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 الفصل األول
 تمدد فتحي على فراش المرض بعد
 ان انتھى الطبیب من الكشف علیھ

 جلست بجواره.. ومغادرة حجرتھ 
 والتي تعیش.. ده ابنتھ الوحیده غا

 معھ في المنزل بعد رحیل أمھا منذ
 .. حوالي العشر سنین

 صاحب الدكتور للخارج أخیھ
 .. صبحي

 خیر یادكتور أخویا حالتھ: صبحي 
 ؟عاملھ ایھ دلوقتي

 الورم.. ماخبیش علیك : الدكتور 
 ولالسف العالج.. تملك منھ جدا 
 فمفیش اي شئ.. اتأخر كتیر 

 مسكناتھینفعھ دلوقتي غیر ال



 

 لحد اخر لحظاتھ.. لحد 
 ؟قدامھ اد ایھ : قال صبحي بأسف 

 یعني ممكن في اي: الدكتور 
 لكن مش اكتر من اسبوعین.. لحظھ 

 تالتھ
 صعق صبحي من كالم الدكتور الذي

 .. ینھي حیاة أخیھ بكلمھ واحده
 ذھب الدكتور ودخل صبحي مره

 اخرى بوجھ مبتسم الى فتحي وابنتھ
 غاده

 افتحي فوق كدهایھ ی: صبحي 
 یاراجل انت بتدلع علینا وال ایھ
 : وقفت غاده وسألت عمھا بلھفھ

 ؟الدكتور قال لحضرتك ایھ 
 المھم ھو.. كل خیر یاغاده : صبحي 

 ینتظم على االدویھ
 روحي انتي: سعل فتحي وقال 

 دلوقتي یاغاده عایز اتكلم مع عمك
 كلمتین
 وجلست على.. ذھبت غاده وتركتھم 

 غادة فتاة.. بلھا اقرب مقعد قا
 بسیطھ ال تملك الجمال ولو البسیط
 منھ فوصف شكلھا ینحصر في كلمة



 

 وكان ھذا یمثل" الدمامھ " واحده 
 .. لھا عائقا نفسیا في طفولتھا

 سخریة زمیالتھا في الدراسھ من
 ھم یغیرون منھا لتفوقھا.. شكلھا 

 الملحوظ في الدراسھ فكانوا
 تجري.. یستغلون ذلك الحباطھا 

 مس" كیة لمعلمة اللغة العربیھ با
 أقرب معلمة لقلبھا تشكو لھا" سعاد 

 فتھون علیھا.. ما یحدث من زمیالتھا 
 سعاد االمر بانھم غیر متفوقات مثلھا
 وانھا افضل منھم عند كل المعلمین
 والمعلمات ھنا تھدأ غاده وترجع لھا
 ثقتھا في نفسھا الى ان تعودت على

 كلمةسخریتھم وترد علیھم دائما ب
 ومرورا بمراحل.. تافھین : واحده 

 الدراسھ نضجت غاده ونضجت
 اھتماماتھا بالدراسھ والقراءه وكان
 ھدفھا ان تدرس الطب وشجعھا ابیھا
 وامھا الى ان توفت امھا في المرحلھ
 االعدادیھ وكادت ان تسقط في بحر
 احزانھا ولكن ابیھا شجعھا على
 العوده لساحة التفوق مره اخرى

 درستھا سعاد التي كانتوایضا م
 وبالفعل.. تعتبرھا مثل ابنتھا 



 

 التحقت غاده بكلیة الطب وكان
 وھكذا كانت حیاة.. التفوق حلیفھا 

 غاده بین كلیتھا وبین خدمة ابیھا
 وكانت ھي سعیده جدا لم تبحث على

 او.. الحب كما ترى معظم اصدقائھا 
 ال.. زمیالتھا فھي انطوائیھ نوعا ما 

 ة او تسمح الحد انتسعى الى صداق
 یعرف عنھا شئ وایضا لم تسمح الي
 عالقة عاطفیھ فقد وضعت ھذا مبدأ

 لھا منذ ان وطأت قدمیھا ارض
 ولكنھا كانت تضحك على.. الجامعھ 

 نفسھا بھذا المبدأ كي تحافظ على
 عزتھا وكرامتھا كأنثى ممكن ان تكون

 فھي تعلم.. مرغوب فیھا من الرجل 
 كحبیبھ اوانھ لن ینظر لھا اي شاب 

 .. كزوجھ فالجامعھ تزخر بالجمیالت
 .. ولكنھا كانت راضیھ بحالھا

 وضعت یدھا بین كفیھا وھي تشعر
 الشخص.. بالخوف على والدھا 
 ال اخ وال.. الوحید المتبقى لھا 

 تراه.. وحتى عمھا صبحي .. اخت 
 یأتي یجلس معھم، كل فتره طویلھ 
 تعرف ان لھ زوجھ.. قلیال ثم یذھب 



 

 بنھ ولكن لم ترھم منذوابن وا
 قطعوا صلتھم بغاده.. سنوات طویلھ 

 ووالدھا ظنا منھم انھم یردون
 ولكن عمھا.. استغاللھم باي طریقھ 

 صبحي كان یودھم ویحب اخیھ ویحب
 ویأتي الیھم من الحین.. غاده كثیرا 

 لالخر لیطمأن علیھم ویجالسھم
 .. قلیال

 قال بصوت.. في حجرة االب فتحي 
 لف وكالم متزوق من غیر: واھن 

 الدكتور قالك ھعیش اد.. یاصبحي 
 ؟ایھ

 خلي املك في ربنا مش في: صبحي 
 یعني ربنا ممكن.. كالم الدكتور 

 یعكس كل التوقعات
 .. عندك حق.. ونعم باللھ : فتحي 
 بس انا عایز اعرف لسبب.. بس 
 .. انا مش خایف من الموت.. تاني 

 خالص الحمد للھ على كل شئ
 لموت اھون من االلموبالنسبالي ا

 .. اللي بشوفھ
 اومال ایھ السبب: صبحي مستفسرا 

 ؟التاني



 

 مالھاش حد.. غاده : فتحي 
 لما اموت ھتبقى لوحدھا.. غیري 

 .. ربنا یطول في عمرك: صبحي 
 بس انت شایفني یعني ھسیب بنتك

 ؟وال انا مش عمھا.. في الشارع 
 فتحي وھو یحاول ان یبتسم

 وبصراحھ مع خلینا واضحین: سخریھ 
 مراتك وبنتك مابیطقوش.. بعض 

 یبقى.. غاده وال عمرھم سألوا علینا 
 انت ھتاخد بالك منھا ازاي

 صبحي وھو ینظر لالسفل حرجا من
 كالمك صح بس: اخوه فھو على حق 

 صدقني الوضع.. ده كان زمان 
 وانت بتتكلم في.. احسن دلوقتي 

 ایھ اصال ان شاء اللھ تطمن علیھا لحد
 ا وتودیھا لبیت جوزھاما تجوزھ

 وتشوف عیالھا كمان
 : فرت دمعھ ساخنھ من عین فتحي
 .. ده حلم عمري ما اتجرأ اني احلمھ
 .. انت ھتضحك علیا وال على نفسك

 صعبانھ علیا.. انت مش شایف الحال 
 لكن.. اسیبھا لوحدھا في الدنیا دي 

 .. مش بإیدي



 

 اوال.. جرى ایھ یافتحي : صبحي 
 بتدرس في كلیةغاده لسھ صغیره و

 .. طب یعني اعلى كلیھ في مصر
 وكلھا سنتین وھیبقى معاھا

 .. بكالریوس طب
 طیب في اھم من كده عایزك: فتحي 

 فیھ
 دلوقتي انا عملت حاجھ: صبحي 

 انا كنت.. ومش عایزك تزعل مني 
 كل اللي املكھ البیت ده ومن ساعة
 ماعرفت موضوع التعب ده وانا كان

 قمت نقلتھ.. كل تفكیري في غاده 
 ماتزعلش مني یاصبحي.. باسمھا 

 عشان عملت كده
 : صبحي بابتسامة وقد فھم مقصده

 مالك وانت حر فیھ؟ وازعل منك لیھ
 انت.. عشان انا لو مت : فتحي 

 بس.. ھتشارك غاده في المیراث 
 كده مفیش میراث اصال وكل حاجھ

 باسم غاده
 انا.. كویس انك عملت كده : صبحي 

 المھم.. مستوره معایا الحمد للھ 
 .. غاده



 

 .. ربنا یبارك فیك یااخویا: فتحي 
 وعشان امانتك دي انا ھوصیك على

 عایزھا تتنقل تعیش معاك.. غاده 
 وتأجر انت الشقھ.. لما اموت 

 وبإیجار الشقھ والمحلین اللي.. دي 
 تحت تصرف علیھا دراسھ واكل ولبس

 .. وكل حاجھ
 ھایھ الكالم اللي بتقول: صبحي 

 غاده زي جیھان بنتي وھصرف.. ده 
 على االتنین زي بعض بالظبط

 انا مش عایز.. اسمع كالمي : فتحي 
 مراتك تحس ان غاده تقیلھ في
 .. القعده عندكوا صدقني كده احسن

 دراستھا اوال.. واالھم من ده كلھ 
 ماتسیبھاش اال لما تخلص.. واخیرا 

 .. دراستھا
 بنتك في.. حاضر یافتحي : صبحي 

 اعنی
 .. الحمد للھ: ھنا تنھد فتحي وقال 

 كده انا اطمنت علیكي یابنتي
*********************** 

 وقامت كل سیدات.. انتھى العزاء 
 الحي الشعبي البسیط جیران غاده



 

 بمواستھا وكل سیده تعرض علیھا ان
 تبیت معھا ھذه اللیلھ وتعتذر غاده

 .. بأنھا سوف تذھب لبیت عمھا
 .. مرحلھ القادمھوتعیش معھ في ال

 انتھى كل شئ وانفض البیت من
 جلست غاده بلبسھا.. المعزیین 

 والكراسي.. االسود منكسة الرأس 
 كانت ترفض فكرة.. حولھا فارغھ 

 فزوجتھ لم.. الذھاب لبیت عمھا 
 تكلف نفسھا وتحضر العزاء فكیف
 ؟تذھب لتقضي معھا الفتره القادمھ

 .. ولكن لآلسف ال یوجد حل آخر
 بصوت عالي وكأنھا أخرجت تنھدت

 كل مایجیش بصدرھا وسمحت لعینیھا
 بالبكاء مره اخرى بعد ان تصورت ان
 دموعھا قد جفت من البكاء الطویل

 ما.. حزنا على والدھا وعلى حالھا 
 .. الیتم.. أصعبھ من إحساس 

 احساس كلھ مراره ویأس.. والوحده 
 كانت تودع اباھا عند.. من الحیاه 
 ھا وتعود سریعا لتحضرذھابھا لكلیت

 لھما طعام الغذاء ودوما ما كان
 یحضر ھو السلطھ.. یساعدھا 



 

 واالشیاء البسیطھ وھي تقوم بطھي
 باقي الطعام وعندما ینتھیا من الغذاء

 یتعاركان كأطفال صغار على من
 وفي.. سیقوم بغسل االطباق 

 النھایھ احدھما یقوم بغسلھا واالخر
 یومھا وینتھي.. یقوم باعداد الشاي 

 ولكنھا.. عادیا على ھذا المنوال 
 كانت سعیده والدھا كان معھا

 .. یحسسھا باالمان والحنان
 : انتبھت على صوت عمھا صبحي

 .. غاده.. غاده 
 ایوه یاعمو: غاده ملتفتھ لھ 

 جھزتي.. یال بینا یابنتي : صبحي 
 ؟كل حاجتك

 بس الخر مره یاعمو.. ایوه : غاده 
 انا ھرتاح ھنا.. بترجاك تسیبني ھنا 
 اكتر

 وانا الخر مره بردو ھقولك: صبحي 
 .. ان دي وصیة باباكي اللھ یرحمھ

 وصدقیني ھترتاحي عندي ولو في
 حاجھ ضایقتك ابقى ارجعي یاستي

 تاني
 انكست رأسھا استسالما لھ وانصاعت



 

 حمل صبحي حقاءبھا وذھب.. لكالمھ 
 .. ركبت بجواره.. بھا الى سیارتھ 

  ........ تھوانطلق بھا الى بی
  

 
  الفصل الثانى

 شعور بعدم.. خائفھ .. متوتره 
 .. الرغبھ في االقدام بھذه الخطوه

 وقفت على باب شقة عمھا ال ترید
 ودت لو لھا مطلق الحریھ.. الدخول 

 لتفر ھاربھ الى بیت ابیھا مره
 قدرھا محتوم.. ولكن .. اخرى 

 ففي ھذا.. بالحیاه في ھذا المنزل 
 .. سنین ١٠ر من المنزل منذ اكث

 كانت مع والدتھا وابیھا في آخر
 كانت دائما تعاملھا.. زیاره عائلیھ 

 زوجة عمھا اسوأ معاملھ ھي
 انتزعھا من افكارھا صوت.. وأمھا 

 عمھا
 غااااااااااااده: صبحي 
 ایوه یاعمو: غاده 

 ایھ یابنتي بنده بقالي مده: صبحي 
 واقفھ عندك لیھ ادخلي یال



 

 حاضر: خوف غاده وھي تدخل ب
 دخلت غاده وقفت بجانب الباب

 .. نظرت حولھا.. مالصقھ للحیطھ 
 .. نعم نفس البیت لم یتغیر فیھ شئ

 .. بیت عائلي بسیط ولكنھ غیر مریح
 ینقصھ الدفئ والحب الذي یمتلئ بھ

 نظر لھا صبحي.. بیت أبیھا الراحل 
 وقد فھم ما تشعر بھ فھو االخر
 یعاني من سیطرة زوجتھ على

 اتھ وأیضا كان خائفا عندما أبلغھاقرار
 تذكر وقتھا انھ سمع.. بقدوم غاده 

 وافقت ھي بعد.. ما ال یرضیھ 
 : مناقشھ كالتالي

 غادة مین دي؟؟؟؟ نعم : فوزیھ 
 ؟؟؟اللي تیجي تعیش معانا 

 یاستي انا بقول احتمال: صبحي 
 لسھ.. كبیر ومتوقع في اي وقت 

 مش دلوقتي
 تي غیرھو انا بقول دلوق: فوزیھ 
 ماینفعش في اي وقت.. بكره 

 دي لحمي؟ لیھ بس : صبحي 
 وماینفعش اسیبھا تعیش لوحدھا

 یعني ایھ یاصبحي انت: فوزیھ بحده 



 

 ؟؟بتحطني قدام االمر الواقع
 ازاي یافوزیھ مانا باخد رأیك: صبحي 

 اھو
 ااااااااااااه ومصاریفھا بقى: فوزیھ 

 انت عارف دي في.. ھنجیبھا منین 
 الالالال.. ب ومصاریفھا اد كده كلیة ط

 كلھ اال كده تقاسم عیالي في قوتھم
 .. ومصاریفھم واكل وشرب وغسیل

 من الناحیھ دي اطمني: صبحي 
 الشقھ ھتتأجر والمحالت.. خااااالص 

 كده كده متأجره وفتحي وصاني انھا
 تصرف على نفسھا من االیجارات دي

 ... وشرط اني ماصرفش علیھا ملیم
 نظرت لھ بدھشھ

 ؟مالك: بحي ص
 لما.. یعني ایھ الكالم ده : فوزیھ 

 اخوك یموت یاناصح انت ھتورث
 معاھا یعني بردو المال ھیبقى مال
 عیالك اللي انت فرحان اوي وبتقول

 ھتصرف على نفسھا
 فتحي كاتب كل حاجھ باسم: صبحي 

 غاده یافوزیھ یعني ال انا وال فتحي
 نفسھ لیھ في البیت والمحالت حاجھ



 

 اااه عایز یضمنلھا :فوزیھ بغیظ
 مستقبلھا وطظ فیك وانت یابو قلب

 حنین عایز تلمھا في بیتك مش كفایھ
 .. حرمك من ورثك

 .. ال حول وال قوة اال باللھ: صبحي 
 یاستي یعني ھو احنا كنا مستنیین

 مش یمكن ربنا یشفیھ.. نورثھ 
 .. وتحصل المعجزه ویخف

 ودي ھتنام فین ان شاء: فوزیھ 
 ؟اللھ 

 مكن تنام مع جیھان فيم: صبحي 
 اوضتھا

 ؟وافرض جیھان ماوفقتش : فوزیھ 
 ؟ولیھ نضایق بنتنا ونخنقھا في بیتھا 

 مالكیش دعوه انتي بس انا: صبحي 
 ھكلمھا واقنعھا ان شااللھ اجیب كنبھ
 صغیره من اللي بیتفردوا سریر دول
 واحطھا في اوضة جیھان وتبقى غاده

 تنام علیھا
 : حي وقالنظرت لھ بحده فأسرع صب

 ھجیب الكنبھ على حسابھا ماتقلقیش
 : ثم تنھد تنھیده كبیره وقال لھا

 فوزیھ حبیبتي انا عمري مابرفضلك



 

 طلب وبجامل اھلك كویس جدا
 وبقابلھم في كل المناسبات كویس
 جدا ومابتأخرش عن اي ظرف

 اظن من حقي انك تنفذیلي.. لیھم 
 الطلب ده وخصوصا انھا بنت غلبانھ

 وال انتي.. ومؤدبھ جدا  وملھاش حد
 خایفھ على محمود ابننا من وجود
 بنت غریبھ في البیت ال عینھ تزوغ

 ؟علیھا 
 اھي دي اخر حاجھ؟ایییھ : فوزیھ 

 ھي غاده یتبصلھا.. ممكن افكر فیھا 
 دي وشھا.. اصال دي ارجل من ابنك 

 .. یقطع الخمیره من البیت
 حرام علیكي ماتقولیش كده: صبحي 

 وماتنسیش انتي عندك دي خلقة ربنا
 بنات

 فشششر ھي غاده دي: فوزیھ 
 .. تیجي جنب جیجي حبیبتي حاجھ

 دي العرسان بتتھافت علیھا من
 .. دلوقتي

 طیب خالص انتي موافقھ: صبحي 
 .. مش كده

 بس البت.. امري للھ : غاده بتأفف 



 

 دي لو ضایقتني في حاجھ ھتبقى
 بره بیتي

 : صبحي منزعجا من لھجتھا
 اوعدك مش ھیحصل ماتقلقیش

***************************** 
 اقعدي یاغادة اما انادیلك: قال لھا 

 مرات عمك تسلم علیكي
 جلست غاده على اول مقعد قابلھا

 نظر.. وكانت منكمشھ في جلستھا 
 لھا عمھا نظرة شفقھ ودعى ربھ في
 نفسھ ان تقابلھا فوزیھ مقابلھ حسنھ

 .. تقلل من حزنھا
 فوزیھ وجدھا ممدهدخل صبحي على 

 على السریر تتابع التلفیزیون الصغیر
 وبجوارھا طبق.. الموجود بحجرتھا 

 نظر لحالھا وقال.. ملئ بقشر اللب 
 یعني بدل مانتي قاعده كده: صبحي 

 وال على بالك كنتي جیتي معایا العزا
 .. وخدتي بخاطر بنت اخویا

 جرى ایھ: نظرت لھ بدون اھتمام 
 انھا تشرفنا ھناھو انا عشان وافقت 

 .. یبقى خالص
 وفیھا ایھ یعني اعتبریھ: صبحي 



 

 ثواب لوجھ اللھ
 عایز ایھ یاصبحي دلوقتي: فوزیھ 

 البنت قاعده بره قومي: صبحي 
 رحبي بیھا مش انتي صاحبة البیت

 قومي خدي بخاطرھا وعزیھا؟ بردو
 ... وحسسیھا انك امھا وكمان

 ایھ كل.. حیلك حیلك : قاطعتھ 
 وووووووووف صبرنياو.. ده 

 .. یارب
 نظر لھا في صمت

 ادیني قایمھ اما اشوف: فوزیھ 
 اخرتھا مع الست الدكتوره

************************** 
 خرجت من حجرتھا وجدتھا تجلس

 جزت... شارده على احد الكراسي 
 على اسنانھا بغیظ وقالت باسلوب

 اھال: تحاول ان یبدو حاني ومؤثر 
 شافكاھال یاغاده عاش من 
 اھال: وقفت غاده على الفور 
 بحضرتك یاطنط

 عاملھ ایھ: قبلتھا فوزیھ وجلست 
 واخبارك ایھ

 .. نظرت لھا غاده باندھاش ولم ترد



 

 فلقد دفن والدھا صباح ھذا الیوم
 فقط واالن تسألھا عن حالھا

 واخبارھا
 جلس صبحي بجوار فوزیھ على الفور

 في محاولھ منھ الصالح الموقف
 ذراعھا فقالت ولكزھا بخفھ في

 اه یاحبیبتي ماتأخذنیش: فوزیھ 
 ماقدرتش اجي مع عمك اعزیكي
 معلش كنا شایلین البیت سجاجید
 ومسح وتنفیض بقى البیت كان

 مقلوب قلبي معاكي یاغاده
 صمتت غاده ولم ترد بل نظرت في

 االرض وھي تتمنى ان تخرج من ھذا
 المنزل

 ایھ یاغاده مابتردیش علیا: فوزیھ 
 ؟بكلمك مش ؟ لیھ

 كادت ان ترد ولكن استوقفھا عمھا
 غاده تعبانھ واقفھ على رجلھا: وقال 

 طول النھار واكید محتاجھ ترتاح بعد
 اتفضلي ادخلي.. الیوم الطویل ده 

 االوضھ یاغاده
 انھي اوضھ: وقفت غاده وقالت 
 یاعمو

 : شاور لھا على حجرة جیھان ابنتھ



 

 االوضھ دي ھتالقي جیھان بنت عمك
 لسھ صاحیھ ھتنامي جنبھا جوه اكید

 النھارده لحد ما بكره باذن اللھ
 ھننزل نشتري سریر صغیر او كنبھ
 على اد ما مساحة االوضھ تكفي

 الھو انت لسھ ماجبتش: فوزیھ 
 ؟؟؟الكنبھ اللي قلت علیھا 

 ال ماكنش في وقت: صبحي بارتباك 
 النھارده نعمل حاجھ

 مانت بقالك اكتر من: فوزیھ 
 ول وتعید فياسبوعین عمال تق

 الموضوع ده واخویا عیان واخویا
 بیموت وجاي تقولي نسیت اجیب

 الكنبھ
 ھنا فرت دمعھ ساخنھ من عیني

 انا كمان: غاده وقالت بثبات 
 مابعرفش انام وحد جنبي انا ھنام

 ھنا في الصالھ لحد بكره ان شاء اللھ
 ؟في الصالھ فین یعني : فوزیھ 

 انتي ناسیھ ان في شاب في البیت
 الااا انا مابحبش الحركات دي انتي
 ھنا في بیت محترم مش سایب كلھ

 على بعضھ
 لم تستطیع الرد ولكن دموعھا ردت



 

 عنھا
 لم یستطیع صبحي السكوت اكثر

 ماخالص یافوزیھ انا: وقال بحده 
 قلت بكره ھجیب السریر یبقى

 .. ماجتش من لیلھ یناموا جنب بعض
 وسریر لیھ یعني ھي: فوزیھ بعند 

 وخالص ده حتى غاده رفیعھ كنبھ
 خالص ومش محتاجھ مساحھ یعني
 استحملت غاده كل ھذه االھانات
 وجاھدت اال ترد فھذه السیده ھي
 زوجة عمھا وھي من تأویھا االن
 فالبد من احترامھا مھما صدر منھا

 ادخلي یال یاغاده وارتاحي: صبحي 
 یاحبیبتي

 واتجھت غاده لحجرة جیھان وطرقت
 الباب ودخلت بھدوووء

************************** 
 ولكن.. وجدت الغرفھ شبة مظلمھ 

 ھناك اضاءة خافتھ من اباجوره
 وجدت فتاة.. صغیره على الكمودینو 

 نائمة على بطنھا وامامھا الب توب
 واضعھ سماعات اذن وتھز.. مفتوح 

 رأسھا یمینا ویسارا دلیال على انھا



 

 . تنحنحت غاده.. تستمع الغنیة ما 
 خبطتت بیدھا.. جیھان  فلم تسمعھا

 .. ال یوجد رد.. على السریر 
 اضطرت غاده الن تمسك كتفھا بخفھ

 .. لتعلن عن وجودھا في حجرتھا
 انتفضت جیھان من جلستھا او نومتھا

 ونزعت السماعات بحده من اذنیھا
 انتي مین؟؟ ایھ ده : قال في حده 

 ؟انتي ودخلتي ھنا ازاي
 بنتانا غاده : قالت غاده في ارتباك 
 عمك

 ااااه انتي: النت مالمح جیھان قلیال 
 جیتي

 اسفھ اني دخلت االوضھ كده: غاده 
 بس عمي قالي ان عندك خبر وھو
 اللي قالي ادخل وكمان خبطت على
 الباب وندھت علیكي وانتي مكنتیش

 .... سامعاني عشان السماعات اللي
 اییییھ حیلك حیلك: قاطعتھا جیھان 

 كل ده اسف خالص محصلش حاجھ
 صمتت غاده ولم ترد ظلت واقفھ في
 مكانھا الى ان تحركت جیھان اخیرا

 انا: قالت وھي تخرج من الحجره 



 

 انا.. ھسیبك تغیري ھدومك براحتك 
 .. بره لو عوزتي حاجھ

 خرجت جیھان من الحجره ودلفت
 لحجرة والدتھا عاقدة الحاجبین

 .. شرفت الھانم: جیھان 
 ؟ عملتلك حاجھ.. اه شفتھا : فوزیھ 
 مالحقتش تتكلم معایا اصال: جیھان 

 ایوه یاجي جي عایزاكي: فوزیھ 
 تدیھا ریق ناشف عشان احنا لسھ

 مانعرفش ھي مایتھا ایھ
 مایتھا ایھ یعني ایھ یاماما: جیھان 

 ؟مش فاھمھ
 یوووه یابنتي مش انا: فوزیھ 

 .. مفطماكي على كل حاجھ قبل كده
 امھا من زمان عاملھ فیھا الست

 لمسھتنھ اللي بتحب الناسالطیبھ ا
 خلت جدتك اللھ یرحمھا ام.. كلھا 

 انا اتجوزت.. ابوكي تفضلھا عني 
 ابوكي االول وبعدین خلفت محمود
 وقبل ما احمل فیكي كان عمك فتحي
 اللھ یرحمھ اتجوزھا ودخلت علینا
 بوشھا الكذاب عاملھ نفسھا طیبھ

 خلت كل الناس تركني.. بتحب الخیر 



 

 في.. البطلھ  على جنب وبقت ھي
 اي مناسبھ یسألوا عنھا االول

 وانا.. ومحدش كان بیعبرني خالص 
 احاول اقرب لجدتك واھل ابوكي

 وھما مابیحبونیش شكلھا كانت بتعمل
 فیا اسافین عشان یكرھوني

 دخل صبحي في نھایة ھذا الحوار
 وسمع اخر عباره

 ھي مین دي اللي: سأل صبحي 
 ؟بتعمل اسافین

 كن اسرعت جیھانارتبكت فوزیھ ول
 دي مرات عمي: بتلقائیھ وقالت 

 یابابا
 طب اطلعي؟ ایھ: صبحي بصدمھ 

 انتي دلوقتي بره وشوفي غاده لو
 ھتعوز: عایزه منك مساعده جیھان 

 ؟اغیرلھا ھدومھا مثال ؟ایھ یعني 
 وبعدین یابنت اسمعي: صبحي 

 الكالم
 .. تأففت جیھان وخرجت من الحجره

 یلھ وقالنظر صبحي لفوزیھ نظره طو
 احنا مش ھنخلص من الحوار: صبحي 

 ده ما اتقفل من زمان
 : فوزیھ وھي تنظر الى جھھ اخرى



 

 ؟حوار ایھ
 مابالش تفتحي في الماضي: صبحي 

 أل.. نسیتي وال افكرك .. یافوزیھ 
 وكمان بتحكي بقلب جامد وانتي
 عارفھ اللي بتقولیھ كلھ كذب وان

 اللي كان بیعمل االسافین دي
 .. ردي؟ ھھ ؟ ییینمیییییییییی

 حاولت فوزیھ تقویة نبرة صوتھا
 جرى ایھ: لتقوي موقفھا 

 انت بتدافع عنھا في.. یاصبحي 
 ھي حیھ ومیتھ ھتنكد علیا؟ وجودي 

 ؟عیشتي وال ایھ 
 .. میتھ.. ادیكي قولتي : صبحي 

 یعني على االقل قولي الحقیقھ
 واذكري محاسنھا شویھ یعني
 ھتتظلم وھي عایشھ وھي میتھ

 : تدت نبرة صوتھا وقالتاح
 .. صبحي

 صبحي اتكتم خالص انا خارج: صبحي 
 من االوضھ وسایبھالك الالال خارج من

 .. البیت كلھ وھقعد على القھوه
 سالالالالم

 نعود الى بطلتنا بعد ان تركتھا جیھان



 

 بھذه الطریقھ الغیر الئقھ مصدومھ
 لم تعزیھا لم تسلم.. من استقبالھا 

 وال حتى شبح.. علیھا بیدھا 
 .. ابتسامھ

 استغفرت ربھا واطلقت تنھیده
 فكت حجابھا وجلست على.. حاره 

 ماذا تخبئ لھا.. طرف السریر تفكر 
 عمھا ھو الوحید.. االیام القادمھ 

 .. الذي یطمنئھا بمعاملتھ الطیبھ
 ولكن زوجتھ وابنتھا معاملتھما ال

 .. باقي ابنھ االخر.. تبشر باي خیر 
 يعاد: قالت لنفسھا .. محمود 

 یعني ھیطلع لمین مافرقتش اتنین
 .. من تالتھ

 استعاذت باللھ من تفكیرھا السئ
 وظنھا السوء بافراد اسرتھا الجدیده
 واعطتھم العذر في مقابلتھم لھا على

 فھي فتاه تطفلت علیھم.. ھذا النحو 
 .. لتعیش معھم مده ال تعلم اخرھا

 وقفت واخرجت من حقیبتھا عباءه
 وخلعت اخرى غیر التي ترتدیھا

 .. حجابھا وعباءتھا وارتدت االخرى
 وجدت الصالھ.. خرجت من الحجره 



 

 .. فارغھ نظرت حولھا ال یوجد احد
 قبل ان تفكر ماذا ستفعل وجدت

 جیھان تدخل من البلكونھ فابتسمت
 لھا غاده رغم ما بھا من حزن لكي

 تصنع حبل من الود بینھا وبین جیھان
 ؟انتي ماغیرتیش ھدومك لیھ: جیھان 

 ال غیرت دي عبایھ تانیھ: غاده 
 ولبستي عبایھ تانیھ لیھ ھو: جیھان 

 ؟انتي خارجھ
 أل: غاده 
 امال ھتقعدي: جیھان باستنكار 

 ؟؟؟معانا بالعبایھ كده 
 اه ماھو في اخوكي في: غاده 

 البیت
 بس ھو مش موجود دلوقتي: جیھان 

 انا معرفش ھیجي امتى: غاده 
 وماعرفش مواعیده قلت كده اضمن

 شكلھا طالعھ)جیھان في سرھا 
 ) المھا وھتعیش دور خضرا الشریفھ
 ھنا خرج صبحي من حجرتھ وجد
 الفتاتان في الصالھ نظر لھما وقال

 ھا غاده یاحبیبتي اتعرفتي: صبحي 
 على بنت عمك



 

 اه یاعمو وان شاء اللھ ھنبقى: غاده 
 اكتر من االخوات

 طیب انا نازل یابنات مش: صبحي 
 ا راجععایزین حاجھ وان
 شكرا: غاده وجیھان 

 خرج صبحي وبعدھا خرجت فوزیھ
 من حجرتھا ووجھت كالمھا لغاده

 انتي.. انا افتكرتك نمتي : فوزیھ 
 حتى ماغیرتیش ھدومك

 ال ھي كده: قالت جیھان بسخریھ 
 غیرت ماھي ھتعیش معانا بالعبایھ

 عشان محمود یعني وكده
 ومالھا عبایھ سودا وكئیبھ: فوزیھ 

 كده لیھ
 معلش یاطنط انا مش ھعرف: اده غ

 البس الوان دلوقتي عشان بابا
 مطت شفتیھا دون اكتراث وتركتھا

 یال: ودخلت المطبخ وھي تقول 
 یاجي جي عشان نحضر العشا

 یوووه ھو كل یوم انا مش: جیھان 
 فاضیھ ورایا مذاكره

 ودخلت جیھان حجرتھا واغلقت الباب
 خلفھا بشده ووجدت غاده نفسھا

 دخلت الحمام.. الصالھ  وحیده في



 

 دعت ربھا.. توضأت وصلت العشاء 
 كثیرا ان یؤلف بین قلبھا وبین قلب
 زوجة عمھا وان یجعل اقامتھا في
 بیت عمھا مریحھ لھا واال تجد ما

 انھت صالتھا.. یعكر صفو حیاتھا 
 وختمتھا بالدعاء ثم لحقت بزوجة

 .. عمھا لتساعدھا
 عایزه مساعده یاطنط: غاده 

 ال انا مابحبش حد یمد ایده :فوزیھ 
 في مطبخي

 قررت غاده ان تأخد الخطوه االیجابیھ
 انا: في تحسین عالقتھا بھا وقالت 

 ممكن اساعدك.. زي غاده بردو 
 واریحك

 كانت ستنھرھا مره اخرى ولكن
 : تذكرت صبحي زوجھا وقالت بتأفف

 طیب اغسلي الطبقین اللي في
 الحوض دول واستني لما احطلك

 نیھ اغسلیھامواعین تا
 من عنیا: ابتسمت لھا غاده 

 لم تعرھا اھتماما وتركتھا تغسل
 االطباق بل واكثرت من كمیة

 المواعین عن قصد ولكن غاده كانت



 

 تحاول ان تتآلف معھا
 .. انھت غاده عملھا بل وانھتھ جیدا

 خرجت الى الصالھ ثم سمعت خطوات
 ثم سمعت.. تقترب الى باب الشقھ 

 دت باب الشقھووج.. صوت مفاتیح 
 وھو.. یفتح ویدخل منھ شاب 

  .......... ابن عمھا.. محمود 
  

 
  الفصل الثالث

 " غاده.. غاده .. ازیك یاغاده "
 غاده متسمره في مكانھا ولجم

 تسمعھ وال تستطیع.. لسانھا 
 .. الرد

 ثم غلبت نفسھا وحاولت ان ترد
 الحمد للھ: فخرج صوتھا متحشرج 

 ؟رانيانا محمود فاك: محمود 
 اه طبعا بس اعذرني مش: غاده 

 فاكره شكلك
 یبقى ماخدتیش بالك مني: محمود 

 النھارده
 النھارده فین: غاده 

 انا حضرت.. في العزا : محمود 



 

 الدفن وجیت العزا وكنت مع الرجالھ
 تحت

 ھو حضرتك كنت موجود في: غاده 
 ؟العزا

 اه طبعا اومال مین ھیاخد: محمود 
 وبعدین. یلھ العزا مش رجالة الع

 انا.. تعالي ھنا ایھ حضرتك دي 
 اخوكي الكبیر اسمي محمود وبس

 اللھ ده مش زیھم: غاده في سرھا 
 وشكلھ حنین كمان.. خالص 

 كانت مرتبكھ وتفرك في یدھا وھي
 تحدثھ فاستأذنت منھ ودخلت حجرة

 وجدت جیھان.. جیھان مسرعھ 
 جالسھ على سریرھا وھي تعبث

 نظرت لھا جیھان.. بھاتفھا بعصبیھ 
 ؟مین اللي جھ بره: متسائلھ 
 .. محمود اخوكي: غاده 
 ؟العشا خلص.. اھا : جیھان 

 لحد مادخلت االوضھ أل: غاده 
 عادت جیھان لھاتفھا واتجھت غاده

 .. لحقیبة یدھا واخرجت مصحفھا
 جلست على كرسي صغیر في زاویة

 الحجره وبدأت في الورد الیومي



 

 ھا وجدتومع اول آیھ تقرأ.. لھا 
 .. الدموع طریقھا لعیونھا مره اخرى

 فكان یتابعھا یومیا.. تذكرت ابیھا 
 في وردھا ویؤكد علیھا ان ال تھملھ
 ابدا مھما كان لدیھا من مسؤلیات او

 فالقرآن ھو سر.. اھتمامات 
 .. السعاده والرزق

 وشعرت نحوھا.. لمحتھا جیھان 
 فجیھان فتاة.. بشئ من الشفقھ 

 وھا االن قاسیھ وبعدتجد.. متقلبة 
 ولكن دوام الحال من.. قلیل حانیھ 

 المحال
 مالك یاغاده بتعیطي لیھ: جیھان 

 افتكرت: غاده وھي تغلق مصحفھا 
 كنا بنقعد كل یوم نقرا قرآن.. بابا 

 مع بعض
 اتصدق دموعھا.. نظرت لھا جیھان 
 ھزت رأسھا.. ؟ ام تصدق والدتھا

 وكأنھا تنفض عنھا االھتمام من
 نظرت لھاتفھا مره.. بغادة  االساس

 وعادت غاده الى.. اخرى 
 بعد قلیل دخلت زوجة.. مصحفھا 

 .. العم موجھھ كالمھا لغاده



 

 . االكل في المطبخ خلص: فوزیھ 
 تعالي افرشي السفره وحطي االكل

 عشان عمك جھ
 .. حاضر: غاده 

******************** 
 .. تجمع افراد االسره على الطاولھ

 ول جاھده اال ترفعكانت غاده تحا
 اول مره في.. عینیھا عن الطعام 

 واول مره.. حیاتھا تجلس معھم 
 تجلس في مواجھة رجل غریب بل

 قضت في.. ویعاملھا معاملة طیبھ 
 سنین لم تتعرف الى شاب ٦كلیتھا 

 .. كالمھا محدود مع الجنس االخر
 تجنبوھا.. وھم ساعدوھا على ذلك 

 شتماما كأن لیس لھا الحق في العی
 ھكذا مجتمعنا یأخد.. وسطھم 

 ینخدع في الشكل.. بالمظاھر 
 .. الجمیل وال یھم ما یخفي خلفھ

 الدراسھ فاضل علیھا: صبحي 
 ھتنزلي من اول یوم.. اسبوع 

 یاغاده وال عایزه ترتاحي شویھ
 .. ال ھنزل یاعمو ان شاء اللھ: غاده 

 السنھ دي مش دراسھ اوي اكتر ما



 

 ھي شغل عملي
 كده برافو علیكيایوه : صبحي 

 افتحي نفسك على الحیاه وعلى
 الشغل واھو بردو الواحد یعتمد

 علیكي لو جرالھ حاجھ مایروحش
 لدكتور وانتي موجوده معانا

 لیھ ھو انت مستغني عن: فوزیھ 
 حیاتك

 لیھ بس دي غاده شاطره: صبحي 
 ومن اوائل دفعتھا كل سنھ

 وھو عشان بتطلع.. یاسالم : فوزیھ 
 ینھا دكتورة العیلھمن االوئل نع

 ھو انتوا فاكرین: ھنا تدخل محمود 
 السنھ السابعھ.. انھا ھتفضالكوا 

 دي كلھا شغل وھتبقى معظم الیوم
 في المستشفى وتیجي ھلكانھ عایزه

 احجزوا عندھا السنھ الجایھ.. تنام 
 وابتسمت غاده رغما.. وضحك عالیا 

 فھا ھو للمره الثانیھ في.. عنھا 
 ب على قلبھا بكلماتنفس الیوم یرط

 بسیطھ قلیلھ ولكنھا كافیھ لمحو كالم
 زوجة عمھا القاسي الخالي من

 .. الرحمة
 انتھى العشاء في صمت بعد ھذه



 

 ساعدت غاده.. المناقشھ المتوتره 
 فوزیھ في حمل االطباق الى

 وطبعا لم تساعد جیھان.. المطبخ 
 اخذت ھاتفھا الذي لم.. في شئ 

 اء ودخلتیفارقھا حتى اثناء العش
 خرجت غاده من.. الى حجرتھا 

 المطبخ والقت نظره في الصالھ بحثا
 فاتجھت.. لم تجده .. عن محمود 

 .. الى غرفتھا مباشرة
 ذھبت في الیوم التالي مع عمھا
 وابتاعت كنبة صغیره قابلھ للفرد

 واحضروھا للمنزل ورتبوا.. والثني 
 معا الحجره لكي تناسب وضعھا

 عون لمساتھموھم یض.. الجدید 
 االخیره دخل علیھم محمود

 السالم علیكم: محمود 
 وعلیكم السالم: غاده وصبحي 

 ورحمة اللھ وبركاتھ
 مبروك یاغاده ولو اني: محمود 

 .. شایف ان مكنش فیھ الزمھ
 السریر كبیر ویكفیكي انتي وجیھان

 مش.. ال خلیھا على راحتھا : غاده 
 عایزه احسسھا بتغییر بوجودي



 

 علیھم وجھت كالمھادخلت جیھان 
 ؟ھا یا محمود جاھز: لمحمود 
 تحت امرك یاستي: محمود 

 ؟رایحین فین؟ جاھز الیھ : صبحي 
 مانت عارف یابابا جیھان: محمود 

 الزم تنزل تشتري ھدوم جدیده عشان
 الجامعھ

 مانا قلتلك امبارح یابابا وال: جیھان 
 نسیت

 اه افتكرت: صبحي 
 خرج محمود وجیھان من الحجره ثم

 : خل مره اخرى بسرعھ وقال لغادهد
 ماتیجي معانا وتجیبي ھدوم جدیده

 عشان اول السنھ انتي كمان
 یال.. فكره جامده یامحمود : صبحي 

 غاده روحي معاھم
 دخلت جیھان علیھم مره اخرى وقد

 ؟تروح معانا فیییین: سمعت كالمھم 
 اكید ھتحتاج ھدوم جدیده: محمود 

 والعشان اول السنھ الدراسیھ زیك 
 ایھ

 ارادت غاده انھاء المناقشھ فمن
 الواضح ان جیھان ال ترید ان تخرج

 معھم



 

 یاجماعھ مش ھینفع اشتري: غاده 
 حاجھ انتوا ناسیین بابا ماعداش علیھ

 یومین
 یعني ھتروحي باللون: محمود 

 االسود المستشفى ده حتى مش فال
 .. حلو على العیانیین

 ثم ضحك مره اخرى تلك الضحكھ التي
 فابتسمت على.. ف قلبھا تخط

 .. استحیاء
 بصي: استكمل كالمھ بجدیھ وقال 

 یاغاده انتي الزم تغیري المود بتاعك
 عشان تعرفي تركزي في شغلك

 یال غیري ھدومك.. ومستقبلك 
 وماتتأخریش وانا مستني في الصالھ

 یال یا جي: ثم وجھ انظاره لجیھان 
 جي معایا

 خرج معھم صبحي واتجھ لغرفتھ
 ا وعاد مره اخرى لحجرةاحضر شیئ

 غاده وطرق الباب ودخل
 خدي یاغاده الفلوس دي: صبحي 

 ؟ایھ دول یاعمو: غاده 
 عشان تشتري اللي نفسك: صبحي 

 فیھ



 

 .. بس یاعمو: غاده 
 الفلوس دي بتاعتك: قاطعھا قائال 

 .. من ورثك یابنتي
 بكت عیناھا مره اخرى فقبلھا عمھا
 من جبینھا وتركھا لتبدل مالبسھا

*********** 
 وقف محمود ینتظر البنتین في

 الشرفھ دخلت علیھ جیھان وقرصتھ
 في ذراعھ

 ااااه ایھ یامجنونھ ده: محمود 
 ایھ؟ ایھ اللي انت عملتھ ده : جیھان 

 ؟اللي خالك تقولھا تیجي معانا
 ایھ اللي؟ وفیھا ایھ یعني : محمود 

 ؟مضایقك منھا كده
 دي اصال واحده مقفلھ كده: جیھان 
 .. نفسھا وھتقفلنا الخروجھفي 

 وافرض قابلنا ناس صحابنا ھنقولھم
 ھقولھم ان دي بنت عمي؟ علیھا ایھ 

 ؟انا
 .. اووو نوووو: محمود بسخریھ 
 .. امبوسیبل.. بنت عم جاللتك 

 یاشیخھ اتنیلي دي في كلیة طب
 .. وانتي في تجاره وانتساب كمان



 

 .. اجري اجري
 مالھم بتوع تجاره یاخویا: جیھان 
 اللي متواضع.. اجدع ناس : محمود 

 .. انما اللي زیك عایز. منھم بس 
 .. عایز ایھ: جیھان بتحدي 

 ؟؟؟؟؟؟ھھ 
 امسك محمود وجھھا بید واحد من

 عایز بوسھ: خدیھا وقال 
 .. وقبلھا في خدھا بقوه كي یغیظھا

 وتركھا وجرى وجریت وراءه وھي
 ھكذا كان.. تضحك من مزاحھ 

 قف من غضب اومحمود یقلب اي مو
 نكد الى مزاح وضحك

 خرجت غاده من حجرتھا وابتسمت
 لم یكن لھا اخ او اخت.. لمنظرھم 

 یشاركھا اوقات المرح مثلھم ودت لو
 .. دخلت معھم ھذا الشجار اللطیف

 وانتصرت.. ولكنھا اكتفت بالمتابعھ 
 جیھان على محمود واوقعتھ ارضا
 وبدأ تعد ارقام مثل حكم المصارعھ

 .. فوزھا على محمود واعلنت
 وانتھى الموقف بدخوا فوزیھ من باب

 .. الشقھ محملھ بطلبات البیت



 

 انت ماروحتش شغلك: فوزیھ 
 ؟النھارده وال ایھ یامحمود 

 ال روحت وجیت بدري بناءا: محمود 
 على تعلیمات االنسھ جیھان

 .. طیب روحوا وماتتاخروش: فوزیھ 
 ؟ھتیجوا على الغدا وال ایھ

 انا عایزه اتغدى برهال ال : جیھان 
 طیب یال یاغاده ورایا على: فوزیھ 

 المطبخ عشان نغسل الخضار
 والحاجات اللي جایباھا

 ال غاده مش: قالت جیھان بقصد 
 فاضیھ ھتیجي معانا

 ؟تیجي معاكوا فیییین: فوزیھ 
 تشتري ھدوم جدیده عشان: جیھان 

 ؟الجامعھ
 امال ایھ مش؟ ال واللھ: فوزیھ 

 بابا وجو النكدھلبس الوان عشان 
 واول ماعرفتي ان في خروج؟ ده 

 غیرتي رأیك
 انا مكنتش موافقھ ولحد: غاده 

 .. اللحظھ دي مش عایزه اخرج واللھ
 اسفھ اني: ثم نظرت لمحمود 

 عطلتكوا كل ده على الفاضي



 

 : اوقفھا محمود.. واتجھت لحجرتھا 
 استني یاغاده

 یاماما انا اللي: وجھ الكالم المھ 
 تحایلت علیھا عشان تیجيقولتلھا وا

 معانا وفعال ھي ماكنتش عایزه تلبس
 لكن اصریت انھا تغیر... غیر االسود 

 الجو ده وانتي الزم تساعدیھا في
 مش كده یاروح.. كده یافووووز 

 قلبي
 مصمصت شفتیھا ولم ترد علیھ

 واخذت اكیاس الخضار ودخلت بھا
 للمطبخ

 یال بقى: نظر محمود لغاده وقال 
 تأخرمش عایزین ن

 مابالش الخروجھ دي خلیھا: غاده 
 مره تانیھ مش عایزه مشاكل

 مشاكل ایھ یابنتي انتي في: محمود 
 حمایة محمود بك الكبیر ماتخافیییش

 یا دودو
 .. كمان دودو: غاده في سرھا 

 یخربیتك وانت حنین كده
 حاضر: غاده بانصیاع 

 ثم نظرت لجیھان نظرة لوم ولكن



 

 .. قبلھم االخرى لم تھتم بھا وخرجت
 ركبت جیھان بجوار اخیھا وركبت غاده

 في المقعد الخلفي وانطلقوا الى
 ... حیث المول التجاري

****************************  
  

  

  الرابع الفصل

  اعتادت الذي المول الى انطلقوا

  اول من..  منھ التسوق جیھان

  .. متطلباتھا كل غاده انھت متجرین

  ویلط وقت تقضي كانت جیھان لكن

  او شئ منھ تشتري وال متجر كل في

  انھوا..  االقل على واحد شئ تأخذ

  جیھان تنتھي ولم المول ادوار معظم

  .. متطلباتھا من بعد

  یاجیھان كفایھ بقى حرااام:  محمود

  تاني معاكي اخرج ھحرم انا

  من اروح ؟ یعني ایھ عایز:  جیھان



 

  ؟ طلباتي اخلص ما غیر

  ھشوی نرتاح تعالوا طب:  محمود

  نكمل ونقوم حاجھ وناكل

  تاكل لما بس..  اوك:  جیھان

  تعبت اروح عایز تقولي ماتجیش

  ده والكالم

  ھو عوزت لو حتى ال ال:  محمود

  علیكي بیقدر حد انتي

  نفس في مطعم الى محمود وأخذھم

  جیھان واستأذنت الطعام وطلب المول

  للحمام لتذھب

  .. محمود مع بمفردھا غاده اصبحت

  .. جیھان مع تذھب مل لماذا تدري ال

  االن خطأ وضع في انھا تعلم فھي

  بمفردھا معھ تجلس ان یصح ال وانھ

  شیئا ولكن..  عام مكان في لو حتى

  وال الجلوس على تصر جعلھا ما

  .. ضمیرھا لصوت تستمع



 

  وھو عالي بصوت نفسھ محمود حدث

  محفظتھ تحتویھا التي النقود یعد

  .. یاجیھان یھدیكي اللھ:  محمود

  تافھھ حاجات وكلھا بالوي صرفتي

  ترد ولم جیھان ابتسمت

  یدخل ویقف وھو محمود لھا نظر

  اخرى مره جیبھ في محفظتھ

  خلصتي كده یاغاده وانتي:  محمود

  تانیھ حاجھ ھتعوزي مش طلباتك

  للھ الحمد تمام كده:  غاده

  دانتي ؟ تمام اللي ایھ ھو:  محمود

  جابتھا اللي الحاجات ربع ماجبتیش

  مقصره الفلوس لو..  جي جي الست

  ماتقلقیش معایا انا قولیلي معاكي

  اللي الفلوس انا ابدا ال:  ممتنھ غاده

  كتیر منھا فایض معایا

  ؟ایھ طب:  محمود

  زي تمام كده انا صدقني:  غاده



 

  ماقلتلك

  تطلعي ھسمحلك مكنتش انا:  محمود

  بابا بس موجود وانا معاكي من

  من تجیبي الزم ان فكره اداني

  بصراحھ لیھ عارف مش معاكي

  .. احسن كده:  غاده

  في اللي نفذتي وبرضو:  محمود

  غوامق ھدومك كل وجبتي دماغك

  یدي كده مبھج لون مفیش غوامق

  ھیعیش انھ في امل المریض

  : كالمھ على تضحك وھي غاده

  االبیض البالطو البسھ ھكون ماتقلقش

  دي الھدوم فوق

  كده اقنعتیني ؟واللھ ال:  محمود

  رقمك:  لھا وقال ھھاتف أخرج ثم

  ؟كام

  ؟لیھ:  غاده

  بیت في احنا یعني عادي:  محمود



 

  اكید..  اتصال على نكون والزم واحد

  بعض ارقام نعرف ھنحتاج

  على ورن رقمھا غاده اعطتھ

  .. اسمھ سجلت..  ھاتفھا

  اي عوزتي لو بیا اتصلي:  محمود

  .. البیت بره البیت في..  حاجھ

  اي في واجیلك الشغل من ھخرج

  اللھ شاء ان قتو

  ؟ایھ بتشتغل انت:  غاده

  ده كل انتي ھو:  محمود ضحك

  ؟؟ایھ بشتغل انا ماتعرفیش

  شعرت..  اخرى مره وضحك

  ولم اخر اتجاه في نظرت..  بالحرج

  .. ترد

  انا..  ایھ وال زعلتي انتي:  محمود

  شركة في وبشتغل مھندس یاستي

  .. صاحبي واحد بتاعت

  كده انعش ااااه صاحبك واحد:  غاده



 

  براحتك عایز مانت وقت تخرج بتعرف

  شایل دانا واللھ ال:  محمود ضحك

  في بخرج ولما معاه الشغل معظم

  ھعطل مش اني عارف ببقى وقت اي

  خالص الشغل

  یاغاده بصي:  وقال قلیال صمت ثم

  جیھان ما قبل حاجھ اقولك عایز انا

  .. تیجي

  معاكي ماما تصرفات ان عارف انا

  كده بتبقى اتاوق..  صعب وكالمھا

  امنا ھي بس..  جیھان ومع معایا

  انا..  نحترمھا الزم طبعا وعادي

  والدتك زي تعتبریھا منك بطلب

  .. یجرحك ممكن كالم اي وتعدي

  وجودك على تتعود لما وصدقیني

  شویھ معاملتھا ھتتغیر معانا

  ؟ماشي..  شویھ

  انھا كفایھ..  ماتقول غیر من:  غاده



 

  اللي الوقت في بیتھا في شایالني

  اللھ بابا بعد اروحلھ حد مالیش

  .. یرحمھ

  في رضا ابتسامة محمود ابتسم

  وتناولوا جیھان جاءت..  صمت

  طعامھم

  وصلوا اخیرااا جیھان متطلبات انھوا

  العشاء قرب منزلھم

  .. المنزل امام السیاره محمود اوقف

  شاشتھ الى نظر..  ھاتفھ رن

  یرد ان قبل قال..  وابتسم

  زلواان یال:  محمود

  ھاتفھ على ورد السیاره باب فتح ثم

  .. السعاده وجھھ على یظھر وھو

  حملوا..  وغاده جیھان ترجلت

  .. السیاره من اغراضھم

  الھاتف یبعد وھو محمود لھم شاور

  : خافت بصوت وقال قلیال اذنیھ عن



 

  .. حاجھ ماتشیلوش انتوا اطلعوا

  دي الشنط واجیب ھخلص

  .. واحصلكوا

  واكمل اذنیھ الى التلیفون اعاد ثم

  مكالمتھ

  .. الشھم یاعم ماشي:  جیھان

  اللھ:  وقالت صوتھا رفعت ثم

  یسھلووووو

  تذھب كي بشده محمود لھا شاور

  وركن ظھره اعطاھم..  عنھ بعید

  حدیثھ واكمل السیاره على

  ال تقف وغاده ھذا كل..  الھاتفي

  لكالمھ انصاعت ولكنھا...  شئ تفھم

  نوجیھا ھي عمھا لشقة وصعدت

*******************  

  .. الدراسیھ السنھ وبدأت االیام مرت

  أول المنزل من غاده تخرج ان قبل

  بعض واعطاھا عمھا ناداھا یوم



 

  .. النقود

  یاغاده مصروفك ده:  صبحي

  من فلوس معایا لسھ انا:  غاده

  یاعمو الھدوم فلوس باقي

  دي دعوه مالیش انا:  صبحي

  اني موصیني ابوكي..  فلوسك

  ومشدد معایا من علیكي فشماصر

  حقك ده..  ماتتكسفیش یعني..  علیا

  وفلوسك

  یاعمو شكرا:  غاده

  روحي یال یال:  مازحا صبحي

  مستنیین زمانھم العیانیین

  السالمھ مع:  غاده

  التي المستشفى الى غاده ذھبت.. 

  في النھائیھ السنھ بھا ستقضي

  المكان آلفت ما وسرعان..  كلیتھا

  جدا طیبھ شخصیھ فھي..  والعاملین

  كل وجھ في وبشوشھ ومتواضعھ



 

  الثالثھ في یومھا انتھى..  الناس

  عصرا

  ترتاح لم..  منھكھ عمھا بیت وصلت

  اي جوفھا یدخل لم..  الیوم طوال

  غایة في وھي المنزل دخلت..  شئ

  وارتمت جیھان حجرة دخلت التعب

  سریعا حجابھا وفكت كنبتھا على

  الجو ھذا في ذلك الى تحتاج فكانت

  عمھا زوجة علیھا دخلت..  الحار

  فجأه

  ؟كده اخرك اللي ایھ انتي:  فوزیھ

  : وقفت ثم جلستھا في غاده اعتدلت

  بس ونص ٣ الساعھ

  معاد اعرف المفروض:  فوزیھ

  ھي تكیة مش یاھانم امتى رجوعك

  وقت وترجعي ماتعوزي وقت تخرجي

  وماتحبي

  من خرجت یاطنط واللھ:  غاده



 

  ھنا على طول على المستشفى

  یوم كل انا وعموما خالص ماتأخرتش

  .. ده المعاد في ھرجع اللھ باذن

  الغرفھ علیھم جیھان دخلت

  یوم مفیش ایھ ؟ یوم كل:  جیھان

  اجازه یوم باخد انا كنت اذا ؟اجازه

  بمزاجي أأجز وأوقات الجمعھ غیر

  كمان

  الزم امتیاز سنة دي بس:  غاده

  مستنییني عیانیین وفي احضر

  حاجات ودي اكتبھا الزم وتقاریر

  عنھا اغیب ماینفعش مھمھ

  مش كلیتي اللي انا یعني:  جیھان

  ملھاش حاجات على وبروح مھمھ

  ؟بتاعھا الكالم یاماما شایفھ ؟الزمھ

  ده بتقولیھ انتي اللي ایھ:  فوزیھ

  انھا جزاتھا ده یعني ؟؟؟ یاغاده

  فیھا تباتي اوضتھا فاتحالك



 

  ھاعلی تتریأي تقومي فیھا وتشاركیھا

  ؟كده

  علیھا الھجوم ھذا من غاده صدمت

  تقول لم فھي..  الرد تستطیع ولم

  .. منھم الھجوم ھذا كل یستحق شئ

  انتي اعملي یاجیھان معلش:  فوزیھ

  واستحملیھا بأصلك

  وانتي:  ایاھا آمره لغاده نظرت ثم

  على وحصلیني ھدومك غیري یال

  قرب عمك رجوع معاد..  المطبخ

  ضرحا:  مبحوح بصوت غاده

*********************  

  .. الصاله باسدال مالبسھا استبدلت

  البیت داخل بھ تتجول وكانت

  عملھم من ومحمود صبحي جاء

  غاده وكانت المائده على وجلسوا

  امامھم االطباق رص في تساعد

  شدید باستیاء تعاملھا وفوزیھ



 

  وعندما..  وجودھا متجاھلھ وجیھان

  غاده توجھت عملھا من انتھت

  لغرفتھا

  انتي غاده:  منادیا صبحي استوقفھا

  ؟فین رایحھ

  ومالیش تعبانھ یاعمو معلش:  غاده

  شویھ ارتاح ھدخل نفس

  لما..  یابنتي راحتك على:  صبحي

  عملتي واحكیلي كلي ابقى تصحي

  النھارده ایھ

  اذنكوا بعد حاضر:  غاده

*************************  

  ودفنت كنبتھا على غاده جلست

  عیناھا تدمع لم..  فیھاك بین وجھھا

  دمع بل..  اآلم من بھ تحس ما مع

  بعد شعرت..  اصعب وھذا..  قلبھا

  مجددا علیھا یحل بالتعب جلوسھا

  وفردت فقط اسدالھا حجاب فكت



 

  .. عمیق نوم في وغطت جسدھا

  فالنوم..  بالجوع احساسھا فرغم

  .. االن لقلبھا اقرب

  شاھد ھناك كان وسادتھا على ولكن

  .. عنھا رغما وتتحملھ نیھماتعا على

  ان دون عینیھا من سقطت دمعھ

  تخرج ان ابت دمعھ..  غادتنا تشعر

  ان ارادت دمعھ..  البیت اھل امام

  ولكن..  اكثر وتثبت غاده تتحداھا

  .. نومھا في غاده غطت عندما

  وخرجت غفلتھا الدمعھ استرقت

  في المكتومھ اآله عن لتصرخ

  ............... قلبھا

  

  

  الخامس لالفص

  

  



 

  في تبتسم..  مرآه امام واقفھ

  .. تراه الذي ماھذا ولكن..  رقھ

  رائعة بل..  جمیلھ فتاة نفسھا ترى

  بشكلھا ھي سعدت..  الجمال

  في باناملھا وجنتیھا المست..  ھكذا

  التفتت..  خلفھا صوت سمعت..  رقة

  زوجة انھا..  الصوت مصدر الى

  في تبتسم..  نحوھا تقترب..  عمھا

  ھذا على تراھا لم..  بالغ نحنا

  غاده علیھا ردت..  ابدا النحو

  فوزیھ لھا فتحت..  بابتسامھ

  .. حضنھا في غاده ارتمت..  ذراعیھا

  مالمح الى فوزیھ مالمح تحولت فجأه

  رفعت ثم..  الدماء بمصاصین اشبھ

  رفعت..  حاد بخنجر ممسكھ یدھا

  ظھر في بخنجرھا لتغوص عالیا یدھا

  من ید ھناك..  مھال ولكن..  غاده

  .. غاده تصل ان قبل استوقفتھا حدید



 

  نفسھا وافلتت الید صاحب الى نظرت

  ید انھا..  عمھا زوجة حضن من

  عمھا وجدت حولھا نظرت..  محمود

  .. الیدین ومقید العینین معصوب

  وتعبث ما نافذة من تنظر وجیھان

  شخص یوجد وال..  كالعاده بھاتفھا

  .. المكان ھذا في اخر

  اجري:  محمود صوت على تانتبھ

  .. یاغاده

  وتحاول مافیھا بكل غاده ركضت ھنا

  محمود ولكن بھا اللحاق عمھا زوجة

  یمنعھا

  ماال الى یبدو والطریق تركض ظلت

  .. نھایھ

  غااااااده غاااااده غاااااده..  ثم

*********************************************  

  ماصحیتش لسھ الھانم ھي:  فوزیھ

  بال التلیفزیون تتابع وھي انجیھ



 

  ال:  مبااله

  صحیھا قومي..  بنات دلع:  فوزیھ

  من واجیبھا انا علیھا ھدخل واال

  شعرھا

  بابا خایفھ مش:  بتھكم جیھان

  یسمعك

  انا ھو ؟ جي جي یاست نعم:  فوزیھ

  ماھي ؟ حاجھ في معاھا قصرت

  .. ببالش نایمھ شاربھ واكلھ

  ماھو:  مكانھا من تقوم وھي جیھان

  راسیھ انا..  یافوووز بفلوسھا ھكل

  كلھ الدور على

  والتعب!!!!  البت شوفي:  فوزیھ

  ؟؟؟بردو بفلوس والخدمھ

  ھي البنت..  یتقال الحق:  جیھان

  شغل مشیالھا دانتي..  بتخدم اللي

  .. كلھ البیت

  اللي ھي عنھا غصب مش:  فوزیھ



 

  اللي محتاجھ وانا خدماتھا بتعرض

  نيخلصی قومي قومي..  یساعدني

  نائمھ وجدتھا..  الحجره جیھان دخلت

  نظرت..  خلفھا مفرود وشعرھا

  .. وحسد بحقد غاده شعر الى جیھان

  رغم غاده ان اصدقائي تعرفوه ال فما

  انعم ولكن والجمال الحسن فقدانھا

  .. الحریر مثل بشعر علیھا اللھ

  .. ظھرھا اسفل الى یصل طویل

  لدرجة جدا جدا ناعم..  حالك اسود

  .. طبیعي غیر انھ یتوقع یراه من ان

  غاده ورثتھ الذي الوحید الشئ وھذا

  .. امھا من

  وتقول شعرھا الى تنظر جیھان ظلت

  بال للي الحلق یدي" سرھا في

  من حرام ھو المثل ھذا"  ودان

  تفرق ال كانت جیھان ولكن االساس

  .. المفارقات ھذه في



 

  قطرات غاده وجھ على جیھان الحظت

  تھمھم ادهغ وكانت..  غزیره عرق

  غیر ونفسھا مفھومھ غیر بكلمات

  تلوح غاده وجدت فجأه ثم..  منتظم

  نفسھ عن یدفع كمن الھواء في بیدھا

  توقظھا ان جیھان قررت..  ما شئ

  غااااااده غاااااده غاااااده:  جیھان

  وھي نومھا من غاده انتفضت

  وجدت..  حولھا نظرت..  تلھث

  ایقنت..  متسائلھ لھا تنظر جیھان

  .. جلست..  تحلم كانت ھاان

  روعھا من ھدأت..  ربھا استغفرت

  اوي كتیر نمت انا:  لجیھان نظرت

  شویھ..  یعني:  جیھان

  اوي تعبانھ كنت:  تقف وھي غاده

  بنفسي ومحستش

  دیل شكل على شعرھا غاده لمت

  .. اسدالھا داخل واخفتھ حصان



 

  ناحیة توجھت..  شعرھا وغطت

  الباب

  مش محمود كنفس ماتتعبیش:  جیھان

  النھارده بره وھیبات ھنا

  ؟فین:  بسرعھ غاده

  من الخروج في تسبقھا وھي جیھان

  اسكندریھ:  الغرفھ

  تجلس عمھا زوجة وجدت غاده خرجت

  شذرا الیھا وتنظر الصالھ في

  یاھانم الخیر صباح:  فوزیھ

  في وجھھا وتذكرت غاده لھا نظرت

  ظلت..  لھا الكارھھ ونظرتھا الحلم

  .. حلمھا في شارده لھا تنظر

  كده متنحھ واقفھ یابت مالك:  فوزیھ

  لیھ

  ابدا ال..  ھھ:  غاده

  دش واخذت الحمام غاده دخلت

  فوزیھ وجدت وخرجت..  ساخن



 

  .. غاضبھ وھي منتظراھا

  ما كل ایھ في مالك انتي:  فوزیھ

  علیا ماتردیش اندھلك او اكلمك

  یاطنط بس ایھ حصل:  غاده

  وانتي علیكي انده عمالھ دانا:  فوزیھ

  الحمام في ساعھ قاعده سیادتك

  بتستجمي

  انا..  حضرتك ماسمعتش:  غاده

  اذنك عن..  اسفھ

  شرھا تتفادى ك امامھا من وانصرفت

  الرعد سمعتي:  خافت بصوت فوزیھ

  تغوري یارب..  یاشیخھ ودانك في

  وتریحینا بقى

  تسرح وجلست حجرتھا غاده دخلت

  .. انیقھ بتوكھ ورفعتھ المبلل شعھا

  عدم مستغلھ مھندمھ تبدو ان حاولت

  فأي..  المنزل في محمود وجود

  ھذا قلیال بمظھرھا تھتم عندما فتاه



 

  كانت..  النفسیھ حالتھا على یؤثر

  بسیطھ جمیلة صیفي بیجامھ ترتدي

  العشاء صالة ادت

  عمھا مع الصالھ في جلست خرجت

  .. وزوجتھ

  .. یاغاده ده الجمال ایھ:  صبحي

  تفرفشي عایزك یبتيیاحب كده ایوا

  الحزن وتنسي

  قالت حتى لھ تبتسم غاده تلبث لم

  سالمة بس ایھ جمال:  فوزیھ

  یاخویا البوصھ لبس..  الشوف

  تبقى..  المثل كملي:  بعند صبحي

  .. العرایس ست وغاده..  عروسھ

  .. ده الحریر شعرھا كفایھ

  وھي ایھ بشعرھا ھتعمل:  فوزیھ

  الوحیده الحاجھ یعني..  محجبھ

  .. مخبیاھا فیھا العدلھ

  بحجابي اجمل انا:  بكبریاء غاده



 

  بیھ أمرني ربنا عشان یاطنط

  یاغاده یكرمك ربنا:  بفرحھ صبحي

  حاجھ غیر من القمر زي انتي

  امھ عین في القرد:  بسخریھ فوزیھ

  غزال

  ده:  وقالت البكاء على غاده اوشكت

  انا مش یاطنط القرد

  كثرا الحوار استحمال غاده تستطع لم

  ان قبل سریعا وقامت ذلك من

  ضعف عن وتعلن عیناھا تفضحھا

  دخلت..  السیده تلك امام موقفھا

  على نفسھا ورمت جیھان حجرة

  لنفسھا وسمحت..  التسریحھ كرسي

  تذكرت لماذا تدري لم..  بالبكاء

  ابتسمت..  الوقت ھذا في محمود

  كالمھ تذكرت..  دموعھا تمسح وھي

  ان امنھ طلبھ وعن والدتھ عن

  استغفرت..  الالذع كالمھا تستحمل



 

  فوزیھ بمقابلة نیتھا وجددت ربھا

  كلمة كل عن والتغاضي مبتسم بوجھ

  منھا تخرج

  لھم اعدت..  اخرى مره خرجت

  كثیرا وتكلمت معھم جلست..  الشاي

  فوزیھ حاولت بالطبع..  عمھا مع

  ولكن قاسیھ بكلمات مزاجھا تعكیر

  تسمعھا ال كأنھا غاده

  ولكنھا لعمھا سؤال في غاده ترددت

  امرھا حسمت

  بایت محمود ان بتقول جیھان:  غاده

  ؟ كده مش البیت بره

  بالشحن جایھ بضاعھ في اه:  صبحي

  یكونوا الزم وصاحبھ وھو.. البحري

  یستلموا عشان المینا على مستنیین

  دي الشحنھ

  یعني یومھا یبات الزم وھو:  غاده

  ؟ویجي شغلھ یخلص ماینفعش



 

  على بتنزل لما عھالبضا:  صبحي

  في طول على كده ماتدخلش المینا

  ایاام بتاخد وجمارك واجراءات تفتیش

  بنفسھم الحاجھ یتابعوا والزم یابنتي

  ماصاحب ایھ ذنبھ ھو طیب:  غاده

  لوحده یروح الشركھ

  اه..  صغرھم من صاحبھ ده:  صبحي

  محمود بس..  صاحبھ باسم الشركھ

  یوم اول من الشغل معاه شایل

  لیھم بقى للھ والحمد..  دي ھللشرك

  السوق في اسم

  ویجیبھ..  یوفقھم ربنا:  غاده

  بالسالمھ

  تتابع كانت ولكنھا فوزیھ تقاطعھم لم

  .. خبیثھ ابتسامھ ابتسمت..  الحوار

  شیطانیھ فكره مخھا في والتمعت

******************************  

  تتجول غاده كانت..  یوم ثاني جاء



 

  .. عقل بنصف المستشفى انحاء في

  .. الیوم طوال عقلھا على یلح سؤال

  فقط ؟؟؟؟؟بھ اتصل ان یجب ھل

  طلب الذي ھو..  علیھ لإلطمئنان

  تتصل ان الطبیعي ومن..  رقمھا

  .. البیت خارج وھو علیھ تطمئن

  الراحھ فترة في قراراھا اخذت

  .. ھاتفھا وامسكت

************************  

  یسد. . المینا رصیف عل واقفا كان

  یقف..  السفن ابواق صوت اذنیھ

  بھا تزخر التي الكونتیرنرات وسط

  شعر..  البحري اسكندریھ میناء

  غاده انھا..  اخرجھ..  یھتز بھاتفھ

  الووو:  محمود

  علیكم السالم:  غاده

  یاغاده ازیك السالم وعلیكم:  محمود

  ؟ ایھ عامل انت..  للھ الحمد:  غاده



 

  ؟ایھ شغلك اخبار

  الخیر فیكي..  للھ حمدال:  محمود

  .. یاغاده واللھ

  لیھ:  غاده

  معملتھاش جیھان دي:  محمود

  بس فاضیھ مش تالقیھا بس ال:  غاده

  علیك قلقانھ اكید

  الموضوع عشان بس ادعیلي:  محمود

  والموظفین كتیر والبضاعھ معصلج

  ھنطول شكلنا قلیلین

  امرك ییسرلك ربنا:  غاده

  كاجیبھال حاجھ عایزه مش:  محمود

  ھنا من

  .. نفسك ماتتعبش شكرا الالال:  غاده

  سالمھ بالف ترجع

  یسلمك اللھ:  محمود

  .. شغلك تكمل اسیبك طیب:  غاده

  السالمھ مع..  اللھ حفظ في



 

  السالمھ مع:  محمود

  صدیقھ الى ذھب ثم مكالمتھ انھى

  .. ھاني

  مین بتكلم كنت:  ھاني

  عایشھ اللي عمي بنت:  محمود

  عیھا حكیتلك مانا دول الیومین عندنا

  البنت في تأثر لحقت انت:  ھاني

  دي بالسرعھ

  زي دي اللھ اتق یاخي:  محمود

  .. اختي

  سمعتك ساره لو ااااه:  ھاني

  ھتنفخك..  دلوقتي

  زي فعال غاده..  ایھ بقولك:  محمود

  .. جدا جدا محترمھ بنت وھي جیھان

  تعاااالى:  یضحك وھو ھاني

  ھاعن بیدافع محمود شوفي یاسااااااره

  ازاي

  دعوه ملكش انت یال بس:  محمود



 

  .. بساره

  .. ازاي بیھا دعوه مالیش:  ھاني

  یابني اختي دي

  شاء ان مراتي ھتبقى بس:  محمود

  اللھ

  یوفقكوا ربنا:  ھاني

  دي الشحنھ من بس نخلص:  محمود

  اوي كویس مكسبھا..  ونوزعھا

  انا لشقتنا اجھز اعرف ھیخلیني

  .. وساره

  وابقى اسلفك قلتلك مانا:  ھاني

  شغل مانخلص بعد سدد

  بس فلوس موضوع مش:  محمود

  یبقى ذھني عایز انا..  یاھاني

  اتجوز عایز مش..  وبس لیھا صافي

  لسھ دي زي كبیره وشحنھ

  ماتوزعتش

  ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ:  ھاني



 

  انت..  دي صافي یبقى ذھني حلوه

  ایھ وال ھتكسفنا

  االدب یاقلیل یاض بس:  محمود

  زبالھ تفكیرك .. انت

  احسن معایا نفسك احترم:  ھاني

  اھو بقولك انا اختي ماجوزكش

  نسب یابو حبیبي:  محمود

******************************  

  

  السادس الفصل

  

  

  صوت وجدت المنزل غاده دخلت

  انھ بیدو..  الداخل من یأتي عالي

  فجأه..  یتشاجران وفوزیة جیھان

  رةحج من غاضبھ تخرج جیھان وجدت

  في الباب وتقفل حجرتھا وتدخل امھا

  ونظرت فوزیھ بعدھا خرجت..  عنف



 

  الصالھ في الواقفھ غاده الى

  ؟؟ ایھ بتعملي عندك واقفھ:  فوزیھ

  ؟علینا بتتصنتي

  من جایھ لسھ انا واللھ ابدا ال:  غاده

  بره

  علیھا ترد ولم حنق في فوزیھ زفرت

  واغلقت اخرى مره حجرتھا ودخلت

  عنف في االخرى ھي الباب

  بدایة:  وقالت حاجبیھا غاده رفعت

  بالخیر مبشره

  وجدتھا..  ودلفت جیھان باب طرقت

  شارده صامتھ النافذه امام تقف

  علیكم السالم:  غاده

  مره نظرت ثم جیھان لھا التفتت

  : خفوت في وقالت للنافذه اخرى

  السالم وعلیكم

  تتطفل ان ترید لم..  غاده صمتت

  علیھا واضحال جیھان حزن ولكن علیھا



 

  تسألھا جعلھا

  مره اول..  یاجیھان مالك:  غاده

  كده زعالنھ اشوفك

  بیحصل مره كل..  عادي ال:  جیھان

  كده

  ؟؟مره كل:  تساؤل في غاده رددت

  في كرسي على تجلس وھي جیھان

  عریس یجیلي مره كل اه:  حجرتھا

  دي المشاكل تحصل

  ماشاء ؟ عریس:  بابتسامھ غاده

  یاحبیبتي مبروك الف..  اللھ

  انتي ھو بس ایھ مبروك:  جیھان

  مع متخانقھ مانا مبسوطھ شایفاني

  اھو ماما

  سبب معرفش انا ماھو:  غاده

  ایھ خناقكوا

  معرفش عریس یجي مره كل:  جیھان

  .. عالن عمو ابن وال فالنھ طنط ابن



 

  صحابھا تجامل عایزه انھا تحسي

  حسابي على

  ناس یكونوا یمكن طیب:  غاده

  من بتحكمي انتي ینوكویس محترمین

  عارفاھم ماتكوني غیر

  جدا كویس عارفاھم انا ال:  جیھان

  البیت مایدخلوا قبل من ورفضاھم

  ھو..  ھو..  ھو لیھ:  بتردد غاده

  ؟تاني حد بتحبي انتي

  والكالم الحب ال:  بضحك جیھان

  دماغي في مش ده الفارغ

  ؟ الرفض سبب ایھ طیب:  غاده

  علیا بتتحایل ماما اللي كل:  جیھان

  اول في لسھ لیھم اتخطب عشان

  یعیشني غني واحد عایزه وانا حیاتھم

  انا اللي كل ویجیبلي صح عیشھ

  عایزاه

  دي المره عریس طیب:  غاده



 

  ایھ بیشتغل

  صیدلیھ في واقف:  جیھان

  ؟ دي صیدلیھ في واقف ایھ: غاده

  دكتور وال یعني عامل

  صیدلھ خریج ال:  بتأفف جیھان

  دكتور اسمھ یبقى طیب:  غاده

  صیدلھ في واقف مش صیدالني

  عاجبني مش..  علینا ما:  جیھان

  اوي ھي وعاجبھا

  ؟ معاه قعدتي ؟ شوفتیھ طب:  غاده

  انتي یاغاده بقى یووووه:  جیھان

  حیاللھ ھو ؟ لیھ كده زیھا بتتكلمي

  یبقى بتاعتھ تبقى لما فیھا شغال

  حالل یحلھا

  عنده یبقى بكره ممكن ماھو:  غاده

  فیھا بیشتغل اللي من اكبر واحده

  ؟ یضمنلي اللي ایھ:  جیھان

  قدامي اشوف عایزه انا ؟ قولیلي



 

  كل..  مودیل اخر عربیھ شیك شقھ

  مااعمل غیر من اجیبھا طلباتي

  الشھر اول حساب

  : جیھان..  یطرق الباب سمعوا ھنا

  ادخل ایوه

  : البشوش محمود وجھ..  الباب فتح

  یابنانیییییت وحشتوني

  واحتضنت مكانھا نم جیھان قفزت

  محمود

  حمدللھ قلبي حبیب حوده:  جیھان

  سالمتك على

  في وقالت حجابھا من غاده عدلت

  .. سالمتك على حمدللھ:  سعاده

  البیت نورت

  سریر طرف على یجلس وھو محمود

  .. غاده

  .. یادودو یسلمك اللھ:  محمود

  احلى مفیش راح الواحد مھما یاااااه



 

  الواحد بیت من

  سریر على جسمھ یفرد وھو ذلك قال

  جیھان

  امامھا نائم منظره من غاده احرجت

  الحجره من بالخروج وھمت ھكذا

  كسفت یابني نفسك اعدل:  جیھان

  البنیھ

  یادودو تعالي:  یجلس وھو محمود

  اھو قمت ادیني

  ھروح انا راحتك على خلیك ال:  غاده

  المطبخ في طنط اساعد

  نعمل عایزین بس استني ال:  جیھان

  عن ترجع عشان ماما امقد جبھھ

  رأیھا

  ضمن من ھبقى وانا:  بسخریھ غاده

  اني بتحلمي دانتي!! دي الجبھھ

  فیھا أأثر ممكن

  ؟مالك جي یاجي ایھ في:  محمود



 

  كلھ الحوار جیھان لھ روت

  في ماما مع بصراحھ انا:  محمود

  االول وشوفیھ معاه اقعدي رأیھا

  كده بقول كمان وانا:  غاده

  انا یعني:  غاضبھ جیھان قامت

  تقفوا تقوموا صفي في تبقوا بقولكوا

  كلكوا ضدي

  ومحدش ضدك محدش:  محمود

  بقولك انا بس عنك غصب ھیجوزك

  ولو یاحجھ شووووووووفیھ

  ارفضیھ معجبكیش

  أل یعني أل:  جیھان

  معاییر في بس..  براحتك:  محمود

  تقییمي عشان الفلوس من بكتیر اھم

  ھتتجوزیھ اللي

  لدینا حاجھ اھم:  غاده

  على یكون الزم یاغاده صح:  محمود

  الحب وكمان..  الراجل النھ دین



 

  في حطھ مش انتي..  یاجیھان

  ھتحبي وال ھتحبیھ..  الحب دماغك

  فلوسھ

  الجواز بعد یجي ممكن الحب:  غاده

  واخده مش انتي اصل ال:  جیھان

  عشان كده الحب عن بیدافع ھو بالك

  فیھ غرقان ھو

  ؟ایھ:  غاده

  بعینیھا مشتر وھي جیھان

  القلب حبیبة سارة:  بسخریھ

  : خفیف ضربة كتفھا على ضربھا

  دي بكره..  انتي یابت ماتتریأیش

  اخوكي مرات تبقى

  ؟ ساره مین..  م..  م..  م:  غاده

  وانا صاحبي ھاني اخت دي:  محمود

  دلوقتي لحد بس فتحتھا قاري

  اعرف مكنتش معلش:  ببھوت غاده

  المھم..  دلوقتي سیبونا:  جیھان



 

  تطلعني خلیھا ماما كلم یااستاذ انت

  المره الموضوع احسن دماغھا من

  جد واخداه ھي دي

  وانا:  االوضھ من یخرج وھو محمود

  ؟ ایھ ھعملك یعني

  تالقینا لما:  ورائھ تخرج وھي جیھتم

  ده الموضوع على ھتقفل علیھا كتیر

  في مناقشتھم لیكملوا وخرجوا

  عرتش خلفھم غاده تاركین..  الصالھ

  تستطیع لم..  غریییییب بشعور

  .. اللحظھ ھذه في بھ ماتشعر وصف

  ام متغاظھ ام مخنوقھ ام مصدومھ

  التشعر ھي فعال!!!!  الشئ

  او بحزن تشعر لم لماذا..  بالشئ

  من على تبكي..  تبكي حتى او بغیظ

  احبتھ انھا نعم..  تحبھ انھا ظنت

  معرفتھا حین تغضب لم لماذا ولكن

  ما فكل..  جیبع شئ ؟ خطوبتھ خبر



 

  ولكن تحبھ انھا ھو منھ متأكده ھي

  یحب او خاطب كونھ مھتمھ غیر

  .. اخرى

  وابدلت االفكار تك من رأسھا نفضت

  لتؤد حجرتھا من وخرجت مالبسھا

  السفره اعداد من الیومیھ الطقوس

  بعد االطباق لم ثم الطعام وغرف

  غسل ثم الطعام من االنتھاء

  كل..  الشاي واعداد..  المواعین

  .. شدید بوجوم تعده كانت ذلك

  .. بالالمبااله احساس

************************  

  .. الدراسھ اول على شھر مر

  من لھا مرتب اول غاده وقبضت

  ولكنھا جدا بسیط..  المستشفى

  .. جدا بھ فرحھ كانت

  المستشفى من الخروج قررت

  ھدیھ اشترت..  للتسوق والذھاب



 

  .. االسره من فرد لكل

  .. بالھدایا فاجأتھم لالمنز وصلت

  .. عطر وجدھا علبتھ صبحي فتح

  ساعھ وجدتھا علبتھا فوزیھ وفتحت

  وجد محمود..  جدا انیقھ حریمي

  .. معروفھ ماركھ شیك قلم ھدیتھ

  سلسلھ جیھان ھدیة كانت واخیرا

  حرفین عیھ كبییر قلب بھا رقیھ

g&g 

  اسمنا وانتي انا ان لقیت:  لھا وقالت

  الحرف بنفس بیبتدي

  وقفت..  بھدیتھا جیھان فرحت

  حقیقي بحب جیھان وقبلتھا

  .. الھدایا تلك على الكل شكرھا

  مرتبك خلصتي كده انتي:  محمود

  كلھ

  عادي ابدا ال:  غاده

  حاجھ ماجبتیش وانتي:  صبحي



 

  ؟لنفسك

  وانا حاجھ محتاجھ مش انا:  غاده

  یاعمو وسطكوا في

  على عازمكوا بقى انا ال ال:  محمود

  لغاده مرتب اول مناسبةب بره العشا

  انا سیبتلي كنت یابني:  صبحي

  اللي المفروض انا..  دي الطلعھ

  اعزمكوا

  سبقت اللي انا یاحج ال:  محمود

  مره انت اعزمنا..  االول وقولت

  تانیھ

  یاخفیف ماشي:  صبحي

  استعدوا..  الوقت ومر الجمیع ضحك

  انتقاه مطعم الى ذھبوا..  للخروج

  مائده ىعل جلسوا..  لھم محمود

  انواع محمود لھم طلب..  كبیره

  جدا كریم فمحمود..  كثیره طعام

  كانت..  اھلھ مع خصوصا..  بطبعھ



 

  غیر نظرات لغاده تنظر فوزیھ

  .. مفھومھ

  ابدا صفوھا علیھا تعكر لم ولكنھا

  .. الیوم ھذا

  شغلك في ایھ عامل:  فوزیھ قالت

  الجدیده الشحنھ اخبار..  یامحمود

  ؟ایھ

  استقرت االوضاع للھ لحمدا:  محمود

  تجار في..  وزعناھا والبضاعھ

  بیدفعوا وتجار بالقسط بیدفعوا

  عننا یبعدھم ربنا تانیھ وناس..  كاش

  خاااالص بكلمتھم مابیلتزموش

  ویحققلك یامحمود یعینك ربنا:  فوزیھ

  حلمك

  ادعیلي..  یاماما ھانت:  محمود

  بس انتي

  عایز محمود اصل:  بقصد فوزیھ

  براس یدخل..  ھاني مع كشری یدخل



 

  كده..  الشركھ ویكبروا یعني مال

  یتضاعف ومكسبھم ھتتوسع الشركھ

  ویوفقك امرك ییسرلك ربنا:  غاده

  بقالي..  یاغاده امین اااااه:  محمود

  ده الحلم وھدفي بحوش مده

  تكمل عشان ایھ اد فاضلك:  فوزیھ

  ؟بتاعك المال رأس

  ھنقضي احنا ھو ده ایییھ:  جیھان

  ؟ واالرقام الشغل في یلھالل

  اتكتمي یابت بس:  فوزیھ

  مش..  جي یاجي ایھ عایزه:  محمود

  ایھ وال المطعم عاجبك

  ده الملل ایھ بس عاجبني ال:  جیھان

  الفسحھ..  وبس نتعشى خارجین

  المحالت على اللف في والخروج

  قاعدین مش..  وھنا ھنا والتمشیھ

  كده العواجیز زي

  ومونق عشا نخلص خالص:  محمود



 

  اللقمھ نھضم واھو شویھ نتمشى

  كلناھا اللي

  ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ

  اللف نسیب احنا ال:  صبحي

  ننام نروح احنا لیكوا والتمشیھ

  بقى الجو بردو احسن اه:  فوزیھ

  ھستحمل مش وانا بلیل بیبرد

  البیت ھنوصلكوا ماشي:  محمود

  احنا ونخلع

  یاعمو معاك ھروح كمان وانا:  غاده

  تروحي دودو یاست نعم:  محمود

  اول شرف على دي العزومھ دي فین

  نسیتي وال مترب

  انا بس مانستش ال:  ضاحكھ غاده

  الصبح مستشفى عندي

  ھأخركوا مش:  محمود

  من كل وذھب العشاء من انتھوا

  غاده وانطلقت للمنزل وفوزیھ صبحي



 

  مول الى محمود ومعھم وجیھان

  غاده سعدت..  جیھان اقترحتھ جدید

  افتقدت عمرھا طوال..  معھم كثیرا

  بین واللھو اللعب من الجو ھذا

  على محمود دعاھم..  االخوات

  .. كریم االیس تقدم مفتوحھ كافتریا

  واحده كل محمود لھم وطلب جلسوا

  .. تحبھ الذي النوع حسب على

  قلت كنت متأخر الوقت لوال:  محمود

  معانا یجوا وساره لھاني

  البت وتالقي بقى اووووف:  جیھان

  فیھ الزقھ ھاني مرات السئیلھ

  كده حد على ماتتكلمیش:  محمود

  علیكي حراام یابنتي

  طالعھ دي شایف مش انت:  جیھان

  !!فاھمھ مش ایھ عشان السما فیھا

  بس حاجھ وكل ومزه حلوه اه ھي

  كتیر زیھا اللي یعني عادي



 

  طالما حر واحد كل:  محمود

  مالناش یبقى حاجھ في ماضایقتكیش

  بیھا دعوه

  جبت كنت دانا تقدر ھي:  یھانج

  االرض مناخیرھا

  انك حاسس لیھ عارف مش:  محمود

  مع ونسیناكي معانا متربیھ مش

  زي بتتكلمي انتي یابت..  البواب

  لیھ كده الوالد

  ھو:  وقالت كالمھ على غاده ضحكت

  زمان من صاحبك ده ھاني

  ابتدائي من:  محمود

  الصحوبیھ لما حاجھ احلى:  غاده

  كلھ العمر تدوم

  ھاني بحب انا..  طبعا:  محمود

  كمان واكتر بجد اخویا..  جدا

  حبیت فیھ حبك ومن:  ضاحكھ جیھان

  كده مش اختھ



 

  .. زمان من ساره بحب انا:  محمود

  لحد..  بكلمھا وال بقولھا مكنتش بس

  مع مشروعي وبدأت اتخرجت ما

  البیت ادخل قدرت ساعتھا ھاني

  جامد بقلب واتكلم

  لیا ماكان عمري انا .. عارفین:  غاده

  بتقعد اللي بتعدي سنھ كل..  صحاب

  سنھ كل بتتغیر الفصل في جنبي

  صحاب لكن..  زمایلي كلھم یعني

  .. ابدا فیھ مكنش..  وھاني انت زیك

  .. اخوات حتى وال

  مع بشوفكوا لما:  عیناھا دمعت ثم

  اني بحس..  وجیھان انت بعض

  لیھ..  عنكوا بعید عمري نص فاتني

  .. عمرنا طول بعض نعرفشما احنا

  تیجوا عمي من ماطلبتوش لیھ

  ؟؟ تشوفوني

  ایھ:  بحنیھ یدھا جیھان مسكت



 

  ؟لیھ كده غم قلبتیھا انتي یادودو

  .. صدقیني بس فعال غلطانین احنا

  الموضوع من بالنا ناخد خالنا محدش

  .. ده

  وندور نسأل كنا الصح:  محمود

  بابا حتى..  وعمي انتي علیكي

  .. بیروحلكوا انھ اعرف لما بالصدفھ

  ورایح ھنا من..  بصي:  لھا نظر ثم

  .. اختك جي وجي اخوكي انا

  احلى وھنعیش فات اللي ھنعوض

  .. ماشي بعض مع حیاه

  : دموعھا تمسح وھي غاده ابتسمت

  ماشي

  : عالي بصوت وھویشھق محمود

  كریم االیس

  سااااااااااااااااااااااااااااااااااح

  .. بشده وجیھان غاده ضحكت

  فین تروحوا عایزین ھا:  محمود



 

