
 

 
1 

 

 



 

 
2 

 

  ركوبل ا عقو م
http://albooker.blogspot.com.eg 

 

 مدقي

 

 

  نار ينلا قو ف بح

 

 نامعن ء/ايش 

 

 

http://albooker.blogspot.com.eg/


 

 
3 

 

 احللقه الاويل

حنن الان ىف احدى قرى حمافظة قنا اجمتع مجموعة من الش باب يلعبون لعبة الكوتشينة ولكن 

 اما انك حراىم حصيح:بدا الضجر من احدمه وهو يهنر الاخر ليس فقط وامنا عىل املال ايضا

 انت اجتنيت وال ايه اي مسعود.....مني الىل حراىم :الاخر

 الايسل/اين اان مش جمنون انت الىل حراىم :مسعود

احتد بيهنم اخلالف وحاولوا امجليع ابعادمه عن بعضهم ولكن مسعود اكن غاضبا بشدة فتناول عصا 

 الارض لهيبط هبا عىل راس سل/اين ليلقى حتفه ىف حيهنا اكنت ملقاة عىل 

 التف امجليع حوهل ورصخ احدمه ابن سلمي جتل ابن عوف اي رجاةل 

ارتفعت اصوات عويل النساء ورصاخهم عىل املفقود وتوعد من عائةل عوف بقتل سل/اين اخذا 

احلزن والباكء عىل هذه ابلثار وترقب هل احد رجال عائةل عوف وقتل بعدها ابايم قليةل ليخمي 

القرية الصغرية ولكن كبار االبدلة مل يرضهيم ان يش تد الثار بني اكرب عائلتني ىف هذه البدلة بعدما 

ختلصوا منه قريبا وعادت العالقات بيهنم منذ اعوام اجمتع كبار القرية ىف جملس عرب كام يقال 

امجليع اخذا برايه ىف لك امورمه وجه ويتوسطهم الش يخ سالمة هذا الرجل احلكمي اذلى يتجه اليه 

اي حاج علوان ودلمك هو الىل بدا واللك شاهد بده :حديثه اىل عائةل سلمي اىل كبريمه احلاج علوان 

وانتوا اخدتوا اترمك :ومسعود هللا يرمحه مات مث اجته حبديثه اىل كبري عائةل عوف احلاج محمد 

ا جفلناه من س نني يرضيمك ايه ونقفل ابب التار وجتلمت سل/اين ابب ادلم اتفتح من جديد بعد م

الىل لو اتفتح مش هيتسد ويروح فهيا ش باب كتري ملهمش ذنب كفاية عيةل الهوارى الىل حلد 

دلوجت رافضة الصلح مع عيةل سلمي هزنود ادلم بينا ليه ايرجاةل ايه رايمك لك واحد فيمك جيدم 

 الفدية الىل ترىض التاىن 

 حمتاجني فلوس ايش يخ سالمة وانت عارف احنا مني وامالكنا جد ايه احنا مش:احلاج محمد
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واحنا كبار البدل وعندان الىل يكفى البدل دى لكهتا يعىن مش حمتاجني منيمك :احلاج علوان بندية

 حاجة اي حاج محمد 

 ايه احلل الىل يرضيمك اي رجاةل دلوجت ....يعىن ايه :سالمة

 ن عوف يتجتل كيف مسعود ما اجتتل ايش يخ سالمةاب:قال احد الرجال من عائةل سلمي 

 انتوا الىل بداتوا اي والد سلمي مش احنا يبجى ابنمك ادلور عليه :قال رجل اخر من عائةل عوف

 اسكت ساكت منك هل مفيش كبار لهيم احرتام وسطيمك وال ايه :رصخ فهيم الش يخ سالمة

 ر ولكنه اكن يرى انه الانسب هلم مجيعا مصت امجليع وظل مرتددا ان يقرتح علهيم الاقرتاح الاخ

 جوىل اي حاج علوان اوالدك لكهتم جموزين مش اجده:سالمة

 ليه ....ايوه اي حاج امحلد هلل :علوان

 مني عنديمك من غري جواز:سالمة

الىل عليه ادلور س يف ودل اخوى حسني بس انت عارف دول جاعدين ىف مرص جباهلم :علوان

 س نني طوال 

 وانت اي حاج محمد مش بناتك متجوزين لكهتم صوح:محمدسالمة للحاج 

 اه امحلد هلل :محمد

 مني عنديمك من غري جواز:سالمة

 الىل عندان من غري جواز فرح بنت اخوى كامل ىه الصغرية والىل فاضةل :محمد

 يبجى احتلت ابن سلمي يتجوز بنت عوف:سالمة مبتسام

 نات كيف تتجوز اجده من ابن سلمي كيف يعىن اي حاج اان بنت اخوى زينة الب :محمد
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وانت متعرفش ودل اخواي البامشهندس س يف الىل لك بنات مرص بيجروا وراه وال :علوان بكربايء

 ايه

 واان بنت اخوى همندسة جد ادلنيا الف من يمتىن تراب رجلهيا:محمد

 الهوارى اي رجاةل كده مينفعش اجلواز هيحل اخلالف بينتمك وكفاية اي حاج علوان عيةل:سالمة

الىل لسه مصممني عىل التار منيمك ورافضني اى صلح يبجى نمل املوضوع جنوز الواد للبت وربنا 

 يكفينا رش القتال هرتوح ارواح كتري من الطرفني احنا ىف غىن عن كده وال ايه اي رجاةل 

 اان مواجف اي حاج بكره اسافر الخواي ونمتم اجلواز:علوان

 ه لكامل اخوى ونتفج عىل لك حاجة واان كامن هسافر بكر :محمد

يبجى عىل بركة هللا خالل اس بوعني تمت اجلوازة بدل ما حد اتىن جيع ساعهتا ربنا وحده :سالمة

 خابر هللا الىل هيجرى

ارشق الصباح عىل هذا الشاب اذلى قام مبكرا كعادته ينظر اىل قرص الشمس اذلى جتىل لينري 

المس مع فتاة احالمه الىت دامئا ما تزوره ىف منامه بوهجها الكون وهو يبتسم بعدما تذكر حلمه اب

امجليل وشعرها الاسود الرباق وعيناها الىت اخذات من اهنار العسل لونه امجليل ومن الزهور 

رحيقها العطر ينتظرها دامئا عىس ان جيدها دامئا ما تهتافت عليه الفتيات للقرب منه ولكنه دامئا ما 

القرب منه ومن تس تحق ان حيجم حبه ىف قلبه حىت اتىت اليه وهو  يرى اهنا فقط من تس تحق

 يرى انه بذكل حيفظها قبل ان اتتيه يوما ما وبداخهل امل كبري انه قريب جدا

هو الابن الاكرب حلسني سلمي هو شاب تعدى اخلامسة والثالثني من ( س يف حسني سلمي )انه 

ملرصيني ولكن ميتكل عيون خرضاء وشعر معره طويل عريض املنكبني ببرشته القمحية بلون ا

 كستناىئ جيعهل حمط اجعاب الفتيات 

ميتكل رشكة للمقاوالت مع اثنني من اعز اصدقاءه واخيه الاصغر ايسني منذ اكرث من ثالث 

 اعوام واس تطاعوا ان حيفروا النفسهم اسام ىف سوق البناء والتعمري جبهدمه ومعلهم 
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وماان اهنىى فرضه ارتدى مالبسه وهو حيمل حقيبته وخيرج من  اجته اىل حامم غرفته توضا ليصىل

غرفته ليجد وادله حسني ووادلته امل ومعته زهرية وابنهتا مرمي وجبوارمه اخته الصغرى ارؤى 

 وجبوارها ايسني اخاه

 ايصباح اخلريات:س يف

 صباح النور :امجليع

 يال اي حبيىب تعاىل افطر قبل ما تزنل :امل

اي ابمشهندس مش وراك شغل وال ايه خف شوية ......اما يدوب احلق مليش نفس اي م:س يف

 عشان تعرف تتحرك

 اصطبح وقول اي صبح اي س يف:ايسني وهو يلوك الطعام ىف مفه

 لكم اخوك الكبري عدل احس نكل :يرضبه وادله خبفة عىل راسه

 اه مااان عارف مااان املفرتى الىل ىف البيت ده وهو الطيب مش كده :ايسني

 اهو كده بقى :ر اليه س يف بلسانه اشا

 حبيىب مينفعش تزنل من غري ما تفطر :اعطت امل لس يف قطعة من اخلزب ىف مفه 

 اديهل الرضعة ابملرة اي امولىت :ايسني

 بقوكل ايه اي خفيف ادلم ما ختلص بقى هسيبك وامىش وابقى لف عىل اتكىس ":س يف

 حبيىب اي س يف ده انت كبري العيةل :ايسني

  لهوى عىل النفاق لك ده عشان توصيةل اي:ارؤى

 خليىك ىف حاكل انىت :ايسني

 اه اكيد ده زوىم زى لك يوم املدام انمية مرضتش تفطره :ارتفع صوت الباب ايسني
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 ايسني بس بقى حازم بزيعل من الكمك ده:امل

 يعىن هو اان جتوز عشان اروح افطر عند اىم وهللا عيبة ىف حقى اي رجاةل :ايسني

 عندك جح اي ودلى املفروض جتوم تشوف طلبات جوزها :زهرية

 حبيبىت اي زوزو انىت الىل فهامىن :ايسني

دخل الهيم حازم الشقيق الاوسط واذلى يعمل طبيبا ىف مشفى حكوىم صباحا وليال ىف عيادته 

 اخلاصة الىت تعلو شقة وادله

 صباح اخلري عىل احللوين :حازم

 صباح النور"امجليع 

 ر اي حبيىب اقعد افط:امل

 اه وهللا جعان اوى:حازم

 ويهنا مرتك متجومش ليه جتهزكل فطارك اي ودلى :زهرية

 معلش بقى اي معتو اصلها انمية متاخر امبارح عروسة بقى :حازم

عروسة ايه ده انتوا جبالمك اكرت من اربع شهور متجوزين مش عارفة طلبات بيهتا وجوزها :زهرية

 وال ايه 

افطر اي حبيىب .....ص بقى ايام صا ح حازم بيفطر عشان را ح املستشفى خال:اشارت الهيا امل

 عشان متتاخرش 

 هو فني س يف.....يال اي س يف .....اان كده متام :ايسني

 اداك زومبة وخلع :حضكت ارؤى بشدة

 سالم اي حلوين ....بقى كده ماىش وراه وراه :ايسني
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 ظره جرى رسيعا ليلحق بس يف وجده يقف امام س يارته ينت

 حبيىب اي اخواي لتكون واقف مستىن املوزة بتاعتك :ايسني

 شايف نس ناس...مش شايف موزة يعىن :نظر اليه من اعىل اىل اسفل 

 يال يال اركب بالش لكعاةل هنتاخر .......اان ده اان عسل شهد :ايسني

 ده عىل اساس ان اان الىل ماخرك مش كده :"س يف

ا اىل رشكته الصغرية صعدا درجات السمل خبفة وخلفه جلس س يف خلف جعةل القيادة وانطلق

حس ىب هللا ونعم الوكيل فيك اي س يف اياخواي اي ابن اىم وابواي ىف :ايسني يصعد ببط وضعف 

 اخرتاع امسه اس ناسري ايابىن 

 قلتكل خف ىف الالك عشان تبقى خفيف كده انىت الىل قاعد حتش واتلك  :حضك س يف بقوة

 ده اسلوب همندس حمرتم  احش اي ش يخ روح:ايسني

 بقوكل ايه بالش وجع دماغ عىل مكتبك يال وراان شغل كتري:س يف

دخل س يف مكتبه خلفه سكرتريته علياء املتمية به ولكنه اليرى فهيا شئ خمتلف عن اى فتاة او 

 امراة راها فيتعامل معها ابسلوب جاد ىف حدود معهل فقط

 حتب امعل حلرضتك القهوة دلوقىت :علياء

اه ايريت اي علياء وشوىف كده يوسف وابمس وصلوا وال :ع س يف سرتته ووضعها خلف كرس يه خل

 لسه 

 اان هنا من بدرى ايابشا :فتح الباب ليدخل منه صديقه يوسف

 طيب روىح انىت هاىت القهوة :س يف

 حتت امر حرضتك :علياء بدالل
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 البت همتوت نفسها عليك وانت ىف الطناش:نظر لها يوسف وىه تغادر

 بت مني:س يف

 عليا اان علياء طبعا:يوسف

 اومال فني الاس تاذ ابمس متاخر زى لك يوم .....وهللا انت فاىض اي جو:س يف

 تالقيه اكن سهران مع واحدة وال حاجة .....ده العادى بتاعه :يوسف

اان مش عارف هيفضل كده حلد امىت يتقى ربنا ده عنده اخوات بنات :وضع س يف قلمه حبدة

 مل فهيم كدهيرىض حد يع

 وهللا اي س يف اان تعبت معاه وانت نفسك لكمته كتري بس يظهر الكمنا معاه زى قلته :يوسف

طيب اان كامن شوية وانزل ورااي شغل وملا حرضته يرشف خليه يسافر اسكندرية عشان :س يف

 الشغل الىل متعطل هناك ده 

 (اان جيت)

 رجاةل ازيمك اينظروا اىل الباب ليجدوا ابمس يدخل علهيم 

 ما لسه بدرى اي ىس ابمس :س يف

 امعل ايه بس اي س يف اي اخواي البت مكنتش راضية تسبىن :القى جبسده عىل الكرىس بتعب

 تصدق انك زابةل ما تتمل بقى افرض واحدة قالتك اجتوزىن هتعمل ايه ساعهتا:يوسف

وت اان ال تقوىل جواز اي حبيىب اان خبتارمه عىل الفرازة واي سالم لو متجوزة ام:حضك ابمس بشدة

 وال نيةل 

ابمس بطل القرف ده اي ش يخ اتقى ربنا اان مش عارف هتفضل كده حلد امىت :س يف بغضب

 ترىض تتجوز واحدة غريك يبصلها وال يعاكسها وال اخواتك البنات ترضلهم كده 
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 اه نفس احملارضة بتاعت لك يوم :ابمس

فايدة معاك بس لو مسحت مش عايز حد ال حمارضة وال غريه انت خالص الالكم ملوش :س يف

 يدخل الرشكة احنا ما صدقنا الرشكة تقف عىل رجلهيا مش عايزين حاجة اتثر عىل مسعهتا 

 يعنىى اان الىل هبوظ مسعهتا اي س يف:ابمس

بعاميكل دى اي ابمس اكيد عايز متىش تترسمح يبقى بره مدخلش عليك الاىق واحدة ىف :س يف

 شاف املنظر ده يقول ايه  مكتبك افرض حد من العمالء

طيب تصدق البت اكنت همتوت عليك ملا شافت عينيك اخلرضاء وشعرك ده اكنت عايزة :ابمس

 تتعرف عليك 

 امىش اي ابمس عىل مكتبك بدل ما ارتكب فيك جناية.....اقول ايه يقوىل ايه :س يف بنفاذ صرب

 اجلريدة  نعود مرة اخرى للبيت جترى ارؤى برسعة عىل وادلها اذلى يتصفح

 اباب اان هخرج الهناردة اان وحيىي ممكن 

 خترجوا تروحوا فني انتوا يدوب خمطوبني ومفيش كتب كتاب يعىن مينفعش :حسني

 معلش اي اباب اي حبيىب اصلنا هرنوح مكتب ادليكور الىل هيعملنا الشقة:ارؤى

 زم يعىنوالزمته ايه افرش هيا انىت وخالص ليه مكتب ديكور والالكم ده مش ال:حسني

 عشان خاطرى اياباب......اياباب ما احنا اتلكمنا قبل كده ىف املوضوع ده :ارؤى

 خدى مرمي.....خدى حد معاىك :حسني

مث يعىن مش هنتاخر ساعتني زمن نروح .....مرمي ىف اللكية وماما راحية تزور خالتو س ناء:ارؤى

 نتفق ونرجع عىل طول

 لمك ىف ايهما:خترج امل من مطبخها وىه جتفف يدها 
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بنتك الىل عايزة خترج مع خطيهبا تروح املكتب بتاع ادليكور دى لوحدها من غري ما حد :حسني

 يكون معاها

 ازاى يعىن ال اي ارؤى ميصحش:امل

 خالص تعاىل معااي:ارؤى

 خالتك تعبانة هروح اشوفها بقالها اكم يوم وهزتعل مىن:امل

 يف يروح معااياان هشوف ايسني او س  .....طيب امعل ايه :ارؤى

 وهو س يف فاضيكل يروح معاىك:حسني

يعىن الزم عنان تسافر مع جوزها مش اكنت تبقى معااي ىف يوم ......هلكمه وخالص اياباب:ارؤى

 زى ده

 ربنا يسعدها وهيديلها جوزها:امل

 ىف حاجة وال ايه:حسني

 هاا ال ايحبيىب مفيش اان بدعيلها حرام يعىن:امل ابرتباك 

 اخواىت سالم اان هلكم:ارؤى

اجرت اتصال بياسني ليذهب معها ولكنه رفض متحججا بعمهل اتصلت بس يف وافق واخربها انه 

 سوف يقابلها عند املكتب بعدما ينهتىى من معهل 

ذهبت بصحبة حيىي خطيهبا اىل احد املاكتب املتخصصة ىف ادليكورات قابلهتا السكرترية حبفاوة 

هذا املكتب مع زوهجا وصديقهتا ظلوا مدة كبرية يناقشون والىت متتكل ( مرمي)وادخلهتا غرفة 

جتهزيات املزنل اجلديد ولكن ارؤى اكنت دامئا ما تريد شئ خمتلف عن اى مزنل راته قبل كذكل 

 مما جعل مرمي يبفد صربها معها 

 برصاحة اان مش قادرة افهم انىت حمتاجة ايه:مرمي
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 اجة جديدةاان عايزة حاجة خمتلفة غريالىل بشوفهم ح:ارؤى

 ايحبيبىت التصم/ايت حلوة اى حاجة وخالص:حيىي

 ازاى اى حاجة ال طبعا عايزة حاجة خمتلفة خالص:ارؤى

طيب البامشهندسة فرح زماهنا جاية ممكن تتفامهى معاها ىه هتعرف تعمل الىل :مرمي بنفاذ صرب

 انىت عايزاه

 اوكية هشوف:ارؤى

ة جتلس مهنمكة ىف معلها فرح ذات اخلامسة بعد قليل تدخل فرح املكتب لتجد هنىى السكرتري 

والعرشون ربيعا فتاة مجيةل بس يطة غري متلكفة ليس دلهيا امجلال املثري ولكن امجلال البس يط املر ح 

 متتكل عيون بلون العسل الصاىف وبرشهتا الصافية وشعرها الاسود اذلى ختفيه اسفل جحاهبا 

 هنىى هنىى 

 نفىس اجتوز واخلف بتقطعى عىن اخللف ليه  حرام عليىك اان:انتفضت هنىى رسيعا

 يعىن اان قطعت املية والنور اياوختىش :جلست اماهما فوق املكتب

اياوختىش ايه ده ماشاء هللا عىل الاسلوب بقى ده اسلوب واحدة همندسة الناس لكها :هنىى

 بتجرى وراها 

 عبقرية اان مفيش مىن اتنني حبيبىت ده اقل ما عندى اان فلتة اان :عدلت من ايقهتا وتلكمت بغرور

 بس بس انىت صدقىت :هنىى

 اان جعانة........بت انىت:فرح

 ايه اي فرح جاية من بيتمك جعانة ليه اي ماما معو كامل جمبش الك وال ايه:هنىى
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ال هو معو كامل جاب الالك بس اان واحدة مشغوةل عىل طول ملحقتش الك يال يال برسعة :فرح

 اابعىت هاىت الك لينا لكن

 جبد هاا شاورما وال ايه:هنىى

هام س ندوتشني طعمية وكوابية الشاى والىل ........نعم اياخىت عارفة س ندوتش الشاورما باكم:فرح

 عايزة شاورما يعزمىن معاه

 يعىن انىت عايزاىن ارصف عليىك من جيىب كامن :هنىى

 ها ىف حد جوه.....اه طبعا ماانىت بتاخدى عىل قلبك اد كده اعزمينا مرة وخىل عندك دم :حف

 اه ىف عريس وعروسة مع مرمي بس ايه العروسة مطلعة عني مرمي مش عاجهبا حاجة ابدا:هنىى

يال اان هدخل اشوف الوضع ميكن انقذ ما ميكن ......ده العادى لك واحدة عايزة حاجة خمتلفة:فرح

 انقاذه 

 اتفضل اي دكتور والالك عرش دقايق وهيكون عندك :هنىى 

 عة اختك هفتانة اه بس برس :فرح

 دخلت فرح مكتهبا لتجد مرمي مع ارؤى وحيىي

 السالم عليمك ورمحة هللا

 وعليمك السالم ورمحة هللا:امجليع

 ابمشهندسة فرح جت اىه تتقدرى تتفامهى معاها :مرمي

 طلعت عني اىم ومش عاجهبا حاجة :قامت من مكتهبا لتجلس فرح وهتمس لها

 ماىش اي معمل روىح انىت:فرح

 اوال الف مربوك اثنيا ترشبوا ايه"اماهمم مبتسمة جلست
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 ال متشكرين اوى بس ايريت بس نشوف التصم/ايت عشان خنلص :ارؤى 

 اي س ىت طيب ابلراحة الىل انىت عايزاه هيتعمل :فرح اببتسامة

 ايريت اصل مفيش حاجة جعباها :حيىي

عندى تصم/ايت لسه متنفذتش طيب اان :نظرت الهيا نظرة انرية امجلته نظرت الهيم فرح وابتسمت

 حلد دلوقىت ممكن تشوفهيا والىل يعجبك احنا ننفذه عىل طول 

 .....ايوه لو مسحىت اي :ارؤى

 فرح امسى فرح :فرح

 امس عىل مسمى فرح ده كفاية حضكتك دى :ارؤى

 ربنا خيليىك اي مقر املهم شغىل يعجبك :"ابتسمت فرح 

ملزنل وادليكورات اخلاصة به وشعرت ارؤى ابلرضا من ظلوا قرابة الساعة يتفقون عىل تصم/ايت ا

 تعاملها مع فرح ابختالف مرمي 

 هو انىت خمطوبة اي فرح :ارؤى

 عندك عريس .....ال :رفعت راسها مبتسمة

 ايه ده ده انىت مقر هام اتعموا ىف عينهيم الرجاةل وال ايه :ارؤى

 بس النصيب بس  ال:نظرت فرح ليحىي اذلى اكتىس وهجه ابلغضب فقالت رسيعا

 نظرت ارؤى ىف ساعهتا وحتاول االتصال بس يف ولكن هاتفه اكن خارج نطاق اخلدمة 

 ايه بتطلىب مني:حيىي

 بطلب س يف جيى يشوفها ميكن تعجبه :نظرت خبفية لفرح 

 اي سالم عليىك هتش تغىل خاطبة اي رورو:حيىي 
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وهيتجوز يبقى الكبري يفضل وفهيا ايه بس مش اخواي الكبري حازم اجتوز وايسني خاطب :ارؤى

 قاعد كده

 ىف اى حاجة اتنية حتىب تضيفها ايعروسة .....كده اتفقنا عىل لك حاجة:قاطعهم صوت فرح

 ال متشكرة اوى اي فرح انىت جبد الالكم معاىك مر ح عن صاحبتك :ارؤى

 ال وال هيمك اان حتت امرك ىف اى حاجة :فرح

 السالم عليمك :دخل املكتب رشيكهم محمد

 وعليمك السالم:امجليع 

 فرح دى التصم/ايت اجلديدة والالوان وورق احلائط :محمد

 طيب والنقاش هتعمل معاه ايه......اوكيه اي محمد:فرح

 اان هلغى الشغل مع حمسن واشوف الىل قلتكل عليه مش انقصني وجع دماغ :محمد

 خالص كده متام وابقى لكمىن ااتبع معاك :فرح

 متام عن اذنمك :محمد

 طيب نستئذن احنا بقى عطلتك اوى :غادر محمد ومهت ارؤى ابملغادرة 

 ......حبيبىت وال هيمك اان حتت امرك ىف اى وقت :فرح

 ده رمق موبيىل لو حتىب تلكميىن ىف اى وقت اان موجودة :اعطت لها اكرت 

 ربنا خيليىك ايمقر هحتاجك اكيد عن اذنك :ارؤى

 عشان نروح الشقة وانخد املقاسات ونظبط الشغل  ان شاء هللا وايريت حتددى معاد:فرح

 اكيد ان شاء هللا:اروى 
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اما ىف ماكن اخر اكنت تقف خلف رشفهتا كعادهتا لك يوم تنتظر زوهجا اذلى ما ايتهيا متاخرا 

يوميا وتظل ىف انتظاره حىت حيرض تنظرميينا ويسارا ال ترى احدا والتسمع صوت غري اصوات 

 الباب ووجدت زوهجا يدخل منه مرتحننا كعادته  الس يارات حىت مسعت صوت

 محدهلل عىل السالمة اي اجمد

 بسم هللا الرمحن الرحمي انىت واقفة كده ليه اي عنان هو لك يوم

 قل الالكم ده لنفسك مش ليا هو لك يوم سهر لوش الصبح مش هينفع كده وهللا

ولكهنا ابتعدت من راحئة انفاسه  القى مبفاتيحه عىل اقرب منضدة واقرتب مهنا وحاول ان يقبلها

 الكرهية

 ايه ده رحيتك عامةل كده 

 ماىل مااان حلو اهوو

 حرام عليك اتقى ربنا مش خايف عىل نفسك خاف عليا اان وابنك

 اي ش يخة مش بزتهقى من الالكم بتاع لك ليةل اسكىت بقى :ابتعد عهنا متاففا 

جة لو كرب وشافك ابملنظر يبقى شلكك اياجمد اان خايفة عليك يوسف لسه صغري مش فامه حا

 ايه ىف نظره 

 تصبحى عىل خري اان مصدع ومش فاىض للمحارضة دى:ابتعد عهنا واجته اىل غرفته 

ربنا هيديك اياجمد بس ارجع واقول دى غلطىت اىن اجتوز :نظرت اليه واغرورقت عيناها ابدلموع 

 ديه عشاىن وعشان ابنه ايرباس تغفرهللا العظمي ارمحىن ايرب واه...... واحد زى ده 
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 احللقة الثانية

للخلف قليال حيث ظلت ارؤى تنتظر س يف ومازال هاتفه مغلقا حىت ملت ىه وحيىي من 

 الانتظار فغادروا اىل املزنل

وصل س يف اىل عنوان املكتب ولكنه اكن متاخرا للغاية عندما اقرتب من ابب العامرة مل ينتبه اىل 

 رجة من الباب اصطدم فهيا ليقع ما بيدها ارضا الفتاة اخلا

 اان اسف وهللا معلش خمدتش ابىل :س يف

 ال وال هيمك :ارسعت تلممل اش ياءها املبعرثة 
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رفعت راسها لتتالىق العيون للحظات ترك س يف هاتفه مفتوحا وهو ينظر الهيا بدهشة اكنه قفز 

 هبا امامه هل هو انمئ ام انه الواقع من الواقع اىل عامل الاحالم فها ىه فتاته الىت حيمل 

ىه ايضا مل يكن حالها اقل منه ولكهنا اكنت الارسع امسكت حبقيبهتا وفرت من امامه رسيعا ظل 

 ايوه ايارؤى انىت فني :ماكنه اليتحرك للحظات افاق عىل صوت هاتفه

 اان اس تنيتك كتري جمتش ليه ......فني ايه ايس يف :ارؤى

 ة اهوو انىت ىف ادلور الاكماان اودام العامر :س يف

 اان روحت اي س يف من بدرى زعالنة منك وهللا :ارؤى

 معلش ايحبيبىت اسف وهللا انىت ىف البيت :س يف برشود

 ايوه حيىي وصلىن وروح انت فني صوتك ماهل:ارؤى

 ها ال ابدا مفيش اان راجع عىل البيت دلوقىت مش هتاخر:س يف

لىت مل تتعدى الثواىن ااكنت حمل ام واقع هل ابلفعل ىه ركب س يارته وهو يتذكر هذه اللحظات ا

موجودة ام اهنا خيال مل يكن لها وجود ولكهنا ابلفعل موجودة رايهتا اهنا نفس العيون نفس املالمح 

 اى اهنا مل تكن خيال ولكن من ىه ؟واين ىه ؟

صوت  اس تقلت فرح س يارة اجرة تلهث بقوة اكن احدا جيرى خلفها خرجت من رشودها عىل

 هنا ايانسة :السائق

 ها اه متشكرة اوى :فرح

حبيبىت اي :اعطت هل الاجرة وخرجت مرسعة اىل مزنلها وجدت وادلهتا ليىل تعد هلم طعام الغذاء

 لولىت 

 ايه الىل اخرك كده اي فرح :ليىل

 حبيبىت ماانىت عارفة الشغل يال هجزى لغداء عشان هزنل كامن ساعة :فرح
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 ه الشغالنة الىل ما يعمل بهيا الا ربنا دى اان مش عارفة اي:ليىل

 حبيبىت وهللا اان ببقى مبسوطة واان بش تغل :قبلهتا رسيعا

 ايرب اي حبيبىت اشوفك احىل عروسة ىف الكوشة وتبطىل وجع القلب ده :ليىل

 ههههه ماىش اي لولىت بس اما ابن احلالل بس واان جهيبه من قفاه :فرح

 ال غريى هدومك زمان اباب راجع من الشغل ايبت احرتىم نفسك خىش ي:ليىل

 قاطعهم صوت جرس الباب

 اهال اهال اي معو محدهلل عىل السالمة :ارسعت تفتح الباب لتجد معها محمد

 حبيبة معك وحش تيىن جوى اي فرح:محمد

 وحرضت كامن وحشتىن اوى اتفضل :فرح

 مني اي فرح :ليىل

 ده معو محمد اي ماما :فرح

 ا وخرجت الهيم الس تقباهلارسعت ابرتداء جحاهب

 محدهلل عىل السالمة اي حاج:ليىل

 هللا يسلمك ايام امحد كيفك وكيف الاوالد:محمد

 ازيك انت وازى الىل ىف البدل......خبري اي حاج وهللا :ليىل

 لكهتم خبري وينه كامل اخوى :محمد

 عىل وصول اي جح اتفضل :ليىل

  جالسا مع ارستهماىه الا دقائق ودخل كامل ليجد اخاه الاكرب
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 حاج محمد الف محد هلل عىل السالمة 

 هللا يسلمك اي خوى كيفك اي كامل :محمد

 خبري اي حاج وحشتىن وهللا ووحشتىن البدل:كامل 

 عايزك ىف حاكية كده اياخوى :محمد

 اان حتت امرك بس نتغدى اول ونرشب الشاى ونقول لك حاجة :كامل 

 ل الغداء جلسوا سواي حيتسون الشاى بعد تناو 

 خري اي حاج محمد ايه املوضوع الىل انت عايزىن فيه:كامل مس تفهام

 كامل امسعىن لالخروافهم اان جهوكل ايه :محمد

ظل محمد يرشح لكامل ما حدث ىف البدلة ومااتفق عليه الرجال ىف جلسة عرب ان يمت زواج فرح 

 من ابن عائةل سلمي 

 اان بنىت تتجوز كده وليه اي حاج محمد ذنهبا ايه ازاى يعىن:ماان امكل حىت انتفض كامل غاضبا

 عائلتني وبيهنم اتر بنىت تتدخل ىف احلاكية دى ليه شوف حد اتىن بنىت ال 

كامل مفيش وجت مفيش غري اس بوعني ويمت اجلواز اي اجده اياما حبر دم ينفتح ميتجفلش :محمد

 واصل واوهلم ودلك امحد 

اهل احنا بعيد عن البدل من س نني والدى اتودلواوعاشوا هنا وامحد م.....امحد :انتفض كامل خبوف

 ملهمش دعوة البتار وال غريه 

ميكن الكمك مظبوط بس الزم تعرف اهنم من عيةل عوف يعىن منينا والىل يرسى علينا :محمد

 يرسى عليك وعىل والدك 

 فهيا ليه كده ليه بس ده ظمل اي بنىت تتجوز واحد المعرها شافته وعرفته اياما ابىن يروح :كامل
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هو ده الىل اتفج عليه كبار البدل ودلوقىت احلاج علوان سلمي عند اخوه بيعرفه عىل هيحصل :محمد

 جلت ايه 

انت سبتىل فرصة اتلكم وال اقول حاجة بتحطىن اودام الامر الواقع اي بنىت .....اقول ايه :كامل

 تتجوز ايابىن ميوت

 ال يعىن ال 

 ه علوان اذلى ظل ينظر اليه غري عاباا حبديثه لكمة رصخ هبا س يف امام مع

 يعىن ايه برتفض طلىب اي س يف

حرضتك عارف معزتك عندى اد ايه لكن اان متجوزش ابلطريقة دى واحدة المعرى :س يف

شفهتا وال حىت فرتة خطوبة اعرفها واعرف طباعها وجواز يعىن جواز يعىن مفيش تراجع لو 

 تامرىن اجتوزها وىف خالل اس بوعني يرىض مني ده اي معى مرحتتش معاها اسيهبا ال ده انت ب 

 ماهو انت ايتواجف اي تس تحمل الىل هيجرى ليك او الخواتك:علوان

 اخواىت ماهلم ابملوضوع :س يف بغضب

التار اي ودلى كيف النار بيرسى عىل اللك ولو عيةل عوف خمدتش اترمه منيك هيخدوه :علوان

 من اخواتك 

يه جواز ايه واتر ايه اان واخواىت ذنبنا ايه اروح اجتوز واحدة ال اعرفها انت بتضغط عليا ل :س يف

 وال تعرفىن وطباعمك غري طباعى يبقى ازاى 

من الناحية دى متجلجش البت عايشة معرها هنا ومسعت اهنا همندسة كامن يعىن متعمةل :علوان

 وهتعرف تتعامل معاها

يبىل فرصة الرد اه اوال بتجربىن اجتوزها مش التعلمي بس الىل بتلكم عليه انت مش سا:س يف

 ومفيش اوداىم فرصة حىت للرفض
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س يف مفيش وقت اي اجلوازة تمت اياما اخرسك انت واخواتك اي :دخل علهيم حسني بوجه حزين

 بىن 

 ليك عني اي علوان حتط يدك ىف يدمه بعد الىل بينا وبيهنم :دخلت علهيم زهرية غاضبة بشدة

 خىل انىت ملكيش صا ح زهرية بالش تتد:علوان 

كيف مليش صا ح عايز ودل اخوك يتجوز منهيم ونبجى نسايب مش كفاية ودلى الىل راح :زهرية

 وحمدش خد بتاره مهنم 

 ودلك هللا يرمحه مش خايفة عىل والد اخوىك من التار اي زهرية:علوان

 س يف اوعاك تواجف اي ودلى امسع الكىم اوعاك تواجف :اجتهت اىل س يف بقوة

ر الهيم بغضب وتركهم وغادر اىل غرفته اغلقها عليه وهو يفكر كيف التخلص من هذه الزجية نظ

 الغريبة 

 حبيبىت اهدى ان شاء هللا خري:ارمتت فرح فوق رسيرها تبىك بشدة واهما حتتنضهنا بقوة

توىن خري منني اي ماما ده بيقوكل اجلواز بعد اس بوعني ليه اي ماما مش حرام عليمك عايزىن متو :فرح

 ابحليا مع واحد ال اعرفه وال يعرفىن ليه اي ماما ليه

انىت ىف ايدك القرار اي فرح اي ترفىض اي ......ماهو اياجلواز يمت اي التار اي بنىت من اخوىك :كامل

 توافقى ........

 ال بقى ده ضغط عليا اياجتوز اي اخواي بعد الرش جيراهل حاجة:فرح

عىن اي بنىت غصب عىن وهللا ايرتيىن خدتمك وهربت  غصب:جلس كامل عىل الكرىس بضعف 

بره مرص خالص ساعهتا ميكن مكنش ده لكه حصل واان الىل قلت خالص موال وخلصنا منه 

 ااتريه وراان وراان

 دخلت امل غرفة س يف وجدته يقف امام انفذته يدخن س يجارته برشود
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 س يف هتعمل ايه ايحبيىب:امل 

جتوز واحدة ال شوفهتا وال اعرفها اياما اان او اخواىت نتقتل ده الكم عايزاىن امعل ايه اياىم ا:س يف

 ايانس

ايحبيىب ربنا حلكل اكرت من واحدة يعىن لو اجتوزهتا ومسرتحيتش معاها تقدر تتجوز الىل :امل

 حتهبا وتناس بك ومني عامل ميكن تكون حلوة وحمرتمة ومودبة ويبقى ربنا كتبكل اخلري معاها

 مش كويسة امعل ايه اان ساعهتاوافرىض طلعت :س يف

 تقدر اتدهبا هتبقى مراتك ساعهتا تقدر تعمل اى حاجة ومتىش عىل طوعك :امل

انتوا مش سايبني اوداىم فرصة حىت .........اان لسه هرىب واعلمها عىل طباعى :س يف بنفاذ صرب

 للرفض 

 وهللا ايحبيىب غصب عىن كفاية ابوك وزعهل:امل بدموع

 زعلمك وال يرضيىن ان حد جيراهل حاجة  واان مريضنيش:س يف

 يعىن ايه :امل

 هشوفها اول هروح اقابلها واشوف هعمل ايه:زفر بقوة

 طيب اي حبيىب ربنا يسعدك وهدعيكل وهللا اهنا تبقى كويسة وحلوة :امل

 مش فارقة كتري اياىم خالص قدر ومكتوب:س يف

كل معتك زهرية مش هتعدى طيب ايحبيىب ادخل البوك ومعك راضهيم بلكمتني وخد اب:امل

 املوضوع ده ابلساهل عشان ابهنا الىل يرمحه

 ويعىن ىه ابيدها ايه اىه بتتلكم وخالص من حزهنا عىل صا ح هللا يرمحه:س يف

 خرج س يف من غرفته متوهجا اىل وادله ومعه وقف اماهمم ومه ينظرون اليه بعيون مرتقبة
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 ها اان موافق ايمعى بس اقابلها الاول واقعد معا

 ارتسمت ابتسامة ارتياح عىل وجه علوان ورشود عىل وجه حسني 

امسك ايودلى ده عنوان املكتب بتاعها روح جابلها وان ........انت كده ابن اخوى صوح :علوان

 شاء هللا هتالقهيا زينة البنات

 بكره ان شاء هللا هروح اشوفها"امسك س يف ابلعنوان بغري اهامتم

عى رهبا ان يز ح عهنا ما وقع علهيا من مهوم واحزان فكيف لها ان ظلت فرح ليلها تصىل وتد

تزتوج هبذه الرسعة ومن انسان التعرفه وليس لها حىت حق الرفض او القبول وىه من رمست 

لنفسها طموحات واحالم مع الانسان اذلى سريافقها بقية حياهتا وهاىه احالهما تتحطم عند 

غفر رهبا عىس ان ينجهيا من هالك ىه ذاهبة اليه مكتوفة خصرة التار وادلم ظلت تبىك وىه تس ت

 الايدى مغمضة العينني مصري يعلمه هللا وحده 

نرشت الشمس اشعهتا عىل ابطالنا ولك مهنم يشعر انه ذاهب اىل هالك وياكد جيزم انه بداخل 

 براكن الجيروء عىل الهروب منه ابدا 

اى شئ يذكر جلس س يف عىل مكتبه يدق  ذهب لك مهنم اىل معهل وبداخلهم عدم الرغبة ىف

 بقلمه امامه شاردا حزينا دخل عليه يوسف وابمس ومل يفهام ما به 

 ماكل ايس يف ىف ايه :يوسف

 اان زى الفل لكها اس بوعني وهبقى عريس:رفع راسه الهيم وقال بسخرية

 يعىن ايه مش فامه :نظر اىل بعضهم بدهشة فقال ابمس 

 ىن كامن اقل من اس بوعني وهبقى عريس عقبالمك يع:عاد س يف بكرس يه للوراء 

 ازاى وامىت ومني ىه :يوسف
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وال اعرفها وال معرى شفهتا بس معى فرض عليا اىن اجتوزها ايكده اي :مط س يف شفتيه بالمباةل

 اتقتل اان او اى حد من اخواىت

  ازاى يعىن اان مش فامه حاجة خالص وايه دخل اجلواز ىف القتل وقتل ليه اصال:ابمس

التار الىل اتفرض علينا بني عيلتني اياما اجتوزها ايام اتقتل او اقتل اان .....التار اي ابمس :س يف

 اخوها ما هو ده النظام 

 وامشعىن انت اى حد من بدلمك:يوسف

 حظى الاسود اىن اان الىل عليا ادلور شفت بقى:س يف

 طيب وهتعمل ايه:ابمس

 ى ال الىل بعدهمفيش الكم خالص اجلواز امخليس اجلا:س يف

 طيب شفهتا تعرفها حىت:يوسف

 والاعرف اى حاجة غري امسها فرح وبتش تغل همندسة ديكور :س يف

 يعىن متعلمة ميكن تتطلع كويسة وتراتح معاها:يوسف

 ازاى يعىن اي يوسف وافرض طلعت طباعها خمتلفة عنه يبقى ايه احلل:ابمس

 وال اى حاجة اجلوازة الزم تمت مفيش مفر:س يف

 اان انزل :رسيعاقام 

 را ح فني :يوسف

 را ح اقابلها اروح مكتهبا ميكن تيجى مهنا وتقوىل مش عاوزاك واخلص بقى :س يف

ايرب ايس يف ايابن ام س يف تقوكل مش عايزاك بكرهك عشان تبقى ىه الىل اكرهة :ابمس

 وختلص من اجلوازة دى 
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 اان ماىش سالم ..........وتفتكر ان ده ممكن يغريحاجة معتقدش:س يف حبزن

حبيبىت طيب :جلست عىل مكتهبا متسك بكوب القهوة تنظر اماهما ومرمي تتطلع الهيا حبزن

 هتعمىل ايه

 مش عارفة ايمرمي خمنوقة اوى حاسة اىن ىف اكبوس ومتكتفة ومش قادرة اخرج منه:فرح

 وهللا انىت ىف موقف صعب يعىن مفيش غريك :مرمي

 متجوزة مفضلش غريى اان اوداهمم بنات معى لكهم اجتوزوا ونرية اخىت:فرح

 طيب بيش تغل ايه:مرمي

 بيقولوا همندس وعنده رشكة مع احصابه واخوه :فرح

 طيب ما ميكن يطلع ابن حالل وحتبيه:مرمي

بس اان حلفانة .........احب ايه اي مرمي الىل جيى ابلغصب والاكراه جيى من وراه حب ازاى :فرح

 يه يقول حقى برقبىت لو اجلوازة دى متت الطلع عينه واخل 

 هو امسه ايه....دى اان واثقة فهيا:مرمي

 س يف حسني سلمي.........امسه س يف:تهندت بقوة

 مني س يف سلمي :مرمي

 ايه ده وانىت تعرفيه منني:فرح

 ىف حد ىف شغلنا ميعرفش س يف سلمي ده اشهر من انر عىل عمل :مرمي

 ليه يعىن :فرح

اوى ىف شغهل وفاحت الرشكة دى من اكم س نة بعد ما رجع الىل اعرفه عنه ان همندس شاطر :مرمي

 من اخلارج ده غري 
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 انه راجل حمرتم واخالق وال البنات الىل بتجرى وراه وهو مش معربمه هميوتوا عليه

 ايخدوه وخيلصوىن منه :فرح

 اي بنىت مش ميكن يطلع هو ويبقى حظك من السام :مرمي

 اه بس جوازة غصب اي مرمي غصب :فرح

 يف اىل داخل املكتب ينظر حوهل وجد هنىى جتلس عىل مكتهبا اتبع معلها دلف س  

 السالم عليمك :س يف

 وعليمك السالم ورمحة هللا :هنىى 

 اهال اهال وسهال اتفضل :وقفت تنظر اليه ابجعاب

 ال متشكر اوى لو مسحىت ابمشهندسة فرح موجودة :س يف

 مني اه فرح اه موجودة اقولها.........مني :هنىى ابرتباك 

 س يف حسني سلمي........قولهيا س يف :س يف

 حارض اثنية واحدة :هنىى

 تركته ودخلت غرفة فرح وهو ينظر اليه بسخرية من رد فعلها

 فرح احلقى :هنىى

 ايه ىف ايه:فرح

 حتة واد بره ايه خيرب بيت كده عىل جوز عيون خرضاء ايه جينن:هنىى

 مني ده اي جمنونة:مرمي

 ني سلمي س يف حس......امسه س يف:هنىى 
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 مني :شهقت فرح بغضب

 بقوكل س يف حسني سلمي :هنىى

 شوفىت اي مرمي وجاى حلد لهنا :فرح

 هنىى خليه يتفضل ........اهدى اي فرح بس :مرمي

خرجت هنىى اتذن هل ابدلخول وابتعدت فرح قليال متسح وهجها من دموعها الىت مل تفارقها منذ 

 ليةل امس

 بداية كويسة شلكها كويس:ال ىف نفسهدخل س يف فوجد مرمي امامه مبتسمة فق

 اتفضل اياس تاذ س يف:مرمي

 متشكر اوى ايانسة فرح :س يف

 ال اان مش فرح اان زميلهتا مرمي :مرمي ابرتباك 

 اان اسف اوى اومال فني ىه :س يف

 فرح اىه ......اىه :اشارت مرمي خلفه

خل اىل عامل احالمه مرة التف لرياها ومن ان راها حىت توقف به الزمن ظل ينظر الهيا اكنه د

 اخرى لريى فتاته امجليةل امام عينيه 

 انىت فرح ........فرح

 .....ايوه اان :فرح

 واان س يف :س يف

 اتفضل اي ابمشهندس:فرح 

 تركهتم مرمي وحدمه ولك مهنم بداخهل شئ خمتلف متاما عن الاخر 
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 حتب ترشب ايه اي ابمشهندس:فرح

 ايريت قهوة مظبوط:س يف

هنىى اان اتىت ابلقهوة الهيم ظل ينظر الهيا وىه حتاول ان تتحمك ىف غضهبا مما  طلبت فرح من

 تعرف جيدا ما جاء به الهيا

حرضت هنىى بعد فرتة مصت لتحرض القهوة وتضعها اماهمام وترتكهم حىت بدات فرح ابحلديث وىه 

 تفرك يدها بعصبية شديدة

بص اان .......فروض عليا وعليك ده من غري مقدمات كتري اياس تاذ س يف اان رافضة الوضع امل

بس انت اكيد راجل وحمدش يقدر يغصبك عىل ........عارفة انك زى مفروض عليك الوضع ده

 ....حاجة فلو مسحت قوهلم انك مش عايزىن 

 ارجوك اان جبد تعبانة اوى ومش قادرة اختيل اىن ممكن اجتوز ابلطريقة دى :امكلت بتهنيدة قوية 

 طيب وبعدين:الهيا بمتعن  ظل س يف صامتا ينظر

وال قبلني انت قلهم انك شوفتىن ومرحتتش معااي مش مناس بني لبعض تفكريان خمتلف اى :فرح

 هااا قلت ايه...........اى حاجة املهم ان اجلوازة دى ممتش.....حاجة 

 قلت مش موافق:نظر الهيا بربود

 يعىن ايه :فرح

 يعىن مش موافق عىل اقرتاحك :س يف

 ه عندك اقرتاح اتىن طيب اي:فرح

 ايوه طبعا:س يف

 اوكيه هو ايه؟:فرح
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 اىن اجتوزك :س يف

نعم اان بقول ايه وانت بتقول ايه جواز ايه انت هرتىض تتجوز واحدة غصب عهنا مش :فرح

 عايزاك 

 عىل فكرة اان الف بنت تمتىن اىن الكمها مش اجتوزها :رفع قدما فوق الاخرى بغرور

 لاللف دول واجتوزمه لكهم وحل عن دماغى خالص ايس يدى روح :فرح بعند

 تو انىت جعباىن وهتجوزك ...تو:س يف

ده بعينك وحيصل الىل حيصل انت فاكر نفسك ايه عامىل فالنتينو ومقطع :وقفت امامه غاضبة

 السمكة وديلها خالص روح اجتوز واحدة اتفهة من الىل بيجروا وراك ورحيىن 

 واحدة من دول بس انىت دخلىت دماغى جعبتيىن الرصاحة ممكن اجتوز :وقف اماهما بثقة

 اقوكل عىل حاجة .......وانت بقى مش دماغى وال تعجبىن :فرح

 انت مس تفز.......

 مااان عارف :حضك س يف بقوة 

 انت ايه بقوكل مش عزياك خىل عندك كرامة وابعد عىن احس نكل "فرح بغيظ

 يعىن هتعمىل ايه :س يف

 لو راجل جبد سيبك من حاكية اجلواز دى .....ملكش دعوة اان هعمل ايه : فرح

عىل فكرة اان راجل غصب عنك بس مش هعرفك اان :اقرتب مهنا بغضب وجذب ذراعها جفاة

 راجل ازاى غري ملا تبقى ىف بيىت ساعهتا هتعرىف اىن راجل وراجل اوى كامن 

 انت ازاى متسك ايدى كده انت جمنون :ابتعدت عنه بغضب

 ت انىت احرتىم نفسك اي ب:س يف
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 مني دى الىل بت احرتم نفسك :فرح

امعىل حسابك يوم امخليس جهيب اهىل وهنيجى نقرا الفاحتة ونلبس .....اوكيه هحرتم نفىس :س يف

 ادلبل وامخليس الىل بعده فرحنا

 انت ايه بتخطط وبرتمس عىل اساس ايه فاكر ايه اىن هخضعكل واقوكل امني تبقى بتحمل :فرح

فعش تلكمى خطيبك كده مث ايانسة فرح الزم تعرىف ان جوازان هيمت الال عيب كده مين:س يف

 برضاىك غصب عنك هيمت وال انىت مس تغنية عن اخوىك ما ميكن اقتهل واخد ابلتار منه 

 انت بهتددىن؟:فرح

تقدرى تقوىل كده واي بنت الناس احنا جوازان اتفرض علينا احنا االتنني يعىن الكمك ال :س يف

عرىف اان كنت جاى انوى افركش اجلوازة دى واكرب دماغى من الىل هيحصل هيقدم وال هياخر ت

 بس برصاحة مكنتش اعرف انك حلوة اوى كده

 الزم حدودك اياس تاذ انت ومتفتكرش انك هتلوى دراعى بالكمك ده ال انىس :فرح

 انىس ايه بس الزم تعرىف ان احلاكية منهتية خالص يعىن لك الىل بتعمليه ده ىف الهوا:س يف

 وال ليه الزمة......

معلش بقى ورااي مشوار متنسيش يوم امخليس يعىن كامن يومني جهيب اهىل :نظر اىل ساعته 

وجهى عشان اخلطوبة معلش ىه رسيعة بس الفرح بعدها ابس بوع مش كتري يعىن عن اذنك بقى 

 سالم 

 وانت تقدر تتجوز واحدة بتحب واحد غريك :التف ليغادر اندت عليه

 يعىن ايه :عقهل للحظات  توقف وتوقف

 يعىن اان حبب واحد اتىن ومتفقني عىل اجلواز:فرح

 مني ده :س يف
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 شئ ميخصكش :فرح

 ال خيصىن مني هو :س يف

 ملكش دعوة انت لسه مصمم انك تتجوزىن برضه:"فرح

برضه :احس اهنا تقول ذكل لتثنيه عن فكرة الزواج مهنا اقرتب مهنا بعيون متفحصة لوهجها 

 ح مش هضحى ابخواىت وال بنفىس عشان حاجة هايفة زى دى هتجوزك ايفر 

 هايفة ازاى ملا تتجوز واحدة بتحب غريك تبقى حاجة هايفة :فرح

عىل فكرة اان مش مغرم بيك وال اان معجب ودايب وال الالكم الفارغ ده ال اان راجل : س يف

حد من اخواىت  شايف اوداىم ممكن ارواح تضيع لو رفضت واان بقى مش مس تعد اضيع اان او

 عشان حرضتك فهمىت وال لسه

 بس اان مش عايزة اجلواز ابلطريقة دى :فرح

 

مفيش حاجة امسها عايزة او مش عايزة اان وانىت اتفرض علينا اجلوازو وبرضاىك او غصب : س يف

 عنك هيمت وال اخوىك هيون عليىك

 ده امسه لوى دراع اياجتوزك اياخواي يتقتل :فرح

 ابلظبط كده انىت تقدرى تقوىل ال بس تتحمىل عواقب رفضك ده عن اذنك :وضع يده ىف جيبه 
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 احللقة الثالثة

تركها س يف ورحل تفكر ىف حديثه اميكن انه يفعل ذكل من اجل منع ادلم بني العائلتني وحىت 

ن ان حيمى نفسه واخوته من عواقب التارولكن ماذا س يفعل معها بعد حديهثا وحتدهيا هل اميك

يعاقهبا بعد الزواج خصوصا عندما اخربته ااهنا حتب خشص اخر قطع تفكريها صوت مرمي الىت 

 دخلت ووجدهتا شاردة حىت اهنا مل تشعر بدخولها 

 ايه اي بنىت روحىت فني :مرمي

 هااا بتقوىل ايه اي مرمي :فرح
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 ايه اي بنىت ما تفوىق كده معااي........بقول ايه :مرمي

 اهوو بفكر ىف الاس تاذ ده والكمهاان معاىك :فرح

 ليه هو قاكل ايه:مرمي 

 روت علهيا ما ماحدث بيهنم فضحكت مرمي بشدة مما اغضب فرح مهنا 

 انىت بتضحىك عىل ايه اي بت انىت :فرح

عىل الكممك انتوا االتنني طيب انىت واندفعىت وقلىت مش عوزاك وكامن بتحىب حد اتىن وهو :مرمي

 متم اجلواز عارفة ليه مبنهتىى الربود مصمم ي 

 ليه ايكرومبو:فرح

 شلكه معجب اياقطىت :مرمي

تصدىق انىت رايقة معجب ايه والكم ايه ده عارف كويس اىن مفيش فرصة اوداىم ان ارفض :فرح

واجلوازة الزم تمت ويقوىل يوم امخليس جهيب اىم واخواىت عشان نلبس دبل شوفىت البجاحة 

 بيفرض عليا املوضوع ازاى

ملوضوع مفروض مفروض يعىن اجلواز الزم يمت وهو طبعا مش هيضحى بنفسه وال ابخواته ا:مرمي

 عشان حرضتك فاان من راىي انك هتدى اللعب شوية ميكن يطلع كويس وحتبيه وحيبك 

وافرىض طلع وحش وال اخالقه مش مظبوطة ساعهتا هعمل ايه اصكل مشوفهتوش وهو :فرح

 ت الغرور بيقوىل ده اان الف بنت تمتناىن شوف

 ماانىت الىل بداىت حسستيه انه مش مرغوب منك وانك رفضاه طبيعى يرد عليىك :مرمي

 مااان فعال رفضاه ومش طيقاه كامن :فرح
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بالش حتمكى عىل مشاعرك ىف حلظة غضب اي فرح اعرفيه اول اان لسه بسال محمد عليه :مرمي

لس يف ومسعته ىف السوق زى وشكر فيه اوى وقاىل انه راجل حمرتم وملزتم وىف شغهل زى ا

 وبرصاحة شلكه حلو جنتل مان جبد وش يك اوى......ادلهب 

 ايه اي جحة انىت روحىت فني كده والباشا الىل جوه ده اندههل يديىك قلمني تفوىق :فرح

فرح سيىب نفسك تعرفه وحاوىل تفهميه كويس ..........هههههه ال متخافيش بيحبىن برضه:مرمي

ىف حياتك عشان املوضوع ده ممكن يفضل ىف دماغه وهياثر عىل عالقته  وتعرفيه ان مفيش حد

 بيىك بعد كده 

 احسن هسيبه كده عشان من نفسه يقوىل مش عاوزك :فرح

يعىن ..........انىت كده بتلعىب ابلنار انىت مش موقف قوة ابلعكس همام تعمىل اجلواز هيمت:مرمي

بس هتعمىل ايه ىف الشغل لو ........وفقك معاهبالش الىل انىت بتعمليه ارىض بنصيبك وربنا ي

 اجتوزىت

يعىن هعمل ايه مش هسيب شغىل عشان حرضته يعىن هفضل اش تغل برضه وهكتبه ىف :فرح

 عقد اجلواز عشان ميقدرش يتلكم معااي 

 انىت مش سهةل ابدا كامن هترشطى ىف عقد اجلواز........انىت :مرمي

 اه طبعا مش كفاية مغصوبة عليه:فرح

س تقل س يارته وهو يفكر ىف حديهثا فلامذا ترفضه امل تشعر به مثلام شعر هبا واحهبا حىت قبل ان ا

يراها ملاذا ترفض القرب منه اميكن ان يكون حبياهتا خشص اخر مكل قلهبا وعقلها جعلها الترى 

 غريه فكيف اتزوهجا وىه بعقلها وقلهبا معه ومن هو ذكل الشخص اذلى اس تحوذ عىل قلهبا 

اق كن رشوده عىل صوت هاتفه ليجد امس يوسف صديقه شعر حيهنا انه ابحتياج اليه وانه جاء اف

 ىف موعده 

 ايوه اي يوسف
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 مش تتطمىن معلت ايه ......انت فني ايابىن:يوسف

 يوسف هعدى عليك خنرج شوية ونتلكم :تهند بقوة

 طيب متام انت فني:يوسف

 ربع ساعة وهكون عندك سالم:س يف

 احد املقاىه وظل صامتا ينظر امامه وبيده س يجارته تقارب ان تنهتىى وهو ال يشعر التقا سواي ىف

 هبا 

 ايه ايبىن جبتىن هنا ليه وقاعد ساكت والس يجارة انطفت عىل ايدك اىه :يوسف

 مضايق اوى اي يوسف:س يف

 معجبتكش وال ايه طمىن :يوسف

اعرفها وال اى حاجة ده غري ابلعكس جعبتىن اوى واان اصال شوفهتا قبل كده بس مكنتش :س يف

 اهنا ش به البنت الىل دميا بتجيىل ىف احالىم 

 احالم ايه بس احنا ىف الواقع ايبىن يعىن جعبتك ؟:يوسف

 اه بس ىه رفضاىن :س يف

 ايه ترفضك انت طب ازاى اومال لو تعرف البنات الىل بيجروا وراك هتقول ايه :يوسف

حرقت دىم بس الىل شغلىن اهنا بتقوىل اهنا بتحب اان قلتلها كده عشان اغيظها بعد ما :س يف

 واحد اتىن مش عارف الكهما ده حصيح وال بتقول كده عشان ختليىن اتراجع عن فكرة اجلواز مهنا 

 وجد من جيذب كرس يه وجيلس اماهمم

 اكيد حصيح بس هو ايه 

 انت دميا عامل زى الربشوت كده ايايسني :يوسف
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 الغائب دميا هتالقيىن ىف اى حتة بس انتوا بتتلكموا ىف ايه ايابىن اان اصال احلارض :ايسني

 ابدا ىف حاكية جواز س يف :يوسف

اه قلىب عندك ايس يف اياخواي اان لو مكنتش مرتبط كنت افكر بس انت عارف اسيب :ايسني

 البت بتاعىت ملني دى تهنار

ىف قاعدة  بت بتاعتك اياىخ خىل عندك دم دى هتبقى مراتك ومينفعش جتيب سريهتا:س يف

 رجاةل وعىل قهوة 

 اي سالم عليك اي س يف ايابىن بطل املثالية دى حمدش لسه كده ده انت قدمي اوى :ايسني

 ابلعكس ايايسني س يف عنده حق احنا بنتوه عن الصح دميا :يوسف

 خلوان ىف الىل احنا فيه ها معلت ايه قابلت املوزة:ايسني

 اان لسه بقول ايه اتمل بقى موزة ايه:س يف

 ايه ايمعنا بتغري وال ايه ده اان شقيقك الصغري متغرش مىن يعىن :ايسني

 ابهلل عليك اسكت اانمش فايقكل خالص دلوقىت:س يف

 ايمع احىك واانهرحيك:ايسني

من واقع خربىت احب :قص علهيم لقاءه معها ورد فعلها رفع ايسني قدما فوق الاخرى بغرور

 اقوكل اهنا بتضحك عليك 

 نزل رجكل وانت بتتلكم معااي :رضبه س يف بقدمه 

اياابى عليك اياىخ حمدش يعرف هيظر معاك هللا يكون ىف عوهنا البت دى هتتعب معاك :ايسني

 اوى 

 ما تمكل اي مع اسامة منري بتضحك عليه ليه :يوسف
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 وهو اسامة منري جيى جنىب ايه ده اان خربة اان فلتة من فلتات الزمن :ايسني

 وال من هنا قوم  قوم اي:وكزه س يف ىف صدره

 مش قامي هااا بقى امسعىن بقى لالخر :ايسني

 قول بقى وخلصنا:يوسف

انت دخلت فهيا شامل وحسس هتا اهنا حتت امرك هتتجوزها يعىن هتتجوزها حاولت :ايسني

معاك كتري وانت برضه مصمم قالت ترميكل لكمة زى دى ساعهتا املفروض اى راجل مش 

 غريه قالت تقوكل كده عشان تيجى منك انت وترفض هيقبل يتجوز واحدة بتحب واحد 

 بس ممكن تكون بتحب واحد اتىن جبد:س يف

مكنتش هتقوكل اكنت هتخىب عشان مينفعش تقول كده للراجل الىل عارفة اهنا اكيد :ايسني

 هتتجوزه بس انت بعندك واس تفزازك لهيا خلهتا تتطلع من شعورها وتقول كده 

 دماغى الكمك ده  مش داخل:هز راسه غري مقتنعا 

اعقلها انت طيب هو فني وليه حلد دلوقىت متجوزتش وليه قالوا ان ىه الىل علهيا ادلور :ايسني

 يعىن لو اكن ىف حد اكنوا قالوا خمطوبة حد متلكم علهيا حمدش قال ده معناه ان مفيش حاجة اصال 

وحض احلقيقة واما الكم معقول وهللا بص ايس يف بالش تفرتض سوء النية سيب الاايم ت:يوسف

 تتجوزها ابقى اسالها وااتكد مهنا 

خايف اوى يكون جبد ساعهتا مش عارف اان ممكن امكل معاها ازاى وىه ىف حياهتا حد :س يف

 غريى او مش بتحبىن 

احلب ممكن جيى ابلعرشة وانت بنات كتري تمتىن انك تتجوزها ىه بقى اما حتس بكده :يوسف

 ن غصب هتتعلق بيك وتنىس ان جوزامك اك

 مش عارف الاايم خمبية ايه بس الزم اكون عامل حساىب للك حاجة :س يف
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 يعىن ايه هتعمل ايه يعىن ؟:ايسني

 هااا وال حاجة وال حاجة:س يف

جلست شاردة تفكر ماذا فعلت كيف لها ان تتفوه هبذه اللكامت الىت من املمكن ان تكون ابب 

هذاالرجل اذلى س يصبح زوهجا الترى به شئ للجحمي فتحته ابيدهيا زواهجا اصبح ش به موكد و 

 يسئ اليه جيعلها ترفضه وال تنكر اهنا اجنذبت اليه ولكنه من ارص عىل اس تفزازها حبديثه 

 بتعمىل ايه ايفرحىت 

شقيقهتا الكربى والىت ىه مالذها الوحيد والىت ال تتخطى خطوة واحدة (نرية")رفعت راسها لتجد 

 دون مشوارهتا 

 تيىن اوى كده متساليش عىن حبيبىت وحش  :فرح

اختك جابت اخرها مش عارفة الواد ده مبلط جوه ليه مش عايز :وضعت يدها فوق بطهنا املكور

 يطلع 

 حبيبىت سيبه براحته بكره تقوىل ايريتك فضلت جوه :"حضكت فرح بشدة

 عىل اساس ان الاخت خربة مش كده :نرية

 رجهل وهو مهبدل ادلنيا كده عىل طول اه اياخىت خربة ىف ابنك الىل مركب جعل ىف :فرح

س يبنا من عىل دلوقىت وخلينا فيىك انىت ......اخص عليىك خسارة فيىك لكمة خالتو ايوحشة :نرية

 ايعروسة 

 ابهلل عليىك تس يبىن ابلىل اان فيه ......عروسة :فرح بهتمك 

عرفوا عىل بعض ليه بقى ان شاء هللا هو حصيح اجلوازة جت برسعة رهيبة ومفيش وقت تت:نرية

 بس اان مسعت عنه الكم كويس اوى من خادل جوزى 

 وهو خادل يعرفه منني :فرح
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هو مش يعرفه هو يعرف حازم اخوه اصهل اكن زميل خادل بس هو بقى اكن شاطر ودخل :نرية

 طب خادل خدها من قصريه ودخل تربية عشان يربيىن 

 هههههه كويس انك عارفة ان هو الىل بريبيىك:فرح

 املهم ماما قالىت انه اكن عندك ىف املكتب الهناردة مظبوط :نرية

 اه اي س ىت جاىل املكتب ودخلت فيه شامل انه يرتاجع ابدا :فرح

 ويرتاجع ليه حد يالىق عروسة زيك كده حلوة وبنت انس ويسيهبا ده يبقى عبيط :نرية

 ماهو شلكه كده ما صدق بس تعرىف اان غلطت غلطة كبرية اوى :فرح

 معلىت ايه مااان عارفاىك هبةل وجمنونة:توعدنرية ب 

 اان يعىن قلتهل ......الابدا وهللا اصل :فرح برباءة

 قولىت ايه اياخر صربى انطقى ايبت :نرية حبذر

 د حبب واحد اتىن......قولتهل اىن يعىن :فرح

 قالهتا وجرت رسيعا تبتعد من اماهما

تعاىل ........فرح بدل مااىج اجيبك من شعرك  تعاىل اي.......تعاىل :اشارت لها بيدها تنادهيا

 ايبت 

 نونو حبيبىت ده انىت اخىت الكبرية ترضىب اختك الصغرية:فرح

انىت خليىت فهيا كبرية وصغرية انىت اي بنىت جمنونة دى لكمة تقولهيا لراجل هيبقى جوزك وحىت :نرية

ليه يشك فيىك ويقول دى لوحدها خت ......لو مبقاش راجل غريب ينفع تقوىل لكمة زى دى 

 عليىك مش مرتبية 

 مااهو اان عرفت وحسيت بغلطىت بس بعد ايه بقى :فرح
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 وهو قاكل ايه :"نرية

 هو سكت شوية ورجع قاىل اان مش هضحى ابخواىت عشان حاجة هايفة زى دى :فرح

 هنارك منيل هنارك ملوش مالمح :نرية

 ليه بس :فرح

هيطلع عينك بعد اجلواز ويعرفك معىن اللكمة دى ايه  ليه بس ايبت اي هبةل ده معناه انه:نرية

 ومش بعيد يذكل بهيا العمر لكه

 مااان فكرت اتصل عليه واقوهل اىن كنت بضحك عليه:فرح

بىص انىت .......ده عىل اساس انمك بتلعبوا مع بعض اس تغامية بس اي هبةل اسكىت خالص :نرية

ده وحتكيهل لك حاجة وتعرفيه انك قلىت كده استىن اول ما تتجوزى تقعدى معاه ىف حلظة صفا ك

 ملا اس تفزك 

 صفا مني :فرح

ايماما تعاىل شوىف بنتك الىل هتودلىن قبل معادى ........صفا بنت خالىت :نرية بغيظ وتاكد ترصخ

 بت انىت فرس تيىن اتلمى بقى مسعىت اان قلت ايه 

  حارض بس اما اجتوزبقى اان عارفة ايه اجلوازة املنيةل دى:فرح

 هو شلكه ايه :نرية

 بىن فاحت .......هو طويل وعينيه خرضا ومقحى كده وشعره:فرح

 يعىن من الاخر حلو يعىن :نرية

 هو امور بس .......مش اوى يعىن :فرح

 بس ده احنا بنعرف نعاكس اهوو .....امور :نرية بنصف عني
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 عيب اختك بتاعت ذكل برضه:فرح

 ده انىت ذكل بشحمه ومحله:نرية

ف اىل مزنهل واللك مرتقب نتيجةمقابلته لفرح اما زهرية اكنت ختىش ان تمت هذه الزجية عاد س ي

 وتوعدت اذا مت الزواج س تجعل من حياهتا حجمي انتقاما من عائلهتا عىل قتل ابهنا الوحيد

 ها ايس يف شوفته:ارؤى

 اه قابلهتا :القى جبسده فوق اقرب كرىس وهو حيل رابطة عنقه 

 لت ايه هاا ومع:ارؤى بلهفة

 وال حاجة انىت عارفة ان املوضوع مفروغ منه ايارؤى يعىن مش هينفع اتراجع :س يف

 طيب اي حبيىب ىه حلوة كويسة :امل

 ىه حلوة ومجيةل منكرش بس عنيدة اوى:س يف

 هللا ده احنا بنعاكس اهوو:ارؤى

  تعرىف اان شفهتا قبل كده يوم ما كنت راحيكل مكتب ادليكور ىف نفس العامرة:س يف

 جبد طيب ىه بتش تغل ايه:ارؤى

 همندسة ديكور:س يف

 ىه امسها ايه.......ايوه بس مفيش غري مكتب ديكور واحد ىف العامرة :ارؤى

 امسها فرح :س يف

 ايه بتلكم جد:ارؤى بفرحة 

 ماكل ايبنىت ىف ايه:س يف 
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 اي هللا ماىه دى العروسة الىل قلتكل علهيا اي ماما فاكرة :ارؤى

 وحىت مع حيىي وس يف وصل متاخرايوه يوم مار :امل

 ايوه ىه شوفت النصيب:ارؤى

 اان مش فامه حاجة ىف ايه:س يف

بص اان اول ما شوفهتا قلت ىه دى الىل تنفعك حلوة ومودبة ووشها بيضحك وطلبتك :ارؤى

 كتري وانت موبيكل اكن مقفول 

 ماهو اان خبط فهيا واان داخل العامرة يوهما:س يف

 هللا شوفت النصيب س بحان :ارؤى

 ايه اي معتو ساكتة ليه.....طيب اان داخل اوضىت:س يف

 انتبه اىل زهرية الىت اكنت تراقب حبزن 

 جهوم ار ح شوية واما داليا تيجى خلهيا جتيىل .....سالمتك اياودلى اان خبري :زهرية

 حارض اي معتو اتفضىل انىت :ارؤى

 اىم هو ىف ايه اي:تركهتم وس يف ينظر الهيا حىت غابت عن انظاره

 خايفة مهنا اوى ايس يف معتك مش سهةل ولو اجلوازة متت خايفة تعمل مشالك مع البنت:امل

 مش لدلرجة دى اياىم :س يف

 واكرت كامن انت متعرفهاش زىي ربنا يسرت اان هدخل اشوف ورااي ايه:امل

 قوىل قالتك ايه وقولهتا ايه :امسكت ارؤى بذراعه

 وانىت ماكل انىت اي حرشية :س يف
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 كده اي س يف تزعلىن منك :شفتهيا بطفوليةمدت 

 عايزة ايه :س يف

 قوىل لك حاجة لك حاجة :ارؤى

 ارؤى هو انىت اتلكمىت معاها ىف جواز او حاجة :س يف

ال طبعا وهو انت كنت شفهتا عشان الكمها ىف حاجة زى دى بس اان سالهتا اذا اكنت :ارؤى

 خمطوبة او ال 

 وقالتك ايه :س يف بلهفة 

 ال لسه النصيب جماش بس بتسال ليه  قالتىل:ارؤى

 اان داخل اانم شوية عشان هلاكن .......الابدا عادى يعىن:س يف بتفكري

 طيب الغدا :ارؤى

 امااحصى بقى :س يف

 عىل فكرة خالتو وشذى عرفوا ابجلواز ومش عايزة اقوكل شذى اكن فاضلها شوية وتولع :ارؤى

 احسن برضه :حضك س يف بشدة

 ةجايني الهنارد:ارؤى

 ايااى مش عارف البت دى تقيةل عىل قلىب ليه:س يف

 سالمة قلبك ما هو شلكه انشغل من دلوقىت:ارؤى

 ايه اي بت احلالوة دى مكيةل اياوخىت :س يف

 السالم عليمك :وجدوا ابب املزنل يفتح لتدخل منه داليا 
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 وعليمك السالم ورمحة هللا 

 ازيك اي دودى:س يف

 هدخل اوضىت  امحلدهلل ايابيه عن اذنمك:داليا

 مالها البت دى شلكها عامل عامةل اينصة :ارؤى

 بقوكل ايه اعتقيىن وخليىك وراء داليا يال مع الف سالمة:س يف

القى جبسده عىل فراشه مغمض العينني ولكن عقهل مازال يفكر فهيا امن املمكن ان تكون عاشقة 

م س تظل حتبه ام ترتك لك الحد وملا ال من حقها احلب ولكن من هو وماذا س تفعل بعد زواهج

شئ وتصبح ملاك ىل وكيف ىل ان اعيش معها واان اعمل ان قلهبا مع غريى ؟ولكىن احببهتا قبل ان 

ارها ام ان احلب ومه كبري وعدت قلىب به مث نقضت العهد واسلمت قلىب ملن التشعر ىب وكيف 

واقع ملموس وبعد اايم  احهبا وىه عاشقة لغريى ولكن ليس اماىم اى وقت للرتاجع الزواج اصبح

س تصبح زوجىت امن املمكن ان حتبىن وتنساه اما س تظل حتبه وتفكر ىب من املس تحيل النس يان 

 هبذه الرسعة ساتمت الزواج مث بعدها اتركها هل ساتركها ولالبد

حل املساء واتت اخلاةل س ناء وابنهتا شذى وجلس تا مع امل وارؤى الىت جلست متاففة من 

 وجود شذى 

 اان مش مصدقة ايخالتو ان س يف يتجوز ابلطريقة دى:شذى

 هنعمل ايه اي شذى ادى هللا وادى حمكته نصيب اي بنىت:امل

 اه وهللا ايامل نصيب وميكن تتطلع كويسة وتراعى ربنا فيه :س ناء

 هو شافها:شذى

 اه راحلها املكتب الىل بتش تغل فيه وقعد معاها:ارؤى

 م التحية وجلس جبوار ارؤىقاطعهم خروج س يف من غرفته القى علهي
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 مربوك ايحبيىب خالص ايس يف هتتجوز:س ناء

 اه ايسوسو احتمك عليا بقى امعل ايه :س يف

 تالقيه حمك حلو زيك كده:س ناء

 هللا ده بنتعاكس اهوو ابلغ مع محمود وهو يترصف معاىك :س يف

 بس اي واد عيب اعاكس ايه قوىل العروسة حلوة :س ناء

 زى القمر :س يف

 هللا ده احنا بنعرف نعاكس اهوو:يدها عىل كتفه وضعت ارؤى

 اتلمى انىت وقوىم خسىن الغدا جعان :س يف

 يوووه هو مفيش حد غريى ىف البيت يعمل لك حاجة :ارؤى

 بكره اجتوز ومراىت تعمىل لك حاجة ومش عايز من خلقتك حاجة :جذهبامن راسها

 ونطلع عينك ماىش ماىش بكره اان وفرح هنتفق عليك :افلتت منه بصعوبة 

 انىت فكراىن عيل سوسو زى ىس حيىي بتاعك امىش ايبت اجنرى عىل املطبخ :رماها ابلوسادة 

 ماىش اي س يف براحتك :ارؤى

 ىه العروسة امسها فرح ":شذى

 اه فرح :س يف

 بتش تغل ايه :شذى

 همندسة ديكور ممكن تكون زميلتك ماانىت همندسة ديكور برضه:س يف

 امسها فرح ايه"شذى بمتعن
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 فرح عوف :س يف

 بتقول مني ؟:انتفضت شذى 

 ماكل ايشذى تعرفهيا:امل مندهشة 

 الغدا ايىس س يف :خرجت ارؤى من املطبخ تضع الطعام عىل الطاوةل

 شذى تعرفهيا:جتاههل س يف

 اه اعرفها بس مكنتش احب انك تتجوز واحدة زى دى :شذى

 هليه ايشذى ردى عليا لي:نظروا الهيا مجيعا بصدمة خصوصا س يف

 ابدا مفيش :نظرت الهيم ورات العيون حمدقة هبا

 يعىن ايه مفيش منني متجوزش واحدة زى دى ومنني مفيش انطقى :س يف بغضب

 شذى ردى اي بنىت متعلقيناش كده وتس يبنا....ابلراحة اي س يف :امل

برصاحة كده مسعهتا مكنتش كويسة واكن لهيا عالقات كتري ىف اجلامعة مع ش باب مش :شذى

 كويسني

 انىت بتقوىل ايه مني قاكل كده:س يف بغضب

س يف احنا كنا زمايل واعرفها كويس يعىن الالكم اان متاكدة منه ميكن بقى ربنا هداها بعد :شذى

 مااخترجت 

 الال الالكم ده مش داخل دماغى اان شوفهتا ولكمهتا دى بنت حمرتمة جدا ومودبة ":ارؤى

صدقىن ايس يف اان .....ا كويس ومتاكدة من الكىم متعرفيش حد الا اذا عارشتيه وااناعرفه:شذى

 هكدب عليك ليه 

 لساك عايز تتجوزها اي ودلى 
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حزين :ااتمه صوت زهرية وىه تقف خلفهم بعيون غاضبة متوهجة اليه وىه ترى احلزن عىل وهجه

 ليه ماانت عرفت لك حاجة قبل اجلواز لساكل عايزتمكل اجلوازة الشؤم دى 

 ابهلل ما ميكن تتطلع واحدة اتنية  اي جامعة اس هتدوا:امل

 امسها فرح كامل عوف حص :شذى

 حص "س يف حبزن وهو يؤىم براسه

 عرفت بقى اىن مش غلطانة ىه فرح ربنا هيدهيا يال اي ماما"شذى بنظرة انتصار

ارسع اىل غرفته واغلق اببه وهو يشعربغضب متكل منه غضب اذااعطى هل الفرصة للخروج دلمر 

دثته به حصيح حبياهتا غريه اذن ميكن ان نقول حبياهتا الكثري غريه يال القدر لك شئ اذن ما ح

اميكن ان تكون فتاة احالمه هذه اميكن ان حيافظ عىل قلبه حلبيبته وعندما اتىت تكون هذه حسقا 

كل اهيا القلب الساذج اغويتىن ابحلب وانت مل تكن تعمل انك س تالىق به اجلحمي فلرتحل ودعىن 

ك ماكنك وغادر ليس ىل بك شان ال تتعلق وال حتب ولكن مىت احببهتا مىت عشقهتا لعقىل اتر 

وملا احلزن عىل زواج جاء رغام عىن وعهنا سانفذ ما وعدت وانت س تظل حبيسا اىل اان اتىت 

حمبوبىت حىت وان مل اتىت س تظل حبيسا مدام ىف قلىب انفاس تتعاىل واايك والاقرتاب ساحسقك 

 لها ابداا ابدا حتت قدىم ولن تكون
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 احللقة الرابعة

 اكنت تقف ىف رشفهتا شاردة ف/اي س يحدث غدا امخليس 

الزواج اصبح امر واقع ليس بيدها شئ لرتفض هذه الزجية الغريبة مل تنكر اهنا اجنذبت لس يف 

رف ولكن غروره وجعرفته جعلها ترى هذا الاجعاب ضعف وىه مل تكن يوما ابلضعيفة الىت تنج

 ابن معها ( عادل)وراء مشاعرها انتفضت عىل صوت هاتفها لتجده 

 السالم عليمك ازيك ايعادل:اجابته رسيعا 

 ازيك انىت ايفرح اخبارك ايه:اجاهبا صوته احلزين

 امحلدهلل ازيك انت مش بتيجى ليه:فرح 

 فرح الىل مسعته حصيح........اان خبري امحلد هلل :عادل 

 خري ىف ايه؟:فرح
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 موضوع جوازك حصيح:ا بصوت يش بوه احلزن والاملاجاهب

 ايوه ايعادل حصيح جمربة امعل ايه ؟:تهندت بقوة 

فرح اان مس تعد ......يعىن ايه ؟ازاى توافقى تتجوزى كده ايفرح :قال بصوت ميلاه الغضب 

 اجيب املاذون دلوقىت واكتب عليىك ومرتميش نفسك ىف النار

زاى وميكن لو كنت اجتوزتك مكنش وصل بينا احلال لكده عادل اان عارفة غالوىت عندك ا:فرح

 بس خالص املوضوع منهتىى معك محمد مسبش اوداىم اى فرصة للرفض او القبول

فرح اان حببك وانىت عارفة الالكم ده كويس لكن انىت دميا رفضاىن وتقوىل عليا اخوىك لسه :عادل

 مرصة اىن اخوىك برضه؟

ش اان فعال شايفاك اخواي واقصد بالكىم ان اجلواز اكن ممكن عادل افهمىن اان راىي متغري :فرح 

مينع عىن املوقف الىل اان فيه دلوقىت لكن ارادة ربنا واان راضية بهيا همام تكون مش هضحى ابخواي 

 عشان مش موافقة عىل اجلواز وميكن ربنا يكون كتبىل اخلري مع الانسان ده

 الالكم دههو انىت تعرفيه قبل كده عشان تقوىل :عادل

المعرفوش بس جاىل املكتب واتلكمنا وانس كتري شكرت فيه وحمدش عارف اخلري فني اي :فرح

اان اسفة لو .........عادل وابذن هللا هتالىق بنت احلالل الىل تسعدك وهتنيك بس اكيد مش اان

 كنت املتك بس احياان الامل بيكون احسن مليون مرة من امل كداب

 ايه اان تعبان اوى ومش متخيل انك تكوىن حلد غريى مش عارف اقوكل :عادل 

عادل اان اسفة الزم اقفل "احست ان حديهثا معه لن جيدى ولن ينفع اردات اهناء احلديث رسيعا 

 معااي تليفون اتىن 

 متحاوليش هترىب اي فرح عىل العموم اان هفضل جنبك ىف اى وقت :عادل

 مع السالمة........كويس  اكيد انت اخواي اي عادل الزم تعرف كده:فرح
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رفعت راسها للسامء تناىج رهبا ان يعفو ويغفر لها وان يرزقها القوة والثبات وان يكتب لها اخلري 

 حيث اكن 

 اعلن هاتفها مرة اخرى عن ماكملة اعتقدت انه عادل فاجابت دون ان تلقى نظرة عىل امس املتصل

