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 ظهوره بانتظار القاعة مدخل تراقب ظلت.. اآلف؟ إلى يظهر لم لمَ  تعلم ال ، الحاضرين وسط عنو بعينيها تبحث ظلت
 ابتسمت ما سرعاف ولكن بفزع فالتفت.. بيدىا ممسكةً  خلفها من تحيطها بيده إذا بالمدخل تحدؽ  ىى وبينما..

 مشاعرىا أرضت حانية بابتسامة لها فنظر ، لسانها ينطق أف قبل مشاعر من قلبها يحملو بما وفاضت عيناىا وسبقتها
  يامنار بحبك:  بالقاعة من كل نظرات وسط ركبتو على إنحنى أف بعد وقاؿ

 الخاتم وألبسها السينما كأبطاؿ وفتحها جيبو من علبة فأخرج بخجل لؤلرض ونظرت شفتيها قبل عيناىا ابتسمت
 ؟ تتجوزينى: حنوف بصوت وقاؿ األضواء مع المتؤللئ

  مجنوف يا بحبك:  بخجل قالت ، منها القاطع الرد منتظرين الجميع نظرات وسط بخجل ممزوجة بسعادة تنهدت

 األغنية أنغاـ وسط بها يدور وأخذ ورفعها صدره إلى وضمها العروسين حتى الحضور تصفيق وسط إنحنائتو من نهض
  بالقاعة األغانى منسق مع باالتفاؽ لها خصيصاً  أعدىا والتى تعشقها التى

 من يصيح الذى المدوى والدتها صوت على عيناىا فتحت وفجأة ، معها يحدث ما تصدؽ ال وىى بها يدور ظل
 !؟ إيو وال العصر لحد ىتنامى يـو ،كل يامنار بقى إصحى:  غرفتها خارج

 فى بدرى بتصحينا اللى الدروس يحرؽ اهلل ، المواؿ نفس يـو كل بقى يوووه:  بضيق لنفسها وقالت بملل زفرت
  دى رمضاف

..  حبيببها يدي بين فيو كانت والتى األمس حلم تذكرت أف بعد بسعادة تتمايل وأخذت بتكاسل الفراش من نهضت
 وأخذت ، بينهم دارت محادثة آخر تراجع كانت دقيقة من أقل وخبلؿ ىاتفها وأخرجت الوسادة تحت يدىا مدت
 ؟ ال أـ تحبو كما يحبها ىل..  مشاعره بحقيقة أبداً  تخبرىا ال التى كلماتو تتأمل

  منو رسالة وصوؿ معلنا ىاتفها إىتز

  ياجميل الفل صباح-

  ؟ إيو عامل ياعمر النور صباح:  بسعادة ردت

 ؟ وإنتى صايم:  كتب
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  برضو صايمة:  بسعادة ردت

 ؟ إيو وال قالتلك عمتو معرفش إنهاردة معاكوا ىنفطر إننا بقى حسابك إعملى..  معلش أقفل الـز أنا:  بسرعة كتب

 وأجليكم ىقلبو ، المغرب قبل ىيخلص درس عندى أنا..  ياعمر تنوروا:  الفرحة من تطير تكاد وىى كتبت
 علطووووووؿ

 سبلـ..نفسك من بالك خلى.. خير على نتقابل ياسطى ماشي-

 

**** 

 !“؟ إيو أعمل عارؼ ومش بيها وبحلم يارامى بحبها"

 ليعطيهما المدرس قدـو بانتظار وىما رامى لصديقو الشعر أسود البشرة خمري القامة طويل الشاب ذلك حاـز قالها
 وشكلى ياحاـز يبل عليا صعبت واهلل:  بسخرية وقاؿ بشدة يضحك وىو رامى صوت ارتفع".. السنتر"ب الدرس
  ىعيط

 !! ..  زيك لجزمة بحكى إنى أصبل عليا الحق:  بضيق حاـز قاؿ

 المعادلة إشرحيلى تقولها تروح آخرؾ! ..  زيك مش ومسيطر مظبط دا الجزمة أىو:  يضحك اليزاؿ وىو رامى رد
 ! ياخبرة فيدنى..  ؟ يعنى إيو أعمل طب:  بحزف حاـز فقاؿ.. بشدة يضحك وأخذ عبارتو أنهى ، دى

 عبرت إف دقنى وأدى..  تكلمها تروح إنك أقولهولك أقدر اللى بس! .. المهنة سر دا ياعم أل:  بغرور رامى رد
 أىلك

 منها اقترب"  .. السنتر" لداخل للتو دلفت التى منار على وقع نظره ألف لو يبالى لم حاـز ولكن يضحك عاد ثم
 ؟ المذاكرة أخبار إيو ؟ يامنار إزيك:  ىادئة ببسمة وقاؿ

 ؟ معاؾ الكيميا أخبار إيو وإنت..  هلل الحمد ياحاـز تماـ:  بهدوء ردت
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 يعنى عليكى ىتقل مش لو معادلة تفهمينى عايزؾ كنت بس..  ماشية أىى-

 الكبلـ بينا فمفيش زماف من وإخوات صحاب إحنا دا..  ياحاـز حاجو وال عليا ىتقل مش:  الهادئة بابتسامتها ردت
  دا

 عائداً  وتركها شكرىا أنهتها وعندما.. يحادثها كى بها يتحجج ولكنو بالفعل يفهمها التى المعادلة لو تشرح بدأت ثم
 لمعادلة وشرح..  خلفها مشاعر أى تكن ال التى الهادئة البسمة بتلك سوى منها يظفر لم ألنو أمل بخيبة لرامى
 ! أخرى كيميا

 سبتينى ليو..  ياىدير أووى وحشتينى:  بشوؽ السبلـ بعد وقالت فأجابت بلحظات لها حاـز ترؾ بعد ىاتفها رف
 !لوحدى

  ماتت ماما ما بعد ننقل إننا مصمم كاف بابا..  ؟ إيو أعمل يامنار معلش:  بعينيها الدموع تحركت وقد ىدير ردت

  أدبى فى بتمطر بيقولوا.. ؟ العامة الثانوية أخبار إيو المهم..   يرحمها اهلل-

 ؟ علمى أخبار وإيو..  شتاءً  أىبل عبيط..  صيفاً  معدؿ حار الجو:  وقالت ىدير ضحكت

  درس عندى عشاف أقفل الـز أنا بقى المهم..  عليكى بيسلم-

 (المتصنع التوعد من بشئ قالتها) ؟ أل وال عليو اتقفنا اللى نفذتى وتحكيلى بليل نتكلم نبقى..  موشي:  ببسمة ردت

 ..  بقى سبلـ يبل اهلل شاء إف حاضر يابنتى طبعا:  بتوتر وقالت بصعوبة ريقها ابتلعت

 اهلل إال إلو ال-

 اهلل رسوؿ محمد-

 

**** 



 

  

8 

 

  أنتِ  أنا  

 

 " ..  يانووووررررر..  نور“ 

 ؟ إيو وال ىتغنى ياحبيبة إيو:  بمرح وقاؿ نور ضحك

 ! وال يا عليا متتريقش:  وقالت بخفة كتفو على ضربتو

 !! وال يا تقوؿ محترمة ثانوي طالبة فى!! .. وال-

 .. أصبل شكليات كلها دى..  ياعم بقى فكك:  وقالت ضحكت

 ؟ إيو عايزة كنتى لمضة يا طيب:  مبتسما قاؿ

 ياحبيبى بس عليك بطمن-

 ؟ االخر من إيو عايزة..  البيت فى معايا عايش اللى المبلؾ ع ياخبلثى-

 ..و كماف عرض وعليها أوى عجبانى شنطو اشترى عشاف جنيو أربعين عايزة كنت-

 .. ثوانى إصبري!.. اعبلف ىتعمليلها إيو:  بابتسامة قاطعها

 : مبتسماً  وقاؿ إياه فناولها جنيها 21 وجد أف إلى جيوبو فى يفتش أخذ ثم

 أىوو القبض من صرؼ أوؿ..  كماف ومقفولة خمسيناية..  خدعة أى

 ؟ علينا تصرؼ عشاف إمتو لحد تشتغل ىتفضل وإنت: بحزف وقالت تنهدت

 نطلع عشاف نشتغل الـز.. ىنخلل..  البيت فى قعاد ملناش الرجالة إحنا يابنتى:  بخفة وقاؿ بحناف رأسها على مسح
 زى ألزؽ أو كورة ألعب أقعد إنى على خبرة وأكتسب محل فى أقف أحب وأنا..  كورة نلعب أو جوانا اللى الطاقة
  يعنى للبتاع االعتذار مع.. الببليستشن قداـ البتاع

 ميعطلش والشغل يستر وربنا..  نفسك مافى زى صيدلة وتدخل يانور يكرمك ربنا:  بحناف قالت ثم بشدة ضحكت
 ! كدا مهمة سنة فى وإنت مذاكرتك
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  حاجو وال ىتعطل مش اهلل شاء إف:  بابتسامة قاؿ

  يرحمو اهلل بابا زى يانور جدع طالع إنت-

 .. يرحمو اهلل:  وقاؿ تنهد

 

**** 

 

 جاى كاف خالوا مش ىو:  بتعجب والدتها فسألت..  وعمر خالها تجد لم ولكنها منزلهم إلى بلفهة منار عادت
 !؟ إنهاردة

 !  يجوا ومقدرووش الشارع فى جامد وقع ياعينى عمر:  بحزف األـ ردت

:  لعمر وأرسلت ىاتفها على حسابها وفتحت غرفتها الى دلفت..  الفطور أنهت ولما والديها مع تفطر منار جلست
 !!  كدا بعد نفسك من بالك وخد..  واهلل جدا زعلت أنا..  ياعمر سبلمة ألف سبلمتك

 

**** 

 وعقلو بالسقف يحدؽ وأخذ الفراش على وارتمى نفسو على وأغلق غرفتو دخل وأختو والدتو مع حاـز فطر أف بعد
 ! ..؟ بحبو يخبرىا حتى كيف يعلم ال..  ؟ يحبها كما لتحبو يفعل أف عليو ماذا اليعلم..  بها يفكر

..  الدرس من عودتهم فى إياىا رامى أسمعو التى القاسية الكلمات تلك يتذكر وأخذ بحزف عينيو وأغمض بضيق تنهد
!!  لو أبداً  منار تنظر لن ولذا..  رامى نعتو كما"  بالعبيط وحنين مسيطر ومش" ..” قفل"  بالفعل ىو كيف يفكر أخذ
 ! اآلف إلى يفارقو ولم االبتدائية منذ قلبو الـز الذى الطفولى البرئ الحب ذلك يحبها إنو.. 
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 بأصحابو ليلحق وغادر مبلبسو ارتدى مساءاً  عشر الحادية فى واستيقظ..  النعاس غلبو حتى أحزانو فى حاـز غرؽ
 .. التالى اليـو حتى يناـ بيتو إلى منهم كل يعود ثم الفجر بلوغ حتى يلعبوف حيث الساحة فى

 من مروحين واحنا قولتهولك اللى الكبلـ على حاـز يا آسف أنا:  بحزف وقاؿ منو وإقترب إبتسم رامى رآه حين
 ! أبداً  لقلبها ماىتوصل عمرؾ ألف دى منار تحب تبطل نفسي أنا واهلل بس! ..  الدرس

 !! الصبح بتوع الكلمتين نفس تسمعنى الـز مش يارامى خبلص:  بضيق حاـز قاؿ

 ! الفاضي على تتعلق عايزاؾ مش بجد بس..  ياحاـز أضايقك مقصدش واهلل:  بجدية رامى قاؿ

 عليك فميصعبش كدا أوى عليك صعباف أنا ولو!!  خلصنا!!!!  يارامى بقي خبلاااااااااااص:  صبر بنفاذ حاـز قاؿ
 !! غالى

 ! ..  خالها ابن بتحب منار! .. حاـز:  بجدية رامى قاؿ

 ؟ عرفك إيش وإنت:  يصدقو أال يود كأنما وقاؿ حاـز ارتبك

 فتنت الهبلة زى وىى الكبلـ فى جرجرتها أنا ، كدا عارؼ وإنت بالروح الروح منار صاحبة..  بتاعتى البت سمية-
  صحبتها على

 وخلينا!! ..  تانى أسمع عايز مش!! ..  بقى دى الزفت السيرة قفل خبلص:  يشتعل وىو وقاؿ بضيق حاـز زفر
  أحسن نلعب

 

**** 

 لمَ ! ..  يرد بأف يبالى ولم رأىا ىل..؟ ال أـ الرسالة رأى ىل! .. ؟ اآلف إلى يرد لم لمَ ..  بعمر تفكر منار جلست
 كما يراىا ىل! ..  قدماه تحت جاءت مجانية تسلية مجرد أنها أـ! .. ؟ الشعور نفس يبادلها أال! .. ؟ ىكذا يعاملها

 ال بالطبع! … ؟ نظره فى مثلهن ىى ىل! ..  بأوالد ىاتفية عبلقة على ألنهن التحترمهن التى الفتيات باقى ىى ترى
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!  قليبلً  إال يتحدثاف فبل بالخجل تشعر تقابلو وحين" ..  بوؾ الفيس" كبلمهما يتعدى وال بحدود تحادثو ىى! .. 
 قديم منذ تحبو أنها رغم اآلف إلى بحبها لو تصرح لم ىى األقل على الفتيات كباقى رخيصة ليست ىى بالطبع..

 ىذا يشوب وال..  إنساف كل عليو ُفطر الذى الحب..  األظفار نعومة منذ الذى البرئ الحب ذلك تحبو..  الزماف
 !! نحوىا شعوره تعرفو ال أنها سوى..  معكر أى الحب

 لكى ليلة كل تفعل كما..  مؤقت إرضاء نفسها أرضت األقل على أو مخطئة ليست بأنها نفسها منار أقنعت وىكذا
 " مرتاح" بأنو ُأوىم قد وضميرىا تناـ أف تستطيع

  منو رسالة وصوؿ معلناً ..  أخيراً  اىتز حتى وحين حين كل لهاتفها تنظر ظلت

 

  عليا أخضك عشاف يـو كل مخصوص ىقع رأيك إيو..   يسلمك اهلل-

 !  اترعبت انا دا!! ..  اصبل اتخضيت انى قالك ومين:  بسعادة كتبت و قرأتها حين مكانها من تقفز كادت

  ؟ ليو:  يبتسم وىو كتب

  ؟ ليو اللى إيو ىو:  فهم بعدـ كتبت

  ؟ يعنى ليو إتخضيتى-

 "ألزاولك واهلل عمر ياسى ماشي..” نفسها فى وقالت حاجبها رفعت

 !  وبتستهبل ياعمر عارؼ مانت:  وكتبت

  ؟ إيو عارؼ! ..  عارؼ:  ببسمة كتب

  ليو اتخضيت انا عارؼ إنت -

 ؟ ياترى بقى ليو: ببسمو كتب
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   أدرى إنت ياخويا معرفش-

  ؟؟ يامنار كدا بقت ىى:  رد

   ياسطى كدا بقت آه:  بابتسامة كتبت

 ومش محيرانى حاجة على أقولك عايز كنت..  براحتك ماشي:  وكتب المحادثة من منتصراً  يخرج أف وقرر ابتسم
 ! ؟  إيو أعمل عارؼ

  ؟ خير:  بقلق كتبت

  ؟ وعد..  سر ىيبقى أنو إوعدينى بس اهلل شاء إف خير ىو-

 !!؟ قلقلتنى خير بس..  وعد:  بشدة يخفق وقلبها كتبت

 !!  أقولها عارؼ ومش زماف من جارتنا واحدة بػػػػحب ػػػاأنػػػػػػػػ:وكتب عميقاً  نفساً  أخذ

 أف وحاولت الرد فى قليبلً  تأخرت!! ..  عليها يُغشي كاد حتى مشاعرىا وتخبطت أدمعت لحظة وفى عيناىا إتسعت
  بخير يتمم ربنا..  مبروؾ ألف:  وكتبت األساس من موجود غير إنفعالى ثبات ُتظهر

   أقولها عارؼ مش بقولك!!!!!  مين مبرووؾ-

 ستُبنى السعادة تلك كانت وإف يحب من سعادة فى المرء فسعادة..  تحب من أجل من تضحى أف وقررت تنهدت
 الدرجة لتلك قاسي األمر أف تعلم تكن لم ولكنها األفبلـ من الكثير فى ورأت سمعت كذلك..  بينهم الفراؽ  على
 ! أشبلء ويمزقها جسدىا يخترؽ مسمـو بخنجر تشعر إنها.. 

  لخالو أو..  لطنط قووؿ:  كتبت

 !  قولها روح وقالتلى لماما قولت-

  ؟ بيها تتسلى ناوى وال فعبلً  بتحبها إنت ىو-
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  الكلية ىخلص ما أوؿ وىتجوزىا..  بحبػػػػػػػها العظيم واهلل..  بحبها..  بحبها-

  بخير يتمم وربنا! ..  قولها خبلص-

  ؟  موافقة إنتى يعنى:  بسرعة كتب

  فشيئاً  شيئاً  تفهم بدأت وقد كتبت

  موافقو ياعم آه..  ؟ تقولها إنك..  ؟ إيو على موافقة-

  دلوقتى بكلمها أنا أصل.. قولتلها خبلص منا-

  ليها سبلمى ووصل ياسيدى مبروؾ عموما! .. ؟ لحقت إنت ىو:   إرادياً  ال تبتسم وىى كتبت

 !  بس ىى..  دلوقتى بس ىى بكلمها أنا فكرة على-

  وىى أنا! ..  إتنين بتكلم أل:  بانتصار تبتسم وىى كتبت

  بس واحدة ىى أل-

 ؟؟ أعرؼ نفسي إزاى الثانوية من عديت..  5= ىى+  أنا..  اتنين أل-

   5 بكلم ايوا اتنين..  صح آه-

 !!  أىو اآلخر فى إتنين طلعنا يعنى"  بسرعة كتبت

 مبتفهمش البعيدة ما إيو أعمل-

  عليها سلملى عموما..  طووويب!! ..  مبتفهمش واحدة بتحب -

  يامنار عليكى بتسلم منار-

 ! ؟ جد بتتكلم إنت ىو!! .. ؟ دا إيو" مصطنعة بدىشة قالت
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   يامنار بحبك واهلل! .. جد أيوا-

 !  طيب-

  ؟ إيو وال بتحبينى إنتى ىتقوليلى مش..  طيب اللى إيو-

 ؟ إيو دا الحب وآخرة طب"  كتبت ثم قليبلً  تفكر أخذت

 ؟!  طبعا جواز-

 !  كدا زى حاجة أقولك مقدرش..  ياعمر معلش-

  ؟ ليو-

  دى الثقة قد أبقى الـز وأنا فيا بيثق بابا عشاف -

   محترمة إنتى عشاف بحبك مانا-

  ؟ دى بحبك تقولى تبطل بقى ينفع بس..  موشي -

 !؟ ليو-

  حراـ ميبقاش عشاف-

 !  صدقينى!! ..  حراـ إنو بيقولوا متخلف مجتمع فى احنا عشاف بس! ..  حراـ مش الحب أصبل يابنتى

   ماشي طيب-

   اهلل شاء إف بقى بكرة نتكلم..  دلوقتى بقى اقفل الـز أنا-

   سبلـ.. نفسك من بالك خلى-
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 السعادة من وتتمايل تتراقص أخذت..   بسعادة تتنهد وىى بشدة واحتضنتو عمر أغلق أف بعد ىاتفها منار أغلقت
 عمر حب رزقها الذى هلل شكراً  وسجدت تضيعها أف كادت التى العشاء وصلت وتؤضأت الحماـ نحو وركضت

 ؟ ياىدير إزيك:  الشئ بعض ابتسامتها تبلشت وقد ردت.. ىدير اتصاؿ معلنا ىاتفها رف صبلتها أنهت أف وبعد

 ؟؟ بليل ىنتكلم اللى دا ىو..  كويسو أنا-

  متزعليش..  نسيت واهلل معلش-

 ؟ إيو عليو اتفقنا اللى اخبار..  الرصيد عشاف بقى المهم..  اصبل ياعبيطو منك مبزعلش أنا-

 ..  هلل الحمد كويس-

 ؟؟ كبلـ بطلتوا يعنى-

 الصح عارفو أنا متخافيش ياىدير بينا حدود فى بس عادى بنتكلم لسو! ..  أل بصراحو..  يعنى خفيف بنتكلم بقينا-
 ! الغلط من

 وتقولى تضعفى لحظة أى فى ممكن يعنى بتحبيو إنتى! ..  عادى كبلـ بتقولى لو حتى! ..  غلط دا كبلمكم بس-
 !الغلط الكبلـ

 !! خالص مكلمووش إزاى عايزانى ، بس مرتين اليـو فى بنتكلم لما بتعب أنا دا..  متعقديهاش ياىدير بقى معرفش-

 ..  ؟ ربنا عشاف..  عشانك وال عشانى ىقولك مش طب-

 وأنا بيحبنى إنو قالى ىو حتى ربنا يغضب كبلـ مبنقولش قولتلك وبعدين ياىدير بقى معرفش! ..  بقى يوووه-
 ! ربنا عشاف مقلتلوش

 ؟ بيحبك إنو قالك ىو!!! ..إيػػػػػو-

  الفرح على أعزمك وىبقى اهلل شاء إف وىنتجوز!  أيوا-
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 ! ..  ربنا ايد فى دا عمر قلب يعنى" ..  بطاعتو إال اليناؿ اهلل ماعند" منار يا-

 ؟ تانى حاجو عايزة..  ربنا من وىقرب الصبلة ىظبط أنا كدا عشاف..  عارفو منا:  بملل ردت

 !  السبلمة مع..  بخير بس عايزاكى..  أل-

 !سبلـ-

 الـز!!.. أبداً  بعضها على تكمل فرحة مينفعش"  لنفسها وقالت بضيق وزفرت جوارىا الى وألقتو ىاتفها منار أغلقت
 " بقى أوووووؼ!! عليا ينكد حد

 

**** 

 التالى اليـو صباح وفى

 " ؟ حاـز يا إزيك“

 ! بعضو محصل كلو! يانور عادى:  المشاعر من خالى بوجو حاـز رد

  تنور الدنيا خلى إضحك..  ؟ ياحاـز بس ليو:  ببسمة نور قاؿ

 !!أصبل الدنيا فى معانا عايش مش وكأنك وتقولو الفيس على تنشره بتقعد.. دا كبلمك ورا جابنا اللى أىو-

 ؟ كدا بتقوؿ ليو:  وقاؿ بتعجب نور لو نظر

 وزىقت! ..  نفسك إنت حتى بينفذه ومحدش تقولو بتقعد اللى الكبلـ من زىقت! ..  زىقت بصراحة أنا عشاف-
 ( بسخط زفر ثم حاـز قالها!! ) شخصيا إنت ومنك رامى ومن حياتى ومن نفسي من

  طلقنى عجبك مش لو:  وقاؿ حاـز يتوقعها لم إبتسامة نور إبتسم

 ! فصلتنى يخربيتك:  حاـز صاح
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  تانى نعيد تعالى..   صح األداء بوظتلك:  يضحك وىو نور قاؿ

  المود من خرجتنى إنت خبلص أل-

 ؟ خبلص فرفشت يعنى:  مبتسماً  نور قاؿ

  ربما-

 أعرفو أنا اللى حاـز دا ىو بقى أيوا:  وقاؿ ذراعو فى نور وكزه

 ؟ دروس غير من معاؾ إيو المذاكرة أخبار..  ياسيدى ماشي:  وقاؿ حاـز ابتسم

  تماـ هلل الحمد-

 ؟ كدا دروس غير من إزاى ماشي إنت:  بتعجب قاؿ

 

  عليو الباقى وأسيب عليا اللى وأعمل ربنا بسمي فعبل..  بتريق مش وواهلل ربنا ببركة ماشي-

 بصراحو..  وأختك مامتك من بالك وبتاخد لوحدؾ عامو ثانويو فى وبتذاكر بتشتغل.. بصراحو عونك فى يكوف ربنا-
 ( بجديو قالها) علطوؿ مبسووط بحسك وعشاف أولهم وأنا بتحبك الناس كل عشاف بحسدؾ أنا

 مبسوط تبقى رأيك إيو..  كدا قولى بس..   مشاكل معنديش براحتك إحسد ياعم طيب:  بحماس وقاؿ نور ابتسم
 ؟ علطووؿ كدا زيي

  دا حافظو أنا اللى والكبلـ"..  سامح – كويس الناس عامل- ربنا من قرب" إيو ىتقولى عارؼ:  بملل حاـز قاؿ

 وبعد الجامع رايح عشاف كدا من اكتر معاؾ اقف ىقدر مش العمـو ع..  كدا ىقولك مش ياعم ال:  ببسمة نور قاؿ
 ؟ معايا ماتيجى..  محاضرة عندى الظهر

 ؟ ورايا من الكلية دخلت انت ىو.. ؟ إيو محاضرة:  باستهزاء حاـز قاؿ
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..  ىيقدمها اللى"  يوسف أحمد" اسمو شاب الدنيا فهمت اسمها محاضره دى ياعم ال..  ؟ دا السكر ياحاـز ايو-
  معايا تعالى فاضي لو

  ىنفخك وحشة طلعت لو بس.. معاؾ ىاجى النكد مع أقعد ما بدؿ..  قشطة-

 اهلل شاء إف أوى ىتعجبك دى متقلقش-

 

**** 
 وكتبت ىاتفها على حسابها وفتحت سوياً  والظهر الصبح وصلت وتوضأت الظهر آذاف صوت مع عينيها منار فتحت

  ؟ انهاردة إيو أخبارؾ: لعمر

  ؟ وانتى..  عليا سألتى عشاف حلو أنا-

  شئ كل على هلل الحمد..  يعنى-

 !  ؟ مالك-

 !  كماف موضوع ومن!  وحش بأسلوب وكلمتها صحابى أعز مع إتخانقت عشاف شوية مخنوقة:  بضيق كتبت

 ! ؟ كماف ايو-

 !  مينفعش بصراحة وىو! ..  أوى انبارح بتاع بصراحو كبلمنا من مضايقو-

 مقولتش واعتبرينى!  حق معاكى إنتى وبصراحة كدا زى حاجو قوتلك عشاف آسف أنا:  كتب ثم قليبلً  عمر فكر
 تانى حاجو فى وال كدا تماـ..  رسمي وأتقدملك آجى لما غير أبداً  تانى دا الموضوع فى ىكلمك مش وأنا حاجو

  ؟ خنقاكى

    ياعمر شكراً :  بأريحية وكتبت لكلماتو بشدة إرتاحت
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  مبسوطة تبقي إنك المهم.. إيو على العفو-

  بكلمك مانا طوؿ مبسوطة ببقى أنا-

!! ..  إيو وبعتلوا إيو بقولوا لسو كنت انا!  دا الغباء إيو"  لنفسها وقالت! ..  أرسلت لما إنتبهت ثم منار أرسلتها
  عمر عنى وتبعد منى متزعلش يارب..  الغلط الكبلـ وأقوؿ أضعف ممكن إنى قالتلى لما صح كانت ىدير اف اظاىر

 

**** 

 أخذ أحمد يدعى شاب من وكانت"  الدنيا فهمت" بعنواف المحاضرة تلك نور مع حاـز حضر الظهر صبلة وبعد
 لهدؼ عاش حين إال يسعد لم ولكنو يبغى ما كل وفعل كثيراً  أخطأ وكيف السابقة حياتو عن المسجد فى يحدثهم

 يوماً  يشعر لم ولكنو وتكرارا مراراً  الكبلـ ىذا سمع فهو! ..  يقتلو يكاد والملل لكلماتو يستمع حاـز ظل..  اهلل وىو
 !! بصدقو

 ؟ يانور عجبتك:  بضيق لنور حاـز فقاؿ المسجد من وحاـز نور خرج المحاضرة تلك إنتهت عندما

 وىحضرىا المحاضرة نفس أحضرلو مرة رابع ودى جدا دا أحمد بحب بجد أنا.. جدا جدا جدا:  بسعادة قاؿ
 ممكن وحش بقيت مهما إنى أمل ويدينى إيجابية طاقة جوايا بيزرع مرة كل..  اهلل شاء اف ومليوف وعاشر خامس

  وانشكاح وسعادة بانبساط أعيشها وممكن ربنا أرجع

 ياعم بيشتغلنا إنو حسيت أنا! ..  دا بكل محستش ليو أنا أماؿ!! .. ؟ دا إيو:  تصديق بغير وقاؿ حاـز عينا اتسعت
 ربنا اتقى قالتلو ولما واحدة على ىيعتدى كاف وايو أل!! ..  وليلة يـو بين كدا درجة 081 بيتغير حد مفيش!! .. 
 !!! دا البكش إيو!! ..  تتجوزوا رضيت دى الوحدة ذات نفس وايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وأل فل يا فل وبقى واتغير اتصلح

 ! “ حق عندؾ“

 مايقولو يجد ولم حاـز ارتبك..  ثوافٍ  منذ بو يهزأ كاف الذى"  أحمد"  بو فإذا بفزع الصوت لمصدر حاـز إلتفت
 حد لو أنا..  حق عندؾ:  الهدوء بعض حاـز منحت بابتسامة وقاؿ كلمات عن البحث عناء عليو وفر أحمد ولكن
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 أقدر اللى كل..  حقيقة حكاية إنها بيها أثبتلك حاجة معنديش بس.. ىصدقها ماكنت عمرى دى زى حكاية حكالى
  إحساسي تحس لما غير ىتصدقنى مش إنك أقولهولك

 ؟ بإيو حاسس وإنت:  باىتماـ حاـز قاؿ

  مرتاح:  قاؿ ثم أحمد ابتسم

  ياأحمد زيك مرتاح أبقى كماف أنا يارب:  بسعادة نور قاؿ

  يانور يارب-

 !! براحة حسيت ما وعمرى!!  فظيعو خنقة مخنوؽ أنا..  ؟ إزاى مرتاح أبقى أنا طب:  باىتماـ حاـز سأؿ

 

 الناس وكل كتير سمعت إنك عارؼ أنا..  بتعملها حاجو كل فى عليو دور.. ترتاح وإنت ياحاـز ربنا على دور-
 ىنموت وكلنا بس واحدة دنيا ىى أصل..  يرضيو اللى وعلى..  عليو دور بجد بقولك أنا بس ربنا من قرب بتقولك

 ! ىيفيدنا مش تانى طريق وأى..  تانى طريق أى على يانموت..  اهلل طريق على يانموت.. 

 !!! اعيش وال اشتغل وال اتعلم وال! ..  ونهار ليل أعبد وأقعد صومعة فى نفسي أحبس عايزنى إنت يعنى-

 بيبقى الـز دا ربنا بيحب اللى إف صورة عندنا مترسخ إننا المشكلة! .. كدا قالك مين! ..  طبعا أل:  بثقة أحمد رد
 انى فاما الحياة عن العبادة فصلنا إننا األكبر والمشكلة! ..  كدا خنيق وحد قفل ويبقى حاجو كل ويحـر معقد

 ! ىترتاح من الحالتين وفى وبس واعبد الصومعو عليا اقفل واما..  ربنا عن بعيد والعرض بطوؿ حياتى أعيش

 ومش والكره والغل والزحمو الخناقات شايفين احنا..   شايفنو احنا اللى من بكتير أجمل الحياة:  وأردؼ أحمد تنهد
 ..  دا كل فى ربنا شايفين

 المدينة) يوتوبيا فى تعيش وعايز! .. جدا غريب إنت:  ببسمة قاؿ ثم أحمد بكلمات يفكر قليبلً  حاـز صمت
 ! الناس مع يعيش ميقدرش زيك اللى! ..  أفبلطوف بتاعت(  الفاضلة
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 مش..  لوحدى تانى مكاف فى عايش أنا..  الناس مع أعيش عايز مش فعبل أنا.. حق عندؾ:  وقاؿ أحمد ابتسم
 إف جنتو فى يـو فى ربنا ىقابل إنى أمل على األرض جنة فى عايش أنا بس يوتوبيا ىقولك مش..  وبس ربنا غير معايا
 فى شجرة دى وطوبى" ..  للغرباء فطوبى" ديما افتكر غريب ىتبقى زيي عملت لو إنك شايف وإنت..   اهلل شاء

 إيو! ..  باختبلؼ ونتصرؼ باختبلؼ بنفكر الناس بقيت عن مختلفين ونور وانت ابقى لما المشكلو وايو.. الجنو
 إيو..  عليها ماشيو الناس وبقيت عاملها مجتمع اللى مش نبتكرىا احنا اللى بالطريقة حياتنا عيشنا لو ىيحصل
 ياحاـز واهلل.. تجدووه بالخير تفائلوا اقولوا وحشو حاجو يقولى حد ولما ومبسوط علطووؿ مبتسم أبقى لما المشكلو
 صاحب..  ربنا مع لوحدؾ خليك..   ىتتحل مشاكلك كل ربنا على تدور ما اوؿ وصدقنى وجميل بسيط الموضوع

 وبس بربنا ىتتقوى لوحدؾ ماىتبقى يـو عشاف! ..  وبس اهلل فى وواثق ومعتمد عايش خليك بس جدع صاحب مليوف
 ..  المتلغبطو ومشاعرى احساسى يرزقك وربنا..  متتوصفش كتييييييييييييييييرة مشاعر جوايا انا بصراحو.. 

 ! .. أبعد ربنا من أقرب أحاوؿ ما وكل! .. أحمد يا أووى صعبة الدنيا بس:  وقاؿ حاـز تنهد

 ؟ حاـز يا فاىمنى..  ماىر بحار يصنع ال الهادئ البحر:  وقاؿ أحمد ابتسم

  فهمتك:  وقاؿ ابتسامو حاـز وجو على ارتسمت

 

**** 
 البحر" أذنو فى تردد أخذت األخيرة عبارتو وخاصةً  أحمد بكبلـ كثيراً  يفكر أخذ فراشو على وارتمى لمنزلو حاـز عاد

"  كبير بخط عليها وكتب ورقة واخرج مكتبو من واقترب بسرعة فراشو من نهض! “ ..  ماىر بحار اليصنع الهادئ
 ثم الحائط على االخرى على وعلقها االخيرة أحمد عبارة اخرى على وكتب الحائط على وعلقها"  ربنا على ىدور
 وفجأة أحمد ارتاح كما يرتاح كى سيفعل ماذا..  القادمة الخطوة فى ويفكر يتأملهما وأخذ فراشو على مجددا ارتمى

 " .. االوؿ الصبلة على انتظم ياعم"  نفسو لو قالت ثم! .. “  باالغانى ىبدأ..  أيوف"  لنفسو فقاؿ ىاتفو رف

!  نور ىسأؿ أنا اممممممممممممم!!! .. ؟ ازاى ىحلها دى بس..  الكبرى عقدتى! ..  بالصبلة ىبدأ يبقى خبلص“
 ! “ النت على ىدور أنا شكلى على حفاظاً  خبلص..   قدامو قوى وحش ىيبقى شكلى مبصليش انى يعرؼ لما بس
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 الصبلة" فأضاؼ مظهرىم اليحب ممن شيوخ عدة لو ظهر.. البحث زر وضغط" ..  الصبلة"  وكتب حاسبو فتح
 وبدأ شديد بحماس ىاتفو على يحملها بدأ..  وغيرىا الصبلة عن ربى أحبك حلقات لو ظهر"..  حسنى مصطفى

 ظل..  قبل من بهما يشعر لم وسعادة بحماسو يشعر وىو مختلفة مواضيع عن البرنامج لنفس أخرى حلقات يحمل
..  يكبر لم ولكنو يديو ورفع األرض على المصبلة وفرش وتوضأ حاسبو أغلق العصر اذاف صوت سمع أف الى ىكذا
 “  اهلل مع صلح" ؿ جديدة كبداية بالمسجد العصر ليؤدى ونزؿ حذائو وارتدى األرض عن المصبله ورفع انحنى

 

 حالو فما برمضاف المسجد حاؿ ىذا! .. االماـ مع فقط رجلين سوى يجد لم عيناه اتسعت المسجد دخل وعندما
 فى وتردد ونصر بسعادة يشعر وىو لمنزلو عاد الصبلة أنهوا أف وبعد سوياً  وصلوا المسجد دخل!! ..  السنو باقى فى

 أكوف عايز أنا يارب..  غريب أكوف يارب..  الناس فسد إذا يصلحوف الذين..  للغرباء طوبى..  للغرباء طوبى" أذنو
 “  مختلف ىبقى بعونك أنا..  يارب أل! ..  مختلف

 

..  لؤلبد سعيداً  سيكوف بأنو يشعر..  جدا غريب باحساس يشعر كاف..  مرة ألوؿ يدخلها وكأنو شقتو حاـز دخل
 ألوؿ يدىا وقبل منها إقترب..  الفطور تعد والدتو حيث للمطبخ إتجو.. السعادة يمنحك السعادة فى التفكير ومجرد

 ؟ ياسحورة أخبارؾ إيو:  ببسمة وقاؿ مرة

 كدا علطووؿ إيدي وبتبوس رايق يخليك يابنى ربنا..  ياحاـز تماـ:  بسعادة وقالت األـ ضحكت

 ؟ فيها أساعدؾ حاجو أى منى عايزة..  ياماما يارب-

  الدنيا قد دكتور وتبقى وتنجح تذاكر عايزاؾ:  بحناف قالت

  وحش الطمع.. ؟ حاجو وال علـو ألحق قولى طب! .. أوى كترت طلباتك..  واحدة مرة دكتور يااااااه:  بمرح قاؿ

  الدنيا فى عياؿ أحلى والدى ىيخلى إنى كبير ربنا فى أملى وأنا..  حلو والطموح:  ببسمة ردت
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  ؟ إيو فى أساعدؾ وقوليلى حماسة أتقد وأنا استغلينى بقى المهم..   ربنا بؤؾ من يسمع-

..  ؟ الفطار بعد أنزؿ ما بدؿ ماركت السوبر من حاجات تجبلى تنزؿ ينفع..  المتقد ياعم ماشي:  وقالت ضحكت
 الفطار بعد أنا أنزؿ ىبقى حبيبي يا مشكلو مش الصياـ عشاف قادر مش لو

 فنطق حماستو عليو تفسد كى لنفسو الفرصة يترؾ لم ولكنو الداخل من يساوره بكسل وأحس ثوانى لعدة حاـز فكر
  نور عند من أجيبهم أروح وأنا الطلبات ورقة ىاتى:  بسرعة

 ثوانى..  ماشي-

 ؟ يانور إزيك:  متبسماً  قاؿ رآه وحين نور بو يعمل الذى ماركت السوبر الى بحماس ونزؿ الورقة أخذ

 ؟ وإنت..  ياحاـز تماـ-

  دى الجمايل إفتكر وإبقى أىوو أنفعكوا جاى أنا..  االخر ع تمػػػػػػػػػػػػػػػاـ-

 وأنا:  وقاؿ بخفة أذنو من وجذبو حاـز خلف من خفيفة لحية ذو المظهر حسن السن كبير رجل وظهر نور ضحك
  ؟ تنفعنا عشاف يبل إنت مستنيك

  براا من أشترى ىروح أنا! ..  محمود ياحاج علينا حقك ياصبلااح آسفين احنا:  وقاؿ حاـز ضحك

  كدا أعملها إبقى:   قائبلً  وتركو ضحك

 عليكم السبلـ يبل..  وروح ساعة بنص المغرب قبل اقفل إبقى وإنت..  يانور بقى ىروح أنا:  وقاؿ لنور التفت ثم
  ياشباب

 ..  السبلـ وعليكم:  سويا ردا

 ؟ تراقبنى تبطل ينفع:  مبتسما وقاؿ لحاـز نور التفت..  بابتسامة يراقبو وحاـز طلباتو لحاـز يجمع نور بدأ ثم 

  أراقبك فبلـز أقلدؾ عايز أصلى! ..  أل-
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 ..   طيب-

 يوسف أحمد فى رأيك إيو:  ببسمة قاؿ ثم وحاسبو لحاـز وناولهم منهم فرغ أف الى مجددا الطلبات يجمع عاد ثم 
 ؟

  جميل شاب..  بصراحة-

  يارب عقبالنا-

  ياباشا سبلـ..  عشاف بقى ىخلع أنا..  يارب-

  سبلـ-

 

 ودلف بابها وطرؽ"  ىدى" الوحيدة أختو لغرفة إتجو ثم الطلبات لوالدتو وأعطى للغاية سعيد وىو لمنزلو حاـز عاد
 ؟ حاززمم يا ؾ إزيك إ:  كعادتها بلجلجة تتحدث وبدأت رأتو حين ابتسمت..  ظهره خلف ويده مبتسما

  بخير انتى عشاف الفل وزى حلو:  مبتسماً  قاؿ

  لل علطوو كدا ؾ  طيب قى تبق ب يارب ي.. حبيبى ح:  وقالت ابتسمت

 … كدا حاجو جايبلك كنت..  ياىدى يارب-

 ؟ إيو:  لجلجة وببل بلفهة وسألتو ابتسامتها إتسعت

  ؟ كاـ ىتدينى-

  ـ مليم وال-

 .. اتفضلي..  ماشى كدا كاف اذا-

  بابلى!  اهلل:  بسعادة وصاحت يده من وخطفتها مكانها من ىدى قفزت..  ظهره خلف من شكوالتو أخرج ثم
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  كليها إبقى بقى الفطار بعد-

 ىنسي كنت! ..  فكرتنى إنك كويس:  وقالت الضحك شدة من الفراش على سقطت حتى ضاحكة إنفجرت
  وأفتحها

   حضرتك بقى استهباؿ دا ال:  بمرح قاؿ

 أووى يرحمو اهلل بابا شبو إنهاردة إنت:  وقالت الضحك شدة من عيناىا أدمعت وقد واحتضنتو يضحكاف أخذا
  علطوؿ كدا طيب خليك..  ياحاـز

  ياىدى اهلل شاء اف:  بسعادة وقاؿ نطقها فى التعثر اختفاء الحظ وقد بحناف ابتسم

 

**** 
 اليـو عن بو تعلقها يزداد يـو وكل..  بينهما الوىمية الحدود تلك وضع وتحاوؿ عمر تحدث ومنار إسبوعين مر

 بعد حتى تحادثو االحين التناـ فصارت! ..  بو مرضت..  يحبها أنو علمت أف منذ ولكن تحبو كانت نعم..  السابق
 بين تغرؽ يغلق وحين..  إياه محادثتها عن عبارة يومها كل..  ودراستها حياتها تاركةً  ساعات بانظاره وتظل.. الفجر

 التالى اليـو فى لتستيقظ فتناـ..  النـو يغلبها حتى دموعها فى فتغرؽ! ..  ذلك تعلم وىى تتحقق لن جميلة خياالت
 يوما يحدث لم لمَ .. ؟ باالفبلـ دوما تشاىدىا التى الرومانسية تلك أين..  دموعها فى تغرؽ ثم!!  وحسب لتحادثو.. 
 التكمن الرومانسية أف تفهم منار بدأت وقد االسبوعين مر..   يومى بشكل تبكي لمَ .. ؟ محادثتو بعد سعيدة تناـ أف
 ىى تعرفو ما كل! ..  لو تصل كيف حتى تعلم وال تعلمو ال! ..  آخر شئ ىناؾ وإنما وحسب الحب كلمات فى
 جدا جيد شاب فعمر!!..  سعادتها حساب على ىذا كاف واف..  عمر عن أبداً  تبتعد لن وأنها..  جداً  تعيسة أنها

 بين بذلك ومعروؼ خلق وصاحب..  الفتيات يرافق وال بالمسجد وأحياناً  بانتظاـ ويصلي خالها وابن الطب وبكلية
 .. حياتها طواؿ تبحث ظلت ولو أبداً  مثلو تجد ولن..  ذويو
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  مفاجأة عمبللك يانور تعالى:  وقالت بابتسامة أختو حبيبة وقابلتو كعادتو بقليل المغرب قبل منزلو  الى نور عاد

  خير إجعلو اللهم خير-

  بس أوضتى معايا تعالى..  اهلل شاء إف خير أل-

 ! عينك غمض:  ببسمة وقالت غرفتها نحو وىرولت ذراعو من جذبتو ثم

 !  بكش وال فعبل مفاجأة ىتطلع اآلخر فى نشوؼ لما:  بمرح وقاؿ عينيو على يديو وضع

  عينك فتح..  تراااا-

 ؟ دا إيو:  بببلىة وقاؿ ابتسم ثم للحظة عيناه واتسعت يده أزاؿ

 تحويشة من عليها كملت بقى أنا أىو.. ؟ منك قلبتها أنا اللى جنيو الخمسين فاكر..  كوتشي دا:  بفرحة قالت
  وأصلى فكرة على ماركة دا..  دا الكوتشي وجبتلك العمر

 ؟  فيها نفسك اللى الشنطة جبتى كنتى! .. حافى شيفانى يعنى نفسك كلفتى بس ليو:  وقاؿ شفتيو مط

 

! ..  طبعا الكوتشي..  ؟ الشنطة وال أفيد الكوتشي يعنى وبعدين..  قوى حلوة مكنتش قريب من أصلها..  ماىوو-
! ..  فلوس معاؾ يبقى حاجو عوزنا ماما أو أنا لو عشاف جديد واحد تجيب ىتنزؿ مش عرفاؾ وأنا قدـ بتاعك وإنت
 ؟ صح

 !؟ منك مزعلش عشاف حبيبة يا تانى كدا متعمليش! ..  صح مش طبعا أل:  بحزف قاؿ

 !! يانور أوفر متبقاش!! ..  بس إيو عملت كنت وأنا: فهم بغير قالت
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 عارفو وإنتى! ..  العكس مش أجبهولك تعوزيو اللى يعنى..  منى مسئولة يعنى! ..  صغيرة لسو إنتى ياحبيبة بصي-
 ومقبولة جميلة وىدية جداً  جداً  متشكر أنا ستى فيا! ..  دا الفلوس موضوع غير الدنيا فى  بتضايقنى حاجة مفيش إف

 ؟؟ اتقفنا..  تانى متككريهاش تكرمتى إذا سمحتى لو بس..  حاجو وكل وماركة

 ..  ؟ المقاس أشوؼ عشاف بقى قيسو روح! ..  طيب:  باستسبلـ وقالت تنهدت

   ماشي-

 

**** 
 محافظة إلى إنتقلت أف منذ مرة وألوؿ العزيزة صديقتها ىدير ستزورىا فاليـو..  بتوتر شقتها فى تتجوؿ منار ظلت
 جرس سمعت حتى أعصابها على منار ظلت..  بو حادثتها الذى األسلوب عن لها إعتذرت كانت وقد..  أخرى
 .. ىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:  بفرحة صاحت فتحتو وحين الوقت بنفس وقلقة مبتسمة وىى نحوه ىرولت الباب

 تركتها..  الضيق أو بالتوتر شعور كل اختفى لقد..  السعادة من تقفز وىى بشدة تقبلها وأخذت ذراعيها بين وارتمت
 !!  دا الجامد النيولوؾ ايػػو:  صاحت ثم

   أووى جامدين احنا:  لها تغمز وىى وقالت ىدير ابتسمت

 حلووو شكلك..  كماف والطرحة..  دا التحفة الفستاف إيو:  وقالت ويسرى يمنة تديرىا وأخذت بها منار أمسكت
 دعوة مليش ىاخدىم أنا.. أووووى أوووووى أووى

  بضمير أتقلب عشاف طيب أدخل لما استنى طب..  كدا الباب ع من ىتقلبينى:  بمرح ىدير قالت

 .. إتفضلي إتفضلي..  أدخلك نسيت أنا! .. أحيو:  وقالت منار ضحكت

 شربتو..  لها قدمتو بارد عصير وبيدىا منار دخلت..  صغيرة حقيبو بيدىا وكاف بغرفتها منار مع وجلست ىدير دخلت
  يابطو بقى عينك غمضى:  ببسمة لمنار وقالت ىدير
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 واحتضنتها الفرح شدة من منار ،صاحت إياىا وناولتو فستاف حقيبتها من ىدير فأخرجت بفرحة عيناىا أغمضت
   أووى حلو.. اهلل:  وقالت

  عينى ىغمض وانا بقى إلبسيو-

 .. ثػػوانػػى.. وأجيلك ألبسو ىروح:  وقالت بخفة كتفها على ضربتها

 ..  ؟ رأيك إيو:  ببسمو وقالت إليها وىرولت إرتدتو

 ؟ البنطلوف من أحلى مش بذمتك بس..  القمر زى-

 والمواصبلت الحركة فى مريح برضو البنطلوف بس..  حلو..  آه يعنى:  باحراج وقالت المرآه فى لنفسها منار نظرت
  وكده والدروس

 ؟ صح..  ربنا ويعجب وحلو واسع الفستاف بس-

 !! منافقة ىبقى واسع لبست ولو..  واسع ألبس عشاف أصبل ملتزمة مش أنا بس:  بضيق منار قالت

 ربنا بحب أنا اسمها حاجة فى!.. أصبل ملتزمة اسمها حاجة مفيش! .. ؟ ملتزمة إيو يعنى:  فهم بعدـ ىدير قالت
  واهلل أوختى يا عيش مبيأكلش..  ملتزمة ملتزمةومش بتاع الجو من سيبك..  يحبو اللى وىعمل

 ..  العادى لبسي مع ألبسو ممكن يعنى:  وقالت أسلوبها من منار ضحكت

  أووى أووى حلوة رواية وجيبالك..  تلبسيو المهم.. ماشي-

 ؟ إيو وال وحركات بقى رومانسي:  قليبلً  ىمومها نست وقد واسعو بابتسامة منار قالت

 الروايات بتحبى انتى عشاف بتاعتك دى قولت ماقريتها اوؿ.. حل ملهاش روايو..  طو رقيو" ..  الحبلؿ فى“-
  وكدا دى الشبابى
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 فراشو على من نهض..   الفجر صلى أنو تذكر ألنو وابتسم صباحاً  التاسعة فى حاـز استيقظ.. التالى اليـو وفى
 نفسو على وأغلق لغرفتو عاد ثم وأختو أمو مع قليبل وجلس وجهو غسل..  رتبو قد كاف دقيقة من أقل وفى بحماس
 منو ىتسفاد وال ىضيعو ياترى..  جديد يـو.. “  جديدة صفحة فى وكتب كشكولو وأخرج مكتبو على وجلس
..  جديدة انهاردة كتيره حاجات أعمل عايز أنا..  ىتواكل ومش عليك توكلت اهلل بسم..  ربنا من شبر ويقربنى
 ثواابو طلع الوالدين بر دا بقى ربنا عند والثواب األكل بعد وأبوسها إيدؾ تسلم لماما وأقوؿ! ..  ىضحى إنى وأولها
 فيا ومأثر أناـ ما قبل الوالدين بر عن حسنى مصطفى سامع لسو وأنا..  بصراحة معانا بتتعب ىى وكماف أووى كبير
 عشاف بأوؿ أوؿ عليا اللى وأخلص أذاكر وآجى دروسي ىروح ىعملها حاجو تانى..  دا الحماس أستغل والـز جدا

..  عم جزء أحفظ ىبدأ وىى بصراحو اسبوع من فيها بفكر وأنا بقى حاجو تالت..  ليا حاجو وأعمل وأمى ربنا أرضى
 أو التجويد يعلمنى نور وىخلى نزلتها اللى الشعرواى تفسيرات وىسمع! ..  كدا ميييح منا أحسن اسبوع كل سورة
 كدا أنا ىو عارؼ مش أنا..  يستر ربنا..  دى زى مهمة سنة فى وأنا وقت أضيع خايف بس معاه أحضر ىروح

! ..  دا جنانى الكشكوؿ فى بكتب وانا مرتاح ليو معرفش بس..  ؟ شويو قدامى لسو وال نفسي بكلم عشاف اتجننت
..  واكتر اكتر ىختلف ولسو..  كدا قبل ماجربتو عمرى مختلف احساس دا االختبلؼ..  قاؿ أحمد ما زى حلو

 واهلل عينى على..  الكيميا مجموعو أغير ىروح إنى أسجلها عايز حاجو آخر بقى المهم..  حاـز يا عليا بس اصبر
 فى وأرجع يارب خبلص أقولو لما ربنا قداـ وحش ىيبقى شكلى! ..  بكلمو وأنا خبلص إنبارح عيطت أنا بس يامنار

 مش كدا وعشاف بحبك أنا المهم! ..  كدا على ىتكل رحيم غفور ىو عشاف ومش..  منى ىيزعل! ..  كبلمى
!!!!..  بعض من يقربنا قادر ربنا!!! ..  دعوة مليش دا قريبك بتحبى لو حتى مراتى تكونى وىدعى! ..  عليكى ىبص

 نسيت اه.. ربنا من اقرب وانت حاـز يا بليل اشوفك..  يستر ربنا..  الشمس ورا ىروح اتمسك دا الكشكوؿ لو
.. بسيطو حاجو مش يعنى كتير حسنات دوؿ..  اقابلو حد كل على السبلـ وىرمى..  مبتسم ىمشي..  اكتب

..  الرحمن شاء اف بطعمو أحس وعسي لعل.. الصياـ حلقو ىسمع ماشي وانا..  هلل الحمد.. جعاف وانا قطو وىأكل
 “  علطوووؿ ىكتبها دى الرحمن حلوة
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 ياىدير مااااات!!  مااااات محمد:  وترتجف تبكى وىى صاحت ردت وحين بالبكاء تجهش وىى بهدير منار اتصلت
 ميصحش كبلـ عمر وبكلم ربنا بغضب أنا ىدير!! ..  محمد زى ىموت إنى حاسة أنا ىدير!! ..  يتغير وملحقش
 !! “ إلحقينى

 قواىا ىدير استجمعت!! ..  الحد ذلك الى ستنهار أنها تعلم تكن لم..  لها تقولو ما تجده لم ىدير عينا اتسعت
 ..حقيق مش روايو دى! .. بس نتكلم نعرؼ عشاف تهدى ينفع:  ىادئ بصوت وقالت

!! ..  بعصيو وأنا ىموت!! ..  عليا غضباف وىو ىموت أنا..  حقيقة دى!! ..  رواية مش أل:  تصيح وىى قاطعتها
!  بيغطى طويل لبسي أنا وأقوؿ!! ..  منهم أحسن إنى نفسي بفهم وديما!! .. وحش وبلبس ولد وبكلم مبصليش أنا

 !!!!!!ىموت أنا!!!!!!! ..  إلحقيػػػػػػػػػػػػػػػنى.. 

  سبلـ.. دلوقتى وىجيلك اسكندرية فى لسو أنا..  ىجيلك وأنا يامنار عليكي باهلل إىدى-

 كانت التى منار غرفة ودخلت توترىا تخفى بابتسامة والدتها وقابلت منار منزؿ نحو وإتجهت ثيابها ىدير بدلت
 ! ..  أبداً  تانى دا عمر ىكلم مش أنا:  تبكى وىى منار قالت دخولها وبمجرد..  دموعها فى غارفة

  ىضعف إنى حاسة! ..  قادرة مش بس:  منار فأردفت..  بحناف وضمتها صديقتها من واقتربت ىدير إبتسمت

 الخطوة! ..  الخطوة وخدى! ..  قررى بس..  عنو تبعدى ىتقدرى وانتى..  بربنا أقويا إحنا:  بابتسامة ىدير قالت
 ..  الفعلى القرار ىى

 ! بعيدة عشاف جنبي ىتبقي مش وانتى! ..  قوى بيو متعلقة انا! ..  مكلموش ىقدر مش أنا-
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 أسباب شوية ىبعتلك وأنا ياحلوة بلوتوثك افتحى..  حاجة كل على القادر ربنا عوف…  اهلل بعوف ىتقدرى-
  اللرحمن شاء إف تماما عنو تبعدى عشاف بيها ىتاخدى

..  والفتيات االوالد بين الصداقة عن حسنى لمصطفى فقالو خدعوؾ حلقات أرسلت التى لهدير منار استجابت
 .. آخرين وشيوخ دعاة لعدة مختلفة أخرى ومواضيع" ..  المصاحبة"  الدنيا وسحر

 ؟ ىقدر تفتكرى:  وقالت بيأس لها ونظرت منار استقبلتهم

  علمنا الكريم رسولنا ما زى بالخير ومتفائلين بربنا أقويا واحنا..  يائس أو ضعيف حد غير دى الكلمة ميقولش-
  انبارح من أحلى انهاردة صدقينى

 قادرة ازاى! ..  بباكى وجواز والدتك موت بعد توقفى قادرة لسو ازاى! .. ؟ كدا بقيتى ازاى انتى! .. ىدير-
 إف وأمل ببسمة عايشو ازاى! ..  أوى وحش بتعاملك باباكى ومرات! ..  دى الظروؼ فى وانتى وتساعدينى تضحكى

 اللى الكبلـ بتكررى وال دا بتقوليو اللى مصدقة انتى! ..  كدا على دليل اى حياتك فى اصبل ومفيش أحلى انهاردة
 !  بيقولوا كلو

 ىتقدرى ومش عمر بتحبى انك بتقولى إنتى شوفى..  ربنا حبيت إنى الحكاية كل:  تتغير لم وابتسامتها ىدير ردت
 ىيجبهولى اللى بكل راضية أنا.. األعلى المثل وهلل..  ربنا حب جنب إيو يجي دا عمر حب بقى شوفى..  عنو تبعدى

 نقلنا مااتت – يرحمها اهلل- ماما لما..  ليا خير بيعملو اللى كل..  أصلحلى اللى ديما وبيعمل وبحالى بيا عالم ألنو
 ولما..  أشتكيلو غيره ليا ومكنش نهار ليل بعيط كنت ألنى أحبو بدأت..  منو أقرب بدأت انى استفدت نقلنا لما.. 
 اللى حتى الناس كل أحب واتعلمت بالحسنة السيئة وأقابل أصبر اتعلمت وحش تعاملنى بقت وزوجتو اتجوز بابا

  أبدا أبداً  متضايقش إنى أتعلم بحاوؿ ودلوقتى بتضايقنى ساعات تصرفاتهم

 ؟ عمر وأكلم أغلط انى فى حكمة لو يكوف ممكن ربنا يعنى:  قالت ثم قليبل منار صمتت

 والفستاف أجيلك وانى الحبلؿ فى وأجبلك أجيلك انى حكمة وليو..   ممكن مش حكمة ليو أكيد ىو..  أل-
 يدوب احنا دا حاجو كل فى حكمتو ىنعرؼ مش..  فيها حكمة لو ربنا حاجو كل.. واحد اجبلك وانى.. يعجبك
  خير كلو..  منها جزء ىنعرؼ
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 ؟ ىتساعدينى.. فعبل عنو ىبعد لو طب:  وقالت الشئ بعض منار تحمست

   شيطانك تغلبى ما لحد جنبك وىقف ىساعدؾ أيوا:  بحماس ردت

 ؟ كدا األوؿ فى إيو أعمل المفروض أنا طب:  بحيرة منار قالت

  بلوؾ إعمليلو-

 !؟ بتهزرى إنتى! .. ؟ يعنى إزاى!! ..  نعم:  بفزع منار صاحت

 !   متضعفيش عشاف قويو بداية تبدأى الـز! ..  مبهزرش أل-

 ! خطوة خطوة السلم آخد الـز!! ..  باندفاع ىرجع باندفاع بدأت لو أنا! ..  طبعا أل-

 الذنب يعنى! ..  تكلميو ىتفضلي بس..  االوؿ من أقل تكلميو عايزة انتى يعنى:  قالت ثم قليبل ىدير صمتت
 ؟ رأيك إيو وال! ..  شغاؿ ربنا زعل يعنى! ..  الشغاؿ

 ! بسرعو بيرجع بسرعو وبيتغير بسرعة بيندفع اللى إف أعرؼ ديما أنا بس-

 

 علينا بيوزعوىا اللى زى  صعب جدوؿ جايبة فتقـو تتغير عايزة واحدة إف حالة فى مثبل مثبل دا الكبلـ:  ىدير قالت
!  مابتقولى زى فعبل وترجع ىتزىق فالطبيعى..  للعبادة حب غير من عليو وتمشي..  عليو تمشي رمضاف فى دلوقتى

 ما فعمرؾ ربنا وبين بينك حجاب ىيتشاؿ ىتسيبو لما يعنى..  ربنا وبين بينك حاجز ذنب عن ىتبعدى انتى بس.. 
 أصبلً  وتسيبيو ماتبعدي بعد براحة ىتحسي ألنك ىتزىقى وال ىترجعى

 .. ؟ نحب عايزنا مش ربنا ليو طب:  بحزف قالت ثم قليبلً  منار صمتت

 اما اللى ىى بقى تصرفاتنا بس! ..  حراـ ماكاف وعمره حبلؿ الحب! .. ؟ كدا قاؿ اللى مين:  بسرعة ىدير قالت
 !  حراـ او حبلؿ

 !؟ احبو وافضل عمر مكلمش ممكن انا يعنى-
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 وادعى..  فتحنى بروفيلو على تتفرجى متدخليش وعشاف متتكلموش عشاف..  بلوؾ تعمليلو الـز بس..  يامنار طبعا-
   الحبلؿ فى عمر يرزقك ربنا

 عملتو ليو ىيسألنى ىيشوفنى ولما غيره بحب او زعبلنو انى أو! ..  مبحبوش انى ىيفتكر بلوؾ عملتو لو أنا بس-
 ! ؟ بلوؾ

 مش وىو..  عمر فيها قعدة اى عن ابعدى ياستى وكماف.. ؟؟ إيو وقد إيو قد كل بيجلكم خالك أصبل أصبل-
 ..  فمصلحتنا فده يعنى وكرامتو شكلو عشاف..  ىيسألك مش اكيد ىو وبعدين..  يسألك ىيعرؼ

 ؟ مبحبوش انى افتكر وافرضى-

 بتحبيو انتى إيو قد ىتثبتيليو تقبلى ولما..  ىيتقدملك فعبل بيبحك كاف ولو..  كدا يفتكر خليو..  ؟ المشكلو وايو-
  ؟ اتقفنا ىاا.. عليو تحافظى قررتى محترمة و ربنا بتحبى عشاف بس

 أنها ليظن فرصة لعمر تترؾ ال وحين الضمير وجع من تتخلص حين نفسها وتخيلت للحظة عينيها منار أغمضت
 فابتسمت بالكلية تصير حين لخطبتها وسيأتى محترمة ألنها فأكثر أكثر بها سيتمسك أنو وأحست" ..  رخيصو"

  كماف وجدا اتفقنا:  بسعادة وقالت عيناىا وفتحت

 امشي فبلـز..  محمود عمو عند وأحصلو شوية عندؾ ىاجى انى لبابا قولت عشاف أمشي الـز أنا بس بقى معلش-
   علطووؿ اتصاؿ على وىنفضل مشاكل ميحصلش عشاف

 

**** 
  معاؾ يمشي بقى لما عسل بقى وحاـز يانور عسل إنت واهلل:  بخفة وقالت ضحكاتها صوت ارتفع

 بقى كبلمو فإسمعى ياىدى الدنيا فى زيو مفيش حاـز أخوكى واهلل:  اطرائها من الخجل من بشئ وقاؿ نور ابتسم
 .. منك ىيزعل ما عمره وىو
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 ..   ماشي-

  عاوزاه إنتى اللى محضرلك وىكوف ثوانى-

 

 الحماـ ودخل السبلـ وألقى(  المحل صاحب) محمود الحاج ودخل طلباتو لها يجمع وىو المحل فى يتجوؿ بدأ ثم
 من بالضيق شعر..  مجدداً  تضحك وىى صوتها سمع وفجأة..  بالمسجد يصليو لم الذى الظهر ليصلي ليتوضأ
 ياستى بسيطة حاجة دى عليا خليها أل"  يقوؿ وىو سمعو..  وجودىا في يعاتبو أف يشأ لم ولكنو معها نور مزاح طريقة
 “  النجاح ىدية

 يدس وكأنو نور رأى..  عيناىا لو اتسعت مشهداً  ورأى األرض يدب وىو بسرعة وخرج غضباً  محمود الحاج استشاط
 نظراتو نور الحظ..  عينيو من يتطاير والشرر بو يحدؽ ظل..  أمامو مفتوحة والخزنة وقوة بسرعة جيبو فى شيئاً 

..  ذراعيو من تتساقط التى الماء قطرات يجفف يحتى أو أكمامو ينزؿ أف دوف بسرعة خرج أنو حظ وال الحانقة
  ؟ دى ىنا كانت اللى مين:  بضيق لو قاؿ الذى محمود الحاج بو يشعر ما وصلو وقد ارتبك

 .. و حاـز أخت دى:   بتوتر رد

 ! .. أعرؼ عايز مش خبلص:  بضيق قاطعو

 ؟ حاجة منى عايز كنت حضرتك:  وقاؿ االبتساـ نور حاوؿ

 والواد! ..  عندى للبيت صناديق شويو ىتودي عشاف التراويح بعد تعالى إبقى..  آه:  المشاعر من خالى بوجو رد
 ! فتحلك محدش لو الباب ع سيبهم وابقى!  يشيلهم ىيقدر ومش صغير يوسف

 مساعدة فى اليمانع ولكنو الرئيسية عملو مدة بعد يعمل أف محمود الحاج منو يطلب مرة أوؿ ىذه ألف نور تعجب
 الدكتور عند حبيبة مع ىروح التراويح بعد عشاف..  علطووؿ المغرب بعد مينفعش:  مبتسماً  فقاؿ! ..  يحتاج من

 ! لوحدىا تروح ومينفعش تعبانة عشاف

 ..  ؟ كدا علطوؿ الفطار بعد تيجي ىتقدر بس..  سبلمتها:  ضيقو على لنور حبو غلب وقد وقاؿ عليو أشفق
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 مشاكل مفيش ياحج أيوا-

 ! ..  تماـ-

 ؟ المسجد فى أصلي ىروح إذنك بعد:  وقاؿ نور فتوضأ العصر اذاف صوت سمعا

 إفرض! ..  أل:  مشاعر أى يحمل ال بارد برد نور تفاجئ..  دوماً  ذلك يفعل ولكنو يعترض ولن يعترض ال أنو يعلم ىو
 !  الجامع فى بيصلى البيو أصل إستنى أقولو! ..  فوؽ من حاجة يجيب وحب لوحدى ىنا وأنا جيو حد

 .. و يـو كل بروح أنا بس:  بدىشة قاؿ و نور على كالصواعق كلماتو نزلت

 !  العالى السلم ع يطلع يقدر معايا حد فى بيبقى:  بضيق قاطعو

 فيهم ىصلي اللى دقايق العشر..  تسمعنى ينفع حضرتك طب:  وقاؿ نهائيا ينفعل أال وحاوؿ عميقاً  نفساً  نور أخذ
   دقايق العشر نفس حضرتك ىسيب كدا كدا..  فارقة فمش..  ىنا فيهم ىصلي اللى نفسهم ىما المسجد فى

 !  وبس يمشي اللى ىو أقولو اللى الكبلـ! ..  معايا تتجادؿ ىتقف إنت:  بضيق وصاح الكبير الشيخ انفعل

 ! حاضر:  بحزف وقاؿ رأسو نور طأطأ

"  يبكى وىو يردد وأخذ باكيا انفجر األرض جبهتو المست وحين يصلي وشرع المصلية وفرش المخزف الى دخل ثم
! ..  أبويا مقاـ وفى كبير راجل وىو أل أقولو مقدرتش! ..  يارب سامحنى يارب! ..  لغيرؾ تذلنى وال أعزنى اللهم
 عزة حضرتك فى الذؿ إنت يارب..  لغيرؾ ومتذلنيش يارب منى متزعلش يارب غلطاف إنى عارؼ أنا سامحنى يارب

 يارب! ..  شك كلها اللى بصاتو مستحمل مش أنا..   ناحيتى من شك أى قلبو من وشيل جميعاً  إىدينا يارب.. 
 "  جميعا إىدينا

 وسيبذؿ كوالده يحبو الذى محمود للحاج ىادئة بابتسامة وخرج دموعو من وجهو وغسل العصر صبلة نور أنهى
 .. وحبو ثقتو ليستعيد وسعو مافى
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 أنا عشاف:  بحـز قاؿ الذى بحاـز رامى صاح!! “ .. ؟ اهلل شاء إف ليو الكيميا مجموعة نغير عايزنا!! ..  خويا يا نعم"
 !  بعيد وال قريب من وال! ..  أبداً  تانى بمنار أختلط عايز مش

 وأنا! .. بومبو أخدت عشاف ىتخلع! ..  بقى كدا الموضوع ىو:  بسخرية وقاؿ ضاحكاً  انفجر ثم دىشة  فى لو نظر
 ىهههو..  بس بنات مجموعة فى إنقل قالك اللى وىو عليك أثر نور الواد إف وافتكرت االوؿ فى إتفجعت اللى

   بس والد أقصد

 بس! ..  هلل وأمرى مختلطة مجموعو ىروح مفيش لو ىروحها بس والد فى لو:  بجدية فقاؿ سخريتو من حاـز تضايق
  معاىا وأتساير أبصلها أقعد بنت فيها ىيبقى مش االقل ع

 بيبص كلو السنتر دا!! .. ؟ منار على تبص بتقعد إنك مضايقك اللى وانت:  بعينو يغمز وىو وقاؿ بشدة ضحك
  لوحدؾ إنت مش أصبل عليها

 وعمرى بحبها أنا! ..  زيكم االدب قليل عشاف عليها ببص فاكرنى إنت! ..  فكرة على حيواف إنت:  بغضب صاح
  دا الزبالة تفكيرؾ فكرت ما

 مبصدؽ أنا! ..  مجموعتى ىغير مش انا! ..  إسمع بس! ..  النضيف التفكير إنت خلينالك:  مبااله ببل رامى قاؿ
 !  الدرس من نازلين واحنا شوية بسمية أختلى بعرؼ

 ! ؟ يعنى إزاى بيها تختلى:  وقاؿ فهم بعدـ لو نظر

 عشاف جرى بتنزلوا كلكم ما بعد خالص االخر فى نازلين واحنا شوية ندردش..  يعنى:  الفخر يسودىا ولهجتو قاؿ
  تانيو حاجو أو..  إيدىا أمسك.. الفطار تلحقوا

 !! معاؾ ىقعد مش وأنا فكرة على وسافل زبالة إنت:  بو صاح
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!  يعنى التانية إيدىا أمسك أقصد! ..  ليو كدا أوى زبالة دماغك يابنى إيو:  ممازحاً  وقاؿ منعو لكنو بتركو ىم ثم
 ! بتحبها إنك وتقولها كماف إنت بيها وتختلى كدا تعمل ىخليها شوية منار تأخرلك أخليها عايزنى لو وياسيدى..

 !  يهديك اهلل! ..  والهيافة االدب قلة خلينالك! ..  شكرا ياعم أل:  شديد باعتراض حاـز قاؿ

 ! احنا مش وحشين اللى ىما خبلص يبقى..  ؟ موافقين ىما مش..  ياعم مين أدب قلة:  بمكر وقاؿ ضحك

 !! أصبل دى زى وقفة تقف ترضى منار إف بقى قالك ومين:  بانفعاؿ حاـز قاؿ

 دى الحكاية..  خبلص يبقى..  ؟ سمية صاحبة مش..  كماف الفل زى وىتبقى وترضى ىتوافق ياعم:  بثقة قاؿ
 !  يوجهها اللى القية مش بس استعداد عندىا ىى..  عادى عندىا ىتبقى

 ! زبالة إنت-

!!  الليل طووؿ دا خالها ابن تكلم وبتقعد..  بتتكسف نفسها وتعملها عليك تتدلع بتقعد! ..  أزبل وىى:  بمكر قاؿ
 !  الجامدة بنت.. واحد وقت فى اتنين معلقة.. 