  ؟تاني

  انا یخلیك اللھ كفایھ الاا:  غاده

  عندي..  ونص اتناشر الساعھ

  بدري مستشفى

  مش..  بقى فكیھا یاستي:  جیھان

  استغلي..  فات اللي ھنعوض قولنا

  صباحي خروجھ وخلیھا یال الفرصھ

  للفجر

  مش بقولك مش ؟ صباحي:  محمود

  معانا متربیھ

  بس:  كتفھ على تضربھ وھي جیھان

  انت یابني

  النھارده كده كفایھ ال:  محمود

  تانیھ مره ونخرج

  : لسانھ یخرج وھو لیجھان نظر ثم

  ومراتھ ھاني نجیب وبالمره

  بقى لوحدكوا:  بغیظ جیھان

  یاأمووووور



 

  الى الجمیلھ السھره ھذه بعد انطلقوا

  وغاده جیھان دخلت..  المنزل

  تشعر مره وألول..  غرفتھما

  .. المنزل بھذا لوجودھا..  لسعادهبا

  عن توقفت وقد عمھا زوجة

  وبین بینھا الحاجز..  مضایقتھا

  .. زال قد جیھان

  .. فردتھا ان بعد كنبتھا على نامت

  تبادلوا..  سریرھا على جیھان نامت

  مواقف تذكروا..  النوم قبل االحادیث

  نامت ثم..  ضحكوا..  معا الیوم

  .. لنوما غاده تستطع لم..  جیھان

  !!! محمود...  فیھ تفكر كانت

  تشعر كانت..  غریب منھ موقفھا

  انھاصدقت لدرجة جدا الیھ تمیل انھا

  .. اللیلھ ھذه بعد ولكن..  تحبھ انھا

  في الیھ تحتاج كانت انھا ایقنت

  ھي نعم..  االخ الى تحتاج..  حیاتھا



 

  اول ھو..  فقط كأخیھا وتعزه تحبھ

  عاملھوالم بالحنان اشعرھا انسان

  كانت الذي الوقت في الحسنھ

  بتجاھل وجیھان فوزیھ تعاملھا

  وقت في كان انھ وخصوصا وإساءه

  علیھا یحنو كان..  والدھا وفاة

  علیھا یختلط ان البد كان..  بشده

  .. .. مشاعرھا وتتخبط..  االمر

  امام وقفت..  مكانھا من قامت ثم

  حدثت..  وجھھا الى نظرت..  المرآه

  سرا نفسھا

  وال خاطب مش كان لو ھو اترىی: 

  تأملت ؟ یبصلي ممكن كان..  بیحب

  احب ممكن انا یاترى ؟ وجھھا مالمح

  اعیش ممكن ؟ بنت اي زي واتحب

  ؟ومحمود ساره زي حب قصة

  .. لتنام ذھبت ثم حاره تنھیده تنھدت

  ان الى تفكر والزالت عیناھا اغمضت



 

  ثم الفجر صلت قامت..  الفجر أذن

  یییقعمییییی نوم في غطت

*****************************  

  موقع في وقف..  یوم ثاني جاء

  والدتھ انھا..  ھاتفھ رن..  عملھ

  .. یاأمي الو:  محمود

  ھتیجي..  یامحمود ایوه:  فوزیھ

  ؟امتى

  الضھر اتناشر لسھ الساعھ:  محمود

  في..  رجوعي معاد على بدري لسھ

  ؟ایھ وال حاجھ

  ريبد تخلص حاول..  في اه:  فوزیھ

  قدام حاجھ في وماتسألنیش وتیجي

  ؟مفھوم..  حد

  حاضر:  محمود

  السالمھ مع:  فوزیھ

  یسلمك اللھ:  محمود

***************************  



 

  الى أمھ أدخلتھ..  محمود وصل

  على جلس..  مباشرة حجرتھا

  .. الكرسي

  قلقتیني یاماما ایھ في:  محمود

  : الیھ تنظر وھي فوزیھ صمتت

  غاده ھتتجوز انت..  محمود

***************************  

  

  السابع الفصل

  

  

  

  !!!!ایھ:  محمود

  ؟ماسمعتنیش ایھ:  فوزیھ

  او..  ماسمعتكیش اه:  محمود

  انتي اللي ایھ..  وبستعبط سمعتك

  ؟یاماما ده بتقولیھ

  .. بس اسمعني:  فوزیھ



 

  مش انتي بس ایھ اسمع:  قاطعھا

  يیعن وبعدین خاطب اني بالك واخده

  طول على دانتي ؟ غاده في حبك من

  ھاتي..  بصي..  خناق خناق خناق

  ایھ غرضك وقولي االخر من

  تشارك عایز انت مش:  فوزیھ

  راقده غاده البت ؟شركتھ في صاحبك

  كبیره محالت فیھ كبیر بیت على

  ده البیت..  رئیسي شارع وعلى

  شوف..  جنیھ ملیون یعملھ بالمیت

  جنیھ ونملی معاك یبقى لما بقى انت

  وھاني الشركھ صاحب تبقى دانت

  عندك یشتغل اللي ھو

  غبي اصلي انا یاماما معلش:  محمود

  الكالم عیدي..  محدود وذكائي شویھ

  عالقة ایھ..  مافھمتش عشان تاني

  ایھ ؟ منھا بجوازي غاده ببیت شغلي

  ؟ دي الكبیره اللفھ



 

  علیھا باین غاده البت:  فوزیھ

  كده كبی مھتمھ شایفاھا..  بتحبك

  لیك ونظراتھا تغیب لما علیك وبتسأل

  الموضوع نستغل عایزین..  حب كلھا

  ده

  یعني:  غضب نظره المھ محمود نظر

  واتجوز خطیبتي اسیب عایزاني انتي

  الحب باسم علیھا واضحك عمي بنت

  فلوسھا اخد عشان

  بقول انا..  یاعبیط ال:  فوزیھ

  بس علیھا كتابك تكتب أو تخطبھا

  في مزنوق انك تقولھا وبعدین

  مع وشراكتك شغلك عشان قرشین

  وھتقوم ھتسكت مش ھي..  ھاني

  .. الفلوس ومدیاك البیت بایعھ

  وارجع معاھا خطوبتك افسخ وبعدین

  لساره

  ده..  ومنیل اسود یاخبر:  محمود



 

  ھسیب اني فیھا فكرت حاجھ أكتر

  اني لكن..  غاده واتجوز ساره

  .. واسیبھا فلوسھا واخد بس اخطبھا

  ؟ابلیس ؟دي الخطھ رسملك اللي نمی

  ذمتك على خلیھا خالص:  فوزیھ

  البیت المھم..  علیھا ساره واتجوز

  ایدك تحت من مایروحش ده

  بصي:  بصرامھ وقال محمود وقف

  اعملھ عایزاني انتي اللي..  یاأمي

  ده..  نصب مش ال..  نصب اسمھ ده

  ایھ یعني عارفھ..  الیتامى مال أكل

  على مانحافظ بدل..  ؟ یتامى مال

  بیت وتروح ماتتجوز لحد البنت

  .. فلوسھا نسرق نقوم..  جوزھا

  حرام یاماما حرام

  حاجھ على ھنغصبھا احنا ھو:  فوزیھ

  من الفلوس ونسرق ھنكتفھا وال

  ھتبیع ورضاھا بمزاجھا ھي..  وراھا



 

  الفلوس وتدیك

  جریمھ في ھشارك مش انا:  محمود

  ماقلتلیش انك وھعتبر..  دي زي

  .. دي زي حاجھ

  اخرى مره وعاد..  الحجره من وخرج

  عن ابعدي..  ماما:  محذرا محمود

  بخطھ حاولتي انك حسیت لو..  غاده

  ماتزعلیش..  ملیم منھا تاخدي جدیده

  اللي انا الني ساعتھا بقى مني

  سالم..  ھقفلك

  فوزیھ نظرت..  والدتھ حجرة غادر

  كده بقى:  وقالت المرآه في

  زي..  عنك فعبیدا الكل..  یاغاده

  مانا واللھ بس..  بالظبط امك

  سایباكي

*****************************  

  في فوزیھ احالم محمود ھدم ان بعد

  قررت..  غاده اموال على االستیالء



 

  تستطیع لن..  منھا من تنتقم ان

  رسمت ولكنھا..  مباشرة طردھا

  .. اخرى خطھ

  اخرى مره المشاكل اثارة في بدأت

  التي المشاكل..  هغاد وبین بینھا

  عمھا زوجة وان انتھت انھا غاده ظنت

  .. ابنتھا جیھان مثل واعتبرتھا احبتھا

  الوضع ان واضح..  ھیھاااات ولكن

  فوزیھ خبث ومن..  ابدا یتغیر لن

  عدم في المشاكل اثارة تعمدت انھا

  تنفرد كي صبحي او محمود وجود

  بسیطھ المشاكل بدأت..  وحدھا بھا

  في تأخیرھا سبب عن سؤالھا مثل

  في تقصر بانھا واتھامھا..  العمل

  تلبث ال غاده ان رغم..  المنزل اعمال

  تشمر وان اال المنزل الى تصل ان

  اعمال في فوزیھ لمساعدة ساعدیھا

  واستحملت غاده صبرت..  المنزل



 

  على اخرى مره الدموع وعاودتھا

  .. وسادتھا

  حالھا غاده جھزت..  یوم جاء ان الى

  .. لعملھا الذھاب في وشرعت

  .. الباب على فوزیھ استوقفتھا

  عالصبح فین رایحھ انتي:  فوزیھ

  .. المستشفى:  بصبر غاده

  النھارده شغل مفیش ال ال:  فوزیھ

  ازاي:  فھم بعدم غاده لھا نظرت

  ؟فاھمھ مش یعني

  یعني ؟الوندي بتكلم ایھ:  فوزیھ

  في..  النھارده لیكي خروج مفیش

  والزم لغداا على جایین مھمین ناس

  والطبیخ التنضیف في تساعدیني

  جایھ وحضرتك:  باستنكار غاده

  ؟دلوقتي تقولیلي

  وال منك ھستأذن وانا:  فوزیھ

  ؟اییییییھ



 

  حد اي تعزمي حره حضرتك:  غاده

  مش دي المستشفى انا لكن بیتك في

  بتاعي الدكتو استأذن الزم..  بایدي

  حاالت في..  اغیب اقدر عشان

  محضرش وماینفعش مستنیاني

  حوش:  ساخره بضحكھ فوزیھ

  دكتوره البت یعني قال..  حوووش

  مروحتیش لو ھتموت والناس شاطره

  انا:  مالمحھا على الجدیھ رسمت ثم

  ھدومك غیري ادخلي..  مابھزرش

  امسحي..  عندك جالبیھ اي والبسي

  عالمطبخ وحصلیني الصالھ ولمعي

  كتیر شغل ورانا

  اوكأنھ..  مطبخھا الى ودخلت تركتھا

  غادة وقفت..  شئ تفعل لم

  .. النطق على قادره غیر..  مذھولھ

  ماذا تدري لم..  االعتراض او

  ضاربھ وتخرج الباب اتفتح..  تفعل



 

  ام ؟؟ الحائط عرض فوزیھ بكالم

  لھ وتشتكي الھاتف في عمھا تحدث

  وكالعاده..  ؟ زوجتھ قالتھ مما

  وتحاول..  محمود كالم تتذكر

  ھذا صاحبة السیده ھذه استیعاب

  .. یاغاده ذل من یالھ ااااه..  المنزل

  انھا لمجرد المرأه ھذه اتستعبدك

  بیت انھ ال!!  بیتھا في تأویكي

  تفعلي ال..  اعترضي..  عمك

  ایضا ولكنھ اوووف..  بھ ماتأمركي

  .. بیتھا

  تلك تسكت لكي رأسھا غاده مسكت

  عقلھا في المتسارعھ االصوات

  بجوار الطریق تسلك ان وقررت

  دخلت..  المشاكل كل وتتجنب الحائط

  نفذت..  مالبسھا ابدلت حجرتھا

  علیھا دخلت..  فوزیھ ماطلبتھ

  .. أحد بھ یوجد ال..  المطبخ



 

  او..  تخرج لم فانھا..  استغربت

  من تخرج غاده تلمحھا لم ادق بمعنى

  دال وغیر نظیف والمطبخ..  البیت

  كبیره غذاء عزومة متطلبات على

  .. فوزیھ عنھا حدثتھا التي كتلك

  فوزیھ حجرة باب امام غاده وقفت

  فوزیھ فتحت..  الباب وطرقت

  ؟ایھ في نعم:  فوزیھ

  زي الصالھ خلصت انا:  غاده

  .. قولتیلي ماحضرتك

  طیب:  اكتراث بدون فوزیھ

  ؟ ھنطبخ مش:  غاده

  .. ھطبخ مش ال:  قاصده فوزیھ

  حضرتك ضیوف في مش:  غاده

  ؟النھارده ھیجوا انھم قولتي

  انك شغلك مش انھ ولو:  فوزیھ

  ضیوف في اه..  ھقولك بس تعرفي

  اكل وھنجیب ھطبخ مش وانا



 

  ارتحتي..  جاھز

  یعني:  منھا الغیظ تملك وقد غاده

  عشان یوم كلیتي من تغیبیني حضرتك

  ممكن كان ؟؟ بس الصالھ امسح

  قبل واعملھا شویھ بدري اصحى

  غیر من یوم اضیع اني وال مااروح

  حقیقي عذر غیر من وال اذن

  ایھ یعني:  وجھھا في فوزیھ ھبت

  تتكلمي ازاي انتي ؟؟؟انتي یابنت

  ؟دي بالطریقھ معایا

  تركتھا وانما علیھا غاده ترد لم

  حابسھ..  ركضا غرفتھا وذھبت

  تلك امام تنفجر ال كي دموعھا

  نفسھا رمت..  الشریره الشمطاء

  الطریق وفتحت جیھان سریر على

  .. هغزیر امطارا لتصبح..  لدموعھا

  یتذكر ما دائما االوقات تلك وفي

  في الحزینھ اللحظات كل المرء



 

  البؤس احساس لیلھب..  حیاتھ

  والدتھا وفاة تذكرت..  اكثر والمراره

  وتركھا والدھا وفاة وبعدھا

  مع تعیش..  ویاللعجب..  وحیده

  ماعدا یحبونھا افرادھا اغلب اسره

  وتعاملھا تكرھھا التي اللعینھ تلك

  امام وحدھا انھا عوم..  ببغض

  اقواھم انھا اال االسره في الثالثھ

  حد الى افواھھم تكمم ان واستطاعت

  من حتى تشاء كما غاده وتذل..  ما

  .. ورائھم

  جاء ان الى حجرتھا حبیسة ظلت

  الظھر صالة وقت في وجیھان محمود

  من وصدمت جیھان علیھا دخلت

  منظرھا

  غااده:  حقیقي وخوف بفزع جیھان

  ؟؟؟مالك

  ماتقلقیش مفیش جي یاجي ال:  غاده



 

  كده

  شكلك دانتي ازاي ماقلقش:  جیھان

  مالك ایھ وال تعبانھ وال معیطھ

  ؟بالظبط

  ولما شویھ تعبانھ انا اه اه:  غاده

  كده بتورم عیني بتعب

  باب..  علیكي سالمھ الف:  جیھان

  یادكتوره ایھ وال مخلع النجار

  كده باین یاجیھان اه:  غاده

  النھارده ضیوف جاي ده:  جیھان

  كده ازاي ھتقابیلھم

  ده كل انا صحیح مین ضیوف:  غاده

  معرفتش

  عزمھم بابا..  ساره اھل:  جیھان

  والفرح بقى الكتاب كتب نحدد عشان

  .. مبروك الف:  حقیقي بفرح غاده

  جي یاجي فرحك عقبال

  .. بقى یارب:  جیھان



 

  اوي مستعجلھ ایھ:  غاده

  حاجات اعمل مستعجلھ ال:  جیھان

  .. اوي كتیر

  ؟ایھ حاجات:  غاده

  .. یادودو اوي حلوه الحیاه:  جیھان

  وال..  ماعیشنھاش لسھ حاجات فیھا

  اعیش عایزه بقى انا..  شوفناھا

  كل واعمل وھنا ھنا واروح واسافر

  حاجھ كل حاجھ

  كل ویحققلك یسعدك ربنا:  غاده

  امانیكي

  االول بالسالمھ یجیبھ ربنا:  جیھان

  ؟ده مین:  غاده

  .. فیھ نفسي اللي العریس : جیھان

  عایز مش معطلھ اللي ایھ عارفھ مش

  لییییییھ یجي

  فقد..  عمھا ابنة على غاده ضحكت

  كانت الذي الحزن جو من اخرجتھا



 

  طوال حجرتھا في غاده مكثت..  فیھ

  .. سارة اھل غادر حتى الیوم

  جیھان وجدت..  الحجره من خرجت

  وتنظف الكھربائیھ بالمكنسھ ممسكة

  .. ھالصال

  بتكنس ھانم جیھان ده ایھ:  غاده

  بنفسھا

  : بتأفف وقال المكنسھ اوقفت جیھان

  على البیت شغل یخربیت اللھ اوووف

  نفسھ البیت

  متضایقھ انتي یعني:  بضحك غاده

  بتكنسي لو اومال المكنسھ من

  ایھ ھتقولي بمقشھ

  انا یاغاده بقى بس:  جیھان

  حبكت ھي عارفھ مش انا..  قرفانھ

  بكره ماننكس..  دلوقتي تنضیف

  الصبح

  والبیت ننام عشان احسن كده:  غاده



 

  نضیف

  بقى ادخلي یاحلوه طیب:  جیھان

  من اتالل مستنیكي عشان المطبخ

  بس النھارده حصاد..  المواعین

  : ذلك على اعتادت وقد غاده

  .. ومالھ

  .. المنزل باب من محمود دخل ھنا

  ورمى لوم نظرة غاده الى نظر

  كلمة دون غرفتھ ودخل علیھم السالم

  اخرى

  في وقالت لجیھان غاده نظرت

  ؟مالھ ھو:  خفوت

  ال انھا بمعنى كتفیھا جیھات رفعت

  مره المكنسھ شغلت ثم تعرف

  انھم..  المطبخ غاده دخلت..  اخرى

  مره حجرتھا ودلفت..  الیومي عملھا

  واخبرتھا جیھان علیھا دخلت..  اخرى

  تخرج لم النھا منھا غاضب محمود ان



 

  .. واھلھا ساره على وتتعرف

  تعبانھ اني قولتیلھ كنتي:  غاده

  یاجیھان

  واللھ قولت:  جیھان

  بكره:  كنبتھا بفرد تقوم وھي غاده

  ساره رقم اخد وابقى..  ھعتذرلھ

  كمان ھي واعتذرلھا

  .. یوم ثاني جاء..  الفتاتان نامت

  من غاده انصراف میعاد اقترب

  مستشفاھا

  صبحي عمھا..  ھاتفھا رن

  علیكم السالم:  غاده

  اللھ ورحمة السالم وعلیكم:  صبحي

  یاغاده ازیك..  وبركاتھ

  للھ الحمد:  غاده

  ؟ امتى ھتخلصي:  صبحي

  اللھ شاء ان ساعھ ربع قدامي:  غاده

  تخلصي لما ھستناكي انا:  صبحي



 

  في عایزك..  المستشفى قدام

  ؟ماشي البیت بره مھم موضوع

  حاضر:  غاده

  دعاھا..  عمھا لتقاب..  عملھا انھت

  جلسوا..  قریب كافیھ الى

  خالكي اللي ایھ:  غاده:  صبحي

  امبارح الیوم طول اوضتك في قاعده

  ؟الناس على تسلمي ومخرجتیش

  حدوتھ ھتبقى دي"  سرھا في غاده

  " بقى

  شویھ تعبانھ كنت یاعمو ابدا:  غاده

  جیھان اسأل حتى

  عینیھا الى ونظر صبحي منھا اقترب

  ایھ فیكي عملت یھفوز:  مباشرة

  ؟دي المره

  ؟ایھ: باندھاش غاده

  اخرى مره مقعده في صبحي رجع

  وضعھ..  بالشاي النادل جاء عندما



 

  سیجاره صبحي أخرج..  وذھب

  : وقال اخرى مره لھا ونظر وأشعلھا

  علیكي منكده فوزیھ ان عارف انا

  .. وحش وبتعاملك

  ولسان..  باستغراب غاده لھ نظرت

  .. اھو عارف تمان"  یقول حالھا

  " ؟لیھ كده فیا تعمل سایبھا

  سر ایھ ھحكیلك انا:  صبحي أكمل

  وأمك انتي لیكي فوزیھ كره

  ؟؟؟؟؟؟؟أمي:  باستنكار غاده

  وفتحي انا كنا زمان من:  صبحي

  واحد جنبنا سكنوا جھ..  صغیرین

  .. صغیره واحده بنت عندھم ومراتھ

  تانیین اخوات عندنا مكنش فتحي وانا

  فیھا كنا اللي العماره في ومحدش

  وصبحي انا فكنا..  اطفال عنده

  النھار طول بعض مع دي والبنت

  بعض مع المدرسھ نروح..  واللیل



 

  اعمارنا ان رغم بعض مع ونذاكر

  .. بعض مع بنذاكر كنا اننا اال مختلفھ

  فتحي وبعدین اكبرھم كنت انا

  التالتھ واحنا كبرنا..  ھي وبعدین

  مایتھاح كنا..  بعض مابنفارقش

  ماحسیت اول..  الحقیقیین واخواتھا

  كانت..  ھي معاھا حسیتھ الحب

  كنا یوم فاكر..  النسمھ زي بریئھ

  وقعت أنا..  العماره قدام بنلعب

  تعیطت قعدت..  جامد اتعورت

  عشان ألمي تقول وخافت

  كبیره فیونكھ قطعت..  ماتضربنیش

  لحد الجرح على وحطتھا فستانھا في

  مامتھا عند لعتط..  وقف الدم ما

  ھتشتري انھا بحجة فلوس وجابت

  الصیدلیھ وخدتني سندتني..  حلویات

  ده كل..  ربطھالي ھناك والدكتور

  .. برئ طفولي بدافع بتعملھ ھي



 

  بیزید ده كل ان عارفھ مش وھي

  الحب االسف مع لكن..  لیھا حبي

  .. واحد طرف من كان

  ؟بتحبك مكنتش:  بتعاطف غاده

  نوال:  ارتھسیج یطفأ وھو صبحي

  كمان وھو..  فتحي غیر حد محبتش

  ناحیتھا مشاعره وكاتم بیحبھا كان

  ؟مین نوال..  ن:  متفاجأه غاده

  ؟؟؟أمي ھي اللي..  نوال..  نوال

  ؟؟ نوال أمي

  أني من أجبن وكنت..  أیوه:  صبحي

  ان عرفت ولما..  بحبي اصارحھا

  ومكنتش اتجننت...  بیحبھا فتحي

  وال اخویا خسرا..  ایھ اعمل عارف

  دایما ھي وعشان..  حبیبتي اخسر

  كل عن وبتحكیلي مني قریبھ كانت

  فتحي مع العكس وعلى حاجھ

  سألتھا..  عني شویھ منھ بتتكسف



 

  بتحبي انتي.. "  جراءه بكل

  .. احمر ووشھا اتكسفت"  ؟ فتحي

  بعض بیحبوا وفتحي ھي انھا عرفت

  .. للتاني قایل ومحدش زمان من

  مثالیھ حب قصة

  لسھ وھو ھو كان..  المھم.. 

  كل..  كلیھ خلصت كنت وانا بیدرسوا

  كنت..  ھتجنن ببقى معاه اشوفھا ما

  مع اقتلھم ممكن اني بحس ساعات

  كان اللي ایھ عارف مش..  بعض

  في حب نظرة بشوف لما بیجرالي

  في عملیھ عملت أمي..  عینھم

  بتیجي كانت والناس ده الوقت

  قریبتھا واحده ضمنھم من..  تزورھا

  شوفتھا لما..  بنتھا معاھا بعید من

  اني امي ونصحتني استظرفتھا

  واتجوزتھا..  حصل وفعال اخطبھا

  حب ساعتھا نسیت..  محمود وخلفت



 

  ھعیش خالص قلت فرحت..  نوال

  حسیت وبس ابننا ومحمود لفوزیھ

  لحد..  نوال حب من حر بقیت اني

  حددوا انھم بیقولي فتحي یوم جھ ما

  ایام رجعت اني حسیت..  فرحھم یوم

  اللي التغییرات كل وكأن..  حبھا

  لقیت..  ماحصلتش دي حصلتلي

  ھیتجوز انھ عینھ في الفرحھ

  في بیغلي الدم وانا..  حبیبتھ

  ھو بتاعتھ ھتبقى نوال..  عروقھ

  .. فیھا افكر حقي من مش بس

  یوم لیھا حبي واتدفن اتجوزوا

  حبي یعرف حد ومكنش..  فرحھم

  ده فرحھم یوم ما لحد خااالص لیھا

  .. اتقفشت

  یضحك وھو االخیره كلمتھ قال

  ؟ ازاي اتقفشت:  غاده

  فوزیھ..  الفرح من رجعنا:  صبحي



 

  عن وترغي تتكلم عمالھ الطریق طول

  ایھ البسھ كانت ومین وعالنھ فالنھ

  دخلنا..  ایھ وشھا في عاملھ والتانیھ

  وانا فوزیھ نامت..  البیت

  .. االوضھ من خرجت..  مقدرتش

  معایا كانت قدیمھ لنوال صورة طلعت

  .. بس وھي انا..  الجامعھ ایام من

  الصوره في وشھا على ایدي قربت

  امسك مقدرتش علیھ وملست

  وفضلت سبقتني الدموع..  نفسي

  فتحي حضن في متخیلھا وان اعیط

  وفضلت الصوره حضنت..  دي اللیلھ

  مااحس غیر من عالي بصوت اعیط

  اتخضت كده يشافتن..  فوزیھ صحیت

  بیھا حاسس مش وانا..  علیا

  ما لحد فیا تفوق قعدت..  خالص

  .. مسكتھا..  ایدي من وقعت الوره

  كانت الصوره..  فھم بعدم فیھا بصت



 

  .. المالمح في دققت..  واسود ابیض

  مش نوال دي:  وقالتلي بعینھا برقت

  لیھا بصیت علیھا ارد مقدرتش ؟ كده

  .. ھاممني مابقاش خالص وكأني

  وانت:  بخفو قالتلي..  ھي اه قلتلھا

  جاب اللي وایھ لیھ كده بتعیط مالك

  فھمني ؟ اساسا معاك دي الصوره

  في ؟كده قبل تعرفھا انت

  الست ؟؟؟ وبینھا بینك ایییییییییییھ

  حاضنلي وانت النھارده متجوزه لسھ

  صوتھا وبدأ ؟؟؟؟ وبتعیط صورتھا

  ما لحد الخیانھ عن وتتكلم یعلى

  نفسھا نوال في غلطت

  وقفتلھا استحمل مقدرتش قمت

  تجیبي ایاكي قولتلھا فیھا وشخطت

  بحبھا انا لسانك على سیرتھا

  فتحي وعن عنك غصب احبھا وھفضل

  نفسھ



 

  بتقولھ اللي مصدقھ مش انا:  غاده

  االحالم في وال!!  ده

  الشھاده بس..  عارف انا:  صبحي

  .. جدا بتحبني كانت فوزیھ للھ

  .. ده لموضوعا عرفت لما واتجننت

  واصرت..  الطالق طلبت االول

  لیھم ماقلتش بس اھلھا بیت وراحت

  صالحتھا رحت وبعدین السبب ایھ

  كل وخالص ماضي كان انھ وفھمتھا

  ماكنتش ھي..  حالھ في راح واحد

  على بعیط وانا منظري تنسى قادره

  الن فیا اتصدمت..  راح اللي حبي

  ھو الشاغل شغلھا ساعتھا كان

  اطلع ده كل وبعد یاورضا سعادتي

  مصره فضلت..  غیرھا واحده بحب

  اني من واتحرمت شویھ الطالق على

  لما وفییییین فین..  ابني اشوف

  ماجتمعش اني بشرط ترجعلي رضیت



 

  كان..  مكان في مراتھ وال اخویا مع

  ده زي شرط على اوافق جدا صعب

  مكنش ساعتھا الموقف ان اال

  .. فوافقت ارفض اني یستحمل

  بقیت..  البیت رجعت ما لاو وفعال

  كأنھا وھي الضعیفھ الشخصیھ انا

  اروح ومابقتش ذلھ علیا ماسكھ

  ابویا بیت في بقابلھ خالص الخویا

  اني عرفت ولو كمان وراھا ومن بس

  .. معدي مش یومي بیبقى شفتھ

  أبویا..  جیھان وخلفت عدت واالیام

  بفتحي نحتك الزم وكان ماتوا وأمي

  تحبھمب مكنتش فوزیھ..  ونوال

  كان نوال ان دماغھا في وكان بالطبع

  لیھا احلف وانا حب قصة وبیني بینھا

  النھارده لحد وھي محصلش ده ان

  تقابلھا نوال كانت..  مصدقھ مش

  وفوزیھ صافیھ وضحكھ بشوش بوش



 

  .. وتكشیره صعب بكالم علیھا ترد

  وسط وحش علیھا تتكلم فوزیھ كانت

  النھم بیصدقھا كان محدش بس العیلھ

  من وعارفینھا جدا نوال حبوابی

  یوم كأنھ ماتت نوال ولما..  زمان

  بحبھا غرقتني..  فوزیھ عند فرح

  .. مستخبي كان الحب وكأن اكتر

  خالص بس اكتر كرھتھا وبینك بیني

  ھقدر مش والعشره اوالدي ام

  .. ده العمر بعد اسیبھا

  وحش بتعاملك فوزیھ لیھ بقى عرفتي

  ؟كده

  حیاهال كل عیشت حضرتك:  غاده

  احزانك كل قلبك في مخبي ؟؟دي

  ؟دي

  غصب منھ دمعھ فرت وقد صبحي

  عشان جایبك انا ھو یادودو ایھ:  عنھ

  عشان وال مضى باللذي تفكریني



 

  ؟لیكي فوزیھ معاملة سبب اوضحلك

  حق معاھا ھي..  بصراحھ:  غاده

  كده تكرھني انھا شویھ

  ؟ازاي:  صبحي

  وبتحب مكانھا في واحده اي:  غاده

  تانیھ واحده بیحب ولقیتھ جوزھا

  حاجھ اي تعمل حقھا من یبقى

  تتكلم انھا حقھا من یعني:  صبحي

  علیھا وتطلع وراھا من علیھا

  ؟اشاعات

  وممكن اعمى الحب..  ولو:  غاده

  معاھا وعذرھا كده من اكتر تعمل

  ھي العاقلھ الست یاغاده ال:  صبحي

  جوزھا ترجع تانیھ بطرق تحاول اللي

  غیر ومن مایحس ھو غیر من لیھا

  مشاكل ماتعمل

  انا بس..  حضرتك رأي ده:  غاده

  بدیلھا وانا علیا صعبانھ انھا رأیي



 

  عن بیھا تدافع حاجھ اي تعمل العذر

  وحش تعاملني انھا ولو حتى..  حبھا

  حصل اللي نتیجة ده

  لقیتھا فتره جالھا انھا مع:  صبحي

  كویس معاكي بتتكلم

  .. كده بقول بردو انا اه:  غاده

  االول زي تاني ورجعت

  اقولك عایز كنت كمان انا:  صبحي

  ورثك اعرفك بس عایز..  حاجھ على

  بكل درایھ على تكوني عشان ایھ اد

  شئ

  االیجار ان بتقول حضرتك مش:  غاده

  علیا منھ بتصرف

  حاجھ كل االیجار مش ماھو:  صبحي

  االصل في كانت البنك في فلوس في

  باسمك متحولھ وكلھا ابوكي بتاعت

  لھا وقدمھ بنكي ایصال اخرج مث

  البنك في حسابك ده:  صبحي



 

  ربع..  جنیھ الف..  ٢٥٠ یاغاده

  .. بالظبط ملیون

  : وقالت بالوصل غاده امسكت

  بتسلمني حضرتك دلوقتي اشمعنا

  .. الوصل

  ھي طالما قلت عارف مش:  صبحي

  كل تعرفي اھو..  صراحھ قاعدة

  وضحك..  كمان نفسك عن حاجھ

  غاده عاهم وضحكت صبحي

  .. للمنزل وعادوا وغاده صبحي قام

  بجوار كان انھ فوزیھ صبحي اخبر

  معھ فاصطحبھا غاده مستشفى

  ال فوزیھ غاده رأت وعندما..  بالمره

  بعد..  علیھا صعبت لماذا تعرف

  .. الحقیقھ ماعرفت

  كنت لو:  لھا وقالت وقبلتھا دخلت

  یاریت كده قبل حاجھ في زعلتك

  اي اعمل تعدهمس وانا..  تسامحیني



 

  حاجھ

  ارضیكي عشان

  ترد ولم غاده من فوزیھ تعجبت

  ومضى حجرتھا غاده ودخلت..  علیھا

  عادیا الیوم

  .. الیوم ذلك بعد اسبوع ومر

  .. مفجع خبر على الجمیع واستیقظ

  ................ صبحي وفاة خبر

  

  

  الثامن الفصل

  

  

  

  يـــــــــــصبح ورحل

  .. صمت في وغادر صمت في عاش

  أن أبى..  یستیقظ ولم لیلتھا نام

  في رحل فقط..  بمرض أحدا یزعج



 

  .. الفراق على غاده أعتادت..  ھدوء

  أول یكن فلم..  كثیرا عمھا فیھا أثر

  أجلھ من كثیرا حزنت..  الراحلین

  من فھو..  وحنیتھ طیبتھ على بكت

  شعرت فقط اآلن..  أبیھا یعوضھا كان

  فراغھ یمأل كان الذي األب بفراق

  .. صبحي

  من أكثر..  كثیرا تبكي جیھان كانت

  كطفلھ..  صبحي فراق على أدمعت

  ویلعب یلھو كان الذي أبیھا فقدت

  بعد معھا یلعب أحدا تجد ولم معھا

  .. الیوم

  فیھا أثر من أكثر فكانت فوزیھ أما

  .. ذلك بالطبع..  صبحي فراق

  ان حاولت كم..  االكبر وحبھا رفیقھا

  بالطرق لھاك ولكن ناحیتھا تجذبھ

  فراق صعب ھو كم..  الخطأ

  كفیلھ وحدھا العشره..  الحبیب



 

  فراق أجل من جدا حزین المرء لجعل

  بالرفیق مابالكم..  معھ عاش من

  .. والزوج والحبیب

  ھذا في المتماسكین أكثر محمود كان

  ابیھ خلف فھو بالطبع..  الوقت

  .. االن

  غاده تعرفت..  العزاء ایام انتھت

  تقربت..  االیام تلك في ساره على

  لطیفھ فتاة ساره فكانت اكثر لھا

  ادبھا في..  كثیرا محمود تشبھ

  ساره فكانت حماتھا على وحنیتھا

  العزاء ایام معظم بجوارھا تجلس

  المساء في وتذھب الصباح تأتي

  .. التالي الصباح في وتعاود

  الیوم في المعزیین انصراف بعد

  من جو البیت یسود كان..  الثالث

  عن غاده بحثت..  الحزین لسكونا

  یجلس البكونھ في وجدتھ..  محمود



 

  .. النور أضاءت..  الظالم في

  .. محمود:  غاده

  ایوه:  دموعھ یخفي وھو محمود

  یاغاده

  لیھ الضلمھ في لوحدك قاعده:  غاده

  .. اقعدي تعالي..  مفیش:  محمود

  حاجھ عایزه كنتي خیر

  انا خالص..  اه بصراحھ:  غاده

  كرهب ھمشي

  مش ؟؟؟؟ تمشي!!!  بكره:  محمود

  فاھم

  اقعد ماینفعش عمي وفاة بعد:  غاده

  امشي الزم كده من اكتر ھنا

  یعني ازاي ؟؟ ده الكالم ایھ:  محمود

  ؟فین وھتروحي

  ابویا بیت..  بیتنا:  غاده

  كان ھنا قعادك ھو یعني:  محمود

  كلنا بینا وال بس بعمك مرتبط



 

  .. افھمني یامحمود:  غاده

  .. یاغاده انتي افھمیني:  ھاقاطع

  عشان جیتي..  ھنا جیتي لما انتي

  وماتقعدیش عیلھ وسط تقعدي

  بس عمك عشان مش..  لوحدك

  .. امشي اني مصره انا:  غاده

  ذنب مالكوش انتوا یعني بصراحھ

  صفھ غیر من معاكوا وانا تعیشوا

  عشان بصراحھ قولي:  محمود

  .. كویس بتعاملك مش والدتي

  ھي كده بصراحھ..  يیعن:  غاده

  عمي عشان استحملتني خیرھا كتر

  ھتطیق مش دلوقتي وسطنا موجود

  ایھ بقول انا عارفھ انا تشوفني

  ایھ ھتعملي وبعدین طیب:  محمود

  انا ؟؟ لوحدك بیتكوا في ھتقعدي

  ده زي بوضع ھرضى مش

  بعید مش بیتنا فكره على:  غاده



 

  شویھ كل وجیھان انت تعالى ابقى

  واالیام یاغاده افكر نيسیب:  محمود

  .. ھنشوف الجایھ

  .. عالیا صریخا صوت سمعوا ھنا

  : تصرخ جیھان صوت

  ماااااااااااماااااااااااا

  ھو وركض مقعده من محمود قفذ

  ملقاه وجدھا والدتھ حجرة الى وغاده

  تصرخ بجوارھا وجیھان االرض على

  ؟ایھ حصلھا یاجیھا مالھا:  محمود

  من یمھقا كانت عارفھ مش:  جیھان

  ووقعت الحمام ھروح قالت السریر

  فجأه

  وجست االرض على غاده جلست

  احضرت حجرتھا الى ذھبت..  نبضھا

  علیھا بالكشف قامت.  الطبیھ عدتھا

  ھي:  وقالت السماعھ نزعت ثم

  ؟ السكر عندھا



 

  سكر ؟؟؟؟ سكر:  بفزع جیھان

  ماعندھاش الفل زي دي ؟؟؟ ایھ

  ... خالص حاجھ

  بعدھا فاقت..  ھبحقن جیھان حقنتھا

  الفور على

  .. بالدكتور واتصلت جیھان وقفت

  وقاس علیھا كشف..  قلیل بعد حضر

  .. السكر

  : الروشتھ یكتب وھو الدكتور

  ونتیجتھا..  تتعمل دي التحالیل

  بعد السكر ھنظم وبعدین تجیلي

  البیت في معاھا عایش مین.  كده

  معاھا كلنا احنا:  محمود

  یغم ما قبل لحص اللي ایھ:  الدكتور

  ؟علیھا

  ایام تالت من اتوفي والدي:  محمود

  وتقریبا علیھ اوي حزینھ كانت وھي

  حاجھ ماكلتش



 

  مبدئیا ھي طیب:  متفھما الدكتور

  كتبتھ اللي باالكل وتلتزم تاكل الزم

  حد الزم وكمان الروشتھ ضھر في

  باستمرار البیت في معاھا قاعد یكون

  مره الغماءه تتعرض ممكن عشان

  .. تانیھ

  ماتقلقش:  لغاده ینظر وھو محمود

  ھنسیبھا مش یادكتور

  الشقھ لباب الدكتور محمود اوصل

  الصالھ في جلس..  الباب واغلق

  مسئولیھ یحمل اصبح..  بمفرده

  ووالدتھ عمھ وابنة اختھ..  كبیره

  بعد..  فجأه الوضع تغیر..  المریضھ

  ھكذا..  لعرسھ یستعد كان ان

  المحال من الحال دوام..  الدنیا

  ذھبت..  أمھ حجرة من غاده خرجت

  محمود علیھا دخل..  للمطبخ

  ؟ ایھ بتعملي:  محمود



 

  طلبھ اللي االكل بعمل:  غاده

  لطنط الدكتور

  یاغاده شكرا:  محمود

  اللھ..  ایھ على بتشكرني:  غاده

  جوزھا فجأه..  عونھا في یكون

  ربنا..  بالسكر تبتلى وكمان یسیبھا

  یصبرھا

  ترید كانت ما وبین ینھاب محمود قارن

  في لغاده دعا..  معھا فعلھ امھ

  سره

  ساره مع ایھ ھتعمل انت:  غاده

  مش..  الفرح ھنأجل طبعا:  محمود

  دلوقتي مش بس امتى لحد عارف

  خالص

  مامتك..  یامحمود معلش:  غاده

  بالك خد دلوقتي محتاجینلك واختك

  منھم

  تمشي مصره لسھ:  محمود



 

  وللكل الی اریحلي كده:  غاده

  لحد تستني ممكن طب:  محمود

  تكون ماما حالة اھو..  االربعین

  ھي اللي من فاقت وتكون استقرت

  وجیھان ھي فیھ

  ھستنى..  یامحمود حاضر:  غاده

  االربعین لحد

  جیھان عادت..  االیام مرت

  ذي من أكثر انتظمت..  لكلیتھا

  من قلیال فوزیھ وفاقت..  قبل

  والحزن الصمت كان وان مرضھا

  غیر وكأنھا معھم تعیش..  لیفیھاح

  على غاده مع تتعامل ال..  موجوده

  المتابعھ ھي غاده ان مع االطالق

  وقتھ في السكر لھا تقیس..  لحالتھا

  ذلك فوزیھ وتقابل ادویتھا وتتابع

  قررت..  بغموض ولكن..  بالشكر

  االن تتركھم اال نفسھا في غاده



 

  ال الصغیره الطفلھ مثل فغاده

  المنزل لیةمسؤ تحمل تستطیع

  مره للفوزیھ آمنت وایضا وحدھا

  وھذا تماما متجنباھا ففوزیھ اخرى

  ابلغت..  االقل على غاده تریده ما

  جدا سعد الذي لمحمود قرارھا

  انتھت.. ووالدتھ اختھ بجوار لبقائھا

  جیھان انھت..  الدراسیھ السنھ

  وانھت بنجاح كلیتھا في الثالثھ السنھ

  جھز فالصی وجاء..  االمتیاز غاده

  یوم جاء..  للزفاف نفسھ محمود

  كل للكوافیر العروس رافقت..  الفرح

  اصبحن الالتي وجیھان غاده من

  .. مقربات اصدقاء

  ان یاساره حاجھ احسن:  جیھان

  معانا مجتش نیرمین

  كده یابنتي بس لیھ:  بضحك ساره

  ؟مین نیرمین:  غاده



 

  اخویا ھاني مرات:  ساره

  اھا:  غاده

  اخف قعدهال كده:  جیھان

  كان حق عندك بصراحھ:  ساره

  الفاطسھ القطط تطلع عمالھ زمانھا

  وانتي وانا والفستان الكوافیر في

  من مش ھتطلع حاجھ وكل وغاده

  مستواھا

  لیھ..  یعني ده كل ایھ على:  جیھان

  بیتعامل اخوكي..  الناس على التكبر

  ؟دي ازاي معاھا

  عارفھ مانتي بقى عادي:  ساره

  وما اوي زمان من فیھا بیموت ھاني

  اي منھ بیستحمل..  اتجوزھا صدق

  بیحبھا عشان حاجھ

  علیھا یعینھ اللھ:  جیھان

  على یتشاوران وساره جیھان كانت

  لم..  منھما لكل المناسب المكیاج



 

  على مكیاج تضع ان غاده ترید

  اجبروھا وجیھان ساره ولكن االطالق

  جدا انیق فستان وارتدت..  ذلك على

  اللون بھ متداخل االسود الستان من

  بھ فضي الحجاب وكان الالمع الفضي

  العروس انتھت..  مختلفھ الوان آللئ

  وھاني محمود وكان..  زینتھا من

  وقف..  الكوافیر امام منتظرین

  وخرجت الكوافیر باب على محمود

  الكبیھر والفرحھ الزغارید وسط ساره

  یدھا امسك..  محمود عیون في

  المخصصھ هللسیار وأوصلھا وقبلھا

  وقال اختھ الى التفت ثم..  لزفتھما

  لھا

  غاده فین:  محمود

  یاأستاذ الشوف سالمة:  جیھان

  دي جنبي اللي مین أومال

  صفیرا وأطلق بانبھار محمود لھا نظر



 

  ایھ ؟ متأكده ؟ غاده انتي:  عالیا

  دي الحالوه یابنتي

  لوجنتیھا أعطى قد المكیاج كان

  احمرارھا ولكن صناعیا إحمرارا

  أكثرمع الصناعي فاق قد الطبیعي

  .. محمود كلمات

  السیره شباك من ساره لھم نظرت

  كسفتھا علیك حرام یابني:  قائلھ

  تخرج توافق خلیناھا ماصدقنا دحنا

  الكوافیر من كده

  یال.  یاغاده القمر زي:  محمود

  مع ھتركبوا ودودو انتي جي یاجي

  ھاني

  غاده وركبت ھاني بجوار جیھان ركبت

  .. خلفال في

  نعدي ممكن یاجماعھ معلش:  ھاني

  نیرمین فیھ اللي الكوافیر على بس

  .. معانا ناخدھا عشان



 

  اه:  وقالت..  بشفتیھا جیھان زمت

  طبعا

  تعلم فھي سرھا في غاده ضحكت

  ھاني لزوجة جیھان كره

  جیھان نزلت..  نیرمین كوافیر وصلوا

  .. غاده بجوار وركبت ھاني جوار من

  .. نیرمین ظھرت ظارانت بعد وأخیرا

  .. معھم السیاره وركبت

  ھااي:  نیرمین

  كانت غاده..  غاده وال جیھان ترد لم

  ملكات مثل كانت..  بنیرمین منبھره

  في اكثر غاده انكمشت..  الجمال

  لن مكیاج من وضعت فمھما مقعدھا

  خصوصا الجمیلھ الفتاه لقب الى تصل

  تلك مثل الكوكب على وجد اذا

  .. النیرمین

  جي جي ھاي:  ورائھا نیرمین رتنظ

  اھال:  صفراء بابتسامھ جیھان



 

  : مستفسره غاده الى نظرت ثم

  ؟مین

  عمي بنت..  غاده الدكتوره:  جیھان

  ازیك..  اه:  نیرمین

  للھ الحمد:  غاده

  من اكثر وتحدثت ھاتفھا اخرجت ثم

  القاعھ وصلوا ثم..  مكالمھ

  الجمیالت بالفتایات ملیئ الفرح كان

  وأحلى فستان الحلى ابقھمس كأنھا

  فوزیھ بجوار غاده جلست..  فتاه

  دعتھا..  تتحرك ولم الوقت طول

  .. العروس حول للرقص كثیرا جیھان

  انھا ایقنت..  ترفض كانت ولكناه

  لن وزینتھ وجھھا في فعلت مھما

  ھذا في معھن تتصارع ان تستطیع

  .. الصاخب المجتمع

  الول تبتسم انھا فوزیھ غاده الحظت

  لھا سعدت..  صبحي وفاة نذم مره



 

  .. كثیرا غاده

  وساره محمود طار..  الفرح انتھى

  جیھان عادت..  السعید عشھم الى

  وعادت..  المنزل غاده مع وامھا

  رواد عن الكالم في لعادتھا فوزیھ

  وفي كثیرا وتكلمت..  الفرح

  .. الفطار على جلسوا..  الصباح

  جي یا عریسین امبارح جالك:  فوزیھ

  جي

  قبلھم اللي زي اكید:  انجیھ

  علیكي طمنیني یابنتي:  فوزیھ

  قبل مشي ابوكي كفایھ مش..  بقى

  انا عایزاني..  عروسھ مایشوفك

  احصلھ كمان

  علیكي الشر بعد:  بخضھ جیھان

  كده بتقولي اسمعك اوعي..  یاماما

  تاني

  واقبلي قلبي ریحي خالص:  فوزیھ



 

  منھم واحد

  كیلو نعمل خالص:  بضحك جیھان

  العامیھ القطھ یھبام

  لھا نظرت..  بشده غاده ضحكت

  بدل یاغاده بتضحكي:  بصرامھ فوزیھ

  تعقلیھا ما

  واللھ:  نفسھا عن مدافعھ غاده

  العریس تقابل نصحتھا یاما یاطنط

  االول تقابلھ بس ترفض وبعدین حتى

  یعجبھا یمكن

  قولتي جي جي یاست ھا:  فوزیھ

  ایھ

  من محمود یجي لما طیب:  غاده

  الموضوع نشوف نبقى لعسلا شھر

  ده

  ماسألتیش حتى دانتي:  فوزیھ

  عنھم معلومھ اي وال ایھ بیشتغلوا

  ؟ایھ بیشتغلوا طیب:  غاده



 

  مھندس وواحد مدرس واحد:  فوزیھ

  یجي اخوھا لما قولیلھم طیب:  غاده

  السفر من

  اشوف لما یاجیھان ماشي:  فوزیھ

  معاكي اخرتھا

  .. المطبخ غاده ودخلت الفطار انھوا

  الشاي من كوب لنفسھا اعدت

  ترن كانت..  البلكونھ في وجلست

  جایلك"  الجملھ ھذه اذنیھ في

  من وأروعھا أمتعھا ما"  عریس

  أي تسعد جملھ أكثر ھي..  جملھ

  في ستسمعھا ھل ترى..  فتاة

  الن تتوق كانت انھا اعترفت..  یوم

  ولو حتى..  جیھان مثل تسمعھا

  االخیره ھي وتكون واحده لمره

  .. االبیض الفستان وتلبس تتزوجو

  .. الیوم ھذا سیأتي ھل ااااااااااااه

  ھل..  یحبھا رجال فیھ تقابل الذي



 

  رجل یحبھا ان الممكن من فعال

  .. منھا الزواج في ویرغب

  التي فوزیھ صوت تفكیرھا قطع

  قامت..  معھا الغذاء لتحضیر تنادیھا

  الیومیھ مھامھا لتؤدي منصاعھ غاده

  شاركتھم وان. . عمھا زوجة مع

  مثل المساعده من بالقیل جیھان

  االیام كانت..  االطباق ورص السلطھ

  یدوم ھل ولكن..  ما نوعا ھادئھ

  ؟؟ الھدوء

*****************  

  شقتھ وصل..  السفر من محمود جاء

  یوم ثاني ثم وعروستھ ھو ارتاح

  فرحوا...  والدتھ بیت الى ذھبوا

  .. بمجیئھم كثیرا

  بتقول ماما جي يیاج ایھ:  محمود

  دماغك منشفھ وانتي عریس جایلك ان

  انا دماغي منشفھ مش انا:  جیھان



 

  یجي اخویا ما لحد استني قولتلھا

  ؟ مین اخوكي:  محمود

  الظریف اخویا:  جیھان

  على ھقولك مش طیب ؟كده:  محمود

  محضرھالك اللي المفاجأه

  اللطیف اخویا قصدي ال ال ال:  جیھان

  لو ھموتھ للليا اخویا الحبوب اخویا

  دي ایھ مفجأة.  دلوقتي منطقش

  ؟بقى

  عریس:  واسعھ بابتسامھ محمود

  .. الصالون بخدادیة وضربتھ قمات

  بتھزر انت بردو مفاجأه دي:  جیھان

  بجد واللھ ال:  یضحك وھو محمود

  ذووقك على..  ایھ بس عریس

  مش:  وقالت قلیال جیھان ھدأت

  فاھمھ

  اللي من واحد یاستي ده:  محمود

  .. فاتت اللي الفتره معاھم اتعملنا



 

  .. كبیره توریدات شركھ صاحب ھو

  في شافك..  حاجھ كل من جاھز

  وقالي مسافر وانا بیا واتصل الفرح

  یجي معاد وأحدد رأیك اخد ارجع لما

  رسمي یتقدم فیھ

  ؟ امتى وھیجي:  جیھان

  خالص!!!!  البت شوفوا:  فوزیھ

  تسألي عشان معاد خد ھو یعني

  وافقتي ده اشمعنا ؟ىامت ھیجي

  ؟طول على علیھ

  جاھز عشان:  جیھان

  على توافقي ماینفعش بس:  ساره

  عشان بس كویس ماتعرفیھ قبل واحد

  جاھز انھ مجرد

  علیھ ماوفقتش انا بس اكید:  جیھان

  االول اشوفھ یجي لما بقول بس انا

  اھو بكالمنا اقتنعتي یعني:  غاده

  اه:  جیھان



 

  اقولك اني موافقتش انا:  محمود

  وافقت انا ال..  جاھز ھو عشان علیھ

  انسان فعال ھو عشان بس اقولك

  معاه اتعاملت انا..  وكویس محترم

  غش منھ وماشفتش بس الشغل في

  .. وحشھ حاجھ وال مراوغھ وال

  علیھ بیقول ھاني حتى:  ساره

  كویس انسان

  كمان ده على ایھ قولتي ھا:  فوزیھ

  یقدمھ الخیر فیھ اللي:  جیھان

  مانع معندیش اوكیھ..  ربنا

********************  

  

  

  التاسع الفصل

  .. حاتم

  جھزت..  المنتظر العریس اسم ھذا

  الستقبال واستعدت حالھا جیھان



 

  وجھزت ساره ساعدتھا..  العریس

  .. والعصائر الحلویات بعض غاده

  .. عمھا البنة بحق سعیده كانت

  في الیوم ھذا فوزیھ وقضت

  .. أحد لیھاع یتطفل لم..  حجرتھا

  أن حاولت الیوم وسط في غاده ولكن

  .. الباب تطرق ان وقبل لھا تدخل

  بصوت وكالم بكائھا صوت سمعت

  دخلت..  أحد مع تتحدث كأنھا خافت

  السریر على جالسھ وجدتھا بھدوء

  لم..  صبحي صورة بھ ببرواز ممسكھ

  اخرى مره خرجت..  فوزیھ بھا تشعر

  .. عمھا زوجة أجل من یبكي وقلبھا

  .. لجیھان عریس سیأتي فالیوم

  زوجھا یكون أن تتمنى كانت وأكید

  .. كھذا یوم في موجود

  أسفل سیارتھ ركن..  حاتم جاء

  النافذه من جیھان رأتھ..  العماره



 

  ده المز ایھ واااااو:  جیھان

  ونظروا...  الیھا وساره غاده ركضت

  الیھ

  نصیبك من یجعلھ ربنا:  غاده

  یارب ویسعدك

  .. دي الجامده العربیھ وایھ : جیھان

  اوي حلوه دي اووووووف

  لفھ خدیلك انزلي:  ساره

  جوزك زي خفیفھ ھي ھي:  جیھان

  فخم ورد بوكیھ العربیھ من أخرج

  .. جدا

  .. علیھ وافقت انا خالص ال:  جیھان

  مش معاه ھروح بقى نازلھ انا

  حاجھ عایزین

  انتي یابت اھدي:  غاده ضحكت

  ھتفضحینا

  .. ازاي عامل ایفھش مش:  جیھان

  انا اللي المثالي العریس ده ھو



 

  عایزاه

  لما لسھ..  ھبلھ ماتبقیش:  ساره

  وتشوفیھ اخوكي مع ویقعد یطلع

  .. افكر وقت عایزه وقولیلھ

  كده ماتدلقیش

  یاستي الیطفش:  جیھان

  خیر فیھ لو..  الشر بعد:  غاده

  ھیبعده ربنا شر فیھ ولو ھتتجوزیھ

  استخاره صلیتي انتي مش..  عنك

  ال ؟ استخاره ؟ایھ:  جیھان

  صلي قومي فایت مش نھارك:  غاده

  یطلب ما قبل بسرعھ استخاره

  یشوفك

  اعرف وال متوضیھ مش انا:  جیھان

  لما طیب بعدین..  ازاي بتتصلى

  یمشي

  حق عندھا غاده جي یاجي ال:  ساره

  عنده تدخلي ما قبل اتوضي قومي



 

  قبل تصلي كنتي والمفروض

  اصال ھتشوفی ماتوافقي

  اللي والمكیاج ازاي اتوضا:  جیھان

  ھصلي صدقوني..  یبووظ وشي في

  یمشي ما بعد

  توافقي ما بعد قصدك:  بلوم غاده

  الباب جرس رن ھنا

  جھ اھو یابنات بس:  جیھان

  مع الصالون في وجلس حاتم دخل

  في علیھ سلمت فوزیھ دخلت محمود

  دخل..  الجلسھ تطول لم..  وقار

  لھا وأذن جیھان غرفة محمود

  .. معھم للجلوس بالخروج

  تنظر كانت..  الصالون علیھم دخلت

  سریعھ نظره خطفت ولكنھا ارضا

  جرأه بكل الیھا ینظر كان..  الیھ

  كثیرا خجلت..  بعینیھ یلتھمھا وكأنھ

  بجوار جلست..  النظره تلك من



 

  وذھبت فوزیھ استأذنت..  والدتھا

  احلویات وأحضرت للمطبخ

  الى اخرى مره دخلت ثم..  والعصائر

  البنات حجرة

  یابشمھندس منور:  محمود

  سیب..  یامحمود نورك ده:  حاتم

  ھنبقى..  دي بشمھندس بقى

  ؟ایھ وال نسایب

  بیقول ده"  سرھا في جیھان

  من علیا ھیغم یالھوي..  نسایب

  " الفرحھ

  دلوقتي ایھ شركتك وأخبار:  محمود

  عمل حوار في ومحمود حاتم دخل

  تضرب ان تود جیھان كانت..  ممل

  العبارات تلك عن یقف لكي اخیھا

  بالنسبھ مفھومھ الغیر والحسابات

  لھا الكالم حاتم وجھ وفجأه لھا

  بالشغل نزعجك عایزین مش:  حاتم



 

  جیھان یاانسھ

  بصوت وقالت جیھان لھ نظرت

  ابدا ال:  ھادئ

  كل ھتعرفي اللھ شاء ان بكره:  حاتم

  شغلي عن حاجھ

  مره االسفل لىا ونظر جیھان ترد لم

  اخرى

  تجاره في سنھ كام فاضلك:  حاتم

  معلومھ فھذه باندھاش لھ نظرت

  یعلمھا یكون ان والمفترض عنھا عامھ

  بس عارف انا اعذریني:  سریعا قال

  سنھ في انتي معرفش تجاره في انك

  كام

  الجایھ السنھ:  سریعا محمود قال

  اللھ باذن بكالریوس

  .. ھایل:  حاتم

  تعمل للحجھ اقول وحھر انا:  محمود

  بقى الشاي



 

  الى وانتقل وقف..  بمفردھم تركھم

  تكاد قلبھا دقات كانت..  جوارھا

  بدت ولكنھا..  اذانھا تغلق

  عن عینیھا تحرك ولم..  متماسكھ

  االرض

  كنتي الفرح في شوفتك انا:  حاتم

  القمر زي

  میرسي:  بابتسامھ جیھان

  وسابلنا قام محمود اكید طیب:  حاتم

  قولي بعض مع فیھا تكلمن فرصھ

  تحت وانا ایھ عني تعرفي عایزه

  امرك

  تقولھ عایز اللي عادي:  جیھان

  عندي ھندسھ خریج حاتم انا:  حاتم

  توریدات شركھ عملت..  سنھ ٣٣

  شویھ شویھ كبرت وبعدین صغیره

  الشركات اكبر من وبقیت للھ الحمد

  والدي..  ده المجال في مصر في



 

  اخت يعند..  متوفیین ووالدتي

  .. ولدین وعندھا متجوزه بس واحده

  كده بس

  كویس:  جیھان

  عجبتك..  كویس اللي ایھ:  حاتم

  یعني

  وظلت ترد ولم جرأتھ من تعجبت

  صامتھ

  معاكي ھتتعبیني دانتي ال:  حاتم

  ؟ ایھ:  جیھان

  خالص مابتتكلمیش مانتي:  حاتم

  لیھ ساكتھ

  ایھ اقول عارفھ مش:  جیھان

  ؟عریس مع تقعدي مره اول:  حاتم

  اول اه" :  غالستك یخربیت"  جیھان

  مره

  ولو امشي مضطر انا..  طیب:  حاتم

  كالم منك اسمع نفسي كان اني



 

  من ردك ھستنى انا عموما..  اكتر

  .. محمود

  ھندھلك اذنك بعد طیب:  جیھان

  محمود

  یاحاتم بدري لسھ ما:  محمود حضر

  مضطر انا..  یخلیك ربنا:  حاتم

  الزیارات تتكرر اللھ شاء وان امشي

  ءاللھ شا ان:  محمود

  الشقھ باب الى اصطحبھ

  مكالمھ منك ھستنى انا:  حاتم

  جیھان االنسھ رد فیھا تقولي

  السالمھ مع..  اللھ شاء ان:  محمود

  التي جیھان الى واتجھ الباب واغلق

  .. الصالون حجرة في وحیده تجلس

  وحصلتھ جوارھا وجلس علیھا دخل

  والدتھ

  االخبار ھای ھا:  فوزیھ

  لسھ حاتم یاماما عارف مش:  محمود



 

  دلوقتي ماشي

  یاجي خیرا:  جیھان الى التفت ثم

  جي

  عادي عارفھ مش:  جیھان

  عادي ایھ یعني:  محمود

  عارفھ مش بقولك انا ماھو:  جیھان

  حاجھ على ھقولك بصي:  محمود

  واحده كلمھ في حاال احساسك قولي

  معاكي واتكلم بقھ مافتح اول یعني

  ناحیتھ من بایھ يحسیت

  انھ حسھ كنت مادخلت اول:  جیھان

  مافتح واول كلھ من وكامل ممتاز

  استرخمتھ كده مابتقول زي بقھ

  دمھ واستتقلت

  یخربیت:  وقال عالیا محمود ضحك

  تفاھتك

  یاماما كده عاجبك:  غاضبھ وقفت

  اللي ایھ یاجیھان ایھ جرالك:  فوزیھ



 

  ھي..  ده الفاضي والكالم استرخمتھ

  یعملك عایزیاه..  الزوج مقومات دي

  یعجبك عشان قرد

  معجبنیش انھ ماقلتش انا:  جیھان

  ؟عجبك یعني:  محمود

  عجبني انھ وماقلتش:  جیھان

  حیرتیني یوووه:  محمود

  لیھ كتیر مقعدش اصال ھو:  فوزیھ

  بسرعھ مشي انھ حسیت انا

  حاجھ قولتیلھ انتي فعال اه:  محمود

  تزعل

  .. اصال كلمات لحقت انا ھو:  جیھان

  ما حتى غیر من یمشي قرر اللي ھو

  .. بقى افتح

  فرصھ عایزه انك اقولھ طیب:  محمود

  فیھا معاه تتكلمي تانیھ

  عارفھ مش:  جیھان

  .. عارفھ مش ایھ یعني:  فوزیھ



 

  من ویخرج یدخل غریب راجل ھنخلي

  ؟عارفھ مش وانتي البیت

  انا االخر من بقى بصوا:  محمود

  في اللھ اءش ان معاد معاه ھحدد

  بعد یعني..  الجاي الخمیس النادي

  ؟یاغاده ماشي..  بكره

  ماتشوفوا زي:  غاده

  محمود وانصرف المناقشھ انھوا

  ابلغ التالي الیوم وفي..  وزوجتھ

  المقابلھ بمیعاد حاتم صدیقھ محمود

  الثانیھ

***********************  

  في طاولھ على االربعھ جلس

  .. ختھوا وزوجھا ساره..  النادي

  .. وحاتم

  وتحدثوا المشروبات بعض حاتم طلب

  .. بشیاكتھ اعجبت..  كثیرا

  ماركھ الشمسیھ نظارتھ..  بوسامتھ



 

  سیارتھ مفاتیح..  وثمینھ معروفھ

  .. السیارات انواع افخر عالمة علیھا

  قلبھا على ثقیل الیزال ولكن

  .. للحمام وذھبت ساره استأذنت

  مكالمھ باجراء محمود وتحجج

  نیھتلیفو

  ... بمفردھم تركوھم

  ھتبقى مره كل بقى ایھ جرى:  حاتم

  كده ساكتھ

  ھذه علیھ وترد تتقبلھ ان جاھدت

  المره

  محمود تعرف انت..  ابدا ال:  جیھان

  زمان من

  اعرفھ بس..  زمان من مش:  حاتم

  مع بتعامل اوقات..  الشغل بحكم

  شركتھم

  كویس:  جیھان

  یارب بسیطھ حاجھ جبتلك انا:  حاتم



 

  عجبكت

  طویلھ قطیفھ علبة جیبھ من وأخرج

  أبیض ذھب أسوره بداخلھا..  وفتحھا

  .. بالماس مرصعھ

  جلستھا في واعتدلت جیھان انبھرت

  دي وااااااااااااااو:  بسذاجھ وقالت

  اوي تحفھ

  ؟عجبتك:  عیناه لمعت وقد حاتم

  اوي حلوه دي..  جدا:  بسعاده جیھان

  البسھالك ممكن:  حاتم

  عارفھ مش ؟ایھ:  بتردد جیھان

  ؟ خالص مش:  حاتم

  ؟ایھ خالص:  جیھان

  علیا وافقتي:  حاتم

  ده الكالم المفروض:  بكسوف جیھان

  معایا مش محمود مع یبقى

  لو طیب..  مني مكسوفھ:  حاتم

  انك منك عالمھ یبقى لبستھالك



 

  ماتقولیھایاستي غیر من..  وافقتي

  التي لألسوره اخرى مره نظرت

  من اوأخرجتھ..  قلبھا خطفت

  .. علبتھا

  دون یدھا فأعطتھ..  الیھا یده مد

  .. االراده مسلوبة وكأنھا منھا وعي

  وألبسھا االأخرى بالید األسوره وأخذ

  في تلمع ظلت..  معصمھا في إیاھا

  ینظر وھو..  الشمس ضي مع عیناھا

  الصحیح الطریق سلك فقد فرحا لھا

  .. جیھان تھواه الذي

  مره الیھم وساره محمود عاد

  اطمأن أن بعد حاتم واستأذن..  اخرى

  .. جیھان موافقة الى

  والجمال الحسن یاست ھا:  محمود

  النظام ایھ

  كأنھا شعرت..  شارده جیھان كانت

  وجدت بانھا سعیده..  مخطوفھ



 

  وفقط یوم اول ومن..  اخیرا ضالتھا

  .. جدا ثمینھ ھدیھ اھداھا الرضائھا

  سیھدي ماذا ذلك بعد بالھا فما

  .. لھا

  أخر ماقولتیش جي یاجي ایھ:  ساره

  ایھ كالم

  شوفوا:  بیدھا تلوح وھي جیھان

  ایھ جابلي

  ؟ده ایھ:  باستغراب محمود

  اسوره:  جیھان

  ؟الماظ فصوص دي:  ساره

  اه:  جیھان

  منھ تقبلي وازاي:  بغضب محمود

  ؟ دلوقتي حاجھ

  ؟ایھ یعني:  جیھان

  ھدیھ یجیبلك ایھ یعني:  محمود

  .. لیھع ماوفقتیش لسھ وانتي

  عشان بیحرجك وال یعني بیغریكي



 

  ترفضي فرصھ مایدكیش

  مش:  عذر لھ تجد ان جیھان حاولت

  كده عمل ارفضھ خایف عشان یمكن

  یجیبلك یبقى وافقتي ولو:  محمود

  دي..  خطبھ خاتم او شبكھ

  مافیش لسھ طالما لكن..  االصول

  ماكنتیش المفروض حاجھ وبینك بینھ

  .. حاجھ منھ قبلتي

  اعمل بقى اعرف مكنتش انا:  جیھان

  ایھ

  وال موافقھ انتي یعني خالص:  ساره

  ایھ

  ثم..  ألخیھا نظرت ثم لھا نظرت

  موافقھ اه:  وقالت بالسوار أمسكت

  مكنش انھ اقولھ ھبقى وانا:  محمود

  الخطوبھ قبل حاجھ یجیبلك یصح

  یزعل ممكن بس:  جیھان

  انا ھو انتي یاھبلھ بس:  محمود



 

  حاجھ ان فھاعر الزم انا..  ھضربھ

  ماینفعش علیكي فاتت لو دي زي

  مش انھا یعرف عشان..  علیا تفوت

  سایبھ

  یدھا امسك انھ تخبره ان خافت

  بنفسھ االسوره والبسھا

  اخوكي جي یاجي ماتخافیش:  ساره

  ماتقلقیش فین الصح عارف

  محمود وأصطحبھم..  جلستھم أنھوا

  الوقت بعض قضى..  والدتھ لبیت

  وغادر معھم

  حجرتھم في بجیھان غاده انفردت

  ؟امتى وھتتجوزوا:  غاده

  محمود لما بقى عارفھ مش:  جیھان

  ویقولي معاه یتفق

  مبسوطھ مش انتي ؟ مالك:  غاده

  ؟ایھ وال

  .. بس..  اكید مبسوطھ ال:  جیھان



 

  كویس معرفوش انا یمكن عارفھ مش

  شویھ منھ متاخده انا كده وعشان

  ؟ایھ یعني ؟ متاخده:  غاده

  اتعود الخطوبھ بعد مكنی:  جیھان

  اكتر واعرفھ علیھ

  اللھ شاء ان:  غاده

  .. السبت یوم جاء..  یومان مر

  الشركھ في مكتبھ على محمود جلس

  .. بحاتم اتصل..  ھاتفھ وامسك

  الو:  حاتم

  ازیك یاحاتم ایوه:  محمود

  وازي انت ازیك للھ الحمد:  حاتم

  كلھا العیلھ

  تمام كلھ للھ الحمد:  محمود

  االخبار ایھ ھا:  حاتم

  تعرف اوي مستعجل:  بضحك محمود

  وھو المكتب علیھ ھاني دخل ھنا

  محمود لھ شاور..  الوجھ مقفھر



 

  مكالمتھ اكمل ثم بالجلوس

  اعرف عایز طبعا اه:  حاتم

  ھي..  یاسیدي طیب:  محمود

  یناسبك اللي المعاد شوف..  موافقھ

  حد واي اختك مع البیت في وشرفنا

  من

  حاجھ كل على نتفق عشان عیلتك

  مالي مش انا ھو یاعم ایھ:  حاتم

  عینك

  عشان..  غلط فھمتني ال ال:  محمود

  والموضوع بعض على نتعرف بس

  اكتر رسمي یبقى

  االتنین یوم خالص..  ماشي:  حاتم

  كویس

  في بس..  انتظارك في:  محمود

  علیھا اقولك عایز كنت كده حاجھ

  اتفضل:  حاتم

  جبتھا اللي االسوره:  محمود



 

  مكنش بس..  طبعا مشكور..  لغاده

  بینكو مافیش لسھ یعني..  وقتھا

  انھا غلطانھ جیھان ھي..  حاجھ

  علیھا ونبھت جامد غلطتھا وانا قبلتھا

  ھي لكن اصول مش كده ان

  .. صغیره ولسھ خبره ماعندھاش

  دي..  ده لكل حاجھ محصلش:  حاتم

  بسیطھ حاجھ

  بسیطھ حاجھ مش دي ال:  محمود

  القیمھ ومش جدا الیھغ اسوره دي

  كان اصلھ من الموضوع..  بس

  .. غلط

  وافقت ھي طالما بقى خالص:  حاتم

  تمام..  حاجھ اي على سماح

  .. تمام:  محمود

  االتنین یوم اشوفك طیب:  حاتم

  السالمھ مع اللھ باذن:  محمود

  لھاني ونظر مكالمتھ محمود انھى



 

  عابسا یجلس الذي

  بالكرسي جلس...  محمود وقف

  لھ ابلالمق

  عالصبح مالك:  محمود

  مفیش:  ھاني

  بس لیھ مكشر:  محمود

  ؟ مین بتكلم كنت..  فكك:  ھاني

  حاتم ده:  محمود

  انھ قالتلي ساره..  اااه:  ھاني

  لجیھان متقدم

  وافقت للھ والحمد..  اه:  محمود

  یوم واھلھ ھو ھیجي اللھ شاء وان

  االتنین

  بخیر یتمم ربنا:  ھاني

  وال بتعزي انت یاعم ایھ:  محمود

  بتھني

  ایھ معاك عاملھ ساره:  ھاني

  .. الموضوع غیر ماشي:  محمود



 

  ساره زي في ھو..  الفل زي ساره

  ادب وال جمال وال ساره حالوة وال

  ساره

  یال نفسك لم:  ھاني

  انا اللي واقول مراتي:  محمود

  عایزه

  یاخویا طیب:  بغیظ ھاني

  تقول عایز مش انت طیب:  محمود

  تنشر ؟لیھ عندي تقعد جاي مالك

  وخالص المكان في النكد

  نكد بتالقي مش انت یعني:  ھاني

  بردو البیت في

  مایجیب ربنا بس ایھ نكد:  محمود

  عریس لسھ دانا لحقت انا ھو..  نكد

  .. ماتستعجلش:  یقوم وھو ھاني

  النكد وتالقي اتنین وال شھر قدامك

  .. اصولھ على

  دي اللھجھ یابني ایھ:  محمود اوقفھ



 

  .. الفل وزي مبسوط مانت

  اوي مبسوط اااه:  بسخریھ ھاني

  مزعالك نیرمین ھي..  ایھ:  محمود

  ایھ وال

  لیل..  اصال بشوفھا انا ھو:  ھاني

  حفلھ یوم كل..  مامتھا عند ونھار

  مش عند داي اوبن..  ھانم فالنھ عند

  مع دیفیلھ ھحضر..  مین عارف

  بقى والكبیره..  ماما

  الكبیره ایھ:  محمود

  شوبینج تعمل تروح عایزه : ھاني

  ماما مع باریس في

  موافق مش طبعا وانت:  محمود

  زي مابشوفھاش انا یابني:  ھاني

  متأخر یاترجع..  بالظبط كده مابقولك

  .. معاھم بتبات یااما اھلھا عند من

  االكل..  فیھا تفكر حاجھ اخر وانا

  االقیھ ارجع حقوقي ابسط من اللي



 

  على مستنیاني وزوجھ موجود

  تقولي كده اقولھا واجي..  سفرهال

  .. قدیمھ دقھ وناس فالحین تفكیر ده

  طباخ اجیب او..  دلیفري ھات جعان

  .. وسفرجي

  بیوت خراب..  كتیر كده ال:  محمود

  مستعجل

  عشان كتیر اتنازلت انا:  ھاني

  فایده ومفیش ارضیھا

  السبب ده جایز مش:  محمود

  ایھ ھو اللي:  ھاني

  من كنت لو..  اتنازلت انك:  محمود

  عند تروح ایام لیھا حددت االول

  .. خالص ال تمنعھا مش..  اھلھا

  وده االسبوع في وایام اوقات تحدد

  بزیاده دلعتھا انت وكمان..  حقك

  .. كده على شاھد وانا اوي

  دلوقتي ایھ اعمل وانا طب:  ھاني



 

  یوم من البیت وسایبھ غضبانھ ھي

  السفر على اوافق عشان االربع

  وانا ایدھا في كاشات هعایز وكمان

  دي مصاریفھا كل حمل مش

  تغیر انك دلوقتي من حاول:  محمود

  لقطع بدایھ ده السفر موضوع وخد

  دمھ وسیح عرق

  ازاي:  ھاني

  على وصر السفر ارفض:  محمود

  وال بیھا تتصل وماتحاولش..  موقفك

  عند یوم كام وسیبھا..  تراضیھا

  تتصل وال اھلھا

  وبعدین: ھاني

  وكلمھا بعدھا بیھا تصلا:  محمود

  عشان نفسھا تجھز انھا بتأمرھا كأنك

  .. معاك تروح

  ھترضى وھي:  ھاني

  بتسألني..  یاجدع یاخبیتك:  محمود



 

  أل وال ھترضى

  دي الحكایھ بالش طیب:  ھاني

  وابدأ وترجع ماتسافر بعد وخلیھا

  دي الجدیده الطریقھ معاھا

  دانت مكتبك على یال امشي:  محمود

  .. اوي خرع

  اخسرھا عایز مش انا:  نيھا

  اوي بحبھا انا یامحمود

  بقى استحمل خالص:  محمود

  تشكي وماتجیش

  قادر مش ھروح انا طیب:  ھاني

  النھارده الشركھ في اكمل

  ؟ فین ھتروح:  محمود

  او البیت ھروح عارف مش:  ھاني

  عارف مش لسھ شویھ ھتمشى

  البیت عندي ماتروح طیب:  محمود

  اخلص ما دلح شویھ اختك مع اقعد

  بعض مع ونتغدى واجي



 

  سالم ماشي:  ھاني

  حزینا محمود جلس..  ھاني وغادر

  .. صدیقھ حال الیھ وصل ما على

  والدتھ على واتصل ھاتفھ وامسك

  واھلھ وانھ حاتم بمكالمة اخبرھا

  .. االثنین یوم قادمین

*********************************  

  

  العاشر الفصل

  محمود وصل..  االثنین یوم جاء

  .. والدتھ بیت الى ظھرا وساره

  بعد..  معھم الغذاء طعام تناولوا

  نده الغذاء

  .. غاده محمود

  یامحمود ایوه:  غاده

  ایجارات دول امسكي:  محمود

  ده الشھر

  كل ھو..  جبتھم رحت بردو:  غاده



 

  وتروح نفسك ھتتعب شھر

  تتعاملي تروحي امال:  محمود

  انتي معاھم

  عارفیني ماھما بس ایھ وفیھا:  غاده

  حد في ان یعرفوا عشان ال:  محمود

  دفع في یتكاسل وماحدش وراكي

  االیجار

  واللھ..  یامحمود یباركلك ربنا:  غاده

  ربنا..  علیا وبتخاف أخویا كأنك

  انتوا..  لیا وساره وجیھان انت یخلیك

  .. بجد اخواتي

  معملتش انا یابنتي حقك ده:  محمود

  ایھ عاملھ ماما..  ایھ بقولك..  حاجھ

  معاكي

  وھي عمي وفاة ساعة من:  غاده

  .. بالظبط جیھان زي بتعاملني

  .. للھ الحمد طب:  محمود

  شغلك في ایھ عامل وانت:  غاده



 

  للھ الحمد:  محمود

  لسھ وال حلمك حققت ھا:  غاده

  ؟ایھ حلم:  محمود

  صاحبك مع شراكتك:  غاده

  انا..  فاكره انك كویس یاااه:  محمود

  انسى قربت نفسي

  ھدف ینسى حد؟ لیھ تنسى:  غاده

  ؟لنفسھ حطھ

  عایز كنت انا ان الموضوع:  محمود

  ده وكل جدید فرع وافتح الشركھ اكبر

  اوفر قادر مش وانا تكالیف عایز

  معظم واخد كان الجواز..  كلھ ده

  بابا من ورثي حتى وفلوسي وقتي

  المبلغ یعني..  مكفاش یرحمھ اللھ

  .. مایكفیش معایا اللي

  لحالھ جدا حزینھ غاده لھ نظرت

  زعالنھ بتبصیلي انتي:  بضحك محمود

  نفسي انا یابنتي عادي ؟لیھ كده



 

  وماشاء اللھ قدر..  زعالن مش

  مني اقل ناس في للھ الحمد..  افعل

  اشكر والزم نعمھ في انا..  بكتیر

  حاجھ كل اخد الزم مش..  علیھا ربنا

  عایزھا انا

  الموضوع تغییر غاده حاولت

  ھستلم انا..  یامحمود صحیح:  غاده

  مش بس ده االسبوع بتاعي التكلییف

  لسھ فین عارفھ

  ؟ایھ یعني فین:  محمود

  المستشفیات على بنتوزع احنا:  غاده

  بمزاجنا مش..  التكلییف في

  واشوف بكره الجامعھ ھروح..  یعني

  اللھ شاء ان فین تكلیفي

  .. معاكي یسترھا ربنا:  محمود

********************************  

  محملین..  وزوجھا واختھ حاتم وصل

  جیھان أذھلت التي الثمینھ بالھدایا



 

  .. فوزیھ وایضا وساره وغاده

  فأختھ..  بھم كثیرا جیھان سعدت

  وایضا والفخامھ الثراء علیھا واضح

  في كبیر منصب صاحب..  زوجھا

  على اتفقوا..  استثماریھ شركھ

  انھ ربھا وحمدت التكالیف كل تحمل

  .. زواجھا تعرقل عقبات یوجد ال

  لتشري معھم تنزل یوم على واتفقوا

  بل..  لثمنھا حدا یضعوا ولم شبكتھا

  .. مجاب شئ كل

  جیھان ذھبت وبالفعل الزیاره انتھت

  طقما وانتقت الشبكھ النتقاء وفوزیھ

  كان بالعكس حاتم یعارض ولم ثمین

  .. ایضا واالفخم االفخم یرید

  كان ولألسف تكلیفھا غاده استلمت

  في كان..  عمھا منزل عن بعیدا

  غاده تستطع لم..  السویس محافظة

  لفت..  مكان لتغییر شئ اي فعل



 

  لم تغییره لتحاول كثیره مكاتب

  .. تستطع

  ستفعل ماذا تفكر وھي المنزل عادت

  القادمھ االیام بھا

  جالسھ جیھان وجدت..  المنزل دخلت

  والشنط االكیاس من ھائل كم وسط

  واالكسسوارات بالمالبس الملیئھ

  یاست سالمتك على للھ حمد:  جیھان

  جدا منك زعالنھ انا..  غاده

  ایھ حصل بس خیر:  بتعب غاده

  من علیكي اتصل عمالھ:  جیھان

  لحد مابتردیش وانتي الصبح

  اتقفل ماتلیفونك

  شكلھ:  قالت ثم حقیبتھا من اخرجتھ

  شحن فصل

  ھي ودخلت اخرى مره ادخلتھ ثم

  جیھان ورائھا تدخل..  لغرفتھا

  جایھ ؟ایھ في یاغاده مالك:  جیھان



 

  لیھ كده شكلك بره من

  قولیلي..  عادي حاجھ مفیش:  غاده

  كلھا دي بره اللي الحاجات ایھ

  كنت كده عشان ماھو:  بفرحھ جیھان

  بیكلمني حاتم لقیت صحیت..  بكلمك

  حاجھ كل نشتري ننزل بیقوي

  ھدوم..  للجواز تلزمني

  وحاجات شومفار واكسسوارات

  المطبخ

  كل جبتي..  مبروك الف:  غاده

  حاجھ

  الموضوع ان واضح طبعا ال:  جیھان

  معاایا جت ماما..  كتیر ایام ھیحتاج

  .. تاني تیجي ھتقدر ومش النھارده

  بس معانا تیجي عایزاكي وكنت

  بتردي ماكنتیش حضرتك

  واللھ ماسمعتش علیا حقك:  غاده

  تعملي اھو بقولك انا طیب:  جیھان



 

  حسب على بعده او بكره حسابك

  معانا تیجي شغلھ ظروف

  ؟مین شغل:  غاده

  .. حتوم:  جیھان

  ؟ حتوم:  بضحك غاده

  بقى ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ

  خالص حتوم

  مش لیھ مادلعوش ادلعھ اه:  جیھان

  خطیبي

  ؟ ایھ بأمارة معاكوا واخرج:  غاده

  ؟إیھ بأمارة معاه تخرجي انتي وال

  ایھ یعني:  جیھان

  تخرجي المفروض مش یعني:  دهغا

  اخوكي غیر من معاه

  ؟فاضیلي ھو:  جیھان

  یجي حاتم الزم ھو یعني:  غاده

  بصي ؟ مشاویرك كل في معاكي

  حاجھ كل مش یاحبیبتي یاجیھان



 

  الحاجھ شوفي..  كده علیھا توافقي

  .. غلط وال صح علیھا بیقولك اللي

  یقولك لما..  تغضبھ وال ربنا ترضي

  .. طلباتك ترينش نروح نخرج یال

  .. ماما ھسأل:  تقولیھا حاجھ اول

  لسھ النك..  اخویا محمود ھسأل او

  كاتب لو حتى..  اھلك بیت في

  اھل لیكي ان یعرف عشان..  كتابھ

  حساب الف ویعملھم وكبیر

  زي بتتكلمي انتي اوووف:  جیھان

  لیھ كده محمود

  العقل كالم ده:  غاده

  المره معایا ھتیجي یعني:  جیھان

  ؟ایھالج

  بس وانتي انا لو ایھ فیھا:  غاده

  انتي اللي كل وجبنا بعض مع نزلنا

  تیجي كمان ساره وخلي عایزاه

  ومحمود



 

  محالت لف ده ؟ رحلة ھي:  جیھان

  وبھدلھ

  ھخرج مش..  كالمي اخر ده:  غاده

  حاتم وجود في معاكي

  منك بتزعلیني یاغاده كده:  جیھان

  كده النك ھتزعلي مش ال:  غاده

  اصبري معاه خرجتي لو نارب ھتزعلي

  براحتك یوم كل واخرجي تتجوزوا لما

  .. طیب طیب:  غاده

  .. غاده وتركت الحجره من خرجت

  ھاتفھا واخرجت شنطتھا فتحت

  صوره أخرجت..  الشاحن في وضعتھ

  في تكلیفھا اوراق من ضوئیھ

  ثم..  حاره تنھیده اطلقت..  السویس

  في وغطت السریر على نفسھا القت

  قعمی نوم

  .. ایامھا اسعد جیھان تعیش كانت

  واتفقوا الزواج على مستعجل حاتم



 

  نصف أجازة في الزواج یتم ان

  الدراسیھ السنھ بدأ وقبل..  العام

  وجیھان غاده محمود اصطحب..  بأیام

  عن استعلم قد كان..  السویس الى

  تمكث ان غاده تستطیع مكان من اكثر

  تكلیفھا ایام فیھ

  اخیرا واستقروا مكان من اكثر دخلوا

  انھ علیھ یبدو مغتربات بیت على

  .. الملوك احد یخص كان قدیم قصر

  بقدمیھا خطت عندما غاده ارتاحت

  كبیره بوایھ ھناك..  القصر ھذا

  البیت مدیرة..  شدید حرس وعلیھا

  .. الحنیھ..  الوقار علیھا یبدو

  لھا ارتاحت..  الحكمھ..  القسوه

  .. ھاب المرحبھ والبتسامتھا كثیرا

  نظام لھم وشرحت قلیال معھم جلست

  لیقرروا بمفردھم وتركتھم..  البیت

  .. سیفعلون ماذا



 

  احسن ده ان شایف انا:  محمود

  ھنا في ومعتقدش روحناه مكان

  تانیھ مغتربات بیوت

  ھنا ارتحت انا فعال اه:  غاده

  اللھ على اتوكل یعني:  محمود

  ھنا واحجزلك

  .. ماشي:  غاده

  وصعدت..  راءاتاالج محمود انھى

  وھي لتتفقدھا حجرتھا رأت غاده

  سریرا تضم كبیره حجره من مكونھ

  كنبھ من مكون صغیر وانتریھ

  علیھا كبیره طاولھ و وفوتیھین

  بجوار صغیره وطاولھ تلیفزیون

  حمام بالغرفھ وملحق..  الكنبھ

  .. االمكانیات كل بھ متوسط

  الى انطلقوا..  السیاره ركبوا

  لتبتاع جیھان طلب ىعل بناءا بورسعید

  .. الزواج متطلبات من لھا المتبقى



 

  الى ذھبوا ثم كثیره اشیاء اشتروا

  الغذاء لتناول المغرب قرب مطعم

  مكنتش انا:  حقیقي بارھاق جیھان

  كده متعب ده الجھاز ان متوقعھ

  بیتك تفرشي تیجي لما بس:  غاده

  یستاھل ده جبتیھ اللي كل ھتالقي

  والتعب اللف

  نفتح عایزین احنا دهغا:  محمود

  فیھ احطلك عشان باسمك حساب

  . رصید

  ؟لیھ:  باستغراب غاده

  غریب بلد في انتي:  محمود

  معاكي یكون الزم یعني..  لوحدك

  بنك كارت وكمان جیبك في فلوس

  وقت اي في منھ تسحبي رصید فیھ

  الفلوس نودع بكره نروح.  تحتاجي

  الكارت ونطلع

  .. بس:  غاده



 

  .. بس مفیش : محمود قاطعھا

  فلوس ھحتاج مش انا وماتقولیش

  والزم غربھ في كأنك انتي..  وكده

  كویس نفسك مأمنھ تكوني

  ؟والرصید طیب:  غاده

  معایا من مبلغ ھحطلك:  محمود

  والكالم اعتراض عایز ومش..  باسمك

  اكون والزم الكبیر اخوكي انا ده

  علیكي مطمن

  ال فھو كبیر بتقدیر غاده لھ نظرت

  باسمھا الموجود الضخم غبالمبل یعلم

  بالفعل البنك في

  محمود یا صحیح:  الموضوع غیرت

  لیھ معاك ماجتش ساره ھي

  علیھا تسألوا فاكرین لسھ:  محمود

  ؟ایھ في مالھا ھي ایھ:  غاده

  یابني ایھ:  تعبھا رغم بقلق جیھان

  ایھ في ماتقول



 

  قالتلھا الدكتوره بس مفیش:  محمود

  ھاالوالنی الشھور في ماتتحركش

  ھي اییییییییییییھ:  بفرحھ جیھان

  وھبقى ھیییھ ھییھ..  حااااااااااااامل

  عمھ

  ھتتجوز عروسھ منظر دي:  محمود

  شویھ اعقلي شھر كام كمان

  ال اللھ ماشاء:  عارمھ بفرحھ غاده

  االول من تقول مش..  باللھ اال قوة

  وباركنالھا كلمناھا كنا

  بكره لیھا نروح خالص:  محمود

  لھا نبارك

  نروح ایھ!!!  نزورھا نروح:  غاده

  لحد ایھ وال ھتشوفھا مش انت دي

  ؟ بكره

  مامتھا عند راحت ماھي ال:  محمود

  في اللي التالتھ الشھرین ما لحد

  ھاجي وانا خیر على یعدوا االول



 

  الدكتوره..  دي الفتره ماما عند اقعد

  شویھ راحھ محتاج یعني الجنین قالت

  غذا وعایزه ضعیفھ ساره عشان

  مواھتما

  یقومھالك ربنا یاساره حبیبتي:  غاده

  .. بالسالمھ

  كان..  اوي اوي فرحانھ انا:  جیھان

  ده الوقت في معانا یكون بابا نفسي

  تنھد ثم حزن لحظة في الجمیع صمت

  یرحمھ ربنا:  وقال محمود

  ثم مفھومھ غیر نظره غاده لھ نظرت

  تعلن لم قرار نفسھا في قررت

  .. عنھ

  .. منزلھم لىا وعادوا الیوم انتھى

  التعب من الفور على وناموا

  واالرھاق

  یباركوا الجمیع وذھب یوم ثاني جاء

  باتمام لھا والدعاء حملھا على لساره



 

  في االیام ومرت..  خیر على حملھا

  اقنعت..  االطراف كل بین سعاده

  ھذا مشغولھ انھا محمود غاده

  معھ الذھاب تستطیع ولن االسبوع

  ھذا تأجیل وطلبت..  البنك الى

  الحق لوقت المشوار

********************************  

  الى غاده،  وجیھان محمود أوصل

  لتجھز بیوم عملھا بدء قبل السویس

  عادوا ثم..  غرفتھا في اغراضھا

  .. ثیابھا رصت..  سریعا للقاھره

  .. حجرتھا ونظمت

  على واتصلت ھاتفھا أمسكت ثم

  .. جیھان

  ازیك جي یاجي ایوه:  غاده

  غاده:  حزین بصوت انجیھ

  البیت..  ایھ عاملھ ازیك..  حبیبتي

  ازاي عارفھ مش اوي وحش غیرك من



 

