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ننسج  يف خيالنا عاملًا خاًصا بنا، نخلق فيه كل ما تتوق إليه أنفسنا، نضع مواصفات 
لفارس أو فتاة أحالم، نحلم بدراسة وعمل نعتقد أننا سنحقق بهام نجاح.

نجتهد و نتحدى الواقع والظروف، ومتر بنا السنوات وتدور بنا الحياة، -وفجأة- 
نقف نتأمل ما حققناه من أحالم، نجد أننا حققنا بعًضا منها ونسينا البعض اآلخر.

»مشمش« نعم هذا اسمها، ويليق بها، فهي كالفاكهة صغرية الحجم، وجميلة 
الروح وال تتواجد بكرثة.

ككل صباح تذهب إىل عملها يف عجالة، تبذل جهد إلتقانه عىل قدر استطاعتها، 
ولكن دوماً ما يكون به يشء ناقص، فيائت رئيسها ويوبخها، ومن بعدها تنهمر 

دموعها دون حساب، يجد يف دموعها الكثري من االنكسار. 

سمر: يا بنتى أنت كل ما حد يكلمك تعيطى كدا!؟

مشمش: كالمه بيجرحنى، بيطلب ومش بيقول ىل أعمل له إيل عايزه ازاى؟

سمر : بكرة تتعلمى.

تركتها وذهبت إىل مكتبها، رن هاتفها وكان أحد أبنائها.

مشمش : الفطار ىف الثالجة، ماحدش يشغل البوتجاز غري ملا أجي.

بينام محمد يراقب مشمش وهي تتحرك عن كثب، ويالحظ توترها من خلف 
زجاج مكتبه، قطع دخول سمر املكتب عليه مراقبتها لها.
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بالطريقة واألرقام  بالظبط  إية  سمر : مشمش تقريبا مش بتفكر، قل لها عايز 
هتعمله مظبوط، هي تقريباً مديه عقلها إجازة! بس بتصعيب علينا أما بتعيط، 

ا ودمعتها قريبة. هي طيبة ِجدًّ

محمد : سيبك منها، إمنا إية الجامل ده ؟!

نظر لها بانبهار، ضحكت ضحكة مدوية.

سمر : ماتكسفنيش يا ريس.

محمد : ال إحنا لوحدنا قُِل ىل محمد، حلو قوى التايري ده عليِك.

هو يغازلها وهي تتدلل برقة زائدة، حني تصل مشمش بيتها بعد يوم من العمل 
الشاق، تنهمك ما بني املطبخ و تنظيف البيت.

مشمش : يا مريم كدا عيب أنت  كبرية املفروض تحافظي عىل نظافة البيت.

مريم : مش أنا دا معتز هو الىل بيبهدل البيت.

معتز : هي بتلعب عىل الالب توب، وكنت جعان ومارديتش تعمل فطار وبعدها 
لعبت بألعايب.

غضبت مشمش من إهاملهام وشجارهام املستمر، صاحت فيهام بقوة:

مشمش : حرام عليكو ده ربنا قال لسيدنا مويس »شد عضضك بأخيك« يعنى 
ماحدش هيقف معاك بحب ويساندك غري أخوك أنا تعبت من مشاكلكم، الىل 

مش بتتحل لو مش عشاىن عشانكم، اتعلموا تتفاهمو مع بعض.
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ظلت تتحدث عن الرتابط األخوي وهام ال يلقيان لها بال.

يكره محمد الضجيج اعتاد أن يغفو بعد تناول الغداء، ال تراعى زوجته إرهاقه 
واحتياجه للنوم، يشعر أنها تتعمد إزعاجه.

أمل: ابنك مش بيسمع كالمى خالص وطول الوقت بيلعب ىف الشارع.

متثاقلة أجفانه ال يستطيع ابقائها مفتوحة، حتى أحبالة الصوتية نامئة.

محمد : امنعيه من النزول.

أمل : بيلعب عىل املوبايل .. أنت فاكر هيذاكر مثالً.. الالال إنت ما تعرفش ابنك 
وال اية ؟! الكورة واكلة دماغه.

تتحدث بانفعال، صوتها املرتفع يؤذي أذنه.

محمد : يا روحى ابنك كرب كلميه بهدوء.

أمل : حاولت بكل الطرق أنت فاكرىن بعمل إية طول اليوم ما أنا مشغولة بيهم 
؟!

بينام هي ال زالت تسرتسل يف حديثها استسلمت أجفانه للنوم،  فرتكت الغرفة 
وهي تتأفف وتلعن حياتها التي ال يستمع فيها أحد لشكواها.

يستيقظ من نومه ويغادر غرفته ليتسامر معهم دقائق وينهض ثانياً هروبًا من 
أحيانًا  باستمرار،  الغاضب  املرتفع  صوتها  ومن  تنتهي،  ال  التي  زوجته  حوارات 
يذهب إىل املقهي يجالس جريانه وأصحابه، وأيام أخرى يجلس يف الرشفة يطالع 
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هاتفه يبحث عام يشغله عىل مواقع التواصل االجتامعي، ذلك املساء ظهر أمامه 
صورة مشمش وأوالدها، تأملها قلياًل ثم فتح الحساب وشاهد كل ما فيه، كان بني 

األذكار وصور أوالدها.

بجسدها  تلقي  مستيقظة  لتظل  جفونها  تجاهد  وهي  العشاء  مشمش  تصيل 
ويلقي  يضحك  زوجها  يأيت  للنوم،  تستسلم  أن  قبل  الرسير  عىل  القوى  منهك 

النكات ولكنها ال تستطيع مجاراته يف أي يشء.

أيقظها عقلها، فتحت  الليل« هكذا  املالئكة طوال  لزوجك ستلعنك  »استيقظي 
عينيها عىل اتساعهام، وأسندت رأسها عىل كتفة فقبل جبينها، أقل من ثانية وكان 

معتز هابط يف منتصفهام.

  معتز : أنا مش عارف أنام.

وائل : أنت راجل خليك عىل رسيرك إيه الدلع ده ؟!

ضم معتز والدته.

معتز : أنا خايف هنام هنا معاكوا.

وائل : أختك معاك هاتخاف من إية ؟!

صمم معتز أن ينام بينهام كعادته، أدار وائل جسده للجانب اآلخر ومتتم بعصبية.

وائل : أنا مبصوصيل ىف الجوازة دى. 

تتشابه األيام وتتكرر األحداث يف حياتهم، متل أرواحهم من الروتني اليومي، حتى 
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املشاجرات هي نفس األسباب والردود، ما كانوا ميررونه قدمياً مل يعد مير.

تُعد مشمش العشاء لزوجها ومبخيلتها بعض التغريات، أعدت عشاء غري املعتاد 
اهتمت مبالبسها وشعرها تجمعوا حول املائدة.

مريم : لو كنا طلبنا جاهز كان بقي أحىل. 

تنتظر مشمش أن يقول لها أحد منهم أي كلمة طيبة أو يشكرها عىل ما بذلت 
من مجهود إلسعادهم، تبخرت تخيالتها بل تحولت لضباب أسود خيم عىل قلبها، 
منهم  كل  وذهب  متسخة،  املائدة  لها  وتركوا  الطعام  تناول  من  انتهوا  أن  بعد 

وانشغل بنفسه وتركوها للضباب وحدها.

مشمش : تعبت يا فراولة مش قادرة.

فراولة : يا حبيتى كل راجل وله مميزات وعيوب وادام بيجي يصالحك خالص.

يستلقي محمد عىل رسيره يشاهد التليفزيون، استدعى زوجته للجلوس بجواره، 
بعد أن أنهت مساعدة أحد أبنائها يف مذاكرته.

أمل : شفت أم زياد جارتنا غريت االنرتية جابت واحد إيه؟ تحفة ....أخويا محمد 
جاب ملراته ستائر جديدة بس إية؟ زى الىل بيجوا ىف التليفزيون.

