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  ةــــدمـــقــــامل
 

القير  الواحيد والعشيري  وعاصيرا أوا ير  فيي بداييةأنا فتاة أعيش 

ذليي   فتيياة أ ييرس لينييا ميي  بييدا ليولكيي  أحييس  العشييري  القيير  

  ييالي فييإنهيا مرنيومة  .أحنبها فتياة مي  زمي  بعييد جيدا   .الزما 

أجيدها قريبية منيى عشيقها وأ أحيانيا    معييتعييش  أميامي أراها دائميا  

اة حالمية فتي منهيا إنهياأحياو  اليت ل  بي  و كرههيا أأ يرس وأحيانا  

أفنييى  هيي   كييي دورياآل  جيياء قضييا عليهييا وأفنتهييا و رومننيييتها

 الفتاة؟تل   هيعرفتم م  

اآل   وإليىمعها بيدأا منيذ نينواا  وقصتيإنها نندريال األنطورة  

 القصة! ىتنتهلم 

أو  مييرة أحننييا بهييا  قلبييي  حينمييا دق   عامييا  وعشيير حييواليمنييذ 

 .تفيارقنيوم  يومهيا ليم  قلبي ونمعا صوتها العذب آتي مع دقاا 

 كنا أتصيورها أنيا وبميرور  )نندريال( هيعرف أنها أ أك لم  بداية  

 نعيم .ا  كثييراإلحناس يقي  وال يا  واقيع  واقيع يي لم  أصبحاألعوام 

نيندريال  معييذلي  الزميا  يي لم  ت يليوا  فيإ  وجود نندريال اآل  

 .ال تطلب الكثير التيتل  الفتاة البنيطة الروماننية 

الحيب النيابع مي  القليب والمجيرد مي   هيياليدنيا  فيك  مطامعها  إ 

وكييف  ؟!زماننيا هيذا فيماذا تفع   .ما ي غرض آ ر والشعور باألأ
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تعيش فيه؟! البد أ  تتألم وتتعذب وهى ال تتألم أو تتعيذب وحيدها أنيا 

 فيال يبقيى منيى نيوس حطيام  العيذاب  وينيحقنياألليم  يضنينيأيضا 

أت لي  بيذل   ربما ..منهاالت ل   فيأفكر و نفني كره أا وهكرهأف

 .عذاباتيم  

 بييدا ليتعيييش  التييينييندريال  قتيي  الصييراع حاوليياوميي  هنييا بييدأ 

ولكنهيا  قتلهيا  فييفليح أليم  ولكنيي منهيا ت لصيا  ىأنيوظننا لفترة 

 انتراحا وال أنا ت لصا منها. هيقتلى آلف مرة  فال  فيأفلحا 

مجتمييع ال  فيييكييره براءتهييا ونييذاجتها أ  كييم يأتمنييى لييو ترحيي  عنيي

ا كيا  إال إذ أبيدا  ال يدق الحب أبوابيه الموصيدة يعرف معنى للرحمة و

  تميوا وأميوا معهيا  معهيا وتعذبني بتتعذ  م  وراء ذل  مصلحة

عيذاباتها رغييم  فتييذيقني تعيذيبها ويعشي  الييذئاب  لتمييوا  اتحيي فهيي

امتزجنييا معييا قلبييا   !أنييا؟ هيييأم  هيييولييم أعييد أدرس هيي  أنييا  أنفييى 

 وعقال .

ال  ا  ولكنهييا أبييد  يلييدهييرب منييه بأقصييى نييرعة أكييره العييذاب وألكييم 

  لييفأجيدها مالصيقة  نرعتها بأقصى  معيب  تعدو  لي لحا تتركني

على األرض مصعوقة م  الصيدمة! وعنيدما أحياو  الوقيوف  سهوأف

 الظلي . ظليمرة أ رس أجدها تنفض الغبار عنها وكأنها 

 فرحيا  النيماء ال تعيرف إ  كيا  تغرييده  فييثم أراها عصفورا  مغردا  

 يشيقيه  المطيافبيه  نيينتهيغص   أيال يدرس على  طائر  حزنا  أم 
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ولك  ال نبي  أمامه نوس الترحيا  يشيعر بالغربية   هدفالرحي  بال 

 !ه  نأجده يوما ؟ !أي  هو؟ !وط ؟ ليك  األوطا  يتناء  ه   في

مي  مجهيو   يأ يذنيبحث عنه وكأنيه نيراب أ حياتيأم نأظ  طوا  

والوحيييدة حصيييد منهيييا إال الغربييية أفتمييير النييينو  ال   لمجهيييو  آ ييير

 .والعذاب

 

 ادقيا تعيذبني  بنظراتهيا الحالمية اليائنية تشيقيني أميامياآل  أراها 

 .فليم تحصيد نيوس األليم بالحب عاشا تحلم  ا.حرمان  المعتصر  قلبها

 األميانيودانيا األقيدام م  اليوهنني  األحيالم عليى صي رة حطما ال

عيييالم يعيييدو بنيييرعة الضيييوء للوصيييو  إليييى القمييير  فييييالمنيييتحيلة 

 هذا الكو . فيواحتال  آ ر معاق  الحب 

فليييس هييذا   واألمييانيمعيي  األحييالم  و ييذي يعنيي ارحلييي أميرتييييييا 

وراح ومييا ميي  نييبي  لعودتييه إال  لييىزمانيي  وال مكانيي   زمانيي  قييد و

ب  برجوع القرو  فييا ليتهيا تعيود  مكاني  هنيا   ال  النني  برجوع 

األناطير ما بي  حكاياا األميرة المنيحورة والنياحرة الشيريرة  في

 ج  محبوبته.أال يهاب الموا م   نوروأمير ج
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 صــل األولــفـال

 اليــوم األول
 

جليس أنيا أحد أيام الربيع المعطرة بننماا الورود واليانيمي  ك   في
حييث كنيا طفلية  البعييد.األميس  رأتذك  التفكير فيمنتغرقة  بغرفتي

حمي  بيي  أولكي  كنيا  أ يرس مشاكنية أحيانيا   هادئة الطباع أحيانا  
مبتنيييمة للحيييياة ومتطلعييية لتحقيييي   األحيييالم.الكثيييير مييي   يضيييلوع
تضييع مي  بيي   أحالميي وليم أر     ير  للحيياة العملييةأولم   أحالمي

صيدم بواقيع أوليم  وصيغرها نعومتهيا  فيياألطفيا   كيديدي الصغيرة 
  .فأصبحا منتحيلة األماني ليم حطم ك  أ
 

لمياذا ليم    بي  الحي  والحيي تالحقنيألنئلة  اإجاباكنا أبحث ع  
 !بالرغم م  بناطتها؟ أحالميتحقي   أنتطع

وفجيأة بلغيا  بهيا شيعر أوكيف مرا الننواا م  بي  ييدي دو  أ  
 .عمريالعقد الثالث م  

نظير أ  واتجهيا إليى مرآتيي مكتبيي وبعد لحظياا نهضيا مي   ليف 
ليم تعيد هيذه  !؟نيوعييييا  أيي  أنيا   قيد ا تلفيا  يونعييألجد  لوجهي
 والتييي والحيويية تلي  الفتياة المليئية بالنضيارة "حنيي "  عييو  هيي

االجو وتمأل تعش  الحياة  يدا م  حولها أينميا  مرح  بي  أصيبحا  وج 
تقييرأ   فتيياة تائهيية حزينيية ال تييتكلم وتفضيي  الجلييوس وحيييدة بغرفتهييا

 ا أو تحلم مع أغنية أو تران  بعض األصدقاء عبر اإلنترنا.كتاب  
 

ثييم تعييود للصييما مييرة  ديث بالكيياد تييرد علييى ميي  يوجييه إليهييا الحيي
وكانييا   جديييدنظيير للمييرآة ميي  أ فعييدا   .االكتئييابفيالزمهييا  أ ييرس 
   !المفاجأة
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بي  كانيا   عادييةولم تك  فتياة  أنا لم تك   بالمرآة رأيا فتاة أ رس 
 وبيدوري  فييتحملي   هيا يعين تمألوالدهشة   لي  ملكة متوجة تنظر 

 !ترتديه؟ الذيما هذا  ..أحمل  فيها
عيرف تلي  المالبيس أ  دأعتقيمالبس القر  الثام  عشر على ما إنها 

 شاهدتها تتحدث ع  ذل  العصر. التيم   ال  األفالم النينمائية 
 

جنييمها  ذاا مالمييح مالئكييية  حقييا    أميييرةمالبييس  ترتييديلقييد كانييا 
مي  كي  تيجيا   أجمي وعليى رأنيها تيا   ناعم  ذهبيشعرها  نحيف 

تتيزي  بأنياور  يقيه الالميع برلعيي  بالملكاا له بريي  المياس يأ يذ ا
 ا  فنيتان ترتيدي حو  رقبتها ورنيغيها  ةتفملوعقود متأللئة كالنجوم 

ترتييديها الفتييياا يييوم ع رنييها  التيييبيييض اللييو  كفنيياتي  الزفيياف أ
 . عينايما رأا  أجم ولكنه 

 
لييم نييه إ !مييا أراه واقييع أم حلييم يقظيية؟ عينييي هيي فيير  أ ف رجييا  ح 

بالشيقة  ا    فدرفلم أجد أحدا    المعيشةغرفة إلى  غرفتيمهرولة م  
وأنيا  غايتيه.كي  إليى   رجوا  أنرتيثم تذكرا أ  جميع أفراد  كلها 
أييام الجميع  بمنزلييحيث اعتدنا على اللقياء  صديقاتي  أنتظر وحدي

 م  ك  أنبوع.
 

ذلي   أةأشع  نييجارة ت فيف عنيى وطي كي  مرة أ رس لغرفتي عدا  
الغرفية  تجيو -األمييرة أقصيد- ال زالا بالغرفةفإذا بتل  الفتاة  الحلم 

  األشياء.محاولة لمس بعض  حولها تحمل  بك  ما و
 .مرة أ رس ففزعا   لك   وفها يمنعها 

 ..إذ  لم تك  حلم يقظة أو ت ي 
  أمامي.واقع يقف  إنها

 ا  مالئكييكيا  صيوتها و  ميرةألو   وتكلما   متفحصة بعي   لي نظرا  
ها وجنمها كملكة جما  للكيو  لكي  األعيوام مع وجه ا  مننجم  ا  عذب

 الماضية والقادمة أيضا  
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وميا كي  تلي  األشيياء واآلالا الغريبية؟  وأيي  أنيا؟ ؟قاليا: مي  أنيا  
 بيدها المزينة بال واتم المرصعة بالل ل ؟ إلي  وتشير 
ثييم  ألد نهيياأش ييع  نيييجارة  إننييي ت ييافيال  وأنييا أشييد  وفييا: فأجبييا  
 مكتبي.لف   وجلنا   ائفة  انتدرا  

  وال أتماليي  الوقييوف عليهمييا ميي  المفاجييأة ترتجفييا  يكانييا قييدما
 ال أعلمه! لنبب اعنهوكنا أحاو  إ فاء ذل  

مياذا  ؟د ليا  هنا وم  أي   د لا  وكيف  !؟م  أنا   لي قولينألتها:  
 هي  أنيا   بهيا؟ أتياولماذا ترتدي  هذه الثياب وم  أي   ؟مني  تريدي  

لم أم  وهم أم حقيقة؟  نس أم مال ؟ إ واقع؟ح 
 

 مالبنيي ي  وفيفيي   شييءكي   فييتحملي   بي  انيتمرا    عليي  لم ترد 
نيييتعد النيييتقبا  بعيييض أ ومكيييياجى حييييث كنيييا   شيييعريوتنيييريحة 
 روز وبيادي   بنطلو  جينز  مالبس كاجوا  أرتديفكنا   صديقاتي
 أغراضيي فييثم عادا تحملي    ظهرياألنود ينناب على  وشعري
والتليفيو  المحميو    بيي  الكمبيوتر ال يا   هازج بالغرفة المبعثرة 

والكانيييا ومجموعيية الشييرائط بجييواره علييى  المكتييب بجيواره علييى 
 جهاز التكيف الملص  بالحيائط بأحيد أركيا  الغرفية  منضدة صغيرة 

 الموجييودة بييالرك   ميييالديهييدايا عيييد   بالمكتبييةالكتييب الموجييودة 

والنيشيوار  عليهيا دة وأدواا المكييا  الموجيو  ةالمرآة  والتنريح
بعيض الصيور المعلقية عليى   التنيريحةأمام  الكرنيكا  على  الذي

 .أنرتيوأفراد  ألصدقائيالحائط وعلى جوانب التنريحة 
محاولية   كي  عليى يقيي  تيام مي  ش صييتهاأولم  بيننا ودار الحوار 

 :صديقاتيأنها أحد مقالب  نفنيق نع أ أ 
 

  ؟بين   تنت في  أأم  أال تعرفي  م  أنا؟ نندريال:
 أجيبيي فبيا  عليي    غرفتيودا    بيتي فيأنا  هنا  نيدتييا حني : 

 .الشرطة لكيوإال انتدعيا 
 .بيكا  الغضب قد بدء ينتبد و
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 ه  أنا نارقة؟  ماذا فعلا؟ ولما؟ !الشرطة؟ نندريال:
؟ أجيبينيذ  إحني :   م  أنا 
 . يعرفنيأنا نندريال ك  م  بالمملكة  :نندريال
؟ مملكة؟ حني :  ؟نندريال م  أنا 

 
أدور ميي  حولهييا  وأ ييذا   ميي  هييو  الصييدمة وقفييا   أي عبييث هييذا!

هي  هيذه  ت يرسوأفكير  حوليأحمل  فيها مرة أ رس والدنيا تدور م  
أميام معجيزة إلهيية فيوق  أننييأم  جننيا   يأم أنيمقالب صيديقاتي  حدأ

 .انتيعابي
 

آلية  ركبيا  هي   !ليى هنيا؟إ وكيف جئيا  في انتنكار ضاحكة: لها  قلا  
 !؟العلميأفالم ال يا   فيأراها  التيالزم  
آليية الييزم  وهيي  للييزم  آليية والنيياس  !ميياذا؟ دهشيية:بنظييراا  ردا  

وميا  !تتحيدثي  عنهيا؟ التييأفيالم تلي   وما هي !كيف ذل  ؟ !تركبها؟
 ؟!مما تتفوهي  شيئ اأنا ال أفهم  !هو ال يا  العلمي هذا؟

 
 لييي   وقيوليموضيوع األفيالم  أنيس   الغضيب:  هبصيوا عيا  يملي قليا  

.من صبري دهنا؟ لقد نف لغرفتي كيف وصلا      
 

كنييا  علييي  صييوت   ترفعيييدو  أ   شيييءكيي   لكييينييأقو   :قالييا
مثيي  هييذا  فيييأ  أزوره  اعتييدا   الييذيبقصيير األحييالم  بغرفتيييجلييس أ

أو  لقيياء  فيينييترجع ذكريياا الحيب الجمييي  أ كيي العييام الوقيا مي  
وتلي   وجهييأتأمي   لمرآتينظر أ  الحبيب وزوجي ىيكوبي  مل بيني

بيييالمرآة  أميييامية وجيييدت  أفجيييو فييييه بيييدأا تظهييير  التييييالتجاعييييد 
  كييا  إ !أتحقيي  ممييا أراه كييي المييرآة ميي   فاقتربييا  فييي  تحملقييي  

هييذه الغرفيية  فيييهييا هنييا أماميي    نفنيييأجييد  بيييفييإذا    ييياال  أم  ا  واقعيي
 العجيبة.
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 فيييولكيي  التجاعيييد لييم تظهيير بعييد  ا  أيضيي لييي  وهييذا مييا حييدث  حنييي :
 وجهي.

إلييى  انييتدعا  نييه تييم أعلييى مييا يبييدو  :منييتهجنة ضييحكا  ثييم قلييا
 عالمنا هذا.
أنيا نيندريال مي  يجير   ماذا تعنى بهذه الكلمة؟ ؟انتدعائي نندريال:

 ؟انتدعائيعلى 
 

عيام آلفيي   فييالغاليية اآل   أميرتييوييا  نييدتيأعنى اني   ييا  حني :
والعشييري  أوا يير القيير  العشييري  وأوائي  القيير  الواحييد أي  ميالدييا  
وتحكيي   كنيا تعيشيي  بيه اليذيعي  العيالم  وجزئيا   ي تلف كليا   زم 

 عنه  إذا صدقت !
 

وجييدا  نفنييي أحملهييا ف نييندريال ميي  الصييدمة علييى األرض  نييقطا  
 فيييكنييا  أيضييا   ولكنييي ألفيقهييا  برفانيياتى وأتيييا بأحييد  نييريري إلييى

 المالئكيينظير لهيذا الوجيه أ مكتبييجلنيا  ليف ف  تيواز حالة عدم 
 هي  هيذه حقيقية حتيى ليو أقنعيا نفنيي بهيذا كلعبية: لنفنييوأتحدث 

وقيد أجيد عنيدها بعيض  مشيكلتي فييب برتهيا  لتك  نندريال وأنتفيد
 لييييا    جفيييونيوطييييرا النيييوم مييي   حيرتنييييطالميييا  التييييالتفنييييراا 

    لنلعب!بااال أجد لها إجا التي أنئلتيربما أجابا على   طويلة
 

هيا وعيادا تحملي  يبدأا نندريال تفي  م  تلقاء نفنها وفتحيا عين
كنييا أتمنييى أ  يكييو   هنييا؟ ال زلييا  أميي  جديييد فيمييا حولهييا وقالييا: 

لما    .ح 
 

 عالمنا المثير. فيفأهال ونهال ب    نيدتيالواقع يا  أنه حني :
ا كي  مي  وملييء بالغرائيب نيه مثيير فعيال  أنعم على ما يبيدو  نندريال:

 ؟ اانت داماتههي وما األشياء  هذه
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شاشييية جهييياز الكمبييييوتر  فييييوكانيييا تقتيييرب وتحملييي  بانيييتغراب 
ثييم تييدير رأنييها نحييو كيياميرا الفيييديو  المكتييب علييى  أميياميالموجييود 

شاشيته  بقشيعريرة عنيدما المنيا   وأصييبا   الشاشية المعلقة بيأعلى 
كا فضييح بالشاشيية تظهيير  التيييلمييس صييورتها  ليية  بإصييبعها محاو

 عا .بصوا 
 

هذا ينمى كمبيوتر واليبعض يطلي  علييه انيم الحانيب وهيو حني : 
 قد ال ينتوعبه عقل . الذيالتقنياا الحديثة  سحدإ

ثيييم عييياودا النظييير  واحيييد آ   فييييبانيييتنكار ودهشييية ى إلييي قائلييية:
 !ماذا ينتطيع أ  يفع  هذا الشيء؟قائلة:   ..للكمبيوتر

 
أقابييي  علييييه  إننيييي  نييييدتييفعييي  الكثيييير والكثيييير ييييا  أنيييه فأجبيييا:
نييتقب  علييييه أأرنييي  و طويليية ونتحييدث لنييياعاا  يومييييا   أصييدقائي

 ا  المتعييارف عليييه وينييمونه بريييد العيياديميي  البريييد  الرنييائ  بييدال  
 ا  أنحيياء العييالم يوميي فيييميي   اللييه علييى األحييداث    وأطلييعا  إليكترونييي

 يواألغياناألفيالم  أحيدثبيوم وناعة بناعة كميا أنيتطيع أ  أشياهد 
   ...بأمريكا و
وقالييا: أرجييو  يييا آننيية ال تنييتغلى  جملتييي أكميي قبيي  أ   قيياطعتني

 منى. وتن ريفرق الزما  
 

نيي ر منيي   وال أال  انييأ قلييا ضيياحكة ميي  قييدرتها علييى تمثييي  الييدور:
إنمييا أشييرح با تصييار شييديد إمكانييياا هييذه اآلليية ومييا   كييذب علييي   أ

أنحياء  الا بجمييعالمجياشتى  فيبه م  معلوماا  تمدنيتنتطيع أ  
 هذه. غرفتيالعالم م  

 
 ليييحنييي : هييا هييو الييدلي  أمييام عينيي  رنييالة ميي  صييدي   انييتطردا

الرنيالة وهيى تنظير للشاشية ثيم  أوبيدأا أقير  اآل  وصلتني أنبانياب
 تعجب! في وجهيإلى 
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فهيذا الجهياز معقيد للغايية  ال عليي    :لهيا قليا    قيرأا الرنيالة أ  بعد

وكيييف  عالميي  عيي   ليييا أريييد  أ  تحكييى كنيي ولكنييي ليي   بالننييبة 
أضيافوا  أنهمكما نمعنا عنها بالرواياا أم  هيكانا الحياة فيه؟ ه  
 إليها لمناتهم الفنية؟

 
وميا  :بي  تحيو  نظرهيا إليى جهياز الكانييا وقاليا نيندريال لم ترد 

 ؟هذا أيضا  
 والمونيقى األغانينمع فيه أجهاز كانيا  أنه حني :

 المونيقيي  والمطربي ؟ ت في وأي  نندريال:
 كييي انتظييريوال أحييد موجييود بييه صييوتي نييه مجييرد تنييجي  إ حنييي :

  .كيف يعم  يتر
 

نيندريال  ةزييارة األمييرنمعها قب  أكنا  التي األغاني أحدثوأدرا 
لعنة مي   أهي ما هذا؟ ها وتقو :يوتشب وتند آذن قفزفإذا بها ت  لي  

 ؟"كهركوبا "طاء لعناا اآللهة أم نحر م  أعما  الناحرة الشم
 

ولييس لعنية مي  اللعنياا  !نه عمرو دييابإال  :ة  عالي ضحكاتيفدوا 
 النوق. فيشريط له  أحدثوهذا  أميرتييا 

 !والمطربي  نوق يباعو  فيه؟ لألغاني نوق؟ نندريال:
 

أ   يب  أعن  للكلمة الحرفيقصد المعنى أال   ال ال يا نندريال حني :
ـ  نج  أغانيه على شريط مثي  هيذاعصرنا هذا ي فيك  مطرب اآل  
نيييوق  فييييببيعيييه  ويقيييوم-الموجيييودةالشيييرائط  عليييى وأشيييرا لهيييا

 جميع أنحاء العالم. فيلينمعه ك  الناس   الكانيا
 

تعيزف  التييولكي  ميا هيذه األصيواا واآلالا  اآل  فهميا  نندريال:
 إذا ما نمعتيها لفترة طويلة. بالصمم أنها تصيب اآلذ  
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عصيرنا ييا نييدتي صيوته  في شيءشباب: إ  ك  جاوبا بانطالقة ال

فعنيدما تيدور كي  تلي    لقد اعتدنا على ذل  منذ نينواا طويلية عا   
لذل  البيد أ   عالية اآلالا العجيبة كما تطلقي  عليها تصدر أصواا 

 عصركم. فييكو  صوا المونيقى أعلى مما كا  عليه 
 

يحة وأدواا ثييم أدارا عينهييا إلييى التنيير ورفييض بانييتنكار  فنظييرا  
ثييم أمنييكا بييه  النيشييوار واتجهييا إلييى  النيشييوار الماكيييا  ثييم 

  وقالا وما هذا؟
إ  إيقيياع الحييياة اليييوم نييريع   نييه نيشييوار لتجفيييف الشييعرإ حنييي :

وليذل  فيا  هيذه اآللية  شيعري حتى يجف  أنتظرجدا  وال أنتطيع أ  
 ..كيف تعم  انظري  تجفيف الشعر فيمذهلة 

نفس وقا  فيصوته  سال ا  بالتشغي  فدووضغطا على المفتاح 
 فأصابها الذهو ! منه  رو  الهواء النا   

ريياح ال مانيي  تهيب مي  دا ي   أهي وقالا نندريال: ما هذا برب ؟
 هذه اآللة العجيبة؟!

ثييم وقييع نظيير نييندريال علييى الصييور المعلقيية حييو  مييرآة التنييريحة 
نيمها بتلي  وأي رنيام بيارع ر وقالا: ولم  هذه الوجيوه الصيغيرة؟

 المهارة والدقة الفائقة؟    
     
 

ييا نيندريال وال ينيتطيع أي رنيام أ   ةإنها صور فوتوغرافي حني :
 يرنم مثلها ألنها صورة طب  األص  وليس للفنا  د   فيها.

 ماذا تعنى هذه الكلمة؟ ؟ةفوتوغرافي نندريال:
هنييا  آليية تنييمى كيياميرا تلييتقط بهييا هييذه الصييور ثييم تحمييض  حنييي :

معلقية  ترينهيا  التييالنهاية صور جميلة مث  تلي   فيتطبع وتكو  و
المنانباا النيعيدة  فياعتاد الناس أ  يلتقطوا مث  هذه الصور  وقد
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واليرحالا وحفيالا الت ير   وأعياد الميالدال اصة بهم مث  الزفاف 
 ..ذل وما إلى 

 
حفي  ت ير  الجامعية منيذ  فيي وصيديقاتيأنيا  لييفهذه الصيورة ميثال  

 وأنيرتيأنيا  فهيي ليي منة أعيوام مضيا أميا تلي  الصيورة  اليحو
 الماضي.لبنا  العام  فيعندما كنا 

 
تتكلمييي   التيييأ  أرس هييذه اآلليية  ليييوبشييغف قالييا نييندريال: هيي  

آه ليو كانيا هيذه اآللية موجيودة  :كييف تعمي ؟ وتمتميا وأرسعنها؟ 
 كيا  يوميا  موعيودا  ال فقد  عرنيصورا بها يوم  عصرنا لكنا   في

 يماثله أي عرس م  األعراس.
 

  ألحضرها. انتظريبالتأكيد  حني :
وأ رجييا الكيياميرا ميي  أحييد األدرا   وفتحتييه  دوالبيييواتجهييا إلييى 

وبدأا تشغيلها وفكيرا أ  اليتقط لألمييرة القادمية مي  القير  الثيام  
تتيزي   اليذيعشر صورة للذكرس بتل  المالبس واإلكننيوار الرائيع 

  به.
بهييا  أحييتفظ أميرتيييبصييورة يييا  ليييالكيياميرا هيي   هيييهييا  لهييا:قلييا 

 لذكرس تل  الزيارة الغالية؟
 

؟ …على الفيور: طبعيا  ييا نندريالفردا  حتيى اآل  ال  انيأ  ميا انيم  
 ها الفتاة الجميلة؟تيأعرف انم  أ

  .أنا أنمى "حني " قلا:
 

 نم جمي  لفتاة جميلة.انندريال معقبة: يا له م  
لى هذه المجاملة الرقيقة ومياذا أكيو  أنيا ع أميرتيأشكر  يا  حني :

وليم  تو  مملكة الجميا  والحيب معيا   الذيأمام جمال  األ اذ وانم  
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الييوم االنيتيالء عليى  وإليىجم  جميالا العالم منذ عصر  أتنتطع 
 هذا العرش.

 
 هذه الكاميرا. أديرينندريال: اتركينا م  المجامالا وهيا 

لهيا عيدة  ثيم التقيا    نييدتيجاب ضبط الكاميرا: أمر  مت هىو حني 
 طيييوط  أحيييدث  يميييثال الليييذي صيييور بمالبنيييها وتنيييريحة شيييعرها 
 الموضة )موضة القر  الثام  عشر(!

 
 أي  الصور؟  نندريال:وبعد أ  انتهيا م  التصوير قالا 

ذهيب بيه إليى معمي  أبدا   الكاميرا  الذيالفيلم  ينتهيبعد أ   حني :
 الطبع للصور. فوتوغرافيا حيث يتم التحميض و

 
 ومتى نتحضر صديقات ؟  ليك  ذل  نندريال:
   . انتظاره في أنني حني :

أفكيير  مكتبييي لييف  الكرنيييووضييعا الكيياميرا جانبييا وجلنييا علييى 
نييندريال األنييطورة علييى أنهييا واقييع يقييف  صييديقاتيكيييف نتنييتقب  
عليى ميا ييدور  أطلعهياوفى نفس الوقا كنيا أرييد أ   أمام أعينهم؟!

 زمنهيا فييالحيا   كا  عليهعرف الفارق بينه وبي  ما أوعصرنا  في
 أقيدمأ   فرأييا المنيالة أميور الحيب واليزوا  وميا يتعلي  بهيذه  في

مي   يار  مصير أو أنهيا  صيديقاتياألميرة نندريال على أنها إحيدس 
وكي   صيديقاتي بييحتى ال تظ   طويلة كانا تقيم بال ار  منذ فترة 

 الجنو .  م  نأقدم لهم نندريال األنطورة
 

أرس  ال تضايق  هذه المالبس الثقيلة يا نندريال؟أفنظرا لها وقلا: 
  مالبنييلماذا ال تنيتبدلينها بيأ رس مي   أنها ثقيلة كيف تتحملينها؟
واتجهيا ناحيية اليدوالب ألغريهيا  ؟لمقانييإ  مقان  مماث  تقريبيا 

 بتجربة أحد  طوط الموضة م  القر  الواحد والعشري ؟ 
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ميي  مالبييس وأليييوا   دوالبيييعييا نييندريال بمحتوييياا وبشييغف تطل
مثلهيييا مثييي  أي فتييياة أو نييييدة عنيييدما تيييتكلم عييي  الموضييية  غريبييية 
نظرتهييا تجيياه األزييياء والجمييا   كيي  العصييور والقييرو   فيييواألزييياء 

 التيياألليوا  الزاهيية  هييفالموضية هيذا الصييف  و طوط الموضة 
عنيدما تأ يذ  أحيانيا  هيار م  الحيوية والنضارة واإلب شيئا  تمنح الفتاة 

 هذه األلوا  العيو  لبعيد.
 

 ؟   أميرتيال تعجب  هذه األلوا  يا أ حني :
غاييية الروعيية  فيييردا نييندريال بييدورها: ال ال علييى العكييس إنهييا 

يي  البنطليو  نيه يشيبه مودإ  عصيركم هيذا في شيءواألناقة مث  ك  
 "حني "؟ "حني " لماذا تلبني  مالبس الرجا  يا ترتديه يا الذي

وليييس  حريمييينييه مودييي  إ فضييحكا وأنييا أقييو : مالبييس الرجييا  ؟!
 .رجالي

 
أنا اعرف جيدا  أ  الرجا  فقيط هيم مي  يرتيدو   ..انتنكرا قائلة: ال

 الفناتي  الطويلة. هيالبنطلوناا أما مالبس الفتياا والنيداا 
 

أميا اآل   أميرتييعصركم ييا  فيال إ  ذل  كا  باألمس البعيد  حني :
منييذ نيينواا طويليية أصييبحا المييرأة العصييرية كمييا يطلقييو  عليهييا و

 الحريية نيه عصير إما يحليو لهيا أيضيا  وترتديب   البنطلو   ترتدي
 فييم  ح  المرأة الكثير والكثير مما كا  محرما  عليهيا  أصبححيث 

 أعيشه اليوم. الذيعصركم وفى عصور قريبة جدا  م  عصرنا هذا 
 

ميي  عبيياءة الرجيي  وأظهييرا قييدراا  عصييرنا فيييلقييد  رجييا المييرأة 
 فيييأذهلييا العييالم كلييه  إنهيياشييتى المجيياالا حتييى  فيييكامنيية بييدا لها 

ننواا قليلية مضيا بميا قدمتيه للعيالم وأثبتيا أنهيا تنيتطيع  و ضغ
أتعيرفي    حتى مجا  الحروب د لته المرأة أيضيا    شيءأ  تفع  ك  
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تعيد  فليم صيفوف جييوش بعيض البليدا   فييأ  هنا  فتياا مقاتالا 
 .  أميرتيالحروب م  نماا الرجا  فقط يا 

 
فردا نندريال بانتغراب: مياذا أهنيا  اميرأة قيادرة عليى القتيا  كميا 

نيه إ مييادي  الحيروب وقيادرة عليى حمي  النيالح؟! فيييقات  الرجيا  
 غييرب ميي  ال يييا  وأبعييد عيي  حكاييياا األنيياطير أعجييب العجيياب و

 بالنناء؟! أليس هنا  رجا  ل وض الحروب حتى ينتعينوا
 

لكي  الميرأة  أميرتييييا  ظننيامير لييس كميا ألوجاوبا حنيي : ال إ  ا
تريد أ  تثبا للعالم كله أنها لينا ضيعيفة أو أنهيا عضيو غيير نيافع 

اآل  للمييرأة  وأصييبح  ولقييد أثبتييا ذليي  بالفعيي  فقييط نييوس لجنجيياب 
 ك  أنحاء العالم. فيصوا منموع 

فقيط  إننييك  هذا االنفعا ؟  لم"حني " يا  أرا  منفعلة جدا   :نندريال
نييه إبيي    علييى  ييرو  المييرأة للحييياة العملييية ضأعتيير  ولنييا أأتنيي

بشرط أال ي ثر ذل  عليى بيتهيا وحياتهيا األنيرية. فمنيذ  جدا   ينعدني
عصييركم  فييياألز  والمييرأة تعميي  بجييوار الرجيي  وهييذه لينييا بدعيية 

  والقييرو  كمييا يبتطييور النيين إنهييا تطييوراالقييو   تنييتطيعيلكيي  
 تقولي .

 
بالدنييا الجميليية بييالرغم ميي   ففييي انفعييالي:إ فيياء  ليية  جاوبييا محاو

عراقتها وأمجادها إال أنها تعد م  بالد العالم الثاليث حييث ليم تحصي  
المييرأة علييى كيي  الحقييوق بعييد كمييا حصييلا عليهييا ننيياء العييالم األو  

 وا تييارياتركينييا ميي  هييذا الموضييوع   انفعيياليوهييذا نيير  والثيياني
 .صديقاتيلترتديها قب  أ  تحضر  ل  تحلو  التيالثياب 

 
اليدوالب: نيأ تار  فيالمعلقة  مالبنينندريال وهى تنظر وتتفح  

حلييم بالحرييية وأتمنييى أ  أدائمييا  فأنييا كنييا   مثليي  أ  أكييو  عصييرية 
فمنيييذ أصيييبحا ملكييية  شيييرط أحظيييى بيييبعض االنطيييالق دو  قييييد أو 
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جمييع حتيى مح  أنظار واهتميام ال وتصرفاتي تحركاتيوأصبحا ك  
 صدري.ضاق 

 
 ـهذا البنطليو  األنيود وعلييه هيذه الي نأرتديوانتطردا نندريال: 

فردا: نعم هذا ميا  النط  فأكملا لها: البادي الفوشية  وتلعثما في
 ؟ مالبنيكنا أريد أ  أقوله وأكملا: وأي  أنتطيع تغير 

  
تغيييري هييذه الغرفيية نييأنتظر بغرفيية المعيشيية حتييى  فيييهنييا  حنييي :
. و رجا وأغلقيا بياب الغرفية وذهبيا إليى غرفية المعيشية مالبن 
عي  األمييرة  وأميي لصيديقاتيمياذا نيأقو    ال طوة المقبلة فيأفكر 

 أضحا حقيقة! التياألنطورة 
ونتكو  النتيجية الحتميية أ   نندريال نها إأحد إ  قلا  يصدقنيل  
 إال أ  أمياميبأحد المصحاا النفنية والعصبية فال نبي   نفنيأجد 

 ؟! أكثرولك  أي األكاذيب تكو  مقنعة  جميعا كذب عليهم أ
 

وجييياءا  اإلنترنيييا عبييير  صيييديقاتيإحيييدس  هيييي  نيييندريال إأقيييو  
تتشييابه مييع  التيييميي  بييالد بعيييدة وعجيبيية وأي الييبالد تليي   تزورنييي

تمييدنها وفييى نفييس الوقييا ينييت دم شييعبها  فيييالقيير  الثييام  عشيير 
الد تعيييش عصيير مثيي  العصيير العييالم اليييوم بيي فيييال يوجييد  اإلنترنيا؟!

