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 إهداء ..،،  

إىل قلبه الذى تركىن ف الوقت الذي مل يكن أحد معى  
سواه، تركىن وسط هذا العامل القاسى، تركىن دون سابق  

وحدى وهو من علمين كيف  إنذار، تركىن أواجه كل هذا 
اال أكون وحدى، تركىن ف منتصف الطريق وهو من بدا 
معى الطريق، كيف أهنيه وحدى؟!، الدموع تنسدل ع 

 خدى مث متر بقلىب حترقه عليك.

ورحلت معك روحى، قول ىل كيف يعيش اجلسد بال   
 روح؟!. 

قتلين ِفراقك وأثقل فؤادي وكأنه خنجر يطعنه مىت يشاء  
ولكىن اي هللا ضعيفه وال أقوى علي هذا !   وكيفما يشاء  

 ف لك مىن ولروحك السالم اي حبييب

 إىل فقيد قليب خالو/ دكتور وليد حممد عبدالباقى

 )نسألكم الفاحته(
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 "املقدمة" 
ّب،  ّب فيمن ُنّب حنَي ُنح ”وسأهلا: وماذا ُنح
. ورّدْت سؤاله بسؤال: هل  فلم جتْد جواًبا

لكّنها محعتمة ألّن  تعرفح الّنجوم اّليت تحوَلد و 
ضوَءها مل يصْل إىل سطح كوكبنا الّتائه؟!  
تلَك أان؛ محضيئة بَك، وإْن مل يَر هذا الّضوء  
يف أغوار روحي ِسواك. وخحّيل إليها أهّنا  
كن أْن يحوَهب؛ قلبها..!“  وهبْته أعّز ما ُيح

 ل/أُين العتوم 
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كنت اان اجلبل اللذي يتحمل العقبات ..أمامك شخخخخ    
معخخايف ..لكن بخخداخلي أشخخخخخخخخخخخواك ..أ خخخخخخخخخخخخابتين الك   من  
السخخخخخخخخخهام وحتطمت روحي ولكن ًبلرغم من ذالك ما لت  

 أدواى جروح غ ى 
 'َوليد'

                     *** 
فمخخا ىل بحعخخد بَعخخد بحعخخدك بعخخدمخخا تيقنخخت أن القر  والبحعخخد  

 واحد .
 'عّمار'

                 *** 
 أتيتحَك و املىن عندي .. بقااي بني أحضاين
 أححبك واحةا هَدَأت .. عليها كل أحزاين

 أححبك نسمةا تروي .. لصمت الناس أحلاين
 أححبك أنت اي أمالا .. كضوء الصبح يلقاين
 ترى ستقول اي عمري أبنك كنَت هتواين؟

 'َحبيبة' 
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أنين أمحل ثقل  أعتدت أن أكون ذلك الذي يبتسم رغم 
العامل كله على َكتفي، اجلميع يسأل هل أنت خب  ؟ نعم  

أان كذلك، وأان لستح خب ، وعندما كنتح أخسر كل 
شيء مل أتظاهر ًبلضعف قط، خسائر محتتالية، الك   ِمن  
طمة، و ال  لتح أقول كل شيء  الندو ، هاالت، رحوح حمح

 خب  ... 

 'َحفصة' 

                     ** ** 

على ريح سقطت ، كنت أ غر من هدف عسكري ،  
اهنزمت ألين مل أمت بعد ، لو مت لكان انتصارا ، لكان 
لزاما أن أُنىن لكلمات اليت اغتالتين يوما ، عب ا أقاوم  

،وسط احلقيقة وسوء الفهم خارت قواي ،كيف أستطيع 
 أن إهنض اثنية ؟وماهي اخلطوة التالية،؟  

 'إلياس'
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أّنك كحنَت ِبَ َابِة َمطَلِع الَفجِر األوَّل لحتائٍه  ماذا لو أخربتَك 
 َقْد َخاَف العحتَمة. 

 'مّهام' 

                   **** 

ال أحريد شيء من هذه احلياة اليت ال أستطيع أن أفهمها ،  
فهحناك أشياء ك  ة غ  واضحة، محزعجة، غامضة، أحياانا  

ء  عندما نبحث فيها تصدمنا احلقيقة ، فليس كل شي
حيتاج إىل البحث عنه  ملعرفة مافيِه من غموض، أو  

أشياء غ  واضحة،  فنضع أيدينا على أعيحِنَنا ال نحريد أن  
نرى شيء وال أن نسمع  شيء ، فالتجاهل أحياانا وىف  
بعض األوقات  محفيد لنا ، وحني نشعر هبذا ويكون  

بداخلنا تشويش وخيوط محَتداخلة يف بعضها  ، ُنتاج إىل  
 اتم حىت نرجع إىل طبيعتنا هدوء 

 ' َمزم' 
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 انظر حولك  

سوف تعلم ان املتاعب مو عه ًبلتساوي بني البشرر وان 
هناك الك   من القلو  االخري اليت اهلكها الوجع 

وانك حقا اي قليب تبالغ فأنت لستح مميزا حيت يف حتمل  
 االوجاع اليت تقربك للموت ال حماله  

 در هبالك القلو  ولكن من الواضح أنه فرمان قد 
ضد جيل أبكمله ،سرطان قد اكله وكل حماوالت  

 ا الحه ًبئسه بال جدوى! 

 'َعبلة' 

 

                              *** 
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 ( ١فصل )ال
 بقرية املطاعنة_االقصر

فتيخخخخات هترول هحنخخخخا وهنخخخخاك   لخخخخة  حخخخخادثخخخخة ًبملنزل ،  جلبخخخخة 
 ..و وت  راخات عالية الحداهن 

وسخيدة محسخنة تصخعد الدرج بعكا ها تتوكأ عليه حىت تصخل 
 إىل الغرفة ..

_چرى إيه اي عظيمة مامتسخخخخخخخخكى روحك شخخخخخخخخوى ، ولدى  
 عبدالاله راح يچيب الداكتور من األقصر وهيعاود بيه

 حزينة!وهى اول والدة ليِك اي 
كانت تصخخخخخخخخخرمت عظيمة ومتسخخخخخخخخخك   أعمدة الفرا  بقوة  

 وهى تبِك وتقول بصوت متهدج  
 _ عبة جوى املرة دى ، شكلى مهوت اي حتية ،ايااااار  
كانت هتدهد حتية  خخخخخخخخخغ ها املسخخخخخخخخخنود على أحد أكتافها  

 وقالت بضيق
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ليخخخه حمكم راسخخخخخخخخخخخخخه تروحيش   _أان مش عخخخارفخخخه عبخخخدالاله 
هناك من شخخخخخخخخهرين مسخخخخخخخختشخخخخخخخخفى،ماان ولدت عّمار ولدى 

 واديىن  ى الفحل 
نظرت السيدة املحسنة اىل حتية وقالت وهى تتلوى بشفتيها  

 ساخرة
_عشخخان كل مرة جتييب له عّيل وتولدى فالبيت كان ُيوت 
ايفقرية ،هاتى الواد وروحى شخخخخخخخخخخخوفيلهخا هبخابة كوًبية جرفة  

 تشرهبا تساعدها فالطلق 
هخب"  شخخخخخخخخخخخعرت حتيخة ًبلضخخخخخخخخخخخيق ممخا قخالخت محخاهتخا "احلچخة د

ولكنها اعتادت على هذا األمر ، انولت هلا الصغ  عّمار  
 وخرجت تصنع كو  من مشرو  القرفه الدافئ..

وعلى النخخاحيخخة األخرى ، كخخانخخت ترتخخدى أم  كراي جلبخخاهبخخا  
 وطرحتها وهى تصيح   أوالدها ف دلف إليها  وجها  

 _راحيه فني اي ام  كراي
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دالاله  _هعخدى على هنخاء مرت اخوك وراحيني ل مرت عبخ 
 بتولد وراحوا من بدرى يچيبوا الداكتور ولسه معاود   

 _م كان وداها مستشفى ،عبدالاله دا فقرى  
 رفعت أم  كراي طفلة  غ ة ومحلتها وهى تتحدث

_هاخد حفصخخخخخخخخخه معاى ، ال جتعد تبكى و وت راسخخخخخخخخخك 
 هنيىت  

 اخذ اال  منها الطفلة وقال   انزعاج
عتولد ، البت ام  _سخخخخييب حفصخخخخه ، حرل وراحيني لواحدة 

 سنني تدعك وسطيكم هناك  ٣
 _طب أان مش هتأخر ،سالمو عليكم ..

الفور كخخخخان اجلمع هنخخخخاك رخخخخخذ   أ ر عظيمخخخخه   _وعلى 
وحوهلخا فتيخاهتخا السخخخخخخخخخخخبع يبكون من هول التعخب واالرهخا   

 الىت تراه والدهتم ىف والدهتا هذه املرة ..
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لنيب  _اه ايخوىف تيچى بخت اتمنخه ، خلفتخك بنخات كحلهخا ..ا
 الخليه يتچو  عليِك ايعظيمه لو طلعت بت 

 
نظرت حتيخة إىل احلچخة دهخب ومن مث حتخدثخت ايحخة الفتخاة  

 الكربى ل عظيمه   ضيق ترد على جدهتا 
_جخخخدتى مش وقتخخخه، أمى عتموت جخخخدامخخخك ايخخخه الكالم 

 ديىت  
 حاولت هناء هتدئة الوضع وقالت

_جتوم بس ًبلسخخخخخخخخخخخالمخة ، اسخخخخخخخخخخختغفرى ربنخا ايعظيمخه  مخان  
 الرچالة على و ول وجتومى أبلف سالمة 

 نظرت احلچة دهب إىل هناء وقالت بطريقتها الساخره
سخخخخخخخخنني   ٨_عجبال ملا ربنا يعوض عليِك ايهناء ايخيىت ،  

 كنو ومفرحتيش درويش هببابة ضفر عيل  
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 ترقرقت دمعة   عني هناء وقالت
  ه ربنا خ  اي حچة دهب  _كحل الل عاو 

اير    عخلخيخخخخخخِك  يخعخوض  جخوىل  هلخنخخخخخخاء  ايعخظخيخمخخخخخخه  _إدعخى 
 ،وإدعيلى خيلى ىل ولدى عمار وم وحش مىن  

 وأخاوية اير  
دلفت شخخخخخخخخخخخيماء الفتاة الوسخخخخخخخخخخخطى إبنة عظيمة وهى تلقط  

 أنفاسها  
 _الدكتور چه ومعاه ابوى وعمى عبدالرمحن 

البا   دلف الطبيب ومعه املمرضخه وطاقم محعداته ،وأغلق
 وبعد وقت ليس بك   اعوا  وت الطفل 

وقفت الفتيات السخخخخخخخبع خائفات على روح والدهتم ،بينما  
كان عبدالاله  وجها يرتقب طلوع املمرضخخخه كى  ربه نوع 

 الطفل هل فتاة ككل مرة؟  
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بعخخخد وقخخخت ،خرجخخخت املمرضخخخخخخخخخخخخخخه حتملخخخه وهى تقول   
 استبشار

 _مربوك ي حج ولد 
م ًبحتضخخان اخيه عبدالرمحن  اتسخخعت عيىن عبدالاله ، وقا

 وتعالت  غاريد الفتيات إخوة الصغ   
وقام   محله وهو ينظر إليه   محيمية شخخخخخديدة ويضخخخخخمه  

 إىل  دره بقوة 
ويهمس لخه ًبلتكب  ىف أذنيخه ف بخت أخيخه عبخدالرمحن على  

 كتفه ليقول 
 هتسميه إيه ؟

 نظر عبدالاله إىل املولود وقال ًببتسامه  
 اسم اخوك وليد هللا يرمحه !  _هسميه وليد ،على  

_الف رمحخه ونور تنزل عليخه ،ربنخا يبخاركلخك فوليخد ي ابو 
 وليد وجيعله سند ليك والخواته اير  



 

 16 

 خرج الطبيب وقد حتدث جبدية معهم
 _احلمدهلل العملية خب  وام املولود خب  ، محدهلل عالسالمة  

 _اان هدبح ِعجل ايعبدالرمحن ،حالوة جمية وليد 
 _إدبح ايخوى مربوك ماچالك ي حبيىب 

 
لقخد چخاء املولود الخذى طخال إنتظخاره ، "الولخد!" بصخخخخخخخخخخخعيخد  

 مصر يقدسون ِخلفة الذكور 
 ك  اا ،يروها أهنا الٌعزوة والسند و ليد إلسم عائلته ..

ذحبح العجخخل وت تو يعخخه لفقراء قريتهم ، ف عخخائلخخة احلج  
عخائالت قريخة  عبخدالاله واحلج عبخدالرمحن أخيخه من أكخابر  

املطاعنه ًبألقصخخخخر ، لديهم من األراضخخخخى واحلقول والدور 
 واملباىن وال روة الك   

 وعائالهتم ك  ة وكب ة ..
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ومتر األايم والشخخخهور بل والسخخخنوات ، ليسخخختمع هللا لدعوة  
 عظيمه وحتمل هناء بعد مرور السنوات وهى عقيم  

مخة  الحيمخل رمحهخا طفالا ! كخانخت فرحخة درويش  وجهخا عخار 
يتزوج    مل  عخخخدم محلهخخخا  ب  وجتخخخه ك  اا وبرغم  فهو حيخخخح

 أخرى او فكر حىت   أن يحطلقها .
 _ولدت بت !! 

رب عظيمخخة   ميالد   انطلقخخت الكلمخخة من فم حتيخخة وهى  ح
 هناء ف أردفت إليها عظيمة

 _طيب أان چاية معاٌك ، هناخد وليد معااي  
 _ماشى واان چبت عّمار بنسيبو  وحده فالبيت 

 بعكا ها سددت احلجة دهب  ضربة بقدم عظيمه وقالت
 _طالعني انتوا االتنني وتسيبوىن فالبيت وحدى ايك  

 تعجبت عظيمه وقالت
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_مخخا البنخخات فخخالبيخخت ي حجخخه وأحنخخا مش هنتخخأخروا بس  
 نتطمن على هناء واملولودة وراچعني 

_اله ،واحخدة جتعخد فيكم .. أومخال ايخه حرل مخاهلخا  كب   
 ايك
 

 ية   رأسها وقالت ل عظيمه أومأت حت
ار معخخاِك هو ووليخخد وأان  _خالص روحى إنخخت وخخخدى عمخخّ

 اجبا اروح هلا يوم اتىن  
 

 _ايوة ايماى ايال نروحوا نشوفوا النونو 
قخخاهلخخا وليخخد ذا عمر السخخخخخخخخخخخبع سخخخخخخخخخخخنوات بعفويخخة بريئخخة ف  

 ضحكت عظيمة  وقالت له  
 _تعاال عشان لو طلعت حلوة  ى أمها هچو هالك  

 _اله ، انخدها أان ..وليد عنده بنات كات  واان وحدى 
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قاهلا عّمار وهو يلكز وليد بصخخخخخدره بقبضخخخخخه يده الصخخخخخغ ة  
فضخخخخخخخخخخخحكت السخخخخخخخخخخخيدات ،ومّهت أم وليد واخذت عمار  

 ذاهبة ملقصدها .
 

كانت تراقب َحفصخخة املولودة ومترر أ خخابعها على وجهها  
 الناعم برفق ف تناديها والدهتا 

 ه؟_َحفصه بتعملى اي
 _حلوة جوى َحبيبة ايماه  
 تبسمت السيدة وقالت  

_شخخخخخخخخخخخبخخة هنخخاء مرت عمخخك ، ايال عشخخخخخخخخخخخخان احلرل چخخايخخة  
 وساعديىن  
 _حاضر  
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دلفت السخخخخيدات للمنزل ووسخخخخط املحباركات واحلديث عن  
الوالدة وآالم الوالدة ومخخخاحخخخدث بيومهخخخا ، كخخخان الطفالن 

 عّمار ووليد يداعبان الصغ ة 
 _حلوة جوى اي عّمار  ح  

 بس عمار بطفولة وقالع
 _جتوليش عليها حلوة  

 _ليه
 _عشان أان هتچو ها  

 ضحك وليد ِبكر وقال عاب ا عمار كعادته  
 _أان الل هتچو ها ،أان اطول منك 

 _اسكت اي وليد هضرحبك 
ضخحك وليد سخاخراا مرة أخرى وقال وهو خيرج لسخانه إىل  

 عمار
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_طخب اجولخك ،نسخخخخخخخخخخخيبهخا ملخا تكرب وهى جتول تتچو  مني  
 فينا  

قام عمار   إ احة وليد من طريقه وقام بت بئه الصخخخخخخغ ة 
 جبسده وهو يتحدث

_بَخعّخد عىن عخاو   أكلمخك ،كحنخت عخاو  أمى اتچى معخاان  
 وتشوفها حلوة ا اي بس جدة دهب رضيتش

 لوَّح وليد بيده وقال بعدم اكرتاث 
_خليها جدة دهب تضخخخخخخخخخاجينا كدا على طول،أان ا خخخخخخخخخال  

 عاو ها تروح النار 
 على عبوسه عّمار ينظر إىل حبيبة ف اتبع وليد 
 _طا  خالص تزعلش ، ب  فتحت عنيها !

نظرا االثنني إليها ولعيناها السخخخخخخاحراتن الصخخخخخخغ اتن ، كان 
 عّمار يداعب أ ابعها أب ابعه  
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ولخة حىت دلفخت والخدة  بينمخا كخان وليخد يهمس ىف أذهنخا بطف
 حفصه ومحلتها وأعطتها لوالدهتا 

تقوم   إرضخخخاعهاوهى تق  قصخخخة إاها على السخخخيدات 
 املحهنئات

_ أان الخل ايتهخا حبيبخة ، أبوهخا جخاىل الخل عخاو اه ايهنخاء ملخا  
 عرفنا أهنا بنت 

 
 قالت إحداهن وهى تتغامز لالخرى  

يعىن يعد _ومزعلش ايخيىت ملا طلعت بت ! تزعليش مىن 
 السنني دى كلها وفاالخر تچييب بت مش واد!

 كانت ستتحدث هناء ف قالت عظيمة مدافعه عنها  
_الخخخل تچيخخخب البخخخت تچيخخخب الواد ايخيىت ،وبعخخخدين مخخخاان  

 بنات وبعدهم ربنا كرمىن   وليد ٧عندك چبت 
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قامت إحدى السخخخخخخخخخخيدات االخرى املحهنات ًبالقرتا  من  
ا مبلغ ماىل وهى  هناء وهى حتمل الصخخخخخخخخخغ ة ووضخخخخخخخخخعت هل

 تقول مبتسمه
_ربنخا خيليهخالخك و خاويهخا ،البخت حتخة من القمرة ...داريهخا  

 من العني ال تتحسد 
 

كانت تنظر هناء إليها بفرحه وهى تقبل أ خابعها الصخغ ة 
 ، نفس النظرة الىت يغمرها الفرح بعد اعواااام 

 وهى متشط شعر حبيبة وهى جتلس أمامها وتغىن هلا  
 على شعر بىت ، هللا أكرب على حالوة بىت _هللا أكرب 

 كانت تضحك حبيية وتقول بصوهتا الطفوىل الرقيق 
 _شعرى أحلى وال شعرك ايامى ؟

 _اله شعر حبيبة طبعا  
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ضخخخخخحكت السخخخخخيدة ومن مث شخخخخخعرت بوخزة ف أمسخخخخخكت  
بطنهخخا وتملخخت على فجخخأة ف إنتبهخخت حبيبخخة وقخخالخخت ىف  

 هلع  
 _ماما...ماما  

 خرجت حبيبة محسرعه إىل والدها ًبخلارج وقالت متلع مه  
 _ابوى ،امى بتبكى وعيانه چوا 

 
هرول درويش إىل هناء ليجدها تصخخخخخخخخخخرمت من األمل وعيناها  

 تسيل دموعها
 _مالك اي هناء ...ايه فيه  

 _خمربا  اي درويش ، مغ  وأمل مش جادرة
 _طب يال البسى نروحوا نكشفوا
املسخخخخخخخخخخخكن   وهبجخخخا  ينخخخة على طول _مش ال م ،هخخخاخخخخد 

 بييچيىن االمل وب وح ًبملسكن
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ليخخخا؟ طخخخب جومى  بخخخدرى تعبخخخانخخخه ومتجوليش  _وه!! من 
جومى ايال هسخخخخخاعدك تغ ى هدومك وهنروحوا للداكتور  

 دلوك 
 

أخخخخذهخخخا إىل الطبيخخخب ، طحلخخخب منخخخه الك   من التحخخخاليخخخل 
واألشخخخخخخخعة ..ومن طبيب  خر وسخخخخخخخط دوامة ال أحد يعلم  

 ماهبا  
، بدأت بشخرهتا ىف الشخحو  ،ا خبحت ال    وماتشخكو منه

 حتتمل الطعام وال رائحته 
تراقب حبيبة بعيناها األمر،من الصخخخخخخخعب على طفلة بعمر  
السخخت سخخنوات م لها تفّهم األمر ،لكن ماكنت تعرفه هى  
أن والخخدهتخخا تعخخاىن وأن هنخخاك وخزات بقلخخب حبيبخخة كلمخخا  

 توهت والدهتا !
شخخخخخخخخخاى أمام  قحدمت الصخخخخخخخخخينية موضخخخخخخخخخوع عليها أكوا  ال

اجلخخخالسخخخخخخخخخخخني احلج عبخخخدالاله واحل  عبخخخدالرمحن ودرويش  
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والشخي  حمسخب ودوريش ،اوالد العمومة يلتقون يومياا   
لخخكخخنخخخخخخة  عخخلخخيخخخخخخه    يخخطخخلخخق  ومخخخخخخا  اسخخخخخخخخخخخخفخخخخخخل  املخخنخخزل  هبخخو 

 الصعيد_املندرة_
 ف يتعاىل  وت عبدالاله منادايا للداخل 

 _فني اجلرجو  ايبت 
 _حاضر ايبوى  

لى مخامتر بخه  وجتخه ،  كخان درويش ينظر السخخخخخخخخخخخفخل حزانّ ع
 فقال له عبدالرمحن 

 _وديها مصر اي درويش ، عالج مرتك فمصر إاع مىن  
_هروح بيها مصخخر ، أان خايف عليها جوى ...حمد  من  

 الدكاترة مطمىن وال جايلى عندها إيه حىت 
 لفيت ملا دوخت أان وهى 

 تدخل عبدالاله وقال
 شاء هللا خ _سيب البت مع البنات هنيىت وسافر وأن 
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بيوم اسخخخخخخخختعدادهم للسخخخخخخخخفر ،احضخخخخخخخخروا حبيبة ملنزل عمها  
 عبدالاله 

أو ًبألحرى هو إبن عم والخخدهخخا ، بعخخدمخخا قخخام بتحخخذيرهخخا  
 وأملى عليها قائمة طويلة من التنبيهات

تركوهخخخا ورحلوا ليبخخخدةا رحلخخخة جخخخديخخخدة من رحالت عالج  
 والدهتا.
تنظر حبيبخة هنخا وهنخاك ًبملنزل  خخخخخخخخخخخامتخه ، ف كخان   كخانخت

 املنزلدوريش شديد احِلرص ىف تربيتها ،ال رج من 
التلعخخب مع األطفخخال،التتحخخدث إال إذا أذن هلخخا،كخخانخخت  

 أ غر بك   من أن تتفهم هذا ،ولكنها تفهمت !
ار أمخام مرآه املرحخاض يراقخب الشخخخخخخخخخخخع ات  كخان يقف عمخّ

املعروف ي أنه _شخخخخخخخخخخخار   اجلديدة الىت نبتت حتت انفه و 
البلوغ_ ممسخخخخخخكاا ِباكينة احلالقة وسخخخخخخيبدأ  القته ف اع  

  وت ضحكات وليد الذى أتى من دون استئذان 
 _عتحلجه !! خليه عاملك برستي  
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 قام عمار بلكم وليد   كتفه وقال
 _م انت حلجته ايًبرد ، وكمان  وتى مستغربه ايخى

 _اه  ن ،جبينا رچاله 
مة ضخخخخخخخخخحك مسخخخخخخخخختمرة ، فقام عمار   غر  وليد ىف دوا

 إخراجه من املرحاض وغلق البا  
 فقال وليد مداعبا له 

_حاسخخخخخخخخب ال تتعور اي ابو عّمار هيبجى شخخخخخخخخكلك وحش  
 فالدرس بتاع النهاردة  

 فتح عمار البا  وقال له كى ي   غيظ وليد 
_حىت لو إيه ، بنات الدرس عيسخخخخخخخخخخيبو الدرس ويسخخخخخخخخخختنو  

 عمار  
 له واثقاا من ذاته  عقد وليد ذراعيه وقال

_على أسخخخخخخاس انك عّمار الشخخخخخخريعى م ال،وبعدين البنات 
 الل عتحضر معاان دول شنبهم خمضر اكرت مننا  
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 بال جرف ،َخل  وتعاال نتغدوا ِعندان ونطلعوا عالدرس 
 _ماشى 

 
وحضخخخخخخخع الطعام على_الطبلية_ منضخخخخخخخدة  خخخخخخخغ ة محتعارف  

العائلة بتناول  عليها من قبل بالد الصخخخعيد واالرايف تقوم  
 الطعام عليها.

كخانخت قخد تزوجخت إثنني من إخوة وليخد،وا خخخخخخخخخخخبح هنخاك  
 مخسة غ  األ  واالم واجلدة دهب 

فكانوا يقتسخخخخخخخخخمون على _طبليتني_ جلسخخخخخخخخخت حبيبة مع  
 الفتيات ووليد وعّمار  

ولكنهخخخا كخخخانخخخت تنظر هلم دون طعخخخام ، ف الحظ عمخخخار  
 وقال هلا  

 _كحلى اي حبيبة  
 االسي  قالت بعينان هبما
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 _مش عاو ه آكل 
 قالت عظيمة والدة وليد من بعيد 
 _طب عاو ة إيه أكل جنيبهولك 
 _مش عاو ه حاچه،عاو ة أمى 

وشخخخخخخخخرعت فالبحكاء ، فقامت مروة ا خخخخخخخخغر أخوة وليد   
احتضخاهنا، والتفوا حوهلا بقية الفتيات وعمار ووليد ،فقال  

 هلا وليد
 _كحلى وانخدك معاان الدرس ،إيه رأيك؟! 

 أكد عمار على كالم وليد كى حيفزها تكل طعامها
_ايوة ،لو أكلخخخِت هنخخخاخخخخدك الخخخدرس ونچيبلخخخك حچخخخات 

 حلوة بتحبيها  
تبسخمت حبيبة وأنفرجت أسخاريرها ، وقالت بعفوية من ىف  

 ِسنها
 _ماشى هاكل اهو 
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ا  قامت بتناول طعامها ،ومن مث مشخخخخخخخطت هلا مروة شخخخخخخخعره
 اجلميل وعدلت من هندامها

اوقفهم   الخخخخدرس ، ف  وليخخخخد وعمخخخخار  وأخخخخخذاهخخخخا معهمخخخخا 
 عبدالرمحن والد عمار ًبخلارج  

 _واخدين حبيبة فني؟
 تلع ما االثنني فقال عمار   أد  لوالده

_معلش ايبوى ، هى  عالنخه عشخخخخخخخخخخخان أمهخا مش جخاعخدة  
 واحنا وعدانها لو أكلت هن دوها الدرس 

 _وبيت أستاذ مطاوع جريب ايعمى 
 

 قاهلا وليد فقال احل  عبدالرمحن 
تخخخخدخلوا اثنوى   تركزوا عشخخخخخخخخخخخخخخخان  تروحوهخخخخا  _والخخخخدروس 
 عام،والاتخدوا العيال الصغ ة تتنطط ومتعرفو  تركزوا؟

 وهند والبنات وروحوا انتواسيبوها هنا مع مروة 
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كانت حبيبة على وشك البحكاء ، ف رآها عبدالرمحن ف  
حّن قلبخخه فهى بال أ  وأم حخخاليخخاا وال نفع من القسخخخخخخخخخخخوة  
عليهخا ا ن فهى مخا لخت انعمخة األ خافر  خخخخخخخخخخخغ ة العهخد ،  

 انفرجت شفتيه وقال
 _خالص خدوها ،بس اجعدى ساكته اي حبيبة 

 _حاضر ايعمى  
 

،وطوال الطريق حيمالهخا من يخداهخا يرفعخاهخا  أخخذاهخا اإلثنني
 ألعلى وينزالها ويتعاىل  وت ضحكاهتا  

حىت و خخخخخخخخخخخال إىل منزل املدرس ، وقد حضخخخخخخخخخخخروا  مالئهم  
 و ميالهتم  

والتفوا حول املنضخخخخخخخخخخخخدة ، فحتحخخت االورا  وبخخدأ املخخدرس  
 ًبلشرح 
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شخخخخخخعرت حبيبة ًبلدوا ،ف طفتها الغفوة ...ليضخخخخخخعها وليد  
ه على شخخخخخخخخخخخعرهخا وهى انئمخه ىف  على سخخخخخخخخخخخاقخه وهو ُيرر يخد

سخبات عميق وعيناه مع شخرح املدرس ىف أول سخاعه ،وىف  
السخخخخخخخاعة ال انية كان حيملها عمار على كتفه وأيضخخخخخخخا وهو  

 يتلقى الشرح ..
 سرطان ًبلقاولون !! 

كخخخانخخخت تعخخخاىن هنخخخاء منخخخذ  من طويخخخل ، من دون أن تحعلم  
 وجهخخا او جتعخخل احخخداا يشخخخخخخخخخخخعرهبخخا ..ولكن ىف ذهخخاهبم إىل  

 قاهرة قد علموا كحل شئ ولكن بعد فوات االوان.ال
فهو ىف مرحلتخه االخ ة،غ  أنخه بخدأ ينتشخخخخخخخخخخخر ىف بعض من  
أجزاء جسخخخخخخدها ... خخخخخخمم درويش   أن  ضخخخخخخع لعملية  
جراحية كى يتم إنقاذها ،ولكن أمر هللا نفذ هناك وأتى هبا  

 درويش ج ة هامدة !!  
النسخاء محتشخحات ًبلسخواد ، وسخط ُنيب و خرامت بصخوت 

 عاِل ،كانت تقف حبيبة تراقب املوقف 
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انسخخخخابت دموعها بغزارة وتركت احلشخخخخود القادمة لتعزيتهم  
، وهرولت اىل الطابق العلوى تندس وسط مالبس والدهتا 

 حتتضنهم وتبِك، عقلها تدبر أمر فرا  والدهتا لألبد 
ِد االحتياج؛ إىل   كانت حتتضخخنهم وتبِك بشخخدة وأهناِّ يف أشخخَّ

ًبألمان، فهل يل من احتضخان يحنسخيها ما    احتضخاٍن يشخعرها
 تشعر به من فقٍد مالكها الغائب "والدهتا

 متسك حبيبة تعصف ِبالبس والدهتا بحكاءا وداخلها يردد
 أمي اي أيقونة احلب

 اي شجرة احلحنخحوِّ و الود 
 اي رمز العطاء و العطف

 أحبك اي جنة الفردوس على األرض
 يعود اجلزء للكلضميين ما استطعِت فبحضنِك 

 امل تضميىن؟ الن تعودى بعد ا ن!
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 خخخخخخخخخخعدت السخخخخخخخخخخيدات خلفها ، ومحلتها والدة حفصخخخخخخخخخخه  
ووضخخعتها ًبلفرا  وأخذت حفصخخه هتدهدها حىت غفت ،  
هبطت السخيدات مرة أخرى ،،بينما كاان يقفا وليد وعّمار  

 ببا  الغرفة يرتسم بعينامها احلزن 
حخبخيخبخخخخخخ  عخلخى  ،واحلخزن  عخمخهخم  لخفخقخخخخخخد  وجخخخخخخة  الخىت  احلخزن  ة 

 أ بحت ا ن ىف تعداد اليتامى وبال أم !
ار ببعض من ا ايت القرآنيخخة من االجزاء  كخخان يتمتم عمخخّ
الخخخخذكر ودروس   ِحفظهخخخخا  لقخخخخات  يخخخخداوم على  الىت كخخخخان 
القرآن الكرل ، كخان يرفع يخده من بعيخد وكخأنخه يقرأ عليهخا  
هى كى حتخخخاوطهخخخا املالئكخخخة و فف من هلعهخخخا ، أمخخخا عن  

 وليد 
خحيخخخل إليخخخه ان ًبسخخخخخخخخخخختطخخخاعتخخخه أن يخخخدنو منهخخخا ويالمس  ف  

شخخخخخخخخخخخع اهتخا احلريريخة ويربخت على جسخخخخخخخخخخخدهخا وهو يغىن هلخا  
 أغنيتها املححببة منه دائماا 
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"رايح أجيخب الخديخب من ديلخه،بس عخاهلل القيلخه ديخل ،وان 
 مالقتلو  ديل هسيبه وأرجع اقول مالقتلو  ديل"

 
ن غفت الصخخخخغ ة ىف أحضخخخخان حفصخخخخه الىت عزمت أمرها ا

لن ترتك حبيبخة ابخداا،فقخد جخاء خرب وفخاة هنخاء  وجخة عمهخا  
وهى تقوم بتقدل امتحاانت آخر العام ِبدرسخخخخخخختها ال انويه 

 الفنيه .
قد انتهت دراسخخخخخخخختها ، وقالت ىف نفسخخخخخخخخها أهنا سخخخخخخخختحكرس 

 حياهتا ل حبيبة ، تلك الطفلة الىت منذ يوم والدهتا  
من  وحفصخخخخه تشخخخخعر   أهنا شخخخخقيقتها،و خخخخغ هتا ،وطفلتها  

 شدة التصاقها هبا!!
مّرت ثالث أعوام أخرى ، َكرب الشخخخخخخخخخخخبخخا  واليوم هم ىف  
بعخخخد  قخخخدموا هبخخخا  بعخخخدمخخخا  إنتظخخخار نتيجخخخة قبول اجلخخخامعخخخات 

 نتائجهم املحذهلة ًبل انوية العامة ..وقد كان!
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ار   كليخخة اهلنخخدسخخخخخخخخخخخخة جخخامعخخة   ت قبول االثنني وليخخد وعمخخّ
 القاهرة، الفرحة كانت عارمة  

نع ليلة    للعائلة ، قام كال من عبدالاله وعبدالرمحن    خخخخح
فقراء   على  وتو يعخخخخه  لينخخخخاا  ِعجالا  وقرآن كرل وذبح  ِذكر 

 قريتهم ، ودعوة املححبني ملشاركتهم الفرحة .
 

يرتدى وليد جلبا  ك الكبار ويضخخخخخع الشخخخخخال على كتفيه  
 وينظر للمرآه ف وقف عّمار جبانبه وقال

 _ايه ايبشمهندس وليد احلالوة دى  
لوچاهه ايبو عمار ، جالبية قما  سخخكة حديد _شخخايف ا

 إمنا ايييه جتولش مولود عحمدة َولد عحمدة
 أبتسم عمار وقام ًبلدوران حول نفسه وهو يقول 

_أول مرة نلبسخخخخخخخخخخخوا جالليخب ايض ، حتس ًبلف ر كخديىت 
 وانت البس 
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 _بس أان أطول منك وخايل فيها عنك 
 أمتعض وجه عمار فقال له وهو يهز راسه

 _واان بشرتى فاحته عنك 
 _بس أان أحلى 

 واخرج وليد له لسانه ومن مث قال
عيخدى ،ال م تبجخا أار   _وبعخدين عيخب عليخك إنخت  خخخخخخخخخخخَ

 السمار ن  الچمال ي واد 
اعوا  خخخخخخخخخخخوت الزغخخخاريخخخد والطبخخخل واالغخخخاىن الىت قخخخامخخخت  
ًبملنزلني من الفرحخه ،والىت اشخخخخخخخخخخخغلتهخا اخوة وليخد الفتيخات  

دة دهخخب معهم هتز عكخخا هخخا ىف  وابنخخاءهم واالمهخخات واجلخخ 
 مكانه .

 وفجأة رأو حبيبة تقف بعيداا ترق  ، فناداها وليد 
 _عرتجصى اي حبيبة !
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شخخعرت حبيبة ًبخلجل إبنة العشخخر سخخنوات ووضخخعت يدها  
 على وجهها ف ا احهم وليد

 _عاو ة ترجصى؟
ملخخخخا ارج ،بس أان كنخخخخت نرج  على   ييزعجلى  _ابوى 

 چنب من غ  ماحد ايخد ًبله 
 

 هز وليد رأسه وقال هلا مداعباا إايها
 _بس أان شوفتك !! 

ضخخخخخخخخخحكت حبيبة ك  اا فقال عّمار ونربات  خخخخخخخخخوته حادة  
 بعض الشئ

 _عيب اي حبيبة ،ااعى كالم ابوٌك ومرتجصيش اتىن!  
 مطت حبيبة شفتيها وقالت لعّمار

_حمخخخد  كخخخان شخخخخخخخخخخخخخايفىن وكنخخخت برجض  ى هنخخخد ومروة  
 ومسك بت أبلة ايحة
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 يعىن اله وإاعى الكالم  _جولت اله
 هنا أ احه وليد بصدره وقال

_مخخاتسخخخخخخخخخخخيبهخخا ترج  ، هو كبخخت من ابوهخخا وتيچى هنخخا  
 تالجيك ...إعملى الل عاو اه ي حبيبة ايال

 
أخذ يصخخخخخخخخخفق هلا ف شخخخخخخخخخرعت ًبلرق  حىت أوقفها عّمار  

 اثنية وقال  دة
 _وبعدين!! بس اي حبيبة 

 
املوضخخخخخخخوع حينما رآها   خخخخخخخمتت حبيبة ف أراد وليد تغي  

 بدا عليها الضيق
 _عارفه ليه كل الزيطة الل حا لة ديىت ايحبيبة؟

_ايوة عشخخخخخخخخخخخخخان انتو نچحتوا وأان هنجح وهبجخخا دكتورة  
 كب ة كاااااد الدنيا 
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 أقرت  منها عّمار وهو يبتسم هلا ابتسامته كالعادة وقال  
 _هتبجى أحلى دكتورة اي حبيبة 

 
حدي هم،قامت حفصخخخخخخخخه ِبنادهتا عندما  خخخخخخخخعدت وسخخخخخخخخط  

االثنني وقخخخخامخخخخت   تبحخخخخث عنهخخخخا ف رات  العلوى  للخخخخدور 
 ِبداعبتهم كما تفعل

_هتبجوا مهندسخخخخخخخخني ايبغل منك له ؟! وهللا م حيكموىن م  
 أوجفكم على ِمدفع رمضان  

 
 نظرا االثنني هلا فقال وليد

_مالك متغا ه ليه اي عفصخه ،حىت اوكى عفصخه وعفصخه  
 ه يعىن حىت حمصلتيش خطوة يعىن دوس

 قامت ِبصمصه شفتيها وقالت له ساخره  
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_ايشخخخخخي  غور ، معارفش تنطج يبجا  رس  ى م خمروس 
 ولد عمك ومانطقش

_ال ولد عمه خمروس عشخخخخخخخخخخان ابوه جاله مرتد  عاالكرب  
 سنة 40منك ،وانِت كب ة جوى اي حفصه مش  

أمسخخخخخكت حفصخخخخخه حبيبة من يدها وقامت جبذ  الشخخخخخال  
 كتف عّمار وقالت    من على

_دم أما خيش عليك يصخخخخخخخخبغك  خخخخخخخخبغ ، الشخخخخخخخخيالن دى  
 ايعسل بيلبسوها الرچالة وانتو لسه عيال 

 
قخالخت كلمخخاهتخا وهبطخخت ف كخان ىف مواجهتهخخا "مهخام" من  

 أوالد عمومتهم أيضاا ف سأهلا  
 _عّمار ووليد فوج 
 _أهم متلجحني  
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 مهت ًبلرحيل ومن مث سألته 
ايمهام ؟ ايك تكون چبت  _ايوة  خخخخخخخح ،وانت عملت ايه

 مالحج!
 ضحك مهام هبدوء وقال

_ ال احلمخخدهلل جَنحخخت واجتبلخخت فكليخخة ا دا  ،اان كنخخت  
 أديب  

 _طيب ومالو مربوك يال شد حيلك 
تركته وأنصخخخخخخرفت تنضخخخخخخم جلمع السخخخخخخيدات قبل إنقضخخخخخخاء  
الوقخت الخذى وضخخخخخخخخخخخعخه عمهخا درويش للعودة للمنزل هى  

 وحبيبة .
 

 2021#وللرجال_فيما_يعشقون_مذاهب  
 }القصة واللى كان{

 #نورإااعيل
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ِمنخك هلل ،ِمنكم كحلكم هلل ،ايريخت كخان إنخِت حسخخخخخخخخخخخيب هللا  
 ونعم الوكيل،حسيب هللا ونعم الوكيل"

 فلو خحّ تح يف وطن .. لقحلتح هواَك أوطاين
 و لو أنساك اي عمري .. حنااي القلب تنساين

 ) فارو  جويده (
 

 (٢الفصل )
أورا  مخاليخة يعطيهخا عبخدالاله ل وليخد إبنخه فينظر لخه وليخد  

 متعجباا محردفاا 
 _إيه كحل دا ايبوى؟

_روح األقصخخخخخخخخخخخر مع عمخخار ولخخد عمخخك وهخخات أحسخخخخخخخخخخخن  
 وانضف لبس هناك ، إنت دخلت هندسة اي ولدى 

ولدى الوحيد ال م يكون أنضخخخخف واحسخخخخن واحد فچامعة  
 القاهرة كلها  
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أبتسخم وليد وقام   إحتضخان والده بقوة ومن مث قّبل يده 
ربه ف وجخخده يقوم   عخخّد مبلغ   ارخيح وهرول إىل منزل عمخخّ

 ماىل أيضاا ،فقال وليد ساخراا 
 _اتعكمت إنت كمان!! 

 ضحك عمار وقال
  وليد _املبلغ كب  جوى على شوية هدوم اي

_ايبوى نچيبو ونتخخخدلعوا ونعيش ونتخخخدلع ف  هم ، بحكرة  
 الفچر االقيك مستىن ونطلع عاالقصر ماشى

 
 غمز عمار   إحدى عينيه وأومأ إجياًبا ، وىف اليوم التاىل 
كخاان االثنني خطواهتم تقودهم من حمخل  خر ويخديهم  تخار  

املالبس من ثو   خر ودخول وخروج من غرفخخه تبخخديخخل  
 ،يروا ماهو مناسب ماهو مجيل ماهو اليليق!
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ىف ك   من األوقخات كخانخت اختيخاراهتم واحخدة ..ويفخاجئون  
 هبا أمام املرآة فتتعاىل أ وات ضحكاهتم.

ومن بعد مضخخخى أك ر من ثحل ى اليوم ، متت مهمتهم ..ف  
 ذهبا إىل أحد املطاعم يتناوال طعامهما
ارفنچخا ن من القهوة أمخا عن  ومن بعخد الغخداء ...طلخب عمخّ

 وليد فقد طلب كوًبا من الشاى الساخن 
 _بّطل اجلهوة اي عمار ، خدت عليها من املذاكرة أنت

 كان عّمار حيتسي قهوته هبدوء ومن مث قال
_جبخت ىل إدمخاااان مش عخارف ،حىت فخالبيخت وأمى بتزعج  

 ىل لو شربت أكرت من فنچانني فاليوم 
 

فخا  املشخخخخخخخخخخخغخل وحيتسخخخخخخخخخخخي تنهخد وليخد وهو ينظر انحيخة التل
 مشروبه ،فقال عّمار  

 _عاو ين جنوهلم نچيبوا موًبيالت 
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 إنتبه وليد ف أردف  
_موًبيل !!! مش عارف بس مش ه ضخخخخخخخخوا ايعّمار إحنا  

 جولناهلم ورضيو  جبل سابق
 

 وضع عّمار فنچانه وعاد بظهره لل لف 
_دا عشخخخخخخخخخخخخان كنخخا نخخذاكروا وكخخانوا خخخايفني علينخخا وعخخايزين  

ه كويسخخخخخخخخخخخخه ،دلوكىت إحنخا فهنخدسخخخخخخخخخخخخه وهنروح نخدخلوا كّليخ 
نتطمنوا عليهم   القخخخاهرة وفني وفني ع ًبل م انچو وال م 

 ويتطمنوا علينا  ح وال إيه 
 

 أعجب وليد بفكرة عّمار ،ف أردف 
 _ومني هيفاحتهم ؟! 

 _إنت !! 
 إتسعت عني وليد وأردف 
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_إنت  خاحب الفكرة وأنت تفاحتهم ،مش داُيا مصخدرىن  
 فالو 

 ار ىف جلسته وقال   جديةإعتدل عمّ 
_وميىت  خخّدرتك فالو  ايسخخعادة الباشخخا وال هو أى كالم  

 فاهلوا  
إنت كنت ٢_ال مش كالم فاهلوا ، سخخخخخخاعة درس رايضخخخخخخه  

عاو  تروح ألسخخخخخخختاذ  خخخخخخخفوت ومّها حچزولنا عند اسخخخخخخختاذ  
غطخخاس وخلتىن اان أروح واجوهلم أىن اان الخخل عخخاو  وچخخت  

 لحتنا  فّيا اان التهزيج اننا عارفينش مص
 

 _وطلع استاذ  فوت احسن وال اله!
 متايل وليد ساخراا من عّمار وأردف وهو يرتاق  برأسه له
_طلعت البنات الل معاان فدرس أسخخختاذ  خخخفوت احسخخخن 

 اي چالوس طني حياتى 
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 ضحك عّماربشدة ومن مث قال حينما تذكر  
_طيب وأان موجفتش فضخخهرك سخخاعه اشخخرتاك الكورة فعز  

 املذاكرة وخدت أان كحل الكالم 
 

 هز وليد رأسه وهو ينظر ألسفل معرتفاا 
_ايوة ماشخخخخخخخخى حصخخخخخخخخل ، بس وهللا ماهفاحتهم على حوار 

 املوًبيالت جتوهلم إنت ليش فيه ! 
 نظر عّمار له   امتعاض وقال له ينهره  

 طيب عشخخخخخخخخخخان نلحجو  _دم أما يتالفاك  ايشخخخخخخخخخخي  ، ايال
 اجلطر ونعاود ..
 #نور_إااعيل

يقخخخال أن مجيعنخخخا ت ُنتنخخخا بنوع عظيم من احلزن .. ذلخخخك 
الخذي  خل عخالقخا من بقخااي مخاضخخخخخخخخخخخينخا ..  يخل أننخا مجيعخا يف  
احلقيقة لسخخخخنا سخخخخعداء .. ُنن نصخخخخف سخخخخعداء فقط .. ال  
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نراه ..   يزال جزء منخخخا مصخخخخخخخخخخخنوع من احلزن ُنن فقط ال 
الليل .. هي اثبته ال تتحرك .. ُنن كالشخخخخخخخخخخمس وسخخخخخخخخخخط  

فقط ال نراها ألن األرض اسخخختدارت .. وًبلتايل عليك أن 
تتعلم العيش كنصخخخخخف إنسخخخخخان وكنصخخخخخف سخخخخخعيد .. هكذا 

 فقط حيل الليل ويتوايل بعده النهار ..
هتّم حفصخخخخخخخه لفتح البا  ، فتجد طفلة  خخخخخخخغ ة  خخخخخخخديقه  

 حبيبة ًبملدرسة
 _عاو ة ايه ايعسل  

 لعب معااي_عاو ة حبيبة ت
هرولت حبيبة حينما اعت  خخخخخخوت  خخخخخخديقتها ،ممسخخخخخخكة  
بخخخدحميتهخخخا وهتم إلرتخخخداء حخخخذائهخخخا وىف طريقهخخخا لل روج ف  

 أوقفها  وت والدها 
 _راحيه فني اي حبيبة ؟

 _هروح ألعب ايًبًب معاهم فالشارع  
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 نظر درويش بصرامة وقال  
_مفيش خروچ ولعخب فالشخخخخخخخخخخخارع ،الل عاو ة تلعخب وايِك  

 معاِك فالبيت  تيچيلك تلعب 
 

 بدا على حبيبة اإلعرتاض وقالت بصوت محعرتض
 _مامها كلهم بيلعبوا برة واان معاهم ايبوى  

 _جولت اله يعىن اله  
ه هلخا   نظر درويش للطفلخة الواقفخه جخانخب ًب  املنزل ووجخّ

 حدي ه 
 _تعاىل ايبىت العيب معاها هنا انِت وأ حابك 

 أومأت الطفلة ًبلنفى وقالت  
 _اله ايعمى إحنا بنلعبوا برة كلنا ، مش فالبيوت 

 سالم اي حبيبة 
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إنصخخخخرفت الطفلة ،ف وقفت حبيية عيناها على مشخخخخارف  
تبخخخخِك ف   العلوى  الخخخخدور  الخخخخدموع وهرولخخخخت إىل غرفتهخخخخا 

 عّمها  أحلقت هبا حفصه ولكنها توقفت تسأل 
_ليخخه ايعمى ،مخخا ليهخخا تلعخخب حبيبخخة جتريبخخاا مخخابتشخخخخخخخخخخخوفش  

 الشارع إال فاملدارس و يّها  ى العيال
_حبيبة مش  ى العّيال اي حفصخخخخخخخخخخه ، حبيبة بىّت مش  ى  

 حد 
تركها وانصرف، فصعدت حفصه لتجد حبيبة تبِك بشدة  

 ف أحتضنتها وقالت هلا  
العرايس   _متزعليش ، أان هلعب معاِك هنيىت ...يال هاتى

 ونلعب بيت بيوت 
 على بحكاءها حبييه ، فشردت حفصه وقالت هلا  

 _طب اان اهناردة راحيه بيتنا هناخدك معااي ،ايه رأيك 
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انفرجت اسخخخخخخارير حبيبة نسخخخخخخبياا ، فعانقتها حفصخخخخخخه ومّهت  
 لتبدل مالبسها وتساعد حبيبة ىف تبديل مالبسها .

و خخخخخخخخخخخلخت حفصخخخخخخخخخخخه اىل املنزل مصخخخخخخخخخخخطحبخه حبيبخة ،وبعخد  
 سالمات ال

جلس "مناع" والد حفصه وقال هلا وقد يبدو على مالحمه  
 اجلدية 

 _چايلك عريس اي حفصه  
 

 تعجبت حفصه وأردفت لوالدها
 _مني ايبوى 

 
أتت أم  كراي وأنضخخخمت جللسخخختهم بعدما وضخخخعت الشخخخاى  

 وقالت  
 _َولد خالك الكب 
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 َشعرت حفصه ًبلضيق وقالت وهو تشح بنظرها بعيداا 
عخخخخاو ة  _اان مش   اخواىل ،مش  بيوت  من  اتچو   عخخخخاو ة 

 حاچه من انحيتهم ا الا 
 

إلتوت شفىت "مجاالت "أم  كراي شقيق حفصه وقامت من  
 اجمللس ،فدىن َمناع من ابنته 

 _إاعى ايبىّت ، بيت أخوالك حاچه وو
 قاطعته حفصه  

 _ايبوى أحب على يدك ، عايزا  دا چوا  ايانس
 _طب شوفيه األول !  

 _أمانه عليك ايبوى ...جوهلم مش راضية 
_عخارفخه عنخدك كخام سخخخخخخخخخخخنخة إنختِ  دلوك ؟! أان سخخخخخخخخخخخخايبخك 

 براحتك تعيشي عند عّمك درويش  
 هو أخوى وبيته بيىت وأان عارف أنك مرتبطه   حبيبة بّته  
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 لكن دا مش معناه إنك تطلعى عن طوعى 
 قامت حفصه وقّبلت يد والدها وقالت بتوسل

_ايبوى ماعا  والكان اللي يطلع عن طوعك ،بس وهللا  
 م هجدر 

سخخخخخخخخخخخنخخة ومخخانيش البخخت اجلمره الخخل 21وعخخارفخخه ان جبيخخت  
 بيچيلها كل اسبوع عريس

 بس ايبوى ًبلَعدل واجلبول ...
 خخخمت َمناع ،ف ابتسخخخمت له حفصخخخه ومهت تبحث عن  
حبيبة هرًبا من أبيها ومن املوضخخخخخخخخوع ككل ، وبعد محضخخخخخخخخى  

 ل .وقت عادا للمنز 
كانت ترتب املنزل بعدما رتبت احلظ ة وأماكن املاشخخخخخخخخخخخية 

 الىت يربيها درويش فشعرت ًبلتعب فقالت لعّمها  
_أجولخك ايعمى ، معلش يعىن نبجخا جنيبوا أم خَبيتخه اتچى 

 تساعدىن ،جدرا  عالبيت كحله لوحدى 
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 شعر درويش   تعبها حقاا فقال هلا  
_ماشخخخخخخخى اي بىت الل تشخخخخخخخوفيه،شخخخخخخخيعيلها حد اتچيلك من  

 السبوع الچاى 
إثر حدي هم ، أحدهم طر  البا  فهّمت حفصخخخخخخه بفتحه  

 ل جتده مهام  
 _مهام ،تعاال اتفضل 

على ابتسخامته اهلادئه وتقاسخيم وجهه الىت تتسخم أبهنا ًبر ة  
 ومنحوته ان هلا حزمة من عحشب الربسيم وقال  

عبده اخوى عنده درس چبتهم  _چبتلكم الربسخخخخخخخخيمات ، 
 اان عشان البهال

 تناولت منه حفصه الربسيم وقالت له
 _طب ادخل تعاال،عمك درويش چوا

 _ال نبجا انچى وكت اتىن 
 هّم ًبلرحيل ومن مث توقف 
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 _حفصه هو إنِت  ح چالك عريس؟  
 تعجبت حفصه وسألته

 _عرفت منني  
 _خالىت مچاالت جالت ألمى ، ح اي حفصه هتتچو ى  

 إلتوت شفىت حفصه وقالت
چيخخخخخب  مش   ، هنرتبر   وال  هنتچو   مخخخخخالخخخخخك  _وإنخخخخخت 

 الربسيمات غور كنك غاير على بيتكم 
 إبتسم مهام وانصرف من أمامها ومن مث اغلقت البا .

 #نور_إااعيل
 _چاك وچع بطنك منه له ،تالفوانت ايه الل جنيبهالكم 

ار ووليخخخد   احلجخخخه دهخخخب وهى تقوم   لكز عمخخخّ قخخخالتهخخخا 
 ها إعرتاضا فقال وليد بعكا  

يخخخدك كخخخانوا هيوافجوا ،داُيخخخا عخخخاملخخخة  ى   _ايچخخخدة نبوس 
 املحفراك فالزور 
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_ال يواجفو  اي ِخلفخة النخدامخة ،راحيني تتعلموا وال راحيني  
 تتمس روا إنت وهو 
 وتتكلموا فالتالفوانت 

 مّرت مروة شقيقة وليد  أمامهم وهى تضحك وتقول
_مامّها هنيىت كانوا ماسخخخخخخخكني التليفون االرضخخخخخخخى ليل هنار  
وخصخخخخخخخخخخخو خخخخخخخخخخخا عمخار عيحكى مع بنخات الخدرس،جخال ايخه 

 ع اجع ...يبجى فالكحليه هيتكلمو  فاملوًبيالت 
قالتها ومرت سخخخريعاا وهى تضخخخحك، ف لكمها وليد بقوة  
ىف  هرهخا وقخام عمخار  _شخخخخخخخخخخخنكلخة_أحخدى قخدميهخا وهو  

 قالت عظيمة أم وليديتوعد هلا مش ا إىل ذقنه ، ف
 _طيب أان هنفاتح ابوك ولو مرضيش ليش  احل  

 اقرت  وليد من والدته وقال   رجاء
 _أمانه اي أماه ،وإحنا فمصر هتطمنوا علينا كيف طيب !

 _أتصل عاالرضى اي وليد 
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 تقدم عمار منهم وقال
_يعىن ايمرت عم كل شخوية ننزلوا نتكلموا فالشخوارع ومن  

 الكباين !! طب وليه جلة اجليمة دى  
 

ضخخخخخخخخخخخيقخخخت عظيمخخخه عينخخخاهخخخا ل عمخخخار وقخخخالخخخت وهى تقوم  
 بفعل_مصمصة_شفتيها

أمخخخك  اان مربيخخخاك مع  _اي وااااد  على مرت عمخخخك ،دا 
...عشخخخخخخان متنزلو  الشخخخخخخوارع وال تتكلموا مع الِبنته ليل  

 وهنار
يشخكى من فاتورة التالفون ،وهللا ماعارفه چبت ابوك كان 

 مچموعك العاىل منني  
 

قامت دهب من مكاهنا وامسخخخخخكت بقوة عمار من شخخخخخعره  
 االسود الناعم وقالت  
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_هو ديىت ،فجرى وعاو  يكلم البنات ويتمسخ ر وممشخى  
 وليد  ى البجرة وراه  

 
 نظر وليد إىل جدته   إمتعاض ملتوية شفتيه وقال

 دة! طب هللا يساحمك  _أان جبرة ايج
 ومتتم اىل نفسه بصوت من فض

إنخخخخت  اهلّم ال  أنخخخخت على جلوبنخخخخا  ى  _خليخخخخِك جخخخخاعخخخخدة 
 هتموتى وال إحنا هنراتحوا 

 دا هوايل علينا وعلى الل چابوان
 

 نظر عمار اىل  وجة عمه ووالدته وقال 
_هخخاه هتجولخخه هلم وال ايخخه ؟! خالص إحنخخا مسخخخخخخخخخخخخخافرين  

 إنچزوا!
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 والدة عمار ونظرت إىل عظيمة وقالتضحكت حتية 
_شخخخخخخخخخخخوف الواد !!! وهللا اي حبيي لو علّى جنيبلخك الخدنيخا 

 كحلها بس ال م ابوك يوافج 
وافق كالا من عبخدالاله وعبخدالرمحن على شخخخخخخخخخخخراء اهلواتف 
احملمولة ل وليد وعّمار ، كان يوماا سخخخخخخعيدا هلم للغاية  هم  

يزة ،،وهواتفهم  خيتخخارا اراقخخامهم بعنخخايخخة وبخخدقخخة كى تكون مم
 على احدث نوع للسنة .

 وعندما اقرت  ميعاد رحيلهم ،، كان لديهم ِمشوار ِمسبق 
 _مني!

فتحخخت حفصخخخخخخخخخخخخه البخخا  ف وجخخدهتم واقفخخان لخخدا البخخا  
مبتسخخخخخخخمان فبادلتهم االبتسخخخخخخخامه ومن بعدها اغلقت فمها  

 على فجأة وقالت
 _هو أنتم! عاو ين ايه اي جطران منك له! 

 د فقال وليد نظر عّمار إىل ولي
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 _چايني نسلموا على عم درويش جبل م نسافر عالچامعة  
 وضعت حفصه أ ابعها على ذقنها وقالت ساخرة

_ايسخخخخخخالم اي والد جال يعىن مسخخخخخخافرين الكويت ..ادخل  
 ايخوى منك له 

دلفوا إىل غرفة إسخخخختقبال الضخخخخيوف منفصخخخخله عن املنزل ،  
 كان عّمار يراقب أجواء املنزل 

كخأنخه يبحخث عن شخخخخخخخخخخخئ ، بينمخا كخان وليخد    ينظر هنخا وهنخاك
نظره مشخ صخاا على رابطة شخعر وهبا بعض الشخع ات بحنية  

 اللون بلون القهوة ، دلف درويش وجلس  
 _فيكم اخل  ايعمار انت ووليد وهللا ، خالص مسافرين  

 اردف عمار له 
 _ايوة ايعم خالص ،جولنا انچو نسلموا عليكم  

 كمل وليددلفت حفصه حتمل  نية الشاى ف أ
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_ونشخخوفوا ًبملرة خلجة حفصخخه العفشخخه عشخخان منرچعو   
 اتىن 

نظرت حفصخخخخخخه إليه وقالت وهى ترفع شخخخخخخفتها العلوية مع  
 احد حاجبيها 

 _وهللا هنراتحوا والبلد هتنور بس غورو انتو 
 دلفت حبيبة على فجاة وهى تتحدث 

 _حفصة فني التوكة بتاعىت  
فوجئخت هبم أمخامهخا وهى ِبالبس املنزل ، حىت وإن كخانخت  

 عاماا ف حبيبة م ل والدهتا 11التتعدا ال
تتمتع جبمال وانوثة سخخخخخابقه لعمرها ، فتفا خخخخخيل جسخخخخخدها  

 بدأت ىف الظهور  ائد انسدال شعرها الطويل الك يف
نظر هلا درويش نظرة  خخخخخخخخخخخرامة خافت منهخا فقخالت بتعتعخه  

 وهى تتحدث خوفاا 
 _وهللا معرف فيه حد هنيىت  
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هرولت سخخخخخخخريعاا ىف ملح البصخخخخخخخر ، الحظ عمار تبدل وجه  
 درويش غضبا ف اراد  فيف املوقف
 _شكلها مكانتش تعرف  ح ايعمى  

 متتم درويش بصوت مسموع نسبياا 
 _حساهبا معااي بعد م متشوا  

 تدخل وليد خيفف من حدة غضب درويش
 _حمصلش حاجه ايعمى ، إحنا اخواهتا 

إخواهتخخخا كيف!!! بىت هلخخخا  أخوات والخخخل عملتخخخه غلط  _
 وهأدهبا عليه  

شخخخخعرت حفصخخخخه خبوفها على حبيية فصخخخخعدت هلا محسخخخخبقاا،  
 أما عن عمار ووليد فشعرا ًبإلحراج

إسخخخخخخختئذاان ومّها ًبالنصخخخخخخخراف ويداخلهم خوف على حبيبة  
 والعقا  الذى ستناله جراء  ايرهتم هذة.

 #نور_إااعيل
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 حان وقت الرحيل..
ار البالد ، حيمالن من و خخخخخخخخخخخخااي أهلهم  غخخا در وليخخد وعمخخّ

الك   وعبئ على أكتخخافهم ان يكملوا مسخخخخخخخخخخخ ة جنخخاحهم  
العلميخخة ، ذاهبخخان اىل بلخخدة جخخديخخدة وكب ة اليعرفخخان عنهخخا  
شخخخخخخخخخخخيئخاا ، ولكن أن كنخت ال تعلم السخخخخخخخخخخخبخاحخة ف أقخذف 
بنفسخخخخخخخخخخخك بعمق البحر وحمخاوالتخك الك  ة ىف  النجخاة من  

   الغر  وحدها كفيلة!
ت قبوهلم ًبملدينة اجلامعية وحاوال جاهدين أن يكوان بغرفه  
البلخخخخد واجواءهخخخخا ،ذهبخخخخا ىف  ايرة   تعرفخخخخا على  واحخخخخدة ، 

 للجامعة قبل بدء العام الدراسى .
تعرفا على  مالئهم ًبملدينة وشخخرعوا ىف تكوين الصخخداقات 

 ، ومع بداية العام 
االوىل_إعخخدادى الكليخخة كب ة وواسخخخخخخخخخخخعخخه ودحفعخخة السخخخخخخخخخخخنخخة  

هندسخخة_كب ة جدآ ،املحدرج واسخخع والطال  به ك النمل  
 املتناثر
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دلفخخخا يبح خخخا عن مكخخخان ، كخخخانخخخت عينخخخان وليخخخد جتو  عن  
مكان فارغ بينما كان عّمار يلِق نظرة سريعه على الفتيات 

  ميالهتم ف متتم ساخراا إىل أذن وليد 
  _سخخخيبنا بنات بشخخخنبات فالبلد ،چينا الجينا بنات بشخخخنب

 وحِلية!
ضخخخخحك وليد بصخخخخوت عاِل ف انتبه مدرس املادة واردف  

 غاضبا
 _مني الل ضحك؟! واحد من االتنني الل لسه داخلني  

 
توقف عمخخار ووليخخد وهم فكريقهم للجلوس ،ف اوقفهم  

 املدرس
_ايوة إنتم ، اطلعوا برة ...من األول كخخخدا عشخخخخخخخخخخخخخان أان 

 معنديش املس ره دى  
 وت مسموع نسبياا نظر وليد إىل عمار وقال له بص
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_بداية مشخخخخخخرقه ًبلتفاةل ،تصخخخخخخدج اي عّمار أان متفائل يال  
 بينا برة يال 

مرت االايم والشخخخخخخخخخخخهور ، مهّخا ىف مخذاكرهتم وحمخاضخخخخخخخخخخخراهتم  
 خخخباحاا ومسخخخاءا يصخخخطحبا ا خخخدقاءهم ًبلدحفعه أو املدينة 

 اجلامعيه ويتسكعون ًبلطرقات 
إىل املخخخدرسخخخخخخخخخخخخخخة   ينقسخخخخخخخخخخخم  يومهخخخا  أمخخخا عن حبيبخخخة فكخخخان 

 ،الدروس اخلصو ية  هرا  باحاا 
واملخخذاكرة ليالا حىت النوم على الكتخخا  ،كخخان لخخديهخخا حلم  

 منذ ض
  غرها ... أن تصبح طبيبة وتلتحق   كلية الطب .

وىف يوم ، قبيخل إمتحخاانت نصخخخخخخخخخخخف العخام ..قخام اثنخان من  
 شركاء وليد وعمار بغرفه املدينة اجلامعية  

 برتك الغرفه وأتى اثنان آخران .
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ِوفخخخا  مع عمخخخار ووليخخخد   ومنخخخذ أول دقيقخخخة مل يكوان على 
 كالسابقني ، فهما كان يكربان عنهما بعامني  

 ائد ام أحدهم يعاىن من عدم النظافه الشخ صخية واشخياءه  
واغراضخخخخخه وا خر كان محدخن شخخخخخره للسخخخخخجائر .مما ا عج  

 وليد وعمار الوضع ك  اا ..
 

  _رحية االوضخخخة جترف من اخينا دا ، أان هجولة يسخخختحمى
 وينضف حاجته  

 فيه حد يشيل بصل فدوال  اهلدوم 
 قاهلا وليد ف ارد  إليه عمار وهو ينظر لآلخر

_والتاىن سخخخخخخچاير سخخخخخخچاير حريقه  خخخخخخدرى بيتعبىن وهللا م  
 عارف اتنفس 

 هنض وليد من مكانه وحتدث جبدية 
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_أان هجوهلم يغوروا ُيشخخخخخخخخوا يشخخخخخخخخوفوهلم اى جمربة غ  هنا  
 جرب ملا يلمهم  

 استيقظ أحدمها وقال بنربة هبا استهزاء
 _فيه ايه اي  عيدى منك ليه 

 نظر وليد له   تعجب ف هنض عمار غاضباا 
_ خخخخخخخعيدى!! طب ااه الصخخخخخخخعيدى دا جرفان منك ومن  

  اميلك وخدوا بعض وغوروا جلبتوا االوضة 
 وجلبتوا معدتنا إحنا ش صياا 

  ) دوريخن  )الخفخرا   الخعخلخوى  الخفخرا   عخلخى  مخن  الخفخىت  هخبخط 
 وحتدث   س رية

 _مش قاعدين فملك ابوك 
 اتسعت عني عمار غضبا وهو يردد

 _ابوي!  
 رتدخل وليد وهو غاضباا هو ا خ
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_إاع اي واد ، احنخا هننزل نشخخخخخخخخخخختكوا حتخت جلخة االد  
 وجلة الرًبية واجلرف الل انتو عاملينه وهتمشوا 

 دى اوضتنا من االول 
وضخخخخخخخخع الفىت يده جبانبيه وقال متحدايا حينما دلف االخر  

 من اخلارج وبفمه سيجاره كالعادة
 _أعلى ماف يلك انت والصعيدى التاىن اعملوه  

 لوضع واردف  نظر الفىت االخر ل
 _فيه ايه ؟ 

_عخخخاو ين يطلعوان من االوضخخخخخخخخخخخخخة قخخخال ايخخخه قرفخخخانني مننخخخا  
 وهيشتكوان 

 إلتوت شفىت الفىت ا خر وقال ونظراته مستهزأه
 _جرى ايه اي جو  قفول هتقعدوان على مزاجكم وال إيه 
نظر عمار إىل وليد والغضخخخب أشخخخعل دماءه تسخخخ  انرا   

 أوردته وقال  
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 _جفول!! 
وبسرعة الرب  تناول لوح خشيب من اخلزانه وقذف ماعليه  
من مالبس  وطرقه اثنان ثالث ىف أحدهم،تشخخخخخخخخخخجع وليد  
وأمسخخك مسخخطرة الدراسخخة لديهم وعلى جسخخد ا خر حىت  

 أبرحوهم ضرًبا!!  
 _طردوكم من املدينة !!! 

ث هبخا احلج عبخدالاله ،فقخال احلج عبخدالرمحن واالثنخان  حتخد
 يقفان أمامهم بغرفه مشرف املدينة

_لوال سخرت هللا ان مفيش عاهات مسختدُية ليهم كان  مان  
 مستجبلكم ضاع منك ليه 

 _فهموىن چايني تتعلموا وال چايني تفتحوا روس  مالتكم  
 _مها جلوا أدهبم ايًبه األول !  

 وليد مدافعاا عن نفسه هو وعمارقاهلا عمار ف تدخل 
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_ايعمى ماهم ضخخربوان برضخخو ،ودراع عمار كان هيتكسخخر  
 وأان اقسم ًبهلل ماعارف اانم من كدمات ضهرى

 
نظر عبدالاله إىل وليد غاضبا ا بينما كان احلج عبدالرمحن  

 يرمقهما بضيق قائال
_يعىن على كدا هتعملوا عركة كل شخخخخخخخخخخوى وتچيبوان على  

قصخر آخر البالد عشخان انتو عيال ومش  مال وشخنا من اال
 عاو ين تكربوا ..لسه جدامنا اربع سنني فاملرار دا 

 خلفنا رچالة وال عيال  
  متا االثنني ينظران ألسفل ، فقال عبدالاله 

_شخخخخخخخوفلكم سخخخخخخخكن  ين جريب من الچامعة ، واسخخخخخخخكنوا  
 وحديكم مش عاو ين مشاكل مع حد 

 سامعني ،عدوا اايمكم على خ  
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ل ،انصخخخخخخخخخخخاعوا ألمر أهليهم..  وا ك  ا عن شخخخخخخخخخخخقة  وًبلفع
 خخخغ ة للسخخخكن حىت وجدوا ولكن إجيارها كان عاليا نظراا 

 ألهنم بنصف العام.
ب لخدراسخخخخخخخخخخختخه ك  اا أمخا   رجعخا لعزُيتهم ًبملخذاكرة ، عمخّار حمخح
وليد كان يذاكر بدون اكرتاث ..حىت ت تقدل فحصخخخخخخخخخهم  

 لنصف العام ،ومرت االايم و هرت النتيجة .
 جناح عمار ، ورسو  وليد   أك ر من مادة!  

 _هنجوهلم ايه اي اخرة  ربى؟! 
 قاهلا عمار موجهاا حدي ه إىل وليد فقال وليد بعدم اهتمام

 _اان عايز  أكمل فالكلية دى ،مش ع هوااي 
 _ايسالم ! كيف ديىت عتهزر ي وليد؟  

 جلس وليد اىل أقر  مكان وهو يشعر ًبلضيق وقال  
حخخخخاببهخخخخا   إجنلش !  التجخخخخارة  عخخخخاو  ُنول على كليخخخخة  _أان 

 اكرت..ملاكان يذاكر رةوف معاان فاملدينة
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 كنت ُنب مواده ،هندسة اان عاو   اكمل فيها  
 جلس عمار جبانبه وقال شاردا

_عارف لو فاحتناهم املرة دى انك سخخخخخخجطت وهتحول ؟  
 وهللا ال يط وا وراان ًبلچزم 

ضخخخخخخخحك وليد بشخخخخخخخدة ومال جبذعه على عمار فضخخخخخخخحك  
 ا خر وضر  كفاا   كف.

 #نورإااعيل
ا ال ترى منك فائدة، فأحدهم بكل ثَِقله   وإن كحنَت هشخخخخخخخخخخخك
مسخخخخخخنود عليك، يرى فيك من القوة ما ال تراه بنفسخخخخخخك،  

ربين أ حيخخاانا على ا خخخخخخخخخخخطنخخاع القوة وإن مل نكن كخخذلخخك  جمح
ألسخخخخخخخخبا  عدة، على اسخخخخخخخختعداد ت ملسخخخخخخخخاندةاجلميع بكل 
هشخخخخاشخخخختنا تلك،  فمح لنا رحغم هشخخخخاشخخخخته  خخخخلب، ُيكنك  

 االعتماد عليه وسيكون جديراا بذاك
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كانت حفصخخخخخخخخه ِبطب  املنزل تقوم   إعداد الطعام وهى  
ع  شخخخخخخخخخخخاردة ىف ك يي  من الخذكرايت ، حىت دلفخت حبييخة م

 والدها منفرجه اساريرها  
 _حفصااااااه ،حفصااااه جنحت جنحت 

احتضخخنتها حفصخخه بشخخدة وقامت بتقبيلها ،ومن مث قال هلا  
 درويش  

_طالعة األوىل على مدرسخخخخخخخختها ، حافظى على مسخخخخخخخختواِك  
 السنة الچاية والل بعدها عشان تدخلى اثنوى عام  

 وتفضلى على مستواِك حلد طب سامعة 
 الت  ابتسمت حبيية وق

 _حاضر ايبوى مت افش  
انصخخخخخخخخخخرف درويش ،ف تناولت حبيية قطعة حلم  خخخخخخخخخخغ ة  

 وهى تردف
 _أان چعانة جوى 
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_خالص جربت ُنل  ، روحى غ ى واتوضخخخخخخى و خخخخخخلى  
 أكون خلصت 

 نظرت حبيية لل لف وقالت  
 _هى ام خَبيتة چت؟!

_ايوة وعتنضخخخف دلوك ف اوضخخختك ، روحى ايال عشخخخان  
 هدومك تتوس ش

وأان بليخل هعملخك حاچه حلوة ِبنخاسخخخخخخخخخخخبخة النچخاح وهجول  
لعمى نروحوا شخخوية عند ابوى وشخخوية عند جدة دهب إيه 

 رأيك 
قبلت حبيية حفصخخخخخخخخخخه  رارة ىف وجنتيها ونظرت هلا بعمق  

 ىف عيناها  
 _أان  بك جوى ي حفصه، إنِت ماما الصغننة بتاعىت  

 إبتسمت حفصه وقالت هلا مداعبة إايها
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غن نه بتاعىت!! چبِت كالم بتوع  رى دا منني  _ماما الصخخخخخخخخخخح
 ايبت ؟! 

 خجلت حبيبة ف أمحرت وجنتيها لتزيدها مجاالا وقالت
 _ ى التليفزيون 

قالت وهرولت إىل غرفتها ،ف ابتسخخخمت حفصخخخه لشخخخعور  
 حبيية انحيتها  

فهخخذا هو املطلو  وهخخذا مخخاهى كخخانخخت تريخخده حىت تكون 
 حلبيية كل شعور هى ححرمت منه !  

 
 اعيل#نورإا

خبخخأوا وليخخد وعمخخار نتيجخخة وليخخد ًبلنصخخخخخخخخخخخف الخخدراسخخخخخخخخخخخى 
 األول،وأكملوا على كذبتهم النصف ال اىن 

حىت جنح عمار ورسخب وليد ، وا ن ىف طريقهم ل تفج   
 املفاجأة لوالديهم واخلوف من العواقب
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 تقدم عمار إليهم واجلمع محلتم قائال
 _ أبوى ..عمى ، أان جنحت احلمدهلل 

رحني مهللني يبخاركخانخه النجخاح ومن مث انتبهخا  قخامخا اإلثنني ف
 فسأل عبدالرمحن 

 _ووليد؟
_وليد سخخجط وعاو  حيول لتچارة اجنلش عشخخان حاسخخس  

 انه هناك بيفهم اكرت فموادهم  
ومش عارف ُيشخخى فهندسخخة وهيحول من السخخنة الچديدة  

 ان شاء هللا
 

قاهلا دحفعه واحدة خوفاا منهم،ف لع احلج عبدالاله حذاءه 
وقذفه عليهما بينما هروال االثنني بعيدا هارًبن من أمامهم  

 ىف لقطه مضحكة جداا!! 
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"ماهلمش فالطّيب ايقلب اي طيب ،ايللى ماشخخخخخخخخخخافوا منك  
 غ  كل شئ طيب" 

كان يسختمع وليد إىل مطربه املحفضخل _إيها  توفيق_ ف  
 ار غرفته قائالدلف إليه عم

 _وليك نفس تسمع أغاىن ؟!  
_ايعم علجخخه تفوت وال حخخد ُيوت ، بحكرة يبجوا جخخدام 

 األمر الواقع ويرضوا 
 

تنهد عمار وهو يبحث بني أشخخرطة الكاسخخيت لدى وليد،  
 ف خرج وليد اىل شرفته ومن مث عاد إىل عمار

_جبولك إيه، عاو  نطلع الفرس ونلف شخخخخخخخخخخخوية فالبلد ايه 
 رأيك 

 إبتسم عمار وقال  
 _رايج جوى إسم هللا عليك  
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_ايعم ...هجول للبت مروة حتضخخخر احلمام وغيار أتسخخخبح  
 ونطلعوا أان وإنت 

 
 رن هاتف عمار وكان ينظر لالسم وهو يتحدث إىل وليد

 _بس اان هاخد أ يل خد انت عويضه 
  كا م الساهر  _مني ع يرن اي

 
 ضحك عمار بشدة وقال  

_وهللا دا الواد حممود بتخاع علوم اكيخد بيسخخخخخخخخخخخخأل عليخا اان 
 وانت فالنتيجة 

 خرج وليد خارج غرفته ينادى  
 _مروة ،بت اي  فته

  عدت مروة وقالت له
 _عاو  ايه 
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 _ حضرى احلمام هتسبح وتعاىل طلعيلى غيار
 _هوفيش إال مروة يعىن ؟ 

 _إخلصى بدل م اانولك كف على جفاِك الطويل ديىت 
 دلف وليد إىل غرفته ف رن هاتف عمار اثنياا فقال له

 _م ترد عليه بدل الصداع دى
 امسك عمار اهلاتف وقال

 _الء دا مش حممود ، دى رًب  
 اعتدل وليد جبلسته وقال رافعاا احد حاجبيه

 _رًب  مني ايبوى
 ت الل جابلناها فاجلطر ساعة ان لة العيد_الب

 _بتاعت معهد اخلدمة  
 _اه

 _وحلجت اتخد رقمها ايفقرى  
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_عادى ايبوى ،هنجوم نرد عليها تكون انت اتسخخخخخخخخبحت  
 وننزلوا 

دلف عمخخار إىل الشخخخخخخخخخخخرفخخه ، اهنى مكخخاملتخخه كخخان وليخخد اهنى 
 محامه  

وارتدى جلبابه الصخخخخخعيدى وهبطا ليجدوا حبيبة وحفصخخخخخه  
 هتم دهب ووالدة وليد ووالدة عمار جتلس مع جد

وإخوة وليد الفتيات ، تتسخخخخخخخمع بسخخخخخخخمة عّمار وتلمع عني  
 وليد 

 _سالمو عليكم ، عامله ايه اي حبيبة 
قاهلا عمار فردت حبيبة وهى تعدل هندام وشخخخخخخاحها على  

 رأسها
 _احلمدهلل،اان جنحت وطلعت األوىل على مدرسىت كمان 

 _طب عاو ين احلالوة مالنا  دعوة  
 تدخلت حفصه ًبحلديث
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_يعىن م انتم نچحتوا وال شخخخخخوفنا  ابيض وال اسخخخخخود من  
 وشكم  

 اردف وليد إليها ساخراا 
 _أان سجطت ايبومة عشان تراتحى

_انخخخت ايخخخه يوديخخخك هنخخخدسخخخخخخخخخخخخخه انخخخت، انخخخت تروح معهخخخد  
 الالسلكى قسم شريط حلام  

 ا طنع وليد الضحك وقال هلا  
 _دم أما ايخدك نطعه 

 حبيبة وقالنظر وليد اىل 
 _لبسِت الطرحه ميىت  ,مش لسه بدرى

كخانخت تعخدهلخا حبييخة و فى غرة شخخخخخخخخخخخعرهخا األمخاميخة النخاعمخة  
 الىت تشبه غرة شعر احلصان 

 وهى تقول
 _ابوى لبسهاىل  
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_اسخخخخخخخخخكتوا دا عشخخخخخخخخخان انچى كان فاضخخخخخخخخخلى طوابع دمغه  
 وأجيبله إذن من احملافظ  

 القالتها حفصه ف شعر وليد ًبلضيق من أجل حبيبة وق
 _بس لسه بدرى وهللا حرام عالتكتيف دى

_الء كخخدا أحسخخخخخخخخخخخن،جخخدعخخة حبيبخخة وحلو لبسخخخخخخخخخخخخك مش  
 مكشوف وواسع چدعة 

 قاهلا عمار ف نظر له وليد يلتوى بشفتيه واردف
 _طب يال بينا 

خرجخخا اىل مكخخان اسخخخخخخخخخخخطبخخل اخليخّخل لخخديهم ، واخرجخخا إثنني  
وامتطيخا اخليخل كخل واحخد منهم ،وأخخذا يسخخخخخخخخخخخ ان هبمخا ىف  

 قريتهم هنا وهناك ، حىت مرا حتت منزل أحدهم أُناء 
يضخحكان بصخوت عاِل ومها يتسخابقان ،ف تحفتح انفذة ل  
تطل منها فتاة على قدر من اجلمال وشخخخخخخخخخخعرها مصخخخخخخخخخخنوع  
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الضخخف ة خلف  هرها تنظر ُنوهم   ابتسخخامة عريضخخه ل  
 اتتى فتاة أخرى وتتحدث إليها  

فك يومك _فاحته الشباك ليه اي  مزم! أدخلى ابوِك لو شا
 مهيطلعش له مشس  

تنهخخدت  مزم وأومخخات براسخخخخخخخخخخخهخخا وهى تغلق النخخافخخذة مرة  
 أخرى

 _حاضر اي عبلة ،حاضر
 

 2021#وللرچال_فيما_يَعشقون_َمذاهب  
 }الِقصة والّلى كان{

 #نورإااعيل
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واحخخخخخد!  أكوان مش كون  أهنم  أحس  عنيخخخخخِك  ل  "وأب  
 كدا!"وكأىن ايذات الروح قضيت فيهم مليون حياه قبل  

 ) فارو  جويده (
                           **** 

وإن  خخخخخخرت ليال.. كئيب الظالل فما  لت أعشخخخخخخق فيك  
 النهار

 وإن مزقتين رايح اجلحود.. فما  ال عطرك عندي املزار 
                       ***** 

 (٣الفصل)
 وَمّر عامني...

البا  طرقات على ًب  منزل درويش، هتّم حفصخخخخه بفتح 
 لتجد حبيبة ًبكية ودمعاهتا تغر  وجهها ًبلكامل

وتفر هاربة للداخل ..تفزع حفصخخخخخه لرةيتها هكذا فتدلف 
 خلفها ل جتدها قد دلفت إىل املرحاض..
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_حبيية!!! حبيية ردى علّى! فيه إيه ؟ فيه حاچه حصلت  
 لك فامِلدرسة؟  

 
كانت تسخخختمع حبيبة  خخخوت حفصخخخه من داخل املرحاض 

اخلاص ِبدرسخخختها وبه بقعه دماء ، كانت   ممسخخخكة   الزى
تبِك بشخخخدة وتشخخخعرًبخلوف وما الت حفصخخخه على طرقاهتا  

 لبا  املرحاض 
 _ايحبيبة ردى ايبىت متجلجنيش عليكِ 

 
فتحخت حبيبخة البخا  وهى تبخِك   أحضخخخخخخخخخخخخان حفصخخخخخخخخخخخخه  

 وتردف هلا بصوت متهدج  
_إهنخاردة كنخا فخاحلصخخخخخخخخخخخه بتخاعخت العريب ،واالسخخخخخخخخخخختخاذ جخاىل  

 زء دا عالسبورة اي حبيبة لزمايلكاطلعى اكتىب اجل
 وملا طلعت فضلوا يضحكوا جوى علّيا مفهمتش فيه إيه 
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وبعدين االسختاذ جاىل ادخلى للت ته بتاعتك ،ونده االبلة  
م فت وخالها اتخدىن أوضخخخخخخخخة االسخخخخخخخخاتذة ادتىن  ى اتىن  
وجخالتلى غ ى فخاحلمخام وجخالتلى روحى البيخت اي حبيبخة ،  

وبطىن كخخخانخخخت وچعخخخاىن جوى    وفخخخاحلمخخخام الجيخخخت الخخخدم دا
...ايه دا اي حفصخه ؟! وليه البنات بتضخحك هو اان تعبانه  

  ى أمى؟! 
 

قالتها بطفولة ،احتضخخخخخخخخنتها حفصخخخخخخخخه بشخخخخخخخخدة ومتتمت إىل  
 نفسها  

الغلطخخخانخخخه ..كخخخان املفروض افهمخخخك   _حجخخخك علّى ،اان 
 وأوعيِك من جبل  

 
رفعت حفصخخخخخخخخخخه وجه حبيبة هلا ومسخخخخخخخخخخحت بيدها الدموع 

 املنهمرة وابتسمت هلا قائلة
 _كربِت اي حبيبة !! جبيِت آنسة  ى العسل  
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 قامت بضم رأسها إليها بقوة وهى تقول 
 _الل بال أم حاله يحغم ايبىت 

 تنهدت وأمسكت يدها هتدئها وقالت  
_إنخِت مش عيخانخة وال حخاچخه  ى خخالىت هنخاء هللا يرمحهخا،  

 ى تعاىل حنفهمك إيه دا وبعد كديىت تتصرىف إ ا
 

هنضخخخخخا االثنتني إىل الداخل معا، من الواضخخخخخح ان حفصخخخخخه  
 ا بحت ام فعلية ل حبيبة وليست كلمات ,

 _أان هنضيع فاملادة دى وعارف وهللا !
قاهلا وليد وهو يتصخخخفح أورا  املادة الدراسخخخية ، أقبل إليه 
عمار ووضخخخخخع له كو  من الشخخخخخاى السخخخخخاخن وشخخخخخط تني  

ي،إبتسخخخخخخخخخخخم وليخد إليخه واحخدة ًبجلح  واالخرى ًبللحم البقر 
 وقال مداعباا إايه 

 _ايسالااام، بتفكرىن ًبحلچة ام وليد فحنيتها ايخى 
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 ضحك عّماروقال له 
 _طيب كحل وأان چوه فاالوضة بنذاكر ماشى ..
 تناول وليد الشط ة واردف وفمه مملوء ًبلطعام 

ى وجف من املخخخذاكرة  _طيخخخب أمخخخا  ل  تعخخخاال ننزل ،خمح
 و هجت  

 
 رأسه إجياًبا وقال له   اومأ عمار  

 _طب خنل  ونشوف ، عندى شيت كب  
 _ماشى 

 
أنصخخخخرف عّمار إىل غرفته ، وشخخخخرع وليد ىف إكمال ما بدء 

 إستذكاره حىت رن هاتفه   إسم أحد  مالءه
 _ألو ..

 _أيوة اي ويل ،عامل إيه
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 _بنذاكروا ايبوى ،مادة عفشه واقسم ًبهلل
وليد ًبللكنه الصعيدى إبتسم  ميل وليد من طريقة حتدث  

 ف أردف إليه
_معقول ليدو واقفه معاه حاجه ومتضخخخخخخخخخايق..د انت أول  

 الدفعه ايعم
 

قضخخم وليد قطعة من الشخخط ة واحتسخخي من كو  الشخخاى  
 وأردف إىل  ميله

 _ماهو نج الل چابوكم دا هي ليىن اسجط السنة دى 
 قهقه  ميله عالياا وأردف له ضاحكاا  

  _أهنى مادة دى اي وليد
 Statistical analysis and_  فخخخخخخخخخخخت  

computer application  
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_اااااه عندك حق هى أ خخخعب مادة عندان ،بس أان ممكن 
 اقولك ع حاجه وهتدعيلى  

 فيها الناهية
 

 أحتسي وليد ًبقى الكو  وأردف 
 _جول ايسيدى 

_فرح مطخخاوع ،بنخخت الخخدكتور أمحخخد مطخخاوع مخخدرس املخخادة  
ومظبطه أمورها والدحيحة رقم اتنني  ...دى خملصخخخة املادة 

 فالدفعه ،روحلها وكلمتني حلوين هتديك اخلال ة
 

 ضحك وليد ساخراا ومن مث قال له  
_مني فرح دى ايبوى ، اان بنخاخخد  ًبىل من بِنتخه وبعخدين 

 ماتعمل انت كديىت 
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حخخخخد   مع  مببتكلمش  قطر  بس هى  _وحيخخخخاتخخخخك عملخخخخت 
  يعم  ،قولخخت ُيكن تفخخك معخخاك وتخخديخخك املخخذكرات واخل

 علينا كلنا 
 

 أمتعض وليد بوجهه قائال لزميله
الراخي  ديىت اي مركو  جخخخخدل ،اله   الچو  _ايخخخخه ايض 
ماليش فاحلركات وجلة االد  دى أن شخخخخخخخخخاء هللا هنذاكر  

 وهنجدر على أبوها املادة 
 _ايعم أاع مىن بس 

 _غور ايض بنصاحيك املعفنه
مخخان  _طخخب وهللا البخخت دى الخخل هتعخخديخخك من املخخادة ، وك
 انت معجباىن وااراىن وابن انس اوووه شوف بقا 

 _اله مهشوفش ...سالم ايبن املنتول 



 

 94 

.اغلق وليخد اهلخاتف وأمسخخخخخخخخخخخك األورا  وهو يتحخدث إىل  
 نفسه  

 _ال ماهو بّصى هنجدر عليِك يعىن هنجدر ايمادة كلبه  
 

 #نور_إااعيل
ليس معين احملبخة أن نلتقي كخل يوم،وليس عخدم اللقخاء يعين  

 غ  احملبة .
فليس كخخل لقخخاء مودة وال كخخل غيبخخة جفوة،قخخال االمخخام بن 

 حنبل:
لنخخخا إخواانا ال نراهم إال يف كخخخل عخخخام مرة..ُنن اوثق  "إن 

 ِبودهتم ممن نراهم كل يوم"
 

على النحو ا خر ، شعر عّمار ًبمللل من اإلستذكار فقام  
 متوجهاا إىل شرفة غرفته  
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 يسختطيع ضخغط  ر  وأمسخك هاتفه ، يقف على رقم ما وال
 اإلتصال

كلما تشخخخخجع تراجع! حىت أخذ نفس عميق وضخخخخغط الزر 
! 

وعلى النخاحيخة االخرى يرن هخاتف منزل درويش ، فتنخادى  
 حبيبة بصوهتا  

 _حفصه التليفون ب ن 
 

 أجابتها حفصه من داخل املرحاض تتحمم
 _رحدى اي حبيية أان فاحلمام  

 
 بدا على قسمات وجه حبيبة اخلوف وقالت 

 _ابوى حمرچ عليا نرد عالتليفون  
 _عم درويش مش جاعد ،مت افيش أان الل جبولك رحدى 



 

 96 

أجابت حبيبه بصخخخخخخوهتا الرقيق الذى ا خخخخخخبح مؤخراا ان وى  
 للغاية  
 _ الو..

 وضع عمار يده على قلبه وهو يتمتم بصوت خافض  
 _بسم هللا على جليب

 تنهد ببطء واستجمع قواه وحتدث 
 _حبيبه؟!

 _أيوا مني ؟!  
 

 إبتلع عمار ريقه وأردف ووجهه محبتسماّ 
 _أان عّماراي حبيبة ، عاملة كيف ايبت عمى 

 جلست حبيبة إىل املقعد وقالت 
_احلمخدهلل ايعمخار ، كيفخك أنخت وكيف وليخد وعخاملني ايخه 

 فالچامعة
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 ؟ _ نني ايبت عمى ، إنتِ   ينة اي حبيية
قاهلا بنربة  خخخخوت خفيضخخخخة ،  خخخخمتت حبيبة فهى ما الت  

 التعلم كيفية التعامل 
 ف استكمل عمار

 _أومال عمى فني وحفصة؟
 _أبوى برة وحفصة فاحلمام وهى الل جالتلى أرد  

 
 متتم عمار اىل نفسه 

 _أول مرة حفصة تعمل حاچه  ينة  
 توجه  دي ه إىل حبيبه 

 من عليكم _ماشى اي حبيبة اان كنت عاو  نتط
_ماشخخخخخخخى ايعمار هبجا أجول البوى ويو خخخخخخخل سخخخخخخخالمك  

 ...سالم  
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اغلقخخت اهلخخاتف ، أمسخخخخخخخخخخخخك عمخخار هخخاتفخخه ينظر إىل القمر  
 أمامه بدا واضحاا ىف وسط السماء  

ين هخخا   أكملهخخا ، تنهخخد ومن مث عخخاد إىل مخخذاكرتخخه مرة  
 أخرى 

 
ومتر األايم وخلفها األايم ، ويشخخخخخخرعا ىف النزول لبلدهتم ك  

  غ ة ومن مث العودة أجا ة  
تواجخخخدهم ًبلقطخخخار ..كخخخان   اثنخخخاء  وىف طريقهم إىل هنخخخاك 

 يتحدث وليد إىل عمار  
_أان منعرفش نضخخخخخخخخخخخحخخك عخخالبنخخات اي عمخخار ، وال نعرف 

 نكلمهم أان مش  يك 
 ضحك عمار وطر  كفاا   كف 

_ومني جخخالخخك أان بنضخخخخخخخخخخخحخخك عخخالبنخخات، وهللا عمرى م  
 ضحكت على حد 



 

 99 

 _أومال بتتكلم مع كل دول بتجول ايه؟
_أ خحا ، مايل وبس وهللا ماعشخمت بت وال ضخحكت  

 على بت 
 

نظر وليخد انحيخة انفخذة القطخار ،ف حتخدث عمخار ف انتبخه 
 له 

_البخخت  اميلتخخك دى ، كلمهخخا عخخادى بس بطرجيخخه لطيفخخه  
حتكى وأنخت عخاو  املخذكرات وعخاو هخا   ،تخدخلش  ى الطور

 تساعدك 
 

رفع وليد احد حاجبيه واتسخخخخخخخخخخعت حدقه عينه العسخخخخخخخخخخلية  
 وقال ساخراا 

مع هلخخخا آخر   _كيف بطرجيخخخة لطيفخخخه ، أكلمهخخخا واان بسخخخخخخخخخخخّ
 شرايط حكيم !
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 إلتوت شفىت عماروقال له  
 _جبرة هتفضل على طول جبرة 

  _ايبوى أول م نرجعوا من االچخخا ة هنروح نكلموهخخا على
طول عخخخاملخخخذكرات وًبألد  وال طرجيخخخه لطيفخخخه وال طرجيخخخة 

 ميادة احلناوي ..
 

ضخخحك عماربشخخدة ، و خخال إىل بلدهتم ..و خخال ىف موعد  
حتضخخخخخخخخخ ات ل عحرس أحد أوالد عمومتهم من أبناء عمهم  

 حِمسب ! 
اسخخخخخخرتاحا من عناء السخخخخخخفروكانت هناك طاولة تنتظرهم هبا  

 كل ما لذ وطا  !
 مهما وتتحدث والدة وليد  حن حلم كب  يوضع أما

_شخخخخخخخخخخخاهلل يبخاركلهخا أم خبيتخه ، بتخاچى تسخخخخخخخخخخخاعخدىن فخالبيخت  
 مبجتش أجدر اي ولدى 
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 وهى الل ساعدتىن فالطباي  
 

إبتسخخخخخخخخم وليد وربت على كف يد والدته بينما بدا عمارىف  
 تناول طعامه وهو يتحدث إىل  وجة عمه  

_هو خالد ولد عمى حمسخخخخخب هياخد بت مني ايمرت عم  
 ؟
 

 عظيمة تضع أمامهما قطع اللحم وهى تتحدث كانت
_بت چابر مسخخعود الكاب ة،بت  ى العسخخل ..حىت الِبنتة 

 كلهم راحيني احلنة على كديىت 
 هيعدوا على حفصه وايخدوها ويروحوا 

 
عمارتوقف عن الطعام وشخخخخخخرد بينما ا خخخخخخطنع وليد   أنه 
تخخذكر شخخخخخخخخخخخيئخخاا مخخا حينمخخا راى إخوتخخه الفتيخخات ىف طريقهم  
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لل روج وتتبعهم من دون رةية أحد ،ووقف جبانب شجرة  
  غ ة أمام منزل درويش خيتبئ خلفها..

 
مّرت الدقائق ، حىت خرج اجلمع إخوته الفتيات االنسات 

 واملتزوجات وابناءهم وحفصه ..وحبيبة!!  
تسخخارعت دقات قلبه وهو يراها أمامه ،   إبتسخخامتها   

 وشاحها اجلميل امللفوف حول وجهها املستدير 
ب وهبا الفضخفاض املزين ًبلورود الورديه على سخطح أسخود،  

 ممشوقاا  َكربت حبيبة ،جسدها ا بح
عينخاهخا واسخخخخخخخخخخخعتخان ك عني املهخا تتألألن اسخخخخخخخخخخخفخل حخاجبخان  
 ك يفان .. هادئه ك موجة  رتحقبل ُنوك بلوهنا الف و ى .
 خخّل مشخخخخخخخخخخخ   نظره عليهخخا حىت أختفخخت عن أنظخخاره ،  

 أحتضن الشجرة بقوة وتنهد ومن مث عاد إىل املنزل ! 
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إنقضخخخخخخت الليلة ىف  خخخخخخ ب الفتيات إلحياء ِحنة العروس 
 ن كانت تنظر وتتفح  حبيبة بعيناها  ،هناك م

ومل تلتفخت ألحخد طوال الليخل إالهخا ..كخانخت شخخخخخخخخخخخقيقخات  
 العريس حاضرات أيضاا  مزم وعبلة  

الخذى مل ينفخك حخدي هم عن طموحهم بخدخول كليخة الرتبيخة 
وأن السخنة القادمة سختقدم  مزم فح  ال انوية العامة ،اما  

لمهخا  عن عبلخة فهى مخا الخت ًبلصخخخخخخخخخخخف األول ال خانوى وح
أيضخخخخخخخخخخخاا ان تلتحق بكليخة الرتبيخة لتحقق محبتغخاهخا ك واحخدة 

 من أعضاء هيئة التدريس هى وشقيقتها.
 

وىف العودة ، كخخانخخت حفصخخخخخخخخخخخخة وحبيبخخة ِبفردمهخخا ، وهنخخاك  
 حدثت املفاجأة كانتا مواجهتان ل كلب ض م !!  

خافت حبيبة بشخخدة والتصخخقت   حفصخخة ف احتضخخنتها  
 استطاعتها املرور  حفصة برغم خوفها أيضاا وما كان  

 وىف حلظتها  هرمهام ...ف توجه ًبحلديث إىل حفصة
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 _واجفني كدا ليه انتو االتنني؟ فيه حاچة ! 
 قالت حبيبة بتعتعه خائفة  

 _يعىن مش شايف الكلب اي مهام !  
 _اااه طب استنوا مت افو  

تنخخاول مهخخام حجراا من األرض وقخخذفخخه بخخه وتنخخاول واحخخداا  
 بعيداا ، ف أردف مهام إليهمآخر حىت هرول الكلب 

_خالص عّدوا مت افو  ، أان مهشخخخخخخخى وراكم حلد البيت 
 ...مت افيش اي حفصة  

 
توجهت حفصخخة إليه ًبحلديث من دون أن تدير وجهها له  

 وقالت بس ط كعهدها  
 _اان خيفا  وال  فت ، دا حبيبة كانت خايفه
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إبتسخخخخخم مهام هبدوء ومل جييبها كعادته وهو يسخخخخخ  خلفهم ،  
 هر كلبا آخر من بعيد ل يتناول مهام عصخخخخا خشخخخخبية   ف

 محلقاه أرضا ويقذفها بعيداا فيهر  الكلب 
 

 _ افيش اي حفصه ، مشيتهولك دا كمان 
 إلتوت شفىت حفصه وقالت له وهى تس  أمامه  

 _جولنا خيفا  چاك احلنضل ! 
و خخخال إىل املنزل ، دلفت حبيية وخلفها حفصخخخه وهى هتم  

 بغلق البا  مع قوهلا  
 _شكراا ايمهام تصبح على خ   

 _تؤمريىن ي حفصه ،اى وكت تعو ى حاچه 
 

 توقفت حفصه عن غلق البا  وقالت ىف حنق 
 _حاضر اى وكت خنافو فيه من الكال  هننادوا عليك  
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 هتم بغلق البا  ف أوقفها قول مهام  
 ى حاچه ي حفصه ًبهلل عليِك  _أ

 قامت حفصه ِبصمصه شفتيها وقالت ساخره
_النيب اير  حكخاوى مخا رينخاهخا ! حخاضخخخخخخخخخخخر ايمهخام أول م  

 نعو  حاچة مش هنجولك 
اغلقت البا  ىف وجهه ، وقف مهام ل ثواِن ونظر ألعلى  

 الشرفة مث رحل . وىف خطواته املتباطئة ُنو منزله 
هبخا ، الهنخا بكخل هخدة ال تراك بخداخلخه يردد ال تخدقق النظر 

 وال تع ك اى اهتمام ، بل هى شارده حول الالشئ.
 وبعد أايم ..

"مربوك اي حمسخخخخخخخب اي ولدى على چوا  ولدك عيجبال ملا  
 تفرح بعويالته "
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قام العم حمسخخخخخخخخخب ِبسخخخخخخخخخاندة احلجة دهب وقّبل يدها كى 
حتخخّل عليخخه الربكخخة وأجلسخخخخخخخخخخخهخخا جبخخانبهم هو احل  عبخخدالاله  

 واحلج عبدالرمحن والعم درويش والعم مناع ..
_هللا يبارك فيِك اي حچة دهب اير  ويبارك ف ِحسخخخخخك 

 وسطينا 
 نظرت دهب إىل حمسب وقالت ِبكر العجائز

 _فاضل عندك الِبنته الصغ ين  وح !
 هّم حمسب الرد عليها  

_أيوة  مزم وعبلة ، بس مش مسخخخخخخختعچل عليهم لسخخخخخخخاهم  
 فالتعليم وعاو ين يدخلوا كلية 

واان معخاهم حلخد م جيولوا للعالم ايبس ،فخاضخخخخخخخخخخخلش غ هم  
 چو ت إخواهتم كلهم 

 ربتت دهب على  هر حمسب وقالت
 _يفرحك بيهم اي ولدى  ،وعجبال درويش هو كمان 
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 نظر درويش إليها وضحك وقال ي رضا
ا ىن متچو  أم حبيبخة اي خخالخة دهخب ،وعمرى م  _اان ِلسخخخخخخخخخخخّ

 اشوف وال أدخل حياتى  نف حرل غ ها
تعوج فمها ُييناا ويسخخخخارا ومن مث أمالت جبسخخخخدها ل ولدها  

 عبدالرمحن وقالت هتمس ىف أذنه
بحة والشخخخخخال اي   _اندم على حد من الِبنته يچيب ىل السخخخخخِ

 ولدى من چوا 
  للجخخدة دهخخب  قخخام عبخخدالرمحن ِبنخخادهتم لابتيخخان ًبملطلو 

ار جيلس بغرفخه   من الخداخخل ، بينمخا كخاان ًبلطخابق ال خاين عمخّ
وليد محلقى جبذعه على الفرا  يشخخخخخخخخخخاهد التلفا  ممسخخخخخخخخخخكاا  
جبهخخا  التحكم عن بعخخد ، وأتى وليخخد من اخلخخارج وجلس  

 جبانبه ف اردف له عمار
 _كحنت تعمل ايه برة  

 أمسك وليد هباتفه واجا  عمار  
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 حاچه   _كنت نكلم أم خبيته على
 نظر له عمار نظرة ماكرة ويضحك خببث 

_فيخخخه رانخخخدكو بينخخخك وبني أم خَبيتخخخه ايك ؟! وال مع خَبيتخخخه 
 نفسها جوىل  ارحىن ايبوأخوه 

إلتوت شخخخخخخخفىت وليد ولكم عمار   أحد أكتافه معرتضخخخخخخخاا  
 وهو يردف

_كنت نديها حاچه هلل َمره غلبانه ونسخخخخخخخخخخاعدها اي جندلة 
 ،خالص ضيعت ال وا  

 ر  دره وهو يس ر ويقول مبتسماا حتسس عما
_ايمحرى أان عال وا  ايسيدان الشي  ..مدد ..مدد ايشي   

 ولييد
أاثر عمار الغيظ   وليد فقام   إمسخخخاك إحدى وسخخخائد 
فراشخه وقام بضخربه هبا عدة مرات وعمار غار  بضخحكاته  

 املاكرة ..
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رة الشخخخخخخفاه!! قلم ل كححل العني ..ومسخخخخخخحو    إ خخخخخخبع محح
 للوجه..أبيض 

كانت تتفحصخخخخخخخهم حبيبة   حب إسخخخخخخختطالع  ائد بغرفه  
 والدها ووالدهتا وًبلتحديد   درج خزانه والدهتا اخلاص. 
وضعت من أمحر الشفاه ألول مرة بشفتيها وأخذت تنظر  
لنفسخخخخها ًبملرآه وهى محبتسخخخخمة ، ومن مث أمسخخخخكت منديال 
وهى تنظر انحيخخة البخخا  املو خخخخخخخخخخخخد قلقخخه ،نظرة إىل املرآه  

 ه على البا  ونظر 
مّهت ًبخلروج ، ولكن شخخخخخيطان نفسخخخخخها وسخخخخخوس إليها أن 
 جتر  أيضاا وتقوم بتكحيل عينيها اجلملتني ، وقد فعلت  
لكن هذا كان واضخخخخخخخخخحاا أخذت تزيله ًبملنديل عدة مرات  
وعندما فشخخلت مهت لل روج إىل املرحاض تغسخخل وجهها  
مد عحقباه وجدت   قبل أن يراها والدها ولكن حدث مامل حيح

 والدها أمامها !!  
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خخافخت ووضخخخخخخخخخخخعخت يخدهخا على وجههخا ، نظر هلخا درويش  
 متفحصاا وقال بصوت أجش 

 _كنِت چوا بتعملى ايه اي حبيية ؟
 _أان ..ان..أان كنت 

أمسخخخخخخخخخخكها من سخخخخخخخخخخاعدها وتفح  وجهها ليجدة محلط اا  
 ًبحلحمرة وعيناها مكحلتان ! الغضب و ل قمة رأسه

عة مدوية على  واشخخخخخخخختعلت الدماء بعروقه و خخخخخخخخفعها  خخخخخخخخف
 وجهها وهو يقول 

_ايه ال عاماله ف وشخخخخخخك دا ايبت الكلب! حاطه أمحر  
 واخضر ي حبيبة؟ عاو ة تحفجرى ؟!
 عاو ة جتلدى البنات السايبة !! 

كان يقوم بضخخخخخخخرهبا بال وعى حىت اعت حفصخخخخخخخه وقامت    
 بت ليصها من يده وقالت مهدئة الوضع

 _ايعمى فيه ايه مش ضر  على طول كديىت 
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 درويش بعصبيته امِلفرطة   قال
الغوا ى   إنخخخختِ  وهى عتلط  وشخخخخخخخخخخخهخخخخا  ى  _كحنخخخخِت فني 

  چات أمها  
قامت حفصخخه ًبحتضخخان حبيية وأخذها بعيداا وهى تردف 

 أبنفاس اله ه
 _خالص ايعمى ،أول مرة وآخر مرة  

 أخذهتا بغرفتها وهدات روعها وحتدثت معها هبدوء 
 _ ليه عملِت كديىت اي حبيبة؟  

_كنخخت نچر  احلجخخات بتخخاعخخت أمى،وهللا كنخخت طخخالعخخة  
 نغسلها والجيته واجف 

 مكنتش جنصد 
 ربتت حفصة على  هر حبيية   حنو وقالت 

بتوع أومحر وأوخضخخخخخخخخخخخر   _آخر مرة ي حبيبخخخة،إحنخخخا مش 
 أجوا ان ولسه بدرى عليِك ي حبيبةُنطهو  إال فبيوت 
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إنخخِت هتخخدخلى كليخخة الطخخب ،والِبنتخخه الخخل عتعمخخل كخخديىت 
 جيولوا عليها مش مرًبية !

يال جومى اغسخخخخخخخخخخلى وشخخخخخخخخخخك وطلعى لك غيار وخشخخخخخخخخخخى  
 استحمى جبل م تنامى 

 خالص متزعليش نفسك وإاعى الكالم بعد كديىت
ضخخخخخخخخر املرحاض ل تتحمم حبيبة ،بينما   ذهبت حفصخخخخخخخخة حتح

 بيية خزانتها و رج مالبس نومها  فتحت ح
 ف تسقط ورقه مطوية !!  

 تعجبت حبيية وحتدثت إىل نفسها ،هى مل تضع ورقة هنا  
 فتحتها ل تقرأ ماهبا ف وجدت هذه الكلمات  

ْذتح قَخَرارى  "إىّن عِشْقتحِك .. وا َّ
 فِلَمْن أحقدِّمح، اي تحرى،  َأْعَذارى

 ال سلطةا ىف احلحبِّ .. تعلو سحْلطىت
 فالرأى رأىي .. واخليارح ِخيارى
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 هذى أحاسيسى .. فال تتدخَّلى
 أرجوِك، بني الَبْحِر والَبحَّاِر..

  لِّى على أرض احلياد .. فإنَّىن
 سأ يدح إ راراا على إ رارِ 

 ماذا َأخافح ؟ أان الشرائعح كلُّها
 وأان احمليطح .. وأنِت من أهنارى"

ه ووضخخخخعت  هرولت سخخخخريعاا واغلقت البا  ، ووقفت خلف
 الورقة على فمها وتعجبت 

 ايتحرى ِمن َمن هذة ومن أتى هبا إىل هنا؟!
 2021#وللرچال_فيما_يَعشقون_َمذاهب  

 }الِقصة والّلى كان{
 #نورإااعيل
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 ألقت  شخخاطئ أان وليد أمل بيننا عيونك  عن  أ ث  لت  ما
 البعيد  احللم   ور  أان  جراحها  عليه
 ( جويده  فارو ) 

                           *** 
 !"؟ إيه أبقى ،أان  فهمِتك كحنت  نفسي  فاهم لو أان  ماهو"

                          *** 
 (٤) الفصل

 ! ؟ كديىت  مش  فرح ا نسة ،  اخل   مساء_
 

 وانتبهخخخخت   أمخخخخامهخخخخا  الىت  األورا   عن  نظرهخخخخا  فرح  رفعخخخخت
 وقالت وليد لصوت

 إنت  ،مني ايوة_
  عليخخخخه  بخخخخدا  ووجهخخخخه  وأردف  وتنحنح  منهخخخخا  وليخخخخد  أقرت  

   للغاية له موتراا   االمر ،ا بح  اخلجل
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 لو   بس  معلش  ،  فخخخالخخخدفعخخخه   اميلخخخك  عبخخخدالاله  وليخخخد  اان_
 ..  مادة  ور  عاو  كنت  اان جتيل  دم  او سئالة  مفيها 

 
   منزعجة  فرح  قاطعته

 اان   ؟  عخخخاو ه  انخخخت  الخخخل  ايخخخه  ور   ،  واحخخخدة  بس  دقيقخخخة_
  الدفعة شخخخخخخخخخخخبا  من حد مع بتكلم  وال  ورقى حد مبديش
  أساساا 
 !  ور  عن  تسأل تيجى م  قبل دا  قالك حمد  هو
 

  ،  الشخخخديد  واالحراج ًبالختنا   وشخخخعر  بشخخخفتيه وليد   مت
   ومضى  هلا أسفه ويكرر يتأسف وهو ابتعد ف
 ..  الفتاه  أوقفته ف
 !  بتعاكس؟ مكنتش  يعىن ؟ جبد  ور   عاو  إنت! اثنية_
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 شخخخخخخخخخخخخدة   من  خفيض  بصخخخخخخخخخخخوت  وأردف  إليهخخا  وليخخد  إلتفخخت
  احراجه

  أعاكس  وال  اعاكسخخخخخخك ال جصخخخخخخدى  ومش  بعاكس  مش_
  مطخخاوع  أمحخخد  الخخدكتور  مخخادة  معخخااي  واجف  كخخان  اان  ،  غ ك
  ًبلشخخخخخخخخخخخرح  ًبلكخامخل  ورجهخا  ان  ىل  وجخالو  حضخخخخخخخخخخخرتخك والخد

  أجل  وال أكرت ال  معاكِ  املفصل
 

 استفهام    وقالت حاجبيها إحدى  فرح  رفعت
 !  عيدى؟ إنت_
 دى حاچه  ،فيها أيوة_
  الور   هخديخك  أان  بح   ،  هلجتخك  من  دا  فهمخت  بس  الء_

 الشبا   وخصو اا  حلد است ناءات  مبعملش أان ان  رغم
   وبس  الور   وقصدك  حمرتم أنك واضح بس
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 تضخخخخخخع   وهى اخرى  مرة  تتسخخخخخخاءل  وعادت  ل وان   خخخخخخمتت
   السفلى  شفتيها على  القلم
 ايه؟ أاك قولتلى_
 الدين جنم  العارف عبدالاله وليد.. عبدالاله وليد_
   اساريرها هتللت  وقد  وقالت  فرح  ابتسامة اتسعت 
    ح فاتو  سنتني  دفعتنا أول رتبت الل إنت_
 

 الف ر  هبا  وته ونربة  واردف وليد إبتسم
  أان ايوة_
  بس,  معاك طريقىت على  اسخخخفة أان يبقى جبد  إنت لو الء_

  يقتحمىن  حخخد  مبحبش  ألن  الكخخل  مع  أسخخخخخخخخخخخلويب  دا  عخخامخخة
   دا ل مساحة مدايله اكون أان  م  غ  من  معااي  ويتعامل
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  جلسخخخخخخخخخا  اجلامعة_كافت اي_   ومنضخخخخخخخخخده مقعد اقر  إىل
  الىت املادة حول ويتناقشخخخون احلديث  أطراف  يتبادال  سخخخواي
 ..  فرح إىل  أجلها  من وليد جاء

ار  طريقخة   اقرتحهخا   حينمخا  ًبملئخه  مئخه   خخخخخخخخخخخحيحخه  تكن  مل  عمخّ
 ا خخخخابك  أن وهى  اخلا خخخخة طريقته  لوليد ،ولكن وليد  على
 .البداية من لك ليس  فهو يصيبك مل وإن لك  فهو شيئاا 
___ 

تح  ا ِلخخخخْ ايل   كخخخخلّ    آراك  َومخخخخَ   وك رة  الوقخخخخت  مرور   رغم  آمخخخخَ
 !؟ اليوم ستأتى  هل بعد  ،وماذا االنشغاالت

  مىَت   يَِهم  اَل   عَخامْ  بعخد  أو  غخد  بعخد  أو  غخداا   هخل.... تتى  رِبخا
َذا  رتى  أنْ   املهم  لكن  سخخخخخخخخخخخخخأ خخخل   حني  بعخخخد  ولو  اليوم  هخخخَ

 .أنتظرك
  شخخخخخخخخديدة  فتاة تقف ،كانت اهلندسخخخخخخخخة كحلية  فناء بسخخخخخخخخاحة
 ألواهنا   ومحلفته ال من  غالية اهنا الواضخخخخخح من  ،ثياهبا  اجلمال

  مرتسخخخخخخخخخمة   خخخخخخخخخديقاهتا مع وتقف  مشسخخخخخخخخخية  نظارة  ترتدى..
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 كان   األخرى الناحية  على  ،  وجهها  على  عريضخخخة  إبتسخخخامة
  عّمار   بينهم ومن   مالةه  برفقه  جيلس  شخخخخخا   انحيتها ينظر
  لخخخخه  هى  لوحخخخخت  ف  هلخخخخا  يّلوح  وهو  ُنوهخخخخا  أشخخخخخخخخخخخخخخار  ،ف

 . ميالهتا اىل ًبحلديث  وعادت وإبتسمت
 ..  قائال الشا  هذا  جمموعة من واحد فتحدث

 ؟  طار  اي  دى  مني_
  إنت  ايعم مالك وإنت_
 

 ساخراا   هلم   ميل  رد االخربينما ضحك
  قصخخخخخخخخخخخادان   منرة  يعمل  وعاو  حاجه  وال  يعرفها وال  تالقيه_
   تعرفه  دى احللوة البنت ان
 

  وقال   جملسخخه  من  طار   يحدعى والذى الشخخا  هذا انتفض
   نفسه عن  مدافعاا 
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 ا دا    كليخخخة  من  شخخخخخخخخخخخخخذى  دى  ،  اعرفهخخخا  فكرة  ع  ال_
  يوم كل  وبنتكلم جدا وا حا  كت   بقاىل  واعرفها

 ! اثبت طب_
 

 أخرج   ف  ،  طخخخار   من  الغيظ  يتمكن  كى  أحخخخدهم  قخخخاهلخخخا
  االخرى النخاحيخة  وعلى  ًبلفعخل  هبخا ًبالتصخخخخخخخخخخخال  وقخام  هخاتفخه
   خديقاهتا   حماذيه  تسخ  وهى أجابته ف  هلاتفها هى إنتبهت
  حيادثها  وهو  الصخخخخوت مكرب  خخخخوت  طار   فتح ،   محبتعده
 .  مجيعاا   يحسمعهم كى
 
  إيه أخبارك شذى  اي الوو،ايوة_
 احلمدهلل خب  اان إيه  عامل أنت  طار  اي  متام_
 عليكِ   اسلم قولت شوفتك ،  فل اان_
  الفون بدل ليه  علّيا  سلمت  وجمتش_
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   اتىن وهكلمك أ حابك مع مدام ،اسيبك  بقى  معلش_
 

  ًبالنتصخخخخار  يشخخخخعر  متفاخراا   هلم ونظر  ، اهلاتف طار   اغلق
  أحدهم له  اردف ف
 كتيي   وبنتكلم  يعىن حب  مش..  ، مالة  عادى بتكلمك_
 

 حمتنقاا   وقال جبلسته  طار  اعتدل
  أوى لبعض قريبني  وهى  وأان مبكدبش  اان ايه؟ قصخخخخخخخخدك_
  حد أى  مبتكلمش بقا  فكرة  وعلى..

   فو   ومناخ ها وتنكه  أوى أوى انس وبنت
 

  ا خر  وقال  منهم  البعض ضحك
 !هللا؟ شاء ان فيك  عجبها الل وايه ايسالاام_
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  وشعره  وجهه ع ُيسح وهو كتفيه  استعراض    طار   قام
 قائال
   عميت  وال! شايف؟  مش ليه_
     معهم كان  للحديث  محشخخخخخخخخخخاركاا   يكن  مل  وعّمار هذا كحل
  أحخخخدهم  قخخخام  ،حىت  يخخخده  ىف  الىت  املخخخذكرة  إىل  وينظر  أذنيخخخه
  فاحلديث للدخول بدعوته

 لو  بذمتك  أنت  مش  ،  الصخعيد ايبتاع ايبوعمو رأيك ايه_
  تكسب طار  الواد مع حتدى  دخلت

 
   ذقنه أسفل حيك وهو  وقال  عمار أنتبه
  ؟ إيه  على_
  بتحبخخخه  ايخخخه  ،قخخخال  طخخخار   كلمهخخخا  الخخخل  املو ة  شخخخخخخخخخخخوفخخخت_

  كلمتهخا   بس لو انخك  شخخخخخخخخخخخايف  بقخا  اان حخد  اى  ومبتكلمش
   مرة
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  اتىن  ميكلمها   منه تطلب  وهت ليها  مسح  هتمسحه
 
 وأردف  اعرتاضاا   ذراعيه عقد  وقد حاجبيه  طار   رفع
   غ ه وال  عمار ،ال ميقدر _

  ب قه يتحدث وهو وأردف  عمار إبتسم
  اخش  عخخاو   ومش  حخخابخخب  مش  ا خخخخخخخخخخخال  ،اان  بالاا   م_

  نكلمهم   أان  بتخاعى  مش  ومكخاملخات  البنخات  وچو  فرهخاانت
 بنات   وتعليج كت   وكالم   خخخخخخخخخحا  چو لكن م ال نتطمن

   بتاعى  مش دا
 

  متحدايا   عمار  وجه من  طار  اقرت 
  وال  تكلمهخا  ال  أ خخخخخخخخخخخال  متقخدر !    كالمخك  خلصخخخخخخخخخخخخت_

   مىن اتخدها
  بينهما إشتعاال الن ان يزيد أحدهم تدخل
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  بتسخخخخخختعبط البنات  شخخخخخخايف  ،مش يقدر  عمار  فكرة  على_
  ا اى  يكلموه  كلهم  وعاو ين

   وأردف  عمار تنهد ، بتحدِ   عمار إىل  طار  نظر
 متستفزنيش طارج_
  هتعرف مش بقولك_
  جمخالتش   لو  شخخخخخخخخخخخهر  ،وفظرف  طخارج  اي  منرهتخا  هخات  طخب_

  حياتى من اطلع ليك
  دا  شنيب  هحلج

  كفاية  مش_
 !؟  متام.. جدامك هبزُيىت  وهعرتف_
 !  متام_
 

  اخلطة وسختفشخل  سختصخده  اهنا امل  على الرقم طار   أعطاه
  ىف تفاجئنا  مسخبق  هلا  طيط دون حتدث  أمور هنا ولكن  ،
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  مع سخخكنه إىل  عاد  بعدما  شخخذى     عمار أتصخخل  ، النهاية
  وليد
  ينظر  وتنهخخخد  بعيخخخداا   اهلخخخاتف  ترك..  جتيخخخب  ومل  اهلخخخاتف  رن

 .. ويفكر  كعادته  للسماء
 
 إااعيل_لنور#

___ 
 ..  حفصه اي  الشاى_

  وقدمت  حفصخخخخخخخخخخة  اتت  حىت العال بصخخخخخخخخخخوته  درويش  قاهلا
 قائال الضيف تنحنح ، ورحلت  الشاى  ضيفه وأمام  أمامه
  على  اخوك  منخاع  بخت  حفصخخخخخخخخخخخخه  ِعنخدك  جعخدت  خالص_

  طول
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  وتناول  لضخخخخيفه واعطاها  واشخخخخعلها سخخخخيجارة  درويش أخرج
  يتحدث وهو  وأشعلها االخرى

 بعخخد   من  عخخارف  ،إنخخت  حبيبخخة  تراعى  معخخااي  جخخاعخخدة  اهى_
   نتچو  معايز  واان  يرمحها  هللا  أمها

   شجيجتها اختها  كأهنا  عمها ببت متعلجه والبت
 

  وأردف الضيف أبتسم
  العمر ليخك جعخدا   ،حبيبخة  درويش  اي متخأخخذنيش  مخاهو_

   كله
  بدرى  ،لسه ربنا  حيلها  وكتها_
 

 وقال  درويش يد  على الضيف ربت
 والعرسخخخخخخخخخخخخان   كربت  البخخت  ،  حخخاچخخه  وال  بخخدرى  مش  اله_

  ًبلك مواخد  الل بس إنت  طلبوها
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  الضيف أكمل ف  درويش ضحك
 يد  اطلب  عشخخخخخخخخخان  إهناردة  وچاى كلمتك  أان بصخخخخخخخخخراحه_

  عبدالفتاح  ولدى ل حبيبة
 ! ؟ إيه جولت

 
  وهو  وأردف  اجبيه عبس وقد  جلسته ىف  درويش  إعتدل
   متحفزاا   مهتم
 !  حبيبة؟ بىت_
  غ ها بت عندك بتك ايوا!!   إاي_
  مهر   هلا شخخارط اان وبعدين  جوى  خخغ ة لسخخه  حبيبة بس_

  حد  عليه ميجدر 
  معاك الف100ل ألف من وأحنا ايبوخالو جول_
 

 ساخراا   وقال حنقاا   درويش شفىت نصف إلتوت
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  دهخخخخخب  متجلهخخخخخا  متخخخخخدفعش  لو  بىت  ؟  ايخخخخخه  الف100_
 حلد منديها 

 
  فقط  ًبلكلمات يتالعب  درويش ان  ن  الضخخيف ضخخحك
  له  فقال
  ًبلدهب  نتجلوها ايسيدى_
  دهب  و هنا  جصخخاد ويتدفع تتو ن  بىت چد، بنتكلموا أىن_
  ايخدها جيدر والل..
 