 ىوبت شوفتك لو! ..  حيواف يا أشوفك مرة آخر:  بو وصاح وجهو فى قوية لكمة فلكمو عن كلماتو حاـز يطق لم
 !! ىقتلك ناحيتها

 اعتذر..  الباب على بفتاة يصطدـ أف وكاد األرض يدب وىو وخرج يهتم لم حاـز ولكن لهما بالسنتر من كل إلتفت
 غضباً  يشتعل يكاد وىو لمنزلو عائداً  السنتر تاركاً  طريقو وأكمل لها ينظر أف دوف

 حتى السبلـ عليها يلقى لم لمَ .. ؟ الحد لذلك غاضب ىو لمَ  وتسائلت غضب فى األرض يدب وىو لو منار نظرت
 من ودلفت..  ابتسامتها اتسعت! .. ؟ ىدير لها أحضرتو الذى الفضفاض الفستاف ذلك بسبب يعرفها لم ىل! .. ؟

   اهلل يرضي..  كبير حد الى أنو مظهرىا من ثقة فى تبتسم وىى السنتر الباب

 

**** 



 

  

38 

 

  أنتِ  أنا  

 

 ؟ يانور مالك:  وقالت منو اقتربت حبيبة رأتو وعندما..  الحزف إمارات وجهو وعلى منزلو إلى نور عاد

 هلل الحمد بخير أنا.. ماليش:  وقاؿ االبتساـ حاوؿ

 ؟ عمو يا عمو على:  بخفة وقالت كتفو على بكوعها سندت

  ؟ مخبر أختى! .. ؟ إيو:  وقاؿ مرحاً  يكوف أف حاوؿ

 ؟ بقى الموضوع فى الموضوع إيو..   طبعا طبعا أيوا:  مصطنع بغرور قالت

 ! حبيبة يا شوية مضايق:  بحزف وقاؿ فراشو طرؼ على وجلس غرفتو الى دخل

  يااض بتشتغلنى شكلك..   االتنين!! .. ؟ ومضايق نوررر:  بتعجب قالت

  متشكرين ياستى طيب!  ..  يااض:  بحزف وقاؿ ابتسم

  ؟ نور يا بجد بقى مالك:  بحناف رأسو على ومسحت منو اقتربت

 وأنا ساعتها ومن..  يعنى عادى معاىا بهزر كنت وأنا ماركت السوبر جت حاـز أخت ىدى:  وقاؿ باستسبلـ تنهد
 ! اتضايق محمود الحاج إف حاسس

 ..و ومينفعش برضو بنت دى مش ىى..  ؟ ليو معاىا بتهزر طب:  بعتاب قالت

 داخلة لسو دى وبعدين! ..  صاحبي أخت أعاكس وىروح خلصوا البنات يعنى أنا ىو! .. ؟ ياحبيبة إيو فى:  قاطعها
 أىزر عايز إنى فبحس دا عندىا اللى النطق موضوع عشاف معاىا أىزر بحب وأنا! ..  صغيره عيلة يعنى إعدادى أولى

 !! مشكلة أى معندىاش إف وأحسسها معاىا

 منها أكبر مش إنت وبعدين..  غلط دا ىزارؾ تفهم وممكن صغيرة بنت ىى يعنى بس بتعاكسها إنك مقولتش أنا-
 ! ..  سنين ست او خمس ىما دا! ..  بكتير

 ؟ فهمانى!!  صغيره عيلو يعنى!  ابتدائى ستو من طالعو بقولك-
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  ؟ صغيره عيلة انها من بالو مخدش محمود الحاج طب-

 .. إنو مضايقنى اللى أنا!! ..  ليو بالو مخدش بقى معرفش:  بضيق قاؿ

 واكتفى معو حدث ما باقى لها يكمل لم لذا..  أختو أماـ يحبو الذى الرجل صورة يشوه أف اليود وكأنو فجأة صمت
  وىروؽ شوية وأنا حاجو ومتقوليلهاش المطبخ فى ماما ساعدى روحى ياحبيبة خبلص:  بهدوء وقاؿ باردة بابتسامة

 ليو أنا ىو"  يفكر نور أخذ..  النور وأطفأت فخرجت فراشو على ومدد للخلف بظهره عاد ولكنو تحادثو أف أرادت
 ليو! ..  معاىا بهزر ليو وأنا إعدادى اولى فى إنها مفهمتوش ليو.. ؟ محمود الحاج قداـ نفسي عن مدافعتش
 كنت مفتوحة وىى الخزنة قداـ وشافنى خرج ولما..  عليها أحاسبها ومرضتش بابلى شكوالتو إديتها إنى مقلتلوش

..  ؟! مفهمتوش ليو! ..  منو فضة بطلع وأنا طلعت اللى جيبى  بطانة بدخل وكنت تمنها جيبى من الفلوس فيها بحط
 عشاف آسفلك أنا يارب!! ..  قدامو برائتى تثبت قادر اللى إنت يػػػػاررررررررررررررب!! ..  غلط فيا يظن سبتو ليو

 !! “ يػػارب!! ..  حراـ يبقى ممكن إنو بالى فى ماجيو عمر!!.. يارب سامحنى! ..  ىدى مع بهزر

 

**** 

 صبلة ألداء يوسف الصغير وابنو وزوجتو وعمها وزوجتو والدىا بصحبة فطرت التى ىدير قامت مباشرة المغرب وبعد
 أبيها زوجة لها التفت..  وغيرىا االطباؽ فى تساعدىما عمها وزوجة أبيها زوجة مع المطبخ فى وقفت ثم..  المغرب
  ؟ يوسف أـ يا معايا تيجي بليل مانمشي قبل حاجات شوية أشترى ىروح أنا:  وقالت

 ؟  ياىدير وإنتى..  اهلل شاء إف:  ردت

 إنتوا روحوا ياطنط شكرا أل-

 ومنطلعش علطوؿ ىناؾ من أرجع لما نمشي عشاف بقى عمك محل أبوكى مع روحى إبقى خبلص:  أبيها زوجة قالت
  تانى ىنا
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 عشاف..  مشاكل فمفيش المطبخ شغل أكمل وأنا دلوقتى من تمشي عايزة حضرتك ولو..  حاضر:  ببسمة ردت
 يعنى بسرعة تيجي تلحقى

  نجهز نروح يوسف أـ يا يبل..  ياحببتى راحتك على ىدير يا ماشي:  عرضها تنتظر كانت وكأنها قالت

 تاركين..  محلو الى محمود الحاج وأخيو( أشرؼ) ىدير والد وكذلك المرأتاف خرجت ساعة نصف من أقل وبعد
 وال المنزؿ فى حاضرا تصليو كى العشاء صبلة بعد بهم تلحق أف معهم إتفقت وقد ىدير برفقة عاما 05الػ ذو يوسف
 ..  تؤخره

 وخرجت مبلبسها وبدلت العشاء صلت..  وحدىا ىدير وبقيت أصدقاؤه مع ليلعب يوسف خرج االذاف صوت ومع
 ساكن عمرى طوؿ أنا:  ويقوؿ طريقها يعترض بالذى تفاجأت ولكنها السلم على من تنزؿ وجاءت وأغلقتو الباب من
 فتراجعت بيديو الطريق سد ولكنو تنزؿ أف وحاولت بضيق زفرت! ..  تحتى ساكن القمر إف أعرؼ مرة وأوؿ ىنا

  ؟ تعدينى ينفع:  بغضب وقالت للخلف

  ؟ متعديش قولتلك وأنا:  بمكر قاؿ

..  مفتاحها تملك ال التى عمها شقة لبابا وصلت حتى خطوات عدة للخلف تراجعت ولكنها يدىا ليمسك يده مد
 “  بغرؽ أنا يكرمك اهلل ساعدنى يارامى تعالى"  أوقفو السلم أسفل من قادماً  صوتاً  ولكن منها يقترب جاء

 ! دلوقتى ناقصك مش يانور إمشي:  بضيق وقاؿ متعتو عليو أفسد للذى بضيق رامى نظر

! ..  ناقصنى مش طبعاً :  السلم أسفل فى بقف ألنو يضايقها رامى بأف يعلم وال ىدير اليرى وكاف بمرح نور قاؿ
 يابني ساعدني تعالى! ..  ىايص زمانك يافوزى المحظوظة يابن!   أتنفخ ىنا وسايبنى فوؽ الترواة فى واقف مانت

 العشا ألحق أجري وعايز بغرؽ بقولك

 نور يسمعو لم وصوت بخبث وقاؿ بعينو يتفرسها وىو شفتيو على وعض بتوتر المشهد تراقب التى لهدير رامى نظر
 ! البايخة يابن وجودؾ لوال اآلخر على ىايص زمانى كاف:

 !  يبل حاجة بتقوؿ-



 

  

41 

 

  أنتِ  أنا  

 

 عمها محل الى تهروؿ وخرجت للبوابة وصلت حتى وىرولت الطريق تسد التى رامى يد ودفعت بسرعة ىدير اندفعت
 !  عينيها من انسابت قد الدموع وكانت

 !!!  برضو وقتك دا:  وصاح لنور رامى نظر

 !  نازؿ طالع أفضل ما بدؿ واحدة مرة نطلعها دى الصناديق معايا إسند تعالى يابنى:  وقاؿ فهم بغير نور لو نظر

 ! حاضررر..  أوووؼ-

 يأتى أف قبل بسرعة وجهها وغلست المخرف الى فدخلت والدىا تجد ولم تبكى وىى عمها لمحل ىدير وصلت
 ؟ عمو ياحبيبة ليو بتعيطي:  بحناف وقاؿ دموعها ومسح خلفها محمود الحاج عمها فدخل..  ويراىا

 !  ياعمو مفيش-

 ؟ حبيبك عمك على تخبى كدا:  مصطنع بحزف قاؿ

 ىيمسك وكاف عاكسنى ولد فى حضرتك شقة من ماخرجت اوؿ:  مجدداً  تبكى بدأت وقد وقالت باستسبلـ تنهدت
 زمانك و المحظوظة يابن يقولو وقعد عليا وكمل البوابة من صحبو دخل وبعدين..  يعدينى ومرضيش بالعافيو إيدي

  منهم مرعوبو كنت عشاف أصبل جريت وأنا..  ىايص

 ! ؟ فين كاف ويوسف:  بدىشة وقاؿ يسمع بم محمود الحاج تفاجئ

 !  بشوية أنزؿ ما قبل صحابو مع يلعب نزؿ-

 !! دوؿ الحيوانات شكلهم أو أساميهم متعرفيش:  بغضب وقاؿ الضيق عبلمات وجهو على ظهر

 ! يهديهم ربنا..  الزمة ملهاش ياعمو خبلص-

 ؟ إيو شكلهم وال إيو اساميهم:  بغضب قاؿ

 معرفش والتانى!! ..  دا البوابة عند من يلطف قعد ىو اللى! ..  نور اسمو كاف فيهم واحد بس أشكالهم معرفش-
 !!اسمو



 

  

42 

 

  أنتِ  أنا  

 

 ؟ إيو كاف شكلو:  وقاؿ بغضب أسنانو على جز ،!! ..  نور:  بذىوؿ الرجل قاؿ

 أشكالهم معرفش لحضرتك قولت-

  ؟ كدا كتيره صناديق شايل كاف طب-

  ؟ إزاى عرفت وحضرتك! ..  صح أيوا:  بدىشة قالت

 حاجو ومتحكيش دموعك امسحى يبل وإنتى! ..  حقك وىجبلك معاه شغلى ىعرؼ أنا! ..  تعرفى مهم مش-
 !  حق اهلل اف وىعرفو معاه ىتصرؼ وانا يابنتى بلدكم وروحى..  يتخانق وممكن حمقى ىو عشاف يجي لما البوكى

 .. و!  اصبل االوؿ من بيعاكسنى كاف اللى دا مش وبعدين..  بقى يسامحو اهلل! ..  ياعمو ببلش-

 !  معاه ىتصرؼ يعنى معاه ىتصرؼ! ..  ىتنيها ومش كلمة قولت انا! ..  ياىدير خبلص-

 

**** 

"  حظر"  زر على تضغط وجائت عمر صفحة على ودخلت ىدير مع حديثها بعد مرة الوؿ حاسبها منار فتحت
 كدا..  وخبلص الين أوؼ ىعملو أنا"  لنفسها وقالت فجأة القرار عن وتراجعت..  لوىلة وفكرت ترددت ولكنها

 بينهما الدردشة تغلق أف وقبل بصفحتو ىى وبينما" .. وخبلص لبعيد بعيد من عليو اطمن ىبقى بس ىنتكلم مش كدا
 رأسها على طرأت ثم بتلقائية ابتسمت..  بينهما الحواجز كل تزيل التى الخضراء النقطة تلك اسمو بجانب ظهرت..
 ىنا أنا"  بصمت هلل تقوؿ كانت منشوراتو الجميع على أعجبنى تضغط بدأت ثم بينهما الدردشة أغلقت..  فكرة فى

.. " !! 

 

 األلم يعود..  تزوؿ حين..  وقتية تخدير لحظة فى! .. ؟ ضميرىا تأنيب ذىب وأين لهدير وعودىا ذىبت أين تعلم ال
 " ؟ ليو منى مستخبية"  جريئة رسالة وصلتها ثوانى عدة وبعد..  جديد من
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 " ؟ حتى ازاى وال ياعمر ليو منك ىستخبى"  بتفكير بدوف ردت

 ! نفسك اسألى معرفش:  لها وكتب“ ..  بقي متشتغلنيش منار يا دى الحركات فاىم أنا"  نفسو فى قاؿ

  طيب:  األلم ويعود المخدر مفعوؿ يزوؿ بدأ وقد بحزف كتبت

 ؟  أخبارؾ ايو-

  عليها أقولك وعايزة كدا قرارات شوية أخدت..  هلل الحمد كويسو:  بحماس وكتبت جديد من األمل لها أعاد

 !؟ الين أوؼ عاملو ليو االوؿ قوليلى بس قوليلى:  يتحدثاف عادا ألنهما السعادة من بشئ كتب

 ؟ ماشي..  القرارات ضمن من دا ىقولك-

 ! ابدأى..  ماشي-

 بعض مع صبلتين اسمها حاجة ومفيش الصبلة ىظبط يعنى..  نفسي من أغير كدا قررت:  وكتبت بسعادة تنهدت
..   شوية الطرحة وأطوؿ شوية لبسي وىوسع..  بطرحة غريب أى وقداـ قدامك وىقعد..  صبلة سايبة وأنا أناـ وال

 ؟ رأيك إيو..  وبس ربنا عشاف وىعيش كلها حياتى طريقة وىغير..  تانى رجالة على ىسلم ومش

 !! ومكلمكش ربنا مع وعدى أنفذ مقدرتش بس:  نفسها فى وقالت بحزف تنهدت أرستلها أف وبعد

 بس..  يقدرؾ ربنا:  كتب ثم بالكبلـ يحدؽ ثوانى عدة ظل! ..  يقرؤه ما يصدؽ ال وىو وتكراراً  مراراً  يقرأ عمر ظل
 ! أوى صعبة الحياة

 ! ؟ أوى صعبو إيو يعنى:  فهم بعدـ قالت

 ! مفيش-

 !!!!ايو؟ يعنى بجد أل-

 !  عاوزاه إنتى اللى فى تستمرى إنك أوى صعبة الدنيا يعنى:  وكتب تنهد
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 شديد بغضب شعرت!! .. “..  عليو قدرؾ ربنا اللى دا ىو"  بداخلها صوت وصاح رسالتو قرأت حين عيناىا اتسعت
 !!..  ىقدر بقى أنا:  وكتبت ىادئة تبقى أف حاولت أوصالها يمزؽ

 ! ىنشوؼ:  تقوؿ فيما واثقاً  غير قاؿ

 !! سبلـ!! ..  ىنشووؼ أيوا:  الغضب من المفاتيح لوحة تحطم تكاد وىى وكتبت غضب اشتعلت

 ال تشتعل بداخلها والنار اليـو ولكن ىو يغلق حتى تحدثو دائماً  كانت..  العكس وليس معو ىى تغلق مرة وألوؿ
 !  تفعل عم ُتسأؿ

 

**** 

 منو طلب كما الصناديق أوصل قد أنو محمود الحاج ليخبر التراويح بعد المعتادة بابتسامتو ماركت السوبر نور دخل
 ! جيت إنت:  بضيق محمود الحاج قاؿ..  نور بدف لها اقشعر نارية بظرات ورمقو لونو تغير رآه حين.. 

  ؟ تانى حاجو فى عايزنى كنت حضرتك أيوا:  لهجتو من بتوتر وقاؿ بصعوبة ريقو ابتلع

 ..  معتز الدكتور لبيت دى الصناديق ودى..  أيوا:  بمكر قاؿ 

 تعبانة عشاف للدكتور حبيبة ىودى كنت وأنا بعيد معتز الدكتور بيت بس واهلل آسف أنا:  وقاؿ حرج فى نور تنحنح
 !  جدا

 ! ..  أوديهم ىروح مثبل أنا يعنى:  وقاؿ بضيق زفر

 ! اهلل شاء إف بكرا أوديهم ممكن أنا حضرتك-

 ! لبكرة أختك خلى!!  إنهاردة يروحوا الـز أل: ينفعل كى نور يستفز وكأنو قاؿ
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 تعبانة ىى واهلل ىقدر مش بس آسف أنا:  القلب حنوف الكبير شيخو من يسمع ما اليصدؽ وىو بأدب نور اعتذر
 ..  و أوى

 مش الشغل تخلص عشاف بقبضك أنا!! .. يخلص شغلى إف ليا أنا! .. ؟ زفت وال تعبانة أنا مالى وأنا:  بغضب قاطعو
 !! ىى تكية

 أنو كما يخسره أف يريد وال بعملو متمسكاً  كاف ولكنو اليـو بنفس الثانية للمرة تُهاف كرامتو ألف أسنانو على نور جز
 ..  خير على الموقف يمر أف ويدعوه بداخلو اهلل يستغفر أخذ! ..  حد أبعد إلى للشيخ باحترامو متمسكاً 

 مما غضباً  يشتعل اليزاؿ وىو لو فقاؿ أختو مع بالذىاب لو يسمح أف تستعطفانو عيناه ووجد محمود الحاج لو نظر
 ؟ روحت لما بيتى عند حصلت حاجة في ىو:  ىدير لو قصتو

 سبتهم فتح محدش ولما روحت يدوب..  حصلت حاجة مفيش:  وقاؿ نافياً  رأسو ىز لكنو السؤاؿ من نور تعجب
 .. قولتلى حضرتك ما زى وجيت الباب على

 ؟ حد مشوفتش يعني طيب-

 ونطلع يساعدنى يجي وخليتو بكلمتين معاه وىزرت طلع وأنا السلم ع رامى شوفت افتكرت صحيح آه! ..  أل-
 ! .. العشا ألحق كماف وعشاف نازؿ طالع أفضل ما بدؿ بعض قصاد الصناديق

 بنات وشكوى وتصرفاتو أخبلقتو يعلم وىو ىدير بمضايقة بدأ من ىو رامى أف علم ألنو بضيق محمود الحاج زفر
 وأمسك فهب بسخافة ويعلق يسخر ونور بهدير يمسك أف يحاوؿ وىو رامى شكل يتخيل وأخذ تصرفاتو من المنطقة

 يا زبالة البنات كل مش!!  ..  بايدي قتلك ألكوف تانى ىنا وشك شوفت لو يانور باهلل قسماً :  بو وصاح نور بعنق
 !! برا! ..  لخالك ىيوصل وحاسبك بررا إطلع!! ..  معاىم ويتهزر يتلعب وينفع استاذ

 دىشة فى عيناه اتسعت لقد..  عنو يدفعو أف حتى يفكر لم ونور حولو تجمعوا الذين الرجاؿ بعض يديو من خلصو
 كف على كفاً  يقلبوف وىم المحل من الناس اخرجوه! ..  يتحدث عم حتى أو لو يُقاؿ مما أى اليفهم فهو سمع مما
 بالمسجد صبلة اليفوت والذى الباسم والوجو الدينية الصبغة ذو الشاب لذلك يمكن كيف..  نور عن سمعوه مما
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 طردتو الذى محمود الحاج حديث من فهموا كما"  بنات بتاع" يكوف أف لهم قدوة أبنائهم يتخذوه أف يتمنوف والذى
 !! العمل من توا

 

 ال كى يبتسم أف وحاوؿ..  لها يُأذف أف دوف خرجت التى الدمعة تلك ومسح وجهو وتحسس منزلو باتجاه نور تحرؾ
 فى واحد شئ لصوت اال اليستمع الطريق طواؿ وكاف..  محمود الحاج وبين بينو دار عم ويسأالنو وولدتو أختو تشك
 " للعبيد بظبلـ ماربك" .. “  للعبيد بظبلـ ربك ما" .. “  للعبيد بظبلـ ربك ما.. “  رأسو

 

**** 

 ..”  عيشو تقطع عايزة مكنتش أنا! ..  عمو“ 

 ! “ األوؿ فى أدبو قل اللى ىو! ..  حد عيش مقطعش أنا:  بضيق رد

 تتعالج عشاف فلوس محتاج ىيبقى وأكيد أوى تعبانة أختو إف بيقولك وىو سمعتو أنا بس:  حزينة وىى ىدير ردت
 !  ياعمو اشكتيلك ماكنت يارتنى! ..  طردتو وحضرتك

 بيغلط اللى! ..  داىية فى ىتوديكى دى عندؾ اللى الزايدة الطيبة..  ياىدير متزعليش:  بحناف وقاؿ كتفها على ربت
 يعنى! ..  أصبل حكايتك قبل من الصبح من فيو شاكك أنا وبعدين! ..  تانى وميغلطش عبرة يبقى عشاف يتعاقب الـز

 ! واحدة مرة من مطردتوش

 كاف اللى الوقت نفس وفى..  عنده يشغلو ىيرضي ومحدش الشارع فى وفضحتو دا ضريت حضرتك كدا بس-
 !!  متضررش االوؿ من االدب قليل

..  العظيم اهلل إستغفر راجل أبوه لحسن أكلمو ومقدرش! ..  دا الزفت رامى ع سلطة مليش أنا:  وقاؿ بضيق زفر
  اهلل شاء إف سهل يبقى سفركم عشاف بقى كدا فرفشي..  أىوو جيو أبوكى! ..  كدا مرئ دلع مدلعو
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**** 

 

 تتوقع تكن لم..  التفكير فى غارقة كانت..  بذراعيها وتحيطهما صدرىا الى قدميها ضامة فراشها على منار جلست
 عمر قاؿ كما حقا صعبة الحياة ىل..  صواب أيهما التعلم الذىن مشتتة كانت! ..  عمر من الصماء االجابو تلك
..  تفكر واجمة ظلت! ..  يتغير أف حتى يحاوؿ أف يريد ال ألنو فحسب ىذا يقوؿ أنو أـ..  ؟ تستمر أف تستطيع ولن
 الطويل والحجاب بالفستاف بها سيقبل ىل! ..  ىو كما عمر وبقى تغيرت وإذا! .. ؟ ىى كما ستبقى أـ ستتغير ىل

 !!  تفعل ماذا التدرى! ..  ياهلل! .. العيد أياـ أوؿ مع فيو التدرج تبدأ أف قررت الذى

 

**** 

 ! “ ؟ طردؾ إيو يعنى.. “  أياـ عدة وبعد

 ! .. ياحاـز طردنى يعنى طردنى: بحزف نور رد

 ! ؟ ليو طب:  بفزع صاح

 ..  شئ كل على هلل الحمد..  واهلل معرفش-

 ؟ وأكلمو أروحلو أنا تحب طب! ..  باهلل اال قوة وال الحوؿ-

  بقى وأالقى يستر وربنا وخبلص تانيو شغبلنة على ىدور أنا..  شكراً  حاـز يا ال-

 مذاكرتك فى دلوقتى ركز المهم..  يانور تبلقي اهلل شاء اف:  وقاؿ االمل بعض يمنحو كى يبتسم أف حاـز حاوؿ
  سوا الفطار بعد ندور ننزؿ ونبقى
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   بقى العصر صبلة فى تانى نتقابل ونبقى ياحاـز بقى ىروح أنا-

  سبلـ..  اهلل شاء اف-

 

**** 

 محمود الحاج رآه وحين..  بذىابو نور يخبر أف دوف ماركت السوبر الى حاـز واتجو..  المسجد من ونور حاـز خرج
  ؟ ياحاـز ازيك:  وقاؿ ابتسم

 ؟ ياحج إيو عامل وانت..  هلل الحمد تماـ-

 ؟ إيو أختك أخبار! ..  يابنى كويس:  وقاؿ تنهد

 خبلص اعدادى فى وبقت كبرت هلل الحمد كويسو:  ببسمة وقاؿ ىدى عن يسألو أنو تعجب

 ؟ ثانوى تانيو فى ىى مش..  ؟ ازاى اعدادى:  وقاؿ فهم بغير محمود الحاج لو نظر

 ! ثانوى تانيو فى اللى نور اخت دى..  السنادى اعدادى اولى فى لسو دى ياحج أل:  بابتسامة حاـز رد

 ! بالى مخدتش إزاى أنا باهلل اال قوة وال الحوؿ-

 ؟ إيو من بالك مخدش:  وقاؿ فهم بغير لو نظر

 ؟ عليها أطمن وعايز تعبانة كانت..  ؟ إيو أخبارىا نور أخت متعرفش..  حاـز يا حاجو وال ابدا ال.. ؟ ىاه-

 أف رافض عشاف عمامو او خيبلنو من لحد يقوؿ راضي مش ونور جدا تعبانة ىى..  ياحج ادعيلها:  بحزف حاـز قاؿ
 ! .. أصبل بالعافيو منو عرفت أنا دا..  يساعده حد

 ؟ لسو وال شغل لقى ىو طب:  بحزف قاؿ

 ! ياحج لسو واهلل ال-
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 .. ب صاحبك رامى..  حاجتين فى أسألك عايز كنت طب:  قاؿ ثم قليبل تردد

 أحدكم فلينظر خليلو دين على المرء"  بتاع الحديث سمعت ما ساعة من بس..  صاحبي كاف:  بصرامة حاـز قاطعو
 ؟ إيو فى عنو بتسأؿ كنت! ..  يهديو اهلل رامى وأولهم صحابى كل فى نظر أعدت وأنا" ..  يخالل من

 ؟ زعبلف ىو..  اتلغبطت بس نور على أسألك قصدي كاف أصبل! ..  والحاجو ال-

 ! فيو ىوا اللى كل رغم ومرتاح مبسوط ديما بحسو..  هلل الحمد أل-

 ! ؟ عندى من مشيتو عشاف دا كل..  ؟ فيو ىوا اللى إيو:  بتعجب محمود الحاج قاؿ

 بس أنا! ..  مشيتو ليو يقولى مرضيش وحتى خير بكل غير حضرتك سيرة بيجيب مش أصبل ىو حج يا أبداً  واهلل-
 وحالو حالى ماأشوؼ كل بزعل يعنى! ..  دروس ومبياخدش عامة ثانوية وفى وأختو أمو على وبيصرؼ يتيم إنو بقوؿ

 الناس إف..  بجد بيحرقنى واللى تانيو ناس منها حـر ربنا اووى كتيرة وميزات نعم وعندى جامد مدلع إنى بحس.. 
 ! مظلـو إنى حاسس وديما أبداً  حالى عن راضي ببقى مش وأنا راضيو بتبقى التانية

 أنو فتأكد ىدير دموع ماتذكر سرعاف ولكن تسرع يكوف قد أنو وفكر نور لحاؿ بالشفقو شعر وقد محمود الحاج تنهد
 عليك وصعباف دا عنو بتدافع اللى صاحبك:  وقاؿ مبلمحو تبدلت وقد ضيق فى لحاـز فنظر..  الصواب فعل قد

 أنا! ..  منهارة جت والبت رامى اسمو اللى والزفت ىو أخويا بنت معاكس راح حاجات يوديلى البيت بعتو..  دا أوى
 ! عندى من مشيتو يدووب حاجو أعلمو وال أكلمو مرضتش

 إزاى!  أصبل بنات على ومبيبصش وأخبلؽ أدب دا نور دا!! ..  اززززاى:  بدىشة وصاح حاـز عينا اتسعت
 معقد نور على بيقوؿ ورامى اصبل بعض مع بيمشوا مش ونور رامى! .. ؟ رامى..  ؟ مين ومع! ..  يعنى ىيعاكسها

 !؟ غلط فاىم انت اكيد! .. فازاااى؟ أصبل

 !! كذابو مش أخويا بنت وبعدين! .. ؟ ليو عليو ىتتبلى ىى يعنى:  بضيق قاؿ
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 مكنتش وأنا بصري أغض وعلمنى المسجد فى أصلى علمنى اللى ىو دا نور بس ياحج واهلل كدا مقولتش أنا-
 فيها الحكاية اكيد! ..  كدا زى حاجة يعمل استحالة! ..  كماف أوى قصيرة فترة وفى كدا أتغير ممكن إنى متخيل
 !  نور نسأؿ لما دا الغلط وىنعرؼ! ..  غلط حاجو

 عنو كبلـ وبطل إيو تاخد جاى انت شوؼ ياحاـز بقى سمحت ولو!! ..  أكلمو وال!!  أصبل أشوفو عايز مش أنا-
 !  سيرتو طايق مش لحسن

 

**** 

 ! “ ماااماااا.. “ العصر وبعد

 " المطبخ فى ىنا أنا..  ؟ يامنار جيتى انتى“

 ؟ ياماما دى الجيبة فى رأيك إيو:  بسعادة وقالت مرة ألوؿ جيبة ترتدى وكانت بسعادة الطبخ منار دلفت

 !  لبستيها أخيرا يااااه..  حبيببتى يا جميلة:  ببسمة االـ قالت

  تانى ىقلعها ومش-

  أبدا تانى بناطيل ىلبس مش أنا ماما:  منار فأردفت بدىشة االـ نظرت

  ؟ اهلل شاء اف دا إيو من دا! ..  نعم:  ذىووؿ فى االـ صاحت

  بصراحو اووى ضيقو البناطيل..  عادى ياماما يعنى-

 الجينز وبتلبسي..  دا أووى الضيق البنطلوف بتلبسي مش عمرؾ ماطوؿ..  ؟ وواسعو ضيقو بتقولى وانتى امتو من-
  طويلو حاجات وفوقيها الكويس
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..  والجيبة ىدير بتاع بالفستاف أنزؿ بقيت لما غير بالى مخدتش وأنا..  أووى قصيرة دى..  ؟ ياماما مين طويلة-
  دى للدرجة بشعة بتبقى مناظرنا إف فاكرة مكنتش

 ليو مجتش دى الدينية الحمقة ياختى وبعدين..  ؟ إيو يقولوا التخاف اماؿ!! ..  سفروتة إنتى يابت..  ؟ إيو بشعة-
 !  جيبات لبستى لو ىيترموا اللى العيد طقمين أجبلك ما قبل

 كدا ىى..  جيبات على ىلبسها والبلوزات..  اتجوز لما او البيت فى البناطيل ىلبس..  حاجو وال ىيترموا مش-
  الجيبة على وتمشي قصيرة كدا

  والنبى والنبى والنبى والنبى..  ياماما وافقى:  والدتها على تلح أخذت ثم

 !  االوؿ بس البوكى قولى..  عاوزاه انتى اللى اعملى اتنيلى خبلاااااص:  امها صاحت

 ! . أبتاه يا أبتاه..  الينتهى الذى عشقى.. حجوج..  بابا:  بدلع وقالت والدىا غرفة نحو ىرولت

 ؟ دى الدخلة عارؼ أنا يابت إيو عايزة:  وقاؿ بشدة ضحك

  بس جيبات وىلبس تانى بناطيل ىلبس مش أنا بابا:  وقالت قواىا إستجمعت

  يابابا والنبى والنبى والنبى:  الحاح فى تردد فأخذت بتعجب لها نظر

 ؟ ماشي..  اهلل بغير نحلف حراـ عشاف والنبى تقولى ببلش أوال:  وقاؿ جلسو فى اعتدؿ

  ماشى-

 ؟ كبلمك فى لترجعى خايف بس موافق انا ىو..  اممممم دا الجيبات لموضوع بالنسبة ثانيا-

  راجل بنتك متخافش أل-

 السنة لحد جديد لبس فمفيش للبناطيل ورجعتى كبلمك ؼ رجعتى لو بس..  موافق أنا يابنى طيب:  وقاؿ ضحك
 ؟ اتفقنا..  بقى خير وعليكى الجاية
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  اتقفنا-

 !!؟ ياعلى وافقت إنت:  وصاحت والدتها دلفت

 .. يامنار المحفظة ناولينى..  شوية أغيظك اما استنى..  ؟ ليو وموافقش-

 بدؿ يامنار العيد عشاف جديد طقم اشترى:  وقاؿ لمنار ناولها جنيو 511 منها فأخرج بشدة تبتسم وىى اياىا ناولتو
  ىتتلبس مش اللى البناطيل

 فلوس تديها انما..  ماشي وقولنا الجناف فى وافقتها طب:  والدتها فقالت بسعادة غرفتها الى وىرولت بشدة قّبلتو
 ؟ ليو تانيو حاجو تجيب

 فى الشيطاف فيلعب قديمة حاجة العيد فى تلبس عايزىا مش انا وبعدين..   بقى منار اـ يا طيبة وانتى سنة كل-
 ىتدخلني واللى الحيلة ىى دى..  طريقها فى وقفت انى يـو فى متحسش عايزىا أنا..  للبناطيل ويرجعها دماغها
  كويس ربيتها لو الجنو

 ! ..  لبسها على حاجو ماقولتها عمرؾ يعنى بس-

  منار اـ يا ومتخافيش الفطار كملى بقى روحى.. ازاى بنتى بربى أنا عارؼ أنا:  ببسمة قاؿ

 

 بعرؼ انى تعرفى لما منى ومتزعليش..  يامنار كماف عمر عن يبعدؾ ربنا:  لنفسو وقاؿ عينيو وأغمض خرجت 
 يخليكوا يابنتى ربنا..  جتلك لما عليو وحاسبتها جاية وىى الفستاف تجبلك خليتها اللى انا واف ىدير من اخبارؾ
  يغضبو اللى كل عن وتبعدى لبعض

**** 
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..  متكلمناش كاـ بقالنا..  ؟ إيو عاملو..  يامنار ازيك"  عمر من رسالة ووجدت حاسبها وفتحت غرفتها منار دخلت
 فى ضايقتك أنا ىو أعرؼ عايز أنا..  بتنشريها اللى البوستات من وعرفت..  الين اوؼ بس بتفتحى انك عارؼ أنا

 “  سمحتى لو عليا ردى!! ..  بتحبينى إنك حاسس مش بس بحبك أنا.. ؟ حاجو

 

 تلك عليو ترد أف نفسها لها قالت..   مجددا عليو ترد أال اهلل وعدت أنها تذكرت ولكنها ترد وجاءت بعمق تنهدت
 ولوعدىا هلل خائنة أنها واالعظم الحنوف لوالدىا خائنة أنها أحست وفجأة الرد تكتب بدأت..  االخيرة وستكوف المرة

 أنا ولو خالص تانى متكلمنيش ياعمر سمحت لو" .. “  فيك اهلل أخوف لن"  تبكى وىى تكتب نفسها ووجدت..  لو
 ذنبو أكبر أنا..  صعبة شايفها إنت اللى أو الصعبة الدنيا وىتحدى ربنا من أقرب عايزة أنا!! ..  عليا متردش كلمتك

 قادرة ومش دا الموضوع من أووى تعبانة انا!! ..  غلط كلو حرااـ كلو كبلمنا!! ..  معاؾ كبلمى ىو بعملو انى حاسو
 بينى كانت اللى الرسايل إمسح بتحترمنى إنت ولو..  دا فى رغبتى تحتـر وياريت..  فيا والدى ثقة بخوف وأنا أعيش
 عشاف الفيس على متكلمنيش حصل ومهما..  طريقى فى ومتقفش أتغير وسيبنى!! ..  فاتت اللى األياـ فى وبينك

 ! .. “ ىرد مش رد وصلنى ولو رد منك مستنية مش!! .. عليك وأرد مضعفش

 

 وعايزة بتحبنى مش ىى وال..  ؟ بجد ىتتغير فعبل ىى:  نفسو فى قاؿ فيها لما مصدقاً  غير وتكراراً  مراراً  عمر قرأىا
 إيو ىى فاىم مش أنا..  ؟ كدا اووى كتير ليو بتكلمنى كانت بتحبنى مش ىى لو طب..  ؟ كويسو بطريقو تخلع
 حد فى ىو!..  كدا ىيغريها اللى إيو! ..  وكويسو عادية وكانت يـو كاـ من بنتكلم لسو ماكنا معاىا حصل اللى

 !! “  خالص حاجو فاىم مش أنا! .. ؟ مقدمات غير ومن بسرعة كدا بيتغير

**** 

 مش أنا يارب واهلل..  العظيم اهلل استغفر.. “  كثيراً  يستغفر وأخذ الفراش طرؼ على وجلس نومو من حاـز فزع
 او بعاكسها انى بحلم ديما ليو!! ..  ناحيتها من وحشة حاجة  فيا ماكاف عمرى أنا! ..  كدا بيها بحلم ليو أنا عارؼ
 حبللى تبقى انها وادعيك اال بفتكرىا ومعنتش فيها بشوفها اللى المجموعات كل غيرت أنا يارب!!  أأذيها بحاوؿ
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 عنو ابعد عشاف تانى غلط بعمل لو نورنى يارب! ..  كدا بحلم ليو عارؼ مش انا! ..  وتهدينى تهديها وانك وبس
..  حراـ كل عنو يبعد أف يدعيو وىو بشدة وبكى الليل جوؼ فى ركعتين وصلى وتوضأ قاـ ثم..  فيها أغضبك وابطل
 أنو وتفاجئ.. تفكير ببل بنور اتصل ثم الصبلة من فرغ! ..  أبداً  بعدىا اليحزف فرحة نور يرزؽ أف يدعوه وأخذ

 لوحدى كدا بكلمك فجأة ولقيتنى بصلي كنت بس كدا متأخر بكلمك انى واهلل آسف أنا: معتذرا فقاؿ مستيقظ
  واهلل

 ؟ ودعيتلى طب:  وقاؿ نور ابتسم

 ؟ كدا بليل ديما أصلى ينفع ىو أسألك عايزة كنت..   أيوا-

 بركعتين ولو الليل بتقيم إنت إنما فرض مش ألنو المؤمن شرؼ ىو الليل وقياـ..  ليل قياـ اسمو دا..  طبعا أيوا-
  وتشكره وتدعيو وتشكيلو ربنا تكلم عشاف

  أووى متشكر يانور ماشي-

  عاوزينو احنا اللى كل منو ونطلب ونحكيلو نكلمو اننا الفرصو ادانا اف ربنا تشكر المفروض! .. ؟ إيو على-

  بكرة ونتقابل اقفل..   طيب-

 ! انهاردة اقابلك عايز انا بس..  ياحاـز ماشي-

 !!  يانور 5 الساعو:  وقاؿ للساعو حاـز نظر

  الفجر فى ساعتين كماف نتقابل خبلص-

 آجى وأعرؼ يقدرنى ربنا ماشي-

  والضراء السراء فى هلل الحمد بس مبتنزلش الحرارة حاـز يا لحبيبة ادعى وابقى  اهلل شاء اف خير على نتقابل-
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**** 

 وجلست قامت ولكنها للفراش وعادت وشربت بتكاسل قامت..  الثالثو تقارب الساعة وكانت عيناىا منار فتحت
 لتناـ سريرىا فى تدثرت ثم..  ستفعلو ما على يعينها أف اهلل تدعو وأخذت للسماء يدىا ورفعت الفراش طرؼ على

 ويصلحها عمر يصلح أف اهلل ودعت.. الليل جوؼ فى مرة ألوؿ ركعتين وصلت وتوضأت مجدداً  قامت ولكنها
 ! بديبلً  بغيره تقبل لن الذى الحبلؿ فى اياه ويرزقها

**** 

 التالى اليـو وفى

 ! “ خالو يا متشكرين..  تانيو شغبلنة على ىدور أنا! ..  هلل والحمد حاجة محتاجين مش إحنا “

 محمود الحاج عند شغبلنة جبتلك كفاية مش! ..  تانيو شغبلنة فى ىتعمر إنك فكرؾ وإنت:  بعصبية الرجل قاؿ
 !  أخوه بنت تعاكس وتروح معاؾ حقها تاخد االدب قلو االخر فى وتيجي! ..  اصبل الروح بطلوع

 !! مين أخوه بنت!! ..  دا الموضوع عن حاجو معرفش واهلل أنا!! ..  نعم:  بذىوؿ نور صاح

 مين وال مين ىتفتكر! .. ؟ ازاى ىتفتكر انت صحيح وال! ..  السلم ع رامى والزفت انت عاكسها اللى البت-
 !!؟ اصبل

 !! حاجة عملت وال!! ..  واهلل حاجو معرفش أنا!! ..  كدا عليا تقوؿ عليك حراـ-

 ىيتعامل ومش!! ..  عنده من طردؾ الراجل واىو وخبلص بقى عملتو اللى عملت أىو!! ..  متقرفنيش بقى يوووه-
 !!  صغير عيل ورا مشيت انى آخرتى دى!! ..  تانى معايا

 ما وعمره راجل صلب من راجل دا! ..  كدا نور على متقولش منصور يا ال:  تبكي وىى وقالت نور والدة تدخلت
 !! غلط فاىم دا محمود الحاج أكيد! ..  لحد وحشة حاجة عمل
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 غيرىا وال أخووه بنت اعرؼ وال فيها بتحكوا اللى من حاجو أى معرفش أنا!! .. ؟ إيو غلط فاىم:  بتعحب نور صاؿ
 !! وىيتردلها أخت عندى عشاف كانت مهما لبنت حاجو عملت ما وعمرى!! .. 

 البيت فى ىتترزع إنت..  فاضي مش عشاف الكبلـ قصر!..  دا بكبلمك بقى ادوشنا:  وقاؿ بضيق منصور تأفف
!! ..  أكتر مش بس ألختى إكراماً  الجامعو ماتدخل لحد عليك ىصرؼ وأنا عدلة كلية وتدخل تفلح عشاف تذاكر

 !!؟ فاىم..  عندى حاجة ملكش الجامعو تدخل لما بس

 ! يرحمو اهلل أبونا فلوس دى!.. ؟ فلوسك من علينا ىتصرؼ إنت ىو:  بتعجب حبيبة صاحت

 أوضتك روحى ياحبيبة إمشي:  الغضب شدة من أسنانو على يجز وىو وقاؿ نور منها واقترب نارية بنظرة خالها رمقها
 ! 

 !! أكتر مش خالنا إنو احترامنا من فدا ساكتين كنا إف يعرؼ الـز ماىو يانور أوضتى رايحو مش أل-

 !  إمشي قولتلك:  بغضب وقاؿ أصابعو بين يعتصره كاد حتى بقوة ذراعها أمسك

 فى أبداً  يراه لم والذى الكامن الرعب ذلك فيهما ورأى عيناىا وأدمعت الغاضب أخيها نظرات من حبيبة خافت
 !! تبكى وىى غرفتها إلى وىرولت لو عاد قد وعيو وكأف ذراعها فترؾ عينيها

 ! إذنكم بعد! ..  صح شايفو حضرتك اللى إعمل:  وقاؿ لخالو لو نظر

 ! بمرارة يبكى وأخذ بالوسادة وجهو ودفن فراشو على وارتمى الباب وأغلق لغرفتو مندفعاً  خرج ثم

 ! دا كل وميستحقش واهلل غلباف نور! ..  قووى عليو قاسي إنت! ..  يامنصور عليك حراـ:  أخيها الى والدتو التفت

 ! قاؿ قاسي قاؿ!!..  قاسي وتقوليلى!!  مصلحتو عايز يعنى! ... يذاكر يقعد عايزه انا! ..  بقى بتاع ببل غلباف ببل-

 

**** 
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..  بابها على خفيفاً  طرقا سمعت الساعة مايقارب وبعد! ..  فراشها على بحرقة تبكى وأخذت بابها حبيبة أغلقت
 يدىا ووضع منها اقترب..  تجب لم عندما نور منو ودلف الباب على الطرؽ زاد..  تجب ولم بالوسادة رأسها دفنت
 ؟ يومين بعد والعيد منى زعبلنو وإنتى تنامى ينفع:  بحناف وقاؿ كتفها

  ؟ كدا ايدى وتمسك تزعقلى ينفع وإنت:  تنهمر ودموعها وقالت الفراش طرؼ على وجلست اعتدلت

 اسيبك مينفعش..  الكتاب نكتب الـز يبقى ايدؾ مسكت ما بدؿ ياستى خبلص:  المرح اضفاء محاوال قاؿ
 ! كدا ممسوكة

  خبلص شوفتها ماتحاوليش:  فأردؼ بسمتها اليرى كى وجهها أشاحت ولكنها تبتسم جاءت

 ! زعبلنو مش يانور خبلص:  وقالت لو نظرت

 بالنار يعلم لوحده وربنا! ..  كماف جدا وغلطت غلطت إنى عارؼ..  ياحبيبة بصي:  وقاؿ بذراعيو كتفيها أحاطت
 ! .. إنتى عليكي طلعت فالنار منك زعلتينى خالو على رديتى ولما.. جوايا كانت اللى

 !!  والتزعقلى بتغضب عمرؾ وال! ..  عصبي عليك متعودة مش أنا-

  برضو خالنا دا كاف مهما! ..  كدا خالو مع تتكلمى مينفعش بس..  غلطانلك أنا..  حبيبة يا عليا حقك-

 ؟ عنده اللى وفلوسنا-

 صوتك ترفعى إنك المشكلة..  أصبل المشكلة دى مش..  أل وال ىترجع أعلم اهلل..  الغيب علم فى حاجة دى-
 ؟ حبيبة يا والحبلؿ الحراـ ىعلمك اللى أنا وال! ..  مينفعش! ..  عليو وتردى عليو

  يانور آسفة أنا..  قصدى مكنش واهلل:  وقالت بحزف أطرقت

  ياحبيبة خالص تعتذرى عايزؾ مش أنا:  وقاؿ بكفو وجهها رفع

 تغلطى لما بالنار ىضربك انى كدا معنى مش بس..  متعتذريش عشاف متغلطيش عايزؾ:  فأردؼ فهم بغير لو نظرت
  بس البلكونة من أحدفك ىبقى
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 الـز يبقي حرارة عندؾ وبعدين..  غالية يا تانى دموعك أشوؼ عايز مش:  وقاؿ اليو فضمها حبيبة ضحكت
  تعيطي مش تستريحى

 

**** 

  العيد أياـ أوؿ وفى

 " ؟ ياسمية بقى رأيك إيو"  بفرحة منار

 !!؟ سوا جايبينو اللى الطقم فين!!  دا البتاع إيو:  بفزع سمية صاحت

  دا الفستاف وجبت ركنتو:  طفولية ببسمة ردت

   أووى معجزاكى دى! ..  عباية دا مين فستاف:  صاحت

 

   وخبلص عاجبنى أىو..  فستاف.. عباية  ياستى عجبانى:  ببسمة ردت

  وبس وإنتى أنا..  انهاردة معانا خارجين مش ونهلة سارة..  خبلص يبقى عاجبك طالما ياستى خبلص:  بمكر قالت

 ! ؟ بس سوا ىنخرج..  ؟ إيو يعنى:  فهم بعدـ قالت

 ؟ إيو وال عجباكى مش وأنا-

  بس العيد فى غير بشوفهم مش ىما انما..  علطوؿ معاكى أنا بس قصدى مش واهلل-

 .. براحتنا نبقى عشاف وزعتهم اللى أصبل أنا جايين مش إنهم برضو أحسن:  بمكر قالت

 معايا يبقى حد عايزة فمكنتش المنتزه على ىيجيلنا رامى مع اتفقت أنا بصراحة:  سمية فأردفت منار عينا اتسعت
  غيرؾ
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 ! دا بتاعك الزفت تقابلى رايحة وانتى معاكى ىاجى انى فاكرة وانتى!!! ..  إيو:  بفزع صاحت

 مانتى..  ؟ الشيخة ياست إيو:  بسخرية سمية فقالت اهلل تستغفر فأخذت أحداً  تسب أال وعداً  قطعت أنها تذكرت
  تعترضي دلوقتى جايو..  بنها من فيها عاملو وانتى وبتنزلى الكيميا درس بعد علينا بتغطى كنتى

 ..   تانى الغلطة نفس ىغلط مش وأنا..  بقى عليكوا بغطى كنت إنى يسامحنى ربنا:  وقالت منار ارتبكت

  لوحدى ىروح وأنا.. خليكي! ..  بمجيتك ىتزلينى إنتى-

 مش وىو..  معاكى ىخرج مش إنى أقولو ىروح أنا..  لوحدؾ حتة فى ىيوديكى مش باباكى:  بتحدى منار قالت
  ىيخرجك

 إنك ألبوكى ىقوؿ معايا خارجة مش انك لبابا قولتى لو:  تهديد فى وقالت بسبابتها لها أشارت ولكنها سمية ارتبكت
 باخدىا كنت اللى الشوت ىوريلو الرسايل مسحتى ولو! ..  الفيس ع للصبح معاه وبتسهرى عمر بتكلمى كنتى

 .. تكلميو عشاف الدروس فى عندى من بتفتحى كنت لما لدردشتكم

 لكى ضدىا أدلة وتأخذ عليها تتجسس وىى الوحيدة صديقتها تتخيل وىى تبكى وبدأت الفراش على منار انهارت
 تصرفاتك من ياحلوة بقى بالك خدى:  وقالت أذنها على ومالت سمية منها اقتربت!  ..  بعد فيما عليها تساومها

 عرؼ أبويا لو بس! ..  معايا تيجي ىجبرؾ مش إنى ربنا وإحمدى ىقابلو يعنى ىقابلو رامى أنا! ..  دوؿ اليومين معايا
 !! تانى وش منى ىتشوفى

 

 من اشمئزت ولكنها بعينيها خلفها من منار تتبعتها..  المرتفع بكعبها عاليا صوتا تصدر وىى منار غرفة من خرجت ثم
 زر وضغطت المذياع نحو ببطء وتحركت جلستها من قامت..  بمرارة تبكى وىى وجهها فأدرات بنطالها شكل

 اآليات وكأف..  الشعور بهذا تشعر مرة ألوؿ..  قلبها تلمس االيات وجائتها..  بوىن الفراش على وارتمت التشغيل
 قلبها مست التى االيات تلك تردد وأخذت ترتجف وىى البكاء فى إنخرطت..  ىى أجلها من نزلت قد
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 َخِليبل ُفبلنًا َأتَِّخذْ  َلمْ  لَْيَتِني َويْػَلَتى يَا(52) َسِبيبل الرَُّسوؿِ  َمعَ  اتََّخْذتُ  لَْيَتِني يَا يَػُقوؿُ  َيَدْيوِ  َعَلى الظَّاِلمُ  يَػَعض   َويَػْوـَ " 
 الفرقاف -( “52) َخُذوال ِلئِلنَسافِ  الشَّْيطَافُ  وََكافَ  َجاَءِني ِإذْ  بَػْعدَ  الذِّْكرِ  َعنِ  َأَضلَِّني َلَقدْ (58)

 

 نحوىا وىرولت صرخت..   تظن كانت كما الهذياف من الحالة تلك على بها وتفاجئت غرفتها والدتها دخلت
 وىى االخرى ىى تبكى وبدأت بشدة احتضنتها..  وترتجف تبكى وىى الياتا تردد وىى رأسها على تمسح وأخذت
   تتوقف أف تترجاىا

  نامت حتى..  يديها بين باألماف وأحست والدتها ذراعى بين تبكى ظلت

 

 

**** 

 

 " ؟ عريس أنفع..  دى الشياكة فى يانور رأيك ايو“

   نخطبلك نروح يبل ياحاـز أيوا:  وقاؿ نور ضحك

    األوؿ تخلص الثانوية لما.. موشكرين ياعم ال:  بمرح قاؿ

  حاـز يا طب فى وإنت صيدلة فى وأنا خير على تخلص اهلل شاء إف-

  يسلهو اهلل يبل! ..  واحدة مرة طب:  ساخراً  قاؿ

  تانيو حاجو ميمشيش دكاترة خط خطك وبصراحة..  صعب كل على باهلل واستعين شوية قدراتك فى ثق يابنى-
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 الحزف من لشئ نبرتو تحولت ،ثم..   منك ىزعل ما عمرى إف عارؼ مانتا اتريق اتريق:  وقاؿ بشدة حاـز ضحك
 ؟ دا محمود الحاج أخو بنت حكاية إيو معرفتش لسو:  وقاؿ

 شوفتها حتى فاكر وال معرفهاش أنا واحدة ىعاكس ازاى معرفش..  حتى أعرؼ عايز ومش:  وقاؿ بالنفي رأسو ىز
 ..راـ مع كنت وايو أل..  امتو

 بدأت..  البوابة نحو ىرولت التى الفتاة وتلك السلم أعلى رامى رأى حين تذكر رأسو فى وردت ذكرى كبلمو قطع
 وقد أختو ابنة ىى المهرولة تلك أف ذىنو فى وتردد..  مخيلتو فى الصورة ُرسمت حتى الخيوط بعض عنده تتجمع
 ألقاىا التى كلماتو وتذكر..  البوابة عند وقابلتو صناديق يحمل كاف أنو لو ووصفت ماحدث لو وقصت لعمها ذىبت

 ؟ إيو:  قائبلً  تفكيره حاـز قطع ،..  رامى مع الجو يلطف كى العبارات بتلك تفوه ألنو بشدة نفسو وأنب رامى على
 ؟ حاجو افتكرت..  ؟ ليو سكت.. 

 ابداً  ال! .. ؟ ىاه-

  يسامحنى ربنا..  العظيم اهلل إستغفر!  الظن بسيئ كنت:  نور فأردؼ بتعجب حاـز لو فنظر يستغفر وأخذ

 أمر كل:  ببسمة قاؿ ثم قليبلً  نور صمت..  الشارد صديقو يضايق ال كى مجدداً  يسألو ولم االبتساـ حاـز حاوؿ
  خير المسلم

 البيت فى ىعد مكنتش الشغل  من إطردت مكنتش لو:  البسمة بذات نور فأردؼ يقصده كاف ما حاـز يفهم لم
  للمذاكرة أكبر فرصة عندى بقى دلوقتى يعنى.. أذاكر

 دى..  بتاعتك المنطقو نفس فى اسكندرية فى ىنا اتولدت إنى ربنا بحمد إنى يانور تصدؽ..  يانور هلل الحمد-
 الصحبة ىقوؿ االلتزاـ عن نصايح بدى لو أنا بجد..  يشجعنى حد أالقى أتغير أحب لما عشاف ربنا من حكمة

 .. الصالحة الصحبة ثم الصالحة الصحبة ثم الصالحة

 بدأت إنى أقولك عايز وأنا..  الصالحة الصحبة على تدور ىيخليك اللى دا ألف..  ربنا حب قبلهم زود:  نور قاؿ
 شهر كاـ أخبط وفضلت..  يوجهنى اللى القى ومكنتش العبادات فى سطحية عندى وبقي غلط وبدأت لوحدى
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 وبرامج فيديوىات كمية نزلت..  نفسي مع وأبدأ بنفسي نفسي أعلم قررت كدا وبعد!! ..؟ إيو أعمل عارؼ ومش
! ..  أل الورقة انما بتنسى الدماغ..  وراه بسجل وكنت..  أوى جامد فيا غيرت وبجد وسمعتها حسنى لمصطفى
..  وإخراجى تجميعى إنو فيهم حاجة وأحلى دلوقتى كنز بقى دا الكشكوؿ..  بيا خاص كشكوؿ فى وأجمعهم

  تانية لناس حسنى مصطفى بعد بقى اتوسع بدأت وبعدين

  االخر ىو كشكولو أمر تذكر ألنو حاـز ابتسم

  ربنا وبيحب وأخبلؽ جميل شاب.. بيك رزقنى ربنا بفترة وبعدىا:  نور فأردؼ 

  ملتـز وأبقى يقدرنى ربنا-

 الخره ىيوصل ومحدش الطريق على كلنا..  أوى عنصرية بحسها دى ملتـز كلمة مبحبش أنا:  مصطنع بضيق قاؿ
 وربنا الطريق على نموت اننا بقى المهم..   والسبلـ الصبلة عليو الحبيب لكماؿ ىيوصل محدش عشاف..  أبداً 

 ربنا طريق غير تانى طريق أى على ومنموتش   عنا راضي

 ؟ االوؿ فى لسو وأنا..  ؟ اهلل طريق على أبقى ممكن كدا أنا يعنى!! .. ؟ دا ايو-

 مش اهلل شاء اف احنا انما وتقف معينو لنقطة ىتوصل انك معناىا االوؿ فى تقوؿ لما..  االوؿ اسمها حاجة مفيش-
 ولما..   اهلل طريق على تبقى حراـ حاجو ومبتعملش عايش مانت وطوؿ..  ربنا قداـ الجنو فى نبقى لما اال ىنوقف
 تفضل عشاف ربنا فى تحببك حاجات تعمل إنك حاجة أىم..  دا الطريق على بتخطو ربنا فى تحببك حاجات بتعمل
 فى نفسك بتحبب تبقى واالماف والبيت االـ نعمة على ربنا وحمدت حواليك بصيت لو أنت دا..  علطوؿ بيو متعلق

 بيقوؿ صوت ىتسمع جواؾ من ألف..  ربنا فى نفسك بتحبب ىتبقى وساعدتو مساعدة محتاج حد شوفت لو..  ربنا
..   منو وقربك  لربنا بحبك مطمن وتبقى..  بعض نساعد ويخلينا بعض على قلوبنا بيحنن ألنو اووى جميل دا ربنا

 مشاعرى أطلعو يسمعنى حد مدينى إنو أوى كريم ربنا إف حسيت بس ليو دا كل بقولك أنا معرفش أنا ياحاـز واهلل
  بيها بحس اللى والحاجات

  زيينا مش.. كدا رقيق بحسك..   اهلل ماشاء يانور أوى عسل إنت بجد:  بعطف وقاؿ حاـز ابتسم
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 فخدت..  ىى معاىا ألعب وأروح صحابى بسيب زماف وكنت..  واحدة بنت أخت مع طالع أنا:  وقاؿ نور ضحك
 معاىا طلعت انى ربنا بنعمة حسيت دلوقتى بس..  بنت عليا ويقولوا عليا بيتريقوا كانوا والعياؿ البنات رقة من شوية

 .. 

  الحتو فى مشكلة ىتعمل كنت..  ُزرؽ وعيوف أشقر شعر..   بنت مش إنت إف هلل الحمد-

 بنت كنت لو.. طبعا ولد انى هلل الحمد( بمرح قالها) دى المواضيع فى الهزار مبحبش..  ؟ ينفع تريقو بطل-
 ما قبل العيدية تلحق عشاف بيتكوا على روح ياخويا يبل..  وقت أى وفى براحتى المسجد فى أصلي ىعرؼ مكنتش
  تخلص

 ؟ إيو ىتعمل وانت طب-

  برضو العيدية ألحق ىروح:  وقاؿ ضحك

 أو بنت بعاكس إنى بحلم أنا لو:  وقاؿ خجل فى رأسو طأطأ ،..  حاجة فى أسألك عايزة كنت مانمشي قبل طب-
 ؟ إيو يبقي دا..   دى البنت أعرؼ وأنا..  بأذيها

  ؟ عنها بصرؾ بتغض إنت-

 فى ابص مبقيتش دلوقتى بس اصبل بنات على بصيت ما اصبل وعمرى..  فتره من عنها بصرى بغض بقيت واهلل اه-
 !! خالص وشهم

  يعنى دماغك كبر..  ياحاـز االحبلـ على متاخدش..   احبلـ اضغاث تبقى:  وقاؿ حاـز اربكت ابتسامة نور ابتسم

 

**** 

..  ؟ منار يا مالك:  وقالت بحناف رأسها على ومسحت والدتها منها اقتربت تبكى وبدأت بوىن عينيها منار فتحت
  ؟ يابنتى عليكي طمنينى
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 مع اتخانقت:  وقالت لوالدتها نظرت..   بعمر عبلقتها سمية تفضح أف من خوفا يرتجف وقلبها بقوة منار تنهدت
 ! ياماما سمية

 ؟ شويو من العسل ع السمن زى ماكنتوا!! .. ؟ حصل اللى إيو يابنتى ليو-

   ياماما بقى حصل اللى حصل اىو-

  يسامحنى وربنا مبحبهاش أنا برضو أحسن:  بابتسامة وقاؿ والدىا دلف

 وقد رأسها على ومسح منها اقترب..  فعلتها من خجبلً  رأسها وطأطأت بكسرة بها ثقتو خانت الذى لوالدىا نظرت
 بس معاىا اتخانقتى لما الصح عملتى انتى:  لها وقاؿ ابتسم..  االمر فى دخل عمر لموضوع أف كسرتها من أحس

 كويسة بنت..  ىدير مع خليكي..  أبداً  تكلميها ترجعى وال تصالحيها عايزؾ ومش..  ياختى كدا على متتعوديش
 ! أووى وبتحبك ومحترمة

 ! لوحدى أبقى عايزة مش وأنا!..  كتير ىنا بتيجى ومش! ..  يابابا أووى بعيدة ىدير بس:  مختنق بصوت قالت

 ما زى يرجعهالك قادر اللى ربنا..  ربنا..حد وأغلى أىم ومعاكى..  معاكى وأمك معاكى أنا..  لوحدؾ مش إنتى-
  بعض عن بعدكوا

 !! اصبل رجعت اف دا..  يرجعهالى ربنا ما لحد يابابا لوحدى أبقى يعنى-

 ضالة تبقى تحبى..  ىيضلوكى حواليكى اللى أكثر يعنى(( .. الّلوِ  َسِبيلِ  َعن ُيِضل وؾَ  اأَلْرضِ  ِفي َمن َأْكثَػرَ  ُتِطعْ  َوِإف))-
 ىو الناس من وصفوة ربنا ومعاكى  النبى حفيدة تبقى وال..  موقف أقل فى عنك تتخلى كتيرة ناس ومعاكى

  اهلل شاء اف بعنايو ىيختهارلك

 ؟ فات اللى كل على ىيسامحنى ربنا تفتكر:  وقالت لو ونظرت كلماتو من قليبل منار ىدأت

 تفتحى تقدرى يعنى..  كبلمى مش ربنا كبلـ دا((.  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  َأف يَػْغِفرُ  الَ  اللَّوَ  ِإفَّ  ..))  طبعا أيوا-
 مع بيها بتتواصلي اللى ىى عشاف..  يامنار حبيها..   العبادة وىو وبينو بينك اللى الرابط وتقوى  جديدة صفحة معاه
  بتحبيو اللى
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  يابابا أووى بحبك أنا-

 وفتح خصرىا فى يدىا وضعت التى عينيو بطرؼ لزوجتو نظر ،..  يامنار أووى بحبك كماف وأنا:  وقاؿ احتضنها
 حنوف عائلى حضن فى كاألطفاؿ ذراعيو بين ارتمت ،..  حبيبتى يا كماف إنتى  وبحبك: بمرح وقاؿ لها االخر ذراعو
  بأسرىا العائلة جمع

 

**** 
 واهلل وحشانى ياعمتو إزيك:  ببسمة وقاؿ يدىا وقّبل  منها واقترب عزة عمتو رأى حين وإبتسم منزلو نور دخل

 ؟ إيو عامل..  الغالى يابن وحشة ليك واهلل:  وقالت بحرارة قبتو

  ياعمتو تماـ هلل الحمد:  ببسمة رد

  ؟ نسمة على تسلم مش:  ببسمة قالت

 ..  ؟ إيو عاملة يانسمة إزيك:  باألرض ووجو ببسمة قاؿ بجواره عمتو ابنة وجود نور الحظ

 ؟ وانت هلل الحمد يانور تماـ:  ببسمة ردت

 ! اذنكم بعد..  انبارح من منمتش ىلكاف برا مش جاى ياجماعو اذنكم عن..  هلل الحمد-

 بسعادة ابتسم.. بسرعة دقاتو تتبلحق الذى قلبو تحسس خلفو الباب وأغلق دخلها..  غرفتو الى بسرعة اتجو ثم
  تسليمة فى أتدبس ما قبل منهم ىربت لللو الحمد..  منتهاه الحمد يبلغ حتى الحمد لك اللهم:  وقاؿ

 

**** 
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 ؟؟ يعنى وازاى! .. ؟ مين"  بفزع وقاؿ  والدتها تقف حيث الى منار ىرولت!  “ ..  يامنار شوية كماف جاى خالك“ 
 ! “ ؟ كدا فجأة

 !  وقت أى فى ويجي أخويا دا المشكلة إيو:  وقالت سارة تعجبت

 .. يعنى ياماما بس-

 ؟ خارجو ومش سمية مع اتخانقتى قولتى مش!  .. ؟ إيو يعنى-

 ..  بس أيوا-

 ؟ إيو بس:  بتعجب قالت

 ! أوضتى أرتب أروح إما..  بالسبلمو يجوا..  حاجو وال:  مصطنعو ببسمة وقالت ثبات ُتظهر أف حاولت

 ما ساعة من عمر فيها أشوؼ مرة اوؿ دى"  تفكر وأخذت عميقاً  نفسا وأخذت بابها وأغلقت غرفتها نحو ىرولت
 قدامو أقعد ىعرؼ طب! .. ؟ عليو مسلمتش لو ىيضايق ياترى!! ..  الفيس ع تانى ىكلمو ومش ىتغير انى قولتلو
 ولو الصبلة باسداؿ أقعد لما المشكلة إيو..   أغضبك عايزة مش أنا بقى يااررب! .. ؟ اززااااى طب! .. ؟ بطرحة

 نفس فى وأغضبو ربنا ىرضى يعنى..  ؟ ىكذب طب! ..  يعنى كدا.. بصلي كنت..  أصلي رايحة ىقولو سألنى حد
 مش أصبل مشكلة مش بس عسل ىيبقى شكلى..  وخبلص ابنك عشاف البساه أنا لخالى وأقوؿ ىلبسو أنا..  الوقت
 العصير ع وأدخل المطبخ ع أجرى أشوفو ما أوؿ أنا..  ؟؟  بقى إزاى عليو ىسلم مش طب! ..  أكذب ما أحسن
 حاجو وأىم..  ومغضبووش بقى يقدرنى ربنا..  حبلؿ فى رواية فى البت زى بشياكة نفسي وأخلص إيدي فى وأجيبو

 “ دا زماف بيحصل كاف اللى العبط زى لوحدنا بعضنا مع منعدش

 دلوقتى إيو بتصلي كنتى انتى:  بدىشة قالت التى لوالدتها وخرجت غرفتها ورتبت الصبلة اسداؿ وارتدت منار قامت
 ؟؟ كدا أووى الصبلة مأخرة معقولو..  ؟؟

  عمر عشاف باالسداؿ ىقعد أنا..  ياماما أل-

  ؟ كماف بقى عمر فى المشكلة وايو-
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  ؟ إيو وال محجبة إنى والمفروض..  ليا محـر ومش ياماما منى أكبر-

  يعنى دا البتاع من متضايقو تبقي عايزاكى ومكنتش حر الجو بس..  يابنتى راحتك على يامنار طيب-

   ؟ إيو فى أساعدؾ عايزة..  الكل ياست بقى المهم..  يامامتى راحتى على سيبنى-

 

**** 

  الساعة مايقارب وبعد

 "  أخويا يا منور واهلل“

 " ؟ يامنار إيو أخبارؾ..  واهلل ياسارة بنورؾ“ 

  ياخالو تماـ:  ببسمة ردت

 !؟ عمر فين أماؿ:  سارة قالت

 .. طيبين وإنتم سنة كل كلكم بيقولكم ىو..  واهلل يجي معرفش معلش:  معتذراً  قاؿ

 ىو! .. ؟ ليو مجاش ىو.. “   تفكر وأخذت فراشها على وارتمت غرفتها ودخلت والتحايا السبلـ معهم تبادلت
 بقى ياررب  فيو أغضبك عايزة مش بس بحبو أنا يارب..   يشوفنى عايز مش!! .. ؟  عشانى مجاش يكوف ممكن

 نفسي كاف برضو بس براحتى وأقعد االسداؿ ىقلع عشاف أريح كدا أينعم..  مشوفتوش عشاف تعبانة أنا قلبى ريح
 " أشوفو

 البنطاؿ ذو العيد طقم وارتدت االسداؿ خلعت الفراش من ونهضت عينيها فى تحركت التى الدمعة ومسحت نهضت
  معهم لتجلس ببسمتها وخرجت وجهها على االبتسامة ورسمت
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**** 

 مد..  نور سلم أف وبعد الصبلة وأدا حاـز بصبحة العصر صبلة ألداء للمسجد نور اتجو..  بيومين العيد وبعد
  يانور اهلل تقّبل:  قائبلً  ليصافحو يده بجواره الجالس

  ؟ إيو عامل إزيك..  اهلل شاء إف ومنكم منا:  ببسمة نور صافحو

 ؟ وإنت هلل الحمد تماـ-

  طيب وإنت سنة كل..   هلل الحمد بخير:  مبتسماً  قاؿ

 ؟ ياحاـز ازيك:  وقاؿ لحاـز انتبو ،..  يانور طيب وإنت-

 ! يايوسف تماـ:  الضيق من شئ صدره بختلج وكاف حاـز رد

 عليك أسلم آجى ونفسي بشوفك يـو كاـ بقالى أنا:  لنور االحراج من بشئ يوسف فقاؿ المسجد من سوياً  خرجوا
 .. منك مكسوؼ كنت بس

 إنت:  بمرح ورد ذلك نور فبلحظ وجهو على الضيق عبلمات يوسف اليرى كى اآلخر االتجاه فى وجهو حاـز أشاح
 ! ياال عليك اللى جنيو الربع ىات..   إيو وال يايوسف حاجو وال فلوس منى سالف كنت

 ىديك مش:  ببسمة يوسف فقاؿ نور فكاىة على يتغلب أف ضيقو يستطع لم الذى حاـز وكذلك يوسف ضحك
  ياصاحبى مات فات اللى..   حاجو

  نور حج يا المغرب صبلة فى ألقاؾ..  أنا سأخلعن..  يارجالة بقى جو بيتى أنا:  حاـز وقاؿ ثبلثتهم ضحك

 متفرد:  بشدة يضحك وىو حاـز فقاؿ حاجب رافعاً  لو وينظر يتحرؾ لم الذى لنور التفت ثم بوابتو الى حاـز اتجو
 ..  بكآبتى متفرد..   بصبابتى

   األياـ عليك أطلع ما بدؿ مطراف ببلش عليك يفتح اهلل:  وقاؿ نور ضحك
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 منهجكوا دا ىو:  بخوؼ قاؿ الذى ليوسف نور فنظر لشقتو صعد..  سيرحل أنو لهما مشيرا كفو ورفع حاـز ضحك
 ؟

  أيوا-

 !  أوى صعب شكلو:  خوفو زاد وقد قاؿ

 أنا إسمها حاجو فى..  سهل ومنهج صعب منهج إسمها حاجة مفيش:  السبلـ بعض يوسف منحت ببسمة نور رد
 بتقفل وناس االمتحاف نفس بيبقى أصلو..  صعبة الفيزيا اذا فيزيا مبذاكرش أنا أو..  سهلة الفزيا اذا مثبل فيزيا بذاكر
 الذى ليوسف نظر ،.. وىتتقفل سلهة إنها نفسهم أقنعوا دوؿ بيقفلوا اللى بس..  بالمادة بتطلع يعنيها ربنا وناس

  بتتقفل ىى إذاً :  وأردؼ بالغ باىتماـ ينصت

 ؟ منى زعبلف مش إنت:  باحراج وقاؿ رأسو طأطأ ثم يوسف ابتسم

 يايوسف منك زعبلف مش طبعاً  أل:  يقصد ما فهم وقد ببسمة نور قاؿ

 ؟ بابا من زعبلف انت طب..  ؟ يانور بجد-

 المغرب فى ىتيجي ياباشا بقي المهم..  يايوسف أصبل بابايا دا..  باباؾ من زعبلف مش طبعا أل:  بسمتو بنفس رد
 ؟ إيو وال

  أكلمك عشاف بس انهاردة جيت أنا..   عارؼ مش بصراحة-

 إيو ىتعمل بقى اماؿ..  بتحبنى عشاف وتكلمنى تقابلنى عشاف جيت انت يعنى..   ليا يخليك ربنا:  حانيو بلهجة قاؿ
  يوسف يا طبعا األعلى المثل وهلل..  واالعظم االكبر حبيبك تقابل عشاف بقى

 ..   يانور اهلل شاء اف آجى ىحاوؿ:  وقاؿ ابتسم ولكنو االقتناع معالم عليو تظهر لم

 ياخويا دعوة ليش..   أشوفك عايز أنا برضو بس..   باشا يايوسف اهلل شاء اف يسهل ربنا:  مبتسماً  نور قاؿ

 اهلل شاء اف ىاجى يانور حاضرر:  وقاؿ يوسف ضحك
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 وغلس..  بتكاسل الفراش من نهض االذاف صوت مع عينيو محمود الحاج فتح..  الفجر صبلة وقت أسابيع عدة بعد

 فتح..  وفتحو بخفة الباب وطرؽ نحوىا اتجو يوسف غرفة فى بحركة أحس..  يصلي كى لغرفتو واتجو وتوضأ وجهو
 ! إتأخرت لحسن أنزؿ الـز مستعجل معلش..  يابابا ازيك:  يقوؿ وىو بعجلة وخرج يوسف

 !؟ فين رايح:  بتعجب قاؿ

  الجامع فى أصلي رايح-

  ؟ معاؾ آجى تحب:  وقاؿ بحناف الوالد ابتسم

  يابابا ياريت:  تفكير بدوف بسعادة  رد

  يوسف يا بينا يبل ماشي:  ببسمة فقاؿ يبلحظ لم والده ولكن وجهو على من البسمة فتبلشت نور أمر تذكر ثم

 يفقد أف يخشي كاف..  ونور والده بين المواجهة من يخاؼ..  صدره يخترؽ يكاد وقلبو والده برفقة يوسف تحرؾ
 جاؿ دخل ولما للمسجد وصبل حتى بشدة ينبض قلبو ظل..  مثلو صديق على بحصولو جداً  سعد الذى نور صداقة
 ىو وصافحو حاـز منو اقترب..   نور وجود لعدـ قلقو رغم وجهو أسارير انفرجت نور يجد لم ولما المسجد فى بعينيو

 ..  معهم محمود الحاج لوجود عنو يوسف يسأؿ أف نور غياب عن شيئاً  يعلم ال الذى حاـز يشأ ولم محمود والحاج

 ..   نور بدوف يصلوف وشرعوا..  المرصوص كالبنياف متساوياً  واحداً  صفا المسلموف واصطف الصبلة أُقيمت

 معهم الصبلة وأكمل معهم وركع االحراـ تكبيرة وكبر معهم واصطف المسجد النور دلف المصلوف ومعو األماـ ركع
 تتأخر خبلؾ اللى إيو!!  يانور عليك قلقتنى:  وقاؿ بشدة واحتضنو حاـز منو اقترب.. معهم ركع ألنو معهم وسلم
 !؟ كدا
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 وقبل الليل طوؿ كمادات أعملها ماما بدؿ جنبها وفضلت جدا وسخنة أووى تعبانة كانت حبيبة ياحاـز واهلل معلش-
  هلل الحمد الصبلة ولحقت صحيت هلل والحمد..  نمت ساعة بنص الفجر

 كويسة تبقى اهلل شاء واف نور يا حبيبة على سبلمة ألف..  هلل الحمد:  بتوتر حاـز قاؿ

 ! أووى عليها قلقاف وأنا علطووؿ بتسخن ىى لحسن ياحاـز يارررب:  وقاؿ بقوة نور تنهد

 خجل فى رأسو وطأطأ نور ارتبك..  مبتسماً  محمود الحاج ليرى فالتفت خلفو من الصوت جاء" ..  يانور سبلمتها“
 بخير؟ حضرتك..  ياحج يسلمك اهلل:  وقاؿ

..  بنور عبلقة لها بالمسجد ابنو صبلة أف وأحس المهذب الشاب ذلك تجاه قلبو تعتمر المشاعر من بسيل أحس
  ؟ يانور إيو وال عمك على ىتسلم مش..  يانور هلل الحمد:  وقاؿ فابتسم

 أسبوع الكاـ فى أووى نور يا وحشتنى:  بحناف وقاؿ أحضانو الى محمود الحاج فجذبو  ليصافحو يده باحراج نور مد
 ! دووؿ

 ! ياحج واهلل آسف أنا:  وقاؿ  ذراعيو بين نور ارتاح

  يانور خير حصل:  سبق عما قليبلً  مختلف بصوت وقاؿ نور فترؾ ىدير تذكر

  عليكم السبلـ..  مذاكرة عندنا عشاف بقى نروح الـز حضرتك إذف بعد:  وقاؿ لحاـز فنظر نبرتو تغير الحظ

 وقاؿ ليوسف محمود الحاج فالتفت  لمنزلهما ووالده يوسف تحرؾ.. ورحبل حاـز وأخذ مودعاً  بكفو ليوسف أشار ثم
  ؟ نور بتقابل إنت ىو: 

 ويعرؼ ومؤدب أووى شاطر عليو اهلل ماشاء زيو أبقى عايز وأنا أوى كويس شاب دا..  يابابا أيوا:  نور عن مدافعاً  رد
 ..  كويس ربنا

  يوسف يا بقى نيتو قد على يديلو ربنا:  الفتور من بشئ رد

 ؟؟ عندؾ من ليو مشيتو إنت بالحق أال:  بفضوؿ سألو
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 !!  تانى ومتسألنيش!! ..  يايوسف تعرؼ الـز مش-

 

**** 

 الحمد يبلغ حتى  اهلل يا لك الحمد:  وقاؿ بقوة وتنهد يده ورفع النافذة أماـ ووقف غرفتو ودخل لمنزلو حاـز عاد
 حاؿ إصلح يارب..   منك وقريب ديماً  معاؾ أفضل يارب..  يارب ليك ديما وإىدينى حالى إصلح يارب..  منتهاه

  اياىا ارزقنى فيها خير ليا لو يارب منك وقربها دلوقتى تصلى صحيها يارب..  يارب ليك واىديها..  يارب منار

 

**** 

 ويصلحو اهلل يهديو أنو كثيراً  لعمر ودعت للسماء يدىا ورفعت الفجر وصلت وتوضأت قامت عيناىا منار فتحت
 ..  الحبلؿ فى اياه ويرزقها

 

**** 
 " ؟ ليو كدا بدرى صاحى ياعمر ايو“

 ؟ حاجو عايز كنت..  يابابا الفجر أصلي صحيت:  ببسمة رد

 ؟ منار بتكلم إنت ىو:  بجدية وقاؿ بجانبو االب جلس

  يابابا عادى..  يعنى آه:  وقاؿ عمر ارتبك

 ..  طيب-

 ؟ يابابا حاجو فى-
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 وعلطوؿ صحاب انتو اف وعارؼ وكدا العامة الثانوية عشاف عليها قلقاف أصلى..  ياعمر يعنى عادى بسألك أل-
  كدا بس..  منك عليها اطمن عايز فكنت بتتكلموا

 ..  علطووؿ بدعيلها انا بس اخبارىا إيو فمعرفش يابابا اصبل فترة بقالنا مبنتكلمش احنا بس..  يابابا ماشي-

 ؟ كدا حاجو فى عايزؾ كنت! ..  بابا:  االحراج من بشئ قاؿ عمر ولكن ابنو من يخرج الوالد جاء

 ؟ ياعمر خير:  وقاؿ ابنو بجوار وجلس الغرفة باب أغلق أف بعد الوالد عاد

 !  يابابا أتجوز عايز انا بصراحو:  وقاؿ قواه استجمع

 ؟..  الكليو فى لسو انت بس..  ياعمر ماشي:  وقاؿ االب ابتسم

  بتدرس لسو وانت كبلـ ربط من مانع مفيش بس:  ابنو مشهد من يبتسم وىو والده فأردؼ بخجل رأسو طأطأ

  ؟ يابابا بجد:  بأمل قاؿ

 دى الحظ سعيدة ومين:  سؤالو اجابة يعرؼ كأنو بمكر يبتسم وىو والده فقاؿ عمر وجو فتهلل باالثبات رأسو ىز
 ؟ بقى

 !  منار:  بخجل قاؿ

  كماف  عمتك وبنت ومتدينة محترمة بنت منار  اهلل بركة على:  وقاؿ االب ابتسم

 ؟ موافق إنت يعنى! .. ؟ يابابا بجد:  نفسو ُيصدؽ ال وكأنو عمر قاؿ

  ؟ إيو وال ىتوافق..  بقى العروسة فى المشكلة بس موافق طبعا-

 .. ىتوافق يابابا متخافش أل:  بثقة قاؿ

  ياحج أووى جامد ابنك:  وقاؿ االساس من موجودة الغير عنقو ربطة يظبط وكأنو تظاىر

   وحش شكلك ويبقى ىتترفض وال ىتوافق نشوؼ إما ياخويا طيب:  وقاؿ رأسو على بخفة ضربو
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  نبضها ونجس عمتى نسأؿ يبقي خبلص-

 !! ؟ عمتك نبض:  بمرح قاؿ

  شوية معايا وركز منار على بتكلم أنا..   مينفعش متجوزة أصبل عمتى! .. ؟ ياعم مين عمتى-

 قعدة لو حتى ىتحصل حاجو أى مفيش علمك فى يكوف بس وأسألها عمتك مع أتكلم ىبقى..  عمر يا ماشي-
 ؟ متفقين..  عامو ثانويو تخلص ماىى قبل تعارؼ

  ليا يخليك ربنا حجوج يا ماشي-

 بيك ويفرحنى ليا ويخليك يابنى يكرمك ربنا-

  بسعادة يبتسم وىو يده عمر قّبل

 

**** 

 

 واعتدلت ابتسمت رأتو حين..  داخلها الى ودلف بخفة الباب طرؽ..  حبيبة غرفة نحو واتجو شقتو الى نور صعد
 ؟ إيو عاملو السخنية:  بحناف وقاؿ..  عينيها بين وقّبلها منها اقترب..  جلستها فى

  الفجر أصلي أقـو أقدر عشاف اسندنى تعالى..  يانور هلل الحمد:  بوىن قالت

..  تصلي وىى عليها يغشى أف خائف وقلبو بعينيو يراقبها وىو الفجر وصلت توضأت حتى وساعدىا بالفعل أسندىا
 تزوؿ كى رأسها على الكمادات يضع وبدأ الفراش فى وأجلسها النهوض فى ساعدىا الصبلة من فرغت وعندما
  يانور آسفة أنا:  متهدج بصوت وقالت رأسو على ومسحت بوىن اليو يدىا مدت..   الحرارة

 !! دا بتاعك العبط مبحبش ياحبيبة بس:  وجهو على واضح والتوتر مبتسماً  قاؿ
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 ..  عليك أوى تقيل حمل أنا يانور بجد-

 لو ماذا" فقط واحدة عبارة ذىنو فى وتردد مرة ألوؿ يراوده غريب بشعور كلماتها من شعر وقد برفق يدىا على ضغط
  خفيف حمل وىتبقي شوية خسي:  وقاؿ االبتساـ حاوؿ!! “ .. فقدتها؟

  عليك حراـ يانور أصبل سفروتة أنا:  ترتجف وىى قالت

 واخدة ماانتى بدؿ جنبك خدينى يابت وسعى:  ممازحاً  وقاؿ خفيفة دفعو ودفعها أختو على قلقو رغم نور ضحك
  كدا كلو السرير

 شكلكوا..  ياوالدى عليكوا اهلل ماشاء:  ببسمة وقالت أصواتهم على والدتهم دخلت..  ضحكاتهم أصوات تعالت
  يفرح

  والدى يا ليا ويخليكوا ياحبيبة ويعافيكي يشفيكى ربنا:  فأردفت والدتهما اطراء من خجل فى كليهما ابتسم

 

**** 

 تفتحو لم والتى بوؾ الفيس على حسابها وفتحت غرفتها ورتبت وجهها وغسلت منار استيقظت الباكر الصباح وفى
 دا شهرين من كاف اللى العيد بمناسبو طيبة وإنتى سنة كل..  ؟ يامنار إزيك"  قرأت حين عيناىا واتسعت أياـ منذ

 إف معاكى ربنا..  مذاكرتك عشاف مرضتش أنا بس العيد فى عندكم نيجوا عايزنا كاف بابا..  قرب اللى العيد وبمناسبو
 "  تتمنيو اللى المكاف فى تكونى الجاية والسنة اهلل شاء

 

 وىى السابقو كالمرة يأتى ال قد تجبو لم إذا..  ؟  ال أـ تجيبو ىل.. ؟ تفعل أف عليها ماذا تدرى ولم منار ارتبكت
 من تنهمر الدموع بدأت..  جداً  تحبو ولكنها محادثتو دوف شهرين تحملت لقد..  بعد عن ولو تراه أف بشدة تتمنى
 بسيط بس عليو ىرد أنا! ..  وبس عليا بيعيد انو غير حاجة مقلش ىو! .. ؟ أل وال عليو أرد"  بعمق تفكر وىى عينيها
 " علطوؿ وىقفل كدا بسيط
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 ! “ وقت أى فى تنوروا ياعمر طيب وانت"  وكتبت ىاتفها أمسكت

 " ؟ حاجة على أقولك عايز" معدودة بثواف بعدىا لها يرسل بو تفاجئت

 "؟ خير"  وكتبت قلبها دقات تسارعت

 ! “ أتقدملك عايز إنى وأقولها الجاى العيد فى عمتو ىكلم أنا..  أنا“

!  فعبل اتقدملى لو ىيحصل اللى إيو"  بالها فى يتردد وأخذ كلماتو قرأت حين يدىا من الهاتف وسقط منار انتفضت
 باليـو بحلم عمرى طوؿ أنا!!! .. ؟ الفيس ع وبحبو عمر بكلم كنت انى عرفوا وماما بابا لو ىيحصل اللى إيو.. 

