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 بجامل مش بجد حٌاتى فى لرتها الى المصص اروع من دى المصة

 جاى الى اى تعرفى انن فضول اثارة فٌها

 

 الكارثة و مروان و مى بٌن جذب و شد

 مى على نزلت التى الدخلة ٌوم حدثت التى

 البإس و الحزن لمة فى جعلتها و كالصاعمة

 

 وحش مخلوق بٌبمى انسان مفٌش ان بتعلمنا لصة

 ظروؾ ؾ ال

 كوٌس ترجعو و تدوٌهه طرٌمة لٌه اتحول انسان كل ان بردو بتعلمنا و

 لالحسن ٌؽٌرو ممكن بجوزها البنت اهتمام ان و

 

 

 

  :المكان العمر لٌلة ( 1 ) الـحلمه

 الماهرة فنادق افخم احد لاعة 

 لٌال العاشرة الساعة ٌولٌو شهر من الرابع : الزمان

 زفاؾ حفل : المناسبة

 رجال و ٌدعى كما الرالً المجتمع سٌدات و االعمال رجال اكبر : الحضور

  ,.,.,..اخبركم دعونً من عرس نعرؾ لم لكن و ...و و و الداخلٌة

 من المفصول الظابط.. عاما العشرون و السبعة صاحب .. مروان : األول الطرؾ

 و الممحٌة البشرة العٌنٌن صاحب مروان .. المتهمٌن مع العنؾ استخدام بسبب عمله

 الناعم الطوٌل االسود الشعر و المرسومٌن الكثٌفٌن الحاجٌبٌن و الؽاممة البنٌة العٌن

  .. الطباع الحاد و المتعالً المتعجرؾ مروان .. المهذبة الخفٌفة اللحٌة و



 عز حسن السٌد مكتب مدٌرة .. العشرون و االربع صاحبة .. مً : الثانً الطرؾ

 البنً الشعر و .. العسلٌة العٌن و الذهبٌة البشرة صاحبة مً .. مروان والد.. 

 المدر حرمه مالن .. مالمحه هادئ مالن ... جماله ٌخفً الذي المالن .. الطوٌل

 عن زواجهما ٌكن حٌاتهالم فً شًء اهم اباها لٌكون ابٌها عن انفصالها بعد امه من

  ..تخبركم االحداث سؤترن .. تملٌدي زواج ال و .. حب لصة

 لم اللذان .. العروسٌن لبل من ما حدا الى هادئا رالصا حفال الزواج كان كٌؾ

 )) الخاصة للرلصة تارة و بالحضور للترحٌب تارة سوى الزفاؾ طٌلة ٌتحركا

slow )) صباحا فالواحدة فاانتهى .. طوٌال الحفل ٌطل لم .. الدارجة باللؽة .. 

 و .. العروسٌن على لالطمئنان .. األهل سوى ٌتبمى لم .. الحضور انصرؾ

  ..و العسل شهر الى الذهاب لبل تودٌعهما

 بهذه له من كل فاهً لفرالها عٌنه تدمع و ابنته ٌضم ( أحمد )مً والد ((المشهد)) 

 اما .. بالمشهد متؤثرٌن أخته و مروان ووالدة حسن السٌد و هً كذلن و الدنٌا

  ,,و حساااااااااااااسٌته فرط من عٌنه تدمع العرٌس

 عموثم ٌا عنٌا فً (( : جدا حانٌة بلهجة )) مروانمروان ٌا منها بالن خلً : أحمد,

 دا اٌه ( : مٌرنا ) مروان بٌتناأخت نروح عشان مٌوش ٌا بمى ٌال مش : استطرد

 Honey moon هتروحوا مش انتم

 ٌا تانٌة حاجه عاٌزه انتً ال و .. هللا شاء ان بكره بعد بس طبعا هنروح : مروان

 .. المواساه و البكاء و التودٌع مراسم انتهاء بعد و .. تحب ما زي عادي الء : مٌمً

 عش نحو اتجها و .. الفارهة BMW .. سٌارته نحو اتجها و مً ٌد مروان أخذ

َل  ٌستؽرلوا لم .. الزوجٌة  .. الصؽٌرة فٌلتهما أمام االن هم ها .. بالطرٌك طوٌال ولتا

 فتح و .. رلة و رجولة بكل أنزلها و الباب لمً فتح .. مموده خلؾ من مروان نزل

 بعنؾ الماها و .. النوم حجرة نحو بها اتجه و .. حملها .. دخل و ..ادخلها .. الباب

 لها ٌنظر ظل .. واحد ولت فً التعجب و بالخوؾ مً اشعر مما .. السرٌر على

 نوع تمٌز مً تستطع لم ماذ أم رؼبة أم حب أهً .. معناها مً تفهم ال نظرات

  ,,و .حٌرتها من مروان اراحها .. لها مروان نظرات

  ( : معنً اي تحمل ال بهجة ) مروان,

 فٌن ٌبارن هللا : مبروكمً

 لذٌذ كان اه ( : اٌجابا برأسها تموء ) فرحنامً حلو كان : مروان

 الممر زي كنتً انتً و : مروان



 مٌرسً ( : بخجل ) مً

ًا  ) مروان   مبسوطة ( : مستفهما

  الحمدهلل : مً

  مببسوط مش بمى انا بس ( : ببرود ) مروان

 اذن تزوجنً لماذا سعٌداًا  لٌس مً احساس كان هذا رأسها فوق سمط بارد ماء دلو

  .تسؤله ان لبل باؼتها لكنه و الحامضة كلمته على مً رد هذا سٌكون

 اتجوزتن انً مفكره تكونً اوعً ( : لاسٌة باردة ساخرة بلهجة ) مروان ,,,و

 خالص دا االهبل الكالم ال و ٌاختً عنٌكً جمال عشان

 لٌه اتجوزتنً امال : تسؤله و بكالمه متؤثرة ؼٌر باردة ثابتة تكون ان تحاول مً

  !!حضرتن

 و علٌا ابوٌاا زن من دماؼً ارٌح عشان : الثابتة للهجتها نتٌجة ( بحدة ) مروان

 الء : تتجوزنٌمروان علٌن بٌزن كان هو و : لرفهمً

 اٌه امال : مً

 اشتؽل تعالى شؽال هو و .. الشؽل من مااتفصلت ٌوم من .. أنا الولن : مروان

 انن انسى .. الٌمٌن دراعً ابمى تعالى و دوول الباٌظٌن صحابن من سٌبن .. معاٌا

 ناوي .. ازاي شؽلها فً شاطرة أحمد عمن بنت مً شوفت .. تانً الداخلٌة ترجع

 مً هللا و .. بنتً انتً كنتً مً ٌا ٌارٌتن .. التالتٌن على داخل انت امتى تتجوز

 الوالدة الست بمى بعدٌه و .. ورمت امً دماغ ما لحد .. زٌن عشرة من أجدع دي

 دي التٌت بنت االسطوانة أم بنفس دخلتلً

 بعدٌن و : مً

 حاجه اول مً اتجوزت لو ماانا لولت خارصه لعبتها (( : النصر بلهجة )) مروان

 مً ٌمولً شوٌة كل حسن الحاج هٌفضل مش حاجه تانً دماؼً على من هٌحلوا

 و بتخطٌته إعجاب ابتسامة له تبتسم هً و مً مٌصفمت ست ٌا بٌكً لرفنً مً

  اٌه فٌه هتعمل بمى الشؽل موضوع و : سإال ذهنها على جاء لكن

 ما بعد معاه اشتؽل انزل و لمون فدان نفسً على هعصر ( ( : ٌفكر كؤنه )) مروان

 و الجهاز على أودٌه انا و الشؽل هتعملٌلً انتً بس مٌوشة ٌا مكانن تسٌبٌلً

  ٌالطةولفت محفوظ حمن متخافٌش



 

ًا  ثابتة بلهجة و امامه استمرت نحوه أتجهت و مً  لٌن شؽلً هسٌب مش أنا و : اٌضا

 اصال دا علٌه بتمول انت اللً هعمل مش و

 مً ذراع مروان نفسكامسن على ( : بتحدي )هتسٌبٌهمً انن لولت أنا و : مروان

 ادٌخافت مش انتً متتحدنٌش انتً بت : و نحوه سحبها و .. بموة

 بمعنى أو .. صالحها فً تكون لن مجادلة فااي تجادله ال ان فضلت و لهجته من مً

 .. برفك خدودها تحسس و اخرى مرة نحوها توجه .. سلٌمة منها تخرج لن .. اصح

  ,,و .بتحدي له نظرت .. خفٌفة بموة لكن و الكرة أعاد .. بعنؾ ٌده ازاحت

 لدرن أنا اصل تعاملً و اهدي.. حبٌبتً ٌا ها سٌكا ها سٌكا : مروان,

 كده فٌا تعمل عشان ٌاأخً اٌه عملتلن كنت أنا و ( : بؽضب ) مً

 مكتب مدٌرة ماابمى بدل و اتجوزه لولتً امن روح ٌا طماعه اللً انتً ما : مروان

 و حلٌوه و جمٌل و طوٌل عمرا بعد الورٌث و الوحٌد الواد الكل فً الكل ابمى بس

 مً ٌا بت ٌا انتً خلبوصه .. صؽٌر

 حسبً اٌه دي دماؼن ال و ازاي دا تفكٌرن ال و اٌه جنسن انت ( : باستفهام ) مً

 الوكٌل نعم و هللا

 اوبشٌن حتة هنزلن حتى انا دا ظالمانً انتً فكرة على : مروان

 هٌعجبن انه متؤكد فظٌع وااااااااااااااااااااااااااااااو

 على بجد ٌاااااااااااااااااااااه : ساخرة حبٌبتٌمً ٌا هلمسن مش : دامروان اٌه دا : مً

 : للحزم لهجتها تحولت اٌهثم الولن بجد عارفة مش المتناهً حضرتن اخالق كرم

 منً شعره هطول دا لولته اللً بعد انت ان مفكر انت و

 

 ا بٌنهم المسافة تكون بحٌث ذراعٌها كلتا من نحوه جذبها و منها مروان الترب

 شاطرة ٌا بمى وورٌنً عاٌزه انا اللً هعمل عاٌز لو : و برؼبة له نظر و ملٌمتر

 علٌكً هٌمولوا عنً تبلؽً هتروحً جوزن هٌمولون هتمولٌلهم اٌه هتعملً

 شفتٌها تالمس شفته كاد و الٌه اكثر مجنونهجذبها

 برااااااااااااااابتسم : تصرخ و حرلة تبكً هً و لوٌة دفعة دفعته



 

 اٌه بتاع انتً المسن طالع كده كده انا اهدي بس اهدي هههههههههههههه : مروان

 مٌن نفسن مفكرة انتً

 اخرى لؽرفة اتجه المبتسم مروان برااااااااااااخرج براااااااااااا : الوى بصراخ مً

 حرلة تبكً كانت عرسها لٌلة فً الممهورة المسكٌنة ناماما و طوٌال دافئا حماما اخذ

 على سمط ثم بهستٌرٌا زٌنتها سحت و فستانها مزلت لهرها فرط من انها حتى

 و وجهها دفنت و .. بسالها ٌدها احاطت و ..صدرها الى لدمها ضمت و .. االرض

 بحرلة بكت

---------------------------------------------------------------------- 

 

 له ٌرثى الذي حالها على مً السفنظلت تشتهً ال بما الرٌاح جرت (2 ) الـحـلمه

 لامت الفجر ولت لٌعلن الحك صوت سمعت عندما اال بنفسها تشعر لم طوٌال ولتا

 توضؤت حماما اخذت الزٌنة و الدموع اثر من ووجهها عٌنها مسحت مكانها من

  المٌاه دورة من خرجت الفجر تصلً لكً

 

 و . لالت و طوٌال لنفسها نظرت الؽرفة مرآة نحو توجهت طوٌلة بمنشفة ملتفة

 ارضً عشان متجوزاه انا دا ٌاربً .. دي المصٌبة فً مً ٌا اٌه هتعملً : مً,,,

 كؤنً ال و عادي حٌاتً اعٌش انا فٌه طظ عادي بس .. كده معاٌا ٌحصل بابً

 احسن وهللا اتجوزته

 ٌبجامة ) مالبسها ارتدت .. حزنها على تؽلبت .. الكلمات بهذه نفسها مً النعت

 فً هللا دعت و .. الفجر فرٌضة ادت و .. الصالة اسدال ارتدت ثم ( وردٌة لطنٌة

  عٌنها من فرت المصٌبة هذه تتجاوز و للبها فً السكٌنة ٌنزل ان سجودها

 

 ) جملته اذنها فً رنت فمد كاانثى كبرٌائها جرح المعتوه هذه لاله فما ساخنة دمعة

 برلتها تحرش و انوثتها اهان كرامتها جرح ( المسن عشان انتً بتاعه ٌا مٌن انتً

  ان المفترض من لٌلة فً بها حل ما تنسى و لتنام لامت و صالتها انهت

 



 شتاء لٌلة فً الحالن اللٌل سواد من أسود اصبحت لكنها و حٌاتها لٌالً اسعد تكون

 فتحت بطلتنا رموش الذهبٌة خٌوطها داعبت و جدٌد صباح شمس عاتمةاشرلت

 البكاء كثرة من بالدوار تشعر هً و لامت و االبٌض الؽطاء ازاحت بتثالل عٌنها

  نهاري ثوبا ) هً و مالبسها ارتدت و خرجت و اؼتسلت و المٌاه دورة الى اتجهت

 

 و ( بنً مكشوؾ حذاء و اكمام بدون و اللون بنً الفخذ منتصؾ الى ٌصل لصٌر

 الورد بلون رلٌمة لمسة وجهها الى اضافة .. للعنان الطوٌل البنً شعرها اطلمت

  ) او زواجها اٌام ثانً فً لزٌارتها الناس سٌؤتً عروس انها المفترض فمن

 

 العسل شهر لمضاء العروسٌن ٌذهب لم ان العادة فهً عنها ٌمال كما ( الصباحٌة

 احد من طلبت و الساللم نزلت خرجت و الؽرفة باب فتحت للمباركة االهل ٌؤتً

 العرٌس اشخاصاما 6 لعدد الؽداء تجهٌز و المادمٌن للضٌوؾ الالزم تحضٌر الخدم

 تسٌر فخطتطه المزاج معتدل البال مرتاح نومه من لام و اخٌرا تكرم فمد المبجل

 توجه بعدها و ابتسم و بالمرآة لنفسه نظر ٌتبختر سرٌر من لام ٌرام ما خٌر على

  ) من المكونة مالبسه ارتدى و خرج و أؼتسل و المٌاه دورة الى

 

 صفؾ و ( أبٌض رٌاضً حذاء و اسود لمٌص و الجٌنز نوع من ازرق بنطال

 جالسة جدها و نزل و الباب فتح (balck XS ) المفضل عطره رش و الطوٌل شعره

 و بااشمئزاز له نظرت لوجوده انتبهت بتعالً لها نظر الشخصً حاسوبها تتفمد

 كرٌم ٌا رزاق ٌا علٌم ٌا فتاح ٌا ( : بضٌك ) مروان ,,,و . عنه بصرها اشاحت

 نعم خٌر ( : بتحفز ) مً

 كده حبٌبً ٌا كوٌس نمت الخٌر صباح تمولٌله النوم من صحً جوزن : مروان

 وشن تملبٌلً مش ٌعنً

 خالص متنطمهاش انت دي جوزن كلمة : مً

 جووووزن ( : مستفزة بلهجة ) مروان

 ٌعنً بلٌز فضلن من سمحت لو فا بعض مع مطولٌن احنا ان واضح مروان : مً

 متستفزنٌش



 بوأن متفتحٌش انتً و عاٌزه انا اللً اعمل انا ( : ببرود ) مروان

 ال انت اه ادم بنً انت ادم بنً ٌا العبٌد سوق من اشترتنً انت هو ( : بؽضب ) مً

 كده فٌا عملت مكنتش بتحس لو بتحس ادم بنً تكون ٌمكن

 و كلمتها من انتهت ان فما مروان شٌاطٌن لتحضٌر تمام كافٌة مً كلمات كانت و

 و صدمتها لمة فً مً و مً خد على لتستمر الهواء فً ٌده رافعا هو كان و اال

 مهال لكن و خوفها

  ,,,و . الخادمة صوت لاطعه لوجهها تصل لم

 و الصؽٌرة الهانم و الكبٌرة الهانم و الكبٌر البٌه بٌه مروان ( : كرٌمة ) الخادمة

 بره هانم مً والد

 كرٌمة ٌا انتً روحً( : بؽٌظ ) مروان

  ,,,و . عٌنٌه فً الشرار و لها نظر و بموة بوجهها امسن و بعنؾ مً ذراع سحب

 ٌمشوا اما بس ألربٌكً امن وحٌاة ( : متوعدا ) مروان

 فخرج هو أما ٌهددها بعدها و سٌضربها كان سٌفعله كان ما ادران مً تستطع لم

  ,,,و .بهم للترحٌب للضٌوؾ

 اهال اهال اهال : مروان

 ٌاابنً بٌن اهال : أحمد

  ,,,و . فرد فرد علٌهم سلم و نحوهم مروان توجه

 !؟ مً فٌن امال ( : سلوى ) مروان والدة

 بدري جاٌٌن اصلكم بعدٌن و بمى عروسه ماما ٌا لبسها بتظبط ( : بخبث ) مروان

 اوي

 والد كذلن و الٌه ضمها و الٌها اباها لام ٌجلسون حٌث الى مً دخول حدٌثهم لطع

 مً جلست مثلها الؽبً اخٌها استعالء بنفس علٌها سلمت شمٌمته و والدته و مروان

  ,,,و . مروان والدة بجانب

 حبٌبتً ٌا لٌه وارمه عٌنٌكً ( : بهمس ) سلوى

 البسٌن من : مً عن نٌابة اجاب و هو سمعها



 البسٌن نزلها اللً اٌه و( : بتعجب ) مٌرنا

 المٌة فً رمتها و شٌلتها فا ٌعنً بعض مع بنهزر كنا هً و انا اصل : مروان

 اوي بارد هزارن انت دا : حسن

 من احلى حبٌبتً مٌوشتً على : بها ذراعه ٌحوط و مً من ٌمترب هو و مروان

 مً ٌا كده مش العسل

 كده ( : بضٌك ) مً

 املصلن انا و لولٌلً زعلن دا الواد لو مظبطه مش حاسن مً ٌا مالن : حسن

 ودانه

 ٌزعلنً عشان لحمنا احنا و انكل ٌا ال : بحرلة اجابت ثم لبرهة مً تؤملته

 عٌنه فً شاٌلها علٌه باٌن دا حسن ٌا حك ملكش : احمد

 بابا ٌا فعال : حالها على بحسرة مً

 نظرات لها فنظر عنها رؼما الدموع عٌنها من ففرت كلماتهم تحمل مً تستطع لم

 عنه وجهها فااشاحت محذرة

 حبٌبتً ٌا بتعٌطتً انتً حبٌبتً مً : سلوى

 عٌنً واجعلً هو و امبارح م بس اب المٌن طنط ٌا ال : مً

 حبٌبتً ٌا سالمة الؾ : سلوى

 ٌسلمن هللا انطً ٌا مٌرسً : مً

 امتى مون الهنً هتسافروا : مٌرنا

 تمول حبٌبتً مً اما : مروان

 : لالت و الوالع االمر امام تضعه و منه بثؤرها تؤخذ لكً الفرصه مً انتهزت

 موجودة ابمى الزم و الشركة فً مهمة صفمة عندنا عشان مٌرنا ٌا نااو مٌنفعش

 مجلس و الشافعً مازن مع اٌام 3 بعد مٌتنج عندنا احنا مً ٌا فكرتٌنً : حسن

 موجوده تبمً علٌا مشدد و مجموعته ادراة

 هتشتؽل مش مً خالص بعدٌن و عروسه هً و تنزل ازاي و : مروان



 ازاي هتشتؽل مش اهبل ال و و عبٌط انت : حسن

  مكانها هبمى انً اتفمنا هً و انا : مروان

  انسى البٌت فً تمعد مً اه معانا تشتؽل تٌجً انت : حسن

  مً ٌا اٌه ال و كده عاٌزه كمان هً : مروان

 كلمة النكل اكسر ممدرش انا و : بتحدي مً

 

 تودي لد التً مً جملة على الماضٌة الحلمة انتهت المنضده للبت ( 3 ) الحلمه

  ,,,,و .بحٌاتها

 انكل ٌشوفه اللً - : بتردد - مً

 مٌوش ٌا الكل فً الكل انتً دا الشؽل تسٌبً مستحٌل انن شاٌفه انا اللً و : حسن

 انكل ٌا مٌرسً : مً

 الطعام منضدة نحو جمٌعا توجهوا جاهزة المائدة ان لتعلن الخادمة تدخلت هنا و

 لها ٌنظر الؽداء طٌلة فً مً و مروان عدا ما هدوء و صمت فً الطعام تناولوا

  ( خلفوكً اللً عٌن هطلع انا دا ٌمشوا اما لتترفعً امن وحٌاة ) بمعنى نظرات

 

 مً احست االطلك الهواء فً الشاي لتناول الحدٌمة الى خرجوا الطعام من انتهوا

 ذلن اما فارؼا المٌدان سٌكون و لرٌب عما سٌرحلون النهم ٌدق الخطر بنالوس

  علٌها مؽشٌا تسمط و مرٌضة تتظاهر ان مً فمررت بها ٌنفرد لكً المتوحش

 

 ذلن من نفسها تحمً لكً بااحكام الباب حالها على تؽلك و تنام و ؼرفتها تصعد كً

 مشٌتها فً تترنح زٌنتها باصالح متحججة مً لامت بالفعل و المتسلط الجبار

  ,,,و . بالؽمٌان متظاهرة االرض على سمطت ثم خطوتٌن تحركت

 بنتً - : بفزع – احمد

 علٌكً هللا بسم : سلوى



 لمستواها احمد و سلوى نزلت هو ماعدا الجلها مفزوعٌن نحوها جمٌعا لاموا

 ماء كوب احضر و ٌجلسوا حٌث الى مروان فائدةعاد بدون لكن و افالتها حاولوا

  و باالفالة مً تظاهرت مً وجه فً نثره و ٌده على منها بعضا سكب و مثلج

 

  ,,,و .بٌنهم نظرها حركت

 حصل اللً اٌه : مً

 ؼالٌة ٌا للبً روح ٌا علٌكً تخضٌنا كده – : بحنان – مروان

 مالن بابا حبٌبة ٌا اٌه : احمد

 واحده مره دوخت بابا ٌا عارفه مش : مً

 ترتاحً فوق نطلعن حبٌبتً ٌا تعالً : سلوى

 امبارح الممر زي كانت دي صابتها و عٌن النبً و اخوكً مرات نطلع مٌرنا ٌا ٌال

 هطلعها انا ماما ٌا استنً : مروان

 الدرج صعد و الفٌال بها دخل و ذراعٌه بٌن مً حمل و اخته و امه مروان اجلس

 ( شاطرة ٌا لدٌمة ) بمعنى نظرة لها نظر انزلها و اؼلمه ثم الباب فتح لؽرفتها توجه

  اصتدمت ان الى ترجع و ترجع للوراء ترجع هً كانت و نحوها الترب

 

  ,,,و .ارضا تسمط كادت و بممعد

 لٌه كالمً بتكسري كده جبانه انتً لما : مروان

 شؽلً هسٌب مش لولتلن انا - : مسموع ؼٌر بصوت – مً

 شاطرة ٌا متنطمٌش انتً بس الول اللً انا كده لبل لولت انا - : بؽضب – مروان

 تفكر اوعى بعدٌن و دي المعامله عشان عندن جارٌة مش انا و - : بدموع – مً

 تانٌة حاجه عشان ساكته انا منن خوفا اتكلم راضٌه مش ساكته انً

 اللً شوفتٌه ما اهلن عمر اللً العز عشان طبعا اكٌد هللا شاء ان بمى لٌه : مروان

 دلولتً فٌه عاٌشة انتً



 هتفهم ما عمرن النن اصال هتكلم مش و نفسً على هوفر انا و ٌسامحن هللا : مً

 مبتحسش النن

 رزق ٌا امٌنة ست ٌا دول الشوٌتٌن بالش النبً و : مروان

 هلل منن ؼٌر همول مش دا بس اٌه همولن : مً

  ,,,و . ٌدق الباب سمعوا هنا و

 هنا هدفنن بكلمه نطمتً لو و دي دموعن امسحً : مروان

 ٌنظر امامه باابٌه لٌصدم الباب فتح دموعها تجفؾ مً كانت بٌنما الباب نحو توجه

  ,,,و . شذراًا  له

 بابا - : بصدمة - مروان

 انكل ٌا اتفضل : مً

 ملس و دموعها مسح مً نحو توجه له ٌتوعد و لمروان ٌنظر هو و حسن دخل

  ,,,و . لها نظر و شعرها فوق

 حبٌبتً ٌا مً ٌا مالن - : بحزم – حسن

 انكل ٌا مفٌش : لمروان ناظرة مً

 معٌطة شكلن : حسن

 عنٌا واجعلً اب المٌن دا ٌاانكل وهللا ال : مً

 !؟ شور : تصدٌك بعدم – حسن

 ٌاانكل شور : مً

 نبدأ عشان الشركة فً بكره بمى اشوفن و انتً استرٌحً حبٌبتً ٌا طٌب : حسن

 المٌتنج تجهٌزات

 حاضر : مً

 تسترٌح نسٌبها احنا مروان ٌا ٌال : حسن

 وران جاي انا و بابا ٌا انت روح : مروان

 عندي تكون و دلٌمتٌن بره مستنٌن انا : حسن



 مكانها والفة هً كانت ناحٌتها توجه و بعنؾ الباب خلفه مروان اؼلك و حسن خرج

  ,,,و . الخوؾ من ترتجؾ

 اٌه هتعملً اٌه فً : بخوؾ مً

 انا اللً مستنٌة و مرعوبة كده هسٌبن دلولتً حاجه هعملن مش : باابتسامة مروان

 فٌكً هعمله

 فكان حسن عند اما مكتوم بصوت تبكً السرٌر على هً جلست و مروان خرج

 من المسكٌنة تلن على ضلوعه فرد انه و البد بولده الناس اعلم فهو لمروان ٌتوعد

  عتاب و لوم نظرات له نظر مروان لدوم توعده لطع زواجهما فً ٌوم اول

  ,,,,و . بالكالم شرع ثم

 تتعدل ناوي مش انت : حسن

 اٌه عملت انا و - : باستفهام – مروان

 للبنت معملتش انن اصدق عشان برٌالة و لفاٌا على مختوم مفكرنً انت و : حسن

  (نسبٌا عالً بصوت ) حاجه دي لهرة كلها عنٌها اللً المسكٌنة

 بتدلع اللً هً اٌه عملتلها هكون بابا ٌا : مروان

 عروسه دي تتدلع اما اٌه فٌها و انت ادم بنً ٌا لحمت هً : حسن

 بتتحدانً و شؽل مفٌش لولت بابا ٌا كالمً بتكسر و : مروان

 الزم بمى فخالص راضً كنت و بتشتؽل انها عارؾ و متجوزها انت : حسن

 ترضى

 هً ال و انا ابنن اللً مٌن هً : مروان

 عاملتها و البنت مع اتعدلت ما لو باهلل السم مروان ٌا لعلمن و هً و انت : حسن

 و اتعدلت انن لولت اللً انا و جدٌد و اول من االدب معلمن الكون هللا ٌرضً بما

 هٌتعدل ما عمره الكلب دٌل بس ادم بنً بمٌت

 عشانها بتزعملً انت : مروان

 و امها من محرومه دا كل فوق و ناجحه و مكافحه و الفل زي بنت طبعا : حسن

 مش كوٌس تعاملها انن و كرٌمة معامله نعاملها احنا ان حاجه ابسط موجوده هً

 ٌااخً فٌها هللا اتمً عندن مجرم كؤنها تعاملها



 بابا ٌا : مروان

 المرؾ جتن هباب بال ماما بال بابا بال : حسن لاطعه

 بسبب ابٌه طرٌمة من مذهوال فولؾ هو اما ٌجلسون حٌث ال عاد و حسن تركه و

 نمطة ابٌه اذن له الشدٌد ابٌه لتوبٌخ مً سماع حسابه مروان ٌحسب مالم و مً

 تردد و الؽرفة ارجاء فً تمفز اخذت و فرحا رلص و مً للب انشرح ضعفه

  -yes yes : مى

______________________________________________

_______ ____ 

 وحٌدٌن مً و مروان بمً و دمحم و مٌرنا و سلوى و حسن انصرؾ ( 4 ) الحلمه

 بالمفتاح الحرجة الباب اؼلمت اخرى مرة معه وحٌدة اصبحت انها مً احست عندما

 مؽطاة السرٌر فوق جلست و ثٌابها بدلت ثم ضخم ممعد الباب خلؾ ووضعت

  بااحكام

 

 ٌشتعل المماعد احد على جالس كان هو عنده اما تمام منه مإمنة انها هكذا تعتمد فهً

 ان بعد سٌفعل ماذا ٌفكر ستتهشم بل ستحترق انفه فوق رٌشة وضعت اذا ؼضبا

  ) المبلل الفرخ مثل اصبح ابٌه كالم بعد أمره با الحاكم هو فكان الحال تبدل

 

 فمرر منه خائفة مازالت مً أن راهن لكنه و ( بنمول ما زي ٌعنً المبلول الكتكوت

 بابا عند استمر و صعد بالفعل و للٌال بااعصابها ٌلعب و ؼرفتها الى ٌصعد ان

  السٌٌد كالم تذكرت لكنها و بشده مً فزعت بعنؾ الباب طرق و ؼرفتها

 

 . الممعد ازاحت و الباب نحو توجهت له لٌل ما بعد منه تخاؾ ال ان فمررت حسن

  ,,,و

 مٌن - : ثابتة بنبرة – مً

 أنا : مروان

 نعم : مً



 افتحً ٌاختً علٌكً هللا نعم : مروان

 فاتحه مش : مً

 اهلن دماغ فوق الباب هكسر وهللا اال افتحً : مروان

 ٌسامحن ربنا : مً

 اتجوزتن عشان ذنوب هٌؽفرلً و هللا شاء ان هٌسامحنً : مروان

 الباب ورا من اٌه عاٌز انت لول : مً

 التانً الوش اورٌكً متخلنٌش انتً بت : مروان

 تظهر طبعا لكن و الشجاعة اظهرت امامه وولفت صؽٌرة فتحة الباب مً فتحت

 مولؾ فً انه فااحس ابوه لاله ما سمعت انها من تٌمن فمد هو اما تبطن ما عكس

  لكن و مشاعرها ٌإذي ان لرر و به تشمت ال ان اراد لكن و االن ضعفا

 

  ,,,و . اخرى بطرٌمة

 تانً تضربنً عاٌز .. اٌه عاٌز فتحت ادٌنً : مً

 مزاج مالٌش بس بصراحه عاٌز انا هو .. اوالنً ضربت كنت انا و : مروان

 دلولتً

 وهللا : مً

 خارج عشان اه : مروان

 ٌعنً ازاي ! ؟ خارج : مً

 بالعربٌة : مروان

 نازل و عروسته ساٌب عرٌس ٌاللً اما اٌه هتمول الناس لصدي انا : مً

 علٌه منكده هٌمولوا : بحنك مروان

 دا بتعمله اللً بجد ٌنفعش بلٌز مروان : مً

 خارج ٌعنً خارج انا فكرة على رأٌن باخد مش انا : مروان



 بمى الجدٌد النظام و ٌعنً عادي طظ انزلً الشؽل تنزلً عاٌزة و اه : استطرد ثم

 انتً ال و ماشً اصال شكلن فً هسؤل انا ال و بٌا دعووه مالكٌش انن البٌت فً

  و ماشً تعرفٌنً انتً ال و جوزن انا ال شرحه كمان انا و زفت ال و مراتً

 

 ماشً دعوه ملكٌش البٌت نسوان جبت حتى لو اٌه بعمل انا دعوه مالكٌش

 برضو احسن ٌكون : مً

 كان )) ٌنفعن بٌه حسن خلً ابمً و زباله ٌا جدٌد و اول من هربٌكً انا : مروان

 الرب على دفعها انتهً عندما و بموة مً شعر خصالت بمسن مرفمة هذه جملته

  ((ممعد

  ,,,و شعرها تتحسس هً و الممعد على هً استمرت و خرج

 الظالم على ربنا - : بحسره – مً

ًا  السلم فنزل هو اما  اؼلمه و الباب فتح الخلٌوي هاتفه و سٌارته مفاتٌح سحب مؽتاظا

ًا  محدثا جنونٌة بسرعة انطلك و سٌارته ركب بعنؾ  تلبس ٌارب )) باالطارات صوتا

  ((بعٌد ٌا حٌطة فً

  ,,,و .رأسه على ٌضؽط الؽٌظ من الثانٌة فً مرات خمس الممعد ٌضرب كان

 واطٌة ٌا الربٌكً هللا و ٌزعملً ابوٌا تخلً دي زي ؼبٌة بت مروان انا : مروان

 هو مٌن اورٌكً بكره حسن الحاج رحمة تحت من اطلع و الداخلٌة بس ارجع اما

 تخدمٌها ااخلٌكً و خلفتن اللً برلبة واحده علٌكً اتجوزت اما عز مروان

 فٌه ٌسهر الذي المشبوه الممهى ذلن لٌلة كل سهرته ٌمضً حٌث الى مروان وصل

 رحبوا لكنهم و بوجوده اصدلائه تفاجئ الممهى دخل سٌارته صؾ الفشلة مع دائما

  ,,,و . حارا ترحٌبا به

 كده البت سٌبن و مارو ٌا واد ٌا نازلن اللً اٌه - : بخبث ( – وائل ) االول صدٌمه

 عرٌس لسه انت و

 خالتن روح ٌا حالن فً خلٌن : مروان

 راسنا مرفعتش كده شكلن ( : معتز ) الثانً صدٌمه

 خلفون اللً على عٌب : مروان



 سبع ٌعنً : وائل

  ((الكدابة ٌاابن ٌال )) وحٌاتن سباع لطٌع : مروان

  ((محشوة دخان بلفافة له ٌده ٌمد )) باشا ٌا الفل صباح : وائل

 خلً : استطرد ثم (( اللفافة ٌؤخذ هو و )) ربنا و خرمان انا هارتً حبٌب : مروان

ًا  ٌؤخذ )) فٌه هو اللً المرؾ ٌنسى الواحد   ((بشراهة ٌخرجه و نفسا

 مارو ٌا بس لٌه : معتز

 نكدٌة و بارده شكلها كمان هً و الشؽل انزل و بمى ابوٌا : مروان

 دي الجوازة فً مطول مش شكلن : وائل

 مطوول ال : مروان

 مً ٌا دماؼن على طافح مرار هٌبمى : معتز

 خلفوها اللً على و علٌها : مروان

 باامره فالحاكم تمجٌد و تعظٌم و مششبوهة لفافات تدخٌن ابٌن السهرة انمضت و

 الصباح الى السهرة استمرت

 ) من المكونة مالبسها ارتدت و اؼتسلت صباحا السابعة الساعة فااستٌمظت مً اما

 من خرجت و شعرها رفعت ( اسود حذاء و اسود لمٌص و السكر بلون رسمٌة حلة

  لمزا و همزا وسط تناولته فطورها لتتناول المطبخ الى موجهة ؼرفتها

 

 و الشخصً حاسبها و حمٌبتها امسكت انتهت كٌؾ للعمل تخرج و عروسا الخدم من

 نفس فبادلها باشمئزاز له نظرت امامها وجدته فتحته و الباب نحو توجهت خرجت

 ,,,و . فااستولفها باخروج همت دخل و دفعها النظرة

 فٌن راٌحه: مروان

 الشؽل راٌحه : مً

 هنا خرونج انا ال و تستؤذنً مش : مروان

 االسم فً مش البٌت فً هنا انت دي االلفاظ بالش بلٌز خرونج : مً



 مإدبة ٌا ماشً : مروان

 شارب انت كده طولن تصلب عارؾ مش مالن : مً

 اهلن مال انتً و : مروان

 ٌسامحن ربنا : مً

 جتن ؼوري الصبح على الدم حرلة نالصة مش انام لاٌم انا ٌووووووووه : مروان

 المرؾ

 روح ٌا طولن اللهم : مً

 هً اما هو كما نام و الفراش على نفسه رمى و الؽرفة باب فتح صعد و تركها

 مكتبها نحو توجهت و صعدت وصلت الشركة نحو توجهت و اجرة سٌارة فااستملت

  ٌرٌدها انه تخبره حسن السٌد سكرتٌرة جائتها االوراق و االٌمٌالت تفمدت

 

  ,,,و . فدخلت لها سمح الباب طرلت مكتبه نحو توجهت و مً لامت

 فندم ٌا الخٌر صباح : مً

 العدي مً ٌا النور صباح : حسن

  (وجلست ) مٌرسً: مٌرسً

 بنت ٌا حماكً بمٌت انا دا انكل ابمى لوحدنا احنا بعدٌن و : حسن

 ٌاانكل ماشً : حزٌنة باابتسامة مً

 مننا هٌشترٌها اللى بالحاجات فاٌل لحضرتن جهزت انا فكرة على : استطردت ثم

 و مولفنا تموي برضو ضعؾ نمط و عنه معلومة كام جمعت كمان الشافعً مازن

 الدبل السوق سعر من ازٌد عاٌزٌنه احنا اللً بالسعر مننا ٌاخد

  ((تمفده و و الملؾ اخذ و )) مً ٌا بٌرفكت : حسن

 اصال تانٌة حاجه فً عاٌزن انا : استطرد ثم

 ٌاانكل خٌر : مً

 اصال فٌن ابنً : حسن



 ٌاانكل البٌت فً ناٌم : مً

 لٌه مجاش و : حسن

 شوٌة تعبان : مً

 متؤكده : بشن حسن

 اه : مً

 لٌه لوحدن ساٌبن و بره كان : حسن

 انزل لوحدن تمعد ما بدل لولتله مرهمة عشان امبارح بدري نمت انا اصل : مً

 صحابن شوؾ

 مً ٌا عروسه انتً و ٌسٌبن و ٌنزل : حسن

 خالص مون الهنً عطلت انً كفاٌة مش بعدٌن و ناٌمة كنت انا ٌاانكل عادي : مً

 راحته عى اسٌبه بمى

 ممرؾ ابنً ان عارؾ انا علٌا متكدبٌش مً : حسن

 رفعت ثم بسرعة مسحتها عنها رؼم دمعة منها نزلت و االرض فً عٌنا مً انزلت

  ,,,و . رأسها

 اكتر مش عصبً انه مشكلته بس و ٌااانكل : مً

 وحش مش هو ان افهمن عاٌزه انا بس حاجه مفٌش انه هصدلن ماشً : حسن

 و اٌدي فً اٌدٌن تحط انن نفسً فاانا كده فٌه عمل اللً هو دا فصالنه موضوع

 نعدله

  :(( اونكـل ٌا ٌسهل ربنـا : مى

 

 

 

 المدعو المعتوه والد و مً بٌن الشائن بالحدٌث السابمة المرة انتهٌنا ( 5 ) الحلمه

ًا  حسن و شًء أي با حسن مً تخبر لم مروان  الحمٌمة تمول ال انها استشؾ اٌضا



 لابل لكنه مً تراه كما شرٌراًا  لٌس انه و عام بشكلٍل  مروان شخصٌة عن معها فتكلم

  عدم

 

 تولٌعه اخذت بعد مكتبه من خرجت و ( ٌسهل ربنا ) ب اجابته حٌث مً من التناع

 فً فتاة علٌها دخلت عملها بمباشرة بدأت و مكتبها الى توجهت االوراق بعض على

  ,,,و . بعملها منهمكة كانت ألنها مً لها تنتبه لم عمرها نفس

 لوجودها مً الشؽالنتبهت جاٌه عروسه انتً و حتى مً ٌا عملن ٌخرب : زٌنه

  ,,,و .علٌها للسالم وولفت لها ابتسمت لتراها عٌنها رفعت

 لٌه والفة العدي ~~ وهللا زٌنة ٌا وحشانً : باهتة باابتسامة مً

 للٌال لتثرثرا الفتاتان جلست

 من نهض بالمصٌر لٌس بزمن الظهٌرة بعد نومه من استٌمظ فمد مروان عند اما

 ارتدى شعره و نفسه جفؾ خرج و اؼتسل و المٌاه دورة دخل بتثالل الفراش على

ًا  لمٌصا و لصٌر كحلً بنطال ) مالبسه   البنطال لون بنفس اكمامٍل  بنصؾ لطنٌا

 

 مان اصله ) طوٌال به االعتناء بعد بعناٌة شعره صفؾ و ( ابٌض مكشوؾ حذاء و

 شعر فٌه ٌملب أخذ و التلفاز فتح جلس الرئٌسٌة الصالة الى نزل ؼرفته من خرج( 

  ,,,و (( . جدعان ٌا بٌجوع الكٌؾ )) بالجوع

 مً : مروان

 تجب لم

 مً : برهة بعد

 تجب لم

 مً اسمن ٌاللً زفته ٌا انتً : اطول برهة بعد

 العالً صوته من مفزوعه الخادمة كرٌمة امامه ظهرت

 الشؽل فً مً الست : كرٌمة

 دي امتى خرجت : مروان



 ادامن الصبح نازله ماهً بٌه مروان ٌا الرحٌم الرحمن هللا بسم : كرٌمة

 امتى ترجع ناوي و .. صح صح اه : لائال مروان تذكر

 وهللا بٌه ٌا مواعٌدها منعرفش لسه احنا : كرٌمة

 تتاكل حاجه اي هاتٌلً روحً طٌب : مروان

 تٌجً مً الست ٌمكن و جهز الؽدا ٌكون ساعه نص استنى طٌب : كرٌمة

 تٌجً ما منٌن هانم زفته بست انا دعوة مالٌش جعان انا مبتفهمٌش انتً : مروان

 تاكل

 بٌه ٌا امرن : كرٌمة

 داهٌة فً ؼوري : مروان

 صفو ٌعكر ان لرر و هاتفه فالتمط هو اما الخاطر مكسورة امامه من كرٌمة ؼادرت

 ٌهاتفها و مً نهار

  ,,,و . تتسامرتان صدٌمتها و مً كانت الدلائك ببعض ذلن لبل

 مً ٌا مبسوطه مش انن بتمول عنٌكً : زٌنه

 فرحانه ٌعنً عروسه شور و ~~ كده بتمولً لٌه : مً

 بٌومٌن جوزها بعد الشؽل بتنزل عروسه مفٌش ~~ مً ٌا باٌن مش : زٌنه

 جدا مهم الشافعً مازن بتاع المٌتنج ان عارؾ مروان هو مشكلة مفٌش الء : مً

 فهمه حسن انكل و احضرله الزم

 طوول على كده تفهم و : زٌنه

 اوي اااااه : بمضض مً

 صعب طبعه ان اسمع انا دا ازاي : زٌنه

 هنا لالن اللً مٌن اطاللا!! ؟؟ صعب : مً

 المساجٌن مع عنفه بسبب الداخلٌة من اتفصل دا بنتً ٌا : زٌنه

 ٌا حك ملكٌش الء الء جوزي عن بتتكلمً انن متؤكدة انتً! ؟ عنؾ " : بتهكم " مً

 زوزو



 ٌارب ٌهدٌهولن ربنا ٌمكن : زٌنه

 زي فٌه هو مروان اوي طماعه ابمى انا دا كده من اكتر : حالها على بحسرة مً

 مروان طٌبة ال و مروان رلة و مروان ادب ال و مروان

 انه تذكرت لكنها و خٌفة مً توجست مروان اتصال مروان فً مدٌحها لطع هنا و

 و . اجابت و الهاتؾ التمطت حسن ستخبر شًء بها فعل لو ثانٌا امامها لٌس اوال

,,, 

 الو : مً

 تردي ما على سنه الحسن ست ٌا اٌه : العالً السد من اعلى عالً بصوت مروان

 مً حدٌث طرٌمة فمن رفٌمتها اجل من باالسى شعرت و الصوت زٌنه سمعت

  ,,,و . مً عند اما تتهكم مً ان زٌنة ادركت

 ٌرن لحك هو : مً

 

 تردي على ساعه تمعدي الزم اصال بارده ماانتً : مروان

 زوق ٌا شكراًا  : مً

 زوق مش عربجً انا اما ٌا ال : مروان

 اٌه عاٌز مشكلتً مش : مً

 فٌن انتً ~~ ٌاختً سالمتن عاٌز : مروان

 الشؽل فً : مً

 ربع و 3 الساعه و 3 الساعه بٌخلص الشؽل : مروان

 صاحبتً زٌنه مع لاعده كنت : مً

 حضرتن امتى تٌجً ناوٌة و : مروان

 منً حاجه عاٌز ~~ شوٌة كمان : مً

 خلمتن من مرتاح ادٌنً عندن خلٌكً عادي اٌه منن هعوز انا و : مروان

 بصراحه منً اكتر مش : خافت بصوت مً



 اٌه بتمولً : مروان

 طوول على مرتاح تفضل ٌارب الحمدهلل بمولن : مً

 استناكً ال و اكل ٌعنً : مروان

 مروان ٌا جاٌه انا : مً

 اون : مروان

 نوبة فً دخلت ثم رفٌمتها ال مً نظرت منها اجابة انتظار دون وجهها فً اؼلك و

  ,,,و . بااسى لها رفٌمتها نظرة هستٌرٌه ضحن

 مروان زي مفٌش بمولن مش : مً

 المر على رماكً اللً اٌه و : زٌنه

 حبٌبتً ٌا منه امر اللً : مً

 دا الذل لٌه و : زٌنه

 علٌا مطمن و مرتاح ٌكون بابا عشان : مً

 دا الشًء مع : زٌنه

 ٌمكن ال انً عارفه انتً و علٌا هٌحافظ للً هو لبابا بالنسبة دا الشًء هو ما : مً

 كلمة لبابا اكسر

 مً ٌا الوضع تفهمٌه ما طٌب : زٌنه

 ساكت ٌطب كان دا عبٌطة انا و لٌه : مً

 اٌه هتعملً و : زٌنة

 عنده من ٌحلها ربن عارفه ماانا وهللا : مً

 من خرج و صدٌمتها وودعت حاجٌتها لمت و مكانها من لامت و جملتها انهت

 و ركبت مرت اجرة سٌارة اول اولفت المبنى من خرجت بالمصعد نزلت مكتبها

  امامه و التلفاز ٌشاهد جالسا وجدته البٌت دخلت وصلت العذاب نحو انطلمت

 



 المكان ؼٌر مكان فً ٌؤكل منظره مً رأت اهتمام اي ٌعرها لم ٌؤكل الطعام

  ,,,و .نحوه توجهت للطعام المخصص

 علٌكم سالم : مً

 علٌكم و : مروان

 لٌه هنا بتاكل : مً

 فٌن اكل امال : مروان

 لٌه جٌبنها احنا امال السفرة على : مً

 هنا اكل عاٌز انا : مروان

 مكانها فً تتعمل حاجه كل احب كده مبحبش انا و : مً

 نفسن على : مروان

 فاٌدة مفٌش كده كده اصال لٌه بمولن انا : مً

 صعدت السلم على بالصعود شرعت و حاسوبها و حمٌبتها اخذت و كالمها انهت

 ,,,و . درجات ثالث

 علٌن سؤل بابان فكره على : مً

 روٌتر ٌا اي لولتٌله و : مروان

 كلمه ابمى تعبان انن لولتله : مً

 نازل انا .. هللا شاء ان : مروان

 انزل : مً

 االستحمام حوض فً لتسترخً دخلت و ثٌابها خلعت ؼرفتها دخلت و مً صعدت

 البٌت مالبس ) ارتدت و اؼتسالها انهت ثم للٌال جلست مؤساتها تنسى حتى للٌال

  لمت ( الرمادي و االحمر اللون بٌن مزٌج لطنً لمٌص و بنطال من المكونة

 

  ...و .اهتمام بعدم لها نظر للخروج ٌستعد لتجده نزلت و شعرها

 نازل انا : مروان



 السالمة مع : مً

 و تبكً المسكٌنة كرٌمة وجدت المطبخ نحو مً توجهت علٌها ٌرد ان دون خرج

ًا  فعل انه خمنت لكنها و مً تعجبت بخاطرها تؤخذ االخرى الخادمة سناء  بؽٌابها شٌئا

 كرٌمة ٌا مالن : مً

 حبٌبتً ٌا سالمتن مً ست ٌا مالٌش : كرٌمة

 

 زعملها بٌه مروان : سناء

 انتً اسكتً سناء ٌا اٌه بتمولً انتً : كرٌمة

 لٌه وزعملها : مً

 مهزئنً راح مً الست نستنى بمول دا حاجه عملتله ما وهللا : كرٌمة

 صدرها الى ضمتها و راسها لبلت ثم كتفها على ربتت و كرٌمة نحو مً توجهت

  ,,,و.

 انا علٌا حمن كرٌمة ٌا معلش : النزول وشن على دموع و مخنوق بصوت مً

 زعالنة انا مً ست ٌا العفو : كرٌمة

 ازاي دا ادم البنً متجوزه انتً عارفه مش مً ست ٌا مالن انتً : سناء

 كده البٌه على متمولٌش سناء ٌا كده عٌب : كرٌمة

 مااتجوزوا ٌوم من اٌه بٌمولها مبتسمعٌهوش انتً : سناء

 سمعتوا انتم و : بمهر مً

 اوي عالً بٌبمى صوته مً ست ٌا وهللا عننا ؼصبا : كرٌمة

 علٌه سلوى للست همول كنت امبارح انا وهللا : سناء

 سناء ٌا اوعً الء : مً

 معاه مً ست ٌا اٌه بتعملً انت و : كرٌمة

 محتسبه و صابره ادٌنً حاجه ال و : مً



 ادعٌلو : كرٌمة

 ٌهدٌه ربنا : ممهور بصوت وجنتها على دموعها و مً

 

 

ًا  مً تستٌمظ ٌومٌن علٌه هو ما على الوضع بمى ( !6 ) الحلمة  و تؽتسل صباحا

 و ٌنام و سهراته من هو فٌه ٌعود الذي الولت فً لعملها تخرج و مالبسها ترتدي

ًا  لتجده تعود  ال و الجارح لكالمه ال و له تؤبه تعد لم لكنها و لها ٌتربص مستٌمظا

  اهتمام تعٌره

 

 مازن مع االجتماع ٌوم جاء ان الى واحده مائدة على معه الجلوس تجنبت حتى

  ....ادارته مجلس و الشافعً

ًا  فراشه على ممدد حزٌن مالن  الى الكاسر الوحش حولها التً أحالمه فً ؼارلا

 فوق من السدول فاازاحت علٌلة هواء نسمة هبت االخٌرة الفترة فً مزعجة كوابٌس

  لٌعلن اشرق الذي المتوهج المرص من المبعوثة الذهب خٌوط لتخترق النافذة

 

ًا  صباح حلول عن  و عٌنها لتفتح الطوٌلة مً رموش الشمس اشعة داعبت جدٌد ٌوما

 تصفؾ و نفسها تجفؾ و تخرج و لتؽتسل المٌاه لدورة لتتوجه تموم و االؼطٌة تزٌح

  باللون مملمة سوداء رسمٌة حلة من ) المكونة مالبسه ترتدي و شعرها

 

 MISS O االنٌك عطرها رشت ( اسود حذاء و احمر حرٌري لمٌص و الرمادي

 على لدمه رافعا و المماعد احد على ملمى لتجده الساللم نزلت و الؽرفة من خرجت

 تعطته لم لكنها و ٌستفزها ان اراد الباب نحو طرٌمها تابعت و الٌه تنظر لم المنضدة

  مع بالحدٌث بدأت و للهاتؾ المخصصة االذن سماعة وضعت فمد فرصة

 



 توجهت و اجرة سٌارة استملت و خرجت االجتماع فعالٌات معها لترتب السكرتٌرة

 لتجد حسن السٌد مكتب الى مباشرة توجهت المبنً الى صعدت الشركة ممر نحو

  الجمٌع آثر الترحٌبات بعد و ادارته مجلس من ثالثة و الشافعً مازن عنده

 

  ,,,و . االجتماع بدأ

 اوي اوفر مً انسه ٌا دا فٌه بتتكلمً انتً اللً السعر بس : مازن

 مً مدام انا اوال : مً

 جودتها شاٌؾ و بنفسن البضاعة معاٌٌن حضرتن و حاجه ال و اوفر ال و ثانٌا

 الدبل طالبة تمرٌبا انتً حلوة الرحمة مً مدام ٌا : مازن

 هٌتفك اللً حسن مستر طالبة اللً انا مش بعدٌن و تمنه الؽالً ٌمولوا داٌما : مً

 حضرتن مع

 بٌه حسن ٌا تتكلم ما : مازن

 ؼٌر مصانعنا من بتطلع اللً البضاعة ان عارؾ حضرتن بٌه مازن ٌا : حسن

 بما بنشتؽل و ربنا بنتمً احنا كمان و عندنا اللً العالٌة الكفاءات عشان كله السوق

 هللا ٌرضً

 برضو ربنا ٌرضً دا السعر هو و : مازن

 و مازن مستر ٌا لٌن اال ٌطلعش سعر مدٌان انا بعدٌن و اوي ٌرضٌه : مً

 من اشتكوا بتوعن الكلٌنتس ألن لبضاعتنا حضرتن حاجة استؽل خالص مرضتش

  عشان المنافس من اشترٌت روحت و استرخصت حضرتن ما بعد البضاعه

 

 بالجودة مهتمتش و دٌسكونتس تعمل

 بمى دراع لوي دا : مازن

 بس حضرتن بفهم انا حاجه ال و دراع لوي ال و : مً

 اوي كتٌر ملٌون 300 بس : مازن

 



 انت تبمى و تانً فٌن بتوعن الكلٌنتس ثمة ترجع حضرتن ان على كتٌر مش : مً

 السوق فً ون نمبر

 وهللا بٌه حسن ٌا الولت نفس فً بحسدن و حضرتن بحًٌ انا : مازن

 لٌه : حسن

 مً مدام زي اعمال مدٌرة عندن ان على : مازن

 انا مكنتش ٌتعب ما لبل ابوها و ربنا بعد هً ولوالها دي علٌها اكبر هللا : حسن

 دلولتً فٌه انا للً وصلت

 حضرتن توجٌهات ثم هللا بفضل كله حسن مستر ٌا مٌرسً : مً

 حلوٌن خلٌكم و بمى 250 خلٌهم : مازن

 وحشٌن هنبك كده من اكتر 300 ب حلوٌن احنا وهللا : مً

 متحبكٌهاش هانم مً ٌا : مازن

 تتعبنً و نفسن تتعب مصمم اللً حضرتن محبكاها مش انا : مً

 255 طٌب: مازن

 هٌنزل واحد جنٌه ال و : مً

 260 : مازن

 هنزل مش نفسن على وفر مازن مستر ٌا : مً

 هٌنفع مش كده من اكتر ووهللا كالم اخر دا و 270 : مازن

 بمى وافمً

 عندنا مهم كلٌنت حضرتن عشان بس دا و 280 : مً

 علٌنا مبرون .. اشترٌت ماشً : مازن

 حضرتن فً ٌبارن هللا : مً



 السٌد لصالح لوٌة ضربة تحمٌك بعد تودٌع ثم تبرٌكات ذلن على االجتماع انتهى و

 مع االعمال بعض بنود تراجع مً جلست مً حنكة ثم عزوجل المولى بفضل حسن

 ,,,,و . حسن

 مٌوش ٌا كده كفاٌة : حسن

 نااو تتمضً الزم و ٌاانكل ورلة اخر : باابتسامة مً

  ((الورلة على ٌولع هو و )) بمى كفاٌه امضا ادي و : حسن

 بمى مكتبً هرون انا ... اانكل ٌا كفاٌة اون : امامه من الورلة ساحبة مً

 شوٌة ندردش اصبري اٌه على مستعجلة : حسن

 

 هٌطٌر الشؽل هو شوٌة ندردش : مً

 اٌه انتً بس 250 ب ٌاخد و هٌؽلبن لولت انا االٌه بنت ٌا فظٌعة انتً بس : حسن

 مفترٌة

 

 هو مٌعرفش حوٌط و حدق نفسه مفكر هو ابدا وهللا هههههههههههههههه : مً

 مٌن مع بٌتعامل

 تعبان لسه البٌه امال : حسن

 برد عنده انكل ٌا اااه : بتعلثم مً

 !!؟ برد : حسن

 اوي اوي تعبان هللا و ٌاانكل اه : مً

 مصدلن خالص طٌب : حسن

 ٌاانكل بمى هموم انا طٌب : مً

 عشان ٌاانكل النهارده بدري همشً انا : تولفت عند لكنها و بالخرج مً شرعت

 بابا اشوؾ هروح

 اشوفه اما لحد علٌه سلمٌلً و مشكلة مفٌش مً ٌا بستؤذنً انتً : حسن



 باي باي .. انكل ٌا ٌوصل : مً

 

 حبٌبتً ٌا باي : حسن

 خرجت و حاجٌتها لمت و اعمال من لها تبمى ما انهت و مكتبها نحو مً توجهت

 الباب فتحت و البناٌة صعدت نزلت وصلت ابٌها بٌت نحو اجرة سٌارة استملت

ًا  ابٌها لتجد بالمفتاح   تنبه الحلٌب ٌحتسً و الصحفٌة ٌمرأ االرٌكة على مستلمٌا

 ,,,و . جلست بحراره عانمته و منه التربت لها ابتسم لوجودها

 مً ٌا وحشتٌنً : احمد

 ؼٌرن من اعٌش عارفه مش اصال انا .. وهللا بابا ٌا اكتر حضرتن و : مً

 حاجه كل انت حٌاتً ٌا طبعا أل : علٌكٌمً كفاٌة مش مروان هو و بمى لٌه : احمد

 لٌا

 حٌاتن بنتً ٌا جوزن و طبعا الء : احمد

 منه اهم انت بس .. بابا ٌا اه : مً

 عنٌه جوا شاٌلن علٌه باٌن دا ... دا الكالم تمولً بنتً ٌا لٌه : احمد

 اوي اوي : مً

 لٌه معاكً مجش هو : احمد

 طوول على الشؽل بعد جٌت انا اصل : مً

 بنتً ٌا لولتٌله و : احمد

 ؼرٌبة حته راٌحه مش انا بابا ٌا لٌه الوله و : مً

 تستؤذنٌه الزم بنتً ٌا ازاي : احمد

 بابا ٌا الجاٌه المره : مً

 معانا ٌتؽدى ٌجً تخلٌه و تمولٌله تكلمٌه دلولتً ال : احمد

 بابا ٌا تانٌة مره : مً



 اون : للبٌمً متوجعٌش مً ٌا بمى ٌال : احمد

 تمول مرتعشة بٌد هاتفها على ارلامه ضربت منها هاتفها التمطت حمٌبتها نحو لامت

  ((بابا ادام استرنً ٌارب )) لنفسها

 هاا : نائم بصوت رد

 حبٌبً ٌا الخٌر صباح : بتهكم مً

 !!؟؟ حبٌبن : مروان

 بابا عند انا هو ما اه : مً

 كده عشان اااااااه : مروان

 دا تمولٌلً ما ؼٌر من حته فً تروحً و تتجرئً ازاي انتً ( : عالً بصوت ) ثم

 سودا لٌلتن انتً

 شاء ان كحلً لٌلتن : هتمانعمروان مش انن وهللا حبٌبً ٌا عارفه انا هو ما : مً

 هللا

 معانا اتؽدى تعالى بٌمولن بابا : مً

ًا  بمى جاي مش : مروان  اٌه هتمولٌله وورٌنً لٌكً ادبا

 لوله بمى بابا خد طٌب : مً

  ,,,و .لها هو ٌتوعد بٌنما مروان لتورط لوالدها الهاتؾ مً اعطت

 ٌاابنً مروان ٌا ازٌن : احمد

 عمو ٌا حضرتن ازي .. الحمدهلل تمام : مروان

 لٌه علٌنا تمالن اٌه .. ٌاابنً ربنا نشكر : احمد

 معاها تجٌبن بمولها انا دا عمو ٌا وهللا ال : مروان

 مستنٌنن .. ٌاابنً خٌرن كتر : احمد

 السكه مسافة : مروان

 ذلن على المكالمة انتهت و



 !؟ جاي : مً

 هنا هٌكون و السكة مسافة ... جاي اه : احمد

 بالسالمه ٌجٌبه ربنا : رٌمها تبتلع هً و مً

 انا و همووت كده انا اهو .. بمروان سعدن ربنا مً ٌا وهللا .. بنتً ٌا ٌارب : احمد

 علٌكً مطمن

 حبٌبً ٌا علٌن الشر بعد : مً

 مبزعله بابا ٌا وهللا : بنتٌمً ٌا جوزن تزعلٌه اوعً : احمد

 بنتً ٌا فٌكً عشمً دا و : احمد

 االمر امام وضعته ٌلعن و ٌسب و ٌستم متثالل نومه من لام مروان االخر الجهة اما

 نفسه جفؾ و خرج و اؼتسل و للحمام توجه مً ٌا لكً الوٌل كل الوٌل اذن الوالع

ًا  و االسود الجٌنز خامة م بنطال )) ارتدى و ًا  لمٌصا   اكمام نصؾ لطنٌا

  ((balck XS )) االنٌك عطره رش و (( اسود رٌاضً حذاء و النٌل بلون

 انطلك و ركبها سٌارته نحو متوجها الفٌال من خرج و الساللم نزل الؽرفة من خرج

 البناٌة صعد نزل و سٌارته صؾ و وصل طوٌالًا  ولتا ٌستؽرق لم حماه بٌت نحو بها

  مع مً تجلس حٌث الشرفة الى توجه الخادمة له فتحت الجرس رن و

  ,,,و . مً عند جاء و بحفاوة احمد به رحب ابٌها

ًا  منها ممتربا مروان  حٌاتً : اٌاها معانما

Missed u 

 missed u too : جدوى دون لكن و تماوم هً و مً

ًا  مروان جلس الخادمة مع الؽداء لتحضر مً لامت ثم للٌال ٌتحدثون جلسوا  صامتا

 ,,,و . ثم احمد مع

 االكل للب بتاخده حضرتن دوا فً : مروان

 عرفاه هً علٌه لسنٌة لول اه : احمد

 اذنن عن . اون : مروان



 المطبخ نحو مروان لام

 عاٌزن احد عمو سنٌة : مروان

 اهو رٌحاله انا ماشً : سنٌة

ًا  مروان  الوالع االمر ادام تحطٌنً انن تفكري مره اخر : مً من ممتربا

 هللا شاء ان : مباالة بال مً

 بره تخرج ممكن

 مثال الجنه من بتطردٌنً ٌااختً خارج : مروان

 احتسوا و انتهوا و تناولوه الؽداء تحضٌر من الخادمة و مً انتهت المطبخ من خرج

 ؼٌاب احمد استؽل زٌنتها تعدل و تتجهز لكً مً ذهبت بالمؽادرة شرعوا و الشاي

 ,,,و . مً

 حاجه من زعالنه مً هً : احمد

 كده بتمول لٌه : مروان

 مبسووط مش شكلها : احمد

 اسالها حت مزعلها مش انا عمو ٌا ابدا : مروان

 مبسوطة مش باٌن هً بس مزعلها انن ممالتش هً و وهللا عارؾ انا ٌاابنً : احمد

 انها السبب دا ٌكون ٌمكن و حٌاتها فً حاجه اهم معتبرانً بنتً هً مروان ٌا بص

 موافك كنت انت دا الشؽل لموضوع بالنسبة و تحتوٌها انن علٌن بمى فاانت زعالنه

 اتؽٌر مولفن لٌه عارؾ مش فجؤة و االول من علٌه

 وهللا راحتها عاٌز كنت انا : بحنك مروان

 علٌها مطمن اكون و علٌها هٌخاؾ حد اكتر انن عارؾ و ٌاابنً عارؾ انا : احمد

 معاه

 هً الن بالنسبه و معترض مش و الشؽل تنزل خلٌتها انا عمو ٌا خالص : مروان

 االسبوع فً ٌوم معان تبات و ولت اي فً تجٌلن تمدر عنها بعٌد انن زعالنه

 لشبابن ٌاابنً ٌحمٌن ربنا : احمد



 ركبا والدها عند من خرجا جاهزه انها المعتوه تخبر مً جاءت و الحدٌث انتهى

 مروان بال كان لبعضمها ٌنظران ال و بعضهما ٌكلمان ال و منزلهم نحو و السٌارة

  مً صعدت وصلوا له اشتكت هً اذن مً عن احمد السٌد بكالم مشؽول

 من ثٌابها اخرجت ؼرفتها مً دخلت ٌفكر الرئٌسٌة بالصالة هو جلس بٌنما ؼرفتها

 فً خرجت و و حولها المنشفة لفت انتهت لتؽتسل دخلت و منشفة اخذت و الخزانة

 ان دون دخل ال او والدها اخبرت هل منها لٌستفهم ٌصعد ان هو لرر الذي الولت

 اما المنشفة سوى ٌؽطٌها شًء ال مالبس بدون منظرها من صدم و الباب ٌطرق

  !استئذان دون هكذا ٌفتح كٌؾ بالؽضب فشعرت هً

 love rbna كتب

 كده تدخل انت ادم بنً ٌا ازاي انت : بحدة مً ( 7 ) الحلمة

 ٌعنً اٌه اعمل كده انن اعرؾ مكنتش اناا انا انا : مصدوما زال ما هو و مروان

 الزوق لواعد ابسط مكان تدخل تحب لما مره تانً و بره اخرج اتفضل طٌب : مً

 تخبط انن

 دعوه ملكٌش مخبطش ال و اخبط حر انا : كلماتها استفزته لد و مروان

 روح ٌا طولن اللهم : مً

 لوسمحت بره : استطردت ثم

 اخمص الى رأسها من ٌتفحصها هو و الحده و الحزم بمنتهى جملتها تمول مً كانت

 لدمٌها

  ,,,,و .بالضٌك مً اشعر مما

  -عالً بصوت - بمى بره : مً

 بمبضة وجهها امسح و الحائط الى على دفعها و امسكها مخٌفه بسرعة ناحٌتها توجه

  ,,,,و .بشدة وجهها من و الترب و الحائط الى اسندها و لوٌة

 ٌعنً مطلعتش لو و : مروان

 سمحت لو مروان : مً

 مراتً انتً اٌه ال و ٌشوفنا حد خاٌفه : بهمس مروان



 بلٌز مروان : مسموع ؼٌر بصوت مً

 النساء كل تذكر لكنه و ضعفت اٌضا هً و شفتٌها ٌمبل ان كاد و منها الترب

 عنها بعٌداًا  نفسه دفع خائنات

  ,,,و .الؽرفة باب عند وولؾ

 مع الوالع االمر ادام حطتٌنً و تانً اتكررت لو باهلل السم : عالً بصوت مروان

 كله العمر المستشفى سرٌر النٌمن حد

 ارتدت رفضها امامه ضعفت ان فبعد كبرٌائها فً مجروحة حائرة تاركها و خرج و

 امامها وجدته الدرج نزلت الؽرفة من خرجت و للبٌت لٌست مالبس لكن و مالبسها

 صوته فااستولفها الباب نحو توجهت و لها تؤبه لم

 فٌن راٌحه : مروان

 واحد بٌت فً معان العد ٌمكن ال انا : مً

 النبً و الدور لمً مً : مروان

 واحد بٌت فً معان العد طاٌمه مش انا حدود للصبر خالااااااااااااص : مً

 داهٌة فً : مروان

 منزلها نحو توجهت و اجره سٌارة ركبت و مسرعة خرجت لجملته مً تستمع لم

 المعتوه ذلن كلمت اول تتذكر و بحرلة تبكً كانت

______________________________________________

__ 

 و اهٌنت التً كرامتها على بحرلة تبكً االجرة سٌارة فً جالسة ( 8 ) الحلمة

 الذي الشًء بها فعل بل ٌكفٌه لم ذلن لبل فٌها فعله فما انتهن الذي االنثى كبرٌاء

 من زواجها ذكرٌات امامها الحت تبكً كانت بٌنما و رفضها انثى اي ٌكسر

 هو و عادته ؼٌر على هو حضره و حسن السٌد مع بااجتماع كانت مروانحٌن

 بعد و تتعجب جعل مما تعبٌراتها ٌتفحص و حركاتها ٌدرس و تصرفاتها ٌرالب

  ,,,و . هو و حسن السٌد و هً عدا ما الجمٌع خروج و االجتماع انتهاء

 شؽلها فً شاطره ازاي مً مروان ٌا شوفت : حسن

 شؽلها بتحب اللً الناس جداًا  بحترم انا ... هللا ماشاء بجد اه : مروان



 مٌرسً : مً

 بٌحترم حد اي بحب سو شؽلً بحب كنت انا بجاملن مش انا فكرة على: مروان

  ((بخبث جملته لال )) شؽله

 سوى كلنا نتؽدى نروح بمى رأٌكم اٌه طٌب : حسن

 ٌتؽدى بابا اسٌب مٌنفعش انكل ٌا انا اعفٌنً (( : بالولوؾ تشرع هً و )) مً

 لوحده

 هٌمانع مش انه متؤكد انا و منه استئذن و هكلمه انا ستً ٌا : حسن

 موجود انا عشان تٌجً عاٌزه مش انتً ال و : مروان

 بس طبعا ال : مً

 تحت هنستناكً بابا و انا و حاجتن جٌبً ٌال بس ؼٌر من : مروان

 وراكم هاجً و ورلة كام هخلص انا و مً و انت روح الء : حسن

 مشكله مش حضرتن نستنى خالص : مً

 ٌجً هو ما لحد نطلب و نروح ستً ٌا لٌه و : مروان

 خرجت و م حاجٌتها لمت و مكتبها الى ذهبت مً الناع مروان استطاع بالفعل و

 اؼلك ثم مكانها فً استمرت انها تؤكد و الباب لها فتح ان بعد سٌارته معه ركبت مع

  مً فزع مما المعتاده بسرعته انطلك و االخر هو لٌركب درا و الباب

  ,,,و .ٌضحن مروان جعلت لوٌة شهمة فااصدرت

 اوي خفٌؾ للبن انتً دا : مروان

 سوري اوي طاٌشة بالعربٌة بتطلع انت و طرٌمة اصال انت بس اوي مش : مً

 ٌعنً

 كده انا بس حاجه ال و سوري ال و : مروان

 مممممممممممم : مً

 افخم احد الى وصلوا ان الى نظرات لها هوٌختلس و صامتة الطرٌك طوال ظلت

 و النادل له رحب المطعم دخلوا نزلت و الباب لها فتح نزل و سٌارته صؾ المطاعم



 ذهب ثم اجلسها تجلس كً المثثعد لمً سحب نحوها توجهوا منضدة له اختار

  ,,,و .امامها لٌجلس

 المكان عجبن : مروان

 ٌجنن اه : مً

 و كده عابره عزومة هنا جاٌبن مش انا بصراحه هو ستً ٌا بمى بصً : مروان

 للطك الباب من كده نفسه طرأ بابا و خالص

 ٌمول ما على تعلك ال و كالمه و طرٌمته من متعجبة مً

 الكتٌر الممدمات ال و الدوران و اللؾ مبحبش بجد انا بس كده متبصلٌش : مروان

 حاجه اي فاهمة مش انا ... ممدمات و دوران و لؾ : مً

 اتفصلت و ظاابط انً طبعا عارفه انتً مً ٌا بصً : مروان

 لاٌلً حسن انكل كان اه : مً

 مع اشتؽل انا ان فمررت الداخلٌة فً امل مفٌش خالص ا بما لولت انا و : مروان

 بابا

 