متتم ىف نفسه » أنا أستاهل رضب الجزم أىن ندهت لك.

التفت لها بحب.

محمد: إمنا إية الحالوة دى تحفة العباية دى عليِك.
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ا لفتت نظرك انهاردة بس! أمل : والله بس دى قدمية ِجدَّ

محمد: يبقي خسيتى مثال أو فييك حاجه حلوة النهاردة.

غضبت فارتفع صوتها:

أمل : خسيت! أنت شايفنى تخينة قوى كدا ؟

محمد: ال طبعا أنت حلوة ىف كل حاالتك.

حاول تهدئتها حتى متر الليلة يف سالم.

طرقت مشمش باب مكتبة بعد وصولة بدقائق.

محمد : إيه الصباح الحلو دا.

تجاهلت مغازلته.

مشمش : ممكن أستأذن ساعة أكشف عىل عينى وأرجع.

محمد: ألف سالمة عىل عيونك الجميلة.

مشمش : مش من حقك تقول ىل كدا عىل فكرة!

محمد: مش بعاكس دا مجرد رأى أهبل.

تركته وهي يف قمة غضبها، يف املساء استلقت عىل األريكة بجوار زوجها، ووضعت 
رأسها عىل قدمه.
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مشمش : كشفت عىل عينى النهاردة والدكتور قال ىل حساسية شديدة، واألسبوع 
الجاي هاعمل نظارة.

وائل : عينك وهي حمرة بتخوف.. التزمى بالعالج ربنا يشفيك.

قارن عقلها الباطن كلامته بكلامت رئيسها.

يستيقظ  التاسعة  دقات  مع  أكرث،  ساعات  النوم  يف  محمد  يطمع  الجمعة  يوم 
أوالده ويبدأ الضجيج بني التليفزيون واملشاجرة عىل كل يشء وأي يشء.

يتقلب مييًنا ويساًرا يجاهد الجتذاب النوم، ولكن تبخر النوم فينهض لهم.

محمد: هو أنا ما أعرفش انام ىف هدوء زى الناس ؟

كل منهام أشار أن أخاه اآلخر هو سبب الضجيج والشجار، فبحث عن زوجته.

محمد : هو ما ينفعش تغسيل بعد ما أخد راحتي ىف النوم؟

َ ووالدك مش جيباها من  أمل : الغسالة صوتها عاىل أعمل اية؟! هدومك أنت 
بيت أبويا، جوز سحر أختى جابلها غسالة فول أتوماتيك عشان يريحها، هاتلنا 

واحدة وأنت ماتحسش بصوت الغسالة.

محمد: إنت تؤمرى أول ماتنزل الحوافز هاجيب لك أحسن ماركة ىف السوق.

انتهت مشمش من تنظيف البيت وغريت مالبسها ووضعت بعض املكياج.

وائل : إية القرف ده! مكرب شفايفك ومش الئق عليِك.
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كلامته كرات ثلج سقطت عىل رأسها فجمدته، نظرت إىل انعكاس وجهها يف املرآة 
من خلف سيل دموعها املمزوجة بالكحل، رأت نفسها يف أبشع صورة، وقفت 
تحت صنبور املياه مبالبسها يتساقط عىل رأسها املاء، ويتدفق معه ثقتها بنفسها، 

الحزن واالنكسار.

باملكان والزمان، مل يجد ما يحفزه عىل  الشوارع دون اكرتاث  يتجول محمد يف 
البقاء يف بيته وقضاء إجازته مع أوالده وزوجته، هو يريد زوجة متزينة ومتجددة 
طوال الوقت، وهي روتينية ال تهتم بالكلامت الشاعرية، تصب كل اهتاممها يف 

تربية أوالدها ومساعدة والدتها املريضة، وحني يأيت املساء ال تريد إال النميمة.

دخل مكتبها، وجدها مرتبكة ال تعرف ماذا تكتب بالتقرير املطلوب منها، جلس 
أمامها يرشح لها ولكنها كانت شاردة مل تعِ ماذا يريد بالضبط.

محمد : أنت كويسة ؟

ذلك االهتامم الواضح يف صوته ملء مقلتيها بالدموع، فاختفت من أمامه قبل 
أن تخونها جفونها وتفلت منها دموعها، حني عادت وجدته أنهي بيده العمل 

املطلوب منها.

يف املساء أرسل لها مقطع من مرسحية مدرسة املشاغبني، كن حزنها أقوى من 
الضحك، فأرسل رسالة يطمنئ عليها

)يارب تكوىن احسن(

)الحمد لله شكرا الهتاممك (
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 رد مخترص ال يحمل بعده أى كالم، ولكنه ترك شعوًرا جمياًل بداخلها، دقائق 
ووجدت نفسها تسأل عن حاله هو، فأصبحت الرسائل بينهام ال تنقطع.

وهي تهبط الدرج لتذهب مكتبها بعد انتهاء االجتامع شعرت بدوار لف رأسها، 
فجلست عىل إحدى درجات السلم واتكأت برأسها عىل الحائط، أغلقت عينيها 

تحاول االستمتاع بنسمة الهواء القادمة من النافذة.

محمد :قاعدة كدا ليه؟!

فزعها صوته املفاجئ، نظرت له فوجدته يجلس بجوارها مبتسامً.

مشمش : دخت بس شوية.

قرأت القلق يف عينيه، العني مرآة الروح.

محمد : تقدرى ترٓوحى ومش هخصم اليوم من مرتبك.

به، ماذا أصابها؟  لتلحق  أن روحها تخرج من جسدها  يبتعد عنها شعرت  تراه 
أصبحت رؤيته تحدث خلاًل يف أوصالها، شغل حيز كبري من تفكريها كل يوم عن 

اآلخر، قد يكون اهتامم رئيس بأحد موظفيه، ولكنها تشتهي قلق الحبيب.

 نفس مشاجرة كل يوم.

وائل : املفروض أجى من الشغل يكون األكل عىل السفرة.

مشمش : آسفة اتأخرت انهاردة عشان ماالقتش مواصالت.

وائل : شغلك معطلك سيبيه واهتمى ببيتك مالوش الزمة.
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مشمش : شغىل  بيدينى مرتب إمنا هنا بشتغل لكم شغالة ببالش وياريت عاجب

وائل : مرتب إية! دا يادوب بيكفيِك مواصالت وفطار.

مشمش: أنا من يوم ما اتجوزنا وأنت ماجبتليش حتى طرحة ب ٠٢جنية، وال حتى 
بتجبيل كارت للموبايل، وملا مرصوف البيت بيخلص أنا بكمل عادى، مصاريف 

البيت كتري ووالدنا كربوا.

مل مير كالمها عىل عقله، ينظر إىل شاشة التلفاز وال يتفوه بكلمة.

مام زاد من غضبها، تتمتم وهي تعد الطعام وتطرق األواين ببعض حتى ينتبه، 
قررت أن تتحدث مبا ال يرضيها، هذه املرة ستطلب منه االنفصال عنها، بدخول 
معتز لها املطبخ ومحاولته إضحاكها نسيت كل يشء، خطر ببالها فجأة، أمسكت 
الهاتف لتحدثه ولكنها تراجعت، قبل أن ترتكه رن كان هو، مل تعرف ماذا تفعل، 
هل ترد أم تتجاهله؟ انتهى الجرس ولكن عاد يتصل ثانياً فردت اطمنئ عليها، 

تبادال جمل روتينية ولكنه شعر برعشة صوتها، فاحرتم قلقها وأغلق الهاتف.

) مستقيمه وبتخاف ربنا الىل زيها قليلني( هذا ما يتمتم به لنفسه حني يفكر 
فيها، راسل سمر فور انتهائه من محادثة مشمش، مرت األيام وعالقتهام صارت 
أقوى، شعرت بانجذاب نحوه، تريد محادثته باستمرار، تروق لها كلامته الرقيقة 
وهي  تغضب  أصبحت  مجاملة،  كانت  وإن  وجاملها،  بأهميتها  تشعرها  التي 
تسمعه يضحك مع زميالتها، هل تغار عليه ؟ هذا خطأ ليس من حقها أن تشعر 

بهذه املشاعر سوى تجاه زوجها.