 ايوه اي عادل ىف حاجة 

 ويطلع مني ىس عادل ده:هاجاهبا صوت ذكورى التعرف

 مني معااي:اندهشت فرح ونظرت للهاتف وجدته رمق ال تعرفه وضعته عىل اذهنا مرة اخرى

 طيب ردى عليا اول مني عادل ده:املتصل

 ىه نقصاك انت كامن:اغلقت الهاتف دون ادىن لكمة وزفرت بقوة 

ه اكن مرصا عىل االتصال ااتها اتصال مرة اخرى من نفس الرمق مل ترد عليه حاولت النوم ولكن

 انت عايز ايه:وتعمل جيدا ان وادلهيا ىف س بات نوم معيق اجابته بصوت غاضب

 اظن عيب حد يلكمك وتقفىل السامعة ىف وشه:املتصل

 وهللا اما يكون حد معرفوش الزم هقفلها هتقول انت مني وال اقفل :فرح

 ةل اان الىل جايلمك بكره عشان البسك ادلب:تهند املتصل بقوة

 س يف.........انت مني؟:اس تجمعت افاكرها رسيعا 

 اظن مفيش غريى هيخطبك بكره وال ايه :س يف

 انت جبت منرىت منني ؟:انتفضت من ماكهنا بغضب

 دى حاجة مش صعبة عليا اان اعرف عنك لك حاجة زوجىت املس تقبلية:حضك س يف بقوة

يعىن بالش الشويتني دول امعلهم بالش اس تفزاز انت عارف واان عارفة اهنا جوازة مصلحة :فرح

 عىل البنات الىل بيجروا وراك زوىج املس تقبىل مش عليا اان 
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 وانىت بقى كنىت بتجرى وراء مني عشان ابقى وامعل حساىب :س يف

 انىت بىن ادم قليل الادب ومش حمرتم ومدام شايف اىن مش حمرتمة مرص عىل اجلواز ليه:فرح

عيونك انىت عارفة السبب وبرصاحة انىت مش من قلتكل قبل كده مش عشان خاطر :س يف

 النوع الىل افضهل كفاية لسانك الىل عايز قطعه وعىل ايدى ان شاء هللا 

اغلقت الهاتف بغضب وادمعت عينهيا عىل اسلوبه وحديثه واهتامه لها فكيف لهذا الشخص ان 

 يكون زوهجا عام قريب 

 ااتها صوت رساةل وجدهتا منه فتحهتا 

 (اي بعدين ايفرح واوعدك انه هيكون حساب عسري اوى اوى حسابك معا)

 بس ماىش اي س يف اياان ايانت.......دى شلكها جوازة هنا :القت هباتفها جبوارها وىه تزفر حبنق 

اما هو فظل يدخن جسائره وهو يفكر فهيا وىف حديث شذى عهنا اميكن ان تكون هبذه الصورة 

ة الاخالق اما اهنا من راها وشعر جتاهها ابحساس غريب مل الىت رمسهتا شذى الفتاة اللعوب عدمي

يعرفه قط مع من عرفهم اكن يمتىن ان تكون امامه الفرصة للقرب مهنا ومعرفهتا لكن الوقت ليس 

 ابلكثري ليفعل ما يريد

ارشقت مشس يوم امخليس ولك مهنم مشاعر خمتلفة عن الاخر اكنت نرية معها منذ الصباح 

ليوم خطوبهتا وحىت يراها س يف واههل ىف اهبىى صورة حاولت فرح الرفض  الباكرحىت حترضها

فهىى مامتسكة مبظهرها العمىل وترفض الزتين ابى طريقة ولكن مع ارصار نرية انصاعت المرها 

وارتدت فس تان بس يط وبعد مشادة وافقت ان تزيهنا مع بداخلها مل تشعر ابى هبجة فبعد حديثه 

ىل حياة سعيدة ولكن حياة مريبة ولكهنا حاولت ان هتئي لنفسها معها اتكدت اهنا لن تدخل ا

الفرتة القادمة حىت تس تطيع ان تتعايش معها ولكهنا ظلت تتساءل عن معىن لكامته وماذا يقصد 

 هبا ولكهنا حاولت الانشغال ىف الضيوف والزايرة 
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رحب هبم كامل وادل  اىت اهل س يف مجيعهم ماعدا زهرية الىت اكنت وال زالت رافضة لهذه الزجية

 فرح وزوجته بعائةل س يف املكونة من وادليه واخوته حازم وايسني وارؤى وجينا زوجة حازم 

رحب كامل حبسني وادل س يف بشدة فاكنوا زمالء جامعة واحدة ولكن املشالك بني العائلتني 

 ابت ان تكمتل الصداقة بيهنم الا اذا اكنوا ىف القاهرة بعيدا عن بدلهتم

 اش من شافك اي كامل ع:حسني

 س نني كتري عدت ومتقابلناش اخبارك ايه :كامل

امحلدهلل خبري انت طبعا عارف الظروف الىل احتطينا فهيا لكنا مع اىن اكن نفىس نتقابل ىف :حسني

 ظروف احسن بس امحلدهلل حصاب زمان ودلوقىت هنبقى نسايب 

  ايه وهو اان هالىق احسن منك انس به واكيد س يف طالعك وال:كامل

س يف مش اكرب والدى وبس ال ده العاقل :ربت حسني عىل قدم س يف اذلى جيلس جبواره

 املزتن راجل وصدقىن هيعرف كويس حيافظ عىل فرح ويصوهنا

 ايه اي حاج عىل اساس الباىق وقع من اللس تة وال ايه:"ايسني

 حضك امجليع ماعدا حسني اذلى نظر هل بتوعد 

 ليه وال مكسوفة  اومال فني العروسة جمتش:امل 

 عن اذنمك .......ال حارض ابذن هللا هتيجى حاال :ليىل 

 هو انت مفيش عندك غري فرح وال ايه اي كامل؟:حسني

 ال طبعا ىف امحد الكبري ونرية هيجيوا حاال :كامل 

دخل علهيم امحد والقى السالم ابسلوب جاف الحظه امجليع نظر اليه وادله بغضب حىت جلس 

حاديث اجلانبية حىت جاءت ليىل ومعها فرح وىه متسك بصينية التقدمي التفوا معهم وبدات الا

 الهيا مجيعا وبدات لكامت الاجعاب من امجليع خاصة حسني 
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 بسم هللا ماشاء هللا عروسة زى القمر

ربنا خيليك ده بس من ذوقك تعاىل اي فرح اقعدى هنا واشار الهيا لتجلس جبواره مل حتاول :كامل 

 نظرها الهيم فاكنت تشعر ابلرهبة واخلوف من هذه العائةل الىت بعد فرتة س تصبح بيهنم ان ترفع 

ايه اي حبيبىت ماكل وشك ىف الارض ليه اوعى تكوىن :ظلت امل تتفحصها قالت من بني اس ناهنا

 مكسوفة وال حاجة 

 عروسة بقى ايام س يف:ليىل

 ليه معرك مااعدىت مع عرسان قبل كده :امل

ال طبعا فرح معرها ما وافقت تقعد مع حد :لشد واجلذب فتقدمت نرية مدافعة بدات احاديث ا

 مع اهنم كتري بس مكنتش بتوافق 

 ليه بقى حمدش اكن عاجبك وال ايه اي عروسة :امل

 النصيب بقى ايام س يف:ليىل

حصيح النصيب غالب وس يف ابىن ايما اتعرض عليه بنات اشاكل والوان ال وايه اخالق :امل

 بس نعمل ايه بقى نصيب  مفيش كده

 طيب واما هو كده جاى يتجوز فرح ليه :اندفع امحد بعصبية شديدة

 امحد ىف ايه:"امتقع وجه وادله غاضبا

 الابدا بس ام س يف الزم تعرف اننا جمربين عىل اجلوازة دى زهيا ابلظبط :امحد

 لنىب دى جوازة يعىن ايه اي جامعة ىف ايه ما تصلوا عىل ا:ايسني حماوال تلطيف اجلو احملتقن 

 عليه الصالة والسالم :ردد امجليع 

 طيب اان بقول نسيب العرايس لوحدمه والايه اي كامل :حسني
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 اه طبعا حقهم يتعرفوا عىل بعض:كامل

ادى اخرة الانعرة والنفخة الكدابة بتاعت اخوك هيتجوز واحدة :مغزت جينا لزوهجا حازم 

 ابلغصب وبرصاحة مش حلوة اوى 

جينا ىف ايه هو ده وقته مث مالها العروسة ما ىه حلوة اىه :هل خوفا من ان يسمعه احدتلفت حو

 واهلها انس كويسني مث يعىن مش هنتلكم هنا لينا بيت نتلكم فيه

خرج امجليع وتركهم سواي مرت فرتة من الصمت بيهنم لك مهنم ينتظر الاخر ان يتحدث ولكن 

 س يف بدا احلديث 

 يوم ويمت اجلواز لالسف مفيش عندان اى جمال للرفض او الرتاجع  اظن كده خالص لكها اكم

 عارفة :فرح حبزن 

 وماكل بتقولهيا كده ليه :س يف

 انت عايز ايه ابلظبط اي ابمشهندس :فرح

عايز اعرف مني ىف حياتك غريى مش هينفع نبتدى حياتنا :اقرتب مهنا ونظراته مسلطة علهيا

ا حاجة ومتحاوليش تكدىب انىت بنفسك قلىت انك بتحىب وانت ىف حياتك حاجات اان معرفش عهن

 حد اتىن 

برصاحة بقى دى كدبة معلهتا عليك عشان تيجى منك انت وترفضىن :قامت من جملسها بتوتر

 وابقى خلصت من احلاكية دى 

 واان ايه الىل خيليىن اصدقك؟ :ظل ينظر الهيا لفرتة وىه تنتظر رد فعهل 

 واان هكذب عليك ليه؟:فرح

عشان خالص جوازان اصبح شئ موكد يعىن ممكن اعاقبك عىل الالكم :ف اماهما واقرتب مهنا وق

 ده بعد اجلواز
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احنا مش ىف مدرسة عشان تعاقبىن اياس تاذ س يف مث اان لو فعال ىف حياىت حد اتىن كنت :فرح

 هفضل مصممة عىل موقفى عشان مش هقبل احب واحد واجتوز غريه 

خلف ظهره لالسف مفيش عندان اى فرصة اننا نرتاجع اجلواز غصب ابتعد عهنا وهو يضع كفيه 

 عىن وعنك الزم هيمت 

 انت مرتبط حبد اتىن ؟:فرح

 اه فيه :التف الهيا هبدوء 

 طيب وليه متجوزهتاش ميكن كنت ساعهتا مكنش حصل الىل احنا فيه دلوقىت :فرح

 ال متقلقيش اان مفيش حاجة متنعىن اىن اجتوز عليىك :س يف

 ايه تتجوز عليا :صدمة فرح ب

 اه طبعا الراجل من حقه اربعة وال متعرفيش الالكم ده :س يف بثقة

 انت بتقول ايه واان مش هقبل بكده :فرح

بىص ايفرح احلاكية دى جت جفاة .......تقبىل او متقبليش دى حاجة ترجعىل اان "س يف

 وبرصاحة كده اان كنت هبزر معاىك ملا كنت عندك ىف املكتب 

ت ايه فاكرىن لعبة ىف ايدك روىح روىح تعاىل تعاىل اذا كنت بتحاول ترد لعبىت انت حر ان:فرح

 بس الزم تعرف اىن معرى ما هعيش معاك حياة طبيعية طول ماانت بتفكر كده 

 الا قوليىل هو انت مكنش ليىك اى عالقات قبل كده :س يف

يا عالقة حبد غري ىف حدود اانمعرى ما اكن ل .....ايه عالقات دى ما تتلكم كويس:فرح بغضب

 الزماةل وبس ااناعرف كويس احافظ عىل نفىس وعىل مسعىت 

 تصدىق حضكتيىن بس اان قلتكل قبل كده اىن اعرف عنك لك حاجة :حضك س يف بشدة
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واان معنديش حاجة اخاف مهنا واان مسمحش لواحد زيك انه هيىن وال يتلكم عىن لكمة :فرح بثقة

 واحدة 

 ك طويل اوى بس مش هنتحاسب دلوقىت لينا بيت نتلكم فيه عىل فكرة لسان:س يف

 بيت ايه انت فاكر انك هتبقى جوزى جبد تبقى بتحمل ....بيت :فرح

 اان امسى س يف حسني سلمي ولسه متخلقتش الىل تعىص امرى ايشاطرة "اقرتب مهنا 

سلمي الىل واان فرح عوف مفيش واحد همام اكن ميىل عيىن حىت لو اكن س يف حسني :فرح بندية

 هو حرضتك 

 ايه اي والد ايه الاخبار:دخل كامل جفاة وجدمه يتحدثون 

 لكه متام اي معى اان والانسة فرح متفقني عىل لك حاجة وال ايه ايانسة :ابتسم هل س يف

 متخافش اياباب البامشهندس انسان حمرتم اوى ومتواضع اوى اوى:نقلت برصها بينه وبني وادله 

 كامل بزوجته واوالده وزجة امحد سامح  غادر امجليع واجمتع

 ها ايفرح ايه رايك ىف س يف :كامل 

 وهللا ان شايفة ان انسان حمرتم وابن انس وشلكه كويس وال ايه :ليىل 

 الشلك مش لك حاجة كفاية امه شلكها صعب :امحد 

 بكره ملا تعارش فرح هتحهبا وال ايه ايفرح :نرية

 اباب اان مش عايزة اجلوازة دى : رفعت راسها حبزن وىه تتذكر لكامته

يعىن ايه مش اقعدىت معاه وقلىت موافقة هو لعب عيال :نظروا الهيا ابس تغراب تقدمت سامح 

 والايه 

 ملكيش دعوة بيا لو مسحىت اان حرة :فرح
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 ال مش حرة وال عايزة امحد بعد الرش جيراهل حاجة من حتت راسك :سامح

 بس اان لوحدى الىل داخةل جوه النار دى مش حد فيمك  اان مرضاش ان امحد جيراهل حاجة:فرح

 بس انىت قلىت ايفرح انك موافقة مظبوط :"كامل 

 اان خايفة اان ملحقتش اعرفه عشان ابقى مقتنعة بيه....اباب افهمىن :فرح

بس مفيش وقت الفرح امخليس اجلاى ايفرح واان مطمن لس يف ده وحاسس انه هيسعدك :كامل

 ان شاء هللا 

واي بنىت متعرفيش حد غري ملا تعارشيه وانىت ابيدك ختليه كويس او وحش من معاملتك :ليىل

 الكويسة ليه والههل 

 وافرىض معلت ده لكه وبرضه طلع مش كويس :فرح

 انىت بتفرتىض الرش ليه هيبقى كويس متخافيش:سامح

 وانىت بقى عرفىت منني ؟:"نرية

 فرح  من الاخر كده امحد مش هريوح حضية للست:سامح

 مني الىل حضية اان وال هو اان الىل بتجوز عشان امحد ميجرالوش حاجة وال انس ية :فرح

ال مش انسني ايست فرح بس انىت وافقىت مرتجعيش ىف الكمك دلوقىت وتقوىل الوال انىت :امحد

 عايزة اىن اروح فهيا عشان س يادتك بتتدلعى وهتنقى كامن 

جبوارها ولكهنم مصتوا مجيعا مما يظهر موافقهتم عىل نظرت الهيم مجيعا عىس ان جتد من يقف 

 حديث امحد

المش هنقى ايامحد اان هعمل الىل انتوا عايزنه بس بعد كده مرتجعوش تقولوا ايريت الىل جرى 

 مااكن 
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تركهتم ودخلت غرفهتا وىه تشعر ابختناق يمتكل مهنا ولكهنا اس تجمعت نفسها رسيعا وحاولت 

 ن متر من هذه الفرتة بسالم التفكري هبدوء كيف لها ا

اما ىف ماكن اخر خمتلف اكن جيلس رجل رمس الزمن خطوطه فوق وهجه بدقة تتناسب مع 

س نوات معره الىت اقرتبت من الامثنون ولكن هذا المينع انه الزال حيتفظ بذاكرته وعقهل وجربوته 

اس تقر ىف القاهرة هذا الرجل هو سل/اين الهوارى رجل صعيدى ترك بدلته منذ س نوات طويةل و 

 ولكنه مازال حيتفظ بلك العادات والتقاليد دخل عليه توفيق ابن اخيه الاصغر 

 صباح اخلري اي معى 

 ايه الاخبار وصلت حلاجة .......صباح اخلري اي توفيق :سل/اين

 وصلت ايمعى ولك الىل انت عايزه هيمت :توفيق 

 اته ىف ايد والد سلمي احلاكية طالت اوى اي ودل اخوى ودم معك لس:سل/اين 

 متخافش اي معى بس احلاكية هتتاجل شوية :توفيق

 ليه تتاجل ليه؟:سل/اين بغضب

والد سلمي اتصاحلوا مع والد عوف ومش كده وبس ال دول هيجوزوا .....اهدى اي معى :توفيق

 عياهلم لبعض عشان التار ينهتىى 

 هو الىل صا ح بيهنم مش اجده طبعا الش يخ سالمة :قام سل/اين من مكتبه متاك عىل عصاه 

 ايوه اي معى :توفيق

 وليه اتجل احلاكية ليه؟:سل/اين

احنا لو قتلنا ابن سلمي احنا بس الىل هيهتموان فيه بس لو اجتوز وبعد كده اتقتل ممكن :توفيق

ساعهتا نلزقها لوالد عوف ونقول اى حاجة حصلت بيهنم ختلهيهم ايخدوا التار منه اتىن بس لو 
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لناه دلوقىت احنا بس الىل هنبقى ىف الوش ومش هنخلص س يبىن اي معى اخطط واان احنا قت 

 هعرف ازاى خنلص اتران 

توفيق اان حاطط امىل فيىك اي ودلى متبجاش زى محزة ودلى الىل كرسىن ورفض ايخد :سل/اين

 اتران من والد سلمي وبيجول الكم كتري كده مش فامه منيه حاجة

معى راشد مش هريوح ىف الهوا ووالد سلمي الزم يدفعوا متنه مع اىن  متخافش اي معى دم:توفيق 

 اكن نفىس اخده يوم فرحه بس ملحوقة لسه ىف معره وقت يعيشه
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 احللقة اخلامسة

اايم متر واقرتب موعد الزفاف اذلى اصبح حقيقة وواقع ملموس اللك يسارع المتام عش الزوجية 

هاب اىل هناك ملتابعة التجهزيات وال تشعر ابدىن فرحة ميكن ان ىف مزنل س يف وفرح ترفض اذل

تشعر هبا عروس اما س يف مفازال حديث شذى يشغل تفكريه ولكنه اخذ القرار ان يعرف 

بنفسه حىت يقطع الشك ابليقني ظل ملدة يومني يبحث ويسال لك من يعرفها واللك يوكد هل 

كر صديق قدمي هل اكن مدرسا بلكية الفنون امجليةل حسن اخالقها ممازاد حريته وتساؤالته حىت تذ

 اس تطاع اخريا ان يصل اىل عنوانه وابلفعل ذهب اليه 

 معقول س يف ابشا بنفسه عندى الال حصل حاجة ىف ادلنيا ايانس

 واحش ىن وهللا اي صالح اخبارك ايه ؟:س يف

كة ماش ية متام اان خبري وهللا ايس يف طمىن عليك انت اان سامع ماشاء هللا ان الرش :صالح

 ومسعهتا سابقة 

 امحلدهلل عىل لك حال :س يف

 صالح اان برصاحة جايكل ىف موضوع خشىص وطالب مساعدتك وانت الوحيد الىل هتدلىن 

 عىل فكرة معرك ما كنت بتاع مصا ح ايه الىل غريك :حضك صالح 

 ال مش لدلرجة دى بس املوضوع همم جبد:س يف

 عهل ايىت اليه جفاةاحس صالح ان املوضوع خطري مما ج

 خري اي س يف اتلكم؟

برصاحة كده ومن الاخرىف بنت اكنت طالبة هنا عايزة اعرف عهنا لك حاجة ايصالح :س يف

 اخالقها الزتاهما لك حاجة لك حاجة 
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 ابلراحة كده وفهمىن مني دى :صالح

 مش همم مني املهم اعرف عهنا لك حاجة وبرسعة "س يف

 ىه اكنت ىه :صالح

 فرح كامل عوف........امسها فرح .....ايوه:س يف

 اان زى ما يكون مسعت الامس ده قبل كده :صالح حماوال التذكر 

 اقوكل دى صورة لهيا افتكرهتا.......فني اي صالح افتكر كويس :س يف

 ايوه ايوه فرح عوف كده افتكرت:امسك صالح ابلصورة وتذكرها فورا 

 عرفهتا كويس اي صالح :س يف

توه عن فرح عوف بس اان نسيت الامس اصلها متخرجة من زمان بس ملا طبعا هو اان ه :صالح

 شوفت الصورة افتكرت 

 طيب قوىل تعرف عهنا ايه :س يف

 تقصد الشاويش فرح:حضك صالح وهو يتذكرها

 شاويش ؟يعىن ايه؟:اندهش س يف 

اه ايس يدى اكن امسها الشاويش فرح اصلها اكنت مقفلها اوى وزمايلها عشان مكنوش :صالح

 قدورا يصاحبوها طلعوا علهيا الالكم ده بي

 بتتلكم جد اي صالح :احس س يف بفرحة متلكت منه 

اه طبعا البنت دى اان فاكرها كويس اوى اان نفىس كنت حبرتهما جدا وانت عارف كويس :صالح

اى مدرس بيبقى عارف مني كويس ومني ال واان بقى كنت عارفهم لكهم ىف ادلفعة دى عشان 
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من بره وفاكر ان اكن ىف بنت اتنية اكنت دميا ىف مشالك مع فرح الهنا اكنت كنت لسه راجع 

 بتحب واحد والودل ده اكن معجب بفرح بس برصاحة مش فاكر امسها ايه 

 افتكر كويس ايصالح :س يف

 بس انت بتسال كده ليه مش تفهمىن :صالح

م وحش واان ملحقتش برصاحة فرح دى خطيبىت وىف انس مهنم هلل قالوا علهيا الك:س يف ابرتياح

اعرفها كويس الن جوازان جه برسعة واان مكنتش مصدق الالكم دورت كتري وسالت واتطمنت 

 بس عايز اعرف الىل قال كده قاهل ليه؟

 اكيد غريةمهنا بس مني قاكل كده:صالح 

مش همم مني قال املهم اىن ااتكدت اىن احساىس اكن حص مش عارف اشكرك ازاى اي :س يف

 معلت فيا معروف معرى ما هنساه صالح انت 

 س يف قبل ما حتمك عىل حد الزم تتاكد وتتقى ربنا عشان متظلمش:صالح 

اغْ  الا ي ُسوا وا اسذ الا جتا مْثٌ وا
ِ
ن ِ ا اْعضا الظذ نذ ب

ِ
ن ِ ا نُوا اْجتاِنُبوا كاِثرياً ِمنا الظذ ما ينا أ ا ِ اا اذلذ اْعُضمُكْ ﴿ ايا َأهيه تاْب ب

به َأحا  اْعضًا َأحُيِ ِحمٌي ﴾ب اٌب را اوذ ا ت نذ اَّللذ
ِ
ا ا ذُقوا اَّللذ ات ْيتًا فاكارِْهُتُموُه وا اْحما َأِخيِه ما األُْكا ل  ُدمُكْ َأْن ي

ربنا هينيك ويسعدك فرح .....افتكرها ايس يف قبل ما حتمك وتظمل وابذلات لو اكنت بنت 

 تس تاهل لك خري

 لروح اتىن مجيكل معرى ما هنساه انت راجعتىل ا:صاحفه س يف بفرحة 

 هللا هللا ده انت بتحهبا اوى كده:صالح

 متنساش اهنا هتبقى مراىت واكن الزم ابقى مطمنئ :س يف

 عندك حق بس متنساش تعزمىن عىل الفرح :صالح

 الطبعا انت اول املعازمي اان بنفىس جهيبكل ادلعوة حلد عندك اشوف وشك خبري:س يف
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ق صدره يس تطيع التنفس الان وحبرية مما ترك س يف صالح وشعر ابن محل ثقيل ازاهل من فو 

جعهل مبتسام سعيدا ولكن اكن البد هل ان يعرف ملاذا اهتمت شذى فرح هبذه االهتامات ولكن 

 ليس دليه الوقت ذلكل فالبد هل ان يسارع ىف جتهزي مزنهل اجلديد اذلى ستشاركه فيه فرح

 هو يشعر بسعادة غامرة ذهب اىل مكتبه ودخلت خلفه علياء اكملعتاد جلس عىل مكتبه و 

  علياء عايزك حتجزيىل قاعة حلوة اوى وكبرية :س يف

 خري ايفندم عشاء معل وال ايه:علياء

 فرىح......العشاء معل ايه :س يف

 حرضتك قلت ايه... احست علياء ابلصدمة عند سامعها الخر لكمة

 ايه اي علياء قلت فرىح اان هتجوز:س يف

 حتب احلجز امىت؟.......الف مربوك اي فندم :علياء حبزن 

 امخليس اجلاى عايزك بقى تدورى عىل احسن قاعة وامجل قاعة :س يف

 عن اذنك ......حتت امرك :علياء 

 ايه ده ايه الضحك الىل عىل الوش ده :تركته مث جاء اليه يوسف 

 ايه هتحسدىن اي جو والايه:س يف

 كش من اكم يوم الايس يدى والحسد وال حاجة الىل يشوفك الهناردة ميشوف:يوسف

 فرحان اوى اي يوسف حاسس ان محل كبري اتشال من عىل قلىب :س يف

 ليه طمىن؟:يوسف

 وال حاجة مشلكة كده وامحلدهلل احتلت :س يف

 ماىش ايس يدى ربنا يسعدك :يوسف
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 بقوكل ايه اان انزل عايز حاجة........ايرب اي يوسف ادعيىل من قلبك :س يف

 ل اي س يف ابشاايه لسه بدرى عىل شهر العس:يوسف

 ايس يدى يومني اخد نفىس منمك ومن الشغل :س يف

 ماىش ايس يدى ربنا هينيك:يوسف

 ماىش اي يوسف سالم :س يف

 تركه وغادر ويوسف ظل ماكنه حزينا شاردا حىت دخل عليه ابمس 

 جو حبيىب ماكل زرعهتا تفاح طلعت مجزي

 خيرب بيت دخلتكل اي ابمس عايز ايه:يوسف

 ىل فات وتبص ملصلحتك عايزك تنىس ال:ابمس

 تقصد ايه :قام يوسف بغضب

اقصد الىل وصكل ايصاحىب انساها دى خالص بقت واحدة متجوزة وخملفة مينفعش تفكر :ابمس

 فهيا حىت 

 كفاية ايابمس :القى يوسف جبسده فوق الكرىس ابمل 

 المش كفاية هتفوق لنفسك امىت خالص حاكية وخلصت انساها وعيش حياتك :ابمس

 صب عىن لسه حبهبا ومش قادر افكر غري فهيا مش قادر وهللاغ:يوسف

 اييوسف ده ماىض ومتقدرش تلوم علهيا ىف حاجة انت:ابمس

مرضتش تقولها انك بتحهبا قال ايه عشان ظروفك وقهتا ما ميكن اكنت فضلت مس تنية حلد ما 

 ترجعلها بس اان خفت وخوفك ضيعها منك اي صاحىب

 يوسف مسيته عىل امسى ........ايشة مبسوطة وابهناكفاية اىن عارف اهنا ع:يوسف
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بالش تعيش ىف الومه اييوسف فوق حلياتك ودور عىل بنت احلالل اجتوز وخلف وانت :ابمس

 هتنساها بس بالش العذاب اي يوسف بالش

 صدقىن مش ابيدى........العذاب دميا مرتبط ابحلب بس مش ابيدى :يوسف

الته س ناء ليلتقى بشذى ويعرف مهنا سبب اهتاهما لفرح قاد س يف س يارته متجها اىل مزنل خ

 حاول ان يكون مس تعدا الى كذبة جديدة حتاول الفاقها لفرح 

وصل س يف للمزنل وعندما دق الباب وجد امامه شذى الىت وقفت مرتبكة حتاول تفسري سبب 

 زايرته املفاجاة 

 اهال وسهال اتفضل ........س يف :شذى

 ازيك اي شذى :س يف

 اتفضل اتفضل .......ري امحلدهلل خب:شذى

 خالىت موجودة وال بره؟:س يف

 ولومكنتش موجودة تتوجد عشان حبيىب :ااته صوت س ناء من خلفه

 ازيك اي خالتو وحشاىن :اقبل علهيا يقبلها كعادته

 مااان مش راضية اتلكم بقول عريس ومشغول بقى :س ناء

 عايزك ىف لكمتني ايشذى......اه طبعا ايخالتو عقبال ما تفرىح بشذى :نظر لشذى 

 خري ايس يف :شذى ابرتباك واحض ااثرانتباه س يف

 ايه ماكل خايفة ليه ؟:س يف

 الابدا وهخاف ليه :شذى 

 هو ىف ايه اي س يف ؟:س ناء تنقل برصها بيهنم 
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 حتىب نتلكم هنا وال لوحدان احسن "نظر لشذى

 ايه ده واان هخاف ليه ما تتلكم هنا:حاولت متاكل اعصاهبا 

 ىف ايه اي والد ما ترحيوىن :زاد قلق س ناء من حوارمه املريب

الست شذى بنتك احملرتمة اهتمت فرح ابهتامات ابطةل حمصلش .......اقوكل اان ايخالتو :س يف

 مهنا حاجة وانىت طبعا كنىت موجودة ومسعتهيا وىه بتقول اهنا مسعهتا مكنتش كويسة حصل

 حصل :س ناء

كت علينا لكنا وفهمتنا ان فرح انسانة مش حمرتمة واكن الست شذى بنت حرضتك حض:س يف

لهيا عالقات ىف اجلامعة واان من غباءى صدقهتا وقلت مصلحهتا ايه اهنا تقول علهيا كده بس اان 

اكن جوااي احساس بيقول ان ىف حاجة غلط وملا روحت وسالت ااتكدت ان فرح انسانة حمرتمة 

تور عندها ىف اجلامعة قاىل اهنم اكنوا مسميهنا ومرتبية كويس ومسعهتا زى ادلهب ومن دك 

اان بقى .........الشاويش فرح عشان اكنت بنت جد وملزتمة تيجى بنتك وتقول الالكم ده علهيا 

جاى الهناردة عشان اعرف انىت قلىت علهيا كده ليه بينك وبيهناايه مش عشاىن طبعا اان وانىت 

 عتقد انك بتحبيه قلىت علهيا كده ليه ردى عليا معران اخوات وحرضتك كامن خمطوبة النسان ا

ردى عليا الالكم الىل قلتيه عند خالتك اكن .........الالكم ده مظبوط :نظرت الهيا س ناء بغضب 

 اهتام غلط اي شذى

ايوه اكن .....ايوه غلط :نقلت نظرها بيهنم وما لبثت ان بدات ىف الرصاخ ىف وهجهم وىه تبىك 

ختليىن افش غليىل مهنا س نني واان بتعذب حبب واحد هو نفسه بيحهبا نفىس امعل فهيا حاجة 

امتنيته كتري بس دميا اكن بيفكر فهيا ىه وملا ااتكد خالص اهنا مش ممكن توافق عليه خطبىن اان 

بس بعد ايه بعد مااس تنيت كتري اوى واان بتعذب ولك ده بسبهبا ىه ويوم ما بقيت ليه فضل 

نت بتعمل فرح اكنت بتلبس فرح اكنت بتقول واان فني من لك ده اان يقارن بيىن وبيهنا فرح اك

 الىل حبيته وكنت بمتنهل الرضا يرىض حمسش بيا ليه ليه اي س يف
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وىه ذنهبا ايه احاس هبا ليه ان واحد حهبا وىه رفضته تفضىل :حاول س يف ان يتحمك ىف اعصابه 

ه يتعلق بيىك انىت مش تسوءى طيب خالص اختطبىت كنىت خلي.....تكرههيا املدة دى لكها 

تعرىف العيب مش فهيا وال فيىك .......مسعهتا وختليىن اشك فهيا والكمها ابسلوب وحش ليه 

 العيب ىف الىل انىت حبتيه وهو فضل متعلق بهيا

 ومني قاكل اىن لسه متعلق بهيا :ااته صوت من خلفه 

 عامد:نظروا خلفهم فاتسعت اعني شذى 

عامد الىل مكنش يعرف انه .......ايوه عامد :هبدوء وهو ينظر الهيا بشفقةدلف عامد اىل ادلاخل 

 مسبب ليىك لك الامل ده ايشذى 

اان الىل غلطان اىن فضلت اقارن بيهنا .....اان الىل بتاسفكل اياس تاذ س يف عىل الكم شذى :عامد

تكون اكن نفىس شذى ....وبني فرح من غري مااقصد بس مش حب فهيا وهللا وال حاجة ال

احسن من كده دميا كنت شايف ان فرح مثال للبنت احملرتمة الىل املفروض البنات يبقوا زهيا 

 بس غلطىت ان كنت فاكر ان ممكن اخىل شذى تبقى فرح 

 اان اسف ايشذى اان مكنتش عارف اىن ظامل اوى كده اان اسف جبد 

قيقة وعرفت اىن اان كامن ال متتاسفش اي عامد اان امحلدهلل عرفت احل :نقل س يف نظره بيهنم 

 .......اظن دلوقىت تقدروا تتصافوا مع بعض .........ظلمت فرح مش لوحدك يعىن

بس خدى ابكل الىل انىت معلتيه امسه قذف :وقف امام شذى حيدهثا بصوت يسمعه ىه فقط 

حمصنات عارفة كده وال ال ايشذى افرىض اان كنت اجتوزهتا وهعاملهتا معامةل وحشة وفضلت 

اير فهيا بالكمك ختيىل انىت بقى لو اكنت دعت عليىك وانىت متعرفيش دعوة املظلوم عند ربنا اع

اان هسكت وهعدهيا عشان عارف احساسك دلوقىت بس ايريت حتافظى عليه ........عامةل ازاى 

وبالش تديهل فرصة انه يفضل يقارن بينك وبني حد اتىن مش الزم تكون فرح ممكن تكون اى 

 ة وساعهتا هتكوىن انىت اخلرسانةواحدة اتني

 سالم........اان ماىش اي خالىت ومتنسيش يوم امخليس الفرح :ابتعدعهنا ونظر الهيم مجيعا 
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فرح وكيف هل ان يعتذر لها عام ورد منه جتاهها وهل  تركهم وركب س يارته ولك ما يفكرفيه

وهجا علهيا قاد س يارته س تقبل حديثه خصوصا بعدما اكد علهيا انه يعرف اخرى ومس تعد ان يزت 

 اىل اقرب متجر للورد واشرتى لها ابقة من الورد واجته الهيا ىف مكتهبا

اما فرح فاكنت حزينة التعمل ماذا تفعل زواهجا اصبح بعد بضعة اايم ولن جتد من يقف جبوارها 

 الهناء هذه الزجية خرجت من مصهتا عىل صوت الباب لتجد هنىى تدخل الهيا

 ك بره وعايزك فرح عادل ابن مع

 وده عايز ايه هو كامن :فرح

 ايه اقهل ميىش :هنىى

خليه يدخل بس شوية وتعاىل قوليىل ان ورااي شغل عشان ......اي ش يخة انت ما صدقىت :فرح

 ميطولش 

 ازحلقه يعىن :هنىى 

 ابلظبط كده بس متنسيش الصابون معاىك :فرح

 ومن اغىل الانواع وحياتك اي مقر :هنىى

 السالم عليمك ورمحة هللا :ها بقليل دخل عادل الهيا خرجت هنىى وبعد

 اخبارك ايه.......وعليمك السالم ورمحة هللا اتفضل اي عادل :فرح

 مربوك مسعت ان الفرح خالص يوم امخليس .......امحلدهلل ايفرح :عادل

 اه هللا:حاولت رمس الابتسامة عىل وهجها لىك ال يعود اىل حديثه مرة اخرى عن زواجه مهنا

 يبارك فيك اي عادل عقباكل 

اان جيت اشوف لو حمتاجة مىن اى حاجة اان برضه ابن معك وخوىك ......ان شاء هللا :عادل

 وعارف ان امحد مش هيسد ىف حاجة اخوىك واان عارفه
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ربنا خيليك اي عادل اان عارفة وهللا انك زى امحد ابلظبط بس اان امحلد هلل هام بيجهزوا الشقة :فرح

 وخالص 

ايه ده مش تظبطى لك حاجة ده انىت همندسة ديكور شاطرة ودى شقتك يبقى الزم تبقى :عادل

 احسن شقة وال ايه 

 ان شاء هللا بس ورااي شغل هنا كتري حباول اخلصه قبل الفرح وكده :فرح

 ربنا معاىك :عادل 

 السالم عليمك :دخل س يف املكتب وجد هنىى عىل مكتهبا مهنمكة ىف معلها

 وعليمك السالم اهال وسهال اس تاذ س يف اتفضل:للصوت انتفضت هنىى

 ىه فرح موجودة.........متشكر اوى :س يف

 اه موجودة حلظة واحدة اصل معاها الاس تاذ عادل ابن معها حلظة واحدة ابلغها :هنىى 

 ال خليىك اان هدخلها اان اسرتحيى :ارسع س يف

 اوىك اتفضل :هنىى 

ادخىل :ابقة الورد ودق الباب خحىت مسع صوت فرح اقرتب من الباب وهو يعدل من هندامه و

 اي هنىى 

دخل س يف فوجدها تقف مودعة لعادل وهو ياكد ان يغادر التفت اليه فاندهشت من وجوده 

 ومما ااثر دهش هتا ابقة الورد الىت حيملها بني يديه 

 .......س يف:فرح

 ازيك اي فرح :س يف

 اتفضل .......امحلدهلل "فرح
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 عادل ابن معى .........يف سلمي عادل البامشهندس س  

 اقبل لك مهنم يصاحف الاخر وهو يتفحصه وفرح تراقهبم 

 انت هتاخد جوهرة عيةل عوف .......مربوك ايابمشهندس :عادل

 متشكر....هللا يبارك فيك اياس تاذ عادل:س يف

 اان ماىش بقى وزى ما اتفقتنا .........طيب ايفرح :عادل 

 ........اكيد ايعادل :فرح

 عن اذنمك :عادل 

 اتفضل 

 ذليذ ابن معك ده:نظر اليه س يف وهو يغادر 

 اتفضل واقف ليه :نظرت اليه مث اجتهت ملكتهبا 

 ممكن تقبىل دى مىن :اقرتب مهنا وهو يقدم لها ابقة الورد 

 دى ليا اان:نظرت اليه واىل الورد مندهشة

 ابلظبط كده هو ىف حد غريك هنا وال ايه :س يف

 من حقى روح قدهما لىل هتتجوزها عليا  مش:ابتعدت عنه

 مني بس الىل قال كده :ابتسم س يف وهو يقرتب مهنا

 حرضتك وال نسيت :فرح

 المش انىس بس اي س ىت اان كنت هبزر معاىك ايه لك حاجة بتاخدهيا جد كده :س يف
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بقوكل ايه بالش اسلوبك ده اان فهامك كويس ولو مسحت بالش اسلوب االهتامات :فرح

 والا ايه :ك الىل كنت بتلكمىن بيه والا اقرتب مهنا وهو ينظر لعينهياوالتشكي

 والا هبلغ اباب وهو يترصف معاك:ارتبكت من قربه فابتعدت رسيعا

 ممكن تعتربى الورد ده اعتذار مىن ليىك عن غلطى ىف حقك :س يف

 ازاى بقى انت ايه الىل غريك كده :نظرت اليه مندهشة 

 ىت وااتكدت منك تقدرى تقوىل عرفت غلط:س يف

 يعىن ايه وايه اصال الىل خالك تقوىل الالكم ده :نظرت اليه بشك 

 ممكن منتلكمش ىف الىل فات دلوقىت :وقف ينظر اىل النافذة امامه

 الىل فات مبىن عليه الىل جاى واان من حقى اعرف اهتاماتك ليا اكن سبهبم ايه :فرح

 مفيش حاجة ايفرح :س يف

 قىت والورد الىل انت جايبه بياكد كده ال فيه ووجودك دلو :فرح

 حاجة احب احتفظ بهيا لنفىس :س يف

 اااااه واان بقى مش قابةل اعتذارك قبل مااعرف انت قلت كده ليه :فرح

فرح اان وانىت خالص هنتجوز بالش العند ده مفيش راجل بيحب مراته تعاند معاه :التف اليه 

 ممكن 

 عىن الكم خالك تلكمتىن كده وانت عندان ىف البيت المش ممكن غري ملااعرف مني قاكل:فرح

انت حرة بس الزم تعرىف اىن جيت هنا عشان اعتذركل وده اندر اوى ملا بيحصل هاا :س يف

 مث ايه ابن معك ده بيلكمك كده ليه وايه االتفاق الىل بينمك .........ىف حاجة اتنية 

 وبتسال ليه ؟:فرح
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 دلبةل دى عشان حرضتك خطيبىت وال انس ية ا:س يف

 فني ادلبةل :رفع كفهيا فمل جيد هبا دبةل اخلطوبة نظر الهيا بغضب 

 نسيهتا:ابتعدت عنه

فرح اان حلد دلوقىت ماسك اعصاىب اعقىل بقى وبالش شغل ......نسيىت ايه .......نعم :س يف

 خالص الزم تصدىق اننا خالص هنتجوز كامن اكم يوم فهمىت وال لسه .....عيال 

ال مش فامهة غري اىن مرة واحدة هتجوز انسان معرى ما عرفته :رب كرىس ابكية ارمتت عىل اق

وال اتفامهت معاه وجفاة كده هتجوزه جفاة لبست دبلتك وجفاة فرىح يوم امخليس ازاى احس 

بفرحة ازاى واان حاسة انمك بتخدوىن من ادلار للنار واان مش قادرة اس توعب لك الىل بيحصل 

 ده 

 اياااه اي فرح لدلرجة دى مش عاوزاىن :نظر الهيا ابمل 

س يف افهمىن اان ملحقتش اعرفك وىف الاكم مرة الىل قعدت :"وقفت امامه وىه متسح دموعها

 معاك بتخوفىن منك 

 لدلرجة دى اان وحش ىف نظرك كده:ابتسم بهتمك 

مهل ابلعكس انت انسان كويس اوى ومنكرش ان مع الىل بتع:ابتعدت عنه وىه تفرك كفهيا بتوتر

 وقلتهل حبس براحة معاك معرفش ازاى 

فرح حصيح احنا هنتجوز جفاة بس ده ممينعش اننا ......طيب دى حاجة كويسة اىه :س يف

هناخد وقت حلد ما نتعود عىل بعض وده طبيعى اان مش عايزك ختاىف وال تش يىل مه الاايم الىل 

 نىت تس تحقى جاية صدقيىن اان هعمل لك الىل اقدر علهيا عشان اسعدك عشان ا

 ظلت تنظر اليه وهو يتحدث وىه تشعر اهنا امام خشص اخر خمتلف معن راته قبل ذكل

 شلك الهامن معجبة :الحظ رشودها فابتسم لها
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عايزك تتطمىن مفيش حاجة وال حد ممكن :ارتبكت فابتعدت واتبعهتا عيناه فاقرتب مهنا هامسا

 تزعكل طول مااان موجود

 يا ربنا خيليك ل :التفت اليه 

 اان غلطانة اصال اىن بلكمك .......انت بتضحك عىل ايه :حضك س يف بشدة مما اغضهبا

 لو مسحت متعملش كده اتىن :امسك بكفهيا فزنعهتا منه

 ماىش اي فرحىت .....حارض اي س ىت :س يف

 اشوفك يوم امخليس اي عروس ىت سالم :ابتسمت رغام عهنا اما هو فالتف يغادر 

 ة ىف دنيا رمسها حولها ومل يرتك لها الفرصة لتغادرها الا ابذن منهغادر وتركها اتهئة حامل

 مرت الاايم وجاء يوم الزفاف س يف يشعر بفرحة وسعادة عارمة 

فرح التدرى مبا تشعر اىه الفرحة ام اخلوف من القادم ولكن مع لك ذكل تشعر ابالمان مع 

 س يف 

فرح سوف .......تقمت البهنا من عائةل فرح اما زهرية شعرت ان الامر صار حمتوما واذا مل تكن ان 

 تقع حتت يدها مبجرد زواهجا من س يف 

اكن س يف مشغول بشدة يريد ان يمت لك شئ ابهبىى صورة اكن يسارع لينهتىى من التجهزيات ىف 

هذا اليوم وقف يرتدى بذلته الانيقة وبصحبته ايسني ويوسف وابمس مل ختلو هذه اللحظات من 

 ع وخصوصا ايسني املداعبات من امجلي

 قلىب عندك ايحبيىب .......اكن بدرى عليك اي س يف اياخواي :ايسني

 ماكل وماهل ايمع انت راجل عريس وفرحان هتنكد عليه ليه :يوسف

 ايمع اان بس حبذره عشان يبقى عامل حسابه :ايسني
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 عىل اساس الاخ خربة ومتجوز ومراته مطلعة عينه مش كده:س يف

 ل حساىب من دلوقىت هنكد علهيا عشان تمل ادلور معااي قبل ما نتجوزالالال اان عام:ايسني

 ايااااسني

 انتفض ايسني من ماكنه مما ااثر حضك امجليع بشدة 

 جاى اي روىن ........حبيبة قلىب :ايسني بصوت عاىل

 ايه اي س يف اخريا هتتجوز :خرج ايسني وتركهم يوسف

 ا تتجوزوا وامعل فيمك الىل انتوا بتعملوه فياعقباكل انت وهو ام: ارتدى سرتته وهو يبتسم 

 ايمع هو احنا معلنا حاجة ده احنا لسه هنعمل :ابمس

 جهم عليه جفاة يداعبه ومه مس مترون ىف نوبة من الضحك 

 روح اي ش يخ منك هلل هدوىم هتهبدل بس بقى:ابتعد س يف وهو ياكد يلتقط انفاسه

 ىل العروسة خالص بقى اي ابمس يال اي س يدى هتتاخر ع:يوسف

ايه اي ست اللك :خرجوا مجيعا ووقفت امل امامه تبىك بدموع الفرح اقبل علهيا يقبل كفهيا 

 بتعيطى ىف يوم فرىح كده 

 دموع الفرحة اي حبيىب ربنا عامل اس تنيت اليوم اد ايه :امل

 سة اان كامن هعيط ما يال اي ابىن بدل ما حد خيطف العرو....... اىه اىه اىه عااااا:ايسني

 امىش .....امىش اي فاشل :س يف

 مربوك اي س يف عقبال انس ما ختلص بقى اصل اان قربت اخلل :رانيا خطيبة ايسني

حضك امجليع ماعدا زهرية الىت وقفت بوجه جامد خيلو من اى هبجة او فرحة اقرتب مهنا حسني 

 س يف ابنك مش هتباركيهل .......زهرية :حبذر
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ودلى مات مليش :و مالمح وهجها وقالت بصوت اجش غاضبالتفت اليه ومازال امجلود يكس

 ودلك ابن اخوى وبس مدام عىص امرى ........عيال غريه 

 ابىن مغلطش اان مش هضحى بوالدى عشان تفكري ده :"حسني

بس امعل حسابك ان بنت عوف معرها ما هتهتىن طول مااان عايشة عىل وش ......حصيح :زهرية

 ادلنيا

 معىت مش هتباركيىل :ن قاطعه س يف اكد ان يتحدث الا ا

 عىل ايه .........مربوك :زهرية

 عىل جوازى اي معىت ؟:س يف

 فرحان اي س يف وانت هتتجوز بنت عوف؟:زهرية 

معىت انىس احلاكية دى خالص الهناردة كتب كتاىب وفرىح عىل فرح :اعتدل س يف ىف وقفته

 و ايذهيايال اي جامعة ااتخرانومش هسمح حلد همام اكن ان يضايقها ا يعىن هتبقى مراىت

امتلات القاعة ابملدعوين من العائلتني بدات مرامس كتب الكتاب وسط هبجة وفرحة واكن كامل 

قبلت :وكيل فرح وضع يده ىف يد س يف واخذ املاذون يلقهنم مجيعا حىت انهتىى س يف ابخر لكمة 

 زواهجا 

 د معلش اي جامعة اصىل عندى بر :امسك ايسني ابملنديل برسعة

 حضك امجليع وبدات الهتاىن تتوافد عىل س يف من امجليع اذلى اكن ىف اوجه صوره ىف يوم عرسه 

ارتفعت اصوات الزفة امجليةل وكامل هيبط بفرح وس يف ىف انتظاره راته فرح ولكام اقرتبت لكام 

 زادت نبضات قلهبا ىف التسارع حىت اصبحت امامه وسلمها هل كامل وهو يصاحفه بود وفرحة

سك بيدها ورفع طرحهتا من عىل وهجها ونظر الهيا منهبرا جباملها الاخاذ ودون ان يشعر اقرتب ام 

 مربوك ايفرح :يقبل جبيهنا وكفهيا 
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نظرت اليه ووهجها يكتىس حبمرة اخلجل ومل تسطع الرد الا اهنا اؤمات براسها فقط امسك بيدها 

ورود وامجليع من حوهلم وبدات املوس يقى ودخال سواي قاعة الزفاف وجلسا عىل الكوشة املزينة ابل

 احلاهنا عىل رقصة للعروسني 

احساس غريب تشعر به وىه بني يديه وتالقت الاعني وس بحت ىف حبور الاخر دون ادىن 

 شعور مبن حوهلم حىت اقرتب مهنا هامسا 

 تعرىف احىل حاجة حصلتىل ايه 

 ايه :فرح

 انك بقيىت مراىت :س يف

 ماكل واحد مبسوط فهيا حاجة دى  ايه:نظرت اليه مس تفهمة 

 ال :اخفضت راسها عنه

 اان عايز بس افضل شايف عينيىك وبس :امسك بذقهنا يرفعها اليه

 اان حاسة انك واحد اتىن خالص غري الىل شوفته قبل كده :فرح

بس عايزة تفتكرى اننا خالص بقينا لبعض وربنا يقدرىن  ممكن تقوىل كده:حضك س يف بقوة 

  واسعدك ايفرح

 اممم هصدقك  وهللا لو فضلت كده عىل طول:فرح

 صدقيىن اياحىل فرحة ىف معرى لكها.....الال صدىق :س يف

انهتت الرقصة وبدا اصدقاء س يف وفرح الالتفاف حوهلم ومشاركهتم فرحهتم وسعادهتم وجفاة مسع 

نذار امجليع صوت رصاصة عالية انشقت وسط الزحام ولكهنا مل تصيب اى احد واكهنا جائت اب

 ابلقادم

 امسك س يف بفرح يضمها وىه مذعورة بني ذراعهيا
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 س يف ىف ايه :فرح

 مش عارف متخافيش ممكن بس حد من قرايبنا معل :س يف

 اهدى اي فرح متخافيش ......كده

 س يف انتوا كويسني :اقرتب منه ايسني 

 امحلدهلل بس شوف ىف ايه مني معل كده :س يف 

 ازمي مش عارف ايه الىل حصل؟حمدش معل كده خالص من املع:ايسني

 وقف حسني مذعورا خائفا عىل اوالده وهو يدعو ربه ان حيفظهم مجيعا

 احللقه السادسه

فزع اصاب امجليع بعد سامع صوت دوى الرصاصة ولكهنم حاولوا اقناع انفسهم انه شئ طبيعى 

 ميكن ان حيدث ىف الافراح دون سبب

ري وانرصف اخذ س يف يتطلع اىل الظرف حىت بعد قليل جاء احد الرجال اىل س يف بظرف صغ

 قرأ  ماعليه 

 دى هدية مىن عشان تعرف انت اجتوزت مني

نظر س يف لفرح الىت اكنت مشغوةل ابصدقاهئا وفتح الظرف وجد به بعض الصور الىت جتمع فرح 

مع عادل ابن معها ىف اوضاع مل يس تطع رؤيهتا ولكن ماجذب انتباه هذا املميورى املوجود مع 

ور امسك به ووضعه ىف هجازه ولك ماوجده ىه عبارة عن حماداثت صويتة لفرح مع عادل الص

وىه تشىك هل مرارة زوهجا وهو يعرتف حببه هل وانه عىل اس تعداد ان يزتوهجا فورا النقاذها من 

 زواهجا من س يف 

ه ظل ينظر احس ابنه اخطا للمرة الثانية ان يثق فهيا وانه صدق حديهثا اهنا تشعر ابالرتياح مع

 الهيا ونريان الغضب تش تعل بقلبه اذلى ظل يلموه عىل حبه لها ولكنه متاسك واعلن العصيان عليه 
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حاول ان يظهر مبظهر عادى ولكن مع لك ذكل بداخهل براكن غضب عىل اس تعداد لالطاحة للك 

 شئ امامه 

ن وىه تشعر برهبة انهتىى حفل الزفاف رسيعا ودخال سواي مزنهلم اجلديد اكنت فرح تتامل املاك

وخوف من القادم مل تشعر الا وس يف يغلق ابب املزنل بعنف وهو يتجه الهيا ويقف اماهما عاقدا 

ذراعيه امام صدره مشاعر كثرية خمتلطة بيهنام مهنم من يريد حياة جديدة اما الاخر فيحمل بني 

 ئالطيات قلبه وعقهل مشاعر اخرى متنافضة اس تدارت لتدخل الغرفة اوقفها قا

 اظن دلوقىت نقدر نتلكم 

 خري طيب اغري هدوىم اول : فرح

 الال قبل اى حاجة لتكوىن مفكرة نفسك عروسة وال حاجة : س يف

 يعىن ايه مش فامهة :اندهشت من اسلوبه الغريب فاس تطردت قائةل

 جذب س يف كرىس وجلس عليه وهو يشعل س يجارته بربود

 وزينه امعل اان كامن الىل اان عاوزه يعىن خالص اللعبة انهتت معلنا الىل هام عا

 فرح بعدم فهم حلديثه برضه مش فامهة

يعىن اي بنت الناس اان ال بتاع حب وجواز والكم من ده اان راجل احب اعيش براحىت : س يف

 وقلتكل قبل كده اىن حبب واحدة اتنية مش كده

الامتسك حىت التظهر احست فرح ان الارض متيد هبا وتاكد تسقط مغش يا علهيا ولكهنا حاولت 

 امامه ابلضعيفة املس تكينة 

 انت قلت ان مفيش حد ىف حياتك مظبوط

 هو انىت بتصدىق اى حاجة تتقال كده الال معرفش انك واقعة اوى كده :حضك س يف قائال
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رصخت ىف وهجه ودموعها تاكد تفارق عينهيا ولكهنا اس تطاعت ان حتبسها وتظل جسينة ال خترج 

 لتعلن ضعفها

 نسان مش حمرتم ومعندكش مضري انت فاكر ايه اان الغلطانة اىن وثقت فيك وصدقتكانت ا

 س يف ايه ده لكه عشان ايه 

 دفع جبسده اماهما اعتربيىن زى واحد غلط وبيصلح غلطته خلصنا يعىن مش حاكية 

 رفعت يدهيا لتصفعه لكنه امسك بيدها بقوة ونريان الغضب تش تعل من عينيه

حدة زيك ماش ية عىل كيفها ترفع ايدها عليه اان ممكن دلوقىت اخد حقى مش س يف سلمي الىل وا

اما .....منك غصب عنك مش برضاىك بس برصاحة مليش نفس لواحدة زيك اي هامن اي حمرتمة 

حرضتك بتحىب ابن معك متجوزهتوش ليه ها وقاعدين حتبوا ىف بعض ىف التليفون وهو يقوكل اان 

  دلوقىت مس تعد اجيب املاذون واكتب عليىك

طب ليه ما كنىت تتجوزيه وختلصيىن ....... وانىت تقوىل ايريتىن اجتوزتك مكنش حصىل لك ده

 بدل ما اقع ىف واحدة زيك 

رصخت ىف وهجه ودموعها تنساب عىل وجنتهيا اان لو كنت عايزة اجتوزه كنت اجتوزته من زمان 

 ة اطلق منك واجتوزه عىل الاقل اكن رمحىن منك ومن اىن اعيش معاك بس ملحوقة بكر 

ده فعال الىل اان هعمهل هرميىك زى الالكب ىف الشوارع بس مش : امسك س يف يدها بقوة 

 دلوقىت اما جييىل مزاىج ما هو اان ماخدش بواىق حد اان الىل هرميىك يمل هو من ورااي 

 اخرس بقى اخرس ده العاش والاكن الىل يرميىن اي س يف 

 اان هرميىك ليه ازاى اان هوريىك . محلها س يف جفاة
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محلها وىه ترصخ ان يرتكها ادخلها الغرفة عنوة والقاها فوق الرسير حىت نزع فس تاهنا ًعنوة وىه 

تبىك وترصخ به ان يرتكها ولكنه اكن اكملغيب اس تطاعت ان تغرز اظرافها ىف وهجه لبيتعد قليال 

 اه رصخ هباقامت جترى انحية املطبخ وهو خلفها حىت امسكت بسكني حىت ماان ر 

 ايه عايزة تقتليىن ..... انىت هتعمىل

ال اان مهوت نفىس واخلص من العذاب ده وهللا لو قربت لو اموت نفىس : ارتفع صوت جنيهبا

 مسعت 

 س يف انىت جمنونة لدلرجة بتحبيه 

رصخت به اان حمبش حد مسعتىن مش حبب حد بس الىل اعرفه دلوقىت اىن بكرهك بكرهك اي 

 س يف 

اان مش هقرب منك ........مش عايزك حتبيىن بس اخرىج برة وارىم السكينة دى واان :س يف

مش عاوزك ىف حياىت بس كنت عايزة ارميىك .......اتىن عارفة ليه الىن اان كامن بكرهك ايفرح

 البن معك ساعهتا تفتكرى اكن هيفضل حيبك 

لكمك جربتوىن . ....مك لكمكرصخت هبا وىه تبىك وتاكد تلتقط انفاسها اان مش عايزة حد اان بكره

 عىل اجلواز اىن اعيش معاك واان معرفكش بكرهمك لكمك مسعتىن بكرهمك 

قالت اخر لكامهتا وىه يغىش علهيا امامه مما جعهل ينتفض ويرسع الهيا حيملها اىل غرفهتم خائفا 

ماء من مذعورا وضعها عىل الرسير وحاول افاقها لكنه فشل اصبحت كفهيا مثل الثلج وهربت ادل

وهجها امسك مبالءة يغطهيا وعدل من مالبسه وارسع اىل اخيه حازم وظل يدق الباب بعنف 

 حىت استيقظ حازم وزوجته 

 حازم س يف ىف ايه خري 

 س يف تعاىل معااي برسعة فرح مغمى علهيا 

 حازم طيب طيب ثواىن اجيب السامعة 
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 شقة حازم مرتباك مذعوراىف نفس اللحظة مسعت امل اصواهتم خرجت لتجد س يف يقف امام 

 ىف ايه اي س يف ماكل انت كويس

 . ....ايوه اي ماما بس

 بس ايه فرح جرالها ايه 

قاطعهم خروج حازم وذهبوا الهيا راهتا امل وىه مالقاة فوق الرسير ومالبسها املمزقة نظرت اليه 

 شذرا وتبادلت النظرات مع حازم اذلى ارسع للكشف علهيا حتت نظرات س يف 

 انت معلت فهيا ايه: امل

 مش وقته ايماما اطمن علهيا بس : س يف

 تتطمن بعد ايه بعد معلتك : امل

 اان معملتش حاجة: س يف

 ازاى بقى وهدوهما مني قطعها ومنظرها ده : امل

 س يف بنفاذ صرب ماما لو مسحىت اصربى بس حلد ما نتطمن علهيا

 انهتىى  مصتت امل وىه جتلس جبوارها وحازم جيرى الكشف علهيا حىت

 س يف ايه ايحازم

 نظر المل ابسف حاةل اهنيار عصىب اي س يف انت معلت فهيا ايه ينفع كده اتقى هللا ايش يخ 

 طيب هتفوق امىت ......س يف بعصبية شديدة حازم ملكش دعوة انت مراىت واان حر معاها 

 امسك حازم حبقنة همدئة وغرزها ىف ذراعها 
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بس حبذرك لو ....وبكرة الصبح ابذن هللا هتفوق وتبقى كويسة .....اان اديهتا حقنة همدئة دلوقىت 

اان را ح شقىت ......معلت فهيا حاجة اتنية ممكن تتعب اكرت وندخل ىف متاهات احنا ىف غىن عهنا

 تصبحوا عىل خري

اما ىف ماكن اخر اكن التوتر والعصبية هام س يدا املوقف جلس توفيق يدخن جسائره بربود وهو 

ة ابن معه اذلى وقف امامه يهنره عىل فعلته البغيضة عندما امر احد الرجال ينظر اىل محز 

 ابطالق رصاصة ىف حفل الزفاف الاثرة الرعب 

 اان مش فامه انت ايه الىل مزعكل ؟:توفيق 

انت ايه اياىخ اتقى هللا ايه الىل بتعمهل ده افرض حد اكن اتصاب وال اتعور وال جت ىف :محزة

هاا هتبقى مراتح ابلىل انت بتعمهل .......ى احساسك ايه وقت ساعهتا ست وال طفل اكن هيبق

 ده اي توفيق 

مث الرصاصة دى جمرد هتويش .........المتخافش اانعارف كويس اان بعمل ايه :توفيق بربود

عشان بس س يف ابشا يعرف انه مش معىن جوازه ان املوضوع انهتىى ال لسه ىف اتر معاان ........

  لسه مدفعش حقه

اتر ايه والكم فارغ ايه انت راجل متعمل املفروض تبقى عارف ان احلاكية مش بيجى مهنا :محزة

 اي ش يخ اتقى هللا ........غري وجع ادلماغ وبس وارواح برتوح فهيا ملهاش اى ذنب 

دخل جفاة سل/اين وجدمه يتجادلون بعصبية واخلالف زاد ىف حدته ووقف لك مهنام امام الاخر 

 بندية 

 ىف ايه ماكل بتتعاركوا ليه؟:نسل/اي

 اتفضل اي معى شوف الاس تاذ محزة مضايق اوى عشان عيةل سلمي :توفيق 

 وانت ماكل وماهلم اي محزة ده جحنا وهناخده :سل/اين

 ايحاج انت راجل جحيت بيت ربنا ليه تفكر ىف كده :نظز محزة لتوفيق بغضب
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 ح هدر نسيته عشان دم معك الىل را:رضب سل/اين بيده فوق مكتبه 

 عرضوا س يف يش يل كفنه وانت رفضت ......مامه عرضوا عليك ادلية :محزة 

 كنوز العامل متكفنيش اي محزة وال عشان ما بقيت متعمل هتنىس عوايدان:سل/اين بعصبية شديدة

عادات وعوايد غلط ىف غلط ارواح بتضيع بسبب تفكريمك ده ومش ممكن اكون اان واحد مهنم :محزة

 تفضل بتفكر ىف كده برضه ايابابساعهتا ه 

 ايه اي محزة ىه البت جمنناك اوى كده :نظر اليه ومل يتحدث وامنا توفيق اذلى جلس بربود

 بت مني ؟انت بتتلكم عن مني؟:شعر محزة ابلتوتر يرسى ىف عروقه 

 بنت زهرية ايمعى ......بنت معة س يف .....داليا:حضك توفيق 

 ال ومتفقني عىل اجلواز كامن محزة ابشا متمي بست احلسن وامجل

 الالكم ده حصيح اي محزة :التف اليه سل/اين باكمل جسده قائال بغضب

 ايوه اي جح حبهبا ووعايز اجتوزها :حاول محزة اعادة الثقة بنفسه 

اان لو هخرسك فهيا اي محزة مش هيحصل واصل :وقف سل/اين من ماكنه متكئا عىل عصاه 

 محزة مس تحيل  اجلوازة دى مس تحيةل مسعت اي

واان مس تحيل اتراجع اان حبهبا ومش مس تعد اخرسها عشان العدواة الىل بينمك دى احنا :محزة

 س يبىن اجتوزها ساعهتا العدواة الىل بقالها س نني اكيد هتنهتىى .....ملناش ذنب فهيا 

 ومني قاكل ان احنا عايزيهنا تنهتىى ؟دى لسه هتبتدى :توفيق

 صدق حاكية انك بتعمل لك ده هلل ىف هلل مش ملصلحة عندكاوعى تكون مفكر اىن م:محزة

 وايه مصلحىت بقى ان شاء هللا؟:توفيق
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مصلحتك انك تز ح س يف سلمي من طريقك ما حرضتك مش تعرف تش تغل كويس طول :محزة

ماهو ىف السوق مكتسح السوق وانت رشكتك الضعيفة مش عارفة تقف اودامه عشان هو 

كن حرضتك وشغكل امللتوى خاله الناس جترى وراه وانت راجل مظبوط ومسعته س بقاه ل

تفضل رشكتك ىف الزنول وهو ىف الطالع يعىن مش حاكية اتر وان دىم حمروق اوى عىل معك 

 هللا يرمحه

 وحىت لو ايه الىل مينع اىن احافظ عىل امس عيةل الهوارى :توفيق 

 عايز حتافظ عىل امس العيةل كنت انت لو فعال.......ابهلل عليك بالش النفخة الكدابة دى :محزة

 متىش مظبوط وتش تغل جبد مش مقضهيا رشاوى وقرف 

انت ماكل انت خليك ىف حاكل اي بتاع اجلامعة شغىل واان ادرى بيه :وقف توفيق امامه بعصبية

 وعارف هو بميىش ازاى 

 ودى برضه حياىت واان حر فهيا :محزة

 مفيش اعتبار لوجودى:رصخ هبم سل/اين

 جح بالش تسمل ودانك لتوفيق صدقىن ده مش عايز مصلحة حد غري نفسه  اي:محزة

 دى حاجة منهتية وخلصنا خالص ......جبوكل ايه اي دكتور محزة :سل/اين

 نظر الهيم وهو يشعر ان حديثه معامه لن جيدى بشئ 

اان ماىش بس اان برضه مش هرتاجع عن جوازى من داليا لو هخرس لك حاجة اان مصمم عىل 

 زى برضه وهدافع عنه جوا

 تركهم وذهب ولك مهنم بعقهل ان جيد وس يةل ليرتاجع عن تفكريه وان ينضم الهيم 

 اما توفيق اكن يشعر ابلنرص بعدماارسل الصور واملميورى لس يف 

 خرج وترك معه واجرى اتصاال بصديقه عادل
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 عادل حبيىب :توفيق

 ايه اي توفيق :عادل

 ايه ايابىن ماكل ىف ايه :توفيق

ازاى اسوء مسعة فرح .......اان مش عارف اان وافقتك ىف كده ازاى :عادل بعصبية شديدة

 ازاى .......ابلطريقة دى 

ايه ايابىن انت مش بتحهبا ومن زمان كامن ابلطريقة دى س يف ابشا هيسيهبا وساعهتا :توفيق 

 تبقى انت الىل ىف الوش 

 برضه اان ازاى طاوعتك مش عارف  مش كده دى بنت معى........مش كده اي توفيق :عادل

بقوكل ايه عندى كل حىت سهرة ايه .........سيبك من احلاكية دى بقى اياىخ :توفيق بتفاذ صرب

 فل 

 مش عايز حاجة متشكر مع السالمة :عادل

عشان تهتىن اي ........عيل وش فقر بس خالص اان كده وصلت لغرىض :اغلق توفيق الهاتف 

 س يف ابلعروسة

السا جبوار فرح ومل يمن طوال الليل وامل مازالت قابعة معه حىت امغضا اعيهنم من ظل س يف ج

 شدة الارهاق 

افاقت فرح وهة تشعر بثقل ىف جسده وراسها فتحت اعيهنا لتجد س يف جبوارها قامت رسيعا 

 تبىك ومل تنتبه لوجود امل الىت اكنت خلفها 

 وف وتبىك فزع س يف عىل صوهتا وجدها تقف بعيدا تنظر اليه خب

 ايه ىف ايه 

 انت عايز مىن ايه :فرح
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 اان جمتش جنبك اهدى بقى :س يف

 اطماىن اي حبيبىت اان معاىك اهوو.....اهدى اي فرح :انتفضت عىل ملسة امل وىه تطماهنا

عشان خاطر ربنا خليه خيرج من هنا وحياة ارؤى عندك اعتربيىن بنتك وخليه يطلقىن واان :فرح

 وهللا هخرج من هنا دلوقىت 

حس ىب هللا ........ال حول وال قوة الا ابهلل .........حبيبىت اهدى :مضهتا امل الهيا وىه تبىك علهيا

 س يف اطلع بره دلوقىت .........ونعم الوكيل ىف الىل اكن السبب

نظر الهيا وىه تبىك مذعورة منه مث غادر الغرفة والقى جبسده فوق اقرب كرىس ودفن راسه بني 

 ن جيمع ش تاته وتفكريه  كفيه حياول

اما امل امسكت بفرح واجلس هتا عىل الرسير وبدات تقرا فوق راسها اايت من القراءن حىت 

 بدات هتدا وتس تكني روهحا 

 هااا اي فرح هديىت اي بنىت :امل 

 بس عايزة امىش برضه  امحلدهلل:فرح

 ز الناس تقول ايهىف عروسة خترج من بيت جوزها اتىن يوم جوا وده الكم اي حبيبىت:امل 

 يقولوا الىل يقولوه اان مس تحيل اقعد معاه بعد الىل معهل :فرح 

 معلش اي حبيبىت ميكن انىت معلىت حاجة زعلته:امل 

وهللا ابدا احنا كنا كويسني ىف الفرح وانىت بنفسك شوفتيه اكن فرحان ازاى مبجرد ما دخلنا :فرح

طيب لو اان حببه ماكنت .......القة اببن معى البيت اتقلب واحد اتىن وقعد يهتمىن اان عىل ع

 اجتوزته من زمان وخلصت 

 طيب اومال ايه الىل خاله يقول كده :امل
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وهللا معرفش ده حىت قاىل عىل ماكملة حصلت بيىن وبينه من زمان اول ماعرفت اىن :فرح

اىل اان هو ساعهتا ج........هتجوز س يف ساعهتا قولتهل ميكن لو كنت اجتوزت مكنش ده حصل 

 مس تعد اجيب املاذؤن 

 قلتهل اان راضية ابلىل ربنا قسمه وانه زى اخواي يعىن مفيش حاجة بينا وهللا 

طيب س يف عرف الالكم ده منني الا اذا اكن ابن معك جسكل وبعت الالكم ده :امل بتعجب

 لس يف

 وهو هيعمل كده ليه اان قلتهل انه زى اخواي وهو اقتنع يعمل كده ليه :فرح

املهم عاوزاىك دلوقىت تقوىم اتخدى دش وتغريى هدومك دى  ش يطان اي بنىت وعايز خيرب:امل

وان شاء  نت امكاكزمان مامتك هتجيكل دلوقىت بالش خترىج رس بيتك حلد اي بنىت حىت لو 

 هللا ربنا يصلح احلال والىل معل كده ربنا هينتقم منه رش انتقام 

 ر سوا وال مش عاوزاىن افطر معامك قوىم يال بالش كسل واان هعمكل فطارونفط

 الابدا اي طنط حرضتك تنوريىن :فرح

 اوال بالش طنط اان مش حبهبا قوليىل ماما ماىش :امل

 حارض :ابتسمت لها فرح

خرجت امل وتركهتا حتاول اس تجامع نفسها تفكر ملاذا يفعل عادل ذكل وهل وجوده ىف مكتهبا 

 يدل عىل شئ خمطط او هو مبض الصدفة 

امل لتجد س يف جيلس يدخن جسائره شاردا ومل يشعر هبا وىه تقرتب منه حىت  خرجت

 ماكل اي س يف :وضعت يدها عىل كتفيه

 اان مسعت الكم فرح معاىك دلوقىت .....هااا وال حاجة اي ماما:س يف

 اان عودتك عىل كده اي ودل بتتصنت علينا مش عيب كده ارضبك دلوقىت :امسكت ابذنه تداعبه 
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 فكراىن هصدقها بعد الىل شفته : ابتسم بهتمك

 شفت ايه؟:امل 

 اتفضىل شوىف الهامن احملرتمة :اخرج ظرف الصور واعطاه الهيا

 ايه ده معقول ما ميكن تكون مرتكبة زى ما بسمع :امسكت الصور واندهشت لها 

 ال اان كنت عندها اليوم ده ىف املكتب واكنت بنفس اللبس وهو كامن اان فاكر كويس :س يف

 طيب ومفكرتش مني صورمه وغرضه ايه انه يبعتكل الصور دى :لام

 حىت لو الصور دى حقيقة وال ال  مصلحة ايه بس اياىم:س يف

 اان خالص تعبت ومش عاوزاها

 واان كامن مش عاوزاك 

 ايوه مش عاوزاك وايريت ختلصىن وتطلقىن :ااته صوت فرح من خلفهم تنظر الهيم حبزن 

 يهايه اي فرح اان قلت ا:امل

 سيهبا تقول اتلىل ىه عاوزاه اان بس الىل اقول امىت اطلقك اي ست هامن :س يف

 مدام مش عاوزىن س يبىن عىل ذمتك ليه ما تطلق وختلص ......اان مش ىف جسن :فرح

 هطلق بس ملا جييىل مزاىج :اقرتب مهنا وىه ترتاجع للخلف قائال

ومقيص خاىل من اى مظهر لالنوثة وترفع نظر الهيا متفحصا وهو يراها ترتدى بنطلون من اجليزن 

اوعى تكوىن فاكرة نفسك متىل عيىن :شعرها كذيل احلصان وال تضع اى من مساحيق التجميل 

 وال حاجة اان الىل اجتوزها تكون ست مش ست لبسة راجل 

 احرتم نفسك اان ست غصب عنك :انتفضت فرح ورصخت ىف وهجه

  غصب عن مني اي بت انىت:امسك يدها بقوة 
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 عنك انت :فرح بعند

 ايه ده مفيش احرتام لوجودى انت وهيا :وقفت امل بيهنم

 ماانىت شايفة طوةل لساهنا:س يف

 اان لساىن مش طويل انت الىل مش بتعرف تتلكم كويس :فرح

 اي بت هرضبك :رفع س يف مراوغا

 وال تقدر تعمل حاجة انت بوء عىل الفاىض :وضعت يدها عىل خرصها

 عىل الفاىض اان هكرسكل دماغك واقطع لسانك الىل متربى منك ده مني الىل بوء :س يف

 خليك ىف حاكل اياس تاذ انت :فرح

 ايه مفيش احرتام وال ايه ......ال بقى انتوا زودته اوى :امل

 معلش ايماما اصل ىف واحدة هنا عايزة ترتىب من جديد:س يف

 وهللا اان مرتبية احسن تربية عىل فكرة :فرح

 ا هو واحض فعالاه تصدىق م:س يف

تعرىف اان هخىل علياء السكرترية بتاعىت تعمكل ازاى تلبىس وازاى تتلكمى :اراد ااثرهتا اكرث

 اصلها ايه موزة مفيش فهيا غلطة ......

اه ما تالقهيا دى الىل انت عايز تتجوزها ........علياء مني اي بتاع علياء :رصخت ىف وهجه

 ذ وس يبىن ىف حاىلتالقهيا ش هبك روحلها اي اس تا.......

