخرج

 .شوية مش واخواته هو فيكي عمله اللي .. ده عادل اسمه اللي من إيه
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 أنا ياحبيبتي كدة علشان:مبتسما ُ يقول وهو بهدوء دخانها ونفث سيجارته اشعل

 عنيا ومن وافكر اخطط بس سبيني .. شمتقلقي قلبك هريح أنا منه حقك هخدلك

 .مبسوطة اشوفك حاجة اهم ليكي االتنين

 ومبسوطة مبسوطة : خبيثة ابتسامة وجهها على وظهر كرسيها إلى ظهرها اسندت

 .كمان اوي

 يامريم؟ بتحبيني : ابتسم

 رسم محاولة آخرى مرة له نظرت ثم ثواني للفراغ ونظرت ابتسامتها اختفت

 .بحبك ايوة : اشفتيه على ابتسامة

 .الحب معنى يعرف يعد لم فقلبك يامريم كاذبة

 أال .. كله الجسد فسد فسدت وإذا كله الجسد صلح صلحت ان مضغة الجسد في أال"

 وسلم عليه هللا صل هللا رسول صدق .."القلب وهي

............................ 

 السيارة باب بفتح همت .. منزلها امام بسيارته وقف حتى ممال ُ ثقيال ُ الوقت مر

 هتتجوز مريم ان منين عرفتي انتُ  هو :مكانها تبقى جعلها لها سؤاله ولكن والنزول

 سليم؟ فؤاد ابن

 .قالتلي اللي هي مريم : له نظرت ثم للفراغ نظرت

 هنتجوز؟ اننا وعرفت:يسألها أن قبل للحظات صمت

 تانية؟ اسئلة اي في معرفتش أل :بضيق امامها ذراعيها وعقدت امامها نظرت

 يسأل كيف ..لنفسه اللوم يوجه وهو بضيق وجهه فمسح وجهها لون تغير الحظ

 ولكن يعتذر ان هم ..السابقة؟ زوجته عن يومين بعد زوجته ستكون والتي خطيبته

 .اللحاحه يستجيب ان قبل للشاشة فنظر ..سبقه هاتفه رنين
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 .تامر ..ياطنط؟ إيه في ..مين؟ ايوة..الو

 يااللهي .. تامر السم سماعها بمجرد مكمنه من يقفز كاد حتى قلبها دقات تسارعت

 .حالها على بقيت إن قريبا ُ امرها سيفتضح الفتاة هذه

 .عندك وهكون السكة مسافة .. إيه؟ مستشفى في انتم طيب

 اروحله والزم تعبان تامر ياهنا بسرعة انزلي:"هنا"ل ونظر الهاتف عادل اغلق

 .دلوقتي

 .معاك جاية أنا بسرعة اطلع ..وقت ماتضيعش طيب :بصعوبة ريقها ابتلعت

 دلفا .. للمستشفى وصال حتى بسيارته انطلق .. معها ليتشاور الوقت من لديه يكن لم

 .هنا وخلفه منها عادل اقترب .. ماهيتاب على عادل عين وقع حتى مسرعين االثنين

 إيه؟ في ياطنط خير

 التدقيق حاولت لها ونظرت جبينها عقدت "اهن" على عينيها تقع ان قبل بالرد همت

 .عنها بوجهها "هنا" فأشاحت مالمحها في

 اوي كبيرة كمية وواخد عليه مغمى لقيته عليه دخلت :لعادل ونظرت ريقها ابتلعت

 .هنا على جري وجينا اإلسعاف طلبتله .. ده بيشربه اللي البرشام من

 .بقلق منه وماهيتاب تربفأق الغرفة من الطبيب خرج عندما وجهه عادل مسح

 في للمستشفى وصل هلل الحمد .. المخدرة االدوية من كبيرة جرعة اخد: الطبيب

 .المناسب الوقت

 النظر ماهيتاب فأعادت .. ماهيتاب عن بعيدا ُ يده من وسحبه عادل بيد الطبيب امسك

 .ثانية مرة "هنا"ل

 حالة من يتعالج والزم .. يد بالطريقة اإلنتحار في فكر طالما منه بالكم تخلوا الزم

 .تانية مرة اإلنتحار هيحاول إلما .. عنده اللي االكتئاب
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 حاجة؟ في ياعادل خير: منه ماهيتاب فاقتربت الطبيب انسحب

 نطمن ندخل تعالي .. اطمني كويس تامر .. ياطنط ابدا ُ أل : بالرفض رأسه عادل حرك

 .عليه

 .تامر نشوف ياهنا تعالي: الباب امام وقف يدلف ان وقبل الغرفة ناحية توجه

 هنا هي الفتاة هذه إذا..شكوكها من تأكدت حتى "هنا" إلسم ماهيتاب سماع بمجرد

 . صديقتها اغتصاب في شاركته التي إبراهيم صديقة

 تذكرتها كلما جريمة في المشاركة على ارغمتها التي الفتاة هذه ماهيتاب تكره كم

 مريم اغتصاب على ونصف عام من اكثر مرور من فبالرغم .. والحزن باأللم شعرت

 "هنا"ل مساعدتها على تشكرها وهي البريئة ابتسامتها نسيان تستطع لم انها إال ..

 اآلن؟ مريم حال كيف ..الهادئة الرقيقة مالمحها نسيان تستطع لم ..افاقتها في

 الدنيا يد ...ياهنا ازيك: "هنا" امام ماهيتاب وقفت عندما الغرفة لداخل عادل دلف

 .تاني هشوفك إن يقول كان مين ..اوي ضيقة

 .. نسيانها تريد سيئة بذكرى تذكرها فوجودها المرأة تلك ايضا ُ تكره فهي هنا تركتها

 بجوار الجالس عادل خلف الغرفة دلفت .. منها حبيبها ضياع في السبب انها كما

 .الحديث اطراف معه يتجاذب تامر

 كم .. المرض فراش فوق جالسا ُ تراه وهي فتيهاش ارتعاشة على السيطرة حاولت

 هذا تفعل كيف .عنه تخفف ان من بدال ُ آالمه في السبب هي .. اجله من باأللم تشعر

 بحبيبها؟

 .بإقتضاب السالم يرد وهو عنها بوجهه واشاح لها تامر فنظر السالم "هنا" القت

 قلقتني ياتامر هبرض كدة:تامر من واقتربت الباب واغلقت خلفها ماهيتاب دلفت

 عليك؟
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 بعد فرحي ياتمورة حيلك شد :اخرى مرة معه الحديث عادل فحاول بضيق تامر تنهد

 .العقد على تشهد لما غير هتجوز مش .. بكرة

 فهو .. ذلك عكس الحقيقة لكن آالمه عنه يخفف الكلمات بهذه إنه يعتقد كان ياهللا

 بوجهه فأشاحت لهنا تامر نظر .وقلبه روحه آالم فيزيد .. بقوة جراحه على يضغط

 .وحزنا ُ الما ُ يعتصر وقلبها عنه

 اسمك مش .. ياهنا مبروك .. بخير يتمملك ربنا ياعادل مبروك: لهنا ماهيتاب نظرت

 برضة؟ هنا

 عايز لوحدي تسيبوني ممكن : شفتيه على تامر فجز برأسها واومأت ريقها ابتلعت

 .شوية استريح

 نكمل وهنبقى دلوقتي تستريح هسيبك :بحزن فهكت على وربت برأسه عادل اومأ

 .بعدين كالمنا

.............................. 

 عن الجميع سألها .. الصدور تخبئه ما للجميع شارحة العيون في الدموع اختنقت

 .حالها عن كثيرا ُ يفرق ال فحاله هو ماعدا مابها

 اياما ُ الليلة بهذه حلمت كم ..األنيقة زفافه بدلة يرتدي جالسا ُ فوجدته بجانبها نظرت

 هذه في بجانبها يكون أن وحلمت تمنت فكم .. شفتيها على ابتسامة تسللت .. وليالي

 بكلمات اذنيها يطرب .. فرحتها يشاركها منه عينيها تملي .. ذراعيه تتأبط .. الليلة

 وراء وعذابه بآالمه بالماضي وتلقي جديدة حياة معه تبدأ .. واإلعجاب الحب

 .رهاظه

 ابتسامتها مااختفت فسرعان مبتسما ُ فأجابها وشوق حنين في يده تالمس يدها مدت

 .آخر شخص وجدته تجده لم
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 نظرت ..زوجها عادل إال هنا تجد لم .. تريدها ال التي الحقيقة فوجدت بجانبها نظرت

 تخفيها ان حاولت منها دمعة فلتت .. تجده فلم الحاضرين وسط عنه تبحث حولها

 ارقصوا ياال قوموا كدة قاعدين هتفضلوا انتم:بفرحة قائلة منهم سارة تقترب أن قبل

 .معانا

 االنيقة البدل اصحاب اجتمع .. تماما ُ مختلف األمر فكان سليم فؤاد فيال في اما

 . وولده للباشا المحبة قرابين وتقديم للمباركة الزاهية والفساتين

 االولى رقصتهم ألداء ومريم إبراهيم دميتق أن قبل سليم فؤاد فيال في التصفيق دوى

 .. بالماس المرصع الظهر مفتوح االبيض بفستانها العيون جذبت .. الحفل في

 وخصالته ظهرها خلف المنسدل وشعرها ..مثيرا ُ لحنا ُ العازف العالي وكعبها

 .كاللؤلؤة بيضاء متناسقة اسنان عن كشفت التي وابتسامتها .. عينيها امام المتمردة

 زجاجات واغلى افخم عليها وتناثرت .. السباحة حمام حول الطاوالت ثرتتنا

 عليها الطعام وليمة ظهرت الزواية إحدى وفي .. والخمور والمشروبات العصائر

 .الصومال ازمة لحل تكفي فقط فضالتها .. وطاب مالذ

 .. الصاخبة الموسيقى انغام على الكئوس قرع صوت وارتفع الضحكات تعالت

 .الحفل معه وانتهى تدريجيا ُ الضجيج انتهى حتى ..اللينة الخصور اصحاب وتراقص

............................. 

 هاه:يقول ان قبل مبلغه والخوف القلق منه بلغ وقد المعالج طبيبه غرفة في جلس

 .جديدة ظهرت حاجة في يادكتور

 ظهرت حاجة اي مفيش ماهي زي التحاليل نتايج : نظارته وخلع له الطبيب نظر

 . جديدة

 .نهائيا ُ اخلف مينفعش دي بالنتايج انا ان متأكد حضرتك طيب: ريقه سامر ابتلع
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 لو ده شوية صعب دي حالتك في الطب رأي وهللا :يقول ان قبل لحظات الطبيب صمت

 قادر وهو يارب قول.. خالص تاني وضع ربنا حسابات طبعا ُ لكن .. مستحيل مكنش

 .شئ كل على

 سيجارته اشعل .. لسيارته ويتوجه مكانه من ينسحب ان قبل برأسه سامر اومأ

 . عقيم انه تأكد تحاليله جميع .. ذلك حدث كيف يفكر وهو السيارة محرك وادار

 في التحليل عملت انها اكدتلي دي ازاي طيب:لنفسه يقول وهو بعصبية وجهه مسح

 .ايجابية النتيجة إن اكد وكله مكان كذا

 .غيري من البيت من بتخرج مش دي إيه هقول طيب .. حمل حصل ازاي

 وانا لوحدها بتخرج متكنش وليه طيب :شيطانه له يوسوس ان قبل للحظات صمت

 .منه مع ماخرجت زي موجود مش

 .. رسمي اتجننت الظاهر انت ..هدى دي .. ده؟ بتقوله انت اللي إيه:بضيق تنهد

 .الرجيم الشيطان من باهلل اعوذ

 توقفه نتيجة به اخرى سيارة ارتطام اثر بهزة شعر حين بيده القيادة محرك ضرب

 .للخلف ويتجه سيارته باب يفتح ان قبل للمرآة نظر .. فجأة

 حتى هكذا ظل .. هدى حال في يفكر وهو بسيارته آخرى مرة وانسحب سامر اعتذر

 هدى بجوار جالسة والدته فوجد بالحيرة يشعر وهو لغرفته توجه ..لشقته وصل

 . فمها في تطعمها

 .ياحبيبي سالمتك على هلل حمد سامر : له هدى نظرت

 تخلي الزم.. وغديتها هدى فطرت انا: له والدته نظرت حين السالم عليهم سامر القى

 .نفسها من بالها
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 نتابع يعني علشان لدكتور نروح عايزين: عليه وجلس مقعدا ُ وسحب بضيق تنهد

 .اوله من الحمل

 مستريحة خليها .. دول اليومين للتنطيط داعي مفيش يهإ بقولك : له رجاء نظرت

 .كتير حركة وبالش

 حلو بتعاملني بقت ماما :لسامر هدى نظرت عندما للخارج وتوجهت كلماتها قالت

 .جدا فرحانة .. اوي

 . فرحان مش انك حاسة ياحبيبي مالك : فأردفت رد تتلقى لم

 .. جدا ُ فرحان أنا ده ياحبيبتي ابدا ُ أل : يقول وهو شفتيه على ابتسامة رسم حاول

 .مكان اي نروح نخرج ماتيجي إيه بقولك

 المطبات وكمان استريح الزم نخرج هينفع مش أل : بطنها وتحسست هدى ابتسمت

 .البيبي على غلط

 ياسامر أل: بخبث هدى ابتسمت عندما سرواله من السجائر علبة واخرج بضيق تنهد

 .البيبي على غلط التدخين

 هدى تطلق ان قبل للشرفة وتوجه بعنف المقعد ابعد ..مكانه من وقام بحدة لها نظر

 .نفسك حوالين تلف هخليك أنا ياسامر ولسة:خافت بصوت تقول وهي عالية ضحكة

............................... 

 هي كما مريم كانت لو .. العسل شهر لقضاء ومريم إبراهيم سافرا األيام مرت

 التي مريم ولكن . قبل من تعشها لم أيام .. حياتها ايام اسعد تعيش انها ألقسمنا

 شفقة دون سعادتها منها ينتزع شئ ينقصها .. نعرفها التي مريم تكن لم اآلن امامنا

 ابتسامتها ينقصها .. اإلنتقام بشغف تغلف الذي الحالي قلبها من بدال ُ قلبها ينقصها ..

 ينقصها .. لها مالزمة اصبحت التي بيثةالخ ابتسامتها من بدال ُ الصافية الهادئة
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 .. مريم روح ينقصها .. الحياء عنها غاب التي ابتسامتها من بدال ُ الحنونة نظرتها

 .مريم هي اللحظات تلك في مريم ماينقص

 باردة الحياة مازالت .. الغردقة مدينة في العسل شهر لقضاء سافرا وعادل هنا اما

 شئ هناك ولكن اآلخر من يتقرب أن يحاول منهما كال ُ .. رتيبة مملة حياة بينهما

 . كسره يستطيعان ال بينهما حاجز هناك يمنعه

 االبتسامة فبادلته لها ابتسم .. التلفاز امام الجالسة "هنا" من عادل اقترب

 ؟ تخرجي تحبي : عادل يقطعه ان قبل كالعادة الصمت من لحظات مرت

 أنا؟ خاطري علشان وال ..تخرج ايزع انت خاطر علشان هنخرج : له "هنا" نظرت

 يعني؟ معاكي هتفرق: شفتيه مط

 أنا إن محسش معايا يتكلم حد االقي األقل على .. معايا هتفرق اه : برأسها اومأت

 .كدة اكترمن مش معايا تخرج مضطر انك محسش .. نفسي مع خارجة

 بكرة؟ القاهرة نرجع لما رأيك إيه زهقت أنا : للفراغ ونظر تنهد

 احسن .. زهقت كمان أنا :غرفتها ناحية وتوجهت مكانها من وقامت برأسها أتاوم

 .القاهرة نرجع حاجة

................................... 

 شارعها داخل الفارهة بسيارتها تعبر وهي تطفل في ناحيتها العيون جميع توجهت

 نظر عندما احوله وتنظر شعرها إلى نظارتها ترفع أن قبل سيارتها من ترجلت ..

 .يامعلم مريم الدكتورة دي :بدهشة معلمهُ  إلى القهوجي صبي

 طرقت ..هدايا واكياس حلوى علب يحمالن رجالن وخلفها منزلها داخل مريم دلفت

 .الباب "منه" ففتحت الشقة باب
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 وصندال ُ قصيرة تنورة ترتدي امامها الواقفة الفتاة لهذه تنظر للحظات مكانها وقفت

 تركت .الهواء بها يعبث الهائمة خصالته تاركة ألعلى شعرها ورفعت .. الكعب عالي

 يامنه؟ ازيك:مبتسمة لها مريم فنظرت فاغرا ُ فمها

 !مريم : مصدقة غير لها نظرت

 قبل الطاولة على مابيدهم تركوا .. خلفها فدلفا للرجالن وأشارت للداخل مريم دلفت

 .السيارة في بانتظارها تأمرهم ان

 جابك؟ اللي إيه :متسائلة بسخرية لها ونظرت صدرها امام اعيهاذر منه عقدت

 .مابتسأليش انتُ  طالما عليكي اسأل اجي قولت وحشتيني : لها نظرت

 وال حصل .. ؟"منه" اسمها اخت ليكي إنك انسي قولتلك مش انا:قالت بحدة

 مريم؟ يادكتورة محصلش

 .اخوات برضه إحنا .. زعل وقت في اتقالوا كلمتين منك زعالنة مش أنا: تنهدت

 هنا وشك اشوف عايزة مش يامريم برة اطلعي : وفتحته الشقة لباب "منه" توجهت

 .تاني

 دي للدرجة .. وامي؟ ابويا بيت من يامنه بتطرديني انتُ  : وجهها االستغراب عال

 مابينا؟ وصل الموضوع

 .. بحسرتهم ماتوا زمانهم كان كدة وانتُ  وشافوكي عايشين كانوا لو وامك ابوكي ـ

 .مايشفوكي قبل ماتوا إنهم هلل الحمد

 مستغربة مش أنا :قدميها اخمص إلى رأسها من اخرى مرة لها نظرت بعدما اردفت

 يسيب اللي إلن .. ليه؟ عارفة .. البساه اللي اللبس مستغربة وال .. حجابك قلعتي انك

 شيطانه خليوي ..فيه ماشية انتُ  اللي الطريق في ويمشي .. ربه ويهجر صالته
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 .. لبس معاه هيفرق وال حجاب معاه هتفرق فمش مات يبقى .. دي للدرجة في يتحكم

 .برة اطلعي اتفضلي .. يامريم موتي انتُ 

 اختي .. "منه" انتُ  كان مهما منك زعالنة مش برضه أنا : برأسها مريم اومأت

 .الصغيرة

 حاجة محتاجة مش أنا.. معاكي دي جايباها اللي حاجتك وخدي يامريم برة اطلعي ـ

 .منك

 .يخدوهم هيطلعوا طلعوهم اللي حاضر: للخارج وتوجهت برأسها اومأت

 يطلعوا خليهم ابقى: الشقة امام وقذفتهم حملتهم الهدايا ناحية "منه" توجهت

 .الشقة ادام من يخدوهم

 قاعدة وأنا الشقة يدخل راجل ماينفعش معلش :بسخرية لها تنظر وهي اردفت ثم

 .بقى يرحمها هللا كدة معلماني كانت اختي .. لوحدي

 محاولة للحظات الباب خلف ووقفت مريم وجه في الشقة باب واغلقت كلماتها قالت

 على وقهرا ُ حزنا ُ وجنتيها على الدموع سالت هيهات ولكن النزول من دموعها منع

 تتوقع كانت مما اكبر األمر ان الواضح من للحظات مكانها مريم وقفت بينما .. مريم

 .لها مها فأستجابت الجرس قرعت نادر لشقة وتوجهت قبل بضيق تنهدت ..

 !مريم : جبينها تقطب ان قبل لها تنظر للحظات مكانها وقفت

 مها؟ ياطنط ازيك:مريم ابتسمت

 إيه؟ عاملة ياحبيبتي انتُ  ازيك:برأسها اومأت

 موجود؟ نادر: برأسها اومأت

 .يميامر اتفضلي : الطريق لها مها افسحت
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 التلفاز ويشاهد الشاي من كوبا ُ يحتسي األريكة على جالسا ُ نادر فوجدت للداخل دلفت

 .اتفضلي يامريم اهال ُ:لها وابتسم لحظات كغيره وجهه الدهشة علت رآها عندما..

 نادر الحظ .. لها مها نظرات من تأفف في اآلخرى فوق ساق ووضعت مريم جلست

 .تشربها حاجة ريملم اعملي ماما : لوالدته فنظر ذلك

 عينيها امام من شعرها خصالت مريم ازاحت عندما للمطبخ وتوجهت برأسها اومأت

 يامريم؟ خير : لها نادر فنظر ..

 تيجي عايزاك :نادر من الدهشة نظرات وسط شفتيها بين والقتها سيجارة اخرجت

 .معايا تشتغل

 فين؟ معاكي اشتغل: جبينه قطب

 مين؟ مرات بقيت انا متعرفش انت هو : ابتسمت

 :فاردفت برأسه اومأ

 عارفة أنا .. الشركات من شركة في محاسب .. مجالك في هشغلك تجارة خريج انت

 .محترم مرتب وهديك .. حلمك هحققلك .. مجالك في تشتغل نفسك عمرك طول انك

 فيك فكرت الشركة في رجلي ماحطيت اول أنا .. إيه اد بعزك أنا يانادر عارف انت

 رأيك؟ إيه هاه .. طول على

 اشتغل نفسي زمان من أنا .. موافق طبعا ُ يامريم بجد : وجهه على ابتسامة الحت

 في شاب اي زي مجالي في اشتغل نفسي .. مكتب على اقعد نفسي ..محترمة شغالنة

 .موافق يامريم طبعا ُ .. سني

 ده انالعنو على تجيلي بكرة : له اعطته كارت يدها حقيبة من واخرجت له ابتسمت

 .طول على شغل هتبدأ حسابك اعمل ..
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 تيجي كويسين بدلتين بيه تشتري ده المبلغ:له يدها ومدت المال من مبلغ اخرجت ثم

 .الشغل بيهم

 .هلل الحمد معايا فلوس محتاج مش أنا شكرا ُ يامريم أل : بضيق لها نظر

 حاجة بديك مش أنا متقلقش مرتبك من جزء ده المبلغ .. معاك انه عارفة أنا : تنهدت

 .معايا من

 .متتأخرش مااتفقنا زي بكرة هستناك: مكانها من وقامت بجانبه المبلغ تركت

 .حاجة تشربي لما استني طيب : مكانه من قام

 .السالمة مع .. تانية مرة خليها معلش أل : وفتحته الشقة لباب توجهت

 في .. النساء وهمهمات الرجال نظرات وسط لسيارتها وتوجهت خلفها الباب اغلقت

 تجد فلم الشاي من كوب عليها صينية حاملة المطبخ من مها خرجت التي الوقت

 مشيت؟ : نادر بجوار وجلست بضيق تنهدت مريم

 دي؟ إيه فلوس : للمال مها فنظرت برأسه اومأ

 منه فوجد وفتحه مكانه من قام .. قاطعه الذي الباب جرس لوال بالرد وهم لها نظر

 .البكاء كثرة من اإلحمرار عينيها وعلى ..الحزن وجهها على ظاهرا ُ كان امامه

 بها مها شعرت .. مها بجوار وجلست السالم والقت للداخل فدلفت الطريق لها افسح

 في عايزاك كانت هي:لنادر ونظرت مسحتها منها دمعة فلتت .. كتفها على فربتت

 إيه؟

 شركة في معاها تشغلنيه: صدره امام ذراعيه وعقد المقاعد احد على نادر جلس

 .شركاتها من

 .سليم فؤاد عند هتشغلك قصدك .. معاها هتشغلك : جبينها منه قطبت

 .هشتغل إنُ  المهم..فارقة مش سليم فؤاد عند عندها : تأفف
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 وافقت انت يعني؟ إيه قصدك : منه ُ واقتربت مكانها من وقامت وجهها الدهشة علت

 األدوية في بيتاجروا دول ..سليم؟ فؤاد عند تشتغل انك وافقت ..معاها؟ تشتغل تروح

 .اعظم كان خفي وما ظاهر اللي ده . الفقرا دم في بيمصوا دول .. البلد ونهبين

 في حق وليا فقير أنا الفقرا فلوس دي لو :بعصبية امامها ووقف مكانه من قام

 وغيري وجبنة بيض ابيع محل في عمري اقضي عليا انكتب أنا وال .. دي الفلوس

 ويحوش ويخلف وبيتجوز محترم مرتب الشهر آخر وبيقبض مكيفة مكاتب في قاعد

 .. وهشتغل بكرة يامنه هروح أنا .. شهر أول كل جنية٤٠٠ بقبض مكاني قاعد وأنا

 الفرصة هضيع ومش مجالي في هشتغل محاسب هشتغل أنا بتجارتهم دعوة مليش

 بعد .. عندي كالم آخر وده .. ده زي شغل عليا هيتعرض يوم كل مش .. إيدي من دي

 .إذنك

 .قراره من "منه" ذهول وسط لغرفته وتوجه كلماته قال

........................................ 

 وتنهد اذنه على من الهاتف انزل .. رد يجد لم وكالعادة مرات عدة االتصال حاول

 إيه؟ وال حاجة في .. مضايق شكلك مالك :له"هنا" فنظرت بضيق

 عليه قلقان أنا .. عليا بيرد ومش فترة بقالي بتامر بتصل : لها ونظر برأسه اومأ

 .جدا ُ

 .تاني تعب اليكون ..يعني؟ ماله هيكون : مالمحها على واالرتباك القلق ظهر

 الشغل ورجع كويس بقى إنه وقالتلي بوالدته اتصلت انا أل : بالرفض رأسه حرك

 .عليا بيرد مش ليه عارف مش بس .. تاني

 اشوفه رأيك إيه .. بابا على اسلم الشركة رايحة أنا :بتردد له نظرت ثم للفراغ ظرتن

 ؟ عادل على مابتردش ليه واسأله

 .معاكي جيت كنت شغل ورايا لوال أنا .. ماشي خالص : مكانه من قام
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 أنا هم متشلش خالص أل: خلفه توجهت مكانها من هنا فقامت الباب ناحية توجه

 .عليه هطمنك

 من روعه من لتهدئ قلبها فوق يدها"هنا" فوضعت خلفه الباب واغلق لها مابتس

 .تامر على والخوف القلق شدة

 فغادرت . رد تجد لم ولكنها مرة من اكثر به االتصال وحاولت بهاتفها امسكت

 امام بسيارتها واقفة كانت ساعة نصف مرر بعد ..عليه لالطمئنان مسرعة

 وهمهماتهم الجميع نظرات وسط لمكتبه باشرةم وتوجهت للداخل دلفت..الشركة

 .مسموعة الغير

 عليه المكتب اقتحمت .. بالدخول لها ليأذن الوقت نفسها تمهل ولم الباب طرقت

 .معه تجلس الشركة في تعمل فتاة فوجدت

 باأللوان وجهها وتصبغ الصدر من مفتوح وقميص قصيرة تنورة ترتدي كانت

 ."هنا" قلب في الغيرة نيران اشعل مما الصارخة

 للخارج وتوجهت عليها السالم القت .. لهنا وابتسمت مكانها من الفتاة قامت

 مخلياك اللي بقى دي هي:بعصبية امامه "هنا" فوقفت ..خلفها الباب واغلقت

 تليفوناتي؟ على متردش

 كارمن؟ على قصدك :شفتيه ومط اآلخرى فوق ساقه وضع

 إيه؟ بتعمل المكتب في معاك قاعدة كانت .. غيرها في هي : خصرها في يدها وضعت

 جابك؟ اللي إيه ..ياهنا؟ إيه عايزة :بضيق بأصبعيه المكتب نقر

 بيك بيتصل كمان وعادل ..حاجة عنك معرفش إمتى من .. عليك قلقت :امامه جلست

 .عليه بترد مش
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 في .. عليا متقلقوش هلل الحمد كويس أنا : بسخرية وابتسم كرسيه إلى ظهره اسند

 تاني؟ حاجة

 ليه؟ كده بتعاملني انت ..ياتامر؟ إيه في :متسائلة له نظرت

 مش انتُ ..؟ مني إيه عايزة..؟ ياهنا انتُ  إيه في : ووقف بعصبية بيده المكتب ضرب

 وسبيني عني ابعدي .. تاني؟ ليه راجعة عني بعيد حياتك تعيشي وقررتي اتجوزتي

 . فيا عملتيه اللي كفاية حالي في

 تامر قوليله لعادل تروحي لما : بكلماته قاطعها ولكنه الكالم حاولت هامكان وقفت

 عليك ويسلم إيدك في ايده يحط عايز مش .. يكلمك عايز مش علشان عليك مابيردش

 ومراتك ويحضنك يضحكلك هيقدر مش قوليله .. عنيه قدام طول على مراتك وصورة

 غصب لمراتك بيبص وهو واقف وانت يخونك هيقدر مش تامر قوليله .. قلبه في

 ليك ان انسى قوليله .. تاني يعرفك عايز مش انساه بيقولك تامر قوليله .. عنه

 .تامر اسمه صاحب

 ورايا علشان امشي سمحتي لو :وأردف ظهره فاوالها وجنتيها على الدموع سالت

 .مهم شغل

 ... إن هتعرف الحقيقة تعرف لو متظلمنيش ـ

 .وانسيني امشي .."هنا"يا وامشي بكالمك انتُ  متظلمنيش :بحدة قاطعها

 .. الما ُ يعتصر وقلبها للخارج وتوجهت وجنتيها على سالت التي دموعها مسحت

 تنسحب أن قبل معها النظرات تبادلت .. الباب امام بكارمن اصطدمت خروجها بمجرد

 . والدها لمكتب وتتجه امامها من

 كفيه بين وجهه واضعا ُ مكتبه لىع جالسا ُ فوجدته تامر لمكتب كارمن توجهت بينما

 إيه ياحبيبي مالك .. تامر :ظهره على يدها ووضعت مسرعة بخطوات منه اقتربت ..

 ؟ حصل اللي
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 بعض مع اليوم ونقضي نخرج تعالي حاجة وراكي مش لو : لها ونظر وجهه رفع

 .النهاردة

 تأجلي كله ورايا ولو .. حاجة ورايا مش أل : شعره على ومسحت بدالل ابتسمت

 .عيونك خاطر علشان

............................... 

 بانبهار حوله ينظر الشركة امام واقفا ُ كان صباحا ُ العاشرة الساعة التالي اليوم في

 الفخامة من القدر هذا على الشركة تكون أن نادر يتوقع لم .. الضخم المبنى ذلك امام

 شاشات على يراها األبنية ذهفه باعجاب حوله ينظر وهو للداخل دلف . والرقي

 .فقط واألفالم المسلسالت في التلفاز

 مقابلة منه وطلب عليه السالم القى .. االستقبال موظف امام وقف حتى خطواته خطا

 اتفضل :للمصعد يشير وهو الهاتف واغلق لحظات بالهاتف الموظف امسك .. مريم

 .التاني الدور حضرتك

 وقف حتى حوله ينظر وهو وخرج لحظات .. وصعد للمصعد وتوجه برأسه نادر اومأ

 .مريم الدكتورة مع ميعاد معايا : السكرتيرة امام

 نادر؟ استاذ حضرتك : له السكرتيرة نظرت

 .حضرتك انتظار في مريم دكتورة :مبتسمة مكانها من فقامت برأسه اومأ

 اطراف معها ويتجاذب مكتبها في مريم امام جالسا ُ كان لحظات بعد

 .العصير من كوب له طلبت بعدما الحديث

 .جدا ُ زحمة المواصالت اتأخرت يامريم معلش : نادر ابتسم

 تمنها تسدد وتبقى عربية هتديك الشركة .. يانادر يهمك وال :مبتسمة برأسها اومأت

 رأيك؟ إيه .. المرتب من مهلك على
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 .يامريم جدا ُ متشكر .. بصراحة إيه اقولك عارفة مش ـ

 عندي معزتك وماتعرفش اخويا انت .. حاجة متقولش : سيهالكر ظهرها اسندت

 .إزاي عاملة

 .اوامرها تنتظر امامها السكرتيرة ووقفت لحظات .. بجانبها زر فضغطت لها ابتسم

 نادر استاذ .. محمد الستاذ وتقولي الحسابات لقسم األستاذ وصلي : لها مريم نظرت

 .عنه كلمتك مريم دكتورة اللي

 .حاجة كل هيفهمك محمد استاذ : له مريم فنظرت انهمك من نادر قام

 الحسابات لقسم توجه ثم عليه بالسالم قام .. امامه إبراهيم فوجد للخارج نادر توجه

 .مريم مكتب إبراهيم ودلف ..

 دماغك عجباه شغلك من جدا ُ مبسوط بابا :قهوته فنجان من يرشف بجانبها جلس

 .زمان من يممر فين كانت يقول مايكلمني كل .. أوي

 .تلميذته : ابتسمت

 السبب؟ إيه ياترى بنصنعها مش اوي كتير ادوية في :متسائلة فاردفت ضحك

 وتمن جدا ُ غالية الخارج من بنستوردها اللي الفعالة المادة ان السبب : برأسه اومأ

 .بنصنعه مش كده علشان .. تصنيعه تكاليف اصال ُ بيكفي مش العالج

 يخلينا اللي إيه وإحنا طيب :إلبراهيم نظرت ثم للسقف ونظرت فمها مريم طقطقت

 .غالية مادام اساسا ُ فعالة مادة نحط

 تستخدم والتي الدواء تصنيع في األساسية المادة عن عبارة هي :الفعالة المادة)

 (.المريض شفاء هو ورائها من والهدف مفعولها درجة حسب متفاوتة بنسب
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 المواد مابنقلل زي : االبتسامة قبادلته بخبث ميبتس ان قبل لثواني فاغرا ُ فمه نسى

 .. رأيك؟ إيه خالص دي األدوية في الفعالة المادة نلغي .. كتير أدوية في الفعالة

 .لينا الخسارة هيرضى برضه محدش

 .قسم ورئيسة استاذة .. استاذة: منها برأسه اقترب

 .اليا قومي: لساعته إبراهيم ينظر ان قبل مجلجلة ضحكة مريم ضحكت

 فين؟ على :متسائلة جبينها قطبت

 .قلبي ياحبيبة جدا ُ هتفرحك مفاجأة محضرلك:قال بخبث

 ان قبل عملهما يمارسان صيدليته داخل "هنا" مع واقفا ُ عادل كان الوقت ذلك في

 للتفتيش الصحة وزارة من الصيدلية داخل رجال ثالث يدلف

 منتهية األدوية يةكم وسط ذهول في واقف الجميع كان ساعة تلت مرور بعد

 وأدوية ..الصحة بوزارة مسجلة غير مهربة وأدوية .. عديدة شهور منذ الصالحية

 وجود دون الجدول ادوية في ونقص .. مصر في الصيدليات داخل تداولها ممنوع

 .روشتات

 اتفضل:عادل امام احدهم وقف ثم الجميع ذهول وسط رسمي محضر في ذلك اثبات ثم

 .يادكتور معانا

 أنا أشوفها مرة اول أنا .. دي األدوية عن حاجة معرفش أنا: بعصبية ريقه لعإبت

 .للمخزن وصلت إزاي معرفش

 .التحقيقات في ده الكالم قول ابقى معانا اتفضل ـ

 أن قبل للحظات لها فنظر .. بتشفي له تبتسم إبراهيم بجوار سيارتها في جالسة كانت

 !مريم:دهشة عيناه تتسع



281 
 

 إبراهيم ينطلق ان قبل بتشفي الهواء في له ملوحة يدها عتورف مجلجلة ضحكت

 .العالية ضحكاتها وسط بسيارته

 (هورتون دوج) لنفسك احدهما قبرين احفر اإلنتقام اردت إذا

........................................... 