13

عشقت نظراته وهو يستدعيها، وهي عىل باب مكتبة بعد أن انتهى حديثهام عن 
العمل ..اقرتبت، فاعتدل يف جلسته واسرتاح بشكل ملفت، وضع يده عىل  يد 

الكريس يتكئ رأسه عليها، حني اقرتبت قال:

محمد :أول مرة أعرف إن السيمون جميل كدا.

 فوجئت من كلامته، اختل توازن عقلها قلياًل، تاهت الكلامت عىل لسانها، صمتت 
ثم شكرته وانرصفت برسعة، وقفت باملمر تلتقط أنفاسها التي كادت أن تقف.

يجلس يف رشفة منزله مساًء يفكر فيها، ويف الخلل الذي أحدثه لها بكلمة بسيطة، 
مل يبد إعجابه بها بل باللون فقط، كلمه عادية ولكنها فعلت بداخلها الكثري.

)عايز ألف جنية( اخرجه ابنه من رشودة.

محمد : ليه ؟!

احمد : هغري تليفوىن عشان قدم.

محمد : ادام شغال تغريه ليه؟

أحمد : وأميش بالقديم وأصحايب معاهم األحدث ليه ؟

محمد: حارض أول الشهر.

رن هاتفه فأخرج ابنه من الرشفة، تحدثه سمر برقاعة وهو مستمتع بالحديث 
يجيد  ؟  اليوم  ارتدى  ماذا  بخاطرها،  دوماً  فيجول  مشمش  أما  معها،  والضحك 

اختيار العطر الذي ميأل املكان، ماذا قال؟ مع من ضحك؟ ما الغزل الذي ألقاه
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تدور يف  أفكار هو محورها  اليوم؟ كل هذه  الرشكة  نساء   عىل مسامع جميع 
عقلها كل يوم، التفكري فيه يحرض صوت والدتها يف عقلها ) كل الرجالة همهم 
األكل والرسير بس، مايغركيش الكالم املعسول دي نواياهم سودة، الحب مش 
كالم وال لف ىف الشوارع، الحب الطاهر خوف عىل الحبيب من عقاب ربنا أول 

الحب وآخرة الجواز(

أي يشء،  عن  تسأله  مكتبة  وتدخل  فرصة  أى  تنتهز  لتحدثه(  األسباب  )تختلق 
تعشق تفهمه لها دون أن تكمل حديثها، تشعر باهتاممه يزيد بها يوم عن اآلخر، 
حتى باغتتها فكرة أنه يفهمها بسبب خربته يف الحياة، فهو يكربها بعدة سنوات 
فصعب  الفتيات  أما  للرجال،  يشء  كل  يبيح  مجتمع  يف  رجاًل  كونه  عىل  وترىب 
تركهم يختلطون بأي أحد سوى أقاربهم وزميالت الدراسة، وهي تسجد يف إحدى 
الصلوات بكت بشدة لعدم توافر الراحة التي تبغيها مع زوجها، ووجدت أحد 
حالتها  شأن  من  يرفع  يشء  يف  زوجها  احتاجت  كلام  بها،  ويشعر  يفهمها  آخر 

النفسية ال تجده، ال يشعرها بأهميتها إال عندما يريد الطعام أو الجامع.

بالساعات، يعرف كيف  إال ويهاتفها ويراسلها  ال يرتك محمد واحدة يف الرشكة 
يجذبهن إليه بالكلامت املعسولة.

أما مشمش ألنها غريهن فيعاملها كأخت، يسعد حني تصد حديثه الذي يحمل 
تفهم  الكلامت، ولكنها ال  بتمرير بعض  ما يخترب أخالقها  أكرث من معنى، دوماً 

خلفيتها السيئة وترد بعفوية، كل مرة تؤكد له أنها غريهن.

زاد من اهتاممه بها، أصبح يغري نربة صوته يف اسمها بالذات، تلك النربة املحملة 
بإحساس جميل، تجلت الفرحة يف عينيها، شعرت أنها متثل له أكرث من زميلة
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الفكرة  بتلك  تعود وتختنق  ولكنها  يحبها،  أنه  لفكرة  تنجذب  بدأت  أو أخت،   
الفكرة  هذه  تنفي  دوًما  الكثريات،  حوله  وللتسلية  متزوجان،  فهام  الشيطانية، 
بأنها أقلهم جاماًل واعتناًء مبظهرها، إنهن متربجات أما هي ملتزمة بتعاليم دينها 

وتربية والديها، ولن تنساق لهذا الطريق.

)تتبع النور الرباين الذي بداخلك سيقودك للطريق القويم(

قرأت تلك الجملة عىل أحد مواقع التواصل، شعرت أنها رسالة من الله موجهة لها 
يك تعود إىل طريقها، فقد أمال الشيطان قلبها لطريق جهنم، قررت عدم محادثته 

ثانيًا حتى يف العمل قررت تقليل التواجد بقربه.

حاولت تحسني العالقة بينها وبني زوجها، أصبحت تعد كل الطعام الذي يحبه، 
قللت ما تبذله من مجهود يف تنظيف البيت بدأت تحفز أوالدها وتشجعهم عىل 
مشاركتها يف أعامل البيت، حتى تكون غري متعبة أو ناعسة حني يعود من عمله.

متسك معتز بيدها ورقصا يف سعادة، وفجأة انطفأ املسجل، حني التفتت وجدت 
وائل أغلقه. 

مشمش : ليه كدا إحنا مبسوطني؟!

مل يرد عليها تركهام ودخل الحامم ، ظلت تستغفر وهي تعد له الطعام لتنفس 
عن غضبها منه، شغلت عقلها بكل يشء وأي يشء حتى ال تتذكر محمد وكلامته، 

ولكن كيف وهو رئيسها وتراه كل يوم!

كلام تالقت أعينهام تشعر بأن نظرته تخرتق روحها، يحدق يف عينيها قليالً،
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  يشعرها أنه يسبح يف كونها وأنها شمس فلكه، مل تستطع التحكم يف نظراتها وال 
تلك الرجفة التي زلزلت كيانها، صوت األذان أخفى ذلك الشيطان الذي أحاطها 
بحالة من اال وعى وعاد صوت والدتها ) ولو بيحبك أخر الحب ده ايه ؟( سؤال 

صدمها جعلها شاردة طول اليوم.

 وائل : إنت شاربه إيه انهاردة!

هكذا صاح فيها حني سكبت الشاي الساخن عىل قدمه، ظل يسب فيها فأرهقها 
البكاء وغفت، ال يجول بخاطرها يشء إال االنفصال عنه، مل يطعها أوالدها يف يشء 
عن  له  وتبحث  الشيطان  من  بالله  تستعيذ  إلرضائها،  طباعة  من  يغري  ال  وهو 
إيجابيات، مرت األيام وهي تركز يف إيجابياته وتحاول إحياء الحب بقلبها، ولكن 

ذلك الشيطان ال يرتك مجااًل إال ويظهر فيه.

يف أحد األيام وهي تغادر الرشكة مر عىل مكتبها.

الظاهر يف نربة صوته،  التوسل  )ممكن تكلمينى أول ما وقتك يسمح( عشقت 
طول اليوم ترى نظراته املتوسلة، رضخت ألفكارها الفضولية عن سبب طلبه.

ا مش بيفتكروىن غري وقت الفلوس، أقول ميني يقولوا  محمد : والدى تاعبنى جدًّ
شامل، حتى الكبري مادخلش كلية الطب، إال عايز يكون هاكر ويدرس تكنولوجيا 

املعلومات.