  ھنام

  .. غیرك من االوضھ في لوحدي

  خالص علیكي اتعودت

  معلش جي یاجي یاحبیبتي:  غاده

  ھنظم ھنا اموري اظبط ما اول

  القاھره نزولي

  ؟امتى ھنا ھتیجي یعني:  جیھان

  لسھ انا بجد واللھ عارفھ مش:  غاده

  یوم كام شغل ھنزل عارفھ مش

  دبلومھ تحضر في ابدأ عایزه وكمان

  ادعیلي.  كتیر حاجات دماغي وفي

  امرك وییسرلك یوفقك ربنا:  جیھان

  یارب

  یاجیھان بصي.  امین اللھم:  غاده

  تعملیھا عایزاكي حاجھ في

  خیر:  جیھان

  ؟عندك محمود ھو:  غاده

  عند كان..  داخل لسھ اه:  جیھان



 

  اھو ھناك من جاي ولسھ ارهس

  في علبھ في..  كویس طیب:  غاده

  فیھا بحط اللي الضرفھ في الدوالب

  وانتي كده الدوالب افتحي..  ھدومي

  الخط على معایا

  الدوالب وفتحت جیھان قامت

  اھي قدامي العلبھ اه:  جیھان

  زي لمحمود توصلیھا ممكن:  غاده

  .. ماھي

  ؟ ایھ اقولھ طیب:  جیھان

  فیھا ھي..  حاجھ تقولیشما:  غاده

  عایزه حاجھ كل فیھا مكتوب ورقھ

  اقولھالھ

  . حاضر:  فھم بعدم جیھان

  عشان بقى اقفل مضطره انا:  غاده

  بیھ یلتزم الكل الزم ھنا العشا معاد

  في انتي یابنتي ایھ:  بضحك جیھان

  ایھ وال النسا سجن



 

  اما بس ؟ بردو كده:  غاده ضحكت

  وماتنسیش سالم یال..  اشوفك

  لعلبھا

  سالم..  ماشي:  جیھان

********************  

  محمود الى بالعلبھ جیھان خرجت

  .. الصالھ في والدتھ مع یجلس الذي

  .. محمود فتحھا..  العلبھ واعطتھ

  من كبیر مبلغ بھا لفھ بداخلھا وجد

  .. جنیھ ٢٠٠ ال فئة كلھا المال

  یعده لم المبلغ ھذا من محمود تفاجأ

  معھ مرفقال الجواب فتح ولكن

  بھ ما وقرأ سریعا

  : محمود أخویا" 

  ... كالم وتزویق بدایات غیر من

  بابا كان ده العلبھ في اللي المبلغ

  البنك في حاططھولي یرحمھ اللھ

  حاجھ عنھ اعرف ومكنتش باسمي



 

  یرحمھم اللھ صبحي عمو من غیر

  الدنیا في احنا سابونا..  جمیعا

  قلت مانت وزي..  بعض مع اخوات

  كنت ما وزي..  الكبیر اخویا انت ان

  البنك في باسمي رصید منك ھقبل

  شراكتك وتبدأ دول تقبل كمان انت

  عشان وال عشانك مش..  ھاني مع

  اللي النونو عشان ده أل..  ساره

  شاء ان یاعمتو ھایقولي واللي جاي

  باباه یالقي یجي عایزاه..  اللھ

  مصر في شركھ اكبر صاحب

  .. الفلوس وترفض ماتكسفنیش

  وانا..  یاسیدي سلف اعتبرھمو

  المبلغ بمجھودك اللھ شاء ان متأكده

  في بالنسبالك اوي تافھ ھیبقى ده

  اللھ شاء ان المستقبل

  " غاده..  الصغیره أختك

  والذي..  الجواب قراءة محمود انھى



 

  حضور في عالي بصوت یقرأه كان

  وعدم ذھولھم وسط..  وامھ اختھ

  غاده فعلتھ لما تصدیقم

  اقرب بصوت وقال المھ دمحمو نظر

  عندي لحد جت فلوسھا اھي: للبكاء

  مااتجوزھا غیر من

  ؟؟؟؟؟؟ تتجوزھا:  جیھان

  یاجي بالك في ماتخدیش:  محمود

  ما زي واتقفل قدیم موضوع ده جي

  اتقفل ده الفلوس موضوع

  ؟ازاي اتقفل الفلوس موضوع:  فوزیھ

  على ایدي ھمد مش انا:  محمود

  نيتا وھرجعھلھا دي الفلوس

  براحتك:  فوزیھ

  ھتعارضي مش یعني:  محمود

  لیھ انت:  بغضب وقالت فوزیھ وقفت

  .. غاده ناحیة بالذنب تحسسني مصر

  وانت ماضي كان ده فات اللي خالص



 

  .. النفوس في اللي ایھ ماتعرفش

  ترجعھا تاخدھا الفلوس في حر انت

  حاجھ منھا عایزه مش انا

  حجرتھا ودخلت وتركتھم

  مش انا یابني ایھ في:  جیھان

  حاجھ فاھمھ

  بعدین احكیلك ھبقى:  محمود

  بالفلوس ایھ ھتعمل وانت:  جیھان

  خایف یاجیجي عارف مش:  محمود

  وتبقى ارفض وخایف واخدھم اضعف

  اشارك اني لیا فرصھ اخر دي

  عارف مش..  ھاني

  وبكره دلوقتي نام ادخل طب:  جیھان

  یسھل ربنا

  حجرة دلف..  حجرتھ یدخل ان قبل

  .. سریرھا على تبكي وجدھا دتھوال

  امامھا وجلس علیھا اقبل

  مكنتش یاامي اسف انا:  محمود



 

  كالمي من ھتزعلي انك اعرف

  حاجات في یامحمود بص:  فوزیھ

  غلطانھ كنت انا..  ماتعرفھاش انت

  بیاخد واحد كل..  غلطان كان ابوك او

  وجھ ھنقابل كلنا االخر وفي نصیبھ

  الميك على ندمت خالص انا..  كریم

  ویاریت..  كده قبل قولتھولك اللي

  وھحافظ رقبتي في غاده..  تنساه

  بالظبط جیھان زي علیھا

  ربنا:  ویدھا والدتھ رأس محمود قبل

  لینا ویخلیكي أمي یا فیكي یبارك

***********************************  

  عمل یوم اول وھو التالي الیوم جاء

  زمیالتھا مع فطارھا تناولت..  لغاده

  فتیات علیھم یبدو..  السكن في

  اختیار في تخطئ لم..  محترمات

  مدیرة حتى..  ابدا البیت ھذا

  قبل فتاه كل على تممت..  المنزل



 

  .. والدتھن كأنھا خروجھا

  تذھب لھا زمیلھ مع تاكسي ركبت

  المستشفى اتجاه نفس في یومیا

  نزلت..  سویا یومیا یذھبا ان واتفقا

  قتھاصدی وودعت المستشفى امام

  المبنى ھذا الى نظرت..  الجدیده

  على توكلت اللھ بسم:  وقالت الجدید

  .. االول یومھا وبدأت..  اللھ

*********************  

  

  عشر الحادى الفصل

  

  

  تمارس التي االولى المره تكن لم

  المره ھذه ولكن..  الطبیبھ عمل فیھا

  تعرفھم لم اناس بین جدید بلد في

  ولكنھا منھا وترالت تملك..  قبل من

  بذكر أال..  اللھ بذكر نفسھا ثبتت



 

  أوراق قدمت..  القلوب تطمئن اللھ

  استلمت..  المستشفى في تكلییفھا

  قسم اختارت..  الفور على عملھا

  على تعرفت..  فیھ لتنتدب العظام

  في معھا زمالء وأطباء طبیبات

  كعادتھا سطحیھ معرفھ..  التكلیف

  ومی أول یكن لم..  مكان كل في

  ولكنھ للكلمھ الحرفي بالمعني عمل

  واالقسام للمستشفى تفقد جولة كان

  بینھا العمل وتقسیم..  والمرضى

  .. زمالئھا وبین

  الیوم وسط في ھاتفي اتصال جاءھا

  علیكم السالم:  بفرحھ غاده

  اللھ ورحمة السالم وعلیكم:  محمود

  ؟ایھ دكتورتنا اخبار..  وبركاتھ

  ریضم كام عالجتي ؟ راسنا رفعتي

  ؟دلوقتي لحد

  بس ایھ ھھھھھھھھھھھھھھھ:  غاده



 

  لسھ بتعلم یادوب انا لحقت انا ھو

  ایھ فیكي اعمل انا طیب:  محمود

  ؟بس ایھ في خیر:  غاده

  ایھ ؟ایھ فیھ عارفھ مش:  محمود

  ؟ده امبارح عملتیھ انتي اللي

  : قالت ولكنھا یعنیھ ما غاده فھمت

  ؟ایھ حصل

  وال ھاخد مش انا بصي:  محمود

  وترجعیھم ماتیجي لحد ھشیلھم ملیم

  تاني البنك

  ھاخد ومش اعرفك وال وانا:  غاده

  حاجھ منك

  اصال لیھ كده عملتي انتي:  محمود

  مش.  الجواب في قلتلك مانا:  غاده

  عشان..  ساره عشان وال عشانك

  باذن ھیشرف اللي الھانم او البیھ

  اللھ

  ؟مصره یعني:  محمود



 

  بشده:  غاده

  وسط حل ديعن طیب:  محمود

  قول:  غاده

  الجدید الشركھ عقد ھعمل:  محمود

  وھاني انتي ویبقى..  باسمك

  الشركھ اصحاب

  .. الصفر لنقطة رجعنا یبقى:  غاده

  الشركھ في بتشتغل ھتبقى وانت

  غیرك لحساب وھتكبرھا االول زي

  زي

  حاجھ ماستفدتش وانت..  االول

  .. قلیل مبلغ ده ھو یابنتي:  محمود

  جنیھ نملیو ربع دول

  انت اللي المبلغ كل ده ھو:  غاده

  ؟معاه شراكتك بیھ ھتدخل

  منھ اقل مبلغ معایا..  ال:  محمود

  .. بسیطھ بحاجھ

  بعض على مجموعھم بس:  غاده



 

  بیھ تدخل تقدر مال رأس ھیعمل

  اكید:  محمود

  بس لیھ معارض انت امال:  غاده

  أل للرزق یقول حد یاخي

  ازاي حقك تضمني طیب:  محمود

  اخویا دانت یابني ایھ حق:  هغاد

  امانھ وصل ھكتبلك انا ال:  محمود

  فلوسك اردلك اقدر ما لحد بالفلوس

  باالرباح

  ؟ بتشتمني انت ؟ امانھ وصل:  غاده

  یاسیدي شكرا

  أیھا یا.. "  ربنا كالم ده:  محمود

  أجل إلى بدین تداینتم إذا آمنوا الذین

  " فاكتبوه مسمى

  ؟ االخوات بین حتى:  غاده

  .. ومراتھ الراجل بین حتى:  ودمحم

  ایھ قلتي..  حقوق دي

  یعني الزم:  غاده



 

  اخد عشان شرطي ده:  محمود

  الفلوس

  معاك خلیھ بس..  ماشي:  غاده

  ازاي اشكرك عارف مش انا:  محمود

  واضیع اخذلك خایف..  یاغاده

  الشركھ واخسر الفلوس

  باذن خیر استبشر یابني ایھ:  غاده

  یفتح الشغل شانع كده تفائل..  اللھ

  .. ابوابھ لك

  بس انتي ادعیلي ماشي:  محمود

  ماتقول غیر من اكید:  غاده

  من اكتر اعطلك عایز مش:  محمود

  مستنیین العیانیین زمان..  كده

  بیخافوا دول فعال اه:  بضحك غاده

  بنجرب فاكرینا الجداد الدكاتره من

  فیھم

  دانتي..  فیكي اثق انا ال:  محمود

  دفعتك تالت



 

  یكرمك ربنا:  دهغا

  یاغاده السالمھ مع:  محمود

  السالمھ مع:  غاده

  الى وانطلقت معھ مكالمتھا انھت

  .. بالغھ سعاده في اخرى مره عملھا

  عمھا ابن السرورعلى ادخلت فھي

  یومھا انھت..  زوجتھ على واكید

  في البیت الى وعادت خیر على

  عصرا الرابعھ

  .. إحسان مدام البیت مدیرة قابلتھا

  على اللھ حمد:  بابتسامھ سانإح

  یاغاده سالمتك

  .. حضرتك یسلم اللھ:  غاده

  زي یوم كل ھترجعي:  إحسان

  ؟ دلوقتي

  اللھ شاء ان تقریبا:  غاده

  علیكي بتطفل مش انا:  إحسان

  بنت كل اعرف الزم بس یابنتي



 

  لو اللھ القدر عشان ایھ مواعیدھا

  اتأخرتي

  علیكي واطمن عارفھ أكون

  .. طبعا كحضرت حق:  غاده

  ھدومك غیري اطلعي طیب:  إحسان

  البنات مع تتغدي عشان

  نوووووم جعانھ انا ایھ غدا ال:  غاده

  .. ده الكالم مفیش ھنا الااا:  إحسان

  مسؤلھ أمانكوا عن مسؤلھ أنا ما زي

  امانھ انتوا..  وشربكوا اكلكوا عن

  رقبتي في

  لینا یخلیكي ربنا:  غاده

  الكالم اسمعي یال طیب:  إحسان

  .. تتغدي عشان بسرعھ انزليو

  ھتأخر مش..  حاضر:  غاده

  .. مالبسھا وابدلت غاده صعدت

  فبرغم عنھا رغما اخرى مره ونزلت

  السیده تعصي ان أبت انھا اال تعبھا



 

  .. غاده نفس في تأثیر فلھا احسان

  كمعلمتھا أو..  اللھ رحمھا كأمھا

  بعد االن تذكرتھا..  سعاد السابقھ

  في..  علیھا السنوات ھذه كل مرور

  البنات على أكثر تعرفت الغذاء

  كلھن..  البیت في لھا المشاركات

  یدرسون معظمھم بعیده محافظات من

  .. الجامعھ في

  حجرتھا الى وذھبت..  الطعام انھت

  علیھا وطمأنت جیھان على اتصلت

  وذكرتھا عمھا زوجة على واطمأنت

  وال دوائھا میعاد في تتھاون ال بان

  لھا أعده الذي الغذائي بالنظام

  .. دكتورھا

  العمل في اسبوعین أمضت

  المكان على أعتادت..  المتواصل

  كل عملھا أعطت..  المرضى وعلى

  او راحھ وقتھا یتخلل لم..  تركیزھا



 

  كان..  ھاتفیھ مكالمات او غذاء فترة

  بالعمل مشغول مشغول وقتھا كل

  .. فقط

  .. االربعاء یوم القاھره وصلت

  األحضانب جیھان استقبلتھا

  .. والقبالت

  یادودو اوي وحشتییییییییني:  جیھان

  كده فراغ ھتسیبي انك اعرف مكنتش

  مش حتووووم ھو لیھ:  غاده

  بیسلیكي

  بیسلیني ناحیة من ھو ال:  جیھان

  .. جدا بیسلیني فھو

  ایھ ھا..  یارب یسعدك ربنا:  غاده

  معاه اخبارك اخر

  حاجھ كل جبنا..  الفل زي:  جیھان

  قدامھ الموبلیا بتاع والراجل..  تقریبا

  وبعدین..  حاجھ كل ویخلص شھر

  كبیر وقت قدامنا لسھ وھیبقى نفرش



 

  االخر في مانتزنقش عشان الفرح لحد

  ربنا..  احسن كده اكید:  غاده

  خیر على یتمملك

  یال..  یارب یارب:  بفرحھ جیھان

  السویس في ایھ عملتي احكیلي بقى

  یھا معاھم عایشھ اللي الناس واخبار

  كویسھ الحیاه واللھ عادي:  غاده

  حاجات یوم كل بتعلم حلو والشغل

  انك اوي حلو احساس..  جدیده

  تعالجي

  بس اللھ بإید الشفا طبعا..  مریض

  كده في السبب انتي تكوني لما

  كبیر وثواب اوي حلوه حاجھ بیبقى

  كمان

  یارب یباركلك ربنا:  جیھان

  یارب:  غاده

  عنيی عظام اشمعنى بس:  جیھان

  ؟ اخترتیھا اللي



 

  عشان یمكن..  عارفھ مش:  غاده

  اوي ده القسم بحب كنت الكلیھ في

  اللي ھو تقدیرك عشان مش:  جیھان

  ده بالقسم حكمك

  ادخل ممكن تقدیري للھ الحمد:  غاده

  صغیر قسم مش والعظام قسم اعلى

  اني فعال الفكره بس..  فكره على

  بندرس ماكنا ایام ده القسم بحب كنت

  .. الكلیھ في االقسام كل

  امتى ھترجعي وحضرتك:  جیھان

  ؟ بقى السویس

  اللھ باذن الصبح الحد:  غاده

  كنت دانا..  كده طول على:  جیھان

  معانا الجاي االسبوع ھتقضي فاكره

  اظبطھا ھحاول بقى معلش:  غاده

  اجازه واخد ھناك اللي زمایلي مع

  شویھ اطول

  ؟ایھ طب:  لھا تغمز وھي جیھان



 

  ؟ایھ ایھ:  فھم عدمب غاده

  ؟كده وال كده حاجھ مفیش:  جیھان

  ؟كده واللي كده اللي ایھ:  غاده

  مفیش قصدي..  یابنتي ایھ:  جیھان

  السناره حتى مریض وال كده زمیل

  معاه غمزت

  الیھ ترمي ما فھمت وقد غاده

  الاا:  تتنھد وھي وقفت.. جیھان

  في مفیش انا للھ الحمد مفیش

  وبس الشغل غیر دماغي

  قالك حد وھو:  ھانجی

  والجواز الحب وال..  ماتشتغلیش

  شغلك عن ویعطلك ھیمنعك

  قالت ثم صمت في غاده لھا نظرت

  لسھ:  حجابھا لتخلع تستدیر وھي

  النصیب ماجاش

  مال على ھیجي اللھ شاء ان:  جیھان

  .. قریب وشھ



 

  اغیر عایزه ھاوینا یال طیب:  غاده

  ھدومي

  .. مانعك حد ماتغیري:  جیھان

  تربع وھي بغیظ لسانھا رجتأخ ثم

  خارجھ مش:  الكنبھ على قدمیھا

  أحسن:  مالبسھا تسحب وھي غاده

  دش اخد ھروح انا خلیكي

  الدش وفتحت..  الحمام غاده دخلت

  وھي امامھا تتساقط المیاه وتركت

  سیأتي ھل..  شارده الیھا تنظر

  ھل..  جیھان لھا دعت كما النصیب

  ھاب ویتعلق یحبھا الذي الرجل ستجد

  تعترف نفسھا ھي ؟ فتاه أي مثل

  نظرة قابلتھ رجل أي لھا ینظر لم انھ

  امامھم تمر الرجال كل..  إعجاب

  غیر وكأنھا الكرام مرور غاده

  تلك تملك ال من كأن..  موجوده

  البیضاء البشره او الساحره االبتسامھ



 

  في الحق التملك الزرقاء والعیون

  انسان لھا یكون وان والحب الحیاه

  عمرھا بقیة عھم تقضي

  .. للحمام استعدادا مالبسھا خلعت

  الموجوده الحمام مرآة أمام مرت

  واقفت رجعت ثم..  الحوض فوق

  الى نظرت..  اخرى مره أمامھا

  الباھتھ الخمریھ بشرتھا..  نفسھا

  لمستھا..  متناثره الحبوب بعض بھا

  بلمسھ تخفیھا ان ترید وكأنھا بایدیھا

  ررتوح یدھا امتدت ثم..  سحریھ

  تلمھ كانت التي التوكھ من شعرھا

  على الحریري شعرھا فردت..  بھا

  مره لشكلھا نظرت..  العاري كتفھا

  في اصابعھا تمرر وھي اخرى

  ثم ناحیھ على مائال لتجعلھ شعرھا

  الناحیھ على وتجعلھ منظره تغیر

  مختلف شكلھا وجدت..  االخرى



 

  معقوص وشعرھا شكلھا عن تماما

  اخرى مره لنظرا دققت..  اھتمام بال

  قمت لو ماذا.. لنفسھا وقالت

  تلك الخفاء ببشرتي باالھتمام

  بعض شراء یمكنني وایضا..  العیوب

  یمكن وجنتي احمرار الظھار المكیاج

  .. االنوثھ بعض ھذا یضیف ان

  نفسھا تنھر وھي یدھا انزلت ثم

  دخلت..  العابثھ تفكیرھا طریقة على

  تغسل وكأنھا الدش میاه تحت

  نفسھا المت..  المیاه تتح أفكارھا

  متى منذ..  ھكذا تفكیرھا على كثیرا

  اجل من حیاتھا تشكیل تحاول وھي

  ارضاء اجل من ولس االخرین ارضاء

  !!! ربھا

  المیاه نقاط وسط انھ تدري لم

  الدش فتحات من المنھمره الغزیره

  تمنت فتاه دموع..  دموعھا تخللتھا



 

  الفتیاتا مثل حب قصة تعیش أن

  قویھ عاطفھ بداخلھا..  االخریات

  الذي الشخص تجاه بھا تشعر أن ترید

  .. یختارھا ھو الذي بل..  تختاره

  .. المتعدد االختیار یجد لن مثلھا فمن

  یختارھا الن تنتظر التي ھي بل

  تفكر كانت ھكذا..  المنتظر الشخص

  الدمیم الوجھ ذات الفتاه تلك..  غاده

**************************  

  ظھرھا صلت خرجتو حمامھا انھت

  تتعبھا ان فوزیھ ترض لم..  وعصرھا

  عرضھا ورفضت الیوم ھذا

  عالقتھما النت فقد..  بمساعدتھا

  یتحدث ان دون..  فشیئا شیئا

  القاسي الحاجز ولكن لالخر احداھما

  ذاب بینھم

  جاء..  صبحي وفاة منذ الوقت بمرور

  شدید بترحاب وقابلھا لیال محمود



 

  بیرهالك بالدكتوره اھال:  محمود

  الناجح االعمال برجل اھال:  غاده

  ربنا منك یسمع:  محمود

  وقت ھیعدي مش اللھ باذن:  غاده

  كبیر اعمال رجل ھتكون واال

  ومعروف

  ان واضح یاغاده بصراحھ:  محمود

  .. مبروكھ فلوسك

  فرحني..  بجد:  غاده

  مال راس عشان یعني:  محمود

  اكبر شغل ناخد قدرنا كبر الشركھ

  مع اتعاملنا ليوبالتا االول من

  شركات

  تقدري یعني..  اكبر اعمال ورجال

  في ودخلنا مرحلھ عدینا تقولي

  شویھ اكبر مرحلھ

  اللھ ماشاء..  الحمد لك اللھم:  غاده

  یارب یزیدك ربما..  اللھ تبارك



 

  جمیلك ارد عارف مش انا:  محمود

  .. ازاي

  معملتش انا..  بس ایھ جمیل:  غاده

  عشاني عملتھ انت اللي جنب حاجھ

  للسویس مشاوریك كفایھ

  ھناك عاملھ بالمناسبھ اه:  محمود

  ؟ایھ

  شغال اھو:  غاده

  ؟مبسوطھ مش:  محمود

  یمكن بس..  بالظبط مش:  غاده

  نا وعشان ھنا البیت عن بعید عشان

  احضر عایزه وكمان عارفھ مش جدیده

  القاھره في اكون عایزه ماجیستیر

  اكتر

  یبط تنقلي انك طلب قدمي:  محمود

  الزم..  كده بالسھل مش:  غاده

  طبعا واسطھ

  یسالم:  محمود



 

  الزم كده وغیر..  واللھ اه:  غاده

  یودوني ماھما مطرح الف

  یقدر حد معرفش لالسف انا:  محمود

  ده الموضوع في یساعدنا

  الجامعھ بكره ھروح انا:  غاده

  ان وابدأ الماجستیر نظام ایھ اشوف

  اللھ شاء

  اللھ شاء ان:  محمود

  ؟الحمل في ایھ عاملھ وساره:  هغاد

  بس كویس البیبي للھ الحمد:  محمود

  خالص ضعیفھ اللي ھي

  ؟ایھ في مالھا:  بقلق غاده

  تنصحھا عمالھ الدكتوره:  محمود

  بیسحب كده كده والبیبي كویس تاكل

  تعوض ھي والزم یكبر عشان منھا

  بس

  حاجھ ومافیھاش كده مفستكھ ھي

  وليتق تاكل علیھا اغصب ماجي وكل



 

  ده..  ده والدلع وھرجع نفس مالیش

  ھیعمر مش جیل شكلكوا انتوا

  في الست علیك حرام ال:  غاده

  نفس مالھاش بتكون فعال الحمل

  بس..  االول في وخصوصا لالكل

  شوف

  .. وھاتھالھا بتحبھا اللي االكالت

  تاخد حاجھ واھم والعصایر

  بتاعتھا الدكتوره اللي الفیتامینات

  النفسي لعاملا وكمان..  علیھا قالت

  خلیھا..  شویھ كل خرجھا..  مھم

  .. للنونو حاجات تشتري تنزل

  ھتفرق دي الحاجات صدقني

  .. معاھا

  ھجرب:  محمود

  وھتدعیلي:  غاده

******************************  

  بین جیھان..  ھكذا االیام مرت



 

  مع الزوجیھ عش تجھیز وبین دراستھا

  ان بعد عملھ یتابع محمود..  حاتم

  ونجمھ ھاني مع رسمي شریك صبحا

  رجال عالم في یوم بعد یوما یسطع

  من یعاني مازال ھاني..  االعمال

  ان في والحاحھا نیرمین مشاكل

  النادي في اصدقائھا مثل تكون

  ومتطلبات قصیره فتره كل والسفر

  ھذا بھ وأدى تنتھي ال التي الرفاھیھ

  شئ كل وترك عملھا اھمال الى

  منطویھ تأصبح فوزیھ..  لمحمود

  بزواجھا فرحھ جیھان ترى وھي أكثر

  سیصبح البیت ان ومتخیلھ القریب

  غاده غادرتھا ان بعد علیھا فارغا

  محمود وایضا جیھان تغادرھا وسوف

  ویعود قریبا زوجتھ یأخذ سوف

  عادت الحبیبھ بطلتنا اما..  منزلھ

  في یومھا تقضي..  للسویس



 

  البیت في ذلك وبعد المستشفى

  صنعت..  وابحاثھا بھاكت وسط تعیش

  المستشفى في ممتازه سمعھ لھا

  قبل من بھا یحتذى مثل واصبحت

  حیث من المستشفى في العاملین

  في والتفاني المیعاد في الحضور

  كل في والضمیر واالخالص العمل

  المغتربات بیت في وایضا..  شئ

  عنھا عرف الكل..  فیھ تقیم الذي

  .. الواضح والتدین واألخالق االدب

  علموا عندما علیھا وحنو كلھم ھاأحبو

  ترجع دائما..  واالم االب یتیمة انھا

  تعطي لم..  تتأخر وال میعادھا في

  تعلیماتھ علیھا یملي أن ألحد فرصة

  مره تفعلھ اال شئ من یحذرھا أو

  .. اخرى

  .. بوجودھا أحد یشعر ال كالنسمھ

  .. حدیثھا وقلة لھدوءھا



 

  في عملھا بدایة من شھرین مر

  عملھا بیت فیھم ارتز..  السویس

  بالعمل النشغالھا..  فقط مرات ثالث

  .. والتحضیر

  حالة تتابع كانت..  یوم جاء

  .. سنوات السبع ذو طفل..  مریض

  حادثھ جراء الساق في كسر لدیھ

  میعاد قبل علیھ مرت..  سیاره

  الیوم نھایة في مرواحھا

  بھ اھتمت..  عملھا وأدت علیھ مرت

  یتیم انھ علمت عندما خاصا اھتماما

  الصباح في تعمل امھ وان االب

  الالزم المال لھ لتوفر والمساء

  فیھا حالتھ أثرت..  وعالجھ لدراستھ

  .. عودتھا طریق في وھي..  كثیرا

  .. وھدایا لعب محل على مرت

  .. عنده ونزلت..  التاكسي أوقفت

  واخبرتھا احسان السیده على اتصلت



 

  واحده ساعھ میعادھا عن ستتأخر انھا

  السبب ستخبرھا وانھا..  فقط

  .. الفور على احسان وافقت..  الحقا

  قدم كرة لھ واشترت المحل دخلت

  .. سنھ تناسب التي االلعاب وبعض

  محل بجوار ماركت الى ذھبت ثم

  ذات لبن كرتونة لھ وابتعات اللعب

  لھ جدا مفید فاللبن الصغیر الحجم

  مفید كالسیوم من یحتویھ لما االن

  اخرى مره ادتوع..  العظام إللتآم

  للمستشفى

  كرة تخبئ أن قررت لھ تدخل أن قبل

  یتم ان الى مكتبھا في القدم

  یستطیع لن الیوم رآھا فان..  شفاءه

  یحزنھ سوف وھذا بھا یلعب ان

  ھدیة وتجعلھا تؤجلھا ان فقررت

  الى ذھبت..  المستشفى من خروجھ

  أن وقبل اقتربت وعندما مكتبھا



 

  سمعت..  الباب بمقبض تمسك

  انتابھا..  بالدخل مریبھ ركاتح

  یوجد لم حولھا نظرت..  الرعب

  في الردھھ اخر في فمكتبھا..  أحد

  غرف عن بعیدا متطرف مكان

  الباب على أذنھا وضعت..  المرضى

  وصوت خافت بصوت حوار سمعت.. 

  تعرف لم..  موضعھ من أثاث جر

  الدخول فقرت بالداخل یحدث ماذا

  الباب فتحت..  بنفسھا لتعرف

  .. فجأه

  انتوا ؟؟ ده ایییییھ:  شھقت ثم

  ؟؟؟ھنا ایھ بتعملوا

  

  

  عشر الثانى الفصل

  

  



 

  حال وجدت..  فجأه الباب غاده فتحت

  سریعا لمحت..  تماما متبدل الغرفھ

  یوجد انھ یفترض لم سریر ببصرھا

  بجواره وتقف..  دكاتره غرفة في

  بالمستشفى تعمل تعرفھا ممرضھ

  السریر على ممدده فتاه وتوجد

  لم رجلین وھناك بیضاء بمالءه مغطاه

  بالطو یرتدي منھم واحد تعرفھم

  .. اخر وشخص..  ابیض

  انتوا ؟؟ ده ایییییھ:  فیھم صرخت

  ؟؟؟ھنا ایھ بتعملوا

  غاده ان تعلم فھي الممرضھ فزعت

  .. المستشفى غادرت

  غاده دكتوره..  د.. د:  الممرضھ

  ؟رجعك اللي ایھ انتي

  وایھ ھنا ایھ لوابتعم انتوا:  غاده

  ؟ ده السریر

  شششششش: أجش بصوت الدكتور



 

  صوتك وطي

  مره اول انا انت مین انت:  غاده

  ھنا اشوفك

  تسألي عشان مین انتي:  الدكتور

  اعرف عایزه انا..  یابجاحتك:  غاده

  ھودیكوا وربنا واال ایھ بتھببوا انتوا

  في

  داھیھ ستین

  ثم..  شدید بقلق بعضھم الى نظروا

  : اخرى مره غاده یھمف صرخت

  انطقوا

  لتحضر الحجره من سریعا خرجت

  الحقت..  المكان في الموجود االمن

  یدھا من وامسكتھا الممرضھ بھا

  یادكتوره ایدك ابوس:  وقالت وقبلتھا

  ھمشیھم انا خالص..  علیا ماتخربیش

  عیشي ماتقطعیش ارجوكي بس

  شكلكوا:  الممرضھ من یدھا افلتت



 

  والزم وطھمظب مش حاجھ بتعملوا

  عنكوا ابلغ

  من یخرج الرجل خلفھا من لمحت

  الفتاه بید ممسك وھو الحجره

  اوقفتھ..  جرا ویجرھا

  انت عندك استنى:  بعصبیھ غاده

  .. وھي

  الى وجروا باال لھا یعطو لم

  صدھم وحاولت بھم لحقت..  السلم

  بجسدھا

  الصغیر

  فوق من رأسھا مدت نظرت ثم

  صوتب وقالت بجوارھا السلم درابزین

  عم..  حسیییییییین یاعم:  عالي

  .. یامھدي..  حسیییییییییییییین

  بسرعھ فوق اطلعوا

  والفتاه بالرجل اللحاق حاولت

  ال كي ذراعیھم من وامسكتھم



 

  یبعدھا ان الرجل حاول..  یفلتا

  .. بالفتاه متشبثھ كانت وولكنھا

  وھي ھذا كل تشاھد تقف والممرضھ

  یاخبر:  مردده وجھھا على تلطم

  لنفسي كلھ ده جبت اللي انا سودا

  غاده نداء اخیرا ومھدي حسین لبى

  على صعودھم اصوات وسمعت

  على الرجل اصرار زاد وھنا..  السلم

  غاده ضرب الى فاضطر.  یھرب ان

  ارضا وطرحھا ووجھھا ذراعھا في

  فتركت المقاومھ تستطیع لم وفعال

  حسین صوت سمعت عنما ولكن الفتاه

  اخرا مره وقفت..  یقترب ومھدي

  امسكھم..  بوجھھا ممسكھ وھي

  الى نظرت منك یفلتوا اوعوا یامھدي

  احدى تدخل الممرضھ وجدت الوراء

  على نظرت ثم..  بھا لالختباء الغرف

  امسكوا ومھدي حسین وجدت السلم



 

  .. بالفعل بھم

  اوضھ اي في احبسھم:  بھم صاحت

  وماتخلیھمش بسرعھ البولیس وبلغ

  یھربوا

  عملوا ھما:  فھم مبعد وحسین مھدي

  ایھ

  لحد الكالم اسمعوا وقتھ مش:  غاده

  دي جوه اللي ھانم الست ماشوف

  فین راحوا معرفش اللي ده والتاني

  .. الغرفھ من واخرجتھا غاده ذھبت

  .. الرعب من ترتعش كانت

  قدامي اتفضلي:  بصرامھ غاده

  .. ایدك ابوس خالص:  الممرضھ

  البولیس ماتبلغیش

  كنتوا اكید یبقى ؟ لیھ خایفھ:  غاده

  .. مصیبھ بتعملوا

  اللي الراجل فین:  فجأه تذكرت ثم

  ؟معاكوا كان



 

  یھدیكي اللي یادكتوره:  الممرضھ

  اللي من ایھ ھتستفیدي انتي

  .. بتعملیھ

  الحجره من عنوه اخرجتھا غاده

  ان الى..  الباقیین حیث الى وانزلتھا

  الحجره على وتحفظ البولیس جاء

  الرجل عن وبحثوا..  بھا كانوا التي

  اختفى ولكنھ معھم كان الذي االخر

  اوقف..  المستشفى من تماما

  علیھ ونبھ الحجره باب على عسكري

  احد یدخلھا اال

  الحضور الموجود الظابط منھا طلب

  الشاھده النھا القسم الى معھم

  .. ومھدي حسین بجانب الوحیده

  ان ونسیت الفور على غاده وافقت

  .. حدث بما احسان السیده تبلغ

  للقسم جمیعا وصلوا

  .. الموجود للظابط اوال غاده دخلت



 

  شھادتھا في وبدأت

  رجعك اللي ایھ اوال انتي:  الظابط

  شغلك خلصتي ما بعد المستشفى

  وانا بعالجھ انا ولد في:  غاده

  لعب محل على عدیت مروحھ

  ده الولد..  اطفال

  كام على لعبھ كام جبتلھ ویتیم غلبان

  .. ویتغذى ینبسط عشان لبن علبة

  المستشفى رجعني اللي وده

  اوضتك وداكي اللي وایھ:  الظابط

  الولد اوضة على لیھ وماروحتیش

  طول على

  انتوا فاھمھ مش انا:  غاده

  وال انا وبتستجوبوني انا بتسألوني

  بره اللي المتھمین

  تقولي اللي انتي مش اوال:  الظابط

  ده وثانیا..  متھمین مش وال متھمین

  تعترضي حقك من مش رسمي تحقیق



 

  االسئلھ على

  حاضر:  بغیظ غاده

  السؤال على جاوبي:  الظابط

  وكام قدم كرة جایبالھ كنت انا:  غاده

  في الكوره احط وقلت تانیین لعبة

  ھو عشان خالص یخف ما لحد اوضتي

  وھو دلوقتي بیھا یلعب ھیعرف مش

  شافھا لو یتضایق وممكن لسھ مصاب

  دلوقتي

  ده الولد ایھ اصابتھ:  الظابط

  الساق في كسر:  غاده

  اللي اللعب وفین ممممم:  الظابط

  دي جبتیھا

  اال الفارغھ یدھا الى تنظر وھي غاده

  یمكن..  عارفھ مش:  یدھا حقیبة من

  وانا مني وقعوا ھناك االوضھ في

  اللي والست الراجل امسك بحاول

  بره



 

  على امضي اتفضلي طیب:  الظابط

  قولتي اللي الولد اسم وملیھ اقوالك

  المستشفى في اوضتھ ورقم علیھ

  اشوف اما حاضر:  صبر بنفاذ غاده

  .. ایھ ده اخرة

  دلوقتي اروح:  الظابط سألت ثم

  لما بس شویھ بره استني:  الظابط

  المحضر نقفل

  اتأخرت انا..  ایھ ذنبي وانا:  غاده

  البیت..  ٨ الساعھ قبل امشي والزم

  ٨ الساعھ بیتقفل

  على ساعھ مناقدا لسھ:  الظابط

  اتفضلي ھنأخرك مش..  ٨ الساعھ

  الدكھ على وجلست غاده خرجت

  .. القسم ردھة في الموجوده

  ثم..  للظابط تدخل الممرضھ شاھدت

  .. والفتاه الرجل بعدھا ودخل خرجت

  .. قرب عن الفتاه وجھ ترى مره اول



 

  .. البكاء كثرة من حمراء عیونھا

  لماذا تدري لم..  الخوف من ترتعش

  ماذا تفكر جلست..  لحالھا فقتر

  داخل ھؤالء مع تفعل ان عساھا

  انھم لذھنا بدر ما اول..  الحجره

  .. للفتاه قانونیھ غیر بعملیة یقووا

  .. السریر على نائمھ كانت من فھي

  یرتدي كان..  اذن الرجل ھذا من

  لكنھا..  دكتور ھو..  االبیض البالطو

  .. المستشفى في ذلك قبل تره لم

  .. القلق من یدھا في فركت جعلت

  وجدتھ..  حقیبتھا من الھاتف اخرجت

  ولكنھ فتحھ حاولت..  مغلق

  .. بطاریتھ فرغت فقد الیستجیب

  مره ادخلتھ ثم..  ضیق في زفرت

  من والفتاه الرجل خرج.  اخرى

  الحجره

  : بالظابط الخاص العسكري لھا قال



 

  حضرتك عایز الظابط حضرة

  ھاقاالر وجھھا وعلى غاده لھ دخلت

  الواضح

  ؟بقى اروح ھا:  غاده

  اقعدي اتفضلي:  الظابط

  في الظابط لھا نظر..  غاده جلست

  المكتب على بیده یدق وھو..  صمت

  غیر المتھمین اقوال:  اخیرا نطق ثم

  خالص اقوالك

  ایھ یعني:  بقلق غاده

  ومھدي حسنین ان مع:  الظابط

  الممرضھ بس صالحك في شھدوا

  عملیات سھلبت انھا اعترفت عنایات

  المستشفى في تحصل قانونیھ غیر

  عشان..  الصباحي العمل انتھاء بعد

  .. شویھ ھادیھ بتبقى دي الفتره

  اللي وایھ بكده مالي انا طیب:  غاده

  ده في كالمي غیر



 

  انتي انك بتتھمك عنایات:  الظابط

  العملیات بتعملي كنتي اللي

  : قلبھا ضربات زادت وقد غاده

  ؟ایھ عملیات

  وترقیع اجھاض:  بصراحھ طالظاب

  اسود خبر:  یدھا بكلتا صدرھا ضربت

  ده بتقولھ انت اللي ایھ..  ومنیل

  معالم یتفرس وھو بھدوء الظابط

  عنایات الممرضھ شھادة دي:  وجھھا

  انا..  كدابھ وستین كدابھ:  غاده

  حتى انا ده الكالم عن حاجھ معرفش

  من دلوقتي غیر اسمھا معرفش

  حضرتك

  قولتي اللي التاني لراجلوا:  الظابط

  مختفي دكتور البس كان اللي علیھ

  .. وجوده على دلیل اي ومفیش

  تاني حد في كان ان بتنفي وعنایات

  وبنتھ والراجل ھي غیرھا



 

  ؟ بنتھ دي ھي:  غاده

  ؟معرفتیش ده كل یعني:  الظابط

  من انا..  منین ھعرف:  غاده

  حد ومكلمتش ھنا على المستشفى

  خالص منھم

  وعایز حامل وبنتھ بنتھ اه:  الظابط

  في حامل اكید..  اجھاض یعملھا

  الحرام

  المنطقي من یعني حضرتك:  اغاده

  .. الصحھ من لھ اساس ال كالمھا ان

  بیھبب واللي عظام انتداب انا

  نسا یبقى دي التانیھ العملیات

  .. ووالده

  دلیلھا من الحرج اصابھ وقد الظابط

  لھ ینتبھ لم والذي البسیط

  حق عندك:  الظابط

  وبعدین ؟؟؟؟؟حق عندي:  بغیظ غاده

  دلوقتي ایھ موقفي انا



 

  جنائي فریق بعتنا احنا:  الظابط

  یأكد عشان المستشفى في ألوضتك

  وكمان..  ینفیھ او قولتیھ اللي الكالم

  حلو وحظك..  المریض الطفل نشوف

  صفك في دلیل ده االلعاب لقینا لو

  المتھم تسیبوا اللھ سبحان:  غاده

  اللي البرئ ضد ادلھ تالقوا لواوتحاو

  اصال مبلغ

  حضرتك:  بغضب وقال الظابط وقف

  احنا..  علینا وتتعصبي تزعقي عمالھ

  اكتر وبالوي بالغات بیجیلنا یوم كل

  اعصابنا على الطین وشایلین كده من

  في طریقتنا ودي..  سالمتكوا عشان

  وقتنا تدینا الزم..  الحقایق من التأكد

  المتھم وندخل حقك نجیبلك عشان

  .. جزاءه یاخد السجن

  اعطاھا وكأنھ برعب غاده لھ نظرت

  من لدیھا ما افراغ في االشاره



 

  ورعب وخوف توتر،  مختلفھ مشاعر

  وانكمشت كثیرا بكت..  بكت..  وقلق

  بین كفیھا وضعت..  مقعدھا في

  في الظابط لھا نظر..  یدیھا

  جدا قاسي كان فقد..  شفقھ

  لىع وضغط اخرى مره جلس..  معھا

  العسكري دخل..  الزر

  بسرعھ میھ كوبایة ھات:  الظابط

  اسف انا خالص:  لغاده نظر ثم

  اعذریني..  یادكتوره

  المصیبھ یادي:  تنتحب وھي غاده

  ؟تاني ایھ مصیبة:  الظابط

  وزمان ربع اال تسعھ الساعھ:  غاده

  الدنیا علیا قالبھ احسان مدام

  وتلیفوني

  مقفول

  اتصلي : ھاتفھ یعطیھا وھو الظابط

  معایا من بیھا



 

  : بالمندیل دموعھا تمسح وھي غاده

  رقمھا حافظھ مش

  .. شاحن عندي انا وال:  الظابط

  مره وخرج بالمیاه العسكري دخل

  اخرى

  ایھ اعمل..  تعرف الزم:  غاده

  دلوقتي

  العسكري او المخبر ھبعت:  الظابط

  ویطمنھا یقولھا یروح

  بوكس عایز انت..  ارجوك ال:  غاده

  تبقى دي ؟؟؟ مغتربات بیتل یروح

  ھیتفھم محدش وكمان فضیحھ

  قدام وحش ھیبقى ومنظري الموضوع

  البنات

  انا ھروح..  حق عندك:  الظابط

  حد ما غیر من انفراد على وھكلمھا

  بالھ یاخد

  جدا متشكره انا:  غاده



 

  انا..  ایھ على:  الظابط ابتسم

  ایاھم الدكاتره من مش انك حاسس

  كلھا قانونیھال االجراءات الزم بس

  معلش تحصل

  انا..  سؤال معلش طیب:  غاده

  دلوقتي ایھ القانوني موقفي

  وخالص اعترفت عنایات:  الظابط

  ھنفضل حضرتك انما..  واضح موقفھا

  عكس مایثبت لحد علیكي متحفظین

  كالمك

  ؟ایھ یعني علیا متحفظین:  غاده

  وكده التحقیق ذمة على ھتحبس

  ؟؟؟؟الحبس وادخل

  .. اوي كده مش ال : الظابط ضحك

  ما لحد مكتبي في ھنا ھتفضلي انتي

  االدلھ تظھر

  الظابط حضرة یا شكرا:  غاده

  محمود اسمي..  محمود:  الظابط



 

  اللي مكتوبلي ھو:  سرھا في غاده

  محمود اسمھ یكون دایما یساعدني

  شكرا:  مطمئنھ بابتسامھ قالت ثم

  محمود الظابط یاحضرة

  الذھاب في شارعا مكتبھ من خرج

  وقال لحظتھا في عاد ولكنھ للبیت

  : لھا

  اكید الصبح من حاجھ ماكلتیش انتي

  جعانھ مش انا ال:  باحراج غاده

  خالص

  مش انا ماشي:  محمود الظابط

  ھتأخر

  جاء قلیل بعد..  وحدھا وتركھا خرج

  امامھا ووضعھ كیس ومعھ العسكري

  وقال

  باعت محمود الظابط:  العسكري

  لحضرتك ده االكل

  شكرا:  وتببھ غاده



 

  الكیس غاده فتحت..  العسكري خرج

  المشویات بعض وبھ طبق وجدتھ

  میاه ومعھ..  وسلطات واالرز

  ضغط من ماتعیشھ رغم..  غازیھ

  الطعام رأت عندما انھا اال عصبي

  معدتھا فصوت بھا یحیط ما كل نسیت

  .. شئ اي على یغطي كان

  لم..  اخره على وانھتھ الطعام بدأت

  وضعت بل زیھالغا المیاه تشرب

  تشعر ولم الكرسي ید على رأسھا

  الفور على ونامت بنفسھا

  الظابط ذھب االخر الجانب على

  الباب على ووقف البیت الى محمود

  على البواب یوافق فلم الخارجي

  احسان مدام لھ خرجت..  ادخالھ

  تتأكد كي وكارنیھھ بطاقتھ لھ واخرج

  حدث ما لھا وحكى..  شخصیتھ من

  غاده ان احسان لھ تاقسم..  لغاده



 

  الشئ ھذا مثل تفعل ان یمكن ال

  بحسن الجمیع یشھد فتاه فانھا

  وذھبت تركتھ ثم..  وتدینھا اخالقھا

  الى معھ وذھبت مالبسھا ترتدي كي

  .. القسم

  الى محمود والظابط احسان دخلت

  على نائمھ وجدوھا المكتب

  الفور على احسان دخلت..  الكرسي

  تفاق..  جلستھا من وایقظتھا

  السیده حضن في نفسھا عوجدت

  بھا كان الذي التعب وكأن..  احسان

  نظرت..  الحانیھ الضمھ بھذه محي

  بھا ماجرى لھا تشكو نظرة غاده لھا

  سالمتك على حمدللھ:  احسان

  .. یابنتي

  .. حضرتك یسلم اللھ:  بحزن غاده

  انا تیجي وخالكي تعبك اللي ایھ

  قولت



 

  عشان بس یعرفك انھ الظابط لحضرة

  ماتقلقیش

  مش انا ھو علیكي اخص:  احسان

  .. یرحمھا اللھ والدتك زي

  ایھ:  محمود الظابط الى نظرت ثم

  دلوقتي ھیتاخد اللي االجراء

  ھتفتح بكره النیابھ:  محمود الظابط

  الجنائي والمعمل تاني التحقیق

  واالدلھ

  المحضر في ھتثبت

  ؟للصبح ھنا ھتفضل وغاده:  احسان

  نظر ثم محمود الظابط نظرلھا

  على معاكي تروح ھخلیھا انا:  لغاده

  الساعھ الصبح بكره بس..  مسؤلیتي

  معاكوا لو ویستحسن تیجي ٨

  یخلصكوا عشان بس شكلیا..  محامي

  بسرعھ

  : غاده وسألتھ بشده احسان شكرتھ



 

  لو االكل حساب اعرف عایزه كنت

  سمحت

  لیھ وتعرفیھ:  محمود الظابط

  حقھ ادفع الزم:  غاده

  على مننا اعتذار عتبریھا:  الظابط

  حصلك اللي

  تمنھ دفعت اللي الحكومھ:  غاده

  أل:  الظابط

  ؟حضرتك:  غاده

  حاجھ دي یادكتوره ایوه:  الظابط

  .. منك فلوس ھاخد مش وانا بسیطھ

  كلمھ

  واحده

  متشكرین..  یاغاده خالص:  احسان

  الدقیقھ ٨ بكره اللھ وباذن یافندم

  ھنكون

  عندك

  ھالل باذن محمود الظابط



 

  الى احسان مع غاده عادت وبالفعل

  حكت..  زمیالتھا كل وطمأنت البیت

  اجلھا من انفعلوا..  ماحدث لھم

  ھذا ینتھي بان لھا دعوا..  جمیعا

  .. خیر على

  واحسان غاده وذھبت الصباح جاء

  لم النیابھ وكیل وجدت القسم الى

  جاء..  قلیل بعد ثم..  بعد یحضر

  قدمتھ..  احسان على سلم شخص

  جاء..  المحامي انھ فعرفت غادهل

  قابلھم..  بقلیل بعدھا محمود الظابط

  ؟ دلوقتي ایھ ھنعمل:  غاده

  ھتعملوا قصدك ال:  محمود الظابط

  النیابھ لوكیل ھتدخلوا انتوا..  ایھ

  وتعرفوا

  حصل اللي ایھ

  لھ ودخلت النیابھ وكیل جاء بالفعل

  اثبتت االدلھ كل..  والمحامي غاده



 

  الممرضھ تورط بتوث..  غاده كالم

  لم ولكنھم..  عملیھ من اكثر في

  اختفى الذي الدكتور على یعثروا

  مع..  مالمحھ غاده اعطتھم..  فجأه

  اسمھ اعطتھم عنایات الممرضھ ان

  .. علیھ یستدلوا لم ولكنھم

  كثیرا محمود الظابط غاده شكرت

  ودعتھ..  معھا فعلھ ما كل على

  احسان مع اخرى مره البیت وذھبت

  للمستشفى الذھاب على تقوى فلم

  الیوم ھذا

  بھو في غاده مع احسان جلست

  ویتحدثان الشاي یحتسیان البیت

  .. اوي جدع ده الظابط بس:  احسان

  بصراحھ اوي احترمتھ

  كنت اني مع..  فعال اه:  غاده

  استوعب ھو بس االول في بزعقلھ

  ظروفي



 

  اقول عایزه عارفھ مش:  احسان

  .. بس حاجھ

  خیر:  غاده

  بیكي معجب انھ حسیت:  اناحس

  على تعبیر اي بدون غاده لھا نظرت

  وجھھا

  انا وال كده محستیش:  احسان

  واھتم اكل جابلك ده..  بیتھیألي

  االخر على بیكي

  حسیت انا:  صمت بعد غاده قالت

  كده احس اني حبیت او..  كده

  فاھمھ مش:  احسان

  بصراحھ حضرتك مع ھتكلم:  غاده

  الحاجات في حد مع ماتلكمت عمري

  معایا اتكلم ما اول..  كده قبل دي

  قلبي ماتقولي زي..  وبأدب بحنیھ

  بیدق قلبي وحسیت الن

  .. بس..  جامد



 

  ؟ایھ بس:  بفرحھ احسان

  جاب لما عملتھا حاجھ اول:  غاده

  ایده على بصیت القسم وجھ حضرتك

  ؟ ایده:  احسان

  : الشمال بیدھا تشاور وھي غاده

  متجوز. . ھنا دبلھ البس..  دبلھ

  فتحت اني اسفھ انا:  بأسى احسان

  ده الموضوع معاكي

  ویتخلل تضحك ان تحاول وھي غاده

  وال عادي الاااااااااااا:  الم اھة ضحكتھا

  كده على متعوده اساسا انا..  یھمك

  ؟ایھ على:  احسان

  ماتحبش اني:  غاده

  انتي..  كده ماتقولیش:  احسان

  تعیشي بكره..  الدنیا اد دكتوره

  وتیجي وتتجوزي حب قصة ىاحل

  قالت احسان ماما تقولي

  حطھ مش انا بس..  اعلم اللھ:  غاده



 

  امل

  تجدوه بالخیر تفائلوا:  احسان

  .. الشاي كوب واكملت غاده صمتت

  غاده كانت..  الحادث على اسبوع مر

  من اتصال جاءھا..  بالمستشفى

  تأتي ان واخبرھا محمود الظابط

  المشتبھ الدكتور على للتعرف للقسم

  فیھ

  .. القسم الى بالفعل غاده ذھبت

  رحب..  محمود الظابط لحجرة دخلت

  عصیر لھا وطلب..  كثیرا بھا

  غدا اجیبلك وال:  محمود الظابط

  شكرا ال:  رقیقھ بابتسامھ غاده

  ھنعرض احنا طبي:  محمود الظابط

  حاولي وانتي واحد كام علیكي

  فیھم مین ھو تعرفي عشان تركزي

  ماشي:  غاده

  سبع وورائھ العسكري جاء



 

  مالمحھم في غاده دققت..  أشخاص

  وتعرفت جدا

  ده ھو:  وقالت الشخص على

  العسكري الى محمود الظابط شاور

  الذي الرجل وترك الباقي فأخذ

  دخل ثم..  غاده علیھ شاورت

  الخارج الى المتھم وأخذ اخر عسكري

  ؟ایھ معاه ھتعملوا:  غاده

  لونقف ھیعترف:  محمود الظابط

  القضیھ

  قلب یجیلھم عارفھ مش انا:  غاده

  السر في دي الحاجات یعملوا ازاي

  ؟خایفین مش..  كده

  وعشان خایفین طبعا:  محمود الظابط

  اخر في اللي اوضتك اختاروا كده

  متداریھ..  المستشفى في دول

  بتسھل كانت عنایات والست شویھ

  .. المسائل لیھم



 

  الوكیل ونعم اللھ حسبي:  غاده

  اوائل من انتي:  محمود ابطالظ

  ؟كده مش دفعتك

  منین وعرفت اه:  غاده

  اكید مش یادكتوره ایھ:  وقال ضحك

  كل عنك وعرفنا تحریات عنك عملنا

  حاجھ

  اااه:  غاده

  وھتحضري:  محمود الظابط

  ؟ماجیستیر

  اھو الطریق في ماشیھ اه:  غاده

  الجایھ السنھ فیھ اكمل اللھ شاء وان

  القاھره تكلییف انقل اعرف یارب بس

  التكلییف عن ماتتنازلي:  الظابط

  مضمون ده ؟لیھ:  باستغراب غاده

  في تشتغلي ممكن بس اه:  الظابط

  ومافیھاش وخاص انضف مستشفى

  كلھا دي المشاكل



 

  المستشفى فین وھي:  غاده

  دي بتاعتي مش دي ؟ دي النضیفھ

  وسایط عندھا اللي الناس بتاعت

  وجودهم اعتبریھا:  محمود الظابط

  ؟ازاي:  غاده

  ؟االول موافقھ:  محمود الظابط

  .. ظروفھا اعرف طیب:  غاده

  یومین فرصھ ادیني:  محمود الظابط

  .. علیكي وارد

  ماشي:  باستسالم غاده

  .. للذھاب واستأذنت وقفت ثم

**************************************  

  

  عشر الثالث الفصل

  

  

  

  بلتھاوقا..  القاھره الى غاده وصلت



 

  قبالت بین كبیر بترحاب جیھان

  .. واحضان

  غارقھ..  تركتھا كما جیھان وجدت

  ان علمت..  لزواجھا التجھیز في

  ساره مع شقتھ الى عاد قد محمود

  حملھا ثبت ان بعد

  غاده واطمأنت العشاء انتھاء بعد

  للدواء ومتابعتھا عمھا زوجة على

  في بجیھان غاده انفردت..  بانتظام

  حجرتھما

  احنا ان حسابك اعملي:  ھانجی

  الفیال نفرش بكره ھنروح

  بكره بكره:  غاده

  الموبلیا..  بقى حظك ھو اه:  جیھان

  ھناك نكون والزم بكره ھتوصل كلھا

  لوجع جایھ انا یعني اااااه:  غاده

  والتعب الدماغ

  مفر مفیش:  جیھان



 

  ودراستك..  یاعروسھ ماشي:  غاده

  ؟ایھ فیھا عاملھ یاجیھان

  ماشیھ للھ الحمد : جیھان

  كلیتك على جایھ تكوني اوعي:  غاده

  .. تجھیزك لحساب

  یعني انتساب انا یاستي:  جیھان

  ملخصات في االمتحان وقبل بتتقضى

  خالص اطمني..  بتلغي والدكاتره

  ھیظبطوني ھناك صحابي

  ینجحك ربنا:  غاده

  عشان بقى نامي..  یارب:  جیھان

  ھناك على ونسبقھم بدري نصحى

  انا لوحدنا نفرش ھنقدر واحنا:  غاده

  ؟ بس وانتي

  باعت حاتم ماتقلقیش ال:  جیھان

  عشان التخدیم مكتب من بنتین

  یساعدونا

  .. ماشي كده كان اذا اه:  غاده



 

  خیر على تصبحي

  الفیال الى یوم ثاني معھا ذھبت.. 

  غاده بھرت..  بھا ستتزوج التي

  .. الفخمھ والفیال الكبیره بالمساحھ

  من للتو وصل الذي اقيالر وباالثاث

  الفرش في ساعدتھا..  الموبلیا محل

  نصب من العمال انتھى ان بعد

  معھا وضبت..  والخزائن السرایر

  استطاعوا ما قدر على

  جیھان رمت..  طویل وقت وبعد

  في سریر على جسدیھما وغاده

  الغرف احدى

  ان اعرف مكنتش:  بتعب جیھان

  كده متعب ده الفرش

  ایھ اومال : منھك بصوت غاده

  كمان تالتھ یومین وال ده..  یابنتي

  نخلص عشان

  خالص



 

  اااااااااااه:  للبكاء اقرب بصوت جیھان

  عقاب وال ده جواز ده..  یاني

  یختي االتنین:  بضحك غاده

  نروح النھارده كفایھ طیب:  جیھان

  بكره نیجي وبعدین

  : السریر على من تقوم وھي غاده

  نفسك مع

  معاكي ال:  جیھان

  اعرفك وال : غاده

  انا ده..  یادودو كده بقى:  جیھان

  حبیبتك

  جبتیني دانتي..  اوي حبیبتي:  غاده

  ھنا على السویس من وشي مال على

  وفاضلي..  معاكي افرش عشان

  اقضي وعایزاني تاني وارجع یومین

  الیومین

  والحط الشیل في

  حاتم ھخلي للھ امري خالص:  جیھان



 

  یساعدني

  .. بقى ھي یكتالك ااااااااااااه:  غاده

  لحد نفسك على ھطبق انا یاحلوه ال

  ما

  للھ امري..  تاني ارجع

  الزم..  االول من ماكان:  جیھان

  حتووم اجیب اني اھددك یعني

  اني قالك مین..  حتوم یادي:  غاده

  كنت انا لوحدك اسیبك ممكن كان

  بغیظك

  یاعبیطھ اختي دانتي..  بس

  ما عقبال..  لیا یخلیكي:  جیھان

  یارب جوازك یتب افرشلك

  ھنروح شوفي قومي یال طیب:  غاده

  ازاي

  یوصلنا یجي حاتم ھكلم:  جیھان

  مایصحش طبعا ال:  غاده

  عادي یاغاده بقى یوووه:  جیھان



 

  سواق كأنھ توصیلھ دي بقى

  التاكسي

  اخوكي محمود كلمي طب:  غاده

  یجي یعرف یمكن االول اسألیھ

  طیب طیب:  جیھان

  یمر سوف انھ واخبرھا محمود كلمت

  الفیال امام جاء..  لیوصلھم علیھم

  ونزلوا

  سلمت..  معھ ساره كانت..  الیھ

  فھو محمود وایضا بحراره غاده علیھا

  لم

  .. القاھره وصلت ان منذ یراھا

  الى جمیعا صعدوا..  المنزل وصلوا

  الشقھ

  رغبة على بناءا العشاء لیتناولوا

  غاده لھم روت العشاء اثناء..  فوزیھ

  لھا ماحد

  ماحدث مصدق غیر الجمیع كان ..



 

  تعرضت غاده ان ایضا وغاضب

  ھذا للموقف

  بمفردھا

  وانا یحصلك ده كل یعني:  محمود

  ؟ معرفش

  زي موقف في وانا صدقني:  غاده

  الضغط..  اسمي ناسیھ كنت ده

  العصبي

  كانت اللي واالتھامات فیھ كنت اللي

  مش بنج في كنت كأني..  متوجھالي

  تاني حتى..  بیجرى اللي بایھ حسھ

  ورجعت حاجھ كل خلصنا لما یوم

  البیت

  كنت بیوم قبلھا ان مصدقھ مكنتش

  ومتحفظ دي زي قضیة في متھمھ

  علیا

  بولیس قسم في

  زمانك..  یاغاده یاعیني:  ساره



 

  مرعوبھ كنتي

  ربنا للھ الحمد بس بصراحھ اه:  غاده

  .. ده الظابط زي واحد وقفلي

  .. واشكره بیھ ھاتصل انا:  محمود

  ده الزمن في كده بیعمل محدش

  فعال:  غاده

  من محمود وطلب العشاء من انتھوا

  .. قلیال بھا ینفرد ان غاده

  یامحمود خیر:  غاده

  من نصیبك ده یاستي خدي:  محمود

  اللي الفتره بیھم قمنا اللي العملیتین

  فاتت

  بلفھ یده لھا یمد وھو ھذا قال

  رزم بعض وبھا الحجم متوسطة

  .. المال

  وایھ ده كل ایھ اللھ ماشاء:  غاده

  حاجھ فاھمھ مش انا ؟ ده نصیبي

  بیني االرباح بنقسم احنا:  محمود



 

  انا وبالتالي..  بالنص ھاني وبین

  بقسم

  .. بالنص وبینك بیني بتاعتي االرباح

  احنا مش ؟ اللھ شاء ان لیھ:  غاده

  ؟لوحدك بتاعك نصیبك ان اتفقنا

  الحل ده یاغاده ارجوكي:  محمود

  لیھ وارتحت لقیتھ اللي دالوحی

  .. شویھ

  ینفعوكي یمكن حوشیھم یاستي

  ماجیستیر بتعملي انتي مش بعدین

  باین

  تفتحي ممكن شویھ قدام وكمان

  .. عیاده

  للماجیستیر بحضر انا فعال:  غاده

  بتبقى اجیبھا المفروض اللي والكتب

  اوقات

  .. بیا حاسس كأنك..  اوي غالیھ

  وليق بس..  الفلوس ھقبل انا خالص



 

  ھو

  الشھرین بس عملیتین عملتوا انتوا

  ؟دول فاتوا اللي

  اه:  محمود

  ؟قلیل مش:  باستغراب غاده

  بصي لكن قلیل طبعا ھو:  محمود

  كاسبانین احنا یعني..  الربح على

  صافي

  .. معاكي اللي المبلغ أضعاف أربع

  وقتھم یاخدوا الزم وكان كبار عملیتین

  وربنا بشغلك ادرى انت اكید:  غاده

  اكبر شغل في وتدخل یوفقك

  فعال عشان ادعیلي ایوه:  محمود

  اكتر اعمال رجال على اتعرفنا احنا

  ولیھم

  اللھ شاء وان..  السوق في وزن

  كلنا علینا خیر فتحة تبقى

  یارب:  غاده



 

  غاده ذھبت..  وساره محمود غادر

  الى جیھان مع التالي الیوم في

  مره فیلتھا

  الذي كالیوم الیوم ومر اخرى

  اتصل النھار اثناء ولكن..  یسبقھ

  الظابط علیھا

  محمود

  علیكم السالم:  غاده

  .. السالم وعلیكم:  محمود الظابط

  یادكتوره حضرتك ازي

  بخیر للھ الحمد:  غاده

  اني وعدتك كنت انا:  محمود الظابط

  الخاص المستشفى موضوع ھشوف

  ؟خیر.  اه:  غاده

  صاحبي واحد في:  محمود الظابط

  كام عملتلھ كنت..  سویسال من ھنا

  ورخص اوراق تخلیص في خدمھ

  في وقت بتاخد اللي من وحاجات



 

  .. تخلیصھا

  خدمھ اي مني مستني وكان

  والده ان عارف كنت انا..  یعملھالي

  بیشتغل

  اسمھا مصر في كبیره مستشفى في

  ؟تعرفیھا(.........) 

  احسن دي ؟اعرفھا:  بلھفھ غاده

  مصر في مستشفى

  انا..  تمام طیب:  محمود الظابط

  واخالصك ادبك وعلى علیكي كلمتھ

  وقلتلھ

  والده كلم ھو..  دفعتك تالت انك

  العظام قسم رئیس طلع قدرا واللي

  في

  الدكتور اسمھ..  دي المستشفى

  ھو یاستي المھم..  الغرباوي على

  مدیلك

  ١١ الساعھ بكره تروحیلھ معاد



 

  النھارده تسافري ھتقدري..  الصبح

  وال

  ؟ طول على كرهب ھتروحي

  القاھره في انا للھ الحمد ال:  غاده

  المیعاد في بكره ھروح اصال

  للھ الحمد طیب: محمود الظابط

  على بتقول انت بس:  غاده

  ؟الغرباوي

  ؟ تعرفیھ..  ایوه:  الظابط

  اعالم من علم ده طبعا:  غاده

  .. مصر في الجراحھ

  الشغل یكتبلك ربنا:  محمود الظابط

  بیھ الخاص ریقالف من وتبقى معاه

  كمان

  اسأل ممكن بس..  یارب:  غاده

  ؟ سؤال حضرتك

  .. اتفضلي طبعا اه:  محمود الظابط

  .. بتخدمھ وكنت صاحبك ھو:  غاده



 

  معایا نفسك تاعب حضرتك..  بقى انا

  لیھ

  ؟ ده كل

  یكون الزم یعني ھو:  محمود الظابط

  ؟ مصلحھ او غرض لیا

  انسان حضرتك اطالقا ال:  غاده

  مستغربھ بس انا جدا محترم

  المفروض:  محمود الظابط

  طبعنا المصریین احنا..  ماتستغربیش

  .. كده كلنا

  بعض ونساعد لبعض الخیر نحب

  لو حتى بعض مصلحة على ونجري

  ملناش

  .. ده ورا من ھیجي خیر

  دلوقتي..  زمان كان ده یمكن:  غاده

  یاخد طال الواحد لو..  ماعتقدش

  حاجة

  ھیاخدھا التاني



 

  ؟كده انتي:  محمود الظابط

  ال:  غاده

  خیر في لسھ یبقى:  محمود الظابط

  الناس من واعتبریني..  الناس في

  بتوع

  .. زمان

  متشكره انا..  ماشي:  غاده ضحكت

  اقدر یارب اقولك نفسي..  جدا

  اساعدك

  لیك مساعدتي انا الشر بعد بس.. 

  طول على رجل كسر فیھا

  عایز مش یاستي ال:  محمود ضحك

  ھحاج منك

  .. یارب یعافیك ربنا اكیید:  غاده

  حاجھ بأي تؤمري:  محمود الظابط

  ؟ تانیھ

  یاحضرة شكرا..  للھ األمر:  غاده

  الظابط



 

  السالمھ مع:  محمود الظابط

  سالم:  غاده

  تذھب لن انھا لجیھان غاده اعتذرت

  الزوجیھ عش ترتیب الى معھا

  الرتباطھا

  یوم ثاني وجاء..  المیعاد بھذا

  .. العنوان حیث الى غاده وانطلقت

  انبھار في المستشفى بوابة دخلت

  العاملین وجوه الى وتطلعت..  شدید

  بھا

  المستشفى ھذه بین الفرق شتان.. 

  تعمل التي المستشفى وبین بعاملیھا

  .. ایضا بعاملیھا السویس في بھا

  في بالغربھ االحساس عنھا نفضت

  ھذا

  .. االستقبال الى وذھبت المكان

  .. الغرباوي علي تورالدك على سألت

  ؟الزیاره سبب:  الموظف



 

  ؟ایھ:  غاده

  ؟كشف عندك:  الموظف

  .. میعاد في ال:  غاده

  حضرتك اسم:  الموظف

  غاده دكتوره..  فتحي غاده:  غاده

  فتحي

  لحد ارتاحي اتفضلي طیب:  الموظف

  خبر أدیلھ ما

  .. شكرا:  غاده

  لیتأكد بالدكتور اتصاال الموظف أجرى

  دهغا كالم صحة من

  الكراسي احدى على غاده جلست

  .. بكثره الموجوده الالمعھ الفضیھ

  وكأنھا

  تبدو واألرض..  تستعمل ولم جدیده

  .. حولھا المكان تأملت..  جدا نظیفھ

  انھ

  الى ینتمي وال فندق ببھو أشبھ



 

  المرضى تضم مستشفى

  ظلت..  والمصابین

  المستشفى ھذه بین تقارن ھكذا

  للھا یوفقھا ان تمنت..  واالخرى

  في للعمل

  .. المكان ھذا

  صوت على شرودھا من أفاقت

  اتفضلي غاده دكتوره:  الموظف

  الدكتور ان لھا قال..  الیھ ذھبت

  الرابع الدور في منتظرھا علي

  الى وصلت..  المصعد استقلت

  .. مكتبھ على سألت..  الرابع الطابق

  وجدت

  وتبحث تدور ظلت..  علیھ یدلھا من

  وجدت..  الطویلھ الطرقات في

  المكتب

  علیھا مكتوب كبیره لوحھ وعلیھ أخیرا

  قسم رئیس وتحتھ الدكتور اسم



 

  جراحة

  العظام

  .. الكرسي ایة وقرأت..  اللھ سمت

  یوفقھا ان اللھ ودعت

  الباب طرقت..  ویثبتھا

  إلى دلفت ثم..  متتالیھ طرقات ثالث

  الحجره

*********************************************  

  تدخل كانت التي اللحظھ نفس في

  على..  علي الدكتور مكتب غاده فیھا

  مكتب یدخل محمود كان االخر الجانب

  .. الشركھ مقر في ھاني

  ؟ھنا لسھ انت یابني ایھ:  محمود

  مش ؟ ھنا لسھ:  بكسل ھاني

  ؟فاھم

  تروح المفروض مش:  محمود

  الحداید مصنع عاملھ اللي المعرض

  عشان



 

  اد میھك في معاھم ھنتعامل نشوف

  ؟ایھ

  األجنده في ینظر وھو ھاني

  اكون المفروض صحیح اه:  خاصتھ

  دلوقتي ھناك

  یابني حیلك على ماتقوم:  محمود

  عیشنا اكل نشوف وخلینا

  : یدیھ بكلتا وجھھ یفرك وھو ھاني

  اھو ھروح حاضر حاضر

  كده حمرا عنیك یاھاني ایھ:  محمود

  لیھ

  الفجر بعد غیر مانمتش:  ھاني

  ؟كلھ ده السھر لیھ:  محمود

  میالد عید حفلة في كنا:  ھاني

  خالص مركز مش شكلك:  محمود

  قھوه فنجان ھشرب ال:  ھاني

  الفل زي وھبقى

  علیھ ھاني مكتب على محمود نظر



 

  الفارغھ قھوه فنجایل ٧ حوالي

  ونام بیتك روح..  واضح اه:  محمود

  یاھاني

  ؟ والمعرض:  ھاني

  انا ھروح:  محمود

  لوحدھا ركھالش وھنسیب:  ھاني

  اعملك طیب:  بعنف محمود لھ قال

  .. فیك مش دماغك مانت یاخي ایھ

  انا

  .. مراتك طلبات في تقصر مابقولكش

  تعمل كمان ھي المفروض بس

  حساب

  مصدر اللي ده ھو الن شغلك

  نعرف عشان كده فھمھا..  رزقك

  اكتر ونكبر نركز

  مرحلھ في انك ماحستش ھي.. 

  كتساعد والزم ؟ شغلك في جدیده

  مش



 

  .. تعطلك

  عارفھ ھي ال:  بسخریھ ھاني

  .. كمان بكده وفرحانھ

  ؟بتتریأ انت:  محمود

  اوي فرحت اصلھا ال:  ھاني

  اني لدرجة فات اللي بالمكسب

  العربیھ غیرتلھا

  الماظ طقم وجبتلھا.. 

  على ھعلق مش انا:  بغیظ محمود

  .. اتدخل اني مالیش الني ده الكالم

  بس

  غلكش ان حسسھا االقل على یعني

  احمر خط

  ترضى ھي بس المھم:  ھاني

  شویھ كل مني وماتزعلش

  ویفركھ یداه احدى قابض وھو محمود

  قوم قوم:  االخرى الید راحة في

  روح



 

  .. جنایھ فیك ارتكب ما بدل بیتكم

  على اقف قادر مش فعال اه:  ھاني

  رجلي

  وخد ھنا عربیتك سیب:  محمود

  مش..  اروحھالك ھبقى وانا تاكسي

  ھتعرف

  بیتك لحد قتسو

  : محمود ذراع على یربت وھي ھاني

  .. محمود یا شكرا

  سالم یال:  یتثائب وھو قال ثم

  من مستغرا محمود وترك وخرج

  الیھ وصل الذي السئ الحال

  .. صدیقھ

*******************************  

  منظارا یرتدي..  وقورا رجال وجدتھ

  منغمسا..  الفودین أشیب..  طبیا

  .. أمامھ ثیرهك وكتب أوراق في

  یادكتور علیكم السالم:  برھبھ غاده



 

  السالم وعلیكم:  الیھا نظر رفع

  وبركاتھ اللھ ورحمة

  طرف من لحضرتك جایھ انا:  غاده

  محمود الظابط

  .. وسھال أھال:  علي الدكتور

  یابنتي اتفضلي

  في الموجود االنتریھ على لھا وشاور

  لكي بھدوء جلست..  الفخمھ حجرتھ

  على من قام..  لقھاوق توترھا تخفي

  المقابلھ األریكھ على وجلس مكتبھ

  لھا

..  

  وقلقھا بتوترھا علي الدكتور شعر

  نفسھا في یبعث أن وأراد

  .. الطمأنینھ

  سمع عنك سمعت انا:  علي الدكتور

  على التالتھ انتي صحیح..  خیر

  ؟دفعتك



 

  یافندم ایوه:  غاده

  نظرة فیھا نظر..  اوراقھا لھ وقدمت

  سریعھ

  في مبسوطھ وانتي:  علي رالدكتو

  ؟السویس

  للھ الحمد:  غاده

  ھتقدري ازاي طیب:  علي الدكتور

  كل ھتسافري ؟وھناك ھنا تكوني

  ؟یوم

  ان قالي محمود الظابط ماھو:  غاده

  التكلییف عن اتنازل االفضل من

  مش انا بصي:  علي الدكتور

  انا..  حاجھ كل تخسري ھاخلیكي

  ھساعدك

  قاھرهال في ھنا تكلیفك تنقلي

  في مسائیھ فترة وتیجي

  ایھ..  المستشفى

  ؟رأیك



 

  : اخفاؤھا تستطع لم بفرحھ غاده

  ده طبعا اكید ؟بجد بتتكلم حضرتك

  من اكتر

  بیھ بحلم كنت اللي

  : الجدیھ یصطنع وھو علي الدكتور

  یبقى ھنا معانا مانفعتیش لو واھو

  التكلییف ماخسرتیش

  فقال الحزن الى غاده مالمح تغییرت

  بھزر یادكتوره:  سریعا علي الدكتور

  ما زي جدا طیبھ دانتي معاكي

  علیكي قال محمود

  من وسعدت الصعداء غاده تنفست

  الرھبھ ازال الذي االبوي اسلوبھ

  الكامنھ

  ادیني:  علي الدكتور اعماقھا في

  ھنا ورقك ھنقل وانا بالكامل اسمك

  في

  زي ھنا وھتشتغلي..  العیني القصر



 

  ارتحتي ولو .. مسائیھ فتره ماقلتلك

  معانا

  شغل وقدمتي..  الشغل في

  زي یعني..  معانا ھتتثبتي..  كویس

  ماتقولي

  اختبار فترة في عتبقى

  حضرتك اشكر عارفھ مش انا:  غاده

  .. ازاي

  حاجھ وال شكر مفیش:  علي الدكتور

  اھم وانا بردو شغل منك ھاخد مانا

  في واالتقان االلتزام عندي حاجھ

  العمل

  الشغل بحب وانا داكی:  بجدیھ غاده

  ده الجو في

  تعرفي انتي ھو:  علي الدكتور

  منین محمود الظابط

  تلك مع قصتھا عن غاده لھ روت

  مما علي الدكتور لھا حزن..  الحادثھ



 

  غیر تبدو التي الفتاه تلك عانتھ

  من النوعیھ تلك لمقابلة مؤھلھ

  .. البشر

  مش اللھ شاء ان:  علي الدكتور

  في كونيوھت..  كده ھنا ھیحصلك

  معانا امان

..  

  اوي سعیده وانا یادكتور شكرا:  غاده

  .. حضرتك مع ھشتغل اني

  الورق وأعطاھا علي الدكتور وقف

  تكلییفك تستلمي لما:  آخرى مره

  .. ھنا

  مستنینك احنا ھنكون

  حضرتك:  منك الورق تأخذ وھي غاده

  ؟ ده الورق ھتحتاج مش

  معایا انا ال:  مبتسما علي الدكتور

  كفایھ وده اسمك

  حضرتك ھعطل مش انا طیب:  غاده



 

  انا أستأذن..  كده من اكتر

  السالمھ مع:  علي الدكتور

  حضرتك یسلم اللھ:  غاده

  تحس وھي مكتبھ من وخرجت

  بحنین تشعر لم البالغھ بالسعاده

  بعد االب

  في قالت ثم..  وعمھا والدھا وفاة

  الظابط خدمات بستغرب وانا:  سرھا

  خیر فیھا لسھ نیاالد اتاري..  محمود

  كتیر

  جیھان على اتصلت

  ؟فین انتي:  غاده

  عملتي ھا..  مروحھ انا:  جیھان

  ؟ المقابلھ خلصتي..  ایھ

  كمان انا..  حاال لسھ..  اه:  غاده

  احكیلك ھبقى اجي ولما ھروح

  البیت في ھقابلك اوكیھ:  جیھان

  واستقلت..  المكالمھ معھا انھت



 

  ولم المنزل الى ووصلت التاكسي

  یكن

  امام تجلس فوزیھ غیر موجودا

  .. الشاي من كوب وبیدھا التلفزیون

  علیھا دخلت ما اول فوزیھ ارتبكت

  .. غاده

  على بجوارھا تجلس وھي غاده

  علیكم السالم:  الكرسي

  عملتي..  السالم وعلیكم:  فوزیھ

  ؟ ایھ

  عدى الموضوع للھ الحمد اه:  غاده

  تمام

  بید الذي الشاي كوب الى نظرت ثم

  وزیھف

  ؟ ده الشاي ساده:  غاده

  .. اه ؟ھھ:  اخرى مره فوزیھ ارتبكت

  اه..  ال

  تتفحص وھي غاده عیني ضاقت



 

  یوووه:  الفور على فاعترفت فوزیھ

  ھي

  ؟ المشكلھ ایھ بس واحده معلقھ

  لوحدك قاعده حضرتك یعني:  غاده

  جاتلك لو الشر بعد..  البیت في

  كومة

  ؟؟؟ھینجدك مین

  ھتتكرر مش حق عندك:  فوزیھ

  .. اوعدك...  تاني

  نفسھا ورمت علیھم جیھان دخلت

  اللھ:  وقالت الصالھ في الكنبھ على

  عایزین اللي على الجواز یخربیت

  بالھم یارب مالي كان انا..  یتجوزوا

  ده

  عایزه اللي انتي:  بحزن فوزیھ

  بدري بدري تسیبیني

  ایھ:  جلستھا في تعتدل وھي جیھان

  .. ایھ وال ھتعیطي انتي الكل یاست



 

  ھتیجي او یوم كل اكید ھجیلك مانا

  معانا تعیشي انتي

  ؟فین انتي وتیجي فین اجي:  فوزیھ

  بحیاتك وتستقلي ھتتجوزي انتي

  عایزه

  ؟ایھ علینا یقول جوزك

  ھیقدر ومش فیا بیموت حاتم:  جیھان

  أمر یكسرلي

  .. جي یاجي یسعدك ربنا:  فوزیھ

  لجیھان غاده شاورت..  فوزیھ قامت

  تعالي:  بخفوت وقالت حجرتھما الى

  جوه

  عایزاكي

  الباب غاده اغلقت..  كلتاھما قامت

  ؟مامتك اكل متابعھ انتي:  غاده

  ؟ازاي متابعاه:  جیھان

  لستھ مدیاكي مش انا:  بعصبیھ غاده

  تاكلھ المفروض اللي االكل بنوعیة



 

  اللستھ عن تخرج ماتخلیھاش وقولتلك

  دي

  ؟حاجھ حصلھا ھي:  بتوتر جیھان

  مش ؟ بتسألیني اللي انتي:  ادهغ

  ؟ انا وال معاھا عایشھ اللي انتي

  التفكیر عن یمنعك جوازك ماتخلیش

  من اھم ھي..  یاجیھان والدتك في

  اي

  داخلھ لسھ انا..  حیاتك في حاجھ

  شاري بتشرب لقیتھا بشویھ قبلك

  وحطھ

  ایھ بتاكل كانت ویاعالم..  سكر فیھ

  قدر ال..  وراكي من ایھ بتشرب وال

  اللھ

  وھي الغیبوبھ تجیلھا ممكن

  .. لوحدھا

  انا:  والدتھا على بخوف جیھان

  كبیر الموضوع ان اعرف مكنتش



 

  خالص..  كده

  كده بعد بالي ھاخد

  ربنا..  یخلیكي اللھ ایوه:  غاده

  یارب یخلیھالك

  یارب:  جیھان

  في ایھ عملتي ماقلتلیش:  سألتھا ثم

  الجدیده المستشفى

  ساعة من متنحھ انا یابنتي اه:  غاده

  اوي فخمھ..  منھا ماخرجت

  مستواھا

  شكلھم نفسھم العیانیین..  جدا عالي

  ومستحمیین كده نضیف

  : غاده تعبیر على جیھان ضحكت

  حلوه ھھھھھھھھھھھھھھھھھ

  مستحمیین

  دي

  ناس والد شكلھم قصدي:  غاده

  دي الناس وسط ھضیع انا..  اوي



 

  .. عمك بنت وانا ایھ تضیعي:  جیھان

  نجیب عشان ھننزل كده كده احنا

  اللي وفستانك الفرح فستان

  .. ھتیجي ساره وكمان بیھ ھتحصري

  ھنقیلك

  كلھم وھتغلبیھم.  یادودو طقم كام

  ادعیلي وابقى

  .. جي یاجي ماشي:  بسعاده غاده

************************************  

  وانتظمت..  السویس الى غاده عادت

  تم..  روأكث اسبوع مر..  عملھا في

  .. العاملین شئون في استدعائھا

  الى تكلییفھا نقل تم انھ وأخبرت

  القصر

  وقالت كثیرا غاده سعدت..  العیني

  خلعت..  اخیرا لھا ضحكت الدنیا ان

  البالطو

  زمالئھا على ومرت االبیض



 

  بیت الى ذھبت..  ودعتھم

  اخبرت.. المغتربات

  الجمیع حزن..  نقلھا بأمر الجمیع

  .. احسان السیده وخاصة لفراقھا

  فكانت

  .. قلبھا في خاصھ مكانھ لھا غاده

  الحین بین تحضر ان غاده وعدتھا

  والحین

  ان بعد لیلتھا نامت..  علیھا لتطمأن

  .. مبكرا استیقظت..  حقیبتھا حضرت

  .. البیت وغادرت الجمیع على سلمت

  الظھر قبل القاھره وصلت

  .. بالمنزل أحد یوجد لم..  بساعتین

  لىع اتصلت

  أخبرتھا..  الكلیھ في وجدتھا جیھان

  الشقھ وان..  البیت في انھا

  .. فارغھ

  تكون قد والدتھا بأن جیھان طمأنتھا



 

  معھا أغلقت..  السوق الى ذھبت

  اتصلت ثم قلیال تفكر وجلست الھاتف

  ان ترید انھا واخبرتھ محمود على

  بالقدوم وعدھا..  قلیال معھ تتحدث

  هسار ھو معھم العشاء لتناول

  فرصة غاده انتھزت المساء وفي

  وانفردت بالمطبخ فوزیھ وجود

  وساره بمحمود

  .. وجیھان

  لما مافكرتوش انتوا یاجماعھ:  غاده

  لوحدھا ھتقعد طنط تتجوز جیھان

  ؟ازاي

  ؟ایھ یعني ازاي:  جیھان

  مرافق حد یكون الزم یعني:  غاده

  خالص ھنا ھكون صحیح اه انا..  لیھا

  من

  الصبح عدمھ يز وجودي لكن دلوقتي

  في النھار واخر العیني القصر في



 

  وجودي یعني..  التانیھ المستشفى

  بس النوم وقت الفعلي

  وكأنھم لساره ینظر وھو محمود

  ما لشئ یدبران

  ؟ لیھ كده لبعض بتبصوا انتوا:  غاده

  ؟ایھ في

  بتفكري انك مبسوط انا اوال:  محمود

  ثانیا..  كده علیھا وخایفھ ماما في

  انا

  الحل ولقینا بردو فكرنا وساره

  ؟الحل ایھ:  جیھان

  وبدور بحوش مده بقالي انا:  محمود

  .. فیال علیھا ابني ارض حتة على

  ولقیت

  وھبدأ..  واشتریتھا للھ الحمد االرض

  تتوفر وعشان..  قریب البنا في

  معایا

  شقتي ابیع قلت الالزمھ السیولھ



 

  نعیش وساره انا وھاجي البنا واكمل

  ھنا

  .. تخلص الفیال ما دلح ماما مع

  طول البیت في ھتكون وساره

  ھتاخد..  الوقت

  ماما من بالھا

  قلبي ریحتي یااااه:  بفرحھ جیھان

  یارب یخلیكي ربنا..  یاساره

  للھ الحمد:  بارتیاح غاده

  : صدره الى ساره یضم وھو محمود

  في شفتھا انسانھ اطیب دي ساره

  وفكرت الفكره صاحبة ھي..  حیاتي

  لما ماما وضع في دهك غاده زي

  جیھان

  تتجوز

  جلست..  والدتھ محمود نده

  .. بقراره محمود أخبرھا..  معھم

  لما والھنا السعد یوم ده:  فوزیھ



 

  .. ھنا تعیشوا تیجوا

  اخلص الكل یاست ادعیلي:  محمود

  كلنا ھنا نعیش ونروح بسرعھ الفیال

  ؟نروح:  فوزیھ

  اني فاكره انتي الھو:  محمود

  ؟ھنا ھسیبك

  معانا تعیش ھتیجي طبعا ال:  هسار

  ھیكون بتاعھا التصمیم:  محمود

  انتي لیكي ھیكون االول الدور..  كده

  وغاده

  نقعد والنونو ساره وانا..  مخصوص

  فیال وھیكون فوق اللي الدور في

  بدورین

  یاماما شقتك منفصلھ

  بقى بابا بیت ھروح انا ال:  غاده

  على اعتمد اني الوقت جھ خالص

  نفسي

  راجل مفیش ھو..  اسالمی:  محمود



 

  لوحدك تعیشي ؟ یعني البیت في

  ؟ازاي

  قعدت انا كده كفایھ:  باحراج غاده

  مش كبیره وانا..  اوي كتیر عندكوا

  صغیره

  نفسي على اعتمد اقدر

  مش ایھ معاكي عملنا لو احنا:  ساره

  .. جمیلك نوفي ھنقدر

  انتوا:  لھا بحبھم متأثره غاده دمعت

  أحلى..  بجمایلكم مغرقني اللي

  حاجھ

  بتحبھ عیلھ وسط في یعیش الواحد ان

  عن مایفرقنا ربنا..  علیھ وتخاف

  بعض

  ابدا

  یارب:  الجمیع

***********************************  

  مع التالي الیوم في غاده ذھبت



 

  الموالت بعض الى وساره جیھان

  التي بغاده الخاصھ المالبس لیبتاعوا

  في القادمھ المرحلھ تناسب

  الفساتین اشتروا وایضا..  ھاحیات

  جیھان فستان أما..  وغاده لساره

  في حاتم خطیبھا مع تشتریھ فسوف

  بمفردھما الحق وقت

  لھا یوم أول وھو التالي الیوم وفي

  في وأیضا العیني القصر في

  یومھا بدأت..  الجدید المستشفى

  .. الصباح وأذكار الفجر صالة بعد

  حیاتھا في یوفقھا ان ربھا دعت

  عن تعوقھا مشاكل تجد وال جدیدهال

  مالبسھا ارتدت ثم..  العلیا دراستھا

  رحلتھا غاده وبدأت

  .......... الجدیده

  

  



 

  عشر الرابع الفصل

  

  

  

  

  وبدأت العیني القصر الى غاده وصلت

  .. عملھا استلمت..  الجدید یومھا

  والحاالت أكبر المستشفى المره ھذه

  الدكاتره كبار معظم..  بكثیر أكثر

  لم..  المستشفى على شرفونی

  باأللفھ بل المره ھذه بالرھبھ تشعر

  انتابھا الذي والحماس..  العمل وحب

  في وبدأت البالطو أرتدت عندما

  عادت.  سریعا الوقت مر..  عملھا

  مع سریعا الغذاء تناولت المنزل الى

  للمستشفى لتذھب وجیھان فوزیھ

  االخر

  ؟كده ھتروحي انتي:  جیھان



 

  ؟زايا كده:  غاده

  ؟ھدومك ھتغیري مش:  جیھان

  اغیرھا وبعدین وقت مفیش ال:  غاده

  اھي كویسھ ماھي لیھ

  انا جبناھا اللي والھدوم:  جیھان

  ؟وانتي

  یوم اول من یعني الزم مش:  غاده

  یوم اول ھو ده:  جیھان

  ؟ازاي:  غاده

  بطلتك نفسك تثبتي الزم:  جیھان

  البسي خشي..  یوم اول علیھم

  .. بعضھ على كلھ الموف الطقم

  علیكي تحفھ شكلھ

  نفسي اثبت..  یاھایفھ اه:  غاده

  بالشغل وال باللبس

  اللي الجو ماتفھمیش انتي:  جیھان

  تلبسي الزم..  فیھ عایشھ دي الناس

  علیكي ھیقولوا واال..  وماركات شیك



 

  فالحھ

  انتي یاعبیطھ یابت بس:  غاده

  مش بس عبیطھ عبیطھ:  جیھان

  اللي بسيتل لما اال ھنا من ھتخرجي

  علیھ قلتلك

  جي یاست ایھ وال امر وده:  غاده

  ؟ جي

  أمر اه:  بعند جیھان

  وینفذ علم:  غاده

  ما وارتدت مالبسھا أبدلت وبالفعل

  في نظرت..  جیھان لھا انتقتھ

  مع المالبس بتناسق أعجبت..  المرآه

  جسدھا

  لھا فصل فكأنھ..  الرشیق

  یدیھا بین الحجاب فردت..  مخصوص

  .. شعرھا على ھبخف لفتھ ثم

  شئ كل..  نفسھا تتأمل وقفت

  المتداخلھ الھادئھ االلوان..  مظبوط



 