 تهبسيار وقف ..الواقع من الهروب في دائما ُ وكعادته ..األخيرة األيام في وكعادته

 ياتمورة؟ معايا برضه هتطلع مش ..العالية ضحكاتهم وسط بنايتها امام

 وال منه هنخلص مش كتير ده الموضوع في اتكلمنا كارمن :بضيق امامه تامر نظر

 إيه؟

 من ياتامر اوي بحبك .. بحبك انُ  مرة كذا قولتلك أنا :بدالل صدره على يدها وضعت

 ليه يبقى .. محتاجني ماانت زي جنبي ونتك محتاجاك وأنا .. فيها شوفتك مرة أول

 بينا؟ المسافات نبعد

 كدة النار جنب البنزين يحط حد في هو ..يعني؟ إزاي جنبك اكون :بخبث ابتسم

 .هتولع

 أن قبل الضحك من اثرها على انفجر الكلمات ببعض بأذنه وهمست منه اقتربت

 برضه؟ معايا هتنزل مش هاه :تقول

 بكرة مهم شغل ورايا ..الجاية المرة :النارية نظراتها من بالهرو محاوال ُ امامه نظر

 .بدري اصحى والزم

 زي عليا تتقل هسيبك أنا براحتك ماشي خالص : السيارة باب وفتحت برأسها اومأت

 .وموجودة امرك تحت كارمن قلبك ويدق الشوق مايهفك أول .. عايز ماانت

 ووقف امتار عدة بسيارته قوانطل يده من باشارة لها فلوح السيارة من ترجلت

 .فجأة
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 السيارة في رجل بجانب جالسة كانت عندما والدته تذكر .. للوراء بذاكرته عاد

 تهمس كانت والدته أن تخيل .. ضاحكا ُ الرجل فأنفجر الكلمات ببعض بأذنه وتهمس

 أن قبل عينيه امام الصور مرور منع محاوال ُ عينيه اغمض .. له كارمن كلمات بنفس

 وابتلعهم اقراص عدة منه اخذ دواء شريط ويخرج .. سرواله جيب في دهي يدس

 .بسيارته اخرى مرة وانطلق ماء بدون

............................. 

 .. سكوتها سئمت .. للياليها مالزمة اصبحت التي دموعها سئمت .. أيامها سئمت

 عن تتخلى أن .. نوحز آالم من صدرها مافي عن تبوح أن .. تتكلم أن اخيرا ُ قررت

 .لنصيبها االستسالم ترفض أن قررت .. ضعفها

 األجرة سيارة من ترجلت عندما .. حارقة الظهيرة وشمس مرتفعة الحرارة كانت

 شقتهم باب وطرقت الدرجات وصعدت لمنزلها توجهت .. مالبسها حقيبة تحمل وهي

 .لها الباب والدها ففتح

 !ليلى : بجانبها التي مالبسها لحقيبة وينظر لها ينظر وهو الدهشة وجهه عال

 : الطريق لها وافسح للخوف وجهه مالمح فتغيرت وجنتيها على الدموع سالت

 حصل؟ اللي إيه .. يابنتي ادخلي

  .خلفها الباب واغلقت حقيبتها تسحب وهي للداخل دلفت

 قعديت جاية انتُ  .. هدومك؟ بشنطة ليه جاية انتُ  : لها نظر ثم مالبسها لحقيبة نظر

 إيه؟ وال يومين معايا

 .طول على معاك اقعد جاية انا : بالرفض رأسها حركت

 .فاهم مش .. ده؟ بالكالم إيه قصدك : جبينه عقد

 .يابابا الطالق هطلب انا : صدرها أمام ذراعيها عقدت
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 باهلل اال قوة وال الحول : عصبية في اآلخرى بيده يده يضرب أن قبل للحظات صمت

 .. تعمليها شوية كل اللي مواويلك من هنخلص مش إحنا هو .. ده؟ مالكال تاني ..

 انتُ 

 .. اوي تعبانة أنا .. حياتك في واحدة مرة اسمعني ارجوك.. اسمعني يابابا : قاطعته

 كل ده .. وألصحابه ليه دعارة بيت الشقة قالب ده .. معاه العيشة استحمل قادرة مش

 .. عالمنا ده هو مش يابابا .. بدنيا ريدا ومش طينة سكران الفجر وش يرجع يوم

 .جوزي يكون اللي اتمنى كنت اللي ده والهو

 انت اللي ده هو .. صح؟ نادر استاذ عايزة كنت .. مين؟ تتمني كنتي اومال :قال بحدة

 حلو ريق منك وشايف جوزك بتحبي لو ماانتُ  .. خاطره علشان حياتك تدمري عايزة

 قلبك علشان ماانتُ  .. معاه معاملتك ينسى شانعل سكر مكنش .. لغيرك بص مكنش

 .يامدام مميزات اي وماتشوفيش .. عيوب كله إنه تشوفي الزم تاني واحد مع

 اللي الطريق عن أرجعه حاولت ..كتير فيه اصلح حاولت أنا .. كده؟ قالك مين ـ

 صاحب لي ده .. اصحابه مع اقعد عايزني ده يابابا .. رفض اللي وهو فيه ماشي

 في .. تطلق بنات معنديش أنا .. طالق مفيش واحدة كلمة هي ياليلى اسمعي :طعهاقا

 علشان فرصة وتنتهزيها الطالق وتطلبي تتلككي مش تصلحيها جوزك في عيوب

 بشنطة ترجعي .. هدومك بشنطة ماجيتي زي ودلوقتي .. القلب لحبيب ترجعي

 .تاني ده التهريج اسمع عايز ومش .. لشقتك هدومك

 يشفق لعله المرتعشة شفتيها بهدوء وعانقت .. مقلتيها من الهاربة الدموع سالت

 بحسرة حقيبتها حملت .. لغرفته وتوجه وتركها امالها خيب ولكنه .. حالها على

 .لروحها المميتة شهقاتها وسط المكان وغادرت

 حقيبة وتحمل واقفة يراها وهو مسرعا ُ منها وترجل بجانبها بسيارته وقف

 إيه؟ في ياليلى مالك:مالبسها
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 له نظرت .. ليمنعها ذراعها من امسكها ولكنه بالرحيل وهمت عنه بوجهها اشاحت

 .وتركها ارضا ُ وجهه فأطرق .. لذراعها الممسكة ليده نظرت ثم

 عنها الحقيبة حمل .. منعتها لحقيبتها امتدت التي يده ولكن ثانية مرة بالرحيل همت

 .اركبي : لها السيارة باب وفتح .. رةللسيا الخلفي المقعد في ووضعها

 .سمحت لو شنطتي ونزلي .. عني بعيد ابعد .. هركب مش :بحدة ردت

 .اركبي خاطري علشان .. علينا تتفرج الناس عايزين مش اركبي ـ

 القيادة مقعد هو واستقل لمقعده المجاور المقعد في وجلست لكلماته استجابت

 .بسيارته وانطلق

 دي؟ مين عربية: حولها نظرت

 .فيها شغال اللي الشركة من استلمتها عربيتي ـ

 .مبروك .. اشتغلت انت: شفتيها على ابتسامة شبح ظهر

 إيه؟ في ياليلى مالك .. فيكي يبارك هللا ـ

 قادرة مش أنا .. يانادر اوي تعبت أنا : انينها صوت يرتفع أن قبل للحظات صمتت

 .راضي مش وبابا اطلق عايزة .. حياتي اكمل

 بالظبط؟ إيه في .. بالتفصيل وتحكيلي تهدي ممكن طيب ـ

 لها زوجها ومعاملة .. للطالق وطلبها حزنها سبب عليه تقص ان قبل برأسها اومأت

 صوت تعالى انتهت وعندما .ًُ  تماما حياتها عن يختلف الذي حياته واسلوب ..

 أي مايعرفش يوثد واحد ده .. ده ادم البنى مع حياتي اكمل هقدر مش أنا : شهقاتها

 .األخالق وال القيم عن حاجة

 ..ياليلى؟ وساكتة مستحماله كنتي ده كل معقولة :بضيق شعره على ومسح تنهد

 زمان؟ من ليه متكلمتيش



285 
 

 كنت وقت اكتر في وبعتني يانادر عني ماتخليت بعد إيه اقول هتكلم كنت : شهقت

 .فيه محتاجاك

 ه؟اهل من حد على عرفك جوزك :متسائال ُ تنهد

 وكل اهله عن حاجة أي معرفش وأنا مااتجوزته ساعة من : بالرفض رأسها حركت

 .عليها ملموم اللي الفاسدة شلته غير معرفش .. يتهرب مااسأله

 . ياليلى سمحتي لو ده منير اسمه اللي بيانات قوليلي :لها نظر ثم للفراغ نظر

 .ماتخافيش جنبك ماأنا طول ومتخافيش

................... 

 لمدة المهنة مزاولة وعدم الصيدلية باغالق سريعا ُ الحكم صدر العادة غير وعلى

 .سنوات خمس

 خيوط وتسللت .. الشفق بلون السماء فاصطبغت .. للغروب مالت قد الشمس كانت

 على جلس ..الغرفة ارضية على مضيئة دوائر لترسم المغلقة النافذة عبر الشمس

 والقهر الحزن منه بلغ وقد صدره امام ذراعيه عاقدا ُ الذهن شارد المقاعد احد

 لحد كدة قاعد هتفضل ياعادل قوم :بحزن ظهره على وربتت بجانبه جلست ..مبلغه

 نفكر الزم إحنا .. حاجة في حصل اللي من هيغير مش ده بالشكل قعادك ..إمتى؟

 .إزاي وهنتصرف إيه هنعمل دلوقتي

 بس أنا .. حصل حصل اللي قولتي ماانتُ  زي .. إيه؟ هنعمل : بالرفض رأسه حرك

 عمري طول معروف اللي أنا بقى .. اتمرمطت اللي سمعتي على غير زعالن مش

 ده وكل .. شغلي من واتمنع تتقفل صيدليتي انا .. دي بالطريقة اتبهدل بنزاهتي

 .سليم فؤاد ابن اتجوزت ليه دلوقتي عرفت أنا .. مريم بسبب مين بسبب

 للصيدلية؟ إزاي وصلت مسكوها اللي األدوية معرفتش : تنهدت
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 بعد .. لفتحه وتوجهت "هنا" فقامت .. الشقة باب طرق عندما بالنفي رأسه حرك

 .عايزينك برة واخواتك ماما :قائلة الغرفة "هنا" دلفت للحظات دامت همهمات

 دلوقتي؟ اطلع هقدر ومش تعبان إني ليه مقولتلهمش : بضيق تنهد

 مانتأخرش علشان بقى ياال قوم .. كده اقولهم مينفعش .. طبعا ُ عيب : منه ُ اقتربت

 .عليهم

 حتى للصالة وصوله وبمجرد .. "هنا" وخلفه للخارج وتوجه بتكاسل مكانه من قام

 ياعادل حلوة سنة ياجميل حلوة سنة ياجميل حلوة سنة : قائلين الجميع صوت ارتفع

 .ياجميل حلوة سنة

 وجميع بصورته تزينت وقد امامه التي رتةالتو يرى وهو يبتسم أن إال يستطع لم

 منذ .. وسطهم عمر وجود هو الوقت ذلك في مااسعده اكثر .. حوله مجتمعين عائلته

 بينهما شئ كل عمر نسى .. العاطفة نظرة .. منه النظرة تلك يرى لم عديدة شهور

 عليها هللا خلقه التي فطرته حركته .. بجانبه ووقف شدة في اخيه وقوع عند

 . غريزته في حكمتوت

 مع متجمعناش اوي كتير بقالنا ..اخيرا ُ :سارة ضحكت عندما واحتضنه له اعتذر

 .بعض

 يبقى ييجي لما الفرح علشان .. بشدة نمر الزم معلش هلل الحمد : برأسها نهال اومأت

 .بيه ونحس طعم ليه

 عارفني مانت التورتة ناكل بقى ياال : التورتة بتقطيع وبدأت بالسكين سارة امسكت

 .الحلويات قدام نفسي امسك مبقدرش

 نفس مليش ياسارة معلش : بالرفض رأسه فحرك الحلوى من بطبق لعادل يدها مدت

 .حاجة أكل
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 اتقفلتلنا إحنا .. حاجة وال وقفت الدنيا هي ..ليه؟ نفس وملكش : له عمر نظر

 بقى اقولك .. ةصيدل "هنا"و أنا إن ناسي انت .. اتنين هنفتح إحنا .. واحدة صيدلية

 .ادوية شركة هنفتح رأيك إيه

 اي في امرك تحت أنا .. فلوس هم ومتشيلش : عادل كتف على يدها "هنا" وضعت

 .تحتاجه شئ

 نرجع حاجة اهم .. امركم تحت ودهبي البنك في اللي فلوسي أنا : سارة ابتسمت

 .تاني لبعض

 على زعالن أنا .. فلوس موضوع مش الموضوع :لهم نظر ثم للفراغ عادل نظر

 وحسيت بمريم حسيت دلوقتي أنا ..اوي وحش شعور بجد بالظلم اإلحساس .. نفسي

 والموضوع حالنا في هتسيبنا مش أنها متأكد وأنا.. كلنا بنظلمها واحنا بشعورها

 مننا هتنتقم مريم .. بكتير كدة من اكبر الموضوع .. الصيدلية قفل على هيقف مش

 .كلنا

 إحنا .. بس إيه انتقام كده قايل ماانت عليك باهلل : صدرها ىعل يدها نهال وضعت

 ماهو زي ابنك مات واللي ..االنتقام نصيبنا يبقى علشان حياتنا في حاجة معملناش

 . ابنها

 .اتهيألك بس يمكن .. مريم؟ شوفت انك متأكد انت عادل : لعادل عمر نظر

 .....ان متأكد .. مريم إنها متأكد أنا: برأسه اومأ

 إن هي انها اكدلي اللي بس .. متغير شكلها كان لمحتها أنا مريم ايوة : "هنا" قاطعته

 .جنبها قاعد إبراهيم شوفت

 لمريم بييجي ماكان ساعة من إبراهيم عارفة أنا اصل :لعمر تنظر وهي اردفت ثم

 .الجامعة
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 بيدها يدها سارة ضربت عندما.. نظراتها عن بعيد بوجهه واشاح لها عمر ابتسم

 .يامريم ماشي .. والملح العيش خاينة الندلة التييييت :اآلخرى

.............................. 

 خافتة وضحكات بهمهمة تتحدث واخذت بهاتفها فأمسكت الخارج في صوته سمعت

 له ونظرت مسرعة اذنها فوق من هاتفها انزلت .. الغرفة لداخل دلف وعندما

 .خلفه الباب ويغلق للداخل يدلف ان قبل باستغراب لها نظر .. مبتسمة

 .ياحبيبي سالمتك على هلل حمد : له ابتسمت

 ياهدى؟ مين بتكلمي كنتي : امامها ووقف منها اقترب

 .صاحبتي واحدة بكلم .. ياسمورة يعني مين بكلم هكون ـ

 .التليفون قفلتي مادخلت أول ليه و: صدره امام ذراعيه عقدر

 مشكلة؟ في .. وقفلت المكالمة خلصت يعني عادي: شفتيها مطت

 .أعرفها عايز أنا .. ياهدى؟ مين صاحبتك : صوته عال

 إيه؟ وال بقى ده تحقيق اسمه ده : جبينها عقدت

 مين؟ بتكلمي كنتي أعرف عايز أنا .. تحقيق ياهدى اه ـ

 .اعمله تعمله عايز والإنت .. عليك هجاوب مش بقى أنا طيب :بتحدي ردت

 القاه .. مغلقا ُ فوجده رقم باخر باالتصال وقام بهاتفها امسكو بعصبية منها اقترب

 عايز وأنا .. اوي كبيرة لعبة بتلعبي ياهدى انتُ  :مرتفع بصوت وصاح بعصبية

 .ودلوقتي افهمها

 في عايش إنت اللي األكشن جو إيه .. !لعبة :مجلجلة ضحكت ثم لحظات له نظرت

 .ماشي ياحبيبي كتير مسلسالت على تتفرج بالش .. ده؟
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 صوتكم ياوالد إيه في :رجاء ودلفت الغرفة باب طرق الذي الوقت في بغضب لها نظر

 الدنيا؟ آلخر جايب

 على غلط الزعل إن ماتعرفش انت .. ليه؟ هدى مزعل انت :واردفت لسامر نظرت ثم

 إيه؟ وال الجنين

 هاسنان على جز .. ابتسامة وجهها وعلى بتحدى النظرة فبادلته لهدى سامر نظر

 .ضحكاتها وسط للخارج وتوجه بعصبية

............................. 

 من تخرج رأتها التي الوقت في .. سليم فؤاد لفيال الثاني الطابق من مريم ترجلت

 باستغراب لها ونظرت جبينها مريم عقدت .. ورؤوف إبراهيم بصحبة فؤاد مكتب

 ترمقها ومازالت مريم صافحتها .مصافحة يدها ومدت ريقها ماهيتاب فأبتلعت

 وفي باشا لفؤاد مقربة صديقة هانم ماهي اعرفك:بارتباك لمريم إبراهيم فنظر بدهشة

 .بينهم شغل

 .مريم مدام اهال ُ:االبتسامة ماهيتاب فبادلتها مبتسمة برأسها مريم اومأت

 مارايحة مكان ووصلها هانم ماهي خد :لرؤوف فنظر الموقف إنهاء إبراهيم حاول

 .يارؤوف

 .ياهانم اتفضلي ياباشا امرك تحت : برأسه رؤوف اومأ

 فحاول ..لها المتتبعة مريم نظرات وسط مسرعة بخطوات للخارج ماهيتاب توجهت

 إيه؟ في سرحانة مريم : انتباهها تشتيت إبراهيم

 فين شوفتها فاكرة مش بس كدة قبل شوفتها إني حاسة دي ماهي .. هاه : له نظرت

 .بالظبط

 .متهيألك بس يمكن .. فين؟ شوفتيها نيهتكو : تنحنح
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 شوفتيها .. عليا غريب مش شكلها شوفتها إني واثقة أنا أل :بالنفي رأسها حركت

 يامريم؟ فين

 .وعادل انتُ  فرحك ساعة شوفتيها اكيد :عليها افكارها حبل قطع حاول

 وعادل؟ أنا بفرحي عالقتها إيه وهي .. عادل أنا فرحي : جبينها عقدت

 يبقى شوفتيها إنك متأكدة طالما فأكيد .. عادل صاحب تامر والدة تبقى ماهي : ابتسم

 .فرحك في شوفتيها

 . قولتلي تامر والدة تبقى دي ماهي معقولة : وجهها الدهشة علت

 بقى؟ إيه في معاكم بتشتغل تامر ومامت .. متسائلة اردفت ثم

 .حاجة عنه شمعرف بابا وبين بينها شغل ده عارف مش : شفتيه إبراهيم مط

 عنه؟ تستخبى برضه حاجة في سليم فؤاد إبراهيم بقى :بخبث ابتسمت

 كده .. تعرفني عايز مش إنك بقى قول : بدالل صدره على يدها ووضعت منه اقتربت

 .منك زعالنة أنا .. برضه

 مش بس هقولك إني اوعدك .. زعلك على مقدرش أنا : بذراعيه خصرها حاوط

 ممكن .. الوقت في وتضيعي تدلعي عمالة وانتُ  اخرجك ايزع أنا دلوقتي .. دلوقتي

 .منتأخرش علشان تلبسي تطلعي

 هنسى مش بالك خلي بس .. دلوقتي نخرج علشان البس هطلع أنا ماشي : ابتسمت

 .اهوه بقولك أنا وهعرفه .. ماهي موضوع

 .ومنفذتهاش بحاجة وعدتك عمري أنا.. هقولك صدقيني : ضحك

 اغلقت حتى بنظراته إبراهيم تتبعها لغرفتها وتوجهت ضاحكة برأسها مريم اومأت

 عايز مش رؤوف :وهمس لحظات األرقام بأحد اتصل ..بهاتفه وأمسك عليها غرفتها
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 اللي .. تانية مرة تلمحها مريم عايز مش .. تاني هنا برجليها الفيال تخطي ماهيتاب

 .سمعني تاني يتكرر عايزه مش كبير غلط النهاردة حصل

................................ 

 . المستمرة اتصاالته على بالرد وقام اللحاحه استجاب واخيرا ُ

 .برضه الصداقة دي هي حاجة أي عنك معرفش شهور .. ندل انت ياض تصدق ـ

 .كتير شغل عندي اعذرني.. معاك مقصر اني عارف ياعادل معلش : بضيق تامر زفر

 ساعة من أنا ده .. اشوفك عايز مصدقك نفسي هعمل أنا .. تامر ياعم ماشي :ابتسم

 .. اوي جميل اكل بتعمل "هنا" دي .. بكرة معايا اتغدى تعالى .. مزرتنيش مااتجوزت

 .هتندم ومش اخوك مرات اكل جرب تعالى

 ياحبيبي؟ مين بتكلم :عادل بجانب "هنا" جلست الذي الوقت في وجهه تامر مسح

 .اتفقنا بكرة الغدا على هستناك يابني هاه : اردف مث .. يانونو تامر بكلم : لها ابتسم

 دلوقتي تسيبني ممكن ..هقدر مش قولتلك ياعادل هقدر مش : بعصبية رأسه حرك

 .دلوقتي اقفل سمحت لو .. كتير شغل ورايا

 مكانه من يقوم أن قبل كفيه بين وجهه ووضع بعصبية وجهه في الهاتف اغلق

 شفتيه ومط لهاتفه عادل نظر بينما .. المكتب لخارج ويتوجه بدلته جاكيت ويلتقط

 حصل؟ اللي إيه : له "هنا" فنظرت باستغراب

 مرة أول ده ماله عارف مش أنا .. طبيعية مش حاجة في تامر : جانبا ُ بهاتفه القى

 واطمن اقابله الشركة هروحله أنا:واردف مكانه من قام ..دي بالطريقة عليا يتعصب

 .عليه

 .. تروحله بالش متعصب مادام :امامه ووقفت الرحيل من عهلتمن يده من امسكته

 .عكسية نتيجة يجيب ممكن ده الوقت في معاه الكالم
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 كدة؟ شايفة انتُ  :لها نظر ثم للفراغ نظر

 امام صورته الحت .. للفراغ "هنا" ونظرت مكانه عادل فجلس برأسها اومأت

 فتحت .. افكارها من هلطرد محاولة في رأسها وحركت .. بشدة فأغمضتها عينيها

 الفترة .. اوي فرحانة أنا عارف :وابتسمت بجانبها الجالس لعادل ونظرت عينيها

 .أوي كتير بعضنا من قربتنا فاتت اللي

 .جوازنا بداية عن بعض من قربنا إننا حاسس كمان أنا فعال ُ : مبتسما ُ لها نظر

 على اعزمك لما رأيك إيه :األخيرة ايامها في عنها غاب بمرح قائلة مكانها من قامت

 .بعض مع مخرجناش كتير بقالنا .. العشا؟

 .وقت متضيعش بقى ياال طيب : ذراعه من فجذبته موافقا ُ برأسه اومأ

 الزم "هنا"يا ايوة :"هنا" تنهدت عندما لغرفته وتوجه الطفولية طريقتها من ضحك

 حاجة حياتك في واحدة مرة اعملي .. عادل مع جديدة صفحة تفتحي الزم .. تنسيه

 جنبي واقف سامحني .. سامحني يارب .. بقى كفاية .. كده لحد غلطات كفاية .. صح

 .يارب

 لم بذنوب مليئة القديمة وصفحاتك جديدة صفحة فتح تريدين "هنا"يا خاطئ تفكيرك

 .. توبتك تقبل حتى السابقة ذنوبك عن تكفري أن يجب .. اآلن حتى عنها تكفري

 .الذنوب من ماسلف لكي هللا ليغفر ألصحابها والحقوق مالمظال تردي ان يجب

 .بديـع القياس في محال هذا .. حبه تظهر وأنت اإلله تعصي

 .مطيـع يحب لمن المحب إن .. ألطعتـه صادقا حبك كان لو

 .مضيع ذلك لشكر وأنت منه ... بنعمــة يبتديك يوم كل في

 "الشافعي اإلمام"

............. 
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 مكانها من قامت .. جديد يوم بداية عن معلنة نافذتها فتحات من الشمس اشعة اطلت

 فمها امام يدها وضعت .. الفراش طرف على جلست حتى ببطء ونهضت بتكاسل

 ثم للحمام توجهت مكانها من قامت .. النوم اثر من عينيها تفرك ان قبل تتثاءب وهي

 عندما طابقها من ترجلت .. للخارج وتوجهت فريضتها وأدت مالبسها ارتدت خرجت

 أمامها ذراعيها عاقدة الدرج على فوقفت مبتسما ُ لها نظر .شقته باب يغلق وجدته

 .استني "منه" : مكانها فأوقفها أمامه من مرت .. نزولها تستكمل أن قبل

 حد في مني؟ زعالنة لسة انتُ  : مبتسما ُ أمامها ووقف الخطى فأسرع مكانها وقفت

 اخوه؟ من يزعل برضه

 .زعلتك كنت لو عليا حقك بقى خالص : فأردف منها رد قىيتل لم

 .عليك زعالنة أنا .. منك زعالنة مش أنا : بضيق تنهدت

 حاجة ماهعمل عمري أنا صدقيني ..إيه من خايفة انتُ  يامنه عارف أنا : برأسه اومأ

 .يابت نادر أنا ده .. كويس عرفاني انتُ  .. غلط

 في غيرك مفضليش .. كمان انت تضيع اوعا .. نفسك من بالك خلي : برأسها اومأت

 .الدنيا

 الصبح على رايحة فين على: يسألها ان قبل مطمئنا ُ ذراعها على وربت لها ابتسم

 ؟ كدة

 وابقى ويقبلوني يوفقني ربنا إدعيلي .. الحرية جريدة في مقابلة عندي : ابتسمت

 .الدنيا اد صحفية

 يكلمك يعرف ومحدش .. الدنيا اد يةصحف وتبقي هتتقبلي هللا شاء ان :نادر ضحك

 .اساسا ُ عارفين مش مااحنا اكتر

 .طريقي في اوصلك علشان ياال : نادر فأردف منه ضحكت
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 .يعطينا عطاك اللي ياعم ماشي : ضاحكة برأسها "منه" اومأت

 مكتبها ودلف دقائق .. مريم مقابلة يطلب السكرتيرة امام واقفا ُ كان ساعة مرور بعد

 .يامريم رالخي صباح :

 .اقعد اتفضل يانادر النور صباح : له ابتسمت

 ليه؟ الشركة مبتجيش يوم كذا بقالك : جلس

 بسرعة بضايق بقيت ليه عارفة مش .. أجازة لنفسي مدية كنت : برأسها اومأت

 .أوي وحشاني .. إيه؟ اخبارها "منه" المهم . طول على بملل وبحس

 مقابلة عندها.. الحرية جريدة دلوقتي اموصله لسة .. هلل الحمد كويسة : ابتسم

 .هللا شاء ان فيها تشتغل ويمكن النهاردة

 .يوفقها ربنا كويس : له نظرت ثم للفراغ نظرت

 .خدمة في عايزك مريم :يقول ان قبل لحظات صمت

 .يانادر اؤمرني..؟ إيه خدمة : جبينها عقدت

 عن شخصية لوماتمع في دي الورقة : لها يده ومد ورقة سرواله جيب من اخرج

 شغال اعرف عايز .. عنه معلومات اي عايز .. إبراهيم الحافظ عبد منير اسمه واحد

 .ياريت معلومة بأي تساعديني تقدري لو .. بالظبط إيه في

 سالم؟ عم بنت ليلى جوز منير : له نظرت ثم للورقة مريم نظرت

 .عنيا من يانادر حاضر :واردفت فابتسمت برأسه اومأ

 حاجة؟ أي عايزة .. شغلي اشوف بقى هروح أنا .. يامريم تسلمي : همكان وقف

 .بإبراهيم باالتصال وقامت بهاتفها مريم امسكت عندما للخارج نادر توجه .سالمتك ـ

 .متتأخرش طيب .. ضروري عايزاك أنا طيب .. فين؟ انت .. ياإبراهيم ايوة .. الو



295 
 

 النهاردة عندها "منه" : لماتهالك يستمع بجانبها يجلس كان دقائق عشر مرور بعد

 من تبعك انها وتعرفه هناك مسئول بأي تتصل عايزاك .. الحرية جريدة في مقابلة

 .عليها وصيت وال كلمته إنك مايعرفها غير

 .معارضة جريدة دي .. تبعنا مش الحرية جريدة عارفة انتُ  بس : لها إبراهيم نظر

 معارضة جريدة :تقول هي رتفعم بصوت ضاحكة تنفجر ان قبل مبتسمة له نظرت

 في إن أساس على ده ..والإيه؟ علينا هيطلع الناس في بنعملوا اللي إحنا هو

 .. بالمصالح ماشي ياحبيبي كله .. بعضها مقطعة والديمقراطية والحرية معارضة

 إلما.. ماتقدر قد على التورتة من تهبش وإلما وبتتقسم تورتة .. بتتصالح والمصالح

 .. وديمقراطية انسان وحقوق ومعارضة حرية . التراب تسف عمرك طول هتفضل

 شاشات على ونطلع السودا والنضارات البدل نلبس لما ده الكالم خلي معلش

 تنفيسة .. تمام كله ويقولوا ويرقصوا يصقفوا حوالينا واللي نطبل إحنا التليفزيون

 الناس برضه الزم :بخبث اردفت ثم .بكرة في أمل في إن الناس نحسس علشان

 .وشنا في هينفجروا إلما يااخي حقهم أمل في إن تحس

 خالص تانية واحدة بقيتي .. يامريم أوي اتغيرتي : لها ابتسم عندما حديثها انهت

 .اعرفها اللي مريم غير

 وأنا .. منهم واحد بقى القوم عاشر من ياحبيبي معلش : اآلخرى فوق ساقها وضعت

 .منكم واحدة بقيت خالص

 .بالجريدة اتصل بقى ياال :فأردفت برأسه واومأ لها مابتس

 .الحرية جريدة تحرير رئيس يهاتف ان قبل برأسه إبراهيم اومأ

............................. 

 تغلق الغرفة دخوله وعند تتحدث وتظل بهاتفها تمسك .. األخيرة األيام في وكعادتها

 .صدره داخل الغضب نيران فتشعل بسرعة الهاتف
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 تقفلي؟ ماادخل وأول التليفون ماسكة االقيكي عليكي ماادخل كل أنا هو

 وتبهدل تزعق تقعد بتكلم تالقيني ماتدخل كل وانت : صدرها امام ذراعيها عقدت

 بالظبط؟ إيه في هو .. الدنيا

؟ إيه في : بحدة لعينيها ونظر منها اقترب  إيه مخبية انتُ  افهم عايز اللي أنا ..انت 

 بالظبط؟

 ؟ عليا حاجة مخبي انت .. عليك حاجة مخبية مش أنا :بسخرية سمتابت

 عايز أنا .. لدكتور نروح قومي طيب :يقول ان قبل للحظات ثالث ضيف الصمت حل

 .اتأكد

 إيه؟ من تتأكد عايز :متسائلة حاجبها رفعت

 مكان في نعمله تعالي .. غلط التحليل نتيجة تكون ممكن .. حامل إنك اتأكد عايز ـ

 .نطمن علشان يتان

 عملت بقولك أنا ..حامل؟ أنا إن تتأكد وعايز مصدق مش مخليك اللي إيه وانت ـ

 .ايجابية والنتيجة مكان كذا في التحليل

 .. ياهدى ايجابية النتيجة إن اكدت األماكن كل :نظراته واضطربت انفاسه اختلجت

 متأكدة؟ انتُ 

 .حامل أنا .. متأكدة أنا ايوة : برأسها اومأت

 أنا طيب :متهدج بصوت يقول أن قبل متقطع وشهيق زفير لحظات عينيها في ظرن

 حامل؟ انتُ  وإزاي إيجابية النتيجة إزاي بقى اعرف عايز.. مبخلفش أنا ياهدى عقيم

 قطعت حتي بتحدي لآلخر ينظر منهما كال ُ اخرى مرة بينهما ثالث ضيف الصمت حل

 إنك عارف كنت .. اتجوزتني دةك وعلشان سبتك خطيبتك كدة علشان :الصمت هدى

 .أنا مني العيب إن وهم في وعيشتني عقيم اللي انت
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 طبعك في انت علشان مش .. اطمن ياسامر حامل مش أنا :فأردفت وجهه امتقع

 عرفت .. الحقيقة وعرفت التحاليل شوفت أنا .. زيك الناس كل اللي افتكرت الخيانة

 .عليا وبتضحك بتخدعني كنت انك فتوعر .. كداب انك وعرفت انت منك العيب إن

 امامها رجولته من ماتبقى على االحتفاظ يحاول وهو المتالحقة انفاسه صوت عال

 وال .. الحقيقة عرفتي إنك والمكسوف خايف أنا إن تفتكري اوعي : ريقه فابتلع

 .. شعرة مني متهزش عرفتيها اللي الحقيقة .. انسي أل هتذليني انك فاكرة تكوني

 لكدة؟ وصلت هي وبتشتغليني عليا بتضحكي اهدىي انتُ 

 ضحكت اللي أنا:بتحدي وردت مقلتيها في بها تشعر التي الوخزات تجاهل حاولت

 بالكالم بتعذبني يوم كل ومامتك عليك بصعب مكنتش .. خدعتك؟ اللي أنا .. عليك؟

 ..؟ نفسي على الحسرة من يوم كل بيتقطع قلبي وأنا عليك بصعب مكنتش ..؟

 ليه ..والمني؟ المنك عيب مفيش إن ليه مقلتليش طيب ..الحقيقة؟ ليه تليشمقل

 و اناني .. أوي اناني انت ..؟ عليا ضحكت

 اتجوزتك ماأنا طيب .. نفسك؟ غير مابتحبيش اللي والانتُ  .. اناني اللي أنا :قاطعها

 :هدى فابتسمت الصمت فأثر بمرارته وشعر كغصة حلقه في الكالم وقف .... وانتُ 

 .. تقوله عايز انت اللي ده هو .. صح؟ عاجزة وأنا اتجوزتني ..ليه؟ مكملتش كمل ـ

 أنا بس مشلولة وأنا اتجوزتني فعال ُ انت .الحقيقة؟ دي ماهي .. إيه من مكسوف

 انك وافقت وانت معرفاك كنت بيتي ماتدخل وقبل ماعرفتك أول من .. عليك مكدبتش

 أيام معاك قضيت إن منكرش .. .. يسكو عارفه انت نفسك في لغرض تتجوزني

 .. منها محرومة كنت كتير حاجات عملت معاك إن منكرش .. حياتي أيام اسعد كانت

 فيها مرغوب بنت اكون إن شعور .. نقصني كان شعور عن عوضتني انك منكرش

 قتلت انك انكر برضه ومقدرش .. معاها وأسرة بيت يكون وعايز .. بيحبها راجل في

 .عليا بتكدب كنت انك وعرفت الحقيقة عرفت لما جوايا ده الشعور
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 في وعيشتك عليكي كدبت أنا .. ياهدى ماشي : يقول وهو وجهه عضلة ارتعشت

 دلوقتي؟ إيه عايزة انتُ  .. اناني انسان وأنا .. وهم

 .. بنفسك بالحقيقة تعترف انك اتحققت عايزاها كنت حاجة أول : بهدوء ابتسمت

 .ياسامر طلقني ألهما ودي بقى حاجة تاني

........................... 