غريييب  شيييءوكيي   ؟!إذ فميي  نييتكو   نييندريال جيياءا منييه  الييذي
 شيييئا  غريبييا  عليهييا وهييى ال تصييما عنييدما تجييد أو تييرس أو تنييمع 

 ؟ إذ   وتحاو  أ  تفهم ك  ما يدور حولها فما العم  أب  تن عليها 
إال هييذا الحيي  وعليييى نييندريال أ  تييتفهم هييذا الوضيييع  أميياميليييس 
عليى كي  ميا  أطلعهيانيأحاو  أ   اآل ير معه وعلى الجانيب  وتتعام 

وم  الم كد أنها تعلميا الكثيير مميا قيد   نها ملكة اآل إ  قد يصادفها
 نتتعرض له م  مواقف مقبلة. فيمايناعدها 
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 منيرعة إليهيا وطرقيا   فقميا تصير؛ وفجأة نمعا صوا نندريال 
مكروهيييا  أ  يمنييي اعتقيييادانتظييير ردهيييا أدو  أ   ثيييم د ليييا   البييياب 
نفنيها بعيد أ  ارتيدا  فييبها تقف أمام الميرآة تحملي   فإذا أصابها 
 .العصرية كما تطل  عليها ثيابي

كميا  الشيباب كانا صر ة فيرح ممزوجية بإعجياب يشيوبها انطالقية 
 يبهرنييا  فتحييو نفعيي  اليييوم نحيي  الشييباب عنييدما نييرس آو ننييمع مييا 

ر لهيا بعيد أ  نظيأوأنيا  بهجتهيا إلى ضيحكة فيرح تشياركها  انزعاجي
تحولا م  أميرة القر  الثام  عشير إليى فتياة عصيرية وال ينيتطيع 

 أحد أ  يقو  غير ذل  عندما يراها.     
 

هيذه المالبيس ب اآل  ال ينتطيع أحد يفرق بين  وبيي  أي فتياة حني :
 لييصيديقة  ني   إعليى ألصيدقائي وأنتطيع أيضا أ  أقدم   العصرية 
 س كذل  يا نندريال؟وزيارة مصر ألي لزيارتيجاءا 

 
نندريال وهيى ال تيزا  محملقية بيالمرآة وكأنهيا أميام معجيزة كونيية: 

إذ ميا  الي  يعرفني شيعبينعم مع  ح  أصبحا أشبه  اآل  وأظي  أ  
 !رآني بهذه المالبس

 أ ذا تضح .و
وأكمليا   صيورة بهيذه المالبيس العصيرية لكيالتقط  يودعين حني :

اآل   صيديقاتيتحضير  نيوف فييلم:ال فييوأنا التقط الصورة األ يرة 
وأرجيو أال  لزييارتيعبير اإلنترنيا جياءا  صيديقتين  إونأقو  لهم 

وليذا  الجنيو   بيينر  ألنهيم إ  كشيفوه نييظنو   صديقاتيتكشف 
غرييب ترينيه آو تنيمعينه مينهم   شيءع  أي  تناليطلب من  أال أ

ييا تنيا الت  عليى كي    فأجيب بمفردنا به إلى أ  نجتمع  احتفظيب  
 ؟ناندي

 
 يا "حني "؟ ي؟ أتتحدثي  إلناندي !؟قلاماذا  نندريال:
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انيم نياندس أميام  نيأطل  عليي    أميرتيي حني : نعم أتحدث إليي  ييا 
واعتبرييه  هيذا عصيرنا  فييفانم نندريال ليس له وجيود   أصدقائي

 انم تدلي . 
 

وهييو  للموبييي أومييأا برأنييها دو  أ  تنطيي  بالموافقيية وهييى تنظيير 
 ير . 

 
وقلييا لهييا منييرعة وأنييا أضييع مالبنييها بالييدور   لموبييي لظييرا فن

ال تراهييييا  كييييينييييأ بب مالبنيييي  الملكييييية هنييييا  :بالييييدوالب يالعلييييو
وصيلوا لقيد   ي صينيالعبيث بكي  ميا  صديقاتيفقد اعتادا  صديقاا 

ال تجعلييهم يشيعرو   ونيدقو  الباب اآل  ال تننيى ميا اتفقنيا علييه 
 بأن   غريبة ع  عالمنا هذا.

 
عليى الموبيي   لييأ  يرنيوا  صديقاتيحيث اعتادا ـ  الباب فعالودق 

 ليعلميييونيوأحيانيييا   نيييريعا  لهيييم البييياب  حالنيييلم  ألفيييتقبييي  صيييعود 
بانيتغراب  ليلهم وهى تنظر  حالباب  ألفت إلىواتجها  ـ بحضورهم
أصيييدرا الصيييوا  التييينفنييها ميييا هيييذه اآلليية العجيبييية  فييييوتقييو  

 م  بالباب؟   صديقاتها هوكيف عرفا أ   ر ؟ الذيالمونيقى 
 

 أقيو :بالبياب وأنيا  صيديقاتيتركتها وحدها بالغرفة وذهبا النيتقب  
 ربنا ينتر. 

 
وفريييدة  ي ونييال  ومييريم نييهام : صييديقاتيوبالبيياب كانييا تحتشييد 

ا ميلليد و  تليه ينيالكانا تقف فريدة بالمقدمية تيدفعها مي  ال ليف 
 عادة دائما. تهامنا  كالتقفا  على بعد  طواا تمريم ونهام 

 
بعبيياراا التحييية والقييبالا الحييارة بييي  األصييدقاء   ود ليي  انييتقبلته

فتتحيو  الجلنية   أبدا  ال تنتهويهم  التيإلى صالة انتقبا  الضيوف 
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أ   أحييبفأنييا ال  أيضييا وأنييا  بالراحيية حيييث يشييعرو   غرفتييي إلييى 
 ثم ضحكاتنا الرنانة. وعراكنا لحواراتنا  أميتنتمع 

 
 بييياءاولكييي   بالغرفييية  ينييياندألقيييو  لهيييم أ   هيييم أوقفحاوليييا أ  

  تملكهييا فريييدة يبالنيييارة  التيييتعييارك    فقييد كيي   المحاوليية بالفشيي
وال زا  العيرا  محتيد  .اشترتها عندما قررا االنتقرار بمصر والتي
 موعيدها تيأ را عي   التيي اهميمنتحدييد مي   فييوفريدة  ينالبي  

 التيشكر أ نفني في وكنا  الحضور.  فيمما أدس إلى تأ ير الجميع 
 هر العكس. ظ  أولك  كا  يجب أ   التأ ير  فيكانا النبب 

 
وفييى تليي  األثنيياء كانييا نييهام قييد فتحييا بيياب الغرفيية وعبييرا البيياب 

ثييم تلتهييا   أمييريلتقييف أمييام نييندريال وأنييا ارتجييف  وفييا  أ  يفتضييح 
 الباقياا وأصبحنا جميعا  بالغرفة.

 
 ينيياندرفكم يييا جماعيية علييى قييائال: أعيي صييوتيوميي  الصييما  يير  

 .المحرونةوتزور مصر  لتزورنيعبر اإلنترنا جاءا  ليصديقة 
وأ يذا تحملي  فييهم كملكية تجيرأ  مكانهيا ولم تتحير  نيندريال مي  

 ال  الموكب  يار   ينبغيمما  أكثراالقتراب منها على ياها اأحد رع
 .  الملكيالقصر 

 
نييندريال ليييدور  تليييهم مييريم نحييو ونييالىوتقييدما نييهام ثييم فريييدة 

 -الحوار بينهم:
 مصر. فيونهال ب   أهال نهام:
 إ  شاء هللا تعجب  مصر وناس مصر. فريدة:

  ?Hi, Where From نالى:
ولمياذا ليم ت برينيا بموعيد وصيولها ييا  للقياهرة؟ وصيلا  متيى  مريم:
 المطار. فيا ننتقبله كيحني  
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  عليهيا اعتيدا أ  أقي فقيد تعجيب قالتها وهى تلتفيا إليى بنظيراا 
تتعجييب لميياذا لييم  هيييوبييالطبع  بلحظيية لحظيية  حييياتيكيي  تفاصييي  

 .يناندبأمر  أ برها
ليتجلس بيه   بالغرفيةوالتحياا أ ذا كي  منهيا مكيا   االنالماوبعد 
أميوا مي  الرعيب أ   وال زليا   نيندريال  فيييحملقي   ال ال يز  وه

 أليف ني ا  وني ا ! نياندسعييو   فيأرس  وكنا   الحقيقة تنكشف 
 د لنانها ينط  بهم.يكا

قبي  أ  يقيع المحظيور  ينياندعي   صيديقاتيشيغ  أوهنا حاوليا أ  
 :التواليوأ ذا أنأ  ك  واحدة ع  أحوالها على 
 كيف حال  يا نهام وكيف حا  زوج ؟

الجيو هيادا اآل  بيالمنز  بعيد نيفر  تميام  شيءالحمد   ك   نهام:
 نييأرتاح  الشييي شييرم  إلييىرحليية فييي وزوجتييه الجديييدة  زوجيييأبييو 

 أنبوعي .
 عظيم  حني :
 يضحكا  ن رية  على كلماا نهام.  ومريم وهما ينالإلى  والتفا  

راجي   هد حميا  اعيذرينيونارعا ميريم تقيو : أنيا آنيفة ييا نيهام 
 وزتجيأنفنيه أوس  أنيا ميش عارفية أتيزو  ميرة واحيدة وهيو  فيشا

 .لحد دلوقتىنبع مراا 
 

 الجديدة. نةالعروال وكما  نافر يغير جو مع  :ينال
نييتم يييا أ  احرامييأو  أ طيي شيييئا  فريييدة تعقييب: يييا جماعيية هييو لييم يفعيي  

 فييهي  أجيرم الرجي   داع دو   دائميا   النيلبيمصريي  تحبو  النقيد 
 الزوا  مم  تشاركه الحياة وهو لم يتعد النبعي  م  عمره بعد؟!

 
أنا ونيف فنح   شعوريولكنه ال يراعى  فريدة لم ي طب يا  نهام:
وبييي   بينييي ممحتييد والعييرا  دائمييا   منزلنييا  فيييننييا غربيياء نشييعر أ
 أ  مثيي  هييذا النيي  فيييبييالغيرة  كيييف لرجيي   تشييعرني فهييي زوجتييه 

 أنا؟! يصغر منأيتزو  م  فتاة 
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  إفجأة وقاليا: أتقيولي   يا ناندنهضوبعد الجملة األ يرة لنهام 
الني  كييف  فييصيغر مني  أمقتب  النبعي  تزو  مي  فتياة  في ال  رج
 ذل ؟  فع 

 تجهم دو  أ  تلفظ أي منه  بكلمة واحدة. فيفنظر لها الجميع 
أ    ترييديمياذا  قلا: ال عليك  م  هيذا الحيديث   لحظةوبعد مرور 

 أم عصير؟  هننكافي قهوة  تشرب ؟
 

 متنيائلة مييا الننيكافيه هييذا؟ أذنيي فييياقتربيا منيى نييندريال تهميس 
 ليأتنيال   شييءكي   أميرتييفيميا بعيد نيأقو  لي  ييا  :عليها فرددا  

 .صديقاتيمع  تحرجينيأرجو  ال  اتفاقنا  تذكريشيء واآل  ع  
 يهمييس بييه لنيياندأ كنييا   الييذيوبصييوا مرتفييع عيي  صييوا الهمييس 

ال   أرجييوك ..لنعييد المشييروباا  يونيياندقلييا: نييأذهب للمطييب  أنييا 
 على عقب. رأنا  بها   بالغرفة وتأت  تعبث

أحيياو  أ  أبعييدها عيي    الغرفييةبيييد نييندريال إلييى  ييار   وأمنييكا  
  لفيي وأغلقيا البياب  المطب  واتجها نحو   اإلمكا قدر  صديقاتي

 مع نندريال. حديثي صديقاتيم   يأحتى ال تنمع 
كما كانا تحمل  بمحتويياا  أ رس بدأا نندريال تعود للحملقة مرة 

 محتوييياا المطييب  ميي  أجهييزة )ثالجيية  فيييولكنهييا تحمليي    غرفتييي
وما إلى ذل  م  أجهيزة وآالا   فميكرووي اق بوتاجاز  غنالة أطب

 مطب  بعصرنا اليوم(. بأييمك  أ  تكو  
آالا حديثية تنيه     إنهياهكيذا تحملقيييا نيندريال ال  أرجو    حني :

عصييرنا هييذا تنيياب   فيييامييرأة اآل   فكيي  المطييب   فيييعميي  المييرأة 
اء دتعود م  العمي  وعليهيا تجهييز الغي فهي اآلالا الزم  بمث  هذه 

 فالحاجة أم اال تراع كما يقولو .  نريعا  لألنرة 
نعم مع  حي  ييا "حنيي " الحاجية أم اال تيراع   ردا:وبصوا هائم 

ثيم تجهمي  عنيدما تكلميا  صديقات   فيلماذا حملقا  لي قوليولك  
 ني اليتزو  نبع مراا  ال  حياته؟ ه  كيا   الذيع  ذل  الرج  

 مشينا ؟!
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الكييالم  فيييبنييبب أنييلوب   اكانيي  وحملقييته  ال أ  تجهمهيي حنييي :
 .بصديقاتينياق الحديث دو  ناب  إنذار أو معرفة في ولد ول   

 
أنا آنفة ولك  ذل  الرج  فعي  ميا ليم يفعليه رجي  مي  قبي   نندريال:

آه ليو كيا  هيذا الرجي   .عي  التعجيب تعبييريوكا  ذلي    عصرنا في
 ..م  أحد رعايا المملكة لحاكمته

عييو  الموقيد لعمي   سحدإ ها عندما أشعلا  كالم  انتكماع   توقفا  
 ننكافيه. ال

نيه ش صيية عجيبية إ ي عم : مع   ح  يا نياندأعليها وأنا  ورددا  
ال  فيييأرجو     ولكييي  نتنيييمعي  األغيييرب واألعجيييب مييي  ذلييي  فعيييال  
حتيى ال  ذلي  أحيد  أي حديث إال إذا طلب من    في تشاركيأو  تتد لي
 .نديناالمحظور أتون  إلي   يا  في تقعي

 نيلطتيالمشيورة والنصيح بحكيم  يأ  أعطي اعتيدا   ولكنيي نندريال:
 .شعبينحو  واجباتيأحد  افهذ كملكة للبالد 

ولنا الملكة نيندريال ويجيب  ين   اآل  ناندإ يولك  ال تنن حني :
ميييع مييي  حولييي  ومييي  نيييتقابلينهم عليييى هيييذا  وتتكلميييي تتعيييامليأ  

 أمرنا؟حتى ال يفتضح  األناس 
لها: هييا  الننكافيه ووضعه باألكواب فقلا   إعدادم   ا  نا قد انتهيك  

 كثيرا .نا نينتظر  بنا حتى ال نجعله
وطلبييا منهييا فييتح بيياب  الننييكافيه الصييينية عليهييا أكييواب  حملييا  

 .تحدث  معا  ي صديقاتيحيث تجلس  لغرفتيالمطب  وعدنا 
حييث  بياألمس  رجا معه  الذيع  ذل  الشاب  يتحك يوكانا نال
 التيييإحييدس الحفييالا النيياهرة  فييي الماضييييييه األنييبوع تعرفييا عل
  تحييب حضييور الحفييالا والييذهاب إلييى األوبييرا نيياليفييـ  ..تييذهب لهييا

كميا تيذهب لحضيور   يوبراليألالغنياء اوال تفهيم بالرغم أنها ال تحيب 
  والنييياراا يتعييرف علييى أصييحاب الماليييتالييديفيليهاا وكيي  ذليي  ل

فتكيو  مي  أصيحاب  ي ج  ثرأمنياتها أ  تتزو  م  ر فك   الفارهة
 األ رس. هي  يالمالي
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 الييذيلنييا عمييا دار ميي  حييديث بينهييا وبييي  ذليي  الشيياب  يكانييا تييرو
وليه  ا  نيه كيا  متزوجيإحيث تعرفا عليه وهى تعليم   "جانر"يدعى 

شيييء  يأبييترمييى شييباكها لتتزوجييه وال تعبييأ  فهييي ابيي  ميي  مطلقتييه 
 ع. آ ر ونح  نحاو  نصحها ومناعدتها ولكنها ال تنم

فأ ذتيه و رجيا وهيى  تليفونهيا نوس رني   يولم يقطع حديث نال
 ينييال فيييتحمليي   يوكانييا نيياند جانيير نييه إ بحركيية الشييفاه تقييو  

 يأدرال  والتيي مفتعلية وفى التليفو  وهى تتحدث برقة وروماننية 
أم  يتفتعلهييا نييال التيييهيي  يصييدق الرجييا  هييذه الرقيية والروماننييية 

 ال؟! 
 إلى مريم وقليا لهيا: وأنيا   م  الغرفة تحدثا   يوبعد أ   رجا نال

 يا مريم كيف حال  وحا  العم  واألنرة واألنتاذ منير؟
شييء م  الحز  واالنتنيالم: الحميد   كي   ءمريم بصوا فيه شي

أمييا   والعميي  أيضييا ال بيياس بييه حييا   ييير  فييي وأ ييوتيمامييا  تمييام 
ميي  الهجيير  تعبييا   أننيييوالحقيقيية  عنييه  شيييئا  علييم أ"منييير" فأنييا ال 

 ؟!أم ال نيتزوجنيه    نهائيص  معه لح  أولم  والوصا  
نه بما يفعله مي  تهيرب بحجية المشياغ  وعيدم تيوافر الجيو المالئيم إ

 إلعال  زواجنا يقطع أ ر  يوط الحب بيننا.
نيه رجي  ال إ "منير" يا مريم م  زميا   في يرأي  تعلميأنا   حني :

 يير ميي  أ أنييا   نييتكوني   الييزو فيييوحتييى إ  فكيير  يتييزو  يريييد أ  
 مصييرينييه كييأي رجيي  إ  يمنيي تغضييبي وال منهييا الييزوا   فييييفكيير 
تربييى عليهييا  التيييعربييي تفكيييره محكييوم بالعيياداا والتقاليييد  شييرقي

 .مهما كا  مثقف ومتعلم
 ؟ما رأي  يا فريدة ه  أنا على  طأ ونألتها:ونظرا إلى فريدة 

 
 ي إليييى نييياند تلييي  األثنييياء تحييياو  أ  تتحيييدث فييييكانيييا "فرييييدة" 

 فيييميي  وقييا  يوكييم نتقضيي منهييا جيياءا  التيييونيي الها عيي  البلييد 
 لشغلها ع  نندريال.  مريم الحديث مع  فيإشراكها  وحاولا مصر 
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 دأعتقيكنيا   مائة فيي المائيةفردا فريدة: نعم إ  كالم حني  صحيح 
لمصيير  والغربييي األوروبيييأ  العلييم والثقافيية واالنفتيياح علييى العييالم 

أشييياء  فييأنيلوب التفكييير العربييية نييغير ميي  نميط وعيض اليدو  وب
وطبيعييية العالقييية بيييي  الرجييي   العربيييية مثييي  النظييير للميييرأة  كثييييرة 

 جييدا  ولكيي  كانييا النتييائ  نيييئة   الشييرقيةوالمييرأة دا يي  مجتمعاتنييا 
ميا فييه  أنيوس أنيو الغربييفلم نأ ذ م  الفكير   تماما  وعلى العكس 

 العربييي ا تغييير المجتمييع وتركنييا مبييادا ومعتقييداا كييا  ميي  شييأنه
 العالم كله.  فيرقى المجتمعاا أليكو  

: يييا فريييدة ارحمينييا ميي  فلنييفت  ومقارنتيي  وقالييا   مييريم قاطعتهييا 
هنييا أنييا   ومجتمعنييا وتعلمييا  فيييه عشييا   الييذيالدائميية بييي  المجتمييع 

 محاضرة فلنفة.  أحتاوال  لمشكلتي أريد حال  
فيورا   منيير  تتركييليي   أ  ردا فريدة: الحي  كميا قاليا لي   حنيي  ع

لهثيا  وراء وهيم لي  يتحقي   وكفيا  لي   فهو لييس اإلننيا  المنانيب 
 .أبدا  

أنيا وفرييدة إننيا أثقلنيا  وأحننيا   بالبكياء وعندها بدأا مريم تنتحب 
الحييديث وتقييو : ال علييي  يييا مييريم  فيييتتييد    نييندريالبوإذا  عليهييا 

ال يبادلي   نفيس القيدر  الحيب ممي  تطلبييال  أنا  فتاة جميلة ومثقفة 
ال  نيتجدي  ميي  يحبي  ويطلييب ود    غييدا    واألحانييسمي  المشيياعر 

 بكى عليه.ي  فمث  ذل  الرج  ال  تبكى 
 

ولكييي    ينييياندعنيييدها توقفيييا ميييريم عييي  البكييياء ال بنيييبب كلمييياا 
أيضييا انبهييرا بييذل  األنييلوب  إننيييوالحقيقيية  الكييالم  فيييألنييلوبها 

وأحنييا   رعاياهيارشياد إلحييدس فكيا  حيديث ملكيية تقيدم النصييح واإل
نفييس  فيييفنييكتا عيي  الكييالم  جميعييا  نييندريال بييذل  االنبهييار منييا 

د لا علينا ممنيكة بالموبيي  و الباب فتحا فيها نالى  التياللحظة 
 كانا تتحدث إليه. الذيالمكالمة مع جانر  يتنه

 ؟! امكروهصابكم أأ ؟ماذا بكم يا جماعة :وقالا
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فلنيذهب  جيدا   جائعيةهيا بنا يا جماعية أنيا   يليا نا أبدا  حني : ال ال 
 .إلى أحد المطاعم

 .كانا الناعة قد جاوزا الثالثة عصرا  
أ ير مي   ير  مي  المنيز  "حنيي " نيا اوك بالفكرة ورحب الجميع 

تواجييه  امنهييا  عنييدممت وفيية ممييا قييد يحييدث  يهييو  ينيياند بةبصييح
 .المجتمع  ار  المنز 

 المنز  نأغل  باب  أننيم بحجة الذهاب للمطع صديقاتيفطلبا م  
أنيييا   فنيييألح  بهييي جميعيييا    نييييارة فرييييدة لييي  تنيييعنا ألوكيييذل  
 م  جرا  العمارة. نيارتير     أبعدما   يوناند

م  المنيز  التفيا إليى نياندس وقليا لهيا:  صديقاتيوبعد أ   رجا 
. الشيييارع.ثيييم إليييى  المصيييعد اآل  نييين ر  مييي  بييياب المنيييز  إليييى 

 عجيبية ثم نننتق  النيارة وهيى آلية  الناس  نتشاهدي  العديد م 
إنهيا أنيرع  الملكييزمانكم م  عرباا الموكيب  فيال تقار  بما كا  

لتنياو   المطعيم نصي  إليى نثيم  م تلفية ولها أشيكا  وأليوا   بكثير 
 الصما والهدوء.    تلتزميك  ما أرجوه من   أ    وجبة الغذاء

 
  كي  ميا ييدور إو  والعشيري ن   فتاة م  القر  الواحيد إفقط  تذكري

 ؟ناندييا    تمامن   رأيته آالف المرااإو جديد حول  ليس 
ييا تميام  م  عيو  نندريال وابتنامة غامضية ردا: ةوبنظرة ناحر

 حني .
عليى زر  ا  وبعيد أ  ضيغط المصعد وانطلقنا م  باب الشقة إلى باب 

 فييزع الفييإذا بنييندريال تصيير؛ ميي   البيياب ليي  غ  أو بالمصييعد النييزو  
هيو زليزا ؟ ييا أ ؟يحدث الذيلهى ما هذا إ: يا وتقو  بذراعيتمن  و

  .رب ناعدنا
عي   وتيوقفي اهيدئي   نه المصعد ولييس زليزا إضح : أوأنا  دادر

 .     يالصرا؛ يا ناند
 بح  النماء؟!المصعد وما هذا  :ردا  
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كنييا نييننز   عشيير كيييفالطيياب  النييادس  فييي منزليييإ   جاوبتهييا:
نييه أحييد اآلالا الحديثيية لمنيياعدة أ !بييدو  المصييعد؟ األرضيييللطيياب  

 .الناس على الصعود والنزو  م  الطواب  العليا
ب طيييى  بجيييواريتنيييير  يوهييي بييييدها منييي  أكنيييا أقيييو  ذلييي  وأنيييا 

فيميا قليا لهيا  تفكير وال تيزا   واالرتبيا  تنم عي  ال يوف  متباطئة 
 نك  فيه.  أ الذيمد   البر   فيإلى أ  أصبحنا 

 
الجييرا   منييئو "عييويس" بحييث فيييه عيي  أ كنييا   الييذي وفييى الوقييا

يير   بييالبر    أعلييىكانييا نييندريال ترفييع نظرهييا إلييى و النيييارةلي  
 أي  منزل  يا حني  م  بي  هذه الطواب  المتعددة؟  وتقو : البر  

أعلييى: منزلنييا بهييذا الطيياب  الممتلييب  إلييىبيييدي  أشييير جاوبييا وأنييا
يهيوس  "معتيز" فيأ ي  منيهباألزهار والشيجيراا الصيغيرة المتدليية 

 المكا  بها كما تري . ألاألزهار ويم
 

بقصييير  ييييذكرني. جيييدا .إ  منيييزلكم مرتفيييع وأكمليييا نييياندس تقيييو : 
األمياك  روماننيية بالننيبة  أكثرفهو  كثيرا  ذهب إليه أاألحالم حيث 

 ا  حيييث شييهد هييذا القصيير أو  لقيياء لنييا كمييا كييا  شيياهد ولزوجييي  لييي
ملكية  أصيبحقب  أ   حياتيم  أيام أجيه على حبنا وزواجنا وعشا ف

 أعباء ذل  اللقب وهمومه ومشاكله. وتحوطني
 

حيييث  النهيير يقييع قصيير األحييالم علييى أطييراف المدينيية وعلييى حافيية 
بالقصيير حديقيية غنيياء تحييوط بييه ميي  كيي  وتتييدف  المييياه ميي  حولييه 

ثييم يظهيير بهييو القصيير ميي  بعيييد بأرضييياته الناصييعة البييياض  جانييب 
 هالمملكيية  ولكنيينييه ليييس األف ييم ميي  بييي  قصييور أ  بلمعييا  المرميير

وكأنيه لحي  جميي   بعضيه فيه يتنياغم ميع  شيءك    بالحيوية يءمل
شيعر أليم   عشيا نينواا بيذل  القصير  والعش الحب  أغانيألجم  

نينواا   فيهيا غيير الحيب واليود والحنيا  ليم أر   فيها بمرور اليزم  
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 زوجيييأقابيي  مييا عشييته ميي  قنييوة وتعانيية وبيي س قبلمييا  عوضييتني
 حلم بها.أ أك م  شقاء إلى نعادة لم  حياتيفتحولا   وملكي

 
  األحالممع   لعالم األحالم وقصر  أ ذتني يــاه يا نندريال  حني :
تنبها نيندريال وكأنهيا تفيي  مي  حليم جميي  وقاليا: هييا بنيا  عندها

 ينتظرونا بالمطعم. الالتيلقد تأ رنا جدا  على صديقات  
 يقتليوننيفعيال نيوف  ا:عقبيو يإلى ميا قالتيه نياند بدوريوتنبها 

 .على هذا التأ ير
أقييو  فيييه هييذه الجمليية األ يييرة كييا   كنييا   الييذينفييس الوقييا  يوفيي

 هييوقيا : هيا  أماميالنيارة وأوقفها  ليحضر أالجرا  قد   من و
 ؟ دمة أ رس يأ"حني "  النيارة يا آننة

 
بييالجرا   يمكييان أتيير  ليي  أتييأ رال شييكرا  يييا عييم عييويس أنييا  حنييي :
 حتى أعود.  اليا  

 رد عويس: حاضر يا نا البناا مع آلف نالمة.
فوجدتها تحمل  للنيارة دو  أ  يتحر  لها جفي    لنندريال نظرا 

 وقلا:فاقتربا منها 
 .النيارة أركبي  يهاس ناند

اتجييه لمكانييه  الييذي عييويس وفتحييا لهييا البيياب حتييى ال يلتفييا إلينييا 
ودفعتهيا دفعية بنييطة  الجيرا  أميام بوابية  عتاد الجلوس فييها الذي

لييتجلس بييه  القيييادة  لكرنيييالمجيياور  الكرنيييدا يي  النيييارة نحييو 
 حالة انبهار. فيوهى  الباب وأغلقا 
 فييوهيى ال تيزا  تحملي   النييارة ثم أدرا   القيادة بكرنيوركبا 

ميا  هييوبعيد لحظياا تكلميا وقاليا: أهيذه اآللية   النييارةمحتوياا 
نهييا آليية متطييورة بتطييور الييزم  لمركبيية إ يأ  هييا نيييارةتطلقييو  علي

ييا ليه مي  تطيور  تجرهيا مجموعية مي  ال ييو ؟! التي الملكيالقصر 
 مذه  يأ ذ العق  آ ذا .
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لقيد انيتبدلنا ال ييو    يالمعقدة يا ناند اآلالانه عصر إنعم  حني :
حيزام  اربطييهييا   بموتور أقوس وأنيرع مي  نيرعة ال ييو  بكثيير

هذه  تصر يولك  أرجو   أال  النيارة ترس  نرعة هذه  كي  األما 
 المرة.

 حزاميييمييا  فربطييه أنييا لهييا بعييد ربييط ألولييم تنييتطع ربييط حييزام ا
نفيس الوقيا حتيى إذا  فييوأدرا جهاز الكانيا  بالنيارة وانطلقا 

 ال يظهر صوتها بوضوح. يما صر ا ناند
را؛ الصي فيي ي  تحركا النيارة حتى أ يذا نياندإوكما توقعا ما 

جعلها تنظير مي   يال  نافيذة أ  أب عنها  فف أوأنا أحاو  أ   فزعا  
تيوتر أو  أيلتجد الكثير مي  النيياراا تنيير بجوارنيا دو   النيارة 
 وكنييا قييد وصييلنا إلييى المطعييم  حالتهييا وبعييد فتييرة انييتقرا  إزعييا  

أ  أجييد  حظيييوكييا  ذليي  ميي  حنيي   المطعييم وركنييا النيييارة أمييام 
 ..بييدي يصيعدنا درجياا النيلم ونياند به النيارة. أضع ا   الي ا  مكان

يتنييياول   صيييديقاتيوعبرنيييا بييياب المطعيييم ألجيييد  تركهيييا أأ ييياف أ  
 الطعام.  

 نا؟نفنظرا لهم وقلا: أيها األنذا  لماذا لم تنتظرو
 وحاولنيا  ذلي مي   أكثير وليم ننيتطع االنتظيار طيويال  : انتظرنيا ينال

 .ي داالتصا  ب   على الموبي  ولكن   ال تر
 المنز . فيآه لقد ننيا الموبي   حني :
لي  أنيا  وصيديقت   طلبييأهييا  على ك  حا  إننا ليم ننتيه بعيد  مريم:
 الغذاء؟ يناند

اء دلتنيياو  الغيي ينتظرنهييا   صييديقاتها لييم أل غاضييب حنييي  بصييوا 
 يا كالب. ماشىمعا : 
 كل   ذوق وأدب يا حني . شكرا   نهام:
 ذل . فيجد  ال أنا م دبة و  طبعا   حني :
أتضييور  يأننيي  اتركونييا ميي  العييرا  يييا فتييياا ودعونييا نأكيي  :ينيياند
 جوعا .
 لنطلب الطعام. يهيا بنا يا ناند حني :
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 ونطلب منه ما نريد؟ ش   يأتيولماذا ال  :يناند
 .ناندينكتة باي ة يا  ديوتقو :  يتضح  وتشير إلى ناند ينال

 ."نيب   منهم"يا ناندس و معيتعالى  حني :
 هيا بنا يا حني . ناندس:

 
وطلبييا وجبتييي   الكاشييير واتجهنييا إلييى   ينيياند يوقفييا وميي  بعييد

 يالصينية وحملتها وعيدا بهيا أنيا ونياند ألوانتظرا حتى م غذاء 
 .صديقاتيتجلس بها  التيإلى الطاولة 

الحيديث عي  مجريياا أميور كي  منيا وكانيا  فييوكنا نأك  منهمكياا 
م  حي  آل ر لطريقتها الغريبية  يندالنظر إلى نا  ي تلن صديقاتي

 المعتادة.     ويتغامز  بطريقته الغذاء تناو   فيوالتقليدية جدا  
كيي  واحيدة منيا تبحييث عي  تليفونهييا  فأ يذاثيم ر  جيرس التليفييو   

 أهيال  اليوووو  :نمعنا صوا فريدة ترد أ يرا  لم  هذا الرني  و للتأكد
باليييه  WOW  تمييام الحمييد أنييا؟ آه أحواليي  كيييف ونييهال  إبييراهيم

ب Wonderful  Sureنندريال   حضوره. أح 
 

 فأمنيكا وهنا تتوقف نندريال ع  الطعام وتعود للحملقة في فريدة 
فيس الوقييا نوفييى  اآلميا لتشييعرها بنيوع ميي   ي " بيييد نياندحنيي "

  .لجع  نندريال ترس الباليه الذي يجند قصتها  وجدتها فرصة
 ثانية واحدة. لفريدة: قولي له ألقو وانتبها 

 ".إبراهيمفريدة: ثانية واحدة يا "
 ".حني " وتقو : نعم يا "حني فريدة تنظر لـ "

 .يوناند أنا" تذاكر الباليه لي إبراهيمحني : اطلبي م  "
 حاضر.فريدة: 

 
صدي  لفرييدة كيا  ييدرس  و  وهإبراهيمثم عادا فريدة للحديث مع 

إبيراهيم  صر" حيث يعم وطنهم "م إلىوعادا معا   معها في إنجلترا 
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 فييباإلنجليزيية المجالا المصرية التي تنشر  إحدسصحفي في  اآل 
 أيضا. األجنبيةمصر والدو  العربية وبعض الدو  

 
 جميعييا  كنيا قيد انتهينييا مي  الطعيام  إبيراهيموبعيد انتهياء المكالمية مييع 

ال يرو  مي   إليىفنيارعا  زا  فيي حالية دهشية تيال  يوكانا ناند
 فرصة للحديث مع ناندس على انفراد. ألجد ديقاتي المطعم مع ص

 يكيييي تيييرس نييياند وقليييا: هييييا بنيييا ننطلييي  فيييي جولييية بالنيييياراا 
 ثم نعود بعد ذل  للمنز . القاهرة 

"جانير"  نيأقاب ألنيي  الذهاب للكيوافير  أريد أناآنفة ولك   :يلنا
 ة.وقا لهذه الجول ليس لدي فيليه بالمناء يفي د

 أريييد فأنييا للمنييز  مبكييرا   أعييود أ يجييب  يضيياأ أنيياثييم قالييا نييهام: 
 .االنتمتاع بك  دقيقة مع زوجي في منزلنا

 ضحكا وضحكنا جميعا  معها.
ثييم   للكييوافير ونييهام لمنزلهييا يننوصيي  نييالتمييام عقبييا فريييدة: 

 ".حني معا في الجولة يا " يوناند وأناومريم  أناننطل  
 هيا بنا. تمامحني : 

 
 يونياند أناوعندما ركبا  لنياراا كما جئنا وانصرفنا معا  وركبنا ا

 :بدأ الحديث بينناو النيارة 
 وفريدة؟ أنا  ما هذا الباليه الذي كنتما تتحدثا عنه  نندريال:

كنا انتظر هيذا  محر  النيارة وقلا: أدير وأناابتنما ونظرا لها 
.  الن ا  من  

 يوانييتكملا حييديثي وهييى ال تييزا  تنظيير لييي وال ترفييع ناظريهييا عنيي
 منتظرة الرد على ن الها وقلا:

التمثيييي  الصييياما يعبييير عييي  قصييية ميييا  أنيييواعالبالييييه نيييوع مييي   إ 
العييالم  يمونيييق ألعظييمالمونيييقية  األلحييا بالرقصيياا علييى أعظييم 

 األنييطورةوال  نييندريال   الفنييو  أرقييىولييذل  يطليي  علييى الباليييه 
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ة فقيد قاميا الكثيير مي  فيرق البالييه العالميية والمحليي قصة عظيمية 
 .يقصت   يا ناند  بتمثي  هذه القصة أيضا  
 : آه فهما وكيف تعرض هذه الفرق قصتي؟يناند
عليييى هيييذا النييي ا  نيييترينها بنفنييي  عنيييدما نيييذهب  اإلجابييية: حنيييي 

 لحضور العرض كما اتفقا مع "فريدة".
فرييدة فيي ذلي  اليذي  إليهتعقب: مع ذل  الشاب الذي تحدثا  يناند

 تنمونه موبي ؟!
 ".إبراهيمو بالضبط كما قلا  ننذهب مع ": نعم هحني 

ثيم   مي  نييارة فرييدة يو رجا نال وكنا قد وصلنا لمح  الكوافير 
وعنييدها تييذكرا أننييي قييد ننيييا  منزلهييا  إلييىذهبنييا لتوصييي  نييهام 

بميا تيراه مي  حولهيا  يولك  انبهار ناند بالمنز  المحمو  تليفوني 
ادي  كييي تييرس الشييوارع والمييي أجييوبجعلنييي  ميي  نافييذة النيييارة 

عيرف متيى نيتنتهي رحلتهيا أال  فأنيا الكثيير مي  عالمنيا هيذا  يناند
 هذا. عالمنا إلى

وفريييدة ميي   أنييامررنييا وطفنييا ألكثيير ميي  ثييالث نيياعاا حتييى تعبييا 
 المدينة تضاء. أنوار وبدأاالقيادة وح  الظالم 

: لقيد غابيا الشيمس وظهير القمير وليم يحيدث أي يوهنا قالا نياند
وكيأ  شييئا  ليم  الشوارع الناس ال تزا  تغدو وتروح تغيير على تل  
 يحدث لماذا؟

 
المدينيية التييي ال تنييام كمييا يطلقييو    يالقيياهرة يييا نيياند نهيياإحنييي : 
شييوارعها مضياءة لييي    كبير عواصييم العيالمأالقياهرة ميي   أ   عليهيا
 .أيضا  مزدحمة بالناس لي  نهار   نهار

تييدف  ميي  الشييوارع المئيياا ميي  النيياس ت حنييي ذليي  يييا  أرسنيياندس: 
ني  قيد تعبيا مي  قييادة هيذه أ أظي   فيي كي  مكيا  إضاءة  والميادي 

  ..حديثنا هنا هيا بنا لنعود لمنزل  ونكم   اآللة
 

 تها على جانب الطري  لنتحدث.التقف بنيار وعندها لوحا لفريدة 
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وقليا  ثيم توجهيا نحيو فرييدة  ووقفا بنيارتي وراء نيارة فريدة 
 د للمنز  لقد تعبا م  القيادة.لها: هيا بنا لنعو

  أل اليذهاب معي   أنيتطيعولكي  ال  أيضيا  أنيافريدة: نعم لقيد تعبيا 
 ألميرتنتظرنيي فيي المنيز   نهياإوقاليا  " طلبتني في التليفو  ماما"

 عاج .
 ؟ ماذا نتفعلي وأنا  مريم وقلا:  إلىفنظرا 

ميش عارفية طلعتلنيا  أنيا" حنيي ييا نيا " ينياند علي مريم: كفاية 
  مني ؟!