 االوؿ من غلطت لومكنتش مانا!! ..  كدا منو وخايفو مرعوبة ىبقى انى عارفة مكنتش بس فيو ىيتقدملى اللى
 على ىاتفها اىتز..  أووى محتاجك أنا انجدنى بقى ياررب!! ..  دلوقتى خايفو ىبقى ما عمرى كاف وكلمتو واتنازلت

 .. منو أخرى رسالة وصوؿ ُمعلناً  األرض

 

 أصبل قالى بابا!..  أضايقك قصدى ومكنش آسف أنا واهلل ؟ زعلتك حاجة قولت أنا! .. ؟ يامنار فين روحتى“
 بس ىتفرحى فاكرؾ كنت..  أعرفك عايز كنت انا بس عمتو نكلم ما ولحد مشغلكيش عشاف حاجة أى مقولكيش

 “   تردى الـز مش فكرة وعلى! ..  تانى آسف أنا..  غلطاف طلعت شكلى

 حاجو وال مزعلتش أنا"  معو تتجاوب ويجعلها يخدعها أف شيطانها نجح وقد تفكير بدوف عليو وردت ابتسمت
 .. “ عليها تتأسف غلط حاجو ومقولتش

 بإخبارىا يكتفى وأف كثيراً  يحدثها أال نفسو عاىد قد كاف ،..  عليو ترد أف من يأس قد وكاف ردىا رأى حين ابتسم
 االياـ لتلك قلبو فى الشوؽ واشتعل..  معها الحديث لو زين شيطانو ولكن..  والدتها من خطبتها من عليو عـز بما

 وىقفل صغيرين حبة ىكلمها"  لنفسو وقاؿ بقوة تنهد.. التالى اليـو صباح الى فيها يتحدثاف كانا التى الخوالى
 "  علطوؿ
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 " ؟ ىتوافقى"  بتردد وكتب قلبو رفرؼ

 " ؟  إيو على"  فهم بدوف فقالت يقصد ماكاف صدقاً  تفهم لم

 " ؟ عليا ىتوافقى"  وكتب كالسابق تمالطو ظنها ألنو ابتسم

"  نفسها صاحت..  الحرج الموقف ىذا من لتخرج تكتبو ما تجد ولم بصعوبة ريقها وابتعلت قلبها ضربات تسارعت
 أرد ما غير من دا الموقف من أخرج ىعرؼ ومش زنقنى أديو!! ..  االوؿ من عليو أرد خبلنى اللى انا!! ..  ياااااارب

 وأنا دا الموقف من خرجنى يارب!! ..  ارتحت زمانى كاف!! ..  بلوؾ وعملتلو ىدير كبلـ سمعت كنت يارتنى عليو
 " تانى حتى عليو ىرد وال خالص ىكلمو مش

 

 ! “ أقفل الـز أنا..  ياعمر يسهل ربنا:  بفتور وكتبت عيناىا أدمعت

 توقفها أف تستطع ولم عينيها من السيوؿ وتدفقت بجواره وارتمت دموعها ومسحت فراشها على وألقتو ىاتفها أغلقت
 !! 

 بحبها أنا يارب!! ..  حيواف إنى أثبتلها كدا أنا دا!! ..  دا عملتو أنا اللى إيو"  بضيق لنفسو وقاؿ شفتيو عمر مط
 ماتبقي لحد خالص ىكلمها ومش يارب كبلمك وىسمع أبداً  أخسرىا عايز مش أنا يارب!! ..  أخسرىا عايز ومش

 ! “ حبللى

 

**** 

 .. “ غايب كاف قلب من جباؿ تهد وذنوب وماؿ خدنى حمل من الحاؿ إليك وشكيت“ 
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 رأت حين وجها تهلل..  البكاء شدة من بوىن لهاتفها نظرت..  نمرة لحمزة يارب بنغمة منار ىاتف رنين صوت عبل
 !  لوحدى سيبانى ياللى ندلة يا ياىدير إزيك:  ببسمة ردت ىدير اسم

  ؟ إيو وال اوختى يا االوؿ عليكم السبلـ طب:  وقالت ىدير ضحكت

  ياىدير بنهار أنا! ..  وقتك فى جيتى..  السبلـ وعليكم-

 ؟ ىزار وال جد بتتكملى:  وقالت المرح أسلوبها من ىدير تعجبت

  عليكى باهلل أووى جامد إدعيلى..  واهلل آه:  مرح بأسلوب قالت

  ؟ عليكي أقلق بدأت أنا! .. ؟ يامنار حاجو فى-

  ضحكاتها علو مع يتزايد ىدير وقلق بهستيرية تضحك منار ظلت

 !؟ إيو فيكي!  منار:  بحـز ىدير قالت

 ! شوية بشتغلك..  ياىدير حاجة وال:  تضحك الزلت وىى ردت

  ؟ منار يا بجد:  مصدقة غير قالت

 يبل..  ياىدير جامد إدعيلي إبقي..  بخير هلل الحمد أنا يابنتى أيوا:  المرحة نبرتها وراء ألمها تخفى أف محاولةً  قالت
 ! سبلـ

 !!؟ أكلمك لحقت أنا ىو:  بتعجب قالت

 !  سبلـ..  رصيدؾ عشاف كدا كفاية-

 

**** 
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!! ..   نور يجد فلم بالمسجد العصر صبلة ألداء حاـز وذىب..  يجب لم ولكنو ىاتفو على مرات عدة حاـز اتصل
 وجاء كبيرة حقيبة وأخذ لمنزلو حاـز ذىب! ..  عرفو أف منذ بالمسجد صبلة يفوت لم فنور حيالو بالقلق شعور ساوره
 ؟ ياحاـز فين رايح:  قائلةً  أوقفتو والدتو ولكن ينزؿ

 فى لنور رايح:  حاـز قاؿ..  األـ لتراىا كفاية كبيرة كانت ولكنها ظهره خلف الحقيبة يخفى أف وحاوؿ حاـز ارتبك
 ! البيت

 !؟ دا معاؾ اللى إيو طب-

  ياماما نور تلـز حاجات دى.. :  معو ما والدتو تعرؼ ال الوقت نفس وفى يكذب ال كى كلماتو يرتب أف حاوؿ

  ؟ أعرفها ينفع:  ببسمة قالت

 ؟ متعرفيهاش ينفع:  االحراج من بشئ رد

  متتأخرش بس..  ياحاـز ينفع:  وقالت ابتسمت

 بس..  منى متزعليش عليكى باهلل:  برجاء وقاؿ يدىا وقّبل خلفها واندفع الحقيبة حاـز فترؾ المطبخ نحو تحركت ثم
  ياماما بقى منى متزعليش..  واهلل حاجة عشاف مش..  إيو واخدلو أنا تعرفى عايزؾ مش

 ويوقفلك يسهلك ربنا يابنى روح..  حبيبى يا منك زعبلنة مش:  وقالت رأسو على ومسحت ولدىا فعلو مما ابتسمت
  عينها أطلع عشاف الحبلؿ ببنت ويرزقك الحبلؿ والد

  زملكاوى أنا عشاف حمر وخطين الحبلؿ بنت لحد بس ياسحورة دى الدعوة فى ركزى:  وقاؿ حاـز ضحك

  أعرفك وال ابنى إنت ال! ..  بيتى برا!! ..  زملكاوى:  متصنع بفزع صاحت

 ال الذى صديقو حياؿ بالقلق شعور ساوره خروجو وبمجرد وخرج الحقيبة وأخذ لنور ليذىب حاـز واستأذف ضحكوا
  يعلمو أف حتى بدوف أو سابق موعد بدوف لو سيذىب ألنو باالحراج وشعر..  يجيبو

  الباب الجرس ورف يده مد..  يرجع أف فى وفكر للحظة تردد..  بابو أماـ وقف السبللم وصعد لعمارتو وصل
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 ارتدت..  المرتفعة حرارتها أثقلتها وقد بوىن نهضت..  وجهها على من العرؽ قطيرات ومسحت بوىن يدىا مدت
 ..  بسمتها تبلشت لحظة وفى ببسمة  فتحتو..  الباب نحو وتحركت إسدالها

 ؟ ىنا نور ىو:  باحراج وقاؿ لؤلرض ونظر للخلف خطوة حاـز رجع

 أل:  بوىن ردت

 قوليلو إبقى يجي لما دى الشنطة جايبلو أنا..  عليا مبيردش ىو بس معاد غير  من جيت انى آسف:  وقاؿ ارتبك
 ميمورى الجيب فى وفي..  دى جابلك حاـز

  إذنك بعد:  وقاؿ األرض على الحقيبة ترؾ

 بالغطاء جيداً  وتدثرت فراشها الى وعادت نور غرفة الى وأدخلتها بوىن الثقيلة الحقيبة ىى ورفعت األسفل الى تحرؾ
  ونامت

 

  كاف ىتدوسنى ياعم إيو:  ممازحاً  رامى صوت ارتفع..  بشخص يصطدـ كاد الطريق وفى منزلو الى حاـز سار

 اذنك عن..  يارامى آسف:  بفتور حاـز رد..  مدة منذ سوياً  شجارىما رغم معو يمزح الذى لرامى بتعجب حاـز نظر
! 

  ياصاحبي عليا حقك..   ياحاـز واهلل آسف أنا:  وقاؿ ذراعو من رامى أمسكو

  يارامى خير حصل:  وقاؿ االبتساـ حاوؿ

  يازوما بقى أبيض قلبك..  ياحاـز بقى منى متزعلش:  ببسمة رامى رد

 ؟ يارامى إيو المذاكرة اخبار: فسألو رامى طريقة من ابتسم
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  نفسي فى ما زى ىندسة أدخل بقى ادعيلى..  ياصاحبي هلل الحمد-

 .. رامى يا يارب-

  بقى زماف زى ونظيط والعياؿ وانت أنا يعنى..  ؟ معايا تيجي يـو كاـ كماف أتفسح خارج أنا-

 .. أخرج ىينفع ومش كتيرة مذاكرة عندى..  آجى ىعرؼ مش يارامى معلش-

  سبلـ..  البيت ىروح بقى اذنك بعد..  براحتك طيب-

 يجي موقفش حاـز أل! ..  سمية يا أيوا:  وردتو مكالمة على رد..  ضيقاً  نفسو فى يحمل وىو منزلو نحو رامى تحرؾ
!  خالص فيا مشكش طبعا أل..   جاى حاـز يكوف تانية مرة خليها معاكى اللى المحادثات صور بقى متحرقيش! .. 

 ميت أجمد دى!! ..  دى الدماغ إيو!! ..  إسود يانهار! .. ؟ عندؾ اللى إيو فكرة..  حد أى مش برضو جامد انا.. 
 ..  التنفيذ إبدأ ياباشا خبلص! ..  أعملو ناوى كنت اللى من مرة

 

**** 

 

 تضم فراشها على جالسة كانت..  منو ودلف بخفة الباب وطرؽ غرفتها الى منار والد" على" ذىب العشاء وبعد
 يده ووضع منها اقترب..  دخولو تبلحظ لم أنها حتى الذىن شاردة كانت..  بذراعيها وتحيطهما صدرىا الى ساقيها

 ؟ مالك..  أنا دا ياحبيبتى متخافيش:  لها فقاؿ بفزع صاحت..كتفها على

 ! ؟ يابنتى مالك:  بخوؼ وقاؿ اليو فضمها عينيها فى الدموع تحركت

 عدة اليو ضاممها ظل..  كاألطفاؿ تبكى وىى بعنقو وتعلقت..  شهقاتها صوت وعبل ذراعيو بين باكية انفجرت
  ؟ يابابا ىتسامحنى:  بحرقة تبكى وىى وقالت ىى ابتعدت ثم دقائق

  يابنتى أبداً  منك ىزعل ما عمرى أنا:  وقاؿ مجدداً  اليو فضمها..  األمر فى دخل لعمر أف لهجتها من أحس



 

  

82 

 

  أنتِ  أنا  

 

 ؟ يابابا أبداً -

  منك أبداً  ىزعل ما عمرى..   منار يا أبداً -

 انا! ..  يابابا علطووؿ الكبلـ فى بجاريو كنت وأنا بيحبنى إنو وقالى الفيس على عمر بكلم كنت أنا..  أنا بابا-
 !  فيا ثقتك خنت

 ؟ بتتكلموا لسة:  وقاؿ ألمها الشت ابتسامة االب ابتسم

 ! أل:  وقالت دموعها مسحت

 مفيش اللى الحبلؿ فرحة يرزقك ربنا..  منار يا الحراـ عن بعدتى إنتى إف هلل الحمد:  وقاؿ بحناف رأسها على مسح
  فرحة زيها

 

**** 

 

 الحقيبة وفتح غرفتو دخل..  حاـز بو جاء بما أخبرتو التى أختو لغرفة واتجو العشاء بعد والدتو برفقة لمنزلو نور عاد
 فعلو ما بسبب بشدة ابتسم..  جدا وكثيرة..  مصورة ولكنها برفقتهم حاـز يأخذ الذى المدرسين مذكرات بها فاذا

 جميع فى المدرسين لشرح تسجيبلت بو فوجد وفتحو الميمورى أخرج..  لو الدروس مذاكرات تصوير من صديقو
 بالمنزؿ نساه قد الذى ىاتفو الى وىروؿ نور تركهم..  مادة بكل خاصو ملفات فى ومجمعو ومرتبة منظمة..  المواد
  ياحاـز أووى بحبك أنا:  لو وقاؿ بحاـز واتصل

  يانور كماف وانا:  وقاؿ حاـز ابتسامة اتسعت

 ؟ بصراحة إيو اقولك عارؼ مش انا-

 ؟ ياض فين كنت..  ساكت وانت ذاكر اقد.. متقوليش-
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  ىنا الموبيل وناسي خالى عند ماما مع كنت..   منك مقبولة طيب! ؟ ياض-

 ىقابلك وقولت مردتش وإنت أوى كتير بيك إتصلت بس معاد غير من جيت إنى واهلل آسف وأنا..  نور يا ماشي-
  حاجة حصلك ليكوف وخوفت بصراحة اوى عليك فقلقت مجيتش انت بس بالمسجد

  إزاى أشكرؾ عارؼ مش أنا..  ياحاـز بجد شكرا..  بخير أنا هلل الحمد أل-

 .. بقى يانور عبط بطل-

**** 
  التالى اليـو صباح وفى

 

 صور باخد وال عليكى بتجسس كنت ما وعمرى..   العيد فى قولتو اللى قولتلك عشاف منار يا واهلل آسفة أنا “
 ! “ وخبلص ساعتها اتعصبت عشاف بس كدا قولت أنا! ..  عمر مع بتاعتك للمحادثات

 ؟ سمية يا بجد:  مختنق بصوت قالت

  تانى آسفة أنا.. يامنار بجد واهلل آه-

  إيو قد فرحتينى إنتى عارفة مش إنتى سمية يا بجد:  بفرحة وقالت منار ابتسمت

  حببتى يا لبعض يخلينا ربنا:  خبيثة بابتسامة قالت

 ..  كالسابق تحادثها وعادت سمية من يحزنها ما كل منار نسيت فقد بسعادة حديثهما وأكمبل

 

**** 
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 وأخبر..  لها الرسائل ارساؿ عن توقف فقد كذلك وىو..  عمر عن تماماً  خبللهم منار ابتعدت شهور عدة مرت
 من عمتو من بدى لما بذلك بشدة عمر ورحب العامة الثانوية إنتهاء بعد اال يخبراىا أال منو وطلبت لمنار بحبو عمتو

 وفى دراستو فى يوسف وانتظم..  باجتهاد درست التى حبيبة وكذلك دراستهما فى وحاـز نور انتظم..  عليو الموافقة
 الواضح التغير يبلحظ محمود والحاج..  وحاـز نور برفقة وتفسيره القراف حفظ دروس يحضر وبدأ بالمسجد الصبلة

 ىدير يتذكر كاف ولكنو برفقتو للعمل يعيده لو ويتمنى لنور يرؽ كثيراً  وكاف..  نور رافق أف منذ ابنو تصرفات على
 دوماً  كانت سمية ولكن كالسابق قريبتين صديقتين ومنار سمية عادت..  اعادتو امر فى فيتراجع تبكى وىى دوماً 
 وكانت وطيدة وىدير منار بين العبلقة ظلت! ..  يحدث كاف ما عكس وىذا رامى مقابلة عن توقفت بأنها منار تخبر
 على دوما وتشجعها دوماً  األمل تمنحها كانت فقد..  ىدير مع تتحدث حين والسعادة بالراحة تشعر دوماً  منار

 الفرحة من تطير وكادت منار ذىبت وبالفعل اسبوعيا القراف لتحفيظ دار الى الذىاب على وشجعتها اهلل من القرب
  فقط شهرين فى البقرة من جزء اوؿ حفظ أتمت حين

 

..  امتحاناتها تنهى حتى تودعهم كى الدار الى مرة آلخر منار ذىبت..  العامة الثانوية امتحانات على فقط شهر تبقى
 الدار فى قليبلً  معهم جلست..  كتفيها تغطى التى الطرحة وتلك يعلوىا الوواسع والقميص الجينز بجيبتها خرجت

 منها طلبت الدار صاحبة ولكن لترحل وقامت  االمتحانات نهاية الى ستحفظو ما وأخذت حفظ من عليها ما وسمعت
 دخلت..  العذبة بأصواتهم القرآف يتلوف الذين الفتيات من غيرىا الى تستمع وظلت منار وافقت..  قليبلً  تبقي أف

 عليها مكتوب الشكوالتو من عريضة قطعة عليها"  تورتة" بيدىا تحمل وىى خرجت ثم الدار مطبخ الى الدار صاحبة
 " وخاصتو اهلل أىل"  بالكريمة

 

 تملؤه واضح بصوت وقالت  المنتصف فى الطاولة على وضعتها ثم التسميع من الفتيات فرغت أف الى وانتظرت
 جميلة لبنوتة الحفلة عاملين احنا انهاردة بس كلو القراف بيحفظوا اللى للبنات حفلة نعمل اتعودنا إحنا:  السعادة

 عاملينلها انهاردة! ..  ىتتعطل انها الناس كبلـ ومهماش وتحفظ تيجي فضلت بس عامة ثانوية انها رغم..  بجد
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 اللى الحزف بتشيلى بابتسامتك انتى يامنار بجد..  اسابيع أربع كماف اللى االمتحانات على تتشجع عشاف حفلة
  باىر نجاح ليكي وبنتمنى..  جوايا

 ؟ ماىر وال باىر:  إحداىن وقالت الفتيات ضحكات صوت ارتفع

  الحديث شياكة اسمها دى يابنتى  الجميل الزمن أياـ من عشاف عليا بتتريقوا:  الدار صاحبة وقالت مجدداً  ضحكن

 اقتربت..  حولها يحدث ما تصدؽ وال بشدة تبتسم ومنار.. ويضحكوف منها يهربوف وىن بخفة تضربهن أخذت ثم
 ىتعيشي عشانو عايشة مانتى وطوؿ ياحبيبتى يامنار معاكى ربنا:  وقالت جبهتها على قبلة وطبعت الدار صاحبة منها

 وعلطوؿ وراحة بسعادة

 وراكى ىنقف وحنا.. ياماما الكاس عاوزين احنا.. شماؿ االمتحانات فى ادخلى يامنار يبل:  قائلةً  حبيبة صوت ارتفع
 ! “ go منار  go" ونشجعك

 فتحتو..  لمنار وناولتو حقيبتها من كيساً  وأخرجت منار من حبيبة اقتربت..  المرح حبيبة أسلوب من جميعا ضحكوا
  فيو نفسي اللى الماليزي الخمار! ..  اهلل:  طفولية صيحة وصاحت منار

 

 على ووضعتو طرحتها وخلعت المرآه الى ىرولت..  الفتيات ضحكات وسط مكانها فى تقفز وأخذت بشدة احتضنتو
 ..  عليها لتراه تلفو كيف وعلمتها حبيبة وساعدتها رأسها

  أووى حلو اهلل:  بفرحة وقالت للمرآة ونظرت بشدة مبتسمة وىى منار ارتدتو

 

  كماف كدا عن تطوليو وممكن  العسل وزى الكوع لحد وايدؾ والصدر الكتف مغطى:  ببسمة حبيبة قالت

  أووى جدعة بجد إنتى حبيبة يا أووى متشكرة:  بسعادة وقالت بشدة حبيبة احتضنت
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 معاكى ىنزؿ وانا قوليلى تلبسيو تقررى ولما يامنار بقى اقلعيو.. يامنار أووى بحبك أنا:  وقالت حبيبة ابتسمت
  عاوزاىا انتى الى االلواف ونجيب

  علطوؿ البساه ىفضل أنا! ..  ىقلعو مش أل-

 !؟ بجد! .. ؟ دا إيو:  وقالت حبيبة عينا اتسعت

  بجد أيوا-

 ؟ االوؿ تقوليلهم الـز مش..  ؟ ومامتك وباباكى طب-

   بقى بيو فرحتى متضيعيش..  البساه وأنا بس أروح لما ىقولهم-

   ديما يفرحك ربنا.. يامنار ماشي-

 تنوع بأف ونصحوىا كبيراً  سناً  يعطيها ألنو يعجبهم لم االخر والبعض بالخمار منار ىنأ من بعض..  رفيقاتهم الى عادوا
 أعرض ببسمة كلماتهم وتقبلت العريضو الطرح وبين بينو

 كرمنى ربنا أنا ياحبيبة بجد:  لحبيبة منار قالت..  الطريق فى ىم وبينما حبيبة برفقة منار وغادرت سويا التورتة تناولوا
  الدار فى ىنا عليكي اتعرفت لما بيكى

 أحسن أبقى عشاف أووى بتشجعونى كماف صحبتى وواحدة إنتى بصراحة:  منار أردفت بينما بخجل حبيبة ابتسمت
..  علطوؿ مقصره انى حاسة برضو بس! ..  كدا ويساعدنى كدا كويس يكوف ممكن حد فى إف تخيلت ما عمرى.. 
 مع بعهودى أوفى مبقدرش لما أوى وبزعل غريب فتور بيجيلى..  تانى وبرجع لآلخر أنفذه مبقدرش عهد مااخد كل
  بضعف ألنى بحاجة ربنا أوعد فبطلت ربنا

 

..  2 اؿ من بس 5 بطلتى بس..  2 اؿ تبطلى عهد واخدتى غلط حاجات 2 بتعملى انتى لو: وقالت حبيبة ابتسمت
 ؟ كسبانة وال خسرانو كدا انتى
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 ! بعهدى موفتش عشاف طبعا خسرانة:  قالت

 ؟ كسبانو وال خسرانو كدا انتى يبقى.. خمسة بدؿ 3 بقوا حاجات 2اؿ يامنار بس-

  كسبانة:  وقالت حبيبة لو ترمى ما فهمت النها منار ابتسمت

 اتشجعتى ىتبقي النك ىتبطليهم وبالفعل تبطليهم انك عهد تاخدى وبعدين ميزيدوش بحيث دوؿ 3اؿ بقى ىتثبتى-
  تبلتو ىتبطلى دى المرة ؼ كدا قبل 5 تبطلى وقدرتى

 ؟ دلوقتى بايو قرار آخد طب-

 منار ابتسمت ،..  بيحبها اللى بالطريقة  بيحبها اللى باالعماؿ تحبيو يامنار ربنا تحبى قررى:  وقالت حبيبة ابتسمت
 ؟ ربى أحبك برنامج أبعتلك رأيك إيو:  حبيبة فأردفت

 .. موشي-

 

**** 

 

 عليها يطمأف كى والدتو غرفة دخل..  الدار من بعد تعد لم أنها فعرؼ تجبو فلم حبيبة نادى..  منزلو الى نور دخل
 ياماما جيت أنا:  أذنها فى فهمس الفراش على ممدة وجدىا.. 

 قلبو أف أحس! ..  كالثلج باردة كانت ولكنها يدىا قّبل..  يوقظها أف يرد فلم بعمق نائمة أنها علم تجبو لم ولما
 ! “ ياماما ىزار حمل مش أنا! ..  متخضنيش عليكى باهلل! ..  أل"  وقاؿ لها نظر..  ينتفض

"  يقوؿ وىو بقوة يهزىا بدأ! ..  إستجابة ال ولكن برفق كتفها من ىزىا..  المرتفع صوتو رغم تستيقظ لم لكنها
 قبل بقى يبل إصحي!! ..  غيرؾ ملهاش دى لمين ىتسيبها! ..  وحبيبة أنا فيا متعمليهاش عليكى باهلل ياأمى إصحى
 بحرارة يقّبلو وأخذ منو اقترب..  وجهها على سالت حتى تنهمر دموعو بدأت! “ ..  عليكى متتخضش عشاف ماتيجى
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 بأف حبيبة سيخبر كيف! ؟ سيفعل ماذا!! ..  حولو من تدور بالغرفة وأحس..  الشهادتين ينطق أخذ..  يبكى وىو.. 
 باكياً  االرض على انهار! .. ؟ وتدفن سُتغسل كيف..  ؟ سيتصرؼ كيف! ..  اللية منذ معهما تبيت لن والدتهما

 !! .. يفعل ماذا اليدري كفيو بين وجهو واضعاً 

 

 ألختو يقولو ما يجد ال بتثاقل قدماه يجر قاـ..  الباب على طرؽ سمع حتى دقائق عدة الوضعية تلك على ظل
 العالم نسى قد وكأنوًً  تلقائيا ابتسم  ابتسامتها رأى ولما بوىن الباب فتح و يتماسك أف وحاوؿ دموعو مسح..

 ؟ إيو وال ىتعدينى مش ياعم إيو:  بمرح قالت.. بأسره

 ! انهاردة عايزين مش! ..  ىعديكى مش أل: فقاؿ ثبات يُظهر أف حاوؿ..  بسمتو وتبلشت للواقع عاد لحظة وفى

 بجدية تكلمت ثم ،..   فكرة على! يتمنانى بيت ألف أنا:  مصطنع بغرور وقالت خصرىا فى يدىا ووضعت ابتسمت
 .. تحت واقفة البت عشاف اخلص..  البيت صحبتى واحدة مع أروح ماما من أستأذف ياعم بس عدينى: 

  تحت صاحبتك متوقفيش لماما أقوؿ ىبقى وأنا روحى خبلص: بجدية فقاؿ فكرة ببالو جاء

 .. و والد إخوات ومعندىاش مؤدبة واهلل وىى يانور أووى شكرا! .. ؟ بجد-

 !  روحيلها يبل حبيبة يا بقى تحت متسيبيهاش:  قاطعها

 الضيقة الزاوية فى وحاصرتو شجونو عليو وتجمعت..  الباب نور أغلق بالغة سعادة فى االسفل الى وىرولت ابتسمت
 ماتت أمى! ..  تعالى سمحت لو..  منصور خالى:  قاؿ واحدة لحظة وبعد ببطء الهاتف نحو فتحرؾ.. 

 

**** 
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 لو قاؿ..  الصالة فى نور مع يقف منصور كاف..  نور لوالدة أُقيم الذى العزاء انتهاء وبعد..  التالى اليـو مساء وفى
 !  وأختك إنت معانا تعيش ىتيجي يانور إنت:  بجدية

  كويس نفسنا من بالنا ناخد ىنعرؼ وحبيبة أنا..  ياخالى الزمة ملهاش:   المشاعر من خالى بوجو نور رد

  لوحدكم تعيشوا ىينفع مش يابنى-

  ىنتصرؼ احنا نفسك متتعبش! ..  لوحدنا عايشين عمرنا طوؿ احنا ما:  بفتور عليو رد

  وبشدة رأيو على ثابتاً  كاف نور ولكن بسطحية نور يقنع أف منصور حاوؿ

 منو ودلف الباب وطرؽ حبيبة غرفة الى نور اتجو..  معهما البيات عليو يعرض لم أنو حتى بيتو الى وعاد منصور ودعو
 الدموع وكادت حزنها وعلى عليها قلبو احترؽ..  بحرقة وتبكى بالوسادة وجهها تدفن الفراش على ممدة وكانت
 واقترب وجهو على الفاترة البسمة تلك رسم.. خدوده على لتسيل سراحها يطلق أف وأبى أمسكها ولكنو عينيو تخترؽ

..  سببها يعلم لم معاتبة بنظرة رمقتو..  ينطق أف دوف برفق رأسها على ومسح رأسها على من الوسادة أزاح..  منها
 يعين قوياً  شخصاً  ىناؾ يكوف أف يجب الوفاة حاالت عند أنو وتذكر بسرعة مسحها ولكنو عينيو فى الدموع تجمعت

..  منهارة وأختو وحبيبة ىو غيره اليوجد! .. ؟ سيكوف فمن القوى ذاؾ ىو نور يكن لم واف..  الصبر على حولو من
 ..ويصبر يتجلد أف عليو لذا

**** 

 .. أعواـ خمسة وبعد

 " ؟ إيو عامل إنت..  هلل الحمد يايوسف تماـ انا “

 “ كويس أنا ياىدى هلل الحمد"  بسعادة عليها رد

 "؟ المذاكرة أخبار إيو..  يوسف يا  ديماً  يارب“

 ! “ بقى إدعيلى..  ىدى يا ماشية“
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 “   تحبها اللى الكلية وتدخل وينجحك يايوسف معاؾ ربنا“

 “ بحبك  أنا ىدى“

 " طيب"  بخجل وكتبت وجنتيها احمرت

 “ بحبك بقولك!!! .. ؟ إيو طيب“

 " ؟ بقى ارتحت..  يايوسف بحبك كماف وأنا“

 “  كماف وعػاالخر  طبعا"  بأريحية كتب

 ! “ حاـز من خايفة أنا"  كتبت ثم قليبلً  ترددت

  وجهو على يظهر التوتر بدأ وقد وكتب بتعجب قرأىا

 ! “؟ ليو منو خايفة“

 ! يايوسف وخبلص منو خايفة:  وكتبت!! “ ..  يايوسف زيو معقد تكوف خايفة" نفسها فى وقالت قلبها انتفضت

 " ؟ صح..  وراه من بكلمك أنا عشاف خايفة"  وكتب قلبو نبضات تسارعت

 ! “ مخوفانى اللى االسباب من واحد سبب دا“

 " ؟؟ حاجة على بيجبرؾ ىو..  ؟ تانى ليو منو خايفة"  وكتب بقوة شعره مسح

 !  صديقو ثقة يخوف ألنو الضمير بتأنيب وشعر أرسلها

 خايفة أنا"  بخوؼ وكتبت! ..  مراقبة بأنها تشعر ولكن معها ليس أنو تعلم ىى..  خوؼ فى حولها ونظرت ارتبكت
 “  الليل طوؿ أعيط وبفضل! ..  يطمنى اللى القية ومش..   يايوسف أووى
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 واهلل بس! ..  بسببى دا فيو انتى اللى كل إف حاسس أنا! ..  ياىدى آسف أنا"  وكتب مشاعره وتحركت لها قلبو رؽ
..  عنك بعيد وانا ىترتاحى لو بس! ..  أبداً  ىسيبك ما وعمرى أوى بحبك أنا! ..  ومكلمكيش عنك أبعد بقدر مش

 !! .. وأبعد نفسي على ىدوس

 

  غيرؾ حد ماليش أنا! ..  معايا تفضل عايزاؾ أنا بس:  فكتبت منها التهرب يحاوؿ انو شعرت ألنها عيناىا أدمعت

 “  ىسيبك ما عمرى وأنا"  وكتب بحزف تنهد

 نفسي من حتى عليها أحافظ قادر مش!! .. ياحاـز واهلل آسف أنا"  بحزف لنفسو وقاؿ عينيو فى تحركت دمعة مسح
“ ! 

 

**** 

 

  ياحاـز قـو:  وقاؿ العاـ االتوبيس فى حاـز أذف على نور ماؿ

  اليـو اوؿ من واقفين احنا دا قعدنا اننا ماصدقنا احنا! ..  فين أقـو:  بتعجب حاـز قاؿ

  ىتتكسف أكيد جنبك تيجي وأقولها ىقـو مش وأنا..  االتوبيس آخر فى واقفة انسو فى:  خفيض بصوت نور قاؿ

 ست تكوف ممكن..  انسو انها عرفك وايش:  لنور فقاؿ االتوبيس فى واقفة منتقبة امرأة فرأى عينيو بطرؼ حاـز نظر
  شيبلنى مش رجلى أنا يانور عليك باهلل..  جنبى القعدة من ىتضايق ومش كبيرة

 ؟؟ ثواب القي حد دلع ببلش يبل قـو.. ىشيلك وأنا ياحاـز قـو:  منخفض الزاؿ وصوتو وقاؿ لحاـز ونظر نور نهض

 .. ورا فاضي كرسي فى اقعدى اتفضلى:  لؤلرض ناظراً  وقاؿ المرأة تلك نحو واتجو ووقف ونهض حاـز تنهد
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 يكرمكوا ربنا:  يسمعو لم بصوت وقالت وجلست الكرسي نحو واتجهت..  ىو يراىا لم وجهها على بسمة ارتسمت
  البهدلة من رحمتونى يارب

..  يابنى دى التشكيرة فك:  لو وقاؿ ذراعو فى حاـز نور فوكز..  كرسيها عن ليبتعدا الباب نحو ونور حاـز اتجو
   مكشر مانت بدؿ حسنات وخد..   محتاج مساعدة أو قلب على السرور ادخاؿ بنية خليها

 ! ..  حاجو وال أكشر قصدي ومش يابنى أصبل نايم أنا:  حاـز رد

 .. طويب-

  زيك صديق فيها ليس دنيا على سبلـ.. ؟ يانور عارؼ-

  ياحاـز الشعر بيت بوظت..؟؟ زيي صديق:  قائبلً  ضحك

  بقى نصيبو:  باسماً  قاؿ

 عنى غصب لو حتى للخير بتسدني ديماً  حياتى فى نعمة يديمك ربنا:  نفسو فى وقاؿ

 

 تسير ظلت..  ذلك يبلحظا لم ولكنهما المنتقبة الفتاة تلك وكذلك ونزال محطتهما الى وصبل حتى واقفين ظبل
 نور جاء..  بنور تلحق كى الفتاة وأسرعت عمارتو حاـز ودخل حاـز نور ودع..  واسعة خطوات بعد على خلفهما

 ياعم إيو:  يقوؿ بخفوت الضاحك بصوتها وتفاجأ للخلف التفت..  ذراعو من تجذبو بها  تفاجأ ولكنو سيره يكمل
 ؟ منى بالك واخد مش معقولو

  القسم ع ونطلع ىتخانق لسو كنت..  طيب تنبهينى مش..  ؟ يالذينا االيو يابت:  وقاؿ ابتسم

  معاؾ وخدنى! ..  اجرى روح ياعم:  وقالت بخجل ابتسمت

  معاكى تصرفى ىشوؼ وىناؾ البيت ع قدامى يبل طيب:  وقاؿ ابتسم
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..  يانور اهلل سبحاف:  وقالت بحناف لو ونظرت النقاب ورفعت دخلت..  لبيتهما وصبل حتى معو وسارت ابتسمت
  زنقتها ويفك أختك يكـر وربنا..  االتوبيس فى مزنوقة واحدة تقعد قومت

 

 على واقف وكنت الكلية فى اليـو طوؿ تعباف ألنى أقـو الـز مش اف بالى فى جيو أنا.. اهلل سبحاف فعبل:  وقاؿ تنهد
 نفس فى تتحطى جايز وقولت افتكرتك بس..  ىتقعد وىى ىيقـو تانى حد أكيد بقى مشكلة مش وقولت..  رجلى

  وقعدناكى وحاـز انا فقومت الموقف

  بعض ونساعد بعض نرحم وخبلنا رحمتو من قلوبنا فى زرع إنو هلل الحمد-

  ماركت السوبر أروح ما قبل وأتغدى األكل نجهز عشاف غيرى قومى أوختى يا يبل..  هلل الحمد:  بحناف وقاؿ ابتسم

 

**** 

 

 !؟ ماتدخل قبل تخبط مش:  بفزع الواقفة المدرسة فقالت بقوة الفصل باب من رامى دلف

 ؟ ليو أخبط:  مباالة ببل قاؿ

  ماتخبط غير من مكاف أى تدخل مينفعش حضرتك:  انفعالى بثبات وقالت أعصابها على تسيطر أف حاولت

  حصة عندى عشاف سمحتى لو إتفضلى..   الفصل من تطلعى يعنى ضربتك حصتك إف المفروض-

 لها نظرت..  بهم الخاصة الغرفة دخلت!..  غيظ فى األرض تدب وىى الفصل من وخرجت بسرعة أغراضها جمعت
  ؟ تقى يا مالك:  ببسمة وقالت ىدير

 ..را اسمو اللى الزفت:  وقالت بضيق زفرت
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  أعرؼ عايزة مش خبلص:  بصرامة ىدير قاطعتها

 !!! األوؿ من ليو بتسألى اماؿ:  بانفعاؿ تقى قالت

  ياتقى غيبة وتبقى حد فى تشتمى عشاف بسألك مش أنا-

 .. خبلص تصرفاتو أستحمل قادرة معنتش منا:  صبر بنفاذ قالت

  تانى حل معندكيش..  ياتقى تصبري الـز:  ىدير قالت

  يخبط ما غير من الفصل عليا بيدخل دا! .. ؟ إيو أصبر:  مكتومة بصيحة قالت

  يارب يهديو ربنا..   باهلل اال قوة وال حوؿ ال-

 أطلع المفروض إنى بحجة الطلبة قداـ ويطردؾ الفصل عليكي يدخل ترضي..  ذمتك راضية أنا طب:  بانفعاؿ قالت
 ..  تضرب الحصة ما أوؿ

 الحصة فى النقاب رافعة وببقى منتقبة أنا..   االدارة فى أشتكيو ىروح معايا عملها لو دا:  بحزف وقالت ىدير صمتت
  جوارحى بكل البنات مع أتفاعل عشاف

 من ونتنقل تكبر المشكلة نشتكيو لما خايفة بقى أنا بس..   ىتشتكيو وقولتى أىوو حكمتى انتى طب:  تقى قالت
 نفسي مافى زى بنات مدرسة وفى قريب جيو التوظيف اف ماصدقت انا..   ىنا

  بقى المستعاف اهلل..  إيو ىنعمل ياتقى واهلل معرفش-

 

**** 

 

 " ؟ فين إنت..  يابابا جيت أنا“
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 فى أنا:  الصالوف غرفة من والدىا ناداىا..  السعادة من مكانها فى وتقفز شقتها الى دلفت عندما بسعادة منار قالتها
  ىنا كماف وعمر الصالوف أوضة

 ..  عليكم السبلـ:  بخجل منحنى برأس وقالت    بوقار الصالوف غرفة ودخلت مشيتها فى اعتدلت

 ؟ يامنار إزيك:  عمر قاؿ..  السبلـ وعليكم:  ببسمة ردا

  أوضتى ىروح اذنكم عن..  ياعمر هلل الحمد-

 ؟ الكلية فى اخبارىا إيو:  وقاؿ عمر فابتسم بسرعة منار خرجت

 كماف تحتنا اللى الصيدلية فى تشتغل وبدأت..  هلل الحمد ياعمر تماـ-

 ؟ أمشي ما قبل عليها اسلم عشاف امتو ىتيجي عمتو اماؿ..  ياعمو اهلل شاء اف يوفقها ربنا-

  تشوفك لما أوى ىتفرح..  ساعة تلت بتاع قدامها:  وقاؿ ساعتو فى نظر

..  أنا:  عمر قاؿ الصمت سادىا لحظات عدة وبعد..  المتوترة يده حركات يراقب وعلىّ  قليبلً  وصمت عمر ابتسم
 عمى يا منار أتجوز عايز أنا

 بيكوا عبلقتى على ىيأثر مش فدا موافقتش ولو..  الموضوع عليها تعرض عايزؾ:  عمر فأردؼ يرد ولم علىّ  ابتسم
  عمتى كبنت وبيها

  االوؿ دراستها تخلص لما استنى بس..  ياعمر يسهل ربنا:  وقاؿ على ابتسم

 ! ىصبر..  حاضر:  وقاؿ تنهد

 

**** 
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 ؟ ياىدى ازيك:   محاوالً  قاؿ..  منو ودلف ىدى باب حاـز طرؽ

 ! ة كويسة..  ؾ:  خوؼ يعتريو بصوت ردت

 ىو ىدى:  بحزف وقاؿ جوارىا الى جلس..  بخوؼ فابتعدت شعرىا على ليمسح يدىا ومد منها فاقترب خوفها آلمو
  ؟ منى بتخافى انتى

  منك ـ بخاؼ مش أبدا ال.. ؟ أنا أ:  بخوؼ وقالت ىدى ارتبكت

 وقاؿ عنها فابتعد يده تحت ترتعش بها أحس..  االبتساـ يحاوؿ وىو رأسها على ومسح يده ومد..  بها حاـز أحس
  ياىدى اذنك عن: 

 

! ..  والخوؼ الحذر بذلك ىدى تعاملو لمَ  يدري ال وجهو على ىائماً  وىو بأسرىا الشقة ومن غرفتها من حاـز خرج
 نحو اتجو..  اليعرفها ىو وصار منو تخاؼ وصارت عبلقتهما اضطربت لمَ  اليدري..  اليها الناس أقرب كاف وقد

  يانور أوى مخنوؽ أنا:  بضيق وقاؿ السبلـ ألقى دخل وحين نور بو يعمل الذى ماركت السوبر

 ! ؟ إيو فى وقولى الرجيم الشيطاف من باهلل استعيذ..  ؟ ياحاـز خير:  وقاؿ نور تعجب

 مش أنا..   يانور منى تخاؼ بقت ىدى"  يقوؿ وىو حاـز صوت على ودلف والده محل الى متجهاً  يوسف كاف
 كدا اتغيرت ىى أعرؼ نفسي أنا! ..  منى وبتترعب بتحبنى مش بحسها! ..  بفهمها حتى والبقيت منها أقرب قادر

 !! “ أعرفها معنتش أنا!! ..  ليو

 

 يوسف دخوؿ حاـز الحظ..  الداخل من تخترقو كادت معاتبة نظرة نور لو نظر..  الباب أماـ وتسمر يوسف ارتبك
  يوسف يا اذنك بعد! ..  الصبلة بعد كبلمنا نكمل ىنبقى:  لنور وقاؿ فصمت
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 جاء.. خزى فى لؤلرض فنظر المعاتبة النظرة نفس ليوسف نور نظر..  اآلذاف حتى بالشوارع يدور أف وقرر حاـز غادر
 " .. بيضات 2و بيضا جبنة ربع عايزة سمحت لو..  عليكم السبلـ"  قطعتو صوتاً  ولكن يتحدث نور

 واحدة لحظة..  حاضر:  لها ينظر أف دوف نور قاؿ

  ؟ يوسف يا إزيك:  وقالت خزى فى ويقف عرقاً  يتصبب الذى ليوسف نظرت..  طلبتو ما لها ليحضر وتحرؾ

 ؟ وانتى..  هلل الحمد كويس:  بحزف قاؿ

 ..  هلل الحمد-

 ؟ ىناؾ ىترجعى وال..  ؟ ىنا مرتاحة:  قاؿ

  يرحمو اهلل بابا شقة فى اهلل شاء اف ىنا وىستقر رغبتى ماكانت زى خبلص ىنا إتوظفت أنا أل:  بهدوء قالت

 يرحمو اهلل:  وقاؿ بفتور يوسف ابتسم

 انك عرؼ لو عمك دا! ..  ىدير يا عليكى عيب:  بجدية قاؿ يوسف ولكن النقود تعطيو وجاءت طلباتها نور ناولها
  الشارع ؼ ىيرمينى واقف وانا كدا عملتى

  موجودين مش وانتوا ىاجى كدا وبعد يوسف يا أوى شكراً :  وقالت النقاب بسبب تظهر لم ابتسامة بخجل ابتسمت
 عليكم السبلـ.. 

 

 نظر ثم لحظات عدة واجماً  ظل..  واجماً  وجده لكنو معاتبتو منتظراً  نور الى يوسف فنظر المحل من ىدير خرجت
 ؟ عمك بنت ىدير دى ىى:  وسألو ليوسف

  ىى أيوا:  بقلق يوسف رد

  طيب:  بفتور نور رد
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 وىناؾ.. للصبلة وذىبا اآلذاف أذف حتى الصمت يسوده جو فى بجواره جالساً  وظل يعاتبو لم أنو من يوسف تعجب
 ؟ كبلمنا نكمل تحب:  وسألو لحاـز نور ونظر يوسف رحل الصبلة أداء وبعد..  بحاـز التقيا

  اهلل شاء اف الكليو فى بكرا نتكلم فهنبقى..  العكس وبليل..  شغل وراؾ وانت مذاكرة ورايا..  أل:  وقاؿ حاـز تنهد

 

**** 

 

!  يفعل أف عليو ماذا واليدري..   العزيز صديقو يخوف فهو..  نفسو من شديد بضيق يشعر وىو منزلو الى يوسف عاد
 ما سرعاف لكن يدرس أف حاوؿ..  وسعادتو متعتو بو يجد ما يترؾ أف يأبى ولكنو جيداً  الحل يعرؼ ىو الواقع فى.. 

 إزيك.. “  فتحو من دقيقة بعد تصلو منها برسالة فإذا ىاتفو وفتح بضيق زفر..   عنو بعيداً  بيده ودفعو الكتاب أغلق
 " ؟ يوسف يا

 

 وجهو على ىائماً  بالشوارع يدور ظل..  بعنف خلفو الباب وأغلق الشقة من وخرج الفراش على ىاتفو ورمى بضيق زفر
 !  يفعل ماذا يدري ال

 

**** 

 

 ألنها مبكراً  تذىب كانت..  ساعو النصف يقارب بما الطابور قبل المدرسة الى تقى وصلت التالى اليـو صباح وفى
 .. ساعة نصف بحوالى بها تعمل التى المدرسة طابور طابورىا يسبق التى مدرستو الى طريقتها فى أختها ابن توصل
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 وبدأت مصحفها وأخرجت الخاص مقعدىا على جلست..  وصوالً  أولهم ألنها وبزميبلتها بها الخاصة الحجرة فتحت
 من يراقبها كاف الذى ذلك تبلحظ لم أنها حتى..  عينيها من الدموع تتساقط وبدأت القراءة فى اندمجت.. بو تقرأ
 التشعر ألنها ربما..  لتمسحها حتى يدىا تمد لم والتى تتساقط التى ودموعها بمبلمحها يحدؽ ظل..  الباب على
 ريقو ابتلع..   رأتو حين بفزع للخلف عادت لكنها تنهض وجاءت بهدوء مصحفها أغلقت! ..  بوجودىا األساس من

  الخير صباح:  باحراج وقاؿ بصعوبة

 

 الطريق سد ولكنو..   وحدىما يكونا ال كى الغرفة لتغادر الباب نحو واندفعت ترد ولم لؤلرض ونظرت قلبها انتفض
 ! الخير صباح لحضرتك قولت:  وقاؿ

 ؟ تعدينى ينفع:  بضيق وقالت للخلف عادت

 ! ؟ حراـ خليتوىا الخير صباح حتى..   عليا بتردى مش ليو إنتى ىو:  بجدية قاؿ

 أنا مخرجتش لو حضرتك:  بجدية تقوؿ بها تفاجئ ولكنو معقدة ليست وأنها تفكيرىا عن وتدافع ستثار أنها ظن
  شكوة فيك وأعمل المدير مكتب على ىنزؿ

 !! إيو قد كتـو بتاعنا المدير عارفة إنك وخاصة سمعتك على سلمي ابقى بس! ..  ياريت:  وقاؿ بمكر ابتسم

 ! ..  برا اطلع سمحت لو:  بضيق قالت

 الى واندفعت أمامو من فتحركت يده مد..  بالمكتب ظهرىا اصدـ حتى بخوؼ للخلف تعود وىى نحوىا يخطو بدأ
  ؟ دا المصحف أستلف ينفع:  يقوؿ سمعتو حين توقفت ولكنها الباب

 !؟ إيو:  تفكير بدوف وقالت ارتبكت

  ؟ مانع عندؾ..  المصحف ىستلف بقولك:  بتمعن المصحف في يقلب وىو لها ينظر أف دوف رد

  تانى أشوفك عايزة مش بس منو كتير عندى أنا!  خده:  بجدية ردت
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 حتى لو ينظر ولم معطفو جيب فى المصحف وضع خرج ولما..  حتى لها ينظر أف دوف منو وخرج الباب نحو تحرؾ
 ! معها سيتصرؼ وكيف بتقى يفكر وكاف

 

! .. ؟ صواب أـ خطأ كاف مافعلتو ىل تعلم ال..  باكية وإنفجرت  مقعدىا على وارتمت بخوؼ الباب تقى أغلقت
!! ..  سمعتها ىو سيتأذى الذى الوحيد وأف شئ يفعل لن المدير أف تعلم ولكنها ضده شكوى تقدـ لو تتمنى كانت
 !! منو يحميها وأف ضعفها يرحم أف اهلل تدعو وأخذت للسماء يدىا رفعت

**** 
 حبيبة برفقة الصيدلة كلية..  كليتها الى وذىبت مبلبسها ارتدت الضحى وصلت وتوضأت وقامت عينيها منار فتحت

 نور يتمنى كاف..  أيضاً  الصيدلة كلية الى نور برفقة حاـز ذىب..   بعاـ عنها تتأخر لكن الكلية بنفس معها التى.. 
 الحاج عند للعمل عاد ،..  حاـز بصحبة ىو ويذىب منار برفقة تذىب يتركها أف آثر  ولكنو أختو برفقة يذىب أف

 ألنو محمود الحاج برفقة العمل يحب أنو غير ىذا..  أخرى وظيفة ليجد ماكاف ألنو العامة الثانوية بانتهاء محمود
   ويحبو كوالده يحترمو

 

 لكنو ليخرج الباب وفتح المرآة أماـ شعره ساوى..  بها يعمل التى للمشفى ليذىب مبلبسو وارتدى عينيو عمر فتح
 الصراط إىدينى يارب..  يارب"  وقاؿ للسماء يده رفع صبلتو من فرغ أف وبعد الضحى وصلى وتوضأ للداخل عاد

 فى آتنا اللهم.. “  وسلم عليو اهلل صلّ  النبي يدعوه كاف الذى الدعاء ودعا.. “ ..  واآلخرة الدنيا فى المستقيم
 " النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفى حسنة الدنيا

 

 العلماء بعض تفسير حسب- وىى الدنيا وحسنة..  الجنة وىى اآلخرة حسنة تذكر حين شفتيو على بسمة ارتسمت
 اللى الوحيد إنت يارب..  الحراـ عن بحبللك إغنينى يارب"  وقاؿ للسماء مجدداً  يده رفع..  الصالحة المرأة –
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!..  عشانها مش يارب بحبك عشاف إتغيرت أنا يارب..  كلمتها مرة آخر بعد إيو قد إتغيرت أنا وعالم بحالى عالم
 " دينك على قلبى وثبت إىدينى يارب..   منها وإحرمنى يارب عنى فإبعدىا أرضيها عشاف إتغيرت كنت لو يارب

 

..  نتيجتها ظهور بعد بينهما دار حديث آخر يتذكر أخذ بالمواصبلت ىو وبينما..  المشفى الى وغادر والده يد قّبل
 العناف أطلق..  منو التخلص على يقدر وال يطيقو ال الذى األلم ذلك..  صدره يختلج بألم وأحس بلتقائية ابستم
 ! ألمو يتناسى أف محاوالً  المتبلطمة البحر موجات فى وشرد لبصره

 

 

**** 

 

!  الفجر فاتو لقد!! ..  والنصف التاسعة أنها رأى حين عيناه واتسعت للساعة ونظر بصعوبة عينيو يوسف فتح
 وحتى الفجر وقت من حاـز من 2 و نور من مكالمات 2 فوجد لهاتفو نظر! ..  منبهو ضبط وقد يستيقظ لم كيف..

 ولكنو الصبح يصلي وجاء وتوضأ نهض..   الدرجة لتلك أذنو أصم الذى ما! ..  كلها يسمعها لم كيف..   الشروؽ
 أثناء الباؿ مشغوؿ يكوف أال بحجة يصلي أف قبل ىاتفو من بوؾ الفيس فى حسابو على سريعة نظرة يلقى أف قرر

 وىاـ ىاتفو وترؾ باألمس حدثتو عندما يجبها لم أنو تذكر..  رسائل من ىدى من ورده قد ما وفتح فتحو..  الصبلة
 رسائلها قرأ حين بضيق شعر..  ىدؼ ببل بالشوارع وجهو على

 

 ..  ؟ يوسف يا إزيك“

 !  عليا ترد عايز ومش قريتها إنت يعنى seen الرسالة فكرة على.. ؟ فاتح إنك مع ليو مبتردش إنت
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 وأديك حاـز زى لتطلع خايفة كنت أنا!! ..  أصبل بكلمك إنى غلطانة إنى فعبل تصدؽ! .. ؟ حاجة عملتلك أنا ىو
 حاجة وال إنى وحسسنى وبس بنفسو واىتم عنى بعد وفجأة أووى منى قريب كاف برضو حاـز! ..  زيو طلعت أىو

 ! “  األوؿ من أصبلً  كلمتك إنى آسفة أنا! .. زيو بتعمل إنت دلوقتى! ..  بس صح اللى ىو وإنو بالنسبالو

 

 اضطريت بس رسالتك وشوفت إنبارح فتحت فعبل أنا! .. ؟ ليو زعلتى إنتى عارؼ مش أنا"  وكتب بضيق يوسف زفر
 أنا ياستى عموماً ! ..  واحدة مرة وبتقلبى كدا بسرعة بتزعلى ليو معرفش! ..  مفتوح ىنا الموبيل فنسيت الشارع أنزؿ

 " ؟ ماشي..  ىسيبو ومش علطوؿ معايا ىيبقى موبايلى كدا وبعد مردتش إنى آسف

 

 ىيأثر الكتير الفيس..  ؟ ومذاكرتك طب"  لو ترسل بها تفاجئ ولكنو عتابو فى ستستمر أنها وتوقع يوسف أرسلها
 "  ؟ عليها

 " ؟ منى ومتزعليش أرضيكي عشاف إيو أعمل طب"  وكتب ومذاكرتو بو اىتمامها من ابتسم

 !!  دا فوؽ اللى الكبلـ وبعتلك وزعلت عذر ليك ملتمستش إنى آسفة أنا..  يايوسف حاجة وال:  وكتبت ابتسمت

 مع مشكلتك إيو ىو..  حاجة فى أسألك عايز كنت بس..  أصبل منك مبزعلش أنا ياستى متعتذريش  وكتب ابتسم
 !  حاجة فاىم مش أنا.. ؟ زيو أبقى خايفة ليو..  ؟ حاـز

  ؟ تعرؼ الـز:  وكتبت بسمتها تبلشت

 !  بصراحة إحكى بس! ..  طبعا-

 .. “ كويس كدا عارؼ وإنت! ..  يايوسف أصبل عليك أكذب مبعرفش أنا “
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  معاه يغيرنى عايز بقى يعنى كبلمو على ربنا من ويقرب يتغير بدأ ما ساعة من إنو حاـز مع مشكلتى"  وكتبت تنهدت
 جربتها أنا دى أو..   ربنا عن ىتبعدؾ دى..   أل يقولى حاجة أجرب آجى ما وكل زيو وأبقى زيو أعمل عايزنى.. 

  صحيح والعكس معايا ينجح ممكن معاه فشل اللى وإف! ..  زيو مش إنى إعتباره فى بيحط ومش..   معايا وفشلت
 بقى فخبلص الجامع فى وبيصلي صيدلة فى ىو وعشاف! ..  كويسة ىيخلينى عشاف كدا بيو فرحانة طبعا وماما.. 

 صحابى وبيقيم! ..  مين مع ومتمشيش مين مع إمشي يقولى بقى حتى دا..   حاجة كل فى كبلمو أسمع والـز مبلؾ
 بما وبيتعاملوا جداً  وكويسين أصبل مسلمة مش بنات وفى وحشين ومنتقاب مختمرات فى إف ميعرفش! ..  بالحجاب

 إنهم بحجة مدرسينو عند وأروح صحابى مع بروحها كنت اللى الدروس أسيب خبلنى حتى دا!! ..  اهلل يرضي
 ألبس خبلنى إنو طبعاً  غير دا!! ..  كدا فيا يعمل تخليو اللى صيدلة يحرؽ اهلل..   صيدلة ودخلووه كويسين
 ومحتـر طويل لبسي إف رغم..  بناطيل أبطل عشاف ودانى بياكل ودلوقتى..   إعدادى أولى خلصت ما أوؿ الحجاب
 زى يرجع حاـز إف ربنا بدعى ساعات أنا تصدؽ! .. ؟ إزاى عامل المبلؾ صاحبك بقى شوفت..   واسعو وبناطيلى

 !! “ شيخ عليا يعمل يبطل عشاف أصبل ميصليش حتى أو الجامع فى ميصليش!..  زماف

 

 اللى أصدؽ عارؼ مش أنا! ..؟ كدا يطلع حاـز بقى! ..  يااه"  وكتب ىدى ماكتبتو قرأ حين يوسف عينا اتسعت
..  شيخ عليا يعمل عايز إنو ماحسيت وعمرى وراجل جدع عمره طوؿ حاـز بس!..  واهلل بكذبك مش!!  بتقوليو

 مش..  بس مصلحتك عايز ىو فيكي يتحكم قصده مش أكيد ىو..   اصبلً  فاىماه مش أو غلط فاىماه إنتى أكيد
 بالحجاب بيقيهم مش أكيد وىو!  ساحب الصاحب إف عارفة انتى عشاف كويسة مش اللى البنات مع تمشي عايزؾ
 ويزقوا عالى بصوت بيضحكوا بيبقوا الشارع فى صحابك مع بشوفك لما فعبلً  بس..  بكدا فيو ماحسيت عمرى ألنى
 ىيشوفك اللى بس فيو ماكلمتك وعمرى بيعجبنى مش والمنظر مينفعش دا وطبعاً  بايخ بهزار الشارع فى بعض

 كدا عشاف منو أحسن تبقي نفسو ىو..  كدا عليها يتقاؿ أختو إف خايف حاـز اكيد!! .. مؤدبين مش انكم ىيحكم
 يا فرض فالحجاب دا الحجاب موضوع فى بقى وبعدين!! .. أكتر مش كويسين عشاف مدرسينو عند تروحى عايزؾ
 “  كبلـ مفيهاش ودى  ىدى
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 اللى حاـز إف أفتكر ما وكل سنين أربع من البساه أنا..  إعدادى تانيو مش بس..  طبعا فرض"  وكتبت بضيق زفرت
 عليا فرض اللى وىو بشعرى كماف وشويو سنة أقعد ممكن كنت إنى افتكر ما كل! ..  أكرىو بالعافيو ألبسو خبلنى
 يفرض كبير أخ معاناة مجربتش..  وحيد ألنك بقولو باللى ماىتحس عمرؾ إنت وبعدين!! ..  حاـز أكره الطرحة

 ! “ عليك وشخصيتو نفسو

 وكاف! ..  بتاعك الفيس بتاع الباسورد أخد كاف فعبلً  عليكي شخصيتو بيفرض حاـز لوكاف"  وكتب عميقاً  نفساً  أخذ
 الناس أحسن من ألنو وحش ىشوفو والعمرى وحش حاـز ماشوفت عمرى أنا! ..  دى محادثاتنا كل شايف زمانو
 !” حياتى فى قابلتها اللى

 

 أنا عندى ويجي جداً  كويس صحابو وبيعامل جدا كويس الغرب بيعامل إنو!  حاـز مشكلة دى ماىى"  بحزف كتبت
 فتفرض رجولتك تثبت لتحب خايفة أنا..  يايوسف زيو لتطلع خايفة أنا! ..  عليا ويسيطر وحش ويتعامل.. 

 اللى اليـو من خايفة ألنى يـو كل بعيط أنا..  ومتعمليش إعملى وتقولى خشن صوتك ويبقى..  عليا شخصيتك
 سبتنى ولو..  إيو قد بحبك أنا عارؼ واحد أكتر إنت! ..  أسيبك فبلـز ربنا أزعل عايز مش أنا..  فيو تقولى ىتيجى

 !! “ قلبى فى حاجة بخبى ومش صريحة انى وعارؼ حاجة وال عليك بدلع مش انى عارؼ وانت..   إيو ىيجرالى

 واحد اكتر ربنا طب! ..  منى زعبلف يكوف ممكن فعبل ربنا ىو.. “ يفكر لحظات عدة واجماً  وظل يوسف قرأىا
 اكتر وىو..  بتسلى وال عليها بضحك مش انى عارؼ واحد واكتر..   ىسيبها ما وعمرى وىتجوزىا بحبها انى عارؼ
 وىفضل ىسيبها مش أنا يارب..   حاـز ليها مسببو اللى النقص تعوض عشاف إيو قد محتجانى ىى عارؼ واحد
 وأحببها شويو ألينها ىحاوؿ يارب وأنا!  فعبلً  وأتجوزىا بوعدى أوفى لما ىتسامحنى..  رحيم غفور يارب وإنت جنبها

 ! “ نفسي عليها بفرض إنى متحسش عشاف بالتدريج بس  أخوىا فى

 وأنا..  معاكى أحسن ويبقى يتغير حاـز اهلل شاء واف! ..  أبداً  يـو فى ىسيبك ومش ياىدى بحبك أنا"  لها كتب
 شخصيتى بفرض اعتبريني.. ياىانم مشكلتى مش فدى موافقة مش انتى لو حتى..  ىتجوزؾ يعنى ىتجوزؾ ياىدى

 ” بقى
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 لها وكتب بكفو جبهتو ضرب! ..  الظهر آذاف يوسف سمع حتى الحديث أطراؼ يتجاذباف وشرعا ابتسامتها اتسعت
 ! ..” الصبلة عشاف ىقفل أنا" 

 ينزؿ أف وقبل!! ..  ىدى مع حديثو بسبب الصبح ضيع قد ألنو بحزف اهلل يستغفر وىو مجدداً  وتوضأ للحماـ ذىب
 " ؟ تانى ىتفتح"  ىاتفو على منها رسالة رأى

 .. “ ياىدى يسهل ربنا “

 " ؟ مثبلً  01 الساعو ع سوا نفتح..  مذاكرتنا عشاف بص“

 " سبلـ..  ياىدى ماشي“

 “  سبلـ“

 ..  بالجامعة الزال أنهما فعلم ىناؾ وحاـز نور يقابل لم ولكنو بو الظهر وصلى المسجد نحو اتجو

 

**** 
 “ وأسيبك ىنزؿ تيجى محطتنا ما أوؿ أوعدؾ وأنا ونامى عينك غمضي“

 

:  وقالت بخفوت منار ابتسمت..  الكلية من عودتهما طريق فى باألتوبيس جلستا حين لمنار بمرح حبيبة قالتها
 “  وراكى يجري كلو الشعب وأخلى حرامى وأقوؿ ىصوت ماىتنزلى أوؿ اوعدؾ وأنا..  ياحبيبة ماشي

  االفراح فى نردىالك منار يا ماشي..  ؟ عليكى وأىوف:  وقالت..  صوت بدوف حبيبة ضحكت

 ختمت انها شهادة ىتاخد ىدير انهاردة..  أوى فرحانة أنا:  مختلفو بلهجة وقالت خفيفة ابتسامة منار ابتسمت
 القرآف
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  يامنار عقبالك  عليها اهلل ماشاء:  وقالت حبيبة ابتسمت

 دخلت ما أوؿ! ..  نفسي من أوى زعبلنة بجد..  ياحبيبة اهلل شاء اف:  الشئ بعض بسمتها تبلشت وقد منار قالت
 مش إيو ومعرفش صعبة الكلية إف بتحجج كنت وأنا..  الدار فى أكمل أروح عشاف عليا تتحايل قعدت ىى الكلية

  كماف بتحفظى وبقتى سنتين من ختمتيو زيك أو..   اهلل ماشاء زيها دلوقتى ختمتو زمانى كاف

 وخاصتو اهلل أىل من وتبقى التاج أىلك وتلبسي كماف انتى وتختميو حيلك تشدي يامنار اهلل شاء اف-

 

 وخاصتو اهلل أىل ىم القرآف أىل"  بتاع والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ حديث سمعت لما بجد:  وقالت منار ابتسمت
 جامد شجعنى ربى أحبك فى بيشرحها وىو حسنى مصطفى سمعت لما بس..  ربنا أىل من ىبقى وقولت فرحت" .. 
 عايشة هلل والحمد..   جزء 05 خلصت فاتوا اللى السنتين فى هلل والحمد..  جديد من وأبدأ تانى أرجع إنى أوى
 عشاف أراجع أقعد الـز وبعدين القرآف فى احفظ سنين أربع ىقعد يياااه أقوؿ بقعد كنت أنا..   وفكراىم بيهم

 دا القراف اف اكتشفت كدا بعد بس..   وبس للقراف متفرغة أبقى الـز وانى!  أوى كتير إنهم بحس كنت..  منساش
 بيها يومى ربطت أنا..  بالظبط الصبلة فكرة نفس..   وخبلص شوية ىشيلو حمل مش..  حياتى من جزء يبقى الـز
 ربنا فيها بكلم كنت ألنى تشفعلى دى الصلة أموت لما عشاف  بربنا نفسي أوصل الـز يبقى عايشة انا طالما يعنى.. 
 ..   ربنا من بسمع كنت ألنى يشفعلى كماف والقراف.. 

 سنين األربع واف! ..   كدا بسرعة بتعدى السنين إف تخيلت ما عمرى:  سعادة فى لها تنظر وحبيبة وأردفت تنهدت
 اربع من اكتر فى ختمتو اينعم ىى..   هلل والحمد وختمتو ىدير على عدوا تفرغ وعايزين كتير انهم بقوؿ كنت اللى

 تزود عشاف حفظها تزود شوية وكل  بيو تعيش عايزة كانت ىى! ..  وخبلص تختمو عايزه مكنتش ىى بس سنين
 حفظتو باللى عايشة إنى أووى فرحانة بس مختموش لسو أنا زيهم مفيش وراحة متعة بجد..  بالقراف وتزينها حياتها

 بس حفظاىم مش وفهماااىم

 وفوؽ رائع كبلمك إنتى بجد..   يامنار أووى بحبك أنا:  وقالت حناف فى منار ذراع حوؿ ذراعيها حبيبها لفت
..  اهلل حب فى وتسميها محاضرة تعملى الـز انتى بجد..   دا بالشكل حلو كبلـ سمعت ما عمرى وأنا الوصف
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 ربنا يامنار أوى جميلة انسانة إنتى..  فيها مشاعرؾ وتطلعى..  دلوقتى زى تحضير غير من البنات فيها وتكلمى
  ويكرمك ديما يحبك

 وكيف كانت كيف..  الماضيو حياتها في منار شردت..  صمتها حبيبة وتفهمت صمتت بخجل منار ابتسمت
 عادية" كانت األوقات كل فى ولكنها..  أخريات نظر فى رائعة وكانت نظرىا فى سيئة تكن لم ىى نعم! ..  أصبحت

 االعتياد من تأتى عادى أف االف اكتشفت ولكنها..  وأفعالها تصرفاتها جميع تبرير فى" عادى" لفظ تستخدـ" .. 
  عليها باالعتياد لنفسها تسمح وال باستمرار مشاعرىا تجدد ألنها االعتياد بذلك تشعر تعد لم االف وىى الشئ على

 ! ..  اآلف تذكرتها لمَ  التدرى..  فيها تاىت التى الذكريات بعض ذىنها الى وتبادر عينيها منار أغمضت

 

**** 

  بساعات العامة الثانوية نتيجة ظهور بعد..  أعواـ خمسة منذ

 “  ومتقدمة متفوقة ديما ويارب..  عايزاىا كنتى اللى الكلية جتلك هلل الحمد..  يامنار مبروؾ ألف “

 ياعمر فيك يبارؾ اهلل"  وكتبت بسمتها اتسعت..  ىاتفها على حسابها فتحت أف بمجرد الرسالة ىذه منار استلمت
“ .. 

