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 ،طارال يفصل بينهما إال ظهر كرسي الق، ظهره إىل ظهرها اا مسند  كان جيلس سارح  
اتطمن حبييب أان ": قائلة احني مسعها تتحدث مهس   ،املتجه من "مونرتايل" إىل "تورنتو"

عاهم  عد مهق ،آه ،قالويل هيكونوا مستنيّن و  كلموين  تقلقش هما م ،وصلت خالص
 .خلي ابلك على نفسك ،الشغل ةبتاع ةكام يوم حلد ملا أستلم الشق

 ا بنعومةتنطق كلماهت ،اجد   ئدافو  صوهتا حنون ،شيء ما يف صوهتا أاثر فضوله
 .إىل أهنا تتحدث العربية ةهذا ابإلضاف ،هدوءو 

  ،هاة على كتفربت خبفّ  ،على استحياء أبطراف أصابعهو  ،إليهالتفت ا
 .”yes“: قائلة ،له اببتسامة رقيقة ستدارت انظرةا

  ،ةطويلا المعيناها السوداوان الالمعتان برموشه ،استوقفته عيناها للحظات
 وسط ليل   يء  مض ليحيط وجهها املستدير كبدر   ةشعرها األسود الطويل ينسدل بنعوم

عن  ةتسامبكشفت هذه اال ،ةبريئ ةاكتمل هذا البهاء اببتسامة طفل ،دامس السواد
 .ازادات خديها سحر   ،غمازاتني
 :سألتهو  ،اختفت حينها ابتسامتها يف قلق   ،للحظات اصامت   ظل  

 “Are You Okay?”   
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 ؟ عربيةانيت  سأهلا:و  ،اتدارك صمته سريع  
  ،هااأ: وهي هتز رأسها ابإلجياب قائلةها للظهور يف اطمئنان ادت غمازااتع

 ؟ صح ،نت مصريأ
 .أومأ برأسه أن نعم

أمالت رأسها  ،لتجلس يف الكرسي املقابل له توجهت إليهو  ،تركت كرسيها حبماس  
 .ةمصري ،""حنني أان :لتصافحه ةت يدها بعفوية طفوليمد  و  انحية كتفها بدالل  

ذه ن مل يشعر بدفء يلمسه هبمنذ زم ،ةالناعم ةالدافئ ةها الصغي يد   ،كفه  ىحتو ا
  ا.جد   ةهي تضحك قائلة: إيدك ساقعو  ةها بنعومسحبت كف   ،ةالصور 

نه إحىت  ،ي  كب  بشكل   ةعفويو  ةفقد كانت تلقائي ؛مل يتمالك نفسه من الضحك
  .بعيد   ل لك أنك تعرفها منذ زمن  خيي  

  .اجد   ة إيدك ابردبس فعال   ةآسف: أردفت يف خجل  
  .كده  ا فعال  مهّ  ،ال يهمك: و هو يضم كفيه لبعضهماو  قال

  ؟بقالك كتي يف كندا: ةابتسامته العريض اهو ما زال مبتسم  و  مث سأهلا
 ؟ مسك إيهاأنت  ، األولقويّل  ،إستىن بس: قالت مبرح

  .أان يوسف: اقال مبتسم  
اتشرفت  ،أان اي يوسف ةحمظوظ ،مممممإ: ةهي تعتدل يف مقعدها قائلو  ابتسمت

 .بيك
 .كأنه يغازهلا  ةفيتحرك شعرها بنعوم ةك رأسها بنعومحترّ   ة،كانت تتحدث بدالل طفل

 ؟ مع مني هنا ةعايشانيت  -
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مع  أان صغيهو  بس جيت كندا قبل كده ،أان لسه واصله امبارح ،مش مع حد -
 .جايه املره دي عشان شغلي ،ماماو  اباب

يف حد  بتقويل ،أان مسعت مكاملتك آسف بس ،احلمد هلل على سالمتك ،متام -
ابه ح ممكن أساعدك لو ساكن فيه الليأان املكان  ،كدهو  هيستناكي عشان السكن

 .تستقر ا حلد ملا أمورري مؤقت  أتجّ 
 ،جها هنازو و  صديقيت أان يل   ،: ال الةانحية انفذة القطار قائل ةأشارت بعفوي

على  اكر  ش ،هيوفرهويل الشغل الليحلد ملا أشوف السكن  ،هيستضيفوين عندهم
  .هتمامكا

مث  ،جل  ب يف خءهي تتثاو  ةها كقطة انعسية عينوضعت كفها على فمها مغمض
 .الليل ملخبطنو  بس لسه تغيي توقيت النهار ةآسف: قالت

  ،جلسمك تتعود ةالبيولوجي ةكده لغاية ملا الساع  ةمعلش حب: يوسف رد  
 هو فاضل أد إيه :وهي تلفه على كتفيها سألته ،تضع شاال  انعم ا على ساقيهاكانت 

 ؟نوصلو 
احتركنا من  ،ساعات 6 -5ا بتاخد من تقريب   ةوهو ينظر إىل ساعة يده: الرحل قال
 .إن شاء هللا ،نوصلو  يعن فاضل تالت أربع ساعات ،ساعتني

 .مسعها من ساعة ما جيتأ ةول مر أ ،بتسمت: هللاا
 ؟! : هي إيهارأسه مستفهم   هز  

  .كلمة )إن شاء هللا(: عينها تغالب النومو  ة،قالت مبتسم
 ة.بتنامي على فكر انيت  :قالو  بتسم هو بدورها

 ؟قبل ما نوصل تنبهن ،ممكن لو منت: هي تضم نفسها بشاهلاو  قالت
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 .متقلقيش ..اطبع   :قال برتحاب
بل أبمر من جسدها  ،ليس بقرار منها ،أغمضت عينيهاو  ةهزت رأسها مطمئن

  .املنهك
حني  انب  يف كتابه الذي وضعه جا ةحاول أن يكمل قراءو  ،يده إىل نظارته ليتديها مد  

 اونه كثي  لكن عينه كانت ختو  ،حاول الرتكيز فيها يلةما هي إال سطور قل.. مسع صوهتا
  .لتسرتق النظر إليها

 !تركيزك فتاةو  نتباهكاتشتت و  منذ مىت ه..قال عقل "؟ما بك"
 عن املكان ةمث أهنا مازالت غريب ،نتباهيالفتت  ،عفويتهاو  هتاءلكن براو  ال أدري

  .أضف إىل ذلك هي بنت بالدي ،ةابلتأكيد حتتاج للمساعدو 
 .رألنكمل ما كنا نق ،؟!نشغالم االفل   ،ن هناك من سيعاهاإقالت لك : عقله رد  

.. على الوصول وقتالى من ليعلم كم تبق   ،ساعتهو  بني كتابهو  أخذت عينه تدور بينها
  .ستكانت وسط شاهلاا كقطة  ةوديعو  ةرقيقو  ،اجد   ةمجيل

وىل من فتح الصفحه األ ،")حنني(" :لنفسه ارفع حاجبيه هامس  و  شفتيه ضم  
نكماشها ا يف خرىأنظر هلا مرة  ،كتب )حنني(و  ،أخرج قلمهو  الكتاب الذي بني يديه

ياة ال ينضب رحم احل احق   ،ال )جنني(يدها اليت تسند عليها خدها تشبه و  على نفسها
  .ااجلميل أيض  و  ،ما أييت ابجلديد ادائم   ،اأبد  

أخذ ينطق و  ،جلس يف املقعد اجملاور هلا ،ةأن يصل القطار حبوايل ربع الساع قبل
  .حنني ،حنني: مسها هبدوءا

؟ وصلنا: قالتو  مث نظرت إليه وعيناها شبه مغلقتني ،ها وهي تبتسميفتحت عين
 ؟! ينفع يكمل بينا على مصرهو 
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 ؟  لسهالو  : كلمي صاحبتك شويف وصلوامث أردف قائال   ،اي ريت: ضحك قائال  
 ةز مش عاي ،ملا نوصل خالص أحسن ،هي تقوم لتذهب حنو مقعدها األول: و قالت
 .هم قلقأعملّ 

 ،ةلونأقالم مو  ةأجند ،هي تلملم أغراضها يف حقيبة يدهاو  هو يراقبهاو  صمت
 ؟! ترى ماذا تعمل.. للرسمسكتش صغي 

وهو يرتدي  ام انوع   ةبي ستوقفها قبل أن تنزل حقيبة سفرها الكا ،وصل القطار
 ةمش تقيل: التقو  ،رفضت بشدة ،: سيبيها أان هنزهلالكقائال   ،حقيبته على كتفه

 .ختافشام
مد هلل احل :-أشار هلا بيده انحية النزولو - .أان مش معااي شنط متقلقيش :قال

 .طولى أان وراكي عل ،تفضليا ،ةالسالمعلى 
دفع و  المس اهلواء البارد وجهها الدايفء ،ن وطأت قدمها رصيف حمطة القطارإما 

 مهاوضعت يدها مسرعة على ف ،أنفها للون األمحرو  هااحتول خد ،بشعرها إىل الوراء
  .ةخفيف أطلقت سعلةو 

 ،عادي جدا  : قائال   انظر هلا يوسف مبتسم   ،هو يضع حقيبتها على األرض أمامهاو 
 .بعد كده خالص هتبقي مننا ،أتشية الدخول أول دور برد هو ،ألف مربوك

  ة.سعيد ةفرصو  ،تعبتك ،اليك جد   ةمتشكر : قالتو  بتسمتا
  .هستىن معاكي حلد ملا ييجوا ،فني صاحبتك: قال

  .اتصلي بيهم أفضل: قاطعها قائال   ،أخذت تنظر حوهلا
  ،ةيخارج نطاق التغط ،لكن هاتف صديقتهاو  ،تصالالا أخرجت هاتفها حماولة
 .غريب   يف وطن   ضائع   أخذت تنظر حوهلا كطفل  
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 ،ش أو جماتشلو لسه مردت ةهنستىن شوي ،متقلقيش أان معاكي: اأاتها صوته مطمئن  
  .هتصرف

 .تجلسل أشار هلا على املقاعدو  ،ةها إىل جانب حائط احملطجرّ و  أمسك حبقيبتها
لك الوجوه اليت ت ،إاياب  و  أخذت تنظر إىل كل الوجوه ذهااب   ،رةاملتوت ةاحلائر عيناها 

تشاف مالمح كا ب عليها مهمة مما صع   ،ةن الربد حتت أغطية الرؤوس الصوفيختبأت ما
 ..قلقهاو  زاد ذلك من توترهاو  ،صديقتها أو زوجها

 ؟ ممكن أقولك رأيي: سأهلا يوسف
  ب.ابإلجيا يف قلق   هي هتز برأسهاو  تعلقت عيناها به

  .آه معاهم: قالت بشرود  ؟ معاهم رقمك صح هم -
د حل يف مكان قريب من هنا ةتعايل نشرب حاج ،: خالص متقلقيشاقال مبتسم  

 ،ش فيهاي أان عايةاللأان قولتلك املنطق ،تكلموشا االظروف لو م أأسو  ،ملا يكلموكي
  .امؤقت   ةن ممكن أتجري فيها لو ليليف أماك

 .أان ممكن أتصرف ،أعطلك ةبس أان مش عايز : قالتو  له يف شرود  نظرت 
غل ح مش ورااي شأروّ و  أان كنت هشرتي مستلزمات للبيت ،مش هتعطلين -

 .النهارده
  ه.تشوف الليخالص : قالتو  ،ابتسمت يف خجل  

حمطة  حىت وصال خارج ،هي تسي إىل جوارهو  عجالت حقيبتها جر   ،يف محاس  
 ؟أوك ،هدفع التاكسي الليأان  :خافت   بصوت  قالت  ،القطار

: هيعلى شفت ةجانبي ةبتسامابقال و  ،من الطريق ةالثاني ةأشار إبصبعه إىل الناحي
  .عربييت يف اجلراج ده
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 ؟ الكافيه بعيد: سألتو  ،يف خجل :طأطأت رأسها مبتسمة
 ؟ يب إيهحت ،أان حببه مش بعيد عن هنا الليبس  ،بصي هو يف كافيه هنا: قال

لو  ،منهم ةقريب أكون عشان لو اتصلوا ب   ،خلينا هنا: قالتو  ،ةرفعت كتفيها حبي 
 .مش يضايقك

 .بس ةأان عايزك تكوين متطمن ،اأبد  : ةقال اببتسام
 .الطريق كان طويل ؟جوعتيشام :سأهلا ،ةهو يطلب كوبني من القهو و 

 ،ابلفعل ةعجائهي  ،بدأت تشعر ابإلحراج الشديد ،هزت رأسها ابلنفيو  ابتسمت
 ..وقته الضائع معهاو  يكفي ذوقه املتناهي ،لكن من هو لتصرح له هبذاو 

ه إىل توج  و  محله ،ان صار الطلب جاهز  إما و  ،طلب من النادل إضافة ساندويتش
  قبالته.ا لتجلس سحب هلا كرسي  و  طاولة

 ،مام الساندوتش بينهقس  و  ةمث أمسك بسكين ،أمامها ةوضع كوب القهو و  جلس
 ،دأ هو ابألكلبو  ،هلا لتأكل امشي   ،اخلاص هبا ةنصفه أمامها جبوار كوب القهو  اواضع  

 .مالحمها حدة اخلجل الذي شعر أنه ميألليخفف عنها 
رن حىت مسعت هاتفها ية رشفت منه رشفات قليلو  ن أمسكت كوب قهوهتاإما 

 .هي: وقعت عينامها على شاشة اهلاتف لتقول له يف فرح ،تصالاب
 out ofحاولت أتصل بيكي موابيلك ؟ فنيانيت  ،آه وصلت ،ألو: ترد  

service،ج خالص أان هخر  ،طولى ر علاالقط ةه قدام حمطأان يف كافي أل ،!! متام
  .ابي ،أهو

 .لي قهوتكستن كمّ اطيب ؟ وصلوا: قالو  ،نظر هلا ،ةمهت قائمو 
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 .هم ،السوداء دي ةم بص العربيأه  : قالتو  ،أشارت انحية زجاج الكافيه للخارج
 .عرفتكمب ةسعيد ،ليك اجبد شكر  : مث قالت مسرعة" ،حت بكفها لصديقتهالو  و 
 .بتها لتجرها خارجةأخذت حقيو 

  ؟فونكيممكن آخد رقم تل ،"حنني" :ستوقفهاا
هو و  مسهااها األوىل اليت كتب علي ةى الصفحفتحه علو  أخرج كتابه .تفضلاا طبع   -

  .إايهكتب ما أملته و  ،يف القطار
 ةنزلت صديقتها من السيار  ،أخذ ينظر إليها من خالل الزجاج .ةوخرجت مسرع

 .ركبتو  ،ةيف السيار  ةأخذ زوجها يضع احلقيبو  ،ةلتعانقها حبرار 
أخذت تنظر من  ،االيت جذبته إليه ةلكنها برباءة الطفولو  ،مل يتوقع أن تلتفت إليه

  .ايهإ مودعة ،ةقّ ر  و  حبماس   حت لهلوّ و  ابتسمت ،حىت رأته ةخالل انفذة السيار 

* * * 
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 ة.يف السيار 
 ؟! بتشاوري ملني اي بنت ، ،ويقو حنييني وحشتين : عبي -
  ،واا تيجرضيش يسيبن حلد ملّ ام ،ده واحد اتعرفت عليه يف القطار -

سييب الزم كل مكان تروحيه حىت لو دقائق ت ،تغيتيشا السه مانيت  :عبي ضاحكة -
 .بصمتك

تصدقي إنه طلع مصري   .مش أي حد اي بنيت: بغرور ضحكت حنني قائلة -
 .يقو  ةرغم إن مالحمه مش مصري ،كمان
 مصرو  قوليلي عمو ،املهم ..األشكال مرتكزيشو  هنا هتالقي كل اجلنسيات -

 ؟؟الناس هناك عاملني إيهو 
  ة:هي تنظر من انفذة السيار و  أجابتها "حنني

 .دي ةعشان يوافق على السفري اتعبن جد   ،يقو عمو كويس بس قلقان عليه  -
عد ظروف ا بخصوص   ،عذريه اي حنني هو خايف عليكيامعلش : خالد زوج عبي -

  ة.األخي  ةالفرت 
 .أطمنه إين وصلتو  أان نسيت خالص أكلمه ،فكرتوين ،عندك حق -
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لذي مل يلبث ا وكوب قهوهتا مسرعةحيدق يف مكاهنا الذي تركته  اظل يوسف جالس  
ترك كل  ،ةجأشهيته ف فقد   ..امل تشرب منه سوى القليل جد  و  ،بني أصابعها طويال  

 .خرجو  ،شيء مكانه
نظر للهاتف  ،ةصديقته الكندي ،"من "صوفيا ،ن ركب سيارته حىت أاته اتصالإما 
فهي  ؛اانتباه   ةلاملتواصمل يعر لرانته و  ،اجملاور له ةألقى به على كرسي السيار و  بضجر

  .مل هتتم أن تكون يف انتظارهو  ،تعلم مبوعد وصوله
تها على ذوقك أان رتب ،ممكن حتتاجيه ليفيها كل ال ،حنني دي أوضتك حبيبيت -

 .نورتين حبيبيت ،أان حتت خدي راحتك ةلو احتجيت أي حاجو  ،ايرب تعجبك
مد هلل إنك احل ،اي عبيووي ققائلة: أان حببك  ،ةصديقتها بشد احتضنت حنني

 .هنا
كانت و  ،سنوات تكربها خبمس فهي .حلنني ةابلنسب ةعادي ةمل تكن عبي جمرد صديق

هكذا حىت  ظلت ،هبما يف حياهتا األخت الكربى اليت مل حتظ  و  يف مكانة األم ادائم  
د بعض خلال تتذكر كم كانت تكنّ  ،هاجرت مع زوجها خالد إىل كنداو  تزوجت عبي

 ابذلك أبد   حمل تصرّ  ،عنها افهو من سيأخذ صديقتها بعيد   ؛لغضب بداخلهامشاعر ا
ا من تعامله كأخ أكرب هلا أن يذيب ما يف قلبهو  سن خلقهلكنه استطاع حب  و  ،لعبي

ثق به  ديق جديد يف حياهتا تصك ةضافإبل على العكس استطاع أن يكون  ،انحيته
 .اكثي  

يشوهبا  ةنظرت حنني حوهلا بسعاد ،هاءوراأغلقت الباب و  ةخرجت عبي من الغرف
يف  أةمدف ،على الطراز القدمي الذي حتبه ةمصمم ،ةمنمقو  ةنظيف ةالغرف ،بعض الشرود

ب افتقدته حمب   فء  د ةليعم الغرف ،من النيان ةشتعلت فيها شعلا ،ةاجلانيب للغرفالركن 
 لع عنها شاهلاوهي خت ةي طاولة صغو  ،ازكرسي خشيب هز    أةأمام املدف .ايف اخلارج كثي  

: نفسها دثةقالت حم ،ةالطاولو  هي تنظر صوب الكرسيو  ،التضعهما جانب   ،كوفيتهاو 
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 ةتار أزاحت الس ،اجتهت حنو النافذه .كتب براحيتأقدر أرسم و أكده  ،امجيل جد  
هي و  لوس  قالت بتو  ،نظرت لرتى الثلج اهلش الذي يتساقط على الطرقاتو  ،هبدوء

  .ايرب خليك معااي: هايتغمض عين
تاع كل ما اب ،وصل يوسف إىل مكان التسوق الذي اعتاد عليه والقريب من منزله

ت على لس ،؟!ل ما بكءخذ عقله يتساأ ..وعدم محاس ،بشرود غريب ،يلزمه ألسبوع
 ما يرام اليوم!!

إحساس  ،ةمشيت فجأو  مسعتهاو  فت حننيمش عارف بعد ما ش   :على نفسه رد  
هرجع الشغل  ..اعموم  رجعلي اتين رغم إين كنت نسيت الشعور ده من كتييي!!  ةالغرب
  ."من "صوفيا تصال  ا ،قطع حواره مع نفسه .كله بيتنسي عاديو  ،ةبكر 

 ،من قبل ااتبها كثي  فقد ع ،مل يرد حىت عتاهبا ،شديدين فتور  و  بربود   رد  و  ،فتح اخلط
  ،انشتياق ال يطلباالو  هتمامفاال ،ذت ما طلبه منهاحىت لو نفّ و  ،مل تتغيو 

 هاأحب   ،احلفالت مع أصدقائه ىحدإف عليها يف تعر   ،ةمجيل ة"صوفيا" فتاة كندي
حسب األجواء  ،and girl friend boyحتت ما يسمى بعالقة ال اعاشا مع  و  ،أحبتهو 

 انعطف  بدأت عالقتهما أتخذ م ،ةلكن يف الشهور األخي و  ،ةيف الدول الغربي ةالسائد
 .ختالفات بينهمااالو  ظهر فيها الكثي من اخلالفات ،آخر

هي و  ابتسمت ،الغطاء الوردي الناعم يوضعت حنني حقيبتها على السرير ذ
 ة.يقالرق ةإين حبب األلوان اهلادي ةعارف ،حبيبيت اي عبي: ث نفسهاحتدّ  

 ،دست نفسها بداخل اللحاف الوثيو  ،تعطرتو  حتممت ،خرجت مالبسهاأ
 ،حنونو  انعمو  ئدافأنت  أد إيه: حتدثت لغطائها قائلة ةاببتسامو  ،بنعومهحتسسته 

 .متانو  غمضت عينيهاأ
 .كليهما  اقظ  و نبه مامل دق   ،اصباح   ةيف متام السادس
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  ،اوإشراق   احنني كانتا أكثر محاس   لكن عينو  ،ةفتحا عينيهما يف نفس اللحظ
 .اهم قائم  يف سقف غرفته لدقائق قبل أن ي احمدق   بينما ظل يوسف يف سريره متكاسال  

  .واكتفى بفنجان صغي من القهوة ،مل يتناول فطوره ،ارتدى مالبسه
 ةح ابب الغرفن مهت بفتإوما  ،زينتهاو  بت شعرهارتّ و  بعد أن ارتدت حنني مالبسها

 .اهزحبيبيت الفطار ج ،حنني: صوت عبي من الطابق السفلي قائلةها ءحىت جا
عام ينظران ا على طاولة الطزوجها يف انتظارهو  لرتى عبي ،السلم اخلشيبنزلت على 

فهي  ،ي فيهافقد جعال األمان يسر  ؛الت اببتسامتهما كثي  ءتفا ،ةبمرحّ   ةبتسامهلا اب
 هتاءكفا ..هاز متي  و  هتاءمهمة عمل جيب أن تثبت فيها كفا ،بلد غريب ،اجد   ةقلق

ذا املنصب هل ،خربةو  اذين فاقوها سن  سائر زمالئها ال عن أهلها دوان  ا مها م ،زهامتي  و 
 .اجلديد

ألقت  ،أتكدت من وجود كل ما حتتاجه بداخلهاو ارتدت حقيبتها ،تناولت فطورها
يف حال  ،دت عليها "عبي" أن تتصل هبا أو ب "خالد"بعد أن أك   ،عليهم ةلتحيا

 .احتاجت أن تسأل عن أي شيء
ىل إ "صوفيا" ليسأهلا هل حتتاج أن مير عليها ليأخذها يف طريقه ـــاتصل "يوسف" ب

ن إما  .حىت نزلت لرتكب جبواره ،انتظر أمام منزهلا ،ها ابإلجيابه ردّ ءجا ،مقر عملها
  ”good morning“ :قائلة" ،ةىت طبعت على خده قبلجلست ح

اشر بعدم رغبته مبكتصريح غي  ،يده ليدير الراديو مد  و  ،عليها بنفس الكلمات رد  
 .يف احلديث

جمرد  ،فلم يعد يشعر منها أو من انحيتها أبي إحساس ،اكثي    اتغيت مشاعرمه
  ة.مواقف تعاد يف راتبو  أحداث
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  ،رمالمح وجهه لتظه ضغط على ةا مع ابتسامعيد  س امتىن هلا يوم  و  أوصلها
مشهود و  ،اد  جفهو طبيب حمبوب  ،أخذ حييي كل من يلقاه وحيييونه ،وصل املستشفى

 .التفاين يف العملو  ،ةله ابلكفاء

  .منذ سنوات ةمالمح مكرر و  ةكلمات روتيني ،أووووف :ثهأخذت نفسه حتدّ  
ذنب مرضاك أن تزيد من ملل!! ما و  !! ضجر،امل تنم جيد   ،ماذا دهاك يوسف -

 ،الداخلمن  بتسما ،اعميق   اخذ نفس   ،؟!من التعبي هذه ةمبالحمك اخلالي ،ئ اأعبائهم عب
  .يهم بال دواءوقد تشف ،بتسامة قلبك تفعلا ،بتسامة الشفاه ال تصل إىل القلوباف

زه ي متيّ ك ،امعامله جيد  و  أخذت تركز يف الطريقو  استقلت "حنني" سيارة أجرة
فهي  ؛دكتشاف اجلديا  ،إحساس مجيل ..أمساء الشوارع على الالفتاتو  ببعض احملال

ضيف هي لكن لتو  ،فقط ةليس للمعرف ،مبعرفة كل جديد ةمنذ نعومة أظفارها شغوف
  .إليه من جديدها

فت ن عر إما و  ،يف جمال الدعاية واإلعالن ةعريق ةشركة دولي ،وصلت شركتها
حبوها إىل حيث اصطو  ،هبا اب  حىت هتلل اجلميع مرحّ   ،ستقبالبنفسها عند مكتب اال

 ة.مكاتب اإلدار 

ستباشر منه  الذيوتسلمت مكتبها اجلديد  ،فت على مدرائهاتعر   ،ةحبفاوة شديد
 ة.عملها منذ اللحظ

ن أمل يتصل ب "صوفيا " ليطلب منها  ،على غي عادتهو  ،أهنى "يوسف" يومه
  .أو أن خيربها أنه يف طريقه للمنزل إذا أحبت أن أتتيه ،يتقابال

 صطحبا ،ةموسيقى البيانو الناعمو  حيث اهلدوء ،ذهب إىل الكافيه املفضل لديه
  .القلم ،إصبع كفه السادسو  ،الكتاب ،معه رفيق عمره
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ها الربيئه تذكر ضحكت ،ت أصابعه حول قلمه حىت شعر بربودة أطرافهلتفّ ان إما 
بينما  ،وقهاكأهنا حتتفظ بدفء بلديهما يف عر و  ،برودتهو  بدفئها ،عندما تالمست يدامها

  ة.سرت يف عروقه دماء الغربة البارد

 ..حترك القلم ليكتبو 

ي وقعت عيناو  األوىل اليت مسعت فيها صوتك ةمنذ اللحظ ،كأي أحد  لست
ك عن ابقي ز متي   ،دكتفر   ،ختالفكاأدركت  ،كان هذا هو انطباعي األول عنك   ،عليك  

 .بنات جنسك

ولك    ،األوىل على غرورك ةتدل للوهل ،ةاألنوث ةالصارخ ةالربيئمالحمك  ،عيناك
 ،ةعظيم ةثق تدل على ،مشيتك ،جلستك ،ةاخلفيفابتساماتك  ،نربة صوتك ،كل احلق

أنت  ،من حويل يف حلظة إىل أنت   ةلتحويل احلياأنت  من ،جبدارهو  وأنت  أهل  هلا
 ؟! فقطو 

ا لشحنة تفريغ   ،ظن أنه يكتب للكتابه فقط ،منه أنه ال يكتب عنها اكان يكتب ظن  
 .مل تنتبه منذ سنوات ةمن طاقة سلبي

اكن فوق ألقى نظرة على رقمها الس ،بغلق الكتاب حني هم  و  ،بعد أن أهنى كتابته
ب أن تطمئن أال جي ،على أواتر قلبه يدغدغها اكأنه يتحرك أمامه قافز  و  ،أوىل صفحاته

 ؟! عليها

 سأحادثها!!  ،اأخذ القرار سريع  

**** 
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يسراين  التوترو  ةمزيج من السعاد ،مع كل ضغطة زر متفاعال   ،شعر بقلبه ،أمسك هاتفه
هذا الصوت  ،اليأتيه صوهت ،بقفل اخلط نه قد هم  إحىت  ،رن اهلاتف طويال   ،يف جسده

  .املالئكي اهلارب من السماء

 ..آلو -

 اتقابلنا امبارح يف القطار!!  ،أان يوسف ،حنني -

 ،يوسف :هي تقولو  نااحلماس الشديدو  يف صوهتا الفرح ابدو  هتللت أساريرها
 ؟ إزيك ،كراكا ف اطبع  

 ! !ةأي حاج ةأشوف لو حمتاجو  ،تطمن عليكيألت ق   ،أان متام -

نهارده  استلمت الشغل الو  متام احلمد هلل ةكل حاج ،وقذجبد كلك  ،رب خيليك -    
 .كمان

 ،تفاصيلها يتعرف على بعضو  أخرى حنوها ليكتشفها دفعه الفضول ليخطو خطوة
 ؟ بتشتغلي فنيانيت  :فسأهلا
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 ممكن تشرفن بزايرتك يف أي ،اإلعالنو  ةهورس( للدعايشركة )جولدن : أجابت
  .وقت أكيد

فهو ال يريد أن تشعر أنه  ؛صمت للحظاتو  ،اضطراابو  زادت مشاعره ارتباكا
  .يفرض أو يقحم نفسه يف حياهتا

 ؟! معاايأنت  يوسف ،آلو :متسائال   ،ه صوهتاءحىت جا

حتت  ،وقت حبييت تكلمين يف أيفوين لو يده تل عموما ،اطبع   ،اطبع  : امسرع   رد  
  ة.أمرك لو احتجيت أي حاج

  .على اهتمامك اجد  ة متشكر  ،هسجله عندي أكيد -

دن شركة جول" كتب  ،رقم هاتفهاو  مسهااحتت  .أغلق اخلطو  ،تبادال السالم
 ".هورس

لسطر اليوم وصلت لو  ،البارحة ةفارغ ةكانت الصفح ،أخذ ينظر لصفحة كتابه
 ؟! ماذا بعدو  ،مكان عملها ،رقم هاتفها ،مسهاا ..الثالث

 ؟!هل هناك من بعدو  ة:ل حبي ءتسا

 هبا ره مشغوال  ظل فك ،ما شهد سرير يوسف ليلتها أنه مل يقلق عليه هكذا يف يوم  
 عملها العزم على زايرهتا يف فقد عقد ؛لياها االليل سريع   يأراد أن يطو  ،طوال الليل

عن حبه  اشعور غريب يسيطر عليه ابخلوف من أن يسبقه أحدهم إىل قلبها معلن   ،اغد  
ل فمثلها يصعب ب؟! حب يف حياهتا فعال  و  بل ماذا لو كان هناك من شخص ،هلا

كانت   كان على يقني أهنا منذ ،بداخله ةمشاعر خمتلط ،ك بال حبرت  يستحيل أن ت  
 ةبيمكتملة اجلاذ ،أصبحت أنثى ذا بعدمافما ،وقع الكثيون يف غرامها ،ةصغي 

 !! ةاألنوثو 
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إحساس و  ،يوم ءدب ةحىت أشرقت مشس النهار معلن ،شرفتهو  قضى الليلة بني مكتبه
  .جديدين

مل يتناول  ،وكأنه يصارع الزمن ليصل إليها ،اب أوراقه ومالبسه سريع  يبدأ برتت
  ،مما يفعله عادة  كل صباح امل يفعل شيئ  و  ،فطوره

تراجع بعض و  فقد كانت ترتب ،لكن لسبب خمتلفو  ،اليلتها أيض  مل تنم حنني 
اس فقد  النعو  غالبت اإلرهاق ،اجد   ةكانت مرهق ،ابلشركة ةاألوراق اخلاصو  امللفات

 عدتن أشرقت الشمس حىت استإوما  ،كاان أضعف املتاعب اليت واجهتها يف حياهتا
 مل تفقد طراء اليتكلمات اإلو  لن يهونه عليها سوى نظرات ،جتهزت ليوم شاق جديدو 

ا لتحتل اها دوم  تفانيها يدفعو  فشغفها ،هلا ابلرغم من كثرة مساعها هلا ةسحرها ابلنسب
  .ستثناءاالو  زيف التمي   ةالصدار 

لى ذلك أهنا وساعده ع ،مل يتصل هبا ،يف صوفيا اليوم ةلو للحظو  مل يفكر يوسف
 د سألكان ق ،مبكر ه يف وقت  أهنى عمل .أو تسأل عنه ،هي األخرى مل تتصل به

 ما زال ال يعرف السر الذي يشده إليها إىل هذا احلد!!و  ،ى عن مقر شركتهاحتر  و 

 ،ثة العهد هبا" حدي"حننيو ،اقد اشتاق لبلده كثي  و  ،فهي بنت بلده ، المل  و  لكن
  .ال يستطيع حتديد هويتهاو  ،تشده إليها ةغامض اهذا ال ينفي أن هناك خيوط  

لكن  ،يبدو أهنا شركة عريقة ،ستقبالدخل ردهة االو  سيارته ركن   ،الشركةها هي 
 ؟! ةة عملها يف مثل هذه الشركة الضخمترى ما هي طبيع

ها على ابب مكتب ةطرق طرقات سريع ،ه إىل حيث مكتبهاتوج  و  ،سأل عنها
 اندهاش حاجبيها يف ن رأته حىت وقفت رافعةإما و  ،لتفتت إىل الطارقا ،الزجاجي

 .رؤيتهو  بقدومه بةمرحّ   ةحفر   ةعلت وجهها ابتسامو 
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  ..امثلها متام   ،مبهر ،أنيق كم هو ،دخل مكتبها.. أشارت له ابلدخول

 "!!تفضلا" ،إىل الكرسي الذي أمام مكتبها ةأشارت بيديها ذات األصابع الرشيق

 به!! يغالب قلبه أن يعرتف ط يف شعور  تور   ،ةأحس أنه كلما اقرتب منها خطو 

على  ناقتحىت عادت لتجلس إىل مكتبها مرة أخرى وعيناها معلّ  ،ن جلسإما 
 اليت استشعرت منها أنه ليس على ما يرام!! مالحمه

  ،ابعتذار عن قدومه بدون موعد مسبق هلا يوسف ليبدأ حديثه نظر  
ردودها و  ،أخذ يتأمل وجهها الذي يشع أمال   ،ب به يف أي وقتوهي ختربه أنه مرح  

  ة.ابحليوي ةاملفعم ةاللبق

حينها نظرت  ،يف صدره فأطلق دقاته عالية مدوية ،امل يستطع قلبه الصمود كثي  
 ؟!كويسأنت   ،يوسف: سألتهو  ،يف عينيه مباشرة

د جئت ها ق ،اأاته صوت منقذه من بعيد مطمئن   ،كتائه يف عرض حبر نظر هلا
 زألنقذك

 ؟! بـي ماذا فعلت  : صوت بداخله يقول

 .متام ،احلمد هلل: قالو  ،كلماتهاستجمع  

م واقفة لتحضر هي هتو  سألته ؟حتب تشرب إيه ،احلمد هلل: ردت حنني بعدم اقتناع
  .له ضيافته

 ،دهيف ساعة ي اانظر   ،ال يظهر ما جيول يف صدره من ضجيج ئقال بصوت هاد
 .مشي دلوقيتأأان الزم  ،اشكر   ،ال: ابلنهوض وقد هم  

 ؟! ممكن تقبلي عزوميت على العشاء النهاردهانيت  :مث أردف قائال  
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مش : قالتو  ،مث نظرت لكثرة األوراق على مكتبها ،نظرت حنني له ابندهاش
 ممكن أحاول ممكن أخلص الشغل على إمىت!! ةأان مش عارف ،عارفه أقولك إيه

قت و  ةحمتاجو  الشغل ةلكن أان لسه مستلم ،بعتذر منك ،بس مش أكيد ،أكلمكو 
 .ايل جد   ةتي بس اليومني دول مهمني ابلنسبمش هيكون وقت ك ،أنظم فيه السيستم

متىن ده أو  ،لو قدريت أان هنتظر منك اتصال ،أكيد أان متفهم كل ده :يوسف رد  
 ؟ أوك ،بكيناس ليممكن حتددي اليوم ال ،مش الزم النهارده ابلتحديدو  ،حيصل فعال  

ارها منها على سعادهتا لتفهمه اعتذ ةكإشار  ،داللو  أغمضت حنني عينيها بسرعة
 .وتك أكيددع شرف يل   ،ا ابهتمامكجد   ةأان سعيد ،صدقن هحاول: مث قالت ،اللبق

 .رحل  و  ،متىن هلا التوفيق

 نب صدماتحىت نتج ااحلب جانب  و  ةأن نرتك العاطف ةأمل نتعاهد منذ فرت  ،يوسف
  .خاطبه عقله هبذه الكلمات؟! عذاابت احلبو 

و من قال لك أنه حب ؟ إنه جمرد إعجاب .. إجنذاب : قائال   ،تكلم القلب حينها
.. إرتياح .. رأفة" به صديقي .. هل ستظل تلومه و توخبه .. كلما حتركت مشاعره 

 ،؟!ملاذا أتى ،ةمتسائل ،تبعته حنني بنظراهتا ،ن خرج يوسف من املكتبإما !جتاهها .. ؟
 ؟! على العشاء ةدعو 

نظر يف شاشة عادت لت ،رفعت كتفيهاو  ابستغراب لوت شفتيها ورفعت حاجبيها
 سفتفكر يف يو  ،لكن الشرود كان ينتاهبا من احلني لآلخرو  ،الكمبيوتر أمامها

  ؟أان مسألتوش هو بيشتغل إيه :ت نفسها بصوت مسموعث  حد   ،اهتمامهو 

من  الكالم ع احلب)برغم إن  ،يف طريقه ملنزله كان يستمع إىل هذه الكلمات
بك من ( من أغنية ) حبدبتبقى أبلف ألف معا ،أحياان   ةإن الصدفو  ،كالم متعاد ،ةنظر 
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بدأ  ،ليدستقبال قلب و بدأ يفتح ضلوع صدره لتتسع ال .حملمد حمسن ( ازمان جد  
  ا.جديد   اختار أن يبدأ حب  الصوت قلبه الذي  ينصت مبسامعه

 ،ي تقليدينيغ املختلفون عادة ة:إىل رأسه فكر  قفزت ،ةفخمتل ةيبدو أن هذه الفتا
ما جيعلها  سأفعل ولكن ،الن أتصل هبا أيض   ،إن مل تتصل اليوم ،سأكون معها كذلكو 

 .اغد   ،تتصل هي

* * * 
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ن دخلت حىت إما  ،اجد   ةهي مرهقو  عادت إىل املنزل ،احنني عملها متأخر  
أان كنت لسه هكلمك  ،ي كده ليهو قخريت اأت ،حبيبيت: قائلة ،استقبلتها عبي برتحاب

 .وأقولك هخلي خالد وهو راجع من شغله يعدي عليكي ترجعوا مع بعض
 .على كده ةبس عادي أان متعود ،اليوم كان مليااان شغل: ت حننيرد  

قتيش لسه ملحانيت  ،اشكلك مرهق جد  أنت  ،؟!يه بسإعلى  ةمتعود: قالت عبي
  .تراتحي من السفرحىت 

 .بقى متقلقيش علي   ،أراتح أهو ةأان طالع: هي تصعد على السلمو  قالت حنني
نك إ ةأان عارف ة اي شقياّل ي: قالت هلا عبي ،اتضحكو  ،يف اهلواء ةمرح ةبلأرسلت هلا ق  و 

 ؟!يهإ بتيجي على نفسك أدّ انيت  ةان مش عارفأهو  ،خالصو  بتطمنين
 ؟! مني جايل الشغل النهارده ةعارف ،صحيحآه : قالت حنني مسرعة

 ؟! مني: يف استغراب عقدت عبي حاجبيها متسائلة
 .كنزلّ أو  ري على ما آخد شاورفك  : ت وهي تبتسم يف خبث  رد  

ويل لي بقى شقاوتك دي قبطّ  :هي تضحكو  على الدرج صعدت هلا عبي مسرعة
 ؟! غيان بعدين هو مني يعرفك يف البلد هنا أصال   ،مني
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  .يوسف ئ:هي جتيب بصوت دافهدأت مالحمها و 
 ؟! يوسف مني: يف عدم تركيز سألت عبي

  ،اريوسف بتاع القط: إايها ة خد عبي مداعبةقّ أجابت حنني وهي متسك بر  
 ! ؟هو عرف مكان شغلك إزاي: و بي لتعقد حاجبيها بتعجب متسائلةعادت ع

: وت هامس قالتبصو  :امغناطيسي  مها كأهنا تنوّ و  أجابت وهي تنظر يف عين عبي
 كيلكحأك نزلّ أو  هطلع آخد شاور ،حد مركز ةالتفاصيل دي حمتاجو  اجد   ةأان جعاان

  .ت ابلصعودمه  و  تركتهاو  ،ر العشاءاحنا بنحض  و 
 .علشان خاطري قويل :ةي بذراعها متوسلة إايها اإلجابأمسكت عب

شان ولو قولتلك عل ،حبزن ةطفولي ةأشارت على بطنها حبركو  ضحكت حنني
 بطن!!

 ةال بسرعطيب خالص ي ،دي ةللدرج ةجعانانيت  اي قليب: وقالت هلا عبي اتضحك
  .مستنياكي

من الزهور ليضعوها على  ةأرسل ابقو  ،ب يوسف األمر مع أحد حمال الوردرت  
سامح مش لكن امل ،ين زعالنإ)رغم  :كتب عليها  ةمع بطاق ،مكتبها قبل موعد وصوهلا

  .(املسامح "يوسف" ،"كرمي"
اليت  ةيقهي ترسم عليها ابتسامتها الرقو  ة أن يرى مالحمها وشفاهها اجلميلكم متىن

  .عندما تقرأ كلماته ،يشوهبا اخلجلس
ا مميز شكله ،ةوجدت ابقة من الزهور الرائع ،دخلت حنني مكتبها يف الصباح

عليها  ب  ت  أخذت تقرأ ما ك   ،اذيفوح منها عطر رجايل أخّ  ،ةأمسكت البطاق ،فعال  
حىت  ،وسف""ي ،ن وصلت إىل كلمةإما و  ،حباجبني معقودين بفضول ملعرفة من املرسل

ني أخذت جتول بنظرها ب ،وضعت كفها على فمها خجال   ،مسموع   ضحكت بصوت  
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ائحة ر  ،اتقرتب منها لتشمهو  ،هي تلمس الزهورو  هااد خدتور   ،بني الورداتو  ةالبطاق
نظرت  ،زهارلتزيد من عشقها لأل ،الورد ةمتزجت برائحاعطره اليت التصقت أبصابعها 

 هاجلست ملكتب ،ةعريض ةهي تبتسم ابتسامو  هزت رأسهاو  أخرى ةمر  ةللبطاق
 :يوسف ،لتحادث ،أمسكت هباتفهاو 

  ،مل تستطع أن تتمالك نفسها من الضحكو  ،لو مسحت ،أكلم "كرمي" ،آلو -
فت يواخد الش اللييوسف  ،ةجاز أآسف كرمي : قالو  ،هو اآلخر اضاحك  ها صوته ءجا

  .النهارده
بس  ،ه إين سألت عليهخالص ملا ييجي قولّ : قالتو  ،أخرى ضحكت حنني مرة

 .وويق ةعجبتن الفكر  ةجبد جديد
 ؟! ،ك الوردعجب ،هو يكاد يعرب املسافه بني اهلاتفني قفزا" إليهاو  قال يوسف

  ،جبد آسفه إين نسيت أكلمك امبارح ،جدا": قالت بدالل
  ،أان قولت بس أحسسك إنك مش يف بلد غريب ،متتأسفيش -
 ؟! عزماك ليإيه رأيك النهارده أان ال ،خالص -
 ..بس على شرط ،موافق -
 ؟! هو إيه- 

 .كرمي ميجيش معاان  -
 .ل ضحكبط  أ ةبقى مش عارف ةيوسف كفاي -

  .ختيار "يوسف"اتفاق على مطعم من مت اال ،اثنان كثي  ضحك اال
 ،ث إليهاالتحدو  هو يتوق لرؤايهاو  شديدين ةنشو و  أهنى يوسف عمله يف محاس  

  .للقائها استعداد  اب نفسه أخذ يرتّ و  عاد ملنزله
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 ،أخذت تعد نفسها ألول دعوة هلا على العشاءو  ،من العمل اعادت حنني مبكر  
أنه  ،ةجابكانت أتتيها اإلو  ابهلا من تساؤالت عن سر اهتمامه هبا هلذا احلد!! مل خيل  
 ".ده واجب عليهو  أهنا بنت بلده" ما ينهي حديثه معها عادة

على  ةخي ألقى نظرته األو  ،من بني مالبسه ةختار األكثر أانقا ..ب يوسف ذقنههذ  
يت حىت هذه اللحظات ال ،ةحساسه ابملتعإمن الزمن الكثي على عدم  مر   ،مظهره

  ة.كان هلا إحساس خمتلف هذه املر  ،قضاها أمام مرآته
 ةصالق  و  ئاللون اهلاد انني فستاهنا األزرق ذارتدت ح ،على اجلانب اآلخر

د يطلقان صافرة خالو  جعلت عبي ،ةزينتها الرقيقو  تصفيفة شعرها الناعم ،ةالبسيط
  .هي تنزل إليهما من الطابق العلويو  ،إعجاب
 ة عايز "أان :ن وصلت حنني اىل جوار عبي حىت مهست هلا عبي يف أذهناإما 
ظ هي تتمالك نفسها من الضحك كي ال يالحو  نظرت حنني يف عين عبي ،أشوفه"

 جل غريبالغضب من كالم عبي عن ر و  ةاليت قد تدفعه للغي  ،ةاخلافت اخالد مهساهتم
 رتمزي بني الشخص احملتقدري متيّ إنك  ،ةكفاي  ةانضجانيت  ،حنني :ال خالدق

 ؟! صح ،خالصو  ةكن يكون بيسلي وقته مع بنت مجيلمم ليلاالشخص و 
 يف اتجر انفو  نظرت لعبيو  ..صح اي اباب: قائلة ،هزت حنني رأسها ابإلجياب

 .الضحك
 ؟!عنأان غلطان إين خايف عليكي ي ،نتوا بتهزرواا: قالو  ،نظر خالد هلما يف حنق  

 اصوص  خ ،بتفكر إزاي ةعرف الرجالأأان راجل و  ،حقي أخاف عليكيمن و  أخيتانيت 
  .حتكم العالقات ةاجتماعيو أ ةمفيش قيود دينيو  ،إننا كمان يف بلد غريب

يف انس  أو مبعىن أصح مبقاش ،بس مش كل الناس زيك ،نيت بتتصريف من قلبكا
 ؟! مظبوطادييت له العنوان انيت  :مث أردف قائال   ،خدي ابلك من نفسك ،زيك
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 نظرت هلما ،على صوت رنني هاتفها يف يدها ،آه ادهتولوا ابلتفصيل: قالت حنني
  .شكله وصل ،أهو بيتصل: قالتو 

ف إىل جوارها وقو  تبعها خالد ،ةتلقي نظر و  جرت عبي على ابب املنزل لتفتحه
  .كتفها بذراعه احميط  

ابداله و  هف بنفسعر  و  م عليهماسل   ،حنومها انزل يوسف يف كامل أانقته متجه  
 .هتمامالتعارف اب

 ؟ ةحنني جاهز : سأل يوسف
برغم  شعر بدفء يسري يف أوصاله ،ايلروعتك ،إليه رآها أتيت من خلفهما متجهة

 ،ارتدتهو ،ابق خلف البأخذت حنني معطفها من الفرو األبيض الناعم املعل   ،برودة اجلو
  ة.أان جاهز : دالل ممزوج خبجلو  قالت يف سعادةو 

  .اي  ه مشيا" هلا أن ،امال برأسه انحية كتفه مبتسم  و  غمض يوسف عينيهأ
ن إما و  ،ذراعها يف اقرصتها عبي سريع   ،من ابب املنزل وهي ترتدي قفازهتا خارجة

 ا عبي غمزةمن األمل حىت غمزت هلتكتم صوهتا و  هي تضم شفتيهاو  التفتت هلا حنني
كان  ،ئادهو  صوته وقور ،اجد  " اأنيق   اوسيم  فقد كان  ؛هلا كل احلقو  ،فهمت مغزاها

  ة."جنتلمان" بكل معىن الكلم ــلل امنوذج  
 افرح   ،معتنيإليها بعينني ال اانظر   ،جلس إىل جوارهاو  ،لرتكب ةفتح هلا ابب السيار 

  ،حينما وجدها بعد حبث طووويل ،بوجودها إىل جواره كفرحة أمي سندريال
  .نطلقااو  ةأدار مقود السيار 