مشمش: لو حابب املجال هيبدع فيه ومش كل الهاكر وحشني، يعنى مثال أكيد 
ىف  املخابرات وأمن الدولة عشان يتابعو اإلرهابيني ويلحقوهم قبل ما أى حاجة 

تحصل.
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حاولت إقناعه بوجهة نظر ابنه وأنهت كالمها

مشمش : لو البلد كلها بقت دكاترة هيجيبوا عيانني منني؟!

ضحك بقوة

محمد : مقنعة مقنعة برصاحة ... اسرتيحت كتري ملا اتكلمت معاِك.

مع تغري صوته يف آخر جملته أشعرها بأهميتها يف حياته.

دينها  تعاليم  بني  انقسامها  يزيد  جديد،  بيشء  يفاجئها  نسيانه  حاولت  كلام 
واحرتامها لزوجها ونفسها، وما تتوق إليه روحها، عندما تذهب لزيارة شقيقتها 
تشعر تالحظ أشياء ال تحدث من زوجها، ال يخجل زوج شقيقتها من مغازلتها 
أمام أي أحد، فهو يعشقها بجنون ويخاف عليها من الهواء، يوفر لها جميع متع 

الحياة عىل قدر ما يستطيع.

كلام فكرت أن تحدث معها تلك املواقف، تجد محمد أمامها فيصري قلبها يرجف 
ال تعرف غضباً أم خوفاً أم سعادة؟

يتجول محمد يف هاتفه بني مراسالت زميالته بالعمل، ومن صادقهن عرب موقع 
التواصل حتى دخلت زوجته تتدلل عليه برقة ونعومة.

محمد : ما شاء الله من ساعة ماجبتى الغسالة وأنِت ما بقتيش مرهقة.

أمل : ربنا يخليك ليا يا روحى، املرة الجاية عايزه ديب فريز عشان بتاع الثالجة 
صغري أخويا لسا شاري واحد أالسكا بيقول علية حلو قوى بيجمد برسعة.
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أخذ نفس عميق وزفرة بغضب.

 الجميع منشغل بتدوين كالم رئيس مجلس إدارة الرشكة، كلام نظرت مشمش 
قلبها، حتى  عينيه تخرتق  نظرات  تفارقه،  ال  والبسمة  بها  يحدق  نحوه وجدته 
شعرت أن عينيه حني يغلقهام تضامن روحها إليهام، تستعيذ بالله من الشيطان 

وتحيد برصها عنه، تجمع أوراقها بعد انتهاء االجتامع، وقف بقربها.

محمد : لو ىف حاجه وقفت قدامك قولييل أساعدك.

كيف يستطيع بث كل األحاسيس يف كلامته ؟ سؤال مل تجد له إجابة.

مشمش : شكرا.

تراقبه سمر من بعيد لحقته إىل مكتبه.

سمر : هو ىف إية بالظبط؟

محمد : فني؟

سمر : بينك وبني الغبية، مش ده رأيك فيها؟ إنها غبية ومعقدة! مهتم بيها فجأة 
مصيبه تكون عجبتك؟

محمد : يا غبية بساعدها عشان صعبانة عليا مش أكرت، إنت غريانة وال إيه؟

سمر : أنا هااغري من دى! اللخمه الىل مابتعرفش تقول كلمتني عىل بعض!

محمد: معاك حق دى حتى مش حلوة وال بتفهم يف اللبس واملكياج زيك، انت 
فني وهي فني ؟
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ضحكت برقاعة وغادرت مكتبه.

مشمش: بعد إذنك يا مريم شييل األطباق يا حبيبتى، وبعد كدا األكل عىل السفرة 
بس.

مريم : هو كل حاجة أنا ال مش هقوم.

تحدثت والدتها بصوت عال غاضب. 

مشمش : عيب أنا ماممتك ماينفعش تكلمينى كدا!

تعاند مريم مشمش يف كل يشء وال تطيعها يف يشء، وتحدثها بأسلوب غري الئق 
استنفذت كل الحيل، تبيك من ابنتها أكرث من أي يشء، من كرثة ما تعاندها تشعر 

أنها تكرهها.

مشمش : ماحدش بيحبك وبيخاق عليِك قدى، املفروض أنا وأنت نكون أصحاب.

مريم : بابا بيحبنى ومش بيزعقىل زيك، كل كالمك أوامر بس مش بتشويف أى 
حاجه كويسة أنا بعملها.

مشمش : أنا آسفه بعد كدا هركز ف إيجابياتك الىل مش باشفها.

وبإيجابية، حطمت  بهدوء  مريم  مع  التعامل  تحاول مشمش  يومني  مدار  عىل 
مريم آمال مشمش يف مصادقتها، مستلقية مشمش عىل فراشها وتبيك من فقدها 

القدرة عىل املحاولة أكرث.

وائل : تعشقي النكد زى عنييك. 
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مشمش :  تقدر ترجع تكمل املاتش، أنا قاعدة لوحدى أنت َ الىل جيت.

مل تجد فيه السند عندما تحتاجه، كانت تتمنى لو ضمها وربت عىل كتفها، ونهي 
ابنتهام عن التعامل معها بهذا األسلوب وطلب منها أن تطيعها.

مجتمعون يف مكتبه ملناقشة بعد أمور العمل، جعلها تجلس يف أقرب كريس له، 
اشتعلت نار الغرية بقلبها، من ضحكاتهم ونظراتهن له، حني نهضت لتغادر نظر 

لها والرجاء جىل يف عينيه.

محمد : أنت ماشية؟

تستطع  بجواره، مل  تجلس  فعادت  نربة صوته دغدغ مشاعرها  التوسل يف  ذلك 
يولده  الذي  الشعور  ذلك  يسعدها  قلبها،  تلتهم  كانت  الغرية  أن  رغم  إحزانه 
بداخلها دوماً ما يشعرها باالحتياج إليها، حني دخل محمد مكتبها رأى اإلرهاق 
الفرصة  له  تسنح  حتى  حزنها  سبب  زوجها  يكون  أن  متنى  عينيها،  يف  والحزن 

ليستميل جزء من أفكارها.

وائل : لكل واحد طاقة خدى منهم إجازة، روحى عند أى حد من عيلتك، غريي 
جو ولو ليلة واحدة هيعرفوا قيمتك.

رشدت قلياًل مل تجرب تركهم مسبقاً، بعد أن تناولوا الغداء، ذهبت وحدها إىل 
بيت شقيقتها،

تنتظر مشمش أن يهاتفها زوجها يسأل عن سبب تأخرها، ولكن مل يتصل إال حني 
بىك معتز وقت نومه، مل ينجح يف جعله ينام بدونها.
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مشمش : إقرأ له قرآن وطبطب عىل راسه، إن شاء الله هينام.

وائل : بعد كدا ابقي خديه معايك.

التخلص من بكاء صغريه،  بأنه يريدها هي حبيبته وزوجته، بل يريد  مل تشعر 
البعد عنها، حطم كل  يتحمل  لها، وكيف ال  اشتياقه  يعرب عن  أن  تنتظر  كانت 

آمالها.

فراولة : ماتزعليش منه كل راجل وله طريقة يف التفكري والتعبري عن الحب.

مشمش : مش بيحس إين ببذل مجهود عشانه خالص، مافيش مرة قال ىل تسلم 
اإيدك وال شكراً، وال حتى جابيل هدية يف أى مناسبة، وبيسبنى أروح كل مكان 

. لوحدى ما بيخفش عيلَّ

فراولة : ممكن تكون ثقة فييك، أو مش عايز يكون بيتحكم فييك، الىل بانسبالك 
عيوب بالنسبة لغريك مميزات، الناس طباع واحتياجات مختلفة.

تشاهد أفعال زوج شقيقتها وتبتسم، عاد من  الخارج قبل جبينها وأخربها كم 
شوقه لها، ال يخجل من وجود مشمش بينهام، مر عىل زواجهم الكثري ولكن مل 

يكتب الله لهم رزق األبناء فاكتفيا ببعضهام.

قبل أن تستسلم مشمش للنوم أرسلت له.