 الشفافة المالبس قطعة التقطت عندما .. الفراش طرف على وجلس نومته من اعتدل

 : الخلف من واحتضنته منه اقتربت ثم ارتدتها .. بجانبه الملقاة

 ياحبيبي؟ مضايقك اللي إيه .. خالص المود في مش انت النهاردة.. يابيبي مالك

 بس مرهق ياكارمن مفيش :ملل في دخانه نفث سيجار السجائرواخرج علبة تناول

 .شوية

 ياحبيبي سالمتك : بيده وامسكت امامه ركبتيها على وجثت السرير فوق من نزلت

 .ياتامر إيه اد بحبك أنا متعرفش انت وجنبي معايا إنك حاجة أهم .. يهمك وال

 بحبك ماأنا زي بتحبني مش إنك عارفة أنا ياتامر عارف : فأردفت مجامال ُ لها ابتسم

 عندي ده.. جنبي االقيك عيني افتح ان عليا كفاية أنا .. منك زعالنة مش أنا بس ..

 .ومافيها بالدنيا

 ناكل علشان عشا احضر هقوم أنا : مكانها من تقوم وهي فأردفت منه رد تتلقى لم

 .بعض مع

 .دلوقتي ماشي أنا .. ياكارمن حاجة متحضريش :مكانه من قام عندما مكانها اوقفها

 معايا هتبات إنك متفقين مش إحنا .. ليه؟ هتمشي : منه واقتربت وجهها عبث

 النهاردة؟
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 .. النهارده هقدر مش ياكارمن معلش : سرواله تناول عنها مبتعدا ُ وتحرك بملل زفر

 .تانية مرة خليها .. هوا اشم عايز اخرج عايز

 وننزل سريع شاور هاخد .. دقايق خمس اديني اهو تشم عايز مادام خالص :ابتسمت

 .بعض مع

 الباب اغالق صوت على وخرجت لحظات مسرعة للحمام وتوجهت وجنته من قبلته

 .المنزل غادر قد لتجده

...................................... 

 زفت . قبل من بمثلها تشعر لم السعادة من لحن عازفة فرحا ُ قلبها دقات تراقصت

 من الكثير سيحمل .. جميل لمولود أم ستصبح قليلة شهور بعد إليها ىالبشر

 سيكون .. مثلها مشاكس سيكون .. الجذابة المرحة وشخصيتها الرقيقة مالمحها

 ستبقى .. زوجها وبين بينها المودة أحبال سيدعم .. التغيير على األكبر داعمها

 الذي الحنان ستعطيه .. والديها عنها تخلى مثلما ابدا ُ عنه تتخلى لم دائما ُ بجانبه

 يكبر وعندما المساء الصباح في يوم كل صورة له ستلتقط .. لسنوات منه انحرمت

 . صورة كل حكاية عليه وتقص بجانبه ستجلس

 ويخرج لآلخر منهما كال ُ ينظر طفلها مع لها صورة تخيلت عندما لنفسها ابتسمت

 .. هاتفها رنين إال الوقت ذلك في أحالمها من ينتزعها لم . طفولية بطريقة لسانه

 .. الهاتف اغالق تقرر ان قبل بفرحة ابتسمت .. عادل المتصل فوجدت للهاتف نظرت

 . التحليل نتيجة تحتضن وهي المعمل من ترجلت ثم

 رآها .. الطريق من اآلخر الجانب في سيارته مستقال ُ إبراهيم كان الوقت ذلك في

 وانطلقت سيارتها استقلت منه أسرع كانت "هنا" ولكن اليها يصل أن فحاول

 . مسرعة
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 "هنا" كانت ساعة مرور بعد .. مغلقا ُ هاتفها فوجد بها االتصال وحاول بهاتفه امسك

 واقترب هاتفه عادل فترك وجهها تزين واالبتسامة للداخل دلفت . شقتها باب تفتح

 ..ده؟ كل فين كنتي "هنا" :بقلق منها

 .عليكي قلقتيني ..ليه؟ مقفول ونكوتليف .. ليه؟ كده اتأخرتي

 بابي؟ عند رايحة اني قولتلك مش أنا ..ليه؟ عليا قلقت : عانقته

 مشفكيش انه قالي .. بوالدك اتصلت مقفول كان وتليفونك اتأخرتي لما : بضيق تنهد

 ليه؟ تليفونك قافلة وكنتي ..ياهنا؟ فين كنتي .. خالص النهارده

 . عليا حقك .. حبيبييا عليا قلقت انت : بدالل ضحكت

 فين؟ كنتي وتقولي "هنا"يا ماتخلصي : بعصبية زفر

 عليا بتتعصب انت : صدرها امام ذراعيها وعقدت شفتيها وزمت بضيق له نظرت

 .افرحك وعايزة مفاجأة عماللك إن غلطانة أنا يعني ..؟ ليه كده

 إيه؟ مفاجأة .. مفاجأة :متسائال ُ جبينه عقد

 القلق من هموت كنت وهللا عليا حقك: خصرها وحاوط هال فابتسم بلوم له نظرت

 .ياحبيبتي اسف أنا .. عليكي

 مبروك : بذراعيها رقبته وحاوطت .. آخرى مرة وجهها تزين التي ابتسامتها عادت

 .بابي هتبقى ياحبيبي

 حامل؟ انتُ  ياهنا بجد : فرحا ُ قلبه دقات تعالت

 إن متوقعة مكنتش ياعادل بجد .. وقتيدل التحليل نتيجة جايبة لسة أنا ايوة : ضحكت

 .الفرحة من هطير اني حاسة أنا .. دي بالطريقة هفرح

 .ياحبيبتي مبروك الف : لها ضحك
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 واثقة أنا .. واخواتك لمامتك نقول نروح بقى بينا ياال .. فيك يبارك هللا :بفرحة ردت

 .ده بالخبر أوي هيفرحوا انهم

 قلقان إلنه باباكي وطمني تليفونك افتحي ألولا بس .. هيفرحوا ايوة : برأسه اومأ

 .عليكي جدا ُ

 لشقة زوجها مع توجهت ثم عليها طمأنته بوالدها باالتصال وقامت برأسها له اومأت

 :قائلة سارة ضحكت عندما بحملها اخبرتهم والدته

 .. عمتها حبيبة تبقى علشان بنوتة تجيبي "هنا"يا يارب .. الكالم ده هو بقى ايوة

 .حاجة كل في زيي تطلع اربيها اللي وأنا

 دي .. حرام لسارة بنتك تسلمي "هنا"يا اوعي :ضاحكا ُ "هنا"ل نظر ثم لها عمر نظر

 .ياعيني نعالجها ومنعرفش العدوى ليها تنقل ممكن

 بقيت أنا عمر ياسي كده بقى : عين بنصف ساره له نظرت عندما الجميع ضحك

 .موجودة "هنا" انعلش دلوقتي هكلمك مش أنا طيب .. عدوى

 .. زيك تطلع مينفعش انها قصدي أنا .. ياحبيبتي قصدي مش أنا : لها عمر ضحك

 مميزة تبقي الزم .. تتكرري مينفعش اتنين منك في يكون مينفعش ياسرسورة انتُ 

 . وبس واحدة

 كده قصدك كان لو احم احم :الوهمية ياقتها وضع من سارة فعدلت الجميع ضحك

 .طبعا ُ مطلوبة حاجة التميز ..فقةموا أنا .. ماشي

 مالمحها تغيرت وفجأة للمتصل نظرت .. "هنا" هاتف رنين تعالى الوقت ذلك في

 وقامت نفسها على السيطرة حاولت ولكنها .. بصعوبة ريقها وابتلعت وجهها وامتقع

 .جوه اكلمه هدخل اذنكم بعد .. بابي ده : مكانها من

 : خافت بصوت المتصل على بالرد تقوم نأ قبل للمطبخ سريعة بخطوات توجهت

 ليه؟ بتتصل .. ياإبراهيم ايوة
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 . أوي وحشاني حبيبتي نونو ـ

 بيا؟ فكرك اللي إيه .. ياإبراهيم؟ إيه مني عايز :بضيق تنهدت

 .. صوتي ماتسمعي أول هتفرحي انك قولت اللي وأنا .. يانونو برضه كده تؤ تؤ تؤ ـ

 .خالص ده األسلوب منك متوقع مكنتش بجد

 حالي في تسيبني ناوي مش انت هو .. العظيم هللا استغفر : بعصبية للسقف نظرت

 إيه مني عايز انت ..؟ حياتي في عملته اللي االسود عملي انت هو .. خالص؟

 ارجوك ..قدامي؟ االقيك ماروح منين زوري في واقف إمتى لحد هتفضل ..يااخي؟

 عايز ومريم انت جوزي في عملته اللي يةكفا مش .. وانساني عني ابعد .. عني ابعد

 .بقى عني ابعد ارجوزك .. تاني؟ إيه مني

 زعالنة وكمان أل .. زعلتيني بجد أل ناحيتي من قلبك في شياله ده كل : ببرود ضحك

 غصبا ُ اتجوزتيه اللي ده مش .. عليه؟ وزعالنة جوزك بقى دلوقتي .. جوزك على

 كمان عليه وزعالنة دلوقتي جوزك بقى .. تمورة؟ القلب حبيب تنسي علشان عنك

 .يانونو

 جاي اللي ابني ابو وبقى جوزي بقى ايوة دلوقتي لكن زمان كان ده : بضيق زفرت

 عايزاه مش .. غلط حاجة بتعمل مامته يالقي ييجي عايزاه مش .. شهور بعد الدنيا

 ايزاهع مش ياإبراهيم يكرهني عايزاه مش .. باباه غير حد قلبي في يالقي ييجي

 .حياته في يتعذب

 المعمل من نازلة كنتي كده علشان .. أم هتبقي يانونو مبروك : بخبث ضحك

 .فرحتيني بجد أل .. أوي وفرحانة

 لكده؟ وصلت هي .. ياإبراهيم؟ بتراقبني انت: جبينها عقدت

 في كنت إن الحكاية كل .. ده؟ فيه عايشة انتُ  اللي المؤامرات جو إيه براقبك : ضحك

 .الموضوع كل ده كده بس .. المعمل من نازلة وانتُ  بالصدفة وشوفتك تيعربي
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 .انساني ارجوك .. تاني بيا ومتتصلش تقفل بقى ممكن ياإبراهيم طيب : تنهدت

 لها ينظر كان .. امامها لتجده تفتحهما أن قبل عينيها واغمضت الهاتف اغلقت

 عضلة على السيطرة وحاولت عينيها اتسعت . صدره امام ذراعيه عاقدا ُ بضيق

 ليه؟ كده واقف انت ..ياعمر؟ حاجة في : المرتجفة وشفتيها وجهها

 عادل على أنادي لما رأيك إيه : فمه جانب على خبيثة ابتسامة وظهرت منها اقترب

 ابقى .. تقوليه اللي قولي بقى وساعتها بيكلمك؟ كان اللي األخير الرقم يشوف وخليه

 اللي فينا مين بنفسه ويشوف يقرر بقى وهو .. عليكي بتبلى وإن كداب أنا إن قولي

 ."هنا" يامدام خاين اللي فينا ومين كداب

 تقول وهي الخروج من ومنعته يده من امسكته "هنا" ولكن بالرحيل وهم كلماته قال

 :ببكاء

 اللي هو وهللا .. حاجة ماعملت أنا وهللا .. كده تعمل اوعا إيدك ابوس ياعمر أل

 .حالي في يسيبني عايز مش اللي هو وهللا ياعمر دقنيص .. بيكلمني

 ..؟ تاني بتكلميه .. فينا؟ عمله اللي كفاية مش تاني إبراهيم : بعصبية لها نظر

 وشوية السما من ونازل بيرفرف مالك نفسك وعاملة "هنا"يا عادل بتخوني

 من انيتخ علشان حياته في إيه عمل عادل هو اعرف عايز أنا .؟ جناحين وهيطلعلك

 وانتُ  ..الكل على بتمثلي طلعتي اتاريكي فعال ُ اتغيرتي إنك افتكرت اللي وأنا .. الكل؟

 .ولئيمة كدابة ماانتُ  زي

 غلط .. حياتي في أوي كتير غلط إن منكرش أنا .. اتغيرت فعال ُ أنا وهللا :قائلة شهقت

 اخوك ماخنت وهللا واتغيرت ندمت .. ندمت وهللا بس .. حد أي توقع من أكبر غلطات

 ومتحكمش ياعمر صدقني .. كتير عني يبعد انه منه طلبت وأنا بيكلمني اللي هو ..

 اكون مرة أول أنا كدابة مش أنا ..فيه عايشة إن حاسة وقت فأكتر بالموت عليا

 كويسة انسانة إني احس مرة أول .. صح أنا إن احس مرة أول .. حياتي في صريحة
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 دي هي ياعمر صدقني .. وخالص كده عايشة شم الحياة في هدف علشان عايشة

 .وهللا الحقيقة دي هي .. الحقيقة

 مش ..مصدقك نفسي وهعمل هسكت أنا "هنا"يا حاضر : برأسه واومأ بضيق تنهد

 هو اللي كفاية تاني حد من خبطة حمل مش اللي اخويا علشان بس حاجة علشان

 .فيه

 .فهخل "هنا" دموع تاركا ُ للخارج وتوجه كلماته قال

...................................... 

 ماتحمل بكل نقيا ُ حبا ُ صادقا ُ حبا ُ كان بل .. وصفته كما انانيا ُ حبا ُ لها حبه يكن لم

 دافئة كلحظة .. الحرارة شديد صيف في رطبة كنسمة حبا ُ كان .. معاني من الكلمة

 كلما بها يهتدي كان وجهها تنير التي الهادئة ابتسامتها . البرودة الذع شتاء في

 سوى بداخله يحمل لم صادق قلب من الخارجة دعواتها .. الظلمات عليه اشتدت

 بعد يوما ُ قلبه داخل حبها كبر ..المغلقة األبواب جميع له تفتح كانت والحنان الطيبة

 دون لروحها العاشق قلبه لها وسلم .. وأحالمه وحياته ضحكاته معها فتقاسم يوم

 .مقابل

 موقفك؟ على ياهدى مصممة برضه : لها ينظر أن قبل منزلها أمام رتهبسيا وقف

 تاني قراري في هرجع ومش قررت ياسامر خالص أنا : للفراغ نظرت ثم له نظرت

 .عليا ماكدبت بعد تاني معاك اعيش هقدر مش ..

 فعال ُ أنا ..بسهولة؟ بتبعيني دي للدرجة : مقلتيه في بها يشعر التي الوخزات تجاهل

 عملتها كويسة حاجة مفيش ..؟ عندك تشفعلي حاجة أي مفيش بس .. عليكي كدبت

 بس علشان متجوزتكيش أنا .. ياهدى ظلماني انتُ  ..وتسامحيني؟ تفتكريها معاكي

 ممكن كنت ماأنا .. بيا هترضى مناسبة واحدة فالقيتك مابخلفش اني عارف كنت

 . برضه عليها وخبي كويسة واحدة اتجوز
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 عايز أنا بس .. غلط كالمي إن طبعا ُ عارف أنا : فأردف بضيق له نظرت

 حبيتك .. حبيتك أنا ياهدى وهللا .. اتجوزك خالني اللي السبب ده مش إن اوصلك

 ..اس ومقدرش أوي

 . ارجوك كفاية .. وعليا عليك الموقف متصعبش ياسامر ارجوك: قاطعته

 أنا بس .. هتكلم شوم هسكت ياهدى حاضر : للفراغ نظر ثم بضيق وتنهد لها نظر

 براحتك هسيبك .. دلوقتي هطلقك مش أنا .. إمبارح من بقوله اللي كالمي عند لسة

 وانتُ  أنا .. نفسك ومتظلميش متظلمنيش ياهدى وارجوكي .. مهلك على تفكري

 هعملك أنا نهائي قرار تقرري ولما .. أوي مهلك على فكري .. بعض غير ملناش

 .حكيري واللي عايزاه انتُ  اللي

 .. السيارة بجوار ووضعه المتحرك كرسيها سحب سيارته باب وفتح كلماته قال

 وقت اقرب في بالهطول تهددها التي دموعها على السيطرة تحاول وهي إليه انتقلت

 قرع .. المنزل لداخل كرسيها ودفع كتفه على وحملها مالبسها حقيبة فسحب ..

 اتفضلوا وسهال ُ اهال ُ : رأتهم دماعن ابتسمت .. الباب مها وفتحت لحظات الجرس

 .ياحبايبي

 إيه؟ عاملة ياطنط ازيك : االبتسامة سامر بادلها

 .ياسامر اتفضل .. ياحبيبي هلل الحمد : لهم الطريق افسحت

 .امشي والزم مهم شغل ورايا .. ياطنط معلش أل : األرض على الحقيبة وضع

 عايزة .. يومين عندكم تقعد جاية هدى:سامر فأردف باستغراب للحقيبة مها نظرت

 .جو تغير

 .وتنورنا معاها قاعد ماتخليك ..ليه؟ هتمشي انت ياحبيبي طيب : له ابتسمت

 .كتير شغل ورايا تانية مرة خليها ياطنط معلش أل ـ
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 مني؟ حاجة عايزة :واردف لهدى نظر ثم

 .للخارج وتوجه السالم والقى برأسه فاومأ بالرفض رأسها حركت

 الباب واغلقت اآلخرى هى ودلفت الحقيبة مها وحملت بكرسيها اخلللد هدى دلفت

 جوزك؟ مع زعالنة انتُ  ..ياهدى؟ إيه في :متسائلة هدى امام وقفت ثم . خلفها

 استريح عايزة بس أنا ..حاجة مفيش اطمني ياماما ابدا ُ أل : بالرفض رأسها حركت

 .اذنك بعد شوية

 حقا ُ تحبه فهي .. مرير بكاء في جرتوانف خلفها الباب واغلقت لغرفتها توجهت

 .بدونه العيش على والتقوى

................................. 

 .. وسواد قسوى إال تزيده فلم قلبها بقسوة واختلطت صدرها داخل اشتعلت نار .. نار

 صدرها فضربت اذنيها داخل كالسم يبثها الذي لكلماته تستمع وهي انفاسها توقفت

 حامل؟ "هنا" ياإبراهيم إيه بتقول انت :هادر بغضب تقول وهي

 طريقة بأي تعرفي إنك خوفت بس اقولك عايز مكنتش : برأسه واومأ منها اقترب

 .ياحبيبتي زعلك على مقدرش أنا عارفة وانتُ  .. مني هتزعلي كنت وساعتها تانية

 ال ياوالد : اسنانها على وتجز اآلخرى يدها بقبضة يدها تضرب وهي ظهرها اولته

 .. عادل اسمك يااللي (...) ياابن .. مقهورة وأنا حياتكم تعيشوا تخلفوا عايزين (....)

 جثتي على أل .. أب وتبقى انت تفرح عايز عمري طول أم ابقى إن ماحرمتني بعد بقى

 ماحرقت زي يتحرق قلبك الزم .. منه ماحرمتني زي ده اإلحساس من تتحرم الزم

 .قلبي

 .اهدي خاطري علشان شوية اهدي يامريم طيب : لمسها حاولو منها إبراهيم اقترب

 .ههدى مش ـ
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 قطع منه فسقطت النافذة زجاج على تهاوت يدها بقبضة ضربة مع الكلمات هذه قالت

 .يدها من الدماء بعض تناثرت ومعه .. األرض على تناثرت

 هاروع من يهدئ أن يحاول وهو جرحها تضميد وحاول مسرعا ُ بيدها إبراهيم امسك

 شهيق مع واالنتقام الوعيد كلمات شفتيها من تخرج وظلت تهدأ ان رفضت ولكنها ..

 خالص : ظهرها على وربت بشدة إبراهيم احتضنها حتى هكذا ظلت .. متقطع وزفير

 .يامريم أب هيبقى مش .. أب هيبقى مش عادل .. هيحصل عايزاه انتُ  اللي ياحبيبتي

 استمعت عندما شفتيها على ابتسامة حشب وظهر عينيها ولمعت ريقها ابتلعت

 .األخيرة لكلماته

 ".النساء من أكثر الثأر في يشمت أحد ال"

......................... 

 ضحكات وآخر حين بين يضحك .. الخمر من يترنح المنزل إلى عاد دائما ُ كعادته

 إحدى تقرأ فراشها على جالسة كانت .. وضيقه آالمه من وتزيد قلبها تقبض

 .. مابيدها تركت السكر اغاني يردد وهو الخارج في صوته سمعت وعندما رواياتال

 عينيها فأغمضت الغرفة باب فتح .جيدا ُ بالغطاء نفسها ودثرت سريرها على وتمددت

 شعرت .. لها مفهومة الغير همهمته تسلل لتمنع اذنيها فوق يدها ووضعت بسرعة

 الغطاء يزيح أن قبل اكثر يهاعين فأغمضت بشئ شئ منها تقترب انفاسه بصوت

 .ياليلى ليلى :بسكر يقول وهو وجهها عن ويكشف

 حاجة؟ عايز نعم : له ونظرت ببطء عينيها فتحت

 تعالي مع يقبلها منها واقترب جسدها تحسس .. شعرها خصالت وداعب منها اقترب

 عنه وتبتعد غطائها تحت من تنتفض أن قبل بضيق عينيها فأغمضت .انفاسه صوت

 .إليها الكحول رائحة تسلل لتمنع انفها فوق كفها وضعت ثم .. يال ُقل
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 هو .. مكانك من كده تتنفضي منك ماقرب كل أنا هو :متسائال ُ عين بنصف لها نظر

 إيه؟ في

 .تسيبني ممكن .. شوية تعبانة اصل معلش : بضيق تنهدت

 لم ولكنها نهاع بعيدا ُ دفعه حاولت .. حانية ليست لمسات والمسها اكثر منها اقترب

 .مقاومته على قادرة غير واصبحت يديه بين جسدها اعتصر ..تفلح

 دون صوت دون الفراش على بجانبها بنفسه يلقي أن قبل عليها ثقيلة بدت دقائق

 فوق واآلخرى بطنها فوق يد ووضعت .. بحسرة له نظرت . قتيال ُ سقط وكأنه حراك

 التصقت التي الخمر رائحة من وتغتسل لتتقيأ مكانها من مسرعة وقامت فمها

 .الحارقة دموعها وسط بجسدها

............................ 

 انتظاره في "هنا" لتجد الباب سارة تفتح ان قبل السادس الطابق في المصعد وقف

 كده؟ فين على يانونو ازيك: لها سارة ابتسمت

 . بابا عند رايحة أنا ..ياسارة هلل الحمد : االبتسامة بادلتها

 .بالسالمة وتيجي تروحي مهلك على ياحبيبتي ماشي: برأسها لها اومأت

 .لوحدي ماروح بدل معايا ماتيجي ـ

 من أنا .. تانية مرة خليها .. يانونو بقى معلش أل : بالرفض رأسها سارة حركت

 .تاني انزل قادرة ومش حاجات بشتري بدري

 .اذنك بعد .. ياسارة يقويكي ربنا : مبتسمة برأسها اومأت

 بعبور تقوم وكانت قليلة دقائق .. المصعد "هنا" واستقلت لشقتهم سارة توجهت

 آخر . الوصول من ومنعها منها اسرع كان القدر ولكن .. لسيارتها للوصول الطريق
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 بها تصطدم أن قبل .. بسرعة ناحيتها تتوجه سيارة رأت انها "هنا" ماتتذكره

 .هاربا ُ سائقها ويفر ارضا ُ وتطرحها

 .طمني ؟ يادكتور خير :بقلق عادل سأله : الطبيب امام المستشفى داخل الجميع قفو

 .دم كيسين محتاجين بس إحنا .. دلوقتي العمليات هتدخل : له الطبيب نظر

 خطيرة؟ حالتها هي عمليات :متسائال ُ ريقه ابتلع

 في مضاعف كسر عندها هي .. حاجة وال خطورة مفيش :مطمئنا ُ له الطبيب ابتسم

 . (سالبO)فصيلتها دم كيسين محتاجين بس إحنا .. دراعها

 إيه؟ اخباره والجنين طيب :متسائلة سارة

 يعوض ربنا .. لألسف نزل والجنين الحمل بداية في كانت "هنا" مدام : الطبيب

 .اذنكم بعد .. عليكم

 المرة فهذه .. رأسه فوق يده ووضع القرفصاء وضع عادل فجلس الطبيب رحل

 .. حلقه داخل الفقد بمرارة يشعر ..بعينيه يراه أن قبل جنينه فيها يفقد لذيا الثانية

 أتى حتى .. دائما ُ يالزمه القهر واحساس يده على مريم من األول البنه فقده فمنذ

 .الثانية للمرة بالعجز ويشعره قوة من منه ماتبقى على ليقضي الثاني ابنه موت خبر

 لحد وصلت إنها هلل الحمد : بحنو ظهره على ترب .. بجانبه وجلس منه عمر اقترب

 .زيها سالب O من غير هتاخد مش فصيلتها "هنا" الدم عايزين دلوقتي إحنا .. كدة

 .بيه هتصل أنا سالبO فصيلته تامر .. تامر : برأسه يومئ ان قبل للفراغ عادل نظر

 .برأسه له واومأ ظهره على عمر ربت

 تململت .باصرار يرن أخرى مرة ليعود .. صوته إنقطع حتى الهاتف رنين عال

 مفتوحين نصف بعينين نظرت الصوت مصدر لتلتقط يدها ومدت مضجعها في كارمن
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 لتحرك يدها ومدت اخرى مرة الوسادة على برأسها ألقت ثم .. المتصل السم

 .يرن عمال تليفونك ياتامر .. تامر :بجوارها النائم الشخص

 آخرى مرة عينيها بإغالق فهمت الرنين صوت فيه طعانق التي الوقت في رد تتلقى لم

 : ناعس بصوت عليه ترد وهي بضيق فزفرت .. آخرى مرة عاد الرنين صوت ولكن

 مين؟ الو

 هو ايوة : اذنه على آخرى مرة يضعه أن قبل هاتفه لشاشة ونظر جبينه عادل عقد

 تامر؟ رقم مش ده

 مين؟ اقوله يصحي لما .. قتيدلو نايم هو بس رقمه ايوة : برأسها كارمن اومأت

 .ضروري عايزك عادل قوليله .. دلوقتي صحيه سمحتي لو أل ـ

 عايزك واحد في قوم تامر .. تامر : تامر تحرك يدها ومدت بضجر برأسها اومأت

 .ضروري التليفون على

 .شوية أنام عايز ياكارمن سبيني :بتأفف يقول وهو مضجعه في تململ

 .قوم .. ضروري التليفون على عايزك واحد قوم ياتامر ـ

 مين؟ :متسائال ُ بها يفرك وهو عينيه فتح

 .ضروري عايزك بيقول عادل اسمه صاحبك واحد ـ

 تسلل ليمنع السماعة على يده ويضع منها الهاتف يجذب أن قبل مكانه من انتفض

 تليفوني؟ على ردي قالك مين انتُ :بضجر يقول وهو صوته

 .فرديت .. صحىت مرضتش فيك اصحي قعدت أنا ـ

 إيه؟ في .. ياعادل ايوة :بضيق يقول وهو اذنه على الهاتف وضع ثم بغضب لها نظر

 .!"هنا" ..
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 وهكون ساعة نص .. إيه؟ مستشفى في حاضر حاضر : واقفا ُ مكانه من انتفض

 .سالم .. عندك

 فقامت مسرعا ُ ارتدائه في وبدأ الفراش بجانب األرض على الملقى سرواله تناول

 مش انت .. .ياتامر؟ فين رايح انت :بعصبية امامه ووقفت مكانها من كارمن

 . معايا النهاردة هتقضي انك وعدتني

 اكون والزم حادثة عملت مراته صاحبي واحد ياكارمن معلش : وارتداه قميصه التقط

 .دلوقتي معاه

 .. ؟"هنا" ست وال صاحبك واحد : امامه فوقفت الغرفة باب ناحية وتوجه كلماته قال

 بتحبها؟ دي للدرجة ..تاني؟ إيه منك عايزة ..اتجوزت خالص مش هي

 مش ياتامر أل : الباب امام فوقفت آخرى مرة بالرحيل وهم نارية بنظرة رمقها

 .مالقيتك بعد مني تروح هسيبك مش بحبك أنا .. تروحلها هسيبك

 اميقد شايف مش أنا ياكارمن قدامي من اوعي :بعصبية اآلخرى بيده يده ضرب

 . دلوقتي

 صاحبك فضلت اللي دي مش .. ليه؟ قدامك شايف مش :بصراخ مالبسه من جذبته

 تاني؟ إيه منك عايزة.. الكلب زي ورمتك عليك

 فتح ثم .. عنه بعيدا ُ جانبا ُ ويدفعها وجهها على يلطمها ان قبل غضبا ُ عيناه اتسعت

 .خلفه يهعل كارمن صرخات تاركا ُ ... مسرعا ُ للخارج وتوجه الغرفة باب

 وجهها اختفى الزهور من باقة حاملة منه ُ وخرجت المصعد باب ف تحَُ اللحظة تلك في

 .الخير مساء : بابتسامة وجهها عن وكشفت منهم اقتربت .. خلفها

 !مريم : ريقه عمر يبتلع أن قبل وجهها في الجميع حدق
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 نظرت ثم .. ياعمر ازيك : بخبث تقول وهي جانبا ُ الورد ووضعت مبتسمة له نظرت

 اللي عرفت لما أوي زعلت بجد "هنا" على سالمة الف .. كلكم وحشتوني : للجميع

 . حصلها

 هو عارفة مش أنا تؤ : بخبث قائلة لعادل نظرت عندما باستغراب لها الجميع نظر

 ندر عليك يابني انت هو .. إيه؟ في بجد أل .. مايتولد؟ قبل طفل يموتلك شوية كل انت

 .بصراحة تحير حاجة .. يه؟إ وال بيه موفتش

 ؟ "هنا"ل حصل اللي منين عرفتي انتُ  : لعينيها ونظر منها اقترب

؟ :يقول وهو عادل عين تتسع ان قبل شفتيها على ابتسامة شبح ظهر  انتُ  .. انت 

 . يامريم؟ كدة عملتي اللي

 .عليا ردي :بعصبية يقول وهو ذراعها من جذبها

 .دراعي سيب : عنها بعيدا ُ بقسوة ونفضتها ذراعها على اطبقت التي ليده نظرت

 تدان تدين كما : خافت بصوت تقول وهي اسنانها على جزت و منه ذراعها جذبت

 الزم .. اعذبك الزم ماعذبتني زي .. ابنك قتلت أنا ابني ماقتلت زي ..إيه؟ من زعالن

 زي ادمرك الزم .. بالحسرة احسسك الزم .. منك حقي اخد الزم .. قلبك احرق

 . العدل ده هو .. مادمرتني

 انتُ  ..؟ العدل ده هو : لها ونظر منها عمر فاقترب لكالمها مصدقا ُ غير لها نظر

 . وروحها قلبها مال السواد تانية واحدة انتُ  .. اعرفها أنا اللي مريم تكوني استحالة

 احبيته اللي مريم ان حاسس أنا .. مصدق مش ؟أنا .. إبراهيم؟ اتجوزتي كدة علشان

 .ماتت

 احساس كل جوايا وموت موتني اللي انت .. السبب انت :بغضب عينيه في نظرت

 .ياعمر اموتك الزم .. عسير معايا حسابك انت كدة علشان .. جميل
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 .. يابنتي؟ كدة ليه : منها واقتربت قلبها على يدها نهال وضعت عندما عينيه اتسعت

 يامريم عليكي حرام .. دلوقتي فينا بتعمليه اللي لدرجة مش بس حقك في غلطنا إحنا

 ..حالنا في وسيبنا عننا ابعدي مامتك زي بتعتبريني لسة لو يابنتي خاطري علشان ..

 .بالظبط زيك عليه اتحرق قلبه اكيد .. ابنك ماهو زي ابنه كان ده مات مااللي

 .. بوالدتها دائما ُ تذكرها المرأة فهذه نهال كلمات من ارضا ُ وجهها مريم اطرقت

 هي ياماما معلش :تقول وهي اشعاال ُ الموقف لتزيد نهال من اقتربت سارة ولكن

 . تاني حد ابن كان وال .. عادل ابن كان مات اللي كان إذا ادرى

 .خالص اسكتي .. اتجننتي انتُ  سارة :بعصبية عادل لها نظر

 اشرف هي علشان "هنا" في كدة عملتي :واردفت لمريم ونظرت لكلماته تستمع لم

 نفسها تموت المفروض كانت زيك عاهرة واحدة عارفة مش أنا .. منك واحسن منك

 .عننا بعيد بعارك تعيشي إلما نفسك تموتي إلما يامريم روحي ..