* * * 
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كانت  ،ناءيف هذه األث .نتباهه عن حنني أي شيءاكي ال يشتت  أغلق يوسف هاتفه

 ،اتصلت به أكثرو  ان دقت اببه كثي  أبعد  ،جتلس صوفيا يف سيارهتا أسفل منزل يوسف
 .عدم الرد ة:واحد ةلكن النتيج

ر "عمموسيقى  ،إىل مسامعها ترتقاحىت  ةن جلست حنني داخل السيار إما 
 مر خيت!!ع: بشغف قائلة ،ةهي تشي إىل كاسيت السيار و  نظرت ليوسف ،"خيت
 ؟! هل سمعيبتحيب ت ،برافو عليكي: بفرح رد  
 دي ) إمىت الزمان يسمح اي ،بعزف كل مقطوعاته كمانو  ،أان بعشقه ،؟! حبب -
  .مجيل(

 ؟! بتعزيف بيانو ،بيانو: إبعجاب نظر هلا متسائال  
  .رأسها ابإلجيابهزت  ،يف خجل  

مشكله  نيت ا ،مشكله ،األمر يزداد صعوبه: بينما قال عقله ،تصاعدت دقات قلبه
 ؟! ،كيف سأخلصه منك ،كبيه اي حنني

رقة على و  أخذ يتابع أصابعها الرقيقه وهي تربت بنعومه ،قد شردت متاما"و  نظر هلا
  ،كأن أصابع البيانو حتت يديهاو  ،فستاهنا الناعم
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  .ظل يراقبها يف صمتو  ةظلت شارد ،طوال الطريق
ملست  ،لتنزل كأمية من أميات الرواايت يده حلنني افتح يوسف ابب سيارته ماد  

  . قلبيهمابني ،لعالقة ما ءمولدة شرارة البد ،نامها الالمعتاالتقت عينو  ،أانملها كفه
ليت ا هذه األعني ،أكثر ما يضايقه ،دخال ا..راقي  و  ئ  هاد اختار يوسف مكاان  

كم  ،ضوليكثر حوهلا الفو  تالحقها النظرات ،ةكنجمة  سينمائي ،تالحقها أينما ذهبت
يبدو  ..اجلس ،حاول أن يتجاهل هذا الشعور املزعج ،يريد أن خيبئها عن كل العيون

  .اخلجلو  رتباكعلى حنني اال
 ةضايقمتانيت  ،ةحاسك مش مراتح: قالو  ن جلسا حىت نظر لعينيها مباشرة  إما 

  .مش هزعل صدقينو  ةممكن تقويل بصراح؟ من وجودي يف حياتك
نيش تضايقاين متسعد ةدي حاجو  ،خالص بقينا أصدقاءاحنا  ،ال خالص: حنني

 .اأبد  
ابتسمت وهي  ،هامنها حييّ  ئبه املفاجقة كي ال تشعره أن تقر  تداركت احلديث بلبا

 .على اختياركأحييك  ،امكان رائع جد  : قالتو  تنظر للمكان حوهلا
ياهتا معاين  لكن جتمع يف طو  ة،كانت قليل  ةكلماهتما يف البداي ،بدأ احلوار بينهما

  .نسجامواال ةرتياح السعاديها االمالحمهما بدا عل ،ةكثي 
 ..من ساعة ملا جيت كندا ةأتعرف على بنت مصري ةإن دي أول مر  ةعارف: يوسف

 أحس إين مراتح يف وجودي ةلكن أول مر  ،تعرفت على بنات من جنسيات كتيا
 .كالمي مع حد كدهو 

 ؟! كده إزاي يعن: ها خجال  اخد دقد تور  و  حنني
 ة.ميز مت ةكده فريدة  حال ،شبه نفسكانيت  ،مش زيهمانيت  :اكان رده سريع  
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  .نت كمانأو  ،تصدقن لو قولتلك: ردت
 ةنطباعي عنك من املرات القليلامش عشان قولتلك  ،مش حبب اجملامالت -

 وليت إنقأنت  وعلى شخصييت ي  حتكمي عل ،ي اتكلمنا فيها مع بعضلال
 ؟! مش كده ،أصدقاءاحنا 

 .ابإلجياب هزت حنني رأسها
 .التكلفو  ا اجملامالتخالص يبقى املفروض نرفع ما بينّ  -

 ةسن 22أان عندي  ة،على فكر  ةأان مش صغي  ،استىن بس: قالتو  ابتسمت حنني
  .بتعامل معاها من أي نوع يلال ةأقدر أعرف الشخصيو 

 سائال   ،عينيه من وجه حنني مقراب   ،ةا إايمها على الطاوليوسف ذراعيه مسند   عقد  
 ؟ أان من أي نوع ،قوليلي بقى: إايها

حت عينيها لتنظر مث فتة كبي   ةهي تتنهد تنهيدو  رفعت حنني عينيها مث أغلقتهما
 ةحاجو  ،الشخص لو قدامكحاجاتني تقدر حتكم بيهم على : تقولو  إىل كف يده

 .صمتتو  ..مش شايفهأنت  لو ةواحد
 ما هو الشيء!!و  ملعرفة ما مها الشيئان انظر هلا لتكمل حديثها متشوق  

 ؟!  من وجهة نظرك إيه مهاتقدر تقويّل : سألته
ل العني ممكن أقو  ة:ا كفيه مضموتني على الطاولعاد بظهره على الكرسي واضع  

 ة.أول حاج
مش  أل: امث عاد ليقول مبتسم   ،أخذ يفكر للحظات ،إبصبعها أن واحدأشارت له 
  .عارف الباقي

  .اإليدو  العني: هي تنظر لكفيهو  قالت
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 ليلبتدي إنطباع عن إ ،ملسة إيديكو  حركة ،ملعة عينيكو  حركة ،قداميأنت  لو
  .ممكن يكون بيدور جواك

 حىت لو جواك الليتفضح و  ممكن تقول نربة صوتك ،يفاكاأما بقى لو أان مش ش
  .بتقول كالم عكس إحساسكأنت 

 بقى عينيه قوليلي ،طيب أان قدامك أهو: ابتسم مث قال ،شرد يف كلماهتا كاملسحور
 إيديه قالولك إيه عن!!و 

 ،قوله صحه الليلو الكالم  ،األول خلين أقولك شرط ،كده  ةبسهول: قالت خببث  
 .شوف هتدفع كام

 ؟ لو غلط: و قال بتحدّ  
 ؟ أوكي ،حبكمك ةان راضيأ -

أحكم عليكي و  ،أقولك كالمك عن غلطو  ما أان ممكن أضحك عليكي: امازح  
 .أان

 .مش بتحب الكذبأنت  :ةنظرت يف عينيه بثق
 .مثل الكذب اال يكره يف حياته شيئ   ة..صدمته كلماهتا للحظ

 ؟ أكمل ،أشوف الودعو   زينأبنّي  ،؟ ها: قالت يف مرح
 .يشوهبا القلق ،ةعميق ةضحكضحك من قلبه 

 ئ  داف شعاع مشس  ك ،عذوبةو  بسالسة حياتهو  خترتق قلبهو  ،فقد شعر أهنا خترتقه
  .يتسلل عرب جبل من الثلج الشفاف ليذيبه حبنان

  .ليكمّ  ،غيانيت  مش بقولك: مث قال
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 ،عن م أان سعيد أنك تتحدثني: كلسان حاله يقولو  ،أخذت تكمل حديثها املمتع
 ة.إن كانت كلماتك خارج نطاق العاطفو  حىت ،ب تفكرينو 

فصوتك  ؛رحتدثي أكث ،حتدثي: لسان قلبه يقولو  ،أخذ ينظر إليها وهي تتكلم
  .يبعث يف احلياة من جديد ،ئالرقيق احلنون الداف

 .أن تصم ت امل يرد أبد  
والدها يف كان كو  ،هي ابنة الستة أعوامو  عن والدهتا اليت فقدهتاو  أخربته عن مصر

 أهنا يف كندا اآلن ملدة شهور فقط يف مهمة ملنصبو  ،سعادهتاو  وال زال هو كل حياهتا
 .اته حديث  جديد تول

ن ياللذ ةوالدته األمريكيو  عن والده املصريو  ،سنوات أخربها أنه يكربها بثماين
سواء  ةقالت كثي تنو  أنه كطبيب قلب له طبيعة سفرو  ،توفيا بعد انفصال دام سنوات

 .يشتاق لزايرهتا جدااو  مل يسافر ملصر منذ سننيو  ،ل كندا أو خارجهاداخ
 أثناء تناوهلما حىت ،اجميئ  و  طريقه ذهااب  بينهما أخذ احلديث  ،ةمل يصمتا حلظة واحد

 .للطعام
 ةأان سعيد ،!!اأتخران: ابتسمت قائلةو  نظرت ليوسفو  نظرت حنني إىل ساعة يدها

وفقك للخي يوم هدعي ربنا يكل  ،حوارك املمتعو  ةعزومتك اجلميل ،جبد على ثقتك يف  
  .ادامي  

ايريت : بينما نطق لسانه ،اخلي الذي أرجوهأنت  ليتك  تعرفني أنك   :قلبه رد  
 زنتكلم فيهاو  نتقابل ةمتكونش دي آخر مر و  ،نكررها كتي

  ة.إن شاء هللا مش آخر مر : قالت برتحاب
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ريها أعرف أماكن كتي يف البلد هنا الزم تزو حبكم إين و  ،دي ةستغل الفرصأأقدر  -
 ،ياحيامسحيلي أكون مرشدك الس ،أماكن الزم تتصوري فيها للذكرى ،قبل ما تسافري

  .صدقين مش هتندميو 
  ة.وافقم كعالمة على أهنا ،ةطفولي ةحبركشعرها على كتفها أمالت و  ابتسمت

  .نتقابلو  أكلمكص شغل خنل   ،ةنبدأ من بكر  ،مجيل: يوسف متهلال   رد  
ساؤالت تزاحم تو  ،هو يتجه انحيتهاو  ظلت تنظر إليه ،يف محاس ايوسف واقف   هم  

  .بعضها يف رأسها
عندما  ،رحة طفلرأت يف عينيه ف ،ان حييطانه خارجي  يالوقار اللذو  ةمن اهليب فبالرغم

 قبلت عرضه عليها!!
ذراعيه أن لو متىن  ،الصغيينليحيط به كتفيها  ،مبعطفها اوقف يوسف خلفها ممسك  

قريب  ،منه افهو أكثر حظ   ؛كم حيسده ،عن هذا املعطف مها من يفعالن ذلك بدال  
  .من سيعود معها لبيتهاو  ،حيتضنها منها

 .يبدو عليهما أعراض من أصابه العشقو  ،مها يضحكانو  ،خرجا من املطعم
 ،ره على الرصيفحنني تنتظوقفت  ،ةحنني أن تنتظره ليأيت ابلسيار  ،استأذن يوسف

لرصيف اآلخر من على ا امل تكن تعلم أن صوفيا تنتظره هي األخرى بعينني تتقدان انر  
 .الطريق

* * * 
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نفسها يف هي تنظر لو  جلست ،أسرعت صوفيا إىل سيارهتا كي ال يلحظها يوسف

 ،امعي كثي   تغي   هلذا إذن ،أخذت األفكار يف رأسها تتصارع ،مرآة السيارة بنظرة حادة
 . OK: قائلة ثت نفسها بتحدّ  حد  

مر لدرجة أهنا مل تلحظ أحلان "ع ةهي شاردو  نظر يوسف حلنني ،ةيف طريق العود
  ،ليى أانملها ترتاقص مع أنغامها من جديدو  هلا ا أدارها خصيص  يتخيت ال

 ؟ يعن ينفع كده: قاطعها قائال
 ؟! يف إيه :نظرت له يف خوف

 توهنا!! -
  .ايسار  و  اخالل النافذه ميين   ،أخذت تنظر بعينني اتئهتني

 ؟! صدقيت جبدانيت  ،أتتها ضحكته بصوت مرتفع
ون رمقته بنظرة حتاول أن تكو  ،زفرة اطمئنان تزفر و  وضعت كفها على قلبها

 .ي بدأتلالأنت  ،مااشي: قائلة ،ةشرير 
كل ما نا  اح بعدين هوو  ،ةلت أصحصحك شويأان لقيتك بتنامي ق   :ضحك اثنية

 .ةدي اتين مر و  يف القطار ةأول مر  ،تناميو  هتسيبين هنتقابل
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 .دايف ةالعربيو  ميكن بس عشان جو القطار ،منتشاأان م ،ضحكت خبجل
 ةاملهم متكونيش بتسرحي يف حاج ،ال يهمك خدي راحتك على اآلخرو  -

 .يقاكيامض
األوىل اليت  ةفهذه هي املر  ،من املشاعر يسري يف جسدها نظر هلا نظرة جعلت سيال  و 

 ة.تلمع بشد فزرقتهما كانت ،تالحظ فيها تفاصيل عينيه
 ؟ حمتهيأيل قربنا ص: ارتباكها قائلة تداركتو  ،أبعدت عينيها عنه مسرعة

 .الطريق ةده على أساس إنك حافظ ،ابتسم -
ي للامن  ةمميز  ةأشوف أي حاج ةفمش عارف ،خرج ابلليلأ ةأول مر  ،ةبصراح -

 .بشوفها ابلنهار
لك املقلب أرد ،وهللا ةتصدق فكر ؟! تكون خاطفن اي يوسف ال: مث أردفت قائلة

  .أقول إنك خاطفنو  ي صويتأعلّ و  أعيط ،بتاعك دلوقيت
 واضح إن قلبك ،تننياالاحنا  يرحلوان على مصرو  ،ةتصدقي فكر  ،ضحك -

 .اأبيض جد  
ي للا ةمتخليش األرواح الشرير : عن شيء ما يف حقيبتهاقالت وهي تبحث  -

 .جوااي حتطك يف دماغها
اح و مع إين متأكد إهنا هتكون أر  ،ةأرواحك الشرير  مش قدّ احنا  ،خالص أل أل -

  .اشريره كيوت جد  
يدها  قبل أن تنزل مدتو  ،ة نزل يوسف ليفتح هلا ابب السيار ن وصال حىتإما 

 ميدالية أخرى  تضعها يفو  به ةأخذت خترج منها املفاتيح اخلاصو  ،حنو ميدالية مفاتيحه
حبنان أن  هي تسألهو  ،ةاجلديد ةمث مدت يدها له ابمليدالي ،كانت متسكها يف يدها

  .منها ةبسيط ةيقبلها كهدي
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 .مل يستطع إال أن يقبلها ،(سم )هللاانقش عليها  ،ةميدالية من الفض
سه لاحنا  :مث أردف ،ةهدية مقبول ،كدهمفيش أحلى من  : قائال   ،ةشكرها بشد

  .بعد الشغل إن شاء هللا ةهكلمك بكر  ،على اتفاقنا
صبح على ت ،اشكر  : حت له قائلةلو  و  مث وقفت ،إىل مدخل املنزل تركته متجهة

  .خلي ابلك على نفسك ،خي
 ..حاضر: أومأ برأسه قائال  و  ابتسم

  .سعادة غامرتنيو  بفرحة ةهو يتأمل ميداليته اجلديدو  ةانطلق ابلسيار 
ن أحلان م االيت هي أيض  و  (ةعارف -ر الكاسيت لتعلو كلمات )علي احلجارأدار ز  

  .حبيب املاليني عمر خيتو  حبيبها
 تحفةمل ةوجدت عبي وهي جالسة على األريك حىت ،ن دخلت حنني املنزلإما 

  .ة عجوزأكامر  ،متسك يف يدها برميوت التلفازو  بشال مسيك
 !!ةمساء اخلي اي نيين: قائلة ،هلا حنني وهي تضحكنظرت 

: التبصوت خافت قو  ،أشارت بسبابتها على فمهاو  متالكت عبي ضحكتها
  .هلا ابجللوس إىل جوارها مشية ةىل األريكأشارت بيدها األخرى إو  ..هششش

ها يينأغمضت عو  مث وضعت كفها على خدها ،أن ال أشارت هلا حنني بسبابتها
  .ايتحداث غد  أومأت هلا أن  ةحبركة أخي و  ،هلا أهنا ستنام مشية

 هلعضك ،هللا لو ما جييت حتكيلي دلوقيتو :قالت بصوت مكتومو  ،ةمهت عبي قائم
  .ال صحيان خالدو  مش هيهمن ال صوتكو 

لى ع ةمش كويس ةالعصبي ،اهدي ،خالص ،خالص: قائلة ،أسرعت حنني حنوها
 .اتجلسو  احتضنتهاو  ،ةجايف سنك اي ح ليال
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لتعلن  ،ةلحظيف نفس ال ةنظرات للشاش ،أثناء حديثهما أتت رسالة على هاتف حنني
  .يوسف ،عن أن مرسلها هو ةالرسال

سعيد " :ب هلاقد كتو  لتجده ةفتحت الرسال ،ةبسرع افتحيها: ةقالت عبي بلهف
 -) علي احلجار ،ةأغنيأرسل هلا رابط و  ،قبل ما تنامي امسعي دي ،مبقابلتنا النهارده اجد  

  ."(ةعارف
رفاته كلها تص ،ةمش قولتلك املوضوع يف حاج؟! سرحيت كده ليهانيت  ،حنني -

  .يال ةلي األغنيشغّ  ،عجابإو  فيها اهتمام
أان هنام حلسن خالص مش  ،مش دلوقيت بقى ،أل :هي تنهضو  ،ردت يف شرود  

لت هلا أرسو  .اي بيووتصبحي على خي  ،صحى بدريأالزم و  الوقت اأتخر ،ةقادر 
 .بلة على كفها يف اهلواءق  

ملثل هذا  امل تعد صغي   ،حىت أخذ عقله يؤنبه ،حلنني ةن أرسل يوسف الرسالإما 
يق ال يل ،الثالثني خالل أسابيعو  ال هذه التصرفات ستكمل عامك اخلامسو  ندفاعاال

نت تفرض أ؟! و ر فيك اآلنمث ماذا تراها تفكّ  ،ةبك مثل هذه التصرفات الصبياني
 عليها!! انفسك فرض  

كان هذا و  فضحكت معه دون تكل  و  حتدثت ،قبلت دعوته ة:قلبه ابستكان رد  
لها وهلا من اخلربة يف التعامل مع األشخاص ما يؤه ةمث أهنا انضج ،ةبشدو  عليها ابداي  

عن هذه مث ماذا ت ،أن تظهر له عدم رغبتها يف وجوده يف حياهتا أبسلوب مناسب
 ؟! ةيداليامل

 معناها أهنا وقعت يف غرامك!! ،استهزاءو  ةضحك عقله يف سخري
  .اتصال من صوفيا اانتشله منها جزئي   ،ةشعر القلب بغصة مؤمل
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 ة.ه أن أيتيها الليلتقرتح عليو  ،اأخذت ختربه أهنا اشتاقت له كثي   ،عليها يوسف رد  
تشفى يف ألنه مرتبط بعمليات يف املس أبنه سيخلد للنوم حاال   اعتذر يوسف متعلال  

نه طلب منها يف لك ،أردفت تطلب منه أن يتقابال أو أتتيه بعد العمل ،الصباح الباكر
 .متلل أن ترتك القرار للغد ليى كيف سيسي يومه

  ة.اردمن ستضطرين للحرب البأنت  ،يوسف احسن   ،رفعت حاجبيها يف استعالء
 ةارغأسندت بواحدة منهن ف ،ةأبوراق رمسها الكبي أمسكت و  بدلت حنني مالبسها

الرسم على  شر  تركت فـ   ،ما اتريد أن ترسم شيئ   ،ملوقد اخلشب ةاملقابل ةعلى الطاول
تريد أن  ،هي تتأرجحو  أمسكت بدفرت خواطرها ،جلست على الكرسي اهلزاز ،ةالطاول

ن هو شيء ال لكو  ، عنهشيء ما بداخلها تريد أن تعرّب  ..مث تركته ..ما اتكتب شيئ  
 .بكت  ال ي  و  مرس  ي  

 ،ينيهاأغمضت ع ،ايهاإما أهداه  ،أدارتو  هباتفها ةوضعت مساعات أذهنا املوصول
 أم ارجتاف قلبها!! ،اهتزاز الكرسي ،مل تعد تشعر ما الذي يؤرجحها
 ؟! ال كان حلم  ه ،ت خيوطها عرب انفذة غرفتهاقد مد  و  فتحت عينها لرتى الشمس

لتقرأ رسالته  ،يف قائمة رسائلها امسه مضيئ  اترى و  لتفتح الرسائل أمسكت هاتفها
 .عدة مرات

تيت من حتاول بكل ما أو  ،ةأيقظت بداخلها ذكرايت حزين ،ةتلك البداايت اجلميل
  .محاس أن تتناساهاو  لؤ تفا

ا احلزن حىت ال يشعر من صوهت ،تنفست بعمق ..إذا بوالدها يتصلو  ،هاتفها رن  
 .أو القلق

  ..لوآ -
 ؟ إيه حبيبيت ةعامل -
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  .ووويقوحشتن  ،طمن عليك ،احلمد هلل -
كون جنبك يو  بدعيلك ربنا يوفقك؟ الشغلو  إيه يف البلد ةعامل ،أكرتانيت  -

 .ادامي  
ال و  ،ةأي حاج ةخالد مش خملين عايز و  عبي ،كله ماشي متام ،تسلملي ايرب -
  .أصال   ةإين يف غرب ةحاس

مفيش داعي من موضوع سكن الشغل اللي  ،ختليكي عندهماطيب م ،احلمد هلل -
 !لوحدك ده

بعدين و  ،ده بيهقنو  اإن البيت بعيد عن الشغل جد   ةاملشكل ،هشوف اي اباب -
مش بيخلوين أجيب أو أعمل أي  إهنم اخصوص   ،أكون محل عليهم ةأان مش عايز 

 .يف البيت ةحاج
 اعموم   ،موسطهو  أكرت إنك معاهمن أان بس مطمّ  ،تشوفيه ليماشي حبيبيت ال -

 .خدي ابلك من نفسكو  سلميلي عليهم كتي ،ربنا خيليكم لبعض
  ..يأوك ،بالش سهرو  ةتنساش اتخد األدويام ،نت كمانأو  حبييباي  حاضر -
 .يف حفظ هللا اي بنيت -
 ة.مع السالم -

  ة.لتفر منها دمعات حار  ،أغلقت معه عينيهاو  أغلقت اخلط
ان كانش نفسي تفضل قلقا م ،سبب يف سعادتك أكرت من كدهكان نفسي أكون 

  .طولى عل علي  
 ..حنني ،حنني :هي تقرع البابو  أاتها صوت عبي اخلافت

  .توجهت حنو الباب لتفتحهو  ،ةمسحت دموعها مسرع
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 ،ةنوم لت هرتوح عليكيأان ق   ،ةصباح اخلي اي قط ،أمسكت عبي بوجنة حنني
 .اأتخريت

 ؟ ةانيت تعبان ؟!مالك :مالحمهاأخذت تتفحص 
  .لكحص  أو  هاخد شاور ،نيتانزيل ا ،ةشوي ةأان بس كسالن ،أل ،أل -

 ،تزعله ةاج ليوسف أي ححنني إوعي تكوين بعيّت : نظرت هلا عبي قائلة يف قلق
 ةي نفسك فرصعشان خاطري ادّ  ،كل ما حد حياول يقرب منك تبعديه ،رفاكياع

 .تتحججي بيها ةالراجل مفيهوش أي حاج ةأان شايف ،دي ةاملر 
جمرد  ،صديق يوسف ،عبي ممكن نقفل الكالم يف املوضوع ده :صرب دنفاو  يف حنق

 !!صديق
 !! امسه يظهر على شاشة هاتفها متصال  وجدت  ،كأنه يسمع حوارمها عنهو 

* * * 
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: قائلة ةرفخترج من الغبي بنظرة لوم وهي رمقتها ع ،ةضغطت على زر إلغاء املكامل

 املوضوع أان مش هتكلم معاكي يف ،ةده غلط على فكر  هبتعمليانيت  الليبس  ،براحتك
 .ده اتين

 .ها يف غضبءأغلقت الباب ورا
ال أحد  ،ةار ز دموعها تنهمر بغو  وجهها بكفيها ئهي ختبو  متت حنني على السريرار 

لكن ال أريد و  ،ييتمنون يل اخلو  ،خيافون علي  و  أعلم أهنم حيبونن ،ال بقليبو  يشعر ب
 .فقد ذقته من قبل ؛اال أريد حب   ،غيهم يف حيايت

 الشكو  ةالغي و  متالكاالو  ال عذاابت احلب ،ةطهارة الصداقو  أريد لعالقايت خلود
احلب  ،ةخلقه هللا يف قلوبنا بعد األمومأطهر شعور و  هي اثين أنبل ةالصداق ،الغريزةو 

  .هذا اي صديقيت يعرفخي من  ت  أنو  ،ةجزء من الصداق
تضنها فمجرد أن حت ؛هي تعلم أن عبي ستغفر هلاو  ،هنضت وهي متسح دموعها

 .انتهى األمرو  ستعاتبها
نظمت  ،ىيوسف مرة أخر  ..هاتفها رن   ،ترتب نفسها للنزولو  هي تلملم أغراضهاو 

 :ت هبدوءرد  و  ،أنفاسها
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  ،صباح اخلي: أاتها صوته قائال"
  ،صباح النور ،حتاول أن تبتسمهي و 
 ؟ منيت كويس -
 ليه النهارده!! ةكسالن  ةمش عارف ،مش أوي ةاحلقيق -
 ؟ فطريت -
 ؟ يف الشغلأنت  ،هنزل أفطرو  لسه أهو جبهز يف حاجيت -

عليكي نفطر يف  يحتيب أعدّ  ،ةربيلسه أان يف الع أل: ةوهو يداعب ميداليتها الفضي
 ؟لكوصّ أو  الطريق

ديق مهتم ص عقلها القائلو  ،وهي تغالب قلبها الذي بدأ يتحرك صمتت لثوان  
 ن حجمها!!ال تعطي األمور أكرب م ،رجل شهم يهتم ألمر فتاة يف بلد غريب ،بصديقته

 ؟ قوليت إيه؟!  ها -
  ..ماشي ،يأوك: قالتو  خاهنا لساهنا

  .هتأخر أان يف الطريق مش ،متام: ةالسيار  اهو يعتدل يف جلسته مدير  و  افرح   رد  
: قائلة ،رابهي تلوي شفتيها يف استغو  تنظر لنفسها ةاجتهت للمرآو  ،أغلقت اخلط

  .أنزل أصاحل عبية أهي فرص ،حصل حصل ليخالص بقى ال؟! بعدين معاكي
الناس و  كأنه يرى الطرقو  ،ةحتت عجالت سيارة يوسف املسرع ىكان الطريق يطو 

 .كأنه امتلك الدنياو  اواسع  شيء ما جعل من صدره  ا..أبلوان أكثر زهو  
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 ،نزلت لرتى عبي وهي حتضر الفطور حباجبني معقودين ،بعد أن جتهزت حنني
يش حساب تعملام: مهست هلاو  ،ةحنون ةطبعت على خدها قبلو  احتضنتها من اخللف

 .يف الفطار
  .منها ةل هلا أهنا ما زالت غاضبي  فقد خ   ،رمقتها عبي بنظرة قلق

  :ءيف هدو  خرى هامسةأ ةفأسرعت تقرتب من أذهنا مر  ختوفهافهمت حنني 
  ة.توهجت وجنتيها حبمرة شديدو  ..هفطر مع يوسف -

هي هتز رأسها و  ،ةظر هلا بعينني متسعتني من السعادهي تنو  استدارت هلا عبي
 ؟! بتتكلمي جبد: كأهنا تستجديها أن جتيب بنعمو  ابإلجياب

 .جبد: هزت حنني رأسها خبجل
إديله و  فسكي نكده حبيبيت إدّ   ةأيو  :مث نظرت هلا ..كده  ةأيو  :احتضنتها عبي

 ة.فرص
 .حاضر :إايها أغمضت حنني عينيها مطمئنة

قطر عينه اليت ت ،حىت تالقت أعينهما ،ن خرجت له حننيإما و  ،وصل يوسف
 ة.عينها اخلجولو  ،اهتمام  ا

شفاهه  كانت ،ةلكن هذه املر و  ،ايده هلا مصافح   مد   ،نظر هلا ،جلست إىل جواره
 .هي اليت تصافح كفها

ممكن : قائال   ،ليهاإ ارفع عينه انظر   ،أصابعها يف يديه ةرتعاششعر اب ،رجتف جسدهاا
 ؟ تتطمنيلي

 ةعرت فجأفقد ش ،أخذت تفرك كفيها ببعضهما من الربدو  ،سحبت يدها من كفه
  .يف أطرافها اما زال الشتاء قابع  و  ،ن الصيف زار وجنتيها حبرارتهأ
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 قال حماوال   ،شعر بقلبه يلومه على نظرة اخلوف اليت رآها يف عينيها ،إليها اانظر   ظل
 ؟ممكن تثقي يف   ،ردي علي   ،حنني: فيها ةبث الطمأنين

 ؟! ليه: قالتو  ،ةنظرت يف عينيه مباشرة برباءة طفلة حائر 
  .زيك تكون يف حيايت ةحمتاج واحد ،لك أان حمتاج ،ختافيش من كدهام -
 ؟! زيي ةإيه واحد مبعىن -
 .آخد رأيه ،أتكلم معاه براحيت ،حد أثق فيه -

يها أي دور كانش لا أمي م ،حنني أان اتربيت يف بيت مفكك أسراي  : مث أردف قائال  
احتملت  أان ،لهو  مستقبل يل  و  كان مشغول بتكوين اسم ،والدي هللا يرمحهو  ،يف حيايت

 لكن كل واحد يف حياته ،أصدقاء كتيعندي  ،امسؤولية نفسي من بدري جد  
 ؟فامهاين ،انشغاالتهو 

ي يف أي اتخد رأيو  ،تقدر تثق يف   ،أصدقاءاحنا  ،أان قولتلك قبل كده ،متام -
 ة.حاج

 ؟!نيتاو  -
 ؟! أان إيه -
حتكيلي عن كل و  تعتربين صديق فعال  و  ،هتحتاجي تتكلمي معااي ،هتثقي يف   -

 !؟لكحك أو بتزع  حاجه بتفر  
 نفسك يف هذه أنت من وضعت   ةورط ..شردت للحظاتو  ،أبعدت نظرها عنه

 دعوته!! حني قبلت   ةالورط
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 ،تير إن حياتك فيها أصدقاء كمقد  و  ،مّن  ةمتفاجأانيت  ر إنأان مقدّ  :أردف حينها
 ،اوبين دلوقيتبالش جتو  ،عتربيه طلب مّن ا عشان كده ،لكن أان مفتقد ده يف حيايت

  .تفكري حقك اتخدي وقت
ظر له عادت لتن ،األدبو  ةهذا ليس من اللباقو  ،شعرت أهنا جعلته يستجديها

لم مع بعض نتك ،إننا نكون أصدقاء شرف يل   ،افكر طبع  أمن غي ما : قائلة ،ةاببتسام
  ة.حمل ثقأكيد و  إنسان حمرتمأنت  ،أي وقت ،حتكيليو  أحكيلك

عل شعرت هي أنه ابلفو  ،كاد حيتضنها من سعادته بكالمهاو  ،نظر هلا يوسف
لكن و  ،ما أراه يف عينيك ليس بصداقة يوسف ،قالت يف نفسها ،احتضنها بنظراته

 .فطاملا زمام األمور يف يدي فال قلق ؛ان من أضع احلدودأدعن 
 ؟ حتيب تفطري إيه ،قوليلي بقى -
اي  ،عشان مش عايزين نتأخر عن شغلنا ةبسرعو  ،ةمعاها قهو  املهم ،ةأي حاج -
 .دكتور

على املشفى  مر   ،مها يف طريقهماو  ،ةا يف السيار ليتناوال فطورمها سريع   انطلق هبا
  .إايها مبقر عمله اأشار معرف  و  ،الذي يعمل به

 هي تبتسمو  ةمث نظرت له عرب النافذ ةأغلقت ابب السيار و  نزلت ،ها هي شركتها
  .اشكر   ،احيايت زادت شخص مميز جد  : قائلة

ا يف مكان خيتفي هبو  ،أخرى يعيدها اىل جواره مرةو  أن ينزل ليحملها شعر أنه يريد
  .ال يوجد به سوامها

  .طولى عل ردي علي   ،هتصل بيكي يف أي وقت: قالو  ابتسم
 .ابي ،يأوك: خفضت رأسها وهي تبتسم يف خجل
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  .خدي ابلك من نفسك ،ةمع السالم -
  .كمانأنت   -

  .ب عن تفكيهمل يغ   لكنو  ،منهما عن عني اآلخر غاب كل  
 ةسيار الكلمات خاطبت صوفيا سائق الهبذه  ،"ميكنك أن تعود ب إىل املنزل اآلن"

 !!ةحبيبها املسحور بسحر هذه الشرقي لرتاقب االيت استأجرهتا خصيص  

* * * 
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ألنه فسه ستياء من نشعر ابال ،أخذ يفكر يف هذا الكم من اخلوف الذي رآه يف عينيها

 .جعلها ختافهو  اقتحم مشاعرها فجأة
ا يف يف خوفها أو حزهن الن أكون سبب   ،سأصحح األوضاع: من نفسه قائال   ئهدّ  

 .يوم من األايم
شعر فيه ابجنذاب مل ت طويل   زمن   مر   ،مل يفارق يوسف تفكيها منذ تركها يف الصباح

 .كما جعلها تفعل يف اليومني الفائتني ،حنو أي شخص
ركته بال ن هذا األخي أخربها أهنا ستحبه إذا تإحىت  ،قلبهاو  حياصر تفكيها أصبح

 ال ميكن إال أن حتبيه!!: قاهلا صراحة ،قيود
  ة.يف يد املرأ ،دفة قيادهتاو  لطاملا آمنت أن مفاتيح العالقات

خذك إىل حنوك أيندفاعه اترتكي ال و  ،كبحي زمام قلبكا  ،احسن   :ثت نفسهاحد  
  .أمل جديدينو  جلرح ةلست مستعد أنت   ،ةالالرجعحيث نقطة 

فقد  ؛ الغدهبا يف ةاخلاص ةسوى خرب تسلمها للشق ،مل خيرجها من دوامة التفكي
حىت  ،ومعنها يف هذا الي من سيتسلم العمل بدال  و  أخذت ترتب كيف سيسي يومها

  .شراء كل ما يلزمهاو  يتسىن هلا ترتيب
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  ،يهاتفها غادر عمله دون أن ،تصال هبااال يف ةامللحوال اليوم كان يغالب رغبته ط
 ،رجن رآها ختإما و  ،ةلتجده أمامها ينتظرها يف السيار  ةولكنها خرجت من الشرك

 أشار هلا أن تعايل!! ،وقفت متفاجئة للحظاتو 
أنت  :ستغرابقالت يف او  ة،فتحت ابب السيار  ،امغناطيسي   ةماجتهت حنوه كاملنو  

 ؟! مستنين
الدم أن  قد قاربو  هايشفتو  فقد رأى لون أنفها ؛هو ينظر هلا حبنان  و  رأسه هز  

  ة.بسرع ،اركيب: مث قال ،يهرب منهما
 ،ب نفسكهتتع ةجبد كده كتي مش معقول :متنانن ركبت حىت نظرت له ابإما 

  .الطريق طويل ،لتن الصبحوص   ةكفايأنت  
 ؟! حك دلوقيتمني قالك إين هرو  : و قاطعها

خليها  ،جبد أان مش هروح يف مكان النهارده ،ل بقىيوسف بط  : قائلة ضحكت
 .يوم اتين
 ة.هو ينزل مكبح السيار و  .هنبدأ النهارده :رأسه ابلنفي هز  

 .يوووسف: هي تقول يف دالل  و  ضحكت حنني بصوت عال  
  .ركض  و  أميته على حصانه األبيض كفارس خطف   اانطلق مسرع  

  .علي  يوسف كده عبي هتقلق  -
  ،يشرك متقلقمش هأخّ و  ،معاايانيت  قوليلها إنو  نيهااتصلي طمّ  ،ةبسيط -

 ؟!راحيني فنياحنا  طيب: سألته ،بينما كانت خترج هاتفها لتخرب عبي
  .ووويقمكان هيعجبك  :ابتسمو  نظر هلا
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آه كان  ،أان مع يوسف ،ةبس هتأخر شوي ،آه خلصت؟ إيه حبيبيتة بيو عامل -
 ؟ يهتأخر أوك مش ،مستنين

  .مهس يوسف هلا لتخربها أن ال تنتظرها على العشاء
  .كي ال تسمعه عبي أشارت له بسبابتها أن ال

: قالو  ،أل :قالت ،ةنظر هلا يف نفس اللحظو  ،ن أغلقت اهلاتف حىت نظرت لهإما 
 .وانفجرا ضاحكني ،ةيف نفس اللحظ ،هيحصل

  .لنيش منك بقىيوسف متزعّ  -
 .خالصوصلنا احنا  -

وهو  ،مبا يشبه أسوار الكورنيش يف مصر ةلرتى حبية رائعة اجلمال حماط نظرت
 ؟ إيه رأيك: غمز هلا بعينه قائال   ،ةيفتح هلا ابب السيار 

 !!..واااو -
  .قرص الشمس الذي كان يشق طريقه للغروب ،زاد من روعة املكان
 .First one :قال يف محاس  و  ،أخرج يوسف هاتفه

وعب كل هذه تست مل تستطع أن ،يف كل شيء ةفقد كانت سارح ،حننيمل تبتسم 
أسرع  ،بدأت تتمايلو  أمسكت برأسها ،ار خفيفأحست بدو   ،ةاألحداث املتالحق

  .يف قلق ليمسك خبصرها ،يوسف حنوها
 ؟! ،مالك ،حنني -
 ة.داخي -
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 جلس على إحدىو  أجلسهاو  ،ه هبا انحية إحدى الطاوالتتوج  و  أمسك بيدها
 اواضع   ،هو يزيح خصالت شعرها من على جبهتهاو  ،هلا يف قلق اانظر   ،ركبتيه أمامها

 .إايها خلف أذهنا
 ؟ إبيه ةقوليلي حاسّ  -

  ة.أان كويس :هي تطمئنهو  تنفست بعمق
 ؟ أكيد: عينيها قائال   يف عمق   نظر  

  .أان بس من وقت ما جيت من السفر مش بنام كويس ة:هزت رأسها مبتسم
حك رو  أو  ةهنتعشى بسرع ،شكلك مش بتاكلي كمان كويسو  :بقلقابتسم 

 ي؟أوك ،تراتحي
 ي..أوك -
  ؟من الشغل يومنية هو مينفعش اتخدي أجاز  :هو ينهض ليجلس إىل جوارهاو 
 .أان بكره هستلم الشقه بتاعيت ،نسيت أقولك -

أان و  ،حمتاجاه انيت ليشويف كل ال ،اهساعدك طبع   ،مربرووك: ة بسعادابتسم قائال  
  .معاكي
 .خالد هيكونوا معاايو  عبي ،تشغلش نفسكام أل -

 .ه هلا كي تضع يدها بداخلهكفّ   بسط  و  ،أان كمان معاكي :امهس مبتسم  
فقد كانت  ؛كأمنا تبادال األيديو  ،مل جتد نفسها إال وهي تضع أصابعها داخل كفه

  .دةاجلليد برو كانت أصابعها تضاهي بينما   ةهذه املر  ةللغاي تنيه دافئايد
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 ؟ ةدين حباجتوعو  ممكن أوعدك: قال هلاو  ،أمسك بيدها األخرى ليدفئهما بني كفيه
  .ث هبما برفقلكنه تشب  و  ،حاولت أن خترج كفيها من بني يديه هبدوء  

 ؟ صح ،مّن  ةلسه خايفانيت  -
ي أرجوك ،أان ما صدقت لقيتك: أسرع قائال   ،ةدمع ةملح يف عينيها التماع

  .تبعديشام
 ةها الصغي أخذت أانمل ،ليتبادال األدوار ،ةها خترج يديها من بني يديه بنعومترك

يبعدوا األصحاب مش ب: هي تقولو  حبنان امتسح عليهو  ةتحسس أوردة كفه البارز ت
 .اعن بعض أبد  

 توعدين؟ -

* * * 
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 ي يف حيايتحاجات كتيف و  لسه متعرفنيشأنت  ،يوسف: هي تنظر يف عينيهو  قالت
  ،متعرفهاشأنت 

 ؟! يف حد يف حياتكانيت  :قاطعها قائال
 ؟! السؤال ده بتسأهلويل بصفتنا أصدقاء -

  .كأن لسانه ال يريد أن ينطق كذاب  و  ،هز رأسه ابإلجيابو  نظر يف عينيها
  .اكتي طبع    بس عندي أصدقاء ،مفيش حد يف حيايت أل -
 ةأان هحكيلك كل حاج ،بصي اي حنني ،واحد منهمعاوز أكون و  أان حاببو  -

ه ك يف أي موضوع بعد كدعشان ملا أطلب رأي ،ةمش هخيب عنك حاجو  ةعن بصراح
 ؟! فهماين ،بفكر إزايو  أان مني ةتبقي فامه

 .أن نعم ،هزت رأسها
 ،كصديق  على األقل ،يزاين يف حياتكانك عإأتكد أين إ طالبه منك ليبس كل ال -

 .يف أي وقت ةحتكيلي عن كل حاج ،تطمن معااي ،تثقي يف  
 هي تعلم أن هناك ما لن تستطيع إخباره به!!و  عياءإغمضت عينيها يف أ
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 ،إننا نكون أصدقاء شرف يل  و  اإنسان حمرتم جد  أنت  ،أكيد: ةمث أردفت قائل
  ة.لمإنك هتكون صديق مبعىن الك ةمتأكدزي ما أان  ،أوعدك إين هكون عند ثقتك يف  و 

هو ينظر و  ابتسم ،إىل جواره ةركبت السيار  ،ن عليهاأاطمو  بعد أن تناوال العشاء
  .هطلب منك إنك تنامي الليدي  ةأان املر : قالو  ،إليها

ق لسه غمضي عينك الطري ،هللا مش هبزرو جبد: فأردف قائال   ،ضحكت يف خجل  
 ة:به انئمشظهر كرسيها للخلف لتصبح رجاع إزر قال ذلك وهو يضغط على  .طويل

  .ملا نوصل هصحيكي
 ،إىل أبعد احلدود انفسي  و  جسداي   ةفقد كانت منهك ة؛ت ابملوافقأأومو  امل جتادله كثي  

  .أغمضت عينيهاو 
 ةولشعر أهنا أصبحت مسؤ  ،ةطفل ،حىت أخذ يتأملها قبل أن يوقظها ن وصالإما 

  .بيتهيريدها معه أمية  ،شعر أهنا ختصه ،ال يريد أن يرتكها ،منه
هو و  ،امةلتفتح عينيها اببتس ،هبدوء ضغط على أانملهاو  يده لتالمس كفها مد  

جبد مش  :قالت ،هي تعتدل جالسةو  ،كما كان  يضغط على زر الكرسي ليعود معتدال  
 .بنج هاملوضوع في ،ان معاكأو  يي بيحصلّ لإيه ال ةعارف

  .اي بنيت مش دكتور اطبع  : هو ينظر إليهاو  ضحك
 .معاايتعبتك  -
 ةكر هكلمك بو  ،حاويل تراتحي ،ن عليكيأان عايز بس أكون مطمّ  ،ال يهمكو  -

 ؟ يأوك ،ةعشان نتفق هنعمل إيه خبصوص الشق
 .تصبح على خي ،يأوك -
  .خالدو  سالمي لعبي ،نت من أهل اخليأو  -
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 .ابي ،حاضر -
د يسري عر هو ابلرب بينما ش ،لتجابه برودة اجلو يف اخلارج ةغادرت دفء السيار 

 !!هن تركتإيف أوصاله ما 
 دنيا اتسعتكأن الو  ،مبثابة أمل جديد كان اعرتافها له بعدم وجود حب يف حياهتا

ا ما زالت حتلق صوهتا نظراهت ،ا بلقائهاعاد إىل املنزل سعيد   ،أصبحت أمجل يف عينيهو 
 .كأن ثقل جبل أزيح من على صدرهو  ،استسلم لنوم عميق ،يف فكره
ذا رآها يف هك ،لتهقب  و  مسكت بكفهأ ،خطت خطوات حنوه ،ابتسمتو  رت لهنظ
 .منامه

أريد أن  ،أن يسمع صوهتا ،يريد أن يراها اآلن ،شوق إليهاو  كله حننيو  استيقظ
ال يريد و  الوقت متأخر ،شوقه هلا ئمل يعرف كيف يطف ،أن تكوين يل ،تكوين معي

 .تسمعهو  كأهنا تراهو  ،أخذ ورقة وقلم وكتب ا.هظإيقا
  ..اأرغب بك كثي  و  " أحبك

  ..حد ما أجهل بعدو  ،أحبك إىل احلد الذي أعرف
  ..جنوان  و  أرغب بك عقال  
 ..انقص  و  أرغب بك كماال  

  ..أرغب بك كما أنت  
 ة..ي جبدار امسو  تستحقني قليب ،قرتبت منك أدركت صدق مشاعري جتاهكاكلما 

  .نك تستحقني ما هو أمجلإبل 
 املاءيف حيايت ك أصبحت   ،عدم رؤيتك أو مساع صوتك كل يومكيف سأحتمل 

 اهلواء!!و 
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أخذت و  ،هماتحي   ،عبي جيلسان إىل طاولة الطعامو  دخلت حنني املنزل لتجد خالد
 .مل تكن تريد احلديث ..طريقها إىل الطابق العلوي حيث غرفتها

 ؟ ال أطلعلك األكلو  ،مش هتتعشي معاان :ها صوت عبيءجا
ش نفسك أان تتعبياال م: قائلة ،سّلملل ةاخلشبي ة هلما من بني األعمدنظرت حنني

 .اتعشيت
 ؟! مع يوسف: نظر هلا خالد متسائال  

 .فعن يوسو  ما دار بينهما عنها افقد فهمت أن حديث   ؛نظرت حنني لعبي
اي خالد عشان شغلك صعب  ةأان عارف ،ةصحيح أان هستلم شقيت بكر  ،آه -

عشان  ةاعداملس يوسف كمان عرض علي  و  ،عبي هتكون معااي ،تكون معااي طول اليوم
 .ي بيشتغل فيها قريبه يل  لستشفى الامل

 ؟!ةو يف حاجه :نظرت هلما ابستغراب ،هلا حنني حعبي بنظرة مل ترت   ،رمق خالد
  ة.اجأملهولك مفاع كان يف خرب مجيل كنت: قالتو  ة،ابتسمت عبي يف فرح

 ،يتوقف قلب يكادو  ةبصوت يرتعش من الفرح ،من على السلم نزل مهرولةو هي ت
  ...لو إللي يف ابيل جبد أان ممكن :عيناها معلقتان بعين عبي

 ،تدريجيتالشى من أذهنا ابل اصوهتمو  ،خالد يكسوها الضبابو  بدأت مالمح عبي
 .وغابت عن الوعي

 ةاذرها النفّ رائحة عطو  ،هي تربت على وجنتيهاو  كف عبيمل تفق إال على برودة  
  :لس إىل جوارها تنظر إليها ابكيةكانت عبي جت ،اليت حتيط أبنفاسها

 .كنت مهوت من القلق عليكي ،كده اي حنني -
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سادة أسرع خالد بوضع و  ،عتدال يف جلستها على السريرخذت حنني حتاول االأ
ضوا يعن ينفع ابن أو بنت أختك يتخ :يقولوهو  ،خلف ظهرها لتستطيع اجللوس

 ؟! عليكي كده
: وهي تقول ،دشدي أجهشت يف بكاء  و  كطفل صغي ،تعلقت حنني يف رقبة عبي

  .هأان بصدقو  ،قليب كان بيقويل كده ،إنه قريب ةأان كنت حاس ،مش قولتلك
انيت  بس ،أحاسيسكو  أان بثق يف قلبك: و قالـتو  ،شديد   نظرت هلا عبي حبنان  

  ة.هتفضلي بنيت الكبي  وبرض
  أحن ماما يف الدنياو  أحلى ..لتهاقبّ و  ..اي ماما عبي ،اطبع   -

 ،كتي  ةمفيش حرك ،كلمتني األفالم العرب بس الزم أقوهلم  هم: قالتو  ضحكت
  .اتفقنا ،ااتخدي ابلك من نفسك جد  و  اتكلي كويس

مش  رغم إين ،بعدين نشوف املوضوع ده ةاجلديد ةطمئن عليكي يف الشقأ -
 .اسيبين أبد  عيزاكي ت