  غیر لفتھ الحجاب..  منظمھ بطریقھ

  .. مزعجھ

  عدا شئ كل الى تنظر كانت

  جمال تفسد أال ترید وكأنھا..  وجھھا

  .. المنظر

  بھا تأخر لقد..  ساعتھا الى نظرت

  الى وجریت شنطتھا خطفت..  الوقت

  .. المستشفى

  على سألت..  معادھا في وصلت

  سألھا..  موجود غیر..  علي الدكتور

  علیھ ردت..  اسمھا عن الموظف

  انتبھ..  بقلق

  االسم لھذا الرجل

  .. غاده یادكتوره اھال:  الموظف

  شئون مكتب على حضرتك اتفضلي

  العاملین

  لیھ:  غاده

  ورق باقي تخلصي عشان:  الموظف



 

  ھما..  ھنا حضرتك شغل استالم

  النھارده حضرتك بمجي علم ندھمع

  شكرا..  اه:  غاده

  كل وانھت الشئون الى غاده ذھبت

  وھي خرجت..  منھا ماطلبوه

  العمالق المبني ھذا في كالتائھھ

  في ما تفلت جعلتھا بفتاه اصطدمت

  على لتتناثر وملفات ورق من یدھا

  .. االرض

  ماشفتكیش اوي اسفھ انا:  غاده

  اجھح ماحصلش خیر خیر:  الفتاه

  والتي أوراقھا جمع في غاه ساعدتھا

  .. مرضیھ حالة تخص انھا الحظت

  ھنا دكتوره حضرتك:  غاده

  .. تحالیل دكتورة..  اه:  الفتاه

  ؟لحد جایھ ھنا وانتي

  النھارده ھنا اتعینت انا ال:  غاده

  من راسي عارفھ مش ولسھ یوم اوي



 

  رجلي

  اللھ ماشاء:  بابتسامھ الفتاه

  ؟بقى ایھ قسم..  بجد

  علي دكتور مع عظام:  غاده

  علي الدكتور حلو حظك:  الفتاه

  بنحبھ وكلنا..  وطیب محترم

  ایھ اسمك وانتي:  غاده

  ؟وانتي لمیاء:  الفتاه

  بمعرفتك تشرفت..  غاده انا:  غاده

  لمیاء یادكتوره

  شاء وان اتشرفت اللي انا:  لمیاء

  .. الراحھ وقت في اكتر نتعرف اللھ

  في یعمل كل..  وذھبت وتركتھا

  كخلیة..  باالخر مھتم وغیر حالھ

  متابعتھم عن تتوقف أن قررت..  نحل

  تتجھ وان

  أن علمت..  بھا الخاص المكان الى

  الحاالت بعض متابعة سیكون عملھا



 

  .. عنھا التقاریر وكتابة الموجوده

  في فقط

  غاده أستعدت..  المرحلھ ھذه

  نظام وأصبح..  ربھا على وتوكلت

  االسبوع في أیام أربع تعمل انھا غاده

  الى االحد من

  كلتا في االربعاء

  على اكثر تعرفت..  المستشفتان

  وكسرت..  لمیاء الجدیده زمیلتھا

  لھا واصبح الوحده حاجر غاده

  وان المستشفى في كثیرون اصدقاء

  نفسھا أثبتت..  لمیاء اقربھم كان

  كان عملھا..  العمل في وكفاءتھا

  ولكنھ بسیط

  على اتمھم وھي ودقھ نظام یتطلب

  بتلك منبھره تعد لم..  مستوى اعلى

  قبل انھا حتى..  قبل كمن المظاھر

  كانت ذلك



 

  مریض شفاء في تساعد وھي تسعد

  وجھھ على السعاده وتضفي فقیر

  االغنیاء..  االلم من یشفى عندما

  المتروددون

  یتألمون ایضا الخاص المستشفى على

  .. فرق ھناك یزال ایضا ولكن

  .. المنتظر الفرح ءوجا الوقت مر

  وحاتم جیھان فرح

  .. مبكرا وغاده جیھان استیقظت

  كانت..  ھدوء في فطارھم تناولوا

  لمفارقة الشئ بعض حزینھ غاده

  .. لھا جیھان

  فرحھ انھا االكبر االحساس ولكن

  .. عمرھا بحلم بزواجھا

  ؟ الفطار بعد ایھ ھانعمل:  غاده

  مع كده شویھ اقعد عایزه:  جیھان

  متوتره اني حسھ نعشا نفسي

  .. اوي



 

  في توتر ماینفعش ایھ توتر ال:  غاده

  ده الیوم

  یادودو بقى عارفھ مش:  جیھان

  جامد بیدق قلبي

  قلبك وانتي اللھ اذكري:  غاده

  .. یطمن

  محمد اللھ اال الھ ال:  بتنھیده جیھان

  اللھ رسول

  ؟امتى الكوافیر ھنروح:  غاده

  ھو علینا ھیعدي محمود:  جیھان

  احنا ونروح الضھر لىع وساره

  التالتھ

  توریني عایزه مش لسھ:  غاده

  ؟ایھ شكلھ فستانك

  .. اه..  اه..  ھھ:  بارتباك جیھان

  اومال طبعا ھتشوفیھ

  عند ھنروح اسألك نسیت:  غاده

  ؟مین



 

  كوافیر اجدعھا ھودیكي:  جیھان

  یامصر فیكي

  یابنتي عقلك یخربیت:  غاده ضحكت

  كبیر اعمال راجل ھتتجوزي انتي

  زي بتتكلمي دلوقتي ولحد ومحترم

  المعلمین

  لیھ كده

  ؟یاختي ایھ معلمین:  جیھان

  كوافیر أجدعھا:  تقلدھا وھي غاده

  یامصر فیكي

  ھاخدك مش غلطانھ انا:  جیھان

  معایا

  ماتقدریش:  غاده

  ثواب فیكي اكسب اھو یال:  جیھان

  الفستان دیل وتمسكي

  الشمعھ امسك تقولیلي ناقص:  غاده

  كمان

  یابئیھ شمعھ:  انجیھ



 

  بیئھ اللي بردو انا:  غاده

  من بس سیبك..  انا انا ال:  جیھان

  قبل دلوقتي نتفق وعایزین ده الكالم

  الناس قدام نتخانق ما

  مایجیب ربنا بس ایھ خناق:  غاده

  خناق

  الكوافیر في علیھ اقول اللي:  جیھان

  یمشي اللي ھو

  : تعنیھ ما فھمت وقد غاده

  اللھ شاء ان قولي..  ماتقاطعیش

  اللھ شاء ان:  جیھان

  الى واصطحبھم وساره محمود جاء

  مصر في جدا شھیر كوافیر

  القسم الى وذھبت جیھان تركتھم

  على الفتاه وصت ان بعد بھا الخاص

  كثیره ایدي تحت غاده مرت..  غاده

  بین من

  ومراحل للبشره وصنفره ماسكان



 

  .. الطرحھ ولف بالمكیاج انتھت كثیره

  الى ونظرت وقفت یھالنھا وفي

  .. المرآه

  كل..  كثیرا اختلف شكلھا بالطبع

  اكثر شكال لھا اعطى بسیط تغییر

  جدا البسیط والمكیاج..  ورقھ انوثھ

  الھادي

  مع تساوت مالئكیھ روحا اعطاھا

  فتاة استطاعت..  مالمحھا ھدوء

  العادي الجمال بین تمزج ان التجمیل

  الرقھ وبین

  .. دهغا معاملة من استشفتھا التي

  جدیده فتاه یدھا تحت من فاخرجتھا

  المرآه في نفسھا الى االن الى تنظر

  مبھور وھي

  الدمامھ عن أفكارھا بكل وتضرب

  الحائط عرض

  ایھ یاغاده علیكي اللھ ماشاء:  ساره



 

  عننا مخبیاه كنتي كلھ ده الجمال

  ؟فین

  نفسي انا صدقیني:  بضحك غاده

  عارفھ مش

  عملت فتاه جاءتھم ثم االثنان ضحك

  لو خلصت جیھان االنسھ:  المحل في

  تروحولھا عایزین

  واشوف ھموت انا طبعا اه:  غاده

  ده عننا مستخبي اللي الفستان

  .. كمان وانا اه:  ساره

  في شھقوا ثم جیھان على دخلوا

  ایھ:  واحد نفس

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ده

*******************************  

  رایحھ مش:  عالي بصوت نیرمین

  رایحھ مش يیعن

  یاحبیبتي بس لیھ:  ھاني

  یااستاذ لیھ عارف مش:  نیرمین



 

  ؟ھاني

  وشنطھ فستان جبتلك مانا:  ھاني

  حاجھ في ماقصرتش..  جداد وجزمھ

  تاني

  الفرح قایلي بنفسك انت:  نیرمین

  فندق انھي في

  ومالھ طب:  ھاني

  مش ؟؟؟؟؟ بتستعبط انت:  نیرمیین

  فیا استخسرتھ اللي الفندق ده

  علیا وضحكت فرحي فیھ ليتعم

  نجوم ٣ بفندق

  .. وافقت ھبلي من وانا ؟؟؟؟بس

  ظروفي عارفھ مانتي:  ھاني

  ده الفندق من باكتر تسمح ماكنتش

  ساعتھا

  االسطوانھ تقولي شویھ كل:  نیرمین

  دي

  ایھ اعمل طیب:  بحیره ھاني



 

  عشان ازاي الوقت ارجع ؟ دلوقتي

  ارضیكي

  لياعم:  قالت ثم تفكیر في لھ نظرت

  الفندق نفس في الجاي میالدي عید

  ؟میالدك عید:  ھاني

  اسبوعین قدامھ اه:  نیرمین

  ضربھ تبقى دلوقتي بس:  ھاني

  من نفسي في بلصم انا لیا كبیره

  جبتھوملك اللي والطقم العربیھ بعد

  مره اخر

  حتة عشان علیا بتمن انت:  نیرمین

  .. كلھ العمر علیھا ھعیش ؟عربیھ

  مااقولك كل بقى حجھ وتاخدھا اااااه

  ھات

  العربیھ اصل ماھو تقولي حاجھ

  ... الطقم واصل

  باللھ استھدي طیب:  بضعف ھاني

  ربنا نرجع ولما الفرح نروح وتعالي



 

  یحلھا

  رایحھ مش:  عالي بصوت نیرمین

  من ھتحرك مش..  رایحھ مش یعني

  حفلة ھتعملي اعرف لما اال مكاني

  عید

  أل وال ھناك میالدي

  لن بالفعل ھو..  یفعل ماذا یدري لم

  اال..  تطلبھ ما لھا یقدم ان یستطیع

  .. بالشركھ الخاص المال من اخذ اذا

  من وھذا

  كالم في فكر..  المستحیالت رابع

  قلیال یتشجع ان وحاول..  صدیقھ

  طلبھا ویرفض

  انا..  یانیرمین بصي:  ھاني

  السنھ..  دلوقتي فلوس معاییش

  عیدمیالدك اعملك اللھ شاء ان الجایھ

  من احسن دقفن في

  ده



 

  مامي:  بصرامھ نیرمین لھ نظرت

  وھي یوم اول من حق عندھا كان

  مش..  ھیسعدك مش ھاني بتقولي

  اللي ده ھو

  ھیعیشك وال طلباتك كل ھیحققلك

  عایشھ كنتي اللي المستوى في

  .. فیھ

  دي یانیرمین كده:  بصدمھ ھاني

  اخرتھا

  بص..  اولتھا بال اخرتھا بال:  نیرمین

  یاتعملي..  عندي مكال اخر یاھاني

  عایزاه انا اللي

  واحد یاكل:  اكثر بقوه لھ نظرت ثم

  حالھ في یروح

**********************************  

  الى وغاده ساره من كل نظرت

  عاري فرح فستان ترتدي التي جیھان

  التاج یعلوه وشعرھا الكتفین



 

  وال والطرحھ

  حجاب یوجد

  عاماله انتي اللي ایھ:  بغضب غاده

  ده نفسك في

  : اخر اتجاه في تنظر وھي جیھان

  ؟حلو مش

  یاست قصدي فاھمھ انتي:  غاده

  جیھان

  ذوق كان ده..  ایھ اعمل:  جیھان

  رأیھ اغیرلھ مقدرتش حاتم

  اھم في ربنا تغضبي تقومي:  ساره

  ترضیھ عشان حیاتك في لیلھ

  رضا من رضاه ان قالي ھو:  جیھان

  ربنا

  رالمنك في مش المعروف في:  غاده

  ایدیكوا ابوس یاجماعھ خالص:  جیھان

  .. دي اللیلھ في علیا ماتنكدوا

  .. علیھا ترد ولم غاضبھ غاده تركتھم



 

  ھیزعل اخوكي:  ساره لھا قالت ثم

  منك اوي

  ماقلعتوش انا بس..  عارفھ:  جیھان

  یاجماعھ لیلھ دي..  خالص

  یستر ربنا:  ساره

  المتصل وجدت أخرجتھ ھاتفھا رن ثم

  وصلوا انھم لھا لقا..  محمود

  ھو وطالع وصل اخوكي:  ساره

  وعدك استلقى..  یاخدك عشان وحاتم

  یافالحھ

  المرآه الى نظرت وانما جیھان ترد لم

  رضا عدم داخلھا في..  اخرى مره

  حاتم كالم وانما..  عریھا عن

  عن المعسول

  یكون سوف وما الفستان جمال

  قیمھا كل ألغى..  فیھ شكلھا

  ومبادئھا

  ینم صفیرا حاتم اطلق..  لھم ظھرت



 

  بھا اعجابھ عن

  الجمال ایھ:  یدھا یلتقط وھو حاتم

  میت القمر من احلى...  یاحبیبتي ده

  مره

  میرسي:  بخجل جیھان

  یدھا قبل ثم

  على ایدھا بتبوس انت:  محمود

  في مھبباه انتي الي ایھ..  ایھ

  ؟ده نفسك

  ماتزعقش یامحمود بس ایھ:  حاتم

  فرحھا لیلة دي..  للعروسھ

  المھزلھ على موافق وانت:  محمود

  ؟دي

  شایف مش..  یابني زوقي ده:  حاتم

  ؟ازاي ھانم شكلھا

  : بھ تمید االرض ان شعر وقد محمود

  فیك واثق وانا اختي ادیتك انا حاتم

  یوم اول من تقوم..  اخالقك وفي



 

  تقلعھا

  یبارك ربنا عشان یاخي ؟؟ الحجاب

  الجایھ حیاتكوا في لكوا

  على ھتقعلھ انھا فاكر انت:  حاتم

  بس اللیلھ دي ؟ طول

  !!!! الحجج على یاسالم:  محمود

  مش ربنا دول ساعھ الكام وھي

  ؟علیھم ھیحاسبكوا

  ماتعكننش ایھ بقولك یووووه:  حاتم

  طویلھ لیلھ قدامنا لسھ علینا

  البنیھ على ماتنكدش

  یاعروسھ یال:  بفرحھ لھا نظر ثم

  من معھ وخرجت ذراعیھ تأبطت

  محمود نظرات متحاشیھ یرالكواف

  .. وغاده ساره مع محمود خرج

  ھاتفھ أمسك..  غاضبون..  صامتون

  علیھ یرد لم..  ھاني على واتصل

  ؟بمین بتتصل:  ساره



 

  مابیردش بس..  ھاني:  محمود

  ؟لیھ مابیردش ؟ ایھ: بقلق ساره

  ؟ امتى كلمتھ مره اخر انت

  على سبقنا تالقیھ عادي:  محمود

  ماتقلقیش..  اسمعن ومش القاعھ

  النونو عشان تاني كده

  امامھا النتفخھ بطنھا على ربت ثم

  حاضر:  باطمئنان ساره

  الفرح طقوس كل وتمت القاعھ وصلوا

  وساره محمود غضب وسط..  المعتاده

  وعلى..  جیھان فعلتھ مما وغاده

  الجانب

  اندمج..  بعد ھاني یظھر لم االخر

  من الشباب وسط وجیھان حاتم

  ومحمود..  والغناء لرقصوا النوعین

  بالھ یشغل

  واھاتف الرد یجد وال بھاني االتصال

  ووالدتھ ووالده..  مغلق نیرمین



 

  الفرح ترك قرر..  الفرح في معھم

  والذھاب

  التي غاده الى شاور..  منزلھ الى

  نفس على ووالدتھ ساره بجوار تجلس

  .. الخفاء في لھا شاور..  الطاولھ

  قامت

  .. الیھ وذھبت

  في ھاني اشوف ھروح انا:  محمود

  خالص علیھ مطمن مش بیتھ

  ؟ الفرح ھتسیب:  غاده

  .. عشان مضطر:  محمود

  : وقال الیھ نظر..  ھاتفھ رنة قاطعھ

  ھاني ده

  یخربیتك اللھ فین انت:  سریعا رد

  جاي مش انا:  بھدوء ھاني

  ومش ؟ایھ في صوتك مال:  محمود

  ؟لیھ جاي

  نیرمین طلقت انا:  ھاني



 

  في یال:  لھ یقول ان محمود ود

  اھدى طیب:  قال ولكنھ..  داھیھ

  في انت..  دلوقتي ھجیلك انا اھدى

  ؟شقتك

  مش یامحمود تعالى..  ایوه: ھاني

  لوحدي اقعد قادر

  سالم..  السكھ مسافة:  محمود

  ؟ ایھ في:  غاده..  الھاتف اغلق

  ؟مالھ صاحبك

  . نیرمین طلق:  محمود

  باللھ اال قوة وال حول ال:  غاده

  العظیم لعليا

  .. فكره على احسن كده:  محمود

  ھروحلھ انا..  منھار شكلھ ھو بس

  ؟ایھ لساره اقول طیب:  غاده

  انا..  ایھ اقولھا عارف مش:  محمود

  وھي اخوھا على اقلقھا عایز مش

  السادس في



 

  ھاني عربیة ان ھقولھا انا:  غاده

  تجیبھ ھتروح وانت شغالھ مش

  مش انا..  تمام طیب:  محمود

  سالم..  ھتأخر

  وجده..  ھاني الى محمود ذھب

  ان بعد..  الظالم في وحده جالس

  ھدأ..  طویال صدیقھ حضن في بكى

  في وبدأ قلیال

  الحاد الخالف واسباب حدث ما سرد

  الى آدى والذي نیرمین وبین بینھ

  .. المآساویھ النتیجھ ھذه

  وماشاء اللھ قدر:  ھدوء في محمود

  ضاءق ان واعرف..  یامحمود افعل

  ذمتك على فضلت...  خیر كلھ ربنا

  .. خیر

  االخر في بس..  خیر بردو طلقتھا

  .. غلط ده نفسك في عاملھ انت اللي

  ؟ایھ اعمل عایزني یعني:  ھاني



 

  حاجھ كل بعمل كنت اللي ماخالص

  وسابتني راحت عشانھا

  : بقوه كتفیھ ممسك وھو محمود

  حبھا من فوق..  یاھاني بقى فوق

  ده حب مش ده..  علیك المسیطر

  كانت لو..  مرض

  بین خیرتك مكنتش علیك باقیھ ھي

  حفلة حتة وبین معاك حیاتھا

  .. ماتسواش

  صمت في لھ ینظر ھاني

  ایھ حصل:  بتنھیده محمود

  ؟ بالتفصیل

  الحفلھ اعملھا رفضت ما بعد:  ھاني

  .. طلقني وقالتلي فیا صرخت

  رحلتلھا..  اھلھا بیت على وجریت

  .. كده بعد

  وابوھا صفھا في وامھا بوھاا لقیت

  كانت وانھا فورا اطلقھا اني مصر



 

  كالمھا سمعوا انھم االول من غاطھ

  وجوزوھالي

..  

  وانت..  داھیھ في یغوروا:  محمود

  ربنا ان وتعرف بقى تنسى الزم

  مراتھ لما الواحد..  منھم انقذك

  بیروح بتغلط

  یطلعوا لكن..  یعقلوھا عشان الھلھا

  كلھا لعیلھا بناقص یبقى منھا اجن

  منھم نجاك ربنا وانت

  ھعرف ازاي عارف مش:  ھاني

  غیرھا من اعیش

  یفعل ماذا یدري ولم محمود لھ نظر

  ساعتھ الى نظر ثم..  لھ

  اخر تلحق معایا تعالى طیب:  محمود

  ؟ده جوك وغیر الفرح في حبھ

  اسف انا یامحمود انت روح:  ھاني

  وشك مال على جبتك اني



 

  معایا انعش واللھ مضطر:  محمود

  بس ستات

  ماتقولش..  اللھ على اتكل:  ھاني

  بطنھا في اللي عشان دلوقتي لساره

  سالم.  ماشي:  محمود

  من غاضبا صدیقھ عند من خرج

  ال بفتاة التمسك في الطفولي اسلوبھ

  معھ یفعل ماذا یعلم ال..  تستحقھ

  من یخرجھ كي

  كیف یدري وال..  الحزینھ االجواء تلك

  .. اخیھا طالق بخبر زوجتھ سیخبر

  على وجدھم للقاعھ اخرى مره وصل

  على والدتھ المتھ..  الخروج وشك

  لم حین في زوجتھ وایضا للفرح تركھ

  على بغیتبھ العروس تعرف

  الى العروسان ذھب..  االطالق

  عاد بینما الفندق نفس في جناحھما

  االسره وباقي محمود



 

  ومحمود الطریق طوال..  المنزل الى

  كلمھ معھم یتكلم ولم متجھم وجھھ

  .. الطریق طول فعلوا كما الفرح عن

  امھ اوقفتھ..  المنزل وصولھم عند

  الزم انا ؟ یامحمود مالك:  فوزیھ

  طول غایب وكنت مالك انت اعرف

  ؟فین الفرح

  .. اعرف عایزه كمان وانا اه:  ساره

  ھاني تجیب رایح انك قالت غاده

  حاجھ في لو..  غیره من وجیت

  قولي حصلتلھ

  علیھ ناطم عایزه

  تشاور غاده وجد..  جمیعا لھم نظر

  ولكنھ"  ال"  باصبعھا خفیھ لھ

  نیرمین طلق ھاني: قال

  شئ فعلت ثم فوزیھ الى ساره نظرت

  على محمود بال على یورد لم

  زغروطھ باطالق قامت..  االطالق



 

  ثم..  طویلھ

  وجلست بعدھا متألمھ بطنھا مسكت

  جوارھا الكرسي على ترتاح

  ونھیامجن:  بضحك محمود

  عنھ زاح ربنا للھ الحمد:  ساره

  علیكي مخبي كنت اللي وانا:  محمود

  ماتزعلیش عشان

  وھو:  فجأه تذكرت وكأنھا ساره

  نفسھ مبھدل اكید ؟دلوقتي ایھ عامل

  فیھا بیموت كان ماھو عشانھا

  خالص تعبان ھو فعال اه:  محمود

  دخلت..  ھاتفھا ساره أخرجت

  .. أخیھا وحادثت حجرتھا

  اعصاب على اطمنت كده انا:  محمود

  .. بطنھا في اللي ابني

  وطالق جوازه:  وقالت غاده ضحكت

  انا علیا كده كفایھ..  واحده للھ في

  انام داخلھ



 

  على تصبحي..  كمان وانا:  محمود

  یاامي خیر

  یاوالد اھلھ من وانتوا:  فوزیھ

****************************************  

  

  عشر الخامس الفصل

  

  

  

  .. بطریقتھ كل...  اللیل رم

  قضى - عروسان وكأي – العروسان

  على..  وھیام حب في لیلتھما

  .. جدا منھار فكان ھاني عند العكس

  لم ولكنھ لتھدأه اختھ الیھ تحدثت

  .. ھو كما ظل بل االفضل الى یتغیر

  والدتھ عن التائھ الصغیر كالطفل

  .. كاملھ مسؤلیھ عنھ المسؤلھ

  ھاني لعذاب تأبھ تكن لم نیرمین



 

  بعد ستفعل ماذا تفكر كانت بالعكس

  قضوا وساره محمود..  عدتھا انتھاء

  جنون وعن الفرح عن یتحدثون اللیل

  ھذه في للحجاب وتركھا جیھان

  .. اللیلھ

  الول بنفسھا انفردت عندما غاده اما

  نظرت..  جیھان حجرة في مره

  برونقھا تحتفظ مازالت فكانت للمرآه

  مدة ھكذا ظلت .. الكامل ومكیاجھا

  .. مالبسھا تغیر ان ترید لم طویلھ

  تتأمل فقط المرآه أمام اللیل قضت

  عندما حتى..  مره وألول بثقھ وجھھا

  نفس یعطي ال المكیاج لنفسھا تضع

  وأسدلت حجابھا فكت..  النتیجھ

  ثم..  جماال أكثر فأصبحت شعرھا

  انا ھو یعني:  لنفسھا وقالت تنھدت

  .. ده بالشكل عمري طول ھفضل

  االول زي وھرجع وشي اغسل یادوب



 

  وغسلت الحمام دخلت قامت بالفعل

  وعادت مكیاجھا كل وأزالت وجھھا

  لمرآتھا نظرت..  وجھھا بطبیعة غاده

  فوقي كده ایوه:  وقالت آخرى مره

  .. ھبل وبطلي

  تنام ان وقبل سریرھا الى ذھبت

  الفتره تركیزھا یكون ان قررت

  فىوالمستش الماجیستیر في القادمھ

  اال نفسھا تثبت لن..  فقط والمرضى

  الجمال یتطلب ال الذي المجال في

  .. والنوثھ

  تبذل وھي علیھا الوقت مر وبالفعل

  وخصوصا العمل في ماتستطیع كل

  أعجب أیضا الذي علي الدكتور مع

  والعلم العمل على وحرصھا بكفائتھا

  الذي العظام قسم عن شئ بكل

  .. عشقتھ

  .. جیھان عن أما



 

  في وحاتم ھي العسل رشھ قضت

  ثم مصر خارج مختلفھ بالد ثالث

  الجدیده الحیاه على لتتعرف عادت

  احالمھا زوج مع ستعیشھا التي

  تكن لم..  حاتم طلباتھا كل ومحقق

  من تریده ما كل ستأخذ انھا تتوقع

  ما اكثر ولكن..  السھولھ بھذه الحیاه

  ھو البدایھ في حیاتھا صفو یكدر كان

  في بخلعھ حاتم ااقنعھ الذي حجابھا

  یدخن انھ اكتشفت وایضا..  السفر

  ان مره من أكثر نصحتھ..  بشراھھ

  ولكنھا السئیھ العاده تلك یترك

  في ایضا الخمور یشرب انھ اكتشفت

  اثناء بھا ینزلون التي الفنادق بارات

  نظرت..  ایضا بیتھم وفي سفرھم

  عالمھ في یوجد من كل وجدت حولھا

  اديع شئ وكأنھ ویدخن یشرب

  ولكن تشاركھم لم..  والشرب كاألكل



 

  لزوجھا فرؤیتھا..  مناظرھم اعتادت

  یزعجھا یعد لم الخمور یحتسي وھو

  فأصبح.. نصیحتھ عن ھي وتوقفت

  كشعرھا..  جدا عادیا األمر

  تخرج ان معتاد شئ أصبح..  العاري

  تحررت مره في ومره..  حجاب دون

  ترتدي واصبحت الحشمھ ثیابھا من

  بتلك سعیده وھي حاتم یرید ما مثل

  على فیھا تعرفت التي الفخمھ الحیاه

  نفس من جدد واصدقاء عائالت

  .. المستوى

  نیرمین حب من أخیرا فاق وقد ھاني

  شخص من تزوجت انھا علم ان بعد

  وكان..  بأبیھا عالقة على كان ثري

  .. لھا عدة یوم اخر بعد فرحھا

  صوابھ الى رجع ثم قلیال انزوى

  ھو باھرا نجاحا ققوح بعملھ والتزم

  فتره في شركتھم وكبرت ومحمود



 

  بھم تمر االحداث وكانت...  قصیره

  الجدید الضیف جاء ان الى جدید بال

  یوم فجر في قدومھ عن أعلن الذي

  وصولھ عن معلنھ ساره فیھ صرخت

  كل كان المساء وفي..  الدنیا الى

  وساره محمود اللھ رزق..  تم شئ

  .. عمر..  االرض على طفل بأجمل

  فترة ساره قضت..  بھ الجمیع فرح

  وجاء..  والدتھا بیت في النفاس

  المولود ویبارك لیھنئ الجمیع

  .. وحدھا جیھان جاءت..  الجدید

  في ردت زوجھا عن والدتھا سألتھا

  عمل مواعید ولدیھ مشغول انھ حرج

  .. المنزل خارج

  یاجیھان تعالي:  لجیھان محمود قال

  شویھ االوضھ بره عایزك

  حجرة من اخیھا مع جیھان تخرج

  .. وطفلھا سارة



 

  یامحمود خیر:  جیھان

  لیھ حجابك قلعتي انتي:  محمود

  ؟یاجیھان

  : رأسھا على یدھا تضع وھي جیھان

  اھو البساه مانا الشوف سالمة

  جایھ عشان البساه انتي:  محمود

  النادي في انما..  ھنا عندنا

  ؟كده مش..  بتقلعیھ والحفالت

  اخوھا علمب فوجئت وقد جیھان

  ؟منین عرفت انت:  بذلك

  اوقات احنا ان ماتنسیش:  محمود

  وانا بعید من وشفتك النادي بنروح

  عن وابعد وباخدھا ساره مع

  ماتشوفكیش عشان

  مره وكذا..  نظرھا من وتنزلي كده

  الشغل بره غدا في ھاني مع اكون

  واشوف ناس مع ونكون

  وانتي جوزك مع سیادتك



 

  عارف مش ناا..  یكسف عریان بلبس

  حاجھ تعملي وافقتي ازاي انتي

  اكتر مستغربلھ واللي..  كده

  یرضى ازاي..  حاتم االستاذ موقف

  لمراتھ یسمح ازاي ؟ كده تعملي انك

  بالشكل االغراب قدام تخرج

  ؟؟ده

  قبل نفسھا تقنع تحاول وھي جیھان

  ومبسوط راضي ھو:  محمود تقنع ان

  اللي ایھ انت..  كمان وانا

  اللي الناس كمانو ؟ مضایقك

  ایھ..  كده كلھم حاتم معاھم بیشتغل

  ؟غلط كلھم یعني

  انتي..  غلط كلھم ایوه:  محمود

  الحجاب نسیتي..  ربنا تعالیم نسیتي

  بحذرك انا ؟؟ علیكي الفرض

  لو..  یاجیھان

  ربك تعصي وفضلتي كده استمریتي



 

  اشد ھتندمي...  العبد ترضي عشان

  .. الندم

  ؟ایھ یعني:  جیھان

  یخلیكي النھارده یعني:  حمودم

  ممكن یاعالم بكره..  الحجاب تقلعي

  تاني ایھ عن یتنازل

  .. فكره على بتبالغ انت:  جیھان

  جدا علیا وبیغیر بیحبني حاتم

  ؟؟؟ علیكي بیغیر:  بسخریھ محمود

  كلیتك مقاطعھ انتي وبعدین..  أشك

  ؟لیھ خالص ومابتروحیش

  یامحمود ایھ عایز انت: بتأفف جیھان

  ما قبل تفوقي عایزك:  محمود

  ھاني وشوفي..  جامد جرح تتجرحي

  كل بایعھ واحده من ایھ حصلھ

  الفلوس عشان حاجھ

  مع باعتھ طلب لیھا مارفض اول.. 

  ھو للھ والحمد..  متریش عریس اول



 

  انما..  یفوق وقدر راجل

  ھتندمي بنت انتي

  بالھ على ھیكون وال وھو وتتعذبي

  انت ؟ ده ایھ ده ایھ:  جیھان

  كل فیا ھیعمل حاتم ان محسسني

  فكره على مصدقاك مش انا..  ده

  وبحب

  مقتنعھ ومش حاتم

  ده بتقولھ اللي بالكالم

  مره ساره الى ودخلت وتركتھ

  فقامت محمود علیھم دخل..  اخرى

  وعادت واستأذنت سریعا جیھان

  بیتھا الى

************************  

  بعد المستشفى الى غاده وصلت

  علي الدكتور وجدت..  بقلیل العصر

  وصولھا فور حضورھا یطلب

  .. مكتبھ الى



 

  الباب طرقت..  الفور على لھ ذھبت

  ودخلت

  علیكم السالم:  غاده

  ورحمة السالم وعلیكم:  علي الدكتور

  اقعدي اتفضلي..  وبركاتھ اللھ

  یادكتوره

  انتھى ان الى وانتظرت غاده جلست

  امامھ االوراق من

  عندك:  سریعا علي الدكتور

  ؟باسبورت

  ؟ایھ:  متفاجأه غاده

  عندك..  سفر جواز:  علي الدكتور

  ؟ سفر جواز

  أل بصراحھ:  غاده

  عایزك انا طیب:  علي الدكتور

  بسرعھ جواز على تقدمي تروحي

  خالل في المھم..  ماتقدري اد على

  بالكتیر اسبوعین



 

  ضروري تجیبھولي

  ؟یعني خیر بس..  حاضر:  غاده

  لندن في مؤتمر في:  علي الدكتور

  بتاعي وللطاقم لیا دعوه وفي

  لحضوره

  بردو بس..  كویس:  بحیره غاده

  بالموضوع ایھ عالقتي انا فاھمھ مش

  لھا وقال الطبي منظاره نزع

  ایھ اقصد انا مافھمتیش:  بابتسامھ

  ؟ده كالمي من

  وقعت یادكتور علیك باللھ قول:  غاده

  قلبي

  انك قررت یاستي انا:  علي الدكتور

  الطبي الفریق ضمن من نيتكو

  معایا ھتحضري یعني..  بتاعي

  من العملیات كل

  الفتره وھتتنقلي ورایح ھنا

  مسائي تفضلي ممكن او..  الصباحیھ



 

  الماجستیر ماتخلصي لحد

  ؟جد بتتكلم حضرتك..  ح..  ح:  غاده

  معاك وأحضر ؟حضرتك مع ھبقى انا

  ؟عادي كده العملیات

  مؤتمر اسافر وكمان

  ؟بحلم انا وال حقیقي ده ؟

  حبك فیكي شوفت انا:  علي الدكتور

  انك واظن..  واخالصك للشغل

  غرفة في اكتر نفسك ھتثبتي

  .. العملیات

  عارفھ مش انا:  بالغھ بسعاده غاده

  یادكتور دي الثقھ على ازاي اشكرك

  خدي بس:  بجدیھ علي الدكتور

  زي مش العظام جراحة..  بالك

  الموضوع..  العیادات في عالجھا

  اكبر تركیز محتاج

  في معایا ھتحضري انتي..  بكتیر

  شاء وان..  وتتعلمي تتفرجي االول



 

  تشاركي تقدري مده بعد اللھ

  تدخلي تبقي وبعدین

  لوحدك العملیات

  اوي كبیر حلم ده..  یاااااه:  غاده

  یتحقق یارب

  انك نفسك تحدي:  علي الدكتور

  اللھ شاء ان وانتي ده لھدفك توصلي

  كمان ھمن الكبر توصلي

  یارب:  غاده

  تخلصي لما:  علي الدكتور

  وھو للسكرتیر ادیھ..  الباسبورت

  بالالزم ھیقوم

  یادكتور حاضر:  تقف وھي غاده

  واطلعھ علیھ ھقدم طول على

  السالمھ مع..  ماشي:  علي الدكتور

  منتھى في وھي غاده خرجت

  جدا السریع التقدم ھذا على السعاده

  كثیرا ربھا شكرت..  عملھا في



 

  جیھان على واتصلت

  ازیك جي یاجي ایوه..  الو:  غاده

  یاغاده انتي ازیك للھ الحمد:  جیھان

  وعایزه اوي اوي بخیر انا:  غاده

  حاال اشوفك

  البیت في انا:  جیھان

  الشغل من ھستأذن انا طیب:  غاده

  مانع مفیش لو وأجیلك

  تنوري یاحبیبتي طبعا:  جیھان

  وتشرفي

  مسافةو تاكسي ھركب خالص:  غاده

  السكھ

  مستنیاكي وانا:  جیھان

************************  

  .. الخادمھ لھا فتحت..  غاده وصلت

  شدید بترحاب جیھان واستقبلتھا

  . یاغاده اوي اوي وحشاني:  جیھان

  اساسا وانا مره وال ماتجیلیش كده



 

  البیت باجي لما مابشوفكیش

  انا اللي الدوامھ عارفھ مانتي:  غاده

  بفایده جھ كلھ للھ الحمد بس..  فیھا

  ؟خیر:  جیھان

  اقدر بس النھارده للھ الحمد:  غاده

  الطریق على رجلي حطیت اني اقول

  بتاعي الدكتور..  الصح

  الفریق في اختارني

  معاه ھسافر وكمان..  بتاعھ الطبي

  طبي مؤتمر نحضر عشان لندن

  الف..  اللھ ماشاء:  بسعاده جیھان

  مبروك

  .. یكيف یبارك اللھ:  غاده

  وربنا بجد بتتعبي انتي:  جیھان

  تعبك قد على خیر اداكي

  .. جدا سعیده انا للھ الحمد:  غاده

  یارب دایما یارب:  جیھان

  عاملھ وانتي:  عمھا البنة غاده نظرت



 

  ؟حاتم مع ایھ

  شغال للھ الحمد:  قلیال شارده جیھان

  بین امورك تظبطي وعارفھ:  غاده

  ؟والكلیھ البیت

  الدنیا في عایشھ مش انتي:  جیھان

  خالص الكلیھ مابروحش انا ؟ایھ وال

  مابتروحیش ایھ یعني ؟نعم:  غاده

  ؟الكلیھ

  : بالثقھ نفسھا تشعر وھي جیھان

  مانا..  لزمھ مالھاش خالص یعني

  محتاجھ ومش الفل زي عایشھ

  حاجھ

  دي..  حاجھ مش الشھاده:  غاده

  . تعلیمك تكملي الزم..  لیكي حمایة

  في شھر كام فاضلك انتي یعني

  وتخلصي دراستك

  اتجوزتي عشان تقومي..  خالص

  ٣ من اكتر تھدمي احالمك وحققتي



 

  ؟دي الكلیھ في قضیتیھم سنین

  ودماغي دماغك ماتوجعیش:  جیھان

  وال فطرتي المھم..  یاغاده عالصبح

  ؟معایا تفطري

  التي ساعتھا الى تنظر وھي غاده

  انتي ؟افطر:  الخامسھ تجاوزت

  ؟دلوقتي بتفطري

  الساعھ نایمین احنا یابنتي:  جیھان

  تجنن حفلة حتة بعد الصبح ٦

  احوالك اللي انتي واللھ:  غاده

  .. یاجیھان یھدیكي ربنا..  تجنن

  دلوقتي اقولھولك اقدر اللي

  واوصیكي

  .. دراستك..  بیھ

  .. ایھ وراكي تشوفي تبدأي الزم

  الزم االمتحانات على شھر فاضل

  والحاجات الملخصات تشوفي

  مستعده انا..  ھمھالم



 

  وأجیبلك زمایلك واشوف الكلیھ اروح

  عایزاه انتي اللي كل

  صینیة أمامھا ووضعت الخادمھ جاءت

  تناول في جیھان بدأت..  الفطار

  المتأخر فطارھا

  في..  نفسك ماتتعبیش:  جیھان

  .. ده الترم ھأجل الظروف أحسن

  غیره او تأجیل بالي في مش انا لكن

  ھحضر مش انا

  دماغ وجع الب خالص

  وخیبة باستغراب لھا غاده نظرت

  ال انھ علمت.  علیھا ترد لم..  أمل

  تركتھا..  االن الكالم من فائده

  تلوم وھي وغادرت

  واھتمامھا جیھان لتركھا نفسھا

  آخر جیھان زواج وكأن..  فقط بعملھا

  تتكلم ان فكرت..  لھا المطاف

  عندما محمود مع



 

  .. احوالھا عن تراه

************************  

  حجرة الى ودخلت المنزل وصلت

  الى یعد لم محمود..  ومحمود سارة

  بعد المنزل

  الذي عمر الصغیر على اطمأنت

  ان والبد..  بھ جدا متعلقھ اصبحت

  وجاء..  النوم قبل یومیا تراه

  لھ تحدثت..  محمود

  تجاه بصدرھا یجیش عما غاده

  على وقلقھا وخوفھا..  جیھان

  ھذا على شتعی وھي مستقبلھا

  النحو

  من غاده انتھت ان الى محمود انتظر

  كالمھا

  كل معرفش اني فاكره انتي:  محمود

  ؟علیھ بتقولي اللي

  تأجل انھا موافق انت یعني:  غاده



 

  ؟خالص دراستھا تسیب او ؟ الترم

  جوزتھا اني غلطان انا:  محمود

  االصل من لحاتم

  .. ده بتقولھ انت اللي ایھ:  غاده

  وسایبھا اوي لعھامد صحیح اه ھو

  ان لدرجة مش بس راحتھا على

  یبقى منھ جوزاھا

  غلطھ

  ... كبیره وغلطھ غلطھ ال:  محمود

  شغلھ في كویس انھ مجرد مش

  اجوزه اوافق اني یبقى وشریف

  بجد..  الوحیده اختي

  انا..  ألومھا ما قبل نفسي بلوم انا

  لجوازه وارضخ االول في رضیت اللي

  راجل حاتم..  دي زي

  مفیش ممتاز لاعما

  بعید..  ربنا عن اوي بعید بس كالم

  اللي الكویسھ والحاجات القیم عن



 

  الست ھي ولألسف جیھان في

  فیھا التأثیر یعني

  الراجل یبقى الزم..  الراجل من أكبر

  اللي ھو عشان الست من تدینا اكثر

  لما..  للجنھ بإیدھا بیاخد

  ضعیف بیبقى الزوج

  وقیم مبدئ اي بیھدم..  الدین في

  جیھان ضیعت انا..  الزوجھ في دینیھ

  .. دي وموافقتي بتسرعي

  ان..  اوي الموضوع مكبر انت:  غاده

  مانت زي دینھا ھتخسر مش اللھ شاء

  .. و كده متوقع

  بدأت یاستي ال:  غضب في قاطعھا

  قلعت جیھان ان تعرفي..  تخسر

  لما اال ومابتلبسھوش الحجاب

  ؟بس ھنا تجیلنا

  عریانھ تینفسا بتلبس انھا تعرفي

  وھو حاتم الزفت اصحاب مع وترقص



 

  مراتاتھم مع بیرقص كمان

  الحفالت في

  ؟؟؟ بتاعتھم الصباحیھ

  بتقولھ انت اللي ایھ:  باستنكار غاده

  ؟ده

  الحقیقھ دي:  ساره

  ؟وبعدین طب:  غاده

  لو احنا ان فاكره انتي:  محمود

  ؟ھتوافق ھي منھ تطلقي قولنالھا

  رالش بعد بس ایھ طالق:  ساره

  .. نفسھ الشر في ھي ده:  محمود

  كنت حلو خبر عندي كان انا:  غاده

  .. بس النھارده لیكوا اقولھ عایزه

  وال قولي قولي ؟ ایھ بس:  محمود

  یھمك

  شویھ فرحینا یاستي قولي:  ساره

  تطورات من حدث ما غاده لھم روت

  .. عملھا في لھا



 

  الف..  اللھ تبارك اللھ ماشاء:  ساره

  غادهیا مبروك الف

  یاساره فیكي یبارك اللھ:  غاده

  اللي االخبار دي ھي:  محمود

  .. یاغاده تستاھلیھا واللھ..  تفرح

  ؟ امتى ھتروحي

  ھو بس بالظبط عارفھ مش:  غاده

  اسبوعین خالل في قالي الدكتور

  .. الجواز مجھزة اكون اكتر مش

  ؟ایھ اد مدتھ ده والمؤتمر:  محمود

  بردو عارفھ مش:  غاده

  خالص عشان بیسألك ھو:  ساره

  حوالي بعد الجدید البیت في ھننقل

  شھرین

  اللھ ؟؟؟؟ بجد:  شدیده بفرحھ غاده

  ورا كده الحلوه الحاجات كل

  یارب یامحمود یباركلك ربنا..  بعضھا

  البیت ویجعل



 

  شغلك وعلى علیك خیر قدمھ

  یارب اللھ شاء ان:  محمود

  ایھ اخباره والشغل:  غاده

  تقدم في للھ دالحم یوم كل:  محمود

  معانا تتعامل طالبھ اللي والشركات

  للھ الحمد..  یوم كل زیاده في

  السوق في سمعتنا

  مبروكھ فلوسك..  الفل زي

  .. یاغاده

  لشغلك بتخلص اللي انت ده:  غاده

  للھ والحمد كویس

  اقرب في ممكن بصي:  محمود

  انا وادخل فلوسك ارجعلك فرصھ

  بقى للھ الحمد وانا باسمي مكانك

  تكفي اللي السیولھ معایا

  ساعدتك ھي ما بعد یعني:  ساره

  وتاخد الشركھ من تكرشھا عایز

  ؟مكانھا



 

  وال صفي في انتي:  بضحك محمود

  صفھا في

  كده..  یاحبیبي الحق مع انا:  ساره

  كانت اللي المكسب ھتخسرھا

  اللي العملیات ورا من بتكسبھ

  بتعملوھا

  ھي یمكن كده بقول انا:  محمود

  تانیھ حاجھ في الفلوس عایزه

  محتاجھ انتي یاغاده ھا:  ساره

  ؟تانیھ حاجھ في الفلوس

  ال:  غاده

  غاده تخلي رأیي انا طیب:  ساره

  انت وتدخل ماھي زي شریك

  وتكبروا تالت شریك دي بالفولس

  اكبر الشركھ

  ممتازه فكره:  غاده

  یاحبیبتي دماغك تسلم:  محمود

  یاحبي میرسي:  ساره



 

  لبعض لیكوایخ ربنا:  غاده

  عملھا عمر االستاذ ااااااااه:  ساره

  اغیرلوا ھروح اذنكوا بعد..  تاني

  البامبرز

  .. غرفتھا ودخلت ساره تركتھم

  كنت قامت ساره ان كویس:  محمود

  كده موضوع في اكلمك عایز

  .. خیر:  غاده

  خالص ھاني ان عارفھ انتي:  محمود

  عایش كان وھو نیرمین طلق ما بعد

  حیاتھ في ياو صعبھ فتره

  ربنا للھ والحمد

  لشغلھ والتفت خالص ونسیھا ھداه

  موضوع في فاتحني یوم كام ومن

  كده

  ؟ایھ موضوع:  غاده

  ھو..  الحقیقھ ھقولك انا:  محمود

  .. عروسھ عایز انھ بیكلمني كان



 

  انتي وبصراحھ یستقر عایز یعني

  جیتي واحده اول

  غاده في رأیك ایھ قلتلھ..  بالي في

  وشاد جدا رحب ھوو عمي بنت

  مراتھ عكس على وتدینك بأخالقك

  خالص االوالنیھ

  وماظنش..  محترم انسان ھاني.. 

  ؟ایھ وال..  مطلق انھ یعیبھ

  .. محمود حدیث من غاده تفاجأت

  ینتظر عریس یوجد انھ لھا قیل أخیرا

  لھا البنات ككل..  موافقتھا

  .. تقرر ان الفرصھ

  یبني ان یرید انسان ترفض او توافق

  .. موافقتھا على المستقبلیھ اتھحی

  اي غرور یشبع جدا لذیذ شعور

  قد كانت..  فتاه

  ولألسف..  بھ تشعر ان االمل فقدت

  شعرت..  الكالم ھذا لھا قیل عندما



 

  سوف بانھا شعرت..  باالھانھ

  مكان في تكون

  لیست..  فقط فراغھا لتمأل زوجھ

  دعوه لیست..  لشخصھا مرغوبھ

  .. ارلالستقر دعوه ولكنھا للزواج

  اال الزواج وما

  ... ولكن استقرار

  یاغاده ایھ:  محمود فكرھا قاطع

  ؟ لیھ علیا مابترودیش

  كنت..  معلش اسفھ ؟ھھ:  غاده

  ؟ایھ بتقول

  .. قولتھ اللي في ایھ رأیك:  محمود

  تیجي ما ساره قبل بسرعھ دي

  عرفت ساره لو المشكلھ وایھ:  غاده

  اخوھا ده ھاني مش

  .. يھان رغبة دي:  محمود

  ھو علیا قولتلھ لما انت یعني:  غاده

  ؟ایھ قال



 

  ؟ یابنتي یطول ھو:  محمود

  ماكان بعد یعني:  بسخریھ غاده

  ؟انا علیا ھیوافق نیرمین متجوز

  ده بتقولیھ انتي اللي ایھ:  محمود

  دي بالطریقھ بتفكري انتي ؟ یاغاده

  ؟ازاي

  .. ھینفع مش یامحمود اسفھ:  غاده

  لما یتركب استبن اكون ھینفع مش

  ممكن..  تبوظ االصلیھ العجلھ

  .. لیھا یحن یوم في

  ساعتھا وانا وبینھا بیني یقارن او

  واخسر دي المقارنھ اد مكونش ممكن

  عمري انا..  تحدي اول من

  في نفسي ھحط ما

  زي خبر ممكن كان..  ده زي موقف

  دلوقتي لكن..  مده من یفرحني ده

  شغلي عندي حاجھ اھم انا

  وبس ورسالتي



 

  بالتفكیر نفسك بتظلمي انت:  محمود

  ده

  . لمستقبلي ببص انا بالعكس:  غاده

  لھدفي اوصل الزم..  غاده مستقبل

  بس ھو لیھ وااتفرغ

  الدكاتره كل یعني:  محمود

  عاشوا وال ماتجوزوش الناجحیین

  حیاتھم

  ظروفي وانا ظروفھ واحد لكل:  غاده

  بیھا وراضیھ كده

  من ترجعي لما طیب:  محمود

  تاني نتكلم نبقى تمرالمؤ

  یاریت..  بعدین وال دلوقتي ال:  غاده

  حاجھ ماقولتلیش انك حتى تقولھ

  بیني احراج في مایبقاش عشان

  نشوف لما وبینھ

  ساره وبین بیني حتى وال بعض

  ماتعرفش ساره ماتخافیش:  محمود



 

  حاجھ

  بردو احسن:  غاده

  وربنا.  یاغاده راحتك على:  محمود

  حیاتك في یوفقك

  یارب:  غاده

*****************************  

  وجدھا جیھان على الغرفھ حاتم دخل

  .. نومھا في غارقھ

  جیھاااااااااان..  جیھان:  حاتم

  في تفرك وھي جیھان جلست

  ؟كام الساعھ ھي ده ایھ:  عینھا

  ٣:  حاتم

  شغلك من جاي وانت:  جیھان

  ؟لیھ دلوقتي

  على جایین مھمین ناس في:  حاتم

  لیھم نفسي افرغ وعایز..  ھنا العشا

  اخرى مره نفسھا ترمي وھي جیھان

  ؟مین ناس:  وسادتھا على



 

  یعني..  عرب على أجانب:  حاتم

  الفندق كلمت انا..  جدا جدا مھمین

  ھناك من االكل لنا ھیبعت

  ؟ دي للدرجھ:  جیھان

  وشوفي قومي قومي..  اه:  حاتم

  بالكوافیر واتصلي ایھ ھتلبسي

  واحده احلى ھادرهالن عایزك..  یجي

  السھره في

  ؟احضر الزم انا ھو:  بتردد جیھان

  ؟تعبانھ انتي:  حاتم

  .. ال:  جیھان

  ؟اومال:  حاتم

  عن بسأل بس مفیش:  جیھان

  سنجة وعلى الحضور في أھمیتي

  بتقول ما زي عشره

  من..  یاجیھان الكالم اسمعي:  حاتم

  دانتي..  بتسألي وانتي امتى

  جیبيبت مره كل مبسوطھ بتكوني



 

  فیھا

  جدید فستان

  :عنھا بعید الغطاء ترمي وھي جیھان

  عایزه ومش..  الفساتین من زھقت

  مراتي قولھم..  احضر

  تعبانھ

  اھم دي..  دلع بطلي:  ببرود حاتم

  شغلي في اعملھا ممكن سھره

  والناس تالتھ لسھ الساعھ..  كلھ

  كده تسعھ على ھییجوا

  كفایھ وقت قدامك اظن.. 

  بال لھا نظر..  انجیھ علیھ ترد لم

  وغادر وتركھا اكتراث

  انھا اال شئ فعل جیھان تستطع لم

  جاء وبالفعل ألوامره انصاعت

  وبدت انیقا فستانا وارتدت الكوافیر

  صورھا اجمل في

  الضیوف قابلت..  بحق فاتنھ كانت.. 



 

  رفضھا تماما ونسیت ضاحك بوجھ

  كانت..  السھره لحضور

  أجمل حاتم أراد كما

  وبدأ..  السھره تلك في النساء

  وبدأ حولھ الضیوف التف..  البوفیھ

  فوجئت..  اطباقھم غرف في الجمیع

  بشخص جیھان

  لھ تشكل ان منھا یطلب الحضور من

  جیھان وافقت..  ذوقھا على طبقھ

  حسن باب من الفور على

  .. والمجاملھ الضیافھ

  تغرف وھي یراقبھا الشخص ھذا كان

  .. علیھا من عینھ یرفع ولم الطبق لھ

  أخذ لھ أحضرتھ وعندما

  یدھا ومسك الطبق

  قاصدا

  من طبق اجمل ده:  ھامسا لھا قال

  حیاتي في شفتھا ست أجمل



 

  : لھ وقالت قبضتھ من یدھا أفلتت

  ؟ایھ بتقول حضرتك ؟ افندم

  واحده احلى انك بقول:  الشخص

  في شفتھا واحده واحلى دي اللیلھ

  كمان حیاتي

  ازاي انت:  خفیفھ بعصبیھ جیھان

  ؟كده معایا تتلكم

  لھذا مبتسما وھو حاتم جاء ھنا

  ایھ..  منورنا باشا ممدوح:  الشخص

  االكل في رأیك

  من جیھان لجسد ینظر وھو ممدوح

  ھایل االكل:  قدمیھا الخمس فوقھ

  كده من احلى مفیش اوي

  تحت واحنا بس انت أؤمرنا:  حاتم

  امرك

  یاریت:  لجیھان ینظر وھو ممدوح

  تمام ویبىق یامدام االكل مع كاس

  اوي



 

  ؟ایھ كاس:  بغیظ جیھان

  ماتشوفي یاجیھان ایھ جرى:  حاتم

  باشا ممدوح طلبات

  فودكا كاس:  ممدوح

  ادخل وافقت اني معني مش:  جیھان

  كاس ھجیبلك یبقى بیتي دي الحاجات

  مفتوح البوفیھ..  كمان

  اللي لنفسك ھات روح

  عایزه انت

  حجرتھا وصعدت وتركتھم

  یتصبب وجھھو لممدوح حاتم نظر

  ھي معلش یاباشا اسف أنا:  عرقا

  على واخده ومش صغیره لسھ

  انا..  دي االجواء

  بنفسي الكاس ھجیبلك

  لھا نظر..  حجرتھا ودخل خلفھا صعد

  مفاصلھا لھا سابت..  دمویھ نظرة

  بصوت وقال ذراعیھا من مسكھا



 

  ؟؟؟؟ده ھببتیھ اللي ایھ:  مكتوم

  ؟ ده عملتھ اللي ایھ انت:  جیھان

  اجیبلھ مني یطلب تسمحلھ زايا

  دماغھ على ازرق ھباب

  ان قولتلك وانا ضیفنا ده:  حاتم

  تقومي نعزمھم ناس اھم دول الناس

  بغباءك حاجھ كل تبوظي

  كان ده الزفت ان تعرف:  جیھان

  بیعاكسني

  ؟یعني ازاي بیعاكسك:  حاتم

  واحده اجمل اني بیقولي:  جیھان

  في شافھا واحده واجمل الحفلھ في

  یاتھح

  ؟علیكي ایھ مد:  حاتم

  ؟وھتفرق:  جیھان

  ؟علیكي ایده مد:  اكتر بعصبیھ حاتم

  سحبتھا وانا ایدي مسك ایوه:  جیھان

  طول على



 

  ؟كده بس:  حاتم

  بقولك ؟كده بس الي ھو ایھ:  جیھان

  ایدي ومسك عاكسني

  یاما..  الموضوع ماتكبریش:  حاتم

  الحفالت في بیحصل

  اللي ایھ. . علیا اسود یاخبر:  جیھان

  ؟معرفوش وانا الحفالت في بیحصل

  یاجي مجامالت:  صبر بنفاذ حاتم

  في الكالم وطالما..  مجامالت جي

  كأن خالص یبقى المجاملھ اطار

  حاجھ محصلش

  والناس یعدي الشغل المھم.. 

  تنبسط

  .. كالمك مصدقھ مش انا:  جیھان

  .. ازاي انت

  المواعظ خلي..  ایھ بقولك:  قاطعھا

  یال..  تمشي ما لناسا بعد والحكم

  اولھا في لسھ الحفلھ یال



 

  .. ولحالھا لنفسھا جیھان انتبھت

  احضان في ساقطھ انھا شعرت

  .. العاري بكتفھا شعرت..  الغیر

  بان اخیرا شعرت

  الجنیھات االف یساوي الذي الفستان

  مع نزلت..  نفسھا على یطبق كأنھ

  شال وضعت او بعد زوجھا

  كتفھا على الفستان

  .. منھا ظھر ما تغطي ان محاولھ

  بعض مع یقف ممدوح وجدت

  وذھب الحال في تركھم..  الرجال

  الیھا

  كده ؟ فین عني غبتي:  ممدوح

  ؟لوحدي تسیبیني

  على یلقي وتركتھ ترد ولم لھ نظرت

  بحثت..  المعسول الكالم مسامعھا

  یقف وجدتھ زوجھا عن بعینھا

  نظر..  اخرین مع



 

  ھب تسنجد لھ نظرت..  مبتسما الیھا

  وكأنھا..  ممدوح براثن من لینقذھا

  لكي االخیره الفرصھ تعطیھ

  في اخرى مره یعلو

  كي برأسھ لھا شاور ولكنھ..  نظرھا

  .. ممدوح مع المقزز حدیثھا تكمل

  على ساخنھ دمعھ فرت

  مسحتھا..  وجنتیھا

  وأذنیھا نفسھا وتركت..  سریعا

  .. الكالم اقبح ممدوح من لتتلقى

*****************************  

  

  عشر السادس الفصل

  

  

  

  

  حاتم لھ رتب كما الحفل نتھى



 

  سبقتھ..  أصدقائھ ودع..  بالظبط

  على جلس..  غرفتھما الى جیھان

  .. الركن في الموجود الصغیر البار

  الى صعد ثم بمفرده كأسا احتسى

  جسده ورمى عنقھ رباط فك غرفتھ

  من تخرج جیھان وجد..  السریر على

  تنظر لم..  بالغرفھ قالملح الحمام

  على من الروب سحبت وانما لھ

  باب وفتحت الخشبیھ الشماعھ

  .. الغرفھ

  ؟ فین رایحھ انتي:  حاتم لھا قال

  ؟ ھتنامي مش

  ھنام:  باشمئزاز جیھان لھ نظرت

  جنبك مش بس..  طبعا

  بطریقھ وقال جنبھ على اتكأ

  بقى بایخھ ماتبقیش:  مستفزه

  اقولك بس تعالي..  اللیلھ وتبوظي

  حاجھ



 

  فاكراك كنت یاحاتم یاخساره:  جیھان

  كده من اكتر بتحبني

  اخرى مره جسده ورمى رأسھ مسك

  انا یاجیجي بقى یووووه:  وقال

  بصي..  بس فیكي وبموت بحبك

  أ اناااااا عشان بكره كالمنا نكمل

  .... أ

  نظرت..  عمیق سبات في ذھب ثم

  شربھ وحال حالھ على شفقھ في لھ

  وذھبت الباب علیھ قتأغل..  للخمر

  ما فیھا قضت المجاوره الحجره الى

  على تتقلب..  لیلتھا من لھا تبقى

  المدعو شكل تتذكر كلما..  االشواك

  تفرغ ان ترید بأنھا تشعر..  ممدوح

  تتذكر ان مجرد..  جوفھا مافي

  .. بالقشعریره تصیبھا لھا لمستھ

  لزوجھا كرھھا وتزید

  مده بینھما ھو كما الحال ظل.. 



 

  فھو باال لغضبھا یعطي لم..  طویلھ

  .. سیصالحھا كیف یعلم

  وجدھاتجلس العمل من یوما جاء

  بحدیقة المحمول كمبیوترھا على

  علبة ومعھ بجوارھا جلس..  الفیال

  كبیره

  قبلھ وخطف بجوارھا جلس..  قطیفھ

  منھا تتحرك لم..  خدھا على

  وأظھر العلبھ أمامھا فتح..  شعره

  وخاتم قوحل عقد مكون طقم عن

  .. االلماظ من كلھم..  واسوره

  ؟رأیك ایھ:  حاتم

  ؟ایھ في:  بتنھیده جیھان

  .. الطقم في:  حاتم

  ؟ایھ بمناسبة:  جیھان

  كنتي اللي السھره فاكره:  حاتم

  بس دي اھي ؟فیھا مني غضبانھ

  الناس مع وقعتھا اللي العقود نتیجة



 

  دول

  بطقم تفرحني جاي وانت:  جیھان

  معاك احضر افضل عشان غالي

  دي زي مشبوھھ سھرات

  بیزنس ده ؟مشبوھھ:  حاتم

  من واخرجي بقى افھمي..  یاجیجي

  .. دي الشریفھ البنت عبایة

  القطیفھ العلبھ وضربت جیھان وقفت

  االرض على مافیھا بكل أطاحت بیدھا

  انت:  عالي بصوت الخضراءوقال

  مكسوف مش انت..  علیا تضحك جاي

  بتسی انك مكسوف مش ؟نفسك من

  حیوان مع وشرفك عرضك مراتك

  خارج بكالم ویغازلھا ایدھا یمسك

  ماكنت طب ؟شغلك تمشي عشان

  تخلصلك الشارع من واحده تجیب

  علیا تضحك عیلھ مش انا..  ده شغلك

  ممكن كان زمان اه..  وغیره بدھب



 

  أل دلوقتي لكن

  یعني:  عینھا في ونظر حاتم وقف

  وفرحانھ مبسوطھ بتبقى كنتي زمان

  ھدایا شبعتي وال..  ھھدی بأي

  ؟خالص

  ؟الشارع من جایبني انت ھو:  جیھان

  مش تجیبھالي ھدیھ واي مراتك انا

  حب غیر لیھا مقابل ادیك الزم

  بضیوفك مش وببیتك بیك واھتمام

  وصحابك

  كل ھتالقي شویھ ركزتي لو:  حاتم

  وانتي خرافات ده دماغك في اللي

  وتشغلي سعادتك بایدك بتھدمي كده

  الزمھ ملھاش بتفاھات دماغك

  واحد معاكسة ؟ تفاھات:  جیھان

  ؟ تفاھات متجوزه لواحده

  لما ماھو:  منھا یقترب وھو حاتم

  الزم قدامھ القمر یشوف الواحد



 

  متجوز القمر لو حتى یعاكسھ

  انت یعني:  عنھ تبعد وھي جیھان

  عشان متجوزه واحده تعاكس ممكن

  ؟حلوه ھي

  انما..  حلوه عشان مش ال:  حاتم

  نمشي عشان مجاملھ تبقى ممكن

  بقى بصراحھ وانا..  الشغل

  !! ازاي ارضیكي عارف مش..  زھقت

  .. دلوقتي حالي في سیبني:  جیھان

  .. معاك اتكلم عایزه مش

  الیھ رجعت ثم للفیال ودخلت تركتھ

  عند اروح عایزه انا:  قائلھ اخرى مره

  شویھ اعصابي اریح ماما

  روحي..  بیات مفیش بیات:  حاتم

  وارجعي ساعھ قالسوا مع

  انت..  معایا تعالى طب:  جیھان

  اول من خالص مابتزورھمش

  مااتجوزنا



 

  فاضي مش:  حاتم

  عمر شوف تعالى طب:  جیھان

  وانت جھ ما ساعة من الصغیر

  ماشفتوش

  تتعاملي بطلي حبیبتي جیھان:  حاتم

  انتي مش..  عملیھ خلیكي بعواطفك

  مش خالص..  فخمھ بھدیھ رحتي

  بقى انا مھم

  الھدیھ ان المھم لكن:  انجیھ

  .. وصلت

  اكید:  حاتم

  ؟الرحم وصلة:  جیھان

  ایھ بقولك..  یوووووووووووه:  حاتم

  أحسن دلوقتي قدامي من روحي

  خالص رایحھ مش انك اقولك

  طیب طیب:  بحزن جیھان

  الى السائق وصلھا..  مالبسھا أبدلت

  وعلى امھا على سلمت..  أھلھا بیت



 

  .. انھاأحض بین عمر حملت ساره

  كأنھا كثیرا وتكلمت معھم جلست

  ان دون ولكن ھمھا لھم تشكي

  .. ابدا الحدیث في تخوض

  ھي:  ساعتھا في تنظر وھي جیھان

  ؟امتى بتیجي غاده

  انھا ماتعرفیش انتي:  ساره

  ؟سافرت

  ؟امتى ؟ سافرت:  مندھشھ جیھان

  وھتیجي..  ایام تالت من:  ساره

  اللھ شاء ان بكره بعد بعد

  كل تستاھل ھي یوفقھا ربنا : جیھان

  خیر

  عشت انا..  تستاھل اكید:  ساره

  بنت وبجد واحد بیت في معاھا

  كتیر حاجات فیھا وعاجبني ممتازه

  اال غاده یعرف محدش:  جیھان

  تبقى عشان بعتھالي ربنا..  ویحبھا



 

  بالظبط اختي زي

  وانا جي جي یاست كده بقى:  ساره

  اختك زي مش

  زمان من صحاب وانتي انا:  جیھان

  مانتي لقلبي واحده اقرب وانتي

  .. كده عارفھ

  .. یاحبیبتي عارفھ:  ساره

  ؟امتى ھیجي ومحمود:  جیھان

  ھنا ویكون ساعھ نص قدامھ:  ساره

  اللھ باذن

  بعمر یدھا وتمد تقف وھي جیھان

  قبل دلوقتي ھروح انا طیب:  لساره

  مش وانا كلمتین ویدیني یجي ما

  ناقصھ

  واعرفي اجیھانی اخوكي ده:  ساره

  مصلحتك ھمھ انھ

  مش انا بس عارفھ عارفھ:  جیھان

  دلوقتي وشھ في ابص ھقدر



 

  ؟ھتستنیھ مش یعني:  ساره

  ماتتأخریش قالي حاتم..  ال:  جیھان

  راحتك على طیب:  ساره

  وذھبت والدتھا على وسلمت ودعتھا

  وصلت..  اخیھا تلقى ان قبل سریعا

  ربھا حمدت حاتم تجد ولم منزلھا

  ھذه في تراه ان ترید ال فھي

  .. اللحظھ

**************************  

  .. تكلیفھا عن تنازلت تسافر ان قبل

  للرسالھ نفسھا تفرغ ان قررت

  نفسھا وجدت..  االخر والمستشفى

  واالب االعلى ومثلھا معلمھا بجوار

  أمتع وقضت سافرت..  لھا الروحي

  تعلمت..  حیاتھا في عاشتھا أیام

  تسیر كانت..  ھادكتور من كثیرا

  كل وتكتب والقلم بالورقھ ورائھ

  اجتماع كل وفي..  یقولھا معلومھ



 

  جیدا تركز كانت بالمؤتمر خاص

  .. تسمعھ شئ كل وتدون وتسأل

  وكل علي الدكتور بھا أعجب

  بمستقبل لھا تنبأوا..  الحاضرین

  ناجح

  بنفسھا الثقھ قلیلة غاده كانت.. 

  ھاجیل بنات من اقل انھا تشعر وكانت

  اندمجت عندما ولكن..  وانوثھ جماال

  ینظر ال مجتمع وسط الغرب وسط

  .. والثقافھ العلم من اكثر للشكل

  التقدیر ان ووجدت اكثر بنفسھا وثقت

  وثقافتھا عملھا في الحقیقیھ والقیمھ

  وعاداتھ بدینھا تمسكھا ذلك كل وفوق

  لھا الحافظ ھو فاللھ..  وتقالیده

  .. تھادنی في االمان درع ھو ودینھا

  الى وعادت المؤتمر وقت انتھى

  انتظارھا في الجمیع وجدت..  مصر

  الجدید المنزل بتجھیز انشغالھم رغم



 

  بوعده أوفى وقد..  بمحمود الخاص

  .. االول بالدور صغیره شقھ وأعد

  .. وغاده لوالدتھ..  وصالھ حجرتین

  دورین فیال وابنھ وزوجتھ لنفسھ وأعد

  یرهصغ وحدیقھ..  الثاني الدور في

  عالي سور ویحیطھا..  بالفیال ملحقھ

  انتقلوا..  كالجنھ كانت..  واشجار

  استقر..  باسبوع غاده وصول بعد

  لھا سمح وقد..  نفسیا غاده وضع

  التي باالجازات علي الدكتور

  من سریعا لالنتھاء..  تریدھا

  ذبلت فقد جیھان اما..  الماجستیر

  على كان اخیھا ان اكتشفت..  كثیرا

  عن یتنازل من..  یھرأ في حق

  الى انحدر وقد نفسھ یجد..  دینھ

  مھما..  االحترام مستویات ادنى

  فقدت ولكنھا..  مال من امتلكت

  اھلھا واحترام لنفسھا احترامھا



 

  بھا یعود ان ودت..  لھا والناس

  في وتعیش اھلھا بیت الى الزمن

  الفیال من بكثیر اصغر بیت..  وسطھم

  .. ثیربك وآمن دافئ ولكنھ الحالیھ

  على اتصلت یوم ذات

  وطلبت الجامعھ ایام من صدیقتھا

  كما النادي الى معھا الخروج منھا

  واتصلت..  قبل ذي من یفعلون كانوا

  .. نقاش دون وافق حاتم على

  من قدیم طقم وارتدت دوالبھا فتحت

  مره حجابھا وارتدت..  زواجھا قبل

  بأنھا نفسھا تشعر ان ودت..  اخرى

  ایام اجمل في انسھ مازالت

  وقابلت النادي وصلت..  عمرھا

  .. لطیفا وقتا معھن وقضت صدیقاتھا

  ودعتھم..  كثیرا قلبھا من ضحكت

  مرات اللقاء ھذا بتكرار وعد على

  حیاتھا واستمرت..  قادمھ كثیره



 

  حاتم حفالت بین المنوال ھذا على

  حیاتھا تعیش ان محاوالتھا وبین

  .. اصدقائھا وسط صغیره كصبیھ

**************************  

  غاده حصلت طویلھ أشھر بعد وأخیرا

  حفلھ أقاموا..  الماجستیر على

  تلك على حصولھا بمناسبة صغیره

  افراد جمیع حضرھا..  الشھاده

  على حاتم وجاء..  العائلھ

  ووالده ھاني جاء..  مضض

  غاده حول الجمیع والتف...  ووالدتھ

  فرحا الكل كان..  بشھادتھا وھنئوھا

  الوجوه كل على والسعاده ادهلغ

  زوجھا بجوار جلست جیھان ماعدا

  یتابع االیباد بجھازه انشغل الذي

  خاللھ من عملھ

  ده بتعملھ اللي ایھ یاخي:  جیھان

  ھنا وانت حتى بتشتغل



 

  الزم:  عینھ یرفع ان دون علیھا رد

  اي في یطلع ممكن ده السھم اتابع

  وقت

  یاخي..  ایھ وزفت ایھ سھم:  جیھان

  اھلي وسط شویھ راسي ارفع

  زي اھو معاكي جیت مانا:  حاتم

  اعمل خارج انا بصي..  عایزه مانتي

  وجاي مھم تلیفون

  وتركھا الخلفیھ الحدیقھ الى خرج

  اختفى ان الى لھ نظرت..  وحدھا

  ظھرھا ارجعت نظرھا عن

  اخیھا الى نظرت..  للوراء

  الحب..  سعداء ھم كم..  وزوجتھ

  السعاده..  الصغر منذ بینھم یجمع

  .. المال ولیس فعال الحب في

  سعیده أیضا ھي غاده الى ونظرت

  حققت ولكنھا مرتبطھ غیر انھا مع

  حتى..  واھدافھا احالمھا من جزء



 

  منھ وفاق الدرس تعلم ھاني

  شارده وھي ھاني لمحھا..  سریعا

  جوارھا وجلس الیھا ذھب..  ھكذا

  .. حاتم مكان

  جیھان...  جیھان:  ھاني

  ایوه ؟ ھھ:  شرودھا نم انتبھت

  یاھاني

  ؟لیھ ساكتھ مالك:  ھاني

  مانا عادي ال:  مجاملھ تبتسم جیھان

  اھو بتكلم

  مش دي السنھ كلیتك خلصتي:  ھاني

  كده

  اللي الترم أجلت انا ال:  جیھان

  اللھ شاء ان الجایھ السنھ..  االخیر

  یوفقك ربنا:  ھاني

  اللھ شاء ان:  جیھان

  لھا نظر..  بینھم الصمت دام ثم

  تأمل..  اخرى مره شردت وجدھا



 

  ذي عن كثیرا تغیرت..  مالمحھا

  یمألھا التي جیھان لیست..  قبل

  اینما والضحك والحیویھ النشاط

  احبابھا كل مع االن تجلس..  ذھبت

  وجھھا وعلى تماما منفصلھ ولكنھا

  العجیب الحزن ھذا

  لجیھان وقال الحدیقھ من حاتم جاء

  نروح عشان یال:  آمرا

  حاضر:  الفور لىع وقفت

  الباقیین وعلى ھاني على سلمت

  لھا نظر..  زوجھا مع وانصرفت

  باشفاق ھاني

  ایھ:  كتفھ على یربت صدیقھ وجد

  مالك یاعم

  مش شكلھا مالھا اختك:  ھاني

  طبیعي

  ؟حاجھ قالتلك ھي:  محمود

  مش شایف مش انت بس ال:  ھاني



 

  وتھزر بتضحك اللي جیھان دي

  .. لاالو زي كلنا فینا وتنكش

  وشایلھ سنھ عشرین كبرت كأنھا

  الھم

  مابتكلمنیش ھي معرفش:  محمود

  مانجتمع كل بتتجنبني وكأنھا كتیر

  مكان في

  دانتوا ؟ كده لیھ:  باستغراب ھاني

  اخوات مش صحاب

  : الحدیث مسار یغیر وھو محمود

  ابن شوف بس تعالى..  بقى عادي

  قارفني الحسن شویھ شیلھ اختك

  منھ راتيم عن اتالیم عارف مش

  غیر من كده ھفضل وانا:  ھاني

  علیھا اتالیم واحده

  نضیفھ حاجھ تاخد اتقل:  محمود

  حایشلي انك اساس على:  ھاني

  جنب على النضیف



 

  بس حد معرفش واللھ ال:  محمود

  بنت واحده طریقك في تقع یمكن اھو

  بیك ترضى حالل

  حصلت ھي!!  بیا ترضى:  ھاني

  اه ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ:  محمود

  حصلت

  اللي تشوف بكره..  ماشي:  ھاني

  ازاي عاملھ ھتبقى دي ھتجوزھا

  یوفقك ربنا:  محمود

*************************************  

  یحتسیان لمیاء مع غاده جلست

  في المستشفى كافتریا في الشاي

  راحتھما وقت

  الدكتوراه في امتى ھتبدأي:  لمیاء

  ؟یاغاده

  ریحا عایزه..  عارفھ مش:  غاده

  حسھ..  الدراسھ من شویھ دماغي

  المعلومات فیھا بكدس اني



 

  عشان معینھ فتره حددي:  لمیاء

  مثال اجازه خدي..  نفسك ماتنسیش

  جو غیري وروحي

  .. اعملھ ناویھ اللي ده ماھو:  غاده

  عندي العیلھ كل ده بس انا مش

  دي السنھ نحج نروح عایزین

  .. باللھ اال القوة اللھ ماشاء:  لمیاء

  رحلھ احسن دي

  من فیھا نفسي كان واللھ اه:  غاده

  زمان

  یارب منك یتقبل ربنا:  لمیاء

  یارب:  غاده

  میكرفونات في العام التنبیھ سمعوا

  مطلوبھ غاده الدكتوره:  المستشفى

  االستقبال في

  ؟ایھ في یاترى:  غاده

  او علیكي بیسأل حد تالقي:  لمیاء

  مستعجلھ حالھ



 

  اخرى مره النداء تكرر

  ماتبقى اخر ترشف وھي غاده وقفت

  جایھ طیب طیب:  الشاي كوب في

  فعال انتي:  علیھا تضحك وھي لمیاء

  اجازه محتاجھ

  سالم...  ادعیلي:  غاده

  ومرج ھرج وجدت سریعا غاده ذھبت

  االستقبال دخلت..  المستشفى في

  على نائمین أشخاص ثالث وجدت

  عن غائب منھم واحد..  السرائر

  واالخرین دمائھ في وغارق الوعي

  البسیطھ االصابات بعض بھم یوجد

  بالضمادات عالجھا تم وقد

  عملھا في وبدأت الیھم غاده ذھبت

  ؟ حادثھ:  غاده

  واحده عربیتین اه:  االخر الدكتور

  نقل نص وواحده مالكي

  ؟ موجود علي الدكتور:  غاده



 

  وصول على:  االخر الدكتور

  علي الدكتور علیھم دخل وفعال

  بعد االبیض طوالبال یرتدي ولم سریعا

  ایھ:  وسألھا غاده مكان وقف

  ؟الحالھ

  الالزمھ االشعات كل ھنعمل:  غاده

  ده..  عملیات ھندخلھ شكلنا وبعدین

  اتصاب واحد اكتر

  اللي ده اشمعنا:  الباقیین الى نظر

  ؟خدوش والباقي كده حصلھ

  عربیة في كان ده:  االخر الدكتور

  نص في كانوا واالتنین لوحده مالكي

  من فیھ دخلوا لليا وھما نقل

  .. بتاعھ الباب ناحیة

  االشعھ دخلیھ طیب:  علي الدكتور

  .. العملیات یجھزوا ھقولھم وانا

  كلمت خیري یا:  عالي بصوت نده ثم

  ؟البولیس



 

  كلمتھ:  االستقبال موظف خیري

  یادكتور

  الحالھ یادكتوره یال:  علي الدكتور

  خطیره

  تنفیذ في غاده بدأت وبالفعل

  ساعدھا..  دكتورھا تعلیمات

  ثم..  لآلشعھ نقلھ في الممرضین

  كل انھت

  .. العملیات حجرة وأدخلوه االجراءات

  .. العملیات في قضوھا ساعات

  متفرقھ انحاء في كسور ھناك كانت

  بینھم الحوار ھذا دار..  جسده في

  العملیھ اجراء اثناء

  كل عملنا احنا اظن:  علي الدكتور

  يد الیمین الرجل بس علیھ نقدر اللي

  .. شكلھا

  بتر:  عبارتھ غاده وأكملت صمت ثم

  ؟یادكتور



 

  ؟كده غیر شایفھ انتي: علي الدكتور

  الفریق ضمن)  نسرین دكتوره

  الحل ده فعال اظن( :  الطبي

  .. الوحید

  ھنا شرایح ركبنا لو ممكن:  غاده

  .. و

  مجازفھ مفیش:  علي الدكتور

  البتر..  دي زي حالھ في یادكتوره

  الحل ھو

  وھو..  الیمین رجلھ دي بس:  غاده

  .. صغیر في لسھ شاب شكلھ

  مجال مفیش:  علي الدكتور

  اوال المریض مصلحة..  للعواطف

  مفكرتش انا یادكتور اذنك بعد:  غاده

  احنا ان شایفھ فعال انا بس بالعاطفھ

  البتر قرار قبل نحاول

  : المكان لھا یفسح وھو علي الدكتور

  اللھ على توكلي



 

  في تركیزھا لك وصبت غاده وقفت

  ساعتین..  تعلمتھ ما كل اجراء

  .. قدمیھا على واقفھ متواصلتین

  تنقذه ان في نجحت..  اخیرا انتھت

  علي الدكتور لھا نظر..  البتر من

  العملیات من وخرجوا..  اعجاب نظرة

  العمل من ساعات ٦ بعد اخیرا

  على من الكمامھ رفعت..  المتواصل

  .. وجھھا

  اخاطر عایز كنتشم انا:  علي الدكتور

  انتي حقیقي بس..  عملتیھ باللي

  على وخوفك بشجاعتك ابھرتیني

  المریض مستقبل

  كده قلت..  علیا صعب الراجل:  غاده

  رجلھ ھیفقد الظروف اسوأ في كده

  .. ضعیف لو حتى واالمل

  برجلیھ یعیش انھ في حقھ ندیلھ الزم

  اي او شرایح دخلنا لو حتى االتنین



 

  ترالب غیر تانیھ طریقھ

  .. فیكي یبارك ربنا:  علي الدكتور

  كده علیكي كفایھ بیتك دلوقتي روحي

  .. النھارده

  .. حضرتك اذن بعد:  ماشي:  غاده

  السالمھ مع اتفضلي:  علي الدكتور

***********************************  

  غاده مافعلتھ أول..  یوم ثاني جاء

  الذي المریض الى ذھبت وصولھا عند

  الیوم في لیھالعم لھ أجرت

  الطبي التقریر قرأت..  السابق

  حجرة الى غادرت ثم بھ الخاص

  ثم الباب طرقت..  علي الدكتور

  دخلت

  یادكتور علیكم السالم:  غاده

  بعض یتفحص وھو علي الدكتور

  السالم وعلیكم: امامھ االشعات

  یاغاده اتفضلي



 

  امامھ غاده جلست

  الحالھ للھ الحمد:  بالكالم بادر

  مستقره

  علیھ عدیت انا..  للھ الحمد:  غاده

  علیھ واطمنت جیت ما اول

  فیھ عملتي انتي:  علي الدكتور

  امبارح كبیر جمیل

  بیملیھ اللي الواجب عملت انا:  غاده

  اكتر مش ضمیري علیا

  عملتي انك قصدي:  علي الدكتور

  رجلھ على حافظتي انتي عشان جمیل

  حاجتین یفقد حمل مكنش النھ

  واحده حادثھ في

  فقد ھو ؟ حاجتین:  قلق في سألت

  كویس ماكان دي الحادثھ في ایھ

  امبارح

  .. نظره:  علي الدكتور

  اال قوة وال حول ال:  جزع في شھقت



 

  العظیم العلي باللھ

  ؟مین ھو عارفھ:  علي الدكتور

  .. امبارح شكلھ باین مكنش:  غاده

  ؟ معروف حد ھو

  انتي ؟ معروف:  علي الدكتور

  الناسو الصحافھ شایفھ مكنتیش

  ھنا موجودین كانوا اللي الكتیر

  امبارح

  ؟

  من خرجنا لما فعال اه:  غاده

  واالمن كتیر ناس في كان العملیات

  حایشھم

  كابتن یاستي ده:  علي الدكتور

  في العب..  الھادي عبد شریف

  ؟عنھ تسمعي االھلي النادي

  .. مایعرفوش مین طبعا اه:  غاده

  منھ بالي مخدتش ازاي

  انھ ماعرفش لسھ ھو:  علي الدكتور



 

  یزعق مایفوق كل..  نظره فقد

  عنیا مغمضین لیھ انتوا ویقول

  .. راسي ورابطین

  ؟ایھ معاه بتعملوا:  غاده

  .. علیھ قادرین مش:  علي الدكتور

  غیر مابیسكتش..  اوي عصبي شكلھ

  .. تاني ینام تخلیھ مھدئھ بحقنھ

  علیھ القلق من ھتموت یاعیني والدتھ

  الموقف بیستوع عایز مش وھو

  باللھ اال قوة وال حول ال:  بحزن غاده

  .. یاغاده ایھ جرى:  علي الدكتور

  كده من اخطر حاالت بنشوف احنا

  .. ظرف اي قدام نفسك تقوي والزم

  احنا..  جنب على عواطفك حطي

  ارواح عن مسؤولین

  .. یادكتور اسفھ:  بابتسامھ غاده

  اذنك بعد..  حق عندك حضرتك

  اتفضلي:  علي الدكتور



 

****************************  

  الى تذھب ان وقبل غادرت

  على تمر نفسھا وجدت..  حجرتھا

  نظرت.. اخرى مره مریضھا حجرة

  .. للحجره الزجاجي الشباك من

  نظرت..  بھدوء دخلت..  نائم وجدتھ

  بالتقریر امسكت..  نائم وھو الیھ

  لم..  بعنایھ قرأتھ..  اخرى مره

  الشعور من نفسھا تمنع ان تستطیع

  ھدوء في اقتربت..  علیھ بالشفقھ

  نصف الى نظرت..  موضعھ من

  تحت مخبئ الغیر السفلي وجھھ

  بكل تأملتھ..  والضمادات الشاش

  .. جسمھ معظم المغطي الجبس

  .. قلیال سرحت

  أنین ویصدر رأسھ یحرك وجدتھ فجأه

  وقاست معصمھ مسكت..  ضعیف

  االجھزه قرآت على نظرت..  النبض



 

  وجدتھ ثم..  جسده على الموصولھ

  یتكلم

  تفھم ان حاولت منھ اقتربت

  .. مایقولھ

  ااااه:  شریف

  خالص اھدا ششش:  بھدوووء غاده

  ماتنفعلش ممكن

  ؟مین انتي ؟ فین انا:  شریف

  كل ھقولك حاال:  خافت بصوت غاده

  حاجھ

  : صوتھ یعلو بدأ وقد شریف

  ؟ مین انتي ؟ ایھ ھتقولیلي

  حصلتلك حاجھ اخر فاكر انت:  غاده

  كنت..  حاجھ فاكر مش:  شریف

  عربیھ وشوفت..  التدریب من مروح

  مش..  بسرعھ الملف من جایھ

  تانیھ حاجھ فاكر

  یاكابتن ببساطھ:  بأسف غاده



 

  في علیك واغم فیك خبطت العربیھ

  .. ھنا وجیت..  ساعتھا

  ؟فین ھنا:  شریف

  .. المستشفى في:  غاده

  في انا ؟ بیتنا في مش انا:  شریف

  مستشفى

  اكثر نفسھا تمنع ان غاده تستطع لم

  عینھا من الدموع نزلت..  ذلك من

  عنھا غصب

  .. یا كملي:  شریف

  غاده دكتوره:  غاده

  كده مربطني وانتوا:  بعصبیھ شریف

  بجسمي حاسس مش انا..  لیھ

  خالص

  كد عشان بس تھدى ممكن:  غاده

  علیك غلط

  ھتعلمیني انتي:  اكتر بعصبیھ شریف

  الدكتور ھاتیلي روحي..  ازاي اتكلم



 

  .. ھنا الي الكبیر

  وانا بعالجك اللي انا:  بعند غاده

  بقى ماینفعش..  العملیھ عملتك اللي

  عشان اھدى دي بالعصبیھ تتكلم

  مصلحتك

  ان اراد..  یجلس ان حاول شریف

  دمعت..  الحره بیده شئ اي یمسك

  عن تخلت اخرى مره غاده

  انا خالص:  بھدوء وقالت عندھا

  ممكن بس تاني دكتور ھجیبلك

  والدتك..  نفسك وتمسك ماتزعقش

  القلق من ھتموت..  امبارح من ھنا

  .. علیك

  .. اخر انسان الى فجأه شریف تحول

  في وقال مالمحھ والنت ھدأت

  ؟أمي:  ثبات

  صحفیین وفي..  والدتك ایوه:  غاده

  . علیك سألتك كتیر وناس



 

  لو:  الجو تلطیف محاولھ ابتسمت ثم

  ورد ملیانھ االوضھ ایھ اد فتعر

  ورد ملیانھ كمان بره والطرقھ

..  

  شایف انا ھو ازاي اعرف:  شریف

  حاجھ

  وتشوف الرباط تشیل بكره:  غاده

  بنفسك

  االلم ان حاسس انا بس:  شریف

  بالتدریج جسمي في بیزید

  مسكن دلوقتي ھتاخد:  غاده

  وتتحسن

  یادكتوره شكرا:  شریف

  ناا..  واجب على شكر ال:  غاده

  الحقنھ تتدیك الممرضھ ھبعتلك

  دلوقتي معادھا اللي واالدویھ

  والدتك عشان نفسك تجھز ویاریت

  تطمن عایزه امبارح من تعبانھ



 

  .. علیك

  ماشي:  بتأثر شریف

  على نادت الحجره من خرجت.. 