 ظلت القاسية مريم نظرات ولكن .. بعنف مريم عن بعيد وجذبها منها عادل اقترب

 اولتهم أن بعد تفتمااخ سرعان .. عريضة ابتسامة عن فمها ينفرج أن قبل تتبعها

 .ورحلت نظارتها وارتدت ظهرها

 الباب واغلقت إلبراهيم المجاور المقعد في وجلست بعنف السيارة باب فتحت

 حاجة؟ عملك حد مالك : لها إبراهيم فنظر بعصبية

 الزم .. األدب تتعلم الزم دي سارة اسمها اللي : بعصبية بيدها التابلوه ضربت

 .مريم هي مين اعرفها

 إن طبيعي .. صممتي اللي انتُ  متطلعيش قولتلك أنا : لها مهدئا ُ كتفها على ربت

 .حصل اللي على منهم فعل رد في هيكون

 .. مني فعل رد في يكون الزم مش فيا عملوه اللي كل وأنا : السفلى شفتها على جزت

 . قلبي ماحرقوا زي قلبهم احرق الزم
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 .. منها حقي اخد الزم تتربى الزم رةسا اسمها اللي :بقسوة واردفت إلبراهيم نظرت

 .ياإبراهيم الزم

 حاجة أهم أنا .. هعملهولك عايزاه انتُ  واللي تهدي ممكن : برأسه ابراهيم اومأ

 .عايزاه انتُ  اللي واعملك ارضيكي علشان عايش أنا .. انتُ  هو الدنيا في عندي

 فهي .. حق على كان االنتقام على ليساعدها إبراهيم في تفكيرها .. لكلماته ابتسمت

 إن نفسها وبين بينها مااقسمت وكثيرا ُ .. مرة أول رأته أن منذ جيدا ُ شخصيته تعرف

 ضد وسطوته قوته يستخدم بأن عاشق دائما ُ فهو .. نفسيا ُ مريض هذا إبراهيم

 قوته يستخدم الذي الشخص ذلك كان لو حتى .. بالمتعة ويشعره بذلك يتلذذ اآلخرين

 المتعة اجل من القوة يستخدم فهو ..مباشرة بطريقة عداء ابينهم اليوجد ضده

 .الغير فقط اآلخرين واذالل نفوذه وفرض

 ويتوجه سيارته من يترجل الذي تامر على عينيها وقعت عندما شرودها من فاقت

 .مسرعا ُ للمستشفى

 ليه؟ كدة بيجري هو ..تامر؟ ده مش هو : اصابعها بأحد واشارت جبينها مريم عقدت

 ."هنا" القلب حبيبة على قلقان بيجري تالقيه :بخبث لها إبراهيم نظر

 ؟"هنا" بيحب تامر هو .. "هنا" :باستغراب تقول وهي جبينها عاقدة له نظرت

 هي بس .. بعض بيحبوا كانوا وتامر "هنا" .. إيه؟ وال متعرفيش انتُ  : برأسه اومأ

 . عادل واتجوزت سبته

 .. بعض بيحبوا كانوا "هنا"و تامر : وجهها ىعل ابتسامة شبح وظهر للفراغ نظرت

  .عادل واتجوزت سبته هي بس

 .أوي احلوت دي :واردفت مجلجلة ضحكت

 (هورتون دوج) لنفسك احدهما قبرين احفر اإلنتقام اردت إذا
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...................................... 

 .. مبلغه حزنال منها بلغ وقد وجهها على يدها واضعة المتحرك كرسيها على جلست

 جلوسها تذكرت .. عينيها حول السوداء الهاالت وظهرت وزنها من الكثير فقدت

 معاملته .الودودة كلماته تذكرت .. لها الحانية ابتسامته تذكرت .. دائما ُ بجانبه

 واذنت عليها الغرفة باب طرق عندما سريعا ُ مسحتها منها دمعه فلتت .. الرقيقة

 .امامها "نهم" لتظهر بالدخول للطارق

 :بجانبها وجلست لها "منه" فنظرت .. دموعها بين من ابتسامة تخرج أن حاولت

 تريحيها؟ انك إيدك في وانتُ  ليه نفسك في تعذبي عمالة

 إيه؟ قصدك .. يامنه قصدك فاهمة مش : للفراغ هدى نظرت

 فاهمة انتُ  أل: لعينيها ونظرت اتجاهها في هدى وجه وحركت كفها "منه" مدت

 من نفسك وارحمي ارجعيله .. بيه متعلق وقلبك بتحبيه انتُ  .. أوي كويس يقصد

 .فيه انتُ  اللي العذاب

 ليا مامته معاملة شايف كان ده .. عليا ضحك ده : وجنتيها على العبرات سالت

 ...لو .. بيحبني مكنش ده .. الحقيقة يقول ورفض بتعذب وأنا وشايفني

 بعد بقى ..أوي قاسي عليه حكمك إن شايفة مش انتُ  .. بيحبك مكنش : منه قاطعتها

 سامر .. عليكي يأثر الشيطان متخليش .. ليكي حبه تنكري كدة بسهولة كله ده

 افتكريله .. ياهدى سامحيه .. بتحبيه كمان وانتُ  .. كويس كدة عارفة وانتُ  بيحبك

 وتنسى شالوح تفتكر دايما ُ ليه الناس هي .. وسامحيه بيعملها كان كويسة حاجة اي

 األوالنية ماحبيبته زي منه تضيعي خاف يمكن وبعدين .. العكس المفروض الكويس

 .الحقيقة ماعرفت بعد سبته

 مامته .. عني مسألش وهو هنا ماجابني ساعة من تتصوري : دموعها هدى مسحت

 مايكون زي هو لكن .. معايا معاملتها على واعتذرتلي مرة كذا كلمتني اللي هي بس

 . مني خلص هإن ماصدق
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 زي حاله سامر إن واثقة أنا .. ده؟ بالكالم مقتنعة انتُ  بذمتك طيب : "منه" ضحكت

 سايبك .. عليكي ميضغطش علشان بيكي متصلش هو .. كمان اكتر ويمكن حالك

 هاه .. قدامك كراجل كرامته يمس الموضوع إن خصوصا ُ قرارك تاخدي براحتك

 غلطانة؟ أنا وال صح كالمي

  امسكي :بالهاتف لها يدها تمد وهي "منه" فأردفت منها در تتلقى لم

 .بيه انتُ  واتصلي التليفون

 عايزة مش أنا ..هتصل مش أنا يامنه أل : بالرفض رأسها وحركت لها هدى نظرت

 .صوته اسمع وال خالص وشه اشوف

 .كدة عينك في عيني طيب :بخبث وابتسمت لها منه نظرت

 والحب .. يادودو فضحاكي عنيكي : "منه" فضحكت عنها بوجهها هدى اشاحت

 .الحقيقة دي هي خبيتي ومهما .. الدرة في مولع

 مش أنا العموم على : واردفت امامها ركبتيها على "منه" فجثت للفراغ هدى نظرت

 ده غير من عليكي باهلل بس .. براحتك كالمي في تفكري هسيبك أنا .. عليكي هضغط

 .. وووو كرسي على قاعدة علشان اتجوزني هد .. عليا ضحك ده .. بيحبني مش

 . الصح الطريق على هيدلك اللي وهو (لقلبها بأصبعها اشارت) ده حكمي

 .. شغلك؟ في إيه عاملة :متسائلة "منه"ل تبتسم أن قبل برأسها واومأت هدى تنهدت

 لهك .. الدنيا مقطعة كنتي .. الجديد التعليم قانون عن فيه بتتكلمي كنتي مقال قريتلك

 .الحزام تحت من ضرب

 ..؟ "منه"يا مالك :هدى فأردفت المقاعد أحد على وجلست مكانها من "منه" قامت

 .مبسوط مش شكلك

 البلد في بتحصل اللي السلبيات بنهاجم معارضة جريدة المفروض إحنا :قائلة تنهدت

 مفيش .. والقي اضرب بطريقة ماشيين إننا حاسة أنا .. كدة شايفة مش أنا بس ..
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 مكتوب بيبقى كتير كالم في .. عليها امين يقول التحرير مارئيس بعد إال بتتنشر كلمة

 صفحتين منزلين فات اللي األسبوع "مراد حبيب" زي واحد .. النشر قبل ويتمسح

 الجريدة في صفحة آخر ده االسبوع .. السوق على وسيطرته لألغذية احتكاره عن

 "المنوفي الرحيم عبد" تاني ومثال ..تجاتهمن لجميع وصور شركاته لحساب إعالنات

 ده االسبوع في .. الكلمة بمعنى فات اللي العدد في سلخينه الشعب مجلس عضو

 . تقريبا ُ ماتت ابوه ام جابت اللي خالة بنت كاملة صفحة في الجريدة من نعي منزلين

 ماكنت من اكبر طلع الموضوع بس .. بيحصل اللي إيه فاهمة مش أنا هو بصي

 .مكان كل في والفساد ..كله على بيلعب وكله .. كله من مسنود كله ..توقعةم

.......................................... 

 بجانبها عادل وجلس.. المستشفى داخل غرفتها في "هنا" حول الجميع جلس

 .كدة اد على جت انها هلل الحمد .. ياحبيبتي سالمتك على هلل حمد : مبتسما ُ

 .ياحبيبي يسلمك هللا : برأسها "ناه" اومأت

 .. تشكرك البنية خلي يابني ماتقرب : المقاعد احد على الجالس لتامر عادل نظر

 إمتى؟ لحد بعيد قاعد هتفضل

 .ياعادل واجب على شكر مفيش : بضيق له تامر نظر

 .. طول على جري جه ماقولتله أول تامر :ًُ  "هنا"ل نظر ثم له عادل ابتسم

 اخدتي انتُ  دلوقتي المهم .. يعني منين جابوا معرفش بحالهم دم ينبكس واتبرعلك

 هيعرف ومحدش بالظبط زيه تقيل دمك هيبقى .. عليكي يستر ربنا بحاله دم كيس

 .بنفسك ماتشكريه لحد حجزته أنا بس الرخم يمشي عايز كان .يكلمك

 .معايا تعبتك شكرا ُ : لتامر نظرت ثم له "هنا" ابتسمت

 حاجة؟ مني عايز .. ياعادل ماشي أنا :بعصبية مكانه من يقوم نا قبل لها نظر

 .مهم موضوع في عايزك كنت أنا .. كدة؟ فين على : منه واقترب مكانه من عادل قام
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 .دلوقتي فاضي مش أنا .. بعدين ياعادل بعدين : الباب ناحية تامر توجه

 اللي الناس لوالو .ليه عارف مش تليفوناتي على بترد مش انت .. إمتى؟ بعدين ـ

 .تامر ياعم إمبارح شوفتك مكنتش .. وصحيتك عليا ردت

 ده الكالم وقت مش .. بعدين قولتلك : الباب يفتح ان قبل بعصبية اسنانه على جز

 .دلوقتي

 كفه عادل وضرب عينيها "هنا" فأغمضت .. بعنف خلفه الباب واغلق كلماته قال

 .يرسم اتجنن ده الواد:يقول وهو اآلخر بالكف

 عرف اللي ياهنا مين :متسائلة الفراش طرف على وجلست "هنا" من سارة اقتربت

 حامل؟ إنك مريم

 كدة؟ فيا عملت اللي مريم هي : لها نظرت ثم للفراغ "هنا" نظرت

 من متأكدة انتُ  ..معقولة : جبينها "هنا" فعقدت برأسها سارة اومأت

 ياسارة؟ ده الكالم

 عرف مين .. سارة على "هنا"يا ردي : صدره ماما ذراعيه وعقد منها عمر اقترب

 حامل؟ إنك مريم

 .وقولتلها كلمتها اللي أنا .. ياعمر مني عرفت : ريقها وابتلعت له "هنا" نظرت

 انتُ  هو : منها عادل واقترب ..عنه بعيدا ُ بوجهها فأشاحت بخبث لها عمر نظر

 ده؟ الكالم إمتى من ..؟"هنا"يا مريم بتكلمي

 بتكلمني وكانت صاحبتي مريم .. يعني عادي :توتر في اآلخر الكفب كفها فركت

 .حامل اني فقولتلها ..عليا بتطمن

 عليكي بتضحك كانت دي .. صاحبتك : بعصبية اآلخرى بيدها يدها سارة ضربت

 .براحتها وتخطط اخبارك تعرف علشان ياعبيطة
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 قتل في بالشروع فيه وتتهمها .. محضر تعملها الزم انت :لعادل تنظر وهي اردفت ثم

 .الخاينة الندلة األدب تتعلم الزم .. "هنا"

 مريم دي ..محضر؟ هيتعملها اللي ياماما دي مين : بتهكم وابتسم لها عمر نظر

 موضوع ساعة فاكرة مش انتُ  ..كالمك في شوية ركزي .. سليم فؤاد إبراهيم مرات

 في انتُ  ياحبيبتي فوقي .. هواال وال حصل اللي إيه .. وإبراهيم هي اتهمناها لما عادل

 من تطلعنا حاجة عننا ومتعرفش نسكت لما يمكن نطنشهم إحنا دلوقتي الحل .مصر

 .شوية دماغها

 للكالم داعي مفيش .. هاه "هنا"يا حاجة عننا متعرفش:"هنا"ل نظر بعدما اردف ثم

 .التليفونات في

 .يارب سليمة اقبالعو جيب : نهال تنهدت عندما بارتباك برأسها "هنا" اومأت

................................ 

 وتقوم بهاتفها تمسك أن قبل .. للصور نظرت ثم يدها في التي للورقة نظرت

 .بنادر باالتصال

 .السالمة مع تمام .. المكتب في عندي عايزاك أنا يانادر ايوة.. الو

 له يدها تمد وهي له ابتسمت .. امامها نادر جلس قليلة دقائق وبعد الهاتف اغلقت

 .ماطلبت زي ليلى جوز منير عن معلومات دي : بورقة

 متأكدة انتُ .. معقولة : الدهشة وجهه وعلت دقائق وفتحها منها الورقة نادر تناول

 يامريم؟ ده الكالم من

 كدة قبل عليه واتقبض .. مزور شغال كان منير .. متأكدة ايوة : برأسها مريم اومأت

 .. سنين عشر هناك قعد ايطاليا سافر ماخرج وبعد .. سجن ينسن بتلت عليه واتحكم

 ..وتصدير استيراد شركة فتح .. خالص تاني واحد دلوقتي شايفه ماانت زي ورجع
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 دي الشركة وفاتح ..مشروعة غير تجارة في بيشتغل انه حواليه بتحوم شكوك في

 .الحقيقي شغله وراها بيخبي بس كستارة

 طلع .. ناس ابن انه وفهمه سالم عم على ضحك (....) ال ابن : برأسه نادر اومأ

 .الحقها الزم .. منه ليلى انقذ الزم أنا ..وحرامي مزور

 في وهو لمنير صور دي :الصور ببعض له يدها ومدت له برأسها مريم اومأت

 موقفك وهتدعم هتنفعك اكيد معاك خدها .. الرقصات مع وبيرقص وبيسكر البارات

 .سالم عم مع بتتكلم وانت

  يخليكي ربنا ..بصراحة يامريم إيه اقولك عارف مش : لها نادر ابتسم

 .ليا

 .اخويا انت حاجة متقولش : له مريم ابتسمت

............................. 

 يوجد ال تام سكون .. المكان يعم والظالم .. بالنجوم تتزين والسماء ... بدرا ُ القمر

 طرقات . حدته يكسرمن مصباح من خافت ءوضو الظالم فقط .. صوت وال حركة

 من يقوم أن قبل بضيق تنهد .. فيها يعيش التي وحدته من انتزعته الباب على خفيفة

 اسفة أنا حبيبي : حضنه في ارتمت امامه فوجدها ببطء الباب ويفتح متكاسال ُ مكانه

 .سامحني

 .الباب اقفل علشان ادخلي :يقول أن قبل وتحضنه تضمه تركها

 فجثت المقاعد احد على جلس .. خلفها ودلف الباب تامر واغلق للداخل كارمن دلفت

 مني؟ زعالن دي للدرجة ..؟ تليفوناتي على ليه مابتردش : امامه ركبتيها على

 إيه ماتعرفش انت .. هتعذرني إيه اد بحبك أنا تعرف لو : فأردفت منه رد تتلقى لم

 ك .. "هنا" اسم ماسمعت أول حصلي اللي
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 .. لسانك على "هنا" سيرة متجبيش : وجهها امام سبابته ووضع بحزم هاقاطع

 .سمعاني

 بعدما اردفت ثم . سيرتها هجيب مش حاضر : برأسها تومئ ان قبل للحظات صمتت

 كفاية وقولتلك .. مبتحبنيش إنك عارفة أنا .. كدة قبل قولتلك أنا ..يده بكف امسكت

 .. جنبي تكون إنك عندي كفاية أنا متغيرش كالمي عند لسة وأنا .. جنبي تكون إنك

 بعدما االخيرة كلماتها قالت .. ياتامر اوي بحبك انا ..إيه اد بحبك انا متعرفش انت

 . بذراعها وطوقته منه اقتربت

 تشبه وقسوة بقوة فاحتضنها .. أذنه في تبثها التي كلماتها مع انفاسه صوت تعالى

 خصالت داعبت .. "هنا" صورة امامه تالح للفراغ نظر وغضب ضيق من مابداخله

 .ماقبله إلى جديد ذنب فأضاف .. شعره

لُ   ! تتوبُْ يوما ُ أنك تؤم 

 !الذنوبُْ وأنتَُ .. الذنوبَُ وتشكو

 بذنبُ  تبوء يومُ  كل وفي

 العيوبُْ لباقي ي ضاف وعيبُ 

ل  ًُ  طويال تحيا أنك تؤم 

 ! الغروبُْ وحان مالت وشمسك

 والصالح ُ الهدى دربَُ أتهجرُ 

هلكات في وترحل  !؟ الدروب م 

ل  ولستَُ ! دوما ُ توبَك تؤج 

 ! الذنوبُْ لقاء يوما ُ تؤجل
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.................................... 

 إنها جيد صباحا ُ العاشرة الساعة المنبه إلى تنظر وهي فزعة نومها من استيقظت

 لتنفيذ الوقت فحان تكاسل في فراشها من نهضت .. نفسها تلقاء من استيقظت

 ذراعها بسبب بصعوبة مالبسها ارتدت .. أليام دام تفكير بعد تفعله أن رتماقر

 القت .. الحديث اطراف يتجاذبان والدته مع يجلس عادل فوجدت ..للخارج وتوجهت

 ؟"هنا"يا فين على رايحة:ًُ  متسائال عادل لها ينظر أن قبل عليهم السالم

 .هوا اشم انزل وعايزة مضايقة : بضيق تنهدت

 .عايزة ماانتُ  مكان هوديكي بينا ياال ياحبيبتي حاضر : كانهم من قام

 .لوحدي اكون وعايزة مضايقة أنا معلش أل: يدها من بإشارة اوقفته

 هبقى لوحدك تنزلي اسيبك هينفع مش ..؟"هنا"يا يعني إزاي براحتك: منها اقترب

 .عليكي قلقان

 ياعادل سمحت لو ..حصل؟ اللي من اكتر يعني إيه هيحصل عليا متقلقش : زفرت

 .براحتي سيبني

 دراعك وانتُ  إزاي هتسوقي تقوليلي تقدري ..يعني؟ ازاي براحتك :بعصبية رد

 ده؟ بالشكل متجبس

 اكون ان المهم ..حاجة هركب مش همشي تاكسي هاخد :اجابت مماثلة بعصبية

 إمتى؟ لحد محبوسة هفضل أنا هو .. لوحدي

 سيبها ياعادل خالص: لعادل نظرتو النقاش فض محاولة بينهما نهال تدخلت

 .نفسك من ياحبيبتي بالك خلي : ظهرها على وربتت لهنا نظرت ثم .يابني براحتها

 كان ساعة مرور وبعد اجرة سيارة استقلت ..للخارج وتوجهت برأسها هنا اومأت

 .مريم مقابلة تطلب السكرتيرة امام
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 .ميعاد غير من حد مبتقبلش مريم دكتورة ـ

 .عايزاكي "هنا" قوليلها بس انتُ  ادخلي : المقاعد احد على "هنا" جلست

 طرقت . مريم لمكتب وتتوجه مكانها من تقوم أن قبل بتأفف لها نظرت

 واحدة في بس مريم يادكتورة اسفة أنا :مصطنعة بابتسامة قائلة للداخل ودلفت الباب

 .حضرتك تقابل انها مصممة "هنا" اسمها

 إيه عايزة:بعصبية معها الجالس إلبراهيم نظرت مث جبينها وعقدت وجهها امتقع

 كمان؟ دي مني

 وشوفها هقابلها أنا .. ياحبيبتي نفسك متعصبيش : مكانه من وقام شفتيه إبراهيم مط

 ماانتُ  .. حالي في وسبيني عني ابعدي وتقولك تغني هتقعد اكيد .. منك إيه عايزة

 ."هنا" عارفة

 انت قابلها روح خالص : لكرسيها ظهرها واسندت بتهكم وابتسمت برأسها اومأت

 .صداع ناقصة مش أنا .. إيه هتقولها وشوف

 الغضب تسلل حتى رأته أن بمجرد .. "هنا" لمقابلة للخارج وتوجه برأسه اومأ

 حبيبتي نونو : السمجة ابتسامته مبتسما ُ أمامها وقف ولكنه .. مالمحها إلى والضيق

 .ليه نورت الشركة بقول برضه أنا ..

 فين؟ هي .. مريم اقابل طلبت أنا : بضيق له نظرت

 عمل اللي المفتري مين ده .. عليكي سالمة الف : لذراعها ونظر ببرود لها ابتسم

 .ياحرام ..كدة؟ فيكي

 ياإبراهيم؟ مريم فين :متسائلة بعصبية امامه وقفت

 خليكيه أنا .. اتفضلي تعالي : المغلقة األبواب ألحد يشير أن قبل بهدوء ابتسم

 .مريم تقابلي
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 ."هنا"يا ادخلي : لها الباب فتح .. مااشار إلى توجهت ثم له نظرت

 اديني : حولها "هنا" فنظرت .. خلفه الباب وأغلق إبراهيم ودلف بضيق "هنا" دلفت

 .بقى اقابلها تخليني ممكن .. دخلت

 : ءبهدو متسائال ُ اآلخرى فوق ساقه واضعا ُ مكتبه خلف يجلس أن قبل له ابتسم

 إيه؟ في مريم عايزة

 .مالك وانت ـ

 .إزاي وحش زعلي أنا عارفة وانتُ  .. "هنا"يا ازعل كدة تؤ تؤ تؤ ـ

 اللي من اكتر إيه هتعمل ..ياإبراهيم؟ إيه هتعمل : بعصبية بيدها المكتب ضربت

 .. حواليها اللي كل في تعض عمالة السعران الكلب زي عاملة خليتها ..عملته؟

 كل في السبب انت .. انت هو اإلنتقام يستحق واحد اكتر إن مع الكل من تنتقم عمالة

 .. حياتها تحطيم في األساسي السبب مين وتعرف هتموت مريم اظن .. حصلها اللي

 .. دريانة مش وهي ضهرها في ضربها اللي مين هعرفها الحقيقة هقولها بقى أنا

 .. حياتها حطم اللي مين اهعرفه .. وكرامتها سمعتها تلويث في السبب مين هعرفها

 الزم مريم .. مصيرها تواجه وسيبتها وهربت اغتصبتها وبعدين عمر سجنت األول

 .هعرفهلها اللي بقى وأنا الحقيقة تعرف

 :بيده مصفقا ُ يقول وهو بسعلة اعقبها عالية بضحكة ضاحكا ُ ينفجر أن قبل لها نظر

 بجد أل .. محفظهولك؟ حد وال لوحدك تقوليه اتعلمتي ده الكالم "هنا"يا برافو

 .يانونو شطورة رائع أدائك عجبتيني

 .. واشعله سيجارا ُ اخرج ثم مبتسما ُ لها فنظر .. فعله رد من دهشة عينيها اتسعت

 دوائر في بوجهها دخانه ينفث امامها ووقف نفسا ُ منها اخذ

 عالية ضحكة فأطلق .. بتقزز عنه بعيدا ُ بوجهها واشاحت فمها على يدها وضعت

 فعال ؟ بطلتي شكلك .. يانونو؟ ده الكالم إمتى من : آخرى مرة
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 .األساسي الموضوع برة ومتطلعش ده المستفز اسلوبك بطل : بجدية له نظرت

 بتهدديني بقى انتُ  .. األساسي الموضوع في خلينا : لها وابتسم برأسه اومأ

 ؟"هنا"يا

 .هعمله اللي بعرفك أنا .. بهددك مش أنا ـ

 انتُ  إن لها هتقولي .. الحقيقة هتعرفيها ولما طيب : كتفه ناحية نبا ُجا برأسه مال

 وساعدتيني؟ ساعتها معايا كنتي

 .. معايا فارقة فمش االنتقام دائرة في انا كدة كدة : بسخرية ابتسمت

 .اعدائي وعلى عليا

 : بغضب لها وينظر فكها جوانب على بقسوة ويطبق فجأة يده يمد أن قبل لها ابتسم

 .. "هنا"يا معايا زادت غلطاتك .. فضيله مش أنا ده بتاعك العيال شغل يابت ياسمع

 تفتحيه مريم موضوع عايز مش كدة قبل قولتلك .. كتير عليكي هصبر مش صدقيني

 .هزعلك .. التاني وشي اوريكي متخلنيش .. نفسك وبين بينك

 ارملة حياتك يتبق اعيشك تخليني بالش :فكها على يده قبضة من زاد بعدما اردف ثم

 ازازة جنية بخمسة ده الرقيق الجميل وشك اقولك وال .. ياحبيبتي صغيرة لسة انتُ 

 عليكي خايف أنا .. يانونو مشوهة حياتك بقيت وتعيشي صايع وعيل نار مية

 .صدقيني

 يترك أن قبل بألمها مستمتعا ُ لها فنظر وجهها إلى والخوف األلم مالمح تسللت

 وشك شوفي .. عليكي نرفزتيني كدة تؤ : وجهه على خبيثة ابتسامة وتظهر وجهها

 . إزاي فيه علمت إيدي الجميل

 ...( بخوف عنه فأبتعدت وجهها ليلمس ه يد ومد)
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 بخوف فتراجعت اكثر منها فدنا .. للخلف فتراجعت منها واقترب عالية ضحكة اطلق

 من لتخفف قلبها على يدها ووضعت عالية شهقة فأطلقت الجدار في اصطدمت حتى

 مش أنا يانونو متخافيش :يقول وهو بخبث مبتسما ُ عينيها في نظر .. ضرباته

 برة هطلعيه لكن ..حاجة هعملك مش أنا بقك جوة مالسانك طول .. حاجة هعملك

 .هقطعهولك يانونو سمعاني .. هقطعهولك كتير وهتهرتلي

 على طرةالسي تستطع لم .. مالمحها يكسو والخوف الشركة من مسرعة ترجلت

 ولكنها بثماره سيأتي له تهديدها إن تظن كانت . وجنتيها على سالت التي دموعها

 الخوف وبث بل بتهديدها قام الذي هو بتهديده تقوم ان من وبدال ُ .العكس وجدت

  مريم من األخير لمالذها وتوجهت آخرى سيارة استقلت ..بداخلها والرعب

......................  

 من سالم انتفض عندما .. منير عن ماعرفه له يشرح سالم عم شقة في نادر جلس

 إيه؟ وال ده الموضوع من هنخلص مش إحنا يانادر؟ تاني :بعصبية مكانه

 واتحبس مزور ده منير بقولك ..سالم؟ ياعم إيه موضوع : له ونظر مكانه نادر وقف

 هنخلص؟ مش إحنا تقولي .. مشروعة غير تجارة في وشغال سنين تلت

 صح؟ اصدقك اني مني المطلوب بقى وأنا : بضيق سالم نهدت

 هستفاده؟ اللي إيه ليه؟ عليك هكدب وأنا : وجهه االستغراب عال

 ولبست عربية ركبت خالص انت ..هتستفاده؟ اللي إيه بصراحة معرفش :قال بتهكم

 وول .. اتجوزت ليلى .. اتأخرت انت يانادر لألسف .. تاني القديم ترجع وعايز بدلة

 .حياتها تعيش وسيبها عنها ابعد بتحبها فعال ُ

 مربيني اللي انت ده .. ده؟ الكالم عني تعرف انت ..كدة؟ سالم ياعم أنا : جبينه عقد

 منير كان إذا ونتأكد نسأل معايا تعالى مصدقني مش لو ..الحقيقة غير بقول مش أنا..

 .أل وال ومسجون عليه محكوم كان
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 ده الموضوع في الكالم ..يانادر هسأل وال مكان في هروح مش أنا : ظهره اواله

 .هتطلق مش ليلى .. انتهى

 .. ده زي واحد مع عايشة بنتك تسيب مينفعش سالم ياعم : اآلخر بالكف كفه ضرب

 أنا

 مينفعش؟ اللي وإيه .. هينفع اللي إيه هتعرفني انت :بحدة قاطعه

 على خوفي من كدة عملب أنا .. قصدي مش ياعمي اسف أنا : ارضا ُ وجهه اطرق

 ليلى؟ مااتجوز ساعة من منهم حد قابلت ..فين؟ منير اهل طيب .. وهللا ليلى

 .حالك في خليك يانادر دعوة ملكش :قائال ُ زفر

 دي .. سالم ياعم بص : لسالم الصور ببعض يده ومد انفعاالته على السيطرة حاول

 و الرقاصات مع وبيرقص وبيشرب البارات في وهو لمنير صور

 .. إليها النظر عناء نفسه يكلف أن دون ومزقها بالصور امسك عندما فعله رد قاطعه

 .شوية استريح وعايز تعبان اصل معلش يابني شرفت : وفتحه الشقة لباب اتجه ثم

 بعت انت لو : سالم امام وقف يخرج أن وقبل الشقة لباب وتوجه دهشة عيناه اتسعت

 ومش هبيعها مش أنا .. دلوقتي عرفته اللي المالك عن وهتسكت مالليم بشوية ليلى

 .اذنك بعد .. سالم ياعم هسكت

 .لغرفته وتوجه بعنف الباب سالم اغلق بينما ..غضبا ُ يستشيط للخارج توجه

.............................. 

 لها ابتسمت .. امامها "هنا" لتجد لفتحه "منه" توجهت الباب جرس قرع

 .ياحبيبتي اتفضلي شافك من عاش "هنا" : واحتضنتها

 .خلفها "منه"و للداخل فدلفت الطريق لها "منه" افسحت

 حصل؟ اللي إيه .. عليكي سالمة الف : "هنا" لذراع "منه" نظرت
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 .مريم ـ

 مالها؟ .. مريم : جبينها "منه" عقدت

 .كدة فيا عملت اللي مريم : "هنا" تنهدت

 ..كدة فيكي عملت اللي مريم :تقول نأ قبل للحظات فاغرا ُ فمها ونست عينيها اتسعت

 ؟ وليه .. ؟ ازاي

 ستر ربنا لوال فيها هموت كنت بعربية يخبطني عندها من حد بعتتلي .. ازاي ـ

 زي فيا عملت راحت حامل أنا إن عرفت لما ..كدة عملت وليه .. بس اتكسر ودراعي

 موت ماعادل زي مايتولد قبل ابني وموتت "منه"يا فيا انتقمت .. فيها عمل ماعادل

 .ابنها

 والقت مقلتيها في بها تشعر التي الوخزات تجاهل محاولة بصعوبة ريقها ابتلعت

 دي للدرجة مصدقة مش أنا .. كدة؟ عملت مريم .. معقولة : المقاعد احد على بنفسها

 تموت ممكن انها لدرجة وصلت ..؟ قلبها مال السواد دي للدرجة ..تانية؟ واحدة بقت

 .كدة عادي

 الصيدلية وقفلتله قضية عادل لبست انها ماتعرفيش انتُ  ليه : امامها "هنا" لستج

 .تنتقم علشان إبراهيم اتجوزت مريم .. إبراهيم من جوازها بداية في

 منها محاولة في االكسجين من قدر اكبر استنشاق محاولة عميقا ُ نفسا ُ "منه" اخذت

 وكأن تستطع لم ولكنها تتكلم ان تحاول .. رئتيها على اطبق الذي الثقل من للتخلص

 .فمها على ربت الجاثوم جني

 اسمه اللي الكلب طلعتلي .. معاها اتكلم عايزة كنت يامنه روحتلها أنا :"هنا" فأردفت

 حالي في تسيبني عايزاها أنا .. منها حاجة عايزة مش أنا .. وهددني خوفني إبراهيم

 الكلب زي عاملة بقت مريم .. ةكد فيا تعمل علشان فيها حاجة معملتش أنا ..

 متأكدة أنا .. معاها اتكلمي يامنه روحي .. حواليها اللي كل في تعض عمالة السعران
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 عنها وابعدي حالها في "هنا" سيبي قوليلها روحي خاطري علشان .. هتسمعلك انها

. 

 وجنتيها على فسالت ذلك من اكثر دموعها كتمان تستطع ولم برأسها منه اومأت

 .مريم على وحزنها قهرها مدى للجميع ةشارح

............................ 