يف و  أان هتصرف متفكريش إال يف نفسك ،مش هتتحركي من هناانيت  ،أل ،أل -
هكلم  أانو  ،حاجه خليك معاها ةخالد أان جبد مش عايز  ..أشارت إىل بطنهاو  .النونو

 ة.عرض عليه أكرت من مر  ةف هو بصراحيوس
عبي بتقويل  ،ة على فكر أان هبدأ أغي  ؟! ةإيه احلكاي: حديثه حلنني اقال خالد موجه  
  .وويقمهتم بيكي و  من كالمك عنه معاها اإنه إنسان حمرتم جد  

 مهتم فعال  و  ،إنسان حمرتم ةاحلقيق :هي تنظر لعبي مث خلالدو  ،هزت رأسها يف خجل
  .ويققوي 

اتحي إيه رأيك نسيبك تر  :وضع يده على كتفها قائال  و  اقرتب خالد من عبي
 ؟! الصبح على الفطار نكمل كالمناو  ،دلوقيت
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  .األول لنب دايف ةبلك كباييهج: قالت عبي
لو و  ،ةأان كويس ،تشغليش نفسك ب  اممكن م: قالتو  أمسكت حنني بيدها

  .لو بتحبين جبد يال انزيل مع خالد ،هعملها لنفسي ةاحتجت أي حاج
 ؟! هتندهيلي ةطيب لو احتجيت أي حاج -
 ا.طبع   -

تصبحوا  ،إين خضتكم علي   ةآسف ،ألف مربوك: قالتو  أخذت ترتب وسادهتا للنوم
 .حت هلم بكفهالو  و  ،على خي

 ،ل أحلمه.. حىت جلست حنني يف سريرها ،ن أغلقا البابإما و  ةخرجا من الغرف
نذ انتظرته مخرب  ،ن أمجلها هذا األخياكو .. اي له من يوم طويل مليء ابألحداث

 .احلمد هلل ،سنني
 ،رأت يوسف يقف أمامها ،رتفاعتقف على حافة مكان شاهق االوجدت نفسها 

 :ههي تناديو  مدت يدها انحية يوسف ،شعرت أهنا ستسقط ،إايها ظهره امعطي  
 يده حنوها حىت زلت قدمها لتسقط!! ان استدار هلا ماد  إما و  ..يوسف ..يوسف

ت تكاد ضراب ،على شهيق خرج من أعماق جسدهااستيقظت من النوم مفزوعة 
أعوذ  ،رأسهاب ضعت كفيها بني خصالت شعرها ممسكةو  ،ةع يف أرجاء الغرفسم  قلبها ت  

 .ابهلل من الشيطان الرجيم
  ..افجر   ةإذا هبا ما زالت الرابعو  ةنظرت إىل الساع

لفت  ،ترتنح قليال   ،مازالت تشعر أهنا ليست على ما يرام ،قامت من سريرها
: ها قائلةخاطبت ،تتأمل ألسنة اللهب ،أةجلست أمام املدفو  ،جسدها بشاهلا الصويف

 ووي!! قحاسه بيكي 
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كلم يتو  كانت تؤمن أن حىت اجلماد يسمع ،ما تتحدث للجمادات اكانت دائم  
  .لكن حنن من ال نفقهمو  ،ايتأمل مثلنا متام  و  يفرح

 ةبحي لوحة ملا رأته اليوم عند ال ترسمو  أخذت متزج األلوانو  الرسم شر  أمسكت بف  
 .مع يوسف

فتح  ،زعجمتواصل م استيقظ يوسف على قرع الباب بشكل   ،يف الصباح الباكر
 ،حلقائبهي متسك بيدها العديد من او  الباب ليجد صوفيا تلقي عليه حتية الصباح

  .إايه أن يتجهز للفطور معها خمربة
أخربها يف ضجر  ،هإىل غرفت اكها متجه  هو يرت و  ،كان ابلكاد يستطيع أن يفتح عينيه

  .ليلة أمس افقد سهر كثي   ؛يريد أن يكمل نومهو  أنه ليس جبائع
ر هل من لتدخل قبله إليها لتنظ ،إايه من طريق غرفة نومه مبعدة ،أمسكت بذراعه

 !!امرأة عنده أم ال
تحمل نه مل يعد يإ ،ةحتدث معها بلهجة حادو  ،اتسعت عينا يوسف من الغضب

 ليستطيع كل   ،ةن يبتعدا عن بعضهما لفرت من األفضل أو  ،طريقتها يف التعامل معه
طريق فقد وصال ل ؛خيتربا جدية مشاعرمها انحية بعضهماو  ،ةمنهما تقييم العالق

 .مسدود
هي وعلى صوهتا و  ،يف طريقها للخروج أطاحت بكل ما كان على طاولة الطعام

 ا!!هتدده أن سيندم على طريقة تعامله معه

* * * 
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ر هي قبل أن تستيقظ عبي نزلت لتحضو  ،ااستغلت حنني فرصة استيقاظها ابكر  

 .الفطور
اي  حنني ،وقفت لرتاقبها دون أن تشعر ،يف املطبخ ةاستيقظت عبي لتجدها منهمك

  .ابنيتو  أخيت ..صديقيت ..حبيبيت ،من توجدين يف حياته ،قطعة سكر
  ..الزالو  كم عاان قلبك الصغي

 ،جلست على الكرسيو  أمسكت رأسها ،ةليمتتا ةرأهتا تسعل سعالت صغي 
  .أسرعت إليها

  .وويقشكلك تعبان ؟ إيه النهارده ةعامل ،حبيبيت صباح اخلي -
مش احنا  ،اي حنني اجد   ةسخنانيت  :قالت يف فزع  و  ،وضعت يدها على جبهتها

  .تقوليلي ةنك تعبانإاتفقنا ملا حتسي 
 ،وقتعايل معااي على ف : ساعدهتا على النهوضو  ،من يدها ما كانت تعملأخذت 

  .انر ةعمولّ  نيتا ،الزم تكشفي ،مفيش شغل النهارده
أان هاخد  ،النهارده ةأخلص ترتيب الشق ،أان الزم ،مش هينفع أل :قاطعتها حنني

 ة.هكون كويسو  ةخافض للحرار و  أي مسكن
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لو  ةمش هيجرى حاج ،جسمك بيتعش نيتا ،تعصبنيش عليكي اي حننيام -
  .ال يومنيو  اأتجل يوم ةالشق موضوع
 .طول ىهروح عل ،أوعدك لو تعبتو  هاتيلي أي مسكن ،عشان خاطري اي عبي -

بصي : دّ  قالت يف حتو  حىت أمسكت عبي هباتف حنني ،ن وصلتا غرفة حننيإما 
تور يتصرف هو دكو  هللا اتصل بيوسف أعرفهو ،مفيش نزول يعن مفيش نزول ،بقى

 .معاكي بقى
ي  يزاه جياأان مش ع ،عبي بالش كده: اهلاتف من بني يديها قائلةأمسكت حنني 

  .موضوع التوصيالت ده مضايقن أان أصال   ،كل يوم
آخر النهار و  مفيش نزول النهارده ،خالص يبقى تراتحي: هي تعطيها قرص الدواءو 

 .ننزل عشان تكشفي
ل أكمل أان هنز  :أخذت عبي تدثر حنني يف سريرها ،هي تبتلع قرص الدواءو 

 .تشربيها ةدافي ةجبلك معاه حاجأو  الفطار
 .بس ةممكن أشرب حاج ،بالش أكل -

أشارت  ،نياليت رمستها حن ةالرائع ةلتجد اللوح ،ةاستدارت عبي لتخرج من الغرف
 :هلا ابنبهار

 !!يه اجلمااال دهإ -
 ؟!ة: حلو لءهي تتسائو  ابتسمت حنني

 ؟! امبارح هي كنتوا فيلتقوليش إن ده املكان الام ،ةدي روووع ،يهإ ةحلو  -
 ..أن نعم هزت حنني رأسها
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 يكيعل ةألف سالم ،وضحت خاالص ةكده الصور   :هي تضحكو  غمزت هلا عبي
 .وعليه

نفس هبا ت ،من املطاط ةصغي  ةلسريرها كر  ةاجملاور  ةكان جبوار حنني على الطاول
  ،"ةر "برر  على عبي ألقتها مازحةو  ،أمسكت هبا ،ةمتوتر توترها حينما تكون 

على  برأسها الثقيل املتعبحىت ألقت حنني  ةن خرجت عبي من الغرفإما  ،ضحكا
 يبدو أن قرص ،""آآآه اي راسي :متعب   أمسكت برأسها لتقول بصوت   ،ةالوساد

 .جفنيها على النوم االدواء بدأ مفعوله يسري يف رأسها جمرب  
 ،ء تغطيتهاأثنا ،قد خلدت للنومو  عبي ابلفطور هلا بعد دقائق لتجدهاصعدت 

ت الصوت غلقأ ،ةانتهزت هذه الفرص ،نظرت لتجده يوسف ،وجدت هاتف حنني يرن
  .هي لرتد خرجت على أطراف أصابعهاو  أخذت اهلاتف ،كي ال يوقظ حنني  مسرعة
 .صباح اخلي -
  .أان عبي ،صباح النور يوسف -

 !!ةصوته بشد ق الذي بدا يفتنبهت للقل
 ؟! حنني فني ةخي يف حاج ..عبي -
  .لكن هي رفضت ،أكلمك ةأان كنت عايز  -
 ؟! ،ي حصللإيه ال -
النهارده الصبح حرارهتا  ،غمى عليهاأو  داخت جامد ،مبارحإت بعد ما رجع   -

  ة.تنزل عشان تشوف الشق ةمصر و  ،ةتعبانو  اجد   ةعالي
 ؟! هي فني طيب -
  .انمتو  ناديتها مسكّ  أان  -
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  .مسافة الطريق ،أان جاي -
 !!هتزعل مّن  ،لو عرفت إين كلمتك -
 .تقلقيش أان هتصرفام -

 .لسيارته انزل مسرع  و  ،ةز يوسف حقيبته الطبيجه  
  ،زايدعليها بشكل مت احىت شعر بقلبه ينتفض قلق   ،تهاين ملس ميدالإما 

قدماه   ،أخذ حقيبة الكشف خاصته ،إليهايصارع الزمن ليصل   ،قاد سيارته كمجنون
غط ض ،ها هو أمام ابب منزل خالدو  ،من السلم ةالثالثو  كانتا تتخطى الدرجتني

 فتحت ..الكن بال جدوى خائف عليها كثي  و  ،ةحاول هتدئة أنفاسه املتالحق ،اجلرس
 .يوسف أهال  : عليها القلق ابد   عبيله .. الباب  عبي

  ة.أشوفها بسرعا: هستأذنك قال مسرع  
 .حاضر حاضر -

على فكره داخت وهي معااي : قال ،ةوهو يصعد بسرع ،أشارت له على السلم
  .لتفصيلحكيلي ابا ،لي حصلها اتينالإيه ة.. قالتلي إهنا بقت كويسو  امبارح كمان

 ابلتفصيل ةتالفائ ةحكت له ما حدث يف الليلو  نظرت لهو  عميقه ةتنهدت تنهيد
 .أشارت له ابلدخول ،ابب غرفة حننيمها يقفان على و 

تها رأى لوح ةحني دخل الغرف ،ع من رأسهدقات قلبه تكاد ت سم   ،سارت أمامه
 إنه املكان الذي مجعهما ابألمس!! ،اليت رمست

 على جلست عبي ،يف غرفة تشبه غرف األميات ،كمالك  صغي    ةها هي انئم
 ..نظر لوجهها الشاحب ،جلس أمامهاو  اسحب كرسي   ،حافة السرير إىل جوار قدميها
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ها هي  ،أبصابع يده األخرى ملس مكان النبض يف رسغهاو وضع كفه على رأسها
 دقات قلب متعب يبدو عليه إرهاق من حتمل الكثي!! ،نبضات قلبها حتت يديه

  .حنني ..حنني :ن مسعت صوتهإما 
اببتسامة و  ،ا حتلمأهن ل إليهاي  خ   ..االنعاس مع  و  فتحت عينيها املثقلتني ابلتعب

 !!..اباب أان حببك اي: منهكة قالت

* * * 
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على  جلست عبي ،يف غرفة تشبه غرف األميات ،كمالك  صغي  ةها هي انئم

 ،بنظر لوجهها الشاح ،جلس أمامهاو  ،اسحب كرسي   ،حافة السرير إىل جوار قدميها
ها هي  ،األخرى ملس مكان النبض يف رسغهاأبصابع يده و وضع كفه على رأسها

 الكثي!! لدقات قلب متعب يبدو عليه إرهاق من حتم   ،نبضات قلبها حتت يديه
 ،االنعاس مع  و  فتحت عينها املثقلتني ابلتعب ،حنني ،حنني ،ن مسعت صوتهإما 

 اباب!! اي أان حببك: اببتسامة منهكة قالتو  ،ل إليها أهنا حتلمي  خ  
  ..يف فزع ةواقف انتفضت عبي

 !!"هستأذنك جتيبيلي كمادات ،أشار يوسف لعبي أن اهدئي
مسها اردد هو يو  ،حىت بدأ يبعد عنها أغطيتها هبدوء ،ةي مسرعن خرجت عبإما 
 .إال هللا لكن ما بداخله ال يعلمه ،هدوء خارجي اكتسبه حبكم مهنته كطبيب.. هبدوء
 ؟ صح ،مسعاينانيت  ،حنني ،حنني -

  ة.ترجتف بشدكانت 
  .كله هيبقى متام ،تقلقيشام ةكويسانيت   -
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للحد الذي  ةفهي حمموم ؛هو يعلم أهنا لن تستطيع الردو  ،يطمئنهاو  كان حيادثها
  .جيعلها ال تدرك ما حيدث حوهلا

يف فزع و  ،قطع من القماشو  حتمل يف يدها وعاء به ماء ابرد ةدخلت عبي مسرع
  .اهنارت من البكاءو  ..بترتعش جامددي ؟ اتين ةقالت حاج: سألت

أو  ،قالتشامو  دي ةلكن ازاي توصل للدرج ،اهدي من فضلك :نظر هلا يوسف
 ؟!كدهقووي   ةحد خد ابله إهنا تعبان

 ةل للدرجبتيجي على نفسها وتتحم ،ده طبعها لألسف ،ةهي قالتلي إهنا كويس -
 .طولى عل بعدها بتنهار اللي

صر عو  ،بدأ بوضع قطعه منها يف الوعاءو  ،القماشو  أمسك من يدها وعاء املاء
 .هبدوء بدأ يضعها على جبهة حننيو  الفائض من املاء

 ةلبث القطعمل ت ،ها بثلجءطفاإكحمم بركان حياولون  ،ةهي تشهق بقو و  ارجتفت
  .يف يد يوسف أن تدفأ ةالبارد

مش  ،فىاملستشهنقلها و  ،ةتنزل شوي ةاحلرار  :أخرى قال وهو يضعها يف املاء مرة
 دي!! ةهينفع تفضل هنا ابحلال
 .طولى هطلع أنزهلا علو  ،أان هجهز العربيه: قائال   ،دخل خالد يف قلق
  ،ن حيادثهاليت مل يشعر أن هناك م ة هبا للدرجفقد كان مشغوال   ؛مل يرد عليه يوسف

  .نزلت معه عبي لتجهز نفسها للذهاب معهمو  ،نزل خالد
يلبسه هلا  أخذو  ،أتى به ،بغطاء رأس علق على مشاعة مالبسها املح يوسف معطف  

 .رفع غطاء الرأس ليغطي رأسهاو  أغلق أزراره ،يف هدوء
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صابتها محى أ كعصفورة ،جسدها الصغي يرجتف بني يديه ،حذر  و  محلها يف حنان  
 .اجلحيم

 . أهوخالد جاي وراايو  أساعدك ة"أان كنت طالع :هي تصعد السلمو  قابلته عبي
 ةعربيأان هاخدها يف ال ،هستأذنك جتييب شنطيت من فوق: قائال" ،نزل مهروال  

 ة!!وا معااي أو متشوا ورااي ابلعربيلو حابني تيج ،عندي
 .خالد أان هركب مع يوسف ،أكون معاها ةأان عايز  :أاته صوت عبي من ورائه

  ،ساعد خالد يوسف يف فتح ابب السياره اخللفي
  .اتفضل املفاتيح أهي ،أان عايز أاتبعها ،نتأخالد ممكن تسوق  -
كأنه و  ،ةديدها يد خالد حىت شعر بغية شن ملستإما  ،ةله يده مبيداليته الفضي مد  و 
  .هسيطرته على كل جوارح إحساس تلو اآلخر يؤكد به القلب فرض   ،حنني ملس  

رأسها  ابينما وضع يوسف حنني بني ذراعيه ساند   ،جلست عبي إىل جوار خالد
  .ليتابع نبضاهتا برسغها اممسك   ،على صدره

دموعها و  بينما كانت تراقبها عبي ،احلني لآلخر كان حياول أن يتحدث معها بني
 .ال تتوقف

 ؟! ردي علي  تقدري ت ،ةهتبقي كويس ،معايناسانيت  ،حنني: هلا اقال يوسف هامس  
 كان بيحلف! هو كمانو  ،هللا كنت حببهو -

 !قلق  و  عبي يف صمتو  يوسفتالقت عينا 
ل منها أخذ يضع القليو  ،املياه من جوارها ةطلب يوسف من عبي أن تناوله زجاج

  .رقبتهاو  وجههاو  ميسح هبا على كفهاو  يف كف يده
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  .حىت وصلوا ،احلني لآلخر كان يتابع الطريق مع خالد بني
  .أدخل من مدخل الطوارئ ،أيوه هنا اي خالد -

 ة.ابب السيار نزلت عبي لتفتح 
  .أان هسبقكم :هو حيمل حنني بني ذراعيهو  قال

 ؟ يأوك ،لناحص  و  ركناخالد  ،أان هاجي معاك اي يوسف: أردفت عبي
 ..ارأسه موافق   هز  

  ،ستقبالوقف كل من يف اال ،ادخل يوسف ردهة املستشفى مسرع  
 !!إايه لفتح غرفة الطوارئ اومنهم من هرول سابق   ،منهم من أقبل عليه يسأله

بعض ذين حلقوا به بأخذ يتحدث مع زمالئه الو  ،على السرير وضع حنني حبذر  
 .جنتظار يف اخلار طلبوا منها اال ،اليت مل تفهمها عبي ةملصطلحات الطبيا

 ؟ ي فنيه :إايها ا حنوها سائال  يت مسرع  أت خالد أيبينما ر  ،خرجت وهي تبكي
 .لأشارت له أهنا يف الداخ

 ؟يوسف معاها -
 ..معاه دكاتره كتيو  -
 من اإلعياء ةالا يف مثل هذه احلها يوم  ارمتت يف صدره تبكي صديقتها اليت مل تر  و 

  .أخرى أن تعيشه مرة مل تتمن   ،اواحد   اإال يوم  
مجيعهم و  ليخرج منها الطبيب تلو اآلخر ،ةفتح ابب الغرف ،ةبعد حوايل ربع الساع

 !!ةالطمأنين يبتسمون حماولني بثّ 
 .خالد للدخولو  عبي اداعي   ةأطل آخر طبيب برأسه من ابب الغرف
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 ق  لّ  قد ع  و  ،ءيف هدو  ةليجدا حنني انئم ،ةاقفني متجهني إىل داخل الغرفانتفضا و 
  ة.الطبي ةوموصولة ببعض األجهز  ،هلا بعض احملاليل يف كفيها

ل ي هتنزّ  احملاليل د ،اتطمنوا ،احلمد هلل: نظر هلما ،بكف حنني اكان يوسف ممسك  
 ،ءجسمها يقدر يستعيد نشاطه هبدو و  عشان تنام ئكمان فيها مهدو  ،ةبسرع ةاحلرار 

  ة.طبيعي ةطمن إن كل حاجتحلد ملا ن ةهنخليها حتت املالحظو 
حتت  زمايلي هنا هتبقىو  أان معاها ،تشوف شغلكو  ح عبيممكن ترو  أنت  خالد

 .عينينا متقلقوش
 .اأان مش هسيبها طبع   ،أل: مسرعةت عبي رد  

بيلها حي مع خالد جتيممكن ترو  انيت  ،ةطيب ممكن أقولك على حاج: أردف يوسف
 .هدوم عشان ملا تفوق

نني عليها مطتهنا هنكون مو  أان شايف احلمد هلل إهنا أحسن ،عبي ،متام: قال خالد
 .أكثر

أان أول ما و  ،تسيبها عندكمو  ةهتاخد العربي: يوسف على كالم خالد قائال   نأمّ 
 !!يأوك ،ةاطمئن عليها هاجي آخد العربيو  تفوق

ل تقبّ  و  توجهت عبي صوب حنني لتمسح على رأسها ،اكالمها رأسه موافق    هز  
ن شاء هللا مش إ ،ي ابلك منهاخلّ : ليوسف قائلة تنيها الدامعيننظرت بعيو  ،جبهتها
 .هنتأخر

  .إايها امطمئن   هدوء  أومأ برأسه يف و  ،غمض يوسف عينيهأ
 ،وهربت من عينه دمعة ،حىت عاد يوسف ينظر حلنني ةن خرجا من الغرفإما 

  .كي ال يراها أحد امسحها مسرع  
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الذي  ،وهو يراقب نبضات قلبها املتعب الساعاتو  مرت الثواين أثقل من الدقائق
 ! ؟أم أهنم يعلمون ،كيف سأخربهم ،على هذا اجلهاز ةيرسم خطوطه الضعيف

 ،حنني ..ديهبني ي ةها الناعم الذائب دون مقاومأخذ قلبه حيادثها وهو يتلمس كف  
 ؟! ه إىل هذا احلديف قلبك حىت أرهقت   هما الذي خبأت  

 ؟! ما معىن الكالم الذي فاض به لسانك يف الوعيك
وسف حىت وجدت ي ،ن دخلت عبي حتمل احلقيبة اليت حتوي أغراض حننيإما 
د  رض يف شرو  رأسه انحية األ مسدال  و  كفيه بني ساقيه  افخذيه ضام   مرفقيه على امسند  
 .كبي  

إليها  ااعتدل يف جلسته مشي   ،إليها ارفع رأسه انظر   ،قرعت الباب يف هدوء  
  ة.احلمد هلل على السالم ،اتفضلي :ابلدخول

شفقتني هي تنظر صوب حنني بعينني مو  ،على كرسي جبوار الباب ةأسندت احلقيب
 ؟! إيه دلوقيت ةعامل ،نطمّ  : قالت
  .بتتحسن ،احلمد هلل -
 ؟ هتفوق إمىت ،طيب -
ده عشان ك ،جسمها ضعيفو  اجد   ةواضح إهنا كانت مرهق ،النوم أحسن ليها -
  .ر فيها جامدالربد أث  

كن أتكلم مم: قالتو  ،مث نظرت ليوسف ،نظرت عبي جتاه جهاز ختطيط القلب
 ؟! معاك يف موضوع مهم

* * * 
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كن أتكلم مم: قالتو  ،مث نظرت ليوسف ،نظرت عبي جتاه جهاز ختطيط القلب

 ؟! معاك يف موضوع مهم
  .ما ستقول ةمن نظراهتا القلق كأنه استشف  و  إليها اانظر   ،هنض يوسف من مكانه

  ..قولك على حاجتني خبصوص حننيأ ةأان كنت عايز  -
 !!اناحلزن الشديدو  عليها التوتر افقد بد ،أشار هلا لتجلس

 ،وىلاأل ةاحلاج: حىت قالت ،هلا ابهتمام ان جلست وجلس إىل جوارها انظر  إما 
 .أكيد حبكم إنك طبيب عرفتها

ش ممكن معل :حاول أن يظهر اهتمامه بكالمها ليعرف مدى معرفتهم حبالة حنني
  .مش فاهم ،توضحي كالمك أكرت

  ..قلب حننيبتكلم عن : قالتو  نظرت جلهاز ختطيط القلب
  .مل يعرفه هو إال اليومو  أن هناك ما يعرفونه ،عرف حينها
  .اإن قلبها ضعيف جد   واضح ،متام :أومأ برأسه
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إيل هقوهلولك حمدش هيعرف هتوعدين إن الكالم  ،ةقبل ما أحكيلك أي حاج -
 ةاجتلك عن أي حيأان ممكن أخسر حنني لو عرفت إين حك ،ةليوم القيام ةعنه حاج

 ك إنسان حمرتمفي ةأان شايف..لبعض إيه ةميكن متعرفش أان وهي ابلنسبأنت  ،ختصها
 ةكنت هقولك أي حاج  ةلوال كده صدقن استحال ،خايف عليها من قلبكو  مهتمو 

 .عنها
 .القلقو  بدا على مالحمه الفضول

 هتوعدين؟ -
 ..حنني أان حبب ،عبي -

حبه هلا  كأمنا أعلن عنو  ،اصوت قلبها فرح   عالو  ة،اتسعت عينا عبي من املفاجأ
ربه عندما تذكرت ما عليها أن خت ،لكن ما لبثت هذه الفرحه أن خبت حدهتاو .. هي
 ن عنه!!هنا قد تنهي هذا احلب يف قلبه قبل أن يعلإبل  ،أي صدمة قد تسببها لهو  ،به

التاين  ده املوضوعو  ،زي ما ممكن تكون متخيل ةحنني حياهتا مش سهل ،يوسف -
 أكلمك فيه!! ةعايز  اللي

على  اأان أوعدك ده مش هيأثر أبد  و  ،تقوليشاايريت م ،ةإنك مرتدد ةلو حاس -
 .،عالقيت حبنني

 نأان خويف الوحيد إ ،مكنتش اتكلمت معاك من األول ،فيك ةلو أان مش واثق -
 ة.حنني تعرف إين حكيتلك عنها حاج

 .اأان بتعهدلك إن ده مش هيحصل أبد  و  -
مرة  حنني: قالت بصوت هامسو  ،مث نظرت ليوسف ة،انئمنظرت حلنني وهي 

يف أي شخص بيتقرب  ةالثقو  يف التعامل ةسببتلها صدم ،يف حياهتا ابتجربه صعبه جد  
 .يتوددهلاو  منها
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 .اعينيها فيها خوف واضح جد   ،يف تعاملي معاها أان حسيت ده فعال   -
 .حاسس حنني كده فعال  أنت   ،متام -

لشخص ده  ا ،مع شخص وارتبطوا ملدة سنتني ،ةحب كبي حبيبيت عاشت قصة 
 ،اإلجنابو  إهنا يف حالة اجتوزوا قلبها مش هيستحمل احلملو  ،كان عارف حالة قلبها

كان  ،قاهلا إن وجودها يف حياته أهم من أي شيء اتينو  ،امع ذلك متسك بيها جد  و 
 .بيحبها حب جنون
 ؟!وزواجتة: اصوته الغي و  على مالحمه اقاطعها وقد بد

 برغم إنه كان بيكلمها كل يومو  ،شهور 6حنني سافرت مع شغلها  ،اجتوز!! -
 !!حامل مراتهو  إنه اجتوز ئرجعت عشان تتفاج ،متابع كل تفاصيل يومهاو 

 ؟!ملا عرفت حصلها إيه: رقال بتأث  و  ،ضع يوسف قبضة يده على فمه يف صدمهو 
 .فيها دلوقيتي هي للا ةوصلت بيها لنفس احلال ،يةعصب ةصدم -

ي شخص من أو  ةبتخاف من التجرب ،ال ابلوعودو  من وقتها مش بتؤمن ال ابحلب
 .يقرب منها أو يوعدها أبي وعد

 .عندها حق أكيد -
 .لكن مفيش أمل ،ةإهنا تدي لنفسها فرص حاولت معاها كتييي -

عليها  اأمسك بيدها ضاغط   ،إليها اانتفض يوسف متجه   ،نئهي تو  أاتهم صوهتا
 ؟مسعاين ،حنني: بلطف

  ؟!أان فني: الرتى وجهه مبتسم   ،شديد   فتحت جفنيها يف إعياء  
انيت  :ااع  أكثر ارتف ةليفعها على وساد يسند ظهرهاو  هو يضع يده خلف رأسهاو 

 .عبيو  معااي أان
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 .روح قلب عبي: دموعها تتساقطو  ،ل رأسهااقرتبت عبي منها لتقبّ 
 .احلمد هلل بقينا زي الفل ،دموع مش عايز ،هااا ة:الطبيوهو يرتدي مساعته 

 ،درهالتبعدها عن ص ،حىت أمسكت بيده ،ن اقرتب بسماعته صوب قلبهاإما 
عاد جسدها و  ،ةانتفضت ابكي ،ةيف كفها خرجت لتنزف بشد ةاملثبت ةن اإلبر إحىت 

 !!ةليس بفعل احلرار  ةلكن هذه املر و  ،ينتفض من جديد
 ،خالص: قائال   ،أمسك بيدها هبدوء ،تريده أن يسمع قلبهاأهنا ال  فهم يوسف

 رجوكي!!أاهدي  ،مش هكشف ،خالص
ا حبنان على هبينما مترر عبي يدي ،على اجلرح النازف ةمسك بكفها ليضع ضمادأ

 ..بس ،بس: إايها شعرها مهدئة
 حبزم يها مباشرةا يف عينانظر   ،منها هو يرفع رأس حنني مقرتاب  و  نظرت عبي ليوسف

 .مش اتفقنا تثقي يف   ،اطمن ،ةكويسانيت   :حنانو 
  :هي تسمع رد حنني وهي تقول بصوت متهدج وسط دموعهاو  اتسعت عينا عبي

 ..فيك ةواثق
 .لرتويه ،نزلت كلماهتا على قلبه ،أصاهبا صيب ماء ةكأرض قاحل

 ؟ إنك أحسن ةحاسانيت  :هو يسأهلاو  ،يده ليمسح دموعها مد  
  .املثقل ابإلجيابهزت رأسها 

ان عبي جابتلك هدوم عش؟ تقدري تقومي :يف عينيها اهو ال يزال انظر  و  قال
 ؟؟تقدري ،ةننقلك غرفة اتنيو  ،يتغيّ 

  ..أقدر :عسم  بصوت يكاد ي  
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ساعدها  ،ةأانبيب احملاليل الطبيو  ةل هبا من أسالك األجهز صّ  أخذ يرفع عنها ما و  
شكل فما زالت مل تتزن ب ،األخرى متسك هبا عبي ةمن اجلهو  ،ةيف النهوض من جه

 .طبيعي بعد
  .تيجي تساعدكم ةهخلي ممرضو  ةهستىن بر  ،ةهسيبكم شوي -

وها أن يبلغوه أهنم مستعدون أن ينقل اخرج ليجلس مع زمالئه يف اخلارج منتظر  
  .لتتعاىف بشكل كامل هدوءو  أكثر راحة ،لغرفة أخرى

 ة.لتخربه أهنا جاهز  ةخرجت املمرضو  ،ةفتحت الغرف
رها قد مجعوا هلا شعو  ،يف ملبس وردي رقيق ،على السرير دخل ليجدها جالسة

قاقي ليطرد منها روائح الع ةأرجاء الغرف ها هو عطرها ميألو  ،على هيئة ذيل احلصان
 .أشباح املرضو  الطبيه

 هو يتأملها!!و  فضحته عيناه
 دلع!! ةيكفاو  ح بقىأان بقول نروّ : هي تقولو  ضحكت عبي

يوسف  اقرتب ،أن تقرب له الكرسي املتحرك قرب السرير ةشار يوسف للمرضأ
  . تعبتكإين ةآسف: مهست له ،هي بني ذراعيهو  ،محلها ليضعها على الكرسيو  منها

 .مل يرد عليهاو  هو ينظر يف عينيهاو  ابتسم
: ه لعبيكالم  امث قال موجه   ،اليت ستنقل إليها ةسأل أحد زمالئه عن رقم الغرف

  .الزم نتطمن عليها األولاحنا  ؟!تروح فني
  .ةا هبا إىل حيث غرفتها اجلديددفعها متجه  و  أمسك مبقبض الكرسي

رت حنني نظ ،ليضعها يف سريرها خرىأمرة حىت محلها  ،ةن وصلوا إىل الغرفإما 
  .هلا بعينيها أهنا تريد التحدث إليها صوب عبي مشية
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 .اطمئن عليكي ةلكن هاجي كل شوي ،خدوا راحتكوا ،أان خارج أهو -
حنني من اخلجل ألنه شعر أهنا تريد حمادثتها دون أن  اتورد خدو  ابتسمت عبي

 ا.يكون موجود  
 ..يوسف: أاته صوهتا ،ةمن الغرفيف طريقه للخروج 
 :االتفت إليها مبتسم  

 .إين تعبتك ةآسفو  ،اشكر   -
 .احلمد هلل على سالمتك -

سي حىت ارمتى على الكر  ،ن دخلهاإاليت ما  ،إىل عيادته امتجه   ،الغرفهغادر 
 ..اي وجع السنني ،حنييني: قائال   ،هو يتنفس الصعداءو  عينيه امغمض  

 ؟ حص ،عرف اي عبي: إايها سائلة ،هي تغطيهاو  أمسكت حنني بيد عبي
انت كفقد   ،ها كي ال تكتشف من خالهلما أي شيءيحاولت أن ال تواجه عين

  ة.ا يكشف ما بداخل من أمامها بسهولمتتلك حدس  
 .نبس احلمد هلل طمّ  ،اي بنيت اطبع   -
 ؟!قالك إزايو  ،قالك إيه -

ربد بشكل  ر فيه الجسدها مرهق لذلك أث  و  ،ن قلبها ضعيفإأخربهتا أنه قال هلا 
 .كبي

 ؟! قال كده بس: نظرت يف عمق عينيها قائلة
 هقولتيلنيت ا :هي حتاول حماصرهتا بنظراهتاو  حنني أردفت ،هزت رأسها ابإلجياب

 ؟!حاجه اتين
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 ،تراتحيو  ممكن تغمضي عينك ؟زي إيه اي حنني ةاتني ةحاج ة:نور الغرف ئهي تطفو 
  ة.لسه تعبانانيت 

 .معااي كده هبدلكأ ،حكّـ ريأي لبدل ما أان ال ،جبد اي عبي على التعب ده ةآسف -
 ةباننك تعإعرفهم و  أان خليت خالد كلم الشغل ،ل دهي يزع  ليه الكالم الإ -

 يومني كمان!! ةجاز أهيقدملك و 
 ،سنإين أح ةأان حاس هأان هقول ليوسف أخرج النهارد ،ليه يومني اي عبي -

 ؟!جبتوين هنا إزايو  ،ةهو عرف إزاي إن أان تعبان ،صحيح
نظرت عبي لتجدها رساله من  ،قطع كالمهما رساله وصلت على هاتف حنني

  ،يوسف
وليلي  بس ق ،أان مش هبص ،من يوسف ةرسال: هي تقولو  أعطت اهلاتف حلنني

 ..ابتسمتو  .عشان خاطري ،كاتب إيه
غراب!! عقدت حاجبيها يف است ؟!يباه يتكلم عنك كدهاازاي سانيت  :كتب يوسف

  .حملمد مني( -نظرت لتجد رابط أغنية )عنيك حلوين 
 ؟! كاتب إيها..  ه -
  .اهلاند فري ،هاتيليعبي من فضلك  -
 ؟! مش هتقوليلي ابعت إيه ،ةيبقى ابعت أغني -

* * * 
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 .معااي كده هبدلكأ، حكّـ ريأي ل، بدل ما أان الجبد اي عبي على التعب ده ةآسف -
 ةباننك تعإوعرفهم  أان خليت خالد كلم الشغل، ل دهي يزع  ليه الكالم الإ -

 يومني كمان!! ةجاز أوهيقدملك 
، نإين أحس ةأان حاس ة، أان هقول ليوسف أخرج النهاردليه يومني اي عبي -

 ؟!جبتوين هنا إزاي، و ة، هو عرف إزاي إن أان تعبانصحيح
من  ةي لتجدها رسالنظرت عب، وصلت على هاتف حنني ةقطع كالمهما رسال

 .يوسف
وليلي  بس ق، أان مش هبص، من يوسف ة: رسالهي تقولو  أعطت اهلاتف حلنني

 ..ابتسمتو  ..عشان خاطري، كاتب إيه
غراب!! عقدت حاجبيها يف است؟! يباه يتكلم عنك كدهاازاي سانيت  :كتب يوسف

  .حملمد مني( -نظرت لتجد رابط أغنية )عنيك حلوين 
 ؟! كاتب إيها..  ه -
  .اهلاند فري، عبي من فضلك هاتيلي -
 ؟! مش هتقوليلي ابعت إيه، ةيبقى ابعت أغني -
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 .مسعها األولأهقولك بس  :عبي يف خجلتبتسم 
أكلم  أان هخرج ،ماشي اي ست حنني امسعي األول :هي تناوهلا مساعات اهلاتفو 

 .نهخالد أطمّ 
هي و  ةع كلمات األغنيلتسم ،أغمضت عينيهاو  ،وضعت حنني مساعات اهلاتف

 .يوسفي حلوين اي لالأنت  عينيك ،فقال قلبها ،هو حيملهاو  تذكرت نظراته هلا ،تبتسم
يث إىل ح سحبتها أمواج األحالمو  انمت ،جسدها متعبو  ةما زالت رأسها مثقل

ن إما و  ب،اهلا يف إعج اانظر   ،هو جيلس إىل جوارهاو  تعزف على البيانو هي جالسة
 . عينيهايف اانظر   ،لهاإايها إىل شفتيه يقبّ  اهنت عزفها حىت أمسك يدها رافع  أ

ا يتلمس إىل جوار سريره التجده جالس   فتحت عينها ،حييط كفها شعرت بدفء  
 .كان يرتدي معطفه األبيض ،يدها حبنان

  .كحاساك مال ،عليكقووي  األبيض حلو :إايه هي تبتسم متأملةو  نظرت له
 !! اقول منحك هللا حالوة اللسان أيض  لسان حاله يو  ،ابتسم من عذوبة كلماهتا

هو و  قال هذه الكلمات ،ممكن تكون بتلبس روز كمان ةاملاليك ةعلى فكر  -
  .ينظر إىل ردائها الوردي
 ..تعبتك :ابتسمت يف خجل

 .فت عليكيخ   :هو ينظر إىل مالحمهاو 
  ة.أان بقيت كويس -

 ..طمنينبت :ينظر يف عمق عينيها
 ..صدقن -
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 ،ي اتيند ةي توصلي فيها للحاللال ةجتيش على نفسك للمرحلااوعدين م -
 ؟ ممكن

 .أخرج النهارده وافقتأنت  لو ،أوعدك -
 ..توء ،توء :اا رافض  يسار  و  او هو يهز رأسه ميين  

 ،هكنت هستلمها النهارد  ةمش أان قولتلك الشق ،انسيأنت  ؟!ليه اي يوسف -
 !!ةأرجع الشغل بكر  الزمو 

مىت إو  رجيىت تقدري ختإمي يقدر يقول لأان الوحيد الو  ،إين دكتور ةنيت انسياو  -
 .أل

 يووسف!! :قالت يف دالل
 ؟ ي بعتهالكلال ةمسعيت األغني: سأهلاو   مسار احلديثليغّي  ةرفع حاجبيه يف المباال

 يوسف :نظرت يف عمق عينيه وهي تبتسم وقالت ،فهمت مغزى ما حياول فعله
 ؟! بتتذاكى علي  أنت 

 .آه ةبصراح: قال مبرحو  ،يف عمق عينيها اق عينيه انظر  ضي  
  .ضحكا من قلبيهما

 ؟ بتفكرين مبنيأنت  عارف: ةيف سعادقالت و  صمتت حنني
 ؟! مني: يف شغف سأهلا

 .ي حبسه وهو معاايلحبس معاك ابألمان ال ،اباب :نظرت له يف حنان
  .الكثي هي تنطق هبذه الكلمات اليت تعن لهو  حناهناو  كاد حيتضنها من شدة رقتها

 ؟!ةنيت تعباناو  إنك قولتيلي "اباب" ةعارف ،اطبع   شرف كبي يل   -
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 ؟لت إيه اتينق  : و سألته يف قلق ،عاد اخلوف ليزور عينيها من جديد
أن ال و  ،العبي أن حيفظ سرهو  د أمام هللافقد تعه   ،ال شيء :صمت مث أردف قائال  

 .ث به حىت نفسهحيدّ  
 .عبيو  جميء خالد ،ةقطع نظراهتما املرتقب

ب منها اقرت و  ،احلمد هلل على سالمتك اي ست البنات: بصوت متهلل قال خالد
  .ل رأسهايقبّ  و  ،ليبت على كفها

 زارتفع الدم إىل رأسهو  ،نظر يوسف إىل كف حنني اليت ملسها خالد للتو
 !!بتغي عليها اي يوسفأنت  :حادثت نفسها..  مالحمهالحظت عبي تغي  

فخالد  ؛عن حنني قدر املستطاع اوضعته بعيد  و  ،خلالد اأسرعت لتحضر كرسي  
ب قد يداعبها أو ميازحها بطريقة تغضو  ،هنا أخته الصغرىأيتعامل مع حنني على 

 لكمه!! عله يللحد الذي قد جي ،يوسف
  .ةا على مالمح يوسف الغاضبا جلي  هذا ما رأته واضح   ،ةنعم هلذه الدرج

لم مل أصبحت ال تع ،مل ترد أن يساء فهم خالدو  ،كبي  فهمت انطباعات يوسف حلدّ  
عماق قلبها أ متنت من ،مريحو  شعور مجيل ،يوسف ينتميان لبعضهماو  عر أن حننيتش

 .هذا الشعور ابلنجاحو  ةأن تكلل هذه العالق
ال حيق  ،ي يله ،فقد أصبح يشعر ابنتمائها له ؛فعال   ةكان يوسف يشعر ابلغي 

 ..قرتاب منهاألحد اال
نوان عو  بظروفكفتهم أان عديت على الشغل عر  : ه خالد كالمه حلننيوج  

 .نوا عليكيطمتايلك قالوا إهنم هييجوا عشان يزم ،املستشفى
 ؟ هي تنفع خترج إمىت: قطع شرود ذهن يوسف سؤال خالد
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مش  ،انتراتح على األقل يومني كم ةإهنا لسه حمتاج أان شايف: قالو  نظر هلا مث له
هود بشكل جم تبذيلو  يبقى تقدري ترجعي متارسي حياتكة إنك كويس ةمعىن إنك حاس

 .طبيعي
هود قن مش هعمل جمصدّ و  ممكن أخرج ،يوسف: هي ترجوهو  قالت حنني يف دالل

 .خالص
 ةبكر  ،أبي حال من األحوال اينفعش أبد  االنهارده م: قال حبزمو  ،نظر هلا حبنان  

 .بعدها هطلق سراحكو  ،ةبسيط ةأشعو  نتطمن عليكي بتحاليل
 ،سها كتيبتيجي على نفو  ةإهنا عنيد اخصوص   ،أان معاك يف الرأي ده: قالت عبي

 .مش بتقولو  ةبتكون تعبانو 
  .حتدّ   ابتسم يفو  بيده صوب عبي وهي تتحدث انظر يوسف حلنني مشي  

  .ده أان حبيبتك؟! كده اي عبي  -
ليكي ع ةطمنتم ةأان بصراحو  ،حبيبيت الزم أخاف عليكيانيت  ما هو عشان -

 .هنا
 ؟!إيه مراتك بتعمل يف  شايف : قالتو  نظرت حنني خلالد

أان  ،ةنتوا هتحتاجوا من حاجاطيب : ا وهو يهم واقف  أردف خالد قائال  و  ،ضحكوا
  .أرجعلكم الصبح قبل ما أروح الشغلو  ،هروح

 ؟!هرتوحي معاه :،نظرت حنني لعبي
تيجي و  ، أان شايف إنك تروحي تراتحيبدون تدخل مّن : نظر هلما يوسف قائال  

 .مع خالد الصبح
 .صغيين ةاملفروض ميعاد الدواء كمان شوي :نظر يف ساعة يده
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ىل إها هي تضع هاتفو  .طولى كلمين عل  ةي حاجأ: قالتو  لت عبي حننيقب  
 :جوارها

ة" هزت حنني راسها مطمئن ،موابيلك جنبك أهو عشان تردي عليه اول ملا اكلمك -
  ،هلا

تاجني انتوا كمان حم ،هتخليها تنام ةي جايلجرعة الدواء ال ،عشان تطمنوا كمان -
 .تراتحوا
 .حىت عاد حلنني ةن أوصلهما إىل خارج الغرفإما 

 ! ؟ أخلي حد من زمايلياّل و  ،إيه رأيك أكشف عليكي :ابتسم حبنانو  نظر هلا
 .ي هتقويل عليه هعملهلال

  .قد كانو  ،أن ختتاره هو متىن قلبه
 .نتأماشي : قالتو  نظرت له به خجل

 ةدخلت ممرض .ةهو يرتدي مساعته الطبيو  جبوار سريرها اضغط زر  و  يف ثقهابتسم هلا 
بس  ةويش ةنك داخيإهتحسي  :اطلب منها أن تبدأ بوضع احمللول يف يدها جمدد  و 

  .تقلقيشام ،عشان الدواء هيخليكي ترجعي تنامي اتين
مساعته وضع  ،هايف كف ةليشتت انتباهها عن أمل وغز اإلبر أخذ حيادثها و  اقرتب منها

تداعب  ،ةلضعيفا ةأخذت نبضاهتا املضطرب ،أيها الضعيفأنت  هذا ،على قلبها ةالطبي
  .ن جيعله قواي  أمتىن لو استطاع  ،ذنيهأ

  .ختافيشام :حرك شفتيه بدون صوت قائال  و  ،ةحلمر ابجهها قد اكتسى و و  نظر هلا
  ة.جل منه بشدختنفاسه جعلتها أ ،عطره ،فاقرتابه منها ،كي ال تراه غمضت عينيهاأ

 .ان خلصتأافتحي عنيكي بقى  -
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أنه سيقضي  هءأبلغ زمال ،ر يده على شعرها يف حنانمر   ،انمت ،مل تفتح عينيها
 .الليله يف غرفتها

 أمسك هاتفه ،يف تفاصيلهاو  فيها اسارح   ،لسريرها ةاملوازي ةى على األريكاستلق
 " Winter Sonata"  .أدار مقطوعةو 

  .غاب عنهما منذ سنني ،دفءو  هدوءو  انما يف سالم
قطوعة رائعة م ،هنا من عزف حبيبها البيانوإ!! ما هذه املوسيقى ،استيقظت حنني

 .اجلمال
إال أهنا  ،على الرغم من قلبها املتعب ،أخذت تتأمله ،أمامها انظرت لتجد يوسف انئم  

كيف   ،اهتذكرت كيف محل ،ةحىت أخذ يعلن عن نبضاته القوي ،ن أخذت تنظر لهإما 
 ارها اآلن!!يتواجد إىل جو و  اليت جعلته يرتك عمله ةخائف للدرج ،عليها اكان خائف  

  .مهاالتتالقا عين ،فتح يوسف عينيه
  .صباح اخلي اي دكتور -
  .طمنين ،صباح النور -
كنت  ،-كفها  يف ةاملثبت ةأشارت ملكان اإلبر  - دي ةلوال البتاع ،احلمد هلل متام -

  .قمت من بدري
بس كده : اهو ينهض واقف  و  مث قال ،جبسده يف كسل ىمتط ..اهنض يوسف جالس  

 .هي دي السبب يعن
هو و  ضهاأمسك مبعصمها يتابع نب .ماحلمد هلل احلراره متا :وضع يده على جبهتها

 ؟! يعن ننزل نفطر بقى: يقول
 ؟!ننزل فني :نظرت له يف تساؤل
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  .هقولكو  غمضي عينك: قالو  أمسك بشريط الصق صغي
من كف يدها  ةسحب اإلبر ..أغمضت عينيها ،مل تعد تستطيع أن جتادله يف شيء

 .وضع مكاهنا الشريط الطيب الالصقو  ،ةخفو  بسرعه
  .هيدها مث إلي إىل كفّ  ا انظرةخفيف   اهي تشهق شهيق  و  هايفتحت عين

رح ل مكان اجلكان يريد أن يقبّ   ،ةاحلمد هلل على السالم ،صخال: قالو  ابتسم
ها حىت قرتاب منفما زال خياف اال ،لكنه ما لبث أن منع نفسه عن ذلكو  ،على كفها

 .هترب منهو  ال هتابه
إايه ليحتضن  اكأن قلب كل منهما يقف خلفه دافع  و  ،بني عينيهما ةتوقفت النظر 

 .اآلخر
 ؟!هنفطر فني ،ةان جعان: أقالتو  ،بعينيها عنه هربت حنني

 ؟ ة لسه داخياّل و  ،السريرهتقدري تنزيل لوحدك من على  -
هنا أيها على األرض حتاول أن تثبت له نزلت بقدمو  ،أسندت كفها على ذراعه