 “  فرحانة طبعا..  ؟ أخبارؾ ايو“

 “  ىطير انى حاسة انا..  دا المجموع جبت انى مصدقة مش أنا..   هلل الحمد جدا فرحانة"  ببسمة كتبت

"  يقوؿ صوتاً  بداخلها سمعت ولكنها كالسابق عمر تحادث عادت ألنها صدرىا يختلج بضيق وشعرت أرستلها
 “  متطرفة مواضيع ىفتح ومش ىسيطر وأنا..  وخبلص ىيباركلى ىو..  النتيجة بمنابسة بس انهاردة ىنتكلم

!  إنتى مش نجحت اللى أنا اف حاسس انا..  اوى كتير كبلـ جوايا..  ؟ إيو وال إيو أقولك عارؼ مش أنا"  بسرعة رد
 " يابشػػػر نجحت أنػػػػػػا..  وأقووؿ صوتى بعلو وازعق البلكونة فى أطلع عايز أنا.. 
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  بسمة فأرسلت رداً  تجد لم

..  جداً  منها بستفيد أنا بجد..  أوى جميلة بتنزليها انتى اللى النصايح.. حاجة أقولك عايز كنت" مجدداً  كتب
 " بقى إدعيلي..  فيا كتير حاجات أغير بدأت وفعبل

 “  ياعمر جميعاً  ويثبتنا ويثبتك ويصلحك معاؾ ربنا“ فأرسلت منو ويستفيد ماتكتبو يقرأ ألنو بسعادة شعرت

 يتكلم لن وأنو انتهى قد بينهما الحديث بأف شعرت..  تأخرت ولكنها التالية رسالتو بلهفة تنتظر وظلت أرسلتها
 تانيو حياة ىتبلقي صدقنى..  كتير وىتساعدؾ أوى جميلة رواية..   الحبلؿ فى تقرى رأيك إيو"  لو فأرسلت مجدداً 

 .. “ ياعمر تغييري بداية كانت وبجد أصبل عايشينها احنا اللى غير

 حاضر فيها ىبدأ"  لها وكتب.. بينهما البعد رغم..   بقلبها موجوداً  الزاؿ مكانو أف علم ألنو..  وابتسم رسالتها قرأ
 “  اللينك ابعتيلى بس..  رأيي وىقولك

 “ تقرى لما بقى رأيك قولى ابقى..  وبست كوبي أعملو ىعرؼ ومش موبيل انا عشاف صفحتى فى نشراه ىتبلقينى“

 " ؟ كتباىا اللى انتى ىو ليو"  ببسمة كتب

 “  عنو بتتكلم انها وحس اال قرأىا ومحدش.. أصبل روايتى بحسها أنا وبعدين  واحد ورقية أنا “

 “ بس واحدة ىى..  اتنين ىاخد مش أنا عشاف اتنين ورقية إنتى..  أل"  وكتب للحظة فكر

..  ماشي"  لو فأرسلت..  كالسابق حادثتو من ألنها بالذنب وأحست لو يرمى ما فهمت حتى للحظات لرسالتو نظرت
 ! “ سبلـ..  بنتكلم مش المفروض احنا عشاف..  بقى اقراىا روح

 ! “ سبلـ"  بحزف وكتب..  لتسرعو نفسو والـ بسمتو تبلشت

 

**** 
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 " ؟ فين روحتى يامنار ايو“ 

  وجيت الشارع أوؿ على طلعت أبدا ال..  ؟ ىاه-

  ىننزؿ عشاف يابطة يبل..  السبلمة ع هلل حمدا طب:  وقالت حبيبة ابتسمت

 بقى وادعيلي.. شغل على أسأؿ نوراف د صيدلية بقى ىروح أنا:  حبيبة وقالت منار منزؿ حتى معاً  وسارا سويا نزال
  زيك أرشق

 اقرب ايهما الحبلؿ ابن فى ترشقى او  الشغل فى ترشقي خير فى لو ويارب..  ياحبيبة طيب  ترشقى-

 

  سبلمات يبل..  تلمنا كلية لينا..  ضربتك كنت الشارع فى اننا لوال:  حبيبة قالت

 

 منذ تعرفها وكانت) الصيدلية صاحبة بها رحبت..   وظيفة عن لتسأؿ الصيدلية نحو حبيبة ورحلت السبلـ منار ردت
..  الجديد الشهر بداية منذ التاسعة وحتى الرابعة الساعة من بالصيدلية ستقف أنها معاىا واتفقت( طفلة كانت أف

 تتواجد أف يجب الصيدلية صاحبة أف كما دراستها يناسب لن ىذا ولكن مبكراً  الموعد يكوف أف تتمنى حبيبة كانت
..  تتخرج عندما يزيد أني ووعدتها صغير راتب على حبيبة مع اتفقت..  التفتيشات بسبب الصباحية الفترة فى

 ! تعمل ويتركها الموعد بهذا نور يقبل أف اهلل وتدعو السعادة من تطير تكاد وىى الصيدلية حبيبة وغادرت

 أمر فى تحدثو أف تشأ فلم الباؿ مشغوؿ يبدو وكاف نور وصل..  نور وصوؿ لحين الغداء وجهزت شقتها الى عادت
 أف يحاوؿ التى ببسمتو لها فتح أف الى واقفة وظلت بخفة غرفتو باب طرقت الغداء وبعد..  غداؤه بتناوؿ حتى العمل
 !  يشغلو أمراً  بها يخفى

 ؟ يانور مالك:  بجدية وقالت جواره الى وجلست غرفتو دخلت

  ياحبيبة مفيش-
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  عيونك قداـ بضعف إنى عارفة إنتى!  كدا متبصليش يابت:  المرح اضفاء محاوال فقاؿ معاتبة بعيوف لو نظرت

  كلنى ياخويا بالكبلـ كلنى:  صدرىا أماـ ذراعيها عقدت وقد وقالت ابتسمت

 ولما..  كدا موضوع فى بفكر انى الحكاية كل..  حاجة وال بالكبلـ باكلك مش قلبى حبيبة يا واهلل:  وقاؿ ابتسم
 .. ىقولك حل ىبلقيلو مش

 ؟ يعنى نفسك ومتتعبش سوا حل نبلقى يمكن دلوقتى من ماتقولى طب-

 وال تعباف مش أنا يعنى صاحبى حاـز تبع دا بيا عبلقة ملوش الموضوع وبعدين..  راحتى على سيبنى ياحبيبة معلش-
 حاجة

 من بحد عبلقة لو الموضوع كاف لو غير كدا بيتشغل بالك وال بتتعب مش إنك المشكلة ماىى:  وقالت شفتيها مط
   حاـز وخاصةً  صحابك

 من أكتر إيو أقوؿ ممكن معرفش..  أخويا دا حاـز!..  حبيبة يا صحبى مش دا حاـز:  وقاؿ يبتسم أف نور حاوؿ
  أنا دا حاـز إف أقولك ممكن..  أخويا كلمة

  يخليهولك ربنا:  وقالت حبيبة ابتسمت

 كنت نسيتنى يسامحك اهلل:  وقالت لو فالتفت شيئاً  تذكرت ولكنها لتغادر الباب نحو وإتجهت جواره من قامت
  أصبل ليو جايو

 إنى وقالتلى شغل على وسألتها نوراف لدكتورة روحت بصراحة أنا:  باحراج وقالت لؤلرض ىى ونظرت لها باىتماـ نظر
 الشهر أوؿ من معاىا أشتغل ممكن

 ىى عشاف أجازة يومين وعندى بس ساعات خمس ىما يانور واهلل:  بسرعة تتكلم وبدأت سبقتو ولكنها يتحدث جاء
 اهلل شاء إف مذاكرتى على ىيأثر ومش خبرة وأكتسب..  عملى باخده اللى ىطبق وبعدين..  دراسو فى انى مقدرة

  ىا؟ ىا؟ ؟ ىا.. بقى وافق بعض مع كتير حاجات بياخد إزاى وإنو الوقت تنظيم مجرب واحد أكتر إنت دا..



 

  

111 

 

  أنتِ  أنا  

 

 مش إحنا! ..  دراسة تخلصي ما قبل شغل فمفيش مذاكرتك على أثر ولو شهر ىتجربى:  وقاؿ باستسبلـ تنهد
  هلل الحمد فلوس محتاجين

  أصبل مصروؼ منك أخد ىبطل مش أنا إنسى يابابا ال..  الفلوس عشاف شغل نازلة انى فاكر تكوف إوعى-

 ؟ نوراف دكتورة عند ىتشتغلى قولتى:  وقاؿ نور ضحك

  لتسعو أربعة من..  أيوف-

  ؟ إيو وال دى تسعة متأخر مش-

  الشارع فى كدا تتأخرى عايزؾ مش بس الشغل على معترض مش أنا ياحبيبة واهلل:  فقاؿ بحزف شفتيها مطت

 ! راجعو وأنا عليا تبص تبقى ممكن يعنى يانور البيت تحت الصيدلية دا-

.  برضو دى الصيدلية فى بيشتغل حاـز..  حاجة أقولك عايز كنت بس..  ياحبيبة اهلل شاء اف يسهل ربنا..  طيب-
 ؟ عارفة

 فمفيش معايا ىتبقى اللى بنوتة إف قالتلى الدكتورة..  أصبل بيو مالى أنا بس.. أل بصراحة:  وقالت رأسها ىزت
  بقى مشاكل

  كدا( ALONE)ألوف أنا وسيبتونى الصيدليات فى انتوا اشغلتوا ياحبيبة ماشي-

 ىناؾ وتبيعو فيو وترصو دوا تجيب تتخرج لما خايفو انا ماركت السوبر فى ماسك اللى مانت طب-

 ألنو معاه وبشتغل! ..  جدا يوسف ابنو وبحب ياحبيبة أوى دا محمود الحاج بحب أنا:  بجدية وقاؿ نور ضحك
  اهلل شاء اف يحلها ربنا يبقى أتخرج ولما مريحو وأنا مريحنى

  الشغل على متتأخرش عشاف وانزؿ البس وانت أذاكر بقى ىروح..  اهلل شاء اف-

**** 
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 للقرآف ختمتها بمناسبة لهدير حفلة ليقيموا للدار لتقابل وذىبت مبلبسها بدلت وثم والديها برفقة غدائها منار تناولت
 .. كبيرة حقيبة معها وكاف.. 

 شئ كل وجهزوا..  أتت ولكنها قليبلً  حبيبة وتأخرت بالدار وزميبلتها ىى لهدير الحفلة وأعدوا ىناؾ إلى وصلت
 ..  بانتظارىا يستريحوف وجلسوا

 الدار صاحبة لها وقدمت للقرآف بختمتها ويحتفلوف سويا يمرحوف وبدوأ..  بالحفلة وفاجئوىا الدار ىدير وصلت
 بو فاذا بسعادة ىدير فتحتها..  مغلفة ىدية وناولتها حبيبة منها واقتربت ىدايا زميبلتها بعض لها وقدمن بذلك شهادة

 غير وملقتش..  إيو أجبلك كتير فكرت أنا:  بفرحة حبيبة قالت..  ايضاً  الميسر التفسير وبو كبير تجويد مصحف
 ميسر تفسير وفيو التجويد وتعلميهم البنات منو ىتحفظى اللى دا..  لحضرتك مش ودا.. بينا اللى العهد.. ربنا كتاب
  االيات بمعانى ديما تذكرة يبقى عشاف

 ىذا ولكن أخرى مصاحف تملك ىى ربما..  الفرح من تطير تكاد وىى سعادة فى واحتضنتو ىدير ابتسامة اتسعت
 القرآف تعلم من خيركم“  - وسلم عليو اهلل صلّ - الرسوؿ حديث وتذكرت..  العلم نقل مع عهدىا بداية سيكوف
 للطلبة تدرس أنها الى باالضافة ذلك لغيرىا اهلل كبلـ تعليم االف ستستطيع ألنها بستمها فازدادت" ..  وعّلمو

.. “  خلفهما من منار صوت جاء حتى لحظات لعدة بقوة واحتضنتها حبيبة جذبت" ..  الجنة أىل لغة" بالمدرسة
 “ ياجماعة لموف واتنين شجرة

  شهر من ببعض عرفتكم اللى دا! ..  أنداؿ يا حلقتولى كدا:  بمرح منار فأردفت جميعا ضحكوا

  يكرمك اهلل النية صفى..  ؟  يامنار إيو وال ىتشتغل الغيرة:  حبيبة وقالت ىدير ضحكت

 كانت التى الكبيرة الحقيبة تلك وناولتها لهدير والتفت ىدير عن بعيداً  بخفة ودفعتها بخفة ذراعها فى منار وكزتها
  حبيبة وصاحت مصدقة غير بفرحة لو ونظرت أخرجتو..  بها ما تخرج وبدأت االرض على ىدير وضعتها..  تحملها

 “ اآلخر من جابت منار..  اهلل اهلل اهلل" 
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 ..  ىدير يا الفرح ؼ ىتلبسيو دا.. ؟ إيو ىتقوؿ نشوفها لما شوية لماضة بطلى يابت:  وقالت منار ضحكت

 بحزف وقالت بعتاب ىدير لها ونظرت السعادة نظرة تبدلت..  بالغة بسعادة للهدية تنظر التى لهدير باىتماـ نظرت ثم
 ؟ يامنار كدا ينفع يعنى: 

 ؟ الكاب عجبك مش ؟ ياىدير إيو:  بتعجب فقالت وعتابها حزنها سبب منار تفهم لم

  يابت العريس فين طب..  الفرح فى ألبسو  كدا حلو كاب جبتيلى يعنى:  الحزف نبرة بنفس ىدير قالت

 اهلل شاء اف:  بهدوء وقالت شفتيها مطت..  حزينة أـ سعيدة ىدير ىل..  يحدث لما مستوعبة غير منار عينا اتسعت
 .. ىيجي

 العنواف فى ىيغلط مش متخافيش ىدير يا ىيجي:  بمرح حبيبة علقت

  الجواز ع نفسي فتحتى بقى يسامحك اهلل..  يبل:  حقيبتو فى الكاب تضع وىى ىدوئها بنفس ىدير قالت

 األرض على من ورفعتها بشدة واحتضنتها نحوىا ىدير ركضت..  شيئاً  تفهم ال ومنار وىدير حبيبة ضحكات تعالت
 من تضحك وىى وقالت الدار صاحبة دخلت..  يضحكاف وشرعا األرض على سقطتا ثم…  قليبلً  بها ودارت

  كدا مينفعش برضو دار فى احنا شوية اىدوا..  يابنات إيو وال إتجننتوا إنتوا:  شكليهما

 

 ثبلثتهم وبينما..  وغادروا حفلتهم وأكملوا ونهضوا لها واعتذرف..  كاالطفاؿ باحراج لبعضهن ونظرف بخجل ابتسمن
  نفرح خلينا كماف اتخطبى بقى ياىدير يبل:  لهدير منار قالت العودة طريق فى

  تفرحى عشاف حد أى فى تلبسينى عايزة إنتى..  يامنار إنتى ماتتخطبى:  ىدير قالت

  الصالح الزوج يرزقك ربنا..  حد أى فى تلبسك عايزة مش أكيد ىى:  حبيبة قالت

 كماف واشتغلتى جميلة عربى مدرسة وبقيتى  الكلية خلصتى إنك أقصد بس أنا! ..  طبعا ىلبسك مش:  منار قالت
  منهم يخلع عارؼ مش السنة آلخر مزنوؽ ياأوختى غيرؾ:..  حد أى تقابلى رافضة بقى ليو.. 
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 عشاف تجوزونى نفسكوا..  ومراتو وعمى إنتى..  إنتوا فيكوا…  أنا فيا مش المشكلة ماىى:  وقالت ىدير ابتسمت
  صغيره لسة يعنى! ..  شهر كاـ كماف سنة 53اؿ ىكمل لسو انى بالكم واخدين مش  دراسة خلصت خبلص

 مشغوالً  كاف وبالها..  ببسمة لهما باالنصات واكتفت حبيبة تشاركهما ولم األمر ىذا عن يتكلماف وىدير منار بدأت
 .. آخر بأمر

 حتى دقائق عدة تمر ولم..  ىناؾ بانتظاره مبلبسها تبدؿ أف دوف وجلست نور غرفة نحو وىرولت منزلها الى عادت
  إيو وال دا احتبلؿ دا:  بمرح وقاؿ ابتسم بغرفتو رآىا وحين..  عاد

  تجيلي لما بقلق..  خير:  وقاؿ جوارىا الى نور فجلس حبيبة ابتسمت

  ؟ تتجوز ناوى مش إنت ىو..  نور ، اهلل شاء اف خير أل:  ببسمة قالت

  ؟ تزىقى ناوية مش انتى ىو..  حبيبة:  أسلوبها بنفس وقاؿ بشدة يضحك نور بدأ

 ؟ بقى ىتتجوز مش! ..  جد بتكلم أنا يانور أل:  وقالت ذراعو فى وكزتو

 ؟ رأيك إيو وال ياحبيبة األوؿ كلية أخلص لما مش-

  تخلص ما بعد وتتجوز تخطب ممكن..  سنة آخر فى مانت-

 أقصد..  سوري..  ؟ تانى مين شوفتيلى..  ياحبيبة اآلخر من ىاتى:  وقاؿ..  معها حدث ما فهم وقد نور ابتسم
  عاشر

 ونقلت تانية محافظة فى عايشة كانت..  تقريباً  شهر من عليها اتعرفت..  صحبتى واحدة:  بخجل وقالت ابتسمت
 ؟ مين يبقى دا عمها تتخيل أف ولك..  عمها مع تعيش عشاف مات باباىا لما ىنا

 .. مين؟.. ؟ ىااااا:  اياىا مجارياً  وقاؿ لها نظر

  يوسف أبو محمود الحاج-

 ىدير؟ تقصدى:  وقاؿ عيناه واتسعت نور وجو من البسمة تبلشت
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  أىوو منها بالك واخد طلعت مانت ياعم ايو-

 ؟ جد بتتكلمى انتى:  بدىشة قاؿ

 ؟ عجباؾ مش ىدير إيو ؟ يعنى ليو وىهزر:  فهم بغير قالت

 واقف يوسف وكاف المحل جت واحدة اف الحكاية كل!! ..  كدا قبل فين شوفتها كنت انا ىو!! ..  مين عجبانى-
 !؟ أتجوزىا عايزانى اللى دى اشمعنو وبعدين!..  كدا بس عمو بنت انها منو وعرفت يحاسبها ومرضيش

 .. و جداً  محترمة عشاف:  وقالت شفتيها مطت

 عنده بشتغل أنا ىو اللى! ..  لعمها أقوؿ ىروح ىطلبها لو إنى..  ؟ حاجة من بالك ماخدتيش: بجدية نور قاطعها
 ! أصبل

 مستشفى فى وتشتغل السنادى وىتتخرج صيدلى دكتور إنت! ..  عنده بتشتغل مش إنت يانور أل:  بجدية قالت
 حد ىيجيب مش ولسو..  فيك بيثق ىو عشاف صيدلية فى تشتغل راضي مش وإنت..  صيدلية أى وفى حكومة
  عشانك مش..  عشانو عنده بتشتغل فانت!! ..  يسرقو عشاف جديد

 معاه مرتاح اللى أنا بس..  كماف وأحسن زيي ألف يبلقى ويقدر كتير االمينة الناس..  طبعا أل:  وقاؿ بحزف نور تنهد
 جديد حد عند روحت لو.. علطوؿ المسجد فى أصلى أروح بيسينى إنو وكفاية.. بيديهولى اللى المرتب ومحتاج.. 

 ىو فاكرة إنتى وأظن! ..  وخبلص المحل فى صلي ويقولى..  الصبلة عشاف وتقفل الشغل متسبش أل يقولى ممكن
 أصبل قرايبنا من حد موقفهاش وقفة معانا وقف..  ماتت يرحمها اهلل ماما ما ساعة من إيو قد جنبنا وقف

  حماؾ ىيبقى ىو اللى عمها بتحب إنت عشاف ىدير تتجوز نفسي أنا ماىو-

  كدا بتناقشينى مش وإنتى برفض وأنا معينو واحدة على بتقوليلى مره كل ما..  كدا أوى بهدير متمسكة ليو إنتى ىو-

..  مراتك تبقى ونفسي بهدير متمسكة ماانا زى بحد متمسكة مش وأنا..  تخلص ما قبل االرتباط فكرة رافض إنت-
  تانى لحد تتخطب انها بقى وخايفة
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 يبقى..  ورفضتنى اتقدمتلها أنا افرضى وبعدين.. لغيري ىتروح مش خبلص يبقى كاتبهالى ربنا لو:  وقاؿ ابتسم
  كدا مرفوض وأنا بقى ازاى عامل وضعى

 معاىا تقعد ممكن مش وبعدين..  أوى كويس حد ألنك أصبل ىترفضك ما عمرىا ىى! .. ؟ يانور بتهزر انت-
  واتقدمت شوية اتشجعت تبقى االقل ع بس.. نصيبو يشوؼ واحد كل خبلص ويبقي بعض على متركبش ودماغكوا

  وأقولك استخارة ىعمل..  يسهل ربنا حبيبة يا طيب-

 ؟ ماشي..  بكرا كلمو وروح إنهاردة استخارة إعمل-

!!  دماغى وجعتى عشاف امشي بقى يبل..  أكلمو أروح ىبقى براحة أحس ولما انهاردة االستخارة ىعمل..  طبعا أل-
 .. ياحبيبة ألردىالك واهلل.. 

 ىتوفى عارؼ مش انت لو وخصوصا يانور حاجة اى على منحلفش اتفقنا مش:  وقالت شفتيو على سبابتها وضعت
 !  أل وال دا بالقسم

  برا اطلعى بقى يبل.. فكرتينى انك هلل الحمد:  وقاؿ ابتسم

 نصيب من يجعلك ربنا! ..  وىتشوفى..  ياحبيبة ىردىالك اهلل شاء إف:  لنفسو فقاؿ غرفتو من وخرجت ضحكت
 باالجبار ىجوزؾ وانا نيتو فى يبقى بس ىو بس ياااااااارب حاـز

 

**** 

 

 التى المحادثة تلك تذكر..  بعمق يفكر وىو الغرفة سقف يتأمل وأخذ الفراش على بجسده وألقى عملو من عمر عاد
  منار وبين بينو كانت

 : أعواـ خمسة منذ
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 .. “ ؟ الحبلؿ فى رواية فى إيو قد قريت“

 .. “ أىو فيها شغاؿ ولسو حلقات خمس قريت"  وكتب منها رسالة وردتو حين ابتسم

 " ؟ رأيك وايو.. موشي“

 ! “ إعجابات أو آراء أدى بعرؼ مش إنى مشكلتى..  كويسة ىى“

 .. “ طيب“

 “ أعملها نويت حلوة حاجة على ىقولك قراية ىخلص لما“

 " ؟ حفصة وتخلينى سلمى زى ىتعمل ايو“

 " ؟ ىتضايقى وال ماشي..  أنا بيا عبلقة ليها حاجة ىقولك..  أل“

 " اهلل شاء اف ىضايق مش أل"  كتبت ثم قليبلً  فكرت

 فُتح قد باباً  أف اآلف تشعر..  ؟ مجدداً  تحادثو لن أنها اهلل مع عهدىا ىذا ىل..  فعلتو فيما كثيراً  تفكر أخذت
 !! ..  أبداً  تغلقو أف تستطيع ولن للحديث

  لو وأرسلت مجدداً  وفتحتو ساعتين ىاتفها أغلقت

 !”عمر“

 !! “؟"  بسرعة الرد جائها

 ! “ منها المفر بس شوية جامدة ىى..  عليها أقولك عايزة كنت حاجة فى"  كتبت

 " قولى جد لو ببلىا ىبلة حاجة لو“

 ! “ ىبلة حاجة ىقولك مش أنا"  فكتبت بالضيق رده أشعرىا
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 " كبلمك كملى..  آسف أنا“

 اكتر وانت!  فعبل ومكلمتكش!..  طويلة مدة الين اوؼ وعملتك تانى نتكلم عايزانا مش انى قولتلك كنت أنا“
 عهدى بخوف عشاف جوايا من بتحرؽ أنا! ..  كدا عايزة مش وأنا!  أىو نتكلم تانى رجعنا بس! ..  بكدا تشهد واحد

 !! “ وبكلمك خمار البسة وأنا منافقة انى وحاسة ربنا مع

 ! ..” تانى ىكلمك مش إنى أوعدؾ! ..  عليا حقك يامنار آسف أنا“

 األوؿ زى أغلط أرجع خايفة وأنا!! ..  تانى أكلمك رجعت أنا بس منتكلمش مدة قعدنا احنا!.. ياعمر حل مش دا“
 !” قصدى فاىم واحد أكتر إنت وأظن

..  ؟ تانى تكلمينى رجعتى ليو انتى ىو..  كسوؼ غير ومن بصراحة سؤالى جاوبى بس..  يامنار حل عندى أنا“
 ! “ كلمتينى انتى بس الكبلـ معايا وتقفلى فيك يبارؾ اهلل تقوليلى ممكن كنتى يعنى أقصد

 مفيش أنا فكرة وعلى..  فيها ضعيفة أنا مداخل من فبيدخلى ضعيفة انى عارؼ الشيطاف عشاف:  بحزف منار كتبت
 !! “ عليها وقفلت كلها خبيتها ألنى مشاعر أى جوايا

 مهما نخبيها ىنقدر مش دى والمشاعر!..  عادى خالك ابن خلقنى ربنا..  يامنار آدـ بنى أنا" وكتب بحزف تنهدت
 كأنى! ..  أصبل عمر إسمو خاؿ ابن عندؾ إف تنسي إنك بقى عندى اللى والحل! ..  قدرتنا كانت ومهما.. حاولنا

 " نفسك ترضي جايز! ..  كدا عايزة إنتى لو دا! ..  األساس من متولدش

 رغم ترتجف وبدأت" ..  أصبل عمر إسمو خاؿ ابن عندؾ إف تنسي"  قرأت حين تجمدت قد أطرافها أف شعرت
 وعلى!! .. كدا تفهم عايز مش ليو إنت! ..  ربنا غير أرضي عايزة مش أنا"  تحترؽ وىى لو كتبت! ..  الجو دؼء
 من خاص كشكوؿ فى وبكتبلو! ..  خالص تانى واحد بحب أنا دلوقتى بس! ..  بحبك كنت يـو فى فعبل أنا فكرة
 ابن..  خالى ابن ىتفضل إنت..  ىنساؾ مش وأنا! ..  كتبهولى ربنا اللى ىو دا الواحد! ..  كبلـ بطلنا ما ساعة
 وال!!  أصبل ىنتكلم مش! .. اتقابلنا مرة آخر زى ىتبق بس عائلي تجمع فى او مناسبة فى نتقابل..  وبس خالى

 !.. “ حتى عليك ىسلم
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 ىو عارؼ ومحدش!..  تنسينى يـو فى فعبل يمكن عالم ومين..  انسينى..  خبلص يبقى عاجبك دا الحل اف بما“
 !! “ امتو لحد ىيعيش

 ! “ ومنفعش الين األؼ جو جربنا ألننا نتيجة ىيجيب مش دا ألف دا من أفضل تانى حل عندى أنا"  بانفعاؿ كتبت

 " قولى“

 دفنتها وانى مشاعر جوايا مفيش اف قولتلك لما حاجة وال مكدبتش أنا..  حلى أقولك ما قبل حاجو أقولك عايزة أنا“
 أكوف عشاف كماف حاجو اقولك وعايزة..  ىغلبو اهلل شاء واف منى ضعف دا دلوقتى معاؾ وكبلمى..  عليها وقفلت
 نفس معندوش.. الطموح فى شبهى مش التفكير فى شبهى مش بحد ىرتبط ما عمرى أنا.. جوايا اللى كل طلعت

 أقولك وعايزة!!   عشانى بربو عبلقتو ىيخسر مش عشانى قلبو على ىيحافظ بيو ىترتبط اللى والراجل..  أحبلمى
 مش أنا! ..  الحقيقي الحل فعبل دا إف تخيلت ما حياتى فى عمرى أنا! ..  البلوؾ ىو الحل..  الحل ع بقى

 انى رغم فاتح انك بعرؼ كنت فكرة ع وانا! ..  تانى بعض نتكلم ىنقدر ومش!..  ىتشوفنى انت وال ىشوفك
 ىيقفل ألنو دا الحل ىتحب انت وصدقنى! ..  بلوؾ ىعملك أنا تانى مغلطش بقى فعشاف!! .. الين اوؼ عمبللك

 " ؟..  ردؾ استلم لما غير البلوؾ ىعمل مش أنا..  قدامك مفتوح كاف حراـ باب

 ! .. “ تستحقيو فعبل ألنك للخير وييسرؾ حياتك فى يوفقك ربنا“

 " ؟ خلصت “

 "؟ البلوؾ أنا أعمل! ..  خلصت ايوا“

! ..  شخصي بشكل ومتاخدىاش أقفل ما قبل نصيحة أقولك عايزة كنت بس! سبلـ! ..  ىعملو اللى أنا..  أل“
 " ياعمر بنصيحتى إعمل! ..  تانية حياة وىتعيش غريبة براحة ىتحس وصدقنى وعفو قلبك على حافظ

 ! “ سبلـ..  يامنار اهلل باذف“

 .. قبل من بها تشعر لم براحة وابتسمت! ..  حظر وضغطت صفحتو على ودخلت براحة وتنهدت رسالتو تلقت



 

  

121 

 

  أنتِ  أنا  

 

 ىرتبط ما عمرى أنا"  كلماتها ويردد يقرأ وأخذ االسود باللوف المحادثة فى امامو اسمها صار حين وتنهد عمر ابتسم
 ! “ غريبة براحة وىتحس وعفو قلبك على حافظ! ..  الطموح فى شبهى وال التفكير فى شبهى مش بحد

**** 

 سبحاف! ..  يااه:  لنفسو وقاؿ بسرعة ومسحها خديو على انهمرت التى بدموعو وشعر مجدداً  الواقع الى عمر عاد
 فى حكمة..  بنفارؽ لما بنحسو اللى األلم فى حكمة! ..  حاجة كل فى حكمة ليو ربنا..   فعبل االحواؿ مغير

 كتير أخطأت أنا يارب..   وجعنا معها وبتاخد بتنزؿ اللى الدمعة فى حكمة..  منو نتوب ونرجع بنعملو اللى الذنب
 عليو ماشي وأنا بجد ومرتاح سعيد ىبقى إنى أعرؼ مكنتش اللى طريقك على ثبتنى يارب..  ساترنى ديما وانت اووى

!  دلنا محدش!  منعرفش ونقوؿ بنستسهل ديما إننا مشكلتنا بس..  منين نبدأ عارفين وكلنا الطريق عارفين كلنا.. 
..  بحبك أنا ياارب..  االسباب وبتبعتلو بتهديو إنت يارب معاؾ بيصدؽ واللى..  يارب الهادى إنت يارب… 

 ..  منار عنى منعت لو حتى أحبك وىفضل..  يارب وىرضيك.. أوى بحبك

 

**** 

!!  أيضاً  بالمسجد ىدى يحادث ال كى المنزؿ فى ىاتفو ترؾ قد وكاف بساعة الفجر صبلة قبل المسجد يوسف دخل
 ؟ باشا يا إزيك:  ببسمة وقاؿ جواره الى وجلس نور منو اقترب!! ..  بها يشعراف وال بهما الساعات تمر.. 

 ؟ بساعة الفجر قبل ىنا إيو بتعمل..  يانور هلل الحمد:  وقاؿ يوسف ابتسم

 بيتو فى أكلمو فحبيت..  لربنا أقولهم عايز كنت كدا أمور شوية عندى كاف..بدرى من ىنا أنا-

 بحزف وقاؿ بسمتو تبلشت عدة دقائق منذ يفعلو ماكاف تذكر وحين.. نور كلمات صدؽ من أحسو لما يوسف ابتسم
 ؟ يانور يسامحنى ممكن ربنا ىو: 

  الذنب ومتكررش التوبة إصدؽ إنت بس ىيسامحك يايوسف طبعا:  يوسف مايقصده يعلم ألنو نور ابتسم
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 حيواف من أختو على بتخاؼ المفروض وإنت صاحبك ىو مش.. ؟ لحاـز مقولتش ليو إنت ىو:  بضيق يوسف قاؿ
 ! زيي

 وأختو إنت معاؾ ىيتخانق..  ؟ إيو ىكسب لحاـز أقوؿ ولما:  وقاؿ السبلـ بعض يوسف منح بهدوء نور ابتسم
  وخبلص وىخسرؾ

 ! ..  حدى عند وقفنى كاف األقل ع:  بحزف يوسف قاؿ

 !!  حاـز من مش ربنا من خوفك متخليش ليو..  حدؾ عند نفسك متوقفش إنت ليو طب-

  لربنا حبك يغلب حبها متخليش بس..  يايوسف بتحبها إنك عارؼ أنا:  نور فأردؼ بحزف يوسف صمت

  منها أكتر ربنا بحب أنا طبعا أل:  بسرعو وقاؿ يوسف عينا اتسعت

  ؟ أكتر مين بتحب يبقى عشانها كبلمو ومتسمعش ربنا تعصي لما-

 وتبقى دا الغلط توقف إنك المهم..  إيو قد غلطت أو إيو كنت إنت يوسف مهم مش:  نور فقاؿ بحزف يوسف أطرؽ
  دلوقتى من كويس حد

 بيها بلعب كنت انى او بالنقص ىتحس وىى..  عنها بعيد حاـز عشاف أوى محتجانى وىى..  يانور بحبها أنا بس-
  عنها بعدت لو

 من..  بتحبها فعبل إنك ىتتأكد تتقدملها ولما..  نفسك من عليها حافظت عشاف ليك احتراـ جواىا يزرع قادر ربنا-
  منو خيراً  اهلل عوضو هلل شيئاً  ترؾ

 حاسة..   أوى حاـز من وبتخاؼ أوى تعبانة ىى..  عنها وبخفف منها أوى قريب كنت أنا..  عليها خايف أنا طب-
  شيخ عليها وبيعمل.. حاجة وكل وتصرفاتها أصحابها فى بيتحكم بتقولى..   عليها نفسو بيفرض إنو
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 عمره وال يتحكم يحب وال نفسو بيفرض ما عمره بالذات دا حاـز دا!! ..  استحالة! .. ؟ حاـز:  اقتناع بغير نور قاؿ
 مثبلً  عليها خايف مش فيها يتحكم عايز إنو فاىمة ىى أكيد..   غلط تصرفاتو فاىمة أكيد ىى..  شيخ فيها عمل

 تفكير غير من إخواتهم عن صحابها كبلـ بتكرر يمكن أو..

 ساعتها من..  زيو ألكوف خايفة إنها قالتلى لما أوى اتضايقت أنا!! ..  يانور بقي معرفش:  وقاؿ بضيق يوسف زفر
 حاـز زى فيها أتحكم عايز وىتفتكرنى ىتكرىنى عشاف حراـ عشاف نتكلم ىنبطل ىقولها ما عمرى إف قررت وأنا بقى
 مع إمشي وبيقولها..  بناطيل تبطل عايزىا ودلوقتى.. صغيره كانت وىى أصبل بالعافية الحجاب لبسها إنو تصدؽ.. 
 اللى على قالتلى ىدى لما تماماً  اتغيرت دى والصورة لحاـز صورة دماغى فى حاطط كانت أنا بجد!!.. كماف مين

  معاىا بيعملو

 عشاف بتقولهولك ىى اللى من تانى كبلـ أسمع عايز مش أنا..  يايوسف بص:  بجدية وقاؿ جلستو فى نور اعتدؿ
 وأنا فيو الصفة لوكانت حتى!! ..  غيبة اسمو دا حاـز عن وكبلمك كبلمها وكماف!.. نميمو اسمو ده األخبار نقل

 إنت ثانياً  حاجة دى..  لتصمت أو خيراً  فلتقل!! ..  عليو تتكلم عشاف الحق يديك مش فده أصبلً  كدا فى أشك
..  غلط تصرفاتو فاىمة أكيد ىى..  عنو سمعتو كبلـ لمجرد حد ومتكرىش..  الحقيقة تعرؼ عشاف بينهم مدخلتش
 حق ملناش!!.. دعوة ملناش إحنا الحاالت كل وفى..  تسألو تروح ىى أو ليو كدا بيعمل ىو يفهمها ىو المفروض

 يكوف ديماً  ربنا فإدعى عنها تبعد لما تتعب إنها خايف إنت ولو..  يدخلونا عايزين ىما لو حتى حياتهم فى نتدخل
 ومتشغلش يايوسف عنها وإبعد إرضيو..أوى بكتير يايوسف منك بيها ألطف وىو..  ويحفظو قلبها ويجبر معاىا

 استحالة!! ..  المذاكرة على بيأثر مش كبلمكم إف ومتقوليش..  مهمة سنة فى إنت عشاف المذاكرة بغير نفسك
 تبعد وعايزؾ مصلحتك وعايز جداً  بحبك أنا واهلل يوسف!.. عادى كدا وماشية متيسرة وأمورؾ ربنا بتغضب تكوف
 ..  ربنا ترضي عشاف عنها

 ؟ وىدى طب-

  الجواز ع نفسي فتح كبلمك عشاف ادعيلى وبالمرة..  وندعيلها سوا نصلي نقـو تعالى-

 ..  ؟ ىا ىا؟ ؟ ىا..  ؟ مين ؟ ىا مين:  بلهفة وقاؿ يوسف ابتسامة اتسعت
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 اهلل شاء إف أخطبها لما ىتعرؼ-

 ؟ إيو وال عليها غيراف انت:   وقاؿ بعينو يوسف غمز

 كبلمى من حتى عليها أحافظ قررت أنا بس..  يعنى أوى محددتهاش لسو انى رغم..  عليها غيراف طبعا آه:  نور قاؿ
 شوية من عملتها انى رغم..  غريبة براحة حاسس وبصراحة..  أل وال أىلها أفاتح استخارة وعملت.. وتفكيري
 خير فى لو يسهلى وربنا عليا توافق بقى ادعيلي..  صغيرين

 عليها يتكلم عايز مش..يايوسف شوفت"  بحزف لنفسو وقاؿ يانور، الخير فيو للى يوفقك ربنا:  وقاؿ يوسف ابتسم
 ألخوىا وتقوؿ ىتتجرأ ما وعمرؾ بتحبها انك لهدى تقوؿ عماؿ وانت عليها يحافظ عشاف!..حتى اسمها يقوؿ وال

 ربنا زيي منها يتكسف أو يخاؼ حاجة فمعندوش وقلبها قلبو على حافظ نور إنما وتكلمها بتغلط إنت عشاف
 !! “ زيو ويخلينى يسعدىم

 حباً  قلبو فى يضع وأال الحراـ عن يبعده وأف نور عفة اهلل يرزقو أنو كثيراً  يوسف ودعا سوياً  وصبل ونور يوسف قاـ
 ..  الفجر صوت سمع حتى بنفسو يشعر ولم البكاء فى وانخرط يغضبو

 

**** 

 أتت أين من تدرى ال..  مكتبها على بعلبة وتفاجئت بالمدرسة غرفتهم الباكر الصباح فى تقى دخلت..  أياـ عدة بعد
 .. موجودة تكن ولم باألمس الغرفة أغلقوا فلقد..  ؟ حتى أتت كيف أو..

 

 وحطيتها العامل من المفتاح إستلفت أنا..  القفل مكسرتش متخافيش"  فيها مكتوب ورقة بداخلها فاذا فتحتها
 عفواً ..إديتهولى اللى المصحف بدؿ حاجة وأجبلك الهدية أردلك حبيت بس ضايقتك مكونش ياريت..تانى وقفلت
 " ياتقى مقدما
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 أنا ىو:  بانفعاؿ نفسها وقالت!!  الحد عن زاد قد األمر أف وأحست رسالتو قرأت حين قشعريرة جسدىا انتاب
 مش إنى عارؼ مانت الوكيل ونعم اهلل حسبي..  كماف ىدية عليو وبتقوؿ!!  أخدتو اللى انت دا أصبلً  حاجة إديتك
 !! “ الملوؾ لملك أمرى فوضت!! ..  يارب ليك أمرى فوضت..  عليك أرد ىقدر

 وقرأت تناولتها ورقة منو سقطتت..  مصحف بو فاذا بضيق الغبلؼ نزعت! ..  مغلفاً  كتاباً  وكاف العلبة فى ما تناولت
 “  ترميها ىتقدرى مش حاجة جبتلك"  ماعليها

 !! يارب يهديك ربنا!!  باهلل اال قوة وال الحوؿ:  صاحت

 ألنها المرة تلك فى ىزمها قد أنو وأحست..  القمامة فى والورقتين العلبة وألقت حقيبتها فى المصحف وضعت
!! .. كدا ربنا من بتخاؼ مش ازاى دى الناس ىى" لنفسها وقالت!! .. المصحف من تتخلص أف تستطيع لن بالفعل

 وىحطو ىقبلو مش برضو أنا الوكيل ونعم اهلل حسبى!! ..  بالعافية ىديتك أقبل تخلينى عشاف ربنا كتاب استغليت
 !! “ بكتير وأحسن! ..  تانى حل عندى أنا.. كدا بس ثوانى..دار أى فى أو مسجد أى فى

 

**** 

 بمتعة فراشو فى يتقلب أخذ..  العلبة رأت أف بعد تقى شكل يتخيل أف يحاوؿ..  بمكر يبتسم وىو عينيو رامى فتح
 خطتو أف فى يثق كاف! .. ؟ يأتى لم ولمَ ..  أكثر بو تفكر يجعلها كى..  اليـو للمدرسة يذىب أال قرر قد وكاف

 يتخيل وىو بسعادة حضنو فى الوسادة أخذ! ..  باهلل يعتصم من بقوة يعلم يكن لم ولكنو..  سهولة وبكل ستنجح
 تلك أف يعلم ىو..  يريد ولما لو وتخضع اليها اليصالها بذلو الذي والجهد الهدية على وتشكره لو تلين وىى تقى

 !! والمكائد الحيل من كثير جعبتو ففى..  أبداً  يمل لن ولكنو بالغرض تفي لن الصغيرة الهدية

 يكدر قد بشعور أحس..  حينها من يفتحو ولم منها أخذه الذى المصحف ذلك حيث المكتب الى ببصره شخص
 .. وناـ عينيو وأغمض عنو بعيداً  بوجهو فأشاح..  فرحتو صفو
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**** 

 “ سبلـ..  مهمة حاجة معنديش أنا..  إنهاردة غيري من الكلية روح..  يانور أيوا“ 

 

 مرة أوؿ وكأنها بشدة يخفق وقلبو فتحو..  المجلد لذلك وصل حتى ىاتفو محتويات فى يقلب وأخذ المكالمة أغلق
 اآلواف ولكن للحظة تردد" ..  مسح" وضغط بحـز منو خرج..  عينيو فى تتحرؾ والدموع الصور فى يقلب وأخذ.. 
 !!  بالفعل مسحهم وتم فات قد

 وعمر منار بين محادثات صور..  العامة الثانوية انتهاء بمجرد الصور تلك رامى لو أرسل حين يتذكر وأخذ بحزف تنهد
 فسيظل تغيرت إف حتى بعمر معلق قلبها وأف!! ..  يوماً  تحبو لم منار وأف السراب خلف يركض أنو حينها أحس.. 

 تحب أنها اآلف يعلم فهو! ..  ذلك علم إف حتى ولكن معو الحديث عن توقفت أنها اليعلم ىو..  بو معلقاً  قلبها
 !!  بقلبها الثانى الرجل يكوف أف أبداً  يرضى ولن.. عمر

 

 أال قرر..بأسرىا حياتو من يمحوه أف قرر اليـو ولكنو..بها قلبو يعلق ال كي لآلخر الحين من المجلد ىذا يدخل كاف
 منار تنسيو التى الصالحة بالزوجة اهلل يرزقو أف يدعو صار حيث..  دعواتو وغّير ينساه أف يحاوؿ  بحبٍ  نفسو يعذب

 عمر بين دار ما على تجسس إال ماىى المحادثات تلك أف أحس واآلف..  أعواـ منذ الدعوة تلك يدعو صار.. 
 أف تمنينا وكم!! ..  مسحهم..  بساطة وبكل..  لذا..  سيئاتو رصيد فى يكوف فيها يشاىدىم مرة كل وإف.. ومنار
 بما قلبك تعلق أف..  بديل دوماً  ىناؾ ولكن!..  قط يوجد لم ولكنو..  آالمنا بو نمحو الذى الزر ذلك لقلوبنا يكوف

  وجو أكمل منارعلى حب من شفائو يتم كي وأكثر أكثر باهلل قلبو يعلق أف حاـز قرر وقد..  ألمك عنك يعوض

 

 ووجعى ألمى عنى خفف يارب! ..  وبحالى بيا عالم اللى الوحيد إنت يارب:  وقاؿ للسماء يده ورفع بقوة حاـز تنهد
 ىى بس..  عليها خايف إنى عالم إنت يارب.. منار زى يـو فى تغلط ومتخليهاش..  يارب ىدى إحفظ يارب.. 



 

  

126 

 

  أنتِ  أنا  

 

 يارب..  يارب شئ كل على القادر إنت! .. ؟ إزاى فيا وتثق إزاى تحبنى ىرجعها عارؼ مش أنا يارب  منى خايفة
  يارب معاؾ حياة أحلى جميعا وارزقنا وارزقها..  دا الغلط عن بعدت كانت لو منار ثبت

 

**** 

 النصف مايقارب يدور ظل..  يفكر وىو الشقة أركاف فى يدور أخذ..  بعد تعد لم أختو ووجد كليتو من نور عاد
 !!  وقت تضيع كفاية!! ..  بقى بس:  بنفسو صااح حتى..  بالتفكير مجهد وعقلو وىو ساعة

 إنت يارب:  وقاؿ للسماء يده ورفع قرأىا..  لو ُقرأت لما يس أف موقن وىو..  يس سورة وفتح مصحفو نحو إتجو
 عملت لو بس..  دماغى فى مكنش الموضوع قالتلى حبيبة لما..  يارب خطاييا ثبت يارب..  يارب الخير فين العالم

 محتاجك أنا معى كن يارب! ..  يارب خايف أنا بس أكلمو أروح بتزقنى جوايا من وحاجة براحة حسيت استخارة
 أنا بس..  الظن بسئ مش واهلل أنا..  العظيم اهلل استغفر.. فيو طمعاف ويفتكرنى ميقبلنيش أقولو أروح خايف أنا أووى

 أنا يارب!..  دا الموضوع فى خير فيو لو أمرى ويسرلي خطواتي ثبت يارب..  غيرؾ يطمنى اللى القى ومش خايف
 فكرانى ىى..  بسببها الشغل من ومشتنى سنة كاـ من لعمها شكتو اللى انا اف تعرؼ لما رأيها ىيكوف إيو عارؼ مش

 ملهاش خبلص..  حتى تقابلنى ما غير من ىترفضنى أكيد..  طالبها إنى تعرؼ لما إيو فعلها رد ىى ومعرفش عاكستها
 حكاية نسي هلل الحمد إنو ماصدقت أنا..  محمود الحاج وبين بينى العبلقة أوتر ببلش!! ..  أساسو من أتقدـ الزمة
 ىينفع مش أنا بس.. كدا بحد متمسكة ماشوفتها وعمرى أوى كويسة عليها بتقوؿ حبيبة برضو بس!..  خالص ىدير
 ؟ إيو ىقولو إتقدمت رحت لو وكماف..  حبيبة على أطمن ما قبل أتجوز ىينفع مش وكماف!..  طالب لسو وأنا أتقدـ

 ! بقى ياررررب..  الشقة تلت ليها حبيبة وكماف مينفعش طبعاً !! ..  أختى أوزع لما شقتنا فى ىتجوز.. 

 بقى للخير يسرنى وربنا تانى استخارة ىعمل أنا:  وقاؿ باستسبلـ تنهد

**** 
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 الفراش على وارتمت غرفتها دلفت ثم والديها على التحية وألقت..  المعهودة ببستمها كليتها من منار عادت
 قبل من بها تشعر تكن لم نعمة على اهلل حمدت..  المواصبلت مع معاناة بعد بيتها وصلت ألنها براحة وتنهدت

 ال ممن غيرىا ماحاؿ..  يؤيها مكاناً  لها أف النهاية فى تعلم ولكنها المواصبلت فى تعانى ىى ربما..  البيت نعمة وىى
 البرد ينهش ممن غيرىا بحاؿ تفكر وىى لحظات عدة واجمة ظلت..  الشتاء برد ويقيهن يسترىن رداءاً  حتى يملكن

 تحدث وىى..  دقائق عدة فيها تقلب وأخذت وفتحتها خزانتها نحو وىرولت مكانها من انتفضت..  عظامهن فى
 تبذير يانهار..  بعض مع مينفعوش واللذيذ الحلو بس..  لذيذ كماف ودا..  أوى دا الجاكيت حلو اممم"  نفسها

))  بتقوؿ االيو عشاف ليا القديم وأخلى الجديد ىطلع امممم..  ىيطلع والتانى كفاية بس واحد ىو.. اسود جاكتين
 أنا عشاف وحلو برضو شغاؿ والقديم ىطلعو بس..  الجديد بحب وأنا((..  تحبوف مما تنفقوا حتى البر تنالوا لن

 مش معقوؿ وطولها حاجة بيهم مبعملش حلوة وطرح وحلوة كتيرة ىدـو عندى انا طب اممممم  أشيائي على بحافظ
 “ ياررب العمل فى اإلخبلص إرزقنى يارب..  يارب نيتى عارؼ إنت يااررب.. برضو مطلعهمش ليو..  قصيرة

 ؟ خبلص اتجننتى يامنار إيو:  قائبلً  يضحك وىو وقاؿ والدىا دخل

 فإنت..  ىتوافق مش وىى حاجة لماما أقوؿ عايزة كنت بقى المهم..  ياحج كدا تقريبا:  وقالت بشدة ضحكت
  بقى ىتقنعها اللى

 ؟ يامنار خير-

 تتجوزى لما وخليهم خسارة وىتقولى ىتوافق مش ماما إف وعارفة.. عندى اللى الزيادة اللبس أطلع عايزة كنت-
  دا والكبلـ

 ؟ ليو تطلعيهم عايزة وإنتى:  باىتماـ وقاؿ قليبلً  صمت..  ابنتو شغف يرى لكى بالتفكير الوالد تظاىر

!  تتدفا عشاف واتنين جاكيت تلبس تروح تقدر إنت مش طب..  ؟؟ سقعاف مش إنت ىو بابا:  بحماس قالت
 ىدومى نظاـ أغير حبيت لما أنا مش طب بطانيو حتى ومعندوش ميقدرش بقى غيرنا كماف الدفاية تشغل وتقدر..

 وىلبس وفساتين الجيبات ىبطل خبلص أقولك ولما..  غيره جبتلى وإنت عندى اللى كل ركنت..  ؟ أغيره قدرت
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 بقى فبلـز مقتدرة عيلة ومن عليا فاتح ربنا هلل الحمد أنا يعنى..  ؟ أجيب فلوس ىتدينى انت مش كاب أو عبايات
  دى بالهدـو يستفيدوا أولى وىما حواليا باللى وأحس دـ عندى يبقى

 تكلمى وممكن يامنار برضو حلوة فكرة..  ىتطلعيها الدوالب فى مركونة الحاجة ما بدؿ يعنى:  ببسمة االب قاؿ
  فين ىتوديهم عارفة وىى رسالة

 انى يعلم ربنا.. مركونين عشاف بطلعهم مش يابابا واهلل"  لنفسها وقالت منار وجو من الشئ بعض البسمة تبلشت
 “ جوانا اللى عارؼ يارب انك هلل الحمد..  برضو بلبسو اللى من ىطلع

 كأنهم وأكيسهم وأعطرىم وأكويهم أغسلهم ما بعد بس االوؿ جنبنا اللى االيتاـ دار ىشوؼ:  وقالت مجدداً  ابتسم
 بالظبط جداد

 سبيل فى تخرجها ما قبل الدنانير بتعطر كانت عنها اهلل رضى عائشة السيدة إف بقى تعرفى طب:  وقاؿ الوالد ابتسم
 .. أوالً  اهلل يد فى بتسقط دي الفلوس إف بتقوؿ كانت ألنها اهلل

 والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ وزوجات ىى بيها أتشبو وأقدر يقدرنى ربنا! بجد الػػػػلػػػو:  وقالت منار ابتسامة اتسعت

 

**** 
 نص امتحانات لغوا..  ؟ كدا مفرحك اللى إيو:  وقاؿ لرؤيتها نور ابتسم..  بسعادة تتمايل وىى منزلها حبيبة دخلت
 ؟ السنو

 بكتير أحلى حاجة فى بس.. لبلسف ملغوىاش أل:  بفرحة وقالت أخيها من واقتربت نقابها ورفعت حبيبة ضحكت
  حصلت

 ؟ معاكى فريحنى خير-

  نور ياسي بقى وقتها فى حاجة كل ىتعرؼ:  بمكر قالت
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 ؟ إيو وال عريس جالك إنتى! .. ؟ نور سي:  وقاؿ ضحك

  عليو ياخبلاااثػػػػػػى صغنن عريس ىنا عندى بس..  أل:  تقوؿ وىى خديو تداعب وأخذت منو اقتربت

  ؟؟ لسعتى يابت ايو-

 ىدير ىتتجوز عشاف بيك فرحانة!  يانور بقى يووه-

 ؟ معاكى حقو أخد خبلص الجناف إنتى!! ..  عملت وال إتقدمت لسو أنا ىو-

  الغدا نجهز عشاف بقى أغير أروح إما.. طيب-

  ماىر طباخ أنا كم..  وبتنجاف مكرونة وعملت انهاردة ىتتأخرى إنك عارؼ عشاف سبقتك-

 ؟ ىتتجوز لما إيو ىعمل معرفش ياحبيبى ياخويا يانور ليا يخليك ربنا:  بامتناف وقالت ابتسمت

 .. ناكل عشاف ويبل دى الجواز سيرة ع بقى قفلى يعني كدا قاعدة ىتفضلي مش أكيد ىتتجوزى-

 تانى استخارة أعمل لما عليا استنى بس يانور ألوريك واهلل"  نفسها فى تقوؿ وىى غرفتها نحو واتجهت ابتسمت
 “   الموضوع أنا أفتح ىبقى وبعدين انهاردة

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

 

 بصوت وقالت وسادتها تحت ىاتفها دست.. بابها على خفيفة طرقات سمعت حين غرفتها فى جالسة ىدى كانت
 ! إدخل:  قَِلق

 ؟ ياىدى ازيك:  بمرح وقاؿ وجهو على بسمة راسماً  حاـز دخل

  هلل ؿ د الحمد حاززمم ح يا تمااـ ت:  باضطراب ردت

  ؟ تحت من حاجة عايزة.. الصيدلية رايح أنا:  وقاؿ جوارىا الى وجلس منها اقترب
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  اً  شكرا ش أأ أل-

 ! أوى بحبك إنى عارفة إنتى..  منى تزعلى عايزؾ مش أنا ىدى:  بحناف وقاؿ رأسها على مسح

 بحبكك ب كماف أنا وأ-

! ..  لها وحب عليها خوؼ من قلبو يطويو عما يعبر أف دوف! ..  ورحل فاستاذف معها بقاؤه فى رغبتها بعدـ أحس
 ! منو خوؼ من قلبها يطويو بما وتخبره الخوؼ حاجز ىى تكسر أف ودوف

 

**** 

  الجديد الشهر فى يـو أوؿ وفى أياـ عدة بعد

 ! “ أتأخر ما بدؿ بقى أنزؿ خلينى..  عليو قولت اللى حفظت واهلل يانور خبلص“

  نفسك من بالك وخلى السبلمة مع..  ياحبيبة ماشي-

 السبلـ وألقت الصيدلية وصلت..  بالعمل لها يـو أوؿ إنو..  نوراف الدكتورة صيدلية إلى وذىبت وودعتو ضحكت
 بهذا خبرة صاحبة ولكنها صيدالنية ليست أنها رغم منها تتعلم معها وجلست( رحمة) ىناؾ الواقفة الشابة على

..  التاسعو الساعو قاربت حتى الساعات مرت..  االمكاف بقدر منها التعلم وحاولت معها جلست لذا..  المجاؿ
 ىنا  معاكم شغاؿ حساـ/ د أنا:  ببسمة قائبلً  حبيبة ليصافح يده ومد ببسمة"  رحمة"  وصافح الباب من شاب دخل
  المسائية الفترة فى بس

 ! مبسلمش بس آسفة أنا:  وقالت شئ أى منها اليبدوا التى حبيبة ارتبكت

 !  يهمك وال:  وقاؿ الشديد باالحراج أحس

 ؟ ىنمشي مش:  قائلةً  لرحمة حبيبة فالتفت الصمت من دقائق عدة مرت
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  ىنمشي يجي حاـز لما:  ردت

 

 أمواؿ من الدرج فى ما حساـ عد..  بصره خافضاً  السبلـ وألقى الصيدلية باب من حاـز دلف التاسعة تماـ وفى
  السبلمو تصحبكم دلوقتى نقوؿ نقدر:  ببسمة أنهى أف بعد وقاؿ الحسابات بكراسة ورحمة حبيبة دونتو ما مع وطابقو

 ؟ الجديدة الدكتورة شوفت:  وقاؿ لحاـز حساـ فالتفت الصيدلية من الفتاتاف غادرت

 ؟ مالها أيوا:  حاـز قاؿ

!! ..  البرستيج بوظت..  منظرى على تضحك وقفت رحمة والبت كسفتنى عليها أسلم إيدي مديت:  باستهزاء قاؿ
 !! دبايبها فى أقع ىتخلينى دى التسليمة يعنى..  مبتسلمش ليو ىى معرفش

 إنت!! ..  دا باألسلوب حد على متتكلمش وبعدين! ..  حر واحد ماكل! .. ؟ ياحساـ إيو فى:  بضيق حاـز قاؿ
 ! كدا أختك على أتكلم ترضي

 ..  أخوات معنديش هلل الحمد-

 الشخصية حريتو ليو فينا واحد كل..  حساـ يا بص:  وقاؿ النصيحة منو يتقبل كى ليناً  أسلوبو يجعل أف حاـز حاوؿ
 اللى وتعمل تلبس حرة ىى برضو أىى..  شخصيو حرية دى بتقولك مش أوى ضيق بنطلوف بتلبس بنت لما يعنى.. 

 ربنا يرضي واألىم تريحها

 بيقولوا معرفش وال خيمة البسة بتبقى وىى" ..  الناس يعجب اللى وألبس يعجبك اللى كل" بيقوؿ المثل بس-
 !! ..  حتى مبيناىا مش عينها على بتاعو والبسو! ..  عباية وال ملحفة عليها

 ياعم أيوا ملحفة اسمها بيبقى ىى بس ببص مش عارؼ انت إيو البسو ىى بالي مخدتش أنا ىو: وقاؿ حاـز ضحك
  شغلنا نشوؼ وخلينا بقى وفكك حساـ يا بقى حرة ىى وبعدين..  بيشة اسمها دى العين بتاعت والبتاعة

 ؟ إيو اسمها متعرفش..  ؟ سؤاؿ آخر طب..   ياخويا أصبل مالى أنا:  وقاؿ ابتسم
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 !! يعنى منين ىعرؼ! ..  معرفش أل-

  الشغل فى خليك ياخويا وإنت..  رحمة من أعرؼ ىبقى أنا..   خنقو انت دا ياحاـز خبلص-

 

**** 

  الشارع بنفس ولكن آخر مكاف وفى

 " شوية مخنوؽ بس ياىدى مفيش“

 !  “؟ إيو من مخنوؽ خير"  بسرعة كتبت

! ..  واحدة خطوة بتقدـ ومش لورا أرجع عماؿ إنى حاسس! ..  ياىدى ربنا عن ببعد إنى حاسس" وقاؿ بحزف تنهد
 مجموع ومجبش بعملها اللى بالذنوب يعاقبنى ربنا وخايف! ..  بالمسجد كتيرة صلوات عن أكسل بدأت أنا

 !! “ السنادى

!!  يوسف يا نفسي من أوى زعبلنة كماف وأنا"  وكتبت بالحزف اآلخرى ىى وأحست رسالتو قرأت لما ىدى ارتبكت
 "كتيييرررررررررررررررررررر  غيرنا من أحسن إحنا هلل الحمد بس.. 

 نفسنا من أحسن نبقى نفسي أنا بس"  بحماس كتب! ..  عليو عـز ما على مصمم ولكنو صعب الطريق أف أحس
 “ الجنة فى سوا نبقى عشاف الدنيا فى ناس أحسن نبقى نفسي..  ياىدى

 " ؟ أصبل الجنة فى مكاف لينا تفتكر" وكتبت رضي غير فى شفتيها مطت

 “ رحيم غفور ربنا..  لينا اهلل شاء اف طبعا"  وكتب كلماتها من تعجب

..  الهدوء بعض..  السبلـ بعض تمنحنا..  يقرأىا حين يرتاح ال منا ومن" ..  رحيم غفور ربنا" قرأت لما ارتاحت
 ! “ إليو نعود فربما..  لنفكر الوقت بعض



 

  

133 

 

  أنتِ  أنا  

 

 ؟ عنا راضي ربنا ىو:  وكتبت قليبلً  نفسها ىدأت

 الطويل الطريق إختصرت أنها أحس ابتسامتو وكذلك عيناه وإتسعت قرأىا..  قليبلً  يواسيها أف تتأمل وىى كتبتها
 ! أل:  بسرعة وكتب

 يفعل لم ولكنو!  أفضل سيكونا ما يوما أنهما ويخبرىا قليبلً  يواسيها أف تتوقع كانت فقد رسالتو قرأت حين ُصدمت
 !! وحسب الحقيقة..  الحقيقة وأخبرىا

 !؟ الجنة عايز إنت مش..؟ فيا ربنا بتغضب ليو وإنت:  وكتبت رده من بالغيظ شعرت

 أو بشتغلك كنت إنى أو معاكى كبلـ أبطل لما معقد عليا تقولى عايزؾ ومش! ..  بحبك أنا ماىو:  بحزف كتب
 كدا فيا لتفكري خايف! ..  بيكى بتسلى

  يايوسف آسفة أنا:  بحزف أرسلت

  معايا وىغيرؾ ىتغير أنا ىدى:  وكتب اآلف تبكي أمامو تخيلها ألنو باشفاؽ ابتسم

 !! الوقت نفس فى عنك أبعد عايزة ومش!  حياتى أعيش عايزة أنا بس:  وكتبت عيناىا أدمعت

 بس..  نتجوز لما دا الذنب فى بقى يسامحنا وربنا سوا ىنتغير إحنا! ..  عنك ىبعد مش وأنا:  وكتب باستسبلـ تنهد
 ؟ إيو قولتى..  عادى ونتكلم معناىا فى وما بحبك كلمة ىنبطل إننا وأولها..  للكبلـ حدود نحط رأيك إيو

 فى الحدود بعض سوا شيئاً  يكلفها لن والذى المناسب الحل ىو ىذا أف أحست كلماتو قرأت حين ابتسمت
 ..  كماف وجداً  موافقة:  وكتبت..  محادثاتهما

 ممكن قرآنك تحفظى عايزة انك لحاـز تقولى تروحى لما وبالمرة..  ؟ معايا تبدأى قرآف أحفظ ىبدأ أنا اممممم-
  بناطيل تبطلى ما غير من ربنا تعرفى انك برضو ويعرؼ شوية ليكي نظرتو يغير

 ؟ كدا شايف إنت-

 ؟ ايػػػػػػػػػػػػػػػػو قولتى ىااا..  أيوف-
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  نفسي مع أبدأ ىبقى..  يايوسف معرفش-

  الفالح أخوكى زى غلط ىتقرى..  إوعى ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل-

 !!؟ االوؿ فى غلط  بيقرا كاف حاـز-

 أخطاء اكتشفت المسجد روحت ولما غلط بحفظ كنت..  األوؿ فى لوحدى بحفظ كنت لما أنا أقصد..  إحم-
 ممكن وانتى دا االسبوع تانى ىروح بس..  وكدا الثانوية عشاف بروح مش فترة بقالى بس..  بقولها كنت شنيعة

 ؟ نور أخت حبيبة عارفو فيو بتحفظ نور أخت..  الشارع أوؿ على اللى الدار تروحى

  دا االسبوع من معاىا وأروح أقولها ىبقى عارفاىا أيوا-

  ياىدى ماشي-

 وحبيبة ياىدى بقى معاكى ربنا"  لها فكتب آخراً  حديثاً  معو تفتح أف يشأ فلم انتهى قد معها حديثو سبب أف أحس
 عشاف بقى أقفل الـز أنا..  صغيره شوية يتظبط عايز بس كماف إنتى وأخوكى العسل زى وأخوىا كويسة اهلل ماشاء

 “ ياباشا سبلـ..  المذاكرة

 !؟ خطأ أـ صواب يفعلو ما ىل يفكر وىو السقف فى وأطرؽ الفراش على بجسده وألقى حاسبو أغلق ثم ردىا انتظر

 

**** 

 

 " ؟ محمود ياحاج إزيك.. “ أياـ عدة بعد

 عاملين وانتوا يانور هلل الحمد:  وقاؿ ابتسم..  الكلية من عودتو طريق فى محمود الحاج قابل حين ببسمة نور قالها
 ؟ ياوالد إيو
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  هلل الحمد تماـ:  برفقتو الذى وحاـز نور رد

  شوية بقى أنا أسيبكم:  وقاؿ ذراعو فى نور حاـز وكز

 .. الشغل رايح مش معاؾ مروح أنا ياحاـز إستنى:  بسرعة فقاؿ حاـز اليو يرمى ما نور فهم

 وال نسيت إنت محمود الحاج مع تخلصو الـز شغل عندؾ إنت أل:  قائبلً  خفيفة دفعة دفعو حاـز ولكن يمشي وجاء
  إيو

 ( كاألطفاؿ قالها! ) معاؾ خدنى حاجة معنديش عم اليا-

 عليكم السبلـ يبل ىهههو القناطر وديو ياحج خدوا..  بقى تسوؿ ماتبطلوا دى اللزقة إيو:  وقاؿ أخرى مرة حاـز دفعو
!! 

 جديد من نور بو يعلق أف قبل بسرعة حاـز وانصرؼ الطفولية تصرفاتهما من يتعجب وىو السبلـ محمود الحاج رد
 ؟ يانور إنهاردة مالكوا:  بتعجب وقاؿ محمود الحاج لو فالتفت

 ! مفيش أبداً  ال! .. ؟ ىاه:  وقاؿ نور ارتبك

 !! يابنى العشم مكنش..  ؟ يانور حاجة الحاج عمك على ىتخبى:  بعتاب وقاؿ لو نظر

  واهلل أبويا مقاـ فى حضرتك دا كويس كدا عارؼ وانت عليك حاجة مبخبيش واهلل الالالالالال-

 ؟ بقى إيو فى أماؿ-

  إزاى أبدؤه عارؼ مش أصح بمعنى أو فيو أسلك عارؼ ومش ياحاج كدا موضوع:  بحيرة وقاؿ رأسو على مسح

  يانور فيو وإبدأ اهلل على توكل-

 .  لي خيراً  كاف إف أمرى فيسرلى عليك توكلت إنى اللهم..  الرحيم الرحمن اهلل بسم:  وقاؿ عميقاً  نفساً  نور أخذ

 ؟ أنا معايا دا الموضوع ىو:  وقاؿ محمود الحاج عينا اتسعت
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 الطرؽ أقصر ىى الصراحة إف طبعا عارؼ وإنت..  يعنى بصراحو..  بصراحو بصراحو! ..  اه..  احم:  باحراج تنحنح
 فاكرة مش تقريبا وأنا..  إيو عاوزين ىما بيقولوا اآلخر وفى وكدا محسانهم بذكر بيبدوأ الشباب دا الموضوع فى.. 
  حضرتك أخو بنت ىدير األستاذة إيد أطلب عايز أنا بصراحة..  لغبطت لو فاستحملنى..  حاليا فيا عدلة حاجو أى

 ولكن منو خائفاً  كاف الذى محمود الحاج فعل رد اليري كى عينيو يغلق لو ود..  بخجل لؤلرض نظر ثم نور قالها
  شئ كل على القادر ىو وأنو بربو لثقتو مفتوحتاف تركهما

 باالحراج وأحس بصعوبة ريقو نور ابتلع..  بو يرد ما يجد وال لنور لحظات عدة ينظر وظل محمود الحاج ُدىش
 .. فيو ُوضع الذى الموقف من الشديد

:  مبتسم وىو وقاؿ كتفو على وربت يده فمد أيضا نور بإحراج وأحس السكوت أطاؿ قد أنو محمود الحاج أحس
 ؟؟ إزاى معاىا ىتقعد أماؿ..  ىدير أخطب عايز تقولى عشاف دا كل!..  قلبى وقعت يجازيك اهلل يابنى

 ؟ موافق حضرتك يعنى:  األطفاؿ بفرحة قائبل لو ونظر نور وجو تهلل

 !! الشارع فى وقفة فى وال كدا قفش بتتاخد مش دى المواضيع يابنى:  وقاؿ بشدة الحاج ضحك

 خالص خبره معنديش أصلى معرفش واهلل أنا بس..  حق عندؾ.. البيت آجى المفروض..  صح انت..  احم-
  دى الجواز بمواضيع

 وبعد لوحدؾ بتيجى مرة أوؿ..  يانور بص:  وقاؿ معو وىو يسير وبدأ نور كتف على يده ووضع محمود الحاج ابتسم
  أىلك من حد تجيب كدا

 ؟؟ أجيبها ينفع حبيبة..  لوحدى المرات كل ىاجى أنا حضرتك كدا تقريبا احم-

 .. يعنى كدا..  خالك أو عمك..  يانور كبير حد عايز:  وقاؿ محمود الحاج ضحك

 ؟ أل وال حبيبة تتضمن دى لوحدى وىل..  لوحدى بقى إمتو آجى أنا أقصد أل..  ؟ بقى امتو نيجى يسهل ربنا-

 ؟  يابنى ليو كدا حبيبة فى ماسك إنت-
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 أىلي كل تقريباً  وىى يعنى وكدا شجعتنى اللى وىى أصبل ىدير االستاذة صحبة ىى أصل-

 (واسعة ببسمة قالها) يهديك اهلل يابنى طيب! .. ؟ أستاذة ىههههههو-

 ؟ ظابط يبقى باباؾ يارب يارب غششنى..  ؟ إيو بيقولوا ىما أماؿ-

 حبيبة وىات لوحدؾ فيو تيجي معاد على أقولك وىبقى ىدير ىكلملك أنا المهم..  حاجة أى بيقولوا:  وقاؿ ضحك
  لوعايز معاؾ

**** 

 ازيك:  ببسمة وقالت..  باب من ىدى دلفت حين رحمة برفقة بالصيدلية تجلس حبيبة كانت اليـو ىذا مساء وفى
 ؟ ياحبيبة

 ؟ والمذاكرة انتى أخبارؾ إيو ياقمر انتى..  ياىدى هلل الحمد تماـ:  وقالت حبيبة قّبلتها

  اسبوع كاـ فاضلها االمتحانات بقى دعواتك هلل الحمد-

  الورقو ع بيكتبوا ما زى والتوفيق بالنجاح ىدى يا معاكى ربنا-

 يعنى أحفظ أقصد ؟ ىتعطل قرآف معاكى حفظت جيت لو أنا ىو..  ياحبيبة إيو بقولك: قالت ثم ىدى ضحكت
 ؟ قرآف

!! “ ..  يعنى أوى متدينة ؟؟ إيو ع قرآف ىتحفظى"  لها تقوؿ كأنها لها رحمة نظرات من باالحراج ىدى شعرت
 كماف وقتك فى ىيباركلك ربنا دا..  حاجة وال أبداً  ىتتعطلى مش يادودو أل:  بفرحة قالت حبيبة ولكن

 ؟ امتو معايا ىتبدأى انتى طب:  وقالت ىدى ابتسمت

 2 الى 3 الساعو من والتبلت الجمعو..  الصيدلية فيهم باجى مش ىما اللى االسبوع فى يومين أحفظ بروح أنا-
  يناسبك مين شوفى
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  عندى والدروس المدرسو من اجازة عشاف الجمعو ىاجى موشي-

  ياقمر مستنياكى-

 ابتسمت..  لهدى شيئاً  وناولت حقيبتها حبيبة ففتحت..  حوارىما من بالملل أحست ألنها المعمل رحمة دخلت
 أوى لونو وبيعجبنى كتير بنات مع دا البتاع أوى حلو اهلل:  وقالت ىدى

 اصبل بتاعو الغرض بسبب ربنا ىتفتكرى ماىتشوفيو كل تسبيح خاتم اسمو دا البتاع:  وقالت حبيبة ضحكت
  بقى وشطارتك انتى.. ىتزيد الهدايا حيلك تشدى ولما دا الجميل القرار عشاف ياىدى ىدية دا..  اهلل فهتذكرى

 !؟ يعنى جديد شكلو..  شنطتك؟ فى جاىزين كدا شيبلىم انتى ىو-

 كدا زيك بنوتة ما أوؿ عشاف  ياباشا كدا وحركات وكتيبات ديما جديد تسبيح خاتم شنطتى فى شايلو ببقى منا اه-
 تشجعها علطووؿ حاجة أديها يفرحنى كدا بخبر تفرحنى

 ؟ لوحدىا تانيو ميزانيو أكيد دى-

 ياىدى بقى بيرزؽ ربك-

 مروحة وأنا عليكى أعدى فقولت درس من راجعة كنت أنا متأخرش عشاف بقى ىروح أنا:  وقالت ىدى ابتسم

  معاكى وىمشي بالظبط دقايق عشر ماتستنى طب-

  ياحبيبة ماشي-

 رأى حين وتفاجأ الصيدلية دخل..  تماماً  الموعد فى حاـز وصل للتاسعة الساعو وصلت حتى حبيبة برفقة جلست
 ؟ ياحاـز إزيك:  وقالت بخجل تبسمت التى ىدى

 ؟ إيو عاملو وانتى هلل الحمد:  وقاؿ المنتقبة الدكتورة بجوار تجلس رآىا لما ابتسم

 تماـ-
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  ياىدى سمحتى لو تعالى..  يجي حساـ ما لحد برا ىستنى أنا طب.. احم-

 ؟ خير:  واضح بتوتر وقالت ألخيها بخوؼ ىدى خرجت

 (وجهو على بادية بسعادة قالها)؟ ليو مستنيانى يعنى خير.. اهلل شاء اف خير:  وقاؿ ابتسم

  قرآف معاىا أحفظ ىروح إنى أقولها لحبيبة جايو كنت أنا والحاجة مستنياؾ مش-

 ؟ مين حبيبة.. عليكى اهلل ماشاء-

 دى جوا قاعدة ىى اللى صاحبك نور أخت حبيبة-

 التذنيب حصة ىكمل وأنا معاىا اقعدى ادخلى يبل  طوبعا طوبعا-

  حاضر:  وقالت كعادتو يؤنبها لم ألنو ىدى ابتسمت

 

**** 

  التالى اليـو وفى

 أف منذ عنو مسئولة نفسها اعتبرت الذى" حسن" اليتيم الطفل ذلك يدىا وفى محمود الحاج محل ىدير دخلت
 !  واألـ األب يتيم..  بحالها يذكرىا ألنو اإلسكندرية إلى إنتقلت

  ياباشا يعجبك اللى نقى:  ببسمة وقالت للحلويات المخصص المكاف أماـ وأوقفتو

 الشيبسي ماببلش:  لو فقالت..  األنواع باقى عن دوناً "  الشيبسي"  أكياس أحد على أصيل مصري طفل كأى أشار
  تانية حاجة خد دا

 األوؿ لطلبو رفضها بعد اللحظة فى تبلشت التى وفرحتو..  وحزنو بألمو شعرت..  ينطق أف دوف بكسرة سبابتو أنزؿ
 " يعجبك اللى نقى" وقالت البداية من وعدتو وقد
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 على حاجة معاؾ وىاتلى ؟ تانى إيو ىتاخد:  ببسمة وقالت بو ممسكةً  وظلت لرغبتو تحقيقاً  الشيبسي كيس تناولت
  شيبسي ببلش بس ذوقك

:  بمرح يقوؿ وىو الشيبسي كيس سحب وفجأة منها اقترب الذى تبلحظ ولم بعينيها تتابعو وىى يختار الولد بدأ
 !! حبيبة يا دا الشيبسي ع كبرتى مش

 من أقل وفى..  ماتقولو تجد لم..  المناسبة اللحظة فى أعصابها تمالكت أنها لوال تصرخ أف وكادت بفزع لو نظرت
 !!  جابتهولى اللى ىدير ماما دا ىتاخده مش:  بو وصاح يده منو بقوة الكيس يسحب حسن وجدت ثانية

 .. واهلل..  والل بس آآسف آ أنا أ:  شديد بإحراج وقاؿ لؤلرض ونظر نور ُصعق

 وجهو وتحسس ظهره وأعطاىا الدفع مكاف عند توقف..  فعلو مما اإلحراج غاية فى وىو عنها مبتعداً  جملتو قطع
 !! فعلو الذى ما!!  يػػػاهلل..  كثيراً  يستغفر وأخذ بشدة سخن الذى

 عايز!!  أووى غلس دا:  يقوؿ وىو" حسن" صوت على إال تُفق لم حصل مما مدىوشة مكانها واقفة ىدير ظلت
 ..  بتاعى الشيبسي ياخد

 بقى حاسبو وروح الفلوس خد:  ىامس بصوت وقالت..  النقاب أخفاىا ابتسامة.. لكلماتو بتلقائية ىدير ابتسمت
 ؟ إيو وال بتاعى الراجل إنت مش..

"  بدخلو يتردد وكاف..  منو صدر مما ضيقو على تقضي لم البسمة تلك ولكن الطفل كلمات سمع حين نور ابتسم
 كسفة فى وأقع متلغبطش عشاف لحد عمبلىالك أنا اللى الشنطة إديتى إنك تقوليلى مش!!  ياحبيبة يسامحك اهلل
 ! .. “ زى

  وىدير ىو ووغادر وحاسبو منو حسن اقترب

 

**** 
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  المساء فى

 إنى كويس..  بقي شئ كل على هلل الحمد..  ىيقف قلبى كاف يابنتى واهلل:  الهاتف فى تتحدثاف وىدير منار كانت
  مصرختش

 التدين عبلمات من عبلمة دوؿ وحبيبة نور اهلل ماشاء يابنتى أصبل..  حبيبة افتكرؾ تبلقيو:  وقالت منار ضحكت
  ؟. مخبر أنفع..  ؟ العبقرية شوفتى ياحبيبة قالك إنو بداللة يضايقك يقصد مكنش ىو فأكيد.. الشارع فى عندنا

 .. بيخبط الباب عشاف بقى ىقفل أنا.. المخبر ياعم طيب:  وقالت ىدير ضحكت

 !؟ مين-

  ياقلبى عليكم السبلـ..  الباب ع زىق وزمانو..  عمو أكيد-

 وقاؿ يديو يفرؾ بدأ أخبارىا عن وسألها جلس أف وبعد.. ىويتو من تأكدت أف بعد لعمها الباب وفتحت معاىا أغلقت
 كلو العمر ىعيشلك ومش..  مات يرحمو اهلل أبوكى ما بعدما أبوكى وأنى بنتى إنك طبعاً  عارفة إنت..  ياىدير بصي: 

 .. أموت ما قبل عليكى مطمن أبقى والـز.. 