 الشؽل اعلمن عاٌزنً .. بٌرفكت : مً

 عاٌزه انا اللً دا مش برضو انا بس .. هٌحصل اللً الرٌدي دا هو ما : مروان

 مكانً اسٌبلن عاٌزه انت اللً اٌه امال : مً

 طبعا الء : مروان

 امال : مً

 

 تتجوزٌنً : مروان

 واحده مرة معها تحدث و معها ٌتحدث ان دون مرات عدة سوى ٌرها لم مً دهشت

 الفتى هذا به ٌهذي هراء اي ٌتزوجها ان ٌرٌد و



 الدنٌا لفت لو و اتجوز و بمى استمر عاٌز انا بس اتفاجئتً انن عارؾ انا : مروان

 انا بس بحبن همولن و علٌكً هكدب مش منن اكتر تنفعنً زوجه هاللً مش كلها

 الجواز بعد هٌجً الحب و هتستلطفٌنً هللا شاء ان انتً و مستلطفن

 افمت و انا و جهزت حاجه كل كؤن بتتكلم مالن حٌلن حٌلن : مً

 متوافمٌش ناوٌة انتً و : مروان

 اهم انا بعدٌن و خالص دلولتً دا الموضوع فً بفكر مش بس كده حكاٌة مش : مً

 الجواز فً افكر خالص مٌنفعش شؽلً و بابا حٌاتً فً حاجه

 

 تعنسً ناوٌة انتً : مروان

 of course not : مً

 اٌه امال : مروان

 خالص نااو مش انه لصدي انا : مً

 اما نتجوز اما بحاجه هٌتؤثر مش شؽلن ؼلط تفكٌرن ان الولن اسمحٌلً : مروان

 و متجوزه ٌشوفن انه عٌنه منى و امنٌته هو ان عارؾ فاانا دا باباكً موضوع

 مخلفه

 احسنلن وافمً بلٌز بس تفكري اسبوع مهله هدٌكً كده عشا فجائتن انً عارؾ انا

 حٌاتن فً حد فً انتً ال و للكل احسن و احسنلً و

 حٌاتن فً حد تمولً نااو دا الجواز موضوع فً مبفكرش بمولن : مً

ًا  مروان  اوي تمام : مبتسما

 حٌاتً فً حد مفٌش ن كده اوي حلو بمى هو و : مً

 كده لبل ال و : مروان

 ٌعنً مجاوبتش بس كده لبل ال و : مً

 مٌوشتً ٌا كده من احلى هو و : عرٌضة باابتسامة مروان

 



 اٌه تتؽدي نااو دا الحوار من بمى سٌبن : استطرد ثم

 و الدنٌا احوال فً للٌال ٌتسامرون جلسوا و الؽداء طلبوا ذلن عند الحوار انتهى و

 و خرجوا لطلبها اذعن ذلن من اكثر ابٌها على تتؤخر ال كً الرحٌل منه طلبت

  ,,,و .اولفها بالنزول شرعت بٌتهم باب عند و ااوصلها السٌارة ركبوا

 الرد فً علٌا متتؤخرٌش بلٌز : مروان

 دي اللطٌفة العزومة على مٌرسً و ... هللا شاء ان : مً

 العفو : مروان

 باي باي : مً

 باي : مروان

 جلست و علٌه فسلمت والدها وجدت دخلت و الباب فتحت شمتهم الى مً صعدت

 لتؽتسل المٌاه دورة دخلت و الخزانة من ثٌابها اخرجت ؼرفتها دخلت ثم للٌال معه

  هً نعم اي مروان بكالم تفكر جلست ثم ثٌابها ارتدت و خرجت و اؼتسلت

 ٌعنً زواج لكن و معها رلته و رجولته و العٌماء بنفسه ثممته و بؽموضه اعجبت

 بمٌة اخر مرة امها و ابٌها مؤساة ستتكرر توافك لم ان و عمل ال ٌعنً اطفال اطفال

  دون بهدوء تفكر حت العمل من اجازة اخذت انها حتى تفكر اٌام ثالثة مً

 و علٌها سلم علٌها ابوها دخل تفكر سرٌرها فوق جالسه كانت مره ذات و ضؽط

 اٌدن طالب مروان ان ممولتٌش مً ٌا لٌه : ثماحمد احوالها على سؤل

 بابا ٌا بفكر لسه كنت عشان : مً

 بٌكً افرح نفسً انا بس بنتً ٌا اٌه فً بتفكري و : احمد

 

 اسٌبن عاٌزه مش انا حبٌبً ٌا بابا ٌا : مً

 اموت اما لبل والدن اشٌل نفسً تسبٌنً عاٌزن ستً ٌا انا و : احمد

 ال و البركه و الخٌر انت دا حبٌبً ٌا علٌن الشر بعد : ابٌها تحتضن هً و مً

 ؼٌرن من اعٌش ممدرش

 وافمً مً ٌا بتحبٌنً لو : احمد



 معرفهوش انا بابا ٌا : مً

 بابا كالم فً بتثمً انتً مش : احمد

ًا  : مً  حبٌبً ٌا طبعا

 مروان زي هتاللً مش كلها الدنٌا لفٌتً لو بمولن انا : احمد

 

 بس : مً

 للبً متوجعٌش مً ٌا بمى اٌه بس : احمد

 راحتن اال كلها دي الدنٌا فً مالٌش انا بابا ٌا تشوفه اللً : مً

 

 نرتب و حسن عن هكلم انا و موافمه انن لولٌله بمى مروان كلمً ٌال طٌب : احمد

 بعض مع

 بابا ٌا رباح الصباح : مً

 عاجله البر خٌر بنتً ٌا : احمد

 و بتردد هاتفها على مروان ارلام ضربت ابٌها خرج ان بعد هاتفها مً التمطت

 ووو . اتصال ضؽطت

ًا  هو كان  خرج امامه مً رلم لٌجد هاتفه رن عندما المعتاد اللٌلًٌ وكره فً جالسا

ًا    ,,,و .علٌها ٌرد لكً مسرعا

 الو : مروان

 اٌوا : مً

 فكرتً اٌه : مروان

 

 كده مستعجل طوول على انت هو و : مً

 فكرتً : مروان



 بشرط بس موافمه : مً

 نافذ : مروان

 االول تعرفه اما مش : مً

 

 صح تشتؽلً تفضلً عاٌزه : مروان

 كده حاج كل عارؾ طوول على انت هو : مً

 بنتً ٌا طبعا : مروان

 نخطبن و مٌرنا و ماما و بابا و انا هاجً انا احمد لعمو بمى لولً : استطرد ثم

 بكره

 الٌوم فً و الموعد احمد مع حسن و روان رتب بالفعل لولهو و انت كلمه : مً

 شًء كل على ٌتفمون البت فً مً عند عائلته و مروان كان العشاء ولت التالً

ًا  مروان وكان ًا  عرٌسا  الدبل لبسوا و الفاتحة لرإوا و علٌه ٌوافك شًء كل مطٌعا

 حدث و كان ما و كان لد و عاجله البر خٌر بند تحت بااسبوع بعدها العرس تحت و

 حدث ما

 تعطٌه و السٌارة من فتنزل وصلت انها السائك ٌخبرها مً حٌث الوالع الى نعود

 الؽدا عزومة ماالبل لبل اتشل لسانً كنت رٌتتنً ٌا لائلة دموعها تجفؾ و االجره

 دي الشإم

 

 الخادمة و نائم ابٌها وجدت الشمة باب فتحت و البناٌة مً صعدت ( 9 ) الحلمة

  ,,,و . اخرى مرة حضورها من مندهشة رأتها عندما والفت لامت التلفاز تشاهد

 لوحدن دي الساعه جابن اللً اٌه مً ست : سنٌة

 ٌعنً امشً ابات جاي سنٌة ٌا مفٌش : بدموع مً

 تنوري انتً دا مً ست ٌا العفو : سنٌة

 نام بابا : مً

 نام و الدوا اخد اه : سنٌة



 كوٌس طٌب : مً

 العشا احضرلن : سنٌة

 نفس مالٌش بس سنٌة ٌا شكراًا  : مً

 مروان االستاذ مع متخانمه انتً هو : سنٌة

 هطلك و سنٌة ٌا اٌو : بدموع مً

 بنتً ٌا لحمتوا انتو ٌالهوووي : صدرها فوق ضربة و شهمة بعد سنٌة

 و افهمه انا لما اال حاجه لبابا متمولٌش و هنام سنٌةانا ٌا بمى حصل اللً اهو : مً

 هتكلم مش مً لولٌلهم هٌتصل مش انه متؤكده انً لو و مروان لو و اتصل حد لو

 مفهموم حد

 اتحسدتوا وهللا مفهوم : بضٌك سنٌة

 نالصه مش انا ٌكرمن هللا سنٌة : مً

 مً استٌمظت سهرته لٌمضً كالعادة خرج و لها ٌؤبه فلم هو اما تنام كً مً دخلت

ًا  ٌزال ال اباها ووجدت نومها من  ذهبت ثم مالبسها ارتدت و اؼتسلت ثم لبلته نائما

  طلبت ثم حسن مع واحد مكان فً تجتمع ان دون انجزته و عملها الى

 دخلت ٌنتظرها اباها لتجد منزلها الى عادت و الشركة من خرجت و مفتوحه اجازة

  ,,,و .معه جلست و علٌه سلمت و

 مً ٌا لٌه بٌتن سٌبتً : احمد

 بابا ٌا خالص استحمل لادره مش : مً

 شرعت لد و - ساعه اول من علٌا منكد دا بابا ٌا : بنتٌمً ٌا لحمتً انتً و : احمد

  -بالبكاء

 راسن على ٌحب اخلٌه و الربٌه وهللا انا و اٌه عاملن ابوكً حبٌبة ٌا تعالً : احمد

 همولن اهدا اما انا و ممكن دلولتً اتكلم عاٌزه مش انا : ابٌها بحضن هً و مً

 ممكن



ًا  الحال هذا على مً بمٌة ابنته لطلب احمد اذعن  سٌؤل ان امل على ًا كامال اسبوعا

 الجدٌد الوضع االجدب ذلن احب فمد تنادي لمن حٌاة ال لكن و بؽلتطه ٌحس او بها

  معها جلس و علٌها نادا ابنته مع ٌتكلم ان فمرر الوضع هذا احمد سؤم

  ,,,و .بالشرفة

 منه مزعلن اللً البنات ست ٌا بمى اٌه : احمد

 بس معلش لولت زعٌك و اهانه مراته مش عنده متهم كؤنً بٌعاملنً دا بابا ٌا : مً

 الخدامٌن ادام دا لوحدنا مش و ٌبهدلنً عندن جٌت عشان انه لدرجة مش

 لذا للبه على ذلن سٌؤثر كاملة بالحمٌمة والدها اخبرت اذا انها جٌداًا  مً تعلم)) 

ًا  الحمٌمة نصؾ تمول ان فضلت   ((والدها على حفاظا

 خالص خل خالها دا ال : احمد

 فٌا سؤل ال و االسبوع فوق اهو عدن ادٌنً و : مً

 جوزها مع تتخانك اما اول من الشاطره الست بنتً ٌا برضو ؼلطانه ماانتً : احمد

 حسن هخلً انا و ؼلطان انه مٌمنعفش منه تستؤذنً الزم لولتلن انا و البٌت تسٌبله

 بابا ٌا عاٌزاه مش انا : دماؼهمً فوق ٌدٌله

 اٌه تمول الناس عاٌزه متجوزه شهر بمالن انتً و تطلمً ابٌض نهار ٌا : احمد

 بمى بابا ٌا عاٌزه انت اللً اعمل ٌووووووه : مً

 بعد و حسن طلب و الهاتؾ لالتمط احمد اما ؼرفتها الى ذهبت و الشرفة تركت و

 االشواق و السالمات

 حسن ٌا دي ابنن عماٌل ٌرضٌن : احمد

 اٌه ال و مً مزعل اٌه عمل لٌه : حسن

 فٌها سؤل وال و اسبوع من اكتر من عندي البنت مؽضب : احمد

 اسود نهاره : حسن

 مش بس ؼلطانه هً تموله ما ؼٌر من جاتلً عشان الخدامٌن ادام مبهدلها : احمد

 للٌلة مش بنتً انا حسن ٌا علٌه عٌب صدق ما كؤنه و دا عمله هو اللً لدرجة

 كده ٌعمل عشان



 لٌه ممالتلٌش مً : حسن

 نفسها عل لافله و اجازه خدت و جت ما ٌوم من منهارة البت : احمد

 باللٌل جاٌلكم احنا طٌب : حسن

 السائك احضار السكرتٌرة من طلب و هاتفه حسن سحب ذلن على المكالمة انتهت و

ًا  وجده عنه سؤل دخل و وصل مروان فٌال الى انطلك و السٌارة ركب بالفعل و  نائما

 مفزوعا لام رأسه فوق الماء دورق رش ؼرفته صعد

 بابا ٌا كده حد ٌصحً حد فً : مروان

 فاٌت مش نهارن مراتن مؽضب انت و الكلب ٌاابن تنام عٌن لٌن : حسن

 بمى فٌها طظ كالمً مسمعتش و مشٌت اللً هً تمشً ممولتلهاش انا انا : مروان

 كده لوحدها هتمشً هً و : حسن

 اذن ؼٌر من ابوها عند راحت : مروان

 بٌن اتصلت كانت لو و النهار طوول ناٌم انت و ازاي منن تستؤذن هً و : حسن

 صح مش ال و صح صحتن عشان االرض بكرامتها مسحت برضو كنت تمولن

 عجبكم كان لو بمى كده انا هو اهو : مروان

 راس تبوس معاٌا هتٌجً دلولتً هتلبس و انت جزمة ٌا عاجبنا مش الء : حسن

 ترجعها و مراتن

 الجنة فً البٌس عشم : مروان

 اعرفن ال و ابنً انت ال مروان ٌا معاٌا جٌت ما لو باهلل السم : حسن

 بمى ٌوووه : مروان

 ولد ٌا ٌال : حسن

ًا  وحده مروان ترن و حسن خرج  كالمه ٌسمع ان ٌجب لكنه و ابٌه من ؼاضبا

  ..مً بٌت نحو انطلما و باانتظاره ابٌه وجد زل و البسه ارتدى و اؼتسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ! 10 ) الحلمة



 و السٌارة من ترجلوا السٌارة السائك اولؾ مً بٌت حٌث الى مروان و حسن وصل

 ان مً فااضطرت بمربه الخادمة تكن لم الباب طرلوا مً شمة حٌث الى صعدوا

 حسن انكل : بدهشة مً ,,و .الباب تفتح

 ٌعنً امشً لٌه كده اتخضٌتً مً ٌا اٌه : حسن

 اتفضل ٌاانكل طبعا الء : متعجبة لمروان تنظر هً و مً

 نفس فبادلته باستحمار العلى اسفل من لها ٌنظر هو و المعتوه خلفه و حسن دخل

 النظرة

  ,,,و . مً جاءت جلسوا و علٌه سلموا احمد ٌجلس حٌث الى دخلوا

 ٌاانكل اٌه تشرب : مً

 بنتً ٌا حاجه ال و : حسن

 تمول الزم بمى ازاي : مً

 شاي .. اون : حسن

 اون : مً

 انت و : مضض على مً

 خفٌؾ شاي : مروان

 اون : مً

. انتهوا و احتسوه و احضرته بالفعل و الشاي لهم تصنع ان الخادمة من مً طلبت

 ,,,و

 مً ٌا منن زعالن انا : حسن

 ٌاانكل اٌه من : مً

 بٌتن تسٌبً وشن فً تاخدي مش لولٌلً حاجه عملن لو لولتلن مش انا : حسن

 ٌاانكل تانً حل فٌه مكنش : مً

 عندن لحد هٌجٌلن حمن و بٌتن ارجعً و دلولتً البسً : حسن

 هرجع مش ٌاانكل اسفه انا : مً



 مً ٌا انا علٌا حمن : حسن

 استحمل لادره مبمتش بجد انا بس ٌاانكل العفو : مً

 راجعه مش بس انكل ٌا ؼالً خاطرن : خاطرٌمً عشان : حسن

 معاٌا تٌجً عندن بابا ؼالوة و : حسن

 فٌها متسولٌش علٌكً باهلل انتً و .. احسن اٌدٌها تبوس تموم ما : مروان

 اصال كالم موجهتلكش انا : مً

 كده من احسن بطرٌمة جوزن كلمً : احمد

 كده معاها متتكلمش زفت ٌا خالص انت اخرس : حسن

 بمى بابا ٌا : مروان

 راسن على ٌبوس و دلولتً هٌتؤسفلن هو و مً ٌا انا علٌا حمن : حسن

 اتؤسفلها و مرتن راس بوس لوم بسرعه لوم ٌال : استطرد ثم

 ٌاانكل حاجه منه عاٌزه مش : مً

 بس حضرتن و بابا عشان معاه هرجع انا

 فً ٌؤتً اٌام البٌت مروان ترن اسوء الحال اصبح و بٌتها الى مً عادت هكذا و

 ٌؤتً ال اصبح ان الى العمل من مً تعود ان لبل ٌخرج و اللٌل من متؤخرة ساعة

 تكسبه و الجو تلطؾ ان فٌها رأته التً النادرة المرات فً مً حاولت البٌت الى

 مولفه على مصر جدوى دون لكن و بصفها

 فجاءة حسن علٌها دخل و بمكتبها جالسة مً كانت بالحسبان ٌكن مالم حدث لكن و

 ٌبكً

 ٌاانكل مالن: مً

  ,,,و .بشدة ضمها و الٌها توجه

 حبٌبتً ٌا هلل البماء : حسن

 حاجه حصله مروان ٌاانكل اٌه بتمول انت : مً

 انتً تعٌشً بابا : ٌزداد بكائه و حسن



ًا  مً سمطت  حسن حملها الصدمة اثر من علٌها مؽشٌا

 فالت افالها و عطراًا  احضر و االرٌكة عل ووضعها حسن

 السائك احضر اولفها و خلفها حسن خرج كالمجنونة المكتب من تركض خرجت

 تستمر ان لبل نزلت و الباب فتحت بٌتهم وصلوا معه اركبها و ركب و السٌارة

  احد وجدت الشمة دخلت حسن خلفها و مسرعة صعدت مكانها فً السٌارة

 بجانبه سنٌة وجدت ؼرفهت دخلت ( بنتً ٌا حٌلن شدي ) لائالًا  ٌواسٌها الجٌران

  .و الؽطاء ازالت و ناحٌته توجهت مؽطى ووجهه

 و هتموت اصلن سامعنً انن عارؾ ان لوم بابا دا الهزار بالش بابا : بدموع مً

 علٌا رد علٌن باهلل بابا لمٌن تسٌبنً

 هتسٌبنً عمول مش هو ما : تصرخ هً و بعنؾ بتحرٌكه لامت و به امسكت ثم

 لٌه بابا لٌه معان خدنً لوحدي

ًا  الواصلة مروان ووالدة حسن و الخادمة و بشدة احتضنته ثم  من بكاء حالة فً حدٌثا

 المنظر

 جدوى دون لكن و ابٌها جثة تترن و الؽرفة من تخرجها انا مروان والدة حاولت

 ناحٌتها توجه دموعها من ابٌها وجه تبلل حتى ابٌها تحتضن هً و تبكً جلست

  ,,و .حسن

 كده مٌنفعش مً ٌا رحمه ربنا بتعذبٌه كده انتً حبٌبتً مً : حسن

  ,,و . له نظرت ٌسندها هو و الؽرفة من بها الخروج حاول و سحبها

 انكل ٌا تانً هشوفه مش ٌعنً : مً

 ربنا لضاء دا : حسن

 الءءءءءءءء : تردد هً و االرض على اثرها سمطت و لوٌة صرخة صرخت

ًا  سنٌة لها احضرت ثم االرائن احدى على اجلسها و اخرى مرة حسن اولفها  كوبا

 ٌواسٌها اخته و مروان والدة بجانبها جلست و اللٌمون من

 اما شدٌدة حزن حالة فً الكل و العزاء الولت حان و الدفن و الؽسل اجراءات تمت

 رأسه سٌهشم ٌراه عندما انه باهلل ٌمسم و لمروان ٌتوعد كان فمد حسن



 سلوى و حسن ٌؤتً و ابٌها بٌت فس تجلس تشرب ل و تؤكل ال مً الحداد اٌام مرت

ًا   ابٌها بٌت ترن رفضها بعد الٌوم معظم معها لٌمضٌا ٌومٌا

  ,,,و . معها جلس و علٌها سلم فمط اخته وجد ابٌه بٌت الى فتوجه ناحٌته من اما

 ٌشوفن اما مستحلفلن بابا دا : مٌرنا

 اشتكتله الشملوله تاللً طبعا : مروان

 مات حمان : مٌرنا

 امتى اسود ٌانهار : مروان

 اٌام عشرة من : مٌرنا

 فٌن مً هً و هللا اال اله ال : مروان

 عشان روحلها مً عند من نازلٌن و مكلمنً لسه امن و ابون باباها بٌت فً : مٌرنا

 هٌظبطن شافن و جه لو ابون

ًا  ابٌه بٌت من مروان خرج  برن لام صعد و السٌارة صؾ مً بٌت الى متوجها

 له خرجت مً اخبرت و المعٌشة ؼرفة فً اجلسته و سنٌة الباب له فتحت الجرس

  ,,,و .له الممابل بالكرسً جلست ؼاضبة نظرات له تنظر دامعه بعٌن مً

 هلل البماء : مروان

 بكائها من زادت و علٌه مً ترد لم

 هللا شاء ان الجنه فً ٌرحمه ربنا : مروان

 نروح معاٌا تعالً ٌال طٌب : فاكرمروان انن خٌرن كتر : مً

 بابا بٌت هسٌب مش انا : بعنؾ مً

 و تركها و ؼاضبا خرج علٌاو اللً عملت انا براحتن بمى ٌوووووووووه : مروان

 مالبس انارتدت لررت اٌام 5 مرور فبعد مً اما اخرى مرة لها ٌؤبه ال اصبح

 دخلت و وصلت مروان فٌال نحو توجهت اجره سٌارة اجرة ركبت و خرجت الحداد

 ؼرفته فً انه اخبرها عنه سؤلتهم العزاء واجب لها لدموا و الخادمات بها رحبت

  و نحو توجهت دخلت الباب فتحت ؼرفته الى صعدت

  ,,,و .اٌمظته



 اهالًا  رجعتً انتً : مروان

 موضوع فً عاٌزان عشان كده فوق لوم : مً

 ولته مش انام عاٌز انا : مروان

  !!طلمنً : مً

 

 طلمنً : مً ( 11 ) الحلمة

 ٌاختً نعم : نومته من ٌعتدل هو و بصدمة مروان

 طلمنً بمولن : باصرار مً

 اتجننتً انتً اٌه اطلمن :مروان

 اصالًا  متجوزٌن اننا اساس على : مً

 عاٌش باباكً كان لما مطلبتٌهوش و دلولتً الطالق طلبتً بمى اشمعنى و : مروان

 عشانه مستحمله كنت عشان : مً

 دا الكالم انا اصدق عاٌزانً : مروان

 

 مشكلتً مش متصدلش تصدق : مً

 مات ابوكً اما بعد شعرن حل على تمشً عشان هانم ٌا اطلمن عاٌزانً : مروان

 .. كده علٌا تمول ازاي انت مسمحلكش انا خالص اخرس : الكٌل طفح لد و مً

 بالعافٌة تطلمنً هخلٌن انا ما ٌاا بالزوق تطلمنً ٌا بمى شوؾ

 هطلك مش طالق انا بس اركبٌه خلٌن فً ما اعلى : مروان

 

  ,,,و .امسكها و خلفها لام الؽرفة من بالخروج مً همت

 فٌن راٌحه : مروان

 البٌت راٌحه : مً



 هنا هتمعدي حته فً هتروحً مش انتً الء : بصرامة مروان

 

 ٌعنً هتحبسنً : بحدة مً

 بمى اٌوا : مروان

 لٌتفاجئ الساللم نزل و بالمفتاح خلفه الباب اؼلك و الؽرفة من خرج و تركها و

  ,,,و .ٌنتظره الصالة فً ابٌه بوجود

 حٌلتها ٌا شرفت انت : حسن

 بابا ٌا الخٌر صباح : مروان

 الخٌر ٌشوؾ ٌشوفن اللً هو و : حسن

 جتتً تسم تشوفنً ما كل انت هو بابا ٌا اٌه فً : مروان

 ٌااخً بتحس ٌارٌتن و : بالمٌام ٌشرع و حسن

 الصبح على بابا ٌا اٌه فً : مروان

 انت دا بابا فٌها خلٌتها انتً : المطنً بممٌصه امسن و نحوه توجه بعد حسن

 ال ربنا هلل منن دفن و عزا تحضر ال و ٌموت مراتن ابو الناس ادام فضحتنً

 فٌها بتسؤل ال و المسكٌنة البت رامً دا كل فوق و اخره فً ال و دنٌا فً ال ٌسترن

 فوق محبوسه اهً : بكبرٌاء مروان

 مبتفهمش انت : حسن

 تطلك عاٌزة اللً هً اٌه فً بابا ٌا اٌه : مروان

 اصالًا  مخلعتكش انها كوٌس دا : حسن

 المفتاح هات : استطرد ثم

ًا  حسن صعد المفتاح البٌه مروان اعطى  جالسة وجدها الباب فتح مً الى مسرعا

  ,,,و .كتفها على ربت و نحوها توجوه ؼاضبة السرٌر فوق

 ٌاانكل شوفت : مً

 مً ٌا اسؾ انا : حسن



 مش انا منه طلمنً عندن ٌرحمه هللا بابا ؼالوة و بتحبنً لو ٌكرمن ربنا انكل : مً

 عاٌزاه

 

 حاله من نصلح نحاول اننا فً هتساعدٌنً اللً انتً انن بمول انا و : حسن

 ٌاانكل معجزه محتاج دا! ؟ حاله نصلح : بتهكم مً

 ابوس بترجاكً انا وهللا مٌوش ٌا حك عندن : كثٌراًا  معجزة كلمة حسن اضحكت

 طاللن ورلة هجبلن انا متعدلش لو و ساعدٌنً رجلن و اٌدن

 طاٌماه مبمتش انا و طاٌمنً هو ال اصالًا  بعض بنحب كنا لو دا ٌاانكل : مً

 الطالق سٌرة جبتٌله اما شكله مشوفتٌش انتً بنتً ٌا اٌه طاٌمن مش : حسن

 شعرن حل على تمشً عاٌزه بٌمولً اه : مً

 هو بس معلش مٌوش ٌا كده طرٌمته هو بس ... وهللا ربوه على اخص : حسن

 وهللا ؼٌران

 وهللا ٌاانكل هٌتعدل مش : مً

 المحاولة شرؾ ٌكفٌنا ٌبمى : حسن

 

 علٌا بٌطلعوا لوحدنا ننبمى اما اول و بس ادامن ٌتعدل ممكن هو ٌاانكل : مً

 الولت طوول ادامً هتبموا انتم ما : حسن

 ٌاانكل ازاي : بتساإل مً

 البٌت فً معاٌا تعٌشوا هتٌجوا : حسن

 ٌاانكل هٌوافك مش : مً

 كلمه ٌكسرلً مٌمدرش : حسن

 نشوؾ اما : مً

 معاه هتصرؾ انا العربٌةو على دلولتً معاٌا بس انتً انزلً : حسن



 ٌاانكل امرن : مً

 امرها بتحدي لمروان نظرت الرئٌسٌة الصالة الى حسن مع مً نزلت بالفعل و

  ,,,و .مً خرجت السٌارة الى تتوجه ان حسن

 علٌا كالمها هتمشً انت بابا ٌا اٌه جري : بحدة مروان

 كده لالن مٌن انت و : حسن

 فٌن راٌحه امال : مروان

 البٌت معاٌا جاٌه : حسن

 بمى لٌه : مروان

 جاي كمان انت و : حسن

 بمى لٌه : مروان

 اربٌن و عٌنً ادام تبمى عشان : حسن

 رباٌة نالص انا و لٌه : مروان

 اصال متربتش انت : حسن

 بمى ازاي هتربٌنً : مروان

 اول من هتبتدي انت دا ال االول زي مدٌر هتشتؽل مش و الشؽل هتنزل : حسن

 و امتى بتنام اعرؾ عشان معاٌا تعٌش بمى تٌجً و تدربن مً تترجى و السلم

  الناس بنت دا من االهم و سنكحه و شرب و خروج مفٌش و امتى بتصحى

 هللا ٌرد بما تتعامل دي تتعامل

 

 دي زي تافهة بت حتة خاطر عشان هتذلنً انت : بؽضب مروان

 منن عشره برلبة ضفرها مً دي انت فاشل ٌا مٌن تافهة : حدة و بحزم حسن

 مش انا و هنفذه مش انا دا لولتله انت للً والكالم تنفعن خلٌها بمى خالص: مروان

 بٌتً هسٌب

 اصالًا  بٌتن ٌبمى اما مش : حسن



 بٌتن ٌبمى لرش تجٌب و تشتؽل و كده راجل تبمى اما : ٌعنٌحسن اٌه ٌعنً : مروان

 الفٌال بعت ان فكره على و فٌه لاعد مانتش كده ؼٌر

 !!؟ نعم : مروان

 الجدٌد النظام بمى دا هو : حسن

 

 بمى بمً اشبع و اوتٌل فً العد هروح جدا بسٌطة : بتحدي مروان

 مفاتٌح على اٌدٌن بمى دا كل تعمل ما لبل بس مشكلة مفٌش حبٌبً ٌا اوكٌه : حسن

 الموباٌل و كارد الكرٌدت و العربٌة

 هً ال و انا ابنن اللً مٌن هو : مروان

 البٌت تٌجً باللٌل 12 الساعه لحد ادامن كده بعمل كده عشان انت لالسؾ : حسن

 هجٌبن النً تختفً انن متفكرش و هتتسحب حاجه كل دلٌمة و 12

ًا  ٌشتعل مروان ترن و خرج و  بمً سلوى رحبت الفٌال الى مً و حسن توجه ؼضبا

 بالحنك فشعرت بها ترحب فلم مٌرنا اما ٌؤتً ان على مروان ؼرفة لها اعدت و

  ظلوا مروان مولؾ مترلب الجمٌع و هدوء فً الؽداء تناولوا اخٌها ألجل

 االمل مً فمدت ٌؤتً لم لكنه و ٌؤتً ان امل على للٌال تسامروا و و التلفاز ٌشاهدوا

 لتنام مً استؤذنت ثم للٌال جلسوا و العشاء تناولوا سٌؤتً انه متؤكد كان فمد حسن اما

  مالبس ارتدت و اؼتسلت ثم محتواٌتها تفحصت الؽرفة مً صعدت

 للوب الى الٌؤس تخلل استرخت و (( الزهر بلون لصٌر لطنً لمٌص )) النوم

 بخفة ٌفتح بالباب تفاجئت و الجلوس وضعٌة فً هً و مً نامت و ناموا و الجمٌع

  على جلس و الضوء اشعل ثم لها نظر و دخل به تفاجئت من لترى نظرت

  ,,,و .الؽرفة ركن فً ارٌكة

 اوضتً فً نٌمن اللً اٌه انتً : المعتاده بسحافته مروان

 مزاجً بمش وهللا عنً ؼصب : مً

 بت ٌا ال : مروان

 فٌها اللً ٌعرفوش ما اصلهم هما ما : مً



 بمى اوؾ : مروان

 متخلؾ شكلن على تالته اوفٌن : منخفض بصوت مً

 اٌه بتمولً انتً : مروان

 اصال جابن اللً اٌه انت : مً

 بارده ٌا مالن : مروان

 ٌسامحن ربنا : مً

 الكنبه على هنام انا ... هللا شاء ان : مروان

 as you like : مً

 

 

ًا  السابعة فً ٌستٌمظ مروان كفاح رحلة بدأت هكذا و ( 12 ) الحلمة  ٌرتدي صباحا

 ولت فً حتى مساءاًا  السابعة فً الى ٌعود ال و العمل الى ٌذهب و الرسمٌة مالبسه

 لكنها و مً تدربه ان المفترض من كان أعمال با حسن ٌكلفه الموظفٌن استراحة

  رفضت

 

 حسن ٌتعمد االجتماعات فً اوامر له تصدر لكنه و به تحتن ان ترٌد ال النها

ًا  فً مً اما عادي موظؾٍل  كاألل ٌعامل و تجاهله  خلؾ جالسة الممدمةكانت فً دائما

 حسن السٌد لشركة لوٌة ضربة تعتبر التً الجدٌدة الصفمة اوراق تراجع مكتبها

  ,,,و .السكرتٌرة هاتفت متؤخرة اوراق هنان ان وجدت

 دٌنا ٌا اٌوا : مً

 مدام ٌا اٌوا : دٌنا

 الجمل سٌد صفمة اوراق بمٌة فٌن : مً

 مدام ٌا ال و معرفش : دٌنا



 بتاعة المخازن فً اللً البضاعة بٌراجع كان اللً اصالًا  مٌن هو : خفٌفه بحده مً

 دي الصفمة

 فندم ٌا مروان مستر : دٌنا

 مروان ممممم : مً

 فٌه ٌشاركه الذي مروان مكتب نحو توجهت مكتبها من خرجت الهاتؾ مً اؼلمت

ًا  مروان جعل الذي االمر هو و موظفان  الموظفان لام المكتب مً دخلت ؼاضبا

ًا    الذي للحاسوب نظر ثم لها نظر و فمط بصره فرفع هو ماعدا لها احتراما

  ,,,و . امامه

 الجمل سٌد بتاعة الحدٌد صفمة ورق معان اللً انت (( الموظفٌن احد )) دمحم : مً

 فندم ٌا مروان مستر دا الء : دمحم

  ,,,و .ذراعٌها عالدة مكتبه امام ولفت لها ٌؤبه ال هو و مكتبه نحو مً توجهت

 مروان مستر ٌا الصفمة ورق فٌن : مً

 المكتب على اهو عندن : مروان

 خلصتوا : مً

ًا  : مروان  تمرٌبا

 لٌه مجبتهولٌش : مً

 صالح ٌا اسفٌن احنا : مروان

 توشكا ٌا العفو : مً

 الورق اما كده بعد : مستواه نفس فً اصبح و لمستواه مالت ان بعد استطردت ثم

 مفهوم مكتبً على ٌكون ٌخلص

 مفهوم : لال و وجهها من اكثر الترب و شدٌد بتفحص جسدها الى نظر ثم شفتٌه زم

 اؼلمت و دخلت و مكتبها الى الؽرفة من مسرعة خرجت االدبو للٌل انت : مً

 تفاجئت بعنؾ ٌنبض الذي للبها على ٌدها تضع هً و خلفه استندت و خلفها الباب

 لبالتها لتجده فتحت ٌدق بالباب



 الورق نسٌتً : مروان

 شكراًا  : بعنؾ تشده هً و مً

 لسانن همطعلن تانً شتمتٌنً لو : ٌدها ٌمسن هو مروان

 تؽلبت كالعادة و االجتماع عمد اٌام بعدة بعدها و ؼاضبة تركها و الؽرفة من خرج و

 ٌمٌم ان حس السٌد دفع مما جنٌه بملٌار صفمة للشركة حممت و الجمل سٌد على مً

ًا  فكان هو اما فٌلته فً مً شرؾ على حفالًا    التجاره فً مً بدهاء معجبا

 مهمش ألنه بالحنك ٌشعر كان لكنه و

 ترحب كانت زٌنة اي دون الحداد بلون رسمٌة بدلة مً ارتدت الحفل ٌوم جاء

ًا  مهمش هو و منهم التهانً تستمبل و البلد اعمال برجال  بها ٌمد كان حسن حتى تماما

 الحضور بٌن بها ٌتباهى و

 الحفالت جو تطٌك ال هً فا بالضٌك مً شعرت الؽٌرة و بالضٌك مروان اشعر مما

 هو صعد السرٌر فوق جلست و مالبسها بدلت و صعدت ثم الحضور من استئذنت

 و مً افزع مما بعنؾ الباب فتح و خلفها

 كده لٌه انتً : بحدة مروان

 ٌاابنً حاجه عملت انا : مً

 تنرفزٌنً و بتعصبٌنً : مروان

 !!؟؟ انا : مً

 ؼلط انا و صح اللً طول على انتً لٌه : مروان

 لٌه انت نفسن اسؤل : مً

 بعصبن انً بمى بالنسبة اما : هادئة كانت لكن و دموع بها عٌنها و استطردت ثم

 طول على و تعصبنً و بتستفزنً طول على اللً انت العكس هو بٌحصل اللً فا

ًا  و ٌتعدل بكره معلش الول انا و اهانة و شتٌمة   و ارضٌن بحاول كنت دٌما

 وحشه شاٌفنً طوول على انت

 اصالًا  اتجوزتٌنً : مروان

 علٌا ضؽط بابا و طلبت اللً انت : مً



 ؼصبن ٌعنً معمول مش : مروان

 هو و ٌموت عاٌز كان و لٌا االمثل العرٌس شاٌفن كان هو بس مؽصبنٌش الء : مً

 عشانً حاجه بكل ضحى هو الن طلب ارفضله بجد ممدرش انا علٌاو مطمن

 

 مرضتش انت و الطالق منن طلبت و جٌت برضو ذلن مع و

 متعمد اللً مٌن و مٌن بٌعصب اللً مٌن ٌبمى : دموعها تمسح هً و استطردت ثم

 و خرج و بكالمها جداًا  تؤثر الصدمة من مروان ٌجب مٌنلم ٌضاٌك

______________ تركها

 

  ( 13 ) الحلمة

ًا  الؽرفة من مروان خرج  محمة هً فا كبٌرة بدرجة به متؤثراًا  مً كالم من مصدوما

 جمٌع من بالرؼم االولى اللحظة من مطٌعة زوجة كانت بل شًء له تفعل لم هً

 لررت ٌفعل لن و ٌحبها ال انه ادركت عدما و لبله من لها ترعضت التً االهانات

 ظل و المنزل من مروان خرج النانٌته فمط به تمسن لكنه و حٌاته من االنسحاب

 صعد مً بكالم متؤثراًا  مازال عمله و المنزل الى عاد و مل طوٌالًا  بسٌارته ٌدور

 طوٌالًا  لها نظر مره ألول لرب عن مالمحها تؤمل نائمة وجدها الباب فتح و ؼرفته

ًا  فاابتعد نومها فً تتململ وجدها ًا  سرٌعا  هو ذهب و مالبسه بدل تراه ان من خوفا

 مً و الشركة ادارة كٌفٌة ٌتعلم مروان علٌه هو ما على الحال لٌناماستمر االخر

 مولفها على مصممة مً جدوى دون لكن و االجواء ٌلطؾ ان ٌحاول لكنه و تتجنبه

ًا  مثلهاجالسون الؽبً شمٌمته مولؾ بلة الطٌن مازاد و  و الرئٌسٌة الصالة فً جمٌعا

 تؤكد كانت لكنها و مٌالدها عٌد فً الحضور علٌها لتؤكد صدٌمتها الحد تتحدث كانت

 مً تؤبه لم دعوه لها توجه لن مً و الحاضرات فمط صدٌماتها ان المكالمة طوال

ًا  بالضٌك شعرت لكنها و كثٌرا لالمر  مولؾ من بالؽضب فشعر مروان اما ما نوعا

 مروان ,,,و .شًء كل خرب هذا مولفها و االوضاع تلطٌؾ ٌحاول فهو الؽبً اخته

 ؼبٌة انتً فكرة على : بحده

 بمى لٌه : مٌرنا

 معزومه مش مً اٌه ٌعنً : مروان

 بتهمن هً اصالًا  امتى من انت و : مٌرنا



ًا  الء : مروان  مراتً مش تهمنً طبعا

 حره انا و مٌالدي عٌد اٌه بمولن : مٌرنا

 لن و لم و مً تؤبه لم المٌالد عٌد ٌوم اكترجاء الجاٌات مٌرنا ٌا ماشً : مروان

ًا  حفالًا  كان تحضر  هذه فا سعٌداًا  مروان ٌكن لم اطاللا مً ٌستهوي ال صاخبا

ًا  كان و تهمه تعد لم التفاهات ًا  متضاٌما  و للٌالًا  الحفل ٌترن ان لرر مً اجل من اٌضا

  ,,,و .علٌها لالطمئنان ٌصعد

 هتنزلً مش اٌه : مروان

 معزومة مش انا : مً

 العٌله من انتً عزومه محتاجه مش انتً بنتً ٌا اٌه معزومة : مروان

 مبحبش انا بعدبن و البٌت فً هنا التحؾ زي زًٌ انا العٌله من مش انا الء : مً

 اصالًا  الحفالت

 مٌالد عٌد بتاع بارتً حضرتن ما عمرن انن تفهمٌنً عاٌزه ٌعنً : بتعجب مروان

 صاحباتن من حد

ًا  الء : مً  بارتً اي من اهم عندي كان ٌرحمه هللا بابا طبعا

 و لٌه صحابن ساٌب ال و اصالًا  لٌه معاٌا بتتكلم انت بعدٌن و : استطردت ثم

 معاكً اتكلم بالش اٌه : جاٌلٌمروان

 ٌعنً ؼرٌبة شاٌفاها : مً ابتسمت

 حصل اللً اهو بس منن اكتر نفسً من مستؽرب انا : مروان

 فااضطر علٌه بالنداء لام اصدلاءه من احد لكن و معها الحدٌث ٌطٌل ان ٌرٌد كان

 و مٌرنا المعتوهة من افضل تكون ان مً لررت الحفلة انمضت هكذا و ٌتركها ان

  فً لها تعطٌها ان لررت و لٌمة ماسٌة لالدة عن عبارة هدٌة لها احضرت

  ,,,و .بالحدٌمة مروان مع جالسة كانت لها توجهت التالً الٌوم

 سنه مٌة عمبال : بالهدٌة لها تمد هً و مً

 ؼالٌة هدٌة فلوس جاٌبه انتً و : بااستهزاء لها نظرت فتحتها و الهدٌة مٌرنا اخذت

 منٌن دي زي



ًا  مروان اجاب  مشبرأها بمى حسن الحاج حبٌبة هً ما : ممازحا

 جٌبنا من علٌنا بتشبرأ ازاي شوؾ : مٌرنا

 بمال اهالٌكم مستحمله انا لٌها منن سٌس ٌا بص : منهما الكٌل طفح لد و مً اجابت

 حٌوان ٌا اٌه على نفسكو شاٌفٌن لٌها منن خلفوكو الل من اتنفخت و اووي كتٌر

 اذا و مٌن نفسن مفكره هانم ٌا انتً و فاشل و بتشرب و جربان انت دا لٌها منن

 هربٌكو بمى انا تربٌكو معرفتش امكم

ًا  مروان و مٌرنا خافت  خلفها صعد و اخذته هو لكن و معهم كالمها طرٌمة من اٌضا

 اللً اٌه انتً : مروان ,,,و .بعنؾ الباب فتح و صعدت و تركتهم ان بعد الؽرفة

 كده معاٌا تكلمً ازاي انتً انتً

 حره انا : مً

 بتكلمٌنً انتً و معاٌا ماتتعدلً : مروان

 عندي و اخلعن الروح معاٌا نفسن مااتحرمت لو مروان ٌا باهلل السم تموله :مً

 بنت لسه و شهر كام من متجوزه انً للماضً لول اما بمى تخٌل بمى المهرٌة اسبابً

 ..

_____________________________________________!!

 _ ___

 

ًا  مذهوالًا  مروان وفك ( ..14 ) الحلمة  ماذا ولتها ٌعرؾ لم ٌمال الذي الكالم من تماما

 لم مً لكن و بكرامته ٌطلمها او علٌه تستند كانت ما ٌبطل و علٌها أٌعتدي ٌفعل

 تجمٌل مركز نحو مً المنزلتوجهت من نزلت و حمٌبتها سحبت فمد مجال له تترن

 ثم السكرتٌرة بها رحبت المدٌرة ممابلة منها تطلب السكرتٌرة الى سؤلت دخلت كبٌر

 علٌه الجالس المكتب نحو توجهت و الباب فتحت المدٌرة مكتب الى لتدخل لامت

 تكمل لم ٌظنها ٌراها من لكن و عمرها من االربعٌنات اوائل فً حسناء سٌدة

 شعر و عسلٌتٌن عٌنان و ذهبٌة بشرة تمتلن الخفة و الجمال و الرشالة من الثالثون

 رأتها عندما نحوها راكضة لامت تنتظرها مً ان السكرتٌرة اخبرتها مموج اسود

ًا  مً  اوي ماما ٌا وحشتٌنً : مً ,,,و .بشؽؾ عانمتها و نحوها ركضت اٌضا

 دا كل علٌا متسؤلٌش دا كل مً ٌا كده ماما روح ٌا اكتر انت و ( : مً والدة ) سالً

 معاٌا تعٌش هتٌجً مات بابا طالما لولت اللً انا و

 تانً هسٌبن مش ماما ٌا خالص : مً



 جلست عندما فا لها جرى ما مً تحتمل لم جلسوا عندما و اجلستها و امها اخذتها

 و .فوراًا  بالبكاء بدأت

 حبٌبتً ٌا بس مالن : بؤسى سالً

 ماما ٌا اوي تعبانه : مً

 فضفضٌلً حبٌبتً ٌا بس اٌه فً : اخرى مرة امها ضمتها

  ,,,و . الٌوم ماحدث الى لها مروان خطوبة منذ لها حدث ما المها مً لصت

 ؼبٌة لرارته عمره طوول بجد دا ابوكً : سالً

 هللا بابا فً و فٌا تبكتً عشان ال و منه تطلمٌنً عشان جٌالن انا و ماما ٌا : مً

 ٌرحمه

 اصالًا  متجوزة انت هو و زي تبمً عاٌزة انتً انتً هبلة ٌا اٌه تطلمً : سالً

 طاٌماه مش خالص ماما ٌا : مً

 كده عٌنن فً عٌنً ماما على : سالً

 بحبه انً المصٌبة دي هً ما : بالبكاء انفجرت لد و مً

 نشوؾ بعدٌن و نروح ٌال ماما حبٌبة ٌا خالص : ابنتها محتضنة هً و سالً

 اٌه هنعمل

 المدن ارلى احد مً والدة فٌال توجهوا و التجمٌلً المركز امها و مً ؼادرت

 تبدل و تؽتسل ان منها طلبت بساطتها و الفٌال بجمال مً انبهرت بالماهرة السكنٌة

  تناولوا و امرتها ما فعلت و والدتها لطلب مً اذعنت الؽداء لٌتناولوا مالبسها

 محولش مروان مً ٌا لولٌلً : سالً ,و .الشاي ٌحتسوا بالحدٌمة جلسوا ثم الؽداء

 حاجه معاكً ٌعمل

 ماما ٌا ٌعنً اٌه زي حاجه : مً

 ساذجة ٌا حموله ٌاخد : سالً

 بس واحده مرة : مً

 بعدٌن و : سالً



 فمط بالمنشفة وجدها عندها دخل عندما بٌنهما حدث ما المها مً لصت

 دي المره بس : مً

 ؼبٌة انتً عشان : سالً

 علٌه نفسً ارمً رفضنً دا ماما ٌا : مً

 حك لٌه ان تعرفً و المراٌا فً المفعن منظرن على بصً روحً حك لٌه : سالً

 عارفاكً اصلً بكم البساله تاللٌكً طبعا و بٌه مهتمه مش شعرن و بهتان وشن

 فمرٌة

 ماما ٌا ٌعنً اٌه ٌعنً : مً

 

 انوثتها مبٌنة و بنفسها مهتمة و ادامه حلوه ست ٌاللً اما الراجل حبٌبتً ٌا : سالً

 ادامها بٌضعؾ جبروته كان مهما

 عشانه هتؽٌر مش و كده اعمل ما عمري انا : مً

ًا  نفسن عشان دا اوال : سالً  معرفتٌش انتً كالمن من و ؼبٌة ٌا جوزن دا ثانٌا

 لحماكً تشتكً طول على الهبلة زي انتً دا بالعكس تكسبٌه عشان حاجه تعملً

  فً و هاماله واحده عاٌز دا مروان زي اللً تؤدٌبه فً نفسن على انتً اعتمدي

 عشانه بتضحً الولت نفس

 

 معبراه مش ماانا : مً

 شوٌة ٌنخ اما اول عاٌز و صلبه ارض على انتً و منن تٌجً الزم بس : سالً

 اصولها على بمى الحنٌة تورٌله

 خالص فٌه مااسؤلش ٌعنً : مً

 متمولٌش ٌرجع فٌن راٌح متسؤلٌهوش ٌخرج ٌعنً ٌعنً بالظبط مش : سالً

 صدلٌنً علٌه بتتفضلً انن حسسٌه بس نومه و اكله و بلبسه اهتمً لٌه اتؤخرت

 راكع هٌجٌلن

 النهارده الدنٌا طٌنت انا دا اصالًا  رجعنً لو مش : مً



 كنتً بجد ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه : سالً

 دي االدب للة علمن مٌن بس مً ٌا سكر

 ما كتر من بجد بس ماما ٌا اوي اوي بٌئة كنت انا بمى مروان عاشر مٌن : مً

 ماما ٌا اوي اهانونً بجد اعصابً على ضؽطوا

 لالت ماما هتمولً و هٌجً هو بس حبٌبتً ٌا معلش : سالً

 تفتكري : مً

 هو خلٌه و حماكً مع الشؽل سٌبً دا من االهم بعدٌن و اوي اوي افتكر : سالً

 ٌسؤلن حماكً اما و عاٌزاه انتً اللً المشروع افتحلن مستعده انا و مكانن ٌجً

 الء شؽلً الء : الشؽلمً فً معاٌا محتاجاكً انً لولٌله

 ازاي معاكً هٌتعدل هتشوفً و هتسٌبٌه : سالً

 بمى ٌوووووووه : مً

 هٌتنفذ اللً كالمً النهاردة من ٌووووووه ؼٌر من : سالً

ًا  مروان كان اخرى ناحٌة من و  و الخته و له حدث بما السعداء امه و ابٌه مع جالسا

ًا  ستموت اخته   ,,,و .حدث ما من ؼٌظا

 كده عملته مكنتوش ربٌتكم كنت لو انا هو ما حك عندها بجد : سلوى

 تطلمها الزم مروان ٌا اوي بٌئة دي : مٌرنا

 ان ربٌتكم على اخص كده تملب الزم اخوكً العربجً عاشرت هً ما : حسن

 كالب ٌا لٌها منن ربٌتن عٌشت

 مجتش لالتلً بسنٌة اتصلت انا فٌن هً عارؾ مش انً المشكلة جماعة ٌا : مروان

 فٌن راحت تكون ممكن معرفش و

 الموباٌل على كلمتها : حسن

 هترد مش اكٌد : مروان

 هتخسر مش و جرب : حسن

 و .سالً علٌه فردت بجانبه مً تكن لم مً هاتؾ رن هاتفه ازرار مروان ضؽط

 مً ٌا اٌوا : مروان,,,



 مامتها انا مً مش انا الء : سالً

 طنط ٌا معاكً مً المهم علٌنا ما!! ؟؟ مامتها : مروان

 

 عندي اٌوا : سالً

 كوٌسه هً طٌب : مروان

 

 ناٌمة بس حبٌبً ٌا اه : سالً

 كلمتها انً لووللها تصحى انا طٌب : مروان

 اون : سالً

  ,,,و .الهاتؾ اؼلك

 اصالًا  عاٌشة مامتها هً : مروان

 جدا جامده ومان بٌزنس دي اه : حسن

 ٌعنً سٌرتها مجبتش : مروان

 بعض من حرمهم كان ٌرحمه هللا احمد : حسن

 ممتها عند لاعده .. ماعلٌنا : مروان

 هتروحلها مش كده زعالنه هتسٌبها انت و : حسن

 بمى براحتها : مروان

 منها خاٌؾ شكله سٌبه : بسخرٌة سلوى

ًا  الء : مروان  هدٌهولن انا و البس لوم عارفه انا : العنوانحسن عارؾ مش بس طبعا

 نحو انطلك و سٌارته ركب المنزل من خرج و ثٌابه ارتدى ابٌه لطلب مروان اذعن

 الى عاد و انٌمة حمراء زهور بالة احضر زهور محل عند تولؾ مً والدة بٌت

 لائالًا  نفسه حدث لكنه و اخرى مرة بها انطلك و السٌارة



 لٌمة للة و شتٌمة و اهانة عمال بتنطك مش و ساكتة البنت حك لٌها هً ما : مروان

 فً عملت و حمار انا دا واجب الل دا عملته اللً حاجة فً ذنب ملهاش هً و

 اعتذرلها المبلول الكتكوت زي راٌح اهو اٌدنً و كده نفسً

 الباب نحو توجه منها نزل و السٌارة صؾ مً والدة بٌت حٌث الى مروان وصل

  ,,,و .سالً له فتحت الجرس دق

 معاد ؼٌر من جٌت انً اسؾ انا : مروان

 مً اصالح لما اال انام هعرؾ مش لولت بس

 صح مروان انت : بتخمٌن سالً

 انا اٌوا : باابتسامة مروان

 حبٌبً ٌا اتفضل : سالً

 ووو و .جلست اجلسته و الرئٌسٌة الصالة الى ادخلت

 اٌه تشرب : سالً

 مٌرسً حاجه ال و : مروان

 عمبال عصٌر هجٌبلن ازاي ( : دي مً دي اهو كٌوت مالواد ) بالها فً سالً

 ناٌمة اصلها مً ماانادي

 طنط ٌا ماشً : مروان

 دخلت و فتحت ؼرفتها لمً صعدت العصٌر له تحضر ان الخادمة سالً امرت

 مبتسمة

 تحت مروان : سالً

 !!!!!!!!؟ جوزي : مً

 ٌصالحن لما اال ٌنام معرفش بٌمول : سالً

 انا جوزي عن بتتكلمً انتً : تصدٌك بعدم مً

 وهللا اه : سالً

 بعته اللً حسن انكل ان و كداب انه اثبتلن و دلولتً هنززلن انا طٌب : مً



 الدوالب من عندن من فستان البسً هنعمله احنا اللً متبوظظٌش اٌه بمولن : سالً

 لابلٌه انزلً و شعرن سٌبً و مٌن حطً و

 بمى ماما ٌا ٌوووووه : مً

 بنت ٌا ٌال : سالً

ًا  فكان هو اما  ٌتساءل و سالً بجمال مبهوراًا  جالسا

 مبٌنة مش بس مزه هً كده مامتها زي مزه متبماش مً لٌه : مروان

 منطلك شعر و اكمام بدون لصٌر لرمزي فستان ٌرتدي رلٌك مالن امامه ظهر

 عطر و رلٌمه زهرٌة زٌنة و للعنان

ًا  مروان لام  نحوه توجهت الزهور بالة ٌحمل مبتسما

 اهال : مً

ًا  مروان  مً فٌن امال : ممازحا

 اطلعهالن تحب : مً

 اتفضلً : مروان

  ,,,و . ممعد الرب على لذفتها و البالة مً اخذت

 وحشتٌنً : مروان

ًا  مً للب رلص  وحش متشوفش : تماسكت لكنها و بكالمهه فرحا

 لفشتً انتً بس الصبح بهزر كنت انا فكرة على : مروان

 وهللا بجد : مً

 ستً ٌا سوري العموم على : مروان

 

 

 

 



 

 برلة لها ٌتحدث و ٌبتسم ٌعتذر مروان ٌجري ما تصدق ال مً كانت ( 15 ) الحلمة

  ,,,و .معهم لتجلس سالً جاءت به اثرت كالمتها ان أم جدٌدة خطة اهً متناهٌة

 مروان ٌا نورتنً انت دا : سالً

 ٌعنً خالص طنط مش انن شاٌؾ انً مع طنط ٌا حضرتن نور دا : مروان

 سالً ٌا لولً خالص : باابتسامة سالً

 مامتها مش مً ااخت شكلن حضرتن بس وهللا لصدي مش : مروان

 بمى لٌه زعالن سالً ٌا تمولً عاٌزان انا سٌدي ٌا : سالً

 سالً ٌا ماشً : باابتسامة مروان

 مً ٌا جوزن مع خلٌكً انتً و بمى العشا احضر هموم انا : سالً

 بمى هنروح احنا طنط ٌا لزوم مالوش : مروان

 متتعشاش و حماتن بٌت تدخل مره اول ابداًا  وهللا : سالً

 وهللا سالً ٌا اتعبن عاٌز مش انا : مروان

 هٌبمى العشا و ثوانً حبٌبًٌ ٌا راحه تعبن : سالً

  ,,,و .وحٌدٌن تركتهما و سالً ذهبت

 بابان مع الشؽل هسٌب انا فكرة على : مً

 بس كده لٌه : ٌخفٌها ان ٌحاول بسعادة مروان

 منرفزكش و معصبكش عشان : مً

 اوي اسود للبن انتً علٌكً مً ٌا ٌوووه : مرحة بلؽة مروان

 ٌعنً البٌت فً هتمعدي : استطرد ثم

ًا  الء : مً  ماما مع هشتؽل طبعا

 مانع معندٌش : مروان

 شكراًا  : اهتمام بعدم مً



 جلس الطعام منضدة نحو توجهوا جاهز العشاء ان لتخبرهم سالً جاءت هنا و

 نظرة لمً سالً نظرت سالً الٌسار و مً الٌمٌن من و المنضدة رأس على مروان

  ,,,و .امها طلبت ما مً نفذت ( لجوزن اؼرفً ) بمؽزى

 اتفضل : بالتضاب مً

 مٌوش ٌا مٌرسً : مروان

 العفو : مصدلة ؼٌر بنظرة مً له نظرت

 حاجه شارب اكٌد : مسموع ؼٌر بصوت مً

 مً ٌا حاجً بتمولً : بتساإل مروان

 سالمتن الء : بارتبان مً

 النهاردة معاٌا هتبات مً مروان ٌا اذنن بعد : سالً

  (بتستؤذنً انتً و ) بمعنى نظرة ألمها مً نظرت

 زعالنة لسه انتً : لمً ناظراًا  مروان

 ...اي : مً

 عاٌزاها و وحشانً هً بس حبٌبً ٌا الء : مً لتسكت حازمة بنظرة سالً لاطعتها

 شوٌة معاٌا تمعد

 سالً ٌا طلب ارفضلن ممدرش انا و : مروان

 كمان انت معانا تبات ممكن او : سالً

 حسابه عامل مش عشان مٌنفعش الء : مً

 تانٌة مره طنط ٌا فعال اه : بحنك لها ناظراًا  مروان

 فً ٌفكر الطرٌك طوال كان منزلهم الى انصرؾ للٌالًاو معهم جلس و العشاء انهوا

 ما المسكٌن ٌعلم ال امها من مً تتعلم ان تمنى سالً مثل لٌست مً ان كٌؾ و سالً

 به سٌفعل

 باانتظاره الجمٌع وجد المنزل دخل و منها ترجل و سٌارته صؾ المنزل الى وصل

  ,,,و .ممعد الرب على بنفسه المى و دخل



 علٌكم سالم : مروان

 السالم علٌكم و : الجمٌع

 مً فٌن : حسن

 

 مامتها عند باٌته : مروان

 لٌه معان مجبتهاش : حسن

 فٌها مسكت سالً : مروان

 مٌن سالً : سلوى

 مً من اصؽر ٌمول ٌشوفها اللً بس مامتها : باانبهار مروان

 طنط ؼٌر من كده سالً ٌا بتمولها انت و : مٌرنا

 لها بالنسبة طنط اللً انتً دا اٌه طنط بعدٌن و عاٌزه اللًٌ هً : مروان

 هً ما زي حلوه لسه هً : حسن

 حسن ٌا اتلم : بضٌك سلوى

 حماته ان ٌفتخر الزم الواحد وهللا كورباج دي مٌن حلوه هههههههههههه : مروان

 دي

 اوي جامده ومان بٌزنس دا كل فوق و : حسن

  :مٌرنا

woooooooooow ilike this type of woman 

 

 me too : مروان

 منها تتعلم مً ٌارب : استطرد ثم

 متسمٌلة انها بتمولن مً بابا ٌا فكرة على

ًا  : بحدة حسن  اجبرتها انت طبعا



 

 شؽلها فً محتاجاها سالً لالتلً هً بس حصل ما وهللا : مروان

 ؼٌرها من اٌه هعمل عنها تتؤخر متمدرش فعالًا  مامتها طالما : باستسالم حسن

 فٌن روحت انا امال حاج ٌا علٌن عٌب : مروان

 علٌن اعتمد مضطر : حسن

 كلكم هفاجئكم هفاجئن فكرة على دي الكلمة على هتندم : مروان

 ٌارب ٌااخوٌا ٌارب : حسن

 بكره شؽل عندي عشان انام طالع انا : مروان

 خٌر على تصبحوا

 الداخلٌة من فصل ان منذ فا كلمته من مندهشون الجمٌع ترن و الؽرفة مروان صعد

ًا  شًء مسإولٌة ٌتحمل ال و بشًء ٌلتزم احد ٌره لم عامٌن منذ   ,,,و .معجزة حما

 ٌارب ٌاابنً ٌامروان ٌهدٌن ربنا : سلوى

 نتٌجة معاه جابت المرمطه شكل ... امٌن : حسن

 