 .شعرت بدوار خفيف ،ةجيد ةبصح
  .ادت قوليليلو ز  ،ةبسيطة طبيعي هيبقى يف دوخ: قالو  هو ميسك يدهاو  نظر هلا

 .بس دلوقيت خالص ،ةبسيط ةصح دوخ ة:نظرت له مبتسم
 ..حنني -
 ؟نعم -
 .ههههههه ،إيه فرق الطول ده -

 .إين اتعرفت على حضرتك ةسعيد ةفرص :مدت يدها لتصافحه
 .آخد ابيل ةجبد إيه ده أان أول مر  -
 .انتهت اي دكتور ةاملقابل -
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ان أو  ،البسي تقيلو  اجهزي ،تيجي تساعدك ةهخلي ممرض: مث قال هلا ،ضحكا
 ة.هستناكي بر 

 ي..أوك :مالت برأسها انحية كتفها بدالل طفويل
 ؟!املستشفى ،نظر حوله ،ةخرج من الغرف

 ن نفسي وعملي!!أنسيت   ،ب حنني ماذا فعلت  
  .عاد لينتظرهاو  اريع  ل مالبسه سبد  

ما زال  ،ةودبساطتها املعهو  مسع صوت الباب يفتح لياها خترج يف كامل أانقتها
  ا.كن مل يقلل ذلك من جاذبيتها شيئ  لو  بعض الشيء اوجهها مرهق  

 ة.أان جاهز : نظرت له وابتسمت قائله
 ؟!روح فنيقولتليش هنام :هو يثن هلا ذراعه لتعلق به كفها يف خجلو  ابتسم

 ؟! فاكره ،ي اتفقنا عليهاللا ةالسياحي ةهنبدأ اجلول -
 ة.فاكر  -
 ؟! طلب منك طلبأممكن  -
 .اطبع  : قالت بفرح -
 .ضحكو  ة..بكعب عايل شوي ةتلبسي حاج ،ملا خنرج مع بعض ةاجلاي ةاملر  -

ابقة تركته سو  ،مش عاجبك بالش ،ماشي اي يوسف :خبطت بكفها على ذراعه
 ة.إايه خبطو 
  .مري هللأيال : قائال   ،أمسك بكفها يعيده ليتعلق بذراعهو  ،حنوها ةهذه اخلطو  اخط

ش أان بس مة على فكر : جوارها حىت قالت ن جلس إىلإما  ،خرجا ليكبها سيارته
 .حممد مني بيتكلم عّن ي لال
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 ؟ازاي: ضحك بصوت مرتفع
  .()يونس حملمد مني ،كانت قد جهزت على هاتفها أغنية

م اس مبدلة ةهي تردد كلمات األغنيو  خذت تنظر ليوسفأو  ،ةأدارت األغني
 ."يوسف" ـــيونس" ب

 لئتصفحات كتابه بدأت مت ،ةسريعة البديه ،ةذكي ،نظر هلا يوسف يف إعجاب
  .حببهاو  هبا اقلبه اقتناع   كما امتأل ،مبزاايها

انت حياته  خيل كيف كاليت مل يت ةللدرج ،نسي يوسف نفسه معها ،اضحكا كثي  
 ..قبل أن تظهر فيها هذه احلنني ةكئيب

 ،موصل هبا إىل مكان مليء ابملطاع ،كانت الثلوج تغطي الطرقات بشكل كبي
  ة.العربي ةفتات ابللغنظرت لرتى ال
  ؟!بيعملوا أكل عرب ،إيه ده: هي تشي إىل الالفتاتو  قالت بفرح

  .أن نعم ،ةعريض ةرأسه اببتسام هز  
اجتها حنو املطعم  ،ترك هلا حرية االختيار ،ةه إليها لينزهلا من السيار توج  و  ركن سيارته
 يف انتظار الفطائر والشاي الذي اختاراه بعد مشاورات ابينما مهو  ،الذي اختارته

  .قائمة الطعام عتها أصابعهما مدغدغةوق   ةمتبادلاتفاقيات و 
 ،تراقبها عينا يوسفو  بني كفيها أخذت تشكلهاو  ،من الثلج أخذت حنني قبضة
 ؟! حلو: قائلة ،ة ليوسفءهي تنظر برباو  ابتسمتو  ا"ثلجي  " احىت وضعت أمامه قلب  

 ا..جد  : نظر هلا يوسف قائال  
 ؟! ممكن أسألك سؤال

* * * 
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، تراقبها عينا يوسفو  بني كفيها أخذت تشكلها، و من الثلج أخذت حنني قبضة
 ؟! حلوقائلة:  ،ة ليوسفءوهي تنظر بربا ابتسمتو  ا"ثلجي  " احىت وضعت أمامه قلب  

 ا..: جد  نظر هلا يوسف قائال  
 ؟! ممكن أسألك سؤال

  ا..طبع   -
 ،شان يدىفيه عإتعمل  ،لو قلبك زي القلب ده: متسائلة ،أشارت للقلب الثلجي

 .مش هيكون له وجودو  عارف إنه لو ديف هيدوبأنت  يف نفس الوقتو 
 ،يبمل يعرف مب جي ،عجز لسانه عن الكالمو  ،جتمدت عينا يوسف داخل عينيها

 !!ةصعب للغاي ..سؤاهلا صعب
من دفء  ،من أن يذوب اخوف   ،وجد نفسه يبعد يده عن القلب الثلجي ،ال إراداي  

 .يديه
القلب بقى   ي خلىلبس خلينا نسأل األول إيه ال ،جبد ةمجيل ةإنسانانيت  ،حنني -
  .عمليت منه القلبو  ي خديت التلجلالانيت  مش.. لج كدهتكله 

  .هزت رأسها ابإلجياب
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خلين  ،دي ةختليش قلبك يوصل للمرحلاول ممن األ ،يدكإيبقى القرار كان يف  -
  "..وميقاأقول كلمه أبسط "

بس انيت  ،قلبك ده ملكك إنيت ،يتحكم فيهو  ،حد هو ايل يشكل قلبكمتخليش 
  .توهبيه للي يستحقهو  ايل من حقك تتحكمي فيه

األكل  ،ييميي ة:هي تقول يف براءو  نظر هلا ،جاء النادل ابلفطور ليضعه أمامهما
 .ربنا خيليك اي يوسف ايرب ،سخنو  ةرحيته رووع

 عيتنك ج  إهللا مكنتش أعرف و آسف ،شفاو  ألف هنا: قالو  ضحك يوسف
 .للدرجه دي

 .هو أيكلو  حنني حينما رأته يرمقها بنظراته ي  د خدازداد تور  
 .رأكثو  كما يريد هو ،اتريد أن يتحدث معها كثي   ،ابلكالم ةعينه مليئ

 ةن الشقعنوا ةعارف: قال يوسف ،بينما حيتسيان الشاي ،بعد أن أهنيا الفطور
 ؟ بتاعتك فني

 .وان ابلتفصيل يف البيت عند عبيبس العن :مث أردفت ،نعم أنهزت رأسها 
 ،نشوف املكان نروح دلوقيت ،ممكن تكلميها تقوليلها تديكي العنوان ابلتفصيل -

 ؟ كهاا إيه رأي ،إيه ةحمتاج ةي الشغل اتخدي املفتاح نشوف الشقأوديكممكن و 
 .وويق ةحلو  ةفكر  -

أان معاه  ،متام آه احلمد هلل ،حبيبيت صباح النور :اتصلت بعبيو  أخرجت هاتفها
 .أهو

  .ها السالمئونظرت ليوسف ليبتسم وهو يقر 
  ة.خرجنا نفطر بر  ،مش يف املستشفى أل ،هو كمان بيسلم عليكي -
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انشغل و  بتسمفا ،ما عنهما ئ اففهم يوسف أن عبي تقول شي ؛حنني اتوردت وجنت
 .يف هاتفه كي ال يزيد من خجلها

 ،بتاعيت ةلشقلعنوان ا ةمرسوم عليها خريط ةاألوراق بتاعيت ورق كن تشويف يفمم -
 .يوسف ده اقرتاح ،ةال حاجو  ةهللا مش مستعجلو ،ابعتيهايل من فضلكو  صوريهاو 

  ..هدييتو  يليت أوكمشعىن ملا قولتلك يوسف ق  إ سالم اي
  س.ماشي اي ست عبي ملا اشوفك ب: ةابتسمت قائل

  .سالم حبيبيت ة..!! هستىن الصور طولى جيلك علأو  ،ةآه هنشوف الشق
فى عشان رجع على املستشهن ،ةلسه بعد الشق :ن أغلقت اهلاتف حىت قال هلاإما 

 .بعدين هوصلك ةتعملي أشع
  ة.ان بقيت كويسأأرجوك خالص  ،يوسف -
  .خالص مفيش نقاش ،لت عليه هيحصلي ق  لال ،حنني مش حبب العند -
  ة.ها دمعقد ملعت يف عينو  قالتها؟! عليك ةهو أان صعبان ،يوسف -

أان خايف  !؟ليه بتقويل كده ،إيه الكالم ده :أمسك يدهاو  ةاتسعت عيناه يف صدم
 .عليكي
 أرجوك اتعامل معااي على إين ،ةقويو  ةأان كويس ،صعب على حدأأان مش حبب  -
 ة.داقمش ص ةي بينا شفقلإن ال بالش أحسّ  ةطبيعي ةواحد
مسه خوف اده  ،ةفهميت اهتمامي بيكي على إنه شفق لو آسفو  ،ةقويانيت  اطبع   -

  .زي عبي ما بتخاف عليكي كده ،الصديق على صديقته
أان  :ده قائلةأمسكت بي ،من كالمها اعميق   نظرت له يف خجل لتقرأ يف عينيه حزان  

 .هتفهمنو  إنك مش هتزعل من ةبس أان متأكد ،مش قصدي أضايقك ،ةآسف
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كنيت   ةشوي ةلأومال لو كنيت طوي ،تتنرفزيو  كمان بتزعقي: و قالو  ،نظر هلا مث ابتسم
 ؟ عمليت إيه

  .اتالها هو أيض  و  ضحكت بصوت مرتفع
ده وي ق مجيل: قال ،أرته إايه ،ةمن عبي حتوي عنوان الشق ةها صوت رسالءجا

 .مش بعيد من هنا
  ..انطلقاو  ةركبا السيار 

كل شيء ب ةأماكن احملال اخلاصو  ،يف الطريق أخذ يوسف يصف حلنني الطرقات
عها ترهق نفسها يف لن يدو  ئ ا،ارة نفسه أنه لن جيعلها حتتاج شيهو يعلم يف قر و  ،يلزمها

 .أهنا سيدة القرار ةلكنه يفعل ذلك كي يشعرها ابلراحو  ،شراء أي شيء
 ،حالتها اطمئنوا على استقرار ،قلق شديدينو  ةهناك قوبلت حبفاو و  ،ةوصال الشرك

  .عادت لهو  ،بشقتها ةفاتيح اخلاصتسلمت امل
  .(لكاظم الساهر -ازيدين عشق  ) ،كان قد أدار أغنية

 تلهو ةادم" رآها قسكنتك يف ضوء عيوينأ ،إن كنيت تريدين السكن  " :وعند مقطع
 .كان قلب يوسف يرددها هلا هي ،تلوح له ابملفاتيح يف فرحو 

 ء من بدفأان"تنطبق على حاهلما  ةفقد استشعر كلمات األغني ا؛جد   اكان شارد  
 ."رمينيو  عن حب امرأة أيخذين حلدود الشمس ،جلبين أحبث عن وطن   ،التكوين  

 ..نظرت له ابستغراب ،وهي تركب إىل جواره ةفتحت ابب السيار 
 .ضحكتو  ..شكلك بتحب اي يوسف ؟!مالك سرحان كده ليه ،يوسف -

 .سالماي  :انظر هلا مبتسم   ،كلماهتا جعلته يفيق
  .عينيك بتحكي حكاايت ،مش قولتلك قبل كده -
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 يف هذه اللحظات وقد اجد   افقد كان قلبه جريئ   ،حاول أن يهرب من حوارها
  .يصرح مبا فيهو  يندفع
 .ركزي معاايو  بقى ةبطلي شقاو  ،بنت -

 ا إىل مكان املسكن بعالماتز هلا الطريق من شركتهأخذ مييّ  و  ،أخرجت العنوان
 ة.مميز 

 .ال عن املستشفىو  عن شركتها امل يكن الطريق بعيد   ،اصال أخي  و 
 .خالص عن الشغل ةدي مش بعيد ،هللا اي يوسف -
 ..ال عن شغلي أان كمانو  -

 .شكلنا هنتقابل كتي :اغمز هلا بعينه مبتسم  
كانت  ،ريضكرسي خشيب عو  ةحهبا أرجو  ةصغي  ةحييط به حديق ،مبىن من طابقني

 ،ةسعادحىت أخذت تتجول يف أرجائها ب ةن دخلت الشقإما  ،العلويشقتها يف الطابق 
مرمى بصرها  لرتى على ةدخلت الشرف ،كرسينيو  ةمع طاول ةمجيل ةغرفة نومها هبا شرف

  :أخذت تناديه ،ةبسعادة غامر  ،اليت تالقيا فيها من قبل ةالبحي 
 ..يوسف ،يوسف -

 ،ةر للشقينظو  ،ب بنطالهيده يف جي اكان يقف يف منتصف ردهة املنزل واضع  
ماذا لو  ؟ماذا لو مرضت ،ستعيش هنا وحدها.. ابلقلق تدور يف رأسه ةأفكار مليئو 

 ؟ضايقها أحدهم
يف  ةى البحي ليجدها تشي له عل ،ه انحيتهاتوج   ،انتبه لصوهتا املنادي من الداخل

 ؟!فاكر ،شديد   فرح  
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ا الذي أخذ اهلواء شعره ،حيويتهمان بدأات تستعيدان يشفتيها اللذو  نظر لوجنتيها
  .فاكر اطبع  : قالو  ابتسم ،يداعبه

 ،األاثث أخذا يتبادالن اآلراء عن ترتيب ،ةابحليا ةلكنها مليئو  ة،صغي  ةكانت الشق
 .يدوانن ما يريدان شراءه من كمالياتو 

  .اان فيه مع  ل ليوسف أنه يرتب املكان الذي سيعيشي  لوهلة خ  
 !!ةتنسيه كل ما يتعلق حبياته املاضيللدرجة اليت  ةحلظكان يعيش معها كل 

ىل إ نظرت يف عينيه مباشرة وهي تشي ةاببتسامة عفويو  ،اقرتبت منه بدالل  
 ؟صح ،هتبقى تيجي تفطر معااي: الكرسيني املوجودين يف ردهة املطبخ الصغي

 ،يد أن أترككأر ال  ،معك أبقىأريد أن  ،أريدك حنني ..انظر هلا بعينني تقطران حب  
 ؟!كيف ،كيف سأعود لبييت بدونك

ليومني شكلي تعبتك ا ةأان آسف؟! مالك ،بتسرح كتي النهاردهأنت  يوسف -
 .النهارده كمانو  ي فاتوالال

أنت  هستأذنك ،كده النهارده  ةيال كفاي :هي تتجه به انحية البابو  أمسكت بيده
  .أان هطمنك أول ما أوصل عند عبيو  هرتكبن اتكسي

 ك..سيبأأان مش عايز : وجد نفسه يقول
ا حبها تذكرت ما كان يقوله هل ،أوجع قلبها ،ةحلنان الذي نطق به كلماته األخي ا

 ،لكنها ما لبثت أن شتت هذا الشعور فما مضى قد مضى كانت قصة حب، القدمي
 .أما يوسف فصديق

ده  ،حد يسيب املرشد السياحي بتاعه ،سيبتن أان مش هسيبكأنت  حىت لو -
 .توه من غيكأان حىت أ
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رتب أان كمان عايزه أو  ،خرت على شغلككده اأتأنت   يال بقى: أردفت قائلة
 ة.هيدوين عربي ،قولكأنسيت  ،ةأموري عشان هرجع الشغل بكر 

 ؟أخبار سواقتك إيهانيت  بس ،مربوك: قال يف قلق
حنن  ،كده  بعد ةبقى لو احتجت أي توصيلأنت  ،ختافش علي  ام ،اجد   ةكويس  -

 ة.يف اخلدم
 ؟اتفقنا ،بعربيتك ةاجلاي ةخالص اخلروج: قالو  ابتسم

 .يال بقى ..اتفقنا -
 .األول ةهنعمل األشع -
 ي.أوك -

 ة.األشعو  أجرى هلا بعض التحاليل ،توجها إىل املستشفى
يده  ت كفها علىن ركب إىل جوارها حىت وضعإما  ..ىل جوارهإمث عادت لرتكب 

  .جبد أي كلمة شكر مش هتوفيك حقك: يف امتنان قائلة
 ؟! تشكرين إزاي ةعارف: نظر هلا حبب قائال  

 ؟إزاي -
 .بسو  ختلي ابلك من نفسك -

 ،لقوله يعرتف مبا يدفعه القلبو  سيخونه لسانه ،أخرى اعرتته حالة الضعف مرة
 ؟! تنامي ةها مش عايز : ااستدرك مازح  
  ة.أان بقايل يومني انمي :ضحكت
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 ،يس بوكأكونت الفو  مييلكإقويل بقى  ة:أخرجت من حقيبتها أجندهتا الصغي 
  .عشان يبقى ما بينا تواصل

 ةخي حيث ستقضي ليلتها األ ،خالدو  انطلقا صوب منزل عبيو  ،أمالها بياانته
 .هناك

 اليتباه مع   ،يف اليوم التايل اه ليكون البيت جاهز  ؤ فقد رتبت مع يوسف ما سيتم شرا
 .بعد أن ينهيا عملهما

 كأهنما يعرفان بعضهما منذ سننيو  ،بينهما الطريق يف حوار دار سجاال   ىانقض
 .طوال

صوهبا  ن رأهتا حىت اجتهتإما و  ،وجدا عبي يف انتظارمها يف اخلارج ،ها قد وصال
  .إايها بني ذراعيها آخذة

  .اقرهبو  حببهاو  حمظوظة هباأنت  كم ..كم أحسدك عبي..نظر هلا يوسف
 ،اشكر   :ن ركبها حىت أاته صوت حننيإما  ،اجته يوسف لسيارتهو  ،ةتبادال التحي

 .خلي ابلك على نفسك
 ة.أشوفك بكر  ،نيت كمانا: و غمز بعينه قائال  و  ،أشار هلا

واء البارد اهلو  ةهي واقفة يف الشرفو  ظهرت حنني أمامه ،للعمل ةيف طريق العود
 .يداعب شعرها
 ؟!اتين ،حممد مني

 بيقول آهات" ،ي بني شعرك حبيبيت بسمعهملا النسيم بيعدّ "
خالد و  حنني على عبي ما حدث بعد أن تركاها هي محاس أخذت تقصّ و  بفرحة

 .ابألمس
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دق احلب ابب ا حني يتعرفه لتماعةاحملت يف عينيها و  ت عبي يف صوت حننيأحس  
 .للدخول االقلب متأهب  

 ،من بدري ةبكر  ةعشان أكون جاهز حاجة الشغل و  أان هطلع أرتب شنطي -
  .قلقو  يف تفكي اتركة إايها غارقة ،على خد عبي لةطبعت قب

ن يبدو أنه ممو  ،من طبيبها ةحىت أتتها رسال ،أغلقت ابب غرفتهاو  ،ن صعدتإما 
 .سيصبح حبيبها

ووجدت رابط أغنية )ملا  ".الكنج زودها أووي ،الزم تشوفيلك حل مع حممد"
  .منيحممد  -النسيم

 ،صيحاسوهبا الشخ وهي تفتح ،ةبسعاد لتسمعها ةمث أدارت األغني ،ضحكت
خطرت  ،تضيفه على حساهبا الشخصي على الفيس بوكو  ،تدون بريده اإللكرتوينو 

 .لكن البد أن أتخذ موافقته أوال  و  ،ةعلى ابهلا فكر 
حتب و  ليأتيها صوته الذي بدأت أذهنا أتلفه ت على امسهضغط ،أمسكت هباتفها

 .مساعه
 .آلو -

 ؟إزيييك: قالت يف دالل
 ..كويييس  :ضحك

 .ال ألو  هتحبها ةمش عارف ،ةأان فكرت يف فكر  -
 .ضحكو  ..مش هحبها ،أكيد ،أكيد -

 .حد كده مش بيعجبهم دماغ  ةهم الدكاتر  ،لت كده برضهأان ق  : ضحكت مث قالت
  .مش بيعجبهم دماغ القصيين بس ،تعمميشام ،ألأل  -
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مش هقولك هي إيه ملا و  ،اتنفذت خالص ةالفكر  اعموم   ،ةأان غلطانتصدق  -
 .ح هسيبك تعرفها لوحدكتروّ 

 .قويل أان سامعك ،خالص: قالو  ضحك
 ..سالم اي دكتور يوسف ،ضحكت

 ..أغلقت اخلطو 

 ** * 
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بدو أنه من طبيبها، وممن ي ة، حىت أتتها رسالأغلقت ابب غرفتها، و ن صعدتإما 

 .سيصبح حبيبها
ووجدت رابط أغنية )ملا  ".الكنج زودها أووي، الزم تشوفيلك حل مع حممد"

  .(حممد مني)النسيم
، صيحاسوهبا الشخ وهي تفتح، ةبسعاد لتسمعها ة، مث أدارت األغنيضحكت

طرت خ ،تضيفه على حساهبا الشخصي على الفيس بوك، و تدون بريده اإللكرتوينو 
 .لكن البد أن أتخذ موافقته أوال  ، و ةعلى ابهلا فكر 

حتب و  ليأتيها صوته الذي بدأت أذهنا أتلفه ت على امسهضغط، أمسكت هباتفها
 .مساعه
 .آلو -

 ؟إزيييك: قالت يف دالل
 ..كويييس  :ضحك

 .وال أل هتحبها ة، مش عارفأان فكرت يف فكره -
 .ضحكو  ..مش هحبها، أكيد، أكيد -
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 .حد كده مش بيعجبهم دماغ  ة، هم الدكاتر لت كده برضه: أان ق  قالتضحكت مث 
  .مش بيعجبهم دماغ القصيين بس، تعمميشام، أل أل -
مش هقولك هي إيه ملا ، و اتنفذت خالص ةالفكر  اعموم  ، ةتصدق أان غلطان -

 .ح هسيبك تعرفها لوحدكتروّ 
 .قويل أان سامعك، خالص: قالو  ضحك

 ..يوسفسالم اي دكتور ، ضحكت
 ..أغلقت اخلطو 

  .اض  شعر أهنا ارتسمت على قلبه أي ،ةهو يبتسم ابتسامة عريضو  نظر للهاتف
  ،فلكك يدور يف أصبح كل ما يف   ،ةستثنائيب أيتها الفتاة اال ماذا فعلت  
 .خبفة ظلكو  ابتساميت بوجودكو  ارتبطت سعاديت

دي ممكن  زي ةقصعارف هناية أنت  :إذا به يقول ،بعد غياب طويل لصوت عقله
 ؟!تكون إيه

ال أمان  ،ال أطفال ،مريضة قلب ةترتبط إبنسانو  ل حياتكعندك استعداد تكمّ  
 ..من فقدها ادائم   استعيش خوف  

أتتخيل  ،مل تستطع أن تكمل معها قصتكماو  ،حبتكأو  ،يف حال اعرتفت هلا حببكو 
 ةاألليم ةالتجربأهنا عانت مع غيك نفس  اليت ستسببها هلا خاصة ةمدى الصدم

 ة!املرير و 
من يضمن  ،مىت ينتهي األجلو  من منا يضمن حياته ،على رسلك: قلبه قائال   رد  

 ؟! ة من فتاة سليملك أطفاال  
 !! ةال ثوابت يف هذه احليا
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 ن أربح أانفإما أ ،ةيف هذه العالق ةصديقي فلنتفق أن ألحدان الغلب ،العقل رد  
 ،حنوها ةأتركه ينساق خلف مشاعرك املتأجج إما أنو  ،من قبل أن تبدأ ةنوقف العالقو 
 فيه من الوجع ما يكفيه!!و  ،خيسرها ويكسر قلبها املوجوعو  سيخسر نفسهو 

كد ؤ سيو  ،يأن ال يعرتف حببه هلا ما حي ،فقد عزم يوسف قراره ؛للعقل ةكانت الغلب
 ،لبهق لكن اجلهد األكرب سيبذله معو  ،هلا يف كل تصرفاته أهنم أصدقاء ليس أكثر

  .تهحبيب فهو يعلم أنه لن يعتربها إال ؛اليقنعه مبا لن يقتنع به أبد  
 .اأاتها صوته متعب   ،منذ يومني مل حتادث أابها

  .ي فاتوالتصال اليومني الأتخرت عليك يف االا ،حبييب ساحمن -
 .مش بتقويل زي عوايدكو  ةإوعي تكوين تعبان ،ال يهمك حبيبيتو  -

 .حىت ال يظهر أهنا تكذب ،متالكت نربة صوهتا
 .وويقك تعبان صوتأنت  طمن عنك ،أان متام -
  .لت ملا اأتخريت كده إنك بتنقليأان ق   ،تغيي اجلو بس ،عادي اي مجيل -
  .ادعيلي بقى كتيي ،إن شاء هللا ةبكر  -
انتبهي  ةأهم حاج ،كل أمورك هتكون خي إن شاء هللا ،قليب راضي عنك اي بنيت -

 .ركزي يف شغلكو  ،لصحتك
 ..اباب.. حاضر -
 .روح اباب -
 .وووويقبك أان حب -
  .يف حفظ هللا .حبيبيت ةترجعيلي ابلسالم ..ويق ،ويق ،ويق نيت وحشتيناو  -
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 ة.مع السالم -
 ائبهاشرعت يف حزم حقو  ،تغالب به دموعها اعميق   اأخذت نفس  و  ،أغلقت اخلط

 .أغراضهاو 
 .تركه لزمالئه خالل اليومني املاضينيبدأ تسلم ما و  ،دخل يوسف عيادته

 ةدعوة صداق حديثة حتوي ةليجد رسال ،بريده اإللكرتوين افتح حاسوبه متصفح  
  .حنني فتحها ليجدها ،على الفيس بوك ةجديد

فح أخذه الفضول ليتص ،صورهتا حىت عاد صوت قلبه يعلوو  ن رأى امسهاإما 
ا قالته يف قد تذكر مو  ابتسم ،دقاءلكنه مل جيد إال نفسه يف قائمة األصو  ،صفحتها

 ة.األخي  ةاهلاتفي ةاحملادث
اب له هو حس ،معه ةكأهنا تريد لنفسها بداية جديدو  ،اجديد   فقد أنشأت حسااب  

 .فقط
 ،ائهليجعلها على رأس قائمة أصدق ،ليدخلها إىل عامله ،ضغط زر قبول صداقتها

غيب عن ال يتمىن أن ت أحالمه اليتهي أمية  ،ةا أهنا ليست صديقولكنه يعلم جيد  
 .احياته أبد  

ه مع وج ،على قبولك صداقيت اشكر   ،هاي يوسف: منها ،ظهرت رسالة أمامه
 .مبتسم

  .اكتفى ابلضغط على زر اإلعجاب ،مل يرد عليها
نه مل لك ،انتظرت أن يكتب أي شيء آخر ،نظرت حنني لإلهبام الذي أرسل هلا

 .يفعل
 ؛ل طبيعيعمله بشك هو مل يباشرو  فمنذ يومني ؛مشغولقالت لنفسها يبدو أنه 

  .ب فقد كان منشغال  
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  ،باحللرحيل يف الص ااستعداد   ،ةحزمت حقائبها واضعة إايها خلف ابب الغرف
مل يتصل يوسف و  فقد جن الليل ؛ن ابهلاتفو قلبها معلقو  هااعينو  ،نزلت لتجالس عبي

  .أو يرسل هلا أي شيء
 ! ؟أهلذا احلد هو مشغول

 مواعيد للنوم فال ؛ألي شخص ةيعيالطب ةطبيعة عمله تبعده عن احليا ،طبيب هو
  .على أي حالو  ،هو حتت الطلب يف أي وقت ،ستيقاظأو اال

قلب لكن بو  ا،تضاحكهمو  اأخذت حتادثهم ،ليجلس إليهما ،عاد خالد من عمله
 مشغول!!

  .ابلصعود فهي حتتاج إىل النوم ااستأذنتهم ،بعد العشاء
وف جيلك كل يوم أشأأان هحاول و  طولى تكلمين عل ،مش هوصيكي اي حنني -

 ة.حاج ةلو حمتاج
فيها   ةنطقاملو  ،خالص ةأان بقيت كويس ،يزاكي تتعيب نفسكاعبي أان مش ع -

  .من نفسك لو بتحبينانيت  يزاكي اتخدي ابلكاأان ع ،ةكل حاج
  ة.اي روح روحي من جو  ،ةال حاجو  حببك دي -

  ..ال إيهو  أغي أان كده ،حنن هنا ،إحم إحم: خالدأردف 
يلكم أحلى جيو  ربنا خيليكم لبعض ،حبيبهاو  أخوايأنت  ده ،هي تقدر اي خالد -

 يوم ملا أشيله بني إيديه ممكن حيصلي إيه!! ةمش عارف ،نونو
 وفكأان حبب أش ،تلعبوا مع بعضو  ،هتكوين زي الفل ،ةمش هيحصلك حاج -

  .األطفال بتبقي زيك زيهمنيت بتلعيب مع او 
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تسمت ابو  ،يوسف شكلي هخسركوا قريبو انيت  :أردفت حنني قائلةو  ضحكوا
 .تصبحوا على خي :يف حزن

  .صعدت وهي تنظر هلاتفها الذي أصابه اخلرس منذ أن تركها
على و  ،ليهعتادت عا ،منه علها جتد أحدها مرسلة ةحبثت يف رسائلها اإللكرتوني

  ا.رتوني  لكإتواجده حىت ولو 
دت أانملها م ،على الزجاج ال خبار  تشكّ   ةدافئإذا أبنفاسها الو  ةوقفت أمام النافذ

  "..يوسف" ..مسهالتخط عليها  ةالرفيع
 !؟يوسف أين أنت ..سم بشرودنظرت لال

يث  حىت أعادت برودة اجلو الزجاج ح ،ةعن النافذ ةن ابتعدت أبنفاسها الدافئإما 
 .سماختفى االو  كان

  .على رنني املنبه ،استيقظت ،صباح اليوم التايليف 
 ةسعاد ،حزن على ابتعادها عن عبي ،للعمل ةمحاس للعود ،ةاعرتهتا مشاعر خمتلف

 ..قلق على يوسف الذي مل حيادثها منذ تركها ابألمس ،نتقاهلا ملنزل جديدال
  .اتصال من يوسف ،قطع تسلسل هذه األفكار

 .صباح اخلي -
  .قلقتن عليك ،صباح النور -
 ؟! ليه -
  .يف قليب كده ةحاج ،ةمش عارف -
  ة.متشيش ورا قلبك يف كل حاجامو  ،تبالغيش بقىام -
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  .عتادت عليه منهاا ما عما  أسلوبه نوع  الحظت تغي  
 ؟! جهزيت حاجاتك -
 .كله جاهز من امبارح  -
  .سالم ،مسافة الطريق ،أان هعدي عليكيو  اجهزيو  افطري ،متام -
 ..!سالم -

 ،اد  طريقته خمتلفه ج؟! أكان يوسف املتحدث ،نظرت للهاتفو  أغلقت اخلط
 .إىل حد كبي ةرمسيو 

أسند رأسه و  ،ألقى هباتفه إىل املقعد اجملاور له ،أغلق اخلطو  ،انطق كلماته مسرع  
مل  ،ةنما ذنب هذه املسكي ،غضب من نفسه ..شديد   بغضب   ازافر   ةإىل مقود السيار 

 ؟!االزمان عليهو أنت  أتكون ،مل خترت مصيها البائس ،املريض ختلق قلبها
 !!ةعادت ألطرافه الربود ،ملالحمه اجلمود عاد ،انطلق إليهاو  ةأدار السيار 

 ،بالش تيجي أان هاخد اتكسي ،حاساك تعبان: تقول فيها ،أتته رساله منها
 .ايرب يومك مجيل ،تتعبش نفسكام

 .."صأان قربت خالة: "أرسل هلا رسال ،يضعفهلكن صوهتا و  ،أراد أن يتصل هبا
 ،ستغرابرفعت كتفيها يف ا ،من أي إحساس ةا خاليجد   ةمقتضب ،وصلتها رسالته

 .قالت لنفسها أن تنتظر لرتى ما بهو 
 ،جه حنوهتت ةمسع خطواهتا املسرع ،اجلرس دقّ و  ن وصل حىت وقف عند البابإما 

 عال   ها هي تنتعل حذاء بكعبو  ،قد جتهزت بفستان أنيقو  فتحت الباب ليجدها
 .ما انوع  
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 هم همءاتركني ورا ،حىت أراد أن يدعوها للخروج معه ةن رآها يف هذه األانقإما 
 .عباء العملأو 

 ؟! صح ،تتعاكسي النهارده ةعايز انيت  :ابتسم يف غيظ وهو يقول
 ؟! بتقول كده ،ليه: ةمللبسها مث نظرت له قائل ةنظرت برباء

  :نيه هبدوءنظرت يف عي ،ةهو يضغط على أسنانه يف عصبيو  فكيهحركة  ،الحظت
 ؟!مضايقاك ةيف حاجأنت  يوسف -

  ة؟جاهز انيت  :رأسه ابلنفي قائال   هز  
كانوا  ،اينيخالد جو  عبي ،كله جاهز ،آه: قالت وهي تشي حلقائبها جبوار الباب

 .عايزين يسلموا عليك
  .عليهم سلمأرجع أو  ةل الشنط للعربيمتام هنزّ   -

 ةت مراتحمالحمه ليس ،ةا إايها يف السيار أخذت تراقبه وهو حيمل احلقائب واضع  
 .ه هترب منهاعين

ن عبي إحىت  ،اعلى عبي دون أن ينظر هلا أيض   ةويلقي التحي ،عاد ليصافح خالد
 ؟! ةهو يف حاج: وهي حتتضنها مهست يف أذهنا قائلة

 .تعرف ما به ت حنني شفتيها يف إشارة منها أهنا اللو 
ا وسف واقف  ي لتجد ،ةاجتهت حنو السيار و  ،تبادال الدعوات ،عت حنني صديقتهاود  

 ة.ليفتح هلا ابب السيار 
 ةنظرة طفل ،شعر هبا كخنجر يف قلبه ،ء جلوسها على الكرسي رمقته بنظرةأثنا

أم سترتك  ،تركها أبوها على أعتاب بيت ال تعرف هل هناك من سيفتح هلا ليأويها
 ..لربد الطرقات لينال منها اخارج  



107 

 

ى  حىت وضعت يدها عل ،ةوضع يده على مكبح السيار و  ،ن جلس إىل جوارهاإما 
 .نظرة خترتق حاجز الصمت الذي حياول أن حيتفظ به ،هي تنظر لهو  كفه

 ؟!،مالك اي يوسف -
 ! ؟كده ليهقوي   إيديك ابردين :هي أتخذ كفه بني يديها الدافئتنيو 

 ؛األبعاد ةهرب من مصيدهتا الثالثيكان حياول أن ي ،بني كفيهاأحس أنه يذوب 
ما ليس على ما يرام من خالل صوته أو نظرة  افقد كانت من السهل أن تعرف أن شيئ  

 .كما أخربته من قبل ،عينيه أو ملسة يده
أان   :هبا ة بث الطمأنينربت على يدها حماوال  و  ،أخرج يده من بني كفيها هبدوء  

 ا.ارح كان كتي جد  الشغل امب ،ةميكن مرهق شويبس  ،كويس
لشغل ضغط ا ،أكيد ملا كنت مشغول معااي ،آسفه: كالمه جعلها تشعر ابلذنب

 .زاد عليك
 ،تيجتهديش نفسك كاالنهارده بس حاويل مانيت  ،كله ماشي متام ،خالصأل  -
 ة.واحد ةواحد

ا كما  مل يستشعرهلكن قلب حنني و  ،من املفرتض أن تكون هذه كلمات اهتمام
 ..!كان من قبل

رهقه بكثرة ال تو  ،اكي ال تفكر كثي   ،انشغلت بهو  أخرجت هاتفها من حقيبتها
 .احلديث

ب هاتفها تداع ،ةمجيلو  ،ةمستكينو  وجدها هادئة ،ليى انطباعاهتا رمقها بنظرة
 ة.قّ بر  
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 من أن اكان متأكد   ،؟! وغازهلا كان أكثر منه جرأةو  ماذا لو أطرى عليها أحدهم
 .سيحدث ذلك

 ؟!كده  ةتروحي الشغل بفساتني قصي  ةمتعودانيت  هو -
 .مش قصي :مث ابتسمت يف خجل ،نظرت له ابستغراب
 .هيبقى يف دلعو  ،كعب عايلو  ،قصي :نظر هلا جبانب عينه

 .هللا ابلظبطو ابابأنت  ،مش بقولك اباب :ضحكت حنني
 ةك املر رين ملا يشوفاباب يشكأان هخلي : قائال   ،حاول يغالب الضحك فابتسم

 ة.اجلاي
 ي؟!ازاة: ضحكت بشد

  .لوقتها ةسييب كل حاج :هو يرفع حاجبه متحداي  و 
 .وويق ةحلو  ..ستغفر هللا العظيمأ: هو يهز رأسهو  نظر يف عينيها قائال  

 .وويقبتضحكن أنت  يوسف جبد -
 .ايرب حياتك كلها ضحك -
 .نت كمانأو  -
عشان  ،ينكده كلم  ةقبل ما ختلصي بساع :حىت قال هلا ،ن وصال عند شركتهاإما 
 ي.أوك ،ةنطلع على الشقو  أجيلك

  .بك معاايإين بتع ةآسفو  اشكر   ،يأوك ة:هي تفتح ابب السيار و  ابتسمت حنني
 .أقولك على حاجتني عايز: قالو  نظر يف عينيها

 .هزت رأسها يف انتباه
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 ؟يأوك ،تعبتك ديو  ةتقويل آسفتبطلي  ،أصحاباحنا  ةأول حاج: أردف قائال  
  كي..أو  -
  .ضحكو  ة..لسه قصي  ،الكعب ةنيت البساو  حىت ،بقى ةاتين حاج -

 ،ماشي :هي تضحك رامسة على وجهها مالمح الغضبو  ةأغلقت ابب السيار 
 .سالم ،دي هتعمل فيك إيه ةتعرف القصي  ةبكر 

  .خطواهتا تبعدها عنه حىت اختفت داخل شركتهاو  نظر هلا
 .عمليت خالصانيت  ،عشان أعرف اي حنني ةمش هستىن بكر  :ث نفسهحدّ 

 :فتحها ليجدها وقد أرسلت له ،أتته رساله منها ،يف طريقه للمستشفى
  "خلي ابلك على نفسك اي أغلى يوسف"
 .(وائل جسار -) انتبه ع حالك  ،أكملت عذوبة كلماهتا أبغنيةو 

* * * 
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  .بك معاايإين بتع ةا وآسفشكر  ، يأوك ة:وهي تفتح ابب السيار  ابتسمت حنني
 .أقولك على حاجتني : عايزقالو  نظر يف عينيها

 .هزت رأسها يف انتباه
 ؟يأوك ،تعبتك ديو  ة، تبطلي تقويل آسفأصحاباحنا  ة: أول حاجأردف قائال  

  كي..أو  -
  ،ضحك، و لسه قصيه، الكعب ةنيت البساو  حىت، اتين حاجه بقى -

، ماشي :وهي تضحك رامسة على وجهها مالمح الغضب ةأغلقت ابب السيار 
 .سالم، دي هتعمل فيك إيه ةتعرف القصي  ةبكر 

  .خطواهتا تبعدها عنه حىت اختفت داخل شركتهاو  نظر هلا
 .عمليت خالص، انيت عشان أعرف اي حنني ةمش هستىن بكر  :ث نفسهحدّ 

 :فتحها ليجدها وقد أرسلت له، منها ةأتته رسال، يف طريقه للمستشفى
  "خلي ابلك على نفسك اي أغلى يوسف"
 .(وائل جسار -، ) انتبه ع حالك أكملت عذوبة كلماهتا أبغنيةو 
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 ،"فأغلى يوسإمضاء بصوهتا "مع  ،تلو األخرى ةاملر  ةأخذ يسمع كلمات األغني
  .بقبضة يده ةضرب مقود السيار 

 ؟!ادثتكحو  على كتفك ربتّ  مل ،مسعتك يف القطار مل ،يف حيايت مل ظهرت  
  ة.على قلبك ألف مر  ب  ت  ك  و  ة،على قليب مر  ب  ت  أي عذاب هذا الذي ك  

 .يف حيايت أو مل تكوين سواء كنت   ،يف كل األحوال أخاف فقدك
  .ضوركمثل حو  مثلك اسيكون كل يوم معك مميز   ،ةسأسعدك بكل ما أوتيت من قو 

فقد   ؛روحنيو  بدأت عملها جبسد  و  ،روحه يف مكان آخرو  ه،ابشر عمله جبسد
  .األمانو  الدفءو  متنحها القوه ،كانت تشعر أبنفاسه حوهلا

 ،ة الساعقبل أن تنهي عملها حبوايل ،كما اتفقاو  ،ةتسلمت مفاتيح سيارهتا اخلاص
 .هاتفته

فقد كانت تريد  ؛ةمل ختربه أبهنا تسلمت السيار  ،فهو يف الطريق إليها ،أخربها أن تنتظره
 ئه.أن تفاج
 ة.جديد ةاذ تستند إىل سيار حىت وجدها بفستاهنا األخّ  ةن وصل أمام الشركإما 

حبزم  قائال   ،ةالسيار  ةأخرج رأسه من انفذ ،لكنها أشارت له ابلنفيو  ،أشار هلا لتأيت
 حنني يال بالش دلع!!: ينظرون هلا إبعجاب ةحينما الحظ بعض املار  ةوغي 

  .مشي وراكأ ليال أان الو  حتب متشي ورااي: ه مث قالتاجتهت انحيت
 ؟! استلميت عربيتك ،لي دلع بقىبطّ : ابتسم بغيظ مث قال

أتكد أعشان  ةواحد ةخالص امشي قدامي واحد: قال ،هزت رأسها ابإلجياب
 ؟ يأوك ،نك حفظيت الطريق بس خلي عينك معاايإ

  .تقيل النهارده خاالصدمك  ،ةبس عشان خاطري افردها شوي ،حاضر اي دوك -
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  .اتفضلي على عربيتك جري ،هظبطك خاالصو  ،معاكي دلع ةانيت طالبو  -
 .ركضت حنو سيارهتاو  ابتسمت

 ةملتزمو  ةقال لنفسه تقود بشكل جيد متعقل ،انطلقت أمامهو  ةركبت السيار 
 ة.ممتاز  ،ابلقواعد

طع تفكيه ق ،هيحمورها الوحيد  ،اجد   ةكثي   فكره مشغول أبمور  و  أثناء قيادته
  ة.نظر ليجدها هي املتصل ،على هاتفه تصال  ا

  .متام ةماشيانيت  ؟!ةيف حاج ،طول أهوى أان وراكي عل -
ا موم  ع ،مكشر كمان ةابألمار و  ،أهو ةيفاك يف املراياما أان ش: قالت بصوت مرح

س مش ب ،دي ةالوحش ةتفك التكشي قووي  ةمجيل ةملا نوصل هقولك على وصف
 .عليها إال بشرطهقولك 

 ؟! ةإيه هو الشرط اي قصي  -
  .بتضحك ةأشوفك دلوقيت يف املراي: ضحكت وقالت

كده ة..  يو أ: قالتو  ،رآها ترفع له إهبام كفها الصغي ،دون تكلفو  ضحك فعال  
 ..متاام

 ..اخلط غلقتوأ
قدرهتا على و  فلم يتوقع تصرفها ة؛خرجت ضحكته بعفوي ،من قلبه ضحك فعال  

 .حىت وصال ،وجهه ةمل تفارق البسمو  ،ةجه يف حلظزاتغيي م
 ة.السعادو  نع احلبحمرتفة يف ص   نت  أ ..حنني
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نها أخرج مو  حىت فتح يوسف حقيبة سيارته ،ةنزال من السيار و  ن وصالإما 
لك سييب من فض: افقال مبتسم   ،ت حنني لتساعده يف محل إحدامهاءجا ،حقيبتني

 .عدة الشغل
سطى أحلى أ :هي تقول يف نفسهاو  على شفتيها هي تضع يدهاو  ضحكت حنني

 .يف الدنيا كلها
 .أشار هلا أن تسبقه لتفتح املنزل

 ،ن دخال حىت وضع حقيبة من احلقائب اليت كان حيملها على طاولة الطعامإما 
 ،ي هدومكغيّ على ما ت ةالشنط بتاعتك من العربي ةقال هلا بصي أان هنزل أجيب بقيو 

يت عشان أعرف أرتب معاكي براح فيها هدوم يل   ةالتانيو  ،دي فيها العشا ةالشنط
  . فيههستأذنك حتطيهايل يف املكان اللي تشوفيه مناسب عشان أغي  

 ؟ يأوك ..اندهيلي هطلع ،ةملا تكوين جاهز و  أان هنزل
 .إايه يف خجل   هزت رأسها موافقة

حد مالبس املنزل أب ل فستاهناتبدّ   ،أسرعت حنو غرفتهاو  من حقائبها ةأخذت حقيب
 ةيعايل لرتتدي أحد أحذيتها الرايضالكعب ال اها ذءخلعت عن قدميها حذاو  ،ةاملرحي

 هتهاعلى جب ةنسدل منه خصالت عفويتمجعت شعرها فوق رأسها لو  ،ةاخلفيف
 .وجنتيهاو 

 ،ةو النافذمث ركضت حن ،لغرفتها ةاجملاور  ةركضت لتضع حقيبة يوسف يف الغرف
  .هلا ةظهر من حديقة الفيال اجملاور  ،ايالعب كلب   اواقف  لتناديه لتجده 

  .أومأ برأسه أنه قادم إليهاو  نظر هلا
 .كانت دقات قلبه تزداد كلما ارتقى درجة حنوها
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لبها الفرح من ق امن تدفق الدم فيهما صاعد   ةها متوردتني بشداجنتو  بينما كانت
 .اارتفعت جمدد  لته يظن أن حرارهتا للدرجة اليت جع ،بوجوده معها

تها حىت وضع يده على جبه ،متسك له ابلباب ليدخل هي واقفةو  ن رآهاإفما 
 ؟!ارتفعت اتين ةاحلرار : متسائال  

 ة.أان كويسأل  :هزت رأسها ابلنفي ،هي تغلق البابو 
  .أان جعان جدااا؟ صح ،ةجعانانيت  أكيد -
ون حضرت هدومك هكمتام على ما تغي  :هي تتجه حنو طاولة الطعام يف املطبخو 
 .األكل

 .نطتكدي فيها ش ةاألوض :اليت سيبدل فيها ملبسه ةوأشارت له على الغرف
  .لبابأغلق او  ،ةه مباشرة صوب الغرفتوج  و  فلم ينظر إليها ؛الحظ ارتباكها

  .افقد كانت هي األخرى جائعة جد   ،ةرائحته شهي ..الطعام عدأخذت ت
فقد   ؛رمسي يف ملبس غي ةألول مر و  لرتاهنظرت  ،حفت  ي   ةمسعت صوت ابب الغرف

 .رتديمياثل ما ت ،ا أيض ارايضي  رايضي ا وحذاء   بنطاال  و  "يت شيت"كان يرتدي 
يبدو أن  ،كعادته  اابلرغم من أن شعره مل يكن مهندم   ،اطبيعي  و  اجد   اكان وسيم  

 .الكن ذلك مل ينل من وسامته شيئ  و  ،هذا كان من أثر خلع قميصه
شعرها  خصالتو  بربائتها اكان هو اآلخر مأخوذ   ،مجيال  و  كانت تراه عفواي  كما  

 .على وجهها ةاملنسدله بعفوي
 ..جلسا أمام بعضهما للطعام

أنت  الليو  طيب ،ال تعبتكو  امش عايزين أقولك شكر  أنت  :قالتو  نظرت له
 ؟!الزم أشكرك عليهو  مش تعب ،بتعمله ده
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 ؟! ةتردي العزوم ةمش انويانيت  :قالو  اببتسم
 .كمان  ةأحلى عزوم ،امن عيوين طبع  : هزت رأسها

  .يربدشايال بقى عشان األكل م ،تسلم عيونك :هو ميد يده صوب الطعامو 
نظر  ،امل خيجل منه ،كأمنا هذا البيت بيتهما منذ األزلو  ،يتكلمانو  كاان أيكالن

ال حسيت و  ابألكلستمتعتش ا اتصدقين لو قولتلك إن أان من سنني م: قالو  هلا
 ؟بطعمه كده