 ده بعدك........اه عشان تروىح البن معك مش كده :س يف

 وانىت حرضى الفطار برسعة مش كفاية نكدىت عليا امبارح .......اان داخل اخد شاور اي ماما

 الىل عاوز حاجة يعملها امعل الك لنفسك:فرح
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 يىك اان بقول روىح حرضى الفطار بدل مااور:اقرتب مهنا وامسك ذراعها بقوة

 امعل لنفسك مش انت مش متجوز ست خالص :فرح

 اه متجوز واحد صاحىب:س يف ضاحاك

 انت معندكش دم :اغتظات فرح ورضبت بقدمهيا ىف الارض 

 مسعىت ......اتلمى اي فرح وروىح امعىل الىل قلت عليه :شدد عىل يدها بقوة

 ااتمه صوت امل وىه خترج من املطبخ بعدما تركهتم يتنفرون

 بالش خناق بقى ......اهووالفطار 

 اىم مش بتش تغل عندك ......اان هاخد دش واىج تكوىن معلىت الشاى :س يف 

 مش عامةل :فرح

 الشاى برسعة ........فررررح :رصخ بصوت هجورى 

انتفضت للحظات حىت اختفى من اماهما وذهبت للمطبخ لتعد الشاى وعادت لتضعه عىل 

 عرفىت زعل س يف منك ليه :ا راهتا امل الطاوةل الحظت وجود الصور فامسكت هب

 كذب .......الصور دى كذب :امسكت فرح ابلصور واتسعت اعيهنا بشدة وىه ترامه 

 اان قلت كده بس هو متاكد:امل

 انت مصدق الصور دى :خرج س يف جيفف شعره ابملنشفة اقرتبت منه ووضعت الصور امامه

مش انت الىل قربت مىن ........انت  مني الىل اكن معااي ىف املكتب يوهما اي س يف مش

 ومسكت ايدى اي س يف حصل 

 بس اان كنت عندك وهو بنفس اللبس وانىت كامن:نظر س يف للصور مرة اخرى 
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مش حاكية يعىن  اى عيل بيفهم ىف المكبيوتر ممكن ايخد صورته حيطه ماكنك:ابتسمت بهتمك 

 انت الىل عاوز تصدق وبس 

 شوفت بقى :ظر المل الىت المته عىل ترصفهنظر الهيا س يف وهو يصدقها وين

 يعىن ايه ومني يعمل كده الااذا اكن احلاكية دى ىف مصلحته ومفيش غري ابن معك ايهامن :س يف

وهللا اان مش هحاسب حد عىل ترصفاته العيب عىل الىل صدق او هو عايز خيلص مىن :فرح 

 ويدور عىل حبيبته

 حىت ابلظبط كده بعمل ملصل:حضك س يف الغاظهتا

طيب يبقى تنىس اى تعامل بينا لك واحد ىف حاهل ملكش دعوة بيا وال ليا :نظرت اليه حبزن 

 دعوة بيك 

 ايه الالكم ده ايفرح ":تدخلت امل قائةل

 واان موافق :اشار لها س يف ابلصمت 

 متام بس متبقاش تلومىن :فرح

ذمة راجل يعىن مش بس الزم تعرىف انك عىل :اس تدارت لتدخل غرفهتا امسك ذراعها بقوة 

 وال ىس عادل مش هيس تحمل الفراق .........هسمحكل تعيىش حياتك براحتك 

 ......... تصدق انت مفيش فايدة فيك :فرح

 احللقه السابعة

اعلنت الساعة منتصف الليل عندها ارتفع صوت رنني اجلرس ىف مزنل حسني استيقظ امجليع 

ايسني وخلفه امجليع فوجئوا بعنان تدخل ومعه مزنجعني متساءلني عن ضيف منتصف الليل قام 

 ودلها ابكية انتفض قلب امل علهيا وارسعت الهيا تضمها 
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عنان ماكل اي بنىت وايه الىل جابك دلوقىت وفني اجمد وازاى يسيبك تيجى لوحدك ىف ساعة زى 

 دى 

 هو ميعرفش اىن جاية اصال:عنان

 يعىن ايه خرجىت من وراء جوزك :حسني 

 مش هتفرق اياباب ورجوع الجمد اان مش راجعة :عنان حبدة 

 يعىن ايه معل فيىك ايه عشان تقوىل كده :حسني 

 وهو ده وقته اي حسني تدخل بس تسرت ح وبعدين نبقى نفهم مهنا:امل مقاطعة

مفيش تفامه اان اخدت القرار خالص وهمام تقولوا هو جيى ويركع حتت رجىل مش هرجعهل :عنان

 اان هطلق منه

 انىت اجتننىت وال ايه طالق ايه والكم فاىض ايه :لهيا حسني بغضبتوجه ا

ايوه هطلق منه ولو منعتوىن هخرج من هنا وحمدش هيشوفىن اتىن ال اان :بدات ىف الباكء حبرقة 

 وال ابىن 

حبيبىت اهدى بس مينفعش الكم دلوقىت تعاىل اسرتحيى :جلست ارؤى جبوارها هتدا من روعها 

 ها الف حاللبس وبكرة الصبح حيل 

 يال اي عنان ادخىل اسرتحيى جوه عشان خاطر ابنك بس يال :ايسني

ايه الىل حصل بس :دخلت عنان غرفهتا مع ارؤى وتركت حسني يرضب كفا بكف عىل حالها

 مااكنت عايشة ومهتنية وكويسة 

 ومني قاكل اهنا اكنت عايشة مهتنية :ايسني

اعرف كتري ايابابعنان متعذبة مع اجمد :كنه امكل انتبه اليه حسني ونظرات امل حتذره ليصمت ول 

 من زمان اوى اياباب وساكتة ومش بتتلكم وهو معندوش دم وبيامتدى لك يوم عن التاىن اكرت 
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 ىف ايه ايامل :نظر حسني اىل امل بعصبية

اجمد اقل لكمة تتقال عليه انه مش متجوز يعىن ال فاكر ان عنده بيت وال ابن وال :قاطعه ايسني 

ت غري ملا يروح ينام وبس طول الهنار ىف الشغل وابلليل ىف سهرات مع شةل فاسدة ومش س

 بريجع غري وش الصبح يبقى ايه اياباب

 وحمدش قاىل ليه ايامل :حسني

 ........قلت ربنا هيديه ويعقل خصوصا:امل

 خصوصا ايه حصل ايه :حسني

 بس معرفش انه لسه زى ماهو س يف اختانق معاه واكن هيرضبه بس راضاه وراضا عنان :امل 

قلت اكيد مشغول ازاى متقوليش ان ىف مشالك بيهنم  عشان كده منعها تيجى فرح اخوها:حسني

 طبعا يقول معندهاش اب مش كده 

بكرة الصبح ابذن هللا تتطلبه وجتيبه هنا يصاحلها  خفت تتعصب عليه زى س يف ما معل:امل 

 وربنا هيدى احلال 

 ر ربنا وحيلها ربناماىش بس يطلع هنا:حسني

استيقظ س يف صباحا دخل حاممه ليغتسل ويتوضا وخرج يصىل ارتدى مالبسه وخرج ليبحث 

عن فرح وجدها واقفة ىف املطبخ تعد الفطار ومل تشعر به ظل يتاملها دون ان يتحدث التفت 

 جفاة وجدته خلفها حىت اهنا فزعت ووقع مهنا طبق اكن بيدها 

 ايه شوفيت عفريت: س يف

 مش املفروض تعمل صوت وال حاجة :فرح

 ايه بتخاىف :س يف

 ال مش خباف خليك ىف حاكل :فرح
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 ال وهللا :س يف

 اه وهللا :فرح

 فني الفطار؟:س يف

 اهو اتفضل عشان تفطر :امسكت ابالطباق خترهجا 

 خرج س يف خلفها وضعت الاطباق وجلس هو اماهما مث عادت مرة اخرى حتمل هل الشاى 

 هتفطرى انىت راحية فني مش 

 ال فطرت من بدرى :فرح

 اان مش حبب افطر لوحدى ابقى استىن افطرى معااي وال مش بتس تحمىل اجلوع:س يف

 ال ازاى بس تحمل اجلوع وخفة ادلم كامن :فرح

 اه احنا بداانبقى:س يف

 انت الىل بدات مش اان :فرح

رة احنا ظل ينتاول طعامه دون ان يتحداث وىه تشاهد التلفاز حىت قطع الصمت عىل فك

 معزومني عند ماما الهناردة

 اه ماما قالتىل :فرح

 ىف حاجة عايز انهبك لهيا قبل ما نروح هناك :س يف

 خري:التفت اليه ابهامتم 

 معىت زهرية عايزك تتقى رشها :وضع كوب الشاى امامه 

 يعىن ايه :فرح
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 ه عشان مميوتشمعىت ابهنا هللا يرمحه مات من مدة ووقهتا ىف واحد من عيلتمك قدم كفن:س يف

 لكن ىه فضلت مصممة عىل التار وىه الوحيدة الىل اكنت معارضة جوازان 

 اه يعىن مبااىن من عيةل عوف ممكن اتذيىن :فرح

 متقدرش تقرب منك واان موجود :س يف

يعىن متحاوليش تعمىل معاها :نظرت اليه للحظات حتاول ان تس توعب ما قاهل لكنه قاطعها

 مشالك ممكن 

 بتاعت مشالك اي س يف  اان مش:فرح

 ىه ممكن الىل تعمل معاىك مشالك خدى ابكل يعىن :س يف 

 اوكيه :فرح

 ايوه اي علياء :رن هاتفه ليجدها علياء سكرتريته نظر لفرح ورد علهيا

 مربوك...........ازيك اي ابمشهندس :علياء

 وال ايه  هللا قريب ان شاء هللا يبارك فيك:نظر لفرح الىت التفت اليه عند مسعاها الامس 

متشكرة اي ابمشهندس اان اسفة اىن بتصل دلوقىت بس البامشهندس يوسف قاىل الكمك :علياء

 عشان تتابع الشغل 

 الال والهيمك انىت تتصىل ىف اى وقت انىت عارفة معزتك عندى اي مقر:س يف

كنت اكمت  ايوه اي علياء معلش:قامت فرح بعصبية ودخلت غرفهتا وهو ينظر الهيا بنظرة انتصار 

 الصوت كنىت بتقوىل ايه 

ابخلارج وبعد قليل استئذنت  ظلت فرح ىف غرفهتا ذهااب وااياب بعصبية حىت مسعت صوت ارؤي

 لتدخل الهيا
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 فرح حبيبىت بتعمىل ايه 

 تعاىل.....ابدا هعمل ايه :فرح

 ايه ماكل اي مقر زعالنة ليه اوعى يكون س يف مزعكل :جلست ارؤى جبوارها 

 هو س يف بيعرف يزعل حد :فرح بهتمك 

 اه وهللا س يف اخواي هو الىل ىف اخواىت :جلست اماهما مربعة القدمني 

 انىت هتقوليىل :فرح

 اصل عنان اخىت جت  انت جيت اشوفك لو حتىب تيجى تقعدى معاان:ارؤى 

 جبد طيب كويس اان معرفهاش حلد دلوقىت :فرح

 وجاية يعىن هتدى اعصاهبا شوية اصلها متخانقة مع جوزها :نظرت الهيا ارؤى حبزن 

 ليه كده :فرح

هو كده اعوذ ابهلل اان مش حببه اصال وبتخنق منه لو شوفته اصل عينه زايغة ومش :ارؤى 

 مر ح نفسه لك يوم والتاىن مع واحدة شلك 

 طيب واما هو كده اجتوزته ليه :فرح

ل ما س يف سافر جه مش عارفة مع اهنا مكنتش بتحبه اصهل اكن صاحب س يف واو :ارؤى حبرية

 واتقدم وىه وافقت 

 معلش ربنا هيديه :فرح

 اان را ح اشوف عنان :دخل س يف جفاة

 طيب جهيب فرح واىج مش كده اي فرح :ارؤى

 اه اي حبيبىت هلبس بس :فرح
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 مش عايزة حاجة ضيقة وال شعرك يبان :س يف

 المتخافش:فرح بغيظ

 متتاخروش ........ماىش :ابتسم الهيا 

هو اان ليه حاسة ان ىف حاجة معلش اان وهللا مش حبب ادخل :فالتفت الهيا ارؤىتركهم وذهب 

بس انىت عارفة اان من ساعة ما شوفتك ارحتتكل وس يف اخواي حبيىب يعىن لو حاجة زعلتك منه 

 قوليىل 

 لالسف اي ارؤى ىف حاجات صعبة اوى تتقال :فرح

وكامن ........دين نقعد مع بعض عىل رواقة بقوكل تعاىل تروح وبع....... املوضوع شلكه كبري:ارؤى

 رانيا خطيبة ايسني هتبقى موجودة 

 اوكية هلبس بس ثواىن:فرح

اان نفىس اعرف ازاى ساكتة عىل ده لكه ايه اي :ظل س يف ىف غرفة عنان ذهااب وااياب بغضب 

 عنان معرك ما كنىت ضعيفة كده 

و يوسف انه يكرب ميالقيش ابوه صدقىن اي س يف مش ضعف لك الىل كنت خايفة عليه ه:عنان

بس عرفت ان ده لكه اهون من انه يشوف ابوه راجع سكران ولك يوم مع واحدة ........اودامه 

 شلك دلرجة اهنم بيلكموه ويروحلهم لك ده صعب عليا اوى اي س يف 

 حبيبىت متقلقيش اان هاخدكل حقك منه :جلس جبوارها يضمها اليه

  منهعشان خاطرى اي س يف طلقىن:عنان

 صدقيىن اان لو حسيت انه مش هيتعدل ويفضل كده اان بنفىس هطلقك منه :س يف

 سيبك مىن اان وقوىل ايه حاكية اجلوازة دى واخبار العروسة ايه :عنان

 ابتعد عهنا ووقف امام النافذة ينظر اىل السامء اكنه يبحث عن الراحة فهيا 
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 حبهبا اوى ..........حبهبا اي عنان 

 وماكل بتقولها بزعل اوى كده .........ايه ده لكه :حضكت عنان 

 بس ىه مش عوزاىن .........عشان جوازان ىف ظروف غريبة شوفهتا حبيبهتا :س يف

 وايه الىل خيليك تقول كده:عنان

خالان لك واحد فينا 0ىه ىف الاول قالىت اهنا رافضة اجلواز ويعىن حصل بني شد وجذب :س يف

 ماسك للتاىن عىل غلطة 

 طيب ما تقرب مهنا ميكن حتبك :نعنا

 ال اي عنان اان مش هشحت مهنا احلب :س يف

 اي حبيىب الىل بيحب بيعمل اى حاجة عشان الىل بيحبه:عنان

 يال بقى اان جعت ورحية الالك ايه جينن اومال فني يوسف حصيح.يسهلربنا :س يف

 مع ايسني مش راىض يسيبه :عنان

 طيب يال بقى :س يف

 ارؤى وفرح جلس حسني عىل راس الطاوةل وجبانبه اوالده اجمتع اللك ماعدا 

 اومال فني مراتك اي س يف:حسني

 جاية حاال اياباب مع ارؤى:س يف

بعد حلظات حرضت فرح وارؤى القت السالم علهيم والحظت وجود عنان جبانب س يف 

 نظرت الهيا مس تفهمة اقرتبت مهنا عنان مرحبة بشدةوىه تنظر لس يف 

 علش جت متاخرة الف مربوك ايفرح م

 فرح دى عنان :ارؤى
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 هللا يبارك فيىك اي عنان :اقبلت علهيا فرح اببتسامة

 يال اي بنات عىل الالك يالتعاىل ايفرح اقعدى جنب جوزك :امل 

 نظرت لس يف وجلست جبواره ومل اتىت زهرية اىل هذه اللحظة 

 ح حىت حرضت ورات فرح جتلس جبوار س يف اذلى راها وال حظ نظراهتا لفر 

 يال ايام صا ح الالك هيربد :حسني

 جلست زهرية ىف مواهجة فرح الىت الحظت نظراهتا الغريبة لها ولكهنا حاولت ان تتحاشها 

 جلس امجليع بعد تناول الغذاء يتحدثون عن مشلكة عنان وزوهجا

 ارجعى بيتك اي بنيىت ملكيش غري جوزك وودلك :زهرية

 عاه عشان جترىبحرضتك متعرفيش حاجة وال عيش ىت م:عنان

 واان لو ااتكدت انه مش هريجع عن الىل ىف دماغه اان بنفىس هطلقها منه:س يف

 كيف اي ودلى خترب بيهتا بيدها وودلها:زهرية

 ابهنا يرتىب ويشوف ابوه ابالخالق دى وال يعيش بعيد عنه ويبقى حمرتم :س يف

 ومني هيس تحملها بقى :جينا

 ن تقوىل كدهاان مش قاعدة عندك اي جينا عشا:عنان

 .....اان مقصدش حاجة :جينا بتافف 

 وهجت زهرية احلديث لفرح الىت اكنت صامتة التتحدث 

 ساكتة ليه .......وانىت اي بنت عوف 

 ابدا هقول ايه:فرح
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 ومش من جحك تتلكمى :زهرية

 حرضتك سالتيىن راىي :فرح

 الا قوليىل اي فرح مش ندمانة انك اجتوزىت ابلطريقة دى :جينا 

 ر الهيا امجليع بصدمة من سوالها ونظروا لفرح منتظرين ردها نظ

 ممكن اساكل سوال 

 بس اساىل .......اان الىل بسال مش انىت :جينا 

 انىت اجتوزىت دكتور حازم ليه :فرح

 نصيب :نظرت جينا حلازم 

 ابلظبط نصيب واان راضية بنصيىب جدا الىن واثقة ىف ربنا انه بيختارىل اخلري :فرح

 الهيا امجليع اببتسامة تمن عن اجعاهبم بردها الا زهريةنظر 

 يعىن مش هتفكرى جتتليه:زهرية

 ليه كده ايام صا ح:نظروا الهيا بصدمة حىت تقدمت امل

 مش بعيد عىل بنت عوف تقتل جوزها وال ايه:زهرية

 معىت قلتكل بالش فرح :س يف

 خايف علهيا وال منهيا:زهرية

 ارفة وهخاف من مني من مراىت اانمش خباف من حد وانىت ع:س يف

 مرتك الىل اجتوزهتا غصب عنك مش ىه دى الىل كنت رافضها واكرهها :زهرية
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اان مكنتش شوفهتا وال عرفهتا وملا عرفهتا وفقت وانىت :تالقت نظراته مع نظرات فرح احلزينة 

 عارفة 

 بكره تندم اي ودلى :زهرية

 هو عشان املشالك الىل اكنت زمان اان مش شايفة اىن ضايقت حرضتك ىف حاجة وال:فرح

 بتعامليىن كده

 مني انىت عشان اعاملها اصال:زهرية

 يال ايفرح .........معىت كفاية كده :س يف

 س يف معلش انت عارف معتك :قامت فرح خلفه فاوقفته امل 

 معلش اي ماما اان تعبان شوية وعايز اسرت ح :س يف

 س يف استىن عاوزك :حسني

 خل سواي غرفته وترك فرح انتظر س يف وادله ود

 احست عنان ان هناك مشادة ميكن ان حتدث بني زهرية وفرح 

 فرح تعاىل عاوزاىك 

 دخال سواي غرفهتا ومعهام ارؤى 

 معلش ايفرح معىت لسه زعالنة عىل ابهنا حلد دلوقىت :عنان

 اان مقدرة وهللا بس اان مليش ذنب ىف حاجة :فرح

ش الام بتبقى عامةل ازاى لو ابهنا بعد الرش جراهل حاجة نصحية عارفة وهللا بس انىت متعرفي:عنان

 مىن حاوىل تكسبهيا 

 هحاول وهللا :فرح
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 رن هاتف ارؤى وجدته حيىي فاستئذنت مهنم لتتحدث اليه 

 تعرىف اان حبيتك اوى اول ما شوفتك:عنان

 عنان ممكن اساكل سوال......واان كامن وهللا :فرح 

 اساىل اي حبيبىت :عنان

يعىن ملا قالت ان س يف اكن رافضىن وانه اجتوزىن غصب .........يعىن الكم معتك زهرية :حفر 

 عنه

 ......ماهو قال اودامك انه قبل ما يشوفك :عنان

 بس بتساىل ليه :نظرت الهيا خببث

 الابدا بسال عادى :ارتبكت فرح 

 بس عىل فكرة هو بيحبك :ابتسمت عنان الرتباكها

 ؟مني قاكل.....ايه :فرح

 اقوكل وال هتفتىن عليا:حضكت عنان عندما شعرت اهنا وصلت لهدفها 

 ال وهللا ابدا:فرح

 هو الىل قاىل بس اايىك تقوليهل:عنان

 بس ده بيحب علياء السكرترية بتاعته:فرح

 مني قال كده:عنان

 هو بنفسه:فرح

واحدة بس اه ه ه تالقيىك غيظته حباجة س يف معره ما حب علياء طول معره بيدور عىل :عنان

 تعرىف طلبىن وقاىل القيهتا اي عنان ونفىس امكل معرى معاها وملا القاىك
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 طيب ليه ده لكه :فرح

 مش عارفة برصاحة هو حصل بينمك حاجة ختليه يعند معاىك كده :عنان

 طيب اان هروح شقىت ........هاااا الابدا عادى:فرح

 طيب اي حبيبىت اتفضىل :عنان

 س مع داليا ابنهتا وجينا خرجت فرح وجدت زهرية جتل

 انىت فرح مش كده :اقبلت علهيا داليا

 ايوه:فرح

 اان داليا بنت معة س يف:داليا

 اهالبيىك اي داليا جمتيش عىل الغدا ليه:فرح

 معلش بقى اكن عندى حمارضات :داليا

 داليا تعاىل اهنا ملكيش صا ح حبد :رصخت هبا زهرية

 معلش ايفرح :موع نظرت اىل فرح الىت اغرورقت عيناها ابدل

 الاي حبيبىت والهيمك:فرح

ارتفع صوت الباب جفاة وبعنف فتحت داليا لتجد اجمد زوج عنان يقف امام الباب غري متوازن 

 ابتعدت من امامه خائفة حىت دخل يبحث بعينه عن عنان 

 فني عنان :اجمد

 خرج امجليع عىل صوته ووقفت فرح بعيدا خائفة من هيئته الرثة 

 عايز ايه.....يه ىف ا:س يف



 

 
115 

 

 عايز مراىت ايس يف :اجمد

 عنان هطلقها منك اطلع بره ........ملكش حاجة عندان :س يف

 وانت ماكل انت مراىت واان حر معاها:اجمد

 حص ايعنان.......مراتك مش عاوزاك :س يف

 اتفضل امىش من هنا .......ايوه مش عاوزاك :عنان

 مش ماىش غري بيىك :اجمد

 اوزاك انت ايه حيوان ماقالت مش ع:ايسني

 جهم اجمد عىل ايسني يرضبه فانتفض س يف ورصخ امجليع خائفني وس يف جيذبه بعيدا عن اخاه 

 اطلع بره اي اجمد بدل مااقتكل :س يف

 ماىش بس متبقاش تلوم عليا بعد كده ........ماىش ايس يف :اجمد

صبح هرنوح للمحاىم بكرة ال :خرج وتركهم يقفون جبوار عنان حىت اجته س يف الهيا ابحلديث

 وترفعى عليه قضية 

 حارض :عنان

 يال ايفرح :اشار لفرح الىت اكنت خائفة تراقب ما حيدث

خرجت معه وذهبا اىل مزنهلم دخال اىل البيت وهو مازال غاضبا ابتعدت عنه فرح وعادت اليه 

 اتفضل :بعد قليل حتمل عصري اللميون وضعته امامه 

 فرح:نظر الهيا وىه تبتعد

 ايوه :فرح

 لو مسحىت الىل حصل دلوقىت مش عاوز حد يعرفه ممكن:س يف
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 اان متعودتش اىن اخرج رس بيت حلد ايس يف ولسه متعرفنيش:فرح

مرت فرتة ومه عىل نفس املنوال حىت عادت فرح لعملها من جديد حىت ذهبت ملتابعة معلها ىف 

ل املقابل خيرج منه س يف احد املنازل اكنت تقف مع احد العامل قبل ان ترحل حىت وجدت املزن 

 ومعه امراة يضحكون سواي فوجئا س يف هبا وظل ينقل برصه بيهنا وبني علياء املرافقة هل 

 فرح انىت ايه جابك هنا

 نظرت اليه واىل علياء الىت ظلت تنظر لفرح بكربايءوتعاىل 

هرجع كامن  اان:مل ترد عليه وظلت تنظر اليه حبزن وغرية حىت التفت اىل العامل الواقف معها

 ساعة يكون الىل قلت عليه مت 

 حتت امرك اي ابشهمندسة :العامل

 فرح بلكمك :نظر الهيا س يف 

 .......معلش مسمعتكش :فرح

 ىف حاجة ايابمشهندس :تركته غاضبا نزل خلفها ومعه علياء 

 ايه ال دى فرح مراىت :س يف

 ومالها مشيت كده ليه :علياء

 ال مفيش عادى متشغليش ابكل:ظل س يف شاردا ىف نظرة فرح اليه 

عاد س يف للمزنل متوقعا ان تكون موجودة لكهنا مل تكن حرضت حني ذاك ظل ينتظرها حىت 

 كنىت فني:اتت 

 هكون فني ىف الشغل :نظرت اليه بعدم اهامتم

 لكمتك كتري موبيكل مقفول وليه مشيىت وس بتيىن واان بلكمك :س يف
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 تعوز مىن ايه وانت عايز مىن ايه مش معاك الهامن :فرح

جوزك وملا الكمك تستين مش متيش وتس بيين شلكي ايه اودام السكرتريه واان بلكمك اان :س يف

 وبتس بيين ومتيش

 حبيبتك مش كده.......اه السكرترية :فرح

 اتلكمى عدل .......فرح :س يف

 اان بتلكم كويس عىل فكرة :فرح

 اه ما هو ابين كنىت هناك بتعمىل ايه:س يف 

 خصكشحاجة مت:فرح

 يعىن ايه متخصنيش اومال ختص مني :س يف

 وهللا املفروض اان الىل اسال السؤال ده حرضتك كنت بتعمل ايه مع الهامن ىف الشقة دى :فرح

 وانىت ماكل:س يف

 وانت كامن ماكل قلنا لك واحد حر مش كده:فرح بغضب

 نك اما بكون بلكمك تقفى ماك:ابتعدت من امامه فارسع الهيا جيذهبا حنوه بغضب

 سيب ايدى :فرح

 اما بكون بلكمك تقفى ماكنك ممتشيش :س يف

 ال مهىش :فرح

 فرح بالش كده معااي اما بكون بلكمك حترتميىن :لف ذراعهيا خلفها مما قيد حركهتا

 انت السبب ممكن تقوىل كنت معاها بتعمل ايه :فرح
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رة عىل شفتهيا وعندما ابتسم لها بنظرة مل تفهمها حىت اقرتب مهنا واصبحا وهجا لوجه القى نظ

 ايوه ايعلياء:اقرتب اكرث ارتفع صوت هاتفه جفاة تركها وامسك ابلهاتف 

 نظرت اليه بغيظ ودخلت غرفهتا وهو ينظر الهيا واحس اهنا الغرية قد بدات تمتكل مهنا

اما فرح ظلت تفرك يدها بتوتر ظلت فرتة وىه تسمعه يتحدث ويضحك حىت خرجت امامه 

عىل فكرة اان كنت :م وهو يتحدث ىف الهاتف ويراقهبا حىت خرجت وقف اماهماواجتهت اىل امحلا

 عند مع علياء حماىم عشان قضية عنان 

 انت حر دى حاجة ختصك :فرح

 ال يعىن عشان مش تفكرى ىف حاجة كده وال كده :س يف 

 مااان قلتكل انت حر واانكامن حرة :فرح

 بقى كده :س يف 

 ايوه كده :فرح

 بس خليىك فاكرة انك مراىت وهمام تعمىل خدى ابكل اىن مش هسمح بغلط ماىش ايفرح :س يف

 اان مش بغلط زيك اي س يف :فرح

 فرح اان قلتكل انت معاها فني :س يف

 واان قلتكل انت حر بس ابين ان الهامن اكنت مبسوطة اوى والضحك من هنا لهنا :فرح 

 ايه انىت هتغريى وال ايه :س يف

 ارتبكت ومل تتحدث 

 ...........فرح اان:هنا بشوق منعه كثريا ليصل الهيا اقرتب م

 انت ايه اي س يف :فرح 
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 ادخىل اوضتناجذهبا الهيا للحظة يضمها قبل ان يقاطعه صوت الباب 

 هاااا :فرح

 ادخىل اوضتنا :س يف

 الال:رفعت كتفهيا معاندة 

 ماىش هنتلكم بعدين :س يف

 مهنا دخلت غرفهتا وتركته وىه تشعر بسعادة غريبة متلكت

 فتح س يف الباب ليجد معته زهرية واقفة امامه وخلفها امل حتاول ادخالها الشقة املقابةل 

 خري اي معىت ىف ايه 

 تعاىل ايام صا ح ندخل جوه بالش فضا ح  مفيش اي حبيىب:امل

 ىف ايه ايماما:س يف بقلق 

 مفيش اي حبيىب مفيش :امل

 فيهنا مرتك .........اسكىت انىت :زهرية 

 وه ىف حاجة ج:س يف

 دخلت زهرية ووقفت واشارت اليه بقطعة مقاش بيضاء 

 مدخلتش عىل مراتك ليه اي س يف :زهرية

 انىت بتقوىل ايه :نظر س يف الهيا واىل امل بغضب

 الىل مسعته ايس يف :زهرية 

 اان حر مع مراىت حمدش يدخل :س يف
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 ليه خايف من ايه ىه فني :زهرية

صوهتا وجدهتا تقف زهرية تقف وامل مرتبكة وس يف  ظلت تنادى عىل فرح الىت خرجت عىل

 اهال اهال ابلعروسة:زهرية    قلتكل ملكيش دعوة بهيا اي معىتصوته يعلو علهيا 

 ىف ايه اي س يف :فرح

 مفيش حاجة ايفرح ادخىل جوه:س يف

 استىن عندك ايه راحية فني :زهرية

 ىف ايه اي س يف ىه عايزة مىن ايه :فرح

 ايخد جحه عايزة ودل اخوى:زهرية

 حق ايه :فرح

 ادخىل جوه اي بنىت .....مفيش حاجة ايفرح :امل

 ال مش هتدخل لوحدها ادخل معاها اي س يف مسعتىن :زهرية 

 كفاية بقى ملكيش دعوة بينا ممكن :رصخ هبا س يف 

 تعرىف هو ليه مش راىض جيرب منك  ماىش اي س يف:زهرية

 مسعتك اايم اجلامعة جالت الكم كتري اساىل حصبتك شذى بنت خالته جالت ايه عليىك وعىل

بس اي عيىن س يف غصب عنه رىض يتجوزك وهو عارف مسعتك هااااا اي عيىن عليك ايابن 

 اخواي 

 س يف ايه الالكم ده  انىت بتقوىل ايه:رصخت فهيا فرح

 مفيش حاجة ايفرح الكم كذب اان عارف وهللا ان لك ده كذب :س يف

 وصدقته ايس يف مني يعىن حصل مني قاكل عليا كده :فرح
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 بنت خالته شذى تعرفهيا:زهرية 

 مني ايس يف مني رد عليا..........شذى مني........شذى :فرح

 شذى محمود:س يف

 بنت خالتك وصدقهتا صدقهتا ايس يف شذى محمود:حاولت فرح ان تتذكرها حىت تذكرهتا 

 فرح شذى كذبت لك الالكم وقالت انه حمصلش :س يف

صدقها اي س يف صدقها واان بقول ايه الكمك معااي واهتامك ليا دلوقىت  ليه فرح ومصدقهتاش ليه

 اان بكرهك ايس يف بكرهك بس عرفت

 اان عارف وهللا ان لك الالكم ده كذب وهللا فرح امسعيىن:امسك بيدها 

 ال خليك مصدقها اي س يف صدقها:نزعت ذراعها منه 

 رح صدقيينعندك لك الالكم علشان توقع بيين وبينك اي ف استىن:س يف

 واان مش عاوزاك اي س يف مش عاوزاك:فرح

 احللقه الثامنه

مصت حرية لكامت جعز اللسان عن نطقها ىك ال جنرح من حب ولكن هل من حتب يقدر اما 

 يذهب وحيدا ىف طريق العند والكربايء 

س يف رفض اخبار فرح بالكم شذى حىت اليبتعد الطريق بيهنم اكرث من ذكل ولكن القسوة الىت 

ىل هبا قلب زهرية ابت ان يعيش س يف وفرح ىف كنف هذا احلب الرب  واكهنا بذكل تعاقب حت

 فرح عىل فعةل مل ترتكهبا حبقها ابدا

 ملل وفتور بيهنم وصل حلد البعد ىف لك شئ 
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س يف مينعه كربايئه من تكرار اعتذاره الىت رفضته كثريا وهو ال يرى انه مذنب ىف حقها وانه مل 

 منه ان يبدوا صفحة جديدة بعيدة عن لك الاحداث السابقة خيربها حماوةل 

اما فرح اكنت حزينة بشدة ان يهتمها احدا ىف رشفها دون ذنب مهنا مع اهنا تشعر ان س يف مل 

خيربها حبديث شذى النه اقتنع ان حديهثا اكن ابطال ولكن زهرية بفعلهتا اكهنا اعطت الاشارة 

 للحزن ان يبدا من جديد 

ان يتقابال رسيعا بدون لكامت حاولت ان تقوم بواجب الزوجة ىف رعاية مزنلها مع انه كثريا ما اك

كثريا مل يكن ايىت املزنل الا متاخرا جيدها انمئة احياان او مستيقظة وعندما تتاكد انه حرض تدخل 

قد  جدار يفصل بيهنم ولكن مع ذكل الا ان القلب......غرفهتا عاملها اذلى يبعد عنه مقدار جدار 

بدا ينبض حببه لهذا الشخص اذلى تعدى لك من راهتم احساسها جتاهه خمتلف مل تشعر به من 

 ان حتب وحتبه فقط.......... قبل واكن زواجه منه رمغ رفضها جاء ىف صاحلها ىه 

 نفىس اعرف دى عرفت منني اىن س يف لسه مدخلش ممكن افهم؟

 نطقهتا عنان وىه تقف امام وادلهتا بعصبية 

قاعدة مع ابوىك ىف البلكونة بنتلكم سالىن عن ..........اي ريتىن ما كنت نطقت وال اتلكمت:امل 

وىه اللكمة لقيهتا جريت .........قلتهل لسه خمدوش عىل بعض اي حسني ........س يف اخباره ايه 

 عىل الباب تزعق وتقوىل الكم بنت اختك حصيح 

م اكنوا ىف مشالك من اايم اجلامعة بس دى اقولها ال شذى اعرتفت لس يف انه الكم كذب واهن

 زى ما تكون ما صدقت 

 اه طبعا ماىه عايزة خناقة وادلنيا تولع بيهنم عشان تراتح :عنان

الالاكيد .......واان الىل كنت بقول خالص ادلنيا هتصفى بيهنم تيجى معتك وتعمل كده :امل 

 معموهلم معل اان جهيب ش يخ يرىق البيت ده 
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س يف وفرح لسه ىف بداية حياهتم وايما لسه هيشوفوا مش مع .....ماما الالكم ده  ايه اي:عنان

 اول مشلكة نقول اعامل والكم فارغ 

 اي بنىت مااان احرتت :امل

 ىه فرح ىف الشقة دلوقىت ..........سيهبا لربنا حيلها:وقفت عنان مفكرة

 ليه؟.....اه لسه جاية من شوية:امل

 ة الكمها ميكن ربنا هيدهيا ويتصاحلوا هروح اقعد معاها شوي:عنان

 طيب وحرضتك :امل

 ماىل اي ماما ؟هرتجعى تقوليىل اجمد اتىن :عنان

بكرهه عارفة يعىن ايه بكرهه يعىن انىس اىن ارجعهل لو اخر يوم ىف .....هرجع اقوكل بكرهه 

 خالص اان راحية لفرح.........معرى

ث املعروفة جلس تا سواي يتحداثن ىف موقف زهرية ابلفعل اجتهت عنان لفرح وبعد تبادل الاحادي

 وفعلهتا 

 اان عارفة اهنا غلطت ايفرح بس انىت برضه غلطىت:عنان

وبعد كده اعتذر ومقولش ......اان غلطت ليه اي عنان هو اان الىل اهتمته قبل كده ىف اخالقه :فرح

 ليه وعشان ايه 

 وتوسع وىه اصال مش انقصة س يف مغلطتش خاف عليىك تزعىل منه واحلاكية تكرب:عنان

انىت بعندك وهو بدماغه الناشفة دى ايفرح قلتكل قبل كده انه بيحبك ليه بس كربىت ........

 املوضوع ومتخامصني الفرتة دى لكها 

اان عارفة ان املدة طالت بينا بس صدقيىن اان لك الىل ىف دماغى دلوقىت عايزة ابقى لوحدى :فرح

اان ماش ية ازاى اان متلخبطة جبد ايعنان مش عارفة اان ماش ية وايه  عايزة ادرس لك حاجة وافهم
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الىل بيحصىل جفاة اجتوزت ومن يوم ما اتقابلنا خالفات ومشالك لك احلاجات دى ختليىن 

 متلخبطة وال ايه 

 حص اي حبيبىت بس الزم تعرىف ان س يف بيحبك وده خيفف عنك وال ايه :عنان

 كل حاجةاقو.........عارفة اي عنان :فرح

 قوىل اي مغلباىن :عنان

 احست ابلتوتر يرسى ىف جسدها وقامت من اماهما تفرك كفهيا ببعضهام 

 ............عنان اان

 انىت ايه ايفرح:نظرت الهيا خببث متفحصة وهجها اذلى تصبغ ابمحلرة 

 ال خمافيش خالص:عادت فرح بتوتر اىل جملسها

 اقوكل اان؟:اقرتبت مهناعنان 

 ايه؟ هتقوىل"فرح

 بتحبيه ايفرح حص؟"عنان

نظرت الهيا جفاة وىه تعض عىل شفتهيا واتسعت اعيهنا مصتت ومل تتحدث بل اخفضت راسها 

 ترشىب شاى :حاولت ان تغري جمرى احلديث بعيدا

اانعارفة انك بتحبيه وهو كامن بيحبك يبقى ليه العند اي بنت .......مهتربيش :حضكت عنان قائةل 

 الناس

 مقاليش انه بيحبىن  عشان هو:فرح

 يعىن ىه دى لك احلاكية حص .....امممم:عنان

 ايوه عايزاىن ازاى اقوهل وهو مقليش لكمة كويسة من يوم مااجتوزان:فرح
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 اي بنىت هو بيلحق ايخد نفسه من ده دله واخرهتا معىت والىل معلته:عنان

 د ايه من ده لكه بالش تفكريىن بتخنق وحبس ان ادلنيا بتلف بيا مش عارفة هتس تفي:فرح

 قوليىل هتعمىل ايه ......سيبك مهنا دلوقىت :عنان

 ىف ايه :فرح

 اي بنىت مع س يف....الال ده انىت عبيطة :عنان

وبرصاحة اان اصال زعالنة من .....الال اان معرى ما هتلكم ىف حاجة ابدا الا اذا هو جه وبدا:فرح

 لكمة قالهاىل 

 لكمة ايه :عنان

 ولبسة راجل يرضيىك كده بيقوىل انىت ست:فرح

تصدىق اان مش هقوكل عىل حاجة :حضكت عنان بطريقة اس تفزت فرح نكزهتا ىف ذراعها غاضبة

 اتىن 

 اي عبيطة الراجل بينهبك وانىت مكربة:عنان

 يعىن ايه ؟يعىن اان راجل ؟:فرح

وال ال طبعا بنت وست البنات كامن بس حمباكها شوية يعىن ال سايبة شعرك وال مكياج :عنان

 لبس بناىت كده وال حاجة معلية اوى ايفرح 

 ماان اتعودت عىل كده :فرح

امسعى ايه رايك خنرج نشرتى هدوم وحاجات جديدة ...........اكن زمان دلوقىت ال مينفعش:عنان

 ليىك 

 ماىش بس امىت فرح ايسني وارؤى الاس بوع اجلاى هنلحق :فرح
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 وارؤى ورانيا هيجيبوا حاجات انىت كامن تشرتى متشليش مه ايه رايك خنرج بكرة اان وانىت:عنان

 خالص.........

 خالص :فرح

 طيب اسيبك اان بقى عشان يوسف وبكرة هنتقابل :عنان

 ماىش حبيبىت خالص :فرح

فتحت عنان الباب لتفاجا بس يف اماهما عانقته وحاولت اضفاء روح املرح عليه وىه ترى عبوس 

 وهجه ومجوده 

 مكرش كده ايه اي س يف هتفضل:عنان

 انىت راحية فني ........ال اي حبيبىت مفيش :س يف

 اان قاعدة هنا من زمان هروح اشوف يوسف فكها شوية :عنان

 متقلقيش عليا اان كويس :ابتسم بصعوبة وهو يقبل جبيهنا

تركته ودخلت مزنهلم اما هو دخل ووجد فرح امامه القى علهيا السالم وذهب لغرفته وقفت 

ددة اان تناديه وجدته يفتحه جفاة اندهش من وجودها وىه ارتبكت وتعثلمت جبوار الباب مرت 

 ابحلديث 

 ايه ماكل واقفة كده ليه :س يف

 الابدا كنت بس بساكل تتغدى .......هااا:فرح

 الشكرا الكت ىف املكتب :س يف

 لوحدك :فرح

 يعىن ايه؟:نظر الهيا ابس تغراب 
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 ع مني ؟علياء حص؟اتغديت م.......يعىن ايسني هنا من زمان :فرح

 اتغدديت معاها ىف حاجة .........اه :س يف

 انت حر عىل فكرة اان هخرج بكرة مع عنان وارؤى نشرتى شوية حاجات .........ال مفيش :فرح

 هسرت ح شوية ........انىت حرة عن اذنك :رفع كتفيه بلمباالة

 طيب :فرح

لالخر ويعتذر ولكنه الكربايء اذلى مينعهم لك مهنام يقف ىف غرفته ذهااب وااياب مرتدد ا ان يذهب 

 من ذكل 

اىت اليوم التاىل وذهبت فرح مع عنان وارؤى ورانيا لرشاء احتياجاهتم فرح تشعر ابهنا عروسا 

مثلهم بدات ختتار وتنتقى املالبس مبساعدة عنان الىت اولهتا لك الاهامتم وظلوا يشرتون حىت 

 اقرتبوا من احدى البناايت 

 ا نسمل عىل س يف وايسني اي بناتتعالو :ارؤى

 نسمل علهيم فني؟:فرح

اشارت رانيا الحدى البناايت واشارت للطابق الرابع اذلى يتقدمه ايفتة كبرية هبا امس الرشكة 

 اخلاص بس يف

 هو انىت متعرفيش ان دى رشكة س يف وايسني 

نات نطلع برسعة عشان وىه الهامن فاضية كفاية علهيا املكتب والشغل يال اي ب :حلقهتا عنان رسيعا

 نلحق نروح

صعدوا مجيعا اىل الرشكة ورحب هبم ايسني وظل يداعهبم بطريقته املعروفة حىت دخل يوسف 

 عنان ازيك :ووجدمه اندهش من وجود عنان معهم فاقبل علهيا بناظريه متامال فهيا

 ازيك انت اي يوسف :نظرت اليه حبزن معيق 
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 مان مشوفتكش ايه من ز .......خبري امحلدهلل:يوسف

 انت عامل ايه .........موجودة:عنان

 ازى اجمد ويوسف الصغري.........خبري امحلدهلل:يوسف

 يوسف خبري امحلدهلل:عنان

 واجمد فينه:يوسف

 راح ىف داهية الهىى ما يرجع ابدا:ايسني

 ليه كده؟ىف حاجة :يوسف

 ايمع فوكك منه خالص عنان وزعته:ايسني

 يعىن ايه:ا يوسف مندهشا وهو ينظر الهي

 يعىن خالص لك واحد فينا هريوح حلاهل:عنان

 جبد :ارسع يوسف ىف رده مما لفت انتباه امجليع 

 اه اي يوسف خالص :عنان

 ايه اي جامعة بقى مرات البيج بوص عندان ومش نرحب بهيا الالال كده عيب جبد:ايسني

 اه فعال اهال اي مدام فرح:يوسف

 اهال حبرضتك :فرح

 تك دى ده يوسف عادى يعىن ايه حرض :ايسني

 اياىخ اسكت شوية صدعتىن طيب مروحتيش لس يف ليه :يوسف

 الابدا احنا لسه جايني بس وعرفش مكتبه ......هاا:فرح
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اهو ده مكتب زوجك العزيز س يف :وقف ايسني خارج املكتب واشار اىل غرفة ابخر الطرقة 

 يال اتفضىل واحنا هنحصكل ..........ابشا

 ى معااي عنان هتيج:فرح

 ال روىح انىت واان هستناىك هنا يال:مغزت لها مبتسمة

ذهبت فرح وحدها جتاه املكتب وجدت علياء جتلس تتابع معلها دلفت اىل داخل الغرفة والقت 

السالم علهيا رفعت علياء راسها نظرت الهيا بغرورو وكربايء وىه تتفحصها من راسها اىل امخص 

 افندم مني حرضتك:قدمهيا 

 يف موجودس  :فرح

 اقوهل مني؟:علياء

 اظن اتقابلنا قبل كده:فرح بغيظ

 مش فاكرة برصاحة :علياء بغرور وىه تضع راسها ىف الاوراق الىت اماهما

 قوليىل املدام.........اوكية :فرح بعند

 اه طيب اتفضىل عنده اجامتع همم جدا ممكن تنتظريه.........املدام:علياء ابس هتزاء

 ل لس يف وعلياء تلقى لها ابلنظرات الغريبة املتفحصة لها ظلت فرح تنتظر ادلخو 

 اما س يف اكن جيلس بصحبة ابمس يراجعان اعامهلم ىف الرشكة 

 يعىن انت الىل هرتوح اسكندرية :ابمس

 ايوه حاسس اىن تعبان وعايز ابعد عن هنا شوية :عاد س يف بكرس يه للخلف ابرهاق 

 ماكل ايس يف :ابمس

 نفىس اراتح من شدة الاعصاب الىل اان فيه ده.........تعبان اوى اي ابمس :س يف
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 ليه بس كده ؟:ابمس

 ال وال حاجة:س يف

 ايه ده واان اقول الرشكة نورت ليه :دخل ايسني بصحبة البنات اىل س يف اذلى فوجئا هبم 

 اه ادخل علينا بلكمتني :عنان

 ياازيك اي ران ........ال اي حبيبىت ماانىت عارفة غالوتمك ازاى :س يف

 امحلدهلل ايس يف خبري :رانيا 

ىف نفس اللحظة الىت ملت فهيا فرح من اجللوس لفرتة طويةل تنتظر ادلخول لس يف وعلياء تتعمد 

 هو هيتاخر اان بقاىل مدة بستىن :اهاملها مما اصاهبا ابلضجر مهنا حىت قامت من ماكهنا بعصبية

 يظهر كده:رفعت علياء يدها بال مباالة

 اىن اان كنت هنا سالم متام قوليىل :فرح

 سالم :علياء

خرجت فرح من املكتب مدمعة العينني حىت شعرت بدوار ولكهنا حاولت متاكل اعصاهبا حىت 

 ترحل 

 اكنت عنان مازالت ىف مكتب س يف حىت انتهبت اىل عدم وجود فرح 

 هللا ىه فرح حلقت متىش :عنان

 متىش منني؟:س يف

 من هنا؟:عنان

 نا؟وايه الىل هيجيهبا ه :س يف

 فرح اكنت معاان وجاتكل عىل هنا:ارؤى
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 جمتش......ال مشوفهتاش........ايه:س يف

 جمتش ازاى اان بنفىس وصلهتا للباب :ايسني

 طيب وانتوا دخلتوا مكنتش موجودة :س يف

 ال اان دخلت من الباب التاىن :ايسني

 هناعلياء مدام فرح جمتش :قام س يف رسيعا اىل اخلارج قامت علياء حيهنا مرتبكة

 الاي فندم جت ومشيت:علياء

 وازاى متدخلش :س يف

 اان لقيت حرضتك ىف اجامتع قلهتا استىن بس زهقت من القعدة ومشيت :علياء

 مشيت امىت :س يف بغيظ 

 دلوقىت حاال بس :علياء

ارسع س يف خائفا ان تكون ركبت املصعد ورحلت دون ان يراها حىت وجدها هتبط عىل السمل 

 فرح

 اها دامعة من اسلوب علياء وفكرة انه حيهبا وسريتبط هباالتفت اليه وعين

 فرح انىت راحية فني وازاى متدخليش املكتب :وقف اماهما يلهث بقوة من ركضه خلفها

 الابدا السكرترية بتاعتك قالتىل عندك اجامتع همم خفت اشغكل :مسحت دموعها ابانملها

 وحىت لو انىت تدخىل من غري استئذان :س يف

 الهامن تزعل وتضايقكاخاف :فرح

 فرح بالش كده ال هامن وال غريه تعاىل معااي :س يف
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 عىل فني :فرح

 هنطلع اتىن عايزاك تشوىف املكتب :س يف

 هعطكل :فرح

 املهم انك معااي ........مش همم :س يف

امسك بيدها خائفا ان ترفض ولكنه وجدها تمتسك به ويصعدان سواي مرة اخرى حىت دخل 

 فت عندما راهتم وشعرت بغضب عندما وجدته ميسك بيدها عىل علياء الىت وق

 بعد كده مدام فرح تيجى تدخل عىل طول فامهة :علياء:س يف

 اسفة اي مدام .........حارض اي فندم :علياء

تعلقت فرح بذراع س يف ودخال سواي املكتب حتت انظرهيا حىت جلست عىل مكتهبا بغضب 

 ومرارة

الاعامل مع يوسف وابمس قبل سفره اىل الاسكندرية وبعدها  اليوم التاىل اكن س يف يراجع بعض

 تركهم وذهب اىل مكتب فرح ليعلمها بسفره

 اكنت فرح جتلس مع احد العمالء يراجعان بعض الامور قبل بداية العمل 

 ممكن تديىن العنوان واان هروح اخد املقاسات ونتفق عىل لك حاجة ....طيب حرضتك :فرح

 الا توفيق الهوارى اذلى اراد التعرف عىل فرح لاليقاع مرة اخرى بس يف  اكن هذا العميل ما هو

 اان حتت امرك فيه ........الىل تشوفيه اي ابمشهندسة 

 بكرة ابذن هللا هكون عندك.......طيب متام :فرح

 استئذن اان دلوقىت ........تنورى طبعا:توفيق

 مع السالمة اي فندم :فرح
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قىل س يارته ومل يدرى ان س يف راه ويعرفه جيدا اندهش نزل توفيق من مكتب فرح واس ت

 س يف من خروجه من مكتب فرح 

 صعد الهيا مل جيد هنىى ىف مكتهبا دخل مبارشة لغرفة فرح 

 بتعمىل ايه:س يف 

 اتفضل .......س يف :فرح

 اخبارك ايه ؟:س يف

 اتفضل من زمان جمتش هنا .....امحلدهلل :فرح

  بدل ما تركىب اتكىس وكدهاان قلت اىج اخدك تروىح معااي:س يف

 غريبة يعىن اول مرة تعملها:وقفت امامه وىه تنظر لعيناه مبارشة 

 احس س يف ابلتوتر فابتعد عهنا ووقف امام النافذة

 الابدا كنت قريب من هنا قلت اعدى عليىك

 احست خبيبة امل وابن الطريق للوفاق بيهنم ليس ابلسهل ولكنه ايضا ليس ابلصعب 

 هو انىت تعرىف واحد امسه توفيق الهوارى :متسائالالتف الهيا 

 مني توفيق الهوارى ؟:اس تغربت فرح قائةل

 ده واحد صاحب رشكة مقاوالت وبيىن وبينه عدواة وكده بسبب التار والالكم ده :س يف

 واان هعرفه منني :فرح

 ال اصىل شوفته خارج من هنا ومفيش ىف العامرة غري رشكة ادليكور بتاعتك :س يف

 ال بس ىف رشاكت دعاية هنا ممكن يكون عندها او حاجة :حفر 



 

 
124 

 

 يال وال وراىك حاجة .......ممكن برضه:مط س يف شفتيه حبرية

 ال ابدا مفيش يال :فرح

صباح يوم ارشقت فيه الشمس اكن س يف ىف مكتبه يراجع بعض الاوراق قبل سفره حىت ااته 

 حرضتك س يف سلمي ا عىل اذنيه مل يعرفهاتصاال هاتفيا من رمق اليعرفه اكن صوات انثواي غريب

 ايوه اان مني معااي:س يف

املهم ان املدام بتاعتك احملرتمة راحية دلوقىت شقة توفيق الهوارى اظن تعرف ......مش همم مني 

 مني توفيق الهوارى

 الالكم ده كذب.........انىت مني :انتفض س يف واقفا

 ..............().لومش مصدقىن روح وشوف بنفسك وادى العنوان 

 اغلق س يف الهاتف وهو يتذكر عندما سالها عنه وانكرت صلهتا به 

امسك مبفاتيح س يارته وخرج غاضبا حىت ان يوسف اصطدم به ومل يشعر به اكنه اليرى وال 

 يسمع وال يفكر الا ف/اي س يجده هناك

دعا فرح اليه الخذ اما عىل الاجتاه الاخر اكن توفيق جيلس بصحبة فتاة شقراء ىف مزنهل اذلى 

 مقاساته 

 يال روىح انىت برسعة قبل ما تيجى   برافو عليىك اي دوىل:توفيق 

 حتت امرك توفيق بيه:دوىل

 غادرت وتركته يبعرث فراش الرسير ويضع بعض لزجاجات بشلك

 متناثر حىت مسع صوت الباب ابتسم خببث وعدل من مالبسه

 وامسك مبقبض الباب يفتحه ليجد فرح امامه 
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 اهال اهال ابمشهندسة اتفضىل :توفيق

 متشكرة اس تاذ شهاب :فرح

 اه اه اتفضىل .......شهاب:توفيق 

 هو اومال فني املدام حرضتك قولتىل هتبقى موجودة :فرح

 اه طبعا اتفضىل ثواىن وتكون موجودة:توفيق 

 دخلت فرح واحست بقلق اعرتاها عندما دخلت البيت 

 لو مسعت متقفلش الباب:ائةل مه توفيق ابغالق الباب منعته ق

 ليه بقى :توفيق

 معلش ملا املدام تيجى :فرح

 اه طيب ثواىن هنده علهيا بس مينفعش الباب يفضل مفتوح كده اجلريان طالعة وانزةل :توفيق

اغلق الباب ودخل احد الغرف وفرح تشعر ابخلوف حىت اهنا قامت رسيعا لتفتح الباب ولكهنا 

 فني عىل :وجدت يده متسك هبا 

 معلش اان الزم امىش دلوقىت:فرح

 ليه هو دخول امحلام زى خروجه :توفيق

 ىف ايه لو مسحت س يبىن اخرج من هنا :انتفضت خائفة وىه تنظر اليه واىل هيئته الرثة 

 قللتكل خرجىن من هنا:حضك بطريقة مس تفزة اخافهتا اكرث وبدات تبىك 

  مبزاىج مش همتىش من هنا الا:جذهبا بقوة بعيدا عن الباب

ىف نفس الوقت اذلى اكن فيه س يف يقود س يارته برسعة فائقة حىت وصل العنوان وصعد اىل 

 شقة توفيق اخذ يرضب الباب بقوة 
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 افتح اي توفيق افتح اي لكب 

 فتح توفيق الباب وجده س يف عارى اجلسد وفرح تبىك خبوف 

 س يف :فرح 

ابلضعيف رد هل الرضابت املوجعة حىت جتهلها وانقض عىل توفيق يرضبه ولكن توفيق مل يكن 

 انسابت ادلماء من وهجه وانفه وفرح تقف خائفة 

 ايه اي س يف كده ينفع تيجى تقطع علينا الوقت احللو ده :حىت وقف توفيق امام س يف

 وهللا كذاب اان اول مرة اىج هنا ايس يف وهللا :فرح

 ب اي توفيق طول معرك لك:امسكها من ذراعها دون ادىن لكمة وهو يتفل عليه

س يف وهللا كذاب اان معرفوش ده اتىن :دفعها امامه ونزل هبا وركب س يارته وىه جبواره تبىك 

 مرة اشوفه وهللا 

ظل صامتا طوال الوقت وىه مازالت تدافع عن نفسها امامه ولكنه مل يرد واكتفى ابلقيادة حىت 

امل وىه تقف امام شقهتا وصل اىل املزنل واخرهجا من الس يارة يدفعها امامه صعد راهتم 

 س يف ىف ايهانتفضت ملظهرمه 

 مفيش اي ماما اتفضىل انىت :س يف 

 ىف ايه ايفرح :امل

 ماما قلت مفيش:رصخ هبا س يف 

س يف وهللا العظمي اان مظلومة اان راحية عشان :فتح اباب شقته وادخلها ابلقوة وىه تبىك امامه

 شغل وهللا

 توفيق الهوارى منني قلىت معرفش حصل سالتكل تعرىف :اكتست مالحمه ابمجلود



 

 
127 

 

 اان معرفش حد ابالمس ده وهللا :فرح

 كذابة اان لسه جايبك من بيته يبقى متعرفيش ازاى :اقرتب مهنا حىت رفع يده وصفعها بقوة 

اان مش هدافع عن نفىس ايس يف وهللا معرفش حد ابالمس ده الىل :وضعت يدها عىل وهجها ابكية

  كنت عنده امسه شهاب وهللا

 اخرىس بقى جايبك من بيته والباشا اكن عراين هتكوىن عنده بتعمىل ايه:امسك ذراعها بقوة

 وهللا العظمي شغل ومس تعدة اوريك العقد ولك حاجة عشان تصدق :فرح

 كذابة ايفرح كذابة معلىت كده ليه ليه :رصخ فهيا 

 س يف ىف ايه :قاطعه صوت الباب فتحه ليجد عنان امامه

 ة مفيش حاج:س يف

 فني فرح........يعىن ايه مفيش حاجة صوتك عاىل اوى :عنان

 ماكل ايفرح س يف ىف ايه:دخلت وجدهتا تبىك اقرتبت مهنا تضمها

 ايده انت اجتننترفعت راسها لتجد ااثر كفيه عىل وهجها 

 اجتننت اي عنان ........اه اجتننت :س يف

م ابهلل العىل العظمي ليكون اخر يوم بس امعىل حسابك ايفرح لو خرجىت بره الباب غري الىم اقس

 ىف معرك ايفرح 

 اان مسافر دلوقىت واما ارجع هنتحاسب ايفرح 

 ىف ايه عشان ده لكه:عنان

اان جهز ش نطىت وماىش ومش عايز امسع صوتك وال اشوف .........قلت مفيش خلصنا :س يف

 وشك حلد اماارجع
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 احللقه التاسعة

لوب مل تفرتق يصعب علهيا ما متربه من احداث متالحقة ومل يومان تفرقت فهيم العيون ولكن الق

يشعرهبا احدا تشعر اهنا ىف دائرة مغلقة تدورفهيا دون هناية تشعر ابلتعب يتسلل اىل جسدها 

الصغري حىت متكن منه تنظر اىل وهجها ىف املرأ ة اكنه خشص اخر التعرفه وجه رمغ صغر س نه 

ثري والكثري ولكن هذا القلب اذلى بداخلها ينبض حبب ولكنه بدا حيمل من العذاب والامل الك 

هذا الراجل اذلى اصبح حهبا الاول والاخريحبا مل تعهده من قبل مل تعرف للحب سبيل الامن 

خالهل ولكنه تركها ورحل دون ان يعيطها الفرصة تدافع عن نفسها امامه ولكن هل يصدقها بعدما 

نفسها نعم مل اخنه مفن حيب التعرف اخليانة الطريق راها مع هذا الشخص ىف بيته ولكهنا تصدق 

نعم احبه وتش تاق روىح اليه ىف بعده توقف القلب عن دقاته ونىس عقىل لك .........اىل قلبه 

شئ ماعدا مالحمه حضكته وغضبه ذكرى مجيةل احيا هبا وسط الاالمل ولكن اىل مىت الصمود؟ اىل 

ا ىف الهش مي اىل دموع تنجرف رغام عهنا عىل وجنتهيا نريان حمرقة ترسى ىف حياهتا معه كرسايهن

ظلت حبيسة ىف مقلتهيا ولكن ان الان اوان الرحيل عدما يعود س يكون اىت موعد 

لكن يكون رحيل اجلسد فقط ولكنه ايضا رحيل الروح فاحلياة بعده ماىه الا موت ......الرحيل

 ابلبطئي

تندفع بقوة اليه مث ترحل رافعا راسه العىل يرى  سارا بقدمه عىل الرمال الباردة موجات من البحر

 النجوم متالالةل سامء اظلمت كقلبه اذلى انطفئ نوره ىف البعد عهنا اصبحت ىه النور واحلياة هل 

ولكن مع لك هذا وذاك الامل هو دامئا س يد املوقف خيىش ان يكون ظلمها مثلام فعل قبل ذكل 

 ولكنه راها بعينه تبىك خائفة مذعورة

كن ملا ؟او مبعىن احص ملا ىه ؟ملاذا حيدث لك هذا بعدما تزوج منذ ليةل زفافهم ومل هينأ  سواي ول

 دامئا ما توجد املشالك تعكر صفو حياهتم
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مر اليومان والاس تعدادت لزفاف ايسني وارؤى عىل قدم واثق اللك يسارع ىف التجهزيات حىت 

ا ترفض لك حماوالت عنان الخراهجا من يمت لك شئ ىف موعده اما فرح مازالت وحيدة ىف مزنله

وحدهتا حىت اخربت س يف ابحوالها مما زاد من امل قلبه عىل حالها ولكن ىه من اخطات والبد 

 من العقاب 

ايس يف مينفعش كده دى ال بتالك وال بترشب وقافةل عىل نفسها وعينهيا وارمة من كرت :عنان

 العياط

 طيب اان امعل ايه دلوقىت :س يف

ا خلهيا خترج الفرح بكرة خترج معاان دى حىت جمبتش حاجة جديدة تلبسها ىف الفرح لكمه:عنان

 الناس تقول ايه لو شافهتا حبالها ده 

 عنان امعىل الىل انىت عاوزاه خدهيا خرجهيا جتيب فس تان وتعمل الىل ىه عوزاه :تهند بقوة قائال

 بس قوىل هتيجى امىت؟........ حبيىب ربنا خيليك ليا:عنان

 بكرة ابذن هللا عىل ابلليل كده:ف س ي

 عشان تيجى قبل الفرح .........طيب هتلحق اي س يف :عنان

 الابذن هللا هلحق :س يف

 خالص ايحبيىب تيجى ابلسالمة :عنان

 اهنت ماكملهتا وذهبت لفرح الىت فتحت لها الباب مبتسمة بضعف

 تعاىل اي عنان

 اىج فني ؟يال البىس برسعة :عنان

 عىل فني ؟:فرح
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 نزنل جنيب فس تان حلو عشان حترضى الفرح بيه :عنان

 ال معلش اان هحرض ابى حاجة وخالص :فرح

 وال عايزة علياء اتخده منك .........انىت جمنونة ايبت انىت :عنان

 يعىن ايه :انتهبت الهيا فرح 

ش عايزاها م.......يعىن انىت شوفىت علياء لبسها واملكياج واحلاجات الىل بتعملها ىف نفسها :عنان

 ختطفه منك 

يعمل الىل هو عاوزاه خالص لك واحد فينا يشوف سكته بعيد :وقفت بضعف وادمعت عيناها 

 عن التاىن 

 انىت مش جمنونة وبس ال وهبةل كامن ايه اي بنىت كده طيب ليه :عنان

من غري ليه ايعنان اان وس يف مش لبعض لك الىل حصل وبيحصل بياكد كده حياتنا عىل :فرح

 فريت همام حناول نصلحها حتصل حاجةاتنية هتدهما يبقى لك واحد يروح حلاهل وتنهتىى كف ع

 وتفتكرى ده هو احلل ؟:عنان

هو بكرة يشوف حاهل مع واحدة حيهبا وحتبه واان .....اان شايفة انه حل كويس لينا احنا االتنني:فرح

 خالص راضية حبياىت كده 

يىب الىل بيحبك وعايزاه مش كده هتغلطىت نفس ويضيع ش بابك مع واحد مش بتحبيه وتس :عنان

 غلطىت ايفرح

 يعىن ايه مكنتيش بتحىب اجمد:التفت الهيا متسائةل

معرى ما حبييت غري مرة واحدة بس هو حىب الاول ...... معرى ما حبيته:ادمعت عيناها

اان و ........والاخري بس ايخسارة معره ما نطق حلد مارووحت منه حلد اتىن خرسته وخرسىن 

الىل دفعت المتن اوعى تعمىل زىي وتضيعى حبك من ايدك س يف بيحبك وانىت بتحبيه 
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عايزة علياء اتخده منك تبقى عبيطة حافظى عىل حبك وعىل جوزك الخر حلظة عشان ......

 مرتجعيش تندىم 

 يال بقى كده هنتاخر وراان حاجات كتري اوى :اعتدلت وىه متسح دموعها 

 حاجات ايه :فرح

 كياج وشعر وفس تان وحاجات كتري اتنية يال بقى م :عنان

 شعر ايه اان مس تحيل اكشف شعرى :فرج

 ومني قال انك هتكشفى شعرك الا ىف بيتك مع جوزك يال هنتاخر:عنان

خرجا سواي جتوال ىف احملالت التجارية حىت وقفت امام احد حمالت املالبس الرجالية اجعبهتا 

 ايه اي بنىت واقفة هنا ليه؟:ااحدى بدل املناس بات تعجبت عنان له

 ايه رايك ىف البدةل دى ؟:فرح

 حلوة اوى لس يف؟:عنان

 طبعا اومال ايه :فرح

 مش ميكن متعجبوش وال متجيش مقاسه:عنان

 الاسود هيليق عليه اوى ......الااناخدت مقاسه قبل ماانزل واللون ده هيبقى حلو عليه:فرح

 ايهممكن اعرف بتضحىك عىل :حضكت مما اس تفزها

 الىل يشوفك دلوقىت ميشوفكش وانىت بتقوىل لك واحد يروح حلاهل .....عليىك :عنان

 حببه اوى........طيب امعل ايه حببه:فرح

 مسعىت حافظى عليه ايفرح ........يبقى حتافظى عليه :عنان



 

 
132 

 

 اضاءت الانوار الشارع واملبىن ابهتاجا بزفاف ايسني وارؤى واس تعد امجليع وارتدت فرح فس تاان

مجيال ابللون الامحراملطرز يتناسب مع برشهتا البيضاء امجليةل واكنت اكالمرية ولكهنا وحيدة نظرت 

 حولها كثريا تبحث عنه كام اخربهتا عنان انه س ياىت ىف املساء ولكنه مل ايىت 

امتلات القاعة ابملدعوين حىت دخلت الزفة تدق طبولها للعرسني معا اكنت فرحة وسعادة متال 

 ب نظرت الهيم فرحة لفرحهتم ومك متنت ان يكون قريبا مهنا الان القلو 

وصل س يف اىل البيت متاخرا وعندما دخل غرفته وجد مالبسه موجودة ببذةل جديدة مل يراها 

اان شفتك فهيا ايرب تعجبك زى ما جعبتىن )من قبل باكمل احتياجاهتا وجبوارها ورقة صغري

 (متتاخرش

 ه الفراق ولكنه اراد ان يلىب لها طلهبا الخر مرة ىف حياهتم الزوجية ابتسم س يف مبرارة بعد قرار 

ارتدى مالبسه وتوجه اىل احلفل اكن وس /اي كعادته خيطف اظار الفتيات عندما دخل القاعة 

مربوك :الحظته ارؤى الىت ماان راته حىت تركت اصدقاءها وجرت اليه حتتنضه وهو يقبل راسها

 ايست العرايس

 ة متجيش كنت خايف:ارؤى

 مكنتش اقدر ايحبيبىت ربنا هينيىك:س يف

 مربوك ايايسني :امسك بيدها واجته اىل حيىي وايسني اذلى مضه بقوة 

 هللا يبارك فيك ايس يف عقبال اما اشوفكل نونو صغري كده يقوىل ايمعى :ايسني

 ان شاء هللا ايحبيىب :ابتسم س يف حبزن

 الاقارب حىت وجد علياء امامهتركهم والتف حوهل كثريون سواء من الاهل او 

 محدهلل عىل السالمة ايابمشهندس وحشتنا الاكم يوم دول 

 اخبارك ايه ......شكرا اي علياء:س يف
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 دلوقىت بس بقيت كويسة ملا رجعتلنا اتىن :علياء

ارتبك س يف وحاول الابتعاد عهنا وهو يبحث عن فرح حىت وجدها تقف بعيدا تنظر اليه حبزن 

 ن اذنك ايعلياءعمدمعة العينني 

 اتفضل :علياء

تركها وذهب لفرح الىت انهبر هبا وجباملها الىت اخفته عنه كثريا حتت غطاء العمل واجلدية اقرتب 

 مهنا وعيناه تنطق ابحلب 

 ازيك ايفرح :س يف

 محدهلل عىل السالمة .... امحلدهلل :فرح

 الفس تان حلو اوى عليىك ..... هللا يسلمك:س يف

 جبد جعبك ؟:فرح

 مقدرش انكر انك مجيةل اوى الهناردة :فس ي

 س يف ممكن نتلكم مع بعض :فرح

 هنتلكم ودلوقىت عشان نراتح احنا االتنني :س يف

 يعىن ايه:اندهشت من مجوده ولهجته الغربية

 تعاىل نطلع بره نتلكم بعيد عن ادلوشة دى :نظر حوهل وجد امجليع مشغولون حباهلم

ايه رايك ىف حياتنا ايفرح مش شايفة ان احنا تعبنا :دا خرجت معه ووقف اماهما وهو ينظر بعي

 اوى مع بعض

 ادلنيا مش لك يوم زى الىل قبهل وايما هنقابل :فرح

 حلد امىت ؟:س يف
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 مش فهامك :فرح

كنا مضطرين اكن ممكن حتصل حاجات كتري احنا ىف  .فرح احنا جوازان اكن غلطة :تهند بقوة قائال

 انهتىى واملشلكة الىل اجتوزان بسبهبا احتلتغىن عهنا بس اظن دلوقىت لك شئ 

 يعىن ايه :فرح

يعىن احنا تعبنا اوى لك يوم مشلكة وخناق تفتكرى ممكن نبدا حياتنا ىف اجلو :ابتعد يقف خلفها 

 ده ازاى؟

 انت عايزايه ايس يف.....انت ليه مش عايز تتلكم عىل طول ؟:فرح 

 نتطلق ايفرح :س يف

ت ابختناق يقتلها وجتمدت اطرافها وجعزت متاما عن احلركة احست ان العامل يدور هبا وشعر 

 انت قلت ايه ايس يف:قالت بصوت اش به اهلمس احلزين

 مفيش حل غري كده ايفرح :ابتلع ريقه بصعوبة ومل يواهجها

مش هنفضل ىف العذاب ده كتري اان تعبت وانىت كامن تعبىت يبقى لك واحد يروح حلاهل ميكن 

 ساعهتا نسرت ح

شايف ان احنا كده هنسرت ح ايس يف؟شايف ان البعد بينا هو احلل؟بعد ده لكه  انت:فرح

 تقوىل نبعد

 كده احسن ليا وليىك بكره تالىق الىل حيبك وحتبيه واان كامن الاىق الىل حتبىن :س يف

 ايااااه انت شايفها سهةل اوى كده :فرح

 عادى حىت لو ملقتش مش لك الناس بتتجوز عن حب :س يف

 انت اكيد بهتزر حص:تبىك  رصخت به وىه
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 فرح ماكل ىف ايه :امسك بكفهيا وجدها ابردة بشدة

تقتلتىن وتسالىن ماىل اتخد مىن احىل حاجة ىف معرى وتقوىل ماىل عايز ........بتسال ماىل :فرح

 طلقىن بس اان معرى ما هسمحك معرى ......تتطلقىن ايس يف 

 فرح انىت تقصدى ايه؟:س يف

 مقصدش حاجة وايريت بكرة الصبح نهنىى لك حاجة :ىه متسح دموعها نزعت يدها منه بقوة و

 قوىل اى حاجة ختليىن احس انك عاوزاىن .....فرح ردى عليا:التفت لرتحل امسك هبا

 ال مش عاوزاك مش عاوزاك......عاوزاك:فرح

 تركته تبىك حىت وجدت علياء تقف تنظر الهيم واس متتعت حلوارمه اكمال نظرت لها نظرة شامتة

واحضة فالتف فرح لس يف وتالقت العيون حىت ابتعدت مرسعة خترج من القاعة ابمكلها واوقفت 

 س يارة اجرة ورحلت هبا اىل مزنلها وحيدة خائفة ضعيفة 

 حبث عهنا س يف ىف لك ماكن مل جيدها حىت راه امحد شقيق فرح 

 س يف ازيك اخبارك ايه مربوك الخواتك 

 هللا يبارك فيك ايامحد :س يف

 اومال فرح فني عايز اسمل علهيا قبل ماامىش:امحد

مش عارف اكنت هنا دلوقىت مش عارف :حبث س يف بنظره عهنا مل جيدها مما زاد من قلقه علهيا

 راحت فني 

 روحت 

 املدام روحت ايابمشهندس :التفتا سواي ملصدر الصوت وجدها علياء تقف خلفه 

 روحت امىت ؟:س يف بغضب
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 سابتك دلوقىت حاال بعد اما:علياء

 ىف حاجة ايس يف؟مالها فرح؟:امحد

 عادى عن اذنك اان هروح اشوفها ......ابدا ايامحد مفيش :س يف

 قاد س يارته برسعة وهو حياول االتصال هبا لكن هاتفها اكن مغلقا

مما زاد من قلقه وحريته حىت وصل مزنهلم صعد برسعة وفتح الباب مسع صوهتا ىف غرفهتا تبىك 

 فوىه تتحدث ىف الهات

 خالص .......خالص اي مرمي هيطلقىن 

 حبيبىت اهدى بس طيب حاوىل تتفامهى معاه يرجع عن الىل ىف دماغه:مرمي

ال اي مرمي اان حاسة انه عايز خيلص مىن عشان الست علياء بتاعته واان هسيبهل ادلنيا لكها :فرح

 عشان مكنش عقبة ىف طريقه

 مني العاقةل الىل تعمل كدهمتبقيش هبةل هتسيىب جوزك لواحدة اتنية :مرمي

الخالص اان تعبت ايمرمي وهللا تعبت نفىس ابعد عن العامل ده لكه عايزة امىش ........عاقةل:فرح

 اروح ىف ماكن معرفش حد وال حد يعرفىن مش عايزة اجترح اكرت من كده 

قوىم ......فرح قوىم حبيبىت اتوىض وصىل ركعتني هلل يفك كربك وحيميىك وهيديكل جوزك :مرمي

 ايفرح ونتقابل يوم السبت ابذن هللا ىف املكتب

 حارض اي مرمي حارض :فرح

 مني؟:ماان انهتت حىت دق ابهبا ففزعت وقالت بصوت مرتعش 

 افتحى ايفرح :س يف

 ىف حاجة:فرح
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 افتحى عايز اتلكم معاىك شوية:س يف

 اان تعبانة وعاوزة اانم   المعلش س يبىن لوحدى لو مسحت:فرح

 عليىك مخس دقايق بس لو مسحىت افتحى مش هطول :س يف

 فتحت الباب ووقفت امامه حتاول ان تبدو ابلصامدة القوية ولكن

 العيون افشت مبا ىف القلب من الاالم واحزان

 ممكن اعرف مشيىت ليه ؟خمفتيش عىل نفسك وانىت لوحدك:س يف

 خريحرضتك عايزىن ىف حاجة ......مش هتفرق كتري:فرح

فرح انىت ليه مش عاوزة تفهميىن اان تعبت من املشالك تعبت من ........ايه حرضتك دى :س يف

 اخلناق ولك شوية مصيبة حتصل تبعدان عن بعض اكرت 

عىل العموم خالص انت اخرتت الهناية ......ايااه لدلرجة حياتك معااي تعباك اوى كده :فرح

 ايس يف

 فرح انىت لسه عاوزاىن ......الايفرح مش الهناية :س يف

ليه مطوال عىل امل ان ينطق بلكمة واحدة جتعلها تمتسك به ولكنه مل ينطقها ويطلب مهنا نظرت ا

 الافصاح عن ما ىف قلهبا ولكنه مل ينطق 

 مش عاوزاك ولو مسحت بكرة تهنىى لك حاجة ......ال مش عاوزاك ايس يف :فرح 

 ده اخر حاجة عندك :س يف

 عاوزة اانم .......ايوه وعن اذنك :فرح

بس ممكن انجلها كامن اكم يوم مينفعش اخواىت يتجوزوا الهناردة واان .......فرح ماىش اي:س يف

 اطلق بكرة .........
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 بس ايريت متتاخرش عشان اخلص .....براحتك :فرح

 حارض........حارض ايفرح:س يف

اغلقت الباب وظلت تبىك وتبىك تدور ىف الغرفة ابمل يصعب حتمهل امل الفراق امل اليس تطيع احدا 

مهل ولكنه سوف حيدث اجال اما عاجال مل تسطيع الاحامتل اكرث من ذكل حىت سقطت مغش يا حت

 علهيا 

 فرح ردى عليا .........فرح :مسع س يف صوت ارتطام ظل يدق الباب بقوة 

مل جيد الاجابة ظل يرضب الباب بقوة حىت فتحه اخريا وجدها ملقاة عىل الارض مغش يا علهيا 

 ايفاقها حىت افاقت وجدته جبوارها  محلها رسيعا وهو حياول

 ىف ايه ؟:فرح

 بتعمىل ىف نفسك وفيا كده ليه ؟ليه ايفرح ليه؟:س يف

 عايزة اكون لوحدى .......لو مسحت س يبىن :فرح

 بس لو احتجىت حاجة اندىه عليا.....ماىش ايفرح :س يف

 شكرا:فرح

شعر به ولكن ماذا يفعل تركها وذهب لغرفته يفكر ىف قراره وهل اخطا وتعجل به يرى حهبا ي 

 .؟ماذا يفعل

ىف واحد بره عايز :مضت اايم قليةل اكن ىف مكتبه جيلس شاردا حزينا حىت دخلت عليه علياء 

 حرضتك

 واحد مني؟:س يف

 ابن مع مدام فرح.....بيقول :علياء
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 مني؟عادل؟:انتفض س يف متعجبا

 ادخهل.....ايوه :علياء

 دخليه :س يف متعجبا 

 يقف امام س يف اذلى حاول ان يستشف سبب زايرته الغريبة هل  بعد حلظات اكن عادل

 خري عايز ايه؟ىف صور اتنية وال ماكملات:س يف

 الايس يف اان جاى اعتذركل واحذرك:عادل

 طيب تعتذر دى ماىش حتذرىن من مني :س يف

 من توفيق الهوارى :عادل

 انت تعرف توفيق منني ؟:ضيق س يف عيناه وهو يتساءل عن صلته بتوفيق 

 اانارتكبت غلطة كبرية اوى غلطة معرى ما هسامح نفىس علهيا .....س يف:عادل

 تقصد ايه......مش فامه:س يف

 ابتعد عادل عنه وهو حياول اكتساب الشجاعة حىت يربأ  فرح من اهتامات ابطةل 

 توفيق اكن صاحىب واس تغل الصداقة دى انه ايذيك وايذى فرح :عادل 

 ازاى؟:س يف

ات اكنت خبطة منه ؟يوم مااتقابلت اان وانت عند فرح ىف املكتب اكن الصور واملاكمل:عادل

موىص واحد يصوران وبعدها قدر انه يغري ىف الصور عشان يبان ان ىف حاجة بيىن وبيهنا وانت 

 وتتطلق انت وهيا......تشوفها تتخانق معاها 

 واملاكملات:س يف
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اهنا هتتجوز اان طلبت فرح للجواز قبكل اكنت بيىن وبيهنا اول ما عرفت .......املاكملات :عادل

بس معرها .......يعىن لو اكنت عاوزاىن اكنت وافقت عليا وخالص من الاول ......ورفضتىن 

توفيق الىل راحلها وغري امسه ......شايفاىن اخوها واان مقدرتش سلمت وداىن ودماغى لتوفيق 

اكن عايز .......ان فرح بتخونك  عشان متعرفوش واتفق مع واحدة تلكمك ىف التليفون وتقوكل

 يكرسك بهيا واان كنت وسليته ايس يف 

انت عارف انت معلت فينا ايه عارف حياتنا الىل :جهم عليه س يف جيذبه من مالبسه بغضب

 احتولت حجمي بسببك عارف وال ال

عارف واسف وهللا اان معرفش انه خالها تروح شقته الا امبارح روحت ابلصدفة لقيته :عادل

لكم السكرترية بتاعته وبيفكرها ابلىل معهل ساعهتا مقدرتش امسك اعصاىب اكرت من كده دخلت بي

اان الىل طاوعته ان خيوض ىف رشف بنت معى كنت .........عليه ورضبته بس لك ده بسبىب اان 

 بس الىل........بس لو اكنت عاوزاىن اكن زماهنا معااي .....زى الامعى فاكر اهنا ممكن تفكر فيا 

 اعرفه والىل حسيته اهنا بتحبك انمتتضيعهاش منك ايس يف

 بعد مااتفقنا عىل الطالق .......بعد ايه :س يف بغضب 

طالق ايه ليه ايس يف اوعى تضيعها من ايدك انت عرفت دلوقىت ان لك الىل ......ايه :عادل

 حصل وممكن حيصل بسبب توفيق اوعى تسيهبا ايس يف اوعى

ويفكر هل ميكن ان يرتكها ويعيش بدوهنا مع لك ماعرفه اتكد الان غادر عادل وظل س يف يفكر 

 اهنا خطة دنيئة من توفيق لاليقاع بيهنم 

امسك مبفاتيح س يارته وغادر دون ادىن لكمة مع اى احد ذهب ملكتب توفيق وجده جيلس 

 ويبدو عليه ااثر الرضب املربح عىل وهجه

 تعرف ان اللكب احسن منك اي توفيق......تصدق شلكك هيكل من الضحك:حضك بشدة قائال

 انت جاى هنا ليه ايس يف:توفيق
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 مش هو الىل معل كده برضه؟ .ابدا جاى اتفرج عادل معل فيك ايه:س يف

تصدق صعبان عليا بس حبذرك ايتوفيق لو فكرت تيجى جنىب او تقرب من مراىت مش هيكفيىن 

 اىن اقطع رقبتك ايابن الهوارى

واشرتى لها وردا كثريا وهو يشعر بسعادة التوصف ولكه امل ان  تركه وذهب اىل متجر الورود

 تساحمه عىل ما فعهل وما قاهل 

 ايه ده ىف ايه :اثناء سريه وجد س يارة توقفه هبط من س يارته متسائال 

 ازيك ايس يف:جفاة جهم عليه رجلني امساك به وجمد يقف امامه

  ايه ده ىف ايه جايب بلطجية زيك ليه اياجمد.اجمد:س يف

 يعىن مش خايف .لسانك طويل برضه:اجمد

 منك انت ايحيوان ده العاش وال اكن ......اخاف:س يف

 طلقت اختك مىن ليه ايس يف:مض اجمد قبضته ورضبه ىف وهجه

 عشان لكب متسواش متس تحقش انك تكون زوج واب:لهث س يف بقوة

 طيب وضبوه بقى ........بقى كده :اجمد 

حىت اهنكه .....د هلم الرضابت ولكن الكرثة تغلب الشجاعة ظل الرجالن يرضابن س يف وهو ير 

 ايه رايك لسه شوية مش كده :الرضب فاقرتب منه اجمد

اشار اىل احدمه فرفع س يف والاخر امسك بسكني ورضبه هبا ىف جانب بطنه حىت سقط ارضا 

 متاملا بشدة تركوه وغادورا مرسعني 

ل ومل ايىت خافت ان يكون حدث هل مكروه ظلت فرح تنتظره حىت اشارت الساعة منتصف اللي

لكام امسكت هباتفها لتتصل به تركته حىت ال يشعر بقلقها عليه ولكهنا ىف الهناية اخذت القرار 

 واتصلت به ولكن الصوت اذلى ااتها خمتلفا متاما
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 س يف......الووو:فرح

 الاي فندم صاحب التليفون ده ىف املستشفى هنا

 يف فني س  .......س يف:انتفضت تبىك 

 حرضتك مني 

 اان مراته س يف فني رد عليا:فرح

 ااناسف الاس تاذ س يف لقوه مرضوب جنب عربيته وهو دلوقىت ىف العمليات 

 س يف مستشفى ايه ....ايه :فرح

 )............(مستشفى 

ارتدت مالبسها عىل جعاةل وىه تبىك حبرقة وتدعو رهبا ان يكون خبري خرجت من بيهتا ووقفت 

 مزنل س يف بقوة مما افزع امجليع فتح حسني وجدها امامه تبىك وترجتفترضب ابب 

 فرح ىف ايه اي بنىت

 س يف ىف املستشفى......س يف :بكت بشدة وىه حتاول متاكل اعصاهبا

 ايه ابىن ماهل؟ ردى ايفرح:امل

معرفش وهللا وعرفش طلبته واحد رد عليا وقاىل انه ىف املستشفى ابوس ايدك اياباب تعاىل :فرح

 معااي برسعة

 طيب طيب اان هروح خليىك انىت:حسني

 الال رجىل عىل رجكل هروحهل بس برسعة اان خايفة اوى :فرح 

 حبيبىت متخافيش ابذن هللا هيبقى كويس:مضهتا عنان 

 اان مهوت لو جراهل حاجة......اان خايفة عليه ايعنان : بكت فرح بشدة وىه تمتسك هبا
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  بعد الرش ان شاء هللا خبري:عنان

 خرج حسني وامل واخربا حازم وايسني وذهبا مجيعهم اىل املشفى حيث يوجد س يف 

 تقدهمم حازم كطبيب وعمل انه اصيب بطعنة سكني ورضب مربح 

 عايزة اشوفه اياحازم :شهقت فرح بباكء وىه تكمت انفاسها 

 اهدى ايفرح اان هشوف حالته وبعدين نشوف :حازم

املركزة حيث يرقد س يف وقفت فرح امام الزجاج احلائل بيهنم تبىك وقفوا مجيعا امام غرفة العناية 

وامل تبىك ىه الاخرى حىت جاءت عنان وظلت معهم حىت جاء الطبيب املتابع حلالته واخربمه 

 ان الاصابة ليست ابخلطرية ولكنه حيتاج اىل املكوث ىف العناية حىت يسرتد حصته 

ى احد او ان تتلكم او اتلك الا عندما تتطمنئ جلست فرح عىل كرىس جبوار الغرفة رافضة ال

عليه مل تتوقف عيناها عن ادلموع اكنت وادلهيا حيرضان يوميا لالطمانان عىل حصة س يف ولكهنا 

مل تكن تشعر ابحد حىت اخربمه الطبيب انه تعدى مرحةل اخلطر وانه خبري ارصت عىل ادلخول 

 اليه وبعد احلاح وافق حيث تسمح حالته 

رفة راته انمئا مس تكينا موصول جبسده بعض الااننيب وجسده ملفوف بشاش اثر دخلت الغ

قوم .....قوم ايس يف........س يف:اجلرح اقرتبت منه وجلست جبواره امسكت بكفيه تقبلهام 

 متسبنيش قوم عشان عايزة اقوكل حاجات كتري اوى 

 اان حببك اوى ايس يف اكن نفىس تكون مسعىن دلوقىت .....تعرف 

اان الىل مش هتبعد عنك ابدا هفضل معاك وجنبك الخر يوم ىف .....ايز تبعدىن عنك كنت ع

 بس قوم وارجعىل اتىن .........معرى 

حبيىب قوم ولكمىن اختانق معااي زى زمان بس قوم مسعىن ......اان مقدرش اعيش من غريك وهللا

عايزة حد غريك  قوم ايس يف بقى اان مليش غريك ىف ادلنيا مش.....صوتك وحشتىن اوى 

 مكنتش اعرف اىن حببك اوى كده.....
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 اخفضت راسها جبانبه حىت شعرت بيده عىل راسها انتفضت رفعت راسها وجدته مبتسام لها

 لو كنت اعرف انك هتقوىل الالكم احللو ده لكه كنت اجرت انس يرضبوىن من زمان

 س يف انت كويس ......س يف :حضكت من بني دموعها

 معاىك بس ايحبيبىت اان كويس:قبلهاجذب يدها اليه و 

 وهللا العظمي حببك اوى .........حببك ايفرح

 .....خالص قوم بقى واثبت انك :اقبلت عليه وجلست جبواره 

 طيب حببك ايفرح وهقوم اهوو........حببك.....اىن ايه:س يف

 كده حرام عليك اجلرح لسه جديد  س يف:حاول القيام منعته برسعة

 طيب هقوم....زاىن اثبت اىن حببك مش انىت عاو :س يف

 ايس يدى خالص مصدقاك وهللا:فرح

 جبد ايفرح بتحبيىن :س يف

 لسه بتسال؟:فرح

 عايز امسعها اتىن بس وعيىن ىف عينك متخبيش قوىل لك الىل نفسك فيه:س يف

 مااان قلت:اخفضت راسها خبجل 

 الاان كنت انمي مسمعتش كويس :س يف

 خالص بقى :فرح

 ايه انت مس تغىن عن نفسك :اخرى فدفعته برفق حاول القيام مرة 

 امعل ايه بس ايانس مراىت ومش راضية تقوىل لكمة حلوة امعلها ايه:س يف
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 طيب خالص :فرح