 الصالحة بالذرٌة ٌرزلهم ربنا و ٌارب مً مع ٌتعدل ما عمبال : سلوى

 لرٌب هللا باذن : حسن

 و عمله الى ذهب باكراًا  مروان استٌمظ ٌذكر شًء اي دون الٌوم انمضى هكذا و

 تردي و تؽتسل ان منها طلبت باكراًا  سالً اٌمظتها فمد بطلتنا عند اما مً مكان استلم

  ثٌابها ارتدت و اؼتسلت امها لطلب مً اذعنت طوٌلة مهام لدٌهم ألن ثٌابها

 اكمام بنصؾ أحمر لطنً لمٌص و الجٌنز خامة من ازرق بنطال ) من المكونة

 على شعرها رفعت و ((( بالبالرٌنة ٌدعً ما )) احمر حذاء و وردٌة كتابات علٌه

 المركز نحو انطلموا و سٌارتها فً تتنظرها والدتها وجدت نزلت الفرسو ذٌل هٌئة

ًا  االستمبال موظفة من سالً طلبت طلبت دخلوا وصلوا التجمٌلً  من كامالًا  طمما

  ,,و .مكتبها حو توجهت و فوراًا  بمكتبها ٌكون ان التخصصات كافة من العامالت

 لٌه دا كل ٌعنً اعرؾ عاٌزة انا : مً



 ممكن شوٌة انتً جنب على العدي : سالً

 بمى ٌطلمنً فٌه طظ عاجبه مش لو كده شكلً عاجبنً انا بمى ماما ٌا : بملل مً

 انتً اخرسً : اآمرة بلؽة سالً

 مختصصة و شعر لص مختصصة من المكون الكامل الطمم معها و الموظفة دخلت

 و (( منٌكٌر و كٌر بدي )) اظافر متخصصة و بشرة مختصصة و شعر تلوٌن

  ,,,و .سبا و مساج متخصصة

 تبمى ساعة كام بعد عاٌزاها انا دي الكٌوت البنوتة شاٌفٌن بنات ٌا بمى بصوا : سالً

 اون االنوثة طاؼٌة انثى

 مدام ٌا امرن : الجمٌع

 متخصصة مع الرحلة بداٌة كانت مً نظر وجهة من العذاب رحلة بدأت هكذا و

 و الكرٌمات و االلنعة بوضع بدأت مً تؽٌٌر من االسد نصٌب لها كان التً البشرة

 بشرة اصبحت المجهود من ساعتٌن بعد و الباهتة الجافة مً بشرة على الؽسوالت

 من البشرة متخصصة انتهت ان بعد اخرى مرة الذهبً لونها الى عادت و نضرة

 نضرة لتبمى المستحضرات من حمٌبة اعطتها و نصاٌح عدت مً الى اسدت عملها

  كل تجمٌلً مركز الى الذهاب اهمٌة عن اخبرتها و الولت طوال

 بالبشرة للعناٌة شهرٍل 

 االمام من لصته لكنها و طول على شعرها مً تركت الشعر لص الثانٌة المرحلة

 تدرٌجات هٌئة على

 الصافً الجبلً العسل بلون مً شعر المتخصصة لونت الشعر تلوٌن الثالثة المرحلة

 الصبؽة بعد ما جفاؾ تتجنب حتى شعرها بمعالجة لامت ثم

 مً فااظافر شاق بعمل المتخصصة لمت لد و المنٌكٌر و كٌر البدي الرابعة المرحلة

 المٌت الجلد من كثٌراًا  اظافرها حول و تمام تالفة

 المؽربً الحمام و السبا و المسجات الخامسة المرحلة

 دخلت الجمال و االنوثة طاؼٌة امرأة مً اصبحت ساعات و ساعات عناء بعد و

  ,,و .المكتب والدتها على

 جولً انجلٌنا ال و بمٌتً مٌوشتً ٌا واااااااااااااااو : سالً



 باربً شبه خلتٌنً اما كده ارتاحتً : رضا بعدم مً

 لمر باربً دي وحشة باربً هً و : سالً

 كده ٌشوفن اما مروان شكل تتخٌلً عاٌزاكً انا : لائلة المرآة امام امها اولفتها

 زٌكم بالشكلٌات بٌهتم عارفه انا هتعجبه : مً

 حاجه اهم الجمال شرط مش الشكل مبٌحبش دي الدنٌا فً راجل مفٌش : سالً

 طوٌٌٌٌٌل شؽل ورانا بٌنا ٌال : استطردت االنوثةثم

 تانً اٌه : مً

 شوبٌنج : سالً

 التسوق مراكز احد الى اتجهوا و ركبوا السٌارة نحو توجهت و ٌدها من سحبتها

 و مً ترتدٌها التً الرجال مالبس لٌست و سٌدات و فتٌان مالبس امها لها اشترت

 ..و مً مع طووٌل جدال بعد النجرٌهات و فاضحة بٌت مالبس

 ادامه كده البس ماما ٌا ٌمكن ال : مً

 الهبلة بنت ٌا جوزن دا : سالً

 بمى ماما ٌا : مً

 ؟؟ النجرٌهات ؼٌر من متجوزه انتً : سالً

ًا  اٌوا : مً  دي االدب للة البس استحالة انا طبعا

 ٌرحمه هللا ابوكً من الهبل وراثة : سالً

 من طلبت و حسن السٌد فٌال الى ابنتها سالً اوصلت و العذاب رحلة انتهت اخٌراًا 

 دخلت ثم امها ودعت االكٌاس من الهائل الكم مً مع ٌحمل و ٌؤتً ان البٌت بواب

  دخلت الجدٌد مً منظر من تفاجئتا اللتان سلوى و مٌرنا به الموجود البٌت

  ,,,و .جلست ثم التحٌة المت و

 مزه بمٌتً بجد مً ٌا واااااااااااو : باانبهار مٌرنا

 عمري طوول : بثمة مً

 اوي مروان هٌعجب و اوي حلو دا التؽٌر بس حبً ٌا اكٌد : سلوى



 طنط ٌا مٌرسً : مً

 هلكانه بجد شوٌة ارٌح هطلع انا : استطردت ثم

 حبٌبتً ٌا علٌكً سالمة الؾ : سلوى

 لامت ثم السرٌر على االمتعة رمت ؼرفتها الى مً حضرتكصعدت ٌسلم هللا : مً

 ) المدعو علٌها و خرجت و اؼتسلت ثم منها انتهت الخزانة فً برصها لتبدأ

 ثم وجهها على المستحضرات ووضعت بالمجفؾ شعرها صففت ( بالبرنص

  ,,,و .علٌها بدخولها سلوى لاطعتها لكن و الزٌنة بوضع شرعت

 كده علٌكً دخلت حبٌبتً ٌا معلش : سلوى

 ماما زي انتً دا عادي طنط ٌا ال : مً

 البٌت رجعتن انها نوبل عاٌزة دي ماما : سلوى

 واعٌة مكنتش بجد بس لولتله اللً فً االدب للٌلة انً عارفه انا طنط ٌا وهللا : مً

 اعصابً على الضؽط كتر من اٌه بمول انا

 اهم حاجه فً جاٌالن انا موضوعنا مش دا اصالًا  وهللا فٌهم فرحانه انا دا : سلوى

 طنط ٌا لولً : مً

 حك عندن و باٌظ و متربً مش و مفتري مروان مفكرة انتً مً ٌا بصً : سلوى

 السبب كانوا اللً بٌوتم ٌخرب هللا بس نسمة ابنً وهللا انا بس

 طنط ٌا مٌن : مً

 اوي شاطر كان بس عنفه عن النظر بصرؾ اوي شاطر ظابط كان مروان : سلوى

 ناس جداًا  لٌاسً ولت فً رائد بمى شطارته كتر من حد ٌظلم ان فكر ما عمره و

  مروان مً ٌا انا عارفه انتً وصله للً موصولش لبله متخرجٌن كتٌر

 لٌه الدخلٌة ساب

 حجه دي ان مع عنٌؾ انه كالم طشاش سمعت انا بس مسئلتوش انا و مملٌش : مً

 دا النوع بتحب الداخلٌة أل دماؼً مدخلتش

 سكرتٌرة بتشتؽل كانت هلل منها واحده بٌحب كان ابنً بنتً ٌا نورر علٌكً : سلوى

 مرضاش مروان اما و دا للراجل مروان تجند بتحاول كانت و فاسد اعمال لرجل

  و افكر لالتله حسن عمن مع تشتؽل تٌجً علٌها عرض تسٌبه انها هددته



 فً دا الراجل و هً علٌها لبض االداب بولٌس فٌها افكر لالتله اللً المهلة فً

ًا  العجٌنة من الشعرة زي هً و هو منها طلع الراجل بس زنا لضٌة  الولد طبعا

  االموال مباحث اتنمل و دا الراجل ورا نخرب و منه و منها ٌنتمم انه لرر و اتصدم

ًا  و بالموضوع خبر اخد الراجل داهٌة فً ٌودٌه عشان العامه  عاللاته بشبكة طبعا

 شوٌة عنده كان مروان رئٌس ان لوال لضٌة هٌلبسه كان و الؽلطان هو مروان طلع

ًا  ٌعتذرلن لاله ضمٌر  رفض حاجة كل فوق كرامته جوزن عارفة انتً طبعا

 مستدٌمة عاهة فً اتسببله انه علٌه اتبلى المتهمٌن من حد ما بعد فااترفض

 فٌه حصل دا كل حبٌبً ٌا : دموع و باأسى مً

 كمان صحابه 2 ب عاللة على كانت بسببها نفسه ودا اللً ان اتكشؾ و : سلوى

 دا كل تنسٌه ممكن اللً الوحٌدة انتً بس ذنب ملكٌش انن عارفه انا : استطردت ثم

 ٌمع اما اول بعدٌن و التمل بتحب الرجالة تمٌلة خلٌكً االول بالحنٌة مش و

 بمى موصكٌش

 الكالم نفس بتمولوا ماما و حضرتن هللا سبحان : مً

 نناه ابمى عاٌزه انا بمى اتجدعنوا و دا الكالم عارفه شاطرة ست اي : سلوى

 طنط ٌا هللا شاء ان : مً

 )) من المكونة مالبسها ترتد و و النٌلٌة زٌنتها لتكمل مً تركت و سلوى خرجت

 المطنً لمٌصها و اللون االبٌض شورت هوت المدعو جدا جدا لصٌر بنطال

  ((اللون الكحلً الفاضح

 HUGO الجذاب االنثوي عطرها رشت و

 الطوٌل شعرها بخصالت تعبث و الشخصً بحاسبها تعبث السرٌر على جلست و

 ؼرفته ال صعد و شمٌمته و امه على لٌسلم اوالًا  دخل مروان عاد الصفر ساعة دلت

 المفاجؤة على مٌرنا و امه من لمزاًا  و ؼمزاًا  وسط

 طرق خجلها حٌرة و للبها نبض ٌزداد الؽرفة من ٌمترب حذاءه صوت سمعت كلما

 من رأسه اخرج السرٌر على جالسة الجمال طاؼٌة باانثى لٌصدم دخل ثم الباب

  ٌتماسن ان حاول و دخل الؽرفة انها نعم صحٌحة الؽرفة ان لٌتؤكد الؽرفة

  ,,,و .بجانبها الفراش على نفسه المى



 متمربلوش انت السرٌر اتجننت انت : بحدة مً

 تعباااااااااان : مرهك بصوت مروان

 اٌه اعملن انا و : الشامل للتؽٌٌر انتباهه لعدم بااحباط مً

 مً ٌا الكنبة من اتكسر بجد ضهري : حجة اخذها لد و مروان

 اٌه اعملن انا و : ببرود مً

 

 جنبن هاجً مش ووهللا شاٌفة ماانتً زي كبٌر السرٌر مً ٌا بصً : بترجً مروان

 السرٌر على انام سبٌنً بس

 بمى شٌل الكنبة اخترت اللً انت مش الء : مً

 دا الممر اٌه بس : بشدة منها الترب و جلسته عدل لد و مروان

 عمري طوول : بثمة مً

 النفس فً الثمة فً انا اموت : مباشرة لعٌنها ٌنظرر هو و مروان

  ,,,و .السرٌر على هو لٌمع مكانها من لامت ٌمبلها ان اوشن و عٌنه اؼمض

 تحضرلن للشؽالة الول جعان مش : مً

 هللا شاء ان لٌه متحضرلٌش انتً و : بتعجب مروان

 ٌعنً انا فاضٌالن : مً

 هنام انا اكل عاٌز مش انا : مروان

 كده مترب ماانت بدل شور تاخد عشان الحمام احضرلن و هتكرم انا طٌب : مً

 كان فمد هو اما ٌتستحم لكً له لتجهزها بالؽرفة الملحمة المٌاه دورة مً دخلت

  ,,,و .بمً فعله ما على نفسه ٌسب حاله على متحسراًا 

 شٌخة ٌا المرؾ جتن بٌاما امهاااااااااا من احلى بمت اهً معلم ٌا بمى شٌل : مروان

 كده مزه انتً و

_____________________________________________!!



 _ _____

 

  (16 ) الحلمة

 اشترط فا تنام لكً السرٌر فوق من ٌموم ان من أمرته المٌاه دورة من مً خرجت 

 الى السرٌر من توجهت لطلبه مً اذعنت ٌموم لكً ٌرتدٌها ثٌاب له تخرج ان علٌها

 على ٌعض و الٌها ٌنظر هو و (( ٌعنً ببتعؤصع )) مشٌتها فً متخبترة الخزانة

ًا  شفتٌه  دخل و اخذها السرٌر على له المتها و الثٌاب اخرجت اثارته تتعمد فهً ؼٌظا

 بطنها على نائمة لٌجدها خرج و مالبسه ارتدى و تجفؾ اؼتسل و المٌاه دورة

 . عرلااًا  ٌتصبب هو و لدمها حركة تتابع عٌنه ظلت و منها الترب لدمٌها احد رافعة

  ,,,و

 كده كفاٌة : بعصبٌة مروان

 اٌه فً خضتنً ٌااخً اٌه : بفزعة مً

 عاٌز سمحتً لو ٌعنً بلٌز االرض نومة من وجعنً ضهري انا احم ها : مروان

 السرٌر على انام

 !!!!!؟ االرض على انام انا و : رضا بعدم مً

 االتنٌن احنا ننام بس برضو الدر انا و موزتً ٌا برضو ال : حانٌة بنبرة مروان

 ٌعنً جوزن زي انا دا السرٌر على

 مفٌش جنبً نوم انسى : مً

 اوي علٌا صؽٌرة الكنبة لادر مش خالص بجد بمى مً : مروان

 ثوانً صح انت : مً

 ماشً: مروان

 لحاؾ و وسادة و للطً لابلة مرتبة منها اخرجت و فتحتها الخزانة نحو مً توجهت

  ,,,و .وجهه فً الوسادة جاءت بعنؾ له لذفتهم نحوه توجهت و خفٌؾ

 المدٌمة الجومة بنت ٌا : خافت بصوت مروان

 اٌه بتمول انت : بحدة مً

 للبً ٌا مٌرسً بمولن : مروان



 العفو ؟ وهللا : تصدٌك بعدم مً

ًا  هً و نام و نومه مكان مروان نصب  ان البد لكن و علٌه ٌتمزق للبها و نامت اٌضا

 ٌتؤدب

 الحسناء بطلتنا رموش داعبت جدٌد ٌوم حلول عن لتعلن الصباح شمس اشرلت

 و انتهت لتؽتسل دخلت و الخزانة من مالبسها اخرجت بنشاط لامت و عٌنها فتحت

  المكونة مالبسها ارتدت و الرلٌمة زٌنتها ووضعت شعرها صففت خرجت

 عن ٌرتفع مكشوؾ بنً حذاء و الداكن السكر بلون الرلبة الى ٌصل ثوب ) من

 هزته مستواه الى مالت نحو توجهتmiss dior عطر رشت و ( سم 7 االرض

  ,,,و .خفٌفة هزة

 ٌال لوم مروان : مً

 اٌه عاٌزه : مروان

 الشؽل عل هتتؤخر 7 الساعة ٌال لوم : مً

 المدٌر بمٌت انا براحته بٌروح المدٌر مش هو : نائم بصوت مروان

 عشان ٌلتزم ٌعنً للموظفٌن اعلى مثل بٌبمى المدٌر : بالمٌام تشرع هً و مً

 انا كتٌر هنده مش لوم ٌال ٌلتزموا

 ٌابرٌنسٌس امرن : مؽازالًا  مروان

 فٌن على امال : استطرد ثم

 الشؽل على : مً

 ناسً انا دا صح اٌوا: مروان

 بالخروج همت و اخذتها الصؽٌرة البنٌة حمٌبتها نحو مً توجهت

 لٌه كده بدري نازله انتً : مروان

 مظبوطة مواعٌدي عارفنً انت : مً

 معانا هتفطري مش طٌب : مروان

 ماما مع هفطر : بفتور مً



 هوصلن استنً طٌب : مروان

 السواق هتبعتلً ماما مٌرسً : مً

 اوصلن و البس و السرٌع فً شاور هاخد استنً بنتً ٌا : مروان

 هؤخرن و هتؤخر : مً

 الكالم لٌكً ٌبمى اتؤخرتً لو ستً ٌا : مروان

 الرسمٌة حلته ارتدى و بسرعة اؼتساله مروان انهى مروان لكالم مً اذعنت

 و . بموة عطرها استنشك نحوها توجه انتهى عطره رش و شعره صفؾ و الرمادٌة

,,, 

 دٌور المٌس صباح : مروان

 هنتؤخر ٌال : مً

 المهمة ست ٌا اتفضلً : الباب ٌفتح هو و مروان

 ,,,و . بتفحص ٌرالبها مروان و مشٌتها فً تتبختر هً و مً خرجت

 ٌحرلن هللا شٌخة ٌا لمر : مروان

ًا  هو و علٌهم التحٌة المت خلفها هو و مً نزلت  وجد عندما حسن للب انشرح اٌضا

 المركز الى انطلموا و السٌارة ركبوا و البٌت من خرجوا اتصل لد بٌنهم الود ان

  المسجل شؽل عندما االذاعة على كانت التً االؼنٌة مً نظر لفت التجمٌلً

ًا  تنطبك فكالمتها (( علٌا اكدب )) ٌاسمٌن اؼنٌة  ابتسامة ابتسمت مروان على تماما

 ٌعرؾ لم ((( معمولة مش احوالن بمى ؼٌر من سبحان ))) الممطع عند (( عرٌضة

 متفرعن كان اللً فٌن )))ٌلٌه الذي الممطع لكن و ٌسؤلها لم و ابتسامتها سر مروان

 ((( جراله اٌه طب عٌن ؼمضة فً تانً حد بمى بٌلٌن مش جامد للب ابو فٌن

ًا  هو فضحن ًا  علٌه تنطبك انها و االؼنٌة كالمات على تضحن انها فهم و اٌضا  . تماما

  ,,,و

 ٌاختً اوي االؼنٌة عجبتن : مروان

 ٌعنً عادي : مً

 هبلة ٌا اٌه على بتضحكً امال : مروان



 شتٌمة ؼٌر من تعٌش متعرفش : مً

ًا  مروان  صفة دي شتٌمة هبلة هً و : متعجبا

 ٌعنً كده ٌاباردة ؼبٌة ٌا بتاعن الماموس عارفه ماانا صح اه : مً

ًا  مروان  اٌه على بتتضحكً كنتً بشتمن مش اعترفتً ادٌكً اهو شوفتً : ممازحا

 بمى

 ٌعنً اضحن بالش : مً

ًا  ال : مروان  الصبح على الدنٌا فً ضحكة احلى ورٌنً و اضحكً بٌبً ٌا طبعا

 هتؤخر عشان بسرعة سوق ٌال طٌب : المولؾ تفادت لكنها و كلمته من مً احمرت

 كده

 نفسن امسكً طٌب : مروان

ًا  مروان انطلك  ثم معه ماطلت تتؤخر ال ان علٌها شدد نزلت المركز الى وصل سرٌعا

  ,,,و .امها على المكتب دخلت الموظفات على لتسلم دخلت وافمت

 لولو ٌا الخٌر صباح : والدتها تتمبل هً و مً

ًا  تمبلها هً و )) لولو روح ٌا الفل صباح : سالً   ((اٌضا

 طمنٌنً ها : استطردت ثم

 مروان والدة علٌها لصته جرى ما المها مً لصت

 منهم ٌنتمم ربنا امن حبٌب ٌا : باأسى سالً

 علٌه تمٌلة افضل الزم لالتلً سلوى طنط بس ماما ٌا اوي علٌا صعبان هو ما : مً

 اٌوا : سالً

 مش اتؽٌر شكلً عشان هٌحبنً هو ٌعنً مضاٌمنً بجد ماما ٌا ٌعنً بس : مً

 مً انا عشان

 سإال هسؤلن انا مً : سالً

 اسؤلً : مً

 ٌحبن عشان اٌه عملتٌله انتً : سالً



 اجابة لدٌها لٌس او ٌرد لم

 معاه اتعاملتً لحماكً بتشتكٌه كنتً و حتى بتجادلٌه كنتً ال و حاجه ال و : سالً

 ما لبل ٌصالحن انه بدلٌل بٌداري هو بس جدا طٌب مروان مً ٌا لعلمن بسلبٌة

 اٌه ال و بنفسن تهتمً

 صح : مً

 روحً ي حٌاتً ٌا لالن امبارح كان بس شكلن بٌحب كان لو هو بعدٌن و : سالً

 ٌا جوزن على حافظً عاٌزه هو اللً ٌاخد عشان ؼٌرن من اعٌش ممدرش بحبن

 علٌه الزمن و انتً متبمٌش ساعدٌه و مً

ًا  عمد و مكتبه دخل و الشركة الى فوصل ناحٌته من اما  عن الموظفٌن لٌخبر اجتماعا

 ال هو و الجمٌع من محبوبة مً فا بالؽضب الموظفٌن معظم شعر الجدٌد منصبه

  جعلها مما ذلن على اجبرت انها متؤكدة فكانت مً صدٌمة زٌنة اما ٌطاق

 وو و .االجتماع انتهاء بعد بها تتصل

 ازٌن زوزا : مً

 مٌوش ٌا انتً ازٌن :زٌنة

 انتً ازٌن الحمدهلل تمام : مً

 دا المفتري اٌه عملن مً ٌا لٌه الشؽل سٌبتً خالص تمام مش : زٌنة

 عشان سٌبته اللً انا كوٌس بمى حتى دا وهللا الء ههههههههههههههههههه : مً

 ماما مع اشتؽل

 

 كوٌس طٌب : زٌنة

 اشوؾ و فترة كل علٌكً اطمن اجً هبمى انا و اهتمامن على حبً ٌا مٌرسً : مً

 الشؽل

 حبً ٌا تنوري : زٌنة

 مٌرنا على سلمت لبله مً عادت جدٌد اي دون مروان و مً لدى العمل ٌوم انتهى

 مموجة هٌئة على شعرها صففت خرجت و اؼتسلت الؽرفة الى صعدت و سلوى و

  بلون كحالًا  و الوردي و البرتمالً اللون بٌن ما شفاه احمر وضعت



 الى ٌصل اكمام بدون الفٌروز بلون لطنً ثوب ارتدت و عطرها رشت و الفٌروز

 حاسبهاجاءت على المركز ملفات بعد تراجع السرٌر فووق جلست و الفخذ اول

 فعاد هو اما امها مع بالخارج تناولته انها اخبرتها جاهز الؽداء انا لتخبرها الخادمة

 بمنظرها بشدة لٌفتن و الباب فتح و الؽرفة الى صعد و علٌهم مساءاًاسلم السابعة فً

 دي الكسفة على ماما ٌا ٌسامحن هللا )) بالها فً تردد هً و خجالًا  ااحمرت هً اما

 علٌه ٌظهر هو و االرٌكة على جلس و الشخصً حاسبه حمٌبة المى و دخل(( 

 علٌكم سالم : مروان ,,,و .االرهاق

 السالم علٌكم و : مً

 بنتً ٌا جبل انتً دا دي الهلكة اٌه دا اٌه : مروان

 بس تعرؾ عشان امال : مً

 مامتن مع اٌه عامل الشؽل المهم : مروان

 اساعدن ممكن انا حاجه معان والفه لو فكرة على صعب مش تمام : مً

 

 تعالً و االكل هاتً و ٌحضرولً لالولهم جعان انا : مروان

 انا عندن خدامة : مً

 مٌن من هطلب امال مراتً مش هللا : مروان

 اختن الظرٌفة من اطلب : مً

 مً ٌا سمحتً لو : مروان

  ,,,و .اولفها الباب نحو توجهت و بتثالل مكانها من مً لامت

 هنا استنً : مروان

 اٌه فً : مً

 ازاي كده نازلة فٌن مخن انتً : مروان

 ٌعنً اٌه : مً

 فولـن حاجه البسً : مروان



 

 

  (18 ) الحلمة

 منهم مً استئذنت و الؽداء تناولوا مروان و حسن و مً النمابٌن انتهى ان بعد 

 جسدها و ببشرتها اعتنت و اؼتسلت امها بها ماامرته تنفذ لكً ؼرفتها الى للصعود

 لمسة ووضعت شعرها صففت الؽرفة من خرجت و حولها المنشفة لفت ثم و طوٌال

 بتردد الخزانة فتحت بتثالل الخزانة نحو توجهت و التجمٌل مستحضرات من خفٌفة

 الصدر منطمة من مزركش السماوي باللون (( باالنجري )) المدعو منها اخرجت و

 تشعر هً و امامها ولفت المرآة نحو توجهت مً ارتدته الفخذ اول الى ٌصل و

 فً ركضت امسكت الدرج ٌصعد صوته سمعت هكذا امامه ستجلس كً بالخجل

 و وضعته اسود شال فوجدت ذراعتها فوق تضعه شًء عن تبحث الؽرفة انحاء

 ٌا : خافت بصوؾ لٌردد جنونه جن و الؽرفة دخل المماعد احد فوق بسرعة جلست

 الدٌن و العمل مثبت

 لكن و االدبتماسن للٌلة علٌا هٌمول ماما ٌا اٌه فٌكً اعمل : تردد فكانت هً اما

 اخذ و سترته خلع و عنمه ربطة فن المماعد احد على جلس و دخل كثٌراًا  لٌس

 فضحن الخجل شدة من النافذة من تمفز ان ترٌد فكانت هً اما لها النظرات ٌختلس

  ,,,و .منظرها على

 اٌه على بتضحن : مً

 اضحن بالش : مروان

 طٌب .. ممممممم : مً

 ابهرتٌنً بصراحه بس : مروان

 بالظبط بااٌه ابهرتن : مً

 بابا ادام عنً دافعتً عشان : مروان

 برضو ؼلطان انن مٌمنعش دا بس .. الحك مع انا : مً

 اٌه فً ؼلطان ٌااختً نعم : باستنكار مروان

 و بالزعٌك مش بالراحه بس اه معاهم شدٌد تبمى الزم عندن موظفٌن دول : مً

 الشتاٌم



 حد مشتمتش انا : مروان

 برضو انا علٌا .. مروان ٌا : مً

 بنت واحده اشتم اخاللً مش دٌنا و زٌنة مشتمتش .. بس دمحم شتمت : مروان

 ٌــــــــــــــــــــدي على : مً

 مراتً انت ... فرق هنان : مروان

 محبوب تبمى الزم شاطر مدٌر تبمى عشان .. موضوعنا مش : مً

 ٌعنً ابوسهم و علٌهم اطبطب ٌؽلطوا اٌه ٌعنً : مروان

 نفس فً حساب الؾ بٌعملولن و بٌحترمون و بٌحبون ٌعنً ... فكٌن ٌا الء : مً

 عٌشته تطٌن ٌؽلط حد لما ان مٌمنعش دا و .. الولت

 اهو ؼلطوا هو ما طٌب : مروان

 شركة روح ٌا تمولو انن مش بتحذٌر تكلمه ممكن و منه خصمت انن الصح : مً

 هربٌن انا هً اهلن

 مخاوٌة انت بجد دا اٌه مٌوش ٌا دا اٌه : مصطنع باابنهار مروان

 طبٌب تسؤل ال و مجرب اسؤل بس ... حبٌبً ٌا ال : مً

 مً ٌا انتً اسود للبن : مروان

 ذراع فوق من الشال فطار علٌله هواء نسمة جاءت الذي الولت فً هذه جملته لال

 هو و ذراعها فوق الشال لتضع بسرعة مً لامت منه انبهار و منها خجالًا  وسط مً

ًا    ...و .لٌؽتسل مالبسه اخرج و لام المولؾ لتدارن اٌضا

 شاور اخد داخل انا : باارتبان مروان

 الماء تحت رأسه ووضع الماء ووفتح بموة الباب واؼلك و المرحاض اوكدخل : مً

 ان المالن لهذذا اٌمكن السابمة محبوبته مها مثل مً تكون ان اٌمكن ٌفكر هو و

 انه اما اخرى مرة الحب سٌدق للبه ان ام عمره لبالً هكذا معمداًا  اسٌظل ٌخون

 لكن و مختلفة مً ال لال و نفسه كذب و كابر حدث ما حدث لد و لها دق لد بالطبع

 الؽرض هذا كان اذا لكن و زوجة ٌرٌدها انه و بجمالها انبهاره ٌنكر لم انهى ال

 لٌخرج مالبسه ارتدى و نفسه جفؾ و اؼتساله انهى ٌرٌد ال هو فا ال ٌحبها سٌجعله



ًا  كؤن و امامه تنظر النافذة خلؾ والفة ٌجدها و  الطاهر كالمالن كانت ٌشؽلها شٌئا

 ردد شاردة هً و الجمال الرائع

 المى و االرٌكة نحو ٌسترتوجه ربنا ... هتكرهنً اؼتصبتها لو انا هو : مروان

 لها ٌنظر فوجدته لوجوده تنبهت ان الى طوٌالًا  شكلها تؤمل و استلمى ثم فولها بنفسه

  ,,,و .بحب

 لٌه كده بتبصلً : بتساإل مً

 سرحانه انتً و حلو شكلن اصل : مروان

 مٌرسً : مً

 عملن واخد اللً اٌه : مروان

 شؽل شوٌة ٌعنً عادي حاجه ال و هه ( : ال ام اتخبره حائرة ) مً

 خٌر على تصبحً .. هنام انا طٌب مممم : مروان

 اهله من انت و : مً

 تفكر جلست و الؽطاء سحبت و السرٌر فوق جلست هو ٌنام لكً النور مً اؼلمت

 و السجن ٌدخل و مٌرنا هٌمتل مروان ) النتٌجة لكن و مروان اتخبره ستفعل ماذا

  مروان و هتتشل سلوى و الصدمة من ٌموت و للبٌه سكتة هٌجلً حسن

 لنفسها مً لالت هكذا ( هتجنن انا و اعدام هٌاخد

 ما مثل وخٌمة تكون لن العوالب تكون مهما فا مٌرنا مع تتحدث ان مً لررت

 نحو توجهت و اصابعها اطراؾ على الؽرفة من خرجت حسن او مروان ستخبر

  ,,,و .فدخلت مٌرنا لها سمحت الباب طرلت مٌرنا ؼرفة

 تعبانة انن لالتلً طنط .. اٌه عامله : مً

 المزاكرة من بس ارهاق شوٌة دول حاجه ال و تعب ال و : باارهاق مٌرنا

 لولٌلً تعباكً مضاٌماكً حاجه فً لو الكبٌرة اختن زي انا مٌرنا : مً

ًا  الء : بارتبان مٌرنا  هتؤفوري برد شوٌة عشان انتً هٌزعلنً اللً اٌه طبعا

 الموضوع

 متؤكدة : مً



 اٌه فً بنتً ٌا اٌوا : مٌرنا

 مٌرنا ٌا دا وائل مٌن : جعبتها فً ما تكشؾ ان لررت لد و مً

 علٌا بتجسسً انتً : بعنؾ لتمول السرٌر فوق من مٌرنا انتفضت

 انتً و اووي عالً كان صوتن بس اصالًا  اسلوبً كان عمره ال و طبعا الء : مً

 رسمً نتجوز بتمولٌله

 ال و مٌن انا عارفه مش انتً كده تمولٌلً لنفسن تسمحً ازاي انت : بؽضب مٌرنا

 اخوٌا و اٌه كنتً نسٌتً انتً كده زي حاجه تمولً انن تتجرأي ازاي ال و اٌه انا

 اصالًا  دعوة ملكٌش انتً متصاحبٌن عرفً رسمً اٌه عملن

 عاٌزه مكنتش لو و لكده اضطرتٌنً اللً انتً لنفسً مسمحتش انا وهللا : مً

 اعتبرتن و جٌتلن انا بس حسن النكل او و ألخوكً لاٌلة زمانً كان مصلحتن

 ؼلطانة كنت انً الظاهر بس الصؽٌرة اختً

 مروان لتجد الباب لتفتح ؼاضبة فٌه تجلس كانت التً الممعد على من مً لامت

  ,,,و .الفتاتان صدمت امامها

 داا سمعته انا اللً اٌه : مروان

 ؼلط فاهم انت مروان : مً

 بعدٌن معاٌا حسابن خالص انتً اسكتً : عالً بصوت مروان

 هٌمولن انه وعدنً هو بس همولن كنت وهللا انا مروان : باكً بصوت مٌرنا

 شعرها حل على معاٌا ماشٌة اختً ٌمولً اٌه ٌمولً هو ال و اٌه تمولٌلً : مروان

 جوزي دا اٌه بتمول انت اخرس : بصراخ مٌرنا

 االرض على اطاحتها صفعة مروان صفعها

 ٌا حاجه ٌجرالهم ٌعرفوا امن و ابوكً عاٌزه مٌطلعش صوتن اخرسً : مروان

 فاجرة

 اٌه هنعمل هنشوؾ و دلولتً تعالى مروان : مً

 هم و االرضٌة فوق من الامها و شعرها من جرها و مٌرنا نحو مروان توجه

 لوة من اوتٌت ما بكل مً منعته اخرى مرة بضربها



 تضربها انن مٌنفعش حامل بلٌز اهدي مروان : مً

 تركها ثم شذرا مروان لها نظر

 دا الباٌظ وائل ؼٌر ملمتٌش : مرواان

 زٌن و صاحبن هو ما : مٌرنا

ًا  علٌها سٌنهال كان و اخرى و مرة مروان صفعها  امسكته مً ان لو ضربا

 حاجه كل منها هفهم انا و دلولتً سٌبها ٌسمع محدش عشان اٌدن ابوس : مً

 همتلها ٌعنً همتلها مً ٌا علٌها سٌبٌنً : مروان

 جاٌة انا و اوضتنا روح خالص بمى هدى وا ٌااخً باهلل استهدى : مً

 و مٌرنا حٌث الى مً توجهت ؼرفتهم نحو هو توجه و الؽرفة خارج مً دفعته

  ,,و .رأسها لبلت و ضمتها

 ناٌم ساٌباه وهللا مٌرنا ٌا معلش : مً

 ٌؤجل فضل و استنً لالً اللً وائل هو بس له الول عاٌزة كنت انا : ببكاء مٌرنا

 مبمتش و حامل بمٌت ما لحد

 بٌتهرب بمى ووائل اٌه اعمل عارفه

 متجوزٌن انتم طٌب .. الجبان : مً

 معاه الورق بس .. اه : مٌرنا

 رباح الصباح و نامً .. معاه تسٌبٌها ازاي كده فً هو : مً
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 خرجت و ؼطتها ثم ماء كوب مً اعطتها تبكً هً و سرٌرها فً مٌرنا استمرت 

 عٌنه فً النار و ٌنتظرها كان دخلت ؼرفتهم نحو توجهت الباب اؼلمت و الؽرفة من

 دا زي موضوع علٌا تخبً انتً هانم ٌا ازاي انتً : بحده مروان ,,,و .للبه و



 منها افهم راٌحه كنت و الصبح عارفه لسه انا : امامه بالجلوس تشرع هً و مً

 الموضوع

 زكاوه محتاجه الحكاٌة هً و بالظبط اٌه منها تفهمً : بحده مروان

 كنت و ٌعنً كده دا وائل مٌن بعض مع ماشٌٌن ال و متجوزاه منها افهم : مً

 عامله كنت اللً حصل عرفت ادٌن و المناسب الولت فً بس فكره على همولن

 هٌعرؾ كله البٌت و هتموتها كنت حسابه

 هللا شاء ان بتستخبى حاجه دي و : مروان

 كل مش اٌه هنعمل عارفٌن و حاجه كل فاهمٌن نبمى بس بتستخبى مش الء : مً

 علٌكم بحسرته ٌموتوا مامتن و بابان و هتمتلها بالن على جاي اللً

 هربٌه انا دا التانً الواطً و تموت الزم العار جابتلنا دي : مروان

 نفكر خلٌنا اهدنا بالدراع حاجه كل مش بمى تهدى ما : بحدة مً

 اصالًا  لنفسن تسمحً ازاي انتً : امامه اولفها و بشده ذراعها امسن و مروان لام

 معاٌا تتكلمً

 لكده اضطرتنً اللً انت وهللا : اشد بحدة مً

 علٌا خبٌتً انن عسٌر معاٌا حسابن لسه انتً : بتوعد مروان

 سكة من واحد كل و تخلص اختن مشكبة لبلٌن ال و بعدٌن ال : مً

 بمى هطلمن مش انا و : بؽضب مروان

 حدٌمة الى لٌتوجه الؽرفة من هو خرج بٌنما ذهب بعنؾ لبضته من ٌدها مً سحبت

 للنوم استسلمت حتى سٌفعلون ما تفكر السرٌر فوق هً جلست بٌنما لٌدخن بٌتهم

  صالة الى جلس بداخله كانت التً النار من النوم طعم ٌذق لم هو بٌنما

 الصباح فً مً استٌمظت االخر هو نام نائمة مً لٌجد ؼرفته صعد ثم الفجر

 هً و مً,,,و . مٌرنا ؼرفة نحو توجهت و كتفها فوق شال وضعت ثم اؼتسلت

 جمٌل ٌا الخٌر صباح : حانٌة بنبرة و وجهها تتحسس

 الخٌر منٌن هٌجً و خٌر : بعٌنها الدموع و مٌرنا

 بس كده بتمولً لٌه : بحزن مً



 تطلموا ممكن كمان مروان و انتً عاٌزاها انا اللً المصٌبة مكفنٌش عشان : مٌرنا

 عالً كان صوتكوا بسببً

 اتؤكد عاٌزه كنت انا المهم بس شٌطن ساعة لولناه كالم دا حبٌبتً ٌا عادي : مً

 حاجه من بس

 هً اٌه : مٌرنا

 

 ٌعنً تحلٌل عملتً حامل انن اتؤكدتً انتً : مً

 

 حمل عالمات كلها بس الء : مٌرنا

 البسً اٌه هنعمل نشوؾ بعدٌن و نتؤكد و لدكتور نروح احنا شرط مش : مً

 ننزل و ٌلبس هو و البس و مروان هصحً انا و هدومن

 حاجه ٌعملً خاٌفة انا : مٌرنا

 ضمانتً على متخافٌش : مً

 اصالًا  االتنٌن احنا ٌضربنا بعٌد مش : سرها فً مً

ًا  لتجده ؼرفتها نحو توجهت و الؽرفة من مً خرجت ًا  مستٌمظا  له نظرت ثٌابه مرتدٌا

  ,,,و .اولفها لكنه و تؽتسل لكً استعدت و ثٌابها اخرجت الخزانة فتحت تكلمه لم و

 و بحاجه مٌحسش بابا عشان المكتب نازل انا : معنى اي تحمل ال بلهجة مروان

 بره نتكلم نخرج تعالولً و هاتٌها ابمً

 دا الحمل موضوع من نتؤكد عشان للدكتور راٌحٌن هً و انا : مً

 المسٌمة فٌن هٌسؤل مش الدكتور و : مروان

ًا  الء : مً  االجهاض ساعة اال مبٌسؤلش طبعا

 

 دي المعلومة منٌن عارفه بمى انتً : بشن مروان



 انت اللً الزبالة زي مش انا مروان ٌا لٌا ممبول مش و اتهام فً كالمن : بحده مً

 تعرفها كنت

 بسؤل بس حد زي انن ممولتش انا و : معه جرى بما علم على انها من مروان صدم

 برضو

 اٌه ال و TV على مبتتفرجش انت دا المانون عارؾ حد اي : مً

 لولتلً .. مممممممم : مروان

 المكتب تعالولً تخلصوا اما اول اون : استطرد ثم

 اون : مً

 

 و شعرها صففت خرجت و فااؼتسلت مً اما عمله نحو توجه و مروان خرج

 لون بنفس حمٌٌبة و حذاء و الرمادي باللون بلوزة و اسود جٌنز بنطال ارتدت

ًا  نزلوا تنتظرها مٌرنا لتجد الؽرفة من خرجت و البلوزة  سلوى على التحٌة الموا سوٌا

  ,,,و.

 بنانٌت ٌا فٌن على : سلوى

 عاٌزه مٌرنا طنط ٌا السنتر ماما عندي هنروح : مكانها مً فردت مٌرنا تلجلجت

 تشوفوه

 مٌرنا ٌا تعبانة كنتً مش : سلوى

 ماما ٌا الزهك من تعبانة انا : مٌرنا

 متتؤخروش بس حباٌبً ٌا ماشً : سلوى

 متملمٌش طنط ٌا مروان مع هنٌجً احنا : مً

 حباٌبً ٌا ماشً : سلوى

 انطً ٌا باي : مً

 باي : سلوى



ًا  الفتاتان خرجت  و دخلتا تحالٌل معمل الرب الى توجها و اجرة سٌارة استمال سوٌا

 النتٌجة اخذت و انتهت بالفعل و مٌرنا على الدور جاء االنتظار فً الفتاتان جلست

  انتظرتا و دخلتا و وصلتا للنساء طبٌب عٌادة الرب الى توجها و خرجتا و

  ..مٌرنا دور جاء ان الى الدور فً

 مدام ٌا امتى من متجوزة انتً : الطبٌب

 دكتور ٌا نص و شهرٌن حوالً : مكانها مً ردت

 اٌه على مستعجلة و : الطبٌب

 حامل مش انا ٌعنً : بااشرالة مٌرنا

 متؤخرة البرٌوت كده عشان شوٌة متوترة بس تاللً انتً كاذب حمل الء : الطبٌب

 دكتور ٌا مٌرسً : مً

 مً و المولؾ هذا من نجاها ان هللا تحمد مشرق ووجهها الؽرفة من مٌرنا خرجت

ًا    ,,,و .اجرة سٌارة استملوا و خرجوا اٌضا

 الحمدهلل بجد نفسً مصدلة مش انا : مٌرنا

  (مٌرنا تصمت كً السائك نحو بعٌنها اشارت و ) بحالنا عالم ربنا : مً

 الموظفون استمبل المبنى الى صعدوا و السٌارة من ترجلوا الشركة ممر الى وصلوا

  ,,,و. ًا حارا استمباالًا  مً

 

 مضلمة ؼٌرن من الشركة هانم مً ٌا وهللا : دمحم

 ٌخلٌن ربنا دمحم ٌا مٌرسً : مً

 دا الكاسر للوحش تسبٌنا كده اوي وحشتٌنا مٌوش ٌا بجد : زٌنة

 شوٌة عصبً انه مشكلته بس كٌوت دا وهللا علٌكم حرام : مً

  ,,,و .الجمٌع عن بالنٌابة مٌرنا فردت شذراًا  الجمٌع لها نظر

 و .خلفهم من اخر موظؾ جاء ان الى الجمٌع ضحن10 4 3 شوٌتٌن لولً : مٌرنا

,,, 



 ٌصافحها هو و بجد وحشتٌنا مً( : امٌر ) الموظؾ

 بجد اكتر انتم امٌر ٌا مٌرسً : مً

 صافحه و سرٌعا نحوه توجه لمً ٌده ٌمد امٌر و المنظر هذا على مروان خرج

  ,,,و .بعنؾ

 دا النور اٌه : لمً ٌنظر هو و مروان

 شكراًا  : بمضض مً

 ٌال المكتب على تعالوا : مروان

  ,,,و .دمحم و امٌر حٌث الى عاد ثم المكتب مروان ادخلهم

 راجل متجوزة حرٌٌن انتم تانً معاها ٌهزر ال و هٌمربلها اللً باهلل السم : مروان

  جوافة كٌس هً

 بجانب جلس و عنها نظره اشاح ثم بؽضب مٌرنا الى نظر المكتب دخل و تركهم و

  ,,,و .عنه فاابتعدت مً

 حلو خبر فً : مً

 كابوس كان امبارح حصل اللً اٌه : مروان

 بالراحه نتصرؾ هٌخلٌنا دا و حامل مش خالص و كابوس كان فعالًا  نصفه : مً

 مستعجلٌن هنبمى مش

 براحتً اضربها انا و اه : مروان

  ,,,و .بمً احتمت و مٌرنا فمامت

 االتنٌن احنا هنضرب شكلنا : خافت بصوت مً

 هجٌبن مش مفكرانً ٌعنً مً فً بتتحمً : مروان

  ,,,و .مً امسكتها ٌضربها لكً ٌده برفع هم و

ًا  بتضرب اللً بس الحٌوانات اوالًا  عندن ضرب كله هو : بحده مً  فً احنا ثانٌا

 بمى اهدى الشركة

ًا  معها ٌفعل ان ٌستطع لم لكنه و مً اعتراض من مروان صدم   ,,,و .شٌئا



 دا للسافل هنروح مروان و انا و السواق مع مٌرنا ٌا انتً هتروحً : مً

 لوحدي اروحله اخاؾ سوسن انا و لٌه : بحده مروان

 ابمى عاٌزه مش لوحدي تروحله مٌنفعش كده عشان مروان انن المشكلة ما : مً

 هٌمتل مروان لولت لمروان همول لولت االول فً عرفت انا اصالًا  انا انا ارملة

  انا و هٌتسجن مروان و هتتشل طنط و للبٌة سكتة هٌجٌله حسن انكل و مٌرنا

 هٌودٌكً اللً دا الواسع خٌالن هو ما : مروان لال ثم مٌرنا و مروان اتجننضحن

 اصالًا  مجنونة ماانتً بعدٌن و داهٌة فً

 شكراًا  : بحنك مً

 و انا ان لوللهم و متملمش طنط عشان بمى روحً مٌرنا ٌا ٌال : استطردت ثم

 مشوار عندنا مروان

 اون : مٌرنا

 خرجوا و عمله مروان انهى بملٌل بعدها و بالمكتب هم بموا و مٌرنا ذهبت و

 اسبوع من موجوداًا  لٌس له لالوا و ٌجده لم بالبٌت علٌه سؤل وائل الى لٌتوجهوا

ًا  السٌارة من ٌنزل لم لكنه لٌنتظره المعتاد وكرهم نحو توجه   فضل و مً على خوفا

 

 االوضاع ٌلطؾ ان فمرر االنتظار طال اخر مكان فً معه ٌؤخذه و وائل ٌنتظر ان

  ,,,و.

 طلمنً تمولٌلً حاجه كل بمى انتً و : مروان

 االخرى الجهة الى بنظرها اشاحت و علٌه ترد لم

 بمى اوي اوي زعالنه انتً دا : مروان

 حٌط اتخن فً دماؼه ٌخبط و البحر من ٌشرب ٌزعل اللً لٌه ازعل و : مً

  ,,و .رأسها على مروان لمس

 راسن على الشر بعد : مروان

 معاٌا متتكلمش ممكن : مً

 عبرتن انً اصالًا  ؼلطان انا فٌكً طظ : مروان



 و وائل نحو توجه و بااندفاع السٌارة من فنزل امامه وائل وجد الولت هذا فً و

  ,,,و .ركب و بداخلها الماه و السٌارة نحو سحبه

ًا  وائل  دي الؽباوة اٌه مروان ٌا فً : مفزوعا

 خالتن روح ٌا معاٌا سودا اٌامن انت دا حاجه شوفت لسه انت : مروان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ( 20 ) الحلمة

ًا  بسٌارته مروان انطلك  معه اخذ و السٌارة من ترجل الفنادق احد الى وصل مسرعا

 صعدوا ؼرفة حجز و الفندق الى دخل الوؼد ذلن مع مً تبمى ان ٌؤمن ال فهو مً

  وائل سحب و السٌارة بابا فتح وائل لٌحضر نزل ثم بها مً ادخل لها

ًا  رماه الباب مً فتحت عندما و الؽرفة صعدوا ثم الفندق دخلوا بعنؾ  ,,,و .ارضا

 تعمل انن تفكر اللً .......... ٌا .......... ٌا زباله ٌا انا اختً اال ملمتش : مروان

 كده معاها

 اتجوزت ما ساعة من مختفً بس الولن ناوي كت وهللا انا مروان : برعب وائل

 مً توجهت المماعد احد فوق اولعته لكمة لكمه ثم االرضٌة على من مروان الامه

  ,,,و .اخرى مرة وائل ضرب من لتمنعه نحوه

 خالص خاطري عشان مروان :وائل نحو التمد من اٌاه مانعة مروان مترٌجة مً

 ٌموت الزم كلب دا : بااصرار مروان

 داهٌة فً نفسن هتودي ٌااخً بمى تهدى ما : بحده مً

 نتكلم خلٌنا تعالى و وشن اؼسل لوم انت و : لوائل حدٌثها موجهة استطردت ثم

 خرج نظراته تجاهلت بؽضب لها ٌنظر مروان ظل بٌنما المرحاض نحو وائل توجه

  ,,,و .مروان اجلست و مً جلست و جلس و وائل

 على ناوي كنت و دي السودا عملتن عملت حضرتن نعرؾ بمى ممكن : بحزم مً

 اٌه

ًا  اطلبها اجً ناوي كنت انا : وائل  حامل انها لالتلً انها خصوصا



 منها بتتهرب انت كداب : بحده مً

 بٌتهرب كان هو : مروان

 اٌوا : مً

  ,,,و .لمٌصه من رفعه و مكانه من مروان لام

 ابوٌا و امً الهر و مراتً ارمل متستهلش انت بس التلن نفسً انا هو ما : مروان

 داهٌة فً فٌن اروح عشان

  ,,,و . مً بجانب جلس و الممعد على اخرى مرة رماه ثم

 عاٌز لو بس ناس والد احنا عشان االخالق و بالزوق معان هتكلم انا بص : مً

 never mind مشكلة مفٌش التانٌة بالطرٌمة تتعامل

 لٌه بابه من البٌت مجتش لٌه كده عملت للبنا على ما احب

 هٌوافموا مكونش عشان : وائل

 لٌه اسٌادن من بتمرب جربوع انن عارؾ انت طالما و : مروان

 دي كالم طرٌمة مش مروان : مً

 بتحبن لو هً و كده تمول عشان جربت انت و : لوائل حدٌثها موجهة استطردت ثم

 جبان انت بس هٌرفضن كان ما عمره علٌها هتحافظ انن عارؾ حسن انكل و

 السهل اخترت

 اٌدها على مضربتهاش انا : واائل

 مهلة معان الكالم كتر مبحبش انا عشان بص حبتن انها ؼلطتها اصالًا  هً ما : مً

 فكرت لو و عادي تمشً االمور و تخطبها تٌجً و الهلن تمهد الجاي االسبوع لحد

  و انا و طرٌك هٌعرفلن مش االزرق الدبان معانا تلعب ال و تهرب انن

 حامل مش مٌرنا مستعجلٌن مخلٌانا حاجه فً مبماش و طوٌل الزمن و انت

 مروان ٌا بٌنا ٌال

ًا  مروان ًا  بها اعجب لكنه و التهدٌد فً مً بطرٌمة مندهشا  ثم نزل و ٌدها سحب اٌضا

 ,,,و . العودة طرٌك فً و السٌارة ركبوا

 خوفت انا دا مً ٌا بٌتن ٌخرب : مروان



 تؽلط الزم فٌا بتشكر انت و حتى انت هو : مً

 تهدٌد ال و مشاكل بتاعة مش اصالًا  شكلن بس وهللا لصدي مش : ثم مروان ضحن

 بالشكل مش : مً

 كده تتكلم كده ادن و كٌوت بنوته ازاي طٌب : مروان

 كوٌس دي االشكال اعرؾ و اتخرج ما لبل من السوق فً انا ان متنساش : مً

 معاها اتعامل اعرؾ و اوي

 شرطة تدخلً كنت المفروض انتً عارفه : مروان

 موفمتش انا و كتٌر علٌا عرضوا : بكبرٌاء مً

 هللا شاء ان بمى لٌه : مروان

 مناسبه مش مواعدهم : مً

 تمعد كلها دي الجمال و الرلة هً ٌعنً عندن وهللا ههههههههههههههههههه :مروان

 برنسٌس ٌا برنسات ملون امراء تمعد انتً المجرمٌن مع

 : فشلت لكن و ضحكتها تدراي ان حاولت و كالمه من احمرت و مً خجلت

 مٌرسً

 عند االعلى الى صعدوا ثم سلوى و حسن على سلموا دخلوا المنزل الى وصلوا

 ,,و . مٌرنا ؼرفة

 معاٌا هتدخل مش : مً

 مً ٌا ء ال : مروان

 خاطري عشان : مً

 طاٌمها مش مً ٌا ٌعنً الء : بااصرار مروان

 براحتن : بضٌك مً

  ,,,و .جلست ثم علٌها سلمت الؽرفة مٌرنا الى مً دخلت

 شوفتوه ها : مٌرنا

 ترد لم و مً ضحكت



 دلولتً مً ٌا اٌه على بتضحكً : مٌرنا

 علٌه بٌمبض كؤنه وهللا لفاه من جابه اما مروان شكل افتكرت : مً

 ههههههههههههههههههه

 صح فاٌده مفٌش و : خفٌفة ابتسامة مٌرنا ابتسمت

 الجاي االسبوع ٌخطبن جاي برضو علٌكً عٌب : مً

 هٌجً انه صدلتً انتً و : مٌرنا

  ,,,و .تبكً هً و بموة مً احتضنت و مٌرنا مٌجٌشمامت مٌمدرش : مً

 عملته اللً كل على اسفه انا ان ؼٌر مً ٌا اٌه الولن بجد عارفة مش انا : مٌرنا

 معاكً

ًا  تحتضنها هً و مً  اختً ٌعنً مروان اخت انتً بنت ٌا هبل بطلً : اٌضا

 ٌسعدكوا و االتنٌن انتوا لٌا ٌخلٌكوا ربنا : دموعها تمسح هً و مٌرنا

 لرٌب بٌكً نفرح و لٌنا ٌخلٌكً و : التؤثر من عٌنا ادمعت لد و مً

 الفضٌحة بنلم احنا دا مً ٌا بس اٌه تفرحوا : بااستهزاء مٌرنا

 ؼلطوا اٌه انتم كمان بٌكً هنفرح و فرح احلى هٌتعملن بنت ٌا كده متمولٌش : مً

 بمى انسً .. بٌه ضالت الدنً بس وحش مش وائل هو و بمى خالص بس

 صوت سمعت ؼرفتها دخلت مٌرنا تركت و مً خرجت و الحوار انتهى هكذا و

 فكت و زٌنتها ازالت للمرآة الممابل الكرسً على جلست ٌستحم انه فعرفت الماء

  ,,,و .سالً هً المتصل ان لٌعلن الولت هذا فً هاتفها رن شعرها

 وحشتٌنً ماما : مً

 ماما للب ٌا اكتر انتً و : سالً

 االخبار اٌه : استطردت ثم

 ٌخطبها جً الولد و خٌر على الموضوع عدى بس عرؾ مروان تمام كله : مً

 مروان مع اٌه عامله انتً و .. تمام طٌب : سالً

  ,,,و .بٌنهم جرت التً الموالؾ المها مً لصت



 طلمنً شوٌة كل هبله انتً دي طلمنً لحد كوٌس ماشٌة كنتً : سالً

 بٌستفزنً اللً هو ما : مً

 امتى ناعم جري همولكم انا و برضو تمٌلة خلٌكً علٌنا ما : سالً

 بنتها خطوبة على مروان و انتً عزماكً نرمٌن خالتن المهم : استطردت ثم

 كده و مٌرنا موضوع عشان معرفش مروان بس هاجً انا هو : مً

 بزوق منه اطلبً بس هٌمانع مش لولتٌله لو : سالً

 ماما ٌا حاضر : مً

 خٌر عل تصبحً : سالً

 مامتن : مروان و الولت هذا فً هو خرج

 اٌوا : مً

 علٌها سلمً : مروان

 باي .. السالم علٌه و علٌكً : سالً

 

 من مالبسها اخرجت بتسامته ال تؤبه م ابتسم و لها نظر الهاتؾ مً باٌاؼلمت : مً

 بلون لطنً لمٌص ) مالبسها ارتدت حمامها من انتهت لتستحم دخلت ثم الخزانة

 الكرٌمات ووضعت شعرها جففت و ( باالسود فوله مكتوب لصٌر الداكن الورد

ًا  لتجده خرجت ثم وجهها على  و .ٌردد و جمالها ٌتؤمل االرٌكة على مستلمٌا

 مً ٌا لرٌب هتكرهٌنً شكلن .. الدٌن و العمل مثبت ٌا : خافت بصوت مروان,,,

 توجهت ثم عطراًا  ووضعت شعرها مشطت و المرآة نحو اتجهت ثم نظراته تجاهلت

  ,,,و .استلمت و السرٌر حو

 تعالى بتمولن ماما و خالتً بنت فرح بكره فكرة على : مً

ًا  مروان  اجً معرفش كبٌر احتمال مواعٌدي جدول وهللا عارؾ مش : مشاكسا

 حر انت : بؽضب مً

  ..الؽطاء سحب و نحوها فمام ؼاضبة فولها الؽطاء سحبت ثم



 هاجً متزعلٌش خالص : مروان

 نام و االرٌكة نحو توجه علٌه ترد لم و ابتسمت

 مروان لتجد لامت ثم االؼطٌة رفعت بنشاط مً استٌمظت جدٌد ٌوما صباح جاء و

ًا  مازال  النوم من التعب علٌٌها ٌظهر التً وجهه لسمات تؤملت و نحوه توجهت نائما

  ثم بحنان وجهه فوق لمست و نحوه توجهت بحنان له نظرت االرٌكة على

 مروان .. مروان : مً ,,,و .خده لبلت

 مً ٌا اٌه : نائم بصوت مروان

 ٌال لوم : مً

ًا  مروان لام  الشؽل ابٌض نهار ٌا : منتفضا

 لومت خالص انا السرٌر على نام لوم .. الجمعه النهارده : باابتسامة مً

  ,,,و .السرٌر فوق بنفسه المى و السرٌر نحو توجه و االرٌكة فوق من لام

 باللٌل عشان بدلة طلعٌلً و الصالة على صحٌنً ٌخلٌكً ربنا مً : مروان

 حاضر : مً

 

  ( 21 ) الحلمة

 المنزل الى عاد ثم الجمعة فرٌضة ادى الصالة ولت على نومه من مروان استٌمظ

 فكرة على : مروان,,,و . الدنٌا احوال فً تتسامر العائلة جلست و الؽداء تناولوا

 الجاي االحد بابا ٌا ٌمبلن عاٌز جاي صاحبً وائل

 خٌر : حسن

 مٌررنا اٌد ٌطلب جاي : مروان

 مروان ٌا كوٌس دا و : حسن

ًا  مروان  اوي كوٌس اه : لمٌرنا نظره موجها

 مٌرنا ٌا رأٌن اٌه انتً و : حسن

 بابا ٌا مروان و حضرتن تشوفه اللً : مٌرنا

 نمرروا و نشوفوه و ٌجً خلٌه ماشً : حسن



 نفسً اجهز الحك دوب ٌا جماعه ٌا انا استئذن طٌب : مً

 فٌن على : سلوى

 مً خالة بنت خطوبة رٌاحٌن : مروان

 معاكم اجً عاٌزه انا : مٌرنا

 حبٌبتً ٌا تعالً : مً

 سالً عند نبات احتمال احنا احسن تزاكر خلٌها الء : مروان

 مٌرنا ٌا راحتهم على مراته و اخوكً سٌبً : سلوى

 المصٌر االسود ثوبها ارتدت و شعرها صففت و اؼتسلت ؼرفتها الى مً صعدت

 جنب على شعر ربطة ووضعت العرٌضتٌن الحمالتٌن ذو الحرٌر الستان خامة من

 عالً اسود حذاء و الثوب بلون شعرها

 ,,,و .منها اعتذر هً فزعت انذار سابك دون علٌها دخل

 دا الممر اٌه بس : مروان

 مٌرسً : بخجل مً

 العنك ربطة و االسوود الممٌص ذات السوداء حلته و لٌرتدي الؽرفة من خرجت ثم

 و نزلوا حفلة الى صلوا و السٌارة ركبوا خرجوا و الٌها نزل ثم االسود حذائه و

  سلمت و صدٌماتها حٌث الى توجهت بذراعه متؤبطة هو و الماعة الى دخلوا

 ..و العروسٌن الى ذهبت ثم علٌهم

 مبرون حبٌبتً هبة : مً

  .. حبٌبتً ٌا فٌكً ٌبارن هللا : هبه

 مروان ٌا خالتً بنت هبة .. جوزي مروان اعرفن : مـى

 سهال و اهال : هبه

 مبرون بٌكً اهال : مروان

 فٌن ٌبارن هللا : هبه



 و مروان و خالتها و امها مع تمؾ مً كانت السلمات تبادل و التعارؾ تم هكذا و

 ,,,و . الخلؾ من صوت فاجئها

 ازٌن مً : احمد

 اٌه عامل احمد : مً التفت

 ال ال ال اتجوزتً دا اٌه : دبلتها الى ناظراًا  احمد

 ازاي شوؾ : بسخرٌة مروان

 اتجوزت اٌوا : مً

 مٌن اتجوزتً : احمد

 جنبها والؾ اللً البؤؾ : مروان

 جوزي مروان اعرفن : مً

 مروان ٌا اهال : احمد

 

 المرؾ حصلنا بٌن اهال : مروان

 معاها ارلص حضرتن من استئذن ممكن : احمد

 سوزي شاٌفنً : مروان

 انتٌمتً دي مً ؼلط متفهمش : احمد

 الء: مروان

 لٌه : احمد

 و حالتها ٌا مراتً مع ارلص عاٌز عشان : له لال و بعنؾ مً ٌد مروان سحب

 خرونج مش راجل متجوزة هً عشان

  ,,,و .لها نظر ضحكت ثم له نظرت معها رلص و المنصة فوق اولفها

 اٌه على بتضحكً اعرؾ ممكن : بضٌك مروان

 اوي احرجته اصلن : باابتسامة مً



ًا  مروان ابتسم  مبسوطة : عنه رؼما

 صعد ثم العشاء تناولوا البٌت سالً الى عادوا و السهرة انمضت هكذا اهو : مً

 لرب الى المسبح امام جلست و الحدٌمة الى فخرجت مً اما سالً بعده و و لٌنام

 الماء لٌنثر المسبح فً لفز لكنه و لها نزل لٌجدها الشرفة خرج و استٌمظ الفجر

  علٌها

 اتجننت انت : مً ,,,و.

 معلش معلش حر الدنٌا : مروان

  ,,,و .بموة به امسكت ثم فصاحت المسبح الى معه سحبها و مكانها حٌث الى الترب

 اتجننت انت : مً

 اسٌبن اٌه : مروان

 اعووووم مبعرفش : اكثر بموة به فاامسكت

 بشوق لها نظر و المسبح جوانب احد الى بها سبح و امسكها و بعمك لها نظر

 عشمه مدى عن لها تعبر لبلة شفتٌها على حط و منها الترب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  (22 ) الحلمة

 و حب بها كلها العالم بااحاسٌس مً احست شفتٌها من شفته التربت ان بمجرد 

 لبل رفضها هٌهات لكن و لثوانٍل  لبضع له استلمت خوؾ و سعاده و حنٌن و شوق

 لكنه و عنه االبتعاد حاولت ٌرفضها ان لبل سترفضه اذن خانته بمن لارنها و ذلن

 صعدت ثم االخر بالطرؾ تمسكت و دفعته ثم و المسبح بطرؾ امسكت بها تمسن

 شفتاها تحسست و المرآة الى نظرت المرحاض الى دخلت ؼرفتها الى بسرعة

 بورنص) ب ٌدعى ما ارتدت و انتهت اؼتسلت و ثٌابها فسخت ثم للٌالًا  ضحكت

 ادمعت ثم نفسها تؤملت و له الممابلة المرأة الى نظرت السرٌر فوق لتجلس خرجت(

 حبه تستحك اال الشهٌر المنشفة ٌوم و الزفاؾ ٌوم رفضها كٌؾ تذكر عندما عٌنها

 اشتعل فمد جهته من االخٌراما و االول عمري حب ٌا لماذا الخائنة احب مثلما لها

ًا   احبها اجلها من كبرٌائه عن تخلى الذي هو و تحبه ال اذن رفضته داخله من ؼضبا

 فً ؼطس اخرى مرة المرأة االمان ٌعطً ال ان لسمه رؼم عشمها حسابات دون

 ناماشرق و ثٌابه بدل و اؼتسل و اخرى ؼرفة صعد ثم و ناره ٌبرد لكً الماء

 لطٌؾ ؼٌر لكن و جدٌد ٌومٍل  حلول عن لٌعلن الذهبٌة االشعة ذو االصفر المرص



) من المكونة مالبسه ارتدى و اؼتسل اوالًا  هو استٌمظ الجرٌحان الزوجان على

 كانت ( اسود رٌاضً حذاء و السماء بلون لمٌص و االسود الجٌنز خامة من بنطال

 تتفحص المائدة فوق جالسة سالً وجد معهم ٌفطر لكً نزل له جهزتهم لد سالً

 الخٌر صباح : مروان ,,,و( i pad ) االطالق على االحدث االلكترونً االختراع

 لولو ٌا

 حبٌبً ٌا النور صباح : سالً

 ناٌمة لسه مً هً

ًا  : مروان  تمرٌبا

 اصحٌها هطلع انا .. ممممممم : سالً

 لولو ٌا بمى الشؽل هنزل انا و : مروان

 انت كل مستعجل لو و .. جاٌه و مً هصحً ثوانً .. تفطر الزم ابداًا  وهللا : سالً

 حبٌبً ٌا

 نفس ملٌش :مروان

 فلم الباب طرلت مً ؼرفة الى صعدت معاكثم تتصرؾ مراتن هصحٌلن انا : سالً

 ان بعد الحمام من مً خرجت برهة بعد و تجدها لم و دخلت الباب فتحت تجب

  ,,,و .مصفر وجهها و متورمتٌن عٌنها و اؼتسلت

 اٌه ال و متخانمٌن انتم : سالً

 كده بتمولً لٌه ابدا أل : مً

 متضاٌك شكله هو و اوضة فً نام فٌكم واحد كل : سالً

 فٌها اللً عارفه انتً و لٌه واحده اوضة فً هنام و : مً

 معٌطة شكلن : سالً

 وراكً جاٌة انا و انزلً حاجه ال و لمعٌطة : مضض على مً

 فكرة ببالها فخطرت ٌرام ما على تبدو ال االمور ان تشعر هً و سالً خرجت

 مً تؤتً عندما بها تخبرهم ان لررت



ًا  ارتدت و شعرها فربطت مً اما  مكشوؾ حذاء و المرمزي اللون من نهاري ثوبا

 عندما ٌجلسون حٌث الى نزلت و الؽرفة من خرجت زٌنة تضع لم و الثوب بلون

  عنه نظرها اشاحت فا زواجهما اول فً كان التً مثل بنظرة رممها رآها

  ,,,و .بٌنهم االجواء كهربة سالً الحظت

 الخٌر صباح : مً

 النور صباح : سالً

 ببالها خطر ما تفجر ان سالً لررت ان الى تام بصمت الفطور تناولوا هو ٌرد لم و

  ,,,و.