 سيكون جديد يوم .. حياتنا في جديد يوم بداية عن معلنة ربها بنور األرض اشرقت

 التي األمانة ادينا هل .. الدنيا هذه في فعلناه عما ليسألنا هللا نلقي أن يوم علينا شاهدا ُ

 لدربنا؟ رفيقا ُ الشيطان واتخذنا الشر ريقط سلكنا ام ..؟ اجلها من خلقنا

 .امامه "منه" ليجد الباب ليفتح نادر فتوجه الشقة باب طرق

 .معاك جاية أنا .. لحقتك إن كويس :اردفت ثم عليه السالم القت

 فين؟ على معايا :متسائال ُ جبينه عقد

 الشركة؟ رايح مش انت ..؟ فين على هكون ـ

 .مريم اقابل عايزة ..معاك رايحة انا:قائلة فأردفت برأسه اومأ

 إيه؟ وال حاجة في .. ليه؟ ـ

 .كدة موضوع في بس عايزاها كنت مفيش أل :بالنفي رأسها حركت

 . منتأخرش علشان بقى بينا ياال .. ياستي طيب : برأسه نادر اومأ

 مريم امام واقفة السكرتيرة كانت ساعة مرور وبعد السيارة واستقال الباب اغلق

 .بالخارج "منه" وجودب تنبئها
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 من وقامت .. "منه" بوجود معرفتها بمجرد وجهها على الفرحة اسارير تهللت

 .. بفرحة واحتضنتها منها اقتربت .. الستقبالها للخارج وتوجهت مسرعة مكانها

 .مهم موضوع في عايزاكي : بإقتضاب قائلة لها منه فنظرت

 لمكتبها للدخول فدعتها .. ركةمع وشك على انها لها "منه" نظرات من مريم علمت

 ابتسامة وجهها على ظهر عندما حولها تنظر وهي للداخل "منه" دلفت .بقلق

 .المسلسالت في غير دي الحاجات مبيشفش الواحد .. مكتبك حلو : ساخرة

 "منه" جلست .. للجلوس ودعتها الساخرة طريقتها من بقلق لها مريم ابتسمت

 تمعن أن حاولت .. المكتب سطح فوق الموجودة ارقلألو التفاتة منها حانت عندما

 من بسرعة جمعتها .. منها اسرع كان مريم ولكن عنها شئ اي لتستشف النظر

 تحبي :متسائلة لها مريم فابتسمت .. بضيق لها "منه" فنظرت .. بارتباك أمامها

 ياحبيبتي؟ إيه تشربي

 .. يامريم إمبارح يعند كانت "هنا" اضايف علشان جاية مش أنا : بضيق تنهدت

 .وعادل هي فيها عملتيه اللي على وحكتلي

 أن قبل والعصبية الضيق إلى االبتسامة من وجهها مالمح تبدلت للحظات صمتت

 وتغلقها ..بداخلها األوراق وتلقي حقيبتها من الخزنة مفاتيح وتتناول مكانها تقف

 جاية انتُ : كرسيها إلى للجلوس عادت .لها المتتبعة "منه" نظرات وسط آخرى مرة

 ؟ كدة علشان

 دي للدرجة وصلت هي .. عيونك سواد خاطر علشان جاية اومال :ردت بعصبية

 قضايا؟ الناس وتلبسي تموتي ممكن انك وصلت ..يامريم؟

 مبعملش أنا ..لكدة وصلت يامنه اه : اسنانها على وجزت بعصبية المكتب ضربت

 .. لوحدي؟ اتعذب أنا اشمعنى .. ظلموني اللي من حقي باخد أنا .. غلط حاجة

 الزم .. لوحدي؟ التمن ادفع أنا اشمعنى
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 .. صح؟ االنتقام على بيساعدك .. سليم فؤاد ابن اتجوزتي كدة علشان :بحدة قاطعتها

 بتنتقمي مش انتُ  صدقيني .ليه؟ كده سواد مليان بقى قلبك .. خالص؟ ضميرك بعتي

 حد من مش نفسك من بتنقمي .. يامريم نفسك من بتنتقمي انتُ  .. ظلموكي اللي من

 وامثاله؟ هو البلد وسارق حرامي إنه عليه بتقولي كنتي اللي ده إبراهيم مش . تاني

 علشان عمر بتحبي كنتي ياللي يابت فين راحة وطنيتك زيهم بقيتي خالص ..

 .وطنيته

 اسم دي وطنية .. وطنية :بهدوء قائلة لكرسيها ظهرها واسندت بتهكم ابتسمت

 .عرفاها ياحبيبتي الشارع أول على اللي البنزينة

 .يامريم ياخسارة : بحسرة رأسها "منه" حركت

 ؟"منه"يا دلوقتي إيه عايزة انتُ  :ملل في بأصابعها المكتب مريم نقرت

 .. عايزاكي : بأمل مريم ناحية برأسها ومالت المكتب على بيدها "منه" استندت

 .تاني ترجعلي مريم عايزة .. أختي عايزة

 في ونظرت منه ناحية برأسها ومالت .. بعصبية المكتب وضربت مكانها وقفت

 .ماتت مريم ماتت : عينيها

 : وجنتيها على الدموع تسيل ان قبل للحظات "منه" صمتت

 في هيبقى مكنش ..الفاتحة واقرالك بالخير بفتكرك زماني كنت .. موتي كنتي ياريتك

 لسة يكون ده ان .. إيه؟ في المشكلة عارفة بس .. هنموت كلنا كدة كدة مشكلة

 .يموت اللي هو وضميرك .. بيدق ولسة (مريم لقلب بسبابتها واشارت) عايش

 اسنانها على جزت ..بها يفتك يكاد مريم غضب تاركة للخارج واتجهت كلماتها قالت

 :بإبراهيم باالتصال وتقوم بعصبية بهاتفها تمسك أن قبل بغل السفلى شفتها وعضت

 .. ليه؟ متصرفتش ..األدب سارة اعلم عايزة قولتلك مش أنا .. ياإبراهيم ايوة .. لوا
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 تعمله عليه قولتلك اللي ..سمعني .. عايزاة أنا اللي يحصل لما غير ههدى مش

 .سالم

 الحائط إلى بالهاتف تطيح وهي تفتحهما ان قبل عيناها واغمضت الهاتف اغلقت

 .روعها من دئيه لعله عالية ضجة مصدرا ُ ليتحطم

 (لنفسك احدهما قبرين احفر اإلنتقام اردت إذا)

................................. 

 : بتركه يقنعه بأن منه اخيرة محاولة في والدته أمام وقف

 الخروج؟ من وتمنعيني الباب تقفلي علشان صغير عيل أنا هو ياماما

 .عيل تبقى صلحتكم عارف مش تبقى لما .. عيل ايوة : برأسها نهال اومأت

 .دلوقتي انزل الزم أنا .. المفتاح هاتي ياماما سمحتي لو طيب : بضيق عمر تنهد

 هاه؟ فين رايح : ظهرها نهال اولته

 في إيه هتعملوا تتفقوا علشان اصحابك تقابل رايح : فأردفت منه رد تتلقى لم

 على حابكاص مع وبتتفق التليفون في بتتكلم وانت سمعتك أنا .. صح؟ المظاهرة

 .كده

  المظاهرة على اصحابي مع اتفق رايح أنا ياماما ايوة : بعصبية رد

 .غلط حاجة هعمل مش مدام يمنعني يقدر ومحدش .. وهنزل

 الظاهر انت .. ياعمر همنعك أنا .. همنعك أنا : مماثلة بعصبية قائلة له التفتت

 هتغير الصخ .. عليك قلبي تحرق انك مصمم انت .. حصلك اللي من محرمتش

 عايشين مااحنا زي ..اتغيرت؟ حاجة في .. مظاهرات؟ بتعملوا إيه اد بقالكم .. الكون

 البلد .. تحت تحت واللي فوق فوق اللي مااحنا زي .. وجهل وفقر ومرض هم في

 لنا بتقولها دي البلد .. احتجاجية بوقفة وال بمظاهرة هتتغير مش ياحبيبي دي
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 نفسك فلم .عايزينه لإلحنا غير هتوصل مش اسكر شعر على وقفت لو .. صريحة

 وآخر ..ياعمر وغنيله الشر عن وابعد .. فتحها لسة انت اللي صيدليتك في وركز

 من جثتك استلم اروح لما هستنى مش أنا .. البيت من نزول مفيش عندي كالم

 .األخير مريم كالم ساعة من فيه عايشة أنا اللي الرعب كفاية ..المشرحة

 البيت؟ في تحبسيني وأنا ..تنزل سارة يعني : قبضي زفر

 رايحة مش .. بعض مع وهيرجعوا "هنا" وهتقابل .. حاجات تشتري نزلت سارة ـ

 .مظاهرات في تمشي

 تنهد .. للخارج وتوجهت وتركته عليه الطريق قطعت ولكنها يتحدث أن عمر حاول

 .عاالجتما موعد تأجيل صديقه من ليطلب بهاتفه وامسك بضيق عمر

 ايوة :بهاتفها ممسكة الشهيرة الموالت احد أمام واقفة سارة كانت اللحظة تلك في

 وهكون بالكتير ساعة ربع .. دلوقتي تاكسي هركب ياحبيبتي خالص أنا .. "هنا"يا

 .سالم ماشي .. عندك

 .تاكسي : الرصيف بجانب واقفة اجرة لسيارة تشير أن قبل الهاتف سارة انزلت

 :بعصبية مريم امام إبراهيم وقف

 دلوقتي؟ فين هتروحي انتُ 

 وهي اشوفها الزم .. معاكم جاية أنا : القيادة لمقعد المجاور المقعد مريم استقلت

 .عنيها وبيتكسر بتتذل

 .لذلك معارضته رغم لموقفها الرضوخ إال يستطع ولم بضيق عينيه إبراهيم اغمض

 كدة؟ فين على رايحين إحنا ..غريب ده الطريق :حولها سارة نظرت

 الطريق اصل جانبية شوارع في مشيت ياأنسة معلش: المرآة في لها السائق نظر

 .زحمة العمومي
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 وقف دقائق خمس مرور بعد .. الطرقات تشاهد جانبا ُ ونظرت برأسها سارة اومأت

 عنوة سارة وسحبوا .. رجالن منها ترجل آخرى سيارة بجوار فجأة التاكسي

 .مهجور فالمكان أحد يسمعها لم ولكن ويةالمد صرخاتها وسط لسيارتهم

 :معصمها لساعة تنظر أن قبل السيارة إلى بظهرها تستند إبراهيم بجوار مريم وقفت

 ليه؟ كده اتأخروا هما

 .العربية اركبي .. وصلوا : بعيد من اتية سيارة لضوء بيده إبراهيم اشار

 يترجل امامها تقف سيارة .. بعيد من الموقف تشاهد إبراهيم بجوار مريم جلست

 وتضرب تصرخ ..عنوة سارة ويسحب الخلفي الباب ويفتح الجثة ضخم رجل منها

 محاولة في بها يمسك آخر رجل ليأتي عنها بعيدا ُ دفعه تحاول .. بقدميها األرض

 .عليها للسيطرة

 قدمه احدهم وضع .. تفلح لم ولكنها منهم الفرار فحاولت بقسوة األرض على القوها

 وتقطيع نزع في وبدأ ركبتيه على اآلخر وجثا .. التحرك من ليمنعها بطنها على

 .. وجهها على بعنف لطمها ولكنه بأظافرها وجهه تخمش أن حاولت .. مالبسها

 .فجأة فصمتت باألرض رأسها وصدم شعرها من جذبها ثم حركتها وكبل

 إيه هو : إلبراهيم ونظرت السريعة ضرباته من لتهدئ قلبها على يدها مريم وضعت

 حصلها؟ اللي

 (.الموقف مع يتناسب ال غريب بهدوء القاها) .عليها اغمى تالقيها ـ

 حزام بنزع وقام .. بسرعة قميصه ازرار نزع في الواقف الرجل بدأ اللحظة تلك في

 . بشهوة للوعي الفاقدة لسارة ينظر وهو سرواله

 الم .. مكانه من خلعهت تكاد قلبها ضربات .. ذلك من اكثر التحمل مريم تستطع لم

 .. التفعلي بقوة بداخلها يصرخ وصوت .. اتى اين من التعرف صدرها داخل رهيب

 .. بقوة يغزوها األلم تفلح لم ولكنها نفسها على السيطرة محاولة عينيها اغمضت
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 اال بنفسها تشعر لم .. صدرها داخل تتأجج نيران .. عنيفة لصرخات يتحول والصوت

 منه إبراهيم صدم فعل رد في بسرعة ناحيتهم وتتوجه يارةالس باب تفتح وهي

 .خلفها فأسرع

 .(.....)ال ياوالد عنها ابعدوا : بصراخ قائلة الرجلين من بالقرب مريم وقفت

 .ألوامرها االستجابة إال يستطعوا لم انهم إال بدهشة لها الرجالن نظر

 حصل؟ اللي إيه ..يامريم؟ إيه في:بعصبية قائال ُ امامها إبراهيم وقف

 إلبراهيم نظرت ثم .. للوعي فاقدة األرض على الملقاة لسارة نظرت

 .كدة عليها كفاية ..ياإبراهيم كفاية : تلهث وهي

...................... 

 وظهر دهشة عينيه اتسعت وقد لحديثها يستمع الذي نادر امام "منه" وقفت

 :وجهه مالمح على االستغراب

 اتجننتي؟ انتُ  .. ده؟ تقوليهب اللي "منه"يا إيه انتُ 

 ده الورق إن واثقة أنا .. بس؟ ليه اتجننت : بموقفها القناعه محاولة في امامه وقفت

 قدامي من بتلمه وهي إزاي عامل كان وشها مشوفتش انت .. غلط حاجات في

 .بسرعة

 كمان الخزنة وافتح ..مريم مكتب ادخل عايزاني انتُ  :يقول ان قبل للفراغ نادر نظر

 إيه؟ فيا هيعملوا شافني لوحد عارفة انتُ  .. اوراق؟ منها واخد

 .وافق انت بس حاجة لكل مخططة انا .. بس هيشوفك اللي مين : امامه منه وقفت

 سبق تعملي عايزة انتُ  هو يامنه أل : بالرفض رأسه يحرك ان قبل قليال ُ صمت

 .داهية في اروح وأنا تكبري انتُ  .. أنا؟ حسابي على صحفي



336 
 

 ظنك حسن على جدا ُ متشكرة انا العموم على .. ده الكالم عني تعرف انت يانادر انا ـ

 .فيا

 أنا .. وهللا قصدي مش أسف أنا يامنه بس استني : نادر اوقفها عندما للباب توجهت

 . الفكرة استوعب قادر مش بس

 لو ..وال صح ماشيين وابنه فؤاد كان إذا هيأكدلنا ده الورق يانادر اسمع :قالت بحزم

 والزم .. وأمثالهم هما يلعنهم هللا يبقى غلط لوماشيين .. يسهلهم هللا صح ماشيين

 يعرف والكل المجتمع قدام ويتعروا .. الضحية فعيد اللحمة فضيحة يتفضحوا

 أل؟ وال هتساعدني يانادر هاه .. حقيقتهم

............................. 

 عينيها فتحت .. الشفق بلون السماء تفاصطبغ .. للغروب مالت قد الشمس كانت

 .. بشدة ويهبط يعلو صدرها .. جبينها فوق العرق حبات ترقرقت وقد بصعوبة

 ألم .. رأسها مؤخرة في المستعرة الجمرة ألم من لتخفف رأسها على يدها وضعت

 الرؤية من تمنعها عينيها على وغشاوة ..رأفة بغير بها يعصف محتمل غير رهيب

 يتردد كالعواصف شديد هواء اصوات .. الرؤية من تتمكن حتى جفنيها دلكت..جيدا ُ

 ضوء من بصيص أمامها ترى .. وعيها من جزء استعادت اآلن .. اعماقها داخل

 فابتلعت فزعة نومتها من سارة اعتدلت تحلم؟ هي هل . تحيطها رمال رمال .. النهار

 هذا في هي وحيدة .. احيةن كل من تحيطها رمال .. حولها تنظر وهي بصعوبة ريقها

 هناك .. عارية تكون تكاد بالية كخرقة مقطعة مالبسها لنفسها نظرت . المكان

 بأعلى تصرخ أن قبل ذعر في حولها نظرت .. جسدها معظم في وسحجات كدمات

 ال برعب حولها نظرت .. حدوده الترى مكان في حولها الصوت صدى فتردد صوتها

 .. صغيرة ورقة لتجد كفها ففتحت عليه تقبض يدها يف بشئ شعرت .. هي اين تعلم

 في الكلمات بعض من إال بيضاء صفحة .. ونحيبها شهقاتها بين من بحذر فتحتها

  :منمقة غير بطريقة كتبت المنتصف
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 .. سارة ياانسة إيه اعمل ممكن أنا تعرفي علشان صغيرة ودن قرصة دي المرة

 تموتي إلما االتنين من حاجة اختاري تهاوساع .. سارة مدام هكتبلك الجاية المرة

 .عننا بعيد بعارك تعيشي إلما .. نفسك

 المستشفى داخل لمريم كلماتها تتذكر وهي بصعوبة ريقها ابتلعت

  (عننا بعيد بعارك تعيشي إلما ... نفسك تموتي إلما يامريم روحي)

 متأججة نار بداخلها فأشعلت .. اعماقها من صداها وتردد بداخلها الكلمات ترددت

 .مريم : بصراخ قائلة اذنيها على يدها تضع ان قبل

 (هورتون دوج) لنفسك احدهما قبرين أحفر اإلنتقام اردت إذا

............................ 

 يغلق وهو ملل في زفر .. والنصف الواحدة إلى اشارت التي معصمه ساعة إلى نظر

 من ويقوم يتثاءب أن قبل لكرسيه ظهرهب استند .. امامه يقبع الذي توب الالب جهاز

 عبد تامر باشمهندس : امامه البوفيه عامل ليجد الباب وفتح سترته تناول .. مكانه

 .حضرتك عايز باشا العزيز

 .العزيز عبد مكتب ناحية وتوجه برأسه له تامر اومأ

 في يتحدث جالسا ُ العزيز عبد كان .. الجميع من المتطفلة النظرات وسط للداخل دلف

 .. يده من بإشارة للجلوس دعاه .. اصابعه بأطراف قهوته فنجان ويداعب الهاتف

 ياتامر ازيك :مبتسما ُ لتامر ونظر مكالمته من العزيز عبد وانتهى لحظات تامر فجلس

 إيه؟ اخبارك ..

 .كويس أنا .. يافندم هلل الحمد :برأسه تامر اومأ

 منك؟ مطلوب اللي الشغل خلصت ـ

 .وسلمه بالكتير يومين .. قربت خالص اه : انفه حك
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 مالك ..ياتامر؟ إيه في :بضيق وتنهد اصابعه بأطراف المكتب العزيز عبد نقر

 دول؟ اليومين

 .اهوه كويس ماأنا يافندم مالي : له ابتسم

 .باضطراب امامه تامر فنظر تصديق بغير محدقا ُ له نظر

 عنده؟ بتتعالج كنت اللي الدكتور مع متابع لسة ـ

 اد عندي معزتك عارف انت يابني اسمع :العزيز عبد فأردف شعره على تامر مسح

 غلط .. غلط ده في ماشي انت اللي الطريق .. ابني زي بعتبرك اني يعلم ربنا .. إيه

 .بكارمن عالقك على بتتكلم كلها الشركة .. ياتامر

 اجةالح .. مكان أي في دلوقتي بستخبى حاجة مفيش :فأردف بضيق تامر له نظر

 إن هقولك مش أنا .. بتحصل لسة وهي اسكندرية بتوصل أسوان في بتحصل اللي

 تفوح واحد أول مش انت إن هقولك وال .. كويسة مش سمعتها بنت دي كارمن

 .. بالبطئ بتموتها .. نفسك على بتقضي كدة انت هقولك بس أنا .. معاه ريحتها

 انت .. يابني صغير مش نتا .. انتحار ومحاولة واكتئاب ونسوان وسكر مخدرات

 قبل .. األول في لسة وانت وارجع لنفسك فوق .. مصلحتك وعارف راجل المفروض

 .ترجع عارف ومش الطريق آخر في نفسك ماتالقي

 األمر عزم وقد الحديث اطراف معها يتجاذب مريم مع جالسا ُ نادر كان اللحظة تلك في

 .منه مع اتفاقه تنفيذ على

 .ده الزفت من ويطلقها بنته على هيجري إنه فاكر كنت اللي اوأن يامريم شوفتي ـ

 .. مين مع بيعاند هو .. كدة عمل سالم عم إن مصدقة مش أنا : شفتيها مريم مطت

 !بنته مع بيعاند

 من انقذها الزم .. ليلى الحق الزم أنا ..إيه؟ اعمل قوليلي يامريم عليا شوري ـ

 .ده المزور
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 ت حاول ـ

 .منه دي :بابتسامة لنادر نظرت ثم للمتصل فنظرت .. تفالها رنين قاطعها

 .مبتسما ُ برأسه لها نادر اومأ

 .ياحبيبتي ايوة .. الو ـ

 .يامريم اوي وحشتيني :ردت متهدج بصوت

 بهذه معها تتحدث شقيقتها صدرها داخل من يقفز ان وكاد فرحا ُ قلبها تراقص

 .يامنه أوي وحشتيني كمان وانتُ  : تحقق واخيرا ُ كثيرا ُ تمنته حلم من ياله الطريقة

 .معاكي اتكلم نفسي .. جنبي محتاجاكي .. يامريم أوي محتاجاكي أنا ـ

 .اتكلمي ياحبيبتي سمعاكي أنا :منها فرح دمعة فلتت

 لوحدك؟ انتُ  وال معاكي حد ـ

 .معايا قاعد نادر : لنادر نظرت

 .مضايقة أنا إن يعرف عايزاة مش .. عنه بعيد ابعدي طيب ـ

 .اتكلمي ياحبيتي عنه بعدت أنا :نادر عن مبتعدة وقامت برأسها مأتاو

 دلوقتي؟ فين انتُ  ـ

 يامنه؟ مالك .. حاجة هيسمع مش عنه بعيد بس .. المكتب في واقفة أنا

 .بحاجة يحس ال يامريم بره طلعيه .. تؤ ـ

 .جيالك وأنا اقفلي .. دي؟ للدرجة كبيرة حاجة في انتُ  هو : جبينها عقدت

 مش مادام اقفلي خالص إيه بقولك .. دلوقتي الشغل في أنا قصدي .. أل :قائلة صاحت

 .معاها افضفض بهدى هتصل أنا .. دلوقتي فاضية
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 .عنه بعيد واكلمك برة هطلع أنا .. موجودة وأنا بحد متتصليش أل .. ياحبيبتي أل ـ

 ادريان دقايق عشر :تقول وهي للخارج مريم توجهت عندما بفرحة منه ابتسمت

 .كالمنا نكمل وهرجعلك

 .بعدين كالمنا ونكمل همشي وأنا انتُ  خليكي طيب : مكانه من تامر قام

 .كالمنا ونكمل دقايق عشر استناني بقولك : الباب فتحت

 مع اتفاقه لتنفيذ مسرعا ُ مكانه من قام حتى مريم خروج وبمجرد مبتسما ُ نادر جلس

 .منه

 يغلقه ان قبل مرتعشة بأيدي به ويعبث مكتبال درج يفتح وهو بتوتر حوله نادر نظر

 كرسيها بجوار القابعة مريم حقيبة على نظره فوقع حوله نظر .. بعصبية آخرى مرة

 مجموعة على نظره وقع عندما ابتسم حتى بها عبث مسرعا ُ وفتحها تناولها

 .المفاتيح

 هو حمفتا اي يعرف يكن لم .. يده مد سريعة قلب وضربات مرتعشة وبيد تناولها

 على باهتة ابتسامة فارتسمت الخزنة فتحت حتى الجميع بتجربة فقام المطلوب

 .شفتيه

 تصورها ورقة كل .. وتصوروا الخزنة في اللي الورق كل هطلع :منه كلمات تذكر

 .مهمة مش او مهمة شايفها كنت مهما يانادر

 النظر يمعن وهو امامه التي لألوراق صور يلتقط واخذ جيبه من الكاميرا نادر اخرج

 .الكلب ياوالد :يردد وهو محدقا ُ بها فنظر ..االوراق أحد على نظره وقع حتى بها

 الخزنة وتقفل .. الترتيب بنفس مكانه الورق هترجع ماتخلص أول :منه كلمات تذكر

 رنة توصلي لما غير مريم مع هقفل مش أنا .. مااخدته مطرح المفتاح وترجع ..

 .بحاجة يحس حد عايزين مش يانادر تغلط اوعا .. خلصت انك هعرف منك انتظار
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 فوق من العرق حبات مسح وحاول بصعوبة ريقه ابتلع .. اتفاقه تنفيذ من نادر انتهى

 .بمنه واتصل بهاتفه وامسك .. جبينه

 أنا يامريم بصي : فابتسمت نادر باسم انتظار تضئ التي شاشتها إلى منه نظرت

 .سالم .. عايزني التحرير رئيس دلوقتي معاكي هقفل

 معلش :معتذرة له ابتسمت .. مكانه جالسا ُ نادر فوجدت المكتب داخل مريم دلفت

 .بمعلومة منها مطلعتش اآلخر وفي ترغي عمالة البت .. عليك اتأخرت يانادر

 حاجة؟ عايزة ..همشي أنا طيب : مكانه من وقام مرتبكا ُ برأسه نادر اومأ

 .كالمنا نكمل عايزين ليه؟ هتمشي ـ

 .شوية مرهق اني حاسس .. تانية مرة خليها معلش أل : للباب توجه

 تركها التي مريم لحقيبة يلتفت أن دون .. للخارج نادر وتوجه شفتيها مريم مطت

 .المكتب بجوار منه وقعت التي الورقة إلى أو .. مفتوحة

 يبتهاحق إللتقاط وتلتفت بتكاسل مكانها من تقوم أن قبل بكفيها وجهها مريم مسحت

 .مفتوحة لتجدها ..

 همت .. وتغلقها باستغراب شفتيها تمط أن قبل بداخلها ونظرت جبينها عقدت

 .المكتب بجوار ارضا ُ القابعة الورقة على عينيها لتقع بالرحيل

 .نادر :وصرخت غضبا ُ عينيها فأتسعت مابها لترى والتقطتها جبينها عقدت

 .نادر امسكوا نادر :للخارج مسرعة ركضت

....................... 

 .. بعارك هتعيشي .. هموتك .. دماء .. رمال .. ظالم .. شديد هواء .. رياح اصوات

 قبل عليها تكالبت االفكار هذه كل . مجلجلة تضحك وهي مريم صوت .. ودن قرصة

 .صدرها فوق يدها واضعة صارخة نومها من تقوم أن
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 هللا بسم .. الرجيم الشيطان من باهلل اعوذ : لصدرها وضمتها منها نهال اقتربت

 .الرحيم الرحمن

 عين في العبرات فترقرقت لعابها افراز وازداد .. قلبها على يدها سارة وضعت

 .البيت في إحنا .. حاجة مفيش .. ياحبيبتي اهدي :ظهرها على تربت وهي "هنا"

 بالظبط إيه في في بس تفهمونا لو : "هنا"ل نهال فنظرت ونحيبها سارة بكاء ارتفع

 ؟

 ربنا بس فينا هتخبط عربية في كانت .. ياطنط قولتلك ماأنا : بارتباك لها هنا نظرت

 ماتوا اكترهم العربيتين في اللي .. ورانا اللي العربية في واصطدمت بعجوبة نجانا

 وتعيط تصرخ قعدت تستحمل ومقدرتش المنظر شافت سارة .. مغرقهم الدم وكان

 .كدة حالتها وهي ساعتها ومن .. عليها مااغمى لحد

 "هنا"ل نظرت ثم .فعل وماشاء هللا قدر .. ياسارة كفاية : بأسى لها نهال نظرت

 .فينا بحد تتصلي المفروض كنتي .. غلطي ياهنا انتُ  بس :بعتاب وأردفت

 .اتصرف عارفة ومكنتش .. سارة مع ارتبكت أنا ياطنط معلش ـ

 حاجة مفيش .. ياحبيبتي متخافيش : سارة ظهر على وربتت برأسها نهال اومأت

 .جنبك كلنا إحنا تاني هتحصل

 .حاجة مكلتوش إمبارح من لقمة اعملكم هقوم أنا :مكانها من قامت بعدما اردفت ثم

 سارة من "هنا" اقتربت عندما خلفها الباب واغلقت للخارج نهال توجهت

 فيا عملوا شوفتي .. "هنا"يا شوفتي :شهقاتها صوت فأرتفع .. بقوة واحتضنتها

 .إيه

 انتُ  عارفة مش أنا .. كدة اد على جات انها هلل الحمد : وجنتيها على الدموع سالت _

 اخواتك؟ من لحد تقولي عايزة مش ليه



343 
 

 .. أل أل :بخوف بالرفض رأسها تحرك وهي عينيها في ونظرت وجهها رفعت

 .هتقتلهم .."ناه"يا هتقتلهم .. هتقتلهم لمريم اتعرضوا لو .. فيهم يعرف حد مينفعش

 .الوكيل ونعم هللا حسبي .. ياإبراهيم هلل منك .. ياحبيبتي اهدي اهدي ـ

...................... 

 نادر يلكم أن قبل الكاميرا بتحطيم يقوم وهو غضبا ُ يستشيط مكتبه في إبراهيم وقف

 الضربة لها يرد أن وهم شفتيه نادر زم .. سبة له يوجه وهو بعصبية وجهه في

 فباغته الحركة من ومنعوه جيدا ُ ذراعيه من امسكوه بجانبه الواقفين الرجلين ولكن

 .آخرى بلكمة إبراهيم

 علشان كدة كفاية إبراهيم :إبراهيم امام ووقفت للموقف المراقبة مريم اقتربت

 .خاطري

 عليه بتقولي اللي شوفتي .. بتنضف لما الزبالة اخرة ادي شوفتي :بعصبية صرخ

 عليه ادوس ممكن إن مايعرفش .. علينا يعلم ممكن انه نفسه فاكر .. سرقك اخوكي

 . دي السيجارة زي واسحقه

 (بعنف قدمه تحت السيجارة يسحق وهو قالها )

 وجهت ثم.. كدة اد على جات انها كويس :بضيق تفتحهما ان قبل عينيها اغمضت

 ومنه؟ انت عليا بتضحك ..يانادر بتخوني :لنادر كالمها

 .كله والشعب إحنا وبتخونينا علينا بتضحكي ماانتُ  ..ليه؟ زعالنة : بتهكم ابتسم

 أنا .. القسم على غير هنا من طالع ماانت امك وحياة الكلب ياابن :إبراهيم صاح

 .النهاردة قضية هلبسك
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 أنا مرفود انت :لنادر ونظرت بضيق تنهدت .. ياإبراهيم كفاية قولتلك : به صرخت

 وشك اشوف عايزة ومش..العربية تسلم ماتمشي وقبل .. جنبك وقفت اللي غلطانة

 .سيبوه .. حذاري .. حذاري بقك تفتح انك يانادر وحذاري .. تاني

 .فتركوه للرجلين برأسه فأومأ ..مغزاها فهم نظرة له فنظرت بغضب لها إبراهيم نظر

 .الرجلين وخلفه للخارج وتوجه بغضب نادرلهم نظر

 عملتيه انتُ  اللي إيه : بجانبها إبراهيم وجلس اعدالمق احد على بنفسها مريم القت

 .كويس حجمه يعرف علشان يتربى الزم كان ده .. بسهولة يمشي كدة سبتيه .. ده؟

 .. آخرى إبراهيم وناولت شفتيها بين بواحدة القت .. سجائرها علبة اخرجت بهدوء

 :تقول يوه دوائر في واخرجته نفس أخذت .. سيجارته قبل سيجارتها لها فاشعل

 ماكانت اكتر علينا الدنيا هتقوم حاجة اي حصله ولو .. هنا نادر إن عارفة "منه"

 .اخويا نادر إن ناسي انت وبعدين ..إيديها في وقعت المستندات لو هتقومها

 .تتربى الزم منه ـ

 .بالدم ارشه .. بالمية يرشها واللي اختي تبقى دي منه :بحدة رمقته

 .. داهية في هيودوكي كانوا اخواتك .. اخواتي اخواتي قولي اقعدي كدة انتُ  خليكي ـ

 في رموه النبي والد يوسف اخوات دول .. اخوات اسمها حاجة دي الدنيا في مفيش

 .الجب

 .يوسف أنا إن اساس على ده :ردت بتهكم

 .شافه اللي على لحد يقول ممكن نادر إن تفتكري :وتنهد برأسه لها اومأ

 ناسي انت .. ليه خايف انت كدة بعد .. يثبت اللي بس .. ارفةع الناس ماكل مايقول ـ

 .مين احنا
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 انتُ  .. سبتيه نادر .. سبتيها سارة .. دول اليومين انتُ  عجباني مش:بخبث لها نظر

 ياحبيبتي؟ سخنة

 . كويسة أنا متقلقش أل :بضيق تنهدت

 ؟نفسك بتأمني ..ليه؟ ده الورق من نسخ واخدة انتُ  بس : بخبث لها نظر

 .أمان ملكوش كلب والد عالم انتم اصل.ضحكت ـ

 .. الشركة في مكتبه خزنة في كدة مهم ورق يشيل نفسه يأمن عايز واللي : ضحك

 امكن إذا كمان ومفتاح سري رقم ليها يبقى والزم بيتك في خزنة في يتحط ده الورق

 .ياحبي فهمتي ..

 .ياحبي فهمت: مبتسمة برأسها اومأت

........................... 

 ..شاحبا ُ وجهها اصبح .. وزنها من كبير جزء فقدت .. بحزن لها ينظر بجانبها جلس

 ثم .. المياة من رشفات بعض تشرب فقط الطعام عن امتنعت .. قليال ُ إال التتحدث

 .وانينها لبكائها لتعود الوسادة على رأسها تسقط

 .عليا متقلقش ياحبيبي كويسة أنا :"عمر" على ردت حزين بصوت

 .مالك بس اعرف لو .. ياسارة خالص باين مش :بضيق تنهدت

 .كويسة أنا قولتلك .. مفيش :عينيها في العبرات ترقرقت

 نخرج؟ لما رأيك إيه طيب:كتفها على وربت لها ابتسم

 نروح تعالي .. برة بعض مع نقعد نطلع تعالي طيب :فأردف بالرفض رأسها حركت

 .عنده ونسهر عادل عند
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 من بملعقة لها يده مد . لقمة كليلك طيب : الطعام لصنية يشير وهو فتنهد رد ىيتلق لم

 ..ياعمر سيبني قولتلك .. حاجة عايزة مش .. عايزة مش :انينها صوت فأرتفع األرز

 .لوحدي سيبني

 عايز أنا :بغضب يرمقها وهو وجهه وتجعد ثعبان لدغه كمن مكانه من انتفض

 ياسارة؟ إيه في اعرف الزم .. قتيدلو افهم الزم .. إيه في اعرف

 .ياعمر أوي خايفة .. خايفة :يسمع ان يكاد متقطع بصوت تقول وهي نحيبها ارتفع

 منه تستمد وكأنها صدره في فأرتمت بجانبها وجلس دموعها امام مالمحه النت

 تخافي؟ خالكي حصل اللي إيه ..إيه؟ من خايفة :متسائال ُ فقبلها .. األمان

 .ياعمر مريم .. مريم :قبضتيها بين بأظافرها مالبسه تجعد وهي ءهابكا صوت ارتفع

  إيه؟ عملتلك مريم :غاضبة بعين وجهها في ونظر وجهه امتقع

 ؟ إيه عملتلك مريم : بصراخ يقول وهو بعصبية فحركها .. البكاء غير رد يتلقى لم

 .. ذلك من كثرا التحمل يستطع لم .. فيها وجهها ودفنت .. الوسادة على بنفسها القت

 .مريم قتل بضرورة االيمان بأغلظ قاسما ُ للخارج فهرول

 .. تتمكن لم ولكنها به اللحاق محاولة تصرخ وهي مسرعة خلفه سارة ركضت

 : نحوهم الراكض بعادل فأصطدمت

 .هتقتله مريم .. مريم عند رايح .. اخوك الحق

.............................. 