 .صدق قوله انتربهن ،التماعةو  هي ترى يف عينيه فرحةو  هزت رأسها
 .ن سننيعايش هنا لوحدك خالص مأنت  ،اطبع   ،أصدقك -

 .آه لوحدي: هو يقولو  حاول اهلروب من عينيها
  ؟ةتكون أسر و  فكرتش تتجوزاطيب ليه م ،عشان كده -
  .أفكر ةمدين فرصالشغل مش  :هو يهرب من مواجهتهاو 
 ة.تستاهل السعادأنت  ،ربنا يكتبلك اخلي :هي تنهضو 

 حيايت الوحيد يف ةفأنت مصدر السعاد ،يعن أستاهلك" :أراد أن يرد عليها قائال  
 ".اآلن

  .نيت كمانا: و ولكن لسانه رد قائال  
ل طلبك و لو الشغأزاك تتأخر عشان تلحق تروح تراتح يايال نبدأ عشان مش ع -

 .أي وقت يف
 .تغيي أماكن بعض قطع األاثثو  بدآ بتبادل اآلراء يف ترتيب

 .الدفاايت تعمل بشكل جيدو  السخاانتو  أخذ يتأكد من أن املياه
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  .لتلفازاو  قاما بتشغيل الكمبيوتر ،ساعدها يف إدخال احلقائب إىل غرفتها
هلا  وضعت أغراض املطبخ اليت أتىو  ،دوالب مالبسهاو  ،سريرهاو  رتبت مكتبها

 .حىت أدق التفاصيل مل ينس  و  هبا
 ،اذاألخّ  ةلته شرفة غرفتها حيث منظر البحي أدخو  ،ن انتهيا حىت أمسكت بيدهإما 

  .اراتح هنا استناين دقايق بس :ب الكرسي لههي تقرّ  و  قالتو 
 .صوب املطبخ ةسرعت خارجأو 

ان ينظر ك ،كوبني من الشاي الساخن ،وجدها تعود حتمل يف يديهاو  دقائق فعال  
 ،ا اإلرهاقعلى مالحمه اقد بدو  ةالشاي اخلاص به أمامه على الطاولهلا وهي تضع كوب 

 ".تسلم إيدك"
 .أبلف هنا على قلبك :نظرت له يف امتنان

  .حىت ال تغيب عن انظره ،لو اثنيةو  نظر هلا بعينني ال تريدان أن ترمشان
 ..حنني -

 ..نعم :لتداعب غمازاهتا شغاف قلبه ،ةابتسمت برباء
 .أان خايف عليكي -

  ّن عارف رفاهم وهماختافش أان عام؟ من العفاريت :هي تنظر حوهلاو  ضحكت
 ؟! بس اي ترى العفاريت هنا بتتكلم اجنليزي ،كويس

ان قلقو  ،مش عارف هسيبك هنا لوحدك إزاي ،أان بتكلم جبد: ضحك مث قال
 .تقوليشامو  نيت عند عبي كدهاو  تتعيب زي ما حصل

عش ترجامأنت  بس ،هكلمك ةي حاجأان هوعدك لو حسيت أب ،سيدي ص ايب   -
 ةمتعودو  أان طول عمري لوحدي ،ملوضوع لوحدي ده ةابلنسبو  ،تزهق من اتصااليت
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دوب أجهز حاجة اليوم يعن اي ،أان هرجع من الشغل كل يوم مش بدري ،على كده
يع وسائل مجو  ،الفيس بوكو  فونيهكون معاك على التل.. طولى أانم علو  ي بعدهلال

 .جتماعيالتواصل اال
  ة.نسييت حاج ،ههههههه -
 ؟! إيه هي -
  ة.مل جولتنا السياحيإن بعد الشغل هنتقابل عشان نك -
 .فت مفيش داعي للقلق بقىش   ،متام -
  .أكونت الفيس بوك اجلديد بتاعك ده إيه حكاية ،صحيح -
 ةز كنت عاي ،هناو  هنامن و  من مصر ةدوشو  عندي أصدقاء كتييي ،أان فكرت -
 .دي ةالزمحو  ةبيك بعيد عن الدوشو  ب   ةخاص ةحاج

 ،سبأنت  هضيفكو  أان كمان هعمل زيك هعمل أكونت ،ةحلو  ةتصدقي فكر  -
 ي؟أوك

  .ابتسمت بفرح ألن فكرهتا راقت له
تخلي بس زي ما وعدتين ه ،أسيبك بقى: هو يقول هلاو  مث قام ،احتسيا الشاي

  .طول تطمنين عليكيى ختليكي معااي علو  ،ابلك من نفسك
  .حاضر: هزت رأسها ابإلجياب
 ..تركها ليبدل مالبسه

 هو معهاو  اال تشعر به أبد   ،تشعر بربد يسري يف جسدها ،ملاذا كلما ابتعد عنها
  .لفت به جسدهاو  ،من خزانتها اصوفي   استلت شاال   ،إىل جوارهاو 
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صغي يف السرير الو  ةينظر حلوائط الغرفكان  ،هو يبدل مالبسهو  ةبداخل الغرف
  زقلبهو  من حياته اكما أصبحت هي جزء   ،من هذا البيت امتىن أن يصبح جزء   ،ركنها

 .حقيبته رأته خيرج من الغرفه حامال  
 .حالك كرمايل ىلانتبه ع :وهي هتمس له قائلة ،يف عمق عينيه اقرتبت منه انظرة

  .أنوثتهاو  شعر أن قواه ختور أمام ضعفها
خباف و  ،بس حسيت إنك بقيت حد مهم يف حيايت ،ليه بقولك كده ةمش عارف -

 .عبيو  عليك زي اباب
ستجمع  وابلكاد ا ،بكالمها هبه يسمع من بني ضلوعه من شدة فرحكاد صوت قل

  .تصبحي على خي ،خدي ابلك من نفسك ،اي حنني كمان نيتا :كلماته قائال  
ى ال يضمن ما أخر  ألنه لو بقي لثوان   ،االباب ليغادرها مسرع   اأدار ظهره هلا فاحت  

  .سيعرتف به لسانه الذي ابلكاد يستطيع إجلامه
 .لتودعهة أسرعت حنو النافذو  أغلقت الباب خلفه

  ،ه يف حنانلوحت لو  ،اح هلا مودع  لو   ،رفع رأسه لياها من خلف الزجاج تنظر حنوه
 .احب  و  ايعتصر أمل  قلبه و  ،ابتعدو  ،أدار سيارته

  .لتشم عطره يف أرجائها اليت كان يبدل فيها مالبسه ةدخلت الغرف
 .أدىفدي  ةاألوض ،أان هنام هنا ،يوسف

 امتعلق   ،فيها اأصبح ضائع   ،ةهو يف طريق العودو  قلبهو  دار احلوار ذاته بني عقله
 .تسري فيه كسراين الدم يف شرايينه ،هبا

 .هاءأم ستسافر ورا ،ستفعل حني سفرهاوكيف  ،حاصره عقله بسؤال
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 .ما حلتظل مع زوجها أين ةفالزوج ؛ ترتكها تسافرمل  و  رد القلب على استحياء
 كأخفض صوت ،صديقي ،أعتقد أنك متاديت يف خيالك ،أردف عقله؟! زوجه

 ..أرجوك ،منو 
ن وضع إا م ،من كثرة التفكي للحد الذي اوصل يوسف للمنزل وهو متعب ذهني  

  .على وسادته حىت انمرأسه 
تشعر  ،صدرها وهي تضم ركبتيها إىل ،حيث رائحته حتيط هبا ةانمت حنني يف الغرف

 !!ةفرح مبالمح حزين ،جواره أبمان يشوبه خوف
 ة.مسة الصداق ةلكن حياول إعطاء هذه العالقو  ،تشعر أنه حيبها

علم  قدو  فهو طبيب ،حمق هو ،تنساقي وراء قلبكو  قال لك ال تبالغي ،حنني
 ؟!ما مضى أم نسيت   ،أفيقي ،حبالتك

غنيات ما معىن األ ،لكن انتظريو  ،ستعداد للهبوط من عينيهاابشرت دموعها اال
 ؟! اليت يبادلن إايها

الهلا ملسات يديه اليت أشعر من خ ،ماذا تعن هذه الكلمات اليت أراها يف عينيه
 ؟! إال اليوم فقط حينما حيادثن واليت مل تتغي ةنربة صوته الفرح ،أنه ال يريد أن يفارقن

يت تزور خميلتها تصميماهتا الو  ن به خواطرهالتدوّ   اجديد   اكتيب   ،تذكرت أهنا اشرتت
أمساء  ن فيهأخذت تدوّ  و  قامت لتحضره ،نظرت إىل طاولة املكتب ،آلخر من حني  

 :مث كتبت ،األغنيات اليت أهداها إايها
 ..أما بعد ،يوسف

 * ** 
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 ،ةوضعت رأسها على الوسادو  ،وضعته إىل جوارهاو  أغلقت الكتيب ،مل تكملو 
 .لتنام

  .يبدو أهنا مل تستيقظ بعد ،نظر هلاتفه ،اجد   ااستيقظ ابكر  
ضعيف كيف وهي ذات القلب ال ،اعتاد على صوهتا ليشرق على قلبه صباح األمل

 ؟! يف كل ما يلمسها ةبقو و  أن تبث احلياة
ال يريد  ،منها ةبكافة تفاصيلها حىت البسيط ةهي سر إقباله على احليا أصبحت

 تذكرو  ،تهفتح جهاز الالب توب خاص ،هي اليت كانت تفتح شهيته ،أن يتناول فطوره
 .هي فقط ،مث أضافها له ،اجديد   أنشأ حسااب   ،بسرعة

خيتلج ها كل ما يبثان في ،مبثابة مدونة لكل مشاعرمها ستصبح صفحتهما فيما بعد
  .لبعضهما البعض دون التصريح أبي كلمة حب ،قلبيهماو  يف عقليهما

 .على هاتف من عبي ،استيقظت حنني
 .ي مطنشاينلحبيبيت ال -
 ة.متأخر على ما خلصت ترتيب كل حاج منت ،اد  هللا أبو -
 ؟إيه األخبارو  -
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  .نزل الشغلأو  فطرأهو عشان أهقوم  ،آه خالص كله متام -
 .ضحكتو  ،األخبار ديمش قصدي أل  -

ا مشيش مو  ،وويقتعب معااي : جوده معها ابألمسو  هي تتذكرو  ابتسمت حنني
 .ي أان حمتاجاه متاملكد إن كل الاأتإال ملا 
  ؟نيتاو  -
 ؟! أان إيه -
 ؟متام -
 .بتزعلين إبصرارك ده ،لي بقىبط   ،عبيي -
  ؟كان ماله زعالن امبارح ،خالص بالش -
 ة.قايل إنه مرهق شوي ،سألتهملا  ،ةمش عارف -
لك من خدي ابو  ،تسيبينيش كدهامو  طمنين عليكيانيت  املهم ،ةألف سالم -
 .نفسك

 .حي على خالدصب   ،نيت كماناو  ،حاضر -
 .أغلقا اخلطو  تبادال السالم

  ،يوسف فتحتها لتجدها من ،يف حساهبا اجلديد للفيس بوك ةنظرت لرتى رسال
 ،ابة رساله لهمث شرعت يف كت ،وألغت حسابه القدمي ،حبماسلته قب   ،ايلسعادة قليب

 .اد  سعي ايوم  و  اتتمىن له صباح  و ، تسأله التوفيق لهو  فيها هللا تدعو
 .حىت علم أهنا استيقظت ،ما أن وصلته رسالتها

 :طلبهاو  ،أمسك هباتفه



 
 

122 
 

 ..صباح اخلي -
 ؟! صاحي بدري يعن ،السرورو  اهلناو  صباح النور -
 ؟ كويس  منيت ،آه -
 ؟! نتأو  ،احلمد هلل -
 ة.احلقيق بس كنت قلقان عليكي ،ماشي احلال -
 ؟ فطرت ،أان بطمنك أهوو  -
 ة.شربت قهو  ،أل -
ي هتقلقن لبقى كده الأنت  ،الزم تفطر األول بعدين تشرب قهوتك؟ ليه كده -
 ؟ عزمك على الفطار النهاردهأي لإيه رأيك أان ال ،عليك

 .استفاقو  ،نه استيقظ لتوهأشعر 
 .وويق ةحلو  ةفكر  -
  ؟ختتارأنت   حتباّل و  ،اتصل بيك أقولك نتقابل فنيو  هجهز ،متام -
 .دي ةاملر انيت  وقكذعلى أل  -
 .ابي ي..أوك -
  .ابي اي مجيل -

  .يتأهب للقائهاو  ليبدل مالبسه ،انتفض من على كرسي مكتبه
 ا:إايه اعقله منبه  قال و  ،ةنظر لنفسه يف املرآ ،ف شعرهصف  و  ارتدى مالبسه

 ".تضعها معك يف دائرة اخلطرو  تضع نفسكأنت "
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يت لسالم الجتاهل هذا الصوت البائس الذي يعكر صفو حالة او  ،وضع عطره
 .ن تقرتب منه حىت ولو بصوهتا فقطإيعيشها ما 

من  اقطع   وضعت له فيها ةجهزت له علبة هدااي صغي و  ،أتنقتو ارتدت مالبسها
 .حتبهااليت  الشوكوال

 تفهاأمسكت ها ،سألتك حبييب ( -) فيوزــكانت تستمع ل ،ركبا سيارهتما
 .أرسلتها لهو 

 ،(؟احينيسألتك حبييب لوين ر ستمع إىل صوت فيوز مع كلماهتا )ن اإما و  ،فتحها
كأين   أان كل ما بشوفك) :إذا به يردد مع فيوزو  تسري فيه ةنشوة السعادو  ابتسم

 .(بشوفك ألول مره حبييب
 ؟!فينك من سنني ،اياااه اي حننّي 

ابتسمت  ،إذا هبا تسمع صوت فيوز يصدح يف سيارتهو  ،فتح اخلط ،اتصلت به
 .نويستمع إال ما تستمع له اآل ،فهو يستمع إىل ما بعثته له ،ةغامر  ةيف سعاد

  .وويقوقك عايل ذجبد  ،ةصباح السعاد -
 .من بعض ما عندكم اي دكتور -
 ؟وصليت لفني -
 ؟ إيه رأيك ،ةعايزه أفطر عند البحي أان  -
 ؟ ي فاتتلال ةعجبتك املر  ،احلو جد   -
 ا.جد   -
 .أشوفك هناك اي مجيل -
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  .ن ليتقاباليسابقان الزما ،لتزيد سرعتهما ،منهما بقدميه على البنزين ضغط كل  
نزل من سبقها يوسف ببضع دقائق لياها وهي ت ،يف نفس التوقيت اوصال تقريب  

  .عال   كعب  و  ،ةشعر مرفوع بنعومو  ةببذلة أنيق ،سيارهتا
  .أماان  و  اقد ازدادت وسامته اببتسامة تشع حب  و  رأته يستقبلها

ما و  ة،حي كان ينتظرها عند أسوار الب ،ةل بني يديها علبة اهلدااي الصغي كانت حتم
  .ل كفهاصافحها مث قب   ،ن اقرتبت منه حىت اجته حنوهاإ

ها قد من الرجال يف أوساط عمل افبالرغم من أن كثي   ؛يديهارتعشت أانملها بني 
 .قتيف نفس الو  ،ختجل منه ومن نظراته هلاو  ولكن كم حتبها منه ،يفعلوهنا

 .ليمأل عينيه منها ،جيلس أمامهاو  ىل طاولة ليجلسهاإاقرتب هبا 
 ؟ بتحب الشوكوال: قالتو  ،وضعت أمامه علبة اهلدااي

  ؟!هاشحيباحد م ،هو يفتح العلبهو 
نيها ابتسمت وهي تسدل جف .بتحبها ةهتاكلها هتحصلك حاج ةمع كل قطع -

 ة.بثق
 .هشوف ،ماشي ة:هو يغلق العلبو  ضحك

  ،اتفقا أن يتقابال بعد العمل ليأخذها إىل زايرة مكان جديدو  ،تناوال الفطور
 .ختليش حد يعاكسكام: هو يركبها سيارهتاو 

 ..ابتسمت يف خجل
 ؟ بيعاكسكيف حد انيت  -

 .ضحكتو  ..كتييي: هزت رأسها بدالل  
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  .صدقينقووي  يف كندا ةأايمك بقت قليل -
 .سالم :لوحت له بكفهاو  ،ةأدارت السيار 

 .هجيبك :هو يبتسمو  ،هي تبتعد عنه قليال  و  أشار هلا
 !اتعيش نقيضه عندما يبتعد عنهو  ،أي شعور هذا الذي تعيشه وهي معه

حتب " ،أن يرافقها حتبو  ،ستنسق حفلة للشركة يف الغد بعثت له رسالة ختربه أهنا
 "؟تكون معااي

 .أكيد أحب :أرسل هلا
  .خالص نتفق ملا نتقابل -
 .على الدعوة اشكر   -
 .أكيد الشرف يل   -
  ".مونرتايل"لبعض احلاالت يف  ةجراء عمليات جراحيف ابلسفر بعد يومني إللّ ك  

  ..هذا يعن أنه سيرتكها
 اا غد  ال سعادته بتواجده معهو  ،احلدث يعكر صفو مقابلتهما اليوملن يدع هذا 

 .يف حفل  اختارته أن يكون رفيقها فيه
 تختار فستاان  ل ،لبعض احملال طلبت منه حنني أن يصطحبها ،بعد أن أهنيا عملهما

 .يناسب احلفل
ما تار لكنه كان خيو  ،كل ما ارتدت كان يناسبها ،أخذا يتجوالن يف حمال املالبس

شارت أو  هنا هتستناينأنت  :فقالت يف خبث ؛تنبهت حنني لذلك ،ال يربز مفاتنها
 .أجيلكو  هنا ةأان هشوف حاجو  ،ملتجر لبيع املالبس الرجايل



 
 

126 
 

 ؟آجي معاك -
 ة.عأان هجيلك بسر  ،أل ،أل -

دخل للمتجر و  فرتكها ،ختجل أن تشرتيها أمامه ،ةا نسائيظن أهنا ستشرتي أغراض  
 .ليختار لنفسه ما سيتدي الذي أشارت له

أخذت ختتار له و  ،توجهت صوبهو  ،أسندهتا عند الكاشي ،أتته حتمل حقيبة كبية
  .ما يتناسب معه من ألوان

ختارت ما يتماشى مع فستاهنا دون أن يعلم أهنا تفعل اولكنها  ،يناسبه كل شيء
 .ذلك

 .نشوف فستانك بقى: قال هلا ،بعد أن انتهى من احلساب
 .قىب ةبكر  ههتشوف :اليت هبا فستاهنا ةوهي حتمل احلقيب ،ابتسمت

  .ورين اشرتييت إيه ،حنني ة:وهو ميسك ابحلقيب
 ة.بكر  ةخليها مفاجأ :و هي تبعدها عنه

 .وفهزعل منك جبد لو كان قصي أو مكش: بدت الغية يف كلماتهو  ،نظر هلا حبنق
 .أانقدرش على زعلك ا أم :هي تنظر يف عينيهو  قالت يف دالل

 هنشوف!!: قالو  أمال شفتيه بعدم اقتناع
ال و  تنتظره أكد عليها أنو  ،اتفقا أن يتقابال هناكو  ،عطت له العنوان ابلتفصيلأ

 تدخل إال معه!!
نتظره حلظات طلب منها أن ت ،البد أن تدخل اآلنو  خربته أهنا تنتظرهأو  وصلت قبله

 ..فقط
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يف  ةملكان غايا ،حتفالدخل قاعة اال ،مل جيدها يف انتظاره يف اخلارجو  ولكنه وصل
عليها  نعكاسات األضواءاو  يف كل مكان ةالشموع املوزع ،املوسيقى ،ةالشاعريو  اجلمال

 .هي من صممت كل هذا اإلبداعو  ،كيف ال ،اكبي    از  تضفي على املكان متيـ  
فأينما ذهبت  ،مل تكن هناك من حتمل جاذبيتها ،ها حىت تعلقت عيناه هباآن ر إما 

فإن رقتها اليت  ،اطتهبسو  ابلرغم من رقته ارائع   كانت ترتدي فستاان   ،حترك قلبه صوهبا
  .ذابت بداخله زادته فخامة

ه خيتلس لرتا ،رمقته بنظرة جبانب عينها ،تضحك ،تتحدث ،وقفت مع أحدهم
اضب منها تعلم أنه غ اغيظ   هيضغط على أسنانه ليتحرك فكو  إليها النظر كل حني

 .اآلن
  .انتهت من حديثها حىت توجه إليها نإما 

 .وحشتن: ابدرته قائلة بفرح شديد وعينني المعتني
  .هاليت تتطاير من عينيه يرتمجان ما بداخل ةوالغي  همازالت حركة فكّ و  نظر هلا

 .لتفدخ اأتخرت علي  أنت  ما هو: هي تظهر له خوفها مبرحو  قالت بدالل  
 قولتلك أان ،ما أخدتش ابلك بسأنت  لو ةعلى فكر : مهستو  مث اقرتبت من أذنه

  ."كمانانيت  "و ،مستنيه أمسعو  ،""وحشتن
  .نيت كماناو  :قالو  ،حاجبيه وهو ميثل دور الغضبان انظر هلا جبانب عينيه عاقد  

 ،بتساميف حماولة لتقليده وهي يغلبها االعقدت حاجبيها و  وضعت كفها يف كفه
 ؟! إيه بقى نيت كمانا: و قالتو  نظرت يف عمق عينيه

 ه اليت تفحصت كل مالحمها قبل أن ينطققاهلا بعين ،مل يكن منه إال أن ضحك
 .وحشتين: لسانه
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 ،أتخذك هي حيث تريد ةكل مر  ،ضعيف: قائال   ،صوت ما حتدث بداخل رأسه
 ة.ال قو و  أنت الحول لكو 

 ا.هو إذ  أنت  ،عقله اقلبه معنف   رد  
 دالهلا ،اهناحنو  أمام مجاهلا ،فهو ضعيف اإذ   ،اإذا كان حبه هلا من وجهة نظرك ضعف  

 ،إنه احلب ،سرعة بديهتها اليت جتعلها حتتويه يف أقصى حلظات غضبه ،خفة ظلهاو 
  .هاإال بعد أن أحب   بل إنه مل يعد قواي   ،اي صديقي ااحلب ليس ضعف  و 

  .أجلمه ليصمتو  ،ةب صوت قلبه على عقله هذه املر تغل  
تايلست  تصدق أنفع س: وهي متسك خبفة أزرار بدلته وقالت ،نظرت له مبتسمة

 ،ابع  نصيب األسد فيها ط ي يل  للاو  ،فيها النهارده ديأنت  يلال ةابلشياك ،كمان
 .مانمشيت هييجوا يكلموك كو  ولو سيبتك ،بتبص عليك دلوقيت ةشوف كام واحد

نظر يف و  ،جذهبا إليهو  ،حىت أمسك أبصابعها ،عنه ن مهت خبطواهتا مبتعدةإوما 
 نيت!!اأان مش عايز غيك و  :عينيها قائال  

مهست له يف  ،زاد بريق عينيها عندما مسعت كلماته اليت تؤكد أنه ال يريد غيها
 ةيبك شويهس ،الناس بتبص علينا ،يوسف: هي تسحب أانملها من يدهو  دالل  و  خجل  

 .ستمتع بوقتكا ،أرجعلكو  ب ابلضيوفأرح  
أخذ  ،مانهأ ترك يدها اليت أصبحت هي برّ  ،ارأسه موافق  هز و  ابتسم هلا يف حنان

 ةكم من الدقهذه التفاصيل هبذا ال كيف هلا أن هتتم بكل  ،ايتجول يف القاعه متعجب  
 ؟! اإلتقانو 

 ،وب أحدلتفتت بعينها صابتسمت أو اكلما  ،ستوقفها أحد ليتحدث معهاالما ك
تقيد بداخله انر تس ،يداعبها النسيم المعةا كقطعة حرير يسار  و  اكلما حترك شعرها ميين  

 ،دالهلاو  يهرب هبا من كل عني تالحق مجاهلاو  يريد أن حيملها على حصانه ،من الغية
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ن سيتسابقون ذيسيجد الكثي من احملاربني الو  ،بذكائهاو  يعلم أن اجلميع معجب هبا
 .خلطفها منه

هو اآلخر  فقد كان ؛جابهبدأت بعض املدعوات التودد إليه يف حماوالت إلاثرة إع
 .ا" تتمىن الكثي من الفتيات أسر قلبهوسيم   شااب  

هو اآلخر  ااط  لرتاه حم ،السوداء اليت حتيط هبا لذ  نظرت له من بني الكثي من الب  
ينها غمزة حىت غمزت له بع ،ن تالقت عينامها بني الزحامإما و  ،ابلكثيات اجلميالت

 !ألنك سعيد ةأان سعيد ،مغزاها
على  التجده جالس   ،حىت أخذت تبحث عنه ،قليال   ةت أجواء احلفلئن هدإما 

كان  ،جلست جبواره ،وضع أمامه ايداعب بطرف أصابعه حواف كأس   ،طاولة مبفرده
 ؟! قاعد لوحدك ليه كده: سألته ،ةا للغايسارح  

كأن و  ،نعكاس أضواء الشموع ترتاقص يف زرقة عينيهانظر مباشرة يف عينيها لرتى 
 ؟! لك إيه ةأان ابلنسب: صوت احلزن يف قلبه هو من قال

: قالتو  ،تتفحص مالحمه ةنظرات الشفقو  ،ملست يده اليت أسندها على ساقه
 ؟! مالك بس

 !؟لك إيه ةيوسف ابلنسب: هو ينظر يف عينيهاو  إصرار  و  قال بفضول  
  .حبييب: قالتو  هايأسدلت جفنو  هي تضم كفه بقوةو  بتسمتا

* * * 
 
 



 
 

130 
 

 
 

(18) 
 

 
على  التجده جالس  ، حىت أخذت تبحث عنه، قليال   ةت أجواء احلفلئن هدإما 

كان ،  جلست جبواره، وضع أمامه ايداعب بطرف أصابعه حواف كأس  ، طاولة مبفرده
 ؟! قاعد لوحدك ليه كده: سألته، ةا للغايسارح  

أن كو  ،نعكاس أضواء الشموع ترتاقص يف زرقة عينيهانظر مباشرة يف عينيها لرتى 
 ؟! لك إيه ة: أان ابلنسبصوت احلزن يف قلبه هو من قال

: قالتو  ،تتفحص مالحمه ة، ونظرات الشفقملست يده اليت أسندها على ساقه
 ؟! مالك بس

 !؟لك إيه ة: يوسف ابلنسبهو ينظر يف عينيهاو  إصرار  و  قال بفضول  
  .حبييب: قالتو  هايوأسدلت جفن هي تضم كفه بقوةو  بتسمتا

اخلوف و  نظر هلا ليجدها تفتح عينيها ،شعر ابرتعاشة يدهاو  ،يوسفانتفض جسد 
 .يلتمع فيهما

هبامه إو  هو ميسك بسبابتهو  تسارعت أنفاسه ،منك أيعقل أن تكون هي أكثر جرأة
 .هايا وجهها لتواجه عيناه عينرافع   ،ذقنها

  .مل يعد يسمع أو يرى سواها ،حتول املكان حوهلما إىل فراغ



131 

 

 ؟  حبيبك -
 : أان... ابرتباك ردفتأ
 .ابل ذلك أبد  ها يف عينيه قفتح عينيه ابلتماعة مل تر   "..شششش: "غمض عينيهأ
 ة.تقوليش حاجام: نظر يف عينيها قائال  و  

 .أان عايز أمشي :هو ميسك يدهاو  هنض
لت  ه ق  مش عارفه لي ،ةأان آسف :بصوت متهدجو  ،كادت الدموع تسقط من عينيها

 ..كده
هروح  ،هكون يف القطار من بدري ،مونرتايل ةأان مسافر بكر  :من عينيها قال هاراب  

 !ابتعد!و  أفلت يدها.. كلمين ملا تروحي طمنين عليكي ،ر حاجيتأحض  
ال يرون إال  ،أعني تتابعهاو  ،لوال أهنا تنبهت فجأة ألصوات حوهلا ،كادت تبكي

جتتذبه  ،هءاتريد أن تركض ور  ،نال أحد يشعر مبا هي عليه اآل ،ةسعادهتا الزائفو  مجاهلا
 ؟!أليس كذلك ،حتبن اأيض  أنت  تقولو  ،لتنظر يف عينيه

 ،معأمام هذا اجل ،قبل أن تنزل دموعه ،أخذ يوسع يف خطوته ليخرج من القاعة
يعلن هو و  ألهنا لو أتته اآلن لن يكون منه إال أن حيتضنها يف صدره ،قبل أن تلحق بهو 

 .اآلخر عن حبه بكل الصور
 ،ارهتاأدارت مساحات سي ،اجلو ممطر ابرد ،ركبت سيارهتا ،ةانقضت ساعات احلفل

تريد  ،تراه تريد أن ،تدري أهو مطر السماء أم عينيها من متطر هي الو  لتزيح عنها املاء
  .لكن البد أنه انئم اآلنو  ،أن تسمع صوته
اي  نت  أ ةغبي ،اليت نطقتها ةتلك الكلمو  ةتلك اللحظ ،من الزمن وتريد أن متح

 ولكن هو من سألن!! ،هي تبكيو  ردت على نفسها ..حنني
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  ،هيف صدره تكاد تقتل حرقةو  ،حتجر فيهما الدمع لتانه الاض عينغم  مل ت  
  ،نت أخافهها قد حدث ما كو  ،ةتقد أين قد حذرتك مبا فيه الكفايأع ،أخذ عقله يوخبه

 .لذلك مل يرد ،يف بكاء مرير منشغال   اكان قلبه موجوع  
  :اعتذار  ا أرسلت لهو  ةحىت فتحت صفحتهما املشرتك ،ن وصلت إىل املنزلإما 

خص غايل شأنت  ،حصلشاي مسعته من ده كأنه ملاعترب ال ،ةجبد أان آسف ،يوسف"
 ."حنني-صديقتك .. زي ما قولتلك قبل كده ،علي  
 ..لت رسالتها هبذه الشهاده أهنا صديقته ليس إالذي   

أو  وهي تنظر إىل شاشة هاتفها علها أتتيها به متصال   ،الليلأخذت تبكي طوال 
  ا.لرسالة حتمل رد   مرسال  

 .اارد  وهو خلف انفذته ش ،هي يف شرفتها ابكية ،شهد القمر ليلته يراقبهما
ارتدى و  ،حىت مجع ما حيتاجه يف حقيبة سفره ،ن أعلنت الشمس وصوهلاإما 

واجته إىل  ،يهن حيتسأنسي  ،فنجان قهوته حىت ،ةمالبسه دون حىت أن ينظر يف املرآ
 .حمطة القطار

  رسالتها مل تفتححىت ،ليطمئن عليها أو اتصاال   اتنتظر منه رد   ،ظلت متسك هباتفها
  .ها حىت اآلنأيقر مل و 

  .نتظار أكثر من ذلكمل تستطع اال
  :استجمع قواه ،هو يف طريقه حملطة القطارو  هاتفه رن  
 ..صباح اخلي -
  .انفجرت ابكيةو  ،ةأان آسف ،صباح النور -
 ؟ فنيانيت  ،حنني -
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 ؟سافرتأنت  :بصوت متهدج وسط بكائها
 .أان يف طريقي حملطة القطار -
 .ايلك دلوقيتاأان ج -
 نك تتعيب نفسكإال و  مفيش داعي ال لألسف ،عشان خاطري اهدي ،حنني -

 .راجعو  إن شاء هللا أان يومني ،تيجيو 
 ؟زعالن مّن مش أنت  يعن -
 قولتيلي إنك هتاخدي ابلك منو  ،هدتيشاهزعل جبد لو م ،زعل من إيه بسأ -
 .نفسك
  .ماشي -
  .طوللى مها القصيين متعبني كده عل؟! ماشي إيه بقى -
 .يصدع ضلوع صدره اشعر هبا أمل   ،ته ضحكتها من وسط بكائهاءجا
 .ختليش حد يعاكسكامو  ،يال اوعدين ختلي ابلك من نفسك -
  .كمانأنت   -
 .ان مفيش حد يقدر يعاكسن اي بنتأ -

 .هي تغالب نفسها لتضحكهاو  يكاد يرى قطرات دموعها ،ضحكت مبرارة
 .متفكريش يف حاجه تضايقكو  كده اضحكي  ةأيو  -
 ؟هتكلمن -



 
 

134 
 

بقى أول ما هيبس وعد  ،تصلأن يف العمليات بيكون صعب أرد أو هحاول أل -
حاجات  ابقي افتحيه هبعتلك عليه ،على الفيس بوكبعتلك أعندي وقت هكلمك أو 

 .تعجبك
 .امبارح ةأان كنت بعتالك عليه حاج ،كمانأنت   افتحه -
 .خدي ابلك من نفسك اي حنني ،حاضر -
 .كمانأنت   -

 ،رتدي مالبسهاهي تو  مل تشعر بنفسها إالو  ،دموع حنني مل تنته  و  ،ةانتهت املكامل
  .القطارتتجه إىل حمطة و  ،ةتركب السيار و 

ليت بعثت هباتفه يقرأ رسالتها ا هو ممسك  و  ها هو يدخل حمطة القطار جير حقيبته
 ،"حنني -إىل إمضائها "صديقتكن وصل إما و  ،ظاهر على مالحمه له ابألمس يف أمل  

 ..""يوسف :حىت أاته صوهتا من خلفه مناداي  
أمسك  ،ه حنوهااجتو  ترك حقيبته ،تقف بوجه مبلل ابلدموع ،لتفت لياها أمامها
طاء يلملم شعرها الذي خرج من حتت غو  ،جهها وأخذ ميسح أبصابعه دموعهاو  بكفيه

 .معطفها
: قال ،بضعف من ليس بيده أي حيلةو  ،نظر يف عينيها بعطف من ذاب من احلننيو 

 ؟!جتيشات ملأان مش ق  
  ،"ششوفكا أ"مقدرتش م :كسحابة  مثقلة  مبطر أهنكها محله دموعها تنهمرو 

أان مبسوط : و قالو  ،أخذها إىل صدره ،مل يستطع إال أن حيتضنها ةهذه اللحظيف 
 .فتكإين ش  
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مفيش : هتهال جبهو ينحن ليقبّ  و  إايها عن صدره قليال   اأمسك بكتفيها مبعد  
بن زيك حت ةواحد ،بعدين هو أان أطولو  ،حصل خي ،حصلت تستاهل كل ده ةحاج
 .ابتسمو  ،أصال  

أذهنا  اقرتب منو  ..نيتاأان نسيت إن  ،أطول إيه صحيح: اقال مازح  و  مث نظر هلا
  ة.قصيير  :اهامس  

  ،هي تنظر يف عينيهو  ضحكت مبرارة
على شغلك ومن و  يال امسحي دموعك ،كده اضحكي  ةأيو  :هو ميسح دموعهاو 

 .غي دلع زي ما اتفقنا
 .منكما طريقه خذ كل  ليأو  أن تصافحا مسعا صافرة القطار تقرتب معلنة

 .طمن عنك ملا توصل ،يال عشان تركب :صافحته مسرعة
  .ختلينيش قلقان عليكيانيت ماو  ،حاضر -

الن مش زعأنت  طاملا: مث أردفت .أهو ةخالص أان كويسأل : و هي متسح دموعها
 ..مّن 

  .خالص بقى ،بنت -
 " كان سينطق لسانه ابحلق الذي يف قلبه .." سالم اي ح ،ح هلا مودعا"و لو  

 ".سالم اي حننيلكنه تداركها "و  حبيبيت""
وافذ عينها تالحقه من خالل نو  ،ظلت واقفة تنظره وهو يركبو  ،لوحت له حبزن

 .حىت استقر على كرسي ،القطار
  .تنظر حنوه لياها ما تزال واقفة ةنظر من النافذ

 .أشار هلا أن تذهب
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طار عجالت القحىت حتركت  ،ها مل تتحركايلكن قدمو  ،رأسها أن نعمبت أأوم
  .لتبعده عن انظريها
ا يبدو أهنو  ،مها ذات يومءلقا غادرت حمطة القطار اليت شهدتو  أدارت ظهرها

 يف وداعه ،يسافر فيها ةفقد عزمت أن تكون يف كل مر  ،ستشهد الكثي فيما بعد
  .استقبالهو 

كي ال  ،يغالب كل ما فيه ،البه يعتصر أمل  حىت أخذ ق ،ن غابت عن عينيهإما 
  .أن كل ما فيه ينطق حببها اينصهر أمامها معرتف  

ا معه إايها ليأخذه حامال   ،حنوها اللحظات شعر أنه يريد أن يرتك القطار راكض  
 .أينما ذهب

ه ليبكي يف ا يف صدر الذي أخذ ركن   ،كالمه لقلبه  اقال عقله يف ثقة املغرور موجه  
راقها منها أكثر ليصبح ف اقرتب ،"اهذا ابلضبط ما قلته لك سابق  " :حمرق صمت  

  .أكثرو  أصعب أكثر
  .ه اآلنكأمنا تشعر مبا هي عليو  ،أاتها اتصال من عبي ،هي خترج من حمطة القطارو 
 ..صباح اخلي اي حنوين ،آلو -

 .صباح النور اي بيو :حاولت أن تتصنع أهنا خبي
 ؟ةكانت حلو ؟!  ةإيه أخبار احلفل -
 .احلمد هلل ،اآه جد   -
 ة؟تعبان نيتا ؟مالك -
 ة.شوي ةبس مشغولأل  -



137 

 

طمنين  ةماشي حبييب ملا تالقي نفسك فاضي: يضايقها اشعرت عبي أن هناك شيئ  
 .عليكي
  .سالم ..حاضر -

ي لقولش التابمو  بتسكت ،على البنت دي ةأان خايف: قالتو  نظرت عبي خلالد
 .تتعب ةواحد ةمر و  ،جواها
 ؟ حتيب تروحيلها النهارده بعد الشغل -

  .هزت رأسها ابإلجياب
  .ي عليكي نروحلهاعدّ أو  ص شغليأخل   ،متام -

 .جلست لتباشر عملها بنصف عقل ،دخلت حنني مكتبها
ابلفيس  ةاخلاص ةمن يوسف على شاشة احملادث ةهتا رسالءا جايف منتصف اليوم تقريب  

 ..طمنين عليكي: كتب فيها ،بوك
 ؟ وصلت ،طمن عنك ،ةكويسأان  : ترد  
  ة؟أكيد كويسانيت  ،بس قربت ،لسه -

 .اطمن اجد   ةكويس  :غالبت دموعها كي ال تكذبه القول
لكن عقله طمأنه أن الوقت كفيل أن يداوي جروح و  ،ةكان قلبه حيدثه أهنا كاذب

 .القلوب
  .اصعب جد   همئاالتو  ،أعلم أن جرح القلوب مؤملو  نسيت أين طبيب

 .بقييت إدمان خالصانيت  ؟!امسعها ةهتبعتيلي حاجمش  -
 ؟! وقي يف األغاين بيعجبكذ -
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 .اوقك عايل جد  ذ -
  .أحببتكو  ألين اخرتتك ،ذوقي مجيل اطبع   ،كادت تقول

 .قيتدلو  ةخالص هبعتلك حاج ،وقك يف املوسيقىذبيعجبن  ،كمانأنت   -
 .أان هبعتلك ملا أوصلو  ،كده  ةأيو  -
  ة.متوصل ابلسال -
  ة.مستن األغني ،هللا يسلمك أسيبك لشغلك -

لكنه حياول و  ،امل يكن يريد أن يسمع شيئ   ،أرسل هلا هذه الكلمات مع وجه مبتسم
ع حياول انتشاهلا من مشاعر احلزن اليت كان له فيها الضل ،أن خيرجها من ما وضعها فيه

 .األكرب
  (.إليسا –يه سلملي عل) قد أرسلت لهو  ما هي إال دقائق ليجدها

* * * 
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لكنه حياول و  ،امل يكن يريد أن يسمع شيئ  ، أرسل هلا هذه الكلمات مع وجه مبتسم

ع حياول انتشاهلا من مشاعر احلزن اليت كان له فيها الضل، أن خيرجها من ما وضعها فيه
 .األكرب

  (.إليسا –يه سلملي عل) قد أرسلت لهو  ما هي إال دقائق ليجدها
 وهو يشعر حبنان افتح عينيه مبتسم   ،لتوقظهشعر بيديها تتحسس شعره هبدوء 

 مل جيدها!!  ،نظر حوله ،أنه سياها ظن   ،دفء حييطانهو 
 امسرع   هنض ،ها هو على وشك الوصولو  وقد غلبه النوم ،فهو ما زال يف القطار

  .للنزول اليأخذ حقيبته استعداد  
هو  كانفقد   ؛تذهب ال تدري ألي مكان   ،ركبت سيارهتا ،هنت حنني عملهاأ

  .بدونه ةخائف ،ةضائع ،ابتسامتهاو  هو طعم األايم ،الدليل
 .من عبي ةهتا مكاملءجا
 ؟حبييب خلص شغل -
 .أهو ةحآه أان مرو   -
 .ضاألكل عشان انكل مع بع ةجايبو  بنا عليكيخالد قر  و  أان ،اتكليشاطيب م -
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 .مستنياكم ،متام حبيبيت -
اليومني  ةعمش دي حنني بتا ،ةيف حاج: يف قلق الد قائلةنظرت خل ،أغلقت اهلاتف

 .ي فاتوالال
  .إن شاء هللا خي ،راحيني هلااحنا  -

كيف كان  تتذكر  ،ةمن خالل انفذة السيار  ةتنظر للبحي  ،وقفت حنني بسيارهتا
 .نظراهتما يف اللقاء الثاينو  كيف كانت ضحكاهتماو  ،مها األولؤ لقا

مل يعد يل و  ،اأحببتك حق   ،حيايت بدونككيف سأكمل  ،يوسفاي كيف سأتركك 
 .على قليب سلطان

 ، هناحبيبيت فأان اكأنه يقول هلا كفى دموع  و  ،مرة أخرى انها تدمعانأخذت عي
  ..جدته يتصلو  ،أشعر بك ،معك

 ..آلوو -
 ؟! إزييك -
  ة؟طمن وصلت ابلسالم ،احلمد هلل -
 ؟ ، لسه يف الشغلال  و  حيترو   ،؟فنيانيت  ،أها -
 ة.خالد جايني كمان شويو  عبي ،ةحيف الطريق مرو   -
 ؟ هتاكلي إيه قوليلي ،عشان مقلقش عليكي ،حلو أووي -
 .سألتشام ،بس هو إيه ،أكل ةعبي قالتلي جايب ة،مش عارف -
 ؟! صح ،طيلسه بتعيانيت  ،حنني.. كان نفسي أكون معاكم ،ابهلنا والشفا ،إمممم -

 .يف الطريق ةأان بس مركز  ،خالصأل  :و هي متسح دموعها
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 ؟!هعمل فيكي إيه ،بطلتيش عياطالو م ةعارف -
  .مش بعيط خالص -
 ؟! سألتيش هعمل فيكي إيهام -
 ؟!إيه -
  ؟ي عندك يف جنينة البيتللا ةاملرجيحة عارف -
 ..آه -
  .أنزلك مهرجحك فيها حلد ملا تتحايلي علي   -

  .عليها بس اتكسفتمترجح أتصدق لسه كنت بفكر  :ابتسمت بفرح
 .ملا أجيلك بقى ،الكالم ده احلو جد   -

 .أخرى ةت يف جسدها مر بصورة  ما دب   شعرت أن حياة
  .ابقى قويل هتوصل إمىت ،هستناك يف حمطة القطار ملا تيجي -
 .تتعبيش نفسكام ،اي حنني أرجوكي أل -
  .ستناكأاليوم كله  ةقعد يف احملطأو  ،ممكن أقولك مش هاجي -
 ة.عنيد -
  .كام  ةقول بقى توصل على الساع ،آه ،ههههه -
 .أقولكو  خلين أأتكد االول -
 ..اتفقنا -
  .خالدو  سلميلي على عبي -
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 .خلي ابلك على نفسك ،حاضر -
  .نيت كماناو  -
دو عليها احلزن لكي ال يب ،ةهي تنظر لنفسها يف مرآة السيار و  ست حنني بعمقتنف  

 .إذا رأايها
قد بعث هلا ) كل و  جدتهو  "..مسعي دي"ا :أتتيها رسالة من يوسفها هي و 

  .مروان خوري ( -القصائد
هودي دموع ونغم  ،هودي األغاين غرام سنني" ،أخذت تستمع هلذه الكلمات

 ".؟!أان لوال هواك أان ميني ،قليب ايل بيوجعك ،هودي إايمي معك ،وحنني
 فأىب القدر!! ،متنيته ااي حبيب   ،يوسف

سمت ال فابت ،ةوقعت عينها على األرجوح ة،وهي تدخل احلديق ،منزهلاوصلت 
بل  ،سرحت كم هو ممتع أن يتأرجحا إىل جوار بعضهماو  ،تذكرت كلماته هلاو  ،إراداي  

لترتكها له ذكرى  ،جتلس هي على الكرسي اخلشيب أمامه لرتمسهو  هنا ستجعله يتأرجحإ
 .منها

ه كما رأته سرتمس ،ةالقادم ةها له املر اجلديدة اليت ستقدم ةهي فكرة اهلدي ،لوحة
  .ذا أجنحة امالك   ،مبعطفه األبيض ،جبوارها يف املستشفى

 ،صغيةأعدت غرفتها ال ،خالد مل يصال بعدو  جيد أن عبي ،صعدت الدرج حبماس
  ."مالكها "يوسف ؟مبن ستستهلّ و  ،لتستقبل أول رسوماهتا فيها

تحت هلما ف ،خلفها ةأغلقت ابب الغرف ،عن وصول خالد وعبي ااجلرس معلن   رن  
هي ليست و  ،ةمن مث تكثر األسئلو  ،من حزهنا اكي ال يلحظا شيئ    ةالباب أبسارير متهلل

 .لذلك ةمستعد
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 .ششوفتكياكأين بقايل كتيي م ،ةوحشتين اي جمرم :احتضنتها عبي
 ؟زاياطول ى عليكي عل ةأقولك قلقان ةمش عارف: أردف خالد

مث  ،لمكهك ةوعدتكم لو يف أي حاجو  ،ليه اي عبي هو أان مش قولتلك اطمن -
  .طولى إن يوسف متابعن عل

: سألتها ،راق  و  رقيقو  كم هو مجيل ،يف طريقها للمطبخ أخذت عبي تتفحص املنزل
  .اوقك طبع  ذكل ده 

  .نتش معاهكا مو  ي جايبهاليوسف ال اهللا يف حاجات كتي جد  و ال -
  ،ستايل بتاعكاإل ةأان عارف ،ةاحلاج ةي خمتار لالانيت  بس سبحان هللا كأنه؟! ،جبد -

 .وقكم واحدذواضح إن  :و هي تغمز هلا بعينها
هي و  لفاحتضنتها من اخلو  ..مفيش فايده فيكي :هي هتز رأسهاو  ابتسمت حنني

  .وويقبس وحشتين  :أردفتو  ،خترج الطعام من احلقائب
 :إايمها فحصةهي تنظر يف عينيها متو  بلةخد حنني ق  أدارت عبي رأسها لتطبع على 

 ة؟أكيد كويسانيت 
لو ت و  تصدقي هزعل منك بقى عشان مش بتصدقين :خفضت حنني عينيها

 .شفتها السفلى كطفل حزين
  .قدرش على زعل حبييب أانا أم ،خالص خالص -
 أموت من تسيبوينو  ،هتقعدوا حتبوا يف بعض كده :هم صوت خالد من اخلارجءجا
 ؟!اجلوع
 .جايني أهو ،حاضر اي خالود اي حبييب -
 .ميكن ينوبن من احلب جانب ،مسي حلننياشكلي هغي  :هو يضحكو 
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 ،وي جاي هتعامله معاملة حنني برضلشكل النونو ال: ضحكت حنني وهي تقول
  .اي خالد ةالربكو  اخليأنت  ده

عدت أ ،بعد أن انتهوا من العشاء ،يتبادلون احلديثو  طعام أيكلونىل الإجلسوا 
ال ننزل و  ،ةلكونحتبوا تشربوا يف الب ا:سألتهم اهي حتمله هلمو  اساخن   حنني مشرواب   اهلم

 نة؟نقعد حتت يف اجلني
  ..على حديقة املنزل اوقع اختيارمه
 ،ةألرجوحابينما اجتهت حنني صوب  ،خالد على الكرسي اخلشيبو  جلس عبي
 اا سامل  ريب  أبن يرد هلا يوسف ق قلبها يردد دعاءو  ،أخذت تنظر للسماءو  ،لتجلس عليها