 حببك ايفرح:مث قبلها وهو ينظر الهيا:امسك بكفهيا ووضع وجنته علهيا

 جبد ايس يف:جلست امامه وىه تنظر اليه حىت ادمعت عيناها

اان مش حببك بس اان مبوت فيىك كامن ولو ىف اكرت .....قلب س يفلسه مش مصدقة اي:س يف

 من احلب كنت هقول عليه

 ايه اي حلوين اجيب جشرة واتنني لميون:ظلت عيناها معلقة به حىت دخل حازم جفاة 

 اياباى دميا بتيجى ىف اوقات غري مناس بة زى ايسني ابلظبط:س يف

 حد بينده عليا:ايسني

 ون جنيه ايرتىن جبت سرية ملي:س يف

 اان احسن مهنم طبعا حص ايس يف:ايسني

 اه طبعا املليون جنيه احسن:س يف

 بقوكل ايه ايخفيف انت وهو يعىن اخومك الكبري قاعد مع مراته يعىن ملهاش الزمة الوقفة دى 

 ايه رايك اي حزوىم نسيهبم مع بعض وال ايه:وضع ايسني يده فوق كتف حازم

 ة برصاحة اخاف علهيم من الفتن:حازم

 ايه اي س يف بتدور عىل ايه:حبث س يف عن اى شئ امامه 

 فرح اى حاجة اخبط اجلوز دول واخلص مهنم :س يف

عندك ادلكتور الفاشل ده انت حر معاه سالمو .......واان ماىل ايمع ده اان عريس جديد:ايسني

 عليكو

 اسف عىل املقاطعة اي حلوين ........خدى معاك اي ايسني:حازم
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 خلص ايحبيىب اما تروح امعل الىل انت عاوزها.........س يف

 ينفع اروح دلوقىت :س يف

 ال طبعا مينفعش مش كده ايحازم:فرح

 اه طبعا مينفعش بس هو اخواي بيحب يس تعبط:حازم

 ماىش ايحازم كل يوم امىش يال من هنا عايز اقعد مع مراىت:س يف

 ربنا هيئن سعيد بسعيدة......ماىش ايس يدى :حازم

 حبيبىت كنا بنقول ايه:التف الهيا س يف تركهم وغادر ف

 برصاحة مش فاكرة:فرح

 طيب قرىب مىن واان هفكرك اي حبيبىت:س يف
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 احللقه العارشه

لكامت مرت بني طرق طويةل كنا نظهنا التنهتىى لكامت اش بعت بقلوبنا احلب واقتلعت دونه اى 

 فقط حبيىب امسك .....شئ لكامت زرعت مع لك نبضة قلب نداء ابمسك 

حلظات واكنت غرفة س يف امتلات اللك جاء ليطمنئ عىل حصته بعدما اخربمه الطبيب بتعديه 

مرحةل اخلطر اكن جيلس عىل رسيره وامجليع من حوهل الاان عينيه مل تكن ترى غريها لكام ابتعدت 

  اشارت لها عينيه ابلقرب حىت دخل علهيم حازم يطلب مهنم اخلروج حىت يرتكوه ليسرت ح

 يال ايجامعة سيبوه يسرت ح ده لسه يدوب فايق الهناردة:حازم

 يالايجامعة .....عندك حق ايدكتور:كامل

 س يف احنا همنىش حمتاج حاجة.....متام:حسني

 الاياباب ربنا خيليك ليا مع السالمة :س يف

 يالايفرح :عنان

 ال اان هفضل معاه مش ينفع ايحازم:فرح

 وحىت لو مش هتباىت هنا عهاكد حازم ان يتحدث ولكن س يف قاط

 ليه؟:فرح

 من غري ليه ايفرح مينفعش:س يف
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 مش هينفع اسيبك لوحدك: فرح 

 خالص ايس يف سيهبا تبات معاك وال اابت اان :امل

 سيبوان لوحدان شويةت ممكن ......ال انىت وال هيا:س يف

 هللا هللا ده احنا بنزتحلق اهوو:ايسني

 ابلظبط كده وريىن عرض كتافك يال:س يف

 خرج امجليع ماعدا فرح الىت ظهر عىل وهجها احلزن لرفضه املبيت معه

 ممكن اعرف زعالنة ليه دلوقىت:س يف

 يعىن مش عارف ايس يف مش عاوزىن اابت معاك ليه؟:فرح

 عشان مينفعش تناىم هنا افرىض دكتور وال ممرض دخل وانىت انمية يبقى كويس:س يف

 مش هنام هفضل صاحية:فرح 

 فرح عشان خاطرى روىح دلوقىت وهستناىك بكره ابذن هللا ....عا مينفعشايسالم ال طب:س يف

 خالص بقى متكرشيش هستناىك من بدرى :نظرت اليه ومل تتحدث فامكل مداعبا 

 حارض ايس يف مع اىن مش قادرة امىش واسيبك:فرح

سط خىل ابكل من نفسك اان عارف انك و :اشار لها بيده فاقرتبت منه امسك بكفهيا بني راحته 

 بيىت بس برضه هبقى قلقان عليىك 

 متخافش هبقى كويسة ابذن هللا :فرح

 يال بقى ايفرح ااتخران:هنا اندت عنان

 حارض جاية اهوو:فرح
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 اشوفك عىل خري :التفت لس يف مودعة 

 مع السالمة متتاخريش عليا بكره:س يف

 حارض:فرح

وعقهل الغشاوة الىت اكن لها ان ذهبت وتركته يعود براسه للخلف وهوحيمد ربه انه ازال من قلبه 

 تقىض عىل حياته معها ولكن ماذا ختبىئ هلم الاايم القادمة

عادت فرح لبيهتا وىه تنظر حولها وتشعر ابلوحدة بدونه مع اهنم اكنوا غالبا بعيدا الا ان وجوده 

 جبوارها ىف نفس املاكن يبعث ىف قلهبا الامان

ل س يف عن واقعة الاعتداء عليه وبعد الاس اةل وصل للمشفى وكيل النائب العام الخذ اقوا

 املعروفة ساهل اذا اكن يهتم احدا معني ابحلادثة 

 حرضتك اظن شوفت الىل رضبوك مش كده:وكيل النيابة

 اجمد طليق اخىت .....ايوه:س يف

 وايه درجة العدواة الىل بينمك ختليه يعمل فيك كده وحياول يقتكل :الوكيل

ا تتطلق منه وهو اكن رافض الطالق بس اان وقفت حماىم كبري حلد الىن ساعدت اخىت اهن:س يف

 ماقدر يطلقها

 يعىن مفيش سبب اتىن:الوكيل

 الطبعا هو ده السبب :س يف

 عىل العموم اان هطلع امر ابلقبص عليه وان شاء هللا اتخد حقك :الوكيل

 كويساانعارف كده .....بس عىل فكرة سهل جدا يطلع مهنا ....متشكر حلرضتك :س يف

 عن اذنك....الوكيل انت بلغتىن وسيب الباىق علينا 
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قىض س يف ىف املشفى حنو اس بوع حىت مسح هل الطبيب املعاجل ابلعودة للمزنل بعد احلاحه ولكن 

برشط عدم احلركة مع انه اكن يشعر ابلتذمر من التقييد ولكن اكن هل افضل من املكوث ىف 

 املشفى ملدة طويةل

وايسني معه يساعدونه ىف ادلخول لبيته وفرح معه حىت دخل غرفته عندما حرض اكن حازم 

 واطمانوا عليه وتركوه مث جاءت اليه زهرية لتتطمنئ عليه 

 محدهلل عىل سالمتك ايودلى:زهرية

 هللا يسلمك ايمعتو اخبار حصتك ايه:س يف

 خبري اي ودلى :زهرية

 حىت اوقفهتا زهريةعادت فرح حتمل هل الطعام اذلى وىص به الطبيب جلست جبواره 

 مني معل الولك ده

 اان:فرح

 امىت:زهرية

 قبل مااخرج ىف حاجة :فرح

 مش بعيد تكوىن حاطهل حاجة ىف الولك :زهرية 

 ايه ايمعىت هو لك شوية كده فرح هتحطىل ايه ىف الالك مس يعىن :احتد علهيا س يف غاضبا 

 مش بعيدة علهيا بنت عوف :زهرية

 ول ان يلطف اجلو احملتقن بيهنم دخل ايسني وراى املشادة حا

 ايه بس ايمعىت مش هتبطىل هزار

 هزار ايه مش بعيد تكون حاطهل مس ىف الولك :زهرية
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 اان مش فامهة انىت بتكرهيىن ليه اان معرى مااذيتك عشان تعمىل فيا لك ده:فرح

 معرك هتفضىل عدوىت ايبنت عوف :زهرية

 ماخالص بقى ايام صا ح :امل

 يال ايحبيىب خلص الكك عشان عالجك :ف وهجت حديهثا لس ي

  ؟استىن ايس يف متالكش:امسك س يف ابملعلقة ليالك اوقفته فرح جفاة 

نظروا الهيا ابندهاش خصوصا س يف ونظرت لها زهرية وعيناها تلمع وىه تعتقد ان راهيا فهيا اكن 

 حصيحا

 ليه ايفرح:نظر الهيا س يف بتساؤل

 طلع قليل اجيبكل ملح ابدا اصل امللح:جلست جبواره مبتسمة 

نظرت لزهرية نظرة الفوز وامل جبوارها حتاول كمت ابتسامهتا اما زهرية نظرت لها بغل وتركهتم 

 يضحكون عىل موقفها

 هههههه حلوة احلركة دى ايفرحىت:ايسني

 ايه فرحىت دى اتمل ملكش دعوة بهيا:وكزه س يف ىف ذراعه

 ايمع ابلراحة علينا مش كده اهدى شوية:ايسني

 يال ايابىن زوق جعكل عايزين نرش ميه:يفس  

 خالص بقى اي ايسني سيبه عشان يسرت ح :حضكت فرح عىل مناقش هتم املضحكة 

 ده انىت طلعىت ىف صف جوزك بقى:ايسني

 اومال هتبقى ىف صفك انت مع جوزها اياىخ :مضها س يف الهيا 

 اطلع اان مهنا يعىن :ايسني
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 ابلظبط كده :س يف

 اىش اي س يف اشوفك عىل خري م:قام ايسني مغادرا 

 وحش تيىن :غادر ايسني والتف الهيا 

 مااان جنبك اهوو حلقت اوحشك:فرح 

 حىت وانىت معااي وحشاىن : س يف

 تغريت مالحمها اكهنا تذكرت شئ الال اان مش اد الالكم ده:فرح

 الا قوىل ايس يف ايه حاكية الورد والهدية الىل اكنوا معاك ىف العربية

 ايه ده جبد مني قاكل ؟ار الارتباك عىل مالحمه حاول س يف اظه

 س يف اتلكم عىل طول علياء حص رد عليا:اكتست مالحمها ابلغضب 

 يعىن الزم تعرىف:س يف

 اه طبعا هتقول وال ايه: فرح

حبيبىت الورد والهدية اكنوا عشانك .....احىل حاجة شوفهتا دلوقىت ىه غريتك : جذهبا اليه ضاحاك

 انىت 

 ايسالم ازاى بقى:ةفرح غري مصدق

 ايبت اهدى عليا اان راجل مرضوب ومتعور وحالىت حاةل مينفعش كده :س يف

 انت هتتلكم وال هاااا:جلست امامه بعصبية

 هتعمىل ايه يعىن؟: قام ووجلس اماهما 

 س يف قول بقى بدل مااخرج واسيبك:فرح



 

 
153 

 

 هرتوىح فني؟: س يف

 فرح ؛ ملكش دعوة بيا

 بقى ايبنىت اعقىل :امسك بوجنهتا 

 ملا تقول احلاجات دى اكنت ملني:فرح

 اعتدل ىف جملسه متاملا فانتفضت خوفا عليه س يف ماكل ىف ايه

 ابدا اجلرح شد عليا شوية:س يف

 استىن جهيب حازم يشوفك:قامت رسيعا 

 عرفىت بقى ان قلبك خفيف: حضك س يف قائال

شان هترب ومتقولش تصدق اان غلطانة اه طبعا ع : نكرته ىف صدره عندما اتكدت من مزحته

 ماىش ايس يف انت حر احلاجة دى ملني

 حبيبىت اقعدى بقى واهدى كده:س يف

 اان مش قلت اهنا ليىك

 امشعىن :فرح

 اان هقوكل كده عادل ابن معك:س يف

 ماهل وقع بينا اتىن مش كفاية الىل معهل:فرح

 املرة دى معل حاجة اتنية:س يف

 معل ايه؟:نظرت اليه مس تفهمة 

 عىل اللعبة الىل معلها وساعده فهيا توفيق الهوارى صاحبه جه وحاكىل:س يف
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 هام احصاب؟ :فرح

اكنوا بس بعد الىل معهل ساعة ماراحكل الرشكة وغري امسه عشان انىت تروىح واان اشوفك :س يف

 هناك طبعا هتعصب واطلقك 

 حس ىب هللا ونعم الوكيل فيه طيب ليه؟اان معرفوش عشان يعمل كده:فرح

 والعيلتني بيهنم اتر قدمي وهام رافضني الصلح لكن يعرفىن:س يف

 ايهلل ىه ادلوامة دى مش هتنهتىى :فرح

 مفيش غري طريقة واحدة:تصنتع س يف اجلدية

 ايه ىه ؟: فرح

 اجتوز واحدة من عيةل الهوارى وخنلص من احلاكية دى ......يعىن زى مااجتوزتك:س يف

 يك تصدق حالل الىل بيتعمل ف :قامت رسيعا رضبته عىل كتفه

 اه ايمفرتية حرام عليىك ده اان لسه تعبان :س يف

 خالص روح لبنت الهوارى عشان تعاجلك ايابن سلمي :فرح

 ايجمنونة هو الىل يتجوز مرة يعملها اتىن:التفت لتخرج من الغرفة جذهبا اليه وهويضحك بشدة

 بقى كده يعىن اان تعباك اوى وعقدتك:فرح

 بكفيهاتملها بعينيه وتلمس شعرها ووجنهتا 

 اانمس تعد افضل طول معرى تعبان بس تفضىل جنىب

 جبد ايس يف :فرح

 دوختيىن وتعبتيىن اي جمنونة.....لسه بتساىل ايفرح :س يف
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 مش عاجبك:وضعت يدها عىل خرصها

 همام تعمىل جعبىن مدام معااي:جذب يدها اىل شفتيه يقبلهام

 ني الغلسده وقته تالقيه ايس:ارتفع صوت الباب جفاة فغضب س يف قائال 

 اسرت ح انت واان هشوف مني: حضكت فرح قائةل

 راحية فني شعرك ابين :امسك بيدها بقوة

 معلش نسيت:انتهبت حلجاهبا الساقط عن راسها

 الا ده روىح يال افتحى:س يف

 اخبار امجليل ايه ؟:نانع 

 خبري ايحبيبىت امحلدهلل ادخىل:فرح 

 س يف صاىح؟: عنان

 اه جوه ادخليهل:فرح

 حبيىب عامل ايه دلوقىت: دخلت اليه

 خبري امحلدهلل تعاىل كنىت فني ده لكه: س يف

 ابدا موجودة هروح فني :عنان

 فرح مفيش عصري وال حاجة عنان ضيفة يعىن: اراد ان يتحدث معها بعيدا عن فرح 

 فهمت فرح من مغزى حديثه انه يريد الانفراد بعنان 

 حارض هعملمك عصري حاجة اتنية

 فرح اان مش عايزة ملوش لزوم اي:عنان
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 ايس ىت اان عايز عصري يال ايفرح:س يف

 بتوزعها ليه: غادرت فرح وتركهتم فالتفت اليه عنان خببث 

 عشان عايزك ىف موضوعني واحد خيصها والتاىن خيصك:س يف

 خري ىف ايه ؟:عنان

 ايه رايك ىف يوسف :س يف 

 ماكل ايعنان:ارتبكت بطريقة الحظها س يف

 ف ال ابدا ماهل يوس:عنان

 عايز يتجوزك :س يف 

 ايه:عنان

 الىل مسعتيه: س يف 

 ليه:وقفت مبتعدة عنه خائفة ان يرى ارتباكها 

 يعىن ايه ليه الراجل عايز احلالل ايه الىل مينع :س يف

 مااان كنت قدامه قبل كده ايه الىل خاله يغري رايه :عنان

 .....عنان ىف ايه :س يف

 هيكون ىف ايه ايس يف:عنان

 سال رافضة يوسف ليهاان الىل ب :س يف

 س يف اان لسه خارجة جواز عايزىن افكر ىف جواز اتىن ازاى وابىن امعل فيه ايه: عنان

 عنان اان مش بقول تتجوزى دلوقىت املبدا نفسه موافقة عليه:س يف 
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 ال ايس يف مش موافقة :قالت برصامة

 انىت حرة:نظر الهيا غري مصدقا

 اتىنسيبك مىن قوىل كنت عايزىن ىف ايه : عنان

 فرح :س يف

مالها مش امحلدهلل بقيتوا كويسني وانت بنفسك شوفت لهفهتا عليك وخوفها وااتكدت من :عنان

 حهبا

 ايوه اان عارف عشان كده عايز امعلها حاجة تفرهحا:س يف

 حاجة ايه: عنان

 هقوكل:ابتسم لها مبكر 

ىت معه اايم احىل اايم مضت علهيام اتركني وراء ظهورمه ما مىض املني ىف الغد ان ايىت وات

 يقضوها سواي 

اكن س يف مازال ممنوعا من احلركة واكن حترض اليه لك يومني احدى املمرضات للتغيري عىل 

اجلرح الا اهنا يوما اعتذرت عن احلضور فبعث هل حازم ممرضة اخرى انتظرهتا فرح طويال حىت 

 اتت 

فتاة ىف العقد خةل بشلك غري منسق فتحت فرح الباب لتجد اماهما عبارة لوحة من الالوان املتدا

الثاىن من معرهاترتدى من الثياب ما يصف وتصبغ وهجها ابلكثري من مس تحرضات التجميل 

وتضع ىف مفها علكة تضعها ميينا ويسارا بشلك مس تفز نظرت لها فرح ابندهاش وىه تتفحصها من 

 نعم راسها لقدهما

 مش ده بيت اخو ادلكتور حازم:املمرضة 

 انىت مني  ايوه: فرح
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 اان ايحبيبىت دالل املمرضة: املمرضة 

 ممرضة: نظرت لها فرح ابستناكر

 اه ايحبيبىت ايه مش ابين عليا وال ايه:دالل 

 اس تنيىن حلظة.....ال ابدا اتفضىل : فرح

 دخلت فرح لس يف ووهجها غاضب 

 ايه ايحبيبىت ماكل:س يف 

 فرح؛املمرضة بره

 طيب ما تدخلهيا سيباها ليه:س يف

 س يف البت دى هتدخل لو رفعت عينك فهيا هقتكل: فرح

 ايه ايبنىت ىف ايه:س يف مندهشا 

 اتعدل هتدخكل ...اهوو كده وخالص:فرح

 خرجت فرح مث عادت ومعها املمرضة الىت ماان راها حىت فهم سبب عصيبة فرح

 الف سالمة اياس تاذ: جلست امامه وىه خترج ادواهتا 

 هللا يسلمك: س يف

 لو مسحت تقلع القميصممكن يعىن :دالل

 نعمممم:فرح بغضب 

 ايه ايمدام اومال هغري عىل اجلرح ازاى: دالل

 اتفضىل غريى عليه: نقل س يف نظره بيهنم وهو حياول كمت حضكته 
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ارتفع صوت هاتف فرح وجدهتا مرمي اتصلت لتطمنئ عىل س يف وقفت بعيدا تتحدث معها 

هو مش :لهاتف واقرتبت مهنا بعصبية وجدت دالل تتحدث مع س يف بشلك اس تفزها فاغلقت ا

 خالص كده

 الف سالمة عليك اه ايحبيبىت خالص وان شاء هللا:دالل

 هللا يسلمك ايدالل:س يف

 خرجت فرح وراهئا مث عادت وعالمات الغضب عىل حمياها

 س يف حبيىب ىه اكنت بتقوكل ايه

 ابدا ايحياىت بتسالىن عينيا عدسات وال طبيعى:س يف

 ايراجل :فرح

 ه وهللا ا:س يف

 حبيىب هو مش خالص فكيت اجلرح :فرح

 اه ايحبيبىت خالص اكن مه وانزاح :س يف

 اان بقى هعمكل اصابة اتنية ايابو عني زاغية: جهمت عليه ترضبه بغيظ

 خالص خالص وهللا دى ىه الىل بتعاكس ىن:امسكها س يف وهو يضحك بشدة

 وانت ما صدقت مش كده : فرح 

 وغلبانابدا وهللا ده اان طيب :س يف

 اه وعينك زايغة كامن :فرح

 امسك بذراعهيا بني يديه والقى هبا فوق الرسير حىت انه قيد حركهتا؛بمتدى ايدك عليا ايفرح 

 انت الىل فرحان ابلبت ام لبانة مش كده: فرح 
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 ايعبيطة ده انىت الىل ىف القلب:س يف

 ايسالم :فرح

 وحياة عبد السالم :س يف

 الا قوليىل هو انىت حلوة اوى كده ليه الهناردة:عينهيا  اقرتب مهنا اكرث وهو ينظر ىف

 اه لك بعقىل حالوة : فرح

 اان مقدرش وهللا ايحبيبىت:س يف

 ابقى خىل دالل تنفعك ايبتاع دالل: اقرتب مهنا اكرث ولكهنا قامت جفاة مبتعدة

 فينا من كده ايفرح:نزل س يف بوهجه عىل الرسير

 وابو كده ايس يف: فرح

 يومك قرب قرب اوى ماىش ماىش:س يف

 احللقه احلادية عرش

 حلظات جتمعنا وحناول التشبث هبا خائفني ان تفر منا

 حلظات نمتناها نسرتيضهيا ان تبقى وال ترتكنا

 ارى احلياة ىف عيناك وملسة من اانمكل تداعب خصالت شعرى تكن ىه ىل ادلنيا ومبا علهيا

 البسه اس تعداد لذلهابافاقت فرح عىل صوت ابب غرفهتا وجدته س يف يرتدى م

 س يف انت را ح فني:فرح

 صباح الفل حبيبىت:س يف

 بس قوىل را ح فني كده.....صباح النور :فرح
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 عندى مشواير شغل كتري اوى الهناردة ومش عايز ااتخر:س يف

 شغل ايه ايس يف انت لسه مرحتتش من الىل حصكل استىن شوية:فرح

 نىت معزومني الهناردة ىف حفةلاان بقيت كويس امحلدهلل عىل فكرة اان وا:س يف

 حفةل ايه:فرح مس تفهمة

 ابدا رجل اعامل عامل حفةل وعازمىن فهيا وطبعا مبا انك مراىت الزم تيجى معااي:س يف

 حبيىب بس اان مليش ىف احلفالت والالكم ده:فرح 

 معلش ايقلىب ده مشوار رضورى وهام والزم تكوىن معااي:س يف

 ز الفطار بقىهقوم اهج....ماىش:رفعت كتفهيا 

 خليىك اان هالك اى حاجة ىف املكتب:س يف

 الا قوىل ايحبيىب هو مس تغىن عن معرك:جذبته من مالبسه

 ليه كده بس ايحبيبىت:ابتلع ريقه وهو ينظر اىل يدها

 عايز تفطر ىف املكتب عشان الست علياء مش كده:فرح

 ىه واحدة وبس.....لىب ال علياء وال مليون واحدة زهيا ممكن تدخل ق:امسك بيدها يقبلها

 ايسالم والكمك قبل كده معااي علهيا:فرح

 ايسالم زى ما حضكىت عليا وقلىت انك بتحىب غريى:س يف

 واحدة بواحدة يعىن:فرح

 ابلظبط هعدى عليىك8الساعة ابلظبط كده:س يف

 ايه ده لسه بدرى اوى مث انت هتلحق تغري وتلبس8:فرح
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 هلبس ىف املكتب بقى:ارتبك س يف قليال مث التفت الهيا قائال

 س يف متعصبنيش:قامت رسيعا جترى خلفه 

 جهى اغري واخدك عارفة لو ااتخرىت....ايبنىت اعقىل شوية :س يف

 هاااا:فرح

 هستناىك برضه:س يف

 ثواىن اهجز الفطار.....ماىش ماىش:فرح

 براحتك ايحبيبىت اان هعمل تليفون صغري:س يف

تراه ام ال امسك هاتفه واتصل بياسني وعنان لرتتيب  تركته لتعد الافطار وظل يراقهبا اذا اكنت

 حفةل الليةل

انهتت فرح من اعداد الافطار وعندما عادت وجدته يتحدث ىف الهاتف وماان راها حىت اغلق 

 الهاتف

 ايه قفلت ليه؟:فرح

 ال ابدا كنت بتابع الشغل مع يوسف:س يف

 امممم طيب افطر يال هتتاخر:نظرت اليه غري مصدقة 

 س يف :من الافطار وقام لريحل اس توقفته فرح انهتوا

 نعم: التف الهيا متسائال

ذهبت اىل احد الادراج وامسكت مبصحف صغري واعطته اليه اندهش وهو ينقل نظره بيهنا 

 ايه ده ايفرح: وبينه

 ده مصحف خليه معاك اوعى تسيبه ودميا ربنا هيحفظك ان شاء هللا:فرح
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خدى ابكل من نفسك ....حبيبىت ربنا خيليىك ليا :اسها امسك املصحف وضعه ىف جيبه وقبل ر 

 عايزك ابلليل عروسة خالص عايزك تلبىس فس تان حلو اوى زيك كده

 هو الزم فس تان سواريه يعىن:فرح

 اه طبعا: س يف

 خالص ماىش: رفعت كتفهيا بعدم اقتناع 

 اشوفك ابلليل....سالم بقى عشان ااتخرت : س يف

ايه ده  :ا حىت استيقظت عىل رنني جرس الباب لتجد عنان اماهماتركها وعادت فرح للنوم جمدد

 لسه انمية

 امعل ايه مفيش ورااي حاجة س يف مش جاى غري ابلليل وهبقى اتغدى اى حاجة: فرح

 طيب البىس برسعة: عنان

 ليه؟:فرح

ابدا ايس ىت الهناردة فرح واحدة صاحبىت وحبيبىت اوى عايزة انزل اشرتى فس تان واجيب :عنان

 جات كتري وانىت هتيجى معاايحا

 تصدىق اان برضه ورااي عزومة ابلليل وس يف مصمم اىن البس فس تان سواريه:فرح

 طيب يال برسعة البىس ونتغدى بره ابملرة:عنان

 طيب ثواىن هلكم س يف واقوهل:فرح 

 ايس ىت انىت معااي مش هيقول حاجة: عنان

 معلش هلكمه برضه ثواىن: فرح

 ه ابذلهاب مع عنان للتسوقاجرت به اتصاال واخربت
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ظال سواي يبحثان عن افضل الفساتني حىت وقع اختيار عنان عىل فس تان يقرتب من اللون 

 الابيض

 ايه وايك ايفرح:عنان

 حلو اوى بس لونه فاحت اوى اكنه لعروسة:امسكت فرح ابلفس تان 

 طيب ماانىت عروسة:عنان

 ال خالص بقى اجتوزت وخالص:حضكت فرح قائةل 

  يب ادخىل قيس يه واان متاكدة انه هيعجبكط :عنان

ارتدته فرح بعدم اقتناع ولكنه اكن مناس با جدا وارصت عنان عىل رشاءه واخذات يتجوال معا ىف 

 احملالت حىت ذهبت هبا اىل احد مراكز التجميل 

 ايه ده احنا هنعمل ايه هنا: فرح 

 ةيعىن هنعمل ايه مش س يف عايزك عروسة خالص هخليىك عروس:عنان

 ظال سواي ىف مركز التجميل حىت جتهزت فرح اكهنا عروس ىف يوم زفافها

 ال ال ايه القمر ده ايخبتك ايمع س يف: عنان

 اان مش عارفة طاوعتك ازاى ومعلت لك احلاجات دى :فرح

 ايه غلط وال ايه دى حاجات بس يطة : عنان

  ده حاجات بس يطة ايه ايه اللبس ده والفس تان واخريا البيوىت س نرت: فرح

 بس ايه عروسة زى القمر: عنان

تعرىف ايعنان اان حمستش بيوم فرىح ده كنت عامةل زى التاهية اكىن ىف وادى والناس ىف : فرح

 وادى اتىن ومكلت ملا روحنا كامن
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 معلش بقى ميبقاش قلبك اسود انىس ايفرح ارىم وراء ضهرك وعيىش مع س يف : عنان

 البس عندك حق يال بقى نروح عشان احلق:فرح

 ال نروح ايه احنا نقىض اليوم بره: ارتبكت عنان قائةل

 طيب وس يف هيعدى عليا ىف البيت : فرح

 اان هلكمه جيى هنا: عنان

 ليه بس: فرح

 اهو كده يال بقى نتغدى وبعدين نروح الكوافري تلبىس وتعمىل طرحة ومكياج: عنان

 جبد انىت غريبة اوى الهناردة: فرح

 يب الا الش يطان ايحبيبىت يال بقىماغر : حضكت عنان قائةل

 حبيبىت خلصىت :انهتت فرح حىت وجدت اتصاال من س يف 

 ايوه حبيىب خالص انت فني: فرح 

 اان مخس دقايق ابلظبط وهكون عندك : س يف

ايه : خرجت فرح وعنان وانتظرا س يف حىت جاء بس يارته نزل مهنا ووقف اماهما ينظر لها حبب 

 امجلال ده

 تعاكسها واان واقفة ايه انت ه : عنان

 ايه ايبنىت مراىت ىف حاجة:س يف

 ال ايس يدى وال حاجة يال انتوا مع السالمة : عنان

 ايه مش هتيجى معاان: فرح
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 ال واحدة صاحبىت هتعدى عليا ونروح سوا: عنان

 اه حصيح هتعدى علهيا صاحبهتا يال احنا بقى: س يف

 ركبت فرح س يارة س يف وانطلقا ىف طريقهام 

 ن تنتظر ايسني حىت وقف اماهما بس يارته ومعه رانيا وارؤى وظلت عنا

 ايه الاخبار اي كوتش حست حباجة: ايسني

 ايه كوتش دى بلعب معاك اان : عنان

 ماانىت عارفة ايسني وخفة دمه: ارؤى 

 خفى ايقطة انىت وهيا خلينا نشوف ىس روميو انوى عىل ايه: ايسني

 مهل ازاى اي رانياانىت مس تح......امىش وانت ساكت : عنان

 ال ايعنان ايسني حبيىب:رانيا

 حبيبىت حبيبىت ابلعند فيمك : ايسني

 بطلوا رغى بقى عشان نوصل قبلهم

ايه ده  :وصل س يف وفرح القاعة الىت س تقام هبا احلفةل اضطربت فرح عندما رات الانوار مغلقة

 ايس يف انت متاكد ىف هنا حفةل

 طبعا ايحبيبىت :س يف 

 ادلنيا ضلمة اوىازاى بس : فرح

 حبيبىت هتخاىف وانىت معااي: امسك بكفهيا بني راحته 

 ال طبعا ايحبيىب:فرح
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 خالص يال بينا: س يف

دخال سواي القاعة وىه ممتسكة به حىت اقرتاب سطعت الانوار ىف املاكن وتصفيق حاد من 

 املوجودين

 هانظرت حولها وجدت عائلهتا وعائةل س يف ومرمي وزوهجا ايضا ىف انتظار 

 عرفىت احلفةل دى معموةل ملني: اقرتب مهنا س يف هامسا

 س يف ده عشاىن: ادمعت عينهيا وىه تلتفت اليه 

 عشان حبيبىت طبعا......اومال عشان مني :س يف

 التف حولها امجليع سعداء وىه جبوار س يف حىت عال صوت ايسني

دش حيسدمه ايجامعة س يف اخواي حبيىب عامل احلفةل دى خمصوص عشان فرح فياريت حم

 العيال دى اس توت برصاحة 

 اياىخ اسكت بقى:جذبه يوسف من ايقته 

 شوفىت بقى بيحبك ازاى مش مكنتيش عاوزاه ايفرح:اقرتب مهنا وادلها يضمها 

 خالص بقى اياباب اكن زمان: فرح

 حبيبىت تسمحيىل ابلرقصة دى : ارتفعت املوس يقى جفاة ىف املاكن اقرتب مهنا س يف 

وقف امجليع ينظرون الهيم بسعادة اكان سواي ىف عامل أ خر بعيدا عن امجليع عامل امسك بيدها و 

ميتلاكنه هام وحدهام عامل ليس به من يعكر صفو حياهتم اقرتبت منه ووضعت راسها عىل صدره 

 وىه تشعر ان الامان بني ضلوعه بني ذراعيه تمكن احلياة 

 ينالتورتة ايحلو : ظال ىف عاملها حىت قاطعهم ايسني 

 خرج اثنان من العاملني ابلقاعة يدفعون منضدة علهيا كعكة مجيةل بيضاء ووقفوا امام س يف وفرح
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 س يف ايه ده لكه : فرح 

 عشانك انىت هعمل اى حاجة ىف ادلنيا ايفرح: س يف

وقفا سواي يضمها وهام يقطعان الكعكة حىت انهتوا وارتفع صوت التصفيق من احلارضين وهو يضع 

 ها وىه تفعل مثهل متاما حىت ماان انهتىى قبل كفهيا وراسهاقطعة مهنا ىف مف 

حىت اقرتبت منه عنان وىه حتمل علبة من القطيفة الزرقاء واكنت عبارة عن طقم من اذلهب 

 حببك ايفرح:البسه لفرح حىت ماان انهتىى قبل يدها وهو ينظر لها 

 ادمعت عيناها وىه تنظر اليه حىت مسح ابانمهل دمعهتا

 ش دموعك دى اتىنممكن مشوف

 اومات براسها موافقة حىت احتضنته جفاة حىت هو تفاجا من فعلهتا فضمها اليه اكرث بشوق وحنني 

 اان حببك اوى ايس يف:رفعت راسها تنظر اليه

 واان مبوت فيىك ايقلب س يف :امسك بذقهنا مداعبا

 يال ايس يف هتتاخر عىل الطيارة:قاطعهم صوت ايسني 

 طيارة ايه؟: فرح

 عشان اان وانىت مسافرين:س يف

 ايه عىل فني ؟ : فرح

 هقوكل بعدين يال هنتاخر: س يف 

 طيب هدوىم: فرح

 متخافيش ارؤى ورانيا هجزمه لك حاجة يال هنتاخر: س يف

 غادرا سواي اىل املطار متجهني اىل الغردقة
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 ايه اي چينا كنىت فني ؟ :اما حازم ظل يبحث عن چينا حىت راها قادمة من بعيد 

 اختنقت من اجلو ده خرجت امش هوا:چينا

 ليه بس الناس لكها فرحانة امشعىن انىت:حازم

 اهو كده اان كده ارمحىن بقى اياىخ: چينا

 ىف ايه ماكل ما تتلكمى كويس : حازم

 اان بتلكم كويس عىل فكرة : چينا

 ال مش كويس ىف ايه: حازم

 وال حاجة : چينا 

 تطيب يال نروح وبعدين نتلكم ىف البي:حازم

 ال مش مروحة: چينا

 حازم؟ يعىن ايه مش مروحة

 حازم بلزي س يبىن يومني عند ماما ار ح اعصاىب فهيم:چينا

 ايه الالكم ده وعشان ايه:حازم

 خمنوقة مضايقة خالص:چينا

 ال مش خالص اتفضىل اوداىم:حازم

 ال ايحازم مش ماش ية: چينا

 امىش اوداىم:جذهبا من ذراعها يدفعها امامه

 ش ية ايحازممش ما:چينا
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 ايه ايجامعة ىف ايه: ارتفع صوهتم فالحظهم ايسني فاقرتب مهنم متسائل 

 مفيش ايايسني يال ايچينا: حازم

 قلتكل مش هروح: چينا

 ىف ايه ايحازم: ايسني

 اسالها الهامن عايزة تروح بيهتم ليه : حازم

 ماكل ايچينا ايه الىل مزعكل بس: ايسني

 كل وانت ماكل انت خليك ىف حا:چينا

اندهش ايسني من ردها ولكن رد فعل حازم اكن الارسع بصفعة قوية عىل وهجها حىت اجمتع 

 امجليع حوهلم متسائلني عن ما فعهل حازم 

 بقى كده ايحازم بمتد ايدك عليا : چينا

 عشان صوتك ميعالش عىل اخواي واان واقف انىت فاكرة نفسك ايه:حازم

 امسكت حبقيبهتا ورحلت دون ادىن لكمة

 وراء مراتك ايحازم ممتشيش لوحدها: حسني

 اياباب:حازم

 قلت وراء مراتك يال :قاطعه حسني

 ىف ايه ايسني: عنان

 معرفش وهللا حاجة جفاة كده متعصبة وعايزة متىش : ايسني

 سيبكوا مهنا جمنونة: ارؤى 
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 اقرتب يوسف من عنان وهو حياول ان يفهم مهنا سبب رفضها الزواج منه

 ن لكمةعنان ممك: يوسف

 خري اييوسف:عنان

 ممكن اعرف انىت رفضتيىن ليه؟:يوسف

 امشعىن اان اييوسف؟: عنان

 عشان عايزك...... يعىن ايه امشعىن انىت عشان:يوسف

 ليه:عنان

 اان استئذنت من مع حسني اىن اقعد معاىك نتلكم شوية بكره يناس بك: يوسف 

 نظرت اليه ومل تتلكم 

 ة الرضاهااا بيقولوا السكوت عالم:يوسف

 هكون عندك واوعدك اىن اقوكل لك حاجة 8بكره الساعة 

تركها وىه حتاول ان تس توعب ما سيبوح به تمتىن وتتطلب ان يكون احساسها به حصيحا ولكن 

 ملا الاس تعجال فالغد ليس ببعيد 

ىف نفس التوقيت اكن س يف وفرح يس تقلون الطائرة املتجهة اىل الغردقة اكنت ممتسكة به انمئة 

 ذراعه ينظر لها بني احلني والاخر حىت امغض عينيه وانم هو الاخر حىت افاق عىل صوت عىل

فرح يال :الاس تعداد للهبوط اعتدل ىف جملسه مث مرر اصابعه فوق وجنتهيا وقال بصوت هامس 

 ايحبيبىت قوىم وصلنا

 محدهلل عىل السالمة :افاقت عىل ملساته ابتسمت وىه تنظر من النافذة 

 يسلمك يال اس تعدى هنزنلهللا :س يف
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بعد مدة اكنوا داخل الفندق اذلى جحزه هلم ايسني صعدوا سواي غرفهتم وقفت فرح تراقب تل تل  

 النجوم وترى انعاكسها ىف املياه 

 حبيبىت رسحانة ىف ايه:اقرتب مهنا س يف وهو يضم خرصها اليه 

 حبب البحر اوى:فرح 

 اكرت مىن :س يف 

 د ىف ادلنيا اغىل منك التفت اليه ؛ حبيىب مفيش ح

 ابدا:س يف

 ابدا : فرح

 طيب يعىن مبااننا مع بعض وامحلدهلل عايز اقوكل عىل موضوع همم جدا:س يف

 موضوع ايه ؟:فرح 

 تعاىل نتوضا ونصىل اول وبعدين نتلكم :س يف

اهنيا صالهتم وجلسا سواي يتناوالن طعاهمم حىت انهتوا اشعلت فرح التلفاز وجدت س يف يقف 

 غلقهاماهما ي

 بتقفلوا ليه: وقفت امامه مس تفهمة 

 عايزك ىف موضوع همم ومصريى جدا:اقرتب مهنا قائال

 ايسالم :فرح

 اه وهللا هو اان هكذب عليىك برضه ايحبيبىت:امسك بيدها متجها لغرفهتم

مضها اليه واقرتب مهنا وىه تشعر ابهنا كعصفورة صغرية بني جناحني صقر قوى لن تس تطيع 

 وال منهالابتعاد عنه 
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مضها اكرث يس تنشق عطرها اخفض برصه اىل شفتيه مث احنىن يقبلها بشوق وحب ظل كثريا مانعا 

 هل ان خيرج من قلبه الهيا ولكنه الان لن يس تطيع الصمت اكرث من ذكل

 العشق فقط.......اته سواي ىف عامل خاص هبام عامل ال حيوى الا العشق 
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 احللقه الثانيه عرش

 ساعات 4نذ م 

بني نسامت الهواء وموجات تتعانق قلوب حائرة عاشقة تتشابك الاانمل بعناق ابدى اكهنا تقول 

 للعامل لن نفرتق

ملسات فوق وجنتهيا اكهنا بداية ليوم جديد خمتلف عام س بق تفتح عيناها بتثاقل وجتده جبوارها 

لكن ابتسامته اكنت امجل بكثري من يداعهبا بزهرة ندية بلوهنا الامحر اجلورى وراحئهتا العطرة و 

 اى جامل ميكن ان تستيقظ عيناها عليه

اكن جبوارها يراقهبا وىه تستيقظ من نوهما امسك ابلوردة وظل يداعهبا حىت افاقت اببتسامهتا 

 الىت عشقها دون ان يشعرمهس لها بصوت عذب جشى 

 ايصباح الفل عىل امجل عروسة ىف ادلنيا

 باح اخلري ايحبيىبص : مدت ذراعهيا بتاكسل 

 حبيىب حصيت امىت:اعتدلت ىف جملسها جبواره وىه تلممل خصالت شعرها الاسود 

 س يف؛اان صاىح من زمان بس انىت الىل كسالنة

 عايزة اانم كامن ايس يف ممكن: فرح

قوىم ايكسالنة :عادت ملوضعها مرة اخرى وىه جتذب الهيا غطاءها ولكنه جذبه جفاة وهو ميزاهحا

اليوم انميني قوىم يال ده هو اس بوع اخدته اجازة الزم والبد وحامت نقضيه ابلطول  هنقىض طول

 والعرض

 طيب اانم شوية وبعدين اقوم:فرح

 ابدا قوىم يال:س يف
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ظلت انمئة ومل تشعر به وهو جيذهبا جفاة من فوق الرسير اىل حتت املياه مبارشة وىه ترصخ به 

 ان يرتكها

 حرام عليك استىن شوية:فرح

 ابدا عشان تفوىق : س يف

 ظلت تلقى عليه املاء وىه تضحك وىه ينظر الهيا بغيظ

 بقى كده ايفرح:س يف

 انت الىل بدات ىف الاول :ظلت تضحك وهو حياول ان يبتعد 

 طيييب:س يف

نزل االثنني اسفل املياه مبالبسهم اكالطفال ال حيملون لدلنيا مهوم اتركني خلفهم ما يعكر علهيم 

 صفومه 

جتفف شعرها وخرج خلفها يضمها اليه وهو ميرر اصابعه بني خصالت شعرها املبلل خرجت فرح 

 فرح بقوكل ايه بالش نزنل دلوقىت :وشفتهيا الوردية 

 ليه بقى اومال حصتىن ليه : فرح

 هقوكل بعدين:جذهبا من يدها جفاة وبرسعة 

قد بدات ظال ميش يان فوق الرمال وهو حياوط خرصها وموجات البحر تالمس اقداهمم و 

 الشمس ىف املغيب وىه تفارق ادلنيا عىل موعد بلقاء يوم جديد لك صباح 

 وقفت فرح تراقهبا اببتسامة برئية الحتمل ىف طياهتا مقدار بغض او كره الحد 

 حاوطها س يف بذراعيه وهو يرى نظرهتاللشمس

 بتحىب وقت الغروب اوى كده:س يف
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 اس لكها حلوة وطيبةاوى ايس يف حبس ادلنيا مجيةل وواسعة والن:فرح

 بس دى مش احلقيقة مش لك الناس طيبة ايفرح:س يف

اان عارفة بس ملا بقف واشوف الشمس بتغرب وشلك البحر وقهتا حبس اىن صافية من :فرح

 جوااي وان ادلنيا دى ملىك حبس براحة 

 طيب واان مش بتحس هيا معااي:س يف

نت احىل حاجة حصلتىل ىف حياىت تعرف اي س يف ا:التفت اليه وىه تلف ذراعهيا حول رقبته

 مش عارفة لو مكنتش قابلتك اكن حصىل ايه

 ابدا كنىت هتتجوزى واحد يطلع عينك :س يف بغرور

 اخص عليك واهون عليك ايس يف: فرح

 ال انىت همنتيش اجتوزت ورافت حباكل اهووو:س يف

 بقى كده طيب :فرح

ابملياه عليه وجترى وهو خلفها ظال  ابتعدت رسيعا وىه تقف ىف وسط املياه وترضب بقدهما لتلقى

حرام عليىك اان مش محكل اان :جيراين سواي ىف املياه وهو خلفها حىت امسك هبا وهو يلهث

 راجل قربت اجعز وانىت لسه صغرية

 عشان تعرف فرق السن اي جدو:فرح

 اان جدو:س يف

 انت الىل قلت فرق السن ارشب بقى: فرح

 ن زمان ايحبيبىتمااان رشبت م:امسك بكفهيا يقبلها 

 ايه ده بقى جوعتىن وبتضحك عليا بلكمتني حلوين: فرح
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 اي بنىت انىت مش لسه والكة من شوية: س يف

 ايه ده انىت هتذلىن باكم س ندوتش خالص مش عايزة: فرح

 اي خوىف احصى الصبح الاقيىك والكة دراعى:س يف

 هقتكل ايس يفال اان مش هالك دراعك اان : نظرت خلفه وقد تغريت مالمح وهجها 

 نظر اىل ما تنظر الهيا فوجئ بعلياء خلفه قادمة ابجتاههم

 ممكن اعرف ايه الىل جاهبا هنا دى:فرح

 واان اعرف منني ايفرح :س يف

 اسال نفسك ايس يف دى جاية ليه: فرح

اقبلت علهيم علياء ومعاه شاب القت علهيم السالم وفرح تنظر الهيا واىل مالبسها الفاحضة 

 ابمشزئاز

 ايه اي ابمشهندس مش تقول انك جاى هنا:اءعلي

 انىت ايه الىل جابك هنا ايعلياء خدىت اجازة وال ايه: س يف

برصاحة ملا لقيتك خدت اجازة مقدرتش اقعد ىف املكتب قلت اخد اجازة اان كامن وار ح :علياء

 اعصاىب شوية بس معرفش ان حظى حلو اوى كده اىن اقابكل هنا

 ضب جتسد عىل مالحمها بدقة نظر لفرح وهو يرى ان الغ

 طيب معلش احنا الزم منىش: س يف

 قصدى منمك.....ليه كده بس ملحقتش اش بع منك :علياء 

 ال وعىل ايه اش بعى ايحبيبىت اش بعى :انطلقت فهيا فرح اكلرباكن وىه تغادر
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ىف عىل فكرة ايابمشهندس معى عامل حفةل عنده الليةل :حاول س يف ان يغادر خلفها اوقفته علياء

 الشاليه بتاعه اي ريت ترشفنا

 مش هينفع ايعلياء اعتذريهل ابلنيابة عىن :س يف

 ال ازاى مش هينفع ده بيحبك اوى وبيعزك اوى وهزيعل لو جمتش:علياء

 طيب ماىش اديىن العنوان وجهى :حاول س يف التخلص مهنا فوافق 

ايه اي كميو عايزاك تشغل بقوكل : اعطته العنوان وتركته يغادر وىه تنظر للشاب اذلى بصحبهتا

 البت دى الهناردة عىل اد ما تقدر

 اه طبعا عشان خياللكل اجلو مع س يف مش كده......ليه بقى : كرمي

 ابلظبط كده وانت وشطارتك:حضكت قائةل

 دخل س يف غرفته وجد فرح جتلس عىل رسيرها وىه تضم قدمهيا اىل صدرها 

 ممكن اعرف مشيىت ليه:س يف

ليه بعتاب ومل تتحدث حىت جلس جبوارها وهو يرفع وهجها اليه وفوجئ رفعت راسها تنظر ا

 بدموعها الىت حاولت ان ختفهيا عنه

 ليه فرح اان مش قلت مش حبب اشوف دموعك دى: س يف

 لو مسحت س يبىن لوحدى:قامت رسيعا مبتعدة عنه

قلتكل ان فرح اان قبل كده :ظل ينظر الهيا حىت قام ووقف اماهما وامسك كتفهيا بيده هيزها

 مفيش حاجة بيىن وبيهنا

 وعايزىن اصدقك ازاى والهامن جاية وراك حلد هنا:فرح
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صدقيىن اانمعرفش ىه عرفت ماكىن ازاى بس مش اان وهللا ايفرح ده اان ما صدقت :س يف

 نراتح شوية من املشالك جهيهبا ورااي حلد هنا

الىل جحزت وعرفت  ممكن تكون ىه: نظرت اليه وقد شعرت بصدق الكمته فاخفصت صوهتا

 ماكننا

 ال طبعا ايسني هو الىل جحز بس تالقيه عرفت من ابمس ماهو مش هيبطل:س يف

 مني ابمس: فرح

 ده رشيىك ماانىت متعرفهوش : س يف

 اه اعرف يوسف بس : فرح

 اان مش عايزك تعرىف حد غريى ابدا :امسك بذقهنا

 ما هو اان اصال مش شايفة غريك:فرح

 ايوه كده اموت اان:س يف

ىف ماكن أ خر هبطت س يدة من احد س يارات الاجرة تتلفت ميينا ويسارا اكن احدا خلفها يراقهبا 

اخفت وهجها حبجاهبا وبنظارة مشس ية كبرية ختفى معظم مالمح وهجها دلفت اىل احد املطامع 

واجتهت اىل رجل جيلس ىف هناية املطعم وهو حيتىس قهوته عندما راها اشار لها فتقدمت حنوه 

 وقفت امامه حىت

 ممكن اعرف عايز مىن ايه اي توفيق

 ايه هتفضىل واقفة كده:توفيق

 ملكش دعوة بيا عايز مىن ايه

 اقعدى نتفامه :توفيق
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 نتفامه عىل ايه قولتىل عايزك جيتكل ىف ايه اتىن

 اخرج هاتفه من سرته حىت قام بتشغيل احد الڤيديوهات واعطاه لها 

لكرىس وىه تكمت مفها خش ية ان يسمع احداصوت باكؤها الىت ماان راته حىت جبسدها فوق ا

 حاولت ان تس تعيد جشاعهتا نظرت الهيا بغل لو تركت هل العنان لقتهل 

 انت عايز ايه

 اظن قلتكل اان عايز ايه ىف التليفون:رفع قدما فوق الاخرى 

 ده مس تحيل حيصل:رصخت به

الىل قلتكل عليه عشان هو  مفيش حاجة امسها مس تحيل الزم تتعرىف عىل الراجل: توفيق

 وس يلىت الوحيدة اىن انتقم من س يف

 شوف حد غريى

 برصاحة مفيش غريك اوداىم ومنكرش انك ال تقاوىم وال نسيىت:حضك بطريقة اس تفزهتا

 ايرتيىن انىس وامسحك من حياىت لالبد

 حبيبىت واهون عليىك:توفيق

 ايش يخ روح منك هلل

 ا برضهايه ده وهو الىل زيك يعرف ربن:توفيق

 ملكش دعوة بيا بس اان قلتكل اان مش هعمل كده

انىت فاكرة انك هتلعىب بيا اان العب بيىك وبعرشة زيك : اعتدل ىف جلس ته وهوينظر الهيا برشاسة

الىل قلت عليه لو حمصلش الفيديو ده هيكون عند البيه احملرتم جوزك وبعدين ممكن اوزعه عىل 

 ال ايهالناس لكها واظن دى حاجة مش صعبة و



 

 
181 

 

 انت حيوان وقذر:هنرته بغضب وعيناها تدمع

 اان حمدش يلعب معااي ويكسب ابدا :عادللخلف قليال

 واملطلوب

 ابمس هو الوحيد الىل اقدر من خالهل اوصل لىل اان عاوزه

 طيب وده اوصهل ازاى؟

 مش صعبة زى مااان عرفتك من الفيس هتعرفيه من الفيس برضه:توفيق

 واملفروض امىت ؟

 ارسع وقت تتعرىف عليه عشان يثق فيىك وتقدرى اتخدى منه لك حاجة متام ايقطة:توفيق

 تعرف اان بلعن اليوم الىل شوفتك فيه

 حياىت متقوليش كده ده احنا لينا اايم حلوة مع بعض وال انس ية : توفيق

 ايريت انىس واحميك من حياىت

ا حبضور احلفل وىه ترفض عود مرة اخرى للغردقة داخل غرفة س يف وفرح حياول س يف اقناعه

 خوفا من لقاء علياء مرة اخرى

 عشان خاطرى بالش نروح: فرح

 ايفرح قولتكل الراجل ده ليه مجيل ىف رقبىت ومينفعش مرحش : س يف

 خالص ايس يف روح انت: فرح

 مينفعش مقدرش اسيبك لوحدك: س يف

 برصاحة واان مش قادرة اروح واشوف البنت دى اوداىم:فرح
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 هنتاخر خالص بقى اوعدك مش: س يف

 حارض ايس يف مروح معاك بس انت وعدتىن مش هنتاخر حص :فرح 

حارض اان وعدتك خالص يال برسعة البىس عشان نقعد شوية ومنىش عىل : ابتسم لها بسعادة

 طول ونسهر بره شوية

 جههز برسعة مدام فهيا سهرة بره : فرح

 اي سالم عليىك انىت بتصدىق:س يف

 س يف انت بتضحك عليا:رة رفعت يدها ىف وهجه حمذ

ايجمنونة الطبعا هنخرج ونتفسح بس خلىص بقى دى الس تات دى علهيا :حضك س يف قائال

 حاجات يال بقى 

اوقف س يف س يارته امام الشاليه اخلاص بعم علياء وجد حفةل ابلفعل مقامة والاضواء منترشة 

 ىف احلديقة واصوات املوس يقى عالية ىف املاكن

ة وىه تنظر للماكن امسك س يف بيدها ودخلوا سواي اس تقبلهتم علياء خرجت فرح من الس يار 

 واخذهتم معها اىل ادلاخل حىت يقابل معها 

 ظال س يف والعم يتبادلون اطراف احلديث حىت ملت فرح اقرتبت مهنا علياء 

 حتىب خترىج بره شوية

 ال مش همم خليىن هنا: فرح

 ال ازاى تعاىل معااي بس : علياء

يف وخرجوا سواي عرفهتا عىل مجموعة من اصدقاهئا مث ابتعدت حىت التشعر هبا استئذنت من س  

فرح واشارت لكرمي اذلى ظل يتابع فرح حىت ابتعدت تتجول ىف احلديقة ظل خلفها حىت وجد 

 ان املاكن ياكد يكون خاىل 
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 ماش ية لوحدك ليه

 انت مني: التفت اليه جفاة مذعورة

 ساعة ما شفتك الصبح وانىت مغبتيش عن ابىل حلظة  معقول نس تيىن طيب ده اان من: كرمي

 نعم انت جمنون وال حاجة:فرح

 حبث س يف عن فرح فاستئذن من مع علياء واجته الهيا يسالها 

 علياء فني فرح: س يف

 اممم مش عارفة اكنت مع كرمي من شوية:علياء

 كرمي مني.....كرمي:س يف

 ابن معى: علياء 

 هنا وىه تبتسم خببث وخرجت خلفه لرتى ماذا س يفعل مل تمكل حديهثا حىت خرج يبحث ع

 ظل س يف يبحث عهنا حىت وجدها غاضبة عصبية تهنره ان يبتعد عهنا

مل يس تطيع س يف الانتظار اكرث ارسع الهيم ومسعها وىه تهنره بشدة عندما حاول امساك يدها مل 

 يشعر الا وهو جيذب كرمي من مالبسه ويلقيه بعيدا

 ايفرح معكل ايهايه :اجته اىل فرح 

 س يف تعاىل منىش من هنا: امسكت به خائفة

 التفا ليخرجا الا ان كرمي جذب س يف احتدت املشاجرة بيهنم وفرح تقف خائفة تبىك

 خري اي ابمشهندس ايه الىل حصل : جتمع مجيع املوجودين ابحلفةل حوهلم اقرتبت علياء مهنم 

فاكرة اىن زى العيل الاهبل الىل بعتيه بقوكل ايه لو : وقف س يف يلهث وهو ميسك بيد فرح 

 وراء فرح تبقى غلطانة واعتربى نفسك من الهناردة مرفودة 
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 خرج وفرح من البيت ابمكهل وترك علياء ىف حاةل ذهول من اكتشاف لعبهتا بسهوةل

ركب س يف احد الس يارات الاجرة ورحل اىل الفندق حىت وصلوا وصعدوا غرفهتم تركها ودخل 

 خن س يجارته بعصبية اكنت فرح خائفة ان تقرتب منه وهو هبذه احلاةل اىل الرشفة يد

س يف انت زعالن  :وقفت خلفه لكام اقرتبت تبتعد مرة اخرى حىت جاءهتا اجلراة وجلست جبواره 

 مىن

ال فرح اان الىل غلطان الىل ارصيت اننا نروح احلفةل اان  :التف الهيا وهو يلقى بس يجارته بعيدا

  حطيتك ىف املوقف دهاسف ايحبيبىت اىن

 بس جبد انت هرتفد علياء .....يعىن انت كنت هتعرف منني ابلىل هيحصل: فرح

 ال :س يف

 ايه : فرح

 اان رفدهتا فعال مش لسه هرفدها : حضك س يف قائال 

 حبيىب مبوت فيك: جلست فوق قدميه بفرحة

 هللا هو الرفد بيعمل كده لو كنت اعرف كنت رفدهتا من زمان: س يف

عنان تفرك يدها وىه تنتظر قدوم يوسف حسب املوعد املتفق عليه حىت جاءت الهيا ظلت 

 عنان يال يوسف بره: ارؤى 

 ايه ده ىه الساعة اكم: عنان

 ايه ده ايه الكسوف ده:نظرت الهيا خببث

 اسكىت بقى اان خايفة اوى: عنان
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 ال ال متخافيش خري ان شاء هللا يال بيستناىك بره: ارؤى

جت بصحبة ارؤى اىل الصالون حيث جيلس يوسف مع وادلها خرجوا مجيعا بعد قليل خر 

 وتركومه سواي 

 ازيك ايعنان: يوسف

 امحلدهلل ازيك انت: عنان

 طول ماانىت كويسة اان كويس: يوسف

 نظرت اليه بدهشة ولكنه قاطعها رفضتيىن ليه ايعنان

 سالتك عايز تتجوزىن ليه مردتش : عنان

 عشان حببك ايعنان....... ك ليهعارفة عايز اجتوز: يوسف

 وكنت فني زمان اييوسف مدام بتحبىن: نظرت اليه بدهشة 

 كنت عاجز ايعنان:يوسف

 يعىن ايه : اندهشت من لكمته ومل تفهم معناها 

يعىن شاب متخرج من اجلامعة وبيش تغل ىف رشكة س نتني معرفش حيوش ملمي عشان : يوسف

يات ومصاريف عشان اجوز اخواىت البنات عرفىت يعرف يتجوز ولك فلوسه اكنت راحية مجع 

ازاى اربطك بيا وتفضىل س نني وس نني مس تنية تفتكرى اكن ممكن ...... كنت عاجز ازاى 

 تصربى ايعنان

طبعا كنت هستناك لو كنت قولىت عاوزك لو لبستىن حىت ادلبةل كنت مس تعدة : اندفعت حبامس

 استناك العمر لكه 
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 كده بس اجمد اكن جاهز مش: يوسف

هو بنفسه قاىل انك بتحب واحدة ومسافر تش تغل عشاهنا وانه يعرفها ...... اجمد : عنان بهتمك

 وقابلها معاك كامن

هو فعال اكن يعرف حبب مني بس اكن اهنا انىت وايما قولتهل حبهبا ...... كداب :يوسف بغضب

 ولو حد خدها مىن ممكن اموت بعد ما 

 ختبطىت وملني الجمد يعىنسافرت اان وس يف وابمس عرفت انك ا

 رضبىن ىف ضهرى ايعنان

 صدقىن اان مكنتش اعرف اى حاجة ايريتك قولتىل اي يوسف ايريت : عنان

 احنا لسه فهيا ايعنان: يوسف

 برسعة قبل ما حد يدخل علينا ويقولوا الواد اجتنن وال حاجة تنجوزيىن: جث عىل ركبتيه

 يوسف مينفعش كده: ابتسمت خبجل 

 وم غري ملا تردى عليامش هق:يوسف

 طيب ويوسف: عنان

 يوسف ده ابىن مش كفاية انك مستيه عىل امسى مش ده برضه لسبب: يوسف

 خالص بقى اي يوسف: اخفضت راسها 

 يعىن موافقة حص : يوسف

 ايمع حسني : اؤمات براسها ومل تتحدث عندها قام برسعة ينادى عىل حسني
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 يوسفايه اي: دخل حسني مندهشا من صوته العاىل

 كتب كتاىب اان وعنان امخليس اجلاى قلت ايه: يوسف

 انت اجتننت اي واد ازاى مش اما اسالها: حسني

 ىه موافقة :يوسف

 حص ايعنان

 : نظرت لوادلها ومل تتحدث

 شوفت اىه موافقة:يوسف

 ماتردى ايعنان........ايابىن ىه نطقت : حسني

 الىل تشوفه اياباب: عنان

 من عندىشوفت جمبتش حاجة :يوسف

 خالص يوم امخليس نكون هجزان نفس نا ويكون س يف رجع ابلسالمة: حضك حسني قائال

 حلو اوى كده وبعدها ابس بوع الفرح: يوسف

 ايه ايابىن الاس تعجال ده: حسني

 ايمع حسني ده اان مستىن من زمان اوى: يوسف

 خالص اي يوسف ربنا يتمت عىل خري اي والد: حسني 

 ما حيرمىن منك اي مع حسني اي سكر انت ربنا: قبهل يوسف برسعة
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 انت اي واد هتالك بعقىل حالوة وال ايه: حسني

 خالص بقى نقرا الفاحتة:يوسف

 نقرا الفاحتة بس اجيب اخواهتا ايسني وحازم وال ايه: حسني

 عداك العيب ايمعى: يوسف

 هو اان قلتكل اىن حببك: خرج حسني جيمع ابناءه اقرتب يوسف من عنان 

 يوسف: يه واكتىس وهجها جخال نظرت ال 

 ايقلب وعقل وكيان يوسف حببك اوى اي عنان اوى: يوسف

 احللقه الثالثه عرش

جلست فوق الرمال تداعهبا ترمس خطوط عشوائية تضم بيدها حبات الرمال مث تنرثها مرة 

 اخرى حىت ااتها اتصاال هاتفيا من وادلته

 ماما حبيبىت وحش تيىن اوى: فرح

 فرح انىت كامن وحش تيىن قوليىل عامةل ايه واخبارس يف ايهحبيبىت اي: ليىل

 امحلدهلل ايماما احنا خبري طمنيىن عليمك: فرح

 احنا خبري ايحبيبىت بس عندى ليىك خرب حلو اوى:ليىل

 خري ايماما؟: فرح

 نرية ودلت : ليىل

 جبد ايماما ودلت امىت: حضكت بفرحة

 ومسيهتا فرحالهناردة الصبح وجابت بنوتة زى القمر : ليىل
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 جبد ايماما: ادمعت عيناها بفرحة 

 ايوه ايحبيبىت ارصت تسمهيا عىل امسك ربنا خيليكوا لبعض : ليىل

 وخيليىك لينا انىت واباب ايرب : فرح

 اهنت ماكملهتا وجدت س يف جيلس جبوارها وحيمل لها مرشواب مثلجا 

 كنىت بتلكمى مني: س يف

 دى ماما بتقوىل ان نرية ودلت: فرح

 محدهلل عىل سالمهتا عقبالنا احنا كامن: س يف

 ان شاء هللا ايحبيىب بس قوىل انت بتحب البنات وال الوالد:فرح

 الرصاحة البنات اكرت بيبقى عندمه حنية عند الوالد : س يف

 ىف دى عندك حق : فرح

 طيب قوليىل لو جبنا ودل نسميه ايه: مضها الهياقليال

 يكماكل ايه را......نسميه : فرح مفكرة

 مجيل ماكل طيب ولو بنت: س يف

 اختار انت: فرح

 هسمهيا فرح: امسك بذقهنا حبب

 معقوةل كده هيبقى كتري اان وبنت نرية ال شوف امس اتىن: حضكت فرح

 ال ىه فرح عندك مانع : س يف

 مدام معاك معنديش موانع ربنا يرزقنا: فرح
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 بيىن كدهايرب ايحبيبىت وتفضىل معااي معرى الىل جاى وتفضىل حت : س يف

 ال متخافش اان مبوت فيك اصال: فرح

 تعرف ايس يف احلب ده لو قوى يقدر يعدى اى حدود: نظرت اماهما شاردة

 اكيد طبعا: س يف

تعرف اان ليا معىت اخت اباب امسها مسيحة اكنت بتحب واحد واخواهتا لكهم رفضوا بس : فرح

ى مات طردوها وقالوها الىل اكن جدى اكن موافق وجوزها حلبيهبا بس اباب واعامىم اول ما جد

بينا وبينك مات خالص ساعهتا معتو مشيت ورجعت مرىس مطروح اصلها عايشة هناك بس 

 بيىن وبينك اان معلت حاجة وحلد دلوقىت مقلتش لبااب علهيا

 معلىت ايه ايفرح شلكك معلىت مصيبة: س يف

مطروح وقهتا دورت عىل امس  ابدا وهللا اصل اان كنت طالعة رحةل واان ىف اللكية ملرىس: فرح

 جوزها او حد من والدها حلد ما لقيت امس ابيه حسام 

 ومني ىس حسام ده ان شاء هللا: س يف

 ده ابهنا الكبري هو ادك تقريبا : فرح

 ادى وابيه هو اان كبري اوى كده دول هام ايدوب اكم س نة: س يف

اكيد اكرب منك برضه بس  ال ايحبيىب مقصدش هو: حضكت فرح وىه تلقى براسها عىل كتفيه

 احرتام بس يعىن

 مكىل وبعدين: س يف

ابدا دورت عليه ىف الفيس بوك وقدرت اوصهل ولكمته وخدت منه العنوان واول ما : فرح 

وصلت مرىس مطروح زوغت وروحتلها مش عايزة اقوكل معلت معااي ايه اكن فاضل شوية 
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 اشوفها بس امعل ايه لبااب ومعى بس وتشليىن من عىل الارض متعرفش اان حبهبا اد ايه ونفىس

 اان لكمهتا وقولهتا اىن هتجوز من بعد الفرح متلكمتش معاها

 اممم طيب بقوكل ايه اان جعت يال تعاىل نروح نتغدى وننام شوية : س يف

جلس محزة ينتظر داليا ىف احد املطامع حىت راها قادمة ىف اجتاهه اشار الهيا حىت تقدمت منه 

 وجلست امامه

 ازيك ايداليا: زةمح

 امحلدهلل اي محزة اخبارك ايه: داليا حبزن

 اان مش كويس ابدا اي داليا: تهند بقوة وهو يعود براسه للخلف

محزة اان تعبت من الكذب واىن افضل عايشة عىل امل كداب اان جبى اقابكل واان عارفة اىن : داليا

 بعمل حاجة غلط بس لك ده عشان اقابكل ونهنىى املوضوع ده

 داليا انىت مش واثقة ىف حىب ليىك: محزة

محزة اان عارفة انك بتحبىن واان كامن بس انت شايف الظروف : ادمعت عيناها واخفضت راسها 

 لكها واقفة اودامنا اان تعبت وشايفة ان الاحسن لك واحد يروح حلاهل

 انىت بتقوىل ايه اي داليا عايزان نسيب بعض: انتفض محزة بغضب

وادلك مس تحيل يوافق واهىل طبعا لو وادلك جماش وطلبىن مهنم مش هيوافقوا  غصب عىن:داليا

 وانت عارف احلرب الىل بني العيلتني ايمحزة

 اان وانىت ملناش ذنب ىف اخلالفات دى : محزة

 عارفة ملناش ذنب بس احنا مهنم واان مس تحيل هتجوز من غري رضامه وخصوصا اىم: داليا

 اباب حلد ما يوافق  اانمش هسكت هفضل وراء: محزة
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 طيب وبعدين: داليا

 مني اكرت حد ممكن يكون هل لكمة مسموعة عندمك غري خاكل حسني: محزة 

 ليه؟: داليا مس تفهمة

عشان نوقفه ىف صفنا داليا اان مس تعد اىج لوحدى واطلبك من خاكل بس الزم : محزة حبامس

 يكون لينا ضهر مس تعدة تقبليىن لوحدى

 محزة طبعا مس تعدةلسه بتسال اي: داليا

 طيب قوليىل مني ممكن يقف جنبنا : محزة

 مفيش غري ابيه س يف هو بيحبىن وممكن يقف معاان: داليا

 كويس اوى اروحهل والكمه: محزة 

 ال هو مش هنا ده مسافر يقىض شهر العسل: داليا

 عقبالنا ان شاء هللا: محزة

 ايرب ايمحزة اان مهىش بقى عشان متاخرش : داليا خبجل

 ال وعىل ايه ما تمكىل القاعدة: اتها صوت من خلفها ا

التفا لكهيام اىل صاحب الصوت ليجدوا توفيق يقف خلفها اقرتب منه محزة بغضب وهو حياول 

 انت ايه جابك هنا: اخفاض صوته

 ايه جاى صدفة شوفتمك مش تعرفىن: توفيق

 ملكش دعوة بيا ويال من هنا: محزة

 ن معك برضه ايه ايدكتور ده اان اب: توفيق

 بقوكل ايه اي توفيق قرص وخىل يومك يعدى عىل خري: محزة
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 ولو مقرصتش هتعمل ايه: توفيق بعناد

 وال حاجة اان مينفعش انزل ملس توى منحط زيك وامعل لك بالويك وارد عليك : محزة

 يال عشان اروحك: التفت اىل داليا

يزحيه من طريقه حىت يس توىل عىل خرجا سواي وتراك توفيق وحده يتوعد محلزة هو الاخر حىت 

اموال معه بعد وفاته واكن يرى ان وجود محزة عائق والبد من التخلص منه وىف اقرب وقت 

 ممكن

استيقظت فرح من نوهما مل جتد س يف جبوارها اندت عليه كثريا ولكن ال يوجد رد مما اقلقلها 

يدخل من ابب الغرفة قامت رسيعا تبحث عنه فمل جتده اغتسلت وارتدت مالبسها وجدته 

 ارسعت اليه قلقة 

 س يف كنت فني قلقتىن 

 ايه ايحبيبىت ابدا امتشيت شوية وجيت : س يف

 غريبة يعىن اول مرة خترج من غريى: فرح

 ايس ىت قلت اشوف بنت حلوة كده وال كده اعاكسها: س يف

 انت ههتزر معااي: رضبته خبفة ىف ذراعه

 ح عيب كده مث همزرش ليه الال ايدك طولت اي فر : امسك يدها بقوة

 قول بقى كنت فني: فرح

 اي سالم عىل الس تات والزن بتاعهم احنا مسافرين ايس ىت ايه رايك: س يف

 عىل فني هرنجع مرص:فرح بدهشة 

 اه اصل يوسف لكمىن وقاىل الشغل حمتاجىن وكده: س يف
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 يعىن همنىش برسعة كده: تبدل وهجها ابحلزن 

 ن نلحق كتب كتاب يوسف وعنانمعلش ايحبيبىت وكامن عشا: س يف

 طيب ما هو لسه اكم يوم نستىن شوية ونسافر قبلها بيوم: فرح

 فرح خالص بقى قوىم هجزى الش نط واان هساعدك الطيارة كامن ساعتني: س يف

 ساعتني ازاى ؟: فرح ابستناكر

 انىت لسه هتتلكمى خلىص يال: س يف

 ماىش ايس يف ماىش:فرح

ىف املطار حىت مسعا صوت امليكرفون ينادى عىل راكب الطائرة  بعد حواىل ساعتني اكان جالسني

 يال ايفرح: املتجهة اىل مرىس مطروح حىت قام س يف رسيعا

 يال ايه دى طيارة مرىس مطروح احنا مالنا: فرح بدهشة

 يال وبعدين هقوكل: حضك س يف قائال

 تقوىل ايه اان مش مهىش من هنا غري ملا اعرف ىف ايه: فرح

ابدا لك احلاكية حبيبىت عايزة تزور معهتا وقلت احنا ىف : وهام متجهني اىل الطائرة امسك بيدها 

 اجازة نس تغلها ونروح نزورها وال ايه

 جبد ايس يف هرنوح نشوفها. امسكت يده بفرحة 

 وىه دى فهيا هزار برضه الطيارة همتىش وتس يبنا يال بقى: س يف

القهوة وهو ينتظر قدوهما حىت احسا وادلهيا  جلس حازم مع وادلة چينا ووادلها يرتشف قدحا من

 ابلتوتر لتاخريها املعتاد ىف غياب زوهجا
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بعد فرتة دخلت من ابب املزنل وجدته اماهما ينظر الهيا غاضبا حاولت ان تامتسك وتقف بثقة 

 امامه

 محدهلل عىل السالمة ىه الهامن جاية بدرى ليه ما تمكىل السهرة بره: حازم

 ازم ماكلىف ايه ايح: چينا

 اان الىل ماىل وال انىت الىل مش عىل بعضك كنىت فني اي چينا: قام من ماكنه ووقف اماهما

 اختنقت قلت اخرج مع احصاىب اغري جو فهيا ايه: چينا

 فهيا ان ليىك راجل تس تاذنيه قبل ما خترىج من ابب البيت مش سايبة ىه: حازم

 اان قلت لبااب اىن خارجة: چينا

 وش لكمة عليىك عايشة حياتك وال اكن ليك راجل ليه وجودوجوزك مل: حازم

 يوووه ايه اياىخ انت هتذلىن: رفعت يدها متتاففة 

احرتىم نفسك بقى واتلكمى كويس مع جوزك ويال ملى هدومك واتفضىل : قام وادلها غاضبا

 روىح معاه

 مش دلوقىت اياباب شوية كده ار ح اعصاىب: چينا

عندك ايه تعبك حمتاجة حاجة انقصك حاجة حد مضايقك طبعا  ترحيى اعصابك من ايه: حازم

 مفيش 

ال فيه لكمك مضايقىن قرفت من العيشة عايزة ابعد اسكن بعيد تقدر تعمل كده هاتىل شقة : چينا

 بره البيت ده واان ارجع معاك

 انىت اجتننىت : وادلها

 ال متجننتش اياباب ايه رايك ايدكتور: چينا
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وال اىن اخرس اهىل ايچينا واذا اكن عليىك اان عىل اس تعداد بكره الصبح  راىي اان اخرسك: حازم

 اجتوز والاىق واحدة تصوىن وتراعى ربنا فيا

 اهدى بس ايحازم ىه متقصدش: وادلهتا

تقصد وال متقصدش اودامك لبكرة اي بنت الناس لو جمتيش بعد بكره هتكوىن طالق : حازم

 سالم.......