 :السفر بعدم باقناعه خيرةا محاولة في امامه وقفت

 حصل؟ اللي إيه بس اعرف عايزة أنا ـ
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 دي البلد سايب .. مسافر خالص أنا .. حالي في سبيني "منه" : بعصبية نادر تنهد

 فوق مخدرة سيبها .. الفاضي على عمري اضيع لما حرام .. تولع ايكش خالص

 .هما بتاعتهم دي البلد .. بتاعتنا مش دي البلد .. دماغهم

 .خاطري علشان منفعل وانت قرار متخدش .. فين؟ هتسافر اهدى يانادر ـ

 وسرقة وجهل ومرض فقر .. هنا هيقعدني اللي إيه .. صح قرار اخد مرة أول أنا

 أوي كتير بحلم كنت .. اتخرج علشان األيام بعد كنت .. زهقت أنا خالص .. ونهب

 لقتل مكان هي دي دنابال .. ماتت اتبخرت األحالم كل خالص .. متتعدش أحالم

 من بتاكل الناس .. العقاب تستحق جريمة الحلم يكون كمان وممكن .. االحالم

 .. القطر في بتموت الناس .. العيش طابور في بتموت الناس ..الزبالة صناديق

 من شوية يسكن ممكن اللي الدوا الدوا حتى بيموت كله البواخر في بتموت الناس

 عمال الفساد خالص .. حبو ولو دي البلد من هطلع أنا .. وتبيم كمان هو طلع آالمنا

 .تاني هنا هقعد مش "منه"يا مسافر أنا .. العضم في مابينخر السوس زي ينخر

 الورق؟ في إيه شوفت انت : وجنتيها على العبرات سالت

 وبيدخلوها ادوية بيهربوا .. حرام هنا القاعدة إن تعرفي علشان هقولك : برأسه اومأ

 منتهية األدوية ..بيحطوها مش الفعالة المادة .. مشروعة غير بطريقة لدالب

 عرفت أنا اللي بس ده .. جديدة بتواريخ وجديد أول من تصنيعها بيعيدوا الصالحية

 لما غير بتسمعي لما .. حاجة كل كدة على بقى قيسي .. اعظم كان وماخفي استشفه

 المشكلة عارفة.. فؤاد طريق عن الإ موجودة ريفو برشامة مفيش .. بعنيكي تشوفي

 حاميها .. انتهى الموضوع خالص النفوس في بقى الفساد إن المشكلة .. إيه؟ في

 .مريم كانت القاضية والضربة .. مافيا .. اآلخر من حراميها

 .هفضحهم أنا :صرخت

 .هتتغير حاجة مفيش .. افضحيهم :بتهكم ابتسم

 .ضعيف شئ وطنك بإن تحس انك سخيف شعور
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 . ضعيف صوتك

 .ضعيف رأيك

 .وجسمك قلبك تبيع إنك

 . الرغيف حق ميجبوش وجسمي قلمك تبيع وإنك

 .لقائه ارجو من يلقاني ربما أرحل سوف

 .الشحاتين ويا همشي

  .ضاع اللي حلمي على وابكي

 .رغيف هشحت مش بس

 .هلل وطن هشحت

 "الجخ هشام"

............................. 

 لموظف يلتفت لم .. مسرعا ُ سليم فؤاد شركة يدلف مرع كان الوقت ذلك في

 وقفت .مريم لمكتب وتوجه مسرعا ُ ركض .. وجوده سبب عن يسأله وهو االستقبال

 مع ميعاد الزم .. مين؟ عايز حضرتك يافندم .. الدخول من لتمنعه امامه السكرتيرة

 . مريم دكتورة

 مريم لمكتب ودلف بعنف طريقه عن ابعدها

 !"عمر" جبينها وعقدت له رؤيتها بمجرد مكانها وقفت

 امي وحياة .. لكدة وصلت هي .. يامريم؟ سارة في إيه عملتي :بعصبية منها اقترب

 .لقتلك
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 دي بالطريقة عليا تتهجم إزاي .. اتجنتت انت : ريقها وابتلعت بخوف مريم تراجعت

 .بسرعة األمن اطلبي ..

 عليها بيده فأنتفض .. المقعد ىعل سقطت حتى للخلف فتراجعت بغضب منها اقترب

 .هقتلك .. سارة في إيه عملتي هقتلك : بعنقها ممسكا ُ

 .هموت سيبني .. هموت ـ

 يامريم؟ اختي في إيه عملتي .. موتي : عينيها في ونظر اكثر عنقها على ضغط

 عمر ناحية هرول .. األمن من رجال ثالث وخلفه راكضا ُ إبراهيم دلف الوقت ذلك في

 .. للخلف فتقهقر وجهه في ولكمه له عمر التفت حين يده من مريم خليصت محاوال ُ

 .جيدا منه وتمكنوا عمر على رجال الثالث فهجم

 فاقترب .. الهواء من قدر اكبر استنشاق محاولة صدرها على يدها مريم وضعت

 كويسة؟ انتُ  :منها إبراهيم

 يسدد أن قبل بهدوء وجهه وتحسس عمر من إبراهيم فأقترب .. برأسها مريم اومأت

 .قوية لكمة له

 رجالتك في بتتحامى (.......)ال ياابن : األمن رجال من يده تخليص محاوال ُ عمر زام

 .لراجل راجل قدامي واقف يسيبوني خليهم راجل لو ..

 راجل؟ تبقى ست على تتشطر لما وانت : ببرود ابتسم

 ياإبراهيم؟ تياخ في إيه عملتوا .. شيطان دي .. ست دي هي:بعصبية صرخ

 ده ياعم .. مننا؟ اوي مزعلك اللي ده هو : مجلجال ُ ضحك ثم مبتسما ُ له نظر

 .وبتشيل اوي اسود قلبك انت .. انسى قربت أنا ده .. فترة عليه عدى الموضوع

 (.....) ال شغلك في الحريم تدخل إنك وصلت هي ـ
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 في دخلتني أنا نىاشمع :اسنانها على تجز وهي امامه ووقفت مكانها من مريم هبت

 .فيا عملته انت اللي من دوق .. ياعمر دوق .. كدة قبل (.....)ال شغلك

 :بهدوء لعمر ابتسم .. فصمتت تصمت ان بيده إبراهيم لها اشار

 .. مرجعناها زي مخدناها زي ماهي زي سارة انسة .. متقلقش يابرنس العموم على

 .بنفسك كدتتأ ممكن مصدقني مش ولو .. حاجة ناقصة مش اطمن

 واشار بهدوء وجهه إبراهيم فمسح .. وجهه في يبصق ان قبل بغل له عمر نظر

 الكلب زي ارموه وبعدين األدب علموه خدوه : الجثة ضخام خلفه واقفين لرجلين

 .الشركة قدام

 ياإبراهيم هسيبك مش .. يامريم هسيبك مش:يصرخ وهو للخارج عمر الرجال سحب

 .الكلب ياوالد هقتلكم إلما هسجنكم إلما أنا .. هوعمر مين هعرفكم أنا ..

 . صوته اختفى حتى الكلمات هذه يردد ظل

 "دقائق خمس مرور بعد"

 امام عمر يلقوا الرجال ووجدت عادل مع بسيارتها وصلت عندما "هنا" شهقت

 من مسرعا ُ عادل ترجل.رحمة او شفقة دون جسده من تندفع والدماء الشركة

 مستشفى ألقرب هب وتوجه وحمله السيارة

 .اشربي ياحبيبتي اشربي ـ

 كان عمر .. هموت كنت : قلبها على يدها تضع ان قبل الماء من القليل مريم رشفت

 .هيموتني

 قولت سكت لما لكن .. يوميها من منهم فعل رد منتظر كنت أنا .. عليكي الشر بعد ـ

 .خلص الموضوع خالص



351 
 

 أنا إن لوال .. خلص كان الموضوعما : بخبث عينيها تلمع أن قبل للحظات صمتت

 .رأيي على صمتت

 .فاهم مش : جبينه عقد

 يقولي وعمال .. تاني ارجعله وعايزني .. يكلمني عمال فترة من عمر :قائلة تنهدت

 بموضوع واتحجج اتغاظ رافضة لقاني ولما .. عني يستغنى قادر ومش بيحبني انه

 .عملها اللي مرةالن يعمل هنا لحد وييجي مني ينتقم علشان سارة

 زمان؟ من ده الكالم ليه مقولتليش :صرخ بعصبية

 .فسكت فعلك رد من خوفت ـ

 إبراهيم هو مين هوريك أنا .. ياعمر ماشي .. الكلب ابن : بغضب قائال ُ امامه نظر

 .سليم فؤاد

 .بخبث وابتسمت عينيها ولمعت اآلخرى فوق ساقها وضعت

 .لنفسك احدهما قبرين أحفر اإلنتقام اردت إذا

 (هورتون دوج)

................................ 

 .يابشمهندس عيال لعب ده شغل مش ده :بعصبية بيده المكتب ضاربا ُ مكانه من قام

 أنا .. بس اسمعني باشا العزيز ياعبد ـ

 .اهمالك من ياتامر حذرتك مرة كام .. زفت بال اسمعك بال :بحدة قاطعه

 بس أنا ـ
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 .. ياتامر كتير حذرتك أنا .. حد اي خاطر علشان الشغل لبتعطي هسمح مش أنا ـ

 .. انتظارك في الشركة .. تاني لعقلك ماترجع لحد الشركة من مفصول نفسك اعتبر

 .اتفضل

 ببنت ينبس ان دون للخارج ويتوجه مكانه من يقوم ان قبل غضبا ُ عينيه اتسعت

 ..خلفه كارمن تفركض يعتريه والغضب الجميع نظرات وسط لمكتبه توجه ..شفة

 .. كفيه بين وجهه واضعا ُ جلس ثم عنقه عنقه رابطة و قميصه ازار وفك سترته خلع

 .. ياحبيبي تهدى ممكن : لها مدلكة اكتافه على يدها ووضعت كرسيه خلف التفتت

 حصل؟ اللي إيه

 .دلوقتي قدامي شايف مش أنا .. عني ابعدي كارمن ـ

 .موجودة وكارمن ده الكالم بتقول ـ

 .خالص المكان وسيبلك ماشي أنا يوووه ـ

 .. شعره لخصالت مداعبة منه واقتربت .. الرحيل من لتمنعه ساعده من امسكته

 للخارج ويتوجه سترته يلتقط أن قبل امامه من فدفعها

............................... 

 يومين مرر بعد

 عينه تحت فيفط وورم ..وجهه احتلت والسحجات الكدمات من بها بأس ال كمية

 مع معركته من عمر نصيب ذلك كان .. جبينه احتلوا غرزتين على عالوة .. اليمنى

 .إبراهيم رجال

 اسفة أنا : له سارة نظرت حين ظهره خلف وسادة واضعا ُ األريكة على عمر جلس

 .السبب أنا .. ياعمر

 لوال .. حصلشم كالم وقولت كدبت لما األول من غلط اللي أنا .. اسف اللي أنا : تنهد

 .حصل كله ده مكنش كدة
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 "هنا" ياست كمان وانتُ  .. ومتحكيش يحصل ده كل بقى : بغضب لسارة عادل نظر

 .بعدين معايا حسابك

 عندي وكان .. منهم عليكم خوفت .. اتكلم خوفت أنا :سارة عين في العبرات ترقرقت

 .قدهم محدش دول الناس قال لما حق عنده كان عمر ..عمر في إيه حصل بصي حق

 مكنش لو .. ماشي .. رجالته في اتحمى هو .. األدب لعلمهم وهللا :بغضب عمر

 .. بإيديا منهم حقي هاخد أنا .. وبالقانون صح تمشي فيهم عملتها اللي المحاضر

 .بعنف عليه يترد الزم العنف إن هوريهم أنا بالدراع ماشية دي البلد مش

 أنا:واردفت لعادل نظرت ثم .. دي الطريقةب ومتفكرش ياعمر اهدى :له نهال نظرت

 .معاها هتكلم أنا .. لمريم توديني بكرة عايزاك

 .تقابلني ورفضت روحتلها أنا .. ياطنط تقابلك هترضى مش ـ

 ؟ إيه بتقولي انتُ  :جبينه عادل فعقد ..ناحيتها الجميع جذب الذي "هنا" رد ذلك كان

 لمريم؟ روحتي انتُ 

 .. مزاجكم على بتتصرفوا كلكم انتم :ثائرا ُ مكانه من عادل فأنتفض .. برأسها اومأت

 اتفاجأ إمتى لحد هفضل أنا .. لحد اعتبار غير من عايزه هو اللي بيعمل واحد كل

 بأفعالكم؟

 لكن ... شوية عننا تبعد معاها اتكلم لما يمكن قولت روحلتها أنا : امامه هنا وقفت

 بتخطط مريم .. دلوقتي المشكلة .. دةك في مش دلوقتي المشكلة .. تقابلني رفضت

 .تاني إليه

 انا ..وماما وسارة انتُ  عنك بعيد تكون حاجة أهم حاجة ألي تخطط : عادل تنهد

 .مهم مش وعمر

................................ 
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 التجارة كلية في تخرج ..أنيابها عن حياته وكشرت .. معينه ونضب السبل به ضاقت

 عليه ضاقت .. يومه قوت له يوفر عمال ُ يجد لم اآلن وإلى اعوام ثالثة من اكثر منذ

 جديدة بفرصة حالما ُ .. احالمه فيها جمع بعدما سفره حقيبة فحمل رحبت بما األرض

 .كريمة ومعيشة

 ومنه لوالدته دموعه بين من ابتسامة الحت .. حقيبته حامال ُ غرفته من نادر خرج

 .لفراقه بحرقة يبكن الالتي وهدى

 : الهطول من دموعه منع محاوال ُ بجانبها وجلس والدته من نادر رباقت

 إمتى؟ لحد تعيطي هتفضلي ... ياوزة معاكي وبعدين

 .ياحبيبي مطمن مش قلبي أنا .. متسافرش يانادر خاطري علشان ـ

 تشوفيني نفسك مش انتُ  .. هسافر واحد أخر وال واحد أول أنا وال الكل ياست ـ

 انتُ  .. نحج وانتُ  أنا هطلع ليا نزولة اول في .. إمتى؟ لحد امييا كدة هقعد .. كويس

 ؟ الكعبة تزوري نفسك مش

 بس انا .. هللا شاء ان ياحبيبتي هتشوفيها : فأردف دموعها بين من برأسها اومأت

 لحد كدة معنس هفضل بقى اتجوز علشان مزاجك على عروسة على تدوريلي عايزك

 كانت لو وياسالم : ضاحكا ُ اردف ثم .. حالل وبنت طيبة تكون حاجة اهم بس .. إمتى

 .ياوزة صغيرة لسة وانتُ  بس شبهك

 ومسح رأسه رفع حتى لدقائق تبكي وظلت لصدرها فضمته ذلك من اكثر تحتمل لم

 ياست وانتُ  : امامها ركبتيه على وجثا منها اقترب لهدى ونظر .. يدها وقبل دموعه

 ياعبيطة .. هنا وقاعدة بيتك سايبة إمتى لحد هتفضلي .. معاكي تعباني ياللي هانم

 .سامحيه .. غيره ملكيش وانتُ  غيرك وملوش بيحبك جوزك
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 وأنا .. حاجة كل على وحكالي كلمني سامر :مبتسما ُ برأسه فأومأ له هدى نظرت

 اطرقت .معاه هترجعي انك اوعديني بكرة ياخدك جاي هو .. هترجعيله انك وعدته

 .اوعديني : بانامله إليه وجهها رفعف .. ارضا ُ برأسها هدى

 ثقيلة بدت آخرى دقائق مرت ..اخيها حضن في باكية تنفجر ان قبل برأسها اومأت

 .. عقلتي االقيكي ارجع عايز ياشعنونة وانتُ  : امامها ويقف لمنه نادر يتوجه ان قبل

 .شعرك في تشدي مخلينك تالتة عيلين وراكي وجرا

 صدقيني .. يامنه حاجة متقوليش :نادرهامسا ُ ردففأ وجنتيها على العبرات سالت

 .الرجلين في هتروحي اللي وانتُ  ... هتتغير حاجة مفيش كتبتي وال اتكلمتي مهما

 .. اتكلم إني مارفضوا بعد الجريدة سيبت انا كدة كدة .. اطمن : برأسها منه اومأت

 .كالمي تأكد مستندات مفيش إن الحجة وكانت

 . برضه احسن : ابتسم

 ويغلقه الشقة باب يفتح وهو قالها . هللا إال إله ال .. خير على وشكم اشوف طيب

 .عنه رغما ُ هطلت التي دموعه تفضحه ال حتى .. ألحد ينظر ان دون خلفه

 .. الو :هاتفه في يتحدث نصر مدينة في بناية امام واقفا ُ كان ساعة نصف مرور بعد

 .. لألداب منافية اعمال بتمارس شقة عن ابلغ عاوز سمحت لو .. النجدة بوليس

 يافندم ماشي (.....................) العنوان ايوة .. الحافظ عبد منير اسمه صاحبها

 جدا ُ متشكر

 الرد يأتيه ان قبل آخرثواني برقم واتصل الهاتف اغلق

 .يانادر ايوة

 على وهيقبض جاي وزمانه البوليس بلغت أنا .. عندك من حاال ُ دلوقتي انزلي ليلى ـ

 .وانزلي حاجة بأي اتحججي .. واصحابه منير
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 بعيد من يراقبها كان .. حولها تتلفت الشارع في واقفة ليلى كانت دقائق عشر بعد

 نفس إال تجد ولم ومرات مرات حاولت .. مغلقا ُ كان هاتفه ولكن به االتصال حاولت

 منير على والقبض األمن رجال لوصول اطمأن حتى بعيدا ُ واقفا ُ ظل .. النتيجة

 لو تمنى .. ليمسحها يده يمد لو تمنى عينيها من تنحدر دمعة رأى .. واصدقائه

 لسنوات دام شوق ظمأ ليروي يعانقها ..عليله ليشفي صدره إلى وضمها إليها هرول

 مقررا ُ بحسرة عينيه اغمض .. شفقة دون تقتله تخنقه تعذبه قلبه تشق دموعها ..

 .مات وقلب .. الذكريات عضوب ..دمعة خلفه تاركا ُ الرحيل

................................ 

 : تقول وهي بجانبها يقبع الذي الجرس تقرع أن قبل له تبتسم مكتبها خلف جلست

 إيه؟ تشرب تحب

 .طول على مادخل قبل عصير شارب لسة .. داعي مفيش : انفه حك

 قهوتك .. قهوة ربنش يبقى خالص : له مريم فنظرت الوقت ذلك في السكرتيرة دلفت

 .صح مظبوطة

 .مظبوط قهوة اتنين :.للسكرتيرة فأشارت برأسه اومأ

 ياتامر؟ إيه اخبارك وانت : له مريم نظرت عندما للخارج وتوجهت برأسها اومأت

 اخباري؟ عن تسأليني علشان هنا جيباني انتُ  هو : باستغراب ابتسم

 والد شركة من ترفدتا انك سمعت : للفراغ ونظرت اآلخرى فوق ساقها وضعت

 ."هنا"

 ليه؟ بتسألي اومال .. اهوه اخباري عارفة ماانتُ  طيب :ألعلى حاجبه رفع

 .بندردش :بخبث ابتسمت
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 علشان هنا جاي ان مقتنع مش مأانا ؟ يامريم خير .. بندردش اه :قائال ُ رأسه حك

 .ادردش

 .فيها شغلك هتستلم اللي الشركة اسم هقولك بيك هتصل بكرة : وابتسمت له نظرت

 .مقابل :يقول أن قبل لثواني صمت

 كل اعرف عايزة .. عادل : النافذة من وتنظر مكانها من تقوم ان قبل له ابتسمت

 .وبالتفصيل .. بأول اول اخباره

 انتُ  كدة بعد ...جيت مكنتش كدة في عايزاني انك اعرف كنت لو : مكانه من قام

 .كمان "هنا"و هو فيه عملتيه اللي مكفكيش

 هنا؟ خاطر علشان زعالن :بخبث قائلة صدرها امام ذراعيها عاقدة منه اقتربت

 .صاحبي في كدة اعمل اللي أنا مش .. هنا عن بعيد ـ

 اوي عليا صعبان انت : مقعدها على وتجلس ظهرها توليه ام قبل مجلجلة ضحكت

 منك وخطف دي الصداقة مقدرش هو اشمعنى .. صاحبك عليك صعبان .. ياتامر

 ."اهن"

 .هنا بحب أنا إن يعرف مكنش عادل :قائال ُ تنهد

 بتحبني انك برضه يعرف مكنش وأنا طيب ـ

 كنت أنا عليك ومكدبش .. بتحبني انك عارفة ماانا اه : فأردفت حاجبيه مابين زام

 سمعته ووالده مخدرات بيشرب ده ويقولي ليا يوسوس قعد عادل لوال ... ليك ميالة

 عن كلمتك لما انا اومال ... بصراحة منك خوفني ركتي كدة وكالم كويسة مش

 بيطلع كان .. بتحبها انك عارف كان "هنا" حتى ..بتشرب انك منين عرفت المخدرات

 زي معاها عمل اكيد .. "هنا"و تامر بين حاجة في إن حاسس ويقولي الصيدلية من

 معايا ماعمل
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 .عليا وافقةم وكانت عني حاجة كل عارفة كانت "هنا" .. كدابة انتُ  ـ

 موافقة؟ ماكانت بعد فيك رأيها تغير خالها اللي إيه اومال : شفتيها مطت

 تصدق عايز .. تصدقني انك بجبرك مش أنا : واردفت مكانها من فقامت صمت

 اقولك عايزة أنا بس .. براحتك برضه عايز مش .. براحتك

 . ثواني ياتامر سوري : لتامر فنظرت هاتفها رنين قاطعها

 .صارخة فمها على يدها ووضعت عينيها اتسعت .. ايوة ... الو

..................... 

 التجارة كلية في تخرج ,أنيابها عن حياته ُ وكشرت , معينه ُ ونضب السبل به ضاقت

، قوت له يوفر عمال ُ يجد لم اآلن وإلى , أعوام ثالثة من أكثر منذ  عليه ضاقت يومه 

بَت؛ بما األرض  ضنك من هاربا ُ أحالمه فيها جمع بعدما رهُ سف حقيبة فحمل رح 

 عشرين مع غيرآدمي قاربا ُ مستقال ُ ,كريمة ومعيشة ,جديدة بفرصة حالما ُ ,الحياة

 ,غيرهُ  شابا ُ

 ,أحالمه زادت كلما به ابتعد وكلما ,العالية واألمواج البحر ظلمات القارب اخترق

 عاصفة هبت وفجأة ,حالمة ابتسامة ثغرهُ  على وظهرت ,أمل بريق عينيه في ولمع

 تقذفها كورقة ويسارا ُ يمينا ُ بالقارب تقذف وأخذت ,حلم غياهب من انتزعته قوية

 ,الزمان به غدر مثلما به غدر ولكنه ,بالقارب يتمسك أن حاول ,شاءت كيفما الرياح

 ولكن ,البحر ظلمات من ينقذه ُ من يجد لعله ,يسمعه ُ من يجد لعله صوتهُ  بأعلى صرخ

 صارع , لحظة آلخر بالحياة يتمسك ان حاول,الهواء صوت مع ذهبت صرخاته ُ

 .منه أقوى كانت ولكنها ,قوة من ماأوتي بكل األمواج

 صورة على يغلقهما أن قبل عينيه أمام يمر حياته شريط فيها شاهد اللحظات مرت

وأختهُ  أمه  وعشرون هو ,بارئها إلى روحه وصعدت ,يودعهم وهو حبيبته ودموع ً 
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 وماتت الضمائر ماتت مثلما مات ,البحر ألسماك شهية وجبة أصبحوا غيرهُ  شابا ُ

ئ دت أحالمه ماتت مثلما مات ,القلوب  .يواسيها من تجد ولم األولى الجاهلية وأد وو 

 غير بالهجرة ينددون ,المليئة والكروش , األنيقة البدل أصحاب علينا سيخرج غدا ُ

 شريطة وضع من مانع ناكه وليس ,مخاطرها من الشباب ويحذرون ,الشرعية

  التلفاز شاشة على سوداء

 عنا ترفه الترفيهية والبرامج,يغني والمغني ,ترقص الراقصة تظل أن : بشرط ولكن

 .الترفيه إلى دائمة حاجة في شعب فنحن .

 .ومرضا ُ وجهال ُ وفقرا ُ جوعا ُ يموتون والماليين نترفه ـ

 الشتاء برد من يحميهم سقف نبدو والبيوت العشش في يعيشون والماليين نترفه .

 .حارق صيف في عليهم يضلل او,

 من نطلب بالمليارات عليها ننفق التي الترفيه لبرامج اإلعالني الفاصل وفي نترفه .

 . بجنية للفقرا التبرع الفقرا

 ,العارية واألجسام اللينة الخصور اصحاب اقدام تحت باأللوفات ونلقي نترفه .

 .افالكف على تعيش والعلماء

 كريمة فرصة عن يبحثون وهم والمحيطات البحار في يموتون وأوالدنا نترفه .

 .للعيش

 ونلبس ,حدادا ُ نقف بنا فهيا اآلن؛ فعله علينا مايجب ونفعل جانبا ُ هذا كل فلننحي

 , منا كفرا ُ ليس إنه هللا رسول يا ولتشهد , الجيوب ونشق , الخدود ونلطم , السواد

 على وقهرا ُ حزنا ُ,دمعة عليهم يذرف أن دون أبناؤه مات وطن على وقهرا ُ حزنا ُ ولكن

  .وطني

.......................................... 
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 سرادق .. ماسمعته يؤكد حولها شئ كل .. حولها تنظر مسرعة سيارتها من ترجلت

 .العزاء واجب يأخذان وسامر سالم عم .. رجال .. قرآن .. عزاء

 وهي بصعوبة ريقها ابتلعت .. مسرعة نادر لشقة ودلفت لبنايتها مسرعة هرولت

 من اكثر التحمل تستطع لم .. بحرقة جميعا ُ ويبكن السواد يرتدن حارتها نسوة ترى

 ليلى وتضم بحرقة تبكي وهي مها على عينيها وقعت .. العنان لدموعها وتركت ذلك

 إلى تصرخ لو نتتم .. أحضانها بين بنفسها القت لو تمنت منها اقتربت .. لصدرها

 يختنق يصرخ يئن يتألم قلبها .. آالم من مابها لتخرج صوتها يصله الذي المدى

 على عينيها تقع أن قبل بالبكاء صوتها وتحشرج انينها تعالى .. يعذبها يؤلمها

 الرحمة احضانها بين تلتمس أن متمنية منها اقتربت .. بغضب لها تنظر التي "منه"

 روحها تخرج حتى وتبكي تبكي وتظل احضانها بين بنفسها قيتل ان .. تتمناها التي

 .ذلك عكس وجدت ولكنها .. القاسية الدنيا هذه من وتخرج صدرها فوق

 هنا؟ جابك اللي إيه :بحدة ورمقتها امامها "منه" وقفت

 .. !بتعيطي :دموعها متجاهلة منه فأردفت عليها تشفق لعلها بكاءها صوت رفعت

 متحسيش المفروض .. مات قلبك مش برضه انتُ  هو .. بجد نادر على وجعك قلبك

 .بألم

 .كفاية يامنه كفاية :شهقاتها صوت تعالى

 .قتلتيه اللي انتُ  .. السبب انتُ  .. كفاية مش أل ـ

 قطمت اللي القشة كنتي له بالنسبة انتُ  اه :"منه" فأردفت دهشة عينيها اتسعت

 .. أمل مفيش خالص إن اتأكد .. حواليه اسود شئ كل خلت فيكي صدمته .. ضهره

 لحظة وفي أمل اديتيله .. بدلة لبستيه .. عربية ركبتيه .. عندك شغلتيه السبب انتُ 

 مقدرش .. فيكي مااتصدم بعد غير يسافر إنه مقررش نادر .. ده كل منه اخدتي

 .يامريم مات .. ومات كلها البلد ساب .. يتحمل

 .يامنه عليكي حرام كفاية ـ
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 اطلعي .. يامريم برة اطلعي .. السبب انتُ  .. نادر موتي اللي انتُ  .. فايةك مش أل ـ

 الدور وقرري وخططي كويس فكري وابقي .. تاني وشك اشوف عايزة مش برة

 .الجاية المرة مين على

................................... 

 :بعصبية هاتفه في يتحدث عادل بناية امام وقف الوقت ذلك في

 .. يحصل يحصل واللي هطلعلك البيت تحت أنا منزلتيش لو .. اقابلك زمال بقولك

 .فيها بنتقابل كنا اللي الكافتيريا في وهقابلك دقايق عشر

 شاطئ على الكافتيريات إحدى في تامر امام جالسة "هنا" كانت ساعة ربع مرور بعد

 .النيل

 !اتجننت انت ياتامر؟ إيه في :قالت بعصبية

 عليا إيه قالك عادل .. الحقيقة حاال ُ دلوقتي اعرف عايز أنا .. جننتات "هنا"يا اه ـ

 هو؟ وتتجوزيه تسبيني خالكي

 بنحب كنا وانت أنا إن مايعرفش اساسا ُ عادل إيه؟ بتقولي انت : جبينها هنا عقدت

 .بعض

 ."هنا"يا كدابة ـ

 .ياتامر كدابة أنا ـ

 دل؟عا واتجوزتي سبتيني ليه قوليلي كدابة مش انتُ  لو ـ

 .حرة أنا .. أسباب اقول إني ياتامر مطالبة مش أنا : ردت بعصبية

 .وبينك بيني فرق اللي هو وعادل .. صح سمعته اللي الكالم يبقى ـ
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 خالص أنا .. حالي في وسيبني عني ابعد .. ياتامر اسمع :بعصبية قائلة مكانها وقفت

 .تاني ياب متتصلش وياريت .. دماغك من طلعني .. جوزي وبحب اتجوزت

 وبعدين شوية بيها لعبتي لعبة مش أنا .. "هنا"يا هسكت مش أنا :بعصبية مكانه قام

 .رمتيها

 خالص أنا .. اعمله تعمله عايز انت اللي :عنه بعيدا ُ ترحل وهي بيدها اشاحت

 .زهقت

 بكوب ويطيح بغضب امامه التي الطاولة يضرب أن قبل به تفتك تكاد نيران مع تركته

 .ليهاع من المياة

............................ 

 .شعراوي هدى شارع الرابع الطابق في شقة المكان

 .مساءا ُ العاشرة الساعة : الزمان

 .طاولة حول دائرة في مجتمعين شباب عشر

 البرلمانية االنتخابات في حصل اللي الفادح التزوير بعد : المنتصف في احدهم وقف

 إحنا اللي عملتوا مهما بتقولنا .. لسانها بطلعلنا الحكومة إن اتأكدت الناس األخيرة

 .هيحصل اللي هو بس عايزينه

 عمالين .. اخرها جابت الناس .. بيغلي برة الشارع فكرة على بس :آخر عليه رد

 .ينفجروا ماقربوا لحد عليهم يضيقوا

 يبقى الزم .. كويس ده الكالم عارفين وهما زمان من هتنفجر ماالناس بالكالم مش ـ

 مسيطرين هيفضلوا الناس مخوفين ماهما طول .. صوت في يبقى الزم .. فعل في

 تضربه تشتمه ونفسها بتكرهه كلها الناس المنطقة بلطجي زي عاملين .. عليهم

 .بيلعنوه ضهره وفي .. وشه في بيضحكوا ..منه خايفين الوقت نفس في بس تقتله
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 نكون المظاهرة في عايزين المهم : فأردف حديثة على بالموافقة برأسه الجميع اومأ

 نصور عايزين .. اآلخر على السلخ شدة هتكون الداخلية .. مانقدر قد على حذرين

 ضد الداخلية بتمارسوا اللي العنف كله للعالم نوري علشان األسطح فوق من

 في إن نعرفهم عايزين ..عامة صحفيين دكاترة مثقفين بينا يبقى الزم .. المتظاهرين

 ..... و الفئات كل من الشارع في يانغل حالة

 .بوليس افتح.. الباب على عنيف طرق قاطعه

............................. 

 من اقترب .. وجهه على السعادة وعالمات الغرفة دلف .. التالي اليوم صباح في

 :بجانبها وجلس فراشها

 إمتى؟ لحد كدة نايمة هتفضلي بقى قومي .. مريم .. مريم

 .استريح وعايزة تعبانة .. سيبني ياإبراهيم حتسم لو ـ

 .حزنك كل هينسيكي خبر ليكي عندي قومي بقولك ـ

 خير؟ : نومتها من تعتدل أن قبل بضيق تنهدت

 تنسي تعوذ لما انت هو .. جرنال :للجريدة فنظرت مطوية بجريدة لها يده ومد ابتسم

 !مصر اخبار يقرا تديله حزنه حد

 .أوي وهيفرحك هيعجبك مية مية خبر في بس امسكي : ضحك

 : الرئيسي الخبر لتقرأ وتفتحها منه الجريدة تتناول أن قبل فمها تلوي وهي له نظرت

 "األخيرة (.......) تفجيرات في متورطة إرهابية خلية على القبض"

 كدة؟ في يفرح اللي إيه .. وإرهاب تفجيرات :بعصبية تنهدت

 مين؟ ضمنها من دي الخلية فةعار.. لآلخر واسمعيني بس متتعصبيش ـ
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 .ماتخلص .. المليون؟ سيربح فمن هنا أنا هو إبراهيم .. يوووه ـ

 .واسعة ابتسامة ثغره وعلى غامزا ُ قالها "عمر" ـ

 ."عمر":بصعوبة تقول ان قبل للحظات فاغرا ُ فمها ونسينت دهشة عينيها اتسعت

 رأيك؟ إيه .. عمر اه :مجلجال ُ ضحك

 واحدة؟ مرة إرهاب :اخرى مرة له تنظر أن قبل عينال شاخصة للفراغ نظرت

 خاص حساب لي يبقى الزم ده عمر .. حاجة اقل دي ياحبيبتي اه : عينيها في نظر ـ

 الرئيسي السبب هو .. السبب هو علشان .. ؟ ليه عارفة في بفكرله وأنا زمان من ..