  .هلا حبه امعلن  
احلدس  ئقلبها الذي ال خيط ،ح فيه حببه هلاهل أييت اليوم الذي يصرّ   ،شردت

 .عرتاف بذلكلكن ينقصه االو  ،من حبه هلا متأكد  
 حىت ،نجبستو  ستتزوج ،إىل منتهاها ةالتجربفستخوض معه  ،إذا جاء هذا اليوم

 .طفله أو طفلتهو  يوسف :ثننيالحيايت و  فسأكون وهبت روحي ،إن متّ و 
 ،جلميلتنيه ايأمتىن أن يرث عين ،اإن كان صبي  ؟ أان أم هو ،تراه من سيشبه أكثر

أستأثر أان سو  فقط ،هيترث عين ،اوإن كانت بنت   ،جسده الرايضي املمشوقو  طولهو 
  .ابلباقي منها

اي حنني  اي خرب أبيض :مل تفق إال على صوت عبي ،ةساحر  تسامةعلت وجهها اب
 !!بتغيظين حضرتك ،ةعريض ةكمان ابتسامو  ،ةنيت سرحاناو  أان كل ده بتكلم

هللا و بياي ع ةآسف: أردفتو  ،تنفست حنني بعمق لتفيق من هذا احللم الرائع
 ة.سرحت شوي

 .هههههه ي واخد عقلكلال ،ابيل ةما أان واخد -
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عايز  ح عشان خالصاحنا اي دوب نرو  و  ،نسيبك بقى تراتحي: هنض خالد قائال  
 ا.أانم جد  

نسيت  ،كخدي ابلك من نفس ،تصبحي على خي :احتضنتهاو  لت عبي حننيقب  
 ه؟كلمكيش النهاردا يوسف م ،أسألك صحيح

  .حمتاجاهيف حاالت هناك  ،يوسف مسافر مونرتايل يومنيأل  -
  .ضحكتو  ..ماشي بقى ،اجلميل معاه كل التفاصيل -

شويف مني و  ةاتني ةيل عن أي حاجأابقي اس ،طيييب :هي تقولو  ابتسمت حنني
 ..هيجاوبك

  .اي حنيني آسفنياحنا  ،خالص -
  ..انصرفاو  ،عاهاودّ  ،او ضحك

شرعت و  ،استجمعت قواها إال أهنا ،ىل اخللود للنومإحاجتها و  رهاقهاإابلرغم من 
  .اليت ستهديها ليوسف عندما تقابله بعد غد يف حمطة القطار ةيف رسم اللوح

ثت د  ح ،مل تستطع أن تكمل من شدة النعاسو  ،ةهنت ما يقارب من نصف اللوحأ
 .فما زال أمامك الغد لتكملي ،اه جيد  جنزت  أما : نفسها

حد  أبرجوحة  حباهلا متتدرأت يف املنام أهنا معلقة و  ،انمت ،اكمالك  يرسم مالك  
  .ق يف فرح  شديدهي تتأرجح كعصفور حملّ و  السماء

قبله هبا لتكمل لوحة حبيبها لتست ،ن تنهي عملها مسرعةأ كلها محاسو  استيقظت
 .يف الغد

 ..اكرتوني  لإا أو حىت بريد   ةأيهتا من يوسف أي اتصال أو رسال ملو  انقضى اليوم
  .قلوهبمو  البد أنه مشغول مبرضاه
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هي تشعر أبملها ف ة؛يف ختفيف آالم هذه القلوب املتعب ادعت هللا أن جيعله سبب  
 .اجيد  

عادة  من مل تشعر بس ،شرعت يف إكمال ما ابتدأته ابألمسو  ،عادت للبيت مسرعة
ناحي مالك  ن ملبسه األبيض جبتزيّ و  ،قبل كتلك اليت تشعر وهي ترسم مالمح يوسف

 .طاهر
يد أن أحست أنه ال ير  ،نظرت هلاتفها القابع يف صمتحىت  هنت الرسمأن إما 

  .حيادثها لكي ال تسأله عن موعد وصوله
بوجه   ةتلت هذه اجلملو  ..إال؟ و ،إمىت: أرسلت لهو  ،اكعادهتا دائم  و  ابدرت هي

 .مبتسم
 ،تسألنيشاتصل عشان مأيعن أان مش عايز : اهلا بصوته ضاحك   ااهلاتف آتي   رن  

 .هرب منكأمش هعرف  ةمفيش فايد
 .رهن حبهاو  أسيهاأنت  ،ال مفرو  ال مهرب :ن مسع صوهتاإيف صدره ما قلبه  رد  

ا م أنت لو ةبس أان كنت مقرر  ،هللا كان قليب حاسس: وضحكت حنني قائلة
تالقين  يجيوقت ما ت ،كنت هستناك من بدري يف حمطة القطارو  ،ذ كالميتصلتش أنفّ ا

 .مستنياك
 ة.جمنون: ضحك يوسف قائال  
 ة.ا بقى على فكر جد   :أردفت حنني بتحدّ  

  .على أمل اللقاء يف الغد ةهنيا املكاملأو  ،أخربها مبوعد وصوله ،ضحكا
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  ،ةسطوانية أنيقأوضعتها يف علبة و  ة،ت لوحتها اجلميللف  و  ،رتبت حنني ملبسها
ته أحب   اقلب   حيمل هلا حتلم بصباح   ةكعصفورة  وحيدة  وديع ،انمتو  تعطرتو  حتممت
 .ليؤنسها

 ،بدالل   ىتتمطو  لتفتح عينيها ،هايتداعب جفن ةشمس خبيوطها الدافئها هي الو 
  .يبة يدهاوضعته يف حق ،اخفيف   اجتهز هلما فطور  و  لتقوم ،من جسدها الكسل انثرة

 ،وردات صغياتنتها بزي   ،جانبية ةصففت شعرها على هيئة ضفي  ،ارتدت مالبسها
  .كأهنا جنوم  تسطع وسط ليل شعرها الدامسو 

بل   ،ةمل تكن هي من تقود هذه املر  ،توجهت إىل حمطة القطارو  ،أخذت لوحتها
 .كان قلبها هو من يقود

  .من الوقت الكثي ليصل مل يتبق   ،دخلت رصيف القطار
  .هايوسف  إليهاوصوله حامال   معلنة ها هي أصوات عجالت القطار تقرتبو 

  .وبدأت قوافل الواصلني النزول ،اطار واقف  استقر الق
  .هبا متصال   ،هاتفه بيمينهو  رأته ميسك حقيبته بشماله ،ها هو يوسف

 ..يوسف :إايه ورفعت يدها منادية ،ةضغطت على زر إهناء املكامل

* * * 
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بل  ، ة، مل تكن هي من تقود هذه املر توجهت إىل حمطة القطار، و أخذت لوحتها
 .قلبها هو من يقود كان

  .من الوقت الكثي ليصل مل يتبق   ،دخلت رصيف القطار
  .هايوسف  إليهاوصوله حامال   معلنة ها هي أصوات عجالت القطار تقرتبو 

  .وبدأت قوافل الواصلني النزولا، استقر القطار واقف  
  .هبا متصال  ، هاتفه بيمينهو  رأته ميسك حقيبته بشماله، ها هو يوسف

 ..يوسف :إايه ، ورفعت يدها مناديةةعلى زر إهناء املكاملضغطت 
أخذت خطامها تتسع جتاه و  ،مل يتمالكا نفسيهما ،أمامه نظر ليجدها واقفة

قلق عليها و  ،افتقدها كثي  ا ،ل رأسهايقبّ  و  هو يضمهاو  مل يشعر بنفسه إال ،بعضهما
 .أكثر

ها  ،ةتعاليقلبه املى صدره لتسمع دقات هي تضع رأسها علو  ،ذابت بني ذراعيه
  .ال تنطق به م  فل   ،هو اإلثبات اي يوسف

 .قووي وحشتن: ينظر إليهاو  رفعت رأسها لتنظر إليه
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 .كمانانيت   :يف عينيه ةه من عينيها الباحثتني عن احلقيقهو يهرب بعينو  قال
 ؟يه اليومني دولإاحكيلي عمليت  ،طمنين عليكي :استدرك حديثهو 

بنطلون : مث أردف قائاّل  ،جعلها تدور أمامه هبدوء ليى ملبسهاو  مث أمسك بيديها
بدأيت تسمعي  ،االستايل دهقووي  حلو ،زممتا ،المني شعران ضفيه ،توب واسعو  ،جينز

  .ابتسم بتحدّ  و  ..الكالم
 ؟بتعمل كده ليهأنت  ،يوسف :هي تضحكو  غمزته يف يده

 ة.فيت حاجلسه ش  انيت  -
طفنا الورد لو قاحنا  :هو يقولو  زينت هبا شعرها يف يدهأخذ جيمع الوردات اليت 

 ؟!هيطلع اتين ،ده
 .بس اي يوسف بقى :هي تضحك يف داللو  أمسكت يده

 ! ؟ليه ةحنط عليها حاجات حتليها زايد ،وويق ةملا تبقى حلو  ةاحلاج -
 ؟خالص اي سيدي مش هزعلك :استسالمو  هي تبتسم يف فرحو  هزت رأسها

 .أحبك ملا تسمعي الكالم ة:قّ أمسك خبدها بر  
هل يغار و  ،أعلم أنك تغار علي   ،نعم أريد أن حتبن" :عيناها تقوالنو  ،نظرت له

 ؟!املرء إال على من حيب
  ؟حتيب خنرج بعد الشغل النهارده؟! خطتك إيه النهارده -
 ..ةنشوف بكر و  راتحا ،بالش النهارده ،لسه راجع من السفر تعبانأنت  -
 ؟ يأوك ،نتكلمو  ص الشغلخلينا خنلّ  ،كدهأان متعود على   -
 ي..أوك ة:سعادو  هي هتز رأسها حبماس  و 
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 ؟عربيتك فني :سأهلا ،من حمطة القطار اخرجا مع  
 .معاك دقايق بس ةممكن أركب العربي -

  ..ضحكا ؟!تنامي ةإيه عايز  ،اطبع   :انظر هلا مبتسم  
اليت  ةطوانيساأل ةابلعلب حىت مدت يدها إليه ،ةن أركبها إىل جواره يف السيار إما 

 .حتوي لوحتها
 ؟ ممكن تقبلها ،من ةهدية بسيط دي -
 .قو ذجبد كلك  ،هدية ةكل مر  ،كتي اي حنني كده  :هو ينظر إليها حبنانو 

  ة.رقة اللوحو  دقةو  ها هي عيناه تتسعان من مجالو  ،ةيده ليخرج اللوح مد  
Amazing ..ة.مبدع ،ةفنانانيت  جبد ،دي اي حنني ةإيه الروع 

كل انيت   ،تسلم إيديكي: لهاأمسك يديها يقبّ  ،هو يقول تلك الكلماتو  نظر هلا
 .استثناء انيت ،ةمش زي أي واحدأنت  ،يوم بتثبتيلي إن انطباعي األول عنك كان صح

 ايها كالم  يف كل مرة يقول هلا ف ،هي تستمع إىل هذه الكلماتو  حنني التمعت عينا
  .اهلمساتو  النظراتو  تلك الكلماتو  الزمان عند هذه اللحظاتتريد أن يقف  ،مجيال  
 ؟! جبد عجبتك -
  ا.شكر   ،يعند ةأان هعلقها يف العياد ،لكيش حلامانيت  اي بنيت؟! عجبتن -
 ؟! إيه قدّ  ةمش متخيل أان فرحانأنت  -

 !ده أان طلعت مالك حقيقي ،أان فرحان أكرت منكة: وهو ينظر إىل اللوح
 فطرتشا مأانة: تا تضيئان من السعاد كاننيعينيه اللتو  مالحمه هي تنظر إىلو 

 ؟تفطر معااي ،ةجعانو 
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يلي حتيب قولة: يف سرع ةيدير السيار و  ،أخرى ةيف علبتها مر  ةوهو يضع اللوح
 ؟تفطري إيه

  .أان حضرتلك فطار معااي: وضعت يدها على كفه قائلة
  .فتحت حقيبتها لتخرج ما حضرت هلما

  .من أحلى إيدين يف الدنيا أحلى ساندوتش :به يديها إليهأمسك مبا مدت 
ينهيا  ودعها على أمل لقائها بعد أن ،ليوصلها حيث سيارهتا مث نزال سواي   ،أكال 

 .عمليهما
  .اشكر   ،حنني: قائال   ،ةنظر هلا من انفذة السيار  ،قبل أن يرتكها

  .أقدمهالكدي أقل حاجه ممكن  ،؟!على إيه بس :هي تغمض عينيهاو  مهست
  .خدي ابلك من نفسك ،منك ليها معىن كبي عندي ةأي حاج: أردف قائال  

  .ابي ،نت كمانأو  -
  .يراقبها حىت غابت عن انظريه اإايه واقف   اتركة انطلقتو  أدارت سيارهتا

فقد أخذ الطريق إىل سيارته  ،قد فعلو  ،كان يريد أن يركض من شدة السعادة
 .شديدينفرح  و  راكضا" يف محاس

ا ليضعها يف استعداد   ،األحد احملال ليكب هلا إطار   ةأعطى اللوح ،يف طريقه للمنزل
  ا.عيادته كما أخربه

كان  ،(ساروائل ج -)يف خطوتك سكيت :يرسل إليهاو  وجد نفسه ميسك هباتفه
 .ايستشعر كل كلمة  جتاهها حق  
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 رسالة من مكتب ،يف صندوق الربيد اخلاص به ن وصل منزله حىت وجدإما 
 .يطالبة بسرعة احلضور ،التحقيقات

ث له ما يشبه فلم حيد ،مل يفهم ،ةتلو املر  ةمر  ةأخذ يقرأ الرسال ،حباجبني معقودين
 .ذلك من قبل

 ةأدارت األغني ،ةسيار هي يف الو  مل تتنبه للرسالة اليت بعثها هلا ،دخلت حنني مكتبها
 بهاحدثها قل ،من السعادة بقلب ينتفض ،أخذت تسمع الكلماتو  ئبصوت هاد

  .ايشعر هبو  إال إذا كان يعنيها ةل أن يبعث لك هذه الكلمات الصرحييستحي
 ..مل يرد عليها ،اتصلت به لتشكره على هذا اإلهداء اجلميل ،مل تستطع أن تصرب

  .ما البد أنه انئم أو مشغول يف شيء  
 .وووويق ةاألغنية حلو  :على الفيس بوك ةبعثت له رسال

اري فقد أصبح هو نبضها الس ،أخذها العمل لينسيها إايه أو هكذا كانت تتوهم
 .يف قلبها

؟! رى ماذا حدثت ،كر مشغولبف   ،ل مالبسه نزل ليتوجه إىل املستشفىبعد أن بد  
  .ملاذا هو مطلوب يف مكتب التحقيقاتو 

ا يف لليت وجده ةمشاهب ةحىت وجد على مكتبه رسال ،ن وصل املستشفىإما 
 ،يادتهجرس هاتف ع حىت دق   ،ليفتحه ن هم  إما و  ،أمسك ابلظرف ،صندوق بريده

 .ليجده مدير املستشفى يطالبه ابحلضور إىل مكتبه
ما ليس  ايئ  قلبه حيدثه أن هناك شو  ،ةإىل الرسالو  إىل اهلاتف اانظر   ظل  و  أغلق اخلط

 .على ما يرام
ليسل مكتب  ا حدثمّ ع ابله أحد زمالئه ليسألهق ،يف طريقه إىل مدير املستشفى

 .التحقيقات يف طلبه
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 .يوسف أنه ال يعلم بعد مل هو مطلوب ستغراب رد  اب
 !لما الذي جعل اخلرب ينتشر يف املستشفى هبذا الشك ،لءأخذ يتسا ،بعد أن تركه

 ،د عليهفقد طالبه بسرعة الر  ،هو يف قمة انفعالهو  خرج من عند مدير املستشفى
طباء األال ا إال يعمل هبو  ةفاملستشفى ذات مسعه طيب ؛خبصوص الغرض من التحقيق

 .اأيض   ةالطيب ةسمعال وذو 
  .اخرج على إثره يوسف غاضب  و  ،احتد احلوار بينهما

لن تستطيع و  تريد أن ختربه أهنا ستتأخر يف الشركة ،اتصلت به حنني يف هذه األثناء
 .اخلروج معه بعد العمل

 .خالص اي حنني براحتك :حىت رد جبفاء ،ما قالتن مسع إما 
 ؟!لكما ،يف إيه اي يوسف ة:طريقته الغليظو  ،بصدمة من صوته املرتفع

 ..سالم ،اي حنني ةمفيش حاج -
 ..أغلق اخلطو 

 ةيقأمسح أبن تتحدث معي هبذه الطر  لن ،يوسف ةما هذه الطريق ،نظرت للهاتف
 .مرة أخرى

 ،ها هو بدورهأليقر  ،يف رسالة  له على الفيس بوك ةأرسلت هذه الكلمات الغاضب
 "..احظر  " ليكون رده عليها ،ن جلس إىل مكتبهإما 

ا  المت نفسها على م ،هي يف طريقها للمنزل بعد العملو  ،ن هدأت قليال  إما 
ا مل تعهد منه أهنو  اخصوص   ،أن تتمهل لتعرف ما به ،فقد كان يتوجب عليها ،كتبت

 .من قبل ةهذه الطريق
 لكنه مل يرد!!و  ،ةتصال به عدة مرات يف أوقات خمتلفحاولت اال
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 ،ره لن أردأخذ قرا ،ةكان يرى اتصاالهتا املتكرر  ،يف طريقه ملكتب التحقيقات
  .ليبتعد عنها هبا كمن وجد ح جة

يع أن ترسل فلم تعد تستط ،قد حظرهاو  فوجدته ،لرتسل له ةفتحت شاشة احملادث
 ء!له أي شي

يف  لي  ت عدمن احتدأنت  ،أان مل أفعل ما يستحق كل هذا ،اي يوسفهلذه الدرجة 
 !حديثك

لكنها ال تريد و  ، أم آجال  عاجال   ،فهي تعلم أهنا ستبتعد عنه ال حمالة ؛أخذت تبكي
  .أن ترتك ذكرى سيئة هلا يف قلبه

أييت دوره  أن اكان يوسف جيلس يف مكتب التحقيقات منتظر   ،يف هذه األثناء
يف جمال  ةيت يبدو أهنا ستطيح بسمعته الطيبال ،ةذه الرسالة املزعجليعرف تفاصيل ه

 .عمله
  .مل يتم سداد أقساطهاو  أن أحدهم يتهمه بشراء بعض األغراض عرف

 ،مسهع عليها اب بعض القسائم اليت وق  وجد فعال   ،طالبهم ابلفواتي اليت تثبت ذلك
  .ألايمال يتذكر أنه قام بزايرة هذه احملال يف يوم  من او  ه األغراضلكنه مل يقم بشراء هذو 

ثبت هبا أنه اليت ي ةبدأ يسأل عن اإلجراءات القانونيو  ،ر هتديدات صوفيا لهتذك  
د لنفسه هو الذي جيو  ،اتستلزم وقت  و  ةجراءات معقدإ ،ليس هو من قام بعملية الشراء

  .الرتفيه عن نفسه بصعوبةو  للراحة اوقت  
  .لكنها مل تردو  ،تصال بصوفيا االأمسك هاتفه حماوال   ،خرج من املكتب
نفسه عناء  مل يكلفو  ،نه تفكك ألجزاءإحىت  ،ةداخل السيار  ،ألقى هباتفه بقوة  

اليت  ةال يعرف كيف يتصرف يف هذه الكارثو  ،من الغضب ااثئر   فقد كان بركاان   ،مجعه
 .ت بهحل  
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أان ؟! و ،م كلهعليكي اليو  ةهفضل قلقان كل يوم  ةمعقول ،فني اي بنيتانيت  ،آلو -
 ؟! جبيش على ابلك خالص تسأيل عنام ،تصل يف اآلخرأي لال

 .هبا حنني هذه الكلمات معاتبةعبي قالت 
ن ي بس اليوم النهارده كااي عب ةآسف :بصوت متعب ومنهك من كثرة البكاء

 .وويقمشغول 
  .املهم طمنين عنك -
 .متام ،احلمد هلل -
تصل بيكي مش بيضى ي ،ن عليكيطمتي بيتصل ب   ،ابقي كلمي عمو اي حنني -

  .هو بيكلمنو  النهاردهقووي  صوته كان تعبان ،يشغلكيشاعشان م
  ؟!تعبان عنده إيه ،ليه: شديد   يف قلق  

 .اجلو سألته قايل تغيي ةمش عارف -
رجع أو  ،عبي هكلمهطيب روحي اي  ،كلمته قايل نفس الكالمة  آخر مر  ةأيو  -

 .سالم ،كلمك اتينأ
 ،خيةاأل ةيف املر  ..ال أحد يرد ،خرىمرة تلو األ تصال بوالدهاأخذت حتاول اال

 ده مش صوت اباب!! ،ال إيهو  الرقم غلط" قالت يف نفسها ،رد أحدهم
حنا او  ،ةمعلش اي بنيت اباب بس تعبان شوي ،أان عمك طارق ،حنني :ها الصوتءجا

 .يف املستشفى هبي
ومش  ةجله حاى عمو إوعى يكون جر  عنده إيه؟! ؟مستشفى إيه ا:هبدارت الدنيا 

 ..عايزين تقولويل
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يي لو ان من رأبس أ ،حنا معاهاو  ةهو حمجوز يف العناية املركز  ،هدي اي بنيتا -
 ه.تقدري تنزيل تشوفي

  .هكون عنده ةأقرب طيار  ،أان هحجز حاال   :هي جتهش ابلبكاءو 
قصت  ،قلة احليلةو  هي تكاد متوت من شدة اخلوفو  أخرى ةاتصلت بعبي مر 

 .من بني صوهتا الباكي ةز كلماهتا بصعوبعبي تكاد متيّ  و  عليها ما حدث
ي يقدر فيهم لال ،إنيت اتصلي بيوسفو  ،هتصل خبالد حاال   ،هدياطيب حبيبيت  -

 ة.حيجزلنا بسرع
 .نيتاكلميه  ،بيكلمنيوسف زعالن من ومش : اشتدت حدة بكائها

 ،ماشي ،ان مش عيزاكي تتعيبأحنني اهدي أرجوكي  ،هكلمه أان ،حاضر ،حاضر -
  .حاويل تتمالكي أعصابك حبيبيت إن شاء هللا خي

تذكرتني  أن حياول أن جيد هلما طلبت منهو  ،اتصلت عبي خبالد لتخربه ما حدث 
  .م يوسفلتطلب رق ،مع خالدهنت املكامله أ .لتسافر مع حنني يف أقرب رحلة ملصر

رأ على ذهنه ط ،ان رأى يوسف رقم عبي على اهلاتف حىت انتفض جسده خائف  إما 
ربه ما هي ختو  متلكه اخلوف أكثر حينما مسع صوت عبي احلزين ،ةأن حنني مريض

 .حدث
وضوع هكلم حد يتصرف يف مو  ،تقلقيش عليهاام ،أان هنزهلا حاال  : طمأهنا قائال  

 .مسال ،احلجز
  .إىل سيارته يسابق الزمن ليصل إليها انزل مسرع  

قد مت احلجز و  اتصلت هبا عبي لتخربها أهنم وجودوا أقرب طائرة يف الصباح الباكر
  .خالد ليأيت هبا أهنا ستحضر حقيبتها وتنتظرو  ،عليها
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 حىت من أحبتهم ،الكل بعيد عنها ،ةمثلما أحستها تلك الليل ةمل تشعر حنني ابلغرب
عيدة عنه ال هي بو  كل من بقي هلا يف الدنيا يصارع املوتو  ،ةخائف ،ةوحيد ..أحبوهاو 

  .لتدرأ عن نفسها حلظات الوداع األخي ،ال قوةو  حول هلا
  .من أصعب أايم حياهتا اكان يوم  

  .كمالك نزل هلا من السماء ،ابهبا دق   ،بعد أن أهنكها البكاء
  .الدموعو  الذابلتني الغارقتني يف حبر من احلزنيف عينيها  ،شفقةو  نظر حبنان

  .أان جبوارك ،أان هنا ..قرتب منها ليطمئنهاا
استقرت يف و  هبا إىل صدرهلكنه عندما قر  و  ،كان يظن أنه من سيبعث فيها األمان

أحس  ،تراءت له مالمح أمه يف مالحمها ،وجد نفسه يضعف كطفل يتيم ،أحضانه
 تلهث هاربة ،ةمضطرب ةفدقات سريعة خائ ،أبواب ضلوعهبدقات قلبها املوجوع تدق 
 ئبلب أن يفتح هلا أبواب قلبه لتتختط ،احلرمانو  الفقدو  ،من مطاردة ذئب األحزان

 .فيه
اخلوف  ،اخلوف ليحميه من يتلبسه قواي   اا بني ذراعيه إال أنه أحسها درع  رغم ضعفه

  .الذي عشش يف أرجاء قلبه منذ سنني
  ،رفعت رأسها لتنظر إىل وجهه ،جتري بني خصالت شعرهاأحست بدموعه 

  .بكتو  بكى ،بكى هو اآلخر ،كان يبكي
 ..عب احلزن على أواتر قلبيهما سواي  فقد ل

  .من قبل اانم كما مل ينم يوم   ،ابت الليلة يف أحضاهنا

* * * 
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  .مها حيتضنان بعضهماو  كاان ينامان ،مل تنم إال بعد أن غلبها التعب
ست وهو أح ،إىل أمه بعد أن ضاع منها سنني د  كان يوسف يف أحضاهنا كطفل  ر  
بقوة ما متنت أن  متنته ،هلذا احلبيب الذي متنته ايف أحضاهنا أهنا أجنبت وأصبحت أم  

 .تطمئن على أبيها اآلن
يف  ،خالد قد وصالو  ليجد عبي ،ةالباب املتسارعاستيقظ يوسف على دقات 

 .القلق الشديدحالة  من 
 ؟فني ،: حننيمتسائلة ،دخلت عبي مسرعة

 ،وانمت ةأان ما صدقت هديت من العياط شوي معلش من فضلك اي عبي -
  .طولى عل ةخلينا نصحيها قبل ميعاد الطيار  ،سيبيها

اثر البكاء اليت  ال آلكن مل يشفع له إو  ،رمقته عبي بنظرة فيها الكثي من العتب
  .مرأة  أحبهاافال يبكي الرجل إال ألجل  ؛اعلى مالحمه أيض   كانت ابدية

عبي  بينما دخلت ،جراءات السفرإو  يتحداثن عن ترتيبات يوسفو  جلس خالد
  .لكي ال ترهقها يف الصباح جبمعها ،لتحضر حلنني حقيبة سفر صغية
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 ليجد يوسف حنني تزيح ،حىت طلع النهار ،ما هي إال ساعات قالئل انقضت
 ن تالقت أعينهما حىتإفما  ،لتنظر له ..ها الذي أحكمه عليها ابألمسءغطاعنها 

 ابتداء ..تبكي وجع قلبها ،أحست أهنا تبكي كل شيء ،اسالت أهنار دموعها جمدد  
فإين  ،اي يوسفأنت  حىت ،تقدرها احملتوم بفراق كل من أحب  و  حبهاو  من مرضها

 ..فارقتكمل  
 :وت متهالكبصو  ،جسدمها يرتعش من األملو  صدرهانتفض إىل جوارها ليأخذها يف 

 ..عبي هنا ،ةكفاي ،أرجوكي اي حنني
  .يال عشان جتهزوا ،حنني صحيت ،عبي -
إن شاء هللا  ،شتقلقياحبيبيت م :احتضنتها بقوة ،تالها خالدو  ت عبي مسرعةءجا

 .اهدي عشان متتعبيشانيت  بس ،خي
لو حصله  ،نبهاأان مش جو  اباب تعبان ،اباب اي عبي :من كثرة البكاء بصوت   ب ح  

 .ي فاضلي يف الدنيا كلهالده هو ال ،مش هستحمل ،أان هروح معاه ةحاج
ن شاء هللا هيكون إ ،بعد الشر عنك حبيبيت :هي متسك برأسها لتأخذه على كتفهاو 

ال و  صح ،يقلق عليكيو  يشوفكيشانيت متاسكي كده عشان ملا نوصل ماو  ،زي الفل
 .إيه اي يوسف

حملت و  ،ننيحب عينه معلقةو  ةا كطفل  يف زاوية الغرفنظرت عبي لتجد يوسف واقف  
نقول بحنا ا يف احلاالت دي اطبع  :اهو ميسحها مسرع  و  التماعة دمعة  هربت من عينيه

خد هطلع على الشغل آو  ،أان هوصلكم املطار ،ةاتني ةنفسية املريض أهم من أي حاج
 .مصرأحصلكم على و  ةأجاز 

 ،ا يف شغلكمخليكوا انتو  ،امفيش داعي أبد   :هي تنظر ليوسف مث خالدو  ت عبيرد  
 .هطمنكمو  أان معاها ،جازاتأعارفني إن شغلكم صعب اتخدوا منه احنا 
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أان  ،نتأخرشاعشان م ،ييال حبيبيت عشان تغي  : هي تقولو  أمسكت خبصر حنني
 .خالص ةجهزتلك الشنط
  .رحيلكانتا جاهزتني للحىت   ،وما هي إال دقائق ،ليبدال مالبسهما ةدخال الغرف

 ،أي كلمة بال ،ربت عليهو  هو ميسك كفها خائر القوىو  اقرتب يوسف من حنني
  .فقد خيب ظنها ابألمس ،فأي كالم هذا الذي يواسي قلبها املكلوم حىت منه هو

من  ةآيوسف تزور املر كانت عني  ،يف طريقهم للمطارو  ،ىل سيارة يوسفإنزلوا 
  .تذرف الدمع يف هدوء ،هي مستكينةو  حلظة ألخرى ليطمئن عليها

مث عاد  ،هناء كل اإلجراءاتتوجه إلو  ،حىت أجلسهما ،ن وصلوا للمطارإما 
 ،د أمسك بيدهاقو  ،ةا لعينها الذابلانظر   ،ليجلس على إحدى ركبتيه أمام حنني ،يوسف

  .خلي ظنك بربنا خي ة،هتبقى كويس ةكل حاج: بصوت  حنون قالو 
بعدين قويل لعمو الزم تشد حيلك كده عشان يوسف : هو يقولو  بتسامحاول اال
  .عايز يقابلك

  .مل تردو  ،نظرت حنني يف عمق عينيه بنظرة  كأهنا تبحث عن شيء  ما 
 ؟ثقي يف  مش بتانيت  :هو ميسح الدمعات عن وجنتيهاو 

 ..مل ترد ،ةاخلائف ةبنفس النظرة الصامت
حق منك ما أست هلا كل احلق :قال لنفسهو  ،كان صمتها مبثابة خنجر طعن قلبه

  .أطهر من أن ميسك من هو مثلي فأنت   ،أهو أسو 
احتضن  احتضن عبي مث ،ليبلغهم أن عليهم التوجه إىل صالة املغادرة جاء خالد

  .ابألخباراتبعوان أول أبول و  ،طمنوان أول ما توصلوا: حنني قائال  
 .خلي ابلك منها أرجوكي :ااقرتب يوسف من عبي هامس  
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 .ادعولنا ،ربنا يسرتة: هزت عبي رأسها ابملوافق
وقفها وهو بيدها ليست اسك  حىت سبقها مم ،عنه ن خطت حنني خطوات مبتعدةإما 

 :اول إظهار ثباتهبصوت  مرجتف حي قائال   ،لهلا يف توسّ  اانظر   ،حيتضنهاو  ل جبينهايقبّ 
 .هستناكي

 .اتبعت املسيو  ،لقاثهزت رأسها بتو  ،ها يف عينيهادارت عين
فيها  اليستكمل مسية الضياع اليت خط ،عاد أدراجهو  ،روحه فيها اودعها اترك  

إىل بعد أن  ،نه ال يستطيع اللحاق هباإحىت  ،ةألوىل يف طريق جمهول النهايخطواته ا
  .اليت ال يدري ما تبعاهتا ةتنتهي القضي

ول زايرة أب كانتا حتلمان ،حىت وصلتا أرض مصر ،انقضت ساعات السفر ثقيلة
 .الكن بتفاصيل خمتلفه متام  و  ،اهلما ألرض الوطن مع  

لتا غرفة ن دخإما  ،قد أعيامها السفرو  ،صال للمستشفىتل ،سيارة أجرة تااستقل
 ،هي تبكيو  الرؤايهالذي ذرف الدمع  ،الرعاية املركزة لتقع عينا حنني يف عين أبيها

يت اباب أان حنني أان ج :بصوت يكاد يسمعو  ،خوف شديدينو  ملست يده يف حنان
 .كويسأنت   ،يال بقى قوم ،أهو

 ،دقاءأصو  أصوات أطباءو  ،ةبني أجهزة طبيأصوات تتداخل  ،ما هي إال ساعاتو 
 ..ن كل ما حدثع اوها هو يظهر مالكها جبناحيه ليحملها بعيد   ..عبي

 ،تصاالت خالل ثالثة أايم غابت فيها حنني عن الوعي بعد وفاة والدهااال مل تنقطع
حتجازه على ال ع  ن  ف الذي حاول ابلفعل السفر وم  بني يوسو  بني خالد الذي حلق هبم

 .ذمة قضية
  .بساعة ساعة لكنه كان يتابعها مع األطباء املشرفني على حالتهاو 
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  حاول البحث عنها يف ،لقتلها أقسم أن إذا أصاب حنني مكروه لو رأى صوفيا
  .مل جيدهاو  هبا ةألماكن اليت يفرتض أن تكون موجودكل ا

نفاسه ملتهبة  أ ،شعر بظلمة  حتيط به ليل هنار ،ال الساعاتو  مل تكن متر الدقائق
 .كحمم بركان غاضب

جهد  و  ،مليف الع ةإضافة ألوضاعه املتوتر  ،ةقلة حيلو  ضعفو  خوفو  قلقو  فراق
  .ته من هتمة  أبعد ما يكون هو عنهاءبراكبي إلثبات 

أدركت  ،ةاللعين ةالطبي ةموصولة بنفس األجهز  لتجد نفسها ،فتحت حنني عينيها
مل تستطع  ،مل تعد تقوى حىت على الكالم ،بال سند يف هذه الدنيا اأهنا أصبحت رمسي  

  .سوى البكاء يف صمت  عميق
فما  ،دماتال تقوى على هذه الص ،ااحتضنتها عبي وهي األخرى يف حالة  يرثى هل

أو  ،هنيارأوشك على اال ،بل  مل يعد يستطيع أن يصمد طويال  فهي كج ؛ابهلا حنني
 .هناراابلفعل قد 

  ،ميكنه احلديث معهاو  فاقتألتخربه أهنا حتدثت عبي مع يوسف 
هي و  ة جسدهافقد شعر ابنتفاض ؛كأهنا بني يديهو  ..البقاء هلل ،حبيبيت ،حنني -

مش  أان آسف إين ،أرجوكي خلين أمسع صوتك اتكلمي ،حنني ..تبكي يف صمت
 .هللا غصب عنو غصب عن ،معاكي
  .كنت معاايأنت   :ه صوهتا من بني شهقات بكائهاءجا
 ة.بلحظ ةقليب معاكي حلظ ،حبيبيت معاكي اطبع   -

له دور يف األايم يعد لعق فلم ؛"حبيبيت"د املرات اليت نطق لسانه بكلمة مل يدرك عد
صارع املوت عندما كانت تو  ،كل كيانه عند رحيلهاو  روحهو  فقد ذهبت بعقله ة؛املاضي

  .بقلب ال يقوى على املواجهة
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 فأعطت اهلاتف لعبي لتغطي وجهها بغطاء السرير ةكمال املكاملعلى إ مل تقو  
د الذي للح غائرةن يشفي جروحها اليت أصبحت ها املرير الذي لءتستكمل بكاو 

  .ام أبد  ئأيقنت أهنا لن تلت
 ؟نتوا هرتجعوا إمىتا ،عبي -
خترج من  ةهي عايز  ،ي تدلنلالأنت  يزاكاأان ع ،اي يوسف ةمش عارف -

ن إيه الصح تفهمو  ممكن تتكلم معاهم ،رأيهم إيه ةالدكاتر  ةأان مش عارفو  ،املستشفى
 .ايل أعمله

 ظةتسيبيهاش حلام، امي  بس خليكي جنبها دا ،أرجع اكلمكو  متام أان هكلمهم -
  ة.واحد
 ؟  يوسف ممكن أسألك سؤال -
 .من خالص ةبقت مسؤول ،حنني ،لسه حببها اي عبي -
 ؟! برغم تعبها اي يوسف -
  .املهم إهنا تكون خبي ،ةاتني ةأان عايزها هي مش عايز أي حاج -

 .سالم ،كلمكأرجع أو  ةهكلم الدكاتر  :مث أردف
دئها أهنا عادت احملاليل هت مث نظرت حلنني اليت يبدو ،أغلقت اخلط ..سالم -

  .وجتعلها ختلد يف نوم عميق مرة  أخرى
اليت قد  ةدى قلقهم من حالتها النفسيأبدوا مو  تناقشواو  ،حتدث يوسف لزمالئه

 .ازداد سوء  تعل حالة قلبها الضعيف جت
  .ما يؤملهايذكرها بكل و  إذن احلل هو أن تبتعد عن ما حييط هبا
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طول ما  ألن ،ةالزم تبعد عن الضغوط النفسي ،ةأان لسه مكلم الدكاتر  ،عبي -
 ،رتان أكيخلي قلبها تعبده هو  ،بوالدها هللا يرمحه هتفكرها ةكل حاج ،ةهي موجود

هي يف و  ي هي يفلجها من الهنقدر خنر  احنا  عتقد إنأو  ،ةفالزم تبعد يف أقرب فرص
 .وسطنا كلنا

  .قنعهاأقدر أبس ادعيلي  ،نرجعو  خالص أحجز ،اطبع   -
لي التلفون خ ،حىت لو مش هرتد علي   ،خلين أكلمها ةتفوق شويو  ملا تصحى -

 .أان هكلمهاو  على ودهنا بس
 .حاضر -
لالهنائي الذي األحزان ا ليجلس يوسف يفكر كيف سينتشلها من بئر ،ةهنيا املكاملأ

 .سقطت فيه
ي فيها اليت سيلق ةللدرج ةكانت عالقة يوسف حمتد ،يف خضم كل هذه األحداث

  .معه ةظا لطريقة تعامله الفنظر   ،ةيف وجه مدير املستشفى يف أي حلظ استقالته
  ة.بشدو  لكنها أبتو  حاولت عبي أن تطعمها ،فاقت حننيأن إما 
 .بكتو .. توجعيش قليب عليكياعشان خاطري م ،حنني -

 ،اها كثي  خافت علي ،تذكرت أن عبي حاملو  فقط تنبهت حنني ةيف هذه اللحظ
  ة.الراحو  ةلرعايابهي أوىل و  فهي اليت ترعاها

 بكي حبرقةهي تو  ارمتت يف أحضاهناو  ،هي تبكي أن تعايلو  أشارت حنني لعبي
 ة.جبد آسف ،ةأان آسف: هي تقولو 

 ةان خايفأ ،نيتاعلى إيه اي بنت  ةآسف :هي تقولو  أمسكت عبي بوجه حنني
 .ةفامه ،ةأان مش هستحمل جيرالك حاج ،جبد مهوت من قلقي عليكي ،عليكي
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 ةيسو أخرج أان ك ةقوليلهم إين عايز و  شويف الدكاتره ..يال ،أخرج ةأان عايز  -
 .خالص

فهي تعلم أهنا تضغط على نفسها كي ال ترهقها معها ليس  ؛نظرت هلا يف قلق
 .يوسف كان عايز يكلمك: قالت ،هي تنظر يف عينيهاو  ،أكثر

 ؟! دوخت لي شالن ملالمني ا ةعارفانيت  :مث قالت ،اسرحت حنني بنظرها بعيد  
  .كلنا اختضينا عليكي وقتهااحنا   ة..مش فاكر  -
 ..!فتهي شالن أان ش  ليوسف هو ال ،يوسف -

لى قدراهتا قد أثرت ع ةمتلكها اخلوف من أن تكون الصدمو  ةنظرت عبي هلا يف ريب
 ة.العقلي

جبد  ،ةويسأان ك ،ختافيشام :إايها هي تنظر هلا مطمئنةو  عبيأمسكت حنني بيد 
 .قدرش ييجياعشان كده استغربت ملا قولتيلي إنه م ،حسيت بيه كان معاايو  فتهأان ش  

درجة إين ل ،ةالدكاتر و  خالدو  كان بيكلمن ،بطلش اتصالام ةبصي هو احلقيق -
 .إنه مكنش بينام ةمتأكد

. .شرودها إال صوت اتصال على هاتف عبيمل يقطع و  ،أخرى ةشردت حنني مر 
 .يوسف أنه هو ،هي تشي إبصبعها على شاشة اهلاتفو  نظرت عبي هلا

 .أشارت هلا أن تعطيها إايه
  .طمنين ،عبي: قال بصوت ايئس

 ..يوسف -
أنه عاد  ااندفع الدم جيري يف عروقه معلن  و  كاد قلبه خيرج من صدرهو  اتسعت عيناه

  .حىت مسع صوهتا ،يف عروقه الدماء راكدةفقد كانت  ؛للحياة
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  .ن عليكيطمّ أهتجنن و ؟! ةكويس نيتا ،احلمد هلل ،احلمد هلل ،حنني -
 ،هي تستمع لصوته احلنون الذي مل يعد سواه يطمئنها يف هذا الكونو  صمتت

ة جاأان حمت: هي تشهق كمن يسلم روحهو  أخرى لتقول وعادت لتذرف دموعها مرة
 .اي يوسفقووي  لك

 ،ا له أمانةمهكأنه سل  و  ها الذي رحل يف هدوءهو من يشبه أابو  كيف ال حتتاجه
 .ليحافظ عليها

 :حاول أن يتماسك كي ال يبدو على صوته الوهن ،كان يذرف الدمع هو اآلخر
  .تعايل بقى اي حنني أان كمان حمتاجلك -

تشعر به ولو   ،همفتوحة على قلب ةفقلبها انفذ ،ترى عرباتهو  كانت تستمع لكلماته
  .عد األرض عن السماواتبينهما ب   ةكانت املساف

ديها ي تقدري هتلال ةاجصدقين هي دي احل ،احلياة الزم تستمرو  قويةانيت  -
 .لروحه عشان يكون فرحان بيكي

 ة.أان هحجز يف أقرب طيار ة: بصوت  خرج آبخر قواها اخلائر 
مل يعد  ،القرب منهاو  وجودهاأدمن  ،سيحتضنها ،اجمدد   سياها ،اطار قلبه فرح  

جملها حني شهيته للحياة مب فقد   ،ال الطعام وال النوم ،ال طعم بدوهناو  ليومه أي مالمح
 .غابت
 ؟ إنك هتقدري اي حنني ةحاسانيت  -

 : هقدر..بصوت  متهالك
لو  ،تقدري حتسي بنفسك ةأكرت واحدانيت  ،حنني متضغطيش على نفسك -
  .ايت كلهابقييت حيانيت  ،أرجوكي ،ةالسفر نستىن شويإنك مش هتستحملي  ةحاس
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يف و  ي هذاغ كانت تتمىن أن تسمع هذه الكلمات يف وقت   ،تبكيو  أخذت تبكي
 ما تشعر به اآلن هو أحاسيسألن  ،من صدق قوله ةلكي تكون متأكد ،توقيت آخر

 .عليها ملا متر به من ظرف صعب ةالشفق
 ؟! ،مسعاينانيت  حنني -

 ،معاكاس :لكنها أردفتو  ،اك اي يوسفمعاك بس مش حسّ اس ،تقولأرادت أن 
 .استىن عشاهنا هنا ةبقاش يف حاجاخالص م ،أان هقدر أسافر

فن بي تعرّ خلي عو  ،جراءات اخلروجإيرتبوا  ،ةان هتفق مع الدكاتر أخالص يبقى  -
 .عشان أكون يف استقبالك ةمىت ابلسالمإهتوصلوا 

  .حاضر -
  يت.سالم حبيب -

  ،كثربكل كياهنا أنه يواسيها بتلك الكلمات ال أو  لكنها تعلمو  ،نطقها بكل كيانه
 لتعود لزوجهاو  حىت ال ترهق عبي معها أكثر من ذلك احتاملت على نفسها كثي  

حىت لو   ،على أحد ائ  ا أن تكون عبهي اليت مل حتب يوم  و  ،حياهتم اليت توقفت بسببهاو 
 .كلفها هذا حياهتا

على  رتكس  و  اليت ستحملهما بعد أن انقضى األمل ةقفان أمام الطائر تها مها و 
 .الذي مل يعد يربطها به سوى الذكرايت ،أرض الوطن

عن ساقيها  حىت شعر أنه يريد أن حيملها بدال  ن رآها إما و  ،كان يوسف يف انتظارها
 .قواين على محلهاتاللتني ال 
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اليت حتتويها  ةأحضانه يف نفس اللحظرتمتي هي يف ل ،صوهبا ةخطى خطواته الواسع
وداع و  اليت حرمها الزمان منها بغياب والدهتا ،السكينةو  األمانو  لتجد الدفء ،ذراعاه

 .أبيها
 ،راعيهاليت أخذ جسدها ينتفض بني ذ ةك نفسها من البكاء حبرارة  للدرجمل تتمال

  .انفسه من البكاء هو أيض   امتمالك   ،ةىل صدره بقو إضمها 
 .وويقوحشتين  :هلا اهامس  اقرتب 

 لتشعر كل خليه من خالايها ابقرتاب موعد ،أحست بكلماته تسري يف جسدها
 ..اعرتافه حببه هلا

لكنها و  ،حضانه مفعول املهدئت اليت حقنت هبا حلد التشبعأكان لوجودها يف 
نها مكما طلب و  ،اكما كان حيب والدها أن يراها دائم    ةمن اليوم قررت أن تكون قوي

 .يوسف
 ،ةاالستثنائي ،ةأان عايز حنني القوي: نظر هلا قائال   ،وهي جتلس إىل جواره يف سيارته

 .محاسو  ةحيوي ةي مليانلال
  ..نظرت له يف حزن

 ،بس أان مش عايز الوقت يطول ،دي اتين ةعارف إنك هرتجعي للشخصي -
ياللك خي  اه شلس ةاحليا ،على حياتكو  يسيطر عليكي هختليو  تستسلميش للحزنام

 فسكي تقدري تساعدي نلال ةالوحيد نيتا بس ،حواليكيو  كلنا جنبكاحنا   ،كتي
 .نساعدك ةتدينا الفرصو 

  .مهزت راسها يف تفه  
 ةفرص هكانش فيا مو  ي حصل قبل ما تسافريلعتذار عن الأان مدين ليكي اب -

  ا. جد  عصيب ان كده كنتعش ،دي ةالفرت  ةبس أان مبر بظروف صعب ،إين أعتذرلك
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 .احكيلي ؟!إيه إيل حصل ..خي :سألته يف قلق  
 .ن عليكي األول بعدين هنتكلم كتييطمّ أأان عاوز  ،تشغليش نفسك بيهام -

 ةيار ا جتاه حنني ليفتح هلا ابب الساجته يوسف مسرع   ،ن وصال ملنزل حننيإما 
 .إليها يده اليساعدها على النزول ماد  

أان و  ةريبغ ةحصلت حاج: قالت يف شرودو  ،عينيهو  نظرت حنني يف وجه يوسف
 .ال هتقول بيتهيأيلو  أقولك عليها ةمش عارف ،يف املستشفى

 .اقويل طبع   -
 !ي شيلتنلال أنت غمى علي  أملا  ،فتك هناك يف املستشفىأان ش  : أردفت يف خجل

  .بني ذراعيه محلها فجأة؟ و كده؟!  شيلتك إزاي ..فعال   ةغريب -
 .عنها من املفاجأة اتضحك رغم   وجدت نفسها

 .يوسف خالص نزلن :هي تغمض عينيها يف خجلو  ضحكت
 ..!مش قولتلك مش هتصدقن :مث أردفت

 .عال  أان كنت معاكي ف ،امصدقك طبع   :يف حنان قائال   نظر يف عينيها مباشرة
 ؟! جتننتشا ايعن أان م -
  .من األول اي حنني ةنجمنو انيت  ،خالصأل  -

 .إنك كنت هتقول كده ةعارف ،اشكر  : تقول هيو  ضحكا
 ..!اض  ليتك تعرفني ماذا يريد قليب أن يقول أي: لسان حاله يقولو  ،نظر هلا حبنان  