_نفذت كالمك ومافيش نتيجة 

اعتدل يف جلسته، اطمنئ أن كل أرسته نامئة واتصل بها.



22

عن  يغنى  أنت وجودك  اعتقد  بغيابك!  وميتأثرش  حياته  تكوىن يف  ازاى حد   _
العامل كله.

تجاوز الحديث سياق األخوة والصداقة وعرب للمغازلة، صوت بداخلها يقول هذا 
شيطانًا.

_شكرا تصبح عىل خري

_ أنا آسف لو زعلتك، بس ده رأيي وأنا اتعودت أقول احسايس، أنت  أخت عزيزة 
وبجد أنت غري كل زميالتك.

هو  الليل،  منتصف  الساعة  تجاوزت  وحتى  الحميدة،  أخالقها  عىل  يثنى  بدأ 
يثنى عىل أخالقها وهي تشعر أنه يُسبها، ال تعلم لَِم معه تباغتها تلك املشاعر 
املتناقضة! وترى أشياء مل ترها من قبل! الحديث معه يزيد األصوات يف عقلها، 
يتحدث معها بود مل تعتد عليه، ردوده منمقة، كلام حاولت إنهاء االتصال يفتح 
موضوًعا جديًدا، يرى تلك الليلة فرصته لتبتلع الطعم وتكون له كام يريد، فقد  
الحبيب، كل موضوع يتحدث فيه  يريد أن يعلو ملرتبة  الصديق  سئم من دور 

يبهرها بحديثه وثقته بنفسه وآراءه ومعرفته بكل يشء.

استيقظت عىل صوت رنني الهاتف أجابت وهي مغلقة العينني.

محمد: حبيت أكون أول حد يقول لك صباح الخري

الدفء والسعادة املنبعثان من صوته أيقظا كل جوارحها، مل ينتظر أن ترد بكلمة 
ظل يسرتسل يف الحديث.
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محمد : عندنا اجتامع متتأخريش.

أصبح يف صوته خوف وحرص عىل مكانتها بالعمل.

مشمش : أنا كنت نسيت خالص شكراً أنك فكرتنى.

استعدت برسعة وذهبت إىل عملها، مل تنم سوى ساعتني، وذلك جليًا يف وجهها 
عن  اإلدارة  مجلس  رئيس  سألها  كلام  مفتوحتني،  لتظال  تجاهد  التي  وعينيها، 
يشء، ال تتقن الرد، فيسارع محمد بالرد عنها، تجىل لها خوفه عليها أمسكها من 

معصمها وهي تعرب الباب وسألها. 

محمد : مافيش شكرا!

نظرت له بغضب، فرتك معصمها.

محمد : آسف.

مع تحول مالمحه للرباءة، تبخر الغضب من عىل وجهها.

مشمش : شكرا ، بس أنَت السبب أنَت الىل قعدت ترغى.

محمد : غصب عنى ما قدرتش أعرف إنك حزينة وماحاولش ارفه عنك ..أمتنى 
تكوىن عرفتى أنا قد إيه بخاف عليِك؟.

قفزت  شديدة  بقوة  فخفق  قلبها،  عينيه  من  املنبعث  والحب  إحساسه  اخرتق 
ابتسامة ال إرادية عىل ثغرها وتألألت عيناها، تركته وعادت مكتبها، وهي تحاول 

السيطرة عىل قلبها الراكض ألف ميل، نصف ساعة ووجدته أمامها
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محمد : ياريت تفطرى مش هايبقي ِقلة نوم وأكل.

كم االهتامم هذا ال تقدر عىل استيعابه، مل تعتده من أحد، مل يحرض لها أحد فطار 
من قبل، مل تطل يف تلك الحالة.

سمر : مش متعودين منك االهتامم ده مبشمش ياريس خري؟!

محمد : أنت مش شيفاها تعبانة قد إية؟! والزم تركز ف امللف الىل طلبة رئيس 
مجلس اإلدارة، وأنا كرئيس القسم الزم أبارش العمل علشان يظهر يف أكمل وجه.

 تسري مشمش خائرة القوى ال  تريد إال احتضان وسادتها والغط يف نوم عميق،  
رأًسا عىل  ما رأت، وجدتها مقلوبة  الشقة تجمدت من هول  باب  حني فتحت 
كل  أشار  الرباءة،  يتصنعون  وهام  عليها  أقبال  برصاخ،  أوالدها  استدعت  عقب، 
منهام عىل اآلخر عىل أنه الفاعل، مل تستطع متالك نفسها وصفعتهام عىل وجهيهام 
بقوة، أمرتهام بإعادة ترتيب كل يشء كام كان، أطاعها معتز وهو يبيك ودموعه 

متزق قلبها، مل تطعها مريم وأرسعت إىل غرفتها ووصدتها من الداخل.

بعد يوم حافل من اإلرهاق ضمت وسادتها واستسلمت للنوم، مل تشعر بزوجها 
وهو يحاول إيقاظها، مل تسمع بكاء معتز، مع صباح اليوم الجديد استيقظت بكل 
نشاط، فقد كانت أحالمها سعيدة، قبل أن تدخل باب الغرفة سمعته يستدعيها، 

التفتت له بابتسامة تحمل كل ما بداخلها من سعادة لرؤيته. 

محمد : بعتلك بالليل رسائل بس ماردتيش.

روت له ما حدث معها، كل يوم مير يتقاربان أكرث، وتزيد سعادتها كلام تحدثت 
معه، كلام يخرج اسمها من فمه دون ألقاب، يعزف قلبها نايات، وهو يزيد
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 يف عبارات التودد واالهتامم املفرط يف بعض األوقات، يراودها دوماً شعور أنه 
يعتربها أكرث من أخت أو صديقة، ال تعرف ملا تشعر بذلك؟ حتى راودتها فكرة 
أنها تتمنى أن تكون له أكرث من أخت، وخزها عقلها عىل فكرة أن تكون حبيبته 
تلك  أيقظها ضمريها من  الجميلة، ولكن  الحب واالهتامم والكلامت  وتنال كل 
الغفوة الشيطانية فهي زوجة وأم وال يستحق زوجها أن تخونه حتى يف أفكارها، 

مهام كانت اختالفاتهم، ال يجب أن تفكر يف أي رجل غريه.

بعد انتهاء حفل تكريم بعض املوظفني بحث عنها بينهم مل يجدها، فخرج يبحث 
وتخطو  تدندن  بيدها،   حذائها  ممسكة  القدمني  حافية  تسري  وجدها  بالخارج 
بسعادة مل تره وهو يراقبها من بعيد، كلام نظر نحوها يشعر بالعودة للشباب، 
تروق له عفويتها، تراوده تجاهها أفكار كثرية ولكن يعود ويقول‹ هي غريهن هي 

بريئة كام خلق الله اإلنسان مهام مرت عليها السنوات ال تتأثر بها › 

حني عادت بيتها وجدت زوجها يف انتظارها.

وائل : وحشتينى 

مشمش : وانت كامن، فني الوالد؟

وائل: نيمتهم عشان نقيض الليلة أنا وأنت يف هدوء.

مل يكن رقيق هكذا منذ سنوات ، ضمها بقوة فبكت بشدة، اشتاقت لحبه وحنانه 
كثرياً.

وائل : إنت نكدية قوى بتعيطى ليه ؟!
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مشمش : وحشنى أكون حبيبتك مش زوجتك.

مل يحرتم مشاعرها تركها ودخل غرفة ثانية، واستدعاها فذهبت له قدم لها هدية.

وائل :خدى دش والبسيه هيكون علييك تحفة.

تذكرت كالم والدتها »الراجل همه األكل والجامع« 

مضت يومان اإلجازة وهي تحاول إسعاد نفسها بأي يشء،

»وحشتينى« أول كلمة قالها لها عندما ردت عىل اتصاله، صعقت، تجمد لسانها، 
وعقلها، صمتت قلياًل.