 وراىا اللى إيو وعارفة دى الدخلة عارفة أنا أيوا أيوا:  بمرح وقالت ىدير لو نظرت

 عشاف بيدرس لسو ىو بقى المهم..  أشحت ماقربت لحد أتكلم ليو سيبانى عارفة طالما:  وقاؿ محمود الحاج ابتسم
  سبقاه وأخبلقو طويلة فترة من وأعرفو زماف من وملتـز جداً  كويس شاب وواهلل صيدلية فى

  كدا على أووى كبيرة حاجة أكيد فيو بيشكر محمود الحاج اللى بقى دا ومين:  بضحك وقالت ىدير ابتسمت

 ىو بس اهلل بعوف دكتور وىيبقى أصبل صيدلة فى ىو.. عيب مش الشغل ىو..  يابنتى بصي:  وقاؿ باحراج تنحنح
 .. حد ألى ىجوزؾ مش برضو وأنا أبدا ميعيبوش دا بس..  عندى بيشتغل وىو زماف من

 ىو المهم..  إيو شغاؿ ىو مهم مش وبعدين معاؾ أىزر بحب بس أنا واهلل قصدى مكنش أنا:  وقالت بتفهم تبسمت
 ؟ مين مقولتش انت برضو بس شغل أى فى إيو ىو.. ؟ إيو
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  نور-

 !؟ نور:  بتعجب صاحت

 قولتلك وأنا ساعتها أصبلً  شايفك مكنش وىو فيها ظلماه طلعتى إنتى دى القديمة الحكاية بصي:  عنو مدافعاً  قاؿ
 .. بيعاكسك كاف الحيواف إف يعرؼ ومكنش رامى بيكلم كاف إنو

 ؟ إيو وال ىتقابليو:  وقاؿ لهدير ونظر لرامى سّبو عن اهلل يستغفر فأخذ بلـو لو نظرت

 ياعمو وأقولك استخارة ىعمل:  وقالت لحظات عدة فكرت

 

**** 

 الداخل من بالمفتاح الباب وأغلقت ودخلتها غرفتهم فتحت..  تقى بها تعمل التى بالمدرسة التالى اليـو صباح وفى
 قررت فقد..  باإلكراه رامى إياه أىداه الذى المصحف ذلك..  فيو لتقرأ مصحفاً  وأخرجت مقعدىا فى وجلست.. 
 اهلل عسى..  المصحف رأت كلما بالهداية وغيره لرامي تدعو وأف دار أو مسجد أى فى وضعو من بدالً  فيو تقرأ أف
  الشباب من وأمثالو ىو يصلحو أف

 ورفعت بإحكاـ الباب وأغلقت الغرفة ىدير دلفت..  تقى لها ففتحت الباب ىدير طرقت ساعة نصف من أقل وبعد
 !؟ إنهاردة ىيضرب وال حفظ الجميل:  مشرقة ببسمة وقالت نقابها

  واهلل حفظت أنا يابيو ضرب ببلش ال:  وقالت تقى ضحكت

 نشوؼ إما:  مصطنع بتوعد وقالت مصحفها ىدير أخرجت

 ياىدير يبل:  شريرة ببسمة وقالت ىدير من المصحف تناولت أنهت أف وبعد لهدير ماحفظتو تسمع تقى وبدأت
  الطابور جرس لحد يوسف سورة سمعى إبدأى إمممممم مفاجئ إختبار
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..  ليوسف موصلتش ولسو عم من براجع أنا عشاف عليا بالراحة عليكي باهلل بس..  حاضر:  وقالت ىدير إبتسمت
 …. الرحيم الرحمن اهلل بسم..  إحم إحم

**** 

 

 يخرج وجاء المدير ويوبخو األولى الحصة على يتأخر ال كى بسرعة السلم وىبط كعادتو متأخراً  شقتو من رامى نزؿ
:  وصاح وجهو على الغضب عبلمات ظهرت ثم بفزع نظر..  مجدداً  للداخل شدتو قد يداً  لكن العمارة بوابة من

 !!؟ خلصنا خبلص مش منى إيو عايزة

 !! عليو مصمم دى والمرة عريس جايبلى أبويا!! ..  مخلصناش أل:  بغضب ردت

 ! سبلـ..  بخير يتمم ربنا طب:  مباؿٍ  غير قاؿ

 !! بكدا وعدتنى وإنت!!  أتجوزؾ وعايزة!!  إنت بحبك أنا رامى:  وقالت للداخل مجدداً  جذبتو ولكنها يخرج جاء

 ماىتجوزؾ عمرى إنى فهمتك الجامعة مادخلنا وأوؿ!! ..  سيرة فضيناىا مش!!  سمية:  صبر بنفاذ وقاؿ بضيق زفر
 مع ومشيت نفسها على محافظتش واحدة أتجوز عايزانى! .. ؟ دلوقتى بقى منى إيو عايزة!  معايا ومشيتى قبلتى وإنتى
 !! بالجواز حتى موعدىاش واحد

  ىنتجوز إننا قولتلى كدا بعد إنت بس:  وقالت بحرقة بكت..  أوصالها تمزؽ التى كالسيوؼ كلماتو كانت

 رد تستنى تقعد بالليالى بتسهر كانت واحدة!  رخصية واحدة ىتجوز مش أنا ياسمية اآلخر من!! ..  بقى يوووه-
 من معايا بتخرج كانت واحدة!! ..  تتصل تفضل وبرضو عليها ومردش ساعات تكلمنى تقعد أو!..  الفيس ع منى
 ماكانت عمرىا شقة نطلع معايا تعالى قولتلها كنت لو واحدة!! ..  وخانتها صحبتها باعت واحدة!!  أىلها ورا

 !! دلوقتى مفضوحة زمانك كاف وإال!  كدا من أكتر ومحصلش لكدا وقفت عبلقتنا إف ربنا إحمدى!! ..  ىترفض
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 حواليكي اللى البنات وشوفى ياسمية أحسنلك عنى إبعدى:  وقاؿ يعتصره كاد حتى بقوة ذراعها من أمسكها ثم
 اللى بالمغفل إقبلى!!  منك خالص األوؿ من كاف العيب إف ىتعرفى بس وساعتها!!  إزاى عاملة وإنتى إزاى عاملين
 !! يعبرؾ الى ىتبلقى ومش فاضحك ألكوف أمى وشرؼ بدؿ!!  طريقى عن وإبعدى جايبهولك أبوكى

 .. فيو رآىا الذى اليـو ويلعن منها بضيق يزفر وىو وغادر بالحائط اصدمت حتى بقوة أرسلها

 شئ أى أو ساعة أو يـو أو مكاف أو شخص لعن أو..  الزمن أو اليـو سب أو اهلل بغير القسم اليجوز..  مبلحظة))
 “  اهلل يرحمكم إيو بتقولوا بالكم خدوا.. 

 

**** 

 ..  منار برفقة لكليتها تذىب أف قبل نور برفقة اإلفطار تتناوؿ حبيبة كانت.. نور بيت وفى

 .. “ بقي أبيض قلبك متزعلش بقى يانور خبلص“

 مش أنا..  العاشرة للمرة بقولهالك حبيبة يا واهلل:  بهدوء رد..  حزنو عنو تخفف كى نور تتوسل وىى حبيبة قالتها
 أضربنى عايز ببقى كدا بغبلسو وبتكلم الكيس منها بشد وأنا نفسي تخيل ما كل.. نفسي من زعبلف أنا.. منك زعبلف

 .. أختى مش إنها عارؼ مكنتش ياارب سامحنى يااااارب

 ملحفة ألبس بدأت أنا وكماف زيي نقاب والبسة شنطتى ماسكة كانت ىى عشاف أنا فاكرىا كنت إنت:  حبيبة قالت
 ! غلطاف مش كدا فإنت..  توأـ فبقينا زيها

 حد أى يعنى  الشارع فى معاكى وأىزر كدا منك أشده ينفع مكنش إنتى كانت لو حتى..  غلطاف أل:  بحزف قاؿ
  قصدى ماكاف واهلل يػػػػػػػػػػػػػػػػارب!!  المنتقبات عن غلط فكرة وىياخد أختى إنك ىيقوؿ مش معدى

 كويسة حاجة غلطك من وإتعلمت غلطت إنت..  يانور خبلص:  بحناف وقالت كتفو على وربتت حبيبة منو اقتربت
  أخطائك من تتعلم إنك حاجة أحلى ودى.. 
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..  ؟ كدا ىتفكر تفتكرى! .. ؟ وىى طب:  بحزف وقاؿ تبلشت ما سرعاف ولكن شفتيو على بسمة شبو ارتسمت
 ؟ دا حصل اللى بعد أصبل تقابلنى ىتقبل تفتكرى

 بعد تقابلك ترفض إنها ىم شايل إنت!..  الفولة بانت كدا أيوا:  وقالت بمكر لؤلخيها ونظرت حبيبة ضحكت
  الرومانسي ياعم ماشي..  ىيػػػػػػح دا انبارح بتاع العسل الموقف

 فارؽ مش ترفضنى وال تقبلنى!  دى الحكاية فى أصبل مبفكرش  أنا ىنا من يابت إمشي:  وقاؿ بخفة يدىا فى ضربها
  أصبل معايا

  تانية واحدة نشوفلك ونبقى معاؾ فارؽ مش طالما وخبلص بقى ترفضك ىقولها أنا..  طبعاً  طبعاً :  بسخرية قالت

  يسخنها ماحد غير من لوحدىا ىترفضنى ىى!  ناقص مش الموضوع أبوكي وحياة:  بانفعاؿ قاؿ

 تعتبر إنها عرفت بس قريبة فترة من أنا..  يانور دى أبوكى وحياة ببلش:  بجدية تتكلم وبدأت أسلوبها حبيبة عدلت
 ؟ ماشي بس باهلل غير منحلفش المفروض وإحنا..  والكعبة والمصحف زى..  اهلل بغير قسم

 ىشيل وأنا لصحبتك وإنزلى فطار بقى خلصي..  جديدة معلومة عرفتينى الجنة ُجزيتى ياحبيبة ماشي:  وقاؿ إبتسم
 يجيلى ماحاـز على بدالك األطباؽ

 ؟ حاجة كركبتوا لو إيو فيك ىعمل عارؼ: مصطنع بتوعد وقالت بسبابتها لو أشارت

 إنتى كدا بقى يبل..  أصبل علطوؿ ىننزؿ حاجة نبوظ ىنلحق مش ىهههو عارؼ أنا ىتضربينى:  وقاؿ نور ضحك
 ؟ إيو وال قدوة نبقى عايزين وإحنا إتأخرتى

 أخيها إلى بالسبلـ وأشارت وفتحتو الباب نحو وإتجهت النقاب وأنزلت بسرعة يدىا وغسلت مكانها من قفزت
  فيهم بقى كملى فكرة على دى الملحفة حلوة:  وقاؿ فتبسم

 ياحبيبى عليك السبلـ يبل حاضر:  وقالت بشدة إبتسم



 

  

146 

 

  أنتِ  أنا  

 

 البوابة وعند..  تأخرت أنها بالفعل أحست أف بعد بسرعة السلم تهبط وبدأت السبلـ رد أف بعد الباب أغلقت
 دخل البوابة من خرجت وعندما ىى تخرج كى بالخارج ووقف بقوة للخلف إندفع أنو لوال بحاـز تصطدـ أف كادت

 شكل فى شرد..  ذلك فى شديدة برغبة شعر ولكنو ذلك فعل لمَ  يدرى ال..  ببسمة إليها ونظر رأسو أخرج ثم ىو
..  القرآف أختو سُتحفظ ألنها لها باإلمتناف وشعر..  ىدى تردتيو أف وتمنى بو ُأعجب لطالما والذى الجميل ملحفتها

 ..  نفسو بو وصاحت العمارة ودخل شروده من ليفيق عينيو على يده وضع وفجأة

 قصدي مكنش يارب سامحنى يارب..  باهلل إال والقوة الحوؿ!! ..  البصر غض فين!!!!!! ..  دا بعملو أنا اللى إيو“
 إزاى!!  نور أخت على أبص إزاى أنا..  الرجيم الشيطاف من باهلل أعوذ!!  أصبل عليها بصيت ليو معرفش أنا!! .. 

 “   سامحنى يارررررررررررب!!!!!  أصبل واحدة أى على أبص

 منهما كبل..  ىدير بموقف يفكر كاف الباؿ خالى يكن لم نور وكذلك منو صدر بما الباؿ مشغوؿ وكاف لنور صعد
 !  أذنب بما مشغوال كاف منهما كبل..  بعضهما يسأال لم ولكنهما صدره فى أمراً  يخفى اآلخر أف أحس

 

**** 

 منار فيها الترد مرة أوؿ ىذه..  تجبها لم ولكنها مرات عدة بها إتصلت..  عمارتها بمدخل منار بإنتظار حبيبة كانت
 أحد زيارة تعتد لم ولكنها إليها تصعد أف فكرت..  السابق اليـو من تخبرىا الذىاب عدـ تقرر حين إنها حتى!! .. 
 إتصلت..  منار على بالقلق شعرت ولكنها بمفردىا الكلية إلى تذىب أف قررت! ..  تعلمو أف وبدوف نور علم بدوف
 !! .. واإلرىاؽ الحزف عليها يبدو وكاف الباب والدتها فتحت..  إليها صعدت ثم..  لمنار ستصعد بأنو وأخبرتو بنور

 حبيبة تنحنحت..  تنطق ولم لها تنظر ظلت أنها كى وجهها على ذلك وظهر بالملحفة حبيبة شكل األـ تستحسن لم
  شوية كماف كلية عندنا وإحنا عليا مبتردش منار بس حضرتك صحيت عشاف ياطنط آسفة أنا:  وقالت باحراج

 !!  لوحدؾ روحى ياحبيبة رايحة مش منار:  بجفاء األـ قالت
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 خليها تصحى لما..  ياطنط ماشي:  وقالت األمر فى تناقشها أف تشأ لم ولكنها منار والدة رد بجفاء حبيبة أحست
  السبلمة مع! ..  إذنك بعد تكلمنى

  ؟ دا البساه أنتى اللى إيو:  قائلةً  أوقفتها(  منار والدة) سارة ولكن لترحل التفت

 ياطنط ملحفة:  بسرعة ردت

 ؟؟ برضو لبنتى وىتلبسيها:  قاتل ببرود ردت

 ! ىلبسها اللى أنا مش عايزاه ىى اللى تلبس ياطنط براحتها ىى:  وقالت بإحراج تنحنحت

 !!؟ ثانوى فى لسو وىى دا بالخمار(  بلوة كلمة من) بلتيها اللى إنتى مش ىو ياحبيبتى ليو-

 ىى وعارفة وعاقلة كبيرة منار ياطنط واهلل(  وقالت نفسها تتمالك أف حاولت!! .. )؟ بلتها:  بصدمة حبيبة قالت
  إذنك بعد..  إيو بتعمل

 ال ىل! .. ؟ الدرجة لتلك منار والدة تكرىها ىل!!..  للتو معها حدث ما تصدؽ التكاد وىى السلم تهبط بدأت ثم
 من المتدفق السيل لذلك لتوقف النقاب تحت يدىا مدت..  بتلقائية تدمعاف عيناىا بدأت!!..  الحد لذلك تطيقها
 قلبها يختلج شديد بحزف أحست..  دموعها توقف لكى للشارع تخرج أف قبل توقفت!! ..  تستطع لم ولكنها الدمع

 سبيلها فى تمضي أف قررت! ..  الحد بهذا صغيرة كلمات بضعة تجرحها كى الدرجة لتلك ضعيفة أنها تعلم تكن لم
 سيارة إنحراؼ على إال تفق لم..  حولها مما شيئاً  تدرؾ ال وىى تسير وبدأت خرجت..  ورائها ىمومها تترؾ وأف

 ربنا شيخة يا روحى!! ..  الكبلكس الزفت سامعة مش!!  طارشة!!!  إيو إنتى"  صاحبها صاح!!  تصدمها أف كادت
 ! “  داىية فى ىتودينى كنتى أشكالكم من يريحنا

 ومزقها ىو أراحو ما أسمعها أف بعد طريقو فى بسيارتو وإنطلق عليها وسخطو غضبو بها عبر التى الكلمات بتلك صاح
 الشارع فى كاألطفاؿ باكية وانفجرت عينيها على يدىا ووضعت يدىا من حقيبتها سقطت!! ..  الداخل من ىى

 ! .. الباكر الصباح فى الخالى
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 بها يشعر أال لو وكيف..  تحملو الذى بالهم وأحس خطواتها بثُقل أحس..  منار عمارة من نزلت أف منذ بعينيو تبعها
 ماقالو يسمع لم ولكنو السائق ومع معها حدث ما رأى..  حاـز مع يسير وىو بعينيو يراقبها ظل..  روحو توأـ وىى
 ولكنو مقدمات ببل يركض رآه حين حاـز لحقو!!  الشارع فى تبكى وىى إليها ووصل نحوىا ركض..  عنهما لبعده
 ! منهما خطوات بعد على توقف

 ! تعيطى ما عليكى باهلل!  حبيبة:  بعطف وقاؿ لها ونظر عينيها عن وأزاحهما يديها نور أمسك

 بهستيرية يردد وأخذ عينيو فى الدموع تجمعت!! ..  بحرقة بكائها وزاد ذراعيو بين فارتمت إليها روحها رؤيتو أعادت
  معاكى أنا متعيطيش عليكى باهلل!  متعيطيش عليكى باهلل: 

 دا الراجل ودلوقتى!!  بالخمار بنتها بليت إنى بتقولى منار مامت:  بقهر وتبكى ترتجف وىى بهستيرية تتحدث بدأت
  تانى لوحدى متسبنيش..  أووى تعبانة أنا!!  يانور قادرة مش نا يشتمنى

 !!  تانى لوحدى متسبنيش:  تبكى وىى تردد وأخذت بمعطفو تعلقت

 بالشارع أنهما نسى قد أنو حتى..  بأسره العالم دموعها وأنستو..  باألماف يشعرىا كى أكبر بقوة بذراعيو أحطاىا
  األساس من حاـز وجود أمر ونسى

 

 يكن لم فإف! ..  لمحادثتها السبيل لو كيف ولكن!!  بكلمة ولو عنها يخفف أف بشدة تمنى تبكى لرؤيتها قلبو رؽّ 
..  أكثر منها يقترب أف يريد أنو..  فقط اآلف يشعر لمَ  يعرؼ ال! ..  معهما وأبداً  دائما فاهلل..  بينهما موجوداً  نور

 أف اهلل من تمنى قد لكنو أيضاً  لمَ  يعلم ال..  بداخلها الموجودة الطفلة بتلك المرتجفة وكلماتها بكائها من أحس
 نصيبو من..  ما يوماً ..  الطفلة تلك تكوف

 

 من آيات من بضع يتمم وىو الخفيض نور صوت وسمع منهما دنا..  الشارع فى أنهم نور تنبيو عليو أف حاـز شعر
..  بالشارع أنهما أفهمو حتى لو وأشار حبيبة من يقترب ال كى بحذر ذراعو لمس..  أختو نفس ليهدأ يوسف سورة
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 حبيبة..  حبيبة.. “ أختو أذف فى فهمس مجدداً  عنهما حاـز ابتعد..  حاـز لو يرمى ما تلقى أنو أى رأسو نور ىز
 “ غلط وىنتفهم الشارع فى كدا إحنا ياحبيبتى

 نور نظر!! ..  فصمتت حاـز بوجود تفاجأت ولكنها تتكلم وجاءت عنو فابتعدت نور لكلمات بتلقائية حبيبة ابتسمت
..  حبيبة مع وأقعد إنهاردة ىغيب أنا لوحدؾ روح ياحاـز معلش:  وقاؿ ألختو نور بو ىمس ما يسمع لم الذى لحاـز

 !! إزاى أعتذرلك عارؼ مش واهلل آخرتك إنى جدا آسف أنا

  عليكم السبلـ..  نفسك من بالك خلى بقى سبلـ عبط ببلش يبل بس:  وقاؿ حاـز ابتسم

 .. حبيبة فى يفكر ال حتى شئ أى فى رأسو يشغل أف وحاوؿ بسرعة حاـز رحل

  إيو عملنا وإحنا شوية من إيو بقولك لسة كنت:  ببسمة وقاؿ لحبيبة نور نظر

 الشارع فى حد مفيش هلل الحمد:  قالت ثم بقلق حولها نظرت

 ؟ منار عند فوؽ حصل اللى إيو ياستى بقى إحكيلي هلل الحمد:  وقاؿ إبتسم

  نفسك ومتعطلش كليتك إنت روح..  كويسة أنا فكرة على..  نروح لما أقولك ىبقى…  يانور بقى الـز مش-

 !؟ يعنى إعتراض سيادتك عند مكنش إف..  إنهاردة كليات رايح مش أنا البيت ع يابت إمشي-

 قاعد إنك بما بقى كلو البيت معايا ىتروؽ حر إنت خبلص:  وقالت ابتسمت

  واقف وأنا مبروقهوش يعنى قاؿ-

  تقيل دمك..  قلش بطل نوور:  مصطنع بضيق قاؿ

  كدا مواىبى بتكبتى عمرؾ طوؿ طيب-

**** 

 ..  آخر مكاف وفى
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 ومن..  قرآف معاىا أحفظ أبدأ عشاف لحبيبة إنهاردة ىروح أنا..  عليك طمنى إبقى تفتح لما..  يوسف يا إزيك“
 أصلى دخلت ومرة السنتر فى وبصلي متوضية ببقى برا وأنا حتى الصبلة وقت فى بصلي وأنا إتكلمنا مرة آخر ساعة

 مقبولة مش صبلتك قالتلى فيهم وواحده حلوة مش بصة بصولى جوا كانوا اللى الستات..  المسجد فى العصر
 أنا..  يايوسف بقى ىيػػػػػح…  وخبلص علطوؿ السنتر فى أصلى ىبقى وقولت تانى فمروحتش..  ببنطلوف عشاف

 بس يومين بقالى أنا أينعم  بيجي معدش بيجيلى كاف اللى الضمير تأنيب..  بانتظاـ أصلى بدأت عشاف مبسوطة
 “ عليك وطمنى بقى إدعيلى..  أوووووى مبسوطة بس مظبطها

 

 تحفظى ىتروحى عشاف أووى وفرحاف برسالتك أوى وفرحاف هلل الحمد ياىدى تماـ أنا"  لها كتب دقائق عدة بعد
 “ ربنا من قريبة تبقي ديما ويارب بيكى وفخور بيكى فرحاف كدا أنا..  الصبلة مواعيد ظبطتى وعشاف قرآف

 .. “ ؟ سؤاؿ أسألك ينفع طب"  كتبت ثم قليبلً  فكرت

 " اتفضلي“

 ..” ؟ بنتكلم إحنا عشاف زعبلف إنت“

 ! “؟ زعبلنة إنتى"  كتب ثم قليبلً  فكر

 بس..  بنتكلم وإحنا مبسوطة ببقى الوقت معظم بس مضايقة إنى بحس ساعات:  بحزف كتبت ثم قليبلً  صمتت
  مضايق إنت بحسك

 بكلم لما وصاحبى أخويا بخوف وإنى..  حراـ كبلمنا إف عارؼ ألنى بزعل بس..  ياىدى جداً  أكلمك بحب أنا-
 أفكر وال أذاكر وال أعيش قادر ومش ياىدى أووى تعباف أنا!! ..  الوقت نفس فى وأقربلك عنك أبعد نفسي أختو
 ! ؟ ياىدى فهمانى إنتى!! .. عليا غضباف وىو ىموت إنى حاسس!! ..  حتى

 مش أنا يايوسف خبلص:  مشاعرىا على تدوس وىى وكتبت كلماتو قرأت حين نفسها من بالضيق ىدى أحست
 ؟ كدا راضي! ..  قصوى ضروورررة فى لو إال تانى ىكلمك
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 اهلل بعوف ربنا إف حاجة أىم:  بسرعة وكتب بشدة هلل وحمد للسماء يده ورفع ماكتبتو قرأ حين بشدة يوسف إبتسم
  عننا راضي ىيكوف

 ؟ عنك بعيدة وأنا حتى تحبنى ىتفضل..  ؟ وإنت طب:  بيأس كتبت

 ربنا"  وكتب ومسحها تردد لكنو يرسلها جاء ،،..  فيا نفس آخر لحد أحبك ىفضل ياىدى واهلل:  بسرعة كتب
 “  كدا فى واثقة خليكي..  الخير ىييسرنا ياىدى

 “  ونصيب قسمة شئ كل"  عن عوضاً  تأدباً  العبارة تلك لها يقوؿ أحستو رده من بالحزف شعرت

 ؟؟ أقفل ما قبل حاجة منى عايز طيب:  بفتور كتبت

 من بالك خلى:  كتب..  لفراقهما حزين ولكنو الذنب ىذا سيترؾ بأنها فرحتو رغم..  رسالتها قرأ حين بحزف تنهد
 ويباركلنا عنا يرضي ربنا عشاف ىنصبر إحنا..  غالية خلقك ربنا ما زى غالية خليكي..  عليها وحافظي ياىدى نفسك

..  قلبى على بدوس كأنى ىبقى بضغطو وأنا ياىدى واهلل..  ردؾ أستقبل ما بعد بس بلوؾ ىعملك أنا..   حبنا فى
 “ حياتنا فى حاجة وأىم أكبر يكوف الـز لربنا حبنا بس

 ىسألك يوسف:  بحزف كتبت..  حادثتو حين البداية من نفسها أىانت قد أنها كلماتها من وأحست عيناىا أدمعت
 إنت..  وحشة مش ىى ألألأل..  ؟ وحشة شايفنى إنت! ..  عاوزه إنت اللى إعمل وبعدىا! ..  بصراحة وترد سؤاؿ

 !!  رخيصة شايفنى

! ..  وأعفك عليكى أحافظ نفسي كدا عشاف..  جداً  عندى غالية إنتىًً !! ..  أبدا والػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػو:  بسرعة كتب
  عادتك زى تفهمينى نفسي!! ..  نفسي من حتى

 روح يبل.. كدا لحد سيئات كفاية..  بقي ىمشي أنا..  بجد شكرا يوسف يا فهمتك:  وكتبت دموعها وسط ابتسمت
 منا ربنا ويزعل بينا يوقع عايز اللى للشيطاف بلوؾ إعمل
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 ما كل!! حتى أتت أين مين تعلم لم!! .. منها الكلمات تلك صدرت كيف تعرؼ لم..  مجدداً  وقرأتها أرستلها
 قلبها من نابعة أنها تعلمو

 اهلل أستودعك:  وقاؿ إبتسم

 سعيدة ابتسامة لو أرسلت

 .. مرة آلخر صفحتها يودع وىو..  الزر ذلك على وضغط صفحتها على ودخل إستلمها

  عنهما اهلل رضى عن كلماتو تذكرت حين تبسمت ولكنها أمامها إسمو إسود حين أطرافها فى سرت ببردوة أحست

 إنهم منهم ينتو لم بالطبع..  األقدـ إلى األحدث من..  برسالة رسالة بينهما كانت التى الرسائل يمسح يوسف بدأ
 يثبتو أف اهلل ويدعو بشدة يخفق وقلبو السقف يتأمل الفراش على وارتمى ىاتفو أغلق..  متصلو أياـ لعدة يحتاجوف

  ويثبتها

 

“ ..  اهلل مع صلح بداية" كػ ركعتين وصلت وتوضأت الحماـ نحو ىرولت ولكنها الفراش على ترتمى أف فكرت
 نهضت.. هلل أرسلتها صادقة دعوات فى مشاعرىا أفرغت أف وبعد..  وحالو حالها ُيصلح أف كثيراً  تدعوه وأخذت

 نبدأ اهلل بسم اهلل بعوف ىذاكر وفعبل..  أذاكر عشاف إنهاردة غايبة أنا"  نفسها فى وقالت مكتبها على وجلست
 “  قربت االمتحانات..  جدوؿ ونحط

 

**** 

 الحرارة هلل الحمد:  وقاؿ جبيبنها على يده ووضع والدىا منها فإقترب..  بوىن عينيها منار فتحت بساعة الظهر قبل
  نزلت

 ؟ كامم ؾ عة الساع:  وقالت بصعوبة تتكلم بدأت
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 .. وخمسو 00:  وقاؿ لساعتو نظر

 ! مروحتش مرو عشاف عش أعتذرلها أعتذ عايزة حبيبة..  حبي:  بوىن قالت

 ! رايحة مش إنك قولتلها وأنا الصبح جت:  بإمتعاض والدتها قالت

 ! سمحتى لو مها أكلم بايلى..موبا ى ناولينى نا:  لها وقالت لمكتبها بوىن منار أشارت

 الكلية فى ىى أكيد:  لها قاؿ  والدىا ولكن بها تتصل منار جائت.. الغرفة من وخرجت لها وناولتو بضيق األـ زفرت
 عليكى ومتقلقيهاش شوية فوقتى إنتى تكونى حتى شوية كماف خليها دلوقتى

  يامنار جميل حلم بيكى حلمت:  وقاؿ رأسها على والدىا فمسح موافقةً  برأسها وأومأت وىزت منار تبسمت

  اليـو أوؿ من باين ماىو ياحج خير:  منو المرض يمنعها لم بمرح وقالت منار ابتسمت

 الخسرانة وإنتى ىقولك مش ياجزمة طيب:  وقاؿ والدىا ضحك

 قوؿ خبلص خبلص-

  أوى حلوة ريحة فى وكاف أووى فرحاف وكنت الكعبة عند كنت إنى..  خير إجعلو اللهم خير حلمت:  وقاؿ ابتسم

  كمل! اهلل:  بوىن وقالت براحة منار تنهد

 فيو مكنش وساجدين وراه بتصلى تانية وواحدة بيصلى واحد شوفت يمينى على بصيت:  بسعادة وأردؼ ابتسم
 شوفت التانية الناحية وبصي..  جوزؾ إنو بقى واستنبطت  وشوفتك شوفتو السجود من قاـ ولما..  يمينى على غيركم
 ؟ عرفاه..  حبيبة أخو نور وقدامها صاحبتك ىدير كانت..  المنظر نفس

 !!؟ مين قدامى كاف وأنا أيوف:  وقالت بسعادة برأسها أومأت

  وشو مشوفتش معرفش-

  ياحج حركات عليك إنت دا:  وقالت ضحكت
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 .. دلع ببلش بقى قومى كويسة وبقيتى أىو فوقتى مانتى:  وقاؿ ضحك

  دا الجميل الحلم فى شوية أسرح سيبنى ياحج بقى بس-

 !؟ وشو تشوفلى عارؼ مش يعنى:  قالت ثم براحة تنهدت

  ىنعرفو ىتتجوزى لما:  وقاؿ ضحك

 عليا حراـ وكدا  اصبل المنبو ومسمعتش الفجر مصلتش عشاف يكرمك اهلل بقى قومنى..  طيب:  وقالت ابتسمت
  أووى الصبلة مأخرة

 تعبانة عشاف اهلل شاء إف ىيسامحك وربنا كرسي على حتى صلى يبل قومى صح:  وقاؿ يده وناولها ابتسم

 

**** 

  نايمو وال صاحية بيبتى:  وقاؿ حبيبة باب بخفة نور نقر

 ! يانور إتفضل:  الداخل من ردت

 وقاؿ منها اقترب..  العبوس عبلمات وجهها وعلى الفراش على وجلست جلستها فى ىى واتعدلت ببسمتو نور دلف
 نجوزؾ ىنعرؼ ومش ىتلزؽ كدا حواجبك دوؿ 000 اؿ فكى: 

 إيو بقى تقوليلى ناوية مش! ؟ الجميل مزعل اللى إيو:  وقاؿ جوارىا الى فجلس تستطع لم لكنها تبتسم أف حاولت
 ؟ مزعلك اللى

 إنى أحس مرة أوؿ إنى..  إنى مضايقنى اللى بس أنا..  خبلص بقى حصل حصل اللى يانور خبلص:  بحزف قالت
 !   يتيمة
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 إوعى ياحبيبة قوية خليكي ياحبيبة يرحمهم ربنا:  وقاؿ دموعها ومسح إليو وضمها منها فاقترب تدمعاف عيناىا بدأت
 وإدانا قلوبنا فى رحمة إدانا ىو..  بيو أقويا إحنا معانا ربنا بس أىل غير من نكوف ممكن إحنا..  حصل مهما تضعفى

   بينا أوى ورحيم أوى جميل ىو  عنا وبيخفف بيعوضنا ربنا بعض على وخوؼ  لبعض حب

   يانور أوى بحبك أنا:  وقالت شفتيها على بسمة ارتسمت

   بدرى من ليو مجيتيش..  شطبنا ياماما خبلص:  وقاؿ عنو بعيداً  بخفة دفعها

 ..  ياعم ِعلى عِلى اللى ما..  أيوا:  وقالت أسلوبو من حبيبة ضحكت

  ؟ عليك مدرش لسو ىو:  فأردفت ضحك

  كتير من مش بس يومين من مكلمو لسو أنا دا بس..  إيو عمل أسألو الظهر بعد أروح بفكر  أل-

 وقت ىتاخد فاالستخارة..  أل وال أصبل ىتقابلك تقولو وبعدين إستخارة ىتعمل ىى يقولها لما ىو..  تسألو ببلش-
  وكدا

 هلل وأمرى وأنتظر الكرسي على ألقعدف.. طيب-

 وصل..  مجددا فيو بالصبلة ينتظم أف قرر قد وكاف.. للمسجد متجها بيتو من يوسف خرج بقليل الظهر آذاف وقبل
 يمسح وبدأ الطريق فى ىاتفو أخرج..   أكثر حسنات يأخذ كى للبعيد يذىب أف آثر ولكنو المنطقة مسجد أماـ

 ..  االلتفات عليو أنو حتى ينتبو أو يلتفت أف دوف الشارع يعبر بدأ..  ىدى وبين بينو الرسائل

 !!!!!!!!!!!!!! “ حاسػػػػب!!!  كابتن“

 

**** 
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 ؟ حاجة أقولك ينفع تقى ميس:  ووأوقفتها الطالبات إحدى فلحقتها فصلها من تقى خرجت

  إتفضلى ياياسمين ينفع:  وقالت ببسمة تقى لها إلتفت

 ؟ جنب على ينفع-

 إنتى إف رغم..  جداً  حضرتك بحب أنا تقى ميس:  لها قالت ثم وحدىما ووقفتا يدىا من أخذتها ولكنها تقى تعجبت
  لشغلك متقنة وبجد أووى شاطرة بس أووى صغيرة

 ! عليها أقولك الـز وأنا كدا حصلت حاجة فى بصراحة وأنا:  بتوتر فأردفت كلماتها من تقى ابتسمت

 كاف! ..  شوفتو أنا! ..  كدا قبل حضرتك صور االنجليزي بتاع رامى مستر بصراحة:  الفتاة فقالت بقلق تقى نظرت
 قربت لما..  شايفنى فمكنش وراه من جاية كنت أنا..  حاجو على أسألو رايحة كنت وأنا..  الطرقة آخر فى واقف

 كذا وصورؾ بنات مع بتتكلمى فصل باب على واقفة وإنتى عليكى خالص الكاميرا ومقرب موبايلو مطلع شوفتو منو
 ما غير من ومشيت منو أصبل إترعبت أنا..  عالية جودتها كاميرتو موبايلو عشاف واضحة الصورة وكانت بعض ورا مرة

 تقى ياميس أوى آسفة أنا!! ..  يشوفنى

 وقالت أمامها وىادئة ثابتة تبقى أف حاولت!! ..  رامى من فعبل بالخوؼ تشعر مرة وألوؿ تقى بجسد قشعريرة سرت
 يـو ىيجمعنا رب كلنا فلينا وافترى طغى اإلنساف مهما إف..  حاجة أعرفك عايزة بس..  قولتيلى عشاف شكرا: 

  برضو الدنيا فى حقنا وىياخدلنا..  حقنا وياخدلنا القيامة

 عليها وماذا!! ..  الصور بتلك رامى سيفعل ماذا..  التفكير فى غارقة تقى تاركةً  ورحلت اقتناع بغير الفتاة ابتسمت
 المدرسة من والرحيل الهروب سوى مفراً  تجد ولم رأسها فى األفكار تخبطت!! ..  منو نفسها تحفظ كى تفعل أف

  بأسرىا

 

**** 

 ! “؟ يابهايم تفتحوا مش!! “ .. “  ورور الواد دا اهلل إال إلو ال“ 
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 !! “  دا الزفت فى باصص اللى ىو مش أنا مالى وأنا“

 !! “ أىلو مين يعرؼ محدش خناؽ بطلوا“

 !! “ داىية فى وتروح مايتصفى قبل مستشفى ينقلو خبطو اللى..  ياعم مين أىلو“

 الموقف..  المستشفى أوديها بلوة ورايا إنزلوا أفندية يا يبل:  صبر بنفاذ وقاؿ يقودىا التى العربة إلى السواؽ إتجو
 !!  إمشوىم خطوتين فاضلو

 !!  متموتش فوؽ عليكى باهلل يوووسف!!  يوسف:  يصرخ وىو رآه حين يوسف ناحية أحدىم وىروؿ عربتو من نزلوا

 !! مستشفى ونوديو نشيلو ساعدونى:  بيهم فصاح بالشارع المتجمعين الرجاؿ لو نظر

 والسائق حاـز ومكث العمليات حجرة إلى يوسف أدخلوا..  المشفى الى ونقلوه" الميكروباص" الى سويا حملوه
 ومش دا الموبيل فى باصص كاف اللى ىو!! ..  الحادثة شوفت إنت واهلل:  وقاؿ منو السائق اقترب..  بالخارج
 ! بالسبلمة يقومو ربنا عموما بس..  راكبو الغلط!!  قدامو باصص

 

:  وقاؿ يده السائق مد..  بالمئة مئة بنسبة فيها محق ىو التى السائق كلمات يتقبل وىو يبتسم أف حاـز حاوؿ
 ؟ بقى عيشي أكل أشوؼ أروح ينفع..  معاه كاف اللى دا الموبيل

 ! تستنى الـز يعنى! ..  محضر يعمل القسم الـز-

 ..  دى العطلو على بقى يووه:  وقاؿ بضيق الرجل زفر

 ىو..  ؟ محمود الحاج رقم معاؾ..  السبلـ وعليكم:  وقاؿ نور على وإتصل ىااتفو وأخرج ألفأفتو حاـز يأبو لم
! ..  يوسف..  اهلل شاء إف بسيطة حادثة"...” مستشفى على سمحت لو وتعالى ىاتو طب..  ؟ دلوقتى أصبل معاؾ

 ! سبلـ مستنيكم أنا

**** 
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  منار بيت وفى

 " هلل الحمد يابنى بخير أنا..  ياعمر السبلـ وعليكم“

  ؟ تعبانة إنها عرفت ؟ إيو أخبارىا ومنار:  عمر قاؿ

 .  علطوؿ كدا تونة دى عمتك ىى:  وقاؿ إبتسم

 بس الفجر قبل أووى سخنت ىى:  والدىا أردؼ..  منار على الواضح وقلقو توتره تخفى لم إبتسامة عمر إبتسم
  هلل الحمد كويسة بقت بالكمادات

  ياعمى هلل الحمد-

 ؟ عندنا وتيجي شغلك فتسيب حاجة أى تبلقى مابتصدؽ يبل إنت ىو:  وقاؿ بتفحص على لو نظر

  بتطردنى إفتكرتك كنت بتحبنى إنك لوال-

  فعبل بطردؾ أنا! ..  إفتكر قالك مين-

 كليهما ضحك ثم قالها

 .. إيو بقولك:  خفيض بصوت وقاؿ علىّ  من اقترب ثم حولو عمر نظر

  دراستها تخلص لما ماقولتلك!! ..  بقى العيانة أمى إرحم يابنى:  علىّ  صوت ارتفع

 أووى كتير بقالى صابر أنا بقى وافق عليك باهلل ماتخلص بعد وكدا والفرح دلوقتى خطوبة مانعمل طب-

 تحكيلى وبتقعد ياعم للجنة لرفيقها قياسية مواصفات عاملة دى أصبلً  ىتقبلك إنها قالك مين:  وقاؿ علىّ  ضحك
   بقى

 ؟ سيرتى جابلتك طب:  بلفهة قاؿ
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  بقى دماغى من وإطلع سيرتك جابت ما عمرىا أل:  وقاؿ بشدة ضحك

 ؟ الموضوع عليها ىتعرض إنك األوؿ إوعدنى بس حاضر منها ىطلع طب-

  ىقولها حاضر-

  ىتقولها إنهاردة-

 !!  بقى روح قـو يبل..  إنهاردة ىقولها قادرة لقيتها لو:  وقاؿ ضحك

 

**** 

 

 أخذه الذى يوسف ىاتف وبيده..  العمليات من الطبيب خروج بانتظار أعصابو على يجلس حاـز كاف المشفى وفى
 من وسبحاف..  الشاشة فتح..  يتوتر ال كى شئ بأى نفسو يشغل أف أراد ولكنو ذلك فعل لمَ  يعلم ال..  السائق من

 قبل يوسف يفتحو ماكاف آخر يقرأ وىو حاـز عينا إتسعت..  ضرر أى بو يحدث لم سليماً  الحادث من أخرجو
 أو يوسف ويلطم يدخل أف يستطيع لو تمنى!! ..  ينفثو أف لو كيف يعرؼ ال!! ..  شديد بغضب أحس..  الحادثة

 وال بقوة أسنانو على يجز بدأ!! ..  الحائط عرض بها ليضرب أمامو ىدى تكوف أف أو!!  غيظو بو يخرج حتى يركلو
 ىدى حديث قرأ! ..  البعد على اتفاقها وىو..  آخرىا يوسف مسح والتى..  الرسائل يقرأ أف سوى يفعل ما يجد
 رأى أنو لوال!! ..  يده فى الهاتف يحطم أف كاد!! ..  بينهما الحب كلمات وقرأ بخصوصو القاسية وكلماتها عنها
 !  اآلف ليس..  ولكن بداخلو لهما يتوعد وىو جيبو فى الهاتف دس..  نحوه يهروالف محمود والحاج نور

 !؟ حصل اللى إيو:  بلهفة الحاج سألو

 ! كويس يبقى ياحاج اهلل شاء إف خير:  وقاؿ أعصابو يمسك أف حاـز حاوؿ
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**** 

  ساعتين وبعد

  ياقمر كدا موضوع فى عايزؾ كنت:  ببسمة وقاؿ الباب طرؽ أف بعد منار غرفة علىّ  دلف

 ياحج قوووؿ-

 وأنا زماف من دماغى وواكل يتجوزؾ عايز ىو..  بصي.. يعنى لو يعنى أسألك وقالى..  جو لما إنهاردة كلمنى عمر-
  ؟ توافقى إنتى بس..  تخلصي لما وتتجوزوا خطوبة تعلموا قالى إنهاردة بقى ىو..  تلخصي لما أقولو شوية كل

!  عمر شبو مش خيالى فى واحد راسمة وأنا! ..  شبهى مش عمر يعنى! ..  فعبل موافقش ممكن أنا..  يابابا بس-
!! ..  دلوقتى موجودين كتير شبػػػػػػاب من أحسن دا بالعكس..  وحش عمر إف مبقولش..  زيي بيفكر حد عايزة أنا.. 
  للجنة رفيقى فعبل يبقى حد عايزة..  وخبلص كويس حد أى مش  مختلف حد عايزة أنا يابابا برضو بس

 !  زماف بيكلمك كاف اللى عن كتير إتغير عمر بس:  قاؿ ثم قليبلً  األب لها نظر

 أنا:  وقاؿ رأسها على والدىا مسح..  بالحزف وأحست بالماضى عمر وبين بينها دار ما تذكرت حين قليبلً  صمتت
 بقت بنتى.. ياستى إختبارات وإعمليلو..  وعشرة وتبلتة وإتنين مرة قابليو بقولك أنا..  يامنار عليكي بفرضو مش

  أل وال ىتقبليو االخر ؼ وشوفى..  الزمن اخر ع مخبر

  وأقولك استخارة ىصلي..  يابابا طيب-

 

**** 

 ملكة"  حقاً  بأنها ُيشعرىا الذى ونقابها..  بشدة تحبها التى ملحفتها وإرتدت ثيابها وبّدلت فراشها من حبيبة نهضت
..  باب على طرقاً  سمعت لحظات عدة وبعد..  الكريم القرآف فيو ُتحفظ الذى للدار للذىاب نفسها جهزت و" .. 

 ؟؟ مين:  وسألت منو إقتربت
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  ياحبيبة ىدى أنا-

 .. دا النور إيو..  ؟ ياىدى إزيك:  بسعادة قالت لكنها..  ىدى لها تأتى مرة أوؿ فهذه بتعجب الباب حبيبة فتحت

 تغمز وىى طفولية بفرحة وقالت.. وقّبلتها نقابها ورفعت الباب وأغلقت للداخل حبيبة فجذبتها بإحراج ىدى تبسمت
 ؟ دى الحبلوة ياعم إيو:  بعينها

 بس معاد غير من جيت ياحبيبة معلش:  بإحراج قالت ثم تنحنحت..  تتكلم أف وقررت بخجل مجدداً  ىدى تبسمت
 .. أكلمك عشاف لؤلسف رقمك معرفش أنا

 ! قاؿ آسفة قاؿ..  إنتى ياعبيطة بس:  وقالت كتفها على بخفة ضربتها

 أروح عايزة حسيتنى ليو معرفش بس الدار الجمعة يـو ىاجى إنى قولتلك إنى عارفة أنا:  وأردفت ىدى تبسمت
 ىنا لسو تكونى  كدا 5 على  أجيلك فقولت..  2 ؿ 3 من وجمعو تبلت بتروحى إنك قولتيلى وأنتى..  إنهاردة
  سوا ونروح

  الكريم القرآف حفظة من ويجعلك حسناتك ميزاف فى يجعلو ربنا..  دودو يا ماشي:  بسعادة وقالت حبيبة إبتسمت

 مزة ومخلياكى ومطوالكى عليكى تحفػػػػػػػػػػػػػة الجيبة ياىدى وبجد:  أردفت التى حبيبة بفرحة أحست لما ىدى إبتسمت
 ؟"  مزة"  كلمة عارفة إنتي!! .. ؟ دا إيو:  بدىشة وقالت بشدة ىدى فضحكت(  بعينيها وغمزت قالتها)

 بتبقى ما كل"  حشمة" زادت البنت ما كل يعنى..  تختلف للمزة نظرتى بس يابنتى طبعا:  وقالت حبيبة ضحكت
 فعبلً  مزة

 وانا غير ىلبسها مش أنا فكرة وع..  الموضة وع ستايل بتبقى اللى المزة عندىم ىما كدا بيقولوا مش الوالد بس-
  حلوة مش بصة يبصلي محدش عشاف بس الدار جاية

 جاىلين اللى أو بس مؤدبين مش اللى الوالد:  وقالت مبتسمة ىى كما ظلت ولكنها حبيبة بسمة تتبلشي أف توقعت
 المسلمين الوالد إنما!! ..  وبببلش بالمعصية ينبسطوا عشاف الموضة وع استايل البنات كل عايزين اللى ىما بدينهم

" ! ..  شخصية حرية" وتقولك الجامعة وسط ؼ أو الشارع وسط ؼ بترقص واحدة يبلقوا لما ىينبسطوا مش بجد
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 لما الجامعة فى الوالد زمايلو إف بيقولى نور واهلل..  الشوارع فى ومرطرط رخيص اللحم يبلقوا لما ىينسبطوا مش
 عارفة!!! “ ..  مغفل راجل وصاحبها بببلش بضاعة"  بيقولوا وكدا البنات تعاكسوا ميصحش أو بصركم غضوا بيقولهم

 فى دا كل بيبلقى فيديو أو موقع ويفتح نفسو يتعب ما بدؿ يعنى!! ..  بببلش بضاعة تبقى البنت ياىدى إيو يعنى
 ! ..  ياىدى قصدى وفاىمة كبيرة أظنك!! ..  وبببلش عادى الشارع و الجامعة

..  عندى مشكلة فمفيش جدا رفيعة أنا وبعدين! ..  أوى وحش مش لبسي أنا بس:  قالت ثم قليبلً  ىدى تجهمت
 !! مقاسي جيبة لقيت ما على جدا تعبت أنا وبعدين متخيلة مانتى زى أوى ضيق بيبقى مش والبنطلوف

..  وعشرة وتبلتو وإتنين مرة تفكرى إنك منك  عايزاه اللى كل أنا..  ياىدى ىجادلك مش أنا:  وقالت حبيبة تنهدت
 يرضى اللى اللبس مواصفات عارفة تبقى المهم بس..  أل وال ربنا يرضى دا لبسي لنفسك قولى ماتنزلى قبل يـو وكل
  ربنا

  ؟ بقى إيو ىى اللى-

 اللى البناطيل مش! ..  إيو قد ورجلك إيده قد وإيدؾ إيو قد جسمك بيوصف مش يعنى..  يشف وال يصف ال-
 ألبس مش..  شفاؼ مش يعنى..  يشف وال!!  ..  أصبل ىتفرقع وتحسيها الرجل من أضيق بتبقى دلوقتى بنشوفها

 .  تحتها بدى غير من شيفوف أو شفاؼ كمها بلوزة

 !وأخلص الدوالب فى أولع أروح كدا على!  مينفعش ىيبقى الكارينة البدى حتى دا:  وقالت بسخرية ىدى ضحكت

  يـو كل نازلة وإنتى نفسك على بصي بس قولتلك..  كدا مقولتش:  وقالت حبيبة تبسمت

 ؟ بقى ىننزؿ مش..  طيب:  المبلبس عن الحديث إكماؿ فى رغبة بغير قالت

 بينا يبل ماشي:  وقالت حبيبة تبسمت

..  ؟؟ حاجة في خير..  الدار رايحة أنا! .. ؟ فين أنا..  حاـز يا أيوا:  بقلق ردت ىدى ىاتف ورف الباب من خرجتا
 ! سبلـ طيب

 ؟ ياىدى حاجة فى:  حبيبة فسألتها ىدى وجو على التوتر عبلمات ظهرت
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 ىاااه:  وقالت لها ىدى تنهبت حتى سؤالها حبيبة فأعادت..  حبيبة ماقالتو تسمع لم أنها لدرجة واجمة ىدى كانت
 !؟ ييو إ منى ز عاوز ع معرفش معش! ..  حاـز حا دا أبداً .. أدبا أل! .. ؟

 محاولةً  بمرح وقالت..  أخيها صوت سمعت أف منذ الكبلـ فى تعثرت التى ىدى حاؿ على بإشفاؽ حبيبة تبسمت
 ؟؟ تعلقنا األستاذة لما نستنى وال بالذوؽ الدار ىنروح طب:  أمره تنسيها أف

  علق نتع ما بدؿ نروح نر يبل ماشي ـ:  وقالت ىدى تبسمت

 إمارات عليو ويبدو بإنتظارىما حاـز وجدتا العمارة بوابة من دخولها وبمجرد لدار بها التى العمارة إلى سويا سارتا
 ىدى يا معايا تعالى:  جافة بلهجة وقاؿ لهدى فنظر حبيبة أماـ أعصابو يفقد ال كى يتماسك أف حاوؿ..  الغضب

 ! عايزؾ

 ! دلوقتى ياحاـز حفظ عندى أنا بس:  وقالت أسلوبو من ىدى تعجبت

 !! بعدين الدار روحى وإبقى دلوقتى معايا تعالى:  وقاؿ أعصاب من لديو ما بآخر يتمسك أف حاوؿ

 " ! بعدين" إنت أجيلك وأبقى دلوقتى ىطلع أنا!! ..  أل:  طفولى بعناد قالت

 !! دلوقتى معايا وتعالى تعصبينى ما حبيبة يا عليكى باهلل:  بجدية وقاؿ معصمها من حاـز أمسكها

 ..  ىدى من بدالً "  حبيبة"  ب نعتها أنو بسيطة خطوات بعد على الواقفة حبيبة حظت ال

:  وقالت لحبيبة والتفت! ..  معاؾ ىاجى ماشي ياعم خبلص:  وقالت بحبيبة نعتها عندما بمكر ىدى ضحكت
 ! معلش تانى يـو أجيلك ىبقى حبيبة يا بقى معلش

 أنو ىدى أحست!! ..  الداخل من  غضباً  يشتعل وىو أختو ممسك وىو العمارة مدخل من خارجاً  حاـز تحرؾ
 حبيبة نحو وىرولت بسرعة أصابعو بين من يدىا سحبت!!..  بعنف يدىا على يضغط أف وأحست! ..  اليمزح
 !! ياخدنى متسيبهوش أل:  وقالت
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!!..  ياىدى عياؿ لعب ىو:  بعنف صااح.. ىدى تصرؼ بسبب غضبو بركاف إنفجر وقد أختو إلى حاـز إلتفت
 !! معايا تعالى إتفضلي

 ىخليك مش!!!  معاؾ ىاجى مش!!!  ألأأأأ:  أمامها يجري مما المذىولة حبيبة بذراع متعلقة وىى ىدى صاحت
 !! تضربنى

 !!! ضربتك عمرى أنا ىو:  بدىشة صاح

 !! ليو كدا بتشدنى أماؿ:  قالت

.. “  فقط واحدة كلمة ذىنها فى تردد!! ..  ىكذا يشعلو بما منها ىدى أحست نارية بنظرة اختو ورمق بضيق زفر
 !! “ ..  يوسف

 منها إقترب!! ..  فحسب للخارج يجذبها أف عليو كاف!!  البداية من حدثها حينما وقتو أضاع قد أنو حاـز أحس
 !!  بها لتحتمى حبيبة خلف وإختبأت منو أفلتت ولكنها عنوة ليأخذىا يمسكها وجاء

 !! آخدىا خلينى وسعى إذنك بعد حبيبة:  جديد من نفسو تمالك محاوالً  وقاؿ بالحائط كفو حاـز ضرب

 ياحبيبة ال:  حبيبة تترجى باكية ىدى صاحت..  يحدثها سمعتو حين فؤادىا وإنتفض بصعوبة ريقها حبيبة إبتلعت
 !! .. ياخدنى متخليهوش

 ىدى ويأخذ لحظة أى فى يدفعها قد أنو شعرت!!..  حاـز من بالرعب أحست!! .. تفعل ماذا التدرى حبيبة إرتبكت
 الغضب نار حاـز عن اهلل يُذىب كى وتكراراً  مراراً  الرجيم الشيطاف من باهلل تستعيذ أخذت!! ..  شئ بأى مباؿٍ  غير
 !! فؤاده أحرقت التى

 بصي:  بتهديد قائبلً  الصمت حاـز فقطع..  العصر آذاف صوت إرتفع..  الصمت خبللهم ساد ثوانى عدة مرت
 !! ؟ فاىمة!! ..  كنتى ما منين وآخدؾ ىاجى أنا وإال البيت فى أالقيكى وأرجع!!  العصر أصلى رايح أنا! ..  ياىدى

 محاولةً  إليها حبيبة ضمتها..  بهسترية تبكى وأخذت األرض على ىدى خارت..  بقوة خلفو البوابة وأغلق حاـز خرج
 !! ياخخخدددنى متخخخليهههوش!! ..  أأأروح متخخخلننيش:  تهذى أخذت!!  حالها على ىدى ولكن تهدئتها
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!!  تختبئ َمن خلف أو ىدى أين يباؿِ  لن القادمة فالمرة!!  واضح حاـز تهديد!! ..  تفعل أف عليها ماذا تدرِ  لم.. 
 !! .. عنوةً  سيأخذىا فهو

 تشعر وال تهذى التى ىدى مع سارعت حاـز تجد لم ولما الشارع على برأسها وأطلت ىدى وأسندت حبيبة قامت
 تذكرت ولكنها منار بيت فى فكرت!! ..  حاـز عن بعيدة لتكوف تأخذىا أين تفكر أخذت..  األساس من تتحرؾ أنها

 ذنب ما!! ..  األمر تصعد لو ماذا..  ولكن لهدير الذىاب فى فكرت!! ..  الصباح ىذا معها والدتها فعلتو ما
..  جيداً  وغطتها فراشها فى ىدى ووضعت الباب إغبلؽ وأحكمت بيتها إلى وأخذتها بإستسبلـ تنهدت!! .. ىدير

 حاـز وسيقابل العصر لصبلة المسجد فى بالتأكيد سيكوف ألنو قليبلً  فاطمأنت يجيب ال وىو بنور تتصل وأخذت
 اآلخرى ىى لتصلى وتوضأت!..  مرة ألوؿ المجئ عن وإعتذرت بالدار إتصلت بعدما ىاتفها تركت..  قليبلً  وسيهدأه
:  بسرعة ردت..  ىاتفها على نور من إتصاالً  تلقت صبلتها أنهت أف وبعد..خير على األمر يمر أف اهلل تدعو وأخذت

 ؟ فين إنت يانور أيوا

 !؟ ليو دا كل مكلمانى خير ياحبيبة بصلي المسجد فى كنت:  رد

 ؟؟ حاـز قابلت:  بلهفة قالت

 ! أصبل عندؾ  مش أنا عشاف أل دلوقتى بس بشوية الضهر بعد قابلتو اه:  وقاؿ سؤالو من تعجب

 ؟ فين إنت أماؿ-

 !  محمود الحاج مع أكوف الـز وأنا  حادثة عمل يوسف..  المستشفى فى:  وقاؿ تنهد

  ؟ حاـز تكلم ينفع طب..  باهلل إال قوة وال الحوؿ-

 ؟ أصبل ليو عنو وبتسألى.. ؟ ليو أكلمو-

 … حصل اللى ىقولك أنا بص-

 .. معها ىدى أخذىا إلى وصوالً  البداية من ماحدث لو تقص وبدأت
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 .. و حبيبة يا آجى ىحاوؿ أنا:  وقاؿ نور تنهد

 تسيطر ىتقدر لى الوحيد إنت وبعدين!! ..  حاجة فيها ليعمل يانور مرعوبة أنا!! ..  تيجى الـز إنت أل:  قائلةً  قاطعتو
 !!  فيطلعلنا ىنا إنها ليعرؼ خايفة أنا!!..  عليو

 ىيطلع ما وعمره كويس ربنا يعرؼ حاـز..  ىيطلعلكم ما عمره حاـز ياحبيبة متخافيش:  وقاؿ يطمأنها أف نور حاوؿ
 يستدعى الموضوع فأكيد إتعصب كاف وإف..  وغيابى وجودى فى ليا إحتراماً  ثم ربنا من خوفاً ..  ىناؾ مش وأنا

 ومتخافيش عليكم السبلـ!! ..  علطوؿ وآجى أقابلو عايز إنى وأقولو ىكلمو أنا! ..  يهدى اهلل شاء وإف دى العصبية

 وبركاتو اهلل ورحمة السبلـ وعليكم-

**** 

 

 ىيقومو ربنا: وقاؿ كتفو على وربت الطبيب خروج بانتظار العمليات غرفة أماـ الواقف محمود الحاج نحو نور تحرؾ
 آسفة أنا علطوؿ وآجيلك ىخلصها بس مشكلة فى لحبيبة دلوقتى أروح الـز أنا ياحاج معلش..  اهلل بعوف بالسبلمة

 ! واهلل جداً 

  خير اهلل شاء وإف أختك شوؼ يابنى روح..  يارب يانور يكرمك ربنا:  وقاؿ الفاتر بوجهو الحاج تبسم

  معاؾ يوسف أـ خد:  وقاؿ بحرقة تبكى التى لزوجتو ونظر قالها

 !! الحيلة ىو دا!!  ابنى على أطمن لما غير ىمشي مش أبداً  واهلل أل:  الباكية المرأة قالت

 .. تواسيها وأخذت ىدير فإحتضنتها مجدداً  باكية انفجرت ثم

  أختك شوؼ إنت روح يابنى خبلص:  لو وقاؿ لنور فنظر الكبير الشيخ على الحزف معالم ظهرت
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 لكن!! ..  يوسف على وخوفو قلقو وليخفى الظروؼ بتلك وىم تركهم على وتمزقو ألمو ليخفى يبتسم أف نور حاوؿ
 بلفهة متسائبلً  نحوه الحاج فهروؿ العمليات غرفة من خرج الطبيب ولكن يتكلم نور جاء! .. إليو بحاجة أيضاً  حبيبة

 ! .. جديد عمر كتبلو ربنا..   هلل الحمد:  وقاؿ بسرعة الطبيب!!  .. ؟ يادكتور عايش: 

 الحمد تمؤلىا بفرحة ىدير يوسف والدة وإحضنت!! ..  عشوائية بحركة اهلل يحمد وأخذ للسماء يده نور رفع
 على اهلل يحمد وىو وسعادة بشده وإحتضنو لحضنو إرادية ال حركة فى نور محمود الحاج جذب..  هلل والشكر

 ..  البنو إنقاذه

 والشيخ ذراعيو بين لحظات عدة ظل ،..  السعادة فرط من يبكى بو وأحس إرداية البل الحاج حركة من نور تبسم
 مرتبط أنا بس ياحاج معلش:   ىدير التسمعو كى بمرح لو فهمس يبكى

  ؟ نور سي يا اهلل شاء إف بقى بمين مرتبط:  مسموع بصوت وقاؿ بشدة وضحك عنو أبعده

 سنجل أنا..  ياحااج مصيبة ىتلبسني إنت:  وقاؿ نور ضحك" ..  ياحاج فضحتنى يسامحك ربنا"  لنفسو نور قاؿ
 ! ..  وربنا

 ولكنها سبيبلً  للمرح يعرؼ ال جاد أنو نور عن عمها كبلـ من توقعت فقد" ..  سنجل" كلمة من ىدير إبتسمت
 بسبب ليس ربما..  يوسف أـ وكذلك محمود الحاج ضحك..  الفور على عنو بصرىا غضت..  يمرح بو تفاجئت
 .. الوحيد ابنيهما بنجاة فرحتهما بسبب ولكن..  نور حديث

 أنا!! .. يغلبك الشيطاف متخليش ياحاـز عليك باهلل..  حاـز:  وقاؿ بحاـز واتصل ىاتفو وأخرج ليغادر نور إستأذف
!! ..  الشيطاف دماغ ؼ لى أقصد أل دماغك ؼ اللى وعملت روحت برضو وإنت ىنا من ماتمشي قبل فهمتك
 ! ؟ ضريتك عمرى أنا ىو!! ..  صدقنى..  عمرىا نتيجة ىتجيب مش العصبية

**** 
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:  متبسمة وقالت منها دنت..  واجمة الفراش حافة على جالسة فوجدتها ىدى بها التى الغرفة حبيبة دخلت
  ياىدى متخافيش

 ينفع مكنش..   مععايا ورططتك إنى زززععبلنة بس أنا..   خخخايفة معنتش أنا:  وقالت تتبسم أف ىدى حاولت
 ياحبيبة أوى آسفة أنا..  كدا وراكككى أستخخخبى

  اإلخوات بين آسفة إسمها حاجة مفيش إنتى يابت بس-

 !ح أروح عايزة أنا طب-

 ىرجع ككدا كدا إنى ولققيت شوية فككرت أنا بس جداً  مستغغربة إنك عارفة:  ىدى فأردفت بشدة حبيبة تعجبت
  كدا من أكتر يككبر الموضوع ما بدؿ دلوقتى من بقى فأرجع..  البيت

  تماـ ىيبقى وكلو ىيهدى اهلل بعوف ىو ياىدى اهلل شاء إف خير-

 خخناققة أو ززععيق شوية..  حاجة أى وال! ..  ىيجججرى اللى إيو يعنى مهددديش لو وحتى:  بيأس قالت
 !! وخخبلص جامدددة

 !؟ أصبل حصل اللى إيو ىو طب:  فهم بغير حبيبة قالت

 وال ىتتخانقوا مش اهلل شاء وإف..  أعرؼ الـز مش فكرة على:  بسرعة حبيبة فقالت بإحراج رأسها ىدى طأطأت
 يزعقلك ىتخليو مش ومامتك حاجة

 ججامدد إددعيلي..  شوية معاه وىتققعد تعبانة مراتو عشاف انبارح من لخخالى راحتتت..  البيت ؼ مشش مماما-
 خخير على الموضضوع يعددى ربنا ياحبيبة

 .. ياىدى حاضر-

 ؟ ياىدى إيو بقولك:  فقالت بعد تؤدىا لم التى العصر لصبلة نظرىا تلفت أف حبيبة فأرادت تغادر كى ىدى نهضت
 ..  ربنا تدعى وبالمرة العصر ىنا تصلى ما.. 
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 .. وأنزؿ الععصر ىصلى حاضر:  وقالت ىدى تبسمت

 ستتوب وأنها مجدداً  خطأىا تكرر لن بأنها تعده أخذت..  ينجيها أف بشدة اهلل تدعو وأخذت العصر صّلت وبالفعل
 !! ..  نهائيا يوسف وتركت تابت بالفعل بل.. إليو

 ..  بخوؼ خلفها أقدامها تجر وىى شقتها إلى رحلت

 رأتو..  منو ودلفت بابو طرقت..  المواجهة تأجل أف تود ال كأنها أخيها غرفة صوب وإتجهت بمفتاحها الباب فتحت
  عليكم السبلـ:  وقالت تتبسم أف حاولت.. مصحفو بيده الفراش على جالساً 

  وبركاتو اهلل ورحمة السبلـ وعليكم:  بفتور ورد بعتاب إليها نظره رفع

 لو نظرت..  وحسب بعتاب إليها بالنظر يكتفى..  ساكناً  يحرؾ لم ثابت وىو بخوؼ جواره إلى وجلست منو دنت
 ؟ ىتضربنى:  تعثر بدوف وقالت بخوؼ

 ؟؟ ىتشتمنى طب:  وقالت عينها من دمعة سقطت.. ينطق أف دوف نافياً  رأسو ىز

 ..  الدموع وغلبتها خجل فى رأسها طأطأت..  الثانية للمرة بالنفى رأسو ىز

..  يفعل لم ولكنو..  بكلمة فيهدأىا عليها يشفق أو البكاء فيمنعها قلبو يرؽ أف توقعت..  دقائق عدة تبكى ظلت
 !! ينطق لم وىو..  وبكػػػػػػػت وبكػػػػت بكت!! ..  تبكى تركها

 ؟ ليو بتتكلم مش إنت:  وقالت لو عيناىا رفعت..  كالسنين مرت طويلة لدقائق ىكذا ظبل

 !؟ ليو بتعيطى إنتى أعرؼ لما مش:  ببرود قاؿ

 عارؼ مش إنت يعنى:  وقالت أمل بشبح نظرت! ..  الحياة فى أمبلً  أعطتو..  لقلبها وصوالً  صدرىا كلمتو إخترقت
 ؟ ليو بعيط أنا

 إستجمعت ثم للحظات لو تنظر ظلت.. ؟؟ ال أـ صادقاً  كاف إف تعرؼ لم.. المشاعر من خاؿٍ  بوجو نافياً  رأسو ىز
 ؟؟ إيو فى عايزينى كنت أماؿ:  وقالت قوقتها
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  إتصرفت خبلص بس حاجة فى عايزؾ كنت:  بفتور وقاؿ عنها بعيداً  نظره أشاح

 .. كلماتو تصدؽ أف حاولت ولكنها..  تعابيره التصدؽ ىى ربما..  مكانو من يقفز أف قلبها كاد

 إكتشفت أنا.. رعبتك إنى ياىدى آسف أنا:  وقاؿ رأسها على ومسح إليها يده ومد لها فنظر دموعها تمسح بدأت
“  - وسلم عليو اهلل صلّ - الرسوؿ حديث ونسيت..  وبس برعبك كنت إنى غير كلها حياتى فى حاجة معملتش إنى

 كاف..  صغيره كنتى كماف وإنتى.. جداً  صغير وأنا البيت راجل أبقى إنى ُمطالب كنت أنا" .. ألىلو خيركم خيركم
..   منى ومخوفكيش أقربلك الـز وكاف كبرتى إنك بالى ومخدش..  وخبلص بيها فتنبسطي شكوالتو أجبلك آخرى

 بجد آسفلك أنا..  إنتى ونسيتك والدتى ومع برا اللى الناس مع جداً  كويس كنت أنا

 يوسف كلمت لما غلطت اللى أنا ياحاـز ألأأأأ:  لو وتقوؿ تصرخ أف تستطيع لو تمنت..  كلماتو من باكية إنفجرت
  مغلطتش إنت!..  إنت مش

 عليكى إتعصبت إنى ياىدى آسف أنا:  وقاؿ بشدة وإحتضنها نحوه فجذبها تبكى فظلت!!.. تستطع لم لكنها
  جداً  نفسياً  تعباف كنت بس..  وخوفتك الصبح

 حاجة معرفتش إنت يعنى!!.. ؟ إيو"  لو تقوؿ أف تستطيع لو تمنت لو بتعجب ونظر عنو وإبتعدت دموعها مسحت
 سألتو فإذا..  األمر ىذا عن شيئاً  يعرؼ ال بالفعل ىو فربما الصمت آثرت ولكنها.!!!!” .. ؟ يوسف موضوع عن

  شئ كل أفسدت فستكوف

 المكروباص)  المشروع وفجأة المواصبلت فى خالص عادى جاى كنت أنا..  ياىدى بصي:  بحزف وقاؿ لها نظر
 أنا حد فبلقيتو..  المستشفى ينقلو ىو عشاف نزلنا المهم!! ..  نطره دا إيو خبطو..  واحد خبط(  باالسكندرانى بس

  أعرفو

 ! محمود الحاج ابن يوسف:  فأردؼ عميقاً  نفساً  أخذ

 وكلمت المستشفى نقلناه:   شديد بحزف وأدرؼ أعصابو تمالك ولكنو سببها عليو يخفى لم! ..  برعب ىدى شهقت
 كاف وجتلك فكلمتك..  ىنا مش ماما إف خصوصا عليكى أكلنى قلبى ليو معرفش..  ىناؾ على وحصلونا وأبوه نور
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 فمسكتك ىدى بدؿ حبيبة وقولت اتلغبطت لما أوى واتعصبت..  جداً  فعلك رد من إستغربت بس.. أشوفك الـز
 حياتك طووووؿ أصبلً  ضربتك عمرى أنا ىو..   ىيضربنى وقولتى وعيطتى وراىا جريتى إنك أوى فاستغربت جامد

 يوسف موقف بس معلش بقى متعصب فروحت!! .. ؟ أصبل ليو وىضربك!! .. ؟ بالضرب ىددتك والحتى ياىدى
  عليا مأثر  لسو كاف

 آسف أنا بقى عليكى باهلل متعيطيش:  وقاؿ إليو وضمها يبتسم أف حاوؿ تبكى زالت ال وىى لها ونظر كبلمو أنهى
 ولو.. مكانو اللى أنا كنت لو أفكر عماؿ..  مظبوط مش وأنا الحادثة فى قدامى ماشوفتو ساعة من واهلل أنا..  واهلل
 ياىدى أوووووووووووى آسف أنا!!  إنتى ىو تقصير وأوؿ..  أووى مقصر أنا دا!! ..  وش بأى ربنا ىقابل!!  مت

  سامحينى

  حاجة أى فاىم مش إنت حاـز:  وقالت عنها يديو أبعدت

 أووى كتير معاصى عملت أنا!! ..  غلطانو أنا..  ياحاـز آسفة اللى أنا:  تبكى وىى فأردفت مصطنع بتعجب لها نظر
  زيك أخ من بحرمانى بيعاقبنى ربنا ىيبقى مت إنت لو..  ساترنى ديما وربنا

 أو عليها تعصب كاف أنو لو تخيل..  للتو حدث فيما قليبلً  حاـز وشرد بهستيرية تبكى وىى ذراعيو بين إرتمت
 كراىية نفسو فى منهما كبلً  ويحمل بينها األمر ويتصاعد تبكى ستظل كانت( .. ذلك فى الحق معو وسيكوف) ضربها
 قد األقل على ولكنو اآلف تهدأ لم ىى ربما!!..  المرات عشرات ضربها وإف حتى لتهدأ ناره وماكانت!! ..  لآلخر

 اآلف أحس كم.. ياهلل..  يتوب لمن وستره اهلل بفضل أحست ألنها مجدداً  خطأىا تكرر لن أنها وأيقن..  قلبها ربح
 إلى حياتو تحولت..  المرء بهما أخذ إذا لكن..  اثناف كلمتاف((.. التغضب)) قاؿ حين المصطفى حبيبنا بحديث

 في نفسو يملك أف ويستطيع..  يغضب ال الذى الهادئ اليحب منا فمن..  حولو بمن عبلقتو وزادت..  راحة
 !  تغضب ال..  رائع حديث ىو كم..  ياهلل..  المواقف أصعب
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..  بغلطك وتعترؼ!!! ..  غلطانلك أنا!! ..  آسف أنا قدامك للى تقوؿ إنك الخناؽ وقت الدنيا فى حاجة أجمل “ 
 كسبنا ىنكوف بالعكس بل بعض نخسر ما غير من ىيخلص والموضوع كماف ىو بغلطو ىيعترؼ بدوره ساعتها ىو

 للى ويركبو عنو الغلط يدفع فضل والتانى الغلط التانى يركب فضل واحد كل لو انما! ..  بعض واحتراـ بعض قلوب
 وسعيد!  جداً  مرتاح حالياً  بس..  شوية نفسي على ودوست شوية إتنازلت إنهاردة أنا!! ..  أبداً  ىنخلص فمش قدامو
 لما األعرابى موقف إفتكرت..  جامد بتفيدنى وكتبو نصايحو..  زيو مفيش دا نور بجد..  إنهاردة حصل باللى أووى

..  يعنفووه ومخلهمش الصحابة ىدى..  وأحسنهم الخلق أشرؼ – وسلم عليو اهلل صلّ - والنبى المسجد فى باؿ
 فالراجل!! ..  غلط غلط ويقوولو فيو يبكت مقعدش!!  كدا بس..  والقرآف للصبلة المساجد إف بساطة بكل وقالو

 رد كاف موقف فى  قلبو أسر الكريم الرسوؿ!! ..  بس والرسوووؿ أنا إرحمنى يارب وقالو ربنا دعا السجود وقت دا
 وقالو تانى ندىلو(  وسلم عليو اهلل صلّ ) ىو أينعم..   يوبخو وال يؤنبو ما غير من فيو علمو..  لطيف لّين فيو فعلو

 إنهاردة أنا..  العسل زى األعرابى قلب على كاف برضو بس..  دعاؤه فى ربنا رحمة ميحددش وحلوة لبقة بطريقة
 قعدتهم اللى الشوية ع ربنا وبحمد..  بعقبلنية أتصرؼ حاولت..   تصرفاتو فى الكريم بالرسوؿ أقتدى حاولت
 اللي وىو فعلى رد فى تفكير أعيد خبلنى فيهم كلمنى ونور أمورى فيهم وازنت بجد.. تيجى ماىدى قبل لوحدى
 جت عيني آية أوؿ((  المحسنين يحب واهلل الناس عن والعافين الغيظ والكاظمين)) المصحف في شوية أقرأ نصحني

 مش وأنا الجنة لحد صالحة صحبة ونبقى لبعض يخلينا ربنا بجد..  قالي ماىو زى تلقائي المصحف فتحت لما عليها
 رغم وأسامحها حصل اللى عشاف منها مزعلش وىحاوؿ..  منها وقريب كويس أخ ليها أكوف لما غير ىدى ىسيب

 مع بيعمل كاف الكريم الرسوؿ قدوتى ما زى وأأسره قلبها أكسب إنى المهم..  مشكلة مش بس.. محكتليش إنها
 “  الناس كل

 

 كبيرة براحة شعر..  الليلة تلك فى ىدى نامت أف بعد الخاص كشكولو فى حاـز سطره ما أوؿ الكلمات ىذه كانت
 ودعى تعالى اهلل وشكر وصلى وتوضأ جلستو من نهض.. - تعالى - اهلل بفضل بسبلـ مر قد الموقف أف وخاصةً 
 عنك اهلل يحدث..  شخص لك يكوف أف أجمل ما..  أيضاً  بالهداية لنور ودعى..  أيضاً  لنفسو ودعى بالهداية لهدى
 ! بالهداية دوماً  لك ويدعو..  الليل أواخر في تعلم أف دوف
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 بين ونور الطريق طواؿ صامتين ظبل..  بالمسجد الفريضة صبلّ  أف بعد المسجد من وحاـز نور خرج..  الفجر وبعد
 منذ عنو اهلل يحدث كاف فقد يحبو حاـز أف الشك) بعتاب النظر يبادلو الذى صديقو إلى النظر يختلس وآخر حين
 لشقتو يصعد وجاء حاـز بيت أماـ توقفا(..  ذلك في محق وىو..  عنو األمر ذاؾ إخفاؤه عليو يعتب ولكنو..  قليل
 ! حاجة فى عايزؾ ياحاـز إستنى:  وقاؿ أوقفو نور لكن

 ؟ خير:  بفتور رد

  آسف أنا:  وقاؿ بخجل رأسو طأطأ

 ! يانور خير حصل:  وقاؿ بحزف تنهد

 بالذنب حاسس إنو يقولى ديماً  كاف وىو يوسف بكلم ديما كنت أنا صدقنى بس عليك خبيت إنى آسف فعبل أنا-
 ..ىيبط وأنو ىيتغير وأنو

  قادر مش.. تانى كبلـ أسمع عايز مش يانور خبلص:  بضيق حاـز قاطعتو

 اللى والحب فيا حاططها إنت اللى الثقة قد مطلعتش! ..  عليا حقك..   ياصاحبى منى متزعلش:   بحسرة نور قاؿ
 .. حبيتهولى

 بفتور حاـز كتف على ربت..  نور قتل الذى الصمت ذلك!..  صامتاً  ظل ولكنو حاـز من رد أى منتظراً  نور صمت
  إذنك عن:  لو وقاؿ

 من تهدأ سرعتها لعل..  خطواتو يزيد وىو أنفاسو تسارعت!.. حاـز أماـ دموعو تنهمر أف قبل بسرعة ورحل تركو
 !!قليبل نفسو جأش
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 دموعو وترؾ نفسو على الباب أغلق..  حالتو من تفزع ال كى حبيبة تراه أف دوف بسرعة غرفتو ودلف شقتو دخل
 األقرب صديقو ثقة خاف لقد مافعلو على نفسو يوبخ كاف..  لمدة بحرقة يبكى وأخذ فراشو على ارتمى! ..  تنهمر
 تحادث تظل أف أبداً  رضى ما ىدى محل حبيبة كانت فلو! .. صديق لقب حتى يستحق ال إنو!..  ظهره فى وطعنو
  وأخيو صاحبو ألخت يرضاىا فكيف!..  أخرى دقيقة ولو الشاب ذلك

 ودنت بخفة منو ودلفت..  غرفتو باب حبيبة طرقت حتى.. الزمن من يمر بما يشعر ال! ..  طويلة مدة حالو على ظل
  الكلية ميروحش عشاف بيستعبط اللى بقى شوؼ:  طفولى بتذمر وقالت خصرىا فى يدىا ووضعت ببسمة أخيها من

 ؟ تسمعنى ىل..  ياعم آلوووووووووو:  بو فصاحت يجبها ولم فاترة بنظرة رمقها

 نور؟ يا مالك:  بحناف فقالت لكلماتها بهدوء تبسم

  حبيبة يا شوية بس تعباف:  بفتور رد

 ؟ بسببى انبارح غبت كفاية مش ؟ الكلية رايح مش يعنى:  بحيرة قالت

 ..  متأخر إنهاردة أصبل عندى اهلل بعوف ىروح أل-

 تعبانة عشاف أروح ما قبل شوية معاىا أقعد منار على ىعدى وأنا متأخرش عشاف بقى أنا ىنزؿ أنا..  تماـ طب-

 الكلية على ياحبيبة متتأخريش بس ماشي-

  نفسك من بالك وخلى وبركاتو اهلل ورحمة عليكم السبلـ..  يانور تماـ-

 

**** 

 .. منار بيت وفى

  الفاضي ع دا كل انبارح وقفتك عشاف جدا آسفة أنا واهلل..  ؟ ياحبيبة إزيك:  لصديقتها وقالت بوىن منار تبسمت
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 أجبلك نفسي كاف أنا..  وكويسة بخير هلل الحمد إنتى إف المهم..   عليكى عيب كدا متقوليش يابنتى بس-
 الفيس على ىتنزؿ اهلل بعوف بس..  مروحش كماف أنا بس إنبارح الجروب فى ومعاكى سجلها حد أى من محاضرات

 ..   سوا وغبنا بعض مع بوظنا:  وقالت منار ضحكت

 .؟ أطير وال حاجة فى عايزانى..  اهلل شاء إف طوبعا-

 !؟ تقعدى لحقتى إنتى-

  علطوؿ بطير..  مبقعدش حاجة مفيش لو يامنار عرفانى إنتى بس واهلل معلش-

  الكلية من مروحة وإنتى ىاتيها..   مهم أمر فى عايزاكم وتعالولى ىدير مع معاد ظبطى إبقى..  الطائر ياعم تماـ-

 ..مؤقتاً  تيجي ىتعرؼ انها فمظنش انبارح حادثة عمل عمها ابن يوسف ىينفع إنو معتقدش-

  بالسبلمة يقومو ربنا..  راجعوف إليو وإنا هلل إنا:  حبيبة فقالت بفزع منار شهقت

 !! بس الموت فى بتتقاؿ دى اآلية!!  مات ىو يابنتى إيو:  صاحت

 !؟ كدا قاؿ مين-

 كدا عارفين إحنا:  باحراج قالت

 راجعوف إليو وإنا هلل إنا قالوا مصيبة أصابتهم إذا الذين)) بتقوؿ االية..  غلط كتييييير حاجات عارفين إحنا يامنار أل-
  يامنار موت الـز مش مصيبة أى يعنى(( .. 