اتقى ربنا ىف جوزك بقى : وهما ويوخبها حىت خرجت اخهتا اندين خرج حازم ووقف وادلها يل

 ايچينا حرام عليىك كده

 ملكيش دعوة انىت اي ست الش يخة اان حرة مع جوزى: چينا

 جوزك جاب اخره منك حافظى عليه بدل ما يبعد عنك: اندين

 يووووه يبعد يعمل الىل هو عاوزه : چينا

اتقى ربنا وانىس س يف : لقت الباب ووقفت ىف مواهجهتاتركهتم ودخلت غرفهتا واندين خلفها اغ

 ايچينا

 انىت بتقوىل ايه: انتفضت چينا بغضب 

مش ىه دى احلقيقة من ساعة ما اش تغلىت سكرترية ىف مكتبه وكنىت بتحبيه وهو مسالش : اندين

 وحتافظى عليه حازم انسان حمرتم ومش. فيىك وجه حازم وشافك واجتوزك يبقى تراعى ربنا فيه

 هتالىق زيه

 وانىت بقى بتدفعى عنه ليه وال يكون ىف حاجة بينك وبينه واان معرفش: چينا

 انىت اجتننىت : رصخت هبا اندين غاضبة



 

 
197 

 

ال مش جمنونة بس اان عارفة كويس انك كنىت بتحبيه وهو طبعا مبصش ليىك مع انك كنىت : چينا

انىت هيبصكل ليه وازاى وانىت  اودامه من زمان ىف املستشفى وجه خطبىن اان عشان جعبته بس

 مبنظرك ده نضارة الزقة ىف وشك وجحاب وحاجة ختنق

ممكن حصيح زى ما بتقوىل اكون مش عامةل زيك ال بلبس وال احط ميك اب وال بلبس : اندين

ضيق ولبسة جحاب حمرتم مش زى الىل حرضتك البساه بس عىل فكرة عىل الاقل اان حبرتم 

 همام اكن انه يلعب بيا واظن انىت فامهةنفىس وبقدرها ومسمحش حلد 

 تقصدى ايه اتلكمى عىل طول : چينا

قصدى احملرتم الىل لك يوم بتزنىل من عربيته ولو جوزك وال اباب عرف هتبقى مصيبة : اندين

 الخر مرة حبذرك ايچينا اتقى هللا 

 حالالكم الىل اختك قالته ده حصي: فتح ابب الغرفة جفاة لتتطل وادلهتا بغضب 

 ايماما دى كذابة:چينا ابرتباك واحض اكد شكوك وادلهتا اكرث

چينا من دلوقىت جتهزى ش نطتك وعىل بيت .....ال مش كذابة شلكك مش بيقول كده : وادلهتا

 جوزك ابوىك هيوصكل حلد هناك ومفيش الكم اتىن ايكده اي بيىت حمرم عليىك ليوم ادلين

جرة حىت وصلوا اىل بيت معهتا مسيحة وصل س يف وفرح مرىس مطروح واس تقال س يارة ا

معو اسامعيل : وجدت زوهجا اسامعيل يعتىن ابحلديقة الصغرية الىت امام مزنهلم اقرتبت منه فرح 

 ازيك

 انىت مني ايبنىت: التف الهيا حمتاوال ان يتذكرها 

 كده ايمعو تنساىن اان فرح كامل عوف: فرح

  ايه وازى ابوىك واخواتك عاملني ايهفرح معقول ازيك ايبنىت عامةل: ابهتج اسامعيل 

 لكهم خبري ايمعو بيسلموا عىل حرضتك: فرح
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 اطلعى من دول اي بنت دى اخر حاجة اصدقها: اسامعيل

اخفضت راسها جخال من وادلها وقطعه لصةل الرمح مع اخته وحاولت ان تغري جمرى احلديث 

 اجتهت اىل س يف وامسكت بيده

 جوزىمعو اسامعيل ده ابمشهندس س يف 

 اهال اهال ايبىن الف مربوك مع اهنا متاخرة بس نعمل ايه بقى اتفضلوا : اقبل عليه اسامعيل 

 ربنا خيليك واعذران لو جينا من غري معاد:س يف

 متقولش كده ايابىن ده انمت نورتوان وهللا: اسامعيل

اب ووقف صعدوامجيعا اىل املزنل البس يط اذلى احسوا ابلراحة عند دخوهل فتح اسامعيل الب

 ينادى معااي ضيوف 

 مني ايجح: خرجت مسيحة مس تفهمة

 اان ايمعتو: دخلت فرح برسعة

حبيبىت ايبنىت فرح : مل تستيطع مسيحة متاكل نفسها امسكت بفرح تضمها الهيا بفرحة وسعادة 

 وحش تيىن اوى كده ايفرح واان الىل قلت هتساىل عليا من يوم ما قلىت انك اجتوزىت متلكمنيش

 صب عىن وهللا ايمعتو بس انىت وحش تيىن اوىغ: فرح

 وانىت كامن ايحبيبىت وحش تيىن اوى: مسحية 

 مني ايفرح.......معلش اياس تاذ خمدتش ابىل:انتهبت لوجود س يف

 ده س يف جوزى ايمعتو: فرح

 .....اهال اهال ايابىن ايمرحب بيك اتفضل : مسحية مرحبة

  كده ايجح تسيبه واقف: وهجت حديهثا السامعيل 
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 اان مش ضيف اياىم : س يف

 ضيف ايه ده انت صاحب ماكن اتفضل ايابىن نورتنا وهللا: مسيحة

 جلسوا مجيعا يتبادلون اطراف احلديث حىت فتح الباب ودخال منه شاب وفتاة ىف مقتبل العمر 

 اميان وليد تعالوا شوفوا مني عندان: مسيحة 

 رحفرح انىت ف......مني ايست اللك اهال وسهال : وليد

 ايه ايوليد نسيت الىل غلبتك ىف الشطرجن وال ايه: فرح

 انساىك ازاى حد ينىس القمر ده: وليد

 ما تتمل اي واد ابمشهندس س يف جوز فرح: امتقع وجه س يف والحظته فرح ومسيحة

 اان اسف وهللا خمدتش ابىل اهال وسهال مربوك: وليد

 هللا يبارك فيك: س يف

 ايفرح وحش تيىن اوى كده متساليش عليناحبيبىت : رحبت اميان بفرح حبب 

 معلش اياميى ظروف وهللا عامةل ايه وحش تيىن وفني ابيه حسام وامنية: فرح

 حسام وامنية ىف معرة ربنا يرزقنا مجيعا : مسيحة

 اللهم امني: امجليع مرددا

 انتوا بقى الزم تعملوا حسابمك مش همتشوا من هنا دلوقىت: مسيحة

 جينا نطمن عليمك والزم نرجع مرص عشان كتب كتاب اخىتمعلش اياىم احنا : س يف

 عشان خاطرى ايس يف وال مليش خاطر اقعدوا معاان شوية : مسيحة

 معلش ايمعتو اصل كتب الكتاب يوم امخليس والزم نكون ىف مرص قبلها: فرح
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 اتهت ولقيناها الهناردة االتنني امشوا يوم الاربعاء قبلها بيوم: وليد 

 ده حل كويس وال ايه ايابمشهندساظن : اسامعيل 

 خالص الىل تشوفوه: س يف

 اومال فني راىم ايمعتو: فرح

 نظروا مجيعا اىل بعضهم البعض 

 بالش تساىل احسن البيت ده ابلنس بة هل زى الفندق : وليد

 ربنا هيديه: فرح

ابرهاق اعدت هلم مسيحة غرفة راىم ليسرتحيوا فهيا دخال سواي القت فرح جسدها عىل الرسير 

 شديد

 ايه ايحبيبىت ماكل: جلس س يف جبوارها

 حاسة ان جسمى مكرس اوى وعايزة اانااام: فرح

 طيب اسرتحيى انىت شوية واان هخرج اقعد مع مع اسامعيل شوية: س يف

 ما ختليك جنىب: قامت فرح بتعب

 تصدىق وحش تيىن: اقرتب مهنا وهو يز ح عهنا جحاهبا 

 نا مش ىف بيتنا ايحبيىب س يف بس بقى اح :ابتعدت فرح خبفة

 ماىش ايفرح هعدهياكل عشان عندك حق املرة دى: س يف

خرج س يف وجلس ىف اسامعيل ىف احلديقة وانمت فرح وظلت مسيحة واميان يعدون لطعام 

 العشاء 
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اىت راىم وجد وادله جيلس مع س يف مل يعرفه فدخل مبارشة املزنل واجته اىل غرفته مبارشة دون 

 يه واخواته كعادتهان يطمنئ عىل وادل

 عندما دخل الغرفة وجد فرح انمئة ظل ينظر الهيا وهو يعتقد اهنا اميان شقيقته

 عندما اقرتب مهنا وجدها فرح

 احست بيد عىل جسدها اعتقدت انه س يف

 س يف بس بقى عايزة اانم

 ومني س يف ده ايبنت خاىل: راىم

ا لكن صوهتا اكن وصل للك انتفضت برعب وىه تنظر اليه ظلت ترصخ وهو حياول ان يسكهت

 املزنل ارسع امجليع خصوصا س يف 

 اطلع بره ايراىم

 بره فني ايبنت خاىل دى اوضىت : راىم

 طيب اطلع بره لو مسحت : فرح

 تصدىق احلويىت ايفرح : ظل ينظر الهيا برغبة 

ظلت ترصخ ان خيرج من الغرفة حىت مسعت صوت س يف وهو يرضب الباب بلك قوته حىت 

ها تقف تدارى جسدها وراىم يقرتب مهنا جهم عىل راىم يزحيه من اماهما مث القى به فتحه وجد

 بعيدا

 ارسع الهيا يضمها وىه ترتعش وتمتسك به خائفة تبىك

 س يف خليه ميىش من هنا

 متخافيش ايحبيبىت احنا همنىش: س يف
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 ابك هنا انىت ايه الىل ج: جذبه اسامعيل خارج الغرفة واغلق الباب علهيم قائال بعصبية

 ىف ايه مش بيىت وال ايه: راىم

 ال مش بيتك اتفضل يال امىش من هنا:اسامعيل

 ال بقى افهم مني الاس تاذ ده يرضبىن بتاع ايه وخيرجىن من اوضىت : راىم

 ده انت جبح اوى بتهتجم عىل مراته وعايز ايه يصقفكل يعىن: وليد

ابوها ومعها الىل طردوىك من زمان وال مث البت دى جاية هنا ليه مش ....ملكش دعوة انت: راىم

 ايه ايماما جاية هنا ليه

 ال متقلقش احنا الىل ماش يني: خرج س يف وفرح من الغرفة حيملون حقائهبم

 عىل فني ايس يف: اسامعيل 

 بعد اذن حرضتك احنا ماشني مينفعش نفضل هنا اكرت من كده: س يف

 يال مع السالمة:راىم 

 وة ارتد لها مل يشعر الا ووادله يصفعه بق

 انت الىل هتتطلع بره قلتكل قبل كده انت ميت ابلنس بة ىل اطلع بره

 عن اذنمكضيوفىال ايمع اسامعيل احنا جمرد :س يف

اطلع بره ......س يف حمدش فيمك هميىش من هنا هو الىل هميىش مش عايزه ىف بيىت :اسامعيل

 ايراىم

 نظر اىل امجليع بغل وخرج دون ادىن لكمة

 جبسدها فوق الكرىس تبىك جلست اميان وفرح جبوارها القت مسيحة 

 خالص بقى ايماما ادعيهل ربنا هيديه: اميان
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 ايوه ايمعتو ربنا ان شاء هللا هيس تجب منك: فرح

 وهللا تعبت منه ربنا هيديه ويبعد عنه والد احلرام: مسيحة

من س يف وانمت  انقىض اليوم وذهب الك لغرفته حاولت فرح النوم لكهنا اكنت خائفة اقرتبت

 عىل صدره متشبثة به 

 ماكل ايحبيبىت: س يف

 خايفة اوى ايس يف: فرح

 متخافيش انت قفلت الباب ابملفتاح مث اان معاىك هتخاىف ايفرح: مضها اليه وهو يقبل جبيهنا

 اان مش بطمنئ غري وانت جنىب: فرح

 يبقى تناىم طول مااان جنبك حمدش يقدر يقرب منك ايحبيبىت: س يف

 اان حببك اوى ايس يف اوى: اسها تنظر اليهرفعت ر 

 

 

 

 

 احللقه الرابعة عرش

 

يومان ظال سواي ىف مزنل مسيحة ولكن ان اوان الرحيل وقفت مسيحة ىف وداعهم ومعها اسامعيل 

 واوالدمه 

 خالص ايفرح همتىش: مسيحة
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 ايوه ايمعتو بس اوعدك هاىج ازورك مش كده ايس يف: فرح

 رمك اتىن لو مكنش يضايقمك ان شاء هللا هنجى نزو: س يف

 متقولش كده ايابىن ربنا وحده عامل اان ارحتتكل اد ايه: اسامعيل

 القلوب عند بعضها ايحاج اسامعيل نستئذن احنا بقى يال ايفرح:س يف

فرح خىل ابكل من نفسك واان لو نزلت القاهرة هاىج ازورك : احتضنهتا مسيحة بدموعها 

 ايحبيبىت

 حبد ايمعتو: فرح

 ان شاء هللا ايحبيبىت جهى وازورك : مسيحة

 هنستناىك ابذن هللا: س يف

رحال سواي اىل مطار مرىس مطروح واس تقال الطائرة املتجهة اىل القاهرة ظلت فرح شاردة وىه 

 تنظر من ش باك الطائرة

 ماكل ايفرح: س يف

 مفيش ايحبيىب سالمتك: انتهبت لصوت س يف فاعتدلت هل

 ن راىمشلكك مضايقة لسه خايفة م: س يف

الىل مضايقىن اباب ومعى واهنم ...... الال اخاف منه ليه وانت معااي هو معره كده ربنا هيديه: فرح

يفضلوا يقطعوا صةل الرمح ابخهتم الوحيدة عشان ايه مع اهنا معملتش حاجة حرام اجتوزت عىل 

 س نة هللا ورسوهل ومبوافقة ابوها كامن يبقى ليه

وادلك ومعك  احد انىت ممكن تفكريك انه عادى ايه املشلكةحبيبىت مش لكنا تفكريان و :س يف

 رغبهتم شايفني اهنا غلطت اهنا تتجوز واحد عىل غري
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 بس ابوها وافق يبقى هام ماهلم: فرح

 يعىن لو امحد اخوىك خريك بيىن وبينه هتختارى مني فينا: س يف

 ايحبيىب انت جوزى وحمدش يقدر يتلكم: فرح

 يبا مرفوض من انس كتري واوهلم امحداه بس جوازان اكن تقر : س يف

 الالكم ده ىف الاول لكن دلوقىت لكهم بيحبوك وانت عارف: فرح

 طيب وحرضتك بتحبيىن برضه: داعب انفها حبب

 اان مبوت فيك الالال حب ايه والكم فارغ ايه: فرح

ويسارا  جلس حازم عىل طاوةل الطعام ابملشفى اذلى يعمل به شاردا حيرك الطعام مبلعقته ميينا

ازيك  :دون ادىن شهية حىت انتبه دلخول اندين اىل املطعم اشار الهيا فاجتهت اليه اببتسامة 

 ايدكتور

 امحلدهلل اياندين اقعدى اتغدى معااي: حازم حبزن 

 ماكل ايحازم :جلست امامه والحظت حزنه العميق ورشوده احياان

 ال ابدا مفيش: رفع راسه حيركه ميينا ويسارا

 حض ان ىف حاجة مزعالك چينا معلت حاجة اتىن بعد ما رجعت البيتوا:اندين

 الىه چينا رجعت : حازم

چينا عايشة ىف دنيا اتنية اياندين دميا شايفة اىن مقرص معاها واملفروض افضل :تهند وهو يمكل 

 جنهبا وخنرج ونعيش وارصف ولك واحد ىف ادلنيا ليه اماكنياته بس چينا مش شايفة كده

 من عيناها وىه ترى احلزن البادى عىل وهجه من ترصفات اخهتا اطل الاىس

 معلش ايحازم لكمها اتىن اقعدوا مع بعض واتصافوا والىل عنده حاجة يقولها للتاىن وتسرتحيوا
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حاولت كتري لكن دميا عامةل مقارنة بيىن وبني س يف اخواي طيب س يف شغهل حر ولو : حازم

فاحت العيادة قريب ودى ارواح انس اسيهبا ىف الوقت ده  خد اجازة ىف غريه ىف املكتب اان لسه

 عشان الهامن غريانة من مرات اخواي وعايزة تسافر رشم 

معلش ايحازم طيب لو قدرت اتخد اجازة يومني وتسافروا ايه املشلكة حىت انت تغري : اندين

 جو بعيد عن املستشفى واملرىض

 هحاول اياندين هحاول: حازم

هلم اس تقبلهتم امل وعنان بسعادة اما زهرية اجتهت لس يف مرحبة به ولكهنا عاد س يف وفرح ملزن 

 جتاهلت فرح متاما مما ااثر غضب س يف فتوجه اىل شقته مع فرح 

جلست فرح تشاهد التلفاز ولكهنا اكنت شاردة ال تعتىن به ااتها س يف وجلس جبوارها فهم ما 

 قدمهياسبب حزهنا حاول ان يضيف شئ من املرح وضع راسه عىل 

 احكيىل حدوتة يال: فرح

 بس انت كربت ايحبيىب مينفعش: حضكت فرح قائةل

 الال اان لسه صغري احكيىل بقى : س يف

 احكيكل ايه: فرح

 س يف؛ الىل مزعل حبيبىت

 مفيش ايس يف اان كويسة: فرح

 اان عارف اهنا زودهتا بس عارف برضه ان قلبك ابيض وال ايه: س يف

 ربنا هيدى امجليعمتشغلش ابكل ايحبيىب : فرح

 دودو ازيك تعاىل :قاطعهم صوت الباب قام س يف ليفتح وجد داليا امامه
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 محدهلل عىل السالمة ايابيه: داليا

 هللا يسلمك طمنيىن عامةل ايه: س يف

 خبري امحلدهلل بس كنت عاوزاك ىف موضوع همم: داليا

 خري ايداليا ىف ايه: س يف

العصري عادت بعد قليل وجدت س يف يتحدث معها خرجت فرح مرحبة هبا مث تركهتم تعد لها 

 بعصبية وداليا مدمعة العينني نقلت نظرها بيهنم حىت وضعت ما بيدها وجلست جبوار داليا 

 ماكل ايداليا ىف ايه

 ابدا مفيش حاجة اان كويسة: داليا

 انت زعلهتا ليه ايس يف: فرح

 ايز لكمة زايدةفرح لو مسحىت ادخىل اوضتك دلوقىت ومش ع: س يف قائال بعصبية

اندهشت من طريقته فقامت رسيعا تتبعها عيناه اىل غرفته حىت اغلقت الباب فعاد اىل داليا مرة 

 اخرى

 دلوقىت ايه املطلوب بعد الىل معلتيه 

 اان جيت وحكتكل عىل لك حاجة : داليا

 حصل اتىن بعد ايه ايداليا بعد ما خرجىت معاه واقعدىت معاه لوحدمك وهللا اعمل ايه الىل: س يف

ابدا وهللا مفيش حاجة حصلت اكرت من اىن خرجت قابلته مرة : التفت اليه مدافعة عن نفسها

 واحدة عشان هنشوف هنعمل ايه

تعرىف لو اكن ابن حد اتىن غري عيةل الهوارى كنت هقول املوضوع سهل بس : عاد براسه مفكرا

 ىه دى املشلكة
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يش غريك هيقف معااي وفهمت محزة كده عشان يعىن مش هتقف جنىب اان جيت وقلت مل : داليا

 كده طالب يقابكل بس جفاة جاهل شغل بره وهريجع كامن شهرين

خالص ىف خالل الشهرين دول يكون ربنا عدلها وقدرت اقنع معىت بس ادلور عليه يقنع : س يف

 ابوه مدام عاوزك

بوه ويقنعه حباجة توفيق املشلكة ىف توفيق ابن معه انسان حقود وخبيث لك ما يتلكم مع ا: داليا

 ده يطلعه زى العفريت 

هتقوليىل عىل توفيق برضه ده اان لك مصيبة بتحصىل بسبب توفيق كنت ىف الاول بقول : س يف

املهم لو مسحىت جتيب رمق محزة اان ......عشان التار الىل بينا بسدااتكدت انه بسبب الشغل 

 الكم معاه فهامىنهلكمه ومن هنا حلد ما يرجع واتلكم معاه مش عايز 

 حارض اان هديك الرمق وانت لكمه : داليا

اعطته رمق محزة وغادرت دخل غرفته وجد فرح انمئة مولية ظهرها اليه اغلق الباب بعنف فمل 

 فرح اان عارف انك صاحية ممكن تقوىم نتلكم :تتحرك اقرتب مهنا وجلس جبوارها

 معلش تعبانة وعايزة اانم: فرح

 ة بقىده انىت زعالن: س يف

 وازعل ليه مفيش حاجة تس تاهل : فرح

 بقى كده: س يف

 س يف نزلىن بقى: جذب غطاءها جفاة ومحلها عنوة وىه ترصخ

 ابدا هدوخك : س يف

 س يف عشان خاطرى اان دوخت : فرح

 مزتعليش مىن بس متعرفيش داليا معلت ايه: انزلها امامه وهو يضم وهجها بني كفيه
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 برضه مكنتش تزعقىل كده : فرح

 خالص بقى ميبقاش قلبك اسود : فس ي

 اان قلىب اسود طب امىش بقى: فرح

 س يف خالص سيب ايدى: رضبته فوق كتفه فامسك ذراعها وىه تتامل من قبضة يده

 ابدا عشان مرتفعيش ايدك عليا اتىن: س يف

 خالص ايس يدى اان اسفة: فرح

 ايوه كده اتعدىل: س يف

لفها حىت امسك هبا واغلق الباب جرت نزعت يدها منه رضبته مرة اخرى مث جرت وهو خ 

 ووقفت فوق الرسير

 س يف حبيىب اان اسفة افتح الباب بقى

 الاقوليىل ايفرح مش عيب برضه تلعىب مع الىل اكرب منك: اغلق س يف الباب وبدا خيلع مقيصه

 ايس يدى خالص اان اسفة: فرح

 لالسف راح وقت الندم انىت الىل حمكىت عىل نفسك: س يف

هبا ولكهنا اكنت تفلت دامئا حىت جلس ميسك ماكن اجلرح القدمي ويتامل ارسعت  حاول ان ميسك

 ماكل ايس يف: اليه بقلق

 امعل فيىك ايه تعبتيىن واجلرح وجعىن اتىن: س يف

 طيب استىن هش ىوف حازم: فرح

 هو اان مش قلتك قلبك خفيف: امسك يدها بقوة وهو يضحك والقى هبا فوق الرسير

 طيب خالص بقى س يبىن: هنا اكنت ضعيفة ابلنس بة هل حاولت المتلص منه ولك
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 ابدا هرتوىح مىن فني ايقطة: س يف

 وحش تيىن:اقرتب من اذهنا هبمس اشتياق

اكنت اكملسحورة من اقرتاب انفاسه منه وهو ينظر لعينهيا حبب حىت اخفض يدها ومرر بكفيه 

ا سواي ىف دنيا خاصة بني خصالت شعرها يداعبه حىت اقرتب مهنا اكرث يضمها اليه حىت س بح

 هبم ال يدخلها سوامه

جلس يوسف امام حسني وهو ميسك بيده وبيهنم املاذون يلقهنم حىت انهتىى يوسف ابخر لكمة 

 (قبلت زواهجا) اكنه يسابق حىت يصل الهيا 

ارتفع التصفيق ىف القاعة الصغرية الىت ارص يوسف عىل اقامة حفةل فهيا بعدما رفضت عنان اقامة 

 ف حفةل زفا

 مربوك ايحبيبىت: بدات الهتاىن من امجليع اقرتب يوسف من عنان امسك بيدهاوهو يقبلها

 هللا يبارك فيك : امحرت وجنتهيا قائةل

 ايه ايجامعة مفيش الك اان جعان: ايسني

 ايش يخ اتلهىى واسكت بقى: س يف

 ايمع ده جيراهل حاجة لو سكت: ااتمه صوت ابمس خلفهم

 ندس كنت فني خمتفى اان قلت مت وال حاجةما لسه بدرى ايابمشه : س يف

 بعد الرش عليا دى البرشية خترس كتري ايابىن: ابمس

 قصدك هتنضف: س يف

 ماتسكت بقى مااروح اسمل عىل العرسان: ابمس



 

 
211 

 

موس يقى هادئة رقص عىل انغاهما يوسف وعنان مض خرصها اليه ويدها حول رقبته هيمس لها 

 ابعذب اللكامت 

اقصها حىت ارتفع صوت طلقات انرية توقف امجليع خبوف ورهبة وجدوا امسك س يف بيد فرح ير 

 اجمد يدخل القاعة مثال يلوح هلم مبسدسه

 مربوك ايعروسة مربوك ايعريس

 انت ايه الىل جابك هنا اياجمد مش خالص خلصنا: س يف

 ال خملصناش ايس يف عايز مراىت وابىن: اجمد 

متس تاهلش تبقى اب ضيعهتم من ايدك امىش عنان مراىت وابنك انت : جهم عليه يوسف بغضب

 اطلع بره يال

 يال ايعنان مش هطلع قبل مااخد عنان ويوسف: اجمد 

 انت جمنون امىش بقى حرام عليك اان بكرهك: عنان

 مسعت امىش يال بدل مااطلبك البوليس جيى يلمك: س يف

 تعاىل انىت معااي  نظر اجمد اىل فرح الواقفة خلف س يف خائفة اجته حنوها وجفاة امسك بيدها

مل يشعر الا وقبضة س يف ترضب وهجه وميسك به يرضبه بقوة حاول ابمس وايسني منعه لكنه 

 اكن غاضبا بشدة 

 ايه ايس يف خايف عىل املدام ماانتوا اخدتوا مراىت مىن: اجمد 

 اخرس ايحيوان عنان كرهتك وكرهت حياهتا معاك امىش من هنا بدل مااقتكل: س يف

 انىت كويسة: يع مث خرج من القاعة فالتف س يف لفرحوقف ينظر للجم 

 اه ايحبيىب كويسة: فرح
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 يال اييوسف خد مراتك وامشوا يال: ايسني

شهرين مروا احداث عادية ليس هبا اجلديد ماعدا عودة فرح لعملها مرة اخرى استيقظ س يف 

 فرح قوىم يال ايحبيبىت : صباحا وجد فرح مازالت انمئة اقرتب مهنا يداعهبا

 س يف معلش س يبىن عايزة اانم: اكنت تشعر بثقل ىف راسها 

 كده هتتاخرى عىل شغكل يال: س يف

 ال مش قادرة هاخد الهناردة اجازة مش قادرة اقف عىل رجىل: فرح

 ماكل ايحبيبىت انىت كويسة: س يف

 مش عارفة ايس يف جسمى مكرس: اعتدلت ىف ماكهنا وراسها للخلف

 جة وهللا وال رضبت وال معلت حاجةاان معملتش حا: حضك س يف قائال

 مل يمكل حديثه حىت قامت فرح رسيعا اىل امحلام ويدها عىل مفها

 فرح ماكل ىف ايه: قام س يف خلفها بقلق 

 مفيش ايحبيىب شلكى اخدت برد او حاجة :خرجت اليه ويبدو علهيا الاعياء الشديد

 طيب البىس اوديىك املستشفى: س يف

 هبقى كويسة ثواىن اهجزكل الفطار الال مش مس تاهةل اان: فرح

 الال مش الزم اسرتحيى انت : س يف

 ال مينفعش تزنل من غري فطار: فرح

 وقفت حترض هل الافطار وضعته امامه وعندما حاولت ان اتلك شعرت ابلتعب مرة اخرى

 ال انىت مش طبيعية البىس هوديىك لدلكتور: س يف
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 انم شوية يال انت هتتاخر عىل املكتبحبيىب مش مس هتةل اان هعمل حاجة خسنة وا: فرح

 مش همم حاجة البىس يال: س يف

 صدقىن لو حسيت حباجة هطلبك ونروح لدلكتورخالص يال هتتاخر كده: فرح

 خىل ابكل من نفسك ولو حسيىت ابى حاجة لكميىن هكون عندك: قام يقبل راسها 

 حارض ماتقلقش مع السالمة : فرح

حدى الصيدليات وطلبت مهنا اختبار للحمل وماىه خرج س يف فامسكت ابلهاتف وطلبت ا

 الا نصف ساعة وجاها العامل ابالختبار 

اجرت الاختبار واتكدت اهنا حتمل ىف احشاهئا طفل ينمتى لس يف ظلت تضحك قليال وعيناها 

 تدمع وتتخيل س يف عندما ختربه وفرحته 

اب وجدهتا معهتا مسيحة اجتهت للنوم قليال واستيقظت عىل صوت الباب قامت بتعب فتحت الب

 اماهما 

 معتو معقول وحش تيىن اوى

 حبيبىت وانىت كامن وحش تيىن اوى: مسيحة

 اتفضىل ايمعتو البيت نور: فرح

بيىك ايحبيبىت معك اسامعيل اكن جاى زايرة لناس قرايبه قولتهل الزم اىج معاك اشوف : مسيحة

 فرح

معو اسامعيل وتتغدى معاان الهناردة وال  حبيبىت ايمعتو متعرفيش فرحىت ازاى انىت تلكمى: فرح

 اقوكل ابىت معااي الهناردة

معلش ايفرح اان جيت اشوفك واطمنئ عليىك وامىش عىل طول واقوكل : حضكت مسيحة قائةل

 عىل خرب حلو اوى
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 خري ايمعتو: فرح

 امنية مرات حسام حامل: مسيحة

 جبد ايمعتو الف مربوك: فرح

 فضلت ان يكون س يف اول من يعمل  اكدت ان ختربها حبملها ولكهنا

: ظلت معها قرابة الساعتني حىت ااتها اتصاال من زوهجا اسامعيل فقامت لرتحل اوقفهتا فرح 

 عشان خاطرى ايمعتو اقعدى معااي س يف هيجى كامن شويًة اتغدى معاان

عليىك  حبيبىت ابذن هللا جهيكل اتىن واجيب وليد واميان معااي عىل فكرة حسام بيسمل: مسيحة 

 اوى 

 هللا يسلمه ابركيهل وابرىك المنية : فرح

 من عنيا ايحبيبىت وعقباكل انىت كامن: مسيحة

خرجت فرح مع مسيحة تودعها عند الباب فؤجئت بزهرية تفتح الباب الىت ماان رات مسيحة 

 هللا هللا هو البيت ده جبا شارع وال ايه لك من هب ودب يدخهل : حىت رصخت بوهجها 

 ايه  ىف: فرح

 معلش ايحبيبىت ىه معرها كده غريانة مىن وال ايه ايزهرية: نظرت مسيحة لزهرية غاضبة

اىن اغري منك انىت ايبنت عوف ده العاش وال اكن فاكرة نفسك ايه وچاية بيت ودل اخوى : زهرية

 ليه 

 اان جاية لبنت اخواي ايزهرية مش ليىك: مسيحة

 يال امىش من هنا من غري مطرود : زهرية

 ال بقى اان ساكتة وعامةل احرتام لفرق السن وعشان س يف اكرت من كده ال: فرح 
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 هتعمىل ايه ايبنت عوف هترضبيىن وال ايه: اقرتبت مهنا زهرية بغضب

 اان حمرتمة ومرتبية كويس اوى عىل فكرة: فرح

 يعىن اىن الىل مش حمرتمة مش اجده ايفرح: زهرية 

 ايه ايجامعة ىف ايه : خرجت امل من شقهتا عىل صوهتم العاىل

تعاىل ايمرت اخوى شوىف مرت ابنك مع هتزجىن ىه ومعهتا واىن مش راضية افتح بوىج : زهرية

 بلكمة

 حمصلش وهللا ايماما حمدش عاملها حاجة دى ىه الىل هبدلتنا وهللا: فرح بعصبية

 معرك ما هتتغريى ايزهرية : مسيحة

 ها وغضبوا علهيا وال ايهاىن احسن من الىل اجتوزت من رىض اهل : زهرية

 اقول ايه عقول مريضة : مسيحة

 التفت لفرح مودعة خىل ابكل من نفسك ايبنىت وملكيش دعوة بهيا

 اه انىت ش يطانة وچاية تولعى البيت: زهرية

 كفاية بقى حرام عليىك اتقى هللا: فرح

 زهرية لفرحخرجت چينا عىل صوهتم املرتفع ومسعت حديهثم وىه تشعر ابلنشوى وىه ترى كره 

امسك زهرية بيد فرح بقوة تدفعها اىل احلائط امسكت هبا مسيحة تبعدها عهنا وامل جتذهبا اىل 

شقهتم ولكهنا اكنت قوية اجلسد جذبت فرح من جحاهبا وىه ترصخ هبا ومل تنتبه اىل درجات 

السمل خلف فرح وجدهتا چينا فرصة لها وضعت قدهما خلف فرح فمل تامتكل جسدها وسقطت 

 ن اعىل السمل وسط رصاخ امل ومسيحة وذهول زهرية الىت مل تدفعها لتسقط هبذا الشلك م
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ماما س يف : رصخت فرح من الامل وامل جبانهبا ومسيحة حتاول رفعها ظلت تبىك ومتسك ابمل 

 اان حامل..... عايزة س يف 

 انىت حامل ايفرح مقولتيش ليه ايبنىت ليه: رصخت امل وىه تبىك

السمل عندما مسع الرصاخ ارسع اخلطى وجد فرح ملقاة وامل ومسيحة جبوارها اكن حازم يصعد 

 يبكون

 احلقنا ايحازم اطلب الاسعاف مرات اخوك حامل : رصخت به امل وىه تبىك

 ارسع حازم يطلب الاسعاف وهو يطلب مهنم رفع قدمهيا قليال لكهنم وجد دماء اسفل قدمهيا 

ة عن الوعى حىت جاءت الاسعاف ونقلهتا املشفى ظلت مسيحة تبىك وىه حتتضهنا وىه غائب

وزهرية تقف ابكية ال تس تطيع فعل شئ الا ان توهجت للشقة مرة اخرى تبىك راهتا داليا اجتهت 

 ماكل ايماما: حنوها خائفة

 حامل.....فرح : زهرية

 طيب ودى حاجة تزعكل كده ايماما سيهبا ىف حالها بقى: داليا

 مل اىن وجعهتا بيدىفرح وجعت من عىل الس: زهرية

 ليه حرام عليىك ليه كده ليه: رصخت هبا داليا

 وهللا ايبنيىت مكنش جصدى جفاة جليهتا وجعت معرفش كيف وهللا: زهرية ابكية

 يعىن انىت زقيهتا مش عايزاها توقع: داليا

 ال وهللا اىن كنت بشدها لكن مزجهتاش وهللا ايداليا: زهرية

 سرت علهيا انىت مش عارفة ابيه س يف بيحهبا ازاىادعيلها ايماما ربنا ي : داليا

 اسرت ايرب انت عامل مكنش ىف نيىت اوجعها وال حاجة : زهرية
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اكن س يف جيلس مع يوسف وابمس وايسني يتابعون اعامهلم القادمة حىت رن هاتف ايسني 

 اهال اهال حبيىب ايدكتور اخريا افتكرتىن بقالنا ساعتني مشفناش بعض: فوجده حازم

 مش وقته ايايسني فني س يف بطلبه موبيهل مقفول ليه: محاز 

 تالقهيا الش بكة بس وال حاجة ىف حاجة : ايسني

 ايسني هبدوء كده ومن غري رغى كتري فهم س يف ان فرح ىف املستشفى خليه جيى برسعة: حازم

 انتفض ايسني رغام عنه فالحظه امجليع حاول ان هيدا اماهمم حىت اهنىى املاكملة

 ىف ايه ايايسني حازم ماهل: س يف مس تفهامنظر اليه 

 حازم كويس..... حازم: ايسني

 اومال ىف ايه؟: س يف

 .....اصل يعىن: ايسني

 ىف ايه اباب وال ماما خبري ىف حاجة: س يف

 ال هام خبري بس فرح: ايسني

 مالها فرح انطق: ارسع اليه س يف خبوف

 وقعت من عىل السمل ونقلوها املستشفى: ايسني

 ايه فرح جرالها ايه انطق: يفرصخ فيه س  

 انطق ايايسني...... ابلراحة ايس يف اهدى: ابمس

 مش عارف حاجة حازم قاىل ابلغك اهنا ىف املستشفى الىل بيش تغل فهيا: ايسني

مل يمت لكمته حىت ارسع س يف من امامه ومه خلفه حىت وصل املشفى ارسع اخلطى حىت وصل 

 حازم ىف ايه فرح فني: مه ارسع اليه بلهفةالاس تعالمات وسال عن فرح وجد حازم اما
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 س يف اهدى ان شاء هللا خري: حازم

 ىف ايه رد عليا فرح مالها: س يف

 فرح ىف العمليات دلوقىت: حازم

 ايه معليات ايه فرح جرالها ايه رد عليا: س يف

 اهدى ايس يف مش كده تعاىل معااي نطلع فوق : حازم

ها زوهجا اسامعيل وامل تبىك وجبوارها رانيا وچينا صعدا سواي وجد مسيحة جتلس ابكية وجبوار 

 ماما فرح مالها ىف ايه: ارسع اىل امه بلهفة

 خري ان شاء هللا ايحبيىب:امل بباكء

 حد يرد عليا فرح جرالها ايه وقعت من عىل السمل ازاى: رصخ هبم

 ادعيلها ايس يف: مسيحة

 طنط مسيحة قوليىل انىت فرح جرالها ايه: س يف

 س يف فرح حامل : زن وىه تربت عىل قدمهنظرت هل حب

 فرح حامل .....بتقوىل ايه : اتسعت عيناه بدهشة

 ايوه ايابىن ادعيلها ربنا ينجهيا: مسيحة

 عاد براسه للخلف مغمض العينان حىت خرج الطبيب من غرفة العمليات ارسع اليه ليطمنئ علهيا 

سه ىف اوهل ربنا ماردش ربنا يعوض اان اسف ايجامعة امحلل اكن ل : اخفض الطبيب راسه ابسئ 

 عليمك

 فرح كويسة.....طيب فرح : س يف بلهفة

 ىه خبري امحلدهلل بس الزم تبقى جنهبا الفرتة اجلاية: الطبيب
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س يف امجد انىت الزم تبقى : تركهم الطبيب والقى س يف جبسده عىل الكرىس جلس حازم جبانبه

 اقوى عشان فرح هتحتاجك جنهبا

 زم ربنا عامل اكن نفىس ىف طفل مهنا اوىغصب عىن ايحا: س يف

 معلش ايس يف ربنا عايز كده وابذن هللا هريزقمك قريب ابذن هللا: حازم

 هلل ما اخذ وهلل مااعطى: مسح س يف عىل وهجه 

 س يف امحدربنا اهنا خبري ايابىن: اجته حسني اليه فقام حازم ليجلس وادله

 امحلدهلل اياباب بس وقعت ازاى: س يف

 دى طنط زهرية زقهتا ووقعت من عىل السمل: نا برسعة قائةلاندفعت چي 

 معىت اتىن ىه عايزة مىن ايه كفاية بقى حرام علهيا وهللا حرام: التفت اىل وادلته بغضب

 س يف اهدى مش كده اكيد مكنتش تقصد:نظر حسني لچينا بغضب 

 تقصد وال متقصدش اان هرحيها مىن خالص: س يف

 ىل ايهيعىن ايه ايس يف انوى ع:امل 

 مش وقته اطمن عىل مراىت وبعدين نتلكم : س يف

انتقلت فرح لغرفهتا وظل س يف جبوارها حىت بدات تفيق بتعب اقرتب مهنا س يف وامسك 

 فرح حبيبىت محدهلل عىل السالمة: بيدها

 س يف اان فني: فرح

 .....س يف اان: مث اس تطردت خبوف وىه تضع يدها عىل بطهنا

 من ربنا وخدها ايفرح  امانة: امسك بيدها يقبلها 
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معلش ايحبيبىت : نظرت اليه حبزن ما لبثت ان بكت بشدة ارسع الهيا يضمها وعيناه تدمعان

 امحلدهلل انك خبري 

ملحقتش افرح بيه ايس يف اان معلت التحليل وكنت مس تنية تيجى : امسكت به وىه تبىك 

 واقوكل عشان افرحك معرفش انه هريوح مىن

 ح اهدى خالص ارادة ربنا مش هنعرتض عىل حمكته عشان خاطرى ايفر : س يف

 امحلدهلل..... امحلدهلل: فرح

 بس احنا مش هنقعد ىف البيت ده حلظة واحدة بعد الهناردة: س يف

 يعىن ايه: فرح

هشوف شقة ااجرها بره بعيد عن معىت عشان نراتح من مشالكها كفاية الىل معلته معاىك : س يف

 كفاية اوى حلد كده

 كل اهنا وقعتىنمني قا: فرح

 ممكن تنىس اى حاجة خليىك ىف نفسك وبس ايفرح..... چينا : س يف

 ىف ايه:ارتفعت اصوات ابخلارج فالتفت اليه مس تفهمة

 مش عارف اسرتحيى انىت هشوف ىف ايه وارجع : س يف

 خرج س يف وجد كامل وادل فرح وهو يهنر مسيحة عىل زايرهتا لفرح

 مان من بيتك ودلوقىت بتحرمىن من فرح حرام عليكحرام عليك ايكامل منعتىن ز : مسيحة

بقوكل ايه اتفضىل انىت وجوزك من هنا مش عايزة منك حاجة قولتكل زمان ملكيش ماكن : كامل

 بينا

 يال ايمسيحة اطمانا عىل فرح يال بينا: اسامعيل
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 اان مهىش ايكامل بس افتكر انك قاطع صةل الرمح : مسيحة

 خاطرى خىل ابكل مهناعشان : اجتهت لس يف وىه تبىك 

 متخافيش فرح ىف عنيا وابذن هللا اول ما تقوم ابلسالمة جهيهبا واىج حلرضتك: س يف

 ايه ايس يف اان قلت ملهاش صةل بينا وبنىت مش هرتوح حبد: اندفع كامل اليه بغضب

حرضتك تقول الىل انت عاوزه فرح مراىت واان بس اقول تروح فني او مرتوحش فني اذا : س يف

 رضتك قاطع صةل الرمح اان مش هعمل زيكاكن ح

 دى حاجة عائلية متتدخلش انت: امحد

 دى حاجة ختص مراىت :س يف 

 زى ما قلت حلرضتك ىف اقرب فرصة هنكون عندك: مث اجته اىل مسيحة

 ربنا يبارك فيك ايابىن اشوف وشك عىل خري: مسيحة

 نظر اليه كامل وامحد بغضب ولكهنم مصتوا حىت يطمانوا عىل فرح

اتت زهرية ومعها داليا نظروا مجيعا الهيا بعتاب خرج س يف من غرفة فرح وجدها امامه اخفضت 

 راسها جخال منه اقرتب مهنا وامسك بيدها ليتحداث بعيدا عن امجليع

 عايزة ايه ايمعىت 

 جاية اطمنئ عىل فرح ايودلى: زهرية

 تتطمىن علهيا وال تشمىت فهيا: س يف

 كنتش اجصد اوجعهاوهللا ايودلى اان م : زهرية
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كنىت بتعامليه اوحش معامةل وتسكت ومرتدش واان اقول معىت ملهاش غريان واقول : س يف

زعالنة عىل ابهنا الىل اتقتل دلوقىت امعل فيىك ايمعىت وانىت ابيدك قتلىت ابىن تفتكرى ممكن امعل 

 فيىك ايه غري اىن اسيبكل البيت لكه تسرتحيى فيه

 تش اجصد صدقىن ايودلى مكن : زهرية 

 ملوش الزمة الالكم خالص اان هاخد مراىت وهبعد عشان تسرتحيى: س يف

 ومش هاخد اترى منك عشان اان راىض بقضاء هللا عن اذنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 احللقه اخلامسه عرش

جلست تنظر اىل انفذهتا مدمعة العينان حىت اهنا مل تشعر بس يف وهو يدخل الهيا جلس جبوارها 

 بيبىت ماكل اختضيىت ليهايه ايح : فانتفضت خائفة

مش قلنا خالص ايفرح مش عايز دموعك : مسح ابانمهل دموع تساقطت من مقلتهيا رغام عهنا

 دى مش انىت راضية بقضاء ربنا
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 امحلدهلل ايس يف راضية وهللا بس صعبان عليا بس: فرح

ى تعبان وال حبيبىت لسه اودامنا اايمنا ان شاء هللا ربنا هيعوضنا مش ميكن اكن جي: مضها اليه 

 يتعبنا معاه اكيد ربنا اكتبلنا اخلري وال ايه

 اكيد ايحبيىب معلش : فرح

الال اان عايزك تفوىق كده عشان منىش من هنا اان جحزت ىف فندق نقعد فيه اكم يوم حلد : س يف

 ما اهجز الشقة الىل هننقل فهيا

 انت بتقول ايه ايس يف منىش ليه : فرح

 الىل معىت معلته والىل جراكل بتساىل ليه بتساىل ليه ايفرح بعد : س يف

 .....ايوه انت مش فامه اصل : فرح

 قاطعهم دخول عنان وارؤى ورانيا وچينا

 فرح عامةل ايه ايحبيبىت الهناردة: عنان

 امحلدهلل خبري ايحبيبىت: نظرت فرح لچينا بغيظ

 معلش ايفرح بكره ان شاء هللا ربنا هيعوضك: رانيا

 يا منحرمش منك ابداامحلدهلل ايران : فرح

 ايرب انىت متعرفيش اان حببك ازاى: نظرت رانيا لچينا

 طيب هسيبمك مع فرح عشان اشوف جحز الفندق: س يف

انت لسه مصمم ايس يف ماما قاعدة تعيط من امبارح من ساعة ماعرفت حىت معىت زهرية : عنان

 عايزة تسيب البيت ومتىش

 متىش ليه ىه معملتش حاجة عشان متىش: فرح
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بعد الىل معلته مش ىه الىل حرمتىن وحرمتك من : التفوا الهيا بدهشة اقرتب مهنا س يف 

 فرحتك اببننا ايفرح

 ال ايس يف ىه موقعتنيش : فرح

 ازاى ماما وچينا قالوا اهنا اكنت بتتخانق معاىك: عنان

 اه اكنت بتتخانق معااي لكن ملهاش دعوة بوقوعى: فرح

 ازاى اومال وقعىت ازاى: ارؤى

 وقعت وخالص: رت فرح لچينا نظ

 مفيش حاجة امسها وقعت وخالص مفيش غريها معىت: س يف

 ال ايس يف مش طنط زهرية: رانيا

 وانىت عرفىت منني ايرانيا مكنتيش موجودة: س يف

 كنت انزةل من عىل السمل وشوفهتا: رانيا

 شوفىت ايه: عنان

 ها ووقعت فرحچينا ىه الىل حطت رجل : ابتلعت رانيا ريقها وىه تنظر لچينا

 انىت كدابة حمصلش: رصخت هبا چينا

 ال حصل اانحسيت برجكل واان بقع: فرح

 انىت كدابة انتوا اتفقتوا عليا حص : چينا

 وهنتفق عليىك ليه بس حرام اشوف ست كبرية زى طنط زهرية بتتظمل :رانيا

 انىت الىل معلىت كده: اجته س يف لچينا بغضب
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مكنتش اقصد وهللا غصب عىن كنت واقفة خمدتش :  وهجها حاولت چينا ان ترمس الرباءة عىل

 ابىل 

 خمدتيش ابكل وال قصداها: س يف

 ارتفع صوت الباب فاذن س يف للطارق فاكن حازم جاء ليطمنئ عىل فرح نظروا لبعضهم بقلق

 ايه ايجامعة متجمعني عند النىب :حازم

 عليه الصالة والسالم: امجليع

 ايه ايفرح اخبارك ايه: حازم

 امحلدهلل ايحازم خبري هو اان هخرج امىت: رحف

 حلقىت زهقىت بقاكل يومني بس : حازم

 كفاية كده: فرح

 ايه ايس يف فرح ابين وحشها البيت: حازم

 اكن س يف شاردا حىت افاقه صوت حازم 

 ماكل ايس يف انت كويس

 نظروا اليه مجيعا بقلق 

 ايوه ايحازم اان كويس: نظر اىل حازم حبزن

 وف الفندق الىل هنقعد فيهاان را ح اش

 ىف ايه ماهل س يف: خرج س يف دون ادىن لكمة نظروا مجيعا لبعضهم وظل حازم مندهشا 

 ابدا ايحبيىب زعالن عشان فرح: عنان
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 معلش ايفرح بكره ابذن هللا ربنا هيعوضمك :حازم

 ان شاء هللا : فرح

مة به موقتا حىت يبتعدوا دخلت فرح الغرفة املعدة لها ىف الفندق اذلى ارص س يف عىل الاقا

 قليال عن التوتر 

دخلت الرشفة تشاهد النيل ونسامت الهواء تداعب وهجها امغضت عيناها تتنفس الهواء العليل 

 بقوة حىت شعرت بيد س يف حتتضهنا

 ماكل ايحبيبىت

 ابدا ايحبيىب بس الهوا حلو اوى: فرح

ىس الىل حصل عارف انه مش فرح احنا جينا هنا عشان نبعد عن اى حاجة تتعبنا نن: س يف

 سهل بس عىل الاقل حناول

اكنت بداخلها لكامت تريد ان تبهثا اليه ولكهنا اكنت ترتاجع احس هبا حاول ان يعمل ما ختبىئ 

 وترفض الافصاح عنه

 اان ليه حاسس انك خمبية عليا حاجة ايفرح: س يف

 مش خمبية حاجة بس عايزة اساكل وخايفة: فرح

 رحهتخاىف مىن ايف: س يف

 خايفة تزعل مىن : ابتعدت واولته ظهرها مرتدد

حبيبىت اان معرى ما هزعل منك بس طمنيىن : اقرتب مهنا ووقف اماهما وهو حيتضن وهجها بكفيه

 ىف ايه

 سوال واحد ايس يف انت اكن ىف حاجة بينك وبني چينا: فرح
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 راغ اندهش س يف من سؤالها الغري متوقع ترك وهجها وابتعد ينظر امامه اىل الف

 ليه بتقوىل كده

احساىس من يوم ما دخلت البيت ده واانحاسة بكرهها ليا مع اىن معملتش لها حاجة : فرح

 وبعكس ترصفاهتا مع رانيا مع ان احنا واحد يبقى ليه

 فرح ممكن منتلكمش ىف احلاكية دى: س يف

الا اذا اكن ذهبت اليه وىه خائفة من حديثه القادم مفاذا خيفى علهيا وملاذا يرفض احلديث 

 شعورها حقيقا

 ليه ايس يف مش عايز تتلكم ىف احلاكية دى

 فرح مش عايز افتكر حاجة حباول انساها: تهند بقوة وهو ينظر الهيا

 ال يبقى كده ىف حاجة جبد: فرح

 مش زى ماانىت فامهة: س يف

ز يعىن ايه فهمىن عايزة اعرف بتكرهىن ليه اكنت السبب ىف موت ابننا ولسه مش عاو : فرح

 تتلكم ايس يف

 خايف عليىك خايف الكىم خيليىك تشىك وحياتنا تتاثر: س يف

 اان كده قلقت اكرت فهمىن ىف ايه عشان خاطرى ايس يف لو ليا خاطر عندك قوىل ىف ايه: فرح

 تعاىل اقعدى بس عشان لسه تعبانة: اشار اىل الكراىس املوجودة ابلرشفة 

 ني راحته وهو يفرك اصابعها بيدهجلست جفذب كرىس وجلس اماهما ممسك بكفهيا ب

 فرح انىت تعرىف ان چينا اكنت بتش تغل عندى سكرترية

 چينا اكنت بتش تغل عندك : فرح
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ايوه اكنت سكرترية عندى اكنت دميا حتاول تلفت نظرى لهيا بلك طريقة ممكنة : اؤما براسه موافقا

م كنت سهران ىف شغىل واان مكنش ىف دماغى شايفها عادية مفيش حاجة خمتلفة حلد ماىف يو 

 لقيهتا دخلت عليا وىه متوترة وعايزة تتلكم ومش قادرة 

 فالش ابك

 رفع س يف راسه اىل چينا الواقفة امامه ويبدو علهيا القلق 

 ماكل ايچينا

 ممكن اعرف املدام الىل اكنت هنا جاية ليه

 نعم يعىن ايه جاية شغل طبعا: س يف

 شغل لوقت متاخر كده: چنيا

 وانىت ماكل انىت خيصك ايه : اقفاانتفض س يف و 

 اان حببك ايس يف.....اان: اقرتبت منه 

 انىت بتقوىل ايه اجتننىت: ابتعد عهنا مندهشا

 ال متجننتش ايس يف ايوه وحببك ومس تعدة امعل اى حاجة تتطلهبا مىن : چينا

غري انك چينا انىت بهتزرى انىت سكرترية عندى يعىن الزم تعرىف كده اان مش بفكر فيىك : س يف

 زى اخواىت البنات مش اكرت من كده

 بس انت عندى غاىل اوى انت مش اى حد اان حببك جبد صدقىن : چينا

 بره......اتفضىل اطلعى بره : ابتعد عهنا يولهيا ظهره

 ماىش بس اانمعرى مش هسيبك تهتىن حبياتك معرى......بقى كده ايس يف : چينا
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 فهمىت ايفرح سبب كرهها ليىك

 ازاى حازم اجتوزها وازاى وافقت طيب: فرح

حازم جاىل بعدها باكم يوم وقاىل انه عايز خيبطها حاولت امنعه مقدرتش اكن بيحهبا : س يف

ومصمم علهيا فضلت ساكت وىه لك يوم تقرب من البيت حلد مالقيهتا جاية تقوىل اهنا مس تعدة 

تنتقم مىن وتوقع بيىن  تسيب حازم واجتوزها حمستش بنفىس غري وايدى انزةل عىل وشها حلفت

وبني حازم اجتوزت وكنت حباول عىل اد مااقدر اىن خمتلطش بهيا عشان حازم وبعد كده احنا 

اجتوزان وانىت شوفىت تعاملها معاىك حلد ما وقعتك لك ده غل وانتقام مىن ميكن لو كنت طاوعهتا 

الخواي الىل اان مكنتش معلت كده بس غصب عىن مقدرتش احهبا وجمرد التفكري فهيا خيانة 

شايفة متعذب معاها ومش قادر يتلكم عشان حمدش يلوم عليه بس حلد عندك انىت وال مش 

 هسمحلها تقرب منك اتىن 

اان حببك اوى ايس يف : امسكت فرح بكفيه تقبلهم وهو ينظر الهيا مندهشا رفعت راسها اليه

 وحبمد ربنا انك جوزى ومعااي اوعى تبعد عىن 

واان كامن حببك اوى ايفرح مقدرش ابعد عنك انىت بقيىت الهوا الىل : مها حببجذهبا اىل صدره يض 

 اان بتنفسه لو بعدت عنك اموت

 بعد الرش عليك ان شاء هللا هيا: فرح

 حازم يزعل كده: حضك س يف قائال 

 يعىن هو مسعىن: فرح

 ال مش سامعنا: حضك س يف مرة اخرى 

 خارجة من املستشفى والهواء ده غلط عليىكبقوكل ايه تعاىل ندخل نسرت ح جوه انىت لسه 

 ربنا خيليك ليا ايس يف: فرح
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حاولت فرح ان تعود حلياهتا الطبيعية مرة اخرى اقنعها س يف ان تعود لعملها علها تنىس ما حدث 

 حاولت ان تظهر امامه ابملامتسكة ولكنه دامئا ما يشعر حبزهنا 

خربه حبزهنا ادلامئ وطلبت منه ان خيرج هبا واتكد من ذكل عندما اتصلت به مرمي صديقة فرح لت

 اىل اى ماكن بعيدا عن العمل او الفندق اذلى مازالا يق/اين فيه

 اكنت فرح تتابع معلها حىت فؤجئت بس يف اماهما قامت اليه بفرحة 

 حبيىب ايه املفاجاة احللوة دى

 ابدا وحش تيىن قلت اىج اشوفك وخنرج نتغدى سوا نروح اى ماكن: س يف

 هرنوح فني: فرح

 امممم خلهيا مفاجاة يال بقى هنتاخر: س يف

 عىل ايه بس قوىل هرنوح فني: فرح

 اانقلت مفاجأ ة يال بقى : س يف

 خرجا سواي واس تقال س يارته وظل جيول هبا حىت توقف امام املالىه

 ايه ده جايبىن هنا ليه ايس يف: اندهشت فرح ونظرت حولها

نىس العامل ابلىل فيه نرجع بس نني معران الىل فاتت جايبك عشان ن : وضع س يف يده فوق كرس هيا

 نلعب ونضحك ونقىض يوم حلو ايفرح يوم نمتتع بيه 

 جبد ايس يف : فرح

جبد ايروح قلب س يف يال برسعة اانجحزت التذاكر يال بقى كويس الهناردة مفيش زمحة : س يف

 يال بقى

 تلعب انس ية لك مامىض دخال سواي املالىه تنظر حولها كطفةل لك ما تمتناه ان جترى و 
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ظل يركبان مجيع الالعاب وىه تشعر بفرحة حىت وصلت للقطار احست ابخلوف ولكهنا ارصت 

 عىل ركوبه وس يف حياول ان مينعها 

 بالش ايفرح هتخاىف

 عشان خاطرى ايس يف ماانت هتبقى معااي مهسك فيك وال انت بتخاف: فرح

 اان اخاف طيب تعاىل بقى : س يف

ركب سواي القطار بدا القطار بطايا حىت بدا يرسع امسكت به خائفة ترصخ جذهبا من يدها و 

 وهو يضمها بقوة ويضحك علهيا حىت توقف القطار ونزال وفرح غري متوازنة 

 اي سالم عليىك اان مش خباف وهركب شوفىت جراكل ايه: س يف

 انت مشتان فيا حص : فرح

 الرصاحة اه عشان تبطىل تعمىل فهيا جامدة: س يف

: مدة بدات تعود لطبيعهتا حىت رات غزل البنات امسكت بس يف من ذراعه بطفولية  بعد

 س يف عايزة غزل البنات

قام س يف واشرتى لها مااردات سعيدا بضحكهتا الىت عادت الهيا جلست اتلك فيه بفرحة بني 

تصدىق حاسسك انك طفةل : الزرع مربعة القدمني جلس س يف اماهما ينظر الهيا بفرحة وحب

 رح ايف

 ايااه ايس يف لو ارجع طفةل اتىن ايسالم مهسك ىف الاايم دى ابيدى واس ناىن: فرح

 امممم طيب واان: س يف

 حبيىب واحىل حاجة حصلتىل..... انت : فرح

 اان كده هتغر : س يف
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 اتغر ايس يدى براحتك وتعاىل ننىس ليوم واحد اننا كربان: فرح

 ه رايك اان جعت اوىطيب اي. جلس س يف جبوارها يضم قدميه هو الاخر 

 بس اانعايزة ايس كرمي ش يكوالته: فرح

 حارض ايس ىت تعاىل نتغدى وبعدين انلك الايس كرمي ايس ىت ممكن: س يف

 امممم ماىش عايزة بيزتا: فرح

 احىل بيزتا لعيون حبيبىت: س يف

ا دخال احد املطامع وطلبوا الطعام واكان ايالكن بشهية وهنم حىت انهتوا وخرجا يشرتى لها م

طلبت ظلت اتلك وىه متىش بني ذراعيه يضمها اىل صدره حىت حل علهيم املساء ركب الس يارة 

 وفرح تشعر بسعادة مل تشعر هبا ىف حياهتا

 س يف ممكن نيجى هنا اتىن

 حبيبىت اتمر واان عليا التنفيذ

 يعىن ممكن اطلب منك طلب: فرح

 عنيا ايحبيبىت: س يف

 عايزة ارجع بيتنا ممكن: فرح 

 ش هتتضايقى ايفرحم: س يف

 ال ابدا ابلعكس نفىس ارجع لبيىت مش جعباىن قاعدة الفندق دى : فرح

 خالص ايحبيبىت نروح جنيب ش نطتا ونرجع عىل طول بيىن وبينك البيت احسن طبعا: س يف

 طيب يال برسعة: فرح
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ىف  ذهبا اىل الفندق اغلق س يف احلساب ورحال اىل بيهتم عندما دخل املزنل وجد اللك جممتعني

 شقة وادله

 السالم عليمك اياهل البيت: س يف

 قاموا مجيعا مرحبني به وبفرح خصوصا امل اما زهرية ظلت بعيدة تنظر الهيم وال تتحدث

 اما چينا جلست تضع قدما فوق الاخرى بغرور تنظر لفرح من اعىل اىل اسفل

عايزة اقوكل عىل فرح : نظرت ارؤى ورانيا اىل بعضهم واىل عنان الىت اقرتبت من فرح حبب 

 حاجة

 خري ايعنان: فرح مس تفهمة

 اان عارفة ان رانيا وارؤى اخواتك مش كده: عنان

 اكيد طبعا بس خري ىف ايه: فرح

 اصل ارؤى ورانيا حوامل: نظرت الهيم عنان 

 جبد الف الف مربوك: فرح بسعادة 

 وانىت ايعنان فاكرة اىن هزعل دول اخواىت واان افرح لهيم وهللا

 عارفني ايحبيبىت وهللا :رانيا

 ان شاء هللا ربنا هيعوض عليىك: ارؤى

 وجدت چينا ان فرح مل يؤثر علهيا خرب محل رانيا وارؤى حاولت ان تعكر صفو عالقهتا هبم

 اصلهم خافوا لتحسدهيم بعد الىل جراكل

ى املفروض غري : نظر امجليع اىل بعضهم بغضب من چينا الا فرح الىت اقرتبت من چينا مبتسمة

 هو الىل يغري مش اان
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 نعم اان اغري ليه ان شاء هللا. چينا

قوىل لنفسك ايچينا ربنا اراد ان ابىن يروح مىن بس قادر يعوض عليا لكن انىت ايعيىن لو : فرح

 عقكل راح هتجيبه اتىن منني

 انىت اجتننىت : چينا

ااي وممكن كامن يعرف ابلىل عىل فكرة اان ممكن ابلغ حازم ابلىل معلتيه مع: اقرتبت مهنا فرح هامسة

 كنىت عاوزاه من اخوه ايه رايك

 انىت بتقوىل ايه: مصتت چينا مذعورة من حديث فرح ابتلعت ريقها بصعوبة

ممكن اعىل صوىت بس عشان احنا س تات زى بعض مش هفضحك مش عشانك ال : فرح 

 عشان حازم انسان حمرتم ميس تاهلش انه يطعن فيىك حافظى عليه واتقى ربنا

 بتعدت عهنا ونظرت لزهرية اقرتبت مهنا خبطوات ثقيةل وزهرية تنظر الهيا والتعمل ما تنويه فرحا

 ازيك ايطنط: فرح

 كيفك انىت ايبنيىت: وقفت زهرية اماهما

 امحلدهلل قدر هللا وماشاء فعل : فرح

 صدجيىن اىن مكنتش اجصد اىن: زهرية

 عليىك اعتربيىن بنتك ترىض اهنا تفضل اان عارفة انك مكنتيش تقصدى بس ابهلل: قاطعهتا فرح

 عايشة ىف عذاب متهتناش يوم واحد مع جوزها

اان عارفة انك حزينة عىل ابنك ميكن اان اه حمستش احساسك بس ملا عرفت اىن حامل وراح 

 مىن عرفت احساسك وقهتا اكن ايه فياريت تساحميىن عىل ذنب اان مليش عالقة بيه 

ا مث جذبت فرح الهيا تضمها بقوة وباك االثنني وامجليع حوهلم متاثرين مل تس تطيع زهرية منع دموعه

 ال اان كده هعيط وهغرق البيت ده:هبم حىت قاطعهم ايسني
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ربنا خيليىك ليا اينعمة : حضك امجليع من بني دموعهم واجتهت فرح لس يف اذلى قبل جبيهنا حبب

 ليىك ربنا يقدرىن واسعدك قلىب. من ربنا ايفرح ايريت ىف اكرت من احلب يوصف الىل ىف

 ايحبيبىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احللقه السادسة عرش
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حياة مل ختلق الحد وال تسري عىل دروب العقول حياة متقلبة احياان ترفعنااىل اعىل ادلرجات 

 وبدون سابق انذار هتبط بينا اىل اقاىص الارض 

م بعيدا عن اى هواجس س يف وفرح للك مهنام حمل بس يط ان يعيشون ىف سالم ينعمون حبياهت

وخالفات ولكن ميكن ان يكون اقرب الاقربني يبعث بيهنم س بل الفرقة ولكن هل مهنم من 

 يستسمل اما يشد لك مهنام ازر الاخر حىت متىض حياهتم كام خططوا لها

 اتفق س يف مع داليا عىل موعد لزايرة محزة هل للتعارف كبداية قبل اى شئ

يف وطلب مقابلته وجلس االثنني ىف حلقة من التوتر من جانب وافق محزة واجته اىل مكتب س  

 محزة والتفحص من جانب س يف

فرك محزة كفيه بتوتر وهو جيلس امام س يف ويرتشف قليال من قهوته عهل هيدى من روعه 

 احس به س يف ففضل ان يبدا هو احلديث حىت يفتح اجملال بيهنم 

 خري ايدكتور داليا قالتىل انك طالب مقابلىت

ابمشهندس س يف اكيد انت عارف اان جاى ليه وعارف اكيد جحم اخلالفات الىل بني العلتني : محزة

 بس ده ممينعش اىن مصمم عىل جوازى من داليا

متام بس اخلالفات دى اان ممكن اهنهيا من حنيىت لكن وادلك والاس تاذ توفيق ابن معك : س يف

 نسان مش بيدور عىل اخلري واملصاحلةوحراكته معااي الىل لو بتدل عىل حاجة بتدل انه ا

صدقىن ايابمشهندس اان اكرت واحد واقف ضد توفيق ودميا حباول اظهره عىل :قال محزة برسعة

حقيقته اودام وادلى بس لالسف موضوع التار والالكم ماثرين عليه مع اىن عارف ان توفيق ال 

 مهه اتر وال حاجة

 عمهل ىف سبيل انك تتجوز دالياالكم مجيل بس ايترى ايه الىل ممكن ت: س يف

اان لك الىل بطلبه انك تبقى واقف معااي اان وداليا احنا داخلني ىف مواهجات كتري ومش : محزة

 عارف ممكن ختلص ازاى
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شوف ايدكتور اان عن نفىس موافق ومرحب بيك جدا انت ابين عليك انسان حمرتم : س يف

واز بس ده لكه متوقف عىل موافقة وادلك الىل واخالقك عالية واان اقدر اقنع معىت ووادلى ابجل

 من غريها صعب اوى اننا نوافق 

 ايوه بس انت عارف وادلى صعب يوافق: محزة

 طيب واملطلوب ايه : عاد س يف جبسده اىل اخللف انظرا محلزة بمتعن مث مال لالمام قليال قائال

 نع وادلى جبوازاناان بطلب منك ايد داليا نعمل خطوبة مؤقتة حلد مااقدر اق : محزة

 ولو مقتنعش : س يف

 اان لك الىل عايز اقولهوكل اىن حبب داليا ومس تعد امعل عشاهنا اى حاجة : محزة

 حىت لو هتخرس وادلك: س يف

 امجلته لكامت س يف واحتار ىف الرد 

 ها ايدكتور ممكن خترس وادلك عشان داليا

 الاس بابال اان مش مس تعد اخرس وادلى الى سبب من : قال محزة حبزم

املفروض احىي وادلك عىل تربيته فيك الىل ممكن خيرس اههل عشان : عاد س يف جبسده مبتسام

واحدة ممكن بعد كده يبعها ىه عشان خاطر غريها واان عن نفىس هعمل الىل اقدر عليه عشان 

 اجلوازة دى تمت بس من انحيتك انت تقنع وادلك بعيد عن توفيق 

ليا اكن عندها حق ملا قالىت انك اخوها الكبري واان ابذن هللا مش عارف اشكرك ازاى دا: محزة

 هحاول عىل مااقدر اتلكم مع وادلى 

 واان ىف انتظارك ىف اى وقت: س يف

عادت فرح من معلها مبكرا واخدت تعد الطعام قبل وصول س يف واثناء انشغالها مسعت صوت 

 مبتسامالباب وضعت ما بيدها وفتحت لتجد شقيقها امحد يقف اماهما 
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 امحد حبيىب تعاىل وحشتىن

 حبيبىت ايفرح انىت كامن وحش تيىن

 دخل امحد اىل الشقة وجلس عىل اقرب اريكة وجلست فرح جبواره مرسورة بزايرته 

 اخبارك ايه ايفرح وازى س يف

 خبري امحلدهلل طمىن انت عامل ايه وماما واباب كويسني

 لكهم خبري بس برصاحة اان واباب زعالنني من س يف

 س يف ليه معل ايه

 يعىن عىل حتديه ليا ولبااب يوم ماكنىت ىف املستشفى بسبب معتك 

 س يف مغلطش ايامحد اباب الىل غلطان ازاى يطردها وىه جاية تتطمن علياىه دى شكرا 

 سيبك من ابوىك ومعتك دلوقىت اان جايكل ىف موضوع همم جدا 

 انىت عارفة اىن اش تغلت ىف رشكة جديدة مش كده :خري 

 اه ماما قالتىل مربوك

هللا يبارك فيىك الرشكة دى رشكة مقاوالت كبرية بس لالسف الرشكة بدات تهنار الفرتة الىل 

 ......فاتت بسبب 

 بسبب ايه 

 برصاحة بسبب س يف

 وهو س يف معلهم ايه......س يف

 س يف مش رامح حد مزادات داخل مناقصات داخل ومش سايب فرصة للرشكة اهنا تش تغل
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 مش فامهة تقصد ايه ؟اان برضه 

 برصاحة ومن الاخر س يف داخل مناقصة قريب

 طيب وبعدين 

اكيد س يف بيجيب الورق معاه البيت اان عايزك تعرىف الرمق الىل هيدخل بيه ايه عشان اقدر 

 اوصهل لصاحب الرشكة وساعهتا اان وانىت هناخد كوميشن عاىل اوى ايه رايك

: وه حبرف ولكهنا اس تجمعت جشاعهتا ورصخت بوهجهقامت فرح مذهوةل وجعز لساهنا عن التف

 انت جمنون

 ايه ايفرح نسيىت اىن اخوىك الكبري ازاى تقوىل كده اان جمنون ايفرح: قام امحد غاضبا 

 طبعا جمنون انت عايزاىن اخون جوزى ايامحد: فرح

 خيانة ايه ايجمنونة ده جمرد انك هتجيىب الرمق بس وايس ىت جمتش من مرة: امحد

 وهللا لو هخرسك فهيا ايامحد اان مس تحيل امعل كده: بعصبية فرح 

 ايبنىت افهمى هتاخدى مبلغ كبري اوى: امحد

 هزت راسها غري مصدقة ملا تسمع وتفرك وهجها علها ىف حمل مل تس تقيظ منه بعد

ازاى اخون ثقته فيا ازاى اطعنه ىف ضهره ........اان مش مصدقة انت عايزاىن امعل كده ازاى 

 ايامحد ازاى

بالش الكم فارغ انس حمتاجة فلوس وجوزك مكوش عىل املزادات خيرس واحد مش همم : امحد 

 يعىن

دى امسهاغرية وحقد عشان س يف انسان انحج وحمرتم وملوش ىف الغش والكذب ربنا : فرح

مبارك هل لكن الىل زى الىل انت بتش تغل عندمه انس كدابة وغشاشة ومعرمه ما هينجحوا طول 

 كده وانت كامن بقيت زهيم ايامحد ما هام
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مل يامتكل اعصابه اكرث من ذكل حىت رفع كفه ليرضب وهجها بقسوة ولكنه وجد من يرصخ به 

وجيره من مالبسه اجتاه الباب رفع عينيه ليجد س يف امامه ينظر اليه بغضب وعيناه تتطلق 

 الرشر ىف اجتاهه

 وقفت فرح مذهوةل وىه تضع كفهيا عىل وهجها متاملة

 امسك مبالبس امحد يدفعه اجتاه اخلارج 

 يعىن عايزاها ختوىن وبمتد ايدك علهيا ايجبان

 امسكت املفاجاة لسانه عن احلديث وهو ينقل نظره بني فرح وس يف 

 س يف عشان خاطرى سيبه: ارسعت اليه فرح متسك به وترجوه ان يرتكه 

بيش تغل ىف ......خوىك بيش تغل فني عارفة ا........اسيبه بعد الىل قاهل والىل معهل اسيبه: س يف

 رشكة توفيق الهوارى عارفة مني توفيق ايفرح

 امحد انت بتش تغل رشكة توفيق: نظرت اىل امحد غري مصدقة 

 اه بش تغل فهيا عندك مانع: نفض امحد مالبسه من بني يد س يف قائال بعصبية

ل مع احليوان ده المفيش مانع بس الول واخر مرة اقولهاكل ايامحد لو فضلت تش تغ: س يف

 هتخرسكتري

 بعد ما متد ايدك عليا عايزىن اكس بك ليه ايس يف: امحد

 لو جمتيش معااي دلوقىت اعرىف ان بيىت وبيت ابوىك متحرم عليىك ايفرح: مث ادار وهجه اىل فرح 

واان مش هخرس جوزى : نظرت فرح اليه بذهول ونظرات س يف مذهوةل لكهنا حتدثت برصامة

 عشانك ايامحد

 يبقى انىت الىل حمكىت عىل نفسك زى معتك تعيىش لوحدك بعيد عننا......بقى كده : دامح
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تركهم وغادر ولك مهنم بداخهل اش ياء كثرية اخترصها س يف عندما ارسع الهيا يضمها وىه تبىك 

 فرح عشان خاطرى بالش تعيطى وال ندمانة عىل امحد: فربت عىل شعرها حبنان. عىل صدره

 زعالنة منه وكرسته ليا ال ايس يف اان: فرح

انىت حمتاجة حد وانىت معااي عايزك تعرىف اىن عيلتك واهكل ايفرح كفاية الىل مسعته منك : س يف

 من شوية

 انت مسعت ايه: رفعت راسها اليه مس تفهمة

لك حاجة دخلت وانتوا مسمعتوش صوت الباب من الكممك وصوتمك العاىل الىل خالىن : س يف

 اقف وامسع لك حاجة

 ت راسها خبجل من ترصف اخهيااخفض

 س يف ااناسفة عىل الىل امحدمعهل ساحمىن

فرح الزم تفهمى اىن وانىت واحد والىل ميد ايده عليىك اان هقطعها حىت لو اكن مني عشان : س يف

انىت اغىل من روىح واان ااتكدت انك صاينة غياىب ووجودى حىت لو هتخرسى اخوىك بسبىب 

 ربنا يبارلكى فيك ايحبيبىت.....ظرى ازاى ايفرح بس متعرفيش انىت عليىت ىف ن

 جلس توفيق عىل مكتبه يدق بقلمه عليه وهو ينظر اىل امحد اجلالس امامه يفرك كفيه بتوتر

 يعىن معرفتش جتيب مهنا حاجة

 غبية بتقوىل ازاى اخون جوزى ايه دخل اخليانة ىف الشغل : امحد

 ة دى هيخرسىن كتري ودى تقريبا اخر فرصة ليا اممممم يعىن س يف لو قدر يدخل املناقص: توفيق

 يعىن مفيش غريها: امحد

انت مش عايز تفهم ليه اان وس يف من الرشاكت الصغرية اه لكن س يف بدا : نظر اليه حبنق

يظهر ويعىل ىف السوق من فرتة بعد ماكنت اان مكوش عىل لك حاجة جفاة كده امسه بدا يعىل 
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هم تقريبا حولوا شغلهم عىل رشكته قال ايه عنده مضري وبيحرتم والناس الىل اكنت شغاةل معااي لك 

 مواعيده

برصاحة ايتوفيق بيه اان مش عارف اقوكل ايه اان لكمهتا كتري عشان اقنعها بس لالسف : امحد

 رفضت

 ىه بتحبه وال ايه مش اكنت رافضة اجلواز منه ومش طيقاه: توفيق

 ح بس اان واباب ضغطنا علهيا عشان توافقاه وهللا واكنت عايزة تسيبه قبل الفر : امحد

ظل توفيق يدق بقلمه بغل حىت اشار المحد ابخلروج وجلس منفردا حىت امسك بسامعة الهاتف 

 وحتدث اىل احد الاشخاص 

 الىل قولتكل عليه نفذه

 حتت امرك بس لك شئ حبسابه ايتوفيق ابشا

 ر الاس بوع تكون نفذتالىل انت عاوزه هتاخده بس ختلصىن منه ىف اقرب وقت قبل اخ

 حتت امرك قبل اخر الاس بوع هتقرا الفاحتة عىل روحه

 رصخة فرح شقت سكون الليل الهاد  مما افزع س يف وقام رسيعا 

 فرح ماكل ىف ايه

 س يف اان خايفة اوى: نظرت اليه وىه تبىك حىت امسكت به خائفة

 حبيبىت اهدى ده اكيد اكبوس : مضها اليه يطماهنا 

 بدات هتدى حاول ان يقوم امسكت به. تيرس من القراءن عىل راسها حىتبدا يقرا ما 

 س يف را ح فني متسبنيش

 حبيبىت متخافيش جهيب ميه امليه خلصت: س يف
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 جهى معاك: فرح

 فرح ماكل ايحبيبىت اهدى انىت خايفة كده ليه: س يف

 س يف اوعى تس يبىن اان خباف واان لوحدى: فرح

 اهو متخافيش جهيب امليه واجيكل لوحدك ايه بس مااان معاىك : س يف

احرض الهيا املاء وجدها جالسة تضم قدمهيا اىل صدرها ابكية مل يعرف ماهبا وملا اخلوف والمتسك 

 به

 فرح فيىك ايه 

 خايفة ايس يف: فرح

 مش قولنا منخافش اطماىن لك حاجة خري ابذن هللا: س يف

قوىم اتؤىض وصىل يال بالش : نظر اىل ساعته وجد ان صالة الفجر اقرتبت جفلس جبوارها 

 كسل كويس ان احنا قومنا يال قوىم

رفعت غطاءها عهنا وذهبت توضات وانتظرته حىت توضا وصىل هبا اماما حىت انهتوا وحاولوا 

النوم مرة اخرى اس تطاع س يف ان ينال النوم منه امافرح ظلت مستيقظة خائفة تنظر اليه بني 

 ت عىل صدره احلني والاخر تتامل مالحمه حىت انم

استيقظ س يف وجدها متشبثة به فابتسم لها وقام هبدوء من جوارها استيقظت مل جتده جبوارها 

 اندت عليه خبوف وجدته خيرج من امحلام جيفف شعره مبتسام

 صباح اخلري ايحبيبىت ايه القلق الىل معلتيه امبارح ده

 ااناسفة ايس يف بس اان كنت خايفة اوى

  قوىم يال خدى دش والبىس عشان خنرج بدرىوال هيمك ايحبيبىت: س يف
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 مش قادرة ايس يف جسمى تعبان اوى مش هروح الهناردة: فرح

 ليه بس انىت من امبارح مش مظبوطة وال موضوع امحد لسه مقرص عليىك: س يف

 ابدا وهللا اان بدعيهل ربنا هيديه ويش يل الغشاوة الىل عىل عينه: هزت راسها انفية

 نت عرفت منني انه بيش تغل عند توفيقاس تطردت متذكرة بس ا

ايحبيبىت ده سوق لك حاجة فيه معروفة ومش صعب اعرف اخو مراىت بيش تغل فني : س يف

 بعد ماساب الرشكة الىل اكن بيش تغل فهيا

 اان مش عارفة هرناتح امىت: عادت للوراء براسها وىه ترفع شعرها بتعب 

هيعدلها قوىم يال بالش كسل حرضى ارىم لك حاجة وراء ضهرك وبكرة ربنا وحده : س يف

 الفطار وانزىل الشغل 

 اان هحرضكل الفطار بس مش عايزة اخرج مش قادرة: قامت مثقةل القدمني

 خالص ايحبيبىت الىل يرحيك بس افطرى معااي معرفش افطر لوحدى: س يف

 حارض اغسل وىش واهجز : فرح

بني احلني والاخر مث تلتفت حىت ال جاس سواي يتناوالن الافطار ولكهنا اكنت شاردة تنظر هل 

يراها ويشعر ابلقلق انهتىى س يف من افطارها وودعها ذاهبا لعمهل ارسعت اىل الرشفة ترافقه 

 عيوهنا حىت رفع راسه واشار بكفيه مودعا

ظلت تراقبه حىت اختفى عن عيوهنا متاما حاولت ان تفعل اى شئ لكن قلهبا اكن خائفا مذعورا 

ها اهنا هواجس من الش يطان اس تعاذت منه وتوضات وظلت تصىل وىه حتاول ان تثبت لنفس 

 تدعو هللا ان حيفظه ودون ان تشعر انسابت دموعها عىل وجنتهيا

 مسعت صوت الباب فتحته لتجد رانيا اماهما

 صباح الفل ايفرح
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 صباح النور اي روىن تعاىل اخبارك ايه واخبار النونو بتاعنا ايه

 س مش قادرة تعبانة شويةخبري ايحبيبىت امحلدهلل ب

احست ابالمل يمتكل من قلهبا ورغبة مهنا ان تشعر هبذا الامل الذليذ اذلى متنته وعندما اقرتب 

معلش ايروىن اكيد ىف الاول بس ربنا يقومك : اختفى مع اختفاء فرحهتا جبنيهنا عادت مبتسمة

 ابلسالمة انىت وارؤى ابذن هللا

 كده ليه ماكل ايفرح انىت كويسة وشك متغري

 ابدا ايحبيبىت ممنتش امبارح كويس بس 

 ليه بس كده حاجة ايه الىل قلقك كده

مش عارفة ايرانيا حمل غريب ومن ساعهتا واان خايفة عىل س يف اوى بس مش قادرة احكيه 

 عشان ميتحققش 

فعال بالش حتكيه وان شاء هللا خري معلش انتوا مريمت حباجات كتري وقلق ممكن ده بس بسبب 

 فك قبل كدهخو 

 ممكن : مدت شفتهيا 

جلس س يف يرتشف قهوته شاردا ينظر اىل انفذته زائغ العينني مل يشعر بدخول يوسف اليه 

 حىت وقف امامه حماوال لفت نظره

 ايه ايابىن روحت فني بتفكر ىف ايه

 نفض س يف راسه وهو ينظر ليوسف 

 ابدا موجود اهوو 

 مش ابين انت كويس ايس يف
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 لقش بس عايز منك حاجةخبري اييوسف متق

 خريررا اينسيىب

 خىل ابكل من عنان اييوسف متظلمهاش ويوسف الصغري اعتربه ابنك 

 ماكل ايس يف ىف ايه

 مفيش حاجة

 ال ىف مش عادتك ومالها عنان ويوسف خد اش تاككل مىن

 يوسف اان كتبت حصىت ىف الرشكة ابمس فرح.........ال طبعا بس اان قلقان 

 ليه ده لكه.......انت بتقول ايه  :دقا بشدةاتسعت اعني يوسف حم

 توفيق عايز خيلص مىن اييوسف

 مني قاكل الالكم ده.....انت بتقول ايه

 زى ماهو زارع عيونه ىف رشكىت اان برضه ليا انس عنده بلغوىن ابلىل عايز يعمهل

 وانت ساكت ليه ازاى متبلغش عنه

والرشكة بس برضه خايف وقلقان والىل زود  اان بلغت فعال واملفروض ان ىف انس برتاقب البيت

 قلقى فرح

  مالها

امبارح طول الليل ترصخ وخايفة وماسكة فيا مش عايزة تسبىن لومقت من جنهبا متسك فيا زى 

 ما يكون قلهبا حاسس حباجة

س يف متقولش كده اان مليش غريك ايصاحىب ده اان يتمي ومليش : ادمعت عينا يوسف رغام عنه 

 تسبىن ايس يف حد غريك عايز
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فرح ...... يوسف امجد ايه الالكم ده اان سايبك ورااي خىل ابكل من البيت لكه وفرح اييوسف 

خىل ابكل مهنا ايسني اه راجل وشايل مس اولية بس مش هيقدر لوحده والواد ابمس ماهل متغري 

 ليه بقاهل مدة حزين وساكت ايه الىل غريه كده

  ايه مش عايز تعيش وربنا يرزقك بودل يش يل امسكخليك ىف نفسك انت وان شاء هللا خري

 اكن نفىس بس مهنا هلل چينا 

 فرفش كده يال وروح خد فرح خرهجا معاك تغري جو ىه كامن......معلش بكره ربنا يعوضمك 

اقوكل اان مروح عايز اقعد ........مش هينفع اان مش عارف ايه الىل ممكن جيراىل اخاف علهيا 

 معاها 

 هللا يسههلماىش ايمع 

 تركه س يف وجلس يوسف يفكر ىف حديثه الغامض وما اذلى خيطط هل توفيق اليذاء س يف

اما س يف ظل جيول بس يارته مدة كبرية حىت وصل امام بيته خرج من س يارته ينظر للبيت حىت 

 وجد محزة يقف بس يارته امامه

 امحلدهلل اىن لقيتك ايابمشهندس

 اهال اي دكتور اخبارك ايه

اوى امحلدهلل اان بس كنت عايز اقوكل اىن عرفت ان توفيق انويكل عىل الرش اان  اان كويس

 مسعته بيتلكم مع واحد ىف املوبيل وبيديهل اوصافك قلت الزم احذرك تبلغ عنه او تعمل اى حاجة

 اان عارف كويس الىل انت بتقوهل ايدكتور: ابتسم س يف بهتمك 

 منني عارف.......عارف: رفع محزة حاجبيه مندهشا

مفيش حاجة ممكن تس تخىب وتوفيق انسان حقري مبعىن اللكمة ولو هيخلص مىن دلوقىت مش 

 بعيد بكره حياول خيلص منك انت كامن
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ىف نفس الوقت اكن احد الرجال متخفيا مراقبا هل ينتظر اللحظة الىت يصل فهيا س يف ليمت هممته 

ه وعندما ساهل عن هوية الشخص ولكن ما اربكه ظهور محزة معه فاجرى اتصاال بتوفيق واخرب 

املرافق لس يف اتكد انه محزة ملعت ىف راسه فكرة ش يطانية فمبجرد موت محزة يصبح هو الوريث 

 الوحيد لعمه سل/اين فلام ال 

 بقوكل ايه ارضب عىل االتنني 

 االتنني بس كده احلساب هيبقى تقيل دى فهيا حبل املش نقة ايابشا: الرجل 

 ده خلصىن مهنم وليك احلالوةالىل انت عاوزه هتاخ

 اذا اكن كده متام

 وقف فرح ىف رشفهتا بتوترحىت وجدت س يف يقف اماهما ومعه محزة الىت مل تعرفه حىت الان 

 حلظات ورفع الرجل يده خبفيه واطلق الرصاص ىف اجتاه س يف ومحزة

 اصيب محزة ىف ذراعه اما س يف فاخرتقت الرصاصة ظهره 

رع اىل الشارع راها ايسني رخرج وراها وجدوا املارة قد اجمتعوا رصخت فرح ابمس س يف وىه هت

حول س يف ومحزة ظلت فرح ترصخ وىه حتتضن س يف امللقى عىل الارض متاملا ظلت تبىك 

 وىه تتلمس دماءه وتبىك حبرقة 

 اسعاف اخواي هريوح مىن : رصخ ايسني 

 جلس جبواره ميسك يده ويبىك

 س يف فتح عينك ايحبيىب قوم ايس يف......س يف حبيىب ان شاء هللا خري 

خرج البيت ابمكهل عىل رصاخ فرح ونزلوا اىل الشارع واوهلم زهرية الىت ظلت تبىك وترصخ اما 

 داليا اجتهت اىل محزة ابكية لكنه اكن احسن حاال من س يف 

 برسعة احرض احدمه س يارة ومحلوا س يف ومحزة مع اتخر س يارة الاسعاف
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برسعة الختاذ الالزم دخل االثنني غرفة العمليات وقف امجليع  بدات اس تعدادت ىف املشفى

 خائفني يدعون هللا ترضعا ان خيرج سل/اي معافا

بعد قليل حرض سل/اين وادل محزة اذلى اخربته املشفى حبادثته وقف امام غرفة العمليات امام 

انتظار خروج  حسني بعد فرتة خرج محزة من عرفة العمليات ارسع خلفه وادله وظل الباىق ىف

س يف بعد حواىل ساعتني او اكرث بقليل خرج س يف من غرفة العمليات اجته حازم اىل الطبيب 

 املعاجل يساهل عن حاةل س يف

 حتدث معه بعيدا واللك مرتقب بلهفة ولكن مالمح حازم اخافهتم اكرث اقرتبت منه فرح بدعز

 حازم س يف ماهل منعوىن ادخهل ليه

 صابة مش سهةل فرح اهدى س يف خبري بس الا

 يعىن ايه اان عايزة اشوفه ايحازم عشان خاطرى دخلىن عنده: قالت بعصبية 

 فرح صدقيىن مش هينفع دلوقىت خالص

 اقرتبت مهنازهرية امسكت هبا حتاول هتدئهتا ولكهنا مازالت تبىك وتطلب منه ادلخول اليه

ناية الىت مت نقهل الهيا ولكن مع ارصار حازم والطبيب ورفضهم دخولها جلست امام غرفة الع 

 ورفضت الابتعاد وظلت ماكهنا تبىك وتدعو هللا ان ينجهيا مما هو فيه

اايم مرت واحلال كام هو حىت جفاة وجدت املمرضة خترج من غرفته برسعة راهتا فرح فدخلت 

برسعة قبل ان يراها احد وجدته مستيقظا لفتت نظره عندما دخلت اليه ارسعت ابجتاهه تقبل 

 وتبىك ابتسم لها بضعفكفيه 

 فرح اان كويس متخافيش

 طبعا ايحبيىب انت كويس امحلدهلل: رفعت راسها اليه 
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دخل الطبيب جفاة بصحبة حازم فؤىج من وجودها فرصخ ىف املمرضة ان خترهجا ولكن فرح 

رفضت وارصت عىل املكوث جبانبه مل جيد الطبيب سبيال غري بقاؤها بدا ابلكشف عىل س يف 

 قلق بيهنم الحظها س يفونظرات ال

 ىف ايه ايحازم 

 ابدا ايس يف مفيش انت خبري

 طيب ليه مش حاسس برجىل اان قلت كده للممرضة مش بلغتك 

 نظرات حازم للطبيب ااثرت قلق س يف بشدة

 حازم ىف ايه بتبصوا لبعض ليه

 ابدا ايس يف مفيش حاجة 

 ال ىف شلكمك بيقول كده: قال س يف ابرصار

س يف خري ايحبيىب مفيش حاجة انت كويس بطل القلق ده مش كده : تراقرتبت فرح منه بتو 

 ايحازم

 ال ىف حاجة حازم صدقىن اان مؤمن بقضاء هللا وهمام يكون راىض ابى حاجة: س يف 

اس تاذ س يف انت راجل مؤمن وموحد ابهلل والزم تبقى عارف ان اى : حتدث الطبيب بشفقة

 حاجة ربنا بيكتهبا لينا خري مظبوط

 ايريت تدخل ىف املوضوع عىل طول وال اقوكل اان: ابلضجر قائال بعصبية بدا س يف

 هتقول ايه ايس يف: حازم

 س يف بعصبية حاول ان خييفها

 بقيت مشلول ايحازم مش كده......... هقول اىن 
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 حص ايحازم س يف كويس حص.........ال ايس يف انت كويس ..... ال : انتفضت فرح قائةل

 دث فتاكد س يف من شكوكه اخفض راسه ابىس ومل يتح

 حازم لكمىن قول لس يف انه كويس

 ايمدام ممكن هتدى: قال الطبيب 

 اهدى ازاى ...... اهدى : فرح

 س يف كويس وبميىش حص ايس يف رد عليا

 ان شاء هللا هيبقى كويس هيسافر فرنسا قريب ابذن هللا ويعمل العملية ويرجع ميىش اتىن: حازم

 ش عايز حد معااياطلعوا بره م: رصخ هبم س يف 

 س يف اهدى: حازم

 س يف بغضب يتصاعد اكرث واكرث 

 اطلعوا بره مش عاوز حد بره 

 اقرتبت منه فرح ومه خيرجون

 س يف حبيىب اان هفضل معاك

 ابتعد بنظره عهنا 

 حلد امىت ايفرح

 يعىن ايه

يعىن حلد امىت هتصربى مع واحد مشلول حلد امىت شهر وال شهرين مش هتس تحمىل ايفرح 

 دفىن ش بابك وحياتك مع واحد زىيهت
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 س يف انت بتقول ايه تقصد ايه: اتسعت عيناها بذعر

اقصد الىل وصكل اان مش هستىن حلد ما تعايرىن بعجزى اي فرح اول مااخرج من هنا : س يف

 هطلقك...........