مشمش : مايش

االتصال  انتهى  الحديث، حني  فغري مجرى   أصابها وخوفها  الذي  الخلل  تدارك 
وهي  سعادتها  من  الرغم  عىل  كلمة،  تتذكر   مل  ولكن  حديثهام  تذكر  حاولت 
تحدثه وكلامته الرقيقة، كم كبري من الحب والسعادة ولكنها زائفة لذلك مل تطبع 
يف عقلها، مل يسأم محمد يظل يحاول لتصري إحدى حبيباته، دعاها للغداء ولكنها 
تبحث عنه يف  ويساراً  تتلفت مييناً  فيه  الذي يقطن  الشارع  تتجول يف  رفضت، 
وجوه املارة، ذلك الشارع الذي يبلغ طوله أكرث من ٢كيلو مرت مربع وبه أكرث من 
٦شوارع جانبية، وأكرث بكثري كيف، تصادفه يف مكان به أكرث من ٠٥ ألف أرسة! 

ولكن بداخلها أماًل أن تجمعهام الصدفة وتتخيل ما سيفعل عندما يصادفها.

ال يستمتع وائل باملباراة إال ومؤرش التليفزيون عىل أعىل صوت، دوماً ما تتشاجر 
معه مشمش يك يخفض الصوت قليالً ولكن ال يتنازل إلرضائها.
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يوم عطلة زوجها طلبت منه أن يذهبوا ألحد املطاعم يتنزهون ويسعدون ولكنه 
رفض.

وائل : قدرى تعبي طول اإلسبوع، ده يوم راحتى. 

مشمش : زى ما أنا باجى عىل نفيس وأسعدك وأنا مش قادرة افتح عينى، أنَت 
كامن تعاال عىل نفسك عشاىن.

كرهت يوم العطلة كم متنت أن يحاول إسعادها، تريد الحب والسعادة منه هو 
ال من غريه، فقد اشتاقت للحب والسعادة معه، ارتدت مالبسها وخرجت تتجول 

بالشوارع تشاهد األرس وهم سعداء وهي وحيدة بكت بشدة.

انتهت  كأم وحني  تتحدث معه، بارشت مهامها  البيت يف صمت ومل  إىل  عادت 
حاولت النوم.

)معاليك بخري (

رسالة وصلت هاتفها منه تجاهلتها قلياًل، ال تعلم كيف يعرف الوقت الذي تكون 
فيه تريد التحدث وتفريغ ما بداخلها من حزن ؟!  

اعتادت مراسلته كل مساء، ويف العمل تختلق األسباب لتتحدث معه.

سمر : هو يف اية بينك وبني محمد ؟

فاجئها سؤالها، مل تجد كلامت توصف عالقتهام.

سمر : بيتعامل معاىك غري الكل.
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مل تنتبه لغريتها فقط بل انتبهت لكالمها أنه معها غريهن، ثم تعود وتسمع صوت 
عقلها‹ لست خائنة

رن هاتفها 

محمد : ماترديش اسمعي بس  حاسس إن الكالم عنى، إنت ِ فعالً غريهم، وأنا 
معاىك غري، ما تسبيش الغرية تأثر عليِك أنت بالنسبة يل...

صمت ومل يكمل، انتظرت ثم قالت بلهفة 

مشمش : اية ؟

محمد : اية !!

مل يجبها، ولكن نربة صوته أكدت لها جملته األوىل » أنها غريهن« فهمت قصدك.

يتكرر الصوت داخلها ) ده شيطان هيفضل وراك للنار(

تحاول إخراجه من عقلها واالنخراط يف العمل وأوالدها، تغلق هاتفها مساًء حتى 
العمل إن أرادت يشء ترسل سمر بدل عنها، تغيبت  ال يراسلها، تبتعد عنه يف 
ذات يوم تنظر للهاتف وتنتظر اتصاله ليسأل عنها طول اليوم، مجرد التفكري يف 
ا لن يتحمل يوم دون  محادثته تحدث خلالً بكل خاليا جسدها، إن كان يحبها حقًّ

أن يراها، يف اليوم التاىل عندما ذهبت لتطلعه عىل بعض األوراق.

محمد : أجزىت إمبارح ليه؟

مشمش : لو مهتم كنت اتصلت سالت.
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وضعته يف مأذق ووقفت تشاهد تلعثمه وتتأكد من زيف اهتاممه. 

محمد : خفت يكون جوزك موجود واعملك مشكلة. 

: الىل بيهتم بحد بيسأل عليه مهام كانت العواقب، بس يحسسه أنه  مشمش 
خايف عليه ومهتم بصدق.

تركته مصعوق من كالمها وخرجت، يف املساء اتصل بها، يحدثها بأسلوب مختلف 
ظاهره الحب واالهتامم وتشعر أن باطنه جهنم، ولكن راق لها محاولته إرضاءها 

والتودد لها.

صوته يجعل قلبها يرجف فرحاً، يخرج صوتها مرتعشاً حباً وسعادة يجاهد ليخنق 
خوفها.

يف فرح ابنة لييل زميلتهم

 الجميع سعداء يغنون ويرقصون، وهي تراقص أوالدها، ملحت سمر تجذبه من 
بقلبها  الغرية  نار  بهاتفها، أرضمت  َسويًّا  لهم صورة  لتلتقط  منها  تقربه  قميصه 

فذهبت لهام وأخذت الهاتف بعصبية.

ويتخانق  الصور  هيشوف  جوزك  شوية  ..ابعدى  هاصوركم  أنا  هاىت   : مشمش 
معاِك.

سمر : ال الريس خط احمر ماحدش يقدر يكلم عليه.

التي مل يجد لها مدخاًل لتكون  يري غريتها جليه يف عينها، تهللت أساريره تلك 
إحدى حبيباته اقرتبت أن تقع يف فخه،  مل ترد عىل اتصاالته يومني فهي غاضبة
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 منه كثرياً، كيف يسمح لسمر أن تتجرأ عليه هكذا ؟ هل عالقته معها تجاوزت 
الكلامت ؟ كاد عقلها أن ينفجر من كرثة األسئلة.

) أنِت مفكره نفسك ايه ؟!! أنا غلطان اىن بعربك اصال ! أنا هاعرف إزاى اجيبك 
ومبزاجك(

هذا ما يقوله محمد  بغضب لنفسه عندما ال ترد عليه، حني التقيا يف الرشكة كلام 
ذهب ليسألها عن يشء يخص العمل ترد وهي تنظر للجانب اآلخر، ونربة صوتها 

تحاول التامسك والكلامت مخترصة، شعر أن هناك خطب ما بها.

جلس عىل الكريس.

محمد: أنتي زعالنه بقي ؟

  مشمش : هزعل ليه عادى كل حاجه عادى.

الغرية حاجه حلوة  !!! بس  الىل جواىك ده عادى  الغضب  : معقول كل  محمد 
ودليل يفرح.

الذهول الذي رآه يف عينها وتلعثمها يف الرد أكد له كالمه، هي حقا تغار عليه 
وتكابر يف إظهار ما تشعر به تجاهه، ال تدري كيف يعرف ما بداخلها بهذا القدر 

؟ 

محمد : أنت شفتيها هي الىل شدتنى ماقدرتش أحرجها أنا آسف.

الفرار من  تريد  قُبلة  بها قلياًل، ملحت يف عينيه  بالندم يف صوته، حدق  شعرت 
خلف قضبان شفتيه، شعرت بابتسامه ال إرادية تقفز عىل ثغرها، وأصبح قلبها 
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جواد يعدوا يف سباق ال تدرى ما يصيبها من نظرته، دقائق ويعود صوت يدوي 
بعقلها »ال لن أكون خائنة«

ينتبه لها، ولكن مل يفعل  يف املساء تزينت لزوجها تعمدت املرور  أمامه حتى 
فجلست بجواره 

مشمش : إية رأيك جبته جديد؟

نظر لها نظرة خاطفة وعاد يطالع املباراة. 