ونيبب ظهورهيا المفياجب  ينتفهام حيو  نيانداكا  كالمها ينم ع  
 وقلا: ده مش وقا انتفناراا يا نا "مريم"  بعدي  نتكلم.

 لمنزلي أحن . نأذهبمش في المود  أنامريم: 
لنتحييدث  ي للمنييز  ميع نيياند ألعيودوكانيا هييذه فرصية منانييبة لييي 

 انفراد. على نويا  
 على  ير باي مأشوفكفقلا: أوكى يا جماعة 

 
اتجه عائدة لنيارتي وركبا وكانا فريدة قيد  وأنالهم بيدي  أشراو

 انطلقا في طريقها وبعدها انطلقا في طريقي للمنز .
حييث كيا  "عيم عيويس" جالنيا  فيي  الجيرا   أميامتوقفا بالنييارة 

 رأسوهيب واقفيا  عنيدما  نفس المكا  اليذي تركتيه فييه منيذ نياعاا 
 ير  أالنييارة حييث كنيا  إلىثم توجه  جرا  مد   ال أمامنيارتي 
وفيى  دا   الجرا   إلىفركب هو النيارة وقادها   يوناند أنامنها 
مييد    أمييامليعييود بالمفيياتيح  ننتظييره  يونيياند أنيياكنييا  األثنيياءتليي  
 البر .

 
 أعجبهيالقيد  إعجابتتأم  ما يدور حولها في دهشة و يوكانا ناند

 الحييياةو التكنولوجيييةالثييورة  تهاأدهشييو األولييىعصييرنا منييذ الوهليية 
ذليي  القييدر الهائيي  ميي  الحرييية التييي و العصييرية التييي نعيشييها اليييوم 

 "بصورة شكلية فقط" وأرس في عينيهيا أمنيية  المرأةحصلا عليها 
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  لو كانا تعيش ذل  العصر بدال  م  العصر اليذي وليدا وعاشيا أب
 فيه.

 إلييىاتجهنييا التقطهييا منييه و  هييا هييو "عييويس" قييد عيياد بالمفيياتيح
بيه فيي الصيعود كميا كيا  الحيا   تأثراالمصعد الذي  إلىثم  المد   

المفتيياح ببيياب الشييقة  أدراثييم   عنييدما نزلنييا منييه منييذ بضييع نيياعاا
  أمييي وال أ ييي لييم يعييد حتييى اآل   ال ا  أحييد أ وأتضييح لييي  ود لنييا 
  حيث كا  الموبيي  يير  فيي تلي  يغرفتي تتبعني ناند إلى فاتجها  
صييديقاتي ذهييب   أ فقلييا لهييا  ي  انييا "مييامى" تطمييئ  علييك األثنيياء

 ولك  معي صديقة واحدة نتمكث معي.
نيييتأتي  وأنهييياال تيييزا  بالنيييادي ميييع صيييديقاتها  أنهييياوقاليييا أميييي: 

 بالمناء.
 

لمياذا تقفيي  هكيذا؟!  قليا لهيا: يوبعد انتهاء المكالمية نظيرا لنياند
 في أي مكا  يعجب  لنتحدث

وكنا فيي تلي    المكتب لتجلس عليهفنظرا حولها وا تارا كرني 
 وأشييعلا بحييث فييي حقيبتييي عيي  علبيية النييجائر والوالعيية أ األثنيياء

فبييدأا هييي  علييى طييرف النييرير  ينيياند أمييام وجلنييا نيييجارة 
 هذا الذي ير  وتتحدثي  فيه انم ما قلا لي  بالن ا :

 
 أفيرادمنه مكالماا مع  أرن نه الموبي  أي تليفو  انتقب  وإحني : 
صيح ونييلة أنيه بمعنيى أأي   واجدي  فيي نفيس المكيا  معييغير مت

 اتصا  بي  الناس.
نه مقابي  للمرنيا  اليذي كنيا ننيت دمه فيي إ  اآل ناندس: آه فهما 

وظيفتيييه   نقيييوم بتبييياد  الرنيييائ  عييي  طريييي  شييي   ازماننيييا  كنييي
تتيوافر  أ ويجيب   آ ير إليىالوحيدة هي حمي  الرنيالة مي  شي   

  كلفييه ذليي  إحتييى و عليهييا ر والحفيياظ األنييراوكتمييا   األمانييةفيييه 
نييه تطييور مييذه  فييي إ  لييه ميي  عصيير مييذه  عييالمكم هييذا يييا  حياتييه

 ونائ  االتصا .



 

 - 37 - 

 ؟يالحياة التي نحياها يا ناند أتعجب : حني 
 اآلالايا ليتنا في عصيرنا كنيا نملي  مثي  تلي    بال ش  : طبعا  يناند

كثييييرة  أميييوروالتكنولوجييييا المتطيييورة كانيييا نيييتغير مييي  مجريييياا 
 نعيشها.

 
رغيم  ألنيه ي : ال تتنرعي في الحكم مي  الظياهر فقيط ييا نياندحني 

الحيييياة  أ  إالوالتكنولوجييييا المتطيييورة كميييا تقيييولي   اآلالاكييي  تلييي  
العصرية هذه بها الكثيير مي  النيلبياا وأوجيه القصيور التيي تجعلنيا 

وتجعليه  كاهليهوك  منا يحمي  بدا ليه هميوم تثقي   أكثر تعانة منكم 
 جزا  ع  الشعور بالنعادة.عا

 فهم شيئا ؟أال  أنا" حني : ماذا تعنى بكالم  هذا يا "يناند
تتركي الحكم على هيذه الحيياة العصيرية حتيى تريهيا  أ  يأعنحني : 

بعييد الجييزء  يالجييزء البييراق منهييا فقييط ولييم تيير شيياهدا   كامليية   إنيي   
 المظلم.

 يقع ذل  الجزء؟ وأي ناندس: الجزء المظلم؟! 
 في قلوب الناس وعقولهم. حني :

 ناندس: ماذا؟
 

 يتعيال. الظياهر فقيط. رأييا   إني     هو الحقيقة أقولهما  إ حني : نعم 
عصيركم  أ  ي معي وتعمقي في تلي  التكنولوجييا وميا ورائهيا  نيتر

 فينح  ننيميه عصير الروماننيية  أجم  م  ك  العصور التي تلتيه 

أعظيم بكثيير مي  عصير الروماننيية  إ  يلي  ييا نياند ره أب ينوف 
 هذا. التكنولوجياعصر 

 ناندس: كيف؟!
مي   وأنيامي  عصير الروماننيية  أنا  غاية في البناطة  األمر: حني 

نتشيياهدي   ألنيي   فلنعقييد مقارنيية نصييف عملييية  عصيير التكنولوجيييا 
 ؟ياتفقنا يا ناند  فقط ع  حكايات  نأنمع أنا أمابنفن  عصرنا 

 ؟إذ  نبدأ أي : اتفقنا م  يناند
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  : نعم  قرعة.حني
 ناندس: موافقة.

 
وتطليب مي  كانيا موجيودة عليى المكتيب حني  تحضر عملة معدنيية 

" با تيييار حنييي وتقييوم " الييوجهي  للعمليية  أحييد"نيياندس" ا تيييار 
للعمليية وتقييذف بهييا فييي الهييواء بحركيية معروفيية لييدس  اآل ييرالوجييه 

وتطبيي   األ ييرسثييم تلتقطهييا بيييدها  الجميييع عنييد القيييام بعميي  قرعيية 
العيرض  نييبدألمعرفة مي  مينه   يوتراقبها ناند ليها كلتا يديها ع

 .أوال  

 
فييي هييذه المقارنيية بييي  عصييري "حنييي "  بوكانييا البداييية ميي  نصييي

 أعظم. العصريي الروماننية والتكنولوجيا لمعرفة أي م  
" تنرح بناظريها بعيدا  شاردة الفكير تبحيث عي  بدايية حني " وبدأا

  تبدأ؟! أي فلم تعرف م  
عيرف أال  فأنياتعرفيي عي  عصيرنا؟  أ مياذا ترييدي   فنالا ناندس:

 نوف تناعدني. وأنئلت الحديث  بدأأ أي م  
و اصييا   اإلننييانيةمحييور حييديثنا نيييكو  عيي  العالقيياا  إ نيياندس: 

 ع  الرجي  فيي حياتي  وميا ذ فحدثيني إ  العالقة بي  الرج  والمرأة
ً  صد عالقة الحب طبعقأ؟ وما هو شك  العالقة بينكما؟ يمثله ل     ا 

 أحييياو حنيييي : آه ييييا نييياندس لقيييد لمنيييتي اليييوتر الحنييياس واليييذي 
منح ك  وقتيي أو إ ال عم  بكد ونجاح وأالهروب منه دائما   إنني 

 ال حيييثنفنييي فرصيية للتفكييير فييي الماضييي  أعطييىحتييى ال  للعميي  
 في الحاضر ما يثير االهتمام أكثر م  العم . يوجد

 ؟وعقل    نه ليس هنا  م  ينك  قلب   أ فهم م  ذل أناندس: ه  
ولكنهييا كانييا كافييية  حنييي : لقييد مييررا بتجييارب حييب لينييا كثيييرة 

وغيير  رفض الصورة الحالية للحيب ألرفض أي تجربة جديدة  إنني 
قادرة على ممارنة الحب كما يفع  النياس مي  حيولي الييوم  فمعنيى 

ليه معنيى  قيد يكيو   كثييرة أشيياءتغير كميا تغييرا  عند الناسالحب 
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غييير الحييب مثيي  التنييلية  تضيييع وقييا  أحنيي  ميي   آ ييرومنييمى 
 نه زم  الحب تي  اواس.إأبو بالش كتر منه  أي  مفيش 

 ناندس: ماذا؟! تي  اواس؟ تضيع وقا؟!
 حني : نعم هذه المنمياا تطل  على الحب في عصرنا هذا.

 ناندس: وما مدلو  هذه المنمياا؟
أصييبح يتنييم بالنييرعة  شيييء  تعنييى الحييب النييريع  كيي نهيياإحنييي : 

 نمة العصر. نهاإ  واألحانيسحتى المشاعر 
 

ثيم  مذهليةلقد أصبح الواحد منا يحب بنرعة ويمر بالتجربة بنرعة 
  وجبية نيريعة عليى الطريي  وكأنهيا تنتهي العالقية بينفس النيرعة 
ولكنه لييس بحيب  كييف يكيو  محيب  فالك  يمر بما يشبه حالة حب 

وكيييف  قيياا  ييال  فتييرة وجيييزة ميي  حياتييه؟وهييو يميير بعشييراا العال
رفيض هييذا النييوع أ أ بييالطبع  يكييا  علي ننييمى ذلي  حبييا ؟! أ يمكي  

بيا  ما ينمونه  أوم  الحب  وحيدي بيدال  مي   أكيو  أ   أننيي أفضي  ح 
 ."التي  اواس"ممارنة الحب 

بالوحيدة  س: ولكن   ل  تحتملي الوحدة لمدة طويلية  فاإلحنيايناند
 قات .

  ائ . أورحم م  حبيب غادر أتكو  الوحدة  أحيانا  حني : 
  ولكي رحيم أ: نعم هذا صحيح وفى هذه الحالة تكو  الوحيدة يناند

هنييا  الحبيييب  أكيييد ييائ    أوالحييياة ليي  تتوقييف عنييد حبيييب غييادر 
  .الحقيقي الم ل 

فيي لقياء  مي األفيي الغيد   مي األح   وهيذا ميا يعطينيي  حني : عند   
 .أنا أدركهالحقيقي للحب كما الحبيب الذي يدر  المعنى 

 النابقة؟ حدثيني ع  الماضي وكيف كانا عالقات    إذ : يناند
معرفتي بالحب كانا على يد مطرب مشهور فيي عصيرنا  أو  حني :

 .."عبيد الحلييم حيافظ"كميا يطلي  علييه النياس  األنيمرهو العنيدليب 
هيم يعلم  ولكنه يعيش في قلوب الناس كا  قد توفى  أناعندما ولدا 

 كيييف يكييو  الحييب ميي   ييال  صييوا دافييب يحميي  كيي  معيياني الحييب 
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تجربية حيب تحطميا هييذه  أو ولكي  عنيد االحتكيا  الحقيقيي لييي ميع 
الصيورة تتغيير  وبيدأاحليم معهيا بالحيب أو أراهياالصورة التي كنيا 

 أمياحتى أصبح الحب الذي عرفته وهما  باعوه لنا وصيدقناه  وتتغير 
 للحب بأي صلة. وال تما  الحقيقة فكانا م لمة

 

 إ بهيا فرييدة تقيو :  وإذادق جيرس التليفيو   حيديثي أكم قب  أ  و
 .ا  حجز لنا حفلة باليه نندريال غدا  التانعة مناء إبراهيم

قبي  التانيعة  األوبيراالمنرح الكبير بدار  أمامننكو   نناأ فقلا لها:
 شاء هللا. إ 

 .يوبعد انتهاء المكالمة عدا لحديثي مع ناند
 : وكيف كانا الحقيقة م لمة؟يناند

كيا    تعرفا بشاب ونيم وذكيى  حني : كا  ذل  منذ ننواا طويلة
فييه  أرسجعلتنيي  ذلي  مي  مواصيفاا  إليىوميا   زمي  لي بالجامعية

ولييم أكيي  أعلييم أننييي وقعييا   يشيياركني الحييياة أ حلييم أالشيياب الييذي 
 نيي إنيه يحب   قا  ليي  إالدمية يلعب بها ليس  يجع  منفرينة لشاب 

بعد مرور أكثر م  عامي  على عالقتيي  إالكذبة  أنهاولم أك  أعرف 
 نه أحبها.إقا    ليتزو  م  أ رس  أنهاهابه التي 

 : وماذا حدث بعد ذل ؟يناند
عقب نه تزو  بالفع  م  هذه الفتاة أ أصدقائه أحدحني : عرفا م  

صييدمة فييي حييياتي  أو وكانييا هييذه  العليييا حصييولنا علييى الشييهادة 
لتلقيى  المنتشيفى  إلىاطفية  انتقلا على آثر نماعي لهذا ال بر الع

نيتمر العيال  أو  للمنيز  بعيد شيهر عيدا    العال  م  صدمة عصبية
 وناعدني على الشفاء انيدماجي فيي العمي   شهر أ رس ألمدة نتة 

فيييه معظييم وقتييي بنيياء  علييى تعليميياا الييدكتور  أقضييىوالييذي كنييا 
لل يرو  مي  بالعمي  غ  كي  وقتيي شيأ  أالمعال  لي  حيث نصحني بي

 .األزمةهذه 
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وبهيذا ضياع مي  عميري عاميا  فيي تجربية  أشبه بمجنونة  لقد كنا  
 أ هييو فقييد عيياش حياتييه ونجييح فيهييا دونمييا  أمييا  ضييحيتها أنييانييا ك  
فالييذئب ال   يعبييأولييم  أدر ربمييا  أو نييه تنييبب فييي صييدمة ليييأ در ييي

 .شبع جوعهأنه أالمهم   الفرينة بألم يعبأ
غيادر ال يعيرف  إننيا بعيو  مليئة بالدموع تقو : يا له مي   يناند

 معنى الحب وليس في قلبه رحمة.
  ييذوق مي  أو يصيبه اليبالء  أ هللا في ك  صالة  أدعوحني : كنا 

وبالفعيي  كييا   .ذليييال أراه  أو الييذي أذاقنييي مرارتييه  الكييأسنفييس 
 ناء.ول  تنجب له أب لم  تزو  م  امرأة عاقر أعقاب هللا له ب

 : وهكذا انتها القصة تل  النهاية البشعة!يناند
ك يرث حيياتي للعمي  وتحقيي  ذاتيي مي  أ أ حني : نعم  وهكذا قررا 

 وأنيانينواا عليى هيذا المنيوا   ثيالثومرا    ال  النجاح في العم 
بتجربيية جديييدة تكييو   أميير أ نييعيدة بإنجييازاتي فييي العميي  رافضيية  

شييعر أننيي مقبلية علييى أ ك نياكلميا نهايتهيا مشيابها للنهايية النييابقة  
 التييي قضيييتها بالمنتشييفى  باأليييامكنييا ا ذكيير نفنييي  تجربيية جديييدة 

ولكيي  لييم  فييأهرب وأهييرب بكيي  مييا فيييم  قييوة  وكيييف كانييا حييالتي 
 هذه المرة على الهروب. سأقو  
 ؟أ رسعالقة  هنا كانا  : إذ يناند

 ة نيعيدة نهايي ولك  لم يجعلها ذل  حني : كانا هذه القصة م تلفة 
 .أيضا   ب  كانا نهاية م لمة

 : كيف كا  ذل ؟يناند
قنيييواا الدردشييية عليييى  إحيييدسعليييى "كيييريم" فيييي  انييياندي: تعرفييي

ثيم كيا  اللقياء وجهيا   وتبادلنا الحديث بعد ذل  عبر الهاتف  اإلنترنا
 نظرة كميا يقوليو   أو م   اآل رمنا في غرام  لوجه ولقد وقع كال  

 هذه العالقة.  أمامنتقف حائ   رغم علمنا بالمعوقاا التي
 : وما هي تل  المعوقاا؟!يناند
شييركاا الطييييرا   بإحييدس: كييا  "كييريم" يعميي  كييابت  طيييار حنييي 

متنييلطة  أمولييه  يالمصييرية ويصييغرني بييثالث نيينواا  والييده متييوف
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  حييث قيام أيضيا   أمواليهو بإرادتيهتنيطر علييه بكي  الطيرق وتيتحكم 
في الشهر العقاري قبي   مبانم األ والده بتنجي  الميراث بيع وشراء

  منييتهترا   أ ييا  لييه  أ كمييا  المحيياكم  إجييراءااحتييى يتجنبييوا  وفاتييه 
انييمه  شيييءفكييا  كيي  ذليي  يجعيي  ميي  انييتمرار العالقيية  يغييار منييه 
 المنتحي .

 فعال  قصة م تلفة. أنها: يبدو يناند
 م  البداية. حني : لقد قلتها ل   

منكميا وقيع  كيال   أ   تقيولي نيا  وأ: وكيف فشيلا هيذه العالقية يناند
 لي القصة م  البداية  يأحكلقاء؟!  أو م   اآل رفي غرام 

  اإلنترنا: كانا البداية لقاء صدفة على حني 
 ناندس: صدفة!
صييدفة وأي صييدفة تليي ! مييا أجملهييا ميي  صييدفة ومييا حنييي : نعييم  

 عينييي   هجميي  الكلميياا عنييدما احتضيينا عينيياأمييا   لقيياء ميي  أروعييه
ميا   دو  أ  أدرس عينيايردا و قوليه  هليم تنيتطع شيفتاوقاليا ميا 

 فييملي  اليدنيا كلهيا أ أ  كيداف ييدي  هلقاء عندما المنا ييدالأجم  
أعشيقهما ونيأظ   نظرة عشقتهما م  أو    هاعينجم  أما   لحظاا
  لمح  ي أجم  م  أ  لم ب  صدفةح  لم يك    ما حييا

    العمر كله لحظاا.آه لو كا  ه لو كانا اللحظاا دقائ  أو ناعااآ
 
صف لي   ميدس نيعادتي عنيدما صيرح ليي كيريم بحبيه أ أ  أنتطيعال 
 أحببيا  لقيد أ ييرا  نيه نطقهيا أنم  لم أك  أصدق أيومها لم   مرة أو 

التيي كنيا   دفيب مشياعره  حنانيه قلبه  ة  هدوءه  طيبشيءفيه ك  
 يأني ني  بيننيا إالال فيارقينطي  بهيا  فيرغم  أ في عينيه دو   أراها

بحليم  يأني أحننياكبير نينا  منيه  أفييم  هيم  أجيدهوجدا فيه ما لم 
نييأتعذب عنييدما  يأنيينييا علييى علييم االنييتيقاظ منييه. ك   أريييدجمييي  ال 
 ما. البد م  الفراق يوما   بأنهيذكرني  فعقلي دائما   أبتعد عنه 

 ؟!إذ : ولماذا ك  هذا يناند
 المالية.موارده   "أحمد" والدته  فنق أ وهنبب  أو حني : كا  
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 نبب رئيني في فش  العالقة؟! أ وه: وكيف كا  يناند
منيتهتر ويغيار مي  "كيريم" لـ "كريم"  األكبر األ؛أحمد حني : كا  
نيه طليب ييدي أ  م  ذل  واألعجبب   يقيم عالقة معي  أ فقد حاو  
 نيأ ر كيف كنا  أدرسفيه وال  نأقعكنا . وكا  ذل  ف . للزوا  

ولكي      وله بنا ال يتعدس عمرها الثالثيةعنى أنه متزو أ فى  منه
شيييء  "كييريم" رغييم كيي   إلييىفكييا  قلبييي يمييي   القلييب ومييا يريييد 

"أحمييد" بهيذه العاطفيية المتبادلية بينييي وبيي  "كييريم"  أحيسوعنيدما 
التييي كانييا  أمييهونجييح فعييال  بمنيياعدة  ينهييى هييذه العالقيية  أ قييرر 

ليه حياتيه وتكيو   عباءتهياي ر  ابنها الصيغير مي  تحيا  أ ترفض 
وعنييدما صييرح "كييريم" برغبتييه فييي الييزوا    بعيييدا  عنهييا المنييتقلة

 بانتهاء العالقة بيننا. إالقاما الدنيا ولم تقعد  ي من
 منبقا ؟ باإلعدامعلى عالقة محكوم عليها  يقبلتأ: ولماذا يناند

جيف  أ وكا  قلبي متعطشا  للحب والمشياعر بعيد  نا أحبه حني : ك  
 أ  إليىكنيا متلهفية   عليى التجميد اإلحنياسلننواا طويلة وقيرب 

   نيا بيي  نيارييك    عليى قييد الحيياة الزليا   أنىشعر أكي  يدق قلبي 
نتنييلم لل ييوف ميي  أحييرم نفنييي ميي  الحييب وأدفيي  نفنييي وأهيي  

 أيضياهو  قصة حب حتى ولو كانا النهاية م لمة؟ أعيش أمالفش ؟ 
يمير  أ ا ولكي  قيرر كيال  مني األنيبابكا  في صراع مع نفنه لينفس 

وعشينا  فيي منتهيى النيعادة معيه ك نيا  بالتجربة مهما كانيا النهايية
 األبيواب أغلقاوالثقة بعدما كنا قد  األم حياتنا  أعطاني  أيامأجم  
مي   أقيوسحر  مشاعري  كيا  حبيه   الحب  جع  لناني ينط  أمام

 ولك  ك   طوة كنا أ طوها كانا تقربني م  النهاية. ال وف
 !: لماذا؟يناند

   الحذر ال يمنع ال طر يا أميرتي.ألحني : 
 : ال طر!يناند

ال محالة يوما  ما  ففي يوم  آا  حني : نعم ال طر الذي كنا أعلم انه 
ثيم كنيدا لميدة  عياد كيريم مي  رحلية عمي  بفرننيا  أ وبعد  األيامم  

والقبالا أرن  لي رنيالة  باألحضا يقابلني  أ   فبدال م  ي أنبوع
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نييه الزا  يحبنييي جييدا  بيي  وأكثيير ميي  أي إ يقييو  فيهييا: اإلنترنيياعبيير 
لي   ألنيهولكنيه ال ينيتطيع االنيتمرار فيي عالقتيه معيي  وقا مضى 

 يبتعد. أ ولذا فقد قرر   يينتطيع الزوا  من
مييرة تييرفض  ألو عقلييي   أوكانييا صييدمة قوييية لييم يحتملهييا قلبييي 

قيرأا رنيالته عشيراا   تنز  تجميدا اليدموع فيي عينيي   أ الدموع 
 هكيذا لميدة أنيبوع  ظلليا   !وال اعيرف مياذا أفعي ؟ ب  مئاا المراا 

 بيينفس الطريقيية  يليكييو  رد لييه رنييالة عبيير اإلنترنييا  أرنييلاثييم 
اتصي    قرأ رنالتي أ وبعد  رنالته قرأاليشعر بما فعله بي عندما 

 إنهيياءفهييو مييرغم علييى  كرهييه أال أو أنييامحه أ بييي تليفونيييا  طالبييا  
 العالقة.

 
كرهيه  يحيرنيي أفقيط وال  أصيدقاءنظ   أ  األ يرطلب كريم لقد كا  

مجيرد فتياه ه أم فيي حياتي يئا  مثي  شيأه  كيا  يحبنيي فعيال ؟ هي  كنيا 
أم  ؟!"  اواسييت"هي  كيا  حيب  ذكريياا  أصيبحاثيم  قابلها صيدفة 

 ؟!فعال   فالظرو أنها
 

نفنيي  ألجيدثيم انيتيقظا  حليم انتهيى وهكذا كا  كريم بالننبة لي ك  
 يييال  نيييراديبها المظلمييية  يأمشيييالمهجيييورة   األحيييزا عييية دا ييي  قل

  وجييدرانها الصييماء ال افييا  البييارد  وضييوئهابهوائهييا  الموحشيية 
نيمع أال  إليى متيى نيأظ  نيجينة؟ قلعتييآه ييا  .قلعتي فيوحيدة أنا 
هيذه  فييحتيى الصيما ليه صيوا   صمتي  يتنهداتى  بكائإال صدس 

 يار   إليىب ليي الطريي  وراء شعاع نور يض ألهث  القلعة الحزينة
تعجبنيي الوحيدة   أفضي  مكيا  بالننيبة ليي   اآل ولكي  القلعية  القلعة 

 القلعة. أنوارتريحني م  العذاباا  ار   ألنها رغم قنوتها 
 هي؟ أي المهجورة  األحزا : قلعة يناند
   حفرا نراديبها بيدي.ي: أنها بدا لي يا ناندحني 
 هي؟! وأي وحد ؟  ملهابأكبناء قلعة  انتطعا  : كيف يناند
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التي بعصركم  ولكنها قلعية مي  نيوع  كالقالع لينا قلعة إنها: حني 
وبعيد ذلي    قلعة تقع في كهوف العق  وبي  ثنايا القلب الجيريح  آ ر

 رجا منها بعيد فتيرة طويلية أكثير رفضيا  للحيب و  األلمد لا دائرة 
 في حياتي.

 بها؟ تقصدي ؟! ماذا األلم: دائرة يناند
ثيم  محاولة انتحيار  اكتئاب يعقبهمفاال فالوحدة  قصد الحز  أ: حني 

   يال  هيذه يييا نياند األليمتلي  هيي دائيرة  فترة عال  بالمنتشيفى 
 أشيبهالتعيرف عليى نفنيي  كنيا  عولم أنتط الفترة تغيرا مالمحي 

بفراشيية تطييير وتحليي  فييي النييماء ميي  بنييتا  لبنييتا   تطييير فييي 
ميا عيادا تطيير   اآل ولكنها  صا  نعادة وفرحة بي  الزهور واألغ

فهييوا  تجييرح الفراشيية  اأشييواك األغصييا  أصييبحاو لييا الزهييور بذ
هييي وال ينييمعها  إال بأناتهييا  ال يشييعر األقييدامتدونييها  األرضعلييى 
فال هي ماتا وال هيي قيادرة عليى الطييرا  مي   لحالها  ىيرث أو أحد

 جديد.
 ؟!من   في النهاية كما طلب  أصدقاء اأصبحتم: وه  يناند

 .الحني : بالطبع كا  ذل  منتحي
 : لماذا؟يناند
أنييمع شيييئا  عيي   أو أرس أ أل  الييدكتور المعييال  رفيض  أوال  : حنيي 
فترة عالجي بالمنتشفى التي انتمرا نتة أشيهر  وبعيد  أثناءكريم 

ة نيه  طيب فتياإوقيا  ليي  دور النينيما  إحدس أمامذل  قابلته صدفة 
ياتييه معهييا وتمنييى لييي التوفييي  فييي أ ييرس يحبهييا جييدا  ونييعيد فييي ح

 …النهاية ل فالبداية كانا صدفة وكذ حياتي.
 ؟!ناندي: ألذل  طالا فترة عالج   

للمنتشييفى  أ ييرسحنييي : نعييم فعلييى آثيير تليي  المقابليية عييدا مييرة 
 .أنابيعومكثا هنا  ثالث 

  أثم يعييش حياتيه وكي  ناندس: إنه ليس آدمي بالمرة ليفع  ب   ذل 
 لم يك . ا  ئيش

 ناندس: وهكذا كانا النهاية؟!
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   .: نعم  هكذا كانا النهايةحني 
 

ولمياذا  فعيال   كا  يرييد    إ ناندس: ولك  لماذا لم يصر على رغبته 
 لهذه النهاية مادما تحبينه ك  هذا الحب؟! أنا   انتنلما
  عصيييرنا ي تليييف عييي  عصيييركم ييييا أميرتيييي  فيييال مكيييا  ألحنيييي : 

 أشيياءالتضيحية بالحيب فيي نيبي   إ للتضحياا م  أج  الحيب  بي  
 بهير هيذا هيو زماننيا اليذي  القائم الوحيد هو االحتما   أ رسمادية 

 .أعجب و
للتغييير  قابي شييب غيير  واألحانييس: ولكي  الحييب والمشياعر ينياند

 م  عصر لعصر  فكيف تغير في عصركم؟
وصي   أ  إليىولكي  كيا  التغيير تيدريجيا   حني : إنه ليم يتغيير فجيأة 

 أكثير  الحد م  التغير اليذي غيير فيي مفياهيم كثييرة ومبيادهذا ا إلى
 .اآل فأصبح العصر بهذا الشك  الذي ترينه 

 أنيياالنعيياس  أدركنيياوقييد  ة صييباحا  ثالثييوكانييا النيياعة قييد تعييدا ال
شياء  إ  وننيتكم  حيديثنا غيدا   اآل لما ال ننعس  فقلا لها: يوناند
 هللا.

اقترحيه عليي   ييا  أ  أرييد: هيذا ميا كنيا تتثياءبفردا ناندس وهيى 
 ".حني "
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 اليــوم الثاني
 

 باألحيييداثورقيييدنا فيييي نيييوم عميييي  بعيييد تعيييب ييييوم طويييي  مشيييحو  
  أفقد كا  مديري بالعمي  يني  وانتيقظا على صوا رني  التليفو 

عي  موعيد العمي   عنيدها نظيرا للنياعة فوجيدتها قيد  تيأ رالماذا 
نيدي ظيروف تمنعنيي فاعتذرا له وقليا إ  ع تعدا العاشرة صباحا  
قييد انييتيقظا  يوانتهييا المكالميية وكانييا نيياند ميي  الحضييور اليييوم 

 .األ رسعلى رني  التليفو  هي 
  إبنيييعادة بالغييية عنيييدما وجيييدتها ال تيييزا  موجيييودة و أحيييسوكنيييا 
 بعد. زماننا لم تنته   إلىرحلتها 

ا  فقييد أحييدفلييم نجييد   غرفيية المعيشيية إلييىا و رجنييا ميي  الغرفيية نييوي  
بغرفتييه  فقلييا  نائمييا   ييى "معتييز" أوال يييزا   لعميي   رجييا أمييي ل

؟ أحببتيهبعم  ننكافيه  ه   نأقوم وأنا للحمام  أنا   اذهبي: يلناند
 ؟آ ر يءفي شراب ش ترغبي  مأ

 القهوة؟ أنواعالننكافيه هذا نوع م   أليس: يردا ناند
 أجبا: نعم هو كذل .

 .مع    نأتناوله إذ : يناند
 أ المطب . وميا  إلى أناوتوجها  لحمام باب ا إلىلها بيدي  أشراو

ميي   تييأتىحتييى نييمعا صيييحاا نييندريال  د لييا المطييب  بييدقائ  
 .إليهافهرولا  الحمام 

 
شياور جي  وطيا  الووجهها قد عياله بعضيا  مي   المرآة أمامفوجدتها 

 أيقظيه الذي و"معتز"  أناضح  على شكلها أ فأ ذا  مالبنها أيضا  
صييديقاتي التييي  إحييدس أنهيياا  منييه وكييا  يضييح  عليهييا ظنيي  صييرا ها
عندما فتحيا صينبور  التي تنتظره  بالمفاجأة يولم يك  يدر يعرفها 
به يحيدق بهيا ويقيو   فإذاعلى وجه نندريال   هايالم وأغدقا المياه 

 ؟"حني "م  هذه يا 
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صيديقاتي  إحيدس "ي"نياند نهياإفنظرا له مرتبكة  نوعيا  ميا وقليا: 
 وجاءا في زيارة لمصر." انكتلندام  " اإلنترناعبر 

غيادر "معتيز"  أ  إليىثيم نياد الصيما ثيوا   فزاد تحديقا بهيا وبيي 
 متعجبا . رأنه وهو يهز   أ رسغرفته مرة  إلى عائدا  

هيذا هيو أ يي اليذي حيدثت   :لهيا أقيو  وأنا ناولا نندريال المنشفة 
 عنه م  قب .

ولمياذا  ذل  ولكن  ليم تحيدثيني عنيه كثييرا   أتذكرفقالا نندريال: نعم 
 كا  يحدق في هكذا؟
الشياور جي  مي   أزليا  ولكي  عنيدما  نه يعرف  أحني : لقد كا  يظ  

 بيياإلحرا  فييأحسلنييا ميي  كييا  يظيي    تبييي  لييه أنيي    علييى وجهيي   
 حيث يقابله  هنا كثيرا . ا  ألنه يعرف ك  صديقاتي جيد  وانصرف

 
 أ  أريييدفقييط كنييا   علييى إزعيياجكم وآنييفة فهمييا اآل  آهنييندريال: 

 .األنبوبةما بدا   هذه  رسأ
صييديقاتي  أمييامتأ ييذي حييذر   أ نييندريال المهييم يييا حنييي : ال علييي   

 أيضا  وأمي 
 المطب  النتكما  عم  الننكافيه. إلىوتركتها وعدا 

 
 :لهييا أقييو  وأنيياالتلفيياز  أدراغرفيية المعيشيية و إلييىذهبنييا بعييد ذليي  

جلنيا   إوميا  األريكية إليىبييدي  أشيراو أجلني يا أميرتي ها هنا
: وميا متنيائلةالتلفياز حتيى فتحيا عيونهيا محملقية فييه وتقيو   أمام
 أصيدقائ    يالتيي بغرفتي  حييث ترانيل اآلليةتشبه تلي   أنها أيضاهذا 
 .ولكنه أكبر"  الكمبيوترشاشة تقصد " اعليه

جهاز انتقبا  فقط للقنواا المحليية  التلفاز هنإحني : ال يا نندريال  
ه الكثيير والكثيير مي  البيرام  والمنلنيالا والعالمية حيث يذاع عليي

 .أيضا   األ بارنشراا و واألفالم
 نندريال: يا له م  عالم!