حرام : مل تصدق اذنهيا وما قاهل ودون ان تشعر هبطت عىل قدمهيا جبواره تبىك بصوت مرتفع 

ليه ايس يف ليه دميا عايزىن ابعد عنك ليه لك مشلكة تقوىل اطلقك ليه ايس يف ........ليك ع 

 عشان حمتاجك عشان مليش حد غريك عايز تكرسىن ليه ايس يف 

عشان ميجيش اليوم الىل انىت تتطلىب مىن الطالق ايفرح مش عايز احس بضعفى مش : س يف

 عايز احس اىن عاةل عىل حد حىت لو اكن انىت 

 واان مش موافقة ايس يف مش هتطلقىن: ح ابرصارفر 

 انىت بتقوىل ايه: التف الهيا بدهشة

الىل مسعته اان مش هسيبك لو بقى اخر يوم ىف معرى وهتسافر تعمل العملية وهرتجع : فرح

 متىش اتىن ايس يف

قلتكل ال مش هسافر واذا كنىت مصممة انك تفضىل معااي انىت حرة بس مرتجعيش : س يف

 ا تلوىم علي

 ويال اتفضىل اطلعى بره عايز ابقى لوحدى

هطلع مؤقتا بس الزم تعرف ان لك الىل هتعمهل معااي مش هيخليىن اتراجع وهفضل جنبك : فرح

 ايس يف 

 غادرت تصحهبا عيناه وماان اغلقت الباب حىت ادمعت عيناه 
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هتجريىن غصب عىن ايفرح لك الىل هعمهل معاىك غصب عىن بس مش الزم تعيىش معااي وبعدين 

مش هس تحمل بعدك وال هس تحمل اشوف نظرة الشفقة ىف عينيىك الزم تكرهيىن عشان 

 متندميش عىل فراىق عذاىب اهون بكتري من عذاب اان ممكن اكون السبب فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احللقه السابعة عرش

يفة ان جترح من حتب ان تتذلذ بعذابه عذاب كل ايضا ولكنك ختفى حزنك مبالحمك الرصامة امل 

 حىت يصدق انك اصبحت بال قلب 
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عاد س يف ملزنهل حزينا صامتا اكرث الاوقات حاولت فرح بلك الس بل الاقرتاب منه وازاةل الامه 

ولكنه اكن اليسمع وال يرى سوى صوت عقهل فقط اذلى اكد عليه اهنا سوف ترحل عاجال اما 

 اجال ولكهنا لن تس تطيع ان تس متر معه حباهل هذه 

يه املتحرك ىف رشفته اتت اليه فرح وجلست جبواره تضع امامه ادويته ملست جلس عىل كرس  

 كفيه لتخرجه من رشوده

 حبيىب يال عشان اتخد العالج

 سيبه دلوقىت 

 الال مينفعش الزم اتخد العالج ىف مواعيده: فرح

 قلتكل مش عايز حاجة مش عايزة تفهمى ليه: رصخ هبا غاضبا

 براحتك وقت ما حتب اتخده موجود اودامك خالص: انمكشت ىف ماكهنا خائفة 

 طيب يال اتفضىل قوىم عايز ابقى لوحدى: س يف

 الىل تشوفه ايس يف لو احتجتىن انده عليا: فرح

 مش حمتاج حاجة يال امىش من هنا: س يف

حارض ايس يف مهىش بس امعل حسابك لك الىل بتعمهل ده مش هيخليىن امىش واسيبك : فرح

 ايس يف

 مىش ايفرحا: نظر بعيدا عهنا

تركته وغادرت مع انه يشعر ابحلزن من تعامهل معها ولكن متسكها به يزرع ىف قلبه مثرة فرحة 

 ولكن اىل مىت ؟

جاءمه ايسني اذلى يبدو حزينا شاحبا فتحت هل فرح اذلى الحظ حزهنا ودموعها اعتقد ان 

 مكروه حدث لس يف
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 فرح ماكل س يف كويس

 ونةمتخافش س يف كويس ادخهل جوه ىف البلك

تركها وذهب اليه ظل واقفا خلفه ينظر اىل اخاه الكبري اذلى اكن مبثابة الصديق والس ند هل اصبح 

 قعيدا مكسورا ادمعت عيناه ومسحها رسيعا واقرتب منه حماوال اضفاء جو الهبجة اذلى متزي به

 ايه ايس يف اجلو جعبك وال ايه

 التفت اليه مث عاد ملا اكن عليه

 ايايسني  يعىن واان ورااي ايه

متقولش كده ايس يف ابذن هللا هتقوم ومتىش اتىن ايس يف ده اان بتعمل القوة منك انت علمتىن 

لك حاجة حلوة علمتىن ابقى راجل ومبقاش ضعيف جفاة كده عشان اختبار من ربنا هيزك 

 ابلشلك ده

 اخوك بقى عاجز ايايسني مبقاش قادر حىت انه جييب كوابية مية لنفسه: س يف

تقولش كده ايس يف كفاية فرح جنبك ده مش خيليك تقاوم وتعمل العملية وتقف عىل م : ايسني

 رجكل عشاهنا ايس يف

خايف اكون بظلمها معااي افرض العملية منجحتش يبقى اان حبمك علهيا اهنا تعيش مع واحد : س يف

 عاجز معرها لكه يبقى حرام ايايسني

وقتنا ده صدقىن اان متاكد اهنا هتفضل  فرح بتحبك ايس يف واحلب بقى معةل اندرة ىف: ايسني 

 معاك ىف لك الاحوال

 بالش تقىس انت وتكرها فيك الهنا مش هتكرهك ايس يف

 خايف اهنا توصل للمرحةل دى فرح همام اكن صغرية ومن حقها تعيش حياهتا وش باهبا: تهند حبزن

 مش من غريك ايس يف: ااته صوهتا من خلفه
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 رشوابت اماهممالتفت الهيا االثنان وىه تضع امل 

 انىت هنا من امىت: س يف

 لسه دلوقىت: فرح

 اه وواقفة تتصنىت علينا ايفرح حصلت: س يف

 نظرت هل ولياسني خبجل 

 ال ايس يف اان مش بتصنت والحاجة مسعتكوا ابلصدفة : فرح

 خالص خلصنا حطيىت العصري اتفضىل جوه وهندهكل بعدين: س يف

 ام عهنا خرجت دون ادىن لكمة وىه متنع دموعها رغ

 عاد ايسني لس يف يؤنبه

 ليه كده ايس يف

 ايسني متتدخلش مراىت واانحر معاها لو مسحت سبىن لوحدى: نظر اليه بغضب 

 حارض ايس يف بس بالش تبقى ظامل انت علمتىن الرمحة ابقرب الناس: ايسني

 سالم ايس يف....... ماابكل بفرح 

 فهيا اقرتب وجلس اماهما تركه وجد فرح جتلس عىل منضدة املطبخ ووهجها بني ك

 فرح

 رفعت وهجها متسح دموعها

 ايوه ايايسني خري ىف حاجة

 معلش ايفرح حقك عليا انىت عارفة الظروف الىل بمير بهيا
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 اان مقولتش حاجة ايايسني اان نفىس يعرف ويتاكد اىن مس تحيل اختىل عنه او اسيبه همام حيصل

حيتاج حلد طول معره س ند اباب ىف لك اانعارف وهو كامن عارف بس س يف معره مش بيحب 

تعرىف اان اصغرمه اه وعشان كده كنت دميا شايف ان ........حاجة معران بنحتاجهل هو الكبري 

س يف مثىل الاعىل س ندى لو غلطت عارف ان ورااي ضهر تفتكرى بعد ده لكه احساسه يبقى 

يف معره ماحب دور كتري ايه ايفرح ابذلات اودامك انىت فرح انىت عارفة س يف بيحبك ازاى س  

 عىل بنت ىف مواصفات معينة واان متاكد انه القاها فيىك اس تحمليه ايفرح حلد ما يعدى من ازمته

 من غري ماتقول ايايسني اان مس تحيل اسيبه همام حيصل: فرح

 اان متاكد ايفرح : ايسني

 انتفضا سواي عىل صوت س يف العاىل ينادى علهيا

  معلشروىح ايفرح واس تحمىل: ايسني

 حارض 

 خرج ايسني وذهبت فرح اليه وجدته جيلس عىل كرس يه وسط الغرفة ينظر لها حبدة 

 ايوه ايس يف

 كنىت فني 

 موجودة ىف املطبخ

 لوحدك 

 ال ايسني اكن قاعد معااي: مل تفهم تلميحه فاجابت بتلقائية

 وايسني بيعمل معاىك ايه: اقرتب مهنا بكرس يه

 يعىن بيعمل ايه: فرح
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 ة قصدى قاعد معاىك لوحدمك ليه بينمك ايه وال فاكرة عشان مشلول مش هقدر عليىكانىت فامه

 اان ايس يف...... انت بتقول ايه : حجظت عيناها بدهشة

 ايوه انىت مفيش احرتام ليا قاعد مع اخواي لوحدمك ليه

ده انت ازاى تفكر ىف كده س يف اان ممكن اس تحمل منك اى حاجة ىف ادلنيا غري انك تهتمىن بك

 اان ايس يف تقول عليا كده

ومقولش كده ليه قاعدة معاه لوحدمك فاكرين اىن هقعد عىل الكرىس ومش هعرف ايه الىل 

 بيحصل من ورااي

حرام عليك ايس يف انت من ساعة ماخرجت وانت بتجرحىن وبقول معلش : رصخت به 

انت عارف اس تحمل منك اى حاجة وهمام تعمل فيا هس تحمل الا انك تهتمىن ىف اخالىق و 

 كويس انه اهتام ابطل ولو بتشك فيا مكنتش خلتىن عىل ذمتك حلد دلوقىت 

 اقفىل الباب وتعاىل: نظر الهيا صامتا حىت اشار الهيا

 ليه

 قلت اقفىل الباب وتعاىل

 عايزك وال همتنعى نفسك مىن: اغلقت الباب واقرتبت منه خبطوات ثقيةل امسك يدها بقسوة 

همام تعمل فيا ايس يف موافقة لو هتقتلىن موافقة بس متبعدش : بيدهجلست اسفل قدميه ممسكة 

عىن بالش الوش الىل انت بتحاول تقنعىن بيه اانعارفة انك بتعمل لك ده عشان اكرهك وابعد 

 عنك واان مش هبعد همام حيصل غري مبوىت

ى حبيىب اان معرى ما هسيبك انت مش قلتىل انك س ندى وضهر : القت جبسدها بني ذراعيه 

 هتسبىن ايس يف
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ابعده عنه قليال وهو ينظر اىل عينهيا احس للحظات بضعف قلبه امامه ولكنه اس تطرد قوته 

 وابتعد بكرس يه عنه

 اطلعى بره ايفرح 

 ليه ايس يف اان زعلتك

 قولتكل اطلعى بره مش عاوزاك معااي انىت مش بتفهمى ليه

 فة وتركته وحيدا حزينا اعترص الامل قلهبا وادمعت عيناها فابتعدت وخرجت من الغر 

 دخل سل/اين غرفة محزة واقرتب جالسا جبواره يربت عىل كتفه 

 كيفك دلوجت ايودلى

 خبري اياباب امحلدهلل 

 اه لو اعرف مني الىل معل اجده كنت جتلته ابيداي 

 املصيبة ان احناعارفني وساكتني ومش مقتنعني

  واصدجك كيف ايودلىكيف يعىن مع بتجول ان ودل معك هو الىل حرض عىل جتكل

قوىل مني هل مصلحة غري توفيق يقتل س يف عشان السوق خيالهل ويقتلىن اان عشان القدر هللا 

 يبقى هو الوريث الوحيد حلرضتك 

 مش عارف ايمحزة خايف لتكون ظامله ايودلى 

يقتل  ال اياباب اان مش ظامله وال حاجة كفاية انه مسعته بودىن بيتفق عىل قتل س يف والىل خيليه

 س يف يقتلىن اما كامن عشان اجلو يروق

 انت متوكد ايمحزة

 طبعا وس يف نفسه عرف وبلغ عنه واكن مراقبني البيت بس النصيب بقى



 

 
261 

 

 مني جاكل ان ودل سلمي اكن يعرف ان توفيق عايز جيتهل:نظر اليه متفحصا

ن حيدثه بوضوحه اصابه التوتر للحظات ولكنه فضل ان خيربه ابحلقيقة حىت اتته الشجاعة وفضل ا

 حىت تتهنىى الشكوك والظنون 

 اباب اان قلت حلرضتك قبل كده اىن عايز اجتوز داليا بنت معة س يف وحرضتك رفضت

 جلتكل بالش والد سلمي ايمحزة

 ليه بس شوفت ايه وحش مهنم انس حمرتمة وموافقني عليا لو حرضتك وافقت ومرحبني كامن

 مني جاكل اجده

وافقت هو موافق ووادله كامن المىت اياباب احلرب دى اان اكن  س يف نفسه قاىل لو حرضتك

 ممكن اروح منك جفاة حص وال ال

متجولش جده ايودلى ده انت الىل طلعت بيك من ادلنيا انت واخواتك البنات مني جيف ايخد 

 عزااي ملااموت مش انت ايمحزة

همش مصلحة ىف حماوةل بعد الرش عىل حرضتك بس عايز اقوكل اهنم مل : امسك بكفيه يقبلهم 

 قتىل هو توفيق

 توفيق حسابه جتل معااي جوى

 ازاى اياباب

 توفيق ودل معك مع بيتاجر ىف املمنوع ايودلى وبيعني بضاعته ىف خمازان

 اتسعت عيناه بذهول 

 ازاى اياباب مني قاكل؟

 فاكرىن عيل وال ايه اان اعرف لك حاجة وعارف كامن انه وراءه مصايب كتري 
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 حد بلغ ولو احلكومة تعرف انت الىل ىف الوشطيب ولو 

ال ايودلى ابوك مش صغري اىن بلغت عنيه من زمان واحلكومة عارفة لك حاچة متجلجش احنا 

 ىف السلمي 

متجلجش ايودلى هللا ربنا رايده هيكون ولو ليك نصيب : قام من جواره وهو يربت عىل كتفه

 فهيا هتبجى من نصيبك سيهبا عىل ربك

ح اشد عذااب وقسوة من فراق اجلسد ان اليفصل بينك وبني من حتب اى شئ ولكنك فراق الرو

ختفى حبك وضعفك امامه حىت ال تشعر منه بلحظة شفقة ان تقىس عليه حىت يكره وجوده 

 جبوارك فانت من تعذب قلبك وروحك انت من تس تبيح العذاب لقلبك وهل ايضا

رصة للقرب وس يف ينتظر مهنا ذكل ولكنه اليبوح مبا انم االثنني ولك مهنام ىف اجتاه فرح تنتظر ف

 ىف صدره

ظال مستيقظان حىت اعتدل س يف ىف نومه بصعوبة شعرت به فرح فالتفت اليه رسيعا وانمت 

 عىل صدره دون ادىن لكمة 

اندهش من ترصفه ومع انه فؤىج مبا فعلته ولكنه دون ان يشعر مضها اليه حبب جعلها تمتسك به 

 اكرث 

 فرح

 ايس يفنعم 

 اان حببك اوى ومش عايزك تزعىل مىن لك الىل معلته معاىك غصب عىن وهللا

 وحببك رمغ قسوتك عليا........عارفة : رفعت راسها اليه مبتسمة

 اقرتبت منه وتناجت العيون وارتعشت الشفاه بلمساته احلانية 

 وحش تيىن
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 واي نظرت اليه حبب جفذهبا اليه وغاصا سواي ىف عامل اخر ميتلاكنه س

استيقظ س يف من نومه مل جيدها جبواره وجدها خترج امامه بشعرها املبلل اذلى جتففه مبنشفهتا 

 ابتسمت بعذوبة وىه تقرتب منه

 صباح اخلري ايحبيىب

 صباح اخلري ايفرح حصيىت امىت

 يال انت كامن اتخد حاممك عىل اما اهجزكل الفطار........ لسه من شوية 

 لكرىس اقعد عليهطيب معلش ساعديىن قرىب ا

 من عنيا

امسكت ابلكرىس جلس عليه ودخل اىل حاممه حىت اعدت هل الافطار وجلسا سواي يتناوالن 

 افطارمه حىت انهتىى س يف فابتعد بكرس يه 

 فرح هاتيىل القهوة ىف البلكونة لو مسحىت

 حارض ايحبيىب ادخل انت واان اجهباكل

حداثن وحتاول رمس الابتسامة عىل وهجه اعدت هل قهوته ووضعهتا امامه وجلست جبواره يت

احلزين حىت مسعت صوت الباب وذهبت لتفتحه تسمرت قدمهيا وحجظت عندما وجدت توفيق 

 اماهما ينظر لها اببتسامته اخلبيثة

 ازيك ايمدام فرح

 انت عايز ايه جاى هنا ليه اطلع بره

 عيب ايبنت الاصول تتطردى ضيفك 

 اان اقتكل مش اطردك بس ايحيوان
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 متقع وهجه بغضب حاول اخفاءه ا

 عيب عليىك ده اان جاى اطمن عىل جوزك س يف بيه الاهو اخباره ايه دلوقىت بعد مااتشل

انت الىل مشلول انت الىل ضعيف مقدرتش تبقى حمرتم زيه عشان كده : نظرت اليه بغضب

 دورت عىل الطريق القذر الىل زيك ومشيت فيه

ث عن س يف حىت وصل اىل غرفته وجده خيرج من دفعها عنه بغضب ودخل اىل البيت يبح

 رشفته ينادى فرح

 فرح ىف ايه

امجلت املفاجاة لسانه وعقد حاجبيه بغضب حىت اتت فرح وظلت ترصخ به ان خيرج لكنه 

 جتاهلها واجته اىل س يف ينظر هل بشامتة وغل

تقف عىل ايعيىن عليك ايس يف بقيت مشلول خالص ايسالم عىل ادلنيا متقدرش دلوقىت تقوم و 

 رجكل وتقف قصادى انت خالص انهتيت ايس يف

اطلع بره ايجمرم انت الىل معلت كده عايز اتذيه بس ربنا اقوى منك وبكره : رصخت به فرح 

 هيقف عىل رجهل ويكرسك ايتوفيق

 بكره ده الىل هو امىت: حضك قائال

اعدام  صدقىن ايتوفيق هنايتك عىل ايدى موتك هيبقى عىل ايدى لو اخدت فيك.: س يف

 هقتكل

انت لسه فيك حيل تتلكم ايس يف ماخالص بقيت عاجز واان خالص هرجع : اقرتب منه حبقد

 اتىن وامسك السوق واحتمك فيه ومش كده وبس ال

 ابتعد عنه يقرتب من فرح الىت ابتعدت خوفا من نظراته املسلطة علهيا

 احللوة دى هتبقى ملىك اان
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 قرب مهنا واان اقتكلاطلع بره ايحيوان اايك ت: رصخ به س يف

ليه بس ايس يف يعىن يتفع تظلمها معاك وانت كده طيب اان راجل بصحىت اقدر اسعدها وال ايه 

 ايقطة

 مل تشعر بنفسها الاوىه تصفعه عىل وهجه بغضب 

 اطلع بره بره

جذهبا توفيق من جحاهبا وصفعها بقوة ارتدت لها وسقطت اسفل قدم س يف حاول س يف الزنول 

ان توفيق جذهبا بعيدا وامسك بس يف حياول ان يرضبه ولكن فرح اكنت ارسع جبوارها اىل 

امسكت بزجاجة عطر وهبطت هبافوق راسه ليزنف بشدة وينظر الهيا بغضب شديد فامسك هبا 

يرضهبا وس يف يرصخ به ان يرتكها ولكنه دفعها بقوة فاصطدمت راسها بقوة ابحلائط فاغىش علهيا 

 وخرج رسيعا 

 جبوارها وهو يرصخ هبا هبط س يف بصعوبة

 حبيبىت قوىم حقك عليا قوىم ايفرح....... فرح 

 دخلت امل عىل صوت الرصاخ وجدت س يف جيلس عىل الارض حيتضن فرح املغىش علهيا 

 س يف حصل ايه مالها فرح

 برسعة ايماما هاىت ميه 

 حارض حارض

 انفها لتفيق ارسعت حترض املاء وظل يزحف جبسده حىت احرض زجاجة عطر وظل يضعها عىل

 حىت بدات تفتح عيناها بصعوبة راهتم جبوارها 

 حبيبىت انىت كويسة

 اه بس دماغى بتوجعىن 
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 مضها اليه وهو يبىك حقك عليا مقدرتش امحيىك منه 

 ايه بس الىل حصل ايوالد ومني معل فيىك كده ايفرح: قالت امل

 مفيش ايماما اان وقعت بس 

 بتضحىك علياايفرح 

 مفيش ايماما امحلدهلل : نظر س يف المل 

 ماما عايز حازم

 ليه ايحبيىب عايز حاجة اجهباكل

 عايزه جيهز الورق عشان اسافر امعل العملية: نظر لفرح ابمل 

 جبد ايس يف هتسافر وتعمل العملية: اعتدلت فرح بسعادة

 ماما اندىه حلازم لو مسحىت........ ايوه 

 قامت امل برسعة حارض ايحبيىب 

هسافر وامعل العملية عشانك انىت عشان مش هس تحمل لكب زى : ح يضمها اليهالتف اىل فر 

 ده يقرب منك اتىًن 

خرج توفيق من مزنل س يف ركب س يارته غاضباامسك هباتفه واجرى اتصاال وماىه الا حلظات 

 وااته صوت امراة

 بقوكل ايه نفذى الىل قلتكل عليه الهناردة: ارتفع صوته غاضبا 

 الهناردة

 اودامك ساعة وتكوىن عنده ىف البيت متتاخريش ........هناردة ايه مش بتفهمىايوه ال

 ماىش ايفرح انىت الىل بداىت: اغلق هاتفه والقاه جبواره حانقا
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بدا حازم جتهزي الاوراق الالزمة لسفر س يف الجراء العملية ىف فرنسا وفرح حتاول اقناعه ان 

 يته حفاظا علهيا من توفيق تسافر معه ولكنه رفض وارص علهيا ان تبقى بب 

اىت يوسف اىل مزنل س يف فتحت هل فرح وادخلته اىل غرفة س يف وهو حيمل صندوق ورىق 

 مغلق 

 س يف اخبارك ايه

 ايه الصندوق ده ......... امحلدهلل اييوسف متام

 مش عارف جاكل الهناردة عىل املكتب ابمسك

 اندهش س يف وتساؤل عن هوية الصندوق سلمه هل يوسف 

  مش عارف مني الىل بعته قلت اجيبه وانت تشوفهاان

 فني ابمس اييوسف من يوم احلادثة شفته مرتني وبعد كده مشفتوش مش بيسال عليا ليه

مش عارف اقوكل ايه ايس يف ابمس اتغري اوى بقى عصىب زايدة عن اللزوم وبشوف معاه 

ملا حاولت اشوف  حاجات غريبة لو قربت منه يتعصب عليا ومن يومني اكن عايز يرضبىن

 احلاجات الىل معاه

 ليه لك ده

 مش عارف وهللا ومن يوهما مشفتوش بطلبه موبيهل مقفول واههل حمدش يعرف عنه حاجة

 ايه الالكم يعىن ايه دور عليه اييوسف اطمن عليه 

 بس افتح الصندوق كده ليكون ىف متفجرات ....... متشغلش ابكل انت 

 علش خرج فرح لتتعور ايه ايابىن خفة ادلم دى طيب م
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افتح الصندوق بقى يكون ىف ....... يعىن خايف عىل مراتك ومش خايف عىل صاحبك ايندل

 ش يكوالته وال حاجة

امسك س يف ابلصندوق يفتحه وجد به مجموعة من الصور ومقيص اسود حرميى وعلبة هبا خامت 

ةل خبط ابمس قراها وورقة مطوية اندهش من هذه الاش ياء امسك ابلورقة يفتحها وجدها رسا

 رسيعا

عزيزى س يف اسف لو كنت بصدمك ىف اعز الناس عندك بس غصب عىن ايصاحىب )

س يف اان وفرح عىل عالقة ....... مقدرتش اشوفك خمدوع اكرت من كده ىف واحدة زى فرح 

ببعض من زمان وانت فامه يعىن ايه عالقة حاولت كتري ابعد عهنا بس ىه دميا اكنت مرصة بس 

 طاوعهتا اان مسافر ايس يف ومتحاولش تدور عليا بس حبيت افتح عينيك علهيا غصب عىن

اوعى تنخدع فهيا اكرت من هتالىق ىف الصندوق مقيصها واكيد انت عارف هدوم مراتك وخامت 

 (بتاعها واكيد تعرف رحية الربفان بتاعها اشوف وشك خبري ايصاحىب وساحمىن ايس يف ساحمىن

 ف ابكيا ارسع اليه امسك ابلورقة وقراهاماان انهتىى حىت وجده يوس

 الالكم ده كذب ايس يف مس تحيل فرح تعمل كده اكيد ىف حاجة غلط وابمس مس تحيل خيونك

رفع راسه ابمل وليه ال مش زمان قال انه بيدور عىل الس تات املتجوزة اهو قدر يوصلها 

 .........وىهً 

 ىه ايه ايس يف انت جمنون مس تحيل فرح ختونك 

ندوق وامسك ابلصور وجدها المراة ترتدى نفس القميص مع ابمس ولكن مالمح امسك الص 

 وهجها غري واحضة وخامتها اذلى اهداه لها مس بقا يوم احلفةل 

 القامه بغضب وهو يرصخ هبا 

 فرررررح

 اتت اليه برسعة فرصخ بيوسف
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 يوسف اطلع بره

 س يف اهدى مش كده

 قلت اطلع بره 

 حدمهنظر الهيم خبوف وخرج وتركهم و 

 ماكل ايحبيىب ىف ايه

 امسك ابلقميص والقاه بوهجها

 القميص ده بتاعك مش كده

 ايوه انت جبته من ادلوالب ليه: امسكت به تتفحصه

 بس ده مكنش ىف ادلوالب

 اومال اكن فني: نظرت اليه ابس تفهام

 اكن ىف شقة ابمس: اقرتب مهنا بكرس يه املتحرك

 ىل يوديه هناكيعىن ايه وايه ال: اتسعت عيناها بدهشة

 ، اكن ىف بيت عش يقك ايفرح......بتساليىن 

 انت اجتننت بتقول ايه : رصخت بوهجه 

بقول ايه بقول انك خنتيىن ايفرح مقيصك نومك اكن ىف بيته : جذب يدها اليه فاسقطها امامه

 اخلامت بتاعك صورك وانىت ىف حضنه ايفاجرة

 وهللا كدب رصخت به وىه تبىك حمصلش وهللا ماحصل ايس يف كدب

مش كدب صورك انىت اخلامت بتاعك مقيصك رحية الربفان بتاعتك وجوابه خبط ايده : رصخ هبا 

 بيعرتف انك عش يقته لك ده كدب ايفرح



 

 
269 

 

وهللا كذب ايس يف اان معرى ماخنتك اان حافظت عليك وهفضل حمافظة عليك حلد اخر يوم 

 ىف معرى 

وربنا اراد انه يفضحك بعد ما عش يقك سابك كدابة وخاينة : رصخ هباوهو جيذب شعرها بقسوة 

 وهرب هتخىب حلد امىت

....... حمصلش وهللا ماحصل س يف اوعى تظلمىن لك كده كذب وهللا اان ايس يف هخونك اان

 اان الىل قلتكل انك س ندى وضهرى امعل فيك كده ليه

 حص ايفرح....... عشان مشلول : رصخ هبا وهو يصفعها 

 رجكل معرى حباهل معرى ما هبعد عنك وانت عارف كدهابدا وهللا لو فضلت حتت 

 الىل اعرفه دلوقىت انك ملكيش ماكن هنا: ابتعد عهنا ابمل 

 يعىن ايه ايس يف

بكره هكون عند املاذون وهبعتكل ورقتك عىل ......... امىش من هنا خالص ملكيش ماكن 

 بيت ابوىك

اس لكها اجتوزت غصب عىن بس رصخت به وىه تبىك ليه حرام عليك ليه ظلمك ليه ظمل الن

حبيتك ابرادىت ويعمل ربنا اىن صيناك الخر حلظة ىف معرى ودلوقىت بتظلمىن اتىن ايس يف اهتمتىن 

ابخليانة وصدقت اى لكمة تتقاكل صدقت ان الىل اكنت بمتوت حتت رجكل ختونك صدقت ان 

 الىل بتخاف من ادلنيا وجترى عليك حتمهيا تبقى خاينة 

بس اان املرة دى الىل مش عاوزاك ايس يف اان مهىش من :  تس تطرد قوهتامصتت للحظات وىه

هنا بس عايزة اقوكل انك لو جيتىل معرى ما هساحمك لو بقى اخر يوم ىف معرى معرى ما 

 ....واانهستىن ورقة طالىق.........هكون ليك من اتىن ايس يف 
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 احللقه الثامنه عرش

من القرب من انر حبك الىت اشعلت قلىب بثقاب اهتامك ىل فال عذاب فراقك اهون بكثري 

 تبحث عىن بعد الفراق فليس كل بقلىب سلطان مل تعد اترسه مفن اليوم اصبح ملاك ىل وحدى اان

 مللمت فرح لك ما تبقى لها ىف هذا البيت بدموعها تقتلها الف مرة قسوته واهتامه الباطل لها 
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يه وهو يقف به ىف ردهة البيت حىت وجدها خترج حامةل اما هو اكن يرضب بيده عىل كرس  

حقيبهتا القت عليه نظرة للمرة الاخرية قبل ان ترحل ابدلها بنظرة حزينة امسكت مبقبض الباب 

 اندها بصوت مرتفع

 فرح استىن

 نعم:التفت اليه برصامة 

 اتفضىل: امسك بظرف اصفر يشري الهيا 

 ايه ده

 ىن بعد مااجتوزان بس الزم اتخديه دلوقىت ده مؤخرك اكن املفروض اتخديه م

 وضعت حقيبته ارضا واجتهت اليه ووقفت امامه تقعد ذراعهيا امام صدرها

وانت بقى بتديىن الفلوس دى ليه متن الاايم الىل قضهتا معاك بس ازاى تدى فلوسك لواحدة 

 خاينة مصنتش عرضك ورشفك الىل زىي متس تحقش الفلوس دى مش كده ايس يف

 ملفروض فعال كنت اقتكل عىل الىل معلتيه بس برىض ربنا فيىك الخر حلظةا: س يف

فلوسك متلزمنيش ايس يف وال انت ......... ال متتعبش نفسك اان مش عايزة منك فلوس: فرح

عدت تلزمىن اان خارجة من حياتك لالبد بس ايريت مرتجعش تندم النك همام ندمت اان معرى 

 ما هساحمك 

 كت حبقيبهتا وفتحت الباب لتجد عنان اماهما تنظر للحقيبة الىت بيدهاذهبت من امامه وامس

 عىل فني ايفرح

 ماش ية ايعنان: فرح

 وايه الش نطة دى ماتفهميىن ىف ايه......... ماش ية راحية فني: عنان
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 خدى ابكل منه عن اذنك ......... س يف عندك يفهمك لك حاجة بس ابهلل عليىك: فرح

 ايه فرح فهميىن بس ىف: عنان

ىف اىن مليش ماكن هنا خالص اشوف وشك خبري ايعنان سلميىل عىل ماما واباب وارؤى : فرح

 هتوحشيىن خىل ابكل من نفسك........ ورانيا ويوسف الصغري 

 تركهتا مندهشة التفهم ما تعنيه دخلت البيت وجدت س يف جيلس خافضا راسه السفل 

 س يف فرح مشيت ليه 

 اان وفرح هنتطلق.......نان مفيش فرح اتىن خالص ايع : رفع راسه الهيا 

 انت بتقول ايه مني هيطلق انت وفرح طب ليه ايه الىل حصل: انتفضت بدهشة

 مش الزم تعرىف مفيش نصيب وخالص : س يف

الال الالكم ده مش داخل دماغى يعىن ايه مفيش نصيب بعد ده لكه تقول : هزت راسها انفية

 مفيش نصيب

 متساءلني عن فرح دخل ايسني وحازم الهيم

 س يف فرح راحت فني: حازم

 انت مني قاكل: عنان

 شوفناها برتكب اتكىس وىف ايدها ش نطة: ايسني

اسالوا اخومك الكبري الىل عاوز يطلق مراته من غري سبب ويقوىل قسمة : نظرت لس يف بغضب 

 ونصيب

 ايه الالكم س يف يطلق فرح ليه . ايسني

 انتوا اكيد بهتزروا حص: حازم
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 ال مش هزار اان بتلكم جبد : عنان

 عشان ايه : ايسني

 قلت مفيش نصيب: رصخ هبم س يف

 يعىن مفيش نصيب ملكش كبري تلكمه: ااتمه صوت من خلفهم غاضبا

 نظروا مجيعا لوادلمه ودلهتم وزهرية اذلين يقفون عىل الباب 

 عايز تتطلق مراتك ليه اجتننت ايس يف: اقرتب حسني من س يف غاضبا 

 اب اان مش جمنون اان انسان عاجز اتغدر بيا من اقرب الناس من مراىتال اياب:س يف

 هتكون معلت ايه دى مفيش زى فرح ىف خوفها عليك ايودلى انت اكيد ظاملها: زهرية 

 ال ايمعىت اان مش ظاملها : س يف

 يبقى تقول عايز تتطلقها ليه رد عليا وال جبد عاجز بعقكل كامن: حسني

 اشعلت به نريان العجز لكمة مزقت قلبه اراب و 

 خانتىن.........الىل بدافعوا عهنا دى....... اان مش عاجز اياباب بعقىل 

 لكمة امجلت السنهتم مجيعا انظرين لبعضهم بصدمة

 مس تحيل فرح مس تحيل ختونك ايس يف انت اكيد غلطان: نطق ايسني بعصبيةقائال

 توا اان هطلقها ليهال مش غلطان اان ااتكدت بنفىس ومع اعز احصاىب عرف : س يف

 الالكم ده مس تحيل يكون حص فرح معرها ماتعمل كده: امل

 فرح الىل اكنت همتوت نفسها عليك وانت تعبان ختونك مس تحيل طبعا........اه طبعا : حازم

 خالص بقيت اان اجملرم وفرح الضحية: رصخ هبم 
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لهيا ابجلواز عصبيتك وشكك حضية ليمك لكمك من يوم ماحمكتوا ع........فعال فرح حضية : ايسني

فهيا ولك الىل شافته من يوم مادخلت البيت ده خيليىن اقوكل اهنا فعال حضية وعىل فكرة انت 

 اول واحد خرسهتا ايس يف وصعب اوى انك تقدر تكس هبا اتىن

مش بعيد يكون بينمك حاجة من وراء ....... وحرضتك بدافع عهنا كده ليه : نظر اليه بغضب

 ضهرى 

 ليه بصدمة امجلت السنهتم فرصخ به حسنينظروا ا

 انت مش طبيعى انت جمنون ازاى تهتم اخوك ومراتك ابهتام زى ده انت اكيد جمنون

 ممكن فعال اكون جمنون وعاجز كامن بس من بكره هطلقها : س يف

ذهبت فرح اىل مزنل وادلها حتمل املها وعذاب ارتوت به منذ اجربوها عىل الزواج مرمغة وهاىه 

تعود اىل نفس البيت مكسورة حمطمة اكشالء ممزقة حتركها الرايح ميينا ويسارا وليس دلهيا  الان

 القوة حىت لتقاوم 

 فتحت لها وادلهتا الباب ورحبت هبا ولكهنا تفاجات حبقيبهتا 

 ايه ده ايفرح ايه الش نطة دى

 مل تس تطع الالكم ولكهنا القت جبسدها بني احضان اهما 

 وجدها تبىك انتفض قلبه علهيا فسالها بتوتر خرج وادلها من غرفته

 فرح ماكل ايبنىت ايه الىل جابك وس يبىت جوزك ليه وهو تعبان كده

 اباب ممكن تسبىن اسرت ح وبعدين نتلكم

 طيب نفهم ىف ايه: ليىل

 يال ايفرح ادخىل اوضتك ايبنىت........ خالص ايليىل سيهبا تسرت ح وبعدين نتلكم: كامل مقاطعا
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 تدخل فني الهامن: ت امحد الغاضب جاءمه صو 

 ايه ايامحد ماكل ازاى تشخط ىف اختك كده: كامل

 اسالها جوزها طردها ليه........ اخىت : امحد

 نظر الهيا كامل وليىل مندهشني 

 جوزك طردك ليه ايفرح

 نظرت الهيم ومل تتحدث فامكل امحد بغضب

 تخون جوزها مع صاحبهالهامن احملرتمة حطت راس نا ىف الوحل الست فرح اكنت ب 

 التف الهيا بغضب

 اخرس خالص اان ارشف منك ومن اى حد جييب سريىت بلكمة 

 مااكن منه الا ان صفعها بقوة لتسقط ارضا

 اس تعادت قواها ووقفت امامه

ايه جيت عىل اجلرح ايامحد ماهو عشان ضعيف مديت ايدك عليا بس عايزاك تعرف اىن احسن 

سمعتش الكمك وكنت هرضب جوزى ىف ضهره دلوقىت جاى منك واقوى منك عىل الاقل م 

اان ارجل منك اياخواي ....... تعمل عليا راجل ومتد ايدك عليا احب اقوكل انك مش راجل 

 ايضهرى

 اسكىت وردى عليا الالكم ده حصيح: رصخ هبا كامل

اان الىل ........انت بتسالىن اياباب انت كامن مصدقهم مصدق اىن امعل كده : التفت اليه متعجبة

 كنت بتقول عليا بنت مبيت راجل 

 اومال ايه الكم اخوىك ده: كامل



 

 
276 

 

 اساهل هو جاب الالكم منني ؟ مني وصهل الالكم ده: فرح

 ماترد عرفت الالكم ده منني: كامل موهجا سواهل المحد

 اخرج امحد ورقة من جيبه واعطاه لكامل

 س يف وعشان كده طردهااتفضل حرضتك اقراء اجلواب الىل صاحب جوزها بعته ل 

 ووصكل ازاى: فرح

 مش همم ازاى املهم انه حقيقى: امحد

 حقيقى انت مصدق الالكم ده عليا ايامحد : فرح

 اذا اكن جوزك صدقه يبقى ايه : امحد 

 الالكم ده حصيح ايفرح: وقف كامل اماهما

 ن ظلمك ليابتسالىن اياباب طبعا ظمل وافرتاء حمصلش وهللا وبكره هتتاكدوا لكمك م: فرح

 حلد ما نثبت ده اتفضىل اطلعى بره: امحد

 اخرس خالص بتطرد اختك اودامنا: نظروا اليه بدهشة فرصخت به ليىل

 طيب بقى مبااهنا اخىت واحنا صعايدة يبقى تروح البدل وهام يترصفوا معاها........ اخىت . امحد

 انت بتقول ايه: ليىل

 ص تروح تعيش هناك حلد ما ندارى فضيحهتاالىل مسعتيه ايماما مش مظلومة خال: امحد

 كامل اتلكم رد عىل امحد شوف عايز يعمل ايه ىف اخته: ليىل

الىل امحد قاهل اان هعمهل : مصت وهو ينظر الهيم حىت القى جبسده فوق الاريكة خمفضا راسه 

 فرح تروح تعيش ىف قنا حلد ما لك حاجة تبان 
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 تروح هناك مس تحيل ال بنىت مظلومة مس تحيل: رصخت هبم ليىل

نظر امحد لفرح بشامتة فارسعت اىل املطبخ وخرجت وىه حتمل سكينا ترفعه ىف وهجهم وىه 

 تتجه اىل الباب 

 الىل هيقرب مىن مهوت نفىس

 انىت جمنونة ايفرح عايزة متوىت اكفرة: كامل

 تساقطت دموعها كفضيان انطلق مدمرا للك شئ دموع اجمتعت لتخرج ابمل لك مامرت به

 اياباب اان مش اكفرة اان بدافع عن حقى اخواي الوحيد مشتان فيا ومصدق الكم اللكب الىل ال

بيش تغل عنده وانت وعايز تبعتىن الصعيد عشان يقتلوىن يبقى اان مليش ماكن هنا اان ماش ية 

واوعدمك انمك هتتاكدوا من ظلممك لياىف يوم من الاايم بس ساعهتا خليمك متاكدين اىن مش 

 ابدا هساحممك

ارسعت اخلطى وىه حتمل حقيبهتا واس تقلت اول س يارة اجرة اماهما دون ان تعمل اىل اين 

 تذهب دون ان تشعر نطقت 

 لو مسحت عىل املطار

توقف هبا امام املطار هبطت مهنا ودخلت مرسعة خائفة ان يكون احدمه خلفها جحزت ىف 

ساعة واحدة واس تطاعت ان جتد هبا  الطائرة املتجهة اىل مرىس مطروح وحلسن احلظ اكن اماهما

 ماكن شاغر 

اجتهت اىل احد الهواتف ىف املطار واجرت اتصاال بنرية شقيقهتا ولكهنا مل جتد اجابة حىت مسعت 

النداء لطائرهتا فارسعت وىه تبعث لها رساةل تودعها ولكهنا مل ختربها بوهجهتا ومن مث اغلقت 

 الهاتف واس تقلت طائرهتا وحيدة حزينة 
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تمكل حازم الاجراءات اخلاصة بسفر س يف اىل فرنسا ولكن ما اربكهم هو رضورة السفر اس  

خالل يومان فقط فاس تعدا للسفر ويوم السفر اجمتع حوهل اههل مجيعهم لوداعه طلب ان جيلس 

 مع ايسني منفردا فدخل سوايغرفته 

 خري ايس يف

ايه ده  :رمسى منه اىل ايسني اشار هل س يف بورقة مطوية اجته اليه واخذها وجدها توكيل عام

 وليه

عايزك تتطلق فرح ابلتوكيل ده اان .........انت عارف ان مفيش وقت واان مسافر دلوقىت خالص 

معلته عام عشان تقدر تترصف حبرية روح بكره للامذون وامعل الىل قلتكل عليه لالسف مفيش 

 وقت امعل كده

 ايس يف بالش صدقىن انت ظاملها: ايسني

 ن خاطرى ايايسني امعل الىل قلتكل عليه وخالص عشا: س يف

 حارض ايس يف حارض املهم اتخد ابكل من نفسك ومن حصتك: اخفض راسه بأ ىس

 خىل ابكل من نفسك ايس يف وارجعلنا برسعة: فتح هل ذراعيه فارسع اليه ايسني ابكيا

 بس اانمش راجع ايايسني: ابعده قليال

 يعىن ايه: عقد ايسني حاجبيه

خالص هعيش هناك مش عايزة ارجع هنا اتىن مش عايز افتكر لك حاجة بتفكرىن  يعىن: س يف

 بهيا

 فرح عايشة هنا ......وهو انت فاكر انك تقدر تنساها : ايسني

 واظن مس تحيل تسافر من غري االتنني دول وال ايه:اشار اىل قلبه وراسه

 ايرتىن اقدر انزع قلىب من صدرى وامسح عقىل عشان مفتكرهاش: س يف
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 صعب ايس يف فرح اكنت اول واخر حب ىف حياتك والىل اكن بينمك صعب اوى يتنىس: ايسني

 هنىس واعيش حياىت مش هتقف علهيا .........هنىس: س يف

يال عشان اسمل عىل امجلاعة الىل بره مش عايز ااتخر عىل .......يال : افاق من حزنه اببتسامة امل 

 الطيارة 

 ابلسالمة وانت س يف بتاع زمانتروح وترجع : قبل ايسني جبينه

دخلت مسيحة غرفة ابنهتا اميان حيث ترقد فرح منذ اتت منذ اكرث من شهر وتقىض وقهتا بيهنم 

انمئة اكهنا هترب من الواقع اىل عامل الاحالم جلست جبوارها متسح بكفها عىل شعرها ووهجها 

ودة جسدها فارسعت ظلت تنادى علهيا ولكن ما من جميب ارتشعت خائفة عندما شعرت برب 

 اسامعيل احلقىن :تنادى زوهجا وابنهيا 

 ايه ايمسيحة ىف ايه

 فرح مش برتد عليا وجسمها متلج خايفة يكون جرالها حاجة: مسيحة خبوف

 ايه ايماما ىف ايه: اىت حسام ابهنا الاكرب عىل صوهتا

 حسام برسعة ايابىن هات دكتور فرح شلكها مغمى علهيا برسعة: اسامعيل

اخلطى يبحث عن طبيب حىت عاد ومعه احد الاطباء ادخلوه اىل غرفهتا وظلت مسيحة  ارسع

 واميان جبوارها حىت انهتىى من الكشف علهيا

 خري ايدكتورمالها: مسيحة بلهفة

 ابدا ايجحة املدام خبري ده جمرد تعب بس يط بسبب امحلل : الطبيب

 حامل : اتسعت عينا مسيحة بدهشة

 ىه مدام برضهايوه ايجحة مش : الطبيب
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 ايوه ايابىن متجوزة بس اصل اكنت حامل قبل كده وحمصلش نصيب: مسيحة برسعة

طيب امحلدهلل ربنا عوضها اهووو خدى ابكل مهنا واان كتبتلها شوية ادوية وڤيتامينات : الطبيب

 الهنا ضعيفة شوية اومال جوزها فني

 جوزها مسافر : نظرت هل اميان حبزم

 عن اذنمك  يرجع ابلسالمة: الطبيب

 ايه ايماما هنعمل ايه هنبلغ خاىل وال جوزها: خرج الطبيب والتفت اميان الهيا

 مسيحة وىه متسح عىل راسها

حمدش فهيم يس تحق فرح ابوها الىل اكن خيلص مهنا ويودهيا الصعيد واخوها الىل بينتقم مهنا 

 عشان وقفتهل ىف شغهل

 طيب وجوزها: اميان

فة ازاى يصدق فهيا اى حاجة مع حبه الىل شوفته قلت مس تحيل اهو ده الىل مش عار : مسيحة

 يسيهبا وال يتخىل عهنايرمهيا كده

بدات فرح تفيق بصعوبة وجدت مسيحة واميان جبوارها رفعت جسدها بثقل وىه تبتسم هلم 

 ايه ايمعتو هو اان انمية من زمان: حبزن

 انمية ايه ايفرح ايبنىت ده انىت اكن مغمى عليىك: اميان

 اان فعال حمستش بنفىس حسيت ادلنيا بتلف بيا ومقدرتش انزل حىت من عىل الرسير: رحف

 فرح عندى ليىك خرب حلو اوى: مسيحة

 خري ايمعتو: فرح

 ربنا عوضك ابلىل راح ايفرح شوفىت كرم ربنا ازاى: مسيحة
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 مش فامهة: فرح

 حرضتك لكها اكم شهر وهتبقى ماما فرح....... اقوكل اان : اميان

 يعىن ايه: عت عيناها واكهنا ال تصدق ما تسمعه اتس

 يعىن انىت حامل ايفرح : مسيحة

 اان حامل : ابتعدت تقوم من رسيرها مندهشة

 ايوه ادلكتور جه وكشف عليىك وقال انك حامل مربوك ايحبيبىت: اميان

 نظرت الهيم ابعني دامعة ومالبثت ان جلست فوق كرىس تبىك مبرارة وامل

ليه ايفرح ليه ايحبيبىت كده مش اكن نفسك ربنا يعوضك عن الىل : يحة تضمهاارسعت الهيا مس 

 راح

اه بس هيجى لدلنيا يالقيىن لوحدى مكسورة مش هيالىق ابوه ساعهتا اقوهل ايه اقوهل ابوك : فرح

 فني فني عيلتك فني اهكل 

 كده ايفرح واحنا مش اهكل: اميان

 فهيم فكر يدور ويسال علياانتوا احسن من اهىل الىل رموىن وحمدش : فرح

 .........بالش تظلمهيم ايفرح : مسيحة

اظلمهم مني ظمل مني ايمعتو لكهم ظلموىن اهتموىن ىف رشىف وحمدش اداىن فرصة ادافع عن : فرح

نفىس حىت س يف س يف الىل كنت بقول انه الوحيد الىل هيحميىن من ادلنيا هو اكرت واحد 

 صدق فيا الالكم ده

عىل اى راجل يشوف احلاجات الىل قلىت علهيا دى وجواب من صاحبه  فرح صعب: مسيحة

 خبط ايده وميصدقش
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يصدقىن اان ايمعتو يصدق الىل عاشت معاه وصانته وحافظت عليه يصدق الىل اكنت : فرح

 بمتوت وهو ىف املستشفى يصدق الىل اكنت تمتىن تعيش معرها حتت رجهل 

 طيب انوية عليه هتعرفيه وال ال:مسيحة 

مس تحيل يعرف اول حاجة ممكن يقولها انه مش ابنه الىل خاله يهتمىن اهتام زى ده مش : رحف

ولو حرضتك مضايقة من وجودى اان  هيصدق ان الىل ىف بطىن ده ابنه ايمعتو حمدش هيعرف

مهىش من هنا وامحلدهلل معااي مبلغ كويس اقدر اعيش بيه حلد ما اقدر اش تغل وابىن نفىس من 

 اول وجديد

كده ايفرح تقوىل كده لعمتو ده ما شلتكيش الارض اش يكل عىل راىس ده انىت : هتا مسيحة هنر 

 بنىت ايعبيطة

 ربنا خيليىك ليا ايمعتو مش عارفة من غريك كنت معلت ايه: فرح

ده عىل اساس ان هواء ادواممك ده اان هبقى خالتو ومعتو االتنني مع بعض امنية تودل ابقى : اميان

 ى ابقى خالتو اي حالوةمعتو وانىت تودل

جلس س يف ىف احدى احلدائق ابحد البدلان العربية شاردا ينظر امامه تلفحه نسامت الهواء 

 الطلق حىت اىت جبواره احد الاشخاص وجلس جبانبه

 ايه ايس يف ماكل 

التفت س يف اىل الشخص اجلالس جبواره ليجده أ رس احد اصدقائه القداىم ولكنه يعيش ىف هذه 

عائلته منذ صغر س نه وقد تعرف عليه س يف عندما اكن يعمل ىف هذه ادلوةل قبل ان البدلة مع 

 يعود اىل مرص ويفتتح رشكته

 ايه ايابىن انت هتفضل كده من يوم ماجيت من فرنسا وانت دميا رسحان كده

 ابدا ايأ رس اان كويس :س يف
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الىل مكنش  مش ابين ايه انت هتفضل حزين كده عىل طول ده مش س يف الىل اعرفه: أ رس 

 بيش يل لدلنيا مه 

 الالس يف الىل بتتلكم عنه ده مات خالص معدش موجود: س يف

 اان مش عارف ايه الىل خالكل تبقى كده اكيد ىه طليقتك عقدتك من ادلنيا والىل فهيا: أ رس

 تعرف ايأ رس دى اكنت احىل حاجة ىف حياىت اان عرفت ادلنيا جبد معاها: س يف

 اومال طلقهتا ليه : أ رس

 نصيب ايأ رس لك حاجة ىف ادلنيا نصيب: يفس  

 انت عامل زى ايمسني اخىت لك اما ترفض عريس تقوىل نصيب: أ رس

 حصيح ىه ليه رافضة اجلواز حلد دلوقىت: س يف

 مش عارف ايس يف اباب وماما قلقانني علهيا اوى واان كامن برصاحة بس لسه ربنا ماردش : أ رس

 ايه تعاىل نرجع الرشكة اتىن بدل ابوك ما يهبدلنابقوكل ...... حص لسه ربنا ماردش : س يف

 ايمع كرب دماغك دى رشكتنا: أ رس

 وعشان رشكتك هتمل فهيا كده ال اان كده هفك الرشاكة معاك : س يف

 وترجع مرص اتىن:أ رس

 تصدق مرص وحشتىن بس مش قادر ارجع دلوقىت مش قادر جبد: س يف

البحر الزرقاء الصافية حىت اقرتبت مهنا امنية  جلست تضع يدها فوق بطهنا الصغري تنظر اىل مياه

 فرح قاعدة لوحدك ليه ايحبيبىت :زوجة حسام وىه حتمل طفلها الصغري

 حبيب معتو:التفت الهيا ومحلت مهنا طفلها الصغري

 مغلبىن اوى ايفرح: امنية
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 حبيبىت ربنا يبارك فيه ويكرب ويبقى عريس: فرح

 بيىب بتاعك ايهمقولتيش هتسمى ال ...... ايرب : امنية

ادمعت عيناها ابمل وىه تعرف انه س يودل دون عمل س يف اذلى اتفق معها مس بقا ان تسمى ابهنم 

 هسميه ماكل:مباكل 

 فرح انىت لسه بتفكرى فيه: امنية

غصب عىن ايامنية مقدرش انساه تقدرى تنىس ان جوزك هو حبيبك الىل : بكت عيناها بغزارة 

 يهتمىن كده ويسبىن لوحدى صعب اوى ايامنيةعشت معاه امجل اايم ىف معرى 

 اعتدلت امنية ىف جلس هتا متسح دموعها برفق 

 حبيبىت طبعا تعرىف الس يدة عائشة زوجة س يدان محمد عليه الصالة والسالم

 اه طبعا اعرفها دى من اهمات املسلمني ازاى معرفهاش: فرح

مع احد الصحاىب الىل هو صفوان ابن  اذا اكنت ام املسلمني اهتموها املنافقني ىف عرضها: امنية

املعطل بس ربنا جاب حقها من الىل ظلموها الىل هام حسان بن اثبت و مسطح بن ااثثة و محنة 

 ونزلت فهيم اايت ىف سورة النور بنت حجش

ذ } رْيٌ ل اْل ُهوا خا ذمُك ب ا ل ًّ ُبوُه رشا س ا ْ نمُكْ ال حتا فِْك ُعْصباٌة ِم 
ِ
اُءو اِبال ينا جا ِ نذ اذلذ

ِ
ا ا هْنُم مذ مُكْ ِللُكِ  اْمرٍِ  ِم 

اٌب عاِظميٌ  ُ عاذا ُه ِمهْنُْم هلا ىلذ ِكرْبا ي تاوا ِ اذلذ مْثِ وا
ِ
با ِمنا اال اسا ْذ }:مث قال تعاىل 11أ ية , سورة النور{اْكت

ِ
ا

بُ  س ا ْ حتا ايْسا لامُك ِبِه ِعمْلٌ وا ا ل اِهمُك مذ تاُقولُونا ِبأَفْوا اِتمُكْ وا اُه ِبأَلِْسن ُهوا ِعندا هللِا عاِظميٌ تالاقذْون ِي نًا وا اُه ها  {ون

ماابكل بيىك انىت املفروض تصربى وحتتس ىب ربنا قادر ايخد حقك من الىل ظلموىك ايفرح 

 صدقيىن

 ايااه ايامنية واان اىج جنهبا ايه: فرح

 عشان كده بقوكل اصربى ربنا قادر جيبكل حقك وينرصك عىل الىل ظلموىك : امنية
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 وحده قادر يردىل حقى عندك حق ربنا :فرح

 اعلن هاتفها عن اتصال فردت عليه بلهفة 

 ايسني اخبارك ايه

 امحلدهلل ايفرح طمنيىن عليىك وعىل البيىب عاملني ايه

 اخباره ايه.......خبري امحلدهلل ايايسني طمىن : فرح

 متخافيش س يف خبري معل العملية وبقى كويس وراح عىل: ايسني

 بس برضه مش عايزة حد يعرف ماكنك  هناك اطمىندىب اش تغل مع واحد صاحبه 

متنساش انك حلفت عىل املصحف حمدش يعرف ماكىن غري رانيا واىم متخافش علهيا اان : فرح

 بلكمها 

 يعىن لوال اىن قابلتك ابلصدفة مكنتش هعرف ماكنك اان كامن: ايسني

 افقد الثقة فيك انت كامنايسني اان بعتربك اخواي اكرت من امحد الىل بعىن اوعى ختليىن : فرح

 حارض ايفرح حارض بس خىل ابكل من نفسك ولو احتجىت اى حاجة لكميىن: تهند ابىس 

 ايسني انت معملتش الىل س يف طلبه ليه. .... حارض ايايسني: فرح

الىن متاكد من براءتك ومتاكد انه هيندم ىف يوم من الاايم عشان كده قلتهل اىن معلت : ايسني

قتك ابلتوكيل الىل معااي بس املصيبة لو طلب قس مية الطالق اقوهل ايه جنتوىن الىل طلبه وطل 

 معامك هو مني الكبري 

ايسني امعل الىل قاكل عليه س يف حلد دلوقىت ميعرفش اىن لسه عىل ذمته ولو عرف ممكن : فرح

 يزعل منك
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ا وهنا اان عارف ال متخافيش اان متاكد ملا يرجع ويعرف الىل اان معلته هيبوس ىن من هن: ايسني

 اخواي واان عارفه

 مفيش اخبار عن ابمس : فرح

حلد دلوقىت مفيش زى ما يكون فص ملح وداب بس متخافيش اان هفضل وراءه حلد ما : ايسني

 اوصل لطريقه متشغليش ابكل انىت 

 اان براءىت بلكمة منه والزم اعرف معل معااي كده ليه والزم: فرح

 اعرف

 احللقه التاسعة عرش

ضارية بني العقل وبني القلب العقل اذلى راى واتكد والقلب اذلى اختارها دوان عن العامل  حرب

لتكون ملكة تربعت عىل عرشه دون منافس فلام اخليانة والغدر بدا س يف حياته مرة اخرى 

حياول ان يتناسها مع انه متاكد انه ليس ابالمر السهل اهنكه معهل فعاد ظهره مسرتحيا عىل كرس يه 

ج من جيبه حافظته الشخصية واخرج مهنا صورة هلم سواي عندما اكنوا ىف الغردقة رفعها امام اخر 

عيناه مش تاق لضحكهتا الايم قضوها سواي بني احزان وحضكة من القلب وجد من يزنع الصورة 

 جفاة من يده وجدها ايمسني شقيقة أ رس

 هندسايه ده بقى هو حرضتك رسحان ىف الشغل الال كده مينفعش ايابمش 

 هللا مني البنوتة دى : نظرت للصورة 

 اكنت مراىت........ دى : س يف 

 اكنت ليه: ايمسني

 مفيش نصيب : س يف

 معقول بس ابين اهنا اكنت بتحبك وانت كامن كنت بتحهبا حص : ايمسني
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 ولسه حبهبا قام ببطء متجها اىل انفذته

 ا ليهمعلش هو اان حرشية شوية مدام بتحهبا وبتحبك سبهت:ايمسني

ىف حاجات صعب اهنا تتقال وصعب اىن امكل بوجودها بس الىل اقدر اقوكل عليه اهنا : س يف

 اول وأ خر حب ىف حياىت

 يبقى حرام عليىك تتضيعها من ايدك صعب اوى انك تالىق الىل حيبك وتراتح معاه: ايمسني

 لك ده اكن ماىض وانهتىى ىه خالص مبقتش موجودة ىف حياىت:س يف

 شمعتقد: ايمسني

 تقصدى ايه: التفت الهيا عاقدا حاجبيه

 اقصد اهنا لسه ىف حياتك بدليل حزنك واملك لو بتحهبا جبد ارجعلها دور علهيا: ايمسني

 مس تحيل الىل حصل بينا صعب ان يتصلح او يرجع اتىن: س يف

 مفيش حاجة امسها مس تحيل اان مؤمنة بكده : ايمسني

 لكم ىف الشغل شويةممكن نت: ابتعد وجلس عىل كرىس امام مكتبه

امممم بهترب اوكيه امللف بتاع القرية بتاعت الغردقة وصل مرص واملفروض ابمشهندس : ايمسني

 يوسف وابمشهندس ايسني هيعينوا الارض ويروده علينا

 متام عايزك تتابعى معامه لك حاجة: س يف

 هو انت ممكن ترجع مرص: ايمسني

 اكيد هرجع بس اكيد مش دلوقىت: س يف
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ت جدران غرفهتا ىف املشفى وجبوارها مسيحة واميان وامنية وىه تتامل وتبىك حىت جاءت رصخة هز 

املمرضات ايخذوهنا اىل غرفة العمليات وانتظر امجليع ابخلارج ينتظروهنا بقلق ملدة ساعتني حىت 

 خرج الطبيب ارسعت اليه مسيحة

 خري ايدكتور فرح عامةل ايه

 لسالمة بس مني س يفخبري ايجحة امحلدهلل قامت اب: الطبيب

 نظروا لبعضهم بدهشة

 ليه ايدكتور. حسام 

 يعىن قالت امسه اكم مرة ىف البنج : الطبيب

 ده جوزها بس مسافر: حسام

 املهم محدهلل عىل سالمهتا : الطبيب

 خرجت فرح بصحبة طفلها اىل غرفة عادية ومه حولها حىت بدات تفيق وجدهتم جبوارها 

 ة ايفرح محدهلل عىل السالم: مسيحة

 فني ابىن..... هللا يسلمك ايمعتو : فرح

 هاتيه اياميان: مسيحة

 وضعته بني يدها وماان راته حىت بكت وىه تقبهل 

 ليه كده بس املفروض تفرىح ده حىت زى القمر اهوو وعينيه خرضا: امنية

 زى س يف نفس لون عينيه: فرح

 ان شاء هللا هيكون وش اخلري عليمك وترجعوا اتىن: مسيحة

 خالص ايمعتو مش هينفع خالص كفاية عليا ماكل وبس: فرح
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 دقات رسيعة خاطفة قبل ان يسمحوا للطارق ابدلخول ليفتح ايسني الباب مبتسام مرحا كعادته

 الف محدهلل عىل السالمة ايام ماكل

 ابتسمت فرح هبدوء؛ هللا يسلمك ايايسني 

ه اىل صدره مدت ذراعهيا احلامةل الطفل اقرتب مهنا وهو ينظر اىل طفلها ابشتياق ان حيمهل يضم

 بتعب

 مش عايز تشوف ماكل

 ده اان جاى خمصوص عشان ماكل ابشا: ايسني

محهل مهنا وجلس عىل كرىس جبانب الغرفة قبل راسه الصغرية حبب اغرورقت عيناه دون ان 

 يالحظه احدا من املوجودين

 ايه رايك اياس تاذ ايسني مش ش به س يف: مسيحة 

ش به س يف مش ابنه مث بالش اس تاذ دى طنط قوىل ايسني مش اان زى والدك  طبعا: ايسني

 وال ايه

 ربنا عامل غالوتك عندى ده كفاية وقفتك جنب فرح ابن اصول ايابىن وهللا: مسيحة

متقوليش كده دى مرات اخواي وماكل ابنه واان الزم احافظ علهيم حلد ما يرجع وابذن هللا : ايسني

 م هياخد عىل دماغه ابذن هللاالش يطان الىل دخل بيهن

 مفيش رجوع اتىن.......خالص ايايسني : فرح

ممكن متقوليش كده اتىن ابذن هللا هرتجعوا احسن من الاول بس : نظر الهيا بعتاب قائال

بس اهو ربنا خدكل  صدقيىن اان مش ساكت ايفرح ومسريى اوصل لبامس واعرف معل كده ليه

 حقك من توفيق

 يعىن ايه: ةنظرت اليه مس تفهم
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 مش طلع بيتاجر ىف املدرات واتقبض عليه ومعه طرده من الرشكة ولك حاجة: ايسني

 جبد ايايسني: فرح بسعادة 

 اه بس مسعت ان ىف حد من رجالته هيش يل عن القضية ويدخل هو ماكنه السجن: ايسني

 الىل معلها دى يعىن برضه هيفلت مهنا نفىس ايخد عقابه عىل لك املصايب: عادت للوراء غاضبة 

 متخافيش ربنا منتقم جبار ومس تحيل يسكت عىل ظامل وحيوان زى ده: ايسني

 :قام حيمل الطفل يضعه بني يدهيا برفق

 اان هروح دلوقىت اكتبه واجيبكل شهادة امليالد قبل مااسافر

 هتسافر برسعة كده ملحقتش تسرت ح: فرح

عايزة حد يعرف ماكنك اكن زمان  معلش ايفرح ماهو عشان انىت دماغك نشفة ومش: ايسني

 اللك عندك دلوقىت ومكنتش اضطريت اكذب علهيم واقول اىن را ح اسكندرية ىف شغل

 اان اسفة ايايسني مكنتش احب انك ختئب علهيم بس صدقىن اان مسرتحية كده: فرح

خالص ايفرح الىل تشوفيه اان هروح اكتبه : تهند ابىس وهو يعمل اهنا لن ترجع عن قرارها

 عن اذنمك .......واجبكل شهادة امليالد 

صباح مرشق ومشس ساطعة ذهبية منرية القت بشعاعها عىل مافذة زجاجية لمتل  الغرفة بنورها 

صعد طفل صغري ال يتعدى الرابعة من معرها فوق رسيرها ينام جبوارها يقبلها برباءة ويضع اصبعه 

 الصغري عىل عيناها النامئة 

 بقى  ماما قوىم...... ماما

 فتحت عيناها بتثاقل وماان راته حىت ابتسمت هل حبنان جارف وىه تضمه اليه 

 حبيب ماما صباح اخلري قومت بدرى ليه مفيش حضانة الهناردة 
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 ااتها صوت اميان الىت تقف عىل ابب الغرفة

 يعىن عشان اجازة تفضىل انمية ايفرح قوىم اقعدى معااي 

 هياقامت ببطء وىه تضع طفلها بني ذراع

 يعىن اياميى ايحبيبىت هيبقى انىت واخوىك 

 ماهل اخوها ايست فرح: ااتها صوته من اخلارج 

 هو هنا: فرح هبمس 

 ايوه قوىم بقى: حضكت اميان قائةل

 ملوىك ماما اخرج مع خالتو ملا اتؤضا واصىل....... حارض ايس ىت : فرح

 طيب برسعة الناس جاعت بره : اميان

 سحارض مخس دقايق ب: فرح

 خرجت اميان وىه حتمل ماكل بني يدهيا وتركهتا تؤدى فرضها

 بعد قليل خرجت الهيم مبتسمة

 صباح اخلري

 صباح النور ايفرح: رد علهيا امجليع

 ماكل ايست فرح عىل الصبح اان معلت فيىك ايه: حسام

 ابهلل عليك انت مش بهتدلىن معاك ىف الشغل : فرح

 ىب بقىمش انىت الىل مصمىت تش تغىل ارش: حسام

 امنية حوىش جوزك عىن: فرح
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 اان مليش دعوة انتوااخوات ومدخلش بينمك وىف شغلمك: امنية

 حبيبىت ايموىن ايرب منحرمش منك: حسام

 لكامت مزقت القلب اذلى انتظر عودته اش تاق لرؤيته وملسة من اانمهل فوق وجنتهيا

 افاقهتا مسيحة من رشودها وىه حتمل ماكل فوق قدمهيا تتطعمه

 رح ماكل مش بتالكى ليهف

اان اهوو ايمعتو قلت الهناردة اجازة اانم شوية بس امعل ايه : انتهبت عىل صوهتا فابتسمت مبرح

 ىف حبيب ماما ماكل

 الىل حصاىن

 ربنا حيفظهوكل ايبنىت: اسامعيل

 اياارب: فرح حبب 

 فرح خلىص فطارك برسعة شغل جديد هنتلكم فيه: حسام

 ىخ العزيز الهناردة اجازةحسام ارمح نفسك ايا: فرح

 فرصة حلوة اوى للمكتب تقوليىل اجازة خلىص يال بالش كسل: حسام

 حارض....حارض : مدت شفتهيا متذمرة

تركهم حسام وذهب لغرفة مكتبه تبعته فرح بعد قليل وجلسا سواي يعرض علهيا فكرة املرشوع 

 اجلديد

ة اوى لينا ان الرشكة تكرب وتبقى فرح املرشوع ده لو قدران انخده هتبقى فرصة كبري : حسام

 معروفة اكرت

 متام بس ايه املرشوع ده: فرح جبدية
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 طبعا تعرىف القرية الس ياحية الىل بتتنفذ الاايم دى: حسام

 اه طبعا. فرح

الرشكة الىل بتنفذ املرشوع ده قربت تشطب فاضل ايه ادليكور وامحلدهلل قدرت اوصل : حسام

 ووافق ان رشكتنا الىل تعمل ادليكوراتللمهندس املس اول عن املرشوع 

 جبد ايحسام: فرح بسعادة

 امحلدهلل ايفرح بس احنا هنستىن مدير الرشكة الام الىل جاى قريب من دىب: حسام

 طيب متام ىف الفرتة دى احنا منسكتش: فرح

 ازاى بقى؟:حسام

تحمس اكرت اوال ممكن نصمم افاكر جديدة حبيث ملا جيى وتعرض عليه الافاكر دى ي : فرح 

 ويعرف ان احنا اد املس اولية

 اهوو كده شفىت ملا بتشغىل دماغك وتبطىل نوم: حسام

حسام لوال انك اخواي الكبري كنت قلتكل حس ىب هللا ونعم الوكيل انت مش خمليىن اخد : فرح

 نفىس اتق هللا انت معندكش عيال

 مش هتلكمى خاىل وال امحدفرح انىت برضه ......بقى كده ايخسارة تربيىت فيىك ايفرح: حسام

حسام اان اتظلمت مهنم اوى واحد اكن عايز يوديىن الصعيد والتاىن اكن مشتان فيا عشان : فرح

 مرضتش اخون جوزى واديهل الرمق بتاع املناقصة

 بس ربنا خدكل حقك منه: مصت حسام قليال

 يعىن ايه: عقدت حاجبهيا 
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بسبب مراته ومصاريفها الكتري واحصاب امحد عليه ش ياكت مببلغ كبري اوى ايفرح : حسام

 الش ياكت قدموا الوصالت للنيابة

 املبلغ اكم ايحسام: اتملت فرح لوضع شقيقها 

 بتساىل ليه: حسام

 حسام رد عليا املبلغ اكم: فرح

 تقريبا مخسني الف جنيه بس اوعى تعمىل الىل ىف دماغك: حسام

 همام اكن اخواي ومدام اقدر اساعده مش هتاخر: فرح

 فرح امحد ميس تاهلش ابنك احق ابلفلوس دى: حسام بغضب

 ربنا قادر يعوضىن زى ما عوضىن بيمك اخوات واب وام قادر يعوضىن ىف ماكل: فرح

 طيب وابو ماكل مش هيعرف ان ابنه موجود ايفرح: مصتت قليال

 تهندت ابىس ومسحت ابانملها دمعة هاربة

 اكيد هيعرف ايحسام بس امىت معرفش 

 ا حتاول رمس املرح عىل قسامت وهجهاهنضت رسيع

 عن اذنك بقى هخرج اان وامجلاعة نفسح ماكل وعىل ممكن وال ىف شغل اتىن

 ال ايس ىت مفيش شغل اتىن اتفضىل: ابتسم لها وهو يقف اماهما

جلست ايمسني ىف احد املطامع تنتظره حىت راته قادم ابتسمت واشارت هل فاقرتب من منضدهتا 

 وجلس اماهما

 ايايمسنيازيك 

 ازيك انت ايحبيىب عامل ايه
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 معلش ااتخرت عليىك.....امحلدهلل 

 س يف انت حصيح انزل مرص......... وال هيمك 

 ايوه مااان قلتكل هسافر عشان القرية الىل هناك واتفقت مع أ رس انه هيسافر معااي: س يف

 طيب واان:ايمسني

 انىت ايه: نظر لهاتفه دون اهامتم

 اسافر معامك ونعمل فرحنا هناك وبعدين نرجع هنا اتىن ايه رايك لو: ايمسني

 متام معنديش مانع اان كنت هقرتح عليىك كده كامن اهىل الزم يعرفوىك: س يف

 هام ممكن حيبوىن ايس يف: ايمسني

 ليه بتساىل السؤال ده؟: س يف

 يعىن ماهام حمدش فهيم يعرفىن وال ايه: ايمسني

 اما يعرفوىك هيحبوىك: س يف

 ب وانت ؟طي: ايمسني

 اان ايه؟: س يف

 انت بتحبىن ايس يف: وضعت كفهيا فوق راحته

 ايمسني اظن اان قلتكل احلب بينا ممكن جيى ابلعرشة حص: نظر ليدها مث الهيا ابمل

 بس اان مش عايزة حب العرشة ده عايزاك حتبىن زهيا وال مينفعش: ايمسني

 تقصدى ايه؟: س يف

 رهتا ىف جيبك ايس يفاقصد طليقتك الىل لسه حاطط صو : ايمسني
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 ايمسني قلتكل قبل كده مش عايز الكم ىف الىل فات:امتقع وهجه غاضبا

 يعىن ايه ؟يعىن لسه بتحهبا ايس يف: ايمسني 

 اان ااتخرت يال عشان اوصكل واروح: قام رسيعا بغضب

 يعىن لسه بتحهبا يظهر اىن حمكوم عليا احبك وانت قلبك معاها: قامت تقف امامه حبزن

 

 

 

 

 

 لقه العرشوناحل

غياب طال وزاد معه الشوق واحلنني للحبيب الغائب اش تقت اليك واش تاقت روىح كل 

 ولكنك من جهر من تركىن دون ذنب مىن فكيف ىل ان اغفر لقاتل يبرت بلكامته اخر ما تبقى بيننا

ا قادت فرح س يارهتا الصغرية بني شوارع املدينة متجهة اىل حضانة ماكل وعىل ابن حسام كعادهت

لك صباح اوقفت الس يارة وترجلت مهنا لتحمل الصغريين اىل داخل احلضانة وترتكهم حىت تنهتىى 

 من معلها مث تعود لتصحهبم مرة اخرى للبيت

ذهبت اىل معلها القت حتية الصباح عىل زمالءها واجتهت لغرفهتا القت حبقيبهتا اعىل مكتهبا 

 ااتهااتصاال من حسام خيربها برضورة لقاءه وبدات تعمل ىف احد تصم/ايت ملرشوعها اجلديد حىت

 ىف مكتبه ذهبت اليه وظال يتحداثن ىف امور معلهم

 عىل فكرة ايفرح مدير املرشوع الىل قلتكل عليه جاى خالل اس بوع
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 متام واان خالص معلت الىل قلتكل عليه وان شاء هللا هتعجهبم: فرح

 مع امحد قوليىل معلت ايه......اان واثق فيىك ايفرح : حسام

 متخافش الفلوس هتكون عنده الهناردة: فرح

متخاذال ضعيفا هكذا اصبح حال امحد بعدما فشل ىف توفري املال اخلاص ابحصابه ربتت وادلته 

 فوق كتفيه حبزن

 امحدقوم ايابىن مينفعش تقعد كده قوم انزل دور عىل شغل عشان خاطر بيتك ووالدك

جة طلبات مبتخلصش وىف الاخر سابت البيت مهنا هلل ضيعت لك حا: رفع راسه بضعف 

 ورمت العيال ومشيت

 معلش بكره ربنا هيدهيا وترجع اتىن: ليىل 

 ارتفع صوت اجلرس فقامت ليىل لتفتح لتجد اماهما شاب يسال عن امحد

 لو مسحىت ايجحة الاس تاذ امحد موجود

 ايوه ايابىن نقوهل مني: ليىل 

 بعد اذنك عايزه ىف لكمتني

 امحد اذلى وقف امام الباب ال يعرف هذا الشاباندت ليىل 

 ايوه مني حرضتك

 هو حرضتك اس تاذ امحد

 ايوه 

 اتفضل: اان حرضتك مني اعطاه حقيبة جدلية سوداء اان جاى برساةل حلرضتك: الشاب 

 ايه ده: امحد
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 ىف جواب جوه الش نطة حرضتك هتعرف ايه ده: الشاب

تحها ووجد هبامبلغ من املال وورقة صغرية مطوية تركه ىف حرية من امره ينظر للحقيبة حىت ف 

 فتحها رسيعا ليجد هبا لكامت بس يطة ورسيعة

امحد عىل اد قسوتك معااي الا اىن لسه فاكرة ان احنا لسه اخوات املبلغ ده سد بيه ديونك )

 (فرح......وادفع فلوس الش ياكت سلمىل عىل اباب وماما وقوهلم وحش توىن

 بعد الىل معلته فيىك وبتفكرى فيا:  وهو يلقى جبسده عىل الاريكة طوى الورقة بني يده ابمل

 امحد ايه الفلوس دى منني: ليىل

 ىف ايه مني الىل اكن هنا: جاءمه كامل من غرفته متسائال

 مش عارفة واحد جاب الفلوس دى ومىش: ليىل

 انت اخدت فلوس اتىن من حد: كامل بغضب

 دى فرح.......ال اياباب: امحد

 فرح بنىت ىه فني رد عليا ىه فني: كامل عند سامع امسهاانتفض 

 ومعرفش ازاى عوفت مبشلكىت وبعتت ىل الفلوس عشان اسد الش ياكت....... مش عارف: امحد

 يعىن ايه اازاى متعرفش: كامل

 واحد جابىل الش نطة ومىش والورقة دى اكنت جواها: امحد

 مش مكتوب فهيا عنوان وال حاجة: ليىل ابرتباك

 ال: دامح

بعد الىل اان وانت كنا انويني نعمهل معاه لسه خايفة عليك اان مش عارف اكن ........ شفت: كامل

 فني عقىل واان بسمعكل وبضيع بنىت من ايدى
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 اان اس تاهل لك الىل اان فيه دلوقىت ذنهبا ىه ايريت اشوفها ابوس ايدهيا وتساحمىن: امحد 

 ما فينا طردهتا وقويت ابوك علهيابعد ايه بعد ماضيعت اختك جت تتحا: ليىل

 عندك حق اياىم بس ايريت تساحمىن وربنا يساحمىن عىل الىل معلته فهيا: امحد

 حنني واشتياق اىل اماكن تركناهاوابتعدان

وصل س يف مطار القاهرة ومل خيرب احدا من اههل بوصوهل حىت وصل مزنهل بصحبة ايمسني وأ رس 

 حمدقة اكهنا حتاول ان تس توعب انه هوفتحت امل الباب لتجده اماهما ظلت 

 ايه اياىم مش هتاخديىن ابحلضن: ادمعت عيناه وهو يقرتب مهنا

 س يف: امل

ارمتى ىف احضاهنا الىت اش تاق الهيا كثريا وىه تضمه وتبىك وتقبل راسه حىت اخنفض يقبل كفهيا 

 حتت انظار أ رس وايمسني املتاثرة هبم

 ني دى لكها ما وحش تكشكده ايس يف كده اهون عليك الس ن: امل

 ربنا عامل وحش تيىن ازاى لكمك وحش توىن اياىم: س يف

 مني ايامل: ااته صوت حسني خيرج من غرفته متسائال

 اان ايابو س يف: س يف

 ابىن....... س يف: حسني

 ارسع اليه يضمه ابشتياق

 وحشتىن اوى اياباب لكمك وحش توىن
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ابحلزن عندما اىت بصحبة ايمسني واتكد انه اجمتع اللك حوهل فرحني بعودته الا ان ايسني شعر 

المفر واذا علمت فرح بزواجه حامت س تطلب الطالق وحيهنا يعمل س يف اهنا ال زالت زوجته 

 ايه ايسني موحش تكش وال ايه: اخرجه س يف من رشوده قائال

 ال طبعا مبسوط بروجعك ايحبيىب: ايسني

 اومال ساكت ليه مش عوايدك ايابو س يف: س يف

  ابدا مشغول شوية بس ابلشغل وكدهال: ايسني

 طيب ايجامعة مس تاذن احنا: أ رس

 عىل فني ايابىن: حسني

 معلش ايمع حسني احناجحزان ىف فندق اان وايمسني حلد مانسافر مرىس مطروح: أ رس

 انتفض جسد ايسني ونظر لرانيا الىت شعرت مبا يدور خبدله عن اماكنية لقاء فرح بس يف وايمسني

املبيت ولكهنم رفضوا فاضطر ان يردخ لطلهبم خرج معهم س يف وجلست  حاول حسني معهم

 زهرية مع امل وحسني حزينة

 ماكل ايام صا ح: امل

 صعبان عليا ايامل جوى فرح: زهرية

 فرح وىه فني فرح ايريهتا ترجع واان مس تحيل كنت ارىض انه يتجوز واحدة غريها ابدا: امل

 عها وخرسها وصعب اوى اهنا ترجعهلس يف ميس تاهلش فرح ايامل ابنك ضي : حسني

 بس نالجهيا واان وهللا ارجعها غصب عهنا وعنه: زهرية

 ايسني تعاىل ورااي....... طيب اان داخل اوضىت: حسني

 دخل غرفته وايسني خلفه اغلق الباب وجلس امامه مشتتا
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 قاباب هنعمل ايه املوضوع بقى جد س يف جاهبا عشان يتجوز فرح لو عرفت هتتطلب الطال

وهللا ايابىن مش عارف اقوكل ايه اان قلت هريجع ونتفامه معاه يرجعها اتىن عشان ابنه : حسني

 بس كده احلاكية اتعقدت

اان الزم اقولها دول هيسافروا كامن يومني ال وايه الرشكة الىل هتعمل ادليكور ىه رشكة : ايسني

 حسام ابن معهتا يعىن اكيد هيتقابلوا

 ايه انه لسه خاطب متجوزش يعىن ممكن يرجعوا اتىنتعرف احسن حاجة : حسني

 وتفتكر فرح ممكن توافق عىل رجوعهم بعد ماخطب صعب اوى: ايسني

 سيهبا لربنا انت لكمها وبلغها وقولها اباب حسني بيقوكل هو ىف ضهرك: حسني

 حارض اياباب ربناعامل الىل ممكن حيصل لو اتقابلوا: ايسني

  وىه تضع راسها بني ذراعهيا عىل مكتهبا اقرتب مهنا خبوفدخل حسام مكتب فرح وجدها تبىك

 فرح ماكل ىف ايه

 مفيش ايحسام اان كويسة: رفعت راسها اليه وىه متسح دموعها

 كويسة ازاى هتضحىك عليا بتعيطى ليه: حسام

 س يف رجع ايحسام: فرح

 س يف جوزك........ س يف مني؟: حسام متسائال

 خالص مبقاش جوزى: عادت جبسدها للخلف 

 يعىن ايه؟: حسام

 البيه راجع خبطيبته ايحسام: فرح

 مني قاكل ايسني؟........خطيبته : حسام
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 ايوه ال وايه حرضته يبقى مدير الرشكة الىل هنعملها ادليكور: فرح

 هو امسه س يف سلمي.........معقول: حسام

 ايوه س يف حسني سلمي: فرح

 يتغري احلال ويرجعكلمعلش ايفرح ميكن اما يشوفك ويشوف ابنه : حسام

واان مش عاوزاه معدش يلزمىن خالص بس قبل ده لكه الزم ارد كرامىت : قالت فرح ابرصار

 وسط الناس لكها واوهلم هو عشان حيس بظلمه ليا والبنه طول الس نني دى

وصل س يف وأ رس وايمسني اىل مرىس مطروح ومعهم ايسني وزوجته وابنه ىف اليوم التاىل اتفقوا 

 ىف رشكة حسام لالتفاق عىل مباد  العمل عىل موعد

ذهب س يف وايسني وأ رس وايمسني اىل الرشكة وتقابلوا مع حسام واخذوا يراجعون امه النقاط 

 ىف تصم/ايت القرية

برصاحة ايابمشهندس التصم/ايت والافاكر الىل عايز تنفذها ممتازة وجديدة وخمتلفة وهو ده : س يف

 املطلوب

 رىت لوحدى دى فكرة همندسة شاطرة معاان زماهناعىل وصولاحلقيقة دى مش فك: حسام

انتظروا مجيعا فرح حلني وصولها نظرات قلق ما بني ايسني وحسام عن لقاء س يف بفرح بعد 

 هذه الس نوات الطويةل

جاءت فرح القت السالم علهيم اببتسامة رفع س يف راسه عندما تعرف عىل الصوت واكن العامل 

ارب الساعة لتعود لس نوات مضت ويتجسد املاىض امامه وهو يرى توقف من حوهل وتوقفت عق

 فرح امامه

 اما فرح مفع لك نبضة قلب واشتياق حتولت ىف حلظة لغضب وامل وىه تراه وجبواره غريها

 ابمشهندسة فرح صاحبة التصم/ايت الىل حرضاتكو شوفتوها وقف حسام جبوارها يقدهما هلم
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 اهال اهال ايابمشهندسة التصم/ايت فعال حلوة اوى اجندب الهيا أ رس بشدة فقام ليحهيا

 ،.....متشكرة اي : فرح

 أ مسى أ رس......أ رس:أ رس

 متشكرة اياس تاذ أ رس: فرح

 ازيك ايفرح اخبارك ايه: ايسني

 ازيك انت ايايسني عامل ايه: فرح

 انتوا تعرفوا بعض وال ايه: ايمسني

 ثقةنظر الاربعة اىل بعضهم بقلق ولكن فرح اكنت اكرثمه 

 اه رانيا مرات ايسني صاحبىت

 يبقى اكيد تعرىف س يف: ايمسني

الرصاحة معرفش الاس تاذ  نظرت اليه ورات عيناه املتعلقة هبا جفلست عىل كرىس جبوار حسام

 س يف معتقدش اننا اتقابلنا قبل كده

 نظر الهيا بغضب ومل يتحدث

 ر اجعاب امجليع هبا خصوصا أ رسبدأ و مراجعة اعامهلم وفرح ترشح هلم افاكرها بلك ثقة مما ااث

 برصاحة هايةل الشغل ممتاز: أ رس

 برصاحة جدا ماشاء هللا عليىك ممتازة: ايمسني

 متشكرة اوى ده من ذوقك: فرح

 فرح عايزك ىف لكمتني........ طيب معلش ايجامعة : ايسني
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 حارض عن اذنمك: فرح

 م هلخرجت حتت انظريه ومل ينطق بلكمة واحدة مما لفت انتباه حسا

اهنىى معلهم وخرجوا ومعهم حسام يودعهم وتوقفوا امام مكتب فرح الىت اكنت تتحدث مع ايسني 

 ويضحكون مما ااثر الغرية ىف قلبه وهو يراها مع غريه

 انسة فرح انتبه ايسني الهيم فودعها وخرج الهيم ولكن أ رس استئذن مهنم ودخل الهيا

 ريخ...... اس تاذ أ رس : التفت اليه فرح بدهشة 

 هو اان ممكن اخد رمق موبيكل: ارتبك أ رس وهرب منه الالكم ىف حلظة ولكنه اس تجمع قواه قائال

 موبيىل اان خري؟: اندهشت فرح من طلبه قائةل

 يعىن عشان اقدر الكمك وااتبع معاىك الشغل وكده: أ رس 

 اان أ سفة حرضتك ممكن تتابع مع حسام الشغل زى ماانت عايز........ اه : فرح

 طيب عن اذنك....... متام.....اه : أ رس

 اتفضل: فرح

خرج أ رس الهيم وخرجت فرح بعده متجهة اىل س يارهتا فاقرتب مهنا ايسني حتت اعني س يف 

وحتدث معها قليال وهام يضحاكن مث عاد الهيم وىه تفتح ابب س يارهتا تلقت اتصاال من مسيحة 

 ومسعت صوت ماكل ينادهيا فضحكت قائةل

 وى اان جاية عىل طول اهووحبيىب وحشتىن ا

 هو الوحيد اذلى اكن قريبا مهنا واس متع اىل لكامهتا الىت مزقت قلبه واتكد ان حبياهتا رجال من بعده

 قادت س يارهتا بعيدة عهنم فامسك س يف بذراع ايسني بعيدا عهنم بغيظ

 ايسني انت كنت بتقابل فرح
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 يعىن مش عىل طول بتسال ليه: ايسني 

 يه حضك انت وهيا والكممك مش كتري شوية وال ايهيعىن ا: س يف بغيظ

 هللا طيب وانت ايه الىل يزعكل مش طلقهتا ملكش حاجة عندها خالص: ايسني

 يعىن ايه عايز تتجوزها ايايسني: س يف

وليه ال الرشع حملل اربعة وانت شايف فرح احلوت ازاى مقر برصاحة خسارة تروح : ايسني

 للغريب

 نعم تقصد ايه: س يف

 اقصد أ رس صاحبك الىل اكن هميوت وايخد رمق موبيلها:ايسني

 فرح........ مني قاكل : س يف

 اه طبعا فرح متخبيش عليا حاجة ابدا: ايسني

 يظهر ان ىف حاجات كتري بتحصل من وراء ضهرى ايايسني: س يف

ايه ايس يف الالكم ده فرح خالص مبقتش مراتك ومفيش حاجة متنع اهنا تتجوز وانت : ايسني

 شوفت حياتك سيهبا ىه كامن تشوف حياهتا وال ايهخالص 

 ايسني بالش فرح مسعتىن فرح ال: س يف بغضب 

ملكش تتلكم ىه وبس الىل تقول مع اىن عارف ردها وراهيا فيا ......فرح ال ليه : ايسني بربود

 يال بقى ااتخرت عىل خطيبتك لتقلق وال حاجة......... 