 ىبقى المهم..  عليو اتعودنا باللى واخدنا االيو فى اللى المعنى سبنا احنا!  صح تصدقى:  قالت ثم قليبلً  منار فكرت
  اهلل بعوف الظهر بعد بس أكلمها

  وبركاتو اهلل ورحمة عليكى السبلـ..  مروحة وأنا أجيبهالك عرفت لو المحاضرة عليكي ىعدى..  ياحبيبتى ماشي-
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 !؟ ال أـ برفقتو سيذىي ىل ليسألو بحاـز يتصل ىل..  بتردد لهاتفو ونظر ثيابو نور إرتدى

!  وحده فسيذىب يأتى لم وإذا معو ذىب جاء فإذا ينتظره أف وقرر قراره عن تراجع ولكنو يتصل وجاء بهاتفو أمسك
.. 

 اهلل ويدعو كثيراً  يستغفر أخذ بالكلية تأديتها من بدال الضحى وصلى فتوضأ الوقت من متسع ووجد للساعة نظر
 .. يسامحو أف كثيراً 

 السلم درجات حاـز ىبط..  العمارة مدخل فى وإنتظره حاـز بيت نحو متجهاً  شقتو من وخرج جلستو من نهض
 ؟؟ إيو وال عليك إتأخرت أنا يانور خير:  بتعجب قاؿ نور رأى وحين

  ياجزمة تانى كدا فيا متعملش:  وقاؿ بقوة واحتضنو نور جذبو

 !! يابنى ىتخنقنى يابنى:  بتعجب وقاؿ حاـز عينا إتسعت

  ىخنقك أحسن:  وقاؿ أكبر بقوة احتضنو

 ؟ يانور إتجننت إنت:  بتعجب وصاح حاـز دفعو

  مانع عندؾ إتجننت أيوا:  نور صاح

  ماتضرب بدؿ قدامى من بقي إمشي المنفعل ياعم طيب:  وقاؿ بمرح حاـز دفعو

 !! ورينى جدع لو طب-

  االتنين احنا يورينا الدكتور ما بدؿ االوؿ الكلية نروح بس.. حاضرررررررر ىوريك أنا-

 ياناس قلبى طيبة فى بقى إيو إعمل..  بينا يبل كدا خبلص:  وقاؿ أرسلو ثم لبرىة وإحتضنو حاـز فجذبو نور ضحك
!! 
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 .. أياـ عدة وبعد

  عروثة ىتبقى ياخبلثى.. ؟؟ يامنار بجد:  بفرحة ىدير قالت

 ؟ ياىدير ليو كدا تحولتى مالك:  وقالت منار ضحكت

 ..  بقى بصحبتى فرحانة-

  يامدوخانا عقبالك:  وقالت ذراعها فى حبيبة وكزتها

 !! ياىدير نور مقابلتيش لسو دا كل!  ابيض نهار:  بتعجب منار قالت

 يوسف خبطت اللى انا ىو..  ؟ طاه إيو أعمل-

 ما قبل قالى وىو الخميس يقابلك يجي لنور قاؿ عمك اف بقى لمعلوماتك..  اتحججى اتحججى أيوا: حبيبو قالت
 اجيلكم

 مايقولى غير من لعرساف مواعيد بيدى عمى:  بتعجب ىدير قالت

 !! ..  الزمن آخر على عرساف بقي نور أخويا ىو-

 بقى إشجينا يامنار ىا..  دى بكرا ىتتقابل اللى البت نشوؼ إما ياحبيبة بقي بس:  ىدير قالت ثم الثبلثة ضحكوا
 ؟ إيو ىتعملى

 .. سادة يا إسمعوا..  إحم إحم:  وقالت مكتبها على من دفتر وأخذت بحماس نهضت

 إذا ىعرؼ إجابتو ومن..  كاـ الساعة بيأذف الفجر ىسألو ىنقعد ما أوؿ:  تقرأ وبدأت دفترىا فتحت ثم بقوة تنهدت
 من إيو قد وحافظ..  يـو كل إيو قد وبيقيم..  أل وال ليل بيقيم ىسألو..  ثانيا..  أوال دى! ..  أل وال بيصليو كاف
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 شئ واللحية المسجد فى الصبلة وطبعا..  إزاى واألمة الدين ىينفع وىسألو..  حافظو باللى إيو وبيعمل! .. ؟ القراف
 عشاف ويشجعنى اهلل سبيل فى مجاىد عيزاااه.. إيدي على ويسبح..  بيا ويصلي يحفظنى وعيزاه..  منهم مفروغ
 .. كتشير كتشير كتشير شرعية علوـو ويعلمني..  بس القمرية االياـ مش وخميس اتنين كل اصـو

 لؤلسف حاجة ملقتش دماغى أعصر قعدت بس كدا من أكتر ىجمع إنى فاكرة كنت:  وقالت بقوة تنهدت

 مش بتنتقمى حساكى يعنى..  أووى الموضوع معممة حساكى يامنار ليو عارفة مش:  وقالت شفتيها ىدير مطت
 للجواز حد ىتقابلى

 ؟ ليو طب:  وسألتها فهم بعدـ لها نظرت

 بس كماف كدا من أحسن حد ممكن وبعدين..  بربنا عبلقتو فى أووى اتدخلتى كدا انتى بس يامنار عارفة مش-
 ؟ فهمانى..  لبعض ينفعوا كويسين اتنين كل مش..  معاكى مينفعش

  أل:  فهم بغير قالت

 بمعنى..  بعض على تركب دماغكوا الـز برضو بس..  أل وال متدين طبعا تشوفيو الـز..  يامنار بصي:  حبيبة قالت
..  ربنا من ويقرب نفسو يعلي عايز واحد تاخدى انك الـز اللى بس..  أووى عالى واحد تاخدى الـز مش..  أوضح

 وفى المعاصى فى الوقوع من نفسو يجاىد ممكن ىو..  دى اهلل سبيل فى يجاىد إنو حتة فى وبعدين..  سوا وتمشوا
 بنتخيل ساعات اننا المشكلة! .. ؟ مثبل عبادة مش دا وشغلو..  نفسو بيجاىد ويبقي وغيررره وغيررره البصر غض
 ىياكلوا كدا ىما طب..  وبس وصياـ وذكر قراف ويحفظوا بيصلوا اليـو طوؿ انهم بنفتكر..  غلط دا الملتزمين جواز
 ؟ يامنار فهمانى:  وقالت تنهدت!.. ؟ مثبل ىيشتغلوا مش! .. ؟ منين

 !! ؟ بكرا بقى إيو أقولو..  لو أقولها ناوية كنت اللى االسئلة كل بوظتوا إنتوا كدا..  طيب:  وقالت تنهدت

 يعنى..  ىتتجوزى إنتى..  منار..  بس واحدة حاجة ىقوؿ ياحبيبة معلش:  سبقتها ىدير ولكن تتكلم حبيبة جاءت
 بقلب ويصـو بيصلي حد مش..  اخبلؽ صاحب يكوف الـز..  يستحملك والـز..  عيوبو تستحملى الـز راجل
 حد..  إيو شكلو ىيبقى معاه جاى اللى مستقبلك فيو تشوفي الـز وكماف..  الدين عن االخبلؽ وفاصل فاضي
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 مش دا -_- العربيو فى بيفكر ىو الستاير فى بتفكرى انتى مش!! ..  متضاده دماغكوا تبقى مش..  يامنار يشبهك
 وفى..  السنجلة حرماف من وانتقاـ وخروجات فسح الجواز اف فاكرة الناس يعنى! ..  مالية خطة اسمو دا جواز
 ربنا!! ..  ينشف المونيكير ما قبل تقـو مينفعش انها فيها يتصدـ وىو إيو ىيتغدى ىمو اف فيو تتصدـ ىى االخر
 بتسكنى مش انتى..  بقى عربى بتاعت انى بما جدا دقيق لفظ دا إليها نسكن! ..  إليها نسكن عشاف أزواجنا خلقلنا

 يعنى..  يريحك عشاف شبهك يبقى الـز دا المكاف..  الكلمة بمعنى يحتويكى مكاف..  بتحبيو آمن مكاف فى غير
  يشبهنى لوف…  وبيريحنى بحبو بلوف ىتبقى أكيد دى أل!! ..  أسود تكوف وأوضتى االسود مبحبش أكوف مينفعش

..  للطيبات الطيبوف قاؿ ربنا..  ورحمة مودة بينا جعل ربنا اللى الزوج دا ىو..  السكن دا ىو..  البيت دا ىو.. 
..  باختصاررر..  جدا كويس حد على ىتدورى انتى عشاف ؟؟ ليو..  كماف جدا وكويسو..  كويسو تكونى الـز يعنى
 ؟ فهمانى! ..  واحد االتنين إنتوا وتكونوا..  ىيشبهك الـز

 أكتبو عشاف األوؿ من كدا بقى تانى الكبلـ قولي:  وقالت منار إبتسامة إتسعت

  سعادتك..  عندددد أنا شغالة!! ..  بجد ال:  وقالت كتفها على ىدير ضربتها

 كدا جوا من قلبى معاميع إخترؽ كبلمك تسلمى ياىدير بجد.. يامنار حسيتيو تكونى المهم:  وقالت حبيبة ضحكت
  الجواز على نفسي فتحتى وبصراحة.. 

 الكبار كبلـ على ياماما لسو صغيرة إنتى!!  تانى معانا متقعدش دى االوزعة البت:  منار وصاحت وىدير منار شهقت
  دا

 بقى إمشوا..  كدا تعمل اللى دى سنة مكنتش!! ..  يػػػػػػػػػػػػػػػاسبلااـ:  كاألطفاؿ وقالت خصرىا فى يدىا حبيبة وضعت
  معاكوا أتجوز وآجى أشبط ما بدؿ قدامى من

 بقى نمشي بينا قومى يبل..  موشكرين حبيبة ست يا طيب.. االتنين إحنا جوزيتنا خبلص:  تضحك وىى ىدير قالت
  نتغدى فينا ويمسك يجي على ماعمو قبل

 ! الغدا ع حتى عزومة ومفيش بقى براا إطلعوا طب!! ..  بجد ال:  منار صاحت
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**** 

 بقى حيلك شد:  بسعادة وقالت قميصو عنق من وجذبتو نحوه ىرولت نور رأت وحين بسعادة شقتها حبيبة دخلت
  كماف إنت بيك أفرح عشاف

 ! .. غريبة ناس..  فاىم مش يعنى إزاى أشده:  ساخراً  وقاؿ عنو وأبعدىا نور ضحك

 بسرعة بتروؽ إنك مافيك أحلى..  كويس وبقيت وروقت فوقت هلل الحمد: قالت ثم تضحك أخذت

 ..  ؟ دلوقتى قيمتي عرفتي:  بسخرية وقاؿ ضحك

 عرفت لما اتصدمت ىدير تصدؽ..  جواز وش على خبلص وإنت عرفتها..  عرفتها ياخويا آه:  مصطنع بضجر قاؿ
 !  الخميس يـو ىتقابلها إنك

 !؟ اتضايقت يعنى!.. ؟ بجد:  بحزف وقاؿ نور وجو من البشاشة اختفت

 اكيد بس اتفاجئت ىى..  نور ياعم بقى أوفر متبقاش!!  دلوقتى مضايقة سيرة جاب حد:  وقالت حبيبة شهقت
 !!اصبل إيو من ىتضايق! .. متضايقتش

  ماشى-

 .. أصبل ىى-

 ! خالص قدامى عليها متتكلميش ينفع سمحتى لو:  بضيق نور قاطعها

 !!؟ ليو:  وقالت حبيبة تعجبت

 ! عليها نتكلم مينفعش يعنى ياحبيبة خطيبتى حتى وال مراتى مش ىى عشاف-

 !! يابنى حاجة قولت أنا ىو-
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 األقل ع أخطبها لما غير خالص عليها ومتتكلميش وخبلص ريحينى حبيبة يا عليكى باهلل-

 ! يانور بفهمك مش كتير ساعات:  عتاب بلهجة قالت ثم قليبلً  حبيبة صمتت

 وبس إدعيلي..  ياحبيبة تفهمينى الـز مش:  بفتور وقاؿ تبسم

 !يانور دا ديما المشغوؿ بالك يريح ربنا:  وقالت حبيبة تبسمت

 

**** 

 بهدوء تحرؾ..  ىدى غرفة من قادـ خفيض بصوتٍ  أحس غرفتو يدلف أف وقبل اليـو ىذا فجر صبلة من حاـز عاد
 ! كذلك ىى تحسبو أو..  خفيض بصوت اهلل وتدعو ساجدة وىى ىدى رأى حين وتبسم بهدوء الباب وفتح نحوىا

 المسافات تلك ويقرب بينهما يوفق وأف اآلخر ىو يهديو وأف جميبلً  رداً  إليو يردىا أف قلبو من اهلل يدعو أخذ
 ! ..  بينهما الشاسعة

 ..حبيب تكوف ال لمَ !! ..  وتشجعها تعينها من عن لها يبحث ال لمَ  يفكر وأخذ بحناف أختو إلى ينظر وىو حاـز شرد

  ياىدى اهلل تقّبل:  قائبلً  لها تبسم..  بها يحدؽ رأتو حين احراج فى تنحنحت التى ىدى صوت تفكيره قطع

 ياحاـز منككم..ومن منا:  ببسمة قالت

 بتخافى لسو إنتى: بحزف وقاؿ بجوارىا المصلية على  وجلس منها فاقترب تتعلثم سمعها حين أوصالو فى رجفة سرت
 !؟ ياىدى مني

 ؟ كدا ؾ بتققووؿ ليو أل:  وقالت خجل فى رأسها طأطأت

  النطق عشاف: بحزف قاؿ

  ولدتتت اتو ما يـو يو من معايا دي الننططق ممشككلة عارفف ت إنت:  وقالت بألم تبسمت
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 ساعات حتى! ..  صحابك بتكلمي أو!  ماما بتكلمى وإنتى! ..  أصبل بتباف مكنتش كتيرة ساعات بس:  بحزف قاؿ
 ! معايا عادى بتتكلمى كنتى زماف

 ؟؟ صح منى بتخافى إنتى:  بألم حاـز فأردؼ تنطق ولم لؤلرض تنظر ظلت

 أوى صحاب نرجع ونفسي!  آسف أنا!!..  ياىدى على عليا حقك:  وقاؿ دموعها ومسح يده فمد عيناىا أدمعت
  تغلطى لما حتى مني ومتخافيش..   تحبينى ترجعي نفسي..   زماف زي

 ؟ وإنت طب:  وقالت لحاـز ىدى نظرت

  مصلحتك وعايز بحبك عشاف بيبقى بزعقلك لما واهلل إنى رغم..   تانى ىزعقلك مش ياستي وأنا:  وقاؿ بقوة تنهد
 ؟ نغيره سوا ونحاوؿ فيا مضايقك إيو إنتى وشوفى.. 

 ..؟ محنى ىتسامح إنك أققصد ككنت! ..  دا ققصدي مكنشش:  بهدوء قالت

 إننا المهم بس..   مبليكة مش بشر إحنا! ..  ياىدى بنغلط كلنا:  بحناف وقاؿ رأسها على بيده ومسح حاـز تبسم
 مبزعلش فأنا أسامحك إنى بقى حتة  غيرنا أخطاء من نتعلم إننا وكماف كماف واألىم  ومنكرروش غلطنا من نتعلم
 عنها بتوبتك اهلل بعوف ىتمسحيها فإنتى بتعمليها اللى الغلطات كاف وأيا..   أصبل منك

  طيب طلعت إنت تصدؽ:  وقالت ىدى تبسمت

  ياىدى بعض على بنتعرؼ لسو إحنا ىو:  وقاؿ حاـز ضحك

  بحبك أنا! ..  طيب طلعت بجد أل:  وقالت تبسمت

  ياىدى بنتى إنتى دا..  إنتى ياصغيرة يابت بعشقك وأنا:  قائبلً  وإحتضنها إبتسامتو إتسعت

  يابابا حبيبي:  بشوؽ وقالت ذراعيو بين إرتاحت

  الفل وزى متصالحين وإحنا دلوقتى شافنا لو فرحاف زمانو كاف أكيد..  يرحمو ربنا:  حاـز قاؿ

  ياحاـز أووى كتييررررة حاجات أغير عايز أنا!!  الفل زي مش انا بس:  وقالت مكانها من ىدى قفزت
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  ياحبيبة بقى إيو زي:  وقاؿ بفخر لها نظر

 عارؼ أكيد إنت بس..  معرفش:  وقالت شفتيها مطت ما سرعاف ولكنها بحبيبة نعتها النها سريعو بسمة ارتسمت
 ؟؟ قبلى إتغيرت إنت مش

 الصالحة الصحبة! ..  الصحبة:  ضالتو وجد قد كأنو بحماس صاح ثم اىتماـ فى لحيتو يحك وأخذ قليبلً  فكر
 كويسة بنوتة على دورى! ..  يوسف أحمد وقابلت المسجد معاه ورحت نور من قربت لما غير متغيرتش أنا!  ياىدى

 لؤلحسن وتتغيروا ىتشجعك بجد وىى وصاحبيها

 دماغهم فى وال كدا بتقوؿ مانت زى منهم حد إف مظنش بس صحابي فى ىشوؼ:  قالت ثم قليبلً  ىدى فكرت
 أصبل

  ىيساعدؾ وىو ياىدى باهلل إستعينى:  بثقة قاؿ

  ياحاـز ماشي ىاااوووـو:  وقالت تثائبت

 !  كدا بعد ىتشفطينى شوية مابراحة:  وقاؿ بخفة دفعها

 الرجيم الشيطاف من باهلل أعوذ وتقولى كدا تعملى كدا بعد:  وقاؿ فمها عند ووضعها يدىا أمسك ثم

 .. أناـ عازة عشاف بقى إمشي!  أوكيو أوكيو:  النـو تقاـو وىى وقالت

! بالعافيو أصحيكي ىاجى أنا تمانية قبل مقومتيش لو بس ىقوـو ماشي:  الباب نحو متجها وقاؿ جلستو من نهض
  قربت االمتحانات

 ؟ ياحاـز إيو بقولك:  يقوؿ صوتها سمع الباب من يخرج أف وقبل

 ؟ حبيبة فى رأيك إيو:  فقالت باىتماـ لها نظر

 ؟؟ يعنى"  صالحة صحبة"ؾ  وكدا يعنى أصاحبها:  بسرعة فقالت حاجبو رفع

  ياىدى ياررريت..  طبعا أيوا:  وقاؿ تبسم
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 ؟؟ منى أكبر لي مصاحبش تقولى ديماً  مانت بقى إشمعنى-

 مكسب ىتبقى نور زي ىى ولو كويسة اهلل بإذف أحسبها حبيبة يعنى..  تانية حاجة حبيبة بس أل:  مبتسم وىو قاؿ
 شجعنى لى وىو نور كاف ليا صاحب وأقرب كويسة ناس بصراحة ىما بس بنغلط وكلنا مبلؾ مش نور أينعم..  ليكي
  زيو ىتبقى ىى اهلل بإذف فأكيد أتغير

 ماشي:  بسعادة وقالت الفراش على جلست

 ...مااا طب:  مجدداً  أوقفتو ولكنو يخرج جاء

 ؟؟ اييييو مااااااااااااا:  وقاؿ لها فالتفت وصمتت قالتها

 ؟ حبيبة أبلة ماتخطب طب:  مصطنعة بببلىة وقالت بخبث ابتسمت

  مخك على أثر بدري الصحياف شكل ياىدى نامي-

 ؟ أل ليو طب-

  بدرس أنا عشاف:  تفكير بدوف قاؿ

  بإسمها وقولها ىنا ىى ىاتها حبيبة تقولى شوية كل ماإنت بدؿ ياعم وبعدين..؟ سنة آخر فى مانت طب-

  ياىدى أووى بسرعة عليا خدتي إنتى:  وقاؿ حاجبو رفع

 ىتقولها ىااااا..  بقى وخبلص يعنى أكسفك مرضتش بصراحة وأنا بقى صالحتنى إنت ماىو:  مصطنع بغرور قالت
 ؟ أنا وال إنت

 !! خاااالص أقولها ياحبيبة مينفعش:  لها وقاؿ" ..  ىدى يا أووى طيبة إنتى" نفسو فى وقاؿ ضحك

  دا الذكاء إيو يعنى لنور ىتقوؿ أكيد مانت..   تانى حبيبة يوووه-
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 إيو ىقولو!  لنور أقوؿ برضو مينفعش:  وقاؿ البسمة تبلشت ثم يوماً  يراه لم الذى المرح أسلوبها من مجدداً  ضحك
  أصبل

 !!  بتحبها انت مش يابنى:  بانفعاؿ قالت

 !! كدا نور أخت فى أفكر عايزانى إزاى إنتى!! ..  طبعا أل:  بسرعة وصاح حاـز العبارة تلك ىزت

 دا مش..  حاـز ياعم حراااـ مش الحب.. ؟ بتحبها إنت مش بسألك أنا! ..  إزاى فيها تفكر:  بدىشة قالت
!  الحبلؿ فى وعايزىا أختك بحب أنا لنور تقوؿ ىتروح إنت يبقى..  تصرفاتنا ىي الحراـ وإف.. ؟ الفيس ع كبلمك

  كدا بس.. 

 طولى من ىقع إنى حاسس أنا ياشيخة يسامحك ربنا:  قاؿ ثم عميقاً  نفساً  وأخذ مقعد أقرب على ارتمى

 تغضب عايز مش إنت! .. بيها نفسك تواجو خايف اللى بنفسك واجهتك أنا عشاف:  لو وقالت فراشها من قفزت
 بتحبها إنت..    ىتتجوز إنت ىتغضبو مش إنت دلوقتي بس..  متغضبوش عشاف زماف من قلبك على وقفلت..  ربنا

  تتخرج لما وتتجوزوا دلوقتى تتخطبوا إنكم بقى المانع إيو..  وبتشتغل كويسة كلية وؼ ومؤدب ومحتـر! ..  ياحاـز
  تخرجها الـز ياحاـز مشاعرؾ تكبت متحاولش.. 

 ! طبعا الحبلؿ فى تخرجها:  بسرعة فأردفت باىتماـ لها نظر

  اهلل ماشاء:  وقاؿ ابتسم

 وبقيتى دلوقتى صحيتى اهلل ماشاء:  وقاؿ أفزعتها بطريقة جلستو من ىب ولكنو قولها على يثنى أف وانتظرت تبسمت
  نامى روحى إتفضلي..  لبلب بقى ولسانك..  قردة

 ياحاـز عريس وبقيت واهلل:  يقوؿ وىو بفرح لحيتو يداعب أخذ ثم

  أىو شجعتك اللى أنا بقى الحبلوة عايزة أنا دعوة ماليش:  وقالت حاجبها ىدى رفعت

  نسيت صدقى:  وقاؿ بيمينو جبهتو ضرب
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  األرض ع جنبك قعدتي من اتفعصت بقى معلش:  ساخرة ببسمة وقاؿ لهدى وناولها شكوالتة جيبو من أخرج ثم

 يابو تانى أعرفك عايزة مش ياحاـز امشي:  وقالت بمرح الباب وأغلقت الغرفة خارج الى بيدىا ودفعتو منو أخذتها
  تانى ىعرفك مش واال سليمة واحدة عايزة!! ..  مفعصة شكوالتو

 وأقوؿ استخارة وىعمل اهلل بعوف ىنزؿ ما اوؿ واحدة ىجبلك ياستى خبلص:  حاـز قاؿ حتى ضاحكين انفجرا ثم
  بس واحدة مش شيكوالتة علبة ىجبلك وساعتها نور وأكلم خالو عند من ترجع لما لماما

-yesssss  !جميل يا بقى خيررر ع تصبح ياحاـز تسلملى  

  بتاعتنا مش دى يابت-

 .. حاـز أخ يا عليكم السبلـ..  احم-

  بقى أتخمد سيبنى يابنى:  قاطعتو ولكنها يتكلم جاء

  أتخمد مش أناااااـ اسمها:  قاؿ

  بقي sleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep سيبنى يووووه-

 بينهما عهدىا سابق الى األمور عادت وكيف ىدى وبين بينو حدث لما مامصدؽ غير وىو غرفتو ودخل حاـز ضحك
 عليو كانت مما أحسن إلى ربنا

**** 

:  بقلق وقالت بشدة وإحتضنتها نحوىا ىرولت تقى رأت وحين بالمدرسة غرفتهم ىدير دخلت التالى اليـو صباح وفي
 وال المدرسة بتيجي ال..  جدا عليكى قلقت أنا!! ..  دوؿ فاتوا اللى اليومين يابنتى فينك ياتقى أوووى وحشتييينى

 !!  فيس بتفتحى وال مفتوح موبايلك

  أغيب خلتنى ظروؼ عندى كاف!  ياىدير معلش:  بفتور تقى قالت
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 ؟ إيو فيكي. ؟ ياتقى مالك:  بحناف وقالت كفيها بين كفها وأخذت جوارىا إلى وجلست بتعجب لها نظرت

 وىى تقوؿ تقى وأخذت بقوة ىدير فإحتضنتها بهستيرية تبكى وبدأت تقى عيني أدمعت مقدمات أى وبدوف وىنا
 قداـ واقفة وأنا صورنى! ..  الوكيل.. الوؾ ونعم اهلل حسبي دا الزفت رامى..را( : بالغرفة وحدىما وكانا) ترتعش
 من مبطلعش ساعتها من!! .. يااىدير مرعوبة أنا! ..  قالتلى وجت شافتو واحدة وفى!  البنات وبكلم.. وبك الفصل

 !! بعيط أوضتى.. أوض فى اليـو وطوؿ أصبل بيتنا

 ونعم اهلل حسبنا..  الوكيل ونعم اهلل حسبنا:  تردد وأخذت تقى قالتو ما سمعت حين ىدير بجسد رعشة سرت
 ! ..  ياتقى أبداً  عبد من ميخافش ربنا معاه اللى.. الوكيل

**** 

 والشيخ للزواج حلمي ىاني الشيخ حلقات إلى تستمع أف منها وطلبت الصباح ىذا فى حبيبة من مكالمة منار تلقت
 عادية مقابلة أنها وأشعرتها توترىا من كثيرا الحلقات تلك ىدأت..  ألوامرىا منار وامتثلت أيضاً  الغليظ محمد

 !! العالم نهاية وليست

 فوضع والدىا بها أحس..  توتر فى جواره إلى وجلست وجنتيها يزين والخجل والدىا خلف خرجت.. العشاء وبعد
 ؟ يامنار إزيك:  قائبلً  الصمت يقطع أف قرر الذي عمر صوت سمعت ، قليبلً  تهدأ كى راحتيو بين كفها

 كويسة:  األرض عن تُرفع لم وعيناىا وقالت تتماسك أف حاولت..  بصوتو إسمها لسماع قلبها ضربات إزدادت
 ؟ وحضرتك هلل الحمد

 هلل الحمد برضو كويس حضرتى:  وقاؿ"  حضرتك" ب تنعتو سمعها حين إبتسامتو إتسعت

  وجاى حاجة ىعمل مش شوية ىقـو فأنا لحضرتي وبالنسبة:  بمرح علىّ  قاؿ

 ..  ىسيبكم مش الصالة آخر فى جنبكم ىقعد واهلل:  ضحكاتو يكتم وىو فقاؿ بسرعة منار لو نظرت

 وبدأ الجريدة وتناوؿ شاء إف ويسمعهم يراىم بحيث الكراسي أحد على وجلس الصالة آلخر وإتجو جلستو من نهض
  مشيت أنا إتكلموا خبلص:  واضح بصوتٍ  نادى ثم يتصفحها
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 يحدثها فيم باألخص أو يحدثها كيف يفكر أخذ الذى عمر اليراىا كى بسرعة بسمتها أخفت ولكنها كليهما إبتسم
! 

 ؟ وبعدين طب:  وقاؿ جلستو فى عمر إعتدؿ ثم صامتة لحظات عدة مرت

 ؟ إيو بعدين:  بخجل قالت

 وكشف اختبارات فى يقولى قعد دا بيسمعنا مش نفسو عامل اللى علىّ  الحاج يعنى: عنها بصره غاضضاً  وقاؿ تبسم
  للمقابلة بتاعى C.V اؿ حضرت وأنا..  كدا وحاجات ىيئة

 اللى شكل تعرفي المفروض مش.. تبصيلي المفروض إنتِ  فكرة على:  بجدية فقاؿ باألرض عيناىا زالت وال تبسمت
 ؟ إيو وال ىتتجوزيو

 عارفة أنا بس:  بخجل لو وقالت(  بقى قرعة حركات بابا مع داخلة وانا يعني لمحتك أكيد منا) نفسها في قالت
  أبصلك الزمة ملهاش..  زماف من مبلمحك

 ؟؟ إيو وال أنا أختبر وال ىتختبرينى المفروض مش..  عليا حقك طيب-

 ملحقتش صح فهمت فلما..  غلط الموضوع فاىمة كنت بس إنبارح لحد بصراحة أنا ىو! ..  بص:  بتردد قالت
  طار دماغى فى كاف واللى بصراحة أسئلة أجهز

 ؟؟ أسألك وال عنى أكلمك:  أردؼ ثم قليبلً  صمت ، أنا أسأؿ يبقى بقى كدا حيث:  وقاؿ للخلف بظهره عاد

 ! زىقت أنا بقى ماتخلصوا يووووه-

 ! ىى كفاية متوترنيش يكرمك اهلل ياعمي بس:  وقاؿ عمر ضحك

 قمحية أنها أبداً  يقوؿ ال يراىا من..  مساحيق أى وبدوف بالخمار مزينا وجهها رأى حين وتبسم لمنار والتفت تنهد
 بصي:  وقاؿ عنها بصره ماغض سرعاف..   شيئاً  المساحيق من تضع ال ألنها فقط..  كالبدر منير فوجهها!  البشرة
 دا.. دا والجو زماف من وتعرفينى خالك ابن إنى عليا حكمك فى فمتعتمديش! ..  إطبلقاً ..  متعرفنيش إنت..  يامنار
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 يرضى بما بتعامل إنى بقوؿ وكنت اهلل بفضل بصلي عمرى طوؿ أنا..  عنى شوية أكلمك حابب فأنا بقى ثانياً .. أوالً 
 إنى اكتشفت ما لحد..  كويس فعبل إنى صدقت ما لحد وكدا محتـر إنى وتقوؿ فيا بتشكر الناس ديما وكاف..  اهلل

..  كويس إنى أقوؿ وديما غريب باستهتار عايش كنت لؤلسف! ..  دينى فى امتياز بتقدير جاىل..  كبيرة بطيخة
 منفكرش عشاف دا بالكبلـ نفسنا على بنضحك كلنا  أصبلً ! ..  ربنا برحمة الجنة ىندخل كلنا أصبل عادى ماىو
 أتغير وىفضل! ..  زماف من أحسن هلل الحمد أنا األقل على بس كويس كدا إنى مبقولش! ..  لؤلحسن نفسنا نغير
 !  وشوية سنين خمس من أخدتو قلم كاف دا التغيير سبب بقى أصبل المهم..  أموت ما لحد

 

 حاجة ماعملت وعمرى بلسانى ربنا بحب أنا بقوؿ إنى بجد حسيت:  أردؼ ثم إليو مايرمي ففهمت قليبلً  صمت
 سبحانو ربنا! ..  عشانى كدا بعمل أصبل أنا بس! ..  شنيعة حاجة بعمل ومش وبصـو بصلي انا آه!..  دا تثبت

 حسيت! ..  ربنا ترضي عشاف بتحبها حاجات عن بتبعد ناس فى إف بجد حسيت! ..  أصبلً  محتاجنى مش وتعالى
 وأكمل أكتر بعاند كنت بقع ماكنت وكل! ..  جداً  عنيد أنا.. ؟؟ عارفة إنتى بس! ..  أووووى بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إنى بجد

 إنى..  باهلل ثقة إيو يعنى منو عرفت! ..  باهلل يقين فيو شوفت حد فى بجد عشاف ىصبر! .. أصبر وقررت..  طريقى
 ماشي منا وطوؿ..  بعملها حرااـ حاجات عن أبعد قررت..  اهلل بإذف منها بخير ىيعوضنى وربنا بحبها حاجة ىسيب
 ماشي إنى الوحيدة مشكلتو..  أوى جميػػػل دا فات اللى كبلمى! ..  وبس والجنو ربنا..  ىدفين قدامى حطيت
 وإنتظمت..  بموسيقي حبلؿ وبسمع الحراـ األغانى بطلت يدوب..  دوؿ سنين الخمس فى يعنى..  النملة بسرعة

 بسرعة إنتظمت كتير ناس شوفت إنى مع األوؿ فى صعب بالنسبالي كاف بصراحة ىو.. المسجد فى الصبلة على
 اللى من أقل أنا ىو!!  أنا إشمعنا وقولت عاندت بس!! ..  اليـو فى مرات 2 ىنزؿ إنى متخيل مكنتش أنا بس عليها

 بس والمغرب العصر بصلي كنت األوؿ يعنى بفرض فرض مشيتها! ..  زيهم ربنا مبحبش أنا وال المسجد فى بيصلوا
..  العشا ألحق عشاف صحابي مع أرغى المستشفى من ومطلعش معادى أظبط وبقيت أصليو وأروح إذف بعمل

 أوى طويلة مدة وفضلت أصليو أنزؿ فبقيت..  الظهر على جت ىى قولت كدا وبعد تقريباً  شهرين كدا على ومشيت
 لقيت مرة جربت لما بس دا الوقت فى ىنزؿ إزاى وإنى! .. ىقدر مش إنى مقتنع بس كماف الفجر أصلي بفكر

..  أصليو أروح عشاف عليا بحلف كنت األوؿ فى إنى لدرجة..  بيكسلنى لى ىو الشيطاف بس أووى سهل الموضوع
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 بصراحة كتير مش بس وأحياناً ..  كدا بس اإلسبوع وطوووؿ وبعده بكرا الفجر أصلي ىرووح واهلل يـو كل أقوؿ
 األفبلـ بتاعت الخطوة..  بصري بغض وبقيت..  سبلـ وبطلت.. يعنى وكدا وتر أو ضحى أو قياـ..  النوافل بصلي

 وبجدد شغلى بتقن وبقيت اهلل بعوف كماف بقى ىوقفهم بس قللتهم أنا..  اهلل بأمر الجاية الخطوة ىى والمسلسبلت
 وزوجك نفسك عن بقى انتى احكيلي..  كدا بس يعنى وكدا عبادة العمل دا وإف واألمة الدين أنفع إنى نيتى

 .. المستقبلى

 أصار ؟ الدرجة لتلك فعبل أتغير!! ..  عمر أىذا الدىشة في وتتسائل تسمع مما عامرة بسعادة تشعر قليبلً  صمتت
 بقالى وعايشة..  جداً  ربنا بحب فأنا ليا بالنسبة:  قالت ثم لو تقولو فيم تفكر أخذت ثم..  الدرجة بتلك اهلل يحب
 مرة أوؿ من نجحت إنى بقوؿ مش حياتى فى ديما 0 رقم أخليو بحاوؿ وأنا التغيير بدأت ما ساعة من سنين خمس

 بس وبنغلط بشر كلنا وإف دنيا في عايشين إننا عارفة.. اهلل بإذف عليو إال ىموت ومش الطريق على ماشية أنا بس
 بقيت..  الدنيا وقرؼ الدنيا وشغل الدنيا زحمة عن أبعد إني إخترت اهلل بعوف قدىا يكوف الـز الجنة بيختار اللي

 أوووووووووووى سهل الكبلـ ىو..  بص..  اآلخرة تنسيني بدرجة فيها مفكرش ديما بحاوؿ بس الدنيا في عايشة
 إني أوي سهل فكرا وعلى..  داعية وأبقى روايات وأنزؿ وبوستات الدين عن أتكلم أووي سهل يعني..  كماف وجدا

 منار وجمت) بقى جوا من اللي في المشكلة..  براا من أعملو إني أووى سهل دا كل..  كلو القرآف وأحفظ أختمر
 عليا يقولوا الناس عشاف كدا عملت أبقى القيامة يـو خايفة أنا( :  نبرتها الحزف كسا وقد وأردفت رأسها وطأطأت

 .. ربنا عند حسنات وال وزف ليا ميبقاش القيامة ويـو ملتزمة إني

 ؟ القرآف ختمتي اهلل ماشاء إنتي:  الموضوع مغيرناً  فقاؿ الحزف ذلك من يخرجها أف عمر حاوؿ

  عامةً  بتكلم أنا..  لسو أل-

 .. الباقي أسمع عايزة:  وقاؿ تبسم

 وبين بينها أمر ىذا أف أحست.. ) عجبتني أحسها ما كل نفسي أكسر ديما بحاوؿ أنا:  وقالت طويبلً  نفساً  أخذت
 أختمر بالنسبالي سهل كاف هلل الحمد أنا يعني( :  قائلةً  عنو فتحولت مخلوؽ ألى بو اإلباحة لها يحق وال اهلل

 بيقولوا اللى ضد أنا بجد يعني..  جداً  بيربي الخمار وبصراحة..  يومها في مروحة وأنا ولبستو جابتهولي وصاحبتي
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 بيبطلها الواحد معينة أخطاء في يعني.. ؟ دا في النفاؽ إيو..  منافق مبقاش عشاف ألبسو أبقى كدا وبعد جوا من ألتـز
 التلفزيوف قداـ ولسو شوية صعبو كانت المسجد في مثبل الصبلة قولت مانت زي..  بصعوبة بيبطلها وأخطاء بسهولة

 أغير أنى سهل كاف مثبل أنا..  أغانى تبطل أو الصبلة على تنتظم إنك مثبل سهل كاف بس..  ماتبطلو على شوية
 يعنى..  كبير وقت منى أخدت حاجة فدى..  الصبلة على أنتظم إنى أووى عليا صعب كااااف بس هلل الحمد لبسي
 .. ىيهدينى إنو باهلل يقين عندي كاف بس..  بانتظاـ ومبصليش الخمار البسة

 حاجة ودي..  حققتها اللى اإليجابية الخطوات بفتكر بضعف أو بيأس ما كل كنت:  وأردفت عميقاً  نفساً  أخذت
 -وسلم عليو اهلل صلّ - الرسوؿ حديث بفتكر كنت حواليا الفتن بكترة أحس ما وكل.. بتشجعني كانت

 األلباني وصححو الكبير في الطبراني رواه((  منكم شهيداً  خمسين أجر فيو للمتمسك ، صبر زماف ورائكم من إف))
  اهلل رحمو

 آمن لمن طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم ، بي وآمن رآني لمن طوبى)) وبرضو(( .. للغرباء طوبى)) برضو بفتكر وكنت
 األلباني وصححو أحمد رواه((  يرني ولم بي

 أووي شجعتني حسني مصطفى-أ برامج وبصراحة..  أووى بتشجعنى كانت أووي كتير وغيرىا ودي األحاديث
 حجتنا إحنا يعني..  اهلل بفضل عندي كاف خاطئ تفكير فيا غيرت إنها حاجة أىم..  أوى كتير حاجات فيا وغيرت

 ونستسهل بنكسل بنبقى إحنا بس الدنيا مالييين والدعاة والبرامج الكتب إف رغم..  تشجعنا حاجة مفيش إف
  كبلمى خلصت(:  بخفوت وقالت بخجل لؤلرض نظرت! ..  جداً  كثيراً ..  كثيراً  تحدثت قد أنها شعرت..)

 ؟ المستقبلي زوجك عن مكلمتنيش:  ببسمة قاؿ

  كتير اتكلمت انا بس:  بخجل قالت

 ..  اسمعك عايز أنا أل-

 ؟ نفسك عارؼ:  قالت ثم قليبلً  صمتت

  آه:  فهم بغير قاؿ
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 ؟؟ الخير بتكرىالها أو بتأذيها أو بتضرىا عمرؾ-

 طبعاً  أل-

..  واحد وتفكرينا دماغي شبو دماغو"..   أنا"  شديد بإختصار ىيبقى..  اهلل في ثقة..  كدا ىيبقى دا زوجي أىو-
 على ديماً  ىنشتغل..  للجنة رفيقى ىيبقى..  للجنة بايدي وياخد ىيشجعني..  ورضااه ربنا حب ىو..  واحد ىدفنا
 اهلل بعوف خطوة ىيبقى زواجنا باختصار..  سوا عبادتنا ىنزود..  األرض في اهلل خليفة نكوف عشاف بصدؽ نفسنا
 المستقبلي زوجى..  وىو أنا زواجي أقصد( بخجل قالت ثم.. ) للجنة

 للجنة يأخذىا بأف يعدىا كيف..  يستطع لم..  يقدر لم لكنو..  والكثير بالكثير يبوح أف اللحظة تلك في عمر تمنى
!!  اآلف يغضبو أف لو أّنى..  اهلل مرضات ابتغاء طويلة سنين صبر لقد..  عنها حتى قلبو يعف ولم فيها اهلل يتق لم وىو
 .. 

 أُمر وقد إليها ينظر فلمَ ..  زوجتو مبلمح وارتضاىا مبلمحها رأى فقد..  األرض عيناه يُلـز وىو قاؿ ثم قليبلً  صمت
 الحمد وأنا..  حد عشاف ومش نفسي عشاف قررت أتغير قررت ما يـو أنا..  حاجة أعرفك عايز!.. : ؟ البصر بغض

 إني شايفة إنتي يعني أسألك عايز كنت..  ويثبتني أكتر يهديني وربنا ليو وفقني ربنا اللى بالتغيير جدا مبسوط هلل
 ؟ للجنة رفيقك.. ؟ دا الحد أكوف ممكن

 .. كماف بكتير منو وأحسن تكونو ىتقدر عايز إنت لو-

 في كتير وأقرأ كتير أسمع عايز يعني..  معامبلتي تظبيط في أكتر أتوسع تساعديني ينفع غبلسة فيها لو معلش طب-
 أقرأىا حاجة أو مثبل أسمعها ببرامج تنصحيني لو يعني..  شغلي بجانب أكتر أتعلم عايز..  الدين

 يـو المسجد فى لوتقدر كماف تحضرلو تبقى وممكن كماف الغليظ محمد وفي..  أووي كويس حسني مصطفى في-
 وإف..  بخطوة يبدأ ميل األلف مشوار لنفسي بقوؿ كنت..  أصبلً  يوتيوب على دروسو كل..  المغرب بعد السبت

 ..  يعنى كدا..  الرسوؿ حياة من موقف..  معلومة..  حاجة منها أتعلم الـز بسمعها حلقة أى

 ؟ مثبل بيو ابتدى كتاب اسم أو منك آخدىا ممكن دي البرامج معاكي لسو لو طب-
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 فبلشة على أجهزىملك أبقى ممكن..  يومى في أساسية حاجة بقوا..  فترة كل بسمعهم ألنى آيوف معايا لسو ىما-
 وممكن بسرعة وتمل كتير إنهم متحسش عشاف البلب من شوية أنقلك عندنا ماتيجي كل أو بابا مع وأبعتهالك

 أسلفلك وممكن كتب أسامي أديك وممكن..  منو وراجع الشغل رايح وإنت وتسمعهم المواصبلت وقت تستغل
 ..  برضو ماتحب زى..  بيهم بدأت اللى

 لما يعنى مملش عشاف ماآجى كل شوية تبعتيلي ىضايقك مش ولو..  بصراحة موفرة دي السلف فكرة حلوة-
 ؟ تاني معاكي ىقعد إني كدا من أفهم بس..  كتير أالقيهم

 ؟ تاني ىنقعد مش إحنا ىو:  ببراءة فقالت"  عندنا ماتيجي كل" قالت أنها تنبهت

  تاني ىنقعد يبقى عايزة إنتي ولو:  لؤلرض ناظراً  وقاؿ تبسم

 ؟ عايزة مش ولو:  فهم بعدـ قالت

 ؟؟ إيو وال تاني ىنقعد..  رفضتينى إنتي يبقى-

 األوؿ ربنا أستخير بس..  اهلل شاء إف:  بخجل قالت

 .. بقى ىمشي أنا..  إنهاردة كدا كفاية..  ماشي-

  قرأتو كتاب أوؿ أجبلك ثواني:  بخجل قالت

- النبي بيت في ليلة"  ببسمة العنواف وقرأ فتناولو الطاولة على وضعتو كتاب وبيدىا خرجت ثم غرفتها ودلفت قامت
 كدا قبل المصري لمحمود مقرأتش” .. -والسبلـ الصبلة عليو

 اووى حلو أسلوبو وبجد بالنسبالي المفيدة القراءة في تجربة أوؿ ودى..  برضو كنت أنا أقصد..  برضو وانا-
 حل ملهوووش وبجد أوى وبسيط

   تماـ:  قائبلً  برأسو أومأ

 ؟ حاجة مني عايز مش علىّ  أحاج طاب:  عاؿٍ  بصوت وقاؿ مكانو من ونهض تبسم
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 ..  تانى عندنا ومتجيش عايز مش يارغاي ال:  يضحك وىو وقاؿ والدىا منهما اقترب

 ؟؟ طاااه أتغدى أقعد تعـز مش:  بمرح عمر قاؿ

 ! الزقة كفاية بقى إمشي..  خبلص ميا ىنرش ياحبيبى أل:  وقاؿ األب فضحك منار خجل ازداد

 ؟؟ ىا..  ىا..  ىا.. ؟؟ صح ىتوافق:  بلهفة وقاؿ للخارج جذبو فتحتو وعندما الباب إلى علىّ  وصحبو عمر ضحك

  جداً  غريب إنت دا..  بقى وإمشي..  يااض استخارة واعمل الخير ييسرلكم يارب قووؿ:  وقاؿ بخفة دفعو

 

**** 

 التى منار وكذلك..  والدتو من الترحيب وجد أف بعد لحبيبة التقدـ أمر فى اهلل يستخير وحاـز تباعاً  األياـ مرت
 بطريقة األعين من تتخفى تقى صارت! ..  كهذا قرار فى تتعجل أف التريد لكنها عمر تجاه غريبة براحة شعرت

 مواعيد فى إال فنائها فى تظهر وال أحياناً  ىدير إال فيها أحداً  تحادث وال  للمدرسة تذىب صارت فقد ىيستيرية
 أحد يهمو ال الذى اللئيم ذلك..  رامي من خوفاً  إنعزلت آخر بمعنى..  كعادتها تحدثها طالبة مع تقف وال الحصص

 ذاؾ من بالتوتر تشعر فهى دوما ُتظهرىما اللذين والهدوء الثبات من الرغم فعلى ىدير توتر زاد األياـ مرت كلما! .. 
 ليس ىو ربما..  قلقو ولينتهى األمر لُيفصل..  ىدير ليقابل االياـ يعد بات الذى نور! ..  الخميس يـو نور مع اللقاء
   يصليها إستخارة كل مع تتزايد براحة يشعر ولكنو!  قط يجالسها لم ألنو بحبها متيماً 

 وىدى يوسف..  المتحاباف القلباف..  صبرىما يضيع لن اهلل بأف مؤمنين ولكنهم قلوبهم بين األقدار حالت قد ربما
 محادثات عبر حبيبة من تتقرب أف حاولت..  لها ويصلحو لو يصلحها أف السر فى اهلل تدعو ليلة كل تسهر ىى.. 

 تقص أف وقررت التغيير على بعزمها وتخبرىا الدار فى الجمعة يـو تحادثها أف فقررت نفعاً  تجدى لم ولكنها ىاتفية
 تعلم ولكنها! ..  آخر خيار ال..  ستصبر فهى..  قليبلً  عليو تخفف نصيحة تنصحها فعساىا يوسف مع حكايتها لها
 مع القديمة بحكايتها إخبارىا عدـ وقررت األمر ىذا عن عدلت تفكير بعد ولكن!.. كثيرا سيطووؿ! ..  سيطوؿ أنو

 ؟؟ إذا تخبرىا فلمَ ..  الذنب ىذا توقف فقد..  بالمعاصي المجاىرين من تكوف أف خافت..  يوسف
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 خرج..  محّياه على الهادئة البسمة تلك يرسم وىو عمها برفقة ىدير خروج بإنتظار نور جلس..  الخميس مساء وفى
 نقابها من شئ عن تتنازؿ لم!..  فيها تخرج مرة كأى وملحفتها نقابها مرتدية تتبعو وىى غرفتها من محمود الحاج
 !! .. ؟ لها اهلل كتبو قد خير اهلل بأوامر إلتزامها سيمنعها وىل" !! ..  عريس" أنو العقيم السبب بذلك متعللة

 عمها نهض حتى دقائق إال وماىى جواره إلى استحياء على وجلست عمها خلف والعفاؼ بالخجل متزية خرجت
 ..  للتعارؼ المجاؿ لهم تاركاً  خطوات عدة بعد على وجلس

 ؟ إيو عاملة ىدير أستاذة يا إزيك:  لؤلرض ناظراً  وقاؿ نور تبسم

 ؟ وحضرتك أقصد..  ؟ وإنت اهلل بفضل تماـ:  خفيض بصوت أجابت

 هلل الحمد تمااااـ:  مبتسماً  قاؿ

 نتكلم ممكن إحنا ىو:  لها فقاؿ..  مجدداً  إليو طرفها ترفع أال مقررة لؤلرض نظرت ثم فتبسمت إليو عينيها رفعت
  ؟ عادى

 ؟ إزاى عادى:  مستفهمة قالت

 ىقولك مش أنا يعنى خالص األوؿ من الصراحة على نتفق نفسي بصراحة أنا يعني:  باىتماـ وقاؿ جلستو فى إعتدؿ
 ؟ قصدى فاىمة حضرتك..  ملتـز السوبر أطلع عشاف كبلمى أزين ىحاوؿ وال! ..  براا مبقولهاش وأنا"  أختى"  مثبل

 ؟ حاجة كذا على أسألك ينفع أنا طب..  فهمت تماـ-

  ىتسألو سؤاؿ أوؿ دا إف قالتلى حبيبة عشاف 3253 الساعة بيأذف الفجر عموما بس إتفضلى طبعاً :  مبتسماً  قاؿ

 .. الفجر ع ىسألك مكنتش:  بخجل وقالت بسمتها ُترى فلم النقاب ذات وتبمست
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  يعجبك اللى فى إسألى-

 اهلل ماشاء القرآف وحافظ زماف من المسجد فى وبتصلي..  ملتـز اهلل ماشاء حضرتك إف عارفة أنا ىو:  بخجل قالت
 مش بس!  كتير ملتزمين في بس! ..  مسألتهاش أنا لنفسها منها قالتهولى اللى حبيبة دا كل وطبعا وكويس ومحتـر

 ؟ صح..  ؟ يتجوزوا ملتزمين إتنين أى

 يبقى مسلم طالما ألنى نهائي دى ملتـز كلمة بحب مش أنا..  حاجة لحضرتك أقوؿ بس إسمحيلي:  موضحاً  قاؿ
 إيو والباقيين! ..  ملتـز ربنا شرع يطبق اللى بقى دا زماننا في لؤلسف بس..  الشرع وأطبق ربنا كبلـ أسمع المفروض

 بتعجز الكلمات لما نعبر عشاف نستخدمها بنضطر احنا ذلك ومع..  أوى عنصرية دى الكلمة بحس أنا..  طيب؟؟
 ! معانا

 تضمره ما ىو ذلك..  قلبها فى عما معلناً  بلسانو يتحدث بو شعرت ألنها بو مانطق سمعت حين بشدة ىدير تبسمت
 ! .. استخدامو سوء على نلـو انما!..  استخدامو على النلـو..  بيننا الشائع"  الملتـز"  لفظ تجاه

 لما بنستخدمها احنا قولت ماحضرتك زى بس..  الملتزمين فكرة عن كبلمى نفس تقريباً  دا:  وقالت تنفست
 ىيبقى..  بس الدنيا فى واحد ىدؼ ليك قولتلك أنا لو..  أعرؼ عايزة كنت أنا..  المهم..  معانا بتعجز الكلمات

 ؟ إيو

  الجنة:  تفكير بدوف قاؿ

 ؟ ىدفين ولو-

 الجنة-

 ؟ خمسة أو ؟؟ تبلتة ولو-

 وىو ربنا نشوؼ نفسنا كلنا أصبل..  حاجة كل ىى الجنة أصبلً  أصبلً ..  ؟ ليو أقولك..  برضو الجنة:  مبتسماً  قاؿ
!!..  تالت خيار مفيش نار وإما جنة إما ألنها..  الجنو فى غير عنا راضي ىنشوفو مش إننا الحقيقة بس..  عنا راضي

 أى! ..  للنار ىو ياخدى لهوايا نفسي أسيب أو! ..  ىناؾ عنى راضي وىو ربنا وأشوؼ  الجنة طريق فى أمشي فإما
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 وطالما باهلل يتربط الـز حلم أو ىدؼ وأى..   بربنا أربطو بقى أصح بمعنى أو..  بالجنة أربطو الـز الدنيا فى نجاح
 وزوجة وعربية فلوس ومعاىا ومرتاحة كويسة تعيش أحبلمها ناس فى يعنى..  الجنة تحت يندرج يبقى باهلل ىيتربط
 عشاف مش..  دا لكل الدنيا فى ىسعى منا طب! .. ؟ اصبل كدا عايز مش فينا مين طب..  كويسين ووالد صالحة
 ربنا رضى أقوؿ المفروض أنا ىو.. طبعا نفسي ىيرضي دا ربنا ورضى..   ربنا أرضي عشاف أل..  بقى بعينها الحاجة

..  ربنا رضى عشاف بس وعايش فعبل بشتغل نفسي حاسس ومش عليا كبيرة كلمة بحسها أنا بس..  الجنة مش
 ؟ لغبطتك أنا..  معلش شوية عندى ملغبط الموضوع..  الجنة أقوؿ ىفضل بحاوؿ منا طوؿ بس..  واهلل بحاوؿ

 الكبلـ بتطبق فعبل إنت ولو..  قصدؾ فهمت تقريباً  بس شوية توىت بصراحة آه:  صوتها يُرفع أف دوف بعفوية قالت
  تانى حاجة فى أسألك ىحتاج مش أنا يبقى وبس كبلـ مش فعبلً  هلل حياتك وعايش دا

 تسألينى ىتحتاجى طبعا أل:  مبتسماً  نور فقاؿ األخيرة عبارتها فى تسرعت أنها وأحست خجل فى رأسها طأطأت
 ؟ للجنة إيو ىتعملى..  دلوقتى ىقولهولك أنا اللى السؤاؿ

  الحبلؿ فى ىعيش:  بثبات قالت

 ؟ الرواية زى:  مبتسماً  قاؿ

 ؟؟؟ قرأتها إنت:  بسعادة قالت

 زيهم نعيش عشاف ىنشتغل اهلل بعوف إحنا لؤلحسن فيا غيرت وبجد أقرأىا خلتنى حبيبة..  أيوا:  باإلثبات رأسو ىز
  الحبلؿ فى

  خير على تم والموضوع أراد ربنا لو اهلل شاء اف:  وقاؿ احراج فى تنحنح ثم

 ؟؟ إزاى ىتعاملها لزوجتك بالنسبة:  فقالت أكثر لتعرفو أكثر الحديث أطراؼ يتجاذبا أف عليهما أف أحست

 الجزء..  منى جزء ىتبقى زوجتى:  قاؿ ثم زمن منذ ذاكرتو فى دفنو قد كاف شيئاً  يحضر كأنو للخلف بظهره عاد
 أحفظ قررت..  المراىقة فترة فى حتى ومطلعتش المشاعر أخبي قررت..  أووى زمااااف من عليو أحافظ قررت اللى

 قررت..  الرومانسية دى إف بحجة ىابطة ومسلسبلت أفبلـ على متفرجش قررت..  الناس بنات وسيرة بصري
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 للدنيا ماخرج عمره اللى الجزء! ..  دا الجزء بتمثل بقت جوايا ماىى لحد..  نقى..  منها برئ جزء على أحافظلها
 نور شاؼ وال

 ومتراجعش ديما أكمل إنى بتاعى المحفز ىتبقى..  وأفضفضلها أحكيلها واحدة أوؿ ىتبقى زوجتى:  وقاؿ بقوة تنهد
 ..  ربنا ونرضي فعبل الحبلؿ في نعيش عشاف وىشجعو ىيشجعني اللى الحد..  بجد للجنة رفيقتى ىتبقى..  أبداً 

 وإلى إليو أكثر تستمع أف تريد أنها وأحست نور كلمات من المنبعث الصدؽ بسبب ىدير عين من دمعة سقطت
  حدوود ببل ثقة بو تثق الذى اهلل لقضاء فلتصبر! ..  زوجتو ليست ولكنها نفسو من البعيد الجزء ذلك

 ؟ وزوجك طب:  قائبلً  قطعها الصمت من ثوانى عدة سادت

 رفيق الدنيا في ما أحلى"  أوى بحبها اللى الجمل ومن..  للجنة رفيقى ىيكوف زوجي:  وقالت عميقاً  نفساً  أخذت
 أرضيو إنى ىحاوؿ..  لقداـ ويشدني ىيشجعني وديما..  ىنعملها حاجة كل على سوا ىنتفق حد" .. للجنة صادؽ

 اهلل يرضي بما زوجتو يعامل المفروض اللى ىو بس الراجل إف قاصر مفهـو عندنا إحنا..  اهلل يرضي بما وأعاملو ديما
 هلل خلفاء منو ىيطلع كدا صغير إسبلمي بيت سوا ىيكونوا ألنهم زوجها في ربنا ترضي طبعا الـز..  ؟ وىى طب.. 
 .. اهلل باذف األرض في

 ؟ وأوالدؾ طب:  وقاؿ نور ابتسم

 زينا يعيشوا الـز مش..  اهلل بعوف بحت إسبلمي مناخ فى ىيتولدوا إنهم بمعنى..  اإلسبلـ فى أوالدى:  مبتسمة قالت
 بيت مسئولية قد أكوف وإزاى.. صالحة وأـ زوجة أكوف وإزاى األوالد تربية عن كتتيييير ىقرأ.. الجاىلية فى شوية

 ؟؟ حراـ وال حبلؿ الموسيقي ىى! ..  بالمناسبة..  و زوج مع أتعامل وأقدر

 حراـ إنها أقوؿ مينفعش بس..   حراـ قالوا األربعة األئمة:  فقاؿ السؤاؿ ذاؾ وراء من غرضها يعلم ألنو نور تبسم
 األغانى طبعا.. ومبسمعهاش الشبهات عن بعدت نور كػ أنا بس.. حبلؿ إنها قالوا تانيين أئمة فى ألف باإلجماع

 أو زين ماىر أغانى فى لى الموسيقي ع بتكلم انا!! ..  حرامين بقوا فيها لي والموسيقي حراـ دوؿ اليومين بتاعت
 مقدرش موسيقي بسمع مش إنى رغم أنا بس.. تتسمع كويسة أغانى بيغنوا مغنين مافى..  عامةً  الكويسو االغانى

 قدامي اتعرضت لو بس..  سنين اربع من تماماً  موسيقي بطلت أنا يعنى..   عليك حراـ بموسيقي بيسمع لواحد أقوؿ
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 عشاف..  دلوقتى بيعملوا" الملتزمين" األخوة بعض مابشوؼ زى وأزعقلو صاحبها على ىتثور مش بموسيقي حاجة
 كويسة حاجة يسمع بيجرب لواحد أزعق وأروح ملتـز أبقى ما يـو ألنى! ..  ملتـز لفظ مبحبش أنا قولتلك كدا

 ساعات احنا صورة ودي!! ..  تعقييد دا االلتزاـ إف ىيقولها كلمة أوؿ بموسيقي ألنها عليو حراـ إنو برضو وأقولو
  بالنا ماناخد غير من لؤلسف غلط بننقلها كتير

 .. بصراحة كبلمك على تعليق القية مش أنا:  وقالت امتياز بدرجة االختبار فى نور نجح وقد ىدير تبسمت

 ؟ تانية أسئلة عندؾ..  تعلقي الـز مش-

 بعد..  أيضاً  حبيبة بها أوصتها والتى بالزواج الخاصة الحلقات في سمعتو مما شئ أي لتتذكر رأسها تعصر أخذت
 ؟ إزاي بتقضيو يومك:  قالت التذكر من ثواني

..  المسجد في فروض الخمس هلل الحمد بصلي..  بشوية قبلو أو الفجر من بيبدأ يومي أنا:  قاؿ ثم قليبلً  صمت
..  مفيدة حاجة أى اسمع أو وردى قراءة فى سواء المواصبلت أستغل ماأقدر قد على وبحاوؿ الصبح الكلية بروح

 أجددىا بحاوؿ..  خارج وإنت النية تجدد إنك ضمنهم من كدا تشجيعية جلمة كاـ فيها بيتنا باب على ورقة معلقين
 في أذاكر فكرت..  أذاكر بقعد بس طبعا ىلكاف برجع..  الشغل وبنزؿ حبيبة مع شوية وبقضي البيت بروح..  ديماً 

 واهلل يعني..  مذاكرتى ىى اللى الوقت عبادة في وىقصر عليو بقبض اللي شغلى في ىقصر إنى حسيت بس الشغل
 في..  كدا ظروفي دي بس مقصر إني عارؼ..  اليـو أعيد وبصحى وبناـ..  المذاكرة بيسهلي وربنا باهلل بستعين
 بنلعب..  أجازة كل بيشجعنى اللى حاـز بصراحة صيفية أنشطة وبنعمل المسجد وأروح الصبح الشغل بخلي األجازة

 ادخاؿ من كنوع والعيد رمضاف في زينة نعلق..  خيري عمل نعمل..  سوا نتفسح وبنروح قرآف سوا ونحفظ الوالد مع
 بس الدراسة في أحضرىم فرصة معنديش لؤلسف برضو األجازة في المسجد في دروس أحضر وبروح..  السرور
  ؟ إزاى بيتقضى يومك وإنتي..  كدا بس تقريباً  إممم..  وكدا تسجيبلتهم بسمع

 بس علطوؿ المدرسة ماأروح قبل نيتي أجدد بحاوؿ..  برضو بشوية الفجر قبل بيبدأ يومي:  قالت ثم قليبلً  صمتت
 إف حاسة أنا يعني..  حياتي دي وظيفتي إف بحس أنا..  أوى كويسة فكرة برضو تفكرني البيت باب على ورقة ىعلق

 ومتدينة جداً  ناجحة شخصيات يطلع إيده في المدرس يعني..  ببالغ ما وواهلل اإلسبلـ ثغور من ثغر على حاططني ربنا
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 بحاوؿ فأنا..  الشعب بيخلق اللي ىو التعليم إف شايفة أنا بصراحة..  وبلدىا دينها وبتحب بضمير وبتشتغل ومتفوقة
 ربنا من تقربنا جديدة حاجة البنات مع أعمل ديما وبحاوؿ..  جداً  مهمة وظيفة في ألنى شغلي في وأتقيو ربنا أراعى

 بما شغلي أخلص فبلـز دين مش عربي حصة دي األصل ألف..  الحصو فى شغلى على ميقصرش دا بس..  سوا
 لو حتى برضو ديماً  المواصبلت أستغل بحاوؿ!..  منهجي في مقصرة وأنا ربنا عن أكلمهم أقعد مش..  اهلل يرضى
 يعنى اجتماعيو حاجة ىعمل أو قرايبى ىكلم أو لعمو ىروح..  اجتماعى إيو ىعمل أشوؼ بروح..  دقايق عشر كانوا

 أو بستعيرىا سواء البيت فى بقرأىا كتب معايا ديما..  االسبوع في أياـ أربع العصر بعد الدار في درس بحضر.. 
 ؼ اللى البنات على فيها أتصاحب بحاوؿ أقعد ما قبل النية أجدد بحاوؿ الفيس على اليـو ؼ ساعو ليا..  بشتريها
 في كتابة ساعة وليا..  متنشنة مش عادى الفيس ع معاىم يبلقونى لما يحبونى انهم بحيث منى ومخوفهمش فصلى

 .. اليـو

 ؟ بتكتبي:  باىتماـ قالم

 .. آه-

 ؟ وكدا الفيس ع بقى وبتنشري-

 خطأ حاجة وزر حمل مش أنا..  تماماً  صحيحو إنها أتأكد لما غير حاجة أي منشرش بحاوؿ يعني..  علطوؿ مش-
  نشرتها

 ؟ تانية أسئلة عندؾ..  شغلو في ربنا بيراعي حد أي في يبارؾ ربنا:  وقاؿ قليبلً  صمت

  تانى حاجة دماغى فى متجمع مش! .. أل-

  إذنك بعد.. برضو كدا ىعمل وأنا ورقة فى عندؾ لى وإكتبى الروايو زى إعملى إبقى خبلص-

 ؟ رأيك إيو:  وقاؿ لهدير ببسمة محمود الحاج نظر..  الفور على وغادر محمود الحاج على وسلم نهض

 !  كدا أووووى حلوة دة الشرعية الرؤية متخيلة مكنتش بجد!! .. دا إيو:  بذىوؿ صاحت

 ؟؟؟ نور فى رأيك إيو بقولك انا-
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 كذا استخارة وعملت أسئلة جمعت أكوف فترة بعد بس معاه كماف قعدة ىحتاج بس أووى كويس اهلل ماشاء ىو-
  مرة

 ؟؟ دى من حاجو أى أو المادية ظروفو أو شغلو عن حاجة وقالك طب:  وقاؿ باحراج تنحنح

 ىو..  كدا ثوانى وبعدين! ..  دى زى حاجة فى أسألو بالي في مجاش أصبل وأنا..  إطبلقاً :  وقالت نافيةً  رأيها ىزت
 ؟؟؟؟ ياعمو سامعنا مكنتش إنت

  مركزتش أنا بس ىسمعكوا كنت ركزت لو يعنى-

 ! تسمعنا الـز كاف ياعمو مينفعش:  بضيق قالت

  بس أشوفكم ممكن إنو قالي والشيخ كدا قبل فيها سألت أنا يابنتى-

 سمعنا مش وانت عاوزينو احنا اللى نقوؿ ممكن ماحنا..  خلوة متعتبرش عشاف تسمعنا قالوا تانية شيوخ في بس-
 .. حاجو أى فى منا يزعل ربنا عايزة مش..  اسمعنا ابقى كدا وبعد السليم فى خلينا ياعمو معلش! ..  بقى

 

**** 

 ؟؟ إيو عملتوا ىاا:  بلفهة قالت

  إيو عملنا ىنكووف اتكلمنا:  بمرح وقاؿ مقعده على ارتمى

 ..وت كدا ومتفهمة حلو ومخها.. ؟؟ صح كويسة ىدير..  ؟؟ رأيك إيو طب-

 ! أجاوب فرصة سيبلي..  ؟؟ رأيي على سألتينى مش انتى يابت:  قاطعها

 ؟؟ دى والحاجات الجهاز على تتفقوا عشاف إمتو تانى ىتروح ىاا! .. نور ياعم موافق أكيد-
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 ىتستحمل وىل شغلى وعن ظروفى عن أقولها نسيت! ..  آخ:  قائبلً  شيئا نسى قد وكأنو بيمين جبهتو ضرب
 ...و عالى مستوى فى أعيشها ىقدر مش ألنى..  دا المستوى

  يعنى مشكلة مش الجاية المرة قولها خبلص..  ؟ إيو وال ىتشحت انت ياعم إيو:  ضاحكةً  قاطعتو

 ؟ ماااالك:  وقالت شفتيها حبيبة فمطت قليبلً  واجماً  نور ظل

  وكدا ظروفى سيرة مجبتلهاش لما قاصد كنت يفتكرنى عمها ممكن..  اتضايقت:  بضيق قاؿ

 يابو إيو ظروؼ وبعدين..  نسيت فعبل انت وبعدين..  شوية الظن ماتحسن..  ؟؟ دا السواد ايػػػػػػػػػػػػػػػػػو:  حبيبة صاحت
 !! فتحات بتلت مناخيرؾ وال واحدة عين عندؾ إنك محسسنى! ..  ظرووؼ

 ! دلوقتى أضحك مزاج ماليش ىنا من ياحبيبة إمشي:  وقاؿ عنو رغماً  نور ضحك

 !! أصبل عبرتك إنى عليا الحق-

 .. و يعنى يعرؼ الـز عشاف..  ؟؟ خالو ىتكلم انت ىو:  وقالت اليو التفت ثم الباب نحو واتجهت

 اهلل بإذف وكدا والشقة الحاجات على نتفق نروح لما بس ىقولو أكيد متخافيش:  حانية ببسمة قاطعتها

 ؟ فين ىتتجوز صحيح وإنت طب:  بدىشة قالت

  برضو منك بالى أخلى عشاف ىنا من قريبة إيجار شقة ىشوؼ متخافيش.. ؟ ياختى أوضتك على خايفة:  بمرح قاؿ

 … مااااا طب-

 ؟؟ ايػػػػػػػػػػػػػو مااااااااااااااااا-

 مصاريف ناقصو مش..  قدى على صغيره واحده اوضو ايجار شقة أشوفلي وأنا ىنا ماتتجوز:  قالت ثم قليبلً  صمتت
 .. يعنى
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 على أوى بدري لسو وبعدين! ..  اتجوز عشاف منو ىطلعك ومش بيتك دا حبيبة:  وقاؿ الجدية الى لهجتو تحولت
  دا الكبلـ

..  جديدة شقة على تدور إنك من أسهل ىيبقى فالموضوع..  شقة عندؾ إف وتقولو تروح لما عشاف أقصد أنا-
 أوضة شقو أجرت أنا لو انما..  حاجة اقل دااا..  اوضتين حاجو اقل ىتبقى فيها تتجوز شقة ىتعوز لو انت وبعدين
 بيت واروح ىتجوز اهلل باذف واكيد الكلية واخلص وشويو سنة كلها منا وبعدين المصاريف فى أقل ىيبقى دا واحده
  فاضية ىتبقى دى شقتنا ساعتها..  جوزى

 عشاف بقى نامى رووحى..  نصيب ميحصلش يمكن مش..  ياحبيبة األمور متستعجليش:  قاؿ ثم يفكر قليبلً  صمت
 ..  فصلت خبلاص أنا

  اهلل بإذف وجنو وسعادة خير على تصبح..  ياحبيبى ماشي:  وقالت رأسو قبلت

 

**** 

 .. أياـ عدة وبعد

 سألو أف وبعد بحرارة وصافحو نحوه خطى..  الشارع فى محمود الحاج رأى حين البيت إلى عملو من عائداً  نور كاف
 ؟؟ إستخارة عملت ىدير األستاذة:  بلهفة سألو صحتو عن

 .. مقررتش لسو بس عملت آه-

 ؟؟ تانى نقعد ممكن إحنا طب-

 ..وبعدين..  أصبلً  نسيت واهلل..  ظروفى وعن عنى حاجة أى مقولتلهاش أنا يعنى أقصد:  كبلمو من عّدؿ ثم

 .. الصفر من بعض مع تبتدوا فكرة على ىتمانع مش ىى:  ببسمة قاطعو

 ؟؟ سألتها حضرتك:  بلفهة قاؿ
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 .. دماغها وعارؼ حافظها وأنا أخويا بنت دي أسألها ما غير من:  بثقة رد

 ؟ امتو عليك ىترد وىى طب:  وقاؿ سعادة فى نور تبسم

 .. انهاردة ىسألهالك وأنا ترشينى ممكن إنت بس واهلل معرفش-

  أحسن استنى أنا ياحاج ال-

 ..  حاجة غير من ىسألهالك ياعم طيب:  قائبلً  كتفو على وربت محمود الحاج ضحك

 ؟؟  إيو أخباره يوسف:  قاؿ ثم بشدة وشكره براحة نور تنهد

..  السنادى أوى عليو خايف أنا..  يانور بقى ادعيلو الجاى االسبوع المستشفى من أخيراً  ىيطلع اهلل بفضل بخيير-
 وبتدرس بتشتغل وانت المذاكرة معاه ومتابع وياه وقعدتك معاه عملتو اللى على إزاى أشكرؾ عارؼ مش وبصراحة

 .. و ازاى اشكرؾ وال إيو أقولك عارؼ مش بصراحو برضو

 والدى وحضرتك أخويا دا يوسف! ..  بتشتمنى كدا إنت كدا تقولى حضرتك لما عيب:  وجدية بأدب نور قاطعو
  واهلل

 الحبلؿ ببنت ويرزقك يانور يكرمك ربنا:  بحب وقاؿ ابنو حاؿ تذكر حين عيناه ادمعت وقد محمود الحاج احتضنو
 .. تستاىلك اللى

  ىتوافق ىدير فكرة على:  الحاج فأردؼ نور ابتسم

 ييسر ربنا خير فى لو يارررب:  نفسو فى وقاؿ ابتسامتو زادت

**** 

  

  يانوورر كلمنى خالو:  لو وقالت الحزف وجهها على ويبدو حبيبة لو ففتحت شقتو إلى نور صعد
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 ؟؟ ليو كدا مكشرة مالك..  ؟ المشكلة وفين:  متعجباً  قاؿ

 ..  عريس جايبلي بيقولى:  بحزف وقاؿ مقعد أقرب على ارتمت

 ؟؟ ليو مضايقة وإنتى طب:  وقاؿ حبيبة حديث طريقة من البهجة إمارات وجهو على يبد لم

 أنا" وقالى فيا شخط دلوقتى أتجوز عايزة مش قولتلو ولما أوى فيو ماسك ىو عشاف:  عيناىا أدمعت وقد قالت
 ! “ أصبل قولتلك إنى غلطاف أنا! ..  الراجل مع كبلمى أنا! ..  أصبل معاكى مش كبلمى

 .. وكدا بتدرسي وانت ىتتجوزى مش إنك ىقولو أنا..  ياحبيبة ماتزعليش طب-

 بس دوؿ فاضلين لى ونص السنو ىيستنانى العريس قالى فراح كدا قولتلو منا:  دموعها مسح تحاوؿ وىى قالت
 ..  وكدا بيسافر ألنو السنو نص فى الكتاب ىيكتب

 عايزة مانتى لحد ىيتأجل الموضوع طالما ينور يجيي ياستى ماشي طب-

 سامى! ..  سامى أتجوز عايزنى!! ..  مين جايبلي أصبل عارؼ إنت!! ..  فاىم مش مانت:  مكتومة بصيحة قالت
 .. وال أصبل ملتـز مش اللى

  حد على متتكلميش:  وقاؿ فمها على يده وضع

  ىيجوزىولى إنو يحلف وقعد إزاى بيزعقلي مسمعتوش إنت!! ..  يانور قهرتى من ماىو:  وصاحت يده دفعت

  ىيتحل والموضوع واىدى كدا استغفرى..  ربنا تغضبى يبقى مقهورة عشاف مش-

  بس إزاى ىيتحل-

 .. اهلل بأمر ىيتحل:  مبتسماً  قاؿ

 أف كما..  بسهولة رأيو عن يتنازؿ لن وإنو الشديدة خالو طباع يعلم فهو..  الباؿ مشغوؿ وىو غرفتو الى وغادر قالها
 حبلً  يجد لم وحين طويبلً  يفكر وأخذ الفراش على ارتمى..  علمو دوف لهدير للتقدـ ذىابو بأمر يخبره حين يخشى

  فيكوف كن للشئ يقوؿ فاهلل..  شئ كل على القادر وحده ألنو..  لو ويتذلل اهلل يدعو وأخذ وصلى توضأ
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  المساء ىذا وفى

  إدماف عندى ىتبقى دى القراية شكل..  تانى وعايز..  منك أخدتو اللى الكتاب خلصت أنا-

  جديدة حاجات ىديك ماشي وانت اهلل شاء اف:  بخجل وقالت ُتظهرىا لم خجولة بابتسامة اكتفت

 ؟؟ يامنار كبلمنا نكمل بقى تحبي..  ماشي-

  أكيد-

..  أكبر وبسرعة وأكتر أكتر أتغير عايز أنا يعنى..  منا زي أفضل عايز مش أنا..  بصي:  وقاؿ بقوة عمر تنهد
 سمعت ما ساعة من..  اهلل بعوف كدا من أكتر بقى أتغير عايز فأنا! ..  النملة بسرعة بتغير إنى مشكلتى إف قولتلك

  مخوفانى حاجة فى بس.. بتاتاً  تماماً  ىبعد إنى قررت وأنا التلفزيوف بتاعت الدنيا سحر حلقة

 يشد اللى ىو عشاف الدين فى أعلى يكوف المفروض الراجل إف بقرأ ديماً  أنا..  يعني:  فأردؼ أكثر باىتماـ أنصتت
 .. وكدا قرارؾ على يعنى يأثر دا خايف فأنا..  منك أقل إنى حاسس أنا بس..  للجنة زوجتو

 ؟ إيو ىتعمل..  عليك موافقتش أنا لو طب: قالت ثم كلماتو فى قليبلً  فكرت

..  كدا فى حكمة ليو ىيبقى ربنا أكيد..  ربنا عند من النو خير ىيبقى دا بس! ..  ىضايق أكيد:  وقاؿ بقوة تنهد
 طبعاً  حقك فدا موافقتيش إنتى فلو..  أكتر وإتعلمت أكتر إتغيرت أكوف ما على الجواز على شوية أصبر عايزنى جايز

  تانية لواحدة ماتقدـ قبل اكتر نفسي اغير انى أكبر فرصو عندى ىيبقى انا ساعتها بس.. 