 اجلدية   إىل  وجهه  قسخخخمات  حتولت  وقد  الضخخخيف  وقف  هنا

  وأردف
  وال  مچبخك  بتخك  جتعخد  عخاو   ،إنخت  درويش  اي  ايخه  عتجول_
 !  ؟ إيه
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 ويعرف   يتجلهخا  الخل  مچخا   لسخخخخخخخخخخخخه  مخدام  ،  ومخالخه  جتعخد_
 الل  الوحيدة بىت  ميسخخخخخخخخخخختاهلش  يبجا  عمره  ويدفع  جيمتها

 !   يرمحها هللا مرتى  رحية من
 
  يعتليه وهو  ًبالنصخخراف وهمّ   ،  الشخخاى  كو   الضخخيف  ترك

  ف  وحيداا   درويش  جلس  بينما ، بعباءته  ويلتف الضخخخخخخخخخخخيق
   تتسائل  حفصه إليه دلفت

 
 !ايعمى؟  بدرى ضيفك ليه  مشى_
   حفصه اي  عندى  مش طلبه_
 

  طو   كانت  بينما برأسخخخخخخخها  أومات ف حفصخخخخخخخه تسخخخخخخخاءلت
 البا  عند وتقف  ًبخلارج حبيبة هبدوء
 ليه؟ چاى كان  هو_
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  لولده حبيبة أيد يطلب  چاى_
 

 فقدان   من  خوف  أم  غ ة وهلة،  ل  ًبلضيق  حفصه  شعرت
 عمها رأس فو  تنصب  اسئلتها اتبعت مث   متت حبيبة
 ؟ إيه  وال رفضت وانت_
 

  ،فتابع   خخخخخخخخمت ىف  اخلارج من  احلديث  حبيبة  تتابع كانت
   درويش

  كخان..  الخدين  جنم  الكبييي   جخدك  مرت  جخدتخك  ،   مخان_
  لولية  إاها

  عخخاو اهخخا   النخخاس  كخخل  وكخخان..  فخخالنچع  بخخت  أحلى  كخخانخخت
  دج يبطل  مكانش بيتهم ،ًب   لوالدها
طب  عاو   كله   لولية خيح
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  ،  وجر   چنيخخخه10  مهرهخخخا  يخخخدفع  الخخخل  ،   خخخخخخخخخخخمم  أبوهخخخا
   هياخدها
  الخدين  نچم  چخدك  وغخاِل،  جوى  كخاب   دا  املهر  كخان  وكتهخا
   ويتچو ها هيموت كان
 وجر    چنيخخخه  عشخخخخخخخخخخخرة  ال  هخخخات  الفوجخخخاىن  لچخخخدك  جخخخال
  لولية ل  مهر وجندمه
ب  بس  ،  فلوس  معخخاه  كخخان  وكتهخخا  چخخدك   جنم  جخخدك  ان  حخخَ
   عاو  طاملا  دراعه من  يتجو 
  تچمع  عرفخت  ولو  دراعخك  من  ،هخات  فلوس  مفيش  جخالخه
  نصيبك  من هى  يبجا املهر
 

   وقالت  عمها جبانب هبدوء حفصه  جلست
 !  ومچعه؟_
 !!  ا اى چدك مرت جبت  أومال_
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  وأكمل  محبتسماا   قاهلا
  وچه حوشخخهم  م حلد شخخوغالنه  سخختني  سخخافرواشخختغل  يومها_

  واتچو ها  مهرها  دفع
  هيخاخخدهخا الخل  هو  دهخب جخدامهخا  هيو ن  الخل  ،  بىت  وحبيبخة
 يو لها  عشان يتعب  وال م
 ..  يرمحها  هللا  هناء من  وحته  مىن حتة  دى
 

  هلخا  أتخت  م  سخخخخخخخخخخخرعخان  ،ولكن  احلخديخث  من  حبيبخة  تعجبخت
  وقوفها  يكتشخف أن  قبل  وحفصخه والدها إىل  لتدلف  فكرة

  للحديث  متصنته
 
 ًبخد  ،كنت  ايبوى شخخخخخغالني مش والريسخخخخخيفر  التليفزيون_

  وبفتحه املذاكرة  من راحه
  انطج  مش الجيته
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  وهو املنزل  هخاتف  انحيخة  وذهخب  رأسخخخخخخخخخخخه     درويش  أومخأ
  ويتحدث ما  رقما يطلب

  والريسخيفرات  الد  ف عيعرف  حفصخه اي كرم  ولد  مهام_
 ؟ كديىت  مش
   وهللا  ايعمى  منعرفش_
 

  أمخخامهم   قصخخخخخخخخخخخ   وقخخت  ىف  يكون  ل  مهخخام  درويش  هخخاتف
  مسخخختقبل  اجلها  سخخخلك  بتصخخخليح  وقام معداته  ومعه  ًبملنزل
 بعخدمخا   مث  ومن.. بت بيتخه  وقخام املقطوع الفضخخخخخخخخخخخائيخة القنوات
  أنتهى
 النعاع   بوريقات ممزوج الشخخخخخخخخخخاى بصخخخخخخخخخخنع  حفصخخخخخخخخخخه  قامت

  هبخخا   حيملق  وهو  منهخخخا  أخخخذه  ،ف  لخخه  وقخخدمتخخخه  اخلضخخخخخخخخخخخراء
   يردد وبداخله
  ترى  ال  عينخخاي  ومخخا الخخت  وحخخدك  لخخك  ينبض  قليب  ومخخا ال
 عتمتك  يحن  مشعاا  ليكون  قليب احذيب وال لت سواك
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   شاى اتفضل_
 ! ؟  ًبلنعناع دا ايه_

   وقالت حاجبيها أحد  حفصه  رفعت
 ! ؟  عتحبو  أاي_
  عخخاماله   أنخخك  اسخخخخخخخخخخختغربخخت  حىت  ،اان  چخخدا  بنحبخخه..  الء_

  بنحبه  اىن  عارفه ُيكن جولت
 كعهدها  مستهزءه وقالت  حفصه شفىت إلتوت

  حخاچخه  ،  نعملهولخك  جوم  بتحبخه  أنخك  منني  هنعرف  يعىن_
 أنخخت   بيچيبوا  الصخخخخخخخخخخخبح  يوم  كخخل  وال  فخخالخخدولخخة  انخخت  كخخاب ة
 !  مصر؟  اي اخل   فصباح إيه  وبتكره إيه بتحب
  وهى الشخخخخاى كو   من  يرتشخخخخف وهو  كعهده  مهام إبتسخخخخم
 !  هنا إىل  هبا أتى الىت اللحظة  وعلى  عليه س طاا   تتمتم
 إااعيل_نور#

___ 
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 ..الشهور مرور  وبعد 
  السخخخخبع فتياته إحدى لزفاف عبدالاله منزل  يتحضخخخخر كان
  العريس ملنزل تتحضروتذهب واغراض  وفوضى جلبه  ،

 اشخخخخياء   ،  للمسخخخخاعدة واالقار  االهل  من  ك  ة  وسخخخخيدات
  وهناك  هنا
  الىت القدُيه االغاىن و خخخوت  ،  قرآنية  ولياىل  املواشخخخى  ذبح
  العجائز السيدات هبا  تتغىن

   خخخخخخخخواىن إحدى    العروس جدة  دهب  متسخخخخخخخخك فكانت
  فلكلور   اغنيخة  ترديد  مع  بقرعهخا  وتقوم  االملونيوم  الشخخخخخخخخخخخاى

  ًبلصعيد قدل
 معااي  قصدك وإيه.. ورااي  ليه أمتشي_
  طبين أمك يل شّيع..    طبين عايز كنت  إن
 احلكاية عرف لو..  يضرحبين واعر أبواي
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 استطاعت   ًبلكاد  ،  االايدى  تصفيق  و وت  تتعاىل   غاريد
  احلناء  ليلة حبيبة مع   ضخخخخخورها أذن  على حتصخخخخخل  حفصخخخخخه
 ..  عمهم إبنة للعروس
 إحدى   دارت ،  ًبلنسخخخخخاء  حمتشخخخخخد  واملنزل املهنئات  وسخخخخخط
  حرفة    حبيبة  عليها ترتاق  الىت  االغاىن
  واخخخذوا  ترتاق   اجمللس  وسخخخخخخخخخخخط  قخخامخخت  الفتيخخات  بخخدعوة
   مجيلة  رقصتها كانت  ،ًبلفعل  هلا يصفقون

 واهتزت   متخايلخت  ،وكلمخا  وليخد  البخا   خلف  من  يراهخا  كخان
   أمامها فرحاا   قلبه  رق 
   عمار إسم    هاتفه  رن ،حىت  عريضة أبتسامة  يبتسم

  وىف  مراتن  االتصخخخال  عليه  اغلق  وجهه،  قسخخخمات  عبسخخخت
  ، اجلالسخخخات  من  أحد  يشخخخعر  ان  دون  خلسخخخه خرج ال ال ة
 عمار أردف ف املنزل ًب  لدا ووجده له  خرج حىت
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  ارن ارن  شغال ، احلرل جعدة  عاچباك أاي_
  ايه  عاو  لك طلعت خالص  ماان_
  معدول اي الواچب نعملوا العريس  حلنة نروح تعاال_
  جابوان الل  وعلى  علينا هوايل  دى  ايبوى تعاال_
 
 منزل  إىل  ذاهب  درويش جبانبهم  كان  ويتحداث  ُيران مها أذ

   قصد  دون من  ،فسمعهما عبدالاله
 !؟ چوا حبيبة  يعىن_

  وليد له  فقال  متسعتان  عماربعينان  قاهلا
  م  غ   من  بينهم  من  طلعخخت  واان  ،  برتج   وكخخانخخت  ايوا_
 رنيت انت ملا حيس حد
 

 مبتسم وهو  وأردف  عمار  وقف
  فبيتكم حاچه نسيت نرچع تعاال جبولك طب_
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  الواچب  ،،نعملوا بينا ايال ايخواي ال_
 
  وليد انتبه  ،ف املتصل على  اغلقه ف  عمار  هاتف رن
 ايك؟ شذى_
  والبت  طارج من  الرهان كسخخخخخخخخخخخبخت  ، كربت  اللعبخة ايخى_

 بعد   يسخخخفرىن  ابوها  اسخخخافرمعاها  وعاو اىن بيا  جوى اتعلقت
   ونتچو  واخطبها الت رچ

 
 معرتضاا   وقال  بشفتيه وليد  مط
 أبعد   وجولتلك ُنبها  اان دى  حواراتك ان عارف  إنت_

   عنها
  فطرجيى چت الل هى  وهللا بعيد أان_

  عن أما العريس، منزل إىل  و خخخخخخخال حىت حدي هم  ىف اكمال
  املنزل إىل  عاد  حينما الدماء به  ففارت  درويش
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 سخخخخابق   دون  ومن  عادا حىت  وحبيبة حفصخخخخه  من كال  منتظر
  بصخوت  يقول  وهو بعنف بضخرهبا  وقام حبيبة  أمسخك  إنذار
  أمخام  وترتاق   املنزل  خخارج  رج  هلخا االخ ة  املرة اهنخا  عخال
 . سيدات كانوا  وإن حىت الناس
  تورمت  ، أيضخخخخاا   الضخخخخر  من  جزء وانلت  حفصخخخخه حاولت
 .أنفها من الدماء وكبكبت  وذراعيها  حبيبة وجنتان
  بعد..  مرة ككل  يحفهمها أن دون  درويش  حقاا  قاسخخخخي كان
   ساعة مرور
  مع هذه  القاسخخخخخخخخية  افعاله على  بوخزه  درويش  ضخخخخخخخخم   قام
 الضخخر   وأاثر  متورمه ليجدها  غرفتها إىل  دلف ف.. إبنته

   هلا وأردف بشدة  إحتضاهنا    ،قام  عليها واضحه
 
  مطلعتش ...  ايبىت  جوى  ،خباف  حبيبة  اي  عليكِ   خباف  أان_
 الدنيا من بيكِ  اال
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  احخافظ    خاول  ايبىت  معلش  ،   خخخخخخخخخخخغرك  من  الطمع  وفيخخكِ 
 عليكِ 
  نعرفوها الل  الوحيدة  الطرجيه دى بس  عبه  طرجيىت ُيكن
   متزعليش..  ايبىت مىن  ،متزعليش عليها واتربينا

 
  أحضخخانه ىف ًبلبكاء شخخرعت  بل احتضخخانه   حبيبة تقم  مل
 .جلبابه  على  دمعاهتا  وتساقط جديد من
__ 

 .. االعوام ومرت
  وىف  ،  قريتهم  إىل  للعودة  طريقهم  ىف  وعمخخخار  وليخخخد  وكخخخان
  منزهلم إىل  سختصخلهم الىت  السخيارة اسختقال  السخيارات موقف

   وعبلة   مزم أيضاا  ركبا  ،
  وأردف وليد أذن  عمارمن  دىن ف
 !  حمسب؟  عمك بنات  دول  مش_
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 وقال وليد انتبه
  جتريباا _
  األجرة  هندفعلهم طب_
 
 انتبهخخت   ف  والفتخخااتن  ووليخخد  هو  أجرتخخه  بخخدفع  عمخخار  قخخام
  من  عنه  بعيدا  بنظرها تشخخخخيح  وهى شخخخخاكرة له  وقالت   مزم

   اخلجل
  ماينفع  وهللا  بس ليه_
 

 عماروقال إبتسم
   عليكم  عيب  ماحيصل  وهللا خالص_
  خال  متشكرين_

  ومنه  السخخخخخخخيارات موقف  إىل  و خخخخخخخال  أربعتهم،حىت   خخخخخخخمتا
  املنزل إىل_ التكتك_ يحدعى ما سيأخذوا



 

 143 

 للفتااتن  وقال وليد  وقف
  تكتك نوجفلكم ثواىن_
 

  ًبلرد  عبلة مهت
  كفاية  االجرة  دفعتولنا م التكتك احنا هنوجف اله_
 

 عمار  أردف ف مضحك  بشكل وليد وجه  امتعض
 ايبت   ًبلسخخخخخخخخخالمة وتو خخخخخخخخخلوا تكتك  نوجفولكم  ال م اله_

  تكتك إحنا نركبوا  وبعدها االول  عمى
 

 وقالت بيدها  عبلة لوحت
 كويس   ،شخخخخخخخخخخخكلهخخا  وحخخدينخخا  بنركخخب  مرة  مخخل  م  خالص  م_

 معاان شافكم حد لو دلوك  دى  وجفتكم
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 االبتسامة تتصنع وهى  وقالت  بلكمها   مزم  قامت
  اهو  ومتشخخخخخخخخخخخكرين  متزعلو   جوى  دبش  عبلخخخة  معلش_

 ابوى ًبعته ال چه التكتك
 

 يقول  وليد  وقف ف  ورحال_تكتك_ال الفتااتن اسخخخخخخخخختقال
 ساخراا 

  چخخاهخخا   مخخدبخخب  طو   بيحخخدف  بوجهخخا  الصخخخخخخخخخخخغ ة  البخخت_
  املنتول بت العذا 

 
  واسخخخخختقاله اخر" تكتك" إىل وأشخخخخخار  عماربشخخخخخدة  ضخخخخخحك
 ..ورحال

 
  ال خخانوى  ِبواد  ًبملخخذاكرة  اهنمخخاكهخخا   خخل  ىف  ،  حبيبخخة  عن  أمخخا
  والدها دلف  ، العام
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  يدها من القلم تركت ف بالستيكي كيس  أمامها  ووضع
 وتساءلت  ،  احلصان تشبه الىت  شعرها  غرة  ورفعت

   ايبوى دا ايه_
 افتحيه_
 

 عنخدمخا   مطوى  قمخا   منخه  واخرجخت  الكيس  حبيبخة  فتحخت
   حاجبيها  رفع مع قالت ،ف  نقا  وجدته بفرده  قامت
 الذهول  يشوبه  و وهتا

 !!نقا _
___ 
 2021  َمذاهب_يَعشقون_فيما_وللرچال#
 {كان  والّلى  الِقصة}
 نورإااعيل#
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  ار اللى  آدى
 فو  حتت  مطلو ، يومي من

 حصار  غ  من  ًبإلختيار، حياتى  عايش
 !!أحب  فاضى ال  و أحب  غاوى وال أحب،  انوى أان ال
 ( اجل   هشام)
 

                       **** 
 "جوى كبي   فرج  وفيها أتغايب  عاو ة أان!    غبية  مش أان"

                     **** 
 (٥) الفصل

 خَبيته؟ أم اي إيه  بتعملى_
  مكاهنا ارتبكت بعدما  حفصخخه إىل خبيتة  أم  السخخيدة إلتفتت
    وهتا نربة  ىف بتعتعه  وقالت

  حبيبة ،مكتب  هنا بننضف كنت_
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 لل ارج  تش  وهى  وقالت  هلا حفصة لوحت
  فيه البهال  عند ورااي  وتعاىل حبيبة  أوضخخة من سخخيبك الء_

   ِعنديهم كات   شغل
  أهو چايه  حاضر_
 

  وشخخاحها  وانزلت بصخخدريتها شخخيئاا  خبيته أم السخخيدة وضخخعت
 .تتبعها حفصة  خلف وترجلت  عليه
__ 
  الرفخخا   خخخذلين  لقخخد  ،  عمى  ولخخد  اي  ايخخه  اجولخخك  هخخاااااه_

عة وأم فتحي  أم و أحبهح  الِذي والشخخخ   والعائلة   وعم   مجح
عة أبنهح   و عبدهح   !اح
 
  متجه منزله  درج يصخخخخخعد وهو  ًبهلاتف  حتدثه إثر وليد  قاهلا
  مفتوحه  ،ليجدها  العلوى ًبلدور غرفته ُنو
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 .. بداخلها أطفال  مخسه من وأك ر
  خخارج  مالبسخخخخخخخخخخخه  ، يرتخدوهنخا  أحخذيتخه  ،  مرتخب  غ   الفرا 
 ! األريكة على  ومنها األرض  على محلقى  منها اخلزانه
  محبع ر شئ ،كل بدراسته  اخلا ه الكتب...االورا 

 !!  هلا يرثى  الة شئ كل
 .. منه   رخه وىف
  أشخخخخوف  خليىن دلوك إجفل  ايعّمار ،أجفل  ايبوووووووى_

   دا احلزون
 

  يهرول وهو   ذاءه  وأمسخخخخخك ،  اهلاتفيه مكاملته وليد  أغلق
 العالِ  وبصوته  ويضرهبم  الصغار وراء
 
  هند اي مروة  اي ايوالء أمل  اي  ايشخخخخخخخخيمااااء ايشخخخخخخخخيماااااء،_

  أومااااااى اي!! سناااء اي  ايَايحه
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غار و خوت   خوته على  أمه  خعدت   من  هاربني  يفروا  الصخِ
   إنزعاج    قائلة  إمامه
 
 ولدى اي  ليه  بتزعج وليد، اي  فيه إاي_
 ؟  حضانه وال بيت  دا أمى اي دلوك_
 ولدى اي بيت_
 !!  إيراي كيد   وال  اوضىت  ودى_
 

  فهم  بخدون  وقخالخت  األخ ة  وليخد  كلمخات  من  األم  تعجبخت
   منها
 ايه؟ جصدك_
 بنخخاتخخك   م  طول  تتجفخخل  أوضخخخخخخخخخخخىت  جخخايخخل  مش  أمى،اان  اي_

   هنا  وعياهلم
  ولدى اي  جمفولة ماكانت_
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  اهلدوم شخخخخخايفه  عملها؟  مني دى الزريبة  ، جمفولة  هى وملّا_
  والكتب  الور  شايفه!  

  من  التخخاىن  ورا  واحخخد  ألقحهم  ل  ضخخخخخخخخخخخخاعخخت  ورقخخة  لو  وهللا
 ايه؟ جولتوا حتت  من  تتلجاهم  وأمهاهتم الشباك

 
 إليه  وأردفت بتهدئته تقوم أن األم حاولت

 بنخخخخات   من  لواحخخخخدة  هجول  دلوك  ،  إهخخخخدى  بس  طخخخخب_
  اتىن االوضة لك تنضف أخواتك

  ف  أنخخك  عرفوا  ملخخا  عليخخك  يسخخخخخخخخخخخلموا  ولخخدى  اي  چخخايني  مهخخا
  الكلية من  أچا ة
 

  على  ويسخخخخخخخخاراا  ُييناا  ينظر  وهو  بعروقه حترت  الدماء كادت
 وأردف هكذا  وغرفته  املبع رة اشياءه
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 واحدة  لكل هروح ،اان  عليا  يسلم أمى اي حد  عايز  مش_
   عليها وأسلم  عنديها حلد  منهم
 

  خزانته انحية فهرول   ا شيئا  فتذكر لغرفته ينظر  وليد  وقف
 غاضباا  قال مث ومن جيداا   ث جيده،  ومل شئ عن و ث

   ليا حچات  فيه شايل  هنا كيس  فيه كان!!   امى_
 

 حيله بقلة  وقالت اخلزانه انحية األم نظرت
 هنا وال  هنا  شوفه ؟ ولدى  اي  دروسك تبع حاچه_
 

 تنفجر ان وشك  على  بعصبيه  وقال ًبلغضب  شعر
  عيال  ألدخل ،  ضخخخخخخخخخاع  مايكون  ًبلذات  دا الكيس  وهللا_

 واشخخخخخخخخخخخويهم   الفرن  هخدخلهم  حتخت  الخل  طفخل25ال  بنخاتخك
   هادية انر  على
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  شخقيقات  ىف  شخقيقه  ألكرب الكحربى اإلبنة"  ِمسخك"  خعدت
 قائله واضح خببث وتضحك بالستيكى  كيس  ومعها وليد
 !؟ ايخال دا  عالكيس بتدور_

  اخلفقخخخخان   بعخخخخد  هخخخخدوئهخخخخا  إىل  وليخخخخد  قلخخخخب  دقخخخخات  عخخخخادت
 هبا  حيملق وهو  وقال  الفور  على  منها الكيس ،وأمسك

 ِمسك اي  فني الجتيه_
 

 املعرفه  عدم تتصنع وهى  مسك قالت
  سخخخخخخخلك كشخخخخخخخكول  فيه ،  ماسخخخخخخخكه كان  العيال من  واحد_

 ..و ورة أشعار  فيه مكتو 
 

  له فقالت  تضخخحك وهى  اغلقه  فمها  على يده وليد  وضخخع
 والدته

 ؟ واد اي ليه أختك بنت كتمت_



 

 153 

 وقال  خائفاا  وليد أبتسم
  ينضخخخخخخخخخخخف  البنخخات  من  حخخد  بس  أبعىت  ،  أمخخاه  اي  خالص_

   دى  فيها إحنا الل املقاليه
  ولدى اي طا _
 

  مسخخخخك  فم  يغلق  فعلته  على وليد كان  بينما  والدته هبطت
   تركها مث ومن  تضحك وهى

  هى  فقالت
 ...   ورة  مش دى  هى_

 ويساراا   ُييناا  رأسها  يهز وهو  وقال بقوة  شعرها أمسك
   سامعه؟!   دى  فالضف ة هولع نطجىت لو_
 فبيي  ،سرك خال اي  مت افش_
 الل   اجلرود مكان  االوضخخخخخه  نضخخخخخفى  ،وال  غورى يال طب_

   هنا كانو
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 بدهاء  وقالت  جسدها ِبنتصف  يدها مسك  وضعت
 !متن؟  مالو  ايخال دا السكوت هو_
 

  ا قائال  منها واقرت   عينيه.... ضيق
  جدعة ،بس  كلبه  فعالا  كلبة  مسخخخك؟  اي  خالك  بتسخخختغلى_

 استغالل  غ  من  مسك
   شافتها الل من حلد  حاچه هتجول  مش
 

 منتصخخخخخخف   ىف يدها تضخخخخخخع وهى  مكاهنا مسخخخخخخك تراقصخخخخخخت
 حتدِ     وقالت  خصرها

 عادى  ،هجوول اله_
 
  قام   أن بعد  يدها ىف  ووضخخخخخخخخخخعها  ماليه  ورقة وليد أخرج  هنا

  أبسنانه  أ ابعها  بقضم
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 قائال  األمام إىل  ودفعها
  چابك الل أبو ،َحر   وغورى خحدى_
  واچيلك  البوى  هجول مش  أعو   م ،وكحل  خال اي تسلم_
 !إمشى_

  إىل  ينظر   ا حائرا وليد ووقف ،  أمامه من هرولت م  سرعان
   األعني عن امل فية  اشياءه كيس
 ..  نفسه ىف  ويتمتم

  األوضخخه  جالبوىل جرود  وشخخوية ،  وبتسخخاومىن  الو غه كد_
 ٨٤    ٧× ٧ چيباىل واحدة كحل  له  منكم...

 .شئ بكل هللا  وسأخرب
 إااعيل_نور#

___ 
 ...األمان
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ا   منخخخذ  مسخخخخخخخخخخخمعهخخخا  علي  الكلمخخخة  تلخخخك  ترتدد  كخخخانخخخت  دائمخخخا
ا  هى  تفهمخخت  قخخد  مخخا  يومخخاا   لكن  طفولتهخخا،   عخخدم  معين  جيخخدا
  عدُية تلك  هي العالقات  أقصخخخخر أن  و!   والفقدان األمان
 .األمان

  ،  القادم من اخلوف هو  عليها املسخخيطر  الشخخعور  يكون أن
ررها  أن  من خوفاا  مشخخاعرها تحقيد أن  املؤقت،   للشخخ    حتح
  مشاركتها   من خوفاا  الدفينة أسرارها عن  حدي ها  تكبت  أن

 .اخلاطئة  للنفس
  قريباا  ، به  وتشخخعر األمر  تتفهم كانت  احليان  بعض ىف لكن
  هو  حينهخخخا  مخخخاحتتخخخاجخخخه  كخخخل  وكخخخأن..  قلبهخخخا  يالمس  منهخخخا

 .فحسب األمان اإلطمئنان،
 حبيبة  اي حبيبة_
  متسك ،كانت  تناديها وهى  حفصة  وت حبيبة تسمع  مل

  وتغىن  بتشخغيله  قامت وقد_  السخيشخوار_الشخعر  ِبصخصخف
  املفضخخخخخخخخخله  ًبالغنية  وتتغىن  فراشخخخخخخخخخها  فو   تقفز وهى  أمامه
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  دوراهنخخخخخخا  اثخنخخخخخخاء  ًبلختخحخخخخخخديخخخخخخد  الخوقخخخخخخت  هخخخخخخذا  ىف  لخخخخخخديخهخخخخخخا
 _كاسيت_ًبل
 مايرضوووون  واهلها ،هويتها والعيون  عشقهاااا  قليب_
 

 بنزع   منها،فقامت الغضخب  يقتحمها  أمامها  حفصخة  وقفت
 هلا  محردفه حبيبة وتنتبه املصفف لينطفأ الكهرًبء

 !!   ليه  الفيشه شيلتِ _
  وال  حبيبة،وانتِ   اي ،ايحبيبة  عليكِ   بنادى  سخخخخخخخخخخخاعه جباىل_
   فستارميكر هيجدموا الل

 ديىت فامل رو    و وه  وشغاله
 

  فراشخخخها إىل  وجلسخخخت شخخخفتيها إلتوت وقد  حبيبة إنزعجت
 حفصة إىل تتحدث

 ايه؟  نعم،عاو ة_
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  يسخخخخخخخخخخخمع ييچى  جميخه  على  ِ أبوك  خخخخخخخخخخخوتك وطى جبولك_
  مش  وانتِ   فعضخخخمك كلمتني  يديكِ   دى  الكروان  خخخوتك
 منه  انجصه

 
  وهى املرآة  أمام  شخخخخخخعرها متشخخخخخخط وهنضخخخخخخت حبيبة تنهدت
  تتحدث

ل  بعمخخل  أان!    ممنوع  البيخخت  چوا  حىت  هو  يعىن_  حخخاچخخه   كخخح
 كلمه  بكسر  ومش  عليها بيجول
   خال  لّيا  متنفس  مفيش

 
 هلا  وأردفت املحعتاد   ناهنا  هلا  وضّمتها  منها  حفصة أقرتبت

  حج  لخخخه  دا  وبيحبخخخك،وفزمخخخاننخخخا  ايحبيبخخخة  عليخخخكِ   بي خخخاف_
 حسا  الف  ويعمل وجيلج خياف
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  مطمع  خيلوكِ   وأد  مچال  وهبك ربنا ايحبيبة  عارفه  وإنت
   عليكِ  جافل هو كدا  ،عشان
 فهمتِ 

 
  ًبحلديث  حفصة  داعبتها مث  ومن حبيبة   متت

  تغنيها  عماله  كحنتِ   الل  دى العفشخه  االغنية   خح،ااي  ايوا_
نا  وجالبه   بيها  خمح

 
   محعرتضه وقالت  حاجبيها أحد حبيبة  رفعت

   ِ إنت  فهمك ايش_
 

  وهى األماميه  شخخخخخخخخخعرها  خصخخخخخخخخخله  ورفعت املرآه إىل  نظرت
 وتقول تتحدث



 

 160 

  وحتسخي  حفصخة اي  ،تسخمعيها جوى  حلوة  اغنية حىت  دى_
 وليكِ  عنك  بتتكلم أهنا
 حخد   وال  بيغنيلى  حخد  ال  اير   النيب!!!  وليّخا  عىن  بتتكلم_

   الفالحه  عجني  اعملى جومى جاىل
   العشا  اعمل راحيه اان
 

  عادت مث خطوتني ترجلت
 البوكِ   ديىت  املغفلق   خخخخخخخخخخخوتخك  وطى  بس  االغنيخة  كملى_

 !راسنا  فوج  الليلة  ويغفلق  يعاود
  من حبيبة  وتكدت  ،  محبتغاها حيث إىل  حفصخخخة  إنصخخخرفت
   خزانتها انحية  ذهبت ف  غحرفتها عن بعيداا   ذهاهبا

  وتسخخخخخحب  املطوية  مالبسخخخخخها  أسخخخخخفل يدها متد ل  وفتحتها
  هبا  مّدون  ورقة
  مايرضون  وأهلها هويتها والعيون،  ِعشقها  قليب"
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   عنيها  جتاوبىن..  عليها وأسأل  ،،أروح إليها أشتا   م وكحل
 !"مايرضون  أهلى..حبييب حبييب اي إرحل
 
ن  محبتسخخخخخخخمه بعينان تقرأ   ضخخخخخخخمن من  وخطا  املراهقة ،سخخخخخخخِ

  بكلمات  محفعمة  وراسخخخخلها  مصخخخخدرها  جمهول ِعدة خطاًبت
 .خبزانتها مطوية وجتدها الغرام

 هذا   يبقى  لآلن  أعوام منذ  وقتها  من  عنها  حفصخخخخخخخخة  رب  مل
رها  الراسخخخل  ملعرفة تسخخخعى  ،ال  وقلبها  نفسخخخها ىف الدفني  سخخخِ
  حىت  هبا يهتم احدهم ان   الفرحة  شخخخعور  حتب  فقط  هى
 . هويته  تعلم مل وإن
__ 
 !  ؟  تسمعيىن ممكن شذى_

ار  قخاهلخا   مع  التعخامخل  يسخخخخخخخخخخخهخل  كى  القخاهرة  أهخل  بلهجخة  عمخّ
 ًبلكليخة   التحخاقه منخذ حدي خه،فعو  طريقخة  وتتفهم  خخخخخخخخخخخديقتخه
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  يفهمونخه   كى  أحيخاانا    مالةه  مع  هخذه  ًبلَلكنخة يتحخدث  وهو
. 

  له  وقالت شذى  وت نربة تغ ت
  دعوة  ملكش..  الكالم نفس  تقوىل  مرة  كل  ِمش  ، عّمار_
 وعارفاه  حساه الل    مقتنعه أان
   خخخخديقة ايوة ،  بك أىن جولتلك  مرة  مفيش أان شخخخخذى_

 يديهاىل ربنا نفسي كان  وأخت  ممتا ة
  من   مان حصخخخل الل السخخخ يف الرهان  على جولتلك وملا

  حتبيىن  عشخخان  ومش  نور  على تبجى  عشخخان  دا  ومىن طارج
 ايشذى  وسفر  فچوا  وندخل

 
  عّمار   دموعها،حاول بنزول وإختلط شخخخخذى  خخخخوت  هتدج
 األمر هتدئه
 !دلوقت؟  ليه بتعيطِ _
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ار  اي  حتبىن  مقخخخدرتش  عشخخخخخخخخخخخخخان_   بعض  مع  دا  ،كخخخل  عمخخخّ
  غ ك  حخخخد  أى     عالقخخخة  مخخخاليش  حقيقي  واان  وحمبتنيش

 عارف وأنت
 

  عليه  جالسخخخاا  إليها ليتحدث فراشخخخه  على  من  عمار إعتدل
 جدية بنربة  وقال
  هللا،  الاح وحشخخخخه انتِ   عشخخخخان مش ُنبك  جمدرتش اان_

 معچب  عشان عليكِ   متعرفتش اان األول  من  علشان
 وجولتلك   فيه  روحى  واسخخخخخخخختحقرت الرهان موضخخخخخخخخوع كان

  كدا  بعد أمان حد  متديش ونبهتك  احلجيجه
 چدا   بعتز  الل  و خخخخخخخخخديقىت أخىت  فعالا   إنتِ   وكتها من لكن

   فحياتى بوچودها
 
 !كدا؟  عشان بس_



 

 164 

  هتم أهنا الواضخخح  ومن  التماسخخك،  حتاول  خخوهتا  عّمار اع
 وجنتيها  على  من  دموعها  ِبسح
 احلقيقي ًبألمر خيربها وأن  ًبليقني الشك  عماربقطع  فهم
 
  ومن اتنية واحدة   ب أان  ، ايشخخخخذى  بصخخخخراحة  وعشخخخخان_

 جوى   مان
 

  هى  فقالت االثنني   متا
 !  ؟  فاحليط  ،اخبطهم  وقليب  ومشاعرى_
 ًبلچوا    وال  ًبحلب  ال  وعد  فيه  أجوهلا،مكانش  مرة   خر_
 ! السفر  وال
 
 والخخخدتخخخه   حتيخخخة  وكخخخانخخخت  واحخخخدة  مرة  عمخخخار  غرفخخخة  ًب   فحتح

 بفزع له  وقالت



 

 165 

 !وراان  وتسافرمن  تتچو  رايح!!   ايعّمار إيه  وسفر چوا _
 

 متوىف على تعديد بطريقه  وقالت   درها  على  بقوة دبت
 الل  چات  الوحيد  ولدى  ايمرارى،  ايشخخخندلىت  ايحنضخخخلىت_

 عّمار ايبو  وسفر چوا  بَعيد  واتخده  عليه لفت
  وأغلق  شخخخخخذى من اسخخخخختأذن بعدما  جملسخخخخخه من  عمار  هنض
  وأردف اهلاتف

 ابداا   ديىت من حاچه  ،مفيش دا عتجوليه الل  ،أاي أمى اي_
  بودىن  ،سامعاك  عمار اي عتكدبىن_
 

  على  عمخخار  والخخد  عبخخدالرمحن  أتى  ف  فخخالبحكخخاء  شخخخخخخخخخخخرعخخت
 منزعج  ودلف   وهتما

   ولدى اي ليه عتبكى أمك  ،  عّمار  أم اي ايه  فيه_
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  منخخه   خالص  والجيخخد  مشخخخخخخخخخخخكخخل  ىف  بوقوعخخه  عمخخار  شخخخخخخخخخخخعر
  الفور  على ليأتى وليد هاتف  م  ،فسرعان
 هلم  أردف ف  عمار والد أمام  وجلسوا وليد  حضر
  شخخخخخخخخخخكل..والسخخخخخخخخخخفر  عالچوا  وتتفجوا!  ؟ بِنته  عتكلموا_

  نفوخكم خر   رى  فبالد العالم
 

 وقال  عمار  قاطعه
  األول  ،إاعنا  غلط  فاهم إنت  ايبوى_
 

 له والده حتدث  دة
 !دى؟ شذى  مني واد اي جول_
 تصرف  بسرعة  واردف  عليه ًبلرد وليد  قام
  َمشخخخخخخخخخخخروع  فيه وكان  ،  عمى اي   ميلتنا ِبت  دى شخخخخخخخخخخخذى_

   فالكلية عندى
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 وكانت   عليها  واتعرفت  فيه  نسخخخخخخخأله  عمار  عند روحت واان
 عتساعدىن
  هلخخا  وبني  إعچخخا   احملرتمخخه  املعخخاملخخة  شخخخخخخخخخخخخافخخت  هى  وبعخخدين
 وعندان انس  والد إننا   اعت
  ليهخخا  نتجخخدم  ان  فخخاحتتىن..  ،طمعخخت  وعمخخاير  وبالد  اطيخخان
 فباىل  مش اان  وطبعاا   ونتچو 

  املوضوع كل  ،آدى  يقنعىن  عشان  عمار  رقم چابت ف
 

   منهم يدنو وهو  وقال سا   على  سا  عمار والد  وضع
 !والسفر؟_
 
  اى  لديه  ليس  ان  رأسخخخخخخخخخه  عمار  فهز لآلخر  منهم كال  نظر
   هبا جييبه  فكرة

  بباله طرأت جديدة  فكرة إختال  وليد  فحاول
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  ونشخختغل  نسخخافروا  علينا  عتعرض وكانت  مسخخافربرة  ابوها_
  من املوضخخخخخخخوع تشخخخخخخخيل  عيقنعها كان  وعمار  بشخخخخخخخهادتنا  برة

   ايعمى  دماغها
 

  عبدالرمحن  أردف ف اجلميع،   مت
 وليد؟ اي  دى  ًبحلكاية عارف وأبوك_
 

 عمار  فقال لونه تغ  وليد  وجه
  ن بتلك  وعشان ،  ايبوى ا ال  موضوع  مفيش_
 

   وقال اهلاتف وليد واعطى شذى   واتصل  هاتفه أمسك
  احلكخايخة  وأهنى  دلوك  جولتخه  الخل  كخل  على  وليخد  اي  جوهلخا_
 فوراا   دى
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  ولكنخخه  جخخداا   عمخخار  تمل  ف  ،  بقوة  عمخخار  قخخدم  وليخخد  دعس
  وأردف  نفسه ىف  كظمها

 ماشى_
 

 واحدة  دحفعة وليد  هلا فقال اإلتصال شذى أجابت
 ِسكتنا  مش حب..  معاكِ  وليد الناس، ايبت إاعى_

  وموال وشغل  وو يفه   رج  جدامنا لسه عنتچو و   چوا 
  جابوان الل  وعلى  علينا وهوايل  أ ر 
 عيلته وال بلده  هيسيب  مسافروال حمد   سفر

  وإحنخخخخا  احلالل  ايبخخخخت  فحخخخخالخخخخك  إنخخخختِ   ِدلوك  من  فمعلش
   فحالنا
  خال خخخخخخخخخخة دا لكن  معاكِ   مشخخخخخخخخخخكلة  ومفيش   ينه  بت إنت

 ! ،سالم املوضوع
 



 

 170 

 والخخد   فقخخال  وليخخد  لخخه  وغمز  عمخخار  وابتسخخخخخخخخخخخم  اهلخخاتف  أغلق
  عبدالرمحن

  عالمكم  و لصخخخخخخخخخخخوا  تت رچوا  وجربتوا  كبخخار  ،  كبخخار  أنتو_
  منكم واحد لكل اديناها الل  ال قة..

  مش  عيخال  خلفنخا  إحنخا  يبجى  كخدا  وإال  كخدهخا،  تبجوا  ال م
 العوض  ومنه العوض  وعليه رچاله
 

  هبدوء وقال والده يد  وقّبل  جملسه من  عمار  هنض
  حخخاجخخة  أى  هللا  شخخخخخخخخخخخخاء  ان  مفيش  ،  ايبوى  علينخخا  حجخخك_

   اتىن  فينا ثقتكم  هتز حتصل ممكن
 

 عمه اىل وأردف وليد  هنض
  االحزان آخر  جيعلها  ربنا  هللا شاء ان_
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  وليخخد  عخخّدل  ف  جنخخاًبتخخه  إحخخدى  ىف  وليخخد  بلكز  عمخخار  قخخام
 وأردف أخرى  مرة حدي ه

  ربيتوان  إنتو  هتحصخخل،  اتىن  مشخخاكل  مفيش  عمى اي  وعد_
   عيال  مش رچالة
 

  ملكيخة  احلخديقخة  اىل  طريقهم  وىف  ًبالنصخخخخخخخخخخخراف،  اسخخخخخخخخخخختخأذان
  بسيطه  ِبسافة  منزهلم عن تبعد الىت  عائلتهما
 !   عنب  تكعيبة وهبا الفواكه أشجار  هبا  مزروع
 وجيلسخخخخخخخخخخخان  جو  تغي   يريدا  حينمخا  وعمخار وليخد  هلا يذهبخان
  والطبيعه  اخلضرة وسط وهدوء  نفسي   فاء ىف سواي
 .القمر يزينها ليالا   السماء  ومجال
 وليد  إىل متوجهاا   عمار  قال طريقهم وىف
  سداااد عمرك طول  ، عمو ايبو محتشكرين_
 



 

 172 

  وأردف  كتفيخخه  أحخخد  على  خبفخخه  عمخخار  بصخخخخخخخخخخخفع  وليخخد  قخخام
 ضاحكاا 

 كديىت   مچيب  واجف اشخخخخخوفك ،ايكش  ايجبرة  اجلمايل ِعد_
   اعو ها  فحاچه

 شخخخخخذى   موضخخخخخوع من  وخلصخخخخخت خ   ع عدت احلمدهلل_
 كيف  منه اطلع  عارف  مكنتش

 البِنتخخخخه   ،  عمى  ايولخخخخد  كخخخخديىت  بعخخخخد  وكفيخخخخاان  عخخخخدى  أهو_
  بطاريه  ش ن وتفضى  الراس  وچع غ  وراهم من مبيچيش
 ..  أول   أول موًبيلك

 
 بطريقةٍ  البعض بعضخخخخخنا  نكمل  ما لنا اإلنكسخخخخخار  رغم  فوهللا
 بدوين  لكَ   قيمة  وال  بدونك  يل  قيمة ال ا ن أ خخخخخخخخبح ،  ما
 حخدث،   مهمخا  واحخداا   شخخخخخخخخخخخيءا   فنحن  و خخخخخخخخخخخخديقى  أخى  اي

  مسخختطع بكل  اعافر  ما التٌ   تتالقى،وا ن أرواحنا ما الت
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  ويكفيين  جبخخانبخخك  وجودي  يكفيين  حىت   لخخك،  أعود   كي
 .مرة وكحل  أخرى  مره بك إلتحامي

__ 
   ماتسألىن غ   من ،  عىن ليه  غيبت"
 " بتوحشىن ،إنك  عارف  مش أنت هو
 

  وهى  لشخخخخخخقيقتها  متوجهه وقالت  مكاهنا  من  عبلة هنضخخخخخخت
 عنيفه بنربة تتحدث

 ! اذاكر  عارفه  مش املسچل تطفى ممكن_
 

   محستفز هبدوء  وقالت كتاهبا  عن  نظرها   مزم  رفعت
  نذاكر  عارفه  أان بس_
 

  وقالت_ الكاسيت_ واطفأت  بغضب  عبلة نف ت
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  ا اى  تذاكرى بتعرىف نعرف  نفسخخي ،أان  ايشخخي ه ايبرودك_
 كدا   ًبلني  احب  اغاىن  عتسمعى  ِ وإنت
 

  على  ما الت وهى  لشخخخخخخخخخخخقيقتها  وقالت  كتاهبا   مزم  أغلقت
   هدوئها

 انتِ   مشكلتك ايه بنسمع واان نذاكر  عارفه ايسىت_
 ممركزا   إنتِ   كنتِ   لو جبا إال ، نركز  عارفا   مشخخخخخخكلىت_

 !   اتنية  فحاچة  وعتفكرى واملادة فالكتا 
 

  بتشخخخخخخغيل تقوم يدها ومدت  محبتسخخخخخخمه وهى   مزم  شخخخخخخردت
  أخرى  مرة االغنية

 وتوجهخت  البخا   فتحخت  بعخدمخا  غرفتهم والخدهتم  دلفخت  ف
 ًبحلديث إليهم
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 وبعدين   نتعشخخخخخخخخوا وايال  البوكم  العشخخخخخخخخا  حضخخخخخخخخروا جوموا_
  ذاكروا ارچعوا

   ايماه  حاضر_
 

  على  الخخدائر  املسخخخخخخخخخخخجخخل  إىل  األم  نظرت  ف  عبلخخة  قخخالتهخخا
 وقالت االغنية

  عاالغاىن عتذاكروا كيف_
   منها  هنطج  ،دان ايماه  جوليلها_
 

  معهخا    مزم  يخد  تسخخخخخخخخخخخحخب وهى  ًبخلروج ومهخت  عبلخة  قخالتهخا
  مزم  فقالت

   ايعبلة على   ربك  لسانني أم اي طيب_
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  وجبة إلعداد  منزهلم مطب   إىل ذهبتان الفتااتن انصخخخخخخرفت
  االخرى الناحية  ،وعلى  العشاء
ه  ِبنزل  مهخخام  جيلس   ويشخخخخخخخخخخخر   مجخخاالت  وخخخالتخخه  منخخاع  عمخخّ
  خالته اىل  دي ه يتوجه وهو  الشاى

 
 ايخالىت تؤمرى انتِ _
 كان   چيبتهم الل احلشخيش  شخوية لوال  وهللا  ايمهام،  تسخلم_

  الچوع من مات الط    مان
 

 تساةل بنربة  وقال  منها  مهام اقرت 
 !بچد؟  دا  حفصة  عريس  موضوع  هو  ،  خالىت  اي  أجولك_
 

  وامخامهخا ال و  حتيخك  وهى  قخائلخة  مجخاالت  شخخخخخخخخخخخفىت إلتوت
 الشاى كو 
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  ال م  منخخخاع  بخخخت..  حچر  دمخخخاغهخخخا!  وافجخخخت  يعىن  وهى_
   ماىل وأىن  ماتبور حلد  جاعدة  خليها  يّه تطلع
 !موافجتش؟  يعىن_
 

 عيناها تضيق وهى  له  وقالت مجاالت تعجبت
  اخىت ايولد  ايمهام دى السؤاالت كل  ليه بتسأل_
 

 وأردف ًبلنهوض  وهم  مهام ارتبك
 !حاچه  ،عاو ة سالمتك  ايخالىت  مفيش ال_
 

 وترفع   احلياكة  إبرة    ممسخخخخخخخكة وهى  أمامها  من  انصخخخخخخخرف
 قائله حاجبيها أحد
   السالمة مع ولدى اي  سالمتك  عاو ة_
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 إااعيل_نور#
___ 

 ! ؟ الو_
  ،فتنحنح  حفصخخخخخة  خخخخخوت اع  عندما ًبلذعر  عمار شخخخخخعر
 وأردف  نفسه ومتالك

   معااي  درويش عمى الو_
 

  وأردفت  شفتيها  مصمصة بفعل  خفصة  قامت
  واطر   أعمى اي  درويش  عمك   خخخخخوت  دا ان حاسخخخخخس_

 معااى  ،مني
 

 وقال  عمار أبتسم
 عمى ايبت  كيف  عاملة ايحفصة  عمار  أان!  حفصه؟  مني_
  ايه  عاو  ليه  ،عتتصل  ايفجرى   ينة_
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 كنخخت   ،  عمرك  طول  كخخدا  جطر  خيربيتخخك  حخخاچخخه  عخخاو  _
   عمى  وعلى  عليكم نتطمن

 
 تزمخخخت   وهى  وقخخخالخخخت  ،  كف     كف  حفصخخخخخخخخخخخخخة  أطرقخخخت
 بشفتيها

  عاملينش   و انني كويسخخخخخخخخني  احنا ًبهلل، اال  والقوة الحول_
 عملية  والعاملني  حاچه وال  حادثة
  تطمن  عشان

 
  من  األمر  هخخذا  من  محعتخخاد  ولكنخخه  ًبالحراج  عمخخار  شخخخخخخخخخخخعر
  وهو  فوراا  اهلاتف واغلق  منها اسخخخخخخختأذن ف  دائماا  حفصخخخخخخخة
 .يضحك

__ 
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 لخدى   العخام  هنخايخة  فح   لتقخدل  الك    يبق  ومل  االايم  مرت
  بغرفته  منهم واحد كل  جيلس ،كان  وعمار وليد

  سخخخخاعات  املذاكرة    منهمك وليد كان  ،  مواده يسخخخختذكر
 التعب أحس  حىت يشعر أن  دون  متوا لة

  كيس  وأخرج الشخخخخخخخخخخخاى  من كو   لنفسخخخخخخخخخخخه يصخخخخخخخخخخخنع  فقخام
 خزانته من بالستيكي
  هبا النظر يطيل وهو وأبتسخخخخخخخخخخم  منه حبيبة   خخخخخخخخخخورة وأخرج

  عالق  أبدى  وشخخخخخخم وكأهنا  قلبه على انطبعت الىت  وِبالحمها
 .به
 

___ 
 2021  َمذاهب_يَعشقون_فيما_وللرچال#
 {كان  والّلى  الِقصة}
 نورإااعيل#
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ب نفسخخخخخخي ك فَخْر   ضخخخخخخلوعي لك اوضخخخخخخِّ  اتفر ّ   ما  عحْرسخخخخخخِ
 قبِلك لواحدة
دِّي  انمي ا،مخخخِ  وانقشخخخخخخخخخخخي   يل  واحلمي  ا محيين  رجليكي  فيخخخّ
 حروف الغضروف  على ااك

 (اجل   هشام) الظروف  رغم  بعشقك
                              **** 

  معشش  شكله دا!    إتنسى دا املوضوع  إن  فاكر  كحنت  أان"
 "لسه جواك  وعايش فيك

                              **** 
 (٦) الفصل

 "؟ ايك  و دجتها  وچاتك  ،فكرة  درويش اي مالك  اومال"
  إىل  حخخدي خخه  موجهخخاا   الرخيم  بصخخخخخخخخخخخوتخخه  عبخخدالاله  احلج  قخخاهلخخا

  الكب  منزهلم_  مندرة_ تحدعى ِبا  جلوسهم إثر  درويش
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  اوالد  حمسخخب واحلج عبدالرمحن  واحلج َمناع  معهم  وجيلس
 .عمومتهم

  نفخث  بعخدمخا  ب قخه  لخه  وقخال  عبخدالاله  احلج  إىل  درويش  نظر
 وقال  أمامه األرجيلة دخان

 ًبلدهب   يتاجلها  هلا  يتجدم  الل عاو   ،  ححر  وأان  بىت  وهللا_
   دهب  و هنا ،يچيب
   وجيدرها  يستاهلها  عشان  فالص ر يفحت

 
  وأردف احلديث  ىف حمسب تدخل

   مزم لبىت  عريس چايىن  وهللا  لسخخخه ،  عمى ولد اي  إاعىن_
   فارغ وكالم  ودهب  مهر  عشان  مش  ورفضت
  كليه  من  هتت رج هللا  شخخاء ان  وبىت متوسخخط  مؤهلة  عشخخان
   عاىل  ومؤهلها
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  عريس  يچيلخخك  مخخا  كخخل  مش  ،  الصخخخخخخخخخخخوح  الكالم  دا  هو_
  ديىت املغفلق الشرط جتوله لبتك
  ذقنه  عبدالرمحن احلج  رفع ف  ،  درويش شخخخقيق َمناع  قاهلا
 وردد  عصاه  على املعقوفه املتشابكتني يديه  فو  من
 حصخل  والل  الدين جنم  سخيدك  ًبهلل،  اال  قوه وال حول ال_

  بتك  مستجبل  على  يچىن  مت ليهو   معاه
  ترفض  وانخخت  عليهخخا  وحيخخافظ  يسخخخخخخخخخخختخخاهلهخخا  واحخخد  ييچى  ال

  مچبك  وتفضل وتبور شرطك منفذ   عشان
 

 جادة بنربة عبدالرمحن  احلج إىل  درويش  أردف
   هتبور  مش ِبىت_
  متوجفش الفل  و ى حلوين بناتنا!  ؟ يعىن  حلوة  عشخخخخخان_

   يصوهنا الل  چاها مدام بتك حال
  ِسنها   غر  رغم كت   عرساهنا  ماشاءهللا بتك
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  إلهنخاء  عليخه  ًبالجخابخة  درويش  قخام  ف  عبخدالاله  احلج  قخاهلخا
  النقا 

  عشخخخخان  ديىت  بعمله ًبللى واان  ، حر وأان بىت ايانس  وهللا_
   مصلحتها

 حخخخخد    عيخخخخالكم  مع  طرجيتكم  ف  عتخخخخدخلش  أىن  م  و ى
 ! ِبىت  وبني بيىن يتدخل

 
  جيدوا  فلم الصخخخخمت  وعمّ  البعض  بعضخخخخهم  إىل اجلميع نظر

 إبنته  أمر ىف النقا   درويش أهنى بعدما مايقولونه
 وأهل   أهله  غضخخخخخب وأاثر  وضخخخخخعه  الذى  الغريب والشخخخخخرط

 .  منه قريته
 
__ 
  حبيبة اىل وأردفت املنزل ًب   حفصة تفتح  إبتسامة  
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 "؟ احلنة  حلوة كانت_
 تتنهخخد   وهى  ،  نقخخاهبخخا  وخلع  ثيخخاهبخخا  تبخخديخخل  ىف  حبيبخخة  بخخدأت
 .... وأجابت حزانا 
    حلوة كانت  ايوة_
 

  وقالت  منها  اقرتبت ف  ردها طريقة من  حفصخخخخخخخخخة تعجبت
 هلا
   خخخخخخاحبتك حىت  دا ليه؟  مبسخخخخخخوط  مش شخخخخخخكلك  اومال_

 وأول   وحدك  وداكِ   م  حلد   م  ابوكِ   دماغ  ووچعتِ   فامِلدرسة
 يعملها  مرة
 

 شاردة وهى  وقالت  فراشها إىل حبيبة  جلست
  بتاعت  احللوة  أمورتى أغنية  هناك شخغلوا  ايحفصخة  عارفه_

  وايها ترج  جعدت  وأمها ،   باح
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   س  طول  على  حواليهخخا،اان  ،وأخواهتخخا  ايخخدهخخا  ومخخاسخخخخخخخخخخخكخخه
 حواليا أمى بروح

 حسخخخخخخخخخخخيخت   إهنخاردة  ،بس  طول  على  مچيب  وچودهخا  وبفتقخد
  اتچو ت لو وإن  ايحفصه يتيمه أىن  جوى
 .. حست   احبىت  م   ى  هحس م  عمرى

 
  وقخامخت  منهخا  ،دنخت  بقلبهخا  حفصخخخخخخخخخخخة  توخز كخانخت  كلمخاهتخا

  على  خفيض بصخخخخخوت  هلا  أردفت مث ومن  بقوة  ًبحتضخخخخخاهنا
 عادهتا  عكس

 
  الصحغننه  ماما او  ؟ بتجوىل  م   ى الصغ ة امك مش وأان_
   ايفقر  رى بتوع  بتجلدى م   ى
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  الشخخئ  تنسخخيها كى  حفصخخة أكملت ف  حبيية ثغر  ضخخحك
   هلا وقالت احزهنا الذى
  وال  املوالد ايرجا خخخخخخخه  هناك ،رجصخخخخخخختِ  وإعرتىف جوليلى_

  الء؟
 

 حفصة استطردت  ف حبيبة ابتسمت
  خ   على  و خخخخخخخلتك تعدى  ،مسخخخخخخختحيل رجصخخخخخخخىت يبجى_
  ا أبدا
 

  ،متجه  منهما  شخخخخخعور بدون  قادمه  درويش  خطوات كانت
 حدي ها واع حبيية  غرفه ُنو
  چسخخخخخخخخخخخمى  أان  هو..  رجصخخخخخخخخخخخخت  وال  جمومتش  طبعخخاا،  اله_

  أبوى من أتضر   عشان  عليا  مبيصعبش
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 وكحنخخت   بعض  مع  حرل  كحلنخخا  كحنخخا..  النقخخا   رفعخخت  بس  أان
 البنات   من  ا يد  إيه فّيا  أان  هو  يعىن ، وخنجىن  منه  هجت

 هناك الل
 

  تنتفض ل  فجأة  درويش دلف ف شخخدة حفصخخة ضخخحكت
   مذعورة  احلائط جبانب حفصة  وتقف  مكاهنا حبيبه
 قائلة
 !  ايعمى؟  ميىت چيت_

  من  تتقخخخاذف  النخخخار  وكرات  حبيبخخخة  اىل  درويش  ينظر  كخخخان
 اليد  وساعة  عمامته خلع ، نظراته

 يسخخدد   االخرى وبيده  عكسخخياا  يلويه  ذراعها  من وأمسخخكها
 توسخخخخل    له  وقالت حبيبه  فتأوهت  بظهرها  لكمات عدة

   كعهدها
 ايبوى إيه  فيه...  حاچه  عملت م  ايبوى  وهللا_
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  مكخانخك  من  ومتتحركيش  روحى  ،جخايلخك  الكلخب  ايبخت_
  عليخخخكِ   دخخخخل  ودم   غردتى  واكيخخخد  نقخخخابخخخك  ترفعى  ،جتومى
 مبيتسمعش وكالمى
 !  مرتبتش  درويش بت ، ايه جيولوا
   محة   كان  البيت..  شبا   وال  رچالة شافىن  حمد   ايبوى_

 اجصد  ما  وهللا كتمىن  والنقا 
 

  حفصخخخخخخخخخه وحتاول  الضخخخخخخخخخر  ا م من بشخخخخخخخخخدة حبيبة تبكى
  حبيبخخخة  تتحخخخدث  ،  فخخخائخخخدة  بال  ولكن  يخخخده  من   ليصخخخخخخخخخخخهخخخا
 وجنتها  على تنهمر والدموع

  حد  فيه كان  م  ،وهللا بنات  كلهم  ايًبًب  وهللا_
  الموتك ،وهللا الرًبية  جليلة اي  اله يعىن اله جولت ولو_
 



 

 190 

  ىف حفصة ،وحماوالت يرتكها أن حبيية  توسالت تصاعدت
   هيهات ولكن  عنها  إبعاده
ه  عن  تغيخخب  قخخد   على  مرة  ككخخل  جرعتهخخا  انلخخت  وقخخد  وعيخخّ

 املها ،تستحق تستحق  أهنا فقط والدها  يراها أسبا 
 !به ولدت بيوم  لنفسها  لعنها  تستحق...عذاهبا، راخها

 
 إااعيل_نور#
__ 
 

ار  جلس   خخديقخخة   وحيخخداا   بصخخخخخخخخخخخخخدره  يعتمخخل  ِبخخا  يفكر  عمخخّ
  هو و رج والشخخخهور األايم مّرت  فقد ،  خا خخختهم  الفاكهة
  تقدما إذ  اجلامعة  من  ملفهما سخخخخخخخحبا  م  وسخخخخخخخرعان.. ووليد
  عن  النائب الشخخخخخعب  جملس  اعضخخخخخاء  ألحد بطلب  آًبءهم
 كان   ،  قرابة  بصخخلة  هلم ُيتد  فهو ذلك  على  وعالوة  قريتهم
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  ِبجلس   اهلنخدسخخخخخخخخخخخيخة  االدارة     واحخد  بتو يفهمخا  طلبهمخا
 .البنوك أبحد وا خر املدينة
  عالية تقديراهتم  ،  حتماا   قبوهلم  سخخخخخخخخخيتم انه  الواضخخخخخخخخخح  ومن

  من  املقخخدم  الطلخخب   ائخخد  معروفخخه  عخخائالت  ومن  ًبجلخخامعخخة
 . النائب

 هبخخذا   عبخخدالاله  واحلج  عبخخدالرمحن  احلج  من  كالا   يكتفِ   ومل
  بو يفتهم  ،فنهاراا    خخخخلبه اراضخخخخى  على  ت بيتهم  أرادوا ف  ،

 . أدارته   يقوما هندسي مكتب  وليالا 
  قخخدمِ   على  ًبملكتخخب  يعملوا  العمخخال  كخخان  الوقخخت  هخخذا  وىف

 مث   ومن و رجخا  كربا  ، بخه  والعمخل  جتهيزه  يتم  حىت  وسخخخخخخخخخخخا 
 . والو يفه  اجليش من  اعفاء
     يخدور  كخان  هخذا  كخل  ،  الرب   بسخخخخخخخخخخخرعخة  حقخاا  تخدور  االايم
  جبانب ُيشخخخخخخخخخخخى"   عقر "  على  نظره  وقع حىت  عمار رأس
  هلم  معتاد االمر ،هذا ويسخخخخخخب  يلعن وهو  بقتله  فقام  قدمه

. 
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  يضحك أخذ ف العقر  يقتل  وعمار  مهام إليه دلف
 ! فالعجر   ؟ عمو ايبو  فمني  وتلعن  هتسب_
 
 وأجلسخه   عليه وسخلم  ،  مهام انحية  مبتسخماا  وهو  عمار نظر
 وأردف جبانبه
   ايمهام ايه  عامل_
  عليا  ترد مدرسخخخة أى  مسخخختىن  جاعد.. ايبشخخخمهندس اهو_

  يفرچها  ربك م حلد  خصو يه  دروس وبدى
   اير  األمور  يسهلك  ربنا_
  اير   وليكم لينا_
 

   عمار وسأل حوله  مهام ينظر أخذ
  لوحدك اشوفك النوادر من  ؟  التاىن نّصك  فني  اومال_

___ 
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  وحيسخخخخخخخخخخخخك  ًبحلرف  هجولخه  الخل  ونفخذى  و غخه  اي  إاعى_
  وجدتك جدك  وال أمك وال حلد  جتوىل عينك
 !    فامهه
 

 بنربة  وقالت وليد خاهلا  إىل  تنظر وهى مسك شفىت  إلتوت
 له استفزا يه

  ؟ خال  اي ايه  عاو _
  حيذرها  وهو  وقال  أذهنا من وليد  أمسكها

 سخخخخخخخخخيادتك   وطبعا الچاى األسخخخخخخخخخبوع  كويس،العيد  إاعى_
 خارچني ا حابك املعفنه البنات  وشلة إنت
  اي آه  فسخخخاتني  وتلبسخخخوا  جصخخخب وتشخخخربوا  الكشخخخرى اتكلوا
   بتاعتكم ليل
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   خخخخخخخخدرها   على  ووضخخخخخخخخعته  كفها  على كف  مسخخخخخخخخك طرقت
 متعجبه  وقالت

 !  حاچة؟  فيه كدى  هتعملوا  خال اي ايوة_
 و لى   درويش  عمخخخخخك  لبيخخخخخت  تروحى  تعرىف  ،  ىف  ايوة_

 ! ؟  دى  اخلروچة  معاكم  رچ حبيبة
 

   وقالت حاجبيها إحد  ورفعت  مسك تعجبت
  عيشخخخخخخخخخخخوفهخخا   وحمخخد   حخخد  مع  عت رجش  حبيبخخة!  حبيبخخة_

  بنشخخخخوفها  وفني  فني  دا.. جوى   خخخخاحبىت  مش هى وأ خخخخال
  الدرس راحية تبجا ملا  ونكلمها

 
  رب  بنفاذ  وقال  السماء إىل وليد نظر
  جبرة اي  ااعى(  مسك  إىل نظره     عاد) ،،  ربىن اير _

  يوافج  وخليخخخخه  درويش  عمخخخخك  على  واحتخخخخايلى  بس  روحى
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 ايبت   چنيه200   ،ورجه حصخل  دا  لو  ايمسخك  عارفه..
 ! العيدية غ  دا هديهالك املركو 
  له  فقالت الفكرة وأحبت ِمسك  عني ملعت
  الالبتو   اخخخخخد  بليخخخخل  العيخخخخد  ويوم  ايخخخخخال300  خليهم_

  والفههخا  معخااي  ه رچهخا  وأان  أفالم  عليخه  نشخخخخخخخخخخخوف  بتخاعخك
 !!   كلها  االقصر

 
 ممتعضاا   وقال رأسها خلف  على   فعه بضرهبا وليد  قام
 جبى  ميىت  ،هرتوحى  ماشى!  الزوبوط ايبت ماشى_
   دى هو ااي خال  اي خنطط سيبىن_
 

ار  هخاتف  مث  محنشخخخخخخخخخخخرحخاا   و خخخخخخخخخخخخدره  وليخد  تركهخا  ليجخده   عمخّ
 .. إليهم  فينضم  مهام  مع ًبحلديقة

  له منك  دحش اي  اخل   مساء_
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   مهام  فقال االثنني ضحك
  ايعم  كدكم  الكاب ،مني  فالبنك احملاسخخخخخب  بسخخخخخيادة  اهال_

 خاص مكتب يبجالكم وكمان هتتو فوا
   خنااج  عليكم هتت انج البلد بنات
 
 ضاحكاا  له  وقال  ذراعه  ىف  بلكزه وليد  قام
  چابوك الل  وحياة  ونج جر بال   بس بنات عايزينش_
 

   مهام اىل وأردف ًبحلديث  عمار تدخل
 !  شعر عتكتب  ،عتجول  ايمهام كمل_
 

   مهام أردف ف ًبحلديث وليد  أهتم
  عنحسها   حچات  م ال  خواطر  ،  احلريف  ًبملعىن  شعر  مش_

   ونكتبوها
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ار  قخخام   وقخخام   منخخه  اقرت   ف  ،  ًبحلخخديخخث  مهخخام  ِبخخداعبخخة  عمخخّ
 وقال بكتفه كتفيه  احد  بلكم
 لو   غ   تتكتبش  دى  حتسخخخخخخخخخخخهخخا  الخخل  واحلچخخات  اخلواطر_

   ايمّهام عتحب كنت
 

   وقال وليد  ،فضحك أذانه امحرت ف  خبجل  مهام ابتسم
 ايبو   عتحب ِولد،يبجى اي  شخخنبك  على  عيب عتتكسخخف_

  جول  مني.. كرم
 

   زن وأردف  مهام شرد
 ..  حاسه  وايريتها_
   عتحسش يعىن  عليها داخل  دم_

  رغماا   ضخخخخخخخحك  مهام  وجه ىف  عمار شخخخخخخخرد بعدما وليد  قاهلا
 إليه  أردف ف وليد مقولة  على  عنه
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 كانت   كّمل  ايمهام  انت،جول  جحش اي يكمل تسخخخخيبه  م_
  البلد بنات من  وال  فالچامعة  معاك
 

 طويلة   تنهيدة تنهد ،  أمامه  الفضخخخخخاء ىف  مهام  شخخخخخروده  على
   اهلادئ بصوته أردف مث  ومن
 متو ف   ال  اان  ،  ميىت  من  حبيتهخا  وال  مني  هى  ايخه  ويفيخد_
 !بيت يفتح  وال  مهر يكفى  معاى  وال  چاهزة شجىت  وال

  وأردف وليد الصمت  ،فقطع ثالثتهم   مت
  وعخخاو    عچبخخاىن  بخخت  فيخخه  ،جولخخه  ايمهخخام  فخخاحتخخه  كرم  عمى_

  يساعدك  خليه خنطبها
 تتو ف   يتوسخخخخخخخخخخخطلخخك  حخخد  يشخخخخخخخخخخخوفلخخك  ابوى  هنكلم  واان

 !   عمى ولد  اي يعىن نسيبوك  ،اومال  فمدرسة
 

  له وأردف  محبتسماا  وليد كتف  على  مهام ربت



 

 199 

  واحخخد  كخخام  احنخخا  شخخخخخخخخخخخوف  ،  وليخخد  اي  جيخخدر   كرم  عمخخك_
 اننا   متنسخخخخخخا ..  وتعليم  ومصخخخخخخاريف  چها  البنات  ولسخخخخخخه
  ايبوعمو  فالعيله الفقرى الفرع
 

   عمار  فقال  ، البعض  بعضهما  اىل ووليد  عمار نظرا
  وتعمل   فمدرسخخخخه  تتو ف بكرة  ،  بنفسخخخخه  مهام اي الراجل_

 نصيبك   من وتبجا  و طبها  حلبيبتك  وتتجدم  حلالك فلوس
  مش انتو ،وبعدين حد تسخخخخخخخخختىن وال كرم  عمى تسخخخخخخخخختىن ال

  واحدة  عيلة كلنا  حاچه  وال الفقرى الفرع
  ،بس  واالمالك  والبيوت  األرض  وحخداان  واحخد  بيخت  وكلنخا
   عاو   ربنا م   ى  متو عة

 
 ساخراا  يقول وهو وأردف وليد   فق
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  الشي   مع عمار  الشي   بياخدها  الل  الدين دروس  طبعاا _
  وقخخخال  هللا  قخخخال  جنول  وجبينخخخا  مفعول  عملخخخت  عبخخخداللطيف

  مواعظ وندى الرسول
 
   وقال بتحدِ  له  عمار نظر
  عخالخدروس  ومخداوم!    اله  وال  فخالقرآن  منخك  اكرت  حخافظ_

  اله  وال  فاملسجد عنك
   تلكمك لكمه چاك  هوا  ميچبش وخشمك  رس يبجى
 

   قائال  مهام إىل وليد  أردف ف ،  ووليد  مهام ضحك
  فامل فية  عتكتبه الل بتاعك  الشعر من حاچه  تسمعنا م_
   دى  عتحسش الل
 

داثا  وأردف  مهام  وجه  عبس  وليد حمح
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 بعدين منك  نزعل وليد اي كديىت  عليها متجولش_
   خخخخخخخفرا بت  اليزابيث،تالجيها امللكة  هى  يعىن  خالاااص_

 الشرشارة يدبح  وعرقوهبا
  حنش يدخل  فرجلها والشج

 ! اجوم  وهللا طب_
 

 كان   ،بينما  وعمار وليد  أجلسخخخخخخخخاه ف  غاضخخخخخخخخباا   مهام  هنض
  بتهدئته  عمار يقوم
  ،دا كديىت  ضخخخخخخخخخخيق خلجك تبجا   ايبومهام  معاك بيهزر_

   يعىن  عادى  الربود  يعىن وليد
 
   عماروأردف إىل وليد نظر
  اعنخخا  يال(  مهخخام  إىل  نظر)    التخخاىن  انخخت  يتالفخخاك  أمخخا  دم_

  اخلواطر
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   فالفضاء  أمامه ينظر  مبتسما واردف  مهام تنهد
  فميِ   من  الكالم  تَلع م  حخخائراا   الفؤاد  عخخاد   التقينخخا  وحني_
  داخلى ِبا البوح يسخخخخخخختطيعوا  مل حرفاَ    وعشخخخخخخخرين لانيه  اه
 احبك..  غاليىت اربع سوا

  عمخار   شخخخخخخخخخخخرد  ،بينمخا  وعمخار  وليخد  إعجخا   كلمخاتخه  حخا ت
 شوقاا   دقاته  تتسارع  قلبه جعلت  بذكرى

 ! حبيبة_
 

  تنظر  هبخا  اخلخاص  الخدرس  مكخان  إىل  طريقهخا  ىف  هى  كخانخت
  بصخخخرها   ،رفعت  معها  رفيقه  توجد وال  طريقها طيله لالرض
 ًبلرد تتلع م  ف  عمار لتجده

 !حاچه؟ ىف  نعم!   عمار_
  كات   جباىل  مصخخخخخخخخدجتش  بس.. النقا   لبسخخخخخخخخت جالوىل_

   عمى ايبت  مشوفتكيش
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  والدراسة  حتك وكيف كيفك
 

  و خخخوهتا  خائفه بنربة له  وقالت  حوهلا  تتلفت حبيبة  أخذت
   نقاهبا خلف  يهتز
  ابوى  ،وكمخخان  عيخخب  فخخالشخخخخخخخخخخخخارع  معخخاك  نوجف  مينفعش_

  بيضربىن
 

 هو فقال و طته  ًبملس  مهت
  أنذيخخكِ   عخخاو   مش  حخخاچخخه،اان  أبى  عليخخكِ   طمنيىن  طخخب_

 وهللا
 

 إليه االلتفات  دون طريقها  ىف وهى أجابته
  احلمدهلل وخب  كويسه  اان_
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 وقالت له ونظرت اثنيه ل  وقفت
 ! ؟ كيف  عرفتىن إنت_
 

  بعقلخه   مطبوع  ولكنخه  امل فى  وجههخا  إىل  ونظر  عمخار  تنهخد
 وأردف ووجدانه

 كيف   يخخخخخخدى  على  اتولخخخخخخدت  إنخخخخخخت  دا!    عيونخخخخخخك  من_
 !   معرفكيش

 
  عمار   ل  ،  رد دون  من بطريقها ومضخخخخخخخخخخت حبيبة اهتزت
  شخخخخخخخخخخخروده  من اسخخخخخخخخخخختفا   ، أنظاره عن اختفت حىت  مكانه
  له  وقال وليد انداه  خينما

  الصبح من  الوووو عنجول  فيينك  عمار ايبو أاي_
 ..  معاكم_
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  جبدية له  وقال  مهام إىل  عمار نظر
  وعخخاو هخخا    خخخخخخخخخخخوح  حبيبتخخك  عتحخخب  لو  ،  مهخخام  اي  إاع_

  منك  اتخدها حاجه اى أو حد  أى  مت ليش
 !  ًبلدهب  تو هنا تطوهلا  عشان كان  لو حىت
 

  وته  نربة  اختلجت  وقد  عمار  إىل أردف  ف  وليد  تعجب
 ايعمار إيه الدهب،جتصد و ن  ايشمعنا_
 

 لوليد  وقال  بعيداا  بعينيه  وشاح  عمار ارتبك
  وميسخبها    يو خل ال م  ،   خعب  مهرها  لو  حىت اجصخد_

   فالص ر بيده  هيفحت لو حىت
 .ميستسلمش
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 شخخخخخخخخيئاا  واعتقد  االمر  عليه ،اختلط وليد نبضخخخخخخخخات هدأت
  واديه     هائم منهم  واحد  كل  ال الثة  مت بينما..  آخر

 . املنال بعيدة و بيبته
 
 إااعيل_نور#

___ 
  واحللم  ،  واحد  السخخخخخخخقفح  يصخخخخخخخبح أن أمل  على   خخخخخخخربٌ  هو

  ىف  والطمأنينة  ،  منه والسخخخخخخخعادة  ،  معه  واملشخخخخخخخاركة  ،  واحد
 !  تعلم ليتك  واي ، إليه النظر
   ديقتها  مع هاتفياا  إثرحتدثها وأردفت   مزم  ثغر أبتسم

  يفتح وجر   خالص الو يفخه چخاتخه  يعىن!   چخد  بتتكلمى_
  بتاعه املكتب

 
   اهلاتف عرب   ديقتها  أردفت
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  ،جخالخت  وليخد  اخخت  أمخل  من  اعتخه  الخل  الكالم  دا  وهللا_
  خل  واملكتب الو ايف  چاهتم  وعمار وليد ًبخلرف ىل

 !  ؟ جمالش ابوكى  ،يعىن يومني من  فبيتهم داير والفرح
 

  على  انكبت  مث  ومن فرحاا   الفرا  على مكاهنا  مزم  قفزت
  مبتسمه تتحدث  وجهها

  خالص  يعىن..  بس  امى  مع  بيحكى  جخخال  ،ولو  جمخخالش_
  كدا

 .. حاچه  مفاضلش
  اي  يتجخخدملخخك  ييچى  عخخالچوا   ينوى  ملخخا  اير   جوىل  بس_

 ا الا  ًبله  على وال وانتِ  ديىت كل  ،ميكونش  معدولة
 

 متأففه  وأردفت  جبلستها  مزم أعتدلت
 ! ايه؟ يبجا حكتهولك الل  اومال ، كدا  متجوليش_
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  ألمخك  عتكشخخخخخخخخخخخفوا  فخاالقصخخخخخخخخخخخر  كنختِ   ،  حكتيخه  الخل  ايخه_
  م حلد  وراح  معاكم  وركب  موا خخخخخخخخخله  ووجفلكم  وشخخخخخخخخخافكم
  هنيىت  حلخخخد  وچخخخابكم  الخخخدوا  وچخخخا   كشخخخخخخخخخخخف  خلصخخخخخخخخخخختوا

 !  دى؟ ايه  فيها  عمكم وولد  مچدعة...
 

   وأردفت ًبلرفض  رأسها  مزم  أومأت
 يتلكخك   كخديىت  بيعمخل  انخه  متخأكخدة  ،اان  مچخدعخة  مش  اله_

   عشاىن
 !  اختك  عبلة  عشان وُيكن_
 

  إليها أردفت  ف  ًبلقول  ديقها  حتطيم  من  مزم  انزعجت
 معتقدها عن  مدافعه

  جعد  وكماىن  عبلة  معاان  مكانش دا ،اليوم  عبلة  مش اله_
   معاى حيكى
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 يروح   خمى   ليش  اجولخخك!    أمخخك  على  بيتطمن  كخخان  دا_
   مىن
 

  املكاملة اغال     ومهت   مزم تففت
 ان   ومتأكده  حسخخخخاه الل من  متأكدة اان اجفلى،  اجولك_

 واحد وسقف بيت  هيجمعنا الل اليوم  هييجى
  وخذلىن اير   جولت م  ،عمرى  جريب  وهللا.. مرته  واجبى
  ! 

  إىل  ونظرت  ،  وفتحتهخا النخافخذة  انحيخة  ًبلخذهخا    مزم مهخت
  مع اجتاهه  ىف تنظر لكنها  نسخخخخخخخخخخبياا   نظرها عن البعيد  املنزل
   قوهلا
  من  متحرمنيش  اير   عخاو ه  جليب  ،  الَبعيخد  جر   اير _

 . فحاللك جربه
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 الذي ًبرِيكِ  سبحان
 الِعلل كل  من أخالكِ 
 بعلمه الفؤاد وغَدا
 املحقل   هوَ  اي مأواكِ 
  أقداره  تحرى اي  هل
 ! أمل  أيّ  لنا  في
 يل دسّ   قد تحرى  اي أو

 !  األ ل قدل ًبللوح
  أسطاره حَوت لوحٌ 
 واجلَلل احلوادث  ِد َّ 
  ما بعد  شتايت مجعَ 
 !األمل  غلب به رسٌ 

 أرجتي  دوما سأ لّ 
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 األجل  قبل بكِ   و ال
 النيب هدي  على  و ال
 (  لقائله)   أحل هللا  ِبا  و ال
  ف  خبزانتهخا  مطوى  وجخدتخه خطخا   آخر  حبيبخة  تقرأ كخانخت
  فت بئه  ًبلذعر حبيبة  لتشخخخخخعر  واحدة  دفعه  حفصخخخخخه دلفت
 ليخخداهخخا   وتنظر  هلخخا  تنظر  حفصخخخخخخخخخخخخة  وقفخخت   هرهخخا،  خلف

    هرها خلف امل بئتان
   ارمه بنربة وحتدثت

 ؟ حبيبة  اي ضهرك ورا ايه  خمبية_
 ًبلدوار   تشخخخخخخخخعر كادت  قلبها اخلوف  ود  حبيبة  تلع مت 

 حفصة اقرتبت ،ف  الرعب شدة من
   وريىن_
 

 وتردف ًبحلديث تتعتع وهى اخلطا  حبيبة  اعطتها
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  ومن  هنخخا  دى  الچواًبت  بيجيخخب  مني  اعرف  م  وهللا  اان_
   مني

  من  املزيخخخد  واخرجخخخت  خزانتهخخخا  انحيخخخة  ذهبخخخت  سخخخخخخخخخخخرعخخخان
 واو دته   جيداا   الغرفة  ًب   بغلق  حفصه  مهت  ،  اخلطاًبت
  أى  ف  درويش  عمهخخخا  دخول  عخخخدم  من  لتتخخخأكخخخد  ًبملفتخخخاح
  تلو  واحخخد  تقرأهم  اخخخذت  اخلطخخاًبت  ،امسخخخخخخخخخخخكخخت  حلظخخة
  حبيبة إىل نظرت مث  ومن  عابس  ووجها االخر
 
   جمولتليش؟  وليه  ميىت؟ من_
 خايفه كنت_
 إيه من_
   البوى جتوىل_
  ،  فيهخخا  رقبتخخك  جطع  كخخان  مكخخاىن  ابوكِ   كخخان  لو  ودلوك_

   حبيبة اي  ح دا كدا  ينفع
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  ،  ًبالسخخخخخخخخخخخف  تشخخخخخخخخخخخعر  االرض  إىل  ونظرت  حبيبخة  خجلخت
 تفكر  وهى حفصه  فقالت

  اوضخخخخخخخخخخختخك ع  وال  علينخا خيرچ  وال عيخدخخل  غريخب حمخد _
 ؟  دروسك  فكراسه وال  هنا  بتالجيهم ،متأكدة

 
   مدافعه حبيبة قالت خبوف

  فالدروس   وبعخدين  ،  بلجخاهم  داُيا  فالدوال  هنخا  وهللا ال_
  اساتذة مش ابلوات  وعتديىن بنات  غ   مفيش

 
 وخرجت   ، اخلطاًبت جبميع  وامسخخخخخكت  حفصخخخخخه  خخخخخمتت
 ًبخلارج  درويش ما ال ان شعرت ف  تتهمس
  حرقهم  وإثر  مجيعخخاا    رقهم  وقخخامخخت  املطب   انحيخخة  ذهبخخت
  اخلطاًبت هذه اتت  َمن من تفكر كانت
 !خبيته ،أم تذكرت حىت  وضعها  ومن
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  جبدية  هلا واردفت حبيبة  لغرفة الفور  على  ذهبت
  وجايبه  وچدعة فمدرسخختك  شخخاطرة  انتِ   ، حبيبة اي إاعِ _

 إنخخت   م   ى  داكتورة  هتبجى  هللا  شخخخخخخخخخخخخاء  وان  كخخاب   جمموع
 طريج  وال  طرجينا  وال بتاعنا  مش  فارغ وكالم حب ،  عاو ة
 !ومرًبية  حمرتمه بت
 لو   عشخخخخان  هللا  بعون  عينه وهطلع  هعرفه كديىت  عمل  والل
  أد   جلة ااها  ودى نفسه  حيرتم  حمرتم
 

  بتوسل هلا حبيبه نظرت
 !؟  البوى  هتجوىل_
 

 وأردفت  لصدرها  نان  بضمها  حفصه  قامت
 ابوكِ  من أذيتك ف سبب كنت  ميىت واان_

   وقالت  هلا  رأسها  رفعت
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  عشخخخخخخخخخان  حاچه كل  جوليلى..  اتىن  علي حاچه  مت بيش_
  كان  م چرى الل ايريت جنول  منرچعش
 حبيبة اي ويستاهل حاللك يكون  أما كويسه  حاچه احلب
  يسخخخخخخخخخخختخاهخل حخد  أى  مش  كلخه  دا  وفو   ،  حرام كخديىت  غ 

 جلبك
  ايبىت  اعاىن  حبيبة؟ اي  اعاىن

 
  نو  هلا وأردفت بشدة  حبيبة  عانقتها

   الصغننه  ماما..   أمى اي  سامعه_
 

 اخلطاًبت    خاحب ىف  حفصخه شخردت بينما االثنني  ابتسخما
 .. اجملهولة

 إااعيل_نور#
__ 
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 (اجلديدة  مصر_ احلربية الكحليه بقر  يالڤب)
 جبخانخب   العطر   جخاجتني  ،يضخخخخخخخخخخخع  مرآتخه  برتتيخب  يقوم  بيخديخه

 بعضهما
  ترتيبه  رغم خزانته درج برتتيب  يقوم..  ِبكاهنا شعره  فرشاة
   بيضاء  بشرى  ذو ثالثيىن شا   ، املرآه إىل ينظر
  أى_ جرودى_  فهو  حليه او  شخار   وجود من  وجهه خيلو
   وجهه ىف  الشعر منو  اندر
  اسود ك يف  شعر ،  عميقتني سوداويتني  ِبقلتني يتمتع
 ..  متوسط وطوله الشئ بعض  ممتلئ جسده
  قهوهتا  تتناول  والدته ليجد السخخخفل  وهبط  مالبسخخخه ارتدى
 القصخخخخخخخخ ة   ابتسخخخخخخخخامته    حّياها..  التلفا   أمام  املنزل ببهو
 واردف عسكرية  حتيه وكأهنا
  اخل    باح_
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 قهوهتا بفنجان  ممسكه وقالت إليه املحسنة السيدة نظرت
 حاالا   عالفطار  اقوهلم  هلم هنده إلياس،  ي اخل    باح_
 
 إليها  مردفا  انفياا  رأسه إلياس  هز
  مرة   كذا  اان  وبعدين  ، كت   وارتباطات شخخخخخخغل  عندى الء_

 ضم  وال بذمه  بيشتغلوا  مش  وراهم حاجىت ا بط
 

 وأردفت والدته انزعجت
  قهرى  ووسخخواس  نضخخافه وسخخواس عندك الل ،إنت يوووه_
  ًبيدك اال مظبوطه  مش احلاجه ان

  ف  حخخاجخخه  كخخل  عخخاملني  اهنم  متخخخأكخخدة  إيخخه،اان  هيعملولخخك
  بيتهيألك الل بس إنت  عالشعراية أوضتك

 
   اغراضه حيمل  متعجالا  واردف مكانه من إلياس  هنض
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 لبليل  هتأخر عالغدا  يستىن حمد  ، طيب_
  والدته  ،فقالت للذها  طريقه ىف
   ،متنسا  بكره  عالسفر حسابك  إعمل_

  بتساةل  هلا وأردف إلياس  وقف
  احنا!  دلوقت  االقصخخخخخخخخخخر  نروح  خيلينا  الل ايه  فاهم  مش_

  تقريباا   ف انوى واان من مروحنا 
 

   له  وقالت األم هنضت
 وبلخدك   بلخدى  ودى..   مروحنخا   امىت  ،من قولتهخا اديخك_

   جدودك وبلد
  وحشخخخوىن  اهلى ا خخخلنا،وأان  ننسخخخى  فالقاهرة  عايشخخخني  مش
  ًبىل  ع  وجايني أوى
 هى أكملت ف إلياس تفق
   حساهبم عملوا و ماهنم  جاية  اىن  ،  وعرفتهم قولتلهم  واان_
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  يعىن تدبيسه_
 

   وقالت األم ضحكت
   بكرة منتأخر  ،املهم  بقا  حتسبها م   ى  إحسبها_
 

  فقخخد  احلخخديخخث  من  الفخخائخخده  ان  برأسخخخخخخخخخخخخه  أومخخأ  بعخخدمخخا  تركهخخا
 سيارهتا  إىل خرج ،  رجعة وال  السفر بشأن  قرارها اخذت

  عدة املبللة  املناديل   املقود مسخخخخخخخخخخخح  بعدما وأسخخخخخخخخخخختقلها
 ،..مقصده وإىل  بقيادهتا  ،قام واملفتاح مرات
___ 
 2021  َمذاهب_يَعشقون_فيما_وللرچال#
 {كان  والّلى  الِقصة}
 نورإااعيل#
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 !غ ها  ماحبتش
  واحدة،كإن  أي جتاه  مشخخخخابه  ًبحسخخخخاس  عمري  ماحسخخخختش

 كامل  مكتوبلي اللي الغرام
 (حسن عمرو)واحدة  دفعه  وعلى  عين  غصب خرج

                           **** 
 ححب   مش  ديىت  بعمله الل كحل  إن  حاسخخخخخخس  مش  لو إنتَ "

 !"والنظر القلب أعمى أنت فيك،يبجى
                          **** 

 (٧) الفصل
  اى  هتدأ  سرعته  كانت  حينما  القطار انفذة من  إلياس ينظر
  هنض _االقصر_املذكورة  احملطه على  الدخول  وشك  ع  انه
  وأردف والدته يد وأمسك  مكانه من
 
   و لنا  ماما اي يال_
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  و خخخال  حىت القطار عربة  مقاعد بني  بعضخخخهما خلف سخخخارا
  مخن  مخع  الخقخطخخخخخخار  يخقخف  ان  يخنختخظخران  لخلخنخزول  الخبخخخخخخا   إىل

 أيضاا، ينتظرون
  املحعقمخه  منخاديلخه  علبخه  إليخاس  أخرج  ،  وهبطخا  القطخار  وقف

  احلقيبخخة  مقبض  على  ومسخخخخخخخخخخخح  مرات  عخخدة  يخخده  ومسخخخخخخخخخخخح
  َمناع بعيد من  هى رأت حىت  والدته يد  وأمسخخك  خا خختهم
 ! ووليد  وعّمار  ودرويش

 
   أهم  ودرويش مناع خالك_

 مث   ومن  ،  لشخخخخخخخقيقيها وشخخخخخخخو  ترحا   إبتسخخخخخخخامة    قالتها
   يصافحوهنم   فاوة وأقبلوا انحيتهم  هروال
  محرحباا  مناع  فقال  ، البعض  لبعضخخخخخخخخخخهم  فنظروا  إلياس إبتعد

    اهية  بشقيقته
  اي  إلياس  اي  عالسخالمة ،محدهلل   اهية اي  عالسخالمة محدهلل_

  ولدى
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  كلكم  تيجو كدا  معقول  ، َمناع اي  يسلمك  هللا_
 

 درويش  أجاهبا ف   اهية  قالتها
  ايخيىت يوم بتيچىىكل  ِ إنت هو  ويعىن_
 

 يقفخان   الخذان  الواخاء  اليخافعني  الشخخخخخخخخخخخابني  إىل   اهيخة  نظرت
  قخخالخخت  ،  الراحخخل  عمهم  بزوجخخة  الرتحيخخب  ىف  دورمهخخا  ينتظرا
 فرحا  عينها حدقة اتسعت  وقد
  أكرب  هللا أكرب  هللا!  وعمار وليد متقولو  الء_
 

  على ولكن  فعانقوها  عنهم ،اما بشخخخدة  إبحتضخخخاهنما  قامت
  السخيارة اىل ورحلوا احلقائب  محلوا مث ومن  شخديد اسختحياء
 .. قريتهم اىل ينتقلوا كى  اخلا ة
__ 
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 ! إيه؟ ف سرحانة_
 

 تعد   وهى  املطب   ىف  حلفصخخخخخخخه  مسخخخخخخخاعدهتا إثر  حبيبة  قالتها
 حفصة  أجابتها ،ف الطعام

 وابوى   وولخخخخدهخخخخا  عمىت  هيكفى  دا  الوكخخخخل  عخخخخارفخخخخه  مش_
  ِ وإنت أان انكلوا نبجوا وبعدين  درويش  وعمى
 وانضخخخخخخخخفه  كمان  شخخخخخخخخرشخخخخخخخخار  دكر ادبح  بسخخخخخخخخرعة اروح  وال

 !واسلجه؟
 

  توضخخخخخح ان  بدت الىت  بر خخخخخانتها  وقالت حبيبة  ضخخخخخحكت
 ش صيتها  معامل  على
  امبخخخارح  من  إحنخخخا  ،  عخخخاماله  الخخخل  جوى  حلو  فكرة  على_

  ور    وملوخيخة  وفروج  حلمخه  ايشخخخخخخخخخخخى..  بنحضخخخخخخخخخخخر  فخاملطب 
 (بطة) شرشار تد ى  عاو ة كمان  وو  وبطاطس
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  وتقلب الطهى إانء    التوابل بعض  حفصخخخه  تضخخخع كانت
 حبيبة اىل تتحدث وهى
  ايمخخا  جبخخاهلخخا  ديخخت   اهيخخة  عمتخخك  عخخارفخخه،  مش  أ خخخخخخخخخخخلخخك_

 مابيجولوا   ى العچب  معيچيبها  ومش  ،  مچاتش
  ِحلخخخة  ف  هيحطىن  متخخخام  مش  الوكخخخل  وجلى  چخخخه  لو   وابوكِ 
 علىّ  ويطب   الشوربة

 
  مع  تعخده كخانخت  م  ،وأكملخت  بشخخخخخخخخخخخدة  حبيبخة  ضخخخخخخخخخخخحكخت

 ..  حفصه
 كخخخان   للبلخخخدة  طريقهمخخخا  ىف  ،  االخرى  النخخخاحيخخخة  على  بينمخخخا

  إلياس عدا  مجيعهم يتحدث
  معه للحديث  وعمار وليد جذ   برغم
 ! ؟  عمى ولد  اي هنا چيتش سنة كام  كدا  جبالك_
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  الطريق يراقب وهو  إقتضخخخخخخخخخخخا     أجا  ف إلياس أنتبه
 السيارة انفذة  عرب
   خخخخخخخغ ين  انتو كنتو..  ف انوى  واان  من ،ُيكن  فاكر  مش_

  جدا
 
  ولكن سخخخخخخخاخراا   عليه ًبلرد  عمار  فقام  ، اسخخخخخخختهزاء    قاهلا

 األد   دود
 وإحنا   وچيت ،  بسخخخخخرعة بتعدى االايم  هللا سخخخخخبحان ايااه_

 املدينة  جمللس اهلندسية  ًبالدارة مهندس أان متو فني
  غ   دا.. االسخخخالمي  فيصخخخل ببنك ًبالئتمان مو ف ووليد

  سوا  ونديره هنفتحه الل املكتب
  وجخخخدمنخخخاهلم   چخخخت  والدان  هتكون  تيچوا  ملخخخا  الچخخخايخخخة  املرة

 !  فاملدارس
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 وليد  أردف ف  ،  عمار   مت ف انحيته  درويش نظر
 ! إلياس؟ اي كدا  على ايه شغال وإنت_
 التمويل  شخخركات اكرب من ،احنا  طبعاا  شخخركتنا ماسخخك اان_

 فمصر
 
 أردف حىت مناع  فالحظ  ، مرفوعه وأنفه  قاهلا
  عخايزا  وامخك   مخان  من  ابوك  وفخاة بعخد  كخديىت  عشخخخخخخخخخخخان_

  اتچى  وال  مصر تسيب
    رى  جاعدة  عچبتها

 
 وقالت   اهية ضحكت

 اتعودوا   كخخانوا  وإليخخاس  مى  ،  منخخاع  اي  القخخاعخخدة  مش  وهللا_
  أوى   غ   مات  يرمحه هللا  وًبًبهم  القاهرة  عيشه  على
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  رجلها  على  اوقفها ال م وكان  وشخخخخخخركته  ماله سخخخخخخايب وكان
  اجتو ت ومى كرب  إلياس  وملا بعده من

  فالبيت قعدت واان الراية  سلمته
 

  متخخخدخالا   وليخخخد  فقخخخال   اهيخخخة  حخخخديخخخث  من  عمخخخار  تعجخخخب
 ًبحلديث

 تبجى  تعرف  منينخا سخخخخخخخخخخخت  فيخه  ،  عم مرت  اي  يعىن  غريبخة_
  شركة وتدير وحديها  فمصر
  ارفعلك  عليكِ   ماشخخخخاءهللا ،ًب  اهلها عن بعيد  والدها وتريب
  القبعه
 
 واردفت   اهية  معه  ،فضحكت ضاحكاا   قاهلا
 كخخان   وهو  أوى   خخخخخخخخخخخغ ة  اجتو ىن  يرمحخخه  هللا  وليخخد  عمخخك_

  عنده  املعلمات دبلوم هاخد كنت  ،واان   غ 
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 واتفق  فامل اث حقه خد هو وكان حاجه  كل  سخخخخخخيبت بس
 فمصر  مشروعه هيبدء انه  وعمك ابوك مع

  ر قىن   ربنخخخا  ويخخخدو ..  حخخخاجخخخه  كخخخل  وعلمىن  مجبخخخه  ووقفخخخت
 وإلياس مى ًبلتوأم
  وليد اي يرمحك  هللا.. اختاره  ربنا وهو
 
   مچاعة  اي الفاحته ،  ونور  رمحه الف_
 
  اىل  و خخخخخخخخخخخال  حىت  املتوىف  روح  على  الفخخخخاحتخخخخه  مجيعهم  قرأ

 .  مقصدهم
  احلخ   انحخيختخهخم  هخرول  ،  السخخخخخخخخخخخيخخخخخخارة  مخن  مجخيخعخهخم  هخبخطخوا

  عبدالاله واحل  عبدالرمحن
 حول   اجملخخخادلخخخة  بخخخدأت  مث  ومن  ،  بيهم  يرحبون  و وجخخخاهتم
 هلم  احملضر الطعام  وخبصوص  استضافهم
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 !  ؟  ومبيتهم منزهلم سيكون منزل  أى ىف
 

  من وطا  لذ ِبا  مملوءة طويله  ،سخخخخخخخخخفرة  معبأة الصخخخخخخخخخحون
   وحبيبة  حفصه حتض 
  العلوى  للدور  خخخخعدا  وحفصخخخخه حبيبة عدا  جيلس واجلميع
 !اإلشارة ينتظرون

 
 إليخخاس   يرتقخخب  ،كخخان  الخخذكرايت  حخخديخخث  كخخان  الطعخخام  على

 حوله من األجواء
  عليها   وجيلس  يالمسخها اليت االماكن  ِبسخح يقوم كان  فهو
  منه الشر  قبل الكو   ُيسح  ،

   حسا    يتكلم  ، به  طعامه وضع  قبل الصحن  ُيسح
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  شخخخديد و سخخخا   منمقه بطريقه ركل.. حسخخخا    ينظر
  شخخخخخخعور   دون أمامه  ما  يرتب الوقت  طيلة..  شخخخخخخهية وبدون
  وأردف  درويش خاله  له نظر ،حىت  منه
 !  رفضتك احلربية الكلية معجول_
 
  خال  بعخخدمخخا  وثقخخه  جبخخديخخة  يتحخخدث  واردف  اليخخه  إليخخاس  نظر
 الطعام  من  فمه
  و ىن  كخان  وقتهخا  ان   ائخد  ،  رجلى  ف  مشخخخخخخخخخخخكلخة  عنخدى_  
   دلوقت عن أوى  ايد
 
 مث   ومن  حوهلا   اهية تتلفت أخذت ،ف رأسخخخخخه  درويش  هز

  قالت
  تسخخخخلم جت ال جيت  م سخخخخاعة من أان!  ؟ حبيبة  فني  هى_
  حاجه  وال
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 فدرس   هى.. جت الل بس  مناع  بنت  حفصخخخخه  غ   مفيش
  إيه  وال
 

 وقال طعامه ابتلع بعدما  درويش  تلع م
 ،اجبى  إلياس عشخخخان  عليكِ   تسخخخلم  تيجى  مينفعش حبيبة_

 فوج  عليها  وسلمى إنت اطلعى
  ايخوى  عمتهخخخخخا  ود  ودا  النقخخخخخا   ملبسخخخخخخخخخخخهخخخخخا  أنخخخخخت  م_

   متحبكها 
 
 الزائده  شخخخقيقه وحتكمات تصخخخرفات  من  غاضخخخباا  َمناع  قاهلا
 درويش  أردف ف ، إبنته  على
  دا  املاسخخخخخ  احلديت  تفتحش وجولنا حر وأان  ،ِبىت يوووه_
 !   َمناع اي  شوى كل
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  خاله شخخخخخخخخدة إىل إلياس أنظار  التفتت  ،بينما   اهية تعجبت
 تراه ان اليريدها إنه حىت إبنته  على  درويش

 !تصافحهم او
 
 إااعيل_لنور#

___ 
  يدهسخخخخخها أن  دون  املزدحم  الشخخخخخارع تعرب  النظرات  وحدها
 !أحد
  على  جيلس  وهو  حبيبخخخخة  منزل  انحيخخخخة  عمخخخخار  ينظر  كخخخخان
  ملنزهلم_السطوح_املكشوف العلوى الدور    السور
  وجلس   بسخخخخخخخخخخخيطخه  طرقخه  كتفيخه  احخد  طر      وليخد  قخام  ف

 ..السور  على جبانبه
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 كخان   نعملوهخا  كنخا  ملخا   خخخخخخخخخخخغ ين  وإحنخا  دى  احلركخه  فخاكر_
 ينادوا   كله  الليل  جيعدوا  منهم حد  يشخخخخخخوفنا ابوى  وال  ابوك
  جيمة  جلة وآخر وهبدلة

 
 له واردف وليد  فالحظ  مضض  على  عمار ضحك

 ايبوعمار مالك_
  وأردف  اخرى  مرة حبيبة منزل انحية إىل  عمار نظر
  ويتكلم  وعيجرف  واجف  دمخخخه!  ديىت  إليخخخاس  ايعم  ايخخخه_

  كديىت  على  ومعرفش..  سا 
  وال  هنخخاك  وحبيبخخة  عخخادى  درويش  عمخخك  عنخخد  هيبخخات  هو
 !إاي؟

 وأردف وليد وجه  أمتعض
  كأننا  وال الذكية،  القرية  حسخخخخخخخخخاًبت مدير  نفسخخخخخخخخخه  عامل_

 أحسن وُيكن   يه  و ينا  عمه  والد
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  حدي ه وليد استطرد ف االثنني   مت
  هنيىت  من  ويغور  العرض  وال  ًبلطول  يعخخخدى  العيخخخد  اهو_

   وشه  منشوفش
   علينا  وعيب  عمنا ود برضو كدى  متجولش_
 

  له وأردف وليد تنهد
  وال ،   وح مصر بتوع شبه  جبت   اهية عمك مرت بس_

 بتوعنا احلرل  شبه وال  هنيىت من  كأهنا
  ايخى بيتبدلوا  حتسهم

 
  قلبخخه  ،  حبييخخة  منزل  انحيخخة  ان ريخه  على  فهو  عمخخار  جييبخخه  مل

 االلياس ذاك  يراها ان غ ه يد 
  فكانت هى  عنها أما..   إليها يتحدث  ان  ،  يصخخخافحها ان

  امر  أخ ا  ألن  ونقخخاهبخخا  مالبسخخخخخخخخخخخهخخا  هنخخدام  من  تعخخدل  تقف
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  من القادمان  وولدها  عمتها  ومصافحه ًبخلروج هلا  درويش
 .القاهرة

 
  اسخخخخخخخخخخخلم  النقخا   ارفعى  ،  اكرب  هللا  اكرب  هللا  أهال  أهال  اي_

  كويس  عليكِ 
 

  درويش   وجه  ،عبس بشخخخخدة  حبيية تعانق وهى   اهية  قالتها
  واردف

  ايخىت   اهية اي  معلش  فوج ترفعه تبجى_
 

  خطخخأ  ىف  الوقوع  من  خوفخخاا   ترتعش  نرباتخخه  هخخادئ  بصخخخخخخخخخخخوت
 حبيبة  أردفت  التعلمه

   ايعمىت  عالسالمة محدهلل_
   ايقمراية  يسلمك  هللا  عمتك ايروح  يسلمك  هللا_



 

 236 

  تفى   الىت  هى  بشخخخخخخخخخخخغف،من  انحيتهخخخا  إليخخخاس  ينظر  كخخخان
 !!االسالمى القناع  ذاك خلف
 ! جتادله وال والدها لقول و ضع

 
 انتبهخت   ف  ،  سخخخخخخخخخخخريعخاا  ًبلرحيخل  فهمخت إليهخا  درويش  نظر
 متعجبه  شقيقها اىل ًبحلديث لتتوجه   اهية
  بنىت  مى  دا!  ،نقخخا   دى  عخخاخلنقخخة  درويش  اي   خخخخخخخخخخخغ ة_

 الكلية من ا رجت ملا  احلجا  لبست
 

  واردف يده من الشاى كو   درويش  وضع
 !   والده مع وطرجيته واحد ،كل  ابوى ايبت  معلش_
 

 إلياس   ليدلف الضخخخخخخخخوء  ويضخخخخخخخخئ  ، الغرفة ًب   عمار يفتح
   خلفه
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   عمار  ف دف
  خمصخخخخخوص  ليك امى  عملتها ،  ومرتتبه  نضخخخخخيفه  االوضخخخخخة_
  غ ى  مفيش  عشخخخخخخخخخخخخان  هنخخا  تبخخات  جخخالو  مهخخا  متجلجش..

 فالبيت
  برتوح  سخخاعات  والبنات  دهب  جدتك عبدالاله  عمى ِعند

 .مرتاتحش  فيمكن..  وعياهلم وليد أخوات
 

  ومل  ،  عمار  حديث  مع الغرفه  إلياس  يرتقب   خخخخخخخخخخخمته  على
 إقتضا     بكلمتني سوى جيب
  شكراا ..  متام_
 

  عليه   جيب ولكن  بصخخخخخخخعوبه، الصخخخخخخخعداء  عمار  يتنفس كان
  أهنى.. ذاته ًبلوقت  عمه  وابن  ضخخخخخخخخخخيفهم  فهو به الرتحا 
 وأردف يرحل أن  قبل معه حدي ه  عمار
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  اتىن  واحخد  وفيخه  اليمني،  يخدك  على  الطرجخه  آخر  احلمخام_
  حتت
 .. إذنك  عن
 

  معقم   جخاجخه  اخلخا خخخخخخخخخخخه  حقيبتخه  من  إليخاس  أخرج  ف  تركخه
  من  املكان تنظيف ىف وشخخخخخخخرع  ،  الورقية احملارم  من  والك  
 . حوله
 حبيبخخخخة   مع  جتلس   اهيخخخخة  العمخخخخة  كخخخخانخخخخت  درويش  منزل  ىف

 بعخدمخا   حفصخخخخخخخخخخخه  وتشخخخخخخخخخخخاركهم  وتتحخدث  هلخا  ،تنظر  بغرفتهخا
 هلا  وقدمتها الفاكهه  لار  بعض قطعت

 
 سخخنك   من اكرب  وجسخخمك وشخخكلك  ،  حيرسخخك  ربنا  قمر_

  لولية جلدتك وطالعة  ،طالعاهلا  هناء ايبنت
  األجانب  تغلب  حالوهتا  كانت  ، فالبلد  بنت احلى  كانت
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 ساخره  حفصه  فقالت حبيبة ابتسمت
  ضخخبه   عليها  جافل  درويش  عمى  ايعمىت كديىت  عشخخان  م_

 !فالسجف  يشعلجها غلط اتنفست لو ان لدرچة  ومفتاح
 

  على  بيخدهخا  وتسخخخخخخخخخخخ   حلبيبخة  تنظر  وهى   اهيخة  ضخخخخخخخخخخخحكخت
   عيناها  لعمق ،وتنظر الك يفه  الناعمة  شعرها خصالت

 !   وأبدع خلق من  فسبحان.. بشرهتا  ونقاء
__ 
  فكرة   حانت وقد  ،  االضحى  عيد وقفه  واليوم  االايم  َمرت
   درويش العم تقنع أبن  مسك
  العيد يوم  و ديقاهتا  هى  معها حبيبة خبروج
  وشخخرعت  هناك إىل  وذهبت  ،  خخديقاهتا من اثنتان  أخذت

    اهية العمة أمام والرجاء التوسالت ىف
 ما ال  رفضه  على  ودرويش ، وتكراراا   مراراا 
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 ! ويستحق ك    العائد ف رجاءاهتا تبث  مل  وِمسك
  وتفخخك  قرايبهخخا  مع   رج  ،سخخخخخخخخخخخيبهخخا  درويش  اي  خالص  م_

   نفسها  على
 

  ارماا   درويش  اردف ف   اهية  قالتها
  والخروج  فحسح البتاعت اله،بىت جولت اان_
  طيب وانت سنه كل  عيد  دا ، ايخواي  غلط برضو دا  م_
 ! خاىل؟  اي مت رجش  اهنا الفكرة إيه_

     متفخخاخراا   درويش  أردف  ف  لالمر  منتبهخخاا   إليخخاس  قخخاهلخخا
 الطريقه  هى  هذه  ان  منه  ناا  إلبنته اخلاطئ تربيته  اسخخخلو 
  الصحيحه

 
 اسخخخخخخخخخلو    فيه ، حد بنات   ى وال حد   ى  مش بنىت اان_

  اتولدت م يوم من  عليه  ممشيها  معني
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  اخىت ايولد  تكسره متجدر  وهى
 

 وقالت حدي ه من يفرغ ان مسك انتظرت
 اتچى   حفصخخخخخخخه  وخلى  درويش،  ايعم  ربنا خاطر  عشخخخخخخخان_

   معاان
  ،اول  دى املرة أان  خاطرى  عشخان  درويش اي  بقا خالص_
 طلب منك اطلب  مرة
 

  ،ف  وشخخخخقيقته مسخخخخك لرجاءات  مرة الول  درويش خضخخخخع
 معهم حفصه تكون ان  بشروط ولكن وافق
 !الشمس  غرو  قبل يعودا وان
  ترتيبخات  املنزل  ترتخب  ًبلخداخخل  فكخانخت  حفصخخخخخخخخخخخه  عن  أمخا

  انحيتهخخخا  وتخخخدنو  البخخخا   تغلق  وهخخخاهى  خَبيتخخخه  أم  مع  العيخخخد
   عينيها من يتطاير والشرر
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  وحياة سخخخخخخخخؤال  هسخخخخخخخخأل دوران  وال  لف  غ   من خَبيته أم_
  الشريف ربنا  ومصحف الحسن  بصراحه تچاويب بتك

  كديىت  جبل  ماشوفناها  وحكاوى  اهناردة حروجه  اخليها
 

 قائله  وهتا نربات هتدج مع وانتبهت خبيته  أم  فزعت
 خ  ايبىت  حفصه اي ااي_
  الجيتهم  ورًبيخخخة  أد   وجلخخخة  وجواًبت  معفن  ور   فيخخخه_

 بدرى من ديىت واملوضوع جال  حبيبه فدوال 
  غ ك  االوضخخخخخخخخخه  على والخيرچ عيدخل غريب  حد  ومفيش
 االخ   ايبو 
 !  ؟ ايه  عاو   و احبه دا الورج  منني
 

  اخلالص تريخد  وهنخاك  هنخا  تنظر وارتبكخت  خبيتخه  ام  تلع مخت
   وأردفت أك ر حفصه  منها أقرتبت ،ف
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 وو ااي ورج..  ورج..هاه_
 !!  ،انطجى  غربة لياىل  الخليها  فسماه  هللا!!   خَبيته أم_

  الفرار ان  وأدركت  حفصخخخخخخخخخه  عينا ىف  بعمق خبيته أم  نظرت
!! 

 .. العيد   الة
  ع  معهم إلياس  حيضخخخخر بقريتهم، ًبملسخخخخاجد اجلميع  يصخخخخلى
 .. مضد
  ابتسخخخخخخخخخخامة  و   ومتعطراا   يرتدى اجلميع كان  جديد جبلبا 
 .  عيدهم يستقبلون  محشرقة
 امللوك  وادى إىل..   اإلفطار  وتناول  مباشخخخرة  الصخخخالة وبعد

  ،متحف  الخخدوليخخة  احلخخديقخخة..  معبخخدهخخابو..  امللكخخات  ،وادى
   األقصر
  حبيبة مع  ًبالشخخخرتاك  و خخخديقاهتا  ِمسخخخك رحلة هذه كانت
 تضخخخخخخخخخخحك  كانت  ، حفصخخخخخخخخخخه  وبرفقة  العادة عن  مرة ألول
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   سخخخا  ولكن احلديث  تشخخخاركهم ،كانت  قلبها  من حبيبه
   كم لهم  ليس

 ركلون   ،  ويلتهون  يلعبون  كخانوا  و خخخخخخخخخخخخديقخاهتخا  فمسخخخخخخخخخخخخك
  ويضحكون يتحدثون امل لجات
  شخخخخخخخخخخخخاركتهم  ان  وآخر  حني  ،وكخخل  فقط  تسخخخخخخخخخخختمع  كخخانخخت
 . سعيدة كانت  ولكنها.. احلديث
 !! وليد  هر  فجأة  وعلى
 هنيىت؟ ااي  عتعملوا!  مسك_
 

  وهى  وقالت  خبث  نظره مسخخخخخخخخخك  شخخخخخخخخخقيقته إبن له  نظرت
 ِبكاهنا  تتلوى

 چابك   الل  ايه  أنت  ،  طيب  وانت  سنة  كل  خال  اي  العيد_
   هنيىت اننا عرفك وايه
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  بلكمها   وقام بوشخخخخخاحها وأمسخخخخخك مسخخخخخك  من وليد اقرت 
  اضخخخخحكتهم مضخخخخحكه بطريقه  يده  بقبضخخخخه رأسخخخخها ىف  بقوة
 له  وقالت  متوعدة نظره حفصه إليه نظرت ،ف  مجيعاا 
 َچنخخخخب   على  عخخخخاو اك  عمى  ولخخخخد  اي  بس  معلش  وليخخخخد_

   دجيجتني
 

 وأردف وليد تعجب
  اي ا يك..   حفصخخخخخخخة اي كيف  نسخخخخخخخلموا،عامله  ثواىن طب_

 حبيبة
  خلى  دجيجتني عاو اك جبولك!   سخخخخخخخخخلمت خالص  مش_

  الورج ونشخخخخخخخخوف عاملكشخخخخخخخخوف نتكلموا م بدل  دم عندك
 ...االد   وجلة والشعر

  وذهخب   عينخاه  حخدقخة  فخاتسخخخخخخخخخخخعخت  ،  األمر  وليخد  ادرك  هنخا
 بعيداا  وأخذها  حفصة انحية
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 حفصة وبدأت املباراة جرس رن ف
كان من  نكون  ملا جبا! ايعبدالاله وليد_  الرحا   مدينة سخخح

 واملس رة االد  جلة ينفع  ساعتها يبجا
  االتريب  وسامية  القهاوى حكاوى  وشغل

 
 واردف الفهم  عدم وليد تصنع
 !ايه؟  على  عتتكلمى_
  خبيته  أم الغلبانه  الست مچند  جبا ، أمانه استعبط  ايااض_

    ور واتخد چواًبت وتبعت
 !   هعرف مكنتش  تفتكر ، دى املدة طول
 عبدالاله   وعم  درويش  لعم  الجول  وابوى  ابوك  وحياة  طب
 إيه  اخرها دى الرًبية جلة نعرف  خلينا
 

 واردف بصعوبة  ريقه وليد ابتلع
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  جنصخخخخخخخد  مكنتش...  يدك  ع  ابوس  ،  حفصخخخخخخخه اي  اله اله_
   وهللا
  چاك سخخخخخخخخواد واايمك طني ليلتك جتصخخخخخخخخد  يعىن كيف_

 إحنا كديىت  بتوع  ميىت من!  العذا 
  واقسخخم  خخعب  درويش  وعمك  ودمك وحلمك  عمك بت
 حاچه أى  على ًبكيه  يبيتها يوم كل  ًبهلل
  وال  الغلبخانخه  العيخد  شخخخخخخخخخخخافخت  كخانخت  م   اهيخه  عمىت  لوال  دا

  انس  شافت
 عيخب   ،  مصخخخخخخخخخخخايخب  هلخا  وتچيخب  عليهخا  تكمخل  عخاو   وانخت
  تربيتك  وع  عليك
   وهللا عيب
 

 يردف وهو أسفل برأسه وأطر   ًبخلزى وليد  شعر
 !  حفصه اي  بنحبها أان_
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  مرة  ألول  ولكنها لشخئ  حفصخه،ليس قلب ارجتف ف  قاهلا
  كهذا  ملوقف تتعرض
  عمهخا  وابنخه  وإبنتهخا  شخخخخخخخخخخخقيقتهخا  حلبيبخه   بخه  يعرتف  أحخدهم
   حياهتا وكل
  ىف  خميلتهخخا  ىف  كخخان  ،  قلبخخه  بخخداخخخل  عمخخا  يردف  الخخذى  هخخذا
 ! غ اا   طفالا  ما ال  سابقه اعوام
 

  هو  قلبخخه  ويكخخأن  ،  الخخدمع  بعينخخاه  ترقرت  وقخخد  وليخخد  اكمخخل
 لسانه وليس املتحدث

  حفصخخخخخخة  اي جواى حبيبة  بنعشخخخخخخجها، اان  بنحبها  مش اان_
  اتولدت  م يوم من
  وال  حلخخد  حسخخخخخخخخخخخيتخخه  ال  ليهخخا  چواى  الخخل  العظيم  العلى  وهللا

   هحسه
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  أنذيها،  جنصخخخد م  بنحبها  عشخخخان كديىت  عملت  ًبهلل  اقسخخخم
 بسبيب حبيبة هيطول أذى  فيه لو

 !  أمان ف تبجى  وهى ويفرفرىن يطولىن اير 
   وهللا  عىن  غصب بس
 

   له وقالت  حفصة تنهدت
  لعمى  جول  عخخخخاو هخخخخا  ،  عمى  ولخخخخد  اي  اطلبهخخخخا  عخخخخاو هخخخخا_

  خيطبهالك
 وعليها  عليك.. غلط كديىت  لكن
 !عمك طالبه الل الدهب وو ن_

 وقالت بتحدِ  حفصه له نظرت
 هخخدومخخك   تبيع  طولخخت  لو  فخخالصخخخخخخخخخخخ ر  اُنخخت!!    عخخاو هخخا_

  بيع  يو هنا الدهب وتچيب
  سامع!   عنها ومتت ال   ، اعضائك بيع
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  جايل  انك حاسخخخه  كمان  ودلوك ،  غلط دى  طرجيتك لكن
 تشوفك عشان برضو تطلع  اهنا ع ملسك
  معاها  سخخكتك  ومش  وغلط الء دا كل  وليد اي  الء دا كل
! 

___ 
 .. التوقيت هذا ىف

  لالنضمام   اهية  عمه   وجة  يدعو درويش  ِبنزل  عمار  كان
  عمخه   اعطخاه  قخد  ف  ،  عبخدالاله  عمخه  و وجخه  لوالخدتخه  ِبنزهلم
  هبا ورتى  هلا يذهب أن   اإلشارة  درويش

 
  معاك  وجاية  اغ  هقوم  ايعمار  حاضر_

  عمخخار   كتف  على  وربتخخت  عخخادت  مث  ومن  خطوتني  ترجلخخت
 وقالت
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 تتكسخخخخخخخخخخخف   وبقيخت  راجخل وبقيخت  كربت,  ايعمخار كربت_
  كدا  طول  ع وخجالن

 
  اهية اكملت ف  خجالا  اسفل ينظر وهو  عمار ضحك

  ي  أنخت  ي  منكم  لواحخد  جو هتخا  كحنخت   خخخخخخخخخخخغ ة  مى  لو_
  جدة  وبقيت وخلفت  اجتو ت خالص بس  ، وليد
 

 بر انه  هلا واردف  عمار أبتسم
   مستعجلني  عشان  ايال  ،  عمى  ايمرت  ونصيبه  واحد  كل_
 يعىن ليه  مستعجلني_
  عشخخخخخانك  ومفروكه مصخخخخخبوبة  يعملوا  خلتهم  دهب  جدتى_

  مطخخاوعنخخا    لو  دهخخب  جخخدة  عخخارفخخه  وإنخخت  ،  تيجى  وال م
  ربرا  جاية الل  كلها  اايمنا
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  فجلس   ، ثياهبا  ترتدى  و خخخخعدت بشخخخخدة   اهية ضخخخخحكت
  ورفعت  بشخخخخخخخدة تضخخخخخخخحك حبيبة دلفت  حىت  عمار  ِبفردة
 !أمامها  عمار وجدت مث  ومن  نقاهبا
 خطوات  واقرت  ،  كله  العامل بشخخخخخخخو   هلا ينظر  ببطئ  هنض
   منها  قليله

 ححباا   تلمعان بعينان  هلا واردف
 !   حبيبة ي طيبة وانتِ  سنة كحل_
 

   تسمعه ان  دون نفسه  اىل هتف
 ،.. عيده وانتِ  سنة  كل..  عّمار حبيبة وانتِ  سنة كل_

___ 
 2021  َمذاهب_يَعشقون_فيما_وللرچال#
 {كان  والّلى  الِقصة}
 نورإااعيل#
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ألتحكِ  ! الزمان  غصخخخخخخخخخنَ   َاأَلْرضِ   َعلى َكف  أبمجل  هّزي: سخخخخخخخخخَ
: توأمان  َلْمَحة  يف  ويولد  وحاضخخخخخخخخخخرْ   ماضٍ  أْورَا   لَِتسخخخخخخخخخخقحط
  اعرتفَ  إذا  هليباا الرَّماد يعودح  َكيفَ   َونَخْعِرف!  وشخخاعر  مالك،

 (درويش  حممود! )الَعاِشَقان
                                         **** 

  ،  وبتحس  ، وبتو خخخخخخخخخخخف  ،  وبتتكلم  ، بتحضخخخخخخخخخخخن العيون"
 "مبيتقلش اللي الكالم كل  وبتقول

                                         **** 
 (٨)الفصل
 خطوات  واقرت  ،  كله  العامل بشخخخخخخخو   هلا ينظر  ببطئ  هنض
   منها  قليله

 ححباا   تلمعان بعينان  هلا واردف
 !   حبيبة ي طيبة وانتِ  سنة كحل_
 



 

 254 

   تسمعه ان  دون نفسه  اىل هتف
 ،.. عيده وانتِ  سنة  كل..  عّمار حبيبة وانتِ  سنة كل_

  مع  وجههخا  على نقخاهبخا  انزلخت مث  ومن لخدقخائق  حبيبخة  وقفخت
  وحذر خبوف  هلا  عّمار قول
 
  چاى  يكون  درويش  عمى الحسخخخخخخخخن  فوج حبيبة اي إطلعِ _

 ! واجفه  ويشوفك
  هتبط   اهية  عمتها مع وتقابلت سخخخخخخخخخخريعاا  حبيبة  خخخخخخخخخخعدت
  سخخعيدة  كانت  هل  اليوم  نزهتها عن  وسخخألتها  هلا وابتسخخمت

  ال؟ أم  هبا
 . الليلة  ومضت منزله اىل  عمار وا طحبها   اهية هبطت

 
  االغراض  من الك   مع ووالخدتخه  ،إليخاس  الضخخخخخخخخخخخيفخان رحال

  خخخخخخخخخخخعيخخخخخخد   لخخخخخخدى  املعروفخخخخخخه  معهم  ليخخخخخخأخخخخخخخذوهخخخخخخا  املعبخخخخخخأة
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  حمطه إىل  ًب خخخخخطحاهبم  وعمار وليد  وقاما_ الزايرة_مصخخخخخر
 .القطار

 
  وشخخخخخخخهر ..  هناراا   عملهم  وعمار وليد  اسخخخخخخختلما األايم، مّرت
 سخوايا،  وإدارته اسختالمه    وقاما اهلندسخى  املكتب وانتهى
  للمكتب  املالية  احلساًبت ووليد  اهلندسه  أعمال    عمار
.. 