 .هاهاهاها فعال   حني :
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 نندريال تتابع شاشة التلفاز منبهرة. أراقب وأناضح  أ وأ ذا

علييى  أنياييا نييندريال  أبهرتيي حنيي : هيذه هييي الحيياة العصييرية التيي 
هنيا بيزم   أنا   يالجمي  وتبق  نلزم أعود  ةالحيا أبادل  أ انتعداد 

 موافقة؟  التكنولوجيا
قبلييا هييذا   إتنظيير لييي وتفكيير كيييف نيييكو  حالهييا  ينيياندراحييا 
 أو باإليجيييابتيييرد  أ ! وقبييي  ؟ال أمنيييتكو  نيييعيدة   هييي  العيييرض

فنهضيا منيرعة كيي  مي  غرفتيي  آا  الرفض نمعنا رني  تليفوني 
 أيي  ي  ع  ملف ال تدرأم  تنبالع زميالتي عليه  وكانا إحدس أرد
 هو؟

وهيى ال  حيث كنا نجليس بغرفية المعيشية  أ رسعدا لنندريال مرة 
 تعقد المقارنة بي  عصرها وعصر التكنولوجيا. زالا  

الكثيير  أمامي فيال زا   اإلجابةمواالتي في  كثيرا   فقلا لها: ال تفكري
نيتبدأ فيي  حفلية البالييه  أل  للكيوافيرهيا بنا نذهب  اآل و لتنمعيه 

الكثييير ميي  الوقييا لنضيييعه فييي  أمامنيياوليييس  منيياء  تمييام التانييعة 
 مناقشاا.

هيييذا هيييو نفيييس المكيييا  اليييذي تركنيييا فييييه  ألييييس !؟: كيييوافيرينييياند
 ؟باألمس يصديقت  نال

 حني : نعم هو.
 ؟إليه: ولماذا نذهب يناند

 معي ونتعرفي . يحني : تعال
 .وتهم بالوقوف بنامنتهى البناطة والنذاجة: هيا  في ترد يناند

 
التوقيف  أنيتطيعنيا ال وك    ا  جيد كومييديا  وفى الكوافير كيا  الموقيف 
مييي  تحيييا ييييد  اإلفيييالاوهيييى تحييياو    يعييي  الضيييح  عليييى نييياند
وصييديقاتي تصييفيف شييعرنا  أنييااعتييدا  ي"حمييدي" الكييوافير  الييذ

شييك  اليأ ييذ الشييعر بأ  وهييو يلييف شييعرها علييى البكيير ال اصيي  عنيده
وبعيد مجهيود شياق  ل صالا مع بعضها البعض تنان  االمالملتوي 
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  "النيشييوار"تحييا  رأنييهامهمتييه ثييم وضييع  إنهيياءع امنييه انييتط
 نها.أيتركها وش أ تصر؛ ثم تصيح فيه  شعرها وهىلتجفيف 

 الكيوافيرتركنا  أ  إلى يوجه ناند يوال زالا حالة االنتغراب تعتر
 المنز ! إلىوعدنا 

وعبرنييا  المصييرية األوبييرا  دار إلييىوفييى المنيياء توجهنييا بالنيييارة 
 بييالبهو أمييامفييي انتظارنييا  وإبييراهيمفريييدة  اوكانيي  ال ييارجي الفنيياء

مقاعييدنا بالمنييرح  وأ ييذنا وصييعدنا درجيياا النييلم   المنييرح الكبييير
لييه ابصيغيرا  عي   كتيبيا  وكا  في يد كال  منا  ال لفية األبواب لقاأغ  و
 تتأمي  ينياند اقرأ فيه في نفيس الوقيا اليذي كانيا وأ ذادريال نن

 في المكا  م  حولها. 
 

يييدعى  رونيييمونيييقى باليييه نييندريال لمونيييقار  أ ويقييو  الكتيييب 
يصييور باليييه  أ نييه انييتطاع ميي   ييال  مونيييقاه أ"بروكوفيييف" و
 واألمييرلقصية حيب بيي  نيندريال  شعرية أنطورةنه أنندريال على 

 إليىه ثم الصعوباا التي واجهت ووالدة هذا الحب وازدهاره  الشاب 
 .أ يرا  لم النعادة الذي تحق  ح  

يرنييم بالمونيييقى صييورة عذبيية وحالميية لش صييية  أ كمييا انييتطاع 
 واألمييرالمشاكنيتي   واأل تيي النكيدة  األبنندريال وصورة زوجية 

الشييياب الشيييجاع بطريقييية تجعييي  المنيييتمعي  للمونييييقى يعيشيييو  
 .وأحزانهم أفراحهم

 
كيي   أنيياطيردريال فييي باليييه نييندريال لوجييود قصيية نيين تييأليفوجيياء 

يقيدمها كواحيدة مي  ش صيياا  أ "بروكوفيف"  أرادالبالد ولذا فقد 
 الرونية. األناطير

د ي   افتية منيلطة عليى البياب اليذي  إضياءةم   إالثم  لا القاعة 
وهنييا صيف  لييه الجمهييور  المونيييقية لقيييادة الفرقية الماينييترو  منيه

علييييى تحييييية  نحنى الماينييييترو انحنيييياءة بنيييييطة ردا  افيييي لييييه  تحييييية
 العرض  ليبدأعزف المونيقى ورفع النتار  أوبد الجمهور 
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 الفصل األول 

                                  

 نزل(ــ)الم
 

دور نيندريال  بيأداءقصد راقصة البالية التي تقوم أ –د لا نندريال 
 وأ يذا المنرح وم   لفها ديكيور المنيز    شبةعلى -في الرواية

  وتييدور كفراشيية بجنييمها النحييي  و طواتهييا تتييراق  هنييا وهنييا
 البارعة.  الرشيقة
وبراعتهييا فييي  إتقانهيياتحمليي  فييي الراقصيية متعجبيية ميي   يونيياند

والجمهييور يتييابع  المونيييقى  إيقيياعالييرق  وتنيياغم ال طييواا مييع 
رواد البالييه وعاشيقيه  أ فم  المعروف   شديد بتأثرالرواية  أحداث
 الف  الرفيع. محبيم  
 

غييير –القبيحتييي  وأ تيهييا أبيهييادريال الفتيياة اليتيميية مييع تعيييش نيين
ولكيي  نييندريال   األنييبابواللتييي  ي تلفييا  دائمييا  ألتفييه -الشييقيقتي 

المطب  وتنظييف األوانيي  بأعما وتقوم  تنفص  عنهم روحا  وجندا  
مي   آالمهات فيف  األبويحاو   والمنز  وتبقى دائما  وحيدة حزينة 

دائميا   وكانا دائما  ما تغضبا  لهذا االهتمام  األ تاولك   وقا آل ر 
وتمنعهييا زوجيية  هييا بييالمنز  نويتركو  لحضييور الحفييالا ا مييا يييذهب

 عملهيا بيالمنز   ليم تنيه   أنهيابحجية  م  حضور هيذه الحفيالا  أبيها
كمييا أنييه ليييس لييديها ميي  المالبييس مييا يتنانييب وحضييور مثيي  هييذه 

 الحفالا.
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 صل الثاني ــفـال

                                         

 ة(ـابـ)الغ
 

" غييادر الجمييع المنييز   أ نييندريال بعيد  األييامميي   ييوم رجيا فييي 
وبييالرغم ميي  . للتنييزه بالغابية.  "لحضيور حفيي  ا تيييار زوجية األمييير

 إالم  صيوا بعيض الطييور والحيوانياا بالغابية  إالالظالم والصما 
فهيي كثييرا    األصيواادا عليى تلي  ااعتي ألنها نندريال لم ت ف  إ 
تييأتى  أنهيياكمييا  يغييادر الجميييع  أ بعييد  الغابيية  إلييىوحييدها  يتييأتمييا 

وليذا فهيي  لييال   الميدفأة إلشيعا لتجميع الحطيب  الغابة في كي  نهيار 
 .قلب تحفظ ك   طواتها بالغابة ع  ظهر

مي  بنياا الحيور  بصيحبتها مجموعيةو وفجأة تظهر لها نيدة عجوز
وفيى ييدها عصيا  نيحرية لهيا  يلتفو  حولها كالمالئكة في زي بهيي 

وتقتييرب منهييا وتييرس نييندريال فييي  تبتنييم لنييندريال   برييي  أ يياذ
فيطميئ  قلبهيا  وحنانهيا  أمهيامالمح وجه العجوز بعضيا  مي  مالميح 

 .المفاجأةوتذهب عنها رهبة 
تعليم مي   الليه  ويدور حوار نيريع بيي  نيندريال والنياحرة الطيبية

 تنياعدها وتجعي  الفيرح أ وتقيرر  الناحرة بمعاناة الفتاة الصيغيرة 
وبلمنيييتها النيييحرية العجيبييية تتغيييير هيئييية  قلبهيييا  الييييد  والنيييعادة

  وبلمنيية أميييرةفتيياة بمالبييس  إلييىنييندريال ميي  فتيياة بمالبييس بالييية 
عربييية تجرهيييا نيييتة مييي   إليييىتتحيييو  بنييياا الحيييور  أ يييرسنيييحرية 
يعييود  فييي تمييام النيياعة  أ النيياحرة بنيياا الحييور  مرأوتيي ال يييو  

 إليىومعهيم نيندريال  وتشيير بعصياها النيحرية  ا  الثانية عشر مناء
الشاب نجي   األميرحف  ا تيار عروس  إلىفتجرس منرعة  ال يو  
 العظيمة التي ال ت عد وال تحصى  زائنها.  اإلمبراطوريةمل  
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 ثـثالـل الـفصـال

 

 ر الملكي(ـ)القص

 
ويتهافيا عليهيا  األنظيارفت طيف . الحفي . )نيندريال( ص  األمييرةوت

وحتى النييداا الموجيوداا  أمراءك  م  بالحف  م  رجا  وملو  و
رس والتنيا   ت ي اإلعجيابالحنناء بعي   لألميرةالك  ينظر   وبالحف 

بيالد بعييدة؟  إليىه  كانيا منيافرة  كانا؟ وأي  األميرةبنا م  هذه 
 ي م  الحفالا النابقة؟ ولماذا لم تظهر في أ

ميرة فيال ينيتطيع رفيع  ألو الشياب عليى نيندريال  األمييروتقع عي  
ظليا واقفية  أيضانندريال  ..يرس نواها بالحف  أ وال  ه عنها يعين

را  تنظر  نيه يبادلهيا نظيراا أو  أماميه أنهاوال تصدق  لألميردو  ح 
ا ميا كي يعلي  عي  بيدء الحفي  وهيذ عزف المونيقى  أوبد  اإلعجاب

 أوالحفيي   يبييدأحيييث ال  كييا  متعارفييا  عليييه فييي مثيي  تليي  الحفييالا 
الشياب  األمييروميد   مي  يقييم الحفي  أو األمييرفي وجود  إالالرق  

وجدا نندريال وطلبا للرق  معها  الحنناء )نندريال(  لألميرةيده 
 ويتمييايال  ميع المونيييقى  يرقصييا  نيويا   أميرهياي يييدنفنيها بيي  
  .الشاب ونندريال األميرنظرة حب جمعا بي    أووهكذا كانا 

تغييادر  أ ولكيي  هييا هييي النيياعة تييدق الثانييية عشيير وعلييى نييندريال 
 األمييرتتير   أ   ولكنهيا ال ترييد مرتهياالحف  وتعيود للنياحرة كميا أ

 أوامييرتبقييى معييه وت ييالف  أم األميييرهيي  تتيير  . وتقييع فييي حيييرة.
ورييياا قييد ظهييرا الح إحييدستصيي  لقييرار كانييا  أ وقبيي   النيياحرة 

 ار  القصر وتركب  إلى ة  بيدها وت ر  بها منرع أمنكاو أمامها
حيييث كانييا النيياحرة  الغابيية  إلييى ةالعربيية ذاا النييتة  يييو  عائييد

 .ةغير موجود حذاءها فردة أ نندريال  تكتشفوعندها  بانتظارهم 
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نظيرة دو  أي كلمية  أو الشياب اليذي عشيقها مي   األمييرلقد تركيا 
هيا نيوس ئليم تتير  ورا  تنتميي أنيرة أي لىإم  هي و يعلم أ دو  

 تجرس منرعة   ار  القصر. يوه فردة الحذاء الذي وقع منها 
 األمير  كلفيه إحتيى و يجدها بأي حيا  مي  األحيوا   أ  األميروقرر 

ولكيي  هييذا   يبحييث عنهييا بشييوارع المدينيية والقييرس ميي  حولهييا أ 
يبحث عي  صياحبة  أ  ئهأصدقا أحدفاقترح عليه  كثيرة  اأيام   نيأ ذ

المجهولييية التيييي وقيييع فيييي  األمييييرةنيييتكو  هيييي  فبالتأكييييد الحيييذاء 
 أيي  إليى أووال ييدرس لمياذا هربيا  والتيي هربيا منيرعة  غرامها 
 ذهبا؟!

 
منز  “ المناز  إحدسوفى  وبالفع  كا  هذا هو الح  للوصو  إليها 

وصييديقه وحارنييهما ووضييع الحييارس  األميييرد يي   " والييد نييندريال
فلييم "  نييندريال  تيياأ" المشاكنييتي   األ تييي كييال ميي   أمييامالحييذاء 

عليى نيندريال  األمييريد   الحذاء في قيدم أي منهميا  ووقعيا عيي  
يبحييث  لتييي   الينفييس العينيي همافوجييد التييي كانييا تقييف بعيييدا  ترقبييه 

تضييع قييدمها فييي الحييذاء   أ فطلييب منهييا  عنهمييا فييي كيي  األرض 
 كا  الحذاء نفس مقاس قدم نندريال. بأ  للجميع  المفاجأةوكانا 
فيي الحفي   يراقصيهانفيس الفتياة التيي كيا   أنهياالشياب  األمير وتأكد

الشيياب  األميييرتعليي  عيي  موعييد زوا   واألفييراحاالحتفيياالا  أقيميياو
  أبوهيياالفقييرة التعنية التيي ظلمهيا النياس حتيى  ةمي  نيندريال الفتيا

هيا مي  فتياة تعنية لي  تكيو  مظلومية نيتتحو  حيات اآل ولكنها بعد 
 ملكة بعد عدة ننواا. إلىثم  متوجة  أميرة إلى

فصييو  العييرض ويصييف  الجمهييور  آ ييروهكييذا ينييز  النييتار علييى 
   .للراقصي  والعازفي  في فرحة غامرة بهذه النهاية النعيدة للقصة

 إليى    كي ويبدأ الجمهور الغفيير فيي مغيادرة المنيرح  روتضاء األنوا
ال  يولك  نياند  في االنتعداد لل رو  أيضا نح  ونبدأ حا  نبيله 

تنييبس بكلميية وأمنيي  يييدها ون يير   أوتييزا  جالنيية دو  أي حركيية 
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 تركنييا فريييدة وإبييراهيم  أ بعييد  للمنييز   يمييع نيياند ألعييود جميعييا  
 العودة للمنز . يوناند أناوقررا  يذهبا للعشاء  أ قررا  ماحيث

ضييب وثييائرة جييدا  فييي قميية الغ يوعنييدما وصييلنا للمنييز  كانييا نيياند
 يأدرعلييى ذليي  العيييرض والكلميياا التييي وردا بالكتييييب ولييم أكييي  

كميا ييرس كي  مي  شياهد العيرض  أرسبي    النبب وراء غضبها هيذا
 قصة جميلة جدا .  نهاإ

فيرأا فيهيا ظ لميا  وقييع عليهيا بيأ  قيا  م ليف المونيييقى  ينياند أميا
  كميا هاأحيداثقصة واقعية عاشيا  ألنها  أنطوريةقصة  يالية  أنها
 القصة لم تتناو  الحقيقة كاملة . أ 

 وقائع رنمية. فيتزوير   كذب  اءلم وافترهذا ظ   :يناند
الحقييائ   أ مييا أتضييح  إذا  ييييا نيياند إذ هييي الحقيقيية مييا : حنييي 
 صحتها؟  فياليوم مشكو   أضحا

  وكيييف تصييدقي  يييا أبييدا  لييم أكيي  ميي  عاميية الشييعب  أنييانييندريال: 
وإ  قبي  هيو هي  يقبي   و  مي  عامية الشيعب يتيز أميرا   أ  "حني "

ميي  كانييا  تحكمييه يومييا   أ الشييعب ليي  يقبيي   إ المليي  والملكيية؟ بيي  
 أليس كذل ؟ القريب باألمست دمه 

 
تكيو   أ ال ينيتوعب عقلهيا و  بانبهار ودهشةلنندريال تنظر  حني 

 هذه هي الحقيقة. 
لعائليية ا أميييرااميي   أميييرة أنيياقائليية : وتنييتكم  نييندريال روايتهييا 

ولك  مرا بي وبأنيرتي ظيروف عصييبة  المالكة للعرش في بالدي 
 متواضعة. أنرةصورا للبعض أنني فتاة عادية م  

 وما هي تل  الظروف يا أميرتي؟ حني : ظروف عصيبة؟!
ولكيي  لينييا كقصيي  الحييب  حنييي قصيية طويليية يييا  إنهييانييندريال: 

 .وع  صديقات    والغرام التي قصصتها لي عن   
 ذا تعني  بذل  يا نندريال؟حني : ما
 نييا طفلية ال يتعييدس عمييري النيابعة القصية حيييث ك   تبييدأنيندريال: 

 أمييراابجما  لم تحيظ بيه الكثييراا دا ي  القصير الملكيي مي   أتمتع
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واليييداي ي افيييا  عليييى مييي  حقيييد الحاقيييدي  وحنيييد  اوكانييي أ ريييياا 
 الحاندي .

 بأحيددعني يرنلني  ار  اليبالد وييو أ  يأبقرر  األياموفى يوم م  
 أتعليموفيى نفيس الوقيا   يعني األنظيارالمدارس الدا لية حتيى يبعيد 

أننيي فيي ييوم مي   يأبيكيا  يي م   دما  لقي ملكة يوما    د  ألكووواع
 قد تحققا. يأبهي نبوءة  انأكو  ملكة  وه األيام

 ال أصدق ما أنمعه! أناحني : 
 نندريال: انتظري كي تعرفي ماذا حدث بعد ذل .

 حدث؟ احني : وماذ
 .حني غرب م  ال يا  يا أتكو  الحقيقة  أحيانا  نندريال: 

  كملي..ا: فعال . وفى عينها فضو  وشغف حني 
 

المدرنييية الوحييييدة التيييي تقبييي   إليييى يأبييينيييندريال: بالفعييي  أرنيييلني 
 فييي المنييتقب   أميييراا لتكييو   المنانييب  اإلعييداد عييداده إل الفتييياا
غايية فيي النيرية والكتميا   التحاقي بتل  المدرنة  إجراءااوكانا 

 بمكا  درانتي. أحديعلم  حريصا  على أال يأبحيث كا  
 ؟األمنية اإلجراءااحني : ولماذا ك  هذه 

يقييو  لييي أنييه  يأبييفقييد كييا    نييندريال: وقتهييا لييم أكيي  أعلييم النييبب
ي اف على م  الحند والحقد الذي دائميا  ميا ييراه فيي عييو  النياس 

 .أبىالنبب الوحيد وراء  وف ولك  هذا لم يك   م  حولي 
 ؟إذ  األنبابحني : وما هي 

 الحرب.  نهاإحني : 
بحنييييد  أوحنييييي : ميييياذا؟ الحييييرب؟ ومييييا د يييي  الحييييرب بدرانييييت  

 الحاندي ؟!
مي   أ يرسشيبا بيي  العائلية المالكية وعائلية  أهلييةنندريال: حيرب 

النييتيالء علييى عييرش الييبالد ل تييدبر  كانييا بالمملكيية كبيير العييائالاأ
 أشيييجعبتيييولي العيييرش. وراح العدييييد مييي   أحييي  أنهيييامنهيييا  ا  اعتقييياد
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 أ  إليىالرجا  ضحية لتل  الحرب التي انتمرا  منية عشير عاميا  
 على عرش البالد. أقدامهاتثبيا  المالكةلعائلة اانتطاعا 

 أ فعيال  فتيرة طويلية ولكي  الحميد    أنها حني :  منة عشر عاما  
 م ضراوة الحرب.انتطاعا عائلت  الحفاظ على العرش رغ

 أودابطعنيية غييادرة فييي تليي  الحييرب  يأبيي أصيييبنييندريال: ولكيي  
 أمي حزنا  عليه. ايتوف بحياته في الحا  وبعده
با . يا لها م  نهاية بشيعة  ومياذا حيدث  إالحني : ال حو  وال قوة 

 يا نندريال؟ ل   
 

بالمدرنيية بييبالد بعيييدة ال يعييرف  األثنيياءفييي تليي   أنييانييا نييندريال: ك  
وقييد راح االثنييا  شييهداء  و ادمييه األمييي   يأبيينييوس  أحييد يكييانم

 األميييرااعيشيية  أعيييشنييا ك   أ فييي بييالدي. فبعييد  األهليييةالحييرب 
الفنو  التيي يجيب  وأرقىفنو  االتيكيا والمونيقى  أتلقىبالمدرنة 
 بقيائينظيير   ادمة بتل  المدرنة إلى  تحولا إتقانها أميرةعلى ك  
 للدرانة.

 ؟!لماذادمة؟! كيف حدث ذل  وحني : ماذا؟  ا
وقلييا لكييي منييذ   وأمييي و ادمييه أيضييا   يأبييتييوفى  أ نييندريال: بعييد 

لم تصي    تل  المدرنة في نرية تامة إلىقد أرنلني  يأب أ البداية 
صيياحبة  أمييام  ولييم يكيي  لتغطييية مصيياريف المدرنيية أي أمييوا  يإليي

عمييي  أ أ  أو تطردنيييي مييي  المدرنييية  أ  إالالمدرنييية مييي  نيييبي  
 ادمة بالمدرنة نظير المأوس والتعليم.ك 

 أمييرةتتحمليي تحيو  حياتي  مي   أ  انتطعا  حني : يا إلهي  وكيف 
 معاناة حقيقية. االنقيض  أنه إلىنه تحو  م  النقيض أ ادمة؟  إلى

عي   يأبيعليم لمياذا توقيف أنا وقتهيا ال معاناة تل   ك   وأينندريال: 
نقييود الكافييية للعييودة مليي  الأنفييس الوقييا ال  يوفيي األمييوا  إرنييا 

 صاحبة المدرنة. ألوامرلبالدي  فلم يك  هنا  مفر م  االنتنالم 
 حني : وكيف كانا تعامل  صاحبة المدرنة؟
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 ي  نييندريال: لقييد كانييا نيييدة فاضييلة والحيي  يقييا   كانييا حانييية عليي
انتهييا  أ ى إلييحاولييا منيياعدتي قييدر انييتطاعتها . . ترثييى لحييالي

حيث كنا متفوقية عليى  الدرجاا  لىبأعوت رجا  ننواا الدرانة 
 رغم الظروف. األميرااك  

 لبالد ؟ حني : وكيف عدا  
فقييد تييم ا تيياري ميي  ق بيي  صيياحبة  نييندريال: نظييرا  لتفييوقي الدرانييي 

بالعميي   أقييومكييي  غلييب المعلمييي  بالمدرنيية أالمدرنيية وبانتشييارة 
 .بنفس المدرنة كمناعدة للمعلمي 
 حني : عظيم جدا .
 إلىبالمدرنة لمدة عامي   ا  عمليءد   على ك  شنندريال: الحم

 للعودة لبالدي. الالزمة األموا جمعا  أ 
 أبيى ألجيدوكنا قد بلغا العشري  م  عميري  وبالفع  عدا لبالدي 

 غيييابي عيي  الييبالد  طييوا  فتييرةوعلمييا بمييا حييدث  وأمييي قييد توفيييا 
حيدة ثم لشعوري بالو وحزنا ناعتها حزنا  شديدا  على موا والدس  

 والغربة حتى بعد عودتي لدياري.  
 منه؟ وتزوجا   باألميرحني : وكيف التقيا 

نندريال: لقيد أصيابني االكتئياب بعيد وصيولي لليبالد لشيعوري بغربية 
اليزوار مي  العائلية  أمياموقفليا بيأبي  فانغلقيا عليى نفنيي ووحشة 

 أ الطبييب  رأس  وكيا  اإلعياءحتى أصابني  المالكة لشهور طويلة 
. جمعيا أتعيافىحتى  آ رفيه وانتق  لمكا   أعيشالمكا  الذي  أغير

األحييالم علييى أطييراف وذهبييا لالنييتجمام بقصيير  أغراضييي و ييدمي 
 .المدينة

 كذل ؟ أليس  باألميرحني : حيث التقيا 
 نندريال: نعم أيها الماكرة هاهاهاها.

 .اللقاءلي بالتفصي  كيف كا   يأحكحني : 
 أ وشبه مهجور لذل  ا تيارا  ا  بعيد ماألحالنندريال: لقد كا  قصر 

ألنيي قضييا معظيم نينواا حيياتي  فييه فتيرة النقاهية  ونظيرا   أقضى
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بمعرفيية  أحييدفلييم يهييتم  أحبيياء  أو أصييدقاء ييار  الييبالد فليييس لييي 
 زيارتي. فيأو التفكير  يمكان
 
عاليية  أصيوااصحوا ذاا يوم عليى  مرا األيام والشهور إلى أ و

قييد  األمييير أ وعلمييا ميي  وصيييفتي  ها وضوضيياء بالقصيير لييم أعتييد
لترتيييب حفيي  ا تيييار  أتييىإنييه  أيضيياعلمييا كمييا  وصيي  لتييوه للقصيير 

لتكييو  الملكية بعييد عميير طوييي   المملكيية ميي  بيي  أميييراا زوجية لييه 
 .بوجودي بالقصر ي  ولم يك  يدرلوالديه

فقيد كيا    منيا اآل ير اي  أيرس  أ بالقصر دو   أياممنا عدة  قضى ك 
قييد  رجييا  أثنيياء ذليي  وأكييو  كيي  صييباح مييع صييديقه  ي يير  للصيييد

لغرفتيي  أ يرسميرة  أعيودو  نتحم بالنهرأثم  للتنزه بحديقة القصر 
 .يعود أ قب  
 

 فجياءتني  الشيعربعضيا  مي  ك تيب  أقيرأكنيا جالنية   وفى أحد األييام
ذراعييه  فيييأ  األمييير عيياد مصييابا   ليييلتقييو   منزعجيية  وصيييفتي

 لة الصيد.اليمنى بجرح طفيف أثناء رح
عبيرا بيي  المميراا  وذهبا على الفيور لزيارتيه واالطمئنيا  علييه 

حييث كيا   األميير الطويلة واألبواب الض مة إليى أ  وصيلا لغرفية 
زور األمير ود لا إليى أ كي األبواب مرتهم بفتح أف بالباب الحراس 

 ويتييألم غرفتييه حيييث كييا  يرقييد بييالفراش ممنييكا  بذراعييه المصييابة 
وكذل  حارنيه األميي  يكياد يبكيى حزنيا   له قه المالزم صدي هوبجوار

 على مواله.
كنيا أتلقاهيا  التييأحيد دروس الطيب  ذاكرتييعندها انتحضرا مي  

حتيييى تكيييو   لألمييييراا بالمدرنييية  حييييث كيييانوا يدرنيييو  الطيييب 
 حييييرب إذا مييييا قامييييا   األميييييراا علييييى دراييييية بأولييييياا اإلنييييعاف

أ   وصيييفتيلبييا ميي  وط  والمصييابي فيتطييوع  لمنيياعدة الجرحييى 
لتطهيير الجيرح وليم يكي   األدواا وتحضير بعيض  جناحيتذهب إلى 
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ليى إوبعد أ  طهرا الجرح تركنا األميير و ولكنه م لم غائرا  الجرح 
 م  الراحة. ا  لينا  قنط غرفته جانبه حارنه و رجنا جميعا  م  

 إحيدس إننييليه  فقليا  هيويتيعي   لينيألنيصدي  األمير  انتوقفني
كنا أعييش بال يار  وعيدا منيذ فتيرة وجييزة ألجيد  العائلة  أميراا

 فقررا العيش بذل  القصر البعيد.  يعن اك  شب غريب
وكنا أذهب لجناح األمير كي  صيباح ألطميئ   لجناحي تركته وعدا 

تنيياو  الطعييام ودارا بيننييا بعييض  فيييعليييه وعلييى الجييرح وأنيياعده 
 شتى الموضوعاا. فيالحواراا 

فييه القلييب يييدق ألو   أبييد اليذينفيس الوقييا  فييييير يتعييافى األم أوبيد
أرس الييدنيا والنيياس   حييياتي فيييألو  مييرة أحييس فيهييا بتغييير  مييرة 

أيييام أ ييرس وكأنهيييا  ةميييرا عييد والزمييا  والمكييا  بشييك  م تلييف 
نيياعاا قليليية إلييى أ  جيياء يييوم الحفيي  الكبييير حفيي  ا تيييار زوجيية 

 األمير.
ولكنيه ال  ا ال تكيو  أنيا؟ت رس م  نيي تارها األميير؟ لمي  جلنا أفكر

وأ    ليديحضير الحفي  بيأبهى زي أوقيررا أ   أيام إال م   يعرفني
 وأ  أقابيي  النيياس ال أ  أهييرب ميينهم  أ ييرس أ يير  إلييى العييالم مييرة 

 أيام قليلة. في بنفنياألمير ثقة كبيرة  أعطانيلقد 
نمعا المونيقى تعزف وتعل  ع  حضور األميير ومير وقيا طويي  

 ميرة الحفي   فييالتراجع ع  قرار الظهور  فيأفكر  تيمرآوأنا أمام 
حييارس األمييير  جيياءنيالييذهاب مييرة أ ييرس إلييى أ   وأقييررثييم أعييود 

إال أ   يفما كا  مني األمير  ينتظرنيحيث   الحف يطلب منى حضور 
 ذهب مع الحارس.أ

وقييد توقفييا المونيييقى  للبهييو  يالميي دنزلييا درجيياا ن ييلم القصيير 
ال جي   فتملكنيي  طواتي ري  ألعلى ترقب والتفتا ك  أنظار الحاض

وكانا يداي ترتعشا  وأنا ممنكة بييد الحيارس ونيمعا   واالرتبا 
 للحف  وهذا ما كا  متعارف عليه.  حضوريالقصر يعل  ع   يمناد
ميد األميير  النيلم الهميس والغميز عنيدما وصيلا أل ير درجياا  أوبد

انا تل  أو  ميرة وك  للرق  طلبنيثم   يدييده ليقدم التحية ويقب  
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ولييم يتقييدم أي ميي  المييدعوي   ويراقصيينى يلمييس فيهييا األمييير يييدي 
وفييى  فييي  فقييد اكتفييى الجمييع الغفييير بالحملقيية  للييرق  والمييدعواا 

فنظرا لعي  األمير وكنا متقياربي   بال ج   إحنانياألمير مما زاد 
 جدا .

 قلبه م  حيب ينبعيث مي  فيوكأ  ما  جميال   ا  ئيأحننا أ  بعينه ش
وعنييدها ننيييا الجمييع الغفييير وكييا  تراقصيينا متناغمييا  مييع  عينيييه 

شييعر بوجييود النيياس إال أولييم  طريقهييا  طواتنييا تعييرف   المونيييقى
عند توقيف المونييقى  عندما نمعا تصفيقهم تحية لنا على الرقصة

 .ع  العزف
إلييه وهيو  جيذبتنيولك  يد األمير  أ رس قررا ناعتها الفرار مرة 

لقييد قييررا الييزوا  ميي  األميييرة نييندريال فلتقييام  عييا :يقييو  بصييوا 
 التو والحا . فياألفراح ويبلغ الرن  ال بر للمل  

   مييرة أ ييرس تعبيييرا  عيي  فييرحهم بقييرار األمييير ووصييف  الحاضيير
بعييد أ   أتضييحوهييذا مييا  القييرار ولكيي  لييم يكيي  الجميييع فييرحي  بييذل  
 تيوصييفوعلميا مي   الملكي انتهى الحف  وعدا مع األمير للقصر 

 أ  الوزير وبعضا  م  أفراد الحاشية غيير راضيي  عي  ذلي  اليزوا  
وذليي  لعييدم إتمييام تليي   المالكيية للعائليية  يصييحة ننييب فيييويشييككو  

 الزيجة ووضع العراقي  أمامها.
 

ومييا أنييا إال محتاليية  الحقيقييية لنييا نييندريال  أننيييوأش يييع بالمملكيية 
ليي  اإلشيياعاا وكانييا ت   نييندريال ماتييا أثنيياء الحييرب األهلييية إو

 ما اليوم فعال . وكأني هزتنيبمثابة صدمة 
ألجهييض   يننييببييا صييحة ث  أأ   ي  الوقييا نفنييه كييا  عليي فيييولكيي  

وجدتها بعد نينواا طويلية مي  العيذاب  التي نعادتيمحاولتهم لهدم 
وميديرة المدرنية واحيد المعلميي  للحضيور  زميالتيفأرنلا لبعض 

أ  ميياا كيي  ميي  كييا  بعييد  يصييحة ننييب فييينتشييهد بهييم أل لييبالدي 
 بالمملكة أثناء الحرب. يعرفني
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اكمة بي  يدي كبير القضاة بالمملكة وملي  اليبالد   فييويأتي يوم المح 
وتبييدأ  و ارجييه  الملكيييحضييور جمييوع ميي  النيياس دا يي  القصيير 

المقدمة مديرة المدرنة للشهادة وقد أصيبحا نييدة  يوف المحاكمة 
أو  مييرة  يذهييب أبييعنييدما  حكييايتيعجييوز وتقيي  علييى الحاضييري  

وت  ر  م  جعبتهيا بعيض األوراق القديمية  بالمدرنة  إللحاقيإليها 
  عليها الدهر وشرب وتركها مصفرة مهلهلية وتتقيدم ميديرة ك  أ التي

لتطلعييه علييى بعييض األوراق وعليهييا  ييتم والييدي  للمليي  المدرنيية 
ومكتوب ب ط يده  طاب موجه إلدارة المدرنية عبيارة عي   الملكي 
وكأنهييا   طواتهييا بالمدرنيية والجميييع يتييابع بنظييره  اقيإلحييطلييب 

 ناحرة تقدم عرضا  مبهرا  للحضور.
وتتراجع  روايتي وعندما يرس المل  ال تم والم طوط يحس بصدق 

المدرنية ليصيف للملي  واليدي  مدرنيويتقدم كبير  لل لف المديرة 
 قبي  قييام الحيرب  لزييارتيجياء  التييالميراا المعيدودة  فيكما رآه 

وينطيي  كبييير القضيياة  يوهنييا يتأكييد المليي  والجميييع ميي  صييحة ننييب
مي  األميير  زواجييللعائلة المالكية ويبيار  الملي   يبقرار صحة ننب

ويعلي   ترتيبياا اليزوا . فييبيدأ أوتقيام األفيراح مي  جدييد بالقصير و
نيييف الحاقيييدي  أالمليي  عييي  ميعييياد زوا  األميييير ميي  نيييندريال رغيييم 

 .حياتيمنهم طوا   يوالحاندي  الذي  ظللا أ عان
احتفيا   وهكذا تزوجا م  األميير وكيا  ييوم العيرس يوميا  مشيهودا  

  و بعيدأالمملكية مي  قبي   فييكبير لم ول  تماثله أي مرانيم احتفيا  
 عرس مهيب وكأنه يوم م  ألف ليلة وليلة.

 فييعنيد  حي    أميرتيي  الحقيقة أغرب م  ال يا  فعال  ييا إحني : 
ولكيي  هييذا هييو زماننييا يييا   عييرض الباليييه علييى وتثييوري تغضييبيأ  

 هيييحييي  تصييبح األكاذيييب  فييينييندريال يقلييب الحقييائ  إلييى أكاذيييب 
 الحقائ  الثابتة.