 فكرة على الؽردلة على عزماكم انا : سالً

 مٌنفعش بس سالً ٌا مٌرسً : مروان

 مروان ٌا لٌه : سالً

 جنبها مروان ٌبمى الزم و مٌرنا ٌخطب عرٌس هٌجً دا االسبوع عشان : مً

 كمان مً و : لها ناظراًا  مروان

 العرٌس جً امتى طٌب : سالً

 بكره : مروان

 باللٌل بكره نسافر دي للمشكلة حل لمٌنا خالص : سالً

 تانٌة مره : مروان

 منن اطلبه طلب اول فً تكسفنً علٌن اخص : بحزن سالً

 تانٌة مره لالن ماما ٌا خالص ما : بحده مً

 ازعلن ممددرش انا معاكً نٌجً و هنخلص لولو ٌا خالص : بها بالعند مروان

 ٌارب مارو ٌا لٌا ٌخلٌن ربنا : بفرحة سالً

 باٌته ال و هتروحً .. الشؽل راٌح انا : مروان

 معرفش : بصحنها نظر هً و مً



 طٌب : بعنؾ السودا ستره ٌسحب هو و مروان

 خرج و

 وصلٌه لومً : سالً

 الطرٌك عارؾ : مً

 بنت ٌا لومً: سالً

 هموم مش ماما : مً

 تتمال واحده كلمه : بحده سالً

 و بؽضب لها نظر سترته تلبسه انه تصنعت نحوه وصلت حانمة هً و مً لامت

 انهت الطاولة الى مً عادي شفة ببنت ٌنبث ان دون خرج و له تظر لم لكنها

 ثم علٌهم سلمت و دخلت مٌرنا مع لتجهز المنزل الى عادت و امها فطورهاوودعت

  ,,,و .بالؽرفة مٌرنا الى صعدت

 اٌه عامل الجمٌل : مً

 وحشه ٌا وحشتٌنً : عانمتها و نحوها متوجهة مٌرنا

 اكتر انتً و : باهته باابتسامة مً

 متخانمٌن لسه انتم مرٌحنً مش شكلن : مٌرنا

 اٌه ال و لبكره نفسن جهزتً انتً بسالمه كوٌس منمتش انا ال ال : مً

 و اتفاق دا بٌمول بابا حاجه ال و لكوافٌر هروح مش و فستان جابتلً ماما اه : مٌرنا

 بس

 كلمن وائل : مً

 اٌوا : مٌرنا

 ازاي كلمن : مً

 مً ٌا اوي جاؾ بمى حساه بس عادي : مٌرنا

 

 معٌط شكلن انتً مً : بعٌنها تدلك هً و بسمٌرنا متلؽبط هو حبٌبتً ٌا عادي : مً



 بشعور ثم عٌنها تفحصت و المرآة نحو اكترتوجهت مش ارهاق دا وهللا ابداًا  ال : مً

 باشا ٌا ٌسلهه هللا : مٌرنا ,,,و .بخبث مٌرنا لها فنظرت شفتٌها تفحصت ارادي ال

 بس هوا فٌها طلعلً دا اٌه لصدن اٌه : باارتبان مً

 دي للدرجه شدٌد مروان هو : عٌن بنصؾ مٌرنا

 مروان مً حالة فً بس عدس انها عارفه انا - جزر ٌمول مٌعرفش اللً ) مً

 كده و اٌه مٌكب هنعمل هنشوؾ عشان كده الفستان ورٌنً المهم ( : تشذ المادة

 ماشً ماشً بتوهً : مٌرنا

 عمه ابمى عاٌزة علٌكً بباهلل انجزوا بس

 هللا شاء ان : مً

 ادق و العطر حتى الشعر ربطة و الحذاء و الزٌنة اختاروا و الثوب لمً مٌرنا ارت

 جاهز الؽداء ان لتخبرهم الخادمة جاءت ان الى ٌتحدثون الفتاتان جلست ثم التفاصٌل

  مائدة حول الجمٌع جلس و الفتاتان نزلت عادوا لد مروان و حسن ان و

 الطعاام

ًا  اي دون ذلن على الٌوم انتهى و  اخرى ؼرفة فً نام مروان ان اال ٌذكر شٌئا

ًا  ٌلٌه الذي الٌوم و ًا  به ٌحدث لم اٌضا  لرر الذي وائل مٌعاد الى االهتمام ٌستحك شٌئا

 مروان و حسن مع زٌارة اول فً منفرداًا  ٌؤتً ان

ًا  نفسها تنسى لم و لمٌرنا المزٌنة بدور مً لامت  من اسود بنطال ارتدت فمد اٌضا

 و سوداء لٌلة سترة و الوردي اللون من اكمام بدون بلوزة فوله و البرالة الخامة

 ٌدها طلب مروان و حسن استمبله و وائل جاء وردٌة زٌنة و للعنان شعرها اطلمت

 و الفتاتان نزلت له مروان تهدٌد من بالطبع كله هذا و مجابه طلباتهم كل كانت و

  ,,,و .جلستا و وائل على سلمتا

ًا  مً مدام ٌا بٌكً متعرفتش : وائل  بس الفرح ٌوم شوفتن شخصٌا

 هللا شاء ان خٌر نعرفة تبمى و نساٌب هنبمى ادٌنا و : مً

ًا  مروان لها نظر ًا  العشاء تناولوا ٌؽضبه هذا ان تعرؾ اال معه تتكلم لماذا حانما  جمٌعا

 ال حتى ٌسافروا و سالً الى ٌذهب ان فمرر مٌرنا و وائل مع لها ضحكات وسط

 جرٌمة ٌرتكب



 بٌنا ٌال مش : مروان

 ٌاابنً فٌن على : سلوى

 سالً مع الؽردلة مسافرٌن : مروان

 رباح الصباح و الصبح تسافروا ما طٌب : حسن

 الصبح اسوق مبحبش : مروان

ًا  وائل  مراته و واحد : بحده معاكمروان جٌنا كنا كبٌر ٌا تمول كنت مش : ممازحا

 انا مره كام همولها ٌال ما .. اٌه تعمل تٌجً انت مسافرٌن

 الحمائب احضار الخدم من طلب و السٌارة نحو ٌدها من سحبها و نحوها توجه

  ,,,و .انطلموا و ركب ثم الحمائب رص

 عبده مش انا مره ستٌن لولتلن مش انا كده تكلمنً امتى هتفضل اانت : بحده مً

 عندن

 تتحدث ال كؤنها و امامه ناظراًا  مروان

 ٌااخً بمى ارحمنً زباله كالم طرٌمة و ادامه بتجرجرنً : حدتها زادت لد و مً

 بمى تخرسً ما : عالً بصوت مروان

 مسكتنً اللً مره ستٌن لولتلن زمان زي هسكت مش هسكت مش الء : بتحدي مً

 خالااص مات علٌن

ًا  منه صدمت لكنه و جملتها انهت   ,,,و .السٌارة اولؾ ان بعد بشعرها ممسكا

 له تنظر تتكلم ال هً تزعمٌو و فٌها تسولً ٌومٌن دلعتن عشان انا هو : مروان

 فمط دامعتٌن بعٌنان

 مدٌهالً مش حمولً معاكً منفعتش الناس زي معامله هطلمن مش طالق : مروان

 و عٌشً و كده شاطرة ٌا اهدي اسلوبً مش بس ولت اي فً اخدها ممكن انً مع

  مش و اوسخ هرجع زمان زي رجعت لو انا عشان خٌر على اٌامن عدي

 هتخلعٌنً مش و هطلمن مش و هتستحملً

 انطلك و السٌارة ادار و ٌده من شعرها خصالت ترن

 



 

 سالً انطلمت ثم للٌالًا  جلسوا وو عندها دخلوا سالً بٌت الى وصلوا ( 23 ) الحلمة

 الطرٌك طول تبكً كانت التً مً مروان مع مً و صدٌمتها ابنة و صدٌمتها مع

 بكت مرة من اكثر كرامته جرحت لكنها و خاطرها ٌطٌب ان ٌرٌد كان انمطاع دون

 دموعها و نائمة فوجدها فجاءة لها نظر بالمٌادة منشؽالًا  للنومكان استسلمت ان الى

 ثم دموعها لبل منها الترب براحه لتنام ممعدها امال ثم السٌارة الوؾ وجنتها على

 و فولها سترته فوضع بارداًا  وجده وجهها تحسس متناهٌة برلة شفتٌها لبل ثم مسحها

 مدٌنة الى وصلوا ساعات اربع حوالً بعد اخرىو مرة انطلك و المبرد درجة للل

 ازالت و عنه بصرها اشاحت فا لها نظر السٌارة اولؾ عندما استٌمظت الؽردلة

 الجناح مفاتٌح اعطتهم صدٌمتها فندق حٌث الى سالً لادتهم فولها من سترته

 بٌجامة ثٌابها فبدلت هً اما لٌستحم المرحاض الى هو دخل صعدوا بهم الخاص

 و ؼطاء اخذت و رمادي اكمام بدون لمٌص و ابٌض بنطال من مكونة لطنٌة

 على نائمة وجدها المرحاض من بالصالةخرج االرٌكة على نامت و وسادات

 علٌه ترد مٌلم : مروان ,,,و .نحوها توجه االرٌكة

 مً : مروان

 تنادي لمن حٌاة ال

 جوه نامً لومً : مروان

 فائدة ال

 مااشٌلن بدل جوه نامً ادخلً صاحٌه انن عارؾ انا متستعطبٌش مً : مروان

 ادخلن

  ,,,و .الباب تؽلك ان لبل لحمها الؽرفة الى دخلت و تتنهنه هً و مً لامت

 علٌكً ؼلط كده بتعٌطتً انتً و متنمٌش : مروان

ًا  بمعنى نظرة له نظرت  احزنتنً لماذا اذا علً تخاؾ احما

 الباب اؼلمت و عنه ابتعدت لكنها و وجنتها لٌتحسس ٌده فمد خاطرها ٌطٌب ان اراد

 و ذهب الٌها ٌؤتً ان منه فطلبت سالً رأته ٌدخن الشرفة الى فخرج بالضٌك شعر

  ,,,و .معها جلس



 واحد سإال هسؤلن انا بس لٌه معٌطة هً ال و اٌه حصل همولن مش انا : سالً

 الء ال و بتحبها بس

 فٌها بمووت : بحب مروان

 بٌزعله حد بٌحب اللً و : سالً

ًا  اللً هً : مروان  بتزعلنً دٌما

 اللً برضو هً دماؼها فوق من تشٌل عشان اتجوزتن اللً برضو هً : سالً

 اهانة و شتٌمة شؽالة كانت اللً برضو هً فرحن ٌوم علٌن نكدت

 بتصدنً هً بس منها الرب حاولت و .. متعمد كنت وهللا سالً ٌا : مروان

 بسهولة مبتنساش و ناشؾ دماؼها بنتً : سالً

 العمل و : مروان

 ضؽط اي الن كوٌسه هتبمى هً و علٌها متضؽطتش بس انت هٌنسٌها الزمن: سالً

 عكسٌة نتٌجة هٌجٌب علٌها

ًا  مروان  كانت ما بعد بتخربش خلتٌها سالً ٌا كده فٌها عملتً اللً انتً : مشاكسا

 سٌامً لطة

 مفترٌة بس لمر خلتٌها اه انتً

 ؼٌرتها لما اال حبتها انت و : سالً

 باهلل تصدلً : مروان

 هللا اال اله ال : سالً

 و استفزها عشان معاها دا ؼبائً كل كان و جواز ٌوم اول من بحبها انا : مروان

 الاومها معرفتش بجد بس فٌها تكرهنً حاجه تعمل

 بنتً مش طبعا : بكبرٌاء سالً

ًا  مروان  وهللا لولو ٌا حبٌبتً كبٌر ٌا انت واثك ٌا اٌوا : ممازحا

 نام اخرى مرة الجناح الى عاد و تركها و



 ثم للٌالًا  لٌناموا ٌعودا و ؼداء ثم بالصباح بحر كالتالً الؽردلة فً ٌومهم كان

 اللٌل منتصؾ فً لٌعودا اخرى مرة النزول ٌعاودون

ًا  جالسٌن كانوا االٌام احد فً و  سالً صدٌمة ابنة نزلت و البحر شاطىء على جمٌعا

  ,,,و .خرجت و المٌاه

 مانعن مروان ال و مً ٌا لٌه البحر بتنزلً مش انتً : لجٌن

 مانعنً مش الء : مً

 تنزلً ما طٌب : لجٌن

 الء : مً

 why : لجٌن

ًا  و اعوم مبعرفش انً االول لسببٌن : مً  هلبس مش انا عشان االهم دا و بمى ثانٌا

 ماٌوه

 الماٌوه ماله و : بضٌك لجٌن

 علٌه ٌبص ماٌسواش و ٌسوى اللً سلعة مش جسمً انا بس مالوش : مً

 سعادة و باابتسامة ٌرالب الحوار بداٌة من كان و مروان صدر الكلمة هذه شرحت

 مً لدرجة تصل كانت ما بٌده احالمه فتاة ٌرسم كان لو انه لنفسه لال و مً بكالم

  ,,,و.

 طالعه عشان المفتاح هات مروان : مً

 بدري لسه لٌه : مروان

 تانً انزل هبمى .. مصدعة : مً

 الؽداء ٌتناولوا ان لرروا ثم فجلسوا هم اما وحٌدة جلست و الؽرفة مً صعدت

 مروان لكن و لها الصعود سالً لررت رؼبتها عدم عند فااخبرتهم مً هاتفوا

 طنط ٌا انا هشوفها : مروان ,,,و .اولفها

 و .نحوها توجه السرٌر فوق جالسة لٌجدها دخل و الباب فتح الؽرفة مروان صعد

 لٌه هتتؽدي مش : مروان,,,

 



 نفس مالٌش : مً

 هتتعبً مٌنفعش كده : مروان

 اوي علٌا خاٌؾ : مً

  ًاطبعا : مروان

 لٌه : مً

 مراتً مش : مروان

 بجد : مً

 لصدي كان ما وهللا بس زعالنه انن عارؾ انا : مروان

 لصدن مكنش بالظبط اٌه لصدن مكنش : باكٌة امامها وولفت مكانها من مً لامت

 فً لٌلة احلى المفروض اللً فً علٌا تنكد لصدن مكنش عنً ؼصب تتجوزنً

 عمري

 لصدن مكنش ال و تشتمنً و تهٌنً لصدن مكنش ال و : صارخة استطردت ثم

 تضربنً تحاول

 بتوجع اكترحاجه معاٌا تعمل و ترفضنً لصدن مكنش ال و : بحرلة تابعت ثم

 فٌه محتجان ولت اكتر فً تسبنً لصدن مكنش ال و : بصراخ ستمً اي كرامة

 ال و : بوجع تابعـت علٌهاو همن كل تعلك لصدن مكنش ال و مات ابوٌا اما بعد

 انا و حبن فٌا تتستخسر لصدن المكنش و خانتن اللً بالزباله تمارنً لصدن مكنش

 علٌه بتمشً اللً التراب بعشك كنت

 ألي منً زعالن بوستنً اما زلٌتن انً اوي زعالن و لوول تنطك ما : بؽضب مً

 ما : منه دموع وسط حاد بصراخ اكترمً مش رؼبة دماؼن فً اللً كل ان عارفه

 السرٌرمً لتجلس لواها خارت كدهثم فٌا تعمل عشان اٌه علملتلن انا لوول تنطك

 حرام تعبت ابوٌا رحمة و تعبت انا علٌن حرام وهللا علٌن حرام : الملب ٌفطر ببكاء

 الوى كان فمد جدوى بدون لكن و لاومت حضنه الى سحبها و بجانبها كدهجلس

 : حانٌة بنبرة مروان ,,,و .مباشرة عٌنها الى نظر ثم وراسها لبل بموه ضمها منها

 لولتٌه اللً كل و مستحمكٌش انً عارؾ و اوي كتٌر معاٌا بهدلتن انً عارؾ انا

 اٌه : بنهنهة بسمً واحده حاجه عدا ما صح



 الشٌطان هو بس حبً ال و فٌكً للبً استخسرت ما عمري و بعشمن انً : مروان

 للبً عامً كان

 اخبً لادر مش كت ألنً بوستن بوستن ما ٌوم و : استطرد و بٌدٌه وجهها امسن

 عمري انا حبٌبتً ٌا صدلٌنً عنً ؼصب بس ؼلط تعبٌر استخدمت كده من اكتر

  ...مستعد انا عاٌزانً مش لو و حاجه علٌكً هؽصب ما

 عنن ابعد هعرؾ مش انً مالمصٌبة : ٌكمل ان لبل فمه على ٌدها وضعت

ًا  مروان  مصٌبة دي و : مصدوما

 اٌوا : مً

 عٌنً و عملً و للبً و حٌاتً و روحً انتً العظٌم وهللا : حانٌة باابتسامة مروان

 جوه من

 مروان مش انت صح بحلم انا : تصدٌك بعد مً

ًا  مروان  بلحمه بشحمه هو انا : مبتسما

 شفتٌها فا وجنتها لبل و شعرها فوق ملس و الفراش على امالها ثم طوٌال لها نظر

 اخرى مرة نظرلها و االخرى وجنتها فا

 بتحبنً : بهمس مً

  ..بعشمن : مروان

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌنتظرون المطاعم احد فً جالسون ابنتها و صدٌمتها و سالً كانت ( 24 ) الحلمة

 و مً هً انطً : لجٌن ,,,و .حدث ما سالً خمنت تؤخروا عندما و مروان و مً

 لٌه اتؤخروا مروان

 معاه حجته الؽاٌب : سالً

 ٌاانطً حاجه ال و تعبانة مً ٌمكن : لجٌن

 تعبانه مش هللا شاء ان الء : سالً

 اشوفهم لاٌمه انا : بالولوؾ تهم هً و لجٌن



 

 التنٌن تطلعً عٌب بمى اهمدي : ابنتها ٌد تشد هً و ( لٌلً ) سالً صدٌمة

 اوضتهم متجوزٌن

 براحتهم ٌتؽدوا ٌنزلوا اما هما و نتؽد احنا لجٌن ٌا العدي : سالً

 ٌتناولونه جلسوا و الطعام طلبت و النادل على نادت

 بالطبع امها ان و لٌصتحبها جاء مروان ان مً فتذكرت الحدٌثٌن الزوجٌن عند اما

 تانً اٌه فً : بفزع مروان,,,و . عنها بعٌداًا  فدفعته علٌهم للمت

 ؟ صح تنزلنً بعتان ماما : مً

 اٌوا : مروان

 علٌنا للمت زمانها : مً

 اكٌد فاهمه سالً ال ال ال : مروان

 دلولتً اٌه علٌا هتمول ابٌض نهار ٌا : شهمت ان بعد مً

 عبٌطة ٌا مراتً انتً الرحله فً لصاحبتً طلع انا هو هبله انتً : مروان

 مروان ٌا برضو بس : مً

 ننزل .. دلولتً عاٌزه انتً طٌب : مروان

 خالص نااو وشً اورٌهم هعرؾ مش : مً

 برضو كده بمول انا : اخرى مرة نحوه ٌسحبها هو و مروان

 بمى اوعى : منه تفلت هً و مً

 ناٌمٌن الناس و مٌن بمى اوعى : مروان

 هننزل لولت مش : مً

 وشن تورٌهم هتعرفً مش لولتً انتً مش : مروان

 بمى ٌال : خده على لبلة طبعت ان بعد مً

 حاجه الولن عاٌزه بس تعالً طٌب : اخرى مرة ٌمٌلها و ٌسحبها هو و مروان



 بمى مروان ٌا : مً

 مروان روح ٌا : ثم لبلها

 ننزل ٌال : مً

 الء : مروان

 بمى مروان ٌا : مً

 

 بتحبٌنً : مروان

 اوي : مً

 بجد : مروان

 العظٌم وهللا : مً

 

 اٌه العظٌم وهللا : مروان

 بحبن : بخجل مً

 

 فٌكً بموت انا و : مروان

 بمى ٌال : مً

 بشرط بس بمى ٌال ماشً : مكانها من مروان لام

 اٌه : مً

  ,,,و . لبلها ثم الٌه سحبها و نحوها توجه

 حبٌبً ٌا بمى ٌال : بهمس مً

 اٌه لولتً انتً: مروان

 حبٌبً ٌا : مً



 بالنزول لها وعده مروان اخلؾ

 مباح الؽٌر الكالم عن مٌنوز سكتت

 وائل مع تجلس مٌرنا كانت حٌث الماهرة ناحٌة نتوحه و للٌال الؽردلة ناحٌة نترن

  ,,,و .التجهٌزات و الخطوبة مٌعاد على ٌتفمون المماهً احد فً

 مااحنا فرح بعدها و كتاب كتب بعدها و بتاع و لاعة و خطوبة اٌه لزمتها : وائل

 متجوزٌن

 حاجه جراله كان عرؾ كان لو و مٌعرفش بابً حبٌبً وائل : مٌرنا

 امً عٌن ٌطلع مروان انا و بابً على تحافظً انتً هو ما اه : وائل

 وائل ٌا برضو ؼلطنا مااحنا : مٌرنا

 و ظابط انه بمى ٌنسى نفسً انا عنده مجرم كؤنً بٌعاملنً هو بس ماشً : وائل

 اترفد انه ٌسلم

 و دي السٌره تجٌبله بالش بلٌز بلٌز بتعفرطه دي السٌرة اٌدن ابوس وائل : مٌرنا

 حاجه ال و علٌن هٌتؤمر مش و بمى نتجوز عشان شوٌة هم انت

 الوسط تمطم طلبات طالبٌن ابوكً و اخوكً مٌرنا ٌا منٌن : وائل

 وائل ٌا فٌا خسارة : مٌرنا

 اعملهم عشان تالته سنتٌن بتاع هفضل انا و كتٌر بس خساره مش : وائل

 حبٌبً ٌا هستنان : مٌرنا

 لادر مبمتش حاجه كل اٌدي فً كان ما بعد استنى لادر مش بصراحه انا و : وائل

 جنبن اجً

 وائل ٌا ؼلط : مٌرنا

 و محترم بمرتب الشكرة فً عندكم شؽالنه ٌشوفلً لمروان تمولً ما طٌب : وائل

 هموله ماشً : بسرعهمٌرنا نتجوز

 

 حبٌبتً ٌا لٌا ٌخلٌكً ربنا : لبلها و ٌدها سحب و ناحٌتها وائل تمدم



 متمفش ماما عشان روحنً ٌال طٌب: مٌرنا

 شمتنا على نشد تٌجً ما طٌب : وائل

 بلٌز وائل : مٌرنا

 سمحت لو الشٌن متر .. ٌال .. خالص خالص : وائل

  ...المنزل الى اوصلها و .. السٌارة الى توجهوا ثم .. دفعه .. بالشٌن النادل اتى

 نحو فتوجهت مً اما لٌؽتسل مروان لام اخٌراًا  العروسٌن لام فمد ناحٌة من اما

  , ,,,مروان خرج مالبسه و مالبسها لتجهٌز الخزانة

ًا  : مً  حبٌبً ٌا نعٌما

 روحً ٌا علٌكً ٌنعم هللا: مروان

 شاور اخد انا ما لحد اهو لبسن طلعتلن انا : مً

 الماشً على كده تصبٌرة مفٌش طٌب: مروان

 فاتت اللً المره زي تعمل عشان الء : مً

 بالؽصب اخدها اجً متخلنٌش: مروان

 ,,,و هو فضحن الباب اؼلمت و بسرعه المرحاض نحو فركضت ناحٌتها الترب

 ماشً مٌكو ٌا ماشً: مروان

 من لمٌص و البنً اللون من الكتان من لصٌر بنطال من المكونة مالبسه ارتدى

 البنً باللون رٌاضً حذاء و االكمام لصٌر الفاتح الوردي اللون

 و .ضحن و لها فنظر له نظرت صففته و شعرها جففت المرحاض من مً خرجت

,,, 

 بره تطلع ممكن : مً

 لٌه : مروان

 البس عشان : مً

 الء لولت لو و : مروان



 هخاصمن : مً

 بره مستنٌكً حبً خصام على ممدرش انا و : مروان

 اجهز دلاٌك عشر : مً

 حشمه حاجه البسً بس راحتن راحة على : مروان

 عنٌا : مً

 باللون الجٌنز خامة من بنطال من المكونة مالبسها ترتدي مً ترن و مروان خرج

 له خرجت و اسود ( بالرٌن ) حذاء و اكمام باانصاؾ سوداء لٌلٌة بلوزة و االبٌض

  ,,,و .انطلموا و كتفه فوق ذراعه حط

 نمشً ال و بالعربٌة نروح : مروان

  ..اوي حلو الجو نمشً : مً
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ًا  للبهما و الطلك الهواء فً مروان و مً تمشى  عٌنٌهما فً وردٌة الحٌاة و منشرحا

 ٌعٌشون بدأو اخٌراًا  و بداخله لالخر ٌكن بما لالخر منهم كالًا  اعترؾ اخٌراًا  فا

ًا    ,,,و .زوجة و كزوجا

 فٌن نروح بٌبً : مروان

 متزعلش عشان فٌن اشوفها ماما هكلم انا : مً

 كلمٌها اون : مروان

 و .باأمها اتصلت و جٌبها من هاتفها مً اخرجت

 حبٌبتً لولو : مً

 بنت ٌا فٌنكم : بخبث سالً

 الرٌست فً احنا : فٌنسالً انتم اهو لكم جاٌٌن : تبتسم و لمروان تنظر هً و مً

 تعالوا ٌال .. رونت



 باي .. ماشً : مً

 باي : سالً

 فاانشرح منظرهم سالً رأت دخلوا ناحٌته توجهوا و بالمطعم انهم مروان اخبرت

  ,,,و .ٌبتسمان و متماربٌن منظرهم من للبها

 علٌكم سالم : مروان

 السالم علٌكم : الجمٌع

 كتاكٌت ٌا ازٌكم : سالً

 لولو ٌا الحمدهلل الفل فل : مروان

ًا  ٌارب : بااشراله سالً  مٌوشتً ٌا الممر ال و وشن ... دٌما

 مروان ٌا ماله وشً : مً ,, و لمروان نظرت و .. وشً ماله : بفزعه مً

 حبٌبتً ٌا الممر زي : بحنان مروان ,,,و .بشدة مروان ضحن

 لٌه دا كل رونت الرٌست فً لطعٌنا! ؟ هه لٌه كده اخرتوا انتم : لجٌن

 ...ام مال انتً : اعصابه فمد ولد و مروان

 ٌا تعبانه كنت ... اهدى حبٌبً مروان : المولؾ تتفادى لكً بسرعة مً لاطعته

 كمادات بٌعملً كان و حبٌبتً

 حته اي فً روحتً كنت ٌاختً زهمتً بعدٌن و : مروان

 جماعه ٌا اذنكم بعد : بعٌداًا  ٌده تسحب هً و مً

  ,,,و .للٌالًا  الطاولة عن بعٌداًا  به اتجهت و

 هتزعل ماما صاحبة البنت مع دي الكالم طرٌمة بالش بلٌز بٌبً مروان : مً

 خلفوها اللً مال هً و .. رخمه ستٌن بنت .. بنت دي : مروان

 ممكن .. عشانً استحملها بس رخمه هً انا فٌا امسحها معلش حبٌبً : مً

 بٌبً ٌا لولتٌه طالما امر دا اٌه ممكن : بابتسامة مروان

  ,,,و .شفتٌها على خفٌفة لبلة طبع و



 الشارع فً احنا مروان : مً

 بحبن : مروان

 تانً متعملهاش بلٌز : مً

 الشارع فً ال و البوسه : بخبث مروان

 الشارع فً الء : بخجل مً

 بمى ٌال ... روحً ٌا علٌن الشر بعد : انامروان اموت : مروان

  ,,,و .النادل به جاء الطعام طلبوا و جلسوا و الطاولة ناحٌة توجهوا

 اكلٌنً ٌال : مروان

 حبٌبً ٌا عنٌا : مً

  ,,و .بااطعامه همت و منه مً التربت

 نفسه ٌؤكل بٌعرؾ مش هو و : لجٌن

 دماؼن على الطبك ادش هموم العظٌم وهللا : خافت بصوت مروان

 حبٌبً ٌا معلش : ضحكتها كتم محاولة مً

 كده عٌب براحتهم سٌبٌهم لجٌن : لٌلى

 مارو ٌا اوي مفتوحه نفسن : بخبث سالً

 بؤشمى اصلً سالً ٌا اه : مروان

 ٌموٌن ربنا : خبٌثة بضحكة سالً

 اوي شدٌدة الكمادات اصل : بابتسامة مروان

 بمى تتم ما : كتفه على خفٌفة ضربة تضربه هً و مً

 متبعتر شاٌفانً انتً و : لها ٌنظر هو و مروان

 بمى نفسن اكل طٌب : مً

 مٌوشتً ٌا علٌكً اهون : مروان



 متهونش ال : بابتسامة مً

 للٌالًا  مً مع لٌتمشى مروان استئذن ان الى ٌضحكون جلسوا و اطعامه مً اكملت

 اخذها و هو جلس البحر على المطلة المماهً احد فً جلسوا ثم للٌالًا  تمشوا و لاموا

  ,,,و .بااحضانه

 مً : مروان

 مً عٌون ٌا : مً

 منً زعالنه لسه انتً : مروان

ًا  الء : مً  حبٌبً ٌا طبعا

 السكر زي بولن من بتطلع حبٌبً : مروان

 مٌرسً : بخجل مً

 اٌه تشربً عاٌزه ها .. روحً ٌا العفو : مروان

 بٌبً ٌا منه هتاخد اللً : مً

 بااٌه عاٌزه .. تشن مٌلن نشرب خالص : مروان

 توشكلٌت : مً

 اون : مروان

 

 لها ٌلعب هو و ٌنتظرونه جلسوا و الطلب منه طلب و لدم للنادل بٌده اشار

 ذهب و وضعها بالطلبات النادل اتى زوجته لٌست ابنته كؤنها ٌداعبها و باصابعها

  و فجؤة تولؾ مروان لكن و بالشرب شرعوا

ًا  امامه نظر  مصدوما

 مروان : مً

 نعم : مروان

 حٌاتً ٌا مالن : مً

 نمشً ٌال ... حاجه مفٌش ابداًا  الء : مروان



 طٌب تعبان انت : مً

ًا  استولفه لكنه و خلفه لامت هو بمىمام ٌال مً ٌا حاجه مفٌش : بضٌك مروان  صوتا

 عمره من االربعٌنٌات فً رجل معها و نحوه فتوجهت فولؾ بااسمه ٌنادي انثوي

 علٌا هتسلم مش مارو ٌا اٌه : مها ,,,و.

 مها مدام ٌا اهالًا  : بضٌك مروان

 جوزي حسٌن اعرفن : مها

 سهالًا  و اهالًا  : حسٌن

 اهالًا  : مروان

 االموره على تعرفنا مش : مها

 مراتً مً : بتحدي مروان

 اتجوزت انت : بصدمة مها

 

 اٌه ال و االطالل على ٌبكً عاذب عمره طول هٌفضل امال : مً

 مدام ٌا اهالًا  : مها

 بٌكً اهالًا  : مً

 مروان ٌا حلو لسه زولن : مها

ًا  : مً  مراته ابمى اختارنً و حبٌبً مش طبعا

 البٌبً عمبال .. مبرون العموم على : بحنك مها

 كتٌر حاجات ورانا احنا عشان بك اذنن عن .. ٌارب لولً بس .. اوي لرٌب : مً

 نعملها

 اتفضلوا : مها

 الباب اؼلمت و الؽرفة دخلت و الجناح مً دخلت الفندق نحو ذهبوا و تركوهم و

 رجل مع وجدها عندما بالضٌك شعوره رآاهاو عندما لها حن انه احست فمد بعنؾ

  ,,,و .لكن و مولفه لٌبٌن جاء انه احست الباب علٌه طرق اآخر



 سجاٌر اجٌب نازل انا مً : مروان

 ماشً : مً

 ال سعادتها ان لنفسها تمول وو منه ؼاضبة السرٌر فوق مً جلست و هو خرج

ًا  كان لكنه و االطالل على ٌبكً لكً ٌبتعد ان اراد انه شكت ابداًا  تستمر ًا  حما  صادلا

  و .مٌرنا المتصل ان لٌعلن الخلٌوي مً هاتؾ دق الدخان لٌحضر ذهب فمد

,,, 

 مٌمً ٌا ازٌن : مً

 اصحابه نسى احبابه لمى من هو عم ٌا اٌه : مٌرنا

 حبٌبتً انتً ما طٌب: مً

 مٌوش ٌا اوي وحشتنٌنً : مٌرنا

 حٌاتً ٌا اكتر انتً و : مً

 معاكً اٌه عامل مروان : مٌرنا

 الحمدهلل اوي كوٌس : مً

 ٌعنً اتصالحتوا : مٌرنا

 اٌه انطً و انكل اخبار انتً المهم .. الحمدهلل اه : مً

 علٌكً بٌسلموا كوٌسٌن : مٌرنا

 ووائل : مً

 كده عشان مكلماكً انا هو ما : مٌرنا

 خٌر : مً

 بسرعة نفسه ٌجهز عشان الشركة فً ٌعٌنه مروان عاٌز وائل : مٌرنا

 

 بٌشتؽل مكنش هو و : مً

 كوٌسه مش مرتبه بس بٌشتؽل الء : مٌرنا



 كمان النعه و هكلمه مٌرنا ٌا عنٌا : مً

 ٌسامحنً خلٌه و : مٌرنا

 حبٌبً ٌا عنٌا : مً

 خٌر على تصبحً : مٌرنا

 اهله من انتً و : مً

  ,,,و .بجانبها جلس و الولت هذا فً مروان دخل و

 مٌن بتكلمً : مروان

 مٌرنا دي : مً

 متضاٌمه شكلن مالن .. ممممممممم : مروان

 اٌه من هتضاٌك و : مً

 شاور اخد لاٌمه انا

 امامه اولفها فسحبها المرحاض نحو توجهت و لامت

 مها من متضاٌمه : مروان

 لٌه منها هتضاٌك انا و : نظرها تشٌح هً و مً

 اضاٌمت اللً انت

 ال : مروان

 تعرؾ انت و لعٌنن بص اضاٌمت مروان ٌا ال : مً

 اكتر مش االسود الماضً افتركت بس انا بجد حبٌبتً مً : مروان

 !؟ بجد : مً

 ؼٌرن بحب وهللا بجد : عٌنٌها الى نظر و بٌدها امسكها لد و مروان

 تبكً رآاها عندام مروان فضاق مً عٌن من دمعة نزلت

 بجد ؼبً انا : بضٌك مروان



 كده نفسن على متمولش : مً

 نبمى ما كل مبسوطه ال و مرتاحه اخلٌكً عارؾ مش انً حاسس انا مً : مروان

 انتً بحبن انا بحبها مش انا وهللا بجد بس علٌكً انكد كوٌسٌن

 كمان انا و : مً

 زعالنه اشوفن مبحبش انا عٌاط بالش طٌب : مروان

 خالص : مً

 بتعٌطتً انتً و لمر انن مع : مروان

 تانً ننزل تٌجً ما

 انام عاٌزه بجد لادره مش : مً

 

 ناٌمٌن الناس و مٌن نوم : مروان

 اٌه عاٌز : مً

 زعالنه لسه تبمً : مروان

 زعالنه مش الء : مً

 ٌثبت اللً اٌه : مروان

 بجد خالص حبٌبً : مً

 بمى حضن و كبٌرة بوسه طٌب : مروان

ًا  بشدة مً احتضنته  رأسها لبل و كذلن هو و منها ٌضٌع ان من خوفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ال حتى بخفة جانبه من لامت الصباح فً استٌمظت اللٌل طوال بااحضانه مً نامت

 ادارة هاتفت المٌاه دورة من خرجت اؼتسلت و المٌاه دورة الى توجهت ٌستٌمظ

 الفطور طلبت الفندق



 لمٌص و جداًا  لصٌر بنطال من مكونة حمراء لطنٌة بٌجامة ارتدت و شعرها جففت

 الشفاه حمرة و الكحل من للٌالًا  ووضعت( الكب) بـ ٌدعً الذي حماالت بدون لطنً

 ٌحبه الذي دٌور مٌس عطر و الوردٌة

 سكبت و الطعام طاولة على برصه لام اخذته و فولها سترة ارتدت الفطور جاء

 انفه داعبت و بجانبه جلست النوم ؼرفة نحو توجهت و االكواب فً العصٌر

 برلة بااصابعها

 

 ,,,و .له فابتسمت فاابتسم بجانبه فوجدها عٌنٌه فتح

 الخٌر صباح : مً

 الجمال صباح : باابتسامة مروان

 نفطر عشان ٌال لوم : مً

 ننزل و البسً ماشً طٌب : مروان

 لوحدنا هنا معان افطر عاٌزه انا حبٌبً ٌا نووووو : مً

 

 عٌون على صباح احلى : انفها على رلٌمة لبلة ٌطبع و منها ٌمترب هو و مروان

 الممر

 

 بره مستنٌان انا و شاور خد حبٌبً ٌا النور صباح : مً

 جوه تستنً ما طٌب : بخبث مروان

 مبتشبعش انت هو : مً

 لشطة ٌا المشطة م بٌشبع حد فً هو و :لها ٌؽمز هو و مروان

 بمى ٌال لوم طب : بخجل مً

 بمى ٌال : لها مملداًا  مروان

 ٌالاااااااااااااااااااااااااااا : مً



 االول بوسه طٌب : مروان

 شاور خد لوم ٌال الء : مً

 كالمً مااخلص لبل تتنفذ الكلمه الول ماكنت اٌام ٌرحم هللا : مروان

 الدلع على عودتنً اللً انت هو ما : مً

 عاٌزه ماانتً زي ادلعً ماااااااشً : ٌموم هو و مروان

 مستنٌان : الصالة الى لتخرج تموم هً و مً

 اٌه عاٌز : مً ,,نحوه وجذبها نحوها توجه ثم الباب الى تمشً تركها

 

 الكالم هتسمعً مش انن بتدلعً انتً عشان تفكري اوعً : مروان

 اٌه عملت انا و : للٌالًا  خافت لد و مً

 عارفه مش ٌعنً : حزم بنبرة مروان

 عارفه مش وهللا الء : بالدموع تؽرؼر عٌنها بدأت لد و مً

 بعد له استسلمت لكنها و االمر بداٌة فً هً دهشت فعلت بما لٌخبرها بمبلة فباؼتها

 او دلائك المبلة دمات شعره خصالت مداعبة بشدة احتضنته و معه فتجاوبت ذلن

  ,,,و .تركها ثم الصٌح بالمعنى المبالت

 اٌه عملتً بمى عرفتً : مروان

 اتخضٌت انا عشان دم معندكش انت فكرة على : مً

 عالبتن انا و الكالم تسمعً عشان تتخضً الزم : بشدة مروان ضحن

 دا امتى : مً

 حاالًا  دلولتً : مروان

 عماب دا و : بدهشة مً

 عاجبن مش اٌه : مروان

 عاجبنً طبعا الء : مً



 تانً تجربً : مروان

 ننزل و نفطر عشان شاور خد ادخل مروان : بحزم مً

 شرط على : مروان

 اٌه : مً

 الء دول امها و لجٌن الؽبٌة لولو و انتً و انا لوحدنا : مروان

 شخصٌتن من جزء الشتٌمة انت هو ٌاابنً : مً

 عٌب مبتمولهاش امها و حشرٌة و ؼبٌة بس .. الء : مروان

 مامتها اسمها : مً

 بمى امها هً : بعند مروان

 دا الموضوع نشوؾ نبمى مهم مش : مً

 اتاوة فرض بعد الفطور تناولوا و خرج و اؼتسل و المٌاه دورة الى مروان دخل

 ثوب من المكونة ثٌابها مً ارتدت و انتهوا ٌشبع حتى تطعمه ان الشعٌرة مروان

  شعرها اطلمت و من عرٌضة بحماالت بملٌل الركبة لبل الى ٌصل اسود

 االزرق الجٌنز خامة من بنطال فارتدى هو اما مكشوؾ اسود ارتدت و للعنان

 اسود رٌاضً حذاء و اسود اكمام بنصؾ لطنً لمٌض و الفاتح

 ٌتكلمون جلسوا و الشط نحو اتجهو و مارو السٌد من بتعلٌمات وحٌدة سالً نزلت

 احد نحو صدٌمتهاتوجهوا بحجة سالً فؽادرتهم الؽداء موعد جاء ان الى طوٌالًا 

 لكنهم و ٌتمشوا لكً خرجوا ثم للٌالًا  جلسوا و تناولوه الؽداء لٌتناولوا المطاعم

 مً لكن و لبل من فعل كام مروان وجه معالم تتؽٌر لم زوجها مها اللعٌنة صادفوا

 ,,,و .بالحنك شعرت

 مدام ٌا ازٌن .. مارو ٌا ازٌن .. الصدؾ محاسن ٌا : مها

 الحمدهلل انا جنبً مً ما طول .. مها مدام ٌا تمام : مروان

 كله دا الحب على بمى الخشب نمسن احنا دا : حسٌن

 علٌكم اكبر هللا : مها

 سوا نتؽدوا تتفضلوا ما : حسٌن



 سبمناكم مٌرسً : مروان

 نفسنا تفتحوا اهو معانا زودوا تعالوا طٌب : حسٌن

 تانٌة مره مٌرسً : مً

 نروح و بسرعه هنتؽدى لوحدنا هنا زهمانٌن احنا معانا تمعدوا علٌكم باهلل : حسٌن

 سوا حته اي فً نمعد

 المطعم جنب للً الكافٌه فً هنستناكم : بالحرج احس لد و مروان

 هنؽٌب مش احنا و : بخبث مها

 راحتكم على : بضٌك مً

 الى مً مع مروان توجه و الؽداء لتناول المطعم الى زوجها و الملعونة دخلت

 ,,,و .جاءوا ان الى صامتٌن جلسوا و الممهى

 بمى جداد عرسان انتم : مها

 شهور 3 من الء: مروان

 بمى متؤخر مون هنً بتمضوا و : مها

 ٌعنً عادي : مروان

 عرسان لسه بمى احنا : حسٌن

 مبرون : مروان

 بٌبً تجٌبو بمى ناوٌٌن مش و : مها

 هٌبمى النه جداًا  فرحان هكون اراد ربنا لو بس اصال احنا مستعجلٌن مش : مروان

  (ٌدها لٌمبل مال ثم ) حصلتلتً حاجه اجمد دي مً و مً من

 عز حسن مكتب مدٌرة انتً مش : حسٌن

 مً مدام ٌا

 كنت : مً

 كده لبل شوفتن انً فاكر اما اٌوا : حسٌن



 بابان بتاعة السكرتٌرة عشان بمى مً عرفت انت ٌعنً : مها

 كده ناس امثال ٌشتؽلها دي السكرتٌرة فرق فً السكرتٌرة مش مكتبه مدٌرة: مروان

 البنات ست تشتؽل حبٌبً مٌكو لكن كله بتاعة

 دهب البٌزنس فً دماؼها فعالًا  : حسٌن

 لحضرتن مٌرسً : مً

 

 فكانت مً اما حسٌن ٌهدأها و مروان و مها بٌن المنالشه تحدم و ٌتنالشون جلسوا

 مها,,,و .لاموا و فاسئذنوا بذلن مروان احس و بالضٌك شعرت ان الى صامتة تتابع

 دي منٌن عرفها عارفه مش: 

 عرفها كده من اكٌد بابا مع بٌشتؽل بتمولً مش : حسٌن

 اسمه نسٌته ما لحد حواله حامت شكلها : مها

 لٌه زعالنه انتً و : حسٌن

 لٌه ازعل انا و ابداًا  هه : مها

 بمى لٌه معاهم تمعد انن اتمسكت انت و

 تكسبٌهم الزم السوق فً الدهب الجنٌه زي اسمها دي زي ناس : حسٌن

 ازاي بٌزنس معانا هٌعل اصالًا  طاٌمنا مش شكله : مها

 بٌزنس از بٌزنس كره و حب مفٌهوش البٌزنس حبٌبتً ٌا : حسٌن

 شدٌد الداخلٌة فً حد تعرؾ حبٌبً : مها

 لٌه : حسٌن

 معاهم بٌزنس احلى هتعمل رجعته لو فا اتفصل بس ظابط اصالًا  مروان اصل : مها

 الخٌر ٌمدم ربنا و كده هشوفن : حسٌن

 ,,,و .صمت فً الفندق الى متوجهٌن مروان و مً كانت اخر جهة من و

 شوٌة البحر على نمعد تٌجو ما : مروان



 ماشً : مً

 من المنبعثة الموسٌمى اصوات كانت و الرمال على جلسوا و البحر نحو توجهو

 ٌدها سحب ثم نظرلها ٌجلسون حٌث الى تصل الفندق

 معاٌا ترلصً حبً : مروان

ًا  اوكماموا : باابتسامه مً  ٌداًا  وضعت خصرها حول ٌده وضع ثم ٌدها امسن سوٌا

 ,,,و .بالرلص بدأو و ضمته و كتفه حول ٌداًا  و ٌده فً

 مها من اضاٌمتً انتً : مروان

 سخٌفه علٌها باٌن اصالًا  هً حبٌبً ٌا عادي : مً

 السوق حٌتان من حوت دا مٌن اهبل : مً اهبل جوزها و ... اوي : مروان

 كده حاجه كل عارؾ انتً هو: مروان

 شؽلً عشان بس الء : مً

 مروان ٌا معاٌا مبسوط : استطردت ثم

 اوي : مروان

 ٌعنً حاجه نالصن مش : مً

ًا  الء : مروان  حبٌبتً ٌا طبعا

 الداخلٌه و طب : له ناظرة وضعٌتها ؼٌرت لد و مً

 مً ٌا دي السٌره بالش: وجهه اكفهر لد و مروان

 حبٌبً ٌا سوري : لوضعٌتها عادت لد و مً

 الماهرة نرجع تٌجً ما : مروان

 زهمت انت : مً

ًا  الء : مروان  اي نسافر مٌرنا خطوبة بعد و مصر نرجع علٌنا هتنكد مها بس طبعا

 مصر بره حته

 حبٌبً ٌا امرن : مً



 انطلموا ثم السٌارة ركبوا و امها وودعت الحمائب مً حزمت لٌالًا  السفر مروان لرر

 ,,,و .الطرٌك فً و الماهرة نحو

 حبٌبً: مً

 روحً ٌا نعم : مروان

 لفش بالش بس حاجه على الولن عاٌزه : مً

 بعض منخسروش عشان دي السٌره فبالش مٌرنا اصالح عاٌزانً لو : مروان

 

 تانٌه حاجه هو الء : مً

 بمٌرنا متعلمه : مروان

 اٌوا : مً

 اٌه : مروان

 معاكم ٌشتؽل عاٌز وائل : مً

 امه روح اٌه عاٌز .. ٌاختً نعم: عالً بصوت مروان

 لٌه علٌا بتتعصب طٌب : بضٌك مً

 معاٌا دا الزفت سٌرة بالش مً : مروان

 كالمه نسمع مضطرٌن احنا : مً

 ادبه ازاي هعرؾ ان و مضطرٌن مش الء : مروان

 ٌهرب و مٌرنا ٌسٌب اما و : مً

 ضرسه تحت صباعنا ان عارؾ الجزمه ابن: مروان

 بالذنب شعر و بها احس الضٌك علٌها ٌظهر و الطرٌك طوال ظللت و مً صمتت

 ,,,و .علٌها عصب لد النه

 مٌكو : مروان

 نعم : مً



 بحبن : مروان

 اون : ببرود مً

 بمى اوي زعالنه انتً دا : بمرح مروان

 

 لٌه لولتٌلً عصبً انا ان عارفه انتً مش مً : استطرد و السٌارة اولؾ ثم

 عصبً حضرتن عشان معان اتكلم ابطل ٌعنً : مً

 لدرن بمى اٌه هتعملً جزمه انا بس ذنب ملكٌش انتً حبٌبتً ٌا سوري : مروان

 مً صرخت لرٌب من ٌؤتً ضوئها و سٌارة زامور بصوت لٌتفاجئ لٌمبلها مال و

ًا  الرمال الى بها دخل و السٌارة ادار مروان لكن و بموه ًا  سرٌعا   ,,,و .المولؾ متفادٌا

 الحمدهلل : بفزعة مروان

 هنضٌع كنا : الصدمة من باكٌة مً

 الحمدهلل لولً : مروان

 اخرى مرة انطلك و هدأت حتى ضمها ثم

 

 

  ( 27 ) الحلمة

 ٌسلن انه مً الحظت فجراًا  الثالثة الساعة حوالً فً الماهرة مً و مروان وصل

ًا   فٌن راٌح انت : مً,,,و .حسن بٌت طرٌك ؼٌر اخر طرٌما

 مروحٌن : مروان

 الطرٌك دا مش : مً

 اتعدلت لمانً اال تانً المفتاح رجعلً بابا .. مً ٌا بٌتنا راٌحٌن : مروان

 ناٌس ممممم : مً

 ترجعً عاٌزه مش اٌه : مروان



 جنة تبمى حبٌبً ٌا معان حته اي ًا طبعا أل : مً

 اصالًا  مخضوضه لسه شكلن : مروان

 شوٌة : مً

 الطرٌك فً ولفت اللً انا اسؾ انا مً ٌا معلش : مروان

 بخٌر احنا حاجه اهم بمى عادي : مً

 الحمدهلل : مروان

 التً ؼرفتهم صعدوا المنزل الى دخلوا ثم السٌارة صؾ منزلهم حٌث الى وصلوا

ًا  مروان ؼرفة هً  ناموا و سابما

 مً فتحت ارجائها جمٌع لتنٌر الحجرة الشمس اشعة دخلت جدٌد ٌومٍل  صباح اشرلت

 هو هذا ان تصدق ال تبتسم و لفترة وجهه تتؤمل اخذت و جلستها فً اعتدلت عٌنها

  مرة كان كما سٌعود ام االبد الى هكذا سٌستمر هل تزوجته التً مروان

 على لٌطبع اعتدل و لها ابتسم استٌماظه و الفراش فً تململه شرودها اخرىمطع

  ,,,و .لبلة ارق جبٌنها

 انزل ما لبل تفطرٌنً عشان صاحٌه كلها دي الحنٌه معموله مش : مروان

ًا  هو : مً  الشؽل انزل كمان عشان صاحٌه انا بس .. افطرن الزم طبعا

 اٌه شؽل : بااستنكار مروان

 مروان ٌا السنتر : مً

ًا  تٌجً سالً ما لحد ممممم : مروان  طبعا

 مانع عندن ال و .. طوول على الء : مً

 نتكلم باللٌل ارجع اما : ٌموم لكً االؼطٌة ٌزٌح هو و مروان

 و الخزانة نحو فتوجهت هً اما لٌؽتسل المٌاه دورة هو اوكدخل : بضٌك مً

ًا  مالبسه و و مالبسها اخرجت  المكونة مالبسه ارتدى و المٌاه دورة من خرج اٌضا

 و تخرج حتى مً ٌنتظر جلس و عطره بخ و اسود حذاء و الرمادي باللنو حلة من

 ترتدي



 اللون من لمٌص و بٌج بنطال من المكونة مالبسها ارتدت و مً خرجت مالبسها

 بنٌة حمٌبة و الكعبٌن عالً بنً مكشوؾ حذاء و اكمام بنصؾ الداكن البنً

  ,,,و الصافٌة الذهبٌة بشرتها على البنً و البٌج اللون من بخلٌط لمسة ووضعت

 جاهزة انا ٌال : مً

 طٌب : مروان

 بعض له لتعد المطبخ الى مً دخلت بٌنما مروان انتظر الرئٌسٌة الصالة الى نزلوا

 تناولوا و امامه وضعتها خرجت و الصٌنٌة حملت الطبٌعً العصٌر و الشطائر

 عمله الى منهما كالًا  ذهب ثم الفطور

 على تولٌعه تؤخذ و الوضع عن لتخبره سكرتٌرته طلب و مكتبه مروان دخل

  ,,,و . االوراق

 اٌه الشافعً مازن اخبار : مروان

 ٌجتمع عاٌز كان و موجود مش حضرتن و مره كذا اتصل هو فندم ٌا وهللا : دٌنا

 حضرتن مع لولناله هانم مً عن سؤل مسافر حضرتن لولناله بس بحضرتن

 حولٌهولً و بٌه اتصلً: مروان

 فندم ٌا امرن : دٌنا

 دٌنا ٌا لسه ال و جه بٌه حسن ن مروان فااستولفها بالخروج دٌنا همت و

 مكتبها خلؾ جلست دٌنا خبرخرجت حضرتن هدي ٌجً ما اول فندم ٌا لسه : دٌنا

  ,,,و .لمروان حولته ثم الشافعً مازن طلبت

 باشا ٌا السالمه على حمدهلل : مازن

 ٌسلمن هللا : مروان

 االخبار اٌه : مازن

 الحمدهلل تمام : مروان

 مً مدام اخبار : مازن

 عاٌزنً انن لالولً ... كوٌسه : بضٌك مروان

 االوالنً الدٌل على موافك انا .. اه : مازن



 تانٌة حاجه فٌه ان كالمن من واضح بس ... تمام طٌب : مروان

 فٌها شركتكم اشرن الزم لولت و اوي كبٌره صفمه دي : مازن

 نتكلم و دٌنا مع معاد حدد : مروان

 المٌتنج تحضر مً مدام الزم بس : مازن

 هللا شاء ان بمى لٌه : بااستنكار مروان

 الصفمة معاها هنعمل اللً الشركة طلب دا : مازن

 منٌن مً ٌعرفوا هما و : مروان

 مجتمع فً مكتب مدٌرة اشهر تعتبر السوق فً جداًا  معروؾ اسمها مً : مازن

 دا البٌزنس

 علٌن هرد و بٌه حسن مع الموضوع هشوؾ اون : مروان

 تلٌفونن انتظار فً : مازن

 فً ٌرٌده و لدم لد حسن ان مروان دٌنا اخبرت بعدها و المكالمة انتهت هكذا و

 ,,,و .دخل و الباب طرق المكتب الى توجه و مروان لام مكتبه

 للبً حبٌبً : ٌعانمه و والده نحو ٌتوجه هو و مروان

 ؼٌرن من هادٌة كانت الشركه : ٌحتضنه هو و حسن

 ,,,و .اشؽالهم فً ٌتكلمون جلسوا الرعٌة و االحوال على السإال بعد و

 دي مازن علٌها بٌمول اللً بالصفمة علم عندن انت : مروان

 صفمة مننا عاٌزه و جدٌد فاتحه لسه اوي اوي كبٌرة مماوالت شركة دي اٌوا : حسن

 متهٌؤلً مً و معاهم دا المجال فً مازن ان بما مازن من طلبت هً كبٌرة حدٌد

 السوق كل عن كافٌة معلومات عندها دا الموضوع فً اكتر هتفٌدن

 باالسم مً طالبه دي الشركة بٌمولولن ما : مروان

 الصفمة معانا تتم تٌجً الزم مً ٌبمى : حسن

 اٌه وائل اخبار : استطرد ٌسهلثم ربنا : بحنك مروان

 



 هنا ٌشتؽل ٌجً اخلٌه بفكر انا .. كوٌس دلولتً لحد هو وهللا : حسن

 برضو كده همولن كنت انا تمام طٌب : مروان

 اختن خاطر عشان كوٌس بمرتب و لٌن مساعد عٌنه : حسن

 اون : مروان

ًا  ٌوجد فال مً ناحٌة من اما  ان الى للؽاٌة لها ممالًا  العمل ٌوم كان و عندها ٌذكر شٌئا

 عادوا لد الخدم وجدوا المنزل الى ذهبوا لٌصطحبها جاء ٌنمذها مروان هاتؾ جاء

 فً جلسوا و الؽداء تناولوا و ثٌابهم بدلوا الؽداء اعدوا المنزل نظفوا و جدٌد من

 تملب هً و االعمال بعض ٌنهً الشخصً حسابه على مروان الرئٌسٌة الصالة

  ,,,و .بالتلفاز

 الشؽل فً تعبتً : مروان

 عادي الء : مً

 انتً تمعدي و هترجع سالً هانت : مروان

 كده على متفمناش احنا بس : له انتبهت و التلفاز اؼلمت لد و مً

 مٌنفعش بٌت و جواز و شؽل اتفاق محتاجه مش : مروان

 بشتؽل انً عارؾ و متجوزنً انت مروان : مً

 حمً و حمن فً تمصري هٌخلٌكً الشؽل و : مروان

 حاجه ٌنمصلً اما هستنى مش انا و : اتكلممروان ابمى حاجه ٌنمصلن اما : مً

 الشؽل هسٌب مش انا و : بحده مً

 طلب مش اوردر دا و هتسبٌه لولت انا و : للحاسب ٌنظر هو و مروان

 بمى ٌووووه : مً

 نتفاهم و اهدي : مروان

 هادٌة انا : مً

 فٌه هٌبمى مش ٌعنً والدد هللا شاء ان و جوز و بٌت وراكً انتً دلولتً : مروان

 للشؽل مكان



 ٌكبروا لما اال هشتؽل مش وال فٌه ٌبمى اما : مً

 جداًا  لرٌب والد عاٌز انا و فٌه هٌبمى هو ما طٌب : مروان

 الشؽل هسٌب حمل ٌحصل ٌبمى اما مروان : مً

 البٌت على او علٌا جه شؽلن لو بس مً ٌا اشتؽلً بس ممتنع مش انً مع : مروان

 طٌب هٌحصل مش

 اون : مً

 و الكحلً باللون النجري ارتدى و ثٌابها بدلت و اؼتسلت ؼرفتهم صعدت و تركته

 تشعر هً و شعرها خصالت تداعب الؽرفة ارٌكة على جلست ثم شعرها لمت

 سٌاسته الى عاد فمد بالضٌك

 ,,,و .بجانبها جلس و دخل معها ٌجلس لكً الؽرفة صعد و عمله من فاانتهى هو اما

 كده بعد هتشكرٌنً بس مضاٌمن كالمً ان عارؾ انا : مروان

 متضاٌمه مش انا : مً

 بكره لوائل تعٌٌن لرار هطلع و : مروان

 حبٌبً ٌا بجد : بفرحه مً

 معٌنتوش انا ان عاٌزن ماشٌبس ماشً حبٌبن بمٌت دلولتً : عٌن بنصؾ مروان

 بس عشانن اال

 ان اال نحوه وشدها ٌدها جذب و خلفها فمام المرحاض نحو لتتجه مكانها من لامت

 ,,,و .خصرها على ٌده لؾ و له مالصمة اصبحت

 اوي وحشتٌنً : بشوق مروان

 كمان انت و : مً

 واضح مش : شفتٌها من ٌمترب هو و مروان

 تعبانه انا مروان : مً

 تمام تبمى هخلٌكً انا : شفتٌها فوق خفٌفة لبلة طبع ان بعد مروان

 التوٌلٌت هدخل ثوانً طٌب : لبضته من نفسها تخلص هً و مً



 زجاجة منها اخرجت و فتحتها المرحاض خزانة الى توجهت و دخلت تدخل تركها

 الحمل منع منها الؽرض ابتلعتها و دواء حبة منها لتخرج صؽٌرة دواء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 28 ) الحلمة

 ؼش ٌعتبر فهذا تؽشه و أتخذها مترددة العبوة من الحبة تلتمط المؽسلة بمرب والفة

 مشوشة الصورة مصٌرها مصٌره ٌكون طفالًا  منه تنجب و تؤخذها ال أو زوجً

 فراق مرارة تتجرع هً و صورتها و و( ماما)بـ ٌنعتها ٌضحن طفالًا  بٌن ما برأسها

 لذلن اضطرنً من انت حبٌبً فٌه رجعة ال و لرارها أخذت لد لكنها و أمها

 الحبة مً وضعت الباب ٌطرق فهو ارتبكت و فزعت لكنها و بفمها بوضعها همت

 ؼسل و اخرى مرة بالعبوة

ًا  لتجده الباب فتحت و وجهها ت   ,,,و . الباب لبالة والفا

 مروان ٌا اٌه فً : مً

 علٌكً للمت اتؤخرتً اصلن : مروان

 متهٌؤلن انت متؤخرتش : المٌاه دورة من تخرج هً و مً

ًا  مروان  لٌه النهارده مظبوطة مش مً ٌا مالن : فولها لٌجلس االرٌكة الى متوجها

 الفل زي انا الء : الفراش فً استمرت لد و مً

 متؤكده : بشن مروان

 متؤكده اٌوا : بتصمٌم مً

  ,,,و . ابتسم و لبالتها جلس الٌها توجه و مكانه من لام

 هكذا بً تفعل لما للبً ٌا اٌهؤهٍل  دول الممر اللً بعٌونن اللً الدموع امال : مروان

 لن لؽشً حمٌرة أنً تشعرنً لما الضمٌر بتؤنٌب تشعرنً لماذا

ًا  دمعة سمطت لد و مً  مروان ٌا مفٌش : عنها رؼما

 الشؽل موضوع عشان زعالنة لسه انتً فٌه الء : مروان

 بمى خالص عادي : دموعها تمسح هً و مً



 بمى خالص عادي : مً مملداًا  مروان

 حرٌتن اخنك و علٌكً احجر انً ممصدش انا وهللا حبٌبتً ٌا : بجدٌة استطرد ثم

 طول على فضٌالً عاٌزن و .. للبً ٌا علٌكً خاٌؾ بجد انا بس

 أحضانه الى سحبها و لها هتتؤثرابتسم حاجه مفٌش لولتلن انا : باأنفعال مً

ًا  مجنون تارة و حنون تارة هكذا بً تفعل عمري حب ٌا لماذا  و لن مطمئنة أحٌانا

ًا   الصواب الى أرشدنً هادٌنً نوري أنت ربً منن خائفة اخرى أحٌانا

  ,,,و . علٌها مروان اخاؾ مما بكائها من زاد هو فعله ما

 بس مً ٌا اٌه فً : مروان

 حبٌبً ٌا مفٌش : البكاء عن تكؾ أن تحاول مً

  ,,,و . ابتسم و لها نظر احضانه من اخرجها

ًا  مروان  كده اوي وحشن انً تمولً ما طٌب : ممازحا

 مسكٌٌٌٌٌن : و مً ابتسمت

 بحبن : مروان

 تجلس كانت مترات الكٌلو بعد البمعة هذه عن بعٌداًا  و""كااااااااااااان ما كان لد و

 هل تفكر زوجها بمابلتها و الفاره الضخم لصرها صالونات أحد فً حسناء سٌدة

 لً حبه لتنسٌه هذه مً من تزوج كٌؾ أو اجلها من نسٌنً لد ٌكون أن ٌمكن

 لكً تزوجها صدلتها و كذبة كذبت و و ذلن تصدٌك الحسناء السٌدة تلن عمل رفض

 الى زوجها تسؤل و جدٌد من الود تصل أن لررت ٌكابر و ٌحبنً مازال ٌنسانً

  ,,,و .توصل ماذا

 حبٌبً : مها

 للبً ٌا اٌه : حسٌن

 مروان عشان حد كلمت : مها

 ٌرجعه اوي اوي اوي فوق من حد عاٌز الفل زي ملؾ فٌه مكتوب دا : حسٌن

 ٌا معمول : عنمه حول ذراعها تحٌط و خلفه تتجه و مكانها من تموم هً و مها

 الداخلٌه فً جامد حد عارؾ مش سونسون



 وهللا للبً ٌا بحاول : حسٌن

 ٌرجع لما اال هتمشً مش الصفمة : مها

 

 اٌه هٌعمل هنشوؾ و بمً و بٌه هٌجتمع مازن : حسٌن

 ٌمنعهم مازن الزم : مها

 و السوق فً كوٌسه سمعتً راجل انا و فل الصفمة ما لٌه هٌمتنعوا مش و : حسٌن

 عارفه مً

 مروان فً المشكلة : مها

 كده طاٌمنا مش مخلٌه اللً اٌه اعرؾ نفسً : بااستفهام حسٌن

 الناس مٌحبش مخلٌه دا الداخلٌه من فصالنه موضوع كده هو : مها

 هٌرجعه اللً هو اوي اوي تمٌل واحد هكلم انا : حسٌن

 !؟ مٌن : بااستفهام مها

 الداخلٌة على كلمة لٌه و مسموعه كلمته دا حلمً اسماعٌل : حسٌن

 منٌن حلمً اسماعٌل تعرؾ انت : بصدمة مها

 اوي اوي مش بس صاحبً : حسٌن

 مروان ٌرجع ؼٌره حد متعرفش : باارتبان مها

 لٌه : حسٌن

 هٌهتم مش اوي صاحبن مش طالما بس عادي : مها

 ٌخدمنً بٌحب هو ال : حسٌن

 خاطري عشان بالش : بترجً مها

 مالن مها ٌا اٌه فً : حسٌن

 انام طالعة انا .. ٌعنً مالً هٌكون : مها

***************** 



 أثر على الحسناء بطلتنا أستٌمظت جدٌد ٌومٍل  صباح عن لٌعلن الجوناء لرص أشرق

 جففت اؼتسلت و المٌاه دورة نحو توجهت و لامت االؼطٌة أزاحت المنبه صوت

  متوجهةًا  المٌاه دورة من خرجت ( البورنص) بـ ٌدعى ما ارتدت و نفسها

 خامة من المصنوعة الجنزاري اللون باللون بلوزة )لنفسها اخرجت الخزانة نحو

 -(بالرٌن -اسود حذاء و أسود بنطال و السمٌن الشٌفون

 الفاتح الزهري باللون زٌنة و متماسكة ؼٌر جدٌلة جدلته ثم شعرها صففت و ارتدتها

 عطرها بخت و جداًا 

 و .عٌنه فتح ثم الفراش فً تحرن إٌماظه بؽرض كتفه هزت الفراش نحو توجهت

 الفل صباح : مروان,,,

 نص و ثمانٌة الساعه ٌال ... حبٌبً ٌا النور صباح : باهتة باابتسامة مً

 الى دخل ثم رلٌمة لبلة وجنتها على طبع الفراش من لام و االؼطٌة مروان ازاح

 لٌؽتسل المٌاه دورة

 و اسود حذاء و الداكن الرمادي باللون حلة له اخرجت و الخزانة نحو توجهت

ًا   بترتٌب الفراش فوق له وضتعها أبٌض لمٌصا

 المرش تحت من اجابها برفك طرلت المٌاه دورة نحو توجهت

 مً ٌا اٌه : مروان

 الفطار ٌحضروا الولهم نازله انا مروان: مً

 احصلن و البس و الشاور هخلص انا حبً ٌا ماشً : مروان

 من طلبت الساللم نزلت خرجت و الؽرفة باب فتحت السوداء حمٌبتها مً التمط

 الفطور تجهٌز الخادمات احدى

 بخ و حذائه و مالبسه ارتده المٌاه دورة من خرج و نفسه جفؾ و اؼتساله أنهى

 مً تنتظره حٌث الطعام منضدة نحو توجه و الساللم نزل الؽرفة من خرج و عطره

  ,,,و .أولفها فا بالمٌام مً همت بصمت الفطور تناولوا

 هوصلن استنً : مروان

 مستاهلة مش : مً

 جاي و موباٌلً و مفاتٌحً هجٌب استنً : بالمٌام ٌشرع هو و مروان



 ركبوا خلفه خرجت و خرج و جلبهم هاتفه و مفاتٌحه ٌجلب حتى مً انتظرته

  ,,,و .تولؾ وصل بسالً الخاص التجمٌلً المركز نحو انطلك و السٌارة

 اخدن هعدي : مروان

 اروح و بدري هخلص انا نفسن متتعبش حبٌبً ٌا ال : مً

 السواق هبعتلن لوحدن متروحٌش ال : مروان

 روحً ٌا باي : تشوفهمروان اللً : مً

 

 باي : مً

 علٌها سلمت و دخلت باانتظارها امها لتجد المركز دخلت و السٌارة من مً نزلت

  ,,,و .المهوة ٌحتسون معها جلست ثم

 المود فً مش شكلن مالن : سالً

 عادي : مً

 اتخانمتوا : سالً

 الفل زي احنا ابدا ال : مً

 مالن امال : سالً

 مفٌش بجد ماما ٌا مفٌش : بضٌك مً

 حامل لتكونً لٌه تعبانه اعصابن : سالً

 اصالًا  الٌمكن ال : مً

 بدري لسه بس الء : اٌهمً وال تمام كله مش هو لٌه : سالً

 ٌمكن ال انه متاكده مخلٌكً اللً بمى اٌه و : بشن سالً

 ارتحتً ماما ٌا حمل منع حبوب باخد : بنفاذ مً

 اتجننتً انتً : شهمت ان بعد سالً

 مؤمناله مش لسه انا و بٌه نفسً اربط عاٌزه مش بس اتجننتش ما ال : بحده مً



 مفترٌة ٌا الفل زي هو ما لٌه : سالً

 فً بس حبٌبته ابمى حموله ٌمارس و و ٌتبسط ٌحب ما ولت بحاالت الء : مً

 تانً للتحكمات ٌرجع العادٌة االولات

 فاهمة مش ازاي : سالً

 احمل عاٌزانً الشؽل من اهم بٌتن البٌت فً تمعدي الزم بٌمولً امبارح البٌه : مً

 ابنً او بنتً منً ٌاخد و نتطلك المؤساة تتكرر و اخلؾ و

 ٌرحمه هللا باباكً ؼٌر مروان و ؼٌري انتً : سالً

 طموحة انتً و طموحة انا و متحكم دا و متحكم دا الفرق اٌه لٌه : مً

 و تتعبً عاٌزن مش بس ناجحه عاٌزن انانً مش بس متحكم جوزن : بمهرة سالً

 احسن ابمى و انجح عاٌزنً مكنش ابوكً بس طول على لٌه عاٌزن ٌكون ممكن

 منه السلبٌة ورثتً انتً و سلبً عمره طول عشان منه

 منٌن انانً مش مروان ان عرفتً بمى انتً و : مً

 ساب مكنش انانً كان لو صممتً لما تانً الشؽل نزلن مكنش انانً كان لو : سالً

 ادامن بٌلٌن و شوٌة شدٌد بس جوزن بٌنكم الجو ٌلطؾ عشان جه و كله وراه اللً

 بٌحبن و

 بنتً ال و ابنً مستعده مش انا اخلؾ افكر ابمى كالمن من االول اتؤكد اما : مً

 عٌشتوا انا اللً ٌعٌشوا

 البٌت نحو ؼاضبة خرجت و حمٌبتها مً سحبت و

_________________________ 

  ( 29 ) الحلمه

 لم هكذا تكن لم بها ماذا علٌها بالملك ٌشعر هو و عمله ممر حٌث الى مروان انطلك

 ٌجب انانٌة هذه .. تذكر لكنه و .. لمصلحتها هذا لكن و وعده اخل النه به تثك تعد

  و تضرها لرارات تؤخذ لن عاللة مً و بنفسها مصٌرها هً تمرر ان

 تضره



 تولٌعه وتؤخذ االخبار اخر على لتطلعه خلفه دٌنا دخلت المكتب الى مروان وصل

  ,,,و .االوراق من عدد على

 فندم ٌا ساعه حوالً بعد : امتىدٌنا مازن بتاع المٌتنج : مروان

 وصل بٌه حسن : مروان

 مكتبه تروح تٌجً حضرتن اما اول لال و .. فندم ٌا اٌوا : دٌنا

 دٌنا ٌا انتً اتفضلً ماشً : مروان

 استئذن حسن مكتب نحو توجه و سترته خلع و هو لام المكتب من دٌنا خرجت

 ,,,و . جلس ثم علٌه سلم فدخل له اذن الباب فوق بالطرق

 مازن بتاع المٌتنج لمً لولت : حسن

 اصالًا  لزمه مالهوش دا بابا ٌا التانً تحضر هتٌجً : مروان

 مازن مع ٌتعامل بٌعرؾ ؼٌرها محدش : حسن

 مستفزة بطرٌمة ٌبصلها بٌمعد بمى كده عشان هو ما : مروان

 مراتن فً واثك مش انت و : حسن

 بتستفزنً بصاته بس نفسً من اكتر مً فً واثك انا : مروان

 مروان ٌا احرجه كده تاللٌه اما : حسن

 علٌه همولها انا النهارده هٌحصل اللً و بابا ٌا الجاي المٌتنج : مروان

 هتمٌم النهارده معانا تتؽدوا مجتوش لو امن فكرة على .. حمش ٌا ماشً : حسن

 الحد علٌن

 ٌعنً الزم : مروان

 الزم اٌوا : حسن

 بكره خلٌها : مروان

 النهارده الزم : حسن

 ممفلة هً اال .. جو تؽٌر مً برضو اهو و .. كلمة اكسرلها ممدرش انا و : مروان

 االخر على



 نكدي عارفن ماانا .. علٌها نكدت تاللٌن .. اٌه عملتلها : حسن

 حاجه عملتلها ما العظٌم وهللا : مروان

 تعبانة اعصابهم بتبمى اٌام علٌهم بتٌجً الستات هما مروان ٌا عادي : حسن

 عشانها زعالن انا مشكلة معندٌش انا بابا ٌا : مروان

 تم المكتب السكرتٌرة ادخلته مازن لدوم عن لتعلن السكرتٌرة حدٌثهم لاطعت

 ,,,و . االجتماع بدأ و به الترحٌب

 الجاي المٌتنج هتٌجً : بحنك مٌمروان فٌن امال : مازن

 بمى الموضوع فً ندخل ... مممم : مازن

 ٌارٌت : حسن

 تبع سٌاحً منتجع نعمل داخلٌن اوي كبٌرة مماوالت شركة و انا بمى بصوا : مازن

 مصر فً تشتؽل مرة اول اوي اوي كبٌرة اجنبٌة شركة

 مٌن بتاعتة دي التانٌة الشركة و : مروان

 نصر حسٌن : مازن

 السوق فً تمام سمعته و الفل زي راجل : حسن

 نتفك و تٌجً مً و ٌشرؾ الجاي المٌتنج اوكٌه (( : زوجها انه ٌعرؾ ال )) مروان

 حاجه كل على

 الخٌر فٌه اللً ٌمدم ربنا : مازن

 ٌاابنً هللا شاء ان : حسن

ًا  مازال حسٌن و مازن مع االتفاق تم هكذا و  انهى و مكتبه الى مروان عاد مبهما

  ,,,و . مً هاتؾ ثم االعمال بعض

 حبٌبتً : مروان

 مروان ٌا اٌوا : مً

 كمان انت و : وحشتٌنٌمً : مروان

 النهاردة معاهم نتؽدى مصممة ماما بس المود فً مش انن عارؾ انا : مروان



 مشكلة مفٌش : مً

 بمى نروح و سالً على اسلم و علٌكً هعدي و شوٌة انا طٌب : مروان

 البٌت فً انا : مً

 بدري رجعن اللً اٌه : مروان

 كتٌر شؽل فٌه مكنش بس مفٌش : مً

 اوكٌه : مً عندن ابمى و بالكتٌر ساعة انا : مروان

 مً لتنزل الفٌال خارج من الزامور اطلك منزله الى توجه ثم عمله مروان انهى

  ,,,,و .ركبت و نحوه توجهت و نزلت

 اٌه ال و معٌطة انتً : مروان

 بس اب المٌن ٌمكن دا ال : مً

  ,,,و .منه تندهش مً جعل مما بشدة مروان ضحن

 هللا شاء ان بمى لٌه بتضحن : مً

 ماما و معٌطة كنتً و اتجوزنا اما اول افتكرت اصلً : ٌضحن مازال هو و مروان

 الرد نفس علٌها رده روحتً سؤلتن

 نفسه تعالب ما بدل بتضحن : مً انطٌضحكت ٌا اب المٌن من : مً مملداًا  مروان

 فٌا عملته اللً على

 مش ال و صح العسل زي للبن على ن كا : مروان

ًا  : مً  اتكلم الدر انا و .. حبٌبً ٌا طبعا

 ,,,و .له ابتسم رأسها لبل و نحوه سحبها

 وهللا انتً حٌاتً : مروان

 حسن كذلن و سلوى استمبلتهم و دخلوا نزلوا و سٌارته صؾ حسن فٌال الى وصلوا

 اخرى مرة المنزل عودتهم و حسن منزل تركهم على عتابات و لبالت و احضان

 ,,,و.