 وإثبات  العمل  سخخخخخخخخخخوى  بيومهم شخخخخخخخخخخئ ال ، مرت  شخخخخخخخخخخهور
  أعوام مرت لو حىت ولكن..  به جدارهتم
  كلمات..  إليه  يصل  أن  يود  منشود ححلم منهم  كحل  بداخل
  حرّكه  مرة آخر لوليد  حفصة
 هذا   جعل  وردته لقطف  أحد يسخخخخخبقه أن من  عمار وخوف
 .. وهناراا  ليالا   يشغله األمر
 .. وأخ اا 
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  ، سخخواه يبقَ   ومل وليد  بشخخقيقات  شخخقيقه  آخر  تتزوج سخخوف
  الطبول قرع

     املنزل  وامت خخال  والزغخخاريخخد  العخخاليخخة  االغخخاىن  وا خخخخخخخخخخخوات
  بفرحخخة  يشخخخخخخخخخخخعر  عبخخدالاله  احلج  ،  العخخارمخخة  للفرحخخه  أكملخخه
..   وليد  سخخخخخخوى يبق  ومل  فتياته مع  للنهاية  رسخخخخخخالته إلكمال

 املالح   وليخالِ   واالفراح العروس والخدة  فهى  عظيمخة عن  أمخا
 .. واألخرى  فرتة كحل  منزهلم ترتك  مل
  مش  معخخخااي  مچخخخاتش  حبيبخخخة  ولو  فخخخاالچخخخا ة  هى  ايعمى_

 ! هنروح
 

 حلفصه واردف  درويش تفف
  وتعكرى  تتحايلى جتعدى  مرة كل  مش  حفصخخخخخخخه  ي يووه_

  وحدك  روحى احلنة راحيا  حبيبة  ، مزاچى
   معاكِ  راحيه خياتك من  مني شوىف  وال
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 وقالت كف    كف  وطرقت  حفصه حتوقلت
  وجاعدة  دى  السنة فاملذاكرة عنيها طلع  حبيية ، ايعمى_
  النتيچة  مستنية  انر ع

  وخسخخخخخخخخخخخخت  لچوا  دخلخخت  وعنيهخخا  الن   نزل  وجسخخخخخخخخخخخمهخخا
  وال  فني برتوح هى يعىن  روحها عن تفك  تروح..  وا فرت

   بيشوفها  مني
 
  اله جولت اان_
 

 لخه   فقخالخت  مكخانخه  من  وهنض  ًبلغخه  بعصخخخخخخخخخخخبيخة  درويش  قخاهلخا
 رجاءاهتا تتبع  حفصه

 !   ايشي  النيب تزور توافج ال  هناء خالىت  ورمحة طب_
  وجلوس الفتيات  ورق   ، والزغاريد التصخخخخخخخخخفيق  خخخخخخخخخوت
  اجلميل ثوهبا وترتدى محزينه ًبملنتصف العروس
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  قاموا  ، حفصخه  ومعها  ونقاهبا  االسخود بردائها  حبيبة دلفت
   احلاضرات من كل  ِبصافحة

  ،  جبانبهم وجلسخخوا   خخافحوهم  وعبلة   مزم اىل  و خخال حىت
  تلتوى  وهى وأردفت  شخخخخخقيقتها  عبلة أذن من   مزم اقرتبت
   بشفتيها

 
  ومرفعتش   اسخخخخخخخخود    احلنة؟ إيه    چاية حبيية شخخخخخخخخايفه_

  جال النقا 
   وهنحسدوها جاطع  مچاهلا ا ل
 

 لزمزم  واردفت  انحيتها تنظر وهى  شقيقتها شفىت إلتوت
  وداخخخل  كخخديىت  ومغرورة  وتنكخخه  ،  دى  البخخت  منحبهخخا _

   دم  عليها
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 الفتيخات  إحخدى  ِبنخاداة  دهخب  اجلخدة  قخامخت الوقخت  هخذا  ىف
  والغناء  بقرعها  وقامت بطبلة  هلا تتى ل حفيداهتا

 جياكى ..  األوضخخخخة  ايدى ،افرحى  منك  ايبت  وراى  ردى_
 موضة  عروسة
 سكرة عروسة جياكى.. املندرة  ايدى افرحى
 الساعة  عروسة جياكى..  القاعة  ايدى افرحى

 
  ،  خلفها ًبلرتديد النسخخخخاء من واحلاضخخخخرات الفتيات  قامت
   مكاهنا من  ًبلنهوض  عبلة  فقامت

  ترتاق   واخذت  خصخخخخرها حول  ولفته  وشخخخخاحاا   وامسخخخخكت
   إعجاًبا   هلا تنظر  ودهب
  معها  للرق   تدعوها   مزم  شخخخخقيقتها يد امسخخخخكت مث  ومن
  ينادوهنا والفتيات  خجله  و مزم مرات  عدة وبعد
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  مجيل مشخخخخخخهد  ىف يرتاقصخخخخخخا  اخذا  شخخخخخخقيقتها وأمام هنضخخخخخخت
 فرحا هلم والدهتم تصفق واخذت  الزغاريد وتعالت
  ألسفلهم  أعالهم  من متشطاهم  وعيناها  تغىن  دهب  واجلدة
 .  إعجاًبا 

 
  وتتعخايش  سخخخخخخخخخخخجنهخا  عن  تنفرج  ان تريخد  ،  حبييخة  هلمخا  تنظر

نها   وقوانني  وافكار  رداءها حبيسخخخخخخخخخخة  ولكنها  احلقيقي سخخخخخخخخخخِ
 !   الصارمة والدها

 
 مث   ومن  ابتسخامتها مع  هلما  تصخفق وهى  حفصخه  هلما  نظرت

 . حباا   كتفها  على فربتت حبيية شرود الحظت
  بخدعوة  دهخب  وقخامخت  ،  رقصخخخخخخخخخخختهمخا من  و مزم  عبلخة  انتهيخا

 هلما  واردفت  فجلسا جبانبها  ًبجللوس الفتااتن
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  منك  ايبت  دى  احلالوة ااي!  خخخخخخخخح  انتم حمسخخخخخخخخب بنات_
 ؟ خمطوبني  وال اتچو توا

 
  وقالت  عنهما ًبلنيابة والدهتم أجابتها

 جما  النصيب  دهب حچة اي  لسه_
 دلوك   ،  كيف  دلوك  حلخد  جخاعخدين  اومخال  اللكخال  چخاكم_

   معدولة ي النصيب ايچى
 

  حفصخخخخخخخخخخه انحية  دهب  فنظرت  ، احلاضخخخخخخخخخخرات ضخخخخخخخخخخحكن
 ساخرة  هلا  وأردفت

  خمطوبخخة  ال  احلزون  ِعقخخد   ى  منخخاع  ايبخخت  جخخاعخخدة  خليخخكِ _
  هتتجو    حبيبخخة  م  حلخخد  عمخخك  فبيخخت  وخخخدامخخة  متجو ة  وال

   عودك على جتعدى وانتِ 
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  معظم ضخخخخخحك  عندما  وخا خخخخخة  ًبلضخخخخخيق  حفصخخخخخه  شخخخخخعرت
 جدهتا  منزلة  ىف  فهى أد     عليها ردت  ف اجلالسخخخخخخات

 حال كل  على  محسنة وإمرأة
  عنرفض  الخل  واان كخدا  كخد  وييچى  عيتجخدم  چخدة  ي  وهللا_
 واحد أى وال  چوا ة أى  مش ماهو  ،
 الل  ان  علمىن وأبوى ،  الدين  نچم املنتصخخخخخخخر مناع بت أان

   ميستاهلنيش  ميجدرنيش
 

  على كف  اطرقت  و شخخفتيها  مصخخمصخخه بفعل  دهب  قامت
   قالت مث ومن كف
  دمخخخاغخخخك   ألمخخخك  ،متطلعيش  منخخخاع  ايبخخخت  چخخخدعخخخة  النيب_

 چو   عشخان تطلجى  وعاو ة چوا   سخنة  ومتكمليش  مطيورة
  هواكِ  ع  مش البلد
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  وقالت  منها  حبيبة دنت ف ،   خخخرب  بنفاذ حفصخخخه تنهدت
  هتدئها

  حفصخخخخخخه ي  ومتجصخخخخخخد   كاب ة  سخخخخخخت اان،  عليا حجك_
   سامعاها  مش كأنك

 
  احلنخخخخخخة_عجينخخخخخخة  الفتيخخخخخخات  ،وأخخخخخخخذ  احلنخخخخخخة  إنتهخخخخخخاء  قبخخخخخخل

  بوضخخخخخخخخخخخعهخخخا  الفتيخخخات  مجيع  ليقوم  فخخخالعخخخادة  كمخخخا_احلمراء
  يديهم بكفوف
 والتزاما    درويش  تعليمات  حسخخخخخخخب وحبيية  حفصخخخخخخخه رحال

  رفعهخخا   وعخخدم  للرق   حبيبخخة  قيخخام  عخخدم  املعروفخخه  بقوانينخخه
  وسخخخخخخخخخخخط  كخخانخخت  لو  حىت  املنزل  خخخارج  هى  طخخاملخخا  للنقخخا 
 !م لها وفتيات سيدات

 
 إااعيل_لنور#
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  ِمت حباا،  ِمت املحظلمة الِو خخال  درو   سخخلكتَ  وإن  انك
 إليخك   أتخت  خ اا   كخانخت  إذاْ   فتححرم،   ْ تتعجخل  فال  شخخخخخخخخخخخوقخاا،
  هللا  فسخخخخخخخخخخخيؤتكم  تكحن،  مل  وإن  لخك،  الكون  تخداب   وتغ ت
ًا   !تتعجل  فال..ِمنكحم أحخذ مما خ اا
  واردف  عمار أمام  عبدالرمحن احلج  جلس

   فيه  عاو ىن الل املهم املوضوع ،ايه  عمار  ي  هاه_
 

  ف  يبخخخخخدء  أين  من  واليعرف  ريقخخخخخه  ابتلع  ،  عمخخخخخار  تلع م
  له عبدالرمحن احلج استطرد

  بعض مع إال طلب طلبتوا  م  عمركم  ماهو!  ؟ وليد  وفني_
 
 حيدثه وأرد  بعمق والده  عينا إىل  عمار نظر
  لوحدى أان  طليب دا  دى  ،املرة الايبوى_
 ! ؟ جول خ  طب_
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  داخله  الكلمات  وترتيب  نفسخخه هتدئه حياول  عمار   خخمت
 اثنية والده له  أردف ف
   ى عنك  ًبلنيابة  جيول  وليد  عاو   وال ،  ولدى  اي  ماجتول_
  جتوله  حاچه تعو  إنت!  ؟  مرة كل
  جتول انت  حاچه  يعو  هو
 
  واردف  عمار  إبتسخم ،  عبدالرمحن احلج  قهقه مث ومن  قاهلا

 بشجاعة
  خيصخخىن موضخخوع دا  ايح ،  دى املرة وليد  مينفعش  ماهو_

  وحدى
  جول ايبشمهندس  سامعاك أان طيب_
 !  خنطب  عاو  أان ابوى_
 

  واردف ابتسم مث  ومن عبدالرمحن  احل  تعجب
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 شخخخخجتك  وخنل   ودنيتك  فشخخخخغلك ت بت  طب!!  طب_
 ونچو وك خنطبولك وبعدين

 ولدى اي   مان  من دى  الساعه  مستنني وامك اان
 

  له واردف  وتنحنح مرات عدة أهدابه    عمار رفرف
  مىن تروح خايف ،واان كت   عريساهنا أ ل  ماهو_
  ولدى  اي هى  مني_
 

 واحدة  مرة ااها   واردف طويال  شهيقاا   عمار أخذ
 !  درويش  عمى بت حبيية_

  جبدية متحداثا  واردف  جبلسته عبدالرمحن إعتدل
 درويش بت!!  حبيبة_
  ديىت االسخخخخبوع  دى  السخخخخاعة خنطبوها نروح ،  ايبوى ايوة_

 دي  الشهر
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 واردف حاجبه عبدالرمحن  رفع
 شخخخخخخخخخخخرط   بس.. مخانع  معنخديش خنطبهخا  ،  ولخدى  اي حيلخك_

 ؟ ايه  فيه  نعمله املغفلج  عمك
 حمد    عشخخان  ايبوى للغريب  الشخخرط  حاطط  أكيد  عمى_

  يتجدم
 مهنخخخدس   ،واان  طخخب  كليخخخه  تچيهخخخا  مسخخخخخخخخخخختنني  مهخخا  وبعخخخدين
  ومتو ف

   علينا مش دا شرطه ،اكيد  عمها وولد
  ،بس  جنخخخدموه  مهر  ليهخخخا  روحى  اجخخخدم  هطول  لو  وكمخخخان
   نصييب تبجى
 

  بني  ينبض  ًبحلخخب  والخخده  شخخخخخخخخخخخعر  ،  عينخخاه  ملعخخت  وقخخد  قخخاهلخخا
  ووحيده إبنه  قلب جنا 
 عبدالرمحن له واردف  حلاله  مشاعره  رقت
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  ونشخخخخوف وخنطبوها هنروح  ، العجل كالم  ولدى اي إاع_
   دماغه ركب ولو  عمك كالم
 نصيبك  م ولدى اي  خالص يبجا
 

  وأردف اعرتاضاا   مكانه من  عمار  هنض
 !  ايبوى؟ كيف  نصييب  مش_
  ربنا  حكمه ع  هنعرتضوا  وخالص نصيبك  مش_
  ،ولو  ال مه مالو  الل  عمى  شخخخخخخخرط  دا  ربنا حكمة  مش_

 عاو ه الل الدهب ونچيب كله  ورثى تديىن حكمت
 

 غاضباا  وأردف عبدالرمحن  وجه  عبس
 الخخل   ااي  ورث!  ديىت  عتجولخخه  الخخل  املخخاسخخخخخخخخخخخ   كالمخخك  ايخخه_

 درويش بت بيه  وتتاجل تبيعه اديهولك
 اجلول  آخرة ااع ،  غ ها  خملجش  خلجها الل ايك
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  ع  شخخخخخخخخخخخرطخخه  وحط  عخخاجخخل  طلع  ،  عليهخخا  ونتكلموا  هنروح
 بس للغريب بتقول  م  ى وانه چنب
  ولد اي اجتفل املوضخوع يبجا  راسخه  وركب  ،عاند خ  يبجى
 !اتىن  كالم  فيه ااع ومعايز  راسك  من هنائى  وشيله حتيه
 

___ 
  نخفخس  ىف  الخقخرار  بخنخفخس  الشخخخخخخخخخخخعخور  نخفخس!!  تخوأمخخخخخخان  مهخخخخخخا

 ! اللحظة؟
 ..  ملتصقان  مها احلد هذا إىل  وهل هذا؟ ايعقل
 
  ابوى  على  اندى امى_

   دهب اجلدة له  اردفت ف وليد  قاهلا
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  وال  فلوس  اكيخخخد  ،  ايمعخخخدل  ايخخخه  ف  وامخخخك  ابوك  عخخخاو _
  علييخخك  وداخخخل  منتول  انخخت  م  عربيخخة  دى  املرة  يچيبولخخك

  بدرى من  دم
 

 ساخرا  هلا  وردف وليد وجه  امتعض
 مث   ومچعخخخة  مخيس  متوتى  تروحى  لو  انخخختِ   ايچخخخدة  عخخخارفخخخه_

   وهللا هتتظبط الدنيا السبت للحياة  تعودى
 

 ساقيه أحد ىف بضربه  قامت  بعكا ها
 چابك الل  وعلى  عليك احِلزن چاك..  غاير كنك  غور_
 
  ف  واعهخخخا  الخخخداخخخخل  إىل  دالفخخخاا   عبخخخدالاله  احلج  كخخخان  هنخخخا

 ضاحكاا   هلا  أردف
 !ايحجه بس ااي  عملك چابه والل_
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 تتمتم  وهى  مكاهنا من  دهب هنضت
  الكل ايخد  أما طاعون ،  أمه وال الهو يربيه  معرفش_
 

 واردفت  عظيمه اقرتبت ،ف عبدالاله  احلج ضحك
    احل ماليش اان جوله ابوك اهو_
  ؟ وليد ام  اي خ _
 ايح  جيولك وليد_
 
 ب قه واردف  وليد ابتسم ف ولده إىل عبدالاله  احلج نظر
 دلوك   واهو..  جوى   مخان  من  فخدمخاغى واحخدة  فيخه ،  اًبه_

   وعنشتغل  دراسة خلصت
  اىن  فيخه اجولخك  وقخت  احسخخخخخخخخخخخن  دا جولخت  ،ف  واحلمخدهلل

   درويش  عمى بت حبيبة ، خنطب  عاو 
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  يشخخخوبه بصخخخوت وأردف  أهدابه    ورفرف عبدالاله  عبس
 االسي

 حبيبة؟ وايشمعنا_
 ًبلغ  خبجل  وقال  قدمه السفل ونظر وليد  ابتسم 
  ايخدها حد ومعاو  !    خخخخخغ ة وهى  من ايبوى  بنحبها_
   مىن
 

 متعجباا  وأردف عبدالاله  احلج تنهد
 !   كله  النجع ىف الل  درويش بت  غ   مفيش  يعىن وهو_
 

 وقال جبدية وليد انتبه
 ايبوى  فاهم  مش_
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  فطخاجيخه   راسخخخخخخخخخخخني  وهو  انخت  حىت  ،دا  عخارف  مش  كيف_
 نروح   عخاو ىن  وابوه  اهنخاردة  خيطبهخا  راح  عمخك  ولخد  عمخار..

 !معاه
 

 ؟  قلبه اخرتقت  ر ا ة لة!!   مذهول وليد  وقف
  عمخار ..  م لخه  حيبهخا  إذاا   عمخار   خخخخخخخخخخخحيحخاا؟ والخده  قول  هخل
 ! إليها؟  سبقه

  الوحيخخخد  أخى  اي  األمر  ًبلفعخخخل  هو  اهكخخخذا  ؟  سخخخخخخخخخخختتزوجخخخه
 !  دريب و ديق

 
 ،أريخك   دأئمخا  فضخخخخخخخخخخخل  أال  اجلزء  أريخك  خمطئخااأبىنِ   كحنخت  هخل

 العطف من والك   وك   احلب الشغف الطيبه  احلياه
  واحلسخخخخخخخره احلزن من  اجلزء ذلك ،  الغامض  اجلزء ىل  واترك
 خذالىن  املشخخخختته ذاتى ىل ،،اترك  االسخخخخود  ىل  اترك.. واالمل
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 أخى  اي  ابتسخخامىت ىف  ابدا  تن دع ال احملتم،  ورسخخى  املتكرر
  وإخبارك  املسختمر  تشخجيعى وال  املداويه  الكلمات والتلك

  رسخخخئ قاع  من  احتدث  هنا اان  ها مايرام  على  شخخخئ كل  أبن
 !!  ينهشىن حزن ىف  قابعا  هبا اتشبس كلمات  وآملى
 
 ايبوى؟ إيه  يعىن_
  من  كخانخت  سخخخخخخخخخخخواء  ، نصخخخخخخخخخخخيبخك  مش  هى  ولخدى  اي  يعىن_

 فدماغه كانت  فهى الء او  عمك ولد نصيب
  عشان  اخوى  اعادى  م  عمرى  ،يعىن  اخوك  دا  عمك  وولد
 ! چوا ه
  درويش  بت لكن... وخنطبهالك اتنيه بت اى  على شخخاور
  عشخخخخخخخخان  ولده وال  اخوى  هن سخخخخخخخخر  ومش نصخخخخخخخخيبك  مش

  ود  على  تفضخخخل  عاو  ولو  فجلبك طلبك شخخخيل ،  چوا هتا
 ! س ة  متچبش  عمك ولد مع
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  وحخخده  جلس  ،  حخخديقتهم  اىل  هخخارًبا   وفر  املكخخان  وليخخد  ترك
 أنخه   يومخاا   يخدركخه  مل  حظخاا   لسخخخخخخخخخخخوء  ويبخكِ   قلبخه  ينخاجى  متخأملخاا 
 .حتماا  سيأتى
___ 
 ..  درويش منزل لدى الضيف استقبال بغرفة
  احلج  وعمخخخه  عبخخخدالرمحن  احلج  ووالخخخده  عمخخخار  جيلس  كخخخان

  شخخخاى  أكوا  ثالثة  هبا   خخخنية  حفصخخخه  وضخخخعت  ، عبدالاله
 ..  وذهبت  عمار طلب  كما  قهوة  وفنجان
 قوله  مع لل لف  بظهره  عاد  وقد  أمامهم  درويش  جلس

  عبدالرمحن حج  اي خ _
 

 وأردف  عمار ُنو ونظر الرجل تنهد
  لخولخخخخخخدى  حخبخيخبخخخخخخة  اخخطخخخخخخب  چخخخخخخاى  أان  درويخش،اهنخخخخخخاردة_

   عمار البشمهندس
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  ًبخلارج  بينما الشخخخخخخخاى كو   وامسخخخخخخخك ،  درويش إبتسخخخخخخخم
  حبيبة حبيبة،تعجبت وحتتضخن تسختمع  حفصخة تقف كانت
  ابتسمت ف اجملهولة اخلطاًبت   احب هو انه و نت

 
  كسخره   ف املكان الصخمت  عمّ  االسختقبال،  غرفة اىل  ونعود
  عبدالاله  احلج
 ؟ ايه جولت  درويش اي  هاه_
  ايبوى اذنك وبعد  ايعمى اذنك بعد_
 
  احلديث  جمال له  افسحا ،ف  عمار  قاهلا
  الخخخل  الكليخخخة  كخخخان  ان  أى  عنخخخدى  تعليمهخخخا  هنكمخخخل  اان_

   و ل   شهور  وشجىت,هتچيها
  وسداد فيه امرك حتت اان  عاو ه والل
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 الصارمة  وته بنربة وأردف  مالياا   درويش له نظر
 ! بشمهندس؟ اي ًبلدهب  هتاجلها_
 
  عبدالرمحن احلج  قال مث  ومن ،  وعمه والده إىل  عمار نظر
 .. للغحر   ديىت املغفلق الشرط جولنا احنا_

 نسبياا   عالية  وت بنربة واردف  درويش  قاطعه
  وينحت بىت  يسخخخختاهل للى  دا الشخخخخرط ،  والقر  للغر _

   ويچيبه  فالص ر
  جنم  ًبهلل  املنتصخخخخخخخخخخخر  درويش  مهرحبيبخخة  ،دا  دهخخب  بىت  و ن
  الغريب جبل وعاجلريب.. الدين
 

 معرتضاا  عبدالرمحن احلج  هنض
 !  عمى  ولد اي  ديىت كالم  مش!  وه_

  وأردف عبدالاله احلج  اعرتض
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 جالك   يسخخخخخخختاهلها،  چو ها  هي لى الل  هو  الدهب  مش_
  عنده  اجلامعة  تكمل  هي ليها  عمار
  والفر   ،  شخخخخخخخخخخخبكخه  تعو ه  الخل  والخدهخب  تطلبخه  الخل  واملهر
 مصر  من يتچا  شاهلل ان فر  احسن

جخخخه   ووليخخخد  هو  هيتچو   البحرى  فخخخالبيخخخت  هنبنيهخخخا  والشخخخخخخخخخخخِ
 ِشجه ووليد ِشجه  هناك،هو
  مهنخخخخدس  ودا  ،  ارض  ق اط  على  مبىن  البحرى  والبيخخخخت
  كله  الدين جنم بيت و ينة النجع شبا   و ينة ومتو ف
 ! عمى ولد  اي ايه على وتتنك انت  عتتحفلط  عارفش

 
  اىل بظهره  واسخخخخخخخختند األخرى  على  سخخخخخخخخا   درويش  وضخخخخخخخخع
 بغرور  ،وقال  مقعده
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  من بخت  مچخابتهخا   وحالوهتخا  ،  داكتورة  هتبجى  بىت  واان_
 بتشخخخخخخخخخخخوف   مش  الشخخخخخخخخخخخمس  وأخالج  ،وأد  النجع  بنخات

   دهب  و هنا.. بىت  يستاهل الل دا ان شايف  وشها،واان
 
   كحلنا  لينا جيمة  ِجلة  هنيىت  ،جعادان بينا جوموا_

  احلج  هنض  مث  ومن  ،  عبخاءتخه  ينفض  عبخدالرمحن  احل   هنض
  اىل هخاربتخان  ففرا  وحبيبخة حفصخخخخخخخخخخخه  اعخا..  وعمخار عبخدالاله
 .سريعاا   أعلى
  عمخخخه  أمخخخام  عمخخخار  وقف  ف  وعبخخخدالاله  عبخخخدالرمحن  ترجال
 توسالا  تتحدث  وعيناه  درويش

 رسخخخخخولنا   حديث  دا  كدا  جمالش  الدين ، كدا  مش  ايعمى_
  جال الشريف

  تفعلحوه  ال  إن  فأنِكحوه  وخحلحَقه ِديَنه  َترَضون  من أاتكم إذا)
  هللاِ   رسخخخخخخولَ  اي:   قالوا.  كب ٌ   وفسخخخخخخادٌ  األرضِ  يف  فتنةٌ  تكن
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ون َمن جاءكحم إذا:   قال  ؟  فيه كان  وإن   وخحلحَقه  ديَنه َترضخخخخخَ
 (.فأنِكحوهح 

  جال اتىن حديث   وىف
ِإينّ   الولودَ   الودودَ   تَخَزوَّجحوا)  يومَ   األنبيخخخخخاءَ   ِبكحمح   مكخخخخخاثِرٌ   فخخخخخَ

 (القياَمةِ 
  ايعمى الدين من مش بتجوله والل
 

 وأردف  جلسته ىف  درويش  تقاع 
  عرفته انت بىت  مهر واان! ايبشخمهندس كالمك  خلصخت_

  ليك بىت تچيبه  ،عرفت
 الناحية  متشى  عاو ك  بىت  فيه متشى  الل  الطريج..  معرفتش
 !التانية
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  ، وأمل أسخخخي  يتحدث بعينان  ألعلى ونظر  معهم  عمار رحل
  هنخاك  وليخد  فوجخد  احلخديقخة  إىل  ذهخب  منزلخه  اىل  يصخخخخخخخخخخخعخد  مل

 بسؤاله  وقام خب  انه وليد  ،متاثل
  ؟؛ ومتجوليش  طب تروح كدا_
 
  شديد بضيق وأردف  عنقه رابطه  عمار فك
   اتكلم عاو   وليد_
 

  من مابه  يتضخخخخخخخح  شخخخخخخخئ،فاخلطا   كل  وعلم وليد   خخخخخخخمت
 رفضه  ت.. عنوانه
 !! الصعب الشرط بسبب انه واالكيد
 وجلس  مهام إليهم  انضم حىت الدقائق مامرت

 مخالخك   ،  والاله  جخاعخدين اشخخخخخخخخخخخوف جولخت  معخدى  كنخت_
   ايبوعمار
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  قوله  مع راحالا  وهنض  عمار تفف
  ماشى اان_
 
 الخخدمعخخه   ترقرت  الخخذى  وليخخد  اىل  وأردف  انحيتخخه  مهخخام  نظر
   عمار انحية ينظر  وهو بعينيه
 ماله هو_
   عمك  ورفضه حلبيبه اجتدم  راح_
 

 قائال حاجبيه  ورفع  مهام اندهش
  للى  اجتخخخدمخخخت  لو  اان  اومخخخال...  اترفض  عمخخخار!  اترفض_

   ًبلنار هيضربوىن  عايزها
  امره حتت وشخخخجته  هللا ماشخخخاء  هللا بسخخخم  وكليته متو ف دا
 ؟ املشكلة  فني
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  وأردف وليد تنهد
  عارف  مش الل  درويش  عمك بتاع فالشخخخخخرط املشخخخخخكلة_
  له سخخخخخخخخخخحر  معمول وال  دهب تتو ن  بته ااه  عليه چن  فيه
 !تفلق  حاچه بيه
 

 وليد بسؤال  مهام  قام ف االثنني   متا
 !  ؟ ليه  عالن وأنت طب_
 

  تعجب ف عالنزول توشخك  دمعه  ِبسخح  وهم وليد   خمت
 واردف  مهام
  فخيخخخخخخه  وال..  ايبخواخخوه  عخيخبخكخى  راچخخخخخخل  مخفخيخش!!  عختخبخكخى_

  الدمعة منه عتنزل   عيدى
 
 قائال  مهام إىل  وجهه وليد  رفع
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 !جلب  عيحسش،معندو  الراجل  يعىن ليه_
 عليه الغرابة بغاية  فاالمر  متسائال  له واردف  مهام تعجب

 !  اتىن؟ حاچه  فيه  وال  عمار  مع حصل الل من   عالن_
 

   مهام فتابع وليد   مت
 ؟ وليد  اي ايه  فيه هو_
  ايشخخخخخخخخخخخي   ميتينخخك  ،ورمحخخة  جلىب  فوج  الخخدنيخخا  همّ ..  مهخخام_

 إچابة عنديش ألن دى سؤالتك تبطل اي ايتسكت
 

  من  حولخه  الخذى  مخا  وإال  جلخل  امر  وليخد  امر  ان  مهخام  تفهم
 اال  واحلزن  والبكاء الصخمت هذا اىل واملرح الفكاهه  ِحس
 .عنه احلديث  وال  يله الُيكن   عب أمراا  كان  اذا
 إااعيل_لنور#

___ 
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   مزم  وشقيقتها ، عبله  بيد  الكروشيه وإبرة  الصوف  كرات
 عبلة  اردفت ف سوايا  حتدثهم إثر  غرفتهم برتتيب تقوم
  داكتورة   وهتبجى ،جال نطيجها وال ُنبها  ال هللا سبحان_

 تچيها طب  ومستنني
 

  ،فقخامخت   الفرا   برتتيخب  تقوم  وهى  شخخخخخخخخخخخاردة   مزم  كخانخت
   ِبنادهتا  عبلة
 فينك ااي!   مزم_
   مفيش_
  دى  امل وتخخة  حبيبخخة  عخخالبخخت  جبولخخك..  إيخخه  ف  عتفكرى_

  جال  دكتورة ،جال
 الخل   واخوه  چخايلخك الخل  عخالعريس  رد ابوكِ    خخخخخخخخخخخحيح  ايوا
   اله وجال ليا  چاى
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   هلا وأردفت   مزم انتبهت
 يوافج  وخوفت مراتحه مكنتش اان  ، احلمدهلل طب_
   مارضيش   وابوكِ ..  مصر  يسكنوان  عاو ين  كانوا  مامها  اله_
 

   هيل   وت  إىل  استمعت  مث  ومن  ،  لصمتها  مزم  عادت
 النافذة انحية هرولت  ، يقرت  خيل

 !  عمار..  أمامها جتده ل  وفتحتها
  جلبابه  يرتدى الوجه  عابس  بسخخخخخخرعه  يقوده احلصخخخخخخان  فو 
  ومع  ترتقبه  وقفت ،  وشخخخخخخخاربه  ذقنه نبتت وقد اللون داكن
 .  قلبها  يهتز كان  له خطوة كل
 احزانه  بوتقه  خارج خيرج  ان واليسخخخخخخخخختطيع  بيبه  يفكر هو

  السخخخخخخخماء  إىل وتنظر  فتتنهد  و زنه به  تفكر ًبالعلى  ،وهى
 "اير .."  رهّبا  مناجية

 !  حفصه؟  اي  الچواًبت   احب هو  عمار  يكون تفتكرى_



 

 287 

  اردفخت   ،ف  الشخخخخخخخخخخخحو   عليخه  بخدا  ووجههخا  حبيبخه  قخالتهخا
 شاردة  حفصه

  اهلندى  االفالم  وال العم والد بني مربربة  وجعة  أفتكر_
 

 لتوعكها  منتبهه حبيبة إىل ونظرت  شرودها  من استفاقت
  نتيجة  معاكِ   معملش الدوا! ؟  تعبانه لسه انتِ _
  انحيخخة  هرولخخت  مث  ومن  ،   ا نفيخخا  رأسخخخخخخخخخخخهخخا  حبيبخخة  اومخخأت 

   معدهتا ماىف كل  لتفرغ تتقيأ املرحاض
 لرتدف  فزعه  حفصه  خلفها وهرولت

  الصخخخبح من  واسخخخهال  اسخخختفراغ كديىت،  معجول  مش اله_
  عاملستشفى بيكِ  نطلع  لعمى هجول اان

  ان لة اهنا الطبيب لي ربهم املشخخخخخخخخخخفى  ىف كاان  م  وسخخخخخخخخخخرعان
  واعطخخخاءهخخخا   حقنهخخخا  ليتم  حجزهخخخا  من  والبخخخد  حخخخادة  معويخخخة
 . املناسبة املغذية احملاليل
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  ،  ًبملشخخخخخخخخخخخفى  حبيبخة  وجود  خرب  هخذا  اع  أين  من  النخدرى
  العالج  هلا جيلب  اخلارج إىل  درويش عمه خروج وانتظر
  ف دف   بخخه  وحفصخخخخخخخخخخخخه  حبيبخخة  ،لتتفخخاجئ  الغرفخخه  إىل  فخخدلف
 املدفون والعشق والشو  احلنني حتمل بنربة  عمار
  ملا مكاىن اجعد  معرفتش اان  ايجليب،  عليكِ  سخالمة الف_

   فمحله كان  وإحساسي بليل بيكِ  طالع  عمى شوفت
 الغرفه خارج  رجه  خوفا انحيته  حفصه هرولت

  علينا   هوايل دا ،  العذا  چاك برة  اطلع  مطنك  خيربيت_
   شافك لو  درويش  عمى  ايخمبل جابوان  وعاللى
 محرى اي  وجيتلها  هيجتلك

  واردف حبيبة انحية  عمار نظر
 يبعدك  حد  ه لى  مش ،  سخخامعة حبيبة  اي هسخخيبك  مش_
   عىن
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  حلد املسخختشخخفى  برة  هسخختىن  بس ،  عمى  عشخخان  مهشخخى اان
   ًبلسالمة تطلعى  م

  ،  عمى  ايبخخت  ليخخكِ   أذيخخه  ف  هتسخخخخخخخخخخخبخخب  مش  ومت خخافيش
  حبيبة  اي شر  حيصلك وال وااى اان اروح
 املكان  تتفح   حفصخخخخخه  خلفه ،فهرولت وانصخخخخخرف تركها
 الصعداء تنفست..  عمها جتد  فلم

   قوهلا مع حبيية رأس  على  متسح  ودلفت  رهبا ومحدت
  چيبها  اير  ديىت،  العشخخخاج  مسخخخرح  فمسخخخلسخخخل وبعدين_

 !مچايل
___ 
 2021  َمذاهب_يَعشقون_فيما_وللرچال#
 {كان  والّلى  الِقصة}
 نورإااعيل#
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 وا احل  الغدر هنسي فكرك

 بيسامح  عاد القلب وال

 خالد _والتوهه العشق غناوى  كتا   من..)  ممكن مش ال
 ( عبداملعطى

                         **** 

 وبتشيلك بتحزنك حاجه كل  حتب مىن،حاول إاع"
 !" حبيناها حاچه كل    ى وتسيبنا متشى جايز..الطني

                       **** 

 ( ٩) الفصل

   چواهر خالىت  اي ساخل _

  اغراض بعض تشرتى طريقها ىف  وهى حفصه قالتها
   بطريقه السالم اجلارة جارهتم،فردت مع وتقابلت املنزل
  إليها أردفت ف حفصة ،الحظت س يفه
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 حبهان ضرسك وحتت برتدى ايخالىت مالك اومال_
 !انشف

  مصمصة  بفعل قامت  وقد حفصه إىل املرأة نظرت
 وأردفت  شفتيها

 ايه  فيه  عارفا  مناع ايبت يعىن_

 عارفا   اله_

   ينه  شاذىل دا! ترفضيه عشان يتعيب ايه فيه ولدى_
  فالبيت  چاهزة وشجته كله  والنجع الرجالة

 روحك مع وتدى  مااتخدى غ   من حىت ترفضيه
   وتفكرى

  ش   آخر  فهو ، العريس هذا شأن حفصة تذكرت
  سابقه مرة  ككل  برفضه وقامت   شهور منذ خلطبتها تقدم
 .. الزواج بشأن هلا يتقدم رجل ألى
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   حاهلا  عن  مدافعه وقالت حفصة تنهدت

 ،وولدك  ونصيب جسمة الچوا  چواهر ايخالىت وهللا_
  حاطه مش چوا  دلوك عاو ة   مش الل بس أان الفل  ى
   املوضوع فباىل

 

 وقالت العالها أسفلها من السيدة هلا نظرت

  ويدخل وشهر خطب  عليه هللا  اسم ولدى شاذىل اهو_
  وحتضرى مناع ايبت نعزموكِ  هللا،نبجوا شاء ان

 !  وعيجبالك

  تلتوى  وهى وأردفت حاجبيها إحدى حفصة رفعت
   بشفتيها

  ونتحزم فحنته  انچى عشان ايخالة كويس  طب_
 !أذنك ،عن ونرجصله
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  تعود  مث ومن اغراضها  قائمة بقية تشرتى ومضت تركتها
  اتته حينما والدها مع  فكانت حبيبة عن  أما ، للمنزل
  ،فنهض االقصر جامعه الطب بكلية  حبيبة قبول رسالة
   لي ربها  يدعوها وهو اساريره متهللة مكانه  من درويش 

 

  ،وهللا ابوكِ  ايبت داكتورة جبيىت...حبيبة اي بت,حبيبة_
   راسي ورفعتِ 

  وشاحاا  سحبت  مث ومن فرحاا  ِبكاهنا حبيبة قفزت
   اخلارج  من حفصة دلوف مع شحكراا  هلل وسجدت

  الزغرودة بفعل فتقوم درويش وخيربها هكذا لتجدهم
 !   حوهلم  من كل  يستمع حىت وتكراراا  مراراا 

  يوم حاله،فمن إىل تطمئن إبنها عمار غرفة  إىل حتية دلفت
  وال  غرفته من الخيرج وهو حبيبة ِخطبة إىل تقدمه

 .  أحد إىل يتحدث
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  إثر  فراشه إىل وجلست خلفها  البا  واغلقت دلفت
   السماء إىل ينظر  الشحرفة جبانب وقوفه

  حمد  إن عارفني عمران طول عيشنا ،  ولدى اي إاعىن_
 نصيبه  غ  بياخد

 !  وا ل اتىن حد مبياخدها  حد مرت وإن

 

 أكملت ،ف رجاءاا  متتلئ وعيناه والدته إىل عمار  نظر
   هى

  شر مبيكتبش عمار،ربنا  اي خ  كحله  ب يده ربنا اللى_
 ابداا  آدم بىن على

 ! ايماه وجليب_

  ولدى اي يتواله ربك_
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 كتب  الل ،،ربنا بيها ،واتعلج أحبها  خآلىن الل ربنا بس_
 الل احلب كحل  بعد عىن  يبعدها  ومستحيل علّيا  دا كل

 ليها  فجليب

 

 على تربت وهى حنو    وقالت العجو  والدته تنهدت
 رأسه

  ، وُيوت اخواتك من واحد أولد م كحل   مان،،كنت_
 أسبوعني  على ُيوت الل

  أجول ،،كنت ميت  أولده ،والل شهر على ُيوت والل

 أبوك خايفه كحنت!!   ذرية   لّيا بيعيش مش  ليه اير 
   إاه يشيل عّيل  خيلف عشان علّيا يتچو 

  بس بيه وراضيه واحد ولد اير  واجول أ لى كحنت
  إنت وچيت...  يعيش
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  عالم واتعلمت ، بيها  بتشهد كحلها  الناس تربية ربيتك
  حد أى من أحسن

  من تعمر ،عشان وجتعد تعيش عشان  عّمار اّاك أبوك
   هو  له متكتبش الل ذريتك

  لو وبس،ُيكن  بيك ر جنا ربنا إن ساعتها  فهمت
 ،كحنت ايولدى كبار  وأتوفوا  عاشوا خلفتهم الل أخواتك

  وحشه  حاچه عليك كتب  ربنا كان  أو  سرتى اان محت
  ميكونش ان أراد ربنا  ،لكن أبوك فيها راح كان  فيك
 إنت ليك ويبجا ونعلموك نربوك نعرفوا ،،،عشان غ ك
 ! وأبوك أان عليها ُنتكم حاچه كل

 

  وجد حينما بكلماته والدته يداعب أن وأراد عّمار تبسم
   وجنتيها على تنسا  بدأت الدموع
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 بدل أخوات ليا  مان كان   ، أمى اي يتچو  سيبتيه كنتِ _
   وحداىن جعدتى

 

 ثغرها  مبتسم له وقالت والدته ابتسمت

  هسيب ًبعبدالرمحن علّيا   اتچو ت لو  مان جولتله_ 
!  ؟ وحداىن أنت هو طريج،،وبعدين لّيا وماهتعرف البيت
 الء وال   ح..  ٨ األمت بدل ليك

 

 وهى والدته له أكملت ف مبتسماا  اسفل اىل عمار  نظر
 يده  كف  على تربت

 مبنعرفو  ،والل حاچه فكل  ٌحكمه له ولدى اي ربنا_
 !  بعدين بِنعرفه... ليه دلوكت
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  لينوى القبلة ُنو واجته بعمق تنفس ، وأنصرفت تركته
   قائالا   ربَّه دعا  األخ ة؛ سجدته  وىف ،  كالعادة   الته

 

  اللهم  منها،  وقّرِبين مين، فَخقرِّهبا يل خ اا  كانت  إن اللهم_
 ،.. يل شرَّاا  كانت  إن

 أكمل مثَّ ! قليالا   قلبه توقَّف

 ! منها  وقرَّبين  مين، وقرَّهبا  خ اا، أقلبها فخ_ 

 بيده ملن األمر روحه،وترك  وتبسمت..  قلبه تبسَّم ف
 .كله  األمر

 إااعيل _نور#

____ 

 َحولك من كل  ف..  امتاا  وحدك  متاا،لستح  ِعشرون
 !  افواههم خحيطت قد
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  على مهام  منزل أمام ووليد ،مهام  جيلسان هحناك كاان
 .. املنزل خارج املوضوعة  الصغ ة اخلشبية االريكة

   أمامه ًبلفضاء ينظر وهو واردف وليد تنهد

  يچيب عشان ايه يعمل وال إيه يشتغل الواحد تفتكر_
 ! دهب كيلو55

 

 الشاى كو   من ارتشف بعدما إليه ونظر  مهام تعجب
   له  ،وأردف رشفه به اخلاص

  يچيب عشان إيه يعمل يعىن  عّمار  عشان ؟ إيه جتصد_
 ! دهب كيلو55 درويش لعمك

  عما واليحفصح اليبوح كعهده  و مت انحيته وليد نظر
 وليد خيرج كى  هزلية بطريقة مردفاا  مهام  فتابع ، بداخله
 عليه  اجلديد الشعور ذلك وحزنه   مته حاجز عن
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 ..  آاثر يالجى حالة،اوالا  فكذا جييبهم ممكن_

  واتبع  ضاحكاا  قاهلا 

  ُنفر كديىت  دهب فرعون ،راس ايابوعمو ًبلك واخد_
  نالجيها البيت حتت

 مهام   فتابع خفيفة ضحكة وليد ضحك

  عن اتدارى بس كاب   ،اتچر خمدرات بياع تشتغل او_
  احلكومة

 ! وهللِا؟_

 كيلو٥٥ال  ا اى يچيب عمار سألتىن  ،مش ايوة_
 مىن  ااع! دهب

  ويتچو  الدهب يچيب ساعتها.. كاب   بنك يسرج او
  دا  الطافح  املرار منه وخنل  حبيبة

   يهده ربنا  درويش  وعمك
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 أحد خلف مهام  بصفع وقام  عالية  ضحكه وليد ضحك
 أردف مث ومن كتفيه

  عمك! كمان  الطب فكلية اجتبلت حبيبة ودلوك_
  بعد دمغه  وورجة ِبيعاد  لبيته امِلرواح هي لى درويش 
 !!  كديىت

___ 

  كما  طبيبة حبيبة ستصبح درويش، ِبنزل عارمة الفرحة
  حفصة قامت  هللا،  رمحها والدهتا بحغية كانت  وكما َحلحمت
  هبا يدعو فرح  ليلة فعل  وهو عمها إىل إقرتاح بتقدل
   حبيبة و ميالت وا دقاء االقار  النجع فتيات

 حىت نقا  بدون  معهم  حبيبة جتلس واحدة ملرة وان
  ًبلضغط قامت هذا حفصة طلب وىف ، الفرحة يشاركاهنا

  تفرح ان حبيبة ل األوىل املرة  وهذه يتيمه أهنا    عليه
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  معها هناء  وجود الصعب من وان والدهتا وفاة بعد هكذا
 !كان  وقد...هذا الفتيات مجع فسيعوضها املوقف هبذا

 

  يعجّ  واملنزل معها ويرتاقصون يتغنون كانوا
 املياة  جاجات بتو يع درويش  يقوم ًبلفتيات،وًبخلارج

  للطبيبة  فرحة كحلها  املنا ل على  مهولة اعداد الغا ية
 !  درويش  حبيبة..املستقبلية

  ودعت مكاهنا  من مسك هنضت االحتفال اجواء وىف
 وقالت   منها تقرت  ان حبيبة

   داكتورة اي عينك  َغمضى_

    مسك فقامت  عيناها واغمضت حبيبة ابتسمت
   قطيفه علبه  من  قالدة إخراج

  حبيبة إسم منها  متدىل حبيبة  رقبة ىف بتلبيسها  وقامت
  العربيه ًبللغه
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  ثغرها متهلل برقبتها وحتسستها عيناها حبيبة فتحت
 قائله 

  دى.. مسك اي جوى  متشكرة!   جوى حلوة  دى ! هللا_
 ! دهب

 وقالت   مسك إبتسمت 

   للغاىل  ،الغاىل دهب ايوا_

 أردفت  مث ومن بعناقها  حبيبة قامت

  جاتلى حاچة أحلى دى  ،  ايمسك روحك تعبتِ _
   فحياتى

 

 وقالت حبيبة أذن من ودنت خببث مسك ضحكت
   الفتيات   ب عن بعيداا  هامسه 
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  حلد  ومتجوليش وسيط يدوبك ،اان أىن مىّن  مش  دى_
   علينا  وخيل   عيار الكحل يط  درويش  عمى الحسن

 

 وقالت    درها على القالدة  تالمس وهى حبيبة تعجبت

 !  مني؟ من أومال_

 

 حبيبة  أذن   مسك مهست

 بينك لكن نچاحك، حالوة مىن اهنا جوىل الناس جدام_
 كاب   وخمك داكتورة انتِ  وبيىن

   حاسه وال  عارفا  دا كل  كيف

 

  االخرى هى هامسة   مسك إىل ًبلتحدث حبيبة قامت
 اهلدية  احب َمن  معرفه ترجتى  وهتا ونربة
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  خالك! ؟ حلد هجول مش أكيد وأان مني جوىل طب_
 !  عّمار؟ 

 

 وقالت انفية  برأسها  مسك أومأت

  عمار خاىل  مش اله ، كديىت  من أذكى فاكراكِ  كحنت_
  وحدك وهتعرىف اليوم هييچى هنجولك  ومش

 

 والرق  الفتيات   ب  إىل وعادت مسك تركتها
   هتا  حبيبة وتركت ، واالغاىن

  أمامها وليد لتجد املنزل  ًب  ففتحت حفصه  عن أما
  ف الغا ية املياه  جاجات من ممتلئ   ندو   ومعه

 حفصة  أردفت
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  جارشهم اي إيه عاو  ، بووووه وأجول أ رمت ايانس_
 وشافك  َچه لو درويش  عمى!  دلوك

 

 وأردف وليد  قاطعها

  ديىت البيبس بصندو  ًبعتىن  الل هو درويش  عمى_
 عايزينه  عشان عالبيت وديه وجاىل

   السالمه مع ايال ! چيبته مش_

 جلبك يريح ربنا بعيد من  ،َبصة  حفصة اي اشوفها طب_
  ايخيىت

 

 حفصة  أردفت ف ،  ًبلغه اشتيا  بنربة قاهلا 

  فيها أولع بال أشوفها بال.. ضيق  خحلجى عشان إاع_
   معاك  وتنا  اجتدم ،عاو ها
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 ! ؟ وأخوى عمى ولد!! طلبها عمار  م بعد اجتدم_

 

  ىف يدها  بقبضه تلكمه وهى وقالت منه  حفصه اقرتبت
    دره

  تبعت سر حملك واجف كنت  إذا ايه ونعملك_
  خبطوة سبجك هو  م حلد  حيا فجلة وتبعت فچواًبت

  عشان  مرفوضني االتنني انتو كديىت  وال كديىت  وا ال
   درويش عمى بتاع الشرط

 

 حفصة اتبعت  مث ومن  قدميه اسفل إىل وليد نظر

 الل تچيب تروح فعال ،جادر واحدة حاچه أعرف أان_
   دهب  حبيبة يو ن
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  املهم   احل مالنا   بو ك على  تتجلب ،تسافر تشتغل
 جبلك  طلبها عّمار  لو حىت  عاو ها انك ت بت

  چه عمار  جتوىل  وهتجعد عارفش .. والراس عالعني
  فايدة ممنو  كالم  هجولك بچا   حرجها چه طلبهاوعمار 

  كديىت  حاهلا وعاچبها حاچه  تعمل معاو ا  انس وكالم
 ! البا  هجفل  عشان ووسع..

 

  بذهنه حدي ها يرتدد  وتركته وجهه   ىف البا  بغلق قامت
 كعهده؟   ِبحله سيبقَ  أم  سيفعلها هل..  وتكراراا  مراراا 

  عبدالرمحن احلج ووالده عّمار  بني تدور حادة  مناقشه 
  عمار عنه الينفك  والذى القائم املوضوع نفس حول
   به احلديث وعن

   فيه  نصبحوا فيه ننامو والل الطافح املرار ايدى_
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   فوت لعمى هبعت اان ،  ًبهلل.. ايبوى  عليك ًبهلل_
  املهر هچيب واحدة سنه وفظرف الفيزا ىل يبعت واجوله
  مطلوبة  برة وو يفىت مهندس ،اان درويش  عمى  عايزه الل

 كاب   ِبرتب

   أجا ة على هجدم  هنا والو يفه

 قائال بكف كفه   طر  مع وحتوقل والده له نظر

 جتيب وفسنه  الفيزا لك هيبعت ابوالفضل  فوت يعىن_
   والچمال احلسن ست مهر

 ! الوحداىن ولدى عجل وط ت غ ها  خملقش  خلقها الل

  وخدت حمسب  عمى كلمت   ،اان ايبوى خاطرى  عشان_
   وهنجوله  فوت  عمى  رقم

  َچدى  ى هعمل ..  مهرها ومعااي وأرجع اسافر هللا وإبذن
  واشتغل وَسافر ابوه من حاچه خمد  ، الدين نچم

  لولية چدتى مهر  وچا 
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 كتف  على يده كف  ووضع منه عبدالرمحن احلج اقرت 
   قائال عمار 

 الچنان نعمل  فاالخر  عشان املحر وتشر  تتغر  عاو _
   درويش عمك فدماغ الل

 الوحيد ولدى وإنت  ، دهب  بته  السنيورة و ن ونچيبوا
 !   بيك ونفرح  عيىن  قصاد تكرب  دجت وم

 ؟  درويش بت حبيبة غ ها عن   ايدة ايه فيها  جوىل

 

  عاو ..  بنحبها واحدة اتچو   عاو  ،  ايبوى بنحبها_
 وچيت  روحت مهما غ ها   مشافش الل مع جليب يراتح

  مهعرف  ايبوى ،وهللا اتولدت م  يوم من فجليب  حبيبة
 غ ها  واحدة أى مع نعيش

   حبيبة عاو  اان ،  مچال ملكة كانت  لو حىت
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 بنربة وأردف  نو عمار يد على عبدالرمحن احلج ربت
   قليالا   هادئه

  اتچو هتا أمك ، الِعشرة مع عياچى احلحب ولدى اي_
   واتچو ان اختارهتا دهب چدتك عادى

  فيه مش وإنتِ  البيت ادخل اقدر وما حبيتها الوقت ومع
   عّمار أم اي

  غ ها ،وتتچو   عليه  تضحك بحكرة دلوك فيه أنت الل
   ولدى اي فبيتك  يوفقك وربنا و لفوا وتعيشوا

 ب قه  قائال  وأردف والده لعينا  إ رار   عمار  نظر

  مش وأان ، عاو ها  الل واتچو  منسيش  جنم وچدى_
 حبيبة  هسيب

 !  وهنسافر سفرى اجراءات ه ل .. ايبوى اذنك بعد

 إااعيل _نور#
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  ،  الفاخر القما  من وآخر القطن من ثوًبا  ، حريرى ثوًبا 
   النقا  حىت..  اهية الوان

  الطب كلية  بطالبة تليق محبهجه الوان العديد هلا جلبوا
 ..،النبيىت  ،الرمادى  ،الزهرى ًبلفعل،االبيض

 واملتجر احملالت اىل  حبيبة  مصطحبان وحفصة درويش 
  واشياء مالبس من  اغراضها  حيضرون كى  االقصر  

   ، ًبجلامعة  لاللتحا  هلا ال مه

 غرفة داخل االثوا  أحد بقياس حبيبة تقوم كانت  واذ
   ًبخلارج  حفصه  وتنتظرها ، املالبس تبديل

  ، املال بدفع ويقوم وهنا  هنا ينظر احملل خارج  ودرويش
  عن  هلا تبحث وهى حفصه انشغال  حلظة وليد اغتنم
  واملعروضه املعلقه املالبس وسط جديد بشكل اخر ثو 
. 
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  ، املالبس تبديل غرفه  ًب  فتحت  حينما حبيبة  ل و هر
 !   أمامها وجدته

  هذا ان علم حينما  مت   ىف يتابعهم الصباح منذ فهو
  قيل مباشرة   غ  فبطريقه مالبسها هلا  سيشرتون اليوم
 .   فصه  لة على والىت شقيقاته  احدى من امامه

 

  له وقالت وجهها   وخبأت  تفاجئت حبيبة رأته عندما
   خبوف

 !  هنا؟ چايبك ايه! وليد_

 

  يشعر كان  كأنه  كله  وجهها وتفح   مالياا  هلا نظر
 ! املاء جترع وا ن ًبلعطش

  ًبلدمع اختالطها مع هياماا  تتحدث وعيناه أردف
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 !حبيبة اي آسف اان_

 رحعباا   هتتز وهى له وتردف ويساراا  ُييناا  حبيبة تنظر كانت

 كويس  فرتة  جباله ابوى  دجت ،م امشى يدك أبوس_
   معاى

  وهللا اىن اجولك عاو  كنت  بس ،اان  حاضر ماشى اان_
 ايه فيه  عارف  ربنا جليب چوا لكن سكوتى رغم

  مش  ،بس  مكاىن اجف  ومضطر اسكت مضطر واىن
 جلب معنديش يبجى ساكت عشان

 

 وقالت فهم بعدم رأسها  حبيبة اومأت

   عمى ولد  اي متشى  أمانه! حاچه  فهما _
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  ربنا الل كان  مهما حبيبة اي  أوعى بس .. مهشى حاضر_
 الل الوعد وال إيه وليد عند إنت وال وليد ،تنسي رايده
 ..  لسه  ساعات عمرك وإنت فودنك ليكِ  جولته

 

  اخللفى  البا  من وعاد  أمامها من أختفى الفور وعلى
  من العديد ومعها حفصه اتت ذاته أتى،وفالوقت كما

   قائله   مبتسمه وهى الفساتني

  غ ى  ايعسل يال  ،  بتاعتنا الداكتورة عاجلمراية هللا_
  هو ألف فكام  اهناردة ابوكِ  هدبس اان.. دول والبسي
 !!  حبيبة كام  عندان

 

  وهى  حفصه أحضان   حبيبة ارمتت  اللحظة هذه ىف
 تساةالا ...خوفاا  يهتز وقلبها  ،  دمعاهتا حتبس
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  لرتمجة ًبلنسبة أما..  هلا ًبلنسبة مفهوم  غ   شئ هناك
   قلبها 

 ..,  به حلّ   ،ماذا عقلها  إدراك قبل يعلم  فهو

 

 إااعيل _لنور#

___ 

  أن ُناول ما لنا  بداخلنا، يؤذينا ِبا ُنتفظ  ُنن، كما  ما لنا
  ما  بسبب و نؤذي، ال و الناس إىل ُنسن أخياراا، نكون
 ِبا نبوح أن نستطيع نعد مل  اللباقة، من أنه نظن كنا

  يف الكلمات مجحدت  التعب ، على  القدرة فقدان  نشعر،
 .نشعر  ال أننا لو كما  فظهران قلوبنا،

 ! أانىن إنت_
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  عمار  أردف عّمارف  اىل  دي ه متوجهاا  بعنف وليد قاهلا 
   نفسه عن محدافعا

 !   عمى ولد اي كديىت  ليه!!  أانىن اان_

  وال  ملمحتش وجمولتش،حىت حبيبة  طب روحت_
   معاى حكيت

!  بتاعنا واملكتب الشغل وتسيب تسافروحدك قرار خدت
   أان ابوى مسافروينعل وخالص ورجك خلصت

 !   والاله أانىن تبجى

 

   أردف ومن بعمق وتنهد وليد اىل عمار  نظر

  ورايح  حبيبة عاو   ان على ليك جمولتش  ليه عارف_
  خنطبها
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  وأردف  دره  أمام ذراعيه  وليد عقد

 !  ؟ ليه إتفضل،جول_

   عارف وأان جماديفى وهتكسر  هتوافج مكنتش  عشان_

 ليه؟ كدا  هعمل واان_

 

   له وأردف مقعد اقر  عماراىل جلس

  ودى   دى عنكلم  ، بنات بتاع كنت  اىن شايف انت_
 عمك  بت حبيبة  طب بردك فهتجوىل ..  ورهان وشذا

  طبعا ال العما من السما تعرف ال الل!  املغمضه اجلحطة
   مينفعش

 ؟ كديىت  مش

 

 عصبية  بنربة وأردف جملسه من وليد  هنض هنا



 

 319 

  بعد ومينفعشى بتاعتك مش  حبيبة ، كديىت  هجول ايوا_
  متعرفش الل املرتبية انخدوا  فاالخر  ودى   دى كلمت  م

   وحدها بيتهم طريج

 

 اهلادئه  بنربته وأردف وليد  اىل عماربصره رفع

  وتظلمىن وتوأمى و احيب  اخوى تبجى أما  عليك حرام_
 نكلمها كنت  الل البنات ان عارف واحد اكرت ،انت
  مساعدة   عاو  حد ،  نتيچة على  نتطمن نكلمهم كنت
 نساعد

  اعرتفت مكاملة اول من شذى حىت ،  الت رچ مشروع
   أحذرها عشان جبلته اان أن هلا  ووضحت ًبلرهان ليها

  عىن  ابعدها م كل  وكنت َحبتىن معاها  جلدعنىت وهى
 !  عاو ة مكانتش
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  األد  فحدود  نتكلم  كنت.. يدك على كله  وكان
   والزماله

  عالقه ليا سنه كام  وبعد دلوك ،لكن غلطان كنت  ُيكن
 ! ؟  د

 !  عليها؟ نتحاسب غلط حاچه  عملت

  متبجا  وحياتى ديىن  ن  اكمل اعو   م يوم ليه يبجى
 !  ؟ حبيبة

 

  قلبه وكأن له وأردف عمار   جملس من وليد أقرت 
 لسانه وليس املتحدث

 !  بتحبها؟ وأنت ميىت من_

  وأخذ  ديقتهم الشج ات وسط  وشرد..  عمار هنض
   يتحدث وهو االورا  يقتطف
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  فعجلى حبيبة ، جدامى والجيتها  وعيت م يوم من_
   عّيل لسه واان من  وجليب

  عتحبها الل احللوايت كحل  ِبصروىف نشرتيلها كنت  ملّا
   حفصه مع ونبعتها

  ًبلساعات حتته نوجف عمك بيت حلد نروح كنت  ملّا
   فالشباك خياهلا املح أمل على

  احسب.. وحب  وچه  ليا متنيت م  أول من فجليب  حبيبة
  مرات10 عمر كد  و وليد اي عمرى 

 . ليها ححيب

 

   متهدجه بنربة وأردف مالياا  له ينظر وهو وليد  مت

  م  عمران إحنا! وحدى؟ هنا واكون خالص وهتسافر_
   افرتجنا
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   له وأردف وليد بعنا  وقام عمار  ابتسم هنا

  سنة ،  روحى هتطلع لو حىت مهرها أجيب عشان_
 فحضىن  حبيية معاى وتبجى واحدة

  الل نوران نچو وك ساعتها حىت.. وارجعلك سنه وإنت
   دى فالبنك  عليك هتموت

 

  كتفيه  أحد ىف لكزه   وقام وليد  فتذكر  ضاحكاا  قاهلا 
 يردد وهو

  متفكرنيش ايخى_

 

 وأردف  راسه    عمار أومأ

  من بيك معجبه  أهنا ًبين وشكلها ، اميلتك  ايه فيها_
  يعىن حاچه مفيها .. فالبنك واتعينت حكتلى يوم اول
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  ًبللى وجليب  جلبك يفرح ربنا..  چايز فر ه  نفسك أدى
   يستاهلوان

    عمار  فقام بعيداا، بنظره وأشاح بس رية وليد ضحك
 الليلة االجواء وسط ًبحلديقه س مها يكمال ا طحابه
 ! الفواكه ورائحة القمر ضوء  ىف اهلادئ  واملنامت اجلميلة

__ 

 ..  اجلامعة وإىل

  جدول جلب وقد ، هناك  إىل حبيبة بتو يل درويش  قام
 بتو يتها ًبلطبع  قام   ، انتهاءها  مىت فعلم  حماضراهتا
  اىل هبا  ليعود سيعود أنه   وأخربها.. العشر الو ااي
 .  املنزل

  كلية_ والكحليه اجلامعة أجواء   محنبهرة حبيبة دلفت
  حبيس عصفور وكأهنا وهناك هنا تنظر كانت_  الطب
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  وحيلق ويطيييي  ليتنفس له القف  بفتح قاموا وأخ اا 
 . جبناحيه

 

  اجلميل بردائها وجلست  حماضراهتا مكان إىل دلفت
  من  اجلموع بني  من عّمار  هر حىت تنتظر االبيض ونقاهبا
  إليها  و ل  حىت ُير ان حاول ف شهقت ، الطال 
   هلا وأردف منها  قص ة مسافه على  وجلس

 

  ال م  مكانش  أان ، فالدنيا دكتورة أحلى اي مربوك الف_
   مشاكل ليكِ  مسببش  وعشان عمى  عشان أچى

  اي بليل  مسافر أان..  أودعك ال م كان  عىن  غصب بس
  حبيبيت

  أغلى اي  ولبيىت لّيا  اخدك وراجع مهرك أجيب مسافر
 !   عّمار  عيون نور من
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 وخدى  ، وقت ومتضيعيش تذاكرى وعاو ك استنيىن
  روحى  من أغلى اي روحك من ًبلك

  كاب   عامل  دى  الچامعة عشان  هنائى  د  احل  وملكيش
  أحسن يكون فحالك كحنت  م كل  جوى

 

  حب,  وغادر  مغلق   ندو   أعطاها وقد تركها
  مجيل  ملوانا   مصحفاا  وجدت  الصندو  فتحت استطالعها
  الشكل

  سلك وكشكول فاخره  اقالم وجمموعة  غ ة  ورد وًبقة
 .. ًبهلل املنتصر  درويش  حبيبة الطبيبة غالفه على مطبوع

 من ست بأه كيف  وفكرت أخرى  مرة واغلقته ابتسمت
 ! ماحدث و ربها حفصه إىل به تذهب حىت والدها
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 طريقه ىف إلياس كان  ، الغضب بدا وجهه  قسمات على
 بعصبيه يتحدث وهو العلوى  للدور يصعد الدرج على

   عالية  وت ونربة  متناهية

  دا االسلو  مبحبش  ايماما مرة كذا  قولتلك_

 وقالت  خلفه تقف وهى  اهية اوقفته

  متجو تش ولسه  سنه كام  عندك شايف إيه؟ إسلو _
  اختارهالك بنت فكل  ِحجة تطلعلى مرة  وكل..

 !  إلياس اي هترته  ايه

  نربته بتهدئه يقوم وهو هلا  وأردف أخرى  مرة إلياس عاد
 قليالا 

  ،متحررين مينفعو   عليهم بتقوليلى الل البنات ماما_
   غلط  معيشتهم اسلو  اللزوم عن   ايدة
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 ساخرة  وقالت  ذراعيها االم عقد

   بقا الصعيدى العر  د _

   تبقى واحدة فعاو  فجوا   عفكر لو اان.. د  ايوة_
  إلياس أمر حتت.. طوعى حتت

  تنام عشان تتكلم  عشان تقف االكل،عشان..النفس
 !   إذن اتخد..

 

  ما  فكرة ملعت حينما الياس أكمل ف والدته تعجبت
   بعقله

 !  ؟  اتىن االقصر هننزل  أمىت إحنا هو.. أمى_

 

 متسائله بنربة له وقالت  اهية تعحبت

   البلد نزول بتحب امىت ومن_
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  جديدة  ايرة   نعمل قريب ينفع.. جاوبيىن_

 

ًا   ف ا  اهية اخرجت  وهى الدرج و عدت عميقاا
 تتحدث 

   بينا  وايال ، قوىل  يسمح ووقتك حتب م وقت_

___ 

 2021 َمذاهب_يَعشقون_فيما_وللرچال#

 {كان  والّلى الِقصة}

 نورإااعيل#
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 للنور :  االولة

 االنسان:  والتانية

 املستور:  والتالتة

 الكتمان:  والرابعة

 الدستور :  واخلامسة

 ا ان اللي:  والسادسة

 املأمور :  والسابعة

 السّجان:  والتامنة

 ماهينور :  التاسعة

 (  حسن عمرو_السجن) اجلدعان:  والعاشرة

                      **** 

 ،مبسوط كدا  مبسوط  اان ، مالذى عذابك إن تعرىف" 
 !" انتصاراتى أعظم ىف ببقى..جداا 
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                    **** 

 (10)الفصل

 

 !   هى وملَ :  ىل قالوا

 بعينها؟  هى تكن مل  وملَ  ؟  هبا شأنكم وما: هلم  قلت

  خبصاهلا، ،  حسناهتا بسيئاهتاقبل ..   ومجاهلا هبدوءها هى
 !  الوريد َحد قحرهبا  ودرجه  بطباعها،هبجرها

  فال ...يسكنىن هِبا مجيل  بكل  صين، فيها    قبيح بكل 
 ��!   هى  ملَ  لكم شأن ،وال  هبا لكم شأن

 

 !تقرأ وهى وليد شقيقة مروة عينا أتسعت

 والدها ِبنزل وجودها إثر الدفرت هذا على ع رت فهى
 قليالا  املحسنة والدهتا تريح  كى  املنزل برتتيب تقوم وكانت
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   ؟ ماهذا..وسؤال سؤال ألف وبداخلها  قرأت

   ؟  اخلفى ًبلغرام  محفعمه بكلمات  اململوء الدفرت وماهذا

  حىت مابه تحكمل أن إىل يقودها كان  استطالعها ححب
 !  املعشوقه  ،تلك إاها إىل و لت

ب وليد.. الوحيد شقيقها  معشوقة  عاشق وليد بلى ؟ حمح
!! 

 .  الفحكاهى احِلس ذو ،اهلادئ اخلجول الفىت ذاك

  وقد  فتيات سبعة .. عنقودهم  ماىف األ غر،أ غر  شقيقها
 ! مؤخراا  أم هم أتى

  بكلمات ِعشقه عن  ويعرب عمهم  إلبنة.. عاشقاا  ا بح
   مكانه إىل أعادته .. الدفرت مروة ،اغلقت احلواس تدغدغ

 تتشكك كانت  ، النافذة انحية ونظرت ببطء تنهدت
 !تكدت وا ن ًبألمر
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 مابدأته تكمل مروة كانت  حينما متحمماا  وليد دلف
 هلا   أردف حىت بغرفته

  عاو  عشان يال نضفتِ  خالص  مش ، مروة ايست ايه_
 االوضة

 يده من  وسحبته الغرفه ًب  واغلقت مروة انحيته نظرت
 هامس  بصوت واردفت فراشه إىل واجلسته

 !   عمك بت حبيبة بتحب ميىت من_

  على اليوجد علمت  أين من! وليد  عني حدقة اتسعت
 حفصه  سوى حبيية  انحية بقلبه خيفى ِبا يعلم االرض

 ! أخربهتا؟ من حفصه  هل

   هلا  واردف ِسره ذايع من وليد تفف

 !  كديىت  مش لك جالتك حفصه_
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 وقالت    ا نفيا برأسها مروة أومأت

  الل كتاًبتك  من وحدى عرفت اىن  ، حفصه مش الء_
   و ورهتا  وااها فالدوال 

  مروة فتابعت أسفل رأسه بنكس وليد  قام

  بس  العظيم وهللا حاسه  كنت  أان ، ميىت من بتحبها_
   وطلبها  راح عمك ولد عمار ملا احساسي كدبت

   يعىن عيحبوها  االتنني مش ،اكيد بيتهيأىل أكيد جولت

 ابوى بت  ي عنحبها  االتنني ،احنا الء_

 وقالت  مروة تعجبت

  ايدة   حبيبة ايه فيه!   يعىن ليه_

  وجلبه  جليب ... ليه ،بنعرف واحدة خيتار ملا اجللب هو_
   اختارها



 

 334 

  حبينا ،  بعض و ى  بعض  مع بنعملها حاچه كل  م  ى
  البنت نفس

 تتحدث مهسها  وعلى عيناه  إىل ان رة  منه مروة دنت

 !يعرف وهو_

 اتبع مث ومن  نفياا  وليد اومأ

  اجتدم راح هو ملا وجليب  لساىن اخرس علىّ  إتكتب_
  اخوى هن سر  مش چواك ححبك اكتم جاىل ،ابوكِ  األول
  چوا ه  عشان اخوك  سر انت وال

  البالغ احساسه بنربة  واتبع وجنتيه  على دموعه انسابت

  فضهره  عّمار  خبون اىن حاسس  ،  جادر مش بس_
  م جبل عالكلية  طالعه وهى يوم كل  عليها اب  بروح..

 أختك  بت مسك مع سلسلة  ،بعتلها شغلى اروح



 

 335 

  ودايب  بنحبها اىن هجوهلا  خالص وكنت مرة روحتلها
 َسكتت ! وجفت بس  فيها

 .. ومشيت چواى إحساسي دّسيت

  له تنظر كانت  ، به شقيقته احساس دغدغت كلماته
رج تريده فقط  تستمع    قلبه  اثقل م كل  خيح

  قوله وليد اتبع

 وتكون عمك شرط يليب الل ،فني  روحت لو وحىت_
 !  حبيبة حالىل

   ابوى؟ ايبت كديىت  عمل هو ليه جوليلى

  له وحتدثت مروة تنهدت

 نفسه ،شايف كديىت  عمره طول درويش عمك عشان_
 انسنا وجبية وعمك ابوك من احسن

  كديىت  هو مرة  احسن ،ومرته بت احسن وبِته
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 تروح وال كتاًبتك  ابوى ولد اي  مينفعش ، دلوك لكن
   حاجه اى وال  تشوفها

  دا  فاهم ،  مهرها يچيب عشان واتغر  سافر عمك ولد
 ايه؟  معناته

   عمار بت ون انت يعىن

   وت بنربة هلا وأردف متعصباا   جملسه من وليد هنض
   عاليه

  حد بتاعت مش دلوك وهى.. اترفض ا ال هو! اله_
  اخونه عشان

 !   بتاعتك ومش_

  وربتت هنضت ، أمل من قلبه يف  مابقي لتقتل مروة  قالتها
   تقول وهى كتفه  على
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  وال هتاخدك ال والدى  ،وحياة درويش  بت حبيبة_
 ليه؟  عارف عمار هتاخد

 أكملت  ف مالياا  وليد هلا نظر

  الشرط هيحججله والل ، طماع  درويش عمك عشان_
   منكم واحد مش

   فالچامعة   مايلها من داكتور يكون ُيكن

  على  وحافظ ًبهلل استهدى ،  والعمار أنت ال وساعتها 
 بعمار ليك و داقه  اخوة من الباقى

 !   بعض  سرو  ، التوأم  مسميكم كله  الدين جنم بيت

 بضيق  إليها فتحدث وليد غضب

 لبيت ابوكِ  مع رايح هدومى نغ  عشان اطلعِ  ايال طب_
   حمسب  عمك
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   مت ىف تركته ، غضبه  وتفهمت  مروة ابتسمت
  البا  واغلقت

 البالستيكي الكيس ُيسك وذهب ،  مكانه وليد جلس
    ورهتا واخرج

   يتغىن وأردف

  هواك وبعشق  بك  بك_

  معاك وبعدين بتبعد بقر 

  رضاك   ف ونفسي.. بعذايب وراضى

___ 

   الفيزا چابله الل  فوت عمى ،ماهو عارفه أيوة_

  هاتفياا،ف  ديقتها  مع حتدثها اثناء بضيق  مزم  قالتها
  ديقتها  اكملت

 !    وح  عالنه   ِ إنت وطبعاا _
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  االجيها معارفا  اان  ، فحاىل   تسيبىن ايشي ه أمانة_
   فني  وال منني

  سافرمرة الل عمار  ،وال  ديىت اتكسر وجع الل ابوى
   هنيىت و يفته وسا  واحدة

 وقالت خبث    ديقتها ضحكت

  سفره عشان كديىت  حاچه اعت ،   مزم  اي معرفش_
 ِكد   وال  ح  معرفش

 وأردفت  ًبألمر واهتمت ِبجلسها   مزم اعتدلت

 إيه؟ اعتِ _

   هلا وقالت الغرفه   مزم والدة دلفت اللحظة هذه ىف

  ،اعمامك چوا للضيوف ودخليهم  شاى اعملى جومى_
   إخلصى البوكِ  چايني كلهم

 لوالدهتا وأردفت  مزم شفىت إلتوت
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  فاضيه  عبله  ايماه،ِعندك ايبوووى_

  الشاى  واعملى ديىت املدعوج وسييب جومى جبولك_
   ،خلصى تدخله واختك

  وىف  ديقتها استأذنت بعدما اهلاتف  مزم اغلقت
  وحيبونه يشربونه كما  ال قيل الشاى تعد للمطب  طريقها

 .ًبلصعيد  ويفضلونه بل

  الداخل إىل الصينية  تخذ عبلة  شقيقتها ِبناداة وقامت
  البا  وطرقت  عبله اخذهتا ، تقدمها

 وليد  اىل وأردف حمسب انتبه 

   الشاى  نية  منهم خد ولدى اي وليد اي جوم_

 ل البا  وفتح   مناع وعمه وعمه والده بني من وليد هنض
 متعجبة  له فقالت   عبلة من الشاى  نية رخذ
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 من واحد مش  ليه ؟   الشاى ليه انت واتخد! دى ااي_
   أعمامى

 وأردف وليد  وجه امتعض

  وال  الصحنية منك يتالىف هيجوم الكبارات من حد يعىن_
  الذو  ًب  من فاجلاعدة  من ا غر

  مع الصنية وانولته  شفتيها مصمصة بفعل  عبلة قامت
   قوهلا 

   والسكرية كات   ،الكبايب عليك لتوجع حاسب طب_

 ما حاا  هلا  قوله مع  اململوء الصنية منها  وليد تناول

   َخلصى البا  واجفلى وسعى ايك توتو عيل شيفاىن_

  وليد ادخل  مث ومن واحدة دفعه  البا  بغلق  عبلة قامت
 وجلس  منهم واحد لكل قدمه  إليهم الشاى
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 تعجبت ف وليد على س طاا  تتمتم عبلة دلفت بينما
   هلا وقالت  مزم

 ! مني؟  عتشتمى مالك_

 وقالت   فراشها إىل عبلة  جلست

   ًبرد دمه  ايًبى ... ،وليد عمك ولد البارد_

 هلا  وقالت  مزم ضحكت

 ايه؟  عملك ليه_

  التوجع حاسب جبوله الشاى،  بتاعت الصونية مىن خد_
 توتو عيل اان ايك جاىل

  ا حيه علىّ  هاين البا ،كان اجفلى يال وجاىل  يدى و اح
  ابوكِ  من خوفت بس ًبلشاى اوجعه

  وقالت عبلة هلا فنظرت ك  اا    مزم ضحكت

 !  ايك النحكته عجبتك ايه_
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  ليه ،وعارفا  متعصبه  ِ وإنت عسل بتبجى ، بصراحه_
   معاهم بعركه وتدجى عمار  وال وليد تشوىف

   شقيقتها  اىل تتحدث وهى برأسها عبلة اهتزت

  نفسهم شايفني..  اله  ومها العما نطيج  كديىت  اهو_
   فالسما  ومناخ هم

 !    يعىن ايه على

  نصادف ملا مرة كل  كان  عليِك،اذا حرام ايشي ه_
   فحاچه  بيساعدان يبجى منهم حد نشوف

  ضيق خلجك الل بس معاان،انتِ  فالكالم مؤدبني  وداُيا
   وبتتحمليش 

   وقالت  الوسادة اىل  جسدها عبلة اراحت

  ِولد  نكلم و بش العوچ  بش.. الصادجه  ِ وإنت ال_

 عمنا   والد  دول بس_
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 ! واحد املبدأ برضك_

  ،  فراشها إىل جبذعها  وأمالت شقيقتها من  مزم تعجبت
بأة  ورقية مناديل عحلبه جذبت وقد   نومها وسادة  حتت خمح

 ..  تذكرها مع عطرها تشم وأخذت

   عم ايمرت مىن  حاچه حمتاچني  مش طيب_

  من  هبط  بعدما  مزم والدة  اىل  دي ه متوجهاا  عمار قاهلا 
 السيدة  له فقالت املوا لة

  خ ك الف كرت  ايولدى اله_

  عم مرت اي السالمه ،مع  ًبلسالمه تو لوا.. ايه على_
    مزم  اي السالمة مع

  الرب  الورقية،وبسرعة مناديلة علبه منه  وسقطت هبط
  فكانت  رائحتها ومشت  مزم اخذهتا أحداا  يلتفت ان دون
  وهى يومها ومن  الش صية ورائحته عطره رائحه هبا
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 هلا رتى كى  رائحته على  تنام  وسادهتا حتت هبا حتتفظ
 ..  تراه أن تتمىن كما  ًبالحالم

 إااعيل _نور#

___ 

  الىت  الرماد رائحة رغم  ًبلسالم معمرة  القلو   الت وال
 .  غ تى حولنا من تفوح

  ،  معااي يشوفهم  ًبًب م جبل والعلبة الورد  رميت اان_
   فشنطىت واملصحف واالقالم الكشكول وحطيت

..   بعضه  ورا الكالم جيول جعد ملا حفصه اي ايالهوى
   ايه نعمل  معرفتش نرد معرفتش

   السلسلة  على جالتلى مسك  وملا.. وليد ًبلظبط  ى

 !  ده بيحصل الل ،طب ايه   نرد مبعرفش
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   إليها اردفت  مث ومن  حفصه إليها تستمع كانت

  أان بس  ، حبيية اي  ايه عيحصل متفهميش  حجك_
   عتحكيهاىل  أول   أول حاچه كل  ان مبسوطه

 احلب  خيتلجها بنربة هلا وقالت حبيية ابتسمت

  عشان جنولك وال م ..  حفصه اي امى ،انتِ  وعدتك اان_
   ايه نعمل وتفهميىن  تعرىف

 حبيبة فقالت االثنتني شردا

  ؟؛ بيحبوىن االتنني كدا  يعىن_

   مان بتالجيها كحنت  الل الچواًبت ان جولتلك اان وهو_
 ؟  مني من

   هلا  وقالت حبيبة تعجبت

  انه مخنت أان ،  مني  ِ عرفت   ِ أنت هو ، جمولتيش الء_
   عمار 
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  الل  ى  جوى حلو كالم  ،جاىل  الچامعة چاىل  ملا عشان
  مكتو  كان

   هلا وقالت  نفياا  برأسها حفصه أومأت

   وليد..  عمار مش  ، اله_

  أكملت ف فاهها  فغر   مع حاجبيها كلتا  حبيبة رفعت
   حفصه

  حاچه  يشغلك عايزة  مش  أان بس ، حر  جبولك مش_
   عبه ومذاكرتك  هللا إبذن داكتورة هتبجى  ِ إنت

 خيش  دم  عليه خيش والل حيب حيب الل سيبك

  بيه رايد ربك يبجا ينفذه  فيهم الل شرط، حاطط ابوكِ 
   حاللك يكون
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  وَنچح طرجيه رسم  منهم واحد كل  هو!! اي حبيبة  سامعاين
  اجنلش  التچارة كلية  خمل  والل مهندس جبا الل فدراسته
  كاب   فبنك  العمدة وال  و يفه وماسك

   ى  داكتورة وتبجى حلمك ،تراى عليكِ  الدور جبا انتِ 
   عاو ة امك كانت  م

  مني  عيحب مني يشغلك وال.. بيكِ  راسه يرفع وابوك
 ورد  عيجيب مني جواًبت عيبعت

 ًبلطريج وشه ساويت روحت كنت  سافر عمار ان لوال
  يدى من جنده ربنا بس  دى  عاحلركه

 هنضت املنزل ًب  طر  ،فسمعا  ك  اا   حبيية ضحكت
  وجهه   عالمة  ابتسامته مع  مهام وجدته  ف لتفتح حفصه
   املميزة

   ايحفصه ا يك..هللا ورمحه  عليكم  السالم_

   خ  احلمدهلل ، السالم وعليكم _
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 تعبانه كانت  مچاالت خالىت..  هللا شاء ان خ  كحل_
  اتچى لك اشيع جاىل مناع وعمى شوي

 وقالت حفصه تعجبت

   وراك جاية حاضر ليه؟ فالتالفون ومكلمنيش _

  فتوقفت البا  بغلق هتم  وهى هلا  ينظر مكانه  مهام  ل
 له  وقالت

 إيه  وال يعىن  متحنط كديىت  هتفضل انت_

   هلا  وقال مهام انتبه

 اوديكِ  مستىن اله_

  فصباعى برضع عيله وال  ابوى، بيت عن  هتوه ليه_
   جنفل  عشان وسع..

   هلا  وقال يده بكف مهام البا  رد  ف البا  بغلق مهت

  طول ع وماشى حاجه  آخر معلش  بس طب_
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  أمام ذراعيها  تعقد وهى وقالت بعمق  حفصه  فرت
    درها

   خدمة أى نعم  اتفضل ، ايروح طولك اللهم_

  امكانيات ومعهو  واحدة خيطب عاو  واحد لو هو_
 ويساعده   معاه هيوجف ربنا  هللا  شاء أن بس ، دلوك

   بيه وحتس مچبه تكون نفسه عشان خيطب عاو  هو بس

 ؟  ايه يعمل

 

  مضحكه بطريقة شفتيها تزمت مع حفصه له نظرت
 واردفت

 ويتدفن تحربه له ويشوف ربرابه على يرتبر  يروح دا_
   بدرى من  عمره اتخد چنا ة  يتچنز بال يتچو  بال  فيها

  أذنك عن
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  اك ر  بوجهه ابتسامته ،فأشرقت بوجهه البا  اغلقت
  ككل  تسحبه ال يتمناه كان  عليه مناسب رداا   ردت وكأهنا
   مرة

  إىل وذهبت  وعباءهتا وشاحها حفصه وأرتدت مهام  مضى
  ىف وخلربهتا  قليالا  متعبه ابيها  وجة  وجدت والدها منزل
  وقامت مناسب دواء واعطاةها   قنها ،قامت احلقن

 أتى حىت  اشقاةها حال اىل واالطمئنان املنزل بتنظيف
   معها كعهده  هبدوء إليها وحتدث معها فجلس ابيها

 

 !   ايبىت الناس ترفضى  مليىت هتفضلى_

   مناع هلا   فقال  حفصه جتيب ِباذا تعلم ال

 الصغ ة اختك.. يفوتك اجلطر وخايف ، ِكرب  ِسنك_
   له وهتت طب عريس چاها

   ايبىت عليكِ   نتطمن م  غ   من منوت عايز مش
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   له قالت ًبلغ و نو مكاهنا من  حفصه هنضت

  وال منك وماحيرمنا  فعمرك يزيد ايبوى،ربنا  الشر بعد_
 ِحسك من

 ايبىت  جليب رحيى طب_

 

 لوالدها وقالت حفصه تنهدت

  عملته  امى الل بعد حد  أى ف ثقه معنديش ، ايبوى_
   معاك

  طول ع ىفّ  ومحلت  ، مچاالت  خالىت على اتچو هتا
   ى فمصر  وتعيش البلد  برة هتاخدها  فاكراك كانت..

   يرمحه  هللا  وليد عمى

  بيها  فضلت أنت بس  ،   اهيه  عمىت من غ انه كانت
   محرا حلمة  وسابتىن وولدتىن الطالج طلبت.. هنيىت
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 واجتو ت السنة مفاتتش  حلد ابوها فبيت وجعدت
   عاو ة كانت  م  ى البلد برة  وعاشت

 

  أمى  ى ويرميىن ومييبنيش فعينه يشيلىن واحد ىل إضمن
   ايبوى كديىت  فيا  عملت ،امى

 الل  ى  املرار ميورنيش عليه اوافج واحد ىل إضمن
   حبيية فبته  درويش عمى  عامله 

  أتخر ،وملا آه عليه  اجوله منهم  عريس   ىل أضمن
  خالىت  مع عملت أنت م   ى  علىّ  ميتچو   فاخللفة
 !  مجاالت

 ..  عيىن  مغمضه واان موافجه  واان ايبوى جوىل
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  ترققت وقد حفصه فقالت السفل ونظر  مناع  مت
   الدموع بعيناها

  ويبجا لوحدى فبيت منفسيش  اان ايبوى  فاكر أنت هو_
 امى الل واديهم  عليهم  واحن واخلف راجل معاى

 !  معطهونيش

  وهى من حبيية عمى لبت عياچى  عريس كل  مع فاكر
  ف وممكن مىن ا غر اهنا  يوچعنيش جليب إعدادى ف
 !   وتسيبىن  تتچو  وكت اى

 !  ادمني؟ البىن  ى عادى واعيش كيف  خماوىف اطرد بس

 

   قوله  مع هلا  بصره مناع رفع

 ولدها   على آالم من أرحم ربك  وهللا  هلل سيبيها ايبىت_
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  على متغصبنيش بس ،  هللا  على  هنسيبها ايبوى  حاضر_
  يباركلك الل حاچه

  حكمه  يبجى ماليش ولو.. هنتچو  نتچو  نصيب ىلّ  لو
   ربنا

  ،تصبحوا وحديها حبيبة سايبه  دا كل.. ايبوى  جاُيه اان
   خ  ع

   يردد وبداخلها للمنزل طريقها ىف  حفصه مضت

  أن وإما ومتاعك ثوابك منها تخذي أن إما  دنيا إهنا
 ...برائتك تحدِنس العامل بشاعة ترتكي

____ 

  حجز  م  وسرعان إجا ة على إلياس وحصل األايم مّرت
 ..  األقصر إىل ذهبا  والدته ًب طحا   و القطار تذاكر
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  سوى ُيض  ومل إتياهنم  من وتعجبهم  كالعادة  الرتحا  بعد
 رتوا مل ًبلسنوات كانوا  املاضى كم ل  ليس بسيطه فرته
 . البلدة اىل

 

 هى غريب  أمر   والدته فاتح  وقد متعجالا  إلياس كان
 ًبلفكره رحيت وحيدها ولكنه  هلا  قاله  حينما منه تعجبت
  شقيقها  مع جلستها وىف الكلمات بداخلها ورتبت
   درويش 

   ًبألمر  فاحتته

 إلياس ل حبيية اخطب عاو ة أان ، ايخواي ايه بقولك_
  أبىن

 

   برتحا  وقال  ك  ا  درويش تبسم
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  البيت حلد ملصر نو لوها  دا  ، ابوى ايبت ايسالم_
 !ولدك  من احسن هنالجى هو..

 

 درويش  اىل واردف إلياس وتبسم  اهيه ابتسمت

 ايخالو؟ موافق أنت يعىن_

 

 ب قه  وأردف مالياا  ثغره  وهتلل  درويش ابتسم

   األول شرط فيه  بس طبعاا _

 كدا  اان بس تطلبها،  حاجه  اى على موافق اان ايخالو_
   شرعية  رةية ليا

 !  ؟ ايه شكلها معرفش اان  غرها  من وحبيبة
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 الغريب بشرطه قنبلته يفجر هل  ، يفكر درويش  مت
 ا ن 

  حىت أوال الفّتان إبنته مجال يرى  شقيقته ابن جيعل أو
  الشرط؟؛ يقبل ان يستطيع

 

  اهية  فقاطعته  لدقائق  مت

 إيه ف درويش،بتفكر اي ايه جرى_

 

   وأردف رأسه درويش  هز

 اخىت  ايولد شرعيه  رةية تشوفها  هن ليك.. ماشى_

 

   محضحكاا  فعلها  رد فكان حفصه  وأخرب مكانه من هنض
 املفاجأة هول من  وجنتيها  بلطم قامت
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  العم والد  راحو!  كماىن  ،وإلياس واحلنضل املحر ايدى_
   مّيه فشربه

 

 احد ىف  يده بقبضه بلكمها وقام محتعجباا  درويش  هلا نظر
   قوله مع كتفيها

 ايك؟  ،ا بلتِ  مناع بت اي مالك_

   جريب  ،هنت بل  لسه  ا بلتش الايعمى_

  وتطلع شرعية  رةية  يشوفها  عشان تچهز  جوليلها يال_
   طواىل فوج ع

 

  حفصه وقفت   ، وولدها شقيقته اىل اسفل وهبط تركها
   ذاهتا اىل تتحدث وهى متعجبة  مكاهنا
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  كلهم  العارف بيت  ، الياس   وكملت ووليد عمار _
   حبيية عاو ين

   فيهم واحد لوال ميدها  درويش  عمى جوم

  خلف فربانمج  ويچوا.. بعض على خيلصوا التالته يروحوا
  االسوار

 !!   فتاة والسبب

 !  مّيه فشربه راحوا واحدة عمومة  والد  ثالثة هبا يفتت  فتاة

  عمار الضر  يدور والل اله.. ومعفن حلو خرب وهللا
   وعيتفامهش  تّراس عشان

 والضحك البكا غ   حيلتو  عشان يبكى وليد
   عليه داخل ودم  واملس رة

  فن ل  ًبلنار روحه  يضر   يروح يضرهبم جيرف والياس
  هنائى خال 
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  ِبنادهتا وقامت حفصه من تقرت  حبيبة خطوات كانت
 واحدة مرة

 !  نفسك بتكلمى  مالك! حفصه_

 

 هلا  وقالت حفصه انتبهت

  عشان  رى بتوع  ى تتكلمى كمان  انجصك م ايوة_
  يسرت هللا  الچامعه بتوع وراِك،متجلدليش روحهم ُيوتوا

   ايشي ه عرضك

 

   هلا وقالت حبيبة  قهقهت

  ِ إنت مالك املهم ... هجلد مش حاضر_

   مني  اان معرفش اان! اان_
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 هلا   فقالت حفصه انتبهت

  ولد ع  تسلمى هتنزىل نفسك وچهزى  البسي ايال_
 ...  وكمان وعمتك عمتك

 

  ف مكتمل الغ  احلديث تتابع وحبيية  حفصه  متت
 حفصه  اكملت

  حتت نقابك وارفعى_

 

 وقالت  حبيبة تعجبت

 ُيوتىن  ابوى طبعا اله_

 جال  الل ابوكِ _

 ليه طب_

 !!   شرعية  رةية  ودى ، حبيبة ي لك اجتدم الياس_
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  ٣ برقم أب ابعها وأشارت عاىل  بصوت حبيبة شهقت
 تقول  وهى حفصه رأس  هزة مع

 كديىت  جبل مشوفنها  حكاوى  مش جبولك مش_
   آخر ممنو  هندى وفيلم 

   ايبىت بينا يال

____ 

 عمك؟ ود مني إلياس!! ايه_

 

  ،  ىب االسكاى عرب  وليد مع يتحدث وهو عمار قاهلا 
  الراحه فرته ىف ًبلينك بعمله وليد تواجد اثناء

 حزيناا  عمار وليد أجا  ف

  ليه  چاى عارف وحمد  يوم كام  جباله هنيىت الياس ايوة_
  ا ال
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 متعصباا  وأردف  بوجهه وعبس   عمار  مت

 عيجرف وسيادته ، سنة كام  كل  غ  بيچو مش ماكانوا_
 الناموس عشان عندان  ينام وميحبش ومعيسلمش 

  دلوك حلوين جبينا

 

 إليه واردف وليد تنهد

  عتنشفش  دمعتها  هنا امك ، غحربتك كفاية  انت خالص_
   سافرت م  ساعه من عليك

   غ ك  من طعم  ملها  حته وكل والچنينة والبيت

   اخل  وتعاال دى  السودة سنتك خل 

 

 وليد  بسؤال وقام رأسه    عمار اومأ

 حد؟  من عتطمن عتشوفها   مش إيه؟  عاملة وحبيبة_
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 واردف وليد ارتبك

   باح  من عطلع اان ، اخوى  ي كيف  هنشوفها واان_
 والشغل فالبنك الشغل من ميت البيت ارچع ربنا

  فاملكتب

  أسد عمرك طول ايض ،سداد وليد ايبو يساعدك هللا_

 

 وأردف  أمامه الساعه إىل وليد نظر ف متبسماا  عمار قاهلا 

  نروح أما اتىن  خل ،هنكلمك الربيك اجولك_

  يال... دوام عندى بليل  ، دلوك  ى  بكره خليها اله_
  سالم

 

  ذو حذاء خطوات كانت  ذاته الوقت وىف  االثنني، اغلقا
  الرانن بصوته األرض يطر  عالِ  كعب
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  بصره وليد فرفع  استقر حىت وليد مكتب ُنو قادماا 
 وبسكويت  نسكافيه كو   ومعها  ميلته  نوران ليجدها
 رقيقة  ابتسامة مع سادة

 بسكويت جبتلك  ف فالربيك حاجه مطلبتش انت_
   ونسكافيه

  وجها    أمامه االورا  إىل ينظر وأخذ وليد ارتبك
   عنها  نظره  ابعاد  حماوال وأردف احلاسو 

  انكل عاو   مش  نوران انسة ي  متشكر_

  نروح ملا بدرى  لسه احنا حاول الء_

  اخلاص  احلمام إىل طريقه ىف وذهب  مكانه من وليد هنض
 قائال ًبملو فني

  أذنك عن ...  معلش_
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 ككل  جدوى بال إليه تنظر مكاهنا  و لت  مكاهنا تركها
 ! الَصدّ  يكون عليها  وإجابته معه حتاول سابقه  مرة

__ 

 الذى احلوار كان  ، جمدداا  القاهرة اىل ووالدته إلياس عاد
   عقله ىف  يدور ما ال  وبينه درويش  بني دار

  لوالدته وتوجه بداخله ما عن افصح  مث ومن

 كيلو  60وال50 اجيب ايه يعىن!!  تعجيزى شرط دا_
 ! مهر اقدمه عشان دهب

  وشقه  وعفش  فرح  مصاريف غ  دا

   ف چينا  بنته وال!  بيهزر خاىل هو

 هبدوء وقالت مقعد اقر  إىل جسدها  اهيه أراحت

 طب  فكلية وطالبة وأخال  ،مجال  تستاهل البت_

 ..  ودمك وحلمك
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  معاها خاىل تربية طريقة جدا وعاجبىن ، ماشى ايوة_
   دى االايم كدا  بنات مفيش تقريباا 

 !  دهب  كيلو60 مش بس

  مش شوفت،وخالك  م  ى  معاه حاولت اان ايبىن وهللا_
   هلا بيتقدم حد لكل قاله  الشرط نفس انه وقال بيكد 

  بطقيتك نقط .. وغاوى  عاو 

  مناسبه عروسه  هشوفلك واان س ة بالها يبقى عاو  مش
   نفسك ومتضايقش قريب

 

  ومن  يفكر ذقنه  اسفل ىف  أب ابعه حكه مع إلياس  مت
 قال مث

  مش  الء ، ماما اي ليكِ  احرتامى مع.. َجشع دا الء_
  موافق
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 طليب  عارفه أنت بس املناسبني من حد شوىف خالص

  كان  بينما العلوى الدور إىل و عدت   اهيه  متت
 نفسه اىل إلياس يتحدث

  يكون أخ اا  عاو ه  الل االقى م قصاد  ان  عبه  معادلة_
  كدا  غاىل التمن

 !!مشوفتها  وكأىن.. عاو  مش الء

___ 

 2021 َمذاهب_يَعشقون_فيما_وللرچال#

 {كان  والّلى الِقصة}

 نورإااعيل#
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 شيءٍ  كل  على أراك ملاذا

 البشر كل  األرضِ  يف كأنكِ 

 انتهاءٍ  بغ  در ٌ  كأنك

 .. السفر هلذا خلقت وأين

 إليكِ ..  منكِ  أهر  كنت  إذا

 (جويده فارو  ! )  املفر؟ أين.. بربكِ  فقويل

                           **** 

  على خيطر كان  وال! كديىت  بنحبك إىن أعرف مكنتش"
 !" چواه إتنني يشيل جليب إن ًبىل

                          **** 

 عشر   احلادي الفصل

 علّى؟ مسلطك حد انتِ  ايبت_
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  وقد درويش  عمها جبوار وجلست حفصه شفىت إلتوت
   ما  أمر    إلقناعه تردف وهى الشاى كو   انولته

 اليابس الرأس تصدر وقد ِفعله اليريد كعادته

 حبيبة تودى إنت يوم كل  دلوك ، بس  اعىنٱ ايعمى_ 
 اليوم مااتخد بعد اليوم فنفس وترچعوا ِجنا حلد الكحليه
 اتكل يدو  ،اتچى  جلب ووچع هى حماضرات كله

 الچامعة  تروح يوم لتاىن بروحها  حتسش وتتجلب  وتصلى

 !!   هتذاكر ميىت طب

  كديىت  جوىل

 

  سيجارة  إشعال   قام بعدما حاجبيه أحد درويش  رفع
 هلا  وأردف بفمه  ووضعها 
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  متابتش ِبىت .. هنسكنش برة سكنات مّناع، ايبت إاعِ _
   أبوها بيت غ   فمكان

 الطلب عن يرضى كى  له التودد حماولة منه  حفصه دنت
  امته للحديث تستمع ًبخلارج حبيبة تقف ،وكانت

  أمن وفيها  الچامعة تبع طالبات مدينة دى  ايعّمى_
  ايعمى أبوها، بيت من أكرت وربط  و بط ومدرسات

  انت عتطلع ٨الساعه  احملاضرة  تلحج  تطلع عشان حبيبة
 هنيىت  من الفجر  الة بعد من وهى

  دا ًبلشكل وهللا..  فالليل  حيلها مهدود وعتاچى
 طب فيها   هتكمل وما   هتسجط

 !!   حىت  حى  رف  كليه  جبلتها لو دجىن وآدى

 ساخراا   وأردف إليها  ًبلنظر درويش تعمق

 تزىن جتعدى تيچى حاچه على ارضا  ملا كل  هو ايبت_
 ! و وتيىن
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 ورجاء  نو وقالت إليه حفصه نظرت

  أمها لو ايعمى مىن  ،تزعلش هناء  خالىت مكان أان_
   خاطرها عشان ديىت  كل  عملت  مانك كان  عايشه

 ايه جولت هاه...  حىت خشمها تفتح  هى م  غ  من

  هيجبلوا  مش  حيح.. ميىت فاملدينة جندموا هنروحوا
 بدأت  الدراسة م بعد

 ايبو ايال ، النائب سيادة واسطتنا نچيب إحنا بس
  الداكتورة

 .. عليك يرضى هللا ايال

  من جزء وتكراره  دي ها حفصه احتلت بعدما وًبلفعل،
 الطالبات مدينة بتسكينها وافق درويش  عقل إشغال
 ذلك وبتوسيط اإلجراءات وببعض  ،  قنا    اجلامعية
 . قبوهلا ت بلدهتم انئب
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 اتسع قد الكب  ،والعامل مائه  ا بحت العشر الو ااي
يف وا بح  !   حبيية على خمح

  هاتف  و هتا يكون ان دون من سكنت االمر ببداية
  جمهود  من الك   استدعى االمر وهذا هبا،  خاص حممول
  بلدة ىف فتاة  األمر،فهى  تمية أيضاا  إلقناعه حفصه
   عنها غريبة

  دونه  من  شهر أول مضى..  اقتناوءه من اليسلم واالمر
    عبه هبا تو يلهم طريقة وكانت

  له  هى التابعه للمبىن االرضى اهلاتف إىل يتحدثون
  سبات ىف وتغط  اجلامعة من عادت قد تكون ،واحياان
 .  التعب شدة من عميق

 التوجد وا بح عليه  تعلمت ، هلا  شراءوه درويش  فقرر
 !!  فقط والدها رقم   سوى لديها ارقام
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  أمام ذهب  ،  عمله إىل الذها  عدم  وليد قرر وبيوم
  االقصر إىل و ل حينما ولكن   باحاا  العمل اىل والديه
 !  قنا اىل ذاهبه سيارة استقل

 إيها " املفضل مطربه الغاىن يستمع كان  طريقه طيلة
  الرأس ااعات عرب" توفيق

  مالك خآلىن هواك انت ،ايىل هبواك وبقولك  بشتاقلك"
 " معاك كله  عمرى  ،وهللا

  ان يريد بدقاته ويرفرف يهفو ،  إليها يقوده  قلبه كان
  كما  بعيد من  راقبها وإن حىت منها ًبلقر  يكون.. يراها
 .!   مرة كل    يفعل

  من دلف.. اجلامعة  إىل سيارة  استقل ،  و ل وحينما
  ومل العليا الدراسات طلبه من  انه  اعماا  البوابة على
 .ا ن اىل اجلامعة  لدخول البطاقه يستلم
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  سأل.. و ل  حىت الطب كليه  عن يبحث اخذ ، دلف
  ِبحاضرة أهنم   اخربوه وقد  مدرج أى   فرقتها  عن

 .. تشريح

  حىت الدقائق مرت وما ،  ينتظرها هناك  إىل ذهب سرعان
  ثقيل بدوار تشعر  ديقات  من معها ومن هى خرجت
 .  حاهلا عن يسأهلا  حوهلا يلتف والكل رأسها ممسكه

  وبلسان بينهم ووقف ُنوها  ركض ،  منه قلبه اختطاف ت
 قال   قلبه

 !  ؟ مالك إيه!  حبيبة_

 تستطيع ال كانت  هى  بينما   ميالهتا من واحدة له نظرت
 إحداهن ،أردفت له رأسها ترفع ان

 ؟  مني إنت_
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  يكاد عليها  خائفا هلا  ينظر وهو أجا  ف وليد تلع م
 ضلوعه   يشق قلبه

   عليها نتطمن وچاى  عمها  ولد..اان_

  وأردفت تفاجئت!  وليد أنه وأدركت رأسها  حبيبة رفعت
   شديد وهن  

   ؟  هنا  ليه چاى!  وليد_

  ايال.. عمى ايبت مناسب وقت ف چيت اىن احلمدهلل_
 مستشفى  نشوف بينا

 له وأردفت  ميالهتا أحدى له نظرت

  اجل ة شافت  عشان بس دوار كويسه  هى الء_
  وهتبقى  شوية تسرتيح  قال الدكتور  ، التشريح فمحاضرة
  كويسه
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  على قبض  ، وعى دون  يدها  بلمس وليد  يقوم مرة وألول
  وأردف يدها كف

   معاى جومى طب_

   له وقالت يده من هبدوء يدها  ونزعت حبيبه ارجتفت

 إنت رَوح وليد  اي متشكرة ، اسرتيح املدينه هروح أان_

 عليكِ  اتطمن م  جبل هروح مش_

   جانبها الواقفني من  مالئها أحد فقال اجلميع  مت

  ،الن متام  هتبقى  فالكافت اي عص  شربت لو ممكن هى_
 واطى  ضغط  دا

  من ،منهم   ميالهتا مع  ،هنضت للفكرة حبيبة استجابت
   احملاضرة اىل عاد

  معها  أنه   وليد أخربها ف ،  جبانبها فقط واحدة و ّلت
   الذها  وُيكنها
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  إىل ثالثتهم فذهب ،   ميلتها  رحيل حبيبة رفضت ف
 .  اجلامعة _كافيرتاي_

  وليد ينظر ،كان امل لج العص   ولزميلتها هلا وليد طلب
   عليها  البالغ حنوه.. خبوف إليها

  كان  فيه  يراها كى  اختاره الذى ًبليوم حىت.. الزائد قلقه
 ! سيحدث لديها امر هناك

 حتت من العص  ترتشف وهى  هلا  الصامته نظراته على
 االنرتنت عرب  يتصل عّمار كان  هاتفه برنة ففوجئ النقا 
 وأجا  بشفتيه وليد   مت ف_ ىب االسكاى_تطبيق
 .اتصاله

  حبيية حال إىل ليطمئن ذهب أنه   أخربه الفور وعلى
   اجلامعية  ًبملدينة التحاقها بعد خا ة ًبجلامعة

  يراها ان منه وطلب عمار   فحزع معها، ماحدث له  وق ّ 
  حبيية إىل اهلاتف وليد  وجه ف.. إليها ويتحدث
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  ووجهه قلقه  عيناه أمامها  عمار وجدت حبيبة فنظرت
 تتحشرج   وته ونربه اخلوف يعرتيه

 ايه  فيه  حبيية ي مالك! حبيبة_

  مسعاه، اين اليعرف ويساراا   ُييناا  يت بط  كان  قلبها
 واليهدأ الت بط عن اليكف

 عليها  نداءه عمار كرر.. محتح  خائف

   مالك جوىل  ًبهلل  ِ عليك ،طمنيىن حبيبة_

  وقالت ريقها  حبيبة إبتلعت

  مفيش واجل ه التشريح عشان  بس دوخه  جمرد  مفيش_
 وبقيت العص  شربت حاجه،اان

   احملاضرات هكمل عاملدينه مروحش كمان  ُيكن كويسه

  للنظر تشّو  اللتان عيناها  يتفح  عمار هلا ينظر كان
   هلا اهلاتف يرفع فكان وليد عن  ،اما إليهم
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 أحد خيرب أن دون ويتحمل يتحمل .. أسفل تنظر  وعيناه
.. 

 حبيبة  إىل عمار أردف

  ،  ين  وانمى  ين ،كحلى نفسك من ًبلك خحدى حبيبة،_
    اچه ًبلك ومتشغليش  وذاكرى

  عشان مافوسعى كل  بنعمل هنا  أان ، هللا  على وسيبيها
 !   مهرك ُنو 

  اي  عشانك أول   أول  وشه ،كله  بصرفه چنيه مفيش
 أان جليب

  حدي ه،فسرعان أعجبها قد  هلا ونظرت  ميلتها تعجبت
 الشديد خجلها من عمار  بنهر حبيبه  ماقامت

  ماليش اان وكمان دا الكالم بال  احت لو! عمار_
  وبس ِبذاكرتى ليا  ،اان متحوشش مهر  حتو  دعوة
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   فالكالم  معاك اكرت  هينفع مش  عالسؤال شكراا  وكمان

 وأغلق وليد أنتبه ،ف والرحيل ًبلنهوض هتم كانت
   اثنية به ستصل انه وعد  على  عمار مع املكامله

 وأردف   ميلتها  مع هبا وحلق

  هتطمن عليِك، اتطمن عشان تليفونك طيب ممكن_
   اتىن هكلمك ومش  بس

  خوفها ومن عليه  اعتادت مما   عبه بطريقه حبيبه أجابت
 أيضاا 

  وليد  اي ،سالم طبعاا  الء_

   له وقالت  ميلتها وقفت

  رقمى خد ، فاملدينة واألوضه فالكحليه  معاها  اان_
   عندى  من عليها واتطمن
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  حبيبة مضت قد كانت  الفتاه رقم ودّون وليد إبتسم
    ميلتها هبا التحقت وقد معرتضه   أمامهم

  ،  قلبه  طّيات فو  تدعس خطواهتا.. يراقبها وليد وقف
   أذانه   يتغىن   وهتا

  على يظل فاملححب ،  ارمه  افعاهلا  ردود كانت  وإن حىت
باا   بقلبه  سكيناا  بغرس حبيبه قام وإن حىت حمح

 ..  محبتسمة بروح القتل منه سيتقبل

 إااعيل _لنور#

__ 

  ما كل  تق ّ  ًبملنزل حبيبة كانت  األسبوع آخر وىف
   ًبجلامعة  كان  سواء حفصه اىل األسبوع طيلة معها حدث

  حفصه هلا تستمع اجلامعه،كانت خارج موضوعات او
 املحضحكه  أفعاهلا بردود
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  متعجبه ذقنها  على يدها تضع اترة بشفتيها، تلتوى  اتره
   متفاجئه تشهق  ،اترة

  اللعان تصب اترة!  كالعجائز  شفتيها ِبصمصه تقوم اترة
 . والسحبا 

  أرد  مردتش  واان ،  ميلىت  دينا على وليد اتصل وبعدين_
  ًبًبكِ  طاملا ىل  وقالت تصرىف عجبها   فاطمة   ميلىت.. عليه
 الء  عليها   قال والدك  حاجه  متعمليش  موافق مش

  عمك ابن دا ىل  وقالت الكالم معجبها  بقا دينا
   ايه وفيها عادى  وبيتطمن

 

 ساخطه وقالت بشفتيها  حفصه تعوجت

  وليد واان  ح، التانيه  احبتك كالمها  تسمعيش اله_
 هللا  شاء ان ونربيه  هنشوفه
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 ! بال  حفصه اي الء_

  خبي تان بعينان هلا فقالت حفصه تعجبت

   ايك عليه خايفه! مالك_

   بلع مه وقالت حبيبة تلجلجت

  ميكرب  املوضوع  عشان بتكلم مقصد  طبعاا  الء_

 كاب ة  لفاه عندى اهو.. برضك هربيه ،بس   افيش اله_
   البحر كال    ى واسجف واهىن اًبرك

 على احتايل اجعد وال  معااي  ومناخدكيش  أطلع مرة اول
  مىن جطعتك الكلية چت.. ابوكِ 

 

  بعناقها حبيبة فقامت  الدموع هبما ترقرقت بعينان قالتها
 هبدوء  هلا ،وقالت بعمق

   أوى محفتقداكِ  واان وهللا_
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 هزليه بطريقه وقالت ما حه حفصه هلا نظرت

  هناك طرجيتنا  ى  ين إتكلمِ !  بت ؟ ايه  ِ إنت!  وه_
   عاو ة    ِ إنت م  ى خشمك اجليب

  فاحليط  اضربه دماغك  أمسك م بدل  يينا  تتكلمى هنيىت
! 

   سألتها مث ومن بشدة حبيبة ضحكت

 ايه؟  لفة ، كب ة  لفة وراكِ  فيه بتجوىل_

 احل  ولد ملدرس فاحتتها اتقرت حمسب  عمك بت  مزم_
 ابوغامن على

  السبوع حنتها راوية وأخىت ،  وعزموىن بكرة والشبكة
  وعاللى علينا  وهوايل وخنبز نساعد وهنروح الچاى
  وعاو هلا  ولدت عبدالاله عمك  بت وشيماء ، چابوان
   اًبركلها واروح واچب
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   هلا وقالت حبيبة ابتسمت

  اير  فرحك عقبال..  األفراح  حلوة  ،  يساعدك ربنا_
 امني  اللهم كلنا  بيكِ  ويفرحنا  قلبك يفرح

 

  الوارف  ناهنا  هلا وقالت حبيبه لدعاء حفصه إهتزت

  توجف ،والناس جوى كاب ة  داكتورة تبجى فرحتِ  اان_
 !   منك حتچز طواب 

 

  ان حبيبة من حفصه فطلبت ، انتبها ف املنزل هاتف رن
 قليالا   يؤملها ساقها ألن هى جتيب

   وردت اهلاتف ُنو حبيبة ذهبت

 الو _
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  ان بباله يقع وال دولياا   يتصل جداا،فهو عمار  ثغر هتلل
يب   من  هى حفصه ان يعلم ًبلفعل هو ،بل حبيبة جتح

 أك ر ال  حبيبة  حال عن وسيسأهلا  ستجيب

 وأجاهبا  فرحاا  قلبه تراق 

   ؟  عمار حبيبة اي كويسه   ِ إنت!! حبيبة_

  ف تتعاىل كادت  قلبها خفقات و وت حبيبة تلع مت
  حفصه  ُنو وذهبت السماعة تركت

   برة من  بيتصل  عمار ،دا ردى روحى_

  وأردفت تعرتيها والن ان وذهبت  ًبلكاد حفصه  قامت
 وعصبيه  بصرامه

   نعمات٣ نعمني.. نعم البني غرا  اي ايوا ، الو_

  ونظر اهلاتف فرتك ،  اثنية حفصة بصوت عمار ا طدم
   هلا  يردف عاد مث ومن ممتعضاا  إليه
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 علىّ  ردت الل حبيبة حفصه،مش ي ا يك_

  ع  جفلة نعملوا انويني  مش ..  عمى ولد  اي ،خ  هى اه_
 !   معاليك رأى إيه  وال دي  االااك چنينة حكاوى

 

   هلا قال مث ومن  وفّكر براسه  عمار حكّ 

  عشان  وعليها عليكم نتطمن عليكم بنتصل ايسىت_
 وو تعبانه كانت

  فيها حتب وجعدت روميو اي ًبلنت كلمتها   م ساعة اه_
  وااع علىّ  بت بيش ،حبيبة

  وال كالم  ال لكن ايه  هتبب عشان مسافر انت شوف
 سالم

 فامهىن  إنت فل  وال ورد  وال
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 شوية هنيىت تتلولو وجتعد ، دى بتتلع  الل العيال شغل
   شوية وهنيىت

 

 واردف  عمار شفىت إلتوت

  اىن عارفه كلها  والبلد حبيبة، وطلبت سبج اان حفصه_
   مهرها  نچيب مسافر

 !  َخطيبىت ويعترب ، وراچع

 

  فيه  يبجى راى تشبكها ملا ،  دهب چدتك عند دا آه_
   اتىن كالم

  وفر دوىل  عتتكلم وانت فالبيت شغل  ورااي سالم وايال
 فلوساتك
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  الدنيا فلوس حبيية فدى ايستِ _

  ع جنفل م بدل وسع يال  طب ، ايسالااام.. ايسالاااام_
   بو ك

    وتركته  مبتغاها حيث إىل وذهبت اهلاتف اغلقت
 !  حمبوبته  وت ااع  من انله الذى وًبلقليل أحالمه

___ 

 !تَِعش كيف!  تتنفس كيف

  من تبقَ  ِبا يكتب بيضاء  ورقة فو  خيطو قلمك دع
 أنفاسك ستكون النهاية يف عليه   ستحصل ما  أي روحك
  أبن تصلح ال ضائعة حروف بضع.. احلياة بضيق امل قلة
ملة   قصيدة تصبح  طفولية خطوط عدة اثئرة،  ِبشاعر حمح
 فان لوحات جبوار تحضع ألن هتنئ ال براة تصرمت عاب ة
  بك تصيح منتصفه  حىت مربيء قلم تداخالت جومت،
  أنفاس بعدها فتلتقط  املحلتاعة نفسك أختالجات أبهنا
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...  رئتاك سجن من لتتحرر  درك بداخل تتسارع  اله ة
 ! تَعش وكيف تتنفس كيف  أخ اا أدركت هل

 إلياس والدة  اهية قبل  من محسبقاا  هلا  اإلعداد ت  ايرة  ىف
   اهية  لدى سابقه ،معرفة سحعاد مدام مع ًبالتفا  وإلياس
  مدام إبنة أفنان على إلياس بتعريف  اهية قامت حي ما
   سعاد

 إلياس أخرب ف ،  بينهما بسيط تناغم  وحدث النادى ىف
  خبطبتها سيقوم أنه   والدته

 ودية   عائليه جبلسه االتفاقات ستتم اليوم هذا ىف مها  وها

   قمر   عروستنا هللا  ماشاء_

  البهو إىل العروس والدة اشارت ف  مبتسمه  اهية  قالتها
 وقالت يالڤال من ا خر

  م  ًبل على  راحتهم على هنا يقعدوا وأفنان إلياس ممكن_
  شوية نتكلم إحنا
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  وجلسا ، اجملاور البهو  إىل  أفنان استبقته وقد إلياس هنض
  مقعدين اىل

 إلياس  حتدث ف

  جمهود هيستدعى مش  شئ دا ،  حمجبه انك مبسوط اان_
   تلبسيه  اقنعك ان مىن

 

 هبدوء وقالت الفتاة ابتسمت

 بيه  يقنعىن  م حد م  غ   من البسه حابه اان_ 

  بيها تلتزمى حابب معينه حاجه فيه لو ان كدا  من افهم_
 ! هتوافقى مش تعمليها او

  إلياس أكمل ف فهم  بعدم أومأت ف الفتاة تعجبت

  فيوم  متجيش ،يعىن تشتغلى انك حابب مش ان ِبعىن_
   أشتغل عاو ة تقوىل
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  على  ساقها واضعه وأردفت حاجبيها الفتاة رفعت
 ا خرى

 الء ليه اشتغل حبيت لو شحغل،بس  فباىل مش اان_

 ليه  غ  من_

   أفهم  حابه الء_

 

  الالهنائية  ب قته وأردف جبلسته إلياس اعتدل

  عليها  بقولك هتالقيىن  حجات فيه افنان، آنسة_
 نقا  غ   من تتنفذ اهنا وحابب

 

 مستهزئه وقالت لل لف بظهرها أفنان عادت

 ! إيه؟ عشان_
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 اقول  ب ش   اان  ، ش صيىت طبيعة دى  عشان_
   النقا  مبحبش كتيي   واوقات واحدة ملرة الكلمة

 

 وقالت  ًبلضيق الفتاة شعرت

 يعىن  ديكتاتورى_

 ًبلظبط  مش_

  احلاجه ُيكن.. جداا  غريبة طريقتك إلياس، استاذ_
  تشفعلك الل الوحيدة

  قصادى  احسن بصورة تبان محتكلف مش   اد  انك
 خطوبة  عشان  تعارف فمرحلة  اننا خصو اا 

 

 إليها حدي ه من واثقاا  هلا  وأردف إنتصار   إلياس إبتسم
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  وقبول وإجيا  جوا  دا ؟ ليه واتكلف اتصنع واان_
   واضحه تكون كلها  األمور وال م

 

 قرارها  حسمت بعدما  قالت  وبعدها ل وانِ  الفتاة  متت

  مرفوض  دا ًبلشكل طلبك متأسفة  ، إلياس استاذ_
 !   سعيدة فر ة..