 زمانكم يا حني ؟ فيلصالح م  ت قلب موازي  المجتمع  نندريال:
 ولم  له القوة والنلطة. أكثرحني : لم  يدفع 

 نندريال: وأي  مبادا وأ الق ه الء؟!
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تركناهيا كميا  يومنيا هيذا  فييمنيمياا عتيقية ال تنيت دم إنها  حني :
 بالتبعية. هيتركنا أشياء أ رس كثيرة وت لينا عنها فت لا عنا 

وتيد   فعيال  دقتهيا   فأعير الباب  أميدقا  حديثينتكم  أوقب  أ  
 وتلقى عليها النالم والتحية وتقو : يوتتقدم نحو ناند
 مصر. فيمبنوطة  تكونيهللا    شاءإ ي آهال ونهال  ناند

ليبالدكم  بزييارتينعيدة جيدا   أننيطبعا    نيدتيآهال ونهال   :يناند
 الجميلة.
 أم ال يا حني ؟  العشاء اوتقو : ه  تناولت أمي ليثم تنظر 

وقليا وأنيا  ينظيرا إليى نياندف جيدا   جائعة إنني  أميحني : ال يا 
 .جائعةطبعا  
 ه  ننذهب للمطعم؟!  فعال   :يناند
 فيياعتقيدا أننيا ال نتنياو  الطعيام إال  التيي يلنذاجة ناند اضحكو

إننا ال ننتطيع النزو  للمطعيم اآل   يالمطاعم وقالا لها: ال يا ناند
 البيا. فينوف نتناو  العشاء  فالوقا متأ ر 

 .لتناعدينييا حني   معي: هيا تعالى أمي
اد مي  إعيد ننتهييهنا حتى  انتريحي يوأنا يا ناند هيا بنا  حني :
 ؟تمام  العشاء

 أود الذهاب معكم. إننيال ال  ناندس:
غرفية المعيشية  فييباالنتظيار  ياقتنعيا نياند يوبعد إلحاح شديد من
 .األولىعشقته م  النظرة  الذيتشاهد التليفزيو  

 وأ ييي  الطعييام  أنييا  وأمييي واجتمييع كيي  ميي  بييالمنز  علييى مائييدة 
نا إلى غرفته للنيوم ذهب ك  م العشاء وبعد انتهاء  .نانديوضيفتنا 

 ناعة متأ رة م  اللي . في
وكيا  كي  ييوم يمير  معييعلى وجود نيندريال  الثانيوهكذا مر اليوم 

 الصباح..  في نت تفيأظ  أنها 
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 الثانيصــل ـفـال

 
 جيوارينيندريال ال زاليا نائمية إليى  هييوأط  نهار يوم جدييد وهيا 

 لحظة. أي فيوأحس أنى بحلم نأنتيقظ منه 
وذهبييا  فتركتهييا مبكييرة وكانييا نييندريال ال تييزا  نائميية  انييتيقظا
وبصيعوبة جيدا    يإليرحلة نيندريال  تنتهيحتى  جازهإ بللعم   ألطل

وقمييا  أنييبوع لمييدة  إجييازةأ  يوافيي  علييى  مييديريانييتطعا إقنيياع 
 الموبيي بإنهاء بعض األعما  وفى طري  العيودة للمنيز  دق جيرس 

حيث كنيا  الناديع  طري  عرفه أمنذ الصغر  ليوكا  صدي  حميم 
وكنيييا قيييد ملليييا الحكيييي   نميييارس رياضييية ال يييي  والتييينس نيييويا  

بالفصحى بعض الشيء مع ناندي  شعرا إننيي فيي فييلم أنيطوري 
 قديم  فقررا ا  أعود للعامية في حواراتي م  جديد.

 الــووو حني :
 يا وحشة؟ أزي  يونف:
 جدا  فين ؟ وحشني! مش معقو  يونف حني :
 كنا  عرفتى أنا في !  ليألو كنا  بتن الدنيا الوانعة  في حني :

   أوس؟!أبتن الليحني : يعنى أنا 
 

 النهاردة ضروري أشوف المهم عايز  يونف:
 ؟يأنا في  دلوقت حني :
 ؟. وأنا  مكتبي فيأنا  يونف:
   راجعة البياطري ال فيأنا  حني :
 المكتب؟ في يعل تفوتيطب ما  يونف:
 هاقعود كتيربس مش  اوكى  حني :
 ياوكى بس تعال يونف:
 باي م قتا   حني :

 يونف: نالم
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 ؟يريييدنيإلييى مكتييب يونييف وأنييا أفكيير ت ييرس لميياذا  اتجيياهيوغيييرا 
منذ الصغر إليى  "يونفـ"ب تربطنيوانترجعا شريط م  الذكرياا 

 يومنا هذا.
و رجييا  يونييف بهييا مكتييب  التيييالعمييارة  أنييف  نيييارتيوركنييا 

ميييد    إليييى-نيييندريالال أتيييأ ر عليييى  حتيييى- نييييارتيمنيييرعة مييي  
ألقييا   ثم المصعد وتوقفا بالدور النادس ود لا المكتيب العمارة 

عيرف وجيوههم يعمليو  أالتحية على النيكرتيرة وبعيض األشي ا  
وطلبيا   ا   ميس نينواا تقريبي ذلدس يونف منذ أ  أنشاء مكتبه مني

 به مكت ود لا   وصلا  أننيبلغ يونف م  النكرتيرة الحنناء أ  ت  
حييي  كييا  يونييف  فيييبالييد و   ليييوأشييارا   نييريعا   ثييم  رجييا  
منيذ  يرنيوكأنه لم  ترحاب  في ينتقبلنيواقفا   لف مكتبه  ينتظرني

 زم  بعيد.
 وبعد النالم والتحية والعتاب دار الحوار بيننا: 

 ل   مفاجأة يا حني  عنديأنا  يونف:
 ربنا ينتر حني :
 ليه كده يا جبانة يونف:

 
 ا  هاهاهاهوشي فيحقيقة مفاجأت  كلها بتفرقع ال حني :
 المكتب في إحنانفن   احترمي يونف:
 عند  الليهاا  اوكى اوكى  حني :
 اتفضلي يونف:

فأمنيكا بيه وأ يذا  لييمي  أحيد أدرا  مكتبيه وقدميه  اونحب ظرف
ظيروف لأنها دعوة حف  زفياف وفتحيا ا فأتضح  فتحهأقلبه قب  أ  أ

 التييلحضور حف  زفاف ولك  المفاجيأة  وكا  كما توقعا إنها دعوة
 لم أتوقعها أنها ت   يونف!

م  الجيوازة  تشقمافوجواز تانى أنا لنة  !إيه ده يا مجنو  حني :
 األولى رايح تتجوز تانى؟!

 بس شوفى العرونة مي  يونف:
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تنظر مرة أ يرس لليدعوة وتقيرأ بصيوا منيموع: عقيد قيرا   حني :
تتوقييف عيي   " ثييمنييمي  شيياكر"يونييف عبييد هللا" علييى اآلننيية "يا

 وتقو :القراءة 
 أنا مش مصدقة! "يانمي "؟ أنا هتتجوز يانمي ؟! عقو م

االننيانة الوحييدة  هيييانيمي   ييا حنيي   جيدا  الدنيا صغيرة  يونف:
 فييي شييالتني اللييي هيييصييح أ ىوبمنعيي ونيياعدتني جييانبيوقفييا  اللييي
 يه.النفنية كا  شكلها إ حالتيعارفة  بعد الطالق وأنا   أزمتي
 الجمي  بالزوا  منها؟! يعنى أنا بتردلها حني :

ميي   جييوازيننييا كنييا م طييوبي  قبيي  أعارفيية  ا  أنيي  ال طبعييا   يونييف:
  "شييري " كمييا أ  اإلننييا  ال يظهيير علييى حقيقتييه إال وقييا األزميياا

بغيض النظير عي   يويانمي  عملا حاجاا كتير قوس علشا  بتحبني
 حاجة تانية. يأ
 

درش أقيو  غيير ربنييا نيا مقييأ  ليف مبيرو ألييف أحنيي : عليى العميوم 
لك  منيتغربة ألنهيا   نا مش معترضة على يانمي أو  يوفقكم لل ير

رادتيي  انييبتها بمحييض  اللييينييا أأيييد ؟ قبيي  مييا تتجييوز و فيييكانييا 
 علشا  تتجوز "شري "  صح؟

  يانمي  أوالحمد    ي كانا غلطة كبيرة دفعا ثمنها غال يونف:
 .نامحتني

نييا لييو كنييا مكانهييا مكنييتش أنييمي   نييارة فييي  وايحنييي : بصييراحة 
 .نامح  أبدا  ا

 يا بنا  الحب بيصنع المعجزاا. يونف:
 

 ينييا الصييادق الحييب نيياحر ينييحر  ويأ ييذ  لعييالم تييانأحنييي : ال و
وتص  معه إلى عنا  النماء وهنا  أمامي    النحابتحل  فيه فوق 

  نيماء حلقيا  بالنيماء تحملي  الننيماا مي  تظ  م  أما أطريقي   أحد
تهيبط بي  مي  النيماء   وإميا أ الهيواء  فييإلى أ رس وكأن  ريشية 

 إلى األرض مرة واحدة ترتطم باألرض فتصع  م  قوة الصدمة.
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حلقييا  النييماواا النييبع وأريييد أ  أظيي  م   فيييأنييا اآل  محليي   يونييف:
 هكذا.

الحيييب  فييييتضيييح  عليييى تعبييييراا وجيييه يونيييف الغيييارق  حنيييي :
. متعيييرفش تنيييز  كيييدهفضييي  محلييي  والروماننيييية وتقيييو : ييييا رب ت

  يا بنا الحال ؟ كدهليه  يضح  هو األ ر ويرد:
مييرة تانييية  أتييذكر نييندريال فييأقف انييتعدادا  لالنصييراف وأقييو :فجييأة 

 يير جييوازة وربنييا أ ديرب تكييو   " وييياوجييلييف مبييرو  يييا "ألييف أ
 يهدس نركم.

 
 إ  شاء هللا. ةعرون يا حني  وأشوف    لي ربنا ي لي    يونف:
 باي باي. حني :
 .هنتانكى  روحينالم يا  يونف:

 حني : حاضر.. حاضر وهللا جاية.
ييدها دعيوة حفي  الزفياف وتقيود  فييوتنصرف حني  منرعة  تحمي  

 تفكر فيما قد يكو  حدث لنندريال.  نيارتها
وتص  حني  بنياراتها أميام بوابية العميارة كميا اعتيادا وهيى تنظير 

ليلتقط منهيا مفياتيح النييارة   عويسهنا وهنا  بعينها بحثا  ع  عم 
ميي  البحييث عيي   أكثيرولكيي  ميا شيياهدته جييذب انتباههييا  كميا تعييودا 
 عويس.. 

 
با  ميي  نييكا  اوشيي البيير  تقييف حييائرة أمييام أبييواب  يرأا نيياند
مكانهيا وهرعيا فيي فتركا النيارة   يحاوال  التحدث معهاالمنطقة 
 لتعرف ماذا يحدث؟!  يإلى ناند
 ؟ ه  أنا  ب ير؟ماذا يحدث يناند حني :
 ..و.لقد مللا االنتظار   وصلا اآل  يا حني     نإالحمد    ناندس:

. التحييدث معهييا  كانييا يحيياوال اللييذي  للشييابي تنظيير  وأكملييا قائليية
 ا عيديم الشيابا هذا   انتوقفنيولك  عندما  رجا  وأكملا قائلة:

 ع  أشياء ال افهمها.  ويتحدثا  بيينت فا    الذوق
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مياذا  صديقتها وتقيو : المعاكنتهم اء  بعي  ازدريباللش حني  تنظر
نيييوع مييي  اليييذوق أو احتيييرام حقيييوق  أييعيييد هنيييا   أليييمترييييدا ؟! 
  الجيرة؟!

ليكييو  شيياهدا علييى   نييتدعيهلتآميي  البيير    منيي وثييم التفييا إلييى 
 وهي تهتف: الشبا ..

أنيا   على ودان  ونيايب اليدنيا توليع مينا ىلليا بيه.. أنا يا  الديا 
 !المكا  ده فيلكش لزمة ما

 على وجهه عالماا البالهة ويقو :و  منرعا    الدفهب 
 حص  بس يا أنتاذة حني ؟! الليايه 

دو  وهيم بيعاكنيوا صيحبتى؟! وال  األنياتذةأنا ميش شيايف  حني :
 عام  عبيط؟ 

ييا  نيامحيني  وهللا ما كنا اعيرف ؟ اآلننة دس تبقى تبع هي : الد
 ماكنتش اعرف.  نا الك 

مييانتش عييارف مييي    علشييا  تعييرف إ  مييالكش الزميية هنييا نييي :ح
 جاس ليه ومع مي ؟

يحيياو  أحييد الشييبا  إنهيياء الموقييف بعييد أ  لفييا األنظييار صييوا ثييم 
يييا آننيية حنييي  كنييا  آنييفي  جييدا   إحنييا ويقييو :المييارة  حنييي  العييالى

 فاكرينها غريبة ع  المنطقة.
  صيالحها وبعد تجمع بعض المارة وبعض النيكا  رأا حنيي  أ  مي

أنييا لييو مكنييتش منييتعجلة كنييا  الموقييف بنييرعة.. فقالييا: يأ  تنهيي
 فرجا عليكم الناس.. 

 مفياتيح العربيية؟  يذيا عيويس أنيا ييا عيويس  :عا ونادا بصوا 
النيياس   بييي فقييد كييا  واقفييا    مفيياتيح النيييارة ييذ أيومييد عييويس يييده 
 وقاليا ليه قبي  الوصيو  للمصيعد: ابعتليى المفياتيح  يشاهد ما يحدث
 فوق بنرعة.
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ليى إالشقة؟ و لماذا تركا   :يلناندحني  لا اأثناء صعود المصعد قو
 نتذهبي ؟! أي  كنا  

 الييذيمنتهييى البييراءة: كنييا ذاهبيية لييذل  الكييوافير  فييي يردا نيياند
 .شعري ليذهبنا له م  قب  ليمشط 

فتح بياب أثم الضح  المتواص  وأنا  الدهشة حالة م   انتابتنيوهنا 
االحتمياالا المتوقعية إذا  فيي.. أفكر وناد الصما  قةالمصعد ثم الش
 أننييعليى أبيواب البير ؟ وكييف  يبا  نيانداالشيهيذا  لم ينيتوقف 
 ما تركتها وحدها بالمنز  و رجا.أ طأا عند
ميي  معتييز أ  يأ ييذ   تطلبيييلنيياندس: ولميياذا لييم  حييديثيثييم وجهييا 
 للكوافير؟

 
وليا تشيغي  هيذا حا  بيالمنز  ا  انيتيقظا وليم أجيد أحيد أنني :يناند
 التـ...

  ليحليم اف   ولكنيي" وهى تشيير إليى التليفزييو " النط   فيوتلعثما 
 .للكوافيرالذهاب انتظرا ومللا فقررا 

ميرة أ يرس مي  المنيز  وحيد   ت رجييأال  يأرجو   يا نياند حني :
فالقياهرة مدينية كبييرة   أ رسالعودة إلى هنا مرة  تنتطيعيل   ألن   

 حتى أ  أهلها يتيهو  فيها. كبيرحد  شوارعها متشابهة إلى
 حاضر :يناند
 إفطار ؟ ه  تناولا   حني :
ي آلية مي  تلي  الموجيودة أقتيرب مي  أالحقيقة لقد  فا أ   ناندس:

بعييض ميي  تليي  الثمييار الموجييودة بحجييرة الطعييام  فأكلييا بمطييب كم 
 )وتشير بيدها إلى حجرة النفرة(.

 ؟معيتناو  القهوة  فيه  ترغبي   حني :
 أكيد. دس:نان

 عد القهوة.أإلى أ   هنا  فانتظريإذ   حني :
  تقوم م  مكانها م   ال  الريموا.وأدارا جهاز التليفزيو  وهى 

 موافقة. ناندي:
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ثيم عيادا إليى   تركييوتتجه حنيي  إليى المطيب  لتعيد فنجياني  قهيوة 
 تشاهد التلفاز. يحجرة المعيشة حيث تركا ناند
طبقيي  مي  الجيب  والبييض وكوبيا  وفى المطب  حني  تقيوم بإعيداد 

 يوتجلييس بجييوار نيياند م تعييود لحجييرة المعيشيية ثيي ميي  الننييكافيه 
 قنواا المنوعاا. سحدإ  شاهداتو اإلفطار   تناوالت

 وبعييد تنيياو  اإلفطييار اقترحييا حنييي  علييى نييندريال أ  تمشييط لهييا
وبعيد أ  غنيلا نيندريال شيعرها    شعرها بدال  م  الذهاب للكيوافير

فيي  احنيي  أميام التنيريحة  وبيدأ اغرفة حنيي   وأجلنيته د ال معا  
ليو  دال تكياد تصيدق نفنيها فرحيا   وتيو ىتمشيط شيعر نيندريال  وهي

 طتنتطيع أ  ت بر العيالم بأنيره بيأ  األمييرة نيندريال معهيا  وتمشي
 لها شعرها أيضا. 

وشردا حني  بفكرها في حلم يقظة وجميع وكاالا األنباء والجرائيد 
  نزلها لر ية نندريال األنطورة وعمي  أحادييث معهياتتهافا على م

ثييم انييتيقظا ميي  ذليي  الحلييم علييى   ويتحييدث العييالم كلييه عيي  حنييي 
 التييي اعتييادا العامييية ميي  التلفزيييو  فتقلييده وهييي صييوا نييندريال

 تقو :
 يه؟أفي  يهاس حني  أنا  نرحت

 حني : أنا ال أبدا  وال حاجة.
مييش نييامعة  ا  نييأبكلميي  وا أنيي  ينييندريال: يييا بنييا مييا تكييذبيش عليي

 في مي ؟ انةاعترفي كنا نارح حاجة ومش معايا 
  ت بر نيندريال بيذل  الحليم فمي  الممكي  أ  ألم تك  حني  تنتطيع 

تغضب لمجرد التفكير في حدوث ذل  فقالا حني : الييوم قابليا أعيز 
 أصدقائي وأعطاني دعوة لحف  زواجه.

 ؟نندريال: ه  كا  مجرد صدي  أم أكثر م  ذل 
منييذ   حنيي : أنييه صيدي  منييذ الطفولية يييا أميرتيي ولييه حكايية غريبيية

 ننواا تعرف على فتاة و...
أ يييذا حنيييي  تحكيييى لنيييندريال قصييية يونيييف وعالمييياا الدهشييية ال 
تفارق وجهه نندريال  وبعد أ  انتها حنيي  مي  نيرد القصية كانيا 
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تلي    عالماا انتفهام ع بجانبعالماا الدهشة على وجه نندريال 
 فاا البشرية ؟!التصر

تقييو : يييا للفتييى المنييكي ! كنييا دائمييا  أعتقييد أ  الرجييا  هييم هييي و
الم ييادعي  الكيياذبي  ولكيي  هييذه أو  مييرة أجييد العكييس  فتييى ت دعييه 

 مر عجيب فعال .ألأنه   حتى يوم الزفاف فتاة ويظ  م دوعا  
حني : لقد كا  ذل  درنيا  وعقابيا  مي  هللا لي  يننياه طيوا  حياتيه ييا 

فقد كا  يونف يتالعيب بالفتيياا ويغيرر بهي  بانيم الحيب  نندريال.
  يثيم يتيركه  نيريعا  يعييان  عليى اعتبيار أنيه نيييتزوجه   وي يدعه

 األلم والعذاب والندم.
 

هيي  فعيي  ذليي  مييع أكثيير ميي    نييندريال: إنيي   تتكلمييي  بصيييغة الجمييع
 واحدة؟

بنياا قبي  أ  يقيرر اليزوا   عشرحني : طبعا  يونف غرر بأكثر م  
 ري .م  ش

ينييتح  أكثيير ممييا فعلتييه بييه تليي   هبنيياا  أنيي عشييرنييندريال: يييا هللا 
 الشري  اللعوب.

 
حني : لقد قا  لي عنيدما زرتيه أنيه كيا  يتمنيى ليو أ  يظي  م يدوعا  

 بدال  م  اكتشافه ل داعها.
ليم يكي  يت يي  أ  يحيدث ليه  نندريال: كانا صدمة قوية بالننيبة ليه

 ؟أليس كذل   ذل  في يوم م  األيام
 حني : فعال .. لقد كا  درنا  قانيا  عليه م  صنف أفعاله.

 نه نيتزو  مرة أ رس!إنندريال: ولك  أنا  تقولي  
بنييا  طبهييا قبيي  أ   حنييي : نعييم نيييتزو  ميي  يانييمي  وهييى أ يير

ولكنيه ليم ينيتطع الوصيو   يانيمي  تعبيده  اكاني  يتزو  م  شري 
مييا تييزو  ميي  ونييرعا   فتركهييا ألنهييا عنيييدة جييدا   لغرضييه منهييا 

 حتى إنني لم أعرف إال يوم زواجه منها. شري  
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لييم أكيي  ألقبيي   نييندريال: إ  مييرآة الحييب عمييياء فعييال  كمييا يقولييو  
وبعيد الفشي  معهيا يعيود ليي   ج  اميرأة أ يرسألالزوا  مم  تركني 

 مرة أ رس باكيا  نادما .
 حني : هذا ما قلته له بالضبط.

 هذا الرج . سرأنندريال: يا ليتني 
حني : إ  شاء هللا نترينه يوم عرنه ال ميس القادم إذا ما كنا هيا 

 أنهضي لقد انتهيا م  تصفيف شعر  يا أميرتي. واآل   هنا
 نندريال: أشكر  جدا  يا جميلتي.

وهنييا دق جييرس التليفييو  ف رجييا حنييي  إلييى غرفيية المعيشيية حيييث 
 بالنماعة وقالا: الووو؟ وأمنكاالتليفو  

م هييي التييي تتصيي  وقالييا: أنييا  فييي  يييا بييا؟ وكانييا صييديقتها مييري
 ن  آ ذتي إجازة أنبوع!إقالا   طلبت  في الشغ  زميلت

 
 عارفة. نا  أما  يحني : فعال  علشا  صديقتي ناند

 .أ تي مريم: طيب يا
 حني : مال  يا با في ايه؟

 مريم: أقول  حاجة بس ماتقوليش لحد؟!
 حني : قولي..

 مريم: أنا كنا مع منير امبارح.
بييدا  وبعييدي  ايييه اللييي أ    دة فييييييمييافيش فاأنييا   حنييي : أنييا عارفيية..

 حص ؟
 عليا يا حني  أنا مبنوطة أوس. يمريم: بالش تعكنن

 قابلتيه في ؟ في الشقة صح؟ أوس! ةحني : مبنوط
 مريم: آه.

 وتقولها وهى هائمة في بحر الحب.
ا ميياتروحيش الشييقة دس تييانى مهميي    نييأحنييي : إحنييا مييش كنييا اتفقنييا 

 حص .
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إحنيا  حشينى جيدا  جيدا ..او  مريم: لم أنيتطع المقاومية ييا حنيي   كيا
 رحنا األو  الننيما وماكنش في دماغي الشقة  ال .

 حني : على فكرة منير بينتغ  حب  له.
 منه. ىصحافي حلم جمي  مش عايزة  انأمريم: أرجو  يا حني   

 هاب للشقة؟ومي  اللي اقترح الذ حني : وبعد الننيما عملتوا إيه؟
عليى كيورنيش  ياء بمطعم صيندلتناو  الغ امريم: بعد الننيما  ذهبن

 الني .
 حني : وبعدي ؟

نقترب م   ماوأ ذنا طري  العودة وقب   عربيةمريم: بعد كده ركبنا 
نييي ال أود أ  أتركييه اآل  ووجدتييه يقييو  لييي "أنييا أ حنيييامنزلييي 

ثيم  يواقترب مني  وأمن  بيدي أل" فقلا له  عايزة تروحى دلوقتى؟
 قبلني ثم..

 
وقب  أ  تنتكم  مريم قالا لها حنيي : ثيم ليم تنيتطيعي أ  تقاومييه 

 عندما اقترح الذهاب للشقة.. مش كده؟
مريم: أرجو   يا حنيي  بيالش عتياب  كفايية تأنييب  هيو حيرام أكيو  

 نعيدة يوم؟!
.حني : مريم أنا  عار  فة أنا بحب  أد إيه وب اف علي  

 لها اللي حص .ي نا  أو  واحدة احكألشا  كده مريم: عارفة  ع
 حني : انتوا عشتوا حياتكم على كده؟ ورواحتى امتا يا هانم؟

 تقريبا . 11مريم: أنا وصلا البيا على الناعة 
 حني : يا نهار   أنود يا زفته.
 ل . مريم: أنا غلطانة أنى بحكي

 حني : طب ماتزعليش.
 ن .. تحفة.بنرعة  منير كا  يج يمريم: الوقا جر

اللي تحفة ومجنونة  على العموم اللي حص  حصي  ا  نأحني : وهللا 
.  والكالم مايجبش همه دلوقتى. ربنا يهدي  

 أكمل  بعدي . مريم: طب نالم دلوقتى علشا  بيرنلى على الموبي  
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 حني : ماشى نالم.
وبعد أ  أنهيا حني  المكالمة مع مريم التفتا لتجد نيندريال تجليس 

تليفزيو  تتابع قناة األغاني في دهشية وإعجياب وتكياد تتمايي  أمام ال
لقييد انييتهوتها مونيييقى عصييرنا الصييا بة بعييد أ    مييع المونيييقى

 كادا تصم آذانها عندما نمعتها أو  مرة.
وجلنا بجوارها نارحة الفكر م  جديد ولك  هيذه الميرة فيي ميريم 

مييا  والطرييي  الييذي تنييلكه وكيييف نييتكو  النهاييية؟ وكيييف تميينح كيي 
تمل  لـ منيير والمقابي  نييكو  صيدمة قويية قيد ال تتحملهيا  ب يالف 

فيي حي  نفنيها  وأفيي  عليى صيوا نيندريال  ا  كبيير ا  إنها ترتكب ذنب
 نا  على طو  كده نرحانه؟!إتصر؛ في وجهي وتقو : حني  

حنييي : آنييفة يييا نييندريال أصيي  التليفييو  كييا  مييع مييريم صييديقتي 
 ها.ت برني بأشياء جعلتني أ اف علي

ألينيا  نندريال: وميا تلي  األشيياء التيي قالتهيا لي   وجعلتي  ت يافي؟
إليهييا   يعنييدما كنييا  تتحييدث يمييريم هييي تليي  الفتيياة التييي كييادا تبكيي
 وتنصحيها بتر  الشاب الذي تحبه؟

 .يكتيحني : نعم  هي لدي  ذاكرة فوالذية يا مل
؟  نندريال: وماذا قالا ل  

ع ذلي  الشياب  بعيد أ  كانيا حني : قالا إنها قضيا أميس بأكمليه مي
متمانكة وعازمة على إنهاء عالقتهيا بيه ولكنهيا أبيدا  ال تنيتطيع أ  

 تقاومه وكأنها منحورة.
 نندريال: إذ  فهي تحبه جدا .

حنييي : تحبييه بجنييو   تحبييه أكثيير ميي  نفنييها ولكنييه ال ينييتح  ذليي  
 الحب.

 ال ينتحقه؟ ذانندريال: ولما
هييا مييا يريييد وعنييدما تطلييب منييه حنييي : ألنييه ينييتغ  حبهييا ليأ ييذ من

 الزوا  يرفض.
 المشاعر؟! نفسال يبادلها أنندريال: ولما يرفض؟ 
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ولكنيه ييرفض اليزوا  منهيا   حني : يحبها ويغيار عليهيا كيالمجنو  
وكلما أحس أنها نتضيع منه يقوم بغيزو حياتهيا ويحاصيرها إليى أ  

أ  وهكييذا تميير بهييا النيينواا دو   فيتركهييا مييرة أ ييرس  ت نييلم لييه 
 تشعر.

األنانيية نيمة ممييزة لهيم   نندريال: هكذا الرجا  فيي كي  العصيور..
 .ا  ئيش يدو  أ  يعط يءيريد أ  يأ ذ ك  ش

 
 منا يحم  بدا له أنا.  جننا  بشك  عام  فكلحني : األنانية صفة 

 نندريال: هذه حقيقة ولكنها تتجلى في الرجا  أكثر منها في النناء.
 حني : ولك ..

كم  جملتها ي نمع باب الشقة يفتح وكانا والدة حني  هي   تأوقب  
 التي تدير المفتاح.
 حني : آهال مامى.

 يكم يا بناا؟زا  ياألم: آهال حبيبتي  آهال ناند
 .نيدتيناندس: آهال 

ثييم تجلييس علييى األريكيية تلييتقط  ود لييا األم ت قبيي  ابنتهييا وصييديقتها 
 م:أنفانها بعد يوم عم  طوي  وبعد دقيقة تقو  األ

 يه؟إأنا  مارحتيش الشغ  النهاردة يا حني  وال 
 ورجعا م  ناعتي  تقريبا .. وقدما إجازة أنبوع. رحاحني : 

 هنا وحدها؟ ياألم: وتركتي ناند
 حني : آه وكانا هاتوه.
 على اللي حص . لي األم: ماهو عويس قا 

 حني : الحمد    ربنا نتر.
 اء.داألم: طب عملتى حاجة للغ

 .حني : ال
 يه؟إيعنى جايبة البنا تجواعيها يعنى تقو  علينا   ةاألم: شاطر

 
 إحنا لنة كنا بنفطر. يناندس: معليش يا طنط أنا مش جعانة دلوقت
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 .يحني : شوفت
 .شوفا ال يبة القوية األم: آه شوفا 

 قاما م  مكانها متجها إلى غرفتها. مث
تحبيي    ي بعييد أ  قامييا األم: لييدي  أم جميليية يييا حنيي يوتقييو  نيياند

 جدا .
أقصيى ميا فيي   حني : نعم إ  أمي جميلة الشيك  والطبيع أيضيا   تبيذ

 ونعها لتنعدني أنا وأ ي معتز.
إننييي لييم أره منييذ حضييرا وأنييا  لييم تتحييدثي  : وأييي  والييد ؟ينيياند
 حني : والدي تركنا منذ أ  كا  معتز في النابعة م  عمره. عنه!

 ناندس: توفى؟ هللا يرحمه.
توفى  لم يتوفى ب  طل  أميي وتيزو  مي  أ يرس وليه  حني : يا ليته

 ولد منها.
 ناندس: إذ  فل  أ؛ آ ر غير معتز.
 عرفه.أوإ  قابلته ل    ا  ئيحني : نعم ولكني ال أعرف عنه ش

 : لماذا؟!يناند
لقييد تركنييا ونحيي   كييره كيي  مييا يربطنييي بييه أكييره أبييى وأحنييي : إننييي 

والنييا منييذ عشييري  و النيي ا  عيي  أحأصييغار ولييم يفكيير فييي زيارتنييا 
 عاما .
 : أيعيش ببالد بعيدة ع  هنا؟يناند

حنييي  بنيي رية: بييالد بعيييدة  هاهاهييا إنييه ينييك  علييى مقربيية نيياعة 
 ونصف بالنيارة م  هنا.

 ناندس: فلما لم يك  يزوركم؟!
و أحنييي : إنييه يعتبرنييا غلطيية فييي حياتييه  وتمنييى لييو لييم يتييزو  أمييي 

 ا يوما  ما!و يحبنأينجب أي منا فكيف كا  نيزورنا 
 ال    كييا  يرنيي  لكييم أمييواهيي غريييب حقييا   يء: ولكيي  هييذا شييينيياند

 لتعيشوا منها؟
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أمي هي التي تولا شئوننا أنيا ومعتيز وليم تفكير فيي  حني : طبعا  ال 
الزوا  مرة أ رس كما تفعي  بعيض األمهياا  بي  كرنيا كي  حياتهيا 

 شكله. أما أبى فهو مجرد انم في حياتي إنني بالكاد أتذكر  لتربيتنا
 يوما  في زيارته؟ : وه  فكرا  يناند

 ؟ أنا! طبعا  ال.حني : م   
: إنهييا مشيياعر غريبيية  قلييوب قانييية كقنييوة الجليييد عنييدما ينيياند

تنهار الجبا  الجليدية وتدف  تحتها أناس أبرياء  ولك  ت رس م  أي  
 حلا هذه القنوة في قلوبكم؟

دونمييا  ملييةكا ة  كراهيييةحنييي : الكيي  يبحييث عيي  مصييلحته الش صييي
وبالتييالي تكييو  ردود   ييري  ميي  حولييه ألالتفكييير فييي تأثيرهييا علييى ا
 فكييا  البييد أ  تكييو  تليي  هييي النتيجيية   األفعييا  ميي  نفييس النييوع
 كراهية.. بغضاء.. حقد..
 ي  عليي يتانييا صييوا أمييي ميي  المطييب  تنييادأوقبيي  أ  أكميي  جملتييي 

طيب  د   المأو واتجها ألجيب أمي  بغرفة المعيشة  يفتركا ناند
مي   ا  واقترحا إعداد طبق  يوبعد دقائ  جاءا ناند ألناعدها فعال 
وبعييد االنتهيياء ميي  إعييداد الطعييام كييا   ق الغييذاء ووافقييا أمييي اأطبيي

 اء.دومكثنا جميعا  على النفرة نتناو  وجبة الغ معتز قد عاد 
لننييا   لغرفتييي  ياء ذهبييا أنييا ونييانددوبعييد االنتهيياء ميي  تنيياو  الغيي

   أغلقا باب الغرفة حتى فتحا أمي البياب إوما  ة قنطا  م  الراح
 ما. يءوأ ذا تحمل  في محتوياا الغرفة وكأنها تبحث ع  ش

 
 يا أمي؟ يءع  ش ي حني : ه  تبحث

 األم: ال أبدا   هو مافيش هدوم للغني  عندكم؟
حني  تنظر المها بانتغراب فقد اعتادا إ  تضيع مالبنيها المتني ة 

فميا اليداعي لهيذا الني ا ؟ وتقيو  حنيي : هيو أوال بأو  فيي الغنيالة 
 ؟ييه يا مامإفي 

 بتلبس هدوم  ليه؟ في  شنطة هدومها؟ ياألم: هي ناند
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 بارتبيا   يثم تنظر لناند ا  األم الغير متوقع  وتبتنم حني  م  ن
حقيبيية نييفرها  يمهييا وتقييو : لقييد فقييدا نيياندألثييم تعيياود النظيير 

ف نيذهب لنحضيرها الحقيا   بالمطار و.. ولم يجدوها حتيى اآل  ونيو
  ال ! نبينا ننتريح.

 
 األم: أي  فقدا الحقيبة في مطار القاهرة؟

 يوة.أحني : 
 كانا جاية على طيرا  ايه؟ ياألم: طبعا  ل  تجدها  هي ناند

. يمش وقا أنئلة  روح يحني : يا مام  انتريحي أنا 
 اللي غلطانة. ااألم: طيب  أن

كيي ال تغضيب منهيا وتفيتح  ى  دها حني  تقترب م  األم وتقبلها عل
  يا نا الك  وميا تشيغليش بالي  بالحاجياا آلا اذهبي :الباب وتقو 
 .يالعبيطة د

م تنظر لـ حني  وناندس قب  ال رو  م  الغرفة وهى تحس شييئا  ألا
وال تريد ابنتهيا اإلفصياح عنيه وبعيد  روجهيا  مريبا  يحدث ال تفهمه 

لصعداء م  مكر أمها. ثم تنظير تقف  حني  باب الغرفة وهى تتنفس ا
 وتقو : كنا هننكشف! يلناند

 
 م  ال وف تقو : آه فعال . يءبنوع م  الدهشة وش ناندي

ثم جلنا نندريال على الكرني أميام ميرآة التنيريحة تنظير لنفنيها 
فيي حيي  اتجهيا . بانتغراب وهى تفكير فيميا دار بيي  حنيي  وأمهيا.