..  نفسو ىوى خالف وإف حتى اهلل بقضاء مؤمن وأنو..  والحماس الهمة لديو أف أحست ألنها كبيرة بسعادة شعرت
 طالما بس..  ىيقدمو ربنا خير فيو واللى..  عمر د يا إستخارة ىعمل أنا:  سعادتها خلفها تخفى بجدية قالت

 بأمر للجنة وتشدنى وىتسبقنى اهلل بعوف ىتشجعنى كدا فإنت ديماً  نفسك تحسن بجد وناوي الهمة عندؾ حضرتك
 .. اهلل
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  نصيب فى لو:  بخجل قالت ثم

 ..  اهلل بأمر:  قائبلً  تبسم

 ..  حاجة على أسألك عايزة كنت:  باألرض وعيناىا قالت

 ؟ الشغل موضوع في رأيك إنت ىو يعني:  فأردفت بصره غاضضاً  باىتماـ أنصت

 أنا يعني هلل والحمد..  الشغل محتاج فعبلً  البيت لو تشتغل بتضطر بنات في ىو..  يامنار بصي:  قاؿ ثم قليبلً  فكر
 إما..  حالتين في بتشتغل عامةً  الست بس..  البيت إحتياجات ويقضى كويس بس كبير مش ىو..  كويس مرتبي

 الشغل ىتحتاجي إنتي بس مرتبك ىيحتاج مش البيت إف من وبالرغم..  محتاجلها الشغل أو الشغل محتاجة إنها
 عشانها دخلتي رسالة ليكي أكيد..  البيت في بعدىا تقعدي عشاف كلية مدخلتيش إنتي يعني..  حياتك في أكيد

 وإحنا عملك في اهلل ىتتقي اهلل بعوف إنتي يعني..  محتاجلك ىيكوف أكيد الشغل وكماف..  بالذات دا المكاف
 الضغط ىتقيسي إنك غير دا..  منك محتاجك مكاف أحـر مينفعش فأنا.. شغلها في ربنا تراعي اللي الناس محتاجين

 مش أنا..  النهاية في قرارؾ القرار وطبعاً ..  مثبلً  الرجالة الدكاترة من تستحي ممكن اللى للستات يعني وغيرره
  أىو أولها من ىحاوؿ بقوووؿ أنا بس..  البيت في أعينك وأحاوؿ ىشجعك بالعكس بل تشتغلي حابة لو ىعترض

..  لها العمل حاجة عن الحديث عن كلماتو إنتقاء في حذره الحظت كبلمو أسلوب أو كلماتو في قليبلً  منار شردت
 األخبلااااؽ"  ىي الحياة شريك في الدين تلي التي والصفة..  سماعو عند تستحي قد لفظ أي عنو يصدر لم

 المرأة ولكن..  الرجاؿ من كثير يتجاىلها قد عبلمات تلك كل.. ؟ مزاحو..؟ ألفاظو..؟ أسلوبو..؟ يتحدث كيف"..
! ..  فيها تتفاوض وأال زوجها أخبلؽ عن أبداً  تتنازؿ أال عليها هلل خلفاء ُيخرج إسبلمي بيت تكوين صدقاً  تنوي التي

 لم برجل تقبل أف يستحيييييل لكنها! ..  وعشرة واثناف رجل رفضت وإف..  األخبلؽ من بالقليل تقبل أف يمكنها ال
  كلماتو من تستحي قد عنو أجنبية أماـ ألفاظو ينتقي

 ؟ معلقتيش:  مستفهماً  عمر صوت شرودىا قطع

 أوي تماـ حضرتك كبلـ أقصد..  أووي تماـ أل:  وقالت شردوىا من فجأة فاقت
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 ..  ؟ التطوعي العمل في رأيك..  حاجة على برضو أسألك عايز كنت بس:  قاؿ ثم برأسو أومأ

 فيو يكوف الـز ىشتغل مش لو حتى يعني..  أصبلً  األساسي العمل من أىم دا التطوعي العمل:  تفكيير بدوف قالت
 الحياة وصناع سموحة في رسالة عشاف المسافة بستبعد ساعات بصراحة بس( :  باحراج أردفت ثم.. ) تطوعي عمل

 علطوؿ أشارؾ واهلل نفسي بس مستمر بشكل أشارؾ بقدر فمش لوراف في

 جداً  كويس شغلهم اهلل ماشاء أصبل دوؿ فيهم حد في أذـ واهلل أقصد مش.. ؟ الحياة صناع أو رسالة الـز ىو يعني-
 تنزلي أو..  مرة اتنين أو إسبوع كل مسنين أو أيتاـ دار وتروحوا صحابك مع متتفقيش مثبل ليو قصدي بس.. جداً 

.. ؟ عندؾ الكلية في كتيبات أو مطويات أو ورؽ توزعي أو ألطفاؿ قرآف تحفظي أو المسجد في مثبلً  درس تحضري
 تبلتة ودرسين وبسيييط سهل أسلوبو عشاف مثبل حسني مصطفى حلوة برامج كولكشن فيها مثبل سيديهات تعملي أو

..  معين لحد شرط مش يعني حاجة أى..  الشقيري أحمد بتاع خواطر أو برضو رائع اهلل ماشاء عشاف الغليظ لمحمد
 سيديهاية في حطيهم..  حلوين كتاب كاـ على حلوة أناشيد شوية على..  برامج تتوزعلها كويسة جدا كتير ناس في
 تقولها وتقوليلها لغيرىا وتديها نسخة تاخد..  عندىا الخير متوقفش ووصيها مثبل لواحدة واديهم جنيو اتنين ب

 مزرعة تخليو ممكن مثبلً  الفيس..  التطوعي للعمل أوي كتير أمثلة في يعني..  وىكذا برضو عندىا الخير متوقفش
 ساعو أوي آخرررره يعني..  تطوعي عمل إنو بحجة دا اليـو في ساعات أربع التبلت جو ببلش بس التطوعي للعمل

..  للشيطاف مدخل كدا دا أل..  تطوعى عمل اليـو طوؿ..  الفيس اليـو طوؿ إنما..  أوى أوى أوى بالكتير اتنين أو
 أو مثبلً  وردؾ في بتقصري وىتبلقيكي ويومك وقتك بتضيعي أصبل وإنتي..  أىو الفل وزي خير بتعملي إنتي يقولك
  بتاعتك اليومية الخطة

  المستعاف واهلل إنهاردة من دي االفكار في ىبتدي اهلل بإذف:  وقالت بسعادة برأسها أومأت

 ؟ الديني في غير القراية في ليكي..  اهلل شاء إف:  قاؿ

 البشرية التنمية كتب بحب..  بقرأىا الرويات كل مش بس الروايات بحب أنا ىو..  أوي مش بصراحة-
 خالص مالييش بس..  وكدا والتركيبات المصنعة والمواد واألدوية جداً  الكيميا في أقرأ بحب وطبعاً  وكدا واالجتماعية
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 بالمعرفش العبلج وال دي الطب في المستحدثة والمواضيع البشر وتخلييق واألقمار المجرات بتاعت المواضيع في
  التعنيني المواضيع ىذه بس دكتورة المفروض إني مع منهم مش أنا بس..  أوي بتهمها ناس في..  إيو

  تماـ:  بهدوء وقاؿ وقاره على حافظ ولكنو مرحاً  يكن لم أسلوبها أف رغم يضحك أف كاد

 ؟ وإنت طب-

 أبحاث أجدد أعرؼ أوي احب فأنا صيدلي مش بقى طبيب باعتباري يعني..  تعنيني المواضيع ىذه بصراحة أل-
 كطبيب عملي ىي دي الحاجة ولوكانت بحاجة البشرية أفيد اهلل بعوف ىقدر إني مقتنع أنا يعني..  الطب في بتتعمل
 بس بحبها البشرية التنمية وكتب..  مجالو في يقرأ بيحب واحد كل فعبلً  يعني..  شغلي فاىم بس خااالص عادي

 الكتاب حبيت إني وحسيت ىو حديثاً  فيو بدأت والديني..  والمجرات الكواكب جو في ماليش برضو..  أووي مش
 األوؿ في استضخمتو إني رغم بسرعة وخلصتو جداً 

  شهر من أكتر فيو قعدت أنا دا خلصتو إنك إستغربت أنا بصراحة:  قالت

 في إيو بيعمل كاف والسبلـ الصبلة عليو النبي أعرؼ وحبيت المصري محمود أسلوب أوووي جذبني بصراحة-
 بفضل مشاعري جددلي مخصوص الفجر وصبلة الصبلة جزء في أووي حمسني بجد..  دا الموقف طب دا الموقف

 بإذف أشتريو ىروح عندؾ مش لو برضو ىاخده عندؾ لو ودا بحياتك استمتع من جميلة مقطتفات واخد ولقيتو..  اهلل
 اهلل

 كنت..  وقرأتو بعده وجبتو النبي بيت في ليلة ماخلصت أوؿ أقرأه حبيت برضو ودا..  عندي أل:  بخجل قالت
 وكدا ماحوشت على إشتريتهم فترة وبعد األوؿ في بستعيرىم

 ؟ حسب على وال مثبتاه بقى وردؾ..  تماـ-

 بقى دي بيزيد..  مثبل ربع بيزيد مدة وكل مثبتاه شهر كاـ هلل الحمد بقالي بس..  حسب على األوؿ في كاف ىو-
 فلوس معاؾ بقى لو" ..  قلت وإف أدومها اهلل إلى األعماؿ أحب" ديماً  وبفتكر مرجعش بحاوؿ بس..  حسب على
 ؟ إيو بيهم ىتعمل..  كتيرررر.. 
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  إيو قد كتير ىما حسب على:  وقاؿ الخلف إلى بظهره عاد

 ؟؟ فاىمة مش-

 فيها ىتجوز اللي الشقة أجهز يعني..  تتعمل إنها األولى للحاجات وجزء..  هلل منهم جزء ىيطلع أوي كتير لو يعني-
 األسرة في مثبلً  مزنوؽ حد أو والدي لو ىشوؼ..  شهر كاـ أو ماتخلص على سنة أستنى ما بدؿ الجواز ونعجل

 أحطهم ممكن يعني فلوس وفضل دا كل عملت ولو..  حج أو عمرة أطلع إني فيها بجد بجد نفسي اللي..  أديلو
  للطوارئ موجودين يكونوا بس فوايد بدوف البنك في

 ؟؟ عربية أجيب ىتقوؿ حسبتك-

 أنا وبعدين مرىقة مش الشغل مواصبلت يعني..  لغيري بس..  أوي مفيدة العربية ىي يعني..  مثبل بنك مورثتش منا-
 عنده وقتو..  كدا دماغو ىتبلقي طب دخل حد أي ىو بصي..  ىيضيع دا االستغبلؿ عربية جبت فلو..  بستغلها
 تانية حاجة أى على الوقت بيفضل إنو ىتبلقي صح يعيشها بيحاوؿ الدنيا في حد أي بس طب الـز ومش..  بفلوس

 عشاف بعملها حاجة أى في ىبالغ إني نفسي على قطعتو اللي الصدؽ عهد على حفاظاً ! .. عمرى ىو وقتي ألف.. 
 بيوفقني وربنا بحاوؿ األقل ع بس% 011 بنسبة وقتي على بحافظ مش فأنا..  أوى كويسة فكرة عني متاخديش

 ..  فيها وبنجح حاجات في

 ؟ أوى كتير فلوس مش لو طب..  تماـ-

 أنا..  كدا أعمل ىعرؼ مش لؤلسف بس ربنا بيت أزور إنى وىي فيها نفسي حاجة أكتر ىعمل إني الطبيعي ىو-
 فلوس محتاج قرايبي من حد أي أو خالى أو عمتى أو بابا لو بس..  قادر مسلم كل على فريضة الحج إف عارؼ
 محتاج مريض ابنو مثبلً  حد لو..  ُخذالف فيها..  حلوة مش بصراحة..  عمرة أو حج أطلع رايح وانا يعني بنتعثر وكلنا

 حراـ وال حبلؿ ىي معرفش أنا بصي..  جداً  ُخذالف فيها..  عمرة أطلع أروح وأنا تمنها القيين ومش العيلة في عملية
 بس..  شيخ فيها أسأؿ أبقى ساعتها وممكن..  رحييم ربنا بس..  وكدا اإلسبلـ أركاف من ركن الحج عشاف بصراحة

 كدا
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 ؟ الصدؽ ىتقوؿ إنك العظيم باهلل ىتحلف بس سؤاؿ أسألك ينفع.. تماـ-

 وضمناه قدامك اللي عارفو مش إنتي برضو بس الصدؽ ىقولك إني ربنا مع إتعاىدت إني عرفتي المفروض إنتي ىو-
  الصدؽ ىقوؿ باهلل أقسم وأنا فقولي

 أل وفرض آه فرض..  أل ويـو آه يـو مش يعني..  وعلطوؿ المسجد في الصلوات كل بتصلي صدقاً  إنت ىو-
 غريب قدامي واللي قدامي اللي عارفة مش أنا..  قولتها إنت بس المسجد في بتصلي إنك قولتلي إنك عارفة أنا..؟

 ؟ صح..  عني

 أقرب في إما..  يـو وكل الفروض كل هلل الحمد المسجد في بصلي أنا باهلل أقسم..  صح:  قاؿ ثم نفساً  أخذ
 عشاف برضو بس..  اصبلً  حفظوني ىناؾ وىما وأروح إذف باخد المستشفى جنب اللي المسجد فى أو للبيت مسجد

 حالة إيدي في يكوف إف المسجد في الصبلة عن بتأخرني اللي الوحيدة الحاجة إف عارفة تكوني فبلـز باهلل حلفت انا
 تقريباً  يعني بتحصل ما نادراً  دي والحاالت.. إيدي في إنساف روح ودا ىتموت سبتها ولو دخل الصبلة ووقت طارئة

 متأكد أبقى عشاف بس..  العمليات أوضة في وأنا يجي الصبلة وقت إف مرات تلت اشتغلت ما يـو من حصلت
 فهى سنة لو حتى بس..  مؤكدة سنة وال فرض ىى عليها مختلف المسجد فى الصبلة اف وعرفت النت على دورت
 بحافظ فانا مشاعري بتجدد وكماف اهلل شاء اف ىتتقبل كلنا فصبلتنا اتقبلت االماـ صبلة ولو اهلل شاء اف كبير ثوابها
 بإذنو يغفرلي وربنا إيدنا عن بيخرج الموضوع ساعات بس  عليها

 تماـ:  وقالت بخجل تبسمت

 ؟ تانية حاجة في تسألي عايزة-

 عن خلفية وخدنا..  كماف وإنتي..  عايزىا أنا اللى الحاجات معظم فى سألتك تقريباً  كدا أنا: فقاؿ نافيةً  رأسها ىزت
 وبلغى بقي فكري..  تالتة مرة شرعية رؤية نعمل الزمة ليها إف شايف مش فأنا..  والصفات وكدا بعض شخصيات

  اذنك بعد..  الخير فيو اللى يقدـ وربنا.. رأيك عمى

  والكتاب موبايلك ىجبلك ثوانى:  وقالت استحياء على قامت
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 ىنسي كنت تصدقي-

 " التحزف".. “ بحياتك استمتع"  وكتابي حاسبها من البرامج يستقبل كاف الذي ىاتفو لو وأحضرت غرفتها دلفت

  كاف حيثما الخير لهما ييسر أف اهلل يدعو وىو الفور على وغادر والدىا وصافح إياىم أعطتو

 ؟ يامنار ىاا:  وقاؿ مبتسمة وىي والدىا لها التفت خرج وحين

 ودماغو كويس اهلل ماشاء وحساه كدا وبقى إتغير إنو أووي فرحانة..  يابابا عارفة مش:  تبتسم وىي بخجل قالت
 يعني..  منو إتكسفت تالتة رؤية الـز مش قالي لما وبصراحة..  األوؿ إستخارة أعمل الـز بس دماغي على راكبة

 يعني عليها أسألو أحب حاجة دماغي في يجيي ممكن

 إنتوا اللي في وجودي في وتتكلموا مثبلً  اسبوعين كل أو االسبوع في مرة ىنا يجيلك يبقى ممكن خطوبة عملنا لو-
 معاكم ىبقى أنا بس كماف تخرجوا حبيتو ولو..  عاوزينو

 بعض من مكسوفين ىنبقى وبعدين وخبلص تكلفة يعني..  دي الخروجات موضوع حابة مش ليو عارفة مش-
 وكدا البصر غض عشاف الضرورة في إال منتقابلش عايزة أنا وبعدين..  دلوقتي الزمة فملهاش

  ىوصيكي مش يامنار علطووؿ بقى إستخارة..  خير في لو بخير يتمملكم ربنا..  يابنتي أصبلً  الصح دا..  تماااـ-

  بس إنت دعواتك..  يابابا حاضر:  بسعادة قالت

**** 

 

 بمرارة وبكت..  الفجر صبلة وأدت وتوضأت..  متثاقلة بخطوات البكاء أعياىا من الزمتو الذى فراشها من قامت
!  يفعل كاف كما حتى مضايقتها يحاوؿ أو! ..  بالصور بعد يبتزىا لم فهو!! ..  ىكذا تبكي لمَ  التعلم ىي! ..  وقهر

 السعير عذاب اآلخرة وفى خزى الدنيا فى يريو وأف منو ينتقم أف اهلل تدعو أخذت! ..  منو خائفة فحسب لكنها.. 
!  رامى مع صورىا يرى حين أخاىا تتخيل!! ..  وقهراً  حزنا يعتصر قلبها ولكن! ..  أحدٍ  على قط تدعو لم ىى!! .. 
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!  فحسب صورىا يشاىد لكى يصورىا لم انو تعلم ىى! ..  مخلة بصور الصغيرة ابنتها ترى حين والدتها وحسرة.. 
 .. بحرقة تبكي وىى واآلخرة الدنيا فى عليو تدعو أخذت! ..  البشر من الصنف ذلك تعلم ىى.. 

 ليو"  تردد بتلقائية نفسها وجدت العليل الفجر نسمات بعض واستنشقت النافذة فتحت صبلتها من فرغت وحين
 "  يهديو ربنا مبندعيش ليو..  ؟ منو ينتقم ربنا الظالم على بندعي

 " يهديو ربنا مبندعيش ليو..  ؟ منو ينتقم ربنا الظالم على بندعي ليو"  

 " يهديو ربنا مبندعيش ليو..  ؟ منو ينتقم ربنا الظالم على بندعي ليو"  

 " يهديو ربنا مبندعيش ليو..  ؟ منو ينتقم ربنا الظالم على بندعي ليو"  

 تشااء من تهدى إنك:  خديها على تنهمر ودموعها أعماقها صميم من ينبع بصوت وقالت السماء الى يدىا رفعت
  شئ كل على القادر إنت ياررررب..  جميبلً  رداً  إليك ورده..  رامى الظالم عبدؾ إىدي اللهم..  ياهلل

 

**** 

 ياعم بقى أيوا:  حبيبة بأمر التفكير إرىاؽ وجهو يكسو الذى نور مداعباً  حاـز فقاؿ المسجد من ونور حاـز خرج
  المكوجى من بدلة نأجرلك وىنروح بقى عررريس بقيت

  الخير فيو اللى يقدـ وربنا توافق بس إدعي:  وقاؿ نور ابتسم

 دي الجامدة المطرة أياـ فى بعشقو أنا شوية البحر على نطلع ماتيجي..  اهلل بإذف ىتوافق:  بتفاؤؿ قاؿ

 ىتقلق حبيبة ببلش أل-

  يانور ماتكلمها-

 البيت فى الموبيل ماىو-
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 وخبلص عندى من البيت على كلمها خد..  البيت فى يتساب عشاف مش يتحمل عشاف"  محموؿ" اسمو يابنى-
 ؟ كماف بيتكوا رقم حافظ مش وال.. 

  بها لنتصل النّقاؿ الهاتف يابنى احضر.. ياحاـز فظيييع بتبقى حاجة بتعوز لما انت دا-

 المتبلطمة األمواج أماـ وجلسا الكورنيش الى حاـز مع وانطلق..  سيتأخر أنو وأخبرىا بأختو نور واتصل حاـز ضحك
 .. أمراً  ذلك بعد سُيحدث اهلل أف سوى اليدرى..  أرىقو الذى حبيبة أمر فى يفكر نور كاف..  قليبلً  يتأملنها

 ؟ يانور مالك:  قائبلً  صمتو قطع النهاية فى ولكنو صمت فى طويبلً  الشارد صديقو يراقب حاـز ظل

  ياحاـز إدعيلي:  وقاؿ بقوة نور تنهد

 قولتلى ما عمرؾ وإنت بمشاكلى داوشك علطوؿ أنا..  معايا تفضفض يـو فى ونفسي..  يانور ديما بدعيلك واهلل-
  وقولى المرادى عليك خليها ياصاحبي معلش!..  مضايقك اللى إيو

 قريبنا لواحد يجوزىا عايز خالو!! ..  لحبيبة حاجة أعمل ىقدر مش إنى أحس مرة أوؿ:  وقاؿ طويبلً  نفساً  نور أخذ
  تخلص لما ىيستناىا إنو قاؿ ىو بس بتدرس لسة بأنها ىنتحجج قولنا..  تماماً  رفضااه وحبيبة بعيد من

 رفضاه يعنى أقصد..  ؟؟..  وىى طب: بتوتر وقاؿ بغيره تتزوج قد حبيبة أف أحس حين حاـز قلب ضربات ازادات
 ؟ ليو

..   خالص تانية حاجة عايزة ىي بس ومستريح فلوس ومعا براا بيشتغل ىو..  عايزة ماىى زي مش ىو:  بحزف قاؿ
..  رده عارؼ أنا بس بكرا ىكلمو انا!..  أوى عليو مصمم خالو إف المشكلة بس..   للجنة بإيدىا ياخد حد عايزة
 إفرجها يارب..  أوى كتيييييير حيػػػاتى فى سمعتو أنا كدا وكبلـ يانور عليا راجل ىتعمل وإنت أختى بنت دى يقولى

  عندؾ من

 وإنت نكدتك ياصاحبي آسف:  نور صوت تفكيره قطع ولكن يفكر صامتاً  وظل نور كلمات سماع بعد حاـز وجم
 ! تنبسط البحر على طالع كنت
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 على أحدكم يخطب ال ىتقولو إنت! ..  الحل لقيت أنا:  بحماس وقاؿ الحل وجد قد كأنو وقاؿ حاـز عينا اتسعت
  كدا قاؿ والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ!..  اخيو خطبة

 مقولتلهاش وإنت دا العريس قبل منك حبيبة طلبت إنى ىتقولو إنت:  وقاؿ باحراج ريقو فابتلع فهم بغير لو نظر
 ! االجازة فى ىتقولها وقولت

 ! ياحاـز اكذب إنى لدرجة مش بس المشكلة أحل عايز أكيد انا:  بحدة نور قاؿ

  أىو قبلو منك بطلبها منا ليو وتكذب:  بسرعة حاـز قاؿ

 الموضوع فى أفاتحك عشاف البحر على معاؾ طالع كنت أنا واهلل:  وقاؿ خجل فى رأسو حاـز فطأطأ حاجبو نور رفع
 ! حلفت وكماف مبكذبش إنى عارؼ وإنت..  دا

 ؟ أختى جبيبة تتجوز عايز!! .. ؟ حبيبة:  تصديق بغير نور قاؿ

 ..  يعنى وافقت ىي لو دا:  وقاؿ حاـز احراج زاد

 ! ..  يػػالػػلػػو:  بامتناف وقاؿ مابداخلو كل أخرجت تنهيدة نور تنهد

 ؟؟ جد بتتكلم انت:  ابتسامتو اتسعت وقد وقاؿ لحاـز نظر

 ؟؟ مثبل صاحبى..  يعنى ليو معاؾ ىهزر أنا ىو!! ..  جد بتكلم ايوا:  بمرح وقاؿ بقوة صدره فى حاـز دفعو

 !  مثبل:  يضحك وىو قاؿ

  ؟ أبيو يا بقى موافق:  وقاؿ لنور ونظر مصطنعة طفولية ببراءة عينيو حاـز فتح

!! ..  طفل حاـز!! ..  متسحمل مش كفاية إيدؾ أبوس:  حاـز يترجى وىو وقاؿ الضحك شدة من يسقط نور كاد
 !! .. ألواف يانهار

  المثونة ثيادتك أخت أتدوز أبيو يا موافق يحنى:  قائبل الدور حاـز أكمل
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  ىاىاىاىاىا..  مجموع مجابتش بس مسورة تبقي نفسها كاف دى مثونة!! ..  مثونة-

  لصحابو األلش سيب.. تألش مبتعرفش إنت يابنى! ..  سم تقيل دمك انت دا-

 ؟؟ إيو قولت يانور بقى ىا:  بجدية حاـز قاؿ ثم لبرىة سوياً  يضحكاف أخذا ثم

 .. بس نفسي أنا ياحاـز واهلل-

 فى حتة آخر..  أصبل نوعى من فريد أنا..  أصبل فين زيي ىتبلقي إنت يابنى:  مصطنع غرور فى حاـز قاطعو
  المجموعة

 ؟؟ رأيك إيو وال برضو حبيبة أسأؿ الـز..  فريد ياعم طب-

   طبعا طبعا-

 ؟ ياحاـز طلب عندى أنا-

 .. اتفضل-

 وأعرؼ عليا يرد محمود الحاج لما يعنى..  ؟ إيو على موضوعي فى ىستقر أشوؼ بس منا لحد شوية نأجلها ينفع-
 فدا..  ىتستنى كدا كدا فإنت ماتخلص قبل ىتتجوز مش أختى كدا وكدا..  تتقدـ تيجي إنت تبقي رجليا من راسي
 ؟ ينفع..  موضوع كذا فى متلخمش أنا عشاف بس طلب

  بيك وأفرح بخير يتمملك وربنا..  ينفع طبعاً :  بسعادة قاؿ

  ياحاـز آمين اللهم-

   بدعيلك مش بدعيلي كنت أنا أل-

 !!  يكرمك اهلل بيتكوا على احاـز روحي-

**** 
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  يامااامتى..  مااماا-

  ياحبيبتى يابنتى ديماً  كدا بالك يروؽ ربنا..  الصبح على رايقة صاحية اللى الناس على ياسبلـ-

..  ىدير صاحبتى مع ودرس مقرأة أحضر المدرسة بعد أروح ىبقى أنا..  الدنيا فى أـ أحلى يا ليا يخليكى وربنا-
 عليا متقلقيش ومتبلقينيش ترجعى لما عشاف

 ؟؟ ياتقى امتو على وىتخلصي

 ..  كدا تمانية سبعو على آجى ممكن..  ساعو ىتاخد المقرأة واجب أقل..  2 ىيبدأ ىو معرفش-

 ! دا الجو في ياتقى كدا أووى كتيرر-

 ربنا عن فيها نتكلم حاجة أحضر نفسي إنى وحاسة دا بتاعى الكئيب الموود أغير نفسي أنا بس يامااما بقي معلش-
 ؟؟ تماـ..  وانزؿ واتغدى ياجميل الغدا أجهز ىاجى أنا.. 

  ؟ فين المكاف بس..  ياستى ماشي-

  ىدير بيت ناحية-

 عشاف بس متأخر دى تمانيو وحتى بدرى بتليل والدنيا الشتا فى احنا..  ؟؟ ماشي..  تمانية آخرؾ بس ياتقى طيب-
 .. بس شبطانة انتى

 ليا يخليكى ربنا يامانتى موشي-

 .. لمدرستها للذىاب لتستعد وذىبت يدىا وقبلت

 

**** 

 الدراسي اليـو وبعد
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 !! إنبارح عمرؾ نص فاتك بس! ..  خربوش مفيهاش سليمة أىى عربيتك مفاتيح يارامي إمسك-

 ؟؟ إيو عملتوا يعنى ليو:  وقاؿ منو تناولها

 حاجة ىتخسر مش واحدة مرة جرب..   ومتجيش أحكيلك أقعد مرة كل أنا يابني-

  زيك شماـ أبقى عايزنى انت:  باستنكار رامي قاؿ

  للصبح وضررب وبنات مخدرات بتبقى القعدة دا!! ..  غشيييم طلعت داإنت ياعم مين شماـ-

  ؟؟ ياسرنجاتى بالظبط إيو ضررب:  وقاؿ بخبث ابتسم

 كتييييير والبنااااات.. سجارتين وال برشامين إضربلك إنت..  سرنجات بنضرب إحنا:  وقاؿ أجش بصوت ضحك
  أصبل مننا أكتر

  األزمة حليت جيت كنت كدا الموضوع إف تقوؿ مش:  وقاؿ رامى ضحك

 شريطين سايب أنا المهم..  بقى األزمة حل تعالى إبقى..  قريب تانى رايحين إحنا:  صديقو قاؿ ثم كليهما ضحك
  العربية وتدينا معانا بتسد عشاف ليك منى ىدية دوؿ..  التابلو فى عندؾ

 ؟؟ بقى إيو بيعملوا ودوؿ-

 ىتاخد لما بقى إنت..  شوية فايق بتبقى بس شوية الجسم وبتكسر دماغ بتعمل البيضا الحباية.. رامى يا بص-
  معانا ويجي نشاطو يغير احتماؿ لشيخ اديتها لو يعنى..  أصبل إيو بتعمل وال بنفسك ىتحس مش الحمرا الحباية

..  حاجة أى فاكر مش وىتصحى كدا قتيل ساعات سبع ست يجي تناـ بعدىا بس:  قاؿ ثم بشدة يضحك بدأ ثم
 .. الصراحة فيها ما أحلى ودى

 

**** 
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 وىو سيجارتو يدخن وكاف..  بيتو من القريبة الشوارع بأحد إياىا راكناً  بسيارتو جالساً  رامي كاف..  المغرب وبعد
 الشريطين الى ونظر سيارتو" تابلو" فتح..  وجهها فى دخانو ينفس أخذ..  ىاتفو شاشة على الظاىر وجهها يتفرس
 الى العقار ذلك يوصل كيف يفكر وأخذ شئ أى ىى تتذكر ولم بصاحبتو فعلو وما صديقو كلمات يتذكر وأخذ

 !! فجأة عينيو اتسعت ثم الشارع الى نظره ورفع..  مكانهما أعادىما..  معدتها

**** 

  بجد بجد بجد عساسيل دووووؿ وصحابك..  اسبووووع كل اجى واحتماؿ أوى انبسطت ياىدير بجد-

 كل التبلتة أنتوا..  أصبل إخواتى دوؿ وحبيبة منار على اتعرفتى وانك بوجودؾ أكتر انبسطت وانا ياتقى تنورى-
 .. فيكم يباركلى ربنا حياتى

 ؟؟ حاجة منى عايزة أىو جو بيتك ياقمر ماشي..  بقى ىيييح-

 ماتطلعى..  لتغرقي خايفة أنا بتمطر وىى الصبح من مطرة ىتكمل شكلها ؟ إيو بقولك..  ياتقى ديما بخير عايزاكى-
 ؟ حاجو وال شمسية أجيبلك

  أجرى ألحق إما بقى سبلـ..  ىتمطر ومش اهلل بإذف علطوؿ ىروح ياستي أنا..  العربية الغة استاذة يا مظلة اسمها-

 ..  خطواتها تراقب خطوات بعد على ما عيناً  بأف مدركة غير مغادرة مكانها من وتحركت عليها سلمت

 

 وتلفتت البرد من يرتجف جسدىا بدأ!! ..  بغزارة يهطل المطر وبدأ الرياح وازدادت ىدير منزؿ شارع من خرجت
"  النوة" أجل من مبكراً  أغلقوا قد الجميع أف يبدو..  مفتوح محل أى أو المطر من يقيها مكاف أى تجد فلم حولها

 ىو ربما..  أقصر أنو تعلم ألنها الضيقة الشوارع أحد وسلكت خطاىا أسرعت" ..  أياـ لعدة تستمر غزيرة أمطار.. “
 غزارة بسبب برداً  ستموت بسرعة لبيتها تصل لم إف ألنها ربها فحمدت قليبلً  األمطار قلت! ..  أقصر ولكنو أخطر
 ولكنها! ..  باألماف قليبلً  ستشعر بو الذى الرئيسي الشارع على تخرج كى بسرعة الطريق تقطع أخذت!! ..  المطر
 !!!! األرض على وأسقطتها للخلف بعنف تجذبها بيد شعرت فجأة
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 ! تأذيكي المطرة ياحلوة فين على:  يقوؿ خشناً  صوتاً  سمعت

 بدوف لكن عنها تدفعو أخذت..  الخلف من أمسكها قد ضخماً  آخراً  رجبلً  ولكن تركض أف وحاولت بسرعة نهضت
 !! سيبونى إيو منى عايزين إنتوا:  بهما صرخت..  جدوى

 ! أل وال بطاقة معاكى بس ىنشوؼ:  قائبلً  وفتحها األرض على من حقيبتها وإلتقطت األوؿ الرجل إنخفض

 مش كلها الشنطة خد:  بتوسل وقالت أوصالها ارتجفت..  الرعب قلبها فى أرسلت ضحكة يمسكها الذى ضحك
 !! أمشي سيبنى بس عيزاىا

..  المبللة ثيابها بسبب الواضح جسدىا إلى ينظر وأخذ منها وإقترب األرض على تسقط حقيقة فجأة الرجل ترؾ
 !! كلو دا الجماؿ إيو! ..  كدا يخربيت:  أجش بصوت وقاؿ

 منو فأفلتت يمسكها الذى الضخم توازف اختل..  مباغتة حركة فى معدتو فى بقدمها فضربتو بيها يتحرش بدأ ثم
 الذى منها إقترب..  األرض على فسقطت بالحائط وضربها!! ..  ذراعها يمزؽ كاد بعنف جذبها لكنو تركض وبدأت
 أنا:  ماشابو أو سكير بأنو يوحى يصوت صائحاً  وجهها على وصفعها جسدىا أنحاء فى يضربها وأخذ بمعدتو ضربتو

 **** يابت تضربيني

 !! أرحمك عشاف رجلي تبوسي وىخليكي..  مقامك ألعرفك أمى ورحمة طب:  قاؿ ثم

 عدة بعد من قادما صوتاً  سمعا!..  تماماً  القوى خائرة وىى كتفو على اياىا وحمل منها واقترب الضخم الرجل ضحك
 ؟؟ ياكباتن مساعدة عايزين:  قائبل خطوات

..  الصوت مصدر إلى طرفها رفعت تملكها قوة وبآخر!! ..  الصوت ذلك سمع لما األرض الى تهوى الرجل تركها
 ! يارامى ساعدنى:  ىش بصوت وقالت عيناىا أدمعت رامى رأت وحين! ..  تملكو أمل آخر وكاف

 ياض؟؟ مين إنت:  قلق بصوت فيو أحدىما وصاح لرامى الرجلين نظر..  الوعى عن تماماً  غابت ثم

 أل! ..  بنتو لقينا اننا اللوا سيادة بلغ!..  ياباشا أيوا:  تماماً  جادة بلهجة وقاؿ الهاتف في يتحدث أنو رامي تظاىر
  دلوقتى ىياخدوىم العساكر****** ..  والد اتنين دوؿ قوة محتاج مش
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 الشمس ورا ىتروحوا إنتوا دا***** ..  والد يا:  وقاؿ حادة نظرة لهم ونظر الهاتف أغلق ثم

 !! رامي أماـ من اختفيا قد كانا الثانية من أقل وفى خوؼ فى لبعضهما ونظرا الرجبلف ارتبك

 !  القمر فوؽ معايا ىتيجى وانتى:  وقاؿ خبيثة ببسمة لتقى ونظر بنفسو معجباً  مكر فى ابتسم

 … معو حقيبتها وأخذ الشارع نهاية عند تقف كانت التى سيارتو الى حملها ثم

 يشتد حينما أكثرىا وما..  النائية المناطق أحد قاصداً  بسيارتو وانطلق القيادة مقعد على وجلس السيارة فى وضعها
 طريقة عن ويبحث صورتها يتفرس كاف قصيرة مدة فمنذ..  شهوة في يتفرسها لها ونظر السيارة أوقف!! ..  المطر
 ! إصبعو ورىن سيارتو وفى مجهزة فهى اآلف أما!  الطعم بها لتبتلع

 الصدر يغطى الذى حجابها ورفع يده مد حقيرة حركة وفى..  بها سيفعلو فيما يفكر وىو وجهها إلى ينظر ظل
 انتصار بلهجة وقاؿ األحمر العقار ذو الشريط منها وأخرج السيارة"  تابلوا" فتح..  مجدداً  إليها ينظر وأخذ والكتفين

 !! .. شوية مننبسطتش فليو..  ىعملها كدا كدا طالما:  قذر

 !! وشفا ىنا بألف ياختى خد:  يقوؿ وىو فمها من وأقربها يده فى وأخذىا حباية أخرج ثم 

 

**** 

  تقى بيت وفي

 

 األـ زفرت!! ..  جدا جدا سيئة الجوية والحالة!! جدا تأخرت فقد بالغ توتر فى يجلساف وأخاىا والدتها كانت
 !! بترد مش وكماف القلق من ىموت أنا!!  محمد يا أوى إتأخرت أختك:  بحزف وقالت

 ..  اهلل شاء إف عليها يطمننا ربنا:  وقاؿ حزف فى تنهد
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 ! 8 آخرىا قالتلى وىى!!! ..  محمد يا 01بقت الساعة:  تبكي تكاد وىى األـ قالت

 ؟؟ يابنى فين على: بإشفاؽ األـ فقالت.. معطفو وإرتدى غرفتو نحو وإتجو جلستو من محمد ىب

 ! ىبلقيها اهلل وبعوف!! ..  عليها الشوارع فى ىلف!! .. كدا خدي على وإيدي قاعد ىفضل مش:  بحـز قاؿ

 الشغل فى أبوؾ كلم!! ..  دي الظروؼ فى لوحدي ماتسيبني يابنى باهلل:  وقالت إنهمرت التى دموعها األـ مسحت
 ! يتصررؼ خليو

 ..أدو ىنزؿ أنا..  حاجو يعمل ىيقدر مش وىو الفاضي على ىنقلقو!! ..  بس إيو ىيعمل وبابا-

 ؟؟ فين انتى ياتقى ايوا:  تقى اسم رأى حين بلفهة ورد نحوه مهروالً  مكانو من فقفز ىاتفو رنين صوت كبلمو قطع

 ؟؟ فين ىى أخوىا أنا أيوا:  بتوتر ورد..  الهاتف فى يحدثو رجل صوت سمع حين قلبو تعتصر باردة بيد أحس

 ؟؟! إيو مستشفى:  بصدمة وقاؿ عيناىا اتسعت

  عندؾ وىبقى السكة مسافة:  بسرعو قاؿ ثم

 !!! مالها بنتي:  والدتو فصاحت الخط أغلق ثم

 حاالً  ىروحلها أنا..  المستشفى نقلوىا إنهم قالي واحد:  بثبات وقاؿ أعصابو على يسيطر أف حاوؿ

 ! ثانيو فى ىلبس استنانى معاؾ جاية أنا:  صاحت

 !! محمد يا فاىم!!  لبنتى رايحة أنا:  وجهو فى صرخت ولكنها رأيها عن يدفعها أف حاوؿ

**** 

 ؟؟ إيو عاملة ياىدى إزيك-

  ياحبيبة تمػػػاـ:  بوؾ الفيس على لها أرسلت
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 ؟؟ ياجميل مسهرؾ اللى إيو-

 ربنا وعدت إني رغم!! ..  أوى وحشنى..  يوسف مع رسايلي على بتفرج:  نفسها فى وقالت بألم ىدى تبسمت
  عنو ىبعد

  ياحبيبة يعنى عادى:  بفتور لها كتبت ثم

  ؟؟ بكرا ىشعلقك وال حفظتى طب اممممم-

  ميس يا حفظت أل:  وكتبت عنها رغماً  ىدى ضحكت

 ؟؟ المذاكرة وأخبار-

 ! أصبل متخلفة مادة دي الكميا ماعدا تماـ المواد كل-

 ..  ؟ يشرحهالك حاـز ماتخلي طب-

 مبرضاش..  2 الساعو الشغل ينزؿ ما قبل يذاكر ويلحق شويو يريح بيجي الكلية فى الصبح بيبقى ماىو:  كتبت
 .. أصبل يعينو ربنا كماف بيا يعني أشغلو

 ؟ أشرحهالك ممكن أنا..  كماف إنتى ويعينك-

 معايا أتعبك ببلش-

  بقى المنهج نلم نلحق الـز خبلص بيشطب التـر وبعدين! ..  أصبل أختى إنتى ياعبيطة بس-

 تماـ المنهج بقيت بس باب آخر فى عندي المشكلة ىى واهلل..  ماشي-

  ىناؾ وأشرحلك البيت الدار بعد بكراا معايا ىتيجي إنتى قشطة خبلص-

 ؟ معايا إنتى ماتيجي طب-

  الدار بعد وآجيلك لماما ىقوؿ..  ىنا ىيكوف حاـز ببلش ألألألأل:  بسرعة كتبت ثم
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 البيت فى قاعدة بكرا أنا ماتحبي زي قبلو أو-

 ؟؟ تماـ كدا الظهر بعد ىجيلك..  دا الجو ؼ متأخر مروحش عشاف أفضل قبلو خبلص-

 ؟؟ موشي بقى ىستغلك..  سوا نصليو عشاف الظهر وقت ىتيجي أل-

  ماشي-

  ياىدى جنة على تصبحي..  بقى أناـ ىقـو أنا-

  أىلها من وإنت-

 إلى نظرت ثم..  التغيير عن حديثهما إلى وصلت حتى يوسف وبين بينها دار ما تقرأ عادت ثم تفكير بدوف أرسلتها
 حـز فى يوسف وبين بينها المحادثة فتحت ثم..  قليبلً  ذىنها فى ترددىا وأخذت".. جنو على تصبحي" حبيبة رسالة

 ! الجنة إخترت أنا:  بحـز قالت ثم!! ..  القرار فى مراجعة أو تفكير بدوف حذؼ زر على وضغطت

**** 

 ؟؟ ياعسل لييو صاحية لسو:  وقاؿ الباب طرؽ أف بعد نور دلف حبيبة غرفة وفى

 .. ىدى بكلم كنت-

 الدين فى وتحببيها.. ناحيتك بجد تسحبيها وحاولي وتصاحبيها منها تقربي ياحبيبة ياريت:  وقاؿ جوارىا الى جلس
 يعنى وكدا

  يانور يقدرنى ربنا:  وقالت عاتقها على الملقاه المسئولية أدركت وقد تنهد

 ؟؟ خالو مع إيو عملت مقولتليش صحيييييح آه:  وقالت فجأة انتبهت ثم

  متخافيش الموضوع خلصت:  وقاؿ ابتسم

 !!!؟؟؟ ىتجوزه مش يعنى.. ؟؟ بجد:  تصديق بغير قالت
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 محبش إنى ولو..  وموافقتك إختيارؾ يكوف الـز دا جوزؾ!..  دى زي حاجة على نجبرؾ مينفعش إنتى يابنتى-
  تماما أرفض فأنا السعودية معاه ىتروحى كنتى أصبل طالما بس كدا قبل معاه مقعدناش حد على نحكم

 وكدا؟؟ مسافرش عشاف مينفعش إنو لخالو قولت إنت يعنى-

  بعدين بيو أعرفك ىبقى كماف سبب وقولتلو..  آه-

 ىااا؟؟؟ ىاا إيو سبب:  بفضوووؿ قالت

  بكرا حاجة معنديش عشاف أناـ أروح بقى سيبينى..  ياماما بعدييييين قولنا:  بمرح وقاؿ بخفة دفعها

 شاء اف ىدير تتجوز لما لوحدى إزاى ىعيش ياترى..  يانور ياحبيبى:  نفسها فى وتقوؿ تضحك وىى وتركها خرج ثم
 ! اهلل

 

**** 

 شاباً  ووجدا اليها والدتو برفقة وىروؿ تقى فيها التى الغرفة االستقباؿ من وعلم المشفى الى والدتو برفقة محمد وصل
 حضراتكم:  الشابة وقالت رآىما حين حديثهما قطعا..  الطبيبة أنها معطفها من يبدو شابة مع يتحدث أمامها واقفاً 

 ؟ تقى االنسو تبع

 ؟؟؟ مالها بنتي طمنينى يكرمك اهلل يابنتى أيوا:  بصعوبة أنفاسها تلتقط وىى األـ قالت

  نفسك خدي كدا بس اقعدى.. حاجة أى مفيهاش..  وبخير تماـ ىي أمي يا متخافيش:  بحناف الشابة قالت

 ؟؟ كويسة بجد ىي يعنى:  األـ قالت

  بخير ىى أمى يا واهلل:  تقوؿ وىى لهم المجاورة المقاعد أحد على وأجلستها بيدىا الشابة أخذت

 ؟؟ ىنا جابها اللى إيو أماؿ:  بحسرة تبكى تكاد وىى قالت
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 فأعرفها المدرسة نفس فى تقى االستاذة مع شغاؿ أنا:  بدوره فتكلم برفقتها واقفاً  كاف الذى للشاب الشابة نظرت
 االنسة مثبتين اتنين فلقيت المطرة فى مسوقش عشاف فركنت أوى الجامدة المطرة وقت بعربيتى ماشي كنت..  يعنى
 بس ناحيتهم وجريت جري فنزلت!  دى السيوؿ عشاف فاضية الدنيا وطبعا.. يضايقوىا وبيحاولوا ضيق شارع فى تقى
 إنى كدا فيلم فعملت! ..  الشجاعو تغلب الكترة ألف  أساعدىا ىعرؼ مش وأنا ىيقطعونى إنهم قولت قربت لما

 أغمى كاف ىى بس!  هلل الحمد فجريوا عليهم دخل مساطيل ىما وعشاف بدري من عليها بندور لوا بنت وانها ظابط
 بالصدفة فكرتنى غيداء ما لحد حاجة أو عليها يقلقوا ممكن أىلها إف الخضة من أصبل ونسيت..   ىنا فنقلتها عليها

 بس خضيتكم إنى واهلل آسف أنا!! ..  مرة وخمسين حاجة كلمها اللى الرقم وكلمت عربيتي من موبايلها فطلعت
 ! أىلها من حد أكلم إنى أصبلً  نستنى الخضة واهلل

 ويكتر فيك يبارؾ ربنا..  إخواتك عرض ويستر يابنى يكرمك ربنا: بانفعاؿ تردد وأخذت تبكى بدأت التى األـ تنهدت
  ياارررب ديما ويستخدمك شبابك وفى صحتك وفى عمرؾ فى يباركلك ربنا.. ياارررب أمثالك من

 جزاء ومن نيتو ومن فعلتو من خجل فى رأسو طأطأ!! ..  لو توجو الدعوات تلك أف يصدؽ ال ورامي ترددىا أخذت
 ! النهاية فى وكرمو اهلل

..  معدودة للحظات شهوتو وأرضى مراده منها وأخذ اللحظة تلك فى ىواه اتبع كاف لو وتذكر ماحدث للحظة تذكر
 بحياتو مرة وألوؿ شعر لقد!! .. اآلف تساوره التى الراحة بتلك أبداً  سيشعر كاف ما ولكنو! ..  سيسعد كاف بالتأكيد

 !! قيمة ذا أنو

 .. ماحدث وتذكر بعمق تنهد

**** 
 الصدر يغطى الذى حجابها ورفع يده مد حقيرة حركة وفى..  بها سيفعلو فيم يفكر وىو وجهها إلى ينظر ظل

 انتصار بلهجة وقاؿ األحمر العقار ذو الشريط منها وأخرج السيارة"  تابلوا" فتح..  مجدداً  إليها ينظر وأخذ والكتفين
 !! .. شوية مننبسطتش فليو..  ىعملها كدا كدا طالما: 
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 !! وشفا ىنا بألف ياختى خد:  يقوؿ وىو فمها من وأقربها يده فى وأخذىا حباية أخرج ثم 

 بها يحدؽ وظل! ..  يده من الحباية فسقطت بغتة للخلف وعاد فارتعد ترمش بها أحس وفجأة شفتاىا على وضعها
 يتركها أف للحظة فكر!! ..  تراه أف من الرعب قلبو فى ألقى اهلل ولكن لمَ  يعلم ال!! ..  تفيق أف من خوفاً  للحظات
 بو استنجدت لقد!! ..  الوعي فاقدة بعدىا خارت ثم!!   يارامى ساعدني:  تملكها قوة بآخر لو قالت حين وتذكرىا
 فتاة يأذي لم ىو! ..  الشر وذلك الحقارة بتلك ليس ىو!! ..  يؤذيها كيف!! ..  مستضعفة وىي ينجدىا أال فكيف

 !! سووء أى منها ير لم ضعيفة فتاة ويغتصب ىكذا يتجرأ فكيف برغبتها عبلقة معها يقم أو حياتو فى

 األمارة ونفسو شيطانو ولكن..  رأسو فى وأكثر أكثر تكبر وشأنها تركها وفكرة رأسو فى تتزاحم الفكر تلك أخذت
 ! .. المعركة ويتركا جولة أوؿ من ينهزما أف من أقوى بالسوء

 تركها عدـ على النية عقد وقد الخلف الى كرسيها ظهر أعاد لحظة وفى رأسو من رحمتها فكرة يطرد رامي بدأ 
 !! يارامي ساعدنى: بوىن تقوؿ وىو رأسو من صوتها صدى طرد يحاوؿ وىو لبلنقضاض يتهيأ بدأ!! ..  وشأنها

 !!يارامى ساعدنى

 !!يارامى ساعدنى

 !!يارامى ساعدنى

 فما بطريقتو يسكتو كى فعلو مانوى ينجز أف فقرر!! .. جدوى دوف ولكن الصوت ىذا ليسكت عاؿٍ  بصوت صرخ
 !! ينتفض قلب جعل السيارة فى صوت عبل وفجأة منها اقترب!! .. شئ كل تقرر قد فاآلف سبيل من للرجوع عاد

 ! .. تأتينى وبالعصياف خلقي عن الذنب وتخفي..  تعصيني إستحييت أما ربي لي قاؿ ما إذا"

 !” حين إلى حين من باآلماؿ النفس أسلي!.. يحميني سوؼ ذا ومن ويحي يا أجيب فكيف

 حولو ونظر!! ..  قلبو تخترؽ الكلمات أف وأحس!! ..  تقى ىاتف رنين صوت إثر على مقعده على بفزع رامي ارتمى
! ..” ..  تأتينى وبالعصياف خلقي عن الذنب وتخفي..  تعصيني إستحييت أما ربي لي قاؿ ما إذا" سمع حين بخوؼ

 .. الصوت من يرتجف وىو دموعو يمسح وبدأ..  لموضعو فعاد بشدة فاحتقرىا لنفسو نظر!! ..  اآلف ويراه معو فاهلل
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 اهلل الى مشاعره حركت أغنية أو! ..  قلبو اخترقت بآية اهلل ىداه من فمنا! ..   شئ كل على قادر فاهلل!  عجب ال
 واهلل! ..  ىدايتو في سبباً  يجعلو أف اهلل أراد..  حولو مما شئ أى أو! ..  قرأىا كلمة أو! ..  صديق من كلمة أو!.. 
 ! قدير شئ كل على

 لم ىو فربما!! ..  حرقة في يبكي وبدأ لوجهها ونظر أيضاً  كاف كما حجابها وأنزؿ كاف كما كرسيها رامى أعاد
 !! بها فعلو على ماعـز وتعلم ستفيق حتماً  فهي..  شئ كل خسر قد ولكنو! ..  يقربها

..  الحل ىبلقي اهلل شاء إف..  الطريق ىبلقي اهلل شاء إف:  يردد وىو دموعو يمسح وبدأ االخر الجانب الى نظر
 !! يارررررررب أعلمو عايز مش دا الحراـ عن إبعدنى ياارررب

 أبعدىا حاجة أىم:  لنفسو وقاؿ..  الحل ألهمو قد اهلل كأف عيناىا اتسعت ثم لدقائق لعدة يبكى وىو اهلل يدعو ظل
 ! كبلمى في أرجع إنى حتى مفكرش عشاف دلوقتى عني

 تتأوه وىى صوتها سمع الزمن من مدة سار أف وبعد!! ..  أين إلى يدرى ال وىو بها ويتحرؾ سيارتو يدير نفسو وجد
:  عينيها فتح على حتى تقدر أف دوف بمعجزة شفتيها بين من الصوت وتخرج تتألم وىى برعب لها نظر األلم من
 ففين؟؟ ؼ نا..ْأءء

 ! ..  معايا أماف فى إنتي ياتقى متخافيش:  وقاؿ بالثبات يتظاىر أف حاوؿ

 ميبيين؟..  مي:  متقتطع بصوت عينيها تفتح أف التستطيع وىى قالت

 ! ياتقى رامي أنا:  بتوتر قاؿ

!! ..  ىدير..ياىد صورنى رامي.. رامي! ..  أل رامي ال:  متقطعة بأنفاس برعب تردد وىى ارداياً  ال تبكي بدأت
 ! ..  ححاسبو..ىي رب فليو يظلم مهما االنساف.. ياياسمين خافيش..متخ.. متخافيش!  الوكيل ونعم اهلل حسبي

 ىى:  نفسو فى وصاح! ..  وتهذي تبكي وىى بنفسها تشعر ال التى تقى ىذي الى يستمع وىو رامي عينى اتسعت
 سمعتنى ألنها ساعدتها إنى قولتلها لو ىتصدؽ مش تفوؽ لما وأكيد!!  بتكرىنى زمانها دي!! ..  صورتها انى عارفو

 حصل اللى بكل وحست العربية ماركبت ساعة من أصبل فايقة كانت جايز مش!! ..  ياكباتن مساعده عايزين بقولهم
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 على دلنى يااررب!! ..  كدا ىتسيبنى مش فإنت الحراـ سيبت أنا!! ..  ىتسيبني مش إنت يارب ألألألألأل!! .. 
 ! الطريق

 انتى ياغيداء أيوا:  رامى قاؿ بو المَتصل رد وحين اتصاالً  وأجرى ىاتفو أخرج وفجأة وجهة ببل دقائق عدة يقود ظل
 ؟؟ المستشفى فى

 ؟؟ خير اه:  بتوتر ردت

 بتكرىيني لو حتى أوى مساعدتك محتاج!! ..  كبلب شوية من ومضروبة عليها مغمى واحدة ومعايا جايلك أنا-
  إنسانية حالة دي!!  بس فساعديها

 ! اهلل بأمر ىنساعدىا وإحنا المستشفى على يارامي ىاتها:  وقالت تنهدت

 ! الدنيا فى أخت أحسن إنتى!! ..  ياغيداء أوى متشكر أنا:  بامتناف وقاؿ ابتسم

 ! سبلـ سايق وانت بالك خد..  ماشي:  وقالت  تبسمت

**** 
 ترى حين تخيلها..  دقائق منذ بحرقة تبكي كانت التى تقى لوالدة ونظر عينو في تحركت عبرة ومسح رامي تنهد
..  المظلـو حاؿ فى الظالم فكر لو..  والقهر البكاء من حالتها تخيل! ..  المستقبل ضائعة الثياب ممزقة ابنتها
 ! وجاي الحماـ رايح أنا:  أذنها فى وىمس غيداء من فاقترب عينيو فى تتجمع الدموع بدأت!! ..  ظلمو ماكاف

 وجهو إخفاء يحاوؿ وىو بجدية لو وقالت الشاغرة المكاتب أحد وأدخلتو وجذبتو بو ولحقت فاستأذنتهم..  تحرؾ ثم
 ؟؟ يارامي مالك: 

 باألماف أحس!..  اآلخرى ىي تبكي وبدأت تفكير بدوف فاحتضنتو دموعو وانهمرت عجز ولكنو ثباتاً  يظهر أف حاوؿ
 كدا معايا بتعملي ليو إنتى:  متقطعو بأنفاس بهستيرية وقاؿ دموعو ومسح عنها ابتعد ثم برىة يبكي فظل ذراعيها بين
 ليو!! ..  تقى ساعدتي ليو!!  ساعدتينى ليو!! ..  مستاىلش وأنا عليا وتطبطبى بتحضنينى ليو!  ورايا جيتى ليو..  ؟؟

 ..ووو!! ..  بكرىك إنى عارفو إنك مع ياغيداء
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 حتى ماكرىتك وعمرى بحبك أنا!! ..  أخويا إنت رامي:  بجدية فقالت!  مجددا يبكى فعاد فمو على يدىا وضعت
 ! منى حتة! ..  الصغير أخويا ألنك مساعدتك عن ىقصر ما يـو في وعمرى!! ..  بتكرىنى إنت لو

 ؟؟ ينفع يارامي متعيطيش:  بجدية وقالت دموعو تمسح وبدأت يدىا مدت

 ! ..  حاجة أي مستاىلش أنا!! ..  ياغيداء أووى حقير أنا:  بحرقة قاؿ

 فيك لسو إنت يبقى غلط نفسك أخيراً  شوفت إنت وطالما! ..  بحبك أنا بس:  وقالت بحناف رأسو على مسحت
 صدقنى! ..  خير

 كماف عشاف ىروحلهم وأنا البيت ع وروح وشك إغسل روح يبل:  فقالت الممزقة روحو ليخفي يبتسم أف حاوؿ
 ! .. إمتو ىتفوؽ تقى أشوؼ

 ! 00 بقت الساعو..  ؟ إمتو ىتروحى وإنتى طب: قاؿ ثم بصعوبة ريقو ابتلع

  يعنى بيات على جاية..  يامعلم إنهاردة نبطشية أنا-

 عليها أطمن ما لحد أفضل عايز..  أمشي عايز مش أنا بس:  قاؿ ثم عنو رغماً  رامي ضحك

 انهاردة وتفوؽ يسهل وربنا وحصلني بقى وشك إغسل روح بس..  يارامى ماشي:  وقالت بحناف لو نظرت

 

**** 

 منها اقتربت..  بجوارىا أيضاً  ووالدىا وأخيها والدتها وفوجدت بوىن حولها ونظرت تقى أفاقت.. ساعات عدة وبعد
 ! يابنتى سبلمتك ع هلل الحمد:  قائلةً  رأسها وقّبلت والدتها

 ؟ فين أنا: بوىن تقى قالت

 اهلل باذف بالسبلمة كدا تقومي لما وأحكيهالك ىتبرع وأنا ياتقى طوويلة حكاية:  بمرح وقاؿ محمد منها اقترب
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 ؟ يابنتى حاجة وال بوجع حاسة:  بحناف والدىا قاؿ

  هلل الحمد يابابا أل:  وقالت عليو عيناىا وقعت حين باألماف وأحست تبسمت

 ! بصراحة معانا عينو طلع الراجل لحسن كماف لرامي وأقوؿ فاقت إنها وأقولها غيداء/د أنادى ىروح أنا:  محمد قاؿ

 ؟؟ مين رامي..؟؟ رامي:  فهم بغير تقى قالت

  المدرسة فى زميلك انو وقاؿ المستشفى نقلك اللى دا:  محمد رد

 يدخل متخليهوش يعنى! ..  يامحمد حد أشوؼ قادرة مش أنا:  بوىن وقالت دىشتها أخفت ولكنها تقى ُدىشت
 ؟؟ مااشى األوضة

 يروح وأقولو الدكتورة أنادى بقى رايح أنا..  ماشي:  وقاؿ محمد تبسم

 ؟؟ فاقت:  بلفهة وسألو نحوه خطى رامي رآه ولما محمد خرج

 ..  رامي/ أ يا إزاى حضرتك أشكر عارؼ مش أنا واهلل!.. آه هلل الحمد:  ببسمة محمد قاؿ

 ؟؟ ىنا ىتباتوا إنتم ىو..  واجبي دا! ..  يامحمد كدا متقولش-

 عشاف وكدا أوصلكم فأنا تروحوا عايزين لو يعنى أقصد بس بتريق ما واهلل:  بسرعة رامي فقاؿ بعفوية محمد ضحك
  دى المطرة فى كدا بليل مواصبلت متبلقوش احتماؿ

 ىتقولنا وىى غيداء/ د أنادى ىروح أنا..  اصبل امتو ىتخرج ىى معرفش واهلل:  بحيرة محمد قاؿ

 .. تيجيلنا وأقولها وتنزؿ ماتطلع بدؿ أكلمها إستنى-

 وخاصة بيتها الى العودة فّضلت تقى ولكن يومين تستبقيها أف تود وكانت تقى لحجرة وذىبت رامي حادثها وبالفعل
 المشفى من الخروج فى تمانع فلم..  سيوصلهم من ىو رامى أف تعلم تكن ولم الدرجة لتلك شديداً  ليس األلم إف

 من والدتها برفقة تقى خرجت..  للحسابات ومحمد والدىا ذىب بينما عليها تتكأ ونهضت والدتها جهزتها أف وبعد
 .. تقى استاذة يا سبلمتك على هلل حمدا:  وقاؿ رامي نحوىما وخطى حجرتها
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   لحضرتك متشكرة أنا..  يسلمك اهلل:  اليو طرفها ترفع أف دوف و امتناف أي التحمل باردة بكلمات ردت

 االحزاف اخر تكوف اهلل وبعوف حصل اللى على جدا لحضرتك آسف وأنا:  بحزف قاؿ

 .. علطوؿ تحت على ينزلولنا يخلصوا ما بعد ومحمد لعمو قولت أنا:  وقاؿ لوالدتها التفت ثم

 ؟؟ ينزلولنا:  بتعجب تقى قالت

 .. أصل..  أنا ماىو آه:  باحراج رامي قاؿ

  دا الجو فى تاكسي وال مواصبلت ىنبلقى مش عشاف يوصلنا انو عرض رامي استاذ:  بامتناف والدتها قالت

 حتى السيارة خارج رامى وانتظر معها الخلفي بالمقعد وركبت والدتها مع ونزلت تنطق أف دوف بوىن رأسها تقى ىزت
 .. منزلها الى وانطلقوا ومحمد والدىا آتى

 وغادر لمنزلهم وصعدوا صنعو جميل على وبامتناف بشدة ومحمد والدىا وشكره ووالدتها ىى صعدت وصلوا وحين
 .. لبيتو ىو

  التعب شدة من عمييق نـو فى دقائق خبلؿ وراحت..  فراشها على تقى ارتمت

 

 مقارنة قبل من يسعد لم أنو يشعر!  اخر بعالم كاف أنو يشعر..  غامرة بسعادة يشعر وىو مسكنو الى رامى عاد
 !! يامحتـر بدري لسو ما:  صائحة أمو صوت فسمع شقتو  دخل!!  االف بسعادة

 !! يتكرر لن عابر سعيد حلم سوى تكن لم تقى وأف الكئيبة حياتو إلى عاد أنو وأحس سعادتو تبلشت لحظة وفى

  ياماما معلش:  وقاؿ بضيق زفر

 !! ياخويا دي منين أصرفها:  صاحت

 ؟؟ دلوقتى يعنى إيو مني عايزة إنتى طب:  بضيق قاؿ
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 !!  والد يخلفوا عايزين واللى الخلفة يقطع!! ..  تانى وشك ومشوفش داىية فى تغووررر عيزاؾ:  صبر بنفاذ صاحت

 ؟؟ مبتزىقيش إنتى!! ..  الكبلـ نفس يـو كل ىو:  أجش بصوت قاؿ

 !! أثر الكبلـ كاف عندؾ كاف لو!!  دـ معندكش إنت ماىو:  صاحت

!  صياحها اليسمع كى أذنيو فوؽ الوسادة ووضع فراشو على وارتمى وجهها فى بقوة الباب وأغلق غرفتو ودخل تركها
!  أيضا بالمسجد أدائو فى وفكر وتوضأ فقاـ يصليو بأف نفسو حدثتو..  الفجر آذاف سمع حتى تقى فى يفكر وظل..

 وذىب فجأة تركو ثم القريب المسجد نحو وتوجو بيتو من نزؿ..  تقى منو ويقرب عنو اهلل يرضى ربما.. ؟ ال ولمَ 
 يراه الذى ونور..  أعواـ منذ قاطعو الذى حاـز! ..  ونور حاـز بو يصلي المسجد ىذا أف تذكر فقد..  آخر لمسجد

  صدره بو يضيق من بو يجد ال آخر لمسجد الذىاب آثر فقد لذا! .. فاشل اجتماعى مصلح رامي

 فقط اليـو ألنو ربما!! ..  قبل من حياتو في يصلى لم أنو يشعر..  مختلف بشئ يشعر وىو المسجد من خرج
 أحقر وىو أىلها و ىى أمامها البطل صورة فى وأخرجو يديو تحت من سالمة تقى أخرج حين عليو اهلل نعمة إستشعر

 !! ..  بكثير ذلك من

 فكر! ..  يفعل ماذا لكن!! ..  وأختو بأمو صدره يضيق حيث للبيت العودة يريد ال..  مختلفاً  شيئاً  يفعل أف فكر
 السبلـ:  بقلق ردت!! ..  العادة غير على بها يتصل رأتو حين توترت التى بغيداء وإتصل ىاتفو أخرج ثم للحظات

 .. عليكم

 ؟؟ المستشفى فى لسو إنتي..  السبلـ وعليكوا-

  رامي يا يعني فين ىروح أماؿ: بتعجب قالت

 ! عّدؿ ماتردي طب:  وقاؿ بضيق زفر

 ! يارامي آسفة..  اتصالك من استغربت بس أنا حاجة واهلل مقصدش:  بإعتذار قالت لكنها لهجتو من تعجبت

 ؟؟ إمتو ىتروحي..  يهمك وال:  وقاؿ تنهد
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 ..  اهلل بعوف سبعو الساعة:  وقالت تبسمت

 ؟ أوصلك أجي ينفع طب-

 ؟ يارامي توصلني تيجي ينفع:  سؤالو تسمع لم وكأنها وقالت تبسمت

 ! docيا سبلـ!..  سابعة عن بقى متتأخريش..  حاضر ياستي ماشي:  وقاؿ عنو رغماً  ابتسم

  مستر يا سبلـ-

  يارامي حالك يصلح ربنا:  وقالت بتعجب للهاتف ونظرت الخط أغلقت

 

 منو واقتربت ببراءة بيدىا لو لوحت بإنتظارىا رامي ووجدت المشفى من غيداء خرجت صباحاً  السابعة تماـ وفي
  رامي يا ليا يخليك ربنا:  بامتناف وقالت سيارتو وركبت

 ؟؟ اصبل إيو بيا ىتعملي:  وقاؿ اىتماـ بغير لها نظر

 ؟؟ مالك:  قالت ثم قليبلً  صمتت ،،!..  كتير بيك ىعمل:  لو وقالت تعجبت

 ! آخري وعلى! ..  مخنوووؽ:  بضيق وقاؿ بعصبية وجهو مسح

  اهلل شاء إف ويسعدؾ كربك ويفك ىمك يفرج ربنا..  باهلل اال قوة وال الحوؿ-

 إذا بها يصيح وقد المزاج ومتقلب الطباع حاد أنو تعلم ألنها ماقالتو على تزد لم وىي يسمعها لم وكأنو قليبلً  صمت
 ! .. بو عما سألتو

 ؟ تقى عارفة:  قاؿ صمت برىة وبعد

 ! أكيد-
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 مضياقانى حاجات شوية على أحكيلك ينفع:  رأسو فى الكبلـ رتب قد كأنما بسرعة وقاؿ بضيق شعره على مسح
 ؟ عليها ورانيا لماما تقولي متروحيش أو! ..  زبالة إنى تحسسيني أو بيها تعايريني مترجعيش أو..  ؟ برا متطلعش بس

 ؟؟ أصبل ورانيا ماما بكلم أنا ىو:  بتعجب قالت

  ورانيا مامتك أقصد:  باحراج فقالت بتعجب لها نظر

!  مرباكيش اللى ىو وإنو أمى وإتجوز مامتك طلق بابا إف ربنا تحمدي المفروض إنت:  وقاؿ حالو من بسخرية ابتسم
  كدا زينا زمانك كاف! ..  لوحدىا ربتك اللى ىي -يرحمها اهلل- طنط إف ربنا تحمدي.. 

 لربنا ىتقوؿ ومش..  لؤلحسن نفسو يغير يقدر واحد كل..  يارامي شيئ كل على هلل الحمد:  خفوت بصوت قالت
 ! لربنا تتقاؿ ينفع حجة مش دى! ..  السبب ىما أىلي القيامة يـو

 وإنتي ىتسمعيهم مضايقيني كلمتين أقولك عايز قولتلك أنا..  ؟؟ محاضرة ىتديني إنتي:  صبر بنفاذ وقاؿ بضيق زفر
 ؟؟ أل وال ساكتة

  بسمعك أنا قوؿ:  وقالت بحزف رأسها طأطأت

  قصدي مكنش أنا كماف إنتي بقى متزعليش! ..  بقى أوووؼ:  وقاؿ بقوة بيده المقود ضرب

  بسمعك أنا.. اتكلم..  مزعلتش أنا: وقالت تبتسم أف حاولت

!..  المدرسة في زميلتي دي!! ..  دا بتاعي الغبي السؤاؿ إيو عرفاىا أكيد آه..  ؟ تقى عارفة:  بضيق وقاؿ بقوة تنهد
 المدرسة فى أضايقها بحاوؿ كنت أنا يعني!! ..  اهلل خلق وأحقر أصبل وزبالة سافل دا أخوكي بصراحة!! ..  بصي

 ىترميها مش إنها أتأكد وعشاف ىدية وبعتلها..  أضايقها وحاولت لوحدىا ىناؾ كانت وىي مرة أوضتهم وروحتهالها
 عندي الموبيل فى صورىا على أتفرج أقعد وبقيت موبايلي على وصورتها..  ؟؟ الحقارة شوفتى!! ..  مصحف جبتلها
 بعيني ومتابعها بالعربية وراىا ماشي فضل روحت..  روحت..  المطرة وقت عندي الشارع في شوفتها وانهاردة! .. 
 كنت معرفش! ..  وراىا داخل روحت فيو اتثبتت اللى الضيق الشارع دخلت ما لحد!..  المطرة من بتجري وىي
 زبالة تفكيري وكل حقير أنا!  عارؼ كنت أل( :  فجأة صوتو عبل ثم تتقطع أنفاسو بدأت) بس..  بس إيو منها عايز
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 فرحاف وكنت بعيد من عليهم أتفرج وقفت أساعدىا أروح ما بدؿ..  بيثبتوىا دوؿ اإلتنين لقيت وبعدين!! ..  زيي
 بيرزعها وىو شوفتو وبعدين!!  ومبسوط فرحاف وكنت  عادي أتفرج ووقفت بيها بيتحرشوا وىما وشوفتهم! ..  فيها
 واحد لقيت ما لحد!  حتى طولو متهزش بيتفرج واقف لسو والحيواف! دا الكلب برجلو فيها يضرب وقعد األرض في

 ! زماف من دماغي في حاطهها أنا دا!  أنا أخادىا دماغي في طلع ساعتها ىياخدوىا وخبلص رافعها

!!  واحدة بكلمة تعقب ولم لسانها ابتعلت قد وكأنها بذىوؿ لو تنظر وغيداء باكياً  وإنفجر كفيو بين وجهو دفن ثم
 بصاحب عمري طوؿ أنا!.. اوى حقير شيفاني إنك عارؼ:  وصاح دموعو يمسح وبدأ رأسو رفع ثم مدة يبكي ظل
 ! كدا أووي وحش مش أنا واهلل! ..  معاىم بمشي أنا اللى حتى بنت أأذي إنى مافكرت عمري بس

 رامي أخذ! ..  بصمت تبكي بقت فقد!!  جدوى دوف ولكن تجيبو أف تترجاىا عيناه وظلت الدامعتين لعينيها نظر
 في بيفوقك ربنا إف بتقوليلي ديما كنتي إنتي مش!  فوقني ربنا أقربلها مقدرتش أنا غيداء يا واهلل:  وقاؿ عميقاً  نفساً 

 دلوقتى ليو!! ..  زمااف معايا كبلااامك دا مش! ..  لربنا ساعتها ترجع أو الغلط تكمل إما علطوؿ ماتغلط قبل لحظة
 !! عليا بتردي مش

  ياارامي كبلمك بقيت كمل:  وقالت بصعوبة ريقها وابتعلت دموعها مسحت

  كدا بس..  المستشفى ونقلتها علطوؿ وكلمتك فوقت:  وقاؿ التفاصيل باقي لها يقص أال وقرر رامي تنهد

 تصلحو ىتعرؼ مكنتش اللي والذنب دي المعصية من إنت نجاؾ ربنا إف يارامي هلل الحمد:  وقالت دموعها مسحت
  للشيطاف ومستجبتش ليها إستجبت إنت هلل والحمد ليك ربنا من رسالة دي..  أبداً  حياتك بقيت

 عشاف..  عشاف أغلط مقدرتش إني حاسس أنا: فعلها ردة من الخوؼ يخالطو بصوت رامي فقاؿ بقوة غيداء تنهدت
  غيداء يا بحبها إني حاسس أنا!! ..   بصراحة.. 