وجلس خلف جعةل القيادة وابتعد هبم اىل الفندق اذلى تركه بغضبه وركب الس يارة فالتف س يف 

 يقميون فيه
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: جلس يوسف مع يوسف الصغري يراجع معه بعض دروسه حىت مسع صوت الباب فنادته عنان 

 يوسف معلش ايحبيىب افتح الباب عشان بغري لفرح

 ماىش خليىك واان افتح: يوسف

ه بعد هذه الس نوات ظل حمدقا به فتح يوسف الباب ليجد امامه خشص اخر من يتوقع ان يرا

 واليصدق انه امامه

 ايه مش هتقوىل ادخل اييوسف

 حجظت عينا يوسف بدهشة

 انت معقول

 ممكن تسمعىن اييوسف........ليه مش معقول 

 مني اييوسف: خرجت عنان حتمل طفلهتا وتتساءل

 نظرت للواقف امام الباب واتسعت عيناها بشدة

 ابمس............. انت مني 

 ايوه ابمس كويس انمك لسه فاكرىن: دلف اىل ادلاخل حبزن
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 احللقه احلاديه والعرشون

نريان تتأ جج ىف قلبه ظن انه نس هيا ظن اهنا رحلت من قلبه ولالبد ولكن مارمسه هل العقل ش تان 

وبينه وبني خفقان قلب ينبض ابحلب لها فهىى اول من طرقت ابب القلب اخلامد ىه اول ما 

 اكنت هل ملكة متوجة عىل عرش قلبه 

ظل ىف غرفته ذهااب وااياب ترسى ىف عقهل نريان اليعرف سبهبا فهىى مل تعد هل فمل احلزن والامل 

 طرق اببه أ رس وايمسني دلعوته للعشاء ولكنه رفض واخربمه انه ىف طريقه اىل بيت ايسني شقيقه

ا ولكنه اختذ قراره وطرق الباب حىت فتح ظل واقفا امام بيت ايسني مرتددا يقدم قدمه مث يؤخره

 هل ايسني مرحبا

 س يف حبيىب اياهال وسهال تعاىل اتفضل ادخل 

 ال معلش تعاىل نقعد نتلكم بره : س يف

 ىف حاجة ايس يف: نظر اليه مس تفهام
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 قلتكل تعاىل نتلكم بره وال اخىل الالكم اودام رانيا: جذب ذراعه بقوة

 ليه بس هو ىف ايه: ايسني

 س يف اتفضل واقف كده ليه : صوت رانيا قادمة الهيم  ااتمه

فلو مسحىت امعىل كوبيتني شاى واحنا ........معلش ايرانيا عايز ايسني ىف لكمتني بره : س يف

 هنقعد هنا ىف الڤراندة

 حارض من عنيا: رانيا

 ليهايه ايس يف ماكل ايمع بتفرتى عليا :جذب ايسني من ذراعه متجها اىل الكرىس واجلسه بقوة

 ماكل ومال فرح ايايسني : اخفض س يف راسه بغيظ

ايه ايمع ىف ايه مش خالص انت وهيا اتلطقتوا ختصك ىف : ابتلع ايسني ريقه وهو ينظر بعيدا عنه

 ايه

 انت جمنون عايز تتجوز مراىت: س يف 

 قصدك اكنت مراتك وال نسيت انك طلقهتا: ايسني بربود

  وعارف الىل اكن بينا وليكن تتجوزها ازاى وىه اكنت مراىت:س يف

اديك قولتلها اكن دلوقىت معتقدش اهنا بتفكر فيك او حىت هتمها بدليل اهنا انكرت اهنا : ايسني

 تعرفك اصال وال خمدتش ابكل

 ايسني انت كده بتخرسىن : س يف

 ليه بس ايس يف انت تكره الخوك اخلري: ايسني

 مع مراتك مش مع فرح: س يف
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بنا حلىل اجتوز اربعة فهيا ايه لو اكنت رانيا وفرح ده اان ابقى ده انت غريب اياىخ ر : ايسني

 سلطان زماىن

 اه ورانيا تعرف انت انوى عىل ايه ؟: س يف

مث انت ماكل اجتوزها وال ال ختصك ...........مسريها تعرف وده حقى حمدش مينعىن عنه : ايسني

مسالتش فهيا راحت فني وال ىف ايه هتمك ىف ايه مش دى الىل طردهتا زمان من بيتك وحياتك و 

جت منني رمهتا لالكب السكك لك واحد يهنش فهيا شوية حىت اهلها حمدش فهيم وقف معاها 

 جاى دلوقىت تلومىن اىن هتجوزها وامحهيا ده انت اانىن اوى ايس يف.،،.....بسببك انت 

 والهامن بقى اقنعتك بكده: نظر اليه بغيظ

 ان واثق فهيا جداىه مش حمتاجة تقنعىن حباجة ا: ايسني

 .......اان كامن كنت واثق فهيا حلد:س يف

متمكلش فرح خمنتكش ايس يف فرح حافظت عليك الخر حلظة بينمك ولو اكنت : قاطعه ايسني

خاينة اكنت سابتك بعد احلادثة وقالت اعيش مع راجل سلمي لكن ىه رفضت وفضلت جنبك 

 دى تقول علهيا خاينة ازاى

 معامه ليه اهلها فني مش عايشة: س يف

ماالىل حرضتك متعرفوش ان توفيق احليوان بعت اجلواب الىل جاكل المحد اخوها الىل : ايسني

طردها من بيته وابوها الىل اكن عايز يرمهيا ىف قنا يقتلوها مبا اهنا خاينة بس امحلدهلل اهنا قدرت 

 متىش وتيجى هنا لعمهتا

 ل للجواب ده ازاى ؟استىن استىن توفيق وص: مصت س يف اكنه يراجع حديثه

 بس الىل قدر يوصل للجواب معناه انه هل يد ىف احلاكية من اولهاً ......معرفش : ابتسم هل 

 عايزة اقعد مع فرح واتلكم معاها.............ايسني : س يف



 

 
311 

 

 رانيا لك ده بتعمىل شاى: جتاههل ايسني مناداي لزوجته

 ها اماهمماتت رانيا حامةل اكواب الشاى وبعض قطع الكيك وتضع 

 معلش عىل ما طلعت الكيكة من الفرن اتفضلوا

 انت مش سامعىن: تركهتم يمكلون حديهثم فامكل س يف حديثه قائال

 تدوق........حلوة اوى الكيك دى : تناول ايسني قطعة من الكيك يتذوقها

 ايسني اتعدل: امحر وجه س يف بغيظ

 عايز ايه: ايسني

 انقولتكل عايز اتلكم مع فرح لوحد: س يف

 طيب واان ماىل؟: ايسني

 هات رمقها الكمها: س يف 

 اسف مقدرش: ايسني

 ليه بقى ان شاء هللا: س يف

 ال ايمع اان حمبش حد يتلكم مع الست الىل هتجوزها وابذلات لو اكن طليقها : ايسني

طيب ليا حساب معاك بعدين ..........بقى كده ايايسني : انتفض س يف غاضبا وهو يغادر 

 ماياخواي سال

 طيب تعاىل لك الكيكة رانيا هزتعل: ايسني

 نظر اليه بغيظ وتركه وذهب وما لبث ان انطلق ايسني ضاحاك رخرجت هل رانيا 

 ايسني زودهتا
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 س يف الزم حيس ابلىل معهل مع فرح ويعرف هو ظلمها ازاى......اسكىت انىت : ايسني

 بس كده ممكن يكرهك: رانيا

  معلته معاه هيبوس ىن من هنا ومن هناالال متخافيش ملا يعرف الىل: ايسني

رحل س يف غاضبا مشتتا يفكر ىف حديث ايسني عن عالقة توفيق مبا حدث ابملاىض وبني 

ارصار ايسني عىل زواجه من فرح وصل للفندق اكد ان يفتح غرفته وجد ايمسني تفتح غرفهتا 

 مبتسمة

 محدهلل عىل السالمة ايحبيىب 

 مك ايه الىل مسهرك كدههللا يسل: التفت الهيا ابرهاق 

 ابدا جمليش نوم ومبسوطة برصاحة : ايمسني

 ايرب دميا بس خري: س يف

 اخريا أ رس فكر ىف اجلواز: ايمسني

 عايز يتجوز: ضيق عيناه متسائال 

 ايوه ومش هتتخيل مني: ايمسني

 مني؟: س يف

 فرح: ايمسني

 نعم فرح مني؟: ارتفع صوته بغضب

 ندسة فرح الىل هتعمل ديكورات القرية ايه ايس يف ابمشه : ايمسني مندهشة

 ازاى يعىن عرفها امىت عشان يتجوزها يعرف عهنا ايه عشان ايخد قرار زى ده: س يف
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مث كامن شلكها مش غريب ......... ايه ايس يف انت ايه الىل مزعكل اوى كده هو حر: ايمسني

 عليا

 بلتهيا فنييعىن ايه وانىت شوفتهيا فني انىت معرك ىف دىب من صغرك قا: س يف

 مش عارفة بس متاكدة اىن شوفهتا قبل كده بس فني مش فاكرة:ايمسني

 طيب عن اذنك: س يف

 عىل فني: ايمسني

 عايز اخرج مضايق سالم : س يف

 نظرت اليه مغادرا بدهشة التعرف سببا لعصبيته الزائدة 

صدره أ ل م متكنت  تركها ووقف امام البحر غاضبا اكمواج البحر الثائرة يتنفس بقوة اكنه يز ح عن

منه وهو يتذكرها ويضيق صدره لكام تذكر اهنا انكرت معرفهتا به وما عالقهتا حبسام وايسني ورغبة 

أ رس الزواج مهنا لك هذه افاكر تدور ىف راسه بال هوادة اورمحة فكيف تكن لغريه وقد اكنت هل 

 ت من قبل ولكنه بدا حياة اخرى فكيف التبدا حياة اخرى بعد هذه الس نوا

 انتفض عندما وضع أ رس يده فوق كتفيه 

 ايه ايس يف واقف كده ليه

 انت ايه الىل عايز تعمهل ده........ ابدا مفيش : س يف

 اكيد ايمسني قالتكل حص :أ رس مبتسام

 ايوه قالتىل انت مش شايف انك اترسعت ايأ رس: س يف

 وحلها بكره واتلكم معاهاهو اان اجتوزهتا ايس يف اان لسه هحاول اعرفها اكرت عشان كده هر : أ رس

 تروحلها فني ؟: س يف
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 الشغل طبعا يعىن الكمها اعرف عهنا لك حاجة وىه كامن تعرفىن: أ رس

 مصت س يف وهو ينظر للبحر

 عن اذنك اان بقى عايزة اانم تصبح عىل خري : أ رس

 وانت من اههل: س يف

صوصا مع وجود بدات فرح ىف العمل ىف القرية حتاول ان تتناىس وجود س يف ىف حياهتا خ

 ايمسني ولكن ماكل جزء منه ال ميكن ان ميحا من حياهتا مطلقا

 ذهب أ رس الهيا وجدها تتابع العامل مجع جشاعته واقرتب مهنا

 صباح اخلري ايابمشهندسة

 صباح اخلري اياس تاذ أ رس:التفت اليه مبتسمة 

 اخبار الشغل ايه: أ رس 

 متام امحلدهلل: اؤمات براسها

 هو اان ممكن اتلكم معاىك ىف حاجةانسة فرح : أ رس 

 اوال اان مش أ نسة اان مدام: فرح

 انىت متجوزة: اندهش أ رس حبزن

 ...كنت : فرح

 اه يعىن مطلقة: أ رس

 تقريبا كده: فرح

 يعىن ايه تقريبا: أ رس



 

 
314 

 

 اظن اهنا حاجة ختصىن ملهاش عالقة ابلشغل : نظرت اليه بغضب

 اان اسف مقصدش وهللا : أ رس

 ن اذنكحصل خري ع: فرح

التفت لرتحل ولكن قدهما تعرقلت ىف لوح خش ىب اكدت تسقط ولكن أ رس حلقها رسيعا امسك 

 انىت كويسة: بيدها بلهفة 

 اه امحلدهلل متشكرة: فرح

 عىل ايه بس فداىك: أ رس

 ابتعلت ريقها وىه ترتك يده ولكهنا تفأ جات من وجود س يف اماهما ينظر الهيا بغضب 

 س يف : أ رس

 اىن قطعت الكممك شلكمك كنتوا مشغولني  معلش يظهر: س يف

 ال ابدا عادى الكم ىف الشغل :أ رس

اعلن هاتفه عن اتصال فاس تاذن مهنم وخرج اقرتب س يف مهنا وبداخهل مشاعر كثرية خمتلفة 

 اليعرف معناها

 ازيك ايفرح

 نظرت اليه للحظات مث التفت بعيدا عنه

 كويسة امحلدهلل

 انكرىت انك تعرفيىن ليه:س يف

هيمك ىف ايه لك واحد فينا ىف حاهل انت مش رتبت حياتك وهتتجوز خالص يبقى تشغل : فرح

 دماغك بيا ليه
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 انىت هتتجوزى ايسني:س يف

 وهللا شئ ميخصكش اان حرة: فرح

 يعىن ايه عايزة تتجوزى اخواي بعد ما كنىت مراىت هتعيىش معاه ازاى ومراته هرتىض :س يف

والغريه مش بعيد الس نني دى هفكر ىف اجلواز ومن  عىل فكرة اان مش بفكر ىف جواز: فرح

 بس امعل ايه بيجرى ورااي ومصمم واان لسه بفكر.........اخوك كامن 

 انىت اجتننىت مش هيحصل مش هتتجوزى ايسني: اقرتب مهنا جيذب ذراعها بغضب

 انت ماكل وماىل اخصك ىف ايه اجتوز ايسني او غريه انت ماكل : نزعت ذراعها حبدة

 سيبك من ده لكه توفيق وصل جلواب الاس تاذ ابمس ازاى :س يف

وهللا معرفش ومهيمنيش اعرف وانت بتسال ليه اخصك ىف ايه جاى بعد الس نني دى لكها : فرح

سؤاكل جاى متاخر اوى بس احب اقوكل ان انت ........تسال توفيق وصل للجواب ازاى 

لومة وال ال الىن عارفة ومتاكدة ابذلات ملكش حاجة عندى ومهيمنيش انك تعرف اذا كنت مظ

من نفىس اان المعرى خنت وال غدرت دميا كنت بتظلمىن اى حاجة تصدقها ومن غري ما تسأ ل 

اان لو كنت عايزة اخونك كنت خنتك من زمان اوى بس اان لو .........زى ما تكون عايز تصدق 

من نفىس اودام  كنت بكرهك اكن ممكن اطلب منك الطالق وخالص ايه الىل خيليىن اقلل

 ..........وانت اكرت واحد عارف اىن كنت........واغضب ربنا

 بتكرهيىن ايفرح كرهتيىن........ كنىت بتحبيىن مش كده.......... كنىت ايه ايفرح: س يف

اان كرهتمك لكمك كرهتك وانت برتميىن ىف الشارع ومسالتش فيا كنت مظلومة وال : رصخت بوهجه

ت فيا عشان مرضتش اخونك واديهل رمق املناقصة ابواي الىل اكن عايز ال كرهت اخواي الىل مش

بس اان دلوقىت اقوى .......... يوديىن الصعيد قال ايه يقتلوىن عىل اساس اىن خاينة مش كده 

........ منمك لكمك اقوى منك ومهنم مس تلسمتش لضعفى عديت لك حاجة واى حاجة عارف ليه

س بة ىل لك حاجة ىف ادلنيا هو الضحكة الىل بتنسيىن لك مش عشانك ال عشان انسان ابلن 
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مهوىم هو الايد الىل بتطبطب عليا ومتسح دمعىت هو لك حاجة ليا ىف ادلنيا واان مس تغنية عنك 

 وعهنم بيه هو

 حسام..........هو مني : س يف

اقوكل ال مش حسام الىل اقدر ........... حسام هو ده الىل جه ىف خياكل : ابتسمت هل بهتمك 

 انه حتة منك انت ..........عليه 

 مفيش غري ايسني فرحانة اوى وانىت بتتلكمى عن اخواي اوداىم كده : س يف

 معرك ما هتتغري ايس يف: فرح

 س يف يال تعاىل وراان شغل كتري : جاءمه أ رس 

 حارض: نظر الهيا 

م انتفض قلهبا عندما غادرا االثنني وىه تتباعهم من النافذة حىت رات حسام يقف بس يارته اماهم

 رات ماكل وعىل بصحبة حسام 

 هبط حسام من الس يارة مرحبا هبم

 اهال ايجامعة اخبارمك ايه

 امحلدهلل ازيك انت ايحسام ايه احللوين دول ماشاء هللا: أ رس 

دون ان يشعر لفت نظره ذكل الطفل صاحب العيون اخلرضاء والشعر الكس تائن هبط س يف 

 حبب ملس تواه وهو ينظر اليه 

 بسم هللا ماشاء هللا ابنك ايحسام

 ال ابن اخىت : نظر اليه حسام حبزن قائال

 نظر العىل وجدها تنظر الهيم ابمل وترى قرب س يف من ماكل وهو ال يعمل انه ابنه من صلبه 
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 قوىل بقى ايبطل انت امسك ايه: س يف

 اان ماكل: نظر اليه ماكل مبتسام

 امسك يد الصغري يقبهل حبب طفلهم فاجابته ماكلتذكر حيامن سالها عن امس ماكل :س يف

 واان س يف 

 اباب امسه س يف انت زى اباب: ماكل برباءة

 نظر اليه حسام بدهشة واىل س يف اذلى اتسعت عيناه للحظات 

 اباب امسه س يف

 اه اسال خالو حسام : ماكل 

 يال ايس يف : أ رس

 بعد اذنك اي حسام ....... ماىش : وقف س يف مودعا

 مع السالمة.......ه اتفضلواا: حسام

 رحال سواي ونزلت فرح مرسعة تبىك 

فرح الىل بيحصل ده كتري مش عايزاه يعرف انك لسه مراته انىت حرة بس من حقه : حسام

 يعرف ابنه وماكل يعرف ابوه مني 

 حسام ممكن منتلكمش ىف املوضوع ده دلوقىت : فرح

به حس بيه وماكل غصب عنه قاهل اباب اومال امىت ؟ س يف ساب عىل وراح ملاكل قل : حسام

 .اتفضىل يال عشان نروح........امسه س يف عايزة ايه اكرت من كده كفاية كده
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ابت س يف ليهل يفكر ىف حديهثا وكرهها هل وىف ماكل اذلى رغام عنه اجنذب اليه ولكنه ظل يفكر 

نفض راسه ..........من الشخص اذلى حتبه لهذه ادلرجة وكيف يكون جزءا منه الا اذا اكن

 مستبعدا اى شئ ولكنه قرر ان يذهب حلسام ليقطع الشك ابليقني

 صباح اليوم التاىل ارتدى مالبسه وخرج مرسعاوجد ايمسني وأ رس امامه

 ايه ايس يف را ح فني 

 معلش ورااي مشوار رضورى :س يف

 ىف حاجة: ايمسني

 ال ابدا بعدين عن اذنمك : س يف

  تغري احواهل منذ وصلوا اىل مرىس مطروح تركها ىف حرية من امرها تفكر ىف

 ذهب س يف اىل مكتب حسام واس تاذنت هل السكرترية 

 اهال ازيك ايس يف: حسام

 متام امحلدهلل ازيك انت : س يف

 خبري امحلدهلل : حسام

 ظال يراجعان بعض الاعامل اخلاصة ابلقرية حىت توقف س يف 

 حسام ممكن اساكل ىف حاجة 

 حتت امرك خري

 تعرف فرح منيانت :س يف

 نظر اليه حسام مرتددا وشعر انه عمل هبوية ماكل فنوى ان خيربه بلك شئ عن ماكل

 مش برتد عليا ليه ايحسام: س يف
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 ال ابدا انت بتسال ليه: حسام 

 جاوبىن واان اقوكل اان بسال ليه: س يف

 س يف فرح بنت خاىل: مصت حسام قليال

 بنت خاكل: س يف

 ايوه بنت خاىل كامل: حسام

 انت ابن الاس تاذ اسامعيل : مندهشا س يف

 ايوه ماخدتش ابكل ان امسى حسام اسامعيل وال ايه : حسام

 يعىن انت تعرف اىن كنت متجوز فرح: س يف

 اه طبعا عارف: حسام

 من امىت':س يف

 يعىن ملا جيت هنا فرح قالتىل: حسام

 يبقى جتاوبىن عىل سؤاىل: س يف

 خري: حسام 

طيب اان ........ ماكل ماهل ........ ايه ايماما ىف ايهً ....... مني  الوو ايوه: قاطعه صوت هاتفه 

 جاى حاال

 خري ايحسام ىف حاجة: س يف

 معلش ايس يف الزم امىش دلوقىت: حسام

 خري ماهل ماكل : س يف
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 ماكل وقع ىف احلضانة واتعور: حسام

 طيب اان جاى معاك: س يف

 مش عايز اتعبك : حسام 

 وابملرة اطمن عىل ماكلاحنا ممكلناش الكمنا : س يف

 وصال اىل املشفى املوجود هبا ماكل ارسع حسام اىل الاس تعالمات يسال عن غرفة ماكل

 لو مسحت ىف طفل جه متعور امسه ماكل

 ىف اتنني ماكل امسه الرابعى ايه: املوظف

 نظر حسام اىل س يف اذلى انتظر ان يعرف امس وادله

 ني سلميماكل س يف حس.......... امسه ماكل : حسام

 اتسعت عينا س يف بشدة وشعر ان الارض متيد به وتسارعت انفاسه بشدة

 حسام انت بتقول ايه

 مش وقته ايس يف : حسام

 ال وقته رد عليا ماكل ابىن: رصخ به س يف

 ايوه: حسام

 ازاى ابىن ازاى: انتفض س يف وهو ميسك بياقة حسام

 اكنت حامل ايس يف.........عشان ملا طردت فرح : حسام

 انت بتقول ايه: فس ي

 بقول احلقيقة انت طردت فرح وىه حامل ىف ماكل ايس يف: حسام 
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 ليه حمدش قاىل ليه: س يف

 مش وقته نطمن عىل ماكل وبعدين نتلكم : حسام

 دخال سواي غرفة ماكل ومسيحة واميان جبواره اللتان اصابهتم ادلهشة عندما راو س يف اماهمم

 اخبار ماكل ايه ايماما: حسام

 امحلدهلل ايحسام :مسيحة

 نظر حسام لس يف 

 بقول نسيب س يف مع ماكل شوية

 نظرت اليه مسيحة بغضب ليه يقعد معاه ليه

 ماما لو مسحىت نتلكم بعدين تعالوا بره شوية : حسام

خرجوا مجيعا واقرتب س يف من ماكل يتامهل وهو انمئ جلس جبواره وبىك ابمل وهو يقبل راسه 

 ويده 

 ح همروةل وجدته جبواره يبىك ىف نفس اللحظة دخلت فر 

 مقولتيش ليه : رفع نظره الهيا

 واقوكل ليه هيمك ىف ايه ايس يف: فرح

 ابىن ايفرح هيمىن ىف ايه: قام بغضب ووقف اماهما

 مني قاكل انه ابنك مش ميكن ابن حد اتىن: فرح

 عليا ليه ال ابىن ايفرح ابىن نفىس اعرف خبيىت: انتفض بغضب وامسك بيدها يدفعها اىل احلائط 

 ليه
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النك متس هتلش انه يكون ابنك ايس يف بعد ما رمتىن واان حامل اهتمتىن ابخليانة : فرح

 ومسالتش فيا يبقى ابنك ليه

 كنىت قلتىل جيىت وقولىت انك حامل : س يف

مكنتش هتصدق كنت هتهتمىن انه مش ابنك اكن ممكن تقتهل ىف بطىن قبل ما يشوف : فرح

 تاكد اان مس تعدة اخليك تعمهل حتليل وتتاكد منه ايس يفالنور ودلوقىت لو عايز ت 

 من غري حتليل اان عارف انه ابىن ايفرح ومدام ابننا يبقى الزم ترجعيىل فهمىت: س يف

 مس تحيل حيصل معرى ما هرجعكل ايس يف مش هرجعكل ابدا: فرح
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 احللقه الثانيه والعرشون

 العقول حناول اخراهجا ولكن مينعنا الكثري والكثريمشاعر مضطربة لكامت اتهئة بني دروب 

امواج اثئرة متالحقة لك مهنا تسارع لتلحق ابالخرى وهو قد متكل احلزن منه فكيف يكون هل 

طفال مهنا ومل ختربه وهل ميكن انه قد ينكره اذا اخربته مس بقا س نوات مضت ومل يشعر فهيا 

يضمه اليه ويس تنشق فيه رواحئ طفولته مل يعرف ابنه  بطفوةل صغريه مل يودل عىل يديه مل يداعبه مل

الوحيد فعىل من يلقى اللوم عىل نفسه ام علهيا ام عىل الاايم الىت فرقت بيهنم رغام عهنم اما عىل 

 لك هذا

ظل ميىش هامئا حىت وجد انه اقرتب من مزنل فرح ظل مرتددا ان يقرتب ولكن شوقه اليه جعهل 

وقفت فرح امامه مندهشة وهو يقف صامتا هربت اللكامت من بني  ميتكل الشجاعة ذاهبا الهيم

 شفتيه حاول ان يس تجمع جشاعته وهو يقف اماهما

 ازيك ايفرح

 نظرت اليه وىه تعرف رس زايرته املفاجئة

 امحلدهلل ايس يف: فرح

 وعايز اشوف ماكل ..........ممكن اتلكم معاىك شوية : س يف

 بعد اذنك استئذن معو اسامعيل تقدر تشوفه زى ماانت عايز بس : فرح

 فرح الزم نتلكم لو مسحىت : اكدت ان تدخل امسك يدها برسعة

 س يف لو مسحت كده مينفعش اان هشوف معواسامعيل عن اذنك: نظرت اىل يده واليه ابرتباك
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 تركته ينتظر للحظات قبل ان اتىت برفقة اسامعيل اذلى رحب به جيدا

 سالمةازيك ايس يف ايابىن محدهلل عىل ال 

 هللا يسمل حرضتك ممكن بعد اذنك عايز اشوف ماكل: س يف

 ايه ايس يف ده بيتك ايابىن ىف اى وقت: نظر اسامعيل اىل فرح بعتاب 

 ربنا خيليك اان بس جايبهل حاجات وعايز اطمنئ عليه: س يف

 خدى جوزك ودخليه عند ماكل ايفرح: اسامعيل لفرح

 اللكمة لكهنا تلكمت رسيعا حىت ال يتحداث ىف اى نظرت اليه مندهشة واىل س يف اذلى انتبه اىل

 شئ 

 اتفضل ايس يف

ماكل : دخال سواي اىل غرفهتا وماكل يلعب عىل الارض ابلعابه اقرتب منه بلهفة ومحهل رسيعا

 حبيىب انت كويس

 اه امحلدهلل: نظر ماكل لفرح واىل س يف خائفا

ه جلس جبواره وفتح اكياس اكن حيملها قبهل س يف ابمل وهو يضمه اليه وميسح بيده عربات رغام عن

واعطى هل مجموعة العاب كبرية شعر ماكل بسعادة ال توصف وهو ميسك اباللعاب بفرحة ويذهب 

 ماما شوىف معو جابىل ايه: اىل فرح 

لكمة مزقت قلبه وهاهو ابنه ال يعرفه نظرت اليه فرح حبزن ولكهنا نزلت ملس توى ماكل واجلس ته 

 عىل قدمهيا 

 يىب انت امسك ايهماكل حب 

 امسى ماكل: ماكل 
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 ال امسك ماكل س يف سلمي حص: فرح

 اه: ماكل 

 طيب مش ماما قالت ان اباب مسافر:نظرت لعيون س يف املرتقبة 

 اه مسافر بس مش بيجى زى خالو حسام ويقعد معااي زى عىل: ماكل

 نظرت اىل س يف اذلى اخفى وهجه بكفيه حزيناولكهنا اس تطردت

 يف ايحبيىب رجع من السفر وجابكل حاجات حلوة كتري اهووماكل ده اباب س  

 نظر ماكل اىل س يف وهو حياول ان يس توعب لكمة فرح

 يعىن ده مش معو ده اباب

 فني صورة اباب الىل عندك.........ايوه ايحبيىب : فرح

هبط رسيعا اىل رسيره يرفع وسادته وخيرج من حتهتا صورة لس يف اذلى وقف مذهوال من 

 انت اباب زى الصورة حص:اىت ماكل ابلصورة ونظر فهيا واىل س يف  ترصف فرح

 ايوه ايحبيىب اباب: هبط س يف واقرتب منه

 طيب انت همتىش اتىن وتسبىن : ماكل

 جذبه س يف اىل صدره حبب وينظر لفرح الىت مل تسطع الاحامتل اكرث وخرجت مرسعة تبىك 

 ك اتىن ابداال ايحبيىب اان مش هسيب: فعاد اىل ماكل وهو حيمهل

 يعىن هتقعد معااي زى خالو حسام بيقعد مع عىل واان ال: ماكل

ايوه ايحبيىب اان مش هسيبك اتىن ابدا اان وانت وماما هرنجع : ابتلع س يف غصة ىف حلقه املته

 نعيش اتىن مع بعض

 هتنام هنا ىف الاوضة معاان: ماكل
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العاب حلوة عشانك بس قول ملاما تيجى ال ايحبيىب اان جهبكل بيت كبري واوضة كبرية فهيا : س يف

 معاان وال انت مش عايز اوضة الالعاب الكبرية

 اه اان عايزاها: ماكل بفرحة 

 خالص قول ملاما خنرج بكره مع بعض ونروح املالىه ايه رايك: س يف

 ظل ماكل يصيح بفرحة وخرج من غرفته وخلفه س يف مبتسام

 ايه ايماكل بتجرى ليه ايحبيىب: اسامعيل

 جدو اباب هياخدان البيت الكبري وىف العاب كتري بس ماما مش عايزة تروح معاان: ع ماكل اليهارس 

 ال ايحبيىب ماما هتعيش معامك زى ماانت عايز: نظر اسامعيل اىل س يف واىل ماكل 

 ىه فرح فني : س يف

 خرجت بره عىل البحر: اسامعيل

 بعد اذن حرضتك عايز الكمها شوية: س يف

 ابىن اتفضلحقك اي:اسامعيل 

خرج س يف وجدها تقف امام البحر وتضع شاال عىل كتفهيا اقرتب مهنا ببطء ومل يشعر الا وهو 

 يضع يده عىل كتفهيا انتفضت للمس ته ونظرت اليه بغضب

 لو مسحت متحطش ايدك عليا

 اسف غصب عىن لسه حاسس اننا واحد

 ايس يفكنا زمان واحد حلد ما رمتىن : نظرت اىل البحر مرة اخرى ابمل

مش هنتلكم ىف الىل فات دلوقىت اان جاى اطلب منك طلب ولو مسحىت وافقى عليه لو : س يف

 مش عشاىن عشان ماكل



 

 
327 

 

 طلب ايه: التفت اليه بتساؤل 

 عايز اقىض معامك اليوم لكه خنرج سوا مع بعض نفرحه شوية: س يف

 اان اسفة: فرح

 حاسس انه ملوش اب ودميا فرح لو مش عشاىن عشان ابننا مسمعتيش قاىل ايه ماكل: س يف

شايف حسام مع ابنه طبيعى يقارن وعقهل يفكر فني ابوه لك الىل بطلبه يوم اقضيه معاه 

 بتحرميىن منه ليه

اان مش حبرمك منه وانت شفت كويس انه عارف ابوه امسه وشلكه ايه ودميا حبكيهل عنك : فرح

 عشان ابقى معلت الىل عليا اودام ربنا 

 ك مقرصتيش بس طلىب مش عشاىن لوحدى عشان ماكل كامناان عارف ان: س يف

 اكن اسامعيل يراقهبم من بعيد فاشار اىل ماكل

 حبيىب روح قول ملاما عايز اخرج معاىك ومع اباب

 حارض ايجدو: ماكل

 ماما خنرج مع اباب يوديىن املالىه العب هناك ماىش: ارسع ماكل الهيم ميسك بيدها

 بيىب ماما عندها شغل مش فاضيةماكل ح : نظرت اليه واىل س يف 

 ماما عشان خاطرى اخرىج معاان: ماكل

 شوفىت بقى ماكل عايز خيرج ازاى مينفعش ترفىض:س يف خببث

 ماما لو بتحبيىن خنرج ماىش: ماكل

 مصتت قليال ومل جتد اماهما الا املوافقة 

 حارض ايماكل
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 ه ونقىض اليوم لكه سواهفوت عليمك بكر : ابتسم س يف برضا وهو حيمل ماكل ويقرتب مهنا 

 ان شاء هللا: فرح

قبل ماكل وغادر ونظراهتم معلقة به التف الهيا وجدها تنظر اليه ابتسم لها فارتبكت وارسعت 

 اخلطى اىل البيت ىه وماكل فابتسم وغادر

صباح اليوم التاىل استيقظت مبكرا تشعر بسعادة غامرة وىه تنتظره ولكهنا تذكرت ايمسني 

اته نفضت راسها من تفكريها فيه ارتدت مالبسها واعدت ماكل للخروج حىت ووجودها ىف حي

وجدت س يف يطرق الباب وينتظرمه وقف س يف مبتسام وفتح هلم الباب اخللفى ليجلس ماكل 

ماكنك : وهو يضع عليه حزام الامان التفت فرح لتجلس ابخللف ولكنه اكن ارسع واغلق الباب

 مش هنا ماكنك اودام جنىب ايفرح

اهلته وفتحت الباب وركبت ىف الامام فالتف وركب جبوارها وذهبوا اىل مدينة املالىه ظل جت

 س يف يلعب مع ماكل مجيع الالعاب اكنه من حيتاج اىل اللهو ال ماكل وحده

اكنت تنظر الهيم وبداخلها شعور ال يوصف سعادة وحنني لوجوده جبوارها ولكن مينعها الكثري من 

 ايوه مني :اتصاال من رمق غريب اجابته القرب منه حىت ااتها 

 ازيك ايفرح

 امحلدهلل مني معااي

 أ رس.......اان

 اهال اياس تاذ أ رس خري: فرح مندهشة من اتصاهل

 خري بس اان بطمن عليىك عرفت انك مش ىف الشغل خفت تكوىن تعبانة وال حاجة:أ رس

 ال اان خبري امحلدهلل بس حصلت ظروف مقدرتش اىج الهناردة: فرح

 املهم عندى انك خبري: أ رس
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متشكرة : اقرتب مهنا س يف وماكل وجدها تتحدث ىف الهاتف مبتسمة عندما اقرتب مسعها تقول

 مع السالمة........اوى اي أ رس عىل سؤاكل ان شاء هللا بكره هكون ىف معادى

 حبيىب مبسوط: اغلقت الهاتف وجتاهلت س يف وحتدثت ملاكل

 ف يلعب لك الالعاباه ايماما اوى اباب بيعر : ماكل

 بتلكمى أ رس ليه: س يف

 عادى مرحتش الشغل الهناردة قال يطمن عليا: رفعت كتفهيا بالمباةل

 بصفته ايه ايفرح: س يف

 عادى مش بش تغل معاه: فرح

 وهو اى واحد تش تغىل معاه ومروحتيش يتصل عليىك يطمن: س يف

 ال طبعا بس برصاحة أ رس انسان خمتلف وحمرتم جدا: فرح

 ح اتعدىل فر : س يف

ايه اتعدل دى وانت ماكل وماىل مش خالص هتتجوز وتعيش حياتك من حقى اعيش : فرح

 حياىت

 انىت جمنونة وماكل : س يف

 ماهل ماكل معره هيفضل معااي مش هسيبه ابدا: فرح

 اان مس تحيل ابىن يعيش مع راجل اتىن انىت فامهة: س يف

 اايسالم وانت بتتلكم ابمارة ايه ملكش حمك علي: فرح

 خالص نرجع لبعض اتىن ايفرح عشان ابننا عىل الاقل:س يف

 وترجع ازاى لواحدة خاينة ايس يف......عشان ابننا : فرح
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 فرح خلصنا بقى ماىض وانهتىى نقفل الصفحة القدمية ونبدا من اتىن : س يف

ده مس تحيل حيصل متقدرش تفتح صفحة جديدة والقدمية لسه موجودة اكنك بتبىن بيت : فرح

 ا وانت همندس وعارف ان ده مس تحيل مسعتىن مس تحيل نبىن اجلديد عىل هوا ايس يفىف الهو 

 يال ايماكل ااتخران: اشارت ملاكل

 اان جعان اوى..... ماما : ماكل

 الودل جعان نتغدى سوا وبعدين اوصلمك : نظر اليه س يف مث عاد الهيا 

ن حديهثا ابلفعل ال ميكن ان جلسوا يتناوالن طعاهمم وس يف يداعب ماكل ولكن بداخهل الكثري ع

يبدا معها حياة جديدة الا ان يطوى صفحة املاىض ويثبت حقها وبرأ هتا امام امجليع قضوا اليوم 

 سواي مث اوصلهم اىل املزنل وودعدمه مغادرا حىت ااته اتصاال من ايسني

 ايوه ايايسني خري

 ايه ايس يف موحش تكش: ايسني

 هايسني ابهلل عليك تقول عايز اي: س يف

 ايه بس مضايق ليه يعىن واحد خيرج مع ابنه يفسحه ويبقى زعالن كده:ايسني

 وانت عرفت ازاى اه الهامن لكمتك مش كده: اس تغرب س يف من معرفته 

 اه طبعا متقدرش ختىب عليا: حضك ايسني قائال

 انت عايز ايه دلوقىت:س يف بغيظ

 وصلوا بكرهابدا عايز اقوكل ان اباب وماما وامجلاعة لكمهم هي: ايسني

 يوصلوا فني؟: س يف

 هنا جايني يقضوا الصيف معاان ويوسف جاى خمصوص عشانك: ايسني
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 ليه؟: س يف

 هتعرف بعدين بس بالش جتيب ايمسني وال أ رس معاك : ايسني

 ليه يعىن؟: س يف

 سالم مؤقتا........ هتعرف بكره: ايسني

 لغد ليس ببعيد اغلق معه وهو مندهشا من ارصاره عدم حضور ايمسني معه ولكن ا

صباح اليوم التاىل ذهب اىل فرح ىف معلها وجد أ رس جيلس معها يتحداثن ىف امور العمل ولكن 

 نظرات أ رس لها اكنت غريبة نظرة املته فاقرتب مهنم وجلس جبوارمه

 ازيمك ايجامعة ايه الاخبار

 متام امحلدهلل كويس انك جيت ايس يف: أ رس 

 خري: س يف

 ولت ان تذهب بعيدا ولكن أ رس ارص عىل بقاءهانظرت اليه فرح بقلق وحا

 قوىل ايس يف رايك فيا ايه: أ رس

 خري ايأ رس ىف ايه: نظر اليه واىل فرح الىت تفرك كفهيا بتوتر

برصاحة كده اان معجبة بفرح اوى واان دلوقىت بطلب ايدها اودامك مباانك هتبقى جوز : أ رس

امعكل لك الىل تمتنيه حىت مس تعد اكتبكل  قلىت ايه ايفرح وافقى واان........اخىت وصاحىب 

 فرح اان عايز اجتوزك ومش متخيل انك ترفىض.......حصىت ىف الرشكة ابمسى همر ليىك 

 أ رس ايه ده انت جمنون:مل يسطع س يف احامتل اكرث من ذكل فرصخ به

 ا ايهحبهبا وعايز اجتوزها فهي.........ايه ايس يف اان قلت ايه يزعكل كده :اندهش أ رس من س يف

 ماتردى اي مدام موافقة: نظر الهيا س يف بغضب وغيظ
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أ رس ممكن : نظرت اليه ورات غضبه وغريته الواحضة تتجىل من عنيه فارصت عىل اس تفزازه

 تديىن وقت افكر انت فاجئتىن برصاحة

 طبعا ايفرح طبعا : وقف أ رس مبهتجا

  انتظرت ان يتحدث س يف ومينعها ولكنه استئذن مهنم وغادر رسيعا

 فرح مزتعليش من س يف هو بقاهل فرتة كده متغري مش عارف ليه: أ رس

 بس اان مضطرة امىش دلوقىت......العادى : فرح

 اوكيه اان كامن مهىش معاىك عربية مش كده: أ رس 

 اه معااي عن اذنك: فرح

 ىف حاجة: نزال سواي ولك مهنم اىل س يارته لكن س يارهتا مل تتحرك الحظها أ رس رخرج الهيا

 مش عارفة العربية واقفة: حفر 

 طيب انزىل اشوفها: أ رس 

 حاول أ رس ان تتحرك الس يارة ولكهنا مل تتحرك

 طيب خالص اقفلهيا كويس واان هبعت مياكنيىك يشوفها وتعاىل اوصكل

 ال ملوش لزوم هشوف اتكىس وخالص: فرح

 ال طبعا مس تحيل تركىب اتكىس واان موجود اتفضىل : أ رس

 ومل تعمل ان س يف اكن يراقهبا جيدا وقلبه يش تعل ابلنريان ركبت فرح س يارة أ رس

وصل س يف اىل بيهتا غاضبا ولكنه حاول الامتسك فليس هل احلق ان يعتاهبا او يلوم علهيا فتحت 

 هل فرح ووجدته اماهما غاضبا 

 ممكن تلبىس انىت وماكل 
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 خري ىف ايه 

 اباب وماما واخواىت لكهم هنا والزم يعرفوا ماكل ايفرح

 اتفضل جوه...... مخس دقايق جنهز.......واان مش مهنعك : فرح

 المعلش اان هستىن هنا وال لسه هتلكمى الاس تاذ أ رس تس تاذىن منه : س يف

لسه مفيش بيناحاجة عشان اس تاذن منه واان لسه موافقتش عليه اصل برصاحة ىف غريه : فرح

 واان حمتارة اوافق عىل مني

 مصوبة الهيا فارسعت من اماهما لتجهزي نفسها وماكل احست بنريان خترج من مقلتيه 

 ركبت الس يارة جبواره وظل صامتا ال يتحدث وىه تشعر انه عىل وشك قتلها 

 وقف ايسني مرحبا ابمجليع ىف مزنهل نورتوان ايجامعة وهللا

 ده نورك ايودلى مع انه مكنش الزمنا نيچى اهنا: زهرية

 ليمك مفاجئتني حلوين اوىازاى بس ايمعتو ده اان عندى : ايسني

 مش لوحدك ايايسني اان واحدة وانت واحدة بالش طمع: يوسف

 ايه ده بقى هو ىف ايه: ارؤى

 متس تعجليش لك حاجة بوقهتا: ايسني

 ملكمتش اخوك وخطيبته جيى ليه: امل

 س يف ىف الطريق : ايسني

 السالم عليمك:بعد قليل حرض س يف ومعه ماكل 

 س يف مني ده:الصغري اذلى بيده اقرتبت منه عنان متساءةل وقف امجليع منتهبني للطفل
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 احب اعرفمك : امسك س يف مباكل حيمهل

 ماكل س يف حسني سلمي

 جحظت اعيهنم غري مصدقني ما مسعوه خصوصا چينا

 س يف انت بهتزر: حازم

 ده صورة منه وهو صغري........ال مش بيظهر ده ابنه : اقرتبت امل هبدوء

 بنك ازاىاان مش فامهة ا: ارؤى

 خرج س يف واىت بفرح الىت مل يصدقوا اهنا اماهمم

 انىت فرح........ ،.فرح: عنان

 ازيك ايعنان: فرح

 ال ده حمل مس تحيل : امل

 ال اياىم مش مس تحيل وامسعوىن لو مسحمت لكمك : ايسني

فرح ملا خرجت من بيتنا اكنت حامل ومكنتش تعرف جت عاشت هنا مع معهتا واان ابلصدفة 

 ا وعرفت اهنا حامل وحلفتىن ان حمدش يعرف غري واحد بس قابلهت

 مني هو: زهرية

 اان: حسني

 انت كنت عارف اياباب: س يف

 طبعا كنت عارف وصوره اكنت دميا بتوصلىن بس احترمت اىن اشوفه اوداىم : حسني

 حبيب جدو ماكل: تركهم واجته اىل الصغري ينحىن امامه ويقبل يده 
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 اان اسفة اياباب : فرح

 عىل ايه ايفرح احنا الىل اسفني ايبنىت بس اكن الزم س يف يعرف قميتك بعد الىل معهل: حسني

 اان مش مسمحامك لكمك ختبوا عليا ابن س يف ازاى: اقرتبت منه امل حتمهل وتبىك

 اذا اكن س يف ميعرفش ابنه غري ابلصدفة اياىم: س يف

ومني قاكل انه ابنك ايس يف  :جلست چينا تراقب ما حيدث فرفعت قدما فوق الاخرى بغرور

 مش ميكن يكون ابن حد اتىن

اخرىس خالص ده ابىن من صلىب اايىك تتلكمى لكمة واحدة عنه انىت : اقرتب مهنا س يف بغضب 

 فامهة

 ليه بقى ان شاء هللا انت انىس انك كنت مش بتتحرك وقت ماطردهتا تبقى محلت ازاى: چينا

نعتش نفسها عىن حىت واان مشلول وماكل ابىن قلت اخرىس فرح الخر حلظة بينا مم : س يف

 غصب عنك وعن عرشة زيك

 اان اكىن بشوف فيمل ده مش حقيقى حص: ارؤى

 ال حقيقى ودلوقىت املفاجئة التانية: يوسف 

.. 

 مفاجئة ايه: س يف

 ضيف غري متوقع هيقلب املوازين وهيعدل حاجات كتري اوى: يوسف

 مني الضيف ده: س يف

 ان ايس يفا: ااته صوت من خلفه
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التفت س يف اىل صاحب الصوت اذلى عرفه جيدا قبل ان يراه ولكن رؤيته اشعلت بقلبه نريان 

انت ايه الىل جابك : الغضب اجلاحمة فارسع اليه يرضبه بغل وغضب اكالمعى وهو يرصخ به 

 ايجمرم جاى ليه بعد ما دمرتىن 

 س يف اهدى امسعه الاول وبعدين احمك : امسك به يوسف وايسني 

امسع ايه عايز ايه اتىن عايز يضيع معرى مخس س نني كرهت ادلنيا والناس والبدل بسببك : س يف

 مس تحيل اطلع بره بره........ غدرت بيا وطعنىت ىف ضهرى وعايزاىن دلوقىت امسعك 

 س يف اسكت دلوقىت خلينا نعرف هو عايز ايه: حسني

 جات مليش فهيااان هطلع بره شوية دى حا: قامت چينا وجسدها ينتفض رعبا

 مش هتخرىج قبل ما امكل الكىم: امسك ابمس ذراعها بقوة

 ايه ده واان ماىل خىل الست فرح عش يقتك تسمع ىه : چينا

 مل تشعر الا وس يف يصفعها عىل وهجها 

 اخرىس خالص فرح ارشف منك ومنه

هاش ذنب فعال فرح ارشف مننا بس الزم تعرف ايه الىل حصل الزم ارد كرامة انسانة مل : ابمس

 ىف حاجة

 اتلكم ايابمس : يوسف

س يف انت ايما نصحتىن ابعد عن الطريق الىل كنت ماىش فيه وايما حذرتىن بس اان كنت زى 

الامعى والاطرش مسمعتش منك لك يوم مع واحدة ومش مهمىن حاجة حلد مااتعرفت عىل 

افقت واتفاجأ ت بهيا واحدة عىل الفيس بوك وفضلنا نتلكم مدة كبرية وطلبت مهنا تيجى شقىت وو

 اوداىم ومصدقتش اهنا ىه

 ىه مني: حسني
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 چينا : نظر اىل چينا املذعورة امامه فرفع راسه بصمود

 انت بتقول ايه انت كداب: نظر اليه حازم ال يصدق فاقرتب منه وهو جير قدميه بضعف

 ال اان مش كداب واىه اودامك اسالها : ابمس

 ق معاها عشان تقول كدهحمصلش حمصلش ده كداب اكيد متف:چينا

 مكل ايابمس: يوسف

 يمكل ايه مس تحيل لكه كدب كدب: چينا

ال مش كدب اقوكل ايه كامن اقوكل عالقتك بتوفيق الهوارى والصور والفيديوهات : ابمس

بتاعتك معاه اقوكل الهريوين الىل كنىت بتحطيه ىف القهوة الىل كنت برشهبا اقوكل عىل انك 

ضاعت بسببك س نة واحت من معرى ىف مستشفى حمدش يعرف اان  وصلتيىن لالدمان حياىت

 مني وال جيت منني فاقد اذلاكرة من الىل معلتيه فيا انىت واللكب الىل امسه توفيق

 يعىن ايه معلت فيك ايه: س يف

خلتىن ادمن املدرات وكنت مبوت لو خمدتش مهنا البودرة وىف يوم كنت مبوت من : ابمس

لكه لقهتا جاية ومعاها توفيق واكم راجل قاىل اان هديك الىل انت  الصداع والتعب ىف جسمى

 عاوزه بس تكتب اجلواب ده خبط ايدك

 قلته جواب ايه

قاىل جواب لصاحبك س يف بس تكتبه اتخد الىل انت عارزه غري كده هسيبك متوت زى اللكب 

 حصيت غصب عىن كتبت اجلواب وخدت منه البودرة واان مش فاكر ايه الىل حصل غري اىن

 لقهتا بتلبس هدوهما واانىف رسيرى بدات افوق وافتكر لك حاجة قلتلها اجلواب فني



 

 
338 

 

قالىت اجلواب راح لس يف خالص قدرت اعرف مهنا اهنا خدت مقيص من دوالب فرح وانت 

ىف املستشفى وخامت خيصها وغرقت القميص بربفان فرح وخدته ولبس ته واكنت معااي وقته واان 

 .........مكنتش ىف وعىي وهام

 هام ايه: س يف برتقب

 صوروىن معاها وىه لبسة القميص وىه تقريبا قريبة ىف فرح الىل يشوفها يقول ىه : ابمس

 كداب كداب: چينا

ال مش كذب نسيىت ملا رضبتك ملا فوقت وعرفت ابلىل معلتيه معلىت ايه طلبىت توفيق بعد : ابمس

ة رضبوىن ورموىن ىف الشارع حلد ما انس ما خرجىت من عندى وبعتىل بلطجية خدوىن من الشق

خدوىن املستشفى وهناك اول ما فوقت مكنتش فاكر اى حاجة فقدت اذلاكرة من كرت الرضب 

 عىل راىس وادماىن للمخدرات زود احلاكية عندى

بس الظاهر ان اىم دعتىل كتري ادلكتور الىل اكن بيعاجلىن خدىن عنده ىف بيته واش تغلت طول 

رتري طول الفرتة الىل بتعاجل فهيا حلد ما قدرت اسرتد حصىت وذاكرىت ودورت الس نني جمرد سك

عليك ايس يف وعرفت ابلىل حصل وطالقة لفرح قلت الزم اىج واردلها حقها اودام امجليع 

 واطلب مهنا السامح

 عرفمت لكمك احلقيقة..،.....ها ايس يف عرفت احلقيقة : يوسف

سهم الطري غري مس توعبني ما حيدث وماقاهل ابمس ولكن وقفوا مجيعا ابعني ذاهةل اكن عىل رؤؤ 

ليه ليه معلىت كده ليه : اكرثمه صدمة اكن حازم اذلى جهم علهيا يرضهبا بلك قوته وهو يرصخ هبا

 بعد الىل معلته معاىك تعمىل فيا كده ليه

عشان كنت حببه عشان رفضىن واجتوزها ىه قلت مش هيحهبا بس لقيته بيعشقها مش : چينا

هبا بس كرههتا واكن نفىس اقتلها وقعهتا من عىل السمل وقلت متوت واخلص مهنا بس فضلت بيح

 واقفة اوداىم ىف لك حلظة وهو بيحهبا ىه واان اان الىل فضلت احبه مفكرش فيا ليه
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افكر فيىك ازاى ايجمرمة اخون اخواي عشانك انىت دمرىت حياىت وحرمتيىن اان : رصخ هبا س يف

يه وصلىت اليه دلوقىت دمرىت نفسك ودمرىت اللك حواليىك كسبىت ايه قوىل افرح اببىن عشان ا

 كسبىت ايه

 كسبت اىن فرقتمك طول الس نني دى لكها عرفت كسبت ايه : حضكت هبيسرتاي 

 انىت طالق طالق طالق : صفعها حازم وهو جيذهبا من شعرها اىل اخلارج ويلقى هبا وهو يرصخ هبا

 حازم خالص: امسك به س يف 

 ليه ايس يف ليه: قى حازم بنفسه بني ذراعى س يفال

متس هتلش تقول ليه انت احسن مهنا ربنا هيعوضك صدقىن واقسمكل ابهلل معرى ما اكن : س يف

 ىف حاجة بيىن وبيهنا 

 حازم امحدربنا انك عرفت حقيقهتا........لو اكن ىف حاجة معرها اكنت هتاذيك ايس يف: ايسني

انىت اكرت واحدة اتظلمىت ايفرح حقك علينا لكنا : امعة العينانالتف حازم اىل فرح الىت تفف د

 واان اوهلم اىن اخرتت جمرمة زى دى 

 عندك ايحازم فرح اكرت واحدة اتظلمت :ايسني

ودلوقىت زى ما زمان س يبتك وظلمتك ايفرح وظلمت ابىن معاىك بقوكل اان : اقرتب س يف 

 بسبىب ومس تعد امعكل اى حاجة ىف اسف اسف وندمان عىل لك حلظة عيش هتا ىف عذاب وامل

ادلنيا ايفرح بس ارجعيىل وساحميىن عىل لك الىل فات ايفرح اطلىب روىح مش كتري عليىك 

 قولىت ايه ايفرح

اظن كده خالص ايفرح حقك رجعكل وربنا انتقمكل مهنا وس يف اهوو اودامنا لكنا : عنان

 ايحبيبىت اعتذركل وافقى ايفرح وارجعيهل عشان ابنمك يرتىب بينمك
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بعد ده لكه عايزىن ارجع وانىس س نني وجع واان لوحدى مليش ......ارجع : نظرت الهيم مجيعا ابمل

ال اان اسفة ايس يف اان مش ..........حد طردىن ورماىن ىف الشارع وبسهوةل كده ارجع عادى

 عن اذنمك..........هرجعكل غري ملااان ابقى عايزة ارجع

 

 

 

 

 

 

 

 لعرشوناحللقه الثالثه وا

خيبة امل وجهران وندم عىل مامىض مشاعر خترتق صدره يشعر بقلبه ينفطر علهيا حهبا اذلى 

 يسكن قلبه ولكهنا مازالت رافضة لوجوده ىف حياهتا يعمل انه اخطئ ولكن ماذا يفعل لتعود اليه

ن جلست مسيحة جبوار فرح حتاول اقناعها ان تعود اىل س يف من اجل ابهناولكهنا ترفض ان يكو

 عودته اليه بسبب طفلها فقط

ايحبيبىت امسعى الكىم الراجل اعتذركل عن لك الىل حصل وانىت عرفىت مهنا هلل الىل اكنت 

 السبب تفرقمك الس نني دى لكها

 مش قادرة ايمعتو مش قادرة ارجع دلوقىت: فرح

ن فرح س يف لسه ميعرفش انك عىل ذمته يعىن لو عرف ممكن يزعل منك ومن اخوه كام: مسيحة

 وتبقى انىت السبب
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 معتقدش انه يضيق من كده.......وايه الىل يزعهل : فرح

 ايبنىت اعقىل بقى وجعىت قلىب تعرىف اان هروح اطلبه واقوهل تعاىل خد مراتك وابنك: مسيحة

 كده ايمعتو زهقىت مىن : فرح

انىت كده اسكىت ايبت اان ازهق منك ربنا عامل اان فرحانة بيمك ازاى بس ده جوزك و : مسيحة

 بتعىص ربنا ىف حقه عليىك

 ايمعتو ماهو مش لك ما حد يقوهل عليا حاجة يصدقها معران ما هنعيش كويسني ابدا: فرح

فرح اى راجل يشوف حاجات زى دى وجواب من صاحبه غصب عنه مش هيفكر . مسيحة

الظمل  غري اهنا خانته حص ومهنا هلل البت مرات اخوه دى س بكهتا حص بس ربنا مش هيسكت عىل

 ابدا ولسه ايما هتشوف رحيى قلبه وابنك كامن يعيش وسطمك امسعى الكىم ايحبيبىت

 حارض ايمعتو هفكر وربنا يسهل واشوف اان هعمل ايه: فرح

 انىت لسه هتفكرى وجعىت قلىب ايش يخة : مسيحة

 تركهتا وىه تفكر فيه وىف اشتياقها اليه واىل وجوده جبوارها

ازيك  :عشوائية بال معىن وال تفكري حىت وجدت ايسني اماهما جلست ىف مكتهبا ترمس خطوط

 ايام ماكل

 امحلدهلل ايايسني ازيك : فرح

 ماكل ايفرح: جلس اماهما بمتعن

 ابدا مفيش: فرح

 مدام بتحبيه وعايزاه بتوجعى قلبك وقلبه ليه : ايسني
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ني عيشامه ايسني انت اكرت واحد عارف اان اتغذبت ازاى واان لوحدى نسيت مخس س ن: فرح

 لوحدى من غريه وهو عاش حياته عادى جدا وخطب وهيتجوز يبقى عايزىن انىس ازاى بقى

ايوه ايفرح بس عرف غلطته وندمان عىل لك حاجة ومس تعد يعمكل اى حاجة عشان : ايسني

ترجعيهل انىت مش متخيةل هو عامل ايه دلوقىت من يوم ماكنىت عندى وهو تعبان نفسه ترجعى 

 تعيشوا معاهانىت وماكل و 

 وهللا وخطيبته هيعمل فهيا ايه مدام فكر ىف جواز يبقى اان مش ىف حياته ايايسني : فرح

 ال ايفرح صدقيىن ده بيحبك انىت مش بيحهبا وىه عارفة كده كويس: ايسني

ايسني اان مش مس تعدة اهدم .......ايسالم وملا ىه عارفة كده موافقة عليه ليه وممكةل ليه : فرح

 عشاىن ىه خطيبته يبقى يتجوزها وخالص عايز مىن ايهحياة حد 

 بس انىت مراته وام ابنه ومن حقك تعيىش معاه ايفرح : ايسني

 فرح ممكن متعيطيش : ذرفت عيناها دموعا وهو يراقهبا ابسئ

 غصب عىن ايايسني صدقىن غصب عىن : فرح

ى اان وال مليش طيب بالش عشان خاطر .........طيب خالص بقى عشان خاطر ماكل : ايسني

 خاطر عندك

 حاجة كويسة اوى يظهر اىن قطعت حلظة رومانس ية بينمك وال ايه

 نظروا اىل بعضهم البعض بدهشة عندما وجدوا س يف اماهمم ينظر الهيم بغضب

 ايه ايس يف ماكل ايه الالكم ده : ايسني

 قى ايهالكم ايه وال حرضاتكوا وقعدتمك مع بعض وحرضتك تقولها عشان خاطرى يب: س يف 

 يبقى معرك ما هتتغري ايس يف معرك هتفضل كده:وقفت فرح امامه بعند
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 تركهتم فرح ووقف س يف ىف مواهجة ايسني اذلى وصل حزنه وامله منه اىل مداه

 ايه ساكت ليه ماتقوىل لكمتني انت كامن: س يف

 انت عايز ايه ايس يف : ايسني

 وىل عايز ايه بتسالىن عايز ايه غراميات بينك وبني الهامن وتق: س يف

لو كنت عاوزاها .......غراميات ايه وبتاع ايه انت مش عايز تفهم ليه : رصخ به ايسني غاضبا

 كنت اجتوزهتا من زمان مكنتش هستىن املدة دى لكها 

 اومال ايه فاضل ايه لسه معرفوش ليه مش عايزة ترجعىل ليه ايايسني : س يف

 عشان شكك الىل زايدة ده ايس يف: ايسني

عشان حبهبا وغصب عىن مش بس تحمل اشوف حد مقرب مهنا : جبسده فوق الكرىس القى 

اجتوزهتا غصب عىن وعهنا بس بعد كده اكنت احىل حاجة ىف معرى حمل اس تنيته كتري ايايسني 

 دميا خايف تضيع مىن 

 بس انت كده هتبعدها اكرت:ايسني

ما بينا مش كتري عليا عارف طيب امعل ايه اان تعبت وهللا نفىس ترجعىل وابننا يعيش : س يف

ايسني لو بتحبىن حصيح لكمها خلهيا ..........اىن غلطت ىف حقها بس من غريىت علهيا وهللا

 ترجعىل وال حصيح هتتجوزها وحترمىن مهنا انت وال أ رس وال مني 

 شعرايسني ابلشفقة عليه وامله عىل فراقها

 س يف فرح مينفعش تتجوز حد غريك ايس يف

 وليه بقى : س يف
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قاطعومه صوت رصاخ وهرج ومرج ابالسفل خرجوا برسعة وجدوا فرح ملقاة عىل الارض ولوح 

خشب كبري سقط فوقها ارسع س يف جيرى وقلبه ينتفض خوفا وذرعا وايسني خلفه ارسع الهيا 

 قوىم فرح حبيبىت لكميىن........فرح :وهو يرصخ هبا 

ت عندما اس متع للكمة س يف محلها اكن أ رس خلفه جاء برسعة عندما راها ولكن قدميه تسمر 

برسعة : س يف رسيعا اىل س يارته لينقلها للمشفى اوقف س يارته ومحلها لدلاخل وهو يرصخ هبم 

 هرتوح مىن

 محلوها منه وادخلوها غرفة العمليات وجسده ينتفض خوف حىت وجد ايسني وأ رس امامه

 ايه ايس يف فرح عامةل ايه: ايسني

 ف ااتخروا ليهلسه ىف العمليات مش عار : س يف

 خري ان شاء هللا متقلقش : ايسني

ظل أ رس مراقبا لس يف وخوفه وقلقه الزائد ومازالت اللكمة الىت مسعها منه ال يس توعهبا حىت 

 الان 

 خري اي دكتور: خرج الطبيب من غرفة العمليات فارسع اليه س يف بقلق

جامدة امحلدهلل فس ببتلها خري ان شاء هللا هو اخلبطة الىل نزلت علهيا جت عىل دماغها بس 

غيبوبة مؤقتة بس ىه دلوقىت امحلدهلل كويسة احنا معلنا الاشعة وااتكدان ان مفيش نزيف وال 

 حاجة امحلدهلل بس ايريت تسرت ح اكم يوم كده 

 طبعا ايدكتور بس ممكن ادخلها. س يف

 اه طبعا بس هتتنقل اوضة عادية وتقدر تشوفها

 مسيحة واجتهوا اىل س يف بقلقجاء حسام برسعة ومعه اسامعيل و 

 س يف حصل ايه فني فرح : حسام
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 فرح امحلدهلل كويسة امحلدهلل ربنا سرت: س يف

 ايه الىل حصل ايابىن : اسامعيل 

 السقاةل وقعت جفاة ووقع مهناجزء عىل فرح بس امحلدهلل ربنا سرت: ايسني

 امحلدهلل عايزة اشوفها: مسيحة

 هتتنقل اوضهتا ونقدر نشوفها: س يف

 رجت فرح اىل غرفهتا ومه خلفها افاقت فرح بعد قليل وىه تشعر ابالالم براسها وجسدهاخ

 محدهلل عىل سالمتك ايحبيبىت: مسيحة 

 ايه الىل جبىن هنا.......هللا يسلمك ايمعتو : فرح

الىل وجعىت قلبه ودوختيه وراىك مس تحملش يشوفك كده شاكل وجابك حلد هنا وهو : مسيحة

 هميوت عليىك 

 س يف: فرح

 ايوه س يف ايفرح س يف الىل اكن هيتجنن عليىك: مسيحة

 هو فني؟: ابتسمت بسعادة

 واقف بره مع امجلاعة ادخهل : مسيحة 

 بالش مش دلوقىت : فرح

 ليه بس يطمن عليىك مفيش فهيا حاجة : مسيحة

 مل تعطهيا فرصة للرد وفتحت الباب واندت س يف اذلى دخل متلهفا لرؤيهتا

 حازيك دلوقىت ايفر 



 

 
346 

 

 امحلدهلل ايس يف متشكرة عىل الىل معلته : فرح

 الىل معلته اقل حاجة عشانك عىل الاقل الاايم الىل اكنت بينا وماكل : س يف

 نظرت لها مسيحة ان ختربه بزواهجم ولكهنا مل تتحدث 

 طيب اان هشوف ادلكتورعشان خترىج :س يف

 برسعة كده: مسيحة

 ادهتا اس بوع اجازة ادلكتور اطمن علهيا امحلدهلل بس اان: س يف

 ليه اان هرجع الشغل بكره: فرح

 مينفعش انىت لسه تعبانة : س يف

 ال اان كويسة : فرح

 قلت مفيش شغل امسعى الالكم وبطىل عند: س يف

 طبعا مفيش شغل وابالمر : اكدت ان تتحدث اوقفهتا مسيحة 

 كده متام هروح اشوف ادلكتور واجيكل: س يف

 ا لك يوم حبجة الاطمانان علهيا وعىل ماكل عادت فرح للبيت وظل س يف اييهت

حىت اس تعادت حصهتا وبدات تعود للعمل مرة اخرى وأ رس ينتظر الفرصة ليحادهثا بطلبه الزواج 

 مرة اخرى حىت وجد امامه الفرصة وىه وحدها

 ازيك ايفرح

 امحلدهلل ايأ رس كويسة: فرح

 ايترى مردتيش عليا ليه ىف طلىب ليه: أ رس
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 لتكل اىن هفكرأ رس اان ق : فرح

 وفكرىت؟ : أ رس

 ايوه واسفة اىن اقوكل اىن مش موافقة: فرح

 كنت متاكد واحب اقوكل اىن عارف رفضتيىن ليه: اؤما أ رس براسه

 تقصد ايه؟: فرح

 مش الزم تعرىف بس اانعارف : أ رس

 يعىن ايه؟: فرح

 اكرت من كدهاان عارف لك حاجة ايفرح بس احب اقوكل اىن دى امسها خيانة ومش هقول : أ رس

 خيانة ايه....... خيانة : رصخت فرح بوهجه

 انىت ادرى عن اذنك: أ رس 

تركها تفكر ىف مغزى حديثه راه س يف وهو يغادر غاضبا وتساؤل عن رس غضبه ولكنه اكن يريد 

 التحدث لياسني 

 س يف ايه النور ده لكه: ايسني

 جايكل ىف لكمتني وترد عليا : س يف

 خري؟: ايسني

 من غري لف ودوران ليه الالكم الىل قلته ساعة فرح ما وقعت تقصد بيه ايهايسني : س يف

 مقصدش حاجة: تعثمل ايسني ىف الالكم 

 ايسني اان مش عبيط انت كنت تقصد حاجة ليه فرح مش هتتجوز غريى انطق: س يف
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 ايس يف بطل الشك ده عادى يعىن : ايسني

 لعظمي ليبقى اخر ما بينا ايايسنيال مش عادى هرتد عليا وال قسام ابهلل العىل ا: س يف

 هقوكل.......انت بتحلف ليه بس : ايسني

 انطق: س يف

 س يف من غري رضب وال حاجة: ابتعد ايسني حبذر 

 فرح بتحبىن حص ....... انت هتنطق وال احدفك من هنا واخلص منك كنت تقصد ايه: س يف

 ىه بتحبك اه بس ىف حاجة اتنية: ايسني

 ىه ايه الىل....... ايوه: س يف

 اان مش خايف منك والحاجة........ بص كده ومن الاخر : ايسني

 ماتنطق اياض بدل ما اخىل وشك مفيش فيه حتة سلمية: س يف

 واخوك حبيبك هيون عليك : ايسني

 انطق اي اابىن........ اللهم طوكل ايروح : س يف بغيظ

 اطلق فرح وانت مسافر انت مش معلىت توكيل عشان: ارسع ايسني بعيدا عنه يقفزعىل كرىس 

 ايوه ماانت طلقهتا بيه عشان اان سافرت برسعة: س يف

 اهوو اان بقى مطلقتش فرح منك: حضك ايسني وهو يرضب كفا بكف 

 مني مطلقش مني: نظر اليه س يف حياول ان يس توعب ما قاهل وهو هيز راسه بدون فهم 

 انت مطلقتش فرح: حضك ايسني خبوف

 فرح مني؟: س يف
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 س يف حبيىب انت فقدت اذلاكرة : من فوق الكرىس خبوف نزل ايسني 

 تقصد ايه انطق........ ال هو اان هقتكل : س يف

اصل اان ايه برصاحة اباب حذرىن وقاىل لو معلت كده هحرمك من املرياث واترب  : ايسني

 يرضيك اخوك حبيبك يتحرم من املرياث وال ابوك يرتىب مىن واان اترشد.......منك

 ايسني انت بهتزر حص : س يف بذهول اتسعت عينا

 فرح لسه مراتك وعىل ذمتك......... ال وهللا ابدا : ايسني

 انت واعى انت بتقول ايه... ايسني الالكم مفيش فيه هزار: س يف

 اه طبعا: ايسني

 يعىن فرح لسه مراىت: رصخ س يف بفرحة

 اه : ايسني

 طيب ازاى افرض اكنت اجتوزت وال حاجة يبقى ازاى: س يف

 فرح عارفة........ ال ماىه : سنياي

 فرح عارفة اهنا لسه مراىت ........ ايه: س يف

 اه : حضك ايسني ببالهة

خبيت عليا اىن .. ..... وطول الوقت ده بتضحكوا عليا انت والهامن :امسك س يف برقبته بغيظ

ى والهامن خملف ودلوقىت اهنا لسه مراىت بتلعب بيا ايايسني وعامل غراميات وحترق دىم وتغيظ

 تقوىل العروض اوداىم كتري ايه بتفرس ىن يعىن 

 معلش بقى ايس يف ايحبيىب املسامح كرمي : ايسني
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ده اان هخىل اايممك سودة انت وهيا بس قسام ابهلل لو قلتلها اىن ....... املسامح كرمي: س يف

 عرفت الكون خملص عليك ومعلقك ماكن السقاةل دى ماىش

 ىب ايهايمع واان ماىل ذن: ايسني

 مش هرد عليك دلوقىت ايايسني بعدين ملا اخد حقى من الست فرح......ذنبك ايه:س يف

 ايه هتعمل ايه: ايسني

 خليك فاكر هعلقك ابقى قولها بقى...... انت ماكل واحد ومراته ماكل انت : س يف

 ازيك ايس يف: ذهب س يف الهيا وقف يتاملها قليال حىت حملته فابتسمت هل

 امحلدهلل ازيك ايفرح اخبار حصتك ايه الهناردة: اماقرتب مهنا مبتس

 امحلدهلل متام: فرح

 طيب كويس عشان عايزك ىف موضوع همم: س يف

 خري؟: فرح

مبا انك دلوقىت هتتجوزى أ رس فاان من حقى امكل حياىت مع الىل حبهبا وطبعا انىت شفىت . س يف

 لكنا الهناردة ايه رايكايمسني وعارفاها فاان عايز اعرفها عىل ماكل ونتعىش مع بعض 

 ال طبعا مس تحيل .......نعم : فرح بغضب

ليه بس ايفرح انىت متعرفيش ايمسني ذليذة ازاى وحبوبة وهتحب ماكل جدا مث انىت : س يف

 هتتجوزى أ رس اخوها

 اان مش هتجوز أ رس وال غريه اسرتحيت: رصخت به بغيظ

 اومال مني ايسني برضه تتعرف عليىك وعىل ماكل : س يف

 ال ال ابىن مش هريوح حلد مسعتىن : حفر 
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معلش دى ايمسني وحش هتا اوى امعل : رن هاتفه جفأ ة رخرج يتحدث ىف الهاتف وعاد بعد قليل 

 ايه متقدرش تقعد من غريى 

 انت حر واان ماىل اش بع بهيا: فرح

 عىل فني: ارسعت من امامه تبىك وهو يبتسم ابنتصار رخرج خلفها وامسك بيدها 

 كل روح خلطيبتك وسبىن ىف حاىل اان وابىن انت ما: فرح

 ال هتيجى معااي: س يف

 اىج معاك فني؟: فرح

 هتعرىف بعدين: س يف

 ال مش راحية ىف حتة : فرح

 قلت اوداىم : جذب يدها بقوة

 ال ال: فرح

مل يعطها فرصة للرد وجذهبا من يدها امام امجليع ومل تس تطيع ترك يده القوية حىت وصل هبا 

 ىبارك: الس يارة

 قولتكل ال مش هركب: فرح

 قلت اركىب: رصخ هبا 

فتح الس يارة وادخلها عنوة واغلق الباب والتف للجهة الاخرى وىه حتاول فتح الباب دون فائدة 

 متحاوليش انىت خمطوفة ايفرح: ركب جبوارها مبتسام

 س يف افتح الباب: فرح

 ث وقاد س يارته خلفهم جتاهلها متاما وهو يقود الس يارة ولكن أ رس اكن متابعا ملا حد
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 وصل س يف اىل احد الشالهيات واخرهجا من الس يارة برسعة 