 إااعيل _لنور#

___ 

 ..  دماا  عيناه  وادمييت مشعاا  لكِ  اضاء من االمحق أان

 وقالت مّهام  إىل ًبلنظر وعادت للهاتف حفصة نظرت
  استهزاء  

 أاي؟  بيه  اعمل دا أاي ايوة_

 كالعاده   وته هبدوء هلا  وأردف ابتسامته  على مهام كان
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  إاى   اليكرتونية منصة على ىل اتنشرت قصيدة دى_
  وأمى ألبوى ورهتا  ما بعد اوريهالك وجولت

  وأخواتى

 

  غسيل  حوض  ىف يدها من الصحن حفصة تركت
   وأردفت يداها ونفضت الصحون

 !ايه؟ أان أعمل بركة ألف طيب_

 

   برتجى هلا   حفصه أهدا  رفرفت

  موهبة  وعندى وبعرف  فالشعر ليا ان جبولك بس اان_
   خالص  للنور هتطلع

 وإلتوت ،  مالبسها    املبللتان يداها حفصة  مسحت
 تعصب هبا  بنربة غاضبه وقالت شفتيها
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  حاچة  فاهم يعىن جال  ،  النيب  الة كسبنا  ماشى طيب_
 حد  من غاشه تالجيه كاتبه  الل من

 حفصة اي كدا  ليه_

 

  أردفت ف ، بعينيه العربات إحدى ترقرت وقد قاهلا 
 حفصه

  ماىل أىن ن ر كتبت  شعر كتبت  اان ماىل! أاي؟ كديىت  ليه_
   وراچعة أخىت ففرح نوجف عشان چاية أان ،

  فالطلعة جترفنا عندينا وأمك هنيىت  خالتك عشان مش
  كتايب  كتبت  واان شعر كتبت  واان والنا لة

  بدمى وحاسه نشف رجيى عشان سكىت من وأوعى
   عيغلى
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 وقالت  إليه وعادت خطواتن ترجلت

   دهوت الشعر كديىت  اتىن وريىن_

 

 .. االتى فقرأت  هاتفه شاشه هلا  رفع

  وتذوقتها  احلياة  غمار   معك خوضت وبعدما"
 حتت خبأته طاملا الذي وأ هرت املستور ،انكشف.معك
  قليالا  الرتشف اقرتبت كلما  وا ن ًبلورود مغلف ستار
 "أشواكك عنها   تصدين سعاديت من

  برأسها تومأ وهى س طاا،وقالت ِبسرها حفصه متتمت
   بشفتيها وتلتوى ويساراا  ُييناا 

   كدا  جبل  ماشوفناها  حكاوى ًبهلل واقسم_

 

ذره بنربة وقالت منه دنت  محضحكه حمح
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  ماييچو جبل االليكرتونية للمنصة  اعرتف سارجها لو_
 !   االشواك سرقة بتهمة  عليك جيبضوا

   غورة  چاك غور ويال

___ 

  أفضي أن أريد وما   راعات  من   دري خيتلج  ما بني
  ومستقبل القلب، خبااي داخل املنزوي املاضي بني به،
  تلك بني املنتصف يف  وحاضري   شيء، عنه  نعلم ال مبهم

  تلك من نزعي أحاول وكأنين ، السريعة الناجته االحداث
 يعشش الذي العنكبوت كنسيج  يب امللتصقة األشياء
 !النور ذاك  عنها وحيجب حيايت على

 اىل احلر  تللك من ينتشلين أن أتوسم الذي..  النور
 . أحالمى   سنوات  هبم ِعشت طاملا الذى وقلبه حياته
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  تديره إ بعها،   اخلطبة خات ذاك إىل  مزم تنظر كانت
   ا خرى أب ابعها

 جمهول ِعشق    عالقاا   ما ال فقلبها  وتتنهد تفكر
   ًبلكاد  عليه تتعرف بش   راياا  مرتبط  ،وعقلها

 .  وجها ما يوماا  ىف ليصبح

__ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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  فمي على  القبض يلقوا أن قبل.. أعانقك أن وأريد
   وذراعى

 مجركيةا  ضريبةا  يفرضوا أن قبل يديك بني أبكي أن وأريد
 (  قباىن  نزار) دموعي على

                                    **** 

  اتىن حد فيه وال أان ىلّ   كحله  دا احللو الكالم عليكِ  ًبهلل"
 !" فاملكان؟

                                  **** 

 ( ١٢) الفصل

   موفقه ،ضربه إلياس مسرت  اي  مربوك_

  جديده  فقه على حصل  فقد  بف ر إلياس يبتسم كام
  املميز  عقله ِبجهود  مث هللا  بفضل وانجحه كب ة  بعمله
 .  العمل ىف وخرباته
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  يحفضل هكذا طبيعته.. بزهو ،يبتسم يهنئونه اجلميع
 الكون حمور  أنه   يشعر أن يريد.. والتف يم التمجيد

 .  أكمله  

  فارغ املنزل هبو ليجد عاد ، يوم ككل  عمله يوم وبعد
 .  بغرفتها والدته ًبلبديهى ،اذاا 

  للسيدة الصاحبيات  عن كتا     تقرأ  ليجدها يصعد
   تن  فراشها على  جتلس كانت  ، عنها هللا  رضي  عائشة

 الل  كو   وجبانبها الطبيه نظارهتا وتضع اجلانبيه االضاءه
 . الدافئ

 

  عليها  القى ،بعدما فراشها أمام املقعد إىل  وجلس دلف
 .املساء حتية

 !  مربوك مفيش_
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   يدها من الكتا  وتركت  اهية انتبهت

   وقررت ليك اختارهتا الل فالعروسة فكرت ايه؟_

 

   متعجرفه بنربة والدته اىل وأردف حاجبه إلياس رفع

 جدا، محت لفه   دى مرة آخر رشحتيها  الل البنت ماما_
   وًبًبها ملامتها ًبحلرف نقلتها  ليها قولتها  كلمه  كل  دى

 

 كفاا   تطر  وهى وقالت بسيطه ضحكه   اهية ضحكت
   كف   

  نقا  هتلبسي  قولتلها إنت ، ألهلها  هتقول طبيعى_
   شغلك من وهتقعدى

  ًبًبها بيت عن بعيد فمكان فالربج  شقتك جمهز وانك
  يقرروا ومها  حاجه كل  ألهلها حتكى ،حقها
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  مصمم وهو والدته إىل وأردف رأسه  هزة مع إلياس تفف
   النرجسي رأيه على

 تكون كلمه  كل  يعىن هنتجو  اننا طبعاا،املفروض الء_
   بينا وتفضل بينا

 

  وقالت إبنها  ِبقلىت ومحلقت جلستها من  اهيه اعتدلت

  آىل إنسان عاو  إنت.. ايبىن كدا  معقول مش! إلياس_
 وخالص اوامرك يطيع

   يتكلم وال يشتكى وال اليعرتض  حقه من  ومش

 

  يده واضعاا  النافذة انحية وذهب مكانه من إلياس هنض
  قائال بنطاله جبيب
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 فشريكة طالبها الل احلجات ودى حياتى دى وهللا_
  حياتى

 

  متساءله إليه وأردفت والدته تعجبت

  ايه فيك  هتالقى هى  يعىن ؟  بقا إيه هلا هتقدم وانت_
   فيها  متطلباتك كل  حتقق م بعد

 

  بعدما  وقال ، والدته جملس حيث إىل جبسده إلياس إلتف
   س رية ضحكة ضحك

 فكرت لو أ ال هى! الدين جنم إلياس هتتجو _
   مراتى هتبقى عشان بس هتحققه   اللى فاالنتصار

  كله   العامل إنتصار حققت اهنا تعرف
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 ساخره  له وقالت كف    كفاا    اهية طرقت

   برتفض كانت  ليها اتقدمت بنت كل  ،ليه كدا  هو وملّا_

 

 متعجرفاا  وقال انفه رفع

   اغبيا كلهم   عشان_

 

  جانباا  ووضعته  مغلقاا  الكتا  وامسكت  اهية تنهدت
 إليه  ًبحلديث توجهت مث ومن الل  كو   وشربت

 خ   على ،تصبح فاملطب  ليك حمضراه العشا_

   هلا  وقال النوم ىف تذهب ان قبل  منها إلياس اقرت 

  اخوكِ  بنت غ   البلد من بنت شوفيلى ماما،_

 

   متعجبه وقالت جبذعها إليه  اهية إلتفتت
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  ،غ  جوا  و  على البلد بنات من مني معرفش اان_
   مناع خالك بنت وحفصه حبيية

 

 وأردف  نفياا  برأسه الياس اومأ

  عاو   أان..   عادى ،ومجاهلا متوسط  تعليمها حفصه الء_
 جداا  مجيلة واحدة

   عاىل وتعليمها

 

   له وقالت  رب  بنفاذ  اهية  فرت

  نفّصلك.. يعجبك ايه  معرفش  ،  غلبتىن إنت ايبىن وهللا_
 !   يعىن عروسه

 

 أردف ف شيئاا  تذكر عينيه إلياس ضيق
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  وأحنا علينا سلموا جم كدا  بنات فيه  العيد وقت  ماما_
   فاكراهم  عبدالاله  عمى فبيت

 

  حينما له وقالت مرات عدة أهداهبا    اهية  رفرفت
   تذكرت

   متجو ين ودول  عبدالاله عمك بنات.. آه_

  بنات مها  اساميهم  فاكر  مش  ،اان ايماما دول مش الء_
 الفضل ابو حمسب  عمى...  عمى

 

   وقالت بذاكرهتا  اهية  عادت

  فاضلني  الل دول..  حمسب بنات وعبلة  ، مزم آآه_
  دول وسا  الكل جّو   قالتلى  دهب ،جدتك فعياله
   يتعلموا
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  إىل و وله  على عالمة  جانبيه ابتسامة إلياس إبتسم
 محبتغاه 

  وننزل منهم واحدة على  تتكلمى عاو ك أان..  ايوة_
 !  رأيك ،ايه حاجه كل  نرتب البلد

 

   له وقالت آخر  ف اا   اهية اطلقت

 إلياس   ي اخل   فيه الل يقدم ربنا طيب_

 

 شروطه أن   محبتسماا،يعلم غرفته  اىل وذهب  تركها
   عسكرية بل  ارمه 

 وسواس لديه ،  الِصغر محنذ الِطباع غريب ش   إلياس
 النظافه  من قهرى 

 .  فيه محبالغ وش صيته بنفسه اعتزا  لديه
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  أكرب انتصار عن ، ث حياته  ىف ما شىء ىف اخفق وكلما
 .إخفاقه يت طى كى  واعظم

___ 

  أحريف انتظارك ًب  على  دأت

  ِ ينصف مل الذي احللم  أيها اي

    ٌ معلق  اللقاء قيد على وأان

 .  ِب تفي ولست التبدو وأنت

  درويش،فتح  منزل  ًب  على وعاليه ك  ة  طرقات
   اساريره متهلله  مهام ليجده البا  درويش 

 .  الغا ية املياه  جاجات من الك   ومعه

   ولدى اي اتفضل  ايمهام خ _

 

  كعادته   وته هبدوء وأردف  اهلادئه ابتسامته مهام إبتسم
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 الَو يفه حالوة چبت  بس  أان ، ايعمى  فيك  يبارك هللا_
   الَچديده

 

  معه  وجلس املنزل عنه  رغماا   وأدخله درويش  تعجب
 الضيوف استقبال فغرفه

 جبا فني ولدى،اتو فت ي  مربوك مهام  ي  مربوك_

  الو يفه هى ، بنات ال انوية  غلول  فية فمدرسة_
  هت بت جريب جالو بس بعجد

 

  مكانه من وهنض ك  اا   مهام كتف  على درويش ربت
  الداخل من حفصه يدعو

  املياة  جاجات كيس  يناوهلا مهام فوجدت حفصه أتت
   الغا ية
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 !   هتتچو    ايه ِبناسبه دا_ 

 هياماا  مملوءاتن بعينان  هلا  أردف ف كعادهتا   ساخره قالتها

  فرنساوى مدرس جبيت ، حفصه اي أتو فت أان_
 احلالوة  ودى اثنوى  فمدرسة

 جولت عليه واو ع اروحه  بيت اول انتوا وهللا وهللا
  معااي تفرحوا

 

 ما حه  له وقالت رأسها    حفصه أمالت

 !معدول اي بيت اول إحنا وايشمعنا_

 

  أحرفه   تشعر أن    واراد مباشرة عيناها   اىل مهام نظر
   هلا املحس رين قلبه  بدقات تشعر ان ،   هلا أهنا  
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  نظر ، واحدة ملرة ولو املتدفق إحساسه   تشعر يريدها
   وأردف هلا

   ؟  ايحفصه ليه عارفا  معجول_

 

  شعرت ؟ ل انية مكانه من حترك هلى!!  اجلبل أهتز هل
 بتسديد وقامت الفور  على فقتلتها وخزه   حفصه
  اثنية  عمها دلوف مع وأردفت كتفيه  أحد ىف لكمه
   ماىل مبلغ و و ته

  جبا انه حمسسنا   تلكمك لكمه چاك إتكلم طب_
   شارو اخلواچة

 

  قوله مع املبلغ مهام  إعطاء   درويش  قام
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  العروسه وعيجبال تت بت ملا ،وعجبال مهام  ي  مربوك_
 كماىن

 

 جبسده  يبتعد وأردف املبلغ إىل مهام نظر

 نفرحكم چاى اان  ينفع م وهللا  اله !  ايعمى دى إاي_
   كلها  العيلة بيوت على  نو ع  رايح معاى،وكنت

 

 قائال   مهام درويش لكز

  البيت عندك نروح م  ،،بدل نقطتك دى ِولد اي إاع_
  أبوك وايخدها

 

  مث ومن إليه ان ره حفصه وضحكت ك  اا   مهام ضحك
  املكان ِبغادرة هتم  أن قبل وأردفت انتبهت
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  الحسن ،  وبعده لبكره حاچه ،إعمل  وحّو  خدهم_
  إيه تعمل  وكتها ِعز  ديد يتاجلوها واحدة تتچو   تعو 
   ايفاحل

 

   هلا  واردف درويش ضحك

   ملكومة  اي مني بتجصدى_

 

   ضاحكه حفصه أجابت

  ايعمى بنجصد _

 

   هلا  وأردف محبتسماا  انحيتها مهام نظر

 !   هدفعه.. بعمرى أاتجلها مهرها لو حىت  وهللا_
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  بعدها ومن ، العلوى الدور إىل حفصه  فهربت قاهلا 
   شاعر أيضاا  أنه   درويش عمه  ما حه

  له ًبرك اخلفيف احلديث من  بسيط وقت مضى وبعد
   درويش 

 حلوان تو يع ىف  مس ته وأكمل املنزل مهام وغادر
 حلماا  ،ويظل  هبا  َحلم طاملا الىت اجلديدة و يفته

 .., تعاىل  هللا قدره  يعجز والشيء.. حتقيقه يود آخر

 

___ 

 ًبملدينة  ميالهتا مع حبيبة هبا  القاطنه امل صصه الغرفه ىف
   دروسها تستذكر حبيبة كانت  ، اجلامعية

    تقوم ،واالخرى طعامها  تتناول إحداهن كانت  بينما
 .  الصاله فريضه أداء
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   هلا وقالت حبيبة انحية إحداهن أقبلت

  آيس جبت جاية ،واان سوا انكل وتعاىل بريك خدى_ 
   بتحبيه إنك وعارفه كيك

 

   هلا واردفت حبيبة إبتسمت

  معاكِ  وأقوم جزء آخر بس طيب_

  نظبط عشان كمان  شاى كوًبيتني  اعمل هروح أان طيب_
  الكالم

 

  بشرفه وجلسا و ديقتها  حبيبة ،وقامت  وقت مضى
  الصغ ة الغرفه

 احلديث  ديقتها ففتحت_ كيك  ا يس_كوًب  وبيداهم
  ا أوال
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   عليكِ  بيتطمن وكان كلمىن   عمك إبن وليد فكرة على_

 تكل وهى حدي ها   ميلتها اكملت ف حبيبة تنهدت

   دا؟  إبهتمامه بتنبسطِ  مش  ِ إنت هو حبيبة_

   هلا  وقالت   ا نفيا رأسها  حبيبه أومأت

 خايفه الوقت طول أان ، دينا  ي افرح  مبعرفش اان_
   حلوة  اجه احس مبعرفش ..  ومهزو ة

  ًبًب طريقة بسبب ، وحشه حاجه  ىل بتحصل بعدها ألن
   عارفه مبقتش معااي

 الل وايه تنفع الل احلاجه ،ايه الصح التصرف ايه
   متنفعش

 برفضها  بقيت حاجه  كل  ، الء حاجه لكل بقول فبقيت

   نفسي وبني بيىن لو حىت
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 قالت  مث ومن إليها وتستمع   ديقتها هلا تنظر كانت

  برضو حاجه ،مبتحسيش التاىن عمك وابن طيب_
 !  خايفه؟ وبتبقى

  وجلست ، يدها من الكو  وتركت حبيية تنهدت
   أمامها  ديقتها وجلست الشرفه  أرضيه   القرفصاء

  م  عمرى اان اهتمامهم،  ب االتنني ان منكر _
  كدا  بيحبىن فيه ان حسيت

  ماما   بتعوضىن  سها الشديد وحبها  عليا  حفصه خوف
   يرمحها هللا

  ًبًب طريقة حىت ، ألمى  وفاكراهم  عيشتهم الل سنه الكام
   علّيا وخوف ححب إنه لنفسى بربر ساعات الصعبه

 

 نظرها  مش صه  هلا  وقالت  بتمعن هلا   ميلتها نظرت
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  حتيب طبيعى ألن اهتمامهم بتحيب إنك غ  ، بسألك_
   إهتمامهم 

  وبيحاول  عنك بيتكلم عمك وإبن نفسي أان كحنت  اذا
  شوفت بنفسي اان الل ،والتاىن  مىن عليكِ  يتطمن
  دا ايييه ان حسيت..   وته نربة واعت وشه تعب ات

 

    ديقتها  أكملت ف برقة حبيبة ضحكت

   إنبساطك عن  بسأل  مش دلوقت اان ،  وهللا اه_
   إهتمامهم 

 ! ؟  منهم حلد مّيال قلبك.. بسألك

 

  متنعها حفصه ! عليها  غريب السؤال أن   حبيبه شعرت
   منهم ألحد تشعر أن
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  فقط  يد  قلبها تريد هى.. للحب يد  ان قلبها متنع
  أن دون قلب   هر  عن  و اايها حفظت لتعيش،وهى

 .تدرى

 . هبا وتتحدث العاطفية األمور لتلك تطر  مرة  ألول

  أقل على او احلب؟ إاه  بشيء تشعر حبيبه ًبلفعل هل
 اإلعجا  إاه تعب اا 

 !!  االنشغال

  لو اليت ،  املحشرقه والبسمة العذبه الروح ذات  حبيبة فهى
 ضياءٌ  كفيك  ملالءت وردةا  فؤادها من تقطف جئتَ 
 ! هبجة  دركَ  ف وب  تَ 

 

  شاردة وهى حبييه قالت  ديقتها  سؤال أشغلها بعدما
 .. فالفضاء   أمامها
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  لعملية  سافرت فالقاهرة  يرمحها هللا  ماما كانت...  مان_
   وًبًب هى

  ٦ عندى كان  وقتها ،  عبدالاله عمى  فبيت وسابوىن
 ٧ او سنني

  اان السطوح على  سهران ،  أنساه م  عمرى  يوم فاكره
   وعمار ووليد

   للسما وبنب   ضهران على انُيني

  جنوم على بنب  كنا  ، إعدادى ف كانو  االتنني مها  وقتها 
   منورة وهى سوا السما

  الغامقة  السما  فوسط  حلو وشكلها

  شبه هى يقوله ووليد ، دى  شبه انتِ  يقوىل عمار كان
   دى
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 كتيي   حلوايت جايبني  وكانوا ، جامد بضحك كنت  وأان
   ركلوىن فضلوا

  انزل قاُيه وكنت  حيت  ،  ومنت النوم غلبىن م حلد
  جبالبيته فستاىن  رابط وليد القيت حتت

  عشان قاىل ، كدا  عمل  ليه وسألته يفكها   حيته
   مسور مش السطوح

 !  فو  من اقع انُيني ومها وحدى القوم وخايف

 

  الىت حبيبه إيل تستمع وهى بشدة  ديقتها  عني ملعت
  ذكرايهتا بدنيا وغرقت شردت

  حدي ها واتبعت

  عمى بنات مع بلعب كنت  األايم، فنفس اتنيه ومرة _
 جبرى وكنت عبدالاله
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   فرجلى ،فدخلت فاالرض مكسور   إ ا  فيه  ان ومعرفش

  ا ض عّمار يومها ، دم واتبهدلت وعيطت  رخت
 كتفه   على  وشالىن  علّيا جامد

  رجلى حتت وقعد كرسي  على  قعدىن وبعدين رجلى غسل
  سالمه  الف وقاىل ًبسها وبعدها كويس  ويربطها  ينضفها

 !  أان هللا شاء إن حبيبة اي

 

   إليها  واردفت  ديقتها تعجبت

 بتحبِ  انتِ  دا ًبلشكل جدا، حلوة أحاسيس دى_
   وإهتمامهم وجودهم

  منهم حمد  إنت بس ، إخوات معندكيش عشان ُيكن
 !  كدا  بتحبيه

  عندك  منهم  حلد  متييز  مفيش ببساطه ألن
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  وقالت فهم بعدم  برأسها حبيبة أومأت

  جاوبت وأان سألتِ   ِ إنت معرفش_

 

   خمتلفه  وت  بنربة هلا وقالت  منها  ميلتها دنت

  ،  دهب و نك وجابو ًبًبكِ  شرط نفذوا االتنني لو طب_
 !  مني؟  هت تارى

 

 .إجابتها هذه وكانت  و متت  أهداهبا   حبيبة رفرفت

__ 

  خسرتح  اليت ، اللحظة تلك يف ، رأيتكِ  حنيَ  ارتبكتح 
 ،  معا واحلب األمل فيها

 ! الطر ح  مّسه  فجأة  ، مقطوع  وتر م ل
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 حول وخطيبها   مزم بني  تدار هاتفية مكاملة هناك كانت
  السعيد وِعشهم  للعحرس املستقبلية خططه

 .متاماا   امته وهى املحتحدث هو كان

  الدور هناخد إن ِبا برجوله  ى نعمل أن بفكر وكمان_
 فيها  وجنعد أبوى فبيت االخ 

 

   خطيبها أكمل ،ف َ متها على   مزم

  جنعد حبينا لو الشمس ،عشان َمظلة  نعمل ونبجو_
  املدرسه من أرجع بعد فالعصارى

   الضهر بعد شوية( قيلولة) جنيل  ب أان أ ل

 

   خطيبها سأهلا ف  مزم جتب مل
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 إيه ساكته  ِ وإنت  معاكِ  ُنكِ  ،عمال   مزم اي مالك_
 !  ؟ احلكاية

   له فقالت  مزم إنتبهت

   بسمعك_

  أان ساكته أكلمك م  كل  داُياا  ،إنت معاى إحكِ  طب_
   عتكلم الل بس

  ايه اجول هتكلم طب_

    مزم اي لبعض وجنر  نتكلم ال م ، حاچه أى_

 

  وقالت   رب بنفاذ نف ت

 هللا  شاء إن آه_

 مع يتحدث والدها كان  غحرفتها من ال انية الناحية على
   مهم أمر   والدهتا
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 ! ؟ إنتِ  رأيك إيه_

 

   وقالت  وعبلة  مزم والدة السيدة تعجبت

 !   البنات  من لواحدة متجدم إلياس_

  َكلمىن  ،وهو  رقمى وخدت عبدالاله احل  كلمت  امه_
   ا طبت الكاب ة  مزم جولتله

 !  عبله  الصغ ة يبقى جاىل

 

   فقالت بداخلها كانت   الفرحه ولكن األم إندهشت

  على موافجتش انت م! مصر تروح عبلة  عاو  وإنت_
   وألختها ليها چت الل الناس

 !  حمسب ح  اي فمصر  هيعيشوا كانوا  عشان
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   واردف منها  حمسب  دىن

 والشركات أمالكهم يعىن!  العارف وليد إلياس دا بس_
   وبس لبتك هتبجى

  شركه عمل  عمى ولد ،ووليد عارفه  إنتِ  م وحيد إلياس
   وتالته اتنني وجبوا كربوها  ومرته وولده كاب ة

 

   انحيته مهس   عبلة ام قالت

 !  ح  ي موافج إنت يعىن_

  ايچى ميعاد  هندوله موافجه  لو ، البت نبض ِعسى_
   هللا  على ونتوكل  فاحتتها وجيرا

   وفاحتيها فني  شوفيها دلوك جومى
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 كان  الذى ذاته الوقت ىف  عبلة  عن تبحث األم ذهبت
   ِبفرده   ديقتهم جيلس وليد

 احلديث وتشاركوا مهام  فرافقه 

 

 !     ح ِخّلك وحشك_

   إليه أردف ف مهام قاله  الذى للتعب  وليد ضحك

   طعم ليها حاچه ،مفيش والبيوت واملكان اجلاعدة وهللا_

 

 بتنهيدة واردف السماء إىل مهام نظر

   عمى ولد اي هانت_

 

   وأردف اهلاتف وليد أمسك

 وإنت أان نكلموه ه د فالدوام مش ،لو عليه هنرن اان_



 

 432 

   عمار أجا  وًبلفعل  ، االنرتنت عرب به  ًبالتصال قام

   الشغل وان ل ساعه حلجتوىن_

 

   له واردف مهام إبتسم

  وليد من رقمك اخد هبجى ، عمو ايبو ايه عامل_
   ونكلمك

   واحشىن وهللا

 

 مبتسماا _ يب االسكاى_ عرب عمار 

  وعجبال عالو يفه مربوك ، كرم  ايبو كمان  وانت_
 ايض العروسة

 

 كب   أبمل  وأردف السماء إىل يديه مهام رفع
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  اير  اياااار _

   له وقال اهلاتف وليد أمسك

ى واكله نوران البت ، تنزل ميىت عّمار _   تعبت وهللا خمح
   فيها نصد

 ماشى جتوىل  مكاملات بتاع مش اان َوليه اي

   نستناك جتوىل خطوًبت بتاع مش أان َوليه اي

 نبيع ونروح استقالىت ونكتب َتكه فاضل  خالص أان
 !   اجلطر فمحطه چرايد

 

   عمار فقال ومهام   عمار ضحكا

  فالدورة هبوط ماچالك وكت ايخى ، وليد  اي ماتفكر_
  وكانت وأكل  ضغط دوا وچابت چريت الدموية
  حكتلى الل أنت م  خمضوضة
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 له وأردف  رأسه وليد هز

   انس اي  جابل مش أان الفحل،لكن  ى كالم  ماشى أيوا_

  يوم كحل   ى البنك رايح ، دى إاع طب

   فباىل حطيتش  اان بو ها، جالبه الجيتها

 فالس اميك  رچلها بكعب وعتد  النهار آخر چت
   رچليها حتت هيت لع

   منك   عالنه  فكرة على  وجالتلى مكتيب جدام ووجفت

 

  ميالدى  عيد جالتلى  ،  ايريب دى  مني  بتكلم هلا بصيت
   تورته حته لك وجبت إمبارح كان

 !  جولتش م اينوران طيبة وانتِ  سنه كل  حىت وإنت

 

 وليد  أكمل ف بشدة عمار ضحك
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 داخل وانتِ  سنة كل  وال طيبة وانتِ  سنه كل  أان ماىل_
 !   ماىل أان حىت دم  عليكِ 

 

  شدة من  دره  وُيسك يضحك وهو مّهام تدخل
 الضحك

  كديىت  من أكرت ليك البت ايه تعمل ، ايخى ِحن ايخى_
 فروحها تولع

   عىن بَعيد فداهية والتغور ماتولع_

 

   وأردف عمار   هلم لّوح

  مىن إاع وليد اي حتبك الل خد_

 

 جبدية وأردف مالياا  وليد له نظر
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 !  ؟ عتحبها الل هتاخد انت وايشمعنا_

 

   وعزُية  إ راراا  تتحدث وعيناه   عمار أردف

  هظلمها غ ها  إتچو ت غ ها،ولو خمتار  جليب  عشان_
   ليها مكان ماىف  غحربىت وحياة العظيم وهللا ألن معاى

   له أردف ف وإ راره  عمار  ديث مهام أعجب

  وراچل َچدع ايض  كّمل   ، عمار اي قدوة واخدك أان_
  إيه كد  ،فاضلك وهتاخدها

   له وأردف   هره عمار أراح

  األكل حىت  عشاهنا  مليم مبصرفش ، هللا بعون أان_
   فنفسي   بست سره

   إايه ما حاا   وقال  بيده مهام أشار
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 كاب   ومرتبك ،مهندس عمار ايبو كدا  كد  عملت طبعاا _
   اكرب هللا

 وقال   كتفيه  أحد ىف مهام بلكم وليد  قام

  ليه حاچه حتصل ال إنت املركو  بن اي  هللا ماشاء جول_
   عليه  كلها   البلد عني  ،كفاية هناك

 هلم فقال عمار  وابتسم مهام ضحك

  بتاعت  سوا اغنية ونغىن  فالچنينه نتمشوا كنا  ملا فاكرين_
   عبدالوها  حممد

   حظنا ونندبوا

 

  وتدخل مهام  وشاركه بدندنتها وليد فقام االثنني ضحكا
   عمار  معهم
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  إليه قليب حن.. عنيه  شوفت ملّا ، ليه كان  دا كل_
   عليه وانشغلت

  وانشغلت اليه قليب  حن عنيه  شفت ملَا ليه كان  ده كل
  يشبهوا كلمه  كم  يل  قال  ليه كان  ليه كان  ده كل  عليه

 ...  شو  وفقليب سابين  الصيف ليايل يف النسمه

 

 تذهب.. ذكرايهتم يتذكرون ، ثالثتهم  يتغىن ليلهم مضوا
يلتهم    منهم  واحد لكل حمبوبة إىل خمح

 !  واحدة حمبوبتهما منهم إثنني وًبالحرى

__ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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اي  انِعَسةٍ  ًَ

 بخحيخحَوتَهح  َبىَنْ  َشْعِركِ  َعَلىَ  اْللَّْيلَ  نخحَعاسٌ 

 َ اِبرٌ  َوِمشْ  ايخُّْو َ  َواانَ  اْلطُّو ِ  َوححطَّ 

 َوَجدَّْدىنّْ  اْلَقِدلِْ  اْللَّْحنح  َوَقفَ  َكاَلمحكَ 

بِةِ  َوشحدَّ   ( اجل  هشام ) اْلشَّاِعرح  َرًبَّ

                                    **** 

  الل بتحر  انر مىن القر  ،  مىن يقر  حد مبحبش أان"
 !"يتجرأ

                                  **** 

  و املوتِ  حياض يزمحها،تذو ح  طفل كفِّ   يف  عصفورة  م ل
 يلعب الطفل

  مطلو   العصفور ،وال   هِبا ملا ير  عقل  ذو  الطفل فال
 . فيذهبح  اجلناح
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 !  درويش  حبيبة ،دكتورة حبيبة دكتورة_

 

 التابع احملاضرات قاعه   من خروجها إثر حبيبة توقفت
  حبيبة  تدرسها الىت املواد أحدى أستاذ فوجدته  ، للكلية
   له ،توقفت العام هبذا

 دكتور  اي ايوة_

 

   وأردف هو أبتسم

  كدا  واحدة مرة وقفتك لو آسف أان  ، دكتورة اي ا يك_

 

  ومن  قليالا   مت هو بينما يتابع وانتظرته حبيبة  متت
  حدي ه فتابع أنتبه مث

 !  ؟ فمكتيب دقايق عشر نتكلم  إمكانيه فيه_
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  اىل خا تها الكتب تضم  وهى له وقالت حبيبة تعجبت
   هبم حتتمى كأهنا   درها

  مىن   درت حاجه  فيه  ؟ حاجه  فيه  هو دكتور اي ليه_
   فاحملاضرة

   وقال نفياا  برأسه استاذها أومأ

  فموضوع معاكِ  اتكلم حابب كنت  بس طبعاا،أان الء_
   معني

 ..   جمدداا طريقى آخر  شئ تقاطع ،اليوم حبيبة له نظرت

   أقول وماذا أجيب؟  ،ِباذا حاىلح  الالشعورَ  كان  كعادتى

    درى  ىف حاك ما شئ

 ومهمت بعيدا بوجهي  وأشحت بكربايءٍ  التصّرف حاولتح 
  ًبالنصراف

 قوىل  مع
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 حضرتك اتفضل الدراسة    حاجة أى  ايد دكتور_
   مسموح  غ  اتىن شىء أى لكن.. فاملدرج قوهلاىل

  حضرتك إذن عن

   ميلتها هبا التحقت حىت بطريقها ماضيه وانصرفت تركته
   تناديها الفور على

  استىن ،حبيبه حبيباااه_

   هلا وقالت  منها دينا دنت  ف حبيبة وقفت

 إيه؟  ف عاو ك كان   ايد دكتور_

  أهنا     ميلتها وأخربت ويساراا  ُييناا  رأسها حبيبة هزت
 . لتسرتيح اجلامعية  املدينة إىل الذها  وتود  قليالا  متعبة

  وحده يعلم  هللا   حلبيية  محفجاة لديها كانت   ديقتها بينما
 . ال أم هلا سارة ستكون هل

 إااعيل _لنور#
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___ 

  غ  من كدا  اله متجوليش ونشوف معاه جنعد ايبت_
  ماتعرىف

 

 وأردفت  إعرتاضاا  شفتيها تزمت والدهتا إىل عبلة نظرت

  نتجو  عايزا  اان!  اللحجمة عليا مستكرتين انتو ايانس_
 وا الا  نسافر وال

 متعنطز واحد فالعيد شوفته ملا ًبلذات ديىت إلياس
   جوى روحه  وشايف

 

   هلا وأردفت كف    كفاا   والدهتا طرقت
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  جنعد ملا غ  بَعيد من شوفتيه  ملا ، إاعى ايبىت_
  عاچبك مش الل إلياس ،عارفه وندى وانخد ونتحدت

 دا

  عايشني ،بيجولوا إيه ف  وهتعيشي إيه على  حيتكم عارفاه
   التليفزيون  ى  فمصر  ففيال

 

  عاو اااا  أان عاو ا _

 غاضبه  قوهلا  مع ب نيه وقامت ذراعها والدهتا أمسكت

  عايزا  كيف  ، كشح  تكشحك أما عبلة  اي عجر _
   كديىت  هتجعدى اومال تتجو ى

  شايفه  ، ايبت يرتفض دا عمك ولد إلياس  ى وواحد
   ايجبرة عليكِ  واتكلم البلد بنات كل  سا 
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  دلفت  ،ف ًبلنهوض والدهتا ومهت  بضيق عبله نف ت
    مزم  شقيقتها على الغرفة منزعجة  عبلة

 س طاهتا  تسب وهى وجلست

   ايريب مني  ومعرفش إلياس   ماىل كان  أان_

   هلا وأردفت إشفا    هلا  مزم نظرت

 مالك  بس  ايعبلة ايه_

  أمى مع هنا جعدتى  ب أان ،  نتجو  عاو ا  ايانس_
  وسريرى نومىت و ب وأبوى

   وهللا نتجو  عاو ة جولتش كديىت  ومبسوطه

 

  عبله جبوار جلست مكاهنا  من وهنضت  مزم تنهدت
  حزينة  وت بنربة هلا  وأردفت
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  فيبجى.. هتتچو ى   هتتچو ى مس ك ،  عبلة اي إاعِ _
 وخالص املناسب الكويس العريس

  اان عاالجل ، حاىل من احسن حالك  ِ أنت حىت دا
  الدايبه اهلوا فحبال اتعلجت

  وال معرفو  لواحد ا طبت واديىن فايدة  غ  من
   ايعبلة الدنيا دى بس معاه  مبسوطه

 

 وقالت كتفيها  أحد   شقيقتها  بلكز  عبلة قامت

  حاچه منك مفهما  ، كمان   ِ أنت بس ايشي ه_
 !   دى فيها   أان الل فاملصيبة سيبيىن

 

  منزل إىل ووالدته إلياس وذهب واألايم الوقت مضى
   عبلة العروس معهم  وجلست  حمسب احلج
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  على واالتفا  الفاحته قراءة  مّتت هادئ  عائلى وجبو
 .  الزوجية ومسكن الزفاف تفا يل

 

  إبنهدة عبلة ل إلياس خبطبة كلها  ببلدهتم  يت ذيع
  ك  اا   درويش ،إنزعج حمسب احلج

 إبنته سيجعل  واجه شرط هل  احلديث نفسه ىف  ودار
 !  حيلم هو كما  ال رى املناسب ًبلفىت حتظى مل حبيبة

  على سيبقى ام الغريب شرطه أمر  ىف  اثنية سيفكر هل
   موقفه؟

 الذى جاره أن وجد حىت املزروعه  ارضه    ُير كان
   املاء سقى  صه استبقه أرضه جبانب الىت األرض ُيلك

  ِبناداة وقام درويش   انزعج  ،  درويش أرض قبل  ألرضه
 عالِ  بصوت جاره
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 !   عاد  ايه  اومال ايحچاااج ،، ايحچاااج_

   وأردف  جاره له خرج

 درويش  حج ي ايه عامل  ، الغايب بو اي ايه خرب_

 وأردف  بوجهه درويش  عبس

  األرض سقية ف تسبق مرة كل  حچاج اي انتَ  ايه خرب_
  أان  أرضى على الدور ان عارف وانت

  االرض، سقية على ايحچاچ نتعاركو مرة كل  معاو  
 الزرعيات عيجرطفوا كانو  ولدك عيال فاتت الل واملرة

   خال  وهبدلوها

 

 ذراعيه   عاقد وهو وأردف إليه الرجل نظر

 يدو  ولدى  وعيال  ، عمو ايبو إحنا علينا الدور اله_
  عيلعبوا  كانوا  وعندى عندك امتشوا
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 أردف  ف الرجل من ذراعاا  بدرويش  ضا 

  ال ُنذرك مرة آخر ايحچاج يدوبش،إاع وال يدو  ال_
   بتاعى الزرع انحية تيچى وال َجبلى تسجى

   عليكم سالمو

 

  عّمار كان  الذى ذاته الوقت ىف  منزله إىل وذهب تركه
دث  خطبة خبرب أخربه وقد كعادته  االنرتنت عرب وليد حيح
  عمار أسعد قد مدى  أى إىل وليد اليعلم ، وإلياس عبلة
  معركته ىف الوحيد غرُيه أن   يشعر  فهو.. اخلرب هذا

  وليد وبني  بينه ،ودار إلياس هو حملبوبته وو اله بزجيته
  ا تى احلوار

  عمك بت عبلة وخطب اجتدم أنه له استغربت الل بس_
 !   حبيبة وخمطبش
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   له وقال  وليد ابتسم

 جنيب وأان جال  درويش عمك شرط ِبوضوع اع ُيكن_
   منني  دهب بته و ن

  وأردف ك  اا   عمار ضحك

  عليه   مربوك ًبلسالمه ،يال وهللا   عملها حاچه أحسن_
  خطيبته

 

   عمار  أكمل ف وليد تنهد

  وهى فاملدينة حبيبة  اميلة البت كلمت  ملا تصدج_
  تكملىن  رفضت حبيبة تكلمها لك هنمهد ىل جالت
  هنائى

  مش عليها نتطمن بنتصل ملا  اان ، ايعمار جولتلك ماان_
  اترجيتىن ملا وانت وخالص تطمىن   ميلتها  عتكلمىن
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  حبيية ان عارف أن مع جولت تكلمها عاو   انك اجوهلا
   هتوافج  مش

 

  وليد  اىل وأردف عمار أبتسم

   عب  و اهلا إن وأحس عىن  بتبعد ما كحل  عارف بس_
   أكرت علىّ  غالية بتبجى..

  واكرت اكرت ليها واشتاج و بها

 

   اليه وأردف رأسه  وهز وليد ابتسم

 يوچعك جلبك ما كحل  عمى ولد اي احلحب  ماىف أحلى دا_
 !  چواه ومرتبع جاعد حبيبك ان تعرف م كل

__ 

   حاجه أحلى دا طبعا ايوة_
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  عندما ًبلغرفه   ميلتها عن بعيداا  بنظرها حبيبة أشاحت
  من ومنزهلا   بيتها عن الفتاة  ابتعدت كلما  أن    رحت
 .  منه  وحمرومه هلا حيلو شئ أى تفعل ان املمكن

  على حت ها إليها  فتوجهت حبيبة يعجب مل احلديث
 الصحيحه والقيم الفضائل

  مش يعىن النقا  ملبسىن الل ًبًب م ال  ،اان  ا طبعا الء_
   عنه بعيد وعايشه  هنا أىن معىن مش ِبزاجى

 وأان فيا ثقته خبون كدا!  اتىن ألبسه البلد انزل وملا  اقلعه
 جدا نفسي نظر من هنزل

  مبسوطه هبقى  ومش

 

 وقالت حبيبة حديث من ساخره  جبذعها  ميلتها تراقصت

   عليها وبيمشى  بتعجبه الل الطريقة له واحد كل  وهللا_
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  مع  تضحك وهى  امته  طعامها وأكملت حبيبة تعجبت
 . ميلتهم   فعل  رد  على  دينا  ديقتها

___ 

  أان أردت هذا االسود سجين من اخرج أن أردت لطاملا
  فيها   احاول مره كل  ولكن دائما  الصندو  خارج أذهب
  من  حىت ُينعين  خويف ، فائده بال جدوى بال أعود

  سور هناك االن وحيدة أ بحت.. نفسي على التعرف
 .. االمر يهمه أحد وال  جتاو ه أستطيع ال البشر  وبني بيين

 

  أمام واشقاةها أبيها  وجة برفقه  حفصه جتلس كانت
  عحرض  حىت يشاهدونه يحذاع فيلماا  هناك  وكان ، التلفا 
  حفصه اىل مناع   وجة فنظرت البطلة لزواج مشهد
   بشفتيها تتشد  وهى وقالت
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 كرل  اي جادر چو ى بت ي عجدتك تتفك ملا عجبال_
   منك واال غر ا طبوا حواليكِ  كلها  ،البنات

 

  دون وحتدثت الشاى كو    ترتشف وهى حفصه تنهدت
 التلفا   إىل ان ره إليها النظر

  چوايز عليه مبياخدو  الچوا  مچاالت خالىت  اي وهللا_
   دهب جدة كد  واان إتچو ت لو حىت جاعد والنصيب ،

   بس  ًبلكم متشغلو 

 

  مرة   التلفا  انحية ونظرت شفتيها   كراي أم مصمصت
  يفتح هم حفصه اشقاء أحد فقام البا  طر  ، اثنية
  البا 

   كالعادة  مبتسماا  مهام وبرفقته والده وجد ف
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  ،حينما حفصه بوجود اليعلم  وهو يذهب مرة وألول
   له اإلنتباه عدم تصنعت وهى قلبه تراق   رآها

   قوهلا  مع به ورحبت مكاهنا من  كراي أم فقامت

 

 واد اي چيت انك ،چدع وابوك أمك وأ ى ايمهام ا يك_
   ألمك حاچه أشيع عاو ة كنت

 

 مهام  كتف  على يربت وهو مناع إليها أردف

  ًبيظ فاحلمام السيفون جبوله ،يدو  بركه فيه  مهام_
  نصلحه أان جاىل دلوك  يصلحه مني سباك  ومعرفينش

   ايعمى
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  اعملك م ًبل ع  لحه   خش ،  اخىت ولد اي چدع_
  شاى كوًبية

 

  قذف ،حىت  حفصه انحية  نظره  يصو  وهو مهام دلف
   إليها كلماته  إحدى  

   املكان حفصه،منورة ي ا يك_

 

  ممسكه التلفا  انحية نظرها على أجابته إليه تنظر مل
  الشاى بكو 

   مهام   مسيو اي بنورك_

 استغر  ،  عدته ومعه املرحاض إىل ودلف  مهام ضحك
   عالق شئ كل  بتصليح وقام انتهى حىت  بك   ليس وقت
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  ىف حفصه  فكانت ، له املحعد الشاى كو   وتناول خرج
  املرحاض إىل ذاهبة الوقت هذا

  ونشوف نچر  هنروح_

 

 إايها  ما حاا  هلا  وأردف مهام أبتسم

  ،روحى هلل العبد مع  توجف حاچه ،فيش حاسيب الء_
  شوىف

 

   له عيناها  تضيق وهى وقالت منه  حفصه دنت

 والريسيفرات  والنچارة فالسباكه  عارف دلوك_ 
  والن ر والشعر والفرنساوى والعفشيات

  الكال  وهتش  الغنمات وهتش الربسيمات وحتش
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   كعهده  هادئه وجهه  وقسمات هلا  وأردف مهام أبتسم

   مابيجولوا  ى  ايع والب ت  نايع سبع_

 

   ساخره له وقالت كف  على كفا  حفصه طرقت

  فرنساوى  مسيو جبيت اديك ، الب ت ضيعه وايه_
 والبنات اخلصو ية  الدروس من حتو  وبكرة  فمدرسة

  مهام املسيو دروس  عشان عالبيت وتيچى هرتوح الل
   مهام  مسيو وحص 

 

 وأردف هلا  يستمع وهو مهام عني ملعت

  واحدة حاچه  عشان منك  يسمع اير  ادعى_

 

  له وقالت  حاجبيها إحدى حفصه رفعت
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 !  معدول؟ اي هو ايه_

 واجدر  مان من عيىن  عليها  الل مهر أمچع عشان_
  وا ل  عنها حاچه  وماُينعىن لبيىت اخدها

 

  بيدها ولّوحت ًبلكاد ريقها وابتلعت حفصه تلع مت
 املرحاض  اىل تدلف

  على تطبج محى چاك احلمام  خنش وسع طب_
   مصارينك

 

  عمره فو   عمراا ًبتح  وإنْ  ،  كعادته  يضحك وهو تركها
  ذرةٍ  حق يرتدد فلن عليها حيصل كى  جهده قصارى  وبذل
 . فعل ومهما بذل مهما 

___ 
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   ميلتها مع حبيبة  جتلس كانت  اجلامعة_كافيرتاي_ 
  سواي ويتحداث الشطائر بعض يتناوالن

  دينا على  حبيبة تق ّ  ،كانت احملاضرات بني الوقت ىف
   ًبلكليه  استاذهم أمر  ديقتها

  وهو أال هام  موضوع    فاحتها  وقت  محضى بعد فهو
  إعجابه أبدى بعدما يدها وطلب  هلا التقدم ىف  رغبته

  وتفوقها احملتشمه وثياهبا واخالقها هبدوئها الشديد
 عنوان اعطته  ٍ واحد  برد إال حبيبة جتب فلم ، الدراسي
 . والدها بيد األمر وتركت بلدهتم واسم منزهلم

  يتحدثوا كى  احلاحهم على ،فما اال العاشقان عن اما
   ديقتها  معها تتحدث فكانت  ، رفضها  على  وهى معها
   عليه بينهم احلديث ويدور االمر هذا بشأن

  وليد فيه ال ووافق،كدا مهرك جا   ايد دكتور لو_
   وعمار
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    ديقتها أكملت ،ف تكرتث وال حبيبه تكل كانت

 االتنني مها  اهنم عارفني  أهنم  ،تفتكرى  حيح أال_
 ! ؟ ِ بيحبوك

  ،ف كتفيها  رفعت  بعدما املعرفه بعدم حبيبه أومأت
    ديقتها أكملت

  كل  كمان،ألن  هو بيحبك وليد ان ميعرفش عمار اكيد_
 وليد لكن واتقدملك مبني  عمار أن بتقول الشواهد
  ساكت

 ..  حفصه من عرفتِ  إنتِ 

 

   وأردفت  رب  بفروغ حبيبة  فرت

  وعمار وليد حكاية إال ورااي مش  هنار  ليل أان هو يوووه_
! 
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   وأردفت منها   ديقتها إندهشت

  وخملياىن حتفففه سوا التالته انتوا قصتكم فكرة على_
 الوسيط بدور بقوم كمان  وأان ، هنار  ليل فيها  بفكر

   وسطكم أهبل وشكلى

  حبيبة  فجعلت تصفق  وهى  ديقتها تقهقه كانت
  اليد ساعة إىل حبيبة نظرت مث ومن األخرى هى تضحك
 . التالية ًبحملاضرة للحا  وهنضت

__ 

 ..   منية  ِفرتة مرور وبعد

   ايعمى ونصيب قسمة  شئ كل_

  ألسفل ينظر وهو  مزم خطيب إىل  بصره حمسب  رفع
 له  وأردف منه خاجالا 

  ولدى  اي بس إيه حصل_
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  كل  فاكر وكنت حاولت أان ،  ايعمى عايزاىن مش   مزم_
 ا ال  عايزاىن  مش طلعت  مىن  مكسوفه هى دا الوكت

  ربنا  ،  بعض مع مش نصيبنا  شكل بس الفل  ي بتك
   ًبالحسن يسهلها 

 

 بعد بضيق حمسب وتنهد  ، وهنض اجمللس الفىت ترك
 من وليس العريس طرف من فجأة على  مزم  خطبة فس 
بئ ماذا تحرى  ،فيا هى طرفها  .., األايم هلم  ح

__ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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سأقولح   العشق لحَغاتِ  كلُّ   تنتهي حنيَ ".. أحِحبُّكِ " لكِ  ًَ
..  يفعلونَهْ  أو.. يقولونَهح  شيءٌ  للعحشَّا ِ  يبقى فال القدُيَه
 ( قباىن  نزار)  محِهمَّيت ستبدأ عندئذ

                                 **** 

 لو..أاننية مكونش ال م إن وجولت ، كات   فكرت أان"
 !" طلجىن جبلها بس اتچو  تتچو  عاو 

                            ***** 

 (14)الفصل

 

  يوم ىف البعض بعضهم مع العمومه ألبناء  جلسة ىف
 عبدالاله  احلج جلس ، الظه ة مشس  بعد من  يفى
 والعم درويش  والعم حمسب واحلج عبدالرمحن واحلج
  املوضوعه اخلشبية االرائك أدعلى مهام والد وكرم مناع
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 ال قيل الساخن الشاى اكوا  ،وامامهم املنزل أمام
 . عليها  املتعارف الصعيدية امل بو ات و حن

 القائمة املشكالت ا دات ، هام  أمر   يتحدثوا كانوا
   األرض على وأبنائه حجاج العم  وجاره درويش بني

  حمصول من رخذون جاره احفاد ،وان املاء وسقى
   الزروعات وينهشون  منه  علم بغ  درويش 

  بصرامه إليه والتحدث  بنهره  مرات عدة درويش  قام وقد
  أن   درويش انظار بلفت  عبدالاله احلج قام  ، وحتذيره
  عميد وبني الدين جنم  اجلد بني العهد قدُيه  عداوة هناك
 عبداملعطى  مرسى احلج_ حجاج_الرجل هذا  عائلة

  سنوات مر على  حادثة طائله  مشاكل بينهم كانت  وان
  منعاا  األخرى  تصر  جهه أن   انقضت حىت

 يكون نتائج إىل تؤدى أن املمكن من والىت للمشكالت
 ! حلها هو الدم
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  عنيد راچل ،حجاج درويش اي معاه  الشر  إقصر_
  املشاكل وحيب الدم عليه وداخل

  ورأيه رأسه بتيبس وأردف  أمامه الكو  درويش وضع
 كالعادة 

  وعياله مظبوط مش راچل  الل معاه،هو مبدأتش أىن_
  حسا  وعاملش  جيمه جبلة وعيتحدت الرًبية جالالة
  حلد

  كل  مش ،  ايخوى درويش اي الدنيا وهدى هللا وحدوا_
   عندك كديىت  جفش حاچه

   له  درويش أردف ف مناع قاهلا 

  يلمه  أما ،جرب الغايب ايبو جيوىل  ملا غ   ميضايقنش اان_
   وعياله  هو
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  كرم  العم فقال  اجلالسون ضحك

  اي ولد معندو  للى الغايب ايبو عنجول أحنا م طب_
 !   بتك إسم   مايناديك ،احسن درويش 

 

 متفاخراا  له وأردف شذراا  كرم  اىل درويش نظر

  اجلمر و ى داكتورة بىت  ، إاها  و  نفت ربيها بىت أان_
    يّها چا  حمد  كله  والنجع

 

  وأردف عبدالرمحن احلج شفىت إلتوت

 هللا  شاء إن املغفلق بشرطك مچبك وهتجعدها_

   مناع  أردف ف اجلميع ضحك

  شرطك من شوية نزل ،  حق عندهم  ايخوى،مها إاع_
  حالل إبن واحد  مع عدهلا تشوف البت خّلى
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  واحد ،آخر وألوان أشكال چاهلا معجول مش  ماهو
 فالچامعة  بتاعها  األستاذ

 !   ومشى وعچبهو  شرطك  واع.. الطب فكلية  أستاذ

 ..  وتوكل إعقلها  ، ابوى َولد  اي ينفعش

 

 ألف يدور وبداخله  احلديث عن و مت درويش  تنهد
 . حديث

___ 

  هلا األوىل السنة أهنت  قد حبيبة كانت  ، أشهر ٦ َمرّ 
   عالية بتقديرات وجنحت ًبجلامعة

  حىت  أغلقه ف ِبفرده املكتب إدارة يستطيع مل ووليد
 معاا  ويديروه اخلارج من عمار رتى
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   ارح ،وقد ًبلبنك بعمله افضل  ال ولكنه
  مشاعر سوى هلا انحيته من اليوجد أن  _نوران_ ميلته

 .االرتباط  ىف  واليفكر فقط االحرتام

  مرتبه ر يد ومعه نزوله موعد اقرت  ،فقد عّمار  عن أما
 . الوحيدة حبيبته مهر  أجل من إدخاره    قام الذى

  بقلبها  تلج اشياء بدأت  هو  كما  حاهلا ،يبقى حفصه
    امته  ولكنها  مهام  انحية من

 بصرامه احلديث  ،بل منهجها  وحده الصمت وليس
 . شئ عليها  يظهر ال كى  معه وس رية

 يتقدمون اش اص هناك يعد ،مل ِخطبتها فس   بعد  مزم
   والدها ِبنزل هى كما   وتبقى خلطبتها

 الوحيدة أمنيتها حيقق أن   وبصلواهتا ليلة كل  رهبا تدعو
 !  عمار   جيمعها وأن
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 الدراسي العام بداية ومن  ًبملدرسة عمله استلم  مهام
 اثنوية ِبدرسة الفرنسية اللغة  ملادة مدرساا  سيصبح اجلديد
  املنشود هدفه إىل للو ول بطريقه حجر  أول وسيضح

 . حفصه..بعد فيما

  ذات عبلة.. قائمه  ِخطبتهم ،ما الت وإلياس عبلة
   قوية ش صية

 َك حرت  ، بسهوله إلياس إىل ًبألمر وال ًبلقول ال ضع
 .  قائم خالف على  مها  ودائماا   بينهما املشاكل

  موقفها  على عبلة  وتبقى  وتكراراا  معها إلياس مراراا  حياول
 وك رت الفرتة هذه ىف طباعه  من الك   تفهمت  قد  ، معه

  عليها الوحيد ردهم  وكان ووالدها والدهتا إىل منه شكوهتا
 األمور ستكون الزواج وبعد ًبلبداية خمتلفه طباعهم أن
 . يرام ما  على

 



 

 471 

 ، الزفاف موعد لتحديد  ايرة حمسب ِبنزل إلياس واليوم
  الضيوف استقبال بغرفه عبلة  مع جيلس كان  إحلاح وبعد

 .   مزم  شقيقتها وبرفقتهم

 !  ؟ دا بتقوليه الل إيه يعىن_

 

  عبله  إليه أردفت ف مكانه  من متنفض إلياس قاهلا 
   املعهودة وجديتها العالِ  بصوهتا

  مستعديتش دلوك چوا   عاو ا   ،اان اعته الل يعىن_
  ونعرف نعرفها  وال م خموفاىن حچات فيك وكمان

  فيك نتدبس م  جبل جوى ش صيتك

 

 منزعجاا  وأردف حاجبيه إلياس عقد
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  مني مع بتتكلمى وعارفه  وعيك ف إنتِ !!  فّيا تدبسى_
 !  مت لفه؟ ،انت إيه ابقى وأان

  نفسك شايفلى داُيا ،مش نفسك واحرتم متشتمش _
  الشركسى الديك  ى وواجف

 مكنة كأىن  اطيعك وعاو ىن  مىن جيلل كالم  جتول وداُيا
 مچا  وكأن فيك وامچد فيك واف م والء اه جتول
 !!  عاالرض غ ك

 

  وقالت قلقه   مكاهنا  من  مزم هنضت

   بس إيه فيه  ،  عالنيب   لوا مچاعة  اي_

 

  اعرتاه وقد عبله  من  واقرت  جملسه من إلياس هنض
 شراراا   تفيض وعيناه هلا وحتدث  الغضب
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   أنيابه عن َكشف  وقد

  إما ي  سامعه!!  كدا  معااي تتكلمى مرة آخر إاعِ _
   دى طريقتك على ِبعرفىت هندمك

  وأردفت مقلتيه  إىل مقلتيها  مش صه عبله له نظرت
  ب بات

   دى  املهببه ايه چوا ه دى  ، إركبه ماف يلك أعلى_

 

  رف وىف الغضب من ويهبط يعلو إلياس  در أخذ
  هبا هى تفاجئت محفاجاة  فعه بصفعها قام ثوانِ 

  ف فمها بت بئة وقامت منها شهقه بعد  مزم وتفاجئت
    رختها  على والدهتا ودلفت عبله  رخت

 !  ايبنات ايه  ،فيه ولدى  اي ايه فيه!!  إيه خرب_
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 ِخطبتها خات خبلع قامت وقد والدهتا انحية  عبلة هرولت
   قوهلا مع إلياس وجه  ىف  وقذفته

  يده ،مدّ  عاو هووو  ايماااه سامعاىن عاو اه مش اان_
 !  ايه؟ ىفّ  هيعمل عنده  اومال ابوى  فبيت علىّ 

 من يرفع كى  أردف ف  ، إلياس متلك قد الغضب كان
  اخِلطبة  فاس  هو  من ويصبح كرامته  شأن

  عمو كلمى  احتِ  لو طنط ،  أكمل عايز مش الل اان_
 !  بتاعىت  الشبكه وعاو  نصيب شئ كل  وقوليله ييجى

___ 

،أو بهِ  أطلب مل حظِّيَ  كنتِ   لو   مل الرضا منكِ  نلتح  بدالا
 ، ..مأمول يبقَ 

  أرض   أخ اا  الغائب خطوات وترجلت ، األايم مّرت
  ًبلطبع وليد إستقباله وىف " عّمار" وطنه
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 . الكحربى وليد شقيقه  و وج  ومّهام

  جسده وضعف قليالا   و نه نق   ،  فاوة  عمار قابلهم 
  واالكل النوم قلة من بشرته ش و  مع

  املشمس اجلو بسبب للسحمرة بشرته لون تغي   ائد
 .هبا كان  الىت ًبلبلدة

  والدته وفرحة املنزل إىل  وذهابه الشديد الرتحا  بعد
  قليالا   اسرتاح ، بقدومه  أمجع واالهل دهب واجلدة ووالده
 .  أحداا   ينسَ  فلم اهلدااي بتو يع قام مث ومن

  وشقيقاته وليد وًبلطبع و وجته وعمه ووالده والدته
  والعم ينساها  مل  حفصه ،حىت ومّهام وا واجهم واوالدهم
 .  درويش 

 !  هدية الن هلا  كان  ف ، حبيبه  معشوقته عن اما

 !   دهب كيلو10_
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  املقعد إىل  هره يريح عمار  أردف ف متعجباا  وليد قاهلا 
 قائالا 

  ًب لة وضربته حسابك  على كامل  املبلغ لك حّولت أان_
   كيلو10 هيچيب الجيته دلوك الدهب بسعر  احلاسبة

   دهب

 

 قائالا  ويفكر  ذقنه أبسفل وليد حيكّ  كان

  ودم طماع دا  ، درويش  عمك يعچبوا ودول تفتكر_
  ه ضى ومش  بغ   ابغه عليه  داخل

 

   عقله   ور انة املعهود هبدوئه وأردف  ب قه عّمار إبتسم

 حمد  ،ان مسافر  واان حكيتهوىل ما حسب على_
   الشرط عاچبه
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 كيلو  العشرة اجدم ملّا  ف ، البلد برة من الل الناس حىت
 وليد  اي  دقىن  هيوافج

  ،ربنا واحدة  اچه غ  مبدعيش  التى طول أان
 !  بيها  يچمعىن

___ 

  والده على ًبالحلاح  وقام عّمار  حتّضر ، إسبوعاا  مضى
   ال انية للمرة حبيبة خلبطه ليتقدموا معه يذهبوا أن وعّمه 

  على الوقت عليها  مضى وإن حىت السابقه  املرة من  فهم
   وامنيته إبنهم ألجل ولكن  ومنزعجني  منه موقفهم 

 !   وليد مصطحب كان  املرة وهذه معه  ذهبوا

 

  ،فنظر  درويش أمام  خالصاا  ذهباا  كيلو  العشر عّمار وضع
 وأردف  مالياا  درويش إليهم
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 ! فرخه جالولك  ليه بىت  و ن ودول!  كيلو  عشرة_

 

  احل  أردف ف ،  البعض بعضهم  إىل اجلالسون نظر
  عبدالاله

  من  روحه وحرم واتغر  سافر الواد ، درويش اي إاع_
   وو يفته وابوه امه عن وبعد والشر  الوكل

 ال فالنجع خدته بت مفيش  مهر   دا، املهر لك وچا 
   فاتت  سنه ميت من وال دلوك

  جنروا ويال كديىت  ًبهلل  ،فاستهدا چايه سنه ميت بعد وال
  الفاحته

 

 حيكّ  وهو املقعد على  ساقه  ورفع ،  درويش  مت
  الذهب انحية وينظر الكث بشاربه
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  شفتاه تنفرج أن ينتظر كان  الذى عمار إىل بصره  ورفع
  توتره على  عالمه  بساقه  ويهز بيده وليد ويفرك ، ًبملوافقه
  ف يستمعا   مت ىف وحفصه  حبيبه  تقف وًبخلارج
   درويش أردف

   عبدالرمحن ح  اي عليك وهنرد نفكر سيبوىن طيب_

 

 وهو فرحاا  بيده وليد امسك وقد عمار  اسارير هتللت
    حفصه وقامت ًبخلارج حبيبة  إبتسمت ،بينما  محبتسماا 
  ينكشف أن قبل اعلى  إىل وهروال وأخذهتا بقوة إحتضاهنا
   اخلارج من يتصنتون أهنم  امرهم

 

___ 

  وقررت نضوجي قمه يف وأ بحت ا ن كربت  قد ها
  يل يبقَ  فلم  يايت الزائفني األش اص كل  عن الت لي
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  ِبفردي العيش أن أدركت ،ولكين وحيدا أ بحت أحد
 .ًبخلداع متتلئ حياه  من ك    من أفضل

  ودلوقت ترفضك بنت كذا  مبسوط! ؟ كدا  كويس_
  ايبىن ايه عاو  أنت فامهه مش واان خطوبتك فس ت
   عليك حرام

 

  فقال إلياس إىل  دي ها متوجهه  رب  بنفاذ  اهيه  قالتها
   هلا

  على عاىل   وهتا طول  ،على حمرتمه مش  بنت دى  عبلة_
 إيه عاو  أان ومبتفهمش  غبية طول

  أهنا  وحمسساىن ،متدلعه طوعى حتت تكون عارفه مش
 التعرف الصعيد من محت لفه بنت جمرد وهى لوبيز جينيفر
   عالفاضى جامعية شهادة واخده العما  من السما
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  وقالت مكاهنا  من واقفه   اهية هبت

 كفاايك  إلياس اي ،كفاايك  محت لف وحمد  غيب حمد _
   محاره  تبقى الصعيد من هى  عشان  ومش بقى

  يرمحه هللا وًبًبك وأان  عيدى ا لك ،انت عيب
   ايبىن عيب ، واهلك واختك

  الل فعوهنا يكون وهللا و عبه وحشه طباعك الل انت
  أختك وال مامتك اان كنت  اذا نصيبك، من هتكون
 !   ًبلغريبة ًبلك فما معاك تعبنا التؤام

  منه   ربها نفاذ شدة من  به  رامت  ىف مجلتها   اهية قالت
  كعهده  بكربايء إلياس أردف ف أفعاله  ومن

 كمان  جدا دا وهتحب هتقبل الل مني  ماما  اي  هتشوىف_
  جنم ًبهلل العارف وليد إلياس حرم تكون أهنا وهتحب
 .. الدين
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  له تدير وهى قوهلا مع غرفتها  اىل ًبلصعود  هتم وهى تركته
    هرها

  ،ابقى عيانه بيقولوا عليها اتطمن دهب جدتك هكلم_
   كمان  أنت عليها اتطمن

  بتموت إيه_

   وقالت  شرذاا   اهية له فنظرت  ساخراا  يضحك وهو قاهلا 

  الدهب و ن ،وجا  حبيبة خطب عمار بيقولوا حىت_

  وأردف اجلدية إىل وجهه قسمات وحتولت إلياس تعجب
 منزعجاا 

 !  ؟  ماما اي إيه بتقوىل  ِ إنت! إيه؟_

 على بتطمن كنت  ملا  عمك مرات من اعته الل بقول_
   جدتك
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 يكسب أبن أحدهم يتجرأ كيف  ًبلضيق، إلياس شعر
   عليه نقطه

  ولكن هذا كل  قبل حبيبه برأسه كانت  البداية ومن كيف
 ! أوقفه  املزعج الشرط

 ،ترجل الشرط هذا ويوىف  اليها يسبقه ان عمار  له كيف
  املعروفه  بصرامته واردف والدته إىل

  تيته،إعرىف عن تسأىل تكلميهم  ملا احتِ  لو ماما_
  لسه وال جبد له ا طبت

  يقدم هيقدر  مش اكيد ألن دهب  كيلو  كام  قدم وعمار
  كيلو70وال60

 إااعيل  لنور#

  لالطمئنان دهب للجدة  ايرة  ىف  وحفصه حبيبة كانت
  مع املنزل أمام جيلس وكان درويش  او لهما بعدما عليها 
 .  عمومتهم ابناء بقية
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  رأى  ألنه درويش يعلم ومل ًبلداخل عّمار  كان  ًبلصدفه
 .  معه  عمار ان فظن ًبخلارج وليد

  ، هناك  جتلس  رآها حينما الصدف أمجل من هذه وكانت
  معدودة  لدقائق معها  يتحدث  حىت ك  اا   حفصه على أحلّ 
  إىل حفصه ،فصعدت اجلمع عن بعيداا  برفقتهم وهى
  ىف  للجدة معني دواء عن ًبلبحث حتججت العلوى الدور
  فلحق حبيبه مصطحبه وكانت عبدالاله العم   وجة أشياء
 .  عمار هبم

 وأانَ .. شهدها وانتِ  الورد انتِ  يتمتم وبداخله هلا نظر
  ارعها،،  واانَ  الساقي

 تبجى جربتِ  ، يتحجج حبيبة اي جر  احللم خالص_
    ا أبدا  عنك يبعدىن وحمد  وحالىل مرتى
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  عيناها   عن أنظارها   واختفت تبسمت نقاهبا خلف
  نقاهبا  مالمساا   ذقنها  ورفع هو  أسفل،فتجرأ تنظر وهى
   بشو  هلا  وقال

  ماان  ى  عاو اىن ، حبيبة  اي رأيك اعت م عمرى  اان_
 !  ؟  عاو ك

  حفصه أردفت ف خجالا  أهداهبا   ورفرفت تنحنحت
 هلما 

  على وافقت كنت  م   دعىن م  لوال وچاوبيه إخلصى_
  ورجيه خطيبك فحكم  هو ايه نعمل  بس ديىت الكالم
   سنني جباله ولداه اي نشف

 وقالت حبيبه شفىت انفرجت ف وحبيبه  عمار ضحكا

  الل ايه أحكم مبعرفش أختارايعمار، مبعرفش اان_
 ىفّ  بيتحكم الل ابوى  عمره طول عاو اه

  عاو ك  ماان  ى  عاو اىن  مش يعىن_
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   هى أردفت  ف عيناه  ملعة مع  وت برقه قاهلا 

  ، كحلها  البلد بيه واتكلمت عشاىن عملته الل كل  بعد_
   نصييب تكون أراد ربنا لو ايعمار  ايوة

 بيحب عشان كدا  يعمل الل عشان ومبسوطه راضية أان
   وفالنور  الناس وجدام حبتىن  م  ى جوى واحدة

 الل اخلوف غ   من عمرى ًبجى معاه نكمل ان يستاهل
   عمرى طول عليه اتعودت

  غرامه  رارة وأردف لل لف هى ابتعدت ف عمار دىن
   وحروفه انفاسه وترمجتها  بقلبه امللتهب

  هطمنك  ، جللبك طريج يعرف اخلوف ه لى  م عمرى _
 معاكِ  داُيا وهفضل داُياا 

   مشاركة هتبجى وحياتنا  ،  فيه  هنتشاور بينا أمر كل
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  كان  ربنا كرم  وأن ححيب  عن فيه  لك هعرب مش يوم مفيش
  اتچو تك ملا علىّ  واسع

  ،وهعيشك  حبيبه اي  معشتها  الل طفولتك هعيشك
   وسنك مراهقتك

  اي  ربنا عليّ  ويشهد.. فاجلنة   هعيشك فاتك الل كل
  حبيبيت

 مكان له كان  به حتدث حرف كل  ، وجال  يد  كان  قلبها
  قر   عن حمبته  استشعرت..بقلبها

  إحساسها يكون ان حقها من أنه تستشعر  مرة  ألول
 . خوف دون هكذا

 وهول التوتر من  امل لجة حبيبة بيد حفصه امسكت
  وقف بينما دهب اجلدة عن اثنية لتهبط واخذهتا املوقف

   املعهود قوله مع  قلبه على  يده واضعاا  مبتسماا  عمارِبكانه 
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  اير  خ  ع فرحىت ت اير !  جليب على  هللا بسم_
 . وأخرة دنيا  نصييب واجعلهامن

  وانه حبيبه خلطبه عمار  تقدم بشأن إلياس علم عندما
  ما ال  درويش العم وان ، خالصاا  ذهباا  كيلو  عشرة قدم

 .  نفسه ومشاورة ًبألمر التفك  ِبرحلة

  الضارية املعركه هذه ىف الرابح احلصان هو يكون أبن قرر
  ا أوال حبيبة  من الزواج أراد  من أنه يعتقد ،فهو

  ولو  ا أوال تقدم  من عمار العكس ولكن  هو وليس
  يدها وطلب ًبهبا طر   من أول وليد كان  ًبخلطبه استباقه

. 

  وديعه فك مع ًبلبنك ور يداا  يدخره كان  ماالا  مجع
    أنه  ن ما ِبكان  ُيتلكها كان  قدُيه  شقة وبيع معينه
 ويقدم الشرط ينفذ ان  مقابل عنها االستغناء ا ن إمكانه
 .  هو  ويكسب عمار من  اعلى عطا
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  ذهباا  أبكمله به اشرتى حينما  خال  ذهباا  إىل ماله حّول
 !  كيلو  عشرون ليصبح

  االقصر إىل سافر ، حىت والدته يعلم أن دون  الفور على
 خاسر  يكون ان اليريد إلياس.. 

  عمومته وابناء وعمار ووالدته  ووالدها عبله  يحعلم ان جيب
 . املرتوك وليس التارك أنه و  خاسر  معه يكن مل من ان

  كان  م على ،وًبلو ف احد يعلم أن دون األقصر و ل
 درويش  العم منزل  وإىل البلده إىل و ل يتذكر

 مكروه هناك يكون ان درويش وخوف الرتحا  وبعد
  ألمر أتى قد وانه خب   اهنا إلياس أوضح فقد بشقيقته
 حبيبة  خطبة.. آخر

  ودقائق الواسعه درويش  البتسامه ونظر الذهب قدم
  معه  وقرأ إليه يده درويش مدّ  حىت حديث دون مضت
 ! الفاحته
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 إااعيل _نور#

___ 

  سيأيت أنَّه  واثقاا   لَّ  أبت، لكنِّها ليتعانقا ليديها يده مدَّ 
  له تلتفت فلم ثقته خانته! لكن... واحداا  يصبحا و يوم
 .  هبا  متيماا  هو  لّ  بينما ..قط

  دعب اجلدة حتقن ، عبدالاله عمها  ِبنزل حفصه كانت
  ووالدته وليد شقيقات إىل جلست مث ومن  املتعبه دهب

  ارادت وقت مضى وبعد ،  حبيبه دون من ِبفردها وكانت
  عمها منزل إىل بتو ليها  يقوم أن   وليد  فهم املغادرة

 .. الطريق وىف

  مهوت واچعىن بيتجطع وجليب  حفصه اي اتفرچ واجف_

 ًبلطريق  ِبحاذاته س ها  إثر له وقالت حفصه تنهدت
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 نصيب دا وبعدين ااتخرت الل ايه،انت هنجول_
   نصيبه غ  بياخد وحمد 

  مرت هتبجى حبيبه ودلوك  وليد اي جاعد احللو نصيبك
   حاچة أى  دماغك من تشيل ال من أخوك

  اتنيه

  هلا  واردف وليد بعني  دمعه ترقرقت

  معنديش جتوىل تشوفيىن ولو  دا األساس ع بتعامل_
  كدى  حبيبة هيحب  حد ماىف  وهللا  بس ، جلب

   له وقالت ًبلضيق حفصه شعرت

  خالص سامع دا  الكالم ينفعش معاك، وبعدين يوووه_
  اه جيول وبعدها  نفسه مع ويدى هياخد درويش  عمك
  كديىت  فضلت لو ، اخوك مرت أهنا على بيتكم وتدخل
   عمى ولد اي حر  هتجوم
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  من  فبعض نطحن وندور العم ووالد االخوات بني حر 
   بعضينا داخل

   واردف ذرعاا  بوليد ضا 

 كنت  بيوم سبج عمار ان ايانس،لوال  رار هو يعىن_
  أان خطيبىت وهى اجتدمت الل أان  ماىن

 ساخره واردفت حفصه شفىت إلتوت

  چدتك هتچيب وال منني؟  هتچيبو حزين ي والدهب_
  جصاد  او هناىل وجتوله درويش  لعمك وتوديها  دهب
 !  حبيبة؟

 بال ، ساكت كنك  اسكت ف خلجه تعبان الواحد أمانه
 اايمى  كان  بال  ماىن كان

  وچا   وسافر احترك ،عمار   ومتحركتش جدامك كانت
   چابه الل عني  وطلع املهر
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  ف شمك چابك الل أبو حر  لسان حتط أنت يبجى
 .   البحر كلب   ى وتسجف  مربوك وتقول

  من مهام يرامها ،كان و ال حىت للمنزل طريقهم وىف
  غريب شعور  بقلبه  استقر وقد بعيد

  انحية  بشيء يشعر وليد يكون ان من خوف ام! غ ة؟
   وانتباهتها عني غمضه بني وأن حفصه

  وقلبه  حراك ال مكانه هو  وسيقف لل طبه يدها سيطلب
 !يتمز 

__ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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  املحْقَلةِ  ِلَدْمعِ  جَمَالٌ  َوالنخََّوى َوالقحْر ِ  َوالسُّ طِ  الّرَضى َوبنيَ 
 (املتنيب) املحرَتَقِر ِ 

                                           **** 

 انت نسيت اان لو منك حتة  اان ، حبيبتك مش أان"
 " فاكر وخليك  تنسى ما عمرك

                                         **** 

 ( 15) الفصل

 وليد حياول ، الرتايب  ًبلطريق حفر كأهنا  كانت  اخلطوات
   وعمه ووالده خلفه ويهرول  عّمار هتدئه

  وطر  درويش منزل إىل  و ل  حىت إيقافه حياوالن
 شدة من املنزل ًب   يكسر أن يكاد مدوية طرقات
  طرقاته
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  بفتح حفصه هرولت ، ًبلداخل كان  من كل  فزع حىت
  هكذا البا  يد  من  خائفه خلفها  وحبيبة البا 

  عمار   دلف ، النار ًب  فتحت وكأهنا حفصه فتحت
   منه خيرج ان الدماء يكاد  غاضب  ووجهه

 أردف  عمار  ل  وت  وأبعلى  وعمه ووالده وليد  وخلفه

 !  عمى ،فيييني  درويش  عمى فني_

  عصبية وًبالحرى منظرهم من  وخافت تلجلجت  حفصه
  هكذا  جتده مرة ألول املفرطه عمار 

  ماذا ًبلطبع سيسأل ِبكاهنا  ش   ،اى بسؤاهلم  قامت
 حدث 

   وليد اي ايه  فيه.. ايعمى فيه  ايه ، فيه ااي_

  حول عبائته يلف املنزل ًب  من درويش  ودلف ثوان
 مردفاا  عابس   ووجهه جذعه
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  جالوله ولدك مال عبدالرمحن اي خرب  ، ايعمار  ايه خرب_
  ايك البهال بيت داخل

  االكرب أنه ِبا  عبدالاله فتحدث إليه اجلميع نظر

 !  اخوى؟ ولد إلياس ل حبيبة خطبت انت درويش،_

 ذات العروس! عيناها حدقه واتسعت حبيبة شهقت
 أيضاا  وحفصه  متفاجئه نفسها

   مستفزة ونربة هبدوء درويش اردف ف

   حبيبة هياخد الل وهو الفاحته معاه جريت ايوة_

  ِخطبة على خيطب كيف  علىّ  رد! حبيية ايخد كيف_
 شرعاا  حرام حىت دا أخيه

   وترد هتفكر جولت مش انت

  فقال وغضبه عصبيته هول من  وعى  بال عمار قاهلا 
   درويش 
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   ديىت الكالم عالبا  مش تدخلوا م طب_

  جيمه جلة  دا حصل الل ،  درويش اي دخول  فيش_
  العم وعيال فبعض  كلنا  توجعنا كدا  عليك وعيب للكل
  كلمتك  حمرتمتش إنت وعشان بِتك عشان كله  والبيت
   معاان

  بنفس  درويش أردف ف غاضباا   عبدالرمحن احلج قاهلا 
  كعهده  املستفزة طريقته

  عشرة  جابلى عمار   رد  مديتش ، هنفكر جولت أىن_
 دهب كيلو

 جبى ،وبصراحه الفاحته معاه وجريت عشرين دفع إلياس
   بنادر  عيشه تكون ال م وعيشتها  داكتورة ِبىت

  جبية  ى  وتبجى الط  وتسعى  بز  فالنجع جتعد مش
  احلرل

 !   بيها االحج هو والياس اخليل فيها يرمح ففيال  تعيش
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  ممسكاا  به نسيج كل  متز  بل قطع عمار  فؤاد تكسر
    مته  عن وخرج  وليد أردف ف ًب خر

  درويش،  ايعم جولت كنت   عمار  انحية ميل  ملكش ملا_
  وانت بتك عشان املرار وشر  واتغر  راح هو دلوك
  جلبه على مهرها چايب ورچع كلياهتا  والبلد عارف

  أمل اداله وكالمك

 ! فمصر  هيجعدها التاىن  عشان!  إلياس ل تديها جتوم

!   فكالمك وترجع ليه  هت طبها.. مصر   رايح عمار طب
 !    ايعمى اكرت دفع التاىن عشان وال

  ساخره نظره  رمقه العلى اسفل من وليد إىل درويش نظر
   قوله مع

 أما الربابر ديك اي يربوك عرفو  بِنته السبع بعد ايك_
 !   عمك مع كديىت  تتحدت
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 عبدالاله  احلج والده  قول  اوقفه ف ًبلغضب وليد شعر

  مش بتك..  غلط أكرب دا  عملته الل درويش، اي إاع_
   وشروة بيعه

   اخوى ولد إلياس ،مش عليها چنيت إنت الوحيدة بتك

  تروحله  ملا حاچه عنها هتعرف أنت وال  يعرفها ال بس
   هناك

  ،  بعمره وشاريها معاها واتريب عارفها  اخوى ولد لكن
 تردد  غ  من  سافر  املغفلق مهرك طلبت م أول

  عشان فدماغه  الل عمل لكن وافجنا ابوه وال أان ال
   جلبه من  وعيحبها  وشارى كالمه  وكد راجل

   درويش  اي جلبه  تكسر ليه

 !!    وجلبها_

  قوله وأستطرد توسالا  تنضح  بعينان عمار قاهلا 
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  مني  عاو ة  سألتها.. حبيبه  جلب! ايعمى بتك وجلب_
   ؟

 !!   حبيبة اي تنطجى م  ،  فني  حياهتا تكمل عاو ة سألتها

  تنهمر وعيناها  حبيبة إليهم نظرت ف مدوى بصرامت قاهلا 
   فقط  بوشاحها  مقاهبا  دون  بينهم تقف مرة  ألول ، بكاءاا 

   املعهودة  بصرامته إليها وأردف شذراا  والدها رمقها 

   ايال ،  حبيبة اي فوج إطلعى_

 قائال  إليهم بنظره  عاد

  أكرتمنها  مصلحتها عارف الل أان ، رأى  ماهلا  حبيبة_
  العارف وليد  ولد إلياس فجوا ة  بىت ومصاحة ..

  وكان بعض  إىل بعضهم فنظر غرفته اىل خطوات ترجل
  عليهما  حسرة  تنظر وحبيبة  عمار كتف  على يربت وليد
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  حقيبة  حامالا  درويش عاد   ، بداخلها عما   تفصح وال
  له  أردف و  عمار   اخلا ة الذهب

  فيك  عملت بردك أىن متنكر ... ايبشمهندس مهرك_
  ال روة معاك هيبجى مكانش شرطى ولوال لوالى.. خ 

 ايه  هتعمل شوف روح..  دى لوحدك بيك اخلا ة

 متاماا  بىت وانسي

  على وعمار وليد أخذها ف احلقيبه عمار منه ُيسك مل
   انحيته يصوهبا له املتوعدة نظراته

   درويش أكمل ف

  چاهز  ا له إلياس ، وسهالا  أهال  اي فرحهم  حتضر عاو _
 حمسب  لبت خطوبته وكت من حاچه  كل  ومچهز

 الل دا!   أبوها فبيت  ًبجللم ضرهبا الل حمسب بت_
 !   بتك عليه  هتستأمن
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  بنظراته يشيح درويش  أردف ف إايه  متحدايا  عمار قاهلا 
  بعيداا 

 ،وبنات چو ها فحكم هيبجى كان  يربيها ًبجللم  ضرهبا_
  يتأدبوا وعاو ين فايعني حمسب

   له وأردف بس رية عبدالرمحن ضحك

  مع وجاله  دهبه رماله  مكانش فايعني  حمسب بنات لو_
  معاه  عركه  وعملها عليهم يده ُيد حمد  بناتى السالمه
  البيت من وطرده

  بنفاذ وأردف  عكا ه على  االخرى على يد درويش وضع
   معهم احلديث من  رب

  عمار عمله  الل على ولو فضيناها  ، اجلول خال ة_
   فاالخر عم ووالد واحد بيت إحنا عشان هنعديه دلوك

 قائال الشديد الغضب يعرتيه عمار له نظر
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 . ابداا  هعديه  مش أان بس_

  سر حملك  تقف وحفصه ، املنزل من راحلني اجلمع ترجل
   خلفهم  البا  درويش  اغلق حىت

 قوله  مع نظره رمقها 

 !  ؟ كماىن   ِ أنت جتوليها عاو ة   حاچه فيه ايه_

  حلاهلا تطمئن حىت حبيبه خلف وهرولت حفصه  جتيبه مل
 ،.. للتو املكان فجرت  الىت املدوية القنبلة فرقعه بعد

___ 

 !   عارفه كنت  أان_

  حىت الغرفة ًب  اغلقت بعدما شقيقتها  من  عبلة اقرتبت
   وقالت أحد اليسمعهم

   ؟  سافرعشاهنا وأنه! ؟  حبيبة عيحب أنه عارفه  كحنتِ _
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  مقلتيها أحدى من دمعه  نزول مع برأسها  مزم أومأت
 وأردفت عبله فتنهدت  ، وجنتها على

 !    مزم اي  التعب جلبك على ليه وراضية_

  ،  بعمار اخلا ه  الورقية مناديل علبه  مزم امسكت
   قبلتها  مث ومن انفها  عند ووضعتها 

   متهدج  بصوت وأردفت

  ،هجوله حتبو  هجوله!  ؟ اله  جلليب هجول طب_
 ؟  ليه تدج وبطل غ ه شوف

  شايفىن  ومش غ ى عاو   انه عرف جليب ، عىن  غصب
   األ ل من

   عبلة  اي بصى ، هنار  ليل ويدعيله  حيبه  وفضل

  بدفرت واتت خا تها  اخلزانه انحية وذهبت  مزم هنضت
   ك  ة  تواري  به مدون  غ 
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  القلب متز  بنربة حدي ها مع  فحاته  بني تقلب واخذت

  التاري  نكتب كنت   حدفه عليه  توجع عيىن  مرة كل_
   كلمه  ليا وچه  مرة ،كل

  فواچب  وال ففرح  اتچمعنا مرة ،كل فيها شوفته  مرة كل

   وهللا بيدى مش.. أبوى ايبت عمار حيب ا لج جليب أان

  ،  بكاةها ىف  وغرقت شقيقتها  ركبىت  على برأسها نكست
   متتمتها  مع شقيقتها شعر خصالت على  نو عبله فربتت

 إلياس للبو وا طبت ، طرجيه من خال  راحت اهى_
 بعض  يستاهلوا..

  ايبت اير  ،جوىل  مزم اي  معاه  اخل  جمدرلك ربنا وُيكن
   اير  جوىل أبوى

  مع بنظره  شقيقتها عبلة  ،ترمق الشقيقتني  اّل  مها كما
  يكاد قلبة و جيدة ليست  الة منا  كل  لنفسها حدي ها
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  لكن و  عهده كسابق  شغوفا يعد مل و منطفئاا  يكون ان
  يعيد حاول  جيد رفيق وقت كل  ىف لآلخر كان  أحدان
  ما  عنه يبعد و  آالمه عنه يزيل و  البهجة ايل  احبه  قلب
 .  حياته  فو يكدر

___ 

  ياته الوحيد ،أمله بغرفته وحيداا   عمار جيلس كان
   العتيده الريح اخذته

 !  وهى.. إلياس عمه إبن وااننية درويش  رايح

  من ستت ل   ، معه  خب  تكون لن أبهنا  يحشعره قلبه
   املتعجرف ذلك إلياس  بس لتقع درويش  سجن

 ؟  عليها أمني  سيكون هل العالية األنف ذو

 من االطمئنان بعدم يوخزه  قلبه ؟  مافاهتا سيعوضها  هل
   غرفته  انفذة انحية وقف  ، انحيتها
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  مّرت هبما  تتعلق ذكرى  وكل ومنزهلا بيتها انحية ينظر
   أمامه

  عمه    وجه مع هو وهرول ولدت  حينما الصغر منذ
   قلبه  نبضات بني انئمه  وهى يومها  ومن يراها لكى ووليد

  وخيص  مدرستها  خارج خيتبئ طفولتها،كان ىف حىت
  والشيكوال احللوى  هلا  يبتاع هلا  يده مصروف من جزء

  ، املدرسه من جتلبها  كانت  عندما حفصه إىل ويعطيهم
   عودهتا  وىف اخلصو ية  الدروس إىل ذهاهبا  ىف يراقبها كان

  مهما له  اهنا هلا اجلامعة،ووعده هلا  ذهب حينما تذكر
   حدث

 تريده هل  يسأهلا إليها حتدث حينما ًببتسامتها  شعوره
  ًبلتعب فيه  شعر  وقت كل  يريدها؟ كما
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  غريبة  بلد ىف العمل مشقه  وحتمل هبا تعر  عر   ذرة كل
  إليها يصل كى  مغرتًبا  بوحدته  قضاه  وقت  كل  ، وطنه عن
 هبا يظفر كى

 ! إلياس؟  وجة  ستصبح حبيبة احللم؟  تب ر هل

  ووالده ووالدته مرات ًببه يطر  وليد ، مفر يوجد أال
   مته مع يتذكر اجلدران خلف قابع  حاله على وهو

 .  يتكلم وال اليبوح

  ويتزوجها خيتطفها يذهب ان ،يريد هلا  شوقاا  قلبه يعتصر
  خيسرها  شئ تفعل ان اليريدها ولكن أبيها أنف عن  رغم
 .  األايم من  يوم ىف ًبلندم تشعر  جيعلها  أو إايه

  ال هى سراا  ،الخنفى وهناراا  ليالا  تبكى فكانت عنها  اما
  ال الثه الفرسان من أى ُنو اجنذا    تشعر
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 كان  شئ كل  رغم عليها  عمار إب رار  أعجبت ولكنها
  يقف ومل الشرط يعجبه ومل  إلياس م ل يستسلم  ،مل يعيقه

 . وليد م ل االيدى مكتوف

   ،شعرت بشدة قلبها وخزت مرة   آخر   كلماته
   حقاا  أمانه ف ستعيش  أهنا  و  منه متدفق االمان

  جيلها  فتيات بقية م ل ،ستعيش  سجنها خارج وست رج
   قلبه  كل  من حيبها ش   مع

 ..  ستتمرد هل  ، جنوهنا جن

  حىت مكان فكل  حفصه عن و  ت ، مكاهنا  من هنضت
 !  املفاجأة كانت  وهنا وجدهتا

   حفصه  اي خاطرى  عشان_

   قوهلا مع  قلقه ويساراا   ُييناا  حوهلا  حفصه تتلفت أخذت
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  عاو اان! حبيبة اي عجلك  راح  ميىت چنانك خيربيت_
   عمى ايبت فني نروحوا

  تيته  عشان حاجه أى   اتلككى خاطرى  عشان_
   عليها  نب  دوا حقنه  ، دهب

   هناك  اروح عاو ة

  هينفع مش  ، وافج ابوكِ  ان فرضا  دا  روحنا لو حىت_
 إلياس ل خمطوبة دلوك   ِ إنت اتچنيِت؟ عمار تشوىف
   عليكِ  عيب

  رب  بنفاذ وحتدثت حبيبة متردت

 واحدة مرة   ، فحياتى اخ ة ملرة  العيب اعمل عاو ة  اان_
 ايدك ابوس حفصه ي

  حفصه فنهرهتا حفصه  يد كف  على جبذعها أمالت
 تتمتم  وهى تفكر واخذت
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 بىت  ي  مكفيه الل  ف سيبيه ايه ف عاو اه طب_

 حاسه لكن دا إلياس من  خايفه ليه معرفش اان حفصه،_
   عمار من أمان  

   عندك وغالوتى ،والنيب معاه اتكلم مرة    خر عاو اه

  قالت  مث ومن لدقائق حفصه فكرت

 واملدعكه حصل الل بعد نروح ه ضى مش ابوكِ _
  الطافح واملرار

  تفكر وحفصه   هلا رجاءاا  تتحدث وعيناها  حبيية بكت
 درويش  من حبيبة على خائفه ،  املأ   هذا من ف روج

  جتدها مرة  ألول  حبيية حلال  رقت التوقيت وفنفس 
  هكذا بطلب تتمسك

   فكره  على ع رت حىت
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  ومن الچمعية انخد عبدالاله  هند عند راحيني هجوله اان_
  ع رچلى ايه بس عبدالرمحن  عمك لبيت نروح هناك
  ماشى رچلك

  كانت  بينما مالبسها  أرتداء   ومهت رأسها حبيبة هزت
  ُير حىت املوقف هذا ىف  هللا  يسرتمها أن    حفصه تتمتم
 .  هللا  بسالم

___ 

  يف تؤانسين اليت احزاين تكفيين ا ن بعد احد اريد ال واان
 هدوء يكن مل بداخلي ولكن... القاتل اهلدوء ،  هنا الليل
  التفا يل دمرتين لطاملا الذكرايت قتلتين لطاملا ابدا

 يداي رعشه رأسي يف  فقط  يد  الساعه عقار  ، وت
 وكأن سريعا النبض عن  قليب سيكحف ومىت  هبا اشعر اليت
.. اان بداخلي ولكن حر  ًبحلقيقه هي نعم حر  هناك
 ... فقط اان
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  كات   كدا  سرحان هتفضل عمو ايبو ايه!  وليد_

  فشعر   ،  مته  على و لّ  عيناه  جبانب مهام وليد رمق
  جيول فيما إليه يتحدث كى  املناسب الوقت هذا ان مهام

  خباطره

 !  ؟  حفصه عتحب أنت هو وليد_

  رافعا له ونظر وتعجب حزنه من وليد  مهام انتشل
  حاجبيه من واحد حاجب

 !  مناع؟ حفصه ! حفصه_

   واردف ريقه  مهام ابتلع

  ايوة_

   ايمهام ديىت السؤال بتسأل ليه_

   وخالص چاو _

 



 

 514 

  أثر  عيناه يفرك وهو بعدها وحتدث هبست اي وليد ضحك
   الدموع

  اخىت أهنا غ  فيها نفكر ،مستحيل أخىت دى  حفصه_
  كماىن  الكاب ة

   مهام ي مىن  أكرب دى

 سؤاله على  وليد فصمم الصعداء وتنفس  مهام اسرتاح
  إايه

   ديىت املغفلق السؤال تسأل  خالك الل ااي أمانه بس ال_

 له وأردف فالفضاء أمامه  ونظر  مهام شرد

 وخالص  كديىت  حسيت معرفش_

   اتىن  ،حتسش اله_

  على هلا اردف ف ما  لشئ وليد فتو ل  االثنني  متا
 متعجباا  فجأة
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 !  ؟  ايك حفصه عتحب إنت ثواِن،_

  دىن  ف قدميه اسفل إىل ينظر وهو خجالا  مهام أبتسم
   له واردف ضاحكاا  منه وليد

 !  مناع؟  حفصه عتحب_

 وليد  اي يعىن حفصه  وماهلا _

   مهام  ي منك أكرب ،بس  الفل  ى  ماهلا  اله_

  منه اكرب وكانت خدجية  السيدة اتچو  هللا رسول سيدان_

   ايسيدى والسالم  الصالة  عليه_

  ابتسامته مع وليد فقال مهام فلكزه ك  اا   وليد ضحك
  هبا املعروف العريضه

  هى  ؟ ايض  تتچو ها  عاو  إنت ، نفهموا بس دجيجه_
  حسا  وهى تتچو ها عاو  الل دى
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 وليد  فتابع إجياًبا  برأسه مهام  أومأت

   دى  اجلاموسه ليه حسا  وهى_

 ضيق  ىف له  وقال  مهام عبس

 كديىت   عليها تتكلمش وليد_

   مهام اكمل ف  فمه على يده ووضع وليد ضحك

  شجىت  وارفع كويسه  فلوس احو  بس  ، هى ايوة_
   هلا اجتدم واروح. شبكه هلا أچيب واعرف

    يه  اعمل عاو   وأان ا راره  ف عاچبىن  عمار 

 يتحدث  وهو  شروده مع حزانا  رأسه وليد هز

  ولداه اي  ايه خد عمار عمل   م بعد ويعىن_

   أموت ،دان وليد ي  مىن  ايخدها حد هستىن مش اان_

   له  وقال  ب وليد أبتسم
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  األوان يفوت م جبل ،سامع دلوك من تتحرك يبجى_
 جبلك ويتجدم بيحبها األرض حتت من حد لك ويطلع

   جوى هتندم  ايمهام وتندم ،  چاهز ويكون ايخدها حد أو

   له واردف إ رار   وليد  عني  إىل مهام نظر

  كديىت  شايف_

  هيعدهلا  وربك دلوك معاك   ًبللى روح متفكر ،عاو ها _
 !   سامع

  عمها منزل اىل حبيبة و لت كانت  التوقيت نفس ىف
 الدرج على هرول عمار   علم وحينما  عبدالرمحن احلج
  من وجود  ونسى حفصه ،نسى حفصه مع فوجدها إليها
 !  غ ها  يرى ومل البيت ىف

 أردف  له نظراهتا مع إختلطت حناانا  ُيتلئان وبعينان

   عّمار حبيبة!! حبيبة_
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 متوسالا  قلق خائف بصوت وأردفت مالياا  له نظرت

 !  ؟  ايعمار هتستسلم_

  بقبضته يعتصره وهو  قلبه على يده عمار وضع هنا
   جفونه عتبات على  تقف تنهمر والدموع هلا واردف

  ديىت  كل  بعد! ؟ حبيبىت اي استسلمت أىن شايفه إنتِ _
   استسلمت

  عيار  عمى ولد وهو وابوكِ  عمى هو م  لوال ًبهلل اقسم
   بَعيد واسافر واخدك الچو  من واخل  واحد

  عارفلها  مش ًبلعقل  واان وطايش أهوج تصرف دا لكن
   خمرج

 !   خايفه  أان..  عمار _

  يدوى مواءها كقطه  قالتها ،  الناعم الرقيق بصوهتا قالتها
   تنهشها أن الكال  حتشى به حتتمى مكان أركان ىف
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 إرًبا  قلبه  مزقت  اخرى  بكلمه وتتبعتها  قالتها

 أنت وملا  ، أبوى مع خباف كنت  ملا من اكرت خايفه أان_
  أمى فوچود ُنسه كنت  أمان ببصي  حسيت اتكلمت
 ..  ايعمار 

 حكمتك ايه طيب كدا  ليه ،اير  ايجليب آآآآه_
  فكديىت

 حفصه  فقالت  للسماء ان راا  عمار قاهلا 

  ربنا  واملساجد،منسألش املصحف ايبتاع عليك عيب_
   وجدره  حكمه على

  رمحه  فجضاه  خيلج ربكم ُيكن ، التنني انتو اير  جولوا
  بيكم

  احِلزن چاكم بكتوىن
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    النزول ريب دمعاا   متتلئ وعيناه حفصه  اىل عمار  نظر

 !  حفصه؟ اي ِحزن كديىت  من أكرت فيه_

 وأردفت  عرباهتا  ِبسح هتم حفصه له نظرت

  ل ممرحتا  برضو اان  حاچه اعمل!  ايك هتولول انت_
 حمسب عبله مع حكايته بعد خصو اا  إلياس

  عنه التكاتك سواجني نطيج ،امنا  عمىت ولد مش

   إليها  عمار حتدث شعوره عن خارجه بعصبيه

  معاكِ  وأان حل جوىل!  أان اييه أعمل ؟ اييه أعمل_
 !؟ وهنربوا انخدها..

 وقالت حبيبه شهقت

 عمى  ولد اي اعملها  أان وتفتكر_

  ايه نعملوا ، عمك ولد جلب اي  إيه نعملوا اومال_
  ايانس
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  ِبسح حبيبه  وهتم حفصه تفكر وكانت ،  ثالثتهم  مت
  حفظ حياول كأنه  عمار هلا وينظر نقاهبا  خلف دموعها 
   حفصه حتدثت حىت معاا  وقلبه  بعقله االخ ة  ورهتا 

 اان جوله.. إلياس عمك ولد مع  اتكلم ، فكرة  عندى_
  حرج  عند وخللى خمطوبني  وشبه األول عليها  متكلم
  دهباتك  خد وتعاىل  وسيبها دم ابوك

  وتبجى  ويغور ويسمعك حيوان مش انسان يطلع اير 
  نصيبك من

  اسارير هتللت ف أحتضنتها ف بفرحه إليها حبيبه نظرت
   هلا  وأردف قليالا  عمار 

 !  ؟  معاه هينفع تفتكرى_

 !  ؟ مطعون اي حبيبه عشان   حتاول ،عاو    حماولة أهى_

 املتحدث هو  قلبه وكان حبيبه اىل حب بكل عمار  نظر
  ا قائال
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   حبيبة تكونلى بس ،عشان حبيبة عشان أموت أان_

   يديهاىل درويش،بس عمى وايد ايده ابوس مستعد

  سؤال بسؤاله وقامت بعمق طويله نظرة حبيبه له نظرت
 وحفصه  هو به تفاجئ

  حتبىن  عشان إيه حصل كان  ؟ كدا  جوى حبتىن ليه_
 ! ؟ كديىت

 مظهراا  اعطته والىت املهذبه ذقنه  على  ومسح عمار إبتسم
   وأردف جاذبيته فو  جذاًبا 

  ،والعرفت غ ك فبنت نفكر نعرف مكنتش  عشان_
    حغرى من غ ك نشوف

 ًبىل  من نشيلك عرفت  وال  د نتعلج والعرفت

 !   حبيبة اي ليه ماعرف  عمره بيحب والل..  بك وعشان
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  يد امسكت كلماته،  مجال هول من بدوار أحست
   وقالت حفصه

 حفصه  اي بينا ايال_

  العشية وخيلى ايچى ابوكِ  دلوك ، هنجولك كنت  لسه_
  ربرا 

  انه نيته وعزم  ، عمار  من  ًبلنظر تتبعهم مع االثنتني هروال
 يفس  كى  إلياس إىل وسيتوسل ألجلها كرامته  من سينزل
  حفصه  أو هو يتوقعه مامل حدث ولكن  له ويرتكها خطبتها

.. 

  اهلزا  املقعد على  جالس وهو لل لف بظهره  إلياس عاد
   عمار مع هاتفياا  يتحدث وهو مكانه وأخذيهتز

  جيت اان تقوىل عشان سبق مش هو عمى ايبن وهللا_
   االول اتقدمت واان االول
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  حيصل  حىت أعصابه متالك  ولكنه غضباا  عمار  اشتعل
  مايريد على

  خطبه على احدكم خيطب ال بيقول الرسول فالدين_
   مرة املهر وقدمت مرتني اتقدمت أخيه،واان

  وأردف جانبيه إبتسامه إلياس ابتسم

  كان  ورده فكر ،وهو  هفكر قالك درويش وخالو_
   جداا  عادى الرفض

   نفسه على يتحمل وأردف أسنانه على عمار كز

  غ    فالقاهرة  بنت مليون تالجى ممكن أنت فكرة على_
   وتتچو وا تعچبك حبيبة

  برضو ليك الكالم نفس_

 وأخذ يده عمار قبض ف املعهود  ًبستفزا ه إلياس  قاهلا 
  وأردف جبانبه_الكومود_ على يطر 
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 ! إيه؟ يعىن_

  ان وعقبالك عمى  ايبن ايعمار  فيك يبارك هللا يعىن_
   فالفرح هللا،هنستناك شاء

 شركات بقا  عارف ،انت شغل عندى  عشان إذنك عن
   التنفيذي املدير بس واان كت 

   السالمه مع

  سقط حىت  امامه ًبهلاتف  عمار  ،فقذف اهلاتف اغلق
  إلياس ويلعن يسب وهو متهشماا  األرض على

 !  ؟ هذه دائرته من امل رج أين يعرف وال

 إااعيل _لنور#

___ 

 ..  احلال هذا على شهر  مرّ 



 

 526 

  إلياس استعد وكان ، الدراسى العام بدء موعد إقرت 
  حبيبة مع   وجيته  عش خي  شئ لكل

  الفيال عن بعيدا بربج واسعه كب ة  شقه هلا اشرتى فقد
   شقيقته  هبا تسكن الىت املنطقه وعن والدته هبا املقيمه

 ويقوم كعروس  حبيبه جيهز  درويش كان  الوقت نفس وىف
  إىل و ل فقد للغاية سعيد وهو كافة   لوا مها بشراء
 .  محبتغاه

  جبانبه يكن ومل عبدالاله واحلج عبدالرمحن احلج  قاطعه
 اثل ة  درجة اقار  العائلة رجال وبعض  مناع  شقيقه سوى

  ُيسكها خبيوط تتحرك ، ماريونيت كعروس   حبيية كانت
   درويش 

  الوقت طيلة شاردة  االبتسام، طريق يعرف ال وجهها 
   عليها حزانا  يتمز  وقلبها  حفصه  تراها
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  حفصه قلب ،  اشياءها تغسل  ودموعها  بتجهيزها وتقوم
  عنها  بعيداا  وتعيش لألبد سترتكها مرة ألول عليها  خائف

   غامض  خميف شا  إلياس ، ذاته الوقت وىف  إبنتها فهى.

 وليد  ، القرابه برغم اطالقا  له حفصه قلب يراتح مل
  ال طبيب إىل ذهب  فكلما غريبة   حية وعكه  أ ابته
  ومن فائدة دون من العقاق  من الك   ويعطيه مابه  يعلم
  هكذا وليد حال ويبقى لطبيب طبيب

  بطئ وحراكه بفراشه ويستلقى وهنارا  ليالا  معدته ماىف يفرغ
 .  ومتعب وجمهد

   أكملها   البلدة ترك فهو  ، عمار ..  العاشق عن أما

  اهلندسه بكليه ًبجلامعه  ميله كان  له  ديق إىل ذهب
  ىف موطنه هناك وكان هبا ومن البلدة من هر  ًبلقاهرة، 

 ولكن التماسك  حياول النسيان ،حياول  الشهر هذا
   هيهات
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 ! خليلها بوجود دائما تنس النفس

 أكمله   النجع ،عروس هبا الفتيات حنة إحتفال اليوم
 .  درويش حبيية املستقبليه الطبيبة

  أهنا العارمه  مزم فرحه  و ف إستطاعى   ليس
  أهنا   عبلة ،وفرحه  عمار حبيبها طريق من تزحزحت
 !  البته حتبها ال ألهنا املتغطرس ذاك ستتزوج

  مل..  مجيعهن  واقارهبا ، ميالهتا  البلدة فتيات مجيع أتت
 ضمن من واحدة تعد والىت خاهلا  على حزانا  مسك تتى

 .  مابه  اعلم الىت القالئل

  ، فقط واحدة كام  سوى وليد  شقيقات من  حتضر ومل
 ًبملنتصف حبيية جلست

   امته عابسه شاردة وهى واغنيات و غاريد تصفيق
   حلاهلا احلاضرات يتعح ..
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  مهر دفع  على وأيضاا  الزجيه هذه  على  حيسدها فاملعظم
 . املوت حد هبا محتيم انه أى هبا كهذا

  هاتفياا  ًبلكاد وليد يتحدث كان  االخرى الناحية وعلى
  ًبهلاتف

   اخوه ايبو مچبها نوجف ال م  مينفعش   ، حبيبة هتسيب_

 ّمتعباا  وليد استطرد ف عيناه  ُيسح عمار  مت

  ُنضر هنسافر  ،بس مكاىن  من جنوم جادر مش أىن_
   فمصر الفرح

 البنات من واحدة  ى عندى ،حبيبة  اسيبها ينفعش
   غريبة بلد وراحيه أخواتى

 نكون كلنا   ،ال م دى الغربة من بكات  أ غر حاسسها
   ايعمار  حواليها
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   ماجندر ،وهللا وليد اي هنجدر  مش_

  دمعاته  هو فمسح  الصامت، عمار  بكاء  وت وليد اع
   عمار  هبا اليشعر  حىت واخفاها

  وأردف

  مينفعش  عب انه عارف ايعمار  معلهش  ، معلهش_
  وهو هيسلمها تل  لوح درويش  عمك وحديها  نسيبوها
  قوة  وال حول ليها ال  وحفصه  ًبله ع  وال جوى فرحان
  على  هتبجى واهلوايل عليه داخل كله  الدم دا والياس
 وكت أنسب دا يبجى ،  چابوها واللى هى حبيية راس
   مچبها نبجوا

  الدور من رتى  رامت إىل وليد استمع سواي حتدثهم إثر
  شقيقاته من واثنتني والدته لصوت مفزع ، رامت السفلى
 !!  عمه   و وجة

__ 
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 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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كتمتح    إسراري فيهِ  اْستَخَوى مثّ  تكرَمةا  منكِ  حىت ححّبكِ  ًَ
  بهِ  سحْقمي فصارَ  َجَسدي َعن  فَاضَ   حىت  ادَ  كأنّهح   وإْعالين

 (املتنيب)  ِكتماين  ِجْسمِ  يف

                                                           **** 

 ( 16) الفصل

 !   دهب ماتت

  ت ، والعجز السن ِكرب   ائد املرض مع  راع بعد توفيت
  اجلنا ة تشييع على  قا ر العزاء وكان جنا اهتا تشييع
 .  العائلة مقابر حىت والتتبع

 كان  إلياس حفيدها ،ففرح عقب على رأسا انقلبت الدنيا
 . التاىل اليوم من سويعات بعد

  ولكن هى كما   كلها  األمور ستس  هل  ، سيؤجل هل
   ؟ إحتفال أو عحرس بدون
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  قوم مصائب ،ولكن  أكملها   العائله َمصا  املصيبة
 .  فوائد قوم عند

 يكون كى  جدته بوفاة ااعه فور القاهرة  من  عمار أتى
   حمبوبته  جية مص  يعرف ل وأيضاا  ، والده جبانب

 .إلياس عمه إبن غرُيه من

 الشديد اإلعياء أ ابه قد  اجلنا ة، اثناء حترك ًبلكاد وليد
   مابه  يعلم أحد وال

  االقصر إىل به  سيسافر  اجلنا ة  فض  بعض والده قرر حىت
 . مايرام على ويكون  حاله إىل ليطمئن هناك  ويفحصه

 محتشحات املنزل نساء..العزاء ،وأنتهى اجلِنا ة إنتهت
 .  أفراده كل  على احلزن وخييم ًبلسواد

 ،حزن املحبهم وليد ملصا  ،حزن اجلدة لوفاة حزن
  دون  وجهه على بدا والذى املمز  وقلبه عمار  ملصا 

 .  يتحدث أن
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  ،استمعوا ووالده  عمار   رافقه وقد وليد  فح  وبعد
  يشكو ،ال السابقه للفحو ات السابقه النتائج لنفس
  إىل حيتاج وال ًبملائه  مائه  سليم  فجسده عضوى مرض
 أدوية او عقاق  

 !  نفسي طبيب إىل التوجه عليهم 

 !  مچنون لكم جالو اان نفسيه دكاتره مراحيش_

 

 وأردف حائرة نظره إليه والده نظر

  بت س ،  فيه إحنا الل كفاية  عليك يرضى هللا ولدى اي_
   جبله الل عن يوم كل

  ع وانل  ، وتستفرغها  اال خشمك عت ش حاچه ومفيش 
 داكتور لكذا ووديناك شغلك من أچا ة وواخدىل طول

  مالك جوىل طب
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 عبدالاله  عمه إىل عمار  أردف ف وليد  مت

  بي يب  هو ، ماله هنعرف  هللا شاء وأن سوا ايعم سيبنا_
   أان إال كحلها  عالدنيا

 

  بينهم  معروفه نظرة أخويه نظرة وليد إىل عمار  نظر
 البا  عمار  واغلق عبدالاله  احلج وحمفو ه،تركهم

 وليد اىل وأردف

  م الكعبة ور  وأان ايه فيك جوىل طب ايوليد؟ مالك_
  أخوه  ابو اي نتطمن بس حلد هجول

 

 إىل جسده  ،وأراح  راره عميقه    فره وليد  فر 
   أمامه الفضاء إىل ان راا   الفرا 
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 مش واحد أول انت هعرف  لو ، ماىل مانعرف وهللا_
   عليه هن يب

 إايه  ما حاا  هادئه  بنربة له وأردف جبانبه  عمار جلس

  الدنيا لو وميجولش خييب واحد أكرب ، بت يب اله_
  هنعرفك لسه أان هو.. إنت اهتدت

  أخوى إنت

  كلمه  آخر ترديد مع رأسه  وهز عمار إىل بعمق وليد نظر
   عمار قاهلا 

 !   أخوى إنت عشان ماهو_

  وليد اي إيه جصدك_

 يلفت وأردف احلديث جمرى تغي  أراد ف وليد تنهد
 آخر  لشئ عمار  انتباه
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  عشان الفرح ورجل  دم  عنده  خيلى عمك ولد تفتكر_
 !  هيصه؟ غ  من عادى   يعمل اجلدة،وال

  متهدجه بنربة قوله مع بعيداا  عمار  نظر

  حبيبة.. وليد اي واحد كلها ..  فميعاده  يعمله.. رجل_
 !  راحت

 خايفني كلنا  لواحد راحت ،  مؤمتن حلد راحت  وايريتها
   غ ان  من وحدها هناك   غربتها من  وخايفني  منه عليها 

  اجلانب على ،بينما  عليهم  احلزن وخيم االثنني  مت
   حفصه إىل تتحدث حبيبة كانت  ا خر

 ! ؟ تعزى هرتوحى_

   حفصه أردفت ف حبيية  قالتها

 ..   وخالص عاملقابر ،يدو   عزا عاملينش  مها_
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  هلا فتوجهت حبيبة ِببتغى علمت  مث ومن  حفصه  متت
 هلا  عيناها  تضيق وهى ًبحلديث

 اتىن حاچه عشان بتسألِ  إنتِ  ولال_

  اتبعت ف تفكر ألسفل  تنظر وكانت حبيبة جتيبها مل
   حفصه

  حدي ها

  هتعدى، مرة  كل  مش خ  ع عدت مرة يدك ابوس_
 ! ايك فعينك إحلوت إتچرأت مرة شكلك  ِ أنت وبعدين

   هلا  وأردفت حفصه  إىل بصرها  حبيبة رفعت

  تكملش الچوا ة أن ربنا  عند من  إشارة دا حصل الل_
   حفصه اي

   حبيبة أكملت ف حفصه تنهدت

   ألمىت  هفضل!  طيب كديىت  هفضل ألمىت أان_
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 عن حتولت حبيبة ان وشعرت إليها حفصه نظرت
   وهدوئها إستكانتها

  أردفت ، خيف وال اليها  آخر ش   وأ بحت
   والدها يستمعها أن  من خوفاا  إسكاهتا   تقوم حفصه

 ايه  لك چرى حبيبة  ي  مالك  ِ أسكت بسسس_

  نتچو  عاو ة   مش أان!!  حفصه ي هيچراىل لسه هو_
 عمىت  ولد إلياس

   عاااو ة مش

  غرفة  انحية متوجهه غرفتها خارج  رج حبيية هرولت
 خوفاا  وجنتيها  وتلطم  هترول حفصه وخلفها والدها

  وقفت ف املفتوحه والدها غرفة  إىل حبيبة و لت
 ب بات وقالت
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 !أبوى_

   كالعادة  ب باته وأردف هلا  بصره درويش  رفع

   حبيية اي ايوة_

   مهمه فحاچه  نكلمك عاو ة أبوى_

  نعملوا نروحوا معاى  وتعاىل حبيبة ي الشيطان إخزى_
  الوكل

 حبيبة انحية خطوتني وترجل  مكانه من  درويش هنض
 وأردف  متحفزة  وعيناه

  إيه خرب مالك حبيبة اي خ ! الشيطان  زى_

  خوف دون ب بات والدها  بعني مرة ألول حبيبة نظرت
   عنها معهوده غ   بشجاعه واردفت

 !   عمىت ولد إلياس نتچو  عاو ا  أان_
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  وجهها لقسمات  ينظر ثوانِ  ل أمامها درويش  وقف
  اتساع مع  خوفاا  فمها على  يدها تضع حفصه  وخلفها 
   حبيية هتتز  ومل منها  درويش  اقرت  ، عيناها حدقة

   هلا  أردف ف

 !  ؟  إيه عاو ة كديىت  اتىن جوىل_

   اثنيه وقالتها املرة  هذه  هتابه ومل  اك ر حبيبة تشجعت

   إلياس نتچو  عاو ة مش_

   فعه  فعها  وجهها  على يده بكف درويش نزل هنا
  حفصه  وقامت قوهتا  من  األرض على وقعت حىت مدوية

  درويش  اردف ف تنهض ان حبيية مساعدة  مع ًبلصرامت
  الرخيم بصوته
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!  سامعه تعصيىن م  يوم فحياتك يوم آخر يبجى_
  العا ى الواد  ى توجف وال رأى جتول بنات عندان 
 ألهليها 

  وأردفت وجنتها  على والدمعات هلا  تنظر حبيبة هنضت
   لعيناه نظرها تش  

   موتى فيها لو  عايزهو   ، واتلت اتىن إضحروبىن_

   ايبوى  هنتچو  مش ، متطمن  مش وجليب   مىن خايفه

  وامسك الغليظه عروقه هبا اتنفضت القاسيه بيده
  ،كان قاسيه لكمات عدة هلا  وسدد الرقيق جسدها
   ليصها حفصه حاولت وقد املرة  هذه محربح هلا ضربه
 الغ  املحربح الضر   من نصيبها أخذت وقد مرة ككل
    ليصها سوى تبه ال ولكنها  مقصود
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  دون ولكن تنهمر  ودمعاهتا العذا  حبيبة تتجرع كانت
  جسدها واعتاد األمر اعتادت  قد ،كأهنا املرة هذه   رامت
 .  أيضاا  معها

 ف املحربح حبيية بضر  قيامه من  ًبلتعب درويش شعر
   العاىل األجش بصوته قوله مع لدقائق هدأ

  حبيبة اي  مرة اتىن جصادى وجفتِ  لو رجبتك هجقطع_
   سامعه

 الضر  من جسدها  وجع هول من حبيبة تلهث كانت
رجها  حفصه وامسكتها   على  ولكنها الغرفة من  ح
  أيب، اي مويت  حلن علي  أعزف معهود، الغ  إ راراها
 أالمل من وسنفونيه حديد من بسالسلٍ  مقيدهٍ  واان أعزف
   واحلزن
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   ح سأ ل ولكنِ  به يشعرح  أحد وال  ياح بداخلي يوجد
 ينجدين سوف هللا أبن أملٌ  وبداخلي إيلّ  نفسي آخر حيت
 الكابوس  هذا كل  من

  وحدها بساحه حتار  كأهنا  اردفت و له حبيبه نظرت
 سالح  دون

   هنتچو ه ،مش ايبوى موتىن لو هنتچو ه  مش_

 

  وأمسكها مكانه من وهنض درويش  أمام تراق  الشيطان
  أقر  إىل جيرها أخذ وعى دون من الك يف شعرها  من
   بعيداا  بزچها قام  ف إبعاده حتاول وحفصه وأدخلها  غرفة

  مرة ضر   وأوسعها حبيبة وقيد  حبالا  أمسك ودلف
 إىل واردف البا  ،اغلق  ًبلتعب شعر وبعدما أخرى
   عفوى بشكل  ويهبط  يعلو و دره حفصه
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  تدخلى وال تفحكيها وال البا  هلا  تفتحى عينك ِحسك_
 الل السنني كل  حبيبة اي مرتبتيش ،لو شحر  وال أكل
 فاتت

 .. وچديد أول من هنربيكِ  اان

  الغرفة ًب  على  حفصه  ،فجلست وانصرف تركهم
 تتوجع وهى  واهاهتا أانهتا تستمع حبيية  على املغلقه
  البا  أمام تبكى حفصه جلست ،  هللا  اىل حاهلا وتشكو
 .  قوة وال هلا الحول املغلق

 

 إااعيل _لنور#

___ 

  خالو اي فاتت الل احلداد أايم كويس  أن شايف أان_
   عاجله  الرب وخ 
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  إثر األخرى  على سا   ووضع جلسته ىف درويش  إعتدل
 له وقال  إلياس إىل هاتفياا  حتدثه

 واحلزن چدتك دى ، أخىت ولد اي كديىت  شايف يعىن_
   يزعلوا ممكن وأعمامك فبيتكم

 

 املبلل املنديل وأمسك أمامه احلاسو  إلياس أغلق
  أثناء واردف املعقم بر  وقام  مرات عدة  يده ومسح
  هذا  بكل قيامه

 جداا  كب ة  ست دهب تيته ،وبعدين فرح  هعمل مش أان_
  التأجيل ليه ف فالبلد هسكن  مش وأان فالسن

   يرمحها هللا  بقا خالص

   املعتاده حركته بشاربه حيك وهو وأردف درويش إبتسم

   هللا  بركة على خالص_
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  سوى  به يعلم أحد ال الذى حبسها   حبيبة  لت
  قام اجلديد العرس ميعاد وضع وحينما أايم ثالث حفصه
  ب ورة اثنيه  مرة قامت  أن وتوعدها أسرها  بفك درويش 
 !    سيقتلها كهذه

 

  ، وبقلبها  جبسدها ا الم من ماهبا  فيف حفصه حاولت
 وتتحدث والعقاق  القطن بفعل جروحها تطيب فكانت
 إليها

  كان  ربنا لو وهللا وهللا.. بىت إنتِ  ،  حبيبة اي إاعيىن_
  كدك  هحبها ما  بت وخلفت  نتچو  عاو ىن 

  ومالو  له بيوجف حد مفيش أبوكِ  ،  بىت اي ااعيىن
  هيموتك كان  عاندتيه ملا شوفتِ  وأديكِ  كاب 

  وعمك عبدالاله وعمك أبوى العيله كبارات  حىت
   كالمهم  ومسمعش حمارهبم عبدالرمحن
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  فيكِ  عيعمله  الل من تعبت اان ، للريح وطاطى إاعيىن
   ِ أبوك

  وال حاچه كل  إلياس مع حدد أبوكِ  ،  حبيبة ي وخالص
 نزل لو مهرك چا  لو وليد حىت  وال عمار    ه ضى

 ! يرتچاه عاالرض ملك له

  الزينه والعيشه والدهب والسلطه الفلوس عاو  أبوكِ 
 بيكِ  ويتفش ر

  م حلد يوم كل  فيكِ  يضر  هيفضل هنيىت أنتِ  م وطول
 متوتِ 

  نوننا جايز  ،إتچو يه إلياس هو عمى ايبت جدرك شكل
 طول شوفتيه الل كل  من  هبابة تراتحى وچايز غلط تطلع
  وتبعى إاعيىن  عمى ايبت اخل  إال مبيعملش ،ربنا عمرك
  كالمى
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  وعالمات  العارى حبيية جلسد حفصه تنظر كانت
  بتهدئتها قامت. ًبلكاد عالجها حاولت عليه، الضر 
 . قليالا  تراتح كى  اإلضاءة واغلقت

 الصيدلية اىل وو لت االغراض بعض تشرتى خرجت
   هناك مهام وجدت ف

   إيه وال عيان حد حفصه  ي خ _

 وأردفت شذراا  حفصه له نظرت

   نچيبوه عاو ين انج  دوا عادى  اله_

  أىن چبتهولك كنت  جولتيلى كحنت  طب_

  ومهت ماتريد وأخذت حساهبا ودفعت حفصه  جتيبه مل
   قوله مع مهام  ،تبعها ًبلرحيل

  عمك  جوى  هيزعلوا! هتتچو  خالص حبيبة_
  عبدالاله  وعمك عبدالرمحن
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   أمرها  من عجالة  على وهى  له وقالت  حفصه رمقته

 وهو العريس چدة تبجى ماتت الل ، ايه نعمل أهو_
  امليت من اجبى احلىّ  عادى  جال

 

 وأردف  مبتسماا  انحيتها خطوتني مهام  اقرت 

   حفصه  اي عجبالك_

 

   له وقالت حفصه تنهدت

 بكرت كات   وكىت من خدت ،ووسع فالچوا  بنفكر _
   املاس  حديتك

 

   يقول وهو خلفها فرتجل ترجلت

 !  األساس؟ من عايزة مش وال حد بتفكريش،مستنيه ليه_
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  وأردف شفتيها تزمت وهى جبسدها إليه حفصه إلتفتت
    رب بفروغ

  انتوا هو والسبت،وبعدين حد ال مستنيه  مش  ايبوى_
  بيه يرتبط والحيب  حد منه يستىن  حد ديىت چنسكم

 

 أيضاا  ابتسامته مع  دره أمام  ذراعيه  مهام  عقد

   عمرك جول چوا  غ   ،من يعىن كدا  هتجعدى أومال_

 

  وقالت أسفل من ذقنها   على  سبابتها حفصه  وضعت
 شفتيها  تشد  وهى

  جاعدة مكنتش ولو مانع حضرتك عند مش لو دا_
 !   جلبك على

 !   فيها بتجوىل جليب على جاعدة إنتِ  م طب_
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  حفصه  ،تلع مت  إرادته عن  خارجاا  هيام بسيل قاهلا 
 تسّبه  وهى له فقالت حدوده  طى أنه   وشعرت

  دلوك وشى من خفيت  م ًبهلل  ،قسماا  منونة َولد اي إاع_
  العفش  اجلرد  ى   ايلىن بطلت وال

  ليلك متنامش خيليك الل مىن التسمع

 

 يضحك وهو وأردف وجهها ف كفيه  مهام رفع

   سالم سالم  ابيض ،جلبك  إيه وعلى ال_

 

   لعناهتا مع انحيته تنظر وهى تركها

   كله  العفش يلم جرب  غور_

 . املنزل إىل وتوجهت  نسبياا  ثغرها  وتبسم  قالتها

___ 
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  أمامي، متزيقها يتم وأن بسيطة أحالمي تكون أبن مؤسف
ا ويلقوهنا يداي بني  من يسلبوها أن مؤسف   عن  بعيدا
 ..عاملي

  يف  أشتهي مل وأحالمي، طموحايت يف بسيط كنتح   فلقد
  تكون أبن أشتهي فقط  كنتح   ، ال راء وال الرتف حيايت
  انفذة عرب  احلياة على بنظري  ألقي أبن ىل، تدوم ،ان معى
  على  الصبوح وجهها  على  استيقظ أن متنيتح  ، قلبها 

  ما  ،  هى حتتله وعقلى  بوجداهنا أحيا أن الرقيقه، كلماهتا
 . إايه وسلبوين  منه حرموين القليل حىت القليل إال متنيت

  إحرتاماا  فرح  مظاهر دون حبيبة  فاف..   فافها اليوم
  ىف غاية  فاف فستان إلياس هلا  جلب قد ، للميت
  الروعه

 .   هلا  خصيصاا   حنع وكأنه ، ذلك قبل  م لها فتاه ترتديه مل
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  على  مر عه جنوم بني تتألأل.. اجلنة من كحورية  به كانت
 . ثو  شكل على  جسدها

  مستحضراهتا  ومعها بتزيينها ستقوم الىت الفتاة جاءت
  انحية توجهت الغرفه من حفصه خرجت ، وأشياءها
  غرفه  من آتيه غريبه  حركه   شعرت حىت املطب 
   وفتحت ببطئ إليها توجهت_ احلظ ة_البهائم

 ف ثالثه إثنان خطوة  ترجلت ما حركه هناك لتجد
 !  أمامها ،عمار  وجدته

 

  عامل حزين اي وجف جليب!  سنينك وجيطع جيطعك_
  ليه كديىت  فروحك

  من  ،چاى نشوفها  مرة   اول دى والچالبيه كلك  متلتم
   ليه هنيىت
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 من الشال أنزل بعدما هلا  وأردف حوله وينظر يلهث كان
 وجهه  على

  عادى اشوفها  هي ليىن كان  درويش عمك هو يعىن_
 حفصه اي متشى م  جبل اشوفها عاو  ..