 الؽردلة فً اتبسطتوا ها : حسن



 اووووووووووي : مروان

 حبٌبتً ٌا الجاٌه المره : ٌاانكلحسن وهللا نمصاكم كانت : مً

 مً ٌا اٌه اخبرها ماما : سلوى

 طنط ٌا حضرتن على بتسلم : مً

 السالم علٌها و علٌكً : سلوى

 اٌه ال و جد تخلونً ناوٌٌن مش بمى اٌه انت و : حسن

 اجٌبلها ما كل اهً : مروان ,,,و .ذلن مروان احس حسن جملة من مً وجه اكفهر

 وشها تملب دا الموضوع سٌرة

 ولته فً كله بس .. ابداًا  وهللا : مً

 لرٌب عاٌزٌنه احنا بس .. حك عندن : حسن

 

  ( 30 ) الحلمة

 لها نظراته كانت ذلن له تمول كً بها فعل ماذا للبه فً بشدة ٌرزغ بارد نصل

 ,,,و .عشك ممن مجروح عاشك نظرات

 بالذنب حاسس اٌه : متهكمة مً

 و بحنان عاملها عندما اخطؤ انه أحس الطرٌمة بنفس لها ٌنظر ظل و علٌها ٌرد لم

 ,,,و . االمس منذ الطبٌعٌة حالتها فً لٌست انها لال و تراجع لكنه و لوهلة حب

 خالص تهدي ما لحد دا الحوار نؤجل خلٌنا تعبانة اعصابن انتً حبٌبتً مً : مروان

 مجنونة ادامن شاٌفنً : مً

 كملنا لو .. العاللٌن ست شاٌفن حبٌبتً ٌا الء : نفسه تهدئة ٌحاول هو و مروان

 فً اتجنن ممكن و عصبً نفسً ضامن مش انا ألن بعض نخسر احتمال دا الحوار

 لحظة اي

 ماشً : مً



 ازالت و للمرآة الممابل الكرسً فوق جلست بعنؾ حمٌبتها المت الؽرفة مً صعدت

 ربما الحد لهذا عصبٌة هً و متى منذ حالها تستعجب و لنفسها تنظر هً و زٌنتها

  تركت انها تذكرت لها تمال كلمة الل من حساسة اصبحت لماذا فعالًا  نسً

 منها لتطلب تهاتفها و تؽتسل أن فمررت الصباح فً مهذبة ؼٌر بطرٌمة أمها

 السموحة

 و بالهدوء احست المرش تحت نزلت و ثٌابها خلعت المٌاه دورة الى دخلت

 المنعشة الباردة المٌاه لهٌبها طفؤت التً المتؤججة كالنار كانت االسترخاء

 المكونة مالبسها اخرجت المٌاه دورة من خرجت و نفسها جففت و اؼتسالها انهت

 و الفراش الى توجهت ثم شعرها مشطت( الفٌروز بلون لصٌر لطنً ثوب) منـ

 به استمرت

 الممر حبٌبً : مً,,,و .والدتها لتهاتؾ االزرار ضؽطت و هاتفها ألتمطت

 فاكره لسه : معاتبة بنبرة سالً

 اٌه من عارفه مش اوي تعبانة اعصابً لولو ٌا وهللا : مً

 عارفة ألنن بالذنب حاسه و ؼلط حاجه تعملً انن متعودتٌش انتً عشان : سالً

 ؼلطانة انن

 أنتً و تنامً اسٌبن انً علٌا مهنش عشان بكلمن انا .. موضوعنا مش : مً

 حتة أنتً دا .. مً ٌا منن أزعل ما عمري : الحانٌة االمومة بنبرة منٌسالً زعالنة

 منً

 ابداًا  منن ٌحرمنً ما و الكل ست ٌا لٌا ٌخلٌكً ربنا : مً

 و االرٌكة على جلس و دخل لٌدخل الؽرفة باب ٌفتح هو كان جملتها تنهً أن لبل و

 ٌرالبها جلس و سترته و حذائه خلع

 لٌه سكتً اٌه : سالً

 فجؤة علٌا دخل بس مروان دا ابداًا  ال : مً

 اكلمه عاٌزة هاتٌه طٌب : سالً

 عاٌزان ماما : له ناظرة مً

 ,,,و .الفراش على جلس و الهاتؾ التمط و مكانه من لام



 فٌا بتسؤل كنت أنت و : داسالً ملح و عٌش مكنش لولو ٌا اٌه : مروان

 

 مسحول أنا و الؽردلة من جٌت ما ساعة من .. وهللا لولو ٌا مطحوون : مروان

 السنٌن سحلة

 ٌاابنً ٌموٌن ربنا : سالً

ًا  مروان  شحت ولد لٌكً ٌبمى انه على صؽٌرة كوتً لسه انتً لولو ٌا ابنن : ممازحا

 زًٌ

ًا  مً ابتسمت  بدوره لها فاابتسم لها تنبه جملته اثر على عنها رؼما

 لمً حاجة تبٌن ما ؼٌر من كالمً اسمع اٌه بمولن : سالً

 حبً ٌا لولً : للك انتابه لد و مروان

 دي االٌام تعبانة اعصابها مً حبٌبً : سالً

 اه اه : مروان

 دي االٌام دا الموضوع معاها تفتح بالش فا االزمة عاماللها الشؽل مشكلة : سالً

 بالذات

 هللا شاء ان ناوي انا ما :مروان

 لحد البٌت فً همعدها اللً انا صدلنً حمل ٌحصل و ٌكرمها ربنا ما أول و : سالً

 دا الشؽل موضوع فً نتكلم نبمى و حٌله ٌشد البٌبً و بالسالمة تموم و تولد ما

 ٌارب لولً : مروان

 عشمً من بس علٌن تملت انً عارفة انا : سالً

 كده متمولٌش حبٌبتً ٌا ال : مروان

 خٌر على تصبح حبٌبً ٌا ماشً : سالً

 اهله من حضرتن و : مروان

 تؤخد باأنها أخبرته لد سالً تكون ان من خٌفة توجست لها ناوله و الهاتؾ اؼلك

 ,,,و .تسؤله ان فمررت الحمل لمنع دواء



 اٌه فً عاٌزان كانت ماما هً : مً

 معاه بتتعامل حد عن اسؤلها عاٌزانً : مروان

 !؟ وهللا : تصدٌك بعد مً

 لٌه كده خاٌفة مالن أنتً و .. وهللا اه : مروان

 اٌه من هخاؾ أنا و : باأرتبان مً

 خٌر على تصبح : فولها الؽطاء تسحب هً و استطردت ثم

 ٌا أهله من أنتً و : األوضاع لٌلطؾ وجنتٌها على لبلة لٌطبع ٌمٌل هو و مروان

 حبً

 لٌنام بالفراش استمر و مالبسه بدل الفراش على من لام ثم

 استٌمظ جدٌد ٌوم صباح حلول عن لٌعلن الصافٌة السماء فً الجوناء لرص أشرق

 بنطال)منـ المكونة مالبسه ارتدى و اؼتساله انهى لٌؽتسل المٌاه دورة دخل مروان

 الصالة الى نزل و ( رمادي لمٌص و أسود جٌنز

ًا  الملل و بالجوع أحس أن الى التلفاز فً ٌملب جلس  معا

 مً تستٌمظ أن إلى االرٌكة فوق تمدد بدونها ٌفطر ال أن لرر لكن و

 بتثالل العسلٌة عٌنها لتفتح الحسناء بطلتنا رموش الفضٌة الشمس خٌوط داعبت

  ((الشؽل نزل شكله )) نفسها محدثة لالت تجده فلم جانبها إلى نظرت

 نفسها جففت و أؼتسلت و بالؽرفة الملحمة المٌاه دورة الى توجهت الفراش من لامت

 مالبسها أخرجت و الخزانة نحو توجهت بالنشفة ملتفة المٌاه دورة من خرجت ثم

  أكمام بنصؾ لطنً لمٌص و الجٌنز خامة من ازرق بنطال) منـ المكونة

 العسلً شعرها صففت ثم مالبسها أرتدت ( أحمر رٌاضً حذاء و األحمر اللون من

 باللون شفاه حمرة و اسود كحل ) الرلٌمة الزٌنة من لمسة و و للعنان الطوٌل

 الجذاب برٌسٌؾ عطر رشت و ( المانً االحمر

ًا  تظنه كانت االرٌكة على ممدداًا  فوجدته الصالة الى نزلت  تلمً أن دون فجلست نائما

 ,,,و . لالرٌكة الممابل الممعد على جلست علٌه الصباح تحٌة

 الخٌر صباح مٌوش ٌا اٌه : مروان



 ناٌم فكرتن أنا : مً

 صاحً أنا الء : مروان

 الخٌر صباح .. متزعلش سٌدي ٌا طٌب : مً

 الورد صباح : باأبتسامة مروان

 !؟ فطرت : مً

 برضو ؼٌرن من افطر الدر أنا و : مروان

 الشؽل عشان : مً

 النهاردة أجازة أنا الء : مروان

 كده لٌه دا : مً

ًا  ... أوالًا  دا مهمة حاجة مفٌش : مروان  الصفمة طبٌعة أفهمن عشان األهم دا و ثانٌا

 الجدٌدة

 أعتذرله و حسن أنكل هكلم و دي الصفمة فً متدخلة مش أنا لولتلن أنا : مً

 هللا شاء إن بمى لٌه دا : مروان

 أصالًا  تعرفنً عاٌز كنت ال و فٌها أتدخل عاٌزنً مش أنت عشان : مً

 عاٌزها مش أنا حاجة اعمل ٌجبرنً ٌمدر محدش أن نسٌتً أنن الظاهر : مروان

 علٌه ترد لم و مً صمتت

 ٌال .. دا باألسلوب معاٌا تتكلم مراتً بالذات و حد مبحبش أنا و : بحزم استطرد ثم

 أزاي ماشً الشؽل أفهمن عشان نفطر

 تناولوه الفطور طعام الخادمتٌن حضرت أوامره أصح بمعنى أو كالمه مً أذعنت

 وافمت الحدٌمة فً المهوة لٌحتسوا ٌخرجوا أن منها مروان طلب صمت فً

 ما و الصفمة طبٌعة لمً مروان شرح المسبح لرب جلسوا و الحدٌمة الى توجهوا

 ,,,و . المطلوب

 دا المنتجع مازن مع تعمل ناوٌة اللً الشركة بمى مٌن و : مً

 مملش مازن معرفش : مروان



 كبٌرة شركة أنها كالمن من واضح : مً

 نصر حسٌن اسمه صاحبها أٌوا : مروان

 نصر حسٌن : مصدومة مً

 تعرفٌه أنتً : مروان

 أٌوا : مً

 منٌن : مروان

 مها جوز ٌبمى دا : مً

ًا  مروان  مٌن جوز بتمولً أنتً : منتفضا

 مها : مً

 األول من لولتٌلً أنن كوٌس طٌب : مروان

 اٌه هتعمل لٌه : بتعجب مً

 تتم ٌمكن ال دي الصفمة : مروان

 هللا شاء إن بمى لٌه و : بااستنكار مً

 الزفتة جوز بتمولً مش أنتً : مروان

 بٌزنس از بٌزنس ..الهند جوز وال زفتة جوز مفٌهوش حبٌبً ٌا البٌزنس : مً

 زبالة سمعته أكٌد : مروان

 الفل زي سمعته : مً

 دي الزبالة ٌتجوز أزاي و : بااستنكار مروان

 حرام كده متجوزة واحدة عن متتكلمش بعدٌن و .. بمى أرزاق : مً

 حاجة متعرففٌش أنتً علٌكً باهلل مً ٌا اسكتً : بضٌك مروان

 مٌنفعش محترم راجل متجوزة ست دي خالص بس .. حاجة كل عارفة أنا أل : مً

 علٌها نتكلم



 عاٌز أنه لالً بابا فكرة على : منه لضٌمها الحدٌث مجرى تؽٌٌر محاوالًا  مروان

 ولت الرب فً وائل و مٌرنا خطوبة ٌتمم

 نعملها لاعة مهم مش و حاجه كل نجٌب احنا خالص.. برضو كده بمول أنا و : مً

 هنا أو عندكم الفٌال فً

 كده شوفٌها أنتً و هموله أنا طٌب : مروان

 األسبوع بنهاٌة الحفلة تكون أن فمرر مً لالته بما حسن مروان أخبر

ًا  المناسب الولت فً الحفل هذا جاء  فمد للٌالًا  الضؽوط من تتخلص حتى لمً تماما

 المعازٌم و الماكٌٌر و الثوب التحضٌرات فً مٌرنا مع انشؽلت

ًا  فكان مروان أما  أنه أتضح بالفعل و حسٌن عن الكافٌة المعلومات جمع على منكبا

 بعد و الملعونة تلن ٌتزوج كٌؾ ٌندهش مروان جعل مما طٌبة سمعة ذو رجالًا 

  الى فلتذهب الموضوع هذا عن نظر ٌصرؾ أن فمرر نتٌجة بال طوٌل تفكٌٌر

 تهمه تعد لم الجحٌم

ًا  حفالًا  الحفل ٌوم جاء ًا  هادئا ًا  مٌرنا أرتدي عائلٌا  حلة وائل و البنفسجً باللون ثوبا

ًا  و الكحلً باللون  الثوب بلون عنك ربطة و الموؾ باللون لمٌصا

ًا  ترتدي فكانت بطلتنا عن أما  تبدو جعلها الشٌفون و الكرٌب خامة من أبٌض ثوبا

 سوداء حلة فاارتدى هو أما كالمالان

 شؽلوا فمد حسن و مروان أما لها كالوصٌفة مٌرنا من بالمرب دائمة والفة كانت

 وجهه على ظهر و مها و حسٌن بحضور مروان تفاجئ بالضٌوؾ بالترحٌب

  إلى بجانبها ظل و مً نحو فتوجه مروان أما أجلسهما و بهما حسن رحب الضٌك

 فسلم هو أما عالً بترحاب علٌهم مً سلمت علٌهما للسالم مها و حسٌن جاء أن

 ,,,و . مضض على

 البٌبً عمبال هنمول مً مدام ٌا بمى عمبالكم هنمول مش : حسٌن

 كمان أنتم عمبالكم و مٌرسً : مً

 هللا شاء ان : اللهمً شاء ان لرٌب ٌارب لولً : حسٌن

 شوٌة مدام ٌا منن باشا مروان هاخد أنا طٌب : حسٌن

 اتفضلوا : مً



 بٌبً ٌا علٌا متؤخرش : مها

 حبً ٌا عنٌا : حسٌن

  ,,,و . للٌالًا  عنهم بعٌداًا  مروان حسٌن اصطحب

 الصفمة على لالن مازن : حسٌن

 نحط عشان موجودة تبمى مً و حضرتن مع اجتماع نعمل مستنٌن و اٌوا : مروان

 ٌعنً كده و البنود و الشروط

 خالص تانً موضوع فً عاٌزن انا .. تمام طٌب : حسٌن

 خٌر : مروان

 اساعدن حابب و دي الداخلٌة من فصالنن حكاٌة عرفت أنا : حسٌن

 منتهً اصالًا  دا الموضوع : مروان

 الداخلٌة ارجعن بااٌدي انا بس : حسٌن

 حلمً اسماعٌل بعدٌن ربنا ؼٌر حاجة بااٌده محدش : مروان

 تتفصل انن فً السبب انه برضو منه عرفت و اعرفه انا فكرة على : حسٌن

 اٌه ال و ٌرجعنً اترجٌته و : مروان

 باشا ٌا اٌه ال و بٌا مستهون انت : باابتسامة حسٌن

 

 اٌه ٌعنً : مروان

 هترجع و فل هتبمى حاجة كل و معاه أتكلمت و صاحبً مدٌرن أنا ٌعنً : حسٌن

 كمان المباحث أدارة و الداخلٌة

 بجد بتتكلم أنت : بااشرالة مروان

ًا  : حسٌن  طبعا

 بجد ازاي حضرتن أشكر عارؾ مش أنا : مروان

 باشا ٌا تانً شؽلن هترجع و بس بسٌط تحمٌك هو : حسٌن



 باشا اللً انت دا : مروان

 رحل و و الحفل انتهى اخرى أمور فً ٌتسامرون حسٌن و مروان جلس هكذا و

ًا  االبطال و و الحضور  اٌضا

 ,,,و و . المنزل الى العودة طرٌك فً و

 مبسوط شكلن : مً

 تكرهً انتً و : مروان

ًا  الء : مً  السبب اٌه بس .. طبعا

 

 الداخلٌة ارجع احتمال : مروان

 مبرون : باابتسامة مً

 جداًا  واصل طلع دا نصر حسٌن : مروان

 هٌرجعن اللً هو : جملته اثر من بضٌك مً

 اٌوا : مروان

ًا  و : بحدة مً  ٌرجعن لالتله اللً الهانم طبعا

ًا  الء : مروان  بٌنا كان اللً طوول على هٌفهم تموله انها متجروئش اكٌد طبعا

 كده محبة هٌرجعن هً و : مً

 الء الولوا هٌخدمنً واحد لٌه هٌرجعنً ٌامً منٌن أعرؾ أنا و : مروان

 الوسٌلة تبرر الؽاٌة بمبدأ مشً طبعا الء : مً

 شخصٌة عاللات مفٌهوش الشؽل بتمولً اللً انت مش : مروان

 مروان ٌا خالص : مً

As you like 

_______________________ 

 ماما عند أبات عاٌزه أنا مروان : مً ( 31 ) الحلمة



 لٌه طٌب : مروان

 وحشتنً : مً

 لها لالٌلٌن نكون األلل على تانً ٌوم طٌب : مروان

 ماما بٌت أروح عشان إذن أخد محتاجة أنا و : مً

 مً ٌا طٌب : مروان

 

 برضو عادي تبات عاٌز مش لو : مً

 معاكً أكون عندي حاجة أهم أنا .. لٌه هعوز مش و : مروان

 سالً فٌال نحو المٌادة تابع ثم لٌمبلها ٌدها سحب و

 فً لٌعٌشوا ذهبوا أن ٌوم من فهو حالها من مندهشة الطرٌك طوال له تنظر ظلت

 الؽردلة الى ذهبوا أن ولت من و معها جٌدة معاملته أصبح و تؽٌر لد و حسن بٌت

 هكذا أصبحت فلماذا معاملة أجمل و أرق ٌعاملها هو و

ًا  سالً فا مخطئ و أنانً أبٌها كانت إاذا فا الماضً فً حدث فٌما ذنبه ما  كانت أٌضا

 أوالًا  بحالها فكرت ألنها أنانٌة

 الباب نحو توجهوا منها ترجلوا السٌارة مروان صؾ سالً فٌال حٌث الى وصلوا

 نزلت الصالونات أحد فً أجلستهم و الخادمة الباب لهم فتحت الجرس مً دلت

 ,,,و . بهم مرحبة العلوي الطابك من سالً

 بالعرسان أهالًا  ٌا أهالًا  ٌا : سالً

 خالص ما ماما ٌا اٌه عرسان : مً

ًا  مروان  بس شهر كام بمالنا متجوزٌن اٌنعم أحنا هو كده بنتً ٌا لٌه : مً معاتبا

 بس أسبوع كام من عرسان

  ,,,و . أجلستهم و عانمتهم و بحرارة علٌهم سلمت و منهم سالً ألتربت

 بكم أتت ًا طٌبةًا  رٌحٍل  أي : سالً

ًا  مروان  اٌه ال و نروح سالً ٌا اٌه : ممازحا



 طوول على معاٌا تعٌشوا أصالًا  ٌارٌت تنورونً أنتم دا حبٌبً ٌا ال : سالً

 .. اآلخر على زرجنت و عندما أبات عاٌزة لالتلً هانم الست أصل : مروان

 و ٌرضٌها أن فً ٌتفانى فهو معاتبة نظرة لمً سالً بمىنظرت أزعلها مرضتٌش

 ,,,و .نظرتها أثر على مً أرتبكت تخدعه هً

 معاها أبات بالش وحشتنً مامتً : مً

 مامتن و أنتً أمرن تحت أنا ستً ٌا : مروان

 العشاء أجهزلكم ألوم ثوانً طٌب : سالً

 

 الصبح من رجلً على والؾ أنام و هموت أنا لادر مش أنا : مروان

 ٌعنً جعانة أنا اشمعنى : مً

ًا  هو و مروان  جاعت مً ٌارب أحمدن : هلل شكراًا  كؤنه ٌده رافعا

 الولت طول مسمومه دي فٌها بتمول أنت : سالً

 أون أون علٌا أتفمتوا : مً

 للبً ٌا برضو ألدر أنا و : مروان

 ماروو ٌا أوي مبسوط و عالً مزاجن شكلن أنت بس : سالً

 لولو ٌا أوي أوي : مروان

ًا  ٌارب : سالً  حبٌبً ٌا دٌما

 بجد لادر مش هنام أنا مً : مروان

 Sweet Dreams : مً

 هتنامً مش أنتً : مروان

 شوٌة ماما مع لاعدة أنا الء : مً

 انزلً و ٌنام و هدومه ٌؽٌر ما لحد .. جوزن مع أطلعً طٌب : سالً

 بٌبً مش مروان : مً



 طرٌمً عارؾ أنا معاكً لاعده خلٌها .. سالً ٌا صح كالمها : مروان

ًا  هو و مروان صعد ًا  و مندهشا  من علٌه بالؽٌرة ذلن فسر لكنه مً مولؾ من ؼاضبا

 و اؼتسل و الؽرفة منهدخل لتتمرب ذلن تفعل مها أن تظن أنها المإكد فمن مها

 أكمام بنصؾ لنطً لمٌص و كحلً لطنً بنطال) منـ المكونة مالبسه ارتدى خرج

 ٌفكر الفراش فً استمر و ( رمادي

 فمن طٌبة سمعة ذو رجالًا  كان فاإذا أكون من ٌعرؾ هل أو ذلن حٌن معه ٌفعل لماذا

 من البد أخرى مرة الداخلٌة ٌرجعه أن حلمً اسماعٌل له ٌسمح كٌؾ و ٌخاؾ ماذا

ًا  هنان أن   (إنة فٌها الحكاٌة ) لنفسه لال فمد خطا

 هذا فً أحد ٌخدم أحد فال ٌمرر ثم اإلتفاق سٌكون كٌؾ و اإلجتماع ٌنتظر أن فمرر

 لشًء تخطط مها أن البد فمط هللا وجه ألجل الزمن

 من ستموت كانت كٌؾ و علٌه تسلم مها و مً وجه تذكر عندما ذلن نسً لكنه و

 عدة بعد و فاابتسم علٌه ؼٌرتها أثر من للٌل منذ حدث الذي مولفها أن و علٌه الؽٌرة

ًا  فهو عمٌك نومٍل  فً ؼط دلائك  مرهك حما

 رجوعه من مروان مولؾ من بالحنك تشعر مً كانت فمد سالً و مً ناحٌة من أما

 مروان من مً مولؾ من ؼاضبة سالً و أخرى مرة للداخلٌة

 بنتً ٌا بٌتن تخربً عاٌزة أنتً : بعتاب سالً

 اٌه عملت أنا لٌه : مً

 هٌلومه محدش و األول من أسوء هٌرجع و كتٌٌر هٌستحمل مش جوزن : سالً

 منه بٌمفلنً مرة كل هو بس هتعدل أنً خالص لررت كنت أنا : مً

 مً ٌا أزاي : سالً

 الداخلٌة ٌرجعه عاٌز بٌحبها كان اللً الهانم جوز البٌه : مً

 ههههههههههههههههه : ناحٌتهمً من بالذنب حست ٌمكن ما بنتً ٌا طٌب : سالً

 بتبصلً و علٌه بتبص هً و بتشوفٌها مش حضرتن ماما ٌا أوي ضحكتٌنً وهللا

 أتجوزته أنً تخنمنً عاٌزة كؤنها

 

 جوزن مصلحة عن تعمٌن الؽٌرة بالش : سالً



 حسٌن لو بس علٌه الؽٌرة و المهرة من هموت اٌنعم أنا هو علٌه خاٌفة أنا الء : مً

 البٌزنس فً أن العارفٌن ست حضرتن بس هشجعه واحدة أول أنا هلل هٌخدمه نصر

 هلل حاجة مفٌش

 داهٌة أنتً دا مً ٌا بت ٌا صح كالمن : سالً

 بمى شوفتً : مً

 لوحده ٌطلع تسٌبٌه برضو ٌصح مكنش بس : سالً

 أي بدون لٌنام صعد و ٌعترض لم أنه سٌما ال و حك على والدتها أن مً احست

 كالسابك أوامر ال و عتاب ال و منالشة

 هصالحه بكره خالص : مً

 الحبوب بتاخدي لسه أنتً : سالً

 أٌوا : مً

 حرام كده فكرة على : سالً

 بخدعه أنا و أعٌش لادرة مش خالص هموله فعالًا  أنا : مً

 فعله ردة من ٌستر ربنا : سالً

 ألطعٌها مٌمولٌش ٌارب بس لولً : مً

 كده ؼٌر فً فكرتً لو عبٌطة تبمً : سالً

 تانً حل أشوؾ و ابطلها فعالًا  بفكر أنا : مً

 اشمعنا : سالً

 مروان طاٌمة مش و كتٌر بااكل و متضاٌمة و تعبانة أعصابً داٌما أنً حاسة : مً

 هرموناتن على مؤثرة تكون ٌمكن لدكتور روحً خالص : سالً

 هللا شاء إن : مً

 المكونة مالبسها بدلت و الؽرفة مً دخلت لٌنام صعدوا ثم للٌالًا  ٌتسامرون جلسوا و

 نامت و الفراش فً أستمرت و ( أكمام بدون لصٌر أبٌض لطنً ثوب) منـ



 الفراش من لام و عٌنه فتح ثم الفراش فً هو تململ جدٌد ٌومٍل  صباح شمس أشرلت

 األزرق باللون جٌنز بنطال) منـ المكونة ثٌابه وارتدى خرج و لٌؽتسل دخل بنشاط

 عطره بخ و ( أبٌض رٌاضً حذاء و زاهً موؾ لمٌص و

ًا  مازال فالكل أحد ٌجد لم األسفل الى نزل  لٌصلً مسجد ألرب الى لٌتوجه خرج نائما

 الجمعة

 الطابك الى نزلت و مالبسها ارتدت و اؼتسلت و الولت هذا فً سالً استمظت

 إحدى تمرأ كان بٌنما و الفطور لٌتناولوا الطاولة تحضٌر الخدم من طلبت السفلً

 ,,,و . لها الممابلة األرٌكة على جلس و المسجد من مروان جاء الصخؾ

 حبٌبً ٌا صلٌت : سالً

 الحمدهلل أٌوا : مروان

ًا  : سالً  حرما

ًا  : مروان  لولتً ٌا جمعا

 ؼٌرانة كانت هً بس امبارح مً تصرؾ على معلش : سالً

 نسٌتها و االهبل زي فرحت اللً أنا حك عندها هً و عارؾ أنا أٌوا : مروان

 خالص

 الهبل من علٌن هللا اسم : سالً

 وهللا مزعلتش أنا بجد : مروان

 الشؽل ترجع نفسن : سالً

 

 سالً ٌا عٌنً منى : عٌنه لمعت لد و مروان

 دي للدرجة : سالً

 ابداًا  .. دا الحوار و البرستٌج و باشا أرجع عاٌز أنا أن عشان مش أكتر و : مروان

 السجن فً اشوفهم و كلهم المهم نفسً أنا.. 

 دوول مٌن : سالً

 السالح تجار كل و مها و حلمً اسماعٌل : مروان



 حلمً اسماعٌل هوا مٌن عارؾ أنت : سالً

 باالسباب خد لالنسان لال ربنا و ربنا على صعبة حاجة مفٌش بس عارفه : مروان

 معان اسعى أنا و عبد ٌا اسعى و

 دي مها و حسٌن حكاٌة بالش بس : سالً

 ٌسهل ربنا و اٌه على هٌرسى الدٌل هشوؾ أنا : مروان

 ٌسهل ربنا و هكلموا المباحث إدارة فً لواء لرٌب لٌا أنا حبٌبً : سالً

 الدنٌارة أصحً هطلع أنا : مروان

 حبٌبً ٌا أون : سالً

 والفة لٌجدها الباب فتح .. الؽرفة نحو توجه .. الدرج صعد .. مكانه من مروان لام

 و الركبة الى ٌصل أكمام بدون نهاري أحمر ثوب مرتدٌة شعرها تصفؾ المرآة أمام

 ,,,و . أسود حذاء

 االحمر الورد صباح : مروان

 حبٌبً ٌا النور صباح : باابتسامة مً

 دا الممر اٌه : مروان

 حبٌبً ٌا مٌرسً : مً

 نفطر عشان مستنٌانا لولو عشان ٌال طٌب : مروان

 جاٌة و ثوانً : مً

 بت ٌا ٌال : آمرة بلهجة مروان

 بت أنا : مً

 الدنٌا فً بنت احلى : مروان

 بت ٌا ٌمولً حد مبحبش : زمجرت لد و مً

 ٌال طٌب : مروان

 ,,,و . هو خرج ثم أوالًا  هً لتخرج أنتظر و الباب فتح



 متنزلً اٌه فً : مروان

 اٌه من داٌخة عارفة مش : مً

 اٌه من : مروان

 عارفة مش : مً

 هتنزلً مش ٌعنً طٌب : مروان

 لادرة مش : مً

 الفطار اجٌبلن أنا و خلٌكً : مروان

 شلنً الء : مً

ًا  مروان  هنا : مندهشا

 مروان ٌا أٌوا : مً

 متؤكدة : مروان

 أٌوا : بنعومة مً

 و .عنمه حول ٌدها فلفت بشوق لها نظر و ذراعٌه بٌن حملها و مروان منها ألترب

,,, 

 كده مبسوطة : مروان

 أووي : مً

 الصبح على بٌدلع اللً الممر فً أنا أموت : مروان

 ٌعنً حمً مش : خده على لبلة تطبع هً و مً

 من بدالًا  مساره مروان فؽٌر مدوٌة ضحكة مً كٌداهمضحكت ٌا تدلع حمن : مروان

 .. الؽرفة الى توجه الدرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 دعت و للبها فاانشرح مروان و ابنتها ضحكات صوت سالً سمعت ( 32 ) الحلمة

 للخٌر ٌرشدها و مً ٌهدي أن و الفرح و السعادة علٌهما ٌدٌم أن هللا

 اإلفطار ٌتناولون زوجها مع لصرها حدٌمة فً جالسة مها كانت أخرى ناحٌة من و

 ,,,و. 

 امتى الداخلٌة هٌرجع مروان بٌبً ٌا ممولتلٌش : مها

 االتفاق نتمم اما : حسٌن

 بسرعة وافك هو و : مها

 الفرحة من هٌموت كان دا : حسٌن

 تمام طٌب : مها

 وافك أنه كده أوي فرحانة مالن و : حسٌن

 طوول على معاهم نتعامل عشان .. عادي الء : أرتبان با مها

 عندي شؽل شوٌة أنجز هموم أنا : حسٌن

 أون : مها

 و ؼرفتها نحو مها توجهت بٌنما مكتبه نحو توجه و الطاولة على من حسٌن لام

  ,,,و . بااتصال لامت و و هاتفها عن بحثت

 هارتً حبٌب سمسم : مها

 الصبح على اٌه عاٌزه : إسماعٌل

 خبر حتة لن جاٌبة حتى أنا دا .. الصبح على كده لٌه كارهنً باشا ٌا اٌه : مها

 بوسة علٌه استاهل

 الداخلٌة ٌرجع لرر اٌه : إسماعٌل

 ٌرجع و هٌموت دا اٌه لرر : مها

 الداخلٌة على ملهوؾ االهبل زي هٌبمى أنه متولع كنت : إسماعٌل

 حالنا نظبط نعرؾ عشان كمان المباحث إلدارة و ٌرجع أنه حاجة أهم : مها

 مها ٌا فٌكً بتعجبنً حاجة أكتر اٌه عارفة : إسماعٌل



 بعضً على كلً : مها

 العالٌة دماؼن الصادلة انتً و ال : إسماعٌل

 مٌسمعش البؤؾ عشان بمى همفل أنا طٌب : مها

 البؤؾ بوسٌلً : بسخرٌة إسماعٌل

 ثم .. نفسها جففت و اؼتسلت .. المٌاه دورة الى متوجهة الفراش من مً لامت

 شعرها تصفؾ ولفت و ( نهاري أحمر ثوب)منـ المكونة ثٌابها لترتدي خرجت

 ,,,و . له انتبهت ٌرالبها هو كان بٌنما بالمرآة

 

 لٌه كده بتبصلً أنت : باابتسامة مً

 وحشانً كنتً اصلن : مروان

 أزاي وحشتن طوول على جنبن ماأنا : مً

 الشرانٌة مش الكالم بتسمع اللً الكٌوت مً وحشتنً : نحوها ٌموم هو و مروان

 بتتخانك اللً

 الموم عاشر من : مً

 مً ٌا كده : عٌن بنصؾ مروان

 كده الء : مشاكسة مً

 البٌت نرجع أما طٌب : مروان

 اٌه فٌا هتعمل : عنمه حول ٌدها تلؾ هً و مً

 تانً تشوفً تحبً : خصرها حول ٌده ٌلؾ هو و مروان

 بحبن : مً

 ,,,و . عنه نفسها أبعدت برهة بعد و بشؽؾ لٌمبلها مال و بحنان لها نظر

 ماما على منتؤخرش عشان ٌال : مً

 حماتً فً بمووووووت : مروان



 لٌه : بتساإل مً

 حٌاتً جابت عشان : بحب مروان

 المٌاه دورة الى هو دخل بٌنما الؽرفة من خرجت ثم له مً أبتسمت

  ,,,و .سالً تجلس حٌث الى توجهت و الدرج مً نزلت

 النور صباح : سالً

 مااما ٌا الورد صباح : مً

 الممر ال و وشن : سالً

 مٌرسً : بخجل مً

 مطٌع و خالص جمٌل زٌه فٌه ما دا جوزن وهللا : سالً

 كده شاٌفة أنتً : مً

 محدش فعالًا  لال و هٌفكر لالً و الداخلٌة موضوع من اتضاٌمتً أنن عارؾ : سالً

 دا الزمن فً بلوشً حد بٌخدم

 مارو ٌا حبٌبً ٌا : مً

 ٌرجعه حد اي أو طرٌمة اي متعرفٌش ماما : استطردت ثم

 متملمٌش وهللا بكلمله : سالً

 دي الحبوب تاخدي تبطلً حاجة اهم : استطردت ثم

 بس هموله أنا هبطلها مش أنا : مً

 تبطلٌها هٌمولن هو و : سالً

 معاه هتفاهم : مً

 منن اخلؾ عاٌز مش عشان حمل منع حبوب باخد أنا حبٌبً ٌا اٌه هتمولٌله : سالً

 فٌن واثمة مش عشان

 االخٌرة جملتها سماعه و السلم على من مروان نزول حساب تحسب سالً تكن لم

.. 



__________________ 

 33 الحلمة

 علٌه تكذب .. تؽشه .. به تثك ال .. منه اإلنجاب ترٌد ال .. رأسه رجت صدمة

 معها ٌتكلم أم .. كان كما ٌعود أم .. ٌطلمها أم .. أٌتجاهلها .. بها ٌفعل ماذا احتار

 ٌعود أن لرر و لواه لهاستجمع بالنسبة لبٌح فهو عذرها كان مهما لكن و .. أحتار..

 حٌث الى توجه الساللم نزل و الؽرفة من مروان خرج .. ٌمرر و المنزل إلى بها

  ,,,و . ٌجلسون

 ٌال : مروان

 لولو ٌا هٌنفع مش : ٌوممروان كام معاٌا لضوا لاعدٌن تخلٌكوا ما ٌاابنً لٌه : سالً

 معلش

 طبٌعً مش شكلن مروان ٌا اٌه فً : مً

 شعري فً بشد شاٌفانً : بحده مروان

 علٌن هللا اسم حبٌبً ٌا الء : مً

 ٌال : مروان

 هحصلن و شنطتً اجٌب هطلع .. حاضر : مً

 عمله و للبه فً تشتعل النار و ٌنتظرها السٌارة الى سالً تودٌع بعد مروان خرج

  ,,,و . نزلت ثم حمٌبتها أحضرت .. مسرعة الؽرفة الى فصعدت هً أما

 لٌه للب هو : سالً

 بؽزالة مارو عارفة أنتً بس .. عارفة مش : مً

 حاجة سمع لٌكون ٌالهوي : بخوؾ سالً

 عارفة مش أنتً شعري من جرنً جه كان عرؾ كان لو : متهكمة مً ضحكت

 اٌه ال و مروان

 النهاردة لولٌلً مً : سالً

 مامً ٌا ماشً : مً



 ركبت و السٌارة نحو هرولت و أمها على فسمت سٌارته زامور صوت مً سمعت

 بجانبه

ًا  الطرٌك طوال ظل  مولفه من متعجبة الٌه تنظر فكانت هً أما .. لها ٌنظر ال صامتا

ًا  كان فمد..  ًا  لكنها و .. سمع لد ٌكون أن أٌمكن لحظات منذ حنونا  أن تولعت أٌضا

 هذه ؼٌر فعله ردة تكون

 .. المنزل الى دخلوا .. منها نزلوا و .. السٌارة صؾ .. بٌتهم حٌث الى وصلوا

ًا  الؽرفة الى هو صعد بٌنما الصالة فً مً جلست  المٌاه دورة الى دخل.. مسرعا

  لبل لكنه و شًء ٌجد لم .. طوٌالًا  بها فتش . الخزانة فتح ثم .. بالؽرفة الملحمة

ًا  وجد ٌؽلمها و ٌمل أن  فتحه بالفعل و .. العبوة بداخله ٌكون أن خمن .. صؽٌراًا  درجا

 منها الؽرض بالفعل .. النشرة لرأ زجاجٌة عبوة لٌجد فتحها .. كرتونٌة عبوة ووجد

  الصالة حٌث الى نزل و .. جٌبه فً العبوة وضع .. الحمل منع

 ,,,و . الرئٌسٌة

 نازل أنا : مروان

 فٌن راٌح لٌه : مً

 ٌعنً دا تحمٌك : مروان

 علٌن اطمن بالش .. عادي الء : مً

 عادي حبٌبً ٌا ال : مانعمً فً هوا أشم خارج : مروان

 مولفه مً تعجبت للكالم مجال لها ٌترن لم و مروان خرج

 النهار طوال ظل ٌذهب أٌن الى ٌدري ال ٌلؾ و ٌلؾ ظل سٌارته ركب فمد هو أما

 سالً بٌت حو توجه منها لٌستفهم سالً الى ٌذهب أن لرر أن الى الحال هذه على

  من لتنظر سالً لامت طرله الباب نحو توجه و سٌارته صؾ و وصل

  ,,,و . الباب له فتحت ففزعت مروان وجدته

 حاجة فً خٌر مروان : سالً

 هترٌحنً اللً أنتً عشان جٌتلن أنا : مروان

 حبٌبً ٌا اتفضل : سالً



 ,,,و . بممابله جلست و أجلسته و سالً أدخلته

 مطمنً مش شكلن : سالً

 حمل منع حبوب بتاخد أنها سالً ٌا عارفة كنتً : مروان

 سمعت أنت : بصدمة سالً

 بمنعها كنت مروان ٌا وهللا : أٌواسالً : مروان

 سالً ٌا كده منها استاهل أنا : مروان

 وهللا حبٌبً ٌا ال : سالً

 لٌه طٌب : مروان

 عمدتها ٌرحمه هللا أبوها : سالً

 اصال نطلك أننا دماؼها فً حاطة لٌه طٌب : مروان

 اٌه الولن عارفة مش : سالً

 كده مش الشؽل :مروان

 أٌوا :سالً

 تانً اٌه اعملها سالً ٌا معاكً أتفمت و تشتؽل لولتلها أنا و : مروان

 وهللا عارفة مش : سالً

 أطلمها .. اٌه فٌها أعمل : مروان

 الطالق ؼٌر حاجة اي أعمل .. اٌه طالق حبٌبً ٌا ال : سالً

 عارؾ مش أنا و ظالم أكون ٌمكن مبررتها وأشوؾ معاها هتكلم أنا : مروان

 عمدناها أبوها و أنا فٌا العٌب : سالً

 اٌه ذنبً أنا : مروان

 بٌسامح بٌحب اللً بس .. مروان ٌا ؼلطانة هً : سالً

 بعشمها أنا دا . سالً ٌا بعمل بحبها أنا هو و : مروان



 احتوٌها بعدٌن و .. عالبها : سالً

 أحدى تشاهد جالسة وجدها المنزل الى عاد الحد هذا الى سالً عند الحوار أنتهى

 حبٌبً ٌا السالمة على حمدهلل : مً,,,و . المسلسالت

 ٌسلمن هللا : باالتضاب مروان

 الحمام أحضرلن : مً

 هحضر أنا شكرا الء : مروان

 علٌه بتتفرجً اللً كملًٌ : لٌهمروان : مً

 للبً روح ٌا منن أهم عندي أنا هو و : مً

 !؟ بجد : مروان

 كده فً شن عندن أنت : مً

ًا  مروان ًا  : متهكما  اطاللا

 مروان ٌا اٌه فً : مً

 طبٌعً مش أنت و ماما عند كنا ما ساعة من أنت : مفٌشمً : مروان

 متهٌؤلن : مروان

 ٌمكن : مً

 و خلفها صعد فمد هو أما لٌستحم المٌاه دورة له لتحضر الؽرفة الى مً صعدت

 االرٌكة على جلس

ًا  الدرج و .. مفتوحة الخزانة أن مً الحظت  .. هو أنه البد .. خٌفة توجست .. اٌضا

 درج فً .. عنها لتبحث خرجت .. مكانها ؼٌرت أنها البد لنفسها لالت لكنها و

  أن لرر و هو الحظ .. حمائبها ثم .. للفراش المجاورة االدراج ثم .. المرآة

 ,,,و . أخٌرا ٌرٌحا

 اٌه على بتدوري : مروان

 حاجة ال و : البحث فً منهمكة هً و مً

 أمامها العلبة أخرج و دي على بتدوري : مروان



  : ....مً

 

  ( 34 ) الحلمة

 .. هدوء و سالسة بكل لها ٌمدها و .. ٌدٌه بٌن العبوة وجدت عندما مً صدمت

 ٌسبك الذي الهدوء هو أم .. هكذا هادئ هو لماذا .. له ستبرر كٌؾ .. عرؾ كٌؾ

  .. ٌملتلها هدوءه .. مبرر تجد ال و .. منها تتسالط دموعها .. العاطفة

  ,,,و . ممٌتة نظراته

 دي بتاعتن مش اٌه : مروان

 كنت أنا وهللا مروان : باكً بصوت مً

ًا  لاطعها  ها اٌه أنتً : صارخا

  ,,,و . الخلؾ الى تعود هً و نحوها توجه و مكانه من لام

 أنا الهوا ال و هزعك ال و هضرب ال حاجة فٌكً همعل مش أنا متخافٌش : مروان

 معاكً هتفاهم

 مً ٌا لٌه كده عملتً : استطرد ثم

 ترد أن دون تبكً هً و له تنظر مً

 فٌن الؽلط نشوؾ عشان .. أتكلمً متخافٌش : مروان

 خاٌفة عشان : مرتعش بصوت مً

 اٌه من : مروان

 خلفنا لو بنتً أو ابنً من تحرمنً خاٌفة : مً

 للب معندٌش ال و جبار أنا هو لٌه أحرمن : مروان

 ماما من حرمنً و طٌب كان بابا هو ما : مً

 بالشؽل أتمسكت اللً هً مامتن أن متنسٌش : مروان

 حرٌتها ٌكبت عاٌز كان هو ما : مً



 مً ٌا حرٌتن أكبت عاٌز أنا : بااسى مروان

 الشؽل تنزلنً عاٌز مكونتش : مً

 أتمسكتً أما و تتعبً عاٌزن مش بس أنا حرٌتن أكبت عاٌز مش أنا : مروان

 كده على سالً مع اتفمت و معارضتش برأٌن

 دلٌمة فً بتملب أنت ما : بحرلة تبكً بدأت لد و مً

 ثانٌة فً بروق و دلٌمة فً بملب أنً عارفة أنتً ما : مروان

 حاجة أهم عندن مش أنا و : تردد بعد مً

 منن أهم مٌن : بعتاب مروان

 الداخلٌة : مً

 ٌعنً مها طرؾ من عشان لصدن : مروان

 أٌوا : مً

 اٌه لولتلها أنا مملتلكٌش سالً هً و : مروان

 هعمله علٌه هتمولً اللً و همولن كنت لالتلً أما وهللا أنا ما : مً

 مً ٌا هتمولً مكنتٌش الء : مروان

 راٌك تبمى انن مستنٌة كنت بس همولن كنت وهللا : باكً بصوت مً

 فٌا بتثمً مش أنتً مً : مروان

 كده بتمول لٌه : مً

 بتمول اللً تصرفاتن : مروان

 حد فً مبثمش أنا : مً

 مً ٌا حد أنا و : مروان

 جملته كرر و لها نظر و .. وجهها رفع و ذلنها أمسن فا .. بكائها فً مً زادت

 مً ٌا حد اي أنا : مروان

  ,,,و . مً له نظرت



 حبٌبً أنت : مً

ًا  هً و بموة الٌه ضمها  ,,,و . البكاء فً زادت لكنها و أٌضا

 اسامحن عارؾ ال و منن ازعل عارؾ مش أنا هو ما : مروان

 حسٌتوا أنا باللً ٌحسوا والدي عاٌزة مش أنا بس ؼلط أنً عارفة أنا : مً

 لها نظر و أحضانه من مروان أخرجها

 حمن فً ممصرش انا و دا الحكم علٌا تحكمً أنن حمن من مش : مروان

 بٌا حاسس مش أنت : مً

 مامتن زي انانٌة با فكرتً مً ٌا بنفسن اال حاسة مش اللً أنتً :بؽضب مروان

 هً و حمولً ابسط من تحرمٌنً حمن من مش و علٌكً حك لٌا أنً نسٌتً بالظبط

  أنن الدنٌا فً تسوى حاجة مفٌش برضو دا فً حمن نسٌتً و أب ابمى أنً

 االمومة احساس تحسً

 منه أتحرم و احسه أما و : مً

 كده ؼبً بمى تفكٌرن انتً و امتى من أنتً : بعنؾ كلتا من أمسكها لد و مروان

 !!؟ ؼبً تفكٌري أنا : بحده مً

 ؼبٌة ستٌن و ؼبٌة اللً أنتً ؼبً اللً بس تفكٌرن مش : مروان

 كده ابمى اضطرتنً اللً أنت ؼبٌة مش أنا الء : بصراخ مً

 مً ٌا أنا : بصدمة مروان

 ضرب ٌبمى ممكن كان ساعة و اهانة و تحكمات االول من أنت اٌوا : مً

 عارفن مكنتش : مروان

 متعمد كنت نفسن أنت و لٌه بتلومنً خالص : بتهكم ضحكت لد و مً

 !!!!!!؟ متعمد : مروان

 ؼٌرن مع عاللة عملت و سابتن اللً هانم الست من أٌوا :بااصرار مً

 دي السٌرة بالش : مروان



 ٌرضٌن اللً اال عملتلن ما عمري اللً أنا ألول أنا امال اوي بتوجعن : مً

 مٌسواش اللً و ٌسوى للً نفسها باٌعة سافلة بواحدة ساوتنً

 منٌن جبتٌه دا الملب سواد طبٌعٌة مش بمٌتً بجد و مجنونة أنتً : بؽضب مروان

 ثابتة نظراتها ظلت بل علٌه ترد لم

 مفكرتش و نفسً من اكتر حبٌتن و طبٌت أما اعترفت و ؼبً كنت أٌوا : مروان

 عمري حلم كانت هً اللً الداخلٌة حتى نستٌنً فٌكً اال

 ؼبٌة مش أنا و : مً

 اٌه ٌعنً : مروان

 معرفش : مً

 ؼلطانة مش انن مصممة ٌعنً : مروان

 أٌوا : مً

 األول زي أرجع مخلنٌش مً ٌا متكابرٌش : مروان

 تتبسط تحب أما بس هتحن أنن الفرق بس االول زي هترجع كده كده أنت : مً

 هً و بعنؾ ٌمبلها و ٌسحبها هو و إال بنفسه ٌشعر لم رأسه فً النار كلماتها أشعلت

 منها ألوى كان لكنه و لواها بكافة عنه نفسها تبعد أن تحاول

 السرٌر الى حملها تجاوبت و له استسلمت ثم للٌالًا  لاومت

 

  ( 35 ) الحلمة

 ترن و لام و .. فعله ما انهى أن بعد سٌما ال .. اللٌلة هذه فً النوم طعم مً تذق لم

 السابك فً كمان كما عاد أنه بعدها اٌمنت .. الؽرفة

ًا  بشراهة ٌدخن أخذ و الحدٌمة الى خرج فمد هو أما ًا  ضائما  هو نعم كالمتها من ؼاضبا

 ثم تهدأ حتى ٌعتزلها أن لرر منها هذا كل ٌستحك ال لكنه و السابك فً جرحها

 فراله أو معه العٌش بٌن ٌخٌرها



 تخرج و عمله الى فً ٌخرج أخرى لؽرفة حاجٌاته نمل فمد منها بمولفه مً تفاجئت

 لممابلة ٌخرج أما ٌستٌمظ نام و الؽداء تناول لد تجده تعود و وحٌدة عملها الى

 لها مباالة أدنً دون التلفاز ٌتابع ٌجلس أما و أصدلائه

 بال أجساد واحد بٌتٍل  فً العماب مرارة من خطئها مدى و الشنٌع بخطئها مً أحست

 رووح

 ٌمتلها تجاهله لكن علٌها أهون سٌكون السابك فً كما ٌعملها عاد لو

 معه حالها الٌه آل ما على تدمع أعٌنها و الحدٌمة مماعد أحد على جالسة كانت

ًا  به فوجئت  لد انه بد ال لنفسها لالت و للبها انشرح سٌارته صؾ أن بعد نحوها لادما

 ,,,و . ناحٌتها من صفى

 مهم مشوار عندنا عشان نفسن حضري : مروان

 فٌن : مً

 المؤذون عند : مروان

 لٌه : بفزع مً

 لٌه المؤذون عند بتروح المتجوزة الناس هً و : مروان

 ٌطلموا عشان : بدموع مً

 علٌكً ٌنور هللا : مروان

 عاٌزنً مش أنت ٌعنً : باكً بصوت مً

 عاٌزانً اللً أنتً هو و : مروان

 بٌنا ٌال جاهزة أنا مروان ٌا ماشً : بكائها من زادت لد و مً

 هدومن هتؽٌري مش : مروان

 مستعجلة كمان أنا عشان ٌال الء : البكاء شدة من تتنهنه هً و مً

 ٌال : ببرود مروان

 طوال ظلت هو كذلن و بعنؾ الباب اؼملت و مً ركبت السٌارة ناحٌة توجهوا

 جدوى دون لكن و دموعها بمماومة الفاشلة محاولتها رؼم تبكً الطرٌك



ًا  ظل و دموعها به تؤثر لم لكن و لها النظرات ٌختلس كان  هدوءه على محافظا

 ستخسر ؼبائها بسبب بنفسها فعلت ما على الطرٌك طوال نفسها تلوم فكانت هً أما

 للبها الم شدة من عٌنها تؽمض و بحرلة تبكً حٌاتً حبً

 بناٌة تحت سٌارته وصؾ مروان وصل الساعة منتصؾ حوالً الطرٌك اخذ

  ,,,و . ضخمة

 انزلً ٌال : مروان

 الشركة دي فٌن أنزل : مً

 هللا شاء ان نطلك بعدٌن و األول االجتماع هنحضر احنا هو ما : مروان

 اٌه اجتماع : مً

 بابا و مازن و حسٌن اجتماع : مروان

 حاضرة مش لولت أنا و : مً

 بمول اللً بس أنا بتمولً مش أنن نسٌتً انن مدام ٌا الظاهر : مروان

 مراتن هبمى مش انا ما خالص همول ال : مً

 لولً تبمً مراتً مش تبمً أما : مروان

 مروان ٌا ماشً : مً

 سلموا حسن مكتب حٌث الى صعدوا كذلن هو و نزلت و السٌارة باب مً فتحت

 ,,,و . االجتماع بدأ و الحضور على

 حضرتن من نفهم مستنٌن بس بٌه حسٌن ٌا الصفمة طبٌعة فهمنا كان مازن : حسن

 توسع على

 و أنا داخلٌن احنا و منتجع تبنً عاٌزة أجنبٌة شركة لال مازن ما زي : حسٌن

 أوي أوي ضخمة حدٌد صفمة حضرتن من عاٌزٌن و المماولة فً مازن

 اٌه أد ولت فً اٌه أد كمٌة ٌعنً : مروان

 باشا ٌا حضرتن أدام اللً الفاٌل فً كله : حسٌن

 تراجعه مروان ٌا لمً الفاٌل سٌب : حسن



 االجتماع طوول حضرتن صوت سمع محدش مً مدام ٌا اٌه : مازن

  ( : ............حدث ما بعد آخر عالم فً بالطبع ) مً

 مً .. مً : حسن

 ٌاانكل أٌوا : مً

 االجتماع طووول صوتن مسمعناش بٌمولن مازن : حسن

 عندي عشان كالم تخلصوا مستٌاكم كنت بس معاكم الء : لمازن حدٌثها موجهة مً

 سإال كام حسٌن لمستر

 اتفضلً : حسٌن

 ؼلط ال و صح المنالصة هتعملوا اللً مازن مستر و أنت أن بتمول حضرتن : مً

 فعالًا  : حسٌن

 االجنبٌة الشركة اسؤل بعت و شركاء أنكم بتمول عندي اللً المعلومات أنا بس : مً

 مٌن تمولً أنها رفضت و المنالصة ٌعملوا داخلٌن شركتٌن أن لالولً

 كمان شركة معانا اٌوا : حسٌن

 مٌن : مً

 توكٌل عاماللً بس مراتً مها : حسٌن

 الجاي المٌتنج تحضر و هتتفضل مش هً طٌب : مً

 حاجة بكل موكالنً هً الء : حسٌن

 

 أوي تمام طٌب : مً

 ٌعنً نمضً : حسٌن

 الفاٌل على اطلعت مً تكون عشان الجاٌة المرة الء : مروان

 اون : حسٌن

 نستؤذن : مازن



  ,,,,,,,و . مروان و مً و حسن بمً و مازن رحل و االجتماع انتهى هكذا و

 متخانمٌن شكلكم مالكم : حسن

 ٌعنً عادي الء : مروان

 اٌه فً مً : حسن

 عنٌها فً دخل المٌكب اصل : مروان

 المٌكب من ٌاانكل اٌوا : بتحدي مً

 مالن مً ٌا بابا رحمة و : حسن

 ٌاانكل مفٌش : مً

 تعبانة عشان ٌال : له حدٌثها موجهة استطردت ثم

 ٌال : مروان

 مروان بكتؾ امسن و شكوكه من حسن تؤكد تنتظره لم و المكتب من مً خرجت

 اٌه عملتلها مروان ٌا ولد : حسن ,,,,,و . المكتب من ٌخرج أن لبل

 دا الخلفة موضوع بسبب عبٌطة اللً هً جنبها جٌت ما باهلل السم : مروان

 علٌها متضؽطتش : حسن

 حاجة كل عن عامٌها الشؽل هً و والد عاٌز أنا بابا ٌا : مروان

 بالهدواة : حسن

 لفش الحٌاة واخدة اللً هً هادي أنا: مروان

 هً و دموعها تجفؾ وجدها حسن على سلم أن بعد المكتب من مروان خرج و

  ...لكن و حزنها و دموعه على للبه تمزق بالسٌارة جالسة

 ٌتكلم ال صامت هو و العٌن مؽمضة تبكً هً و بها انطلك و السٌارة مروان ركب

 تعابٌر اٌة وجهه على ٌظهر ال و

 مكتب أن خمنت المنزل طرٌك انه جٌدا تعرفه هً الطرٌك هذا تعجبت لكنها و

 صامتة ظلت و له مجاور المؤذون



 لم لكنها و السٌارة أولؾ بالداخل المؤذون أن خمنت منزلهم الى بالفعل وصل أن الى

  ,,,و . تنزل

 ٌال : مروان

 للمؤذون هنروح مش احنا : مً

 بمى بكره لفل زمانه : مروان

 مامتً عند ودٌنً واحد بٌت فً معان همعد مش أنا : مً

 هتوصلن ورلتن عشان هنان بنفسً هودٌكً اطلمن أما بعد هللا شاء إن : مروان

 بٌتكم عنوان على

 ماشً : باكً بصوت مً

 جلس فمد هو أما مباشرة الؽرفة الى هً صعدت المنزل دخلوا و السٌارة من نزلوا

 الشخصً حاسبه ٌتفمد

 و فعلت ما على نفسها تلوم و بحرلة تبكً السرٌر فوق جلست و الؽرفة مً دخلت

 اضؽاث لكنها و مجدداًا  الخطؤ هذا تكرر ال حتى الوراء الى الزمن ٌعود أن تتمنى

 للنوم استسلمت أن الى بحرلة بكت ٌعود ال الزمن احالم

ًا  هو و  لٌنام ؼرفته فصعد الحاسب مل اٌضا

 لد الجدٌد الٌوم صباح أن لٌعلن المحروسة أنحاء على الذهبً الشمس لرص اشرق

 خرجت و اؼتسلت عجالة على الفراش من لامت و النوم من مً استٌمظت حل

  اسود لمٌص و الجٌنز خامة من ازرق بنطال) منـ المكونة مالبسها ارتدت

  (أبٌض بالرٌن و أكمام بنصؾ

 بوالدتها الخاص التجملٌلً المركز نحو مسرعة نزلت و

 الى صعدت و المركزالتجملٌلً دخلت ساعة نصؾ بعد وثلت اجرة سٌارة استملت

 ,,,و . تبكً راكضة الٌه دخلت أمها مكتب حٌث

 ماما ٌا الحمٌنً : مً

 فً اخذتها الٌها مفزوعة مسرعة لامت آذاها لد أنه سالً خمنت بالبكاء أجهشت و

 ,,,و . لتهدئ الماء لها أحضرت ارٌكة الرب على جلسوا و احضانها



 ٌطلمنً عاٌز : مً

 حصل اللً اٌه خبر ٌا : سالً

  ,,,و . أسفل شدٌد بؤلم مً تفاجئت حدٌثها وسط لكن و ماحدث ألمها مً لصت

 ماما ٌا آآآآآآآآه : بصراخ مً

 حبٌبتً ٌا مالن : سالً

 ماما ٌا مؽص : صراخها زاد لد و مً

 اٌه فً بنتً ٌا علٌكً هللا بسم : سالً

 هموووت : مً

 سندوها و جاء بسرعة السائك احضار منها طلبت و السكرتٌرة على سالً نادت

 جاء الطوارئ أدخلوها انزلوها و وصلوا مشفى الرب الى بها توجهوا السٌارة نحو

  ,,,و . مسكن محلول لها علك من و فحصها لٌفحصها الطبٌب

 دكتور ٌا خٌر : سالً

 شدٌد نفسً لضؽط اتعرضت انها الواضح هً : الطبٌب

 بالمؽص عاللته اٌه دا : سالً

 لحمناها و ستر ربنا لوال هتجهض كانت المدام : الطبٌب

 !!!!؟ إجهاض : سالً

 عصبً و نفسً ضؽط أي عن تبعد و ترتاح الزم خٌر على عدت الحمدهلل : الطبٌب

 به اتصلت و هاتفها امسكت بالخبر السعٌدة و المصدومة سالً ترن و الطبٌب خرج

  ,,,و. 