 قلتكل سبىن جبتىن هنا ليه

 مل يعطهيا فرصة للحديث ومحلها فاجئة وىه ترضب كتفه 

 ادخلها املزنل واغلق الباب وىه تبتعد عنه س يف انت عايز ايه 

 ايفرحبتضحىك عليا : خلع س يف سرتته والقاها وهو يقرتب مهنا

 اان معلت ايه ...... اان: فرح

 انت عايز ايه: خلع مقيصه وىه ترتعب منه

 ادخلها اىل الغرفة بقوة وهو يغلق الباب جيدا

 مقولتيش ليه ان ايسني مطلقكيش مىن ابلتوكيل الىل معاه........ مش عارفة معلىت ايه 

 ، ايسني.......مني قاكل كده ...... ايه: اتسعت عيناها بدهشة

 اه طبعا ايسني بتضحىك عليا ايفرح:فس ي

 س يف انت عايز ايه: فرح

 مش عارفة عايز ايه: اقرتب مهنا وىه تبتعد 

 س يف خرجىن من هنا: فرح

 مس تحيل خترىج من هنا ايفرح: س يف

 وحش تيىن اوى:جذهبا اليه يضم خرصها بقوة

 حاولت التخلص من قيوده ولكنه اقوى مهنا

 رحمتحاوليش خالص بقيىت اسريىت ايف
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 س يف س يبىن احس نكل: فرح

 صوىت رصىخ حمدش هيسمعك ابدا.....هتعمىل ايه : س يف

 س يف ابعد عىن احسن: دفعها اىل الرسير وىه تدفعه بعيدا عهنا

 وحش تيىن اوى مس تحيل اسيبك كفاية الىل ضاع مننا قبل كده: س يف

الك مهنم عن الاخر  اقبل علهيا وىه متنعه ولكهنا ذابت معه ىف حلظات فارقهتم منذ زمن ابتعدا

 جبسده ولكن مازالت قلوهبم العاشقة تنبض ابحلب

 عايزة تبعدى عىن: س يف

 انت السبب: فرح

 بس كفاية العذاب حلد كده ارمحيىن.،،،....غصب عىن اينورعيىن : س يف

 ولو معلت كده اتىن: فرح

 ،،، حببك اوى ايفرح .....امعىل فيا الىل يرضيىك : جىث عىل ركبتيه اماهما

 وحشتىن اوى: ست وجنتيه براحهتامل 

 قام رسيعا وجلس جبوارها ويضم كفهيا اىل شفتيه يقبلهم وانىت كامن وحش تيىن ايفرح

 جذهبا اىل صدره ابشتياق 

 اان مس تحيل ابعد عنك اتىن همام حيصل مس تحيل

 املرة اجلاية هقتكل ايس يف: فرح

 بس عاجبىن برضه .......ه القفةل دى اي........ يعىن حلظة رومانس ية وكده وتقوىل اقتكل : س يف

مرر ابصابعه عىل شفتهيا واقرتب يهنل من شهدها وىه بني ذراعيه حىت وجد أ رس يفتح رشفة 

 املزنل ويدخل مهنا 
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 انت ايه الىل جابك هنا: رصخ هبا س يف 

 جيت اشوف خيانتك بعيىن ايس يف انت والهامن: أ رس

 اطلع بره بره......... خيانة ايه : س يف

 اه طبعا ما انت الزم تطردىن بره عشان الست هامن عش يقتك : أ رس

 اخرس ايجمرم اخرس خالص : رصخ به س يف وهو يصفعه

بمتد ايدك عليا ايس يف بعد ماشفت خيانتك الخىت بعيىن والهامن ترفضىن اان ....... اخرس : أ رس

 عشانك

رح مراىت وام ابىن واقطع فرح مراىت مسعت ف....... اخرس خيانة ايه: رصخ به س يف وهو يدفعه 

 لسان الىل يقول علهيا لكمة واختك خالص متلزمنيش اي أ رس

 

 

 

 

 احللقه الرابعه والعرشون

أ خر ماتوقعه أ رس ان تكون فرح زوجة س يف لك ما جال خباطره اهنا رفضته من اجل عالقة مع 

حىت امسك وس يف خيون ايمسني قبل حىت زواهجم نظرات خمتلفة بني الثالثة .........س يف 

 س يف بأ رس واخرجه من الغرفة يدفعه بغضب

 انت ايه الىل جابك ورااي

 اان الىل عايز افهم ازاى فرح مراتك وام ابنك اجتوزهتا امىت وخلفت مهنا امىت: أ رس
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 دى حاكية طويةل : تهند س يف قائال

 ابكل حصطبعا انت عارف اىن كنت متجوز قبل مااسافر امعل العملية وبعدين اروح عىل دىب واق

 وقلىت انك معلت توكيل لياسني يطلقها....... ايوه: أ رس

ومكنتش ....... ايسني مطلقهاش وفضلت فرح عىل ذمىت طول الس نني دى واان معرفش : س يف

اعرف اىن ساعة ما سبهتااكنت حامل ىف ماكل ابىن اما جيت هنا وقابلهتا صدفة وشافت ايمسني 

تش اهنا خملفة مىن حلد ماعرفت ابلصدفة ان ماكل الىل اكن معااي انكرت اهنا اكنت تعرفىن ومقال 

 مع حسام يبقى ابىن

 الىل حسام قاكل انه ابن اخته....... ماكل: اتسعت عينا أ رس بذهول

 ماىه فرح بنت خال حسام وبيعتربها اخته فهمت احلاكية من اولها ايأ رس....... ايوه: س يف

الزم افهم غضبك ساعة ما قلت اىن عايز  فهمت اىن غىب اكن........فهمت ايس يف : أ رس

اان أ سف جبد وهللا اسف اىن دخلت كده بس ............ اجتوزها فهمت لهفتك علهيا اكن ليه

 اان اسف مرة اتنية ممكن تعتذر لفرح ابلنيابة عىن.......... الش يطان صورىل حاجات غلط

 ىف حاجة حلد مااان اتلكم معاها بس ممكن متتلكمش مع ايمسني....... حارض : ابتسم س يف قائال

 الىل تشوفه عن اذنك ايس يف واسف عىل الىل معلته حقك عليا: أ رس 

 حصل خري : س يف

غادر أ رس وعاد س يف مرة اخرى لفرح وجدها تقف امام النافذة حزينة اقرتب مهنا يضم كتفهيا 

 لشاانعارف ان الىل أ رس معهل حركة وحشة اوى مع........ حبيبىت ماكل : اليه

 س يف طيب وايمسني هتعمل معاها ايه : التفت اليه

 وال حاجة اجتوزمك انتوا االتنني: س يف

 عشان اقتكل : رضبته عىل كتفه بغيظ
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 ليه بس كده ايبنت الناس مش حقى: س يف 

 ماىش اش بع بهيا...... حقك: فرح

لغريك ايمسني اان حبيبىت انىت عندى ابلعامل والىل فيه مس تحيل اكون : اكدت ان تغادرجذهبا اليه 

 بس هو احنا كنا بنقول ايه قبل أ رس ما يطب علينا......... هتفامه معاها وحنل احلاكية دى 

 س يف بس بقى ايحبيىب عايزة امىش عشان ماكل: التفت بعيدا خبجل 

 فرح حبيبىت اان ماصدقت اتمل عليىك مش وقت ماكل خالص : س يف

 معلش ايحبيىب الاايم جاية كتري: فرح

ماىش ايس ىت بس امعىل حسابك اان اجرت شقة هنعيش فهيا حلد ما خنلص القرية ونرجع  :س يف

 مرص يكون يوسف وضب الشقة

 شقة ايه؟: فرح

 شقتنا خليت يوسف يش يل العفش الىل فهيا ويغري ادليكورات : س يف

 طيب شغكل ىف دىب.......طيب ليه ماىه اكنت كويسة: فرح

يز ماكل يعيش غري هنا ىف مرص بني اههل ويبقى أ رس ال خالص اان هس تقر هنا مش عا: س يف

 هناك واان هنا وخالص 

 يعىن مش هتسافر اتىن...... جبد ايس يف: فرح

 ال ايحبيبىت خالص مفيش سفر اتىن كفاية اىن لقيتمك مفيش سفر ومفيش شغل حلرضتك: س يف

 ايه ازاى مينفعش ايس يف : فرح

ت شغىل ىف دىب عشان ابقى معامك واان عايزك فرح مفيش حاجة امسها مينفعش اان س يب: س يف 

 تسرتحيى ىف البيت 
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 س يبىن افكر ممكن: فرح

 امممم ممكن : س يف

 طيب يال بقى عشان ماكل : فرح

 حارض ايام ماكل اتفضىل: س يف

 عاد س يف اىل الفندق وطلب ايمسني ىف غرفهتا وطلب مهنا مقابلته ىف هبو الفندق 

 سامة بعد قليل وجدها متجهة اليه اببت 

 ازيك ايس يف:ايمسني

 كنت عايز اتلكم معاىك ىف موضوع همم امحلدهلل ايايمسني: س يف

 وبرصاحة واان كامن عايزاك ىف موضوع همم: ايمسني

 طيب تعاىل نقعد نرشب حاجة ونتلكم: س يف

 جلسا سواي ولك مهنم يريد من الاخر ان يبدأ  ابحلديث

 ىن عشانهخري ايايمسني موضوع ايه الىل كنىت عاوزا: س يف

 طيب قول انت اول موضوع ايه: ايمسني

 ال ازاى انىت الاول: س يف

 فركت يدها بتوتر وىه ترتشف من مرشوهبا القليل ابرتباك

 س يف انت عارف اىن كنت رافضة اجلواز واخلطوبة مظبوط

 ايوه ووقت ما خطبتك سالتك اكن ىف حد ىف حياتك قلىت اكن فيه وحمصلش نصيب : س يف



 

 
358 

 

النه اكن انسان مس هترت واكن شايفىن لعبة ىف ايده يقضهيا معاها يومني حلوين ايوه : ايمسني

بس احنا اتقابلنا اتىن وندمان عىل لك الىل حصل منه قبل كده ونفسه اننا نرجع ........ وخالص 

 اتىن

 طيب كويس اوى : ابهتج س يف مبااخربته 

 يعىن انت مش زعالن : اندهشت من رد فعهل 

 كنت وجاى اقوكل عىل حاجة هممة اوى ختص حياتنا برضهايمسني اان : س يف

 خري: ايمسني

قص علهيا س يف عالقته بفرح وزواهجم وسفره وهو يعتقد انه طلقها مث عودته وعلمه بوجود ابنه 

 مهنا 

 امممم وفرح دى ىه ابمشهندسة فرح بتاعت املرشوع حص: ايمسني

 انىت عرفىت منني: س يف

هتا قبل كده اان فضلت اعرص خمى حلد ما افتكرت اهنا ىه الىل مش اان قلتكل اىن شف: ايمسني

 حص صورهتا معاك دميا

 حص: س يف

 بس انت الزم تعرف مني هو الىل كنت حببه....... ربنا هينيكوا ايرب : ايمسني 

 مني؟:س يف

 ابمس صاحبك: مصت قليال حىت قالت

 اتسعت عينا س يف بذهول غري مصدق 

 انىت قابلتيه امىت وعرفتوا بعض امىتابمس ايايمسني ....... ابمس 
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انت انىس انمك كنتوا عايشني ىف دىب اكم س نة اان اتعرفت عليه ىف الفرتة دى بس ملا : ايمسني

القيته عايز هزار ويومني يقضهيم معااي سبته ومن اكم يوم قابلته صدفة وحاكىل عىل الىل جراهل 

 اان مش مس تعد ادمر حياته اتىن واان وطلب مىن اىن اساحمه وملا عرف اىن خمطوبة ليك قاىل

 مش هقدر امكل معاك واان بفكر فيه ...........برصاحة 

 طبعا احسن حاجة معلتهيا واان جهيبه من قفاه عشان يتجوزك : س يف

 يعىن هتبقى موجود معااي اكخ ايس يف: ايمسني

 وهشهد عىل عقد اجلواز كامن ايه رايك: س يف

 ادلنياراىي انك احسن اخ ىف : ايمسني

طيب عن اذنك اان اروح الكم فرح واعرفها لك حاجة وانىت لكمى ابمس : قام س يف برسعة

 وقوليهل س يف هيجيبك من قفاك لو ااتخرت سالم

 مع السالمة وسلمى علهيا: ايمسني

 قامت من جواره تغطى جسدها وهو ينفث ىف احدى جسائره بتفكري

نفىس افش غليىل مهنم واخلص من الزفتة  قلىت هترصف معامه ومعملتش حاجة ايتوفيق: چينا

 الىل امسها فرح دى الىل معىل زى اللقمة ىف الزور

 اهدى شوية اان مرتبلها مفأ جاة هتخلصك مهنا : توفيق

 ايه ىه؟ : چينا بلهفة

انىت انس ية اهنا هربت من اهلها وقت ماعرفوا خبيانهتا لس يف ومن وقهتا وهام بيدورا علهيا : توفيق

 اعشان يقتلوه

 وانت عرفت منني؟: چينا
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امحد اخوها طبعا قبل ما يسيب الشغل اختانق معااي عشان بعت اجلواب والصور الهلها : توفيق

 ىف قنا

 انت بعهتم جبد: چينا

طبعا اكن نفىس افضح س يف ىف لك حتة واخىل لك الناس تتلكم عليه ويبقى وشه ىف : توفيق

ترجعهل يبقى خالص ماكملة صغرية للحاج محمد  الارض ومدام ىه موجودة وانىت قلىت اهنا رفضت

 معها ىف قنا جيى ايخدها وخيلص علهيا براحته

 ده انت ش يطان : حضكت بصوت عاىل 

 طيب ما تيجى عايز اقوكل حاجة ايتلميذة الش يطان: جذهبا اىل صدره العارى

وجدهتم وصل احلاج محمد مع فرح اىل مزنل اخيه كامل ومعه بعض الرجال فتحت ليىل الباب 

 اماهما انتفض قلهبا خبوف وقف كامل خلفها مندهشا من زايرته ووجود الرجال معه

 محدهلل عىل السالمة ايحاج محمد: كامل

 من غري الكم كتري بنتك فني ايكامل: محمد

 واان هعرف منني من يوم ما سابت البيت حمدش يعرف عهنا حاجة.: كامل

 عايشة عند اختك مسيحة ىف مطروح ايكامل بنتك......بس اىن عرفت ماكهنا فني :محمد

 مني قاكل عرفت منني؟...... ايه: كامل

املهم اىن هخلصها علهيا بيدى زى ماچبتلنا العار وخلت راس نا ........ مش املهم عرفت منني: محمد

 ىف الوحل بعملهتا دى اىن هخلص علهيا

 ان الىل يقول علهيا لكمةبنىت معملتش حاجة بنىت ارشف من الرشف وقطع لس: رصخت به ليىل

 كامل مل مرتك وعايزك تفضل اهىن متعملش حاچة : محمد
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 يعىن ايه اسيبك تقتل بنىت واسكتكل: كامل

بنتك الىل خانت جوزها وصورها اكنت ىف البدل ووش نا جبى ىف الارض من .......بنتك: محمد

 بنتك موهتا عىل يدى ايكامل...... حتت راسها

هتسيبه يقتل فرح ......هتسيبه : نظر لالخر خبوف حىت رصخت ليىلتركهم وذهب ولك مهنم ي 

 اان هسافر لبنىت واحلقها....... حرام عليك ...ايكامل

 اباب ىف ايه معى ماهل بلكمه مش بريد عليا:جاءمه امحد مندهشا

 امحد برسعة ايابىن اول طيارة مسافرة مطروح احلق اختك معك عايز يقتلها: كامل

 يودهيا مطروح وايه الىل: امحد

فرح عند معتك مسيحة ومعك عايز يقتلها احلقها ايامحد واان هحصكل بس سافر برسعة : كامل

 ايابىن

 اان هسافر حاال وهوصلها ابذن هللا بس اديىن العنوان برسعة.... حارض اياباب: امحد

 جلس حازم حزيناشاردا يشعر ابلعامل توقف من حوهل خبيانهتا كيف غفل عهنا طوال هذه

 الس نوات بيهنم ؟

 ملاذا ختونه واكن لها الزوج املثاىل ؟

 دخلت اندين وجدته يدفن راسها بني راحته فاقرتبت منه حبذر

 حازم

 عايزة ايه مش كفاية الىل اختك معلته معااي جاية تمكىل عليا:رفع راسه الهيا ابمل

عارفة ان الىل ........ اان اسفة ايحازم : نظرت اليه حبزن وىه تعمل مدى جرحه مما فعلته چينا

اباب وماما ....... معلته مصيبة بس صدقىن ايحازم اان معرى ما تصورت اهنا ممكن تعمل كده 

 اخىت ماتت بعملهتا دى....... اتربوا مهنا واان كامن مش عايزة اعرفها
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ا عشان واان هس تفيد ايه اختك دحبتىن حهبا الخواي وتفريقها بينه وبني مراته وحتاول تقتله: حازم

ختلص مهنا وىف الاخر عالقهتا بلكب زى ده ومصورها معاه ويبعها لواحد اتىن عشان يدمره بهيا 

دى مش حيوانة احليوان ممكن يكون ىف قلبه رمحة لكن ىه ش يطان اتزنع من قلهبا الرمحة لك 

رمهيا ىف الىل اكنت بتفكر فيه اهنا تزرع الرش والكره بينا دلرجة اهنا خلت اخواي يسيب مراته وي

الشارع وىه حامل حرمته من ابنه وخلت طفل زى ده جيى لدلنيا ملوش اب لك ده ليه عشان 

اان حبمد ربنا اىن خملفتش مهنا وبقيت اقول ايرب احنا االتنني ........ رفضها ورفض خيوىن 

 كويسني طيب ليه خملفناش عرفت دلوقىت انه اكن هل حمكة ىف كده اىن مرتبطش بواحدة زى دى

مقدرش الومك عىل اى لكمة قلهتا عندك حق بس صدقىن اان لو كنت اعرف ابلىل معلته : دينان

 عن اذنك.........كنت جيت وقولتكل الهنا متس هتلش انسان زيك 

دخلت مسيحة غرفة فرح تراقهبا حبزن وىه تلممل اش ياؤها اس تعداد للرحيل للمزنل اذلى اعده 

 س يف لالقامة به طوال فرتة املرشوع 

 الص ايفرح ماش يةخ

 ايوه ايمعتو خالص س يف هيجى كامن شوية ونروح الشقة: فرح

 يعىن خالص هتس يبيىن انىت وماكل : مسيحة 

معلش بقى ايمعتو مش انىت الىل اعدىت تقوليىل روىح جلوزك ارجع ىف : اقرتبت مهنا تضمها 

 الكىم بقى وال ايه 

  الش يطانال ايحبيبىت ربنا يسعدك وهينيىك ويبعد عنمك: مسيحة

 ايوه كده ادعيىل : فرح

 ايه ايست ماما هو اان مش موجودة وال ايه : اميان

 ماكل هيوحش ىن ........ بس ايبت اسكىت: مسيحة
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 هنبقى عندك عىل طول صدقيىن فني معو اسامعيل عشان اسمل عليه قبل ماامىش : فرح

 بيجيب طلبات من السوق وزمانه جاى : مسيحة 

 اهو جه هروح افتحهل:تقدت انه هومسعوا صوت الباب فاع 

 جح محمد :فتحت مسيحة الباب فؤجئت ابخهيا محمد يقف اماهما وبعض الرجال خلفه 

 فيهنا بنت اخوىك ايمسيحة: محمد

 ىه دى ازيك بعد الس نني دى لكها ايمحمد اياخواي: مسيحة

 من غري حديت كتري فني بنت اخوىك: محمد

 عايز مهنا ايه : مسيحة

 صا ح هاتهيا دلوجيت ملكيش: محمد

 عايزاها ليه فرح مش خارجة من هنا : مسيحة

 جولتكل اندهيا بدل مش هيحوصل خري واصل : محمد

 قلتكل ال ال : مسيحة

 ىف ايه ايمعتو :خرجت فرح وبيدها ماكل واميان 

 دخل محمد والرجال معه 

 مني ده ايبنت اخوى

 ده ابىن ايمعى: نظرت فرح ملاكل 

 ابن احلرام اي فرح........ ودلك كيف: ب انتفخت اوداجه بغض

 اسكت خالص ده ابىن ابن س يف ابن حالل مسمحش حلد ينطق بلكمة عن ابىن: رصخت به
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 طيب ايبنت اخوى جداىم عىل البدل..... جبى اجده : محمد

 بدل ايه الىل عايزىن اروهحا؟: فرح

 عىل قنا ايفرح :محمد

 عوة بيمك مليش دعوة حبدمس تحيل امىش من هنا اان مليش د: رصخت فرح

 جلت اوداىم: محمد

امسكت بطفلها ودخلت غرفهتا واغلقهتا علهيا برسعة وماكل يبىك امسكت هباتفها واتصلت 

 بس يف وىه تسمع رصاخ مسيحة واميان ومه يرصخون به ومبن معه ان يرحلوا

فرح ابتعد اكن س يف جيلس مع ايسني وأ رس وحسام يراجعون بعض اعامهلم حىت ااته اتصاال من 

 قليال ىك حيادهثا

 حبيبىت هجزىت وال لسه

 س يف احلقىن: رصخت فرح

 فرح ىف ايه :انتفض قلبه لرصاخها وصوت ماكل يبىك 

 معى جاى ايخدىن قنا عايز يقتلىن: فرح

مل تمت لكمهتا الا ودخل رجال محمد لميسكوا هبا رصخت وىه متسك بطفلها ومسيحة واميان يبكون 

 وج وهام يدفعوهنم للخر 

 يال ايبت: محمد

 مش مهىش من هنا اطلعوا بره بره: فرح

مل يس تطيع س يف الانتظار اكرث جرى برسعة ومه اليفهمون ماذا حيدث ارسع دلرجه واخرج منه 

 مسدسه
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 ااتسعت اعيهنم بقلق

 ىف ايه ايس يف:حسام 

هيقرب  ىف ان خاكل محمد عايز ايخد مراىت وابىن عىل قنا بس قسام ابهلل الىل: رصخ به س يف

 مهنم القتهل

ارسع من اماهمم ومه خلفه ركب س يارته قادها رسيعا حىت وصل بيت مسيحة مسع رصاخهم ومحمد 

 جيذب فرح وماكل للخارج خرج من الس يارة برسعة وجرى علهيم وهو يطلق اعرية انرية ىف الهواء

اكل وىه وقفوا ينظرون اليه وهو يقرتب مهنم واس تطاعت فرح ان جترى حنوه وىه متسك مب

 س يف احلقنا : ترصخ 

 ارسع الهيا وامسك هبم ووقف اماهماحيمهيم جبسده يصوب مسدسه الهيم 

 انت مني ايودل: محمد

 جاى هنا ليه عايز ايه ....... ايه مش عارفىن : س يف

 عايز بنت اخوى ماكل انت: محمد

 يال ايرجاةل هاتوها

 اطلق س يف طلقات حنومه ارضا جعلهم يقفون ىف اماكهنم 

 الىل هيقرب مهنم اان هقتهل 

 انت مني ؟ كيف تعمل اجده بعد ايودل بدل ما اجتكل بيدى بنت اخواي ملكش صا ح: محمد

ايه عامىل فهيا ش يخ العرب وجاى اتخد مراىت وابىن واسكتكل ده يبقى اخر يوم ىف : س يف

 معرك

 انىت اجتوزىت من وراان ايجمرمة...... جوزها كيف : محمد
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 اان س يف سلمي جوزها..... راجل كبري كنت هعرفك مقامك  لوال انك: س يف

 ابن سلمي كيف انت مش طلجهتا : محمد

 حمصلش فرح مراىت وام ابىن و قطع لسان الىل يقول علهيا لكمة : س يف

 كيف ده: محمد

 وصل حسام ومن معه اىل البيت

 حسام دخل فرح وماكل جوه : س يف

 ال مش هسيبك معامه: فرح

  هتفامه معامه متخافيش اان: س يف

 ال مش هسيبك ابدا انت متعرفش ممكن يعملوا ايه: فرح

 لكنا هندخل جوه وخاىل محمد والىل معاه هيدخلوا معاان: حسام 

 دخل امجليع للمزنل وفرح ممسكة بس يف وماكل

 فرح ادخىل جوه انىت وماكل: س يف

 حارض: فرح

 جلس س يف ومحمد وامجليع حوهلم 

حوصل مش طلجهتا بعد الالكم الىل مسعته عنهيا والصور الىل وصلت كيف مرتك بعد الىل : محمد

 البدل واجلواابت ولك ده يبجى كيف مرتك

ممكن تسمعىن لالخر ونتفامه بدل ما انت جاى وجايب الرجاةل معاك عشان اتخدها : س يف

 غصب عهنا يبقى تفهم اول ايه الىل حصل وبعدين تعمل الىل انت عاوزاه

 ما حدث وصةل توفيق الهوارى مبا حدث من البدايةرشح هل وللرجال لك 
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 يعىن ودل الهوارى الىل معل اجده: رضب محمد كفا بكف بغضب

ايوه هو سبب املصايب دى لكها بس قسام ابهلل ما هسيبه عىل الىل معهل وقاهل عىل : س يف

 مراىت لو هيكون اخر ىف معرى 

رشف وعرض ماهل ومال التار الىل  جحك ايودلى ومش لوحدك الىل هتاخد بتارك منه ده:محمد

 بينا الىل معهل تروح فهيا رجاب 

 ابلهدواة ايجح محمد: مسيحة 

 جحك عليا ايمسيحة اياخىت: نظر الهيا ابسف

 يعىن الىل حصل مصلحة لينا لكنا دلوقىت: حسام

 وصل امحد اىل مزنل مسيحة وهو يلهث 

 رجاهل وقف امجليع ينظرون اليه فارتعد عندما وجد معه محمد و 

 فرح فني اخىت فني

حقك عليا : خرجت فرح عىل صوته نظرت الهيا وىه تبىك ارسع الهيا يضمها وهو يبىك ايضا

 حقك عليا ...... ايفرح 

 انىت خبري

 ايوه ايامحد اان خبري : فرح

 مني ده ايفرح: وجد ماكل يقف جبوارها نظر اليه متسائال

 ه رايك ش هبىى مش كدهماكل س يف سلمي اي ....... ابىن ايامحد: س يف

انىت كنىت ...... ش هبك وروح فرح يعىن اخد منمك انتوا االتنني بس ازاى : امسك به يضمه 

 حامل ؟
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 ايوه كنت حامل يوم ماخرجت من عندمك بس فني اباب وماما؟: فرح

 اان هو ايفرح

 نظروا مجيعا للباب وجدوا كامل وليىل يقفان عىل الباب

 وحشتىن اوى اياباب: ه ارسعت اليه تقبل يده وحتتضن

 ساحميىن ايفرح حقك عليا ايبنىت: كامل

 خالص بقى ايكامل اىه فرح كويسة اىه وماكل حفيدك كامن زى القمر اهوو: مسيحة

 بعد الىل معلته فيىك ايمسيحة حفظىت بنىت وراعيهتا ىه وابهنا : كامل

 احنا اخوات ايكامل وبنتك بنىت: مسيحة

قعدت تقوىل هتخلص مهنا واهلها يقتلولها : مت چينا من جوارهاغلق توفيق هاتفه بغضب فقا

 واخلص مهنا 

 انىت قلىت اهنا رفضت ترجعهل ....... اسكىت : توفيق

 احنا ىف املهم دلوقىت هتعمل ايه اتىن: چينا

 ىف دماغى حاجة اتنية هكسب من وراها كتري اوى: توفيق

 تقصد ايه: چينا

 ايه اغىل حاجة عند س يف؟: توفيق

 اكيد ابنه: ناچي 

 ومراته طبعا: توفيق 

 هتقتلها؟: برقت عيناها بلمعة خبيثة 



 

 
369 

 

 الال قتل ايه: توفيق

 اومال ايه؟: چينا

والحاجة هس تضيفها ىه وابهنا عندان شوية وهو يدفع دم قلبه عشان يفدهيم واان اس تفاد : توفيق

 وابدا ارجع الرشكة تقف عىل رجلهيا من اول وجديد

 عكل بسهوةل كدهوهو ممكن يدف: چينا

هو ايه اغىل عند اى انسان من ابنه وكامن مراته معاه دى تبقى ........ انىت عبيطة : توفيق

 الرضبة القاضية لس يف سلمي

 

 

 

 

 

 

 

 احللقه اخلامسه والعرشون

ى مثرته ابحلب واملودة فتاكد ان وارواذا فرقتك الاايم معن حتب وعدت اليه حفافظ عىل ما بينمك 

 اخر العمر سوف يعش اىل

اصطحب س يف فرح وماكل اىل بيهتم املؤقت نظرت حولها مع بساطة املاكن الا انه بعث ىف 

 قلهباالراحة والامان بوجودها جبوار س يف وابهنم 
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 حبيبىت البيت نور

 منور بيك انت ايحبيىب: فرح

معلش الفرش مش جامد اوى والالكم ده بس يقىض الغرض حلد مانرجع القاهرة ابذن : س يف

 هللا

 ال وهللا ده حلو اوى مث هنعمل ايه ابلغاىل احنا شوية وهمنىش :فرح

 الغاىل يرخصكل حبيبىت وهللا: س يف

 نظر ملاكل ومحهل واجته به اىل غرفته وفرح خلفه 

 حبيب اباب احىل رسير والعاب عشان ملوىك

 ظل ماكل يتحرك ىف الغرفة وهو سعيد بغرفته اجلديدة

 ربنا خيليك لينا ايس يف: ابعه ابانملهاامسكت فرح بيده وختللت اص

بىص وضىب ......... وخيليكوا ليا ايحبيبىت متعرفيش فرحىت ازاى وانتوا معااي : قبل يدها حبب 

 هدومك انىت وماكل هزنل اجيب عشا واىج عىل طول 

 مش الزم عشا اى حاجة : فرح

 عشيىت ماكل ونميته الال مينفعش احىل عشا حلبيبىت بس عىل ما اجيب العشا تكوىن: س يف

 حارض بس متتاخرش اان هخاف واان لوحدى هنا: فرح

 ال مش هتاخر سالم مؤقتا: س يف

 خرج س يف فالتفت ملاكل واخذته تطعمه وتبدل ثيابه حىت ينام 

 جاء س يف حيمل معه بعض الاكياس وينادى بصوت خافت 

 انىت فني....... فرح
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  محدهلل عىل السالمة: هتادت خبطواهتا هبدوء 

 القى نظره الهيا مسحورا بشعرها الغجرى النامع ورداهئا القرمزى الالمع وشفتهيا كحبتا كرز ندى 

 ترك ما بيده وهو يطلق صفريا قواي ابجعاب 

 ايه امجلال ده ايفرح هو انىت عروسة الهناردة وال حاجة 

 امممم ااتخرت ليه كده: فرح

 حلوة اوى  انىت....... ااتخرت ايه : امسك بيدها يدور هبا 

 س يف خالص بقى خد شاور حلد ما اهجز الالك : فرح

 ثواىن واجيكل : س يف

: جلسا يتناوالن طعاهمم ومل خيلو حديهثم من مداعباته الرقيقة حىت محلت الاطباق فامسك هبا

 سيىب لك حاجة وتعاىل هقوكل عىل حاجة

 حاجة ايه؟: فرح

 متس تعجليش : س يف

ا فوق الرسير وفتح احد الادراج واخرج منه علبة صغرية هبا محلها جفأ ة اىل غرفهتم حىت وضعه

 خامتا مجيال رقيقا 

 البساها اايه وهو يقبل يدها 

 وحش تيىن ايفرح 

 حبيىب ده كتري : فرح
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ادلنيا مش كتري ايفرح ربنا وحده عامل ان كنت تعبان ازاى من غريك وفرحىت بقت اتنني : س يف

ني دى لكها عشان مل ارجع الاقيىك مس تنية ومعاىك امجل مباكل كامن اكن ربنا فرقىن عنمك الس ن

 هدية 

اكنت اخر حاجة اتوقعها اىن اكون حامل بس رمحة ربنا ان يفضل معااي حتة منك حىت بعد : فرح

 ما س يبتىن 

 خالص بقى عشان خاطرى خلينا ننىس الىل فات وخلينا ىف دلوقىت : س يف

 حارض: فرح

 احلريرى ووهجها بني راحته  ختلل ابانمهل خصالت شعرها الاسود

 حببك ايفرح وندمان عىل لك حلظة ىف بعدى عنك 

 املهم انك معااي دلوقىت ايحبيىب ومش همم الىل فات: فرح

 يعىن ساحمتيىن ؟: س يف

من زمان اوى ايس يف ساحمتك عشان حببك ومعرى قلىب ماحس بكره حنيتك مع لك الىل : فرح

 ضل احبك وبس حصل مقدرتش اكرهك مقدرتش غري اىن اف

من شفتهيا شهداً ذليذ يهنل منه وىه بني ذراعيه شعورا بضعفها جيعلهاملكة متوجة عىل عرش 

 قلبه وعقهل

اشتياق س نوات اخترصاه ىف حلظات ذابت فهيا العقول وحل القلب بسلطانه بني اهات وملسات 

 حانية 

 استيقظت عىل عبق الورد الندى وملسات فوق وجنتهيا الوردية 

 صباح اخلري ايست العرايس: س يف

 صباح اخلري ايحبيىب بس عروسة ايه خالص بقى: فردت ذراعهيا بكسل
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ال ال عروسة واحىل عروسة كامن بقوكل ايه قوىم بالش كسل عايز خنرج نتغدى ونقىض : س يف

 اليوم لكه بره 

 هصحى ماكل ونفطر وبعدين خنرج: فرح

 ماتسبيه انمي: س يف

 خنرج ليه هو انت مش عايزان : فرح

 هنخرج ولك حاجة بس عايز اقوكل لكمتني عىل انفراد: اقرتب مهنا خببث 

 س يف بس بقى ماكل يصحى: قامت من جواره ضاحكة

ال وهللا ابدا الزم نقول لك الالكم ودلوقىت عندان اجامتع هام وطار  : ارسع واغلق الباب

 ورضورى وحمتى

 ايه لك الرضورايت دى بس : فرح

 و ىف احىل من كده رضورايت ه: جذهبا اليه حبب 

 دخل ابمس برسعة مكتب س يف فمل جيده فاجته اىل مكتب ايسني وهو يلهث بشدة

 ىف ايه....... ابمس : انزجع ايسني من مراءته 

 فني س يف؟: ابمس

 ايمع ابلراحة خد نفسك: ايسني

 مفيش وقت ايايسني فني س يف ؟: ابمس

 وماكل عايزاه ليه بقى ايس يدى س يف بيقىض يومني اجازة مع فرح: ايسني

 اكرثة ايايسني: ابمس 

 ىف ايه انطق......ايساتر ايرب : ايسني
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 توفيق الهوارى والش يطانة الىل امسها چينا بيخططوا خيطفوا ماكل ابن س يف وفرح: ابمس

 بتقول ايه........ نعم : رصخ به ايسني بغضب

ر اشرتيت واحد من رجالته ابلفلوس اان بقاىل مدة مراقبه ومن الاخ........ الىل مسعته : ابمس

 عشان اقدر اوصل الخباره 

 وليه يعملوا كده ليه: ايسني

 عايز ينتقم ماهو اللكب ده هو الىل بلغ مع فرح مباكهنا : ابمس

 طيب س يف الىل قلت هيسرت ح شوية من املشالك واهلم هيعمل ايه........اه ايابن: ايسني

 س يف الزم يعرف ايايسني:ابمس

 ملحقش يسرت ح ايابمس اان مش عارف توفيق ده ايه ش يطان : ايسني

توفيق زمان مكنش لوحده ايايسني اكن وراءه انس كبرية بس من ساعة ما امسه جه ىف : ابمس

حتقيقات النيابة ىف قضية خمدرات اختلوا عنه وبقى لوحده ومن ساعهتا وهو بيحاول يقف اتىن عىل 

 رجهل

ان يطلب فدية من س يف وايخد الفلوس وهيرب بهيا دلوقىت بيخطط خيطف فرح وماكل عش

 عىل بره 

 يبقى س يف الزم يعرف فعال : ايسني

 افاقت فرح عىل صوت هاتف س يف نظرت اليه وجدته ايسني حفاولت ايقاظ س يف 

 س يف حبيىب قوم ايسني طلبك كذا مرة شوف عايزايه

 سيبك منه ايحبيبىت : س يف

 اعاد ايسني االتصال مرة اخرى
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 مرص شوف عايز ايه وانم اتىنس يف ده 

 عايز ايه عىل الصبح: اجابه بصوت انمئ

 صبح مني ايعريس ده احنا بقينا الضهر: ايسني

 صبح والضهر اان انمي عايز ايه: س يف

حبيىب ايس يف تصدق بفكر اجتوز من اول وجديد واقىض شهر العسل اتىن بس ساعهتا : ايسني

 هتقرا امس اخوك ىف صفحة الوفيات

 عايز ايه عىل الصبح ىف ايه ايابرد........ قى احسن عشان اخلص من زنكيب: س يف

 س يف عايزك ىف موضوع همم:اكتىس صوته ابجلدية

بقوكل ايه ايايسني هلكمك اتىن اصىل : اجتهت فرح اليه وانمت عىل صدره فنظر الهيا مبتسام

 مشغول

 س يف املوضوع خبصوص توفيق الهوارى: ايسني

 ىف ايه ايس يف: امعه الامس فقامت فرح تتظر اليه بدهشةانتفض س يف بغضب عند س

 مفيش ايحبيبىت هلكم ايسني بره الش بكة هنا مش كويسة: قام س يف حيادث ايسني بعيدا عهنا

 مطت شفتهيا وعادت للنوم مرة اخرى رخرج من الغرفة 

 ايسني ىف ايه ماهل اللكب ده اتىن

 تلكم هنا ىف املكتب احسنمش هينفع الكم ىف املوبيل حاول تيجى ون : ايسني

 ماىش اديىن ساعة وهكون عندك: س يف

 دخل رسيعا حاممه وخرج ارتدى مالبسه وكتب ورقة صغرية جبوار فرح وقبلها وخرج برسعة 

 عندما وصل اىل هناك وجد اللك جممتعني مما زاد قلقه وحريته
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 ىف ايه ايايسني 

 نظروا مجيعا اىل بعضهم بقلق 

 نتلكمس يف ممكن تقعد و : ابمس

 ىف ايه ايابمس : س يف

 .........ىف ان توفيق الهوارى: ابمس

 مات ىف س تني داهية...... ماهل: س يف

 ايريت كنا هنسرت ح : ايسني

 اؤمال ىف ايه قلقتوىن: س يف

 س يف توفيق عايز خيطف فرح وماكل: نظر الهيم ابمس بقلق 

 مسعت غلط معلش حاسس اىن...... بتقول ايه: حاول س يف ان يس توعب اللكمة 

 ال مش غلط الىل ابمس قاهل مظبوط: ايسني

 يعىن ايه انت بهتزر ايابمس: ارتفع صوت س يف بغضب 

ال مش هزار توفيق احواهل املادية بقت زى الزفت من ساعة ما معه طرده من رشكته بعد : ابمس

ل الى فلوس اهتامه ىف جتارة املدرات ولك الىل اكنوا معاه اختلوا عنه وهو دلوقىت بيحاول يوص

 .........عشان يرجع يقف عىل رجهل عشان كده الىل عرفته انه 

 انه ايه: س يف برتقب

 عايز خيطف فرح وماكل عشان ايخد منك فدية: ابمس

 ده اان اقتهل لو فكر بس انه يقرب مهنم : س يف

 طيب هتعمل ايه؟: ايسني



 

 
377 

 

 ر اوصهل اول حاجة فرح وماكل حمدش فهيم هيخرج من البيت حلد ماااقد: س يف

 اان عندى الىل يوصلنا ليه : ابمس

 كده متام واان عليا الباىق: س يف

جلس توفيق يدخن س يجارته هبدوء وهو ينظر اىل اثنني من رجاهل ومه ميسكون ابخر بعد ان 

 هتاكل من كرثة الرضب

 يعىن انىت بعتىن اي س يد وقبضت المتن مش كده

 منه الفلوس وافهمك لك حاجة ايتوفيق بيه اان كنت هبلغك بعد مااخد : س يد 

 بعد ايه ايلكب بعد ماسلمتىن لهيم جاى تقوىل: توفيق

ابدا ابدا صدقىن اان حضكت عليه وفهمته اىن موافق وجهبهل اخبارك بس اان مقولتش : س يد

 بس برصاحة ىف غريى خانك ايابشا وعايز يسلمك لناس كبرية اوى بتدور عليك......... حاجة

 تقصد مني: ام مس تفهاممد توفيق جسده لالم

 اقصد الست چينا : س يد

 انت جمنون عايز ختلص نفسك تلزقها ىه: عقد توفيق حاجبيه بغضب

 اان راقبهتا وعرفت اهنا برتوح تقابل واحد امسه رأ فت صبحى ....... ابدا وهللا : س يد

 بتقول مني؟ رافت صبحى انت متاكد:هنض توفيق غاضبا

 توفيق ابشاواان هكذب عليك ليه بس اي: س يد

 خلوه ىف املزن حلد مااشوفهل رصفة...... خدوه : ظل يفكر قليال مث التفت اليه

 ليه بس ما اان قلتكل لك حاجة: س يد

 بس خاين ايس يد وجزاء اخليانة املوت خدوه: توفيق
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 اتته چينا تامتيل وتلف ذراعهيا حول رقبته 

 مشغول ىف ايه

 كنىت فني؟: التف الهيا وهو يتفحصها

 ابدا خرجت امتىش شوية وجيت عىل طول: دت مرتبكةابتع

 اس بقيىن عىل البيت هخلص شغالنة كده واحصكل .......اه: توفيق

 اوكيه متتاخرش عليا: چينا

 مقدرش هتاكد من لك حاجة واحصكل : توفيق

 عاد س يف ملزنهل وجد فرح جتلس امام حاسوهبا وماكل ىف غرفته

 السالم عليمك 

 ايه ايحبيىب كنت فني حصيت ملتقش وطلبتك كتري مردتش عليا... هللا وعليمك السالم ورمحة 

 معلش ايحبيبىت اكن ىف حاجة هممة وامحلدهلل خلصت مهنا : س يف

 هممة ايه؟: فرح

 وحش تيىن....... سيبك من املهمة وخلينا فيىك انىت: اقرتب مهناوهو يغلق احلاسوب 

 غداء هقوم اهجز ال....... س يف بس بقى ماكل صاىح: فرح

 فرح ............ماىش هغري هدوىم عشان جعان اوى : س يف

 نعم: فرح

 فرح ممكن مفيش خروج اليومني دول : س يف

 ليه؟والشغل؟: فرح
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مش همم اى حاجة املهم مفيش خروج والشغل حسام يتابعه وانىس انىت حاكية الشغل : س يف

 وماكل اان هوديه احلضانة واجيبه

 طيب افهم ىف ايه ؟: فرح

 من غري نقاش ايفرح ىف مشلكة كبرية وحلد ماتتحل مفيش خروج مسعتيىن: س يف

 س يف حبيىب فهمىن ىف ايه عشان ابقى مقتنعة حىت: جلست جبواره 

 نظر الهيا ولكام اراد ان يتحدث يصمت الا ان اتته الشجاعة ليخربها 

 توفيق الهوارى عايز خيطفك انىت وماكل عشان ايخد مىن فدية...... فرح 

 ازاى ؟ مني قاكل؟....... ايه: فرح

 ابمس عرف من انس بتش تغل عنده انه انوى يعمل كده : س يف

 ماكل....... س يف : انتفض قلهبا خبوف عىل طفلها

متخافيش ابذن هللا حمدش هيقدر يقرب منه وال منك لك الىل عايزه منك انك : س يف

كل اان هاخده الصبح اوديه تساعديىن انك متخرجيش من البيت حلد احلاكية دى ما تتحل وما

 احلضانة وهرجع اخده

 برضه خايفة : فرح

 حبيبىت متخافيش ان شاء هللا خري : مضها اليه يطماهنا

 مرت اايهمم عادية ال يعكر صفومه الا تفكريمه ىف توفيق ومااذلى خيطط اليه

اان ومع لك يوم يزداد خوف س يف وفرح عىل ماكل فيخرج صباحا بصحبة س يف ويعود به واحي

ترفض فرح خروجه الا ان اس تقر الاحوال ومع ذكل انقطعت اخبار س يد عن ابمس فمل يتوصل 

 اىل شئ خبصوص توفيق 
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 اكنت فرح جتلس ىف بيهتا حىت ااتها اتصاال بصوت امراءة 

 مدام فرح

 ايوه اان مني

 اان من حضانة ماكل ابن حرضتك

 ماهل ىف ايه ....... ماكل 

ن عايز ايخده وقال ان هو قريبه بس طلبت الاس تاذ س يف بس اطمىن هو خبري بس ىف حد اك

 لالسف مش بريد علينا ايريت حد جيى ايخده رضورى

 طيب حارض عرش دقايق وجهى اخده بس لو مسحىت حمدش ايخده غريى اان او ابابه : فرح

 طبعا بس ايريت متتاخريش النه بيعيط جامد اوى

 حارض مش هتاخر..... حارض 

تصال وحاولت االتصال بس يف ولكن هاتفه اكن مغلقا وظل كذكل مدة طويةل مل اغلقت معها اال

تس تطيع الانتظار اكرث من ذكل فارتدت مالبسها وبعثت رساةل لس يف ختربه مبا حدث اجتهت 

برسعة اىل س يارهتا وىه حتاول االتصال بس يف ولكن دون جدوى حىت وجدت س يارة تعرتض 

واحض ان الس يارة مرصة عىل ايقافها حىت اضطرت للوقوف طريقها حاولت ان تتخطاها ولكن ال

وجدت الس يارة الاخرى تقف اماهما وخيرج مهنا ثالثة رجال اقوايء اجتهوا حنوها وفتحوا ابب 

الس يارة وىه ترصخ برعب وحتاول ان تغلق ابب الس يارة ولكن دون فائدة رش احدمه خباخ 

ىل الس يارة الاخرى وتركوا ظرف صغري داخل خمدر عىل وهجها حىت اغىش علهيا حفملها احدمه ا

 س يارهتا

 اجته س يف اىل حضانة ماكل واصطحبه ىف طريق العودة للبيت دخال سواي اىل البيت 

 فرح ........ انىت فني ........ فرح
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 ماما فني....... اباب : ماكل

 كده ايفرح مش قلت مفيش خروج  معقول تكون خرجت مش عارف: س يف

ه فمل جيده فزاد غضبه اكرث امسك مباكل وهبط مرة اخرى متجها اىل بيت ظل يبحث عن هاتف

 مسيحة حىت وصل هناك ومل جيد س يارهتا فزاد قلقه اكرث 

 ازيك ايس يف تعاىل اتفضل: رحبت به مسيحة

 المعلش ايطنط ىه فرح عندك: س يف

 الابدا دى من زمان جمتش من يوم ما روحت معاك بس ملكامىن امبارح : مسيحة

 يعىن هتكون راحت فني ؟: س يف

 مش عارفة وهللا طيب اطلهبا: مسيحة

موبيىل شلكه نسيته ىف الشغل هرجع اجيبه واطلهبا بس لو مسحىت خىل ماكل معاىك حلد : س يف

 ماارجع 

 حارض من عنيا بس طمىن ايس يف لو وصلت حلاجة: مسيحة

 ابذن هللا: س يف

 اد لعمهل وظل يبحث عن هاتفه فمل جيده غادر س يف والقلق يمتكل منه عىل غياهبا املفاجئ ع

 س يف انت بعتىل موبيكل ليه :حىت وجد ايسني يدخل عليه وبيده الهاتف 

 اان مبعتش حاجة املوبيل اكن ضايع مىن: امسك الهاتف بدهشة

 ال اان لقيته عىل مكتىب ىف ظرف والسكرترية بتقوىل واحد بيقول انك بعته معاه: ايسني

 دور عليه عشان الكم فرح حمصلش اان لسه ب: س يف

 ىه فرح فني؟: ايسني
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 مش عارف رجعت البيت ملقهتاش واان ماكد علهيا متخرجش : س يف 

 تالقهياراحت جتيب ماكل من احلضانة وال حاجة: ايسني

 ال اان لسه جايبه من احلضانة: امسك هاتفه وهو يفتحه عندما وجده مغلقا

ساةل ختربه اهنا حاولت االتصال به ولكن هاتفه فتح هاتفه وجد عدد كبري من اتصاالت فرح ور

 مغلق وابن هناك احدا حاول اخذ ماكل من احلضانة 

اندهش س يف من الرساةل واتكد الان ان توفيق بدا اللعبة ارسع من امام ايسني اذلى ظل 

 ينادى عليه دون فائدة 

وقفة اوقف س يارته قاد س يارته متجها اىل البيت ولكنه ملح س يارة فرح عىل جانب الطريق مت

ونزل مهنا برسعة وجد زجاهجا قد مت تكسريه وقطرات دماء فوق كرىس القيادة وظرف صغري 

 امسك ابلظرف وجسده ينتفض فتحه برسعة وجدها رساةل موهجة اليه 

اظن دلوقىت وصلت لعربية املدام اان بقى وصلت لهيا خشصيا وانت حمافظ علهيا وفاكر اىن مش )

لوقىت حتت ايدى مع ان اكن نفىس اخد ماكل كامن عشان ميتحرمش من هقدر اوصلها ىه د

ويكون معاك مليون  44مامته بس معلش بقى اصىل عايز جو هادى واان قاعد مع فرح اودامك

جنيه لو عايزاها توصكل سلمية واان هتصل عليك واحدد املعاد ولو بلغت اوعدك انك معرك ما 

 (هتشوفها اتىن غري جثة

قلبه ابمل وهو ينظر اىل س يارهتا وما ميكن ان يكون حل هبا مض الورقة بغضب قبضة اعترصت 

 والقاها وهو يعود لس يارته برسعة قادها اىل بيت ايسني اذلى اندهش من مراءته 

 س يف ىف ايه لقيت فرح

 توفيق خطف فرح ايايسني: س يف

 ايه س يف ده جبد: اتسعت عيناه بذعر
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 دى طالب مىن مليون جنيه  انت فاكر اىن ههزر ىف حاجة زى: س يف

 ده الىل كنت عامل حسابه بس اوعى تديهل حاجة : ايسني

 انت جمنون عايزه يقتلها وال ايذهيا : س يف

 مقصدش وهللا بس بكده هيكررها اتىن وحيس انك ضعيف: ايسني

 مش همم اى حاجة املهم فرح هللا اعمل ممكن يكون معل فهيا: ادمعت عيناه ابمل 

 ،،......وىفالعربية مكرسة 

 ىف ايه؟: ايسني

 خايف يكون اذاها........ ىف دم عىل كرىس العربية خايف اوى : س يف

 طيب انت هتعمل ايه دلوقىت؟: ايسني

ايسني لو جراىل حاجة ......... مقدرش امعل حاجة غري استىن ماكملته واهجز الفلوس : س يف

 خد ابكل من ماكل وفرح

 ذن هللا انت بتقول كده ليه خري اب: ايسني

توفيق ابلىل معهل وصل لفرصة كبرية اوى انه خيلص مىن واان مش خايف عىل نفىس : س يف

لك الىل خايف عليه فرح مش عايز جيرالها حاجة اان ما صدقت ربنا مجعنا اتىن الفراق ........ 

 صعب اوى ايايسني

يكل وجابه حلد عندى بس اان عايز اعرف دلوقىت مني رسق موب ......... ان شاء هللا خري: ايسني

 ىف املكتب

 بس مش دلوقىت اما اطمنئ عىل فرح .......هعرفه : س يف
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استيقظت وجدت نفسها ملقاة ىف غرفة مظلمة حاولت ان تس توحض ما حولها ولكن لك ما حولها 

 جمرد ظالم حىت فتح ابب الغرفة ليضئي الغرفة بنور ضعيف 

 محدهلل عىل السالمة ايفرح

 ن حيادهثا حىت اضاء مصباح حاولت ان ترى وجه م

 اتسعت عيناها عندما راته اماهما

 توفيق

 معلش جبت هنا ابسلوب ميلقش مبدام س يف سلمي ........ توفيق ...... ايوه : توفيق

 انت عايز ايه؟: فرح

 ابدا س يف وحش ىن ونفىس اشوفه وطبعا مش هيوافق جيى الا ملا جيى عشان ايخدك : توفيق

 احليوان احسن وانضف منك...... انت مش بىن ادم : فرح

 زى جوزك .......انىت لسانك طويل ليه : اقرتب مهنا بغل وصفعها بغضب

جوزى راجل يواهجه مش زيك جبان خيطف ويقتل ولك ده عشان ايه عشان الفلوس وال : فرح

 اتر وال ايه ابلظبط

الزور من واحنا صغريين عشان س يف دميا وقفىل زى اللقمة ىف .......... تعرىف ليه ايفرح: توفيق

دميا س يف احسن دميا س يف اشطر س يف حمرتم س يف اخالق واان وال اى حاجة كربان ولك 

الىل جوااي اىن بكرهه وبس ولك ملا تيجى فرصة اىن ادمره كنت بعملها حلد ماسافر بره قلت 

خالص خلصت منه بس رجع وىف خالل س نتني رشكته كربت واان ىف النازل لك ده ومش 

 ىن اكرهعايز
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وبدل ما تبقى احسن ابلرشف بقيت اوحش ابلرشوة وشغل املدرات القذر الىل زيك بس : فرح 

ربنا قادر حيفظه منك النك ش يطان وربنا قال ان كيد الش يطان ضعيف وانت اضعف من انك 

 تقف اودامه وتواهجه راجل لراجل 

موته هيبقى عىل ايدى  بس صدقيىن........ انىت ايه شغكل عنده حماىم : رصخ هبا غاضبا

 وحرضتك هتبقى ارمةل س يف سلمي ايه رايك بقى

يبقى رشف ليا ان يفضل : اعترصت قلبه قبضة ابردة مزقته ابمل ولكهنا حاولت الامتسك امامه

 امسى مرتبط ابمسه حلد مااموت لكن الىل زيك ميوت زى اللكب وحمدش يفتكره غري ابلرش وبس 

 كامن هتحصليه متقلقيش متخافيش انىت: جذب راسها بقوة

 برصاحة مش عارفة اشكرك ازاى اىن مش هفارقه حىت بعد املوت: فرح

 ماىش ايفرح بكره نشوف: دفع راسها للحائط

 

 

 

 

 احللقه الاخرية

اعد س يف املبلغ املطلوب وهو ينتظر ماكملة حىت يصل هبا اىل فرح بعدما ترك ماكل مع مسيحة 

 حىت ينهتىى الامر خبري 

 الزم نكون معاك مس تحيل تروح لوحدكس يف : ابمس

 مش هينفع ايابمس اخاف يكون مراقبىن ولو شافمك ورااي يعمل فهيا حاجة: س يف
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 ال ان شاء هللا خري متقلقش هتكون خبري : ايسني

 دخل أ رس برسعة يلهث بقوة تفاجئوا به اماهمم 

 ىف ايه ايأ رس: ابمس

 مس اخىت اختطفت بسببك انتايمسني اختطفت اياب: اشار هل بورقة وهو يقف غاضبا

 انت بتقول ايه: نظر اليه بعدم تصديق

 الىل امسه توفيق خطفها وانت السبب ايابمس....... الىل مسعته : أ رس

 اهدى ايأ رس: ايسني

اهدى ايه اجلواب اودامك اهو بينتقموا منه عشان الراجل الىل اكن مشغهل معاه وطالب : أ رس

 نفسهمليون جنيه اتنية وحرضته يروح ب 

 ال كده كتري لكنا حتت رمحة لكب زى ده : ثأ رس يف غاضبا

 ........مفيش اودامنا حل اتىن اان جههز الفلوس بس صدقىن ايابمس لو اخىت جرالها حاجة: أ رس

 متمكلش اان مش هس تحمل احليوان ده يقرب مهنا حىت لو بقى اخر يوم ىف معرى: قاطعه ابمس

 ايوه مني: برسعة  اىت س يف اتصاال من رمق غريب فاجابه

 اظن عارف اان مني ايس يف: توفيق

 الىل اعرفه انك حيوان ولكب ايتوفيق: س يف

 نظروا اليه عند سامعهم الامس بذهول

  عايز ايه

مش عايزحبيبة القلب وابمس كامن اكيد عايز يطمنئ عىل ....... انت الىل عاوز مش اان : توفيق

 ايمسني مش كده
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 جيكل امىتالفلوس جاهزة معااي ا: س يف

 ايه رايك اسيبك يومني عىل انر كده: توفيق

 توفيق طلبت الفلوس واىه موجودة عايز مراىت وايمسني اجيكل امىت: ضغط عىل هاتفه بغل

بكره الساعة تسعة الصبح هتكون ىف عربية مس تنية ىف مدخل مطروح ....... اممم بكره: توفيق

 وعدك انك مش هتشوفها ابداهرتكب فهيا انت وصاحبك وحذارى ايس يف حد يبلغ ا

 والعربية شلكها ايه:س يف

 هو عارفك استناه هناك وبس سالم: توفيق

 اغلق الهاتف وهو يشد عىل شعره بقوة

 قاكل ايه ايس يف: ايسني

 اان وابمس ومعاان الفلوس ...... بكره الساعة تسعة هنقابهل عند مدخل مطروح : س يف

 ش يطان ..........اه ايابن : ايسني

 بس الش يطان بكره هيكون اخر يوم ىف معره وعىل ايدى: س يف

 

ىف متام التاسعة اكن س يف وابمس ينتظران الس يارة حىت وقفت اماهمم احد الس يارات الكبرية 

وهبط مهنا رجل خضم اجلثة واشار هلم ابلركوب ومل يتحدث معهم بلكمة واحدة ركبا الس يارة مث 

 التف وعاد اىل داخل البدلة مرة اخرى

 ايمسني جتلس جبوار فرح مرتعشة ابكية وفرح تربت عىل كفهيا لتطماهنا  اكنت

 متخافيش ايايمسني ان شاء هللا خري

 خري منني اان خايفة اوى ليقتلوان اان مش عارفة انىت هادية كده ليه؟
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بس لك الىل خايفة عليه ........ واان ابيدى امعل ايه لو ربنا اراد ىل ان اموت مهوت دى قدر 

 توفيق هياذيه لو وصل هنا........ ف هو س ي

 ربنا يسرت اان جسمى بيرتعش وخايفة اوى

ايعيىن عليمك خايفني بس تصدىق ايفرح : فتح ابب الغرفة فدخلت منه چينا تنظر الهيم بشامتة 

 نفىس اشوفك اوداىم مذلوةل وتبوس رجىل عشان ارمحك

 ة ايچينا مش انىت ده ربنا هو الىل ابيده الرمح....... ترمحيىن: حضكت فرح 

دى مية انر عشان ........ عارفة ايه ده ايفرح: اخرجت من حقيبهتا زجاجة وىه تلوح هلم هبا

مس تحيل ....... اشوه وشك احللو ده تفتكرى س يف ممكن يبص ىف وشك بعد ما تتشوىه 

طبعا هتعيىش مشوهة والناس لكها هتكرهك وتبعد عنك حىت س يف مش هيطيق يبص وشك 

 اتىن

بس الىل زيك متشوهة من ....... ممكن تشوهيىن من بره اه ....... ربنا قادر عليىك ايچينا: حفر 

جوه روحك مشوهة عشان كده الىل قادرة عليه انك تكرىه وبس والتشويه الىل من جوه ده 

 مينفعش معاه معلية جتميل النه مزروع جوه روحك مش وشك وبس

 ى انىت ايه مش كفاية خدتيه مىن اخرىس بق: رصخت هبا وىه تلوح ابلزجاجة 

ده ربنا الىل كتبه ليا وانىت احتمك عليىك تفضىل كده اتهية طول ....... اان خمدوتش منك : فرح

 معرك 

 هنشوف ايفرح اياان ايانىت: چينا

 خرجت چينا وتركت لك مهنام تدعو هللا ان مير الامر بسالم 

يارة ومه ينظرون حوهلم اشار هلم السائق وصل س يف وابمس اىل املاكن املطلوب نزلوا من الس  

ابدلخول وخلفهم مجموعة من الرجال لك مهنم بيده بندقيته املصوبة اىل ظهورمه حىت توقفوا امام 

 توفيق 



 

 
389 

 

 ازيك ايابمس........ محدهلل عىل السالمة ايس يف 

 السالم وال الكم فني فرح وايمسني

 مش ملا اطمنئ عىل الفلوس : توفيق

 حقيبة ارضا القى لك مهنم 

 الفلوس اىه ممكن بقى نشوفهم ومنىش من هنا

 تفتكر املوضوع سهل اوى كده ايس يف: توفيق

 الفلوس اودامك ايه املطلوب اتىن : س يف

 اشار لرجاهل وهو جيلس عىل كرىس 

 هاتومه 

 خرجت فرح وايمسني وخلفهم رجال توفيق 

 انتفض س يف وابمس عندما راومه اماهمم 

 كن يروحوا بقىالفلوس اىه مم: س يف

 لسه شوية ايس يف

 انتبه اىل صاحبة الصوت فوجد چينا امامه 

 مش همتىش من هنا غري وىه ميتة ايس يف

 ده اان اقتكل لو ملس ىت مهنا شعرة انىت فامهة: س يف

حبيىب انت زعالن ليه دى واحدة وراحت : اقرتبت منه وىه تضع كفيه عىل وهجه بدالل 

 وخالص
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ه ش يطان انىت فاكرة انك تسوى حاجة جنهبا فاكرة اىن ممكن احب غريها انىت اي: نزع يدها بغضب

 ابصكل انىت ليه 

عشان معرك كنت حلمى اان حبيتك وامتنيت انك تبقى ليا بس ىف الاخر كنت معاها : چينا

 س بتىن ليه واان حببك

 نسيىت اىن موجود وال ايه........ايه ايچينا: توفيق

 ود اصال انت جمرد حرشة ايتوفيق وهو انت موج: ابتسم س يف بهتمك 

 ايه رايك ايس يف لواحلرشة ده قتلها اودامك دلوقىت : وقف توفيق امام فرح 

 توفيق قلتكل حسابك معااي فرح ملهاش ذنب ىف حاجة : س يف بغضب 

 ذنهبا انك حبهتا : چينا

 ......انىت جمنونة : فرح

 ونة اان مش جمنونة مش جمن: اقرتبت مهنا چينابغضب وصفعهتا 

قسام ابهلل .............ايحيوانة : حاول س يف ان يتخلص من قيود رجال توفيق وهو يرصخ هبا

 القتكل 

ايه رايك لو رميت ميه النار دى : امسكت ابلزجاجة تلوح هبا اماهما وىه تنظر لس يف خببث

 عىل وشها احللو ده هتعمل ايه ساعهتا

 يىن هدحبك وهللا لو قربىت مهنا الدحبك ايچينا مسعت : س يف

 عنك انىت الازازة دى ...... الال عيب ايچينا دول ضيوفنا معقول تعمىل كده : توفيق

 ال اان هكهبا علهيا سيهبا : چينا

 قلتكل هاتهيا : امسك ذراعها وهو ميسك الزجاجة رغام عهنا
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ارتعشت فرح خبوف وىه ترى الزجاجة بيدمه ولكن اخلوف متكن من قلب س يف اكرث خوفا 

وىه تنظر اليه تستنجد به اما ابمس ظل ينظر حوهل حيىص عدد الرجال حوهل مث ينظر اىل علهيا 

 ايمسني اخلائفة 

 زاد اخلالف بني توفيق وچينا حىت امسك الزجاجة رغام عهنا 

تعرف ايس يف اان حبسدك جبد االتنني بيحبوك بس واحدة : ظل ممساك بيدها وهو ينظر لس يف

 عند والغرور الىل فيك قوىل بتعملهم ايهجمنونة والتانية رشبت منك ال 

 مااان قلتكل انه راجل مش زيك : فرح

 نظر الهيا واىل س يف اذلى ابتسم رغام عنه

 حاولت چينا نزع يدها من توفيق ولكن قبضته اكنت قوية فالتف الهيا اببتسامة 

ة جزاءها اومال اخليان....... انىت عايزة ترىم الازازة عىل وش فرح عشان خطفت منك س يف 

 ايه

 خيانة ايه: ارتبكت وىه تنظر اليه

عايزة تسلميىن لرافت صبحى عشان مليون جنيه وختلىص مىن مش ....... خيانتك ايچينا : توفيق

 كده

 الال حمصلش...... ايه: چينا

بس املوت هيبقى رمحة ليىك والىل زيك .......... ال حصل فاكرىن انمي عىل وداىن : توفيق

  ميس هتلش الرمحة

ورصخت اكرث واكرث من ..... دون توقعها وتوقع امجليع القى توفيق ابلزجاجة ىف وهجها رصخت 

الامل وتشوه وهجها رصختا ايمسني وفرح ومه يرون چينا تسقط ارضا وترصخ وىه متسك وهجها 

 وتبىك من شدة الامل ارتباك ىف صفوف رجال توفيق اذلى ظل ينظر الهيا بنشوى جعيبة 
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 اىل بعضهم وىف حلظة اس تغلوا انشغال الرجال مبا حدث لچينا برسعة امسك نظر س يف وابمس

لك مهنم ابلبندقية الىت ميسكها اقرب الرجال الهيم ورضبوا بظهرها وجوههم برسعة وقف ابمس ىف 

ظهر س يف وهو يصوبون اسلحهتم لرجال توفيق وامروا الباىق بوضع اسلحهتم ارضا واجتهوا اىل 

ايه رايك :ر البندقية بغضب فاوقعه ارضا وهو يصوب السالح اىل راسه توفيق رضبه س يف بظه

 دلوقىت اقدر اقتكل وال ال

 لصاحبك الىل خانتك معاه ...... وتسيب مراتك وابنك ملني : حضك توفيق قائال

اان مراىت ارشف منك ايلكب ضافرها برقبة مليون واحد : مل حيمتل منه لكمة واحدة فرضبه بشدة 

 زيك 

 س يف يال منىش من هنا اان خايفة: فرح بذارعها خائفةامسكت 

مضها اىل صدره بذراعه وذراعه الاخر حيمل البندقية مصوبة اىل توفيق متخافيش ايحبيبىت 

 ده لكب ميسواش... ،....

ظل ابمس خلفه ووهجه لرجال توفيق اذلين حاولوا التقدم انحيهتم ولكن ابمس اطلق بعض 

 اخرى وهو ميسك بيد ايمسني  الرصاصات فرجعوا للخلف مرة

 س يف يال خنرج من هنا 

 وانت فاكر انمك هتخرجوا كده بسهوةل : حضك توفيق ساخرا

 اخرس بقى : رضبه س يف مرة اخرى 

 انتوا ايهبامي اترصفوا معامه: رصخ توفيق برجاهل 

 الىل هيقرب هخلص عليه : رفع س يف وابمس سالهحم ىف اجتاه الرجال 

 نت فاكرانمك هتخرجوا من هنا عىل رجليمك وا: قال احد الرجال
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ظلت چينا ترصخ من املها وفرح تنظر الهيا بشفقة جفأ ة جهم رجال توفيق عىل س يف وابمس ظلت 

فرح وايمسني يرصاخان وقف توفيق واجته اىل س يف واحتدت املشاجرة بيهنم ونزف س يف 

لهيا وجذب شعرها بشدة ارسعت فرح الهيم ورضبت توفيق بقطعة عصا فوق راسه فالتف ا

 وصفعها امسك به س يف وظل يكيل هل ابلرضابت املوجعة حىت اسقطه ارضا 

جفأ ة ارتفعت ابواق س يارات الرشطة تدخل املاكن بدا رجال توفيق ابلهروب من لك اجتاه الا انه 

امسك مبسدسه مصوبه اىل س يف ولكن ابمس اكن الارسع اطلق رصاصة اخرتقت قدمه فرصخ 

 ارضا من ال مل وسقط 

 فرح انىت كويسة: ارسع س يف اىل فرح 

 بس چينا....... امحلدهلل: فرح

 مشتان فيا ايس يف: نظرا الهيا بأ مل واقرتاب مهنا وىه تنظر الهيم 

 انت مش شايفة انك سبب للك ده ايچينا: س يف

 كنت فاكرة انك ممكن حتبىن ........ عشان حبيتك : چينا

افكر فيىك وانىت مرات اخواي وكنىت اوداىم قبل كده  احلب معره ما اكن ابلغصب ازاى: س يف

 تفتكرى لو كنت حبيتك كنت اسيبك ليه

 بتحهبا: نظرت لفرح الىت بكت علهيا

 بعد ده لكه بتسأ ىل: نظر لفرح مث الهيا

 اان كنت عايزة اشوهك وانىت بتعيطى عشاىن : نظرت لفرح وىه تبىك

 ممكن متتلكميش ان شاء هللا هتبقى كويسة : فرح

 اان عايزة حازم: چينا

 هطلبه جييكل بس اما تتنقىل املستشفى ....... حارض : س يف
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 س يف يال الاسعاف وصلت : اندامه ايسني

 الاسعاف وصلت وهطلب حازم عشان تشوفيه ....... چينا: س يف

امسك بيد فرح واجته اىل اخلارج وهو ينظر اىل توفيق امللقى ارضا ينظر الهيم بسخط وكره التفا 

 رجان وايمسني مع ابمس وأ رس اذلى انفطر قلبه خوفا علهياخي

مل ينتهبوا اىل توفيق اذلى ظل يزحف حىت امسك مبسدسه واطلق الرصاص ابجتاه س يف التفوا 

اليه برسعة ولك مهنم ينظر لالخر حىت وجد فرح تسقط من بني ذراعيه نظر الهيا غري مصدقا 

 وهو يرصخ هبا ويبىك 

 مش بعد ده لكه تروىح مىن فرح ال ......... فرح

 تش بثت بصدره وىه تسقط ارضا

 س يف متسبنيش........س يف

 مش هسيبك ايحبيبىت مش هسيبك متخافيش اان معاىك

 شوفت بقى اىن اان الكس بان : حضك توفيق مقهقها بشدة

اكنت اخر ما نطق به عندما قامت چينا مستندة عىل جدار احلائط واطلقت الرصاص عىل راسه 

  خزانة املسدس ىف راسه حىت سقطت ارضا مغش يا علهيالتهنىى لك

نزع س يف مقيصه ووضعه عىل ظهر فرح وربطه ابحاكم مث محلها اىل س يارة الاسعاف وخلفه 

 امجليع وضعها فوق رسير عربة الاسعاف وهو ممسك بيدها ابكيا

 فرح عشان خاطرى قوىم كفاية فراق كفاية...... انىت مسعاىن........ فرح

 س يف اهدى ان شاء هللا هتبقى كويسة  :ايسني

 ايرب : س يف
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انتقلوا مجيعا اىل املشفى وحرض حازم كام طلبته چينا دخل الهيا دامع العينني عىل وهجها وجسدها 

 اذلى شوه ابلاكمل نظرت اليه مبتسمة

اسفة عىل خيانىت اسفة اىن مكونتش الست الىل تصون رشفك ........ اان أ سفة.........حازم

 ك اان مكنتش اس تحق اىن اكون مراتكوعرض

 چينا ممكن تسكىت بالش الكم كتري عشان متتعبيش: حازم

 عايزة اندين هاهتا ىه بره حص........ الزم اتلكم : چينا

 ايوه لكهم بره : حازم

 هاهتا لوحدها وانت معاها: چينا

  شهقت وىه تبىك خرج مث عاد هبا الهيا نظرت الهيا اندين ومل تس تطيع الاحامتل اكرث من ذكل

 تعاىل ...... اندين : چينا

 اقرتبت مهنا وامسكت بيدها واشارت اىل حازم فاقرتب هو الاخر

اندين بتحبك ايحازم معرها بتحبك اان الىل ....... اندين الوحيدة الىل تس تحقك ....... حازم

ة اىن هعرف اقرب من خدتك مهنا اان الىل اباننيىت واقفت عليك واان عارفة اهنا بتحبك كنىت فاكر 

 حازم ممكن اطلب منك طلب اخري....... س يف 

 نظرات بينه وبني اندين 

 ايوه ايچينا اطلىب: حازم

 اخر طلب ليا ىف دنيىت اجتوزها.......اجتوز اندين ايحازم : چينا

 چينا عشان خاطرى اسكىت كده كفاية :اندين

 امسعى الكىم عشان خاطرى الزم تتجوزوا: چينا
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 ....... مش هيحصال: اندين

 اوعدك اىن هتجوز اندين ...... خالص ايچينا: قاطعها حازم 

 انت بتقول ايه ايحازم: اندين

 وعايزة اشوف ماما واباب نفىس اودعهم....... نفذى طلىب ...... عشان خاطر اختك :چينا

 يال اياندين ...... حارض ايچينا....... حارض : حازم

 رجت مع حازم من الغرفةاقرتبت مهنا وقبلت راسها وخ

اما س يف ظل جبوار غرفة العمليات ينتظر خروج فرح وهو يدفن وهجه بني كفيه ابكيا جلس 

 س يف امسك نفسك مش كده عشان خاطر ابنك حىت : ايسني جبواره يربت فوق كتفيه 

مش هقدر احتمل ان جيرالها .....اان ماصدقت ربنا مجعنا اتىن ...... مش قادر ايايسني: س يف

 حاجة

 ادعيلها....... ادعيلها ايس يف : ايسني

 ايرب : رفع راسه عاليا 

ظلت فرح قرابة الساعتني ىف غرفة العمليات وامجليع ابنتظارها حىت خرج الهيم الطبيب ارسع اليه 

 س يف متسائال 

 فرح عامةل ايه...... فرح 

 ية حلد ما نطمنئ علهياامحلدهلل خبري جت سلمية بس هتحتاج اهنا تفضل ىف غرفة العنا: الطبيب

 انت مش قلت كويسة وال بتضحك عليا: س يف

 ابذن هللا هتكون خبري......س يف اهدى : ابمس
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صدقىن ىه حالهتا مس تقرة بس الزم نطمنئ علهيا برضه دى مش حاجة عادية دى : الطبيب

 عن اذنمك ........ رصاصة

كامل وليىل ومسيحة ايتيان اليه دخلت فرح غرفة العناية املركزة وس يف ال يفارق املاكن وظل 

 يوميا ويرتكون ماكل مع اميان

 ماكل ايايسني ىف ايه: حىت جاء الهيم ايسني واجته اىل س يف حزينا

 تعيش انت........ چينا : ايسني

 امىت....... ال اهل الا هللا: س يف

 دلوقىت : ايسني

 طيب تعاىل نروح حلازم مينفعش يقف لوحده: س يف

 ى وقف حزينا ضعيفاذهبا اىل حازم اذل

 البقاء هلل ايحازم

بس ملحقتش بس وصتىن ....... چينا اكنت عايزة تشوفك انت وفرح ....... ادلوام هلل ايس يف

 اطلب منمك انمك تساحموها وتدعولها

 ربنا يرمحها ويرمحنا شد حيكل: س يف

 اىت س يف اتصاال من حسام يطلب منه احلضور الن فرح اس تعادت وعهيا 

 ذن من حازم وذهب الهيا وجدمه يقفون امام الغرفة ارسع يس تا

 ىف ايه

 فرح فاقت وادلكتور عندها : كامل

 بعد قليل خرج الطبيب فارسع اليه س يف يساءهل بلهفة
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 طمىن فرح عامةل ايه

 امحلدهلل فاقت حالهتا بقت مس تقرة وطلبت تشوفك : الطبيب

 مل يمت لكمته حىت اختفى س يف من امامه متجها الهيا

 فرح: اماهما مبتسام وقف

 س يف : التفت اليه بفرحة

هونت عليىك ...... محدهلل عىل السالمة ايحبيبىت: ارسع الهيا يضم كفهيا بني راحته وهو يقبلها

 وحش تيىن اوى ....... تس يبىن لك الفرتة دى

 تعرف كنت خايفة معرفش اشوفك اتىن: فرح

 اموت لو تبعدى عىن ايريهتا اكنت فيا ااناوعى تقوىل كده اتىن ده اان : وضع س بابته عىل مفها

 بعد الرش عليك ايحبيىب : فرح

 حببك ايفرح حببك ...... انىت احىل حاجة ىف دنيىت ايفرح : قبل جبيهنا طويال مث عاد ينظر لعيناها

 ادلنيا لكها عندى بلكمة منك انت: فرح

 لق عليىك احنا هنقضهيا رومانس ية كده والناس الىل بره هميوتوا من الق: س يف

 بكره نرجع بيتنا وهقوكل احىل الكم ايفرحة معرى 

 اس تقرت حاةل فرح الصحية حىت جاءت الهيا اندين بصحبة حازم وطلبت مقابلهتا

 وطلبت الانفراد هبا

 البقاء هلل اياندين : فرح

اىن اطلب ....... اان كنت جايكل زى ما چينا طلبت مىن....... ادلوام هلل ايمدام فرح: اندين

 منك انك تساحمهيا عىل لك الىل معلته وحصل مهنا 
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 ومفيش غري اىن ادعلها ....... صدقيىن لو قلتكل ان مفيش ىف قلىب اى حاجة مهنا : فرح

 اان كامن بتاسفكل عىل لك حاجة معلهتا عن اذنك: اندين

 اجتهت اندين للخروج اندهتا فرح رسيعا

 اندين

 نعم 

 ممكن تعتربيىن اختك بعد چينا

خالص : الهيا مندهشة وادمعت عيناها ابمل ففتحت لها فرح ذراعهيا فارسعت الهيا تضمها  نظرت

 بقى متعيطيش وهو اان اطول يبقاىل اخت حلوة زيك كده

 ربنا خيليىك ليا صدقيىن اان حمتاجة الخت ىف حياىت ومش هالىق احسن منك: اندين

 يبقى تسمعى الكىم وتنفذى وصية چينا: فرح

 يه؟قصدك ا: اندين

 مش طلبت منك انمك تتجوزوا...... حازم : فرح

تعرىف ان حازم اول واخر حب ىف حياىت لكها بس ....... عايزاىن اجتوزه عشان وصية : اندين

 معره ما حبىن ايفرح...... مينفعش 

اوعديىن انك تديهل وتدى ......... سيبه يعرفك واان متاكدة انه هيحبك اكرت ما بتحبيه: فرح

 اوعديىن....... ةلنفسك فرص

 اوعدك ايفرح: اندين

ارتفعت اصوات املوس يقى ىف بيت س يف واللك جممتعني بسعادة حىت خرجت فرح حتمل طفلهتا 

 حبيبىت الصغرية حصيت : الصغرية اجته الهيا س يف حبب 
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 الزم تصحى مش س بوعها الهناردة: فرح

 عقبال فرهحا ان شاء هللا : س يف

 تشوفها عروسة ايحبيىبربنا يديك طوةل العمر و : فرح

 وانىت معااي ايفرحىت : س يف

 ايه ايحلوين ده وقت غراميات انت وهيا: ايسني

 ايمع انت دميا حارش نفسك كده: س يف

هو يعىن ........ اسكت اياىخ اما اش يل عروسة ابىن احللوة دى : محل الصغرية من يد فرح

 نهيم زى ابومهايست فرح الزم تبىص لعيون ىس س يف وتطلع البت والواد عي 

 امعل ايه بتحبىن: مضها س يف الهيا حبب

 ايسالم وانت مش بتحبىن: فرح

 اان مبوت فيىك: س يف

 السالم عليمك مجيعا

 ااتمه صوت ابمس يدخل بصحبة ايمسني 

 ايه ايابىن انت دميا متاخر كده: يوسف

 ايمسني حامل ....... عندى لمك خرب مبليون جنيه : ابمس

 جتهوا الهيم مباركني هلل امجليع فرحني وا

 وحش توىن وحش توىن وحش توىن: دخل حازم من خلفهم بصحبة اندين

 وردة رجعت اتىن اي والد هللا يرمحها: ايسني
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 ازيك اياندين....... محدهلل عىل السالم اي حازم : س يف

 امحلدهلل خلصت العمرة وجيت برسعة عشان احلق س بوع فرح الصغرية: حازم

 س بوع النونو بتاعمك انتوا كامن ان شاء هللا حنرض: س يف

 قريب ان شاء هللا اندين حامل : نظر حازم لنادين مبتسام وهو يضمها اليه

 هللا اكرب ربنا يسعدمك اي والد يعىن ايمسني واندين حوامل ربنا معامك ايبنات: امل

انشغل امجليع ابحلديث ووقفت فرح تعد املرشوابت واحللوايت للضيوف وجدت س يف خلفها 

 مها اليه فالتفت اليه مبتسمةيض 

 س يف بس بقى الناس بره

 يعىن امعل ايه مش عارف اتمل عليىك ايحبيبىت 

 مينفعش الناس بره: فرح

 وال هيمىن حد مدام انىت معااي: اقرتب مهنا اكرث

 احنىن مقرتاب مهنا يقبلها حبب وذراعهيا حول رقبته 

 اباب بتعمل ايه

 يقف اماهمم انتفض س يف وفرح عىل صوت ماكل اذلى

 نظر لفرح الىت امحر وهجها من الضحك 

 انت ايه الىل دخكل هنا

 انت بتعمل ايه

 انت ايواد انت هرتد عليا لكمة بلكمة 
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 قوىل كنتوا بتعملوا ايه 

 كنت حبطلها قطرة اسرتحيت : نزل س يف ملس تواه

 امممم ماىش بس الىل بيكذب بيدخل النار خليك فاكر

 الواد ده هريبيىن ايفرح الواد مش سهل ابدا : تركهم وغادر فالتف الهيا 

 طالع البوه : فرح

 هو اان احنا كنا بنقول ايه: س يف

 ده بعينك : فرح

 اه ايعيىن: وضع يده عىل عينه مازحا

 سالمة عينك ايحبيىب : فرح

 انىت الىل نور عيىن وقلىب ايفرح : س يف

 ايفرحة معرى ودنيىت لكها 

 بيىب ربنا ما حيرمىن منك اي ح : فرح

 طيب ما تيجى نفتكر كنا بنقول ايه : س يف

 س يف بس بقى الناس بره: فرح

 عىل فكرة كده مينفعش مكنوش شوية حاجة ساقعة وجاتوه وال انتوا بتعملوا ايه

 اكيد لعمو ايسني..... اظن عرفىت ماكل طالع ملني: س يف

 هاسيبكوا تفتكروا كنتوا بتقولوا اي...... حبيب معو اياخواىت : ايسني

 سالم ايحلوين 
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 كنا بنقول ايه بقى اصىل نسيت: ارسع س يف يغلق الباب خلفه

 

 

 تمت بحمداهلل
 

 موقع البوكر