يها وترتمييي علييى النييرير ثييم ترتييد حنييي  لييدوالبها وجييذبا بيجاميية 
 ؟ لماذا تحملقي  هكذا؟يماذا تفعلي  يا ناند :وهى تقو 
 ماذا تقولي  يا حني ؟ :وكأنها تفي  م  حلم يردا ناند

 حني : األميرة األنطورة كانا نارحة تفكر في ايه يا ترس؟
فيي كي   يأظنيه يبحيث عني  نندريال: نعم  كنا أفكر في جاللة الملي 

 وقد انتبد به القل .  آلمكا  بالمملكة ا
 ن   كنا بقصر األحالم وحد ؟إحني : ألم تقولي لي 
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 فيي كي  مكيا   يعن  نندريال: نعم  ولك  الحراس وال دم نيفتشو
 للمل  ب بر ا تفائي.  فنيرنلو وبالطبع ل  يجدوني 

 حني : وكم ينتغرق المرنا  م  وقا كي يص  لقصر المل ؟
 نصف.نندريال: ينتغرق منيرة يوم كام  و

 حني : ه  تريدي  العودة لعالم ؟ 
وحبيبيي ال  ينندريال: نعم  إ  عالمكم جميي  حقيا  ولكنيه بيدو  مليكي

 .ا  ئييناوس ش
لييي عيي  الحييب فييي زمييانكم أليييس  يحنييي : ولكنيي   وعييدتني أ  تحكيي

ميا أود إ  أطلعي   يني   ليم تيرأبيننيا؟ كميا  اكذل ؟ ألم يك  هنا  اتفاق
 عليه وأنتشير  فيه.

ليي مشيوار  ميع الحيب أوال  يآه ولك  كا  االتفياق أ  تحكي: ناندي
 وقد فعلا وأنا قلا ل   حقيقة قصتي فماذا تريدي  غير ذل ؟ 

 .. أرجو .يحني : يوم واحد فقط ال يكف
آ ير فقيط  ال أنيتطيع أ  أبقيى هنيا أكثير مي   ا  نندريال: نأنتظر يوم

 ذل .
 حني : فلنجعلهم يومي .

 ما تريدي  انتشارتي؟موافقة. وفي تمامنندريال: 
حنيييي : أرييييد   أ  تنييياعديني أنيييا وأصيييدقائي فكميييا رأييييا  لكييي  منيييا 

 مشكلتها ال اصة.
 نندريال: ولك  ذل  يحتا  إلى وقا.

.  حني : أرجو  
يتها الفتاة  إنني أبيدا  ميا حنثيا وعيدا  قطعتيه عليى أنندريال: آه من   
 نفني فما العم .

 زفاف صديقي يونف.حني : إذ  اتفقنا نتبقي  يومي  حتى 
وتييومب نييندريال برأنييها إعرابييا  عيي  الموافقيية  وهنييا يييدق جييرس 
موباييي  حنييي  وتبييدأ فييي البحييث عنييه بإتبيياع الييرني  حتييى تجييده فييي 

 شنطة يدها الموضوعة على المكتب بغرفتها. 
 أنا في  غطنانة م  يومي ؟ ها؟ يثم ترد: الوو آهال نال
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حفيي  ا تيييار  يلييوي  أو: كنييا مييع جانيير فييي مارينيا يييومي  حينيال
 ملكة جم  مصر.
 ...حني : يا بنا الـ

مييريم : قائليية يوقبيي  أ  تنييرد حنييي  قيياموس الشييتائم تقاطعهييا نييال
عنيدي وكنيا ضيبطنا الييدش عليى المحطية ومنييتني  الفييلم أنيا  جاييية 

 وال.
 حني  بانتغراب: فيلم  فيلم إيه؟

ا البي: تتحدث إليى ميريم وتنيمع حنيي  فيي نفيس الوقيا وهي ينال
عبط وعاملييية ميييش فاهمييية وعليييى الفيييور ت طيييف ميييريم تحنيييي  بتنييي

نا  ننييتى صيحيح وال أيوه يا حني   أوتقو :  يالنماعة م  يد نال
 ب ؟نحد ج

 
 حني : بجد مش مركزة.

مريم: الفييلم بتياع كي  أنيبوع ييا بيا الليي بنشيوفوا  يظهير صيحبت  
 بنرعة. يدس لحنا عقل   على العموم إحنا منتنين  تعال

 ماشى؟ امعاي ي  ماشى جاية بس هجيب ناندافتكراآه  حني :
 مريم: األمر    يعنى هي محتاجة تتفر .. عجايب وهللا.

 أتفرجوا انتوا  أنا مش جاية. حني :  ال  
 ر معا   يا ر مة.زمريم: وبعدي  معا   يا حني  أنا به

 حني : جاية يا زبالة باس.
و : هيييا بنييا ننييتعد ثييم تغليي  حنييي  الموبييي  وتنظيير لنييندريال وتقيي

 لل رو .
 نندريال: إلى أي  ننذهب؟
 .يحني : عند صديقتي نال

 نندريال: لماذا؟
 حني : ليس هنا  وقا نأقو  ل   في الطري .

 تمام .. تمامنندريال: 
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بنييرعة  يءعييالم غريييب كيي  شيي :وتهييم بتغييير مالبنييها هييي تقييو 
 ومفيش وقا حد يفهم حاجة.

  ارا  وتركبيا  النييارة متجهتيوبعيد دقيائ  تكونيا  عنيد ميد   الجي
حييث تتشيابه الشيوراع  نفيس المنطقية  تنيك التيي  يإلى منيز  نيال

 يتييرك  حنييي  نيييارتها النييوداء بجانييب الرصيييف المييواز  واألبنييية
تتبعهيييا نيييندريال   وتنيييز  مييي  النييييارة يللبييير  اليييذي تقطنيييه نيييال

وتفيتح   الشق  بالدور العاشير سحدإثم تدق باب  وينتقال  المصعد 
وتلقى النالم وتد ال  وكالعيادة  الباب مرتدية بيجامة شورا  ينال

إليى غرفية  يوتقيودهم نيال  م  حولها يءتحمل  نندريال في ك  ش
نومها حيث كانا مريم جالنية عليى األرض أميام شاشية التليفزييو  

 بالغرفة وتدعو ناندس للجلوس بعد إ  تلقى عليهم النالم.
 ؟أحني : الفيلم بد

 دقائ  بس. 10 آه م  :ينال
 ؟Liveوال Technoحني : كويس إيه األ بار 

 .Liveمريم: ال يا با 
 يه؟اهو في  : أنا مش فاهمة حاجة يناند

 أيوكا  الفاص  اإلعالني الذي يقطع الفيلم قد انتهى فلم تيرد عليهيا 
ولكيي  جاءتهييا اإلجابيية نييريعة عبيير شاشيية التليفزيييو  حيييث  ميينه  

غرفية معيشية  فييادال  القبالا الحيارة امرأة ورج  شبه عاريا  يتب
       .على الطراز األمريكي

  تشاهد نندريال ذل  حتيى تصييبها صيدمة مميا وقعيا عيناهيا أوما 
نالى.. ترس فيي عييونهم بريي    ثم تنظر للفتياا حني   مريم عليه 

 معتاد.  يءونشوة منتمتعاا بما يشاهدو  وكأ  ذل  ش
مييير تطيييور إليييى أ  أصيييبح ألجيييد اتعييياود نيييندريال النظييير للشاشييية لت

الجيينس عالنييية      تمامييا  ويمارنييايعيياري  والرجيي  ةاالثنييا   المييرأ
 فانتبها الفتياا لنندريال. فما كا  م  نندريال إال الصرا؛ 

 مال .. في ايه؟! يحني : ناند
 يه حكايتها؟!امريم: مالها يا حني   هي تعبانة وال 
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ييا ميريم برفييوم تفوقهيا.  عنيد  ي: هيضيع الفييلم علينيا  شيوفينال
وتنييرع مييريم إلييى التنييريحة وتحضيير زجاجيية برفيييوم كانييا علييى 

منييه علييى يييدها وتضييع يييدها  ا  بالغرفيية ثييم تنثيير بعضيي يتنييريحة نييال
 .ينف ناندأعلى 

 
  وتنظيير للفتييياا ميي  حولهييا وقييد يتهييا الزرقيياوايعين يوتفييتح نيياند

ه  قائلية: وجهيا حيديثها لثالثيت موتذكرا أي  هي  ث عادا لوعيها 
 يري  مي  ألعليى التجنيس عليى ا  ؟ كييف تجير االافياع  ماذا أنت

 يييال  ذلييي  الجهييياز اللعيييي ؟ اتصييي  بكيييم الوقاحييية إليييى تلييي  األفعيييا  
 المشينة؟
 !بانتغراب في آ  واحد: ايه تجنس؟ يمريم ونال

 .ايامع ي! تعاليار الباي  ده يا ناندزحني : ايه اله
أنيا  كملوا أنتم الفييلم  :ى تقو وتشدها م  ذراعها ل ار  الغرفة وه

 .هنتفاهم برة يوناند
 وتأ ذها لغرفة المعيشة وتجلنا  على األريكة الموجودة بالغرفة.

تجنييس ايييه بييس؟ أنييا  كييده  اللييي عملتيييه ده؟ ييييه يييا نيياندإحنييي : 
 الدنيا. يكنا هتبوظ

 : أما  أنتم بتعملوا ايه؟يناند
لنييا دو  بيعملييوا كييده والراجيي  وا يحنييي : ده فيييلم  فيييلم يييا نيياند

 يري  نيشياهدو  فييلمهم أبمحض إرادتهم ويعلمو  تماما  أ  آالف 
 هذا.
 يه أنتم ما كنتوش بتتجننوا على حد؟ ا : فيلم؟ حني :يناند

 .يحني : ال يا ناند
 : ولك  كيف هذا؟ يناند

  مث  تل  األفالم ال تيذاع فيي مصير عالنيية كميا فيي أوروبيا إحني : 
عليى  انيا عليى هيذه القنياة صيدفة منيذ فتيرة واعتيدنوأمريكا ولقد عثر

 .يمشاهدتها هنا في منز  نال
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: ولكنها أفالم فاضحة جيدا   وأنيا  وصيديقات  فتيياا مهيذباا يناند
هيييذا التصيييرف     وليييم أكييي  أت يييي  أ  يصيييدر مييينك عليييى ميييا يبيييدو

 المشي .
حنييي : فييي البداييية لييم نكيي  نبحييث وراء تليي  القنيياة ولكيي  كييا  حييب 

فكثيرا  ما نمعنا ع  تل  القنواا اإلباحية م  فريدة حييث   انتطالع
 .اشاهدتها عندما كانا تعيش في أوروب

 نتمرار مشاهدة تل  القناة؟أل: وه  هذا مبرر يناند
لقنيا بهيا  حني : إننا لم نعيد صيغيراا  كميا أ  هيذه غرييزة إننيانية   

 م.غلب أنحاء العالأالغرائز وتل  القنواا مباحة في  يمث  باق
 : ماذا تعنى بكلمة مباحة؟يناند

 أ  مشاهدة تل  األفالم ال تحرمه قواني  هذه البلدا . أيحني : 
 نمعه حقيقة أم  يا ؟أ: ه  ما يناند

 حني : أنها الحقيقة وربى.
 حقيقة تل ؟ وأي عالم هذا الذي تعيشونه؟ أي: يناند

 حني : أنه العصر الذي بهر   يا أميرتي "عصر التكنولوجيا".
 : أريد تر  هذا المنز  فورا .يناند

 حني : اوكى  انتظري هنا حتى أ بر نالي ومريم أننا ننرح .
وتفتح الباب وتلقيى نظيرة عليى شاشية  يوتتجه حني  إلى غرفة نال

 أشوفكم بعدي . نالم..  التليفزيو  وتقو : أنا ماشية يا بناا
 ليه؟  نالي:
 : والفيلم؟ينال

 ية والزم أرجعها البيا.تعبانة شو يحني : أص  ناند
 مريم: مالها؟

 حني : معدتها فيها مغ  ون نة شوية.
 يا با  يمريم: ده الفيلم اللي ن   قو

 : هيفوت .ينال
 لى بعدي  بالتفصي .. هاهاها حني : معليش احكي
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التيي كانيا تنتظير بغرفية  يوتغل  حني  باب الغرفة وتعود إلى ناند
حنيي  النييارة وال تعيرف إليى  .تقودي  منيز  نيالاوتغادر المعيشة 

أي  تذهب أو ماذا تقو ! إلى أ  فاجأتها نندريال بني ا : هي  فرييدة 
 ؟ ونهام تشاهدا  هذه النوعية م  األفالم معك

 هذا الن ا ؟ ي لأحني : ال ولك  لماذا تن
 نندريال: ولماذا ال أنا ؟ ولماذا ال تشاهدا ؟

ثير منها وهى تعييش فريدة قد شاهدا الك احني : نهام متزوجة  أم
 في أوروبا ولم تعد تهوس مشاهدتها اآل .
 نندريال: أريد أ  أقاب  فريدة ونهام اآل .

 حني : لماذا؟
 نندريال: نتعرفي  عندما نقابلهم.

 ؟!ماذاحني : 
 ينندريال: دائما  تفاجئيني بقول  نتعرفي  فيميا بعيد  ألييس مي  حقي

 أ  أفاجئ  مرة؟
 .اوكى  موافقة حني : اوكى..

بلوه النييارة وتتصي  اوتلتقط تليفونها المعل  على الحام  أمامهيا بتي
فتواف  فريدة وتطلب منهيا حنيي  أ   بفريدة وتطلب منها أ  تقابلها 

وأ  تقيييو  لهيييا تليييبس  وتطليييب منهيييا الحضيييور  تتصييي  بيييـ نيييهام 
 وتنتظرها.

 
وتغيييير حنيييي  منيييارها متجهييية إليييى منيييز  نيييهام وتيييرك  نييييارتها 

وهى ال تزا  تفكر فيما ت طط له نندريال وأنيه  م منتظرة نزو  نها
  ولكيي  النيي ا  لميياذا يحتمييا  متعليي  بييالفيلم الييذي شيياهدته عنييد نييال
 ؟ ي  عند نالافريدة ونهام؟ ه  ألنه  لم تكونا موجودت

ترس حني  نهام تظهر أميام بوابية البير  اليذي تقطنيه تبحيث بعينهيا 
نفييس الوقييا تييدير  وفييى ثييم تجييدها وتتجييه إليهييا   عيي  نيييارة حنييي 

حنيي  محيير  نيييارتها انييتعدادا  لالنطيالق فييي طريقهييا لمنييز  فريييدة 
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ود ليا ي وفتحا باب النيارة ال لف وكانا نهام قد عبرا الشارع 
 يه؟ ا  في يثم أغلقا الباب وقالا: هالو حني   هالو ناند

 فردا االثنتا  التحية.
حنيييي  وقاليييا حنيييي : عنيييدما نصييي  عنيييد فرييييدة نيييتعرفي  وأدارا 

 الكانيا.
حييث كانيا تنيك   وبعد  منة عشر دقائ  وصلوا إلى منز  فريدة 

بإحييدس الفيييالا ميي  طييابقي  علييى كييورنيش النييي  بالمعييادس وعلييى 
 البوابة أطلقا حني  صفير نيارتها وبعد ثوا  فتحا بوابة الفيال 

وركنتهييا بمييد   الفيييال و يير  الثالثيية ميي   وأد لييا حنييي  نيييارتها 
اا إلى نلم الفيال  نهام في المقدمة تليها نندريال ثيم النيارة متجه

ترتيدي  يوتدق نهام الجرس وتفتح لها ال ادمة  التي حني   اتتبعهم
عليهييا نييهام  يوتلقيي  مالبييس أنيقيية ال يبييدو ألو  وهليية إنهييا  ادميية

 التحية وتد   
 .فريدة يوتقو  لها: روحي انده

لييى إلفيييال ميي دس وعلييى الفييور تتجييه ال ادميية إلييى نييلم آ يير دا يي  ا
 يوتغيييب فتييرة فييي حييي  تجلييس نييهام وحنييي  ونيياند يالييدور الثييان

بغرفيية االنييتقبا   ثييم بعييد ثييالث دقييائ  تظهيير أعلييى درجيياا النييلم 
ثم تنز  فريدة وتلقى التحية والقبالا عليى  ..فريدة وورائها ال ادمة

 تطلب بس؟! يثالثته  قائلة: يعنى متجوش عندي إال لما ناند
نييا  أحيي  يييا فريييدة إحنييا مقصييري  فعييال   ولكيي  هييو نييهام: عنييد  

 نا  يا حبيبتي على طو  برة البيا مشغولة.أ  عدس في البيا أبدا  قبت
 فريدة:  ال   ال  يا نهام أنا  هتشرديلى؟ تشربوا ايه؟

 نهام: طيب  اشرب شاي.
 وتقو : وأنا يا ناندي تشربي ايه؟ يتضح  فريدة ثم تنظر لناند

 ة م  فضل .قهوة مضبوط ي:ناند
 حني : وأنا كما  قهوة مضبوطة.

وتنادس فريدة على ال ادمة: يا "فتحيية" أعمليي واحيد شياي واثنيي  
 قهوة مضبوطة بنرعة.
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 وتذهب ال ادمة لتعد المشروباا
آهيال ونيهال  اييه  :ثيم نيهام وتقيو  يحنيي  ثيم نياندـ تنظر فريدة ل

 الحكاية؟ يا ريا يكو   ير!
   شاء هللا  ير.إحني : 

 بحدة: ال مش  ير أبدا . ياندن
 نهام: هو فيه ايه؟

 : يا ريا نتكلم في مكا  مغل  يا فريدة.يناند
 فريدة: تعالوا نقعد في حجرتي أحن .

 حني : ماشى.
 تمام.ناندي: 

 
واتجهوا جميعا   لف فريدة إلى النلم اليدا لي بيالفيال ووقفيا فرييدة 

علييى راحتنييا. أمييام أحييد الغييرف  وتقييو  لهييم أتفضييلوا هنييا نيينكو  
 ويد لو  جميعا وتغل  فريدة الباب ألنها كانا آ ر م  د   الغرفة.
وغرفييية فرييييدة ت تليييف ا تالفييياا بنييييطة عييي  غرفييية حنيييي  ولكييي  
األنانياا هي نفنها م  مكتب عليه كمبيوتر  تكييف وميا إليى ذلي  

أبييدا   يميي  احتياجيياا البيييوا العصييرية التييي لييم تكيي  تعرفهييا نيياند
 المكتب  يعلى كرن يي عالمها  وتجلس ناندوليس لها وجود ف

 تجلنا  على األرض.فحني  وفريدة ما أ ونهام ترقد على النرير 
وتبدأ الحوار ناندي قائلة: أود أ  أنألكم ن ا  كيم تبليغ كي  واحيدة 

 فيكم م  العمر؟
 فريدة: ه  هذا هو نبب حضور   إلى هنا؟ 

  يفهمي يءوال تنيو إهانية أ: أرجو أال تعتبري الن ا  تطفي  يناند
 نه ن ا  لبداية الحديث.أ

 ننة. 28حني : اوكى  أنا عندي 
 ننة. 28فريدة: وأنا 

 : وأنا يا نهام؟يناند
 ننة  ولك ..  29نهام: أنا 
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: إذ  كلكم تعديتم ني  المراهقية ةقائل يوقب  أ  تتكلم قاطعتهم ناند
 بننواا عديدة.

 نهام: ايه  أنا  عايزة توصلي آليه بالضبط؟
متجاهلة ن ا  نيهام وتوجيه ني ا  آ ير إليى حنيي :  يم  ناندوتك

 في نفس عمركم؟ يوه  مريم ونال
 

 ننة. 28ننة ونالي  27حني : نعم مريم 
 : ولماذا لم تتزوجوا حتى اآل ؟!يناند

 فريدة ترد مندفعة ومنفعلة: أنا  جاية تهزئي بنا؟
ا الييوم لقيد ذهبي  : لماذا أنا  منفعلة وغاضبة هكذا يا فريدة؟يناند

وكانيا بصيحبتها ميريم  فيي بيتهيا  يأنا وحني  لزيارة صديقتكم نيال
وتلف رأني األنئلة وك  ميا أرييده   أفكر يوجعلن يورأيا ما أحزنن

فيييي النهايييية أنيييتطيع  يلعلييي أ  أفهيييم وأجيييد إجابييياا لتلييي  األنيييئلة 
 مرة أ رس. يمناعدتكم قب  أ  أرح  ع  عالمكم وأعود لعالم

   لعالم ؟ ماذا تقصدي ؟نهام: ماذا؟! تعودي
 حني : تقصد أ  ترح  إلى بالدها أوروبا يا نهام.

 .يصحبت  د يأص  طريقة كالمها غريبة او نهام: آه
 فريدة: وماذا رأيا في بيا مريم؟

ال يصييح أ  اآلداب العاميية و ينياندي: رايييتهم يشيياهدو  أشيياء تنيياف
نها فيي ذلي  يروا مث  تل  الـ ...ال أعرف انمها ولك  كانوا يشياهدو

 الجهاز الذي ينمى تليفزيو .
 فريدة تنظر إلى حني  وتوجه لها الن ا : ماذا كانوا يشاهدو ؟

 .جنسحني : كانوا يشاهدو  فيلم 
قيائال : ومياذا فيي مشياهدة تليي   يفرييدة: آه فهميا  ثيم نظيرا لنيياند
ثيم صيدرتموها لنيا كميا تصيدروا   األفالم أنها م  إنتاجكم فيي البدايية

تجيياا االنييتهالكية وتصييدروا لنييا النييالح أيضييا وتليي  األفييالم لنييا المن
 نوع م  أنواع النالح الذي تصدروه لنا ثم تحاربونا به.

 جميها ليه؟ايه بتهإنهام: فريدة هي ذنبها 
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فريييدة: هييي التييي أتييا بالدنييا واآل  تهاجمنييا لمشيياهدة مييا تصييدره 
 بالدها لنا.

بيي   هاجميية أحييد : أرجييو أ  تهييدئي يييا فريييدة فلنييا هنييا لمينيياند
 للمناعدة.
 عنها؟  مناعدة تل  التي تتحدثي أيفريدة: 
 يه يا فريدة لمي الدور شوية إحنا في بيت .احني : 
 ماشى علشا   اطر  بس.  ناندي:
 . ي: ه  لى أ  أنأل  يا فريدة ن ا  ش صيناند

 .يفريدة: اتفضل
 حتيى اآل  وأنيا أعيرف أ  فتيياا فيي مثي  يناندي: لماذا ليم تتزوجي

 نن   يجب أ  تكو  متزوجة ولها أطفا  أيضا ؟! 
أننيي أهاجمي  بي   ين ا  ليس موجه ل   وحد   حتيى ال تظني فريدة:

 ولك  أود أ  أنمع من   اإلجابة.  يموجه إلى حني  ومريم ونال
أي أ    فريدة: هنا  مث  عندنا يقيو  األنيباب كثييرة والميوا واحيد

آل  ولكييي  منيييا ظروفهيييا هنيييا  أنيييباب متعيييددة لعيييدم زواجنيييا حتيييى ا
وأنيييبابها هيييذا ب يييالف أنيييباب أ يييرس لييييس لنيييا ييييد فيهيييا فرضيييتها 
الظيروف والحيياة علينييا وال ننيتطيع تغيرهييا  أنيتم أيضييا فيي أوروبييا 

ولكيي  أوجييدتم الحيي  البييدي  النييه  حتييى  تعييانوا ميي  تليي  الظييروف 
ونح  نقليدكم فيي  انتفحلا الرذيلة فصدرتموها لجميع أنحاء العالم 

أنيلوب الحيياة وهكيذا انيتفحلا   أنلوب العمي   الموضة  شيءك  
 الرذيلة عندنا بالتبعية. 

: لقييد  رجييا عيي  الموضييوع يييا فريييدة  أنييا ال أتحييدث عيي  ينيياند
 الظروف بصفة عامة ولكني أتحدث عن   بصفة  اصة.

 أنا!  يفريدة: عن
 

وفى تلي  األثنياء دقيا ال ادمية البياب وفتحتيه برفي  تحمي  فيي ييدها 
فيي   يجلني كي  ابها المشيروباا التيي طلبوهيا جميعيا   عنيدمصينية 

البهو  وطلبا فريدة م  ال ادمة أ  تتر  الصيينية وتعيود مي  حييث 
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أتا وتهم نهام بجذب الصينية نحوها لترس ما بها وتقدم لك  مينه  
 مشروبها.

أنيا  وفى تل  األثناء كانا تتأهيب فرييدة للتحيدث عي  نفنيها وتقيو :
في إنجلتيرا  يثم أكملا درانت مصر هنا في  يقضيا ننواا طفولت

  وعيدا منيذ عيامي  فقيط ي م  عمر ةنافرا وأنا في الثامنة عشر
 لقييد تغيييرا كثيييرا  أثنيياء إقييامتي فييي أوروبييا  أحيانييا أحييس بالضييياع 

وعندما عدا إلى مصر  حاولا االندما  مرة أ رس في الحياة التيي 
ع أ  أعييش ال أنيتطي كميا أننيي  كنا أحياها قب  نفري ولم أنيتطع

أمضيييا عشيير نيينواا مييا بييي  الدرانيية   كمييا كنييا أعيييش فييي لنييد 
مقارنية بيي   دأعقي دائميا   والعم  وزيارة جميع أنحياء أوروبيا وكنيا

بييا وأجييد مزايييا للحييياة فييي أوروبييا ومزايييا والحييياة فييي مصيير وأور
أ رس للحياة في مصر  فهم في أوروبيا يفكيرو  بطريقية عمليية فيي 

 ونح  هنا على العكس تماما  منهم.  يا  أغلب األح
 : وما د   ك  ما نردتيه بالزوا ؟!يناند

فريييدة: طبعييا  لييه د يي  كبييير  كيييف ا تييار زوجييا  أو أق بيي  الييزوا  ميي  
عنيدما يعليم أننيي عشيا  يعرفه؟ كما إ  كي  مي  يتقيدم ليأش   ال 

وينهييا   يينتابييه الشيي  فييي نييلوك يعشيير نيينواا فييي أوروبييا وحييد
 يمعيي  امنييذ عييدا إلييى مصيير وكيي  الرجييا  يتعيياملو لة علييى باألنييئ

بأنييلوب م تلييف ألنهييم يفهمييو  الحرييية  طييأ والنتيجيية أننييي أجييد 
قابلا الكثير م  الرجا   يال   يال ا  بالرغم أنن يفي عالم ينفن

 يوقلبي يويفهيم عقلي ييفهمن ال  لم أقاب  رج يالعامي  الماضي  إال أنن
وييرس ميا  ي  إلى أعماق قلبلم ينتطع رج  أ  يص  يوأنلوب حيات

 ييتعيايش ميع قلبي ال  ليم أجيد رجي ي علم  يمال  يبه  الك  يرس جمال
 .معا   يوعقل

بيي   هيي  أفعيي  مثيي  مئيياا   فهيي  أتييزو  لمجييرد الييزوا وانييتطردا: 
ثييم هييم اآل  مييا بييي   تييي تييزوج  لمجييرد الييزوا  الف الفتييياا الآال

ذليي  أبييدا   متزوجيياا تعينيياا فييي زواجهيي  أو مطلقيياا. ال ليي  أفعيي 
 حتى لو لم أتزو  أبدا . 
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 نهام تقاطعها وتقو : طب وإبراهيم؟ 
   ممزق.يفريدة: إبراهيم حاله م  حال

 : أليس إبراهيم هو ذل  الشاب الذي دعانا إلى األوبرا؟ يناند
 . يحني : نعم هو يا ناند

 : أيحب فريدة؟ يناند
 حب .عرفا أنه بي يحتى ناند ينهام تنظر لفريدة وتقو : شفت

فريدة: هو أي رج  يهتم بنا يكو  بيحبهيا  ال وجيود للصيداقة فيي 
 العالقة بي  الرج  والمرأة؟

حنييي : طبعييا  فييي صييداقة بييس إبييراهيم فعييال  تعييدس مرحليية الصييداقة 
 . يوأنا مش عايزة تفهم
بمشاعره؟ ايه ممكي   يايه يمنعه أ  يعترف ل يفريدة: لو كا  بيحبن

لمييرأة التييي يعشييقها دي أوهييام فييي   يعتييرف بحبييه لأيمنييع الرجيي  
 ر ونكم أنتم فقط  أنا وإبراهيم أصدقاء م  زم  بعيد جدا .

ألنيه ي ياف أ   نهام: ولهذا النبب ال ينتطيع أ  يعترف بحبيه لي  
ويكتفيييي  يفقيييد  إليييى األبيييد إذا ميييا اعتيييرف لييي  بحقيقييية مشييياعره 

ته ألم يلحق  إلى باريس بحجة انتكما  دراني  بمالزمت  أينما ذهبا
؟  ؟ لماذا نافر ولماذا عاد معي   وعندما قررا العودة لمصر عاد مع  

نفني  هيذا الني ا  ولمياذا ليم يتيزو  حتيى اآل  رغيم أنيه  يألم تنال
 يمل  الما ؟ 

امل  الميا  وميع  فريدة: ه  الما  وحده نبب لعدم الزوا ؟ أنا أيضا  
 يييةقلييم أقابيي  الرجيي  الييذي أقبيي  العيييش معييه با يذليي  لييم أتييزو  ألننيي
 لم يجد الفتاة التي تفهمه فيتزوجها.  حياتي وإبراهيم أيضا  

 ي.نهام: البا دي مفيش فايدة فيها هتجنن
 تقو  ذل  وتهم بالقيام متجها إلى البلكونة.

 فريدة: ملها البا ديه!
 يلييى فكييرة يييا فريييدة أنييا موافقيية علييى كييالم نييهام صييدقينع فريييدة:

لمنانب ل   ألنه عرفي   كيويس إبراهيم بيحب  وأنا شايفة أنه الرج  ا
 ومتأكد م  أ الق    يعنى مش محتا  يمتحن . 
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تعييا  اتجييوزنى! انتييو  يله أنييا بتحبنييأنييافريييدة: يعنييى أعميي  ايييه؟ 
 مجاني .
: ليييس المهييم مييا تييراه األ رييياا ولكيي  المهييم مييا يييراه قلبيي  ينيياند

وإحناني  وقبيي  كي  ذليي  يجييب أ  تتأكيدي ميي  مشياعر  تجيياه  هيي  
حيب أم أ  هنيا  بعيض المشياعر  ةاقة وليس بها شبههي مجرد صد
البييوح بهييا حتييى بينيي  وبييي  نفنيي  وتعييود نييهام  ي التييي ال تنييتطيع
 .يأثناء حديث ناند

 ؟ يفريدة: ماذا تقصدي  يا ناند
: أحيانييا  قييد يكييو  المييرء يحييب شيي   لدرجيية أنييه ال يشييعر ينيياند

حولي   ولكي  ييراه اآل يرو  مثي  حالتي  هيذه  الكي  مي    بذل  الحيب
ي كد على وجود ما هيو أكثير مي  الصيداقة ولكي  تنكرييه وقيد ينكيره 

 . هو أيضا  
 أتأكد م  الحقيقة؟  يفريدة: وماذا أفع  ك
 . ابا تبار لك  منكم يحني : يجب أ  تمر

 حني : ا تبار! 
تقصدي تمتح  نفنها إذا كانيا بتحيب  ينهام: أنا فاهمه قصد ناند

 ... صح؟ ألإبراهيم وال 
هذا ما أقصيده وبعيد ذلي  يمكي  أ  ت برييه عي  حقيقية   نعم: يناند

.  مشاعر  
 أ بره بحقيقة مشاعري؟ ففريدة: رجعنا لنقطة البداية  كي

أم ال  يبابيه وتنيأليه هي  تحبنيي يأ  تيدق ي: لييس معنيى كالميينياند
 بكلمة واحدة. يولك  يمك  أ  ت بريه دو  أ  تنطق

نيماء وال أحيد يمنعهيا إ  المشاعر واألحانيس كالطيور تحل  في ال
ال يمنعيه أحيد ويكيو  بمثابية  ا  عندما يكو  الحب صيادق  م  الطيرا 

نهر ال ينضب أما إذا كا  طرف ي دع األ ر يكو  الحب بمثابة كذبة 
يعيشها طرف دونما األ ر إليى أ  يكتشيف الم يدوع فتكيو  صيدمته 

 الكبرس.
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  نديكييالم نييا يعنييدها تنييرح حنييي  بعيونهييا وتتييذكر صييدمتها وتعيي
الك  يفكر كيف أ  الحب نالح ذو حدي  قيد   وينود الصما لحظاا

ليحليي  فيهييا كطييائر جمييي  مغييرد وقييد  ايرفييع اإلننييا  إلييى النييماوا
 على األرض م  هو  الصدمة.ي يهبط فجأة فيهو

 ؟ييا ناند يوتكنر الصما فريدة بن الها: كيف أ تبر نفن
 ة أيام أو أنابيع؟ عندما يغيب عن   إبراهيم عد  : بما تشعرييناند

 نهام ترد وهى تضح : أنه ال يبتعد عنها أبدا .
 فريدة: فعال لم يتصادف أ  غاب عنى أكثر م  يومي .

أو  ا  ولييتك  أنييبوع عنييه فتييرة  يأبتعييد  البعيياد يجربيي: إذ  ينيياند
  شيييئا إفييإذا مييا شييعرتي باشييتياق لييه و  أنييبوعي  دو  أي اتصييا 

عض ال يشعر بمدس حبيه للطيرف فالب  هذه إشارة طيبة مهم ينقص  
األ ر إال بالفراق وأنا متأكدة أني   نتصيلي  إليى نتيجية نيريعة وهيو 

  ر له وعندها يكو  القرار.آلنيعرف ك  منكما ماذا يمث  ا أيضا  
 حني : هو ده الكالم.

 .ينهام: ياريا مريم كانا هنا تنمع نصيحة ناند
وليييس  يل: فييي الواقييع أنييا جئييا لبحييث مشييكلة مييريم ونيياينيياند

 عتقد.أمشكلة فريدة ولك  على ك  األحوا  هذه بداية طيبة على ما 
فينح  جميعيا  متأكيدي  مي  حيب   حني : مشكلة ميريم كبييرة وصيعبة

ب  ينتغ  حبها ليه  أعطتيه  إبراهيم لفريدة ولك  منير ال يحب مريم 
أنياني   يتالعيب بمشياعرها  وليم تأ يذ غيير اليذ  والعيذاب  يءك  ش

 دو  مقاب . يءذ منها ك  شتعود أ  يأ 
 بدو  مقاب ؟  يء ذ منها ك  شأبأنه  ي: ماذا تعنيناند

 ها!نهام: دي كما  مش فاهم
علييى طييو  ال ييط هجومييية يييا نييهام  إ  العالقيية بينهمييا  فريييدة: أنييا  

تعييييدا مرحليييية الحييييب الروماننييييي الجمييييي  ميييي  تبيييياد  للمشيييياعر 
حضيا  ووصي  واألحانيس والنظراا واللفتاا أو حتيى القيبالا واأل

 إلى مطارحة الغرام.
 قد فهما ولكنها لم تفهم.  يوتنكا فريدة اعتقادا  منها أ  ناند
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 حني : م  األ ر نام معاها.فأكملا 
ندهاش: أي أنها لم تعيد إفقالا ب يوكانا الكلمة بمثابة صدمة لناند

 عذراء؟!
نهام: ال لم تعد كيذل  وهيو يتهيرب مي  اليزوا  منهيا  وهيى تشياهد 

  األفالم ألنها ال هي متزوجية وال هيي عيذراء وييوم بعيد ييوم مث  تل
وأنا  ائفة عليها م  أ ير الطريي  ده.   تنتفح  المشكلة أكبر وأكبر

ثم نظرا في ناعتها وقالا: ايه ده النياعة عشيرة أنيا تيأ را جيدا  
 الزم أرجع البيا ده نيف زمانه على وصو .

متجييه إلييى فريييدة هيييا بنييا يييا حلييوي  وقامييا وأمنييكا بشيينطة يييدها 
وتوصيلهم فرييدة إليى مكيا  النييارة  يلتقبلها ويتبعهيا حنيي  ونياند

وتقود حني  نيارتها متجه إليى منيز  نيهام وتتوقيف   بجرا  الفيال
بها أمام بوابة البر  وتلقى نهام التحية ثم تنز  م  النيارة وتتجه 

 للبوابة وت تفي هنا . 
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 لـثاــصــل الثـفـال

                                

 اليوم الرابع 
تواص  حني  طريقها مع ناندي عائيدتا  إليى منيز  حنيي  فيي بير  
األحالم وكالعادة أوقفا النيارة عند مد   الجرا  وجاء عم عويس 

ثيم يلحقهيا بالمفياتيح أميام بيياب  يأ يذ منهيا المفياتيح لييرك  النييارة 
وقييا الييذي تفييتح فيييه بيياب المصييعد وتأ ييذ منييه المفيياتيح فييي نفييس ال

المصعد وتد   هي ونياندي وتصي  إليى شيقتها وتيد ال  ويجلنيا  
بحجيرة المعيشيية حيييث كييا  أ ييو حنييي  معتييز جالنييا  أمييام التلفزيييو  
ليشيياهد أحييد األفييالم اإلنجليزييية علييى قنيياة غييير محلييية. وكييا  ميي  

 الواضح أنه فيلم وكا  معتز مندم  جدا  مع أحداث الفيلم
 يه ده يا ميزو؟إ: فيلم ونألته حني 

  MOONفيلممعتز: 

 الوا كتير شغا ؟ قب  حني : يا نالم
 ربع ناعة. يمعتز: م  حوال

 .يعلى الفيلم ده هيعجب  أو يتعالى واتفرج يحني : ناند
 يه؟!ا: فيلم يناند

الفيييلم ده كييا  معييروض فييي أوروبييا ميي  نييني  أكيييد  يمعتييز: يييا بنتيي
 أتفرجا عليه في النينما.