 لولو ٌا اٌه : مروان

  ....مستشفى على تعااللً مروان : سالً

 خٌر : مروان

 شوٌة تعبانة مً : سالً



ًا  نزل و سترته سحب و الهاتؾ المى الصدمة من علٌها ٌرد لم  البٌت من مسرعا

 اسمها على سؤل و دخل المشفى الى وصل بجنون لاد و سٌارته ركب البٌت بمالبس

ًا  دخل ؼرفتها ناحٌة توجه و أخبروه االستمبال   حمنة أثر نائمة كانت مسرعا

 ,,,و . منومة

 سالً ٌا مالها : بلفهة مروان

 بس ناٌمة و حمنة واخدة هً متملمش حبٌبً ٌا بخٌر : سالً

 اٌه حصل طٌب : مروان

 هً و حالة حالتها و تجري الصبح جاي و عٌاط طبعا بجد هطلمها مفكران : سالً

 ٌعنً طمنونً بس هنا جبتها جامد صرخت بتحكٌلً

 اٌه : مروان

 ستر ربنا بس هتجهض كانت : سالً

 !!؟ نعم : مروان

 حامل : باابتسامة سالً
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ًا  مروان  ٌعنً أزاي حامل نعـــــــــــــــــــم : مندهشا

 متجوزٌن مش أنتم ٌعنً اٌه أزاي : سالً

 اٌه دي بتاخدها كانت اللً الحبوب أمال : مروان

 اٌه ال و فرحان مش أنت بعدٌن و ٌعنً اكٌد بتمنع مش الحبوب هً ما : سالً

 زعالن و فرحان : استطرد و فرحته عن تعبٌراًا  مروان ضحن

 لٌه زعالن : سالً

 تعرؾ أما فرحانة هتبمى مش هً عشان : مروان

 متهٌؤلن : سالً



 و .. نخلؾ أحنا أن ألولها أما شها و بتملب كانت أنها .. اٌه أمارة با : بحزن مروان

 بتاخدها كانت اللً الحمل حبوب ال

  ,,,و . ٌده أمسكت و له ممابلة جلست نحوه متوجهة مكانها من سالً لامت

 بس .. وهللا حك لٌن و منها زعلن أنن عارفة أنا حبٌبً : الحانٌة األم بنبرة سالً

 .. طوول على عٌنكم أدام حبكم خلوا .. ٌرحمه هللا أحمد و أنا ؼلطتً تؽلطوا بالش

 جاٌٌن اللً بنتكم أو ابنكم دا من األهم و

 شكلها اللً بنتن .. لبنتن لولً .. سالً ٌا كده أنا بتمولٌلً أنتً : الئمة بنبرة مروان

 حلوة حاجة كل تبوظ كده ناوٌة

 تماوم هتمدر مش هً و أمنعها و بٌها أتمسن بتحبها مش : سالً

 أبوسها و علٌها أطبطب أروح و دي زي فظٌعة ؼلطة تؽلط ما بعد ٌعنً : مروان

 دا الطالق موضوع بالش بس الء : سالً

ًا  فجاءة بمهمهة مروان ضحن  ,,,و . سالً أدهش مما عنه رؼما

 اٌه على بتضحن : مستفهمة سالً

 

 بتمسح و بتعٌط هً و شكلها أفتكر أما كل : ضحكته كتم ٌحاول هو و مروان

 ههههههههههههههههههههه مسخرة شكلها كان بجد العٌال زي بكمها دموعها

 هتموت كانت دي وهللا : مبتسمة سالً

 مً,,,و . تتؤوه و بطنهاا ممسكة الفراش فً مً تتململ بدأت الولت هذا فً و

 ماما .. ماما .. آآآآآآه : متعب بصوت

 

 مالن : سالً,,,و . جبٌنها لبلت و ٌدها سالً أمسكت نحوها سالً و مروان توجه

 ماما ٌااحبٌبة

 ماما ٌا تعبانة : النبرة بنفس مً

 الدكتور أنادٌلن : مروان

 ,,,و . الئمة نظرة مً له نظرت



 جٌت أنت : مً

 جٌت ٌاختً أه : بتهكم مروان

 خٌرن كتر طٌب : مً

ًا  أه : بسخرٌة مروان  للؽالبة ٌخلٌنً ربنا .. طبعا

 اٌه فً النبً على صلوا بمى والد ٌا اٌه فً : معاتبة سالً

 حصل اللً اٌه هو : مً

 مامً هتبمً .. حبٌبتً ٌا مبرون .. خٌر كل حصل : أبتسامة با سالً

 حٌاتها نفس بنتها أو البنها سٌكون الٌمكن لماذا كٌؾ أمها لالته ما أثر مً صعمت

 بالبكاء فاأجهشت البائسة

ًا  عاٌزاه مش .. ٌعنً دلولتً لٌه بتعٌطتً : بحدة مروان  دا الحمل طبعا

 كده تعمل شهور 8 كمان ماما هتبمى واحدة فً حبٌبتً ٌا : كتفها على تربت و سالً

 نطلك أما ماما ٌا منً هٌاخده : باكٌة مً

 للب معندٌش و زبالة أنً محسسانً لٌه أنتً : مروان

 منً هتاخده مش نطلك ما بعد ٌعنً : مً

 أصالًا  هنطلك أحنا أن لالن مٌن و : مروان

 أنت : مً

 األدب تتعلمً عشان بشتؽلن كنت : مروان

 ذمتن على هتخلٌنً ٌعنً حامل أنا عشان ال و : مً

 أسٌبن عاٌز مش أنا حبٌبتً مً : مروان

 بجد : مً

 وهللا أه : مروان

 كمان أنا ال و : مً



 أما أول الشؽل على لو و .. بمى العٌاط لزمة ملوش بمى خالص طٌب : مروان

 أون تانً الشؽل تنزلً حٌله ٌشد البٌبً و بالسالمة تمومً

 ماشً : طفولٌة باابتسامة مً

ًا  إلٌه ضمها و بجانبها جلس ثم مروان لها أبتسم  مروان,,,و . بحنان وجهها متحسسا

 علٌكً الملك من همووت كنت : العاشك بنبرة

 حبٌبً ٌا علٌكً الشر بعد : مً

ًا  مروان  مستنً المؤذون عشان بسرعة خفً و لومً بمى ٌال : مشاكسا

 عٌنن فً مؤذون : صدره على خفٌفة ضربة ضربته أن بعد مً

 والد ٌا لبعض ٌخلٌكوا ربنا : سالً

 جاء مجدداًا  مً و مروان عاللة الى الدؾء و الحب عادت هكذا ٌاربو : مً- مروان

 الحمل لتثبٌت التامة بالراحة تعلٌمات مع بالخروج لها اذن و مً لٌفحص الطبٌب

 به كثٌراًا  سعدت و بالخبر حسن أسرة علمت

 و البٌت من العمل تباشر مً و حسن مع عمله فً مروان جدٌد من الوضع استمر

 لم لكن و مها تمتلكها التً المإسسة عن معلومات لجمع ولتها أؼلب مكرسة لكنها

ًا  كل فا ماترٌد الى تصل أن تستطع   جداًا  للٌلة عنهم المعلومات و لانونً شٌئا

 صفمة أكبر تجهٌز المصانع بدأت و الملفات على مً إطالع بعد العمود تولٌع تم

 مً من مساعدة و مروان من مباشر باإشراؾ تارٌخها فً حدٌد

 أحدى على ممدة هً و منزلها حدٌمة فً الشخصً حاسوبها تتفمد جالسة كانت

 خصالت تطاٌر العلٌل الهواء نسمات و البرتمال عصٌر تحتسً الحدٌمة ارائن

  عمله من عائداًا  الصؽٌرة فٌلتهم أراضً سٌارته بدخول تفاجئت العسلً شعرها

 مبكراًا 

 كالملن وجدها السٌارة من ترجل و سترته و حاسوبه حمٌبة سحب و سٌارته صؾ

 فً جلس و جبٌنها لبل و لٌها وصل نحوها توجه و لها ابتسم االرٌكة على ممدة

 ,,,,و . لها ممابلٍل  ممعد

 ٌعنً بدري جاي: مً



 روحت بعدٌن و المصنع خلصت ممعدتش الصبح من مً ٌا وهللا خلصان : مروان

 حاجة كام أخلص المكتب

 النهاردة اٌه عاملة : حٌاتٌمروان ٌا ٌارب ٌموٌن ربنا : مً

 بدوخ بتحرن أم لالسؾ بس .. خنمنً دا المعدة موضوع بس .. الحمدهلل أحسن : مً

 شمعة فلة هتبمً تعدي أما أول كده االوالنٌة الشهور هً حبٌبتً ٌا معلش : مروان

 مسخرة تبمً و تبمللً و منورة

 مروان ٌا كده : معاتبة مً

 خالص أمورة حامل هتبمً هللا و حبٌبتً ٌا بهزر : استطرد و مروان ضحن

ًا  : واثمة بنبرة مً  حاالتً كل فً لمر أنا طبعا

ًا  مروان  أنت واثك ٌا ولد ٌااااااااا : مداعبا

 دا الرلم اٌه : مروان , ,,و .. مروان هاتؾ رنٌن حدٌثهم لاطع

 مٌن تشوؾ ترد ما طٌب : مً

 أون : مروان

 الو : استطرد ثم

 عز مروان استاذ : المتصل

 معاٌا مٌن .. أنا اٌوا : مروان

 المباحث إدارة من شاكر حمدي اللواء معان : المتصل

ًا  مروان  فندم ٌا أهالًا  أهالًا  : متفاجئا

 بٌن أهالًا  : حمدي

 اتهم اللً السابك المدٌر رفد تم ما بعد جدٌد لالدراة مدٌر متعٌن لسه أنا : استطرد ثم

 فندم ٌا االدارة و علٌن مبرون : بالفسادمروان

 ملفمة دي العنؾ تهمة أن و مظلوم أنن أكدت مصادري و ملفن لرٌت أنا : حمدي

 علٌن بدور كنت أنا المناسب الولت فً جه سالً مدام تلٌفون و .. اصالًا 

 فندم ٌا خٌر : مروان



 شاء إن تعرؾ و نتكلم و االدارة فً مكتبً فً 9 الساعة بكرة عندي تبمى : حمدي

 هللا

 حضرتن أدام هتاللٌنً بالدلٌمة 9 .. كذلن هو و : مروان

 فندم ٌا السالمة مع : السالمةمروان مع .. انتظارن فً : حمدي

 !؟ معمولة : لائالًا  ضحن ثم مندهش هو و الهاتؾ مروان اؼلك

 حبٌبً ٌا خٌر : متسائلة مً

 بكره ٌمابلنً عاٌز الجدٌد المباحث إدارة مدٌر : استٌعاب بعدم مروان

 حسٌن تبع : بحنك مً

 تلٌفونً منها طلب كلمته لولو أما و .. علٌا بٌدور كان دا .. الء : مروان

 ٌرجعن و بريء انن عرؾ ٌكون حبٌبً ٌا معمول : جلستها فً اعتدلت لد و مً

 الرجوع موضوع عارؾ مش بس .. لن ملفمة كانت أنها عرفت أنا بٌمولً : مروان

 دا

 و بريء أنن عرؾ ٌكون حبٌبً ٌا ٌارب : ٌدٌه أمسكت و منه التربت لد و مً

 ٌإجعن

ًا  مروان  ربنا ٌمدمه الخٌر فٌه اللً : ٌدها على لابضا

 أحد فً خطٌبها مع مٌرنا تجلس كانت لمدة أهملناها لد كنا خرى ناحٌة من و

 ,,,و . الحدٌث أطراؾ ٌتجاذبون المماهً

 حبٌبً ٌا مالن : مٌرنا

 لرفان : وائل

 اٌه ال و عاجبن مش الشؽل هو : مٌرنا

 هللا خلك على ٌتؤمر ٌبطل أخوكً لو بس عاجبنً الء : وائل

 بمى اٌه فً طٌب : مٌرنا

 علٌكً اتالٌم عارؾ مش و وحشتٌنً أنن فً : باانفعال وائل

 



 أهو معن ماانا طٌب : مٌرنا

 كوٌس لصدي فاهمة أنتً متستعبطٌش مٌرنا : بحدة وائل

 

 

 هٌمتلنً عرؾ لو مروان مٌنفعش وائل : مٌرنا

 شمتنا موحشتكٌش بذمتن .. بس لمروان هٌمول مً و : وائل

 دا االسلوب بالش بلٌز وائل : مٌرنا

 لحد عاٌزه أنا اللً متعملولٌش و علٌا أضؽطوا كده كلكم أنتم خلٌكوا : بؽضب وائل

 منكم هطفش ما

 اٌه اعملن اٌدي فً بس أنا حبٌبً ٌا : مٌرنا

 شمتنا نروح معاٌا تٌجً : وائل

 كده بالش بلٌز وائل : مٌرنا

 بمى حره أنتً : بالرحٌل ٌشرع و مفاتٌحه ٌسحب هو و بؽضب وائل

 بس اهدى .. خالص خالص : ٌده تمسن هً و مٌرنا

 معاٌا هتٌجً : وائل

 وائل ٌا : بترجً مٌرنا

 الء ال و هتٌج وائل مفٌش : بحزم وائل

  هاجى : تردد بعد مٌرنا

_________________________________ 
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 أٌمكن .. حٌاته فً فارلة عالمة ٌكون أن مروان ٌتمنى صباح .. جدٌد ٌومٍل  صباح

ًا  ٌعود أن  طبمة بل .. المحبب عمله ٌعود و .. برائته تظهر .. أخرى مرة ضابطا

  جامعته فترة طوال ٌتمناه كان ما .. للمباحث العامة اإلدراة .. أعلى



 باكراًا  األوؼاد عٌه لضى الذي الوظٌفً ومشواره

 بنشاط الساحرة السوداء عٌنه فتح المحروسة سماء فً تلئلئ و أشرق الجوناء لرص

 لام و األؼطٌة أزاح و مً وجنة لبّلل و جلسته فً اعتدل استبشار و

 رموش الذهبٌة الجونة خٌوط داعبت االثناء هذه و اؼتسل و المٌاه دورة نحو توجه

 المرش من المنبعث الماء صوت سمعت عنه تبحث الفراش من لامت الفاتنة بطلتنا

 ٌؽتسل أنه عملت

 خامة من رمادي بنطال) منـ المكونة مالبسه لها أخرجت و الخزانة نحو توجهت

 الفراش عى له ورتبتها ( أسود وحذاء رمادٌة وسترة زاهً وردي لمٌص و الجٌنز

ًا  الفراش رتبت أن بعد  الناعم شعرها تمشط المرآلة الى توجهت اٌضا

 وجدها عندما لها ابتسم(( بالبورنص ))ٌدعى ما مرتدي االثناء هذه فً هو خرج

 ,,,و . وجنته لبلت و و نحوه توجهت شًء كافة له مجهزة مستٌمظة

 الممر ال و وشن : مً

 كله دا الرضا علٌا كتٌر كده الء : مروان

 شافع كده ال و نافع كده ال هو ٌعنً : مً

ًا  حٌاتً ٌا ال : مروان  طبعا

 الرائد سٌادة ٌا متتؤخرش عشان تلبس ما لحد الفطار أجهز هنزل أنا طٌب : مً

ًا  : مروان  سابما

ًا  : مً  هللا شاء إن حالٌا

 عندما و الفطور لتحضر السفلً الطابك نزلت و الؽرفة من خرجت و مً تركته

 أن مً له دعت بالمؽادرة شرع ثم الفطور تناولوا أمامها وجدته تجٌهزها من أنتهت

 الخٌر الى هللا ٌوفمه

ًا  سٌارته استمل و المنزل من خرج  طوال و العامة المباحث مدٌرٌة نحو متوجها

ًا  ٌجدوا ابنته أو ابنه ٌولد حتى صحٌح ٌظنه ما ٌكون أن هللا ٌدعو الطرٌك  أبا

ًا  لٌس به ٌتفاخرون  مفصوالًا  ضابطا



 المبنى دخل منها ترجل و سٌارته صؾ وصل دلٌمة العشرٌن لرابة بعد و أخٌراًا  و

 السكرتٌر أخبر إلٌه العساكر أحد فماده المدٌر مكتب عن سؤل بعنؾ ٌنبض للبه و

 ٌنتظره اللواء أن اسكرتٌر أخبره موعده عن

 المكتب مروان دلؾ ( أدخل ) بكلمة له اذن الباب طرق المكتب باب نحو توجه

 عمره من الخامس العمد أواخر فً رجالًا  لٌجد المكتب الى خطوات بضع مشى

ًا  له ٌنظر واحد آن فً الطٌبة و الشدة علٌه ٌظهر   مروان ٌصافح الرجل لام مبتسما

  ,,,و . وأجسله

 

 بالظبط علٌن لالوا ما زي : مبتسما حمدي

 الخٌر ٌارٌت .. فندم ٌا اٌه علٌا لالوا : مروان

 بالفطرة ظابط شكلن بٌمولوا : حمدي

 

 بمى كنت : مروان

 هللا شاء إن هترجع و : حمدي

 الحوار الكمال الهدوء آلثر كنه و الجملة هذه نؽمات أوتار على مروان للب رلص

 ,,,و. 

 فندم ٌا سعادتن تشوفه اللً : مروان

 زٌن واحد محتاجة الداخلٌة ألن ترجع الزم و جداًا  كفئ حد أنن شاٌؾ أنا : حمدي

 دي االٌام

 معالٌن أمر تحت أنا و .. فندم ٌا وهللا لٌا شرؾ دا كالمن : مروان

ًا  متفمٌن أحنا كده .. أون : حمدي  النمٌب سٌادة ٌا مبدائٌا

 !!؟ نمٌب : السعادة فرط من مبتسما مروان

ًا  حمدي  هههههههههههه .. رجعً باأثر رلٌتن : ممازحا

 مروان النمٌب هتبمى تتمها عشان مرجعن أنا اللً المهمة تتم أما أول : استطرد ثم



 فً اللً ٌكون بجد نفسً بس دلولتً معلومات هاخد مش أنً عارؾ أنا : مروان

 بالً

 ولته فً كله : حمدي

 اٌه هبمى أنا ماٌجً دا ولته لحد و : مروان

 اللً و تحتن اللً الظباط على توزعها و العملٌات على تطلع دورن هٌبمى : حمدي

 فٌها أنت تنزل شوٌة تمٌلة

 معالٌن أمر تحت بس ... ملل هٌبمى أنه مع : مروان

 بس علٌا صبرن : حمدي

 من دا مستنً كنت أنا دا .. أصبر و أصبر و أصبر : مروان

 زماااااااااااااااااااااااااااااااااان

 ٌومٌن هٌجً نملن و تعٌٌنن أمر و ظهرت برائتن أن الحمدهلل : حمدي

 أنا استئذن .. ماشً : مروان

 اتفضل : حمدي

 سالم : مروان

 ,,,و . لائالًا  حمدي فاأوله بالخروج هم و

 رائد سٌادة ٌا فٌن التحٌة : حمدي

 فندم ٌا سوري أأأه : مروان

ًا  مروان  فندم ٌا تمام : العسكرٌة التحٌة مإدٌا

 على توزٌعها ٌرٌد سعادة و حٌاة و أمالًا  ٌشع هو و حمدي مكتب من مروان خرج

ًا  البنى من خرج أجمع العالم  لٌشكرها سالً الى انطلك و استملها سٌارته نحو متوجها

 الطرٌك طوال ٌحمدهللا معروفها على

 ووسامته بجماله أنبهرت التجمٌلً المركز دخل منها ترجل و سٌارته صؾ و وصل

 )) وزن على التلمٌحات انتشرت و الموظفات و العامالت و السٌدات معظم ولوامه

  أكٌٌد (( .. )) علٌه خرابً ٌا (( .. )) كده فً هو (( .. )) د الممر اٌه

  ((دا متجوز دا (( .. )) كله دا العسل تجٌب عشان نحلة مامً



 وبهرهما أمامها ولؾ بجماله منبهرتان فتاتان لٌمابل االستمبال مكتب نحو توجه

  ,,,و . أخاذة باابتسامة

 موجودة سالً مدام : مروان

 !؟ نعم : االولى الموظفة

ًا  مروان  موجودة سالً مدام : مبتسما

 مٌن ألولها فندم ٌا أٌوا : الثانٌة الموظفة

 مروان لوللها : مروان

 مً جوز : االولى الموظفة

 أٌوا : مروان

 فندم ٌا أهالًا  : الموظفتان

  ,,,و . جلس و علٌها سلم و دخل سالً مكتب الى الموظفات أحد أدخلته

 لولو ٌا الشؽل رجعت : مروان

 كلمن حمدي : سالً

 أٌوا : مروان

 حبٌبً ٌا مبرووووووووون الؾ : سالً

 لولو ٌا لٌكً ثم هلل الفضل : مروان

 اوي مبسوطالن أنا وهللا : سالً

 حبٌبتً ٌا لٌا ٌخلٌكً ربنا : ٌدها لٌمبل ٌمٌل هو و مروان

 مً فرحت : سالً

 ربنا بعد السبب أنتً عشان االول أنتً جٌتلن أنا الء : مروان

 بمى فرحها لوم ٌال طٌب : سالً

 نحتفل معاٌا تٌجً ما طٌب : مروان

 شرفن على بارتً هعمل أنا الء : سالً



 لولو ٌا مستاهلة مش : مروان

 و ماما و لبابا لوول .. الفٌال فً عندي الكبار كل و باللٌل النهاردة وهللا ال : سالً

 كترت جماٌلن : البٌبٌمروان عشان بالراحة بس نفسها تحضر لمً لول و بمى مٌرنا

 علٌا

 

 أمن أنا ولد ٌا اٌه جماٌل : زمجرت لد و سالً

 وهللا أم أحلى : مروان

 كده 9 على نفسكم جهزوا و لمراتن بمى لوم ٌال : سالً

 عنٌا حٌاة و عنٌا : بالولوؾ ٌشرع هو و مروان

 

 مٌوش على سلم : سالً

 باي : باٌسالً باي .. ٌوصل : مروان

ًا  المركز من مروان خرج  ساعة الربع لرابة ولاد السٌارة ركب منزله ناحٌة متوجها

 و مً فزعت صوته بااعلى مً ٌنادي هو و المنزل دخل سٌارته صؾ و وصل

 بٌبً ٌا خٌر : مً,,و . سرٌعا نحوه توجهت

 الشؽل رجعت : مروان

 حبٌبً ٌا مبروون الؾ : بااشرالة مً

 السعد وش ي .. ابنً أم ٌا .. حبٌبتً ٌا فٌكً ٌبارن ربنا : مروان

 بحبن : مً

 بعشمن أنا و : مروان

 

  ( 38 ) الحلمة



 الى للذهاب االستعداد أهبة على الكل و الحافل أبطالنا ٌوم على ٌحل المساء هو ها

 بعد الرائد سٌادة ٌنتظرها حٌث السفلً الطابك ال بطلتنا لألحتفالنزلت سالً منزل

ًا  لها ولؾ الطوٌل األحمر بثوبها نحو تمدمت نفسها تجٌهز من أنتهت   ,,,و . إعجابا

 دا الممر اٌه : مروان

 حبٌبً ٌا مٌرسً : مً

 

 برٌنسٌس ٌا ٌال : مروان

 حٌاتً ٌا ٌال : مً

 أجلسها و الباب لها فتح السٌارة نحو المنزل من خرجا و زوجها بذراع مً تشبثت

ًا  هو لٌركب ذهب و الباب أؼلك  أنطلك و مموده خلؾ استمل أٌضا

 الستمبال االستعداد أتم على كانت التً دلائك عدة بعد سالً فٌال الى وصلوا

 للحفل المخصص المكان الحدٌمة الى الخادمة لادتهم الفٌال الى دلفوا الضٌووؾ

  ,,,,و . علٌها سلم و أمه مً عانمت سالً تنتظر حٌث الى وصل

 مٌوشتً ٌا مبرون : سالً

 حبً ٌا فٌكً ٌبارن هللا : مً

 اٌه البمبٌنو اخبار و اٌه عامله : سالً

 كده صعب الحمل أن متولعة مكنتش بجد عٌنً طاااااااالع : مً

 تاعبن اللً اٌه .. روحً ٌا سالمتن : سالً

ًا  و بدوخ مجهود أي و ضهري : مً  طاٌمة مش أنً ؼٌر ودا المعدة للبان طبعا

 مروان برفٌوم

ًا  مروان  نفسه مروان طاٌمة كنتً الحمل لبل أنن أساس على : مشاكسا

 ماما ٌا شاٌفة : مً

 ٌدلع حمه من لٌلته اللٌلة : سالً

 و . المبالت و السالمات بعد و بهم لٌرحبوا ذهبوا حسن أسرة جاءة الولت هذا فً و

,,, 



 الصبح ٌوم كل علٌا هٌؽتت اللً مٌن أمال : حسن

 أمشً و الجرعة أدٌن عند هتاللٌنً شؽلً أروح ما لبل هحرمن مش : مروان

 فرح هٌعملوا الموظفٌن زمان : مً

 !؟ بمى لٌه : زمجر لد و مروان

 الٌومٌة التهزٌئ جرعة من هٌترحموا : حسن

 مروان عدا ما الجملة هذه أثر على الجمٌع ضحن

 أوي عجبتكم : مروان

ًا  ال : سلوى  البركة و الخٌر أنت حبٌبً ٌا طبعا

 حبٌبتً مامتً : رأسها على أمه لٌمبل مال لد و مروان

ًا  حسن  اٌه ألولن عارؾ مش أنا مدام ٌا وهللا : لسالً حدٌثه موجها

 أهل أحنا حسن ٌااستاذ عٌب : سالً

 ٌارب المعروؾ ٌدٌم ربنا : حسن

 اٌه البٌبً أخبر مٌوش ٌا اٌه : سلوى

 فداه بس شوٌة مؽلبنً هو الحمدهلل تمام : بطنها متحسسة مً

 حبٌتً ٌا بالسالمة ٌمومن ربنا : سلوى

 ٌارب انطً ٌا ٌارب : مً

 فٌن وائل امال مٌرو ٌا اٌه : تنطك ال التً لمٌرنا تنبهت أن بعد استطردت ثم

 شوٌة متؤخر هٌجً معانا ٌجً معرفش ظروؾ عنده : مٌرنا

 أحسن : مروان

 الى ؼادر و لها ٌؤبه لم لكنه و شمٌمته احراج على له معاتبة لمروان مً نظرت

  ,,,و . أمامه ولفت و فركضت ٌرد لم لكنه و نادته مٌرنا فلحمته الفٌال داخل

 امتى لحد مماطعنً هتفضل امتى لحد أنت : باانفعال مٌرنا

 ٌرد لم و عنها بنظره أشاح



 الوحٌدة أختن مش أنا هو : تبكً بدأت لد و مٌرنا

 إخوات مالٌٌش أنا : ببرود مروان

 دا كل لٌه : باانفعال مٌرنا

 حطتً مكنتٌش اتربٌتً كنتً لو ألنن متربتٌش أنتً لكن محترمة اختً أنا : مروان

 التراب فً أخوكً راس

 اتصلحت الحمدهلل و بؽلطتً اعترفت ماانا : مٌرنا

 ؼلطة بعضه على كله وائل : ساخراًا  ضحن لد و مروان

 كده بتمول لٌه : الكهربائٌة كالصعمة مٌرنا جسد على مروان جملة أثر كانت

 ستات .. خمرة .. درجز .. مامتً ٌا سوء رفٌك دا : مروان

 زٌه كنت ماأنت طٌب : مٌرنا

 اخري كان أنا عرفً اخته اتجوزت و صاحبً مخنتش بس أه زٌه كنت : مروان

 كلها اللٌلة بتاع المعلم بمى هو حشٌش سٌجارة

 لٌه دا كل مملتش و : دموعها بٌن من مٌرنا

 

 مذلولٌن كده كده ما اٌه با هٌفٌد كان و : مروان

 اٌه ٌعنً : مٌرنا

 مش أنه اكتشفنا ألول و اسبوع بعد ٌطلمن و ٌتجوزن هخلٌه كنت أنا ٌعنً : مروان

 كوٌس

 تمولً عشان اٌه مستنً كنت و : البكاء فً زادت لد و مٌرنا

 تفهمً راضٌة مش و متخلفة أنتً لكن لوحدن تفهمً مستنً كنت : بحدة مروان

 مروان كالمات أثر على ممعد ألرب الى مٌرنا ترنحت

 تتدخلتوجهت أن فمررت محتدم الوضع فوجدت الوضع على لتطمئن مً دخلت

ًا   بنبرة مً ,,,و . كتفها فوق ربتت و ممعدها حافة على جلسة و مٌرنا نحو سرٌعا

 مٌرنا ٌا بس اٌه فً : حانٌة



 بكاء تابعت و مٌرنا ترد لم

 مروان ٌا اٌه لولتلها : لمروان حدٌثها موجهة مً

 البٌه حمٌمة لولتلها : مروان

 جوزهااااااا : بتهكم استطرد ثم

 علٌن حرام مروان ٌا : معاتبة مً

 تعرؾ الزم كانت ما مً ٌا اٌه فً : منفعالًا  مروان

 بس .. علٌكً صعبة حاجة أنها عارفة أنا حبٌبتً ٌا معلش : مٌرنا مواسٌة مً

 بتموي مبتموتش اللً الضربة معلش

 مرة ألؾ موتت أنا مموتش لسه أنا هو : مٌرنا

 حبٌبتً ٌا علٌكً الشر بعد الؾ : مً

 الحفلة نكمل تعالً كوٌسة أنا مً ٌا خلص : بالمٌام تشرع هً و مٌرنا

 وضع من حانك ومروان التماسن تحاول مٌرنا الحفل الستئناؾ ثالثتهم خرجوا

 الحال هذا على حزٌنة ومً شمٌمته

 بدخول تفاجئوا أن الى سالً و مً معه و بهم ٌرحب و الناس ٌستمبل مروان كان

  ,,,و . ذلن مروان أحس رأتها عندما بالضٌٌك مً شعرت مها و حسٌن

 لولو ٌا عزمتٌهم اللً أنتً : مروان

 أعزمهم أنً منً طلب بابان : سالً

 وضع ثانٌة الخالؾ ٌتجدد أن ٌرٌد ال لها ٌمول ماذا ٌعرؾ ال هو و متؤففة مً ولفت

 هذا أثر على بحنك مها لهم نظرت مها أمام أزرها من لٌشد ضمها و كتفها على ٌده

  بموة ٌده أمسكت و تحدي نظرة لها مً فردت بحدق رممتهم و المنظر

  ,,,و . نحوهم وصلوا

 مدام ٌا اهال .. باشا حسٌن أهال : مروان

 الظابط حضرة ٌا بٌن أهال : ٌصافحه هو و حسٌن

 الداخلٌة على مبرون :بضٌك مها



 فٌكً ٌبارن هللا : مروان

 مً والدة و ومان بٌزنس سالً مدام بٌه حسٌن ٌا أعرفن : استطرد ثم

ًا  حسٌن  مدام ٌا تشرفنا : لسالً كالمه موجها

 لٌا الشرؾ : سالً

 صوتن مٌمسمعتٌناش مدام ٌا اٌه : حسٌن

 مدام ٌا اهال ... حضرتن أزي حسٌن مستر ٌا اهال : مً

 معاه اال مركزة مش و كتٌٌر البٌبً فً بتسرح دي االٌام هً معلش : مروان

 !!؟؟؟ حامل أنتً : مها

 أٌوا : مً

 باشا مروان ٌا مبروووون : حسٌن

 اتفضلوا اتفضلوا .. فٌن ٌبارن هللا : مروان

 نظرات الولت وطوال ومٌرنا باابٌه الترحاب بعد ابٌه طاولة على مروان اجلسهم

 تابعتها الخلفٌة الحدٌمة فً االختالء فمررت الوضع مً ملت مٌرنا و مً بٌن حانمة

  ولفت االرجوحة على جالسة وجدتها نحوها توجهت بها اللحاق مهاولررت

  ,,,و . بتحدي أمامها

 مٌن ابمى أنا عارفة أنتً : مها

 خانته اللً االوالنٌة حبٌبته : مباالة بال مً

 

 بٌحبنً لسه ولعلمن : مها

 لٌه ومرجعلكٌش .. وهللا بجد : مً

 متسمحلووش كرامته : مها

 

 كوٌس طٌب : مً



 حبٌبته أنا الكسبانة انتً تبمً منه وحملتً اتجوزتً عشان انن متفكرٌش : مها

 وعارفة سوق بنت أنا اٌه بمولن : بالمٌام شرعت و أعصابها تفمد بدأت ولد مً

 ٌدٌها ال و .. زٌن واحدة مٌحبش محترم راجل جوزي أنا .. كوٌس دي اشكالن

 حٌاته فً المذر الجزء تبمً فاانتً بٌحبن لو حتى و .. اسمه

 مسمحلكٌش أنا : باانفعال مها

ًا  مروان ًا  مماطعا  كده مراتً عشان أنتً بتاعة ٌا مٌن وأنتً : الفتاتان ومفاجئا

 عشان مخصوص الداخلٌة رجعت أنا أن ألولن أحب : كتفها على ربت و نحو توجه

 أٌام لتشوفً مها ٌا السكة فً جاي اللً ابنً وحٌاة .. بتاعن المذر و أنتً أربٌكً

  أدام أفضحن دلولتً ممكن أنا .. فٌه شوفتٌنً اللً الٌوم تكرهً تخلٌكً

 معاٌا جاٌة أٌامن بس أخاللً مش بس جوزن

 

 هنا موبوء المكان حبٌبتً ٌا ٌال : مشى و ٌدها و من مً سحب و

 مروان على حمدها و ؼضبها لمة فً مها .. سعادتها نشوة فً مً

 جالسة هً و ٌؽتسل هو كان بٌته الى الجمٌع رحل ثم الساعتٌن لرابة الحفل استمر

 كلما مها بٌن و بٌنه دار الذي الحوار تتذكر و زٌنتها تزٌل المصٌر االسود بممٌصها

  ,,,و . لها نظر المرحاض من خرج برضاء ابتسمت كلماته تذكرت

 دي الزبالة كالم على مٌكو ٌا سوري : مروان

  ...بس منن متؽاظة اللً هً اٌه عملت انت حبٌبً ٌا لٌه سوري : مً

 اٌه بس : لاطعها

 علٌكً خاٌفة ماانا أد على برجوعن فرحانة ماانا أد على : مً

  ,,,و . له ضمها و خصرها حول ٌده لؾ و منها الترب

 على أحافظ االمكان لد هحاول أنا و خٌر هللا شاء ان متخافٌش حبٌبتً : مروان

  ((بطنها ٌتحسس هو و االخٌر جملته لال )) ابنتنا أو ابننا عشان و عشان نفسً

 حبٌبً ٌا لٌا ٌخلٌكً ربنا : مً

 بمى اٌه طب : بخبث مروان



 دي االٌام لال الدكتور مٌنفعش حبٌبً ٌا انسى : له ٌرمً ما فهمت لد و مً

 نوووووووووو

 اٌه ال و علٌا ٌنكد جاي دا البٌبً هو : مروان

 كده مرضً : شفتٌه على رلٌمة لبلة مً طبعت

 رضا و نعمة : أمل بخٌبة مروان

 سعٌدة احالم لهم نتمنى ناااااموا و كذلن هً و الفراش نحو توجه و

 وائل فا ووائل مٌرنا عند عدا ما مؤمن الوضع و مستمرة ابطالنا على االٌام مرت

ًا  ٌنهرها اصبح  الضائعاحست مستمبلها على محبطة بائسة هً و له رفضها على دائما

ًا  باأن  نفسها كذبت لكن و ٌحدث لد بالحسبان ٌكن لم شٌئا

 توزٌعها و المضاٌا على باالطالع عمله ممارسة بدأ فمد الرائد سٌادة ناحٌة من أما

 بنجاح اجتازها و صعبة عملٌات بعدة لام و مرتبة منهم ألل هم اللذٌن الضباط على

 ناحٌته من تؽٌرت لد ٌجدها عندا المولؾ ٌتدارن لكنه و للٌالًا  مً أهمل

 مها مإسسة عن معلومات على للحصول طوٌلة بحث رحلة فً فكانت مً أما

 مإسسة الترضت فمد مستحٌل لكنه و الصفمة الؽاء و العمد إنهاء أرادت اللعٌنة

ًا  حسن ًا  لرضا  المطلوبة الكمٌات تنفٌذ فً وبدأت البنن من ضخما

 االنتحار لررت الرذٌلة طفل احشائها بداخل تحمل ظنونها من تؤكدت فمد مٌرنا أما

 أخٌها و أبٌها على شفمة تراجعت لكنها و تكراراًا  و مراراًا 

 أن و مروان ٌفعله ما عن أسماعٌل تخبر و السٌرن تنصب أن لررت فمد مها أما

 لكن و أخرى مرة عمله من ٌطرد أن ٌجب مروان و تفشل أن و البد الصفمة

 لتمضً ذهبت شًء بكل لمً االعتراؾ مٌرنا الصبرلررت منها طلب اسماعٌل

  ,,,و . أخبارها لررت العصٌر ٌحتسٌان الحدٌمة فً جالستان هما و معها الٌوم

 هٌساعدنً ؼٌرن مفٌش ألن .. بحاجة اعترفلن عاٌزة أنا مً : مٌرنا

 للبً ٌا خٌر : مً

 ٌعرؾ مروان بالش بس : مٌرنا

 علٌكً للمتٌنً لولً ٌعنً اكٌد : مً



 بها تدور الدنٌا أن احست و الخبر من مً حاملصدمت أنا : بالبكاء بدأت لد و مٌرنا

 التفاهم و التماسن لررت لكن و

 بجد بتتكلمً انتً مٌرنا: مً

 ضعفت ما لحد علٌا ضؽط : البكاء فً زادت لد و مٌرنا

 منه تخلفً مٌنفعش دا االنسان الحمٌر السافل : مً

 اٌه اعمل : مٌرنا

 ٌنزل دا البٌبً الزم و صرفة هشوفلن أنا : مً

____________ 

  ( 39 ) الحلمة

 لسٌمة و زوج موافمة ؼٌر من ازاي هنزله : مٌرنا

 دا بالحوار بٌهتموا مش اللً من دكتور على هدورلن أنا : مً

 مً ٌا خاٌفة أنا : باكً بصوت مٌرنا

 كل تنسً و هٌخلص دا كل هللا شاء إن حبٌبتً ٌا متخافٌش : بٌدها تمسن هً و مً

 مستمبلن و لدراستن تلتفتً و دا

 عاٌشة فضلت لو مش : مٌرنا

 خٌر هللا شاء ان حٌاتً ٌا علٌكً الشر بعد : بلهفة مً

 مً ٌا اٌه ٌبمى الشر امال : مٌرنا

 جه أخوكً عشان اهدي : مروان لدوم الى تنبهت لد و مً

 على جالستان االفتاتان وجد الماء بعض رشفت و بالمنادٌل دموعها مٌرنا مسحت

  ...و الرسمٌة بحلته لهما التوجه فمرر الحدٌمة فً المماعد

 علٌكم السالم : مروان

 السالم علٌكم و : مٌرنا - مً

 عملٌة فً كنت ٌبمى ملكً مش رسمً البس : بتخمٌن مً



ًا  مروان  لماحة عمرن طوول : ممعدها مسند على ٌجلس هو و مبتسما

 همولن كنت وهللا نااو : مروانمروان ٌا امتى تمولً نوي كنت و : معاتبة بنبرة مً

 األول من مش لٌه طٌب : مً

 علٌكً ؼلط دا و خاٌفة و للمانة هتفضلً عارفن عشان : مروان

 حر انت مروان ٌا ماشً : بحنك مً

 أزٌن : للبه حن لد و استطرد الجاٌةثم المرة همولن بس لفش من خالص : مروان

 مٌرنا ٌا

  ,,,و . لهما فاابتسم متفاجئتااان له الفتاتان نظرت

 اٌه فً مالكم : مروان

 أنت أزٌن الحمدهلل .. مفٌش : مٌرنا

 الحمدهلل : مروان

 الؽداءمٌرنا ٌحضروا ألولهم هموم أنا : ٌتحدثان تتركهما أن ٌجب أنها أحست لد مً

 هروح أنا استنً الء: 

ًا  الء : مً  دي االٌام له سداها أنا اصل .. أخوكً نفس افتحً خلٌكً .. طبعا

 مٌنفعش الء الء : مٌرنا

 بمى تمعدي ما : آمرة بلهجة مروان

 حاضر : مٌرنا

 مع الجو بتلطٌؾ لمروان اشارت أن بعد المنزل نحو متوجهة ممعدها من مً لامت

 مٌرنا

 هنا حر الجر جوا ندخل تعالً : مروان

 ٌال : تموم هً و مٌرنا

 أخٌها بتؽٌر سعٌدة و مفتاجئة مٌرنا الصالة فً جلسوا الفٌال داخل الى األخوان دخل

 لن و طوٌلة فترة البعد زاد و بٌنهما الخصام طال فمد لها بالحنٌن ٌشعر هو و معها

  ٌكون أن ٌجب و صعبة بظروؾ تمر فهً ذلن من أكثر الصمود ٌستطع



  ,,,و . الصمت لطع مٌرنا لررت بٌدها آخذاًا  و لها سنداًا 

 اٌه شؽلن اخبار : مٌرنا

 الحمدهلل تمام : مروان

 اٌاها الناس من ٌعنً بٌضاٌمن محدش : مٌرنا

 مفٌش نااو لحد : مروان

 الكلٌة بتروحً : سائالًا  استطرد ثم

 أٌوا : مٌرنا

 لربت االمتحانات حٌلن شدي : مروان

 حاضر : تبكً بدأت لد و مٌرنا

 لٌه بتعٌطتً : لائالًا  بجانبها جلس و مكانه من لام

 عملت أما ؼبٌة كنت أنا وهللا .. مروان ٌا اسفة أنا : احضانه بٌن ارتمت لد و مٌرنا

 كده

 بعد بالن تاخدي أنن حاجة أهم .. مٌرنا ٌا خالص : كالمتها علٌه أثرت ولد مروان

 كده

 مروان ٌا جرا اللً بعد كده بعد هو : انهارت لد و مٌرنا

 كده متمولٌش هبلة ٌا بس : الصؽرى أخته على شفمة عٌنه أدمعت لد و مروان

 من أسود أٌام لٌشوؾ عندي ووحٌاتن .. كمان حٌاة احى تكلمً و منه هتخلصً

 راسه شعر

 حال على الشفمة شدة من بكت و أوله من الحوار تتابع بعٌد من تمؾ مً كانت

ًا  فظل هو مٌرنااما  شعرها على مسح و دموعها مسح الزمن من لبرهة شمٌمته ضاما

  ,,,و . لتهدء

 اٌه بتعمل الدنٌارة أشوؾ هموم أنا : الوضع تلطٌؾ محاوالًا  مروان

 طٌب : مٌرنا

 بدموعها أحس و الخضروات تمطع وجدها المطبخ نحو توجه و مكانه من لام

  ,,,و . منها الترب



 دي عملٌة مكنتش خالص ما : مروان

 كده عشان بعٌط مش أنا : متنهنة مً

 اٌه عشان أمال : مروان

 كالمكم سمعت أنا مٌرنا عشان : مً

 فل هٌبمى كله شاء ان حبً ٌا خٌر : نحوه ٌسحبها هو و مروان

  ,,,و . لٌهدأها أشد بموة هو فضمها البكاء فً زادي و مً ضمته

 أنتً تهدٌها أنن المفروض تعٌطتً مٌنفعش هو ما بمى خالص : حانٌة بنبرة مروان

 تعٌطتً مش

 خالص خالص : دموعها تمسح هً و مً

 طعام تناولوا و المائدة الخادمتٌن جهزت و معها مروان و المطبخ من مً خرجت

 المساء فً منزلهم مٌرنا مروان أوصل لطٌؾ جو فً الؽداء

 مها مإسسة عن معلومات جمع فً فً زوجها ؼٌاب فترة تستؽل أن مً لررت

 أن لررت التجاري سجلها فً بالجملة مخالفات بوجود تفاجئت اآلن الى المبهمة

  هذه أن تؤكدت لد مً لكن و معلومة أٌة على تحصل لكً التجارٌة للؽرفة تذهب

 فوات بعد ذلن مً اكتشفت و تورطت لد حسن السٌد شركة أن و مشبوهة الصفمة

 حاسبها أؼلمت ظنونها من تتؤكد حتى بشًء مروان تخبر ال أن اآلوانمررت

 أو طبٌب عنوان عن لمٌرنا لتبحث اخرى مرة شؽلته و تراجعت لكنها و الشخصً

ًا  انهم وجدت دلائك بضع لمدة دام بحث بعد و االجراءات فً متساهلة طبٌبة   ال جمٌعا

 توافك علها ودي بشكل طبٌبتها مع تتحدث أن فمررت ٌصلحون

 بجانبه المى و دخل بالصالة تنتظره مً وجد أوصل أن بعد الخارج من مروان عاد

  ,,,و . االرٌكة على

 حبٌبً ٌا وصلتها : مً

 علٌكً بٌسلموا بابا و ماما .. أه : مروان

 ٌسلمهم هللا : مً

 لاعدة ال و هتنامً : اإلرهاق علٌه بدا لد و مروان



 عشرة الساعة مروان : الدهشة علٌها بدا لد و مً

 هتنامً مش ٌعنً : مروان

ًامروان الء : مً  هناام لادر مش أنا : طبعا

 لوحدنا معان ممعدتش أنا مروان : مً

 هللا شاء إن بكره حبً ٌا معلش : باارهاق مروان

 اجازة هتاخد لٌه : مً

 ٌعنً فاٌك هاجً عملٌة مفٌش بس .. لحمت أنا مً ٌا اٌه أجازة : مروان

 بطل ٌا العملٌة فً صحٌح النهاردة اٌه عملت : مً

 الدنٌا كالشنكوؾ كاونتر 2 مدخلٌن بس سٌس عٌال شوٌة وهللا فل كانت : مروان

 االخر على باظت

 و البلد ٌدخله ٌمدر حد مكنش دا الكالشنكووؾ زمان بنتً ٌا : لٌهمروان : مً

 أنا أن لوال و مدخلٌنه دوول زي عٌال شوٌة دلولتً السالح تجار اتمل اال ٌوزعه

 تمام كله و موزعٌنه زمانهم كان دي االٌام عٌنً مفتح

 العملٌات فً ناار علٌكم بٌضربوا هماا مروان : مً

ًا  أكٌد : مروان  طبعا

 النهاردة علٌن ضربووا و حبٌبً ٌا : بفزعة مً

 حبٌبتً ٌا والً البس بس اكٌٌد : مروان

 بٌحمً دا و : مً

 حبٌبً ٌا ٌحمٌن ربنا باهلل نعم و : ربنامً بااٌد كله بس .. ما حداًا  الى : مروان

 الرب و واحد العمر حبٌبتً ٌا متخافٌش : رأسها ممبالًا  بالمٌام شرع لد و مروان

 واحد

 لبسن اطلعلن و الحمام احضرلن معان هطلع استنى : مً

 ضهرن عشان كتٌٌر السلم تطلعً بالش حبٌبتً ٌا ال : مروان

 فوق اللً اللٌفنج فً همعد النزول و الطلوع على لو و .. تعبانة مش أنا حبٌبً : مً



 ماانام لحد جنبً تفضلً بس .. ستً ٌا ماشً : مروان

 رخٌص الطلب و ؼالً كده بس : مً

ًا  نحوها توجه الدرج نحو تتمدم هً و جملتها لالت   ,,,و . أولفها و سرٌعا

 فٌن على : مروان

 طالعة : مً

 اللً ناس ٌا حبٌبً : والفمً انا و كده تطلعً : ذراعٌه بٌن حملها لد و مروان

 فٌه بموت

 بعد اؼتسل و المرحاض الى دخل انزلها و الباب فتح الؽرفة الى صعد ثم لها ابتسم

 بدون أحمر لطنً لمٌض و لطنً رمادي بنطال مً له أخرجت له مً جهزته أن

 له أدخلتها و بحمالتٌن

 الفراش فً استمر و مالبسه ارتدى و االؼتسال من انتهى أن بعد خرج برهة بعد و

  ,,,و . الطوٌل االسود شعره بخصالت تتالعب بجانبها هً جلست و

 شعرن تمص ناوي مش مرواان : مً

 بسٌطة فترة من مظبطه لسه أنا لٌه الصه و : مروان

 خالص تمصه لصدي أنا الء : مً

 لٌه نفسً الرع أنا و : مروان

 بتوكة ٌتعمل و شوٌة فاضلوا .. شوٌة تخفه لصدي أنا .. زٌرو لصدي مش أنا : مً

 بالشعر الرجولة هً .. مً ٌا ٌعنً اٌه لصدن : زمجر لد و مروان

 سٌد و راجل جوزي الرجولة سٌرة جاب محدش و بالشعر مش حبٌبً ٌا الء : مً

 ٌسهل ربنا : شوٌةمروان خفه بس الرجالة

  (خده على لبلة طبعت و ) متزعلش خالص طٌب : مً

 مً ٌا خالص : مروان

 حدوتة احكٌلن طٌب : مً

 موافك ماشً : مروان



  ...............مكان ٌا كان : مً

 كاالطفال عمٌك نوم فً ؼط حتى المصة من انتهت أن ما و

 و مها و مازن و حسن صفمة و مصٌرها و مٌرنا فً التفكٌر من النوم مً تستطع لم

 مٌرنا مإسسة كانت أن الوضع سٌكون كٌؾ فً التفكٌر من ٌنفجر رأسها كاد حسٌن

 الا مروان اتخبر مٌرنا بعملٌة تموم ال ان الطبٌبة لررت أن ستفعل ماذا و مشبوهة

ًا  سٌمتلها  لتصل المستحٌل تفعل أن لررت ٌولد أن لبل ولدي سٌٌتم و المرة هذه حتما

 التفكٌر شدة من تعبت أن بعد بشًء مروان إخبار دون ترٌدها التً النتٌجة الى

 للنوم استلمت

 بدلوا و ابطالنا استٌمظ جدٌد ٌومٍل  صباح عن لٌعلن الوهاج الذهبً المرص أشرق

  ,,,و . الخادمات جهزته أن بعد الفطور لتناول تدلوا و النوم مالبس

 لٌه البسه أنتً : مروان

 اطمن برضو عشان مها مإسسة على أكشؾ عشان التجاري السجل راٌحة : مً

 أنا أروح ما طٌب : مروان

 متتعبٌش عشان بالش بنتً ٌا : سككٌمروان لٌا أنا الء : مً

 للدكتورة راٌحة كده كده أنا بٌبً ٌا تعب مفٌش : مً

 سوا للدكتورة نروح و علٌا عدي التجاري السجل تخلصً أما طٌب : مروان

 شؽلن فً خلٌن .. داعً مفٌش الء : بااندفااع مً

 عاٌزانً مش ٌعنً دي المرة اشمعنا : مروان

 هتزهك و طوٌل الدكتورة دور و اتعبن عاٌزة مش حبٌبً ٌا : مً

 مً ٌا ماشً : مروان

 و التجاري السجل الى أوصلها ٌوصلها أن اصراره بعد مروان مع مً خرجت

 أدخلها فٌه موظفة على سؤلت ادوار عدة صعدت المبنى مً دخلت عمله الى انطلك

  المكتب أمام جلست و دخلت البمشٌش على حصل أن بعد الٌها الساعً

  ,,,و . علٌها سلمت أن بعد الموظؾ



 أنا دا .. زماااااان من : مبرووكمً اتجوزتً انن سمعت (( : الموظفة )) سلمى

 فٌكً ٌبارن هللا .. حامل

 بمى الحظ سعٌد مٌن : سلمى

 الشركة صاحب حسن مستر ابن مروان : مً

 المفصول الظابط : بتخمٌن سلمى

 تانً المباحث رجع هو ما : مً

 ٌهنٌكً ربنا : سلمى

 مٌرسً : مً

 تكشفٌلً عاٌزاكً انا ستً ٌا بمى بصً : حمٌبتها من ملؾ تخرج هً و استطرد ثم

 دي المإسسة عن

 ٌخلٌكً هللا ٌومٌن : علٌكٌمً ارد و ٌومٌن اٌدنً ماشً : بالملؾ تمسن هً و سلمى

 اكتر مش

 مً ٌا وهللا هحاول : سلمى

 حاجة اشربً استنً : أناسلمى استئذن .. حبٌبتً ٌا ماشً : مً

 تانٌة مرة : مً

 السالمة مع .. مً ٌا ماشً : سلمى

 سالم : مً

 عٌادة الى اجرة سٌارة استملت باأكملها البناٌة من ثم سلمى مكتب من مً خرجت

 ثم للٌالًا  انتظرت البناٌة صعدت و السٌارة من ترجلت دلائك عدة بعد طبٌبتهاوصلت

 نصحتها و جنٌنها حال على طمؤنتها و الطبٌبة علٌها كشفت الممرضة ادخلتها

ًا  الحمل لٌثبت الكاملة بالراحة   موضوع علٌها عرضت . حدٌثها مً بدأت ثم تماما

 لها زمٌلة الى الطبٌبة ارشدتها مً من محاوالت بعد لكن و الطبٌبة فرفضت مٌرنا

 هاتفها رلم اعطتها و

 سٌارة فً هً بٌنما الطرٌك فً و منزلها الى متوجهة الطبٌبة عند من مً خرجت

 الٌه توصلت ما الى مً اخبرتها و مٌرنا بٌها اتصلت االجرة



 موعداًا  منها تؤخذ و الطبٌبة ستحدث أنها أخبرتها مً تولعت كما مٌرنا تستبشر لم

 اعتراض دوون مٌرنا اذعنت

ًا  فكان الهمام بطلنا ناحٌة من أما  ٌطلبه حمدي اللواء به اتصل أن الى مكتبه فً جالسا

ًا  ٌده فً ما مروان ترن مكتبه فً  التحٌة ادى دخل و استذن حمدي مكتب الى متوجها

 و . جلس ثم العسكرٌة

 

 

 

  ( 40 ) الحلمة

 

 و عمرها من الرابع العمد نص تعدت لد أنها ٌراها لمن ٌحٌل السواد تتشح سٌدة

ًا  عشرون و اربعةًا  تبلػ األمر حمٌمة فً لكنها  ربٌعا

 

 حٌلها للة و لرتها لكن و له ٌؽفر أن له هللا تدعو بحرلة تبكً أبٌها لبر أمام تمؾ

  ,,,و . حالها له آل ما عن له تشكو أن أن أجبرتها

 

 كله .. أزاي اتمرمطت شوفت .. اٌه بعدن حصلً بابا ٌا شوفت : الحسرة بنبرة مً

 حامل بس أنا عشان ٌموتنً عاٌز مكنش البٌه .. لاتلة أنً اتهمنً كله .. عنً اتخلى

 دا الهم من رٌحنً ٌارب خدنً .. دي الدنٌا من رٌحنً ٌارب.. 

 

  ,,,و . لدره و هللا لضاء على ساخطة هكذا أنها تذكرت لكنها

 

 .. كده بمول أنا عارؾ أنت بس .. ٌارب سامحنً .. ٌارب العظٌم هللا استؽفر : مً

 ٌهدٌهم ربنا .. ٌاربً منهم زعالنة مش أنا

 ٌهدٌه ربنا : بشدة بكائها زاد لد و مً



 

 اتفمت التً و تتنظرها كانت التً األجرة سٌارة ركبت و خرجت ثم دموعها مسحت

ًا  األسكندرٌة الى ٌملها أن صحابها مع  مٌرنا بمتل اتهموها أن بعد الجمٌع من هربا

 

 الحزن و الحسرة و الوحشة و رفٌمتها اصبحت دموعها السٌارة فً شاردة جالسة

 تضع عملها رفٌك هو رأسها ٌفجر كاد الذي التفكٌر و دربها و للبها رفاق أصبحوا

 اآلن لها الوحٌد االمان هو ولٌدها .. الصؽٌر بطنها على ٌدها

 

 أن لررت فلمد ٌدٌها بٌن ستراه الذي الٌوم تنتظر أجله من الحٌاة تتحمل ما هذا

 شًء كل و الجد و الجدة و األم و األب له تكون أن و عمرها من تبمى ما له توهب

 مٌرنا رأس تؽطً الطبٌبة وجدت منذ البداٌة من ماحدث لتتذكر الخلؾ رأسها أمالت

 حولها الدماء و

 

 انها أم الطبٌبة تمزح هل لماذا و كٌؾ بهاا تمٌد األرض و تولؾ لد للبها أن احست

 طوٌالًا  حالها على جلست الصدمة أثر من باالرض ولعت الحمٌمة

 

 خٌال أمامها الح بعدها و السواد سوى أمامها ترى ال بها مر الولت من كم تدري ال

 أذنها فً ٌتردد سلوى صوت و علٌها حانك ووجهه ٌهزها و بكتفٌها ٌمسن مروان

  ((هلل منن هلل منن بنتً فً اٌه عملتً )) تمول

 بشًء تدري لم بعدها و

 

ًا  تدري ال و عٌنها فتحت  لكن و ٌومٌن ٌوم ساعتٌن ساعة بها مر الولت من كم أٌضا

 حداد و دفن و عزاء شًء كل أنتهى أن بعد كامل أسبوع الحال هذه عىل هً

 

 جلست أفالت ماأن و بجانبها جالسة سالً وجدت الؽرفة أنحاء فً نظرها للبت

  ,,,,و . احتضنتها و بجانبها سالً



 

 حبٌبتً ٌا سالمتن على حمدهلل : سالً

 مٌرنا اه .. حصل اللً اٌه : مً

 حبٌبتً ٌا ٌرحمها ربنا : ماماسالً ٌا ماتت مٌرنا : تبكً بدأت لد و استطردت ثم

 كده على زلتها اللً أنا .. السبب أنا : مً

 ربنا لدر دا حبٌبتً ٌا : سالً

 حسن انكل و مروان ال و طنط ال هٌسامحنً محدش : مً

ًا  سلوى و ذنب ملكٌش انن عارؾ حسن عمن : سالً  بالدنٌا دراٌنة مش تمرٌبا

 ؟ مروان و : بترلب مً

 تمام هتبمى حاجة كل ٌهدى أما هو : االرتبان علٌها بدا لد و سالً

 لتلتها اللً انتً أن بٌمول : استطردت ثم

 ؟ فٌن هو : مً

 معرفش : سالً

 

 أسبوع : كدهسالً اد بمالً أنا : مً

 حاجة جراله البٌبً : مً

 عصبٌة صدمة الء : سالً

 علٌا ٌطمن مجاش و : صدمت لد و مً

 أخته على زعالنه دا ٌالام ال هو حبً ٌا : سالً

 

 من سالً خافت ٌراهما أن ٌود الخارج فً مروان أن تخبرهم الباب الخادمة طرلت

 بتوعد لها ٌنظر الؽرفة دخل و مروان صعد مترلبة كانت مً لكن و المواجهة

  ,,,و . معنى أي تحمل ال بنظرة فبادلته



 

 مروان ٌا أزٌن : سالً

 عاٌش : مروان

 لوحدنا سالً ٌا سٌبٌنا : بحزم استطرد ثم

 تتحسن أما دلولتً كالم بالش طٌب : سالً

 سالً ٌا سمحتً لو : مروان

 حدنا لو ماما ٌا سٌبٌنا : مً

  ,,,و . لبالته ولفت و مً لامت الؽرفة من سالً خرجت

 

 أن تتهمنً أنن حمن من مش اللً بس حمن و اٌه تمول عاٌز أنت عارفة أنا : مً

 لتلتها اللً أنا تمول لٌه بس السبب أنا ٌمكن لتلتها اللً أنا

 بتعاتبٌنً و ؼلطانة .. البجاحة بٌكً وصلت دي للدرجة : بؽضب مروان

 مولفً ببٌن أنا بعاتبن مش أنا : مً

 

 بااٌدي لتلتن كنت حامل أنن لوال عارفة أنتً : التوعد و الؽضب بنبرة مروان

 

 تستجمع أن حاولت جملته من مً على وطئًا  ألل سٌكون أثرها كهربائٌة صعمة

 بوجود نفسها تهدئ لكً ببطنها أمسكت خانتها دموعها لكن و علٌه لترد لواها

  ,,,و . بداخلها صؽٌرها

 

 موتنً و شهور اربع استنى خالص : مً

 مامته كفاٌة مش لاتل علٌا ٌمول هانم ست ٌا ابنً و : مروان

 االتنٌن احنا التلنا خالص : مً



 كده عملتً لٌه أعرؾ نفسً أنا .. راح اللً هٌرجع مش : مروان

 تخلؾ واحدة مع ٌوم كل و شمام علٌه بتمول انت و حامل .. بٌا بستنجد جاٌلً : مً

 بٌبً عاٌز مش دا كل فوق و ... ازاي منه

 لٌه ممولتلٌش و : ؼاضب بلوم مروان

 داهٌة فً نفسن تودي و تمتله و هتملتها كنت : مً

 أختً ألتل هبلة أنتً : مروان

 علٌها و علٌن خاٌفة كنت أنا : ببكاء مً

 روحتله أما البٌبً عاٌز كان انه لال وائل كدابة أنتً : مروان

 هو تصدله و أنا تكدبنً .. منن خاٌؾ : مً

 بجحة مش أنا : بتحدي زٌكمً بٌبجح مش مننا أكتر منهار وائل : مروان

 ٌا عملتٌه اللً كل على هندمن أنا و كمان بجحة ستٌن و بجحة : باصرار مروان

 لتلتٌها و للموت أختً فٌه أخدتً اللً الٌوم على تندمً هخلٌكً مً

 احملً لولتلها اٌدٌها على مضربتهاش و حد ممتلتش أنا بمى تفوق ما : بؽضب مً

 منه

 مٌتة واحدة فً بتعٌبً : مروان

 نفسً عن بدافع أنا بس كده اعمل أنً باهلل اعوذ : مً

 هسامحن ما عمري باهلل السم مً ٌا ماشً : مروان

 عاٌزان مش أنا طلمنً : مً

 أطلمن هبمى ابنً اخد و تولدي اما .. عاٌزن اللً أنا ٌعنً : مروان

__________________________ 

 

  ( 41 ) الحلمـة

 أبنً أخد و تولدي أما )) جملته تذكرها أثر على األلم تتجرع بمرارة عٌنها أؼلمت

 بؽزارة دموعها سمطت (( هطلمن



 

 أحشائها بداخل تحمل أنها سٌما ال له ٌرثى الذي منظرها من المسن السائك للب تؤلم

  ,,,و . فضول أو تدخل دون عنها ٌخفؾ أن لرر طفل

 

 و معاٌا ركبتً ما ساعة من أنتً دا عٌاط كفاٌة بنتً ٌا( : جابر عم ) المسن الرجل

 نفسن علٌكً حرام دا الحال على أنتً

 تفرق مبمتش .. بمى عادي : دموعها تمسح هً و مً

 على حمولن أرمً و باهلل استهدي .. بطنن فً اللً ضناكً عشان طٌب : جابر عم

 هللا

 الحج عم ٌا باهلل نعم و : مً

 ٌعنً .. أهلن مع مشاكل عاملة أنن واضح : ستفعله ما استشفاؾ محاوالًا  جابر عم

 اٌه على ناوٌة .. اسكندرٌة فً تروحٌله حد ملكٌش

 أو أوتٌل أي هروح أنا الحج عم ٌا عارفة أنا ما وهللا : الحٌلة للة تحمل بنبرة مً

 شمة أأجر

 بن خالد فً حلوة عمارة فً ساكنة بنتً أنا : فكرة بباله خطرت لد و جابر عم

 خالص أوبهة حاجة فرشها و مفروش بتتؤجر شمة فٌها الولٌد

 حاج ٌا علٌن باهلل لٌها ودٌنً : ضالته وجد الذي كالتائه كؤنها و مً

ًا  هودٌكً : جابر عم  جنبكمً تبمى و علٌكً تطمن بنتً بالمرة أهو بنتً ٌا طبعا

 خلصوا زٌن اللً دا .. الحج ٌاعم ٌخلٌن ربنا : باهتة باابتسامة

 و .. كبٌر ربنا فً أملن خلً .. بخٌر لسه الدنٌا .. بنتً ٌا كده متمولٌش : جابر عم

 ابتاله عبداًا  احب إذا ربنا أن اعرفً معاكً حصل مهما

 باهلل نعم و : مً

 موبٌالت محل أللرب تودٌنً ممكن الحاج عم : استطردت ثم

 



ًا  كان ساعة عشرٌن و باأربعٍل  األحداث تلن لبل و آخر مكانٍل  فً و  مكتبه خلؾ جالسا

ًا  شارد بالداخلٌة  فً لكن و مرات عدة تجاهله به ٌتصل مجهول برلم فوجئ مهموما

  ,,,و . رد األخٌرة المرة

 

 أٌوا : مروان

 مٌرنا المرحومة أخو عز مروان الرائد سٌادة حضرتن : الطبٌبة

 أنا أٌوا : مروان

 العمٌلة عملت اللً الدكتورة أنا : الطبٌبة

 داهٌة ستٌن فً هودٌكً أنا دا زبالة ٌا تتكلمً عٌن لٌكً و : ثار لد و مروان

 زي تؽلط بعدٌن و حاجة أورٌن العٌادة فً عندي تتفضل ممكن حضرتن : الطبٌبة

 عاٌز انت ما

 شاء إن هتتعدمً و المحاكم بٌنن و بٌنً أنا الكالم بٌنن و بٌنً مفٌش أنا : مروان

 هللا

 أفهمن عشان عندي اتفضل ٌحاكمنً هٌمدر محدش صدلنً : الطبٌبة

 

 عٌادة نحو سٌارته استمل و مكتبه من خرج و إجابة دون الهاتؾ مروان أؼلك

 لم و صعد سٌارته بصؾ ٌهتم لم و صل و الحٌاه مدى ٌنساه لم فاباالطبع الطبٌبة

  ,,,و . الطبٌبة مكتب التحم الدور ٌتنظر

 

 مروان ٌااستاذ اتفضل : الطبٌبة

 الورق اجٌبلن ما عمبال استرٌح : اٌهالطبٌبة تمولً عاٌزة : مروان

 أنا اتضاٌؾ جاي مش اخلصً : مروان

 

 تصفح بعنؾ منها التمطه مروان اعطته و ٌدها فً ملؾ حملت و و الطبٌبة لامت

  ,,,و . ورلاته



 

 حاجة فاهم مش : مروان

 دا و دمها فً المخدر من نسبة فً كان حضرتن أخت أن بٌثبت دا التمرٌر : الطبٌبة

 للوفاة أدى اللً للنزٌؾ أدى

 تبرئً عشان مٌتة واحدة فً تؽلطً عاٌزة أنتً اتجننتً أنتً : تصدٌك بعد مروان

 نفسن

 المحكمة أما اوي بسهولة ألن ابررلن أنً مجبرة مش أنا : تنفعل بدأت لد و الطبٌبة

 الزم حضرتن كمان حاجة و صحٌح و الشرعً الطب من دا أن هتعرؾ هتطلع

 تشوفها

 اٌه : مروان

 المعتاد بالعنؾ مروان منها التمطتها ورلة أخرجت و جٌبها فً ٌدها الطبٌبة وضعت

 فً للطبٌبة مسئولٌة ال أن بها تخبر مٌرنا ٌد بخط أنها تفاجئ األخٌرة الفترة فً منه

  و نزٌؾ لنفسها لتسبب المخدرات لائمة على دواء تناولت أنها و موتها

 تموت

 !؟ معمولة : بصدمة مروان

 أختن اٌد خط دا أن أتؤكدت حضرتن أظن : الطبٌبة

 المتخلفة الؽبٌبة : عٌنه أدمعت لد و مروان

 على حصل اللً الفظٌع اللوم الوفاة ٌوم شوفت عشان كده ألولن حبٌت أنا : الطبٌبة

 كل عملت مً مدام أن لحضرتن ألول عاٌزة أنا .. بمتلها لها اتهامكم و مً مدام

  و علٌا شددت و مرة كذا تحالٌل و اشعة بسالم تمر دي العملٌة عشان حاجة

 مرضٌتش و .. مٌرنا مدام على حرٌصة أكون عشان كتٌر فلوس علٌا عرضت

 شفمتً بدافع كده عملت أن مشبوهة طبٌبة مش أنً تؤكدت لما اال العملٌة معاد تحدد

 علٌهم أضحن اللً زٌها اللً و أختن على

 تعثر انه لدرجة بسرعة الساللم نزل ٌركض خرج ألنه تراه ال أصبحت و ٌرد لم

 و وصل و جنونٌة بسرعة سالً بٌت نحو توجه و سٌارته من استمل مرة من أكثر

  الجرس ٌدق أخذ و الباب نحو توجه بؽلمه ٌهتم لم حتى و السٌارة باب فتح



 ال لكن و (( مً )) بااسم ٌنادي أخذ و دفعها تبكً هً الخادمةو له فتحت بجنون

 تنادي لمن حٌاة

 

 نحوها توجه ذلن الحظ لووم و بؽضب له تنظر منه وجهها مكفهر أمامه سالً وجد

  ,,,و. 