  مره مھدئ تعطیھ ان الممرضھ

  النافذه من تتابعھ وقفت ثم..  اخرى

  یرمص یصبح ان أیعقل..  الزجاجیھ

  بعض فقط الحیویھ المفعم الشاب ذلك

  لمدة السریر في ونوم الجبس

  لنور فقدانھ الى باالضافھ..  طویلھ

  مثلھ شاب على جدا كثیر..  عینیھ

  نجمھ كان ان بعد..  ھذا كل تحمل

  على صورتھ..  االجواء في یسطع

  یقابلھ..  المشاھیر مجالت غالف

  مكان كل في والمشجعین المعجبین

  بسبب ھذا كل سیفقد ھل..  بترحاب

  ھذا..  فیھا المخطئ یكن لم حادثھ

  ؟كان مثلما سیعود ھل..  ولكن قدره

  القدم ذو الشھیر الالعب سیعود ھل



 

  على اصابتھ ستؤثر ام ؟ الذھبیھ

  لنظره فقدانھ ھل؟الكروي مستقبلھ

  لھ تبقى ما ضریرا سیظل ام مؤقت

  ؟ العمر من

************************ 

  

  

  عشر السابع الفصل

  

  

  

  مشغولھ..  عقل بنصف یومھا ضت

  فقدانھ خبر سیتقبل وكیف بشریف

  الراحھ فترة استغلت..  لنظره

  المتابع العیون طبیب الى وذھبت

  .. نبیل الدكتور وھو شریف لحالة

  .. والخمسین التاسعھ في دكتور

  عملتي انك سمعت:  نبیل الدكتور



 

  شریف كابتن علمیة في مجھود

  الحمد..  كتوریاد اوي مش:  غاده

  خیر على عدت للھ

  بیشكر علي الدكتور:  نبیل الدكتور

  جامد فیكي

  كل منھ بتعلم انا یكرمھ ربنا:  غاده

  في یادكتور الحقیقھ قولي بس حاجھ

  ؟ تاني یشوف یرجع انھ أمل

  ال جدا ضعیف امل:  نبیل الدكتور

  % ٥ال یتعدى

  موجود بس:  غاده

  مضمون مش:  نبیل الدكتور

  موجود یبقى ١% لو:  غاده

  سر ایھ:  باستغراب نبیل الدكتور

  وكان حادثھ دي..  بالحالھ اھتمامك

  اخطر ھو اللي للموت معرض

  دلوقتي فیھ ھو اللي كل من

  : الحدیث مسار تغیر وھي غاده



 

  بالخبر ازاي وھتبلغوه

  احنا ان شایف انا:  نبیل الدكتور

  وھنستنى مؤقتھ حالھ انھا نقولھ

  ونعملھ یتعافى كلھ جسمھ لما شویھ

  نظره ترجعلھ عملیھ

  ؟ھیحصل ده وفعال:  غاده

  انا یادكتوره ایھ جرى:  نبیل الدكتور

  بسیط غیر امل مفیش ان قایلك لسھ

  صعب وكمان جدا جدا

  ؟لیھ صعب:  غاده

  مفیش..  ھنا مش:  نبیل الدكتور

  دي للعملیھ االمكانیات ھنا

  ؟طیب بره:  غاده

  يف لسھ بس..  اه:  نبیل الدكتور

  .. تانیھ عوامل

  مكان الى وذھب مكانھ من تحرك

  بطریقھ لیفھما لھا وشاور االشعھ

  الجروح یلتئم عندما انھ اكثر عملیھ



 

  تشخیص سیتم العین حول العمیقھ

  اكثر بدقھ الحالھ

  في مكانھ ھیخسر اكید:  غاده

  الفریق

  بیبقى اوقات في:  نبیل الدكتور

  كوم في والصحھ كوم في كلھا الدنیا

  .. وممكن..  دي حالتھ زي..  تاني

  ویرجع بالكامل یتعافى..  اعلم اللھ

  وقت محتاج الموضوع بس..  فریقھ

  الكسور التئام وخصوصا..  طویل

  دي الحاجات عارفھ واحده اكتر وانتي

  ایھ اد واقت بتاخد

  .. عارفھ ایوه:  بتنھیده غاده

  عطلتك یادكتور معلش:  وقالت وقفت

  اي في امرك تحت انا:  نبیل الدكتور

  وقت

  لماذا تعلم ال..  وذھبت غاده تركتھ

  .. الدرجھ لھذه مریضھا یشغلھا



 

  ونظرت دخلت..  المصعد امام وقفت

  في الیھ تذھب ھل..  االرقام الى

  على تضغط ام بھ الموجود الطایق

  حركت!!!  بھا الخاص الطابق رقم

  ان قررت ثم..  الرقمین بین اصبعھا

  تتابع اانھ بحجة سریعا الیھ تذھب

  .. حالتھ

  .. لطابقھ المصعد وصل وبالفعل

  نفسھا ھي..  قلبھا دقات تسارعت

  راقبت..  ھذا انفعالھا سر تعلم ال

  الورود تزایدت..  بعید من الوضع

  بخطوات تسیر وھي..  حجرتھ امام

  من واحده وجدت حجرتھ الى مرتبكھ

  تنادیھا المستشفى ممرضات

  بمكتب یردھا من ھناك بأن وتخبرھا

  علي الدكتور

  جایھ طیب:  غاده

  كانت التي حجرتھ باب الى نظرت ثم



 

  استدارت..  الیھ الدخول وشك على

  الدكتور مكتب الى مسارھا وغیرت

  وجدت..  ودخلت طرقت علي

  في جالسین تعلمھم ال اشخاصا

  طاقم ایضا ومعھم الجلدي الصالون

  .. بالكامل العملیھ

  اتفضلي یاغاده تعالي:  علي الدكتور

  : الحجاره باب تغلق وھي دهغا

  علیكم السالم

  السالم وعلیك:  خفوت في الجمیع

  من منتدبھ الجماعھ:  علي الدكتور

  من مبعوث ومعاھم النادي

  یعرفوا عایزین مھتم الكل..  الرئاسھ

  .. بالتفصیل شریف الكابتن حالة

  .. اھا:  غاده

  كانت غاده الدكتوره:  علي الدكتور

  كبیر بدور توقام العملیات في معانا

  .. الكابتن رجل انقاذ في



 

  وسھال اھال:  الموجودین احد لھا قال

  : علي الدكتور الى كالمھ وجھ ثم

  ؟ ایھ اد ھیستمر والعالج

  شھور ٦ من اقل مش:  علي الدكتور

  اكتر ویمكن طبیعي عالج وزیھم

  زي ویجري یمشي یعرف عشان

  االول

  .. الشكل بھذا الحوار واستمر

  على ھوفونمل انھم غاده استشفت

  .. وقت باسرع لیاقتھ بكامل عودتھ

  اعطى شخص على االطمئنان ولیس

  .. اللقاء انتھى.. الكثیر للنادي

  الى عادت..  المكتب من غاده خرجت

  كل ومتابعة عملھا أكملت..  حجرتھا

  دون منزلھا الى عادت..  مرضاھا

  كأنھا ذلك ھي قصدت..  علیھ المرور

  ھابال یشغل ال انھ تثبت ان ترید

  زوجة مع المنزل في جالسھ بالمره



 

  فوزیھ..  شیئا یفعلون ال لیال عمھا

  بجوارھا جالسھ وھي التلفزیون تتابع

  .. الطبیھ الكتب احدى یدھا وفي

  .. بعیدا بخیالھا وتذھب كلمھ تقرأ

  تنفض ثم..  بالمستشفى حجرتھ الى

  ولكن الكلمھ نفس قراءة وتعید رأسھا

  للكالم انتباه وال تركیز الیوجد

  ضجر في الكتاب اغلقت..  المكتوب

  صوت..  یاغاده مالك:  فوزیھ

  ؟شویھ اوطیھ مضایقك التلفزیون

  زھقانھ..  بس یاطنط ابدا ال:  غاده

  شویھ

  یاحبیبتي مالك:  فوزیھ

  عایزه مش بس..  عارفھ مش:  غاده

  زھقت كتب في ابص

  ساره مع اقعدي اطلعي:  فوزیھ

  عمر ھاتي اطلعي..  اقولك او شویھ

  ماشفتوش وحشني..  معانا عدیق



 

  النھارده خالص

  طالما اااه:  ضاحكھ بابتسامھ غاده

  ھنام مش یبقى عمر االستاذ في

  .. النھارده

  اكتر دانتي..  یاسالااام:  فوزیھ

  وھو تشیلیھ عشان بتتخانقي واحده

  خالص بیكي متعلق كمان

  ایھ امال حبیبتھ عمتھ مانا:  غاده

  یال ھاتیھ روحي خالص:  فوزیھ

  ماشي:  دهغا

  ثم بھا الخاص الصاله زي ارتدت

  ساره حیث الى غاده صعدت

  على عمر وحملت دخلت..  ومحمود

  .. بجوارھم جلست..  الفور

  االھلي العب یامحمود عارف:  غاده

  الھادي عبد شریف

  عارفھ طبعا اه:  محمود

  عندنا وجھ امبارح حادثھ عمل:  غاده



 

  المستشفى

  النت على قریت فعال ایوه:  محمود

  قولیلي بقى ازاي..  ده الكالم الصبح

  فیھ خبطت نقل نص عربیھ:  غاده

  ؟ازاي:  محمود

  الحادثھ تفاصیل معرفش ال:  غاده

  من فیھ دخلوا انھم حصل اللي بس

  متخرشم جاي كان وھو..  ھو ناحیتھ

  .. خالص

  دلوقتي ایھ عامل:  ساره

  .. خالص صعبھ حالتھ لألسف:  غاده

  ھودراع الصدر ضلوع في كسور

  التاني ودراعھ الخره اولھ من متجبس

  كانت الشمال ورجلھ للھ الحمد سلیم

  بس..  بالخبطھ اتأثرت حاجھ اكتر

  علیھ مقدور كان ده كل للھ الحمد

  فقد انھ..  كلھ ده من االصعب لكن

  نظره



 

  !!!! یاخبر:  ساره شھقت

  اال قوة وال حول ال:  متأثرا محمود

  باللھ

  هالدكاتر..  معرفش لسھ ھو:  غاده

  علیا صعبانھ وأمھ..  یقولولھ خایفین

  في وھي امبارح من..  اوي

  .. تعیط وعمالھ المستشفى

  ومش المستشفى حوالین والصحفیین

  واللي كوم وكلھ..  یمشوا عاییزین

  تاني كوم النادي من جایین

  مالھم:  محمود

  معانا قعدوا جم عارفھ مش:  غاده

  امتى وھیخرج حالتھ عن واستفسروا

  زي یجري یرجع انھ فرصھ وفي

  ھما عارفھ مش..  الملعب في االول

  خایفین ماھما زي علیھ خایفین مش

  الملعب في مشاركتھ على

  .. فاھمھ مانتي زي مش:  محمود



 

  شغلھم یرتبوا عشان مسؤلیھ دي

  .. الجایھ الفتره

  علیھ یطمنوا المفروض..  ولو:  غاده

  منھم واحد النھ

  ده..  اھلھم بقیت من ھو:  محمود

  ھیأثر وغیابھ ده النادي في یشتغلب

  بالك في ماتخدیش..  ماتشاتھم على

  .. شغلھم عارفین ھما

  نفسي نسیت انا یووووه:  غاده

  .. تحت وعمر انا مستنیاني وطنط

  وحشھا عمر عشان بعتاني اصلھا

  من دماغي واجع ده خودیھ:  محمود

  الشغل من ماجیت ساعة

  شفت:  الیھا عمر توجھ وھي غاده

  خالص ؟ ازاي منك زھقان بابا یاعمر

  وتیتھ انا معایا تقعد تیجي انت بقى

  تحت

  طول زنھ من انا واخلص:  محمود



 

  اللیل

  الكسبانین احنا ماشي ماشي:  غاده

  بتقسموا علیكوا اللھ ماشاء:  ساره

  .. واقفھ وانا التركھ

  مش اللي جوزك ماھو:  بضحك غاده

  عایزه

  كمان انا ھاجي كده على:  ساره

  تیتھ عند تحت یاعمر معاك

  السریر على ھنام اخیرا:  محمود

  لوحدي

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ایییییییییییھ:  ساره

  بابا حبیبة:  عریضھ بابتسامھ محمود

  یاسكر معاكي بھزر

  .. الھواء على قبلھا لھا بعث ثم

  انا اسیبكوا ال:  ووقفت غاده ضحكت

  یال..  بالواجب قمت كده بقى

  ااقعدو قصدي براحتكوا اتخانقوا

  سالااااام براحتكوا



 

  عمر تحمل وھي سریعا نزلت

  .. اللطیف مزاحھم على وتضحك

  بصوت لھ وقالت عمر الى نظرت

  بقى وانا:  طفولیھ وبطریقھ واطي

  ابوك زي معایا یھزر حد ھیجي مش

  .. كده وامك

  دخلت ان الى تقبلھ وظلت قبلتھ ثم

  .. جدتھ الى واعطتھ الشقھ

*******************************************  

  .. للمستشفى طریقھا في كانت

  جیھان علیھا اتصلت

  یاجیجي علیكم السالم:  غاده

  السالم وعلیكم:  باكي بصوت جیھان

  یاغاده

  ؟لیھ بتعیطي یابنتي خیر:  غاده

  عندي دلوقتي تیجي تعرفي:  جیھان

  ؟البیت في

  المستشفى رایحھ لسھ انا:  غاده



 

  یلبل طیب ینفع..  جیھان یا دلوقتي

  ؟اجیلك

  حد عایزه مش خالص:  بصریخ جیھان

  براحتكوا یجي

  .. وجھھا في الھاتف اغلقت ثم

  .. باستغراب الھاتف الى غاده نظرت

  وبین بینھا الفاصل الشارع عبرت ثم

  مازالوا الصحفیین وجدت المستشفى

  حول حدیث اي اجراء یریدون باالسفل

  رأسھا ھزت..  شریف الكابتن حالة

  حالة أصبحت لقد..  سخریھ في

  التي المھمھ المواضیع من المرضى

  كي عنھا الكتابھ في یتسارعون

  مسكت..  النشر بحصریة یحظون

  ال..  محمود على واتصلت ھاتفھا

  ونفس عدیده مرات اتصلت..  یرد

  مره حقیبتھا ھاتفھا ادخلت..  النتیجھ

  ارتدت..  ضیق في تزفر وھي اخرى



 

  في وتجولت االبیض بالطوھا

  .. عملھا تابعت المستشفى

  .. بلمیاء التقت

  یادودو ازیك:  لمیاء

  عاملھ انتي ازیك للھ الحمد:  غاده

  ؟ایھ

  یابنتي ایھ..  للھ الحمد:  لمیاء

  غیر سیره مالھاش كلھا المستشفى

  .. العملیات في عملتیھ اللي على

  السیره یادي:  خفیفھ بعصبیھ غاده

  فكره على..  معجزه معملتش..  دي

  الدكتور كان كده تعمل مكنتش لو

  بس ھو متأكده انا..  عملھا علي

  البتر غیر حل مفیش ان كالم بیرمي

  دي..  جوانا من االفكار یطلع عشان

  مش نفكر فرصھ یدي بیحب طریقتھ

  ده واظن..  ویقرر یفكر اللي بس ھو

  نجاحھ سر



 

  شویھ بالراحھ طیب طیب:  لمیاء

  لیھ كده بعصبیھ بتتكلمي

  : فسھان تھدئة تحاول وھي غاده

  كلمتني عمي بنت..  عارفھ مش

  وانا اروحلھا وعایزاني متضایقھ وھي

  یادوب المستشفى باب على كنت

  اخوھا وبكلم..  داخلھ لسھ

  علیھا خایفھ..  مابیردش

  وروحیلھا استأذني طیب:  لمیاء

  بس اكمل لما كده ھعمل:  غاده

  تستدعي حاالت مفیش ولو المرور

  طول على ھروحلھا قعادي

  الكابتن على ھتعدي..  اوك:  لمیاء

  شاء ان:  مصطنع اھتمام بعدم غاده

  اللھ

  یابختك:  لمیاء

  ؟اشمعنى:  غاده

  كان كلھ الفریق بیقولوا اصل:  لمیاء



 

  مشیوا عارفھ ومش شویھ من عنده

  .. لسھ وال

  روحي ؟ یابنتي عبیطھ انتي:  غاده

  المعمل..  شغلك شوفي روحي

  محتاجلك

  المس..  یاختي ماشي:  لمیاء

  الى غرفتھ على مرورھا غاده أجلت

  نظرت..  اخیرا وصلت..  الوقت اخر

  شدت ثم...  بخوف الغرفھ الى

  وذھبت عمیق نفس واخذت قامتھا

  المقبض مسكت..  واثقھ خطوات في

  دخلت ثم..  االخرى بالید وطرقت بید

  خلفھا الباب واغلقت

**********************  

  ھاني بجوار جالسا محمود كان

  مجلس مع مھما اجتماعا رونیحض

  وانتھى..  اخرى شركھ ادارة

  .. خیر على االجتماع



 

  الشركھ مقر من خارج وھو محمود

  زي مشیت االمور للھ الحمد:  االخرى

  بالظبط عایزین ماكنا

  .. للھ والشكر للھ الحمد:  ھاني

  من قلبي على ایدي حاطط كنت

  ھیوافقوا مش قلت..  االخیر الشرط

  بقى یرید الم ربك بس..  علیھ

  باللھ ونعم..  فعال:  محمود

  من لیعدلھ جیبھ من ھاتفھ اخرج ثم

  ؟ده ایھ:  قال ثم..  الصامت وضع

  ؟ایھ في ایھ:  ھاني

  .. مرات ٧ كلمتني غاده:  محمود

  یارب استر

  شوف بسرعھ طیب كلمھا:  ھاني

  ایھ في

  حاضر حاضر:  محمود

  .. بھا اتصل وبالفعل

************************  



 

  والدتھ وجدت الغرفھ علیھ دخلت

  كرسي على صمت في تبكي جالسھ

  الناحیھ في اخر شخص ویوجد بجواره

  القت..  الحزن علیھ یبدو االخرى

  بالتقریر امسكت ثم السالم علیھم

  السریر على الموجود

  یافندم حضرتك ازي:  غاده

  زي:  البكاء اجھده بصوت والدتھ

  .. یابنتي شایفھ مانتي

  .. تمام الوضع للھ الحمد:  غاده

  مش انتي..  بس ایھ تمام:  والدتھ

  ؟ازاي عامل جسمھ شایفھ

  اخرى مره التقریر الى نظرت

  والمتابعات القرایات كل:  وقالت

  بطئ ولو تحسن في ان بتدل الیومیھ

  على نظرة تلقي وھي صمتت ثم

  ان محاولھ وقات اخیره مره الورق

  الفریق ان سمعت انا:  الجو تلطف



 

  ھنا كان كلھ

  ومشیوا بسرعھ جم اه:  والدتھ قالت

  انتي:  بخشونھ وقال أخیرا نطق

  یوم اول جیتیلي اللي

  انا ایوه:  غاده علیھ ردت

  ھخرج انا افھم عایز بقى انا:  شریف

  ؟امتى ده الجبس كل وھشیل ؟ امتى

  على اللي الرباط كلھ ده من واالھم

  ؟امتى ھشیلھ ده وعیني راسي

  یھل مستعجل حضرتك:  غاده

  ؟افندم:  شریف

  العظام عالج حضرتك بص:  غاده

  عالج اي من اطول وقت بیاخد بالذات

  مش كسور حصلك اللي وخصوصا

  احنا..  كتیر واماكن..  حتى شروخ

  لحد خلص الموضوع ان ربنا نحمد

  بسیطھ مكنتش والحادثھ..  كده

  ؟یعني ایھ اد ماقلتیش:  شریف



 

  شھور ست من اقل مش:  غاده

  ؟عمن:  بحده شریف

  مش العصبیھ سمحت لو:  غاده

  عشان ساعدنا..  عشانك كویسھ

  مظبوط یكمل العالج

  الدكتوره كالم اسمع:  والدتھ

  .. یابني

  ده راسي على اللي والزفت:  شریف

  امتى ھیتشال

  في الحدیث من الھروب غاده حاولت

  للي انا مش واللھ:  المنظقھ تلك

  مش..  العیون دكتور ده احدد

  اختصاصي

  ؟ایھ عیون ؟عیون:  خضھب شریف

  عشان راسي رابطین مش انتوا

  وال ؟كمان ھي فیھا اتعورت

  ؟علیا بتضحكوا

  في تجاوزت انھا غاده علمت



 

  الذي بالسر اباحت وانھا..  الكالم

  تسطع لم..  عنھ الجمیع یخفیھ

  وھي فمھا على یدھا وضعت..  الرد

  جمیعا فیھم یصرخ تراه

  عیني ماتفھوني لیھ ساكتین:  شریف

  ایھ فیھا رىج

  تستطع ولم..  عالي بصوت امھ بكت

  .. بكاءھا صوت تكم ان االخرى ھي

  یده من صدیقھ بھ امسك

  .. روعھ من یھدئ لكي السلمیھ

  ماینفعش یاشریف اھدى:  صدیقھ

  .. مافقت ساعة من بتعملھ اللي

  یفھمني حد ماھو یارامي:  شریف

  اھدى عشان

  ؟..  بالظبط ایھ تفھم عایز:  غاده

  ؟ایھ فیا انا:  یلھث وھو شریف

  انطقي ؟ایھ جرالي

  كده مش یاشریف بالراحھ:  رامي



 

  اماكن في اتصبت حضرتك:  غاده

  اشرحلك وممكن اختصاصي وده كثیره

  انما..  حالتك بالتفصیل

  .. فیھا اتكلم ھقدر مش العیون حالة

  المختص الدكتور ابعتلك ممكن

  .. اذنك بعد..  یشرحلك

  نبیل دكتورال الى سریعا غاده ذھبت

  .. شریف غرفة الى واحضرتھ

  .. لھ ھي قالت ماذا لھ شرحت

  صعب حالھ في النھ یھدأه ان وترجتھ

  فیھا احد معھ یتناقش ان

  الى غاده مع نبیل الدكتور دخل

  یصرخ تركتھ كما وجدتھ الحجره

  .. بھ ممسك وصدیقھ

  لو كابتن..  كابتن:  نبیل الدكتور

  تسمعني ممكن سمحت

  ؟نمی انت:  شریف

  .. نبیل دكتور انا:  نبیل الدكتور



 

  العیون دكتور

  بقى فھمني..  ایواااا:  شریف

  ؟ایییییییییھ في..  العیون یادكتور

  كالمھ یوجھ وھو نبیل الدكتور

  قولیلھ یافندم سمحتي لو:  لوالدتھ

  كده ھینفع مش یسمعنا عشان یسكت

  .. الدكتور كالم اسمع یابني:  والدتھ

  ریادكتو ماتقول:  شریف

  ولكن حالتھ نبیل الدكتور لھ شرح

  في االمل ضعف الى یتطرق ان دون

  انھ لھ قال فقط..  نظره اعادة

  العین عظمة حول بسیط كسر یوجد

  منھ تماما یشفى الن ینتظرون وانھم

  في بسیطھ عملیة لھ یجرون وبعدھا

  .. جدید من نظره لھ تعید عینھ

  الزم بس حضرتك:  نبیل الدكتور

  .. أكتر مش وقت مسألة انھا تعرف

  الخط فتحت..  غاده ھاتف رن ھنا



 

  الفور على

  ثانیھ..  یامحمود ایوا الو:  غاده

  معایا خلیك واحده

  جمیعا الحجره في من استأذنت ثم

  بالخارج تتحدث وخرجت

  بیك اتصلت انا یامحمود ایوه:  غاده

  مره كذا

  وقافل مھم اجتماع في كنت:  محمود

  التلیفون صوت

  منھاره وكانت لمتنيك جیھان:  غاده

  بس اروحلھا عایزاني كانت..  خالص

  في لسھ انا ھقدر مش انا

  انت تروحلھا ماتعرفش..  المسشفى

  مالھا تشوف

  بتدلع دي رایحلھا مش ال:  محمود

  .. اكید

  ایھ بتدلع یامحمود علیك حرام:  غاده

  بس



 

  قبل بیا اتصلت ماھي:  محمود

  كل اسیب عایزاني ایھ وقال االجتماع

  .. جري واروحلھا ایدي في اللي

  عیال لعب

  روحلھا خلصت انت مش طب:  غاده

  دلوقتي بقى

  روحت كنت ینفع لو واللھ:  محمود

  الزم مھم تاني مشوار ورایا بس

  بنفسي اخلصھ اروح

  كده اختك ھتسیب والحل:  غاده

  .. مالھا عارفین مش واحنا

  علیھا اطمني طیب كلمیھا:  محمود

  وطمنیني

  ؟ایھ وال منھا وصمأم انت:  غاده

  تلیفونھا قفلھ كلمتھا انا وبعدین

  ھتصرف انا طیب:  محمود

  االول قولي ایھ ھتعمل:  غاده

  فعال انا..  لسھ عارف مش:  محمود



 

  .. فاضي مش

  طیب عندك ھاني:  غاده

  اه:  محمود

  ھو حاجھ وراه وال فاضي:  غاده

  كمان

  تبع حاجھ مفیش ال:  محمود

  ؟يیعن ایھ ھیعمل ھو بس..  الشغل

  یاخدھا ساره على یعدي خلیھ:  غاده

  تسیب وخلیھا..  لجیھان ویروحوا

  مامتك عند عمر

  سالم طب..  كویسھ فكره:  محمود

  ھرتبھا وانا

  سالم:  غاده

  الدكتور وجدت ثم..  المكالمھ انھت

  شریف حجرة من یخرج نبیل

  اھدى بقى..  یادكتور ھا:  غاده

  ؟دلوقتي

  هد ؟ بس ایھ اھدى:  نبیل الدكتور



 

  الكوره ان واضح..  اوي ضیق خلقھ

  الناس ان فاھمین بتخلیھم

  ؟ایھ وال عندھم بتشتغل

  ھو ماتظلموش یادكتور ال ال:  غاده

  .. دي ظروفھ من متفاجئ بس

  الدنیا لقى فجأه ده حقھ بصراحھ

  حاجھ اي شایف ومش ضلمھ

  .. طبعا طبعا:  نبیل الدكتور

  ھیشوط اللي بقى انا ادعیلي:  غاده

  میو كل فیا

  یشوط ما بدل اه:  علي الدكتور

  انتي فیكي ھیشوط الكوره

  .. علیا مكتوب اه:  بضحك غاده

  بس بعید من ھیشرف علي الدكتور

  .. یومیا ھتابعھ اللي انا

  علیھ یعینك اللھ:  نبیل الدكتور

  امین اللھم:  غاده

  نظرت..  الحجره امام واقفھ تركھا



 

  وجدتھ..  الزجاج خلف من الیھ

  .. بیده رأسھ فوق اطالرب یتحسس

  اجل من الدرجھ لھذه تتأثر مره الول

  الطیبھ علیھا یبدو والدتھ..  مریض

  االخر والشخص..  والصالح الشدیده

  شریف سمعت كما رامي یدعى الذي

  او صدیقھ كان ان تعلم ال..  لھ یقول

  من جو ھو ماتراه ولكن..  اخیھ

  .. الحجره داخل الشدید الحزن

  راسيالك من كرسي على جلست

  .. الحجره امام بالردھھ الموجوده

  صدرھا امام یدھا وضعت

  .. الخلف الى رأسھا وارجعت

  اتخصصت یارتني:  لنفسھا وقالت

  االمل ادیلھ قدرت زماني كان عیون

  انھ

  .. تاني ھیشوف

*************************************  



 

  

  

  عشر الثامن الفصل

  

  

  

  

  منزل الى وساره ھاني وصل

  .. الفور على المنزل دخلوا. . جیھان

  على تطمئن ان متلھفھ ساره كانت

  ادخلتھم..  لھا جرى وما جیھان

  لتنادي وتركتھم الصالون الى الخادمھ

  جیھان لھم نزلت..  سیدتھا على

  عندما..  لھا یرثى حالھ في وھي

  نفسھا ورمت ساره على جریت رأتھم

  سندتھا..  وبكت سریعا حضنھا في

  على بجوارھا ستجل ان الى ساره

  في ینظر وھو ھاني جلس..  االریكھ



 

  .. ظھره ویعطیھم االخرى الجھھ

  جرالك اللي ایھ یاجیھان مالك:  ساره

  مش انا معاكوا خدوني:  جیھان

  واحده ثانیھ ھنا اقعد عایزه

  ایھ حصل اھدي طب:  ساره

  ده ادم بني مش ده:  جیھان

  طایقاااااااااااااه مش..  حیوان

  نعرف عشان بالظبط یھا عملك:  ھاني

  نتصرف

  مجاش فین محمود ھو:  جیھان

  ؟لیھ معاكوا

  ماینفعش مھم مشوار عنده:  ھاني

  .. وساره انا وبعتني..  یأجلھ

  طمنیني یاجیھان ایھ حصل:  ساره

  بقى

  انت:  ھاني الى تنظر وھي جیھان

  یاھاني لیھ كده قاعد

  بسرعھ نزلتي شكلك انتي:  ھاني



 

  شعرك تغطي ونسیتي بس

  ؟شعري:  شعرھا على یدھا وضعت

  وضعتھ..  سریعا حجابھا خلعت ساره

  جیھان ھدأت..  جیھان رأس على

  انقبض..  ھاني لھا نظر..  قلیال

  .. لمنظرھا قلبھ

  ؟ایھ فیكي عمل ھو:  بغضب سألھا

  وانتي انا تتكلمي عایزه لو:  ساره

  فوق نطلع تعالي بس

  بره استناكوا ممكن انا:  ھاني وقف

  غریب مش انت ابدا ال:  جیھان

  اقعد اتفضل یاھاني

  ھا:  وقال لھا ونظر اخرى مره جلس

  خناقھ اتخانقنا بس مفیش:  جیھان

  النھارده وكملناھا امبارح كبیره

  .. كده غریب طبعھ ھو..  الصبح

  واحد مش..  زیینا مش یاساره عارفھ

  كل..  بیتھ وعلى مراتھ على بیحافظ



 

  مكنتش..  وشرب وسھر خروج یوم

  معاه كده ھتبقى الحیاه ان وقعھمت

  بالك واخده لسھ وانتي:  بلوم ساره

  لسھ انتي وال ؟ حیاتھ اسلوب من

  منھ تشتكي فاكره

  انتي یاساره ایھ جرى:  ھاني

  بتھدیھا وال بتبكتیھا

  حاجھ عارف مش انت:  ساره

  بس نصحھا یاما محمود..  یاھاني

  الحیاه ان فاكره..  بتتنازل كانت ھي

  عایشھا اللي الحیاه ھي الھاي الشیك

  حاتم سي

  فقت خالص بس حق عندك:  جیھان

  منھ اخلص وعایزه

  وقولیلي اھدي طیب:  بھدوء ھاني

  تقرري عشان امبارح من جد اللي ایھ

  البیت تسیبي

  اوي كبیر فرح في كنا:  جیھان



 

  .. جدا مبسوطھ وكنت امبارح

  واقفھ وكنت حضروا كبار ومغنیین

  .. والیاح اللي بالھیلمان ومشغولھ

  لحظھ في حسیت لیھ عارفھ مش

  قمت..  خفت..  بیوجعني بقلبي

  خرجت..  ملقیتھوش..  علیھ دورت

  اي في موجود مش..  القاعھ من

  وفضلت تاني القاعھ رجعت..  حتھ

  كذا بیھ اتصلت..  مكاني في قاعده

  بیا اتصل وبعدین..  مابیردش مره

  من یمشي اضطر انھ بیقولي بعدھا

  مع اروح وبیقولي مایقولي غیر

  مشیت طول على بعدھا..  السواق

  روحت..  لوحدي اقعد ماقدرتش

  لسھ وھو اتنین عدت والساعھ

  ساعھ نص..  نمت دخلت..  مجاش

  .. غریب رقم..  بیرن تلیفوني ولقیت

  بطریقھ بتتكلم واحده لقیت ردیت



 

  .. فین جوزك وبتسألني زبالھ

  ضحكت..  مین انتي فیھا شخطت

  تقولي وقعدت..  سافلھ بطریقھ

  وادیتني تانیھ واحده حضن في جوزك

  العنوان في مركزتش انا عنوان

  .. الدقي في كان ھو بس بالظبط

  في السكھ وقفلت شتمتھا المھم

  حكیتلھ..  جھ لما واستنیتھ..  وشھا

  معاه اتخانقت..  حصل اللي على

  من نام ودخل سابني كبیره خناقھ

  كان النھ غلطان انھ مایحس غیر

  الصبح جھ ولما ودایخ سكران نیلمت

  واتخانقت وصحیتھ االوضھ علیھ دخلت

  قام..  بتكلم كأني وال..  تاني معاه

  وانكت بھري وانا الشركھ وراح ولبس

  لوحدي نفسي في

  العربي االفالم شغل ایھ:  ھاني

  ده القدیمھ



 

  دي اتصلت اللي یمكن مش:  ساره

  احتمال..  جوزك على وبتتبلى بتكدب

  اوي كبیر

  مافكرتش اني فاكره وانتي:  انجیھ

  انھ المصیبھ!!  ده االحتمال في

  ماأنكرش

  سابك ؟ماأنكرش ایھ یعني:  ھاني

  ومادفعش وصلك اللي الكالم تقولي

  نفسھ عن

  على وصدق ماأنكرش ھو:  جسیھان

  عن دافع..  اتصلت اللي الزفتھ كالم

  لما..  لنفسھ العذر لقى بانھ نفسھ

  كل ھو یووووه یقولي قعد صحي

  خلیكي..  علیھا ھتحاسبیني حاجھ

  یقولي عارفھ مش..  یاحبیبتي الرج

  لسھ وانتي..  معقده انتي

  انا!!  معایا الحیاه على ماتعودتیش

  ازاي بیفكر ده ادم البني فاھمھ مش



 

  ؟حاتم من یطلع كلھ ده:  ھاني

  انھ الناس قدام باین اللي:  جیھان

  محترم راجل

  ماذا یفكر وھو ذقنھ ھاني حك

  ایھ عایزه انتي:  وقال..  سیفعل

  یاجیھان دلوقت

  ماما عند البیت اروح عایزه:  جیھان

  بس ھروحكوا انا طیب:  ھاني

  االول ھكلمھ

  ماتكلموش ال ؟؟؟ مین تكلم:  جیھان

  فین انا یعرف عایزاه مش

  عمل مھما..  ماینفعش:  ھاني

  محمود لو حتى..  جوزك ده..  فیكي

  كده یاخدك ماینفعش جالك اللي ھو

  یستأذنھ ما غیر من

  الظلم على یاسالم:  جیھان

  الشرع ده..  الكالم اسمعي:  ھاني

  االحسن انتي خلیكي..  واالصول



 

  انتھت الحیاه!!!!  ایھ كالم:  جیھان

  اعیش لنفسي ھسمح مش خالص بینا

  بعد یلمسني اخلیھ وال تاني معاه

  اني ھاقولھ وتقولي..  كده

  یتحط الزم ده زي واحد..  ھمشي

  لواقعا االمر قدام

  ھنعملك اھدي اھدي طیب:  ھاني

  اطلعي..  عایزاه انتي اللي كل

  ھكلم وانا فوق معاھا اقعدي یاساره

  .. ونتفاھم یجي حاتم

  مالك وانت قالك افرض:  بقلق ساره

  في تقف علیك خایفھ انا ؟لیھ تتدخل

  ده حاتم زي واحد مع عداء موقف

  جي یاجي سوري:  لجیھان نظرت ثم

  اللي انا ده ایھ سوري:  جیھان

  موقف في ھاني ھحط اني سوري

  ده ادم البني مع

  محمود اصال..  ماتقلقوش:  ھاني



 

  اتكلم ومفوضني للموضوع مصدرني

  .. باسمھ

  انا مش وبعدین:  جیھان الى نظر ثم

  احمیكي حقي ومن الكبیر اخوكي زي

  عینیھا مأل رغم جیھان ابتسمت

  یاھاني شكرا:  لھ وقالت بالدموع

  بینما..  جیھان لحجرة كلتاھما صعد

  تلیفون اجرى..  باالسفل ھاني بقي

  معھ التحدث یرید انھ واخبره لحاتم

  .. فیھ منتظرینھ واختھ وانھ بیتھ في

  المطل الزجاجي الباب من ینظر وقف

  یفكر كان..  الخلفیھ الحدیقھ على

  سریعا ھكذا تبدل وكیف حالھا في

  بالنشاط ملیئھ صغیره طفلھ من

  الى الناس كل بةومداع والحیویھ

  انتي كم..  بالھموم ملیئھ سیده

  .. وحدك تعانیھ ما كل على صغیره

  في احدا تشارك ال انھا الواضح فمن



 

  وبعد..  اللعین زوجھا مع مشاكلھا

  استدار خلفھ خطوات سمع قلیل وقت

  القادم من لیعرف

  یاھاني خیر:  شذرا لھ ینظر وجده

  ؟ ایھ في

*************************  

  .. المستشفى لمغادرة تستعد نتكا

  سمع..  حقیبتھا في أغراضھا تضع

  دخلت..  الحجره باب على طرقات

  الممرضھ

  شریف الكابتن والدة:  الممرضھ

  حضرتك تقابل عایزه

  تتفضل خلیھا:  غاده

  غاده بھا رحبت..  السیده دخلت

  .. للجلوس ودعتھا

  كنت لو اسفھ انا معلش:  السیده

  .. معطالكي

  شغلي خلصت انا ابدا ال:  غاده



 

  خالص

  طیب ؟ مروحھ كنتي یعني:  السیده

  وخالص بكره اجیلك

  انا..  براحتك یافندم واللھ ال:  غاده

  وقت اي في امرك تحت

  انا..  فیكي یبارك ربنا:  السیده

  اخالقھ شریف ان بس اقولك جایھ

  ومش مؤدب ھو..  خالص كده مش

  وھو الحادثھ ساعة من بس عصبي

  حد كده ماتقولي زي..  انھ حاسس

  صعبھ حاجھ ده النظر فقدان..  مقیده

  ابني ان اتصور قادره مش اوي

  .. الوحید

  في وبدأت عبارتھا اكمال تستطیع لم

  البكاء

  على ووربتت جوارھا الى غاده وقفت

  الى وضمتھا رأسھا قبلت ثم..  كتفھا

  صدرھا



 

  .. ماتعیطیش..  بقى خالص:  غاده

  لبحا متأثره غاده من دمعھ نزلت

  كمان انا اعیط خلتیني شفتي:  والدتھ

  ازاي

  : بحنیھ الیھا ونظرت یدھا مسكت

  علیا صعبان حالھ بس یابنتي اسفھ

  زي شاب كان ما بعد من..  اوي

  .. علیھ بتحسدني الناس وكل الورد

  لھ حول وال سریر على مرمي بقي

  قوة وال

  اخرى مره وبكت

  ده..  خیر یافندم واللھ خیر:  غاده

  نصبر الزم واحنا..  نيصدقی ابتالء

  على فیھ احنا اللي یعدي ربنا وندعي

  خیر

  یادكتوره یكرمك ربنا:  وقالت وقفت

  جایھ كنت بس خالص ھمشي انا

  واقولك الجاف أسلوبھ على اتأسفلك



 

  متابعتك عن تعتذري اوعي عذره على

  عایزه وكمان اوي ارتحتلك انا..  لیھ

  في عملتیھ اللي على اشكرك

  العملیات

  وربنا سبب من اكتر مش انا : غاده

  انا مش وانقذه شفاه اللي ھو

  ... وصالحھ طیبھ شكلك:  السیده

  ونظره تستجاب دعوتك یمكن ادعیلھ

  یرجعلھ

  طیب:  اخرى مره غاده أجلستھا

  اتفاق معاكي ھتفق انا حضرتك

  حضرتك بالش حاجھ اي قبل:  السیده

  الھام یاطنط قولیلي ویافندم

  اوي جمیل حضرتك اسم:  غاده

  یابنتي ذوقك من:  الھام

  اوي متأثره شایفاكي انا طیب:  غاده

  لو..  الوحید ابنك النھ حقك وطبعا

  رجلھ على ویقف حیلھ یشد عایزاه



 

  تعیطي تبطلي الزم..  االول زي

  على مأثر ده یمكن عشان قدامھ

  تقبلھ..  واكتر اكتر النفسیھ حالتھ

  اللي وللوضع وللمستشفى للعالج

  انتي علیكي قفیتو عموما فیھ ھو

  االولى بالدرجھ

  ؟ایھ ھعمل وانا ؟ انا علیا:  الھام

  .. لقلبھ انسانھ اقرب حضرتك:  غاده

  مش كلھا الدنیا على اتعصب لو

  صح یزعلك او یعصیكي ھیقدر

  عمره طول یابني حبیبي:  الھام

  علیا حنین

  وتقوي قلبك تقوي الزم:  غاده

  تحسدك الناس تاني ویرجع الكابتن

  الرقیھ اقري عتھاسا بس علیھ

  .. یحفظھ ربنا عشان كلھا الشرعیھ

  ان محاولھ تضحك وھي ذلك قال

  حزنھا من تخرجھا



 

  وانا بس یشفیھ ربنا:  الھام ابتسمت

  البیت من یخرج ھخلیھ مش

  انك واضح:  لكالمھا غاده ضحكت

  اوي اوي بتحبیھ

  .. الدنیا في غیره مالیش:  الھام

  خیر على شفاه یتم ربنا:  غاده

  یارب لیھولكویخ

  غیر عایزه مش انا یارب یارب:  الھام

  كده

  اللھ باذن ھیستحیب ربنا:  غاده

  مره شكرتھا ان بعد الھام غادرت

  على مسیطر وشریف..  اخرى

  تماما تفكیرھا

*******************************  

  ازیك..  حاتم:  ھاني

  بحذر علیھ سلم..  لحاتم یده ومد

  ؟ایھ في خیر..  للھ الحمد:  وقال

  : الموقف لتلیین یبتسم وھو ھاني



 

  االول نقعد تعالى..  كده طول على

  السلم اعلى الى نظر ثم لھ نظر

  اتفضل..  ماشي:  وقال

********************************  

  فوزیھ وجدت للمنزل غاده وصلت

  على جالسھ وھي الصغیر تداعب

  .. الصالھ في كرسي

  علیكم السالم:  غاده

  ورحمة السالم یكموعل:  فوزیھ

  .. اللھ

  ازیك:  الصغیر على تسلم وھي غاده

  ایھ عامل یاكوكو

  احضر ما لحد بقى خدیھ:  فوزیھ

  العشا

  تعالى:  الطفل تحمل وھي غاده

  بص بس ھدومي بغیر وانا معایا

  ؟ اتفقنا..  التانیھ الناحیھ

  ثم..  غاده كالم على فوزیھ ضحكت



 

  غاده دخلت بینما..  المطبخ دخلت

  الصغیر ومعھا مالبسھا لتبدل ھاحجرت

  .. تنتھي ریثما السریر على وضعتھ

  .. البیت مالبس ارتداء من انتھت

  وداعبت السریر على بجواره جلست

  یاعمور شفت:  تقول وھي شعره

  مش انھ عرف لما ایھ عمل الكابتن

  بلساني وقعت انا..  تاني ھیشوف

  عارف مش انھ ماعرف غیر من

  نھعی في اتصاب انھ وقلتلھ

  یفھم ال وھو الصغیر لھا ینظر كان

  تحادث كأنھا أكملت ولكنھا كالمھا

  عصبي شكلھ بس:  كبیر شخصا

  بس ده كده مش ھو اكید ال..  اوي

  بصراحھ..  عنیھ موضوع عرف عشان

  .. كده من اكتر یعمل وحقھ حقھ

  .. تندھھا عمھا زوجة سمعت ثم

  جلست..  عمر حاملة الیھا ذھبت



 

  .. مالطعا مائدة على معھا

  لیھ لوحدھا قاعده ساره امال:  غاده

  مش ؟ معانا تتعشى ومانزلتش

  .. بره محمود عربیة شایفھ

  مشوار ھاني مع خرجت:  فوزیھ

  ماجوش ولسھ ساعتین یجي بقالھم

  مع كالمھا وتذكرت غاده قلب انقبض

  مع لجیھان سیذھب ھاني وان محمود

  زوجة ان الواضح من ولكن..  ساره

  اي الموضوع اھذ عن تدري ال عمھا

  تعلم ال وكأنھا غاده صمتت..  شئ

  طعامھا تناول وأكملت..  شئ اي

  امام طبیعیھ لتبدو ولكن مضض على

  فوزیھ

************************  

  اتكلم اتفضل:  حاتم

  : سریع تفكیر بعد وقال ھاني تنحنح

  محمود على اتصلت كانت جیھان



 

  .. ضروري ھنا یجي عایزاه وكانت

  وعنده اجتماع في كان محمود بس

  اجیب قالي..  یسیبھ مایقدرش شغل

  جیھان تشوف عشان ھنا ساره

  وشافتھا:  حاتم

  بوجودھم حاتم رغبة بعدم ھاني شعر

  فقال..  االساس من البیت في

  فوق معاھا قاعده لسھ:  بھدوء

  لھا ھطلع انا طیب:  حاتم وقف

  بعض مع تسیبھم ممكن:  ھاني

  بعض مع یتكلموا سیبھم..  شویھ

  اكتر كده ترتاح جیھان یمكن

  مراتي ھتعرف وانت:  بخشونھ حاتم

  ؟ایھ وال مني اكتر

  .. بس..  طبعا ال:  ھاني

  المطلوب ایھ..  بس غیر من:  حاتم

  دلوقتي

  انا:  ھدوءه على محافظ وھو ھاني



 

  بعد بس اتكلم اني صفھ مالیش طبعا

  نیابة اتكلم اني وكلني اخوھا اذنك

  وجتكز ان حضرتك بستأذن..  عنھ

  كام مامتھا عند البیت ساره مع تیجي

  .. ترتاح یوم

  قلت ولو:  رد ثم قلیال حاتم صمت

  ؟أل

  طبعا حقك:  ھاني

  انا كده وعشان..  حقي اكید:  حاتم

  یشوفھا عایز اللي..  موافق مش

  مش رجلیھا كده غیر..  ھنا یجي

  البیت عتبة ھتخطي

  واقفھ وھي االخیره جملتھ سمعت

  .. یاالعل السلم درجة على

  اعیش عایزه مش وانا:  فیھ صرخت

  عند اروح عایزه..  یاخاین معاك

  .. امي

  ترنحت..  وداخت رأسھا مسكت ثم



 

  .. السلم أعلى على من ووقعت

  ان الى السلم درجات بكل ارتطمت

  .. قدمیھما قرب لالسفل وصلت

  جیھااان:  ھاني صرخ

  اقترب..  الفور على ساره ونزلت

  اقرب الى لھاحم وحاولوا منھا االثنان

  یوجد وال افاقتھا حاولوا..  كرسي

  الى ھاني نظر..  جیھان من رد اي

  نظرة عینیھ وفي متجمد وجده حاتم

  فیھ صرخ..  زوجتھ على وقلق فزع

  یتصل او شیئا یفعل ان حاتم

  ساره صرخت فجأة ثم..  باالسعاف

  ؟ده ایھ:  وقالت

  نظر موضع الى وحاتم ھاني نظر

  من بشده فینز دم وجودوا..  ساره

  .. جیھان رجلي بین

  تروح الزم بتنزف دي:  ساره

  حاال المستشىف



 

  وحمل طریقھ من ھاني حاتم أبعد

  وتبعھ لسیارتھ بھا وھرع زوجتھ

  كلم الطریق وفي..  وساره ھاني

  جملة حدث بما وابلغھ محمود ھاني

  المستشفى الى وصلوا..  وتفصیال

  .. الكشف حجرة الى جیھان ودخلت

  خرج..  قلیل وبعد. . العملیات ثم

  حامل كانت انھا وأخبرھم الدكتور

  نزیف وحدث تقریبا االول بشھرھا

  .. الجنین فقدان الى أدى شدید

  .. للمستشفى أخیرا محمود وصل

  احد مع واقفان وساره ھاني وجد

  .. جیھان حالة على سألھ..  االطباء

  .. عنھا علم ما ھول من صدم

  ود..  غبي من ویالھ..  یاللمسكینھ

  تركھ على ندما كثیرا نفسھ یضرب ان

  بلذة المبھوره البرئیھ الفتاه لھذه

  حساب على وكلھ ومتاعھا الدنیا



 

  .. نفسھا وعزة كرامتھا

  حجرة في انھ علم..  حاتم على سأل

  جالسا وجده الیھ ذھب..  االستراحھ

  .. كفیھ بین وجھھ واضعا وحده

  یاقة من وأمسكھ الیھ الخطا اسرع

  نظر..  جلستھ من أوقفھ..  قمیصھ

  تحول ما سرعان عارم غضب في الیھ

  والدموع حاتم وجد..  دھشھ الى

  ینظر مازال وھو تركھ..  عینیھ مألت

  .. الیھ

  ؟ایھ بعد تبكي جاي:  محمود

  مش انت یامحمود اسكت:  حاتم

  فیھ انا باللي حاسس

  حاسس مكنتش وانت:  بغضب محمود

  عیشتھا في بتتعذب وھي بیھا

  .. مفتحھ ورده دیكم انا ؟معاك

  بإیدك وقتلتھا خنقتھا

  حقھا في غلطت انا..  عارف:  حاتم



 

  .. بس..  كتیر

  : أعلى وصوت أكبر بغضب محمود

  ؟إییییھ بس فھمني ؟إییییھ بس

  الكالم:  وقال صوتھ نبرة من ھدأ ثم

  تطلقھا انت..  فایده منھ مافییش

  .. لحالھ یروح واحد وكل بھدوء

  منك صلھاوح سنھ ٢٥ مجابتش البنت

  .. منك كده اوي كفایھ..  ده كل

  عنھا بعید سبیلك لحال وروح

  مش یامحمود علیك حرام:  حاتم

  ھتحرمني..  مات اللي ابني كفایھ

  كمان ھي منھا

  بتحبھا كنت یعني وانت:  محمود

  ؟علیھا وخایف

  ومش..  بحبھا ایوه:  حاتم

  .. ھاطلقھا

  حافظت كنت بتحبھا كنت لو:  محمود

  .. الحجاب ماقلعتھاش كنت..  علیھا



 

  انا..  معاك باالمان حسستھا كنت

  كأنھا وھي كده قبل بشوفھا كنت

  جواھا مكتومھ كتیر حاجات جواھا

  اتكلمت عمرك..  تتكلم قادره مش

  وال تخصھا حاجھ اي عن معاھا

  الحفالت على كان كلھ كالمكوا

  والسفر والسھرات

  بكده مبسوطھ كانت ماھي:  حاتم

  كبیر انت ؟ دورك ایھ وانت:  محمود

  دي اه..  صغیره عیلھ وھي وفاھم

  غلطانھ كمان وھي لیھا حجھ مش

  بیبقى الغلط دي الحاالت في بس

  العالقھ في القائد النھ الراجل على

  ھي مش

  الناس یابن بص:  بھدوء قائال تنھد ثم

  .. ھینفع مش دي الحالھ في الكالم

  وانتي..  معایا ھتروح اختي

  وتركھ.. الكالم خلص..  ھتطلقھا



 

  .. وساره ھاني حیث الى وخرج

  نفسھا وجدت..  أخیرا جیھان فاقت

  ذھب وعندما..  تشعر ان دون تبكي

  ماحدث الى وتنبھت اخیرا البنج اثر

  تعبا ھذا وزادھا اكثر بكت..  لھا

  وھاني ساره حولھا وجدت..  والما

  ھم...  لھم نظرت..  ومحمود

  من اكثر ھم..  الحقیقیھ عائلتھا

  .. ونصحوھا یھاعل خافوا

  فقالت اخیھا عیني مع عیناھا التقت

  كالمك سمعت یارتني:  ببكاء لھ

  سامحني..  یامحمود

  جوارھا یجلس وھو بابتسامھ محمود

  .. یاغالیھ یھمك وال:  یدھا ویمسك

  وتشد رجلك على تقفي بس انتي

  بتاعت جیھان وترجعي..  حیلك

  .. زمان

  في ان حسھ..  اتكسرت انا:  جیھان



 

  وجع مش..  بتوجعني جوایا حاجھ

  جوزي..  قلبي في وجع..  السقط

  انھ معرفتش اللي ابني وال الخاین

  رافض كأنھ مني نزل لما اال موجود

  .. امھ اكون اني

  یاحبیبتي ایھ..  اللھ استغفر:  ساره

  شاء وان..  ربنا قدر ده..  ده الكالم

  یقدرك صالح بزوج یرزقك ربنا اللھ

  تیرك عیال منھ وتجیبي ویحبك

  ما عمر ؟؟ صالح زوج:  بتھكم جیھان

  صالح ھیبقى ما حاتم

  : یدھا على یشد وھو محمود

  .. ھیطلقك..  حاتم في مابقاش

  .. ترد ولم بامتنان جیھان لھ نظرت

  قال الدكتور:  وقال رأسھا◌ٍ  في قبلھا

  ھتقدري..  دلوقتي تمشي ممكن انك

  دي اللیلھ تباتي تحبي وال تقومي

  ؟ترتاحي ھنا



 

  اروح عایزه انا..  ارجوك ال:  جیھان

  حضنھا في انام نفسي..  ماما عند

  اوي اوي

  ربنا..  جي یاجي یاحبیبتي:  ساره

  ابدا مامتك من یحرمك ما

*******************************  

  صبت..  حدث بما فوزیھ علمت عندما

  علیھا اخفوا النھم الجمیع على غضبھا

  طول تظن وھي..  ابنتھا ماتعانیھ

  عمرھا ایام اسعد تعیش انھا الوقت

  جیھان كانت كما الغني زوجھا مع

  قالتھ لما جمیعا عذروھا..  تتمنى

  ال وانھم وتجریح اھانھ من لھم

  ام سعیده جیھان تكون ان یھمھم

  .. ودعھم ان بعد ھاني غادر..  ال

  .. مختلطھ كثیره مشاعر وداخلھ

  یوم بعد بنفسھ وانفرد بیتھ ذھب

  طیاتھ نبی یحمل..  غریب طویل



 

  بالنسبھ الغامضھ االمور من الكثیر

  تجاه بالشفقھ شعوره وأولھا..  لھ

  وھو شفقھ لیست انھا ام..  جیھان

  لما فقط المسمى ھذا تحت یضعھا

  لقب..  لقب من جیھان تحملھ

  تصبح قد الغد في ولكن..  الزوجھ

  والكثیر الكثیر یغیر وھذا مطلقھ

  وجیھان حاتم زواج انتھى وبالفعل

  في محمود یتأخر لم..  ومینی بعد

  المأذون أحضر..  ألختھ وعده تنفیذ

  یرثى حالة في وھو حاتم وحضر

  .. محمود بیت في اللقاء كان..  لھا

  ومحمود جیھان علیھم دخلت

  فقط..  الیھ تنظر لم..  یسندھا

  قصیره جملھ..  لھا ماقالھ سمعت

  قصیره..  طالق إنتي..  كلمتین من

  كل من وضعھا تغیر ان وكافیھ

  شعور ھو غریب ولكن..  النواحي



 

  انھ أظن ال..  اللحظھ ھذه في المرأه

  ھذا تفسیر یستطیع من یوجد

  إنتي:  كلمتي فإن..  الشعور

  أذن على قاسي وقع لھما..  طالق

  لن الرجال حاول مھما..  المرأه

  ذلك وصف أو فھم یستطیعوا

  سیطلق الطالق لو حتى..  الشعور

  .. فیھ وبمرغ غیر زواج من سراحھا

  حالھ في یجعلھا نفسھ الطالق فان

  في وطبعا..  طبیعیھ غیر مزاجیھ

  مصیبتھا فإن..  جیھان حالة

  وفقدانھا..  طالقھا..  مصیبتان

  .. جنینھا

  ھذا في عملھا الى غاده تذھب لم

  تترك لم..  قبلھ الذي الیوم او الیوم

  لم وھاني..  واحده لحظھ جیھان

  ساره اما..  الیوم طول یظھر

  العام الجو یغیروا ان ارادا ومحمود



 

  لیال ھاني جاء..  للمنزل الحزین

  باالتفاق وكلھ..  كثیره أشیاء ومعھ

  جیھان فوجئت..  ومحمود ساره مع

  الجنینھ الى دخلت..  ھذا بكل

  طاوالت بھا وجدت للمنزل الخلفیھ

  الطعام من كثیره أنواع علیھا

  وكراسي..  مغلفھ وھدایا..  الشھي

  كل الى نظرت..  االسره أفراد بعدد

  ھذا

  رأي ایھ:  محمود منھا اقترب

  ؟ جیھان البرنسیس

  ؟ عشاني ده كل:  جیھان

  في خرجناكي كنا تعبك لوال:  محمود

  یامصر فیكي حتھ احسن

  في اخ احسن انت:  بسعاده جیھان

  الدنیا

  احسن وانتي:  جارفھ بحنیھ احتضنھا

  من مسكھا ثم..  الدنیا في اخت



 

  ان لیستطیع قلیال اوابعدھ كتفیھا

  انتي..  عارفھ انتي:  وقال لھا ینظر

  اللي الصغیره البنت نظري في لسھ

  .. معایا وبتعند الكالم مابتسمعش

  وتغلبیني االول زي ترجعي عایزك

  بعض ورا ونجري معایا وتتخانقي

  كلھ البیت ونكسر

  كان ده:  حزینھ بابتسامھ جیھان

  ما عمره اتكسر اللي..  زمان

  ھیتصلح

  انتي..  واوعدك ھیتصلح:  ودمحم

  في ماتفكریش بصي..  صغیره لسھ

  ننبسط عایزین النھارده حاجھ اي

  ده فیھ احنا اللي الكآبھ موود ونغیر

  .. عارفھ انا بسببي كلھ:  جیھان

  كمان انا..  الحق عایزه:  محمود

  وأسأت حقك في غلطت..  السبب

  كلھ..  للھ الحمد..  اإلختیار معاكي



 

  بكره اللھ شاء انو ومكتوب قدر

  أحلى

  اللھ شاء ان:  جیھان

  تانیھ مفاجأه لیكي وعندي:  محمود

  ؟خیر:  جیھان

  منھا واخرج..  ھدیھ اول فتح

  الحج تأشیرة وبھ بھا الخاص الباسور

  الحج موسم كلنا ھنطلع:  محمود

  ؟رأیك ایھ..  الجاي

  احلى دي..  اللھ ؟؟؟؟ بجد:  جیھان

  ھدیھ

  یارب یھانیاج یسعدك ربنا:  محمود

  تعبر والتي االخرى الھدایا كل وأخرج

  جیھان وقضت..  لھا عائلتھا حب عن

  .. اسرتھا مع سعیده لیلھ

*****************************  

  غیاب بعد لعملھا غاده عادت

  .. لزیارتھ متلھفھ كانت..  یومین



 

  مشغولھ كانت الماضیین الیومین في

  من جزء ھناك ولكن جیھان على

  .. مریضھا على مشغول كان قلبھا

  بظاي وال یشغلھا انھ تعترف لم

  العنان تركت ولكنھا..  شئ

  ھو حیث الى تأخذھا لمشاعرھا

  وعلى ودخلت الباب طرقت..  موجود

  كبیره ابتسامھ وجھھا

  الخیر مساء:  ملحوظ مرح في قالت

  .. یابنتي الخیر مساء:  والدتھ وقفت

  جیتي اخیرا

  كان..  یاطنط واللھ اسفھ:  غاده

  عائلیھ ظروف شویة عندي

  ازیك:  كالمھا الیھ وجھت ثم

  ؟ یاكابتن

  ؟ایھ شایفھ انتي:  شریف

  لھا تقول وھي الھام لھا نظرت

  معلش:  صوت تصدر ان دون بشفتیھا



 

  معلش

  التقریر الى تنظر وھي بھدوء غاده

  احسن انك شایفھ انا:  الیومي

  النھارده

  ؟شایفھ:  حزین بصوت شریف

  .. حاسس انت..  فھشای انا:  غاده

  ؟بإیھ حاسس

  ؟ بایھ حاسس:  باستغراب شریف

  ؟ایھ یعني

  حاسس مش..  اصاباتك یعني:  غاده

  بتحسن

  عدوا اللي یوم كام دول:  شریف

  زي انا..  شھر كام مش..  یادكتوره

  مانا

  الكرسي في تجلس وھو غاده

  .. یاكابتن عارف:  لوالدتھ المجاور

  زي حوادث في بتجیلنا حاالت في

  .. بتر ؟ایھ والنتیجھ..  كده حضرتك



 

  ابشع وفي..  انواع والعجز..  عجز

  لو وحتى..  الموت ھي اللي حاجھ

  ده كالمك..  بصي:  بسخریھ قاطعھا

  فیھ انت على ربنا واحمد..  محفوظ

  بصي..  منك اصعب حالتھا ناس وفي

  الناس كتر من ده الكالم حفظت انا

  .. تاني لمصاب وفریھ..  بتقولھ الي

  وجعھا..  صدمھ في لھ نظرت

  نظرت..  باالھانھ شعرت..  كالمھ

  لھا حول ال انھا واضح التي لوالدتھ

  تتكلم ولم وقفت..  معھ قوة وال

  علیھ كشف من عملھا وتابعت

  عینیھا من دمعھ نزلت..  بطریقتھا

  .. والدتھ تراھا ان ودون قصد دون

  دخلت..  سریعا غاده اخفتھا فقد

  لھ لتغییر الوقت ھذا في الممرضھ

  .. بوریده بھ المتصل المحلول

  لم بطریقھ شذرا الممرضھ لھ نظرت



 

  .. غاده تفھمھا

  بنفاذ وقالت یده الممرضھ مسكت

  ؟ الكانیوال أحطلك ممكن:  صبر

  ؟ شویھ كل ھو:  شریف

  شویھ كل ماھو:  بتأفف الممرضھ

  تفضل المفروض..  بتشیلھا حضرتك

  ھنا قاعد ماحضرتك طول ایدك في

  علیا تتكلمي ازاي انتي:  شریف

  نسیتي انتي..  دي بالطریقھ

  وبس تخدمیني ھنا انتي..  نفسك

  .. بقك وماتفتحیش

  روحي..  ھحطھالھ انا ھاتي:  غاده

  انتي

  بانھا سعیده وھي الممرضھ خرجت

  معھ تتعامل لن

  اللي ھي:  نفسھ عن مدافعا شریف

  ایدي في االبره وبتحط تقیلھ ایدھا

  نيبتوجع..  سكینھ كأنھا



 

  .. ماسألتكش وانا:  غاده

  ممكن:  بجفاء وقالت المحلول جھزت

  ایدك تفرد

  : قلیل بعد قال ثم..  لھا یده مد

  دي البتاعھ حطي ماتیال

  حطیتھا انا:  ھدوء في لھ قالت

  خالص

  طیب اه ؟ایھ:  شریف

  ولكن باالبره یشعر لم انھ تعلم ھي

  االعتراف من منعھ وعناده كبریاؤه

  .. بھذا

  بغصھ تشعر وھي تھغرف من خرجت

  ھذا على معھا تعاملھ من حلقھا في

  كانت التي وھي الجاف النحو

  انھت..  عنھ غیابھا اثناء بھ مشغولھ

  ایضا علیھ تمر ولم..  كعادتھا یومھا

  .. تجرحھا منھ كلمھ اي لسماع تجنبا

  غاده دخلت العشاء وبعد اللیل جاء



 

  على مستلقیھ جیھان وكانت حجرتھا

  شارده السریر

  : تضحك وھي مسرحیھ بطریقھ ادهغ

  لبعضینا تاني ورجعنا

  شوفتي یاختي ایوه:  جیھان

  في ما احلى بصراحھ:  غاده

  معایا تقعدي ھترجعي انك الموضوع

  واحده اوضھ في

  جنب ھننام دي المره بس اه:  جیھان

  .. بعض

  ونقعد..  یاحبیبتي یاریت:  غاده

  ماننام لحد یوم كل نرغي

  ومش نعمھ في كنت انا ده:  جیھان

  بیھا حسھ

  ؟ایھ نعمة:  غاده

  عایزه وكنت..  االھل نعمة:  جیھان

  حیاتي واعیش اتجوز عشان اسیبكوا

  .. تاني تتجوزي اللھ شاء ان:  غاده



 

  بجد حیاتك وتعیشي

  خالص اتجوز عایزه مش:  جیھان

  ھنا انا..  كلھ الحوار كرھت

  الفل وزي وسعیده مبسوطھ

  زاكيعای بصي..  بیتھیألك:  غاده

  اللي في تفكري ال حصل اللي تنسي

  نفسك سیبي..  ھیجي اللي وال فات

  .. خیر كل ھیقدرلك وربنا

  یاغاده بس..  باللھ ونعم:  جیھان

  كأنھ..  عشتھ اللي انسى اوي صعب

  قلبي في بوجع حسھ..  كابوس بجد

  .. ساعھ وعشرین اربعھ مستمر

  عالجك عرفت انا:  غاده

  یادكتور قولي:  جیھان

  باللھ اقسملك..  القرآن:  غاده

  وھتدعیلي ماھتندمي

  .. فكره على بالي في:  جیھان

  فیھ انا اللي من افوق كده یومین



 

  أجلي بیقولك اللي الشیطان:  غاده

  ده والكالم دلوقتي ومش

  اني قصدي انا بس افھمیني:  جیھان

  مكان اي معھد او تحفیظ اروح عاوزه

  دلوقتي مش بس..  دول من

  دي ھي یاحبیبتي دهك ایوه:  غاده

  یارب منك یتقبل ربنا..  االفكار

  .. دش اخد ھقوم انا طیب:  جیھان

  .. انام واجي

  .. یاحبیبتي ماشي:  غاده

  .. الحجره من وخرجت جیھان قامت

  .. بھا الخاص الكمبیوتر غاده فتحت

  .. الصور..  جوجل موقع فتحت

  .. الھادي عبد شریف وكتبت

  فوق مرصوصھ كثیره صور لھا ظھرت

  وآخرى الملعب في صوره..  بعضھا

  .. متنوعھ كثییره وصور أصدقاءه مع

  .. وجھھ من قریبھ لھ صوره اختارت



 

  كبرت..  علیھا ضغطت

  الى ركبتیھا ضمت..  الصوره

  .. بالكامل لوجھھ نظرت..  صدرھا

  قلبھا دقات تسارعت..  ھو انھ

  تتأمل وھي تشعر ان دون وابتسمت

  صوره انھا..  الواضحھ مالمحھ

  الخامد البركان عن تعبر ال صامتھ

  الصوره في ابتسامتھ..  اعماقھ في

  .. ھادئ انسان انھ انطباعا تعطي

  علیھا عصبیتھ تتذكر عندما ولكن

  لقاء فأول..  تندھش الممرضھ وعلى

  بعد ولكن عادیا او لطیفا كان معھ

  .. كلیا تغیر عینیھ باصابة علمھ

  الجھاز واغلقت المتصفح غاده اغلقت

  تفكر وھي المرآه امام وقفت..  كلھ

  ھل..  علیھ الطارئ التغییر في

  أعصابھ االنسان یفقد ان ممكن

  التسریحھ درج فتحت..  نظره لفقدانھ



 

  بھا عصبت..  صغیره طرحھ وأخرجت

  الى ضوء أي دخول منعت..  عینیھا

  أن أرادت..  الظالم فقط..  عینھا

  بدأت..  یراه ما ترى..  عالمھ تدخل

  العالم ھذا في واتھاخط أول

  یدھا ترفع نفسھا وجدت..  االسود

  االشیاء تتحسس كي الھواء في

  .. الغرفھ لباب وصلت..  امامھا

  .. .. الصالھ في تتجول وبدأت فتحتھ

  الى..  شئ من اكثر في اصطدمت

  .. كتفھا من یمسكھا من وجدت ان

  تنظر جیھان وجدتھا..  الطرحھ ازالت

  الضحك نم انفجرت ثم باستغراب لھا

  ایھ یابنتي اتجننتي انتي:  جیھان

  ده بتعملیھ اللي

  على من كلیا االیشارب غاده ازالت

  خضیتیني:  وقالت رأیھا

  اللي دانتي..  واللھ ال:  جیھان



 

  لقیتك الحمام من خرجت..  خضیتیني

  . الصالھ في وبتتمشي عنیكي رابطھ

  نیاما السائرون بتمثلي ایھ

  مش اللي الناس بجرب كنت:  غاده

  بایھ حاسیین شایفین

  بتبشري لیھ...  باللھ اعوذ:  جیھان

  نفسك على

  في حاالت في بس:  ابدا ال:  غاده

  .. بصرھا بتفقد ناس المستشفى

  علیا بیصعبوا

  ویصبرھم یرحمھم ربنا:  جیھان

  ننام عشان یال..  امین:  غاده

  یال:  جیھان

******************************  

  علیھ غاده لتدخ..  التالي الیوم جاء

  نظرت..  خفوت في السالم القت

  مكانھا في الكانیوال وجدت یده الى

  مكانھا من یخرجھا ولم االمس منذ



 

  والدتھ كانت..  مره كل یفعل كما

  .. وحده ھو فقط..  موجوده غیر

  الخاص بالحمام صوتا سمعت

  والدتھ انھا توقعت..  بالحجره

  على وكانت عملھا انھت..  بالداخل

  جالخرو وشك

  دكتوره:  أجش بصوت قال انھ اال

  غاده

  ان الى قلبھا ودق مفاصلھا سابت

  ذلك كل..  اذنھا الى دقاتھ وصلت

  وھو لھ وتنظر الیھ تلتفت ان قبل

  .. سریره على مكانھ في جالس

  ایوه:  مرتبك بصوت قالت

  لیكي قلتھ اللي على اسف:  شریف

  امبارح

  ان ترید ال كأنھا..  غاده علیھ ترد لم

  .. كالمھ یواصل وان ھتقاطع

  ؟مشیتي وال ھنا انتي:  شریف



 

  موجوده:  سریعا غاده

  ؟ سامحتیني:  شریف

  اعتذرلك عایزھا كنت اللي انا:  غاده

  حاجھ ماعملتیش انتي:  شریف

  كان انت حقیقي..  عملت ال:  غاده

  بیھ حاسس انت اللي..  حق عندك

  مش وانا اكلمك وماینفعش اوي صعب

  الناس وكالم كالمي..  وضعك في

  كان قبلي عنك یخففوا حاولوا اللي

  على ضغط عملك واكید علیك كتیر

  تتعصب خالك اللي وده..  اعصابك

  حقك..  وبصراحھ..  امبارح علیا

  ؟جد بتتكلمي انتي:  شریف

  اه:  غاده

  انا اللي بتوصفي كأنك أصل:  شریف

  بالظبط بیھ حاسس

  ایوه:  غاده

  حاجھ على اقولك وعایز:  شریف



 

  من ماشیلتھاش الكانیوال. . تانیھ

  امبارح

  دي اشمعنا:  غاده

  بایدك محستش..  بصراحھ:  شریف

  زي مش..  حطیتیھا لما خالص

  ایدي في بیدبوھا التانیین

  كالمھ على قلبھا من غاده ضحكت

  علیھ قوي مفعول لضحكتھا وكانت

  دخل ان منذ مره الول فابتسم

  المستشفى

  بتضحكي:  مبتسم مازال وھو قال

  ؟ ایھ على

  كوره لعیب انت یعني اصل ال:  غاده

  .. وخبطات الصابات وبتتعرض

  .. ابره حتة مضایقاك

  سر على اقولك:  شریف

  قول:  بسعاده غاده

  الحقن من بخاف انا:  شریف



 

  ان توقعت..  اخرى مره غاده ضحكت

  ھو ضحك ولكنھ اخرى مره یتعصب

  من والدتھ خرجت لحظتھا وفي االخر

  ذهبھ یضحك وجدتھ..  الحمام

  .. الطریقھ

  .. اللھ ماشاء اللھ بسم:  الھام

  ؟ بتضحك انت..  یاشریف یاحبیبي

  یاماما تعالي..  احم:  شریف

  اول معلش..  یادكتوره ازیك:  الھام

  اول من بیضحك شریف اشوف مره

  ھنا جھ ما

  اللھ شاء وان:  وقالت غاده لھ نظرت

  مره اخر ھتكون مش

  ان تكاد وھي الحجره غاده غادرت

  انھا یكفي..  الفرحھ من فزتق

  .. أذنیھا في ترن ضحكتھ سمعت

  واالبتسامھ المرضى كل على مرت

  كأنھا..  الیوم طول وجھھا تعلو



 

  كل على تنشرھا السعاده ملكة

  .. الناس

*****************  

  انھا ام ؟ جدیده قصھ بدایة اھي ترى

  ؟ عواقبھا غاده تعلم ال خطیره نزوه

  ما وھذا ھایرا ال النھ الیھ مالت اھي

  بالفعل انھ ام ؟بنفسھا ثقتھا یزید

  ؟ الخالبھ بضحكتھ ثم بغموضھ اسرھا

  وصوت االبتسامھ تلك تتذكر كلما

  بكل تمر بالقشعریره تشعر الضحكھ

  ھل ؟....  ـال ھو ھل..  اوصالھا

  ؟ قلبھا من تملك قد یكون ان یمكن

  یاغاده علیھ تقدمي الذي ھذا ما ترى

  ام اعبالمت ؟علیكي سیجلب وماذا

  ؟ السعاده

  

  

  



 

  عشر التاسع الفصل

  

  

  في جیھان وجدت..  المنزل دخلت

  في لھا نظرت..  القرآن تقرأ الصالھ

  وقبلتھا علیھا اقبلت..  بالغ حنان

  من برھھ مرت..  بجوارھا وجلست

  .. االثنین من صمت في الوقت

  الى ونظرت مصجفھا جیھان اغلقت

  طرف في تعبث وھي الشارده غاده

  .. حجایھا

  .. یادودو..  دودو:  جیھان

  دووووووووودوووووووووو

  ونظرت شرودھا من غاده انتبھت

  بھدوء جیھان الى

  ؟ایھ:  اكثر بھدوء قالت ثم

  ؟انتي ایھ ؟ ایھ:  جیھان

  ؟ ایھ عایزه:  غاده



 

  ؟یابت مالك:  جیھان

  .. الشغل من تعبانھ مفیش ال:  غاده

  الى ذھبت..  مكانھا من قامت ثم

  الى ورجعت ماء بتشر المطبخ

  والدتھا عن غاده سألتھا..  جیھان

  دخلت..  بحجرتھا انھا فأجابتھا

  دخلت ثم..  مالبسھا لتبدل حجرتھا

  جیھان علیھا

  ساعة من متنحھ مالك:  جیھان

  ؟ لیھ كده ماجیتي

  لف الیوم طول ھلكانھ بقولك:  غاده

  .. كتیر وشغل العیانیین على

  طیب ھمممممم:  جیھان

  ؟النھارده منزلش عمر:  غاده

  شویھ من عندھم كنت ال:  جیھان

  كان محمود ده صحیح اه..  ونزلت

  علیكي بیسأل

  ؟ایھ في خیر:  غاده



 

  تیجي لما قالي عارفھ مش:  جیھان

  فاضیھ لو تطلعیلھم تبقى

  عشان لقمھ اكل بس ھطلع:  غاده

  الجوع من ھموت

  .. معاكي ھاكل كمان وانا:  جیھان

  تفتحي اھو یاحبیبتي یاریت:  غاده

  االكل على نفسي

  اذا یانصابھ ایھ نفسك افتح:  جیھان

  من ھتموتي انك قایلھ لسھ كنتي

  فیا تلبسیھا عایزه..  الجوع

  على جیھان وضربت غاده ضحكت

  ارجعي كده ایوه:  وقالت بخفھ كتفھا

  زمان بتاعت الرخمھ جیھان

  یتحط جھاز في لو یاریت:  جیھان

  اشتریھ..  الذاكره یمحي الدماغ على

  بكره من

  ھیجي بس..  تنسي استحالھ:  غاده

  مش حصل اللي تفتكري لما وقت



 

  بقى النھ متضایقھ ھتكوني

  اشغلي..  فیكي مأثر مش ماضي

  بسرعھ فقتي ھتالقیكي بحاجھ نفسك

  الصدمھ من

  تحفیظ لدار روحت فعال انا:  جیھان

  ھیبدأوا لقیتھم نظامھم عن وسألت

  اھو كویس قلت..  العید بعد

  معاھم وابدأ الحج من رجعت اكون

  نضافھ على

  .. یابت دي نضافھ على ایھ:  غاده

  الفاظك نقي

  یعني نضافھ على قصدي:  جیھان

  .. الكعبھ في ذنوبي كل غسلت اكون

  ذنب مكنش كلھ ده حصل اللي

  انا..  غلطت كمان انا..  لوحده حاتم

  عشان واعیھ مش وال صغیره مش

  مع اتعامل او حجاب اقلع

  انا..  وشایف عایز ماھو زي رجالھ



 

  ربنا یاریت..  اوي كتیر ذنوب علیا

  یغفرھالي

  رحمتھ:  وقالت غاده احتضنتھا

  ؟ایھ یعني عارفھ شئ كل وسعت

  ومؤمنھ..  عارفھ ایوه:  جیھان

  .. وغفرانھ برحمتھ

  یال..  یاروحي یباركلك ربنا:  غاده

  جعاااااانھ عشان بقى

  .. یال:  جیھان

******************  

  محمود الى حیھان مع دتصع

  الباب ساره لھا فتحت..  وساره

  یاساره ازیك:  غاده

  اتفضلي یادودو اھال:  ساره

  الذي محمود على وسألت غاده دخلت

  الیھ دخلت..  بالشرفھ یجلس كان

  والتحیھ السالم وبعد غاده

  االحوال عن المعتاده واألسئلھ



 

  .. الیومیھ

  االرباح یاغاده بصي:  محمود قال

  في نصیبك وحطیتلك اتسوت السنویھ

  .. البنك

  مش ؟سنویھ خلیتوھا انتوا:  غاده

  اللي العملیات او بالصفقھ كانت

  ؟بتعملوھا

  دلوقتي..  زمان كان ده ال:  محمود

  وموظفین كبیره شركھ احنا

  واخر..  حسابات وفي..  وموظفات

  وطبعا..  االرباح تقسیم بنعمل السنھ

  ھي اللي الشركھ في سیولھ بنسیب

  نبقى عشان المال رأس

  ... الي جاھزین

  مش خالص خالص:  غاده قاطعتھ

  في یاعم خلیك..  اعرررف عایزه

  ودھالیزه وتفاصیلھ شغلك

  حسابي في بتوعي القرشین وحطلي



 

  شغلي تفاصیل علیا كفایھ..  وبس

  وكمان..  یادكتوره ماشي:  محمود

  أجروا اللي الناس..  حاجھ في

  ده الشھر..  یسیبوھا عایزین الشقھ

  شھر اخر ھیدفعوا مش وبیقولوا.. 

  التأمین وھیعتبروه

  خیر خیر طیب ؟بجد:  غاده

  مؤجر ھنالقي متقلقیش ال:  محمود

  بسرعھ جدید

  الشقھ عایزه انا بالش ال ال:  غاده

  تانیھ حاجھ في

  ؟اعرف ممكن ؟ایھ حاجة:  محمود

  عیاده اعملھا عایزه:  غاده

  االفكار ایھ..  اوبااااا:  محمود

  أحیكي..  يد الجامده

  وفي جدیده مش الفكره ال:  غاده

  حد اي دماغ وفي زمان من دماغي

  عیاده لیھ یبقى انھ بیتخرج



 

  لما مأجالھا كنت انا بس..  خاصھ

  یافطھ اول عشان الدكتوراه اخد

  ان فیھا یتكتب العیاده على احطھا

  دكتوراه معایا

  تفتحیھا عایزھا لیھ طیب:  محمود

  ؟دلوقتي

  الحكومي سبت ما ساعة من:  غاده

  بعدت وانا..  الخاص في واشتغلت

  .. الناس من معین مستوى عن

  بس یشفیھم وربنا مرضى كلھم طبعا

  عندھم عندنا بیجوا اللي ان قصدي انا

  العالیھ المادیھ المقدره

  الحكومي في بشوفھم كنت واللي

  مستشفى على ومایقدروش كده غیر

  دلوقتي فیھا بشتغل انا اللي زي

  العیاده اعمل عایزه انا االخر من.. 

  اخدم ارجع عشان رمزیھ وتكون

  الناس من دي الطبقھ



 

  النبل في غایھ ھدفك یعني:  محمود

  بس..  دي الخطوه في معاكي وانا

  ؟ رسالتك عن ھیعطلك مش ده

  للمستشفى وقت منین وھتجیبي

  ؟والرسالھ والعیاده

  ایھ أعمل ھتطحن:  غاده

  .. اوي كبیره الشقھ طیب:  محمود

  عیاده نص..  نصین نقسمھا حبيت

  تأجریھ ونص

  الموضوع في فكرت انا ال ال:  غاده

  وصالھ أوض ٣ الشقھ..  بردو ده

  االوضتین ھعرض انا..  كبیره

  لدكاتره ایجار دول التانیین

  ایجار غیر ومن..  تانیھ اختصاصات

  .. رمزیھ تبقى الفزیتھ بشرط

  كده انتي بقى اسمحیلي:  محمود

  لناس مطمع يوھتبق اوي مثالیھ

  عیاده في أوضھ ھتأجري..  كتیر



 

  .. ایجار منھ تاخدي یبقى لدكتور

  الفزیتھ یعلي بقى حر وھو

  مع یتصرفوا لعیانینھ منھ..  یخفضھا

  دعوه مالكیش بعض

  ده الفقیر العیان ھو یعني لیھ:  غاده

  مش انا بص!!!  یتعالج حقھ من مش

  ویاریت رأیي ھغیر

  ونخلص اعالن نعمل تساعدني

  من مانرجع بعد طبعا بس موضوعال

  .. اللھ باذن الحج

  نرجع لما..  یاغاده ماشي:  محمود

  یسھل ربنا

  وھعمل بقى ھنزل انا طیب:  غاده

  شویھ عمور واخد معروف فیك

  ھتاخدي اللي ده ھو ایوه:  محمود

  .. بجد ثواب علیھ

  الولد قیمة عارفین مانتوش:  غاده

  . ده



 

  عم یال یال انتي اعرفیھا:  محمود

  االتنین انتوا السالمھ

  وقالت السلم على تحملھ وھي نزلت

  مش..  علیك بیتریأوا:  خفوت في لھ

  اسراري حامل انك عارفین

  یال..  حاجھ كل عني وعارف.. 

  على احكیلك عشان جوه ندخل تعالى

  الكابتن مع النھارده حصل اللي

  .. بتاعنا

*********************************  

  .. المستشفى في ھادئا الوضع كان

  المجاور السریر على تجلس الھام

  في وھو..  القرآن تقرأ لسریره

  .. بعد ینم لم ولكنھ..  النوم وضع

  جانبا وضعتھ المصحف الھام أغلقت

  للنوم استعدادا جسدھا وفردت

  .. برأسھ الیھا التفت.. 

  ؟نمتي انتي..  ماما:  شریف



 

  كنت لسھ انا یاحبیبي ال:  الھام

  حاجھ اعملك وال تشرب زعای..  ھنام

  بس انا..  یاأمي تسلمي:  شریف

  نوم جایلي ومش زھقان

  : مكانھا من تقفز تكاد وھي الھام

  .. بتوجعك حاجھ في یاشریف خیر

  مسكن تحطلك الممرضھ اندھلك

  ؟االبره في

  انا..  ماتقلقیش یاحبیبتي ال:  شریف

  على متعود مش زھقاان بس بخیر

  كده طویلھ مدة السریر نومة

  ھیشیل قال الدكتور بكره:  لھاما

  عنیك اللي الرباط

  كده مانا ؟ایھ في وھتفرق:  شریف

  شایف مش كده

  اللھ بقى قلبي ماتقطعش:  الھام

  عیاط ابطل ماصدقت انا علیك یرضى

  تحبي الكل یاست خالص:  شریف



 

  معاكي ارغي عایز ؟ ایھ في تتكلمي

  اللي قلبي یاحبیب:  بسعاده الھام

  .. امرك تحت ناا فیھ تتكلم تحب

  لنفسي اجیب رأیك ایھ..  استنى

  وندردش لبن واجیبلك شاي كوبایة

  سوا

  عایزه الدردشھ حتى:  بضحك شریف

  انا یاماما..  فیھا وتأكلیني تستغلیھا

  .. ده الدلع على كبرت

  شافني زمایلي من حد لو یالھوي

  كده

  بتضحك انك اوي مبسوطھ انا:  الھام

  اوي بيقل بتریحلي انت..  یاشریف

  یابني قلبك یریح ربنا

  یاماما ایھ ھعمل:  شریف

  شئ كل على للھ الحمد..  ماخالص

  خالص بس طبعا للھ الحمد:  الھام

  لما..  قالوا الدكاتره ما زي..  ایھ



 

  ترجع عملیة ھیعملوا شویھ تخف

  یاحبیبي نظرك بیھا

  .. كالمھم بتصدقي وانتي:  شریف

  متفائل خلیك..  لیھ متشائم:  الھام

  ربنا باید ھكل

  زیھا بتتكلمي انتي:  شریف

  ؟ دي مین:  الھام

  غاده الدكتوره:  شریف

  بلسم بنت دي الدكتوره:  الھام

  .. مره معاھا اتكلمت انا..  واللھ

  في بس..  االوضھ في ھنا مش

  اوي مؤدبھ..  بردو المستشفى

  ألھلھا یحفظھا ربنا..  اوي ومحترمھ

  .. علیا وجدید غریب شعور:  شریف

  عن فكره واكون حد مع املاتع

  شایف ماكون غیر من شخصیتھ

  بكونلھا معایا بتتكلم لما..  مالمحھ

  زي ھي عارف مش مخي في صوره



 

  صوتھا بس..  أل وال الحقیقھ

  .. یعني واحده شایفھا وطریقتھا

  ؟نمتي انتي..  ماما..  ماما

  ؟ھھ:  غفلتھا من تنتبھ وھي الھام

  ؟ایھ بتقول یابني ایوه

  .. الكل یاست اجھح وال:  شریف

  خیر على تصبحي

  مره جسدھا تمدد وھي الھام

  یابني اھلھ من وانت:  اخرى

  واستعد االخر ھو رأسھ وأراح

  الوجھ ھذا في فكر ولكنھ..  للنوم

  ضحكتھا تذكر..  معالمھ واضح الغیر

  فیھا یفكر لماذا..  كالمھا وطریقة

  كدكتورة ولیس حیاتھ في كأنثى

  تفكیر جردم ولكنھ ؟ اصاباتھ تعالج

  الصباح علیھ یأتي قد النوم قبل قلیل

  االنثى تلك مع اخرى بمقابلھ یتحول

  یعلم ال وانشغال تعلق الى



 

  .... توابعھ

****************************  

  

  

  العشرون الفصل

  

  ھو وطبعا..  المستشفى الى وصلت

  الباب فتحت..  علیھ تمر مریض أول

  مظلمھ والحجره نائما وجدتھ

  في تخرج ان قررت..  أحد یوجد وال

  ولكنھ الحق وقت في وترجع ھدوء

  ؟ نــمی:  فجأه قال

  صحیتك اسفھ..  یاكابتن انا:  غاده

  .. نایم مكنتش انا ال ال:  شریف

  سریره ناحیة أقدمت وقد غاده

  في وبدأت الیومي تقریره وأخذت

  نظرات تخطف كانت..  قراءتھ

  ان خائفھ وكأنھا الیھ سریعھ متقطعھ



 

  یراھا لن انھ تعلم انھا مع. . یراھا

  تنظر ان منعھا حیائھا ولكن

  .. بھا عینیھا تشبع طویلھ نظره الیھ

  كالم عن البحث تحاول وھي غاده

  الھام طنط ھي:  اتجاه اي في معھ

  ؟فین

  تتكلم علي للدكتور راحت:  شریف

  معاه

  ؟ جدید في ھو خیر:  غاده

  انتي المفروض:  بخشونھ شریف

  اقولك اللي ناا مش تقولیلي اللي

  عاده قد فھاھو بشفتیھا غاده زمت

  الحقیقھ:  وقالت معھا الفظ السلوبھ

  بعد..  ایھ في فكره معندیش انا

  حضرتك اذن

  اوووووف..  بس استني:  شریف

  انا..  لیھ كده بسرعھ بتزعلي انتي

  متوتر انا بس یادكتوره اسف



 

  ومتضایق شویھ

  اذنك بعد..  عادي ال:  غاده

  اذنك بعد:  اسلوبھ یغیر وھو شریف

  لو..  زعالنھ لسھ انتي یبقى ؟تاني

  طیب..  استني سمحتي

  .. ایھ من متضایق انا حتى اسألیني

  احسن حالھ في ھبقى قلتلك لو مش

  متضایق افضل ماقلتلكیش ولو

  واتعب وماخفش حالتي على یأثر وده

  في السبب تبقى وانتي واموت اكتر

  كلھ ده

  في وقال كالمھ على غاده ضحكت

  مجنوووون:  سرھا

  زعالنھ مش واللھ خالص:  لھ قالت

  ؟ایھ طب:  شریف

  متضایق انت طب..  ماشي:  غاده

  ؟ایھ من

  انھا ألمي بعت علي الدكتور:  شریف



 

  موضوع في عایزھا مكتبھ في تروح

  حاجھ في ولو..  اكید خیر:  غاده

  بس..  عارفاھا ھكون اكید حالتك عن

  اطمن خیر

  انا عبھص حالتي انا ؟اكید:  شریف

  ارجوكي جدید في ولو عارف

  معایا ھتفرق مش..  علیا ماتخبیش

  خالص حاجھ

  حالتك في جدید مفیش اطمن:  غاده

  .. یوم بعد بوم بتتحسن انھا غیر

  ؟مصدقني

  جدا مصدقك:  بابتسامھ شریف

  وصوت طفولیھ بطریقھ قال ثم

  بردو ماتروحي طیب:  خافت

  ؟ایھ في وتشوفیلنا تتطقسي

  طب: اخرى مره غاده ضجكت

  تقولنا وھي مامتك انت ماتستنى

  وانا ماتقولیش خایف مانا:  شریف



 

  الدكتور لیھ عایزھا كان اعرف عایز

  ده

  في اشوف ھروح ماشي:  غاده

  .. ایھ

  ؟تقولیلي وتیجي:  شریف

  سالم..  ماشي:  غاده

  مباشرة وذھبت عنده من خرجت

  والدة وجدت وبالفعل..  علي للدكتور

  علیھم القت..  معھ شریف

  التحیھ

  الكابتن عند لسھ كنت انا:  غاده

  مستقره الحالھ للھ والحمد

  والنھارده..  فعال اه:  علي الدكتور

  .. راسھ على من الرباط ھنشیل

  .. كویس طیب:  غاده

  كویس ھو..  یعني:  علي الدكتور

  الدكتور عارفین مش احنا بس طبیا

  .. االخر في ایھ ھیقرر نبیل



 

  مایقدرش شریف خایفھ:  بحزن الھام

  تاني یشوف

  ؟امتى ھتشیلھ:  غاده

  نبیل الدكتور مستنین:  علي الدكتور

  .. دلوقتي یجي

  ؟ معاكوا احضر ممكن:  غاده

  براحتك اكید:  علي الدكتور

  .. یااارب خیر اجعلھ اللھم:  الھام

  علي الدكتور وشكرت وقفت ثم

  الحجره على ستسبقھم انھا وقالت

  .. معھم العیون طبیب یحضر ان الى

  جلست فقد غاده اما..  غادرت ثم

  امور في علي الدكتور مع تتحدث

  .. اخرى

  الدكتوراه في ابدأ عایزه انا:  غاده

  یادكتور السفر من ماارجع اول

  مین..  تمام:  علي الدكتور

  ؟المشرف



 

  بابتسامھ لھ تنظر وھي غاده

  ؟ یعني مین:  واسعھ

  ھو ایھ:  بضحك علي الدكتور

  كل في وراكي يوراك اناھبقى

  تحت انا یادكتوره ماشي..  حاجھ

  امرك

  ان وانا الكعبھ عند بس ادعیلي.. 

  لما رسالتك على ھشرف اللھ شاء

  فیھا تبدأي

  من بجمایلك مغرقني حضرتك:  غاده

  اللي العلم كفایھ..  ھنا ماجیت اول

  حضرتك من اتعلمتھ

  مش وواجبي شغلي ده:  الدكتورعلي

  .. جمایل

  .. " ده كل من كترا ثواب:  غاده

  میزان في وكلھ"  بھ ینتفع وعلم

  حضرتك حسنات

  متأثرا عیناه دمعت وقد علي الدكتور



 

  .. فیكي یبارك ربنا:  بكالمھ

  علیھم یدخل نبیل الدكتور وجدوا ثم

  الكابتن حجرة الى جمیعا لیذھبوا

  شریف

*******************  

  على من حلزوني بشكل یزال الرباط

  .. فشیئا شیئا ھھوج یظھر..  رأسھ

  علي الدكتور أمامھ وقف

  وباقي وأمھ وممرضھ نبیل والدكتور

  أخر في فوقفت ھي أما..  الطاقم

  ظھر..  بعید من تتابع الحجره

  بعض..  بالكامل وجھھ أخیرا

  بسبب الجلد في وتعاریج االصابات

  بوسامتھ احتفظ ذلك ورغم..  الرباط

  تظھره مما أكثر..  وسامھ واي.. 