 عادل لما فاكرة .. يبيك عالقة على كان إنه لعادل قال لما فاكرة .. حصلك اللي كل في

 .. واحدة اي زي ام تكوني إنك من العمر طول وحرمك ابنك وموت بسببه ضربك

 مااتجوزك ساعة بنت مكنتيش إنك ويقول سمعتك يسوأ عادل خلى اللي هو مش

 .سمعتك بوظوا هلل منهم تؤ .. ده الموضوع عرفت كلها والناس

 أنا .. ياحبيبتي طبعا ُ مصدق مش أنا : فأردف الحارقة انفاسها بين من بحدة رمقته

 بفكرك بس أنا .. عملوه اللي يبرروا علشان ده الكالم قالوا انهم وعارف فيكي واثق

 اي عن عسير حسابه يبقى الزم كدة علشان .. حصلك اللي كل في السبب هو عمر إن

 غلطان؟ أنا وال صح .. حد

 لتمنع كفيها نبي وجهها ووضعت .. بشدة ويهبط يعلو وصدرها برأسها اومأت

 حسابه يبقى الزم .. يستاهل ايوة :مبحوح وبصوت عينيها امام الماضي إسترسال

 .السبب هو .. حصلي اللي كل في السبب هو .. عسير

 حقك .. معايا ماانتُ  طول .. اهدي ياحبيبتي اهدي : روعها من ليهدئ لصدره ضمه

 . اطمني .. هيرجعلك

 "لنفسك همااحد قبرين احفر اإلنتقام اردت إذا"
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.............................................. 

 المقعد على احدهم يجلس ضخام رجال وأربع الخشب من ومقعد .. صغيرة غرفة

 .رجال الثالث وخلفه

 الشاب على والقاه المياة من بدلو فأتى ألحدهم المقد على الجالس الرجل اشار

 أمه بطن في كالجنين لبطنه ساقيه ميض راقدا ُ األيدي مكبال ُ األرض على الملقى

 .وجسده وجهه على دماء أثار وهناك

 المقعد على الجالس الرجل فنظر .. برعب حوله ينظر وهو غيبوبته من الشاب افاق

 قولت أنا .. ياعمر سالمتك على هلل حمد : سيجارته دخان ينفث وهو مبتسما ُ له

 .ياراجل اليوم طول نايم هتفضل

 ؟ فين ناأ : بخوف حوله نظر

  : وجهه على ابتسامته ومازال لالمام قليال ُ برأسه اقترب

 " حسين" اسمي بنفسي اعرفك احب حاجة أي قبل .. الدولة امن مباحث في هنا انت

 وهادي كويس هتبقى .. نتفق عايزين كدة علشان .. اصحاب هنبقى إننا حاسس أنا

 هتمشي حاجة كلو بيه هتحس مش بعضنا مع لطيف وقت هنقضي الكالم وتسمع

 مفاجأة هخليها .. فيك إيه اعمل ممكن أنا هقولك مش معايا وتدور هتلف .. تمام

 .إيه اعمل ممكن أنا بنفسك تشوف وهخليك

 .حاجة معملتش أنا .. إيه؟ مني عايزين انتم : ريقه ابتلع

 يتأوى جعلته ركلة بطنه في عمر وركل الواقفين من رجل فتحرك خلفه حسين نظر

 .عنه يبتعد بأن له يشير أن قبل بشدة

 !برضه جزائي ده هو .. الغلط بدأت انت روحت صح معاك ابتديت أنا شوفت ـ

 إيه؟ مني عايز انت : له عمر نظر



366 
 

 بتخططوا كنتم .. احكيلي بقى هاه .. تمام كدة انت .. حبيبي : له حسين ابتسم

 إيه؟ اد بقالكم (.......)لتفجيرات

 حاجة معرفش أنا .. عنها بتتكلم اللي إيه تفجيرات : ةبدهش له ينظر وهو جبينه عقد

 .ده الكالم عن

 وزمايلك انت .. اعرفك نسيت .. ياعمر اه : شئ تذكر كأنه جبينه فوق كفه وضع

 .هيفيدك مش اإلنكار ياعمر اتكلم (....) تفجيرات في متهمين

 .. ظاهرةم في نمشي اخرنا عاديين إحناشباب .. ده الكالم عن حاجة معرفش أنا ـ

 ده الكالم مفيش وتفجيرات إرهاب لكن .. بالتغيير نطالب .. احتجاجية واقفة ننظم

 .خالص

 (.......) ياابن ياض هتتعبني شكلك ـ

  أمي متشتمش : يتحرك ان يحاول وهو غاضبا ُ صاح

 (يصرخ جعلته بجانبه الواقف الرجل من آخرى ضربة تلقى )

 .اآلخر هو ليقف برفعه عمر بجوار اقفالو الرجل فقام .. مقعده من حسين وقف

 المتراخي عمر جسد في واطفأها السيجارة من نفسا ُ اخذ ثم عمر امام حسين وقف

 .مكتومة صرخة اثرها على فأطلق تماما ُ

 إرهابي واحد .. للمجتمع امثالك جابت زمانها مكنتش محترمة ست لو أمك ياض ـ

 من عليه ويتعلم .. عام ميدان في رجليه من يتعلق المفروض الوطن أمن بيهدد زيك

 . كله الشعب

 .إرهابي مش أنا :صرخ

 .إرهابي : وجهه على لطمه ـ

 . إرهابي مش ـ
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 .إرهابي : اقوى بآخرى لطمه _

 .إرهابي مش ـ

 ووقف .. عمر على جميعهم فأجتمعوا بيده رجال للثالث يشير أن قبل مجلجال ُ ضحك

 .آخرى سيجارة يشعل بعيدا ُ هو

....................................... 

 تجتاح بنيران تشعر .. بشدة قلبها يتمزق .. بحرقة تبكي المقاعد احد على جلست

 فتعالى لصدرها وتضمها اخيها لصورة تنظر وهي شهقاتها صوت تعالى .. صدرها

 .نحيبها

 علشان ياسارة اهدي :مهدئة ظهرها على وربتت بجانبها الجالسة "هنا" اقتربت

 .إيه هنعمل نفكر الزم إحنا .. دلوقتي بحاجة هيفيد مش العياط .. خاطري

 .واحدة مرة االتنين .. واحدة مرة مني هيضيعوا االتنين "هنا"يا وعمر ماما ـ

 .. عليها شديدة كانت الصدمة بس هي .. صدقيني حاجة مفيهاش ماما ياحبيبتي ـ

 .صدقيني حاجة مافيها وهللا بس

 مسمعش .. كالمي مسمعش دي السكة عن ابعد قولتله ايام : بحرقة عينيها اغمضت

 .هيعدموه اكيد .. عليه اوي وجعني قلبي .. "هنا"يا كالمي

 لسة .. شك مجرد يادوبك ده .. عنه بتتكلمي اللي مين إعدام .. بس إيه بتقولي انتُ  ـ

 الموضوع .. منه إعتراف والزم .. معاه هيحضر محامي في ولسة .. تحقيقات في

 .فاكرة ماانتُ  زي سهل مش

 بجوار وجلس والدته غرفة من عادل خرج الذي الوقت في برأسها سارة اومأت

 إيه؟ عاملة ماما : له فنظرت .. سارة

 .دلوقتي نايمة وهي حقنة اديتها أنا .. كويسة: تنهد
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 عمر؟ مع إيه هنعمل : بحرقة شهقت ـ

 إزاي هتمشي لقضيةا وهنشوف المحامي كلمت أنا .. يعني إيه هنعمل : وجهه مسح

 .كدة قبل قضية في متهم كان عمر إن المشكلة ..

 .براءة طلع عمر ياعادل بس :جبينها هنا عقدت

 .موقفه على هتأثر برضه بس ـ

 اهدي :سارة ظهر على ربتت ثم بلوم له "هنا" فنظرت كلماته من سارة نحيب زاد

 .غيره ملناش يارب قولي ياسارة

 .معاه استرها يارب .. يارب ـ

..................................... 

 :بهدوء هاتفه في يتحدث غرفته في وقف

 ده الولد عايز .. باشا ياحسين وقت اقرب في يخلص الموضوع عايز أنا طيب .. هاه

 زي رجالتي أقدر بحب أنا بس وهللا عارف ماأنا هههههه .. ليك عنيا وأنا األدب يتعلم

 .هللا رعاية في هللا رعاية في .. مابيقدروني

 جديدة؟ اخبار في :هاتفها شاشة من عينيها ترفع ان دون مريم فسألته هاتفه انزل

 الجديد الجاية الساعات خالل بس .. لسة : الفراش على بجانبها وجلس منها اقترب

 مباحث راجل (....) ده حسين معاه بيحقق مين متعرفيش انتُ  اصلك .. هيوصل

 .حياتك في تقابليه ممكن

 ده تامر هو يوووووووه : بتأفف جانبا ُ بهاتفها فألقت حديثهم ليقطع مريم هاتف رن

 .يرن شوية كل .. مابيزهقش

 .تاني يقابلك عايز اكيد .. معاه كالمك مكملتيش ماانتُ  ـ
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 هيرسي عمر موضوع نشوف لما دلوقتي وقته مش : الوسادة على برأسها القت

 .كمان ده تامر اشوف ابقى إيه على

 ثم متقلقيش خير كل عل هيرسي : شعرها خصالت يداعب واقترب بجانبها تمدد

 .ليه كدة النهاردة جميلة انتُ  هو : بخبث اردف

 .ياإبراهيم بقى يووه :بضيق عنها فابعدته تقبيلها حاول

 .حبيبتي انتُ  بس استني ـ

 .إيه وراك شوف قوم مصدعة أنا .. بقى عني ابعد ـ

 نازل أنا .. براحتك ياستي ماشي : مكانه من ويقوم يعتدل ان قبل لها إبراهيم نظر

 .بابا اشوف

 .استنى إبراهيم : مكانها من مريم انتفضت عندما الباب ناحية إبراهيم توجه

 عقد..شفتيها على عريضة بسمة ارتسمت وقد منها يقترب أن له فأشارت لها نظر

 ياحبيتي؟ خير : الفراش على بجانبها وجلس جبينه

 .ياحبيبي خير كل : وجنته على وقبلته بيدها رقبته حاوطت

 .حاجة مني عايزة تبقي : منها واقترب مفتوحين عينين بنصف لها نظر

 . ياحبيبي فهمني عمرك طول : ضحكت

 ياقمر؟ إيه عايزة : ساقها على برأسه القى

 مع بتشتغل تامر والدة هتقولي إنك وعدني كنت مش انت هو : شعره خصالت داعبت

 .إيه باباك

 تاني؟ ده بالموضوع فكرك اللي إيه انتُ  :جبينه لهاعاقدا ُ ونظر جلسته في اعتدل

 .دعوة مليش .. تقولي انك وعدتني انت .. نسيته اصال ُ أنا هو ـ
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 خطوط حواليها بالذات دي وماهي ..شغله في يدخل حد مابيحبش بابا يامريم ـ

 .يتعداها بيقدر محدش

 اوي شكرا ُ ياإبراهيم خالص .. هتعرفني انك تليقول لما عليا بتضحك كنت انت يعني ـ

 عليك ندهت إني غلطانة أنا .. إيه هتعمل شوف بقى روح ..

 حاضر .. زعلك على مقدرش إني عارفة انتُ  : وقبلها بيدها وامسك منها اقترب

 .لحد يطلع ده الكالم اوعي بس .. هقولك ياحبيبتي

 (بساعة ذلك قبل)

 سليم فؤاد مكتب من أتية خافتة ضحكات سمعت عندما السلم درجات تنزل مريم كانت

 لحديث االنصات تحاول ان قبل لها شخص رؤية عدم من لتتأكد حولها نظرت ..

 .فؤاد

 برغم كدة بص .. أوي شقية يارؤوف دي ماهي :يقول وهو عالية ضحكة فؤاد ضحك

 عليها لعينا دلوقتي ولحد وشبابها بجمالها محتفظة لسة انها إال االربعين عدت انها

 .ههههههه أكل هياكلها ازاي بيبصلها الكبير الراجل بص بص ..

 كنت .. معاك بتشتغل اللي الناس في نظرة ليك ياباشا عمرك طول :بهدوء رؤوف

 .حيتان بي نصطاد ممكن ممتاز طعم ماهيتاب إن قولت لما حق عندك

 بحاجة تؤمرني : األسطوانة واخرج الفيديو فأوقف لرؤوف وأشار برأسه فؤاد اومأ

 ياباشا؟ تانية

 .أوي قريب نحتاجها احتمال دي االسطوانة .. يارؤوف دلوقتي محتاجك مش أل ـ

 .حضرتك اذن بعد .. ياباشا تمام : برأسه رؤوف اومأ

 لغرفتها وصلت حتى رؤوف اليراها حتى مسرعة الدرج وصعدت مريم ابتعدت

 معاهم شغالة دي ماهي ياترى ؤت .. ماهيتاب .. ماهي : خلفه ووقفت الباب واغلقت

 دي؟ األسطوانة موضوع وإيه ..؟ إيه في
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.............................. 

 واخفت وجهه اغرقت التي الدماء .. به تفتك تكاد آالم من يئن وهو ببطء تحرك

 كماسورة الدماء منها اندفعت التي انفه .. تحريكها يستطيع ال التي يده .. مالمحه

 وهو حوله نظر .. المياة من جرعة تلقيه بعد ببطء عينيه فتح .. مكسورة مياة

 عليك صبرت إني الحظ .. ياعمر هاه : حسين صوت اتاه عندما جروحه يتحسس

 من دي الفرصة ماتضيعش انك بتمنى .. تعترف انك براحتك فرصة وسيبلك .. كتير

 .إيدك

 .حاجة معملتش أنا .. بإيه؟ اعترف عايزني :عمر رد متعب بصوت

 اعترفوا اصحابك إن اقولك عايز أنا :لعمر نظر ثم بملل للسقف عينيه رفع

 كدة علشان .. حبيتك أنا تصدق .. صدقني عليك خايف أنا .. منتهي والموضوع

 .بنفسك نفسك ساعد قرارك القرار ياعمر هاه .. نفسك تساعد عايزك

 عاتصف عمر يصفع واخذ الرجال أحد فتحرك ملل في حسين فزفر عمر صمت

 اوامر انتظار في لحسين ونظر توقف حتى لدقيقتين هكذا ظل رحمة دون متتالية

 .آخرى

 .ينفذ بدأ صبري أنا ياعمر هاه ـ

 .معملتهاش بحاجة هعترف مش ـ

 .زعلت كدة أنا : بعصبية اقدامه تحت سيجارته يسحق أن قبل مجلجال ُ ضحك ـ

............................ 

 بالنسبة عاديا ُ شخصا ُ ليس فقدته فما .. عنها التخفيف حاولي مبتسما ُ بجانبها جلس

 كان .. حياتها في عليه تستند كانت التي والسند األمان واألب األخ هو فقدته ما .. لها

 الحلق في مرارة .. والده فقد عندما قبل من الشعور بهذا أحس.. جيدا ُ بحالها يشعر

 فعل وماشاء هللا قدر تقول أن إال طيعتست وال بقوة تجتاحك وآالم النفس يميت ووجع
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 قولنا مش .. عياط بالش قولنا مش :يقول وهو ومسحها يد مد منها دمعة فلتت

 .بالرحمة ندعيله

 .يرحمه هللا:شهقاتها بين من برأسها اومأت

 طول .. واألسود والعزا الحزن جو .. ده الجو تغيري بقى عايزك أنا : لها ابتسم

 كفاية مش .. بيتنا؟ نروح لما رأيك إيه .. مخنوقة هتفضلي ده الجو في قاعدة ماانتُ 

 كدة؟

 لوحدها؟ ماما وهسيب ياسامر إزاي .. !بيتنا ـ

 .بيتنا نروح الزم كدة كدة ماحنا .. ياحبيبتي؟ إيه هنعمل اومال ـ

 .ياسامر لوحدها ماما اسيب هينفع مش ـ

 .مسامحتنيش لسة انتُ  يبقي :يقول ان قبل قليال ُ صمت

 . خالص نسيت انا وهللا .. كدة بتقول ليه تان ـ

 :واردفت للفراغ ونظرت كالمها على مؤكدة برأسها اومأت

 علشان ونغفر نسامح الزم كره او غضب اي ننسى الزم .. مننا أوي قريب الموت

 نختار ليه إحنا يبقى .. عنه غصبا ُ ليلى عن فرقه الموت نادر .. ونكمل نعيش نقدر

 نفسنا مانالقي قبل نرجع الزم .. بعض مع نكون اننا فرصة في ولسة بإيدينا البعد

 .ياسامر مسمحاك أنا .. نسامح الزم كدة علشان.. لينا تاني إختيار ومفيش بنبعد

 متبقاش علشان هنا ماما مع نعيش لما رأيك إيه : فأردفت بقوة واحتضنها لها ابتسم

 لوحدها؟

 لوحدها أمي هسيب كدة برضه ماأنا .. ياهدى هينفع مش :يقول ان قبل قليال ُ صمت

 ممكن ترضى مامتك لو .. هنا ونقعد نسيبوا ماينفعش .. بيتنا ده ياحبيبتي وبعدين ..

 .معانا وتعيش ناخدها
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 .معانا تروح هترضى مش ماما .. مامتك شقة دي هينفع مش .. طبعا ُ هينفع مش ـ

 نفسك حضري ياهدى ياال :"منه"و ليلى وخلفها الغرفة مها دلفت اللحظة تلك في

 .جوزك مع تروحي علشان

 .لوحدك اسيبك ياماما هينفع مش : لها هدى نظرت

 لوحدي هيسبوني ومش ليلى و "منه" معايا أنا .. عليا متخافيش ..؟ هتخطف ليه ـ

 .اطمني

 في مها وخالتو انتُ  روحي ياحبيبتي متقلقيش :كتفها على وربتت منها ليلى اقتربت

 .اطمني .. ا ُابد هنسيبها مش عنينا

 .. شنطتك تحضري علشان بينا ياال :منها "منه" منها تقترب ان قبل بضيق تنهدت

 .منك زهقنا خالص إحنا .. إمتى؟ لحد قاعدلنا هتفضلي

 وهتبقى دقايق عشر : لسامر تنظر وهي كرسيها "منه" فدفعت واهنة ابتسامة فلتت

 . جاهزة

.................. 

 وعاريا ُ الرأس منكس وهو بحرقة يبكي األرض على اقدا ُر عمر كان اللحظة تلك في

 .مالبسه من تماما ُ

 امارس بحب راجل أنا .. مرة كذا ده العرض أعيد استعداد عندي أنا ياعمر هاه ـ

 .حاجة ورانا مش إحنا خالص مهلنا وعلى .. باستمتاع بمزاج عملي

 إن ظاهرال :واردف فضحك البكاء سوى عمر من رد يتلقى فلم للحظات صمت

 . برضه حقك .. تاني دي اللحظة تعيش وعايز عجبك العرض

 .. كفاية أل :بخوف يقول وهو للخلف عمر فرجع آخرى مرة ناحيته الرجال تحرك

 .هعمله عايزينه اللي كل هعترف
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 : عمر امام القرفصاء وضع ويجلس مكانه من يقوم أن قبل مجلجال ُ حسين ضحك

 العموم على .. عليك اتنرفز ونخليني منك يتزعلن برضه كدة األول من كان مش

 .اقوالك في نثبت علشان بقى المحضر نفتح .. هتسامحني انك واثق أنا مهم مش

 (ياوطني القلب ياوجع)

.......................................... 

 تقعد عندي ماتيجي كل انت هو : صدره على يده ووضعت بدالل بجانبه جلست

 كدة؟ ومكشر زعالن

 معاكي؟ ..فلوس محتاج :لها نظر ثم سيجارته من نفسا ُ اخذ

 أنا إن عارف ماانت .. ياحبيبي؟ منين : امامها ونظرت جلستها في كارمن اعتدلت

 .الشهر من ايام عشر أول في بيخلص مرتبي

 ..للخارج ويتوجه سترته ويلتقط مكانه من يقوم ان قبل بضيق تنهد

 .حاجة على هقولك استنى طب .. تامر مرتا : خلفه وركضت مكانها من فقامت

 سليم فؤاد شركة في كان ساعة وبعد سيارته استقل .. خلفه الباب واغلق تركها

 .مريم مقابة يطلب

 حاجة؟ في ياتامر خير:بضيق له تنظر وهي تنهدت

 .مابينا شغل في المفروض مش إحنا هو .. حاجة في اللي إيه هو ـ

 إيه؟ لشغ :اصابعها بأطراف المكتب نقرت

 عادل؟ اخبار اجيبلك قولتيلي مش انتُ  ـ

 .اخبار مجبتيش انت بس .. اه ـ

 .عليه اتقبض عمر ـ
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 :تامر فأردف الظهور من ساخرة ضحكة لتمنع فمها على يدها وضعت

 ورا اللي انتُ  إن بيقولوا لما حق عندهم يعني .. الموضوع بقى عارفة انتُ  ده

 .الموضوع

 .فيه ملكش يالل في ماتدخلش : ردت بغلظة

 شركة؟ في هتشغليني إنك وعدتيني مش انتُ  :برأسه اومأ

 هيوصل اشوف مستنية .. دلوقتي معايا الدنيا لخبط عمر موضوع بس .. وعدتك اه ـ

 .األول إليه

 .دلوقتي فلوس محتاج أنا طيب ـ

 انتُ  إيه وال .. مابينا شغل في المفروض مش إحنا هو : فأردف مبتسمة له نظرت

 كالمك؟ يف هترجعي

 عمر محامي :تقول وهي امامه القتها المال من حفنة واخرجت المكتب درج فتحت

 القضية؟ في إيه يعمل ناوي

 .عنده النهاردة عادل مع كنت : المال تامر تناول

 .عارفة ـ

 في هيشكك طبعا ُ المحامي .. معاه هيتحقق علشان هيترحل بكرة هو : لها ابتسم

 علشان طبي كشف وهيطلب .. للتعذيب اتعرض نهإل اعترف إنه وهيقول اعترافه

 .عارفاه انتُ  بقى ده المحامين شغل .. للتعذيب اتعرض انه يثبت

 عايزاك.. عمر انتظار في بكرة المحامي مع هيكون عادل طبعا ُ :برأسها مريم اومأت

 .سمعني .. بثانية ثانية األخبار وتبلغني معاه تفضل

 تاني؟ حاجة مني عايزة بطي : مكانه ووقف برأسه تامر اومأ
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 : ثانية مرة لها ونظر مكانه وقف ولكنه الباب ناحية فتوجه بالرفض رأسها حركت

 األدب تعلميه بس عايزة وال ..فعال ؟ إرهابي ويبقى القضية يلبس عمر عايزة انتُ 

 فيكي؟ عمله اللي على وتربيه

 وبين بينها مااقسمت كثيرا ُ .. االجابة عن لسانها لجم لماذا تعرف ال امامها نظرت

 ..االجابة عن عجزت .. حقيقي األمر اصبح عندما ولكن .. عمر قتل بضرورة نفسها

 عمر؟ قتل تريد فعال ُ هل

....................................... 

 معصمها لساعة تنظر غرفتها في وقفت .. مساءا ُ العاشرة الساعة التالي اليوم في

 انتظرتها مكالمة انتظار في هاتفها لشاشة وتنظر .. بقلق وأيابا ُ ذهابا ُ الغرفة تجوب

 شاشة تنير أن قبل لحظات الحائط إلى برأسها تستند أن قبل نفسها احتضنت .. طويال ُ

 .تامر برقم هاتفها

 حاجة؟ حصله عمر .. األخبار؟ إيه ياتامر ايوة : بلهفة ردت

 عربية لما اهرالظ .. الجثث في وال المصابين في وال موجود مش مش عمر ـ

 .حصلت اللي الهياج حالة في هرب وصلت واإلسعاف اتقلبت الترحيالت

 متأكد؟ انت حاجة محصلوش يعني : قلبها على يدها تضع ان قبل نفسا ُ اخذت

 .. أثر ملوش المصابين فيها اتنقل اللي المستشفى في عليه لفينا وعادل أنا يابنتي ـ

 .هرب انه األكيد هو .. ضمنهم من شم عمر جثتين غير مفيش المشرحة وروحنا

 إن حسيت لو .. عرفني جديد أي في لو ياتامر ماشي :مبتسمة برأسها مريم اومأت

 .. عادل من عمر مكان عرفت ولو .. جنبي إبراهيم أعرف عليك أرد عارفة مش أنا

 .سالم .. سمعني إبراهيم تعرف أوعا

 عينيها في العبرات ترقرقت ..امامها عمر صور فالحت امامها ونظرت هاتفها اغلقت

 مافعله كل رغم تحبه مازلت .. نحوه هذا شعورك من حتما ُ جننت لقد ياقلبي منك اه :
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 .. بنفسي فعلت ماذا .. بك؟ فعلت ماذا ..ياعمر منك اه ..عليه؟ تخاف مازلت ..بك؟

 ههذ نعم .. ابدا ُ قتلك اريد ال ..اصابني؟ مس اي ..؟ الشكل بهذا اعماني شيطان اي

 ادميت بعدما .. بي مافعلت مثل واذاللك قهرك اردت فقط .. قتلك اريد ال الحقيقة هي

 ..قدميك تحت ووطأته بقسوة مني ماتبقى كل نزعت بعدما .. وعقلي وجسدي قلبي

 .ياعمر قتلك اريد ال .. قتلك اريد ال ولكن

........................... 

 لتعصف الرياح تأتي ان قبل جديد جديو ال العواصف من هادئة أيام ثالثة مرت

 .واليابس باألخضر

 من اآلخر الجانب وعلى .. رجلين وخلفه بنايته من يترجل الدولة أمن ضابط حسين

 وتوجه الدولة امن ضابط ترجل .. بخارية دراجة يستقالن ملثمين شابين الشارع

 في دساتهممس طلقات مطلقين ناحيته بدراجتهم الشابين انطلق عندما .. لسيارته

 مرة البخارية بدرجاتهم ينطلقوا أن قبل سطحيا ُ بجرحا ُ كتفه احداهن اصابت اتجاهه

 .آخرى

 ليسقط الشابين ناحية طلقاتهم واطلقوا مسدساتهم ورجاله حسين اخرج بسرعة

 توجه ثم .. بالدراجة اآلخر ويفر بجراحه متأثرا ُ الخلف من يجلس الذي الشاب

 لتظهر وجهه على من الغطاء وازاحوا سقط الذي الشاب ناحية مسرعين الرجال

 .لهم جيدا ُ مالمحه

 .!عمر :كتفه اصاب الذي السطحي بجرحه يمسك وهو جبينه حسين عقد

 تنزف جسده من تسلب التي وروحه المتالحقه انفاسه بين من بحدة عمر رمقه

 صريةالم الجرائد عنوان كان التالي اليوم وفي.. كصوته تصرخ كآالمه تئن كجراحه

: 

 ضباط وبين بينه النار اطالق تبادل أثر األخيرة التفجيرات في المتهم الشاب مقتل"

 "األمن
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 من فأنتم إرهابيا ُ اعتبرتوه وإذا .. ولقهركم لظلمكم ضحية فهو ضحية اعتبرتوه إذا

 داخل انتهكتوه الذي وجسده ولكرامته لنفسه االنتقام إال اليريد إرهابيا ُ منه جعلتوا

 حتى فقتلتوه ال لظلمكم يقول ان أراد شاب عمر .. حق وجه دون مغلقةال غرفكم

 صرخاته .. انفسكم امام تفضحكم تزعجكم تؤلمكم صرخاته .. صراخه من تمنعوه

 انتصرتم انكم ظانين قتلتوه .. المرآة امام حقيقتكم تعكس .. ضمائركم امام تعريكم

 يصرخ سيظل غيره عمر الف اكفهن عمر مات إذا .. ابدا ُ تنتصروا ولن لم ال ولكن

  صوته بأعلى وجوهكم في

 "دولة ماقوم الظلم عمر"

 ارهابيا ُ ومات مناضال ُ عاش

....................... 

 بالقهر تشعر .. كالمطر عينيها من تنهمر والدموع هدى غير على تركض ظلت

  . تأكلها صدرها داخل تشتعل متأججة نيران ..والعجز

 دي؟تري ماكنتي هذا أليس

 يخنقها يعذبها ..قتلتيه من انتُ  بداخلها يصرخ ضميرها .. حلقها داخل بمرارة تشعر

 .بها يفتك رحمة دون يمزقها

 موجود؟ مازال ضميرك هل

 . قتله في السبب وهي عمر مات .. ينزف يئن يتألم قلبها

 ينبض؟ قلبك مازال هل

 للداخل دلفت .. عمر بناية المكان لهذا قدميها قادتها كيف تعلم لم .. تركض ظلت

 والدموع له نظرت ..أمامها بتامر اصطدمت حتى وتبكي تنحب وهي الدرج وصعدت

 .قلبها تشق كما وجنتيها على طريقها تشق عينيها من تهطل
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 مين على الدور مات وعمر .. يامريم مات نادر : لها نظر البكاء من متهدج بصوت

 الجاية؟ المرة

 كلها البلد هسيب .. يامريم مسافر أنا :تامر دففأر االجابة كانت حارقة دموع

 حياة وهبدأ هسافر .. كدة في مفكرتش زمان من إزاي عارف مش أنا .. وامشي

 .كلها دي القذارة عن بعيد نضيفة جديدة

 مفتوحا ُ الباب كان .. عمر لشقة وصلت حتى صعودها فاستكملت ورحل تركها

 برأسها تستند مريم وقفت حين ..ةالشق اركان في يصدح الباسط عبد الشيخ وصوت

 .بقهر للجميع وتنظر الشقة لباب

 .اتجاهها في الجميع انتباه فجذب عادل قالها "مريم" ـ

 خالص .. جابك؟ اللي إيه :بصراخ قائلة امامها ووقفت مكانها من سارة انتفضت

 .. يامريم استريحتي .. قتلتيه .. عايزاه انتُ  اللي عملتي خالص .. مات مات عمر

 يامريم خالص قتلتيه وفعال ُ هتقتليه قولتي .. تانية حاجة في لسة وال خالص انتقمتي

 .مات عمر كفاية .. كفاية بقى كفاية .. مات عمر

 استني :"هنا" استوقفتها حين للخارج وتتوجه ظهرها توليها أن قبل بحرقة شهقت

 .يامريم

 .. حصلك؟ اللي إيه تعرفي عايزة : امامها ووقفت منها "هنا" فاقتربت مكانها وقفت

 .الحقيقة هقولك أنا .. ؟ الحقيقة تعرفي عايزة

 حتى ونحيب وبكاء .. وشهقات .. متقطعة كلمات بين من ساعة ربع األمر استغرق

 إبراهيم اغتصاب إلى وتخديرها بمريم اتصالها لحظة من روايتها من "هنا" انتهت

 انتهت وعندما .. الجريمة خفاءا على "هنا"ل ومساعدتها ماهيتاب ووصول .. لها

 عمر :بانهيار تقول وهي بشدة نحيبها صوت وارتفع كفيها بين وجهها دفنت

 فهو االنتقام يستحق حد في لو .. حاجة فيكي معملش عمر .. الموت مايستحقش

 .. يغتصبك انه وساعدته خدرتك اللي أنا .. ليه ووصلتك خنتك اللي أنا .. وأنا إبراهيم
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 إيه عارفة ومش عماكي على عايشة وسيبتك جريمته يخفي انه عدتهسا اللي أنا

 في ضهرك في طعنتك اللي أنا .. والغدر الظلم على ساعدت اللي انا .. حصلك اللي

 بس الحقيقة وعرفك ذنبي عن اكفر الزم كنت اللي أنا .. فيه ليا مأمنة كنتي وقت اكتر

 عمر .. عمر مش خاينة اللي أنا .. ةخاين اللي أنا يامريم أنا .. منعوني وجبني خوفي

 .استحقه اللي أنا .. الموت مايستحقش

 تحكم دون كآلة يعمل نتفسي جهاز أم بسرعة ويهبط يعلو الذي صدرها ذلك هل ترى

 األرض .. رئتيها في هواء اليوجد .. المكان من ينسحب الهواء أن تشعر .. منها

 تخيلت امامها الصور تداعت .. كضا ُرا إليها يأتي والموت شديد دوار .. بها تميد

 .. موتها لحظة .. اغتصابها لحظة .. لها تخديرها لحظة .. بها "هنا" اتصال لحظة

 :صوتها بأعلى صرخت ذلك من اكثر التحمل تستطع لم .. صدرها في يعتصر قلبها

 . الكلب ياوالد .. الكلب ياوالد .. الكلب ياوالد

 تعرف أن دون مسرعة تهرول أن قبل هاعيني واغمضت بصعوبة ريقها ابتلعت

 .سبيل لقدميها

 .البكاء من المتهدج عادل صوت ذلك كان "هنا"يا طالق انتُ 

 نفسها وجدت السبيل اين التعرف كالتائهة الشوارع في تدور ساعات ثالث مرور بعد

 تحجب جاري كنهر دموع .. نفسها وتهدج جسدها العرق بلل .. النيل امام تقف

 صداع .. نحيبها ازداد ظهرها في تطعن وهي نفسها تذكرت كلما .. هاامام الرؤية

 .. قريبا ُ بها تفتك تكاد رأسها مؤخرة في منتظمة نبضات ويطلق نصفين رأسها يشق

 .إبراهيم المتصل فوجدت له نظرت هاتفها رنين عال حتى وتنحب تبكي ظلت

 .بحرقة شفتيها على تجز وهي قالتها . الكلب ياابن ـ

 يستحق من هو إبراهيم .. شفقة دون رحمة دون ستقتله اآلن امامها كان ول تمنت

 على تفتحهما ان قبل بحرقة عينيها اغمضت .. الذبح يستحق الشنق يستحق الموت

 .الثانية للمرة هاتفها رنين
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 .سالم .. اهوه وجاية مشوار في أنا .. ياإبراهيم أيوة .. الو

 .وماهيتاب .. وفؤاد .. إبراهيم : دموعها تمسح ان قبل الهاتف اغلقت

 دلفت .. قوة من منها ماتبقى تجميع محاولة سليم فؤاد لفيال وتوجهت سيارة استقلت

  :ذراعيه فاتحا ُ ابراهيم استقبها عندما للداخل

 .لصدره مريم يضم وهو الكلمات هذه قال .وحشتيني .. حبيبتي مريومة

 أن البد .. اآلن ليس ال ولكن .. اظهره في طعنها مثلما وتطعنه ظهره تشق ان تمنت

 .يرحمها لم كما ترحمه لم ولكنها .. الرحمة منها يطلب أن يصرخ أن يتعذب أن يبكي

 ليه؟ كدة واتأخرتي ؟ فين كنتي : فأردف باهتة ابتسامة مبتسمة له نظرت

 .عمر في بعزي كنت : ابتسمت

 يعرفوا ليهمخ جدعة .. هتروحي انك واثق كنت : مزقتها ضحكة مجلجال ُ ضحك

 .مريم من بس يقرب اللي مصير

 ؟ إيه مريم من يقرب اللي مصير هو ـ

 .طبعا ُ الموت ـ

 جبينه فوق ووشمه ..ووثقه .. نفسه على الحكم اصدر إنه يعرف لم ضاحكا ُ قالها

 .اختيار بدون فأصبح

 حولها ونظرت الدرج نزلت .. أصابعها أطراف على فراشها من تسللت المساء في

 طريقها وتحسست بسرعة الباب اغلقت .. سليم فؤاد مكتب غرفة دلفت وبسرعة

 خافت بضوء الغرفة فأنارت اشعلتها .. مكتبه فوق القابعة لألباجورة وصلت حتى

 اصابع نظراتها اختلست .. بها الخاص الرقم تتذكر أن حاولت .. الخزنة أمام ووقفت

 خمس ذاكرتها على تضغط أن حاولت .. يشعر أن دون قبل من الرقم يدخل وهو فؤاد
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 كما األرقام ادخلت وبهدوء تضغط واخذت جبينها على كفها وضعت .. هم ارقام

 .معها الخزنة ففتحت تتذكرها

 .. المكتب على أمامها وتضعها محتواياتها جميع من تفرغها أن قبل ابتسمت

 ظرتن وهي جبينها مريم عقدت.. فقط واحدة وأسطوانة الملفات من كبيرة مجموعة

 شاكلتها على ومن ماهيتاب اسطوانات أن قبل من لها قال فإبراهيم بشك لألسطوانة

 .رؤوف مع

 التي األوراق لجميع صور تلتقط واخذت جيبها من كاميرتها واخرجت جانبا ُ تركتها

 باألسطوانة امسكت ثم .. وجدتهم كما مكانهم وضعتهم انتهت وعندما .. أمامها

 وقامت وفتحته مسرعة تناولته .. الالب جهاز على عينيها فوقعت شفتيها ومطت

 .سليم وفؤاد ماهيتاب بين يجمع إباحي فيلم المفاجأة وكانت األسطوانة بتشغيل

 محتفظ كدة علشان : برأسها تومئ ان قبل فاغرا ُ فمها ونسيت عينيها اتسعت

 .ياسليم يافؤاد بس دي باألسطوانة

 واغلقت آخرى مرة مكانها واعادتها .. هاتفها كارت على سريعا ُ بتحميلها قامت

 يراها أن من خوفا ُ قلبها فوق يدها تضع وهي لغرفتها عادت ثم .. واألباجورة الخزنة

 لسقف تنظر أن قبل بغل بجانبها النائم إلبراهيم تنظر سريرها على تمددت ثم .. أحد

  .ابياماهيت الفضيحة مكتوبالك .. دي باألسطوانة يامريم إيه هتعملي : غرفتها

......................... 