وائل: حلو جميل.

شمش : كويس أنه عاجبك.

تذكرت محمد وهو  اللحظة،  تلك  ترتدى يشء جديد  تكن  تتحدث بسخرية مل 
فراشة  فهي  للتزين  تحتاج  وال  وطبيعتها  املرحة  بروحها  أجملهن  )أنها  يخربها 
طبيعتها تأرس القلوب ( مل تقو عىل تجبري كرسته لها هذه املرة، مألت املغطس 
شعرت  حتى  ترصخ  وظلت  باملاء  رأسها  ووضعت  بشدة  بكت  فيه،  واستلقت 

باالختناق.

أجربها طرق معتز الباب عىل الخروج من املاء. 

مستحرضات  وبعض  عطر  وزجاجة  جديدة  نوم  مالبس  لزوجته  محمد  أهدى 
التجميل.

أمل : أنا عندى كتري وأصال العيال كربوا لو شافوىن البسة ومكياج هيقولوا عيَل اية 
؟ عيب !!  كنت إدتنى الفلوس جبت بيها حاجه للبيت أحسن.
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يحاول محمد التامسك وعدم االنفعال.

محمد : أنا وأنت أهم وال احتياجاىت كراجل مش يف دماغك ؟!

تدللت برقاعة 

أمل : طبعاً يا روحى أنَت أهم، هو أنا قرصت معاك ؟ أنا بس العيال شاغالىن.

الكريم، وتجاهد  القرآن  آيات  بعض  عليه  تتلو  لينام وهي  معتز  تضم مشمش 
لتجذب النوم لعقلها عىس أن تسرتيح من كم األفكار الشيطانية التي تراودها.

وائل : يا مشمش تعاىل نامى عىل رسيرك.

مل  النهاية  يف  ولكن  كثرياً  إيقاظها  محاولة  كرر  له،  تذهب  ال  يك  النوم  تدعى 
وذهب غرفته.

راسلها محمد  الظهر  أذان  للعمل، مع  الذهاب  تقو عىل  الليلة ومل  تلك  تنم  مل 
ليطمنئ عليها، أخربته أنها فقط مريضة دون أن تخوض يف تفاصيل، مل تكن يف 

حالة تسمح بالحديث.

_أسيبك تشتغل.

_ال

_ليه؟

_ أنا عايزك تفضىل. 
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اخرتقت كلامته قلبها، مل تكن تحدثه صوت لتقول أنها المست شعوره باحتياجها، 
أو تقدر قدرته عىل التمثيل، كانت كلامت مكتوبة كيف المست بها هذا الشعور 
ال تدري، ال تدري ماذا ينتابها وهي تتحدث إليه سواء كان أمامها أو بعيد عنها، 
ملء فراغ كبري يف عاطفة تفتقدها، عشقت دور الحبيبة، تجلس يف مكتب محامي 
الرشكة تناقشه يف بعض األوراق، فدخل محمد التف خلف كريس املحامي مال 
عىل أذنه وضمه من رقبته يحدثه يف أذنه، وعينيه مثبتتني بعينيها، شعرت أنه 

يضم قلبها هي.

يف  وحبيبته  هو  معه  شاردة  وهي  املفضل  بطلها  شاروخان  أفالم  أحد  تشاهد 
عاملهام الجميل، وفجأة تغريت القناة ألحد الربامج اإلخبارية.

وائل : الهندى ده هو الىل منكد علينا حياتنا.

مشمش : هو انت هتحرتمنى امتى ؟! املفروض تسألني قبل ماتحول.

وائل : املرة الجاية حارض.

لرغبتها،  أهمية  إبداء  وعدم  منها،  والتقليل  االحرتام  عدم  يف  قمة  ترصفه  ترى 
غاضبة ال تعرف يف أي يشء تنفس عن غضبها!

مشمش: أخبارك اية؟

محمد: تايه من غريك.

كلامته سحابة متطر قلبها فرحاً، خرست األصوات التي تنهيها عن االنسياق خلفة، 
ال ترى إال سعادتها.
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مشمش : إزاى وصلنا للمرحلة دى ؟!

محمد : أنِت عارفة إزاى وصلنا! ألن الىل جوانا واحد.

تنهد بقوة 

محمد : أنا باحبك.

فوجئت من نفسها وهي تقول »وأنا كامن » كيف خرجت الكلامت دون وعى!

أخذ نفس عميق وزفره ثم قال.

محمد : ياه أخريًا.

مر يومان عىل هذه املكاملة وهي ال تشعر بيشء إال هو، ال تفكر يف يشء غريه، 
تشعر بسعادة افتقدتها كثريًا، روتني يومها املعهود ال تشعر بثقله، التفكري فيه 

يجعلها ال ترى إال جامل الكون، تهاتفه يف الصباح.

مشمش : عارفة انك بتبقي off الصبح بس حبيت أصبح عليك.

محمد : صوتك يفتح أى  off يف أى وقت، أحسن ما اصحى عىل صوت الغسالة.

 ضحكت بقوة، تتعمد زيارة أختها يوم إجازة وائل فلم تعد تتحمل املكوث معه 
يف نفس البيت وقتاً طويالً، رأت فراولة الحب يف عينيها وهي تتحدث بالهاتف 
بصوت خافت، مل ترها تضحك هكذا منذ فرتة طويلة، مل تر ذلك الربيق يف عينيها 

منذ سنوات، وال نشيطة هكذا.

فراولة : الحمد انكم بقيتوا كويسني.
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مشمش : ده رئييس يف الشغل.

يوهج  والحب  تتحدث عن محمد،  تسمع مشمش وهي  فراولة وهي  صعقت 
مقلتيها ويغوص كل حرف منها يف بحر الحب والسعادة، وهي تصفه. 

فراولة : انت بتخوىن وائل!

تلك الكلمة كانت سيًفا وسقط عىل رأس مشمش.

مشمش : ال ..

مل تجد كلامت تنفي عنها تلك التهمة البشعة.

فراولة: ربنا يهديك سيبي ىل الوالد وروحى لجوزك وحاولوا تحلو مشاكلكم بهدوء 
وركزى يف مميزاته ولو ما اتغريش اتطلقي قبل ما تخرسي دنيتك واخرتك.

قررت األخذ بنصيحتها وفعال عادت بيتها وحدها، أعدت له العشاء أخربته بكل 
انتقادها له برصاحة. 

وائل : أنا كدا ومش هاتغري 

رده صدمها هاتفت شقيقتها روت لها ما حدث.

فراولة : اديلو فرصة أسبوع وأكيد هيحاول يغري من نفسه، هو بيحبك صدقينى 
بس صعب الراجل يعرتف بخطأة.

يف العمل قررت تجنب محمد نهائيًّا، مل ترد عىل اتصاله وال رسالته، كل دقيقة متر 
عليها كالجبال تعيد قرأت رسائله، تتفقد صوره التي عىل مواقع التواصل
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 االجتامعي، تنتظر اتصااًل منه أو رسالة ولكن مل يفعل، حتى ليلة فاض بها الشوق 
واتصلت به، يف وقت متأخر مساًء. 

مشمش : بتكلم مني متأخر كدا. 

محمد : بتفرج عىل صورك مش بكلم حد.

ابتسمت

محمد : وحشتينى قوى.

قالها بكل رقة وعذوبة، اخرتقت قلبها ولكنها حاولت إخفاء فرحتها عنه.

مشمش :أنَت تستحق أوسكار يف التمثيل.

محمد : الله يسامحك.

كرر لها كلمة وحشتينى ثالث مرات وكل مرة أرق من سابقتها، مل تر وال تسمع 
إال تلك الكلمة املحملة بالحب والشوق، ليومني ترتد يف أذنها بال توقف، يرسل 
الصور  يوم عن سابقه، كلامت مكتوبة وليست  الصباح مختلفة كل  لها رسائل 

املعتادة أشعرها ذلك باختالفها عنه.