  یفتح ھاھو..  لھ رأتھا لتيا الصور

  .. اللون ماھذا..  تدریجیا عینیھ

  امامھ نظر..  السماوي األزرق انھ



 

  تقطیب مع ناریھ نظره مباشرة

  .. حاجبیھ

  ؟؟؟؟؟ وبعدین:  مكتوم بغضب وقال

  ؟امتى لحد كده ھفضل

  یابني ایھ ھتفضل:  الھام

  ھفضل:  ھادر بغضب شریف

  بالكوا واخدین مش اییییھ..  أعمى

  .. علیا وكدبكوا لعبتكوا كاشف يان

  من عرفتوا كنتوا ھشوف انا فعال لو

  بتاعتكوا الحجج لكن..  وقلتوا االول

  علیا ھتخیل مش دي

  بعض الى ونظروا الجمیع صمت

  الدكتور قال ثم كالمھ من بانزعاج

  یادكاتره سمحتوا لو:  علي

  .. شویھ لوحدنا سیبونا

  نفس لھا وقال والدتھ ونظرالى

  .. الكالم

  نظره غاده علیھ القت..  الجمیع رجخ



 

  .. الباقیین مع غادرت ثم..  اخیره

  ان الى الكرسي علي جر

  لوحدي انا:  لھ وقال جواره اصبح

  نتكلم ممكن یاكابتن معاك دلوقتي

  لراجل راجل..  بھدوء

  .. قلیال ھدأ وانما شریف یرد لم

  زي ھكلمك انا:  علي الدكتور قال

  تسمحلي لو أبوك

  بغضبھ محتفظ زالما وھو شریف

  اتفضل:  بأدب رد ولكنھ

  والدتك انك واضح:  علي الدكتور

  .. الدنیا في غیرك حد مالھاش

  حقیقي ده:  شریف

  الجدید وضعك واكید:  علي الدكتور

  صعب یكون ما قبل علیھا صعب ده

  بشوفھا انا دي الست..  علیك

  بیجوا اللي الممرضین..  مابتنمش

  بتصلي بیالقوھا بلیل یشوفوك



 

  انھا واضح..  السجود في وبتعیط

  حاسس مش وانت اوي مدلعاك كانت

  لسھ عشان..  فیھ ھي باللي

  وخصوصا..  االبن غالوة مجربتش

  مقدر انا طبعا..  الوحید االبن

  سھل مش ان وعارف..  ظروفك

  دي بالطریقھ حیاتك مسار تغییر علیك

  راجل انك بما حاجھ ھقولك بس.. 

  جرالك مھما..  دي الصغیره العیلھ

  اصعب وتشیل تشیل المفروض

  تصعب مش..  كمان كده من

  شفتھا لو..  والدتك على الموضوع

  الست..  بتزعق وانت ایھ شكلھا كان

  علیك وخایفھ حالك على زعالنھ كانت

  على عدت دي الست..  النزعل مننا

  أوضتھ في فینا واحد كل

  خایفھ..  منك مایزعلش تترجاه عشان

  عشان وكلھ..  عالجك عن نعتذر



 

  الدكاتره مع الجاف أسلوبك

  لوجھ نصیحھ یابني..  والممرضین

  .. كراجل أعصابك في اتحكم..  اللھ

  نفسك وواھم ده فیھ انت اللي

  االنسان تواجھ ممكن حاجھ أصعب انھ

  مصایبھا ناس في..  حاجھ وال ده

  بتعملھ اللي ومابتعملش اكبر

  یابني فاھمني..  ده

  فاھم:  بانكسار شریف

  ھیدخلك دلوقتي:  ليع الدكتور

  عنیك على وھیكشف..  نبیل الدكتور

  وتتقبل بھدوء تتعامل..  بطریقتھ

  خاطر عشان..  كراجل..  وضع اي

  بالك في حطھا..  فاھمني..  أمك

  اللھ شاء وان..  نفسك قبل

  ربنا ان وافتكر..  خیر كل ھتشوف

  ادعیلھ..  رحیم

  ماشي:  شریف



 

  وأجرى نبیل الدكتور دخل وبالفعل

  نقلھا بأجھزه عینیھ على لكشفا

  لعدم نظرا لحجرتھ خصیصا

  .. الحجره مغادرة شریف استطاعة

  من الكشف ھذا تتابع ھي وكانت

  لیس وقت مر..  الغرفھ خارج

  لھ تتمنى بالطبع كانت..  بقلیل

  مره یرى ان تتمنى..  الشفاء

  بداخلھا یوجد لماذا تدري ال..  اخرى

  شئ

  فتعتر او تسمعھ ان ترید ال خفي

  یبقى ان یتمنى شئ..  بوجوده

  ابدا وجھھا یراه وال حالھ على شریف

..  

*************************  

  

  

  



 

  العشرون الفصل تابع

  

  

  .. علیھ الكشف نبیل الدكتور انھى

  نتیجة عن سریعا أمھ سألتھ

  نبیل الدكتور یجمل لم..  الكشف

  كالمھ

  قبل من لغاده قالھ ما لھم فقال... 

  بطریقھ لھم رحوش مقدمات دون

  مبسطھ علمیھ

  ھتعمل لو یعني:  نبیل الدكتور

  مش نجاحھا نسبة..  العملیھ

  ٥% ال ھتتجاوز

  یادكتور ایھ یعني:  الھام

  ١٠٠ ضمن من یعني:  نبیل الدكتور

  دي العملیھ بیعملوا العالم في واحد

  بس ٥ مع غیر بنتجحش ما

  .. بیفشلوا الباقي ٩٥وال



 

  ھالمصیب یادي:  ببكاء الھام

  .. یاأمي ماتعیطیش:  بجمود شریف

  كالمھ یكمل الدكتور وسیبي أرجوكي

  مافیش ولألسف:  نبیل الدكتور

  الزم..  ھنا العملیھ نعمل امكانیھ

  ھتقدر مش وأكید..  مصر بره سفر

  وكسور رجلك عشان دلوقتي تسافر

  تقدر لما نستنى الزم..  الضلوع

  حتى او رجلك على تمشي

  يز..  مؤقت كرسي على تتحرك

  ماتحب

  یادكتور شكرا:  شریف

  .. العفو:  نبیل الدكتور

  .. الحجره من نبیل الدكتور وخرج

  .. حالتھ عن سألتھ..  غاده وقابل

  السفر وأن قبل من كالمھ لھا أكد

  ضعیف بأمل ولكن الوحید الحل ھو

  التي ولوالدتھ لھ نظرت..  للغایھ



 

  وتصبره تبكي بجواره تجلس

  لمازا صمت في ینظرأمامھ وھو

  الناریھ النظره تلك أمامھ ینظر

  في تواجھھ ان ترید لم..  الغاضبھ

  علیھا یصب ان من خوفا اللحظھ ھذه

  كلھ المكان تركت..  غضبھ جام

  الى وعادت المستشفى وغادرت

  منزلھا

***********************  

  لیال وفوزیھ جیھان مع تجلس كانت

  التلفزیون یتابعون الصالھ في

  محمود اءج ثم..  ویتسامرون

  .. معھم جلسوا وساره

  جي یا دلوقتي ایھ عاملھ:  محمود

  جي

  للھ الحمد احسن:  جیھان

  في فكرت كنت انا طیب:  محمود

  كده حاجھ



 

  یامحمود خیر:  فوزیھ

  جیھان ان بقترح انا بصي:  محمود

  طول البیت في قاعده ماھي بدل

  في معانا تشتغل تنزل الیوم

  دهبالشھا تستفید واھو..  الشركھ

  بتاعتھا

  تروحوا..  ھایلھ فكره:  غاده

  یوم كل بعض مع وترجعوا

  خالص متأخر بترجع دانت:  فوزیھ

  البیت بره ھتقعد أختك..  یامحمود

  ده كل

  زي ھتبقى ھي ال:  محمود

  .. یومیا ٤ ل ٨ من..  الموظفین

  ؟رأیك ایھ:  لجیھان قال ثم

  انا یامحمود ماشي:  بھدوء جیھان

  موافقھ

  ؟فرحانھ مش يیعن:  محمود

  مین:  ھادئھ بابتسامھ جیھان



 

  .. جدا فرحانھ انا..  قالك

  اعاقل یاواد:  غاده

  ھتشوفي علیكي بحقد انا:  ساره

  أل وانا الیوم طول محمود

  وقال ذراعھ تحت وضمھا منھا اقترب

  بقولك عمري طول مانا:  بحنیھ

  عشان معایا اشتغلي تعالي

  وانتي والشغل البیت في سوا نبقى

  اضیھر مش

  جو في مالیش یاسیدي ال:  ساره

  علیا كفایھ دي والمسؤلیھ الشغل

  عمر واالستاذ البیت

  انا عمر االستاذ بمناسبة:  غاده

  انا سوا نلعب..  لعب شویة جبتلھ

  بس وھو

  .. غرفتھا الى بھ ودخلت حملتھ

  وأفرغت السریر على معھ جلست

  ملیئھ كبیره شنطھ محتویات



 

  كثیرا بھم فرح..  الصغیره باأللعاب

  االخرى تلو واحده امساك في وبدأ

  وفرحھ شدید ضحك وسط

  .. بااللعاب

  انت یاواد تعرف:  جیھان لھ قالت

  واحكیلھ معاه اتكلم بقدر واحد اكتر

  حاجھ كل

  انت عشان ماھو:  وقالت ضحكت ثم

  ومش بره اسراري ھتطلع مش

  یعني..  كمان رأیك ھتقول

  منك مفیش االخر على مریح صدیق

  السوق في

  وسندت الخلف الى ظھرھا أراحت مث

  عرف النھارده:  وقالت المخده على

  عرف..  یاعمر عنیھ حكایة

  ھیقدر مش انھ عرف..  كلھا الحقیقھ

  بعید بس..  لو اال..  تاني یشوف

  بعدھا ماشفتوش..  دي لو اوي



 

  مش..  مامتھ مع حتى وماتكلمتش

  .. ازاي دلوقتي عایشین ھما عارفھ

  .. بایھ حاسس ھو یاترى

  فینا زعق لما یاعمر انت ماشتفوش

  كان..  علیا بتكدبوا انتوا وقالنا كلنا

  واطبطب احضنھ أروح نفسي

  عیني اخلع اقدر لو..  واھدیھ علیھ

  عینھ بدل بیھم یشوف وادیھوملھ

  عینھ من اه!!  عینھ:  ابتسمت ثم

  وفي ترعب منھم بصھ علیھ..  یاعمر

  غریبھ انھا تحس الوقت نفس

  نار كأن شفتھ انا..  كده وغامضھ

  انھ مع..  عینھ من طالعھ غضب

  .. وطیب حنین انھ بحس اوقات

  .. قلبتھ مایوریك وربنا بیقلب واوقات

  قبلھ وقبلتھ یدیھا بین عمر حملت ثم

  .. یاعمر وال:  وقالت خده من قویھ

  انا ؟ ایھ وال حبیتھ شكلي انا



 

  اول..  ایھ عاملي ھو عارفھ مش

  واحد اول اروحلھ المستشفى ماروح

  الیوم طول بالي عن ومابیغیبش

  یاعموووور قولي ایھ فیھ اعمل.. 

  غارق عمر وجدت علیھم ساره دخلت

  تتحدث مازالت وغاده اللعب وسط

  .. معھ

  كل اتاریھ:  وقالت ساره ضحكت

  داده ویقول الباب على یشاور شویھ

  داده

  قلب یاحبیب:  وقالت غاده احتضنتھ

  فیك بموووت انا داده

  االعلى الى ولعبھ ھو ساره أخذتھ

**************************************  

  الھام وجدت ھدوء في الحجره دخلت

  في جالس وھو..  العصر تصلي

  التي النظره بنفس مكانھ

  علیكم السالم:  قالت..  عشقتھا



 

  : مبتسما وقال لصوتھا شریف انتبھ

  وبركاتھ اللھ ورحمة السالم وعلیكم

  هالنھارد ازیك:  غاده

  للھ الحمد كویس:  شریف

  على واقبلت صالتھا من الھام انتھت

  علیھا سلمت غاده

  یابنتي ایھ عاملھ:  الھام

  بخیر للھ الحمد:  غاده

  دایما یارب الھام

  : بھ الخاصھ االوراق تقرأ وھي غاده

  كتیر ساعدت البدنیھ لیاقتك ان واضح

  التئام سرعة في اوي

  للریاضي میزه ودي..  العظام

  للھ الحمد:  شریف

  أقرب وقت في ھتخف ابشرك:  غاده

  وحده اللھ باذن المتوقع من

  كنتي انتي:  فجأه شریف سألھا

  أرجع اني أمل مفیش ان عارفھ



 

  ؟تاني أشوف

  عارفھ كنت آه..  الحقیقھ:  غاده

  ضحكتي انتي حتى:  بتھكم شریف

  علیا

  ؟ایھ تعمل ناوي وانت:  غاده

  مالیش انا..  ایھ ھعمل:  شریف

  وبس الدكاتره كالم بسمع..  حیلھ

  انت ھو ؟لیھ كده یائس انت:  غاده

  وعایز بالكوره بتجري تكون لما

  .. منك خدھا وحد..  جون تحطھا

  منھ ارجعھا امل مفیش خالص بتقول

  الكوره ماتخد لحد وراه بتفضل وال

  تاني منھ

  اخد ما لحد وراه بفضل ال:  شریف

  حاجھ كوره دي بس تاني الكوره

  في اللي لكن..  ھاوشایف ملموسھ

  .. امل منھ مفیش وكمان الغیب علم

  ؟لیھ وراه اجري



 

  .. الغیب علم في قلت ادیك:  غاده

  اید في وال ایدك في مش یعني

  توكل..  ربنا اید في..  الدكاتره

  على

  وماتخافش اللھ

  ؟ایھ اعمل یعني:  شریف

  عالج تخلص لما استنى یعني:  غاده

  .. تسافر وتقدر قال ماالدكتور زي

  یسھل ربنا وساعتھا

  وربنا..  اللھ باذن ھیسافر:  الھام

  نظره ھیرجعلھ

  مواظب ھا..  اللھ شاء ان:  غاده

  ؟ والفیتامینات االدویھ على

  ھنا الممرضات الصراحھ:  الھام

  مابیفوتوش..  بالواجب معاه قایمین

  .. ویجیبوه اال دوا معاد

  حتى دول:  وقالت..  ضحكت ثم

  لوال كمان لتحت تحت من بیعاكسوه



 

  علیھم بیتعصب بس ھو

  ھما اللي مایصحش ال:  بضیق غاده

  كده عشان ھنبھھم انا ده بیعملوه

  عیب

  یابنتي غالبھ دول:  بطیبھ الھام

  حاجھ ماتقولیلھمش

  عشان امشي مضظره انا طیب:  غاده

  اذنكم بعد..  تاني شغل عندي

  : الھام قالت..  الحجره من وخرجت

  ویةش اجیب البیت اروح الزم انا

  كام واعمل..  ولیا لیك حاجات

  تاني واجي البیت في حاجھ

  ؟ امتى ھتروحي:  شریف

  .. اللھ شاء ان بكره:  الھام

  یجي رامي اخلي..  ماشي:  شریف

  ؟یودیكي

  ماشي:  الھام

  معاد بعد بكره یجي ھكلمھ:  شریف



 

  ؟الصبح تروحي عایزه انتي وال شغلھ

  العصر بعد خلیھا عادي ال:  الھام

  مع الھام غادرت..  یوم نيثا وجاء

  تركھا..  غاده وصول قبل رامي

  أختھا كلمتھا حیث بالمنزل رامي

  من الیھم تحضر سوف انھا وقالت

  ھي علیھ وتطمئن شریف لترى بلدھا

  .. وبناتھا

  .. السالم والقت علیھ غاده دخلت

  كشفت..  اخرى ممرضھ معھا ودخلت

  وكانت الجبس وعلى علیھ

  كانت وبالفعل الممرضھ تلك تساعدھا

  عن زائد ولطف بدلع تعاملھ الفتاه

  .. الحد

  ده االسلوب ایھ:  بشده غاده نھرتھا

  كویس ماتقفي یاانسھ

  حاضر:  مكتوم بغیظ الممرضھ

  یادكتوره



 

  بصوت وقالت لشریف نظرت ثم

  تانیھ حاجھ مني عایز:  ناعم

  ؟یاكابتن

  : برقھ یشكرھا وھو شریف

  صفیھ یا تسلمیلي

  لغاده نظرت وھي صفیھ غادرت

  .. بغل

  دانتوا اللھ ماشاء:  غاده لھ قالت

  دانا..  اسمھا وعرفت بقى اتصاحبتوا

  اسمھا ماعرفش ھنا بشتغل اللي

  كتیر بشوفھا اني مع دلوقتي غیر

  یوم كل دي اه:  متعمد ببرود شریف

  القعده وتظبطلي علیا تطمن بتیجي

  .. والمخده

  بتشتغل:  وقال شفتیھ مصمص ثم

  نيومریحا بضمیر

  عروقھا في یغلي بالدم غاده شعرت

  تمالكت ولكنھا فیھ تصرخ أن وكادت



 

  ومسكت أخیرا نفسھا

  تضغط وھي علیھ ومضت التقریر

  في ینكسر ان كاد الذي القلم على

  الفتاه تلك ان ترى فھي..  یدھا

  ھو..  شكلھا في جمیلھ تبدو صفیھ

  ألفھ جعل الذي ما ولكن..  یراھا ال

  ومیاعتھا علیھ األدلعھ..  ھكذا بینھم

  ؟؟ذلك في كبیر عامل

  ایھ اعملك یعني:  سرھا في قالت

  .. یاأخي بیا تحس عشان

  رامي صدیقھ دخل ھنا

  علیكم السالم:  رامي

  السالم وعریكم:  وشریف غاده

  وصلت ماما یارامي ھا:  شریف

  وتقریبا للبیت وصلتھا اه:  رامي

  ھي جایھ انھا وقالتھا كلمتھا خالتك

  جایین..  السكھ يف خالتك وبنات

  ویشوفوك علیك یتطمنوا



 

  ھال ھال:  أیضا سرھا في غاده

  ورا ھلو..  ؟؟ خالتھ بنات..  ھال

  بنات حیاتھ في اللي كل ھو..  بعض

  دول كل في فین انا ھروح..  بنات

  رامي ده..  اعرفك نسیت اه:  شریف

  الدكتوره ودي لیا صدیق اقرب

  عظام دكتورة..  غاده

  یادكتوره اھال:  رامي

  یاكابتن بیك اھال:  غاده

  انا..  كابتن مش انا ال:  رامي

  محاسب بشتغل بس اه صاحبھ

  الدراسھ طول بعض مع كنا:  شریف

  وكل..  الكلیھ من ماتخرجنا لحد

  سكتھ شاف واحد

  حیاتھ في شارده مازالت وھي غاده

  اذنكوا بعد..  اه اه:  بالبنات الملیئھ

  الیھم التفت ثم الباب ناحیة واتجھت

  لو اه:  شئ تذكرت كأنھا التوق



 

  تكون الزیارات یاكابتن سمحت

  كل ومش وبسرعھ الحدود أضیق في

  .. یوم

  یعني انا امشي:  رامي

  مش ال ال:  متلعثمھ وھي غاده

  حضرتك قصدي

  ؟مین قصدك امال:  بلؤم شریف

  : البكاء یشوبھ بصوت غاده

  حر انت خالص..  حد ماقصدیش

  مسرعھ خرجت الباب وفتحت

  ؟مشیت:  فشری سألھ

  ایوه:  رامي

  ان الى الضحك من شریف انفجر

  مندھش واقف ورامي عیناه دمعت

  .. یجرى لما

  ؟ایھ على بتضحك یابني ایھ:  رامي

  ان یستطیع وال یضحك شریف مازال

  یرد



 

  .. باللھ اال قوة الو حول ال:  رامي

  وال نافوخك في كانت الحادثھ ھي

  یاض اتجننت انت ؟ رجلك في

  ؟ایھ على بتضحك..  انت

  الضحك نتیجة یسعل وھو شریف

  .. دول الستات على یالھوي:  وقال

  كده كلھم الفصیلھ نفص

  فاھم مش:  رامي

  .. الدكتوره:  شریف

  اشمعنا:  رامي

  بتغیر:  شریف

  خالتك یاروح مین على:  رامي

  علیا بتغیر..  یال ماتتلم:  شریف

  یعني علیك بتغیر اومال

  مش االول من احكیلي ال:  شریف

  حاجھ مفاھ

  اللي دي الممرضھ البت:  شریف

  .. شویھ كل علیا نفسھا تلقح یتیجي



 

  صفرا خصلھ ام عارفھا اه اه:  رامي

  دي الحجاب من بتنزلھا

  ؟ كده بتعمل ھي..  یع:  شریف

  وبعدین..  علینا ما:  رامي

  الدكتوره مع النھارده جت:  شریف

  وتتمایص تتدلع وفضلت غاده

  .. جامد زعقتلھا والدكتور

  ماھو ؟ ایھ فیھا ودي طب:  رامي

  .. كده تتكلم ھتسیبھا یعین طبیعي

  یعني شكلھا اصال دي الدكتور

  بالتسیب ھتسمح ومش اوي محترمھ

  ده

  وبنات خالتك قلت مش وانت:  شریف

  بعدھا ھي ؟ یزوروك جایین خالتك

  في الزیارات خلي قالت

  یوم كل ان مع..  الحدود اضیق

  حد شویھ وكل كده اد زیارات بیجیلي

  یطمن یجي والنادي الفریق من



 

  اللي ھي ومش..  عاااادي علیا

  حجھ اھي بس..  الزیارات بتحدد

  مایجوووش البنات عشان

  .. اخواتك دول بس:  رامي

  انھم عرفھا ایش وھي:  شریف

  ان صدري على مكتوب.  اخواتي

  ؟صغیر وانا رضعتني خالتي

  انھا مأكدلك اللي ایھ وانت:  رامي

  ؟بتغیر

  بیھا حاسس:  یفشر

  الاا:  حاجبیھ احدى یرفع وھو رامي

  كده بیقول شریف الكابتن یاشیییییخ

  یعني ایھ قلت انا ھو:  شریف

  بیھا حاسس:  یقلده وھو رامي

  البنات ماھو..  یاسالم:  قال ثم

  اللي من رجلك تحت بتترمى كانت

  حاسس مكنتش وانت النادي بیجوا

  .. بحد



 

  عارف مش:  بصدق شریف

  طبیت..  یاشوشو ایھ:  رامي

  تقول تقدر بس..  ایھ طبیت:  شریف

  شویھ مرتاحلھا

  ماھي یاحبیبي ایوه ایوه:  رامي

  ھوووب وبعدین..  بالراحھ بتبدأ

  ماتفھمش انت یاض بس:  شریف

  .. بقولھ اللي من حاجھ

  الحب من احفظنا اللھم:  رامي

  .. وبھدلتھ

  على لسھ انت ھو اه:  شریف

  بتحبھا لسھ تان یبقى..  ده موقفك

  ومنستھاش

  الدرس اتعلمت بس طبعا ال:  رامي

  .. تاني احب ناوي ومش كویس منھا

  بیني ھتبقى اللي العالقھ

  جواز ھتبقى كده بعد واحده اي وبین

  عروسھ تشوفلي امي اخلي..  وش



 

  في تبقى ولما اخطبھا وارح

  مش..  براحتي فیھا احب ابقى بیتي

  وماعرفش الیوم في ساعتین اشوفھا

  ایھ بتھبب الیوم قیتب

  ماتتعصبش بقى خالص:  شریف

  النھارده رایق انا..  مزاجي وتبوظلي

  عكرت عشان رایق:  رامي ضحك

  مزاجھا

  انھا مبسوط..  اه بصراحھ:  شریف

  .. غیرانھ

  مني ھتعوز..  یافالح طیب:  رامي

  دلوقتي حاجھ

  ؟فین رایح:  شریف

  واعدي لقمة اكل بیتنا ھروح:  رامي

  بلیل واجیلك اجیبھا مامتك على

  ؟ماتغدتش ده كل انت:  شریف

  بعد طول على جیتلك ال:  رامي

  الشغل



 

  علیا حقك معلش:  شریف

  انا عادي یابني یھمك وال:  رامي

  بس..  الشغل في متأخر فطرت

  اتغدي ھروح ماتزعلش امي عشان

  بسرعھ

  ماشي:  شریف

  سالم:  رامي

  السالمھ مع:  شریف

*****************************  

  بوالدتھ اخرى مره رامي جاء

  على فھي رامي والدة وصاحبتھم

  .. ووالدتھ بشریف قدیمھ عالقة

  جلسوا

  ووالدتھ رامي غادر ثم قلیال

  معاكي مجتش خالتو ھي:  شریف

  ؟لیھ

  راحوا ھما..  بكره ھتیجي:  الھام

  في ھنا بیتھم البنات عمة عند



 

  ھیباتوا..  عارف مانت القاھره

  بره من یمشواو بكره ویجوا عندھم

  بلدھم على بره

  ماشي:  شریف

  ماما:  وقال قلیال صمت ثم

  یاحبیبي نعم:  الھام

  ؟اتجوز ممكن انا تفتكري:  شریف

  وتتجوز تتجوز انت ؟ ممكن:  الھام

  كمان البنات ست

  ھترضى واحده حد وفي:  شریف

  كده وانا تتجوزني

  انت یاشریف ایھ جرالك:  بحزن الھام

  اللھ قلبي شماتوجع بحال ساعھ كل

  كویس كنت مانت یخلیك

  كده تفكر خالك اللي ایھ النھارده

  تاني

  : علي الدكتور كالم تذكر وقد شریف

  اھو الفل زي انا خالص الكل یاست ال



 

  ھتتجوز انت یابني وبعدین:  الھام

  .. خالص تخف لما لسھ ؟ بكره

  الحتھ من ماتقلقش انت المفروض

  ماسببتش الكسور للھ الحمد..  دي

  صاغ انت یعني نوع اي نم عجز

  وتخلف تتجوز تقدر سلیم

  فین راح مخك انتي یاماما:  شریف

  اتجوزھا اللي الست عن بتكلم انا بس

  عملیة لو..  لو بیا ھترضى

  ؟؟مانجحتش عیني

  لو:  تفكیر بعد وقالت الھام صمتت

  في ھتقبلك..  بجد حبیتك واحده في

  فوق وھتشیلك..  وضع أي

  .. اصول بنت ھي لو راسھا

  ؟تفتكري:  شریف

  كالم دلوقتي افتكره اللي:  الھام

  عن كلمتك لما غاده الدكتوره

  الن ربنا تدعي الزم انت وان..  یأسك



 

  الوحش ماتتوقعش..  بایده شئ كل

  الخیر تالقي عشان..  خیر بربنا وظن

  یاماما قلبك یریح ربنا:  شریف

  اشوفك لما ھیرتاح قلبي:  الھام

  مبسوط

  ادعیلي:  شریف

  ایھ اد بدعیلك انا یعلم ربنا:  الھام

  سجده كل في

  یاأمي خیر على تصبحي:  شریف

  وانت:  جبینھ من تقبلھ وھي الھام

  اھلھ من

********************************************  

  المنزل حدیقة في بمفردھا جلست

  جلست..  الجمیع نام ان بعد لیال

  بعد الیھ آل وما حالھا في تفكر

  أغلقت قد كانت..  بشریف تعلقھا

  .. تحب أال نفسھا وعاھدت قلبھا باب

  انھا دائما تتخیل وكانت



 

  ماوجدت اذا تقلیدیا زوجا ستتزوج

  .. كزوجھ بھا یرضى الذي الشخص

  جمیلھ غیر نفسھا ترى ھي

  في اھمالھا بجانب وھذا بالمره

  أكثر أصبحت..  ووجھھا بشرتھا

  من ان رغم ذلك ترى ھي..  دمامھ

  .. ذلك غیر یقولون تالبی في حولھا

  ولكن..  یجاملوھا انھم تعلم ولكنھا

  تقبل على نفسھا ھیأت ھي

  وتعاملت جمیلھ غیر كفتاه وضعھا

  تبذل ان تحاول ولم..  باستسالم معھ

  بنفسھا االھتمام في مجھود اي

  باب نفسھا على أغلقت فقط.. 

  .. اللعین ھذا ولكن..  العالقات

  فقط..  االبواب طرق یعرف ال الذي

  ان ودون استئذان دون حیاتك تحمیق

  او تحب نفسھا الفتاه تجد..  تشعري

  تعلم ان دون الحب في غارقھ



 

  انھا تعلم فقط..  كیف واین متى

  تعشق..  تحبھ انھا نعم..  تحب

  لھیب وتزید قلبھا تخترق التي نظرتھ

  لھا ھي ھل!!!!!  ولكن..  حبھا

  على تتجرأ ھل..  قلبھ في مكان

  تتجرأ ھل ؟؟ ھحبیبت نفسھا تخیل

  لیست ال ال..  حبھا عن ھي وتعلن

  حتى..  الكافیھ الجرأه او الثقھ لدیھا

  مع اال علیھ تأمن لم ھذا سرھا

  ان حتى یستطیع ال الذي عمر الصغیر

  اسلوب تمتلك ال حتى ھي..  یفھمھا

  صفیھ تتبعھ الذي الدلع

  لنفسھا ترضى ال ملكتھ وان الممرضھ

  على عنھا غریب شخص مع تتعامل ان

  .. النحو ھذا

  على یاربي ااااه:  لنفسھا قالت

  كمان ولسھ..  فیھا انا اللي الحیره

  شكلھم معرفش دول خالتھ بنات بكره



 

  یستر ربنا..  ایھ اد سنھم وال ایھ

  وماالقیش خیر على یعدي وبكره بقى

  حضنھ في نفسھا بترمي واحده

  واموتھ اموتھا ادخل ساعتھا.. 

  دي الحیره من واخلص نفسي واموت

*************************  

  علیھ سلمن..  وبناتھا خالتھ جاءت

  ومع معھ وجلسن االخرى تلو واحده

  االسئلھ علیھ وانھالت..  الھام

  العاجل بالشفاء واالدعیھ الحادثھ عن

  ان وقبل حجرتھ امام من غاده مرت

  الزجاجیھ النافذه من نظرت تدخل

  أربعة وجدت..  بالحجره من على

  السیده تلك بالطبع. . موجودین اناث

  ھن والباقیات خالتھ ھي سنا االكبر

  سن في كلھن..  بناتھا

  نظرت..  جمیالت وكلھن..  الشباب

  الى نظرت ثم..  حسره نظرة الیھن



 

  یضحك الذي شریف

  الفتاه وتلك..  كالمھن على باستمرار

  بجواره تجلس التي واالخرى تحدثھ

  الجرأه بمنتھى سریره على

  في وتأكلھ عامالط لھ تعد والثالثھ

  على یتاھفتان انھن واضح..  فمھ

  .. مثلھا یعشقانھ یكن لم ان..  رضاه

  الصف في اقفي:  لنفسھا قالت

  علیكي یجي ایاكش..  یاغاده

  .. الدور

  ذیول جرت وانما علیھم تدخل لم

  .. غرفتھا الى ورجعت الخیبھ

*********************  

  اللیل وجاء..  وبناتھا خالتھ غادرت

  الدكتوره ھي:  والدتھ شریف سأل

  ؟لیھ النھارده معدتش غاده

  انا بس..  یابني عارف مش:  الھام

  من علینا بتبص واقفھ كانت شفتھا



 

  مشیت وبعدین حبھ وقفت االزاز

  ماخدتش تدخل شاورتلھا انا حتى.. 

  بتكلمني كانت وخالتك..  مني بالھا

  بعدھا بس..  عنھا فانشغلت

  .. موجوده مالقتھاش ببص

  كنتي یاماما لیھ:  بضیق ریفش

  ندھتیلھا طلعتي

  حاجھ عایز انت یابني لیھ:  الھام

  الدكتور اجیبلك بتعب حاسس..  منھا

  موجود اللي

  امھ تعلم ان یرید ال وھو شریف

  اسألھا عایز كنت اه:  بداخلھ مایدور

  صدري على اللي الجبس ھشیل

  ؟امتى

  اللي یاشریف عارف مانت:  الھام

  من اقل مش بيیاحبی صدرك على

  من ھتخرج بعدھا حتى..  شھر

  المستشفى



 

  عایز انا..  یاماما طیب:  شریف

  خیر على تصبحي..  انام

  بالفعل انھا احساسھ من شریف تأكد

  وبما..  خاالتھ بنات من علیھ تغیر

  علیھم نظره ألقت انھا

  الدوري الكشف تؤدي ولم وغادرت

  البنات لوجود حزینھ فإنھا علیھ

  تھمھ انھا من أیضا وتأكد..  معھ

  .. مھما شیئا حیاتھ في لھ وتعني

  ومشغوال بضیقھا متأثرا النھ

  أثار الذي فھو نفسھ والم..  بحالھا

  بھذه صفیھ عن تكلم عندما غیرتھا

  یصالحھا ان نفسھ وعد..  الطریقھ

  .. الغد في

**************************  

  علیھ تمر ان وقبل یوم ثاني جاء

  انھ علي ورالدكت لھا بعث غاده

  وصولھا فور مكتبھ في یریدھا



 

  تكلم..  الیھ ذھبت..  للمستشفى

  والمرضى العمل امور في معھا

  .. الموجودین

  ؟ایھ شریف كابتن اخبار:  لھا وقال

  تحسن وفي تمام كلھ:  غاده

  .. مستمر

  مش یعني ممممم:  علي الدكتور

  كل أوضتھ على تعدي انك مستاھل

  شویھ

  مش انا ھفاھم مش ؟ایھ:  غاده

  ... على بعدي

  غاده:  تعدھا لم صرامھ في قاطعھا

  شغلك تعملي اوضتھ تدخلي انتي

  .. طول على وتخرجي

  عایز مكنتش كالم اقولك وماتخلینیش

  اقولھ

  كالم:  وقالت بصعوبھ ریقھا بلعت

  ؟ایھ



 

  امامھ ورماھا الطبیھ نظارتھ خلع

  ؟ایھ كالم:  بحده وقال االوراق على

  لما..  عنك بسمعھ اللي الكالم

  مده بتقعدي االوضھ عنده بتدخلي

  من علیھ تبصي وبتقعدي..  طویلھ

  .. االوضھ بره من االزاز الشباك

  اغیر ھتخلیني ؟ایھ جرالك یاغاده ایھ

  ؟ایھ وال عنك رأیي

  لحضرتك قالك اللي مین:  بفزع غاده

  ؟ ده الكالم

  الممرضات كل:  علي الدكتور

  دكاتره من وصلني والكالم بیتكلموا

  معاكي اتكلم ومرضتش. . كمان

  واقفھ حضرتك بعیني شفت لما اال

  .. وسرحانھ علیھ تبصي

  اللي ھي صفیھ أكید: ببكاء غاده

  كده مش انا..  عني ده الكالم نشرت

  بتجاوز ومش یادكتور واللھ



 

  .. زمیل حتى او مریض مع حدودي

  حضرتك لدرجھ حالي في انا

  مره اول حتى انا..  ماتتصورھاش

  دي صفیھ سمھاا اللي اسم اعرف

  لقیتھا..  للكابتن معاھا مادخلت یوم

  مش بطریقھ وتتكلم بتتمایع

  قدامھ زعقتلھا قمت معاه كویسھ

  بتبصلي كانت بعدھا ھي حتى

  اللي ھي اكید..  وحشھ بطریقھ

  اتكلمت

  كده علیا

  انتي..  ماتعیطیش:  علي الدكتور

  ونیتك بطبیعتك اتصرفتي لو حتى

  نم بالك تاخدي الزم..  كویسھ

  مجتمعنا..  كده من اكتر تصرفاتك

  اكتر وتصرفتھا البنت على عینھ بیحط

  اتفضلي یال..  الراجل من

  شغلك على



 

  تبكي مازالت وھي غاده وقفت

  تمسح وھي الحجره من وخرجت

  ان داخلھا في وقررت..  دموعھا

  في زمیلھا الى ذھبت..  شیئا تفعل

  أیضا وھو محمد الدكتور المستشفى

  لھ رحتش..  عظام تخصص

  یشرف ان منھ وطلبت شریف حالة

  النھا..  منھ بدال حالتھ على ھو

  .. بالرسالھ بعدھا وتنشغل ستسافر

  الوقت في تتابعھ ان تستطیع ولن

  ولكن بطلبھا محمد رحب..  الحالي

  .. علي الدكتور استئذان بعد

  من مباشرة بعدھا خرجت

  ترى أن ترید تكن لم..  المستشفى

  علیھا صلتات..  االطالق على أحدا

  لمیاء

  غاده ترد لم..  علیھا تطمئن كي

  وصلت ان الى..  ھاتفھا واغلقت



 

  ووالدتھا جیھان ان واضح..  المنزل

  ربھا حمدت..  ساره عند باالعلى

  تبریر على القدره لدیھا لیس فھي

  .. عملھا من مبكرا رجوعھا

  بالغطاء وتدثرت حجرتھا دخلت

  .. ھیھاااات ولكن للنوم استعدادا

  الوساده على رأسھا وضعت مافعند

  وانھمرت علي الدكتور كالم تذكرت

  : تكرر وظلت..  اخرى مره الدموع

  .. لوكیل ونعما اللھ حسبي

  ان الى...  الوكیل ونعم اللھ حسبي

  خدھا على ودموعھا نامت

**************************  

  سریره على جلسھ نصف جالسا كان

  في تطعمھ بجواره تجلس ووالدتھ

  محمد دكتور علیھم دخل..  فمھ

  الكشف في وبدأ السالم القى.. 

  علیھ



 

  حضرتك ھو یابني معلش:  الھام

  ؟مین

  استلمت محمد دكتور انا:  محمد

  .. غاده دكتوره مكان

  ؟یعني ازاي ؟؟؟ نعم:  شریف

  .. طلبھا كان ده واللھ:  محمد

  كده على وافق علي والدكتور

  ؟طلبھا ؟ایھ:  شریف

  في مازعلناھا نيیاب واللھ:  الھام

  حاجھ

  .. تانیھ مشاغل عندھا ھي:  محمد

  نفسھا تفضي وعایزه دكتوراه بتحضر

  في محمد كالم من شریف سخر

  غاضبھ مازالت انھا یعلم فھو نفسھ

  وبنات صفیھ مع اسلوبھ ومن منھ

  .. خالتھ

  .. وغادر لشریف فحصھ محمد اكمل

  الھام وغادرت طعامھ شریف انھى



 

  بعض لتحضر الحجره

  .. مشروباتال

  على ودخل الوقت ھذا في رامي جاء

  .. صدیقھ

  .. یارامي وقتك في جیت:  شریف

  ؟ایھ في:  رامي

  مع العیار تقلت اني واضح:  شریف

  عن واعتذرت زعلت شكلھا..  غاده

  حالتي متابعت

  ؟ حصل اللي ایھ ھو لیھ:  رامي

  وھي جم خالتو بنات:  شریف

  ومشیت االزاز ورا من شافتھم

  اتضایقت اكید..  تدخل شومارضیت

  لما

  كده عادي بیعاملوني شافتھم

  مانت عادي فعال ماھو طب:  رامي

  اخوھم

  مش ماھي یابني عبیط انت:  شریف



 

  بقى مخك ماتفتح اخوھم اني عارفھ

  لیھ دماغك واجع انت:  رامي

  وتخلص ماتقولھا

  تاني لدكتور راحت ماھي ال:  شریف

  .. حالتي یستلم منھ طلبت كده

  اشوفتھاشم وطبعا

  انت یاشریف عارف مش:  رامي

  .. توقعات على كلھ كالمك بتبني

  اللي وانت..  نتأكد یبقى:  شریف

  ھتتأكدلي

  .. ازاي:  رامي

  بسرعھ ونفذه كالمي اسمع:  شریف

  تروحلھا انت..  تیجي ما امي قبل

  وش كده وتسألھا مكتبھا

  ؟؟؟وش كده:  منھ یسخر وھو رامي

  ؟ لیھ مھتمیین احنا وھتقول یاسالم

  وخالص یعالجك دكتور اي ما

  ؟ایھ منھا عایزین احنا



 

  الوحیده الطریقھ دي ھي:  شریف

  .. تفتكر ما زي وتفتكر..  یافالح

  .. بسرعھ وتعالى روح بقى اخلص

  قدامھا ماتتكلمش جت ماما لقیت ولو

  ماشي:  رامي

  الدكتوره على وسأل رامي ذھب

  وغادرت موجوده غیر انھا وجد غاده

  شریف الى عاد..  مبكرا

  .. علم بما واخبره

  ؟لیھ بدري مشیت ھي طب:  شریف

  عارف محدش:  رامي

  اننا كده معني یووووه:  شریف

  كل ھنستنى..  الجاي الحد ھنستنى

  ؟؟ده

  عشان بقى كام تدفع طیب:  رامي

  رقمھا جبتلك انا

  ؟ازاي جبتھ ایھ:  بلھفھ شریف

  انا ان تحت للناس قلت:  رامي



 

  حالھ في عشان ضروري محتاجلھا

  وجبت اكلمھا والزم مستعجلھ

  بسھولھ رقمھا

  موجود اھو تلیفوني خد:  شریف

  على السماعھ وحط واتصل عندك

  .. ودني

  ماقلتلیش بس:  رامي

  یابني ایھ اقولك:  بعصبیھ شریف

  انت

  ؟كام ھتدفع:  ببرود رامي

  عایز مش ھنا ن یال امشي:  شریف

  حاجھ منك

  ھھھھھھھھھھھھھھھھ:  بضحك رامي

  االیام تبھدلھ لما الحلو على یاعیني

  اخلص:  شریف

  ووضع رقمھا على شریف اتصل

  .. شریف اذن على الھاتف

  : رامي وقال شریف وجھ تغیر بینما



 

  ؟ایھ في

  مقفول:  بوجوم شریف

  واغلق اخرى مره الھاتف رامي أخذ

  .. الخط

  في یبقى:  ضیق في شریف زفر

  .. متأكد انا..  حصلت حاجھ

  ؟ أكدلك اللي ایھ:  رامي

  وقال رامي تجاه رأسھ شریف حرك

  حاسس انا:  حقیقي وصدق بھدوء

  .. بیھا

**************************  

  

  والعشرون الحادى الفصل

  

  

  

  على وبطیئھ جدا صعبھ االیام مرت

  تذوق وال تأكل ال غاده..  منھما كل



 

  علیھا الكل الحظ..  النوم طعم

  .. أصابھا عما كثیرا وسألوھا ذلك

  اجھاد..  بسیطھ بجمل غیر ترد مال

  رسالتھا في وتفكیرھا العمل

  .. االخر وھو..  عیادتھا تجھیز وفي

  في تفكیره على ضمیره یؤنب كان

  انھا واضح..  غیظھا اثارة

  یعبث ان تحتمل وال حساسھ انسانھ

  یوم جاء ان الى..  بمشاعرھا أحدا

  – العائلتان كانت..  الجمعھ

  یتقابال انا متواعدان - وھاني محمود

  ھناك الغذاء طعام لتناول النادي في

  على..  الظھر قرب غاده استیقظت

  توقظھا وھي جیھان صوت

  قوووووووووومي:  جیھان

  یاغاااااااااااااده

  بتزعقي انتي یابت ایھ:  بغیظ غاده

  ؟نایمھ شایفاني مش لیھ



 

  تفطري عشان بقى قومي:  جیھان

  في قاعده كفایھ ونخرج وتلبسي

  البیت

  مش بقولكوا امبارح من مانا:  دهغا

  اخرج عایزه مش اخرج عایزه

  رأسھا فوق الوساده وضعت ثم

  اخرى مره ونامت

  رأسھا فوق من الوساده جیھان شدت

  فكره على بمزاجك مش:  وقالت

  واال ھتیجي یعني ھتیجي

  الیوم طول واقرفك ھنا ھقعدلك

  .. علیكي یاستیر اوف:  غاده

  ابدا مابتزھقیش

  نفسي یادودو خاطري انعش:  جیھان

  مانا بدل ھوا واشم كلنا نخرج

  البیت في محبوسھ

  طیب:  سریرھا من تقوم وھي غاده

  الناس بقى فین..  قمت ادیني طیب



 

  رایحھ اللي

  راح ومحمود فوق ساره:  جیھان

  بدري من صاحیھ كانت وماما الصال

  تنام ودخلت معاھا وفطرت

  نخرج مانیجي لحد شویھ

  ماكنتي طیب : تتثاءب وھي غاده

  ماتیجوا لحد كمان انا نایمھ تسیبیني

  تمشوا

  تنام امي ماصدقت مانا ال:  جیھان

  مالك واعرف بیكي انفرد عشان

  مالي:  بعیدا بوجھھا وھیتشیح غاده

  علیكي باین بتھیسي انتي یابت ایھ

  بقول انا كویس عارفھ انا ال:  جیھان

  وتضحكي بكلمتین ھتبلفیني ومش ایھ

  ھسیبك انا .. بصي..  علیا

  انك علیكي ھضغط ومش راحتك على

  بس..  جواكي اللي وتقولي تتكلمي

  معاكي دایما موجوده انا



 

  موجوده انا معایا تتكلمي عایزه ولو

  الوقت طول

  .. منك مایحرمنیش ربنا:  غاده

  بعد وتقابلوا حالھ منھم كل جھز

  من كل النادي في الجمعھ صالة

  ، محمود،  غاده،  جیھان،  فوزیھ

  ولم..  ھاني ووالدة والد،  ارهس

  بعد ھاني یحضر

  یتحدثون كبیره طاولھ على جلسوا

  معھم وغاده..  كثیره امور في

  علي الدكتور كالم..  عقل بنصف

  تفكر..  بالھا عن لحظھ یغب لم لھا

  .. االن بعد تصرفاتھا تعدل ان في

  عینیھ الى یأخذھا تفكیرھا ولكن

  ماذا..  وتتذكره عیناھا تغمض.. 

  تخلت ان بعد یفكر ماذا..  االن فعلی

  ان ایعقل..  وتركتھ عالجھ عن

  یعني ال االمر ان ام بذلك متأثرا یكون



 

  .. اطالقا شئ لھ

  وتأكلھ عمر تحمل فكانت جیھان أما

  شقاوتھ ولكن..  بھ الخاص طعامھ

  یتناثر الطعام بعض جعلت

  مالبسھا على

  ؟ بھدلتني یاعمر كده:  جیھان

  جي یاجي معلش:  منھا ساره أخذتھ

  ویجي بیروح االكل ساعة دایما ھو

  مایكلش عشان

  عمر یااستاذ فداك:  جیھان

  انضف الحمام ھروح:  وقفت ثم

  تاني واجي ھدومي

  وبعدھا الحمام الى جیھان ذھبت

  ولكنھ..  اخیرا ھاني جاء مباشرة

  شحما متسخھ یداه االخر ھو كان

  وایھ اخرك اللي یابني ایھ:  محمود

  ؟كده بھدلك اللي

  ماشي وانا نامت العجلھ:  ھاني



 

  .. لوحدي اغیرھا وقفت

  جیت كنت لیھ بیا ماتصلتش:  محمود

  اساعدك

  .. یاحوده مستاھلھ مش:  ھاني

  .. واجي ایدي اغسل ھروح

  الرجال حمام الى ھاني ذھب

  ودخل..  السیدات لحمام المالصق

  الحمام

  ان بعد الحمام من جیھان خرجت

  من وجدت ولكنھا..  مالبسھا نظفت

  منتظر كأنھ مباشرة أمامھا یقف

  خروجھا

  ؟؟؟؟؟ حاتم:  بصدمھ جیھان

  ؟یاجیھان ازیك:  حاتم

  وتحركت برؤیتھ صدمتھا من فاقت

  ولكنھ المكان لھ تاركھ مكانھا من

  استني:  ذراعھا وأمسك أوقفھا

  بس اسمعیني ارجوكي



 

  انت:  بعنف یدھا تفلت وھي جیھان

  ایھ مني عایز ؟ معایا تتكلم حق بأي

  بسببك حصلي اللي بعد

  اجرحك اني اقصد مكنتش انا:  حاتم

  جدا حبیتك انا..  انا..  انا..  یاجیھان

  انا بس تتصوري ما فوق

  مكنتش اللي حیاتي اغیر معرفتش

  حبي وال قیمتك معرفتش..  عجباكي

  .. سیبتیني لما اال لیكي

  العیلھ مش انا ؟؟ اوللھ ال:  جیھان

  تفق انا..  زمان بتاعت الصغیره

  حوالیا بیجرا اللي وفھمت

  ھیخیلوا مش دول الكلمتین..  خالص

  .. علیا

  غسل من انتھى قد ھاني كان

  الرجال حمام من خارج وھو...  یدیھ

  رجع..  یتحدثان وحاتم جیھان وجد

  حوارھم وسمع لخلف خطوتان



 

  طلقتك ما یوم من یاجیھان:  حاتم

  عشان بیتكوا عند واقف یوم كل وانا

  نتيوا..  اشوفك بس

  لقیتك ماصدقت..  خالص مابتخرجیش

  .. وراكي وجیت النھارده خرجتي

  كل ھصلح وانا ارجعیلي ارجوكي

  نھائي حیاتي وھغیر حاجھ

  مش..  حاتم یاأستاذ لألسف:  جیھان

  معاك اعیش ھقدر مش انا..  ھینفع

  .. بینا استحالت الحیاه..  تاني

  : حاني باسلوب وقال منھا اقترب

  لیا جعكار ممكن اني تعرفي

  على ھغصبك مش انا بس..  بكلمھ

  فكري ارجوكي..  معایا الحیاه

  رأیك غیرتي ولو..  نفسك وراجعي

  اشارتك رھن ھتالقیني

  وھو وجود عن واعلن ھاني خرج ھنا

  : جیھان عن ویبعده كتفھ من یمسكھ



 

  حاتم یااستاذ حاجھ في

  ھاني اھال:  حاتم

  في:  جیھان الى ونظر علیھ یرد لم

  ؟نیاجیھا ایھ

  .. ابدا حاجھ وال:  جیھان

  مستنیین الجماعھ یال طیب:  ھاني

  : حاتم لوجود االكتراث دون جیھان

  یال

  واقف حاتم وتركوا ھاني وأخذھا

  فقدانھ على شدیده بحسره لھا ینظر

  البنھ ایضا وفقدانھ لھا

  : قائلھ لھ نظرت جواره سائره وھي

  یاھاني شكرا

  ؟ایھ على:  حاجبیھ مقطب ھاني

  .. المناسب الوقت في تجی:  جیھان

  وانتي:  بغضب لھا وقال ھاني وقف

  معاه وقفك اللي ایھ اصال

  ھو..  ماھو ماھو ؟ایھ:  جیھان



 

  وكلمني فجأه وقفني اللي

  ؟ صغیره عیلھ وانتي:  بعصبیھ ھاني

  حتى وال وتمشي تسیبھ عارفھ مش

  ؟الناس علیھ وتلمي تزعقیلھ

  عن مدافعھ وقالت عیناھا دمعت

  واقف انھ تفاجأتا انا:  نفسھا

  معاه ماتجاوبتش انا وبعدین قدامي

  انا

  عرض لما ارجعلھ اني ورفضت رفضتھ

  علیا

  : البكاء في تزید وھي واكملت

  عشتھ انا اللي یعرف محدش وبعدین

  والضغط الظروف وال معاه

  كده انا..  فیھ كنت اللي العصبي

  عند ووقفتھ زعقتلھ اني احسن

  اجوای كان وغضب كبت طلعت..  حده

  انت وال..  ارتحت كده انا..  ناحیتھ

  ایده من خلصتني یعني عشان



 

  یاسیدي شكرا..  معایا ھتتخانق

  اخرى مره الحمام الى وعادت وتركتھ

  یستمع كان ھو بینما..  تبكي وھي

  لمنظرھا یتقطع وقلبھ الیھا

  وقع ان یعلم لم..  ھكذا تبكي وھي

  .. علیھا قاسي سیكون علیھا كالمھ

  .. بقوه امامھ يكرس بقدمھ ركل

  عدة وجھھ على الكرسي انقلب

  مستغربین حولھ الناس نظر..  مرات

  وعاد قوه في زفر..  فعلتھ من

  وبعدھا..  العائلي التجمع حیث الى

  واجمة وھي جیھان عادت بقلیل

  .. الوجھ

  .. بعید من قادمھ وھي الیھا نظر

  یقسو كیف..  غبي من یالھ..  تأملھا

  لستج..  المالك ھذا ویعنف

  لھ المقابل الكرسي وفي غاده بجوار

  لیھ اتأخرتي جي یاجي ایھ:  محمود



 

  مفیش:  بخفوت جیھان

  ؟ایھ في مالك:  محمود

  حاتم قابلت:  بثقھ قالت

  كان فھو اندھاش في حاتم لھا نظر

  بمقابلتھا احدا تخبر لن انھا یتوقع

  بشجاعتھا تفاجئ بینا..  بحاتم

  تافھ شئ كأنھ الموضوع تروي وھي

  انھا التستحي شئ او یھمھا ال

  .. فعلتھ

  : وقال جلستھ في محمود اعتدل

  ؟ایھ قالك ؟حاجھ عملك

  یجر حاول ھو ماتقلقش ال:  جیھان

  وعرفتھ وقفتھ انا بس..  ناعم معایا

  كویس مقامھ

  شفتھ لو انا منھ ینتقم ربنا:  فوزیھ

  بسناني ھاكلھ

  یاجیجي تزعلي اوعي:  غاده

  مفیش..  تمشي عایزه لو:  ساره



 

  نمشي مشكلھ

  واحسن یاجماعھ كویسھ انا:  جیھان

  اني حسیت زعقتلھ لما..  االول من

  بجد احسن بقیت

  یا اه:  كالمھا على غاده ضحكت

  شریره

  الموقف تخفیف محاولین الجمیع تكلم

  ال صامتا ھو ظل بینما جیھان على

  ھاتفھ اخرج..  یقولھ ما یجد

  ازراره على ضغط..  جیبھ من

  مره جیبھ في عھوض ثم..  قلیال

  اخرى

  ھاتفھا جیھان وجدت مباشرة بعدھا

  من اخرجتھ..  رسالھ یصلھ

  من وجدتھا الرسالھ فتحت..  حقیبتھا

  أنا"  كلمتین ومحتواھا ھاني

  " ماتزعلیش..  آسف

  .. وخزه شیئا وكأن بقلبھا شعرت



 

  نظرت..  تشعر ان دون ابتسمت

  علیھا نظره مسلطا كان..  الیھ

  ھو نظر عیناھم التقت عندما ولكن

  الیھم ھي نظرت..  االخر االتجاه في

  منشغل الجمیع وجدت جمیعا

  من بینھم حدث ما یالحظوا ولم

  جدیده رسالھ فتحت..  العیون اتصال

  .. منك زعالنھ مش أنا:  وكتبت

  وانا..  المناسب الوقت في جیت انت

  .. علیك اتعصبت اني اسفھ اللي

  الھاتف ووضعت الرسالھ بعثت ثم

  جاءت..  اخرى مره بتھاحقی في

  أخرج..  تلیفونھ على الرسالھ

  ابتسم..  وقرأھا اخرى مره التلیفون

  اخرى مره وادخلھ..  االخر ھو

  ؟ایھ على بتضحك مالك:  محمود

  حالك في خلیك:  ھاني

  قول بجد ال:  محمود



 

  .. فرحان..  یاخي مبسوط:  ھاني

  ؟مانع في

  یبسطك ربنا یاسیدي طیب:  محمود

  اكتر

  ھنبسط اللھ شاء ان:  ھاني ھال نظر

  قریب

  لم..  وكلمتھ نظرتھ جیھان تفھم لم

  مره االخرین مع واندمجت كثیرا تفكر

  أخذت الغذاء وبعد..  اخرى

  العاب منطقة الى عمر غاده

  االرجوحھ على اجلستھ..  االطفال

  یضحك سعید وھو لھ ونظرت

  اسفل والى اعلى الى بحركتھا

  .. اخرى مره شریف في سرحت

  ھي..  ذلك ھي لھا یحدث ذالما

  تتمنى

  ولكن..  احبتھ ھي كما یحبھا ان

  ذلك ومع..  بینھم یحدث لم شئیا



 

  یاأللھ..  الشائعات علیھا یطلقون

  ماذا

  المستشفى من أتستقیل..  تفعل

  حالتھ عن باالعتذار تكتفي أم كلیا

  الشائعات عن لالبتعاد كافیا وھذا

  یاغاده وھل..  شخصیا ھو وعنھ

  سیشبع من..  الحل ھو عنھ البعد

  ان یستطیع من ؟ لھ العاشق قلبك

  البعد ولكن ؟نحوه المشاعر تلك یمحو

  حولھا االقاویل واثارة المشاكل عن

  عنھ بعدت ولو..  الحل ھو

  .. قلبھا من تدریجیا حبھ سینمحي.. 

  البعد..  النقطھ نفس الى ستعود اذن

  الى یبقى لن وھو..  الحل ھو

  یوما سیرحل..  المستشفى في االبد

  اقنعت..  معھ حبھ ویرحل..  ما

  وقت مسألة الحل ان اخیرا نفسھا

  .. اللعین حبھ وینتھي



 

  .. الیھم لتعود عمر وحملت قامت

  كل وعادت النادي جمیعا غادروا

  .. بیتھا الى عائلھ

***********************  

  شریف انتظره الذي االحد یوم جاء

  غاده انتظرتھ بینما..  بشوق

  االصل من مجیئھ تتمنى لم. . بخوف

  مواجھة من لھا والبد جاء ولكنھ.. 

  دخلت..  بالمستشفى زمالئھا

  .. بأحد تلتق ولم سریعا حجرتھا

  .. لمیاء علیھا دخلت قلیل بعد

  .. الدكتوره یاست ازییییك:  لمیاء

  اللي الیومین تلیفونك قافلھ كده

  دول فاتوا

  معلش:  علیھا لتسلم غاده وقفت

  كده ظروف في كان یالمیاء

  ؟خیر ایھ ظروف:  لمیاء

  تسألھا ان ارادت..  غاده لھا نظرت



 

  الكالم من علي الدكتور ماقالھ عن

  المستشفى في حولھا یثار الذي

  ام لمیاء مسامع الى وصل كان واذا

  ال

  حاجھ سمعتي انتي..  لمیاء:  غاده

  ؟فات اللي االسبوع عني

  : وقالت حرج في لمیاء لھا نظرت

  ؟ایھ حاجة

  .. سمعتي یبقى:  بسخریھ هغاد

  وصلك اللي ایھ بقى قولیلي

  دول بالك ماتشغلیش بصي:  لمیاء

  وقتھم بیشغلوا ممرضات شویة

  على والعجن اللت غیر ومعندھمش

  من ھنا انا صدقیني..  وعالنھ فالنھ

  وال بیعبرھم ومحدش وعارفاھم قبلك

  بیسمعلھم

  كبیره مستشفى وازاي:  بغضب غاده

  باالخالق اسن عندھا تشغل دي زي



 

  دي

  دي زي اللي الحاجات عشان:  لمیاء

  وتخلص علیھا ویتكلموا بتطلع

  بیشتكي ومحدش السر في وتتنسي

  اللي مین یعرف ومحدش بیبلغ وال

  ده الكالم طلع

  لیھ قولتیلي ومجتیش:  بلوم غاده

  كالم بوداني اسمع ما بدل االول من

  في خالني علي الدكتور من

  ھدومي نص

  ؟ایھ قالك ؟ كلمك:  لمیاء

  فیھ اللي خدت اھو:  بتنھیده غاده

  النصیب

  من ینتقم ربنا.. یاغاده معلش:  لمیاء

  ظلمك اللي

  شویھ كل بدعي یالمیاء اه:  غاده

  ان واثقھ وانا..  حسبي انت یارب

  حقي ھیضیع مش ربنا



 

*****************************  

  لسھ رامي یاماما ھا:  شریف

  ؟ماوصلش

  یوصل لما ماھو لسھ یابني:  الھام

  متسربع مالك انت..  اكید ھتسمعھ

  ؟لیھ كده مجیتھ على

  حاجھ مفیش:  شریف

  السالم: مباشرة بعدھا رامي دخل

  علیكم

  ؟؟ الطریق في ساعھ:  شریف

  ؟ساعھ

  جیت مانا ایھ في یاعم ایھ:  رامي

  ؟ ایھ عاملھ یاطنط ازیك..  اھو

  مامتك ازي..  للھ الحمد:  الھام

  ؟ایھ عاملھ

  علیكي بتسلم یربخ:  رامي

  سوء كل من یسلمھا اللھ:  الھام

  ؟علیھ قولتلك اللي عملت:  شریف



 

  ؟ایھ ھو اللي:  رامي

  ؟نسیت وال بتستعبط انت:  شریف

  ایھ في عارف مش بجد:  رامي

  .. اقولك تعالي طب شریف

  شریف شعر وعندما رامي منھ اقترب

  قرصھ ذراعھ في قرصھ..  بقربھ

  : رامي منھا صرخ شدیده

  اااهااا

  ؟دلوقتي افتكرت:  شریف

  یاخویا اه:  ذراعھ یفرك وھو رامي

  تقرصني یعني الزم كان افتكرت

  یال:  شریف

  سألتھ..  الحجره من رامي خرج

  بعت انت یاشریف ایھ في:  والدتھ

  ؟فین رامي

  .. یاماما بالك ماتشغلیش:  شریف

  وبینھ بیني كده حاجھ دي

******************  



 

  الى المستشفى في كثیرا عنھا بحث

  طرق..  االشعھ حجرة في وجدھا ان

  واقفھ وجدھا ودخل الباب

  اشعھ صورة تتفقد االشعھ جھاز امام

  في واستأذن تنحنح..  ما لمریض

  .. الدخول

  رامي یااستاذ اتفضل:  بثبات غاده

  حضرتك مع اتكلم ممكن:  رامي

  ؟ شویھ

  ثم للجلوس ودعتھ اتفضل اكید:  غاده

  عنھ بعید كرسي على جلست

  متابعة عن اعتذرتي حضرتك:  رامي

  ؟لیھ شریف

  .. متابع تاني دكتور في اظن:  غاده

  مني افضل دكتور محلھ حل ووجودي

  دكتور في طالما ان عارف:  رامي

  نعرف مالناش احنا یبقى بیتابع تاني

  .. كده من اكتر



 

  ... لكن:  كالمھ تكمل وھي غاده

  ھقولك:  وقال السلوبھا رامي ابتسم

  .. الحقیقھ:  غاده

  ماشي:  رامي

  بعتني اللي ھو شریف:  أكمل ثم

  علیكي اسأل

  اتابع وقت معندیش انا حضرتك: غاده

  رسالھ تحضیر على وداخلھ..  حاالت

  .. جدیده عیاده وبفتح

  نفسي افضي عایزه

  : الكالم في یوقعھا ان رامي حاول

  ؟ المستشفى ھتسیبي یعني

  ال:  بتقائیھ غاده

  لیھ حالتھ عن تعتذري یبقى:  رامي

  في كده كده انتي طالما

  .. المستشفى

  فقد الرد تستطع ولم غاده صمتت

  مفر فال الجھات جمیع من حاصرھا



 

  لھا

  الحقیقھ ھقول اني وعدتك انا:  رامي

  الحقیقھ تقولیلي الزم كمان وحضرتك

  من مش:  بغضب وقالت غاده وقفت

  بالطریقھ تستجوبني وال تكلمني حقك

  اتفضل سمحت ولو..  دي

  شغل عندي ناا

  سالم..  یادكتوره ماشي:  رامي

  غاده جلست..  الحجره رامي غادر

  وھي تبكي الكرسي على بعنف

  حادثت..  یصمت بان قلبھا تجاھد

  بقى عني ابعد:  سرا نفسھا

  افكر عایزه مش..  ابعد..  یاشریف

  حاجھ ماتخلیش یارب..  تاني فیك

  تفكرني طریقي في تیجي

  یارب.. بیھ

  ان قال..  رامي كالم تذكرت ثم

  علیھا للسؤال ارسلھ من ھو شریف



 

  اذن..  لحالتھ متابعتھا عدم وعن

  قلبھا حدثت..  ألمرھا یھتم فشریف

  ھو حقیقي مش ألألألأل:  اخرى مره

  انا لكن..  منھ فضول بس

  بقى انسي..  خالص بالھ في مش

  شغلك في فكري وارجعي یاغاده

  بوھم ماتتعلقیش..  ومستقبلك

  جدور على كیوقع ممكن وسراب

  .. ناقصھ مش وانتي رقبتك

  وشدت وقفت..  دموعھا غاده مسحت

  لتكمل القوه لنفسھا اعطت..  قامتھا

  .. الیومي عملھا

  بالطبع یقتنع فلم رامي اما

  اثبتت كالمھا طریقة ان بل..  بكالمھا

  .. حدث ما شیئا ثمة بان صدیقھ كالم

  ھو معھ خالتھ لبنات رؤیتھا ایكون

  في وھو..  ذاما ام غیرھا الذي

  قابل شریف حجرة الى طریقھ



 

  صفیھ

  قلتلي انت..  یا ازیك:  بدالل صفیھ

  ؟ایھ اسمك

  اصال ماقلتلكیش انا:  رامي

  .. قولي خالص:  صفیھ

  .. یاستي رامي:  رامي

  یااستاذ االسامي عاشت:  صفیھ

  شریف من بالك بتاخدي:  رامي

  ؟ كویس

  غیر من عنیا في ؟ الكابتن:  صفیھ

  یرضى ھو بس..  ماتقول

  ؟ بایھ یرضى:  رامي

  بیحب وال خاطب ھو قولي اال:  صفیھ

  مالك وانتي:  رامي

  علیك اخص بقى قولي بجد:  صفیھ

  بقى ایھ عایزه ده وال ده ال:  رامي

  مفیش یعني:  لھ تغمز وھي صفیھ

  وال كده حاجھ غاده الدكتوه وبین بینھ



 

  ؟ كده

  واسترسل كالمھا الى رامي انتبھ

  عرفتي انتي ؟ هغاد الدكتوره:  معھا

  ؟ایھ

  .. ینادیھا ما احدا صفیھ سمعت ھنا

  شغل ورایا بقى اذنك بعد:  فقالت

  عایز فھمیني بس استني:  رامي

  اعرف

  بعدین بعیدین:  تبتعد وھي صفیھ

  معرفة وشك على فكان بغیظ لھا نظر

  : خلفھ اخر صوتا سمع..  شئ اي

  .. یا انت بست...  بست

  قفھوا اخرى ممرضھ وجد خلفھ نظر

  الیھا ذھب..  الحائط بجوار

  ؟بتندھیني حضرتك نعم:  رامي

  انت:  حولھا تنظر وھي الممرضھ

  ؟بالظبط ایھ تعرف عایز

  ؟ایھ عن ایھ اعرف:  رامي



 

  صفیھ بتسأل كنت اللي:  الممرضھ

  علیھ

  ؟ایھ تقولي عایزه ایھ..  اااه:  رامي

  ال:  جشع في تلمع وعینیھا الممرضھ

  .. االول انت قول

  محفظتھ اخرج..  فھمھ وقد رامي

  واعطاھا جنیھ المئھ فئة ورقة واخرج

  لھا

  في الفور على وخبأتھا اخذتھا

  .. جیبھا

  .. قولي ھا:  رامي

  ؟ایھ تعرف عایز:  الممرضھ

  في ان بتقول دي صفیھ لیھ:  رامي

  ؟والكابتن غاده الدكتوره بین حاجھ

  دي صفیھ البت بقى بص:  الممرضھ

  المواضیع لتشعل وبتحب كالم بتاعت

  .. مفیش من

  یسمعھا ان خائفھ حولھا نظرت ثم



 

  زعقتلھا مره غاده الدكتوره:  أحد

  ساعتھا ومن شریف الكابتن قدام

  علیھا طلعت..  لیھا مستحلفھ وصفیھ

  وتقعد كتیر االوضھ بتروحلھ انھا كالم

  .. طویل وقت معاه

  .. شویھ كل االزاز من علیھ وتبص

  السر في بعض بیحبوا كمان وانھم

  .. اسود یاخبر:  مصدق غیر رامي

  حقیقي مش ده الكالم بس

  بس..  بقى معرفش:  الممرضھ

  اال كالم لیھا ماكنش كلھا المستشفى

  .. یعني بس..  دي الحدوتھ على

  كملي ایھ بس:  رامي

  كان محدش..  مفیش ال:  الممرضھ

  دي غاده الدكتوره الن اوي بیصدقھا

  وھنا جدا محترمھ واحده

  دي صفیھ انما .. بیحبوھا كلھم

  بكل حاولت كمان وھي جدا مؤذیھ



 

  للدكتور یوصل ده الكالم ان الطرق

  غاده الدكتور رئیس..  الغرباوي علي

  .. شغلھا في یأذیھا عشان یعني

  اللي ھو علي الدكتور یعني:  رامي

  ؟ شریف حالة تسیب غاده خلى

  فاكره مش:  الممرضھ

  اخرى مره محفظتھ رامي فتح

  ھا:  وقال ھاجنی خمسون واعطاھا

  افتكرتي

  جیبھا في جنیھا الخمسون وضعت

  اللي ھي..  افتكرت اه:  وقالت

  زعقلھا علي الدكتور لما اعتذرت

  بس..  وصلھ اللي الكالم عشان

  غاده الدكتوره..  للھ الشھاده یعني

  اللي وماتستاھلش جدا طیبھ دي

  یاصفیھ منك ینتقم ربنا..  جرالھا

  عنھا یبلغ لیھ منكوا ومحدش:  رامي

  المستشفى ادارة



 

  دي..  یخلیك اللھ ال ال:  الممرضھ

  تترفد ھي ما بدل وممكن جدا مؤذیھ

  محدش وبعدین..  نترفد كلنا

  تدینھا غلطھ علیھا یمسك یقدر

  اللي للمعلومات شكرا عموما:  رامي

  .. قولتیھالي

  تعرفني وال اعرفك ال انا:  الممرضھ

  شوفتني وال شوفتك وال

  .. ماشي:  رامي

  معبأ صدیقھ حجرة الى وعاد تركھا

  ستغضب التي والمعلومات بالمفاجآت

  جداااا شریف

************************  

  سمع ما رامي لھ حكى ان بعد

  بنت یا سافلھ اه:  بغضب شریف قال

  واحده بقى( ..  تییییییییییییییت) ال

  ورایا من ده كل تعمل دي زي

  روح ؟غاده في كده وتعمل.. 



 

  االرض بیھا مسحا یارامي ھاتھالي

  اللي ماینفعش بس اھدى:  رامي

  ده علیھ بتقول

  اللي ایھ امال: عالي بصوت شریھ

  المسكینھ سیرة تجیب اسیبھا ؟ینفع

  ھعرفھا انا ؟ ذنب غیر من دي

  السافلھ..  مین مع بالنار بتلعب ھي

  دي الجزمھ

  في اللي قولت خالص:  رامي

  عشان شویھ بقى اسكت..  نفسك

  ونفضح كتورهالد حق نجیب نعرف

  دي تتصور..  دي صفیھ اسمھا اللي

  البجاحھ بمنتھى معایا بتتكلم كانت

  لون كل على شغالھ..  دلوقتي

..  

  واطیھ:  بغیظ شریف

  : رامي وقال قلیال االثنان سكت

  حتة لیك عندي..  یاسیدي اسمع



 

  ھنا حد اشوف ھخرج بس..  خطھ

  تاني واجي كده

  بس فین وتروح ھتسیبني:  شریف

  استنى

  ھعرف انا..  صدقني:  امير

  انت ارتاح..  اتصرف

  الممرضھ تلك عن بحث رامي وخرج

  واعطتھ معھ كانت التي

  قال..  اخیرا وجدھا..  المعلومات

  : لھا

  مصلحھ في عایزك انا بصي

  ؟ایھ اد:  ھي

  كده حلو:  وقال جنیھ مئتان اعطاھا

  یاریت اوي حلو:  وقالت جدا فرحت

  كده زیك بحبوحھ الناس كل

  ھقولھولك اللي في ركزي:  امير

  الواحد بالحرف ونفذیھ ده

***********************************  



 

  .. الحجره الى الصفیھ تلك دخلت

  ؟مین:  شریف

  المالمین أنا:  صفیھ

  یلطش دمك:  سره في شریف

  ازیك أھال أھال:  یبتسم وھو لھا قال

  .. الفل زي:  صفیھ

  ووصلتھ المحلول لھ علقت وقفت

  ذراعھ في هباالبر

  یاجمیل النھارده ایھ عامل:  صفیھ

  جیتي لما احسن بقیت:  شریف

  یارب تسلملي:  تضحك وھي صفیھ

  .. اللھ:  الھواء یستنشق وھو شریف

  اوي حلو عطر حطھ انتي..  اللھ

  عجبك ؟بجد:  صفیھ

  اشمھ كده قربي اه:  شریف

  : السریر على بجواره صفیھ جلست

  یوم كل منھ ھحطلك

  زي كده حلوه انتي ترىیا:  شریف



 

  ؟ بتاعك العطر

  اللي دانت منك احلى مش:  صفیھ

  القمر زي

  قریب یكون ان یحاول وھو شریف

  قمر اللي دانتي ایھ قمر:  منھا

  خلف من یراقبھم رامي كان

  ھكذا الوضع وجد وعندما..  الزجاج

  معھم اشتركت التي والدتھ الى أشار

  فجأه على دخلت..  الخطھ في

  في من كل سمعھ عالي بصوت وقال

  بتعملیھ انتي اللي ایھ:  المستشفى

  ؟ یاانسھ ده

  من وابل اثرھا على ودخل

  الحجره في مایحدث لیروا الممرضات

  ایھ:  البراءه دور یمثل وھو شریف

  مش انا ؟ایھ بتعمل ھي یاماما

  ؟ شایفھا

  مش انھ بتستغلي انتي:  الھام



 

  جنبھ تقعدي وتقومي..  شایفك

  ؟ دي ریقھبالط وتلزقیلھ

  عن الدفاع تستطیع ولم وجھھا اصفر

  زمیالتھا كل وجدت وعندما..  نفسھا

  في الیھا ینظرون..  دخلوا

  آذتھم قد فھي..  وشماتھ احتقار

  اللحظھ ھي وتلك..  ذلك قبل جمیعا

  ھاھي..  مده من انتظروھا التي

  بل..  والمھانھ الذل وضع في صفیھ

  ھي وضعت كما بالشرف مخل وضع

  .. فتیاتال معظم

  اخر ودكتور علي الدكتور دخل فجأه

  في كبیر منصب ذو انھ علیھ یبدو

  المستشفى

  اللي ایھ ؟ ایھ فیھ:  علي الدكتور

  ؟ھنا بیحصل

  دي البنت لقیت دخلت انا:  الھام

  ودي فیھ الزقھ شریف جنب قاعده



 

  معاه بتتكلم االقیھا مره اول مش

  .. كده سافل باسلوب

  الدكتوره ان فاكر انا ایوه:  شریف

  بتتكلم عشان زعقتلھا مره كانت غاده

  .. كده

  اتفضلي:  بصرامھ االخر الدكتور

  المكتب على قدامي

  االحتقار نظرات وسط صفیھ خرجت

  .. الموجودین كل من

  على یروح كلھ:  علي الدكتور وقال

  یال..  شغلھ

  مع والھام رامي وبقي الجمیع وخرج

  شریف

  ؟رأیك ایھ:  رامي

  كدماغ تسلم:  شریف

  .. الوكیل ونعم اللھ حسبي:  الھام

  علیكي عیني ؟كده بنات في ھو

  .. یابنتي یاغاده



 

  جت كلھا دي الناس بس:  شریف

  ناس في ان حاسس كنت انا ؟ازاي

  االوضھ في كتیر

  الممرضھ مع اتفقت مانا:  رامي

  ھنا الممرضات تجمع انھا ایاھا

  فضیحتھا یشوفوا عشان

  وقالت اتكلمت وافرض طب:  شریف

  الحقیقھ عن

  كویس مقبضھا انا:  رامي

  ؟ایھ حقیقة وبعدین..  ماتقلقش

  .. حصلت اللي ھي الحقیقھ ماھي

  مالفقناش

  جابتھ اللي ھي..  حاجھ لصفیھ

  شخصیھ كانت لو دي..  لنفسھا

  وعرفت معاك تمادت مكنتش محترمھ

  على جمبك تقعدھا بسھولھ

  .. السریر

  دي..  حق عندك واللھ اه:  شریف



 

  خالص وقت ایدي يف مخدتش

  حاجھ عملنا احنا ان حسھ انا:  الھام

  بقى یسامحنا ربنا..  غلط

  غیر ھیرجع مكنش غاده حق:  شریف

  كده

*****************************  

  .. الباب تطرق ان دون لمیاء دخلت

  ایھ:  وقالت مكانھا من غاده انتفضت

  ؟ ایھ في

  كلھا والمستشفى ھنا انتي:  لمیاء

  مقلوبھ

  ؟لیھ مقلوبھ یابنتي خیر:  هغاد

  منذ ماحدث مسامعھا على روت

  عیناھا وتتسع غاده وتسمع..  قلیل

  .. یحدث ھذا كل..  اكثر

  ؟ منین عرفتي وانتي:  غاده

  بنفسي فوق كنت انا:  لمیاء

  ھي اكید..  اقولك نزلت..  وعرفت



 

  .. ایاه الكالم علیكي طلعت اللي

  دلیل مش ده..  اعلم اللھ:  غاده

  .. اعلیھ

  مكتب في موجوده دلوقتي اھي

  الدكتور مع شخصیا حسین الدكتور

  شریف الكابتن ووالدة علي

  یستر ربنا:  غاده

  ؟ایھ ھتعملي:  لمیاء

  عرفت كأني وال..  ایھ ھعمل:  غاده

  مایخصنیش اساسا الموضوع حاجھ

  على تشرفي ھترجعي مش:  لمیاء

  ؟تاني حالتھ

  في انا..  تالت وال تاني ال:  غاده

  دلوقتي صفیھ مشیت..  بقى ليحا

  تانیھ واحده بعدھا ھتیجي

  ایھ فیھا لحالتھ ومتابعتك:  لمیاء

  ؟ غلط

  : سرھا في وقالت غاده لھا نظرت



 

  مش..  یالمیاء حاجھ عارف مش انتي

  حاجھ عارفھ

  بس..  غلط حاجھ مفیش:  غاده قالت

  .. كده على اللیلھ خلصت..  خالص

  اروح الحق عشان بقى سالم

  ورائھا وغادرت الحجره دهغا غادرت

  .. لمیاء

*********************  

  الیوم في المستشفى غاده وصلت

  لھا یبتسم الجمیع وجدت..  التالي

  لوحھ وجدت..  یحدث ماذا تفھم لم

  مكتوب المستشفى ببھو معلقھ جدیده

  التالي فیھا

  عبد صفیھ:  الممرضھ فصل تم" 

  السئ لسلوكھا نظرا..  مدكور العال

  المغرضھ اإلشاعات ھاوإطالق

  الممرضین من وزمیالتھا زمالئھا على

  المستشفى ادارة وباسم..  واألطباء



 

  الیھم أساءت لمن نعتذر

  "،،،  صفیھ

  : سرھا في وقالت صفیھ ابتسم

  للھ الحمد

  .. بجوارھا واقفا علي الدكتور وجدت

  : قائال لھا یبتسم وجدتھ الیھ نظرت

  الحكم في اغلط مره اول

  .. المواقف على

  علي دكتور:  غاده

  اللي طبعا عرفتي:  علي الدكتور

  امبارح حصل

  عرفت ایوه:  غاده

  اعترفت انھا عرفتي:  علي الدكتور

  اللي انھا حسین الدكتور مكتب في

  اللي الكالم علیكي قالت

  كل من بریئھ وانك..  عنك وصلني

  دي التھم

  معرفتش ال:  غاده



 

  یابنتي اسف انا:  علي الدكتور

  یادكتور خیر حصل:  غاده

  من زعالنھ مش:  علي الدكتور

  ؟قولتھولك اللي كالمي

  والدي زي حضرتك..  ابدا ال:  غاده

  على خایف عشان كده قولتلي واكید

  مصلحتي

  الدكتور كلمت انا:  علي الدكتور

  تتابعي ھترجعي انك وقلتلھ محمد

  تاني شریف الكابتن

  تمام كده انا ارجوك یادكتور ال:  غاده

  ؟ بقى لیھ : علي الدكتور

  بمر انا تانیھ حاالت مافي:  غاده

  بتبقى بتوعي الیومین والعیاده علیھا

  للھ الحمد ملیانھ

  تكملي حابب انا بس:  علي الدكتور

  بدأتي تكوني عشان المتابعھ معاه

  یوم اخر لحد العملیھ من معاه



 

  عالج

  حضرتك اللي:  باستسالم غاده

  تشوفھ

  اتفضلي..  یابنتي یال:  علي الدكتور

  شغلك لىع

  .. یادكتور شكرا:  غاده

******************************  

  یوجد الذي الدور الى المصعد وصل

  ظلت..  الباب فتح..  الكابتن بھ

  تستطیع لم..  مكانھا في واقفھ

  .. الیھ والذھاب المصعد من الخروج

  فبعد..  مواجھتھ ترید ال خائفھ كانت

  ووعدت نفسھا وعدت ان

  تجد..  اخرى مره ھفی تفكر اال قلبھا

  معھ وتتعامل یوم كل تراه نفسھا

  اللعین الحب أیھا.. جراحھ ومع

  .. بك أتعذب أن أرید ال عني أرحل.. 