  من  أشوفها حىت  ومينفعش موقف واخد ابوى عارفه إنت
   ماشيه وهى بعيد

   ثوا  ينوبك ًبلعدد دجيجتني معاها واتكلم أشوفها

 

 قلقه  خافت بصوت وأردفت وجنتيها  حفصه لطمت

  على مكبب احِلزن  خرايب اي  محرى حفصه،اي اي ايمحرك_
   متشى أمانه  ولدى اي.. ًبيب

  هناك  دا  دائما حبييب وفيلم  وبوسي الشريف نور شغل
   فالسيما 
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  چو ها  ااه ربرا  وفيه  درويش عمك ااه بو فيه  هنيىت
  إلياس عمك ولد

 امل دة  حتت  وهو بننام وسالح انر ضر   وفيه

  الليله وخلى چيت م  ى  دلوك تغور يدك على أحب ف
   خ  ع تعدى

 

   بتهدئتها يقوم بيديها ُيسك وهو إ رار    عمار أردف

  مستنينها   ا أ ال برة درويش عمك ، يدك ع أان أحب_
   الچماعه مع

   والكواف ة  ِ إنت غ ك فالبيت وحمد 

 !   حفصه  اي وربك..  ليها  دخليىن عتسچديله الل وربك

 

  خبوف وأردفت حوهلا حفصه تلفتت
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  كانت  م منك وخنل  يعميك العمى ،چاك إاع طب_
  بيموت بتچيبه عيل كل  أمك

 !  وايك الفقر  لنا تچيب عشان جعدت أنت ليه

 وعشاهنا  عشانك كديىت  هعمل اان

 

  خبوف هلا  وأردف عمار إنتبه

 عليكِ   ًبهلل حبيبه ماهلا   حفصه اي ليه_

  فيها نزل وابوها البكا، من عتنشفش  خدودها حبيبة_
 النور اال ماتشوف وعينك عاو هو  جالتله طحن

   شوم  چوا ة دى ،اسكت الوكل عنها وجطع حبسها

 

   رجلك على أحب ليها  دخليىن_
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   وأردفت حفصه هنرته ف ركبتيه على ينزل كاد

 طويل انت عشان  بتوعى من عبايه  ،هجبلك إاع_
   حبيبه بتوع من نقا  وهچبلك

  جارتنا عبداحلميد ام انك...إنك الكواف ة للبت وهنقول
   عليها  تسلم چاية

    افالم اهو.. سامع  چيت م   ى وتطلع  ايعمار ودقيقة
  عليكم  واجعىن جليب أان بس افالم

 

 ًبالشياء،ارتداها  له أتت حىت وانتظرها عمار وافق
 اخلوف  ركلهما  واالثنني خلفها وترجل

  خارجا الفتاه حفصه استأذنت ف ،  الغرفة دلفا حىت
 وخرجت لدقيقتني
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  دقات تد  قلبه دقات ،أخذت عليها عمار  عني وقعت
   مسموعه 

 !   هو له ليست ولكنها  ِحلتها أهبى   عروس

   ادها رقيق  وجتميلها  ذابلتان منطفئ،عيناها كقمر   مجيله
 .  حسناا 

   تساةل ىف وقالت انحيته حبيبة نظرت

   عبداحلميد أم خالىت اي ا يك_

  على  يدها  ووضعت حبيبه تفاجئت ف النقا  عمار رفع
  وأردف فمها ممسك  وهو الصمت على ح ها  ف فمها 

   مسموع يكون يكاد بصوت

   ومنشوفكيش  متشى جمدرتش  ،  حبيبة اي جمدرتش_

  سابىن  قلىب ، عمى  ايبت معاكِ  راحيه روحى من حته
 خالص  معاكِ  وجبى عىن وا لى
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 !   طيب اعيش وإ اى

 

  هو هم ف دمعاهتا وهبطت عيناه إىل حبيبة نظرت
   ِبسحهم

 بنت أحلى اي  ، احللو شكلك  ربطى اله تبكيش اله_
  فالدنيا

 

   متهدج حزين  بصوت هى فقالت برفق مسحهما

  الل عاو ة ،  عمار اي احلنيه  غ   عاو ة مكنتش أان_
   دمعىت عليه  متهونش الل علىّ  يطبطب

  عاو ة  كنت  خناف، م نغ  من واحد يوم ننام  عاو ة كنت
  واحلالل ًبلصح بس فيه  نفسي الل كل  اعيش

   واأل ول
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 وبرتمجه نرباته وحنو  وته بعذ  وأردف منها  اقرت 
 هلا  العطشه  قلبه دقات

 وابوكِ  وچو ك حبيبك ، حاچه كل  ليكِ  هبجى كنت  أان_
  اي  تشاوى بس خدام هكونلك كنت  ، وولدك واخوكِ 
   والسالم عايش أان النهاردة بعد حبيبة  اي خالص ، حبيبة

  هبطل  فسچودى مرة  مافيه العاملني بر  واقسم وابوكِ 
 فيه  الوكيل ونعم هللا حسيب اجول

 

 ًبلغ خبوف وأردفت  سريعه خبطوات حفصه دلفت

  درويش  وعمى تكمل داخله  البت ،ايال ملكوم اي يال_
   بره عيزعج 
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 مالبسه وبدل أتى حيث إىل وذهب النقا  عمار انزل
  يراه أن دون رحل أنه حفصه  اطمأنت ، جاء  م لما وعاد 
 . أحد

 إلياس إىل هبا وأتى درويش  دلف  ، الفتاه  مهمه انتهت
   للفرحه شكل او  غروده  دون من

  عمها  ومناع  وأوالدها و وجها وشقيقته والدته ينتظره كان
  والده وكرم ومهام واوالده

  النقا  دون من   فافها بفستان السيارة حبيبه استقلت
   جبانبها إلياس وجلس

 حبيبة نظرت ، القاهرة  اىل وانطلقوا املقود السائق وأدار
  مل  الىت حفصه اىل اخ ة نظره  وتنظر بلدهتا تودع لل لف
 .  األنظار عن الطريق اختفى حىت البكاء عن تنفك
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  على وليد ينظر كان  عبدالاله ِبنزل نقطه أعلى ومن
  على  يده واضعاا  تنهمر ودموعه  منطلقه وهى السيارات

 . املستمر متزقه ومن  دقاته سرعه  من يهدأ قلبه

___ 

 . األمل خبَيبات مليئة فأيديهم َيديك بكلتا  نفسك ضحم

  طويل وإرهاقه،طريق السفر تعب بعد ال اىن ًبليوم و لوا
   عليها كان  ثقيل الزفاف وثو  وممل

  ف وتركوهم  وشقيقته والدته ودعتهما حىت  دلفا إن م.
 .إلياس البا  أغلق

  يوم من  حاهلا هذا ،ولكن أو اهلا  ىف يد  كان  اخلوف
  مالحمها يتفح  أمامها يقف وهو له تنظر كانت  والدهتا
  انظاره عن تت فى أن حاولت ف ،  هبا سنتيمرت وكل

   فتبعها  غرفه اقر  إىل ودلفت
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 !  ؟ دى  األوضه تدخلى قالك مني إنتِ _

  له وأردفت ال و  بسبب بصعوبه إليه حبيبة إلتفتا
 الوقت  نفس ىف  ومتعبه متعجبه

  هدومى اغ  عشان أوضه اقر  ودخلت تعبانه اان_
  واانم واسرتيح د  اخد وعاو ة  تقيل ،الفستان

 ساخراا  وأردف يديه بكلتا و فق إلياس تعجب

  هوا؟ ايه وأان!  لوحدك خدتيها دى القرارات كحل  إنتِ _

  بعدما  هو  هلا  أردف ف  حاجبيها  فعقدت حبيبة تعجبت
 األخرى  فو  سا   ووضع مقعد اقر  إىل جلس

 من البيت خي  او خيصك شىء أى  تعملى ممنوع اوالا _
  هتغ ى  هتاكلى  هتنامى ،  إذىن غ 

  كاد  خبوف قلبها دقات  مع له ونظرت حبيبة عبست
   ضلوعها  بسن من ينتفض
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  إذىن اتخدى م  غ  من  تعمليها ممكن حاجه  أى مفيش_
   ايه تعملى اوجهك وأان فيها

  الكابوس أنه ام حلم ،اهو بدوار تشعر حبيبه  متت
 !   شاه كانت  الذى

   املتعجرفه بنربته هو أكمل

 الطريق من إطالقا بتعب حاسس مش  أان ودلوقت_
   تنامى وال تغ ى وال د  اتخدى تدخلى ال حابب ومش

   له تنظر وهى خوفاا  تتنفس ويهبط   درها يعلو كان

 !  ؟ إيه هنعمل أومال_

 يردد  وهو مشمئزه ضحكه   يضحك منها إلياس اقرت 

  ايااه  يك واحدة مستىن كنت  إيه أد_
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 االعتدال ،حاولت  الفرا  على  و چها ذراعها امسك
  على انقض ف الفرا  على  لل لف جبذعها هترول وهى

   آدميه غ  بطريقه بنزعه  وقام  ثوهبا وامسك الفرا 

  ماُيكن مز  ويتلذذ  يستمعها وهو بقوه حبيبة  رخت
 بعيداا  به والقى بعنف خلعه وبقيته ال و  من متزيقه

  تنهمر الىت وعيناها بعيناه  أمامه العارى جسدها وَمشط 
  ذئباا  هناك وكأن هكذا  وجهها وتلون وخوفها   دموعاا 

   راخها علو حىت  عليها فهجم   فريسته وجد متوحشاا 
  به يوجد ال والذى الفارغ املكان أرجاء   يدوى وأحذ
 . أحداا 

  الىت العقاق   بفعل  ا انئما وليد كان  الوقت نفس ىف
   ِبنامه  شاهد ،  يتناوهلا

 لديها كان  رقيق ب و  غناء  حديقه وسط جتلس حبيية
  معه  وتلهو تلعب طفلة   غ ة وهى
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  أخرى مرة  رآها  أنه مصد  غ   محبتسماا  ُنوها وليد ترجل
 .  عنه تبتعد مل وأهنا

   له فقالت  جبانبها جلس

   وليد  اي وحشتىن_

 وأردف  ب هلا  ينظر وهو بعمق تنفس

  جلىب جلب اي وحشتيىن الل إنتِ  ،دا ايبووووووى_
   چوا من روحى وروح

  غ  شئ تكتب رقيقه   بعصا ممسكه وكانت هى إبتسمت
   رفعت  مث ومن األرض على مفهوم

   قائله له  عيناها

 انت نسيت اان لو منك حتة  اان ، حبيبتك مش أان_
   فاكر وخليك  تنسى ما عمرك

 وأردف  و دي ها هبا فرحته  مع منها وليد دىن
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  كلها  الدنيا ولو ،  جليب من حته  اي أنسى م عمرى _
   كدى  حيبك حمد  وبيحبوكِ  عاو ينك كانوا

  ف السماء من  يهبط سيفاا  وجد حىت كلماته   من انتهى ما
 قوله  مع حبيبه    يبتعد أن وحاول اخلوف به أاثر

 !!   حبيبة اي حاسيب_

  وقطع  السيف وقع حىت الكلمه من االنتهاء عن ينفك مل
 فزعاا  وليد ،استفا  !! رقبتها 

 خبوف اجلهور   وته مع

 !! حبيباااااه_

__ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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 الشمس كضي  واضح كالم  ليه بتنكر

 مشتا   ايه قد بقالك

 فرا  لقاها كان  لواحده

 كب    طفل معاها وكنت

 ماتتكلم  بدون عنها للكل حكيت

 (حسن عمرو ) فتسلم  تشوفها وكنت

                                    **** 

 ( 17) الفصل

  وهى نفسها  على حبيبة حتاملت ،  للغاية محتعب جبسد
 !   جبانبها جتده ومل الفرا  على  من ببطء تنهض

 !  ؟ هو أين

  وهو جسدها ملنظر تنظر وأخذت الصعداء تنفست
    معها إلياس وحشية  آاثر من اللون داكنه بقع ، هكذا
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  ًبلوهن وتشعر   متناثر شعرها  ، الزوجية ِبنزل هلا  ليلة أول
 .  الشديد

  املناشف واحضرت اخلزانة بفتح وقامت بصعوبه هنضت
  تتحرك املرحاض،كانت إىل  طريقها وىف منزىل هلا وثو 

  يتع ر أن وخياف الس  يتعلم  مرة ألول طفل ك

  إىل دلفت ،  جسدها جروح من أعمق كان  بنفسها اجلحرح
   الصنبور وفتحت املرحاض

 !  عالقه  أوسامت من  ماهبا يغسل وتركته  حتته وقفت

  اتسامت هو هبا ماحدث بل جراثيم ليست..  أتربه ليست
 . العذبة روحها من  بقى ملا وهنش الربيئة لروحها

  رأسها،  فو   الصنبور ماء مع  متتزج كانت  احلارة عرباهتا
  بليلة اغتصاهبا ت أنه واحدة حقيقة  على استيقظت فقد

 !    وجها من األوىل عحرسها
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  أذهنا    تردد ، مفرتس ذئب تراه .. وحش تراه كانت
   هلا  مهامجته اثناء هبا يردف كان  الىت مجلته

  مبسوط.. كدا  مبسوط أان ، مالذى عذابك إن تعرىف_
  انتصاراتى اعظم ىف ببقى جداا 

 ببطئ تس   وهى املرحاض خارج وترجلت إنتهت ًبلكاد
  بعيناها  عنه  وتبحث تس  كانت  فقط ، الشديد تعبها من
  لتجده ُنوها  سارت هناك  غرفه  على عيناها وقعت  حىت
 . عميق سبات يف  يغط هبا انئم

  على بدت الغضب وعالمات  انئم وهو تشاهده وقفت
   ستشعر األوىل ًبلوهلة أنت تراه إن ، وجهها  قسمات

  بال املتوحش هذا ،ليس انئم سوى  عاقل ش   أنه  
  إفرتاسه شباك ىف لتقع عنوة  أخذها وقد روح  أو قلب

 .لألبد وتعذيبه
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  شعرها مشطت ، غرفتها   إىل هادئه خطى على دلفت
  ما  عن تبحث املطب  إىل ذهبت انتهت ان وما برفق
   منها شعور  دون حلظة وىف تكله

 !  ؟ إيه بتعملى_

  بصوت وأردفت جبسدها إليه وإلتفتت حبيبة ارجتفت
 خائف

   أكلها حاجه على بدّور_

 ! إذىن؟ خدتى_

  حزينه متعجبه بنربة  وأردفت حبيبة  عني حدقة إتسعت

  جبد بتتكلم إنت! ؟ آكل إىن ف إذنك أخد_

    وأردف منها وإقرت  املحربيه إلياس ضحكه إتسعت
 كالن ان  وجهها تلفح أنفاسه
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  ومتشى ايه أان حصل  الل من  متعلمتيش لسه شكلك_
 !   قوانيىن على هنا ا اى

  بشراهة  يقبلها وأخذ له  وجذهبا ذراعها  من بقوة  أمسكها
  ف حبيبة ،تذت أسنانه   يقضمه أن يكاد عنقها  ويل م

  بتوسل له وأردفت ابتعدت

  انت متعرفش إنت ،  اتىن كدا  متعملش احت لو_
 جدا تعبانه أان ايه ف ىل اتسببت

 قائال   وغضب بعنف اثنيه له فجذهبا  ، إلياس غضب

  غ   هنى وال أمر  وال طلب  هنا مفيش!!! اجتننتِ  إنتِ _
 !    سامعاىن أحبه الل فالوقت عاو ه   الل ،اعمل ليا

  جداا  دا حابه تكوىن وإنتِ 

 قائلة  رهبه تتحدث وعيناها  له ونظرت حبيبة تعجبت
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 مكونتش أان ؟ كدا  معااي بتعمل ليه! ؟ كدا  ليه إنت_
 ليك مىن  حاجه حصل وال كالم  بينا كان  وال أعرفك
 !   دى القسوة بكل كدا  عليا فعلك  رد يبقى عشان

  املتكرب انفه رافعاا  هلا وأردف إلياس إبتسم

  يك واحدة على بدور كنت   مان  من أان عشان_
  القيتها ،واخ ا

  حاضر انمى حاضر  ،قومى ُيني  مشال،ُيني مشال واحدة
   حاضر  اقفى

  هتموت كانت  الدنيا وكل مرمو   وفمستوى جدا ومجيلة
   عليها 

  انتصارى وحققت  فو ت الل بس وأان

  منك احسن كنز  ،مفيش كدا  معاكِ  بعمل ليه عرفتِ 
   عمره طول بيه انتصر الواحد يكون ممكن
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 إلياس ترجل ، إليه ان رة   ًبلدموع عيناها أغرورقت
   هلا وأردف بعنف وجذهبا خطوتني

   االوضة  على قدامى_

  ، جديد من الشجاعة متلكتها  وقد حبيية له نظرت
  تعداد ىف فهى ذاك أو هذا سواء حماله ال أن   شعرت
 .   احلياة قيد على ولكن األموات

  بصوت وأردفت إليه ووجهته  من سكيناا  لتجلب هرولت
   عاىل

   عىن إبعد!!  مهوتك اتىن قربتلى لو_

  وأردف وذراعيه  دره هلا  وفتح السكني إىل إلياس نظر
   ًبالمبااله

   موتيىن فقليب السكينه اضريب اتفضلى... موتيىن_
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  السكني منها وسقطت  قواها  ف ارت  أمامه حبيبة وقفت
   يهزها وأخذ جسدها من أمسكها  ،  رارة تبكى وأخذت

 اتصل لو أبوكِ  ، عاالرض  من انسفك أقدر مىن  بكلمه_
  بنوت بنت مش القيتك أىن هقوله بيا

  خوفاا  حدقتها اتسعت وقد  هبلع له عيناها   حبيبة رفعت
   هو أكمل ف

  عشان منها  جوا ه على  مستقتل  كان  عمار ان هقوله_
  استىن وال ، ايخالو معاه  غلطت شكلها

  ىف فاملدينه  وتبات اجلامعه برتوح كانت  ملا م ال  او هقوله
  ايخالو معاها حصل الل وحصل  غواها حد

   ،وترجعيله واطلقك هكمل  مش لالسف

 ،هو والبهدلة والتكتيف والضر  للذل مش بقا ترجعى
  من  معاكِ  إيه بيحصل عارف مكنتش  إىن فاكره إنتِ 
 !   درويش  خالو
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 !!   رقبتك هيط   يشوفك م وأول هرتجعى  دى املرة

   آدم بىن  مش!  آدم  بىن مش إنت_

  للذى موجعه،موجعه نرباته مدوى بصرامت  حبيية  قالتها
  سليم  قلب جسده طيات بني حيمل

  و راخها عذاهبا  يهوى كان.. املريض ذاك.. إلياس لكن
   وضعفها

   يردد  وهو الغرفه إىل بقوة  وجذهبا بشده ضحك

  أى وال نوم وال شر   وال اكل مفيش ،  ورايح هنا من_
 سامعه  تستأذنيىن م غ   من حاجه

   وت وعلى ، السابق م لما  وفعل الفرا  على هبا ألقى
  والدته إسم   ال انيه ًبلغرفه يرن هاتفه  كان   راختها

  وضعته ف الرد يتم  ومل  أذهنا على اهلاتف تضع فكانت
 مى التوأم شقيقته إىل وحتدثت أمامها املنضدة على
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 ! مب د _

   ايماما  انُيني لسه يكونوا ممكن_

 

  مى  فقالت ،  اهية السيدة تنهدت

  عادى عرسان فكرة على!   قلقان  شكلك ايماما ايه_
  كت   وبينامو  مقلو  يومهم  وارد يعىن

  ،حىت حد على مب دو  و لنا   م ساعة  من  دول بس_
  وحمد  والياس حبيبة  بكلم وقاىل   كلمىن  درويش خالك

   رد

 

  مث ومن  فمها  على سبابتها تضع وهى لربهه مى فكرت
  قالت
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  نقدر ونشوف اتىن ونكلمهم  ساعتني...  ايماما بحصى_
 متقلقيش بس إنتِ  إمىت نبارك نروح

 

  كان  حفصه قلب لكن الشئ،  بعض قلقه  اهية كانت
  خوفاا  يد 

 و ربها إليها تتحدث ،أن حبيبة  وت تسمع أن تريد
 .  مايحرام على شئ كل  أن  

  أجابت هل تسأله عمها  ل تذهب وحني حني كل
  غ   حفصه قلب ذاهتا، هى مرة كل  واالجابة االتصال
  مطمئن

 نظرت مث ومن ًبحلظ ة والبهائم الط  لتطعم ذهبت
 ..  اير  قوهلا  مع للسماء

 حيدث كان  حينما عّمار  سجود ىف كانت  الكلمة نفس
  على يد  وقلبه  خائف هلا  ويدعو ،  عنها  الته  ىف ربه
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  ليلتها  بعد خا ة  عنها  خرب أى يعرف أن يريد وجل
 . مرة ألول  وجها مع السابقة

  و عد عبدالاله  عمه  منزل ُنو وتوجه  الته من إنتهى
  على دمع  آاثر وهناك ِبكانه انئما  ليجده وليد غرفة اىل

 .  وجهه

   له  أردف ف عمار  تعجب

 ! ؟ وليد اي ًبكى إنت_

  يشتت وأردف وجنتيه  على  من عرباهتا ِبسح  وليد هما 
   عماركالعادة أنتباه

  ايخى  ساعة  من اتوفت َسكينه عمتك_

 

   وأردف عمار  رأسه هز
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  الدفنه وال اجلنا ة  نروح هندر  مش  بس ، عارف ايوا_
  حد نشوف  عاو   واان برة ترا  الدنيا

   معاهم هروح وأان إنت خليك خالص_

 

  قائال وليد  انحية عّمار  فنظر ،  اإلثنني  متا

  كديىت  بعد حبيبة  على يتطمن يعو  ملا الواحد هوّ _
 !  إيه؟ يعمل

 

   وأردف بس رية وليد ضحك

 والندامه الشوم چوا ة.. فني  عليها  نتطمنوا! حبيبة_
  حبيبة تفتكر يبجى وعمتك جدتك اتنني وخدت چت
   ؟  معاه هناك خب 
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  وليد اتبع مث ومن شفتيه  على  يعض وهو أسفل عمار  نظر
 حدي ه 

  عمار   اي عليها تطمن بتعرف كنت  هنا هو يعىن وبعدين_
 !  ؟

 

 حزانا  يتهدج  وقلبه  وأردف وليد  إىل ونظر رأسه  عمار رفع

   ومعاان ووسطينا ،مچبنا وليد  اي هنيىت كانت  عاالجل_

  بكتله  بيصبحها الل درويش  عمك  مع مچبنا آه_
   يتوالها ربنا  دى بس  ،ايشي  بكتله  وُيسيها

  غ   وليد اي ميعرفها  واحد ،غ   أبوها يبجى دا بس_
 العيشه  مش معاه املعامله طاجيني مش نفسنا إحنا واحد

 



 

 583 

 حىت بعيداا  بوجهه وأشاح وليد  ِبقلىت دمعه إحتبست
 وأردف عمار  اليراه

    وبس ندعيلها  كلنا .. عمار   ي إدعيلها _

 

  أنسرها .  العالقة الكلمات من الك   أفواهنا داخل يف
  علماا  نعلم ُنن! فقط  أذنه ال السامع قلب  جترح ال حىت
  خنبئها ذلك ومع السيف من أحدّ  الكلمات أن اتماا 

  أحد جنرح ال لكن وجودها جيرحنا.  مكبوتة لتبقى داخلنا
  أحانس فنحن  ، الكاملة اإلنسانية  أتقننا وألننا هذا خبروجها
 ! فقط  العقل ال القلب سلطة حتت

 إااعيل _نور#

___ 

 !   مربوك الف_
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  ،  إبنها  وجه انحية تنظر  وهى إبتسامه    اهيه  قالتها
  حىت حراك بال جسد روح  بال شبح ك  جتلس وحبيبة

 .  عليها قادرة  لست االبتسامه

 حبيية  إىل وأردفت إلياس شقيقة مى انحيتها نظرت

  هاجى ببنوتة ير قىن ربنا  ملا أان ،   هللا  تبارك القمر   ى_
   هنار ليل حبيبة و  ف أب 

 

  تنظر  ماء حبيبة وبقيت   اهيه وضحكت إلياس ضحك
  رغماا  إبتسمت ف إلياس هلا  نظر حىت أمامها  فالفضاء

 السريعه الزايرة بعد وذهبوا الوقت مضى ،  عنها
 .  العرائس حلال لابطمئنان

  خاله إسم   يرن هاتفه  وجد البا  أغلق وحينما
 األخرى  الش صية وتقم   أجا  ف درويش 

   ايه عامل ا يك خالو_
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 ثغره  محبتسماا  واردف املقعد إىل  ساقه ورفع درويش  جلس

   ع د وحمد  وعالبت  عليك عنرن ولدى اي_

 

  أمسكه ف له هى ونظرت حبيية هاتف إىل إلياس نظر
 وأردف سرواله جبيب ووضعه

  التصليح  اوديه هبقى ايه أو ًبيظ حبيبة موًبيل تقريبا_
   معاك  اهيه ،اتفضل ايخالو عليا   كلمها

 

   جبانبها ووقف اهلاتف وأعطاها  بقوة بذراعها إ بعه غرس

   ايبوى ايوة.. ألو_

 !  عندك؟   ينه بىت اي حالك كيف  ، حبيبة اي ايوة_
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  ،  أنفاسها وحبست  ِبقلتيها دموعها حبيبة حبست
   مايحرام  على امرها  أن   ومتاثلت

    ينه  ايبوى احلمدهلل_

  يفرح ،عاو ه اعاىن حاچه فكل چو ك كالم  إاعى_
   درويش اي ربيت وجيوىل بيكِ 

 

  والدها أكمل ف ،  متها  على حبيبة  ّلت

   ايحبيبة اعاىن_

   ايبوى حفصه  نكلم عاو ة_

 املستفز إسلوبة    متقطعه ضحكات درويش ضحك
 قال   بعدها ومن

  ساعه من تكلمك عاو ة تزن شغاله  مچيب أهى_
   الزغ ة العيال  ى بكى بطلتش مامشيتِ 
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 وأردفت  منه  اهلاتف حفصه تناولت

   ين  وعتاكلى  ينه ايه  عامل  حبيبيت ي ا يك حبيبة،_
 !  ؟  ين وتشريب

 

  حفصه  أحضان   االرمتاء تريد إهنا   حبيبة شعرت هنا
  مرة تعود  بداخلها،أو  تبئ أن   هلاا تشكو أن  

 العامل هذا ترك ،املهم  الراحله أمها  رحم   جنني أخرى
   وحسب

  من أكرب عامل ، معاانته من االختباء هنائياا  عنه اإلبتعاد
 . البته توقعها  ومن إحتماهلا

 

  بداخلها عما تفصح أن تريد ،كان متوعداا  إلياس هلا نظر
 كل  ففى يريد كما  ستكون جيداا  الدرس تعلمت ولكنها
 . الوحيدة اخلاسرة  هى احلاالت
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  معاكِ   اجلعاد ووحشىن  جوى ،وحشتيىن حفصه اي ا يك_
  سوا وسهران

  ايبت الچوا  حلو!  حبيبة اي ِعندك مبسوطه_

 

  وأردفت الضحك حبيبه تصنعت ف وضحكت  قالتها
 إلياس إىل تنظر وهى

   أوى حلو... حلو ايوة_

 

   هلا فقالت ،  مايحرام على ليست أهنا   حفصه شعرت

 !  علي عتضحكى وال  وح خب  انتِ _

 

   وأردفت ريقها  حبيبة إبتلعت

  احلمدهلل كويسه  أان ايوة_
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  بدأت الدراسه  الچامعه ومتنسيش  يومينك اهتىن_
  لچامعة اتنجل ورقك يشوف لچو ك جوىل ايعسل
  وتشرفينا  داكتورة اكرب ،عاو ينك  لسه وال  القاهرة
   وحلمك املذاكرة من ايخدك الچوا  و ليش

 

   روحها شهقات  حتبس  وأردفت رأسها حبيبة هزت

  طول على وكلميىن وإدعيلى على متجلجيش ،  حاضر_

 

   هو هلا أردف ف إليه ونظرت إايه وأعطته اهلاتف أغلقت

  مش الفون فكرة  ع.. درس أول  ،إتعلمتِ  شاطرة_
 بتذاكرى  انك ًبظ  انه هنتحجج  اتىن  معاكِ  هيبقى

  لكالمى ااعك عشان  ودلوقت ، طريقى عن  كلميهم
   هكافئك أان
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  ،عشان كت   مش يدو  بس كلى  روحى ، جوا االكل
   مزعلش

 

 انسالت بعدما له  وقالت متعمقه  له نظرها ش صت
   وجنتها على احلارة العربة

  ف اذيتك أان واحد  مربر  قوىل  ، معااي كدا  بتعمل ليه_
 إيه

 

 وقال  مرات عدة أهدابه   إلياس رفرف

 ابوِك، جشع بسبب دهب كيلو  عشرين فيكِ  دافع أان_
 والطاعه السمع عليكِ   ِ وإنت عاو ه  الل واعمل

 !   عارفه أنت وإال
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 ! ؟  إمىت الكلية هتوديىن_

 وأردف  الياس إليها إلتفت

  متكلمتش أان  حاجه عن متسأليش ،  شششش_
  ليكِ  مأذنتش اان طاملا  بوقك ،ومتفتحيش فيها   ومقررتش
 !   وتك مسمعش

___ 

  مهام ل األول اليوم املدرسة، داخل خطواته ترتجل
  ال انوية ًبملدرسة الفرنسيه اللغه مدرس

  شعره و فف جديداا  وسرواالا  قميصاا  يرتدى كان
 ،  املعتاده  تصفيفته

  طالبه إىل وذهب ، له امل ص   احلص  جدول تناول
 .  مرة ألول ألدرس ليلقى
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  وجلبه   ب  انعات تتحدث الفتيات وكانت دلف
   امل ص   ِبكاهنا جالسه غ   كانت  من ومنهن ، ًبملكان

 .  الِعلكه متضغ كانت  من ومنهم 

  ىف وجلسن الِعلكة إحداهن رمت و  ، اجللبه هدأت
 .  مهام دلف حينما   فوفهن

   جبدية وقال  أمامهم وقف

  اللغه ،مدرس كرم  مهام مسيو أان ،  اخل   باح_
  سوا الدراسية السنة هنبدء.. الَچديد الفرنسيه

  ودخلت املنظر ،  عليها متشوا حابب قواعد يل األول من
   ميتكرر  كديىت  بعد ِحصىت  جبل وشوفته

  عاملينه  الچاية احلصة تيچوىن ليكم هعطيه الل وارڤالدي
   تخ  أى ف هسامح  ومش
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 أحسن يكون ، مهام مسيو  ُيسكه الل الفصل  عاو 
  البلد مستوى على  فرنساوى  بينطج فصل

  وانتو فالبيت وانتو ، بيه بعض  مع تتكلموا عاو كم
   انُيني وانتو حىت.. خارچني

 

  بصفع مهام قام ف ، خفوت ىف الفتيات ضحكن
 وأردف  هبا املمسك ًبلعصا أمامه املنضده

  هللا  بسم نبدء يال ،  أوهلا من دلع  عاو  مش_
Leçon numéro un 

___ 

 ..  شهرين َمرّ 

  نقل ت بعدما القاهرة  جبامعة الطب بكلية حبيبة إلتحقت
  طاعه تطيعه ا بحت  وجها،  طريق عن هناك  إىل أوراقها



 

 594 

  رهبا تلقَ  أن إىل رحلة  جمرد  أهنا أمرها سلمت وقد  عمياء
 راحتها تكون ان اجلائز فمن هناك والدهتا   وتلتقى
 . عندها

  مرة املكتب فتح  إعادة ت ،  عملهم اىل ووليد عمار  عاد
  وليد  ل وسيارة خا ه  له سيارة بشراء عمار  قام.. أخرى

 . بينهما  والفرا  أخوين ًبلفعل  فهما ك  اا   هبا وليد فرح

  حني ومن اثنية والدها منزل عادت ،فقد حفصه  عن أما
   درويش عمها  منزل إىل تذهب  خر

  حبيبة  غرفه  وتتفقد الطعام وحتض  له األشياء بصنع تقوم
 .والدها منزل إىل وتعود

  وقد ًبملنزل حبيبة مهر املقدم ًبلذهب إحتفظ درويش 
 . شيئاا  عنه يعلم أحد ال ِبكان خبأه
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  للبنك اتبعه الغردقة إىل رحلة هناك كانت  األايم، هذه ىف
  يشرتك  أن عليه الكحل إحلاح بعد.. وليد  به يعمل للذى
 .  مالءه  املو فني جمموعة مع وذهب وافق هبا

 واحد وهنارهم ليلهم والدهم ِبنزل ما اال...  و مزم عبلة
  املسلسالت يشاهدون التلفا   أمام هلما األايم ،متضى
 .سوايا  يقتسماهنا املنزل أبعمال يقوموا أو املدبلجه الرتكيه

 . اهلواتف على  ًبللعب أو

  األمل لديها وما ال ،  عمار    مشغول  مزم ًبل وما ال
 مساعدهتا  وتريد هبا  تشعر شقيقتها وعبلة..  هو كما

 ! السبيل؟ كيف  ولكن

 مرت  مع مچعيه عاملة  أمك مش .. جبولك!   مزم_
 ؟  عبدالاله عمك
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 وأخفضت كنرتول  الرُيوت أمسكت بعدما  مزم إنتبهت
   شقيقتها إىل  وإستمتعت قليالا  التلفا   وت

   الچمعية ،ماهلا  ايوة_

 

  هلا   وأردفت شقيقتها  من  عبله دنت

  تلكيكه  على بتكلم..  خمووته اي ًبلچمعية  مالنا وإحنا_
   احلبايب ونشوفوا الچمعية نودى

 

   مزم أبتسمت ف  عينيها إحدى    هلا عبله  غمزت
 وأردفت

 ! توافج؟ أمك تفتكرى_

 النبض أجس أروح أان ،سيبيىن عادى أيوا_
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  أمر  نست قد أهنا   والدهتا وأخربت عبله ذهبت
 والدهتم فتذكرت دفعها وعليها الشهر هذا اجلمعية
  فطائر به كب    حن ايضا وأعطتها املبلغ واعطتها

   هلا وقالت( االبيض الرقا )

  من بتحبه هى عمك ملرت دى الَفط  معاهم ودى_
   إهناردة خبزاه لسه أمى جوليلها يدى

 

  شقيقتها إىل وتبسمت  خطتها  لنجاح ًبلفرح عبلة شعرت
 قوهلا  مع

   ماشى  أماااه اي  مزم هناخد_

 

  قائله املطب  خارج السيدة ترجلت

 وتفحضى وحدك  ،ماتروحى عاد   ليه  مزم واتخدى_
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  مسافة  معاى هناخدها  ، يعىن وحدى نروح كيف  ايماااه_
    مزم اي يال وچايني الطريج

 

  شقيقتها وًب طحا  مالبسها  وإرتدت  مزم هرولت
 .  عبدالاله عمهم  منزل إىل و ال

  هناك وكانت الرمحن عبد  وجه   وحتيه هبما عظيمه رحبت
  ومروة عبدالاله  عمهم إبنه والء أيضاا 

 . وأطفاهلن

  ،   مزم وًبالخ  ًبملكان تدور وعينامها الفتااتن جلست
  الزايرة منه املقصود واملبلغ هلم الفطائر إعطاء   قاموا

  الش صية أمورهم  و  ًبلعموم احلياة  أمور   وحتدثوا
  اللون داكن جبلبابه عمار دلف حىت  ، اترة

 ًبألهدا  املزينتان الغائراتن وعيناه املهذبه وحليته
 وأردف  الشال كتفه  وعلى الك يفه الطويلة
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 !  ضيوف ِعندكم_

  والدته إليه أردفت

 ومرت  الچمعيه چايبني حمسب عمك  بنات دول اله_
   عتحبه  الل فاط  ًبعته  عمك

 

 وقال  عليهم  السالم إبلقاء وقام  عمار إبتسم

  وهللا عمى مرت توشكر.. ايعبله ،إ يك  مزم اي إ يك_
   الربكه فيها

 

 ححباا  تتحدث بنربة وقالت  مزم له نظرت

  إنت ايه عامل   عمار ي احلمدهلل_

   احلمدهلل  ين_
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  الصبح ، بليل ميشوفو  الصبح يشوفوا الل عمار _
   شياكه آخر  ومنطلون مجي 

  چالبيه وبليل العربية وراكب الشارع اخر چايبه ورحية
  ينفعوا وليد وأخوى ،هو بتاعته ًبلَفرسه ويطلع وشال

   واملصحف فالسيما يشتغلوا

 

  على  و عد هو فتبسم عبدالاله عمه إبنه والء  قالتها
يبها أن دون من الدرج   حىت  مزم له نظرهتا وعلى   ، جيح
 .  إنتبهت حىت غمزها    شقيقتها فقامت ملحو ه بدت

 مع ًبلذها  الفتااتن فهمت بك   ليس وقت مضى
 والقى وليد  رمقهما ف  أعلى من معا وعمار وليد نزول

  والدته أوقفته  ف َمضض  على السالم

  حمسب عمك ملرت حاچه معاك هبعت ، وليد اي إستىن_
   يشيلوها هيعرفوا مش والبنات
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  فتوجهت الفتااتن الحظاه ف إمتعاضاا  وليد شفىت إلتوت
 غاضبه  بنربة ًبحلديث عبلة له

  حاچه  عاو ينش فكره ،على  بو ك  والوى ليه و عالن_
   فينا دجت الل أمك

 

 وأردف إليها وليد نظر

 إنتِ  مني  عتكلمى ايما مالك_

 

  أحد رافعه له وقالت   درها أمام  ذراعيها  عبلة عقدت
   حاجبيها

 الباشا  ايسعادة إنت عنكلموك_

 !  سابج جبل كالم  بينا ايبوى  ليه وعتكلميىن_
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  أوقفتها ف  عليه ًبلرد مهت ف استفزها  ف وليد قاهلا 
 شقيقتها 

   عاد وبعدهالك  وه عبلة اي بس_

   كيف  علينا عيتعوچ شيفا _

 

  اثنيه عمار  إليه ،فعاد كف    كفاا   وطر  وليد تعجب
  له وأردف

   ايه وال  ل  م حلد ايوليد أسبجك طب_

 

 وأردف  شفتيه وليد  مت

  ديىت  توديه عاو ة امى الل نودو  معاى خليك ايبوى اله_
  سوا ونرچعوا
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   شقيقتها مع تتحدث بغضب إليه عبله أشارت

 كيف   عيتكلم شيفاه_

 

 أردف بعدها ومن فاه  فاغرا   وليد هلا نظر

   ليه معاى مركزة   ِ أنت ايه عاو ة ايبوى_

 

  و مزم الضحك، يغلبه أن من يتماسك بزچه عمار   قام
  ملا االنتباه دون قر   عن وضحكته  عمار  بوجه هائمه
 كرتونة  ومعها وليد والده أتت حىت حوهلا من حيدث
 الفتااتن إىل وأردف وليد محلها  مغلقه  غ ة

  وراكم وإحنا جدامنا اتفضلوا_
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  وليد أذن من  عمار دىن  ،ف أمامهما الفتااتن سارت
 هامساا  هبدوء وأردف

 إنت جوى  بشدة  ح  عتتكلم  عمك ِبت على ًبلراحه_
   معاهم 

 

   وأردف ًبلكرتونه يهزها  وهو يداه وليد نفض
 إقتضا 

  لسان عليها الصالحية،البت منتهية  بنات دى ايخى_
  العذا  چاها رجبتها حوالني يتلف

 

  بيده فمه يكتم كان  ولكنه ضحك موجه  ىف عمار غر 
 . اثنية املناوشات وتبدء إليهم  يلتفتا ال حىت
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  الضيافه غرفه  مزم وفتحت الفتااتن املنزل إىل و ال
  فهبطا ووالدهتا والدها  تنادى العلوى الدور إىل و عدت

 معاا 

 

   بس ديىت التعب ،وليا  وهللا بشمهندسني اي منورين_

 

 وليد أردف ف وعمار  وليد اإلثنني ابتسما

 خ  على  تصبحوا ، عمى ملرت نبعتوه دجت  وهللا أمى_

 

 قائال  حمسب العم أمسكه

   فني راحيني إجعدوا ايبوى_

 

 عمار   أردف هنا
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   هللا شاء ان اتنيه  مرة  ،  ايعمى مشوار  ِعندان وهللا_

   عليكم سالمو

 

   مزم أعلى من ترتقب وكان وانصرفا املنزل من ترجال
  إحدى   شقيقتها هلا  تسددها بلكمه فوجئت حىت

   فأنتبهت جناًبهتا

 !  ايعبله ااي_

  وسيبىت اجللب فحبيب ،سرحانه ًبلك ع  وال طبعاا  آه_
 ىفّ  ويزعق دم  عليه يدخل التاىن امللكوم

 

 تردف وهى النافذة وأغلقت ودلفت  مزم ضحكت

  ًبلكالم شلفتيه إنتِ   ،ما حجك سيبتِ  إنتِ  هو يعىن_
  املطلوج امِلدفع  ى  عامله العادة   ى
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   منها ودنت  عبله ضحكت

 !   الچمايل ِعدى.. عاد  رأيك إيه بس_

 

  وتنهدت  مزم فضحكت  ماكرة غمزة  عبله  هلا غمزت
 وقالت

   العسل  ى  طول على ،هو العسل  ى كان_

  ودونت  الصغ  بدفرتها وأمسكت مكاهنا  من هنضت
   تفتحها اثنية النافذة إىل  وذهبت اليوم اتري 

   رهبا إىل تتحدث كعهدها   وقالت السماء إىل ونظرت

  متعلج وجليب اير  ، به  شئ عليك  اليعجز.. اير _
  بيه

  وإمجعنا نصيبه من وإجعلىن  نصييب من إجعله اير 
 . الرامحني أرحم اي آچل غ   عاچالا  امني اللهم  اللك
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  قبلت الدفرت إىل ونظرت للسماء نظرهتا على  لت
 . النافذة واغلقت ودلفت التاري 

__ 

 

 . تنفع ال متيمة كل  ألفيت   أ فارها، أنشبت املَنية وإذا

  احلج شقيقه  بصحبه  جيلس عبدالاله احلج كان
 االرجيلة يشربون  كمعتادهم  املنزل خارج عبدالرمحن
 . الطلق ًبهلواء الشاى وحيتسون

 ايخوى عبدالاله  ي دلوك إيه عامل شيماء َولد_
 !  ؟ ،عتكلمها

  إىل أردف مث ومن أمامه  االرچيلة دخان عبدالاله نف 
 شقيقه

  دلوك  ين جبى احلمدهلل عتجول وهللا_
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  أخوى اي جوى  ضعيف ان ل الواد_

 

 حدي ه عبدالرمحن اسرتسل ف إجياًب رأسه عبدالاله هز

   وهللا ايعبدالاله عليك البيت مّلوا_

   وأردف عبدالاله احلج إبتسم

 كله  البيت لك وُيلى  ولدك عمار    تفرح ملا عجبال_
   أخوى  اي عيال

 

   لشقيقه وأردف عبدالرمحن تنهد

  آن مش  عبدالاله ي إيه  جبولك ،  بيه نفرح نفسي  وهللا_
 األوان 

 

   عبدالرمحن أكمل  ف له ونظر عبدالاله تعجب
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 !  الِولد ،ونچو  يرمحها هللا  أمك و ية ننفذ_

 !  ؟ ووليد عمار _

 ! . أخوه ابو اي بوليد تفرح عاو   يعىن_

 

   عبدالرمحن احلج أردف  ف عبدالاله احلج إبتسم

  ألن هنائى درويش  بت ينسى ولدى  كمان  عشان حىت_
   فيها   عيفكر  لسه أنه حاسس

   ونفاحتوهم  عاچله الرب ،خ  رأيك أيه

 يفكر وأخذ الشاى كو   من وأحتسى عبدالاله  مت
  عبدالرمحن احلج حتدث ف

 بس؟  إيه ف عتفكر_

  يتچو وا عاو ين  أهنم مها جيولوا م حلد  نسيبوهم_
   هلم خنطب وساعتها 



 

 611 

  وأردف  ًبلنفى براسه عبدالرمحن  احلج أومأ

  وولدك ولدى ،وًبلذات ماهيجولوا عمرهم  سيبناهم لو_
 ايه  جبولك عارف اان  عاو  وال فاحلرل ليه ال إنت

  ونتمموا فر ه أجر  ف ونفاحتوهم   عاچله الرب خ 
 ! املوضوع

  أدرك  ولكنه سناا  األكرب هو عبدالاله احلج  أن من برغم
 . األمر أحتتم وأن  حيح شقيقه حديث أن

__ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#

 

 



 

 612 

 قتلوك هنا

 قتلوين  هنا

 النهر  يسأم وال  وامللحمه النهر شاهدة كنت

 ( درويش حممود)  يتأمل ال يتكّلم ال

                                  **** 

 ( 18) الفصل

  طياته بني حيمل وسنني،مدام  عمراا   تدوم واألخوة    
 واألمل  الوفاء

  معا ،تبقيان ووده  حمبته ىف  خملصاا  و ديق  أمتٍ    فا فر
 .األجل بلغ ما

 ..الك   فيها   ،وتغ  فرته مّرت

  وما   ما،  شيئاا  و و ته مهام منزل إىل  طريقه ىف  عّمار كان
  كانت  الضيف استقبال مكان_املندرة_ إىل دلف أن
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 ال انوية املرحلة بعمر والفتيان الفتيات من العديد هناك
 .  واالقالم الكتب ومعهم ينصرفون

 اخلاص الدرس القاء  من  مهام انتهى قد أن الواضح من
  له ودعوة  ترحا  وبعد  عمار ليجد مهام خرج ،  هلم

 الدرس ميعاد حىت ال قيل الشاى من كو   معه ليشر 
 ًب تى  له عمار ،أردف القادم

   ايمهام نعطلك عايز مش_

   مهام  أردف الصافيه  ًببتسامته

  لسه الچاية احلصة كدا  ،كدا حاچه وال  هتعطلىن مش_
 اتچى والوالد ساعه ن  ًبجيلها

 ًبلنعناع شاى كوًبيتني  سوا نشربوا اجعد

 كعهده  بر انته له وأردف عمار إبتسم
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  عمى مرت لو ،يبقى ونشر  هنجعد مدام طب_
  مظبوط فنچان   يبجى اجلهوة تظبط عتعرف

  يريح كان  بينما الداخل إىل ،ودلف عيناه  إىل  مهام أشار
 املنضده إىل وينظر اخلشبيه  االريكه إىل  هره  عمار 

  ف املحعلقه السبورة على   مهام وشرح واالورا  واالقالم
 .أبتسم

  له وأردف عمار جبانب وجلس   مهام  عاد

 انت خال  واخدك  الشغل ،  ايبوعمار وحشتنا  وهللا_
  ووليد

 بذبول وأردف رأسه عمار  هز

   عمى  ايولد احلياة سحنة  ،  تلهينا وال م كلنا  الهياان الدنيا_

  عمار استطرد ،ف ألسفل  ان راا  رأسه   مهام أوما
  حدي ه
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 واملدرسة الدروس ،  عليك  هللا ماشاء  هللا بسم وإنت_
 اير  يكرمك ربنا

  نيه ليجلب والدته فنادت  مهام ما ال ابتسامته  على
  عمار أمام  ووضعها  منها ،تناوهلم معا  والشاى القهوة
 وقال اثنية  وجلس

  لسه فالص ر  نفحت ال م  ،  ايعمار بس  ايه هنعمل_
   أمل عندى أان بس طويل املشوار

 إيه على طويل املشوار_

   أو ل  أىن على_

   مسموع يكون يكاد  بصوت وأردف منه  عمار دىن

 !  حفصه عمك  بت على عينك إن جاىل وليد_

  خبفوت عمار فضحك  خجالا  أذانه وأمحرت مهام إندهش
 وأردف
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  عمو ايبو عادى ! عرفت  إىن مكسوف ليا؟ عتتكسف_
  فحبيبة  بابة دايب كنت  إىن عارف كله  النچع كان  اذا

   يعىن عادى جليب كسر  وأبوها درويش 

   فيف أراد ،ف عمار وخذالن بكسرة  مهام  شعر  هنا
 واردف  عليه املوقف حدة

   عمى  ولد اي ايه لك خميب  ربنا  متعرفش_

  والعربات حزانا  تنطق بعينان  وأردف إجياًب رأسه عمار  هز
 هبا  ساكنه

  عب الطريج ان جتول كنت.. املهم ، جولك على_
 !  يعىن؟  حفصه تتچو  انك على

  وأردف  زن مهام تنهد

 أيوة_

  فالناس وعرتفض  فقرية  ،هى مت افش _
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  اجف ،ساعتها ايعمار وهتجبل وكت هييچى بس_
   منك راحت م حبيبة م   ى  برتوح وهى عليها  اتفرچ

  ىف  عمار أشاح كالر اص،  عمار قلب أ ابت كلمه
  عمار جرح أنه   مهام أدرك وقد بعيداا  بوجهه حلظتها
   منه بدر عما  معتذرا حتدث ف ، قصد دون  عن بكلماته

 .. ،أىن اجصد م  وهللا آسف أان_

  واحدة حاچه عشان  اهناردة  چيتلك أان ، ايمهام إاع_
 بعتىن  ربنا ُيكن

  ملا  املكسور خاطرى يطيب ربنا  ديىت  هعمله ًبللى ُيكن
   واحد  بيت سجف حتت اتنني بني أجر 

 عمار  أكمل ف فهم  بعدم شفتيه مهام مط

  لدهب وحولته كويس  مبلغ حوشت إىن عارف إنت_
  حلبيبة اجتدمت ملا وكت
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   ووليد أان عربيىت  منه وچبت اتىن رجعته وبعدين

 وإنت ،  حاچه انجصىن ومش حالياا  فشجىت  وبعمل
  وليد   ى أخوى

  وأمسكه مهام يد وأمسك  غ ه  قيبة عمار  يده مد
   إايها

 وأكمل 

  ايولد فشجتك وترميه بيه تبدء عاو ك  أان ، مبلغ دا_
  ا فورا حفصه  تطلب ،وتروح عمى

  دا ًبملبلغ هللا شاء وان وعتشتغل  وشغل وچت و يفتك
 أن بيكم  ونفرح وسنه فشجتك وتبدأ الشبكه جتدم جتدر
 ..  هللا شاء

 !  ؟ اعه الذى ذهوالا،ما  مهام   عني حدقه إتسعت
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 يتتعتع وأردف  اثنيه  احلقيبة عمار  ِبناولة مهام  قام
 ًبلكلمات

 أىن .. أىن.. ديىت  عتجوله الل إاي.. عمار _

  بعمل وملا.. غ كم  وماليش وليد ، ى اخوووى إنت_
   أىن ومش  أىن جيوىل مبيجعد  وليد مع كديىت

   بعض فضهر نوجف وال م  ، مهام اي إخوات إحنا

  للى يو ل فينا  بس واحد ،خللى بيك نفرح عشان ايال
 مينكسر   وجلبه  عاو ه كان

  فقام جفونه، عتبات  على  احلاره العربة وقفت  وقد قاهلا 
 كل  به أفرغ قوى  عناقاا  ِغرة   حني على  بعناقه مهام

 وكل ، املوقف هذا ىف  منه الواجبه الشحكر مشاعر
   احملبه أحساسيس

 وأردف  له نظر مث ومن
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 لك جير  ربنا وُيكن ، ايخوى فبعض يباركلنا ربنا_
 !   عارف  مني عمو بو اي الَبعيد

 الدفني قلبه   زن له وأردف رأسه عمار  هز

 !   ماشى... تتأخر إوعى_

  إليهم  عمار فنظر  ، املنزل  على يتوافدون الطال  بدأو
 له واردف

   معاك  ربنا لشغلك أسيبك_

  ىف  ساهم حينما مجيل إحساس   شعر وأنصرف، تركه
   تكتمل أن املمكن من حب قصة

  ومن.. إثنني قلب على  السرور أدخل فعله شئ هناك أن
 !يدرى

___ 
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 ووليد عمار أمر  ىف والتشاور التفك  ،كان فرتة مرور بعد
   حده بلغ قد ا ًبء قبل من

 ..  القرار  وقت وحان

 !  ،خروو  ايعمى دى إاي_

  امتعاض    وليد املتحدث إيل عبدالاله احلج نظر
 وأردف بعكا ه  ولكزه

   كالم  كرت  معايز  أجعد ، حزون ال_

  إنفراج ينتظرون أًبئهم إىل ان رين وليد  و  عمار جلس
  ف ، بشأنه  استدعوهم الذى اجللل االمر  عن شفاههم 

  بدء

   قائالا   عبدالرمحن احلج

  خلصتوا وهو أنت دلوك ،  ليه منك ِولد اي إاعىن_
   عالم احسن وكان عالمكم
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   وملكمش  وجيش ،   يكم  جما  أبن بتشهد كلها  بلدان

  ليكم فتحناه الل اخلاص املكتب غ  دا واتو فتوا وشغل
   حچه ماليكمش يعىن..

  وقد وقال حدي ه بداية قبل  كعادته   هبدوء عمار  تنحنح
 ما  أمر  انحيه أفكاره وتوجهت بصدره الشك تالعب

  ًبلظبط إيه ل ،حچه ايابوى إذنك بعد_

 

 عمار  إىل ان راا  قائال  عبدالاله احلج  قاطعه

 !  للچوا _

  حلقه   جرعة وقفت ف العص  حيتسى وليد كان
   مضحكاا   واتا   وفعلت

 مذهوالا  متسعتان وعيناه  وأردف

 !!  يتچو  مني_
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   ده قائالا  والده إليه أردف

 عمار   و انت تتچو !! ايااك هتچو  الل اان اكون_

 وعمه والده إىل احلديث موجهاا  بر انة وقال عمار  عبس

  حجات فيه  ،لسه دلوك  فاجلوا  بنفكر مش أان بس_
 و  والشغل واملكتب  دماغى ىف كات 

  أوقفت بشدة سعل بعدما الرخيم بصوته والده قاطعه
 فمه    عمار حديث

  الوحيد ولدى إنت! عمار ايولدى؟ ميىت  وهتفكر_
  بردك أبوه وحيد وليد  عمك وولد ، بيك نفرح وعاو  

  جنعد مضامنينش النهاردة جعدان ولو ،  السبعه الِبنته على
   بكره  ليكم وعمك أان

 وقال   نو والده كتف  على  وربت مكانه  من عمار هنض

 ايبوى  عنك الشر بعد_
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  معاتباا  وأردف إبنه ِبقلىت  إبمعان عبدالرمحن احلج نظر
   نربته ىف إايه

  م حلد عمران جبية درويش بت حب على  هنفضل  وال_
 عليك  سرتى متوتىن

  خفيض بصوت له وقال   شقيقه من عبدالاله  احلج دىن
 قبل  عما نسبياا 

  فالدنيا  ِحسك ويفضل  تعيش  ايخوى، عليك الشر بعد_

  أان ، ِولد اي اجلول خال ة  ووليد أنت ايعمار إاع
  يرمحها  هللا  دهب جدتكم و ية بعد عبدالرمحن واحلج
   موهتا  جبل  بيهم وّ ت  هى اللى البنات من چوا كم قرران

   كعادته  مندفعاا  وليد ،فقال  ينتظران االثنني  متا

   ى  العمى وال الطشا  م ال  ،يعىن إحنا ماخنتار طب_
  حياة وا ل أذاها دهب چدة ايبوى،وبعدين مابيجولوا
  ايانس  فاالحالم  ىل تطلع خايف.. وممات
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  اختارانها الل البنات ، ساكت كنك  واد اي ماتسكت_
 منهم  امچل وال  احسن هتالجوا مش ليكم

  ،بنات وحلمكم  ودمكم وأد  وأخالج عالم فينا  وِمنا
 وعبلة   مزم  ، حِمسب عمكم

  وقال املفاجأةا  هول من  فاهه فغر بعدما  واقفا  وليد هب
 عالٍ  بصوت

 وأان ايانس، چابوان الل  وعلى  علينا هوايل دا!!!  مني_
  خلجتها  وبني  بيىن فر  مفيش عمى بت اتچو  إيه ذنيب
 !  دلوك هرتاتح  دهب چدة هى يعىن !! شنب غ 

  تذى سنه تسعوميت جعدت.. دلوك مراتحه يرد حد
 !املس ة ومكمله وماتت  خلفوان فالل

  بصوت ينهره وهو  وقال بعكا ه  عبدالرمحن عمه  لكزه
 عالِ 
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 على كديىت  يتكلم حد  االد  ايجليل!!!  واد اي اجعد_
  الل ،البنات مني تتچو وا عاو ين  أومال!  ربته الل جدته
  املهرجاانت بتوع وال عالتليفزيون بتاچى

  اهلبلة  عبلة ًبال ول بس ، ايعمى دول وال  دول ال اله_
 بطرحه  بس  فاملراية شبهى  ًبهلل اقسم دى

 وقال  عبدالاله احلج تدخل

  من اكرت فقرى انك  عارفني ،كنا عاد  ايوليد اوووووه_
 ،انت كديىت  على الكالم خل   ،  وايك وهتغلبنا  عمار 

 عاو ينش  كات   وكالم  مزم  هيتچو   عبلةوعمار  هتتچو 

  الفاحته ونقروا نتجدموا نروح مناسب يوم وشوفوا

  وقال شفتيه إنفرجت مث ومن للنهاية عمار يستمع كان
  احلزن ُيأله بصوت

  وعمى إنت ايبوى ليه االختيار حق مدتوان  ليه طب_
  أمانه دى ًبلطرجيه مش بس أمني  قولنا نتچو  ،جولتوا ؟
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  حاچه عيحس  ال الواحد  حمسب  عمى عليك،وبنات
 حىت  شكلهم فاكر  وال ليهم

  على جيداا  إبنه يتفهم له عيناه عبدالرمحن احلج ضيق
 وقال   دي ه يرمى ماذا

  عمك ومرت أمك ، أاعه  عاو   ماس  كالم  دا أهو_
 كالم  لينا وكان سبج وال اشكاهلم  نعرفو  إجتو انهم
   اتعمر البيت الطيبة ،وًبلعشرة  وايهم

  كليات  ،موادنكمش الطرجيه بنفس كديىت  عيتچو  كله
  بتوع  ى حتبوا وعاو ين  بنادر بتوع تبجو عشان فمصر 
  الرًبية جلة وشغل البندر

  ،ِچه فالبندر  عايش عمره  طول الل عمكم َولد حىت دا
  هت تارو  وال  كله  العحمر سيبناكم ،ولو هنيىت من واتچو 

  حالكم على وهتجعدوا هتتچو وا وال
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  يتأفف وليد  ،و عمارووالده بني احلديث يدور كان
 وقال  والده  الحظه ف يديه بكلتا ويفرك

  عمك بنت تتچو  عاو  مش لو ، ايوليد اجولك_
 متتكسفش  ولدى اي جول حمسب

   وقال حاجباه ارتفعت وقد فرحاا  وليد عينا اتسعت

  وحلد  هبلة بت دى  ، بصراحه معايز  بوى اي ايوة_
 الناموس ر  عربية ورا بتجرى كانت  امبارح اولت

 كالم  مش طو  عيحدف  لساهنا عليها داخل  ودم
 منها   حىت على وأخاف

 خبي ه بنربة وقال سا   على سا  وليد والد وضع

  مفيش فمعلومك يكون ومالو،،بس متتچو   ماشى_
  بيع كله  ،هكتبه ورث وال بيوت وال  أرض وال فلوس
 وشرا
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 !إييييه جولت... البنات خلياتك

  بطريقه عيناه وضيق شفتيه  مت بعدما وليد له نظر
 وقال  مضحكه

  ،،ميىت مجيلة حلوة  عبله والكنو  دى طبلة  حلوة ال_
 !! دلوكىت اتچو   عاو  الفرح

___ 

  إستطعت أنك أتظن ، اسوارى خارج خطوات ارسم
 !  حرييت ايل اخلروج من منعي

 النجاة.. الوحيد  لمى اخطوها لذلك روحي تقيد أهنا
  إىل ذاتى وعن عىن تتحدث أمحلها بشهادة  هذا كل  من

  رغم السياج ذلك رغم ينطفئ لن الذي حلمى ، األبد
 . هبا  أعيش الىت ااسادية ورغم العاليه األسوار

 ، الطب بكلية ًبلتحديد ،  ًبجلامعة
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 شعرت اليوم منتصف وىف  ، حماضراهتا  حبيبة تتلقى كانت
 ذلك  اتبعها وقد ِبفردها الكافت اي إىل ذهبت ًبلتعب
 . الوقت طيلة  إلياس هلا وضعه الذى احلارس

  سائقاا  هبا ويعود تنتهى حىت حماضراهتا قاعه خارج يقف
 . ذاته األمر ال اىن وًبليوم املنزل إىل

  املنزل إىل الو ول قبل  بنهم طعامها تتناول جلست
  إىل الدلوف حىت والنوم  سا  به الطعام وتناول

 ! املرحاض

  تقف كانت  بعيد من ، احد إىل التنظر تكل كانت
  انضمت وعندما  العام بدء منذ..  ًبلصف  ميالهتا إحدى
 وحيدة؟  هى  ملا ، يشغلها  حبيبة أمر ًبلكلية لدفعتهم

 ! البته؟ التتحدث هى ؟  يراقبها الذى هذا من

  حزانا، تفيض وعيناها_النقا _القناع ذاك ترتدى
 .  عالية األول الدراسي ًبلفصل وتقديراهتا عالماهتا 
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  حىت بحعد على من ترتقبها  كانت  ، حوهلا  محبهمه هالة
   ِبناداهتا إحداهن قامت

 !  أمنية اي_

  أن كاد  راسها   يدور حبيبة  وأمر وسارت الفتاه إنتبهت
 ..  حيطمها

  مكاهنا  من وهنضت ،  طعامها تناول من حبيبة إنتهت
  احلارس سأهلا ف املرحاض إىل متوجهه

 !  مدام؟  اي فني راحيه_

 !  ،ممكن؟ احلمام هروح_

  وغسلت  حاجتها قضت,    دلفت حىت  هو وتبعها ذهبت
 !   فكره   ًبهلا على خطرت مث ومن  تستفيق ويداها وجهها 

 !!!  هربت لو ماذا
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  ذاك من اهلر  تريد هى .. التعلم أين؟ إىل ولكن
   أمرها ستدبر وبعدها  وحسب السجان

  ،  هلا هللا  سيحلها  بعدها ومن اهلر  ِبحاولة فقط تنجح
 يقف أين ترتقب املرحاض خارج هادئه خبطوات خطت
 . احلارس

 بسيطه خبطوات املرحاض، انحية الينظر هناك  هو ها
 سريعاا  وهربت املرحاض مكان عن ابتعدت حىت ترجلت

  حىت بسرعه  تعدو كانت  ومنه  للكليه اخللفى البا  إىل
 !   اجلامعة ًب 

 إااعيل _نور#

___ 

 أو..االعرتاف رىب غرورى  لكن روحك تتمىن  روحى
 !خوىف
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  على  قليب   ،واعتاد  للغاية  حيحان املعنيان كال
 اعذرك كما  كربايئي  فاعذر, إليك ينحين فلن الكربايء
  قليب  ماىف عن شفتاى تنفرج حني إىل وإنتظرىن دوماا، 
 تنفرج  ال أو..

 ,,إنتظر.. اللحظات كل  ىف

   عليها  متطمن مش ،،جليب مانعرف خالىت اي النيب_

  هلا  أبيها  وجة  كراي أم  أردفت ف حفصه ًبجلمله تفوهت
  املغسولة للمالبس  طّيهم اثناء

   حبيبة  فعيشه وال حبيبة   ى  حد هو! كيف  متطمنه مش_

  ،وكملت واحلشم واخلدم ففيال  وعايشه  مصر راحت
   داكتورة تبجى كليتها

  هناء شكل دا! خايفه  وجتوىل وعالم  ومچال  مال وچو ها 
  ايبس جالت ملا هلا  دعت  متوت م جبل
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 وأردفت  حفصه شفىت إلتوت

  فني ديىت  الفجرى چو ها علي نرنوا عجولك ايخالىت_
 كأنه  كديىت  عتتكلم والبت ترد فني فني وهى ،  يرد فني

  وحشم  وخدم دهوت  فلوس  معاه الل ،وبعدين  سا 
 جلبه على  احلامى عليه  خيش  عارفش

 !  ًبظ تالفوهنا  م بعد نكلموها  تالفون هلا ويچيب

  فمذاكرهتا  تركز عشان عاو ا  هى ُيكن_

  متط واردفت إبقتضا  أبيها   وجه إىل حفصه نظرت
   شفتيها

  ايعمى يهديك ابداا،هللا أبداا  متطمن مش  جليب  ، اله_
 مرة  عليها  نب  نروحوا و لينا

   ايانس يتطمن جليب ُيكن
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  بقبضه  حفصه كتف  ىف لكمه بتسديد  كراي أم قامت
 منها  غضباا  تستشيظ  وأردفت يدها

 وإهتنت وإتچو ت إتعلمت هى  ، فروحك خليكِ  ايخىت_
 خالص

  جدامهم  ع حموا عياهلم   فسنك  ،الل هبابه فروحك  فكرى
   رمح

 

  ف وجهها  قسمات  إقتضبت سوى حفصه، جتيبها مل
   الصغار حفصه اشقاء أحد دلف ف حسب

  يردف

 ندخلو؟  أمااه اي بره  مهام_

   واجف  سايبه خالتك ،ولد  واد اي دخله_
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  إبتسامه  إبتسم عليها عيناه وقعت أن وم  مهام دلف
 وأردف املعتاده  إبتسامته من أوسع

   ايحفصه ا يك..   ايخالىت ،ا يك الورد ايمساء_

   ايبوى اهالا _

 

  وأردفت  كراي ام إبتسمت

  وتنورها  لصها  واد اي  الشجه  مربوك ،  مهام ي ا يك_
  اير  بعروستك

 

 وأردف حفصه انحية ونظر  مهام إبتسم

  اير _

  امك ، وحتكيلى نعناع ابو الشاى أعملك هروح اجعد_
  ينه؟  مش كيف  عامله
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  الىت حفصه مع وتركته املطب  انحية هترول وهى قالتها
  مهام هلا  اردف ،ف وترتيبهم املالبس بطى تقوم ما لت
   حفصه إىل نظرته على وهو عاىل بصوت

 !   حفصه اي ا يك عليِك،  وعتسلم  خالىت اي  ينه_

 

 ويساراا   ُيينا تنظر وهى  وأردفت بشفتيها حفصه تشدقت

   عاد   فحض خالص  م  ، ايبوى احلمدهلل جولنا_

   درويش  عمك بيت  ى  مراتحه هنيىت كيف  عامله_

 

 بعملها  وتقوم املالبس إىل تنظر وهى تتحدث كانت

   راحه  وكلها بيوتنا كلها  أهو_

 داُياا  جلبك يريح ربنا_

 



 

 638 

   وأردفت إليه نظرها  حفصه رفعت

  طالعه وبنات دروس طبعاا  م ،  عالِشجه  وح مربوك_
  َولد اي يكلمك عارف وحد  مدرس وجبيت وداخله
  َمنونة

 

 ًبحلب  ينبنض خفيض بصوت هلا  وأردف مهام إبتسم

   وهللا عشاهنا دا كحل_

 

 وترتيبهاا وطّيها   للمالبس حفصه نظرهتا على

   ؟ معدول  اي  مني هى_

 

 أخ اا  قلبه  بغرام وأردف انحيتها لابمام  بعنقه مد

 !  حفصه_
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  بصرها له  ورفعت ،   فجأة على املالبس حفصه تركت
   بصعوبه ريقها إبتلعت وقد

 تتلع م  وأردفت

 ؟  حفصه منها إيه عاو _

   حلفصه جبولك كله؟  دا ملني  سألتيىن مش_

 

  ولعناهتا سباهبا لقذف استعدت وقد مكاهنا  من هنضت
   هو أوقفها  ف

 لعمى جولت ،لو نتچو ك  وعاو  بنحبك أان حفصه_
 !  ؟ توافجى مّناع

 

  دلفت  حىت شفتيها انفرجت إن وما حفصه له نظرت
   أبيها   وجة
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  ايال جعمز ، عتحبه م   ى مهام  اي نعناع ابو الشاى_
 اخىت ايولد جعدتك وحشتىن

 

 املكان فرتكت عنها أما حفصه، إىل نظرته على مهام كان
   هاربه  هرها  هلم  تدير وهى قوهلا مع

   فني العيال نشوف راحيه ،أان ايخالىت إنتِ  كملى_

 

   الرضا عالمه الصمت وأحياانا  ، كالعادة  هربت

دثه قلبه   خ   ف إذا... تكابر ولكنها  راضيه أهنا   حيح
 !  حماله  ال عاجله الرب

___ 
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 األخرى وًبليد  ، إلياس به ممسكاا  كان  كب   مق 
  امللونه الك يفه الطويلة الناعمه حبيبه شعر خصالت

 !   القهوة بلون

  بئ ،  دة تبكى وهى األخرى بعد خحصلة يق  كان
  تضيع وهى انوثتها رةية.. املنظر رةية التريد بيدها  عيناها
 .  منها ماتبقى   ضاع  م لما

  ش صيته ، كعادته  وعنف إحتداد   يتحدث كان
 والدها ،واجلاىن بقوة سيطرهتا تفرض السادية القاسيه

 !  الوحيد عليه  اجملىن وهى

 ! ؟ أجيبك هعرف مش  إىن فاكرة !   هتريب  عاو ة_

   كدا  مش طبعاا  لعمار ؟ فني  تروحى هتريب  عاو ة

  ولال  ، ايهامن عشانك واتغر  سافر الل القلب حبيب
 !الكحليه من  جديد حد فامللعب  فيه يكونش
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 !  ؟ وداىن ع انل فاكراىن إنتِ 

  على مي طر  عقا  هعاقبك  غلطه هتغلطى مرة  فكل
   فامهه  مش وال فامهه .. ًبلك

    ورة  وال الشكل ،  َمس  ه ليكِ  دلوقت

  اي تتمردى إنك على إجترأت ..اجترأتِ  عشان ،  ليه عارفه
  حيوانه

  الندم إ اى كويس  هعرفك   أان!!  قوانيىن  على تتمردى

  ايحيواااانه.. جزمىت حتت عبدة تبقى م  حلد احلسرة وا اى
  ! 

 

  كانت  فقط  عيناها.. البته ،التتحدث  امته كانت
   املتحدثه

 !  مفر يوجد أال ،  ووجعها  وخذالهنا وشهقاهتا عرباهتا
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  متناثرة شعرها  خصالت! ؟ الكابوس هذا من إنتهاء أال
   حوهلا  وهناك هنا

  وبكل هذه  بفعلته أشالء ل محزقت الربيئه روحها  ك متاماا 
   معها   به يقوم فعل

  أوامره  مجاد جيعلها أن ىف ينجح  حىت نفسها من جيردها
 يشاء،  وقتما  يشاء كيفما  يتحرك..

__ 

 وجيلس املياه وكو  الدواء قرص والدته يناول وليد كان
   هلا يتودد جبانبها

   جوليله  عليكِ  أمانه تكلميه  أمانه أماااه اي_

 

  جترعت بعدما وأردفت الدواء قرص السيدة إبتلعت
   املاء جرعه
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  وكمان وعمك هو القرار خد خالص ،أبوك إيه أجوله_
   يرمحها هللا چدتك و ية دى

 

  رب  بفروغ وحتدث السماء إىل وليد نظر

  ذنب  هيبجى مش فرتبتها ولعت روحت لو اير  يعىن_
  ! 

 

   هو أكمل ف   دره ىف ولكزته والدته ضحكت

  مش  دى البت عنحب مش الشريف واملصحف ، أمى_
   عنجبلها 

 !   واد اي عبلة ماهلا  ليه_

  هتچيب دى  عبلة..  طبلة دى  هبلة دى ! عبله  ماهلا_
   بيه تتلفح  ولساهنا معنچرة  بت  أجلى
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   حد عليها وميجدر   خلفوها والل أبوها وحر  هى

 

 وأردفت  شفتيها والدته  متت

 بيوت وبتاعت طيبة لكن ، حامى دمها بس عشان هى_
   مىن إاع ولدى اي

  عشان  يلهفىن السريع جدام انط اروح يعىن اير _
   تراتحو

 

 وأردفت بقوة   دره ىف والدته ضربته

  منك النزعل كديىت  متجولش ولدى  اي عليك الشر بعد_
   وهللا

   كلميه   النيب عليكِ  سايج ايماااه_
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  اكلمه ممكن ،ساعتها  اتنيه واحدة فبالك إنت طب_
   غ ها  عاو  انك

 

  يقوم عمار  كان  االخرى الناحية وعلى  و مت وليد شرد
  والدته مع األمر بنفس

   األمر ذاك من يهر  أن وحياول

 ! بطىن ولد  اي حبيبة عشان يبجى_

 

 وأردف هلا  عمار  نظر

   حرام حد ذنب نشيل عاو    مش وأان وهللا، هنظلمها _

  وال  هتتچو  أنت ال سيبناك ،لو حج عنده وابوك_
  هتجول
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 فتحدثت أسنانه    بشفتيه يقضم وأخذ عمار  تنهد
 والدته

 نشوف نفسنا وابوك وأان وكت أنسب دا ايعمار،  إاع_
   ولدى اي عوضك

   وهللا وغلبانه  ،مؤدبة العسل   ى بت و مزم

  م إنتِ  وغالوتك بس عليها،  إعرتاض عنديش ايماااى_
   ليها چواى حاجه عندى

  والهعرف

 

   قائله منه والدته دنت

  نصيبك من  مش الل هتنسيك  ، ًبملعروف عاشرها _
  واخللفه والعيال
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 وجول  فاهلوا كالم  كله  هيطلع ولدى اي وهللا واملسؤلية
  جالت أمى

  مصلحتك عاو   ابوك ، أبوك طاوع بس

 !   عليك يرضى شاهلل إن كالمى  إاع

___ 

 !  البَخّيعه هذه على  توافق هل

  وقحرًبا  ححباا  وهتديين ،  وعمراا   وقلباا  وردةا  أهديكِ 
 ! ؟ وعفَّ  َأَحبَ  بقلبٍ   ورفقاا 

 اير  كرل  منت اي مصدجه  ،مش  مصدجه مش_
 احلمدهلل احلمدهلل
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  ،  كالفراشه  بغرفتها تدور وهى كلماهتا    مزم تردد كانت
  واملعلقه،اذا املوضوعه واألشياء والفرا  اجلدران تقبل
 !شك بال جمذوبه أهنا   ستظن بعيد من هلا نظرت

  أمام ساعديها وتعقد  تضحك وهى عبلة هلا تنظر كانت
   عارمه  وفرحه بشو  تتحدث و مزم ،   درها

  ايبت اعته الل اعتِ  يعىن !!  وح  عتتكلم أمك_
 ؟  ايعبلة

   بكررررررة!  بحكره  خيطبىن چاى عمار 

 

   تردف وهى عبلة تضحك أخذت

 الل امللكوم مع وحظى وجعىت وأان خيطبك چاى ايوة_
   جطعه عاو  لسان ابو َعظيمه َولد ميسما 
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   وأردفت بقوة شقيقتها  إحتضان    مزم قامت

 ًبجللو  وعامل وبيسمع  جوى ،  ايخيىت جوى حنني ربنا_

  اما حىت إتراچعت عمرى  وال أدعى بطلت م عمرى  وهللا
   هلا وأجتدم حبيبة حيب كان

 

   كفيها  ورفعت السماء إىل نظرت

  نعمتك على عمرى طول وامحدك اشكرك اير _
   ايرمحن  وخاطرى جلليب وجربك

 

  الفرحه مبتسمه والدهتا إىل  شقيقتها أمام من  هاربه فرت
    مزم فقالت  والدهتا هلا فنظرت تسعها  مل

   ؟  ميىت عاطف ألم هرتوحى أمااه_
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   بتعجب والدهتا هلا نظرت

 ليه  ؟ عاطف أم_

  ومعاها  غلبانه ،مرة  تديههاهلا  عاو اكِ  أمانه  فيه ايماااه_
  أيتام

 

 والدهتا إىل وأعطته هبا  خاص  مبلغ جلب    مزم قامت
 تتحدث  وهى شقيقتها إىل عادت مث ومن

  دقه  طلعى ، أمنيه  حيججلك ربنا ملا_

    دقه طلعى برضو حاچه حيججلك ربك  تعو ى وملا

 

  شقيقتها حلال تتعجب بكف كفاا   عبلة تضر  كانت
  حبيسها كان  قلبها حديث وگأن تتحدث  مزم وما الت

 عنه   اإلفراج ت واليوم  من منذ
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   شوفته  على هصحى! عبلة  ي حلم  مبجا  يعىن_

   الوكل هعمله  ،  وته على واانم

 و   هدومه واكويله واغطيه

  روحك على ًبلراحه ديىت كل  ،ااياااا وترضعيه وحتميه_
  هيط   دماغك برچ جالت أمك م  أول وهللا  عارفه  كنت
  ابوى ايبت

 

    مزم  أردفت ف ساخره قالتها

  عاو اه الل اليوم ودا موافجه أكيد ماىل وعارفه أان طب_
 !  وليد؟  على  موافجه  مان،وإنتِ  من

 

 ..  جتيبها ومل  وشردت عبله  متت

___ 
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  حىت سأختارك غ ك يف النور رأيت وإن أبين تكدى
 ،، . النهاية

  وأردف ،شرد هيئته من  يتأكد املرآه أمام عمار يقف كان
   متهدج بصوت

 !    أروح عاو  مش وليد،أان_

 

  طويلة تنهيدة بعد ا خر وأردف وليد له نظر

 إيه شكله   اىل يعلم  وريب أان وال_

 

 حزينه بنربة وقال من وليد أقرت 

  ومش نروح عاو ين مش  جوهلم  ، جتوهلم تروح م طب_
 جبى  يسمعوا ا الاچايز عاو ين
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 معرتضاا  له وقال حاجبه  عمار رفع

  معاهم حاولت أان إنت تروح م أان وليه !!! ايسالم_
 شوفت وأديك ومنفعش 

  وحيبو وحيبوك بيسمعوك وابوك أبواي ، ليه أجولك أىن_
  كالمك

   مراحيش اله!  كمان  إنت مابيحبوك_

 شيلتهولك  مان فموضوعك  ماان  ،  معروف إعمل_
   لوحدى

 موضوع؟ أهنى_

  شذى بتاع_

  اجنلش لتچارة هندسة من حّولت إنت وملّا ،  وهللا ال_
   بدالك الكالم خد الل مني  الغفلقه  وحصلت
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  هللا َسكينة عمتك فعزا فات الل الدور فاكر طب_
 اتعفرت ملا  معاكم أان وأروح انل سيبوه جولتلهم يرمحها
 العا فه يوم ترا 

 وقال  وليد  متحدايا  وقال عيناه عمار ضيق

  مكانك وسد وچامل  راح  مني شداد حامد وففرح_
   بتستعبط  فالغردقة كنت  وإنت ساعتها عيطه  وعملوا

  فعز للدكتور وراح طلع  مني الليل فن  تعبت أمك وملّا_
   فمصر  كان  البيه عشان الربد

 مردفاا  وليد بصدر  لكمه وسدد  فاه فاغراا   عمار وقف

  ومع چو ها مع راح الل مني  شيماء أختك وفوالدة_
 روماتيزم  ماجاىل حلد  رجله على واجف وفضل اجلماعه 
   دم  عليك ودخل ومروحتش ضرسك خالع كنت  وانت

 ساخراا  نفسه إىل يديه بكلتا وليد أشار
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 !   اله وجالت جرمط  أخوك على  چت ، يعىن خالص_

 حزن بتنهيدة وقال عمار  شرد

  هللا على  نتوكلوا ،يال عمى  ولد  اي َمفر مفيها  شكلها_
 ه ضيهم   مدام عاو ينه مها  الل ونعمل

  ا متسائال  واردف وليد ل  بصره رفع مث قاهلا 

 كلكم  وتقريباا  أروح عاو    مش  ليه وعارف أان طب_
 !  وإنت؟ ،طب عارفني

  عدت مث داخلى ىف  ِبا  البوح ُيكنىن أنه  ننت لوهلة
 . االوان فوات  قبل لعقلى

  عاد مث قلبه  إىل وحتدثه شروده  من  وليد إستفا 
  ا قائال كعادته  بس ريتة

  هوايل هى  هتكلم أان وال  هتتكلم أنت ،ال جوم جوم_ 
  جابوان الل وعلى   علينا



 

 657 

  شاهلل حمسب بت مع مغفلجه أايم هتبجى كنو  بينا يال
 ! كشح  يكشحها عجر 

 وليد ، واحد مقصدهم البعض بعضهما  حماذاين سارا
 .  أنفاسه على تطبق اجلاثوم وكأهنا الصعداء يتنفس

  يردد طريقه،وبداخله  ىف  ماضٍ  شارد  فهو وليد عن وأما

..  حدث مهما  ا يوما خمّيليت عن أو عىن ابداا  تغيبِ  لن"
  الرواية نصف يف ماتت وإن حىت املفّضلة  تبقى فالبطلة

"! 

__ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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 َوشاهَبَه ِااحها  واَفقَ  ما اأَلااءِ  ِمنَ  أحِحبُّ 

 محدانِيا ِمنهح  كانَ   َأو

 محِهمَّةٌ  يل حاَجةٍ  ِمن َكم  لَيلح  فَيا

 ( القيس إمرة)ِهيا ما  َأدرِ  ملَ  لَيلح  اي ِجئَتكحم ِإذا

                           **** 

 (19)الفصل

__ 

 احللوايت و حون الفاكهه و حون العص  أكوا 
  هذا كل_وعبلة  مزم_  العرائس قبل من املحعدة الشرقية
  عمار أمام الضيف إستقبال بغرفة املنضدة على موضوع
 والسيدة عبداالاه واحلج عبدالرمحن احلج ووالديهم ووليد
 وليد  شقيقات أ واج من  وبعض عظيمه والسيدة حتيه

 .أيضاا  حاضرون
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 بوجهه تتجمع الدماء وتكاد  وأردف حمسب احلج تنحنح
 فرحته  ِعظم من

  وسهالا  أهال  اي ، الربكه شقتنا  وهللا_

 

  من هو انه أى عبدالاله احلج  إىل عبدالرمحن احلج نظر
   أوال احلديث سيبدأ

  چايني أننا كلمتك  ايحمسب، وندور نلف م  غ  من_
 هللا شاء وان لعمارووليد بناتك وعبله  مزم نطلب

  ،ايه هللا  خ ة على وندخلوهم خيلصوا بتوعهم الشجتني
  رأيك

 

  أعتلت بينما  وجهه  من للشقني حمسب بسمه اتسعت
 حمسب أردف ،ف الفتيات والدة  غرودة 
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  ح   اي كالم  دا مروحني وانتو معاكم خدوهم ايبوى_
   بناتكم دول

 

  وأردف عمار  أذن من وليد دىن  ف اجلميع ضحك
 هبمس 

  بدرى من مصايب ،تو يع  مروحني وإحنا انخدهم طبعاا _
  هو

 

  نظرته على عمار   و ل  يصمت أن بيده عمار غمزه 
   الفتااتن على  مزم والدة اندت ، كالم  دون ألسفل

 والدة السيدات  افحا ،  ِحلتهم أهبى ىف دلفا  أن وم
   عمار ووالدة وليد



 

 661 

  لابحراج  البقية على بعيد من السالم القاء   وقاموا
  أن قلبها كاد   عمار  انحية م بته  عيناها  مزم ،  وجلسا
  بشفتيها  تتشد  عبله  كانت  ،بينما مكانه من ين لع
  اثنية ودىن ممتعضا  هلا ينظر كان  الذى وليد انحية تنظر
 قائال عمار أذن من

  عرايس يعىن جال بواي كيلو٤ منهم واحدة كل  حاطني_
 !   ِعمه  غ  من بس  حمسب  عمك شبه  ومها

  اليوم خللى ، ًبهلم ايخدوا هت ليهم وال هتسكت إنت_
 وليد اي يعدى

 اير   ر  ،اير  اخوه ابو اي يعدى عاو هو _
   دول  فينا ملزجينهم اللى البوم ًبلبنات

  وعبله   مزم شقيق دلف مث ومن  عمارضحكاته كتم
 حديث ،وبني  هبم  محرحبني يليه الذى والشقيق األكرب
  اإلتفا   ت وقد الزجيتني تفا يل عن طويل
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  عبدالاله احلج قام ..الفاحته  قراءة  ومتت الزغاريد اعتلت
    ًبالستئذان

 ،ًبلبداية  معاا  العشاء ليتناولوا بسيط وقت يرتكوهم أن  
 .أقنعتهم والدهتم ولكن االكرب إبنه وتشاور حمسب تلع م

  العشاء كان  ،وًبلداخل للجميع ًبخلارج العشاء وضع
 ! ووليد وعبلة و مزم عمار  ألربعتهم محعد

   كحله  دا الوكل عاملني  الل وعبله ،اان  هللا واى كحل_

 

 وأردف االبتسام وتصنع   مزم  اىل بصره عمار رفع

   ايديكم تسلم ، ًبكل ماان_

  دى اللحمه خد استىن الفروچ،وال من اجطعلك حتب_
  التليفزيون  ى  مسوايها أان

  ًبملوتزريال عامالها مكرونه وكحل
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   وأردفت خبفه ضحكت

  اعملهالك عشان تچيبها للبندر  أخوى بت بعتت وهللا_
  وتعچبك

 

 قلبها   هبيام وأردفت بعيناه سرحت

   بدنك على والشفا وًبهلنا  تعجبك اير _

 

    وأردف فقط  هلا  ًبالبتسام سوى الرد عمار  يستطع مل
 كلمتني 

 ايدك  تسلم   ين ،الوكل نفسك تعبتِ _
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  املحفعم،وعلى بغرامها به حتد  و مزم عمار  ركال كاان
  له تنظر  وعبله جلسته على وليد كان  االخرى الناحية
  تكل وهى

 !  ايك عا ومه حمتاچ  وال مااتكل_

 

 وأردف  بشفتيه وليد إمتعض

  انچى م جبل واكل_

 !  واتكلش  كله  دا  الوكل عاملني ،هنكون  ود طب_

   ؟ ِ أنت مشاركاىن شبعان ايبوى_

 

  ف ذ من  وجزء واردفت  حاجبيها  أحد عبلة رفعت
   بفمها الدجاج
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 كدابه  عنطزه ، يدك هنبوسو يعىن كلت  م عنك_
 ااي  على عارفا 

  العيان ايبت فالبنك كاب   ومو ف أجنلش جتارة خري _

 

  ملعقه  بفمها وضعت  بعدما ألعلى  أسفل من عبله   رمقته
 وقالت ار 

 تربية بكالوريوس معاى  واان ، السفاره  كاب   ايوه ما_
 الل خنطبلك تعاال جالولك وال  أستاذ اي عنها  اعت
   إبتدائى ساته واخدة

 

 إايها  حمذراا  وأردف بتعمق  وليد هلا نظر

 !  الصونيه جنلبوا وال هتتكتمى_

 وقالت حاجبيها أحد ورفعت الطعام عبلة تركت
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 !  مني  على جتلبها_

 ليا  فالكالم عتمسكى  عاچباىن  مش  حته أى على_

 !!  عنحسب آآه_

   حتسبيش اله_

 

  آخر وكأنه بنهم  تكل وهو هلا  ينظر وهو بسره متتم
 األرض على  طعامها

  اااعيل ف لجه دم ، بدرى من السريع كلك  كحلى_
 !   بيها إتوكست الل يس

 

  اخرى مرة سواي  اجلميع جلس  ،  طعامهم من إنتهوا
  فنجان عمار  طلب على وبناء  الشاى الفتااتن قدمت..

   القهوة
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 ! بيداها ال  بقلبها  مزم تصنعه كانت  الذى

  وتلبيسها_الشبكه_  شراء ل موعد على الزايرة إنتهت
  الزفاف موعد وحتديد

 وهى تدخل أن األكرب وعبلة   مزم شقيق   وجه حاولت
 االتصال يتم كى  اهلواتف ارقام يتبادلوا أن وإقرتحت متزح
   عمار على للغاية  عب األمر كان  ، اخلطبه  ففرتة بينهم

  اعرتض  وليد عن ،اما الزايرة بداية منذ  مته  على  فهو
 للمزاح  املوضوع حّول له اجلميع نظر وعندما ًبلبداية

  ورحلو الزايرة وانتهت ، ًبلنهاية ووافقوا

 وأخذت_عمرى عمار_ ودونته هباتفها   ممسكه و مزم
 اإلسم تقبل

   تتمتم وهى العادى إاه   وليد  عبله  دونت بينما
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  يتلفاه  أما  ،حىّ  عسل بس طويل ولسانه  فزوره  ملكوم_
  !! 

___ 

  الليل ساعات أرهب  لت  ما  طفلة إنين تراعي تكن مل
  هبا  أشعر اليت العالية التنفس وأ وات..  الغرفة و خحلمة

 ..  أثرها  بدين يقشعر كان  اليت احلارة  للزفارات ًبإلضافة

 . البشعه حقيقتك على ىل  هرت.. أخ اا  يل  هرت ا ن

 إنك لوهله ا ن كحنت.. البلهاء مشاعري فوضي بعد
 . الوحيد خال ى

  بل متوقفه،  الليل وساعات   مظلماا   ال ما املكان
 ! وهناراا  ليالا  متوقفه  الساعات

  تنتصف الشمس  كانت  وإن حىت  مظلما املكان ارى
 . اليوم طول املنزل ِبنتصف
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 ... عيناه  نظرة تحرعبين كما   مظهره  يرعبين يكن مل

 ينظر أحدهم هناك إن كونّ 
  وي بت  لك فعلٍ  كل  يراقب..لعيناك،ألفعالك،لتصرفاتك

 واحد كالمها  الالشعور ،او هبا الشعور  ُيكنك حقيقة إنه
 .عندى

 ..!  اخلوف مالمح  عن الس رية مالمح  تلف

  ،  خلفي هسيسه أاع  عندما بقوة  ينبض قليب ما ال
  الكريهه أنفاسه  وت

 ....االحساس حاربت للنظر حاربت لكين

 !!  انظر لن

 !!  أنظر لن

  إغماضي  مع.. ساعات رِبا ك  اا   داخلي هذا  أردد  لت
 ..  لعيين
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 بذاكرتى أعود أو..  املالهي يف أنين ا ن  يل ُيكنين
 ! حقاا  قليب  فيه  سحعد قد يوماا  وا يل قدُياا 

 ولو  قليب اسعد مقتحم لفعل ،او أحدهم كلمه  ل
 ! لدقائق

  عيناي   فتحتح ! حقاا  األسوأ كان  به كحنت  ما كل  لكن
 ..  مخحجربة

 ..!  النهاية ،أ نها معى أفعاله من يسأم مل ما ال

 ..!   أبداا  الشمس تشر  ألن

  مرور مع  غرفيت لنافذة  أنظر واان عيين  علي يداي وضعت
  وحيطم يلتهمىت كاد  اجلوع   للضوء،شعرت شعاع أول

  اجلافه  الكيك قطعة إىل نظرت الداخليه، معدتى أنسجة
  جبانيب الىت

  ما  آخر   انحيته ،هرولت سجاىن إلياس دلف مث ومن
   قوة من عندى
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  جعانه أان إلياس،،_

  األورا  بعض وفح  غرفته إىل ودلف  عنه بعيداا  دفعها
   اخلارج  إىل أخرى مرة منصرفاا  وترجل البعض منها  وجلب

 

  شديد وهن   وقالت حبيبه أمسكته

  كدا  معااي بتعمل ،إنت  اجلوع من مهوت ايدك أبوس_
 يرضيك   الل كل  بعمل بقيت مش  أان ؟ ليه

 

  يهز وهو بعنف  وقال معصمها من إلياس أمسكها
 بقوة  جسدها

 دماغى  ومتوجعيش ،إطفحيه جوا األكل عندك_

 كيك  بتاعت دى  ؟  أكله الل إيه أكل عليك حرام_
   امبارح ومن ونشفت
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  بقوة ،أمسكها تصاعدت إلياس من الغضب انفاس هنا
  ثوهبا أطراف من

  وجهها حتر  هلا الكريهه أنفاسه كادت  جدآ منها وأقرت 
   ومالحمه 

   املعهودة بشراسته وأردف

 

  لسه  ، ايحبيبة لّيا  عبدة  تكوىن عايزة مش عشان_
   بتتمردى لسه أوامرى بتعاندى

  رجلى حتت تركعى م  حلد أذّلك هفضل

 !  سامعااااه

 

   رارة  تقبلهم قدماه حتت وج ت بعيناها الدمعه ترقرقت
  تلك أن تعلم تكن مل  ، له وتتوسل بشدة تبكِ  وهى
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  ،ًبالنتصار  أك ر ًبلنشوة يشعر جتعله األفعال
   النادر مرضه  و  ّ   ّصه  ،ًبلف ر،أبحساسيس

  هبا وهرول إليه رفعها  اهليسرتية،  ضحكاته إلياس ضحك
  كعادتة   ثياهبا ،مز  بقوة عليه قذفها مث ومن الفرا  إىل

  من  املحقز ة معها مغامراته من مغامرة  وبدأت.. بوحشية
 . جديد

___ 

 ..  فرتة مّرت

  لابطمئنان حبيبة إىل ًبلسفر درويش  عمها  حفصه أقنعت
   لوجه وجهاا  تراها أن تريد ،  حاهلا إىل

   أبنفاسها ،  بعناقها تشعر ان تريد

 !   وحسب ،تطمئن هبا  تشعر.. تتحدث وهى عيناها ترى
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  درويش  سافر  ، الياس ووالدة شقيقته  اهية مع ًبإلتفا 
   القاهرة إىل

  ذهب مث ومن   فاوة هبم  ورحبت شقيقته اىل   ا أوال ذهب
 !   وحبيبة إلياس إىل  مجيعهم

   هلم البا  فتح  إن وما

   عالسالمه محدهلل ،  ايخالو اهال أهالا  اي_

 

  إلياس وقفه  طت ،  ًبخللف تقف حبيبة حفصه  رمقت
   الرب  وبسرعه 

 تفتت أن كادت  بقوة بعناقها وقامت إليها هرولت
 !  االشتيا  شدة من  عظامها

  أكرت أشوفك عارفا   فضلت لو هيوجف جليب كان_
 !  كديىت  من
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 !  حبيبة اي سنه

 

 والدها   رحبت جتيب، ِباذا تعلم  ال حبيبة   متها على
 مضض  على يده وقبلت

  مجيعهن  وجلس  اهيه  ماهتا رحبت

  القص  شعرها  يروا  ال  حىت وشاحها ترتدى كانت
 !  رث بشكل املقصوص

 ويقدم يرحب أخذ ، ال انيه ش صيته إلياس تقم 
  قلب ما ال ولكن إلياس وإىل هلم ويبتسم هلم الضيافه
   قالت  حىت مطمئن غ   حفصه

 

   فاألوضه  چوا بس هناخدها ،  عمىت ولد اي إذنك عن_

   معاها  نتكلمو وعاو ة  أمها اعتربىن
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ذراا  توعد نظرة الياس نظر   عن  هى حتفظها ،نظره عبلة حمح
 حفصه إىل أردف مث ومن قلب   هر

 !بيتكم البيت طبعا إتفضلوا_

 

  البا  ،وأو دت حبيبه  نوم غرفه إىل  حفصه وجلت
  حبيبه مشاعر  ،ف ارت أخرى  مرة إحتضاهنا   وقامت
  كطفله  أحضاهنا     رارة بكت.. حبيسه كانت  وكأهنا
 !  أمها وجدت واخيىاا  ضائعه

 !  ايبىت؟ إيه فيكِ _

 

   العقا  تعلم  التحدث،فهى عدم حبيبة حاولت

   أوى وحشتيىن أشوفك ما دقت  ،بس  مفيش_
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  ريب ويعلم   جوى جوى ،إتوحشتك مىن  أكرت ما وهللا_
   ننزل اجوله ميىت من أبوك

   ؟  ين  مش وال  چو ك معاكِ   ين  عليكِ  طمنيىن

   عمى  ايبت طمنيىن!  و مالتك والكحليه

 هي اهنا إال املرات ا ف أملها فا  الذي أملى من وًبلرغم 
 والقسوة والنفا  الزيف مألها حياةٍ  يف الوحيده احلقيقة
 !  أمى ،ستظل حفصه ،ستظل

 

   عليا   متقلقيش كويسه  أان_

  شعرها  منظر حفصه رأت  ف عنها رغماا  الوشاح هبط
 وقالت فمها على يدها  ووضعت هلعت ، الغريب

  لشعرك حصل الل ااي! حبيبة اي دى إاي_

 



 

 678 

   وأردفت اثنية الوشاح ووضعت حبيبه تلع مت

  حل  ومعرفتش لوحده بيقع كان  هو ، هو..  ماهو الء_
 اقصه  إىن غ 

 

 وقالت مطمئن الغ  وحلاهلا  هلا  زن حفصه تنظر كانت

 حبيبة اي شعرايتك حملى اي كان  دا! تچدريه مش جتصيه_
 !   كالم  ديىت برضو

 

  حب   حفصه يدى وأمسكت منها  حبيبة إقرتبت
   هلا  وأردفت

  ايه واخبارهم ايه عاملة  عنك إحكيلى ، مىن سيبك_
   فالبلد

   اتىن فكوكب بقيت أىن حاسه اان



 

 679 

  ألول خيتلجها اخلجل وشعور وإبتسمت  حفصه  متت
 ألسفل  تنظر وأردفت مرة

 ! حبيبة اي ا طبت إىن_

 

  بقوة إحتضاهنا    وقامت  فرحاا  حبيبه حدقه إتسعت
 وأردفت  وتقبيلها 

   هاه  مني أخ اا !! حفصه اي جبد جبد! جبد_

   جدرى جبا  ايه نعمل.. كرم  مهام_

 

   هلا  وأردفت بشدة حبيبة ضحكت

 وانتِ  عليه بيبان كان  حاسه ،كنت حاجه ع أقولك_
   راضى وهو فجنابه تديله
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 حبيبة  أكملت ،ف االثنتني ضحكا

 ؟  أمىت واجلوا _

  لزج خبط مش  عليه يدخل دم  ، شوية جدامنا لسه_
  األساس من وافجت إىن كويس

 

  وقالت حفصه  ِبقلىت احلميلتان بعيناها  حبيبه تعمقت
 مضحك خببث

  رغم!!  حفوووو ه اي  عليه    ِ وافقت الل دا وإيشمعنا_
   منك أ غر أنه

   كالم  تشبعيه تشوفيه ما كل  وكنتِ 

 

  خجالا  السفلى شفاهتا قضمت بعدما حفصه تنهدت
   شاردة وقالت
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  له عزعج ايوة.. مانعرف ،وهللا حبيبة  اي معرفش_
   فالكالم وعنديله

 عيحبىن يكون ممكن أنه ،وحسيت وطيب  غلبان بس
   وشاريىن  وح

   يعوضىن وممكن

 

   هلا وقالت حبيبة إبتسمت

 وإنِت؟  طب_

  علمك الچوا  اومال  أد  جلة بطلى ايبت بس!  إىن_
 !    ايك احليا جلة

 

   حبيبة وأردفت االثنني ضحكا

 ! إيه؟ عاملني عمارووليد_
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  إخبارها من البد.. ست ربها  حفصه،هل  قلب  د  هنا
  ًبلتأكيد سيعرف أمر فهو

   عائلتها  ،ومن  وجها  عمومه ابناء فهما 

   هلا قالت تفك  بعد

 ًبين وعبله،والچوا   مزم حمسب بنات االتنني خطبوا_
   شهر كام  بعد

 

 ًبلدمع عيناها  إمتألت حىت  حفصه إىل نظرهتاحبيبة على
   عرباهتا  وهبطت  مت ىف بكت ،

 قائله   كتفها  على وربتت بتهدئتها حفصه  قامت ف

 احلياه  سحنة! بس عمى ايبت ايه هيعملوا كانوا_
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  متهدج بصوت تتحدث وهى دمعتها  حبيبة مسحت
   وأنفها أمحر ووجهها 

  خالص ان  عالنه أان ، هيتجو وا  اهنم  عالنه مش_
   حياتكم هتبقالكم كلكم

 حفصه  اي هتنسوىن ،خالص لوحدى هفضل  هنا وأان

 

  اان اينعم.. چو ك معاكى ،ما  ايبىت ليه ووحدك_
   عجبلو 

 !  ؟   وح ،مش  معاكِ  و ين بردك چو ك  هو بس

  وىف  األخرى اجلهة ونظرت حبيبة فشردت  حفصه قالتها
  خزانته  أمام وليد كان  اللحظة نفس

رج     إحتفاهلم أثناء مرة ،ذات فتذكر الرتداةه قميصاا  خيح
   شقيقاته إحدى ِحنة ليلة
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  هى  فكانت ، القمي  نفس ويرتدى  حبيبة رأى وقد
   اخلضراء احلنه ااثر  من يدها بغسل تقوم

   قالت  السالم القاء وبعد رأته

   بىن بنطلون مع ميمشيش نبيىت  مجي  ،  فكرة على_

 

   هلا  وأردف نفسه إىل وليد نظر

   إيه عليه  ينفع أومال_

 بنعرف أن  س  بس ، كات   خبرچ مش اان شوف_
  فالذوج

   اسود ، ابيض بنطلون عليه ُيشى قميصك

 

   هلا  وأردف وليد إبتسم

   نغ وه ماشى خالص_
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  حبيبة ضحكت

 !  ؟  هتغ ه  ح_

 !!   أمرت طبعاا،حبيبة_

 

  القمي  إىل ينظر وهو تنهد بعدما ذاكرته من وليد  عاد
   اخلزانه إىل اثنية وأعاده

 ُيسك كان  الذى عمار   واتصل هاتفه أمسك بينما
  البحنيه  الشع ات بعض به ملتصق وشاحاا 

  واردف

   وليد اي أيوة_

  أىن حتت واجبى  ساعه  ،ربع نتأخرو  عشان يال_

  ماشى_
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  يشتم وهو قبالت عدة   رارة الوشاح وقّبل  عمار أغلق
   حينما  وتذكر رائحته

  حبيبة  فاف يوم فجأة   درويش منزل إقتحم

  عليه أن  ربه حفصه  ووجلت إليها حتدث وحينما
   احلال ىف الذها 

   حبيبة إىل أردف  ف الوشاح ذلك فوجد حوله نظر

  تصربىن حاچه أى أهو.. معاىّ  ه ليه!   ح بتاعك_
   روحى من  أغلى اي بحعدك على

  شروده من استفا  ، أتى حيث إىل  هارًبا   وفر أخذه
   غرفته ًب  على  طرقات  وت اع حينما

  ليجدها البا  وفتح  ،  سريره حتت  قيبه خيبأه هرول ف
 .. والدته
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 إااعيل _نور#

___ 

 وأطقم اواىن ،  للمطب  واغراض اشياء ، مالبس
   واالركوًبل والزجاج لالكوا 

 يوم وكل جتهيزات يوم كل  ، ال من ًبهظة الصيىن وأطقم
   اشقاةهم و وجات والدهتم مع الفتااتن  رج

 .  ويعودون الك يي  يبتاعون

  ، منهن واحدة كل  شقه فر  وت ، الزفاف موعد إقرت 
   مسموعه تكون كادت  قلبها خارج  رج فرحتها   مزم

  سوايا  مشاداهتم على فما اال ووليد عبله عن أما
 . املحضحكه
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 ايالاااااهوى فحضنه  وهبجى  إسبوع!!  عبله اي إسبوع_
 !   ايبوى

  فضحكت  ، الوسادة حتتضن فراشها على   مزم وقعت
   املرآة أمام  شعرها متشط   وهى شقيقتها

  عشان ، سينا وچون تيكر اندر لقاء وهيبجى إسبوع_
   هللا شاء إن هلمه  متلمش لو عظيمة ولد

 

  إثر عمار   ًبالتصال وقامت اهلاتف  مزم أمسكت
  وجدها  اهلاتف إىل فنظر احلاسو  على مكتبه  ىف عمله 

  وأجا  يفعله ماكان وأوقف شفتيه  مت.. خطيبته

    مزم اي ايوة.. الو_

 

   شعرها  خبصالت وتلعب وجهها  على تنام كانت
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   ايعمار؟ عطلتك_

   ؟ عادى  عتتصلى وال  حاچه ،فيه  واليهمك_

 

  على  تتقلب وهى  وأردفت  وهتا بتنعيم  مزم قامت
 ساخرة  تضحك وشقيقتها   فراشها

 ؟ دلوك فاملكتب إنت_

  آه_

   بس و  وو  وتك نسمع عاو ة كنت_

 

   وأردف عمار إبتسم

 مروح وأان انجصاكِ  حاچه ،فيه  مزم  اي تسلمى_
 !  ؟ أعديهالك
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  لشقيقتها  وتش   راره  تزفر  وهى  درها  على  مزم دبت
   غراماا  بعيناها وتسبل

   شقيقتها أذن   وهتمس

   وهللا  كرمتىن  اير  عسله وعلى   عليه مرارى اي ايبوى_

 

   عمار   اىل عادت

   سالمتك غ   عاو ا  اله_

  اجفل، م  جبل معاى  اىل أخل   بس هستأذنك طيب_
   أانم م  جبل هكلمك

 

  واردفت مرات عدة اهلاتف  مزم قبلت

   مستنياك هننام  ،مش  ماشى_
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  فعل وتصنعت  بشفتيها عبله تشدقت ف ، اهلاتف اغلقا
 وقالت   الشفتني مصمصة 

   عليكم  داخل  ودم منحنحني_

 

  وقالت هلا  مزم نظرت

  كيف  نتكلموا وال كيف  نعملوا عايزاان أومال_

  يولع فينا واحد كل  طولنا لو ووليد دان ،  أىن هوريكِ _
  منتأخر  التليفون چوا فالتاىن

 

 وقالت ًبهلاتف عبله  أمسكت ،ف بشدة  مزم ضحكت

   الصوح املعاملة هنوريكِ  بح _

  ثالثه اثنني ،مرة اخلط غلق  بفعل فقام  وليد   إتصلت
  أجا  حىت
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   اهلم خطيبة اي نعم  ، ملكومه  اي نعم_

 

  مكرب على اهلاتف تضع كانت  عبله ألن  مزم ضحكت
   عبله أردفت ف ، الصوت

   القنصل  سيادة اي ليا عتكنسل_

  عاو ة  عرج  فالكباريه  مش عشتغل   مرار اي فاملكتب_
  تن تن تن تن ااي خرب ااي

  نكلمك عشان املكتب من ميىت راچع جنولك كنت_
   فموضوع عاو اك  ننام م جبل

 

  واردف وأمسكه وعاود  اهلاتف وترك   راره وليد  فر 
   وجهه بقسمات ممتعضاا 
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  مع ،اجعد فالشغل فيه  اجعد دا السبوع سيبيىن ايبوى_
   ا حايب

  چن  يلبسىن ُيكن ابكى فاحلمام اجعد

   عاو اه فالل وأحكى براحتك ونكدى واسبوع

 

   عظيمه ولد اي ترد  ويكش  وهرنلك روح! إهناردة اله_

  جولتلهم  اهيت هناك الطني  االايم جالوىل ،  جالوىل مها_
   وكت فيه لسه اله

  جدامى والجيتك احلمدهلل  جفاى على  اجلفا نزل راح

 

 وأردفت  الضحك عبلة تصنعت

  خل   ،  چو ها مات الل املرة  ى تعديد خلصت_
 خلصت  ًبقىت  عشان ورنلى
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 احلمدهلل طب_

  عاو اك عشان وتكلمىن  ل  واحدة كلمه!!   وليد_
   ماشى فموضوع

  عليكِ  طلعنا نكون اروح م حلد  هنا من  ايشي ه روحى_
   فالچامع،غورى  نصلوا

   غورة  چاك_

 

  من  قلبها يقف أن  كاد   مزم كانت  بينما االثنني أغلقا
  وقالت شقيقتها هلا فنظرت ، الضحك

  القومى الس ك شوفتِ  عتضحكى_

  إلياس  ى عاو اه مش انك جتوىل م طب_

 

 دهاء  هبا   وت بنربة واردفت عبله  هنضت
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 ! عاو هو  جال  ،مني اله_

  فرته  دى كل  ، كديىت   وعتكلميه وليد عاو ة يعىن_
   مرة حىت سوا عدلتوا م خطوبة

  وجلة فالدلع لنا  وفار  جط وهو ،اان كديىت  على هو_
   احلنان نبع عمار وبشمهندس انتِ  الرًبيةبتاعتك

   ايخده دم

 

 وقالت   بقوة ًبلوسادة شقيقتها بصفع  مزم قامت

 ..  انتِ  هللا  شاء ان ملكومه  اي عليه  تدعيش_

 

 تقوم كانت  والذى ، عحرسها بيوم حتلم ِبكاهنا   مزم انمت
 بداخلها  وتتمتم إقرتابه حىت السويعات بعدّ 
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 عنائك من ساعدي،فلتسرتيح اي ساِعدي منحتحكِ  إينّ 
 والتخََّعب 

 من الوحيدح  أنت  وجي ان رى،اي يف معادن  الرجال كل
 .! َذهب

__ 

  ححبكَ  استوطنَ  فَ  األايِم، َجرحَ  تداوي لِ  ِجئتَ  وَكأّنك
  يف وتتجول قليب،    ميمِ   يف تغفحو وأ بحتَ  فحؤادي،
 أوسع  دَرك أِجد الّدنيا ىبّ  ضاقت َوإن وتييِن، طحرقات
ا أِجدكَ  منها،   يف  ىل دحمتَ  أِميل، حنيَ  عليهِ  أّتكأ ىل سندا
 . اجلنة  ىِف  و وجاا الّدنيا

  عمار   حنة ليلة عارمه فرحة ،اليوم احلِنة  بيوم عجالن ذبح
  ولدوا اللذان اليوم منذ اعوام منذ منزهلم  فرحه.. ووليد
 . به
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  للفقراء اللحم تو يع ت ، عحرسهم  وغداا  حنتهم اليوم
  احلج ِبنزل محقام  ،االحتفال أكمله   ًبلنجع واملساكني
 .  حمسب واحلج عبدالاله واحلج عبدالرمحن

  ، للجميع ا دقاء فهما هلما حضروا النجع شبا  مجيع
   اجلدران تصدع كانت  والزغاريد االغاىن  وت

  هى حضرت قد  اهيه  ،ولكن  وحبيبة الياس حيضر مل
 . وأوالدها و وجها مى وإبنتها

 املزمار  وت على وعمار  وليد كان  األحصنه على
 والشبا  ، اليوم هذا ىف استئجاره ت الذى البلدى
 .  ًبلعصا  والرق  ًبلتصفيق حوهلم

  مكان اليوجد كان  ، حضروا قد ًبلعمل   مالئهم حىت
  عن أما.. حضرت  الىت احلشود  عظم من الحد خالِ 

  وأم هم  ، غ هم مدويه فرحتهم  فكانت وليد شقيقات
  اليوم فرحته
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 والسبعه بدائره وأوسطوه وعمار هو إحداهن جلبته
  وتتعاىل  حوهلم يرتاقصون وكانوا حوهلم  واوالدهم فتيات
  من خوفاا  املعوذات بتالوة وعظيمه   حتيه وتقوم الزغاريد
 .  اليوم هبذا يصييهم أن احلسد

  وسط  االمر وأعتاد يريده ال الذى  واجه امر وليد تناسى
  ايلتصفيق  عمار أكتفى  بينما  شقيقاته مع ورق  الص ب

   خر وقت  من خيفيه والذى بعيناه احلزن عالمات  برغم
 .  املزعومه  فرحته إ هار  

  أخذ ، احلنه  ميعاد أتى  حىت ا دقاةهم  إىل الشبا  خرج
   اخلضراء احلنة عجني وهبا الكب ة الصنيه مهام

  على  ووليد عمار  الشبا  محل وقد أمامهم هبا  وتراق 
  أُناءها  وبكل هبا يلتفون  كلها  ًبلبلدة وسارو  اكتفاهم
  قامت من السيدات ومن لرتاهم النوافذ كل  فتحت حىت
  بالد ىف عادة  ،فهى أعلى  من امللح ور  الزغاريد بفعل
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  و نته به كلها  ًبلبلدة واللف العريس محل الصعيد
 منزل حتت مّروا ،حىت أغنياهتم  يتغنون الشبا  وخلفه
  وعبله   مزم العرائس عند  املدعوة الفتيات لتنظر حمسب
   مزم وقامت وعبله   مزم ونظرت الزغاريد بفعل  وقاموا
  احلسد من  عمار حبيبها  على خوفاا  بسريرهتا القران بقراءه
  وسط االكتاف على حممول  وهو ِحلته أهبى   كان  ألنه

 .الشبا  حشد

 

 ،، العحرس وبيوم

  وعلى ، والتجميل العرائس جتهيز ِبكان الفتااتن جتهزت
  حىت جلبهن   وعمار وليد من كال  الذها  ا واجهم
  البلدة

  وسط  أوالا  والدهم منزل على ُيروا ان العادة  ومن
  والعصائر الشيكوالته وتو يع وتصفيق  وفرحه   ب
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  منهم واحد كل  اال واج رتى بعدها ومن الغا ية واملياة
 .الزوجية منزل  حىت السيارة ىف  وجته رخذ

 

   والده دلف ف  هليئته  ينظر املرآه أمام وليد يقف

  والعربيات حتت مستنيك  عمك  ،ولد وليد اي ايال_

 

  وأردف  ًبخلوف وشعر وليد تلجلج

  احل بيت يتعشوا طب_

  إتعشوا_

 ! ؟ وعياله هو  ِچه عليان_

 ،َخِل   چحم_

   فعلمك خلى مچو  واخواته شعالن حممود_
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 ِعنووه  لي رجه وليد  ذراع عبدالاله احلج أمسك

 ،ايالاا  عاد فض_

  عاو   عاو   ايبووووى_

 

  خلفهم واجلميع الفتيات وجلبوا وذهبوا وليد هبط
 تزوج فقد ، املنزل حىت امللح ور  والتصفيق ًبلزغاريد
 .  أيضاا  ُيلكونه مجيل ِبنزل ووليد عمار 

 . النجع بنفس  ولكنه  أًبئهم منزل عن نسبياا  بعيد

 

 منهم واحد كل  والده وقفت بعدما ال نائيات  عد
  الل  بكو  ممسكه

 عمار  بعدها ويكمل  رشفه ترتشف  مزم  جعلت وقد

 .  ووليد عبلة األمر وكذلك



 

 702 

 .البا  واغلقوا شقته إىل منهم واحد كل  دلف

__ 

 ثيا  بتبديل يقوم وهو نفسه إىل وليد يتحدث كان
   ،متأفف عحرسه

  طر  چاله الواحد أما  وجرف اتك وطوم وخبط رجع_
   ابوى  جوى وفرحان ، بدرى بدرى

(  حصان) وفرسه ورجا ه بلدى مزمار  چايبني وعمى  هو
 وطبل  و مر  رج  اي وهاتك

  غلى جلبوان دا والغلبان ،وأان  اهلاليل ابو يد چوا ه وال
   بيهم عامل وحده ربنا  اتنني وخدان بو ان

 

  وىف االخرى الغرفه داخل من  وت أاته حتدثه إثر
   ُنوه قادم  أنه ،اى للعلو درجاته
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  وليييد ،اي ايوليييد_

 متعجباا  وقال حاجبيه أحد وليد رفع

 ؟ دى املركو  بت ايه عاو ة _ 

 

  وقالت منه ،واقرتبت كعروس  هبيأهتا هى كما   عبلة دلفت
  له

   چوا فاالوضه وحدى وسايبىن  ااي؟ بتعمل ديىت كل  انت_

 

  هلا  وينظر  ، البط فم  ك شفتيه يضم  هلا وليد ينظر كان
 قال   مث ومن متعن  

  ولبستك اهناردة  ،من فني  هروح طبلة اي  چاى ماان_
  ًبلظبط والشرا  الچزمة  ى جبينا كله  العحمر
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 شفتيها   متط وقالت بوجهها  عبلة عبست

  عريس من يتجال كالم  دا!!!  وشرا   وچزمة طبلة_ 
 البيه  سعادة اي عروسته  على فرحه فليلة 

  أاي فاكره اومال فالفرح بيتجال الل الكالم دا هو ايبت_
   فبعض  حيبوا بيجعدوا ان تفتكرى  اوعى ،

  ىف هناك  ،دا الشربيىن ودينا عمروداي  كليب  ويعملوا
Mbcمصر   

  ًبألمانه وبكلمك الچديد تالجى هنا

 

  اجلميل  فافها فستان   الفرا  إىل عبلة  جلست
 وقالت

  ودينا عمروداي   ى  عاو ة االمانه ،عايزا  ايخواي ال_
 الشربيىن 
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 ،دلوك اله دلوك ،بس جابالك كنتش  فاالول  حيح
  عاألجل دبش بال  جالتلى  بصراحه وأخىت چو ى إنت

 !  إهناردة

  فو   بعضهما على  كفيه  ووضع ولسد شفىت تعوجت
 واردف بطنه

   ى نبجوا وعاو ة ،  أختك اخل  فيها وهللا  ال_ 
  عاو اىن...فاالخر طلجها ماهو ؟ ومرته  عمروداي 
   بيتعشى لسه حتت واملأذون مستعد واملصحف اطلجك

 

 ًبندفاع وقالت مكاهنا  من هنضت

 وچع  چاك ديىت الفال فرحنا يوم  مش  فحض!  وليد_
 ! بطنك
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  أن وحاول رقبته بطقطقه ،وقام مرات عدة وليد تنفس
  الليلة  هذه  األقل على  األمر يساير

 وقال جبانبه وأجلسها  يدها وأمسك وليد جلس

  فيه أان الل هول من حاسس ألن هبزر اىن كويس  اان_
   اختك دماغ فتح عمار  تالقى ، چلطه  عليا هتنزل

 !  فوج

 

 خبوف وقالت   درها  على  عبله دبت

  جول ؟ غصب واخدينا انتو هو كدى  ليا!!!   محرى اي_
 عبدالاله ايولد عليا و بيش

 

   نفسه حيدث األخرى الناحية وليد نظر
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  حمسا   دا كل  غبية وكمان  ، ماشى وهبلة عبيطه يعىن_
   ؟

  وأردف االبتسامه  وتصنع انحيتها نظر

  وا ل احلب دحنا ،  غصب خدانكم جال مني !! وه_
 !إ اى إتثرت ركيب شايفه.. لركبنا

 

 وليد  وقف ف بتحفز  اليه ونظرت ذراعيها  عقدت
 يتحدث  وهو ُنوه ليأتيها يدها وأمسك

 ...   خ   على  الليلة نعدى ايال تعاىل_

 التانية فاالوضه  هنام ،،عاو ا  اله_

 واخداها ااي معاكِ  هنزر  كنت  الناس ايبت ًبهلل استهدى_
 ليه  جفش

 كديىت   اوعا.. اله_
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   قائال  العصبية وليد تصنع هنا

  الليله  عديىت م العظيم ًبهلل تالته!   الچزم ايبت ااعى_
 فوج  من راميكى الكون خ  ع

  جولت تعاىل

   حدقتيه وإىل له تنظر  به فالتصقت  بقوة إليه ضمها 

 ..,  ماخيلى  يلم جرب ، نزعجوا ال م كدا  أيوة_

___ 

  إىل ودلفت   فافها فستان خلعت ،  مزم إستعدت
  املرحاض

  أبيض نوم قمي  لرتتدى ،ذهبت و لت توضات
   الليله هلذه  خمص 

  وضعت ،  النفاذة الرائحه ذو العطر  خات بعض رشت
   التجميل  مساحيق من القليل
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 . وانتظرته شعرها ومشطت

  على  وجيلس  الته من إنتهى ، ًبلداخل عمار  كان  بينما
   الصالة سجادة

   ويقف يرتجل ، ويقف غرفتها  جنو يرتجل وهنض تنهد

  من  ًبهلل واستعاذ املاء من القليل وارتشف ذهب
  الشيطان

 

  بصوت ،واردفت أمامه هكذا   مزم وجد ف البا  فتح
   انعس

   حبييب اي مستنياك وأان جوى إتخرت_

 

 !!  للحظه حبيبة رآها حىت بتمعن هلا نظر
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  له تنظر حبيبة أهنا   هلا  نظرته على وهو هلا إقرت 
  وامسك ًبلفرا  جبانبها جلس ،  يعشقها الذى نظرهتا
  هى  ،إبتسمت وشراهه  بنهم قبالت  عدة وقبلها  وجهها 
   عمرها طيلة به حتلم كانت  إحساس   وشعرت

  به ،ألصقها ًبلغ  ب هبا  وضمته  جذعه حول يداها لفت
 شعرت حىت  به يتنفس وهو ك  ا  عنقها ول م واك ر اك ر

  عمار   معشوقها  بعامل وذهاهبا اكملها    حواسها بدغدغه
  على من  مالبسها وأنزل سرتته خبلع عمار  قام ، وحده

  بتغطيته وقام حتته ووجل الفرا  غطاء وامسك جسدها
 . االضاءه وأطفأ حتته وهى هو

___ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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 َعِلشاهِنحم  بِْعِتَيىّن 

 َمْعصحْوبَة  وِعنِيَكى

 ْخايِّنة  تَخَرى اَيَهلِ 

 ( اجل  هشام ) َمْغصحْوبَة َ ىيَّ  َواَل 

                    **** 

 ( 20) الفصل

 يتعاىل والك   الك   ، متعالية  غاريد  وت

  عيناه  فتح  من عمار  يبدء ، املنزل خارج    ب هناك
 ببطئ 

  ىف  وتغط  املفرود ذراعه على تنام   مزم ليجد جبانبه فينظر
 !   عميق سبات

 !  مزم كانت  أهى

 ! الوحيدة؟ قليب حبيبة ،  هى هبا  حلمى كان  هل
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  فرضها  الىت   وجىت..  وجىت وجدهتا استيقظت وحينما
 القدر

 واحد النساء فكل حبيبة لست طاملا ، واحد وغ ها  هى
 . عنده ذاته األمر لدى

 

  بليلة  حدث ماذا ليتذكر هكذا  تنام وهى هبا حمملقاا   ل
  هبدوء يوقظها أن وأراد ببطئ تنهد ،، البارحه

    مزم!!  مزم_

 

  وأردفت واسعه إبتسامه ،تبسمت  وته  على استفاقت
   ًبلغ  ب

 ايغاىل  اخل   باح_
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   هلا  واردف االبتسامه عمار  تصنع

 البا  ونفتح  نچهز جومى ف ، برة وأهلك أهلى جتريباا _

 

   هلا وأردف  فالحظها ببطئ  مزم تنهض كانت

 اتعباِك؟  حاچه يف!  ينه؟ إنتِ _

 

 اليمىن يده كف  وامسكت منه  ودنت إليه  مزم التفت
  الداخل من وقبلتها

 الواضح  غرامها بنربة وحتدثت

  احسن دلوك أان!  عمى ايولد مچبك راحة الدنيا تعب_
  فالدنيا واحدة

 وا ل بتعب حاسه  وما
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   هلا  وتبسم  أهدابه   عمار رفرف

 عليهم  منتأخرو  عشان ،ايال  ينه انك احلمدهلل طيب_

 

___ 

  سامعش  معقول.   عظيمه  َولد اي جوووم ! جووووم_
 ديت الزيطه

   ؟ ودنك مچب  ِمدفع عاو 

 

 فجأة  أعتدل ف  امامه  عبلة ليجد عيناه وليد فتح

 !رحيم ر   من قول سالم_

 

   وأردفت عبلة شفىت إلتوت

 ! ايك عيفريت شوفت مالك_
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 ! أوعر_

   كنها  مغفلقه  باحية دا  عالصبح ا طبح طب!! أوعر_

 

 يتحدث وهو عيناه بيديه يفرك وأخذ وليد إعتدل

   ووم عامل وهو فالدنيا حد يصحى حد فيه  اعىت_
 !  فيها  الل الشعر عديت ان لدرجه ِبناخ ه

 

 ساخره بنربة وقالت كتفيه  أحد ىف بقوة عبلة ضربته

 برة وامك أمى شكل  جوم عالصبح،ايال اجلرف چاك_
  واخواتنا

  الواحد بدرى من  ليه عالصبح جايني ليه  ودول_
   ينام ملحجش
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  وهى اخلزانه من  ومالبس  مناشف عبلة  رج كانت
   تتحدث

   احى الليل طول ايه نعملوا ايعريس،  باحية_
  ِ انت ليه منتش معرفش

 

  يصفعها وهو واردف املناشف إحدى واخذ وليد هنض
 هبا

  عم  ،  عطهوىل ربنا الل الرًبىن فالچمال عفكر كنت_
 !  اومحر  روچ  حاطط حمسب

 

 املرحاض منهم كل  ودلف  بلهاء له ضحكه  عبلة تصنعت
  ا خر بعد واحد
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  وشقه وليد شقة ىف  أهليهم  إستقبال ىف كانوا  مث ومن
   فتياهتم  حلال  واطمئنوا األهل ،جلس  عمار 

  والعصائر للعرائس، خصيصاا  املصنوعه امل بو ات تناولوا
 ..احملم  السوداىن والفول

  وقبل.. العرائس لتهنئة مصرية كعادة  مالية مبالغ تركوا
  ملا ثنائى كل  وعاد ، أتو حي ما إىل مضوا الضهر   الة
 .  عليه كان

 وانتظرته لزوجها وتعطرت وجتهزت ثياهبا  مزم فبدلت
   هلا البالغ حبه   تشعر جعلتها  ًبألمس معها  ،فطريقته

  إبنه أمر نسى أنه   نفسها تقنع وأخذت
 وليد جبانب فجلست عبلة عن  أما_ حبيبة_عمهم
 اهلاتف  ُيسك وجدته

  االضاء أغلقت يعرتض أن وقبل  به وقذفت منه أخذته
 !  مالبسه  ايقه من وأمسكته
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  أشعر املحضى، أستطيع وال الرجوع أستطيع أقف،ال أان ها
  كالم  دون مضى دون وحسب اقف ان أريد أىن أحياانا 
 ! لشئ االكرتاث دون حراك دون

  أين إىل.. أ ل حىت  أكمل أن يدعوىن شئ هناك ولكن
 ! أعلم؟ ال

 .. فحسب أقاوم .  أقاوم ولكىن

  شاردة تفكر  ِبكاهنا جتلس حبيبة كانت  ، احملاضرة إنتهت
   هلا  و لت حىت املدرجات بني من أمنية  تسللت ،

  يدها  متد  وهى وأردفت جبانبها  وجلست

   إ يك! أمنية أان_

 

 أمنية أكملت ف متعجبه إليها حبيبة إلتفت

 عليكِ  اتعرف  اول سنه بقاىل ، عليكِ  مكدبش_
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 حد مبتقربيش  ِ إنت ألن..  أقتحمك أ ح  ِبعىن أو
  هنائى منك

  وطبيعى   مايل إحنا.. التانيه وآدى  سنه بقالك وفحالك
 بعض ع كلنا  نتعرف

 

  بنربة هلا وقالت بعمق أمنية ملقلىت النظر حبيبة أمعنت
   متهدجه

  عادى بتكون حاجه  ،وأى أان إال الناس لكل طبيعى_
  أان إال برضو حد ألى

 

  هذه من! هبا مريب  ما شئ هناك أن   الفتاة شعرت
  به تتحدث الذى واليأس اهلائل احلزن قدر  ؟وما

    نو أمنيه أردفت
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 أقدر؟  جايز مش_

 فقالت  حبيبة تعجبت

 إيه؟  على تقدرى_

   دا فيه انتِ  الل من تطلعى.. أساعدك_

 

 تكون رِبا  ؟ هذه من ، وأك ر أك ر حبيبة تعجبت
   بصالهتا وتكراراا  مراراا  طلبتها اليت اإلهلية املعجزة

 به النداء وا لت والذى الت فيف تكون أيضاا  رِبا أو
 .أيضاا 

   وأردفت حبيبة هلا نظرت

  خباف اىن أعرفه الل كل  بس أان! ؟  فامهاكى مش أان_
 غلط  نفس  اتنفس خباف أقول خباف اتكلم خباف..