حىت  ،ةن وصال لباب الشقإما  ،هو يصعد هبا درجات سلم منزهلاو  دار هذا احلوار
 .ألحزاناإن شاء هللا هتكون آخر  ،احلمد هلل على سالمتك :ل جبينهاقب  و  ،أنزهلا
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 ..مش هتدخل :،أشارت بيدها صوب الباب
 ؟ عبي ييجواو  تعزمين على شاي حلد ملا خالد -
 .اتفضل ،اطبع   -

يحتسيامها يف ل ،يف حتضي كوبني من الشاي بيد ادخل املطبخ معها ليساعدها يد  
  .اليت تطل عليها ةافتقدت ذكرايت هذه البحي و  اليت افتقدهتا ةالشرف

 ،أحلت عليه أن يقص عليها ظروفه اليت عاانها يف غياهبا ،بينهما ئدار حوار هاد
  .اوعدها أبن حيكي هلا الحق  و  ولكنه أصر على عدم احلديث يف هذا األمر

 .حىت ودعهم يوسف ،بعبي لتبيت معها ليلتها ان وصل خالد قادم  إما 
  .شركتهاليذهب هبا و  اتفقا على أن يلقاها يف الصباح الباكر ليطمئن عليها

عرتاف حببه العزم على اال قد عقد  و  ،بينما كان يوسف يبتسم حلنني مودعا" إايها
 .طلبه الزواج منهاو  هلا

عيد مولد  فقد اقرتب اتريخ ،كانت صوفيا تبتسم هي األخرى ابتسامة الشياطني
 ..!جتهز له هدية من العيار الثقيل كانتو  ،يوسف

* * * 
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رها تذكّ  و  اهتما ختفف عنها اترةءكانت لقا ،يف طياهتا األحزان مرت األايم حتمل
 على رأسها ،ها يف الكثي من الصفاته أابفقد كان يوسف يشب ؛أخرى أببيها اترة

فقد  ؛كانت هي األخرى مثلهما ،هيعاني لرغم من كل ماحماولته إشعارها ابألمان اب
  .أحزاهناو  يف آالمهاعدم إشراك الغي و  ة،ابر املصو  الصربها يف ورثت أاب
 ،حاولت بشىت الطرق أن حتاول مشاركته ،ةبشدو  يوسف يبدو عليه اإلرهاق كان

  .امثلها متام   عنيد ..أن كل شيء على ما يرام ما كان يصرّ  الكنه دائم  و 
بشكل   ،تفامههما لبعضهماو  لكنها زادت من تقارهبماو  ة،مؤملو  ةقاسي ةكانت فرت 

  .منهاة اركان تفاصيل يومهما حىت الصغي كاان يتشفقد   ،اكبي جد  
 تاءان لقم ،شهد رصيف حمطة القطار أروع ما ميكن أن ترى عني أو يشعر به قلب

 .يف كل رحلة من رحالت يوسف ،حننيو  وداعات ليوسفو 
تشكره  تريد أنفقد كانت  ؛حتفال بعيد مولد يوسفبدأت حنني التجهيز لال

  .اليت لن ينساها ما حيي ةبطريقتها املميز 
 ،يسعدهاو  حيتويهاو  جهد أن يعوضهاو  كان هو اآلخر حياول بكل ما أويت من وقت

اليت ورطته  ةلالزواج منها بعد أن حتل املشكيف رغبته و  ختذ قراره مبصارحتها حببهاقد و 
  .صوفيا اليت تدعى ةامللعونفيها هذه 
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 .أرق حننيصباح اخلي اي  :على اتصال منه افتحت عينيها صباح  
 ؟منت كويس ،اخلي اي مجيلصباح  :ب يف داللءوهي تتثا

لى صوفيا هو يف كيفية العثور عو  فقد كان التفكي يف قضيته ؛مل ينم بشكل جيد
 .آه متام احلمد هلل :هلا الكنه قال مطمئن  و  ،ما استحوذ على جل تفكيه

 ؟ رأيكإيه  ،أخرج يف مكان جديد النهارده ةعايز  -
  .بعد الشغل ةخالص هعدي عليكي يف الشرك ،يوسف ينفذو  ،تؤمرأنت  -
 .أان مش هروح الشغل النهارده -
 ة؟!تعبانأنت  مالك ،حنني -
وم ريالكس  ي ،مفيش شغل كتيو  ،ةبس كسالن ةأان كويس ،تقلقش خالصام ألأل  -
 ؟يهإال رأيك و  ،كده

  .مش عايزك تروحي الشغل خالص لو علي  ؟! ده سؤال؟! و رأيي -
ل بقى اي حرام هتنز أنت  هو النهارده بس!!أل  ،اي سالم كت حنني قائلة:ضح

 !أان هرجع أاناااامو  الشغل
مله ع ال تعلم أنه ال يريد أن يذهب إىل فهي ؛هو خيفي مرارةو  ضحك يوسف

  .عليه ألقصى احلدود انفسي  و  اعصبي   افقد أصبح ميثل ضغط   ؛فعال  
 .ن عليكيطمتهو  استمتعي بيومك اي مجيل -
 .خلي ابلك على نفسك -
 .كمانانيت   -
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 فئا الدان خيتفي صوهتإما  ااهلاتف الذي يصبح ابرد   ةنظر لشاشو  ةأهنى املكامل
 .الذي أيتيه من خالله

ء يبعث يلك ش مل يتبق   ،أرأيت أين كنت على صواب ،خاطبه قلبه يف هدوء  
  . جحيمأقسم برب ،ختيل حياتك بدوهنا ،حياتك سواهايف و  يف نفسك ةالطمأنين

اليوم هو يوم ميالد حبيب قلبها فقد كان  ؛من سريرها هنضت حنني مسرعة
  .""يوسف

 فقد ختيلت يوسف ،شفتيها ةبتساماالمل تفارق  ،ة من القهو ر لنفسها كواب  هي حتضّ و 
 دما رأايهأبيه عنو  أمه شعرت بسعادة ،اجد   من املؤكد أنه كان مجيال   ،هو طفل وليدو 
 ،ةان ألول مر تفتحتمها و  ينترى عينيه الزرقاو و  كانت تسمع بكاءه ،ةملساه ألول مر و 

  .تشعر مبلمسهو  كانت تشم رائحته
ه أصبحت رائحت ،اعزم  و  احزم   ا ازداداتملكنهو  ،نيظلت عيناه مجيلتو  ،كرب يوسف

 .تكما كان  ةمل تزل انعمة دافئملسته  ،ن يقرتب منهاإها ما خيطف لب   ارجولي   اعطر  
 هبا اخاص   احتفاال   اليت أعدت فيها ليال   ةانظرة للبحي  ،ةاحتست قهوهتا يف الشرف

 ،دته بيدهاالذي أع ،الكبي حىت قامت تعد صندوق اهلدااي ،انتهت إنما  ،حببيبهاو 
فسها نرشة من عطرها الناعم كأهنا تودع و  ،فرح  شديدينو  ،أخذت ترتب هداايها بدقة  

  .لو مل يطلبهاو  حىت ،هتديه نفسها ،إىل جوار هداايه
سيظهر  أنه ةمتأكد ،ن يراه عليهاإاذ الذي سيأسر لبه ما وضعت فستاهنا األخّ 

 اعرتاضات على كونه الفت  ن لن خيلو هذا اإلعجاب من بعض االلكو  إعجابه به
 .لألنظار

لك لن تسمح لذ ،اليومكأهنا تطرد كل ما ميكن أن يعكر صفو هذا و  هزت رأسها
 .اأن حيدث أبد  
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 ،كتبهاإىل م اجتهت بسرعةو  ،الكعب العايل إىل جوار السرير اها ذءوضعت حذا
رامي  ) ،بوك على الفيس ةشخصي لرتسل له عرب صفحتهما اخلاصحاسوهبا ال فتحت
 (.براتح –صربي 

 "وحشتين" :ليسل إليها مباشرة
  .وهو يقوهلا تسمع صوتهو  كأهنا تراهو  هااتوردت وجنت

 ،اهي تقف ملرآهتا تصفف شعرهو  رتدت فستاهناان إما  ،امرت الساعات سريع  
ن أيعقل أن يكو  ..توجهت للباب مسرعة ،رقات على ابب املنزلحىت وجدت ط  

 ؟! هائأم أنه أراد أن يفاج ،فلم يتصل ،ال أعتقد ،؟!يوسف
تسامة تبتسم اب هيو  نظرت هلا ،شقراء طويلة القامة مرأةاد فتحت الباب لتج

  .منها أن تفصح عن سبب اجمليء منتظرة ،ها هبااتعلقت عينو  ،ةبريئ
سمح مث طلبت منها أن ت ،تفحصت صوفيا حنني من قمة رأسها إىل أمخص قدميها

  .أهنا لن أتخذ من وقتها الكثيو  هلا ابلدخول
  ..هبا لتدخل بةأشارت بيدها مرحّ  و  أكرب فتحت حنني الباب بشكل  

  .تنظر يف أرجاء املنزلو  هي ترفع عينيها بكربو  وفيادخلت ص
  .ضيافتها لتقدم هلا طلبت منها أن تنتظرها لثوان  و  ،أشارت حنني هلا ابجللوس

  .رجهها بعض تعبيات التأث  على مالمح و  قد بداو  ،ةرفضت صوفيا بشد
ر ما اة أم  فقد بدأ قلبها خيربها أن مث ،هي تنظر هلاو  قلقو  جلست حنني يف توجس

 .سيحدث ليعكر صفو هذه الليلة
 .مخس سنوات ذصديقة دكتور يوسف من ،أان صوفيا :بدأت صوفيا تعريفها بنفسها

  .منذ مخس سنواتو  ،صديقته ة..زلت اجلملة على قلب حنني كالصاعقن
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حاداثن فيها اليت كاان يت ةكهذا أو يلمح له حىت طوال األشهر الفائت  امل يذكر شيئ  
 .لبعضهما يف كل شيء

 .ابتلعت ريقها يف حماولة  للتماسك
ن يوسف إ كيةهي تقول ابو  ،على قلب حنني ةالثاني ةحينها نزلت صوفيا ابلصفع

دية عيد هذا اخلرب هلتجعل  ،قد كانت ختفي عنه خرب محلهاو  ،تركها منذ عدة أشهر
  .هبما ةميالده اخلاص

 ضرابت قلبها تزداد حدة حىتو  ،األرض متوج من حتت قدميهاشعرت حنني أن 
  .ابقي كالم صوفيا بوضوحأهنا تكاد ال تسمع 

ه اعرتف هلا لكنو  ةاملاضي ةأهنا حاولت اسرتداد يوسف الفرت  أكملت صوفيا ابكية
ا حامل  حينما أخربها بذلك مل ترد أن ختربه أهنو  ،هأنه سيتزوج من فتاة عربية من بلد

جتربه على العوده إليها هلذا السبب فقط ألهنا حتبه كما أحبها هو إذا مل يكن كي ال 
 .أكثر

ن عرفت مكاهنا حىت أتت إليها لتطلب منها أن تبتعد عن ‘نها ما ـمث أضافت 
ألقل أن أو على ا ،اليت لطاملا حلما هبا ةيكمالن األسر و  يوسف ليعودا إىل حياهتما
  .ختربه هبدية السماء هلماأن  ،تتيح هلا اجملال هذه الليلة

ا فقد بدأت دموعها جتد خمرجها من عينيه ؛حنني على النهوض من مكاهنا مل تقو  
 .على وجهها لكن دون أي مالمح حزن ظاهرةو  ،دون توقف يف اسرتسال

ر هيمن كوحش كاس ،هي تربت على كتفيهاو  صوب حنني وقفت صوفيا متجهة
  .ةعليها ليفرتسها دون رمح ليومهها أهنا يف أمان مث ينقضّ  ةعلى فريسة بريئ
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 لميه النهاردهتقدري تك: عيهيف ثبات تدّ  نني رأسها انظرة لصوفيا قائلةرفعت ح
 ،ج حياة يوسفدي خار  ةاعتربين من اللحظ ،مربوك ،حتتفلي معاه ابخلرب اجلميل دهو 
 .هو كمان مش يف حيايتو 

لحد ل جلراح أصبحت داميةفا ؛اعتصر أمل  كانت تقول هذه الكلمات بقلب ي
 .القاتل

هي و  ،كركأش: قالت ،اتلمعان فرح  لكن حنني رأهتما و  ،من الشر معانتل نيبعين
  .والده هعيلا إنك هرتجّ البييب كمان بيشكرك جد   ،شديد   تتحس بطنها بفرح  

ترحل د أن فقد كانت تري ؛لتخرج مسرعة ،ةاببتسامة  شيطانيت ظهرها حلنني ار أد
مما و  ،منها ق لرؤايها ليشفي غليلهأنه يتحر   االذي تعلم جيد   ،قبل أن تصادف يوسف

 !اه لو علم ما صنعت يف حبيبته أيض  ما ابلف ،صنعته معه
ببكاء  ةهي تنحن شاهقو  سندت حنني ذراعيها إىل الكرسي تشد عليه بكفيهاأ
 ...اي يوسف آآآه   :عميق

 ،هاءغباو  لتبكي حظها ،خبأت وجهها بكفيها ،مسعت رنت هاتفها يف الداخل
  .ها أو أهنا ستكمل حياهتا كأي فتاة طبيعية يف عمرهاأنه أحب   االذي خيل هلا يوم  
 .خذالهناو  مرضهاو  بكت وحدهتا

 ، يوسفلكن هيهات ايو  ،كأهنا تراه يستجدي ردهاو  تلو األخرى ةاهلاتف املر  رن  
 .فقد انتهى كل شيء
حىت  ليهها عان وقعت عينإما  ،ينتظرها لصندوق اهلداايلتنظر  دخلت غرفتها

 ،خرىأ فقد وقعت يف شرك احلب مرة ؛ارمتت إىل جواره على سريرها تبكي سذاجتها
 .لينتهي هبا املطاف عند نفس النهاية
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كل ما  ،لمل تكن تعي ما تفع ،ارايضي   حذاء  و  ،ارتدت معطفها ،مل تبدل فستاهنا
  .صوته ال تريد أن تراه أو حىت أن تسمع ،أن أيتيها يوسفتريده اآلن أن تبتعد قبل 

 موعهامل تعد تستطيع أن تفرق بني اهنمار د ،هي ال ترى الطريقو  ،ركبت سيارهتا
 .ثنان حيجبان رؤيتهافاال ،املطر الذي أخذ يهطل بشدةو 

لرتى  كانت كلما نظرت ،مل يتوقف صوت اهلاتف ،أخذت وجهتها حنو منزل عبي
 ؟! اي يوسفأنت  ..ر قلبها يف عدم تصديقاعتص ،امسه

حينها  ،اعلى شاشة هاتفه اسم عبي ظاهر  االكثي من الوقت حىت وجدت  مل ميض  
ردت على  ،بصوهتا املتهدج من كثرة البكاء ،فقط علمت أنه اتصل هبا ليطمئن عليها

  .بقي هلا يف هذه الدنيا صدر حنونعبي فهي آخر 
 ؟! ليه ليهمش برتدي ع ،يوسف قالب الدنيا عليكي ،فني حبيبيتانيت  حنني -
 .لك يف الطريقة ياأان ج ،تقوليش امسه اتيناممكن م -
 ؟! صلي حلإيه ال ،طيب بتعيطي ليه ،يه طيب اي حنني قلقتينإيف  -
  .مرة أخرى انفجرت ابكيةو  ..ملا آجي أحكيلك -
 ةحلالتسوقيش ابام ،ان هخلي خالد جييلكأو  ،ممكن تركن مكان ما انيت ،حنني -

 .يف اجلو دهو  دي
  .سالم ،أان قربت خالص -

  .تسأله عما حدث بينهماو  ،اتصلت عبي بيوسف لتخربه
ط خبب   ةد البيت عندها أهو األنوار مفتوحعبي طمنين أان لسه مستن عن ،آلو -

 .بتصل مش برتدو  ،مش بتفتح
  ة.منهار دي  ؟!ي حصلللاإيه  ،اي يوسف حنني يف طريقها يل   -
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يس بعتلها حاجات على الف ،هنزرو  طول اليوم مع بعض بنضحكاحنا  ة؟!منهار  -
 ة.مفيش أي حاجو  يلتة عهي ابو  بوك

 ؟! ضحك إزاي يعن ،اي يوسف ةبقولك منهار  -
 .سالم ،أان جاي اي عبي -

 ةت سعيد؟! كانحدث ترى ماذا؟! ما بك اي حنني ،ةجنوني ةكان يقود سيارته بسرع
 اليوم!! اجد  

ن إما و  دقت الباب ،صوب منزل عبي ن وصلت حنني حىت نزلت راكضةإما 
: قائلة ةي إليها بشدضمتها عب ،تنتفضو  فتحت هلا عبي حىت ارمتت يف أحضاهنا تبكي

 ..فهمين؟! يف إيه ،ي حصلليه الإحنني 
كقطع   ةفقد كانت أطرافها ابرد ،ةهي تشعر أهنا ستتهاوى يف أي حلظو  سندهتاأ

  .جسدها يرتعشانو  شفاهها ،وجهها غاب عنه الدم ،لثلجا
اهدي : قالتو  مث نظرت هلا ،أمسكت بيديها تدفئهما بني كفيها ،بعد أن أجلستها

 .ي حصللاحكيلي إيه ال ،حبيبيت
 ،وقعت عيناها على احلذاء الرايضي الذي ترتديه على معطف خاص ابملناسبات

  .أمسكت ابملعطف لتنظر أسفل منه
 .ةاحكيلي بسرع ؟يه ايل حصلإ ،فستانكوتش على   ةالبسانيت  حنني -

 ..قالت: يوسف ،من كثرة البكاء بصوت ب ح  
 ؟!ال قالك إيهو  ماله عمل إيه :نظرت هلا يف ترقب

بني   جههاو  ئهي ختبو  شهقت ببكاء عميقو  ،حامل منهو  ”girlfriend“عنده 
 .كفيها
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 ؟هو قالك ،مننيعرفيت انيت  ،حنني ة:اتسعت عينا عبي يف صدم

 يل وهي بتعيط عشان تج ،النهارده عيد ميالد يوسف ،يلت ي جلهي ال -
مفهمها إنه و  بعد عنه عشان يرجعلها اتين ألنه من وقت ما عرفن هاجرهاأترتجاين إين 

م عيد عنه خرب محلها عشان يكون هديتها ليه يو  ةكانت خمبيو  ،هيتجوزينو  بيحبن
 .ميالده

كيف  ،فاي يوس ةما هذه الكارث ،على رأسها يف عدم تصديقوضعت عبي يديها 
فاصيله عدت لتجعلها تعيشه بت الذي أان من أخربتك سرهاو  كيفو  ،كهذا   اخبأت سر  

  ..!أي قدر  هذا اي هللا ،أخرى مرة

مش عايزاكي  ،برتتعشيانيت  اهديو  ممكن هتدي تعايل اغسلي وشك بس ،حنني -
 .أرجوكي ،تتعيب

 ،يوسف خمادع ايأنت  أهلذا القدر ،تعاد أمام عينيهاقامت حنني معها وذكرايهتما 
  .انبع من قلبك اخلوف علي  و  هتمامهذا االن كيف استطعت أن تقنعن أب

درته فقد قليب ق ةأهلذه الدرج ،كل هذا الوقت  كيف استطعت أن تكذب علي  
  .اخلداعو  على التمييز بني الصدق

لو هو مش  :هي تبكيو  نظرت لعبي ترجوها ،جرس الباب صوت ،قطع تفكيها
 ..أخرى فجرت ابكية مرةناو  .عاوزه أشوفه

ي هتقويل عليه للا ،براحتك حبيبيت: قائلةإايها  مطمئنةربتت عبي على ظهرها 
  .اطلعي أوضتك اراتحي وأان هتصرفو  بس اهدي ،هعمله

 أمامها اف واقف  لرتى يوس ،حىت ذهبت عبي لتفتح الباب ،ن رأهتا تصعد السلمإما 
  .فقد كانت متطر بغزارة  يف اخلارج ة؛مالبسه بشدو  وقد ابتل شعره
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أشارت  ،حنني عن اخذ يدور هبما يف أرجاء املنزل ابحث  أو  ،اكانت عيناه تقطران قلق  
 ؟ حنني فني: ن دخل حىت التفت اليها قائال  إما و  ،له عبي ابلدخول

 ؟يوسف ممكن تقعد األول -

اتكلمي  جوكيأر  ،زايإربنا العامل أان جاي و  أان كده قلقت أكرت؟! عبي يف إيه -
 .أشوف حنني أان عايز ،ةبسرع

 ؟ ةكندي  ةعندك صديقأنت  -

نه اليت  اح بعيأش ،اضطربت دقات قلبه يف خوف  و  ،اهبت وجه يوسف مصدوم  
 ..كان: مث قال يف صوت خفيض ،منذ حلظات ةكانت تنظر هلا بثق

 ؟كان  يعن ايه -

 .انفصلنا خالصاحنا  بس ،ةبيها فرت  ةيعن كنت على عالق -

 لها إهنا السبب يفتقالو  ،ألهنا كانت عند حنني من ساعتني ،مش خالصأل  -
 .بعدكم عن بعض

 ةالعالق هنيأأان مقرر إين و  أان من قبل ما أقابل حنني ،مش حنني السبب ،ألأل  -
 .دي

 ؟! البنك أو بنتكبعد ما هتكون أم  ةتنهي العالق -

 ..!مش فاهم: ابندهاش رد  

دية عيد معترباه هو  كانت هتفاجأك ابخلرب النهاردهو  ،يعن صاحبتك حامل -
  .نت طيب صحيحأكل سنه و  ،ميالدك
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  .عاوز أكلمها من فضلك ،أان عايز أشوف حنني :يف حزم اانتفض يوسف واقف  

ا شكر   ،تشوفك اي يوسف ةعايز هي مش و  :حزم مقابلني ردت عليه عبيو  إبصرارو
 .ضلكتبعد عنها من فو  هستأذنك تشوف حياتك ،ي استأمناك عليهالال ةعلى األمان

 .أرجوكي ،أكلمك عايز ،حنني ،حنني :إايها رفع صوته مناداي  

 ها يسمعهلكن قلبو  ،أخذت تضع يديها على أذهنا كي ال تسمعه ،وصل هلا صوته
 اهبامل تتمالك أعص ،إايها لسانه إبصرار مناداي  ي يرتدد على امسها الذ ،بوضوحو 
 .اندفعت تفتح ابب غرفتهاو 

عبي حنو و  من األعلى حىت تعلقت عينا يوسف ةصوت فتح ابب الغرفن مسعا إما 
  .وجداها تنزل درجتني من السلم توقفت ومل تكمل النزول ،الدور العلوي

ها ءها حذاتنتعل يف قدميو  هي ترتدي فستاهنا اجلميلو  نظر يوسف ليى حنني
 ،ى وجههاعل البكاء وشعرها الذي انسدل مبتال   ةمن كثر  ةمالحمها الذابلو  ،الرايضي

  .اليت حلت على عالقتهما ةأدرك حينها مقدار الكارث

 ..أان ،حنني -

 .كذابأنت   ..كذاب  :قالت بصوت مبحوح

 .لمنتكتعايل طيب ه :إليها يده اماد   هو يتقدم حنوهاو  نظر هلا بشفقة  

 كأشوف ةأان مش عايز  ،خالص حلد هنا ،ال أكلمكو  ال تكلمن ،خليك مكانك -
 .ال أمسعكو 

  .دمعة تنزل حبرقة من انر فؤادها املشتعل كانت تسبق كل كلمة تنطقها

  ،يرحيك ابيل امسعي بعدين احكمي علي   ،حنني عشان خاطري -
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 ة..أمسع حاج ةمش عايز  -

  .عنك أقسملك على كده ةقولتلهاش حاجاأان م -

ألف مربوك على و  نت طيب اي يوسفأو  ةكل سن ،ةال قولتلي عنها حاجو  -
أنت  ي ماز  ااجلواز أساس   معرضتش علي  أنت  ألن ،طمنها إننا مش هنتجوزو  ،البييب

 ..بتجوزش كدابنياأان برفضك ألين م لو عرضت علي  و  ،فهمتها

* * * 
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 ،اهاف اغرةفنظرت هلما عبي وهي  ،كلماهتا كصاعقة من السماءنزلت عليه  
عود كما كانت تأن  ةهلذه العالق أملما آل إليه املوقف ينذر أنه ال و  فحالتهما يرثى هلا

 .ايوم  
 ،كمن ينتظر رصاصة الرمحة لتخلصه من العذاب الذي ميزقه ،ينظر إليها اواقف   ظل  

حىت الدفاع  مل يستطع ،القوةو  هو ال حول لهو  ،عينيهفها هو يرى أحالمه تتهاوى أمام 
 .عن نفسه

 .ليسمع صوت ابب غرفتها يغلق بشدة ،عادت أدراجهاو  أدارت له ظهرها 
 .هاخدي ابلك من :بصوت مكسورو  ،أشار للدور العلويو  ،نظر لعبي ابنكسار

  .هبا اد  لرتاه عبي يركب سيارته مبتع ،إىل ابب املنزل ةوقادته خطواته املثقل
هها يف وسادة أت وجخب ،عت فيها حنني صوت سيارته تبتعداليت مس ةيف اللحظ

 .سريرها منتحبة
 ،مشي ،يتبس حبيب :دخلت عبي لتحتضنها ،ةعلى ابب الغرف ةفقرعات خفي

 .اهدي عشان خاطري
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 ،طلع زيهم حىت هو ،يوسف اي عبي ،ده يوسف :نظرت هلا حنني يف عدم تصديق
 .كذبت نفسيو  صدقته ،أان صدقتهو  ،كذاب
يعرفش اخساره يف أي حد م نيتا ،صدقين ،مها اخلسرانني حبيبيت ،حنني -
 .غاليه مش أي حد يقدرها ةحاج نيتا ،قيمتك

  .صدرها أخذت رأسها لتسنده على
 ةيهم فرصي بدللاأان  ،ةي غلطانلأان ال ةأيو  :هي حتدث نفسهاو  أاتها صوت حنني

 .كده  يعملوا يف  
  .أان معاكي ،هوين على نفسك ،أاناي قليب  -

قامت و  ،رفعت ساقيها على السريرو  ،ختلع عنهما احلذاء حنني لقدميعبي نزلت 
  .كأهنا حتاول تعويض نفسها األمان الذي فقدتو  حنني بضم ركبتيها إىل صدرها
 :لسان حاهلاو  ،أخذت مترر يديها على شعرها ،تدفئها ،سحبت عبي الغطاء عليها

 .مأساتك صغييتاكتملت 
ي لقوليت النيت ا ،حاويل تنامي: قالت عبي ،لتطفئها ةوهي تتجه حنو إضاءة الغرف

قالت   ،أان هقعد جنبك هنا أهو ،جيت ايل جواكينك خر  إكويس و  ،نفسك فيه خالص
تعب قلبها  فهي ختشى ،لتجلس أمامها لرتاقبها اهي تسحب كرسي  و  ةكلماهتا األخي 
 .لدرجة املوت
  .تتذكرو  ولكنها أخذت تفكر ،عبي أهنا استسلمت للنومأومهت 

رغم أنه مل  ،ةيف أي مناسبو  حبها له يف كل وقتو  من إظهار ضعفها امل ختجل يوم  
  .امباشرة أبد   ةيظهر هلا حبه بطريق

  .اتهمنه لتشعر أبمهيتها يف حي ةتستمد سعادهتا من بعض كلمات قليلكانت 
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 ،"الزلت أهواها حملمد عبد الرمحن ،قولوا هلا أننتذكرت يوم أهدى هلا أغنية "
؟ هل أحبن عال   هل يعنيها فتساؤال  و  ةتبكي فرحو  ،ةتلو املر  ةاملر  ةأخذت تستمع لألغني

 ؟ايوم  
أن حيادثها  نتظرتا ،كياهناو  زلزال يهز قلبها ،بصوته هو ةكانت تستمع لألغني

 .تستمع لألغنيه هيو  حىت غلبها النعاس ،لكنه مل يفعلو  ،طوال الليل
مع دعوة من  ايد  سع اأرسلت له حتية الصباح متمنية" له يوم   ،كعادهتاو  يف الصباح

 "صباح النور: "قتضابعليها اب رد   ،حيفظه يف كل خطواتهو  يسعدهو  قلبها أبن يوفقه هللا
  ..فعلمل ي ،أحلاهنا ،كلماهتا ،ةسأهلا أو أن يلمح هلا على األغنيانتظرت أن ي
ن مشاعرها ع القدر الكايف لتعرّب  ةفقد كانت متتلك من اجلرأ ة؛املبادر أخذت هي 

 ة.حزينأو  ةبوضوح سواء كانت فرح
 !!امبارحووي ق بعتهايل خلتن عيطت كتييييأنت  يلال ةاألغني ةعلى فكر : قالتو 

 ؟ليه كده: مبنتهى اهلدوء رد  
سامة كربايء هل هي ابتال تعرف  ،ما ابتسامة ئكأهنا تراه أمامها خيبو  ةصمتت للحظ

ها أهنا مبالغ يتهم ة كثي من مشاعرها اليت كان أحياان   ةأم ابتسامة سخري ،عن االعرتاف
 .فيها

 ؟بعت إيهأنت  مش عارفأنت  :صوهتا يشوبه اخلجلو  قالت
 .يعجبكوقي يف األغاين بذأان عارف إن  ،عجبتن بعتهالك ةحلو  ةعادي أغني: قال

  داخلها مرة  ىلتسحب به دموعها اليت طفت يف عينيها إ كأهناو  اعميق   اأخذت نفس  
دي لكي ال تشعره أبهنا تستج ،كالم رقيقو  أكملت حديثها معه بصوت مرح ،أخرى

 .اعرتاف  امنه 
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  ة.بعد أن أهنت املكامل
 .من فرحته ليلة أمس اأخذت توبخ قلبها الذي ابت ابكي  

تعبت  ،ةمشاعره هذه املر ت أنك تشعر بصدق أصرر و  ،اقلت لك ال يقصد هبا شيئ  
ي تشعر به اخلجل الذو  ةما رأيك يف طعم املرار  ،اقتناعك أنه حيبنو  من تشبثكو  منك
 ؟!اآلن

 ،مرات  و  كما خذهلا حبيبها مرات    اأيض   ةفقد خذهلا هذه املر  ،مل يرد عليها قلبها
وم هذا كيف لك أن تقا ،يقولو  كم متىن قلبها أن يكون له صوت يسمع ليذهب له

 ،أمام نظرات عينيها اكيف تظل صامد   ،ةاحلنان من هذه املسكينو  الكم من احلب
سسهما تتح أخذاتو  مسكتا بيديكأيداها اللتان  ،كيف ال تذوب من شهد كلماهتا

 ؟! كيف  عطش روحها لكو  تسد هبا جوع قلبها تستجدي حسنة ةبنعومة طفل
لى شفتيها ع ،ةالكاذب ةالساحر رمست ابتسامتها و  ،رفعت رأسها ،بكربايء املهزومو 

  !!ذابت وسط احلشودو  ،ةخطو  ،ةخطو  ،ةلتظهر غمازاهتا الفاتن
ا للدرجة ن نفسهاتهت م ،ق بينهماتستطيع أن تفرّ  لم تعدف ؛امتزج الواقع ابألحالم

  .من النوم ةاليت مل تعد متيز اليقظ
  .بال دفء حننيتسكن روح يوسف  ةعادت الغربو  ،اتهت حنني بال يوسف

 ةتيبحياهتما ر  ،ةأرواحهما فارغ ،منهما أن يتدارك أحزانه من فقد اآلخر حاول كل  
 ة.من املتع ةخالي ،ةممل

ال علم أنه يألنه  ،أبي صورة   هاو احلديث معمن حنني أقرتاب مل حياول يوسف اال
  .ملا فعل مقبوال   احيمل عذر  
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الذي   لقدرلنفسه منها ابمل يعد هدفه أن يقتص  ،ن يعثر على صوفياأن يريد كا
حاشاها و  ،اصهايف انتق امن كرامتها اليت شعرأنه كان سبب   اكان يريد أن يرد حلنني جزء  

بكل   شاخمة ،عقلهو  يف ذاكرته ادائم   كانت حاضرة ،يف وجدانه ادائم   فقد كانت شاخمة
غيها كن ألي واحدة تفلم  ،قصور احلب اليت بنتها يف شرايينهو  كربايء يف قلبه بقالع

فليس  ،الصمود يف مواجهتها يف ساحة احلب يف أعماق فؤادهو  على منافستها ةالقدر 
جهات كانت هذه املوا ،بني قرينات جنسها الناعمو  بينها ةاك أدىن وجه للمقارنهن

وحده كان  ،ان عنها شيئ  علميعلى حبه  اهتاال منافسو  فال هي ،حتدث بداخله فقط
  .الصفها دائم  ايد املنحاز احملي غ ،احلكم

 "غمضت عين" ةأاته صوت رامي صربي أبغني ،يف شرفة غرفته ابينما كان واقف  
ترتسم على  ةضعري ةبتساماو  أخذ ميسك هبداايها لهو  ةدخل الغرف ،اشتاق هلا كثي  ا

على ذوقها  اهو يثن فرح  و  عينيها عندما كانت تنظر له ةلتماعاتذكر  ،وجهه ال إراداي  
 ،ةشقي ةامبتساو  ردها عليه بدالل طفويلو  ،ختيارها للهدااياالراقي يف و  الرقيق
  ".خرتتكامش  ،أكيد ذوقي حلو"قائلة:

مل تفارق  ،(هللا) سماب نةاملزي   ةفضيال ةيداليامل ،ترافقه له منها ةما زالت أول هدي
 .كأهنا هي اليت بني يديهو  ،ايده أبد  

ركت له علها تكون قد ت ،اإللكرتوينبريده و  كان من حني آلخر ينظر يف هاتفه
ن يطل عليها من أيستطيع  ةي بفتح انفذة صغ أو تعطي له أمال   ،يطمئنه عليها اشيئ  

 .اخالهلا جمدد  
 ةاخلاص ةحتلك الصف ،أخذ يبحث عن صفحتها على الفيس بوكو  ،فتح حاسوبه

 تكتبها ةلمكهو املقصود بكل   ،هوال تكتب إال له  ،ال أحد غيه صديقها ،هبما فقط
 .فقطو  هو ،ةكل أغنيو 
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أان و  له تقولو  ،كأهنا تعلم أنه يفكر فيها اآلنو  ،آخر ما كتبت كان منذ دقائق
 :قد كتبتو  وجدها ،اأيض  

  ..شتاق لذكرى من ذكراييت معاكاو  إذا حن قلبك يوم"
  ،بض قليبنو  هتالقي صويت ،احلروف ااقر و  قلب يف الصورو  افتحو  تعاىل هنا
  ..بني احلروف متخبينيبني السطور 

  ..احلنان مستنينيو  هتالقي عمر من احلنني
 ..يديكإ ةملس ،عيونك ةنظر 
 ..عايشني ،عيوينو  قليب

 ةى حلم يدوقوا يف حضنك طعم السعادعل
  ."لي احترموا منها سننيلا

يم على حزن كئيب خي ،ضاقت عليه الدنيا مبا رحبتو  ،بدوهنا احق   اان ضائع  ك
اشتاق  ،مامهااهتو  لدالهلا ،أماهناو  حلناهنا ،للمستها ،اشتاق لضحكتها ،قلبهو  يومه

على  طبع   نهإحىت  ،عطرها املطبوع على كل ما تركت له من هدااي ،لكل تفاصيلها
أهنا مل تشعر  ايوم   خربتهأ ،يف أمان ،مكاهنا يف سيارته اليت لطاملا انمت كطفلة  إىل جواره

 .به إال معه
  ؟!سرتدادك حبيبيتكيف السبيل ال ،حننيضاعت و  ةضاعت الثق

عد شرفتها اليت تشاركا فيها أسو  ينظر على انفذهتاو  كان مير من جوار منزهلا
طمئنان الكان يكتفي اب ،أن يصعد إليها ايوم   ؤلكنه مل جير و  ،الضحكاتو  ،اللحظات

  ة.أنوار غرفتها املتقدو  من وجود سيارهتا ،عليها
 ، تكن تعلملكنها مل ،ةثقو  أمامها يف كربايء اتراين جالس  كانت  ،نفسه قال حمداث  

  .نحني تلمس أمان كفيهاو  يذوب يف حنان ،اضعيف   اأن قليب يصي عصفور  
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خيربها و  تظر منه أن أييتتن ،تفكر فيه ،اكثي  مل يكن يعلم أهنا كانت جتلس يف شرفتها  
رفتها ألخرى تنظر من شا كانت هي ،ةللواقع بصل ال ميتّ  اأن كل ما حدث كان كابوس  

اليت كانت  ةدافئاشتاقت ألحضانه ال ،اكانت حتن له كثي   ،اهتماءلتتذكر لقا ةإىل البحي 
 .اشتاقت لصوته ،حتتويها يف حلظات ضعفها

مل و  ،منه ةيقحلقلكن تريد أن تسمع او  ،له كلها استعداد أن تغفرو  كانت تنتظره
 .ها عليها منذ أن عرفهاأخب

 ،آخر اكلما ازدادت األايم يوم   ،طال صمتك اي يوسفو  اختفائكطالت أايم 
قط حبيبته بل ف هي ليستو  ،عاد ألحضان حبيبته أنهو  ،تيقنت أهنا تفقده إىل األبد

فلن  ةكحبيب  إن عادت لهو  فحىت ،وتكمل ما ينقصها ،ستنجبهم له ذينهي أم أبنائه ال
 .ألبنائه ان تكون أم  أع يف يوم يتستط

ألنه  ،به ان بدورمها قررا قطع عالقتهمياللذ ،حيادث عبي أو خالدنه مل إحىت 
ب قبل هو أكثر من يعلم حبالتها كطبيو  ،بسرهاه اابلرغم من أهنم أخرب  ،اأيض   اخدعهم

 ا.أن يكون حبيب  
من  ت..تيقظفاس ،ل جفنهارأت يف منامها من يقبّ  ،فغلبها النعاس ،افكرت كثي  

  .اك أبد  ئخيطفقليب ال  ،نعم ،أنت هو ؟! هو
د األرض علو بيننا ب  و  أحس بوجودك ،أان معصوبة العيننيو  أراك ،أشعر بصمتك

  .نا ماليني البشر واملسافاتفرقلو و  عن السماوات
 ..رفض قليب أن ينصاع ملشيئتهاو  ،لكنها األقدار اليت شاءت

 .مل يهزمو  ستسلمتا ،مل ييأسو  تعبت ،مل خيضعو  خضعت أان
 .رغم كل التحدايت ،سأكون له: قال يل

 .أمام قليب ،حكم علي إبعدام حيب
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يف  ،هو سر حيايت: قالو  ،تشبث حببك ،أىب القلب الرحيلو  ماتت كل أجزائي
نسجي يل اف ،حينما أتوقف عن حبه ،بني ذراعيه أماين ،يف كفيه أوطاين ،عينيه عنواين

 .أكفاين
 .استيقظت على اتصال من عبي

 ؟اجلميل عامل إيه -
 .احلمد هلل ،متام -
 ؟ خترجي ةمش حاب -
 ؟! فني -
هو هيكون مشغول أكيد مع  ،تعايل معااي ،ةعند خالد عاملني حفل ةالشرك -
 ؟ إيه رأيك ،نبقى مع بعض ،عرفش حدا أأان مو  ،زمايله
 ؟ متام ،رأيي قولكأو  فكرأو  ،فوق كدهأطيب  -
 .بس عشان خاطري وافقي ،متام -

  .سالم ،نفسيقنع أهحاول : ضحكت حنني قائلة
 مث نظرت صوب صندوق اهلدااي القابع يف ،وديعة متطت حنني يف سريرها كقطة

اابت  كتو  ،من هدااي ،الذي حوى ما متنت أن يكون بني يدي يوسف ،ركن غرفتها
 .خطتها له بيديها

  .خاطبت نفسها بتلك الكلمات ،البد أن تنسيه كما نسيك اي حنني
  .بعبي ختربها مبوافقتها اتصلت ،أمسكت هباتفها مرة أخرى
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توجهوا إىل  ،اليت جتعلها حمط األنظار حيثما حلت ةأتنقت حنني ببساطتها املعهود
ني إىل جلست حن ،ةقة واحدها هو خالد كما توقعت عبي مل جيالسها دقيو  ،ةاحلفل

 ،حد مديريهأن أتيت لتتحدث مع أ إذ به خالد يطلب من حننيو  ،عبي يتبادالن احلديث
  .اإلعالنو  ةخربهتا يف جمال الدعايو  عني برأيهاليست

  .ميزالتو  ،بل كانت تتقن عملها حلد التمكن ،فقط ةمجيل مل تكن أيقونة
أن تساعد  كبي ألهنا استطاعت  إىل حدّ   ةعادت ملنزهلا سعيدو  انتهت ساعات احلفل

  د.السنو  هلا نعم األخ افقد كان دائم   ،ولو بشيء  بسيط ،خالد
دي خالد عايزك خ: وجدهتا تقول هلا ،أثناء حديثها مع عبيو  ،اليوم التايليف مساء 

 .يف موضوع
  ؟إزيك اي مجيل -
 ؟ أخبار الشغل معاكو  إيه أخباركأنت  ،متام احلمد هلل -
بس طويل  ،تكلم معاكي فيهأبصي اي حنني يف موضوع عايز  ،كله متام احلمد هلل  -

بس هي قالتلي إنك ممكن  ،ي تكلمكلالكنت عايز عبي هي  ،ابلك كده معااي
 .تسمعيلهاشام

  .ستماعاال لكن عليهاو  ،فطنت حنني ملا يشي إليه كالم خالد
 .تفضل اي خالدا -
  .ي كنا قاعدين معاهم يف الشغللالناس ال فاكره امبارح ملا اتكلمنا مع -
 .هاأ -
 ،بعض وا معحابب لو تقعدوا تتكلمو  ،هسألن عنك النهارد ،واحد من زمايلي -

 ؟عندك مانع
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 .اليت شعرت هبا يف قلبها ةلتتدارك الغص ،صمتت حنني
احلياة الزم  ،إين أنصحك بس ده دوري كأخ ،ةحنني أان عارف إنك مش حاب -

اتكلمي  اقعدي ،ةمش هتخسري حاج نيتا ،ينفعش تعيشي لوحدك كدهامو  ،هتستمر
  .كأنه اي سيت لقاء عمل ،معاه

 ؟! صح ،مكانتك عندي إيه عارف كويسأنت  ،خالد -
  ..كالمة  ا مش حمتاجطبع   ،صح -
طرف إن لو ال اخصوص   ،تعامل مع حد الفرتة دي خالصأ ةان مش حابأبصراحة  -

ي مربرات أدّ  ةوقتها أان هالقي نفسي حمتاج ،رتباطقبول لالو  التاين كان عنده استعداد
سرد عليه أ ةنفسي ملزمأالقي  ،شبه مستحيل اده حالي  و  أو إين لو قبلت ،للرفض

ي لالو  وسفيعمل زي ما عمل يو  خر اي هيقبلهاي يف اآللالو  ،تبعاهتاو  ةظرويف الصحي
 ؟! فهمتن ،ةالكفاييف احلالتني أان قليب جمروح مبا فيه و  أو إنه هيفض ،قبله

ي الناس كلها مش ز  ،لت ميكنلكن أان ق   ،فامهك أكيد: خالد أبمل قائال   تنهد
 .بعض

 .هنم معااي أان زي بعضإالظاهر : قائلة ،أبمل ةممزوج ةبسخري ضحكت حنني
 ؟يهإقوله أيعن  -
  .الرد املناسب اي خالدأنت  شوف -

 احراج  إستسبب له و  ،شعرت أهنا أحرجت خالد ،أخذت تفكرو  ،أغلقت اهلاتف
 ةالنهايو  ريضاحلديث معه عن قلبها امل أتبدو  هنا ستقابلهأاختذت قرارها  ،مع أحد زمالئه

  .لكن لرتفع عن خالد احلرجو  ستتحملها ،ةمعروف ةللمقابل ةاحلتمي
  .هلا معه اأخربته أن حيدد موعد  و  تصال خبالدأعادت اال
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 ،حلدث  جديد احياهتمنهما أهنا بدأت تفتح  اظن   اعبي كثي  و  هتللت أسارير خالد
 .كانت تفكر به هي  الكنهما مل يفطنا ملو 

قرارات  ا عليه اختاذفقد أصبح لزام   ؛اسارح   ةالبحي كان يوسف يقف عند أسوار 
 .مسار حياته اليت اعتادها منذ سنوات قد تغّي  ةمصيي

 تح هلا شاب  ن تشبه حبيبته يفحىت ملح م ،لسيارته ان أدار يوسف ظهره متجه  إما 
أراد فقد  ؛نااقضن متناانتابه شعور  ،تتأكد عيناه أهنا حننيو  ،ابب سيارته لتنزل منها

 ،يلكمهل ض إليهأن يركو  ،فرحته برؤيتهاو  حيتضنها من شدة شوقه هلاو  اأن يركض عليه
  .تبتسمهي و  حيادثها ،عندما رآه يسي إىل جوارهامن شدة النار اليت اتقدت يف صدره 

 : حنني..وجد نفسه يناديها ،مل يتمالك أعصابه
ه اليت تعلم كفظهرت حركة و  ،قد اتقدت عيناهو  التفتت جتاه الصوت لرتى يوسف

  .هاءالغضب الذي يكمن ورا كمّ  اجيد  
اشتاقا لبعضهما   ،ةبشدمها خالهلا اانتفض قلب ،للحظاتببعضهما تعلقت عينامها 

 .اكثي  
 ،إىل طاولة ةسيها متجه وجدت حنني نفسها تكمل ،ةشاعر املضطربوسط هذه امل

نني بوجهها أشاحت ح ،صوهبا اوقف يوسف انظر   ،لتجلس اليسحب هلا رفيقها كرسي  
 ةالغيور  ةكبح مجوح مشاعره الغاضب ،صوب سيارته اأدار يوسف ظهره هلا متجه   ،عنه

الذي  ،ندمقبل أن يقدم على تصرف يقوده لل اينطلق مبتعد  و  ليدير سيارته ،ةاملشتاق
 .له اا مالزم  أصبح رفيق  

 ةته يف القضيءمل يستطع أن يثبت برا ،قد اختذ قراره ابلرحيلو  اعاد ملنزله مسرع  
  ة..ستقالته يف أي حلظيف العمل قد تصل ال ةعالقات مضطرب ،ليهإ ةاملنسوب
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ظهر تعادت صورة حنني  ،ةبال رجع خسره ،مللم شتاتهكان قد حىت احلب الذي  
 ؟! نيأستكونني لغيي اي حن ،هذا الغريب يلمس يديها لينزهلا من سيارتهو  ،أمامه

كأنك و  ،نهاع اكنت تدخل كهفك املظلم مبتعد  يوسف استيقظ من ومهك فلطاملا  
  .رغم أن ضعفها يف حبك أكرب ،كان عقلك يكره ضعفك أمامها ،هترب منها

ب تفانيها يف حت ،ةعفويتها الطفولي ،هتاءراب ،ب صوهتاحت ،كنت حتب حبها لك
  .إن ركعوا حتت قدميهاو  ليست ألي رجل آخر حىتو  إشعارك أهنا لكو  تدليلك
اره لكي ال و ال يريد أن يسلط عليها أحد أن ،خيالهو  تبقى يف ظلمة قلبهدها أن أرا

 .يراها غيه
أن يشعر   ليكفي ،م على ألف رجلمينعه أن يعرتف أن حبها ميكن أن يقس   عقله

 .كل واحد منهم أنه شهراير هذا الزمان
 ؟!ملاذا يبتعد

 ؟! هبا اق  لكي ال يزداد تعل   هل كان يهرب منها
 ؟! ايهما زالت متنحه إو  أن يبادهلا هذا القدر من احلب الذي منحته اهل كان عاجز  
مترر يديها  ،على حافة سريره تنظر إليه حبنان لياها جالسة ،غفى ،أغمض عينيه

 مد   ،نهاقد هربت دمعه من عيو  رآها تبتسم ،نظر إليها ،بني خصالت شعره يف هدوء
 ،اجالس   لينتفض ،صوت هاتفه تعاىل ،قبل أن تلمس يده وجههاو  ،يده ليمسحها

 .دقات قلبه تكاد ال تسمعه كل ما حولهو 
لؤها حرارة أطلق زفره مو  وضع رأسه على ركبتيهو  ضم ساقيه اىل صدره بذراعيه

  ،غية اعتمرت يف قلبهو  انر حية
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أن تطلق  !! عليكال تستطيع أن تراها لغيكو  مل تستطع أن حتافظ عليها لك
صة وحتارب ألجلها أو أن ترتكها تطلق عليك رصا ،أن حتبها إما ،سراحها فهي أسيتك