 التالي اليوم صباح في

 مع الصور وبعض مالبسه فيها جمع واحدة حقيبة .. اغراضه يجمع غرفته في وقف

 تحسس .. لمسها لها فابتسم "هنا" مع تجمعه لصورة نظر .. واالصدقاء عادل

 يودع حوله رنظ .. ويغلقها حقيبته داخل يضعها أن قبل عينيها .. شفتيها .. وجنتيها

 .سيارته واستقل الحقيبة سحب ثم األخيرة للمرة غرفته
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  :بضيق تنهد .. مريم فوجده للمتصل نظر هاتفه رنين تعالى الوقت ذلك في

 حاجة في .. فين؟ تقابليني عايزة .. مسافر المطار رايح أنا .. يامريم ايوة .. الو

 ميعاد علشان خراتأ عايز مش بس عندك وهكون ساعة ربع طيب .. والإيه؟

 .الطيارة

 يامريم؟ إيه في عايزاني ياترى :تنهد حين الهاتف اغلق

 .مكتبها داخل مريم امام جالسا ُ كان ساعة تلت مرور بعد

 إيه؟ تشرب هاه :له ابتسمت

 .طيارة ورايا علشان بسرعة أمشي عايز أنا .. داعي مفيش ـ

 كدة؟ فين على مسافر ـ

 ؟يامريم إيه عايزة انتُ  .. تؤ ـ

 .فكرة على أوي جميلة مامتك :اآلخرى فوق ساقها ووضعت ضحكت

 فين؟ شوفتيها وانتُ  : جبينه عقد

 : له نظرت ثم المعة بعين يدها في التي لألسطوانة نظرت

 باشا؟ فؤاد مع بتشتغل انها ماتعرفش انت .. ياراجل؟ كالم ده .. فين؟ شوفتها

 باشا؟ فؤاد مع إيه وبتشتغل:حاجبيه مابين زام

 .طع م : تقول وهي مجلجلة حكتض

 . عايزه هو اللي بيه بيصطاد فؤاد .. طعم شغالة : فأردفت وجهه على البالهة ظهرت

 (....) وسط وامثاله فؤاد وسط .. اكتر هفهمك تؤ :فأردفت فهم بعدم رأسه حرك

 انه يجبره عايز واحد اي .. ذلة عليه يمسك عايز واحد اي .. بقى فؤاد إيه بيعمل
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 رميله يروح .. ضرسه تحت صباعه يكون دايما ُ عايزه واحد اي .. حاجة في يشاركه

 .الطعم

 بقى إيه تعمل .. ماهيتاب مامي ..؟ مين هو اللي :بخبث امامه وجلست مكانها قامت

 عارفة مش حلوين ليلتين بعضهم مع ويقضوا دول من الزبون توقع ..مامي؟

 .. يابا بايعينها دول .. فارقة مش مالعمو على أل وال ورقة ضاربين بيبقوا بصراحة

 .. األوضة في معاهم بتبقى كدة صغننة كاميرا ..إيه؟ بقى في بيبقى .. المهم في خلينا

 بياخدها مين بقى دي والتسجيالت .. والزبون مامي بين التاريخية اللحظات بتسجل

 .كدة ولتق برضه أنا : مجلجلة ضحكت ..صح؟ (.......) والد رأيك إيه .. سليم فؤاد

 انت :مريم أردفت حين تجتاحه آالم من التخلص محاوال ُ بشدة رأسه يعتصر يده رفع

 يومين كل بتتجوز ماما ان تعرف أخرك .. دي المواضيع عن حاجة ماتعرفش طبعا ُ

 عماك على اسيبك مرضتش أنا كدة علشان .. يعني كدة يومين تصاحبلها جوازة

 .إزاي بعزك أنا وفتش ..دي التاريخية اللحظات من واحرمك

 جميل لفيلم اسطوانة دي : امامه االسطوانة ووضعت منه واقتربت مكانها وقفت

 .سليم فؤاد الكبيرة والراس مامي مابين

 بصراحة عاتقة مش دي .. سليم فؤاد شوفت اه :بخبث فأردفت واسعة بعين لها نظر

 في المغلقة الغرف في وهي ماهيتاب مامي متشوفش انك عليا مهنش أنا المهم .

 . الخافتة واألضواء الشموع وسط

 .. ياراجل راسك ارفع :مريم فأردفت به تفتك تكاد قلبه ونيران أرضا ُ رأسه اخفض

 .. تفتخر المفروض . سليم فؤاد زي وطني لراجل وطني بعمل بتقوم مامتك دي

 تعمل ممكن انت عارف .. ليك مني هدية دي األسطوانة هديك أنا فكرة على اقولك

 من اهوه .. هتكسب صدقني ..هتكسب جنية بخمسة األسطوانة وتبيع منها نسخ

 تانية ناحية ومن .. للمجتمع فؤاد بيقدمها اللي الجليلة الخدمات الشعب توري ناحية

  . الشمة تمن لنفسك توفر
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 (المخدرات لمتعاطي إشارة في انفها امام يدها تسحب وهي قالتها)

 عندما إنذار بدون أتيه كعاصفة للباب وتوجه االسطوانة اخذ .. ثائرا ُ مكانه من قام

 :لقلبه األخيرة طعنتها موجهة مريم اوقفته

 حقيقة عرفت علشان سبتك "هنا" .. أوي صعبة بقت الذاكرة .. اقولك نسيت صح اه

 .أل وال "هنا" تعرف كانت إذا ماهيتاب اسأل مصدقني ولومش .. مامتك

 ووضعت مقعدها على مريم جلست حين في رجللخا يتوجه أن قبل بقهر لها نظر

 حقيبتها تناولت مكانها من قامت ثم .. بشدة ويهبط يعلو وصدرها كفيها بين وجهها

 .للخارج وتوجهت

 (بيكون فرانسيس) قاسية عدالة اإلنتقام

 بيده القيادة آلة فضرب ..بسرعة ويهبط يعلو صدره .. دامعة بعين سيارته استقل

 :بوالدته ويتصل هاتفه يمسك أن قبل روعه نم تهدئ لعلها بعصبية

 ماتتحركيش طيب .. شرم؟ شالية في إيه بتعملي .. هانم ياماهيتاب فين انتُ  .. الو

 .عندك وهكون السكة مسافة أنا .. مكانك من

..................................... 

 ربتت .. هابداخل الدموع تجمع كثرت من عينيها الالمعة ليلى بجوار "منه" جلست

 نظرت .المرتعشة شفتيها على باهتة ابتسامة رسم محاولة لها فنظرت ظهرها على

 إمتى؟ لحد كدة حزينة قاعدة هتفضلي ؟ ياليلى إيه : حالها على بحزن لها

 .والدموع الحزن غير دي الدنيا في ليا بقى أنا هو : منها دمعة فلتت

 بنعمة علينا أنعم ربنا .. تكملي الزم .. يرجليك على تاني تقفي الزم .. غلط ياليلى أل ـ

 وادعيله لربنا أمرك فوضي .. حياتنا نكمل ونقدر نعيش نعرف علشان النسيان

 بدموعك تربته في تعذبيه بالش .. األخرة في بيه يجمعك انه ربنا وأدعي وصليله
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 لما اوي هيفرح نادر .. تاني معاه عيشي وارجعي ياليلى باباكي سامحي .. دي

 .ازاي سالم عم بيحب كان عارفة انتُ  .. كدة ليتعم

 ندمان دلوقتي .. وسامحيني ابوكي أنا ويقولي يبكي راجع دلوقتي .. بابا : شهقت

 رجع .. اآلوان فات يامنه خالص .. بنته أنا إن افتكر دلوقتي .. عمله اللي على

 مكنش اهمع كنت لو يمكن .. معاه مات وقلبي مات مانادر بعد رجع .. أوي متأخر

 إنه تجبره حاجة في هيبقى كان .. خاطري علشان واستحمل قعد كان يمكن .. سافر

 .يكمل

 .. ومكتوب ونصيب قدر اسمها حاجة في .. ولو يمكن اسمها حاجة مفيش ـ

 .نشوفوا الزم ياليلى منه مفر مفيش والمكتوب

 الداخل من مها خرجت .. حديثهم ليقطع الباب جرس قرع حين برأسها ليلى اومأت

 .هفتح أنا ياخالتو انتُ  خليكي : ناحيته توجهت منه ولكن الباب لتفتح

 امام ذراعيها وعقدت وجهها امتقع .. امامها مريم فوجدت الباب "منه" فتحت

 يامريم اتفضلي :بوهن قائلة الباب من مها اقتربت حين .. بضيق لها ونظرت صدرها

 .يابنتي ادخلي

 وقع .. للداخل مريم فدلفت مضض عن الطريق لها فافسحت "منه"ل مريم نظرت

 .مقلتيها داخل تعذبها بوخزات فشعرت الباكية ليلي على نظرها

 ياترى .. تاني؟ وشك اشوف عايزة مش قولتلك مش أنا ..؟ يامريم جابك اللي إيه

 بتعيطي .. وقتلتوه إرهابي عملتوه .. مات عمر خالص ..دي؟ المرة مين تقتلي جاية

 إبراهيم مرات مريم انتُ  .. عملتيها حاجة على ياحبيبتي متندميش .. ندمانة ؟ ليه

 .سليم فؤاد

 .حقيبتها من األوراق وتخرج منها تقترب أن قبل ونتهدت بحسرة عينيها اغمضت
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 فؤاد بتدين اللي المستندات دي :بالمستندات يدها مريم فمدت جبينها "منه" عقدت

 في شغال فؤاد ان بيثبت ورق في مانوك .. مشروعة الغير اعماله وبتثبت سليم

 عنها يعرف محدش اللي البنوك في وحساباته امالكه بيثبت وورق .. األموال غسيل

 .تعمليه عايزة كنتي اللي اعملي المستندات يامنه خديه .. حاجة اي

 : مريم فأردفت المستندات واخذت المرتعشة يدها ومدت بقلق لها "منه" نظرت

 احتياطي نسخة وخلي لعادل منها نسخة ادي .. نسخة كذا يد المستندات من صوري

 .الورق من نسخة اديله ثقة مصدر انه عارفة واحد واي .. ليلى مع

 إيه؟ فيكي .. يامريم؟ مالك :عينيها في العبرات ترقرقت

 .كويسة أنا عليا متقلقيش :شفتيها على ابتسامة شبح ظهر

 في "منه" فهرولت للباب وتوجهت .. ظهرها واولتها .. كتفها على وربتت قالتها

 يامريم؟ فين رايحة انتُ  : اتجاهها

 من يتعمل مفروض كان اللي وأعمل .. غلطي اصحح رايحة : بوجهها لها التفتت

 .زمان

 الفاتحة اقريلي ابقي تفتكريني لما : "منه"ل نظرت تغلقه أن وقبل الباب من خرجت

 .يسامحني ربنا إن وادعي ..

 .بسرعة للخارج وركضت الباب واغلقت كالمها من انتهت

 استقلت منها اسرع كانت مريم ولكن خلفها تركض وهي "منه" قالتها . مريم ـ

 وامسكت الطريق جانب على بسيارتها وقفت فترة وبعد .. مسرعة وانطلقت سيارتها

 :بإبراهيم باإلتصال وقامت بهاتفها

 وعايزة زهقانة أنا .. إيه لكبقو .. أوي وحشني كمان انت .. ياحبيبي ايوة .. الو

 نقضي نسافر إحنا .. كدة أوي نبعد بالش أل .. مكان أي في يومين اقضي اسافر

 .اوي بحبك كمان أنا .. اتفقنا خالص .. رأيك؟ إيه شرم في يومين
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................................ 

 .. اعاتس منذ علمها التي بحقيقتها يواجهها امامها يقف وهو نهيجه صوت ارتفع

 سليم؟ فؤاد مع إيه شغالة انتُ  : يقول وهو يده في باالسطوانة ممسكا ُ وقف

 اسمع مرة أول أنا .. سليم؟ فؤاد مع شغالة اني قالك اللي مين :بصعوبة ريقها ابتلعت

 .ده الكالم منك

 .. حقيقتك عرفت خالص أنا .. بقى كدب كفاية متكدبيش : بعصبية اسنانه على جز

 (....) واحد إنك عرفت

 سليم فؤاد وبين بينك بتجمع أسطوانة دي : وجهها امام االسطوانة ورفع منها اقترب

 هتنكري؟ لسة هاه .. عرفاها طبعا ُ اكيد ..

 .........وصلك اللي إيه انت :بحشرجة تقول وهي عينيها واتسعت وجهها امتقع

 صمتت

 طول هتفضلي انك رةفاك كنتي إيه .. دي لألسطوانة وصلني اللي إيه : بتهكم ابتسم

 .القذرة حقيقتك مخبية عمرك

 اعرف عايز .. كدة؟ عملتي ليه اعرف عايز أنا :بغل تامر فأردف انينها صوت ارتفع

 .الحقيقة

 .عليا ردي : بها فصاح رد يتلقى لم

 .خاطرك علشان كدة عملت :ببكاء له نظرت

 خاطري؟ علشان اللي هو إيه ـ

 .. صاحبتي واحدة طريق عن فؤاد على اتعرفت أنا .. هحكيلك أنا: برأسها اومأت

 .. مني اتقرب فؤاد .. الزفت زي النفسة حالتي وكانت باباك من مطلقة لسة كنت

 .شيطان لحظة في معاه غلط .. البلد في ومركزه ونفوذه بفلوسه واغراني



389 
 

 .. دي معاك اللي األسطوانة صورني ساعتها :واردفت بحسرة عينيها اغمضت

 إن مفكرتش ساعتها .. هيفضحني إلما عايزة هو اللي اعمل إلما هابي عليا وضغط

 ومدنيش عليا يضغط قعد .. كمان هو هتفضحه ماهتفضحني زي دي األسطوانة

 اعمال رجل وصورتله عايزة هو اللي وعملت مرة أول كالمه وسمعت .. افكر فرصة

 ارفض تيرك حاولت .. ده الطريق عن ارجع عارفة مش وأنا ساعتها ومن .. مهم

 حد هممني مكنش أنا .. معاه اللي باألسطوانات بيهددني مرة كل في كان بس اوامره

 احسن وبصاحب بتجوز إني تعايره الناس لما بقول كنت .. انت هممني كان اللي كل

 .الحقيقة مايعرف

 فؤاد مع شغالة إنك تعرف كانت "هنا" :يسألها أن قبل بقهر وتنهد عينيه اغمض

 سليم؟

 "هنا" بس .. تعرف كانت ايوة : برأسها اومأت

 كفاية .. تاني حاجة اسمع عايز مش أنا بس : تصمت أن يده من بإشارة قاطعاها

 .كدة

 منها دنا بطيئة وبخطوات .. قلبها قبضت ابتسامة شفتيه على وارتسمت بغل لها نظر

 .هبكفي عنقها وحاوط فجأة عليها فهجم ..الجدار في ارتطمت حتى للخلف فتقهقرت

 .زمان من منك واخلص اموتك إن مفكرتش إزاي أنا : لها فابتسم فزعة له نظرت

 ان وحاولت عينيها اتسعت .. عنقها على يده يحكم أن قبل صارخة قالتها . تامر ـ

 .هموت : عنها بعيدا ُ تدفعه

 علشان إيه عملتي :صارخا ُ ويقول اكثر عنقها على يضغط وهو بغل عينيها في نظر

 يبص عارف مش ضعيف شئ مني خلقتي .. إنسان اكون اني رمتينيح .. خاطري؟

 كاره .. الحياة كاره واحد خلتيني .. عنيه في صورتك شايف علشان حد عين في

 :واردف اكثر عنقها على ضغط .وراه وبجري لحظة كل في الموت بتمنى .. الدنيا

 .تموتي الزم .. موتي
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 جسمها يتراخى أن قبل يديه بين شتفارتع .. فمها بجانب زبد ونزل صوتها تحشرج

 عنقها على يضغط وظل يتركها لم ولكنه . للموت مستسلمة عينيها وتغمض نهائيا ُ

 .. عنها بعدتني حقيقتك "هنا" مع حياتي وكمل اتجوز إن مافكرت ساعة حتى : اكثر

 شوفتها اللي السودا األيام عن يعوضني طفل في نفسي كنت .. أب اكون نفسي كنت

 .. تموتي الزم انتُ  كدة علشان .. احققه مقدرتش ده الحلم حتى لكن .. كيورا من

 .الزم .. تموتي الزم

 وتحسس بتشفي لها نظر .. األرض على وسقطت كفيه بين من فتهاوت تركها

 .الحياة فارقت إنها فتأكد نبضها

 احد على وجلس األنبوبة غاز فتح .. المطبخ ناحية وتوجه مكانه من قام بهدوء

 الشالية تحول دخانها ينفث أن وقبل سيجارة اشعل .. آخر على قدماه ورفع مقاعدال

 .النيران من لكتلة

 .وتحقق كثيرا ُ تمناه موت استقبل وابتسامة رحب بصدر

........................................ 

 الذي الصدر مفتوح الطويل األسود الفستان ذلك المرآة في أخيرة مرة لنفسها نظرت

 لشعرها تركت .. المنتصب عودها ويظهر خصرها تقاسيم ويبرز ظهرها يكشف

 من ولتزيد .. وجمال انوثة فزادتها عينيها امام خصالته فتطايرت العنان األسود

 .ولمعانا ُ بريقا ُ فزادها الروز باللون المكنتزتين شفتيها لونت فتنتها حرارة

 رآها أن وبمجرد .. للخارج توتوجه الدالل متصنعة العالي بكعبها األرض ضربت

 .شديد بإعجاب لها ينظر مكانه وقف حتى

 .ده الجمال إيه :هامسا ُ خصرها وحاوط منها اقترب
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 صورته فتداعت عينيها اغمضت .. يديه بين جسدها فأعتصر مثيرة ضحكة اطلقت

 ظهرها في يطعنها .. تدري أن دون لها مايحلو بها يفعل .. يفترسها وحش امامها

 .رحمة او قةشف دون

 النهاردة عزماك :مصطنعة بابتسامة تقول وهي قليال ُ عنها وابعدته عينيها فتحت

 .اتفضل .. العشا على

 .وكرها ُ ضيقا ُ فتزيدها جسدها تتخلل ونظراته لها ابتسم

 فوسفور :إعجاب صافرة فأطلق لها نظر .. الطعام لطاولة توجها مثيرة بخطوات

 .بقى ردةالنها ناويالي انتُ  ده أل كمان

 .نية ناويالك انا ده اه : باثارة ضحكت

 .ياأميرتي اتفضلي : لها ونظر قليال ُ للوراء مقعدا ُ سحب

 ؟ بقى هتاكل مش : له فابتسمت .. يتفحصها امامها هو وجلس وجلست له ابتسمت

 نشوة في عينيه واغمض فالتقطها طبقه من قطعة في شوكته وغرس برأسه اومأ

 .إيدك من أكل مرة أول تعرفي .. ياحبيبتي إيدك لمتس اممم : يمضغها وهو

 . ياحبيبي مرة آخر وهتكون مجلجلة ضحكت

 الوقفة على تقل مليش اصل : طبقها من قطعة تلتقط وهي فأردفت باستغراب لها نظر

 .المطبخ في

 برأسها مريم فعادت منه ويرشف العصير كوب يتناول أن قبل لها وابتسم برأسه اومأ

 .بغل له تنظر هيو كرسيها إلى

 ضحكاته وسط اياها واطمعته .. األرز طبق في ووضعتها بالملعقة فامسكت لها نظر

 .بجد قادر مش يامريم كفاية :

 .خاطري علشان ـ
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 .شبعت بجد ياحبيبتي كدة كفاية ـ

 . العصير كمل طيب .. برضه كدة ـ

 .له ةالمتتبع مريم نظرات وسط العصير كوب استكمال في وبدأ برأسه اومأ _

............................ 

 :حالتها في االخير بقراره يبلغه والدها امام ووقف غرفتها من الطبيب خرج

 اللي االنهيار حالة ع ونسيطر عليها نحافظ هنقدر هناك .. للمصحة تنتقل الزم "هنا"

 كنل الشفا على تساعدنا تقدر وسائل لنا متوفر هيبقى هناك .. البيت من اكتر عندها

 .عليها تسيطر ماتعرفش ممكن معاها بتبقى واحدة ممرضة .. هينفع مش البيت في

 نظرة عارف حضرتك ..؟ تاني حل مفيش يعني : بحزن وجهه العزيز عبد مسح

 .إزاي بتبقى النفسية للمصحات المجتمع

 فوق البنت مصلحة واظن .. مستشفى اي زي زيها للعالج مكان النفسية المصحة ـ

 .طبعا ُ المجتمع نظرة وفوق .. تانية تاعتبارا اي

 الطبيب هروال .. "هنا" غرفة من اتية صرخات سمع عندما برأسه العزيز عبد اومأ

 تصرخ التي "هنا" على السيطرة تحاول الممرضة فوجدوا الغرفة ودلفا .. واألب

 .فراشها من القيام وتحاول شديدة بهستيرية

 من ليهدئ وريدها بحقن وقام منها بيبالط اقترب بينما .. إليها والدها هرول

 هكلم أنا : لوالدها الطبيب نظر عندما ..للخدر مستسلمة عينيها فاغمضت .صرخاتها

 .وقت اسرع في ننقلها علشان سيارة وهطلب دلوقتي المصحة

  .الوحيدة ابنته على حزنا ُ عينيه من تتساقط والدموع برأسه العزيز عبد اومأ

............................... 

 ساعة نصف بعد
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 محاوال ُ حوله نظر .. ينتابه جسده في بالخدر شعور .. عينيه يفتح لكي إبراهيم جاهد

 مكانه من يقف أن وحاول شديد بدوار شعر انه مايتذكره آخر .. شئ يتذكر ان

 ؟ الحركة يستطيع ال لماذا .. ارضا ُ جسده فتهاوى

 بإحكام قيد وقد ..عليه يجلس كان يالذ المقعد في مقيدا ُ جسده فوجد لنفسه نظر

 .لقدمه او ليده بسيطة لحركة ولو لديه مجال فال شديد

 .باشا ياإبراهيم سالمتك على هلل حمد : خلفه من صوت اتاه

 :فتحهما ثم عينيه إبراهيم اغمض

 كدة؟ عمل اللي مين ..؟ حصل اللي إيه .. ؟ إيه في .. مريم .. مريم

 دي؟ المفاجأة في رأيك إيه .. أنا : اآلخرى بيدها ايده وضربت عالية ضحكة اطلقت

 الرخم الهزار إيه ..ليه؟ كدة عملتي انتُ  : فزمجر يستطع لم ولكنه يتحرك أن حاول

 .يامريم فكيني .. ده؟

 واحد وكل ياباشا األول نتحاسب لما :هامسة ألذنه واقتربت كتفه على يده وضعت

 .حقه ياخد

 إيه؟ على بنتحاس .. !نتحاسب : جبينه عقد

 ؟ إيه على نتحاسب .. الصح الكالم ده هو اهو ـ

 فاكر؟ مش وال فاكر .. ورؤوف؟ ماهيتاب فاكر .. ؟"هنا" عند فيا إيه عملت فاكر

 :بصراخ امامه ووقفت حوله فدارت عينيه اتسعت

 عارفة مش وخلتني وهم في عيشتني لما .. دريانة مش وأنا دبحتني لما فاكر

 وال فاكر .. بساطة بكل وهربت عملته اللي على داريت جبروتك الم فاكر .. الحقيقة

 إن منعتني .. نفسي عن ادافع إن حتى منعتني لما فاكر .. الكلب ياابن فاكر مش

 إليك اتوسل ان منعتني .. اعترض إن حتى منعتي .. لحمي في بتنهش وانت اصرخ
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 ياابن بتقتلني وانت حتى اتألم إن منعتني .. الرحمة اطلب إن منعتني تسيبي انك

 .الكلب

 إن تعرف علشان شوف : دموعها مسحت بعدما مريم فأردفت حلقه في بجفاف شعر

 مش بقى أنا ..ضهري في وطعنتني دريانة مش وأنا دبحتني انت .. منك احسن أنا

 .كدة هعمل

 تتعذب الزم .. حاجة بكل دريان وانت هدبحك بقى أنا :واردفت بنشوة رقبته تحسست

 الرحمة تطلب الزم .. دلوقتي بيها حاسة أنا اللي بالمرارة تحس الزم .. تتألم الزم ..

 .الكلب ياابن ياحقير .. ومطولهاش

 حبيتك ماأنا زي حبك حد ومفيش .. اتجوزتك أنا .. يامريم اهدي: بصعوبة ريقه ابتلع

 اي اعملك ومستعد .. فيكي عملته اللي على اعوضك إن الطرق بكل حاولت أنا ..

 .سامحيني بس .. تطلبيها جةحا

 عمر عن هتعوضني .. بالظبط؟ إيه عن هتعوضني .. هتعوضني بجد :به صرخت

 قبل مات اللي ابني عن هتعوضني وال ..نادر؟ عن هتعوضني وال ..؟ مات اللي

 اتذلت اللي كرامتي عن وال .. شرفي عن وال .. نفسي عن هتعوضني وال .. مااشوفه

 ده مكنش قتلتني مكنتش لو .. انت عليك كله والذنب انتقم عمالة سيبني .. واتهانت

 أنا كدة علشان .. تتقطع الزم اللي الحية راس انت .. السبب انت .. حصل كله

 اللي انت .. هيعوضني اللي ده هو .. هيريحني اللي ده هو .. موتك هو تعويضي

 .ياإبراهيم تعويضي هو الموت .. بالموت نفسك على حكمت

 االفالت يحاول وهو يصرخ ظل ولكنه .. رقبته مسك وحاولت بسرعة خلفه وقفت

 .عنقه فوق السكين ووضعت بإحكام بذراعها رقبته فحاوطت .. منها

 .هعوضك صدقيني .. يامريم ارحميني :متوسال ُ لها نظر
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 فأندفعت .. وريده عبر بالسكينة تمر وهي قالتها . دبحك هو هيعوضني اللي قولتلك ـ

 الاراديا ُ يرتعش أن قبل ..المتسعة وعينيه المذبوحة برقبته ومال كشالل الدماء

 .فجأة ويسكن

 ليدها تنظر وهي دقيقتين .. األشجار حفيف إال الصوت المكان على يطبق هدوء

 لم له تنظر وهي مجلجلة ضحكت .. وانتصار بنشوة تبتسم أن قبل بالدماء المخضبة

 مسحت .. المطعونة هي المقتولة هي ةالمذبوح هي بإنها تشعر .. المذبوح هو يكن

 .بشاعة المنظر فزاد .. بالدماء وجهها فأصطبغ العرق حبات بيدها

 يعلو وصوتها اكثر وتضحك األرض على تتهاوى أن قبل مجلجلة وضحكات ضحكات

 يهتم الأحد .. يسمعها الأحد .. اذنيها تصم عالية صرخات .. صرخات إلى يتحول ثم

 .آالمها من ليخفف عليها يطبطب الأحد ..ألمرها

 روحتوا ياتامر .. يانادر .. ياعمر :صوتها بأعلى وتنادي تصرخ وهي ألعلى نظرت

 .. ياحبيبي اه يامصطفى .. السبب أنا .. قتلتكم اللي أنا .. لوحدي وسبتوني كلكم فين

 .. يارب سامحني .. يارب اه .. وسبتيني فين روحتي .. وسبتيني يامريم فين روحتي

 .يارب نيسامح

 .الورى لرب روحي وتضرع .. الثرى ويروي دمعي ويسجد

 .عفرا ُ خده األسى بدمع .. دعاك قد وها عصاك عبيد

 .جرى ودمع حزين بقلب ..اتيت قد فها عصيت فإما

 .السرى عند ادلج خاف ومن ..صحوت فإني غفوت وإما

 .الورى إله دعاك وقلب .. وشوق ودمع رق الليل وفي

.................... 
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 لشهور العام الرأي شغلت التي القضية في الحكم انتظار في المحكمة قاعة اكتظت

 *محكمة* الجهوري بصوته معلنا الجلسة حاجب يدخل أن قبل األصوات ارتفعت

 الجميع جلس ثم الحكم منصة الثالثة القضاة اعتالء منتظرين صمت في الجميع ليقف

 .منتبهة وعيون غيةصا واذان شاغفة بقلوب القضاة جلوس بعد

 مبالية غير تقف عمرها من الثاني العقد في نحيلة فتاة ستجد القفص داخل نظرت إذا

 شغفهم الجالسين تشارك وال واآلخر الحين بين اظافرها تقضم حولها يحدث لما

 بدت اللحظات مرت عديدة سنوات منذ نفسها في ونفذته بل الحكم علمت وكأنها

 . حكمه ضيالقا يعلن ان قبل كسنوات

 فضيلة إلى اوراقها بإحالة علي محمد مريم المتهمة على حضوريا المحكمة حكمت*

 *الجلسة رفعت المفتي

 في وصراخها ضجيجها ارتفع .. وعويل وصرخات وضحك هتاف بين القاعة ضجت

 الحكم استقبلت القفص داخل القابعة تلك ماعدا الحاضرين جميع من الوقت نفس

 .ابتسامة ثغرها وعلى فنا وجسد ةمسلوب وروح مات بقلب

 خدوني عليكم حرام أل أختي مريم: بعويل قائلة القفص من الصارخات احدى اقتربت

 ياريتك وحشة اخرته الظلم يامريم قولتلك .. معاها خدوني هتعدموها لو .. معاها

 .مريم فضلتي ياريتك ماانتُ  زي فضلتي

 والتحقيق سليم فؤاد عن الحصانة رفع وتم العام للنائب المستندات "منه" ارسلت

 .الثورة قامت قليلة بشهور وبعدها .. معه

 .يناير 25 لشهداء كلمة أوجه أن أود ولكن الثورة أحداث في اخوض أن الأريد

 (أجلنا من سالت التي الطاهرة دماءكم نستحق ال شعب نحن)

 .. كاتبهملم سيعودون .. البراءة على سيحصلون .. ورفاقه سليم فؤاد سيخرج غدا ُ

 في عنها نقرأ مشوشة ذكرى ستصبحون وانتم .. لشركاتهم .. ألموالهم .. لصفقاتهم
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 عند عينيه في الدمع يترقرق من ومنا .. بالعمالة يتهمكم من منا .. فقط التاريخ كتب

 . بيننا الحق وضاع ملعونين قوم اصبحنا بعدما دماءكم النستحق نحن لذلك .. ذكركم

 ضد ثورة ..اوال ُ انفسنا ضد ثورة نحتاج اننا ونسيتم الظلم ضد ثورة في خرجتم

َُ إ نَُّ" :ضمائرنا ضد ثورة ..اخالقنا وا َحتَّى ب قَْومُ  َما ي غَي  رُ  ال ّللاَّ  َما ي غَي  ر 

مُْ ه   [11:الرعد]"ب أَنف س 

 .. العجب بس بيضة الصورة تبقى بإيدينا .. السبب واحنا سودا الصورة شوفنا كلنا

 لفؤاد ضحايا .. للظلم ضحايا ونصبح علينا اليوم يأتي ال حتى انفسكم مافي غيروا

 "المنتحرون" لقائمة وننضم اليوم يأتي ال حتى .. وقوته وسلطته بنفوذه سليم

 .هللا بحمد تمت

.............................. 
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