  وايكِ   كالم  أكمل هقدر  مش أعذريىن
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  وبداخلها  هلا تنظر  أمنيه وتركت محسرعه  حبيبة هنضت
 حقيقياا  إليها خحيل م أن   يقني

 ا بح واإل رار ،اتكدت ما شيئاا  من  تعاىن الفتاة هذه
 املحريب أمرها تدع ال أن   النية عزمت فقد الضعف

 .ابداا  وشأنه هذا

___ 

  مل لكن...ذبحلتْ  قد روحكَ  وردةَ  أن وهلةٍ  ألولِ  أ نح 
  انساانا   تعيدَ  أن علي قادرة   ووردة ابتسامة أن أدري أكن
 !! احلياة إيل

 ..  الشهور ومّرت

  مصدج م وهللا  ايالهوى ، حفصه اي الكتا  كتبنا_
   روحى



 

 722 

  تتحدث حفصه اردفت ف ًبهلاتف إثرحتدثه مهام  قاهلا 

 ! خالص  هتطلع روحك كانت  ؟ يعىن ليا_

 

   وأردف مهام  تبسم

  كحله  والَچديد اجلدل عليكِ  ونطلع  نتچو ك بس_

 وأردفت  حاجبها  حفصه رفعت

  عشان مش إاع!  منونة َولد اي ايك ىل  عتستحلف_
 خدت نتٱ عادى  يبجى  ندخلوا وجربنا الكتا  كتبنا
 علىّ 

  وال وأكرت  مان  ى كله  املكان بيك أمسح ممكن أان
   فرد وال  لچو  حسا  أعمل

  تكابر  أهنا   يعلم..  ،يعرفها  رأسه وهز مهام تضاحك
  عليه يطلع أن أحد التريد دفني وحب حنو وبداخلها
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   هلا وأردف  يفعلها مرة ككل  األمر مرر

   فالفرح  نعملوه البنات ست اي إيه ف نفسك_

 

   وأردفت وامتعضت شفتيها  حفصه مطت

  دوغرى إتكلم ، عحبو  ديىت امللز  الكالم أان ايبوى_
  حد انجصا 

   يتالفاك اللى املحر چاك

 

   هلا  وأردف مهام  قهقه 

  احلالل ايبت  ينه  بكلمه رجيى  وتبلى هتحىن  ميىت طب_
 !  ؟

  ونشعر   ين كالم  جنولوا  نبجى وكتها ، روحك تطلع أما_
   بعدك من مفيش وايللى سندى اي واجول فيك
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 ! عليِك؟ وأهون_

 وشكل الزايدة شايلة أان ،  ايمهام السالمه مع ايال_
   هتحصلها املرارة

 نفسها  إىل وحتدثت اهلاتف أغلقت

  ينفعش دى  أاي ، ايريب كديىت  جبل مشوفناهو  كالم_
ن  غ  من خطوبة  حمح

 مع ًبلطماطم الچبنه  شندوتش ، ى ًبملححن خطوبة ال م
 بعض

 !  األسرة حمكمة فقائمه مكان منالجيش ونرجع

   كله  العفش ايخد دم

 الزرعيات ن   اكل الچحش ،  حممد اي إيه خرب_
 ! شايفهوشى
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   الفىت له اردف ف مرتفع بصوت درويش قاهلا 

 يعىن  درويش  ايعم حكاية مش_

  مرة  وكل جا دينها وأخواتك وأبوك حكاية،وإنت اله_
  كديىت  ع

  الزرعه يبهدلوا اخوك والد  ،مرة ايكل اجلحش مرة

  هيبجى ردى روحكم  ملميتو  لو ،  احلكاية ايه اومال
   شديد

 

  درويش  إىل اجملاورة األرض  احب حجاج احلج خرج
  له وأردف

  معاك م وأوسع عنتهددو  ،إحنا الغايب ايبو ب _
  چيبه
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  جلبابه جبيب يده يضع وهو وأردف حاجبه درويش  رفع

  ي  املشاكل ،مهكش  أجيبه معاى م اوسع يعىن كيف_
 حچاچ

 

 إهتزا   دون  له وقال الرجل له نظر

  من  احلمار وكلها غلة  ،  عنتهددو  جولتلك درويش،_
  أرضك

 ايحجاج  مرة أول مش_

 ! وافرض_

 

  سالحه  أخرج وعى ودون  درويش  غضب  استشاظ هنا
 ! ًبحلال ميت فوقع احلمار على  عيارا وأطلق النارى

   درويش  اي احلمار موتت!!! وه_
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  غ  ،مالو  كديىت  بعد حدوده هيتعدى حد وأى_
   ِعندى السالح

 

 أحد محارهم  فقد ىف   ِبصيبتهم ،وهم وأنصرف تركهم
   عليها املعتمدين املواشى

  النارى العيار  وت  ع خرج من  منهم  راعتهم  أمور ىف
 كان  من منهم   حوهلم اجل ان ومن الرجل هذا أبناء من

 هبذه يتصرف أن له كيف  ، بدايتها منذ  املشادة يشاهد
  الطريقه

  واحدة   واحدة ، توعد نظرة  درويش إىل حجاج نظر
 !أ لم والبادئ

__ 

  الضلوع،وبعضح  حبيسح  السيوفِ  طليقح  احلننيِ  وبعضح 
 !الدموع ك يفح   احلروفِ  قليلح  احلديثِ 
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  بيك حمسا  يعىن! ؟ بيك أحس ايه يعىن_

 

 يتحدث عالِ   بصوت وأردف منزعجاا  وليد هنض

  رمحة  ومن ،اله  عيل چيباىل سنة  وكل بيا إحساسك فني_
   تسجطى وسنه   لفى َسنة ربنا

 !   اتىن عيال  عاو   ومش چحم ًبللى راضى اان ايست

 

  وتردف وليد  إىل ان ره عبلة   فاه  فغر

  وفالوالدة مرة  كل  فحمل الويل بشوف ،اان فكرة على_
 والرضاعة والبحكا والز ن

 خنلف الل املرة تيچى إىن ،مستنية مشتكتش  ذلك ومع
 ! الولد ليك فيها
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  وأردف وليد تنهد

  ادهوىل ربنا ًبللى اكتفيت ،  الواد عاو ه مش أان_
  خالص

 !!  كديىت  مش عليّ  تتچو   عشان_

 

  بنفاذ  وليد هلا أردف ف  عيناها، حدقة  اتساع   قالتها
    رب

  ، اتىن  مأساه نكرر عاو  وال  عليكِ   هنتچو  ال ايست_
  كمان  واحدة نچيب ملا عليكِ   جادر أان هو

 

 قائله   عيناه  و  تتحدث وهى عبلة منه اقرتبت

  ححب مش ديىت  بعمله الل كحل  إن حاسس مش لو إنتَ _
 !والنظر القلب أعمى أنت فيك،يبجى



 

 730 

  بكل يفكر ِبفرده وليد  جلس ، الغرفة وغادرت تركته
   اختياره يكن مل حوله مايدور

 !! أخاك محرغماا  ولكن يريده وال

  غرفته  إىل ينظر وهو بقوة عيناه ،وفرك فزعاا  وليد إستيقظ
   ححلماا  كان  أهو..

  وأردفت احلمل أثر كب ة  وبطنها  ، الغرفة إىل عبلة  دلفت
  له

  عشان حتت مستنيك عمار  ،  حيت إنك كويس_
  املكتب تروحوا

 

 عبلة  فقالت بوجهها حيملق حتدث دون إليها وليد نظر

 !  ؟ ىف أاي_

 !    املست يب ايبت عيل كام  چبتيلى_
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   وأردفت تتعجب وهى كف    كفاا   عبله طرقت

  انسك واكل اي عجر  لسعتك وال سح ن مالك_

 ؟  ديىت   الكام العّيل دا ،  ّ على  رحدى_

  عيل  اول دا  ايبوى! أاي خرب  وال هنيىت  فالقسم اان هو_
   فالسابع وحامل

  ايريب دا مالو  دا.. ايفقرى اسرتحيت

 

  مضحكه بطريقه خبنقها وقام   رقبتها  من وليد أمسكها
 يردف وهو

  ه نجك عيال فعيال تچيبيلى جتعدى م  عارفه_
 فالرتعة وأرميكى

 

   وأردفت محلها نتيجه ببطئ وحتركت يده عبله أ احت
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 دلوك من ولدك والطاجيه طاجياك ال أان  ، غور ايبوى_
 كات   أجيب اقعد عشان

  املرار ووراىن عيل أول ف طلعت روحى دان

 

  ،بينما  مالبسه يرتدى وهنض إمتعاض   وليد هلا نظر
  سرير على من  مزم تعتدل كانت  االخرى الناحية على

 .. والتوليد النساء أمراض طبيب بعيادة الفح 

 أردف ف الطبيب انتهى أن م ،و تنتظر والدهتا وكانت
   مكتبه  على جلوسه  فور هلا

  بدرى لسه  ، االستعجال ال م مالو  ان شايف أان_
  عروسه تعتربى انتِ 

 

   ًبحلديث والدهتا فتدخلت الطبيب قاهلا 
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   داكتور اي  غ انه وهى حامل اختها أ ل_

  وقامت  مزم هلا ،فنظرت السيدة تضحك وهى قالتها
 الطبيب أردف ف بغمزها 

  وقت ربناوفيه تداب  كلها  ،هى عبلة  مدام  عارفها_
   حاجه لكل مناسب

 

 والدهتا  إىل  مزم تتحدث العيادة،كانت من رحيلهم وىف

  وطيب عالكد كالمه..  جوى كويس  معاى، كويس_
 عاو اه الل أعمل وبيسيبىن

   ساكت داُياا  سرحان داُيا  ،  ايماى نفرحه نفسي

  وعبلة وليد يكونوا ملا  غ  ضحكته   وت مبسمعش 
 عندان

 !  مهام جييه أو
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  ساكت بس أختك،  ى  هت لفى ميىت  جيوىل عاو    سه

  ومنحملش  السنه تعدى ،وخناف  ايماى وحداىن عمار 
   على جتو ه وأمه

 

  وقالت إبنتها يد على السيدة ربتت

  ين هو جولىت وإنت..  كديىت  هتعمل ومش  طيبة، حتية_
 معاكِ 

 اتنيه  حاچه أى خمك من  طلعى يبجى الفل، و ى

 ,, ايبىت سركم يهدى وربنا

___ 

 ..املنزيل احلمل اختبار شريط

  إليه،النتيجة ان رة املرحاض حوض على حبيبة  وضعته
  إجيابية
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  هذا من طفالا  حتمل!!  طفالا  أحشائها بني حتمل أهنا أى
  الوغد

  يكتفِ  ومل وحياهتا  وأحالمها روحها  سر  السار ، هذا
 . عيناها أمام  حطمهم بل

 

  مفتاحه  وت اعت حىت بذهنها يدور كان  هذا كل
  بسلة ًبالختبار وألقت خافت ، املنزل إىل ويدلف

   كعادته  الطعام حيضر  لتجدة وخرجت ، املهمالت

 يديه أ ابع   يشك ،  طعاماا  له تعد أن هبا الي ق هو
 . قاتل سحم مرة  ذات ىف له تدس أن هبا ويشك

  يديها عمل من ركل  ال لديه،جعله النظافه وسواس  ائد
 !! جبانبها ينام وال

  ، بعذابه عليها الينهال كى  جميئه فرحه تتصنع له خرجت
 .  يوده  ما كل  على  وتعمل مايضايقه جتتنب أ بحت
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 وأردف الياس هلا نظر

 حاجه  فيه فاحلمام كنت!  مالك؟_

 

 حبيبة  أردفت بتلع م

 !  األكل دا.. مفيش  عادى  الء_

   إيه أد هتاكلى  عارفه  ،وإنتِ  ايوة_

 

 الطعام ُنو خطوات وخطت إجياًب رأسها حبيبة هزت
 يدها  امسك ف فالبدء وشرعت

 قبلى؟   بتاكلى أمىت من_

  هلا  ونظر ا خر دوره فتصنع والدته وكانت ،  هاتفه رن
    امته مكاهنا  و لت  هى حفظتها نظره
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  سواء حلاهلما وأطمأنت والدته وبني بينه حديث بعد
   حبيبة مع إبقتضا  التحدث او أبنها مع ًبحلديث

  وأهنا مناع شقيقها  ابنه حفصه  فاف حفل  ِبيعاد أخربته
  ل فهل  كالسابق  و وجها مى  مع احلفل لتحضر ستذهب
 !  احلضور؟ إمكانية إلياس

 

   فقة عندى فيه  ماما اي هقدر مش شكلى الء ممم،_
  كت   وشغل

 

  حفصه  وترى بلدهتا ستزور أخ اا  أهنا   حبيبة فرحة بعد
   وجها رفض  من األمل  خيبة إليها عروس،عادت
  أن دون لألبد  ومعته ىف هبا االختباء كالعادة،يريد

  أحد يراهم



 

 738 

 والدته اقرتحت حىت احلياة، مدى احد هبم يدرى أن دون
  هى  معها حبيبة تصطحب وأن للعمل  هنا هو يظل أن  

 ..  وشقيقته

   ل و ، املوافقه بعدم  أيضاا  رد  بعدما اهلاتف إلياس أغلق
 حبيية  إىل النظر مش  

 توسالهتا دوامه وبدات  أمامه ركبتيها على ج ت الىت

  حفصه اشوف معاهم،نفسي اروح وايدك رجلك ابوس_
 بيها وافرح

 

 بعيناها  عينيه مصو  واردف منها إلياس دىن

 !!  عمار  للزفت وال حلفصه   تروحى عاو ة_

  إهتز جبانبه، املنضدة يطر  وهو مرتفع بصوت قاهلا 
 وأردفت  خوفاا  حبيبة جسد
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  كان  م عمر أساساا  بس،اان  حفصه  هشوف  وهللا، الء_
   بعمار  عالقه  ليا

 كل  اتصل وابقى  اهيه عمىت  فايد هبقى رجلك ابوس
 معاهم  أروح خليىن ..  دقيقة

 وحتت عندك  وعبده عمرى  طول رجلك حتت هبقى واان
   عليه  بتمشى الل الرتا 

 

 قائال  رأسها  ،وهز  شعرها  أطراف من إلياس أمسكها

 إيه ف نفسي  دلوقت  خلتيىن إنك عارفه_

 

 هو اكمل ف مرتعبه حبيبة له نظرت

  وأعمل أسبوعني، من  عملت  م  ى واعلقك أكتفك_
   متعلقه  ِ وإنت معاكِ  كدا
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   قووومى 

 يسمعها  أن دون تتوسل هى فكانت امسكها

 الياااااس ...،الياس  هينفع مش  دى املرة طب_

 

  من الك   ونزفت فعلته فعل  له،  مسموعه تكن مل نداءهتا
 الدماء 

  وإن هذا حدث فعله  هوله  من ان أعتقد األمر أول 
  حبيبة وفقدت األمر جتاو  حينما  ولكن عادايا  االمر
  الوعى

 . احلقيقة علم  وهناك مشفى اقر  إىل أخذها

 ..  سقط  وقد! األول طفله  ىف حامالا  كانت

  أبهنا وقالت كذبت  وعّيها استعادت حينما سألوها  عندما
 . املقعد أعلى من وسقطت املكان بتنظيف تقوم كانت
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 يقوم إلياس جعل الذى األمر املشفى، من خرجت
 األمر وكتماهنا  سكوهتا إثر ِبكافئتها

  ومهام   حفصه  فاف حتضر  األقصر إىل والدته مع وبع ها
  حارسها وكأهنا ترتكها ال أن   الك  ة التو يات بعد

 . اخلاص

___ 

  كالقمر  الفتيات تتوسط كانت  حفصه  فافها بفستان
   وتضحك تصفق وهى جدا عليها تبدو ،فرحتها املضئ

  الغا ية املياة  جاجات بتو يع تقوم تدور أبيها  و وجه
 ًبلنساء  حمشود املكان أيضاا، حفصه  وشقيقات

  من بفرحه تشعر مرة  وألول يدها  ممسكه حبيبة وجبانبها
   للرق   استدعوها بعدما  مزم قامت ، طوويلة  فرتة
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  لفرحتها حبيبة تنظر ،كانت ورقصت الفتيات وتوسطت
  دار..  وعيناها املرسومه وضحكتها عليها  تبدو الىت

 احلد؟  هذا إىل عمار   مع  سعيدة هل سؤال ألف بعقلها

  تصفق فكانت عبلة عن  أما ،  عمار فهو نعم ًبلطبع
  مساحيق من املزيد وتضع املنفومت بطنها  برغم وتزغرد
  نقاهبا  خلف من حبيبة هلا تنظر.. وجهها   على التجميل
  واالستقرار واألمان ًبحلب املليئة اهلادئة حياهتم وتت يل

 . وعمار وليد مع

   أذهنا   هلا  وأردفت  حبيبة  هر على  اهية  العمة ربتت

  كدا  متقعديش البنات  ى  أرقصى قومى_

 

 هلا وأردفت وتلع مت حبيبة تعجبت

 ... ايعمىت  ا ل..ارق _
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  قومى ،  هنا إلياس وال  ِ أبوك ال ، قومى بقولك أان_
 البنات  ى  فرفشى

   مى مع قومى يال

 

 حبيية  من دنت  ف حفصه اعتهما 

  ااعى جومى وايال ديرت  وشك ع الل الفقر واجلعى_
  ايك هتچو   يوم كل  أان هو عمتك كالم

 

  نقاهبا  ًبلتمرد،خلعت فرته منذ حبيبة تشعر  مرة  ألول
  والنوم الراحه عدم  بسبب وجهها ىف الذبول برغم..

  بشرهتا وشحو  األكل عدم  بفعل النحيل وجسدها
 شفتيها  وتشقق
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  رائحتها  الزهرة ذبلت إن  ف ، موجود ما ال مجاهلا أن إال
 !  موجودة ما الت

 

   مزم شعرت عليها، ش صت كلها  االنظار هنضت عندما
  مل فهى حبيبة مجال  عن مجاهلا  مستوى فر  من ًبلغ ة
  بعيد  من  منذ تراها

  خصر  على الوشاح بربط بنفسها العروس حفصه  قامت
 ترق  ،كانت  ورقصت الفتيات وتوسطت حبيية

  هى حقاا  يرتاق  كان  من ،ولكن املهلوك املتعب جبسدها
 روحها 

  انتهاك دون  ذعر دون  ،اايم احلقيقي سجنها خارج أايم
   وتتمايل ،ترق   ألدميتها

   االخرى الناحية على كان  ، يصفقن واجلميع
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  االغاىن   ب وسط  ، مهام العريس الشبا  إحتفال
   الغا ية املياة وتو يع والتهنيات

   مهام  أذن من وليد دىن

   عمو ايبو راسنا هتوطى  وال إهناردة  ايه هتعمل عارف_

 عمار  أردف ف  يضحك وهو بلكزه مهام  قام

 ،الل امل دة حتت مطوة خمبياله  حفصه تكون بعيد مش_
  اغزك وهللا هتجر  هو

  إسم  ي عمار هاتف  ،رن  عالِ  بصوت مجيعهم  ضحك
 وليد  سأله ف فتعجب   وجته

 مني_

 فالفرح   هى ليه عرتن غريبة!  مزم_

 واستجبال ارسال للموىل،مبيفصلو  منهم  واختها هى_
   ساعة24
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   املعفنه  خلجتهم يلفح اما دم

 

   جييبها وهنض عمار ضحك

    مزم اي ايوة_

  وح مهام  عند ،إنت ايعمار  ايوة_

 ؟  ايك حاچه  ،فيه أيوة_

   بس نتطمن ،كنت اله_

 

  هذه،  مكاملتها من بتعجب   مزم فشعر  اهلاتف أغلقت
   إليهم ينضم أن أخرى مرة الشبا  استدعوه

   ضور  يعلم  ، مناع عمه ِبنزل معلقا نظره كان  ولكن
  حبيبة

  يرتوى أن يريد للغاية ،متعطش يراها مل سنوات ومنذ
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  ، مناع منزل إىل فهرول اقلقته  مزم مكامله أن   تصنع
   الص ب وسط ودلف

 !  ورآها

    وهتا اع عيوهنا  وتضحك،رأى  بينهم  ترتاق  رآها

   املعهودة كلمته  واردف كالعادة  قلبه  على يده وضع

   جليب على  هللا بسم_

 

 واخربها أجابت    مزم   ًبالتصال وقام خطوتني عاد
 له  ف رجت ًبخلارج انه

   جلجىن  إتصالك معرفش_

  هنيىت عن بعيد انك أتكد عشان عتصل  اان يعىن_
 !  ايعمار؟ تيچى وإنت
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 هى  فاستطردت  مقصدها عمار  يفهم مل

  وعبلة ،واان العريس مع خليك دلوك روح  روح خالص_
   البيت ونروح شوية جاعدين

  عندها هناك  وعقله  اليهم وانضم الشبا  اىل عمار ذهب
 .!  حبيبة عند..

 

  اجلموع وسط  حفصه  ليجلب مهام ذهب  ، احلفل إنتهى
  ا سواي و عدا املنزل حىت   فافاا  والزغاريد

 ..  بسرعه  البا  مهام اغلق ف الشقه اىل دلفا  أن وم

 

 الطابق إىل هداه الذى م وليد  اليدرى اللحظة، هذه ىف
  والده ِبنزل العلوى

 ! أمامه وجدها حىت  ذهب أن ،وم  هناك  إىل ذهب
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 !وليد_

 ؟   هنيىت  ايه عتعملى!حبيبة_

 

 ثالثة اثنني خطوات،واحدة  اعوا جتيبه أن قبل

  كله  العامل بشو  وهتف هلما   مقابالا   أ بح عمار حىت
 بداخله 

 ! عارف كان  كأنه  هنيىت  على چابىن  جليب! حبيبة_

 ..اردفت و  هلما بصرها  حبيبة رفعت

___ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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 ليكي األخ  ده جوايب

 ايمعاليكي

 احلسن ايست

 والعلة احلزن ايسبب

 (   حسن عمرو)  انر وطلعت ضله حسبتها ايشجرة

                  **** 

 (21)الفصل

 الطابق إىل هداه الذى م وليد  اليدرى اللحظة، هذه ىف
  والده ِبنزل العلوى

 ! أمامه وجدها حىت  ذهب أن ،وم  هناك  إىل ذهب

 !وليد_

 ؟   هنيىت  ايه عتعملى!حبيبة_
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 ثالثة اثنني خطوات،واحدة  اعوا جتيبه أن قبل

  كله  العامل بشو  وهتف هلما   مقابالا   أ بح عمار حىت
 بداخله 

 ! عارف كان  كأنه  هنيىت  على چابىن  جليب! حبيبة_

 ..اردفت و  هلما بصرها  حبيبة رفعت

 !  ؟ هنا أىن غ كم عرف وحد ؟ جابكم الل أيه إنتو_

 البالغ بشوقه ينظر عمار  ،  هلا منهم كال  االثنني نظرا
  الرقيق لصوهتا ويستمع املعهود

  أمامه يراها وهو بسريرته متتم فقد ،  وليد عن أما
   يردد وبداخله

 وبتقول  وبتحس وبتو ف.. وبتتكلم.. بتحضن العيون_
 !  مبيتقالش الل الكالم كل
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 حبيبة قالت الصمت من ثوان بعد

  راحيه اىن لعمىت جولت  أان!  ُيشى منكم حد كل  ممكن_
  وهرجع وعظيمه حتيه خالىت  على اسلم

 !  فوج  طلعتِ  وليه_

 

 أمامها  تنظر شارده حبيبة أردفت ف ،  عمار قاهلا 

  كنا  وسعادة،أما راحه فيه شوفت الل الوحيد املكان دا_
 التعب من نقع م حلد  ونلعب التالته إحنا هنا بنطلع
   بتاعتكم  اللعبه العروسه كأىن  بتالعبوىن كنتو  ،اما وننام

 اجيب رايح يغنيلى ،ووليد عالنجوم  نتفرج بنسهر كنا  ملا
  ديله من الديب

  مىن راحت حلظة كل  اسرتجع جيت أضحك، وأان
 ! واتشوهت.. واختفت
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 !  حبيبة؟ اي ايه فيكِ _

 نظرت ، اخلوف خيتلجها حب بنربة مندفعاا  وليد قاهلا 
 واردفت مطوالا  له حبيبة

 متجو ين االتنني انتو  ؟  متشوا ينفع فيا، كان  الل مهما _
   وحرام  غلط  هنا  التالته إحنا ووجودان كمان  واان

  طول  ع ومهشى لوحدى جايه كنت  أان

 

  إىل مصوبه وعيناه  وأردف ، ُنومها ًبخلطوات عمار  تقدم
 حبيبة

  مشوفتكيش؟ ميىت من عارفه!  ايحبيبة بس دجايج لو_
 عليِك؟  متطمنتش ميىت من

  بيعاملك هناك ايه حصلك معرفش ،  عنك شى معرفش
 !  اله وال مراتحه كيف



 

 754 

  أنك عرفت بس ملا مكانه  من هيت لع كان  جليب
 , حفصه فرح هتحضرى 

  من واكرب العروسه نفسها حفصه من أكرب كانت  فرحىت
 ..  غ ه  عيال واحنا من وايخدها هيموت الل مهام

  وال شوفتك ،ال  ّ على يشهد وربنا هنا  أنك جاىل جليب
  حىت حملتك

  عمار جلب اي هالجاكى هنيىت چيت لو أن حسيت بس
  ! 

 

  ف بسرعه ِبسحها فهم  مقلتيه احدى من عربه سقطت
 حبيبة  أردفت

 اتقالت الل من حاجه  أى ،مينفعش ايدك ابوس عمار _
 أاعها  دى



 

 755 

   ربنا عشان ،  وجو ى مراتك عشان مش

 

  قوية طرقه ًبلطو   املبىن السور  على بيده عمار طر 
 بعصبيه  وقال

 عمى  ايبت مابيدى وهللا .. بيدى ومش !  عارف_

 

  اسفل عيناها  متسح  وهى السفل رأسها حبيبة أطرقت
 وتردف  نقاهبا

 متشوا؟ ممكن طب_

  دجايج.. نتطمن دجايج حبيبة،  ي عمار   جالك م  ى_
   كله  عاو اه الل وهنعمل

 

 وليد  أردف ف ،  ثالثتهم  مت
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  حبيية، اي شايفك أان بس متدارية كلك  انك رغم_
  حزين وجلبك  مطفيه روحك

 إخواتك إحنا... إحنا مش  ، وجوىل  جلبك عن  فضفضى

 

  خلف شفتيها تقضم وكادت للسماء رأسها  حبيبة رفعت
   وأردفت نقاهبا

 خايفه  عشان  بس مش.. أقول هعرف  مش إيه؟ اقول_

  فالدنيا  عارف حد ،   مىن االتنني انتو هرتوحو قلت لو
 !  ؟ ىل ًبلنسبة ايه انتو

 أعرف  كنت  أان حىت ،وال يعرف حمد 

  بس  مش إنكم ، والقسوة والغربة البحعد عرفىن بس
   فيهم نفسي كان  الل  إخواتى
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  أمى دىف ًبقى إنتو ،  حمتاجاها كنت  الل أبواي حنيه انتو
  منه احترمت الل

 األهل وانتوا ، أوامر   عنهم بعدت الل الصحا  انتوا
  مجيب كانوا  الوقت طول الل

 

 ؟ لألبد اخسركم عشان! أتكلم عاو يىن

 

 وأردف  جملسه من وليد  هنض هنا

  م  يوم من ا ال وأان جلجت! حبيبة؟  اي إيه فيه_
 !  جلجان وأان  ِ مشيت

 !  عليا؟ قلقتوا_
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  ف األمر منهم واحد كل  تفهم ،  إايهم معاتبه نبنرة قالتها
 عمار  أردف

  بيوتنا وبنينا اشتغلنا آه  عليِك،  جلج  بطلنا م عمران_
 خالص أ  هيبجى مننا وواحد واتچو ان وخطبنا

  فيكِ  نفكر بطلنا م  عمر حبيبة؟  نسينا م  عمران بس
  وندعيلك

 أنك بيها ونعرف تو ل حاجه  أى أن األمل سابنا م  عمر
  خب 

  ،عايشني  والسالم  حاچه أى  جمرد حبيبة اي جبينا إحنا
   وخالص

 ..  كديىت  تتعا  ال م الدنيا عشان
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  وجهه جبانب ينظر هلا  وأردف وجهه على وليد مسح
 عنها  عيناه وخيبئ

    ين؟ مننا حد!   عايش مننا حد أن جالك مني_

 !!  احلحب عشان_

 

 حاجبه  رافعاا  وليد إىل ونظر عمار  فتعجب حبيبة  قالتها

   حبيبة اي إيه جصدك!!  احلب_

 

 وأردفت حبيبة تنهدت

  الل متجو   منكم حد كل  عشان  تعيشو عارفني مش_
 !  أان هى  الل ، بيحبها

   ى  أهله إختيار   فيكم واحد كل  مرات عشان ولال
 أبواي إختيار   ماهو كدا  جو ى
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  بعمق عمار  ،فنظر تدرى أن دون  القنبلة وفجرت  قالتها
 أسفل رأسه نكس الذى وليد اىل

 حبيبة أكملت ف

  وتبعتها  بتكتبها كنت  كلمه  كل  فاكر.. وليد  اي فاكر_
  ملني أعرف ومكنتش   فالور   مان

 حب أو  مشاعرى حركت عشان مش فاكراها كلمه  كل
 ،الء

  مهمه أىن وأحس بكياىن أحس مرة  ألول كنت  عشان
  حد عند

  مش أكوان أهنم أحس لعنيكِ  وأب   ىل كتبت  ملا فاكر
 فيهم  قضيت الروح ايذات ،وكأىن واحد كون

 !   كدا  قبل حياة مليون
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  ، متفاجئاا  وليد انحية ان راا  ويهبط  يعلو عمار  در كان
  أى   يتفوه أن دون  رأسه نكس هو  كما  وليد عن أما

 .  كلمه

   وقالت عمار انحية ونظرت  أهداهبا   حبيبة رفرفت

 وإتغر  سافر ، عشاىن   املستحيل عمل عمار وملّا_
   مهرى  جييب عشان وتعب

  ف مفكر  ،  فيها  مت بتش  لسه الل فو يفته مفكر 
 أهله 

   وأخوه  احبه  وأنت وليد  اي فيك حىت مفكر 

  فو  أىن حاسه كنت  وقتها ،  عشاىن الدنيا وإحتدى
 فيها  الل الناس مع عايشه  مش وأىن األرض

  اقاوم  عارفه الل قص  وقت ف إداىن منكم حد كل
 !  دلوقت بيه ِبر الل بيه وأوا ل
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  م غ   من بيا  وحس مالك سألىن مليون لو طبيعى يبقى
   يشوفين وال أحكى

  اخسركم.. خسرته الل كل  بعد مش  ألن ،  هقول مش
 .., كمان  انتو

 

   وجته ليجدها وأخرجه مكانه ففزع  ، وليد هاتف رن
 يردف  وهو شفتيه ،إلتوت عبلة

   وًبعك يشرك منچل چاكِ  ايه ،عاااو ة   ايه عاو ة_
   تن تن تن شغال الل الفقرى

 

 اإلتصال أجا  وحبيبة،  عمار  له ينظرا كاان

 ايبوى ايوة_

  بدرى  من خلصان الفرح ايًبشا، فينك_
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  عليه   مضحكه بطريقه وبصق عنه اهلاتف وأبعد تفف
   اثنيه مرة أذنه  على وضعه   وعاود

  بعض مع مهام وأخوات وعمار أان شوية جاعدين ايبوى_
   املطاعنه مركز غف  اي شوية قدرى اي شوية ، ُنكوا

 

   مستهزءه الضحكة  عبلة تصنعت

 عندك  جوى تعبانه  هنام أان..  ايبوى طب هيهيهيه، _
  وكل س ن فاملحطب  اتچى ملا الوكل

 سعيك هللا شكر طب_

   ننام  ،مابنصدج  وت تعملش داخل وانت_

 ؟  سعادتك اتنيه أوامر حاضر،فيه _

   سالم اله_
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  لسانه ىف  دوره واللعنات السبا  وأخذ اهلاتف أغلق
  املكامله انتهت بعدما

 حبيبة  انحية ونظر

  ففقر   هنيىت ،إحنا جتوليه وعاو ا  عندك الل كان  مهما_
  چابوان الل وعلى علينا  وهوايل طافح  ومرار ا ىل

   وأردفت حبيبة فنهضت ،  اجلميع  مت

 براحتكم قعدتكم تكملوا عاو ين لو ،وانتو هنزل أان_
 خب  وشكم واشوف خ   على تصبحوا..

   لقضااي هرجع  ، الصبح مهشى عشان

 

 وقال   ُنوها بلهفه  وترجل  عمار انحيتها نظر

 عليِك؟  جليب هتطمىن مش برضو_
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 وقالت  إليه ًبلنظر وعادت ألسفل نظرت

   ايعمار ماىل يقولك ُيكن إسأله_

 

  حىت هلا  ينظر وقفته  على وهو الدرج على وهبطت قالتها
 بعيد من وليد  وت أاته أختفت،ف

 !   عمار _

 أيضاا  ًبلنزول يهم وهو وأردف إليه يلتفت مل

   خ  على  تصبح.. مروح أان_

 

    ابدا حيسب مل ، عمار  به  يشعر ِبا يشعر وليد وقف
   فيه سيعلم الذى اليوم رتى أن

 .  حبيبة انحية  مشاعره  قيقه عمار 
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  ُيكنه  هل ، الشئ بعض تغ  الوضع ا ن ولكن
 ؟ التوضيح

  لتكتمل األمور توضيح.. األ ل من ًبإلمكان هل
 ! األخوين يتفر  ال  حىت الصورة

___ 

 أحبك ،مستحيل  ومفشكل ومبعجر  أوى  ييني إنتَ _
 ! ؟ جمنون إنت

   ح  حاجه عملت م وعمرك  ، أساساا  فاشل إنت ايبىن_
  فحياتك

  أروح م كل  الوالد ، اتىن  دى املدرسه هروح  مش ماما_
 اتىن  أروح عاو  مش  هدومى وبيقطعوا بيضربوىن

   بتحلم  إنت ؟ دا جبسمك هتدخلها الل إيه حربية ايبىن_



 

 767 

  ومتهور  عصيب ، فالدنيا  أمت أوحش إنت فكرة على_
 هتحبك بنت مفيش  تكرب ملا ، طويل ولسانك

 أان كنت  ،اذا وتعربك بيك هرتضى واحدة وال ومفيش 
   أخى اي مستحمالك ومش اختك

 

  العقل بع ها الىت  الفوضوية االحاديث هذه كل  كان
 إلياس بعقل التفك  حبال وأو ل الوقت هذا ىف الباطن
   نفسه إىل ويتحدث  منزله ىف  ِبفرده شارداا  جالس وهو

  شكله ،دا إتنسي دا املوضوع أن فاكر كنت  أان.. آآآه_
 ,إلياس اي  لسه  جواك وعايش فيك  معشش

 

 يتذكر وهو الدوران ىف الباطن عقله   عجلة عادت مث
   له حبيبه كلمات  بعض
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  الظلم إيه قوىل .. فّيا دا العذا  كل  ليه ،  عليك حرام_
  لمتهولك الل

 ؟ إيه لك عملت كنت  أان

  يتيمه  بس مش!   غحلب  ميشبعش الغلبان هو ايريب_
 إخوات وماليش  قاسي أ  ف وحظى

  م حلد حياتى معاه أكمل  الل الراجل إنت تبقى كمان
  أخى اي خل    مانه كان  كافرة  ذنب كانت  لو!  أموت
.. 

 

  حتت ذراعيه واضعاا  شروده  من وعاد   راره، إلياس  فر 
  املنزل سقف إىل ينظر رأسه

  حىت ميحلمو  الل الدين، جنم إلياس أان ودلوقت_
   عليه يسلموا
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   أمرى وحتت!  مراتى تبقى بنت وأذكى واحلى وأمجل

  قال واحد كل  م حلد ، كدا  وهفضل الدين جنم إلياس أان
   عليها يندم كلمه

  األرض يلحس هت ليه..  حاجه معاك عمل حد وكل
 !  عفوك يطول عشان

___ 

  ما  فتحقق بك هللا فدعوات ينبض، الذي فوادي رأيتك
  أريد

 السبب انت ،ف فرحتك ف سبب تراين انت كنت  اذا
 . سعيد قليب  جعل ف

   نورت الشجة وهللا ،  ايعمى وسهالا  ايأهالا _
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  أمام  الضيافه يضع  وهو العذبه إبتسامته   مهام  قاهلا 
  مجاالت فنهضت ، مجاالت و وجته وأوالده مّناع

   وأردفت

   ،ًبإلذن ايعريس حفصه على نتطمن هنجوم_

 

  املرآة أمام وجدهتا  حىت ودلفت طرقتني البا  طرقت
  أبيها   وجة وقامت املشط وتركت شعرها  بتمشيط تقوم

   وأردفت وُييناا  يساراا  تقبلها  وهى ًبلغه  فاوة  ِبعانقتها

 ايبت إاي  حفصه اي منور  بد النيب،  الة  النيب  الة_
 ديىت   اجلمر

 

 وقالت   حفصه تبسمت

   ايخالىت  مجر طول على أان_
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   هلا  وقالت أبيها  وجة ضحكت

  ينه؟   عليِك، ايبت طمنيىن_

   ونشكره ُنمده الفل  ى_

 

 تتهمس  منها  ودنت السيدة حوهلا نظرت

 !  ؟  خ  على  عدت الليلة .. ،إمبارح جصدى_

 

 وقالت الشفتني مصمصه بفعل حفصه  قامت

 !  أهو اجلرد  ى جدامك واجفه ماان ايبوى_

   يعىن  التمام متام  يعىن_

 ؟  أبوى ايمرت وبعدهالك! وه_
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  وهى حفصه أذن    ومهست ذراعها  السيدة أمسكت
 املغلق البا  انحية تنظر

 تعبك يكون وممكن  فالسن كاب ة  إنىت افهمى، ايبت_
 أو  مهام

 

  وقالت أبيها   وجة  شفىت على أانملها حفصه  وضعت

  كديىت  على عالنيب  لينا  أبوى، مرت اي ًبااااس_
 عروسه  لسه وأان ربنا  فصباح بدىن ايىت..

 بىت   ى انتِ  عليكِ  اتطمن عاو ة ، جنصد  ايبت_

 ٣ كانو !  أمه كد  يعىن؟ خالىت اي كيف  فالسن كاب ة_
 سنني

 

 وقالت  مجاالت شفىت إلتوت
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 م حلد كربتِ   جصدتى  فهمانيش،  امللكومه شوف أهو_
 وو  بيتچو وا الل الصغ ين الِبنتة عن إتچو تِ 

 

  اتكلى برة ليهم تطلعى إنك شايفه أان ، خالىت خالىت_
  وحالوة وشريك وبسكوت انعم كعك

  أكرت وراِك،عشان وچايه  شعرى تسريح أخل   م ًبل ع
   منك هيتجالو  الل الكلمتني عارفه  أان كديىت  من

  اهوت الفرس و ى   ينه أان جتلجيش

 

  ِبصمصه وقامت كف  على  كفاا   مجاالت السيدة وضعت
 حفصه سألتها   رج أن وقبل شفتيها

  وال  لسه جاعدة  حبيبة ،تعرفيش خالىت اي أجولك_
 ! سافرت؟
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  على وال بات مؤمل،  والرجوع مؤمل،  التقدم يكون عندما..
 !هالك حالك علي والبقاء أملاا،،ا  أشد حالك

  من فنجاانا  له يعد منزله  ِبطب  شارداا  عمار يقف كان
 حبيبة    له لقاء آخر ويتذكر  ، القهوة

  قلبه   إطمئنان عدم وأيضاا  ، منها ِبعرفته  ماتفاجئ ويتذكر
 . حلاهلا

 الفنجان وسكب  أغلقه املوقد، على ال  فوران قبل إنتبه
 .  بشقته البهو إىل طريقه وىف

  لقاء  املشهد فكان التلفا  فتح ، الفنجان ووضع جلس
   االجنليزيه ًبللغه بفيلم  عاشقان

  تلصق  وهى ويبكِ   ميميه وجهها على يداه يضع كان
   متهدجه شو  بنربات وتتحدث أنفه   أنفها

   قهوته رائحه  على ًبملشهد  تثره قطع  وهتا  أاته حىت
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 ..  عمار _

   وأردف عمار إنتبه

 !!  حبيبة اي أيوة_

 

  له عيناها ضيقت مث  ومن  حراك بال مكاهنا   مزم وقفت
   وقالت

 !!  حبيبة_

 

  وقع  قد أنه   عمار علم  ف ،  النوم غرفة انحية هرولت
   حماله ال مشكلة له هناك وأن يغتفر ال أمر ىف

 الغرفه إىل دلف أن م  و  ، خلفها وذهب فنجانه ترك
   وسادهتا فو  تبكِ  وجدها

 وأردف  جبانبها وجلس تنهد
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 احلالل؟ ايبت للبحكى حصل الل إيه طب_

 

   مفهوم غ  بصوت ُنيباا  وحتدثت شهقاهتا عليت

 !ايحبيبة جتول بناديك ،  ليه عارف مش_

  اي مزم جولت أان_

 !  ؟  مزم اي جولت انك كديىت  إحلف_

 

  هتم وهى  وقالت  جبذعها إليه إلتفتت ،ف عمار  مت
 دموعها  ِبسح

  كاب   فرج وفيها  اتغايب عاو ة ،أان  ايعمار غبية  مش أان_
   دى  جوى

 

 هلا   وأردف ريقه  عمار إبتلع
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 إيه؟ جصدك_

  عشاهنا  وسافرت ،  عتحبها كنت  إنك عارفه أان_
   عليها عمك ود إلياس ومع درويش عمى مع ،واتعاركت

   حلبيبة  وحبه عمار  على حيكى كان  كله  النچع أن عارفه

  م  حىت غ  من فيك منوت ،وكنت ُنبك وكنت.. عارفه
 اله وال  فدماغك  إىن منك أمارة أشوف

   ايعمار إستچا  وربنا ، بيك ير جىن كات   ربنا دعيت

  وحب نسيها  خالص جولت .. وطرجيتك  معاى معاملتك
 معاى  وحياته بيته

 !   إاها    علىّ  ترد دلوك جتوم

 

  قليله ل وانِ  وتروى  ، إمعان   وجهها إىل عمار  نظر
 وأردف
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   مزم اي سوا إيه كد  جبالنا إحنا_

 

  املعهود  بها له ،ونظرت الدموع أثر من  شفتيها بللت
 وقالت

   سنه  ع داخلني_

   ؟ دى  فالسنه غ ك  فيه أن حسيتِ  عمرك_

  خمى  ايعمار هيچنىن!   هيطججىن الل دا ماهو_
   مبيبطلش

   إاها   رديت ملا ليا أكدت ودلوك

 

  توترها  وطأة من لي فف يدها كفني   عمار  أمسك هنا
 وأردف الشديد
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  مش تبعها فحاچه  نفكر كنت  عشان إاها نطجت_
  م  ساعه من البلد عياچى  مش عمى ود إلياس ، أكرت
 خدها

   هو  ومچا   اهيه عمى مرت مع ،چت چت وملا

  الل دا كل  ، حد ع  عيسأل   وال مننا حد عيكلم  ومش
   أجل وال أكرت ال فدماغى كان

   هبلة متبجيش

 

  آاثر من املتبقى فمسحت  ، خبفه  إب بعه رآسها طر 
   إايه  معاتبه له  وقالت عرباهتا

 علّى؟  هتتچو ها  وال! ؟ هتسيبىن  م  عمرك يعىن_

   مني  هتچو _

 حبيبة_
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  دين أان،هت رتعى هتچو ها عمى ولد مرت حبيىب_
    ح  ِ إنت چديد

 

 أردفت مث ومن  عنه  عيناها  وخبأت  مزم ضحكت

  مش حصل مهما  إن..  عليك ًبهلل  ، عمار اي إحلف_
   عىن هتت لى

 ،ايبووى   مزم اي كديىت  بتجوىل بس ليه_

  بس إحلف_

 مراتحه..طلبتِ  إنتِ  لو حىت عنك هت لى  م  وهللا_
  دلوك؟

 

  ، احلنونه قلبه  لدقات تستمع  دره  على رأسها أراحت
 تقول   وهى  جذعه على يدها كف  وتضع
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   اير  وأخره دنيا  چو ى ويچعلك  ، منك ماحيرمىن إهلى_

 

 أردف  مث ومن  رأسها  على  وربت عمار ابتسم

  عشان بردت و ماهنا و ابطها جهوة  عامل كنت_
  ايترى الصغ ة، العيال  ى  وعامله طبعاا  عبيطه حضرتك

 وال عالتليفزيون سوا  حاچه على نتفرچ وجنعد غ ها  فيه
 ! وأنزل فني وليد وأشوف جص ه من أخدها

 

 تقول وهى هترول واقفه وهبت مكاهنا  من  مزم انتفضت

 حبيب للبشمهندس جهوة فنچان حاالا،احلى طبعاا  اله_
   الغاىل جليب

 

   نفسه  إىل يتمتم وهو هو شرد ف وانصرفت هرولت
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  بس ، حواليا الل فاهلوا وبتموتى  وغلبانه طيبة  عارفك_
    مزم  اي جليب على  سحلطه ماليش

  عليكِ  آجى وال أ لمك م  عمرى ربنا  جدام وعد بس
 أبداا 

 

___ 

 ..  أمامه يلمع الذهب

داثا   وإنتصار بف ر  درويش له ينظر   وهو نفسه حمح
 إليهم  ًبلنظر وعيناه  هبم  ًبالحساس قلبه وُيأل يالمسهم

  وردة سّلمتها ، بِتك هى  مش بِتك ،  درويش اي ايييه_
  مطفيه  سنتني بعد وراچعالك مفتحه

 !  عايش  الل بس وجسمها چواها من ماتت كنو
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  ،  عليها  عبه  املذاكرة عشان ودبالنه   ينة هى  ،، اله
   ايدرويش نفسك متتعبش

  خللى ، كحلها  البلد أرض وأشرتى ،  معاك ًبللى وإفرح
   معاك داُيا عاللى حيسدوك البلد أهل وجبية عمك والد

 .  كلهم  منهم أحسن خليك

 غريبه بطرجيه عتبصلى كانت  البت ، بردك بس
 !  كلمه   أى   معاى ،ومتحدتش

  وچو اهتا   ين  وچو ها  ينه   ،هى دماغك  عن شيل اله اله
  هتعمل وشوف درويش   اي  إفرح ،   يها فالنجع بت مفيش
 ؟  إيييه على وانوى إيه

___ 

 الدجاجه تقطيع ىف ويبدء  جلبابه يشّمر كان  مهام بيديه
 أمامه  الذى الطعام رائحه ويشتم أمامه
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  ط ت الوكل رحيه حفصه  اي يدك تسلم  ،  ايبوى آآه_
   بس إيه طعمه أومال خمى

 

  فتعجب  بفمه أر   ملعقه بوضع وقامت حفصه إبتسمت
   هى  أردفت ،ف  بلع دون  لقه  امللعقه ووقفت هو

   عمى ولد اي بدنك على  وشفا  هنا ألف ،  مهام اي كحل_

 

  هلا  عيناه  حدقه ومتسعه ،  ًبلكاد االر  ملعقه مهام إبتلع
   فمه   ومفتوح

 وأردف

 !وه_

 إسند.. ودروس  فيه وهيدعكوك شغلك هتنزل ، كحل_
   ايخوى جلبك
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 تتحدث وهى بفمه الدجاج حلم من قطعه  وضعت
  كما   وضعه على وهو هو  أردف ف خضراء سلطه وملعقه

 هو

 ! وه وه_

  أكرم ينفعش هو يعىن ؟   فزورك وجف الوكل ااي.. مالك_
   ؟ فالدنيا ىلّ  حاچه وكل وحبييب  چو ى

 

 حوله ينظر أخذ ف بفمه مطبوخه  بطاطس ملعقه وضعت
   قال مث ومن رأسه   يدور

  اتىن حد فيه وال أان ىلّ   كحله  دا  احللو الكالم عليكِ  ًبهلل_
 !   فاملكان
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  وجهها  وأمتعض  يدها من امللعقه  حفصه تركت هنا
   له وقالت محضحك بشكل

  فعيلتك عرج  فيه  يعىن! ولدى؟  اي خمبل أنت هو ايبوى_
 الدًب ؟ وارث وأنت مدبو  لواحد

   دلوك ليه عتعفرتنا  فاملكان؟ غ ك مني عكلم

 

 وأردف  وقبله يدها كف  وأمسك عالياا  مهام  قهقه 

  منك دى والطرجيه عالكالم واخد م  وهللا أ ل_
   اجللب حبة اي ابداا،أعذريىن

  حبة  اي بال اجللب حبة اي ،بال نفسي سديت ايشي _
  كديىت  إوعى الفقر

 

 وقال   أخرى  مرة يدها وقبل  منها  إقرت 
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  جبا حفصه  اي خالص ، ماجنصد وهللا خالص طب_
 ا اى نصاحلك طب..

 

  وهى لتطعمه وعادت  قليالا   وجهها قسمات إنفرجت
  تردف

  هجولك  ؟  ليا ، ننطلق سيبىن كديىت  بعد_

   ديىت للوكت بصراحه حوشتهم ،وأان دلوك غ    مان

  و ليىن احلمام شبشب شبه كلمتني  وجتول إنت فمتجيش 
   خنرس

 

 وقال  مهام إبتسم

  ومش خال  خشمى هنجفل  حاضر وهللا خالص_
   كلهم  الِبنته ايست  جوىل ، وا ل كلمه   هنتكلم
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  إطعامه أكملت ف  ًبخلجل وشعرت  حفصه تبسمت
  على ربه  يشكر وبداخله النظر وُيعن هلا ينظر وهو
  وبنهاية له سجدة بكل ومتناها  هبا  حلم طاملا الذى عطيته
 .  شا  يوم  وم

___ 

 يداي تتمين  كم  لعلمت تحقرأ العيون لغة أن ولو
  وهو أقر  إىلّ  فهو عذراا  ،ولكن عزيزتى اي  مصافحتك

 هو كان  اللحظات كل  ففى. .   حياتى أعمدة أحد إىل
 ..,   داري أركان من ركن و جواري  

  يتهر  اليوم هذا منذ ،والذى عمار   أمر   وليد يفكر
  معه جذ  مهما   امتاا  يزل ًبلعمل حىت لقاةه ومن منه
 .للحديث جمال أى  بفتح  هو بدء ومهما احلديث وليد
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  عمار إنه.. له األمر توضيح يريد ، ِب رج له كيف  يفكر
 . دنياه له كانت  من وكل  وشقيقه  الصغر  منذ دربه رفيق

 ولييييييد اي ولييييييييد_

 

  وهى ًبألرض وتسقط انحيته هترول  عبله ليجدها إنتبه
  وهتا  أعلى   تصرمت

 وابعت بسرعه أمى كلم  إحلجىن بنولد شكلى!  إحلجىن_
  لزمزم

 

   هلا  وأردف يفعل ماذا يدرى ال ِبكانه وليد يقفز أخذ

   مرار إنتِ  دا ايشي ه خيربيتك فالسابع عتولدى_

  فحض بنتعذ  العذا  چاك بسرعاااااه و مزم أمى كلم_

   حاضر حاضر_
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  حىت يطر  واخذ عمار   شقة  إىل يصعد الدرج على هرول
   هو له فتح

  مرتك اندى دلوك عتولد مرتى ،الفقرية ايعمار احلج_
   اتچى امها وكلم

 وأردف  هتدئته عمار حاول

  و مزم أان هنلبس  مرتك،  مچب خليك روح روح طب_
 جتلجش وچاى أهنم أجييلك وهروح

  من السرير مفر  تقضم ليجدها أخرى  مرة وليد هبط
 به فزعت  رآته وعندما وتصرمت األمل شدة

  مرارى اي جدام ويد ورا يد راچعلى_

  فقرة هشتغلك البورنيطه من الداكتور هطلع يعىن_
  وراحيني ان لني و مزم عمار ا طربى! وليه اي الساحر
  أمك يچيبوا
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  بشده تقضمه ًبملفر  ومتسك بشدة تتعر  كانت
 متقطع و وت بوهن وأردفت

  ، وچو ها   مزم وينزلوا  يتحنچلوا ملا هستىن لسه أان هو_
   ايفقرى ِبووووت للداكتوووور وخدىن العربية شغل

 

 يتحدث وهو ينهضها  أن وحاول  بقدمه وليد لكزها  هنا
 إايها  محسباا 

 فيه اتبليت الل اليوم  وعلى عليكِ  جومى جومى طب_
  ِ أبوك شبه الواد هاتيلى إجبى ، بيكى

  وحتصلنا والواد فاألم معاى  حمسب عم يبجى عشان
  الربكه

  وعلى عليك عموووووت  ، فييييه  فاحل أنت الل دا أهو_
  الچوا  جتطع جطعه مااااىل كان  أان ولييييد اي ولدك
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 إليها يتحدث وهو  ثياهبا ترتدى جيعلها أن حياول كان

  اينقرية ايفقرية بو ك وجتطع الچوا  ،جتطع  مرة ميت_

   اير  مچايل چيبها اير 

 وأردف مضحكه بطريقه شدقيه لطم

 !چابوانااا وعاللى علينا  هوايل دا_

___ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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   ، ضحكتيلي  لو عشقتك تقول ما وقت  بك

   ، غنيلي حلوة اي  وتقويل  تشيلين ما وقت  بك

  ما  عمري البعد ورغم  ،  بتقل مش ايل خالفتنا  رغم  بك
 (البيلى أم ة) أمل

                             **** 

 ( ٢٢) الفصل

 امل اض أمل شدة من عبلة  تصرمت ،كانت وليد  بسيارة
  جبينها  عر  جتفف  مزم وجباهبا اخللفى ًبملقعد والوالدة
  القرآن من وترتل يدها ممسكه االخرى الناحية ووالدهتم
 . سرها   ماتيسر

  ف القيادة اثناء وليد توتر فالحظ  ، وليد جبانب عمار 
 له أردف

 ،انزل هنكمل واان چنب على اوجف وليد_
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  املشفى وإىل املقود عمار  أدار األماكن، وبدال وليد هبط
  واخربوهم  عليها املبدئى الكشف وقع ت..  و لوا حىت
 . هلا  والده  أول وأهنا ما الت السابع بشرها  أهنا  

  وطاقم  الطبيب ومعها  بسرعه الطوارئ غرفة  إىل وجلت
 . البا  واغلقوا التمريض

  بعدما خا ة شقيقتها  على  خوفاا   مزم عني تدمع كانت
  وليد يقف كان.. مطمأن  غ  الوضع أن   أوضحوا
  ،ف املشفى مباىن  ًبقى على تطل املبىن انفذة جبانب
 وأردف   نو  كتفه   على وربت عمار  جبانبه وقت

   وإدعيلها ،مت افش  وولدك هى ًبلسالمه  هتجوم_

 

 رجاءاا  تتحدث بعينان له وأردف عمار انحية وليد نظر

 مىن؟  متزعلش اجولك ينفع_
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 وأردف  الالمبااله عمار  تصنع

 ؟ وليد  اي إيه على_

 وايىّ  حتكيه وعاو    مىن بتهر  يومها  من الل على_

 

 وقال   الفهم عدم وتصنع بعيداا  بنظره عمار  أشاح

   وكته ،مش وفولدك دلوك فمرتك خلينا_

  معاك افتح  اول م كل  أان ، عمار   ي وكته ميىت  أومال_
  مىن بتتهر  املوضوع

 

 اجلالستان ووالدهتم  مزم انحية داخليه  نظرة عمار  نظر
 وأردف وليد  إىل بنظره وعاد 

 من حاجه اع حد لو  ، شايف أديك عشان وكته مش_
   خرًبنه ماهى أكرت ومعاى معاك هت ر  الدنيا املوضوع
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 والواد عبلة على  نتطمنوا بس خلينا وليد ي بعدين

 

   مزم  إىل وانضما وليد عمار  أمسك ف ،   متا
 أحد هاتفياا  حتدث  حىت الوقت مرّ  إن وما..ووالدهتم
  وأ بح هبم  وحلق املشفى ِبكان وعلم وعبلة   مزم أشقاء
 .ًبخلارج املنتظرين ضمن من

 

  ومعها التمريض طاقم من واحدة وخرجت الوقت، فات
  ًبلطفل ُنوهم واقبلت  بوجهها مستبشرة  ضاحكه املولود
 املمرضه تردف ل مجيعاا  فهرولوا

  واد وسالمته  سالمتها على  محدهلل أكرب، هللا  هللا بسم_
   خدوه وتعالو يوم كام  فاحلضانه هيجعد  بس اجلمر  ى

   عاحلضانه نوديه م جبل نبشركم جولت أان
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  وأمسك ، مرات عدة الزغرودة بفعل  عبلة والدة قامت
 ! إليه ينظر الطفل وليد

   الدموع هبما ترقق عيناه ،  الشعور هذا يشعر  مرة  ألول
  وعيناه املضمومه ا ابعه  ويالمس إمعان   له ينظر

   الوالدة أثر من األمحر لونه.. املغلقتان

 .. من حيملها كان  مالحمه من الك  

 !   وليد كحله_

   عمار وأردف اجلميع أبتسم  ف عبلة شقيق هبا هتف

  اهو الواسع البو  ،حىت   ح آه_

 

  بفعل وقام الطفل عمار أمسك مث ومن  مزم ضحكت
    مزم إىل انوله بعده ومن أذنيه   التكب 



 

 798 

  دمعه مقلتيها  إحدى من هبطت  عندما  كتفها  على وربت
  والدهتم إىل  وانوله أب ابعه هلا  ِبسحها ،هم

 . للطفل الصحية الرعاية اىل  ومحلته املمرضه أتت حىت

 

  كانت  ، عبلة حلال  يطمأن اجلميع ودلف الك   ُير  مل
  وشعرت رأت  م  هول من  وتلهث أنفاسها  تلتقط

  فعزك يرتيب اجلمر   ى ،ولدك ايبىت عالسالمه  محدهلل_
   أبوه  وعز

 

  وجلست  ، إبنتها رأس  تقبل وهى عبلة  والدة قالتها
 هلا تردف وهى  مزم االخرى الناحية

 الواد ، كديىت  جوى  وليد عتحيب كحنتِ   إنك جبا جوىل_
   منه حته
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 ممتعضه وقالت وليد اىل عبلة نظرت

   ايخيىت احلب من مش الغيظ من دا_

 هلا   فقال يضحك واجلميع متفاجئ وليد هلا نظر

 الل  ِ إنت ،دا إيه ف غيظتك  معدولة اي  ليه ومتغا ه_
   فارساىن الوكت طول

 

  ًبحلديث شقيقها تدخل ف شفتيها ِبصمصه  عبلة قامت
 وليد  إىل متوجهاا 

   ايمچاعه؟ ايه هتسموه _

 !   حمسب هنسموه _

  ما حاا  لسانه هلا خيرج وهو عبلة انحية ان راا  وليد قاهلا 
 هى  فقالت  ، إايها

   كمان  والواد ابوى شبه اان ايماه جال_
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 بشدةوقالت  األم ضحكت

  ايبت عفش   ِ أبوك يعىن ،وهو ايبىت  جو ك معاكِ  هيهزر_

 أاي؟  هتسموه   حيح اله_

 

   جتيبها عبلة فقالت  مزم  قالتها

 جوى  دا اإلسم عحب  ، عبدالظاهر هنسميه _

 

   هلا وقال شفتيه  ملتوية انحيتها وليد نظر

  هن لف جالولك ، عربية اتكلك ايللى مني عبدامللك_
   أايه وأان ابوه أان!  مچلة  اتچر واد

 كدى  فيه تعب وحد  أمه وأان_ 

 ؟  فزورك كحله  دا  احمللول جنلب وال عاد هتسكتِ _
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 قائلة  تشكوه والدهتا انحية عبلة نظرت

 !  ايماه شايفه_

 ولدى  اي ونفساء والده  لسه  ،دا وليد اي  عليها ماًبلراحه_

 

 وليد  أردف ف األم قالتها

   أهو ايحچه ًبلراحه عنتكلموا م_

  مانك  ايعسل  أاي تسميه  عاو  _ 

   تلجها بنربة وأردف  عمار  إىل وليد فنظر  ، عبلة   قالتها
  احلنو

 !    عّمار ،  أخوى إسم  على هسميه _

 

  بقوة بعناقه  وليد فقام اجلميع، وتفاجيء عمار  تفاجئ
 أذنه    هاتفاا   ا أيضا عمار  وعانقه
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 ،أبداا  أخوى اي  بعض عن  هتفرجنا حاچه  مفيش_

  رفيقى،   إنه يقول حاله ولسان عمار إىل وليد نظر
 بيننا الود ننسى ال اختلفنا وٕان ،، أخى بل  ديقى

 . أبداا  حدث مهما 

___ 

 .. شهور ومّرت

  عمار  غ ها  تطعم عبلة  شقيقتها مع  مزم جتلس وكانت
 وأمامهم املنزل ببهو ويتحداث املهروسه البطاطا بوجبة
 ..  الشاى من كوًبن

  وعملت دى  االعراض بكل حسيت ،  ايعبلة معرفش_
   وا ل حاچه طلعش االختبار

 

 تتحدث وهى تطعمه الصغ  فم  ىف عبلة بيدى
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 يبجى سالب طلع  االختبار مدام.. ،عيتهيألك اله_
  م ال تعب ممكن عليها جولتِ  الل وأالعراض محل  فيش
   نوم جلة وال

 

 حدي ها  عبلة  استطردت ف حزينه  مزم شردت

  اإلسم خمفية ونسى ايبت معاكِ   ين چو ك ِمش_
 حبيبة؟  إاها الل والصورة

 

  وقالت  شقيقتها إىل بصرها  مزم رفعت

  م وعمره  ،  معاى  جوى جوى  ين  عّمار! بصراحة_
   وايه  جمصرة إىن  عحس  ساعات دان جّصر

   أبوى ايبت خايفه  الل أان ، فطرجيته  ين  فكالمه  ين
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 املبلل ًبملنديل فمه ومسحت الصغ   عبلة أطعمت
 الشاى كو   وأمسكت امل ص  ِبقعده جانباا  ووضعته
   وقالت

  ال م راسك  على طافح مرار أى هو  بس، خايفه ليا_
 تشيليه؟ 

  ،  ديىت  احلمل فحكاية نطول وخايفه  جوى، عحبه_
 علىّ  جيو وه

  له وعاو ين الوحيد ولده  ،ودا  واعر عبدالرمحن عمك
 ذحرية 

  من  عروسه له مچعت كانت  جاعدة دهب چدة لو دا
   اله وأان محلتِ    ِ وأنت ذمته  ع واان شهر سادس

 

  شقيقتها  اىل تستمع وهى الشاى كو   من عبلة أحتست
 هلا   قالت مث ومن
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  ِ واديك عيعمله  فدماغه  الل چو ك ،   مزم اي إاعى_
  عمك  بت السنيورة عشان الكل حار   مان شوفتيه
   فدماغه  الل غ  هيعملش  يعىن .. درويش 

  هيتچو   هو  فاضى رط  بطلى  ِ وإنت..  أمه وال أبوه ال
 عليكِ 

  ، عيال البيت ومتلى  منه  هت لفى جصرت وال وطالت
 االستاذ  چه م  ساعه من فيه  أان الل املرار شوىف تعاىل

 

   نو  مزم فحملته  ، عمار  الصغ   إىل تش  وهى قالتها
 وتردف السمينتني وجنتيه تقبل وهى

 ديىت   مزم خالتو  جلب  دا عسل، دا  عليكِ  حرام_

 

 !  عمااار  إاه عشان وال  أختها ولد عشان خالتو جلب_
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  تضحك شقيقتها جعلت ماكرة خبث بنظره عبلة   قالتها
 . ووجهه جبسده مكان  بكل وتقبله الصغ  تداعب وهى

__ 

 وبعرف  فيان كحنت  ،وميىت وليد اي بتاعك العادى دا_
   حاچه؟ عنك

  املشرتك ِبكتبهم سواي جلوسهم إثر احلاسو  وليد ترك
   عمار إىل وهتف

   ايعمار؟   عليك حاچه  خبيت عمرى وأان_

 

  منه ًبلغه  بعصبيه قوية طرقه املكتب إىل بيده عمار طر 
 يردف وهو

  وممكن يعلم  من آخر أان طول على خميب،  طول على_
  برضك عادى  معرفش
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 أان آساس على  القرار خدت أان! عالشغل؟ جصدك_
  عمى ايولد واحد وأنت

 

 وأردف عمار انحيه  جسده عمار أدار

  أول كحلى  أان.. الشغل وبرة  الشغل الشغل، بس مش_
 قرار  أعرفلك وال غويط بييي  مفيش  وإنت معاك أول  

 

   أردف ف  دي ه عمار يرمى ماذا على وليد  َعلم

  من ينفتح  م جبل من جافله  الل إنت املوضوع أن رغم_
  أخوه أبو اي ونفضوا نفتحوه لكن شهر،  كام

 

  مقلتيه إىل عيناه مصو  عميقه   نظره وليد إىل عمار  نظر
    اجبيه  عابساا  وأردف
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   وليد اي موضوع أهنى_

 

 وأردف  انحيته وليد جلس

  حبيية  موضوع ، عمار  اي الشغل  برة نتكلموا تعاال_
  عمال وإنت للنهاردة يومها من إجتال والل حلبيبة  وححيب
 كحنت  سامعىن.. ُنبها كنت  ايعمار أيوة ،  عليه جتفل
 عاطفى  حب ُنبها

  إنت كنت  اجتدم م وجبل  وحالىل، مرتى عاو ها  وكنت
   وروحت سبجت

  دا ،  جلبك على واجفل خشمك على اجفل جاىل أبوى
   أخوك

 مكدبش ، أخوك مرت هتبجالك وافج درويش ولو
 عنحبها  إىن تعرف عاو ها  چواًبت نبعت كنت  عليك
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  جمابل  فلوس عاطيلها وأجوم خَبيته أم مع نبعتها كنت
   احلكاية كشفت  حفصه م  حلد ديىت،

  وُنس  معاها ونلعب  نشوفها بنت وأول فاملراهقه كحنت
   فنچعنا بنت أمجل ،  ِبشاعر انحيتها

 مىن خدت حبيبة چت  أما لكن األ غر،  أان كنت  فعيلىت
   مىن يكون حلد ندلعه عاو  كنت  الل الدلع

   مشاعرى ترمجت أان  ،دلوك مرة  كمان  وهللا وهللا  بس

  إىن عرفت ،  عمى ولد اي واخلِلفه والشغل الچوا  بعد
   وبس  وبىت الصغ ة أخىت  حبيبة   متعلج

  ُيكن رجتها  ب ،  وأماهنا سندها إىن إحساسي  ب
 كات    بِنته على  مشوفتها 

  شئ فجليب  ماىف ربنا يعلم دلوك  لكن ، طباعها هدوء
 العاطفة  من ليها
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  دجت..  عليها واتطمن خب  اشوفها و ب وبس أخىت
 ًبهلل؟ وأمنت

 

 املعهودة  بر انته له وأردف بعمق عمار  تنهد

   ؟ خبيت ليه جمولتليش؟  وليه_

  املوضوع بس ايعمار،   عليك  حاچه خبيت م عمرى  أان_
   جمدر  ًبلذات دا

  الل فاهلوا وعتموت  عتحبها إنت ،  مابينا يفرج خوفت
   هى  عتتنفسه

  ُيكن عشاهنا، الدنيا وهبدلت وعاركت وچيت وسافرت
  وح  عتحبها إنك عرفىن الل دا

 ..   أوهلا وف مل بطه  مشاعر مچرد كانت  أان لكن

   ليه؟ هجولك.. ليها فححبنا وبينك بيىن الفرج عرفت
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 يوم املوضوع فتحت هى ملا استغربت أان ، هيفيد وإيه
  الفرح

 

 وليد  إىل ينظر وأردف عمار  فر 

  م  ى واحد وإنت أان إن ِبا عارف،  إىن فاكره كانت_
   عارفه  الناس كل

 

 عمار  كتف  اىل وربت مكانه من وليد هنض

  بصدج ربنا ويعلم  خبيت، ملا حاچه  جصدى مش أان_
 ديىت  كل  مىن فجلبك تشيل عاو ك   مش.. كالمى

  وإتكلم جول

 

 حدي ه وليد استطرد ف عمار  مت
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   إيه؟ ف عتفكر_

 

 وليد  اىل وأردف وفتحه احلاسو  جنو وذهب عمار  تنهد

  وجلجان عليها مشغول وأان يومها من بس ، حاچه وال_
  وخايف

 !  عتحبها؟ لسه_

 

 وأردف شفتيه جبانب ساخرا  وإبتسم احلاسو  عمار ترك

   ؟ بيتنسى احلحب وهو_

 ! ؟ ومرتك طب_

 ان را وأردف املقعد  على  اخللف إىل جسده عمار أراح
   أمامه الفضاء إىل
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  عنها نستغىن  منعرفش..ىلّ  كاب ة  حاچه ، مزم منكر _
 !  حبيبة ،بس

 !  جليب دى حبيبة

 

 الف وبداخله العمل وتصنع  مقعد أقر  إىل وليد جلس
   عمار إىل عنه  يفصح مل سؤال

 ومنذ اليوم ذلك منذ  عليها  خياف هو حقاا، خب  هى هل
   هذه املقتضبه تصرحياهتا

  غ  أهنا   الواضح من  بس شيئاا  منها   يفهموا مل اينعم
فيه كبي   سر وبداخلها سعيدة  .  اجلميع عن   ح

  هذا معرفه  ميلتها أمنية  حتاول االخرى،  الناحية وعلى
  الكحليه ِبراحيض كانت  حينما هبا  فلحقت ، السر
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  وجهها  حبيبة تغسل كانت  الوجه غسيل  حوض  وعلى
   تتوقعه مامل  أمنية ورأت ، نقاهبا رافعه

 حبيبة  هلا إنتبهت ف ،  فمها على  يدها  ووضعت شهقت

 !!  دا ايه_

 املرحاض ًب  ،وأغلقت والتوتر ًبخلوف حبيبة شعرت
   ًبخلارج  الذى حارسها يسمع أن من خوفاا 

   خافت بصوت أمنيه إىل وأردفت

  حته فكل  ومتبعاىن ،  ليه عّليا بتتجسسى إنِت، دا ايه_
 بقا  فحاىل سيبيىن..

 

   هلا بتحدِ  وقالت منها  أمنية أقرتبت

  وكحله متبهدل وشك ،  فحالك هسيبك مش الء_
 ! ضر  عالمات
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  وًبعتلك  خايفه خمليكِ   مني  فيِك، كدا  بيعمل مني قوليلى
 دا  ًبلشكل لألذى وبيعرضك خطوة فكل وراكِ  حارس

 ! جو ك... أخوكِ  ًبًبِك؟

 

 وقالت أمنية فم  على  يداها كلتا  حبيبة وضعت

  دا برة الل الراجل اع  لو ، إيدك أبوس ًباااس ًباااس_
   اتىن الكلية هيجبىن مش

   فحاىل سيبيىن أرجوكِ 

 

  وقفت ف ، املرحاض ًب  انحية وهرولت حبيبة تركتها
 موقفها   على  محصممة أمامها  أمنية

 من املوضوع من وهطلعك هحميكِ  أوعدك وأان قوليلى_
   اجلامعه من حرمان وال  ليكِ  أذى غ 
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 .. حبيبة اي  ِ أرجوك..  فّيا وثقى ارجوكٌ 

 

  الك   منذ املعجزة تنتظر هى  إمعام،   حبيبة هلا نظرت
  الوقت من

 وتداب  حساًبت لكن حسا ، ألف هلا وحتسب تنتظر
 . أخرى حساًبت هللا

 

 من تدنو وهى  وأردفت املغلق البا  انحية حبيبة نظرت
   أمنية أذن

  أى بعد يوم ،أى دلوقتِ  مش بس ، حاجه كل  هقولك_
   اتنيه حماضرة  وبني بينها  فا ل فيه  حماضرة 

   امشى سيبيىن ودلوقت.. املدرج جوا هنتكلم
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 هذه شكوكها تكدت  فقد  أمنية وقفت ، ورحلت تركتها
 البوح فيه املقرر الوقت إنتظار   هى وا ن تعاىن، الفتاة
 .. اإلنقاذ رحلة تبدء كى  شئ كل  ومعرفه

___ 

  وتبقى ،  فينا  آثرها وترتك  تذهب العحمر  حائفح  تحطوى
  خيمَ  حضرَّ  إن الذي الوحيد  الظل ، الوحيد ال ابتح  أنتَ 
 .. األبد إىل ِ لي نصفح  ضاع  غا  وإن قليب على

 ال طريقي أن ، إليك إال موحشح   در ح  العمرَ  أنّ  اعلم
  إليه أهر ح  الذي الوحيدح  املحتسعح  أنك ، خبحطاكَ  إال يحزهر
 وأنين ،  وجهك ف م  قليب  أويلَّ  حي ما وأنه نفسي ضيق من
 .أحبك سأ لح  عمراا  القرنَ  بلغتح  ولو

 

  ففتح توقظه كى  انئم  وهو مهام هتز كانت  حفصه بيدها
 هى   إليه لرتدف عيناه
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   و ول ع العيال ايال إ حى ،  ميسو اي إ حى_

 

 هلا  وأردف  نومته من مهام أعتدل

  دلوك كام  الساعه ،  العسل ايمساء_

  كوًبية  اعملك م ًبل  على واتوضى وشك أغسل جوم_
   ًبلنعناع الشاى

 املندرة ننضف هنزل ،واان حصصك تبدء عشان وانزل
 الطال  م حلديت والسبورة والرتابيزة الكراسى ونظبط
 ييچو 

 

 وأردف  ًبلغه براحه حفصه  وجه  إىل ونظر  مهام إبتسم

  وماحيرمىن اير  ايحفصه ىلّ  خيليكِ  اير  شاهلل إن_
   ابداا  منك
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 وإلتوت مضحكه بطريقة بوجهها  حفصه إمتعضت
 له  وقالت شفتيها

  الل معوى وتبلحك  مغ  عيچيب الل الكالم أهو_
   عحبو 

 

   وته بنربة وأردف يدها كفى  ممسكاا  وأردف مهام ضحك
 وجهه مالمح  وااحه  كالعادة   اهلادئه

 جولت.. خنطبك عاو  كنت  ملا  مان ايحفصه، عارفه_
   مّناع حفصه عاو  هلم

 جالىت  ِ أبوك مرت  مچاالت خالىت أخت اهنا  رغم أمى
   اجلطر  وفاهتا عليك كاب ة

 

 نسبياا  مسموع بصوت وأردفت ِبسرها حفصه متتمت
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   أ لها  يسرت هللا_

  حاچه  مفيش عاو ها يعىن عاو ها  ، اله جولتلها اان_
 أختارها  وجليب حفصه تعيب

  حاسس كنت  معاِك، السعد هشوف أىن حاسس كحنت
   ايغالية  جدومك على كله  ًبخل 

 

 له  وقالت حفصه إبتسمت

   ايخوى خيليك شاهلل_

   أخرى مرة   لعبوسها عادت

  دم عليها وداخل كاب ة  جالتلك عمى مرت جبى_
 ماااشى َمنونة اي مااااشى طب ايه،  ومعرفش
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 ويذهب خحفيه يرتدى فراشه  من  ينهض وهو مهام  قهقه 
 تتحدث  وهى املرحاض جنو

 حتت املندرة عدلت أكون و التك  محامك خل _
   ،تتلكعش

 

  إلعطاء محهيأ يكون حىت كله  املكان ترتب حفصه هبطت
 فتحت البا  طرقوا حىت ، للطال  الدرس

  ،يرتدين مجيالت.. ايفعات  وجها، طالبات فتيات لتجد
   العام هذا  يحه  مالبس

  ا بح فالعامل   ، عاداته وله ًبلصعيد جنع النجع يصبح مل
 ..  مفتوحه  غ ة قرية

    مههمتهم ،واعت جلسوا حىت شذراا  هلم نظرت
 ؟  مهام   مسيو  وجه هذه  هل  تساةهلم
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  ضحكاهتن  وت.. عنها  محبتسم  وجهه   ؟ منها  أمجل هو
 واملستهزءه الرقيعه

  انتهى ثد مهام لتجد الفور  على و عدت ترتيبها أهنت
 هلا  فقال وأوراقه اقالمه بيده وممسك   الته من

 

 عنك  يرضى هللا حفصه  اي الشاى_

 دلوك  جهوة بال شاى بال ، إاع_

 

 وأردف  منها مهام تعجب

   إيه؟ فيه أاي خرب_

  بنات دول حتت درس  عتديهم الل الچلعانه الِبنته_
   يتعلموا وچايينش  وعيبصبصو رًبية جالالة
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 ِولد  ل دروس تدى كديىت  وبعد  إهناردة، ليهم  حصة آخر
   سامع وبس

   وهللا البيت من مهشى الل أان إما ي

 

 أن وحاول  بتهدئتها وشرع ذراعيها  من مهام أمسكها
 األمر  يتفهم

 إيه حصل  ؟ كحله   دا ل فيه أاي_

 ايوة بطي  مسيو مرت  دى  هى  جال اعت،  م  ى أهو_
 هى

  عليها داخل هى السريع عليه داخل هو أحلى هو
   احلامى

 الرتبيزة اجلب أنزل  ي  ، ديىت  املس رة شغل ينفعنيش
   روسهم فوج  ًبالقالم ًبلطباش 
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 !  والاله سامع

 

   هلا  أردف ف ضحكاته يكتم أن مهام  حاول

  تزعليش وهللا  هيتعمل  عاو اه الل إهدى،كل بس طب_
  نفسك

 ؟   ايحفصه عتغ ى

 

  ًب  وفتحت أمامها ودفعته  جلبابه من  أمسكته هنا
 تردف وهى الشقه

  فاملس رة متوت عيشك وكل شوف إجتلب غور ايبوى_
   حفصه اي وعتغ ى الفاضى والكالم

   لكمه ي  وعتتلكمى
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 كالعادة   بس ط  تتمتم  وهى  البا  وأغلقت دفعته

  وال ممربيا  بنات ، كديىت  جبل ايريب شفنهو  كالم  دا_
 بنات كحنا

   العفش يلم أما جرب

___ 

 ذات  واخرى  رقاء واخرى بيضاء ووردة ... محراء  وردة
  أورجواىن لون

  ويضعهم األخرى تلو واحدة األرض من  عمار يلتقطهم
   بكتفه حيملها سلة  

  تحظهر الىت املشرقه  بسمته وجهه   وعلى   رص يضعهم
 .  عيناه  مجال

    مكان انحية وهرول ، الورود  من املزيد جبمع قام
   شاردة  حبيبة عليه جتلس أ ر   ر آخرة
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 وأردف السلة  أعطاها

  جوى إتوحشتك_

 

 الورود  انحية تنظر وهى بعمق وتنهدت إليه حبيبة نظرت

   عشاىن دول كحل_

   بس تؤمرى لو منهم وأكرت_

 

  ووضعها  الورود  إحدى عمار  تناول حبيبة، تبسمت
  هى فضحكت أذهنا  عند حبيية شعر جبانب

   هلا يتغىن  وهو وضعها 

  اهلوا  ى  احلحب دا.. األحالم على  هللا ،  سوا ُنلم تعاىل_
   وانم عنيا ،إسكن
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 تردف وهى الرمال  على  يده على  يدها حبيبة وضعت
 وكأهنا إليه البندقتني حدقتيها مصوبه

   مباشرة قلبه إىل تتحدث 

  سجن مفيش ذحل مفيش تعب مفيش ، ايعمار وأخ اا _
   وبس  معاك أان..

 

  وهو  دره  على وأراحها حبيبة رأس عمار   أمسك هنا
  البحر إىل ان راا  يتحدث

  كحل  من نراتح ، عمار   حبيبة ي شوي نراتح األوان آن_
 جلوبنا ووچع تعبناه الل

 

    دره  على وضعها ع  ما لت وهى  حبيبة أردفت

 !  ؟ بيوجعك قلبك لسه_
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 وأردف  أبانمله وجهها يداعب وهو عمار إبتسم

  م  وعمره  عمره طول  فيه  ودوا  وعالچه كيف  هيوچعىن_
   منه خرچ

   مقلتيها إىل ان راا  وأردف له وجهها رفع هنا

 ،إنتِ  جليب  حبيبة بس مش..  حبيبة اي إيه إنتِ  عارفه_
 جليب  حبيسة

  من  أغلى اي.. روحى خروج وخروچك  چواه حمبوووسه
   روحى

 

  وت  على  قلبه،  دقات  وت  على كلماته  إاتعت
   إاها   املتحدثة امللتهبه نبضاته

  إيصاله يريد معىن ،بكل مهسه بكل كلمه،  كل    شعرت
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  كله .. اهلادئ   وته ،  ثغراته تبسم ، عيناه  ضحكة
 هلا  األمان معاىن  أحلى   متجسد

 كحل  ملكت فهكذا.. معاا  واحلب ،االمان وحسب األمان
 . الدنيا

 ؟   حبيبة اي هسمعها  إمىت_

 

   دره على  نومتها من واعتدلت خبجل حبيبة إبتسمت
 عنه  بعيداا  تنظر وأردفت

   ايعمار  إيه أقول_

 ..  بك أان_

 

  ،ف إليه لتنظر له  ذقنها فرفع أسفل إىل ونظرت تبسمت
 أمامه  جترى وهنضت الورود سلة أمسكت
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  يصل كاد  أن م  ،و هبا اللحا   حياول خلفها  هو فهرول
  أمام  وإلتقمه البحر من كب اا   حواتا  خرج حىت إليها
 !!  عيناها

  من ًبهلل واستعاذت!! هذا  ِحلمها من  فزعه حبيبة هنضت
 سجاهنا؟  هو أين حوهلا تنظر وأخذت الرجيم الشيطان

  أمر  ىف  تفكر وعادت  هلل محداا  ،متتمت موجوداا  يكن مل
 ..  احللم

   ايرة   ىف  مزم و وجته عمار  كاان  األخرى اجلهة وعلى
 الطبيب ،جلس  واجها منذ املتكرر النسائي للفح 
 وأردف واألشعة التحاليل أورا  ممسك

 

  دى املحدة بعد.. وقدره هللا  بقدر مؤمنني إحنا ، طيب_
  والتحاليل عملناها  الل الصبغه وإشعة
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  بتعاىن  مزم مدام وأن سليم  عمار البشمهندس أن أوضح
  الطبيعى احلمل الصعب من ودى مهاجرة  رحم بطانه من

 جداا  آسف أان اندر، يكون يكاد  بل وجودها وىف عليها 

 

  ليصطحبها أمامه ًبلبكاء  مزم  فأجهشت الطبيب، قاهلا 
 .  العيادة من وخيرجا الطبيب ويصافح عمار 

  ، بحكاةها  على  مزم وما الت عمار  سيارة إىل جلسوا
 هلا  وأردف أانمله    عرباهتا عمار  مسح

  وإاه  قنوط دا وبحكاكِ   ربنا  قضاء  دا دلوك؟ ليه عتبكى_
   رضا  عدم

 

   وقالت  إليه عيناها  مزم رفعت

   عمار  اي ابداا  أم هبجى  مش_
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  مرارة رغم ًبحلديث  هتدئتها  حياول بصعوبة، ريقه إبتلع
   علم م هول  من حلقه

  لو ، فاالقصر نكشف هنسافر كديىت؟  جال مني_
   مصر نروح حكمت

    مزم اي  هسيبك  مش ، وتالته  وتنني دكتور

 

  هبذه هتف حينما عنها ذهب اخلوف وكأن شعرت
 له  فقالت الكلمه

   هتسيبىن ومش  اتىن ،هنكشفوا ايعمار  وح_

 

 وأردف  أمامه السيارة  جاج إىل ونظر  رارة  عمار  فر 

 مفيش ان أكدت الدكاترة كل  لو حىت ،   مزم اي أيوة_
 هسيبك   مش.. ِخلفة



 

 833 

  قالت مث ومن هى هدأت ف  مت

 وو  وعمك وابوك أمك بس_

   أىن  حياتى دى ،   احل له حمد _

 ! أ  تبجى عاو   ،  فالعيال منفسكش وانت_

  معاه اتنيه فدنيا عتبجى  وليد ولد عمار مع بشوفك أان
  حواليك الل كحل  وعتنسى

   فارج مش وجتوىل علىّ  متكدبش

 

  حىت اإلمكان قدر مشاعره  بأه وحاول رأسه عمار  هز
 وأردف جيرحها ال

   بيها  راضى إان ربنا  إرادة ،بس ونفسي  وفارج طبعاا  الء_

 كديىت؟   مش علىّ   تتچو  بس متسبنيش  ممكن يعىن_
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 وأردف   رب بفروغ  عمار  فر 

  بتاعت جبيسمىت راضى اان  ،   مزم اي هنتچو    مش اله_
 ربنا

 هتتچو ها  حبيبة؟ حىت_

 

  وحتامل السيارة انفذة انحية ومظر  حاجبيه  عمار رفع
 وأردف نفسه  على

 حبيبة؟  فيه تدخلى مابينا حوار كل  ليه إحنا هو_

 

   ًبكى متهدج بصوت  مزم هتفت

   عتحبها لسه إنت عشان_

  دى .. وهللا البيوت ،خير   مزم  اي ديىت الكالم عيب_
   وبس  عمى ولد مرت عمى ولد مرت
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    ِ إنت أتچو تك وأان إلياس مرت هى  حتبىن وال عنحبها  ال

  مشفتيهو  تصرف هيبجاىل دى املوضوع اتىن فتحتِ  لو
    مزم  اي مىن

  كالم  مىن تسمعى  ب وال  عليكِ  اتعصب  بس أان
   ايبت خنجىن  دى فاملوضوع كالمك  كحرت  لكن يضاجيك

  احلالل

 

  دمعاهتا ًبملنديل  ومتسح بكاةها إثر تشهق أخذت
 وتردف

 ايعمار؟  خنجاك جبيت جصدك_

 هلا  وأردف عصبيته وإنفالت غيظه يكظم أن حاول

  چيبت ال وعمرى  جمصر   ومش وايكِ   ين  أان ،  مزم_
 أ له  من  عليكِ  چوا  س ة وال حبيبة س ة
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   عنك يرضى هللا  مشاكل  رتعيش

 

  إىل تنظر بصرامه له وقالت عدة أهداهبا     مزم رفرفت
 أمامها  السيارة  جاج

  فيهم  أراتح يومني أبوى لبيت وديىن   معلش يبجى_
   وارحيك

   ومتشى ترحييىن منك طلبتش أان_

  ممكن أبوى بيت نروح عاو ة أان لكن_

 

 متحفزة  بنربة وأردف بعصبيه السيارة  مفتاح  عمار أدار

 ! كيفك  على_

___ 
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  ماىف  كل  إفراغ    تقوم عبلة كانت  الشقه ِبرحاض
   معدهتا

 . اليوم هلذا األوىل املرة لست وهذه

   تردف وهى وجنتيها تلطم وأخذت املرآه أمام  وقفت

   شهور٣ كملش  لسه الواد ،  حزوىن اي شندلىت اي ايمحرى_

 ديىت؟  أاي هجوله طب..  والدة أول من  فوجتش لسه أان

  عرف لو وولدى أان البلكونه من يلجحىن  بعيد مش

 

  النوم غرفة إىل وذهبت املرحاض من عبلة خرجت
  اللهو ىف  معه ويذهب  غ مها يداعب وليد فوجدت
 تبدء أن هلا كيف  مرتددة هى فقالت والقبالت واللعب
  املوضوع
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  عمار جنصد..  وح  عمار عتحب  ؟ وليد اي جوىل_
   عمك ولد  عمار مش ولدك

 

 هلا   أردف لطفله وليد  مداعبته على

  دى  ُيكن.. ولده  عيكره حد فيه  سم، عنكرهه  اله_
   ايعبلة جصدى طبلة،  اي معاى عملتيها   ينه حاچه أكرت

 

  لترتمجها بعقلها الكلمات ترتيب وحاولت عبلة  تبسمت
 وقالت فمها 

 أحبا  األطفال  وح، مش  مىن  عتحبهم العيال يعىن_
  بعض من واال  األم بتجر  الل هى واالطفال هللا

 وأردف  فاه  فاغر  هلا ونظر الطفل وليد ترك وو
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  فمجلس  روحك هرتشحى ،  دى اخلحطبه ايه آخرهتا ايوة_
 (قندلة) جندلة ي الشعب

 

   عادهتا   غ  على هبدوء وقالت ببطئ جبانبه عبلة  جلست

 ا ل هنجولك  ب .. يعىن بس جنصد  اله_

 

 فحضى  إيه فيه  جوىل إخلصى_

  فيها   نسيت مرة شكل ، طول ع هنجولك  ب  مممم_
   اعلم وهللا كديىت  وشكلى احلباية

 !!   حامل

  شعرها من وأمسكها  عينه حدقة واتسعت وليد  فاه  فغر
 يردف وهو يساراا  و  ُيينا رأسها يهز وأخذ

 كيييف  كيف،هاه  حامل_
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 وقالت  يده من نفسها عبلة  خلصت

   مرة  أول وهى تشيل   احلرل كل  م  ى حامل! وه_

   شهور  ٣عليه عدا  لسه ولدك_

 

 مضحكه  بعصبيه  وأردف ذراعها  من وأمسكها هنض

  وسجطىت  محلىت چوا ان  أول.. أرنبه الطالج عليا ! أرنبة_
 وبعد فالسابع وجبتيه فولدك  محلتِ  الشهر  وفنفس 

 دى املرة تولدى منك خايف أان  وهللا...  حامل شهور٣
  بولد اان جتوليلى اخل   باح اجولك فيوم أجى

   ؟ إيه ِملتك چنس إنتِ 

 

 هى  أردفت ف ًبلوسادة  فعها 

   ًبلغلط احلباية نسيت مرة شكل عنجولك_
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  چاموسه اي ليييه،ليييه عتنسيها عاىل ولتكك إنتِ  وملا_
   ايجبرة ليه

  جولتلهم  وليد اي أهيه  الطني األايم جالوىل ، جالوىل  وهللا
 إنتِ  طلعتٌ  جفاى على اجلفا نزل راح بدرى لسه

   وعيالك

 وقالت بصدره ولكمته  يدها قبضه عبلة  كورت

  ومن عيال  ِضفر الجيش عمك ولد احلمدهلل، جول_
   چرُيه چاك لداكتور داكتور

  فوجت لسه أان هو  ، منك ونراتح إنت چرُيه چاكِ _
 ! ايبت

   عّيل  اتىن هو  عيل أول هو  چوا  هو . فوجت لسه

   خلفوان وعاللى علينا  هوايل دا
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  تالمس وهى وأردفت إليه تتودد  اثنية جبانبه عبلة  جلست
    دره

 !   وليد  اي مانچا  ماتچيبلى.. عاملانچا  چايه نفسي_

   ايمرارى  فالشتا !  فالشتا مانچا_

  هترول وخى  هبا مرات عدة  يصفعها وأخذ الوسادة أمسك
 الوسادة ترك مث ،من أمامها

  بقدمه وبركلها  مضحكه بطريقه بصفعها  يقوم وبيده
   وأخربته قالت عما   واحتجاجاا  غاضباا 

 واستسالم الفعالت هذه  سوى حيله بيده ما ولكن
 .  الواقع لالمر بعدها

___ 

 أن إال به،  ودفعنا  هبا  خطوان  مهما مدولب كماسح  احلياة
  مل رحِبا  إليه، سعينا الذي األثر ِبحو كفيل  واحد خطأ
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  إىل..  ًبستمرار  الدوران علينا   ورحِبا اإلختيار ُنسن
 . شئ كل  اىل أو الالشيء

  أحدهم دلف..  القمر نور حىت هبا ،اليوجد مظلمه بليلة
   املنتصر درويش منزل_ حظ ة_ إىل متسلالا 

 خبوات وجل ،  َمعلم أو  شئ أى وجهه من اليحرى  مل م
 من الك   سكب الداخل واىل اخللفى البا  وفتح  هادئه
  تع ررت حىت. النائمه البهائم  وسط االرض على البنزين
 !  لب بشئ الش   هذا خطوات

  قطعه منه بر  حىت  مرات  عدة الشئ هذا ،ركل وقف
 هذه جذ  حياول وأخذ ركبتيه على  ،ج ى رثه  قما 
 . لفافه  ليجدها اخراجها ت ًبلغه وبصعوبه القطعه

  أو توقعه ىف يكن مامل ليجد بقوة شّقها بعدما بفتحها قام
 !حسبانه
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  ولف املتلص  هذا  بعني  ملعت!! خال  ذهب سبائك
   ومحلها  اثنية القما  قطعه

  البا  وأغلق خلفه وقذفه  كربيت  عود إشعال   وقام 
 ..! هارًبا  وهرول

__ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#

 

 

 

 

 



 

 845 

   ومصاحبتهمش  حا   ادفت ايما

 ومشربتهمش وشرا  مخور واكوا 

   سيبتهم اان الل عالفرص أندم

   الح ) وعجيب .. ماسبتهمش الل الفرص على وال
 ( چاهني

___ 

 (23)الفصل

 "  املااااايااه إسحب... وااااد اي طَّفى"

  هحنا  درويش  ومعهم درويش  منزل ج ان يهرولون كانوا
   ًبحلظ ة املحشتعله الن ان إطفاء حياولون وهناك

  لل ارج  وهترول خالقها تستغيث وهى البهائم ، وت
  يتم حىت املاء من  ًبلك   ممسكني الناس من واجلمع



 

 846 

  وتلتهم درويش منزل داخل إىل ولوجها قبل الن ان إطفاء
 ..شئ كحل

__ 

 واليوم  ،انر ولدى اي  فالنار يطّفوا الليل طول بيجولوا_
  كلها  ماتت  البهال بس طّفوها  م  حلد اجليامه

 إتبدل درويش  وعمك فني  راح يعرفو  َهر  والل
 !  وكتها من  روحه عيكلم وإتد 

 

 كان  ، إليه حتدثها إثر  عمار والدة كلمات  هذه كانت
  حدي ها والدته استطردت ف شروده  أثناء عمار يستمعها 

   ولدى؟ اي مالك_

 

  ا قائال ببطئ ونفث بعمق  عمار  فر 



 

 847 

  ايما لسه  درويش  عم بس  مشاته  ال اللهم ،  ايماه مفيش_
  هيشوف

  بيت مع مشاكل وعلينا  روحه على  فَتح واملحشكلة
  أايم  من فحالنا وإحنا  فحاهلم أساساا  مها الل عبداملحعطى

 الدين  جنم َچدى

 

 متسائله له وقالت عيناها األم ضيقت

   ؟ دخل ليهم  حجاج بيت تفتكر يعىن_

 

 وأردف ساخراا  والدته اىل رأسه عمار  هز

  م بعد مها أكيد ، لروحه  الزريبة حرج هو  ايماه يعىن_
   محارهم  على عيار  طلج

 وايهم  مشاكل طول وعلى



 

 848 

  عيناها اتسعت وقد فمها  على يدها السيدة وضعت
 خبوف وقالت

   هيسكت مش  درويش  عمك أكيد ايمحرى،_

   وهللا كله  فحياتنا  الل املرار سبب دا درويش  عمى_

 

 وقالت عمار من  حتيه دنت ف االثنني  متا

 !مرتك رچعتش لسه_

 

 وأردف  هلا  بصره عمار رفع

  فبيت  جتعد عاو ة  هى  ايماه؟ مشيتها كحنت  أان وهو_
 براحتها  أبوها

 

 منه تقرت  هبدوء حت ه  وكانت إبنها كف  على األم ربتت
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  ، ى خايفه مرتك.. بيها حاسه  ،أان ولدى اي  معلش_
 علىّ   يتچو  أبوك  مان خايفه كنت  ماان

  ولدى اي معلش .. عروسه  تچمعله دهب والچدتك
   عليك و اف عتحبك

  مننا املَرة ،  بكلمتني خباطرها وطيب  وهاهتا ولدى اي روح
   تطمنها وأنك طيبة كلمه   غ  عاو ا 

 

 كالعادة   ور انه هبدوء والدته  إىل وأردف شفتيه  عمار بلل

  ومعاكِ   هسيبك مش وأجوهلا داُياا  بطمنها  ايماه وهللا_
  ِ عليك هنتچو    ومش داُيا

   وتالته واتنني مرة  وهنكشف

 



 

 850 

  تلتقى عيناها  نو وقالت  ذراعه على بيدها األم مسحت
  بعينيه

   عمار  ي ،ا رب وعتحبك  ينه  هى..  أ رب معلش، _

  بعاملها  مزم ربنا  ،يعلم  املشاكل عت لج الل هى اياماه_
  كيف

  على  سيبتها  بس بسببه جمهور  اىن رغم اخللفه وموضوع
   هللا

   هى إحساسها عشان بزعلى  سسها  ومش

 

  نظر ف ،   مزم  وجته  إسم   هاتفه رن حمادثتهم  أثناء
  والدته  إىل وآردف قليالا  ثغره وابتسم إليه

   أهو عرتن هى_



 

 851 

  ،تعود  عليك يرضى هللا  هاهتا  وروح شوفها طب_
  ولدى اي مرتك غ  من يكون بيتك

  غ  من البيت تسييب  مرة وآخر أول جوهلا  وهى
 عاو    مش أكون وال ماتشاوريىن 

 بيت عروح دلوك حلديت ابوك من چوا ى يوم من أان
   فاملناسبات أبوى

  كمان  إخوالك بيوت على عيودى  الل الشارع ونسيت

 

  إتصال جييب مل ، وتركته والدته فضحكت عمار ضحك
    مزم

  اىل هبا ويعود والدها منزل إىل يذهب أن   أمره عزم بل
   وحسب منزهلم



 

 852 

 حىت القواعد وستوضع العتا  ًب  سيحفتح وهناك
 !  اثنية  مرة الفعله التتكرر

 إااعيل _نور#

____ 

  و  آهاتك سهام آالف بنفس طعن من إال بك يشعر لن
 !أوجاعك

  جعلتك ، القاسى الزمان ذاك ىف  منك غ ت ًبلفعل
   آخر إنساانا 

  أك ر ورِبا  معانتك بنفس  عاين  من  سوي بك يشعر لن
   قلبك انفذة إفتح لذلك..  منها

 .. وتكلم

  وقسمات دمعاهتا   جتفف حبيبة اىل أمنية متده منديالا 
   عابسه  وجهها 



 

 853 

 ، هذا كل  املسكينه هبذه فعل من كل  حتتقر وبداخلها
   ًبلكامل عليها   ِقصتها حبيبة  َقّصت فقد

 بكل ، حرف بكل أمنية  تذوقتها ِبرارة حتكى كانت
 عنها  رغماا  أهنمرت دمعه بكل اُياءه

    أمنية شعرت.. التائهتني ملقلتيها.. يدها كف  برعشه
   حديد  من  إبر   قلبها  توخز قصتها أن

   أمنيه  أردفت ف حبيبة إنتهت

  ،  اخلوف من هالة حواليكِ  ان حاسه واان يوم اول من_
   بتحصلك طبيعيه  مش  حاجه فيه

  اان وتقريباا  ، املرأة حلقو   مجعيه رئيسه والدتى أان ، حبيبة
   واجتماعتها ومناقشاهتا حماضراهتا  كل   ضر

  ومش أساعدك قررت ولذلك.. كت   حاالت وشوفت
   هسيبك



 

 854 

  املبلل نقاهبا حتت ،من مت وفة ويساراا  ُييناا  حبيبة نظرت
   وجنتيها  على الدافئة بعباراهتا

   أمنية إىل وأردفت

  أول ألنه اذى غ   من تساعديىن قدرتى لو قولتلك_
 ... هيقت وًبًب عمى ابن مع فشرىف هيتهمىن حاجه

 

   وأردفت أمنية  قاطعتها

  وهطلعك.. عليكِ  هطول ومش أفكر  سيبيىن ، إاعى_
   دا احلق  من واخلصك

  منك  اطلبها حاجه أى  ف كالمى  تسمعى عاو اكِ  بس
   إتفقنا..

 



 

 855 

  ما  تفكر  رارة أمنية و فرت ،  نعم   حبيبة رأسها هزت
 !التالية؟ اخلطوة

 إااعيل _لنور#

___ 

  ينه؟  ايبىت كيفك!!   هنيىت  حفصه !  وه_

 

  وجلسا   والدها، افحته انحية وهرولت حفصه هنضت
 هى  وأردفت سواي

  انخد نعدى ،جولت اتوحشتكم أكيد جولت أيوة_
 علىّ   هيعدى دلوك ومهام   السهرة معاكم

 

   وأردف يدها على  مناع ربت
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  من  ،رمحاه چو ك  مع كيف  وعامله ايبىت ايه عاملة _
   الطويل لسانك

 

   بشفتيها ممتعضه حفصه أردفت ف يضحك وهو قاهلا 

  م حلد  ِحفى مهام  حىت دا ،  لساىن ماله ايبوى ايه_
 ! منونة َولد عليه وافجت

  عامل دلوك درويش عمى  ، چو ى  ومن مىن سيبك املهم
 ايه

 

  وأردف  زن  أمامه الفضاء إىل ينظر مّناع تنهد

  أاي فراسه عيدور إيه  ف عيفكر ماعارف  ايبىت وهللا_
  خابر  ًبلظبط
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   وجه فانضمت ، تفكر  شفتيها تقضم حفصه شردت
   املوسم فاكهه من معبأ كب    حن و و هتا  اليهم ابيها

 حدي ها وبدأت أمامهم  وضعته

 حچاج ،بيت والبيت فالبهال ولع الل دراعى أكطع_
   محارهم  جتل عشان ووالده

 

   تكل أن   وشرعت  أمامها الفاكهه من حفصه تناولت

  أهنم الشمس عني كيف  واضحه ،  أبوى ايمرت طبعاا  ما_
 أوعر  رد  عليهم  يرد  درويش  عمى دلوك  ،املهم مها

   فتوحات روحنا على  ونفتح

  وا ل حجه يسيبش ، ايحفصه  عمك عارفه إنتِ  م_
   بيناهتم  مان من والعداوة دول  مع وخصو اا 



 

 858 

  عن ،أما  القادم من اخلوف هبا خيتلج بنربة مناع قاهلا 
   الفاكهه من بشراهه  تكل فكانت حفصه

   وجه  الحظتها ، طويل وقت منذ جائعه كانت  وكأهنا
  أبيها

  واشقاةها والدها عن  بعيد ِبفردهم للحديث دعتها  ف

 

 ميىت؟  من مغيباكِ _

 

 هلا  أردفت ف حفصه تعجب

 كديىت   بال  دى، السؤال ابوى مرت اي إيه_

  نعرفو  علينا  يدخل حد م  جبل علىّ  رحدى ايبت_
   ننطجوا



 

 859 

 اتسعرتِ  ماتكوىن  ى  فالفاكهه  وعتاكلى  أ فر وشك
 دى؟  الشهر  غيبتك  علىّ  ردى ..

 

 قالت  مث ومن  حفصه تتذكر كانت

   ،ليه؟ تالته يومني ااتخرت ًبين أيوة_

 

  مالياا  مبلغاا   درها  جعبة من وأخرجت مجاالت إبتسمت
  أذنه   ومهست  الصغار  اشقاةها أحد على  واندت
   وأردفت حفصه فتعجبت الصغ  وانطلق املال واعطته

   حاچه فامها  فيه ااي_

  بفلوس ايخرب ،واهو تفهمى دلوك_

 



 

 860 

  شريط ومعه حفصه  شقيق ،وعاد الوقت من  القليل مر
  املنزىل احلمل إختبار

  ذراع وأمسكت إايهم والدته أعطته ف النقود، وًبقى
   املياة دورة  وأدخلتها  حفصه

   هلا  وأردفت

  ايبت حبلى أنك متأكدة  ،اان إعمليه خدى_

 

  ًبخلروج ومهت  ًبالختبار أبيها   وجه يد حفصه أ احت
 تردف وهى املرحاض من

  وشى من أبوى ايمرت وسعى ،  بس وايه حامل ايبوى_
 أبوكِ  وحياة

 كات   جبالك ،  يعىن إيه هت سرى واعمليه خديه ايبت_
  نتطمنوا عاو ين َچديد وفيش داخله



 

 861 

  لچوا داخله عيونك ،  وهللا حاسه وأان

 

 وأردفت  شفتيها  حفصه مطت

  فاكهه  شوية وكلت لچوا  دخلت  عيوهنا من كل  وهى_
 !   ايخالىت عجيب  أمرك أما ، حامل جبت

 ..   رط  وخفى بس أدخلى_

 

___ 

  وهى التلفا  أمام تنتظره حفصه وجد شقته إىل مهام دلف
 جبانبها  فجلس_ الرتمس_ تكل

 ؟ ِ أبوك بيت من أخدك آجى ليه إستنتيش_

 

   و لىن  أخوى م اله_



 

 862 

  للشقني  واسعه وإبتسامتها  وأردفت مالياا  له حفصه نظرت
 ويساراا  ُييناا  بفمها

  بس األول، حلبيبة نبلغه  نفسي كان  خرب عندى  مهام_
 بردك چو ى  أنت مهم مش ايال

 

 تساةل   ىف  وأردف مهتماا  منها  مهام  اقرت 

   ؟ خ  أاي خرب_

 العال؟  وعال  ين وإنت مليحه  العقليه قوتك_

   هيت لع قليب أاي فيه جوىل ،  ايبوى احلمدهلل_

  عالداكتور ،جومى عفشه حاچه فيكِ  يكون إوعى

 

  هنض  بعدما أخرى مرة  وأجلسته يده حفصه أ احت
   وقالت
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    ينه حاچه .. عفشه مش بس  وح،  حاچه  فّيا هو_

  برضك وعفشه شبهك تيچى وُيكن

 

 وأردف  متفهماا  غ   رأسه مهام هز

   وا ل حاچه فامهش _

 يديك أراد  ربنا...  بس مسيو مش  إنت ، ايمهام  إفرح_
 آخر لقب

 !   مغفلق اي ًبًب هتبجى

 

  جبذعه ،وأمال بطنها واىل هلا  ونظر  مهام بسمه إتسعت
 يردف وهو يستمع

  الصوح   وح ايبت حامل! حامل_

 



 

 864 

 وقالت  املعهودة  بطريقتها حفصه دفعته

  االستاذ فيلم مت لى عشان نبض له  وال إ لق هو لسه_
  نورا واالستاذة عبدالعزيز  حممود

 عتسمع نفسك وتعملى الشمس  التغيب حىت ففيلم 
   النونو  وت

  محل  اختبار ،عملت عليك عنكد  أومال  حامل أيوة
   حامل وطلعت أبوى فبيت

 

 يتحدث وهو بفرحه ينهضها يدها  من مهام أمسكها

    ايدة،جومى ونفرح ونتأكد نكشفوا جومى_

   الدنيا طارتش ايبوى بكره  ،  اخلوته چاك ايخموووت_

 



 

 865 

  رأسها على جسده  وأمال بفرح  مكانه مهام يقفز  ل
 قبلها 

 قال  مث ومن

 كانت  بدرى لسه  هللا سبحان  ، وأمى أبوى نفرح هنزل_
   عتجوىل

   بو ها  عاوچه وكانت َطولت  مرتك فالسكه  حاچه  مفيش

 

 وقالت   معرتضه حاجبيها إحدى ورفعت حفصه هنضت

   بو ها وعوچت طولت مرتك جالت منونة جبى_

 وو  يعىن كاب ة  إتچو تك عشان جالت أيوة_

  احلياة عن وامك إنت نفسي  ،سديت أكتم ًباااس طب_
   والفرحه



 

 866 

 أمك خرب وأچيب جبلك انزل أان م جبل فرحهم إنزل
 هللا  شاء إن يدى على

 

  هبط الدرج وعلى  الشقه ًب  فتح  فرحاا  مهام  هرول
   يتغىن مسرعاا 

 وأردفت  حفصه وقفت ف

  يطمن ربنا  ، ونفرحها االوالنيه بىت نبلغ نفسي كان_
 أبداا  فيكِ  وميوچعىن حبيبة اي عليكِ  جليب

 

___ 

  من  مداعبته إثر تتعاىل الصغ  عمار ضحكات  وت
  ، العتيق الكب  منزهلم ببهو وليد  شقيقات أبناء قبل



 

 867 

  وليد لوالدة مساعدهتا  أثناء يراعونه إايه اتركة عبلة كانت
   العمر عظيمه   تقدم قد ف .. اخلبز خببز

  عبلة أتت ،ف وأوالدها  ببيتها ملتهيه واحدة كل  وفتياهتا
  وليد تنتظر مث ومن ًبملنزل ماتريد هلا  وتفعل  تساعدها
 .  للمنزل يرافقهم

 

  اخلبز  نعت  ، هناك  وهى الصباح منذ أكمله   اليوم
   الصعيد بالد وبعادة الغداء طعام   نعت بعدها  ومن..

  العادى لليوم الغداء طعام العائلة لكب  الكب  املنزل
 الطيور بذبح قامت.. آخر ملنزل وليمه ِب ابه يكون

 .  وسلقها  ومتظيفها

 أتى حىت ، املطبومت اخلضار من ونوعني االر   نعت
 .  طعامهم وتناولوا وهى ووالدته ووالده وليد



 

 868 

  تناول بعد من الصحون بغسل  قامت  حىت انتهوا ان م و
   الشاى ،و نع وجبتهم

 بتنظيف وقامت ال اىن للدور ،فصعدت الشاى تناولت
  عبدالاله احلج  منها  طلب ، وغلقها  أكملها   الغرف
 .  اجلميع بشهادة شهياا  تصنعه  فهى الكيك من قالب

  ىف شرعت بعدها ومن   غ ها إرضاع   وقامت هبطت
 .  هلم  قالبني و نعت الكيك إعداد

 تتحدث عليها،أخذت حل قد الدنيا تعب وكأن جلست
 بظهرها  يسرى خفيف  بتعب شعرت حىت وليد والدة مع

 !   فصرخت حتتمل تعد ومل حدته إشتدت حىت خفيفاا  بدأ

 

  الصغ  وترك  ومحلها ،  اخلارج  من وليد أتى هاتفيه ِبكامله
 مشفى اقر  إىل وبسيارته والدته مع
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 وليد  قيادة واثناء وتصرمت تتوجع كانت  الطريق وىف
 ! عبلة ساقني على  يسيل الدماء من خط ملح  للسيارة

__ 

 ف أريدك حني ذنيب وما حدي ك أفتقد حني ماذنيب  و
 أوقاتى كل

  جفين  غفي وإذا خاطري  اول فانك  حوت اذا ف
 دنيايت   اخر فانيت

  روحي بقااي  أنت ف هامدا وسكنت روحي  عدت واذا
 تدعوين  فاألرض

. 