ختلص نفسها من الدوران يف فلك حبك اليت كانت تنتظر أن تشرق و  الرمحة لتخلصك
 .مشسه يف قلبك يوما" ما

 ز أقابلك"عاي ،حنني" ،أرسل هلاو  ،فتح شاشة احملادثة بينهما ،قام إىل حاسوبه
 ،خرقلبها يف مكان آو  لكن عقلهاو  ،خالدكانت حنني جتلس جبسدها أمام زميل 

بول يها الندم الشديد على قعل سيطرو  أبي شكل ةكانت تتوق إلهناء هذه املقابل
 .من البداية ةالفكر 

  .ثت بعبي وهي ترجتف لتخربها ما حدحىت اتصل ،ن وصلت منزهلاإما 
 حتاوليش تعملي أي تصرف تندمي عليهام ،املوضوع ده انتهى خالص ،حنني -

 .أرجوكي ،بعد كده
 لكن وحده قلبها هو منو  ،ةتستمع لكلمات عبي الصارم ةكانت حنني صامت

 ،يف عينيه ةادتعرف السع ،اجيد  تعرفه  ة..بشدو  ا مهموم  فقد رأته اليوم ذابال   ،يتحدث
  ..دابلتأكي ؟!هل عاد لصديقته؟! ما الذي حل به من بعد فراقهما ،يف صوته

 ؟! معاايانيت  ،حنني -
  .مسعاكي ،آه آه -
 ! ؟اتفقنا ،ايريت تفكري بعقلك أكرت ،حبيبيت أان قولتلك رأيي -
 .هحاول ،هحاول اي عبي -
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:  محاسيف مزاج حنني املضطرب قائلةتغيي و  حاولت عبي تغيي جمرى احلوار
قولتيلوا و  يهإاحكيلي قالك  ،اجد   هخالد بيشكر في ،خبار املوضوع اجلديدأيه إ صحيح

 ؟ يهإ
لص شوية شغل الزم أخلصهم قبل بس ممكن دلوقيت أخ ،حاضر هحكيلك -

 ة؟بكر 
 .سالم ،هستىن اتصالك ،ماشي اي سكر -
 ،لكفهي ليست يف مزاج مناسب لذ ؛امل تكن تريد أن تروي شيئ   ،ةهنت املكاملأ

غي  انطباع  تعتقد بشكل كبي أهنا تركت او  ،ةا من املقابلأهنا ال تتذكر شيئ  إىل  إضافة
 .لديهحمبب 

 .بشكل  م لحّ  ،طمئنان على يوسفقاومت رغبتها يف اال
عايز  ،حنني" :رسالته اليت بعث هبا إليهالتجد  ،لتكمل عملها ،قامت إىل حاسوهبا

 .."أقابلك
 بني التجاهلو  ابلرفض بني رد   ،أخذت األفكار تدور يف رأسها ،قفز قلبها من مكانه

 .بني غلق احلساب أو حظرهو 
 .الصرب الرد عليها بفارغ امنتظر   ،لرسالته اأمام حاسوبه انظر   ايوسف جالس  كان 

 يع منزلهقد أخذ قراره ببو  ،مثقال   ذهب لعمله ..رد حىت الصباحأي  امل أيته منه
إىل  نتقالرر االقد قو  ،ابه ظلم   ةلصقامل ةيتخلص من القضيو  سيارته ليسدد ما عليهو 

مه أرض مل تطأ قدو  فقد مرت أعوام ،لعدة أسابيع بعد أن يسافر ملصر ،أي دولة أخرى
 .وطنه
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 ةصول رسالو  أثناء كتابته هلا مسع صوت ،بدأ بكتابة صيغة استقالتهو  دخل مكتبه
  .على رسالته ارد   ةجديد

  :قد كتبت لهو  رسالتها ليجدهافتح  ،االقلم جانب  و  ترك الورقه
 ي هعمله"لساحمن على ال"

 ضغط زرو  "؟!،يهإهتعملي " :األحرف ليكتب هلاوضع أصابعه على أزرار 
  قامت حبظره.فقد  ،ةمتام احملادثإليجد رسالة مفاد ها أنه ال ميكن  ،اإلرسال

  .يف عودهتا حلياته اآخر ابب كان يرجو أن يكون سبب   أوصدت يف وجهه
منذ  مث عاد ليمسك ابلقلم ليكمل ما كان خيطه ،ةا بقو زافر   ،وضع وجهه بني كفيه

 .دقائق
  ة.ليها ابملوافقا هللا أن يؤشر عراجي   ،استقالته حتت تصرفه اتوجه إىل مديره واضع  

طتها أتكدت أن خ حىت ،ىل مسامع صوفيا ما ينتوي يوسف فعلهإن تناهى إما 
  .ستعود للظهور يف حياته يف الوقت املناسبو  ،اأرادت متام  متشي وفق ما 

ستعود عليها  ،تعلم أن عودهتا حلياة يوسفلكنها و  ،جلست حنني تبكي ما فعلت
 ،ةروفها الصحيظ ،فمنذ البداية كان يؤكد هلا أن عالقتهما صداقة ليس إال ؛ابألمل الكثي

  .ابنه الذي حتملهو  كذبه عليها خبصوص صديقته
مر رضخ ألو  ،استكان قلبها ،حياة يوسف مكانو  أن يكون هلا يف قلب يستحيل 

  .غريب   يف حتدّ   ةجمتمعواقع فرضته عليه الظروف 
 استأجر غرفةو  بيع املنزل أوال   ،منزلهو  جراءات بيع سيارتهإبدأ يوسف ابلفعل يف 

ماماته منذ رفاهيتها من اهتو  فلم تعد متع احلياة ،تفي بغرض النوم ليس إال ةصغي 
  .حرمته األقدار منهاو  ،عاشها ةعنه حنني فقد كانت هي أقصى سعاد غابت
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كتب هلا  ،على بريدها اإللكرتوين ةأرسل حلنني رسال ،عليه سدادهبدأ بتسديد ما 
 .اعتذار  ا ،فيه

  ..حنني حبيبيت
ه  الكالم د ،متأكد إنك بتحبينو  زي ما أان عارف ،عارف إن قلبك زعالن من

انيت  شانع ،إيدك يف إيديو  ،ابصص يف عنيكيو  نيت قدامياو  كان نفسي أقوهلولك
 ..يدي  إملسة و  ي جوااي من عين  لالي بتعريف تقري لال ةالوحيد

 .ةبس هي دي احلقيق ،عارف إنك مش هتصدقين ،حنني أان حبيتك جبد
غي  ،ومعنديش مربرات أقدر أقدمهالك ،ي حصلك بسبيبلا على الآسف جد  

  .إنك تقرري تبعدي عن ،إين كنت خايف إين لو قولتلك على عالقيت بيها
مش و  ،ةايقبل ما تظهري يف حيايت من البد ةمنتهي غم من إن عالقتنا كانت شبهابلر 

ي أذتن يعن ه ،أان يف ورطة كبية بسببها ،عرفت مكانك إزايو  عارف هي عرفتك
  .عندي أد إيه ةغاليانيت  عشان أكيد عرفت ،أذتن فيكيو  ،يقبل ما أتذيك

نرجع و  ،تكلم معاكيأمسع صوتك و أنفسي  ،إزايمش قادر أوصفلك أان اشتقتلك 
 .عارف إهنا أمنيات بس كان نفسي تتحقق ،نضحك من قلوبناو  خنرج مع بعض

 ،اتوعمري ما هقدر أويف حقك بكلم ،حصلتلي يف حيايت ةأمجل حاجو  أطهر نيتا
ي امتنيت يف للا ،قلبك النقيو  ،يستاهل حبكو  ي يستاهلكلأمتىن تقابلي اإلنسان ال

 .يوم مفيش حد يكون يف غيي
  .بيتمىن تساحميهو  بيحبكو  ،يوسف لسه موجود ،حنني

 "حنني ،املسامح ،املسامح مش كرمي" :ل رسالته جبملةذي  
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 ،ه أن حياوللكن عليو  ،هو على يقني أهنا ستضل الطريق إىل قلبهاو  أرسل الرسالة
 .ت ابلفشلءإن ابو  فهي تستحق عناء احملاوالت

 -ارجسية ) وائل هي تستمع إىل أغنو  ،أخذت ترسمو  ،رمسها ر شأمسكت بف  
  (.لألسف بنحب بعض

 ،تاقهتشو  فال تعلم برغم كل ما حدث كيف كانت حتن له ؛تساقطت دموعها
قلقه و  ات خوفهتتذكر حلظ ،غيته عليهاو  ضحكاتهو  تبتسم حني تتذكر ابتسامتهو 

 ؟! ةهل يتقن بشر اخلداع هلذه الدرج ،عليها
ابلكاد  ،ةالنافذاستلقت على األرض انظرة صوب و  اتركت فراشي الرسم جانب  
 .اليت زلزلت كياهنا ةاستطاعت تدارك آاثر الصدم

  ..ةاليت خارت أمام حصون قلبه املنيعاستجمعت قواها و  ،اا عميق  أخذت نفس  
  .نتظارفقد تعبت اال ؛مكابرةو  كفاك اي قليب مثابرة

 هبائهو  الهفربغم مج ،كم تشبه السحاب حبييب ،كانت تراقب السحاب الكثيف
 ،يكفقد حجبت عن قليب حب غ ،امثلك متام  .. إال أنه حيجب نور الشمس ،عليائهو 

  حجبت عن عين النوم يف ،يف أي مكان خيلو منك ةعادحجبت عن عين رؤية الس
 .قربكو  حجبت عن حبك ،ال أيتين فيها صوتك ةكل ليل

  .عن عينو  قد آن األوان أن تنقشع غيومك عن قليب ،لكن اآلن
ن تدع نفسها ل ةلكن هذه املر و  ،تعلم أنه لن يرد كعادته ،رسالههنضت لرتسل له 

حول كأنه أمامها لكي ال تتو  فسها بصوت عال  اليت حتدث فيها ن ةتصل للمرحل
 .مشاعرها لكرهه

من ينزع ك ،تشعر أن روحها تنتزع من صدرها ،أنفاسها تتصاعدو  دموعها تنهمر
  .ا" زرع يف قلبهحمموم   اسيف  
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 :كتبتو  استجمعت قواها 
أو حتس إنك  ،تشوفن وقت ما حتبو  كنت تقدر تكلمن ،إيل فاتت ةطول الفرت "

مش و  اتكيف حي ةإين أعرف إن يف واحد ،عليك حرمتن من أبسط حق يل  و  ،حمتاجلي
ت ان لو كنت عرفأ ،حيصلي إيه ملا أعرفكن فكرتش ممام ،بس كده دي أم ألبنك

ان عارف أان ك ،ي أان اتصدمتها فيكللا ةمن الصدم ةمليون مر  منك كان أهون علي  
 .ملا عرفت من حد غيك ةألف مر  ،تن موّ فعال   بس ،ممكن أموت لو عرفت منك

 ةايشومهك إين عكنت بوأان   حببك ةكنت حاس ،بتقرب من فيهاكنت   ةكل مر 
خليش قلبك يتوجع أو حيس بذنب ا أعشان م ،إننا نكون جمرد أصدقاء ةمستحملو 
  .جتاهي ةرمسي ةأو حتس إنك ملزم أبي خطو  تن بيكنك علقإ

  ..إيه مش مهم البعد ده هيعمل يف  و  قرارك ابلبعد تدنت أخأ
 ..القرار يف إيدك إنت ةكل مر  ،قرب ،بعد

 .مش هخاف ،ختالفادي  ةلكن املر 
حىت لو  ،حىت لو بعت رسائل ابآلالف ،اتين يف حياتك مش هكونو  خدت القرار

 ترسى ب ةي األخ ةتوسل إين أديلك الفرصو  قليب بكى حىت لو ،مريت بسنني عجاف
 .بيه على الضفافو 

 .رسالته اليت أرسل ،ما هي إال حلظات ليظهر أمامهاو  ،ضغطت زر اإلرسال
 .الزر ةغطهما بنفس ضتيأرسال رسالو  ،كاان يكتبان لبعضهما يف نفس اللحظات

  ر..آخ لكن كان للقدر رأاي  و  ،تريدهو  كان يريدها
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امسها  ةرق أبواب رأسه من شدة الفرح لرؤيكان قلبه يط ،ارسالتها مسرع  فتح 
 تكسرو  ،لكن سرعان ما خاب ظنهو  ،ةعلى تلك الرسال اكبي    كان يضع أمال   ،فقط

 .األمل وسط قسوة كلماهتا
د أن تراه يف وجدت نفسها تري ،كأهنا تسمعها بصوتهو  بينما كانت هي تقرأ كلماته

 ت.ال أن تقرأ جمرد كلما ،لهتريد أن تسمع  ،ةاللحظو  التو
 ..!بتعادذ قراره ابالختا بينما ،ةإعطاءه الفرص رتقر  

جيب أن  ،سأسافر ،ةستقالحىت إذا مل تقبل اال :ث نفسهحد   ،يف طريقه للمستشفى
ي اليت ما نفس ،جيب أن أن أعيد حساابيت مع نفسي ،أبتعد عن كل ما اعتدت عليه

 .عنن وجدهتا حىت رحلت إ
حتياج ض الع على استقالته ابلرففقد وق   ،ل استقالتهقب  مل ت   :كما توقع فعال  

  .هلامت قبو  ،م طلبه إبجازة  قد  و  ةاستغل هذه الفرص ،تهءاملستشفى لكفا
وضع  كان أول ماو  ،سيسافر بعد غد ،أخذ حيضر حقيبة سفرهو  ذهب إىل منزله

  .عدهتما األقداربأمهما و  مهما قالتو  فستظل حبيبته مهما حدث ،فيها هدااي حبيبته
أن يرى  :قبل أن يسافر سوى شيئني مل يتمن   ،حسابه اإللكرتوينو  ،أغلق هاتفه
 هبا راغم" ليأيتو  ،من مرارة الظلم الذي وقع عليه ابسيط   الو جزء  و  ،صوفيا ليذيقها

 .منها حتت قدمي حنني معتذرة
فرة عن املغو  منها العفو اطالب   ،مرةخر آل يلمس يديهاو  كما متىن أن يرى حنني

  .لكن يبدو أن القدر مل يقبل لطهرها أن يتلوث خبطاايهو  ،تعمدهي ملخطأ 
نسياق خلف ا هلا من االفجاء ردها حمذر   ،ابلرسالة ،تصلت حنني بعبي لتخربهاا

 .أخرى مرةقلبها 
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ا أان م ةميكن يف حاج ةفرص هأديل ،مسع لهأاي عبي إين  هو مش من حقه علي   -
 .عرفهاشأ

 ،اتفاجئنااحنا  ،ةواحد ةنعرفهوش اي حنني مش حاجاماحنا  املوضوع كله -
مش  ،ألوليربر من او  كان يقدر حيكي ،دي كلها ةوضوع كبي إنه يكون خمبيه املدامل

  ،بعد ما صاحبته تيجي تصدمك ابلشكل ده
؟! عد كدهي بلال ةإيه اخلطو  ،مسعيت له ،خلين معاكي لآلخر: مث أردفت قائلة

سيب ابنه لكن هل هي ،نتأخيتارك و  ممكن أقولك ممكن يسيبها هي ،تقدري تقوليلي
 ؟!مهما كان السبب ،أو بنته

لكن قلبها و  ،كالم خياطب عقلها بشكل متزن ،صمتت حنني تفكر يف كالم عبي
ذوب لكن يف أعماقه يو  ة،ظهر القسو يقد حينما خيطأ طفلها  ،الذي أحبه كقلب أم

 .على حاله شفقةو  اشوق  
شان ع ،ي خالد يكلمهأخلّ  ةلو حاب: هي تقولو  تفكيها كلمات عبي قطع

 .حياولش يكلمك أو يقرب منك أبي طريقهام
 بعدين ما أان قولتلك أان بعتله إيه!!و  ،اي عبي ةأان مش صغي  ،ألأل  -
 .ربنا يبعد عنك كل شر ،ماشي حبيبيت -

 ،خيدعها أو أنه كان ،يف يوم من األايم اشر  مل يكن يوسف  ،شر"شردت يف كلمتها "
  .لكن قلبها خيربها أنه مل يكن يفعلو 

ساعات ع بض ،أمهلت نفسها ،ما حتب أن ختوض التجربه ملنتهاها اكانت دائم  
  ..ما يف رأسها لتكتمل فكرة
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 هيهلا يف العمل أن تنت ةقد قاربت املده احملددو  ،مر على آخر لقاء هلما شهور
  .الن تستطيع رؤيته جمدد  و  ،ستعودو 

ها الذي بقلبو  به ون رحيمةأرادت أن تك ،ماذا لو أعطته فرصة أن يقول ما عنده
 .اشتاق له كثي  ا

حساب الفيس  ،هاتفه مغلق ،مل تستطع أن حتادثه أبي وسيله ،حاولت الوصول إليه
  .ال رد ة:واحد ةالنتيجو  ةكثي   ةلكرتونيإرسائل  ،بوك حمظور

 هل كان ذنبها قلب أحبه ،على أي ذنب يعاقبها ،دموعو  حزن ،شتياقاو  قلق
 ؟! فه ذلك حياتهلو كل  و  اعترب مستحيله ممكن  او 

يتوقف قلبها للحظات حىت تدرك عيناها أنه ليس هو من  ،كلما حملت من يشبهه
صحراء  عطشان يفك  ليعود القلب خمذوال   ،تشتاق روحها قبل عينها لرؤايهو  تبحث عنه
 .لذي ختيل سرااب  وجد ماءه ا

 ،ن عليهأطمئو  إال بعد أن أراه ةلن أعود الليل :أخذت قرارها ،هبا احلنني ستبد  ا
 .أمسع منه ما يريد قولهو 

  ..اشتياق  او  اها جتري يف عروقها محاس  ؤ دما ..اأخذ قلبها يرتاقص يف صدرها فرح  
لكن لو و  ..لهعمأعلم مكان  ،مل تعرتف ابملستحيل اهي اليت يوم  و  ،ةهتا الفكر ءجا

  .زرته يف املستشفى من املمكن أن أسبب له اإلحراج أمام زمالئه
حميط منطقة  فبالتأكيد ستكون يف ،سأحبث عنها ،اأعرفها جيد   ،سيارته ،إذن أنتظره

  .عمله
م ال يهم كم سأحبث أو كم سأتعب ال يه ،مل يهمها الطقس ،اجد   ةكانت ليلة ابرد

  .يطمئن عليه فؤاديو  عين املهم أن تراه ،ما سيحدث قبل أو بعد ذلك
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حتبها  ،ارتهها هي سي ،أخذ قلبها يرجتف ،جدهتاو  حىت ،أخذت تبحث عن سيارته
ن لن متحى م ،ذكرايتو  رحالت ،عرباتو  فقد شهدت معه فيها ضحكات ،اأيض  

 .أعماق ذاكرهتا
سك اك أونّ قعد معأامسحلي : قالتو  ابتسمت لهو  ةنظرت للرصيف اجملاور للسيار 

 .جلستو  ،حلد ما ييجي
 ،املقود ،كم أحسدك فقد ملستك أصابعه ،حتسستهو  ةنظرت إىل مقبض السيار 

 ؟! كيف حيظى بقربك مجاد أكثر منّ   ،الكرسي
 .جتاهال   ليهاعكان رده و  ،كانت تقدم له فيها احلب  ةحلظات كثي  ،استدعت ذاكرهتا

 ؟ أتسمعن ،اليوم اإال سعيد  ال أريدك  ..م عليهنفضت عن قلبها احلزن الذي خي  
نفاسها تسارعت أو  كلما مسعت نقر حذاء أحدهم يقرتب منها تعاىل نبض قلبها

 .منها أنه هو القادم اظن  
 .جتمعت الدقائق لتمر ساعات

نفث أخذت ت ،مهيب يف صمت   ،خيما على املكانو  ،عانق الربد صديقه الظالم
فقد   ،احلنون ئدفئها من جماورة قلبها الدافبت أنفاسها اليت اكتس ،أنفاسها بني كفيها

  .كادت أانملها تتجمد داخل قفازاهتا
 ،ها البقاءيستحلفو  لكن القلب أخذ يستجديهاو  ،بدأت حتدث نفسها ابلرحيل

 رفعت ،ه تستقران إىل جوارهايرأت قدم ،قلبها العاشقو  جزر لعقلها الرافضو  بني مدو 
 ة.فاجأقد اتسعت عيناه من املو  ينظر إليهالرتاه  ،ها بعينيهاأسها لتتالقى عينر 

يها إىل لون شفتو  أنفهاو  ليحول لون خديها ،إىل وجهها اقفز الدم من قلبها صاعد  
  .يف أعماق حميط مظلم اايقوتة تشع نور  
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 ،عينيهاو  أخذت عيناه تدوران يف مالحمها ،جوارهانزل إىل  ،هوى إليها يف حلظة  و 
مهس يف  ،بتسامة املصدوماعلى شفتيه و  مهس هلا ،أخذها إىل صدرهو  أمسك بكتفيها

 ة..جمنون: قائال   ،أذهنا
 .قووي ينوحشت ،حنني :كأنه ال يصدق عيناهو  اأبعدها عن صدره لينظر هلا جمدد  

لألمان الذي  و  اشتاقت له ،بكاء على كل شيء ، تتمالك حينها نفسها من البكاءمل
  .اأىب القدر أن تكون له يوم   بكت حبيبها الذي ،كانت تشعر به يف أحضانه

أمسك يديها  ،آسف جبد ،أان آسف: هو يقولو  بوجهها ميسح الدموع أمسك
 .إذ به يشعر بربودة أطرافها من بني خيوط قفازاهتاو  ،لهاليقبّ 

 ؟! هنا ةلك أد إيه قاعدى بق نيتا ؟إيه التلج ده -
  ة.واحد ةأان هنا من الساع: هي متسح دموعهاو  قالت

 ة..ساعته ليجدها الثامننظر يف 
عر أن رأسها ينصهر لتش ،على جبينها بلةأسها يقربه إىل شفتيه ليطبع ق  أمسك بر 

 .بني يديه من حرارة أنفاسه
  . جوارهإىلو  يف أحضانه ايعيدها حيث أراد أن يراها دائم  و  ،جبزعه ليحملها مال  

 .إليها يف عدم تصديق اانظر   ،جلس إىل جوارها
 ؟! حبلمأان مش  ،حنني -

 التساؤالتو  احلزنو  من احلنان ارأى فيها مزجي   ،نظرت له نظرةو  ،هزت رأسها ابلنفي
 ..خيبة األملو 

  .مصر ةحنني أان مسافر بكر  -
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عشان  ة جايأان: فأردفت قائلة ،ظنت أنه يقصد ابلسفر التقليدي اخلاص بعمله
 ..أمسعك اي يوسف زي ما طلبت مّن 

ي غلطته لمش هيبقى مربر للغلط ال أي كالم هقولهعارف إن : طأطأ برأسه مث قال
هاش يف شتاعم ةي فاتوا اتبهدلت لدرجلبس صدقين أان الكام شهر ال.. يف حقك

  .حيايت كلها
 .صوفيا"" ةصديق كان يف حيايت ،أان فعال  

 ..ضاقت أنفاسهاو  ها حىت انقبض قلبهامسان مسعت إما 
  .كندانيت  ا من قبل ما تيجي اكتي جد  كان يف مشاكل بينا  : أكمل حديثه قائال  

 مع األايمو  ،ةي شدين ليكي ابلشكل ده يف البدايلمش عارف إيه ال ،فتكملا ش  
 ة.كل حاج  يل   ةبقييت ابلنسب ،األحداثو 

  .عرفش هي اختفت فني حلد النهاردها أمو  ،بعد خالف كبي ،بعدت عنها
 ؟! ةحاج قولتلهاش عّن امأنت  يعن: اه صوهتا مرجتف  ءجا
  .أن تشعر بصدقه من خالهلماو  يريد أن يدفئها ،هو ميد يده إليهاو 

ن رأته إفما  ؛ندفاع عواطفها جتاههافقد كانت خائفة من  ،مل متد حنني يدها إليه
  .ما أجلمها الكن شيئ  و  ،هنا ساحمتهإحىت كادت تقول له 

تثقي  ةستحالأان عارف إنك ا: قائال   ،غصة قلبو  أنزل يوسف يده يف خيبة أمل
 .اتين يف  

  ة.واحد ةأهنا مل ترد بكلم ،زاد من وجعه
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ان عشو  ،عرفش هي عرفت إزايا أأان م ،عنك ةقولتلهاش أي حاجاحنني أان م -
 .تتأكدي
عرفتش املا م ةفاكر : هو يقولو  ،قدمها إليهاو  ،ةابلقضي ةا خاصيده ليخرج أوراق   مد  

 ؟أسافرلك يف وفاة والدك
  ،نعمهزت رأسها أن 

  .دي ةت ممنوع من السفر على ذمة القضيكنو  ،ةكبي   ةلتن يف قضيصوفيا دخ  
 ؟! هكدو  عشان محلها: سألت يف اندهاش

بتبعدين و  ،بتنتقم من بيها ،اي حنني ةدي متثيلي ،ةال حاجو  صوفيا مش حامل -
 .عنك

مببالغ  ةيكهرابئ  ةأجهز و  إين اشرتيت أاثاثت ،ةابلقضي ةراق دي اخلاصبصي األو 
حاجات  لكتيأكيد عرفت إين اشرت و  ،عرفت مكانك ،هي أكيد كانت مراقباين ،ةغريب

  .نتقامنواع االأنوع من  ،ةوقت ما نقليت شقتك اجلديد
 ؟ صح ،شاردو  إين كنت تعبان ةاألخي  ةإنيت الحظيت الفرت 

 ةمفيش حاج ة،واحد ةردك كان حاجو  ،كنت بسألك كتي اي يوسفو  -
ى شيش ورا قلبك علمتامو  ،لغيشابتقويل مات ةحاج هأقولك قليب بيقويل في ،تقلقيشام

 !؟صح ،طول
ر م يكف  الز و  إذا كان حد غلط ،جبد أان آسف: مث أردف قائال   ،رأسه يف إجياب هز  

 مش عارف أكفر عن ذنيبو  ،لكيش ذنب يف كل األمور ديامانيت  ،عن غلطه فهو أان
 ؟!ده إزاي
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ج من يقف لكن حيتا و  ،وضع نفسه فيها نعم ،ةيف ورطنظرت له يف إشفاق فهو 
  .من يكون ملثل هذه املواقف غي احملبنيو  ،إىل جانبه

 ؟أقدر أساعدك إزاي: قالت يف حنان
  !هل هناك من بشر مبثل صفاتك اي حنني ة..اتسعت عيناه من الدهش

 ..أان مش عايز غي إنك تساحمين؟! تساعدين إبيه -
اليت سرتاه  ةاألخي  ةفيبدو أهنا املر تفحصت مالحمه بعينيها الدامعتني حتاول حفظها 

 ..ترجع ابلسالمه اي يوسفو  " تسافر ،فيها
شبث كغريق يت أمسك بذراعها ،لتنزل منهاة مدت يدها إىل مقبض ابب السيار 

 .أوصلك ،استن: قال ،بصوت ممزوج حبسرة  عارمهو  ،آبخر أسباب احلياة
 مت راميةانو  ىل جواره ابألمانإو  لتجلس يف املقعد الذي طاملا شعرت عليهعادة 

 .يؤرقهاو  عن كاهليها كل ما يتعبها
مل و  ،طوال الطريق ،ةأي منهما بكلمة  واحد سفلم ينب ،على عكس ما كان حيدث

طمئن يريد أن ي ،كان يرمق هبا يوسف حنني من حني آلخر  ةمن نظرات جانبي ختل  
  .أن يرتكها ال يريد ،عليها

حىت نزل  ن وصالإفما  ؛أكرب اليمضي إىل جوارها وقت   متىن أن يكون الطريق أطول
 .داها كما تعو يلتنزل دون أن تلمس يده يد ،ةا ابب السيار إىل انحيتها فاحت  

ترجع و  روحت ،ربنا معاك :من الربد بصوت ب ح  : قالتو  ،عميق   نظرت له يف حزن  
 ة.ابلسالم

 ؟! مش هتسلمي علي  : قالو  ،هلا يده هو ميدو  نظر هلا
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 ..كأهنا متدها لغريبو  مدت يدها يف خوف
ي عند ي كان معاكللا ،ممكن أعرف مني: حىت سأهلا ، كفهن استقرت يدها يفإا م

 ؟! البحية
 .هيكون خطييب قريب: قالتو  توترابتلعت ريقها يف 

 ور يف شرايينهيث بدأ الدمو  ،انتفض قلبه بقوة ،كمن أصابه سهم مسموم يف قلبه
  .ربنا يكتبلك اخلي: قائال   ،أفلت يدها ،رأسهو 

ال  ةكميت  يعاين سكرات املوت األخي  ،أخذت جتر خطواهتاو  ،ت برأسهاأأوم
 .يقوى على شيء

اختلف كل شيء  ،اكما كاان يفعالن سابق   ،تلتفت له مودعة  إايهمل و  ،مل ينظر صوهبا
 .مل يعد للرجوع سبيلو  عن ذي قبل

حها اليت وعدها أن يؤرج ةة منزهلا وقعت عينها على األرجوحوهي متر يف حديق
 ،من السماء ةممتد ةطويل هي تتأرجح حببال  و  تذكرت حلمها الذي رأتو  ،اعليها يوم  

األرض و  ماءاي حنني ستظلني تتأرجحني بني الس ،إذن فهذا تفسي احللم ،ةليس هلا هناي
 .ال قرار لك

ال كانت كذبتها مبثابة املقص الذي قصت به حبو  ،ةاملر  هي من كذبت عليه هذه
  ة.لكن كجثة  هامدو  لتستقر على أرض الواقع ،أرجوحتها

  ؟!دون يوسف افأي قلب  هذا الذي حيي
  ؟!أي حياة  هذه بال حننيو  :عليها يوسف بقلبه رد  

  .يف بكاء  مرير على كليهما ةليلانقضت ال
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 ،فر يوسفستنظر إىل ساعتها اليت اعتادت أن تعدها قبل  ،مل تنم حنني ليلتها
 .تكون يف وداعهو  ،لتكون هي من توقظه

 ،ااره سليم  كان قر  ،علها تنقضي الساعات ليبتعد ،لساعته امل ينم يوسف انظر  
  .فهذا هو الوقت املناسب للرحيل

لن عود يعلم أنه حني ي ،املطارإىل  احىت أخذ قبلته متجه   ،ن أشرقت الشمسإما 
مرت  ،انقضت األشهر اليت حلم أن يعيشها معها كلحظات ،تكون حنني يف كندا

 .اسريع  
بعد ظهور  لكنو  ،ظن أنه اعتادها ،ةىل غربإاليت يعيشها من غربة   ةما هذه احليا

  .ما لبث أن غادره ،اله وطن  قد أصبحت كانت  ،حنني يف حياته
لكن و  ،أرادها معه ،حىت شعر بدفء حنني حييط به ،ن وطأت قدمه أرض مصرإما 

 .مل تكن من نصيبه
مل ترد  ،ة متأخر ألوقات  و  يف العمل بشكل كبي ،يف كندا ةقضت حنني أايمها املتبقي

 ها قليال  هدأ يومن يإفما  ،أن جتد لنفسها وقت فراغ تستطيع أن تفكر فيه يف أي شيء
  .قلبها احلنني إليه توقد بداخلو  ،حىت ترجع ذكرى يوسف لزايرهتا

يطمئن قلبها و  علها تراه ؟هل ختربه بقدومها ؟ترى هل سيكون يف مصر حني تعود
 .عليه ليس أكثر

الذي مل  ،رغوقلبه الفا ،ينسى أو يتناسى جرحه العميقو  حاول يوسف أن يستمتع
 .أي فتاة كما فعلت حنني اتستحوذ عليه يوم  

 ،عليه اقد أصبح قاسي   ،الذي رغم ضعفهعلى حالة قلبها و  ،ن يطمئن عليهاأأراد 
 .يطلب رؤايهاحيادثها أو أن  مل يعد من حقه ،منهامل يعهدها  لدرجة  
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هلا  يت مل يتبق  عبي الو  ذهبت لتودع خالد ،للرحيل اجهزت حنني حقائبها استعداد  
 سم حننياد لكي يرتد ،"سم "حننيا ،اليت اختاروا هلا ،إال أشهر قالئل لتضع مولودهتا

  .احناهنبكياهنا يف قلوهبم حببها و  ا كما هي ساكنةعلى ألسنتهم كثي  
 ،هالكي ال يصبح حظها من الدنيا مثل ،ةخر للمولودآ احنني أن ختتار امس   حاولت

  .بنات كلهاهي هتبقى ست الايريتها تطلع نصك بس و : هلا لةقائ ،لكن عبي أصرتو 
 ،تبقى وحيدةس ،ملن ستعود ،البكاءهي تنتفض من و  ،احتضنت عبي حنني بقوة

 .بال أب أو أخ أو صديق أو حىت حبيب يرعاها
 ..للمرة األوىل اليت تتمالك فيها حنني نفسها من البكاء

 ،كتييي  ةهيبعتوين لدول اتني ةأان متأكدو  أان هنزل ،تقلقيش علي  احبيبيت م -
اجي عشان إين ه شمينعابس ده م ،طولى علأكون جنبك و  ادعيلي يطلبوين هنا اتين

  ،إن شاء هللا ةملا توصل ابلسالم ةأشوف حنني الصغنن
تعبتكم  ،ةا على كل حاججبد شكر   ،خالد: قائلة ،ابتسمت ابمتنانو  ،نظرت خلالد

 .دي ةالفرت قووي  معااي
 ةجاحنا معملناش حاو  ،خواتااحنا  اي حنني عيب الكالم ده: رد خالد ةبعني دامع

  .متىن أشوفك قريب إن شاء هللاأو  ،ابلك من نفسك خلي ،نستاهل عليها الشكر
 انظرت صوب عبي اليت كانت تنظر لروحه ،إىل جوار خالد ةركبت حنني السيار  

  .هي تغيب عن انظريهاو  هي متشي على قدمنيو 
يث  مرت على على البحية ح ،مها يف طريقهما للمطارو  ،ةنظرت حنني من النافذ

ليت يعمل املستشفى ا ،ام العرب حيث كاان أيكالنحمال الطع ،كانت جتلس مع يوسف
قطار اليت حمطة ال ،ةحمطتها األوىل يف هذه البلد اأخي  و  ،افيها من رأته مالكها يوم  
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 ،فيها املقهى اليت جلست ،لبعضهما ةاهتما املشتاقءلقاو  ،شهدت مولد قصة حبهما
  ة.أخذ رقم هاتفها وهي تغادره مسرعو  ،ةمعه ألول مر 
 أو مل تعطه رقمها من ،لكانت أطالت اجللوس معه ،تعلم ما سيحدث لو كانت

  .األساس
يد  أخذت تتعكز على ،إضحاك خالد حماولة ،أمسكت حبقيبتها ،وصلت املطار

 بس بقى اي ابن تعبتن طول الطريق عياط!!: هي تقول لهو  ةاحلقيب
 .خدي ابلك من نفسك ،هتوحشينا جبد: قائال   ،ةابتسم خالد مبرار 

عليكم  طمنوينو  ،خد ابلك على عبي ،نتم كمان أكيدأ: ربتت على ذراعه قائلة
  .طولى عل

هما حىت بدأت عيناها تتسابقان أي ،ن أدارت خلالد ظهرهاإما و  سحبت حقيبتها
  .اأغزر دمع  

 ةالرجولي ا مواقفهكانت دائم   ،حىت هذا املطار شاركت فيه يوسف بعض اللحظات
 .انر قلبها اليت تتقد كلما تتذكر ما حدث ئهتدو  معها هي من تشفع له عندها

 ةتلقي التحي يف السماء ،كانت هي من حتلق بقلبها املتعب ،ةقبل أن تقلع الطائر 
  ة.شتياق لكل األحبعياها االأفقد  ،ترجومها أن أيخذاها إليهما ،أمهاو  على أبيها

 ةلإذا هبا جتد رساو  ،ةلرتى كم الساعأمسكت هباتفها  ،استيقظت من نومها
 ..سم املرسلالتتأكد من  ةفتحت عينها بقو  ،ةإلكرتوني

  ..يوسف املرسل هو
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 مللمت شعرها فوق رأسها بسرعة ،ةعتدلت جالسا ،أخذت ضرابت قلبها تزداد
حمتاجلك  ،وحشتين؟ فنيانيت  حنني: هلا قائال   قد أرسلو  وجدته ،ةفتحت الرسال ،ةخفو 
 .متأكد هتعجبك ،صابر الرابعي ( - ةكلم الو  ) ،مسعي دي.. اوويق

قف يف س سارحة ،على وسادهتا اعادت لتستلقي جمدد  و  ،وضعت مساعة األذن
 ةمبتسم ة،معال أخذت تستمع بعني   ،كأهنا ترى السماء بنجومهاو  غرفتها الذي تالشى

 .قلب مرتاقصو 
 ؟! هل ترد على رسالته أم ال اأخذت تفكر كثي  

فتحت  ،فكيمن الت ةالذي اختذته يف خالل دقائق قليل ،رقم واحد بعد املئه القرار
ا ا مرتدد  وقف إصبعه ،إلحساسها اآلن من بني أكثرهم قراب  و  ة،قائمة أغانيها املفضل

رضا  -) بعدك حبييب ،أرسلت له ،مث ضغطت على زر اإلرسال ،ةألجزاء من الثاني
 (.العبد هللا

 !!يف اهلبوط ةخالص الطيار احنا  ة..اي آنس ة..آنس -
ظنته  ،اأيعقل أن يكون هذا حلم   ،ةصوت اجلالس إىل جوارها يف الطائر كان هذا 

قلبها و  أهنا منه ةمتأكدو  كل ما تعرفه؟!  اتراه اشتاق حق   ،أرسل هلاو  اشتاق هلا فعال  
 .ااشتاقا له كثي  

شيء يذكرها  كلفقد كان   ؛ابتت حنني يف منزل والدها ليلة من أصعب ليايل عمرها
  .كأنه مات اليومو  بكت بكاء   ،بضحكاته معها ،بصوته ،به

 ،انبفالذكرايت حتيطها من كل ج ؛لن تستطيع أن تكمل حياهتا على هذا النحو
 سندها ،فما ابهلا تفتقد من كان حبيبها ؛هي اليت تربطها مع اجلمادات أحاسيسو 
 .كل من تبقى هلاو  أماهناو 
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املهم  ،ال يهم أينو  ،ت تبحث عن السفر مرة أخرىبدأ ن تسلمت عملها حىتإما 
رحيل بال لذلك كانت أتخذ قرارات الو  ،ةتعلم أنه سينتهي هبا املطاف وحيد ،أن تبتعد

 .تردد أو خوف
أت ترتب بدو  ،ةاألمريكي ةحدللسفر إىل الوالايت املت ةمناسب ةظهرت هلا فرص

  .إلهنائهاستتطلب حوايل الشهر  واليت ،ت السفرءااجر إل
ك أم أن ،تظلنا نفس السماءو  ةهل تقلنا أرض واحد ،تراك ما زلت هنا يوسف

 ؟! عدت لتفصل بيننا القارات
 ،خرىهو ما يدفعها من فرتة  أل ،به الدائم أنه ليس على ما يرامكان إحساسها 

 .للسؤال عليه
أمنيتها ت منه طلبو  رسالة ختربه فيها مبوعد سفرها اأرسلت له منذ شهر تقريب  

حني  ا ستتأملكانت تعلم أهن ،تطمئن عليه ال أكثرو  أن تراه ،رؤايه ،قبل الرحيل ةاألخي 
  . ترهملو  ا األمل سيكون أكرب إذا رحلتلكن حتم  و  ،تودعه بعدهاو  تراه للحظات

ان يف نفس يوم إن كو  حىت ،اأخربته أهنا ستنتظر منه رد   ،تركت له القرارو  أخربته
  .انتظرتو  ،ةفلم تبعث إال هذه الرسال ،ةتفرض نفسها عليه هذه املر  ترد أنمل  ،سفرها

 ،اتذكار   متنت لو جتد منه ،حتياجاهتا يف حقيبة سفرهااو  أخذت ترتب أغراضها
  .مكتوبة خبط يده ةلو كانت ورقة صغي و  حىت ،لتحمله معها حيث هي ذاهبة

 لى هاتفهارسائله عاحتفظت بكل  ،قلبها وعقلها فقط كانت كل ذكرايته متأل
ن شفتيها منذ بتسامة غابت عوال ،شتاقت لهاهتا كلما ءلتعاود قرا ،بريدها اإللكرتوينو 

 .غاب عن حياهتا
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ي رسالة  أو ه حيمل هلا منه أعلّ  ،تنظر له من اثنية ألخرىو  متسك هباتفها احملمول
على  ةواحد ةمر  ،بصوتها ما فائدة هذا اهلاتف إن مل أيهت   ة كثي ل أحياان  ءتتسا ..اتصال

  .اليت ستقلها إىل املطار ةوضعت حقيبتها يف السيار ؟! األقل يف اليوم
يتضح هلا  ،عدم اتصاله حىت حلظتها هذهو  من هذا الشهر الفائت ةمبرور كل دقيق

 .قراره
عله  ،ليبمن قسوتك ألسقيها لق ةبسيط ةولو نفحمتنيت  ،ما أقسى قلبك حبييب

  .أغيب عنك كما تغيب عنو  ،ينساك كما تنساين
 ،شارعهاو  اعلى بيت أبيه ةألقت نظراهتا األخي  ،نطلق السائقاو  ةستقلت السيار ا

دقائها هم أعز أص ةالغربو  الوداعو  الفراق ،أخذت الدموع تسابق بعضها على خديها
 .يف كل تفاصيل حياهتا ،الذين مل يفارقوها يوم  ا

ا تشع هذه ما هب ،مدينتها يف عتمة الليلأخذت تنظر من انفذة السيارة لرتى أنوار 
 حن   ،يهاف ةبكامل القوة الكامن شعرت أهنا تودعها ،؟!الليله أكثر من أي وقت مضى

 ..مل حتنو  اجلماد حبييب
أدار  ،اعتصر قلبها األمل ،(ةألصال -ا أغنية )خاانت الذكرايت ليتقي ملسامعه

 .السائق الراديو
حمه اليت كادت يبتسم مالو  ترى يف كل من يقرتب منها ةعينها التائه ،وصلت املطار

من حفرت مالحمه على  لن حيدثو  ا ملأبد  ؟! لكن هل ينسى القلبو  ،تنساهاأن 
 .إىل آخر فقد كانت أتيت به األحالم هلا من حني   ؟جدرانه

ا وداع  : انظرت خارج   ،كان مقعدها  ةجبوار النافذ ،صعدت للطائرة ،اهتاءأهنت إجرا
  .الكبي اي من تركت فيك قليب اجملروحاي وطن 
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وعندها ارتفعت عجالت  ،أغمضت عينيهاو  أسندت رأسها إىل مسند املقعد
  .دموعها وسقطت ،تصاعدت دقات قلبها ،صعد معها شهيق أنفاسها ،الطائره مقلعة
 ،(ال أملأهواك ب ) ــشدو بفيوز تهو يستمع إىل صوت و  ا ينظر للسماءكان واقف  

زفر  ،هأغمض عيني ،نظر هلا ،صوت طائرة متر يف مسائه ،ةصوت األغنيعندما حجب 
 .سقطت دموعهو  ،امن صدره انر  

ال  ، ظلمة سحيقةيف ،ةتنتهي هبما يف كل مر  ،ةيتعلق خبيوط ذائبو  مل يرد أن يعلقها
 .اأبد  خيرجان منها 

 أمان متأكد أنه يفو  ،من القلب فقد أودعه حنني ا خاواي  جسد   ،عاد يوسف لعمله
 .معها

  نعومتهايف ،كانت تشبه الكربى  ةحنني الصغي  ،وضعت عبي مولودهتا حنني
 .اكثي   ،هتاءبراو 

تت تشو  ،تفرقت هبم الطرقات ،كل واحد  منهم يف طريق  مرت األشهر آخذة
  .على العهد تمن بقي ،حنني لكن وحدها.. و القلوب

 هللا تدعوو  ودع قلبهاتستو  ،لهاتقبّ  و  حتملهاو  ةلرتى حنني الصغي  عبي ها هي تزورف
 .يف حب  أو غي ذلك ،من حزن أو أملحظها  ال يزورهأ

ثر أنه جمرد إرهاق من أ ،لكنها أكدت هلاو  ،ذبوهلاو  شحوب حنني ،الحظت عبي
 ..السفر

  .قبل أن ترحلتود إجنازه شيء واحد  ىهلا سو  مل يتبق  
يد مت صندوق اهلدااي اخلاص بعقد سل   ،ةاألخي  ةكانت قبل أن تسافر يف املر 

أخذت عنوان و  ،حني يعودإىل املستشفى ليسلموه له  ،لهقد أعدته  ذيمولد يوسف ال
  .اعلها حتتاجه يوم   ،منزله



217 

 

ها واقفة يفتح ليا ،على الباب ةطرقات خافت ،ةقارصة الربود ةممطر  ةليل كانت
 لتابلكاد عرفها فقد حن ،ترتعش كعصفور صغي من شدة الربدو  أمامه تقطر ماء

  .اليت رآها فيها ةاألخي  ةا عن املر شحبت كثي  و 
وضعها  ،امحلها مسرع   ،ا عليهاابتسمت قبل أن تتهاوى أمامه مغشي  و  نظرت إليه 

اء على لصقه املأيزيح شعرها الناعم الذي و  أخذ ميسح بيده وجههاو  على أريكته
أمسك بكفها  ،يه حممومة ،حبرارهتا كربكان أحس ،هات لتوّ د  ل  كطفلة و  ة  بشرهتا الناعم

 ،كالثلج  ةها ابردأانملو  الكن أصابعها حنلت كثي  و  ،االصغي الذي تغزل يف نعومته يوم  
لى ركبتيه جلس ع ،أخذ يدثرها بهو  اجاء بلحافه مسرع   ،ا يدفئها بهمّ أخذ يبحث ع
 ة.أنفاسها بطيئ ،أمامها يتأملها
قليب  لتشعلي يف أجئت   ،أحاول أن أختلص من ذكراك  ابلكاد ؟! اآلن ملاذا جئت  

 ؟!شرارة أطفئتها منذ زمن
  ..اشتاق هلا كثي  ا ،يتأمل تفاصيلهاو  أخذ حيدق فيها
ء رئتيه بنفس عميق مل ،شفتيهاو  خدهاو  بلة على جبينهاقرتب بق  او  مل يتمالك نفسه

 .!.بقربككم هو رائع اإلحساس  ،رقيقه حبيبيت ةمجيلأنت  كم ،من عطرها
هل   ،معي نت  أو  ا ملشاعري جتاهكا وصف  مل أعرف يوم   ،ا حبيبمل أعرتف لك يوم  

  ؟متسكك بو  م كان سعادة حببك يلأ؟ ابختالفك عجااب  إو  كان اجنذااب  
ائك أردتك أن تقفزي من علي ة،أردتك أن تكوين أكثر جرأ ،اختافني كثي   كنت  

 اليت استجمعت   ةللحظيف او  طال الوقتو  ،اانتظرتك كثي   ،يف قليبو  لتستقري يف حيايت
  .حيايتو  كنت أان أمللم بقااي قليب ،للمغامرة أتهبتو فيها قواك نتأ

  ..احمطم   ،اكان سقوطك مروع  و  حينها قفزت   ،أدير ظهري لك راحال  و 
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تقول  تك اليت كانتمل أستمع ألانّ  ،إىل األبد ظننت أنك رحلت  و  تركتك أشالء
 .على قيد حيب أنك مازلت  

 وصف   يف عين عن لطاملا حبثت   ،عدت  و  أمامي اآلن مجعيت شتاتكانيت  و ها
 ؟! احلب يف قلب اآلخرو  ةمن تراان يبعث احليا ،اآلن ال أعرفو  ،ملشاعري جتاهك

 ..ال بل أعرف
فقبل أن تطرقي  ،نظريا ..أفيقي ،مل حيبن أحد مثلكو  ،نعم أحبك ،أفيقي ،حبيبيت

بيت افتحي حبي ،بعد األلف ةاملئ ةا بكتابك أقرأ كلماتك للمر ممسك   ابب اآلن كنت
 له تا ما تعطشأشعرين حبنانك الذي كثي  و  أمسكي بيدي ،انظري يلو  ك  يعين

 .احتجتهو 
يف عمق  ةحلنونلتستقر نظرهتا ا ،عذاابت السننيو   بدموعنيها املثقلتيفتحت عين

كما  ،نيهامث أسدلت جف ،ئبسالم هادابتسمت و  ،له حبها بدون كلمات عينيه معلنة
  ..النهاية ايسدل الستار معلن  

 النهاية

* * * 
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