ذهبت فراولة لزيارتها واالطمئنان عليها، وحني انفردت بها سألتها عن محمد.

مشمش : عارفة انه ممكن يكون بيكذب وبيقول عيّل بدعى األدب واإلحرتام، 
بس غصب عنى كل ما أحاول أبعد عنه قلبى يوجعنى من الفكرة،

سالت دموعها.
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فراولة: أنا مش عارفة أنِت عقلك كان فني ؟ازاى تعمىل حاجه زى كدا ؟! مافيش 
..مايش  لو متجوزه  بالك بقي  الجواز فام  بيكلمها قبل  راجل يجوز واحده كان 
هانفرض إنك هتطلقي ويتجوزك أنت ِ بقي هاتتحمىل األفكار الىل هاتيجى لك 

وهو مش قدامك؟ هتقدرى تتحميل فكرة أنه ممكن يعرف عليىك واحده ؟!

يومان وصوت فراولة يدوي يف عقلها وعاد صوت ضمريها ووالدتها، تشعر بتمزق 
مختلفة،  بطريقه  باحبك  لها  يرسل  يوم  كل  عنه،  البعد  يف  التفكري  ملجرد  قلبها 
عن  تتحدث  أغاين  لها  يرسل  العطلة  ويوم  درامي،  مشهد  أو  أغنيه  أو  كلامت 

الشوق ولوعة الفراق، أو يهاتفها ويقول لها برقة 

)وحشتينى( متلك كل نبضة يف قلبها.

وائل : انت يا هانم تعاىل نظفي ده، تحت كنبة ده وال كوبري اية القرف ده.

أخرجها صوت وائل من رشودها.

مشمش : يف إية بتزعق ليه ؟! أنا مسحه من يومني أعمل اية تاىن يعنى ..مش 
عاجبك نظفه أنَت!

مل تشعر إال بصفعته عىل وجهها، اختلفت تلك املشاجرة عن املعتاد، أول مرة 
يف سنوات زواجهم ترد عليه بتلك القوة، وألول مرة يفقد أعصابه بتلك الطريقة 

ويرضبها، مل تر ماذا ترتدى كل ما كانت تفكر فيه هو الخروج من البيت.

هاتفت محمد وهي تنتحب فذهب إليها، روت له ما حدث، حاول تهدئتها وذكر 
لها أعذار كثرية ليك تسامحه وتعود بيتها.
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مشمش : أنا هاطلق مش هاقدر أكمل معاه.

محمد : استعيذى بالله من الشيطان طالق اية؟

فتحت عيناها عليه جيًدا كيف يقول إنه يحبها ويتحمل بعدها عنه  كيف يقوى 
امرأة  ليلة من وجوده مع  ؟ وهي متوت كل  يلمسها رجل غرية  أن  فكرة  عىل 

غريها.

فنادق  أحد  أمام  وقفا  حتى  وعى،  بال  معه  تسري  يأخذها؟  أين   إىل  تعرف  ال 
القاهرة. 

مشمش : احنا هنا ليلة ؟

محمد : هناخد حجرة نبات فيها للصبح.

بدأت تعي ما يحدث معها.

محمد :  مش قصدى حاجه، أكيد مش هسيبك تنامى لوحدك يف مكان زى ده ؟.

صعقت منه ولكن كانت صعقة برق أنارت عقلها.

مشمش : أنت فاكرىن اية ؟

أنا  : ما خالص دور الرباءة ده ما بقاش الئق عليِك، أنت ذكية وفاهمه  محمد 
عايز اية ؟  

فراولة وهي تحذرها  تراه عىل حقيقته شيطان رجيم، عاد صوت  األوىل  للمرة 
منه وكيف سيلقي بها بعد أن ينال من جسدها ما يريد، سقط الربيق عن أفعاله 
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ورأت الغدر يف عينيه، مل تقدر عىل استيعاب ما يحدث، هل هو من ينظر لها 
اآلن بكل شهوة يكاد يلتهمها بعينيه؟ كيف تحول هذا الصوت العذب الذي يقول 
لها باحبك ووحشتينى ( وأصبح صوت رعد وهو يخربها مبا سيفعله معها حني 
يصعدان الغرفة؟ وكيف ستقيض أجمل لياليها!  تركته وعادت بيتها وهي ال تعي 
كيف مرت عليها األيام السابقة  كيف مل تنتبه ومل تستمع لعقلها ؟! كرهت نفسها 

وزوجها ومحمد وكل يشء شعرت بأنها أحقر من أن تستمر بالحياة.

استقبلها وائل بوجه غاضب.

وائل: كنت فني ؟ ومابرتديش عىل تليفونك ليه؟ 

مشمش : طلقنى.

تجمدت الدماء يف عروقه كيف استطاعت أن تنطقها ؟! 

أمسكها من يدها وأجلسها يك تهدأ ولكنها ظلت متمسكة برأيها، عىل الرغم من 
كل انتقاداتها له إال نها شعرت أنه أفضل منها عىل األقل، مل ينسق خلف وهم 

وأحب غريها. 

استلقت بجوار معتز ولكن مل تنم، يف الصباح قدمت استقالتها من العمل لرئيس 
مجلس اإلدارة.

استدعى  حقائب،  يف  يخصه  ما  كل  جمعت  وجدها  عمله  من  وائل  عاد  حني 
أخويها يهدئانها ولكنها تشبثت برأيها بقوة، اضطر وائل لتنفيذ طلبها برتك البيت 

ومل يطلقها.
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ده  الهبل  انيس  فيه،  ونعيش  عقلنا  بنخلقه يف  الىل  إحنا  الحب وهم   :   فراولة 
وارجعى لجوزك هو أكيد هيتغري هو أكد ىل بنفسه.

مشمش : كذاب أنا بحاول معاه من سنني.

مل تستطع أن تبوح لها مبا حدث من محمد تلك الليلة.

استعانت بالله يك تقوى عىل االستمرار يف الحياة وحدها، مل تعد تريد أي رجل يف 
حياتها، صعق وائل حني وصله إعالن من املحكمة بطلب الطالق، ظل يرسل لها 

رسائل لتعود إليه. 

بحثت عن عمل جديد لعدة شهور، تلك الشهور التي مزقت قلبها كلام تذكرت 
تشعر  الواهمة،  سعادتها  تتذكر  وهي  دموعها  جفت  الخادعة،  محمد  كلامت 

بانقسام قلبها وهي تعيد قراءة مراسالتهام.

ولكن تلك الشهور أَيًْضا قربت بينها وبني أبنائها، فعلت معهام كل ما كانت تريد 
وأكرث، مل تبخل عىل نفسها وأبنائها، يف وقت أو مال أي يشء يسبب لهم السعادة 
أي  يتناولون أى طعام يشتهون يف  نوم،  أو  استيقاظ  يرتبطون بوقت  تفعله، ال 
وقت، أصبحت تشارك ابنتها اهتامماتها الطفولية، تتزين كام تريد وقتام تحب، 

تغنى ترقص هي صاحبت القرار يف أي يشء يخصها.

 قلبها محطم نعم ولكن مل تستسلم لذلك الظالم يجتاح حياتها، دوماً ما تحاول 
التغلب عليه، قوة مبدأ لديها منذ سنوات ) أنا أقوى من الهزمية( قضت كل وقتها 
بنفسها وأوالدها، ببعدها عن وائل خف التوتر الذي كان يسببه لها، رأت جوانب 

يف نفسها وأوالدها، مل تكن تراها من قبل، تحسنت عالقتها بابنتها 
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رويدا رويدا، تأخذهام للتجول يف املحالت التجارية، وكورنيش النيل، عاشت كل 
املواقف الرومانسية يف كل األفالم مع أبطالها، غنت ورقصت مع نفسها وأوالدها، 
خلقت لنفسها عاملًا وضعت فيه كل ما يسعدها، ذاقت لذة حب نفسها وأوالدها 

واستكفت بهام.

متت بحمد الله
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