  نھایتھ ولكن..  المذاق حلو عذابك



 

  نھایة من ویالھا..  موتي تعني

  انتبھت..  الضعیف لقلبي..  قاسیھ

  مره المصعد باب انغالق على

  .. خرىا مره فتح..  أوقفتھ..  اخرى

  حجرتھ الى منھ وخرجت

  اال قررت..  الحجره تدخل ان وقبل

  التي ھي فرؤیتھ..  ابدا الیھ تنظر

  .. العمیق الغرام بحر في توقعھا

  ضحكاتھ ومع معھ تفاعل اال قررت

  ثقیلة جاده تكون وان..  حدث مھما

  ودخلت اللھ سمت..  الظل

***********************  

  تراه اكم الوضع وجدت..  علیھ دخلت

  بجواره جالسھ والدتھ..  مره كل

  جالسا ورامي..  الشاي تحتسي

  ھو بینما..  االخر الكرسي على

  وقعت ما أول..  سریره على راقدا

  كل نسیت كأنھا..  علیھ عیناھا



 

  علیھا عقلھا أمالھا التي التعلیمات

  أعلى قلبھا فدقات..  الدخول قبل

  .. عقلھا تنبیھات على غطت صوتا

  علیكم المالس:  قالت

  .. علیھا واقبلت الھام وقفت

  السالم وعلیكم:  وقبلتھا احتضنتھا

  یاحبیبتي ازیك..  یاغاده

  ؟ یادكتوره ازیك:  شریف

  .. للھ الحمد:  ارضا تنظر وھو غاده

  النھارده ایھ عامل حضرتك

  واخده وحضرتك:  شریف ضحك

  ؟لیھ كده جد الموضوع

  : بالفعل الجدیھ تصطنع وھي غاده

  ؟ده بتقولھ حضرتك اللي ایھ ؟ افندم

  على:  وقال المره ھذه رامي ضحك

  غاده الدكتوره یاشریف فكره

  عملناه اللي عن حاجھ ماتعرفش

  ماحدش بس امتى ھتعرف:  الھام



 

  غیرنا یعرف

  مش انا:  باستغراب غاده لھم نظرت

  ؟ایھ عن بتتكلموا انتوا فاھمھ

  مكانھ للجلوس ودعاھا رامي وقف

  في هزیاد كرسي یوجد فال

  : قالت لھم تنظر جلست..  الحجره

  في

  ؟ایھ

  ده كل عملنا اللي احنا:  رامي

  ؟ایھ ده كل:  غاده

  صفیھ قالتھ اللي عن عرفنا:  شریف

  جبناھا تمثیلیھ وعملنا..  علیكي

  اعمالھا شر في ووقعناھا..  ھنا

  وبعدین..  یاااه:  غاده

  الكل..  ماخالص ایھ وبعدین:  شریف

  ده والكالم ھمحترم بنت انك عرف

  .. فشنك كلھ

  انتوا..  یعني جد بتتكلموا:  غاده



 

  حاجھ كل عارفین كنتوا

  ایوووه:  الھام

  انتوا..  مصدقھ مش انا:  غاده

  ؟عشاني ده كل عملتوا

  ده ؟ یاغاده شویھ انتي ھو:  الھام

  مخلفتھاش اللي بنتي انتي

  معاھم كنتي وحضرتك:  غاده

  ھھھھھھھھھھھھھھھ:  الھام ضحكت

  وعملت التمثیلیھ في اشتركت اه

  من االوضھ داخلھ ایھ قال نفسي

  بالي ماخد غیر

  یاصفیھ علیكي یاعیني:  بحزن غاده

  ان لیھ علیھا عینك ؟؟؟ نعم:  شریف

  ؟اللھ شاء

  ومھما منھا حصل مھما الن:  غاده

  نضحك ماینفعش..  علیا قالت

  المستشفى من ونخرجھا..  علیھا

  بفضیحھ



 

  لیا حضرتك بقى اسمحیلي ال:  رامي

  فضلت دي زي واحده لو..  تعلیق

  .. قصادھا وقف ومحدش ھنا

  ھنا الممرضات ماشفتیش كمان وانتي

  .. ازاي شرھا ومن منھا بیخافوا

  في تأذي موجوده ھتفضل

  تفوق الزم كان..  الكویسین الناس

  .. ھنا عن وتبعد

  بفضیحھ مش بس:  غاده

  عشان احسن كده ال:  شریف

  .. تبطل

  مكنتش انت یعني : بتردد غاده

  ؟ حلو وبتعاملھا معاھا متجاوب

  انا:  لسؤالھا بسعاده شریف

  ؟ده النوع مایستھوانیش

  نوع انھي یستھوالك امال:  رامي

  ؟یاحنین

  دعوه ملكش:  شریف



 

  .. حاجھ كل عارف انا عموما:  رامي

  الدكتوره قدام اقول

  واقرصك بس اطولك:  بغیظ شریف

  تاني

  ھقول مش خالص خالص:  رامي

  راسي فوق ده الجمیل:  غاده وقفت

  .. وانا یاجماعھ

  .. بس ایھ جمیل:  شریف قاطعھا

  معایا عملتیھ اللي الحقیقي الجمیل

  ؟نسیتي وال فاكره..  العملیات في

  شغلي كان ده:  غاده

  تشوفي ھترجعي طیب:  شریف

  تاني معایا شغلك

  اھو رجعت مانا:  غاده

  نفسي على ھآمن مش انا:  شریف

  تعملیھا اوعي..  تاني دكتور مع

  تاني

  ماتخفش ال:  غاده



 

  وكوبایتین شجره اجیب:  رامي

  بعید مش..  اجیب واللھ..  لمون

  ؟ھھ اجیب اروح..  اھو

  یاض رقبتك یطاولني یامین:  شریف

  اتأخرت مش انت ایھ بقولك..  انت

  .. یال روحلھا مامتك على

  امشي

  .. عارف انا اخرتھا دي:  رامي

  عضم نيوترمی لحم تاخدني

  االثنین بین الطفولي الصراع ظل

  وانتھى..  علیھم تضحك وغاده

  .. حجرتھ وغاردرت الكشف

  تماما مختلفھ واحده خرجت وبالطبع

  القرارات تلك وكل..  دخلت التي عن

  البدایھ في أخذتھا التي

  ... التنفیذ حیز ترى أن قبل ماتت

  بمشاعرھا یعبث أال ھو قرارات أما

  شئ لك ویترك..  اخرى مره



 

  أوال التفكیر علیھ ولكن..  للوقت

  .. غاده تجاه خطوه اي اتخاذ قبل

  الیھا ینجذب انھ الواضح فمن

  ھذه المرضیھ حالتھ ولكن..  بشده

  الف یخصھا شئ اي في یفكر تجعلھ

  بما یعترف او یتلكم ان قبل مره

  تجاھھا بھ یشعر

*********************  

  

  

  والعشرون الحادى الفصل

  

  

  

  

  وبین غاده بین أكثر العالقھ تتعمق

  تراه فھي..  التالیھ االیام في شریف

  التي القواعد كل نسیت..  یومیا



 

  وتطورت..  نفسھا على فرضتھا

  فانطلق..  سریع بشكل بھ عالقتھا

  وھو..  منھ وتمكن قلبھا في حبھ

  وینتظرھا معھ وجودھا أدمن.  أیضا

  قل ولو..  یوم كل الصبر بفارغ

  فھي..  معا یقضوه الذي الوقت

  أسعد أنھ فرغم..  ذلك قصدت

  تعلمت انھا اال معھ تعیشھا لحظات

  أحدا تعطي فلن..  جیدا الدرس

  تنھي..  لھا االخطاء الصطیاد الفرصھ

  على وتخرج حجرتھ في عملھا

  الیوم من تخطف..  الفور

  التالي للیوم تكیفھا قصیره لحظات

  فور یبتسم..  اخرى مره لتراه

  یتصادف عندماو..  الحجره دخولھا

  یسمعھا..  الحجره عن والدتھ غیاب

  حمرة ویضفوا یسعدوھا اكثر او كلمة

  توصف ال وسعاده خجل



 

  لطیفھ بطریقھ تصده ولكنھا..  لدیھا

  حبھ زاد فمھما..  یتمادى ال لكي

  األدب حدود فان لدیھا وغالوتھ

  مھما تعدیھما یجوز ال واإلحترام

  ھذا بینھما دار یوم فذات..  حدث

  الھام غیاب يوف الحوار

  علیكم السالم:  غاده

  السالم وعلیكم:  بسعاده شریف

  وبركاتھ اللھ ورحمة

  النھارده ازیك:  غاده

  اني بحس..  للھ الحمد:  شریف

  كده العصر بعد یوم كل احسن

  بعد لیھ ؟بجد:  باستغراب غاده

  ؟یعني العصر

  بعد بتیجي انتي عشان:  شریف

  العصر

  رأصف كارت..  ستوب:  بھزار غاده

  انا یاكوتش لیھ..  أوبا:  شریف



 

  ؟ایھ عملت

  ھو ؟ بس ایھ كوتش:  بضحك غاده

  اصفر كارت بیدي اللي الكوتش

  یاكابتن الحكم ده ؟واحمر

  فیھا انت اللي الكسفھ یادي:  شریف

  یاشریف

  شویھ ركز:  غاده

  من ماھو:  حاني بصوت شریف

  وانا االوضھ مابتدخلي ساعة

  حاجھ في أركز مابعرفش

  نبرة على الجدیھ تضفي يوھ غاده

  .. یاكابتن تاني:  صوتھا

  خالص الكابتن:  شریف

  بقى ماشیھ انا ال:  غاده

  بس استني:  شریف

  سالاااااام:  غاده

  .. یوم كل وھكذا یومھم وینتھي

  في جالسھ كانت..  ایام عدة وبعد



 

  من كوبا وامامھا المنزل حدیقة

  جلست..  شارده كانت..  الشاي

  كوب تحمل وھي جیھان بجوارھا

  .. ایضا بھا الخاص الشاي

  ؟تعترفي بقى ناویھ مش:  جیھان

  ؟المحقق یاسیادة بإیھ:  غاده

  بقالك كیانك مشقلب باللي:  جیھان

  ومش شغل تقولیلي وأوعي..  مده

  زي ماشي شغلك..  ایھ عارفھ

  العمال والعیاده اللھ ماشاء الفل

  مع واتفقتي كلھ من بیجھزوھا

  شغلك بقىی..  تانیین دكتورین

  .. امااان

  .. وفضفضي بقى قولي

  صمت في غاده لھا نظرت

  اوووف:  اخرى مره جیھان فتكلمت

  یعني احنا ھو..  ھتتعبیني شكلك

  ؟وصحاب اخوات مش



 

  انتي اصال غیركوا مالیش انا:  غاده

  ؟ایھ في بتتكلمي

  .. واتكلمي بقى قولي طیب:  جیھان

  ھبسطھالك ؟ ابسطھالك

  ااسلوبھ على غاده ضحكت

  شكلك:  بعینیھا تغمز وھي جیھان

  ؟صح..  بتحبي

  : بعیدا بوجھھا تشیح وھي غاده

  ؟عبیطھ انتي ایھ بحب

  اقولك وانا قولیلي طب:  جیھان

  ؟ ایھ تقولیلي:  غاده

  ھتقولیھالي اللي زي حاجھ:  جیھان

  فایقالك مش انا انتي بت:  غاده

  عایزه یابنتي یاغاده بصي:  جیھان

  ھعرف اني االخر من اقولك

  بدل بالذوق فقولیلي..  ھعرف

  في اقرفك لما عنك غصب ماتقولي

  علیكي الح الح الح وافضل عیشتك



 

  اعرف عشان

  نافوخي:  رأسھا تمسك وھي غاده

  ؟مابتتعبیش انتي یاناس

  .. أل:  لسانھا تخرج وھي جیھان

  خدي طیب:  بجدیھ تتكلم وھي غاده

  صح نتكلم عشان االول جد الموضوع

  ایھ:  جلستھا في لتعتد وھي جیھان

  ایھ وبتاع ایھ جد ؟ دي القلبھ یابت

  قلقتیني ایھ في

  یاجیھان اوي تعبانھ انا:  غاده

  ؟یعني مریضھ ؟ تعبانھ:  جیھان

  شریف الكابتن فاكره..  ال ال:  غاده

  المستشفى جھ اللي الھادي عبد

  ؟عندنا

  مالھ اه:  جیھان

  في حزینھ نظره غاده لھا نظرت

  صمت

  یالھوي:  صدرھا على یدھا ضربت



 

  ؟مات

  علیھ الشر بعد ایھ مات:  غاده

  استوعبت وقد رأسھا وتھز جیھان

  علییییییھ الشر بعد اااااه:  االمر

  ھزار الموضوع قلبتي شوفتي:  غاده

  ؟ازاي

  في كده فھمت انا بس بس:  جیھان

  السطر اول من بقى نقطھ..  ایھ

  االول من وقولیلي

  جي یاجي عارفھ مش:  بتنھیده غاده

  حتى االول ده..  امتى كان االول

  ومره..  وحش بیعاملني كان

  ومن بستلطفھ اني حسیت مره في

  .. لقیتني یاجیھان ماعرف غیر

  .. لقیتني

  اوي بحبھ لقیتني:  فجأه بكت ثم

  واحتضنت جیھان منھا اقتربت

  بتعیطي وانتي..  بس بس:  رأسھا



 

  لما المشكلھ ایھ ؟ دلوقتي لیھ

  ؟تحبیھ

  اي معرفش انا:  غاده لھا نظرت

  وال بیا حاسس ھو معرفش..  حاجھ

  بایھ حاسس ھو معرفش..  أل

  .. ناحیتي من اصال

  مره مقعدھا على جیھان جلست

  كده اھدي طیب:  وقالت اخرى

  اللي والكالم المواقف كل واحكیلي

  بالتفصیل...  بینكوا دار

  كلمھ وكل شئ كل غاده لھا روت

  .. لھا وقالھا لھ قالتھا

  قلتیھ اللي كل:  عمیق بتفكیر جیھان

  حاجھ في ان بیقول بینكوا الكالم وكل

  بس..  بینكوا ابتدت حلوه

  لسھ ماتثبتتش

  ؟ازاي:  بانتباه غاده

  بتحبیھ انك بتقولي انتي:  جیھان



 

  عارفین مش احنا..  فیھ وبتموتي

  و..  كمان كده ھو یكون جایز بس

  أل وجایز:  غاده قاطعتھا

  شماتحكمی عارفین محناش:  جیھان

  وبعدین..  أكمل..  المھم..  بقى

  كرامتك یردلك بانھ اھتمامھ

  مع دي الممرضھ في مقلب ویعمل

  وخطط وقت خد یعني..  صاحبھ

  یبقى معاھم امھ وكمان ونفذ وفكر

  حقیقي اھتمام في

  ده قلتلھ شكرتھ لما انا..  ال:  غاده

  انتي قالي ھنساھولك مش جمیل

  .. العملیات في جمیل فیا عملتي

  أكتر مش الجمیل بیرد كده ھو یبقى

  .. وبعدیھا طب..  ھمممم:  جیھان

  باسلوب بیكلمني ماقلتلك زي:  غاده

  عایزني مش وكأنھ..  ولذیذ لطیف

  بصراحھ..  االوضھ من اخرج



 

  اخرج عایزه ماببقاش كمان وانا

  من امتى ھیخرج ھو:  جیھان

  ؟ المستشفى

  محددش الدكتورعلي لسھ:  غاده

  ھیكون یخرج لما وبعد طیب:  جیھان

  ؟ بمتابعتھ عالقھ لیكي

  دوري كشف یعمل یجي لما:  غاده

  عن بعیده اوقات في ھیكون وده

  ؟ایھ تقولي عایزه..  بعضھا

  في دلوقتي بصي:  جیھان

  یبقى مابیحبكیش ھو لو..  احتمالین

  بیھ دعوه مالناش یخرج لما خالص

  لكن..  یكلمك ھیحاول مش وھو

  لیھ میلب انا واللي التاني االحتمال

  ھیتكلم اكید یبقى بیحبك انھ اكتر

  في قاعدھا اللي الفتره في

  .. دي المستشفى

  االول للالحتمال مایلھ انا:  غاده



 

  ؟لیھ:  جیھان

  ده:  الطاولھ حول ودارت غاده وقفت

  والخروج البنات على متعود واحد

  وفجأه..  والشھره والمتعھ

  .. حیاتھ في موجود مابقاش ده كل

  وكل صغیره أوضھ في نفسھ ولقى

  تقریبا اللي الدكتوره بتجیلھ یوم

  فلو..  دلوقتي غیرھا ست مابیقابلش

  .. شویھ بیا اتعلق انھ حتى افترضنا

  عزلة من یخرج ما بعد انما

  لحیاتھ ویرجع المستشفى

  .. فات اللي كل ھینسى..  الطبیعیھ

  .. ھینساكي مش بیحبك لو:  جیھان

  سؤال اسألك عایزه انا بس

  ھا:  غاده

  ما زي بیحبك انھ فرضنا لو:  جیھان

  لبعض اعترفتوا وخالص بتحبیھ

  تعیشي ھتقدري..  واتفقتوا



 

  ؟ضریر..  واحد مع حیاتك بقیت

  ھقدر اه:  غاده

  احتمال ھو..  شویھ فكري:  جیھان

  كده فضل ولو..  ضریر یفضل كبیر

  باالرتباط قرارك وقت وجھ

  على معاه تعیشي ھتقدري..  بیھ

  كان دخلھ مصدر كل ھو ؟ دي حالتھ

  فیھ ھیبقى مش وخالص الكوره

  البیت في ھیقعد وساعتھا..  كوره

  .. الشغل ھتنزلي وانتي

  بتفكري انتي یاجیھان یاااه:  غاده

  لسھ احنا ھو..  اوي بعیده حتھ في

  اساس على فیا بیفكر ھو عرفنا

  زي حصل یاستي ولو ؟ایھ

  تحت اعیش مستعده انا..  مابتقولي

  .. بس..  عمري یتبق اخدمھ رجلھ

  بس

  .. بیتسلى مش بیحبني فعال كان لو



 

  عمري..  كده لیكون اوي خایفھ انا

  عرفت وال كده قبل ماحبیت

  خایفھ..  معاه اال حب ایھ یعني

  اكتر ھتعقد منھ اتجرحت ولو اتجرح

  من متأكده انا..  متعقده مانا

  .. ھو بس..  ناحیتھ مشاعري

  في نفسك على ماتضغطیش:  جیھان

  وھتتحل لربنا سیبیھا..  یرالتفك

  .. صدقیني

  باللھ ونعم:  غاده

  بالداخل محمود صوت سمعوا ھنا

  دلوقتي جوه ندخل یال:  جیھان

  الدكتوره یومیات نتابع وبعدین

  والكابتن

  كویس ماشیھ كنتي مانتي:  غاده

  ؟لیھ ھزار قلبتیھا

  دول الھزار حبة لوال یادودو:  جیھان

  من االكتئاب من مت زماني كان



 

  ماتطلقت اعةس

  ویرزقك یاحبیبتي یسعدك ربنا:  غاده

  .. و..  یقدرك باللي

  استني:  فجأه تذكرت كأنھا ثم

  " االول في قولتیلي انتي اسنتي

  على تقولیلي" ..  وھقولك قولیلي

  ؟ ایھ

  بوقعك كنت معاكي بھزر ال:  جیھان

  الكالم في

  بس اصل..  افتكرت اااااه:  غاده

  العده في لسھ انتي

  ونخلص تخلص قربت اھي : جیھان

  انا ان حسھ انا اصل دي التدبیسھ من

  ما وكل..  متجوزاه لسھ

  بحس بكلمھ یرجعني ممكن انھ افتكر

  یوم وافتحھا عیني اغمض عایزه اني

  .. العده نھایة

  ؟تحبیھ مابقتیش دي للدرجھ:  غاده



 

  كان..  اصال محبیتوش انا:  جیھان

  حاجھ وكل ووسامتھ بشیاكتھ انبھار

  نقطة كانت..  یجیبھاليب كان

  كویس بیھا یلعب عرف وھو ضعفي

  كالم وكفایھ ندخل یال طیب:  غاده

  .. عنھ

  یال:  جیھان

  محمود مع وجلسوا سویا دخلوا

  الیھم انضمت قلیل وبعد وفوزیھ

  والصغیر ساره

  وعن عملھ عن كثیرا محمود تكلم

  في مؤخرا بدأ التي الصفقات بعض

  ھو شركتھ خالل من تنفیذھا

  إحدى توكیل سیأخذ وانھ..  وھاني

  ویجعلوا المعروفھ العالمیھ الشركات

  ھو ویدیرھا القاھره في مقرھا

  سویا وھاني

  حاتم ده ؟ ده الكالم ازاي:  جیھان



 

  بقالھ دي الشركھ ورا بیجري كان

  بتاعھا التوكیل یاخد عشان مده

  بالفعل خدناه اللي احنا بس:  محمود

  في ایھ عامل وھو:  بتردد جیھان

  في ایھ عاملھ شركتھ..  ھشغل

  ؟السوق

  في مستواه..  بصراحھ:  محمود

  و مره مزاد یخسر..  مستمر ھبوط

  انحدار في یعني..  مره مناقصھ

  ربنا انتقام ده:  فوزیھ

  باللھ اال قوة وال حول ال:  جیھان

  علیكي صعبان ایھ:  فوزیھ

  .. الشماتھ مابحبش بس انا:  جیھان

  حصل یاجماعھ خالص:  محمود

  .. ده الموضوع غیروا..  خیر

  ایھ عمل عمر شفوتوا طیب:  ساره

  النھارده

  عملت:  الطفل یداعب وھو محمود



 

  یامجرم ایھ

  الحوار مسار ساره غیرت وبذكاء

  اسم ذكر ان منذ التوتر اصابھ الذي

  .. فیھ حاتم

  ودخلت وزوجتھ محمود بعدھا صعد

  غاده وجھزت..  لتنام حجرتھا فوزیھ

  .. ھانوجی ھي للنوم حالھا

  سویا تحدثوا النوم وقبل

  بجوار وجلست النور غاده اغلقت

  الوضع ظل..  السریر على جیھان

  نائمھ منھما وكل قلیال صامت

  سقف الى تنظر ظھرھا على

  .. الحجره

  اوقات انا..  یاجیھان عارفھ:  غاده

  مش ھو عشان حبیتھ اني بحس

  .. شایفني

  ؟ایھ تقصدي فاھمھ مش:  جیھان

  الرجالھ كل كده صراحھب بصي:  غاده



 

  .. الدلوعھ او الحلوه للبنت بینجذبوا

  .. كده وال كده ال وانا

  واالنجاز..  حالي في عمري وطول

  محبیتش اني بجد اعملھ قدرت اللي

  كان اكید ھو..  خالص حد

  انا بس واحد طرف من حب ھیكون

  وده..  االبواب كل نفسي على قفلت

  حبیتھ اني اشك خالني اللي

  على وبقیت ایفنيش مش ھو عشان

  معاه طبیعتي

  بعض على اعتراضي مع:  جیھان

  " االخر في قلتي انتي بس الكالم

  " معاه طبیعتي على وبقیت

  جدا حلوه جواكي من انك كده ومعنى

  ھو اللي الحالوه ودي..  جدا

  اللي الراجل یاغاده بصي..  شایفھا

  البنت بتقولي مانتي زي بیفكر

  صنف من یبقى ده الدلوعھ الحلوه



 

  زي شریف ان ومعتقدش..  حاتم

  .. التانیھ للنقطھ بقى نیجي..  حاتم

  مش ؟؟ ده بتقولیھ اللي الھبل ایھ

  الحریر شعرك كفایھ ده ؟ایھ حلوة

  وغیر..  بجد علیكي اللھ ماشاء ده

  فرحي في شكلك ماشفتیش انتي كده

  دانتي ؟ازاي عاملھ ي كنت

  الكوافیر في ایدھم تحت من طلعتي

  .. الصخ تانیھ واحده

  انا التانیھ الواحده مش انا بس:  غاده

  دخلت اللي االوالنیھ الواحده

  ھعیش مش انا یاجیھان..  الكوافیر

  .. والسواریھ بالمكیاج عمري طول

  بره مكیاج احط مابحبش اساسا وانا

  .. البیت

  النور وفتحت مكانھا من جیھان قامت

  على بجوارھا وجلست اخرى مره

  ھھاوج من اقتربت..  السریر



 

  في ودققت ذقنھا من مسكتھا.. 

  في مممم:  وقالت جیدا معالمھا

  .. جافھ وبشره..  حبوب شویة

  الشمس

  وشعرك..  عمایلھا فیكي عاملھ

  جدا حلو طبیعتھ اه ھو..  كمان

  من بس..  اللھ ماشاء وطویل وناعم

  قلة

  .. تالف بقى بیھ االھتمام

  تفتح تروحي انتي:  غاده ضحكت

  من اكتشفتیھ ده كل..  سنتر بیوتي

  ؟؟؟كده بصھ

  بصي بس..  اتریقي اتریقي:  جیھان

  .. حاجھ ھنعمل وانتي انا..  بقى

  جلدیھ دكتور عند اوال ھنروح

  سنتر بیوتي عند وھنتابع..  محترم

  ھنعمل ھنشوف وبعدین..  محترم

  تاني ایھ



 

  : وقالت بلطف جیھان ید غاده أزالت

  مش انا..  علیكي باین بتحلمي انتي

  ھغیر ومش..  اجھح ھعمل

  لو انا..  راجل عشان نفسي في

  یحب عشان ھتغیر مش فیھ بموت

  غیر ھعیش ومش كده انا..  شكلي

  كده

  عشان التغییر ان قالك مین:  جیھان

  بنفسك تھتمي الزم انتي..  الراجل

  لما..  نفسك خاطر عشان

  نفسك وتشوفي المرایھ في بتبصي

  حیاتك على بالسالب بیأثر ده وحشھ

  انك لدرجة..  الیومي بكواسلو

  .. الناس عن بعید قضتیھ كلھ عمرك

  لو بتقول النفس علم في حاجھ في

  الناس حلوه انك حسیتي انتي

  تشوفي الزم..  حلوه ھتشوفك كلھا

  حتى..  بنفسك ومھتمھ حلوه نفسك



 

  الزم ھدومك ستایل..  البیت في

  وال الطالبھ مابقتیش انتي یتغیر

  .. ترمھمح كبیره دكتوره انتي الطفلھ

  البیجامات شغل بقى بالش

  وقت بتلبسیھم اللي والشورتات

  ده النوم

  ایھ البس اومال:  بتساؤل غاده

  ؟یعني

  او حریر او قطن..  قمصان:  جیھان

  .. كده دلع..  ستان

  دخل اخوكي وافرض واللھ ال:  غاده

  فجأه علینا

  مابیدخلش انھ مالحظھ انا ال:  جیھان

  ولط على الجرس بیرن..  بالمفتاح

  في ان مراعي بردو ماھو

  البیت في بنت

  ماأقنعنیش ده كالمك كل:  غاده

  لألسف



 

  جزمھ دي دماغك انتي:  جیھان

  قدیمھ

  لمي:  بالوساده تضربھا وھي غاده

  یابت نفسك

  الدوالب في كلھا قمصاني:  جیھان

  منھا خدي..  كمان منھا جدید وفي

  .. وجربي عایزاه انتي اللي

  جو من وتخرجي بأنوثتك تحسي ولما

  ھتعرفي ده فیھ انتي اللي الموظفین

  وصدقیني..  ایھ قصدي انا

  ھتزید بنفسك ثقتك

  ھنام انا..  حاجھ واخده مش:  غاده

  دي سخافاتك تبطللي عشان بقى

  على تصبحي..  طیب طیب: جیھان

  .. خیر

******************  

  االجتماع من وھاني محمود انتھى

  سویا وجلسوا..  الشركھ بموظفین



 

  العمل امور بعض اقشانین

  : وقال وفتحھ ملفا محمود التقط

  ؟ معقول

  ؟خیر:  ھاني

  عرض بعتالنا حاتم شركة:  محمود

  جدیده بصفقھ

  یشتغل عین لیھ وھو:  بانزعاج ھاني

  معانا

  !! ایھ عایز ھو عارف مش:  محمود

  حصل واللي حاجھ الشغل عموما بس

  نشوف..  تانیھ حاجھ بینا

  نقرر وبعدین ایھ التفاصیل

  تفاصیل:  للحده أقرب بصوت ھاني

  شركتھ دي..  نشوفھا اللي ایھ

  لو..  زفت وسمعتھا خالص ضایعھ

  .. مننا ھینزل معاه اتعاملنا

  خایف اللي ده مش:  بتفكیر محمود

  معاه نتعامل رجعنا لو منھ



 

  ؟منھ خایف اللي ایھ اومال:  ھاني

  علیھ بتسألني كانت جیھان:  محمود

  امبارح

  ؟مین عن بتسألك:  قبقل ھاني

  احنا اومال یابني حاتم عن:  محمود

  ؟مین عن بنتكلم

  ؟لیھ علیھ بتسألك یعني ایوه:  ھاني

  وعامل شغلھ عن بتسألني:  محمود

  زعلت بیخسر انھ قلتلھا ولما ایھ

  خایف انا عارف مش عشانھ

  كان بردو ماھو..  لیھ حنت لتكون

  ومش..  االیام من یوم في جوزھا

  قریبھ فتره من ده بعید من

  أدعى سبب ده:  وقال ھاني وقف

  عشان معاه الشغل ترفض انك

  ده بالشخص صلھ اي مایبقالناش

  بس..  حق عندك:  محمود

  ؟ایھ بس:  ھاني



 

  وانا..  محنھ في واحد ده:  محمود

  اساعده عایز یعني بصراحھ

  یابني مین تساعد:  بغیظ ھاني

  ؟؟؟فین راح مخك انت ؟؟؟؟ ادم

  مسلم كرب افك عایز انا:  محمود

  اكون نفسي ماتمناش انا..  اكتر مش

  مكانھ انا لو بتوقع بس مكانھ

  بیھا ارجع قشایھ بأي ھتعلق كنت

  السوق في لمكاني نفسي

  على موافق مش انا بس:  ھاني

  دي الصفقھ

  .. براحتك طیب:  تفكیر بعد محمود

  لو حتى انا لحسابي ھعملھا انا

  .. ملیم فیھا مكسبتش

  حر نتا:  ھاني

  عنف في خلفھ الباب واغلق خرج ثم

************************  

  ان یحاول وھو..  حالتھ تتابع وقفت



 

  كالعاده ولكنھا طریقھ بأي یغازلھا

  .. الھام علیھم دخلت..  تتھرب

  علیھم السالم القت

  یالولو ازاي جیتي:  شریف

  نزلني ھو..  جابني رامي:  الھام

  .. یركن وراح المستشفى قدام

  بدل یعني وقال قریب مكان مالقاش

  ما

  نزلني كبیره مسافھ یمشیني

  طول على ویطلع وھیركن

  عمره طول راجل ده رامي:  شریف

  ربنا..  لبعض یخلیكوا ربنا:  الھام

  تمام زیك بحبھ انا یعلم

  تسمع وھي تبتسم غاده كانت

  تعشق دائما فكانت..  حوارھم

  : سرھا في قائلھ لھ تنظر..  صوتھ

  بحبك

  بحبك..  یاشریف ويا



 

  ما ممرضة علیھم دخلت واقفھ وھي

  مسرعھ

  : انفاسھا تتسارع وھي الممرضھ

  قالب..  علي الدكتور..  غاده دكتوره

  .. المستشفى..  علیكي

  في الندا سامعھ مش حضرتك

  المیكرفون

  بصوت ولكن مكانھا في وھي غاده

  ؟ایھ في خیر:  متسائل

  بیقولك علي الدكتور:  الممرضھ

  .. و تحت محمود الظابط حضرة

  الظابط:  وقالت بفرحھ غاده قاطعتھا

  ؟بجد محمود

  صوتھا في التي للفرحھ شریف انتبھ

  حاجبیھ وقطب

  حرجھ حالھ في وبیقولك:  الممرضھ

  .. الطوارئ في موجوده تخصھ

  الظابط حضرة:  حقیقي بخوف قالت



 

  ؟؟ حاجھ جرالھ

  معلش:  وشریف الھام الى التفتت ثم

  الكشف نكمل ھاجي اذنكوا بعد

  .. بعدین

  علیھم اتأخر ھقدر مش

  واخذت مسرعھ وغادرت تركتھم

  .. معھا الممرضھ

  یارب استر:  الھام قالت

  مختلف كان فحالھ..  شریف بینما

  ؟ قصتھ وما ھذا محمود من..  تماما

  الى تتلھف غاده جعل الذي وما

  بھذه شریف وترك الي الذھاب

  كانت االسئلھ ھذه كل ؟ الطریقھ

  بالعجز یشعر وھو رأسھ في تدور

  وال حولھ یحدث ماذا یعلم ال..  تماما

  تفعل ماذا لیرى یذھب ان یستطیع

  شعوره..  محمود الظابط مع

  .. علیھا بالغیره شعوره مع بالعجز



 

  جدا شدیده عصبیھ حالھ في جعلوه

  تحت یغلي الذي كالبركان

  بعد انفجاره عن یعلن لم ولكنھ االرض

***********************  

  قادتھا حیث الى غاده وصلت

  محمود الظابط وجدت..  الممرضھ

  .. بشده تبكي فتاه وبجواره جالس

  الشدیده الحزن عالمات علیھ ھو بینما

  سلمت..  عینیھ تمأل والدموع

  بالفتاه عرفھا..  علیھم

  مراتي..  عال:  محمود الظابط

  خیر..  عال مدام وسھال اھال:  غاده

  ؟ایھ في

  .. یادكتوره ابني:  محمود الظابط

  .. ابني

  یمشي علي الدكتور كالمھم قاطع

  لھا وقال غاده وقابل سریعھ بخطا

  آمرا



 

  العملیات على اطلعي:  علي الدكتور

  بسرعھ

  حجرة الى معھ ذھبت وبالفعل

  على ھناك عملھا وانھت العملیات

  صغیر لطفل الجراحھ فكانت..  خیر

  وبالطبع..  سنوات ٧ال حوالي عمره

  محمود ظابطال ابن ھو

  وقابلھم العملیات حجرة من خرجوا

  .. وعال محمود الظابط

  یادكتور خیر:  بلھفھ عال

  : بابتسامتھ مطمئنا علي الدكتور

  زي والولد تمام كلھ للھ الحمد

  في خسایر مفیش للھ الحمد..  الفل

  اي

  حاجھ

  بجد:  عیناھا تمأل الفرح ودموع عال

  ؟یادكتور

  حضرتك..  بجد:  علي الدكتور



 

  للھ الحمد ؟ دلوقتي لیھ یطيبتع

  نجاه ربنا بس..  قویھ كانت الحادثھ

  .. سھلھ كانت والعملیھ

  حمدللھ:  محمود الظابط الى نظر ثم

  یامحمود سالمتھ على

  یادكتور یسلمك اللھ:  محمود الظابط

  جمیلك..  ازاي اشكرك عارف مش انا

  الدین لیوم رقبتي في ده

  .. یابني سابق خیرك:  علي الدكتور

  كلنا خدمتنا یاما انت

  فقالت بجوارھم واقفھ غاده كانت

  یادكتور اذنك بعد:  علي للدكتور

  لحظھ عایزاك

  محمود من بعد على معھ وقفت

  اتنازل عایزه انا:  غاده قالت..  وعال

  .. دي العملیھ في أجري عن

  لحضرة الجمیل ارد نفسي بصراحھ

  .. الظابط



 

  انزلي..  اوي ممكن:  علي الدكتور

  یطلعوا ما قبل بسرعھ اباتالحس

  سبقتك انا بس..  الفاتوره

  قبل أجري عن كمان انا واتنازلت

  العملیھ

  كنت وانا نبھتني كنت طیب:  غاده

  حضرتك زي عملت

  الحالھ عارفھ مانتي:  علي الدكتور

  .. العملیات قبل فیھا بنبقى اللي

  ایھ كانت الحادثھ ھي:  غاده

  ؟ بالظبط

  بیزوروا اكانو ھما:  علي الدكتور

  من نازلین وھما ھنا عال مدام اھل

  الشارع بیعدي الولد..  البیت

  جایھ عربیھ في كان..  بیجري وھو

  السكھ قطع والولد..  بسرعھ

  بس..  اتخبط..  فجأه

  .. خیر على عدت للھ الحمد:  غاده



 

  ..حمدال:  علي الدكتور

  

  

  

  

  والعشرون الثانى الفصل

  

  الملف اخد خالني لليا ایھ عارف مش انا:  محمود

  !! البیت ده

  في..  ساعھ كمان الفندق ھیصلوا الناس:  ھاني

  ؟لیھ قلقان مالك انت وقت

  الفندق واروح اجیبھ البیت ھروح انا طیب:  محمود

  ؟ماشي..  ھناك على حصلني وانت بره بره من

  ؟فین الملف فاكر انت:  وقال قلیال فكر

  رھتأخ مش واجي ھجیبھ فاكر ایوه:  محمود

  .ماتقلقش

  انا اجیبھ اروح بقول انا..  قصدي مش ال:  ھاني

  الفندق على حصلني وانت ساره واشوف



 

  بس قولھا الملف شكل عارف انت. .  طیب:  محمود

  وھي المكتب في التاني الدرج في موجود ھو

  ھتعرف

  االوتیل في اشوفك..  سالم..  ماشي:  ھاني

  سالم..  اللھ باذن:  محمود

  البوابھ جرس رن..  محمود بیت الى ھاني وصل

  .. الخارجیھ

*******************  

  ساره بینما..  معھ وتلعب الصغیر تحمل جیھان كات

  .. الغذاء طعام تعد المطبخ في

  احنا ؟لیھ كده متأخر بتطبخي اعرف نفسي:  جیھان

  قرب والیوم الشغل راحت وغاده واتغدینا طبخنا

  یخلص

  .. متأخر عبیرج اللي ھو یاختي اخوكي:  ساره

  حاجھ اي باكل ادیني ؟ بدري من لیھ انا اطبخ

  ده سوااالكل نتعشى بلیل مایرجع لحد كده تصبیره

  علیكي بتتحایل یوم كل ماما ماھو طیب:  جیھان

  مابترضیش وانتي معانا تتغدي تنزلي



 

  حوده مع اال االكلھ ماتحالش یاحبیبتي ال:  ساره

  ھافضل بقى وانا..  الحب على یاسالم:  ساره

  ؟ امتى لحد كده الباشا ایلھش

  خالل من وردت ساره ذھبت..  الباب جرس رن ھنا

  الزر على ضغطت..  ھاني اه علمت..  االنتركم

  .. البوابھ لھ وفتحت

  ؟ مین:  جیھان

  ھاني ده:  اخرى مره المطبخ تدخل وھي ساره

  .. الشغل یخص ورق یاخد جاي

  االكل عشان انتي خلیكي طیب:  سریعا جیھان

  ؟ فین ھو الورق ھنزلھ وانا..  شمایتحرق

  .. الباب جنب اللي الكونسول على:  ساره

  .. معایا عمر ھاخد طیب:  جیھان

  في الملف وأخذت بساره الخاص الصاله زي ارتدت

  ونزلت..  عمر حملت االخرى یدھا وفي یدھا

  وجدتھ..  للبیت الداخلي الباب من وخرجت..  سریعا

  .. لیھاا ذھب رآھا..  سیارتھ عند واقفا

  علیكم السالم:  مبتسما ھاني



 

  : السعاده ھذه كل سر تدري ال وھي جیھان

  یاھاني ازیك..  السالم وعلیكم

  ؟ایھ عاملھ انتي..  تمام انا:  ھاني

  في ملخومھ ساره معلش..  للھ الحمد:  جیھان

  .. تنزل ومعرفتش المطبخ

  یعینھا اللھ قصدي إإإإإ.  أحسن:  سریعا ھاني

  .. ده الملف ادیك قالتلي:  جیھان

  خالھ الى یذھب ان یرید بقدمھ یرفص الصغیر كان

  اوي واحشني شویھ ده عمر ھاتي طیب:  ھاني

  یدھا مسك قصد دون وعن..  منھا وأخذه یده مد

  وجھھا وعلى سریعا افلتتھا..  الطفل بھا تحمل التي

  یدھا ممسكا یظل ان ود ھو بینما..  الخجل حمرة

  في انھ تذكر وفجأه بعمق الیھا نظر...  أطول مده

  حرج في تنحنح..  أختھ مع واقف وھو صدیقھ بیت

  لھ أحضره كان صغیر كیس لھ وأعطى الصغیر وقبل

  .. الحلویات بعض بھ

  ؟تاني یضایقك رجع حاتم:  ھاني

  الوحید الیوم ھو..  مابخرجش اساسا انا ال:  جیھان



 

  وبس فیھ معاكوا خرجت اللي

  بتسألي كنتي نكا سمعت یعني بس:  بلوم ھاني

  زعالنھ وكنتي..  شغلھ وعلى علیھ

  عنھا نقل من ھو اخیھا ان علمت فقد بغضب جیھان

  بیتكلم كان محمود الن بسأل كنت ایوا:  الكالم ھذا

  نفس سمعت كنت وانا باین توكیلھا خدتوا شركھ عن

  شركتھ ان قالي ولما..  فسألتھ..  حاتم من الكالم

  لكن..  لشماتھا مابحبش انا عشان دعیتلھ بتخسر

  خلصت ماصدقت انا..  خالص علیھ زعالنھ مش

  .. عني بعید یسھلھ ربنا..  منھ

  بس انا..  قصدي مش انا ماتزعلیش طیب:  ھاني

  علیكي خایف

  الوخزه بنفس تشعر جیھان جعل غریب بحنان نطقھا

  النادي في الرسالھ لھا بعث عندما بھا شعرت التي

  حاجھ لشمحص خالص:  وقالت اخرى مره ابتسمت

  بقى عمر خدي طیب:  ساعتھ في ینظر وھو ھاني

  .. معاه اللي واالجانب محمود على ماتأخرش عشان

  . معاكوا ربنا:  عمر منھ تأخذ وھي جیھان



 

  .. السالمھ مع:  ھاني

  .. السالمھ مع:  جیھان

  .. جیھان انظار تحت بھا وانطلق سیارتھ ركب

  .. تبدأ جدیده حب قصة وھاھي

*******************  

  انت..  شریف:  بخفوت وقال مصحفھا الھام أغلقت

  ؟صاحي وال نمت

  ھنام بس..  صاحي:  العینین مغمض وھو شریف

  أھو

  اجیبلك..  الكافتیریا اجیب ھروح انا طیب:  الھام

  ؟ھناك من حاجھ

  یاأمي شكرا:  شریف

  یاحبیبي وارتاح نام..  ھتأخر مش:  الھام

  – ھي ظنت ما حسب على – نائما وتركتھ خرجت

  من یجن ان عقلھ كاد..  سرا نفسھ یحدث كان ولكنھ

  محمود على المتلھف تصرفھا

  .. یاغاده معاكي اخرتھا اشوف اما:  لنفسھ قال

***********************  



 

  في طویلھ مده وقوفھا بعد بالتعب تشعر كانت

  قبل الیھ ذھبت ذلك ورغم..  العملیات حجرة

  دخلت..  لھ صھافح تكمل كي المستشفى مغادرتھا

  بمفرده وكان علیھ

  علیكم السالم:  غاده

  یرد ولم صوتھا مصدر تجاه رأسھ شریف حرك

  عملیھ في كان..  الكشف ماكملتش معلش:  قالت

  مستعجلھ

  ولكن صمتھ من ھي واستغربت..  أیضا یرد لم

  .. ارھاق في عملھا تابعت

  .. شریف كابتن:  غاده

  نعم:  شریف

  ؟تعبان حضرتك:  غاده

  أل:  اقتضاب في قال ثم قلیال متص

  الطبیھ أغراضھا حملت ثم..  باستغراب لھ نظرت

  الحجره لمغادرة وتأھبت

  ؟محمود مین:  الباب مقبض تمسك ان قبل لھا قال

  ؟ مین محمود:  باندھاش غاده



 

  الكشف ماتكملي قبل روحتیلھ جریتي اللي:  شریف

  !!!! اروحلھ جریت:  غاده

  نظرة عینیھ وفي امامھ ونظر اخرى مره رأسھ حرك

  علیھا یرد ولم..  غضب

  خوف في سریعا قلبھا دق قلیلھ لحظات الصمت ساد

  صمتھ من

  ؟ایھ في ھو:  بخفوت قال

  ؟خطیبك:  شریف

  مخطوبھ مش..  ال:  سریعا غاده

  حبیبك یبقى:  بتھكم قال

  معرفھ واحد ده ؟ده بتقولھ اللي ایھ:  غاده

  ولما ؟ فھمعر واحد:  بعصبیھ یتكلم وبدأ شریف

  لما لیھ كده اوي فرحتي..  معرفھ واحد ھو

  ؟جھ انھ عرفتي

  ؟ایھ قصدك انت:  تنفعل بدأت وقد غاده

  حد اي مش ماھو: وجارح حاد بأسلوب شریف

  عشان كده شغلك وتسیبي علیھ تجري معرفھ

  .. تروحیلھ



 

  اللي علي الدكتور:  نفسھا عن تدافع وھي غاده

  باعتلي

  عشان باعتك علي الدكتور:  بسخریھ شریف

  .. دي الحالوه ایھ..  تشوفیھ

  على على یدھا تضع وھي اخرى مره غاده شھقت

  فاھم انت ؟؟ ده بتقولھ انت اللي ایھ:  وقالت فمھا

  ؟ایھ بتقول انت

  حدود وایھ مین ھو قولي شجاعھ انتي لو:  شریف

  بیھ معرفتك

  ؟ ایھ دخلك وانت:  غاده

  او تحبیھ..  مالي وانا صحیح ؟ایھ دخلي اه:  شریف

  حره انتي تصاحبیھ

  لیھ بتزعق انت:  وقالت الحجره والدتھ دخلت وھنا

  الطرقھ اخر جایب صوتك یاشریف

  .. عینیھا تمأل دموعھا وجدت..  لغاده ونظرت

  ؟ بتعیطي انتي ده ایھ:  الھام

  التماسیح دموع:  شریف

  .. اوي زودتھا انت:  البكاء من متھدج بصوت غاده



 

  علیك حرام

  یامحترمھ یادكتوره نفسك عن دافعي:  شریف

  دون سریعا وخرجت الجارح كالمھ تحمل تستطع لم

  من مصدومھ وھي حجرتھا الى ركضت..  ترد ان

  سعدت بالفعل ھي ؟ ذلك بھا یظن لماذا..  اسلوبھ

  الحالھ ان علمت عندما وقلقت محمود الظابط لوجود

  وترك مره من اكثر خدمھا الشخص فھذا..  تخصھ

  تنھال لماذا..  وجوده في باالمان حساسا لدیھا

  .. فیھا لیس بما دائما التھم علیھا

*****************  

  بابھ فتح وعندما..  اسفل الى ونزلت المصعد دخلت

  عندما ابتسم..  المصعد منتظرا واقفا رامي وجدت

  یادكتوره ازیك:  وقال رآھا

  للھ الحمد:  باقتضاب قالت

  كویس یفشر ھو ؟ حاجھ في خیر:  رامي

  كویس اه:  غاده

  محمود الظابط جاء رامي مع تتحدث واقفھ وھي

  حالة عن یسألوھا وبدأوا علیھم سلمت..  وعال



 

  من واستأذن رامي تنحنح..  العملیھ بعد ولدھم

  استوقفتھ ولكنھا حوارھم

  رامي یاأستاذ واحده لحظھ:  غاده

  ... معھم كالمھا وانھت وعال محمود الى التفتت ثم

  اانصرفو ثم

  جھ ابنھ محمود الظابط ده:  غاده لھ قالت

  وعملنالھ عریبھ حادثھ في النھارده المستشفى

  عال مدام مراتھ ودي..  عملیھ

  سالمتھ على حمدللھ..  اه:  رامي

  علیا وفضل جمایل لیھ كان ده محمود الظابط:  غاده

  محافظة في تكلیفي في كنت لما اوي كبیر

  بلمقا اي غیر من جنبي وقف..  السویس

  بالدكتور معرفتھ خالل ومن ھنا اتنقل وساعدني

  بمعنى محترم راجل..  ھنا اتعین اني ساعدني علي

  بعد من وماشفتوش السویس من ھو..  الكلمھ

  ھنا جھ انھ مااعرف اول واكید ھنا مااتنقلت

  ابنھ حالة في واخدمھ علیھ اطمن الزم المستشفى

  جمالیھ من جزء وارد



 

  حصل ھو ؟لیھ ده لكالما بتقولیلي وحضرتك:  رامي

  ؟ حاجھ

  قولتھولك اللي لصاحبك تحكي تروح یاریت:  غاده

  .. ده الظابط عن ده

  ؟ شریف ؟مین صاحبي:  رامي

  اذنك بعد..  ایوه:  غاده

  ایھ ھببت یاترى:  وقال بعیدا تمشي وھي لھا نظر

  ؟ یاشریف

  امامھ وجلس والدتھ على سلم..  الیھ ذھب

  حاجھ غاده لدكتورها وبین بینك حصل ھو:  رامي

  ؟النھارده

  ؟لیھ بتسأل:  باتغراب شریف

  بتعیط واقفھ لقیتھا شویھ من داخلھ لسھ انا:  الھام

  وھي ایھ في اسألھ وعمالھ.. عالي كان صوتھ وھو

  علیا یرد عایز مش لیھ بتعیط

  ؟لیھ بتسأل انت:  سؤالھ شریف كرر

  .. و قابلتھا اصلي:  شریف

  .. غاده ھل قالتھ وما ماحدث لھم روى



 

  ؟حصل اللي بقى ایھ:  رامي

  الدنیا في انسان اغبى اني حصل اللي:  بندم شریف

  دي جدیده:  الضحكھ یكتم وھو رامي

  یاخفیف القدیم وایھ:  شریف

  بتحبھا انك:  رامي

  ؟ یاشریف بجد ؟بیحبھا:  بفرحھ الھام

  اوي بحبھا یاماما ایوه:  شریف

  العروسھ دي اھي..  اللھ ماشاء اللھ بسم:  الھام

  المفاعیص شویة مش اوي بیھا افرحلك انا اللي

  حبیتھا انا..  یابنتي یاحبیبتي..  وراك بیجروا اللي

  اكتر حبیتھا ودلوقتي اوي

  االخر على الدنیا ھببت انا..  بس:  بحزن شریف

  معاھا

  ؟ لیھ تعیط خلیتھا انت:  الھام

  من جایھ كنتي وانتي ھنا كانت لما فاكره:  شریف

  بیدور علي الدكتور ان بتقولھا واحده جت. . بره

  .. علیھا

  ایوه:  الھام



 

  فرحت وھي ھنا محمود الظابط ان قالت:  شریف

  .. تخصھ الحالھ ان عرفت لما وقلقت اوي

  اوي فعلھا رد من بالي مخدتش:  الھام

  دي العملیھ اخلصت لم ھي..  ماعلینا:  شریف

  .. كالم وقولتلھا زعقتلھا..  الكشف تكمل رجعت

  .. یعني كده كالم

  ؟ عكیت:  رامي

  ده قلتلھا..  اوي صعب كالم قولتلھا..  جدا:  شریف

  تشوفیھ عشان باعتك علي واالدكتور حبیبك اكید

  معرفھ انھ وتقول نفسھا عن تدافع حاولت ولما

  یادكتوره حره انتي تصاحبیھ تحبیھ مالي وانا قلتلھا

  بتعیط وھي مشیت وبعدین..  یامحترمھ

  تماسیح دموع وقولتلھا:  یظبغ الھام

  منھا بالك خدتي اللي دي اشمعنا یعني:  شریف

  على كده متھور انت یسامحك اللھ یاخي:  رامي

  سوء وبطل اتكلم وبعدین فكر اقولك دایما ؟ طول

  ده ھببتھ اللي ھتصلح بقى شوف..  بالناس الظن

  .. الھوا بتستحمل وال ضعیف شكلھا البنت ؟ ازاي



 

  ازاي محترمھ واحده علیھا ینبا دي علیك حرام

  ؟كده تقولھا

  بردو ماھو:  نفسھ عن الدفاع محاوال شریف

  غریب واحد على وتتلھف تجري واحده ماینفعش

  .. قالتلك ماھي زي معرفھ طلع فعال ماھو:  رامي

  یعني فكره على..  جدا محترم علیھ باین والراجل

  تردلھ عشان تشوفھ تتمنى بتبقى بیخدمك حد اي

  جمیلھ

  دایما الحالل والد یوقفلھا ربنا..  الخیر فیھا:  ھامال

  فیا تقطموا عمالین اتوا بقى خالص:  بعصبیھ شریف

  حل ماتقولولي

  ماسكھ كانت شفتھا لما..  روحت شكلھا:  رامي

  البالطو البسھ ومكنتش شنطتھا

  التلیفون ھات:  یفكر وھو شریف

  اھو التلیفون:  الھاتف رامي مسك

  بیھا اتصل:  شریف

  ؟ایھ الرقم:  يرام

  اخر جایبھ اللي انت مش ؟؟ یاخویا نعم:  شریف



 

  ؟ مره

  من اتكلمت انت وبعدین..  ماسیفتوش:  رامي

  .. موجود مش والرقم كتیر تلیفونك

  ؟لیھ ماسیفتوش ده بذكائك وانت:  بعصبیھ شریف

  واااادي..  خالص خالص..  زعلت انت ده ایھ:  رامي

  یاسیدي الرقم

  ؟ازاي جبتھ:  شریف

  ساعتھا من مسیفھ انا یاعم بشتغلك:  امير

  وقت ده..  ایدي على ھیبقى موتك تصدق:  شریف

  ؟؟ ھزار

  الخط تفتح خلیھا كمان زعق كمان زعق:  رامي

  كده بتجعر وانت

  ؟ بتتصل انت:  بخفوت وقال صوتھ خفض

  ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ ال:  بضحك رامي

  .. یامستفز..  ال یابن یاض:  شریف

  فجأه علیك نزل اللي االدب ھای:  رامي

  ؟ بتتصل انت:  ایاه مقلدا وقال

  الواحد بیربي ده الحب ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ



 

  واللھ

  استظراف خلصت:  شریف

  خلصت:  رامي

  ؟ تتصل ممكن:  شریف

  .. ممكن: رامي

  شریف اذن على التلیفون ووضع..  علیھا اتصل

  بیرن:  وقال

  وسمع..  الرنین صوت الى واستمع شریف انتبھ

  .. صوتھا

*************************  

  ان دون حجرتھا الى دخلت..  منزلھا الى وصلت

  ندھت..  الصالھ في وجدتھا التي جیھان على تسلم

  تبكي وجدتھا..  ورائھا دخلت..  ترد لم ولكنھا علیھا

  .. السریر على

  ؟ایھ فیكي یاغاده مالك:  جیھان

  مفیش..  شمفی:  البكاء في مستمره وھي غاده

  حاجھ

  .. ماتتكلمیش طیب طیب:  جیھان



 

  .. لھا أسقتھ..  الماء من كوب لھا أحضرت وخرجت

  قلیال غاده ھدأت

  ؟كده مش شریف:  جیھان

  برأسھا وأومأت غاده لھا نظرت

  بدأنا ممممم:  جیھان

  ؟إیھ بدأنا:  غاده

  الحبیبھ بتاع النكد:  جیھان

  ؟ بیحبني انھ مصدقھ انتي:  غاده

  حصل اللي ایھ بس قولي طب : جیھان

  .. ماحدث غاده لھا روت

  حصل اللي ھو وده:  غاده

  وھي لھا تنظر وجدتھا..  رأیھا لتسمع لجیھان نظرت

  بسعاده ضحكت ثم مبتسمھ

  الموقف على ؟؟ علیھ بتضحكي انتي:  بضیق غاده

  ؟فیھ كنت اللي الزبالھ

  انتي ؟ غبیھ انتي بجد ال ؟ غبیھ انتي:  جیھان

  ؟علیكي وبیغیر بیحبك انھ ده كل من مافھمتیش

  فاھمھ مش علیكي باین اللي انتي واللھ:  غاده



 

  اللي كل وقالي خالص بھدلني ده یابنتي..  حاجھ

  ده قولتھولك

  بھدلھ الحب ماھو..  اه بھدلك:  جیھان

  .. ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ

  بحكیلك اني غلطانھ انا تصدقي:  غاده

  اتكلمت فعال انا..  جد ھتكلم خالص خالص:  جیھان

  الفعل رد بس الرجالھ كل عند واحده الغیره..  جد

  لو انھ حسھ انا لیھ عارفھ مش..  مختلف بیكون

  وضربك قام كان السریر من یقوم قادر

  ؟ایھ تقولي عایزه:  غاده

  .. علیكي غیران بتصرفاتھ انھ اقولك عایزه:  جیھان

  تالس حیاة في تاني راجل في ان یحس لما الراجل

  وممكن المجنون زي عامل یبقى بیحبھا اللي

  كده من اكتر كالم ویقول یتصرف

  ؟التاني واالحتمال:  غاده

  نفترض بس ھقولك..  تاني احتمال مفیش:  جیھان

  محمود الظابط یبقى..  مابیحبكیش انھ..  تانیھ حاجھ

  وال..  قدامھ كلمتیھ وانتي وكلمك جھ غیره او



 

  یثبت ده لھعم اللي انما..  غیره باي ھیحس

  وحاجھ جارح كان كالمھ فعال یعني ان ولو..  كالمي

  .. نتحاسب نبقى بعدیین بس..  ماتتفوتش دي زي

  ربنا للھ الحمد..  بیحبك انھ اتأكدت انا دلوقتي المھم

  وقتك في جیت الظابط یاحضرة یكرمك

  عامل ابنھ الراجل ده..  علیكي حرام یاشیخھ:  غاده

  حادثھ

  قوم دعن قوم مصائب:  جیھان

  .. بالمره ھاممني مش ده الموضوع خالص:  غاده

  كرھتھ كرھتھ خالص انا

  بیموت وھو بتحبیھ انتي:  أكثر تضحك وھي جیھان

  غلطانھ انا لو اضربیني تعالي وابقي..  فیكي

  بصتھ انسى وال قالھ اللي انسى قادره مش:  غاده

  ؟ایھ وھتعملي:  جیھان

  .. ھاتفھا رن ترد ان قبل

  یبغر رقم:  غاده

  ردي طب:  جیھان

  علیكم السالم:  ترد وھي غاده



 

  الو..  الو..  علیكم السالم:  أعادت..  رد تجد لم

  الخط وأغلقت كتفیھا ھزت

  ؟مین:  جیھان

  رد محدش:  غاده

  ننام یال طیب جیھان

  جیھان عادت..  مالبسھا لتغییر ووقفت تركتھا

  الراجل"  قالت عندما اخرى مره نفسھا على كالمھا

  اللي الست حیاة في تاني راجل في نا یحس لما

  یتصرف وممكن المجنون زي عامل یبقى بیحبھا

  تذكرت لماذا تدري لم"  كده من اكتر كالم ویقول

  .. حاتم مع رآه عندما النادي في معھا ھاني موقف

  ... !!! ھاني یكون معقول:  لنفسھا قالت

*********************  

  أذنھ على من الھاتف رامي فأبعد..  رأسھ حرك

  ؟مابتردش ؟ایھ في:  وقال

  .. ردت ال:  شریف

  ؟لیھ وماكلمتھاش:  الھام

  .. عارف مش:  بشرود شریف



 

  عایز وكنت صوتھا في سرحت:  سرا لنفسھ وقال

  بس ھي اسمعھا

  ؟تاني بیھا اتصلك:  رامي

  ال:  شریف

  انا..  یحلھا ربنا وبكره دلوقتي نام طیب:  الھام

  معاك ھیبات ورامي البیت في اللیلھ ابات ھروح

  بدري من جایھ الشغالھ یاشریف معلش..  ھنا

  .. تتقلب محتاجھ والشقھ

  یاماما یھمك وال:  شریف

  النھار اخر اللھ باذن وھرجع:  الھام

  وھعدي كلمیني یاطنط تخلصي ما قبل:  رامي

  ھنا اجیبك

  من عارفھ مش..  یارامي لینا یخلیك ربنا:  الھام

  ایھ ھنعمل كنا غیرك

  بالظبط والدتي زي وحضرتك اخویا شریف:  رامي

  زمان من وجیران اھل احنا

  في ھو بینما المجامالت ویتبادلون یتحدثوا ظلوا

  العینین مغمض كان..  صوتھا في..  اخر عالم



 

  .. البكاء رجفة یشوبھ صوتھا..  تتحدث وھي یتخیلھا

  الى ركبتیھا ضامھ تبكي جالسھ..  برئ مالك تخیلھا

  بالدموع الملیئتین البریئتین ینیھاع ترفع..  صدرھا

  نفسھا عن الدفاع حاولت..  شدید بلوم لھ وتنظر

  غبي عنید من یالك.. لفرصھ لھا یعطي لم ولكنھ

  الجارحھ بكالماتك اذیتھا..  حساسھ رقیقھ من ویالھا

  لھ یغفر ان یقبل قلبھا ھل ولكن..  القاسیھ

  في حادثتھا عندما بیدك الفرصھ كانت ؟؟ ذلتھ

  االقل على..  الحوار معھا تكمل لم لماذا..  تفالھا

  .. لھا ومردوده مصانھ وكرامتھا لیلتھا ستبیت كانت

  رامي:  فجأه فقال..  فكره عقلھ في قفزت

  انت:  لھ المجاور السریر على نائم وھو رامي

  ؟ صحیت

  ؟فین ماما:  شریف

  شویھ من یابني مشیت:  رامي

  التلیفون ھات:  شریف

  عایز..  بكره بقى بكره..  تاني یووووه:  رامي

  انام



 

  قرب وتعالى ھاتھ بقى قوم:  شریف

  حسبي:  ویتمتم یتثائب وھو نومتھ من شریف قام

  صحوبیھ دي في اللھ

  اخلص:  شریف

  ؟اتصل..  التلیفون ادي:  رامي

  الرسایل افتح..  ال:  شریف

  ؟رسالھ ھتبعتلھا ؟ ایھ رسایل:  رامي

  انت ابعتلك عشان الرسایل افتح بقولك ال:  شریف

  ساكت وانت الكالم ماتسمع..  الرسالھ

  الرسایل فتحت:  بتململ رامي

  "شریف..  آسف أنا"  اكتب:  شریف

  ؟ ابعت..  كتبتھا:  رامي

  دوس:  شریف

  انا وھي:  بسخریھ قال ثم..  الرسالھ لھا بعث

  المفروض ؟ قلتھ انت اللي على كفایھ دي اسف

  تاني بكالم تعتذر

  ما قبل لیھ ده الكالم ماقلتشو:  بغیظ شریف

  ؟ ابعتھا



 

  اصال انام وعایز مركز مش انا:  رامي

  اللي واكتب جدیده رسالھ افتح طیب طیب:  شریف

  نام وارجع ھقولھولك

  قول ھا:  رامي

  .. یاسیدي اكتب:  شریف

***************************  

  فكرت ان وبعد..  جیھان بجوار نائمھ غاده كانت

  النوم بدأ..  النوم قبل دتھاكعا شریف في قلیال

  استیقظت..  لھ واستسلمت جفونھا الى یتسلسل

  على من ھاتفھا التقطت..  رسالھ صوت على

  وفاتحھ عین مغلقھ وھي وفتحتھا..  الكمودینو

  ما مصدقھ غیر وھي فجأه جلست..  قرأتھا..  عین

  مره الرسالھ وقرأت النور وفتحت وقفت..  تقرأه

  ثم..  عصبیھ بركھ ھاشعر في عبثت..  اخرى

  لھا وقالت جیھان توقظ ان حاولت

  اقولك عایزه یابت اصحي..  جیھان..  جیھان:  غاده

  حاجھ

  التالجھ في التالجھ في:  قالت نائمھ وھي جیھان



 

  ؟ایھ تالجة:  غاده

  الكنبھ على والریموت التالجھ في المیھ:  جیھان

  .. بتحلمي انتي یاشیخھ یخربیتك اللھ:  غاده

  قولكب قووومي

  في ایھ:  مفزوعھ جیھان فقامت یدھا في قرصتھا

  ؟ایھ

  وصلتني رسالھ في یابت اصحي:  غاده

  ؟ایھ رسالة:  جیھان

  رد محدش وردیت علیا رن اللي الرقم فاكره:  غاده

  علیا

  ایوه:  جیھان

  بعتلي بصي..  شریف بتاع طلع ده الرقم:  غاده

  ایھ یقولي رسالھ

  شریف..  اسف انا:  بلھفھ جیھان قرأتھا

  .. یاغاده مكتوبالك واللھ:  وقالت جیھان ضحكت

  خالص طب الواد

  ؟دي الرسالھ كتبلھ اللي مین:  باستغراب غاده

  ؟مثال مامتھ..  صحیح اه:  جیھان



 

  .. معاه بتبات اللي ھي غیرھا مفیش:  غاده

  .. كده غیر احتمال مفیش

  ؟لیھ تاني ماتصلش طیب:  جیھان

  واحده عدت عھالسا ؟ دلوقتي یتصل:  غاده

  ؟الفرق ایھ..  رسالھ بعت ماھو طیب:  جیھان

  .. ایھ قصده بقى ماعرفش واللھ:  غاده

  ید في مازال والھاتف..  اخرى رسالھ صوت جاء

  وفتحت یدھا من سریعا غاده خطفتھ..  جیھان

  الرسالھ محتوى على جیھان معھا نظرت..  الرسالھ

  نندمو..  ونجرحھم الناس أعز في بنغلط اوقات" 

  كبیر قلبك ان عارف بس..  جرحھم على

  .. كده قلتلك انا لیھ عرفتي ولو..  وھتسامحیني

  " شریف..  عتعذریني

  جیھان بجوار جلست بقدمیھا تشعر ولم غاده قرأتھا

  .. یالھووووووي:  سعاده في وقال السریر على

  ؟؟؟ ده الكالم انا بیقولي شریف

  كالمي ان قلتلك مش..  یاجامده یاجیھان:  جیھان

  علیكي بیغیر وانھ صح



 

  وقلت ھییست انا یمكن الرسالھ تاني اقري:  غاده

  المكتوب غیر كالم

  ھو..  السطور بین اللي ایھ انا اقولك:  جیھان

  كده بس..  بحبك بیقولك

  بیقولي ده:  السریر على تقفز وھي بسعاده غاده

  یاجي انا..  مصدقھ مش انا..  انا..  الناس أعز

  ؟ انا بیحبني ؟ عنده الناس زااع انا ؟ جي

  : ضاحكھ وتقول كتفیھا من تمسكھا وھي جیھان

  یخلیكي اللھ واھدي اعقلي..  یابت ھتتجني انتي

  ؟ایھ ھنعمل نشوف وتعالي

  ؟ایھ قصدك وال رسالھ ابعتلھ ایھ اعمل:  غاده

  شوفتي كأنك وال ؟ایھ رسالة الالالال:  جیھان

  لتینوالرسا نومھ سابع في كأنك انتي..  الرسالھ

  كمان وماتقروش جم

  ؟ بقى دي الحوارات ایھ:  غاده

  كالمي اسمعي:  جیھان

  ؟ماروحش وال عادي بكره اروحلھ انا طیب:  غاده

  كمان بنھا من فیھا واعملي ونص روحي:  جیھان



 

  الحوارات وبالش قلبي ورا ماشیھ ماتخلیني:  غاده

  .. دي والخطط

  الموضوع عشان بس..  غیره وال خطط وال:  جیھان

  مظبوط مشيی

  انا تاني الرسالھ اقرا ھاتي..  ماشي ماشي:  غاده

  .. عنیا مصدقھ مش

  حضني في یبات خلیھ التلیفون یاختي خدي:  جیھان

  الرسالھ قرأت وبالفعل النور واغلقت التلیفون اخذت

  طویلھ قبلھ ھاتفھا قبلت ثم مره الخمسین فوق

  .. وجھھا على وضحكتھا ونامت حضنھا في واخذتھ

************************  

  ده الكالم اتعلمت انت..  الكالم على یاسالم:  رامي

  وزلط وطوب دبش كلھ كالمك دانت..  فین

  لغاده مش لیك ده الدبش:  شریف

  اتمنالك انا..  عارف بس..  یاسیدي ماشي:  رامي

  كتیر انواع عرفت انا..  دي بالبنت ترتبط انك فعال

  اتخدعت واحده على استقریت لما واخیرا البنات من

  وشیاكتھا بجمالھا انبھرت علیك وماخبیش..  فیھا



 

  واقدر..  فاشوش على نزل ده كل بس..  ولباقتھا

  قبل شفتھا واحده اي وعكس عكسھا غاده ان اقولك

  االرض في بصھ طول وعلى محترمھ..  كده

  .. قلیل وكالمھا

  انت كده علیھا ماتتكلمش بقى خالص:  شریف

  ؟ ایھ وال حتحبھا

  شوف ابقى خالص..  علیا ھتطلعھم انت : رامي

  الرسایل ھیبعتلك مین

  متشكرین یاسیدي خالص:  شریف

  ؟تانیھ رسایل ھتبعت بقى انام عایز طیب:  رامي

  ؟دلوقتي نایمھ تكون وال قریتھم تفتكر:  شریف

  اال نایمھ الناس كل.  نایمھ نایمھ نایمھ:  رامي

  شغل عندي شغل عندي..  الصبح شغل عندي..  انا

  اللھ..  أغنیھالك..  شغل ديعن

  كده علیك كفایھ..  نام روح خالص:  بضحك شریف

  ... الصدیقان ونام

*****************************  

  



 

  .. التالي الیوم صباح جاء

  .. وشریف رامي استیقظ

  ؟دلوقتي الشغل ھتروح:  شریف

  .. النھارده اجازه خدت ال:  رامي

  اطفال جلیسة اشتغلك عشان

  ھعملھا حاجھ اول رفعا:  شریف

  على اقف واقدر خالص اخف لما

  ؟ایھ رجلي

  ؟ایھ:  رامي

  افش..  محترمھ علقھ ادیك:  شریف

  غلي فیھا

  الدكتوره ھي:  قال ثم بشده ضحك

  ؟امتى ھتعدي

  العصر بعد بتیجي:  شریف

  ؟ایھ معاھا وھتعمل:  رامي

  ھقولھا..  االخر من ھجیب:  شریف

  ىبق كفایھ..  اتجوزك وعایز بحبك

  وقت تضییع



 

  تعمل لما تستنى مش:  رامي

  االول العملیھ

  ؟ ایھ عملیة:  شریف

  .. عینك:  بتردد رامي

  عشان ترفضني ممكن ھي:  شریف

  ؟مابشوفش

  علیك ھتوافق..  بتحبك لو:  رامي

  بقول انا بس..  حال اي في وانت

  راسك عارف تكون عشان تستنى

  واضح یكون ومستقبلك..  رجلك من

  في تكمل ممكن یعني..  قدامك

  ولو نجحت العملیھ لو الكوره

  تأمن..  نصیب محصلش اللھ القدر

  وبعدین تاني دخل مصدر لنفسك

  جامد بقلب معاھا تتكلم

  ؟ تفتكر:  شریف

  .. رأیي ده:  رامي

  امبارح بتوع والرسالتین طب:  شریف



 

  قرار..  الجواز عن بتكلم انا:  رامي

  .. ومنھا منك ووقت تفكیر یاخد الزم

  ممكن..  تفكر فرصتھا ھاادی

  استنى انما..  بتحبھا انك تقولھا

  دلوقتي الجواز علیھا ماتعرضش

  یسھل ربنا..  طیب:  شریف

******************  

  .. الباب امام وقفت..  وقتھا جاء

  دخلت..  شریف انتبھ..  بخفھ طرقتھ

  رد..  السالم القت..  بھدوء

  من وخرج رامي استأذن..  علیھا

  بینھ اتفاق انھ شعرت..  الحجره

  تعر لم..  ذلك على شریف وبین

  لم شیئا كأن وتعاملت انتباھا ذلك

  .. جیھان أوصتھا كما یحدث

  وصلتك:  وعمیق ھادئ بصوت شریف

  ؟الرسالھ

  یعني:  بلوم قالت ولكنھا غاده ابتسم



 

  ؟باعتھم اللي انت

  شریف تعرفي وانتي:  شریف

  ؟غیري

  ؟تاني:  غاده

  ورابع وتالت:  شریف

  ؟ایھ یعني:  غاده

  اتكلم ممكن..  غاده:  بجدیھ شریف

  لالخر وتسمعیني شویھ جد

  بس..  بس..  اتفضل:  بتردد غاده

  ؟ایھ بس:  شریف

  الكالم في ماتتجاوزش بس:  غاده

  اذنك بعد

  عصبي دایما انا..  غاده:  شریف

  بیكون ده بس..  كالمي في وبتسرع

  حاجھ..  جوایا من حاجھ بدافع

  بتعصب اللي على خایف بتخلیني

  خایف اكون ممكن یعني..  علیھ

  .. ازعقلك كده وعشان علیكي



 

  تاني واحد اسم ماسمعتي اول امبارح

  ایوه..  وسیبتیني علیھ جریتي وانتي

  انا..  علیھ جریتي ھقول

  دي باللھفھ تروحیلھ لیھ..  اتضایقت

  لما عذرك فھمت اكید..  معایا وانتي

  قولتیھولھ اللي حكالي رامي

  ؟ فھمتیني..  عذري لیا انا لكن ..

  الفرحھ ودموع تسمعھ وھي غاده

  : مبحوح بصوت قالت عیناھا تمأل

  ؟ایھ فھمت

  بحبك..  بحبك انا..  غاده:  شریف

  یعدي یوم كل..  مااشوفك غیر من

  حبي بیزید معاكي وانا علیا

  غیرت اني یاغاده اعرفي..  لیكي

  وانا..  ده للظابط روحتي لما علیكي

  اللي الكالم على نيتا اسف

  حبي بدافع كان ده بس..  قولتھ

  .. لیكي



 

  .. واكثر اكثر السعاده دموع انھمرت

  بأكثر فرحتھا عن تعلن ان تستطع لم

  .. الدموع من

  علیا ردي ؟ لیھ ساكتھ:  شریف

  .. قلبي وریحي

  مع متجاوب كنت مانت طیب:  غاده

  كانوا دول خالتك بنات وكمان صفیھ

  يوانت عادي بیكلموك

  عادي معاھم بتضحك

  من شوفتینا انتي:  بضحك شریف

  ؟كده مش بره

  ایوه:  غاده

  الرضاعھ في اخواتي التالتھ:  شریف

  .. فكره على

  ؟بجد:  بسعاده غاده

  بنفسك وھتعرفي..  بجد:  شریف

  علیھم تتعرفي لما

  .. غاده:  قال ثم



 

  نعم:  غاده

  على رد منك ماسمعتش:  شریف

  .. كالمي

  ؟ایھ رد:  لتوقا غاده تنحنحت

  وال امل في ؟ لیكي حبي:  شریف

  .. واحد طرف من حب

  . امشي الزم..  انا..  انا:  غاده

  .. كده ماتسیبینیش ال:  شریف

  انتي غاده..  استني..  ارجوكي

  ؟مشیتي

  .. ھنا انا ال:  غاده

  ؟ أمل في:  شریف

  في اتحطیت ما عمري انا:  غاده

  سمعت عمري وال..  ده الموقف

  فرصھ مادیتش.  حد من ده الكالم

  ایھ عارفھ مش..  مني یقرب حد الي

  .. كالمك واسمع استنى خالني اللي

  ؟ فھمتني



 

  : شفتیھ تعلو واالبتسامھ شریف

  .. فھمتك

  .. شغلي اكمل عشان ھمشي:  غاده

  من بالك خدي..  ماشي:  شریف

  نفسك

  السالمھ مع..  كمان وانت:  غاده

  سالم:  شریف

  بھبح لھا اعترف وھكذا..  وغادرت

  وھي..  الزواج لموضوع التطرق دون

  بحبھا صرحت أیضا

  حیاؤھا تخدش لم ذكیھ خفیھ بطریقھ

  لم..  وأدبھا مبادئھا عن تتخلى او

  قالتھا فھي بحبك كلمھ لھ تقل

  ال ولكن..  كثیرا نفسھا وبین بینھا

  .. امامھ بھا التفوه تستطیع

***********************  

  ظوظیامح..  اللعیبھ یابن:  رامي

  انا اللي ھو..  قر بقى قر:  شریف



 

  القر سببھ ده فیھ

  اللي دانا اتلھي یاشیخ:  رامي

  الموضوع اربع تالت ممشیلك

  .. الحقیقھ انكر مقدرش:  شریف

  اللھ شاء ان جوازك في اخدمك

  اكید..  اللھ شاء ان ھالقیھا:  رامي

  ھي بس..  مكتوبالي واحده في

  اعلم للھ..  فین

  قىب اسكت ششش:  شریف

  فیھا افكر سیبني..  كتیر ماتتكلمش

  شوف روح بقى امشي..  شویھ

  حاجھ

  اعملھا

  واجي طنط اجیب ھروح:  رامي

  بقى بیتي اروح وعدین

  ماشي ماشي:  شریف

  سالم:  رامي

  لھا حكى..  الھام جاءت وعندما



 

  صارحھا انھ وقال ماحدث شریف

  بنفس علیھ ترد لم وھي بحبھ

  متواري باسلوب ولكن الصراحھ

  دعت..  كثیرا الھام فرحت..  ومھذب

  وان الحال بصالح لھم

  .. حاللھ في خیر على اللھ یجمعھم

**********************  

  كبر الموضوع..  ممكن مش:  جیھان

  دي التطورات ایھ..  اوي

  مصدقھ مش انا:  بسعاده غاده

  اني حسھ..  ساعتھا من نفسي

  بس..  دماغي من ده الحوار اخترعت

  كده قالي ھو فعال

  مبروك الف:  تحتضنھا وھي جیھان

  اوي اوي مبسوطھ انا..  یاغاده

  عارفھ مش بس..  كمان وانا:  غاده

  حسھ!!  كده بعد علیھ ھكشف ازاي

  اوي مكسوفھ ھكون اني



 

  ھھھھھھھھھھھھھھھھھھ:  جیھان

  تاني حالتھ عن اعتذري

  الوحید الوقت ده..  ایھ اعتذر:  غاده

  اعتذر تقولیلي..  فیھ بشوفھ اللي

  ؟كده بعد ایھ وھتعملوا طیب:  جیھان

  ؟كده بعد ایھ:  غاده

  اخطبك عایز مثال ماقالكیش:  جیھان

  ؟ یعني كده..  اھلك اكلم او

  وال ایھ في ھو..  مقالیش ال:  غاده

  !! ایھ في

  انتي بصي..  صح ایوه:  جیھان

  بس..  یوم كل عادي روحي

  حلو كالم یسمعك ماتخلیھوش

  .. خالص

  تسمعي وال خالص ھفرص ماتدیلوش

  .. وترضي قلبك كالم

  مھما انا ؟ یابنتي عبیطھ انتي:  غاده

  .. بكده ماھسمح عمري حبیتھ



 

  یال..  یاروحي یوفقك ربنا:  جیھان

  حجزت عشان نفسك جھزي بقى

  كویس دكتور عند دلوقتي نروح

  الحبوب یعالج..  جلدیھ دكتور..  اوي

  كریمات على ویكتبلك وشك في اللي

  وشك تحمي حاجھ اي او

  الشمس من

  لیا یخلیكي ربنا..  ماشي اه:  غاده

  قریب بیكي افرح ویارب جي یاجي

  یارب

  .. یارب..  ھاااانت:  جیھان

  العرسان تقولیش:  باستغراب غاده

  ؟ عالباب واقفھ

  .. حره بقیت اني احس بس:  جیھان

  الدنیا من حاجھ عایزه مش وبعدین

  .. الخیر فیھ للي یوفقك ربنا:  غاده

  الدكتور الى معھا ذھبت وبالفعل

  تطول لن عالج رحلة معھ وبدأت



 

  .. كثیرا

  ایضا یذھبوا ان جیھان ووعدتھا

  ونادي تجمیل لمركز باستمرار

  البشره على للمحافظھ..  صحي

  .. والرشاقھ واللیاقھ والشعر

  كریمات ومعھا منھكھ غاده عادت

  رصتھم..  الدكتور بھا أوصى ومراھم

  .. تسریحتھا على

  تعلمیات تنسي اوعي:  جیھان التق

  الدكتور

  بقولك مممم..  حفظتھم ال:  غاده

  .. ایھ

  ؟ایھ:  جیھان

  انام بتوعك من قمیص ماتدیني:  غاده

  النھارده فیھ

  ألللللعب:  جیھان

  ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ

  حاجھ منك عایزه مش طب:  غاده



 

  : وقالت الدوالب وفتحت جیھان وقفت

  .. كھتعجب حاجات فیھ ده الرف

  لما..  لیھ ماتقربیش والباقي

  واكتر زیھ نجیب ھننزل تتجوزي

  واجي دش اخد ھروح طیب:  غاده

  دخلت..  وخرجت حمامھا غاده أخذت

  القطنیھ القمصان احدى وارتدت

  على ملتصق...  ما نوعا القصیره

  من قلیال وواسع أعلى من جسدھا

  .. علیھا جدا جمیل شكلھ..  اسفل

  كممثالت تبدو فھي

  فتاه بدور یقومون وھم سلسالتالم

  یمكن فھي اذن..  نومھا حجرة في

  كالفتایات او كالممثالت تبدو ان

  جمال مواطن فھناك اذن..  الجمیالت

  قررت..  وجھھا غیر الفتاه في اخرى

  بنفسھا االھتمام في تبدأ ان

  تھتم لم فھي..  النواحي كل من



 

  یدیھا بنعومة او ببشرتھا یوما

  دوالبھا لىا ذھبت ثم..  وقدمیھا

  قمصان من آخر قمیص والتقطت

  االخر النوع من وكان..  جیھان

  قصیرا وجدتھ..  بالزوجات الخاص

  .. غریبھ اماكن في فتحات وبھ جدا

  مكانھ سریعا ووضعتھ شھقت

  المتجوزین ھما یالھوي:  وقالت

  ؟ازاي دي الحاجات بیلبسوا

  ال وھي سریعا السریر الى ذھبت ثم

  مثل ترتدي نفسھا تتخیل ان تستطیع

  تزوجت لو حتى االشیاء ھذه

  على سرھا في ضحكت..  شریف

  أخیرا نامت ثم..  ھكذا منظرھا

  االحالم من الكثیر نومھا وتخلل

  .. الكابتن ھو االحالم بطل وبالطبع

  بانتظام تتابع..  االیام مرت

  بھا اوصى التي والمراھم الكریمات



 

  نتیجھ الى ادت بالفعل والتي الدكتور

  الحبوب معظم ازالت فقد..  ھائلھ

  ورقتھ نضارتھ الیھ واعادت بوجھھا

  تجمیل مركز الى وذھبت

  وعنایھ كریم حمامات على لتداوم

  لونھ في وغیرت التالف بشعرھا

  لم جدیده قصھ واعطتھ ایضا

  في جددت وانما طولھ من تقصر

  وجیھان ساره مع واشتركت شكلھ

  مرتان الیھ یذھبوا صحي نادي في

  اخرى ناحیھ ومن..  االسبوع في

  ان قررت والتي عیادتھا تجھیز تتابع

  والذي سفرھا قبل تفتتحھا

  الموضوع ولكن..  االخر ھو اقترب

  یومیا تراه..  شریف وھو االھم

  من تسرق..  عملھا ایام خالل

  .. الطویلھ المملھ الیوم ساعات بین

  صوتھ تسمع..  معھ اللحظات أحلى



 

  یلقي واحیانا ضحكتھ وصوت

  تجعل كلمتین او ھكلم مسامعھا على

  علیھ ترد ولكنھا فرحا یطیر قلبھا

  تسمع ان تود انھا رغم بتحفظ

  .. والمزید المزید

  الصامتھ الحب قصة فكانت جیھان اما

  االمر یتطور لم..  ھاني وبین بینھا

  النظرات ببعض اال فیھا

  لھا یقولھا التي البسیطھ والكلمات

  یخصھا انھ بھ تشعر باسلوب ھاني

  .. یسعدھا ھذا نوكا..  وحدھا

  .. صدره على الجبس فك موعد جاء

  الجبس یاكابتن معلش:  علي الدكتور

  كنا واحنا شھرین من اكتر خد

  واحد بشھر واعدینك

  كفایھ..  یاكابتن یھمك وال:  شریف

  معایا تعبك

  وغاده علي الدكتور وجود وفي



 

  علیھ من الجبس فك تم..  والھام

  ھتفضل انت:  علي الدكتور وقال

  معانا اكتر او یومین المالحظھ تحت

  ھتبقى حركتك نشوف عشان

  ممكن وبعدین..  ایھ وال طبیعیھ

  البیت في تبقى انك واالفضل تروح

  یسھلك عشان..  متحرك بكرسي

  یادكتور تشوفھ اللي:  شریف

  تغیر فقد..  علي الدكتور لھ ابتسم

  .. تماما قبل ذي عن فعلھ ردود

  .. غاده برفقة علي الدكتور وانصرف

  بالتطور ناحیھ من سعدت التي

  ومن شریف لحالة االیجابي

  لمغادرتھ بالحزن تشعر اخرى ناحیھ

  قریب عن المستشفى

  العیاده ھفتح اللھ شاء ان:  غاده

  یوم اول النھارده

  .. یاغاده مبروك الف:  علي الدكتور



 

  وانا..  وموھوبھ شاطره انتي

  .. اللھ باذن باھر مستقبل اتوقعلك

  تفتحیھا ناویھ تيكن مش انتي بس

  ماترجعي بعد

  ھیفتحوا معایا اللي الدكاتره:  غاده

  بركة على معاھم ابدأ قلت النھارده

  اللھ

  ؟ایھ تخصصھم:  علي الدكتور

  وواحد وتولید نسا واحده:  غاده

  أطفال

  .. عظام وانتي:  علي الدكتور

  خفیف دمھا عیاده..  حلو

  عایزه انا:  وقالت غاده ضحكت

  انقل ینفع لو حضرتك استأذن

  كده بعد الحق عشان..  صباحي

  اخلص

  وبعدین شویھ ازاكر البیت واروح ھنا

  بلیل العیاده



 

  ماتفكرنیش ااااه:  علي الدكتور

  .. منھا البد بس..  دي بالطاحونھ

  صباحي بكره ابدأي..  یعینك ربنا

  اللھ على وتوكلي

  یادكتور شكرا..  باللھ ونعم:  غاده

  العیاده في الھ یوم اول كان وبالفعل

  .. وزمیلتھا وزمیلھا ھي الجدیده

  كارت وبھ كبیر ورد بوكیھ جائھا

  العیاده علیكي مبروك"  علیھ مكتوب

  " بحبك..  دكتوره یاأحلى

  التي السعاده وصف استطیع ال

  ملكت كمن فكانت..  غاده بھا شعرت

  ان تود..  العالم في شئ كل

  .. سعیده..  الناس كل وتقبل تحتضن

  شئ وال..  سعیده لبالفع ھي

  الدائمھ رؤیتھا سوى ینقصھا

  لشریف

  بیھ اجمعني یارب:  سرھا في قالت



 

  یارب خیر على

*****************  

  

  

  علیھم دخلت..  مغادرتھ یوم جاء

  ترننج یرتدي وجدتھ..  حزینھ وھي

  كرسي على وجالس ریاضي

  على حمدللھ:  بھدوء قالت..  متحرك

  سالمتك

  یسلمك اللھ:  شریف

  اقعدي..  یاغاده یسلمك اللھ:  مالھا

  معاكي اتكلم عایزه یاحبیبتي

  .. الموجود المقعد على غاده جلست

  خیر:  غاده

  قالي شریف..  بقى بصي:  الھام

  كده قبل قالھولك اللي على زمان من

  االسفل الى فورا غاده نظرت

  .. سریعا مجنتیھا واحمرت



 

  من مانمشي وقبل:  الھام اكملت

  اتعرف اجي عایزه انا..  المستشفى

  .. رسمي ونتقدم مامتك على

  حاجھ كل على ونتفق

  تدري ال وھي مرتبكھ غاده وقفت

  تقول ماذا

  انا:  وقالت الھام اثرھا على وقفت

  في ھنا نتكلم مایصحش انھ عارفھ

  .. ده زي موضوع

  طول على كده بتتكسف ھي:  شریف

  فیھا بحبھا حاجھ اكتر ودي..  یاماما

  انت یاولد بقى سب:  معاتبھ الھام

  بقى قاصد

  فھو الحرج قمة في وھي غاده

  .. والدتھ امام الكالم ھذا یسمعھا

  خالص:  قال ان لوال تبكي ان كادت

  معاكي بھزر ماتزعلیش

  انت ھو:  الجدیھ بعض صوتھا اكسبت



 

  حاجھ اي اھلي عن وال عني عارف

  ؟دي للخطوه تتنقل عشان

  دلوقتي ومنك اعرف یھمني:  شریف

  اقعدي تعالي:  للجلوس الھام دعتھا

  واقولیلي بس

  حیاتھا تفاصیل عن غاده ولھ لھا روت

  انت الى وابیھا امھا مع عاشتھا التي

  ابیھا وبعدھا امھا توفت

  واسرتھ عمھا مع للعیش وذھبت

  مع تعیش واالن ایضا عمھا وتوفى

  فوقھم ویسكن وابنتھا عمھا زوجة

  الوحید وابنھم وزوجتھ عمھا ابن

  تستأذن ان غاده من الھام طلبت

  یومین بعد تزورھم ان عمھا زوجة

  ویتفقوا رسمي بشكل معھا لتتكلم

  بعدھا ماسیحدث على

*****************  

  فوزیھ مع وجلست...  الھام جاءتھم



 

  قبل غاده من بالموضوع علمت والتي

  جلسھ كانت..  الزیاره

  وغاده وفوزیھ الھام..  نسائیھ

  اان:  الھام..  ساره وایضا وجیھان

  .. الدكتوره ادب في ماشفتش

  حقیقي

  تالقیھم نادر زیھا اللي البنات

  واللھ یافندم ذوقك من ده:  فوزیھ

  ده وطلبك بتشریفك جدا سعداء واحنا

  ؟ شریف افرح یعني:  الھام

  ضاحكھ نظرة لغاده فوزیھ نظرت

  اللھ باذن..  اكید:  وقالت

  ھیكون االتفاق ان عارفھ انا:  الھام

  بس محمود ھندسالبشم وبین بینھ

  اللي االصابھ عارفھ حضرتك

  یأجل مارضیش بس ھو..  رجلھ في

  الكالم یبقى عشان االقل على زیارتي

  رسمي



 

  حد خایف:  وقالت لغاده نظرت ثم

  قبلھ یخطفھا یجي غیره

  مش غاده..  یاطنط اطمنك:  جیھان

  .. الكابتن غیر حد على توافق ممكن

  بقى ومایعشق القلب

  مش انھ قدرینم احنا طبعا:  فوزیھ

  وانا..  الجبس بسبب یجي ھیقدر

  یزوره یروح محمود ان بقترح

  اكید ومحمود..  اكتر علیھ ویتعرف

  ده باالقتراح ھیرحب

  یااھال..  اكید وینور یشرف:  الھام

  والبنات حضرتك ویاریت بیھ وسھال

  كلكوا وتنورونا معاه تیجوا

  دي خلي..  تانیھ مره خلیھا:  فوزیھ

  براحتھم للرجالھ

  .. تشوفیھ حضرتك اللي:  الھام

  تنوري ما عقبال:  وقالت قبلتھا ثم

  شریف اید في وانتي یاغاده بیتنا



 

  یارب

  یااارب:  الجمیع

  تنام ان وقبل الھام ذھاب بعد

  .. شریف من اتصال اتاھا..  غاده

  علیكم السالم:  بسعاده ردت

  قلبي یاروح السالم وعلیكم:  شریف

  دهك ماینفعش ارجوك الالال:  غاده

  مخالص..  ایھ ماینفعش:  شریف

  كمان یجوز وال مایصحش ال:  غاده

  بقى یجوز امتى امال:  شریف

  نبعدی:  غاده

  

  

  من اوي مبسوطھ جایھ ماما:  شریف

  ناس علیكوا بتقول..  عندكوا

  اوي لیكوا ومرتاحھ محترمین

  .. حبوھا كلھم شك بال طبعا:  غاده

  ماتتكلم غیر من تتحب طنط



 

  ؟وانا طیب:  شریف

  ؟ایھ انت:  برقھ غاده

  ؟یاغاده بتحبیني:  شریف

  بحباااااااااااااك:  لھ صرخت لو ودت

  .. فیك وبموت بعشقك

  نفسي:  وقال ھو ورد صمتت ولكنھا

  اموت ما قبل منك اسمعھا

  علیك الشر بعد:  سریعا غاده

  ؟ امتى ھتسافروا:  شریف

  اللھ شاء ان اسبوعین بعد:  غاده

  معاكوا اكون نفسي كان:  شریف

  یاریت:  تلقائیا قالت

  السنھ یاحبیبتي تتعوض:  شریف

  بعض مع نحج الجایھ

  یارب:  غاده

  المستشفى ھیجیبني رامي:  شریف

  تكوني الزم..  الجاي االسبوع

  موجوده



 

  ھستناك اللھ شاء ان اكید:  غاده

  حاجھ یاأحلى السالمھ مع:  شریف

  حیاتي في حصلتلي

  ؟ایھ قلنا..  شریف:  غاده

  نفسي امسك بقى قادر مش:  شریف

  ربنا عشان نفسك امسك ال:  غاده

  یباركلنا

  لیا یخلیكي ربنا:  بسعاده شریف

  خیر على تصبحي..  فیكي ویباركلي

  اھلھ من وانت:  غاده

  قام.  وبالفعل المكالمھ معھ انھت

  وتعرف منزلھ في بزیارتھ محمود

  ان على واتفقوا..  اكثر علیھ

  ودتھمع بعد ستكون الرسمیھ الخطبھ

  بزیاره وقام..  مباشرة السفر من

  بیوم السفر قبل لھ اخرى

  .. فقط وغاده فوزیھ وصحبتھ

  على تبكي وھي الھام على سلمت



 

  .. فراقھا

  انا ماتعیطیش یاطنط خالص:  غاده

  .. كمان انا وھعیط واللھ تكھ عى

  بالسالمھ وترجعي تروحي:  الھام

  لشریف وادعي ادعیلي..  یابنتي

  علیكي باللھ

  اكید ماتقولي غیر من:  ادهغ

  منكوا اعز ماعندیش

  ببھو كرسي على بجواره جلست

  .. منزلھم

  .. نفسك من بالك خد:  غاده

  من انتي بالك خدي:  شریف

  وال اھلك تسیبي اوعي..  نفسك

  . ماتعرفیھاش حتھ في تروحي

  وسطھم في ھفضل ماتقلقش:  غاده

  الوقت طول

  خط اشتري ماتوصلي واول:  شریف

  ده الرقم على اكلمك عشان نيوكلمی



 

  الوقت طول

  .. اللھ باذن:  غاده

  وقفت..  خدھا على ودموعھا ودعتھ

  ھاني وصلھم الجمیع مع المطار في

  معھم واقفا وكان

  بس معاكوا اطلع نفسي كان:  ھاني

  انا غیري من ماینفعش الشركھ

  اومحمود

  یقعد ھو بدلوا الجایھ السنھ:  ساره

  ایدك شماتروح بس..  روح وانت

  مراتك معاك تكون الزم فاضیھ

  ؟مین مراتي:  ھاني

  قبل متجوز تكون الزم یعني:  ساره

  الواد..  دعوه مالیش الجایھ السنھ

  خالھ والد مع یلعب عایز

  ادعیلي انتي بس اللھ شاء ان:  ھاني

  الحالل ببنت یرزقك ربنا:  ساره

  واحده واخر جمیعا علیھم ھاني سلم



 

  .. جیھان كانت

  نفسك من بالك خدي:  لھا قال

  حاجھ عایز مش..  حاضر:  جیھان

  ؟ھناك من

  .. سالمتك:  ھاني

  وھي یتكلم ان دون لھا ینظر ظل

  وجدتھم ارضا فنظرت بذلك شعرت

  الداخل الى یتحركون جمیعا

  السالمھ مع:  قائلھ لھ التفتت

  یاھاني

  ھتوحشیني:  بخفوت ھاني

  ینادي محمود كان كلمتھ یقول وھو

  لھ وشاورت محمودل نظرت..  علیھا

  لھاني والتفتت..  لینتظر

  ؟ایھ قلت انت:  راجیھ لھ وقائلھ

  السالمھ مع بقولك مفیش:  ھاني

  یسلمك اللھ:  أمل بخیبة قالت

  قاللھا انھ تشك وھي الیھم ذھبت



 

  كلمھ قال ولكنھ"  ھتوحشیني"

  وھي..  ضیق في زفرت..  اخرى

  .. االنتظار في غاده بجوار تجلس

  وھو كده زعالن قىیب حد في:  غاده

  ؟ده زي مكان رایح

  زعالنھ مش انتي یعني:  جیھان

  ؟شریف سایبھ عشان

  للھ الحمد بس..  زعالنھ طبعا:  غاده

  سایباه وكمان وراجعھ شویھ سایباه

  الدنیا في مكان احلى ورایحھ

..  

  .. عشان زعالنھ كمان انا:  جیھان

  ھاني سایبھ عشان..  عشان

  وقالت باندھاش غاده لھا نظرت

  : فمھا على یدھا تضع وھي

  .. ھاني!!!  ماتقولیش ؟؟ھاني

  .. ھاني

  ساره اخو



 

  یاختي ایوه:  جیھان

  ؟لیھ االول من ومقولتلیش:  غاده

  .. تاني وال اول في مكنش:  جیھان

  انا..  اصال حاجھ في كلمني ھو وال

  من كده بحاجات حسیت بس

  كنت عشان بتكلم ومكنتش..  ناحیتھ

  عدتي..  الصخ دلوقتي انما العده في

  براحتي اتكلم..  خلصت

  .. اوي

  ؟حاجھ بینكوا حصل طیب:  غاده

  ؟ مواقف ؟ كالم

  كلھا بس بسیطھ حاجات:  جیھان

  .. بیا مھتم انھ تقول

  یسعدك ربنا:  وقالت غاده احتضنتھا

  عارفھ..  نصیبك یمن ھان ویكون

  بعض على الیقین االتنین انتوا

  .. بعض شبھ تقریبا وظروفكوا.. 

  نصیبك من علھیج یارب



 

  امین اللھم:  جیھان

  

  واشترت السعودیھ االراضي وصلوا

  وطمأنتھ علیھ اتصلت..  لھاتفھا خطا

  من ولكن..  وصولھا على

  مغلق ھاتفھھ وجدت التالي الیوم

  تقلق لم..  ایضا الھام وھاتف

  بعد یوما زاد قلقھا ولكن..  كثیرا

  .. یوم

  مدار على ھاتفیھما غلق استمر عندما

  االیام

  وادوا الخیر على الرحلھ انتھت

  وفي..  المناسك جمیع جمیعھم

  بجیھان محمود انفرد..  العوده طریق

..  