 

 سالً ٌا فٌن مً : مروان

 الرائد سٌادة ٌا هربت بنتً : سالً

 

ًا  فهً تالم ال و تركته و هربت مً الثانٌة الصدمة هاهً  سمط الكثٌر تحملت حما

  ,,,و . الصدمة من ركبتٌه على

 

 دلولتً حسٌت ها : بحدة سالً

 ظلمتها .. نفسهاا موتت اللً أختً سالً ٌا مظلومة طلعت : باكً بصوت مروان

 تانً ظلمتها سالً ٌا تانً

 

 بمً فعل ما على مرٌر بكاء نوبة فً دخل لد و

 

 عند تولفت المتوسط البحر عروس أرض وصلت لد مً كانت أخرى ناحٌة من و

 الى عادت ثم الهاتؾ خطوط من مجموعة و واحداًا  ابتاعت و للجوالت متجر أول

  الولٌد ابن خالد شارع مٌامً حً نحو جابر العم لادها أخرى مرة السٌارة

 ما حداًا  الى جدٌدة عمارة أمام السٌارة صؾ

 



 و السٌارة من نزلت مً لكن و السعر تملٌل ٌحاول و معه لٌتفك البواب الى نزل

 الشمة البواب لها فتح الشمة الى صعدوا اتفموا بالفعل و السعر ٌهمها ال انها له لالت

  مرتبة و نظٌفة الشمة وجدت جابر العم أدخلت و دخلت نزل ثم بمشٌش اعطته

 ابنته لٌنادي جابر عم توجه بٌنما حداًا  الى فخمة و

 

 التً الشمسٌة نظراتها أزالت و حذائها فكت االرائن أحد على تسترٌح مً جلست

 ٌبدو التً السٌدة ابنته معه و جابر العم وجدت برهة بعد و شعرها بها ترفع كانت

 الثالثنٌات أوائل أو العشرٌنٌات أواخر فً تبدو الرلة و االدب علٌها

 

 التً الحزن بكمٌة جابر العم أبنة (( أمنٌة )) شعرت بها ترحب لكً مً ولفت

ًا  كانت لكنها و البداٌة فً مً تعجبت لتضمها منها فاالتربت مً عٌن بداخل  حما

  ,,,,و . مً أجلستهم الدلٌمة حوالً دام الذي العناق بعد و لذلن بحاجة

 مً ست ٌا بمى بنتً أمنٌة دي: جابر عم

 ال و أمنٌة زي مش أنا هو بس مً ٌا لولً دي مً ست اٌه جابر عم ٌا العفو : مً

 اٌه

 وهللا مٌوشتً ٌا حك عندن : أمنٌة

 و للبها حبٌب به ٌلمبها ما فهذا( مٌوشتً)بـ لها أمنٌة نعت أثر على مً اعتصر

 جارحها

 بحري مهندش جوزي ..نجدة لً بعتن ربنا أنتً مً ٌا وهللا : أمنٌة لحدٌث تنبهت ثم

 عندن والدي و أنا هتاللٌنً شهر ٌجً و شهور 6 بٌسافر مسافر طوول على و

 هنصدعن طوول على

 هللا مشاء اٌه أد والد بمى عندن وهللا تنورونً أنتم دا كده تمولً أزاي خبر ٌا : مً

 ؟؟

 نص و سنة عنده عمر و سنٌن 4 عندها ردٌنة عندي : أمنٌة

 ٌخلٌهمولن ربنا هللا ماشاء : مً

 بالسالمة ٌمومن و لمر ٌا ٌخلٌكً ربنا : أمنٌة



 مٌرسً : مً

 مظبطن الحمل كده شكل : أمنٌة

 لدكتور أروح محتاجة وهللا آآه : مً

 أوي شاطر دكتور عد أودٌكً بعدٌن و شوٌة ترٌحً و نتؽدى دلولتً أحنا : أمنٌة

 اتعبن عاٌزة مش ٌخلٌكً ربنا : مً

 من فٌها نفسً كان عسل أخت بعتلً ربنا أنا دا اٌه تعب بعدٌن و راحة تعبن : أمنٌة

 زمان

 

 أحست و بها حفاوتها و أمنٌة كالم من االلفة جو و الشًء بعض بالراحة مً أحست

ًا  تذكرت لكنها و الطائفة مثل صعبة تكون لن المادمة االٌام أن ًا  شٌئا  فعله ٌجب مهما

 مهاتفتـه

 

______________________________________________

__ ____ 
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 ما تذكرت لكنها و علٌه سالً للب حن بالطوٌل لٌس ولت الكئٌبة حالته على ظل

 لن أنها تعرؾ جٌداًا  أبنتها طباع تعرؾ سالً ألن و هروبها سبب أنه و باابنتها فعل

  صو سالً تفكٌر و بكائه لطع تعود أن األساس فً لررت لو بسهولة تعود

ًا  لٌجد الشاشة الى نظر هاتفه رنٌن  . ٌفعل ما ٌدري ال و الهاتؾ الى ٌنظر ظل رلما

  ,,,و

 

 ترد ما : سالً



 ؼرٌب رلم : مروان

 بٌن بٌتصلوا و حاجة جرالها البنت تكون ٌمكن ٌمكن رد : خائفة بنبرة سالً

ًا  مروان رد  للٌالًا  صامتة ألوظلت : سرٌعا

 نعم : مروان

 الرائد سٌادة ٌا علٌن هللا نعم : مً

ًا  األرض على من مروان انتفض   ,,,و . سرٌعا

 

ًا  مروان  مً : ملهوفا

 مً أٌوا : مً

 فٌن أنتً حبٌبتً مً : مروان

 حبٌبتن مش أنا : مً

 عاٌزاهمً أنتً اللً أعملن مستعد و أجٌلن أنا و فٌن أنتً بس لولٌلً مً : مروان

 اصالًا  تانً مكانً تعرؾ أنن أنسى: 

 دا بتعملٌه أنتً اللً مٌنفعش جنان بالش مً : مروان

 لٌه وصلتنً اللً أنت دا الجنان : مً

 مكانً نفسن حطً بنفسً حاسس مكنتش أنا مً ٌا : مروان

 ممهورة أنا عالم و شاهد ربنا و أنت و مكانً نفسن محطتش أنت اشمعنى : مً

 مكانها أنا أكون بتمنى كنت و أزاي ٌرحمها هللا مٌرنا على

 فكري فٌا تفكري بالش .. خاطري عشان أرجعً بس .. مً ٌا علٌا حمن : مروان

 بطنن اللً بنتنا أو ابننا فً

 بطنً فً كان اللً لصدن : مً

ًا  مروان  مً ٌا البٌبً نزلتً : مصدوما



 كنت أنت اللً الضرب كانت أخرها اللً و معاٌا معاملتن نزلته اللً أنا مش : مً

 بتهزري أنتً مً : ابنٌمروان موتت اللً هً الخدامٌن و ماما لوال هتضربهولً

 صح

  ..دي زي حاجة فً ٌهزر حد فً و : مً

 ابعتلً بٌبً فٌه مبماش خالص لٌا تهدٌدن تنفذ أنن علٌن بعرض أنا : استطردت ثم

 تمتلنً عشانتٌجً مكانً على ألولن أنا و ماما عند طاللً ورلة

 

 و . ٌده من الهاتؾ خطفت و نحوه ذهبت للمكالمة متابعتها من كٌلها طؾ لد و سالً

,,, 

 

 أنتً اللً ٌعملن هخلٌه أنا و نتفاهم و أرجعً كده مٌنفعش حبٌبتً مً : سالً

 عاٌزاه

 مصر فً سنتر بٌوتً أشهر صاحبة سالً مدام اهالًا  أهالًا  : متهكمة بنبرة مً

 وهللا وحشتٌنً

 أشبعً مخضرة سبتهالكم أنا حبً ٌا مفٌش : الهدوء بنفس مٌمً ٌا اٌه فً : سالً

 كان ما بعد حتى أطلك عاٌزانً مكنتٌش و صفه فً والفة أنتً اللً دا مش بمى بٌه

 ؼلطانة فعالًا  أنا أه ؼلطانة اللً أنا مش ٌضربنً عاٌز

 أم و متحكم و أنانً أب فٌها حٌاة عٌشت عشان ؼلطانة : ؼاضبة استطردت ثم

 حد أن صؽٌرة أنا و من متعودتش عشان اتهورت و ؼلطانة شؽلها عشان باعتنً

 بنفسً نفسً ربٌت الً أنا ٌوجهنً

 

 الحزن و الصدمة و هو كذلن و أرٌكة ألرب على بنفسها سالً المت الخط اؼلمت ثم

 األجواء على ٌخٌمان

 



 و حسن و هو لتترجاه المنزل لهم فٌه مً جاءت الذي الٌوم الى ذاكرته به عادت

 أمه و هو لكن و عنها ٌدافع حسن كان أمه و هو نهرها كٌؾ تذكر عنها للعفو سلوى

  ,,,و . ٌرحماه لم

 

 أنتً المصاٌب وش ٌا وشن تورٌنا عٌن لٌكً لٌه جاٌة أنتً : بحدة سلوى

 بس فٌه أنتً باللً حاسة عشان منن هزعل مش أنا لولتً مهما : باكً بصوت مً

 حٌاة و بالذنب حاسة و المرحومة على ممهورة منكم أكتر ممهورة أنا العظٌم وهللا

 هٌموتنً الذنب ابنً

 همن من و منن ترٌحنا شٌخة ٌا ٌارب : العدائٌة لهجتها بنفس سلوى

 علٌها الشر بعد دا بتمولٌه أنً اللً اٌه : سلوى على منفعالًا  مدخالًا  حسن

 علٌها شدٌدة الصدمة بنتً ٌا معلش : لمً معتذراًا  استطرد ثم

 منها زعالنة مش و ٌاانكل عارفة أنا : مً

 الست زي تبمً عاٌز مش أنا الولن .. اٌه عاٌزة تتسهوكً جاٌة أنتً : بحدة مروان

 منن ابنً أخد و هطلمن ماما ٌا بعدن دا .. مطلمة لمب تشٌلً ماما

 نسٌبهولن ممكن مش هنربٌه اللً احنا أٌوا : سلوى

 

 الى عاد ٌفلح لم لكنه و بها اللحاق حسن حاول حسن فٌال من منهارة مً خرجت

  ,,,و . سلوى و لمروان بحنك ناظراًا  الفٌال

 

 هلل منكم البنت لهرتوا دم معندكوش أنتم اٌه : حسن

 ٌا مً ٌا منن ٌنتمم ربنا الؽالٌة على لهرتنً دي للٌلة لهرة لهرتنا هً و : سلوى

 سالً بنت

 هو ما هانم ٌا نفسن لومً مً على اللوم و الذنب كل ترمً تمعدي ما بدل : حسن

 ممالتش مً أظن و كده عملت مكنش كوٌس ربتٌها و بنتن من بالن واخدة لو أنتً

  المؽفلة بنت و مرة الموضوع حلت دي وائل مع اؼلطً روحً لمٌرنا



 جرى اللً جرى و تانً حلٌته عكٌته

ًا  استطرد  االشكال عرؾ البٌه مكنش برضو ربٌتً كنتً لو و : مروان حدٌثه موجها

 علٌها و علٌن اخص .. مراتن تكدب و وائل تصدق عاٌز .. بٌتنا دخلها ال و دي

 

ًا  تذكر و ًا  لبٌتهم ٌعٌدها أن ٌرٌد كان عندما أٌضا  هً و تذكر هً أبت و عنها رؼما

 هذه فً له عٌنها نظرة تذكر منعته سالً و لٌضربها ٌده رفعه كٌؾ المرارة ٌتجرع

  ,,,و . أولفتها كلماته و علٌها لٌنمض سالً أفتلته عندما له كالمها و اللحظة

 

 كل هٌجزٌن ربنا موتنً لو وهللا ؼلطانة أنً عارفة أنا عاٌزه أنت اللً أعمل : مً

 اٌه مستنً .. ٌالا ابنن موت و اضربنً مروان ٌا تعالى خٌر

 

 و بها هكذا فعل كٌؾ األلم من كفٌه على لبض و عٌنٌه أؼمض دمعة منه سمطت

 و محبوبته كذب و اللعٌن وائل صدق كٌؾ عنها ٌعفو و معه لٌبمى تترجاه كان هً

 حٌاته شرٌكة

 

ًا  بسرعة الدرج نحو ٌركض مكانه من لام  دخل و الباب فتح ؼرفتها نحو متوجها

ًا  علٌه وجد السرٌر فوق جلس ًا  لمٌصا  و منه رائحتها استنشك و سحبه ٌخصها لطنٌا

 الٌه ضمه

 

 

ًا  وجدته سٌفعل ما لترى خلفه سالً صعد  على مازال هو و مً لمٌص محتضنا

  ,,,و . حالته

 

 أكبر كان ناحٌتها أحنا ؼلطنا بس أه ؼلطت مً : سالً

  ,,,و . كتفه على ربتت و بجانبه جلست و نحوه سالً توجه



 لوحدي بتصرؾ صؽٌرة من عشن بس اتهورت و ماما ٌا ؼلطانة أنا بتمولً : سالً

 انانٌة أم و أنانً أب فٌها حٌاة عٌشت

 جرالها اللً من ابنها تحمً عشان بعدت أكٌد : استطردت ثم

 

  ... !سالً ٌا مات البٌبً : حسرة و لهر بنبرة لال ثم لسالً مروان نظر
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ًا  متؤكدة سالً كانت  تمتل لن أنها و شًء له ٌحدث لم حملها فا تكذب مً أن تماما

 ال أن آثرت لكنها و الطفل ذلن هو األساس فً هربها سبب أن و تجهضه و ولدها

ًا  تتؤكد حتى و فعله ردة تضمن ال فهً مروان تخبر   كالمها ٌكوند ربما أٌضا

ًا   صادلا

 

 

ًا  و اضطرها من هو تفعل مما بالذنب لحظة تشعر فلم مً أما  أولهم و ظلموها جمٌعا

ًا  هً و أمها و هو  نفسها ظلمت أٌضا

 لٌنعم نفسها على تعتمد المادم لولٌدها فمظ تعٌش و الجحٌم هذا تنسى أن لراراًا  أخذت

ًا  أب و أم أحن له تكون و حٌاة باأجمل ولٌدها  أٌضا

 

 أمنٌة وجدت جارحها مكالمة إثر على دموعها مسحت أن بعد الؽرفة من خرجت

 عمر ) نحو توجهت و األبتسامة مً لها فردت أمنٌة لها ابتسمت جالسٌن وولدٌها

  جلست و أمه نحو أتجهت و أخذته و فضمته لها ضحن لتحمله ( الصؽٌر

  ,,,و . أمامها

 

 هللا ماشاء جمٌل : للصؽٌر تنظر هً و مً



 

 مً على سلمت أعوام األربع ذات ردٌنة فركضت الٌها تؤتً أن للصؽٌرة أشارت ثم

  ,,,و . بجانبها جلست و

 

 رودي ٌا سنة كام عندن أنتً : مً

 

  ,,,و .رأسها مً فمبلت أربعة برلم بااصابعها لها أشارت

 

 بنت ال و ولد عاٌزة : أمنٌة

 كده رودي شبه جمٌلة بنوتة فً نفسً أنا بس .. كوٌس ربنا ٌجٌبه اللً كل : مً

 أنتً شبهن لمر بنوتة ستً ٌا ٌدٌكً ربنا : أمنٌة

 اللً الرجالة من البٌبً بابا بمى ال و : مً مع حدٌث جذب لمحاولة استطردت ثم

 الوالد بتحب

 بنوتة فً نفسه كمان هو : محبطة بنبرة مً

 حبٌبتً ٌا لٌه أسود البسة أنتً هو بس .. بٌنكم ما األحوال ٌصلح ربنا : أمنٌة

 جوزي أخت : مً

 

 هلل البماء : أمنٌة

 هلل الدوام و الملن : مً

 ضروري كوٌس دكتور عنوان عاٌزة أنا ٌخلٌكً هللا أمنٌة : برهة بعد استطردت ثم

 ٌومٌن بماله واجعنً ضهري أنا عشان

 هودٌكً أنا و امتى تروحً عاٌزة بس لولٌلً حبٌبتً ٌا ماشً : أمنٌة

 تعبن عاٌز مش أنا : مً



 أنا و المؽرب بعد كده أنتً نفسن جهزي . حاجة ال و تعب ال و ستً ٌا : أمنٌة

 مٌعاد منه أخد دلولتً هكلمه

 ٌارب أمنٌة ٌا ٌخلٌكً ربنا : ممتنة بنبرة مً

 لحد شوٌة رٌحً أنتً أدخلً بصً طٌب : صؽٌرها تحمل و بالمٌام تشرع و أمنٌة

 ننزل و هجٌلن بتاعتهم الدادة تٌجً ما أول و دي العٌال هنٌم أنا و الدكتور معاد

 جمٌل ٌا ماشً : مً

 

 لتسترٌح الجلوس على أجبرتها ة أمنٌة أولفتها فا الباب الى لتوصلهم بالمٌام شرعت

 

 على جلسا الؽداء تناول و السفلً الطابك الى معها بالنزول مروان سالً النعت

  ,,,و . لألطباق ٌنظران المائدة

 

 فٌن تروح ممكن هً طٌب : مروان

 معرفش : سالً

 علٌها تدور المفروشة الشمك و االوتٌالت كل ناس هبعت أنا : مروان

 برضو هدور ناحٌتً من أنا و كده صح : سالً

 

  ,,,و (( . سلوى )) هً المتصل أن لٌعلن مروان هاتؾ صوت حدٌثهم لاطع

 نعم : مروان

 

 فٌن أنت : سلوى

 سالً عند : مروان

 اٌه ال و للهانم حنٌت أنت : سلوى



 دلولتً نالصن مش أنا اٌه بمولن : مروان

 علٌا عصٌتن هانم الست هً : سلوى

 تسترٌحً عشان هربت مً : صبره نفذ لد و مروان

 

  ,,,و .الهاتؾ اؼلك ثم

 كده مامته ٌكلم حد .. لٌه كده بتكلمها أنت : سالً

 تبمى ممكن مً تخمنً حاولً أنتً ٌخلٌكً ربنا حاجة أهم سالً ٌا سٌبن : مروان

 فٌن

 عندكم بتشتؽل اللً صاحبتها زٌنة ؼٌر ملهاش و تروحله ممكن حد مفٌش : سالً

 أشوفها و هروح بس تروحلها أنها اشن انً مع : مروان

 ٌارب مً ٌا فٌكً ٌعترنا ربنا : سالً

 ٌااااااااااارب : مروان

 شخص أمامها ٌجلس ضخمة ؼرفة فً مكتب خلؾ جالسة مها كانت أخرة ناحٌة من

  ,,,و .النصر و بنشوة تشعر

 

 

 هربت أنها وائل ٌا متؤكد أنت : منتصرة بنبرة مها

 أما أول لاٌاللً و دلولتً مامته مكلم لسه و نفسه حوالٌن بٌلؾ مروان أٌوا : وائل

 طوول على على لولتلن جٌت عرفت

 أخٌراًا  ٌااااااااااااه : شدٌد بارتٌااح مها

 شوشرة ؼٌر من الصفمة نمشً و مروان نرجع بمى كده : وائل

 معلم بجد بنتهم موتت مً أن بسهولة النعتهم لذٌنة ابن أنت بس : مها

 استفٌد و مٌرنا هتجوز كنت أنا و المستعجل المضا زي ولفتلً خنمتنً أصلها : وائل

 الفمر فٌها ولفتلً اعدي و شوٌة



 و امشً الصفمة عشان سنانن و بااٌدن تشتؽل الزم و أوي علٌن برافو كده : مها

 بعده اللً فً ندخل

 كبٌرة ٌا عنٌا : وائل

 

 االبٌض البحر عروس حٌث مترات الكٌلو مئات بعد على أخرى ناحٌة من و

 المرٌة المدٌنة المتوسط

 المعروفٌن التولٌد و النساء أطباء أحد الى أمنٌة اصطحبت

 

 ربع حوالً بعد وصلوا الطبٌب عٌادة نحو توجهوا و أجرة سٌارة السٌدتٌن استملت

 أن فاأخبرتهم الممرضة سؤلوا الطبٌب عٌادة الى صعدوا السٌارة من ترجلوا الساعة

 للٌالًا  األنتظار علٌهما

 

 مً لكن و مً مع حدٌث فتح تحاول أمنٌة كانت متجاورتٌن أمنٌة و مً جلست

 من هو مروان أن تتخٌل و زوجها بجانبها ٌجلس سٌدة كل الى تنظر آخر بعالم

 االسماء اختٌار على ٌجادلها و بطنها ٌتحسس بذراعٌه ٌحاوطها بجانبها

 

 ذلن كل رؼم المفرطة عصبٌته حى لمسته رائحته أحضانه فٌه شًء كل الى اشتالت

ًا  شفتٌها على عضتت كرهه تستطٌع ال   (ٌارب صبرنً) بـ تمتمت و الما

 

 معها و الطبٌب الى مً دخلت دورهم جاء أنه تخبرها أفكارها حبل أمنٌة لطعت

  ,,,و . لبالته جلستا ثم الطبٌب حٌوا أمنٌة

 

 زباٌن بجٌبلن هشام دكتور ٌا أهو شوفت: مرحة بروح أمنٌة

 لرٌب عن زبونة أشوفن و أمنٌة مدام ٌا ٌخلٌكً ربنا : هشام. د

 



 بمى مً فً البركة .. الحمدهلل كده ال : أمنٌة

 تعبان ضهرن بتمول أمنٌة مً مدام ٌا ها : هشام.د

 ٌجً و بٌروح الوجع فترة من دكتور ٌا أٌوا : مً

 أٌوا : الخامسمً الشهر فً أنتً : هشام.د

 سونار عملتً طٌب .. راحة مفٌش لو دا الولت فً الضهر وجع عادي : هشام.د

 الء : مً

 

 جهزتها أن بعد بفحصها الطبٌب بدأ و علٌه استلمت و الكشؾ فراش الى مً لامت

 لامت و ثٌابها مً هندمت و لمً الجٌل اممرضة مسحت و الطبٌب أنتهى الممرضة

  ,,,و .المكتب نحو

 

 الضهر بتتعب البنات تولعت ما زي : هشام.د

 بنوتة دكتور ٌا بجد : بااشرالة مً

 مامتها شبه الممر زي تبمى هللا شاء ان و : هشام.د

 

 دعوتها استجاب باأن هللا تحمد فرحة دمعة مً عٌن من فرت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  (44 ) الحلمة

 

 بشدة حسن نهره بالطبع الجنٌن فمدان و مً هروب و حدوث بما حسن مروان أخبر

ًا  سلوى نهر و  سالً الم و أٌضا



 

 كان ٌلومها و ذلن كل بها ٌفعل و مً من مروان ٌؽضب أن من بدل المفروض فا

 حٌاتهم فً وائل ألحم من فهو حاله ٌعاتب و نفسه ٌلوم أن به األولى

 

 ألمت و للب و بصرٌةًا ًا  أبنتها على حزنها أعماها فمد سلوى لدى الحال كذلن و

 تمصٌرها على نفسها تلوم أن بها ٌجدر كان فمط المسكٌة مً على الحمل و باللوم

  بحٌاة أودا الذي الحزم عدم و الحنان فً اإلفراط و مراعتها و أبنتها تربٌة فً

 مروان ٌضٌع أن كاد و مٌرنا

 

ًا  نالها سالً و ًا  اللوم من نصٌبا  مً عن تخلت من فهً المشكلة أساس فهً أٌضا

 فكانت ٌرشدها و ٌوجهها من تجد لم ألنها نفسٌة عمدة فً لها تسببت و عملها بسبب

 نفسها دلٌل مً

 

 هللا رحمها مٌرنا بعد الوحٌدة الضحٌة مً كانت و أخطئ الجمٌع

 بطلتنا ؼرفة ستائر بٌن لٌتخلل الذهبٌة بخٌوطه ٌبعث الذهبً الشمس لرض أنه

 و جلستها فً تعتدل و الفاتنة عٌنها لتفتح الطوٌلة رموشها ٌدؼدغ و الحسناء

 فً لها معهود ؼٌر بنشاط لتموم األؼطٌة تزٌح و الرلٌمة باأناملها بطنها تتحسس

  األٌام

 الطائفة

 

 و نفسها لتجفؾ تنتهً و لتؽتسل المرحاض الى متجهة الؽرفة من خرج و لامت

 الجدٌد وضعهاا مع ٌتناسب الذي الفضفاض األبٌض المطنً ثوبها ترتدي

 

 كعن لطعت و الطبٌعً العصٌر من كوب لنفسها سكبت و المطبخ نحوو توجهت

 الشخصً حاسوبها أخذت أن بعد الشرفة الى توجهت و الصحن فً وضعته

 



 السرور ٌبعث الذي المٌاه بمنظر لتنعم السور بجانب الموضوع الممعد على جلست

 برٌدها تفمدت و العصٌر ارتشفت أن بعد حاسبها شؽلت للناظر البال راحة و

 الشخصً

 

 مإسسة سجل عن بالكشؾ كلفتها التً التجاري السجل موظفة سلمى من رسالة لتجد

 المفاجؤة لتجد التجاري مها

 

 جعلوه( الكوسة)بـ لكنهم و نظٌؾ ؼٌر التجاري حلمٌالسجل إسماعٌل شرٌكة مها

 نظٌؾ

 

 اللدود مروان عدو ( حلمً اسماعٌل ) الخبر هذا أثر على مً شهمت

 ال أن مً لررت بكثٌر ذلن من أكبر الموضوع من البد ال مجدداًا  ٌإذٌه أن ٌرٌد إذن

 أن أو المشبوهة الصفمة لهذه بدٌالًا  تجد و حسن مإسسة تإمن أن لبل خطوة أي تؤخذ

 خسائر أي دون تتمها

 

ًا  مروان كان الولت ذلن فً و ًا  شارداًا  المباحث إدارة فً مكتبه خلؾ جالسا  مهموما

ًا   نتٌجة ضاع الذي ولده على و منها ؼضبه فرط من فرط التً زوجته على حزٌنا

ًا  كل كان أن بعد ألمه سماعه عدم و تهوره   و أجمل مع ٌرام ما خٌر على شٌئا

 لم شًء كل ضاع تكرٌمه بعد عمله إلى عاد طفل أجمل بداخلها تحمل زوجة أرق

 و طوٌالًا  تحملتنً معشولاتً ٌا لماذا ٌتجرعه الذي األلم و عمله سوى له ٌبمى

 الٌكً أحتجت عندما تركتنً

 

 االستراحة فً تنتظره حسناء سٌدة أن ٌخبره علٌه العساكر أحد دخول شروده لطع

 باألنصراؾ العسكري أمر السهولة بهذه لٌس لكن و مً تكون أن تمنى األسفل فً

ًا  برهة بعد خرج ثم   الى لٌصل المعتادة المتعجرفة المتبخترة مشٌته ماشٌا

 االستراحة



 

 بالحنك شعر له تبتسم و تنتظره نظٌؾ ؼٌر حسنها لكن و فعالًا  حسناء سٌدة لٌجد

  ,,,,و . طاولتها أمام ولؾ لها مشى روٌتها إثر على

 

 نعم .. أهالًا  : مروان

 مروان ٌا هلل البماء : مها

 برضو اٌه عاٌزه .. هلل الدوام و الملن : مروان

 ٌعنً أعزٌن أجً مٌنفعش : مها

 ٌعنً كمان مكان أي مش و شؽل مكان دا أن شاٌفة مش : مروان

 بابان بٌت فً ال و بٌتن ال اللٌان مش و ضروي عاٌزان : مها

 نعم : مروان

 تسٌبن و تهرب مً أن أبدا أتولع مكنتش مارو ٌا عندن للبً : مها

ًا  مروان  هربت أنها لالن مٌن بمى أنتً و : مستفهما

 الخاصة مصادري : مها

 بمى مرلبانً أنتً دا : مروان

 عاٌزه : صبره نفذ لد و بسمروان منن بالن باخد بس مرلبان مش .. توء توء :مها

 مها ٌا اٌه

 شؽل فً عاٌزان : مها

 اخلصً لولً : مروان

 لرٌب مكان فً نفطر نروح تعالى هنا هٌنفع مش : مها

 اصالًا  معاكً أفطر عاٌز مش أنا األهم و .. شؽلً اسٌب مٌنفعش : مروان

 المأل على ٌتمال مٌنفعش لن الوله عاٌزة اللً الكالم مكتبن نروح تعلى طٌب : مها

 المكتب على لدامً .. روح ٌا طولن اللهم : مروان



  ,,,و .للمكتب المجاور الممعد فً هً و مكتبه خلؾ هو جلس المكتب نحو توجهوا

 

 بمى؟ اٌه عاٌزه .. شؽل وراٌا انجزي : مروان

 سالمتن عاٌزة : مها

 أنا مطرود ؼٌر من اتفضلً معندكٌش لو لولٌها حاجة عندن لو مها : مروان

 بصراحة فاٌمالن مش دماؼً

ًا  تاعبن المدام هروب أن عارفة أنا : مها  فضٌحة دي خرابً ٌا خك عندن و نفسٌا

 اخصلً و لسانن على مراتً سٌرة متجبٌش و نفسن لمً مها : ؼضب لد و مروان

 فٌكً ؼلً أطلع هموم باهلل السم اال اٌه عاٌزة لولً

 شؽل : مها

 خالص مسإول مبمتش أنا الشركة لبابا روحً : مروان

 كمان فلوس و تكرٌم و ترلٌة و أنت لٌن شؽل الء : مها

 دا الكرم اٌه .. كله دا اٌه دا : مروان

 اٌه أد الخٌر بحبلن أنا بس تعرؾ عشان : مها

 كده بلوشً دا و : مروان

 

 الثانٌة و المكتب على ٌدٌها أحد اسندت و مكانه الى توجهت و ممعدها من لامت

ًا  لتحاوطته ممعده على   ,,و . تماما

 سٌطرتً خارج االمر بس .. كله عمري ادٌلن حٌاتً ٌا علٌا لو : حب بنبرة مها

 اٌه ال و بٌه حسٌن اٌد فً : شًء علٌه ٌظهر ال و مروان

 الء : مها

 امال : مروان

 أنا أوي كبٌرة شهر كام كمان البلد هتدخل سالح عملٌة فً مارو ٌا بص : مها

 علٌهم تمبض عشان التسلٌم مكان و وولت تارٌخ على همولن



 !؟ ممابل : مروان

 أنا بس .. كده ضد أنن عارفه أنا .. خالص تانٌة عملٌة عن عنٌن تؽمً : مها

 تسفتٌد و تفٌد عاٌزان

 مٌن لصالح دا و : مروان

 كده من اذكى مفكران كنت : مها

ًا  اسماعٌل : مروان  طبعا

 حبً ٌا نور علٌن : مها

 over my dead body : مروان

 و تستفٌد انت و بمى تتعمل بس هتتعمل كده كده العملٌة ... come on baby : مها

 هتدخل الشحنة برضو و بفضٌحة تانً تترفد أنت و تتعمل ال و .. نستفٌد أحنا

 خسرته اللً من اكتر هخسر مش اترفد : مروان

 مخسرتش أنت حبٌبً : أكثر و أكثر منه التربت و أكثر لمستواه مالت لد و مها

 ٌتحرن ال ثابتة نظرة لها ٌنظر هو و خسرتمروان اللً هً حاجة

 بمى فٌها طظ حوالٌن أنا و أهلن و شؽلن : النبرة و الهٌئة بنفس مها

 هنا هدفنن باهلل السم اال مها ٌا سٌرتها متجبٌسش : أنفعل لد و مروان

 

 عٌنٌه نحو نظرها ركزت و أمامه ولفت نحوه توجهت مكانه من لام و دفعها

ًا  ٌعشمهما كان التً العٌنٌن بتلن تذكره كؤنها و علٌه التؤثٌر لمحاولة   ,,و . سابما

 

 ندمانة أنا صدلنً و جنبً عاٌزان و بعشمن أنا حٌاتً مروان : عشك بنبرة مها

 عملته اللً كل على

 عنً راضً تبمى انن اال دي الدنٌا من حاجة عاٌزة مش و

 أمامه ٌنظر ظل بل فعل رد أي مروان من ٌصدر لم

 



 ٌسامح لن مروان لكن و تكذب ال مها كالمتها به أثر و لها حن لد أنه مها ظنت

 

 همست أن بعد لبلة شفتٌه على لتطبع لمستواه ارتفعت و أعمك حب نظرة له نظرت

 المفاجؤة فرط من فعلها بردة هو تفاجئ( حبٌبً)بـ له

 اللعٌنة تلن فاأبعد له تنظر مً خٌال له الح لكنه و شًء ٌفعل ال ثوانً لبضع بمً

  ,,,و . بعنؾ و سرٌعا عنه

 

 أنتً حمٌرة ٌا اتجننتً انتً : مروان

 فٌن بمووت لسه عشان حمٌرة و مجنونة بمٌت : بصدمة مها

 .. اٌه فٌا عملتً أنتً ناسٌة اصالًا  .. كمان أنا و متجوزة انن ناسٌة انتً : مروان

 الوالع لالمر بمى سلمً .. ؼٌرها هحب مش و مً بحب أنا مها

 

 باؼتها لكنه مجددأ تمبٌله لمحاولة أخرى مرة بذراعه أمسكت و منه التربت لد و مها

  ...و . ٌده بٌن شعرها خصالت أمسن باأن

 

 مبمتش أنً ٌصورلن لادر مش ؼرورن ال و مبتهزلٌش أنتً : بانفعال مروان

 ؼٌرن اتجوزت و عاٌزن

 بس حضنً فً هاخدن و مروان ٌا راكع هتجٌلً و بس و أنا أنا بتاعً أنت : مها

 أندمن ما بعد

 

 بره لطة ٌا ٌال .. دا الٌوم أنا مستنً : سخرٌة ضحن لد و مروان

 

 و كرسٌه على أخرى مرة جلس فمد هو أما لها تتوعد خرجت و حاجٌتها مها لملمت

 خلل و رأسه على ٌده وضع الكثٌر و الكثٌر ورائها مها أن ٌعرؾ فهو همه زاد لد

  مً مع صورته على لٌمع بصره رفع شعره خصالت بٌن اصابعه



 و و . باهتة ابتسامة ابتسم مكتبه على الموضوعة

 

 وحشتنً صوتن وحشنً .. حضنن وحشنً .. أوي وحشتٌنً : بعشك مروان

 لمستن

 

ًا  سٌارته استمل المبنى من وخرج سترته سحب و مكتبه على من لام  نحو متوجها

 طبٌعٌة ؼٌر حركة لٌجد اتلمكاتب حٌث الى صعد المبنى دخل و وصل أبٌه شركة

  فخراب الجملة هذه أثر على صعك(( باظت الصفمة ))ٌردد الجمٌع بالشركة

 و . استئذان دون دخل ابٌه مكتب نحو سرٌعا توجه المإسسة افالس ٌعنً الصفمة

,,, 

 

 دا سمعته أنا اللً اٌه بابا : مروان

 ألن عنها بتعذر و دي الصفمة عاٌزة مش مها أن بٌمول فاكس بعت مازن : حسن

 عاٌزها مش شرٌكها

 صح حلمً اسماعٌل ٌطلع دا شرٌكها و : مروان

 منٌن عرفت : حسن

  ...والد رباطٌة علٌا عملوا : مروان

 دي المصٌبة فً اٌه هنعمل : حسن

 هٌتحل كله بابا ٌا اهدى : مروان

 هفلس كده أنا كمان أنت اٌه زفت و اٌه اهدى : حسن

 حل لها اكٌد بابا ٌا : مروان

 هتحلها كانت اللً طفشتوا أمكم و أنت و ازاي حل : حسن

 



 ٌعد لم حبٌبتً .. لً عودي حبٌبتً .. أخرى مرة احتاجكً عزٌزتً للبً ٌا آآآه

 فا الً عوودي حبٌبتً .. لكً اشتمت حبٌبتً .. منً لربكً ٌضاهً الحٌاة فً شًء

 اعشمن أنا

 

____________________________________________ 

 

  ( 45 ) الحلمة

 

 تخرب ناحٌة تصلح عندما فا مروان و حسن على الصعوبة ؼاٌة فً أٌام مضت

 و السداد بسرعة ٌطالبهم البنن و اٌماعه على اتفموا لد مها و حسٌن و مازن األخرى

 تنشر بدأت الصحؾ

 

 المرض سداد من عز حسن سٌتهرب هل

 

 االفالس وشن على عز حسن

 

 األزمة لٌتعدى بالداخلٌة ولده منصب عز حسن سٌستؽل هل

 

 الحل ٌملن أحد ال و سوءاًا  ٌزداد األمر

 

 صدمت تتسوق الكبرى المتاجر أحد فً هً و مً ٌد فً الصحؾ هذه أحد ولعت

ًا  عادت حدث حسابه حسبت فا ٌنشر ما من  شراء استكمال دون المنزل الى سرٌعا

 حاجٌتها

 



 فً اشترتها التً الهاتؾ خطوط احد وضعت سحبت حتى دخلت أن ما و وصلت

  ,,,و . حسن مإسسة فً تعمل التً صدٌمتها زٌنة هاتفت و هاتفها

 

 ألو : زٌنة

 زٌنة ٌا أٌوا : مً

 معاٌا مٌن : زٌنة

 مً أنا : مً

 فٌن انتً حبٌبتً مً : زٌنة

 حصل اللً اٌه المهم .. نااو فٌن أنا مهم مش : مً

 مش انها لالت و حسٌن و مازن مع علٌنا اتفمت مها اسمها اللً العمربة : زٌنة

 انها بتمول ناس فً ألن مروان من انتمام طبعا كله دا و عندنا من الحدٌد هتاخد

 لمطتها الصفرا الصحافة باٌن معٌطة مكتبه من خارجة شافتها

 خدمة منن عاٌزة انا زٌنة ٌا بصً طٌب : مً

 أمرن تحت : زٌنة

 12 الساعة باللٌل و دلولتً المٌل على ابعتهالً و زٌنة ٌا العمود صورٌلً : مً

 اٌه تعملً همولن عشان الٌاهو افتحً

 اون : زٌنة

 

 كلمتن انً ٌعرؾ حد عاٌزة مش زٌنة : مً

ًا  مً للب خالصعصر منهار دا علٌكً حرام مٌنفعش مً ٌا : زٌنة  لم لكن و علٌه الما

 علٌه بمولن اللً اعملً بلٌز موضوعنا مش دا زٌنة : له ٌشفع

 مً ٌا ماشً : زٌنة

 



 النهار طوال مً جلست العمود لها أرسلت حتى مً مهاتفة من زٌنة انتهت أن ما و

 و ساعات بعد و المؤزق من حسن لتخرج ثؽرة عن تبحث شدٌد بتركٌز تتفمدها

  لن لكن و مازن سٌدفعه الجزائً الشرط الشدٌد بالؽبااء مً احست ساعات

 بشًء مها على ٌعترؾ مازن ٌجعل ربما و مازن تؤدٌب لدرجة كبٌر لكنه و ٌؽطً

 

  ,,و . وجهها فً تصرخ علٌها أمنٌة دخول تخطٌطها و أفكارها حبل لطع

 

 الصبح من دي لعدتن على انتً بطنن فً اللً و نفسن علٌكً حرام بنتً ٌا : أمنٌة

 

 بجانب الطاولة على الموضوعة النسكافٌه أكواب تتفحص هً و استطردت ثم

 نفسن تمتلً عاٌزة انتً نسكافٌه دا كل : الحاسب و االوراق

 

 فً ٌتضر مروان بعٌد مش و السجن هٌدخل حماٌا كبٌر الموضوع أمنٌة ٌا : مً

 بخبث ابتسمت لكن و ترد لم شؽله أمنٌة

 

 عشان و بنتً عشان بس كده بعمل أنا لبعٌد تروح دماؼن أوعً : فهمت لد و مً

 كتٌر علٌا افضاله و بابا زي دا حسن انكل

 

  ...حاجة لولت أنا : أمنٌة

 ضحكت و برهة صمتت ثم

 لٌه بتضحكً عبٌطة ٌا اٌه فً : مً

 بتحبٌه : أمنٌة

 ٌعنً عادي : مً

 كده عٌنن فً عٌنً طٌب : أمنٌة



 

 بجد ولتن مش أمنٌة : مً

 بس عٌنن فً عٌنً طٌب : أمنٌة

 

 ابتسمت ثم ألمنٌة نظرت تعشمه بل تحبه أمنٌة بعٌن عٌنها وضع مً تستطع لم

 محبوش لادرة مش لألسؾ : مً

 دا كل بمى لٌه : أمنٌة

 أنا .. بٌكذبنً و الحمٌمً الماتل بٌصدق .. لٌه بتمولٌلً دا كل بعد : حسرة بنبرة مً

 دا كل استحك مكنتش بس كمان كبٌر ؼلط و ؼلطت

 كانت الصدمة كمان و .. كده الرجالة كل حبٌبتً ٌا : الناصحة االخت بنبرة أمنٌة

 علٌه كبٌرة

 ٌاخد اال حاجة أي منه استحمل مستعدة كنت : باأناملها بطنها تتحسس هً و مً

 منً بنتً

 شٌطان لحظة فً كده بٌمول كان أكٌد بت ٌا : أمنٌة

 بٌمولً و مصدلنً مش و ٌضربنً عاٌز هو و شكله شوفتً لو بس .. ٌمكن : مً

 لاله اللً كل هٌنفذ انه عرفتً كنتً البٌبً اخد و هطلمن لالً أما ال و .. بتتسهوكً

 حبٌبتً ٌا بٌنكم األوضاع ٌهدي ربنا : أمنٌة

 ٌال تاكلً أنن مشكلتً مشكلتً مش دي : الوضع لتلطٌؾ مرحة بنبرة استطردت ثم

 جاهز الؽداء

 اٌه هعمل كنت ؼٌرن من ٌاامنٌة وهللا عارفة مش أنا : ممتنة بنبرة مً

 شاء ان اللً لمرن و انتً وحدتً علٌا هونتً اللً انتً دا : تحتضنها هً و أمنٌة

 االحوال تصلح و تنور هتٌجً هللا

 فٌه حضنً فً اخدها اللً الٌوم على همووت أنا دا أمنٌة ٌا ٌاااااااه : مً

 بالسالمة ٌمومن ربنا : أمنٌة



 ٌارب : مً

 

 الى عادت و أخرى مرة بٌتها الى عادت ثم الؽداء أمنٌة مع تناولت و مً لامت

 زٌنة موعد فً انتهت ستفعل لما توصلت أن الى تراسل و تبحث و تبحث األوراق

 ,,,و . مكالمة لها ارسلت و الٌاهو على حسابها فتحت

 

 برضو فٌن انتً تمولٌلً ناوٌة مش : زٌنة

 انسً تمولٌله و بالذنب هتحسً عارفاكً عشان الء : مً

 كده الفً لومً مً ٌا بت : لشًء تنبهت لد و زٌنة

 لٌه : مً

 نزل البٌبً مش هو : زٌنة

 : شوٌٌةزٌنة هتفضل البطن لالً الدكتور هو بس اه : ستكشؾ انها احست لد و مً

 مً

 نعم : مً

 كدابة انتً : زٌنة

 لٌه هكدب أنا و : مً

 موجود لسه ابنه ان ٌعرؾ حمه من ؼلط دا بتعملٌه اللً فكرة على مً : زٌنة

 مات البٌبً تخرٌؾ بالش زٌنة : ارتكبت لد و مً

 و االخٌرة الشهور على ممربة انن باٌن و حامل انتً هٌعالبن كده ربنا مش : زٌنة

 واحدة هٌشفوكً دول هٌشكروكً مش ٌفهموا و ٌكبروا و ٌجوا اما ابنن أو بنتن

 ظالمة

 .. عندن حاجة اؼلى حٌاة و عاٌش البٌبً ان ٌعرؾ مروان بالش بلٌز زٌنة : مً

  ((عٌنها من دمعة فرت و جملتها لالت )) منً بنتً هٌاخد

 تمولٌله انتً هستناكً بس همولوا مش : زٌنة



 معاٌا ركزي و دا علٌه بمولن انا اللً اكتبً المهم ... ٌسهل ربنا : مً

 نجمة ٌا لولً : زٌنة

 على هتسؤلً التجاري السجل هتروحً بكره انتً .. سٌبٌهولً مازن بصً : مً

 حسٌن و مً مخالفات سجل هتدٌكً طرفً من انن هتمولٌلها .. سلمى اسمها موظفة

 شؽله هٌشوؾ هو و لمروان تدٌه

 ٌنفذ و علم : زٌنة

 الشؽل ٌكملوا المهندسٌن و العمال بتاع الرٌس تكلمً بكره المصنع تروحً و : مً

 سكت و حد على حاجة عارؾ حد أو خٌانة رٌحة شمت لو بتمولكم مً أن و عادي

 زٌادة وردٌات تشؽلوا و داهٌة فً هتودٌه

 أربٌزنا فً هتمعد البضاعة مً ٌا بس : زٌنة

 كمٌات عاٌزٌن كلهم االسبوع اخر الرد هاخد و شركات 3لـ أوفر بعت أنا : مً

 الورق تدي ٌردوا أما هبعتلن بكره و كده و المصانع سمعة على هٌسؤل بس كبٌرة

  أنا و ركزي زٌنة ٌا بلٌز بس تمام هٌبمى كله و اجتماعات تعملوا و لمروان

 

 هتابعن

 فٌه شمتت كانت ؼٌرن واحدة مً ٌا أوي جدعة أنتً : زٌنة

 ؼٌر منً مٌستحموش ٌرحمه هللا بابا من اكتر حسن انكل و بنتً أبو دا زٌنة ٌا : مً

 كده

 

 حصلوا الذي الملؾ لدموا مروان بمساعدة المحكمة مً خظة تنفٌذ فً زٌنة بدأت

 فا نصر حسٌن هو الوحٌد المتضرر كان و العامة األموال نٌابة الى زٌنة من علٌه

  اجتهاد و بجد تولؾ دون ساعة 24 تعمل المصانع جٌداًا  نفسها تحمً مها

 الثالث الشركات من بالموافمة لمً الرد جاء

 



 مرضً اتفاق اتفموا و الثالثة الشركات بمندوبوا زٌنة و حسن و مروان اجتمع

 و زٌنة ٌشكرون الولت طوال مروان و حسن كان طبٌعته الى الوضع عاد و للجمٌع

  فعل بمن تخبرهم أن زٌنة لررت أن الى االمتنانات و المكافآت لها ٌمدموا

 ,,,و . ذلن

 

 دا عملت اللً أنا مش دا الشكر مستحمش أنا حسن مستر ٌا فكرة على : زٌنة

 بس كده بتمولً لٌه بنتً ٌا : حسن

 ممولش عارفة مش بس ممولش انً مؤمنانً كانت هً بصراحة : زٌنة

 بنتً ٌا مٌن : حسن

 مً انها عارؾ مش معمول مش بابا ٌا ٌعنً : مروان

 حاسس للبً كان وهللا : حسن

 و بالٌاهو خطوة كل فً معاٌا حصل اللً ساعة من مبتنمش بصراحة هً : زٌنة

 تمولً راضٌة ال و مكانها عارفة مش أنا لألسؾ بس التلٌفون

 أوي زبالة أنً بتحسسنً مرة كل : بندم مروان

 مها لصالح بٌشتؽل وائل مستر ان اكتشفت مً كمان : زٌنة

 حاسس للبً كان : حسن

 حاجة على الولن عاٌزة أنا مروان مستر : طوٌالًا  ترددت لد و ٌنة ز

 زٌنة ٌا لولً : مروان

 لمً حاجة هتعمل مش انن احلفلً بس : زٌنة

 زٌنة ٌا لولً : مروان

 االول اوعدنً : زٌنة

 اصالًا  اللٌها هو حاجة هعمل ما وهللا : مروان

 مماتش البٌبً : زٌنة



 !؟ نعم : بابتسامة ممتزجة بصدمة مروان

 منها هتاخدها فكرتن عشان كده لالتلن مً : زٌنة

 !؟ أخدها : فرحة عٌنه أدمعت لد و مروان

 بنوتة أحلى ٌجٌلن و 3 شهرٌن كلها أٌوا : باابتسامة زٌنة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اللحظات فً سمٌت لكنها و االنتهاء وشن على كانت شجرة أو للحٌاة عاد لد مٌت

 بال طوٌل طٌراان بعد ماء بحٌرة ووجد العطش شدة من ٌلهث طٌر أو األخٌرة

  بنوتة احلى ٌجٌلن و تالتة شهرٌن كلها )) زٌنة جملة نتٌجة مروان حالة ارتواء

)) 

 

 الحبٌبة ابنتً لً أمها تعٌد و حٌاتً لتنٌر ستؤتً موجودة مازالت الحبٌبة ابنتً

 فما حبٌبتً معذورة هذا لولتً لماذا مً ٌا لماذا أظن كنت كما ألتلها لم موجودة

 حدث

 

 أحد ٌرحمها لم لكن و بالخطؤ اعترفت و معشولتً أخطئت لد هٌن لٌس لها

 

 با حضنً الى تعودا عندما الى ارتاح لن اللحظة هذه من بل الساعة من الٌوم من

 اآلن حٌاتً أنتما فا عنً ابعادكما أحد ٌستطٌع لن و منً أحد ٌؤخذكما لن ثمن أي

 



ًا  ٌجري الذي الصؽٌر كالطفل أبٌه مكتب خارج مروان ركض  و الجدٌدة بلعبته فرحا

 بسرعة لادها سٌارته استمل البناٌة من خرج و الساللم نزل موجودة بنتً ٌردد هو

 وجهه تفارق ال ابتسامته و مجنونة

 السكرتٌرة ٌنتظر لم و المبنى دلؾ سالً مركز حٌث الى وصل دلائك عدة بعد و

  ,,,و . ٌردد هو و بموة احتضنها و سالً نحو توجه و المكتب دخل بل سالً لتخبر

 

 

ًا  هً الخبر انعشها لد و عاٌشةسالً بنتً سالً ٌا عاٌشة بنتً : بسعادة مروان  أٌضا

 منٌن عرفت أنت بس . مروان ٌا بجد: 

 

 الحكاٌة لها أكمل و زٌنة كلمت مً : الممعد على جلس و سالً ترن أن بعد مروان

..... 

 

 لوحدها الحمل فً اٌه عامله ترى ٌا بنتً ٌا حبٌبتً ٌا : سالً

 مكانها على مملتش انها المشكلة بس : مروان

 االرلام مكان على تكشؾ و التلٌفون شركات تروح تعرؾ اكٌد انت طٌب : سالً

 ٌعنً شؽلن بطبٌعة دي

 هً و شؽال ٌبمى الزم الرلم انه اعرفه أنا اللً بس هشوؾ سالً ٌا وهللا : مروان

 تخلص أما أول بترمٌه

 برضو ناحٌتً من هحاول أنا و ٌاابنً حاول : سالً

 

 سٌدة تمؾ كانت المرٌة المدٌنة المتوسط البحر عروس فً أخرى ناحٌة من و

 بااناملها بطنها تتحسس هً و البحر منظر تتؤمل بٌتها شرفة فً السن فً صؽٌرة

ًا  بجانبها طفلتها بوجود لتشعر   ,,,و . تستشٌرها و لها لتشكً تحدثها دائما

 



 نفسً أنا بس مٌرنا اسمٌكً المفروض أنا هو بصً : المنتفخ لبطنها ناظرة مً

 أنا فا مٌم امبراطورٌة تبمى الزم مروان هو و مً أنا أن بما بس نوراي اسمٌكً

  عرؾ بابً لو كوكً ٌا تفتكري بس ... مٌرا ٌا مٌرا عجبنً و سٌرتش عملت

 مش انً مع كوكً ٌا عارفة .. وهللا جمٌل .. عز مروان مٌرا .. االسم هٌعجبوا

 طاٌماه

 

 اااااه : والدها بحك مً خطؤ على تلومها طفلتها كؤن و ظهرها فً بركلة مً شعرت

 دا كوكً ٌا .. وهللا أوي بحبه بس طاٌماه مش ستً ٌا .. مامً على بالراحة كوكو ٌا

 ؼٌره حد محبتش أنا

 

 للشرفة دخولها اثناء تمول هً و مً مع ممٌمة شبه اصبح التً أمنٌة صوت لاطعها

 ترجعله الزم و بٌحبها بابا أن كوكً ٌا تمولٌلها علٌكً باهلل: 

 

 أمنٌة ٌا اٌه ال و منً زهمتً أنتً : مً

 هنا ٌخلٌكوا هموله مروان اشوؾ أما انا دا هسٌبن أنً لالن مٌن حبٌبتً ٌا ال : أمنٌة

 هرجعله أنً لٌه كده متؤكدة مالن : مً

 الشاي و الكٌن اجٌب و جوه االوضة العٌال هدخل انا و بمى العدي طٌب : أمنٌة

 طوٌٌلة المعدة عشان أجٌلن و عمالهم اللً

 

 ثم مربٌتهم معها و الشمة الى اوالدها اصطحبت الشرفة من خرجت و أمنٌة لامت

 و صحنها لمً ناولت أخرى مرة عادت و الشاي أكواب و الكعن صٌنٌة احضرت

  ,,,و . كوبها

 

 مونً ٌا اٌدن تسلم : مً

 حبٌبتً ٌا الشفا و بالهنا : أمنٌة



 دا اٌه أوي تخنت أنا مونً : مً

 ولد فً حملتً لو أمال فٌن الطخن شوفتً بطن ٌادوب هً دا اٌه تخنتً : أمنٌة

 عمر فً حامل كنت ما أٌام عمدنً جوزي أنا دا .. اٌه تعملً

 اتخن نفسه أوي هٌفرح شافنً مروان لو : مً

 بنتن عشان عشانن مش لو دا رجوعن موضوع فً فكري مً ٌا : أمنٌة

 منً بنتً هٌاخد دا عملته اللً بعد هٌرجعلً مفكراه أنتً و : مً

 مش و هٌسٌبن مش و بٌحبن هو و .. كده ؼٌر بٌمول صاحبتن كالم مً : أمنٌة

 بنتن عشان عشانن مش لو و .. بٌسامح بٌحب اللً مً ٌا .. بنتن من هٌحرمن

 تسٌبن و علٌه هتدوور و هتكرهن دي هتشكرن مش صدلٌنً بٌنكم تتربى

 الخٌر فٌه اللً ٌمدم ربنا : مً

 دي الجبروت الشخصٌة أشوؾ نفسً .. معاكً صور مالوش هو مً ٌا بنت : أمنٌة

 أووي كتٌر فٌه : مً

 

 الى عرسهم بداٌة من الصور ترٌها بدأت الصور ملؾ فتحت و هاتفها أمسكت

ًا  و مٌرنا خطوبة   ,,,و .. الطبٌب عند و الرسمٌة ببدلته معها هو و أٌضا

 

 ٌحمٌه ربنا الممر زي هللا ماشاء : باابتسامة أمنٌة

 اٌه ال و ادامً بتعاكسٌه أنتً : عٌن بنصؾ مً

 و أل كده أمور متولعاه مكنتش بس .. برضو جمٌل ٌااختً أسد عندي : أمنٌة

 شخصٌة

 زٌه هتطلع شكلها بنته و جبارة(( : شخصٌة اٌه و الء ))أمنٌة كلمات مإكدة مً

 أمنٌة الى بحاجة أنها مً أحست النوم ولت جاء أن الى طوٌالًا  تحدثان الفتاتان ظل

  ,,,و . معها للمبٌت

 



 أوي خاٌفه أنا معاٌا تباتً ممكن أمنٌة : مً

 معاكً هبات ٌوم كل رخٌص الطلب و ؼالً كده بس : لتحتضنها لامت لد و أمنٌة

 تولدي ما بعد حتى حبٌبتً ٌا

 لٌا ٌخلٌكً ربنا : مً

 

ًا  أمنٌة نامت ٌناموا لكً الؽرفة الفتاتان دخلت  مً أما مً مع لصٌر حدٌث بعد سرٌعا

 اشتمت عشمً حٌاتً روحً حبٌبً تؤرلها اللفهة و الشوق و الحنٌن النوم تستطع فلم

  فشعوري بجانبً أرٌدن الصعبة حملً أٌام فً لن احتاج كثٌراًا  لن

 جرحتنً لكن و عانٌته اللذي الحرمان عن عوضتنً أنت ٌمتلنً بالوحدة

 

 و حاسبها فتحت و االرٌكة على جلست الصالة نحو متوجهة فراشها من مً لامت

 الصورة تمبل و ٌده و شعره و وجهه تتحسس تتؤملها جلست و صورهم مجلد فتحت

 بحرلة بكت ضمتها أن بعد تضمها ثم

 

 من خرجت بكائها صوت لمً لادها مً عن بحث مفزوعة نومها من أمنٌة لام

 مونً ٌا وحشنً : مً ,,,و . مً لها نظرت بجانبها جلست تجاهها مسرعة الؽرفة

 أوي وحشنً

  ,,,و . بكائها من مً زادت بااالسى تشعر هً و الٌها أمنٌة ضمتها

 همووت خالص ؼٌره من اعٌش مونً ٌا لادرة مش : مً

 ضمتها

 و مً اطمئنت حتى االدعٌة و الحكٌم الذكر اٌات من بعض علٌها تلت و أكثر امنٌة

 نامت

 

 



 عن تخبرها و مروان أو زٌنة تهاتؾ أن على أمنٌة عزمت االن د الذي بعدما لكن و

  ..مً مكان
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ًا  فً دورها تلعب لعبة للمدر أن ٌمولون  تحدث و حٌاتنا فً كثٌرة موالؾ فً أحٌانا

 عزوجل المولى بمشٌئة حٌاتنا فً فارلة عالمات

 لتطمئن الطبٌب عند موعد مً لدى كان أمنٌة و مً لضتها التً العصٌبة اللٌلة بعد

 لكن و الظهر االام عدا مستتب و مطمئن الوضع كان نفسها على و صؽٌرتها على

  سعدت فا ٌرام ما خٌر على مٌرا أن طمئنها طبٌعً هذا أن أخبرها الطبٌب

  ًاكثٌرا

 أحد الى متوجهة البناٌة من خرجت و أمنٌة معها و الطبٌب عند من خرجت

 و تلؾ أخذت حاجٌات و لطفلتها المالبس بعض تبتاع و لتتسوق التجارٌة الموالت

  لبعات و أحذٌة و الزهري اللون من خاصة و سلوبٌتات و و أثواب تشتري و تلؾ

 

 الى أمنٌة مع العودة المشٌمررت من تعبت حتى الكثٌر و الكثٌر و و و بطانٌات و

 لمٌرا تخصٌصها لررت التً الؽرفة مً دخلت بٌنما أطفالها أمنٌة تفمدت البٌت

 و األرٌكة على لتجلس تخرج بعدها و ؼرفتها فً حاجٌتها لتضع تكبر عندما

ًا  تبتسمكان و بطنها تتحسس  هاتفه رن حٌن الملفات بعض ٌتفحص مكتبه خلؾ جالسا

 طوٌلة فترة من ٌحدثه لم معتز فا مروان تعجب معتز صدٌمه المتصل أن عن لٌلعن

  ...و الرد لرر اآلن ٌحدثه لماذا

 الو : مروان

 اٌه عامل كبٌر ٌا أزٌن : معتز

 الحمدهلل تمام : مروان

 

 متمولٌش و اسكندرٌة تتنمل معلم ٌا كده : معتز

 !!!؟ اسكندرٌه بتعجب مروان



 و أنا شوٌة من صالح هشام الدكتور عند مراتن شاٌؾ لسه أنا .. حور حور : معتز

 معاها مش أنت عشان علٌها اسلم اتحرجت بس مراتً

 استنى استنى : مروان

 

 اٌه فً : معتز

 اسكندرٌة بتمول انت : مروان

 اٌوا : معتز

 مراتً مً انها متؤكد و : مكتبه على من بالمٌام ٌشعر هو و مروان

 حامل مراتن مش ٌاابنً اٌوا : معتز

 اٌوا : مروان

 عنده بتابع برضو مراتً و صالح هشام الدكتور عند كانت هً : معتز

 الدكتور عنوان تدٌنً ممكن طٌب : مروان

 مٌزو ٌا شكراًا  : مروان ............فً : معتز

 

 عروس نحو رهٌبة بسرعة سٌارته مستمالًا  البناٌة من خرج و الخط مروان اؼلك

 مضاربة احاسٌس الخوؾ و السعادة و الترلب لمة فً هو و المتوسط االبٌض البحر

  ,,,و . سالً طلب و هاتفه امسن بداخله

 سالً ٌا لمٌتها : االنتصار بلهجة مروانمروان ٌا اٌوا : سالً

 نروحلها عشان فٌن هً طٌب ,,, بنتً لمٌت : ؼامرة بسعادة سالً

 أول بطرٌمتً هعرؾ بس معرفش لسه بمى فٌن اسكندرٌة فً هً بصً : مروان

 هكلمن بالظبط مكانها االلً أما

 معان خدنً استنى طٌب : سالً

 تٌجً همولن االلٌها اما اول سالً ٌا مٌنفعش : مروان



 دلائك بضع و الساعة حوالً استرق االسكندرٌة نحو طرٌمه تابع و الخط اؼلك

 سٌارته صؾ الطبٌب عٌادة حٌث الى وصل

 االستمبال موظفة نحو توجه العٌادة الى دلؾ ثم العٌادة على نظرة نظر البناٌة صعد

  ,,,و. 