 دهشة: نينما!ب يناند
 

ن الها: أشارا لها حني  بالنكوا أل  العالم  يوقب  أ  تكم  ناند
 :ثيم قاليا لحظياا  يكله يعلم ميا هيي النيينما الييوم.. فنيكتا نياند

 . االحقيقة أنني لم أشاهد هذا الفيلم م  قب  ولذا نوف أشاهد معكم
 معتز: ماشى اتفضلى.
نوعيية أفيالم الفضياء  أحداث الفييلم وكيا  مي   وظ  الثالثة يشاهدو

نييندريال تجيي  وال تكيياد تصييدق مييا تشيياهد  اكيياد  يوال يييا  العلميي
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وكانا م  حي  آل ر تنظر إليى حنيي  ومعتيز فتجيد اإلبهيار واإلثيارة 
ما تشاهد حقيقة أم  ييا  هي    وجوههما ون ا  يراودها  ه يتعتر
 ر غير هذا العالم الذي نعيشه آه  هنا  عالم   في حلم أم واقع يه

وإ  كانا واقع فعيال  كييف   وم لوقاا أ رس لم ننمع عنها م  قب 
توص  إليها الناس وما هذا الكم الهائي  مي  آالا والمعيداا ونيرعة 

 مع تل  األشياء. في التعام  مه الء األش ا  وتوائمه
تنا الا كثيرة ظلا ت رق نندريال بعد انتهاء الفيلم إليى أ  نيمعا 

ة نييوم حنييي  إلييى حجييرة المعيشيية ثييم  رجييا ميي  غرفيي الفجيير   أذا
المكا  فتنظر إلى النيماء تراقيب  ألفإذا النكو  يم وفتحا البلكونة 

وال تييزا  تفكيير فيمييا رأا ونييمعا علييى مييدار األيييام التييي  النجييوم 
الييذي أبهرهييا ميي  أو  لحظيية وال زا    قضييتها فييي عييالم التكنولوجيييا

 يبهرها بالجديد ك  يوم ب  ك  ناعة. 
وظلا تتيأرجح  الهزاز الموجود في البلكو   يلكرنثم جلنا على ا

  وهيذا العيالم وتنيأ  نفنيها عليه محاولة  عقد مقارنية بيي  عالمهيا 
أم عالمهييا الصييغير  رس هيي  النييعادة هنييا فييي ذليي  العييالم الجديييدت يي

 المحدود؟! 
 

ثيييم غلبهيييا وانيييتيقظا   ورأا نيييندريال الشيييروق والنيييوم ييييداعبها
حييث تنيتيقظ فيي الصيباح البياكر   نندريال على صيوا واليدة حنيي 

فعنييدما   ا  فالحظييا أ  بيياب البلكييو  مفتوحيي لتحضييير طعييام اإلفطييار 
فأيقظتهييا  الهييزاز  يألقييا نظييرة وجييدا نييندريال نائميية علييى الكرنيي

 .... نانديي.. نانديقائلة : ناند
ها وكأنها تقو  أي  أنا؟ ثم أدركا أنهيا ال تيزا  يوفتحا نندريال عين

 لم التكنولوجيا. في زيارتها لعا
أنييا   يرحييا فييي النييوم علييى الكرنيي  طيينط ييياوقالييا: صييباح ال ييير 

 آنفة. 
بس وانيتكملا  يأنا  ايفة علي  تبرد ياألم: مفيش مشكلة يا ناند

 .وكرانو  وكور  فليكس اايه؟ في أوملي يتفطر ياألم: تحب
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فهيي ليم  يمأل عييو  نيانديوالتعجب  وقب  أ  تكم  وجدا الدهشة 
  المنمياا م  قب  وانتابيا أم حنيي  عالمياا االنيتغراب تنمع بتل
 مندهشة وكأنها تنمع تل  المنمياا ألو  مرة. يلماذا ناند
؟!اوقالا: في   يه يا بنتي؟ مال  
أنييا مييش جعانيية أنييا متعييودة   مفيييش حاجيية يييا طيينط :يوردا نيياند

 نفطر نويا . ينأنتظر حني  ك ينناثم   أشرب قهوة الصبح
هييوة علييى الصييبح وهللا الق  الصييبح أنييا  زس حنييي  األم: قهييوة علييى

 . قيضاطيب يا بنتي أنا  حرة مش ه مش كوينة علشانكم 
وتتنفس نندريال الصيعداء ألنهيا  متجهة إلى المطب   موانصرفا األ

تشاهد  الشرفةها ثم عاودا النظر م  ذلتنق لم تجد حني  هذه المرة 
ة مينهم المتجيه إليى وبعض نكا  البير   يارجي  مي  البوابي المارة 

إليى غايتيه.    جيرا  العميارة ومينهم المتجيه إليى محطية األتيوبيس كي
  

واغتنلا وبعيد أ   رجيا وجيدا  إلى الحمام  الشرفةثم د لا م  
 األم  ارجة م  غرفة معتز حيث كانا توقظه.

  أنيييا هصيييحي حنيييي  ةالنيييفرة  نيييفر قهوتييي  فيييي يوقاليييا: نييياند
جدا الكثيير مي  األصيناف عليى فو فاتجها نندريال لحجرة النفرة 

المائدة  أشياء لم ترها م  قب  ولك  لها رائحة ذكية وأشياء تعرفيا 
تتذوق بعض م  تل  األشياء التيي ليم ترهيا مي   يواقتربا ك عليها 
 قب . 

وفييى تليي  األثنيياء كييا  معتييز قييد د يي  الغرفيية قييائال: صييباح ال ييير 
 ايه النشاط ده كله!  لوحد  يهتفطر

 .أبدا  أنا كنا أتذوق فقطنندريال: ال 
 جبتني رائحة الطعام.  معتز:

 عليه.  ىال يعل يك  أمأ  معتز: طبعا  
ثيم ذهبيا األم لعملهيا   ثم جاءا األم وحني  وتناولوا اإلفطيار جميعيا  

 و ر  معتز إلى الجامعة.
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وجلنيا معيا  فيي غرفية  ولم يتب  في المنيز  نيوس حنيي  ونيندريال 
ارة ونيألتها نيندريال هي  ميا شياهدناه وأشعلا حني  نيج المعيشة 

وأشارا بوجههيا إليى التليفزييو  حقيقية أم  باألمس في هذا الجهاز 
  يا   حلم أم علم؟ 

وابتنما حني  ألنها كانا على يقي  تام م  أ  الفيلم كيا  ليه تيأثير 
 كبير على نندريال 

إنهييم يطلقييو  علييى تليي  لنوعييية ميي  األفييالم ال يييا   :وأجابتهييا قائليية
 والحقيقة تائهة ما بي  ال يا  والواقع.   أو غزو الفضاء يلعلما
 

أطلعتنييا علييى مييا حولنييا ميي   الواقييع إ  العلييم تقييدم بصييورة مذهليية 
وكانيا   منهيا القرييب منيا ومنهيا البعييد جيدا   كواكب وأقمار ونجيوم 

 ..ا  لتل  االكتشافاا أثر كبير على حياتنا ولك  ال زا  البحث منتمر
لعلم كشف لنا عي  كواكيب أ يرس ولكي  ليم يكي  للحيياة إ  اوأكملا: 

حتيى أننيا وصيلنا للقمير ولكننيا ليم نصي  بعيد  أثر عليى تلي  الكواكيب 
 الحييرارة عالييية جييدا  ينييتحي  معهييا الوصييو  إليهييا  ةللشييمس فدرجيي

والعجيب أنه عند وصو  العلماء لنيطح القمير ليم يجيدوه مثييرا  كميا 
ثلما نراه مي  عليى كوكبنيا بي  إنيه يظهر لنا ك  ليلة ولم يك  جميال  م

 والقميير كوكييب معييتم ال يوجييد بييه ميياء  ينييتمد نييوره ميي  الشييمس
وبالتالي ال يمك  الحياة عليه  يتكو  م  ص ور وجبا  مثي  األرض 
. ولكيي  األرض بهييا أنهييار وبحييار ال وجييود لهييا علييى نييطح القميير.
ثي  ويتميز بقلة الجاذبية عليه ولذا يصعب الوقيوف فيي ثبياا علييه م

 وقوفنا وثباتنا على األرض.
ك  ما أرييد أ  أعرفيه هيو: هي  هنيا   ا  ئينندريال: أنا ال أفهم من   ش

   غيرنا في هذا الكو ؟ ي رأحياة أ رس وناس 
حني : الحقيقة أنيه ال يوجيد م ليوق عليى األرض ينيتطيع أ  يجيزم 

 ؟! ر أم الآ  على كوكب ي رأما إذا كانا هنا  حياة وناس 
صيبح كي  أ  التكنولوجييا التيي نعيشيها فيي عصيرنا هيذا رغم كي  تلي 

الييبعض ي كييد وجييود حييياة أ ييرس علييى كواكييب أ ييرس   ممكنييا   يءشيي
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كييال الطييرفي  يحيياو  طييوا  الوقييا تأكيييد   والييبعض األ يير ينفييى ذليي 
 مزاعمه.

 
أما الحقيقة هي في علم هللا ونر م  أنرار الكو   وهذا الفييلم فييه 

 فم   يا  الكاتب يشد انتباه المشاهد. يأما الباق  م  الحقيقةيء ش
 أكثر تناقشا  حو  الفيلم لوقا طوي  ربما ناعتي  أوتوجلنتا معا  

وتهييم حنييي  بفييتح بيياب الشييقة وهييى  وأثنيياء ذليي  دق جييرس البيياب 
 مي  اللي جاس دلوقتى؟!  :تقو 

لتجييد مييريم أمييام البيياب  وقبيي  أ  تفييتح تنظيير ميي  العييي  النييحرية 
مريم منهارة مي  البكياء وبمجيرد أ  تيرس ميريم وتفتح بنرعة لتجد 

فييي حضيينها باكييية  طالمييا كانييا الصييدر  يحنييي  أمامهييا حتييى ترتميي
على صديقتها وتغل  حني  باب الشقة بإحدس يديها وال تيزا   يالحان

 يحييث نياند وتأ ذها إليى غرفية المعيشية  ها يتحتوس مريم بي  يد
أميام نياندي وتحياو   وتجلنا  على األريكة بتتطلع إليهما بانتغرا

 حني  تهدئة مريم لتفهم منها ماذا حدث لك  هذا االنهيار.
دثيية؟ ايييه اللييي حصيي ؟ عملتييي حإ يليي حنييي : ممكيي  تنييكتى وتقييولي

 بالعربية؟ تنكا مريم لثوا  قائلة ال ثم تعود للبكاء.
 تعاود حني  ن الها: أم   جرالها حاجة؟

 .فتومب برأنها عالمة النفي منتمرة في البكاء
فتقييوم حنييي  وتشييد مييريم ميي  يييدها متجهيية بهييا إلييى الحمييام وتفييتح 
الصنبور وتغدق وجه مريم بالماء وبذل  تينجح فيي إنيكاتها  وتعيود 

 يه اللي حص ؟إلن الها وال تزاال  في الحمام: 
 عايز يتجوز وينتقر ويكو  عنده أوالد!  مريم: منير.. هي طب

 يتل  النهايية: طيب تعيالتنظر حني  بعيو  ال برة والحز   وفا  م  
 وتأ ذها إلى غرفتها.

 
ويييد ال  غرفيية نييوم حنييي  وتجلنييا  علييى النييرير وال تييزا  حنييي  

 تحتض  صديقتها وتهدا م  روعها.
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وتبدأ حني  بن ا  مريم م  جديد ماذا حيدث وكييف عرفيا أ  منيير 
قب  على الزوا  م  أ رس؟!   م 

 
 :وتنرد مريم القصة

ناو  الغيذاء فيي مطعيم وفيى تلي  األثنياء كنا أنا ونالي مع جانر نت
ولكنيه ليم يالحظنيا حييث  د   المطعم منير وأ ته منا  وفتاة أ رس 

 وجلنوا على مائيدة لينيا بعييدة عي  مائيدتنا   اكا  المطعم مزدحم  
حتيى نياورني الشي  فيي  أالحظ تصرفاتهم وطريقية كالمهيم  وأ ذا  

 .ها إ  أعجبته.ليراها منير ويتزوج أ  أ ته أحضرا هذه الفتاة 
 ها الدموع. ل ونكتا لحظاا تنترجع ما حدث بعيو  تم
فتكم  مريم  تركا نالي  وتعاود حني  حثها على انتكما  األحداث 

وتحركيا إليى مائيدة مقابلية للمائيدة   اوجانر منيدمجي  فيي حيديثهم
كا  مي  عليهيا غادروهيا   التي يجلس عليها منير وأ ته وتل  الفتاة

 .التي كنا أفكر في إظهار نفني لهفي نفس اللحظة 
 حني : وشاف ؟!

 كا  مركز في البنا وفي  لما ب  حواليه وشافني. :مريم
 وعم  إيه لما شاف ؟  حني :
ثييم رايتييه ييينهض متجهييا  إلييى   جيياب ألييوا  هارتبيي  ووشييو مييريم:

 ولكني لم ألحقه قب  أ  يد   التواليا الرجالي. فاتبعته  التواليا 
 .ها وبعدي  :حني 

 .مريم: انتظرا أمام الباب حتى  ر 
وعييادا للبكيياء ميي  جديييد عنييدما كانييا تنتحضيير الحييوار الييذي دار 

  وهنييا د لييا نييندريال ميي  بيياب الغرفيية  بينهمييا فييي تليي  اللحظيية
 م ال. أمنتأذنة ه  ننمح لها بالد و  

 
 .يا ناندي يحني : تعال

 ثييم رفعييا بيييدها وجييه مييريم التييي ا فييا وجههييا فييي ونييادة نييرير
مييريم الييدموع ليي   وهييى تقييو  لهييا: وأ ييذا تمنييح دموعهييا  حنييي  
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وكملي علشيا  نعيرف هنعمي   تصلح ما حدث يا حبيبتي هدي نفن   
 إيه.
 

 مريم: أنا بحبه يا حني  ومش قادرة أتصور نفني ميع راجي  غييره 
ي يكيو  ازإ  ومش قادرة أصدق أنه ممكي  يكيو  ميع واحيدة غييري

ور على غييري. ميش معقيو  الحيب ده معايا م  يومي  والنهاردة يد
  كله كا  وهم في  يالي. وكنا مجيرد لعبية فيي أييده. أنيا عيبيي إييه

فياكرة أنيا  .أنا ضييعا نيني  معياه ييا حنيي .  أنا قصرا معه في إيه
رفية حاجية فيي اليدنيا اعيلية ميش ع ةعرفا منير أمتى؟! أنا كنا لن

 ننة.  18كا  عندي 
 ص  في المطعم وبعدي  عددي.وتكملي اللي ح يممك  تبطل حني :
 حرام علي  يا حني  أنا  كما  على. مريم:

 حني : أنا آنفة يا حبيبتي مش قصدي  يمك  تكوني فاهمة غلط.
  دي عرونية جيباهيا إ  ي بعظمية لنيانهلي مريم: ال يا حني  ده قيا 

 .أ ته
وقبيي  أ  تييرد   وقبيي  أ  تكميي  كالمهييا نييمعوا جييرس تليفييو  مييريم

 .اليدي ن مريم قالا:
 .نالييا  ةيوأ وومريم: الو
  ؟ارحتى في  يا ب نالي: أنا  

 . ينا عند حني  في بيتها تعالأمريم: 
 نالي: ماشى ماشى جايه باي.

 مريم: باي.
 نالي جايه؟ حني : 
 . ةيوأمريم: 

 حني : كملي يا نتى اللي حص . 
نيالي  شياف لمياإال  ومصيدقش ده كنيا براقبيه يمريم: كا  فياكر أني

 الترابيزة.  على ياعدقوجانر 
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منيترجعة الحيوار بينهيا وبيي   شييءوتنرح مريم بناظريها في الال 
 منير.
  إيه هنا؟ يبتعمل نا  أمنير: 

  .تهنا علشا  أشوف عرون يمريم: ربنا جبن
 بترقبينى. نا  أمنير: 

 أشوف  على حقيقت .  يمريم: ال أبدا  مجرد صدفة  صدفة  لتن

 وال إيه؟!  شوشرة يجاية تعمل نا  أ منير:
بيزتيي  امييريم: لييو كنييا عييايزة أعميي  شوشييرة كنييا رحتليي  علييى تر

نا هنيا ميع نيالي وجانير وأنيا جييا أوكلمت  قدام أ ت  والننونة  
 وإحنا قاعدي . 
ثم يعاود النظر  ويرس نالي فعال   تشير مريم بيدها  ثمنير ينظر حي

 لمريم.
 مريم: متهربش م  الموضوع  أنا عايز تتجوز فعال ! 

  منير: أما  هفض  كده؟
  مريم: طب وأنا؟!

إحنييا أتكلمنييا فييي الموضييوع ده قبيي  كييده يييا مييريم مليييو  مييرة  منييير:
 فيها.  يوأنا  عارفة الل

حصي   يمريم: الكالم ده كا  قب  ما نتقاب  م  ييومي  وال ننييا اللي
  م  يومي ؟

 منير: ال أبدا  يا حبيبتي مننيتش. 
 تقاطعه مريم: حبيبت !

 يرجو   ييا ميريم ده ميش مكيا  وال وقيا نتنياقش فييه رواحيمنير: أ
 . يدلوقت
ا  نتكلم أمتامريم:   تتجوز؟!  الم ىم 

 أنا الزم أرجع الترابيزة. يمنير: نبيني دلوقت
   للدرجة دي مانويش عند ؟! ؟ناأمريم: و

 .يا مريم وبالش شوشرة يمنير: روحي دلوقت



 

 - 102 - 

وميريم  روس المنتظرة تجلس أ ته والع ثوتركها متجها  للمائدة حي
وظلييا واقفيية دو  حييرا    ء بمشيياعرهاال تكيياد تصييدق أنييه ال يعييب

  ال تعيرف مياذا تفعي   لبضعة دقائ  ما بيي  األليم والدهشية والحييرة
مي   ةعي  الحركي ىحتي  شييءأصابتها المفاجأة بالعجز ع  عم  أي 

مكانها إلى أ  الميس كتفهيا شياب صيغير يعمي  عليى  دمية التوالييا 
  في حاجة يا آننة؟! ا:وقا  له
 يا مريم؟!  يطعها: الناف  اب  الكلب وأنا  نكتاحني  تق

أنييا محنييتش بنفنييي غييير وأنييا  مييريم بعيييو  حزينيية وقلييب مكنييور:
.مأ  ام باب  

  ولم تكي  وحيدها هيذه الميرة  عيونها م  جديد تمألوعادا الدموع 
هيييا حزنيييا  عليييى تلييي  الفتييياة يبييي  كانيييا نيييندريال دموعهيييا تميييأل عين

ثيم إليى ميريم   ينيه ونظرا حني  إلى نانداوتأثرا  بما تع المنكينة 
 وهى ال تعرف ماذا تفع . 

بفييوق وكييأني   حصيي  انتفضييا يولمييا انييتوعبا الليي وأكملييا مييريم:
وأبشييع ميي   أأحيانييا  تكييو  الحقيقيية أنييو  ميي  كييابوس لكنهييا حقيقيية

ر   أ بيام  المطعيم دو    ارجةنا اإال و يبنفن ولم اشعرالكابوس 
إلييى أييي  أذهييب  درا بالطرقيياا إلييى أ  وجييدا  أعييرفال ي ونييال
 بالقرب م  بيت   فصعدا. فنفن

التي ليم  يفراحا تفتح الباب لنال  وفى تل  اللحظة دق جرس الباب
ود ليا حنيي  ونيالي غرفية نيوم  مكيف تركتها مريم فيي المطعي تدر  

 تدمعا . يحني  حيث مريم وناند
  : في إيه يا جماعة؟!ينال
الحاليية دي فييي تنيييبها  اياز يي : أنييا  كنييا  مييع مييريم يييا نييالحنيي

 لوحدها؟ 
إحنييا كنييا بنتغييدا نييوا فييي المطعييم وبعييدي  د يي  منييير وأ تييه  :ينييال

وبعدي  ميريم راحيا   ةها قب  كداعمرنا ما شوفن ةكد ةحداومعاهم و
بييييزة قريبييية مييينهم علشيييا  تعيييرف إييييه الحكايييية بعيييد كيييده اعليييى تر

ا منتنينها أنا وجانر تظهر أبدا  حتيى منيير   فضلنتانيماشوفتهاش 
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راحا في  واييه  يفاتصلا بيها علشا  أعرف ه  معاه مشيوا يوالل
 حص ؟  يالل

  إيه اللي حص  يا مريم؟ :وتتجه إلى جوار مريم وتقو  لها
 شوفتى!  يمنير عايز يتجوز يا نال مريم وهى تنتحب:

 .نه زبالةأأقو   ي: الراج  ده طو  عمرينال
 ي.نفن  يا نال يم: احترممري
 فعى عنه يا غبية؟ادت: نبوني عليها بعد ك  ده بينال

 جايه تهديها وال تشعليليها. نا  أ  ةكفاية لحد كد ينال حني :
فيي نفنيها طيو  ميا  ةعملا كد ي: حاضر هنكوا بس هي اللينال

  هي مش عارفة تأ ذ موقف عمرها ما هترتاح.
 أحبه.  ينأعرفش غير نا.. بحبه مأنا.. أ يمريم: يا نال

 
نشاء وتشاء األقدار  نتمنى ويتحق  ما ال نتمناه  تكلم نفنها: حني  

حيث    ر لعالم ناحرآفكيف ننتطيع االنتمرار.. أود الهروب لعالم 
الغابيياا ذاا األشييجار الكثيفيية والبحيييراا المنتشييرة تتجمييع حولهييا 

بيدأ ميي  أقيد أنيتطيع الننيييا  و  أعييدو عبير الييريح  ال ييو  البيضياء
مييا  ييييا ليتنيي  يكيييان  يتطمييوح  يبتنييامتافمعييه  ؟جديييد ولكيي  كيييف

 أحببته. 
ميا  بومي  الحي بعد أ  انتها مريم مي  نيرد األحيداث: يتتكلم ناند

 .قت  يا صغيرتي
بنييبب   وتنييتكم  نييندريال: ال تفقييدي حياتيي ةينييود الصييما لحظيي

ة فتيا يأرس أميام يإ  الحب يعنيى الحيياة ولييس الميوا ولكني  الحب
إ  ليييم يرفعييي  الحيييب إليييى   غارقييية ال محالييية ةتائهييي يقتلهيييا حبهيييا 

  نيمه ميا تشيائي    وإ  لم يدفع  إلى الكما  فلييس بحيب االنماوا
 ا  شيييلقييد ع ييييا فتييات ولكيي  الحييب أبعييد مييا يكييو  عمييا نييمعته اآل 

يومييا  مييا  يولكيي  عنييدما تقييابلي  الحييب الحقيقيي  ابييح  أك ذوبيية نييميت ها  
   ما فاا أكذوبة. أ  ك ي وقتها نتدرك

 .ييا ناند يوهللا صدقت حني :
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عي  الحيب وال عيي   ي: ال تنيألونوكأنهيا تحيدث نفنيها حنيي وتكمي  
ت لم عنيدما     أحيانا  ت لم وأحيانا  ت ضح أك ذوبة ااألحالم فقد أصبح

فالمحب كالنيكرا  ال  ي جتاعندما أتذكر نذ  أحس بالوحدة  وتضح
لقييد   بيي  يفكيير بقلبييه  يفكيير بعقلييه منييلوب اإلرادة ال  مييا يفعيي  ييعيي

 قصية حيب رائعية صيحوا منهيا  يبانم الحب  فعشا ب يال ي دعن
 جدنى م دوعة  مصدومة  أترنح هنا وهنا .أل
 

أكييره   إ  الحييب مييا هييو إال أكذوبيية يصييدقها اإلننييا  ويعيييش فيهييا
لة ائمتني الكذب. نأعود م  حيث أتييا أكثير رفضيا  للحيب األكذوبية 

ألي  ييأتي الوقيا ليكيو  حقيقية أم أ  هيذا   أكذوبيةمتى نيظ  الحب 
ليم أنأعيش الواقيع بكي  ميا فييه مي    لقد نأما األحالم حلم أيضا؟!

 .يوفرح على شرط أال يمس أحد قلب
 

 يها وتشيوفيي تعيشيازا يمريم الحياة جميلة بس المهم تعرف :ينال
 تيينفن   علشيا  واحيد مينيتهلش ييا حبيب ينا  ليه هتعقدأ  جمالها

بكيرة  ..يقابي  واحيدة بتحبيه ذي ميا حبتييههعميره ميا   و ال نيرا ه
بصية لليدنيا مي   ينيا  بيس الليأ  بد  الدموع دم ويعرف قيمتي  ييبك

 منظار ضي  علشا  كده مش شايفة غير منير.
نيا غلطانية أحاجاا أجم  بكثيير. وال  يمنظار أكبر هتشوف يلو تجرب

  يا جماعة؟
 .ي: مع   ح  يا ناليناند

بمنييز  حنييي  وتتييركهم وت يير  لتييرد علييى  رس التليفييو جييويييدق 
 طلهييا حنييي  ال طييو يوتحكيي فييإذا بفريييدة علييى الهيياتف  التليفييو  

علييى الفييور  ينيي ت :وتقييو  لهييا فريييدة العريضيية لمييا يييدور عنييدها
حيال    ليجيد منها حني  أ  تمر على نيهام وتحضيرها معهيا  وتطلب

 لصديقتهم مريم.
نيماعة وتطليب رقيم نيهام وهيى الع تغل  فرييدة الهياتف وتعياود رفي

وييير  جييرس   جالنيية بغرفتهييا بفيييال أبيهييا علييى كييورنيش المعييادس
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اء مع زوجهيا نييف دكانا تتناو  وجبة الغ يالتليفو  عند نهام الت
 حيث ينعما  بقنط م  الحرية في غياب أبيه وزوجته الجديدة. 

 ووالو نهام:
 ي ؟إزيا نونو  ةيوأ فريدة:

 معانا  حمات  بتحب . يهال   اتفضلأهال ون ينهام: فير
 ؟ءفاضية بعد الغدا   أنا  يبالهنا والشفا يا حبيبت فريدة:
  حاجة؟ ي ير ف نهام:

نييروح عنييد حنييي   مييريم عنييدها ومنهييارة  الباشييا  يفريييدة: ضييرور
 منير هيتجوز.

 نهام: اب  الـ ... 
ولييم تكميي  الشييتيمة حيييث كييا  زوجهييا جالنييا  أمامهييا علييى النييفرة 

ماشييى يييا فريييدة إ  شيياء هللا هكلميي  بعييد  :اء  وأكمليياد  الغيييتنيياو
 دقائ  كده. عشر
 نالم. أوكى فريدة:
 .نالمنهام: 

وتغليي  النييماعة وتعييود للنييفرة وتكميي  غييذائها فييي حييي  ينييألها 
 زوجها عم  كا  المتحدث؟ 

  مي  يا نونو؟ يكنا  بتكلم نيف:
 لـ حني . علشا  نروح ءأجهز بعد الغدا ينهام: دي فريدة بتقول

  اليومي  دو ؟!  حكاية صحبات إيه يه نيف:
نييهام: أبييدا  أصيي  منييير صيياحب مييريم عييايز ينييبها ويتجييوز واحييدة 

 تانية.
أنتم مش هتغيروا القيدر  ونصيب  ةنمقالجواز ده  ينيف: يا حبيبت

 لهم حاجة ضروري يشفوها. وال نظام الكو   لو ربنا كاتب
ا  علينا ميريم ونيني  ضييعتها   إحنا بس صعبيطبعا  يا حبيب نهام:

 على واحد ماينواش.
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وتبعتيه نيهام فيي نيحب   ويهم نيف بالقيام بعد أ  انتهى م  طبقه
الوقييا الييذي اتجييه فيييه نيييف إلييى الحمييام  يفيي األطبياق إلييى المطييب  

عتيادا أ  احييث  ملغن  يده. وبعد دقائ  التقيا االثنا  في غرفية النيو
 اء.ا  م  الراحة بعد الغذطيناال قن

بينمييا نييهام تطلييب منييه النييماح لهييا   انييتلقى نيييف علييى النييرير
ال تتييأ ر  وهمييا إلييى التليفييو  أذ  لهييا علييى أوبالفعيي   بييال رو  

وطلبييا فريييدة حيييث كانييا األ يييرة تنييتعد  الموجييود بغرفيية النييوم 
وتتفقييا  علييى أ  تميير فريييدة علييى  لل ييرو  ومنتظييرة تليفييو  نييهام

 ريقهما إلى منز  حني .لتأ ذها م  منزلها في ط نهام 
وبالفع  تلتقيا  وتنتق  نهام النييارة بجيوار فرييدة وييدور الحيوار 

 .بينهما
 .ينهام: هاس فير

  حص ؟ يالل يفريدة: أهال نونو  شوفت
 الحكاية. ينا  عرفتأنهام: 

رنا منييه مييريم ذكلنييا حيي يفريييدة: الحكاييية معروفيية ميي  زمييا  وده الليي
 ما نمعتش الكالم. يوه

مش أو  واحدة راج  يضح  عليها وينيتغلها  الفييلم ده  يه نهام:
 المهم إنها تتعلم م  الدرس. ه شوفنا كتير قب  كد

 يا نونو. يفريدة: بس الدرس ده كلفها حاجاا كتير قو
 .يا  بيكو  غالميانهام: مفيش حد بيتعلم ببالش  الثم  د

 كده. يتوعية مكانش الثم  يكو  غال يلو كا  ف فريدة:
  يه يا فيرس؟إ يقصدنهام: ت

توعية للمراهقي  ع  طبيعة العالقية بيي   يهيكو  ف يفريدة: ضرور
بكبير هي الء  الرج  والمرأة منذ الصغر وتزداد هذه التوعية تيدريجيا  

 .يالمراهقي  حتى ال نضطر لدفع ذل  الثم  الغال
  ؟ضهيه مش فاهمة برإنهام: يعنى 
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نظييرة أعميي  بللموضييوع  يفريييدة: نيييب  ميي  مشييكلة مييريم وبصيي
  مييريم مييش أو  واحييدة ي ييدعها رجيي  أ ينييا  لنيية بتقييولأوأونيع  

 صح؟
 نهام: صح.

توعية صحيحة للبناا المراهقاا كميا يفعي   يهليه ميكونش ف فريدة:
نينة  18الغرب  مش مريم أو  ما عرفيا نيي منيير ده كيا  عنيدها 

 ؟تقريبا  
 هآآنهام: آ

 مرحلة المراهقة؟ فيفريدة: يعنى كانا 
 تزداد تركيزا  لتفهم قصد فريدة: آهنهام 

الغييرب فييي توعييية بالمييدارس وونييائ  اإلعييالم موجهيية  يفريييدة: فيي
يقيع فيهيا  يللفتياا والفتيا  منذ ن  المراهقة حتى تق  األ طاء التي

 ت ثر على حياتهم فيما بعد. يبالتال ي  والتوالمراهق
 مش هنا. أوروبا وأمريكانهام: الكالم ده في 

  متى؟!إميكونش هنا كما ؟! هنفض  كدة مت لفي  لحد فريدة: وليه 
 نهام: إحنا مت لفي ؟!

مصيير مت لفيية  رأنييهاشييعوب الييدو  العربييية وعلييى   إ فريييدة: نعييم
وبالتييالي حضيياريا    تنييبقنا فكريييا   يالغربييفكريييا   فمعظييم دو  العييالم 

 نأ يذونحي   ممييزاا ديننيا اإلنيالمي  يأ يذو هيم   بمراح  متعيددة
 .المتحرر فكرهم منهم مناوا

 
هيذا االنفتياح  أيعجبي يا فريدة دائما  تتجنى على شعوبنا   نا  أنهام: 

  انحال  تل  الشعوب بانم الحرية؟! إلى أدسالفكري الذي 
عيي  تليي  الشييعوب  أدافييعال  أنييا طييأ يييا نييهام.  يتفهمنيي نييا  أفريييدة: 

حزينية عليى حضيارتنا التيي نيبقتهم ثيم ت لفيا  ينيأبي   وحضارتها 
ب فقيط مميا يمينهم كي  ميا هيو ني تقتيبس فأصبحا  اآل كثير عنهم ب

الشيوارع  يالنياس في إليى يانظير  ثر نلبيا  على مجتمعاتنيا العربييةآ
هيي  هييذه هييي مصيير؟! هيي    ونييلوكهم موطريقيية كالمهيي هموتصييرفات



 

 - 108 - 

نوع مي  الهمجيية المنظمية  الكي   إاللينا  نهااهذه هي الحضارة؟! 
نيلبية عليى  آثيارميا ليذل  مي  يبحث ع  اللذاا واليذاا دو  النظير ل

 ك  ما حوله فيما بعد.
عليى  طرأ. وكلنا نالحظ التغيير المفاجب الذي طبعا   يتعجبننهام: ال 

 البيئة المصرية.
نيه تطيور طبيعيي لتقلييد أنه ليس تغييير مفياجب ييا نيهام  إفريدة: ال 
 أو يمينهم دو  وعي واالقتبياس واأل يذ شييءفيي كي   األعمىالغرب 

 تفهم لما يدور وراء الكواليس.رقابة جيدة ت
 

مطب نهام:   من   ننتفيد!  يا نا فريدة ينيفه 
 اإلشياعااتيروي   أوالغيبية  أوالغرب ال يقومو  بالنميمة  إ  فريدة:

كي  شي   يعييش فيي  أ   الكاذبة بهيدف تشيويه نيمعة شي   ميا
بالكيياد   الصييغيرة أنييرتهليييجلس مييع  يييذهب لعملييه ثييم يعييود   حالييه

  شييءقد ال يعرفهم فهذا ال يعنيه فيي  أو  جوار معهال ييعرف م  ف
حرمييا  يالتيي اإلنييالميةوعلييى العكييس ميي  ذليي  فييي دولنييا العربييية 

  آالشييريعة ونيي  القيير أحكييامالنميميية والغيبيية وغيرهييا ميي   ييال  
صييبح ذليي  ميي  أنمييارس مييا حرمييه هللا حتييى  أالالكييريم. ميياذا نفعيي ؟! 

  ؟!عاداتنا وتقاليدنا في المجالس والتجمعاا
 عاداتنا وتقاليدنا؟! نهام:

ي "عيياداا كلمتييلييي  يوعرفيي انييمحيفريييدة: نعييم عاداتنييا وتقاليييدنا. 
اعتيياد عليهييا النيياس وتعارفييا عليهييا  يالتيي األشييياء نهييااوتقاليييد"  
   طأ؟ أمبه صح  ال  معمو ا  نائد ا  عرف فأصبحا

 نهام: صح هذا هو تعريف العاداا ولك ..
ولكيي  ميياذا يييا  عتهييا فريييدة قائليية:تكميي  نييهام جملتهييا قاط أ وقبيي  
نحي  نميارس عياداا   نحاو  الهروب منها يالحقيقة الت أنها ؟نهام

هي    شيد العقياب عليى اقترافهياأوتقاليد حرمهيا هللا علينيا ونييعاقبنا 
القصة التي قصتها علينا "ميريم" عميا حيدث لهيا فيي العمي   يتتذكر



 

 - 109 - 

عليى  بأنهياهيا حتى صدق كي  زمالئ األكاذيبعنها  أشاعوابنبب م  
  ؟أطفا عالقة بزمي  متزو  وله 

عانيا منهيا "ميريم" الكثيير حتيى  دالقصية  لقي تلي  أتذكرنهام: نعم 
 اضطرا لتر  العم  في النهاية. أنها

عليى  إننيا جميي  ومي  حي  كي   شييءالحريية ييا نيهام   إفريدة: 
  ليييينعم بالنيييعادة ولكييي  الحريييية  يحظيييى بالحريييية أ  األرضهيييذه 

 لحرية بمعناها الصحيح وليس التحرر.قصد هنا اأو
 ننعم بالحرية يا فريدة هنا في مصر. أننانهام: 

 فريدة: أي حرية تل  التي ننعم بها يا نهام؟
بيي  والحريية فييي كيي    يتييري حريية التعبييير والفكيير واليرأ الأ نيهام:
تكييو  فييي مثيي  حرييية  أ يجييب  أنهييا أم ميي  حوليي  يييا فريييدة  شيييء
 .أيضاالغرب 

 
ثييم تحولييا تليي    تيينعم بالحرييية األوروبيييةد كانييا الييدو  فريييدة: لقيي
الكثييييير ميييي  النييييلبياا دا يييي  تليييي   إلييييى أدستحييييرر  إلييييىالحرييييية 

 المجتمعاا.
 نهام: لقد قلتيها بنفن  يا فريدة.