 علىّ  حجك_

 



 

 870 

  عيناه   مصوًبا  هلا  عمار   أردف ف رجاءاا   مزم  قالتها
 ملقلتيها 

  إىن  تفهمى عاو ك  أان  ،  مزم  اي منك  عالن مش اان_
 ابداا  هوچعك ومش   هسيبك ومش   غدار مش

  عنزج  إحنا ، ربنا بتداب  جاى واللى حياتنا نعيش سيبينا
    ج  فيها

  وقالت برأسها وأمالت  مزم تعجبت

   فيها؟  بنزج_

 

  حساس ش     مزم ان   ،يعلم   رارة  عمار  فر 
 شقيقتها   عكس على كلمه  ألى ويتحسس

   عمه إبن وليد  مع منها رآه وما

 وأردف  املقارانت رأسه عن نفض
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  فيه بكره بيدبر وربك بيومه اليوم بنعيش يعىن اجصد_
   روحنا  على  إحنا نصعبها بال  ،يبجى إيه

 

   وأردفت إجياًبا  رأسها  مزم هزت

  وأان فيه فكرت فموضوع نفاحتك عاو ة كنت  أان طب_
   أبوى فبيت

  وال  احبتك  عليِك؟ أقرتحه  حد وال  اي مزم فيه فكرتِ _
 أخوِك؟  مرت

 

 له  وأردفت  رباا  بيديها لوحت

  ،  للبحر أرميه عچبكش لو املوضوع األول إاعه طب_
 توافج  نفسي بصراحه بس

 ىلّ  أمل آخر إنه حاسه
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   وقال جسده على كف  على  كفاا   عمار وضع

   ايسىت جوىل_

 !   جمهرى  حقن نعمل عاو ة_

 

 .واحدة بكلمه ينطق ومل عيناها   إىل ًبلنظر عمار تعمق

__ 

 ! أنتهي أن أكآد

 . ذلك إيل يدعوين شئ كل  حيث

  من  أعاين ، . أحببتها اليت األشياء كل  من اعاين أ بحت
     ،. رأفه     ،. جدوي     أعاين ،. وجودها  عدم
 . شئ أي
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  كلتا  قيد..  به حبيبة يكبل كان  ، إلياس ُيسكه كب   حبل
  كفحيح  و وته هلا يتحدث وهو لل لف وأرجعهم يداها
  ال عبان

 إهناردة؟  مييني  وكلمتِ  إيه عملتِ  برضو هتقوىل مش_

 

   من منذ إليه التوسل عن أقلعت لكنها تنهمر  دموعها 
   فقط   عباراهتا  تنهمر ، طويل

 والعذا  األمل جرعات منه تتلقى.. تتحدث أن دون
 . معذبه  روح بداخله تسرى كجماد

  اتكلمت وعارف حاجه كل  عارف  أان هتنطقى؟ مش_
 !!  إيه ف واتكلمت مني مع
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  عليها يهبط وأخذ  غ  كرًبج    ممسكا  واقفاا  هب هنا
  الكرًبج من  فعه  كل  يزداد و راخها  به

  فتصرمت  يعذهبا ، وينتشى  يتلذذ..   راخاهتا  أمامه تتعاىل
  أك ر

 رخذ وكأنه عليه وتنمروا عذبوه  من كل   ورة أمامه ُير
 ،  املسكينه هذه  ىف منهم ب أره

 ، الوعى فقدت وجدها  عندما  هلا ضربه من أنتهى
 األخرى معركته يبدء الداخل وإىل فحملها

 . املعتادة التاليه عذاهبا ودوامة

__ 

 قصيدةا  كتبتح   ملا النساءح  لوال

 وجالال  طهارةا  اوت وملا
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 و وجيت  وابنتايَ  أمي منهنّ 

 وكماال رفعةا  بذلك حسيب

 

 يب رأفنَ  شكوتح  إن اللوايت هنّ 

 ( لقائلها)  املنهاال مواجعي دمعَ   ومسحنَ 

 

  للمرة جنينها  فقدت بعدما والدها ِبنزل عبلة ترقد كانت
  ًبخلوف وليد شعر الوقت هذا  ىف ، اجملهود بسبب ال انية
 .  حقاا  عليها 

 ..   واجهم منذ  ُنوها  كهذا  شعور يشعر  مرة  ألول

  و غ ه هى الدافئ وجودها ويفقد  سيفقدها أنه   شعر
  الصغ  يراعى أن   ترجوه وكانت تصرمت كانت  ، جبانبه
 !  سلم هللا ولكن شيئا هلا حدث إن
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   بو اي السالمه  على محدهلل_

 

   وقالت ًبلفرا   انئمه  وهى بصعوبه عبلة ضحكت

   نصييب  اي يسلمك هللا_

 

  وهو برفق جبهتها  على بيده ومسح منها  وليد أقرت 
 يتحدث 

 بعد لتموتى خايف ،  عليكِ  خايف إىن أحس  مرة أول_
 الشر

 

   عليكِ  خيش أما دم  چاكِ  ايبت غالية أاتريكِ 
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  ، و حتها  تعبها على  يؤثر ألنه الضحك عبلة حاولت
 قالت  مث ومن

 ؟  وليد اي  عليك غاليه   وح_

  و ح  ، والشنب العمه وفاضلك أبوكِ  شبه  حيح_
   عشرة بيه يتلفحوا لسانك دم عليكِ  داخل

  مر  الل كله  دا وفالوكت   ، أ ول وبت چدعة بس
  چرُيه اي بيكِ  إتعلجت

 

   وقالت  دره  ىف عبلة  لكمته

  مش  خشمك أومال اهوت، حلو كالم  عتجول مانت_
 ليه؟  ليا املرار غ  عينزل

 

 وأردف جسدها على  خبفه  ا خر هو لكمها
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  العذا  چاكِ  يتكلم للواحد فر ه ماتسييب  ايبوى_

  وليد اي وعيالك إنت  معذبىن ، كديىت  من أكرت عذا _
   ولسه  عظيمه ولد اي

  حتملى تتشجليب تفوجى يدو  عاو ك ،  ولسه أيوة_
 بتهمديش إنت عشان الرابع فالعيل

   بالدها  جتفيل أرنبة

 

  ألول  وقبلها يدها وليد  أمسك ف ، معاا  االثنني ضحكا
 وأردف  مرة

    وح  غالية اتريكِ  ،  امللسوع ايبت ىلّ  خيليكِ  ربنا_

 

 الناحية ونظرت  وجنتاها وتوردت ًبخلجل  عبلة شعرت
   قوهلا  مع  يدها من يدها وسحبت األخرى
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 ..  وليد اي عتكسف_

  وأان ًبلسالمه بس ،جومى اتىن هنعملها  حاضر طيب_
  اي  احب يبانلك م  حلد والقفيان ًبالقالم  فيكِ  هدور
  بومة

 

  نو هلا  فقال هى ضحكت

 سالمة الف.. عمار أم اي سالمتك_

 

   هري أدير أن علي  أقدر مل يردد وبداخلها إليه نظرت
  قلبكِ  ولكن مراراا  حاولت أكذ  لن ؛ املرة هذه وأرحل
 .. إليه ردىن املرة هذة

   ر  ،ليس حدث فيما يفكر وحيداا   درويش جيلس كان
   معها  منزله حتر  أن   وكادت واحلظ ة البهائم
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  ل أنه وال الن ان إطفاء عملية  أثناء ُيوت أن يود كلن
 !   سرته احلياة قيد على

  أ بحت الىت حظ ته على  وال  مواشيه على ال
 !!الذهب سر  فقد... رماداا 

 

  اطاحته شقيقته إلبن إبنته بيع مقابل أثر، له يَعد ومل سحر 
 .. الرايح

  األيدى مكتوف سيبقى هل  رماداا، أ بح شئ كل  هل
 طويالا؟  هكذا

  غرفته  إىل ذهب ،  أمامه يرتاق  نفسه وشيطان هنض
   النارى سالحه وأحضر

  أن عقله كاد  بوجهه تتجمع والدماء النار وبعيناه وترجل
  منزل إىل و ل  حىت يتحرك كان  عجل على  ، ينفجر
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 البا  فحتح  حىت  خميفه بطريقه  بشدة البا  طر  ، حجاج
  الرجل أبناء أحد

 

   ووالدك إنت حچاچ اي فني الدهب فييني؟ الدهب_

 

  تقف وكانت الصغار واوالدهم كلهم  وأوالده الرجل خرج
 األبوا   خلف خمتبئات نسائهم

 ب قه  إليه حجاج حتدث ،  مت ىف يشاهدون

   درويش اي  عليه تسأل  چاى الل إيه دهب_

 

   يتغىن وأردف مستهزءاا  الرجل ضحك

 جتول چاى أنت  الل ايه دهب ،  غنيوه تنفع وهللا_
   عليييه
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  أشتعلت هنا وحدي ه، بدرويش يستهزئون اوالده ضحك
 وأردف  درويش أمام الن ان

  الل احلرامى خللى ، ماشى وجولنا احلمار  مكان البهال_
   يرچعهم الدهبات سرج فعياالك

 

  وأردف خطوتني الرجل تقدم

  هو دهبات، وال هبال عن  ال حاچه نعرفش عنجولك_
  درويش؟؛  اي دهب ِعندك كان  أنت

 

  السالح درويش أخرج ثوان وىف ساخراا، الرجل قاهلا 
 رأس إىل  ووجهه_ املسدس_جلبابه جيب من النارى
 وقال  حجاج
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  وعمر عمرك هاخد ، الدهب چيبتوا م  ًبهلل قسماا _
 !   جصاده  عيالك

 

  بنهرهم  حجاج أوالد أحد فقام النساء إحدى  رخت
  الرجل أردف ب بات ، األبوا  وغلق

 !   بردك ع چعها جلية يلجى الل أن تعرف انت هو_

 تعرفش إنت واحدة  كلمه!   فييني الدهب!!حچااااچ_
  شيطاىن

 

  وأردف درويش   متالعباّ  الرجل تنهد

   چييييبه معاك م أوسع_

  عينيه  الغضب عصب  يفعل،قد ماذا درويش  يدرك مل هنا
   الزيناد على ًبلضغط قام
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 !   فاحلال  ووقع حجاج ا ابت ف الر ا ة واطلق

  خلف من النساء و رخت فزعني  انحيته ابناءه هرول
 حيضر  أوالده من واحد هرول ،ف اجلدران

  به لابمساك درويش انحية يقدمون ،واالخرين سالحه
  منهم  اثنني قتل  حىت كاجملنون  عليهم النار درويش  فأطلق
 انحية النار وأطلق االبناء أحد خرج ف واحد وا ا 
 ! بدماةه غار  وسقط  درويش 

 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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 ِدلِّيين  ًبهلل والن  َخرّ  للص ر حيب اشتكيت ملا

 تليين؟  ما  اللي وانيت ؟ تلني  احلجارة كيف

  َملِّيىن انيت بس لنفسي حانسبه مش شعرك ده  الشعر
 ( اجل  هشام )

                                  **** 

 (24)الفصل

 اجللبة إحداث ، ًبملكان دوت النارى الطلق أ وات
   الشرر عينيه وىف يذهب درويش  ورةية النساء و رامت

 سيحدث الذى من خوفاا  ًبلشرطه تتصل اجل ان جعلت
 ! وحدث كان  قد ولكنه

 

  من واثنني ،حجاج ج ث  ثالث ووجدت الشرطة أتت
 !   البالغه درويش وإ ابة محصا  وواحد أوالده
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   أجابوا االوالد من  العيان شهود بقية  سئل وعندما
  درويش العم وكان السالح يتنظيف يقوموا كانوا  أهنم

 بتفريغ السالح وقام معهم السهرة  يقضى بصحبتهم
 .. قصد دون من هبم الن ان

 

  غ  يقولوا مل ولكنهم  ،  غ   لطفل مقنعه غ  إجابة
 إحداث أو جلبه إحداث او ًبلقتل إهتام أى ونفوا ذلك

 .  اجل ان إتدعى م لما بينهم  مشاكل

 ت واالخرون املشفى إىل حجاج وإبن درويش نقل ت
 !!  عزاء دون ودفنهم  وتكفينهم  تغسيلهم 

 

  ، مرسي حجاج  عائلة  بقية من  رد  هناك أن الواضح فمن
 ضد قانونية إجراءات  تتم حىت حدث م الشرطه خيربوا مل

 .  واشقاةهم لوالدهم عزاء ينصبوا مل  ، درويش 
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  َمن وعلى   ؟ جهنم ًب  درويش فتح  هل  ؟ ال أر بدأ هل
  ينتوون َمن وعلى ال أر سيؤخذ َمن من ؟ الرد سيكون
 حجاج؟ واشقاء الباقيني حجاج أبناء

___ 

    و  بفراشها تتقلب ،  يديها تفرك حفصه جلست
 جلل  أمر ألف يدور رأسها

    وجها  إىل تتحدث بداخلها  عما شفتيها إنفرجت حىت

 

 درويش؟   عمى هيموت  ، مهام اي  فاملستشفى ايه وجالو_

 

 ينظر وحتدث  فره   اخرج مث بعمق وتنفس مهام جلس
   أمامه فالفضاء

   ضهره  ايب كله  الر اص ،  عمليه كذا  له أن جالو_
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  رغم  عبدالاله وعم  عبدالرمحن وعم سايبهو  مناع عمى
 چحم  بس اجلطيعه

   وعمار وليد حىت

 

 وقالت خائفه قلبها  على يدها حفصه  وضعت

 طيب؟  وعرفت وحبيبة طب حاچه؟ حصله  لو ايمرارى_

 

 حد ..  اهية  العمه أمه وال  اتصل چو ها ،  منعرفش_
   وهللا يعرف

  عمك ان عارفه  الناس وكل ، حچاج فبيت جملوبة الدنيا
   النار  عليهم وطلج  راح درويش 

   ايحفصه رد  فيها يعىن ،  عزا  ومعملو   فاحملضر خبوا ومها
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 عبداملعطى بيت بني اتىن النارمن بوابة فتح درويش  عمك
  الدين نچم وبيت

 

  شعرت قلقها ك رة  ومن جبهتها،   وحتك تفكر أخذت
 والتوتر احلمل أثر ِبعدهتا ِبغ 

  كان  ، معدهتا ماىف وأفرغت املياة دورة انحية فهرولت
  ف انتهت حىت  ينتظرها املرحاض ًب  على مهام يقف
  هى فقالت فراشها  إىل وأعادها بسرعه إخراجها    قام

   خبوف

 

  أبوها   عرفت ،  حبيبة على نتطمن عاو ة  أان_
   نتطمن معرفتش

   اهيه عمىت   رقم أو ونكلموه چو ها امل فى رقم  تچيبلى
 ايمهام  سامعىن..
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   حبيبة على  وتطمىن تتشجلب

 

 يديه  بكفى هلا ولوح بتهدئتها  مهام يقوم كان

  إراتحى  ِ أنت بس.. حاضر حاضر_

 

 إااعيل _لنور#

___ 

 .. النهر من املقابله  اجلهة وىف

  بدورة جلوسهما  إثر حبيبة  مع خطتها تضع أمنية كانت
    وجها قبل  من املحعني احلارس  انظار عن بعيداا  الكلية مياة

 !  خايفه أان بس_

  بتهدئتها أمنية فقامت ترجتف، ويداها حبيبة قالتها  
   هلا  وأردفت
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 كلمتيىن  انك عرف كان  لو هو ، خوف كفاية  حبيبة اي_
 اجلامعة  اتىن جابك مكانش ا ال

 ب ّ  يكون وممكن فاملدرج طولتِ  انتِ  بس  عشان هو
 واحدة مع قاعدة وقاله   دا معينه الل الزفت عليكِ 

   بس.. وطولت وبيتكلموا

 

 ؟  دلوقت ايه هنعمل طب_

 ؟   ح بيتك عنوان  متعرفيش  ِ إنت طبعاا _

 

   أمنية فتابعت   ا نفيا رأسها  حبيبة أومأت

 حبيبة؟ اي ومتعرفيش   دى السنني كل_

  وأان ويوديىن وبيجيبىن  مفيمه العربية ، منني هعرف_
 ا ال  القاهرة  شوارع معرفش
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   هلا أردفت ف  فكرة بباهلا وطرقت امنية  متت

  هطلع مروحه  ِ وإنت إهناردة  ،  رهيبه  فكرة عندى طب_
   أوبر   وراكِ 

   العنوان وهعرف

  وبعدين_

 

   هلا  هامس بصوت وقالت وهناك هنا أمنية نظرت

  تعملى هقولك.. خطتنا فيه هننفذ الل فاليوم ، بّصى_
 عليكِ  ميبانش  عاو ة بس ًبلظبط ايه

 أان ، دا املريض الواطى من ه لصك  بس مش أان
   إعدام هجبله

 علّيا  إ ربى
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  اهيه والدته مع إلياس جيلس كان  الواسع املنزل هبو ىف
   له وماحدث  درويش بشأن ويتحداث

 إيه  حصل يعىن_

 

  مستقرتني غ   ومقلتيها قلقه  وهى  اهية تتحدث كانت
 ترجتف وشفتيها

 بني وهو واحد واتصا  ٣ قتل  بيقوىل مناع خالك_
   فاملستشفى واملوت احلياة

  إيه أعمل  وال البلد له انزل عارفه مش

  هل  ؟ درويش  سيموت هل  ، ًبخلوف إلياس شعر  هنا
   مام  سينفك علمت أن  وم حلبيبة  ًبلنسبة حجته ستبطل
 عنه؟  وترحل به املقيدة احلبل
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  فعل رد له يكون أن خاله فعل  مما  ًبخلوف أيضاا  شعر
   عليهم عكسى

  ودول وج وس قتل جرُيه بيقولك ،  نزول مفيش ماما_
   لتار  املشكلة تتحول جدا ممكن يعىن فالصعيد

 

 وقالت بعمق   اهية تنفست

 حلبيبة؟  هتقول  ، حسابه وعامله  منه خايفه  الل دا ماهو_

 

   هلا  وقال إلياس مقلىت إرجتفت

  على  داخله هى..  اقوهلا الل إيه حبيبة طبعاا، الء_
  تتعب وممكن امتحاانت

  س ة متجيبيش  تكلمينا اما ايماما  ِ وإنت
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   وأردفت إبنها انحية تنظر وهى السيدة  متت

  ؟ سوا كويسني  انتو يعىن ،  معاك خب  حبيبة هى..إلياس_

 

 وأردف  بصره هلا إلياس رفع

   دا السؤال بتسأىل ايماما ليه_

 

   وأردفت ويساراا   ا ُيينا رأسها السيدة هزت

  وضعفت عاالخر  وخست انطفت ،البنت معرفش_
 بتبقى ا وركم ًبجى وملا داُيا ساكته وبقت واتبدلت
  مىن  نفسها بت يب كأهنا  كدا  متلفحه

 وأخرج وكو  مملوء  مياة دور  ُنو وترجل إلياس هنض
  منه  وشر  ماء ومأله الكو  ونظف  معقماا  منديالا 
 بعدها  والدته إىل وأردف
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  مىن شكوى فيه  او متضايقه  لو هى ا ن كويسة،  هى_
  قالت كانت

   حاجه فيها ان حاسه أان بس_

 

 قائال جبسده والدته إىل التفت

   عبه املذاكرة عشان شايف أان ، ايماما  عادى_
  الطب كلية  متنسيش

  الزوجية واجباهتا  ائد..  يوم كل  وبرتوح ،  ومسؤلياهتا

   وهادية  كالم  قليلة.. حبيبة  طبيعه دى وكمان

 

   والدته إىل إستطرد ف شيئاا  تذكر

  أو فالبلد بيحصل الل عن س ة ليها جتييب إوعى املهم_
   لباًبها حصل الل
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  وانشغلت ، جدوى حلدي ها يعد فلم    اهية  متت
  ًبلبلدة وماحدث  درويش شقيقها  على  خبوفها

 .  به يعلم وحده هللا  القادم وماهو

__ 

  بني  حادثة كالمية  مشادة  عن انتج عالِ   وت
 .حتديداا  نومهم بغرفه ِبنزهلم تواجدهم اثناء عمارو مزم

  وافجت  أىن  دجت م ،اان  وكته مش ليه_

 

  متعصباا  عمار أردف ف املفرطه بعصبيتها  مزم  قالتها
  الشئ بعض

  جبلبان حمسا  ، فالبلد حصالن ًبللى حمسا  إيه انتِ _
  حوالينا الدنيا

  دلوك  وچى وروح وعمليات سفر وكت
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 متهدج  بصوت وقالت الوث  فراشها   إىل  مزم جلست

  الل فمصر عاملستشفيات  ث بعمل  يومها من أان_
 وبتنچح  دى  العمليات بتعمل

 وحچزت املستشفى الجيت  دجت م اان ، واالسعار
  كمان

 

  بقوة ذراعها وأمسك مكانه من فنهض   عمار إنتبه هنا
  رب   من مافيه آخر   وحتدث

  حا ل حتصيل وأان دماغك  من ؟ يعىن كيف  هو الل دا_
  وادفع أسافر  عليا  يدو  وأان وحتچزى تقررى سيادتك..
  الست  خدام وال طرطور شايفاىن..
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  هى  اردفت ،ف يده ىف  لذراعها  هزة مع  عنيفه بنربة قاهلا 
   البحكاء وشك على

  الل ًبلنار حاسسش ،ليه كديىت  عتحسبها ليه إنت_
  چواى

  محلت أخوى ومرت  علىّ  مرات٣ محلت  أخىت عبلة
  طول ع فرحنا بعد توأم وچابت

  اىن حاسسش  ليه ،  حامل فالسن الكاب ة حفصه حىت
   ايخى أمل أى   بتعلج

 

 قائال  بكف كفاا   عمار طر 

  كل  فيه،  نصبح فيه نباتو الل ايانس معجول مش  ماهو_
    مزم  اي وحاسسش  دا

   مخسه  ل روحنا  الدكتور بدل يعىن
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 كديىت  بكد ،عاو ين  حاضر   بغه  إشعه نعملوا عاو ين
   ايعمار وليك ليا حتاليل

 بيجولوا الفالىن الداكتور عند هنكشفوا اله ،  حاضر
 حاضر  وشاطر  قوى

  كدهم  على هنيىت  دكاترة نكشفوا االقصر نروحو اله
   حاضر

  ايعمار وهينفع  ين املچهرى  احلجن ان اعت اان طب
 حاضر  ومالو جولت

 حجك احلالل ايبت  ومالو كات ه  ايعمارفلوساته معلش
 املشوار  خر  معاكِ  أفضل  علىّ 

 حصالنه الل واملصايب درويش عمى  مرار  چه بس
 ايه نعملوا ، فالبلد

 كديه   بيجولوا واملنطق ،العجل شوية نصربوا



 

 901 

   وأردفت  عيناها ضيقت  وقد لآلخر   مزم تستمعه   متت

 ؟   عمار اي عتعايرىن_

 

   قائال   رب عماربنفاذ   فر 

 ؟   كالمى  من فهمتيه الل دا هو_

  عاو ة ،اان درويش   وعم حجاج ببيت ماىل وأان يعىن_
   فالدنيا الوحيد حلمى احجج اسافر

 إيه؟  هيسوى  هنيىت جعادى  وال ايه هيعمل   سفرى يعىن

 

 الغرفه من يرحل مرتجالا   مكانه من وهنض  عمار  مت
   قائله   خلفه فهرولت

 ايعمار  تعبانه أان_

 تعبت  الل أان وهللا_
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  املنزل من لل روج طريقه وىف   هره هلا  مديراا  قاهلا 
  العمل ما والتعلم  غضبها  تكظم انحيته تنظر ،وتركها
 . ا إذا ا ن

__ 

  ومشيالك  حمزانك حاچه  كحل  حتب ،حاول مىن إاع_
   حبيناها  حاچه كحل   ى  وتسيبنا  متشى چايز.. الطني

 

  من  السماء إىل ونظر عمار   ،فتنهد  ضاحكاا  وليد قاهلا 
   ديقتهم جلوسهما إثر النجوم هبا متألأل  ليالا  فوقه

 .  كعهدهم

  قائالا  حدي ه وليد استطرد

 احلرل دماغك على  من شيل ، اجولك جصدى_
   ورط  حكاوى وسرطان ورغايني   اننني بطبعهم
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   چزمة بت ورغاية  َ ينه م الا،مرة  عبلة أان عندى يعىن

  دا علىّ  إ رب جتوىل آكل  عاو  ولية اي الشغل من أرچع
  إتكتمى ولية  اي وعمل وعمل   عمل وولدك وحصل حصل
  جطر ايكلك  شاهلل  بنادول حباية انولىن مصدع

  اي وحصل  وحصل حصل احلزون چاك إنت ا رب جتوىل
 خمك كهرًب  إتفصلت إفصلى ساعة  أانم طب َوليه

  بردك وتكمل أنت شاهلل أن جتوىل ايًبعيدة

 

  بعدما  ُنوهم مرتجل مهام  دلف  ف خبفه عمار ضحك
 السالم  حتية عليهم  القل

   هنيىت جاعدين أنكم حسيت وهللا ،  عليكم سالمو_

   بعضه على  الفقرى البيض إتلم تعاال_
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 الشاى كو   وتناول  مهام   جلس ف  ، ساخراا  وليد قاهلا 
   أمامهم الذى

 وليد أردف ف

 دحش   اي بتاعىت دى الكوًبية_

   فحاىل ايراچل سيبىن  ، غ ها يعملولك يبجوا_

 

  وأردف  دره إىل وأشار وليد ضحك

  بعضه ع  بيتلم البايظ ،البيض جولت مش شوف_
  كمان  إنت حزين اي إيه فيك..

  مّناع حفصه  واجلمال احلحسن ست إجتو ت خالص م
   العهد وىل وهتچيبلك وحامل

   مزعلك الل إيه
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  وليد  إىل وأردف مهام تنهد

ى  جالبه حفصه_   حبيبة نكلموا حبيبة  على نتطمنوا خمح
   وليد إلياس رقم ،چيبت

  هى جالتلى ردت وملا  اهية  العمة ورقم ،  رد  فيش ورنيت
  إمتحاانت ف هى دلوك عشان عليها  وخمبيني خب 

 ،اتطمن  أروح يعىن أروح اله  جتوىل مصدجه مش  حفصه
  كديىت  قحباىل واشوفها

  عنديش أان طب ، أبداا  جتوىل الناس ايبت احلمل طب
   أجا ة

   بس إيه معاها  أعمل معارفش

 

  ساقه رفع مث ،ومن  منه  وجترع املاء كو   من وليد أمسك
 قائال عليها يده ووضع اخلشبيه االريكه إىل
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  فاضل ،  ملصر راسها  على  هت  عاو ة  الل احلرل ايدى_
   كملت  تبجى عشان كماىن   عبلة

 

   مهام  إىل أردف ف  عمار إنتبه

  تشوفه چات حىت وال ألبوها  نزلتش حبيبة  ،  وح أيوة_
 جتلج  احلكاية كدا  حج عنده  حفصه كالم..

 

 تفك  بعد وأردف أهدابه   وليد رفرف

  عشان يچيبها عاو   عمك ولد يكون ممكن تصدج_
   مني  على ه دوا حجاج بيت ،ا ل وخايف احلصالن

   حبيبة غ  عندو  ِولد عندو  درويش  عم

  وطبلت  بدأت املرار األايم  كدا  دا
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  دا ؟  مني  على حچاج بيت رد منعرفو  اننا اخلوف_
 ٣  عنديهم من مات

 مهام  سأله ف  ، اخلوف  تلجها  بنربة قاهلاعمار 

 ؟  والبهال احلمار عشان ديىت كل_

 سرجوا أهنم عيجولوا.. كديىت  من أكرب املوضوع ، اله_
   درويش عمك بتاع الدهب

 

   وأكمل  زن عمار  تنهد

 ىفّ  واست سرها  وحده عمك  فيه  طمع الل.. حبيبة  مهر_

  حواليه الكل وخسر.. ،وخسرها خسره اهو

 

  عمار يرمى ماذا إىل وليد  يعلم بينما  منه مهام تعجب
   مهام   فتسائل..
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  ؟   ايعمار حبيبة عتحب لسه انت_

 

 شفتاه  ليس بعيناه يتحدث وأردف مهام انحية عمار  نظر

   غ ها مع كان  نصيبك لو حىت! ؟ حفصه تنسي جتدر_

 

 وأردف  لل لف بظهره  مهام أراح

 عمو ايبو فيك والربكة  معاها كان  النصيب ان احلمدهلل_
   غ ها ست عشرة  نت يلش أ ال ،اان

  االتنني انتو ، جيلج الكالم فعالا  عشان دلوك ثواىن_
  حرُيكم اتخدوا

  وعمار حلبيبه يروحوا وحفصه مهام ، سوا مصر وتنزلوا
  مزم  ع يكشف
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  مش الچاية األايم شكل ألن وترچعوا يتطمن والكل
 ..  يسرت وربنا مطمئنه

__ 

  أان مروحه   ِ وإنت إهناردة ، العنوان عرفت خالص أان"_
   البوليس ومبلغه أوبر   وراكِ  هكون

  هنبقى ،ومت افيش كمان  املرآة حقو   منظمة ومبلغه 
 وراكِ 

   يستفزه شىء أى  أعملى ، شقتك تدخلى م أول

  من عاو ة ..  عادى ضر  مش  ،بس يضربك خليه
   عنه حكتيلى الل التعذيب

  شاء ان حبيبة  اي مرة آخر هتكون..  استحملى معلش
 " هللا
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 حرف أمنية خطة خطوات على  حبيبة  سارت ، ًبلفعل
   ينتظرها وجدته  شقتها إىل دلفت حىت حرف

   بصرامه  إليها مردفاا  كالعادة   اجلاهز الطعام وأمامه

  ورااي البواقى كحلى  تعاىل ، أكلت أان_

 

  وقالت بشجاعه وتنفست  حبيبة وقفت هنا

  إيه تبقى كحنيتك  عليا رحد ايييه أخى؟ اي إيه إنت_

 

  وهو هلا  ساخراا  إبتسم بعدما مكانه  من إلياس هنض هنا
  يطيح وهو بقوة  وشاحها   من وأمسكها منها يقرت 
   ويساراا   ُييناا  برأسها

 ! ؟ إيه أبقى ،أان فهمِتك كحنت  نفسي فاهم لو أان ماهو_
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  أطاحت مدوية  فعه  فعها  كعادته  ِغرة حني  وعلى
   أرضاا  اهلزيل جبسدها

 عالياا  يصرمت وهو

  اي كمان  فوشى  وتزعقِ  وتعرتضى  تتكلمى وبقيتِ  إجترأتِ _
   حشرة حتة

  بتحر  اناار مىن القحر  ، مىن يقر  حد مبحبش واان
 ! يتجرأ الل

  غرفة  إىل دلف ف ،  منه  هاربه ففرت ضرًبا  عليها  إهنال
   تسميها  كما  التعذيب

  والقيود األاحبال    حيتفظ نفسها، وبني  بينها حبيبة
   األ افر  قضم وأدوات والكرًبج

  ىف  رقها ويقوم الن ان به  يشعل الذى الصغ  واجلها 
 . والشوكه والسكني كامللعقه  الطعام أدوات   جسده
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  عليها وأهنال ركض وخلفها الكرًبج وأمسك دلف
   وتكراراا  مراراا  تصرمت ،أخذت

 واعضاء الشرطه رجال يصعدون كانوا  الوقت هذا ىف
   ذاته الوقت وىف ، ووالدهتا وأمنية املرأة حقو  مجعيه

  وحبيبة إلياس منزل شارع ومهام حفصه أقدام تطأ كانت
  السحكان من فارغ املبىن أن   نظراا  ًبملصعد ويصعدون

 ،  سواهم به يقطن وال  متاماا 

 

  اسلحتهم أخرجوا عندما املنزل ًب  الشرطه رجال دفع
   ًبخلارج  يقفان الذان إلياس حراس وجه  

  متلبساا  محربحاا  ضرًبا  يضرهبا هكذا  وجدوه حىت بقوة  دفعوا
  اجلمعيه أعضاء وقامو  قدمتها  الىت أمنية كشكوى   متاماا 

  ينتبه أن وقبل وعيه  عن  غا  حينما  يضرهبا وهو بتصويره
 !  إليهم
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  يصرمت وأردف الذعر من حالة أ ابته

 !  ؟  إيه عاو ييني دوول،أنتو مني_

 

 مفتوح البا  فوجدوا ومهام  حفصه و ال  قد كاان
   واهللع الذعر بقلبها ًبلشقه،د  هذا واجلمع

  إثر مقطعه  وثياهبا ًبكيه حبيبة لتجد للداخل هرولت
  وتصوير معها  إلياس تسحب الشرطة ورجال الضر 

  على حفصه عربات إهنمرت ، هو كما  ما ال الكام ات
 جنيباا  قائله  حبيبة تعانق وهى الفور

 

  كنت.. ايبىت حاسه كنت  ، حزووووىن اي ايمحرررى_
   ايبتتىت حاسه
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  ، حفصه أحضان   أخ اا  أهنا   حبيبة شعرت عندما
   هبا  بفعلته محتلبساا  عليه القبض ت قد إلياس وأن

 جسدها استكان ، أبدا به تشعر مل الذى ًبألمان شعرت
 !   الوعى وفقدت

 

   إحلجىن ،  ايخوى احلجىن ايمهام  محرى اي_

 

  ضغط  ، يفعل ماذا اليدرى مسرعاا  هاتفه مهام أخرج هنا
  هو املشفى إىل بطريقه كان  الذى بعمار االتصال  ر

   و مزم

 وأجا  االتصال من فتعجب

   مهام  اي أيوة_
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  غ   على خائفه  وته ونربة  انفاسه اله اا  مهام حتدث
   العادة

  عمك ولد إلياس بيت على  عاود ،احلجىن  عمار _
 طواىل  تيچى العنوان هو فلك

 

  بينما حاجبيه أحد رفع ف ،  اخلوف عمار بقلب د 
 املدارة ًبحملادثة  مزم ركزت

 عندك  ايه فيه إيه خرب ليه_

 !   أتصرف عارفش ،جواااام تعرف وانت تعاال_

  كديىت  ع  ايال فرسالة دلوك العنوان هبعتلك

 

  اىل وأردف قرأها  الرسالة عمار إىل  وو لت اهلاتف اغلقا
  طريقه يغ  أن   السائق
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  فقالت  مزم تعجبت ،  أجره من يطلبه م كل  وسيدفع

 

  املستشفى هنروح مش  عمك ولد لبيت يودينا ايه إحنا_
  ! 

  مع  حاداثا  شيئاا  هناك أن   يشعر ،  مته   على عمار 
   قلبه  حبيبة قلبه حبيسة

   عليه السؤال هى أعادت ف  مزم جييب مل

 ؟ الداكتورة عند  وميعادان هناك،  إيه نعمل هنروح_

 

 هلا  أردف ف  عمار إنتبه

  ايخرب  اهو أتصل، مهام وجدامك  راحيني كنا  مش ايسىت_
 بفلوس

  بزايداكِ  عاد  دلوك  مهليىن
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  وسيذهب الطريق تبدل ،  بوجهها وعبست   مزم  متت
   أوال حبيبته إىل

 عندها حدث الذى هو ما عا ف،تحرى لقاء سيكون
  طريقه ليغ  الطريقة هبذه مهام به يستنجد حىت

 !  إليهم؟ ويعود

___ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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  ُيضي وآخر جييء قطار وبني وامرأتنيِ  وعدين، بني وما  
  قبيل  شايٍ  لفنجان فيها أدعوك دقائقَ   مخسح  هنالكَ 
  قليالا  عليكِ  أطمئن هبا  دقائق مخسح  هنالكَ  الَسفر
  نزار )قليالا  الّزمان فيها وأشتحمح  قليالا  مهومي إليكِ  وأشكو
 ( قباين

                                       *** 

 ( 25) الفصل

  سبارة من يهبط وهو  محسرعه كانت  عمار قدم خطوات
 حنقاا   شفتيها تزمت  مزم  وتتبعه األجرة،

   بيبه،فقد مكروه هناك أن حيدثه قلبه وكأن الفور وعلى
 حيدثه وهو مهام جبانب حفصه ُنيب  وت اع

  درجتني الدرج على ترجل ، رتى أن   املصعد ينتظر مل
 !    و ل حىت خبطوة
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  دماء ، السوط ضر  اثر مقطعه  ثياهبا حبيبة وجد
 حراك بال وترقد  شاحب وجهها..  جبسدها محلط ه
  مقلىت جفت الىت حفصه  أحضان   العينان مغمضه 
 . ًبلغ  زن عابس  جبانبهم ومهام  الدموع من  عيناها

 

  أحد   اليشعر وكأنه  ، حبيبه إىل ينظر ببطء ترجل
   دوهنا اليرى ، ًبملكان سواها

   عليها عينيه مصو  هبدوء ترجل.. معه من اليدرى

  دموعه وبدأت جسدها المس و نو ركبتيه على ج ى
   بتعتعه  يردف وهو فاهلبوط

   إيه فيها حبيبة ح ماهلا ،  حفصه اي ماهلا..م_
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  حبيبه وجه  على املنهمرة وعرباهتا حفصه وُنيب ببكاء
 قالت

  الوان املرار من يدوج هلل  منه  ،  عمك ولد إلياس هلل منه_
  اير  ،الوااااان اير 

 

 بصوت أردف ًبلبكاء  جيهش  ان قبل  عمار حمتقن وجهه
 املزرى حبيبة منظر  من  شهقت  مزم وخلفه عالِ 

 اييييه فيها   عمل الزفت ماله_

  ور   ماسكه  وانس بوليس الجينا احنا حاچه  مفهما _
 فاالرض مرميه وحبيبة  عيصرمت  وهو عتصور وكام ات

 علىّ  كدبش  ،إحساسي كديىت  فيها  عمل الل هو يبجى

  ايبتاااااى حبيبىت اي  ، ايبىت حبيبيت اي
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  تعلو وشهقاته   تنهمر بدموعه سوى عمار يدرى  مل هنا
   نبضها يتحسس  حبيبه يد ُيسك وهو

   يهّزها وهو تستفيق جيعلها أن وحياول وجهها   ويالمس
 بشده ويبكى

  وهللا  حبيبة اي منوت  علىّ  رحدى !!   حبيبة  اي علىّ   رحدى_
   عمى ايبت وهللا  منوت...

 !!  هللا اياااااااااا... ايحبيبة أمانه

 

  امل من تشعر  م شدة من  ويهبط  يعلو  مزم  در كان
   بصرامت أردفت ف  يوخزقلبها

  كنت  نفسي ونكد  عارفه كحنت!!!   عليها عتبكى_
   ايعمار عارفه
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 وأردفت وجهها وإمتعض إليها  بصرها حفصه رفعت

   ى حا له  فالشارع كلب  شوفنا لو ،   مزم اي إاعى_
  هنبكو كنا  حبيية

  كيف  عامله  شايفاها..  فجلبك رمحه  فيش  معجول

  ايه هتعملوا عمار  مهام  ، هنيىت حد  وت ااع عاو ا 
   دى  الغلبانه ننقذ عاو ين خلصوىن

 

   مهام  إىل  مردفا دموعه  ُيسح  وهو بصره عمار رفع

   بسرعه  اتكس وجف روح  مهام_

   اإلسعاف نطلبوا طب_

 

  هول من تشهق  وهى حفصه  أردفت ف مهام  قاهلا 
 بحكاءها
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 اقوال هناخد املستشفى ودوها  عيجول  ابط فيه كان_
   فمحضر الوقعه

 

 آمراا  مهام  اىل وأردف   وته بقوة  عمار  رمت  هنا

   اتكس ووجف احلرل خد ، جدامى ايمهام ايال_

 

  العصفور من اخف كانت  ،  ذراعيه  على  عمار رفعها هنا
  اهلزيل

  إىل ينظر خلفهم  عمار ،وهبط  الدرج على  ثالثتهم هبط
   عليه الضر  وعالمات وجهها 

 البارداتن املرجتفتان ويداها والدماء املمز  وجسدها
 وعى  دون عنهما  رغماا  شيئا  نعت اللتان
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 خفييض بصوت ومتتمت بوهن عمار  ِبالبس متسكت
   فقط   عمار اعه

   متسبنيييش.م_

 

  و ل حىت وهرول  اعها  عندما بقوة  عمار دموع اهنمرت
  حىت  اجرة سيارة ايقاف ف مهام  عاىن  ، الربج بوابة إىل
   عمار اىل ،لوح وجد

  عمار وجلس ، ًبخللف ومهام  وحفصه   مزم جلست
  و ل أحضانه   حبيبة  يسند ساقيه  وعلى السائق جبانب
  السيارة ِبرآه له تنظر و مزم هلا ينظر الطريق طوال
 ,املعلقه

 

  أحضرت هبوطهم قبل  حفصه  كانت  ، املشفى إىل و لوا
   الوحيدة اإلتصال وسيلة  انه ِبا إلياس هاتف
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  مراراا  عنه    ت حينما إلياس هاتف رقم   أمنية جلبت وقد
  بعدما  خا ه حبيبة حالة  ما لتتعرف أمنية إتصلت ،

 .  الصعيد من  أهلها و لوا

 السرير على حبيبة عمار يضع كان  الذى اللحظة بنفس
  أذنه   ويسمع خلفها  االربعه ويهرول  العجل ذو

  طوارئ

  من البا  خلف عمار وينظر البا  يغلق حبييه تدلف
  الزجاجيه الصغ ة القطعه

  ووقع اكسچني  أجهزة   وتو يلها  ثياهبا خلع حياولون
  حسره تتحدث بعينان يراقب ،  الفور على  فحو ات

 !   شفتيها وتقضم  نق  له تنظر خلفه  و مزم ، غاليته  على

 

  لتجدها حفصه أجابت ، حفصه   قيبه ألياس هاتف رن
  أمنية
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  على  عقوبة أقصى سيقع وان أكملها   القصة هلا تق 
  محتلبساا  عليه  القبض  ائد  ًبلدالئل وحشيته نتيجه إلياس
 .  الضعيفه  بتلك بفعلته

 

   راا  عيناها   وتنهمر لعناهتا وتصب حفصه تسمتع كانت
  بعض  ترمجت و مزم  يستمع مهام  وجبانبها ، الدموع من

  ،وبنهاية حفصه أفعال ردود من أمنية به أخربت الذى
  اجلمعية اعضاء من عضو هناك ان أيضاا  أخربهتا املكامله
 منها وأخذت كامله   أقواهلا ليأخذ خب  هنوضها فور سياتى
 ..   الفور على  ستأتى أهنا   وقالت املشفى إسم

 

   فني؟ كنتو  أنتو_

 حدث عما  املشفى ىف  وحفصه  عمار معاتبة  أمنية  قالتها
  السنوات هذه طوال حلبيبة
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  البكاء من محراواتن  عيناه  احلائط إىل  عمار يستند كان
 حفصه  عن أما  ، حمتقن ووجهه

 إليها  أردفت ف أبداا  الجتف وجنتيها فكانت

  راح م مطرح حيرجه هللا بيها إتصال كل  مانع كان_
 منه  حجها وخيل 

 

  وأردفت استنكار   أمنية تبسمت

  فون  ال مها الء يقوله  حىت منكم حمد   يعىن ايه؟ يعىن_
   طبيعيه مش  حاجه  فيها بنتنا الء ،

 دا اجملرم مع ًبلبطئ بتموت أهنا مالحظ كان  منكم حمد 
  ! 
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  اكملت ف أرضاا  رةسهم ونكسوا حفصه  إىل عمار  نظر
 أمنية

  طول بيها حس  منكم حمد  أن اقنعوىن ايمجاعة_
  حبيبة حّبوا  اتنني اكرت بكلم أان ؟  دى السنني

 

  غ ة  ،  درها    تتآكل والنار اجلملة  هذه   مزم اعت
  ولكنها  أمنية من اعت مما حاهلا  على  وشفقه  حبيية من

   ًبخللف  وقفت ف اإلهتمام  عدم تصنعت

 

  فيه  ان حسيت فالكلية،  ليها  ميلة يدو  اان كنت  اذا_
   دى البنت بتتعرضلها  طبيعيه  مش حاجه

  عندك  وغاليه  ربتيها ا اى  ِ إنت ، كدا  ا اى انتو

 ! وإنت
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   بصره هلا عمار  فرفع عمار  إىل متوجهه  قالتها

 جبد حبها  حد عن حمكتليش حبيبة تقريبا ،  عمار إنت_
  الصوابع على تتعد فحياهتا   حلوة أايم معاه وشافت

 !   ووليد وحفصه أنت عليك غ 

  ابن اجتو ت ملا ، واجلوا  فحبها  استقتالك ع  وقالتلى
  دا البشع املريض عمك

  بتموت وهى حياتك وعايش  إجتو ت بعدين؟ ايه عملت

 !!  عايش جال مني_

   مجلته اتبع ف أمنية ينهر عمار قاهلا 

  ىف  ، فيها هى الل وًبلنار  بيها  حاسسش جال مني_
  حول ماليش عليها جليب طمن اير  اجول كنت   التى

 قوه  وال
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  واان راچل فعصمه هى   ، حج ليا  وال اتطمن عارف ال
  إتچو ت

  جليب  خليه.. جليب بچرح تتچرح ذنب ماهلا  مرتى
   فيه  الل على جمفول

 ، حواليك الل تسعد وحاول ايعمار بچرحك خليك
   حاسس كحنت  ًبهلل اقسم لكن

  فيه  هى ًبللى أعرف ومكنتش  ؟ إيه اعمل ممكن كان  بس
  واملرض ًبلبشاعه  هيبجى

 !!  دى وعرفنا  شوفناه الل

 

   هلا حفصه فقالت ،  أمنية  متت

  عاو اله إيه،اان حيصله دا املركو  ولد ممكن هو دلوك_
  إعدام
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 ! جوى بيه  تفرح  اهيه  عمىت عشان

   وقالت رأسها أمنية هزت

  الشكوى  بس مش ألن عليه هيقع عقا   طبعاا  فيه_
 املستشفى  من  التها هيتعمل الل التقرير ، وت بيتها

  وفيه   نصوص فيه  ، كمان   مادى ليها تعويض فيه  هيبقى
   هتسيبها مش  واجلمعية قانون

  اجلمعية ان متأكدة اان ، امتحاانت اايم ف اننا املشكلة
  النفسي التأهيل من حد حلبيبة هتعني

   منها ًبله ايخد حد عشان للبلد معاكم تروح هينفع  ومش

 

 هلا  وأردف إليهم  مهام  انضم مها

  مرواح ينفعلها  ا ال هى  ، دكتورة  اي  بس تسمحيلى_
  البلد
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   إستفهام   وقالت  حاجبيها أمنية عقدت

 ليه؟_

 

  مرة أمنية إىل نظر حينما واتبع  حفصه انحية مهام نظر
 اثنيه

  نفسه أبوها،وابوها بسبب عندان جملوبة الدنيا_
  واملوت احلياة بني  فاملستشفى

 

  تعقد وهى وقالت إندها  ىف  حاجبيها امنية رفعت
   ذراعيها 

  تدم ه دا ًبًبها أهو..  مشاته  ال اللهم! هللا سبحان_
 إلياس  من ابلغ فيها
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   دلوك؟ فني إلياس أعرف عاو    ، أمنية آنسة_

 ترك.. مكانه  عن أمنية أخربته ف ، إ رار   عمار قاهلا 
   الفور على سيأتى  أنه     وجته  مزم وأخرب املشفى

 رةية يريد أنه   بلغ وحينما الشرطة، قسم إىل ذهب
   عمه إبن

 دلف  وحينما املؤقت حجزه من به أتو ،  ضرورى ألمر
  احلديدية القيود وبيديه بس رية إبتسم  عمار وجد إلياس

  ببطء عمار  أقرت  ، الغرفه  ًب  واغلقوا العسكرى تركه
  مدوية لكمه  ولكمه يده  قبضه  ضم  عنده م  وأبقوى إليه

  قطرات بعض  تقاذفت حىت بشدة إلياس منها  تمل بوجهه
   وأنفه فمه من الدماء

  متحفزاا  له وينظر له  لكمته  شده من يلهث عمار وقف
 غاضباا  إلياس أردف ف  له العامل إحتقار تتحدث وعيناه
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  اييه فيك هعمل  هفرجك أان!!  حيوان اي بتضربىن_
  احلكاية خلصت وخالص  هنا هفضل فاكرين

 

 ب قه  له ينظر وأردف إلياس  عمار اقرت 

  ، أضرهبولك الل دا البوكس بس عاو  مش لألسف أان_
  واتج ستك چزمة حتت الشارع ترا  اسففك عاو  أان

  چاى  دورك بس ،  دى فيها عتعذ  كحنت  الل راسك
   چاى

   العفو منها تطول عشان حتفى ألخليك ووهللا

 

 يردف  ووقف ًبالنصراف عمار  هم

 !   هتطوله  ومش_
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 الذى املكان  اوية بنفس إلياس فبصق وأنصرف تركه
 عالِ  بصوت وأردف عمار  منه ذهب

 هنااااا من خروجووووىن تعالو_

___ 

 يداعبه  غ ه  ساقيه  على حيمل ِبنزله جيلس وليد كان
  القصة منه  واع عمار إىل هاتفياا  يتحدث كان  حينما
  عبلة إىل الصغ  وأعطى وليد مالمح  تغ ت ، كلها
  جبدية وحتدث الغرفه إىل ودلف

 

   دلوك كيف  عاملة وحبيبة_

 

 ًبملشفى  غرفتها  خارج  يقف متهدج بصوت عمار أردف

   أخوى اي يتوالها ربنا حبيبة_
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  ،  مشواركم هتكملوا  وال  ِعندكم هتكملوا دلوك طب_
 واتچوا؟  هتچيبوها وال

 

 وأردف  حزين  ببطء و فر عميق  نفس  عمار أخذ

  عليها أتطمن أن غ   عارفش وليد، اي حاچه  عارفش_
   وبس

   حاچه مقرر وال حاچه  عارفش

 ِعندك طني  سنينك  مان ، ومرتك طب_

 

  ًبلنافذة هبا ل تطم يده  قبضه وضم بغضب عمار  نفث
 وأردف

   وليد اي إيه ف وال إيه ف أان_
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 محتح اا  وأردف بذقنه حيك وهو شفتيه وليد بلل

 طول ع  هنكلمك اىن أخوه، أبو اي طمىن إجبى طب_
  ماشى

 

  إىل تتحدث حفصه  وت  فسمع ،  اهلاتف عمار أغلق
  املمكن ومن لوعيها عادت حبيبة أن   املمرضه
  قائال كعهده  قلبه على  يده يضع وهو هلا الدخول
 " جليب على  هللا بسم" بسريرته

   مجيعاا  ودلفوا  بسرعه ،هرول 

 وإهنمرت عليهم  أنظارها ،و عت حبيبة هلم تنظر كانت
  ف بقوة وأحتضتنتها  حفصه هرولت..  بصمت دموعها 
   حفصه أحضان داخل ًبلبكاء حبيبة أجهشت

   مهام آردف ف
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 بت ي ولطف جدر..   حبيبة ي السالمه  على محدهلل_
   عمى

   ايمهام  يسلمك هللا_

 

 ببنت تنطق مل  ، هبا تشتعل  والغ ة  مزم هلا تنظر كانت
  هلا  وأردف عمار  ،فتقدم كلمه  شفه

  أىن هيچيبهولك وحجك  ، أان علىّ  حجك_

 

 بوهن وقالت حبيبة  عني حدقه أتسعت

  أخسر عاو ة مش  ، يتعرضله  منكم  حد عايزة مش أان_
 حقى  هيجيبوىل  واحلمعية البوليس.. منكم حد أى

  طول فّيا  و حلمه تعذيبه على شاهد كان  الل ربنا  وقبلهم
   دى السنني
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 لولدها چو تك كيف  ًبهلا؟ خدتش  اهيه عمىت كيف_
   أشوفها أما بس املچنون

 

  حبيبة  فقالت  بغضب حفصه قالتها

  حاجه  عملت  ولو ، كويسه  قدامكم ابقى بيجربىن كان_
 بتطلع روحى م حلد بيعذبىن كان  بيها بيؤمرىن الل غ 

  ايكله هللا  شاء ان ، الچبار  املنتقم منه ينتقم شاهلل ان_
    اهيه َولد يعيد وال جيول يلحج ال السريع

 

  بعصبيته وأردف وعليها  منها غاضباا  عمار حتدث
 املعهودة

  انس مالكيش .. حد مالكيش ؟ ديىت كل  ِسكتتِ  كيف_

 ليه  حبيبة اي ليه
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 متهدج  بصوت وقالت بصعوبه ريقها  حبيبة إبتلعت

 أى لو ألن ضحيت  أان عشانكم ،  عشانكم قولتلك_
  هيموته كان  بيعمله كان  ًبللى عرف حد

   ه سركم وكنت

   ألبوكِ  جولتِ  كحنتِ _

 وقالت بس رية حبيبة إبتسمت ف مهام  قاهلا 

  ضلع يتكسرهلا البنت..  ود هيقوله كان  أبواي!!! أبواي_
 ٤٢ يطلع

  كان  ًبلعكس حاجه أى ف هيصدقىن مش كان  أبواي
  هتديده عمل إلياس ممكن

 فعالا  رقبىت  وط  موتىن أبواي وكان

 متحفزاا  هلا وأردف عيناه عمار ضيق

 ؟  إيه   عيهددك كان_
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  إفتعال عدم وأرادت عمار   وجة  مزم انحية حبيبة نظرت
 املوضوع غ ت ف املشاكل

  إ اى عرفتوا انتوا  حيح  هو أوى، تعبانه أان_

  أ ابعها مترر وأخذت  نو حبيبة وجه  حفصه المست
   وقالت  عليها  نو

 ألبوكِ  حصل الل حصل وملا ،  بيكِ  حس جليب_
   إن فيها جولت ومچتيش

   الناعم بصوهتا وقالت حبيبه تعجبت

 !! أبواي_

___ 

 بحىن اي

 وابق  دري  على  انم تطمئن، أن إىل السالم سأريك
  أحكيها طريفة قصة  وآالمي جروحي من سأجعل آمن،



 

 942 

  سأبقى وأهواهلا ِبرها  احلياة  دامهتك وإن ، النوم قبل لك
 و ديقك أبيك سأكون ، الرقيق بقلبك حييط سياجا

 خب  كون  فقط ، شيئ كل  ألجلك سأكون وخليلك،
 ! آمن وابق ألجلى

 

 .. ايعبدالاله الِولد_

  شقيقه  مع جلوسه إثر  زن شارداا  عبدالرمحن احلج قاهلا 
  قوية  سعلة وسعل عبدالاله  احلج تنهد.. عبدالاله احلج
   قال  مث ومن

  وعّمال أخوى اي منك أكرت وجلجان خايف أان وهللا_
   دى فاملصيبه ايه نعملوا نفكر

 

 وأردف  رأسه عبدالرمحن احلج  هز
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  اي حيلتنا الل الواد ،وجتول حصل الل يوم من حتيه_
 ح   اي  فالتار  ه وح الواد ح ،

   اله وهو أان شاهلل أن ، بو ك  من تفى جولتلها

 

  زن وأردف شقيقه  يد كف  على عبدالاله احلج ربت
   أعماقه   دفني

  على األسود جامطه يومها ،من  عظيمه   ى عاملة _
 حچاچ  لوالد متطمن مش  جليب  وجتوىل راسها

  ًبهلل ايح  وليد  ّسفر ،  النار  ًب  فتح عمك ولد درويش 
 عليك

  سنة20بعد جليب فرحه  دا ،  بِنته السبع على وحيد دا
 أعمل وال كيف  أتصرف عارفش   خمى مربچلة أما .. ضنا
  إيه
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  على املعقوفه يديه على  رأسه عبدالرمحن  احلج وضع
 شقيقه إىل النظر دون  وأردف عكا ه

 واملوت احلياة بني ودرويش  ،٣ حچاج لبيت مات_
  دلوك

 بيدهم حجهم ايخدوا  عاو ين يعىن عاحلاكومة خّبوا ومها
 !  الدم سلسال جافلني ميىت  من...

   يساحمك هللا  ايدرويش  ميىت من

 

   األجش بصوت غاضباا  وأردف  رارة  عبدالاله احلج  فر 

 وولدى ولدك هيكون دلوك فدماغهم حد حّطوا لو_
  مؤكد

 !  وليد أخوك وولد_
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  احلج أكمل ف شقيقه ماقاله إىل عبدالاله احلج إنتبه
  عبدالرمحن

 هللا أخوك ولد إلياس يبجى ، ٣ جصاد٣ حطوا لو_
   ولدى  وعمار..  ووليد يرمحه

 

  فمسحها الك يف بشاربة لت تفى عنه  رغماا   دمعه هبطت
 ابداا  يبكِ  ال  فهو الفور،  على

  عليهم  ستحل الىت والكارثه أكرب النكبة أن واضح لكن
 .   وتوقعاهتم إحتماهلم أكربمن

 إااعيل _لنور#

__ 
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  مائلة، خبطواتٍ  األوىل؛ للمّرة املشي خيترب طفلٍ  م ل
  شعور خنترب األشياء كلّ   على وًبالّتكاء  متأرجحة، ِبشية
 .األخ ة احملاولة

 

  أنت" قليب؛  على كالّصدع  هبط اقتباساا ًبألمس قرأت
 ."احملاوالت يكره لش  ٍ  األخ ة احملاولة

 

 عن حتدثنا أن ًبلذات  تزنه أن لعبارةٍ  ُيكن  ما هلول اي
 ! مزم م ل ش  

 

  ضحية   هى  هل خّيبتها، اّليت  حماوالهتا ضحية هى هل
  رحم من له تنجب أن ومراراا مراراا حاولت الذى هذا
 .أعذاراا قلبها 
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  وُنن شاحبون، ذابلون، وُنن هبا  قمنا حماوالت هللا  اي لّة
  على  حتار  أن من هللا  اي  أ عب وليس  للّدهشة، نفتقد
 .. دهشة  دون  قلبك ان ية

 

 هللا،  اي

  أحدهم وجه  يف ننظر أن عناء  من يكّلفنا كم  تعلم هل
 كلّ   على منتصرين نقول لكي احلبّ  من أعوامٍ  بعد

   ؟"يستحقّ  كان  الوجه هذا" املاضية اخلائبة  حماوالتنا

 

  أمامه العامل يقف أن واحدة ملّرةٍ  لو يستحقّ  هللا  اي مّنا كلّ 
 الّصغ ة،  النتصاراته ويصّفق

  جبيشٍ  معركتها  ،كان الوحيد  مزم إنتصار  عمار فكان
 واحد؛ 
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 ".. حيبّ  من قلب"

 

  أمر وتناست  نصيبها يكون أن   ك  اا   عنه رهّبا انجت
 جيمع أن   خ اا،  هلا  هو ملا  هللا يحهيأها   أن   دحعاء
 . سرا  إىل راكضاة تلهث أن عن  ويحصرفها  عليه، عزمها

 !  ايعمار؟  مزم فاكر  لّسه_

 

  يتحدث أن ماُيكنه قواه من جيمع لكى عمار  تنهد
   أعتاد  كما   مبارايا   أمامها

  م  ساعه من إيه ف  إحنا شايفه إديكِ  احلالل ايبت_
   القاهرة الفقرية امل روبة دبت رچلينا

 !   مرتك ونسيت حبيبة  على وبكيت حبيبة على چريت_
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  ىف التحكم حماوالا  وأرف رأسه جبهة  على يده عمار وضع
   ربه

 أعرف كحنت  أان اثالا،هو هنا انچو فكرة   احب ومني_
 اساسه  من حبيبة عشان چاى وال  حبيبة فيه الل

  ، غ ها جدامك شايفش  كأنك  ورحمت چيت بس_
  اىن جالو أما حىت عتبكى شوفتك م  عمرى بكيت

  جتول سيبتوها ليه تعاتبك  احبتها ، فعمرى  هن لفش 
 !  نسيتها م عمرى 

  فاجت الداكتورة االبلة ملا ودلوك  ؟ عمار  ي  وح  مش
  حكايتك إيه نشوف  مزم  اي تعاىل  ينه وجبت

   ايعمار حبيبة مچب ،خليك إيه وعلى

 

   وجهه  على ُيسح  وهو وأردف ببطء منها  دىن  هنا
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  منظرها ، فالدنيا ش   اى  حبيبة مش لو ،  بذمتك_
  اعتيه والل

  ِبنظرها فالشارع الجيناها واحدة لو! جلبك يوچعش
   ديىت

  ودمى وحلمى عمى بت ودى ! الناس ايبت هنسيبوها كحنا
   ايخده ربنا اهلى عمى ولد كديىت  فيها عمل والل

 

 حبيبتك أهنا جتول الغاليني وحياة  تنسا !! وحبيبتك_
   كحله  وعمرك

 الل عمار  ، ممصدجش كان  وجليب بعيىن شوفت أان
   ححرمه لصنف يبح  عيستحرم

   وشال وبكى حضن  ،  حد يلمس عيستحرم الل عمار 
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  عمك ولد ومرت عمك بت فوج أهنا تنسى كيف  يبجى
   ايعمار جلبك حبيبة

 

  حتماا  معركتها هى ، األرض إىل ونظر  عمار  مت
 الزايرة هذه بداية منذ داخلها  مايدور بكل بتفريغ وعليها
 املشؤمة

 ايعمار؟  ليه إتچو تىن_

 

  بنفاذ سرواله على يديه بكفى وطر  حوله عمار  نظر
  رب

 !    ليه إتچو تىن دا وكت اير _

 عشان ليه اجولك ،  إجابة عاو ة احت ولو ايوة_
  ليك خطبوىن اهلك
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  وح .. عاو ىن  كنتش  أنت لكن

   ياة حياتى اربط مستحيل  ،  مزم  اي  وح  مش اله_
  عاو   واان العمر جبية واحدة

  جابلك مش وأان كيف  عيال منك وأجيب كيف  هعاشرك

  حتبِ  ، اخللفه  موضوع عشان  حته مليون معاكِ  لفيت
    مزم اي ايه عتجول الناس تعرىف

  أخت، وال أمت ال وحيد  أنت فالشغل  مالتى جالوىل
   ايعمار إتچو 

  ع  خليها وهى ، و لف جدامك والعمر   غ  لسه
   عليك الل عملت.. ذمتك

   اله جولت وهللا  ،واان ديىت كل  يعملش مننا الواحد

 معاها  خليىن  ،  أ لمها حرام
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  وطلجتك حچه خدهتا كنت  الناس ايبت عاو كيش لو
 !   لوم ومعلييش 

  ف ذنب ماليش  أان ، نكد  كفاية  يدك على  أبوس  مزم اي
   حاچه أى

   فيكِ  ربنا وبتجى هللا ِبايرضى ربنابعاملك  ويعلم

 

  أبانمله هو  فمسحهم  ،  دموعها ِبسح  هتم  مزم  متت
 وأردف

  ونشوفوا ونلحجوا بتاعتك الدكتورة نشوف ايال_
   إيه هنعملوا

 

 هو أردف ف ، ًبلذنب تشعر  متها على
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  جتوىل متت لو عشان  ،  عاو اه الل كل  اعملك خليىن_
   وا ل فحجى جصر 

 

   مزم  فشهقت عيناه أرجاء   الدموع لوحت وقد قاهلا 
   فمه على يديها ووضعت

  م أمانه  اىن هللا شاء  ان ، حبييب ي  عليك الشر بعد_
  اتىن كديىت  جتول

  املصايب وتشوىف تفوجى وعاو ك  مزم اي احلجيجه  دى_
   فيها إحنا الل

  موت ،فيه ومهام  وليد  وعلى علىّ  عيون وفيه   اتر فيه
   مستعچل داير وخرا 

   جنول وال حلد  وعنفضفضش  چواى الل مّهى تعرىف عشان
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  له وأردفت  دره  على  نو  مزم ربتت

 ..مت نروح عاو   لو_

 .  يكون  ربنا عاو ه  والل... بينا يال ، اله_

__ 

 .. األايم مّرت

  جسدايا  ماشاهدته كل  إثر للعالج  ضع كانت  حبيبة
  وحفصه ووالدهتا أمنية تتابعها وكانت املاضيه الفرتة طوال
  املشفى من قريب فند    غرفة  استأجرا حينما ومهام

 . حبيبة برفقة وهناراا  ليالا  وا بحا

  أمنية أخربت وألمنها  ، املشفى من حبيبة وخرجت أايم
  ألجل  غ ة شقة بتأج   ستقوم أهنا    ومهام حفصه
  لتتابعها أمنية منزل من قريبة  االمتحاانت فرته ىف حبيبة
   جديد  برقم جديد هاتف هلا  ابتاعت وقد
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 إلياس غدر  من خوفاا  هلا أمن وتعيني حلاهلا يطمئنوا كى
 .  الفرته هبذه هبا

  حالة يتابع اجلمعية ِقبل  من هلا  نفسي طبيب تعيني ت
 . هذا كل  قبل كانت  مما أفضل تعود حىت حبيبة

 

  عمل بعد اجملهرى احلقن لعملية لل ضوع  مزم جتهزت
   للعملية يوم وضع  مث ومن هلا  الال مه التحليالت

  ملدة حركه دون من تستقر أن   املؤكده والتعليمات
  اجيابية النتيجة وتكون االختبار عمل يتم حىت يوم15

 .اثنية  البالد إىل فعادوا ،  العملية بنجاح

   ور نحشرت حينما إلياس إلبنها حدث ِبا  اهية َعلمت
   االجتماعي التوا ل مواقع وعلى  ًبجلرائد الوقعه

  له تنظر إبنها اىل هرولت  ، عام رأى  قضية ا بحت
 وسائطه إىل تتحدث أن   يرجوها وهو القضبان خلف
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 إخراجه   ليقوموا ًبلدولة  كلمه  هلم الذين الرجال من
 !  املأ   هذا من

 ..  أخرى ِخطة  اهية ل كانت

  وهتم  اجلامعه خارج أمنية ًب طحا  حبيبة ترتجل كانت
   اهيه  عمتها فوجدت هبا تقطن الىت الشقه إىل ًبلرحيل
 ..  أمامها

   ونتكلم  فمكان نقعد ممكن! حبيبة_

 

  الذى ما استشفت قد أمنية لكن حبيبة تعجبت
 .  وعمتها محاهتا بشأنه ستحدثها

  ووضع امل لج الليمون من وكو  قهوة  فنجان أتى
 النادل وإنصرف امامهما 

 ايعمىت  خ _
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   يك  يّه  ضحية إلياس  الوحيد، إبىن إلياس حبيبة،_
  ًبلظبط

 الل كل  أن متأكدة ،أان  التنمر بسبب نفسي مريض هو
   عنه  غصب كان  فيكِ  عمله 

 

  خلف ثغرها  وإبتسم  الليمون كو   من حبيبة ترتشف مل
 وقالت ساخرة النقا 

 بقا؟ إيه ف_

  بسبب تدمر حياته م ضكيش ،  عمتك  خاطر عشان_
 حصل الل

  هيتبهدل والعقا   السجن خالص..  ه وح مستقبله 

  عارفه انتِ ..  فاحلجز يقعد وال  ينام قادر  مش أنه تعرىف
   قهرى وسواس مريض أنه برضو
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  احلجز  جوا حبيبة اي موت علقة إتضر  إنه كمان  تعرىف
 اتقال الل والكالم والصور الزفت اجلمعية بسبب
    احبتك وشكوى

  أوى إبىن  على موجوع قليب  أان حبيبة

   عا خر  متصعب ،املوضوع لوحدك  ِ إنت إيدك ف واحلل

 

  هلا وأردفت مطوالا   عمتها  إىل نظرهتا على حبيبة  لت
  تفك  بعد

  اتنا ل م  قبل  بس ، أتنا ل  معاكِ  هروح  ايعمىت حاضر_
   إلياس ا ور عاو ة
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   ۗمَُّشيََّدةٍ  بخحرحوجٍ  يف  كحنتحمْ   َوَلوْ  اْلَمْوتح  يحْدرِككُّمح  َتكحونحوا َأيْخَنَما
ِذهِ  يَخقحولحوا َحَسَنةٌ  تحِصبخْهحمْ  َوِإن   تحِصبخْهحمْ  َوِإن  ۖاّللَِّ  ِعندِ   ِمنْ  هََٰ
ِذهِ  يَخقحولحوا َسيَِّئةٌ    َفَمالِ    ۖاّللَِّ  ِعندِ  مِّنْ  كحل    قحلْ   ِۚعنِدكَ  ِمنْ  هََٰ
ؤحاَلءِ    هللا  د } َحِدي اا يَخْفَقهحونَ  َيَكادحونَ  اَل  اْلَقْومِ  هََٰ
 {العظيم

 

 ،وقد الشريف املصحف من القرآن وليد يرتل كان
   غرفته  إليه عبلة دلوف اثناء ا ية هذه  عند عيناه دمعت

  حانيتان  بعينان له ونظرت جبانبه وجلست

   ؟  وليد اي بس مالك_

 

  ضعفه  ترى أن ،اليريدها سريعاا  دمعته ِبسح  هم
  خياف أنه   تعلم أن اليريدها..
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   ؟  عمى ولد اي خايف_

 

 شاردة  عبلة فقالت  شفتيه تنفرج ان دون وليد هلا نظر

 مروة، ألختك  عتجول  وهى عمى مرت اعت_
   مزم عملية بعد وعمار  انت هيسفروك

   عياهلم على  خايفني كرم  عمى بيت حىت  ، عليكم  خايفني

  ومهام اسيوط يروح عاو  والل مصر   على يه   عاو  الل
   هناك تولد حفصه وايخد  اسكندرية شغله ينجل عاو 

  مناع  وعمك جوى أخواتى على  خايف ، ابوى حىت
   حفصه جالتلى

  ساكتني حچاچ وبيت.. األرض حتت عياله  خيفى عاو 
  حاچه  وال يومها  من حاچه بينوا وال

 



 

 962 

  من  وكله ، رچالة ع حرل خايفني ،وكلنا ِخر  النچع
   درويش  عمك

  چهنم  طاجه فتح  هلل منه ،،  وارحتنا وغار مات كان  ايكش
   عالكحل

 

 عهده  من ليس  زن وأردف نفياا  رأسه وليد هز

  ،جصاد وعمار أان  غ ى  دول  كل  من عايزنيش مها_
   حچاج عيال

  خيلوىن ايمرارى .. عنكم عنيهم   يعمى ربنا  هللا إبذن اله،_
 !  ارامل وخيىت اان

  ايخوى اله ! بدرى يتيتم عمار  وولدى

  درويش عمك اخت وولد وسيما  جيمه إلياس عمك ولد
   بته وچو 
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 كان  ًبلل اعت  بعدما سم  كرهته  أان ، هو ايخدوه
  فمرته عيعمله 

  ميمسكش وانت درويش  وعمك هو ويغور   ايخده أما دم
  اير  ايوليد سوء

 

 مقتضبه   وت بنربة وأردف   نو  هرها على وليد ربت

  ولدى وعلى وعليكِ  ،  وأمى أبوى على خوىف كل  أان_
 وراى متوتوا..

 

   قائلة مكاهنا  من عبلة  هبت

  هللا شاء أن ، كديىت  ماجتول ايخوى  عليك حينن أمانه_
   حاچه هيحصله  منكم حمد  شر  غ  من



 

 964 

 وا لة انس يعرف عمى.. احملافظ يدخل عبدالاله عمى
  كماىن  النائب ويعرف كات 

  املوضوع ونفضوا ندخلوه

 

  من خائفاا  ربه يرجتى السماء إىل ونظر  زن وليد تنهد
 .  القادم

  بداخله يتمتم

   خناف مما جننا.. االلطاف ايخفى_

___ 

  القوى الضر  أثر واجلروح النتؤات من الك   به جبسد
 مضت  قليلة   اايم  جمرد أهنم  رغم جسد هبزالن ،

  من ًبلتقز  يشعر  يتقيأ كان  وسواسه مرض بسبب ولكن
 . ًبحلجز حوله وممن شئ كل
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 والدته أمامه وجد ف احلديدى  ًبلقيد مكبالا  إلياس دلف
 ..   وحبيبة  اهيه

  ف ألعلى  اسفله ،من شامته نظرة حبيبة له نظرت
   دامعتان بعينان  اهيه  اردفت

  هنا  من هتطلع  هللا شاء وان ايحبييب تتنا ل جاية حبيبة_
  حاجه فيها   متعملش إوعدىن  أنت بس بعض مع وترجعوا

  دا  النفسي مرضك على وتتغلب اتىن

 

  مما  كلمه  أى إىل تستمع مل وكأهنا  له حبيبة نظرهتا على
   وجهه  ف  وبصقت أقرتبت ،   اهيه  قالتها

  الضعيفه  بيديها  فعته والتقز  الغضب عليه  بدا أن وما
   كله   بعزمها وجهه على الصغ ه

   وت ولكنه  هلا،  مسبو   غ  عال بصوت واردفت
  سنوات منذ الكامن واالهنيار الغضب
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  عارف.. آدم  بىن واسفل وأوحش اقذر اي بكرررررهك، _
  كدا  متكلبش قصادى  واقف وأنت

 كنت  م  ى جترجرىن  شعرى من متسكىن قادر  مش حىت
 ًبلنار  جسمى وحتر  تضربىن وال بتعمل

  اي انتصاراتى فقمه  الل بقا أان..  اتكلمت اىن جملرد
 !  حيواان

 

   قائلة  فعلتها  على  تنهرها  اهيه إقرتبت

   عليه؟ اتفقنا الل دا هو ،اجتننتِ  حبيبة اي دا إيه_

 

  اىل الدماء وتصاعد الشرر منها يتطاير نظرة حبيبة نظرت
 واردفت  الغضب من وجهها 

   جاوبيىن ايه  على ، ايعمىت  إيه على أتفقنا_
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  ُيسح وجسمى  شعرى من فالشقه يسحلىن  اتفقنا
  وحيلقه مرة   شعرى يق  اتفقنا ، جاى رايح الس اميك

   مره

 اوامره  من أمر منفذتش عشان خال  وبراحته

  فكل  ويلسوعىن عالنار  واملعلقه الشوكه يس ن اتفقنا
   جسمى مناطق

  أوضته ف انموسه اكون م   ى  معااي  وينام  يعلقىن اتفقنا
 !ا الم وابشع األوضاع ًببشع

 

   ربت اان.. امشى قادرة  ،  اتكلم قادرة أن كويس  أان
   دراسىت  عشان بس

   ًبقياىل الل الوحيدة احلاجه دى  عشان
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 السنني طول االكل من حارمىن كان  ابنك  أن تعرىف كحنتِ 
 معذبىن وكان جموعىن  كان!!!   دى

  من بنام  مكنتش ،  جسمى امل من اانم بعرف مكنتش
 ايخد عاو    شعرى من جيرىن فجأة يدخل ملا الكوابيس

 !  العبد واان السيد هو بطريقته حقه

  أم  أول اان ، بيتفتح ملا البا   وت من أخاف بقيت اان
  إبنك اجملنووون من  خملفش  عشان مات ابنها ان تفرح

 

 بذهول وأردفت فمها  على يدها  اهيه  وضعت

 !!إيه_

 إنضر  حرام اي هو ،عشان اتنا ل  دا كل  بعد وعاو اىن_
   فالقسم   وهو وقرفان

 !  عمره  ًبقى وهيتسجن
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 يوم كل  عذايب نفس  عذبوه اقوهلم ايدى   لو اان
 كل  للموت هو لك حكمك ايدى ف ،ولو هعملها
   تتمناه  ساعه

 

  اتىن وهذلك هطلع  أان حقيييي ة، اي  بررررررة إطلعى_

 برررررة  سافله  اي  بتعملى كنتِ   م  ى رجلى هتبوسى

 

  أن قبل  وقالت ضاحكه له ونظرت حقيبتها  حبيبة محلت
 تنصرف 

 !!   ِبوتك منها؟  هتطلع انك فاكر انت_

 

  العاىل و وته  اهيه شهقات تسمع وانصرفت تركته
 إليه و ل  م على داخله  من  يتأوه وهو فالغضب
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   ينجرب خاطرها  مرة  الول ًبالنتصار تشعر  مره  الول

  غ   رقم.. هاتفها رن ف  سكنها إىل  أجرة سيارة استقلت
  مدون

 .. أجابت

 ؟ ألو_

   حبيبة اي  ِ عليك طمنيىن_

  هناك يصبح ، قلب  هر عن حتفظه...  وته تعلم
   حينما قلبها  هبا ينبض خا ه نبضات

   أردفت مث ومن شفتيها وبللت ،تلع مت تسمعه أو تراه

___ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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 اهلوى  من شئتَ  حيثح  فؤادكَ  نقلْ 

 األولِ  للحبيبِ  إال احلبُّ  ما

 الفىت رلفه األرضِ  يف منزل كمْ 

 (متام أبو) منزلِ  ألولِ  أبداا  وحنينحه

                **** 

 (26)الفصل

  غ   رقم.. هاتفها رن ف  سكنها إىل  أجرة سيارة استقلت
  مدون

 .. أجابت

 ؟ ألو_

   حبيبة اي  ِ عليك طمنيىن_
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  هناك يصبح ، قلب  هر عن حتفظه...  وته تعلم
   حينما قلبها  هبا ينبض خا ه نبضات

  أردفت مث ومن شفتيها وبللت ،تلع مت تسمعه أو تراه
 استفهامية بطريقة

  وليد؟_

 

  مكتبه خارج وليد  يرتجل كان  ، األخرى الناحية على
  مكاملته وأكمل ًبلبنك

  رقمى   وتعرفيش  عمى ايبت  بيكِ  اتصلت أىن آسف اىن_
   عمار من خدته ،بس

   ديىت حصل الل كل  فوسط عليكِ  نتطمن ال م كحنت

 

 هو  أكمل ف ، حدي ه يتابع تنتظره حبيبة   متها على
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 جنفلوا مضيجاكِ  املكامله لو_

   س بتكلمىن ملا ًبلذات إنت..  ًبلعكس وليد اي الء_
  أوى كب ة  أهل  نية

   س.. فيك أجتمعت وحنيتهم الدنيا أخوات بكل  س
 خب   الدنيا أن بصراحه

   أفضل جاى الل عشان  رب  فيه ولسه

 

  يتبسمها مل كب ة  فرتة الواسعه،منذ إبتسامته وليد إبتسم
 هلا الرانن بصوته أردف ف

 إلياس وعمله  حصّلك الل اعت ،أما حبيبة  اي عارفه_
  فيدى  عضمه نفرتك ننزل عاو  كحنت..

   عحذر ميت نعتذرلك عاو  وكحنت

 ليه؟  تعتذرىل_



 

 974 

  عمى مش  حصّلك فاللى  السبب كنا  كلنا  عشان_
 وحفصه  وعمار  درويش  وعمى أان ،  بس درويش 

   عمى ايبت وسكتنا اتكتفنا كحلنا

 

  أردفت ف وليد استشعرها تنهيدة  زن حبيبة تنهدت
   متهدجه بنربة هى

  جه ان ،احلمدهلل وليد  اي  قدرى دا  ، منكم   عالنه مش_
   فمشكلة  معاه يتورط  م  منكم حد م  غ  من حقى

 

  مكتبه  إىل وعاد قليالا   عنقه رابطه يفك أن وليد حاول
 هلا  يردف مقعده إىل وجلس الزجاجى البا  وأغلق

 دلوك؟  فحياتك إيه بتعملى_
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  وبتتابعىن  بيتها من قريبة  شقه ىل أجرت  احبىت أمنية_
  جلسات ،وبروح  هى  وبرتوح بليل حلد سوا وبنذاكر
  أحتسن بدأت اىن وحاسه النفسي التأهيل

  اجيار منه  دفعت  أوى كب   مبلغ  سابوىل ومهام عمار 
   وموا الت وبشر  وًبكل الشقه

 

   واستطردت خبفه ضحكت

  ِورد على  حمافظة قرآن وبقرأ بصلى ، اجلديد والفون_
   ان ر عم  ائد ، يومى

 

  وأردف وليد  إبتسم ف ثغرها  مبتسم  قالتها

 ان ر؟  عم  مني_
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 طريقه عن  بعتهاىل ربنا  أيقونة اعتربه ممكن وليد اي دا_
 كحنت  ، إلياس من اخلالص وهى الوحيدة أمنيىت تتحقق
   دقة نطلع ملا  أن منال ميس  لنا قالت ف انوى واان

   فدماغنا   معينه نية وُنط

  ًبجلامعه أشوفه ملا كل  دى السنني طول كحنت  ، بتحصل
  طريقى عن بيبعته  ربنا الل أديله

  م غ  من إلياس  من أخل  ونيىت .. ادعيلى وأقوله
 ا اى  هتحصل املعجزة اعرف مكنتش.. انتو تتورطوا

  واملستحيالت املعجزات ر !!   ربنا  دا بس

  على مهوت  فيوم أىن حاسة كنت  ألن ،  أمنيىت دى كانت
  فّيا تعذيبه من إلياس إيد

 !!!  الشر بعد_
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   هو أكمل ف حبيبة فصمتت إندفاع ىف وليد قاهلا 

  هيكفيىن  مكانش حصل لو دا حبيبة، اي كدا  متجوليش_
   ىل  ًبلنسبة كحلها  الدنيا كحنتِ   حبيبة اي  مان.. عمره 

  بعدتِ  م بعد بس ، حياتى تنور  بتطلع منورة مشس
   وخلفت أجتو ت واان وإجتو ت

  بس اتمنه  أخت ، فيها نفسي كان  بنىت إنك   عرفت
   طلباهتا كل  هلا وأجيب واالعبها ادلعها أ غر

  حب مش  بس حب دا معاان بيتولد الل أن عرفت
   منك حاسه إنسان على خوف عاطفه،حب

  اتنيه  فحته بيتحرك وحلمك  دمك على

 

 وقالت حبيبة إبتسمت
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  مجيل كالم  وبتقول حلو كالمك  أنت م   ى لسه_
  إبنك   ويفرحك نعمه عليك يتمها  ربنا  ، أمجل وشعرك

 

 وقالت  ثوانِ  ل  متت

  أمىت  خلفت إنت ،معرفش العامل عن معزولة كحنت  وكأىن_
 عمار  مرات مشكلة ايه،معرفش وااه

  ،كل عندكم جحيم الدنيا قالبه  الل ًبًب ِبشكلة معرفش
   هنا  كانت  ملا حفصه ليا  قالته دا

   بقا  هلل منه

 

 هنايته ميبجا  أبوكِ   فتحه الل أن ،  حبيبة ي  إدعيلنا_
   كحلنا  علينا خرا 

   فيه شغال الل البنك طريج عن فلوس هبعتلك... املهم
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   لصى م  وحلد ،  متام احلوالة استلمى روحى  ِ وإنت
   متام  هبعتلك البلد وترچعى

 و   مينفعش! وليد_

   تعرفيش وال تعرىف تسكتِ  تعرىف! بت_

 .. أ ل وهللا  الء وليد اي_

 أخوكِ  أان..  يعىن منني  هتصرىف الكالم، خل  خالص_
 ىفّ  حجك دا يعىن

  ان سامع.. دى  السنة  دكتورة  اي جتديرات بس عاو ين
 فاتت الل السنني كويسة  مكانتش جتديراتك

   ونعوض چديد من ،هنبدأو  معلش

  اي سالم ... عليكِ  اتطمن أكلمك هبجى أذنك وبعد
 حبيبة
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  ىف وشردت  اثنية  قيبتها حبيبة وضعته   ، اهلاتف أغلق
 وأمنية وحفصه وعمار  وليد أمر

 واحد كل  دور إختالف   ا ن هلا  السند معاىن هم
 األسرار وبئر واالخت األم ،حفصه منهم

  واأل  األمت ،وليد الوحيد ومحنقذها الصديقه أمنية
   املتبقية الباقية  املعاىن كل  فهو  عمار أما..والعطاء

 محربع.. املفضل مربعها سيظلوا.. حبيبة تفتقدها والىت
 .وأخ اا  قلبها طمأنينة

___ 

  يكفي الرد دون فوجهحك..حتيَّة السالم كان  سالٌم،،،وإنْ 
 !املحسلِّم

  وأغلق شقته إىل وجل ،  عمله  من عمار   عودة  ميعاد كان
  السالم حتية إلقاء بعد البا 
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 أردف ف به ،رحبت  محبتسمه املطب  من  مزم ف رجت
  هو

   ماىل  عارفش  إهناردة جوى تعبان_

 

  مزم  فتبعته  ثيابه يبدل نومه غرفة إىل وجل

   بيك  س ،  احى  الليل طول بتجعد عشان_

 

 ف ثيابه بتبديل يقوم وهو مبتسماا  إليها عمار  نظر
 حدي ها  هى أستطردت

 شوية؟ هرتيح وال دلوك األكل أحضر_

 چعانه؟  إنتِ  وال.. هريح الء_
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  تقوم وهى الفرا  على جبانبه وجلست  مزم إبتسمت
   نومه  مالبس إرتداء ف ِبساعدة

  حتت  عبلة  مع متأخر ،فطرت اله_

 

  جبانبه وهى الفرا  على  جذعه  أراح ف عمار  إنتهى
 هو  أردف ف له  ان رة جتلس

   وال هتنامى_

 ..،بس وراى الل نكمل هطلع اله_

 

  وجته  مابداخل يعلم وأردف عمار إبتسم

  عاو ة حاچه فيه  يبجا جعدتى مدام  عارف  ، خ  بس_
 جتوليها
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  أن وجالو يب اتصلت املستشفى  ، أه  ربنا بصراحه هو_
   العملية ميعاد

  الچاى السبوع

 

   هلا وأردف رأسه عمار  هز

 آخد هحاول طيب ، ًبلسالمه  وجتومى اير   خ  على_
  ونروحوا  شغلى من أجا ة

  جطر ركو  ينفعش يعىن .. راحه يوم 15 فال الفكرة
 تعمليها  م بعد ونرچعوا

 !يوم15 اوتيل ف ننزل معجول ، فني  هنجعد

 

  إلفتعال تستعد وهى وقالت إمعان   له  مزم نظرت
 معه  محشكلة
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 !   وح حبيبة مع جنعد هنروح مش أكيد_

 

  أردف ف مطلقاا   حبيبة   سبانه يكن ،مل  عمار إنتبه
 منها  متعجباا 

  فباىل  چت ،اان  فباىل مچا   يعىن كيف  حبيبة!!! حبيبة_
    اهية عمى مرت

   هينفعش برضو اله بس .. وليد عمى بيت

  هعمل كديىت  وغ  ، خيدمك حد عاو ة الراحه غ   ِ إنت
   مشغله وال  شحغلة ال يوم15 أان إيه

 

   عمار   أردف ف اإلثنني  مت

   هللا شاء ان املوىل يدبرها_
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  من  مزم  أمسكته ف النوم ىف للذها  يستعد كان
   إليها تلفته ذراعه

  العملية بعد ووليد إنت هيسفرك عمى  وح إنت_
   شهور طول هنيىت  هتكون مش يعىن ؟ بتاعىت

  عليه  هنموت الل ولدان والدة حتضر وال بتاعىت  احلمل
 !   ايعمار 

 

  وأردف هلا  ينظر وهو شفتيه عمار مط

  اليصفوىن خايف ،  التار  من خايف هيسفرىن أبوى_
  ووليد أان حچاچ والد

  ربنا لو هنجعد هنسافر سواء عاو   ربنا لو وهللا لكن
 فاهلند  كحنت  لو حىت.. مهوت أموت كاتب
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   الوجه عابسه وقالت كتفيه  أحد ىف خبفه   مزم  دفعته

  حد هياخدوا مش  هللا  شاء ان اله  ، الشر بعد بس_
 تسافر  عاو ا   أان..  منيكم

  كديىت  بس وايك اتخدىن.. والبد كان  وإن

 

 وهو متعب بصوت أردف ،ف  هلا ينظر  عمار كان
 يت ائب 

  هجعد  هسافر هنشوف اجوم م وأول دلوك أانم طب_
   فمصر  فني  هنجعد ،  معاى هاخدك

   ساعه  بس اريح

 

  حامل  هبجى أن  بذمتك فرحان مش إنت طب_
    يك عسل  عيل  لك ،أخلف ايعمار  أ  وهتبجى
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   مالك أايه نفسي ،  فاملدرسة شاطر ويبجى كديىت

   جوى  مالك إسم عحب

 

   وقبلهما يدها ممسكاا  هلا وأردف  رب  عماربنفاذ تنهد

  ،ربنا  إيه هنسميه نشوف وهجوم أراتح يدك أبوس_
 األول  ًبلسالمه ليا جيومك

 

   عيناها حدقة  أتسعت ف للكلمه   مزم إنتبهت

 عمار  اي ليك عتجول!  ليك_

 

 أردف  ف عمار  تعجب

  غ ك مني  ليا.. ووليد  وأبوى أمى بعد ليا،هو طبعاا  أيوة_
 ؟
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  فعلتها  من عالياا  هو فقهقه بعناقه  وقامت بشدة إبتسمت
   بقوة واحتضنها

  ًبلفعل غالوهتا هلا وأثبت جسدها على جبسده أمال حىت
 ..  كلمات  جمرد ليست

 

___ 

 املطاعنه قرية  دائرة انئب  كان  ، األقصر حمافظ ِبكتب
   عبدالرمحن واحلج  عبدالاله احلج هبا يقطن الىت

  به يتدخل  حلح بطلب يتقدمون وهم  برفقتهم موجود
   املدينة جملس ورئيس والنائب احملافظ

   ر  إلغال  حجاج أوال حتديداا  عبداملعطى  عائلة إىل
 . املرتقب الدماء
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  جلسة  لعمل يوم وحتديد املوافقه على  حصّلوا وًبلفعل
  حاضريها من ويكون أكملها    القرية تشهدها  محصاحله 
 .  املسؤولني وكبار القرية رجال ِكبار

 

 الدماء ًب  سيغلق أن أمل  ًبرقة وبقلوهبم مجيعاا  إنصرفوا
  والغربة اوالدهم لسفر إحتياجهم دون وال أر

 .  العائلة  شبا  بقية  على اخلوف دون ومن

   ؟ ميىت  حلد مسافرين  هييفضلوا كانوا  ،ا ل طبعاا  ايوة_

 

 ببطء  وجتلس أمامه الطعام تضع وحفصه مهام  قاهلا 

  والد مع ينفع والصلح  نتيچة  تچيب  ايرهتم هللا شاء إن_
   ديىت اجلرف من وخنل  حچاچ امللكوم
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 بلد ونروحوا وانسى وأهلى بلدى نسيب  ينفعش أىن حىت
 ! فيها يرتبوا وعياىل حد نعرفوا ال غريبة

  و  يچعل  ربنا.. بينا أوىل وبيتنا  بالدان.. ايخوى اله
  اير   ين بتك

  جبل مشوفنها   الل الفقرية احلكاوى منها وخنل 
 دى كديىت

 

  الطعام ترك ، إبنته كلمه  طعامه يتناول وهو مهام الحظ
  بفرحه واردف بفمه  اخلضراء اجلرج  واعواد

 ايحفصه؟ بت فبطنك الل إن منني عرفتِ  إنتِ _

 

  وضعته  امل لالت  حن  له وجلبت حفصه إبتسمت
 ضاحكه  وقالت أمامه
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  أان روحت  ، الطعميه ف ضرة   عايش إنت مالك ايبوى_
  بت وجال الداكتور عند ابوى ومرت

 العفشه  خلجتك نفس بت ايمهام  إفرح

 

 ركل وهو وأردف مهام أبتسم

   منك أعفش مش_

  راساا  اخلضرة   حن  بقلب وقامت  حفصه وجه أمتعض
 وقالت  املضحكه بطريقتها عقب على

 

  أنت دا أملاىن حصبه چاك !! ايمهام دى عفشه الل مني_
  الندامه چوا ة اي عليك  وافجت م حلد ليلك تنام  عرفتش

  داخل  دم اي الواو غ   من  ومسيو  ون  ن  راچل اي
   بدرى من عليك
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 أنطج ؟ العفشه  مني

 

 وأردف  يهدأها بيدها ممسكاا  بشدة مهام يضحك أخذ

  ُيلى  م  وهللا  وهللا طب ،  مالك حفصه اي معاكِ  عهزر_
   غ ك عيىن

 إيه  جولتِ 

 

 املقعد اىل وجلست حد إىل روعها من حفصه هدأت
   مجعتها أكملها   الصحون وأمسكت

   تتمتم وهى هبم وهنضت

  ولد اي َمنونة عند كحل  روح..  وكل فيش ! ِعفشه أان مش_
 !   منونة
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  كف  يطر  وهو كعهده  مبتسماا   انحيتها مهام  فنظر تركته
 . بكف

__ 

  حويل، أ واهتم اجلدال على أقوى ال الذهن شريد
 فقط واخلوف الكآبه تسودين  ال طالاه أفهم  ال  هسيس

 من يقر  الذى عامي يف  اخلمسيين وجهي مالمح بل
 !ال الثينيات آخر

 أايمي وغربة الداخلي فراغي بلون سيج حاضري  وقبح  
 . وذكرايتى ذاكريت وقسوة

 

 جدا ممكن جداا   عب  وضعك بيه، إلياس اي آسف أان_
   سجن سنني خبمس  عليك يتحكم
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 غاضباا   وأردف إلياس عني حدقه أتسعت

  ، هنا كمان  يوم  اقعد قادر مش  أان!! ا اى مخسه_
  مقرفه والناس ومقرف مقز  املكان

 الصوالت ومن املساجني من واإلهانة للضر  بتعرض أان
   تعبت اان ،

 

 خفيض بصوت له واردف احملامى تلع م

  تقرير غ  ،دا مراتك وكالم  ورتك الل اجلمعية_
  املستشفى

  لابجهاض  عرضتها إنك   استشهدت أهنا كمان  وغ 
 منك خايفه كانت  عشان  عليك تسرتت وهى كدا  قبل

  فعال... وشهدوا والدكتور املستشفى اسم على وقالت
 منفذ  أى مفيش
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  واحدة حاجه غ 

  أردف  ف إلياس فعل ردة  من خائفا احملامى يتحدث كان
   املعروفه بعصبيته إلياس

   خلصىن احلل إيييه_

 وو  متوافقش  حضرتك قلقان_

 فوراا   عليها موافق دا القرف من هتطلعىن  حاجه أى_

  ملصحه هتتحول  وقتها ، نفسي مريض أنك ن بت_
  السجن بدل هناك  هتقضيها والعقوبة نفسية

   أخف وهتكون

 شدة من املتعب جبسده لل لف  وعاد إلياس  مت
  رده   ينتظر عنه واحملامى يفكر كان  ، احلجز داخل تعذيبه
 .إجراءات أى   يقوم أن قبل
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 إااعيل _لنور#

___ 

 ..   وقت مضى

  عالجه  نفقات حتمل ،  مضى عما  ك  اا   درويش تعاىف
 . أيضاا  مناع  وشقيقه  أكملهم   عمومته أبناء وعملياته

  هلا، خضع الىت الدقيقة اجلراحية العمليات من ك    وبعد
  حياته  بقية قعيد  سيبقى أنه لنتيجة و ل

 ! النطق هبا  فقد ًبلغه  أ ابة أ يب وقد بل

 

  مناع شقيقه ويزچه   امت املتحرك مقعده على كان
   عبدالاله  واحلج عبدالرمحن احلج برفقة

 ..  وعمار ووليد مهام  والشبا  مهام والد وكرم
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  وهم معهم  فعل  مما ًبخلزى يشعر  مكسوراا،  منزله  إىل عاد
  فعلته جراء القادم  ما اليدرى ،  ًبلنهاية جبانبه وقفوا من

 . الن ان ًب  وفتح املحشينه

  حىت مقعد حبيس  حياته بقية سيقضى كيف  يعلم ال
 !  يسعه ال ًبلكلمات البوح

 

  ستأتى أن ، اخربوه حفصه  ومعها مناع   وجة  له ذهبت
   طلباته له لتصنع خبيته أم السيدة

 . يومياا  حلاله يطمئن شقيقه مناع  ،وسيأتى يوم كل  وطعامه

 

 كتابه  له ُيكن أنه    واخربه ورقة مناع إبن  كراي انوله
   هبا ،وكتب وقلم  ورقة ،امسك هنا مايريد

 حبيبة  بىت  وت ااع عاو _
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  من بشئ  عمار أردف ف بعض إىل بعضهم  اجلميع نظر
   الصرامه

 انت م  ؟ چو ها  تليفون على  ؟ فني  حبيية  وت تسمع_
  التليفوانت عنها  مانع انه عارف

 

 عمار اع بعدما  ًبلور  درويش  دون

    وهتا  أاع خليىن إلياس كلموا_

 

 وأردف عبدالاله احلج تنهد

  إنت الل نشوف وبعدين دلوك ،رّيح  درويش اي إاع_
  بتك عند خرًبنه الدنيا عشان  عاو ه
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  خبط عجل  على  الورقة على ودون حاجييه درويش  رفع
 مهرتئ

 بىت  ماهلا_

 

   عبدالرمحن احلج أردف ،ف ساخراا  رأسه وليد هز

  تيچى هتبجى حفصه..  دلوك رّيح  ،  درويش اي بعدين_
   ين تبجى م حلد واحلجن الدوا تديك

 

  كان  ،بينما كتفه  على  ربت الذى شقيقه مناع مع تركوه
  سرة منزله ارجاء إىل درويش  ينظر

  حبييته  وت من  خالِ  منزل ،  حمرتقه البهائم حظ ة
 طويلة سنوااات منذ هناء  وجته الوحيدة
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  وشعرها وهبوطاا   عوداا  إبنته حبيبة ترجل  وت ومن
 .. بفوضوية خلفها  يتهادى الك يف

  وهى كعادهتا   عالية بنربة تتحدث وهى حفصه  وت
 .  الطعام إعداد   تقوم

 البشر  من  ليس.. فارغ املنزل

  هتوره بسبب شئ كحل  درويش فقد..الدافئه الروح من بل
 غضب  بلحظة

  ذنب هلا  ليس ارواح  إ ها    قام للمال حبه وبسبب
 فعلته  نتائج ماهى وحده يعلم  هللا

 .  األفعال ردود  وماهى

___ 

  جتربه وكل.. ٱش ص يغ  درس  وكل درساا، يَعطي أمل كل
 ..,ٱنضج تصنع
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  النفسي التأهيل  جبلسة حبيبة لدى يومية عادة  ا بحت
 سلبية  طاقة من  مابداخلها و رج وتشكو حتكى ،

  هبا اجيابيه طاقة يدخل جديد على  االعتياد متارين تستقبل
 السابقة من أفضل  حبيبة  تسرتد ان تستعد ،

 . مضى وقت أى من وأفضل

 

  إنك قوة عندك حبيبة، اي بيكِ  جدا مبسوطه أان_
  بيها  مريىت   عبه مرحلة أى تت طى

 جداا  منك مبسوطه اان جبد

 

 قائله  هلا  حبيبة إبتسمت ف الطبيية قالتها

  بعتلى ربنا  حاجه، بسبب  وقعت مرة فكل ان حاسة_
   مناسب فوقت  عالجها
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  معااي ربنا كان.. مرة وال  ف دكتورة اي وحدى مكنتش اان
  بيقويىن ًبلصرب وكان

 

  وهى قليالا  رأسها    أمالت ف الطبيبة تسمتعها كانت
   أمامها تدون

  من أنهلك عشان علينا كب   شوت قطعت اُيانك قوة_
  ييكِ  جبد ، وجديد اول

  عشان  عنه تت لى  ممكن حبيبة  عند ايه...قوليلى بس
 عليها  اتفرض

 إلياس؟ من جوا ك ؟ النقا  الطب؟ دراسة.. م الا  يعىن

 

  شاردة وهى وحتدثت  فرت مث ومن بعمق حبيبة تنفست
   أمامها
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  م   ى حاجه كل  بعمل كنت  فاالول.. الطب دراسة_
   متعاقبش  عشان ًبًب  عاو 

 الل الوحيدة احلاجه وبس هى ان عرفت بعدين بس
   كب   شأن ليا هت لى

  عاو ة اان م   ى نفسي واثبت جديد من اقف  هت ليىن
   ادرسها هحب الل الشعبة اان ،،ه تار 

  دراسة على ندمانه مش أن أعتقد..   ىل هي تار حد مش
   الطب

 

  او اختار اعرف أىن من احترمت أان ف...النقا  عن أما
 الغلط  وايه الصح ايه اميز

  بس ، إرادتى فكامل  واان اقلعه إاتحه عندى دلوقت اان
   مأ مىن وجوده  لو هفكر
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  فهفضل  بيه افضل هحب ،ولو تردد غ   من هقلعه 
 .  حد إلرضاء  مش  ربنا  الرضاء

 

  ربنا  غلطه اكرب فهى.. إلياس من جلو اى  ًبلنسبة
  قالت م  ى اإلجراءات ف مهشى اان...  عنها هيعوضىن
  الغلطه تصليح  ومنتظرة.. ومامتها  امنية  ِبساعدة اجلمعية
 ولالبد  هنائى سجنه من واخرج دى

 

  حبيبة إىل بصرها  رفعت   مث ومن  أمامها الطبيبة دونت
   وقالت

 إيه؟ اخباره بتاعك الطمأنينة ومربع_

  حبيبة ،ابتسمت االربعه هؤالء الطبيية ذكرت عندما
   وأردفت عنها رغماا 
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  النوم او فاحملاضرات اال دقيقة  بتسيبىن مش  حفصه_
   الكلمه  معاىن بكل أمى ،فعال

  إاى على  وهتسميها فبنوتة  حامل اهنا  قالتلى حىت
   فحياتى جاىن خرب أسعد دا وُيكن

  كربت  فيها  ،ثقىت فعالا  الوحيد مالذى فهى..  أمنية أما
 حاجه  واى حاجه فكل  عليها بعتمد وبقيت

 ىل ًبلنسبة القدر  دف وأمجل الوحيدة و احبىت أخىت
   معاك هو  طاملا متضعش كدا  ش   ،

 

   وعمار؟ ووليد_

 

 خبجل السفل ونظرت شفتيها  وبللت حبيبة تلع مت
   الناعمه  وهتا بنربة وأردفت



 

 1006 

  الل التار مشكلة  ،رغم وحياهتم  وبيوهتم  مشاغلهم  رغم_
 وهنار  ليل بينامو ومش   مؤرقاهم فيها   ورطهم ًبًب

  فلوس يبعت عمار  يتصل وليد حبيبة، فاكرين بس
  ًبكل اىن يتطمن وليد..

 أعلى تقديرات اجيب عشان  اذاكر عليا ركد عمار 
  أانم م قبل والرتًبس القفل بقفل عليا  يصمم ،وليد

   والشبابيك

   ح  هل  وقىت وتقسيم القرآن ِورد   معااي يراجع وعمار
   الء وال

  بتاعتك؟ االدوية خدتى وليد

 .  وابعتهولك؟ ايه انقصك عمار 

  االربعه  ى  جايزة هنايته كانت  إبتالئى هناية لو اعتقد
   اتىن حاجه وحمتاجش جنيب يفضلوا دول
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 احتطيت الل  ى إلبتالء مبسوطه اان نفسياا، وال معنوايا  ال
   فيه

 ..  أوى ربنا و ب

 

   هادئ بصوت هلا وأردفت الطبيبة إبتسمت

  بس عالدوا هنمشى ،  حبيبة اي تستاهلى فعال إنتِ _
   اجلرعات هنقلل

  تنامى  او مفزوعه تصحى بطلتِ  دا االمان كل  بعد اعتقد
   وقلقانه خايفه

 

 إجياًبا  رأسها حبيبة هزت

..    مجبك يدُيهم ،ربنا الدوا من اكرت الل عملوا مها_
 حبيبة  اي خلصت اجللسة
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  خائفه كانت  ، اجملهرى احلقن  لعملية  مزم خصوع ت
   مفهومه غ   بكلمات تتمتم

  شقيقتها  وعبلة  ووليد الوقت طيلة  جبانبها عمار كان
   عمار  والصغ 

  عمار  قام انتهت أن  وم  ، يدعمها معها سافر  اجلميع
 الذى األايم هبا  لتجلس ومرحاض  مفروشة  غرفة بتأج 
 .  احلمل  اختبار ميعاد  حىت البويضه هبا ست بت

 

  خبدمتها  يقوم معها عمار  و ل ،  وإبنهم وعبلة وليد  عاد
 أحياانا  خائفه كانت.. النفسى  وبدعمها

  ف  روفها كل  ىف ،حتملها هادئة  وأحياانا  عصبية وأحياانا 
 .  هو  ليس هى بداخلها اهلرموانت لعبة

  أحضر  أن سوى اليرتكها بسيطاا،  ادقاا  حنوانا  معها كان
 .  طعاماا  هلما
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  يقدم كان  ،  ويتنظرها املرحاض إىل للذها  يسندها كان
 ..  الفرا  على  وهى هلا الطعام

  االختبار عمل  موعد وأتى ، يوماا  عشر   اخلمسة مروا حىت
  النتيجة وأخذ

  كان   ، املؤجرة الغرفة إىل اثنية وعادت  االختبار فعلت
  املرحاض ىف هو

  يدها رافعه رهبا وتدعو بتصلى وهى  ليستمعها وخرج
   الصالة  سجادة على  للسماء

  أى  مفضليش لو اير  ،  حامل أكون اير ... اير _
   فالدنيا امنية

  دى الدعوة غ  ىلّ  هتتحجج  حاچه أى مفيش لو
   اير  عاو اها 

  مبجا   ، عمار وجلب جليب يفرحوا بت وال واد أشيل
   اير  بور أرض
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 اتىن أاننية أكون هعرفش واان..  و ايدة عليه الل عمل
  اير 

  محلى  خب  فرحانه للبلد ورچعىن حامل واكون أنصرىن
   قدير ماتشاء على أنك اير 

 

  أردف ف دقاا   يتصارع وقلبه  يستمعها عمار يقف كان
   هلا نظرته على  وهو داخله يتمتم

  على خيطر كان  ،وال كديىت   بنحبك أىن أعرف مكنتش_
 !   جواه أتنني يشيل جليب أن ًبىل

 

  من جسدها  من عماربقوة أحتضنها  الهتا من إنتهت
 ألن الفرا  اىل وأ طحبها تنهض وجعلها  ، اخللف
 .  الراحه عليها 
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 ًبلنتيجة لابتيان ِبفرده  عمار  ،ذهب التاىل وًبليوم

 املو فه تدعوه أن ويرتقب واحد بسا ِ  يهز ، متوتراا  كان
  النتيجة ألخذ

  ،  فعلته ك رة  من هبم الدماء اندفع حىت  شفتيه يقضم
  أ ابعه   يفرك

  ما ال انه جييبها وهو  مزم   إسم   دقيقه كل  يرن وهاتفه
 منتظراا 

  النداء  وت اع حىت

 

  ابوالفضل حمسب   مزم مدام_

 

  الصورة ،وكأن خائفه متباطئه خبطوات ترجل عمار  اع
 البطيء  ًبلتصوير تس 
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   قوهلا مع التقرير املو فه فسلمته  أمامها  عمار وقف

 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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   ما  بعد خليليَّ  عهدي  تَخْنَسيا وال 

 ِعظاميا  وتَبلى  أو ايل تَخَقطَّعح  

َعدْ  ال: يقولون  َيْدِفنونين وهم تَخبخْ

 ( الريب بن مالك) َمكانيا إال البحعدِ  مكانح  وأينَ  

                       **** 

 (27)الفصل

 املو فه تدعوه أن ويرتقب واحد بسا ِ  يهز ، متوتراا  كان
  النتيجة ألخذ

  ،  فعلته ك رة  من هبم الدماء اندفع حىت  شفتيه يقضم
  أ ابعه   يفرك

  ما ال انه جييبها وهو  مزم   إسم   دقيقه كل  يرن وهاتفه
 منتظراا 

  النداء  وت اع حىت
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  ابوالفضل حمسب   مزم مدام_

 

  الصورة ،وكأن خائفه متباطئه خبطوات ترجل عمار  اع
 البطيء  ًبلتصوير تس 

   قوهلا مع التقرير املو فه فسلمته  أمامها  عمار وقف

 حضرتك اتفضل.. محل  مفيش ، نيجاتيف لألسف_
  النتيجة

 

   مزم إىل طريقه وىف ..   األورا  عمار محل ، بت اقل
   إاها   الرنني عن يكف ال واهلاتف

 إليها يذهب أن   فّضل ..  اخلط  إغال    يقوم وهو
 بكاةها نوبة ،يتحمل لوجه وجهاا  خيربها

 . أيضاا  نفسه  وعن عنها  الت فيف حياول.. حزهنا يتحمل



 

 1015 

  ووقفت  بسرعه  عليه هى ،هرولت املنزل إىل و ل
   عيناه إىل ونظرت

 !   وح حامل مش  أىن ...  عمار _

 

  دمعة تنفلت ال ان  حياول ،  مشاعره  بئه عمار حياول
   بر انته هلا  وأردف منه  عينه

  وراضية مؤمنه إنك فيكِ  حاچه أحلى ،انتِ   مزم_
تسبه     مزم  اي أراد  م  ربنا.. وحمح

 

  تنظر ،  مياه كشالل  عيناها  من الدموع وهبطت  متت
   مالبسه   وامسكت  متها  على له

 إهنيار    قائله جسده هتز
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  م  عمرى.. كدا  خالص يعىن!!!   ايعمار راح أمل آخر_
 !  أم هبجى

  تناديىن  والبىت ولدى  وت هسمع مش  ايعمار خالص
 !  إاك يشيل حشااي من عيل لك هچيب  مش..ماما

 ليااا  وامل  حلم  ،اخر  عمار اي كديىت  خالص

 

  أ ابه  فقد تنهمر  دموعه هو فرتك  أحضانه   اهنارت
  الوقت طيلة يشعر م كتمان  من التعب

  اليريد.. أًبا  يكون ،ان ا خر هو  ًبألمل تعلق فقد
 .  عليها يتزوج وأن هبا والغدر جرحها

  حامالا  تصبح أن    له أمل  اخر ،فكان تطليقها اليريد
 .  أخرى  متاعب ىف الدخول دون احلقن هذا بعد منه

 



 

 1017 

   ًبلغ خاطر بكسر وحتدثت له عيناها  مزم رفعت

  الل عملت إنت احلالل َولد اي  ،خالص ايعمار خالص_
   جوى  لآلخر عليك

  آخر  ودى نچحتش العملية لو وجولت كات   فكرت أان
 أاننية مكونش ال م منك،جولت هطلبها  حاچه

 !   طلجىن جبلها  بس.. إتچو  تتچو   عاو  لو

 

 قالت ملا استنكار تتحدث وعيناه إمعان   هلا  عمار  نظر
 وأردف

  هتچو  ال ..  مزم اي وعدتك أان ،  ديىت عتجوليه الل إاي_
 هنطلجك  وال عليكِ 

  انت ،دا كديىت  هيسيبك مش عبدالرمحن احل  أبوك_
 أحفاد  منك له يبجا  كيف.. وحيده
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  هاه  يسألىن كان  مرة فكل!  ينجطع إسم چدر كيف
  الداكتور ِعند  إيه عملتِ  ايبىت

  عاو ة كماىن   امك ، اخره چا  خالص ان عنحس كنت
   غ ك ماليهمش  ايعمار تفرح

 

   بكلماهتا تتعتع وأكملت  رقه البكاء ىف أجهشت مث

 اي جدامى طالعه خشبتك اشوف استحمل ان املحشكلة_
 ابداا، غ ى مع أشوفك وال عمار 

   اير  احتماىل فوج ، وا ل مهجدر  ايانس مهجدر 

   عيوچعىن وجليب  مهوووت   احتماىل فوج

 

    دموعها ومسح بقوة إحتضاهنا   عمار  قام هنا
 عليها  حنوه بنربة وأردف اعتادت كما  أانمله
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  ويال دماغك من دي الت اريف إيه،شيلى جبولك_
   وشك أغسلى

  نفسك كان  م  ى  فمصر هنفسحك ، هدومك والبسي
   تعرفيش  حامل تطلعى وخوفتِ 

  العملية  بتاعت والصفحه  ،  حامل مش  ِ إنت دلوك
   أراد  م  ربنا  جفلناها

  فحياتى هيتدخلو  وامى ،وابوى بنصييب راضى وأان
  وا ل

  عايشه   ِ إنت م طول ، الناس ايبت وعدى عند واان
   جلبك اجهر م عمرى 

 

 هو اكمل ف ًبلغ  زن  مزم له نظرت
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  فحسحة   هفسحك نفسك حضرى رأيي، نغ  م جبل يال_
  كله  بعمرك

   نعاود  الصبح منشو م  جبل القاهرة نودع

 

 يقوم أنه ،تعرف أمل وخيبة وخذالن ب قل  مزم ترجلت
 دائماا  مابداخله ِبدارة

  م أجلها،وهذا من وقلبه  نفسه على يتحامل  أنه   تعلم
 .اك ر يعذهبا

  هبا وذهب  بيدها عمار وأمسك ، ثياهبا وارتدت جتهزت
   به طعامهما  يتناوالن مطعم إىل

 

  من كان'  ًبرك درل'  اىل أجرة سيارة  استقال مث ومن
  بذاك عمار وأخربت هناك  إىل تذهب ان    مزم أحالم
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   مزم تناست.. ًباللعا  اليوم ًبقى إنقضى ،  يوماا  احلحلم
  األمر

 كان  ،  استقلتها لعبة  بكل قلبها من و رخت ضحكت
   يبتسم وهو بتصويرها  عمار  يقوم

  االلعا  على وتزامحت  م لهم و رخت كألطفال  لعبت
 .أيضاا 

 

  لعمار ًبلنسبة ينتهى مل ولكن ، ًبرك بدرل اليوم أنتهى
   سعادة يسعدها  أن   نفسه عاهد فقد

 البلدة من يرحلوا أن قبل الدفينه قلبها أحزان تبدل
 االفكار وإحتالل  وحدهتا حيث موطنهم اىل ويعودوا
 . كالعادة  عقلها
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 !  السينما إىل  هبا ذهب

  الذى الفيلم هى  تار  تركها  ، تراها مرة ألول كانت
   كب ة  فشار علبة هى حتمل  القاعة اىل  ووجلوا سيشاهدونه

  أن وقبل  ، الفيلم انتهى حىت واستمتعا وشاهدا جلسا
  الشقه إىل يعودوا

  بعض  عليها يق  واخذ اللذيذة امل لجات اطعمها
  يذهب كان  الىت األماكن وببعض لديه اجلامعة ذكرايت
 .  ا دقاةه  بصحبة إليها

  ذٓكر  يتم حينما أخرى  ،واترة اترة  قلبها من تضحك كان
   وجهها   عبوس مع  دره ىف بلكمه  تقوم الفتيات  ميالته

 

  وقبلها للنوم عمار  ،استعد سواي وعادوا.. اليوم ،انقضى
  ىف غط  بعدها  ومن النوم  اذكار ردد  و  جبهتها   قبله
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  وعقلها متيقظه  عيناها كانت  ف عنها ،أما  عميق سحبات
 أجله ل عروس عن البحث رحلة ستبدء ، يفكر

  ومعارفهم واجل ان ووالده والدته نظرات ستأكلها
   والديه مع طفالا   شاهدت كلما   قلبها النار ،ستأكل

 !!  حبيبة بباهلا خطرت

   وجها من ستحطلق حتماا  الىت بقصتها  علمت بعدما
 سيتزوجها؟  هل إلياس،

 وحيدة وا بحت متاماا  أبيها عجز  بعدما نعم ًبلتأكيد
   احلياة هبذه

  هذه  هبا يبث  مزم عقل  وجها،ما ال  حبيبة ستظل فهى
   ًبألمان إشعارها   عمار قام  مهما  املشاعر

 ان قلب  هر عن تعلم أمامها، الوعود برتديد قام  مهما 
   مكتسب ححب كزوجته  هى حبها



 

 1024 

  حب.. عمره  ،حب فطرته حب به حبيبة حب بينما
 . أكملها   حياته

  رهبا استغفرت ،  ما نوعاا  ثقيله  بقلبها بوخزة شعرت
  جراء وجنتها على هبطت  عربه متسح عيناها وأغمضت

 . به تفكر كانت  ما

 

  هاتفه، منبه تنبيه  وت  على  عمار استيقظ الصباح، وىف
   القطار يفوهتما  أن قبل

  قبله  ستستيقظ اهنا هو  ن ،   مزم استيقاظ بعدم الحظ
 .  كعهدها

  مع جسدها  هبز وقام  ، املنبه أغلق بعدما انحيتها إلتف
   إاها  ل دعوته
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  ونلم  نلبس نلحق يدو  ايال جومى  مزم...   مزم_
   عاحملطه ونطلع احلاچه

 

  عمار  إهتم فعل،   رد اى  تصنع او الجتيبه أهنا   الحظ
   بيدها وامسك بقوة  جسدها وهز أك ر نومه من واستفا 

 !  شاحب ولونه م لجاا  وجده

 

 !!   مزم، مزم ... ايال جومى!!!  مزم_

 

 ،اليوجد نبضها  حتسس مرات، عدة الشئ هذا  نع
 !!  نبض

 ! ماذا؟
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  واتصل هباتفه االمساك   وقام  واقفاا  فراشه من هلع
  فارقت قد أهنا   املحسعف واخربه أتت حىت ًبالسعاف

 !!  سويعات عدة منذ احلياة

 !!!  ماتت   مزم!! مشدوهاا   عمار وقف

  هاتفه  على وليد إسم ،جلب  بباله وخطر   نعه شئ أول
   دموعه  سيل هول من أمامه  اليرى وهو

 وليد أجابه حىت

 

   لسه؟ وال ركبت العم ابو اي إيه خرب_

 

  العينني مغمضه   مزم انحية ينظر وهو عمار حتدث بتعتعه
 البارد  يدها بكف ممسكاا 

 !   وليد اي ماتت..م  مزم..  مزم_
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   عمله  ىف عالِ  بصوت  واردف مقعده من وليد هنض هبلع

  عنديكم ايه حصل  ين أنت عمار.. يعىن كيف!!!!  إاي_
  سابت ركيب

 

  ال الىت ًبلتساةالت عليه  اهنال ووليد اهلاتف عمار ترك
  وعلى سيارته واستقل اهلاتف وليد  اغلق ف ،  هلا إجابة
 ..  القاهرة انحية متجهاا  الفور

 

  له عاد بعدما عمار اخرب قد ،كان الطريق ومسافة
   وثباته  وتركيزه انتباهه

  م لما القلبيه السكتة إثر بوفاهتا  مزم ووالد والده اخرب
  ولكنه للعوده طريقه ىف وانه اإلسعاف كشف  أوضحت

 . وليد ينتظر



 

 1028 

  اختالف   يحعاد املشهد .. هامدة  ،ج ة بزمزم عادوا
   الظروف

  النساء ،  القاهرة من حبيية والدة هناء ج ة عادت حينما
   تلقوهم  وحينما  ًبلسواد متشحات

  شقيقيها اربعتهم ومحلوها عليها  والصالة بتغسيلها قاموا
   ووليد  وجها  وعمار

 الكحل ، ًبملكان يدوى  راخهم اشقاةها وبقية وعبلة 
   احلزن بقلبه ينبض

 . غفلة أتت ووفاهتا ًبلعمر   غ ة

 

 املقابر إىل طريقة  ىف  امتاا  الكر  عمار حيمل كان
   عيناه أمام  و ورهتا
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 أخرى، من تزوجيه حر  ستبدء ان فكرة  حيتمل  مل قلبها 
   متوت أن على املوت فضلت

 .  غ ها  اخرى أحضانه بني وهو

  الناس أقر  حتتضن أن شعور؟  أ عب هو ما أتدري 
  أبعلى تصرمت أن  اهلزيل، جسده يف الربودة فتلتمس 
  جتد ال أن حنجرتك،  يتجاو  مل  داه أن وحتس  وتك

 رماداا،  أ بحت كلها   فاملدينة  األمل معك يتقاسم من

  تالشت اليت الطريقة وبنفس  ا خر انت املوت تتمىن أن
 .. أحبتك روح هبا

 

  مع عزاةها عمار يتلقى وا بح احلميع ،عاد  احلزن خيم
 . حلظة يرتكه مل الذى وليد وجبانبه ووالدها اشقاةها
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  ِبالبسها شاردة عبلة كانت  ، السيدات عزاء عند اما
  عليه من جتف مل والذى ًبحلزن اململوء ووجهها السوداء
 ِعرباهتا

  مع إفطارها وجبة تتناول كانت  مرة ذات حينما تتذكر
   هلا وماحدث حبيبة بشأن وحتدثوا شقيقتها   مزم

 

 تتحدث وعبلة   تداعبه الصغ  بعمار  ممسكه  مزم

  چو ك حكوه الل بعد كديىت  بصراحه ،   مزم اي بحصى_
   درويش حبيبة عن  مناع وحفصه   وچو ى

   لمناها  ِ وأنت واان مظلومه دى البت  وح طلعت
   هنيىت املحر  وراها درويش عمك  ،ااترى جوى

  هناك املرين وراها سرع يسرعه دم  شاهلل أن الل وچو ها 
 .  ايعجلى ويتيمه
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  بعض عصبية  بنربة عبلة اىل وتوجهت الصغ   مزم تركت
 الشئ

  چو ى؟  يتچو ها  إلياس من اتطلجت لو م الا؟ ايه يعىن_
   كديىت  فيكِ   يعمل وليد  ِ إنت جتبليها

 

 هلا  وقالت عبلة تنهدت

  عنك اعرف بس منك  ا غر اان   ين، حيح إاعيىن_
   الناس كل  على ًبلتساوى واحلزن احلنضل مو ع ربنا..

  العملية  لو ، عليه  جيدر  الل نصيبه وبياخد واحد وكل
 هللا  القدر منچحتش بتاعتك

 

 ايعبلة  الشر بعد_
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  منچحتش لو.. لو جبول لو هللا،  القدر جولنا ايبوى_
  الچوا  چو ك فدماغ  هيجوم  محاكِ  ساعتها ..

  عليها  حياوط حد وحمتاچه مكسور جناحها دلوك  ومني
   چو ها املطعون من تطلج م بعد

 !حبيبه

   اير  احلمدهلل ايمرارى ، مكاهنا هنكون كنت  أىن  يلى

 

   وقالت حزن    مزم  فرت

  يكتبش وربنا  فحياهتا  وتعبت غلبانه،   اهنا عارفه ايوة_
 شافته  الل علينا

  يتچو ها واحدة مچرد  هتكونله ايك هى  ، اله  چو ى بس
 اخللفه؟  عشان
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  طبج ع  ليها بوديه كأىن.. عمره  حبيبة جلبه، حبيبة دى
   دهب من

 

   ماكر خببث وقالت  هلا  عيناها عبلة  ضيقت

 وانسيِك؟  عيحبها  انه عمار عيحسسك بذمتك_

 

   وأردفت  مزم إبتسمت

  اله برضو بس .. وبس  أان أنه داُيا  ابداّ،عحس بصراحه_
   ويطلجىن حبيبة غ   اتنيه واحدة اى يتچو ..

  هتنچح ،والعملية معاى وخيليه خال  يتچو   اله
   عيل له وهچيب

  وخيليىن.. مىن يروح عمار ل اخلوف جليب  من يشيل
   العمر  طول فجلبه
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  أبمعاءها، بتوعك إحساس   شرودها  من  عبلة عادت
   حفصه  الحقتها ف تقيأت املرحاض ُنو فنهضت

 هلا  وأردفت

 ..  بحكا ،كفاايكى اجعدى ايعبلة  تعاىل_

 وأردفت  حفصه ُنو عبلة نظرت

  من خايفه كانت  عليها، يتچو  ايعجلى خايفه كانت_
  واجللج اخلوف من واراتحت راحت واديها  العملية نتيچة
  لألبد

 

  ِ إنت مالك ، هنعرتضوا ربك  جدر دا طيب هللا وحدى_
   الصبح من ليا عاحلمام  چاية راحيه

 

   زن وقالت عبلة تنهدت
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   أوانه وال  وكته وال ايحفصه  حامل شكلى_

  أختك.. ربنا  نعمه على كديىت  جتوىل عليكِ   حرام!! وه_
  عتجوىل الل من ضفر  على حزهنا كرت  من  وجف جلبها
   دهوت أوانه وال وكته  ال عليه

 

  بكاء ىف وأجهشت حفصه بصدر رأسها عبلة دفعت هنا
  الناحية وعلى  ، جسدها على تربت حفصه وأخذت مرير

 الرنني عن يكف ال فهو... يرن عمار  هاتف كان  األخرى
   الجييب وهو العزاء بداية منذ

  وسحب عمار  بنطال جبيب يده بوضع وليد  قام ف
 !  حبيبة جيدها ل اهلاتف

  وهن   عمار إنتبه ، حبيبة  أهنا   أذنه   هامساا  أخربه
 االتصال  وأجا  اهلاتف وأمسك
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   ألو_

 ف ، املواقف هبذه تقول ِباذا  التعلم حبيبة تنحنحت
   الناعمه   وهتا  بنربة أردفت

   ايعمار هلل البقاء_

  حبيبة ي الدوام له من سبحان_

  اان.. ومهذبه كويسة  بنت كانت   مزم ، حيلك ِشد_
   مرة  كام  شوفتها بس  كت   معاها متعاملتش

  جناته  فسيح  ويسكنها برمحته يرمحها ربنا

 

 هى استطردت ف  ، هلا يقوله م جيد مل  عمار  مت
  حدي ها

 الوقت مع وبيصغر  كب    بيتولد احلزن ، هلل أمرك سلم_

  وعشرتك مراتك دى  هتنساها، انك دا معىن مش
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   انفذ انفذ ا له هللا  بقضاء إرضى ، بس بقول اان

 وقال املطبق الصمت عن  عمار شفىت انفرجت هنا

 !  حبيبة؟ اي اتچى تعرىف_

  ماذا أهداهبا    رفرفت سؤاله، من حبيبة تعجبت
  ست ربه

  على امنية اتصال   فوجئت  ولكنها عليه  ًبلرد مهت
   األخرى اجلهة

   عمار  إىل فتحدثت

  عندى بس مجبك، أكون أىن متأخر  علّيا لو_
   القضااي اجراءات  ائد كت   إمتحاانت

  ومامتها  هى معااي  وامنية والطال  إلياس ضد رفعتها اللى
. 