 علٌكم سالم : مروان

 خدمة اي ... السالم علٌكم و : الموظفة

 هنا عندكم بتٌجً واحدة عن اسؤل عاٌزة كنت سمحتً لو : مروان

 عنها بتسؤل اٌه بصفتن حضرتن و : الموظفة

 مباحث : الموظفة لٌرعب عٌنه مبرزاًا  و صارمة بنبرة مروان

 حضرتن كارنٌه أشوؾ : الموظفة

  ,,,و . لها مروان اخرجه

 فنم ٌا اإمر : خافت لد و الموظفة

 أحمد مً : نصراًا  ابتسم لد و مروان

 مالها : الموظفة

 برضو عندكم مش هو بٌتها عنوان عاٌز : مروان

 نجٌبه عندنا مش لو و : باارتبان الموظفة

 مراتً دي هؤذٌها ال و هؤذٌكم مش أنا كده اوي متخافٌش : مروان

 للبلد و فندم ٌا لٌنا ٌخلٌن ربنا : الموظفة

  ...برج الولٌد ابن خالد شارع مٌامً فً : بطوٌل لٌس بحث بعد استطردت ثم

 مٌرسً : مروان

ًا  خارج   ..راكضا

ًا  خرج و مروان تركها  و مموده خلؾ استمر بسرعة السالم نزل العٌادة من راكضا

ًا  انطلك  ٌصل أن ٌدعو هو و ٌنفذ صبره و مزدحم الطرٌك معشولته نحو سرٌعا

ًا   خالد شارع الى دلٌمة اربعون و خمسة حوالً بعد ؼٌااااااااااااابوصل أشهر 3 سرٌعا



ًا  لمارة دلوه الولٌد ابن  ٌدق للبه منهاو نزل و سٌارته صؾ البرج مكان على اٌضا

 البناٌة اسفل حالق وجود شًء استولفه لكنه و بعنؾ

 على المتجر دخل طوٌالًا  لٌس كالرجال شعره ترى أن ترٌد رؼبتها لمً سٌنفذ

 كرسً على جلس أخٌراًا  و ساعة ربع حوالً دوره انتظر لراره اخذ لكنه و مضض

  و شعره عل ٌثنً الحالق عٌنه مؽمض مروان و عمله الحالق بدأ و الحاللة

 العذاب انتهى ٌتركه و ٌموم ال لكً السكوت منه ٌطلب هو

 ((الرجالة شبه )) مً تمول مثلما بكثٌر اجمل شكله تعجب لكنه و عٌنه مروان فتح

 عٌنها كذبت أمامها ظهر حٌن أمنٌة مع الشرفة فً تمؾ مً كانت الولت هذا فً

  ,,,و . هو لكنه مرة من أكثر

 مروان : تصرخ مً

 خضتٌنً بنتً ٌا اٌه : أمنٌة

 لالسفل تشٌر هً و أهو مروان : مً

 لكن و تهدئتها تحاول امنٌة و ( اٌه اعمل )تردد هً و سرٌعا الشرفة من خرجت

  ,,,و . فائدة بدون

 ازاي مكانن هٌعرؾ شبهه واحد بنتً ٌا : أمنٌة

 هو أن متؤكده أنا بس معرفش معرفش : تبكً تكاد هً و مً

 بلوزتها خلعت ؼرفتها نحر مً حاجةركضت هٌعملن مش بس اهدي طٌب : أمنٌة

 خطؤ هذا أن تخبرها أمنٌة و بااحكام بطنها على ربطته و طوٌل باٌشارب أمسكت ثم

 علٌها ٌظهرالحمل ال بحٌث واسعة اخرى بلوزة ارتدت ثم لها تستمع ال مً لكن و

  ٌدق الباب وجدت عندما فزعت

 

  ,,,و . له الباب فحت و أمنٌة توجهت تفعل ماذا تعرؾ ال ولفت

ًا  مروان  الشمة فً ؼلط شكلً أنا : متفاجئا

 جوه مً .. هً هً الء : أمنٌة

 اصالًا  عارفانً أنتً : مروان



 مروان الرائد سٌادة أكٌد : أمنٌة

 فعالًا  اٌوا : مروان

 لهفة و حزن عتاب شوق نظرات بعضهما نظروا عٌنه أمام ظهرت و جملته لال

 لم فالبلوزة و بطنها حول شًء وجود الحظ لدمٌها ألخمص رأسها من تفحصها

ًا  تخفٌه  المجال تفسح كً بهدووء أمنٌة انسحبت تماما

 المتر نص مسافة على ولؾ مكانها من هً تحرن لم و ثابته بخطوات نحوها تمدم

  ,,,و . أمامها

 جابن الً اٌه : التماسن تحاول هً و مً

 وحشتٌنً : مروان

 اٌه باامارة : مً

 بحبن أنً باامارة : مروان

 اصدق انً المفروض و : عٌنها ادمعت لد و مً

 علٌكً كدبت عمري أنا : مروان

 كتٌر ٌاااااه : بتهكم مً

 انتً منً معبٌة : مروان

 ابنن و .. تطلمنً أو أولد أما بعد تمتلنً عاٌز كنت مش .. منً اٌه عاٌز أنت : مً

 تمتلنً جاي .. مات

 كده مااعمل عمري أنً عارفة أنتً : مروان

 وهللا بجد : مً

 بكدب اللً لوحدي أنا مش بعدٌن و : مروان

 اٌه لصدن : مً

 مً و سحبه و االٌشارب فن و البلوزة تحت ٌده وضع منها الترب و نحوها توجه

 مكانها مستكٌنة

 االٌشارب ٌلوح هو و دا لصدي : مروان



  ......تتكلم ال : مً

 مدام ٌا دا انتفاخ : بطنها على ٌده ٌضع هو و مروان

 بنتً الء : مً

 لها نظر منهاثم تحرمٌنً أنن حمن من مش اللً كمان أنا بنتً و : بحدة مروان

 منن ال و : بحنان طوٌالًا 

 منها تحرمنً عاٌز كنت أنت : مً

 كنت ال و عشت ال : مروان

 لهرتً وواله الصد مكنتش وهللا بس ؼلطانة أن عارفة أنا بهدلتنً و اهانتنً و : مً

  ..منكم أكتر مٌرنا على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تنبهت و (( منكم أكتر ٌمكن اٌه أد علٌها ممهورة كنت أنا عالم ربنا )) جملتها لالت 

  ,,,و . لصٌراًا  أصبح لد شعره أن

 مروان : بصدمة مً

 اٌه فً : مروان

 شعرن فٌن : صدمتها نفس على الزالت هً و مً

 ((ٌبتسم هو و )) رأٌن اٌه : شعره خصالت ٌتحسس هو و مروان

 دي الفظٌعة الخطوة اٌه : مً

 الرضا ننول بس هللا على : لها ؼمز لد و مروان

 معان ارجع هٌخلٌنً اللً بمى دا هو و وهللا : مً

 اٌه شاٌفه انتً : مروان

 جرحتنً انت بس : حزٌنة عادت لد و مً

 اسؾ أنا : مروان

 كده معاٌا تعمل علٌن هونت : مً



 تانً كده هعمل ما وهللا : مروان

 تانً كده هعمل مش تمولً مره كل : تبكً بدأت لد و مً

 عٌاط بالش بلٌز حبٌبتً : األسى علٌه بدى لد و مروان

 دلولتً علٌا خاٌؾ : علٌها عكسٌة كانت كالمه نتٌجة فا البكاء فً زادت لد و مً

 .. مصدوم كنت بس .. كده من أكتر تمولً حك لٌكً : بشدة متؤثراًا  بدا لد و مروان

 لرارها واخده كانت مٌرنا ذنب ملكٌش انن عرفت بس .. علٌنا شدٌده كانت الصدمة

 أنا .. ربنا لضاء بس امنعها و عارفة أكون نفسً كان : حالتها نفس على هً و مً

 طنط و ماما و أنت .. سمعنً محدش و علٌا جٌتوا كلكم بس .. ؼلطانة انً معترفة

 سلوى

 هتسامحٌنا و مننا أحسن هتبمً أنتً : مروان

 همدر مره كل مش : بحة صوتها صاحب لد و مً

 حبنا وحٌاة لولتلن لو و : عٌنه أدمعت لد و مروان

 بتنساه و حبنا مبتمدرش أنت اشمعنى!! .. ؟؟ حبنا : ظهرها فً بؤلم احست لد و مً

 بنتن بتنسى و بتنسانً و الحب بتنسى و .. بس نفسن فً بتفكر .. لحظة فً

 عاٌزاها .. فٌها نفكر الزم .. مً ٌا بنتنا .. بنتً خاطرر عشان هو ما : مروان

 زٌن معاها ٌحصل و .. تكرهنا ترجع و .. عنً بعٌده تعٌش

 كلكم اضطرتونً كلكم لكده اضطرتنً اللً أنت : مفاجؤة بهستٌرٌا اصٌبت لد و مً

 تحاسب نسٌت و علٌا كله اللوم رمت مامتن نفسكم فً اال بتفكروا مش كلكم أنانٌن

  و طرفن من دا عشان برضو انت و بنتها حك فً تمصٌرها على نفسها

 

 عاٌز و البٌبً هاخد و طالق بعض فً رجالة سبع علٌا عملت ٌلومن محدش

 الدنٌا فً همها كل اللً سالً مدام ال و هنربٌه اللً احنا تمولً مامتن و تضربنً

ًا  و بس مطلمش انً  شؽلها طبعا

 ٌملس فتنفر ضمها ٌحاول تهدئتها ٌحاول هو و ذراعٌها امسن و نحوها مروان اتجه

 لمستواه ٌرفعها و خصرها من ٌمسكها أن اال حلٌل  امامه ٌجد لم ٌده تبعد شعرها فوق

  و الٌه أكثر ضمها لكنه و علٌه أكثر ثارت فالبداٌة مدوٌة لبلة ٌمبلها و



 معه تجاوبت و استكانت و هدئت حتى ووجهها شعرها على المسح تابع

 مروان صوت و الصراخ ٌشبه كان فجؤة على الذي مً صوت على أمنٌة فزعت

 لها المخصص بالفتاح الباب فتحت و مً شمة نحو هرولت تهدئتها ٌحاول الذي

ًا  مستكٌنة مً و ٌمبلها و ابنته كؤنها مً ٌحمل مروان بالمنظر لتتفاجئ دلفت و  تماما

 و . مً وجه عن ابتعد فا لمحها لكنها و المؽاردة لررت و بالخجل أمنٌة شعرت

,,,, 

 أمنٌة مدام : محمراًا  كان لد و مروان

 أمنٌة : صرخت و مً تفاجئت

 اسفة وهللا بجد اسفه .. خوفت فا مً صوت سمعت بس انا .. وهللا اسفه أنا : أمنٌة

  ((الحرج شدة من أمنٌة تبكً كادت)) 

 كده ؼٌر مبتهداش اٌه اعملها : بخبث مروان

 خضٌتن مونً ٌا اسفة أنا : كتفه على ضربته لد و مً

 نزلنً .. كده عجبن : شذراًا  لمروان تنظر هً و مً

 هترجعٌلً انن لولٌلً : مروان

 مروان ٌا الء : باصرار مً

 ترجعٌلً عشان تانً ابوسن : مروان

 بمى نزلنً .. انسى : مً

 زٌتونة فً حامل اٌه انتً ما زي خفٌفة لسه : مروان

 ضحكتها مً كتمت بٌنما مروان جملة أثر على بمهمهة أمنٌة ضحكت

 مروان ٌا بنتً على متترٌمش : تحذره هً و مً

 مامً على بترٌك أنا بٌبً ٌا سوري : ابنته ٌحدث كؤنه و مً بطن مروان تحسس

 علٌكً مش

 نزلنً بلٌز مروان : شدٌد بوجع احست لد و مً

 مً ٌا فً :: وجهها تؽٌٌر الحظ لد و مروان



 بمى نزلنً مروان : تتؤلم هً و مً

 و بطنها اسفل تمسن هً و علٌه جلست و ممعد ألرب نحو توجهت .. مروان أنزلها

  ,,,و . أمامها الركوع وضع فً جلس و نحوها مروان توجه .. تتؤوه

 اٌه فً حبٌبتً : مروان

 ضهري فً ضرب : األلم من عٌنها ادمعت لد و مً

 الكام الشهر فً انتً : بفزعة مروان

 التاسع فً دخلت خالص : مً

 الدة و معمولة : ألمنٌة ٌنظر هو و مروان

 لال الدكتور بدري لسه متهٌؤلً بس لبلها وجع بٌبمى دا هو .. بدري لسه الء : أمنٌة

 ٌوم عشرٌن أدامها

 احتٌاطً للدكتور نروح حبٌبتً : مروان

 داعً مفٌش والده مش طالما : مً

 نطمن : مروان

 آآآآآآآآآآه ..امبارح عنده كنت : مً

 من باارشاد لنوم ؼرفة نحو بها توجه و مروان حملها .. أخرى مرة تتؤوه عادت و

ًا  بجانبها جلس .. السرٌر على وضعها .. أمنٌة  ٌدها ممسكا

 متملموش كوٌسه ابمى و هسترٌح أنا خالص : مً

 للبً ٌا علٌكً سالمة الؾ : مروان

 بدري مامً بتالعبً أنتً مٌرا ٌا اٌه : أمنٌة

 !!؟؟ مٌرا : مروان

 عاجبن مش اٌه : مً

 مٌوزن فٌه اسم .. سالم ٌا .. مروان مٌرا .. أوي كٌوت دا : مروان

 فاٌك أنت وهللا : تتؤلم عادت لد و مً



 شوفتن عشان : مروان

 السفر من جاي أنت اؼدٌن و تسترٌح نسٌبها تعالى مروان استاذ : أمنٌة

ًا  أخذ و معها خرج و أمنٌة لكالم مروان استجاب  زوج خزانة من ثٌابه بدل و حماما

  ,,,و . االطفال مع جلس و الؽداء تناول و خرج و أمنٌة

 هكلمن كنت جٌت مكنتش لو أنت تعرؾ : أمنٌة

 لٌه : مروان

 ازاي منهارة كانت امبارح اول حالتها مشوفتش أنت : أمنٌة

 علٌها همووت كنت اللً أنا دا : مروان

 أزاي مكاننا عرفت انت : أمنٌة

 لالً و شافها صاحبً واحد : مروان

ًا  تتملب السرٌر فً تتؤوه نامت كانت  تفاجئت أن اال بصمت تبكً بالم ٌساراًا  و ٌمٌنا

 و تترنح مشت و بتثالل السرٌر فوق من لامت هذا ما تعرؾ تكن لم منها نزلت بمٌاه

 مروان صاحت و باالرض جلست تستطع لم

 توجه االرض فوق جالسة وجدها الباب فتح ٌركض لام و صوتها أثر على فزع

 لمستواها نزل و نحوها

 مً ٌا اٌه فٌكً : بلهفة مروان

 مٌه مٌه : بشدة تتؤلم هً و مً

 تشربً عاٌزة : ٌفهم لم و مروان

 منً نزلت مٌة الء : مً

 هتولدي : بصدمة مروان

 عارفة مش : مً

 خلفه أمنٌة و بها نزل أخبرها لكنها و أمنٌة فزعت ٌركض خرج و مروان حملها

ًا  انطلك و بجانبها أمنٌة و السٌارة فً وضعها  أمنٌة و ٌتؤلم هً و تتؤوه مً مسرعا

  حملها و الباب فتح كالمجنون نزل المشفى الى وصل الوضع على تطمئنه



ًا  معها هو و الكشؾ ؼرفة أدخلوها ترولً طلب بسرعة بها دخل  .. ٌدها ممسكا

 ووضعت تجهزت معها ٌحضر أن على اصر .. والدة حالة أنها الطبٌبة اخبرتهم

  ال لكن و تتؤلم هً و تسمط دموعه و بٌده ٌسمن هو و الوالدة طاولة على

 صرخة صرخت برأس احست و المخاض عسر الى ووصلت األمر طال تصرخ

 والدٌها أعٌن أمام مٌرا بعدهاظهرت و .. ٌدها على مروان شد لوٌة

___________________________________... 
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 الثانً الجزء

 تعلٌمات على بناء مروان خرج المخدر تؤثٌر تحت الخٌاطة و لمً العملٌة إكمال تم

 خارج ٌنتظرها فولؾ مروان أما أمنٌة برفمتها و الحضانة الى مٌرا أخذت الطبٌبة

 تنتهً حتى العملٌات ؼرفة

 ؼرفتها فً مً استمرت عادي ؼرفة الى مً إخراج تم و باأمان العملٌة انتهت

 ٌظهر حولها متناثرة شعرها خصالت و كالمالن األبٌض سرٌرها على ممدة كانت

 أم اصبحت لد فالٌوم بشوش وجهها هذا رؼم لكن و التعب و اإلرهاق وجهها على

ًا  لتفٌك ٌنتظرها فارسها بجانبها و الفراش على مستلمٌة .. فتاة أجمل   ممسكا

 و عٌنها فتحت الزمن من برهة فرحبعد و شوق و عشك و بحب لها ٌنظر و ٌدها

 و لها لام بحب لها ٌنظر الذي فارسها على عٌنها لتستمر الؽرفة فً نظرها مررت

  ,,,و . بجانبها جلس ثم رأسها لبل

 ماما ٌااحلى السالمة على حمدهلل : حانٌة بنبرة مروان

 ٌسلمن هللا : مرهك بصوتٍل  مً

 علٌكً الخوؾ من همووت كنت : مروان

ل بصوت مً  علٌكً الشر بعد : خجِل

 علٌا خاٌفه : لعٌنها ٌنظر هو و مروان

 بنتً أبو مش .. أكٌد : خجالًا  عنه بنظرها تشٌح هً و مً

 !!؟؟؟ بس : مروان



 آآه : تبتسم هً و مً

 مٌوشتً ٌا كده : زمجر لد و مروان

 مسامحتكش لسه أٌوا : مً

 ٌعنً رجلن ابوس مً ٌا اٌه أاعملن ٌعنً : مروان

 نااو بنتً تجٌبلً تروح عاٌزان أنا نوو : مً

 عنٌا : مروان

ًا  مكانه من مروان لام  الى وصل الممرضات باإرشاد الحضانة نحو نحو متجها

 مرتعشة ٌخطوات نحوها تمدم تداعبها مٌرا سرٌر بجانب والفة أمنٌة وجد الحضانة

ًا  و  مٌرا سرٌر حٌث الى وصل ضلوعه بٌن من ٌخرج ٌكاد للبا

ًا  ٌرلص للبه لها ٌنظر ولؾ  و الدامعة األعٌن لدرجة منفعله كلها جوارحه و فرحا

 الٌمنى أذنها على مال و احضانه الى ضمها لٌحملها ٌده مد تحركه التً روحه كؤن

 مبرون : اإللامةأمنٌة مسامعها على لٌمرأ األخرى أذنها على مال و أذنها فً لٌؤذن

 مٌرا أبو ٌا

 أمنٌة مدام ٌا فٌكً ٌبارن هللا : لمٌرا ٌنظر هو و مروان

 وافمت .. لمً نودٌها أنا أن الممرضة استؤذنت أنا : أمنٌة

 روحً ٌا نورتٌنً و الدنٌا نورتً .. بابً حبٌبة : لمٌرا حدٌثه ٌوجه هو و مروان

 كلها بابً حٌاة و ..بابً للب و ..بابً روح .. أنت

 ٌخلٌهالن ربنا : أمنٌة

 و ٌرتعش للبها بها دلؾ و وصل الؽرفة نحو أمنٌة بصحبته و بها مروان تحرن

 ٌدي بٌن وضعها و تبكً مٌرا بدأت لد و مً الى مروان بها وصل متؤهبة جروحها

  تشعر و لتصمت أمها أحضان فً مٌرا استمرت بهلفة منه مً استلمتها أمها

 مً أحضان بٌن باألمان

 تسعة دام انتظار بعد ٌدي بٌن اآلن منً لطعة روحً حٌاتً كبدي فلذة حبٌبتً أبنتً

 أشهر

  ,,,و . منها تسمط الدموع و شفتٌها و ووجنتها جبٌنها لبلة و بموة مً ضمتها



 .. مامً حبٌبة ٌا .. مامً حضن فً بمٌت مٌرا ٌا أخٌراًا  : التؤثر بمنتى مً

 كوكً ٌا وحشتٌنً

 عزكم فً تتربى مً ٌا مبرون : أمنٌة

 أزاي جمٌلة مٌرا شوفتً .. مونً ٌا فٌكً ٌبارن هللا : مً

 لمرات باباها و أنتً لمٌن جمٌلة مش هتطلع : أمنٌة

 

 لمامتها جمٌلة أكٌد بس : بتؤثر المولؾ ٌتابع كان لد و مروان

 بتاعتن الثمة مالمح نفس .. فكرة على منن فٌها : مً

 ٌمبلها و ابنته ٌداعب أخذ و بذراعه مً حاوط و مً بجانب مروان جلس

 نسً فمد فجؤة رأسه على ضرب ... نامت حتى ٌداعبابنته لضاه طوٌل ولت بعد و

ًا    . ,,,أبوٌه و سالً إخبار تماما

 اٌه فً مالن: مً

 ماما و لبابا لولت ال و علٌكً سالً مطمنتش : مروان

 اصالًا  جاٌلً أنن عارفٌن هما : مً

 بس سالً : مروان

 علٌها ؼلط اصالًا  الموباٌل و .. ناٌمة البنت عشان هنا مش بس ..كلمهم طٌٌب : مً

 بمى ابتدٌنا : عٌن بنصؾ مروان

 اٌه ابتدٌنا : مً

 حاجه ال و : مروان

 اٌه هتعمللها ال و هتؤكلٌها شوفٌها اتكلم بره طالع انا

 اٌه هتعمل شوؾ بره أطلع مروان ..أأكلها : مً

 لٌحتسً المشفى ممهى نحو توجه و الؽرفة خارج مروان ماشٌخرج ماشً : مروان

 أخبر و أخبرها و سالً هاتؾ هاتفه فتح و المماعد أحد فوق جلس المهوة بعض



 حمدي اللواء ,,,و . نصٌة رسائل عدة له ارسل الذي بمدٌر االتصال لرر ثم والدٌه

 مروان ٌا فٌنن: 

 هتعذرنً تعرؾ اما بس فندم ٌا وهللا سوري : مروان

 خٌر : حمدي

 ولدت مراتً : مروان

 اٌه ادالن ربنا .. حبٌبً ٌا مبرون مٌون الؾ الؾ : حمدي

 مٌرا : مروان

 لسالً و للمدام بارن .. المدام عز و عزن فً تتربى : حمدي

 فندم ٌا فٌن ٌبارن ربنا : مروان

 المطلوب ضروري تٌجً مٌرا على و المدام على تطمن أما أول طٌب : حمدي

 لرب

 مشكلة مفٌش نااو لوعاٌزنً : مروان

 طوول على تٌجً و للسبوع بنتن و مراتن مع خلٌن الء : حمدي

 

 فندم ٌا تمام : مروان

 و . تبكً بدأت التً مٌرا تهدئة ٌحاولون أمنٌة معها و مً كانت أخرى ناحٌة من و

,,, 

 مونً ٌا مالها هً : عٌنها أدمعت لد و مً

 جعانه أكٌد : أمنٌة

 ببرونة ٌجٌبلها مروان أخلً طٌب : مً

 ترضعٌها تحاولً ما طٌب : أمنٌة

 أرضعها : بتعجب مً

 اٌه أمال : أمنٌة



 اتكسؾ : مً

 رضعنا كلنا ما هبلة اٌه من تتكسفً : أمنٌة

ًا  مٌرا استكانت بالفعل و منها أمنٌة طلبته ما تنفٌذ مً بدأت  ترٌد و جائعة كانت تماما

ًا  مٌرا و مً تركت و أمنٌة خرجت أمها حلٌب  ٌشرع أمامها مروان لتجد معا

  ,,,و . أولفته لكنها و بالدخول

 جوه بتنٌمها : أمنٌة

 المشكلة اٌه طٌب : مروان

 حد ادام ترضعها مكسوفة خاٌفه الهبلة مراتن أصل : تضحن هً و أمنٌة

 

 عارؾ أنا هبلة المصحؾ و : مروان

 لوٌة شخصٌتها كده شكلها بنتن اال بمى سٌبهم .. بس االول فً عشان معلش : أمنٌة

 ألبوها طالعه : عرٌضة باابتسامة مروان

 اجٌلكم و مٌرا و مً لبس اجٌب و .. الوالد على اطمن هروح أنا بص طٌب : أمنٌة

 طوول على

 اٌه الولن عارؾ مش بجد أمنٌة مدام ٌا شكر الؾ بجد : باامتنان مروان

 اختً من أكتر مً دي الظابط حضرة ٌا عٌب : أمنٌة

 توجه نائمة مٌرا و مٌرا تحتضن مً وجد الؽرفة مروان دخل و أمنٌة و انصرفت و

  ,,,و . لها الممابل بالممعد جلس و مً وجنة لبل ثم مٌرا لبل و السرٌر الى

 الطرٌك فً جاٌٌن : مروان

 طٌب : وجهها تؽٌر لد و مً

 معاكم مصر هرجع مش أنا لعلمن : استطردت ثم

 ٌاختً! ؟ نعم : بحده مروان

 مشكلة مفٌش هنا معانا تستنى انت عاٌز : مً

 شؽلً و هنان اللً بٌتنا و : مروان



 تتنمل ٌنفع برضو شؽلن .. عادي تسٌبه أو تبٌعه ممكن البٌت: مً

 دا كل لٌه : مروان

 و مها و بابان و مامتن و ماما عن بعٌد هادي جو فً تعٌش الزم بنتً عشان : مً

 اعصابً على بٌضؽطوا كلهم .. اسماعٌل و مازن و حسٌن

  ,,,و . النفاس فً فهً ٌهدها أن من فاآثر باانفعال جملتها لالت

 

 نرفزة عللٌكً باهلل بالش بس عاٌزاه انتً اللً مً ٌا ماشً : مروان

 ماشً : مً

 بمى هتسامحٌنً مش : مروان

 افكر : مً

 خالص براحتن ماشً ماشً : مروان

 هتصحى مٌرا بمى دوشة بطل : مً

 موالتً أمرن : مروان

 مً و بحفاوة مروان استمبلها سالً و سلوى و حسن وصل الزمن من برهة بعد و

 بعض لها تكن فمازالت سلوى أما بشدة سالً احتضنتها بالطبع حسن عدا ما ببرود

ًا  مً و الؽضب   ,,,و . بفرحة الفتاة حملوا أٌضا

 مً ٌا سالمتن على حمدهلل الؾ : حسن

 ٌاانكل حضرتن ٌسلم هللا : مً

 مً كلها هللا ماشاء الممر زي : سالً

 مروان كلها عٌنٌها باباها من فٌها الء : مً

 للعرٌس ٌشهد مٌن : سالً

 اٌه سمتوها : حسن

 مٌرا : مً



ًا  الء : سلوى  مٌرنا اسمها ٌبمى الزم طبعا

 اسكتها مروان لكن و بالحدٌث شرعت مً

 حرٌٌن احنا و بنتنا دي وهللا : مروان

 ٌرحمها هللا اختن اسم على تبمى الزم : سلوى

 مٌرا اسمها أن حلمت مامتها و : مروان

 مٌرنا ٌعنً مٌرنا دا الستات لوع عاٌزٌن مش مً اسمن اللً ٌا اٌه بمولن : سلوى

 

 الموضوع فتحتً أنن بمى كوٌس طٌب : مروان

 و .. حرٌٌن بنتً و مراتً و أنا .. ممكن بحٌاتنا دعوه لٌه محدش راٌح و هنا من

 ٌجٌلها النكد علٌها ؼلط و والدة مراتً .. ماشً سلوى مدام ٌا لٌكً موجه الكالم

 لبنها ٌمطع .. الشر بعد حمى
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 بصحبة شمتها الى عادت مٌرا وصحة صحتها على األطمئنان بعد المشفى من خرج

 الماهرة الى وسلوى حسن عاد بٌنما أمنٌة و وسالً مروان

ًا  العودة سالً من مً وطلبت  فا معها اإللامة ولررت بشدة رفضت سالً ولكن أٌضا

 خٌر وأمنٌة سالً فكانت االطفال مع التعامل فً الخبرة من نوع أي لها لٌس مً

ًا  ومروان عون  اإلمكان لدر ٌحاول ان أٌضا

 الؽرفة من بالخروج وتشرع الفراش على مٌرا تضع مً كانت اللٌالً أحد فً و

  ,,,و . أمامها مروان فوجدت

 نامت اٌه : مروان

 صووووووتن وطً أٌوا : خفٌض بصوت مً

 بكره مسافر أنا مً ٌا شوٌة االعبها عاٌز مً ٌا : مروان



 مروان ٌا بكره : بتعجب مً

 مٌتؤجلش و شؽل عندي مً ٌا أٌوا : مروان

 معان هاجً خالص طٌب : مً

 خلٌكً الء : مروان

 بمى الزم و سترٌس علٌن اعمل انً فً ؼلطانة أنً حسٌت أنا مروان ٌا : مً

 نسمعلهمش ما ممكن حوالٌنا اللً على كان واذا مٌرا فً و فً افكر و اعمل

 دا العمل امتى من دا : ابتسم لد و مروان

 اللً بالؽلط نعترؾ و نعمل احنا أن مننا ٌستاهل حد فٌه بمى 2 مبمناش احنا : مً

 عملناه احنا

 مٌنفعش بس .. بٌبً ٌا بعملن ٌكملن ربنا : جبٌنها لبل و نحوها توجه لد و مروان

 نشوؾ هنا نمعد بمى اخدكم اجً و دي العملٌة اخلص الزم .. معاٌا اخادكم بجد

 برضو اسماعٌل : الملك من بشًء مً

 ٌارب لولً : مروان

 مروان ٌا بالش : مً

 شؽل دا مً ٌا بمزاجً هو : مروان

 : حالكمروان فً هٌسٌبن مش بجد اسماعٌل مكانن ٌروح زماٌلن من حد خلً : مً

 هللا على سٌبٌها

 علٌن خاٌفه أنا : مً

 متملمٌش بنتً ٌا : مروان

 حبٌبً ٌا ٌحمٌن ربنا : مً

 علٌا حنٌتً أخٌراًا  مٌوشتً ٌا ٌاااااااااه :انشرح ولد مروان

 حبٌبً ماانت : عنمه حول ذراعها تلؾ و منه تتمدم هً و مً

 للبً و وروحً حبٌبتً انتً و : مروان

  ,,,و . استٌماظها عن لتعلن مٌرا بكت حتى جملته من مروان أنتهى وما



 علٌا تمطعً مٌرا ٌا جاٌه أنتً : مروان

 عاٌزة هً ما زي تمطع : مً

  ,,,و . ذراعٌها بٌن حملتها و نحوها مً توجهت

 أهو جه بابً .. حبٌبً ٌا لٌه زعالنة .. مامً روح ٌا اٌه : مً

 علٌكً باهلل مً ٌا هاتٌها : نحوها توجه لد و مروان

  ,,,و . وجنتٌها فً ولبلها الٌه ضمها و علٌها وسمى له اعطتها

 وحشتٌنً .. بس لٌه زعالنه .. مٌرو ٌا اٌه : باانفه انفها ٌداعب هو و مروان

 أوووي وحشتٌنً

 بخٌرمروان ترجعلنا أنن واوعدنً .. نفسن من بالن خلً مارو ٌا مٌرا وحٌاة : مً

 بمى هللا على سٌبٌها بمولن: 

 حبٌبً ٌا ٌحمٌن ربنا : مً

 لٌا ٌخلٌكوا و ٌارب : مروان

 وارتدى اؼتسل باكراًا  مروان استٌمظ الصباح وجاء ذلن على اللٌلة انمضت و

 فً موعد لدٌه أن رسالة لمً ترن أن بعد خرج ثم مٌرا و مً لبل و مالبسه

 حمدي اللواء مع الباكر الصباح

 وصل النصؾ و الساعة حوالً الطرٌك استؽرق الماهرة نحو توجه و سٌارته استمل

 الى وصل أن الى العسكرٌة التحٌة له ٌمدم الجمٌع و المبنى دخل العام المباحث الى

  ...و . حمدي وهناه علٌه سلم الٌه دلؾ و حمدي مكتب

 كلها الدنٌا من خدتن مٌرا اٌه : حمدي

 حاجه اجٌب أخرج كنت أنا فندم ٌا فظٌٌع احساس .. فٌها بتمول حضرتن : مروان

 وحشتنً اللٌها أرجع

 لٌها ٌخلٌن و ٌخلٌهالن ربنا : حمدي

 فندم ٌا ٌكرمن ربنا : مروان

 الموضوع فً نخش بمى اٌه : حمدي

 فندم ٌا الخطة و االدلة كل فً فاٌل لحضرتن هبعت أنا : مروان



 لول .. فاٌل الزم مش : حمدي

 احمك .. شؽل و بمى عملٌه و عنهم بلؽت مها اللً العٌال على همبض انا : مروان

 اللً مها و اسماعٌل ألولهم و خااااالص منً ٌفنٌخوا أما لحد اعصرهم و معاهم

  من مازن و حسٌن على هتضؽط مً .. معلومات شوٌة ٌدونً .. عنكم بلؽوا

 و المكشوؾ على ٌلعب بمى كله و مها فً حسٌن هولع أنا و .. البٌزنس ناحٌة

 علٌهم نمبض و كلهم ٌمعوا اعرؾ

 أوي أوي أوي عالً تركٌز محتاج بس منطمً كالم : حمدي

ًا  : مروان   ..بجوول الؽلطة فندم ٌا طبعا

____________________ 

  ( 49 ) الحلمه

  (الثانى الجزء)

 و خطط شرح و اجتماعات حلمً اسماعٌل خطورة فٌض من عسكرٌة عملٌة كؤنها

 حذر الكل و بالشفرات أصبح الكالم و تؽٌرت هواتفتهم تكتم

 تم و الفتٌان مجموعة على أؼار بنجاح مروان لادها التموهٌة العملٌة ٌوم جاء

 علٌهم المبض تم و الهدؾ مع التعامل تم النٌران إطالق تبادل بعد علٌهم المبض

  ,,,و . خطته تنفٌذ لرر و المراد حصل لد و بنفسه معهم التحمٌك مروان لرر

ًا  مروان  لحسابن كله دا السالح مدخل و كبٌر ملكش أنت ٌعنً : للمتهم كالمه موجها

 جبت .. برٌالة ال و اهبل فاكرنً أنت : حادة بنبرة باشامروان ٌا أٌوا : المتهم

 ماما عٌن ٌا منٌن كله دا السالح فلووس

 باشا ٌا خلمه أضعؾ فً سره ٌوضع : المتهم

ًا  مستواه الى رفعه و المتهم نحو توجه و مكانه من لام لد و مروان  : بممٌصه ممسكا

 عارؾ انت و .. مزعلش عشان .. خٌر على ٌعدي ٌومن خلً مدحت ٌا اعترؾ

 زعلً

 ٌزعلن اللً كان ال و عاش ما باشا ٌا : خائفة بنبرة المتهم



 .. شٌطان ٌا اخزٌن أما اللهم : له عدله و لمٌصه ترن و التؤثر أظهر لد و مروان

 العد مدحت ٌا العد

 للمتهم الفطائر بعض و الشاي احضار منه طلب و الساعً بمنادة مروان لام

 و المتهم انتهى ٌرالبه صامت مروان و المتهم تناولها برهة بعد الساعً بها اتى

ًا  كان حمدهلل  سجائر علبة جٌبه من أخرج ثم بجانبه جلس و مروان توجه بالفعل جائعا

  مدحت )) بالمضٌة األول المتهم لمدحت أعطاها و اللفائؾ أحد منها أخرج

ًا  له أشعلها((    ...و . أٌضا

 كده هلل مش دا الحنٌة طمم .. اٌه منً عاٌز أنت باشا : مدحت

 حاجة معان هعمل أنا بس .. دا الزمن فً هلل حاجه مفٌش أن عارؾ أنت : مروان

 ملن شاهد هتحولنً : للوطنمدحت و هلل

 

 مٌت مٌت كده كده أنت بتحلم أنت أمن روح ٌا ال : مروان

 بٌه مروان ٌا ٌعنً اٌه هتعمل .. باشا ٌا كده وشً فً متمولهاش : مدحت

 عنن بلػ اللً من تنتمم فرصة هدٌلن : مروان

 عاٌزه أنت اللً هعملن وربنا أنا و لول باشا ٌا مٌن : ثار لد و مدحت

 الكمٌة هما ٌهربوا عشان طعم عملوكم .. حلمً اسماعٌل عند من واحده : مروان

 للك ؼٌر من عاٌزنها هما اللً

 حلمً اسماعٌل أد مش أنا .. اٌه فً هفٌدن انا باشا ٌا طٌب : مدحت

 هحمٌن أنا: مروان

 بدأ لد و ٌمتلنٌمروان السجن جوه حد هٌبعتلً .. منه ٌحمٌنً ٌمدر محدش : مدحت

 ألسم بس .. هعرؾ ؼٌرن من بٌن .. هعرؾ هعرؾ أنا بمى بص هو ما : ٌنفعل

 و .. لولتلً اللً أنت أن السماعٌل أللول بره من عرفت و مااتكلمت لو باهلل

 هنرحمن هو ال و ألنا بمى ساعتها

 تفكر بكره لحد هسٌبن : هدووء فً استطرد و



 مروان التمط بٌنما أخرى مرة زنزانته الى المتهم ٌعٌد لكً العساكر أحد على نادا و

  ,,,و .ابنته على و علٌها لألطمئنان بزوجته االتصال لرر و هاتفه

 للبً .. روحً .. حٌاتً : حبٌبٌمروان- : بلهفة - ابنتها تحمل التً مً

 كمان مٌرا ووحشت .. حبٌبً ٌا وحشتنً : مً

 هانت .. وهللا وحشتونً كمان أنتم و : مروان

 اٌه أخبارن : مً

 خدمة منن عاٌز أنا مٌوش ٌا بصً : مروان

 هً اٌه : مً

 مها فً مازن و حسٌن تولعً عاٌزن أنا بصً : مروان

 أزاي حسٌن لكن .. خالص سهلة مازن : مً

 باستنً و المكتب جاتلً مها : مروان

 أسود نهارها : احتدت لد و مً

 وهللا عنً بعٌد زلتها أنا بس اهدي : ضحن لد و مروان

 اٌه ال و هبلة أنتً ابصلها مٌوش ٌا برضو ألدر أنا : حنان فً استطرد و

 كده لبل ممولتلٌش أنت بس : منفعلة مازالت و مً

ًا  مروان  مثالًا  امتى : مستفهما

 معرفش : مً

 لولتلن ادٌنً بعدٌن و .. خالص و عند هو : مروان

 اٌه أخبرها بابً للب حبٌبة المهم

 نالصة حاجة أن حاسه بس .. دي األٌام عاللة .. الحمدهلل تمام : مً

 أنا واحشها دي باباها حبٌبة : مروان

 بالسالمة أرجعلها و خلص بتمولن و واحشها : مً

 !؟؟ بس هً : مروان



 كمان أمنٌة و علٌن بتسلم ماما فكرة على .. مامتها و هً : مً

 علٌهم سلمٌلً : مروان

 و سرٌرها فً ووضعتها .. الؽرفة مٌرا مً أدخلت .. السالمات بعد المكالمة انتهت

 و . البداٌة فً مازن هاتفت و هاتفها التمطت و سرٌرها تهز أخذت و بجانبها جسلت

,,, 

 أهالًا  مً مدام : مازن

 بٌن أهالًا  : مً

 االخبار اٌه : مازن

 الجزائً الشرط من التانٌة الدفعة سدت حضرتن .. الحمدهلل تمام : مً

 لٌه برضو حسٌن و الموضوع فً طرؾ مها هً ما طٌب : مازن

 الوحٌد انن كاتبة و بتاعكم العمد بنود حطت اللً هً مها أن عارؾ حضرتن : مً

 الجزائً للشرط المتحمل

 كده كتب محدش : انفعل لد و مازن

 جهتكم من المسٌطر الطرؾ هً انها مازن مستر ٌا عارؾ ماانا : مً

 ادامها ٌمؾ ٌمدر محدش و : مستفزة بطرٌمة استطردت و

 بٌتً هٌتخرب كده انا : مازن

 مش احنا أصل خامات نشتري عشان سٌولة عاٌزٌن و دٌون علٌنا احنا و : مً

 الصفمات على مالحمٌن

 للعمد الفاسخ الطرؾ اطراؾ جمٌع على بٌمسم الجزائً الشرط مً مدام ٌا : مازن

 ملناش احنا حسٌن من مها من تجٌبها .. فلوسنا عاٌزٌن احنا مشكلتنا مش : مً

 هودٌه ٌؽطً حساب ملمتش و معاده فً صرفته روحت لو و شٌن معاٌا أنا دعوه

 النٌابة

ًا  طلبت و بتشفً تبتسم هً و الهاتؾ اؼلمت و   ,,,و . اخر رلما

 حضرتن ازي حسٌن مستر ٌا تمام : مٌمً مدام ٌا ازٌن : حسٌن



 الحمدهلل تمام : حسٌن

 احذرن و عنٌن افتح عشان بكلمن أنا : االنفعال اظهرت لد و مً

 اٌه من : حسٌن

 نفسها محترم ال و محترمانً و محترمان مش مراتن : مً

 !!؟؟ مها : حسٌن

ًا  انفعلت لد و مً  لو بمى شوؾ ..مكتبه فً باسته و لجوزي راحت مراتن : حما

 ٌحصل ممكن اٌه كان محترم جوزي مكنش

 حٌث الى توجه و مكتبه من حسٌن خرج .. ٌشتعل حسٌن تركت و الهاتؾ اؼلمت و

  ,,,و . مها فتعجبت بؽضب لها نظر مها تجلس

 مالن : مها

 بتخونٌنً : حسٌن

 فاجرة ٌا مكتبه فً تبوسٌه و لمروان تروحً : داحسٌن بتموله اللً اٌه انت : مها

 أنت خرفان ٌا اتجننت أنت : صوتها على لد و مها

 (( سخنة علمة )) الدارجة اللؽة فً لمنها و شعرها من جرها و نحوها حسٌن توجه

 عالج دون الباب علٌها اؼلك و السرٌر اسكنتها

 و التربت العملٌة جدوى دون لكن و بمها االتصال تكراراًا  و مراراًا  اسماعٌل حاول

 مها هً الخارجً بالمورد لالتصال الوحٌد الوسٌلة

ًا  امنه لد حسٌن لكن و بٌتها الى الدخول إسماعٌل حاول  تماما

 مها من االنتمام حسٌن لرر .. بولتها الشحنة ادخال فً فشل بالفعل و األمل فمد

  ..مها لتل اسماعٌل لمروانفمرر والئها لتثبت ذلن فعلت مها أن اسماعٌل فااخبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 50 ) الحلمة

 من ضاع شًء كل ضدها شًء كل انملب فمد ذعراًا  تموت تكاد سرٌرها فوق جالسة

ًا  أهم و جبروتها عملها زوجها شرفها ٌدها بٌن  حبٌبها شٌئا



 تبكً بذراعٌها تحوطها و صدرها الى رجلها تضم سرٌرها فوق جالسة مها كانت

 و حذرها عندما البداٌة فً لها مروان كالم تتذكر معذورة حالها على ممهورة بحرلة

  و تتذكر بعضهما مع أٌامها لها اعترؾ ٌوم أحبته ٌوم تتذكر له تستجب لم

  ...تتذكر

 عملها من لٌصطحبها اتى أنه لٌخبرها بها اتصل عندما عملها تنهً أن توشن كانت

 المرآة أمام ولفت و رهٌبة بسرعة حاجٌتها لمت لطٌؾ ولت بعضهما مع لٌمضٌا

  و منه خرجت و المصعد استملت و المكتب من خرجت نفسها من تهندم

ًا  سٌارته الى لتتوجه  على لبلة تطبع و بجواره الذي بالممعد تجلس و تركبها و ركضا

  ,,,,و . بعنؾ للبها فٌدق مباشر عٌنها نحو فٌنظر لها فٌبتسم وجنته

 وحشتٌنً : حب بنبرة مروان

 حبٌبً ٌا أكتر أنت و : مها

 فٌن تروحً عاٌزة : مروان

 

 

 جنة بٌبمى حبٌبً ٌا معان مكان أي : مها

 

 

 كله دا الرضا دا : ابتسم لد و مروان

 انا و : جبهتها لبل و الٌه ضمها و كتفها على ٌده ٌعنٌفوضع بالش بحبن : مها

 ؼٌرن حد احب همدر ما عمري و بعشمن

 اسماعٌل أحضان بٌن رآها كٌؾ تذكرت و بكائها من زادت لد و الوالع الى عادت

ًا  حزٌنة لكنها و ؼاضبة عٌنه كانت كٌؾ تذكرت اللعٌن   ,,,و . أٌضا

 ؼلط فاهم وهللا : باأرتبان مها

 

 لولٌلً فهمٌنً وهللا : الؽضب درجات أعلى فً كان لد و مروان



 تبكً بدأت و صمتت لد و مها

 كنت .. حمٌرة واحدة هتجوز كنت و .. سافلة واحده حبٌت .. أنا أفهمن : مروان

 نفسن حتى .. حاجة كل تبٌعً بتخلٌكً الفلوس بس نفسً بكدب و حاسس

 تمسح هً و الخزانة نحو توجهت .. مكانها من لامت .. أخرى مرة للوالع عادت

ًا  واخرجت .. الخزانة فتحت .. بعنؾ وجهها على من دموعها  تخبئه كانت منها هاتفا

 و .. هاتفها أزرار على ضؽطت ثم .. فٌه هاتؾ خط ووضعت.. 

 مروان : متوسل باكً بصوت مها

 مها : بتعجب مروان

 

 مروان ٌا هٌمتلونً : مها

 هٌمتلوكً اللً مٌن : مروان

 مروان ٌا علٌا اتفموا مازن و اسماعٌل و حسٌن : تبكً هً و مها

 لٌه كده عملوا .. بس اهدي طٌب : مروان

 فً حبسنً و .. معان خونته مفكرنً و المكتب جٌتلن أنً عرؾ حسٌن : مها

 و بٌهدده االجنبً المورد و .. كرواتٌا من السالح ٌدخل معرفش اسماعٌل و البٌت

  خاٌفة .. مروان ٌا مرعوبة أنا .. ٌمتلنً حالؾ و .. الجزائً الشرط عاٌزٌن

 أوي

 .. حمن و .. مروان ٌا فٌا شمتان انن و .. استاهل انً عارفة أنا : استطردت ثم

 تساعدنً مروان ٌا مٌرنا رحمة و ..مً وحٌاة بس

 اٌه اعملن عاٌزانً : بنبرتها تؤثر لد و مروان

 الموردٌن هكلم و .. متلبس اسماعٌل تمسن هخلٌن أنا و دلولتً البٌت تعالى : مها

 كمان

 ٌعنً هٌفهم اكٌد .. كده بسهولة هٌجٌلن .. هبلة أنتً : مروان

 على همولن و الموردٌن و اسماعٌل هكلم أنا باللٌل مسافر حسٌن بص طٌب : مها

 ٌمتلونً متخلهمش باهلل بس حاجة كل



 انا و .. حاجة كل رتبً بس انتً .. البلد فً لانون فً مها ٌا ساٌبة هً : مروان

 اٌه تعملً همولن

 لٌهم متسبنٌش مروان : مها

 متخافٌش مها ٌا خالص : مروان

 هتحمٌنً مروان ٌا بجد : مها

 مها ٌا شؽلً دا : مروان

 !؟ شؽلن : مها

 شؽلً أٌوا : جادة بنبرة مروان

 باي .. أون : مها

 سالم : مروان

 ؼفوت حتى السابك جلستها تجلس عادت و الخط مها اؼلمت

 معمعة الى ثانٌة ٌعود و مٌرا و مً مع ساعات عدة ٌخطؾ أن لرر ناحٌته من و

 العمل

 لم لها حدث ماذا ضعفها و مها كلمات ٌتذكر هو و االسكندرٌة نحو سٌارته استمل

 به فعلت ما كل بعد الشفمة تستحك هل لكن و علٌها ٌشفك جعلته كلماتها كذلن تكن

 صؾ البٌت نحو توجه النصؾ و الساعة حوالً بعد االسكندرٌة فً نفسه وجد

 صعد و سٌارته

 خلدت سالً و شمتها فً أمنٌة و هادئة ٌدها على ابنتها و التلفاز أمام تجلس كانت

 وجدته ابنتها تحمل هً و لترى لامت عندما و فاخافت المفتاح صوت سمعت للنوم

  ,,,و . مروان

 دي الجامدي المفاجؤة اٌه دا : باابتسامة مً

 وحشتونً : مروان

 كمان انت و :مً

  ,,,و . ضمها ثم حملها و مٌرا نحو توجه



 كوكً ٌا وحشتٌنً .. الممر بابً حبٌب : مروان

 

 

 مٌرا له ابتسمت

 أما أول و الخشب الوش مصدرالً تفضل و أرضع و أولد و أحمل أنا ٌعنً : مً

 تضحن تشوفن

 أصالًا  دي حٌاتً .. اٌه هتؽٌري أنتً مً ٌا اٌه : مٌرا ٌداعب هو و مروان

 كانت ودنها على الفون احطلها و بكلمن كنت أما مروان ٌا صوتن بتعرؾ : مً

 تضحن

 وهللا ناس ٌا حٌاتً : اخرى مرة مٌرا ٌضم هو و مروان

 خالص اتنسٌت أنً واض : الحزن اصطنعت لد و مً

 أنتً دا : برلة شفتٌها على لبلة طبع و االخرى بٌده ضمها و لها توجه لد و مروان

 مٌكو ٌا األول الحب

 شاور خد ادخل و بمى مٌرا هات .. أنت وهللا حٌاتً : وجهه على تلمس هً و مً

 العشا أحضرلن أما عمبال

 نازل و شوٌة و معاكم لاعد أنا مً ٌا جعان مش : مروان

 حتى هتبات مش طٌب : مً

 خالص اتلعبكت الدنٌا .. كده الفجر على همشً الء : مروان

 و لهوة فنجان أعملن هطلع و البنت هنٌم أنا بص طٌب : منه مٌرا أخذت لد و مً

 تحكٌلً

 تنٌمٌها أما عمبال هعمل أنا : مروان

 حبٌبً ٌا ماشً : مً

 فً وضعتها عمٌك نوم فً الطفلة ؼطت و مٌرا أرضعت و الؽرفة مً دخلت

ًا  لتجده خرجت و السرٌر  نظر .. بجانبه جلست .. المهوة ٌحتسً األرٌكة على جالسا

 للبه فً الذي الهم لٌزٌح .. أحضانه بٌن بنفسه رمً ثم .. طوٌالًا  لها



 حبٌبً ٌا مالن : رأسه فوق تلمس هً و مً

 جرى ما لها لص و ..... الشحنة مدخلش اسماعٌل : مروان

 ما رٌتنً ٌا موتها فً سبب هكون اللً أنا مروان : البكاء وشن على هً و مً

 كالمن سمعت

 ٌمعوا الزم كده هو بس هسٌبها مش أنا مً ٌا متملمٌش : تهدتها ٌحاول هو و مروان

 بعض على ٌعترفوا عشان بعض فًٌ

 ٌارب لولً : متلبسٌنمروان هتمسكهم أنت ٌعنً : مً

 ٌارب حبٌبً ٌا ٌوفمن ربنا : مً

 نمعد و دي الشمة اشتري ال و مصر هترجعً دي العملٌة بعد أنتً مش : مروان

 فٌها

 فً معان أنا حبٌبً : بحنان وجنته تحسست ثم احضانها بٌن من اخرجته لد و مً

 جنبً مٌرا و أنت كفاٌة .. كمان أي

 بحبن : لبلها و ٌدها سحب لد و مروان

 أعرفن أما لبل عاٌشة مكنتش انا و : مً

 وحشتٌنً : منها الترب لد و مروان

 جوه مامً مروان : تبتسم هً و مً

 ناٌمة : مروان

 تصحى ممكن مروان : عنها تبعده هً و مً

  ,,,و . لها نظر و انزلها ثم بها دخل و الؽرفة نحو حملها بل بكلمة مروان ٌنطك لم

 افكر :كوٌسمً كده : مروان

 وحشتنً الء : موحشتكٌشمً : شفتٌها فوق لبلة طبع لد و مروان

 . بالخٌبة مروان ٌصاب و بموة مً لتضحن مٌرا بكت حتى جملته مروان ٌكمل لم

  ,,,و

 بنتً اشوؾ عشان بمى كده اوعً : مً



 ماشً ٌاختً ماشً : مروان

 اتصلت و المكتب الى فنزلت حسٌن سفر من تؤكدت لد مها كانت أخرى ناحٌة من و

  ,,,و . بااسماعٌل

 باشا ٌا اٌوا .. االو : مها

 لو أوصن هعرؾ مش و مستخبٌة انن مفكرة .. أنتً زفته ٌا فٌن انتً : اسماعٌل

 التلن و مها ٌا هجٌبن المرٌخ فً

 ٌجوا أنهم ووافموا الموردٌن كلمت أنا ..ؼلطتً اصلح عشان بكلمن أنا باشا ٌا : مها

 تانً ٌتفموا

 مها ٌا بجد : انشرح لد و اسماعٌل

  ..الخطة مها له شرحت و

 

 

 التباس مع رد   رد إضافة

 love rbna كتب 

 

 ذهاب و اسماعٌل با لالٌماع مروان و مها اتفاق الى توصلنا لد كنا ( 51 ) الحلمة

 الرضٌعة ابنته و زوجته مع الولت ببعض لٌحظى االسكندرٌة الى مروان

 انطلك و زوجته و ابنته مروان ودع عندما فجراًا  الخامسة تجاوزت لد الساعة كانت

 الماهرة نحو

 التهرٌب مكافحة فً مكتبه نحو توجه و الساعة نصؾ و الساعة حوالً بعد وصل

 النوم ٌستطع لم لكن و ارهاق عٌنه اؼمض مكتبه فً الموضوعة االرٌكة فرق تمدد

 مها مصٌر و بمصٌره باله و العملٌة مع ذهنه

  ,,,و .مها المتصل كان و مكالمة تلمٌه شروده لطع

 مها ٌا اٌوا : مروان



 فٌن انت : مها

 المكتب فً : مروان

 

 البٌت لً تعالى طٌب : مها

 !؟ دلولتً : متعجب مروان

 الكرواتٌن الجماعة مع ساعتٌن كمان هٌجولً : مها

 دي بالسرعة : مروان

 اٌه اعمل مروان ٌا زنمنً : مها

 تسلٌم فً : مروان

ًا  : مها  جدٌد اتفاق مبدئٌا

 كلمٌنً ٌتفموا اما مها ٌا خالص : مروان

 كمان الموردٌن تجٌب عشان احسن كده : مها

 و ٌحضروه هما التسلٌم فً بارتً ٌعملوا تخلٌهم انن بمى شطارتن ماانتً : مروان

 الفٌال نٌجً تانٌة لوة و انا و دوول على تهجم لوة السالح ٌسلموا تحتهم اللً

 بردو فكرة : مها

 هرحمن مش جه فٌهم محدش لو كلهم عاٌزهم بس : مروان

 عارفة مروان ٌا عارفة : مها

 همتلن وهللا همتلن العٌبن من حاجة كانت لو مها ٌا وهللا : محذراًا  مروا

 خالااااص توبت توبت وهللا مروان ٌا : مها

 بس بمولن انا : اللهجة بنفس مروان

 ٌعرؾ لم و اخرى مرة النوم حاول ثم الخط مروان اؼلك

 االصح اول بفكرتها النعتهم و جماعته و اسماعٌل الٌها اتى فمد مها ناحٌة من اما

 مروان فكرة



_________________ 

  ( 52 ) االخـٌره الحـلمه

 له بالنسبة هً فا .. مهمته فً تركٌزه جل مسخراًا  .. الماهرة الى العودة طرٌك فً

 انمذته الذي مستمبله .. مستمبله دمر الذي بالرجل االٌماع .. موت أو حٌاة مسؤلة.. 

  اصابه ما إذا مٌرا و مً مصٌر هو ما .. ٌخشى لكنه و .. االلهٌة العناٌة

ًا  رأسه حرن .. أخرى ضربة أمه و أبوه سٌتحمل هل أو .. مكروه  ٌساراًا  و ٌمٌنا

 و العلٌم السمٌع هللا على سٌتوكل .. رأسه من األفكار هذه نفض لمحاولة .. بعنؾ

 باالسباب ٌؤخذ

 لٌلتحك .. اإلدارة نحو توجه ... نصؾ و ساعة حوالً بعد الماهرة الى وصل

 المبض عملٌة على االخٌرة اللمسات وضع أجل من عمد الذي الطارئ باالجتماع

 التالً النحو على الخطة كانت ... اعوانه و حلمً اسماعٌل األفعى رأس على

 هتروح لوة .. لوتٌن نفسنا هنمسم فندم ٌا احنا : )) الخطة عن ًا متحدثا مروان

 بحوال اسكندرٌة بتاعة الكارتة لبل " زمالئه احد " بٌه رإوؾ بمٌادة الصحرواي

ًا  دي و .. الحٌازة و الحرز علٌه حالل و .. كٌلو عشرٌن  و .. تموٌه هتبمى ؼالبا

  ((اسماعٌل هٌلبسها مها بشهادة بس .. هٌنكره فٌه اللً الرجالة

 

 معا اللً و اسماعٌل و : حمدي اللواء

 .. 11 الساعه على انا هروح .. حاجة كل على مرساٌانً مها علٌا دي : مروان

ًا  ساعات خمس بعد ٌعنً ًا  ساعة بعد .. اشارة منً هتستنى الموة و .. تمرٌبا  .. تمرٌبا

 ٌهجموا

 لمها بالنسبة طٌب : حمدي

 عاٌز انا .. خطر منها مفٌش مها .. ملن شاهد اخلٌها أنً وعدتها أنا : مروان

 االكبر الكمٌة و .. الموردٌن و اسماعٌل

 بنفسن تضحً و متهور تخلٌن االنتمام نار متخلٌش مروان : حمدي

 .. متملمش بجد بعمل هتصرؾ صدلنً بعدٌن و .. بالً الشمً عمر فندم ٌا : مروان

 بنتً و مراتً عشان االلل على



 بالتوفٌك رجالة ٌا خالص احنا كده .. بطل ٌا اون : حمدي

 .. لٌستعد مكتبه الى ذهب الذي مروان ممدتهم فً و االجتماع من الجمٌع خرج

 جلس و سالحه جهز و .. السائك له احضرها التً .. مالبسه ارتدى ثم .. اؼتسل

  ..الموعد ٌنتظر مكتبه خلؾ

 المللو و الملك سٌمتله .. االنتظار ٌطٌك ال .. سنوات كؤنها و علٌه تمر الدلائك كانت

 تحمل الجسناء بطلتنا كانت .. مترات الكٌلو مئات بعد على و االخرى الناحٌة فً

ًا  ستموت .. الملب مطمئنة ؼٌر للمة هً و ابنتها  ٌضٌع لد الذي عشٌمها على للما

  تبكً .. روعها تهدئة أمنٌة جارتها و أمها تحاول .. تهور أو ؼدر نتٌجة

 اكتر بهزها لامت و . . أكثر مً أركب مما .. أمها للك تستشعر كؤنها و الصؽٌرة

  ,,,و ... جدوى دون لكن و السكاتها محاولة فً

 مستحملة مبمتش اعصابً انا .. كفاٌة بمى بس مٌرا : توترها إثر منفعلة مً

 البنت على مبالراحة .. مً ٌا فهماكً كؤنها و : مً موبخة سالً

 بٌا حسوا الملك من هموت عنً ؼصب ماما ٌا : مً

 هللا شاء ان هٌحمٌه ربنا مً ٌا : أمنٌة

 علٌه عارفة مش علٌه موجوع للبً : للمها زاد لد و مً

 مً ٌا ٌحمٌه و معاه ربنا .. علٌه متفولٌش : سالً

 و طٌب دا ٌارب .. بالسالمة ٌرجعهولً و ٌحمٌه ربنا .. ٌارب : هلل متضرعة مً

 حد فً وحشة حاجة معملش

 شوٌة لوحدي العد جوه هدخل لادرة مش أنا شوٌة مٌرا خدي بلٌز ماما : تابعت ثم

 الرحٌم الرحمن هللا بسم .. هاتٌها : مً من الصؽٌرة ملتمطة سالً

 و توضؤت ..بها الملحمة المٌاة دورة الى دخلت و .. حجرتها حٌث الى مً توجهت

 رفعت حتى أنتهت أن ما و .. الفجر صالة بااداء شرعت و .. الصالة ثوب ارتدت

 ٌوفمه و ٌرعاه و هللا ٌحفظه أن .. له بالدعاء ٌدها

 سالحه سحب و .. هندامه رتب .. مكانه من لام دهر كؤنه و مروان على الولت مر

 .. المعركة ساحة الى الدخول ٌشرع .. مؽوار محارب كؤنه و مكتبه من خرج.. 



ًا  .. الصمر كؤعٌن بعٌن ًا  للبا  .. لادها .. جواده كؤنها و سٌارته ركب .. شجاعة .. مٌتا

ًا   الترلب و التركٌز من عالٌة درجة على .. اعدائه حٌث .. مها فٌال الى متوجها

 نظارته ارتدى . سالحه خزٌة من تؤكد .. الساعة نصؾ حوالً بعد وصل اخٌراًا 

ُل  هاتفه التمط .. سٌارته ٌترن أن لبل و .. الشمسٌة   ,,,و .زوجته محدثا

 حٌاتً : حانٌة بنبرة مروان

 فٌن أنت حبٌبً : متلهفة مً

ًا  للبها أهواعتصر داخل أنا : مروان  خلً بلٌز مروان : عٌنها أدمعت و علٌه للما

 لوحدن تدخلهم بالش .. نفسن من بالن

 لوة معاٌا لوحدي ادخلهم عشان عبٌط أنا هو حبٌبتً : لتهدئتها محاولة فً مروان

 ٌارب لٌا ٌخلٌن و ٌحمٌن ربنا : باكٌة هٌهجموامً التلبس ٌحصل ما مسافة

 طلب منن أطلب عاٌز أنا مً : متؤثراًا  مروان

 لٌن كلها حٌاتً : مً

 فٌكً عملتها وحشة حاجة كل على تسامحٌنً عاٌزن : النبرة بنفس مروان

 ٌعنً دلولتً دا الطلب لٌه حبٌبً : بكائها زاد لد و مً

 ٌوفمنً ربنا عشان ناحٌتً من صافً للبن و مسامحانً أنن اتؤكد بالش : مروان

 اصال انا و .. الدنٌا فً حصلتلً حاجة احلى أنت حبٌبً : العشك بمنتهى مً

 روحه من ٌزعل حد فً .. روحً انت .. زعالنة مكنتش

 و مراتً و اختً و أمً و حبٌبتً و للبً و روحً و حٌاتً انتً و : بحب مروان

 بحبن .. بنتً أم

 علٌن للمانة كمان مٌرا و .. فٌن بموت أنا و : عٌنها اؼمضت لد و مً

 سٌبتها ما ساعة من وحشتنً .. بوسٌهالً .. دي بابً حبٌبة : مروان

 نفسن من بالن خلً : مً

 دلولتً همفل انا .. مٌرا من و نفسن من بالن خدي و .. دعواتن شاء ان : مروان

 ازؾ الولت عشان

 سالمة بالؾ مٌرا و أنا ترجعلً و ٌوفمن و ٌحٌمن ربنا : مً



 هللا رسول دمحم سٌدنا : اللهمً اال اله ال .. هللا شاء ان : مروان

 

 من تسلل و .. سٌارته من خرج و الباب فتح .. االمان حزام فن و .. الخط اؼلك

 .. الباب له فتحت .. الحفل مالبس ترتدي .. باانتظاره مها كانت .. الخلفً الباب

 مجاش لسه اسماعٌل بس وصلوا ضٌوؾ فً : مها ,,,و . دخل

 كوٌس : مروان

 التوٌلٌت فً تستنى و دلولتً فٌه هدخلن أنا الفٌال ملحك فً هٌكون التسلٌم : مها

 اشارة تدي اتفاق ٌبتدوا اما اول و نٌجً أما لحد

 ٌمتلوكً هخلٌهم علٌا بتلعبً كنتً لو مها ٌا عارفة : متوعداًا  لها نظر لد و مروان

 ٌمتلونً أما لبل

 

 نفسً من اكتر علٌن خاٌفة و بحبن أنا صدلنً و الدرس اتعلمت أنا مروان : مها

 اعدائً على و علٌا .. بس بمولكن أنا : اللهجة بنفس دامروان الظن بالش بلٌز

 ٌجوا أما لبل بمى ٌال : مها

 بضٌوفها لترحب خرجت ثم خبئته الملحك الى متوجهٌن مروان خلفها و مها خرجت

 سالح شحنة أكبر تسلٌم على للتستر المزٌؾ االحمك الحفل فً

 الكرواتً الوفد تبعه و اسماعٌل وصل دلٌمة عشر الخمسة حوالً بعد و

 التؤهب حالة مروان اعلن لد و . .. المكتب ؼرفة فً جلسوا الملحك الى مها لادتهم

 نفسه الصك و سالحه جهز و التصنت و المرالبة أجهزة تشؽٌل زر بضؽط لام و

  ,,,,و . للسماع بالباب

 

 بجد تلمٌذتً .. مها ٌا بجد علٌكً برافو : اسماعٌل

 باشا ٌا لٌن الدمها الدر حاجة الل دي : مها

  ..نعاٌن بمى ٌال طٌب : اسماعٌل

 باشا ٌا اوامرن : مها



 بوضع لرجالهم االوامر اعطاء منهم طلبت .. الوفد افراد أحد نحو مها تمدمت

 بهد و بالتسلٌم االوامر الرجل اعطى بالفعل و .. المصر بهو فً السالح صنادٌك

 اعطى الولت هذا فً .. بالتسلٌم رجالها من االشارة مها أخذت بالملٌل لٌس زمن

 وصو زمن مروان لدر .. االسلحة مها اخرجت و .. بالتحرن اشارته مروان

 عدا ما الؽرفة فً من كل فزع .. الثائر كاالسد لهم خرج و الباب فتح و خطؤ الموات

 أنه له صور كبره لكن و ٌتولع لم بالكاد مجٌئه ٌتولع كان كؤنه و اسماعٌل و مً

  ,,,و .سٌفلت

 شاء ان النبً عند متجمعٌن حبٌبً ٌا : متهكمة بنبرة سالحه مشهراًا  هو و مروان

 هللا

 بعض على ضموا ٌال بعض على ضموا : استطرد ثم

 وهللا وحشة لٌن أزٌن الرائد سٌادة : اسماعٌل

 الكلب زي اٌدي فً ولعت ادٌن .. بمى االٌام شوفت : مروان

 و جامد انت اٌنعم .. دي بالسهولة مش باشا ٌا توء : بعٌنه له اشاره لد و اسماعٌل

 ٌنتهً اللً حلمً اسماعٌل مش بس .. الخونة على ؼالب سحرن و .. ذكً

 علٌن اتؤخرو صحابن ال و .. باشا ٌا اٌه ال و لوحد جاي انت .. دي بالسرعة

 متملمش جاٌٌن و بٌحرزوا : مروان

 ٌاللون ٌجوا ٌارٌت بس : مها شعر جذب و بالتحرن لرجاله اشار أن بعد اسماعٌل

 وضبره .. عاٌش

ًا  رجاله انهال و مها سحب  تؽلب الكثرة لكن و كثٌراًا  لاوم مروان على ضربا

 .. جدوى دون لكن و االفالت تحاول مها و .. بالخروج شرع و باؼته الشجاعة

ًا  حاول   و مروان و هم علٌهم الباب اؼلك اسماعٌل لكن و الهرب الكرواتٌن أٌضا

  ..سالحه مشهراًا  انسحب و بالمفتاح رجاله

 عن تولؾ كالًا  .. الباب كسروا .. علٌه المبض الموا .. أمامه المباحث بموات لٌفاجئ

 العساكر لبض .. تلمى ما هول من االرض على سمط الذي مروان ماعدا .. الحركة

  على من مروان الاموا منهم اخر عدداًا  و .. الؽرفة فً من جمٌع على



 و الضابط دفع لد و اال مروان اسماعٌل رى ماأن .. الؽرفة من اخرجوه و االرض

 للب فً استمرت رصاصة صوب و باتجاهه سالحه أشهر و به ممسكٌن العسكري

 !؟

 لوة سٌطرت .. الجمٌع من ذهول وسط دمائها فً ؼارلة األرض على سمطت

 الخارج الى لادوه و اسماعٌل على اخرى

 هً و .. بصدمة لها ٌنظر .. األرض على من الامها ... مها نحو فركض هو أما

  ,,,و . مبتسمة له تنظر

 لٌه والً البس أنا مجنونة ٌا لٌه : بها ٌصرخ هو و مروان

 من مٌته كده كده أنا .. منٌن اعرؾ أنا و : بوهن منها ٌخرجها الصوت و مها

 بعدٌن متسواش حٌاتً .. ؼٌرن

 متتكلمٌش مها .. اسعاؾ .. اسعاؾ : ٌصرخ مروان

 حضنن فً أموت أنً دعوتً استجاب ربنا : مبتسمة مها

 كده بالش بلٌز مها : مروان

 سامحنً :: مها

 هتعٌشً بس وهللا مسامحن : مروان

 رجال و مروان من كثٌرة محاوالت بعد .. االخٌرة انفاسها مها لفظت لكن و

 مها ماتت .. انعاشها فً االسعاؾ

ًا  كان ساعات عدة بعد  بالرؼم جرى ما كل ٌستوعب ال بالمشفى سرٌره فوق جالسا

 ضحٌة وجود من البد الترلٌة من بالرؼم و االنتمام من بالرؼم و بالمهمة نجاحه من

 انها هو مروان ٌحزن ما كل كان اخراًا  و أوال نفسها ضحٌة الضحٌة مها كانت و

 شعوره التوبة محاولة رؼم اخطائها ذنب دفعت لكنها و نفسها تطهٌر تحاول كان

 ٌمتله بالذنب

 الم و بحب لها نظر منه المصؽرة النسخة ٌحمل مالكه الٌها دخل و الؽرفة باب فتح

ًا  مروان شعور تشعر و مها على حزٌنة مً كانت  وضعت كلمة اي بدون و اٌضا

  احضانها الى بموة ضامتها الٌه توجهت و الممابل الفراش على الصؽٌرة

 المولؾ سٌد الصمت كان و تبكً و ٌبكً



 .. لبلة شفتٌه طبعت و بحب له نظرت افاق ثم الولت لبعض احضانها فً ؼفً

  ,,,و .. .الدواء بمثابة له كانت

 أموت علٌا خاٌفه كنتً:  ًا متؤلما مروان

 ٌكرهون اللً هللا شا ان حبٌبً ٌا علٌن الشر بعد :مً

 ماتوا بٌكرهونً مفكرهم كنت اللً ما : مروان

 ٌسامحها و ٌرحمها ربنا : عٌنها أدمعت لد و مً

 معذبانً ماتت اما بعد و معذبانً حٌاتها فً : مروان

 طالتها فوق نفسن متشٌلش .. لدرها دا حبٌبً : خده على تمسح هً و مً

 مٌرنا صورة فٌها شوؾ أنا عارفة .. ضحٌة فٌه ٌبمى الزم أن مإمن ماانا : مروان

 معرفتش بٌا استنجدوا أما و .. ؼبائهم ضحاٌا كانوا االتنٌن هما .. بتموت هً و

 أحمٌهم

 بالرحمة تدعلٌهم انن اال اٌدٌن فً مفٌش حبٌبً : مً

 تمصٌري على ٌسامحنً و ٌرحمهم ربنا :مروان

 

 نحوها مً فتوجهت بوجودها تعلمهم كؤنها و الصؽٌرة صرخت الولت هذا فً

  ,,,و . لها تضحن اٌاها حاملة

 عنن ٌنشؽل حد اما ازعاج مٌرو ٌا بالظبط بابً زي : مً

 ملناش دي البت من سٌبن و لبابً مٌرو ٌا تعالً .. روحً بجد دي حبٌبتً :مروان

 والد وصل الساعة حوالً بعد و داعبها و له فتبسمت ٌده بٌن مروان بعضحملها اال

 علٌه لالطمئنان ووالدته مروان

 فً الترلٌة على حصل أٌام ببضعة بعدها و التالً الٌوم فً المشفى من مروان خرج

ًا  عشر خمسة لمدة راحة اجازة و عمله  ٌوما

 أنها ألمنٌة منها طوٌلة وعود بعد اخرى مرة الماهرة الى عادت فمد لمً بالنسبة أما

ًا  مرة لزٌارتها ستؤتً ًا  بحماتها عاللتها تحسنت دائما  تابعت لمٌرا ولتها كرست تدرجٌا

  تعود ثم بنفسها لتباشره تذهب كانت للٌلة احٌانا و المنزل من العمل



 بسرعة

 لضٌا و االوربٌة الدول احد الى استجمام رحلة الى الذهاب و ابنتهم أخذ بطالنا لرر

ًا  جالسٌن كانا ٌوم اخر فً و ممتعمة أولات  له مً فنظرت مربٌتها مع مٌرا و معا

 شًء كل تذكرت طوٌالًا 

___________________________________ 

 ممابلة أول

 الزواج على لطٌؾ بشكل اجبارها

 زواج فترة أول البائسةمافعله الزفاؾ لٌلة

 ابٌها موت و الطوٌل خصامهم

 جذرٌة حسنتؽٌرات منزل فً مكوثهم

 الحب نبتة ظهور بداٌة

 لها مؽازالته و خالفاتهم

 انوثتها امام مروان انهٌار

 العسل بداٌة و الؽردلة سفر

 حملها لبل عشمهماماحدث لٌلة

 مٌرنا أزمة

 مٌرنا أزمة بعد له رجعوها

 مٌرا والدة

 .. وهلة أول من احبته ..تتؤمله هً و ضحكت .. اللحظة تلن حتى شًء كل تذكرت

 محاولته انارت .. ٌشمها أن السمت .. بذكاء تعاملت .. لاومها .. لهرها و .. عاندها

 انفه رؼم لٌعشمها حول خٌوطها جمٌع لفت .. مماومتها فً

  ..هللا بحمد تمت