لنييا  يللمييرة الثانييية يييا نييهام  إننيي أ طيي يينييتفهم نيي   إفريييدة: نعييم 
لي   يأننيكميا   متحمنة للغرب على حناب شعوبنا العربية الضيعيفة

جيييدا  لتلييي   يانظييرأنصيير الشييعوب العربييية بجهلهييا علييى الغييرب  
بالحريية ولينيا حريية  ا  نيتجدينها وهمي  عنها ي الحرية التي تتحدث

 حقيقية.
 أصييدقائ ألييم يجبيير  زوجيي  يييا نييهام علييى مقاطعيية كيي  وأكملييا:  

الييذي  أصييدقائ   عييز أ ىبيي  ومنييذ ال طوبيية  حتيي الرجييا  قبيي  الييزوا  
حتيى اكتشيف زوجي     طيأ شييئاتفعلي   وكأن ه نرا  ب ي تتصل كنا  

عميرو بمثابية   إذل  وكا  نيطلق  بنبب اتصال  بـ "عمرو" رغم 
  ؟ل    أ؛

 نهام: نعم ولك  الوضع ي تلف قب  الزوا  عنه بعد الزوا .
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هييو  أراهاال ييتالف الوحيييد الييذي  أ فريييدة: كيييف ا تلييف ولميياذا؟ 
يييبييير  م  "نييييف" بزواجيييه منييي   اعت  إاالميييتال     أمالكيييهمييي   الك 

 ذل . إلىكالنيارة والشقة وما 
 أ  أنصيح الجنو  والهوس بيالغرب ييا فرييدة  و أصاب    أكيد نهام:
 نفنية. أمراضلطبيب  يتذهب

المناقشية معي   ليي   أ لكي  مي  الواضييح   يييا نيهام آنيفة أنيافرييدة: 
 .أقو مما  ا  ئيش يتفهمل   وأنا   شيءثمرع  ت  
 

 اكالمي يتقيول أ  عليي   ولنيا حمقياء ولكي   يدا  فهم جأ أنانهام: ال 
ال  أمييورتجييادلي  لمجييرد المجادليية فييي  أنييا  يييا نييا فريييدة   امفهوميي

 جدا  فيها.
يييا  نيي اال أنييأل ونييوف  أ ييرسماشييى  لنعييود للحرييية مييرة  فريييدة:
هيي  مييا يحييدث بمجتمعنييا  عليييه بموضييوعية اإلجابيية يحيياولنييهام  

 واألندييةللفتيياا بالشيوارع المصري الييوم بيدء  مي  ظياهرة التعيري 
واالغتصييياب  ي العرفيييظييياهرة اليييزوا   إليييىثيييم  العامييية  واألمييياك 

 ييلي  والتي يقشيعر لهيا البيد   وحوادثه الم تلفة المثيرة لالشمئزاز
يحيياو  فيهييا الشييباب المثقييف  يالتيي  Boyfriendذليي  ظيياهرة الييـ 

ا وعملييا اإلجهياضالمتعلم بتقلييد الغيرب والتيي نيت  عنهيا عمليياا 
ييا نيهام  إجابيااليع  هي  ليدي  البكارة وفى النهاية ظاهرة ال    إعادة

عليييه بالدنييا  أصييبحاعيي  هييذا النمييو النييريع نحييو االنحييال  التييي 
هذا  إلى والمرأةالجميلة مصر وكيف تدهور شك  العالقة بي  الرج  

 الحد؟!
فيي مصير   البنييي ليىنه بنبب زييادة ننيبة موالييد البنياا عإ نهام:
 .ةنووجود عدد كبير م  الفتياا يواجه  العن إلى أدسالذي 
شيي  فييي صييحة هييذه أ يأنييولييو  ال ليييس هييذا النييبب وحييده  فريييدة:

 .اآل الننبة ولكنها لينا موضوعنا 
 لدس الشباب لبدء حياة جديدة. األموا نهام: بنبب نق  
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هيذه  يفالغالبيية العظميى ممي  يقعيو  في أيضيافريدة: وال هذا النبب 
 الحا  وليس المعدمي . ينورميالمشاك  م  

 ماذا يكو  النبب إذ ؟ نهام:
للغيرب دو   األعميىهيو التقلييد  األو : نييي أرنببي   انهمإفريدة: 

ينانيب  الشييءكيا  هيذا   إو هيذا التقلييد  إلييهالتفكير فيما نيي دس 
مييي  الموضييية عليييى نيييبي  المثيييا  ال الحصييير.  ء  ال  بيييد أممجتمعنيييا 

 والنبب الثاني هو الكبا.
 هام: ماذا؟ الكبــا؟!ن

كبييييا المشيييياعر  يأعنييييالكبييييا يولييييد االنفجييييار    إفريييييدة: نعييييم 
الشيابة   أونيواء بالننيبة للشياب   تعبر ع  الحب يالت واألحانيس

  ييا  قو ال  يكو  رج أ غرزنا فيه منذ الصغر  أننافبالننبة للشاب نجد 
 يفهيي صييح ال يفعيي  كيي  مييا تفعلييه البنييا أوبمعنييى   يال ي ياف ال يبكيي

  وبيذل  يشيب ويشييب الرجي  وهيو يمثي  يت ياف وتبكي يوحدها التي
يحياو   نيه دائميا  أتكيو  النتيجية ف  هذا الدور المرنوم له منذ الصغر

 ي يبك أ   حز  ي اف إف شيءتجاه أي  هوأحانينمشاعره  إ فاء
نه يفي  مي  أف    أحب وعاش القصة بعنفوانها وجمالها وجنونهاإو

 أوفييي الحقيقيية ليييس ميي  العقيي   هالقصيية علييى صييوا العقيي   وأنيي
ال  آ ير  يجد بدا له صيراع بيي  مشياعره وصيوا شيءالمنط  في 

 فأنييا  ننيييا هويتيي  نيي   إالمشيياعر يقييو  لييه  أويعييرف معنييى للحييب 
كييف تفكير فيي  ؟العالقية   كيف تنتمر في هيذهيمصر يعرب يشرق

وافقييا علييى ال ييرو  معيي  وتبيياد   أ بعييد  ةالييزوا  ميي  هييذه الفتييا
تكييو   أ ال تصييلح  أنهيياال  ؟!أيضييا  بيي  وممارنييته  لعشيي  كلميياا ا
تننييحب فييورا  ميي  حياتهييا وتبحييث عيي   أ يجييب  ألوالد  وأمزوجيية 
 أوالد عليى تربيية  وأمينية  تحمي  انيم  ونيمعت  أديرة بيج أ رس

 أنهييا إالننييانة معذبيية  ال ذنييب لهييا إ رائييهوبالفعيي  يننييحب م لفييا  و
لحييب هيييو نيير عيييذابها وكييا  تعبيرهيييا عيي  هيييذا ا  بيييإ ال  أحبييا

يكيو  مصيدر النيعادة عليهيا  يتركهيا وحييدها  أ بيدال مي   وشيقائها 
تحبه ولكي  ذلي  الفكير منييطر  أنها أكدنه متأتالقى مصيرها بالرغم 
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 ةبالننييبة للفتييا أمييا منييه إرادة أدنييىعليييه تمامييا يقيييده ويقييوده دو  
الوحيييد  الشيييءفهييذا  بكييا أحييد أ   ال يلومهييا أيضييا  فهييي مظلوميية 

فيمييا عييدا ذليي  محييرم عليهييا   شيييءكيي   أميياقريبييا  الييذي ميي  حقهييا ت
  جيير ا إو تعبيير عيي  مشيياعرها  أ  أوتحييب  أ فليييس ميي  حقهييا 

 أنيا  تهم بأبشيع اليتهم وت ي وعبرا ع  حبها تقوم الدنيا وال تقعد أبدا  
 ذل .. إلىفاجرة  وما  أنا  مش متربية  

لتصيييريح تفضييي  الصيييما والنيييكوا بيييدال  مييي  ا ة  الفتييياإوليييذا فييي
فت ير  ميع مي    الكبيا  المشياك   مشياك تبيدأومي  هنيا  بمشياعرها

ت يير  معييه للحييياة   قييرب النيياس إليهيياأ ييييدر أ نييرا  دو   أحبييا
نصح مم  يمتل  ال برة بمجريياا  أومشورة  أودونما  برة منبقة 

 فتكييو  النتيجيية الحتمييية  طييأ يليييه مجموعيية ميي  األ طيياء  الحييياة 
عنييد   نيه حييبأميا تعتقييد  فيي رحليية الحييب بهيا المطيياف  يينتهييحتيى 

لهيا عمليية  يفيجير  اليميي  اليذي حلفيه أوهللا  يطبيب فاش  ال يراع
 بكارة مقاب  مبلغ م  الما . إعادة أو إجهاض

محطمية لتقيوم بيدورها بال يداع  هذه الفتاة للحياة  أ رسوتعود مرة 
 وتتيزو  فتبنيي حياتهيا عليى الغيش تمارس حياتهيا العاديية   والغش

الحييياة عنييدما  رجييا  فيييدرس تعلمتييه  أو هييذا كييا    أل والكييذب 
 .أحبامرة تقاب  م   ألو نرا  
دميار  إليىثيم  د الكبا االنفجيار يول   أالح  في ك  ما قلا  يمع أليس
 ؟بأكملهمجتمع مريض  إلىثم  متعاقبة  أجيا 

ولكيي  كيييف تحيي  هييذه المشييكلة  نييهام: نعييم هييذا صييحيح يييا فريييدة 
تتكلمييي   ينيينواا طويليية لمثيي  هييذه الحرييية التيي مامهيياأومجتمعاتنييا 

 .أبدا   إليهاوربما ال نص   عنها 
وليييس مجييرد  فريييدة: الحيي  فييي الحرييية  الحرييية بمعناهييا الصييحيح 

نمع منذ نينواا بعييدة عي  أ  فراغ ونراب افحواه شعاراا رنانة 
 حمقياء  الميرأةنيوس وهيم باعيه الرجي   أجدهاال  وأنا حرية المرأة 

 فأ يذا وليم تكي  نيوس انيم دو  معنيى   لها هذه هي الحريية وقا 
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ميي  الرجيي  بعييد صييراع  يحريتييلقييد نلييا   تهتييف لقييد تحييررا المييرأة
 !األقصىكحرية  أنهاطوي   

تهييرب منييه  أ تعتييرف ب طئيي  ال  أ الغييير   تيي ذس الحرييية تعنييى أال
علييى  ا  تكييو  قييادر أ   اآل ييري بييه علييى عييات   يتلقيي أووتنييتنكره 
حريية ال ومهميا كانيا م لمية كانيا عواقبهيا  اأي    بالحقيقةاالعتراف 

تكييو  لييدي  مبييادا وقيييم وعقائييد تيي م  بهييا ويعتييرف بهييا  أ  يتعنيي
 المجتمع والدي .

فييي  ايها وتشييركهماعنييدما ت بيير والييد وأمريكييا أوروبييافييي  ةالفتييا  إ
 اذهيها على مي  تحيب  وبيذل  يكيو  ايتعرف والد فرحها بهذا الحب 
 يوجهونييه ويحفظونييه ب بييرتهم  اوإشييرافهم اريهمييالحييب تحييا ناظ

 أ فضي  مي  أهيذا  أليس  يواعونح  نعيب عليهم ذل  دونما تفكير 
ت يير  الفتيياة نييرا  لتقابيي  حبيبهييا؟! وتجيير وابيي  ميي  المشيياك  علييى 

 .أيضا أهلهانفنها وعلى 
فضي  بكثيير ولكي  أنيه إ يهيذه الحالية أوافقي  اليرأ فيي نعـيـم  نهام:

 ية..العاداا..التقاليد..أعود لنفس البدا
فريدة: نحتا  إلى التوعية المنتمرة لك  أطراف المشكلة  أعلم إنهيا 

ولكيي  عنييدما نفعيي  مثيي  النعييام ليي  نتحيير   طييوة   ليي  تحيي  بنييهولة
بيي  نيينجدها تتفيياقم ويتوالييد عنهييا مشييكالا  واحييدة لحيي  المشييكلة 

  ونغو  في تل  الفرعياا إلى األعناق حيث الفناء. أ رس فرعية 
 

 
قييد وصييلتا   نتهيياء المناقشيية الحامييية بييي  فريييدة ونييهام تكونيياإوب

إليى  يلمنز  حني  بعد زحمة الميرور بنيبب تغيير  يط النيير المي د
 المطار حيث تنتقب  مصر وفد رفيع المنتوس!

تيرك  فريييدة نيييارتها وتنييتقال  المصيعد وتييدق نييهام جييرس البيياب 
ميع  ا ويجلني عيشية إلى غرفة الم  وتد ال بفتح الباب  يوتهم نال

 لتفهميا ميا حيدث  قب  الد و  لغرفة نوم حني  ومقابلية ميريم  ينال
 . وعالماا الحز  تبدو عليه القصة  يوبالفع  تق  عليهم نال
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  فريدة: إحنا ممك  نعم  إيه؟
 نالي: مش عارفة

 ح   مش معقو  ننيب مريم تضيع كدة. ييكو  ف ينهام: ضرور
  فريدة: عند  ح ؟

 يقة ال  بس مفيش حاجة ملهاش ح .الحق نهام:
مييش معقييو   قأنييا شييايفة أ  الحيي  فييي أيييد مييريم  الزم تفييو نييالي:

 هده لييو كيا  صيحبي أنييا كنيا مشيييت  تنييب منيير ده يلعييب بيهيا كيدة
 على العجي  ميلغبطوش.

 الحب أعمى.  نهام: أص  مريم بتحبه بجد وأنتم عرفي 
 لها.  فريدة: نيبكم م  الكالم وتعالوا ند 

حييث تجليس ميريم ومعهيا  يهموا بالقيام متجهاا إلى غرفة حنيي  و
  الك  شيارد الفكير يحياو  إيجياد حي  ولكي  هي  هنيا  يحني  وناند

رغم تفتحه على العالم أ  يتغيير؟  يح  فعال ؟ ه  يمك  للرج  الشرق
ه  ينتطيع ال رو  م  عباءة التقاليد والعرف وأ  يفع  ما يقوليه؟ 

كلميو  عي  حريية الميرأة  يعيرف تلي  تم الذي  يفما أكثر الرجا  اليو
الجميليية  ةمييا تليي  الفتييا" أانتمتييه" أ  فالنيية يويصيياحب هييذه ويييدع

 . يالمتأنقة التي تد   النيجارة فهي م  شلة الناد
والمفيياهيم تتراجييع  سفكيي  المقييايي  ولكيي  عنييدما ي تييار زوجيية لييه

ويتحييو  إلييى نييي النيييد الييذي يبحييث عيي   لعصييور نييحيقة مضييا 
ال تربييية األوالد و دميية إال تعييرف  ينيية تليي  المييرأة الضييعيفة التييأمي

وإ  فكييرا فييي نفنييها مييرة وطالبييا بحيي  ميي  حقوقهييا  نييي النيييد 
 تكو  قد ارتكبا معصية تنتح  الجلد عليها؟

ترغييب أ   يوالتيي التييي تييرفض وتتمييرد علييى دور أمينيية  ةأمييا الفتييا
ح أ  تكييو  ال تصييل يفهيي يكييو  لهييا دور فييي المجتمييع وتتمتييع بفكيير 

وليي  يتغييير  فالرجيي  ي يياف ميي  الميرأة ذاا الفكيير والفلنييفة   زوجية
ولو بعد مليو  ننة  نتظ  المرأة تنحا في الصي ر  يالرج  الشرق
ولكييي  هيهييياا فالرجييي   ونظيييرة الرجييي  لهيييا  يلتغيييير رأ بأظافرهيييا 
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فييي حييي  تنكنيير   شيييء يكالصيي رة الصييامدة الصييامتة ال يتييأثر بييأ
 مائها دو  أ  يتحر  لتل  الص رة ناكنا .أظافر المرأة وتني  د

 أي شييءترس فرييدة ميريم منهيارة تماميا  ويصيعب الكيالم معهيا فيي 
لتعطييه لميريم وبالفعي  تفيتح   امهيد أي  تحضر أب م  حني  لفتط

وت ر  منه علبة حبوب مهدئة فيي نفيس الوقيا  حني  در  مكتبها 
مي  ميريم  تطلب حني وكوب ماء م  المطب   يالذي تحضر فيه نال
 وبعد دقائ  تغو  مريم في النوم. أأ  تأ ذ حبة لتهد

  ويييتجه  إلييى غرفيية المعيشيية ويييدور بييينه ويتركهييا الجميييع لتنييام 
الحديث والجد  فيما حدث وما هو أحن  قيرار بالننيبة لميريم وبيي  

 .الشد والجذب وأفكار مجنونة
 

ييا؟ نيندريال وتفكير هي  هيذا هيو الحيب فيي عصير التكنولوج  تتأمله
شيييء دس كيي  عصيير الحرييية! الكيي  يت ييبط هنييا وهنييا  علييى غييير ه يي

وكأنهيا متاهية كبييرة ييدور فيهيا النياس وال  أصبح في غير موضعه 
 حد الوصو  لنقطة النهاية.أينتطيع 

 ي  أنيه ينتظرنييوحبيب يأ  أعود لمليك علي  إ  عالمي أروع بكثير
أ  أحلهيا  هيذه بقصر األحالم  إ  مشاك  تل  الننوة أكبر بكثير م  

إنهييا وليييدة نيينواا   المشيياك  لينييا وليييدة اليييوم أو األمييس القريييب
 يوتراكماا عديدة أدا إلى ما وصيلا إلييه هيذه الفتياة المنيكينة التي

ال حو  لها وال قوة. إنها تدفع ثمي  التحضير بيزم  العولمية وعصير 
 الحرية. يببالد تتدع االتكنولوجي

 يلمييا: هيياس نيياندي يعنيي وتفييي  نييندريال علييى صييوا حنييي  تقييو 
  ناكتة؟ إيه رأي ؟ نعم  إيه؟

ميييينك  أ  تفعيييي ؟ إ  الحييييب مشيييياعر  أي: وميييياذا تنييييتطيع ينيييياند
  ب ططييتك  ليييس لجننييا  أ  يييتحكم فيهييا  وليي  تجعليي ..وأحانيييس

 تل  منير أ  يحب مريم م  جديد.
  : يعنى إيه؟ هننبها كده تروح مننا؟ينال

  ؟ييوما  يا نال حببا  أناندي: ه  
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 نالي: إيه؟!
 نعم لقد كا  ذل  منذ زم  بعيد. :ثم تقو  وتنرح لحظاا 

  ؟ع  تجربت    : ه  تكلما  يناند
 ؟ي: لماذا؟ ه  هذا الوقا المنانب للتحدث عنينال

 هدف م  نماع قصت . يناندي: لماذا أنتم عصبي ؟ قد يكو  ل
 

: تنييتعيد ذكرييياا مييرا عليهييا نيينواا وتقييو : كنييا أحبييه ينييال
  كنييا كييالوردة وهييو كالميياء بدونييه يا  الحييياة بالننييبة لييبجنييو   كيي

وال  يأفنى وأموا  وكانيا النهايية  كنيا أظنهيا نهايية العيالم ودميار
وأصبح مجيرد ذكيرس.  ولك  مرا الننو  نريعا    بعد ذل  يحياة ل

عرفيه مي  قبي   أأكي  ليم ليو   كانا النهاية لبدايية جدييدة لعيالم جدييد
 عالم الحب اليوم.

صيورة روماننيية جميلية  أحليى مي  كي  أفيالم  يم في  يالرنأكنا 
تماميا  عميا حلميا بيه   اولكني صدما ووجدا الحب م تلف  الننيما

حييد يفنييى لفقييد الحييب  لييم يعييد ألقييد كانييا مجييرد أحييالم أمييا اليييوم فييال 
وميييو وجوليييا أو عنتيير وعبليية أو حتييى نييندريال واألمييير ر هنييا 

 الشجاع.
مجرد أناطير ال ننيتطيع أ  نحكيهيا  وراح وأصبحوا ليإ  زمنهم و

ألطفييا  الصييغار اليييوم ألنهييم ليي  يفهموهييا  لييم تعييد تليي  القصيي  ل
نييه زميي  األلعيياب أأنهييم يريييدو  قصيي  الرعييب والييدمار    تجييذبهم

  الييوم يذلي  هيو ميا يعنييه الحيب لي  الشيطانية والمناوراا الحربيية
أحياو   ينينإ  مي  الجنيو  والالمعقيو  ا  إ  الحب الحقيقي أصبح دربي

 .أي  نيأ ذني التيار إلىأ  أعيش تل  الحياة بدو  حب وال أعرف 
لهيا   ليم ينيتمع  ألنهي والكي  كيا  ينيتمع لكالمهيا  يثم نكتا نيال

وليم تنيألها واحيدة  التغيير الذي طيرأ عليهيا ب  نيحن ك فقط  أبدا  
 ذل ؟! ي منه  يوما  لماذا تفعل

 !كا  عندها قلب يا جدعا  يحتى نال نهام:
  نالي: تقصدي إيه يا نهام؟
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 فريدة: يا جماعة الوقا راح وموصلناش لح .
  ميريم هتبياا عنيدي علشيا  أم ميريم وأقولهيا أحني : أنيا هتصي  بي

 متقلقش عليها.
  نهام: صح  هي الناعة كام؟

 ون . 10فريدة: الناعة 
 نبا نيف لوحده. اأن الزم أرجع البيا  ي را أوأتانا أ نهام:
 المعادس. جع را يدوب أوصل  البيا وأرأما  اتنا كأفريدة: 

 نالي: ومريم؟!
 هتنام للصبح وتكو  ك  واحدة فينا فكرا في ح . فريدة:

 وتعود حني  لتجد نهام وفريدة تهما  باالنصراف.
  : طب أنا كما  هروح  عايزة حاجة يا حني ؟ينال

  ماشى؟ ي صحتبكرة أو  ما  ي  تعاليحني : تنلمي يا نال
 ماشى يا جمي .نالي: 

   اونييندريال تفكييرا  متحيرتيي يوتييودع حنييي  صييديقاتها وتجلييس هيي
وت ر  األم م  غرفتها حيث كانيا نائمية فيي الوقيا اليذي فيتح فييه 

يعنيى الشيلة كانيا هنيا بربطية المعلمية  :وهو يقو   معتز باب الشقة
  إيه؟ يف

  أصيي  منييير بيييدور علييى عرونيية ومييريم يحنييي : مييريم نايميية عنييد
 .منهارة

 متى؟!أمعتز: الحكاية دس هت ل  
 محدش عارف إيه النهاية. حني :

  معتز: ماما ممك  نتعشى؟
 ي.األم: طبعا  يا حبيب

ويييذهب معتييز لغرفتييه لتغييير  وتهييم بييد و  المطييب  ألعييداد العشيياء 
 مالبنه.
  ناكتة ليه؟ معندكيش ح  لمريم؟  نندريال حني :

 الح . ينندريال: لقد قالا نال
  ؟!ينال راب:حني  بانتغ
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ولقيد طبعيا  نندريال: نعم  إ  عصركم عصر اآللياا والتكنولوجييا 

تل  اآللياا بصيماتها علييكم فهيرب الحيب مي  عيالمكم  أل  الحيب ال 
 عترف باآللياا.ي

 وإ  ت لصنا م  اآللياا نيعود الحب؟  حني :
عي  النييارة والتكييف  يالت لي  نندريال: ربما  ولك  هي  تنيتطيعو

 تكم؟ابنط آليأر والدش والتليفو  وهى والكمبيوت
 حني : طبعا  مقدرش.

 ع  الحب؟ يالت ل ي إذ  تنتطيع نندريال:
 حني : المعادلة صعبة جدا .

عليهمييا ميي   يتنيياد وهييي ويقطييع صييوا أم حنييي  حييديث نييندريال 
 حجرة النفرة تدعوهما لتناو  العشاء.

ميريم أم ميع  يأ  تنيام ي هي  تحبي :يوبعد العشاء قاليا حنيي  نياند
 ؟يمع أم

أ  تنييام بجييوار والييدة حنييي  حتييى مييا إذا انييتيقظا  يوفضييلا نيياند
 مريم تجد حني  بجوارها.

وبييذل  أنييد  النييتار علييى يييوم عصيييب ميي  أيييام زيييارة نييندريال 
 لعصرنا.
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 اليوم الخامس
 

والتفييا حولهييا لتجييد حنييي  تجاورهييا  وعنييد الفجيير انييتيقظا مييريم 
و رجييا ميي  الغرفيية لتجييد الكيي    ة الماضيييةوتييذكرا مييا دار بالليليي

 الهزاز. يفاتجها إلى البلكونة وجلنا على الكرن نائما 
وكيييف كييا  الحييب نييبب  هييا نييارحة فيمييا حييدث لهييا يغمضييا عيناو

تعانة وشقاء بيدال مي  أ  يكيو  مصيدر نيعادة  وأحنيا ألو  ميرة 
ميي  منييجد  ذا  الفجيير آا  أثييم نييمعا   يييا  حقيق ا  أ  هييذا لييم يكيي  حبيي

هيو الحيب الحقيقيي  حيب  اها وقالا لنفنها  إ  هيذيفتحا عين  عيدب
 واتجها إلى الحمام وتوضأا وصلا الفجير  هللا وحده ال شري  له 

 ثم عادا لغرفة حني  لتنام في هدوء ونالم.
فيي عالمنيا  انيتيقظ كي  مي   النيندريالوأشرق صبح جديد وال تزا  

األم للعمييي  ومعتيييز وكالعيييادة بعيييد تنييياو  اإلفطيييار تيييذهب  بيييالمنز  
 حني  ونندريال ومريم. ىللجامعة وتبق

 تطلب مريم م  حني  أغرب طلب.
فيييي منيييجد النييييدة نفينييية ممكييي   يميييريم: حنيييي  أنيييا عيييايزة أصيييل

  ؟يتودين
 طبعا  يا مريم ممك . حني :

 تعبتكم كلكم معايا. ي  أنا عارفة أنييا حبيبت يمريم: متشكرة أو
 الكالم ده.نا  عبيطة يا با؟ عيب أحني : 

  أ يتبتنم مريم وتعود للصما مرة أ رس  وتطلب حني  مي  نياند
وتتجها  إليى  إلى المنجد   ألنهم نيذهبو مالبس محتشمة  يترتد

على مالبس تتالءم ميع هيذا  يغرفة حني  للبحث في دوالبها العصر
 المكا  الطاهر.

د بالمنيج يا   كانتيا تصيليبيي  فتيات ا  المنجد تنمع مريم حيوار يوف
 يحييث يلتقي ي بجوارها ع  درس للشي  عمرو  الد بمنجد المعياد

  أزحمية الحيياة  يحياو  الشيي  فيي فيي الطريي   ض فيه مع شباب 
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نييه يومييا  كييا  مييثلهم يريييد ميي  يرشييده أليرشييدهم للطرييي  الصييحيح 
 للطري  النديد.

وتطليب منهيا أ  تيدلها عليى هيذا  حيدس الفتياتي  إوتقترب ميريم مي  
عليى المواعييد  ةوتدلها الفتا  به الشباب ييلتق يالذ الشي  والمنجد

 يتواجد فيها عمرو  الد بالمنجد. يالت
وبيييدأا تضيييع قيييدماها  لقيييد عيييرف اإليميييا  الطريييي  لقليييب ميييريم 
 الصغيرتا  على أو  الطري .. طري  الح .
فييي الموعييد المحييدد  يوبالفعيي  تييذهب مييريم وبرفقتهييا حنييي  ونييال

المنيييجد لتجيييد عشيييراا مييي   وتيييد    لحضيييور درس عميييرو  اليييد
جيذب  ينتمع  لذل  الشي  الذتالفتياا في مث  ننها وأكبر وأصغر 

 وكانا هدايتهم على يده. انتباه الشباب 
وعرفييا أ  عالقتهييا بمنييير  لقييد انييتيقظا مييريم ميي  غفلتهييا أ يييرا  

لييم يكيي  حبييا    يلييةو  مييا عاشييته نيينواا طإو لألبييد  ييجييب أ  تنتهيي
 .ا  ونراب اب  كا  وهم   حقيقيا  
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 اليوم السادس
 

لحضورها الدرس  اتصيلا بمنيير ودار بيينهم  يفي صباح اليوم التال
 :الحوار
 النالم عليكم. ..ووالو مريم:

 .يمنير: إيه وعليكم النالم يا نيت
 .ينا عايزة أقابل  ضرورأ مريم:

  منير:  ير في حاجة؟
 .يبكرة في المعاد ييوة  ياريا تقابلنأمريم: 

 ؟ى؟ اشمعنيمنير: إيه؟ المعاد
 مكا  جديد عرفته هنا . يمريم: أص  ف

 منير: يا مريم مش طلبة جنا .
 دقائ  وبس. 10نا مش هعطل  كتير هما أمريم: 

 يا نتي أمر . يمنير: ماش
 مريم: متشكرة  النالم عليكم.

 : وعليكم النالم.بانتغراب منير
ذكرياتهيا ميع منيير مي  وبعد انتهياء المكالمية أ يذا ميريم فيي جميع 

 .وك  ميا قيد ييذكرها بيه. الهدايا  الصور  ال طاباا  أرجاء غرفتها 
 .لمقابلة األ يرةانتعدادا  ل  وتضعهم في حقيبة

وتنتظيرا   تصحبها حنيي  بنييارتها ومعهيا الحقيبية  تص  مريم أوال  
فتحم  الحقيبة وتطلب مي  حنيي   لم يتأ ر وتراه  يوصو  منير الذ

وت ييير  مييي  النييييارة حاملييية بيييي  ييييدها  إليييى المنيييجد أ  تنيييبقها 
 :وتد   نيارة منير وتجلس بجواره ويدور الحوار  ننواا  مس

 مريم: النالم عليكم.
  مانكة فيها اليومي  دو ؟ يإيه النالم عليكم الل منير:
 نالم.إلنها تحية اإ مريم:

  متى؟اإيمان   بس م   يمنير: ربنا يهدي   ويقو
  ردة.مريم: م  النها
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 ؟!يمنير: وإيه الشنطة د
 .شيءفلم تعد ت صني في  ..نها ل إمريم: 

ي صيهما  شييءوكي   فيجيد هيداياه لهيا  منير يأ ذ الشنطة ويفتحها 
  معا فيقو  لها: إيه ده بقى؟

مييش  ه  علشييا  كييديالنهاييية يييا منييير  أنييا عرفييا طريقيي يمييريم: د
  ع.في كدب وغش و دا يبنني  ضاعا من يحاجة تفكرن هعايز
 مريم أنا بحب  وهللا  بس الظروف. منير:

 يتيييان اولش تتصييي  بيييياتحييياوم يميييريم: أرجيييو   الموضيييوع منتهييي
 في يوم م  األيام. ين  قابلتنإوتننى   يوياريا تننى عنوان

 منير: يا ريا نكو  أصدقاء يا مريم.
نوع م  العالقية قيد  أيرفض أو  رفض صدقت أنا أنا آنفة  أمريم: 
 علشا  عندي درس. يدلوقت يا الزم أمشبي   أن ييربطن

  منير: درس إيه؟
 مريم: درس دي  لعمرو  الد.

 .. يمريم.. انتن. . انتنيمنير: 
متجهيية إلييى    يكميي  كالمييه كانييا مييريم قييد غييادرا النيييارة أوقبيي  

لييييه تودعيييه إميييرة ليييم تنظييير   هيييا  ألوءالمنيييجد دو  أ  تنظييير ورا
وأنيه قيد  نهيا النهايية إنيير وألو  ميرة يشيعر م بعيونها وابتنيامتها 

 نهار م  البكاء.فإفقد مريم لألبد 
وتنيمع اليدرس بقليب وعقي   وتيد   المنيجد  طريي  الوتعبر مريم 

  يير وشييكال  آ هييا  صييبح للييدنيا وجأو  وكأنهييا ولييدا ميي  جديييد مفتييوح 
بهذا التحو  في حياة مريم مما كا  له التأثير على الجميع مي    ر آ

 حولها.
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 سابعاليوم ال
 

والفتياا يبحث  عي    يما بي  الكوافير والترز عا  انقضى النهار نري
  اجتمع  بمنيز  حنيي   الجما  واألناقة انتعدادا  لحف  زفاف يونف

ونندريال وحدها تجليس عليى  ةآالمر مالك  في غرفتها يتنارع  أما
وافتقدها  التفكير ما بي  حني  لحياتها كملكة  ةالهزاز مشتت يالكرن
  المنياكي  ييااالء الفت   تقدميه لهيأوبي  ميا قيد تنيتطيع  جها لزو

انتهيا الميدة  األحيوا ه  هي قادرة فعال على منياعدته ؟ عليى كي  
  آلحتيى اي ننيأعود؟ أولكي  كييف ني كية لوال محالة م  العودة للمم

 عرف كيف جئا لهذا العالم في لحظة؟ أال 
 ي.. نيانديندييا نيا ي:ونمعا صوا حني  يأتيها مي  اليدا   ينياد

 !في ؟ أنا  
وأحنيا  جئيا بهيا حنيي  ووف فد لا نندريال إلى غرفية المعيشية  

تعليم   س يرألا يفهي أولكنها لم تعبي نندريال مالمح الرحي  في وجه 
ولكي  يجيب أ  تنيرع  لحضيور  ا ال محا  آ  الرحي  أعلم اليقي  
فيي نييارته    وانيتقررونزليا الفتيياا فيي المصيعد   حف  الزفاف

 ف م الفندق المقام به العرس.أحد أهاا إلى متج
لينييتقب  عرونييه الممنييكة بيييد  هييا هييو يونييف ينييز  يصييعد النييلم 

وينيييلم يونيييف عليييى واليييد   ويقفيييا  فيييي منتصيييف النيييلم واليييدها 
هييا علييى جبينهييا لويقب رحيية ميي  علييى وجههييا طويرفييع ال العرونيية 

 ويمن  بيدها 
 

قاميية العييرس إلددة ويييد لو  القاعيية المحيي  الزفيية فييي العييزف أوتبييد
فييراح وابتنيياماا أوبييي  المييدعوي  والمييدعواا عيييو  كلهييا   بهييا
وتيييراق  الفتيييياا والفتييييا  عليييى   منيييياا مباركييية بيييزوا  نيييعيدأو

وتنييدم  حنييي  وصييديقاتها بييالرق  مييع العييريس   غييانيألإيقاعيياا ا
الميييدعوي  وتننيييى حنيييي  نيييندريال ونيييط زحيييام  يوالعيييروس وبييياق

 الحف .
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وتتذكر كييف   ى تتأم  الحف  وك  ما يدور حولهاتنرح نندريال وه
عييراس بييالقر  الواحييد العشييري  ألكييا  عرنييها مقارنيية باحتفيياالا ا

تاركيية  يلتعييود لعالمهييا الجمييي  الروماننيي نييندريال  ىت تفيي وفجييأة..
 :رنالة حب

ال يصييدق  رأيييا    رأيييا فيييه ميياكييامال   "لقييد عشييا بعييالمكم أنييبوعا  
العييالم بأنييره وباتييا الروماننييية  نيييطرا علييى يالتكنولوجيييا التيي

تائهية  ا  مي  الجنيو  والمنيتحي   رأييا قلوبي ا  واألحالم الصغيرة دربي
حتيى أصييبح ال طيأ هييو المعقييو   غييير ثابتيية  ا  حييائرة وأقيدام ال  وعقيو

تقلب الموازي  ميرة أ يرس  يالصح. ولك افلم ترو الوحيد في دنياكم 
س الشيييعاراا الحيييب الحقيقيييي وليييي  البيييد أ  ينيييود الحيييب عيييالمكم

 .البراقة.
ولنيا   فبدو  الحب تنتحي  الحياة وتصبح على ما أنيتم علييه اآل 

بييي  اقصيييد الحيييب بمفهوميييه األعيييم   قصيييد الحيييب بمفهوميييه الضيييي أ
 ."واالشم 
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