 



 

 1038 

  تغلق أن قبل ًبلقول حبيبة مهت  ف  مته إىل عمار  عاد
 املكامله 

  وشد ايعمار  سالم ، اتطمن طول على اكلمك هبقى_
  حيلك

 االخرى الناحية على امنية وأجابت املكامله اغلقت

   امنية ي ايوة_

  هنطلع الكلية بعد الصبح  بكره حبيبة، اي بصى_
 بتوقيعك تكون طلبها حجات شوية هنعمل عاحملامى

  اسرع ف ًبلطال   حكم هتاخدى  متقلقيش وبيقولك
  والنفقة التعويض حكم انخد م  بعد بس وقت

 ..  مستحقاتك وكل

 

 خبوف امنية اىل وأردفت ارتياح   حبيبة تنهدت
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 هنا  وجييلى مكاىن ويعرف امنية  ي يهر  منه  قلقانه اان_

 

 هلا  وأردفت بس رية امنية ضحكت

  مش أوال ايه يهر  طبعا الء حبيبة،  اي دا الفيلم ايه_
 وحمد  حمبو  ومش   مت لف دا  عشان هيعرف

   برة او  السجن جوا هيساعده

  حاجه اتلت ، انسية   ِ أنت وال شقتك على  امن يف اثنياا 
   بقا

  اتىن البوليس ومعااي مجبك فدقايق  هتالقيىن كدا  عمل لو
   أمه يسحل

 

 أمتنان    امنية  اىل وأردفت حبيبة ضحكت
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  اكرب امنية ي جبد انتِ  ، ا اى اشكرك عارفه مش أان_
  فحياتى نعمه

   ليا خيليكِ  ربنا

 

 وقالت   الفرح خيتلجها   وهتا نربة وكانت امنية ابتسمت

  بتعمليه كنتِ   للى اسيبك ،ايال كمان  اان ليا وخيليكِ _
   بكره  مشاوير ومتنسيش 

 

  عمار مجلة   ًبهلا اقتحمت مث ومن ،  حبيبة اهلاتف اغلقت
 تتى ان رجاها هلاحينما

  هبذا حوله من ك رة  برغم هلا االحتياج أمس ىف وكأنه
 . املوقف



 

 1041 

  رسالة  بكتابة وقامت الرسائل وفتحت  هاتفها  أمسكت
   مضموهنا 

 

  فمكان  مزم.. وحدك مش وانت ، جنبك ووليد اان_
 أحسن

 ويصربك  اير  قلبك  على يربط ربنا

 

___ 

 ..  أحد يب يؤمن مل

 يب تؤمن مل إن  لبئس أحد، يب يؤمن مل  أمى اي حقاا 
  ، لگ أقول ملا  دقگ لعدم أيضاا  لبئس ، وبنجاحي

  سأ ل أين اخربتگ  حينما يب  إُيانگ لعدم أيضاا  لبئس
  ،لبئس حدي نا أثناء معگ اتدواهلا گنت  اليت أهدايف إىل
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  لگ هبا افضفض گنت  اليت بطموحايت إُيانگ لعدم
  گنت  ما حتقق بعدم يل  لقولگ ،لبئس  و مالئى ولشقيقىت

  كان  و بوجهي، تصيحِ   أيضاا  كحنتِ    طفوليت، منذ به أحلم
  وأخبارهم  معهم احتدث عندما ا دقائى يب يهزئ

  وعدم ،  بفشلي معلنني بوجهي يهجوا گانوا  ، أبحالمي
  قليب، ويراود  يطردين، گان   راخهم  ألهدايف، بلوغي
  ًبلصمت،  يالكموين  مره  گل  ويف القاتلة، الضرًبت شبه
 . أيضاا  ا دقائى وال  يوماا، عائليت   يب تؤمن مل حقاا 

  ماجترعتيه  كل  بعد أيضاا  يب   وجىت  إُيانگ بعدم البئس 
 !  أيضاا  بكِ  لبئس...بسبيب ا الم من

 

   علّيا رحد  ؟  دا فينا  عملته أنت الل كويس_

  مكبل امامها وهو إلياس، وجه  ىف  اهيه بصرامت أردفت
  جلده وتقرح الضر  وعالمات الرأس منتكس االيدى
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  وأردف وجهه  هلا ،رفع عليه  وواضحاا   اهراا  وجسده
 اعتاد  كما    وته ببشاعه

 فيكم؟   ايه عملت_

  حته حته ابوك مع إيدى   بنيته اان الل الكيان ينفع_
   وانسي واهلى بلدى ،سيبت

 ااننيتك بسبب حته  فكل  ونتفضح ايدك على يتهد
 !  مراتك على وقسوتك سيطرتك وفرض وغطرستك

  ايبىن كدا  ليه ف واِن؟ يتهد وابوك اان بنيناه الل كل

 

 وأردف والدته قالت ملا مستهزءاا  إلياس ثغر جابب إبتسم
 لعيناها  مصوبه  وعيناه هلا

    اهتميتِ  م اكرت بيه اهتميتِ  الل الكيان هديت اان_
   وومن البيزنس ايحضرة كدا  مش! إبنك
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  مهم ومش   حاجه تعمل وتقدر الصعيد من اهنا اثبتت الل
 ! والدها

  املدرسني من مضرو  جييلك يوم كل  كان  الل ابنك
   فاملدرسة  مايله والعيال

  بل.. مبتسمعيش  كنت  ، بتهتمى مكونتيش وانتِ 
  ًبلعكس

  فيه  تكس   وتكملى!  ضر  وتكملى  عليه بتيجى كنت
   وفنفسيته 

 

  جه وتعبك بعرقك بنتيه الل دا الفظيع الكيان برضو مش
 فيه  بتبىن كنت  ، الوحيد إبنك كرامه  على

  م  وعمرى  فاشل اىن على   مايلى كالم  سم بدو  واان
 فحاجه  هنجح



 

 1045 

 الل حربية، يدخله الل ايه الل البكابو ا الت ني الولد اان
 ! ا ال مان بيزنس خيليه ايه

  وال  أمت وال   وج ال حاجه، أى ف بنجح مش  فاشل اان
 ! إبن

 بفضل األرض على  خلقها ربنا  ش صية اوحش اان
  كل  على اتغلب  ليىن حتاوىل م بدل!  امى ي تربيتك
  وبتتعبيىن اكرت بتحبطيىن كنتِ   فحياتى بشوفه كنت  الل
   أكرت طموحى فيا  وبتكسرى اكرت

 ؟   ،اعتيىن م الا  فحضنك  خدتيىن مرة  ِ أنت هو

  الوقت طول واان آدمية بطريقة اتعامل ا اى هعرف
 .   غرى من حواليا الل ومن منكم  جبحوود بتعامل

   يلومىن وحمد .. إيدك   واهتد اتبىن الكيان ماما

 بدل عليا   احلمل برتمى فيه  اان فالل حىت ، نفسك لومى
   تساعديىن م
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  حاجبيها ترفع وهى وقالت  استنكار    اهيه له نظرت
 له

  بس تتنا ل  هنا حبيبة  جبت فعالا  اان إيه، ف اساعدك_
   واعته   وعرفته شوفته الل بعد

  سكينه مسكت فمرة  مفيش أن كويس.. عليك حرام
   بيها قتلتك

 

   يلت م  عمرى بس  ، وحش  طبعك ان عارفه كنت  اان
 الغ   فتعذيب ويتتفنن كدا  االذى بتحب انك

 ومني؟ .. واالضعف

  الوحيدة اليتيمه الضعيفه الغلبانه خالك وبنت مراتك

 !  فاالرض  دماغى  حاطه خمليىن ايه،انت ف اساعدك
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   هلا  وأردف متعجرفاا  إلياس هنض

   اتىن يزورىن  منكم حد عايز مش_

 

  والدته ويرتك  اثنية احلجز إىل ليعيده العسكرى  ِبناداة قام
 . بسببه ضاع  م  وعلى  عليه  سرهتا تبكِ 

___ 

 ..   وقت مضى

  عائلة   بني الصحلح ليوم إعداد مشارف على وا ن
   إغال  يتم حىت الدين جنم وعائلة عبداملعطى

  جحدد ضحااي حصر وجتنب لألبد الدماء سلسال
 . ًبلعائلتني
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 املدينة جملس   ورئيس القرية وانئب  احملافظ السيد و ضور
  وحضور ًبحملافظة، وشان قيمه   ذو الرجال وبعض
 مباشرة  احلدث لتصوير االرضية القنوات

  بينهما  املشاكل إغال    العائلتني بني  الصلح وقع ت
 احلج اوالد حتديداا  عبداملعطى عائلة  وقبل األبد إىل

  جنم عائلة كب   بيد  يدهم بوضع الصلح مرسي حجاج
 .   و ورة  وت احلدث وإذاعة سناا  الدين

 

 .  شهور ا بحت حىت االايم مضت

  ، عبدالرمحن احلج والده منزل إىل  وعاد شقته  عمار اغلق
  وليد بصحبه للجلوس العمل ومن للعمل املنزل ومن
  ًبحلديقة او املنزل أمام سواء ومهام

 حالته بسبب املنزل هبا اليرتك الىت األايم عليه  تتى وقد
  مما اك ر لزوجته  مال ماا   ا بح فهو وليد عن  ،اما النفسية
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  على حزهنا بسبب ولكن اجلديد محلها بسبب ليس سبق
 .  البالغ الراحلة شقيقتها

  العام  خر  امتحاانهتا تقدل  من انتهت حبيبة، دور  وجاء
  يوم من الذى العاجز والدها جبانب بلدها اىل  وعادت
  اشياةه له ،تصنع حديث او مكان  الجيمعهما عودهتا
 . الال مة ادويته وتعطيه  فقط

  وتنتهى  األوىل بطفلتها محلها  شهور تنتهى كادت  حفصه
 . أخ اا  برةايها تسعد وأن معها احلمل معاانة

 

 انتهى بعدما والدها حتقن كى  اإلبرة حبيبة حتضر كانت
 أشار ف ًبلرحيل ومهت االبرة  اعطته غداةه، تناول من
 هلا  فكتب له  احضرهتم ف واالقالم ًبلور  هلا

  ف  ِ إنت چيتِ  م يوم من ؟  معاى جتعدى عايزة مش_
  الدوا هتديىن او هتوكليىن  لو غ   بتطلعيش اوضتك
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  م الصعيدية ًبللكنة  له فقالت الور  إىل حبيبة نظرت
 ا ن ببلدهتا هى دامت

   معاك اجعد عاو ا   ، ايبوى اله_

 

   اثنية وكتب أسى   هلا  درويش نظر

 ؟  ايبىت ليه_

 

  خيتلجها بنربة وأردفت  أمامه هبدوء وجلست حبيبه قرأت
  احلزن

  أحسن كديىت  خلينا ، نتعاتب بال  أحسن ايبوى_

  الباقى هيچرح ليك ،كالمى وحدى واان وحدك إنت
   افتكر وعاو ا   جوى تعبت واان متچرحش لسه
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 أمامه  ًبلور  اثنية ودون للنهاية درويش  اعها

   حبيبة اي اتكلمى  ، مالك جوىل اله_

 

  ثوهبا بفتح  وقامت  عيناها ِبسح ،فهمت حبيبه قرأت
  والدها اىل و هرها  ذراعها ووجهت

 له  بوجهها اثنية  وعادت

 

   ايبوى  چسمى شايف واتكلم؟ اجولك_

  ، اختك ولد وإهانه وتعذيب ضر  جطعه الل چسمى
 أكرت دفع  عشان له بعتىن الل إلياس

  ذنب ماهلا  ارواح جتلت وانت فاالخر  راح  الل دفع
 حاچه كسب  وحمد  ايبوى لألبد عچزت وانت

   خسران كلنا
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  عبد كأىن!    اتچو  م جبل كيف  تعاملىن كنت  ايبوى فاكر
   وبس ًبلضر  وبتعامل هنيىت

  اشتكيلك معرفتش ، ومرار  عذا  لألكرت وروحت
   ايبوى فضهرى هتوجف كنت  م عمرك عشان

   وفني فني  علىّ  تسأل كنت  سنني اتچو ته اان

  جلبك ، محلى  ومن مىن تراتح  دجت م كأنك
   م ال يوم موچعكش

 ؟ الوحيدة ببتك حمستش

  المى دا ححبك كل  معجول ،،  حبيبتك هناء بت دان
 لبتها؟  حمبتهو 

  ايبوى  غلطان فكنت  علىّ  خوف عملته الل كل  كان  لو
   چوا  وال  مراهقه وال  طفولة عيشت ال اان ،

  فيك والربكه والقرار االرادة ومسلوبة خايفه طول على اان
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  الل اختك ولد إلياس كمل   مكانش  عليه طلعتىن الل لوال
   ومتلت  اتلت منه  چاى حجى هللا شاء ان

   جوى  بدرى من منه حجى اخد عرفت عاالجل كنت

 

   ؟  ايبوى  ين  مش اتكلمه عاو ىن الل الكالم ان  شوفت

 

 أشعرته م   سرة هلا ينظر وهو الغرفه من وانصرفت تركته
 درويش  ا بح فقد بسببه عانت م وهبول ، به

  سوى الرد واليستطيع ابنته تشعر م   جمره أمام  األبكم
 . قلبه ىف ًبحلسرة 

___ 

  مقتبل  يف وما لت تصارعين  اليت االحداث هذه ماكل
  حيت الفر ه متهلين  ان تتوقف، ان هلا  اما عمري 
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 هذه ان يتحدثوا امل قليال  اراتح ان امري شتات استجمع
 الذي ما فرحا واك رها العمر فرتات الن هي الفرته
 .اخليبات تلك كل  ملا اذا حيدث

 

  ااييه ف سرحاااان_

 

  إبتسم ف ًبحلديقة شروده  من عمار  لينتشل مهام  قاهلا 
   وليد منه  االخرى  اجلهة على  ليجلس عمار 

   وليد أردف ف

 طبق نس ه چت الل حبيبة بتك ف سرحان اكيد_
  الطويل بلساهنا حفصه  أمها  القوقة من اال ل
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  عمار  خلف من كتفه  ىف وليد بطر  وقام  مهام ضحك
 واردف

  عليك بتنادى ملا مرتك ع  هللا إسم  ال!  قوقة مرتى أان_
 فالبيت واان من بسمعه  احلياىن  بصوهتا

   ين  اي عفشه  وال   ينه الچاية خلفتك نشوف واان

 

  مصتنع بغرور وحتدث  سا   على  سا  وليد وضع
 مضحك

 اكيد! ا اى ابوه كيف  اجلمر  ى ولدى  عمار شوفتش_
  كديىت  العسالية نفس  هييچى چاى الل العيل

  إسم    لمتوها  ،وهللا  بتك العفش اجلرد كيف  مش
  حبيبة
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  وحفصه وانت مجر  فهى الكاب ة حبيبة إسم على لو
   االسم و لمتوا السريع عليكم  دخل

 

 له  وأردف استنكار    له مهام نظر

  ،  تكرب ملا عليها واتفرچ  ابوها حبيبة دى  حبيبة دا_
   ولدك عمار  ل نديها هترتچاىن

  هرفض واان

 

    زن اردف ف املا ح حلدي هما  عمار انتبه

   مهام؟   ي عمار ل حبيبة تدى كمان  انت هرتفض _

 

 مهام  استطرد ف اجلَدى عمار  حلديث  ومهام وليد إنتبه



 

 1057 

  عندها لسه وهى عالبت يرتيج شغال شايفهو  ايعم_
  يوم كام

  الصغ ة حبيبة هدى أنت خاطرك عشان ايعم وبعدين
   الصغ  لعمار

  الكاب ة؟ حبيبة  هياخد الكاب  عمار..  ايترى بس

 

 

  ليجلس رتى ان قبل والدته كلمات  وتذكر  عمار  مت
 ًبحلديقة معهم

   ايعمار وبعدين_

 

 والدته أمام وجلس شارداا  نومته من  عمار إعتدل

  أمى اي إيه وبعدين_
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 وابوك ،واان ًبعيد مش وبعده  وبكره بيسرجك العمر_
  عوضك  ونشوف بيك نفرح عاو ين

   مزم  يرمحها هللا.. كديىت   وتعبك فحزنك عايش وانت
   ولدى اي  شهر كام  عدى

 

 قال مث ومن  لدقيقة عيناه  عمار  اجفل

  الل وعملت.. عايزينه كنتو  الل كل  عملت  أان ، أماه_
  يرمحها  الل  مزم بردك عايزاه كانت

   فحياتى  فالباقى ايه هعمل اقرر اان سيبوىن

 

 ؟  وحدك هتجضيه  يعىن_

   هلل سيبيها .. ايماه  للموىل  سيبيها_
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  سرحان سرحان شوية كل  ايه، خرب عمار ايبو إييييه_
   ايك چديد عتحب سرحان

 

 إليه وليد  أردف ف مهام  قاهلا 

   بس ايه عجولك اان تبعىن  ، اتىن حيب مستحيل  عمار _

  حبيبة هياخد الكاب  عمار ،  ايبوالعم مچاوبتنيش_
   الكاب ة

 

  مهام  اىل واردف هبدوء وتنهد عميق  نفس  عمار اخذ
 إليه النظر دون

 ؟  انخدها جوم فاضية الكاب ة حبيبة هى يعىن_
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 أسفل اىل وليد نظر  بينما  يضحك وهو مهام    فق هنا
 مهام  فتابع

 الياس من تطلج مانع  مفيش يعىن ايبوعمو عليك  هللا_
   واتخدها

 

  وال عليها  هنتچو  ال   مزم معاهد كنت  اان بس_
   هنطلجها

 

 املعتاد  نوه  له وأردف عمار   من وليد دىن

  وعدك خملفتش  ،وانت يرمحها  هللا ماتت  مزم بس_
   معاها 

 من اجبى احلىّ  يبجى.. طلجتها  وال  عليها اتچو ت ال
  ايخوى حزن وكفاايك امليت
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  األوان ،آن دى السنني كل

 

  حتمل حفصه  بصحبة حبيبة ،كانت االخرى اجلهة على
   بفراشها معها وجتلس الصغ ة حبيبة

  الذى الشه _ املحغات_ مشرو   ِبناولتها قامت بعدما
 .حدي اا  تلد الىت للمراة خصيصاا  يصنع

 اير   حبيبة ي يباركلك شاهلل_

 

  مغمضة  وهى وتداعبها الصغ ى إىل حبيبة تنظر كانت
 وأردفت العينني

  ح؟  عمار مرات عشان  سبوع هتعملوا مش_

 

 مبتسمه  حبيبة  فقالت إجياًبا،  رأسها حفصه هزت
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  حظى من أحسن حظها وجيعل حفصه اي خيليهالك ربنا_
   فالدنيا بنت احسن وتشوفيها اير 

 حانية بنربة وقالت حبيبة يد على حفصه ربتت هنا

 

  فمصر  اورام دكتورة اكرب تبجى ،بكرة حظك ومالو_
 طواب   يبجى عندك واحلچز األوسط والشر 

  حالل ولد براچل وًبلك جلبك ويريح

 

 قائله  مستهزءه وضحكت حبيبة هلا نظرت

  وأان جدا كويسه  اان وإلياس ًبًب بعد ،الء اتىن!! راجل_
   لوحدى

   بس  ولنفسي نفسي  على  هشتغل

  تعبت خالص.. حد عاو ة وال  جوا  العاو ة
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  وهتم  الصغ ة منها تتناول وهى رأسها    حفصه أمالت
   خبث نربة ىف وقالت إرضاعها  

   اتىن رأى  ليها ربك رأيك،ومشيئة  دا ُيكن_

___ 

 

 وانه أبيها حال اىل  اطمأنت ، املنزل إىل حبيبة عادت
 بفراشه  يسرتيح ساعدته بعدما عميق سبات ىف يغط

 .  فرضها و لت  توضأت بعدما  غرفتها إىل ،ذهبت

  بسورة القرآنية ا ايت بعض وتلت املصحف امسكت
 احملمول احلاسو  جها   فتحت بعدها ومن  ، النور

  على حصلت  بعدما ابتاعته  قد فهى ،  هبا اخلاص
 عحرسهم  اثناء إلياس هلا  قدمها   الىت مصوغاهتا
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 واشرتت ،ا  منه شيئاا  التتذكر  حىت مجيعا إبتاعتهم
 .  املال بقية إدخار    وقامت عليه لتدرس احلاسو 

 

  رن دراستها     الىت األشياء ببعض  تنهمك ان وقبل
   عمار كان  ،  هاتفها

 

  أن   محعتاد  غ  وهو متأخراا  يبدو تعجبت،الوقت
  الوقت هبذا حيادثها

 ال أم جتيب هل حت ت

  اتصاله أجابت

 الو _

  بس..متأخر وقت ف  بتكلم لو حبيبة اي  معلش ، الو_
   جوى تعبان اىن حسيت
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   ًبىل على وچيتِ 

 

   وأردفت فراشها  على   لل لف جبسدها  حبيبة عادت

   اعاك أان.. ايعمار  مالك_

___ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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  بودعكوا وكإىن  ليت..  جداا جدا لفو  وطلعت

   حابيني لو لآلخر إقروه فخ..   هيوجعكوا كالمى  عارف اان

  إتنني لخ بني  أو  عايشني أموات..  مساكني  

   سيما أفالم األايم إن عيل واان مفكر كنت  

)   التقسيمه فخ ربنا  حكمة..  فهمت ملا ًبلواقع ورضيت 
 ( إبراهيم حممد

                           **** 

 (28)الفصل

  رن دراستها     الىت األشياء ببعض  تنهمك ان وقبل
   عمار كان  ،  هاتفها

 

  أن   محعتاد  غ  وهو متأخراا  يبدو تعجبت،الوقت
  الوقت هبذا حيادثها
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 ال أم جتيب هل حت ت

  اتصاله أجابت

 الو _

  بس..متأخر وقت ف  بتكلم لو حبيبة اي  معلش ، الو_
   جوى تعبان اىن حسيت

   ًبىل على وچيتِ 

 

   وأردفت فراشها  على   لل لف جبسدها  حبيبة عادت

   اعاك أان.. ايعمار  مالك_

  بصوت قال مث ومن ًبحلديث بدأه قبل  عمار  تنحنح
 نسبياا  خفيض
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  يعىن  ، معاه   افضفض دلوك وليد    اتصل معرفتش اان_
  على خطرتِ  م أول نكلمك فجولت والواد ومرته البيت
  ًبىل

 

 هو  أردف ف حبيبة   متها على

 مكاملىت؟    حبيبة اي مضاجيك_

 

  تنهيدة بعد وقالت هبدوء وتنحنحت شفتيها  حبيبة بللت
   منها بسيطه

 وانت متأخر الوقت ،بس حاجه وال  مضايقه مفيش الء_
   دا فالوقت  حد مع  بتكلم مش عارف

 !  حبيبة اي حد أان وهو_

 



 

 1069 

 أن ىف  هبا تشعر  متضاربة احاسيس ،  برعونة قلبها  د 
 أردفت ف واحد

  غ   من اداىن فالدنيا حد واكرت عمى إبن ،  عمار إنت_
   لّيا  كله  األمان ومصدر ايخد م

 !  وبس؟_

 

 قليالا  جبدية فقالت جلستها ىف حبيبة واعتدلت  متت

  ،واىن عمار اي عمك ابن ذمة  على  لسه أىن متنسا _
 ...ان ابداا  هحب مش

  اراتح  بس عاو  ..  منك حاچه  معاو   اان ، حبيبة_
   واتطمن

  مكان ،هالجى فيها  نزل والعدل اتعدلت الدنيا لو
 !  ؟ فحياتك
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  على  مفاتش مراتك  مزم  ، آوانه ل سابق كالمك  عمار_
 إلياس من  متطلقتش لسه وأان شهر كام  موهتا

 حبيبة  اي وكلمة كلمة!  فحياتك؟ مكان هالجى_

 

 هو  أردف ف  رارة حبيبة  فرت

  أول من فحياتك  جوى ،تعبتِ  تعبتِ  أنك عارف_
  النفسي  لألذى درويش   عمى  ملعاملة  هناء  خالة من يحتمك

  راجل ومفيش  العمر جتّصر الل إلياس وعيشة  واجلسدى
 .   يك  ست مش  يتحملها

   حغرى من بتنماكِ  واان تعبت ،  تعبت وهللا وأان.. عارف
  ًبجلوع بنام وكنت العبد  ى واتعاملت اتغربت أما ،تعبت
 جليب  كسر  ابوكِ  ملا  تعبت ، مهرك أحو  عشان
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  أتچو   نوى ابوى ملا تعبت ، غ ى مع شايفك وأان تعبت
  واحد كانت  ىل ًبلنسبة  الِبنته كل  وفالنهاية عايز  مش وأان

   فارج مش  غ ها   ى  ، مزم

  مفيش وأان رجلى ترا  وتعشج  عتحبىن  الجيتها ملا تعبت
   ًبملعروف اعاملها أىن غ  جدامى

  ملا تعبت أراضيها، عشان وهنيىت  هنيىت لفيت ملا تعبت
   ايعمار عليها  هنچو ك وجاىل  أبوى و  ف وجفت

   وماتعرف  خلجها للى راحت ًبهلل  واقسم.. اله جولتله

  وعاو  الوحيد ،ولده  أبوى  مع ِبشكلة يوم كل  كنت  أان
 بت على الدنيا هتوجف مش جاىل.. عوضى يشوف
 حمسب

 دلوك  ،بس ووافجت ايبوى اجتو ها أىن أمرت جولتله
 فيها  يد ماهلا  فحاچه عليها هناچو مش
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 جادر  لكن ، وعشرتى مرتى بيها اتعلجت فعال اان
   حبيبة حبيت م   ى أحبها

  ورچعت أختارها ،وربك  ايبوى مرتني هظلمها  مش
  وحدى

  وعاو   وخوف وحزن  هم  خره  مليان جليب ودلوك
 األرض نزل ربنا عدل لو.. يتطمن

 !  فحياتك؟  مكان هيبجاىل

 

  ِبسحها  فهمت  ، قصد غ   عن دمعه   منها ذرفت
 وأردفت

  بس .. وتعيب وح تك تعبك و فت  أنت ، عمار _
 إحساسي هتفهم  م عمرك

   إلياس وكمل ًبًب قتلها.. إتقتلت فّيا  حلوة حاجه كل
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  إبىن.. مىن  الل احلاجه حىت.. الفرحه الرباءة،قتلوا قتلوا
   عيىن قصاد  دم  شوفته بنىت وال

  أقدر ،سيبوىن   حغرى من  االرادة مسلو  ش   أان
  فيه أان الل ا طى

  ُيكن.. عاو اها  أان  الل حبيبة ابقى أقدر ُيكن سيبوىن
  الفرحه احاسيس كل  جوااي ترجع

  ووليد أنت فّيا  رعتوها  اللى احللوة والروح واحلب
   وحفصه

 

  اي نفسي عن وحفصه،بتكلم وليد    دعوة ماليش_
 !حبيبة

  هى شعرت ، الشئ بعض العصبية خيتلجها بنربة قاهلا 
  حينما جسدها رجفه على  تسيطر فسعلت بعصبيته
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  ،سعلت الضم  بتأنيب هو فشعر هكذا  وته اعت
   كعهده  هو  أردف ف بقوة

 

 آسف أان طب حبيبة؟ اي مالك ،  جليب على  هللا بسم_
   وهللا جمصد 

 

 أردفت  مث ومن املاء بعض حبيبة جترعت

   حصّلى الل كل  من اتعاىف طويل وقت فيه  لسه  ، عمار _

   عمرى  خر  لو حبيبة اي  مستنيكِ  هفضل واان_

 

  على تقّصها كانت  التاىل اليوم ،وىف املكامله حبيبة اغلقت
   منزهلا ىف حفصه

   حفصه  أخربهتا انتهت وعندما
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    حاسه عمار؟  عتحيب  ، عتكدبيش  ِ وإنت هسألك_
 ؟  انحيته حاچه

 

  للصغ ة مداعبتها اثناء إليها بصرها  حبيبة رفعت
 وأردفت

 دلوقت؟   وال  مان_

  وكت أى.. دلوك..   مان_

  حد مفيش ُيكن إعرتاف هعرتفلك..  حفصه اي عارفه_
  يعرفه حد فالدنيا

  دقه أول ،احتركت ىل بتتبعت كانت  اجلواًبت ملا..  مان
   مني  معرفش وأان فّيا  قلب

 ، جوا من والنبض القلب ويلمس  أوى حلو كان  الكالم
  اجلواًبت  احب حبيت
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  مرة عالمه راغب ا يله ،مرة  هيئة كذا  له ورات
 الساهر  كا م  مرة عمروداي 

  عرفت ملا وبعدين..  جديد  جوا  فرتة كل  بستىن كنت
   ىل  اتقدم عمار أن  

  ىف عمار طريقه بس.. أوى ،فرحت هو ان افتكرت
  اجلواًبت  احب  ى مش لّيا حلبه التعب 

 وبعدين ، بيدارى بس أوى بيحب اجلواًبت  احب
 !  وليد أنه عرفتيىن انتِ 

  أشوفه ملا وليد   مرتبطه غريبة  حاجه فّيا بقت!!!  وليد
   هى إيه ،معرفش يتكلم ملا

  وفيا،   فقليب حاجه أول  احب  هو عشان ُيكن
 بيا  إحساسه حبيت حمبتهو 

  ، فيه كنت  الل املحر وسط ف كالمه  حالوة وجود حبيت
 عشاىن الدنيا أحتدى عمار  جه وبعدين
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  جه  وملا.. فعنيا   اهل و هو ،فبقى واتبهدل واتغر  سافر
 له غ  هكون مش  اىن واقسم  فاملستشفى واان

  مسح ملا حىت ودموعه   وكالمه عيونه.. فرحى يوم جه وملا
   دموعى

   عشقت  بتقول فيه حاجه كل

 

 ساخرة  وقالت كعهدها   حفصه وجه أمتعض

  اللكال چاكِ  النيب على ًبلصالة دلوك  ايه فهمت أيوة_

 

   هلا وقالت حبيبة ضحكت

  عرفىن  وعمار األوىل، قليب   دقة  حى وليد أن قصدى_
 جبد  راجل ححب ايه يعىن وعرفىن حبيبة  قيمة

   حبيبه  بعمره ويشرتى  حيب ملا راجل إيه ويعىن
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   غ هتا هتدهد كانت  بينما السماء إىل حفصه نظرت
 املعهود ِبزاحها وأردفت ترضعها وهى

   ، الداكتورة الست بيه نفهم  عجل بشوية كملىن  اير _
 دم  عليكِ  داخل وال وليد عتحيب وال  عمار عتحيب بردك

  له وچاى  وخملف معاه  مرته دلوك ينفعش وليد إاعى
   فالسكة التاىن

 

  تنبش وهى وقالت هبدوء وتنفست عمق    حبيبة  فرت
 الصغ ة حبيبة أشياء   أ ابعها  

   وكحلى وجسمى  ،قليب   حفصه اي إجتمدت إىن حاسه اان_

 ..!   وعمار..  فقليب اخلا ه مكانته له هيفضل  وليد بس
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  هلا  تغمز وهى هلا وقالت  حاجبيها إحدى حفصه رفعت
 ماكرة  غمزة 

 إاي؟  وعمار_

 

  وأردفت ويساراا  ُييناا  رأسها حبيبة هزت

  ، الناس بقية  ى  وتدى تعيش  حاجه فيا  فضل لو_
 .  مان من الباقى له مكانش إذا دا , الباقى هو هياخد

 

  فلن بعد أما.. يقول حاهلا  بلسان تسعر وهى تنهدت
  إال احلب أعرف مل اساسا فأان قبل أما بعدك، أحدا أحب
 . بك
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 إااعيل _نور#

___ 

  ااع ،ويف لألبد حيايت  ىف تبقى أن هو أريده ما كل
 !  تعلمه ال إليك حنني  وتك

  شكلك ، عمار  عن بَعيد نوشوشك تعاىل  ، حبيبة"_
 شبههى  وحاسك حلو

 "  ايعسل ايحبيبة جوى  مىن حتة إنتِ  اله

 

  ماشى دلوك نغرفوا عاو   لو عالوكل طفيت_

 

  بطنها بيده هز ، عبلة  انحية  وترجل شروده من وليد إنتبه
   ُيا حها  قائال املنفومت

   دلوك فالكام ،جبيتِ  دى  الكمبورة ميىت  تفسّ  انوية_
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 مزاحه  ترد له وأردفت عبلة شفىت إلتوت

  وكلت اان عالعموم  إيه  وال هتاكل ، چيمى اي مبعد _
  سدوا كديىت  حاچه كام  عحضر واان كلت  واان ولدك
  نفسي

  اينعم ، ًبكل واان معاى اجعدى وتعاىل الوكل حّطى اله_
   رط  متشبيعش وايى  جتعدى م وكل وفقرية قوقة

   الفقرى اجلرد  ى  مت  ىف اكل اقعد م بدل أهو بس

 

  ىف والكمته يدها قبضه وكورت له شفتيها عبلة مطت
  على وتضعه  الطعام جتلب املطب  اىل ووجلت  دره

   هلا  ان راا  طعامه تناول ىف وليد وشرع  وضعته املنضدة،

   خالد هنسميه واد فبطنك الل لو ،  ح جنولك_
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  مع أمامه والسلطه امل لالت  حون تناوله  عبلة كانت
 قوهلا 

   يعىن خالد وايشمعنا_

  خمك طبعاا  رأيك ،ااي الوليد ابن خالد يبجى عشان_
  وح  دا جبوله للى يو لش  دا الصفيح

  ايك وجعدت إبتدائى اتنيه  حلد متعلمه جالولك ليه_
   ِمسا اي وجول ،إمتسى

 ،سيبتك عبدالظاهر نسمى نفسي جولتلك وبعدين
  براحتك تسميه  االوالىن فالواد

 

  ايبت دى العيانه أااءك  اتىن! اتىن خردة اتچر اتىن_
  احملرو 
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   له وأردفت  زن عبلة تنهدت

 بال  اله جالت ،امى  مزم نسميها جولت بت لو_
   عفش فال عشان

   خالته ِبوت چه عفش وشه  ،  واد حساه أان بس
 فقرية وشوشهم الِولد ومعروفه 

 

  هلا  أردف ف للتو قالت  عما إعرتاضا وليد وجه إحتقن
 ًبلطعام  مملوء وفمه 

   ومكتو  جدر دا عليكِ   حرام ديىت عتجوليه الل ااي_

 

  فالشرود بدأت رآها  حينما احلديث جمرى تغي  وليد أراد
   الراحلة شقيقتها تذكرت ،حتماا 

 أردف ف
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 كانت   مزم ان منك اعت يعىن  ،  عبلة ي جوليلى_
  وحىت  ايچى وال يتجدم م  غ  من   مان  من عمار عتحب
   ؟  ِ وإنت ،طب عارفه  كانت  درويش حبيبة عيحب وهو

 ااي؟ أان_

  سحنة  على ًبين ايوة جوىل ؟ ايبت عتحبيىن كحنتِ _
   دو  ىفّ  دايبة كنت  ابوكِ 

 

 وقالت س رية  شفتيها مصمصه بفعل  عبلة قامت

  أنت سم نكرهك كنت   ُنبك، كنت  بال غور ايبوى_
   ليه منعرفش والياس وعمار

   البصر  يعمى اجلدر أهو بس

  اي  مني عتحيب كنت  اومال! التالته إحنا تكرهينا كنت_
  بومة
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 املاء ابريق حتضر املطب  اىل وذهبت مكاهنا  من هنضت
 له تتحدث وهى

  اخىت ف  عمل  م  ى   احبه عيكتل احلب ُنبش، اان_
 نتعلج  وال الُنب..

  كديىت  على  وبس ونرضى يكون ربنا يكتبه الل

 

 جترع بعدما وأردف  إمعان   هلا  ينظر وهو املاء انولته
   طعمه تناول من انتهى فقد  ينهض وهم الك   املاء من

 عبلة؟ ي عتحبيىن  مش  دلوك يعىن_

 

  على واضحاا  بدا فعل برد لسؤاله عبلة استنكرت
 ساخره  وأردفت وجهها  قسمات
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  فاحلب عتتكلم  من   أسامة جبيت اهناردة مالك اومال_
   عمار ايبو فوج  ، واملس رة

   وفضينا  وتنني عيل  وخلفنا إتچو ان

 

  هو  ،بينما اثنية املطب  إىل االطبا   مل ومهت تركته
  رسه،  ر يف  هو سجني  انحيتها ينظر شارداا  وقفته على
  عب ا  خبأها لذا وعاطفته، قلبه جنون الكلمات تدواي مل
 .  معلوم غ  يوم إىل

__ 

 ..  أخرى  شهور ومّرت

 إلياس_ املتهم لدي نفسى  خلل وجود ثبوت وبعد هذا
 إبثبات املوكول األمر وهو_ الدين جنم ًبهلل العارف وليد
  امل تصة اجلهات خالل ومن القاطع ًبلدليل املتهم أن

  املصحة إىل أوراقه حتويل العقلية،ت أو النفسية  علته
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  العقوبة ًبقى وإهناء املشدد السجن مع والعصبية النفسية
 . هناك  هبا عليه احملكوم

  عن هدوءا أك ر أ بح األمر املصحه، اىل إلياس دلف
   ما نوعاا  املكان نظافة..  احلجز و  ب جلبة

  ًبلكهرًبء جلسات هناك ،ولكن ضر  أو قهر اليوجد
 . املشدد سجنه مع  أيضا قاسية وجلسات هلا خيضع

  ىف ذا   فقد ،  منهم لواحدة خضع كلما  إلياس يعاىن كان
  مل ولكنه ، العذا  أنواع واقسى ابشع الفرته هذه

  إرشاء حاول ،  به اخلاص احملامى مع ًبلتعاون ف يستسلم
 حلالته  املراقبون  التمريض طاقم من العديد

 !  املصحه من  للهرو  ِخطة ووضع

 

   ؟ يعىن هرًبن عمرك طول هتفضل  ليه؟ هتر  عاو _
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  متحفزة بنربة إلياس  أردف ،ف  به اخلاص احملامى سأله
 ذقنه    حيك وهو

  رجلى وتبوس تتنا ل مذلولة هجيبها   ، حقى هجيب_
   دا فيه أان الل فكل  السبب هى عشان

 

  عليه  املتدفقه االموال  اغدا  أمام  ولكن احملامى يفهمه  مل
   طاعته عليه ، إلياس السيد من

  املصحه من إلياس هرو  وت إحكام   اخِلطة وضعوا
   ححر اخلارج إىل  اثنية مرة وخروجه النفسية

 . عنها ًبح اا  هارًبا  مقيد غ 

 إااعيل _نور#

___ 

 ؟   أمنية ي  قلقانه أان_
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  ف  وهتا، بنربة واضح ًبلغ خوف ىف حبيبة  قالتها
   أمنية هلا أردفت

  وال مريض مش أنه هيعرفوا وساعتها  هيالقوه  دقيىن_
   عليه   العقوبة اقسى ويوقعوا حاجه

 

  هول  من  درها  على  يدها ووضعت حبيبة تنهدت
   به تشعر الذى اخلوف

   متطمن مش  قليب  خال   متطمنه مش.. عارفه مش_

  حاجه مفيش  ، كدا  قلقانه طول على  ِ إنت يوووه_
    دقيىن

  ايكلوه اهلك ،خياف البلد جييلك  ا أ ال هيقدر  مش
  فيكِ  بيعملوا كان  ًبللى عرفوا بعدما هناك
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 أمنية إىل حتدثت ،و  خبوف أهداهبا   حبيبة رفرفت

  هرو  ان اعرفه الل ،كل حاجه معرفش ..  معرفش_
   خ  مش دا إلياس

  وجييلى حيهر   املستشفى راح لو أنه حاسه وكنت

   جتيىن تبطل الكوابيس  دقت م أان

   واخلوف والقلق

 

 دلوقت ايه ،،هتعملى ومتقلقيش  بربنا ثقى_

 

 وأردفت خبوف شفتيها حبيبة قضمت

  شوية أهدا ُيكن قرآن  اقرا ،وهقعد العالج لباًب هدى_

   اتىن هكلمك واان طيب_

 



 

 1091 

  له وقدمت والدها إىل ذهبت  اهلاتف، حبيبة أغلقت
  دواءه  اعطاةه   فقامت فرفض الطعام

  دواةه يتناول أن   جيب أنه   له  ،اردفت أيضا فرفض

   ًبلورقة ،وكتب  نو بيدها امسك

   ايبىت ساحميىن_

 

  وهبطت مقلتيها ارجاء   الدمعه وترقرقت  حبيبة قرأهتا
   له  وأردفت عنها رغماا 

 اختك ولد من خوف ايبوى، خوف عيتجطع جليب_
  غ ه  ومعرفش عليه ربتىن الل اخلوف..

 

 ًبلور    اثنية ودّون بتوسل هلا  درويش نظر

 ايحبيبة تساحميىن  امك خاطر عشان_
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  من  انتهت ، غرفته  وغادرت شئ كل  تركت ، جتيبه مل
  ًبملنزل عليها  ما  نع

   القرآن قراءة ىف  وشرعت توضأت

  ۡلمحۡرَسِلنيَ ٱ َلِمنَ  ِإنَّكَ ( 2) حۡلَِكيمِ ٱ ۡلقحۡرَءانِ ٱوَ ( 1) يسٓ _
.. 

 

 بشكل طرقات ، املنزل ًب  على طرقات  وت اعت
   بعضها  خلف محفزع

  ،  مقعده عجالت بيده يدير درويش  وخرج حبيبة  فزعت
  هو جتده ل البا  انحية هرولت

 !ا ن أمامها  إلياس ، أنيابه عن  كاشفاا   هلا ينظر

 هبلع  قوهلا مع فمها  يدها وخبأت شهقت

 !!!! إلياس_
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  ُييناا  وأطاحها بقوة رأسها وأمسك املنزل إىل عنوة دلف
 العاجز  والدها امام قوله  مع ويساراا 

 

  أان!!  كلبة  اي قضااي وترفعى  وتسجنيىن  عىن بتبلغى_
   هوريكِ 

  تلحسى وترجعى رجلى تبوسى اتىن هرجعك قولتلك
  واحليوان إنتِ  معااي عس  حسابك.. حيواااانه اي الرتا 

   فالسجن وضربىن جه الل

 

 إلياس انحية ينظر  ودرويش حبيبة تتأوه كانت  بصرامت
  يده من خيلصها أن يريد ينهض أن يريد

   جمروح بصوت عى فقالت

   عنك هبلغ حاالا  دلوقت اان سيبىن بقولك... سيبىن_
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   عىن ابعد

  وجسدها  وجهها على  مدوية   فعات  عدة يصفعها أخذ
   األخرى تلو ،الصفعه

  عليها الضر ،إهنال عليها  ويكمل  ينهضها وبيده تقع
   منها  انتقام  بداخله وعّيه وغا 

  خيلصها أحد يسمعها أن عسى  بقوة حبيبة تصرمت
 ..  يده من وينجدها

 

___ 

  عافيه  يت وجزا ة بسكويت وعلبة ل   علبة  عاو _
  يكرمك هللا   مناديل  وعلبتني 

  يتسوقان ومها  قليالا  وليد  عن مبتعد  عمار يقف كان
   وليد إىل عمار  أردف ، املنزل طلبات جيلبوا ًبملدينه
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  كات   لسه_

   ونعاود اللحمة نچيبوا ،نروح خالص اله_

  انت د!  البيت حاچه بتچيب ديىت كل  إخل  طب_
  املرارة تفجع

 

 يضع وهو ساخراا   وأردف  بتهكم عمار إىل وليد نظر
  ويعطيه الباركود يقرأ كى_الكاش _أمام األشياء
 احلسا 

 

  وهو فالشمس  ون  ساعه  يوجفىن كان  عاللى هللا أسم_
   اجملاورة والنچوع وابوه وألمه للبيت بيبضع

 

 وأردف  كفه  على  كفاا   عمار وضع
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   ى  عامل  للچميل اينكار  معاىّ  لك بچيب مكنتش_
   وتنكر اتكل الِبسس

  كديىت  احليطه كدا  ِبسه فيه!  عمار  اي ِبسه أان_

 

 منه  ساخراا  وليد يتمتم أخذ ،ف بشدة عمار ضحك

  مقطوع وهو السفاره  وراه وكأن خِل   خِل  شغال_
 نديهالك  ونروح چنيه 300 معاك شوفلى اجولك..

 

  وهو النقود عن ًبح اا  سرواله جبيب عمار يعبث كان
 إليه  يردف

  كديىت  فاتو الل  ى  هتديهملى_

  كنت  حسايب على فاملكتب الطابعه چيبت ملا أان ويعىن_
  حاسبتك



 

 1097 

   أان مش كحلها  الَچديدة االچهزة  چايب ومني_

  ،وال العبدهلل مش الچديدة اليافطه رّكب الل ومني_
 الِبّسة   ى عامل أان بردك

  والتليفون النت فوات  دفعت ملا َكلمتك  كحنت  يعىن_
   الغدر فبحر عال وانت فاتوا الل الشهرين

 بطنك وچع  ،چاك حرارة الدنيا احسن البطي  فميه  اله_
 ايخوى  أضحك

 

  قلبه ىف  بوخزة وليد شعر فجأة وعلى ك  اا   االثنني ضحكا
   وأردف وجهه    وعبس فوقف

   سليمه العواجب يچيب ربنا  إيه، فيه ااي_

 

   وأردف منه  عمار إقرت 
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  مالك إاي_

  واحدة مرة   علىّ  جفش  جليب معرفش_

 

 وأردف  بقلق عمار  تنهد

  فيه  معرفش خمنوج واان الصبح  حيت م  ساعة من اان_
  ايه

 شوف؟  فالبيت كلمهم  طب

 

 وأردف  رأسه وليد هز

  طول ع  هلم ونروح هن ل  سليمه، يچيبها ربك دلوك_

___ 

  وخلفه   املرآة أمام ثيابه يرتدى مهام كان  ذاته الوقت ىف
  الصغ ة حبيية  حامله حتدثه حفصه
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 ؟  مچبنا الل فالنچع الدرس_

  على ه ل  .. ًبملوتوسيكل أخوكِ   كراي هيوديىن آه،_
   حصتني مها طول

 ؟  چاى وأان اچيبهالك حاچه عاو ة

 

 واردفت  الصغ ة  على حفصه هتدهد كانت

   ًبلسالمه  ىلّ  يردك ربنا  ، اله_

___ 

 .. الساعه بنفس

  ِبنزل جلوسها إثر امل اض آالالم   عبلة تشعر بدأت
  واوالدهم وليد شقيقات وهند والء برفقة عبدالاله احلج
 .. وليد والدة وعظيمة عمار والدة وحتية
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  حدود  االمل فا  ولكن تشعر  عما   التغلب عبلة حاولت
   ًبلصرامت فبدأت إحتماهلا

   احلجيىن ، عمى  مرت اي احلجيىن  ، آآآه_

 

   عظيمه  ،فقالت قلقني  هبا وانشغلوا حوهلا  مجيعهن هنض

  إيه وال ايبت عتولدى_

 

   بيديها تعتصرهم  ساقيها على تصغط  وهى عبلة  قالت

  عولد ،  عمى مرت  ي وليد كلموىل   ايمحرررررى،_
 ايانااااس 

 

 له الحول الذى درويش أمام حبيبة   إلياس ضر  إثر
  حجاج أبناء من واحد املفتوح البا  من  وجل ، قوة  وال
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  مواجهة ىف كان  ًبالتفا  وكأنه النارى السالح وبيده  مل م
   السالح انحيتهم ويصو  وحبيبة إلياس

  كان  االخرى اجلهة ،على  مصور وكأنه متباطئ ِبشهد
  تلقى حينما_ ماركت اهلايرب_ خارج ووليد عمار  يرتجل
  ا ن تلد قد  عبلة أن   مكامله وليد

  حجاج اوالد أحد هناك كان  الب ارية الدراجة وعلى
  عمار وجه  ىف النارى سالحه  وموجه االخر خلف راكباا 
   مواجهتم ىف الب ارية ًبلدراجة ُيروا وهم ووليد

 

 الدراجه حفصه شقيق  كراي خلف مهام  راكباا  كان  بينما
 _اخلاص الدرس_إعطاء مكان قا داا  الب ارية

  بني من ُنوهم آتيا حجاج ابناء أحد   تفاجئوا
   ويسارهم ُيينهم الىت الزروعات

 ! أيضاا  النارى السالح  انحيتهم وموجه
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 1 ، الزيناد ضغطة  حركة ينظم ما شئ بينهم وكأن

2 

3 

  عدة  إلياس ، متفرقه أماكن ىف من  كالا   على ضغطة
   الرشا  النارى  ًبلسالح طلقات

  هبا ممسكا كان  الىت معه حبيبة وا ا  الك   فأ ابه
   االثنني فسقطا

 

  سقطا حىت ووليد عمار على  موجهه  االخرى تلو طلقه
  على حجاج أوالد  وفر اخلا ه  سيارهتم جبانب االثنني
  الب اريه الدراجة
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 عشوائى بشكل و كراي مهام   على موجهه  طلقات عدة
 الب ارية الدراجة فوقهم وسقطت االثنني سقطوا حىت
 !  الدماء من بركه وسط

 طريقه ىف كان  ،  درويش وشقيق  حفصه والد مناع عن أما
 فرضه ادى  حينما املسجد عن خارجاا 

  مواجهته  ىف حجاج أبناء من واحد   واذ خحفيه ويرتدى
  إ ابته من وتكد عليه النارى العيار واطلق الناس أمام

  من أحد ُيسكه  أن دون وهر  وتركه ًبلغه إ ابه
 !  مناع  أمر   امللتهيني

___ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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 ..   األر ا  قّسمت سبحانك

 ..  أااء ولغات.. أنواع أشكال

 ..  وحارات بيوت فيها وشوارع

 ..  وًبرات وكنايس وجوامع

 ..  كافر   عن ر قك  بتمنع ال

 ..  الضيقه  فخ مؤمن سايب وال

 ..  موجود والنىب موجود ربنا

 ( إبراهيم حممد ! ) حقيقه حسابنا  ى واملوت

                           **** 

 (29)الفصل

 { األخ  قبل الفصل}

 

 ..  سنوات مخس وبعد
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   هنيىت  تعاال ،ولييييد ولييييد اي_

 

  قائال  أعوام اخلمس ذو وليد الصغ  حفصه  انحية هرول
   هلا

  املنطلون اعمليلى عتجولك امى_

 

 إلرتداءه مساعدته    وقامت بذبول حفصه إبتسمت
  سرواله

  إسناد   تقوم وبيدها  حبيبة إبنتها جبانبها  فجلست
 !شهد أختها

 اتفرجت مث ومن  حفصه والدهتا إىل حبيبة تنظر كانت
 ًبلقول شفتيها
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  وعمار  حبيبة بتاعت  أماه ي احلكاية  ىل هتكملى مش_
 ! الكبار ووليد

 

  وجتلب اخلزانة لتفتح وهنضت قليالا  حفصه شردت
 ابنتها  إىل تردف وهى السوداء عبائتها

  ديىت اليوم نكره عمرى طول هفضل_

 !  ؟ أماه ي يوم أهنى_

 

  مجاالت  وت حفصه فسمعت الصغ ة، حبيبة  قالتها
  سواي للذها  تتعجلها اخلارج من

  حتت مستنية  عبلة  معاكِ  وليد وهاتى ، ايحفصه ايال_
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 ثياهبا ترتدى وهى حفصه اعتها ، حزن بنربة قالتها
   وحبيبة  وليد بيدها وامسكت شهد طفلتها ومحلت

 االسود مرتدية عبلة   إلتقت ف مجاالت مع هبطت
 والسيدة حتيه ،والسيدة عمار أبنها  بيدها ممسكة أيضاا 

  معها  ينتظرون أيضاا   اهية إبنة ومى   اهية والسيدة عظيمه
. 

  و ل  إن وما سيارة استقلوا حىت مجيعهن النسوة ترجلت
 .. الدين جنم آل العائلة  مقابر إىل مجيعهن

 

  تتذكر وهى وجنتها على  هبط والدمع حفصه وقفت
 ... البارحه وكأنه اليوم

 

 ..  سنوات مخس منذ
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 ايمراااااارى.. ايخوووووووووووى ، ايااابوووووووووى_
   ايبوووووووى ايمرارى ايًباااااااه

   ايخوووووووووى

 

 متسك والسيدات ًبخلارج حفصه وتنحب تبكى كانت
  رأسها على  ووضعه  األرض من ال رى  مل  تقوم ، هبا

  يبكني حوهلا ،والسيدات شدقيها  وتلطم تبكى وهى
  والدها   وجه ومجاالت هى  معها ويصرخن

 كا يت   املسجد داخل املسجد،واملشهد خارج مجعيهن

 

  إلقامة  فوفهم   تستوى والرجال ، وال الت وال اىن كر 
   اجلنا ة  الة

 " اكرب هللا .. اكرب هللا ..اكرب هللا"
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  احلج  رأسهم  وعلى الدين جنم  عائلة رجال مجيع وًبخللف
  احل فتيات ا واج ومجيع عبدالرمحن واحلج عبدالاله
  ومجيع حمسب  واحلج إلياس شقيقه  مى و وج عبدالاله
   مناع اوالد  ،وًبقى اوالده

 ..  األخرى العائالت من واجل ان العائلة رجال وًبقى

 

  كرو   ال الث  مل  الشبا  وقامت ، الصالة انتهت
 إىل وإلياس إبنه و كراي مناع  من كالا   روح فاضت  فقد
 ..  ًبرئها

  وهى حفصه  وتقع تتع ر ، ًبخلارج ينتظرن النساء حشد
  اخلشبات ،خرجت وشقيقاهتا  ابيها   وجه جبانب تصرمت
  األبدان هلا تقشعر   اهيه  ل  رخه  ودوت املسجد من
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 اي.. الياااااااااس ي إبنااااااااااى اي ، إبنااااااااااااى_
   حبيباااااااااى

  ًبااااااااااه اي ايبوووووووووووى ايخووووووووووى_

 

 جنوع من مجع أتى فقد ،  الحيصى اجلنا ة حشد كان
 .  اجللل احلدث هذا ىف ملساندهتم جماورة

 الشيومت املكان أرجاء   يدوى الصرامت .. املقابر وإىل
  يبكى ،اجلميع هلم ًبلدعاء وتقوم القرآن من  ماتيسر تتلو

 أبت حفصه ولكن وتوديعهم  دفنهم ت حىت  ينهار اجلميع
 . معهم أخذوها معافرة  وبعد املقابر خارج اخلروج

__ 

 !   أماه ي  فني وليد  فني؟ چو ى وليد_
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  هذه املتعسرة  والدهتا  عملية  بعد فاقت  حينما عبلة   قالتها
  مبتسماا  الوجه مجيل هلما  ذكر  ب اىن هللا  كرمهم  ،فقد املرة
  كل  إليه عبلة  تنتبه مل ، السويعات اليتعدى عمره  ان رغم
   ذكره لساهنا على كان  م

  ًبلبكاء سوى والدهتا ،والجتيب  وجها أين

 

  وفني ديىت كل  ليه ومچا  فني  وليد! علّى؟  رحدى أمى_
  أخواتى وفني  أبوى

 

 هلا  وأردفت قواها جتمع ان والدهتا حاولت

 ايبىت  ًبلسالمه جومىت انك بركة_

 ! أماه اي فني چو ى_
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  تتحدث ان وحاولت برفق عيناها ِبسح  السيدة قامت
 النفساء  إبنتها على خوفاا  هبدوء

 ! واملوت احلياه بني.. ايبىت عمه  وولد لچو ك إدعى_

 

   فزعه وأردفت املشفى سرير على من  عبلة إنتفضت

 جوليلى ايماه  كيف... يعىن كيف!  اله_

  عمهم  ولد وضربوا وضربوهم حچاچ والد  عليهم  طلعوا_
   ايبىت مناع وعمك مناع و كراي كرم  ومهام وحبيبة إلياس

 

  مرة شدقيها بلطم هلعاا،وقامت عبلة   عني حدقة اتسعت
  وال ال ة وال انية

 البكاء خيتلجها ونربة خبوف تردف وهى
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  املكبب ايِحزنك.. عبلة  ي الطافح ايمرارك !  ولييد اي_
  عبالاااه اي

 !  ؟ عايش وليد علّى،  بيش ايماه جوليلى

 

  يدها بتقبيل  عبلة ،فقامت االخرى الناحية االم نظرت
 وأردفت عشوائي بشكل مرات عدة

!   أماه اي حصل ! ديىت؟  حصل  ، عليكِ  حينن ايماه أمانه_
 !  ؟ أماه  ي وليد مات

 خط ة إ ابته .. منها يعدى هللا  إبذن ، ايبىت إتدعيله_
   هللا أايدى  وبني  نفساء ،انتِ  وعمار هو

   ايبىت هيسمعلك ربك
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  بنربة وقالت  أنفها وامحر  عنها  رغماا  هبطت الدموع
 اعت  مما مرتعبه

 !  أماه؟ ي  مات حد فيه_

 

   متهدج بصوت وقالت البكاء ىف السيدة شرعت

 !  وألياس مناع  وعمك مناع َولد  كراي_

 

  وعيوهنا تند  وهى  بكفيها  درها  بطر  عبلة قامت
  شقيقها   وجه  إليهم وجل كذلك  هى بينما ،  رقه تبكى
  تردف وهى عمار طفلها  ومعها األكرب

 

   ايخيىت سالمتك ع محدهلل!  عبلة ي  كيا  عامله_
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 خبوف  وأردفت إليها عبلة والدة نظرت

 فالبلد  ايبىت االخبار إاي_

  عليها خميم  كلها  البيوت وهللا  ،  أماه ي جملوبه الدنيا_
 احلمدهلل  بس حصل الل كد  على.. السواد

  أخواته وال  فچو ى الچت

 

  اخلطأ مدى  شقيقها  وجة أدركت ف انحيتها عبلة نظرت
  به حتدثت الذى

   عبلة  فقالت ألسفل ونظرت فصمتت

 !  وليد نشوف عاو ة_

 على توجفى وجدرا  والده لسه   ِ إنت! وين؟ تشوفيه_
  رچلك
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 !  أمااااه اي  هشوفه يعىن هشوفه_

___ 

  هنا أبقى سوف معك  أ عد فلن احلياه قطر ىف كنت  أن
  أخر هناك الذها  أريد ال موتى البقاء كان  لو حىت

  للمحطه  تذهب ال و هنا  أبقى  ديقى اي  ، شقاء السكه
 أخذ عن  عجزك و عظمك  ضمور أمل جتر  ال األخ ه
 سوف و جديد حلم  حتلم سوف للغد تذهب ال نفسك
  حتب سوف غداا  احملطه هلذه تذهب فال الطريق ىف  سره
  و  ما ش صاا  حتب  سوف ، معك  يبقوا لن و عائلتك
    سره سوف به حتلم  أو  حتبه قد ما كل  يرحل سوف
 تكون سوف األخ ه للمحطه تذهب ال و  هنا فموت
  أردت أن أنت أكمل هنا أنزلىن ، وحيد مريض حمطم
 . القادمه احملطه ىف أنزل سوف أان لكن
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  وحبيبة  ومهام وعمار وليد  العمليات غرفة إىل دلف بعدما
  نقلهم عند فقد  أجسادهم  من الر اص انتزاع ت ،

  تتصارع  وقلوهبم  مسموعه نبضاهتم اليزال كان  للمشفى
 . البقاء تريد

 

  من هائل كم  إلياس تلقى  فقد  ًبلغه تكن مل حبيبة إ ابة
  انريه  بطلقه حبيبة وأ يبت ، جسده داخل الر اص
  أعني أمام مروعاا  منظر كان  أكتافها، أحد جبانب واحدة
 .  األبكم العاجز درويش 

 

  ضر  وبدء حجاج أوالد   إلتقوا فحينما   مهام عن أما
  جسد فو   أرضا الب ارية ًبلدراجه  كراي وقع ، الر اص

  ًبلر اص مهام ا يب ف ، ًبخللف كان  الذى مهام
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 كى  االستئصال مص ها ليكون كليتيه  من كلية  انحية
 .  حياته على حيافظون

 

   الساكن الر اص من  جمموعه   حصد ت.. وعمار وليد
   وثالثة واثنني جراحية لعملية خضعوا ،  أجسادهم

  ًبملشفى املركزة العناية  غرفه إىل  نقلوا بعدها ومن
 .  مواتا  أو حياة يتلفظون

 

__ 

 !  جريح؟ القلب أيداوي

  يف و مريح الظاهر  يف يبدو! خميف احلب أن كم  أتعلم
  املشتتة قلوبنا و  ؛! طويال يدوم أن من أضعف هو الواقع

 نزيف  حال يف
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  رغم به مرت ما يكفي ..أخرى لتجار  تصلح ال..
 من سنجد أننا أ ن ال ! ممزقة  شبه لكنها متت مل ضعفها 
  ال القلو  تلك! جديد من إحياءها  و حياكتها جييد
  نفس هو ُييتها أن ُيكن ما  ضمن من  و احلب إال حيييها
 . البائس  النا رفقا .. اهلشة بقلوبنا رفقا! احلب

  اخليط و گ رت  بقليب،فجروحه القلب طبيب اي 
 .., شديد

 

 ..  أايم وبعد

  ،جومى أان جليب  ،وحبيسة أان جليب حبيبة... حبيبة_"
  ايال

  عليكِ   هللا وبسم  جليب على  هللا بسم  ، كديىت  متناميش
 ايجليب إنتِ 
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  ،ُيكن عليكِ  ًبهلل أحاول وخّليىن وحاوىل  وعافرى جومى
 إنتِ  آخر ىل يكون

 "  روحى  من أغلى اي

 

  وتستفيق  تستيقظ  مرة ،ألول  برفق عيناها حبيبة فتحت
 املشؤمة، الليلة منذ حوهلا ِبا وتشعر

  اجلراحية ًبلعملية هللا  سرتها  ،فقد ًبلغه  تكن مل إ ابتها
  اثنية واالمل العامل إىل النهوض رفض عقلها  ان يبدو ولكن

. 

 خفيض  بصوت ومتتمت هنضت

 !  عمار_
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 كف  على  رأسها مستندة جبانبها  حفصه جتلس كانت
 هنضت األسود، وترتدى  البكاء من ذابلتان عيناها  يدها
  وأردفت انحيتها وذهبت  مكاهنا من

  على  محدهلل.. ايبىت فوجتِ .. فوجتِ  إنتِ ! حبيبة_
  سالمتك

 

  أهى وهناك هنا قواها،تنظر حبيبة تستعيد بدأت
 !ًبملشفى؟

  هنوض وحماولة إلياس دماء    ة تتذكرها  ورة آخر
 . معه وسقوطها  وعجزه والدها

 

   حفصه. حف.. حفصه_

   روحك  متتعبييش خال  إهدى ،  نفسك على ًبلراحه_
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  ،  الفرا  على وجتلس  لتنهض مساعدهتا حفصه حاولت
 قائله  املمرضه دلفت ف

 

  هيعدى الدكتور  ًبلسالمه، جامت احلمدهلل طيب_
 شوية كمان  يشوفك

 

  ًبلتقرير ودونت وضغطها حبيبه نبض املمرضه حتسست
 األسود  املرتدية حفصه انحية حبيبة نظرت ،  وذهب

   وقالت

  واجعىن قليب حفصه ، حفصه ي أسود البسه ليه_
   طمنيىن إيدك أبوس
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  وعلى ، حبيبة إىل ماحدث تق  وبدأت  حفصه  متت
  األخرى الناحية

  سجادة على عظيمه السيدة وليد والدة جتلس كانت
   تتذكر الصالة

   أمامها أكمله   وحيدها   إبنها عحمر  أمامها ُير وكأنه

 

  ، وأبوى  ِ إنت حتچى هوديكِ ..  أكرب ملا أماه اي عارفه_"
   البنات وأخواتى وأبوى إنتِ  اله

  ايبووووى .. وأجوا هم البنات وأخواتى وأبوى إنتِ  اله
   جوى كات   دول

 .." بعدين ومها أماه  ي وحدك هوديكِ  خالص

 راچل وجبا كرب  ،ولدك  أماه  ي خط الل الشنب شحفتِ _"
 حاچه أى ف عليه  تعتمدى وجتدرى
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  يعدلك احملرات يركب ،  رعيات برسيمات َحش
  تؤمرى  ِ إنت الفروچ حتت من البيض ،حيو  الغنمات

 

 اخلارج  من له فقالت دهب اجلدة تسمعه كانت

  الل إاي وفروج وكحروت برسيمات ،  يتالفاك أما دم_
  الندامه خلفة تكون عشان   بنكربك ايك ، ايحزين تلمهم

 

 بشئ والدته إىل وحتدث اخلارج  إىل إمتعاض   وليد نظر
  الس رية من

  ومش كرم  آخر هيكرمنا  ربنا ماتت لو دى  دهب جدة_
 ! لألوملبيات نو ل ًبعيد

 اهلندسه عاو    أان ىّف،  أملكم خبّيب مش ايماه_"
   هدىف وحمدد عارف أان ،  فيها منشى عرفتش
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  هدى بس  ِ إنت ، أكرت دى فالكلية  هننچح  أن وحاسس
 الستات عظمات  أعظم  اي ايعظمظم ايعظيمه احل 

   سلطه والباجى فاحلرل  وبس إنتِ  الطالج عليا

  شهر ، دى  متچو ها  الل املركو  بت فاملرا وبعدين_"
  هدنة لروحها مبتديش.. تولد وشهر تسجط  وشهر حامل

  هو..  نكسبوا وال م  ماتش  على معزومني كأننا  والنفس
   خدهتا م يوم فيه  ومبالغ طني يوم كان

  لسه جولتلهم.. وليد اي  اهى هناك الَكحلة االايم جالوىل
 !  أايم ِست ودىن طر   خشمى على  اجللم  ان ل راح وهللا

 

  وشوقها خوفها شدة  من هتبط ودموعها  ، تتذكر كانت
   املنتظرة عمرها ،فرحه إلبنها

  أحيان ف ، وتناجيه  رهبا تدعو السماء إىل يدها رفعت
  القضاء يغ  الدعاء ك  ة
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   قوهلا ومع كفيها  ورفعت السماء إىل بنا ريها إىل توجهت

___ 

  وخليتهوىل ووهبتهوىل.. سنني امتنيه  اير  ، اير _
  أخواته  ى  وميموتش يعيش

  راح  لو اير  ، بيه أبوه جلب وفرحت بيه جليب فرحت
 اير  ه وح  عمرى مىن

  كرل  اي ايرحيم اترجاك عرشك حتت اير  ضعفى إرحم
   عّمار ولدى ىل  لى

   و ابر حياته طول  تعبان ،  اير   ين  يوم مشافش دا

  اللى لألجهزة جتول ، املصطفى حممد حبيبك الجل اير 
   منه  وداخله طالعه الل ولل راطيم وللجماد عليها هو

  ًبلسالمه  أمه  حلضن ورچعه اشفيه وجول أمرك   أمرهم
 اير 
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  وحيدى  اير  ، حاچه أى ف يد وماليه  مظلوم  وهللا
   شحاته منك شحته عالدنيا

  جيوم وجليب  وته وااع جدامى اتىن اشوفه..  خليهوىل
 ًبلسالمه  جبا أنه عليه يتطمن ملا حزنه من

  إايديك بني مها وإشفيهم ،نچيهم اير  عمه   وود هو
   اير  منك أحن ومفيش 

 

 يرتديه كان  قمي  جبلب ،ومهت حتيه السيدة  متت
  ىف وتنهار رائحته تشتم أخذت بغسله،  تقوم مل عمار 
 ..  مرير بحكاء

  فراشه تتحسس ،أخذت غرفته  إىل ودلفت هنضت
   واوراقه مكتبه..

 ،  ًبخلزانه معلقه مالبسه.. احذيته إىل تنظر ، حاسوبه
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  ، السماء ويتأمل عليه  جيلس الذى املقعد إىل نظرت
  سهرته معه  تقاات مرة ذات تذكرت

 ..  بشهور   وجته توفيت بعدما

  نچيبهولك جولت ،روحت شريك عملت عمك مرت_
  مزاچك تعدل شاى كوًبية  مع

 

  منها  يتناول وهو  وأردف وقبلها  يدها عمار أمسك
 الشاى وكو  الصحن

  اير  عمى مرت ويد يدك تسلم_

  وحدك جتعد والعاو  معاك جنعد ينفع_

 

  كالعادة  الر ينه  وته بنربة وأردف هبدوء عمار إبتسم

   معاى جتعدى أطول أان وهو طبعاا  اله_
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 !  ايبشمهندس؟ إيه يف سرحان طب_

 وهو والدته إىل بنظره وعاد  متبسماا  األرض إىل عمار  نظر
   الناعم  االسود شعره ِبقدمه حيك

 عيحس  األم جلب جال الل  دج_

   وأردفت ًبلف ر والدته شعرت

 هحبه كحنت  الل احلب كل  ،مچعت ًبلذات وأان اله_
 إنت  فيك وإلخواتك ليك

   مالك ،جوىل  هاه

 يتحدث  وهو وهنض النافذة إىل عمار  نظر

   أماه  ي بفكر_

  ولدى  اي ايه فيه_

  يراتح جليب.. األوان آن تفتكرى_
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  حانيه بنربة له فقالت  حبيبة عن يتحدث أنه األم علمت
   معه  كعهدها

  ، اا  سابع فوج من  ربك يعو ه  الل ولدى  اي وهللا_
 قباله  مسدود ًب  ألف لو بيكون

  ولدى  اي چو ها ذمة   على لسه  هى بس

 

 وامسك والدته جبانب وجلس   جبسده عمار ،دار  هنا
 ا خر النصف وأخذ بفمها ووضعه  امل بو  من قطعه

 وأردف الشاى  جرعه خلفه  واحتسي بفمه ووضعه

 

 مّرت الل كل  بعد بتكلم أان ،  منه هتطلج  هللا شاء ان_
 ! فحياهتا؟ اتىن  راچل تتقبل ،هتعرف حبيبه بيه
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  جباله الل فيها حيب تشاركىن ،هتعرف حياة تعمل هتعرف
 !  ؟ فحياهتا   دى الطويلة املرحلة تت طى هتعرف.. سنني

 

 مردفه   كتفه  على وربتت منه والدته دنت

 !  إيه؟ منها حاسس إنت_

 

 بنربة بقول وهو  رارة و فر  يده من الكو  عمار ترك
 حزن 

  اهنا أحس  ساعات متل بطه ، أمااه اي متل بطه حبيبة_
 جوى  عايزاىن

   نبعد عاو اىن اهنا  أحس وساعات
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  ولو هيصيبك نصيبك من الل ،  ولدى اي جلبك رّيح_
 !   سنة 100 بعد

 اقدام  وت ،اعت ذكراها   من حتيه السيدة عادت
 اسفل الرئيسى املنزل لبا  وغلقه   وجها 

 تقدم وكأنه الوجه عابساا  لتجده الدرج على هرولت
   عمره  على عاماا  عشرون ًبلعمر

   املعهود سؤاهلا لتسأله

 

  تطمىن عليك ح ،ًبهلل  اي إيه عامل الواد_

 

  موضوعه خشبيه اريكه اقر  إىل عبدالرمحن  احلج جلس
 خائفه  منهكه ونربة متعب  بصوت وأردف عكا ه وترك

   و ايدة  عليهم  الل  عملوا الدكاترة  ، ماهو  ى حاله_
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   بره نسفروه.. طيب مصر ،نسفروه والعمل طب_

 !!    عمار  دا.. ح  اي حيلتنا الل نبيع

 

  احلج أردف ف مقلتيها أحد من  َعربه فهبطت  قالتها
 خوفاا  ملتاعه  بنربة عبدالرمحن

  عمه وولد هو ان  جالو مها  ،بس متأخر  علىّ  لو_
   عاالچهزة عايشني   دى فالغيبوبة

  هيجدموا والبرة  مصر  ال يعىن .. هيفوجوا أمىت  اعلم وهللا
   رخروا وال

 ادعيله .. حتيه اي  ادعيله

 

 كادت  الدرج يصعد كان   حزينة متباطئه وخبطوات تركها
   ًبلدنيا الوحيد سنده   قواه  ار
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  وترتعد املكان أرجاء يد  اخلوف.. واملوت احلياة بني
   الفكره تصديق ،اليريدون او اهلم 

  أخرى حياة هلما ستحكتب أم! ؟ ووليد عمار اسيموت
 !ًبإلجابة ويقينهم  ودعاةهم   هللا بفضل

___ 

  وليد يكتبه ألبوى جولت أان_

 

  انحية  متجهه املشفى سلم  على هترول وهى عبلة   قالتها
  عبدالاله  احلج وخلفها  ًبلعناية وليد غرفة

 منزعجاا  هو هلا  أردف ف

  كان  م  ى خالد كتبتيه  كحنتِ   م  ، ايبىت عفش   فال دا_
   أبوه عاو 
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  هيجوم هللا شاء ،وان  وفضينا وليد كتبناه   ، ايعمى اله_
   دلوك ًبلسالمه ابوه

   ويشيله  ويشوفه بيه ويفرح

 

  امللفوف بذراعها حبيبة لتجد وليد  غرفة  إىل عبلة و لت
  وتنظر الزجاج تالمس  عندها البطيئةتقف جسدها وحركة
 خبطوات عبلة ترجلت ، هكذا يرقد وهو وليد انحية
  إليها  لتتوجه عيناها من يتطاير والشرر انحيتها سريعه

  ًبحلديث

 ! أخوه من وال  منه إيه عايزة  ليه؟ كدا  واجفه_

 متعب  بصوت هلا  وأردفت مستنكره انحيتها حبيبة نظرت

   عمى وولد أخوى وليد  ، ايعبلة دا عتجوليه الل ايه_
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  ايه عاو ة ، طول على  تچاويب سؤال عسألك أان_
  ليه كديىت  وواجفه

  ،مش  حصل الل الفجرى وأبوكِ   ِ إنت مكفكيش ااي
   واملوت احلياة  بني وأخوه وابوعياىل چو ى أبوك بسبب

 كان  هلل،ايريت كلكم   ،ِمنكم هلل ِمنك ايشي ه
  فستني غورتوا الل وچو ك  ِ إنت كحنتِ   ايريت.. ِ أنت
  ونعم  هللا  حسيب الوكيل ونعم  هللا حسيب .. اله  ومها داهيه
 الوكيل 

 

  ىف  كلمات  قساوة من  عبلة دفعته  ما حبيبة حتملت
 حقاا  هلا يرثى انه  اهلا تعلم هكذا،فهى وجهها 

 ولكن  ،  غارها ووالد عمرها  شريك على خائفه وأهنا
    حبيية ترابط عالقة  ماهى ابداا  تتفهم وال التعلم عبلة
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  و ديقها  وأبيها شقيقها فهو..  األخ  على وليد
 . فقدهتا  الىت احلنون وعائلتها

 

  عبلة قذفته الذى اهلراء من أى  على حبيبة جتيب مل
 بني الراقد وليد انحية نظرهتا على و ّلت بوجهها
   األجهزة

 .   له قوة وال الحول

___ 

 .. حيملها  األمل طائر تستنجد ميتة، أطراف

  ححبك هنر هو رِبا  ،او.. بقاء فر ة  او حياة  لعلها
 ميتا  يروي وعطاةك

  معك سأ ل هللا ًبذن ف..اجلسد نبض من قطرة  آخر
 .  حبيبىت ًب ِ 
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  فرا   على ينهض أن مهام  وجها   حفصه تساعد كانت
  إمتنان   هلا  ينظر ،كان تطعمه وهى املشفى

  لشقيقها فقداهنا من  ،فبالرغم  غ  كطفل  تطعمه وهى
   وعطاء  احتواء مركز ما لت لكنها ووالدها

 .  هذه  شدهتم ىف حبيبه ل أو له سواء

 

   حبيبة  أم ي يدك تسلم_

   له وقالت الطعام  حفصه محلت

  جبيه على يتطمن كمان  اسبوع جال ، طمىن الداكتور_
   وهتطلع چسمك  اچهزة و ايف

 أهنا واحلمدهلل ولطف ،جدر  ايخوى عالسالمه  محدهلل
   كليه   يشيلوا إهنم على چت
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  بتك وعشان ،عشاىن ًبلسالمه معاى أنك احلمدهلل
   ايمهام غ ك مبجاليش ماان..

 

  عنها خيفف أن مهام فحاول   ، البكاء ىف حفصه  شرعت
 كالعادة   بكلماته

  ابوكِ  ورمحة تبكِ  م عليكِ  أمانه ، كديىت  متجوليش بس_
   ايحفصه يرمحهم  هللا..

  وىفّ  وفبتك التانيني ف واتك  ويباركلك ، چناته  ويسكنهم
  ويدك وسندك ضهرك معاكِ  أان ، ايبت

  ىلّ  الل  ِ أنت دا  ، حفصه اي عنك  هت لى  م عمرى  أان
   ايغالية وهللا

   نو  وجها كتف  على وربتت مكاهنا من  حفصه هنضت
   فارقوها  َمن على حزانا  وتنهدت
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 .  فقداهنم  لوعه من قلبها  ويتأمل

__ 

   اهيه  إبنه مى تقدمه كانت   ماء، وكو  الدواء من قرص
   هلا

 اليوم هذا منذ والنوم الطعام هى ترفض كانت  بينما
 وقالت جبانبها  مى جلست..

   كدا  معقول ،مش  دواكِ  خدى ايمااما_

 

  أمامها فالالشئ تنظر وهى وحتدثت  اهيه تسمعها مل
    زن وتردف

  البلد راح وليه هر  ليه  معرفش أان ، لقدره رايح كان_
   ايبنىت خمطيني كانوا  ااتريهم..
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  عمرى طول ، خالك  عملة  بسبب مّيه فشربه  راح
   البلد ومشاكل البلد وقرف البلد عن بعيد واخداكم

   فيه يد مالو  وفتار  لم اخوكِ  ُيوت يقوم

 

  اهيه  فتابعت ،  مى  متت

 ..  ايمى مىن   عالن مات أخوكِ _

 

 وقالت بصرها  مى رفعت

  أرملته هى كدا.. إيه حبيية  موقف دلوقت ،  ماما_
 كدا؟  مش وهتورثه

 

  ومل املعلقه إلياس  ورة  انحيه ،فنظرت  اهيه إنتبهت
 اإلجابة عن  شفتيها تنفرج
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  ،محرتداين واسعه خحضره  به ِبكان يقفان ووليد عمار 
   األبيض اللون ذو جلبا 

  وجهه على مهذبه عمار  ذقن  ، ومهذ   ممشط شعرمها
 احلقيقه  عن  فاحته بشرته وتبدو

  واقفان.. هبا  املشهور العريضه وإبتسامته.. وليد وكذلك
   وهناك هنا ينظران

  كتفيها  على منسدل بشعرها  حبيبه ُنومها أتت ف
  هترول فرحتان وعيناها  املحشرقه  وبسمتها الصبوح ووجهها 
  كانت   ويساراا   ُيينا ثوهبا  ويرتنح خلفها  شعرها فيتهادى 

  كلما.. ُينعها  م وجدت أقبلت وحينما  منهم مقربه على
 إخرتاقه التستطيع ما  حاجز هناك وكأن انحيتهم هرولت

  ! 

 

   إيه عاملني  طمنوىن!  عمار.. وليد_
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  عمار ترجل بينما ألسفل، ونظر كعهده  وليد إبتسم
 وأردف املعهود ححبه كعنفوان  انحيتها

   عليكِ  طمنينا الل إنتِ  ، جوى اتوحشتك_

   عشانكم هيوجف جليب أان ، وكويسه  ينه أان_

 

  بعيد من  هلا  وأردف نظره وليد رفع

 وال ًببك يدج احلحزن  حبيبة،وأوعى اي داُياا   ينه خليكِ _
   اتىن  عل مفيش حبيبة اي  خالص.. الزعل

 

 تردف  وهى وليد إىل حبيبة لوحت

   غ كم  ماليش أان..  متسيبونيش أنتو بس ،  حاضر_

  ،اليستطيعون عمار جبانب ووقف انحيتها وليد ترجل
 هى  حىت وال  هلا العبور وال ملسها
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 وليد أردف ف

 بعيد  هسافر شكلى  أان ، حبيبة ي  مچبك عمار خّلى_

 

  وليد ذراع عمار  امسك ،ف حبيبة  عني حدقة إتسعت
 وأردف بقوة

  سوا عمران وطول, سوا الدنيا چينا ،  أخوى اي اله_

   سوا ايهنسافر معاى هتقعد اي

 

_  عليه هللا  رمحه_  ًبهلل العارف وليد  عّمهم  هر  هنا
   وبينه  بينهم شفاف حاجز أيضاا  ويوجد االخرى الناحية

 واليتحدث واقفاا  إلياس جبانبه ليظهر ثوان ومرت

  وليد  عمهم أردف ف
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 االوان وآن إاى على إتسميت إنتَ  عبدالاله، وليد_
 وولدى أان معاى تيچى

 

  منذ عنهم الغائب  عمهم  رأو حينما  وعمار وليد فرح
  عند ووقفا انحيته هروله ، رحيله من طويلة سنوات
 االثنني يديه ومدّ  وليد عمهم  أبتسم ف ،  معينه خطوة
   هلما

  وعلى ًبخلطوات عمار  تقدم بينما هو كما  وليد وقف
  يديه يالمس ان اقرت  حىت عمه  من مقربه

 !  فزعه  غفوهتا من حبيبة هنضت

  الرجيم الشيطان من ًبهلل أعوذ_

  غسلت رأت، م  هول من قلبها  على  يدها وضعت
   حاسوهبا انحية وذهبت ًبملاء وجهها 
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 .. التفس  نتيجه وانتظرت الرةية وكتبت وفتحته

__ 

 مذاهب_يعشقون_فيما_وللرجال#

 {كان  واللى القصة}

 إااعيل _نور#
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 عّدي ع األقصر حبيبة  

 تلَقى انس مافهومش عيبة  

 من طيابة انسنا فيها  

 التاري  اّاها طيبة )هشام اجل ( 

                **** 

 (30الفصل)

 }األخ ة{

 

 وبعد شهر .. 

بدأت السنة الدراسية اجلديدة ،وحبيبة ما الت ًبألقصر  
 ،سافرت إىل القاهرة  

 لكى ترتب أمورها هبذه السنه . 
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ولكنها تتصرف كما جيب ولكن بالعقل ،بال روح  
..روحها وعقلها هناك مع احباةها .. أغلى من يكون 

 ًبلنسبة هلا  

 وليد وعمار وحاهلم ًبلغيبوبة الىت مل يفيقا منها بعد. 

 

ندما ذهبت إىل الكلية كانت أمنية   إنتظارها ، بعد  ع
الرتحا  الشديد والسالم جلسا إىل اقر  مكان 

 ًبجلامعة  

 ليتبادلوا األحاديث واألخبار  

_وحشتيىن أوى ،طمنيىن عليِك ..وعلى وليد وعمار  
 عاملني ايه دلوقت 

 

 شردت حبيبة وقالت  زن ًبلغ بدا واضحاا بنربة  وهتا 
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ايشني عاالجهزة فالغيبوبة ..اللى يقلق  _ ى م مها ، ع
جبد ي أمنية ان الدكاترة بتقول أمل اهنم يفوقوا ويعدوا 

 منها ضعيف جداا 

 

مالت أمنية برأسها   أسف إىل أسفل ، ف أكملت  
 حبيبة حدي ها 

_لو حصّلهم حاجه أموت ، ولو حىت فقدت واحد منهم  
 ..مهوت موته جديدة مفيش بعدها قومه ي أمنية  

كل الل فاضل لّيا مها وحفصه ..عارفه إحساس    مها
 التوهه 

اان فعال متوهه حلد م ااع  وت حد منهم واالقيه  
 قصادى كدا  
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 ربتت أمنية على كف يد حبيبة  نو وأردفت  

_انِت البسه أسود ليه طيب ،دا فال وحش ولال عشان  
 إلياس؟ 

 

بدا على قسمات وجه حبيبة االستنكار مما قالت أمنية  
 وأردفت هلا  

_إلياس إيه الل البس عليه اسود ساعه واحدة أ ال!  
 الء البساه على عمى مناع وابن عمى  كراي 

_هللا يرمحهم ي حبيبة، بصراحه يعىن موضوع التار دا  
 حاجه س يفه ومؤمله جداا ومنتهى الرجعيه والت لف  

بس نقول ايه عاداتكم فالصعيد غريبة وهتفضل فيكم  
 حلد يوم القيامة 
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إثر حتدثهم سواي، رن هاتف حبيبة ف اخرجته لتجدها 
  اهيه عمتها ..تغ  تعب  وجه حبيبه للغرابة  

 ا أمنية فسألته

 _مني بيتصل بيِك؟ 

_عمىت  اهيه، مع ان من يوم وفاة أبنها مفكرتش  
 تكلمىن حىت  

 

إنتهت الرنة من دون إجابة من حبيبة، فكرت أمنية ل  
 ثوان واردفت هلا 

_دقيقه واحدة! حبيبة إنِت ليِك ورث جو ك الل غار  
 فداهيه دا ، لو إتصلت رحدى عليها 

 وافتحى معاها املوضوع .
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بيبة ،مل يكن املوضوع  سباهنا ابداا ولكن تعجبت ح
 حينما ذكرهتا أمنية شعرت   أن هذا هو حقها ًبلفعل 

فهى مل تتذكره النشغاهلا ِبا هو أغلى ..روح وليد وعمار  
 املعلقه!

 

 استطردت امنية حدي ها هلا برفق

_روحى وطالبيها بيه ،ولو عصلجت معاِك عشان واضح  
 ًبِك من غ   عل أن الست دى شبه أبنها وشبه ًب

 قوليلى واحملامى موجود جييبهولك من عنيها  

 

رن هاتف حبيبة مرة أخرى   إسم  اهيه ، نظرت له 
 حبيبه ومهت ًبإلجابة مع كلمه أمنية
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_مت افيش ومتضعفيش ، مش هيظلموِك اتىن سواء هى  
 وال أخوها وال ابنها..كفاية!  

 

 

وليد العارف  هبطت حبيبة من سيارة األجرة أمام فيال  
رمحه هللا عليه ، ترجلت إىل الداخل وكانت  اهيه    

 إنتظارها . 

بعد املصافحه ،جلست حبيبة فقدم اخلدم كو  العص  
 امل لج وانصرف  

 

 _أخبارك إيه ايحبيبة؟

 

 هزت رأسها حبيبة ًبالجيا  مع قوهلا  
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 _احلمدهلل ايعمىت  

_اان قولت مش هتلبسي عليه اسود ، لكن أنتِ  بنت  
  ول فالنهاية  أ

 

إبتسمت حبيبة ابتسامه جانبيه بس رية وقالت بنربة  
  وت قوية اعتادت عليها من خالل األايم السابقه

 مل تعد  اف كالسابق

_وهللا ايعمىت اعتقد واحد  ى الياس وبعد كل الل كان  
عامله فّيا وحلد آخر ساعه فحياته كان ماسكىن بيهبدىن  

ليه أسود وال اعمل  علقة موت قدام ًبًب ، ملبسش ع 
 عليه حداد أ ال  

سورى يعىن فالكلمه،ميستاهلش ..اان البسه االسود 
 عشان عمى مناع وعشان حفصه  
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 اخىت وامى وكل حاجه لّيا .. 

 

 هزت  اهيه رأسها خبيبة أمل ومن مث قالت

 _اان فوجئت بيِك هنا فالقاهرة مش فالبلد 

_جاية عشان ارتب امورى للسنه اجلديدة واشوف 
 ليه وهرجع اتىن الك

 

 رفعت  اهيه إحدى حاجبيها وقالت ىف تعجب

 _وترجعى ليه؟

 

تعجبت حبيبه منها وقالت بعدما عادت بظهرها لل لف  
 على املقعد وجلست براحه أك ر
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_ايه ايعمىت ،نسيِت ان لّيا ا  عاجز ..على كل  لمه  
 ليا والل عملهوىل أان مينفعش ا لى عنه  

وملا هاجى لدراسىت أكيد هكون حليت مشكلته ،  ائد  
 ان عمار ووليد فغيبوبة وهللا أعلم هيفوقوا منها  

وال بعد الشر ..كل دى حجات تستلزم وجودى هناك  
 الفرتة دى مش هنا  

 

ضحكت  اهيه بس رية ضحكه خفيفه هزت جسدها  
 مع قوهلا   استنكار 

 _عمار ووليد!  

هم ..حضرتك كنِت _اه ايعمىت عمار ووليد ، امل
 بتكلميىن خبصوص إيه  
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_حبيبة، طبعاا قبل كل املصايب والكوارث الل حلت 
 فو  دماغنا دى  

إنتِ  كحنِت رافعه قضية نفقه وتعويض وشقه وعفش  
 ..وطال !  

 مش كدا 

 

هزت حبيبة رأسها ًبإلجيا  ف أكملت  اهيه ،بعدما  
 بللت شفتيها ونظرت انحية  ورة إلياس املعلقه 

 وعادت ببصرها اثنية إىل حبيبة 

_ودلوقت بعد الل حصل ، وقبل م حتكملك احملكمه  
 بعد املصايب والتشه  الل أنت عمليتهم  

 ا بحِت آرملة أبىن مش طليقته ,مظبوط 
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ستها وأ بحت مواجهه هلا وجهاا  اعتدلت حبيبة ىف جل
 لوجه واردفت بنربة أك ر قوة  

_خّلليىن اكملك أان ايعمىت ، أ بح من حقى اورث  
 إلياس م اث شرعى ألن اعترب لسه  وجته حلد يوم وفاته  

_بس إنِت كحنِت رافعه طال ،ومكانش حاجه من الل  
 حصلت دى فحسبانك ! 

 

 حبيبة ب قه  قالتها بنربة  وت عاليه نسبياا ف اردفت 

_وا بح أمر واقع وربنا اراد ليا   أن افضل  وجته  
 عشان امل اث ، عمىت أان مش ه سر على طول

ٓان االوان يرجع جزء من حقى ..حق االهانه والضر   
وإجهاض ابىن واخلوف والرعب واجلوع الل كنت 

عايشاهم ، دا لو عاو ة إبنك يراتح فرتبته .وعلى فكره  
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ل حلضرتك بس أن ليا حق وعاو اه  دا مش رجاء اان بقو 
   أسرع م ُيكن وإال اان هعرف اجيبه قانوانا 

 

 ضيقت  اهيه عيناها هلا وقالت بشئ من احلذر

 _بتهدديىن ايحبيبة؟ 

_اعوذ ًبهلل ي عمىت ، مش هتديد وال حاجه .. أان بس  
بقولك اىن جبت أخرى ومش هستسلم اتىن وال اسيب  

 حقى 

 

دون أن حتتسى العص  ،  تركتها وانصرفت حىت من 
خرجت وشعورها ًبالنتصار ُيالئها منذ  من بعيد مل تشعر  

شعور كهذا ..او رِبا مل تشعره ابدا  ياهتا اال حينما  
 وقفت ىف وجه ذاك الوغد ..إلياس!
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 _سالمو عليكم ، احل  عبدالاله موچود؟

 

د  اخلوف بقلب سناء إبنه عبدالاله حينما فتحت  
ن أبناء حجاج يقف ومعه كيس  البا  ووجدت واحد م

 اسود ويسأل عن والدها ، أجابته  ذر

 

 _عاو ه ليه؟ مش كفايه الل حصل ؟ عاو ين ااي اتىن  

 

هرولت عظيمه على  وت إبنتها العاىل،ف وجدت هذا 
 الرجل عبست بوجهها وقالت

_عاو  إيه اي ولدى ،چايني تكتلوا ابو ليد  ى م مرجدين 
 املشتشفىولدى بني احلياة واملوت ف
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 نظر الرجل إىل أسفل ورفع رأسه وأردف

_ايحچه ام وليد اان مش چاى فشر ، عاو  بس احل   
 عبدالاله جوليله مستنيه فاملحندرة الغربية 

 

ترجل الرجل وذهب ، هرول اوالد سناء خيربوا جدهم  
 عبدالاله ِبا حدث ، تعجب الرجل ك  اا  

،ماذا بعد  ر  ملاذا يريده أحد افراد العائلة املعادية 
 الدماء املفتوح هذا ؟

! على كل حال لقطع الشّك ًبليقني  ايريد الصلح إذا ا
ارتدى عبدالاله عباءته وحذاءه وذهب إىل حيث ينتظره  

 الرجل ليجده هناك 

 

 _سالمو عليكم اي مهران  
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_عليكم السالم ي ح  عبدالاله ، متأخذنيش فاملچيه  
ينا كالم وحديت من دى عارف ان ال وكته وال اوانه وال ب

 أ له  

 

_وملا انت عارف ي مهران ، چاى ليه ؟  ين جوى إىن  
 چيت وهجابلك بعد غدركم بينا بعد الصلح 

_عمى احل  عبدالاله،اان مكانش يل  احل ًبلل عملوه  
 وخططوه أخواتى  

وال كان أ ال عاچبىن الل حصل من األول من ساعة م  
 سرجوا الدهبات وولعوا فالبهال  

ج درويش ولد عمك چه وكتل أبوى واتنني من بس احل
 أخواتى ،و ابىن من غ  ذنب  
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 رفع احلج عبدالاله عباءته فو  ساقه وأردف  زن

_وإخواتك رّدوا الصاع اتنني ،وكتلوا مناع و كراي والياس  
 ود أخوى الل ماليهمش ذنب  

وولدى وليد وعمار ولد اخوى راجدين دلوك فغيبوبه 
 وايعامل ..مبسوطني كديىت  

 

 تنهد الرجل  زن وأردف إليه بنربة خمتنقه 

_معرفش تعرفوا وال اله ، الواد ولد اخوى هشام  
 ..چاتله محى ومات على غفلة من سبوع 

 

 هز عبدالاله رأسه  زن وأردف

 _اعنا،البقاء هلل  
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لهم دا من املال احلرام الل عاو ين  _وعشان كديىت جولت
 تدخلوه علينا ، أان چاى وأخواتى عارفني ًبللى هعمله  

 

انول الرجل احلج عبدالاله حقيبه مصنوعه من القما   
 وأردف له

_دول الدهبات بتوع احلج درويش، حد هللا بينا وبني  
 احلرام ،وكفاية جوى حلد كديىت 

واان هروح للمحافظ وامشى ف إجراءات  لح اتىن  
 ،ال م نكفلوا الل اتفتح ديىت اي ح  عبدالاله 

 مش عشاننا ،عشان عويالتنا الل ماليهمش ذنب  

 

بعدما  ترك الرجل احلقيبه ورحل، نظر احلج عبدالاله إليها 
 فتحها ورأى سبائك الذهب ..محلهم وذهب إىل منزله.
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وبعد مشاورة بينه وبني شقيقه احلج عبدالرمحن، أ بح  
 الذهب من نصيب حبيبة إبنه درويش  

ف انتظروها حىت عادت من القاهره واعطوها إايهم ،  
 تفاجئت هى هبم فكانت عودهتا مظفره ًبلنصر 

لكامل واخربهتا حينما خضعت عمتها لتسليمها م اثها ًب
   أن ترتكها فرته لكى تقوم بفعل إعالم الوراثه  

 ومعرفه حقها ًبلكامل وتسليمه هلا. 

__ 

اْتِكْئ هنا على  دري،نعم اْتِكْئ بكل  البتك، وألقي 
عن كاهليك مايعرتيه،اي طفل قليب املدلل ،اي وجى 

احلبيب الذى القى بعشقه داخلى بعدما أغلق علينا ًب   
 عضنا البعض إىل األبد!مشاركتنا لب
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اان هنا جيشحك حني  سر،و نورك كلما أفَخَلت   
الشمس،اْتِكْئ على  دري اي وليد ،اي نصفي اينصييب  

 ودع قلبك يتوّرد. 

 

جلست عبلة شاردة خارج العناية وجبانبها احلج عبدالاله  
 واحلج عبدالرمحن ، وشقيقها وحبيبة!  

لطبيب   أن  مجعيهم خارج غرفة وليد ، حينما أخربهم ا
 حالته استقرت وًبألمس حرك أحد أ ابعه  

كانت حبيبة تستغفر ك  اا وتناجى رهبا خفاء، أما عن  
عبلة فكانت حتتضن  غ ها وليد تنتظر خروج الطبيب  

 من عنده . 

أخربهم   أن أموره أ بحت إىل حد ما على مايرام ،  
على عكس عمار الىت حالته تدهورت لالسوء والغيب  

  !  يعلمه هللا
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 يوم بعد يوم ،  ايرة بعد  ايرة . إنتظار خلف إنتظار .. 

وىف يوم كان بعلم هللا وحده ، كانت تناجى عظيمه رهبا  
كالعادة وتبتهل حىت اعت  وت   ب ًبالسفل مع  

 وت _ غرودة_عاليه إلحدى بناهتا تدوى ًبملنزل 
كادت هتوى أبرجاءه ،هرولت عظيمه على الدرج تع رت 

 كادت ان تسقط حىت وجدته أمامها!  

ف يبدو عليه  وليد يقف مبتسماا ابتسامته املعهوده ، يق
 الوهن الشديد والتعب ذراعه ملفوف ًبلشا  و هره  

 

هرولت عظيمه وكأهنا ابنه السابعه عشر من فرحتها  
 ،تقبله بكل جزء به .. رأسه ويديه وذراعيه واكتافه  

ووجهه ووجنتيه وهو حياول تقبيلها مع ضعفه والفتيات  
تزغرد مع عبلة  وجته وًبخللف تقف حبيبه تشكر رهبا  

 على  هره ، و وت عظيمه يتعاىل فرحاا  وتربت
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_اي حبييب اي ولدى، اي ولييييد أنت هنيىت اي حبيىب ،انت 
 جصادى اينن عيىن  

محدهلل على سالمتك ايحبيب امك ابوك ، محدهلل على  
 سالمتك اي اغالهم كلهم  

 

أخذت تقبله ك  اا، هرولت حتيه انحيته و افحته وقبلته  
 ولكن قلبها كان خيفق خوفاا  

ألول مرة يعود وليد وحيداا،من دون شقيقه ..شقيقه  
 القابع خلف اسالك العناية املركزة 

املستسلم لغيبوبته ، بعدما هىن اجلميع ومحد هللا على  
سالمه رجوع وليد ، ذهبت حتيه إىل مكان بعيد ِبفردها  
واخذت تبكى  رقه حىت اقبلت حبيبة ُنوها واحتضنتها  

 بقوة مع قوهلا  نو
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ع ايخالىت حتيه، ربنا مش هيسيئنا فيه ًبذن هللا  _راچ
 ..ادعيله ربك هيسمع منك إنتِ  أكرت واحدة  

 

مضت االايم خلف بعضها، كان يتحسن وليد على  
العالج ًبملنزل ، اره معظم  مالءه من البنك ومعظم  

افراد النجع ..الفرحه غ  مكتلمه ،القلب خيفق بشأن  
 عمار  

ف على  ديقه وشطره  حىت وليد ..حتسنه بطئ خيا
 ا خر ، رفيق دربه الطويل  

ميالد ..دراسة ..عمل .. واج ،كان احلج عبدالرمحن  
 يذهب يومياا لزايرة إبنه ًبملشفى 

واالجابة واحدة،لالسف احلالة سيئة جداا وال يوجد 
 حتسن.
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أما عن حبيبه ،فقلبها كان يعتصر ..التريد خسرانه فقد 
ل االهل هلا ىف  ورة  اطمأنت على والدها وشقيقها وك

 وليد .. أما عن احلبيب الوحيد  فماذا عنه!  

جلست تتذكر كل مامضى ومجعها به ، كانت ذكرايته  
 هلا مذاقها اخلاص وهلا نكتها  ياهتا 

تنهدت حينما فتحت جواهلا وجلبت  فحته على  
 موقع_الفيسبوك_ وشاهدت  ورته  

ورته   ورته ًبملكتب،  ورته مع وليد فو  اخليل ..  
 بعرس مهام جبلبابه الصعيدى  

 ورته مع  مالءه ًبلعمل ، ورته يضحك مع وليد  
 ضحكه  افيه من القلب. 

  ورته ببدلة عحرسه ! 
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وقفت على واحدة منهم ، وكربهتا حىت نظرت إىل مالحمه  
 جيداا مع تذكرها  

 

 _جوىل اي حبيبة أان احلى وال وليد

 ضحكت حبيبة بطفولة واردفت وهى  بئ فمها  

 _انت ابيض ووليد أار،ووليد طويل وانت ا غر منه  

 

 تدخل وليد بقوله كاد  وته يبدء فاخلشونه بعد البلوغ  

 _جصدك هو اقصر، ايقص   

ضحك عمار ف امسك يدها ووضعها على كف يده 
 براحه مردفاا 

_بحصى يدك أ غر من يدى إ ااى !  غننه خااال   
 و وابعك رفيعه  
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إبتسمت حبيبة ، فتصنع عمار الكتابه على كف يدها  
 من الداخل   إ بعه

وكتب عمار واغلق كف يدها على بعضه وهو ينظر هلا  
.. 

إبتسمت حبيبة فور تذكرها هلذه الذكرى، حىت هامجتها  
 ذكرى أخرى  

 !    _طالعه السطوووح حافيه ليه

 

 فزعت حبيبة ومهت ًبلنزول ، ف اوقفها عمار  

 _هتنزىل ملا أان طلعت يعىن؟!  

 

كانت بدأت عالمات انوثتها تظهر عليها ىف سن ال ال ة  
 عشر فكانت  بئ نفسها منه رغم اهنا ًبلكامل مغطاه  
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_أان بس  ب السطوح هنيىت جوى ، وبفتكر لعبنا  مان  
لىت عظيمه  ..جولت مدام حفصه چايه لطلب من خا

 اطلع شويه فوج 

 

 نظر هلا عمار  ب وأردف 

 _واان جبى شوفتك وطلعت وراِك ،يعىن جا د  

 _إان هننزل عشان ... 

 _حبيبة !  

 

رفعت عيناها فكانت مواجهه الشعه الشمس املصوبه  
 انحيتها له  

 _نعم

 _بسم هللا على جليب  
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خفقت الكلمه قلبها فهبطت على الفور كأهنا كانت 
 من شئ ما .. هتر  

 

عادت حبيبه لل لف فتذكرت حينما كانت ًبملشفى بعد 
 واقعه إلياس ِبفردها ًبلغرفه  

 ووجل إليها يطمأن حلاهلا  

 _إنت چاى وحدك؟! 

 

 ترجل انحيتها ببطئ وهو يتحدث 

_ مزم حتت مستنيه عشان خالص مسافرين ، چيت 
 اتطمن عليِك وأشوفك لو عو ِت شئ جبل م امشى  

 حتت وسادهتا، وجلس مرتكز على ركبتيه  وضع مبلغ ماىل
 انحيه رأسها جبانب سرير املشفى  
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_غياىب عنك على عيىن ، بس أديِك شايفه حمد  مننا  
 مالك أمره  

 خدى ًبلك من روحك ي حبيبه  

 

أمال على رأسها وقبل رأسها قبله مطولة حىت خفق قلبها  
 بشده كادت ا واته تكون مسموعه وتركها ورحل .. 

 

كرى هذه، هنضت حبيبة من فراشها وتوضأت  بعد الذ 
 وارتدت إسدال الصالة  

ووقفت على سجادة الصاله ، قامت بصالة ركعتني  
 قضاء احلاجه وىف هناية دعاةها قبل التسليم قالت 

_اير  ، عمرى م قولت اير  ورجعت ايدى  فر ،  
 عمرى م جلأت ليك اي موالى وخذلتىن 



 

 1176 

 مستعدة أضحى بروحى عشانه بس يعيش 

مستعدة اطلع كل حاجه وكل قر   تكم عليه  دقه  
 عشانه ،بس يعيش ..برد انر قلب امه 

وانر قليب ..سنني بحعاد عن بعض ، اروى عطش قليب  
 برجوعه خللى روحى التعبانه ترجع اي هللا!  

 

وىف اليوم التاىل ، كانت حبيبة برفقه وليد واحلج  
املشفى   عبدالرمحن ومهام الذى تعاىف مؤخراا متاماا ىف

،يقف مجيعهم خارج غرفه عمار الراقد ال حول له وال  
قوة ، كان يقف وليد واقتحمته اايمه معه ، تذكر عمره  

 كله  

 السابق ..فكيف له العيش بدونه ؟!  

 _جبولك هات اجللم الل معاك وخد دا 
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رفع وليد رأسه اثناء مذاكرهتم سوايا ًبل انوية العامة بغرفه  
 اا عمار ، ف أردف مستهزء

_ليه يعىن ،اجللم الل معاك بينزل حرب والل معاك بينزل 
 شكوالطه! 

_الء جلمك بي ش عليه دم ايًبرد ، ااع جلمك  
بي لى خطى أحلى فبيحبوه الِبنته فالدرس يروحوا  

 واخدين مىن املذكرات فهمت اي دحش  

 

رفع وليد شفتيه إستنكاراا وقذفه ًبملسطره ف اوجعت  
عمار قليالا توه مع ضحكة خفيفه ومن مث قذف بقية  

اللكمات  االورا  على وليد فنهض وليد ليسدد له عدة 
 ىف  دره .. 
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وذكرى أخرى ،ِبلعب بسيط النشأة كاان يلعبان كرة  
 القدم مع ا دقائهم  

ف أحدهم قام بركل قدم وليد ليقع أرضاا ، فيهرول  
 عمار انحيته ينهضه ويتحدث بعصبيته املعهوده  

 _كدك ديىت اي راضى ،عتوجعه ليه ايخى 

 _وجعتو  ايعمار هو الل جا فطرجيى 

_قسما ًبهلل نولع فامللعب كله حرجيه ، ااع تستكرت  
 روحك وهللا م يكفيىن فيك بلدك اي د مة  

 

شتباك وتدخل وليد يفض النزاع وهو يردف  قاموا ًبال
 بصوت عاىل

_خالااااص اي اخوالنا أان الل وجعت حجكم علّى،يال  
 نكمل املاتش 
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 حتدث عمار بعصبيته ونف  عرو  رقبته وإمحرار وجهه 

_اله هنكملش إال ملا يعتذر ، دم اما يتالفاك اي راضى  
 إال وليد عشان مرچعكش بيتكم برچل واحدة! 

 

د بوهن وهو ينظر له خلف الزجاج ، ومعه  إبتسم ولي
 األطباء ..وعلى فجأة  

 أ درت االجهزة  وت ، قد توقف قلبه !!  

 رخت حبيبه وهلع وجه وليد ، جلبه ىف غرفته  
 ..املمرضات جتلب جها  االنعا 

 ُيكسه الطبيب مع قوله عاليا آمراا طاقم التمريض

 _كليي !
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 اا، كانت على  در عمار لينتفض واجلها  يدوى  ف
تت بط حبيبة على شدقيها وتلكى  رقه  ياهتا م بكت  
هكذا ،والطبيب يضع جها  االفاقه على قلبه مع االمر  

 ينتفض جسد عمار مرة اثنية  

 واثل ه ل تقول حبيبة بصوت جهور 

 _فووووو  ايعمار عشاااااىن ، أان  بك وهللا  بك 

 

ت االخ ة ، هبطت دمعه وليد وهو يراهم حياولون احملاوال
 ف أردفت بصوت عاِل هز أرجاء املشفى   أكمله  

بعدما جلس احلج عبدالرمحن ال حول له وال قوة اليريد 
 ان يراه هكذا 

 

 _عماااااااااااااااااااار!!!! 
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 درى الصوت أعادها مرة اخرى واخرى، توقف 
الصوت وعادت نبضات قلبه اثنية ..ار ت اعصا   

حبيبة وج ت على ركبتها هتدئ من روعها مع مسح وليد  
 لدموع عيناه ويالمس  جاج غرفته وكأنه يالمسه هو!  

هل منادة وليد ارجعته للحياة مرة أخرى،ام اعرتاف 
 حبيبة له أخ اا! 

 

 لي كان اثنني حبوا  ماندي القصة وال

 تفتكروا احلب كمل والّ مع الوقت هان؟

 آه القصة واللي كان اثنني حبوا  مان

 تفتكروا احلب كمل والّ مع الوقت هان؟

 هو كان قلبه خام وقليل يف الكالم

 لسه  غ  لكنه مليان وحدة وآالم
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 هي  ينة البنات بضف ة وفيونكات

 وال تعرف يعين إيه حب وهلفة وغرام

 وقابلها ف مرة  دفة اتربجل ملا شافها 

 إبتسمت ًبن كسوفها إحساس خطفه وخطفها 

 ده يومني وهتنساها مش ده احلب اللي يعيش

 إنسيه دي قلوبكم لسه بريئة ما بتحبيش

 ده كالم من أقر  انس ملا حكوا هلم اعوه 

 واحلب مكنش إبيدهم يعين عشان ينسوه..! 

 

 وبعد مخس سنوات .. 

من املقابر برفقه مجاالت وعبلة و اهيه  عادت حفصه 
 ومى ، بعدما  ارو كل ش   منهم احباةه
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الذين رحلو عنه، فعلى سبيل امل ال كانت تزور حفصه 
والدها وشقيقها  كراي ،  اهيه ومى يزرورن وليد العارف  

 وإلياس ..عبلة كانت تزور شقيقتها  مزم .. 

 

وىف طريقهم ، كل احد تفر  إىل مكانه ، استقلت  اهيه  
السيارة هى وابنتها عائده إىل القاهره ، بينما اخربت  
عبلة حفصه   أهنا ذاهبه اىل منزل والدها كى جتلب  
طفلتيها التوأم _حال وهنا_ من عندهم وتذهب اىل  

 منزهلا  

عادت حفصه بعدما او لت  وجه ابيها الراحل ،  
دلت ثياهبا وشرعت ىف حتض  الطعام ف  وحينما دلفت ب

 وقفت جبانبها ابنتها حبيبة الصغ ة  واردفت 

 

 _كملى ىل ي أماه ، كملى ىل احلكاية 
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 _حكاية ايه ايبت ، اي مرارى عاخلوته خوتيىن 

 _حكاية حبيبة ووليد وعمار الكبار ، امانه كمليهاىل  

 

تناولت حفصه لر الطماطم وجلست تقطعه وهى تردف 
 تها البن

 _طب روحى شوىف اختك ال تكون وجعت 

 _اله ، جاعدة فاملشايه ..ايال ي اماه  

 

 كانت تقطع اخلضروات حفصه وأردفت 

_وبعدين وليد الكاب  ، حب عبلة مرته وجبا حيب حبيبة 
  ى اخته وعبلة مرته چابتله عيل واتنني 

عمار ووليد الصغ ين وبتني  ى اجلمر حال وهنا بعد م  
 نچاه من الل كان فيه   ابوهم ربنا



 

 1185 

 شردت قليالا وحتدثت بنربة مجيلة وكأهنا تداعب طفلتها  

_وحبيبة الكاب ة جبا معاها فلوس كاااات  جوى، نچحت 
 فاجلامعه وجبت داكتور كاب ة جوى 

وا صصت اورام عشان امها عمتك هناء ايبت ركزى  
 معاى ماتت ًبملرض العفش

 عملت مستسفى  وهى ا صصت فيه ،وًبلفلوس الكات 
  غ ة لعالج االورام وجبت املديرة فيها  

 وربنا وفجها 

 _وعمى عمار الكاب !

ضحكت حفصه وهنضت من على املنضده غسلت ًبقى  
 اخلضروات واللحم ووضعته ًبالانء وهى تردف ساخره 

_لسه عيلف وراها ومدوخاه السبع دوخات ..وهو  
 راضى ا لة عيحبها من  مان  
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ىن من  مان جوى ، وأتچو ان وخلفناِك   ى م أبوكِ  عيحب
 إنتِ  واختك ربنا يباركلى فيكم .. 

__ 

 وت طرقتني على ًب  ، انتبهت حبيبه رفعت رأسها  
 مع قوهلا 

 _إدخل 

 

دلف عمار حامالا ًبقه ورد جديدة كعهد كل يوم ، 
 ضحكت حبيبة فجلس أمامها 

_طبعا ديىت مش شكل عيانني خال  مع احرتامى 
الحسن دكتورة فالدنيا ، بس اان جطعت كشف عشان  

 ادخل وهللا طاملا مشغولة جوى  
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إبتسمت حبيبة خلف نقاهبا ، فناوهلا ًبقه الورد واخذهتا 
 ونظرت إليها  ب ووضعتها جبانبها 

 ف حتدثت هى 

 _فلوسك راحت عالورد 

رد ويهون جصاد  _ويروح عمرى على  احبه الو 
 ضحكتها  

 

ضحكت حبيبة خبجل ، ف أردف هو بتوسل عيناه  
 تفضح حبه بقلبه 

 _مش كفايه جبى اي حبيبة، رجيى نشف وتعبت وهللا  

_ايعمار ..ب  ، وهللا حاسه نفسي مش مهيأة ان اكون 
 مع راچل من چديد ويتجفل علينا ًب  وو  

 اله اله  
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 _اله اله ليه بس وهللا م هعضك!  

 

 ل عاليا ف استطرد هو بكلماته  ضحكت ه

_معجول كل جلسات التأهيل النفسي دى وبرضو 
 خايفه من الچوا ؟! امسحى الفكرة اجلدُيه هنائى 

 كأهنا حمصلتش معاِك ، تعاىل نبدء من أول السطر ماشى  

 واحدة واحدة  

 

 _ايعمار هقولك ، اان جبد مش مهيأة  

 

 مكتبها مع قولههنا امسك يدها وأهنضها عنوة من على 

_تعاىل اان هعرف اهيأك ، اان تعبت واملصحف  بك من 
 ميىت نشفىت ريج ميتني أبوى  
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اخذها ، وذهب هبا اىل منزهلا مصطحباا والده ووليد 
يطلب يدها من والدها،اينعم هو عاجز ولكن هى  

 األ ول 

للمرة ال ال ة يتقدم عمار هلا ،ولكن هذه املرة االجابة  
 درويش وكتب   تلف ،ابتسم 

 _موافج اي ولدى! على خ ة هللا  

 

آاي قلىب ما أ ابحَك أراك محرهقاا؛أراك قد سأمت احلياة؛  
أراك قد أهنكك الطريق وأثقلك املشوار وتعبت تقلبات  

 احلياة ؛ 

 أحخربحَك سراا!
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أان أيضاا قد تعبت تقلبات احلياة أشعر أىن قد تعبت   
حقاا ولكننا جيبح علينا أن نتمسك أن نحصبح أقوى تعاىل  
أىل حىت نتعانق بكحل قوتنا تعاىل إىل حىت نحصبح أقوى من  
ا أعدحك اي  هذه الدحنيا وأعدحك أبننا لن يهزمحنا الطريق أبدا

تحم بلعضنا  قلىب اجلميل .. واألن تعاىل إىل لنتعانق ونل
 البعض نصبح قلباا واحداا بكحل ما أحتينا من قوة! 

 

 منذ عهد بعييييد على النجع تسود الفرحه مرة أخرى. 

فرحة دام انتظارها اك ر من مخسه وثالثون عاماا!! قلبان  
كاان خيفقان لبعضهما البعض كال واحد منهم كان بطريقه 

 ضال حىت وجد ا خر .. 

  أهبى ِحلتها ك عروس اىل   حفت الطبيبة حبيبة درويش
املهندس عمار الذى مل تفارقه بسمته و وت خفقان  
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قلبه الفرحه ..كانت تتعاىل الزغاريد خلفهم ..حىت عبلة  
  وجه وليد 

بعد مرور كل هذه السنوات ، حن قلبها إليها .. وبدأت  
ِبعامله ودوده معها حينما علمت  قيقة قلبها الطيب 

 األبيض.

 

لشقه،اغلق البا  وقفت حبيبة تنظر له   عدا االثنني ا
  حب ، هرول انحيتها عمار ومحلها واخذ يلف هبا  

ك  اا وك  ا حىت شعر ًبلدوار  ف وقعا االثنان يضحكان 
 على األرض .. 

 

_أخ اا، أخ اا ي أغلى من روحى ،معااي وفبيىت وملكى  
 ..ايبوووووى اير  ميكونش حلم  

 اضحربيىن ي حبيبة  
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ك  اا على ما يقول فكرر طلبه هلا مرة    ضحكت حبيبة
 أخرى

 _أضحربيىن اي حبيبة جبولك  وح 

 

قامت بضربه خبفه بكف يدها، ف امسك يدها  
 وا ابعها وقبلهم بعشوائيه ومن مث اقرت  من شفتيها  

ف ابتعدت عنه وهنضت وهرولت للداخل فرتجل  
 انحيتها فقالت هى

 

 رب علىّ _عمار ، ب  مش مستعدة ،ادينا اتچو ان ا 
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_وهللا م جتلجى اي حبييب ، واحدة واحدة خااال  وعلى  
 مهلنا  

 _اله اله ، معلش ب  ننام والصباح رًبح  

_اله ننامو كيف ، دا فيه حر  عاملية اثل ة هتبدء دلوك  
 ..دا ىف انااار مستنيِك ورمحة سىت دهب م هينفع  

 

هرولت حبيبة وإختبأت بغرفه اخرى فهرول خلفها ،  
 وقام   إحتضاهنا يهدئ روعها  

 ومن مث أمال برأسه يقبلها فصفعته!!  

 

 امسك عمار وجهه حمتقناا وأردف متسعه حدقة عينيه  

_عتضربيىن اي حبيبة؟! عتضريب چو ك!! يوم الدخله  
 عتد يلى اجلطه!
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ردفت وهى  شعرت حبيبة ِبدى اخلطأ الذى ارتكبته وا
 تبتعد للوراء

_اله وهللا جمصديش، ب  ..عمار وهللا م جادرة وهللا  
 معلش  

 

 تنهد هو وقبل رأسها وترجل من الغرفه ف اردفت هى 

 _رايح فني 

 _هنزل اجعد مع اجملاطيع مهام ووليد ،طاملا فيها  دخله  

ضربِت الدخله ي بت درويش !! ضربتيها هو فيه حد 
 ًب   يل فحياتى  

 ش عليه  دم اما خي 
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ترجل هو فضحكت هى وانتظرته يرحل حىت تغ  ثياهبا  
،اما عن عبلة ووليد فكان وليد منهمكاا   هاتفه  

فجلست جبانبه وامسكت اهلاتف قذفته وانمت على  
  دره  

 

 _خييي ، ا ل احلركه دى اان عارفها عاو ة جتوىل ايييه  

 _جنولك اي وليد اينصييب اي حبييب

چاِك مدفع خيلصىن من رطك  _رحطى ..رط اي رطاطه
 ،عاو ة إيه

 _نفسي فكوارع دلوك حاالا 

 

قالتها وقد سبلت له عيناها ،فتوجه ًبلنظر انحيتها  
 متفاجئ ممتعض بشفتيه  
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 وأردف هلا  

 _كوارع دلوك حاالا ليا ؟ 

_معرفش اي لو لو اي جليب ، حاسه نفسي هفاىن عليها  
 جباىل يومني  

 

 فر غاضبا بطريقه مضحكه وعاد يبحث عن هاتفه وهو  
 يردف هلا غ  مبالياا 

 _حاضر نبجى نچيب ان شاء هللا ،حللى عىن دلوك  

 _لوولووه 

 

 قذف ًبهلاتف على املرتبه وأردف

..اجولك _يكطع لولو وسنني فليلتك الطني، عاو ة ايه 
 اهناردة كان فرح عمار وتعبانني ا مدى
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_معرفش ماىل جباىل يومني مغ  جوى وترچيع ومهوت  
 على الكوارع والفراولة  

 

هنا أمسك وليد شعرها وأخذ يرتنح   رأسها ُييناا  
 ويساراا وهو يردف ساخراا 

_اومال ايه حكايتك ايبت املركو  إنتِ ، عاو ة جتوىل  
 ايه خلصيىن  

 

عبلة نفسها من يده وطبعت قبله على  هنا خلصت  
 وجنته  مره شفتيها واردفت مصوبه عيناها له 

 _أان حااااامل اي نصييب 

 

 _إنِت ايه!!! 
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قاهلا بصوت عاِل من هول املفاجأة، فهبط يبحث عن  
حذاءه ووجده فقذفها به فهرولت هى جترى أمامه خائفه  

 وهو على قذفه هلا ًبالحذيه 

 

!! اله سابع ..حامل ايبت  _حامل!!! حامل خامس 
 امللسوع فجفاه  

حامل ايجبرة اي دحشه ايبت حمسب انجصلك حبل  
 ونچرك منه اي چاموسه  

 ايبت عتحملى فحواچبك اي م بت العجل والدييني  

 

أخذ يقذفها ًبألحذيه وهى حتاول ان  تبئ منه مع  
 الدفاع عن نفسها  
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  _ايبوى ااعىن ، كانش جصدى وبعدين انت ماشاء هللا
عليك واان بعرفش اجولك اله يعىن مش غلطىت وحدك 
 ايخوى إنت الل عتتحكمش فنفسك عامل  ى اجلطر  

 

_كمان عتحسديىن ، اايمك طني معاى ، دا محول  
 ويشيلها ربنا اي بت الكال  

 ايبت كفاايِك كفاااايِك  

 

 _ايبوى م خالص العيال عزوة  

_عزوىن فيِك من بدرى اي مرا أرنبة ، دا هوايل عليا  
 وعلى الل خلفوىن  

اان ان ل جنعد وحدى حتت عاو   اشوف خلجتك 
 اهناردة چاِك العذا  
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 ومن هنا ورايح تنامى مع عيالك واان وحدى  

 

 تركها وارتدى خفيه وهبط فضحكت هى مع قوهلا متا حه 

 _الل جيدر ي لولو اي حبييب عالبعاد  

 

ليجد عمار جالساا وم أن رآه حىت غر  ىف هسرتاي  هبط 
 ضحك طويلة وعمار ينظر له بتعجب 

_ايه اي عريييس ، ايه ايعرييييس ...دا  مزم مشوفنا   
 خلجتك اربع تيام  

ودلوك دى حبيبة جلبك وحياتك ، جاعد مع شچر  
 املو  عتعمل ايه دلوك عتعده  

 

 وله قام عمار بتكوير قبضه يده ولكمه ىف  دره مع ق
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 _ينفع تنجطىن بسكاتك 

_اله  وح ااي منزلك ايبوى ، دان جولت مش هشوفك  
 غ  بعد ست سنني  

_حبيبة لسه العجدة فيها وخايفه ، معارفش اعمل ايه  
 عاو نيش اجر  هلا  

 

 هز وليد رأسه وأردف ساخراا 

_على خ ة هللا ، هى كلها حرل ماهلا  عا ة ا ال  
 ل أان متچو ه  ..تعاال شوف املركو  اجلدل ال

 حامل ! 

 

 ضحك عمار و فق بيديه فضحك معه وليد وهو يردف 
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_هى هوايل علينا وعلى الل چابوان ، معارفش بيعملوا  
 فينا كديىت ليه طيب 

 

دقائق وانضم إليهم مهام وم أن رأى عمار اهنال عليه  
 ًبلتساةالت 

 _ايبوى أطلع ملرتك ايعمار

خشمه .. يطلع  _اله خليه معاان ، هلفته جلم علم ع 
 تناوله ًبلكرسى ف وشه ميسمعش جبيه عمره 

 واضح اهنا اتعلمت الوحشية من چو ها احملروج 

 

ضحك مجعيهم ، فبدء مهام بدندنه أغنية كل دا كان ليه  
 م لما تعودوا مجعيهم عليها فتغنوا مجيعاا هبا .. 
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مرت االايم والشهور، وعقدة حبيبة كما هى يعيشان  
 إخوة!حتت سقف واحد 

كانت  ضع للعالج النفسي ،وحياول عمار ويذهب 
 معها إىل الطبيب يستمع اخلطوات  

يقوم هبا معها ولكن االستجابة بطيييئة جدا معها ، وهو  
  ابر وانفاسه معها للنهاية  

 

وذات يوم بعد عودته من املكتب ، اعتادا يتحداث  
 سواي،يتناوال طعام العشاء  

 نهم لشهرين  ومن مث يناما ،هذا هو روتي

 

 _هتنزل بليل؟
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قاهلا وليد ومها يشرتاين اغراض املنزل هلما ف اردف  
 عمار 

 

 _مش عارف 

_مش عارف كيا؟ مش كدا كدا انتو اخوات ..انزل 
 نلعب دورين دومنه  

 _عتعايرىن اي وليد چاك السريع! اان غلطان اىن جولتلك  

_اسم هللا ، طب فاكر  أما عايرتىن جدام ابوى على  
الل  عج فيا املدير وكان فيها چيزة فالبنك وروحت  املرة 

 جولت  
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_برتدها يعىن! برتدها اي ولد عظيمه ..طب اان جبى هطلع  
اجول ل عبلة ان وليد بيفكر يتچو  عليِك عشان تبطلى  

 خلفه 

 

_اعملها ..اعملها واان هجول حلبيبة اهناردة اليوم كله  
عمار سايب شغله واكل عيشه وعمال يب  عاحلرل 
فالروحه والچاية وجيول ادى احلرل وال بال  مش أان  

 اتچو ت أخوى  

 

 قذف عمار ًبلفاكهه ىف وجه وليد ما حاا وأردف

 _غور ايض غور  ،أان مروح 
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فتح البا  عمار ويعلم ماذا ينتظره ككل يوم ،ولكن 
هذه املرة عاد ، ليجدها ترتدى قمي  نوم ذو لون 

وتضع بعض من مساحيق الالفندر هو يفضله وحيبه ، 
التجميل وممشطه شعرها بطريقه مجيله وترتدى القالدة  

 الذهبية الىت يتدىل منها  ورته . 

ذحهل وفغر فاهه، فتوجهت انحيته وقامت بلمس حليته   
 بلطف وهى تستشعر انفاسه وهو يستشعر انفاسها  

 

المس هو برفق وجنتيها وشعرها ،واخذ احد خصاله 
 العينني  يشمها برفق وهو مغمض 

 المس عنقها هبدووووء وأردف هبدوء هلا

 _إهناردة! بچد 
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هزت حبيبة رأسها ًبالجيا  ، فحملها  ب وهو يقبلها  
 ك  اا وذهب هبا إىل الفرا   

 ليسبحا بتحقيق حلم دام طويالا .. 

 أشهر !!!   ٩وبعد 

 

كان  رامت حبيبة مدوايا وهى تلد طفلها، وعمار ًبخلارج  
 وم بتهدئته وحفصه تدعو هلا  يفرك يديه ووليد يق

وحتيه تقرأ القرآن ،و راخها يعلو حىت هدأت واعوا  
  وت الصغ ة 

 

هرول مجيعهن حىت خرجت املمرضه بعد دقائق حتملها ،  
 مجيلة مجال مالئكى م ل والدهتا وجدهتا 
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كسابق العهد ، محلها عمار ينظر هلا مع متتمته بصوت  
 غ  مسموع  

 _بسم هللا على جليب  

قد ترققت دموعه فو  وجهها ف اذن   أذنيها  ب  و 
 ًبلغ 

 ووليد يربت على كتفه ويهنئه، ويقوم بتهنئته اجلميع ، 

 

 _هاتسموها إيه؟ 

 قالتها حفصه ، ف أردف عمار وهو يقبل الصغ ة ببطء

 _حبيبة ..عشان تبجى فعالا حبيبة عمار  ى أمها!!  

 

ها عمار  استفاقت حبيبة فدلف اجلميع هلا ، ليجلس جبانب
 ممسكاا ًبلصغ ة  
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يريها إايها ، ويقبل رأسها وحياول تنشيف جبينها املتعر   
ويضمهما إىل  دره بقوة وكأنه ي بت إىل نفسه أن هذه  

 مملكته الصغ ة وأخ اا 

 

_هنجعدوا احنا نسموا حبيبة وليد عمار حبيبة وليد 
عمار والعيلة مش هت ل  ابدا چاان الفقر ،احلمدهلل اىن  

 وايت خالد أخ اا نفدت 

 

قاهلا وليد فضحك اجلميع ،فهمس عمار   أذن حبيبة  
 وهى يقبلهما مع كلماته  

_محدهلل على السالمه اي أغلى من روحى ،  بك ي  
 حبيبة 

 نظرت حبيبة له وقالت   وهن  
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 _ بك ايعمار ..بسم هللا على جليب  

 

ضحكا اإلثنني معا ألهنا ا بحت تقلده ، وأخذ اجلميع  
تتنقل الصغ ة بينهم يقبلوهنا ويبتسمون فرحني مهللني ِبا  

 آاتهم هللا من فضله . 

 

أرح قلبك ًبلتقبل، و أرح يديك ًبإلفالت، ودَع كل ما   
حولك رخذح جمراه املقدر له، فأحياانا ال طاقة لك إال  
ًبلتسليم، وال علم لك سوى إدراك أن لكل شيٍء 

ال األايم تدوم،  حكمة،واالُيان   أن هللا ال يدع ثق
 عحسراا مث يحسراا مث سرور.
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مّنوا ، أرسلوا الدعوات اىل السماء ،تصدقوا ك  اا  ًَ َت
وابتهلوا من فضل ا،هلل فهل هناك أمنية مستحيلة أك ر  
 مجاالا من أنك حتاول الو ول إيل محبتغاك،  وتِصل؟! 

 

 غ ة الراجل انر يف َمَراِجل

 انر بتنّور مابتحرقش 

 بنستحملش واحنا  عايدة 

 مشسنا حامية وِعْرقنا حامي وطبعنا حامي

 واللي  ّلي  عيدي حيبها يبقى اي غحْلبها 

 

 ا لنا انس على قد الطيبة كلنا هيبة

 والنسوان يف بالدان جواهر
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 طب لو عندك حتة ماس

 حت ّليها مداس للناس؟ 

 وال حتقفلي اوضة عليها ِبيت ترًبس

 ُيكن حىت تجري ليها جو ين حراس

 

 ى اان ال اان جاهل وال غافل يبق

 كل الفر  ما بيين وبينك اين  عيدي

 ينعل ابو ده اليوم االكحل اللي ال ليه اخر وال أول 

 اللي طلعت لقيتين  عيدي )هشام اجل ( 

كحنتم مع وللرجال فيما يعشقون مذاهب )القصه واللى 
 كان( اسعدىن الوقت برفقتكم 

نتمىن ححسن القراءة واملتابعه وأن حيو  قلمنا ححسن  نكم  
 كما تعودان  
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 وعلى أمل   لقاء قريب ..   

 /نور إااعيل                        

 *متت*

 وللرجال فيما يعشقون مذاهب  

2021 

 

 

 

 