  معاكي اتكلم عایز جیجي:  محمود

  ؟ایھ في یاحوده خیر:  جیھان

  .. عریس جایلك:  محمود



 

  ؟؟ عریس:  وقالت قلبھا انقبض

  ده ایده ضھر على بیشم اللي ومین

  ؟العده ایام وحاسبلي

  .. ھاني:  دمحمو

  ؟ھاني ؟ مین:  حقیقیھ بخضھ جیھان

  التلیفون في كلمك ؟امتى وقالك

  ؟السعودیھ في واحنا

  اول كلمني ال..  علیا حیلك:  محمود

  ومارضتش طول على خلصت ماعدتك

  نخلص لما اال اقولك

  عن مایتشغلش مخك عشان الحج

  الطاعھ

  علیا وخبیت:  وقالت كتفھ في نكزتھ

  ؟دي المده كل

  ؟موافقھ یعني:  بضحك محمود

  ال:  جلستھا في تعتدل وھي جیھان

  شویھ ھفكر قولھ

  مش انك ھقولھ ایھ وعلى:  محمود



 

  نشحطط ایھ على..  وخالص موافقھ

  الراجل

  الكالم في لبخت لو عارف:  جیھان

  .. ایھ فیك ھعمل كده

  ؟ ایھ ھتعملي:  محمود

  قرصات یدیھا بكلتا جیھان قرصتھ

  یده في عده مناطق في متتالیھ

  وكده وكده كده ھعمل:  وقالت

  السریعھ بیدھا االمساكل حاول

  معصمیھا على وقبض فیھا وتحكم

  عقلك یخربیت:  یضحك وھو

  .. علینا الطیاره ھتفرجي

  ھتقولي انك عارف وھو:  جیھان

  دلوقتي

  ابقى نرجع لما قولتلھ انا ال:  محمود

  قبل افرحك قلت بس..  ونتكلم اقولھا

  .. مانوصل

  .. بالقاھره المصري مطارال وصولوا



 

  على ھاتفھا شریحة غاده غیرت

  بھم االتصال وحاولت الفور

  .. النتیجھ ونفس اخرى مره

  الھواتف موضوع على لمحمود قالت

  الى سیذھب انھ لھا قال..  المغلقھ

  وذھب..  علیھم لیطمأن بیتھم

  یجد شریفلم بیت الى التالي الیوم

  قال..  الموجود البواب سأل..  أحد

  الى یعلم ال ولكن سافروا انھم ھمل

  .. سیعودون ومتى این

  .. لغاده االخبار ھذه محمود نقل

  لماذا..  منھ وغضبت غاده حزنت

  من كثیر..  ھكذا فجأه عنھا یبعد

  الى..  الظنون من وكثیر التوقعات

  انھ تظن ان شیطانھا بھا وصل ان

  بھا االرتباط من یتخلص ان اراد

  في جودھاو لیتجنب عنھا بعیدا فھرب

  االخیر الظن لھذا استسلمت..  حیاتھ



 

  غیر..  جدید اي یوجد وال اسبوع مر

  لخطبة رسمیا تقدم ھاني ان

  حیاتھا في ھي واندمجت..  جیھان

  یعقد ان طلب الذي ھاني مع الخاصھ

  ھناك یوجد فال..  سریعا الرقران

  الخطوبھ فترات لطوال داعي

  .. بعضھم یعرفون فھم..  والتعارف

***************  

  

  

  المستشفى في حجرتھا في كانت

  علیھا دخلت..  للمرور تستعد

  .. لمیاء

  یادودو ازیك:  لمیاء

  عایشھ:  بیأس غاده

  مالك بس..  دایما یارب:  لمیاء

  ؟لیھ كده مكتئبھ

  وقفت وانما علیھا غاده ترد لم



 

  الطبیھ عدتھا على وتممت

  الكابتن عن حاجھ سمعتي:  قالت

  ؟فرتماسا ساعة من شریف

  .. اسألك اللي انا المفروض:  لمیاء

  یتابع بیجي المفروض مش حالتك ده

  ؟ھنا

  وكمان مابیجیش فتره بقالھ:  غاده

  .. و تلیفونھ قافل

  كثیرا بكت..  غاده بكت فجأه

  .. بس بس:  واحتضتنھا لمیاء وقفت

  .. یاحبیبتي مالك یاغاده ایھ

  القریب المقعد على لمیاء اجلستھا

  رفضت..  لھا اءم كوب واحضرت

  ھدأت..  منھ رشفھ تناول غاده

  دلوقتي كویسھ:  لمیاء..  قلیال

  للھ الحمد ایوه:  غاده

  ؟ایھ فیكي ؟ مالك:  لمیاء

  تحبي طیب:  لمیاء..  ترد لم



 

  ؟تروحي

  انا..  عادي شغلي ھكمل ال:  غاده

  حاجھ مافیش واللھ كویسھ

  عوزتي لو موجوده وانا خالص:  لمیاء

  علیا اتصلي حاجھ

  صدیقتھا فلمیاء..  ممتنھ لھا نظرت

  تكن لم..  المستشفى في الوحیده

  اخبارھا معرفة وترید متطفلھ ابدا

  تحب مستمعھ صدیقھ..  اسرارھا او

  دائما حولھا ومن الصدقائھا الخیر

  كان شریف الكابتن ان تعرفي:  غاده

  اسافر ما قبل ایدي طلب

  مبروووك الف ؟ بجد:  بفرحھ لمیاء

  جیت لما عارفھ مش بس:  غاده

  وابن..  ومامتھ ھو مقفول تلیفونھ

  بقالھ موجود مش البیت راحلھ عمي

  مش وقلقانھ علیھ خایفھ..  مده

  .. خالص عنھ حاجھ عارفھ



 

  فین ھیروح ھیظھر اكید:  لمیاء

  ماتقلقیش!!  یعني

  .. یستر ربنا:  تقف وھي غاده

************  

  الى غاده عادت..  قلیلھ ایام مرت

  امام منتظراھا جیھان وجدت المنزل

  لھا قالت للمنزل الداخلي الباب

  ؟لیھ كده اتأخرتي: 

  ؟ لیھ كتیر بیا اتصلتي ایھ في:  غاده

  شریف عن خبر شفت:  جیھان

  في االخبار شریط على النھارده

  التلفزیون

  بسرعھ ایھ خبر ؟ایھ:  بلھفھ غاده

  قولي

  رحلھ في مسافر كان:  جیھان

  مكتوب كان اللي ده..  عالجیھ

  ؟ ازاي:  باستغراب غاده

  ؟ماتعرفش والمستشفى



 

  یعمل راح یمكن:  وقالت شھقت ثم

  ؟عینھ عملیة

  تفاصیل مافیش بس یمكن:  جیھان

  الخبر عن

  وورائھا للمنزل سریعا غاده دخلت

  عن وبحثت الكمبیوتر فتحت..  جیھان

  وجدت لھ جدیده اخبار

  فیھ مكتوب خبر احدث

  ھاديال عبد شریف الكابتن عاد" 

  عالجیھ رحلھ من االھلي النادي العب

  ثالث من اكثر استغرقت

  قد انھ المعروف ومن..  اسابیع

  شھور اربع منذ سیاره بحادث اصیب

  في كسور اسفرعنھ والذي

  جمیعا عالجھا وتم عدیده مناطق

  .. لنظره فقدانھ الحادث وتسبب

  كانت للخارج االخیره رحلتھ ولكن

  االمل كانت انھا یقال عملیھ الجراء



 

  نجحت وبالفعل..  نظره لعودة االخیر

  بصیرا الكابتن وعاد العملیھ

  في مكانھ الى قریبا یعود وسوف.. 

  االخیر الجبس یزیل ان بعد الفریق

  " الیسرى رجلھ یعالج الذي

  مبروك:  قائلھ بفرحھ جیھان قبلتھا

  یاغاده

  فیكي یبارك اللھ..  اه..  ھھ:  غاده

  ؟ مبسوطھ مش مالك:  جیھان

  شفاه ربنا اكید مبسوطھ ال:  غاده

  كویسھ اكید حاجھ ودي

  عشان زعالنھ اكید انتي:  جیھان

  كان اكید..  السفر قبل ماقلكیش

  مفاجأه یعملھالك عایز

  انام ھدخل انا..  اكید اه:  غاده

  شویھ

  یاعروسھ ماشي:  جیھان

  شئ في وفكرت حجرتھا غاده دخلت



 

  تنفذه ان ررتوق..  ما

........  

  

  

  رررراالخیر الفصل

  

  جیھان علیھا دخلت..  قلیل بعد

  بمالبسھا مازالت وجدتھا الغرفھ

  الكرسي على الظالم في وتجلس

  .. الحجره أضاءت..  للنافذه المجاور

  .. عینیھا على یدھا غاده وضعت

  .. جیھان منھا اقتربت

  لسھ انتي..  غاده..  غاده:  جیھان

  ؟لیھ ھدومك وماغیرتیش ؟ مانمتیش

  وھي جیھان لحو ولفت غاده وقفت

  دموعھا ترى ال كي ارضا تنظر

  بغزاره المنھمره

  وانام اھو ھغیر اه:  وقالت



 

  .. واوقفتھا یدھا من جیھان مسكتھا

  وجھھا االخرى بیدھا مسكت ثم

  عیونھا لترى نظرھا لمستوى ورفعتھ

  لیھ بتعیطي:  جیھان..  مباشرة

  ؟ یاغاده

  .. حاجھ مفیش:  وقالت یدھا ازاحت

  اغیر بقى سیبیني

  ؟لیھ بتعیطي انا أقولك:  جیھان

  خایفھ وال الحقیقھ على اقولك

  ؟نفسك تواجھي

  مش..  بقى اسكتي:  برجاء غاده

  حاجھ اسمع عایزه

  انك واضح عشان اسمعي ال:  جیھان

  انك اقولك..  صح تفكري مابتعرفیش

  ان اقولك وال..  یشوفك خایفھ

  خف انھ زعالنھ عشان واجعك ضمیرك

  .. یشوف وبقى

  من فوزیھ خرجت الثناءا ھذه في



 

  وھي..  الحمام ودخلت حجرتھا

  صوتھم سمعت لحجرتھا عائده

  وسمعت الحجره من اقتربت..  یعلو

  .. حوارھم

  دي یاجیھان سمحتي لو:  غاده

  لوحدي سیبیني..  وتخصني حیاتي

  بقى

  اللي بقى ایھ..  ماشي:  جیھان

  ؟ تخصك اللي حیاتك في قررتیھ

  .. شریف مع ھكمل مش انا:  غاده

  ؟والسبب:  جیھان

  .. صمت في غاده لھا نظرت

  التافھھ االسباب نفس اكید:  جیھان

  !!كده قبل قولتیھا اللي

  انما تافھھ انتي بالنسبالك:  غاده

  .. مھمھ حاجھ بالنسبالھ تكون ممكن

  .. افھمیني یاجیھان

  افھم ؟؟؟ ایھ افھم:  بعصبیھ جیھان



 

  انك لدرجة نفسك في واثقھ مش انك

  مش انك افھم وال ؟؟شوفكالی خایفھ

  ؟؟االساس من لیكي حبھ في واثقھ

  كان دي بالطریقھ بیفكر ھو لو

  یقرر وبعدین یشوفك لما استنى

  أل وال یحبك

  : وقالت دریجیا البكاء في غاه بدأت

  یشوفني لما ھستنى مش انا

  من عنھ ابعد عایزه انا..  ومعجبوش

  اصال مایعرفني غیر

  .. باللھ اال قوة وال حول ال:  جیھان

  انا حاجھ وال عاھھ فیكي یابنتي انتي

  ناقصك اید ناقصك ؟؟ شایفاھا مش

  .. اھو الفل زي بنت مانتي..  رجل

  واتعالجتي حبوب شویة عندك كان

  وبقت بیھا اھتمیتي وبشرتك منھم

  مش طبیعي اصال وشعرك الفل زي

  ایھ..  الدنیا في منھ احلى ھیشوف



 

  فیكي اللي العیب بقى

  في مش المشكلھ:  بیأس غاده

  ماتجاملنیش..  الشعر وال الحبوب

  مش اني عارفھ انا..  علیا وتضحكي

  من اقل..  عادیھ حتى وال..  جمیلھ

  راضیھ وانا ربنا خلقة دي..  العادیھ

  ده شكلي ھخلي مش بس..  بیھا

  .. عني شریف بعد في السبب یكون

  بكالمك مقتنعھ مش انا:  جیھان

  اسمعیني:  تبكي مازالت وھي غاده

  قافلھ كنت عمري طول انا..  انیاجیھ

  عشان لحد ومافتحتوش قلبي على

  البنات وان حوالیھ بشوفھ اللي

  بیجروا الرجالھ اللي ھما الحلوین

  خالص ده العالم عن بعدت..  وراھم

  قابلت لما لكن..  البعد في وارتحت

  وعشان..  بجد حبیتھ واللھ..  شریف

  راحتي خدت..  شایفني مكنش ھو



 

  منعھ كنت اللي حبوال االخر على

  لشریف كلھ ادیتھ عنھ نفسي

  عن اعتذرت كنت یارتني..  وبس

  النصیب انما..  االول من حالتھ

  .. عنھ ابعد الزم دلوقتي بس..  بقى

  حاجات ممكن معاه وكملت استنیت لو

  رأیھ یغیر ممكن..  تحصل كتیر

  بنت اول مع لكن معایا یكمل وممكن

  ویبعد بیا ارتبط انھ یندم یقابلھا حلوه

  وكل ناس وبنت دكتوره انا اه..  عني

  اخر في الراجل بس..  ماشي حاجھ

  .. جمیلھ واحده جنب ینام یحب اللیلھ

  في معاه اللي شایفھ وادیكي

  بنات متجوزین كلھم..  الفریق

  واحد معاه ده..  ازاي عامل شكلھم

  مثال كده فكري..  جمال ملكة متجوز

  احساس یجیلھ ممكن..  اتجوزنا لو

  .. مراتي دي ان یقول یتكسف ھان



 

  شریف شایفھ مش انتي وبعدین

  .. مره میت ي أحلى ده ؟؟ایھ شكلھ

  ان الى بھدوء جیھان لھا استمعت

  .. كالمھا انھت

  طول انتي...  یاغاده بصي:  جیھان

  اللي العاقلھ البنت كنتي الوقت

  الطایشھ البنت كنت وانا بتنصحني

  ومابتسمعش ھواھا ورا ماشیھ اللي

  شایفھ انا دلوقتي انما..  كالمال

  دور عن تخلیتي انك شایفھ..  العكس

  تقریبا انتي..  خالص العاقلھ البنت

  قبل اوال..  بمراحل الجنون تعدیتي

  حلوه انتي ھقولك مش انا كالم اي

  انا ال..  كده نفسك على وماتقولیش

  للجمال مقیاس معندیش انا ھقولك

  اول شكلك عن سألتیني لو..  اصال

  ھقولك بیتنا ماجیتي واول كماعرفت

  جمیلھ ومش حلوه مش انتي



 

  وكنت بحبك مكنتش الني..  خالص

  انما..  معانا وجودك مستتقلھ

  ھقول شكلك عن سألتیني لو دلوقتي

  الن..  الدنیا في بنت احلى انتي ان

  صحبھ معندیش جدا بحبك دلوقتي انا

  وكل وصحبتي اختي انتي غیرك

  قھالعال ؟ ایھ قصدي فھمتي..  حاجھ

  شكل بتحدد اللي ھي والشخصیھ

  نیرمین مثال عندك خدي..  ادم البني

  شكلھا في رأیك ایھ..  ھاني طلیقة

  جدا حلوه:  بتأفف غاده

  عشر معاھا تقعدي تطیقي:  جیھان

  ؟بعض على دقایق

  .. أل الصراحھ:  غاده

  .. قصدي ده ھو..  اھو:  جیھان

  من حبك..  حبك لما شریف:  وثانیا

  كغاده انتي یعني..  یشوفك ما غیر

  شكلك من اھم حیاتھ في وجودك



 

  ھي عنده غاده..  حاجھ اي ومن

  مانتي زي طلع لو:  ثالثا.. االھم

  السبب عشان وماتقبلكیش..  متوقعھ

  یبقى..  علیھ بتقولي اللي التافھ

  ویستاھل لحاتم االخر الوجھ شریف

  بتقلعي كأنك حیاتك من تشیلیھ انك

  اني مع..  الزبالھ في وترمیھا جزمھ

  بس..  خالص ده االحتمال مع مش

  علیھ ماتزعلیش عشان كده بقول انا

  : رابعا..  كده عشان سابك فعال لو

  واحده اكتر ھي االم ان عارفھ انتي

  شافتك لما امھ..  البنھا الخیر عایزه

  شافتك یعني اظن المستشفى في

  وال االبیض البالطوا البسھ في وانتي

  مكیاج نقطة وشك في حطھ حتى

  لیھ..  االخر من یعني بالبال التكوح

  وشجعتھا الجوازه على ماعترضتش

  فیكي شافت عشان اكید ؟؟؟ كمان



 

  ومش..  البنھا المناسبھ الزوجھ

  .. منك احسن ھتالقي

  مابتقولي زي لو..  ماشي:  غاده

  غیر ایھ ھكسب انا..  حاتم زي طلع

  ومش..  لقلبي ھجرحھ اللي الجرح

  انا..  االول زي ارجع ھعرف

  .. والجواز الحب في مش قبليمست

  والعیاده الرسالھ في مستقبلي انا

  وبس والمستشفى

  من مش..  حقك من مش:  جیھان

  االتنین انتوا بدأتوھا عالقھ تنھي حقك

  وھم..  خیالك في وھم لمجرد

  بتظلمیھ كده انتي..  فعلھ رد صورلك

  مش انا بصي..  نفسك ماتظلمي قبل

  بتفكر الرجالھ اقولك عشان راجل

  بس والشكل الجمال ناحیة من ازاي

  ویتحرك ھیتصرف اكید دلوقتي ھو

  الفرصھ تدیلھ الزم..  یكلمك عشان



 

  على یجي ممكن ماھو طیب:  غاده

  شكلي عاجبھ مش ویكون نفسھ

  خد بالفعل النھ معایا یكمل ویضطر

  متورط انھ ویحس..  رسمیھ خطوه

  دي الجوازه من یخرج عارف ومش

  تخلي كنمم:  بسأم غاده لھا نظرت

  واحتماالت وظنون تفكیر یبطل مخك

  بقى نامي واتفضلي ؟ممكن..  غربیھ

  .. مھم بكره مشوار عندي عشان

  ؟ایھ مشوار:  غاده

  معاه ونروح ھیجي ھاني:  جیھان

  نجیب وانتي وساره وماما اناوانتي

  للبیت جدید فرش

  انا بس جي یاجي مبروك الف:  غاده

  معاكوا اجي ھقدر مش اعفیني

  ؟ یعني لیھ:  جیھان

  في بس حاجھ عشان مش ال:  غاده

  مشوار وعندي والعیاده المستشفى



 

  الرسالھ تحضیر عشان للجامعھ

  یتأجلوا ماینفعش:  جیھان

  .. معاكي وساره طنط ماھي:  غاده

  كمان وھاني

  اتنقلتي انتي ھو..  ماشي:  جیھان

  ؟لسھ وال الصباحیھ الفتره

  مانا وقت اتنقل قالي الدكتور:  غاده

  مع ماظبطتش لسھ بس ایزهع

  العیادات عشان التانیین الدكاتره

  في یعني..  المسائیھ غیر الصباحیھ

  كده مكلكعھ حاجات

  على تصبحي..  معاكي ربنا:  جیھان

  خیر

  اھلھ من وانتي:  غاده

  فوزیھ وعادت..  بینھم الحوار انتھى

  الذي السر علمت ان بعد حجرتھا الى

  وظلت ... جیھان نامت..  غاده یؤرق

  ماتریده وفي كالمھا في تفكر غاده



 

  ان من خوفا ھاتفھا اغلقت..  ھي

  تقرر ولم تفكر وھي نامت بھا یتصل

  .. التالي بالیوم ستفعلھ ماذا بعد

******************  

  

  جرس رن..  التالي الیوم صباح جاء

  الباب الى جیھان ركضت..  المنزل

  انا ھفتح انا ھفتح انا ھفتح:  جیھان.

  باالسفل موجوده كانت والتي ساره

  عارفین:  بضحك قالت شقتھم في

  .. ھاني انھ یاختي

  سعادتھا اخفت ان بعد جیھان فتحت

  الیھ نظرت..  اكثر متماسكھ وبدت

  التي الغریبھ السعاده بتلك وشعرت

  لفت ان منذ دائما بھا تشعر

  نظارتھ انزل ثم لھا ابتسم..  نظرھا

  ؟ ازیك:  وقال الشمسیھ

  ازیك للھ الحمد:  سوفبك جیھان



 

  ؟انت

  ؟جاھزین..  تمام انا:  ھاني

  اتفضل بتقولك ماما بس اه:  جیھان

  االول افطر

  ما قبل واللھ فطرت انا ال:  ھاني

  .. اجي

  .. حاجھ اشرب تعالى طیب:  جیھان

  كمان ھي جوه ساره

  على وسلم للداخل ھاني دلف

  .. جوارھا وجلس عمر حمل..  ساره

  ؟ایھ تشرب:  جیھان

  مظبوط قھوه لو یاریت:  انيھ

  حاضر:  جیھان

  انا ھعملھا خلیكي ال:  ساره وقفت

  بخفوت وقالت بالحرج جیھان شعرت

  مره كل...  فین رایحھ انتي:  لساره

  استني..  ده الموقف فیا تعملي

  اروح وانا انتي



 

  انا:  عالي وبصوت بضحك ساره

  عشان معاكوا عمر وھخلي ھروح

  یراقبكوا

  جیھان جعل كالمھا بینما ھاني ضحك

  ھاني من بالحرج اكثر تشعر

  كده ھزارھا ھي ماتزعلیش:  ھاني

  عارفھ مانتي

  عارفھ اه:  جیھان

  ؟ واقفھ ھتفضلي:  ھاني

  وصمتت..  جیھان جلست

  بتتعمل القھوه فكره على:  ھاني

  علینا طبھ ھتالقیھا..  جدا بسرعھ

  طول على

  الحالھ في ال:  وقالت جیھان ضحكت

  ھادیھ نار على ھتعملھا ھي دي

  اوي حلوه ضحكتك:  بحب ھاني

  ابتسامتھا بینما ترد ولم ارضا نظرت

  .. علیھ للرد كافیھ



 

  ؟ فرحك یوم فاكره:  ھاني

  الیھ ونظرت حاجبیھا قطبت

  الموقف ھذا یذكر لماذا..  بتساؤل

  ؟االن

  .. طالقي یوم نفس كان:  ھاني

  وال الفرح على زعالن وانت:  جیھان

  ؟الطالق على

  ازاي ومستغرب زعالن اان:  ھاني

  من..  اوي زمان من جنبي انتي

  بالي ومخدتش..  صغیرین واحنا

  ؟ زمان من محبتكیش ازاي ؟ منك

  .. نصیب:  جیھان

  االمام الى مال ثم..  فعال:  ھاني

  نصیبي اللھ شاء وان:  بحب وقال

  .. واحلى احلى ھیبقى معاكي

  بحرارة شعرت وقد جیھان وقفت

  ابتسمت. . رأسھا الى وصلت الحب

  اخرت اشوفھا ھروح انا:  وقالت



 

  ؟لیھ كده القھوه

  بقولك:  ووقال امامھا ھاني وقف

  .. لوحدك اشوفك ماصدقت انا ؟ایھ

  .. مالزمینا بیبقوا العیلتین مره كل

  .. الكتاب نكتب لما استنى:  جیھان

  ھانت

  .. اقعدي تعالي طیب:  ھاني

  احنا:  لھا قال..  اخرى مره جلست

  اللي الشبكھ تختاري يدلوقت ھننزل

  .. حاجھ اي ومایھمكیش تعجبك

  ؟ماشي

  لزمة ایھ عارفھ مش انا:  جیھان

  كتیر دھب عندي انا...  ده المشوار

  خالص صدقني..  حاجھ عایزه ومش

  .. معایا تفرق مابقتش دي الحاجات

  خالص..  الخطوبھ في الدبل وكفایھ

  ماتفرقش

  .. یاستي انا معایا تفرق:  ھاني



 

  انا..  فیھا نفسك تانیھ حاجھ واي

  شویھ ھنلف وبعدین..  امرك تحت

  اغیر عایز..  الموبلیا محالت على

  .. كلھ البیت فرش

  .. ماشي:  جیھان

  البیت اغیر عایزاني ولو:  ھاني

  ؟رأیك ایھ..  مانع ماعندیش نفسھ

  جمیل البیت ال ال:  جیھان

  وخالص بس الفرش ھو..  ومناسب

  ھحاج اي في امرك تحت انا:  ھاني

  .. میرسي:  برقھ قالت

  فوزیھ جاءت ثم بالقھوه ساره جاءت

  ھاني وخرج علیھ وسلمت بعدھا

  .. وفوزیھ وساره جیھان..  معھم

*****************  

  من غاده خرجت..  مغادرتھم بعد

  ان الى بالنوم تظاھرت فقد حجرتھا

  اتصلت..  اصحابھ من المنزل فرغ



 

  عن واعتذرت المستشفى على

  اغلقت..  المرض بحجة مالیو الذھاب

  .. المنزل وبلكونات شبابیك كل

  لمیاء على اتصلت

  ركزي بس كلمتین ھما بصي:  غاده

  معایا

  من بكلمك انا..  بس استني:  لمیاء

  خبر قریتي..  مقفول تلیفونك امبارح

  شریف كابتن رجوع

  كنت اللي ده ماھو:  بحذر غاده

  عشانھ بیكي متصلھ

  أؤمریني..  خیر:  لمیاء

  .. النھارده اجازه خدت انا:  ادهغ

  .. العصر بعد بروح انا ان عارف وھو

  .. ھیالقیني مش الشغل یجي فكر لو

  جھ انھ ماتعرفي اول عایزاكي

  جدید خط ھشتري وانا..  تراقبیھ

  .. علیھ من بیكي واتصل النھارده



 

  ماشي

  مش انا ؟ده بتقولیھ اللي ایھ:  لمیاء

  جدید وخط ؟ایھ تقصدي انتي فاھمھ

  ؟ لیھ

  ونفذیھ بس كالمي اسمعي:  غاده

  خاطري عشان

  ؟االول افھم لما مش:  لمیاء

  نفذي..  تفھمي الزم مش:  غاده

  عایزه مش..  بتحبیني لو طلبي بس

  .. طریقھ باي یوصلي شریف

  انتي..  طریقھ باي ؟؟ فاھمھ

  في اقصدك مره اول وانا صحبتي

  ؟ھتساعدیني..  حاجھ

  .. عنك بتبعدیھ كده انتي بس:  لمیاء

  .. بیحبك كمان وھو..  بتحبیھ وانتي

  ؟فاھماھا مش انا حاجھ في وال

  مش بس..  كده بالظبط اه:  غاده

  ؟ممكن..  دلوقتي اتكلم عایزه



 

  مني المطلوب ایھ طیب:  لمیاء

  ؟ دلوقتي

  فاضل:  ساعتھا في تنظر وھي غاده

  .. الشغل معاد على ساعھ حوالي

  .. الجو وھتراقبي ھتروحي

  ؟ایھ ھتعملي وانتي:  لمیاء

  عایزه بس ماقررتش لسھ:  غاده

  تحركاتھ ایھ اعرف

  البیت یجي ممكن ماھو طیب:  لمیاء

  العیاده او

  یكون ممكن وكمان:  بتفكیر غاده

  ماتصلش..  امبارح بیا اتصل

  عارف مش یكون یمكن..  بمحمود

  .. او ؟ رقمھ

  مفاجأه یعملھالك عایز ھو او:  لمیاء

  بیشوف ھوو قدامك یقف ویجیلك

  انا..  اوي ممكن فعال ایوه:  غاده

  یعمل مسافر انھ ماقالیش انھ متأكده



 

  مفاجأه یعملھالي عشان العملیھ

  ماھو الحالل یابنت طیب:  لمیاء

  تبعدي عایزه اھو وشاریكي بیحبك

  .. بتحبیھ كمان مانتي ؟لیھ عنھ

  اللي ده ھو..  لیھ ماتسألیش:  غاده

  یحصل الزم

  بیسأل فتھش لو اني حسھ:  لمیاء

  فین انتي واقولھ علیھ ھجري علیكي

  ؟دي الندالھ ایھ:  غاده

  تفھمیني بس لو:  لمیاء

  بعدین بعدین:  غاده

  یرن الباب جرس سمعت ثم

  وھبقى دلوقتي سالم طیب:  غاده

  اكلمك

********************************  

  

  شریف بیت في

  .. الھام فتحت..  المنزل جرس رن



 

  .. برامي رحبت

  بالعكاز ممسك وھو شریف لھ جخر

  على جلس..  والسالم االحضان وبعد

  قابلھ كرسي اول

  في بتنام انت یاعم ایھ:  رامي

  ؟ایھ وال تحت اللي االوضھ

  ھطلع امال یعني ایوه:  شریف

  شویھ كل وانزل

  احسن كده:  رامي

  اني لحد قلت تكون اوعى:  شریف

  ؟العملیھ وعملت جیت

  ؟علیا ھتصیع انت یاخویا نعم:  رامي

  على امبارح من متذاع الخبر ما

  النت وعلى التلفزیون

  ؟ایییییییییییھ:  ھادر بغضب شریف

  ایھ في:  حقیقیھ بصدمھ رامي

  عارف انت فاكر انا یاشریف

  معرفش ال:  عالي بصوت شریف



 

  عشان عالخبر مكتم انا حاجھ

  .. حد الي وال للصحافھ مایوصلش

  ؟ ده كل یعني لیھ:  رامي

  اعملھا عایز نتك:  بصدق شریف

  لغاده مفاجأه

  امبارح من عرفت اكید:  رامي

  عادي كده ان شایف انت:  شریف

  زي حاجھ تغفرلي ممكن وھي یعني

  اعملھالھا عایز كنت انا ؟ كده

  انما ھتفرح كانت ساعتھا..  مفاجأه

  روحت..  ھتسامحني مش دلوقتي

  بره من وعرفت اقولھا ما غیر من

  قافل وانا ساعتھا من كمان وانا

  .. وامي انا تلیفوني

  انت:  بعصبیھ وقال بصعوبھ وقف ثم

  ودیني قوم قوم ؟صح عربیتك معاك

  بیتھم

  انت یاشریف ماتتعصبش:  رامي



 

  ھي واكید..  كویس كان غرضك

  ھتعذرك

  یال یال طیب:  شریف

  معھ وانطلق صدیقھ رامي وساعد

  .. واھلھا غاده منزل حیث الى

  یوجد ولم كثیرا الجرس ورن ذھب

  .. یرد حداا

  عاد ثم كثیرا البوابھ على رامي وقف

  الجالس شریف نافذة بجوار ووقف

  .. السیاره في

  .. متقفل والبیت بیرد محدش:  رامي

  ؟الحج من مارجعوش یمكن:  شریف

  الحجاج كل خالص یابني ال:  رامي

  فتره من رجعوا

  وانا مقفول لسھ وتلیفونھا:  شریف

  وال عمھا ابن رقم مخدتش غبائي من

  .. عیلتھا من حد اي

  .. المستشفى على بینا:  رامي



 

  دلوقتي ھیبدأ اظن شغلھا

  على واطلع واركب لف:  شریف

  بسرعھ ھناك

  ماشي:  اخرى مره یركب وھو رامي

*****************  

  وركضت صدیقتھا مع الھاتف اغلقت

  الذي من لترى الزجاجیھ النافذه الى

  الستاره ازاحت..  الباب جرس یدق

  .. الطارق من ترى لم. . قلیال

  وسور االرضي الدور في فالشقھ

  باب فتحت..  الرؤیھ یحجب الفیال

  الدور الى السلم وصعدت الشقھ

  السلم شباك من ونظرت الثاني

  منتظر البوابھ اما یقف رامي وجدت

  من برأسھ یطل رأتھ فجأه..  الرد

  : ھامسھ قالت..  السیاره نافذة

  .. شریف

  تراه مره لاو..  فرحھ عیناھا بكت



 

  او تحزن لم..  نظره الیھ عاد ان بعد

  او رغبتھا ضد شئ ذلك بان تشعر

  رأسھ یحرك النھ فرحت..  مصلحتھا

  .. ویسارا یمینا وینظر

  من مانزلش ھو:  لنفسھا قالت

  الجبس..  صحیح اه ؟لیھ العربیھ

  معھ لیتكلم ناحیتھ یذھب رامي رأت

  وذھب السیاره وركب رامي لف ثم

  وھي للمنزل ملیا ینظر نكا..  بعیدا

  السیاره غابت الى الیھ نظرت ایضا

  .. الطریق على

  وضعت..  السلم درجة على جلست

  سوف فیما فكرت..  كفیھا بین یدیھا

  ؟ منھ ھاربھ استظل..  االن تفعلھ

  البیت ان الیوم فحظھا ؟ متى والى

  ولكنھم..  العائلھ من خالي

  .. سیعود ایضا وھو..  سیعودون

  رأسھا رفعت..  لمواجھھا من البد



 

  مش انا یاااارب:  وقالت اعلى الى

  ارحمني یارب..  ده الموضوع قد

  .. ده العذاب من وریحني

  وصلت توضأت..  االسفل الى نزلت

  وبكت كثیرا ربھا دعت..  العصر

  اللھ یخلصھا ان دعت..  ساجده وھي

  ینجرح ان دون الموقف ھذا من

  .. قلبھا

******************  

  خاتما وانتقت الصائغ الى ذھبوا

  لمعارض ذھبوا ثم..  رقیقا

  ان الى كثیرا لفوا..  المولبیلیا

  الى یعودو ان قرروا..  التعب انھكھم

  یوم في الشراء ویعاودوا منزلھم

  اخر

  لتناول مطعم الى ھاني دعاھم

  خرجوا..  انتھوا ان وبعد..  الغذاء

  ویعودوا لیركبوا السیاره قاصدین



 

  .. للمنزل

  ھروح مش انا:  فجأه فوزیھ تقال

  .. مھم مشوار ورایا..  معاكوا

  احصلكوا ھبقى وانا انتوا روحوا

  ؟یاماما ایھ مشوار:  جیھان

  وخالص مشوار:  فوزیھ

  یاطنط اتفضلي طیب:  ھاني

  الطریق في وھنوصلك

  لوحدي اروح عایزه ال:  فوزیھ

  مش وانا انتوا روحوا معلش یاجماعھ

  اللھ باذن ھتأخر

  .. یاماما بس : جیھان

  زن بطلي:  تتركھم وھي فوزیھ

  ھتأخر مش قلت..  جي یاجي

  - وھاني وجیھان ساره – ثالثتھم نظر

  السیاره ركبوا ثم..  بعضھم الى

  ساره دخلت..  للمنزل ھاني وصلھم

  نائما الصغیر تحمل فكانت سریعا



 

  كتفھا على

  : تدخل ان قبل لجیھان قال

  بكره لحد ھتوحشیني

  شكرا:  بكمرت بصوت جیھان

  حاجھ مااقولك كل وانا:  ھاني

  ؟كده تتكسفي

  الكتاب كتب بعد قول ابقى:  جیھان

  ھوریكي..  ماشي:  وقال ابتسم ثم

  سالم..  الكتاب كتب بعد انا

  من بالك خد:  بحب وقالت لھ شاورت

  نفسك

*******************  

  ذھب..  المستشفى الى وصلوا

  لم غرفتھا الى مباشرة رامي

  ورائھ یلھث شریف وكان .. یجدھا

  مثلھ سریعا المشي یستطع وال

  تعبت انت یاشریف ایھ:  رامي

  في عنھا ماتسأل..  یعني:  شریف



 

  تحت االستقبال

  أوضة على ھعدي..  ماشي:  رامي

  .. فیھا تكون یمكن..  االول االشعھ

  ده الكرسي على اقعد انت استنى

  ھاجیلك لقیتھا لو وانا

  شوماتخلیھا ماتكلمھاش:  شریف

  انا اشوفھا عایز..  منك بالھا تاخد

  االول

  حاضر ماشي:  رامي

  .. بمفرده شریف وترك رامي ذھب

  منتظرا

  الخلف الى رأسھ واراح شریف جلس

  لما یاغاده زعلتي یاترى:  وفكر

  غیر من سافرت اني عرفتي

  اكید بس..  تزعلي حقك ؟ماتعرفي

  .. وھشوفك خفیت اني ھتفرحیلي

  ونظر رأسھ عدل ثم..  ھشوفك

  وحدث حولھ الناس یراقب وظل امامھ



 

  مین انتي یاترى:  اخرى مره نفسھ

  .. ازاي بتلبسي ؟ایھ شكلك..  فیھم

  اللي وال دي ھناك واقفھ اللي انتي

  لو ماھو ؟؟ دي وال دي وال جنبھا

  كنتي دول من واحده كنتي

  ماتخلیھاش یارب یااارب..  عرفتیني

  .. فیھ كنت اللي وتقدر تزعل

  .. امامھ المارین یونھبع یراقب ظل

  وتتعرف إحداھن تكون ان ویأمل

  .. علیھ

  .. السلبیھ باالخبار رامي الیھ جاء

  .. موجوده غیر

  شویھ كمان ھتیجي یعني:  شریف

  ؟ایھ وال اصال النھارده جایھ مش وال

  وخدت الصبح اتصلت دي ال:  رامي

  النھارده اجازه

  واتصلت ؟اجازه:  بدھشھ شریف

  اومال ؟حجال من جت یعني ؟الصبح



 

  الخبر وصلھا اكید ؟لیھ بیا ماتصلتش

  المفروض یبقى..  الناس كل زي

  علیھا دایخ مانا زي توصلي تحاول

  كده

  فیھ صرخ..  یرد ولم رامي صمت

  مش انت یابني علیا ماترد:  شریف

  ؟بكلمك شایفني

  .. صوتھ الي حولھم الناس التفت

  قال ثم حرج في رامي لھم نظر

  نكمل ومق طیب:  بھدوء لشریف

  .. العربیھ في كالمنا

  .. الجمیع أنظار تحت المكان غادروا

  وھي ماحدث تشاھد لمیاء وكانت

  بمراجعة متظاھره بجوارھم واقفھ

  تستمع انھا والحقیقھ..  ما أوراق

  غاده الى تنقلھ كي لحوارھم

  : رامي قال السیاره ركبوا ان بعد

  ؟تاني بیتھم تروح تحب



 

  ایوه:  شریف

  ونفس..  نزلالم الى ذھبوا

  أحد یوجد ال..  النتیجھ

  وبلیل ترتاح تروح رأیي انا:  رامي

  العیاده تروحلھا

  واخده التكون یاخوفي:  بیأس شریف

  كمان ھي العیاده من اجازه

  .. حاول بس..  كبیر احتمال:  رامي

  لو بیتھم على بلیل تاني ونرجع

  العیاده في مكنتش

  اوي اشوفھا نفسي كان:  شریف

  اوي

  اللھ شاء ان ھتشوفھا:  رامي

  یسوق وھو لرامي شریف نظر

  كده قبل شفتھا انت:  وقال السیاره

  ؟ ایھ شكلھا..  طبعا

  شكلھا ؟ایھ شكلھا ایھ یعني:  رامي

  ؟ایھ شكلھا ھیكون امال یعني بنت



 

  واحده شایفھا انا..  ظریف:  شریف

  وانا المستشفى ایام من خیالي في

  على مركبھ..  بس صوتھا بسمع

  خیالي في معینھ كده صورة

  الطریق الى نظر ثم رامي لھ نظر

  ؟ازاي تخیلتھا:  اخرى مره

  مالك وانت:  شریف

  جد بتكلم انا:  رامي

  .. رقیق صوتھا..  یعني:  شریف

  اوي رفیعھ وال تخینھ مش حاسسھا

  جسمھا في ضعیفھ انھا حاسس بس

  مش یعني طویلھ مش انھا وحاسس

  یعني اوي طویلھ مش بس أوزعھ

  زي وشھا تخیلت..  كده ١٦٠

  كده المالیكھ

  كنت انت یعني:  بسخریھ رامي

  كده قبل المالیكھ شفت

  انت ماتوصفھا طب:  بغیظ شریف



 

  كده قبل شفتھا مانت یارخم

  وال اوصفھا مالي وانا:  رامي

  وال خالص ده الجمال..  ماوصفھاش

  .. معایا یفرق

  حلوه بنت كل ھو یعني:  شریف

  ؟ سالي زي وتغدر ھتخون وصاروخ

  ناس بنات وبیكونوا حلوین بنات في

  متربیین

  بنات حلوین بنات:  بعصبیة رامي

  .. دي االسطوانھ یابني ایھ..  حلوین

  اوي تافھ انت فكره على

  في یابني مالك:  بدھشھ شریف

  ؟ایھ

  لغاده حبك..  یاشریف بص:  رامي

  انا..  حیاتك في حقیقي حب اول

  بجد حبیتھا..  سالي حبیت لما كمان

  اللي..  صاروخ قلت مانت زي نتوكا

  ولما اكتر مش جمالھا لیھا شدني



 

  عرفت وھي اكتر بیھا اتعلقت عرفتھا

  وانت صباعھا في الخاتم زي تخلیني

  من فقت ولما..  القصھ باقي عارف

  البشعھ اوخیانتھا غدره على حبھا

  اتقلب ده الفاتن وشھا لقیت..  لیا

  واقدر..  شیطان وش كأنھ بالنسبالي

  في منھا اقل واحده اي على اقول

  .. جنبھا جدا جدا جمیلھ انھا الجمال

  ده الكالم بتقولي وانت:  شریف

  ؟لیھ دلوقتي

  حاجھ احلى انت عشان بقولك:  رامي

  ھي حبتھا انت ان دي حبك حكایة في

  جمالھا مش یعني..  ماتشوفھا قبل

  عملت كمان وھي..  لیھا شدك اللي

  حبك ان تستاھل كتیر مواقف معاك

  سخافاتك كل استحملت..  لیھا یزید

  وكمان..  السم زي اللي وكالمك

  مستقبلك وانت جوازك على وافقت



 

  غیر حاجھ تعرف وال مالمح مالوش

  واحده دي..  بتحبك وھي بتحبھا انك

  اوعى..  وسنانك بایدك فیھا تمسك

  تسیبھا او تجرحھا تفكر

  ممكن اني قالك ومین:  بصدق شریف

  ھي ان اسسح..  اجرحھا او اسیبھا

  .. ناقصاني اللي الوحیده الحاجھ

  .. صوتھا واسمع اشوفھا نفسي

  : وقال عینیھ من دمعھ ترقرقت ثم

  اوي وحشتني

  انت ده یاكابتن یااه:  بتأثر رامي

  كده على اوي بتحبھا

  .. ا ه ق ش ع ب:  بتأني شریف

  یارامي بعشقھا

  اوي مبسوط انا:  بسعاده رامي

  انا اليعقب یارب..  یاشریف عشانك

  كمان

  على اتفتحت نفسك:  بضحك شریف



 

  ؟ایھ وال تاني الحب

  منك غیرت..  بصراحھ اه:  رامي

  ؟ دي حاجھ فیھا یاخي

  نتجوز واھو یاسیدي یارب:  شریف

  واحد یوم في

  ماوراییش مانا طول ماھو:  رامي

  خالص ھتجوز مش غیرك حاجھ

  اتجوزھا..  ھانت خالص:  شریف

  وانا ازیاجو بس انت قول وبعدین بس

  عش ادخلك ما لحد جنبك ھبقى

  بایدي الزوجیھ

  الى للمستقبل یحلمان الصدیقین ظل

  عزم..  شریف منزل الى وصال ان

  معھ یدخل ان رامي على شریف

  وعاد اعتذر رامي ان اال..  المنزل

  منزلھ الى

**********  

  



 

  المنزل الى وساره جیھان دخلت

  اتجھت بینما لالعلى ساره صعدت

  غاده وجدت..  السفلى للشقھ جیھان

  الصامت الظالم في الصالھ في تجلس

  ؟خلص العزا ھو:  ساخره جیھان

  حمدللھ:  علیھا وسلمت غاده وقفت

  بالسالمھ

  ؟ایھ عملتي ھا:  جیھان

  ؟ ایھ في:  غاده

  راحلك ؟ بیكي یتصل حاول:  جیھان

  المستشفى

  ال:  باكلمھ الحوار من غاده ھربت

  ؟فین طنط..  محاولش

  جایھ وزمانھا مشوار احتر:  جیھان

  شویھ اذاكر ھدخل انا طیب:  غاده

  اتغدیتي:  جیھان

  طبعا اه:  غاده

  تجادل لم ولكنھا تكذب ھي وبالطبع



 

  .. جیھان مع كثیرا وتناقش

*********************  

  تجلس سیده وجد المنزل شریف دخل

  .. تكون من یعلم لم..  والدتھ مع

  في تنحنح.. ذلك قبل یرھا فلم

  علیكم السالم:  الوق

  السالم وعلیكم:  والھام السیده

  وبركاتھ اللھ ورحمة

  ؟یاشریف مین عارف:  الھام

  مره اول ھو ال:  السیده ضحكت

  كده قبل ھنا جیت اني مع یشوفني

  موجود وھو

  مش معلش:  باستفھام لھم نظر

  بالي واخد

  غاده عم مرات ابقى انا:  السیده

  شریف وجھ على السعاده انتشرت

  الى مستندا سریعا نحوھم دموتق

  مشیتھ في یتعثر ان كاد حتى عكازه



 

  .. بحضرتك وسھال اھال:  بلھفھ وقال

  ؟لیھ معاكي مجتش ؟ فین غاده امال

  البیت من النھارده دوخت انا

  ھروحلھا وكنت للبیت للمستشفى

  باي اوصلھا عایز..  النھارده العیاده

  من مقفول وتلیفونھا طریقھ

  .. امبارح

  الغدا احضر ھقوم انا معلش:  الھام

  المفروض الدوا معاد ضیع..  لشریف

  ساعھ من یاخده

  .. یاامي اسف:  شریف

  اذنكوا بعد طیب:  الھام

  بینما المطبخ الى الھام دخلت

  شریف مع حدیثھا فوزیھ استكملت

  بتحبھا انت طالما طیب:  بھدوء فوزیھ

  انك علیھا خبیت لیھ كده اوي

  ؟ مسافر

  .. مفاجأه اعملھا عایز كنت:  شریف



 

  ؟كده مش زعالنھ ھي

  مابتزعلش ابیض قلبھا غاده:  فوزیھ

  ھي حد لو وخصوصا حد من كتیر

  مخلیھا كان علیك قلقھا انما..  بتحبھ

  تقریبا انت..  الوقت طول زعالنھ

  في لینا یوم اول من تلیفونك قافل

  حوالي..  جینا ولما..  الحج

  انت تلیفونك قافل كمان اسبوعین

  وسأل ھنا جھ محمود..  كووالدت

  مش بیقول والبواب..  مره كذا علیك

  جیت انك تعرف ھي ولما..  موجود

  ؟؟؟التلفزیون من الغرب زي تعرف

  ؟؟ معقول ده بقى

  ھي یعني:  سؤالھ شریف كرر

  ؟زعالنھ

  ھذا في تفوز ان تحاول وھي فوزیھ

  وال..  وحقھا زعالنھ ایوه:  الجدال

  ؟رأیك ایھ



 

  علیھا دایخ وانا..  جدا حقھا:  شریف

  خبر..  اتأسفلھا عشان الصبح من

  مقفل انا ورایا من اتسرب رجوعي

  حد اي ممكن اللي السكك كل

  مفاجأه اعملھا عشان منھا یوصلني

  كان ده..  بشوف وانا قدامھا واقف

  فكره وكانت..  وفكرتي غرضي

  من معایا شاركتھا یارتني..  منیلھ

  االول

  زي..  تشاركك..  شفت:  فوزیھ

  في ومرضك االمك شاركتك ماھي

  تشاركك علیك حقھا كان المستشفى

  نیتك عارفھ انا انما..  بشفاك فرحتك

  ومصدقاك خیر كانت

  اجي عایز انا..  وھي طیب:  شریف

  واتأسفلھا دلوقتي حضرتك مع

  بنفسي

  .. دلوقتي بالش معلش:  فوزیھ



 

  .. معاھا ھتصرف انا سیبھالي

  اكلمك وھبقى بھدوء وھفھمھا

  النتیجھ كواقول

  ؟ایھ اد ھستنى:  بحزن شریف

  وثق.  یاكابتن ماتستعجلش: فوزیھ

  ھحللك انا..  فیا وبعدین ربنا في

  اللھ باذن الموضوع

  انك واضح حضرتك:  بابتسامھ شریف

  .. بالظبط بنتك زي بتحبیھا

  في كده مكنتش اني تصدق:  فوزیھ

  حد اي تخلي غاده بس..  االول

  ھتعرف ناعیلت في تدخل لما..  یحبھا

  مننا واحد كل جنب وقفت غاده ایھ اد

  مننا واحده وبقت محنتھ في

  وعشان..  عنھا نستتغنى مانقدرش

  منھا تقرب لما..  اقولك عایزه كده

  معاك ان ھتعرف..  ماتشوفھا بعد

  علیھا تحافظ الزم جوھره



 

  واوعى:  وقالت بسبابتھا شاورت ثم

  .. تجرحھا اوعى..  یوم في تزعلھا

  ھي..  وصدقني..  حساسھ دي

  اوي بتحبك

  .. اكتر بحبھا وانا:  بسعاده شریف

  اقرب في اجي تقولیلي یاطنط یاریت

  وصالحیني النھارده كلمیھا..  وقت

  على بكره اجي ینفع ولو..  علیھا

  طول

  دایما مستعجل انت:  فوزیھ ضحكت

  كده

  وكمان اشوفھا مستعجل:  شریف

  اتجوزھا مستعجل

  خیر على یتمملكوا ربنا:  فوزیھ

  وعد وعلى خیر على الزیاره انتھت

  اقرب في شریف بمكالمة فوزیھ من

  الرسمیھ الزیاره على لالتفاق وقت

  .. لھم



 

******************  

  استقبلتھا..  المنزل فوزیھ وصلت

  كنتي أین..  كثیره بأسئلھ جیھان

  السبب وما وكیف بمفردك ولماذا

  االسئلھ من اخره والى

  بكلمھ غیر فوزیھ علیھا ترد لم

  ؟فین غاده:  واحده

  اوضتھا في غاده:  جیھان

  جوه تیجیلي خلیھا طیب:  فوزیھ

  .. شویھ

  جیھان لھا نظرت..  غرفتھا دخلت ثم

  لكالمھا انصاعت ثم..  باستغراب

  والدتھا طلب لتبلغھا لغاده ودخلت

  .. دخلت..  الباب طرقت

  اقعدي یاغاده تعالى:  فوزیھ

  جیھان اثرھا على دخلت

  غاده عایزه انا لیھ جایھ انتي:  ھفوزی

  بس



 

  .. ایھ في افھم الزم مانا ال:  جیھان

  اعرف لما اال مكاني من ھتعتع مش

  بس ادخلي..  اوووف:  فوزیھ

  بكلمھ بقك تفتحي وال ساكتھ تقعدي

  بالضرب واالھطلعك

  على یدھا ووضعت جیھان جلست

  وسكتت فمھا

  یاطنط خیر:  بتساؤل غاده

  انا:  التوق قلیال فوزیھ لھا نظرت

  امبارح وجیھان انتي كالمك سمعت

  بلیل

  نظرت ثم لجیھان ونظرت غاده شھقت

  تدري ولم حرج في عمھا لزوجة

  ترد بماذا

  وانا:  الحوار في فوزیھ اوجزت

  وقعدت الكابتن بیت النھارده روحت

  معاھم

  جیھان ووقفت..  غاده وجھ امتقع



 

  یاخبر:  الصریخ اشبھ بصوت وقالت

  ؟ایھ قولتیلھم..  اسود

  فوق رجال ووضعت فوزیھ جلست

  الزم كان اللي قولت:  وقالت االخرى

  انتي بتاعك العیال لعب مش..  یتقال

  مفاجأه اعملھا ویقول ھو!!  وھو

  احسن ال ال تقولي وانتي

  ؟ازاي بتفكروا انتوا..  ماعجبوش

  وقالت بیدھا وسقفت جیھان وقفت

  یافوووز علیكي اللھ:  بسعاده

  ایھ عملتي هیاخبر قولي..  یاجامد

  وبین بینھا مادار فوزیھ لھم روت

  شریف

  ؟ زعالنھ اني قولتیلھ لیھ:  غاده

  الحقیقي السبب اقولھ اومال:  فوزیھ

  نفسك على تقفلي خالكي اللي

  انك یفتكر واخلیھ ؟عنھ وتبعدي

  وال..  وضعیفھ شخصیھ معندكیش



 

  انك عیبك انتي..  الشر بعد معیوبھ

  اللي وده..  نفسك من واثقھ مش

  شایفھ انك یحس الزم..  ھیضیعك

  عشان..  غالي وزعلك عزیزه نفسك

  قیمھ یعملك كده بعد یعرف

  ماقلت زي فعال انا یاطنط بس:  غاده

  اواجھھ ھقدر مش امبارح لجیھان

  مش انتي یاماما طیب:  جیھان

  من فیھ ھي اللي التغییر مالحظھ

  والقصھ للدكتور مارحونا ساعة

  شعرھا في اللي الجدیده

  الثقھ ھیدي اللي ده مش:  فوزیھ

  لیھا حبھ من تتأكد لما..  لغاده

  اكتر نفسھا في واثقھ ھتبقى

  من..  غاده:  وقالت لغاده نظرت ثم

  مانتي زي وانا البیت دخلتي یوم اول

  حباكي مكنتش اني مني حسیتي

  جیھان زي بحبك انا دلوقتي..  خالص



 

  .. ماعرفتك بعد یعني..  بالظبط

  بس. . شریف مع الوضع نفس

  االول عرفك..  ماشفكیش شریف

  حال ایش..  ھیشوفك وبعدین وحبك

  بیموت وھو یشوفك لما بقى

  في حاجھ اي ھیھمھ مش..  فیكي

  .. جنبھ تبقي انك غیر الدنیا

  اللي الكالم نفس واللھ:  جیھان

  امبارح قولتھ

  وجیھان فوزیھ بین نظرھا غاده نقلت

  اني رأیكوا انتوا یعني:  وقالت

  ؟اقابلھ

  أیوه:  وجیھان زیھفو

  .. یاخوفي:  غاده

  عشان محمود ھكلم بكره:  فوزیھ

  ومامتھ ھو یجي معاد معاه یحدد

  ماشي..  بدأناه اللي االتفاق ونكمل

  كده مستعلجھ انتي یاطنط:  غاده



 

  ھي ھتتجوز خالص جیھان دي ؟لیھ

  البیت في تقعدي عایزه..  كمان

  ؟ لوحدك

  كل مبسوطین ھتبقوا لو:  فوزیھ

  ھبقى..  جوزھا بیت في واحده

  حوالیا قعدتكوا من اكتر مبسوطھ

  قویھ قبلھ والدتھا جیھان قبلت

  واللھ الدنیا في ام احلى:  وقالت

  یدھا وقبلت فوزیھ من غاده اقتربت

  أمي لو:  عیناھا تمأل والفرحھ وقالت

  حضرتك اللي عملت مكنتش عایشھ

  ده عملتیھ

  كتیر بحاجات المك مدینھ انا:  فوزیھ

  بس..  حاجھ عنھا اتعرفییشم انتي

  یتقبل ربنا یمكن فیكي اعوض بحاول

  .. منك

  كالمھا تفھم لم كأنھا غاده لھا نظرت

  .. ماتقصده تعلم بالطبع ولكنھا



 

  وعدني وھو رد منك ھستنى:  فوزیھ

  لما اال بیكي یتصل مایحاولش انھ

  .. تقولي انتي

  ماشي:  غاده

  وعیادتك شغلك روحي:  فوزیھ

  حیاتك في شكلھم كل مش..  عادي

  حاولي..  عشانھا شغلك كل ھتوقفي

  .. تنجحي عشان تفصلي

  .. حاضر:  غاده

  من وجیھان غاده انصرفت ثم

  محمود على فوزیھ اتصلت..  الحجره

  یاماما ایوه:  محمود

  ؟دلوقتي فین انت فوزیھ

  عالبیت جاي الطریق في انا:  محمود

  اھو

  شریف الكابتن ان عرفت:  فوزیھ

  ؟جھ

  فین كان ھو وال منین جھ : محمود



 

  ؟اصال

  مسافر كان..  امبارح جھ:  فوزیھ

  عینھ عملیة یعمل

  ؟ایھ وعمل ؟العظیم واللھ:  محمود

  نجحت العملیھ للھ الحمد:  فوزیھ

  شفاه وربنا

  قولتي..  للھ الحمد:  محمود

  اوي علیھ قلقانھ كانت ؟ لغاده

  بقولك..  عرفت غاده اه:  فوزیھ

  .. علیھ وسلم بیھ اتصل ابقى..  ایھ

  بس ھروحلھ انا..  اكید اه:  محمود

  النھارده قادر مش بكره

  ارتاح تعالى یاحبیبي ماشي:  فوزیھ

  وسلم النھارده التلیفون في كلمھ بس

  علیھ

  دلوقتي ھكلمھ اكید اه:  محمود

  مع..  یاحبیبي ماشي:  فوزیھ

  السالمھ



 

  كده:  لنفسھا وقال الھاتف اغلقت

  على لموضوعا كمل یارب..  تمام كلھ

  خیر

  نفسھا غاده وجھزت یوم ثاني جاء

  .. لعملھا ذاھبھ

  كنت:  لھا وقالت فوزیھ استوقفتھا

  یاغاده كمان حاجھ اقولك عایزه

  یاطنط اتفضلي:  غاده

  عمك مع عمري طول انا:  فوزیھ

  واعمل والبس قدامھ اتجمل بحاول

  لالسف بس..  نفسي في واسوي

  بعاملھ مكنتش التانیھ الناحیھ من

  اسیطر بحاول كنت..  اوي كویس

  اي من اوي علیھ بغیر كنت..  علیھ

  اعاملھ مخلیني كان اللي وده..  حد

  انھ فاكره كنت عشان شویھ بقسوه

  ھیبص ومش جنبي ھیفضل كده

  بس..  كده حصل فعال وھو..  بره



 

  مانا زي یحبني اخلیھ ماقدرتش

  ان یعني اقولك عایزه..  عایزه

  ھما الطیبھ ھوالكلم الحلوه المعاملھ

  مش الست في الراجل بیحببوا اللي

  فھماني..  الجمیل الشكل

  : فوزیھ ید على تربت وھي غاده

  الموضوع ادعیلي..  یاطنط فھماكي

  خیر على یعدي ده

  .. لعملھا غاده وانصرفت

  اتصاال فوزیھ اجرت..  غادرت وعندما

  سریعا

  دلوقتي ھي..  ایوه..  الو:  فوزیھ

  سالم.  ماشي..  المستشفى رایحھ

***********************  

  
 دخلت علیھا لمیاء حجرتھا وحكت لھا

 عما شاھدتھ باالمس
 مش؟ ماجبتیش خط جدید لیھ: لمیاء 



 

 .. قلتي ھتتصلي بیا امبارح
 مخرجتش امبارح خالص: غاده 
 كنت عایزه اقولك انھ جھ: لمیاء 

 امبارح
 بس انتي.. اه مانا عرفت : غاده 

 شوفتیھ
 ه جھ ھو واحد صاحبھ كانا: لمیاء 

 واقولك على حاجھ.. بیدور علیكي 
 كان عمال یبص للناس رایحھ.. كمان 

 جایھ قدامھ كأنھ نفسھ یكلم حد فیھم
 ولما صاحبھ جھ.. او یتعرف علیكي 

 یقولھ انك مش موجوده وھتاخدي
 اجازه اتنرفز علیھ وزعقلھ جامد

 ربنا یستر: غاده بابتسامھ خفیفھ 
 مالك؟ ھ یاغاده في ای: لمیاء 

 ال كان في حاجھ عبیطھ كده: غاده 
 بس الحمد للھ كلھ تمام

 اسیبك.. الحمد للھ یاحبیبتي : لمیاء 
 سالم.. بقى واروح المعمل 

 سالم: غاده 
 خرجت لمیاء واغلقت خلفھا الباب

 .. والتفت لتذھب الى معملھا
 شھقت.. اصطدمت بشخص ما 



 

 انا اسفھ: وقالت 
 كابتن: ثم نظرت الیھ وقالت 

 ؟شریف 
 انتي: نظر لھا شریف وقال بتساؤل 

 ؟غاده
 لمیاء وكأنھا تحاول ان تدفع تھمھ عن

 الالالال انا دكتوره لمیاء: نفسھا 
 الدكتوره غاده جوه.. صاحبتھا 

 طیب شكرا: شریف 
 دخل حجرتھا.. افسحت لھ الطریق 

 مشیت لمیاء بخفھ.. واغلق الباب 
 ترید ان.. الى ان التصقت بالباب 

 كان اقف خلفھا.. تسمع الحوار بینھم 
 اقترب ھو.. رامي ولكنھا لم تراه 

 االخر منھا بخفھ سمعھا تقول بصوت
 خافت

 ربنا یھدیكي یاغاده وتتكلمي: لمیاء 
 معاه كویس وماتضیعھوش من ایدك
 وفجأه سمعت رامي یقول من خلفھا

 ؟انتي بتعملي ایھ: مباشرة 
 انتفضت من مكانھا ووضعت یدھا

 ؟انت مین: مھا وقالت على ف
 انتي: رامي وھو یصطنع الجدیھ 



 

 اللي مین وواقفھ ھنا بتتصنتي على
 ؟مین

 وملكش.. انا بشتغل ھنا : لمیاء 
 انت اللي ھنا.. دعوه انا بعمل ایھ 

 ؟بصفتك ایھ
 انا صاحب شریف: رامي بتحدي 

 .. اللي دخل لخطیبتھ الدكتوره غاده
 ؟انتي مین بقى وبتتصنتي علیھم لیھ

 بتصنت ایھ انت: لمیاء بارتباك 
 انا صاحبة غاده وكنت عایزه.. كمان 

 .. عشان.. اكون جنبھا بس عشان 
 عشان: ضغط رامي علیھا اكثر وقال 

 ایھ اعترفي
 جزت.. شعرت بالحرج وصل قمتھ 

 على اسنانھا ومشیت سریعا من
 وعندما اختفت ضحك رامي.. امامھ 

 یاسالم یاواد یارامي: وقال لنفسھ 
 شدید یابني.. لسھ غلس زي مانت 

****************** 
 تعطي.. كانت واقفھ امام مكتبھا 

 سمعت طرقات.. الباب ظھرھا 
 .. ثم فتح الباب واغلق.. الباب 

 التفت ببطء وھي ممسكھ احدى



 

 االشعات وبعض الورق وتقرأھم
 بعینیھا بتمعن الى ان اصبحت

 رفعت عیناھا.. ثم .. بمواجھتھ 
 دتھ واقف امامھا وینظروج.. الیھ 

 نظرة حبیبھا.. لھا تلك النظره 
 وقعت.. انھ شریف .. ومعشوقھا 

 االشعھ من یدھا وتنثرت باقي
 نسیت كل ما كان.. االوراق امامھا 

 یشغل بالھا بشكلھا او بتوقعاتھا لرد
 فقط كان شعورھا موجھ.. فعلھ 

 : قالت بحب شدید.. نحوه ھو 
 .. شریف

 ازیك: ل اقترب منھا شریف وقا
 یاغاده

 لم ترد علیھ فمازالت تحت تأثیر
 .. رؤیتھ

 اخیرا شفتك یاغاده: شریف 
 ! شفتك: تكررت الكلمھ في عقلھا 

 یاخبر اسود! شفتك 
 اعطتھ ظھرھا مره اخرى وھي تضع

 .. یجھا على وجھھا
 .. غاده؟ مالك یاغاده : شریف بقلق 

 بصیلي



 

 فال.. اغمضت عیناھا وتنھدت بحزن 
 فرت دمعھ.. اجھتھ مفر من مو

 والتفتت الیھ.. حزینھ من عیناھا 
 انتي زعلتي عشان: شریف 

 شوفتیني
 بس.. ال ابدا : غاده 

 بس زعالنھ عشان: قاطعھا شریف 
 ماقلتلكیش على سفري

 تذكرت كالم زوجة عمھا وقالت وھي
 ایوه: تحاول بث الثقھ في نفسھا 

 .. طبعا زعلت
 واسف ومش.. انا غلطان : شریف 

 ر تاني ومش ھقلقك علیا تانيھتتكر
 استغربت غاده من لھفتھ علیھا ھكذا
 ورغم انھ رآھا ولكنھ مازال یتحدث

 بدأت الثقھ تأخذ.. الیھا كالعاشق 
 الطریق لقلبھا

 حمدللھ لى: ابتسمت قلیال وقالت 
 سالمتك

 اللھ: ابتسم ھو االخر وقال 
 .. یسلمك

 ثم جلس على الكرسي امامھا وھو
 ااه اخیرایا: یتنھد بسعاده 



 

 اخیرا: جلست غاده بدورھا وقالت 
 ؟ایھ

 كان متھیألي انك مش: شریف 
 ھترضي او مش ھتغفریلي اللي

 عملتھ
 انا عارفھ انك كنت عایز: غاده 

 بس انا كنت قلقانھ.. تعملھا مفاجأه 
 ؟قلقانھ علیا : شریف 

 كلنا كنا قلقانین.. كلنا : غاده 
 ومحمود راحلك البیت كذا مره

 یوصلكومعرفش 
 اه ھو كلمني امبارح وسلم: شریف 

 علیا وھیجي النھارده عندنا
 ؟واللھ : غاده باندھاش 

 ؟اه ماكنتیش تعرفي: شریف 
 ال: غاده 

 مش عایزین نضیع.. غاده : شریف 
 الیومین اللي.. لحظھ بعد كده 

 عرفت اد ایھ. معرفتش اوصلك فیھم 
 .. اني مقدرش اعیش من غیرك

 یق مایحدثغاده بفرحھ وعدم تصد
 ؟یعني ایھ: لھا 

 یعني الزم ناخد خطوه: شریف 



 

 ؟رسمیھ دلوقتي ایھ رأیك 
 بص اتكلم مع.. انا : غاده بكسوف 

 محمود انا مش ھینفع اتكلم في
 االتفاقات دي

 طیب انا ھتفق معاه نعمل: شریف 
 لحد ما افك.. خطوبھ على الضیق 

 ونعمل الفرح.. الجبس 
 : غاده وقد بلغت سعادتھا قمتھا

 اللي تشوفھ
 الدكتور: دخلت علیھا ممرضة ما 

 علي عایزك یادكتوره
 روحي انتي.. ماشي : غاده 
 طیب انا ھسیبك تشوفي: شریف 
 ھو كان.. وھكلم محمود .. شغلك 

 ھغیر المكان.. جایلي النھارده بلیل 
 بس ونیجي انا وماما عندكوا ونتفق

 على كل حاجھ باقیھ
 ؟انت ھتروح ازاي: غاده 
 رامي بره مستني: ف شری

 ماتخافیش
 طیب كویس؟ بجد: غاده 

 واللھ ھو اكتر واحد تعب: شریف 
 .. معایا عشان اوصلك



 

 من اول ماجیت ھنا.. اكید : غاده 
 وھو ماسابكش لحظھ

 اشوفك بالیل.. ربنا یكرمھ : شریف 
 ان شاء اللھ: غاده بابتسامھ 

 ھتوحشیني: شریف 
 طیب: قال .. نظرت ارضا ولم ترد 

 ؟مش عایزه تقولي حاجھ 
 ال مش عایزه: غاده 
 ال عایزه انا عارف: شریف 

 طیب بقى یال عشان الدكتور: غاده 
 علي مایتضایقش

 وھو الدكتور ده شكلھ ایھ: شریف 
 اوعي یكون؟ وال عنده كام سنھ 
 اموتھ..بیعاكسك 

 حرام علیك ده ھو: ضحكت غاده 
 .. اللي عملك العملیھ ومتابع حالتك

 ي بالظبطده زي والد
 قالت.. لم یرد ونظر الیھا في صمت 

 ؟ایھ في ایھ: لھ 
 الضحكھ دي كنت بسمعھا: شریف 

 .. دایما وكان نفسي اشوفھا
 ودلوقتي بس شفت احلى ضحكھ في

 الدنیا



 

 تغیرت مالمح وجھھا وقالت
 ؟انت بتتكلم جد: باندھاش 
 ؟قصدك ایھ : شریف 

 .. وال حاجھ؟ ھھ : غاده 
 مي زمانھطیب ھروح لرا: شریف 

 مات بره
 .. خرجت غاده وشریف من الحجره

 سلمت على رامي وتركتھم لتذھب
 لدكتورھا

 ركب السیاره بجوار رامي
 ؟ھا یاسیدي عملت ایھ: رامي 

 ؟وانت مالك : شریف 
 من لقى احبابھ یاسیدي: رامي 

 .. ایوه كده بالظبط: شریف 
 ھا اخلص: رامي 

 وعرفت ان.. اول ماشفتھا : شریف 
 حسیت اني عایز اخدھا.. اده دي غ

 بجد واللھ زي.. في حضني 
 ھي مش شبھ الصوره.. مابقولك 

 .. اللي في كانت في خیالي خالص
 بس اول ماشفتھا نسیت اللي في

 وصورتھا الحقیقیھ اترسمت.. خیالي 
 انت عارف لوال رجلي.. مكانھا 



 

 كنت اتجوزتھا.. واالصابھ دي 
 .. النھارده

 ال الجوازومال رجلك وم: رامي 
 .. ظریف طول عمرك: شریف 

 ؟وھتعمل ایھ : رامي 
 ھروح بلیل لیھم واقابل ابن: شریف 

 عمھا وبنتفق ھنعمل الخطوبھ امتى
 .. على خیرة اللھ: رامي بارتیاح 

 كان رامي قلقا من مقابلة شریف
 فھو كان یرى غاده عندما.. بغاده 

 یراھا لیست.. كانت تعالج شریف 
 بل ھي.. الفاتنھ  بالفتاه الجمیلھ

 ایضا ال تھتم بنفسھا وال جمالھا وال
 تضع اي نوع من المكیاج على

 كان قلقا من رد فعل.. االطالق 
 .. فیغیر رأیھ ویبتعد عنھا.. شریف 

 ولكن واضح ان الحب الذي یحملھ قلب
 شریف لغاده اقوى من غریزة الرجل

 .. التي تنطلق دائما للفتاه الجمیلھ
 من ھذه فقد ذاق رامي المرار

 الغریزه والتي دفعتھ لالرتباط بفتاه
 ذات جمال فتان ولكن ذو قلب كبیر
 یتسع الكثر من رجل وایضا قلب ال



 

 .. یؤرقھ الخیانھ او تعدد النزوات
 جاء اللیل وجھزت غاده نفسھا

 واستعد كل من في البیت الستقبال
 الكابتن ووالدتھ

 استقبلھم محمود في فیلتھ بالدور
 یھان مع غاده فيوكانت ج.. العلوي 

 حجة ساره تساعدھا في ارتداء
 حاولوا اقناعھا بوضع.. مالبسھا 

 القلیل من المكیاج ولكن غاده رفضت
 ھو شافني الصبح وانا في: وقالت 

 خلیھ.. شغلي وكنت ابشع من كده 
 بقى یشوف الوش اللي ھیعیش معاه

 طول عمره
 انتي.. ایھ یابنتي ھو عقاب : ساره 

 ي بیتھ اكیدلما تعیشي معاه ف
 ھتستعملي مكیاج ولو خفیف بشكل

 مستمر
 طیب لما اكون في بیتھ بقى: غاده 

 غصبت علیھا جیھان ووضعت لھا
 القلیل من البودره واحمرالخدود

 .. فقط
 یال: دخلت علیھم فوزیھ وقالت 
 یاغاده الناس قاعده بره



 

 واحنا مش ھنخرج نتفرج: جیھان 
 ھو؟ تتفرجي ایھ یابنت : فوزیھ 

 ؟ي صغیره انت
 طیب ھنقف ورا الباب نتفرج: جیھان 

 لو سمعت حس ھبھدلكوا: فوزیھ 
 دخلت علیھم غاده وھي واثقھ اكثر

 وقف شریف فور.. من نفسھا 
 ووقفت ایضا الھام.. رؤیتھا 

 .. واحتضنتھا بحنان جارف
 .. وحشتیني اوي یاغاده: الھام 
 .. وحضرتك اكتر یاطنط: غاده 

 حمدللھ على سالمتك
 واللھ انا كنت.. اللھ یسلمك : ام الھ

 معترضھ انھ یخبي علیكي بس انا
 دایما مابقدرش علیھ

 جلست غاده بجوارھا وجلس شریف
 .. بدوره

 وانا مفیش اي سالم خالص: شریف 
 شعرت غاده بالحرج فكان محمود
 وفوزیھ والھام وشریف ایضا الكل

 .. ینظر لھا
 ؟ازیك: قالت بخفوت 

 مانتي بخیرانا بخیر طول : شریف 



 

 ؟ناویین على ایھ بقى: محمود 
 واللھ انا سألتھا قبل كده: شریف 

 .. قالتلي الكالم معاك انت
 ونعم التربیھ یابنتي واللھ: الھام 

 في بنات تانیھ تقولك محدش یتدخل
 في حیاتي وانا اللي اقرر

 عموما فرح جیھان اختي ان: محمود 
 .. شاء اللھ الخمیس اللي بعد الجاي

 ممكن.. قدامنا اسبوعین یعني 
 بعدھا تقرر اي وقت

 ؟طیب لیھ مش قبلھا : شریف 
 ایھ.. انا معندیش مانع : محمود 

 رأیك یاغاده
 اللي تشوفوه: غاده 

 ھو فرح اختك فرح دخلھ وال: شریف 
 ؟خطوبھ وال ایھ

 كتب الكتاب ھیكون.. دخلھ : محمود 
 یوم التالت ھنا في.. ھنا قبل الفرح 

 باذن اللھ البیت على الضیق
 طیب ماتعملوا خطوبة غاده: فوزیھ 

 وشریف مع كتب كتاب جیھان في
 البیت ھنا

 ایھ رأیك یاشریف: محمود 



 

 وخلیھا بقى.. یاریت : شریف 
 الخمیس الجاي على طول

 النھارده؟ على طول كده : غاده 
 االتنین

 یاریت النھارده كان االربع: شریف 
 ضحك الجمیع بینما شعرت غاده

 ھذا االستعجالبالقلق ل
 انا بس لیا طلب بعد: قال شریف 

 اذنكوا
 أؤمر: محمود 

 لو ینفع یبقى كتب كتاب: شریف 
 .. مش خطوبھ

 الخمیس الجاي وكتب: محمود 
 انت مش شایف انك كده؟ كتاب 

 ؟مستعجل 
 .. اه مستعجل: شریف 

 : قال وھو یشاور بسبباتھ على غاده
 مستعجل ان غاده تبقى مراتي في

 حتى لو مش ھنعمل فرح ..عصمتي 
 بس عایزھا تبقى على.. دلوقتي 

 اسمي في اقرب وقت
 لم تستطع غاده تحمل ھذا الكم من

 فقد شعرت انھا قد.. الكالم منھ 



 

 تفقد صوابھا وتقول مافي قلبھا لھ
 امام الجمیع

 بعد اذنكوا: وقفت وقالت 
 ودخلت سریعا للداخل

 كسفتھا یاشریف: ضحكت الھام 
 عندیش مانع لطلبكانا ما: محمود 

 لو غاده موافقھ.. یاشریف 
 أؤكدلك انھا موافقھ: فوزیھ 
 طیب معلش ھكلم ھاني: محمود 

 الزم استأذنھ االول.. خطیب غاده 
 .. عشان یبقى في الصوره معانا

 ومعتقدش انھ ھیرفض وساعتھا
 خالص یبقى یوم الخمیس الجاي

 نعملھا حفلھ كده صغیره في الجنینھ
 ین في نفس الوقتتحت ونكتب الكتاب

 وبكره ننزل انا وحضرتك: الھام 
 طبعا یاحجھ فوزیھ وغاده وتنقي

 الشبكھ اللي ھي عایزاھا
 بكره باذن اللھ.. ماشي :فوزیھ 
 ولو مفیش مانع یوم االربع: محمود 

 یاریت نتغدى سوا كلنا واھو الكابتن
 یتعرف على ھاني ونقعد مع بعض

 قبل الحفلھ كلنا



 

 شاء اللھان .. تمام : شریف 
 .. ھنیجي

 .. انتھت المقابلھ وجاء ثاني یوم
 اخذت غاده اجازه من المستشفى

 .. ومن العیاده الخر االسبوع
 وبالفعل ذھبت مع فوزیھ والھام

 وتم كل شئ كما.. النتقاء الشبكھ 
 وجاء یوم.. حلمت غاده واكثر 

 التفت الثالث عائالت حول.. االربع 
 شریف.. طاولة الطعام الكبیره 

 دتھ وھاني ووالدیھ ومحمودووال
 مضى الیوم في.. وعائلتھ كلھا 

 سعاده على كل االطراف
 شعرت غاده انھا تحررت.. الموجوده 

 اخیرا من االفكار التي تملكت منھا
 لم تعد تشعر بالحرج.. طوال عمرھا 

 بل كلما.. من مالمحھا الغیر جمیلھ 
 نظرت للمرآه وجدت شیئا جدیدا طرق

 لحب الذيانھ ا.. على مالمحھا 
 یضفي السعاده والتفاؤل ویجعل كل

 شئ جمیل في عین االحبھ

  

  



 

  الخمیس یوم وجاء

  الشعر مصففة من جیھان طلبت

  .. للمنزل یأتوا ان التجمیل وخبیرة

  داعي فال المنزل في الحفلھ ان فبما

  جاءت..  الیوم ھذا في لھم للخروج

  غاده ارادت..  المالمح صارمة سیده

  مكیاجا عتض اال منھا تطلب ان

  ھذا على یبدو ولكن..  ثقیال

  رأي الى تستمع ال العجوزانھا

  ترآه ما تفعل فقط..  العروس

  في لنفسھا غاده نظرت..  صحیحا

  .. زینتھا من انتھت ان بعد المرآه

  غاده من الكثیر المكیاج غیر بالفعل

  لم غاده ولكن..  االبد الى لیس ولكن

  شریف فطالما..  ھذا من تضایق

  نفسھا ترى فھي..  اھكذ یحبھا

  الكون بنات اجمل

  وعقد المأذون وجاء الحفلھ بدأت



 

  والزغارید الفرح وسط القرانین

  اما العروستین ظھرت.. والتھاني

  شریف من كل تقدم..  الجمیع

  على یستند شریف وكان وھاني

  .. وقبلھا یدھا امسك..  عكازه

  للمكان وصال ان الى ذراعیھ تأبطت

  .. المنزل حدیقة في لھما المخصص

  اذنھا من اقترب..  جواره جلست

  .. یاحبیبتي مبروك الف:  وقال

  بحب وقبلھا یداه بكلتا یدھا مسك ثم

  اسعد انا:  وقال الیھا عینیھ رفع ثم

  .. دلوقتي الدنیا في انسان

  تتمالك ولم فرحا عیناھا دمعت

  انا..  انا..  شریف:  وقالت نفسھا

  اوي اوي بحبك

  بعشقك انا:  بسعاده شریف

  واحده اسعد ھخلیكي واللھ..  یاغاده

  وال ماھزعلك وعمري الدنیا في



 

  عندي حاجھ اغلى انتي..  اجرحك

  یاحبیبتي

  یاحبیبي لیا یخلیك ربنا:  غاده

  جلس..  ھنأھما..  علي الدكتور جاء

  من وجاء..  وانصرف قلیال

  .. زمالئھا من جدا القلیل المستشفى

  لوالقلی عائلیھ صغیره كانت فالحفلھ

  سلمت..  لمیاء جاءت..  االصدقاء من

  المستشفى من الحاضرین على

  سلمت..  غاده على لتسلم واستأذنت

  عادت..  ولشریف لھا وباركت علیھا

  اصدقائھا وجدت الطاولھ الى

  من وجدت بفردھا جلست..  غادروھا

  بتاعي ده الكرسي:  لھا یقول

  عرفتھ..  رامي وجدت خلفھا نظرت

  .. الفور على

  ؟یارخم انت ھو:  سرھا في قالت

  .. اتفضل:  تقف وھي قالت ثم



 

  .. بھزر انا ؟ صدقتي انتي:  رامي

  ؟ایھ بتاع معایا وتھزر:  بغیظ لمیاء

  یبقى ؟لیھ كده متغاظھ انتي:  رامي

  افتكرتیني

  عدیني سمحت لو:  بتأفف لمیاء

  ماتعدي:  وقال یتحرك لم

  كي الطاولھ حول لتلف اضطرت

  ھو بینما ساخطھ لھ نظرت..  تتفاداه

  سخطا زادھا مما..  ضاحكا لھا ینظر

  جلست..  فوزیھ على تعرفت..  علیھ

  ثم..  االحادیث وتبادلوا..  بجوارھا

  ببعض لترحب ووقفت فوزیھ تركتھا

  جاء فجأه وجدتھ..  العائلھ افراد

  بجوارھا لیجلس

  انا..  ھنا جابك اللي ایھ انت:  لمیاء

  ؟ھناك الطرابیزه سبتلك مش

  على اقعد قالتلي طنط:  ببرود يرام

  مكانھا یقعد محدش عشان الكرسي



 

  : كالمھ على تضحك ان كادت

  قاعد خلیك طیب..  یاسالااام

  : سرھا في وقالت مكانھا من قامت

  في اقعد عارفھ مش یخربیتك اللھ

  بسببك حتھ

  : وقالت علیھا سلمت..  لغاده ذھبت

  یادودو بقى ھمشي انا

  بطی البوفیھ استني:  غاده

  متأخر جایھ انا..  اتأخرت ال:  لمیاء

  اصال

  بقولك:  وقال خلفھا من رامي جاء

  ماتعرفیش..  غاده یادكتوره ایھ

  .. كویسھ تكون تحالیل دكتورة

  انت یابني حاجھ شارب انت:  شریف

  وماشا حاشا:  رامي

  دلوقتي ایھ تحالیل:  غاده

  بینما..  مستفھمھ للمیاء نظرت ثم

  صاحبك:  صبر بنفاذ لمیاء قالت



 

  .. یاكابتن مادخلت اول من قاطرني

  ماھیشوف وربنا واال عني یبعد قولھ

  شر كل غیر

  ایھ..  یارامي اتجننت انت:  شریف

  ؟ده بتھببھ اللي

  الف..  یاغاده ماشیھ انا:  لمیاء

  سالم..  یاكابتن مبروك

  ایھ:  شریف قال..  انصرفت ان وبعد

  ؟ایھ فیك یارامي

  مش انت..  حالك في خلیك:  رامي

  اشوف بقى سیبني..  اتجوزت

  .. حالي

  الجمیع وبات..  اخیرا الحفلھ انتھت

  شریف جاء..  كبیره سعاده في

  .. القران عقد بعد مره الول لزیارتھا

  .. شعرھا یرى مره وألول

  : شعرھا على یملس وھو شریف

  اوي حلو شعرك



 

  میرسي:  غاده

  مره اول انا واللھ بجد:  شریف

  ده لجمالبا طبیعي شعر اشوف

  مش ھو وال:  وقال بعینیھ غمز ثم

  ؟طبیعي

  ینساب وشعرھا وقالت غاده ضحكت

  واللھ ال:  برقھ جبینھا على

  .. طبیعي

  حظي انا ده:  وقال متمعنا لھا نظر

  ھتبقى دي المزه بقى..  السما من

  بیت سقف تحت ومعایا نصیبي من

  دعیالي امي..  واحد

  یرحمھا الھ ماما..  للھ الحمد:  غاده

  كمان كده من احلى شعرھا كان

  نفسي كان..  حماتي:  شریف

  واعرفھا اشوفھا

  ست كانت:  بتأثر غاده قالت

  كان یرحمھ اللھ كمان وبابا..  عظیمھ



 

  یرحمھم ربنا..  اوي بیحبني

  .. الجنھ في اللھ شاء ان:  شریف

  یارب:  غاده

*****************  

  .. جیھان لزواج الترتیبات بدأت

  .. الجدید بالفرش نزلالم وترتیب

  وفي عملھا في غاده انتظمت

  یتم ان االتفاق وكان..  رسالتھا

  یفك ان فور وشریف ھي زواجھا

  .. رجلیھ جبس

  لمنزل رامي ذھب اخرى جھھ وفي

  علمھا دون..  والدھا وقابل لمیاء

  میعاد في یكون ان وقصد.. شئ باي

  موجوده تكون ال كي عملھا

  .. لیلبق مغادرتھ وبعد..  بالمنزل

  بان والدھا اخبرھا..  لمیاء جاءت

  یحضر سوف وانھ جاءھا عریس ھناك

  وفي..  معھا لیجلس اخرى مره



 

  ودخلت رامي فعال جاء التالي الیوم

  نفس بانھ وفوجئت لمیاء علیھ

  من اكثر ضایقھا الذي الشخص

  بوجھ جلست بینما تتكلم لم..  مره

  والدھا تركھم ان الى متجھم

  بھا انفرد عندماو..  قلیال بمفردھم

  تیجي عین ولیك:  بغضب لھ قالت

  ؟ كمان ھنا

  مش اني تعرفي بس عشان:  رامي

  كویس وغرضي بعاكس

  ؟وبعدین..  عرفت:  لمیاء

  االقرب بالكرسي یجلس وھو رامي

  جاي مانا ؟ ایھ وبعدین:  وقال لھا

  اھو القرب وطالب

  خلیك:  محذره وقالت لمیاء وقفت

  كنت انك الباب اقول ھطلع واال مكانك

  غاده فرح في بتضایقني

  بعمل انا ھو یابنتي:  رامي ضحك



 

  وعایز جاي انا ؟دلوقتي غلط حاجھ

  اتجوزك

  بجد جاي انت یعني:  بدھشھ لمیاء

  البایخھ التمثیلیھ بتكمل وال

  قدام شفتك لما فاكره:  بجدیھ رامي

  .. جوا كان وشریف غاده اوضة

  اكید قلت..  بتدعیلھم وانتي سمعتك

  احرجتك ولما..  غاده احبةص انتي

  وراكي رحت..  زعالنھ ومشیتي

  مخطوبھ ال انك وعرفت عنك وسألت

  .. عنوانك وجبت..  متجوزه وال

  في موجوده ھتكوني اكیدد وقولت

  اللي وفعال..  شریف كتاب كتب

  عجبني وبصراحھ..  لقیتھ حسبتھ

  ولو..  اوي احترمتك..  لیا صدك

  اني ھتعرفي كویس عرفتیني

  حد یكون لما اال حد لىع مابغلسش

  علیا عزیز



 

  ؟ ازاي علیك عزیز:  بدھشھ لمیاء

  بس..  بعدین خلیھا دي ازاي:  رامي

  انا..  العب وال اھزر جاي مش انا

  اھلك وعلى كویس علیكي سألت

  وساعتھا...  توافقي انك واتمنى

  الجد من الھزار ھتعرفي

  .. بجدیھ یتكلم بأنھ لمیاء شعرت

  یجذبھا ان عاستطا بانا ایضا وشعرت

  .. الیھ

  ورحب..  اخرى مره والدھا دخل ھنا

  رامي انصرف قلیل وبعد..  برامي

  وبعد..  الرد ینتظر انھ لوالدھا وقال

  .. بالموافقھ الرد جاءه یومین

  اعد..  وھاني جیھان زفاف یوم جاء

  ترید تكن لم..  اسطوریا فرحا لھا

  .. بكر وال صغیره لیست فھي ذلك

  نظرة في انتي:  ذاھك علیھا رده كان

  كأنك وبالنسبالي..  كلھم البنات ست



 

  احسن یتعملك والزم بنوت بنت

  .. فرح

  ودخلت انیق بفستان غاده حضرت

  جلست..  شریف ذراع متأبطھ القاعھ

  منھا اقترب..  والدتھ ومع معھ

  مكیاج حطھ انتي..  غاده:  وقال

  ؟لیھ

  بس الفرح عشان ده:  بارتباك غاده

  ؟وكده

  كتب یوم فوتلك انا:  مھبصرا شریف

  اللي انما..  عروسھ عشان كتابنا

  انتي..  تاني مایتكررش ده بیحصل

  ده المكیاج..  حاجھ غیر من حلوه

  .. بس بتنا في لیا غیر مایتحطش

  : یقول وھو صرامھ اكثر بدا ثم

  فاھماني

  یاحبیب فاھمھ:  بسعاده غاده

  .. ھیتكرر ومش اسفھ انا..  قلبي



 

  اوعدك

  اوعي قاعده خلیكي بطی:  شریف

  حد عایزه انتي..  مكانك من تقومي

  كده اوي حلوه وانتي مني یخطفك

  شكرا..  یاعم ماشي:  بضحك غاده

  المجاملھ على

  مش انھا یعلم ربنا:  بحب شریف

  واحده احلى عندي انتي..  مجاملھ

  .. العالم في

  ربنا:  وقال وقبلھا یدھا مسك ثم

  كلھ عمري یافرحة لیا یخلیكي

  ھاني مع جیھان وطارت الفرح تھىان

  جیھان واستأنفت..  العسل شھر الى

  شریف كان بینما..  وعملھا رسالتھا

  وتمت..  رجلھ جبس فك میعاد ینتظر

  .. رسمیا ولمیاء رامي خطبة

  یوم وجاء..  سریعا الوقت وانقضى

  الزفاف



 

  الفرح یكون ان غاده من شریف طلب

  والنساء قاعھ في الرجال..  منفصال

  .. اخرى قاعھ في

  معاك ابقى عایزه انت..  لیھ:  غاده

  الفرح طول

  بس..  بعدین لیھ ھقولك:  شریف

  .. دي القیاسات تقیسي عایزك

  امتبیھا:  وقال ورقھ واعطاھا

  .. وادیھالي

  ؟دي الورقھ ایھ:  وقالت لھا نظرت

  والكتف الوسط قیاسات:  شریف

  .. دي والحاجات والطول

  ؟ فستان ھفصل لیھ:  غاده

  بس..  كده زي حاجھ:  شریف

  بسرعھ

  وقبل..  القیاسات اعطتھ وبالفعل

  منزلھم الى جاء..  قلیلھ بایام الفرح

  فتحتھا..  كبیره علبھ لھا واحضر



 

  جدا جدا انیق فرح فستان وجدت

  : وقالت الفرحھ من شھقت

  ده بس..  یجنن ؟ ده ایھ وااااااااااااو

  بحجاب مش عریان

  الفرح عایز كده عشان ماھو:  شریف

  منفصل

  ؟ده منین جبتھ:  غاده

  شفتھ..  مسافر كنت لما:  شریف

  زیھ عایز وقلتلھم ھناك محل في

  اتفقت..  معینھ بمقاسات بس بالظبط

  المقاسات لھم ابعت اني معاھم

  بمقاساتك الشكل نفس یعملوا عشان

  النھارده وبعتوه بس..  بالظبط

  ؟ رأیك ایھ..  الصبح

  سعادتھا طفر من غاده احتضنتھ

  ھتشوفھ مش كده انت بس:  وقالت

  الفرح طول علیا

  بس:  ھامسا وقال ثغرھا ف قبلھا



 

  یخلص الفرح لما علیكي ھشوفھ

  لوحدنا معاكي وابقى

  بدلع ضحكت..  بعینیھ غمز ثم

  بقى فرح بالش:  وقالت

  ادخلي یال..  بالش:  وقال ضحك

  دلوقتي ونتجوز البسیھ

  ابطلتن فرح..  اخیر الفرح یوم جاء

  العزیز وبطلنا غاده العزیزه

  .. شریف

  قضت..  الروعھ منتھى في فرح كان

  مع ترقص كلھ الوقت جیھان

  .. ولمیاء وجیھان ساره..  صدیقاتھا

  الفرح ان علمت..  كثیرا استمتعت

  من خاصة للعروس افضل المنفصل

  وعاد الفرح انتھى..  المختلط الفرح

  انفرد بینما..  بیتھ الى واحد كل

  بیتھم في اخیرا بغاده شریف

  وال فندق رحنا كنا مش:  شریف



 

  ؟حتھ اي في طول على سافرنا

  .. بصراحھ احسن كده ال:  غاده

  في لیلھ اول اقضي احب مكنتش

  بیتنا غیر تاني مكان

  الجدعنھ حركة اوي مقدر انا:  شریف

  .. دي عملتیھا اللي

  ؟ ایھ حركة:  غاده

  انك قلتي اللي انتي عشان:  شریف

  ماما مع ھنا معانا عیشيت تیجي

  لوحده ماتبقاش عشان..  یعني

  مامتك زي الحموات كل لو:  غاده

  مع اتجوزوا الناس كل زمان كان

  اھالیھم

  بس طیبھ انتي عشان ده:  شریف

  ده..  ماینفعش كمان اصلھ:  غاده

  .. الوحید ابنھا انت

  ھتسافر قالت كمان وھي:  شریف

  نبقى عشان خالتو عند اسبوعین



 

  تنابراح

  یخلیھا ربنا..  اه:  بارتباك غاده

  واخده:  منھا یقترب وھو شریف

  ؟دي براحتنا من انتي بالك

  من بالي واخده مش ال:  غاده

  .. حاجھ

  تاخدي اخلیكي تعالي طیب:  شریف

  كویس بالك

  تصرخ وھي مقدمات دون فجأه حملھا

  ایھ بتعمل شریییف:  بسعاده

  عریس كل زي بعمل:  شریف

  عریس العب عایز اان..  وعروسھ

  ؟ مانع عندك وعروسھ

  تعالى بس معندیش ال:  غاده ضحكت

  االول ركعتین نصلي

  اللیلھ وراكي انا..  ماشي:  شریف

  ھعتقك مش دي

  : وقال لھا نظر..  صالتھم من انتھوا



 

  ؟معایا ھیلعب اللي قلبي حبیب مین

  : وقالت بحب وقبلتھ منھ اقتربت

  وبس انا..  انا

  مره حملھا .. كلمتھا فیھ أثرت

  ان الى الحجره بھا ولف...  اخرى

  برفق وضعھا..  السریر عند وصل

  .. جارف بحب عینیھا الى ونظر

  بحبك..  اوي بحبك:  وقال

  وانا:  وقالت بذراعیھا رقبتھ طوقت

  .. بعشقك..  یاشریف بعشقك

********  
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