 !! إمتو وال إزاى حبتها! ..  يعني إزاي!! ..  إيو:  وصاحت عيناىا اتسعت

 لمستني الكلمة بجد! ..  يارامي ساعدني بتقولى وىي مشوفتيهاش إنتى بس معرفش:  وقاؿ للفراغ ونظر رامي تنهد
 ! ومغلطش منو وخوفت ربنا إفتكرت وشها في بصيت لما إني كفاية..   أذيها ومقدرتش أوى
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 ؟ تتغير عايز إنت رامي:  قالت ثم قليبلً  غيداء صمتت

 أنا فكرة على:  نفسو عن مدافعاً  فقاؿ..  مجدداً  سؤالها فأعادت بها ينطق أف من عنده أعز نفسو وكأف قليبلً  صمت
!  حاجة وال بغلط إنى ومبحسش كويس أنا بس..  أىو بدأت وأنا يتغير عايز بس دا الموضوع! ..  غيداء يا كويس

 ! برضو أوى غلط مبحسوش إنى مع تقى عن بعدت لما بدأتو وأنا دا المصاحبة حكاية بس ىو

 ؟ يارامي بتصلي إنت:  وقالت تنهدت

..  أوى منتظم مش وساعات ساعات بصراحة( :  باحراج أردؼ ثم! ) انهاردة الجامع فى الفجر صليت:  بثقة قاؿ
 !! أصبل مبفتكرىاش أسابيع عليا بتعدي بصراحة يوووه

 ؟ واألغاني:  بحزف مجدداً  سألتو

  بغلط إنى مبحسش بس! ..  حاجة وكل بسمع بصراحة:  بحزف قاؿ

 ؟ أىلك وبر طب-

 !! ميستهلوش ىما:  بضيق قاؿ

 ؟؟ والسجاير! ..  طيب بس اصبل مبرر مش-

 !! حراـ مش:  بثقة قاؿ

 ؟؟؟؟؟؟؟ كدا قالك اللى مين!! ..  نعم:  بفزع صاحت

 ! ..  صاحبي واحد:  باحراج قاؿ

 اهلل حسبي!..  يفتوا الـز!! ..  حالو في يسيبوه عارفيين مش والحراـ الحبلؿ حتى ىو.. باهلل اال قوة وال حوؿ ال-
 أىم فى وانت شغلك في ربنا بتراعي.. ؟ للجنة بتشتغل.. ؟ ربنا من بتخاؼ..  ؟ بصرؾ بتغض..  يارامي قولي.. 

 ؟ مسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم لقب تستحق.. ؟ للحياة ىدؼ أو حلم عندؾ.. ؟؟ الوجود فى أصبل مهنة

 !! ..  تحقيق ىو عليكي حراـ ؟؟ ايػػػػو:  بها صاح
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 عيوب كلنا إننا بعرفك بس فأنا! ..  بس المصاحبة ىى الوحيدة مشكلتك اف بتقولى انت بس! ..  تحقيق مش أل-
 الـز دا كل! ..  أخطاء كلها معامبلتك ىتػػػػػبلقي عباداتك ىتظبط..  تانية عيوب بنكتشف عيوب بنصلح ما وكل

 ! بس مصاحبة تقولي مش..  يتصلح

 معقداىا وإنتى غلط نفسي شايف مش أنا!! ..  أصبل الحق إداكي مين!!..  ليو كدا بتكلمينى إنتى:  بغضب صاح
 !! حسيت كنت غلط كنت أنا ولو أووى

 ِفي الِّتي اْلُقُلوبُ  تَػْعَمى َوَلِكنْ  األْبَصارُ  تَػْعَمى ال فَإنػََّها:)) بتأثر وقالت عينها فى تحركت دمعة ومسحت بحزف تنهدت
 34 الحج-(( الص ُدور

 وال بحاجة بيحس وال معاه فارؽ وال وىو والمعاصي الذنوب بيعمل بيتعمي لما القلب!! ..  يارامي قلبك على خاؼ
 إنو فكرة يستبعد وديما..  ىيموت يـو في إنو ىى يفتكرىا ممكن حاجة وآخر بيعصي أنو وال بندـ وال بحزف حاسس

 ىتقولو..؟ إيو جهزت! ..  عليك الدور! ..  خاؼ ويقولك ماتناـ قبل بليل ىيجيلك ما عمره! ..  ىيتحاسب يـو في
! ..  كويس أصبل محدش إف والحقيقة! ..  كويس إنك ىيقولك ديما نفسك من غّير ىيقولك ما عمره..  ؟ إيو

 ىنوصل مش عشاف نصلحو ىنعرؼ ومش واحد عيب ىو دا نقوؿ مش..  نصلحها الـز عيوب وكلنا كامل محدش
 ىنطلع جوانا ماىندور كل! ..  حاجة تعمل عايزة مش اللى المأنتخة والنفس الشيطاف كبلـ دا طبعا أل!!..  للكماؿ

 الدنيا في حاجة أي منك عايزة مش أنا! ..  نفسك وتغير كلها عليها تشتغل الـز..  أووى كتيررررة بعيوووووب
 ! .. بحبك بجد ألنى الجنة في معايا عيزاؾ أنا! ..  يارامي

 لو حلو دا بتقوليو اللى كل! ..  ينفع معدش:  بحزف قاؿ ثم قليبلً  وصمت قلبو تغطي التى الُحجب كلماتها إخترقت
 أوى كتيرة عيوب فيا أنا وفعبل! ..  يعنى صادقة لوكنتى دا معداكي بيكرىوني حواليا اللى كل أنا! ..  تانى حد مع

 ! ..  كدا عايز ربنا إف لمجرد دي بعملها اللى األخطاء أبطل ىقدر مش أنا!! ..  ىقدر مش بس تتصلح عايزة

 ؟؟ بتحبو مش إنت ىو-

 !! كافر وأبقى قلبي من أل أقولك وال ؟؟ بلساني آه أقولك:  بحزف قاؿ

 ..تقو مينفعش رامي يا العظيم اهلل أستغفر-
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 !! فاىمينو مش كبلـ بنقوؿ!! ..  اصبل اهلل استغفر يعنى:  بغضب قاطعها

 ىو..  ربنا غير ىينفعنا حد مفيش عشاف..  ياهلل منك المغفرة اطلب يعنى اهلل استغفر:  بهدوء وقالت بثقة تبسمت
 حاسس ومش! ..  ليو بحبك حاسس مش بس إنت..  ربنا مبيحبش محدش وبعدين..   زايلة كلها والدنيا باقي اللي

 ! بيحبك إنو

 خلق أحقر إنى رغم يدعولي فضلوا وأىلها تقى عن بعدت لما إنهاردة كاف بيحبنى إنو أحس مرة أوؿ أنا:  واجماً  قاؿ
 الجزار اف قاؿ مين أصبل معملتوش انى كرمنى إنو حسيت..  دا الغلط معملتش لما كرمني أنو حسيت! .. اهلل

 معرفتش انهاردة بس! ..  سيلنت بنعملو أو بنيمو بس! ..  ضمير تأنيب بيجيلنا كلنا! ..  البهيمة يدبح لما مبيزعلش
( :  وقاؿ مباشرةً  لعينيها ونظر عميقاً  نفساً  أخذ! .. ) أغلط ومخبلنيش جوايا يعبل صوتو خلى ربنا! ..  سيلنت أعملو

 ! بيحبني إنو أحس مرة أوؿ

  مرة آخر ىتبقى ومش:  بثقة وقالت بسمتها إتسعت

 ؟؟ بإيو حاسس:  وقالت لو نظرت ثم حانية قبلة عليو وطبعت كفو وتناولت يدىا ومدت

 حياتى فى حاجة أحلى وإنك بحبك إني حاسس:  وقاؿ األساس من موجودة تكن لم بمشاعر وأحس بحناف ابتسم

  حياتك فى خلقهالك ربنا حاجة أحلى:  وقالت بسبابتها أشارت

  بحبك:  وقاؿ لو ترمي ما فهم ألنو بحناف إبتسم

  أمك بعشق وأنا:  بمرح قالت

  اسمك بتطيق مش وىي:  وقاؿ  أسلوبها من ضحك

  آراااء..  آراء دي يابني:  وقالت صوتها نبرة غيرت

  ياغيداء ليا يخليكي ربنا:  وقاؿ براحة فتنهد كليهما ضحك

 ..  الدنيا فى بحبها حاجة أى بيعملى اللى ىو ربنا..  خبلص فهمت:  مبتسماً  فقاؿ بحناف لو ونظرت رأسها أمالت
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 ؟ والجنة-

  ىحاوؿ بس شوية بعيدة:  وقاؿ تبسم

 .. حاجة أىم..  اهلل باذف-

  إدعيلي إنتى بس! ..  لمين ىروح باألخص أو..  إزاي ىبدأ عارؼ تقريباً  أنا:  قاطعها

 عشاف بيها بتاخد أسباب بالنسبالك البشر خلى..  ببشر قلبك تعلق ببلش بس..  ديما بدعيلك:  بحناف قالت
 وتعلق ربنا تدعي يبقى ربنا عشاف ىتتغير انت! ..  تغيريك وسبب الفرحة سبب ىما متخليهمش بس..  لربنا توصلك

  وبس بربنا..  بربنا قلبك

 ؟ تماـ..  ورايح ىنا من عنها بصرؾ ىتغض اللى رامي يا تقى حتى وال:  فقالت..  نعم أي رأسو ىز

 أوى بحبك!..  بحد قلبي معلقش ىحاوؿ..  غيداء حتى وال-

 فيها نتجمع إدعيلنا.. اهلل بعوف..  يارامي الجنة في مكاننا-

**** 

 

 وأدخلتها بسعادة وجنتيها من وقّبلتها واسعو ببسمة حبيبة لها فتحت..  معها اتفقت كما حبيبة لبيت ىدى ذىبت
 ؟ ياباشا متوضي! ..  ىنفخك كنت إتأخرتي كنتي لو:  بمرح وقالت الصبلة إسداؿ ترتدي وكانت

  سيادتك عشاف مخصوص متوضية ياستي أيوا-

  بقى يستغلك الـز الواحد ما..  وجماعة حاضر سوا نصلي عشاف متوضيو..  ياىانم ال-

 لها خرجت حتى دقيقة إال وماىي..  مبلبسها لتبدؿ حبيبة استأذنت ثم..  لحظات منذ أذف الذي الظهر سوياً  صبل
  جييييت أنا! ..  تارارارا:  بمرح وقالت
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 ألسفل يصل ضيق جينز بنطاؿ ترتدى كانت فقد..  للحظات بها تحدؽ وظلت لحبيبة تنظر وىى ىدى عينا اتسعت
..  جذابة بطريقة شعرىا وترفع.. الرقبة عند من قليبلً  مفتوح..  ضيق كم نصف" فوشيا" “بدي"و..  بقليل الركبة

 !؟ دا إيو:  بدىشة وقالت ىدى عيووف اتسعت

 ؟ إيو:  فهم بعدـ قالت

 ! دي الهدـو ايو-

 ؟؟ وحشة-

  مستغربة بس! ..  واهلل مقصدش أل:  بسرعة قالت

!  أحلى الصبلة بتاع واالسداؿ بالملحفة شكلك بصراحة:  بخفوت وقالت لؤلرض ىدى فنظرت صامتة حبيبة ظلت
 ..  أحلى الواسعة بالهدـو شكلك يعنى.. 

 قولت بس..  موجود ونور دى زي حاجة ألبس بتكسف حتى..  البيت في لبساىم أنا بس:  وقالت حبيبة تبسمت
 ! كدا متشالين ماىما بدؿ ألبسهم يعني إنهاردة

 ؟؟ كدا قبل كدا بتلبسي كنتي إنتي..؟؟ أصبل ليو جبتيهم إنتي ىو-

 ! ىدانا وربنا فري كنا كلنا..  تدرجنا كلنا..  ياىدى بملحفة اتولدت محدش-

 !! كدا بتخرجى كنتي إنتي يعني:  بدىشة قالت

 فيست ع بلبسو وكنت قصرتو وأنا طويل كاف دا والبنطلوف..  جيبة على دا البدى يعنى..  يعنى بالظبط مش..  أل-
 !.. أصبل حجاب مينفعوش!!! ..  أصبل شرعى حجاب مينفعوش! ..  ضيقين كانوا برضو بس..  سنة طويل

 ! وواسعة طويلة فيستات عليهم بس!! ..  دا زي بناطيل بلبس أنا بس:  وقالت بحزف ىدى صمتت

 ؟؟ مثبلً  الركبة لحد..؟ يعنى إيو قد طويلة-

 ! شووية أقصر أل-
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 ؟ دي بالبنطلوف المتجسمة رجلك وبقيت طب-

 ! ياحبيبة كافرة إنى متحسسنيش:  وقالت بضيق زفرت

 …. بس أنا..  عليا حقك..  اسفة أنا واهلل..  حاجة أقصد ما واهلل..  العظيم اهلل استغفر-

 وحاـز..  أوى أوفر مش ألنو لبسي في يكلمني حد مبحبش بجد بس..  انفعلت ياحبيبة معلش:  بحزف قاطعتها
 على بيقرفني ومعدش ىاديو وربنا الخناقة يـو من بس..  أكتر معاه بعاند فكنت أوى كتير عليو بيقرفني كاف بصراحة

  بقى إنتي تطلعيلي منو أخلص فمش..  لبسي

 ( تبتسم أف حاولت) بقى الكيميا أشرحلك تعالى! ..  ياىدى آسفة أنا:  وقالت بحزف لؤلرض حبيبة نظرت

 شرحها حبيبة أنهت ونصف ساعة وبعد..  بحزف بجوارىا جلست التى لهدى المنهج تبسط حبيبة وبدأت جلستا
 ! آسفة أنا حبيبة:  بحزف ىدى فقالت

  فهمت أنا حبيبة ىتقولي حسبتك:  بمرح قالت

 بغبلسة عليكي رديت آسفة أنا بجد بس..  جميل شرحك اهلل ماشاء فعبل فهمت أنا أل:  وقالت عنها رغما ضحكت
  أوى

  أصبل مبزعلش انا:  وقالت بحناف حبيبة تبسمت

 .. علطوؿ وبيسامح أبيض قلبو برضو ىو..  حاـز زي-

 .. يخليهولك ربنا-

 أصبلً  ىو..  قدامك عليا ماتعصب ساعة من معايا أوى طيب بقى حاـز..؟ تعرفي بس..  يارررررررب:  وقالت تنهدت
..  خناؽ غير من الفجر أصلي وبيصحيني براحة بيكلمني بقى بس..  عنو بعيدة كنت اللى أنا بس طيب علطوؿ

 كدا عسلة بقى..  ىيييح.. مروح وىو شوكوالتة وبيجيبلى

 !! شوكوالتة جابلك عشاف دا كل..  آروبة يا آه:  وقالت حبيبة ضحكت
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 عليا اتعصب إنو قالى أصبلً  ىو..  علطوؿ يفرحني بقى إنو أقصد..  قصدي مش واهلل أل:  وقالت وىدى ضحكت
 اتعصب فهو! ..  ىنا مكنتش ماما عشاف عليا خايف وكاف المستشفى نقلو وىو قدامو الحادثة عمل يوسف عشاف
  ياحبيبة قالى لما اكتر واتعصب بقى عيلت انا لما جامد

 ؟ ليو تفتكرى..  ليو كتير ياحبيبة يقولي بقي معرفش:  بخبث ىدى فقالت صامتو حبيبة ظلت

  الدار على منتأخرش عشاف ىدومي أغير ىقـو انا:  سؤالها من تهرب كأنها وقالت حبيبة نهضت

 واهلل! ..  دي بتستعبط اللى العالم إيو:  نفسها في وقالت بمكر ىدى فابتسمت بسرعة غرفتها إلى ودلفت قالتها
  الحبلؿ في راسين وفق من ويابخت بعض على اليقين

**** 

 وىذا أخرى مرة ىدير مع يجلس لكي اليـو يحضر أف منو طلب محمود الحاج من اتصاالً  نور تلقى اليـو ىذا وفى
 ..  كليهما حق من

 فاطمئنت ىناؾ وسيصلي مشوار في أنو وعلم بو اتصل القلق ساوره حاـز يجد لم ولما العصر صبلة ألداء نور ذىب
 يصلي من وجد الصبلة من انتهى ولما..  الصبلة أثناء يرف ال كى جيبو فى ووضعو ىاتفو أغلق.. وودعو لو ودعا نفسو

 .. حرماً :  قائبلً  يده إليو يمد بجوار

  يارامي جمعاً : وقاؿ لمصافحتو يده بمد وسارع فتبسم رامي فوجده نور إليو نظر

 بدعة دي حرماً  إف كدا قبل قولتلك مش أنا:  قائبلً  كتفو على بخفة يضربو من وجد أخرى بكلمة يتفوه أف وقبل
 ! نور ياسي

 لرامي ذلك يقوؿ أف استطاع ما ولكنو بدعة أنها يعلم فهو..  شديد بإحراج فأحس المسجد إماـ يرى بو فإذا نور نظر
 رد! ..  قبلناىم كلما أخطائنا لنا يصححوف لمين التميل عادة فقلوبنا..  وصافحو بدأ الذي وىو منو ينفره ال كي

 ! مرة آخر الشيخ ياعم آسف أنا:  باحراج

 ؟؟ لحيتك فين ياحاـز وإنت:  وقاؿ رامي وجو في ودقق العجوز الشيخ تبسم
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  شوية بعض شبو ىما.. رامي دا حاـز مش دا:  بسرعة نور فقاؿ لسانو ابتلع كمن صامتاً  رامي ظل

 والرسوؿ..  السن بحكم كدا قد معدش نظرى يابنى يارامي معذرةً ..  يانور بقى راح الشباب:  وقاؿ الرجاؿ ضحك
 ((..  ىرمك قبل شبابك اغتنم)).. لما صدؽ الكريم

  الصحة يديك ربنا:  وقاؿ كتفو على تلقائية بحركة رامي ربت

 " والعافية العفو نسألك إنا اللهم"  مسموع غير بصوت يتمتم وىو ومضى الشيخ تبسم

 ؟ دا زي موقف فى نفسك ماتوقع بدؿ بدعة إنها ليو مقولتليش وإنت:  وسألو لنور رامي التفت غادر ولما

 ؟ يارامي بدعة إنها أقولك إني ىتتقبل كنت أصبلً  إنت-

 فينا تطلع والـز اجتماعى مصلح وعامل الناس ع بتتفزلك عايش إنت ىقوؿ كنت بصراحة أل:  بسخرية رامي قاؿ
  ماتشوفنا كل اخطاء

  ىغيره ومش رأيي:  وقاؿ كتفيو رامي فهز نور ابتسم

  رامي يا اهلل تقبل..  طيب:  وقاؿ تنهد

 ؟ مني مزعلتش..  ومنكم منا:  قائبلً  تبسم

..  حواليك عاملها إنت اللى الخشنة الهالة رغم أوى طيب إنك عارؼ عمري طوؿ..  أل:  وقاؿ بالنفي رأسو ىز
 ..  كدا أووى طيب حد من أزعل فمينفعش

  ىغيريو ومش رأيي:  أسلوبو بنفس وقاؿ كتفيو ىز ثم

 ؟ طيب إني شايف إنت يعني:  بتساؤؿ رامي فقاؿ المسجد من سويا وخرجا الصمت ساد

  كماف خير بذرة وفيك..  أيوف-
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 أف عليو فكاف..  لذلك دفعتو من فعبلً  ىي الخير بذرة فربما..  فراغ من ويحادثو للصبلة يأتي لم رامي أف يعلم نور
 يروىا لم وإف..  نضرة ثمار ذات لفاء شجرة صارت رواىا إف..  خير بذرة بداخلو بالعكس بل سيئاً  ليس أنو يشعره
 ! حياة وال فيها أمل ال..  الجدباء الحبة تلك ىي كما بقيت

  كلها المنطقة فى واحد أغلس وبشوفك!  مبحبكش انا بس:  إستفزازه محاوالً  لنور وقاؿ رامي تبسم

  حاجة أي فى األوؿ بقيت أديني..  هلل الحمد طب:  نور ضحك

 زي مبتتنرزفش ليو! ..  كدا دـ معندكش ديما ليو إنت:  جافة بلغة فقاؿ رامي استفز من ىو نور رد..  الواقع في
  وحش البرود حتى دا..  وتتعصب وتتخانق البشر

  معايا بيهزر واحد تعصبني ممكن حاجة اخر بس.. ؟ بتعصب مش انى قالك ومين:  بجدية نور رد

 ! معاؾ بهزر إنى قالك ومين-

 ؟ معايا مبتهزرش إنت ىو-

  الكبلـ في بيغلبك ماحد عمر:  وقاؿ بضيق رامي زفر

 يسبك أو يضايقك أو يعصبك حد ما وقت!..  السكوت في تغلب إنك المهم الكبلـ في تغلب إنك مهم مش-
 بيغلب اللى إف شايف وأنا..  وتمشي بالسكوت تغلبو وممكن..  أكتر وتشتمو الموضوع تصعد ممكن إنت..  حتى

 .. دي الحتة بفتقد بصراحة وأنا..  بالكبلـ بيغلب اللى من أقوى بالسكوت

  طبعاً  طبعاً  اه:  ببلمببلة قاؿ

..  لبعض بندعي الننا بدعة مش اهلل وتقبل حرما..  غلط معلومة قولتلك مبقاش عشاف صحيح اه:  باىتماـ نور قاؿ
 صبلة كل بعد تبقى الـز عبادة انها قولنا لو بدعة تبقى

 ؟؟ ليو بدعة انها قاؿ الشيخ اماؿ:  بتعجب قاؿ
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 وحد اقولها فببلش الصغيرين لبلطفاؿ قدوة شايفني ىو فيها يقلدني محدش عشاف اقولها ببلش قالى ىو عشاف-
  يعنى عبادة ويفتكرىا عنى ياخدىا

..  الهواء فى حكماً  يعطى..  البشر على يتفلسف"  إجتماعي مصلح" كػ الطبيعي دوره في يستمر نور أف رامي أحس
 فيو يرغب وىو بحوزتو ليس شيئاً  يمتلك نور أف يشعر كاف فقط..  نور يقولو بما معنيا يكن لم لذا..  مايراه ىذا

 أخرى أشياء وعدة..  وعفة..  وأمانة العمل فى نزاىة ويمتلك..  حولو ممن محترمة شخصية يمتلك نور..  وبشدة
 ومكانتو شخصيتو فى يطمع لكنو..  األشقر الشعر وال الزرقاء العيوف فى يطمع ال ىى ربما..  رامي يمتلكها ال تميزه

 ولكنو..  دنيوي رامي طمع! ..  بكثير..  منو أفضل األقل على أنو يعلم ولكنو كثيرا ينتقده كاف وإف..  حولو من بين
 عبلقة في ابداً  ناجحاً  يكوف لن نور أف يرى رامي..  االخرة فى طموح الى الدنيوي الطمع ىذا يتحوؿ أف أجمل من

 للحب وسيلة يعرؼ أف والدراسة والعمل المساجد بين عاش لمن وكيف..  بحبو فتاة يأسر أف يستطيع لن..  حب
 عاش" ألنو..  نور من أفضل نظره في حاـز أف ويرى..  عدة حياتية مجاالت فى نور على يتفوؽ نفسو ويرى!.. ؟

! ..  الحياة من سيمنعو..  حريتو سيقيد الدين أف يعلم ىو..  صراع بين رامي..  الدين يقيده أف قبل قليبلً "  شبابو
..  السحري الترياؽ ذاؾ يجرب ال فلمَ ..  التعجبو تلك حياتو أف وكما..  لتقى بها يصل التى الوحيدة الوسيلة ولكنو
 سيقبل(( .. الدين.. )) باآلخرة جنة أيضا وتضمن بالدنيا جنة فى ويحيك..  الحياة آالـ من يشفي أنو سمع الذي
! ..  وحماقات أخطاء من عليو اعتاد ما كل ينسف أقصد بل! .. ؟ يتغير..  يتغير حين مصيره ما اليعلم وىو عليو
 ألجلها ملتزماً  يكوف أف أحب وكأنو..  بكثير أكبر تقى فى رغبتها ولكن..  كافية بدرجة قوية ليست تركها فى رغبتو

 في سيصب حتماً  لكنو..  ؟ بحت دنيوي مكسب! ..  لو الدعاء والدتها تواصل كي أخبلؽ لو يكوف أف أحب.. 
 عبدا تكوف أف الحقيقة الحرية وأف! ..  يقيد ال الشهوات عبودية من يحرر الدين أف سيعرؼ..  الوقت مع..  اآلخرة

 !؟ تلك من أكبر حرية أىناؾ! ..  ماحولك وكل والجماؿ والحب والشهوة للماؿ عبدا ولست..  وحسب هلل

 

**** 
 مش يانور إيو:  بسرعو عليو ردت التى بحبيبة واتصل مبلبسو فبدؿ بالدار التزاؿ حبيبة وكانت  بيتو إلى نور عاد

 ؟ الدار فى انى عارؼ
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  متلقينيش لما متقلقيش عشاف انهاردة ىدير أقابل رايح إنى بس بقولك أنا-

  يعينك ربنا يابيبي قشطة-

 الدين غير أو الدين في حاجة بتعلميو حد أي..  إيدؾ في اللى األمانات من بالك خدى ياختي طيب! .. ؟ بيبي-
  أمانو فدي

  عليكم سبلـ..  األمانات حق في مقصرش عشاف بقي إمشي..  عارفة وربنا-

  وبركاتو اهلل ورحمة السبلـ وعليكم-

 .. محمود الحاج لبيت وذىب وتوضأ الخط أغلق

 

 نور وصوؿ وقبل محمود الحاج بيت وفي

 ؟؟ النقاب ىترفعي مش اللى إيو ىو-

 ! تانية مرة ياعمو معلش-

 ! كماف مرة أوؿ من يشوفك كاف المفروض يشوفك حقو من يبقى التانية ودى مرة قعدتوا.. ؟ إيو تانية مرة-

 يبقى نستقر لما..  ؟ ليو يشوفنى يبقي..  أصبل متفقناش لسو احنا يعنى بس بصراحة ياعمو فيها مسألتش أنا ىو-
 زى متعملش إيو بنقوؿ المرادى انت ركز ابقى ياعمو بس المهم ىيشوفنى يتقدملى ىيجي حد كل بقى واال يشوفنى

  فاتت اللى المرة

 مقصدش واهلل.. الشكل معاىا بتفرؽ ناس في..  يقرر ما قبل شكلك يعرؼ حقو..  يضايق ممكن ىو بس.. حاضر-
  بمراحل القمر عدى يعنى اهلل ماشاء ىو بس..  ياىدير القمر زى انتى واهلل وحشة انك

 اللى وإنت إزاي بصري أغض المفروض أنا الحج ياعم:  وقالت المرح عمها أسلوب من عنها رغماً  ضحكت
 .. أىو الفساد ع بتحرضني
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  يشوفك الـز..  يعنى بس..  ماأقصد واهلل:  وقاؿ ضحك

  بقى التكتيك ومتبوظليش ياحاج اتقل.. يشوفني إنو رفضت إنى اساس ع دا-

 داىيو في ىتودينا شكلك.. يستر ربنا: بمرح قاؿ

 الحاج استقبل بينما عمها زوجة مع وجلست بسرعة الغرفة دلفت..  الباب جرس سمعت ألنها تنطق ولم ضحكت
 على جلست التى ىدير برفقة وخرج محمود الحاج دخل الحديث من دقائق وبعد العصير لو وقدـ نور محمود

 يراىا أف عليو..  صواب على أنو وأحست عمها كلمات في للحظات فكرت!..  نقاب وبدوف..  قابلتو في استحياء
 كل من صانتو الذي وجهها يرى أف قبل معو تجلس أف ودت لكنها مرة أوؿ من النقاب يرفعوف من وىناؾ..  بالطبع
 إزي:  ببسمة نور قاؿ..  ويسمعهم يراىم بحيث الصالة آخر في وجلس محمود الحاج قاـ..  النقاب بارتدائها العيوف

 ؟ إيو عاملة حضرتك

 ؟ وحضرتك..  هلل الحمد:  قالت

 اللي المرة نسيتها عشاف أوي مهمة حاجة أقولك عايز كنت أنا بس أسئلة جهزتي أكيد إنتي كدا أوالً  بصي.. تماـ-
  فاتت

 أحكيلك حابب كنت بصراحة:  االحراج من بشئ فأردؼ وغضتو ماخجلت سرعاف ولكنها باىتماـ إليو بصرىا رفعت
 .. فيها ىتجوز اللى ىي وحبيبة أنا فيها ساكنين اللى بتاعتنا الشقة ىي يعني..  وكدا المادية ظروفي عن

 ؟؟ وحبيبة طب-

 ىي..  اهلل بأمر ىجددىا طبعاً ..  أوض تلت ىى..  الشقة جنب أقصد..  جنبنا صغيرة إيجار شقة ىاخدلها-
..  أوى كبير مش ومرتبي..  عمك عند وبشتغل بدرس لسو إني المشكلة..  توضيبها وال الشقة فى مش المشكلة
 طبعا يعيني وربنا..  أل وال علطوؿ اتخرج لما حكومية وظيفة ىبلقي ومعرفش

 ؟ المشكلة فين برضو مفهمتش:  خافت بصوت قالت
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 نتفق نيجي لما حاجة كل لعمك ىقوؿ أنا بصي..  جايز معاكي أتكلم عارؼ مش أو..  عارؼ مش:  وقاؿ ابتسم
 .. أل وال ىتقبلى وتشوفي يقولك ىيبقى وىو

 تماـ-

 ؟ أسئلتك-

 بس..  فيك سلبية حاجة أكتر إيو..  يعني بصراحة بس أعرؼ عايزة كنت:  مضطرب بصوت وقالت بعمق تنهدت
 .. عليكم باهلل كبلمك في اهلل اتق

 .. إيو أقولك عارؼ مش بجد.. ؟ أسهل سؤاؿ مفيش:  تفكير بعد وقاؿ عميقاً  نفساً  أخذ

 مضايق أو مخنوؽ أبقي يعني..  غلط ودا بتكلم مش إنى بيقولولي ديما وحاـز حبيبة ىي:  فقاؿ صامتة ظلت
 !.. مخوفاني اللي والحاجات ىمومي حد أشارؾ مبعرفش أصبل أنا بس..  عشاني بيضايقوا ىما..  ومقولهمش

 ؟ حياتو حد يشارؾ ىيقدر إنو تفتكر ىمومو حد يشارؾ مبيقدرش اللي بس:  بضيق قالت

 زي ربنا اتقيت أنا بس حاجة أى أقولك ممكن كاف يعنى..  الصراحة قولتلك أنا:  بحزف فقاؿ إليو ترمي ما فهم
 اللى لحبيبة أقوؿ يـو كل ىرجع..  جداً  عليها ىشتغل وصدقيني دي الصفة اغير نفسي أنا ىو بس..  ماقولتيلى
 ؟ تماـ..  أخنقها ما لحد مضايقنى

 ليا سلبية حاجة دي..  أشتكي مبعرفش أنا:  فقاؿ للحظات صامتة ظلت..  جادة كانت مبلمحو لكن يمزح ظنتو
 بدور اتكلم باجى ولما..  اسمع اتعودت أنا..  دا علطوؿ بيشكتي اللى الحد مبتحبش الناس عادةً  يعني لغيري مش

 .. ويريحني بيوصل ودعائهم يدعولى حواليا للي فبقوؿ..  مببلقيش بس يعبر كبلـ على جوايا

 ؟ فيكى سلبية أكتر إيو وانتي:  بدوره فقاؿ ايجاباً  رأسها ىزت

 ؟ معرفش قولتلك لو ىتصدؽ-
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 رأيك..  السؤاؿ نغير خبلص:  قاؿ ثم" ..  تصدقيني تبقي صعب سؤاؿ إنو أقولك لما عشاف" نفسو في قاؿ
 ؟؟ السياسي

 إليها طفره يرفع لم..  وجهها على تعليق أي يعلق لم أنو خاصةً  باستحياء قالت ثم!! “ ..  ماببلش"  نفسها في قالت
 حاجة..  بصدؽ بكرىها اللى الوحيدة الحاجة..  أعمى كره سياسة اسمها حاجة بكره أنا بصراحة:  األساس من

 أعمل مبقدرش بصراحة أنا بس..  ماتت لى والناس الدـ بتقولي ديما..  حبيبة مع جدا بختلف أنا.. الزمة أى ملهاش
 ىستفيد كدا إنى دمي أحرؽ أو الكدابة األخبار أتابع لما إنى شايفة مش بس! ..  كلو الدـ ضد أنا..  وأنفعل زيها

 ألنى أخرس شيطاف بأنى وصفتى الكلية أياـ من كتيرة وناس معايا بتختلف كتيرة ناس أنا!..  بلدى أو دينى ىنفع أو
..  واحدة بعين بتنقل القنوات وكل..  واحدة بعين أشوؼ مبعرفش أنا.. ؟؟ أصبل واضح الحق ىو..  الحق عن ساكتة

 ! العمى كره بكرىها أنا

  حضرتك رأي إيو معرفش:  فقالت يعقب ولم نور تبسم

"  الخير لنا يسر اللهم! .. آرائنا تتشابو كم!! ..  تشبهني ىي كم! ..  ياهلل.. “ صوتو بعلو ويقووؿ يصرخ لو تمنى
  بالظبط..  رأيك زي:  بهدوء قاؿ.. 

 يعني أعرؼ عايز كنت:  قائبلً  قطعو دقائق الصمت ساد! “ ..  محقة إنتي" لها يُقاؿ أف المرأة تعشق فكم تبسمت
 ؟ الدينية طموحاتك سقف

 ..  الدينية طموحاتك سقف يعني:  قائبلً  فأوضح باىتماـ أنصتت

 ىو:  ىادئ بصوت وقالت“ .. بقى عربي مدرسة إنى اعتبار على" نفسها في وقالت بسرعة أخفتها ولكنها تبسمت
 وحالياً  القرآف خاتمة إني عارؼ إنت ىو..  اوى تماـ.. ؟ إيو الدين فى آخري تعرؼ عايز إنك سؤالك من فهمتو اللى

 وأنا..  طبعاً  وبالتفسير لؤلطفاؿ عم جزء أحفظ ىبتبدي اهلل بعوف ىخلص ما وأوؿ حبيبة فيو اللي الدار مع براجعو
 كشكوؿ بعمل كنت إني وىي أحفظ آجي لما أكتر وىتفيديني جداً  بتفيدني ثانوي تالتة أياـ من حاجة بعمل كنت

 على اتنين أو آية بقرأ يـو كل فكنت وطو مريم بتاع 04 اؿ الجزء مجلد عندى كاف..  للشعراوي ملخصات فيو
 أحب لما إف بحيث يقل اللى ىو الحجم بس يقل المعنى ما بدوف دا الكشكوؿ ؼ ألخصهم شرحهم حجم حسب
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 ؼ كدا أعمل بقيت كدا وبعد.. وأسرع أسهل يكوف يعني لحد أقولو أو علطوؿ دا للمختصر أرجع آيو لشرح أرجع
 فدا..  الشعراوي مجلدات من هلل الحمد كلو القراف لخصت تقريباً  أىو شغالة سنين ست بقالى..  كلو القرآف

 وخبلص بحفظ أبقى مش القراف تفسير أعرؼ إنى بالنسبالي حاجو أىم كاف وأنا..  وكدا التحفيظ فى أوى ىيفيدني
 بجد بجد كبير حد إلى ربنا كبلـ فاىم إنك..  فعبلً  عظيمة حاجة لوحدىا دى ربنا كبلـ أفهم إني فكرة يعني..

 ورد عندي هلل والحمد للقرآف بالنسبة دا.. الشعراوي بتاع..  شرح وأوفر وأبسط أسهل إف وخاصةً  جداً  حلوة حاجة
 الحديث علم أو الفقهية للعلـو بقى بالنسبة..  ثابت يكوف إنو المهم بس بسيط بمعدؿ بيزيد أينعم يومياً  ثابت

 كتاب وفى يفيدني اللي أعرؼ يعني..  تعامبلتى حدود فى الفقو فى أعرؼ إني قولت أنا..  دى الكتير والحاجات
 فيو بتسلى يعني والزلت منو بقرأ كنت المصري محمود بتاع بالظبط االسم فاكرة مش المسلمة فقو أو الميسر الفقو
 منكر أو موضوع وال..  ضعيف وال حسن وال صحيح دا الحديث أعرؼ إنى بالنسبالي صعب كاف اللى بس.. 

 إني اكتشفت كدا بعد بس أعرفهم الزمة فملهاش وكدا نفسي ىعقد قولت األوؿ ؼ بصراحة..  بيو ناخد مينفعش
 حديث"  األمهات أقداـ تحت الجنة"  إف عرفت لما اتفاجئت أنا دا..  أل وال صحيحة دي األحاديث أعرؼ الـز

! ..  غلط وال صح دي األحاديث بيها أعرؼ طريقة عندي يكوف الـز فقولت بيو ناخد مينفعش يعني! ..  موضوع
 األلباني كتب كل مجمع السنية الدرر اسمو موقع من..  أوى سهل إنو اكتشفت بس صعب الموضوع فاكرة كنت
 أثق خبلني واللى..  وكدا موضوع وال ضعيف وال صحيح يقولى وىو الحديث نص بدخل..  األحاديث في اهلل رحمو

 التدوير لو قاؿ دا الراجل ؼ الكتاب ع قاؿ والحوينى حلقو ؼ الحويني مع كاف برنامج مقدـ منو عرفتو اللى إف فيو
 ؟ صح أوي كتير اتكلمت أنا..  أسهل فالموقع صعب الكتاب ؼ

 الجامع صحيح اسمو كتاب جبت دا األحاديث موضوع ؼ أنا..  أوى مش أل:  وقاؿ لها أخيراً  بصره ورفع تبسم
 بادئ الحديث حسب على الحروؼ بترتيب فيو بدور وبقيت لؤللباني عليو قاؿ اللي برضو الحويني الشيخ الصغير
 اهلل بعوف كدا بعد عليو ىدخل أسهل دا الموقع بس..  إيو بحرؼ

 اللي الناس يعني..  بجد أوي سهل بتاعنا الدين ىو:  بخجل وقالت وجهها إلى يتطلع وىو األرض عيناىا لزمت
 وأنا أوى صعب دا األحاديث موضوع فاكرة كنت أنا..  أصبلً  مدورش دوؿ صعب والدين معقد الموضوع تقولك

 اسم فلقيت األحاديث كل فيو أالقي إني صعب ىيبقى كتاب أجيب إنى موضوع حتى األحاديث بكل ىلم إزاي
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 بس اووي سهل الموضوع إف وأعرؼ أعرفها إني أراد ربنا بس.. اصبل بالموضوع عبلقو ملهاش حلقو ؼ دا الموقع
 أحاديث أحفظ فترة من دماغى ؼ حاطو إني صح أقولك ونسيت..  أبدا وجهدؾ تعبك ىيضيع مش وربنا دور إنت
  أحاديث بيها أحفظ برضو سهلة طريقو أشوؼ كدا وبعد وأراجعو وأختمو القرآف أخلص قولت بس

 مدار على تحفظيهم..  مثبلً  حديث كاـ ىتبلقى الصـو باب مثبل تفتحي يعنى..  الصالحين رياض كتاب ممكن-
 وحبيبة أنا..  مراجعو يبقى مثبل الجمعو ماعدا اليـو ؼ حديث تاخدى بحيث..  عددىم حسب على اكتر أو اسبوع
 هلل الحمد دلوقتى لنصو ووصلنا مدة من كدا علمنا

 تماـ-

..  البصر بغض مأمور فهو مبلمحها ارتضى طالما..  زوجتو مبلمح لتكوف مبلمحها ارتضى فقد..  عنها بصره غض
 اهلل لرضى وابتغاءاً  خوفاً  إال بصره اليغض وىو..  وأخفى السر يعلم اهلل ولكن..  ال أـ ارتضاىا ىل يعلم أحد ال ربما

  - وجل عز-

 ؟ تانى إيو في تسألي عايزة:  بصره غاضضاً  قاؿ

 ؟ وحضرتك..  كتير حاجات:  بخجل قالت

  الرحيم الرحمن اهلل بسم نبدأ..  أىو ورقة محضر أنا..  الكتير الحاجات نفس-

**** 

 ؟ ياحاـز إزيك-

 عايز:  وقاؿ حدة إلى فجأة انقلبت دىشة في لو نظر..  خلفو من رامي صوت سمع أف لوال عمارتو يدخل حاـز كاد
 ؟ إيو

 ؟ طيب السبلـ ترد مش-

 يارامي عليكم السبلـ-
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 ؟ إيو عامل..  السبلـ وعليكم-

 ! اذنك عن..  المغرب قبل شوية اريح عايز برا من ىلكاف جاى..  كويس-

 ؟ المسجد في ىشوفك يعني:  أوقفو رامي صوت لكن عمارتو يدلف جاء

 ؟ المسجد في بشوفك وأنا امتو ومن:  وقاؿ أربكتو حادة بنظرة حاـز رمقو

  البيت جنب اللى المسجد في أصلي بدأت..  انهاردة من-

  التانى المسجد في ىصلي أنا طاب:  يتحرؾ وىو وقاؿ ظهره واله

 !! كدا بتعاملني ليو إنت:  حنق في رامي صاح

 ! كدا أكلمك بيخليني غلط إيو عملت إنت شوؼ:  بحدة وقاؿ لو التفت

 ؟ كدا أسود قلبك إزاي إنت! ..  سنين من كاف دا-

 ! أصبل أزعل مبعرفش أنا! ..  أسود قلبي أنا:  دىشة في حاـز قاؿ

 ! أكتر يمكن سنين خمس من تنسى قادر مش إنك بإمارة أوي باين..  باين ماىو ال:  بمكر قاؿ

 ؟ نسيت اللى إنت وال! ..  منساش حق ليا يبقي بنت عرض في وتطعن عليا تكدب لما:  بضيق حاـز قاؿ

  إذنك عن!..  أسود قلبك إف أقوؿ حق ليا كماف وأنا..  متنساش طبعا حق ليك:  بحدة وقاؿ عينيو رامي ضيق

 بضيق حاـز زفر! ..  أبداً  بو يلتقي ال كي أبداً  للمسجد الذىاب عدـ مقرراً  غضب في األرض يدب وىو تركو ثم
 بدخولو ىدى أحست..  وأختو أمو على السبلـ يلقى أف دوف غرفتو ودلف شقتو ودخل السلم درجات وصعد

 ! أريح وعايز تعباف سيبوني سمحتوا لو:  فقاؿ الباب وطرقت غرفتو إلى فذىبت

  ينفع ياحاـز أكلمك عايزة:  بخفوت ىدى قالت
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 أف على اهلل عاىد فقد! ..  يستطع لم ولكنو قليبلً  بنفسو يخلو أف تمنى..  أقدر ال لها يقوؿ أف يستطيع لو تمنى
 . إتفضلي:  وقاؿ وفتحو الباب نحو اتجو..  ألجلها وسعو مافي كل ويبذؿ" .. ىدى.. “ األمانة تلك يحفظ

 ؟ مالك:  الباب أغلقت أف بعد فسألتو وجهو اقتضاب تبلحظ وىى دخلت

 ؟ إيو في عيزاني كنتِ  خير..  شوية تعباف بس ماليش-

 ؟ ياحاـز مالك:  وقالت لعينيو نظرت

 .. بس أنا ماليش:  بسرعة وقاؿ عينيها في النظر وتحاشى نظرتها أربكتو

 ؟ ىتكدب:  بجدية قاطعتو

 ! ضايقتنى حصلت حاجة في:  وقاؿ بضيق زفر

 ؟؟ ايو-

 منذ المنزؿ أسف رامي وبين بينو ماحدث عليها فقص نفسو ماتحملو إفضاء في برغبتو أحس ولكنو قليبلً  صمت
 بس..  ياىدى طايقو مش أنا:  بحدة قاؿ فرغ ولما..  زمن منذ رامي مع شجاره سبب عن يخبرىا لم ولكنو دقائق
 ! نفرتو إنى حاسس مقبوض قلبي برضو

 ؟ لوحدؾ الجنة تدخل عايز إنت ىو!.. ياحاـز عليك حراـ!..  نفرتو فعبل إنت:  بدىشة قالت

 ديما ليو.. ؟ الغلط عن نرجع لما بتقبلونا مش ليو..؟ أخطائنا بتقبلوا مش إنتوا ليو:  بتوتر فقالت بدىشة لها نظر
 ! .. غلطة أوؿ من علينا بتحكموا

 ؟؟ مين احنا-

 زماف وغلطت..  معايا قصرت لما ياحاـز غلطت مانت..  مبتغلطوش نفسكم شايفين اللي أو!..  الملتزمين أنتوا-
..  كويس تبقى اللى بس نفسك عايز ليو.. ؟ غيرؾ تسامح قادر ومش نفسك سامحت ليو.. ؟ مبتصليش كنت لما
 ..  معاؾ كويس متخليهوش ليو
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 ! أسامحو قادر مش أنا بس:  وقاؿ بحزف لؤلرض ونظر حاـز وجم

 غير من بسرعة وتسامح بتنسى إنك ربنا من نعمة دي هلل الحمد يعنى..  حد من ياحاـز أصبل مبتزعلش إنت بس-
 عنو يبعدؾ عشاف مسامحتوش إنك يقولك عّماؿ اللى ىو الشيطاف بس سامحتو إنت وأكيد..  أصبلً  اعتذار

 إنت بس..  مرة مليووف منك أحس اللى ىيبعتلو ربنا..  أوى األملة مش إنت ياحاـز فكرة على..  ومتساعدوش
 ممكن واحد خسرت..  عليو وتفرقا عليو إجتمعا اهلل في تحابا رجبلف خسرت..  الثواب خسرت ىتكوف ساعتها

 للمجتمع وأنفع لربنا وأقرب منك أحسن ويبقى يتغير ممكن واحد خسرت.. الجنة ويدخلك ربنا قداـ يشفعلك
  وللدين

 ؟ منين دا الكبلـ جيبتى إنتي:  بدىشة وقاؿ رأسو رفع! ..  بالفعل محقة فهى نعم..  كبلمها في يفكر صامتاً  ظل

 تحفة كاف ىناؾ لحبيبة درس وحضرت راجعة ولسة الدار فى كنت أنا..  الدين عن بتتعلم اللى يعنى بس إنت ىو-
  كدا قالت اللى وىى يعنى قرأتهم كتب كولكشن ىو كبلمها مكنش ىو..  بالمخطئين رفقاً  اسمو كاف.. 

! ..  فيها حتى يفكر لن..  لو التحل أنها تذّكر حين تبددت ابتسامتو ولكن اسمها سمع حين عنو رغماً  تبسم
  فيكي يبارؾ ربنا:  وقاؿ لهدى نظر..  تعالى اهلل لرضى ابتغائاً ..  نفسو من سيحفظها

 ؟ فين على:  فقالت فراشو من فجأة نهض ثم

 أوى وحشنى..  لرامي رايح:  بحماس قاؿ

 يتغير؟ رأيك لحق-

  ياجميل اذنك عن..  بالكبلـ عليو ىضحك أنا..  بالكبلـ عليا ضحك الشيطاف ما زي:  بحماس وقاؿ بسبابتو أشار

 يرى لم ولكنو..  المغرب آذاف صوت سمع أف إلى العمارة مدخل في ينتظره وظل رامي بيت إلى بحماس حاـز انطلق
 العمارة بنفس يسكناف ورامي محمود الحاج أف حيث السلم على نور وقابل بسرعة إليو فصعد..  ليصلى نازالً  رامي
  سبلـ سبلـ يبل..  اإلقامة قبل رامي أنده طالع أنا:  بسرعة لو قاؿ.. 
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 لو فتحت لحظات وبعد الباب حاـز طرؽ.. بلحظة رامي مع حالو تبدؿ لمَ  يعلم ال الذي لصديقو يدعو وىو نور رحل
 لو كما تبدو..  صاخب مكياج وجهها ويعلو ىو كما تماماً  جسدىا تجسد ثياب ترتدي وكانت رامي أخت" رانيا"

 قاؿ..  كاف أينما اهلل يغضب أف يريد ال فهو..  األرض التفارقاف حاـز فعينا..  ىيهات لكن..  للخروج تستعد كانت
 ؟ رامي أكلم ينفع:  ظهره ووالىا الباب عن ابتعد وقد بسرعة

 لظهره تنظر وىي الرفيع بصوتها نادت! .. ؟ إليها ينظر وال ظهره ليعطيها ىذا من! ..  ىذا تصرفو من بالغيظ شعرت
 ! براا المعقد صاحبك! ..  يارررامي:  بحدة

 دي األباجورة عندكوا ناس إنتوا وال..  السلم نور أنورلك..  ياحاـز أىو خارجلك:  وقالت قليبلً  صوتها خفضت ثم
 ؟ حراـ

 " السكوت إجابتو من فخير..  تجبو فبل السفيو حادثك وإذا“ قاؿ من وصدؽ

 وصفعت غرفتها ىي ودخلت رامي جاء حتى نارية بنظرات ترمقو ظلت..  عليو وحقداً  غيظاً  اشتعلت!..  يجبها لم
 ؟ إيو عايز:  بضيق رامي قاؿ..  بعنف الباب

 ! نتكلم كدا وبعد المغرب نلحق ياال:  قائبلً  الباب وأغلق يده من وجذبو إليو حاـز إلتفت

..  جماعة بو المغرب وصبل المسجد نحو واتجها سوياً  بسرعة وىبطا السلم نحو جذبو فقد للرفض فرصة لو يترؾ لم
 واتصل ىاتفو أخرج المسجد من خروجو وبمجرد ىدير مع حديثو ليكمل محمود الحاج لبيت ليعود نور استأذف
 تقوؿ ممكن بس اهلل شاء إف دلوقتى طالع أنا الال.. محمود ياحاج عليكم السبلـ:  باحراج وقاؿ محمود بالحاج

 يبقى بمبلمحها ورضيت وشها شوفت خبلص أنا بس واهلل حاجة مفيش أل.. ؟ بالنقاب تخرج ىدير لؤلستاذة
 وعليكم..  بألف مش واهلل الشرع دا ياحاج آه( :  بمرح رد ثم.. ) النقاب غير من قدامى متطلعش المفروض

  السبلـ

 ..  ياارب:  وقاؿ للسماء ونظر الخط أغلق
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 ؟؟ بيو تاخدني تيجي أسلوب دا:  المسجد من خرجا أف بعد وقاؿ لحاـز رامي نظر..  نور مغادرة وبعد

  بتتأخر مش المغرب إقامة عشاف مستعجلين كنا..  بقى إيو أعمل-

 أىو أصالحك جاي منا..  دي بتاعتك الغبلسة إيو عليك يابااااي:  وقاؿ بكوعو حاـز فوكزه بضيق رامي زفر

 ؟ ليو:  بتعجب وقاؿ رامي لو نظر

 ؟ ليو اللي إيو ىو-

 ؟ تصالحني جاي ليو-

 ياصاحبي آسف وأنا..  غلس بأسلوب وكلمتك معاؾ أووي وحش كنت أنا عشاف:  باحراج حاـز قاؿ

 ؟ بجد صاحبك أنا ىو:  رامي قاؿ

 ! لورا ويرجعك ىيخسرؾ زيي واحد صاحبت لو بيتهيألي:  بضيق رامي فأردؼ إليو يرمي ما فهم يريد لعينيو حاـز نظر

 إنتوا..  برضو معقد مش بس..  كويس حد أبقى نفسي أنا بس:  بحزف رامي فأردؼ يعلق أف دوف إليو ينظر حاـز ظل
 ! ياحاـز حراـ حاجة كل عندكوا

 كدا؟؟؟؟؟؟ قالك مين:  بدىشة حاـز قاؿ

  معقد بيبقى كدا زيكم بيبقى لما الواحد إف عارفين كلنا إحنا!..  كدا ىي:  تفكير بدوف وقاؿ كتفيو ىز

 أصبلً  قدرت أنا مكنتش تعقيد كاف الموضوع لو وبيتهيألي..  يارامي زيك كنت أنا بس:  قاؿ ثم قليبلً  حاـز صمت
 يارامي أوي جمييل ربنا من القرب.. 

 ؟ الدنيا في حاجة كل أسيب إني في الجميل إيو عارؼ مش..  أصدقكم قادر مش بس..  كدا بتقولوا كلكم ماىو-
  ياحاـز أصدقكم قادر مش أنا.. كدا في المتعة إيو.. 
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 وإدعيو تحبو جرب إنت يعني..  مبيتجربش ربنا إف ولو..  يارامي تقرب ماتجرب طب:  قاؿ ثم قليبلً  حاـز صمت
 عند من جيالك ألنو جاي للي مطمن إنك ىتحس..  للدنيا تاني وطعم براحة وىتحس..  ىيستجيب وىو قلبك ينقي
 تسيب عشاف نفسك بتجاىد وإنت لذة ىتبلقي..  اهلل من اختبار ألنها حاببها ىتبلقيك مشكلة ماتحصل ويـو..  ربنا

 بتقوؿ وإنت فرحة ىتبلقي..  ربنا بحب عشاف كذا ىسيب أنا بتقوؿ نفسك بتبلقي وإنت بسعادة ىتحس..  المعصية
 يقين عندؾ ألنك..  عنك راضي ربنا ىتشوؼ اآلخرة في إنك مطمن ىتبقي..  منو خيراً  اهلل عوضو هلل شيئاً  ترؾ من

 اللي والمرة..  بصرؾ تغض عشاف فيها نفسك على دوست اللي المرة..  حد أجر بيضيع مش عنده إف ويقين..  باهلل
 مرمتش اللى والمرة سيجارة فيها مولعتش اللي والمرة حسابك على فيها أمك ريحت اللى والمرة فيها غيظك كظمت

 عليو وىتؤجر حد كاـ ىتقابل مبتسم مشيت لو شوؼ..  الناس وجو في تبسمت اللي والمرة األرض على الورقة فيها
 فيها تصلي ىتنزؿ اللي والمرات..  كويس بتشرح أو كويس وبتذاكر عملك فيها بتتقن اللي المرات.. ؟؟ اهلل بإذف

..  التحصوىا اهلل نعمة تعدوا وإف قاؿ لما فعبل اهلل صدؽ..  األوؿ في شوية عليك صعب والموضوع المسجد ؼ
..  برضو علينا ربنا نعم من دي ماىي..  بيها وترضيو حسنات بيها تاخد الطرؽ مبلييييييين شووووووووووووووووووؼ

 وحش ىيعاملك ما عمره إنو..  تانية فرصة وبيدينا علطوؿ بيغفر وانو..  ديماً  واعتذراتنا توبتنا بيقبل إنو ربنا نعم من
 يعني..  الرحمن بأخبلؽ نتخلق المفروض إحنا..  عليا حقك واهلل آسف أنا..  عاملتك لؤلسف منا زي ترجعلو لما
 قدر نحاوؿ احنا..  حياتو طووؿ وألف واتنين مرة يُنذر لما غير حد بيعذب ومش العذاب في تدرج عنده ربنا

 ميعرفوش وىما متعاقبهمش..  مرة أوؿ من الوالد متعاقبش الفصل في مثبل إنت يعني..  كدا نعمل استطاعتنا
 ؟؟ يارامى فاىمني..  صغير غلط يغلط اللي زى كبير غلط يغلط اللى ومش!..  قوانينك

 ؟؟ لوحدؾ دا كل عرفت إنت:  وقاؿ بدىشة رامي لو نظر

  بنتعلم كلنا..  لوحده حاجة بيعرؼ حد مفييش..  طبعاً  أل-

 دا ربنا عشاف بحبها حاجة بسيب وأنا أتلذذ إني بتاع الجزء..  أصبلً  مقنع مش وجزء كبلمك من حلو جزء في طب-
 أصبلً  حقيقى مش دا.. 

 .. السلف ما:  بسرعة حاـز قاؿ
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..  عيشتهم ىنعيش وال زيهم ىنبقى ما عمرنا..  كدا بيعملوا كانوا والصحابة السلف متقوليش:  بحدة رامي قاطعو
 عذاب لينا المفروض أصبلً  إحنا يعني..  مرة مليييييوف حظنا من أحسن حظهم يعني الرسوؿ مع عاشوا ناس دوؿ

 .. زيهم الرسوؿ معشرناش ألننا ُمخفف

  والسبلـ الصبلة عليو:  ببسمة حاـز قاؿ

 ؟ ماشي..  ديماً  والسبلـ الصبلة عليو تقوؿ إتعود:  حاـز فأردؼ بتعجب رامي لو نظر

 !! سؤالي من بتتهرب إنت..  إيو في بتكلم وأنا إيو في بتتكلم إنت شوفت:  بضيق رامي قاؿ

 إنت يعني ياسيدي المهم..  حاجة أو أضايقك أقصد ما واهلل بفكرؾ بس..  بتهرب ما واهلل:  بثبات حاـز رد
 الصبلة عليو الرسوؿ أياـ زماف يارامي بص( :  أردؼ ثم بمرح قالها) محاضرة مني طالب إنت دا سؤاؿ مسألتنيش

 كفروا اللي الناس بتاع الرسوؿ نفس فيهم بُعث دوؿ الناس نفس إف مع..  كفرت ناس وفي آمنت ناس في والسبلـ
!! ..  منهم أخف عذاب لينا يكوف المفروض إيو يعني معلش وبعدين..  حجة مش دي إف أقولك إني القصد!!.. 

 بقيت يارامي عليك باهلل!! ..  نفرض عشاف أصبل إيو نفهم إحنا.. ؟ ىنفرض اللي أنا وال إنت ىو..؟؟ المفروض
 إنت..  كبلمي من بالي آخد الـز كماف وأنا بالك خد عليك فباهلل يزعلك ممكن دا المفروض كلمة عن الكبلـ

..  ماتقاطعني قبل ثواني( :  سبقو ولكنو بحدة يقاطعو جاء.. ) مينفعش دا الكبلـ يارامي واهلل.. ؟؟ ربنا على ىتفرض
 عشاف عانوىا اللي المعاناة مظاىر من أقولك كدا بس ثوانى..  جدا إتعذبوا والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ أياـ زمااااف
 وفلوسك وبلدؾ بيتك تسيب إيو يعني عارؼ..  تتبلغ والرسالة تكمل الدعوة عشاف..  ويوصلي يوصلك الدين

 حجر إيو يعني عارؼ..  خاااالص حاجة أي فيو معاؾ ميكونش مكاف تروح إيو يعني عارؼ.. ؟؟ وتسيبهم وتهاجر
 بنستحمل مش إحنا دا..  األرض على المولعة الصحرا فى مرمي وإنت عرياف وىو صدرؾ فوؽ يتحط حجمك
 قعدت لو أنا يارامي واهلل!! ..  ثابت وىو إيو فيو حصل ببلؿ سيدنا كدا بس تخيل.. الباب في يخبط الصغير صابعنا

..  ببالغ مش وواهلل..  ىخلص مش لبكرا ىنا من الصحابة فيها اتحط اللي والظروؼ الصحابة معاناة عن أكلمك
 منحاولش إحنا ليو.. ؟؟ إزاااي بيحبوا كانوا.. ؟؟ ربنا مع إيو حالهم كاف دووؿ الصحابة..  أووى كتيييير ناس وىنسى

 ناس في فكرة على..  مصدؽ مش إنك بقى حتة..  منهم فهو بقوـِ  تشبو ومن..  ونحبهم بيهم ونتشبو زيهم نكوف
 والصالحين األئمة زي الصحابة بعد ناس في يعني..  وخلصوا زماااف مكانوش يعني..  إنهاردة لحد اهلل مع حاؿ ليهم
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 يكتبوا عشاف للتانية بلد من بيسافروا كانوا..عارؼ؟؟ إنت..  بعبادتو وبيستمتعوا..  جدا اهلل بيحبوا كانوا كلهم
 سوند أو يوتيوب تفتح فكرت لو إنت..  زيينا سهلة الحياة وال نت عندىم مكانش..  ويدونوىا صحيحة األحاديث

 أياـ أصل..  كتير الفتن أصل نقووووؿ ونرجع! ..  رىييييب العدد..  دعاااااة لكمية برامج كمية ىتبلقي كبلود
! ..  بيتك في قاعد وإنت دينك تتعلم تقدر يعني!! ..  بنستعبط اللي إحنا يارامي واهلل..  إيو معرفش الصحابة

 حاجة فيهم تسمع منهم ساعو تاخد ممكن دوؿ الفيس بتوع ساعات خمس األربع!! ..  وقت مفييش ومتقوليش
 عن قصة نسمع ولما..  عامةً  أقصد بس يارامي إنت مقصدش!.. السعيدة المزرعة بتلعب كدا قعدتك بدؿ مفيدة
 والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ إف نعرؼ لما..  بس نظري دا الكبلـ..  حقيقي مش دا الالال نقوؿ باهلل التعلق شدة
 سيدنا إف نعرؼ لما..  حقيقة تكوف يمكن ال" ..  األولين أساطير"  دي..  ؟؟ إيو نقوؿ قدماه تتوـر حتى بيصلي كاف
 دي الالالال نقوؿ ىيحس مش يقطعوىا يسجد ولما خمرة ىيشرب مش إنو قاؿ رجلوا يقطعوا جم لما الزبير ابن عروة

 راكع لسو القوه رجعوا لما وبعدين جريت والناس منو جزء وقع والمسجد بيصلي كاف واحد ولما!!..  االولين أساطير
..  األولين أساطير دي الالال! ..  أصبل بحاجة محسش إنو وقالهم جريوا إنهم إستغرب!!..  راكع لسو!!! .. 
..  يارامي واهلل آه..  بربو العبد عبلقة عن خاطئ تصور عندنا الشديد لؤلسف إحنا.. ؟؟ كدا مش..  يعني خرافات
 إحنا! ..  أصبل يحصل ممكن دا إف منتصورش خلتنا لدرجة..  أوووووووووووووووووووووووووووووي بالدنيا إنشغلنا

 اهلل في الظن وبنسئ ساعتها في بنذنب بنتوب لما ديماً  اللي إحنا..  اهلل في بنثق مش اللي إحنا..  يارامي غلط اللي
 ظن عند أنا فين"..  المرادي تنفع إستحالة  ومعرفتش كدا قبل جربت أصلي! ..  تانى ىنرجع أصلنا..”  ونقوووؿ

! ..  تايب..  وخبلص ليك رجعت أنا خبلص بقى يارررب..  هلل والتسليييم واإلسبلـ اإليماف بجد فين!!..  بي عبدي
 ..  النهاية لما يارب فيك واثق.. حد ألبعد ألبعد ألبعد فيك وواثق يارب تايب أنا

 اهلل في بحبك أنا..  يارامي واهلل:  وقاؿ تنهد

 جوايا إيو بيعمل كبلمك متعرفش..  ياحاـز أووي بحبك كماف وأنا:  وقاؿ نواجزه بدت حتى إبتسم..  رامي إبتسم
 .. رد القي مش أنا..  أنا..  دلوقتي

 يارامي الجنة سوا نروح عشاف مستنيك أنا..  رد منك مستني مش:  ببسمة قاطعو

 ؟؟ كويس حد بقيت وإنك أعمالك في واثق للدرجادي:  بحيرة رامي قاؿ
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  األولين أساطير مش ودي..  ربنا في واثق للدرجادي:  وقاؿ نافياً  رأسو ىز

  بنتعلمها حاجة كل قولتلي مش..  ؟؟ منين جبتها دي حلوة:  ببسمة رامي قاؿ

 عليو اهلل ماشاء ىو بجد بجد بجد بس صريح كبلمو ىو عليك بيطبطب مش ىو..  بص..  الغليظ لمحمد بسمع-
 عمرى إني أقوؿ ما كل لنفسي أقولها بقيت األولين أساطير كلمة بجد يعني..  أوى كتير مفاىيم اهلل بفضل فيا وغير

..  ؟ وللفتن لنفسي جهادي وفين..؟ يعنى معلش ربنا في ثقتي فين اماؿ..  دوؿ ربنا حبت اللى الناس زي ماىبقى
 ..  اهلل شاء إف سوا ونحضرلو السبت يـو معايا تيجي الـز بجد

  بيتنا على بقى ىروح أنا..  ماشي-

 ؟ إيو تعمل ىتطلع..  ماشي-

  تاني كبلمك في أفكر عايز بس..  بصراحة عاارؼ مش-

..  أصبل حد مع كدا اتكلمت ما عمرى أنا دا الكبلـ سخرلك اللي أصبلً  ىو..  مساعدتو وتطلب ربنا ماتكلم طب-
 ..  فيو بتفكر اللي كل وقولو يارامي فكلمو

  إدعيلي بس اهلل شاء إف:  رامي قاؿ

 بينا ربنا عبلقة فاىمة اللى ىي إنها وقولها دقيقتين نفسك كلم ماتصلي قبل..  يارامي شرط عندي بس..  حاضر-
 على ويعينك بيها والتعلق عبادتو لذة يرزقك ربنا وإدعي..  األولين أساطير من دا ربنا حب إف فاكرة اللي ىي..  غلط

 .. بتصلي وإنت خالص تاني بمعنى ىتحس وواهلل..  ديماً  نفسك

  ياعم بس حلفاف غير من-

 ؟؟ إتفقنا..   أياـ تلت وىصـو قولي تاني بمعنى محستش ولو..  اهلل في واثق عشاف..  ىحلف أل-

  فعبلً  واثق شكلك:  بجدية رامي قاؿ

  وجداً  اهلل في واثق:  براحة حاـز قاؿ
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 اهلل بإذف العشا في ىقابلك..  ماشي-

  يارامي اهلل أستودعك-

 أحس..  قلبو تعتري تماماً  مختلفة ومشاعر أشياء..؟؟ شئ..  مختلف بشئ أحس بقوة ينبض وقلبو لمنزلو رامي عاد
 ستخذلو نفسو بأف شعور يتخللها حاـز حديث من إستمدىا اهلل في بثقة شعر..  آت ىو مما خوؼ يتخبطها بسعادة

 بدأ..  أبداً  منها يمل ال التي الوساس تلك في الشيطاف بدأ..  يفكر فراشو على وارتمى بابو وأغلق غرفتو دلف.. 
 سوى اهلل عن شيئاً  يعرؼ ال ىو..  اهلل عن مايكوف أبعد ىو! ..  للتوبة ىو ُخلق فما!..  محالة ال سيفشل أنو يحدثو

 بس:  بجدية وقاؿ السلبي تفكيره من فجأة انتفض..؟؟ سيقبلو كيف..  سيدعوه كيف..  وغيداء حاـز بو ماحدثو
 من ىخرج ومش لوحدي إني افتكرت ما وبعد بيو بيفكرني وىو انبارح من..  فكرني مكنش عايزني مكنش لو ربنا

..  اعتذر ما غير من حتى! ..  واتصالحنا جيو حاـز وبعده نور وبعدىا غيداء طلعلي فجاة لقيتو دي تقى بتاعت األزمة
 دا كل يعمل ربنا عشاف أصبلً  مين أنا بس.. ؟؟ أرجعلو أنا عشاف دي الحاجات كل رتب ربنا يكوف ممكن بجد ىو

.. ؟ برضو عارؼ بس..  دي الحاجات كل يبعتلي ما قبل التوبة منوتش حتى ومستاىلش عاصي انا دا..؟؟ عشاني
..  ربنا عن حاجة أي معرفش أنا دا!  الدين في كماف ىألف بقى أنا ىو!..  كرمو من دا أكيد..  الكريم اسمو ربنا
 بصراحو أوي بستظرفو مش نور ببلش حاـز أسأؿ ما طب! ..  غلط أكوف وممكن!..  صح أكوف برضو ممكن بس
 الدين في يعرؼ ىو بس!!.. مني أحسن إنو يحس محبوش أنا بقى وبعدين..  حاـز فيها ىسأؿ حاجة كل ىو بس.. 

 إييييو أعمل طب!..  كدا حاجة كل عارؼ اللي وىو قدامو وحش شكلي برضو بس..  يفيدني وممكن مني أكتر
 ىيسألني العشا في أكيد حاـز..  إممممممممممممممممممممممم..  العربية في ساعدتني ما زي ساعدني ياربي

 وخبلص ماقالي زي أصلي ىقـو أنا.. عليا ماحلف زي أل وال مختلفة بحاجة وحسيت ماقولتلو زي أل وال صليت
 ىحس مش ألني كدا كدا أياـ تلت ىيصـو أصبلً  أصبلً  وىو الكبلـ مسمعتش إني وحش شكلي ميبقاش عشاف
  مختلفة بحاجة

 يملك أال لمسلم كيف..  نفسو من وخجل بُخزي أحس يجد لم وحين غرفتو في مصلية عن وبحث فراشو من نهض
 آسفاً  فسيضطر مثلو ألنها مكانها تعرؼ لن رانيا بالطبع..  أختو أو أمو يسأؿ أف وقرر بضيق زفر!! ..  بغرفتو مصلية
 إيو مصيبة وعملت..؟؟ أصبل بتصلي امتو من"  مثل عبارات سُتسمعو أف ويعلم تعليقاتها من يسلم لن التي أمو لسؤاؿ
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 ذىب..  ويتحملها نفسو على سيدوس ولكنو صدره بها يضيق التي العبارات من وغيرىا" ..  بالصبلة فيها بتداري
 ؟ مصلية عندؾ ماما:  رخيم بصوت وقاؿ بهدوء بابها وطرؽ لغرفتها

 ؟؟ المغرب ىتصلي ليو:  بعيناىا تتفحصو وىي وقالت الباب فتحت

  عادي يعني أوضتي في مصلية عندي يبقى عايز..  بس عايز..  الجامع في صليتو أل-

 ..  يرحمو اهلل أبوؾ بتاعت دي:  وقالت الدوالب من مصلية وأحضرت غرفتها ودخلت بتعجب حاجبها رفعت

 ..  ياماما شكراً :  وقاؿ منها تناولها

  الفجر وش انبارح ماجيت بعد نزلت..؟ الصبح فين كنت إنت:  قائلةً  أوقفتو ولكنها لغرفتو يرحل وجاء

 كاف والجو نبطشية عندىا كاف عشاف غيداء كلمت وبعدىا..  يعني مشكلة مفيهاش ياماما الفجر أصلي روحت-
 وجيت بيتها وصلتها فروحت وحش

 ؟ ضرتي بنت!..  غيداء:  بضيق وقالت صدرىا أماـ ذراعيها عقدت

  ضرتك اللي ىي مش ضرتها اللي إنتي ياماما أل:  بسخرية وقاؿ ابتسم

 ؟ واهلل ال:  بتبـر قالت

  بعض على متجوزكوش بابا أصبل ضراير مش إنتو ماما-

 ؟؟؟ توصلها وروحت خدتك والحنية إزاي نبطشية عندىا أصبلً  الهانم إف عرفت يعني المهم-

 ؟؟ لوحدىا دي والظروؼ الجو في بدري تمشي أسيبها..  أختي مش-

 متأخر الوقت إف رغم..  حاجة وال كلمتها وال شوية من نازلة وأمك أبوؾ من اللي أختك سايب ماإنت..؟؟ ياسبلـ-
 والظروؼ الجو ونفس

 ؟ كدا متأخر ليو تنزؿ سبتيها وإنتي:  بضيق قاؿ
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 خلقتها في عمبله اللى وال لبسها على بتكلمها وال..  حاجة مبتقولهاش نازلة وىي يـو كل بتشوفها مانت-

  ياماما نفسو في حر واحد كل:  بضيق رامي قاؿ

 وال..  كماف دي على تخاؼ يبقي دي على ىتخاؼ طالما!..  حر واحد كل مش ياخويا ال:  واضحة بغيرة صاحت
 ؟؟ مثبلً  الشغالة بنت ودي أختك دي

 طيب:  وقاؿ رأسو ىز! ..  األساس من الدنيا في موجودة غير التي ضرتها ابنة..  غيداء من تغار والدتو اف رامي فهم
 دا متأخر الخروج موضوع في ىكلمها تيجي لما ياماما

 الست مع بتعمل ما زي..  برا تتأخر ما بدؿ بليل ىاتها روح ابقى..  متكلمهاش أل:  وقالت خصرىا في يدىا وضعت
  غيداء

 تاني حاجة عايزة كدا خبلص..  راجعة وىي أوصلها لو عايزة وأقولها ىكلمها طيب:  صبر بنفاذ وقاؿ بضيق زفر
 ؟؟؟؟؟؟؟؟

  أل:  ببرود قالت

 فصلتني بجد عليها حراـ.. ؟ حاـز وال غيداء براءة فين:  لنفسو وقاؿ بضيق الباب وأغلق غرفتو نحو متجهاً  انصرؼ
 ليو!..  أتغير حبيت لما تشجعني عليها ىاين مش ليو..  كدا بتغير ليو ىي!!..  فيو عايش كنت اللي الجو من

 عليا بتسأؿ علطوؿ وىي جداً  وحش بعاملها عمرى طوؿ منا..  كويس غيداء عاملت لما غلطت إني محسساني
 غيداء ىتبقى مش..  وأعيط حد حضن في اترمي نفسي إني حاسس..  احتياج أو بفراغ حاسس بجد أنا! ..  برضو

 دي الدنيا في لمييين اروح عارؼ مش أنا..  ىتقدر مش أصبل ماما حضن ؼ وال.. قدامهم شكلي عشاف حاـز وال
 ..  يفهمني

 تكبيرة كّبر..  اليبكي كي يتماسك وىو األرض على فرشها.. عينو في الدموع تجمعت وقد بيده للمصلية نظر
 تبلمس أف أراد..  السجود في التعجيل في برغبتو أحس..  القصيرة السورة أو الفاتحة قراءة في يتأنى ولم اإلحراـ
 دموعو وخرت ساجداً  خر! ..  فحسب..  يسجد أف أراد..  اهلل من يكوف ما أقرب يكوف أف اراد..  األرض جبهتو
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 وىو يبكي أخذ..  اهلل يدعو كيف يعرؼ ال!! ..  يقوؿ ماذا اليدري..  انفاسو وتتقطع يبكي ظل..  مخادعها من
..  الشيطاف باتباعها اهلل عن أبعدتو التي نفسو..  خذلتو المتسلطة نفسو أف يشعر..  نفسو من وُخذالف بخزي يشعر

 وماذا..  اهلل يدعو كيف اليدرى ألنو بألم أحس..  بعيييد كاف ألنو شديييد بألم أحس..  حرجو تطب أف تستطع لم
 أف لسانو معاصيو تقيد..  خطاياه أسير أنو يشعر لكنو..  ولكنو لها بشوؽ أحس..  تلك السجود لحظة في يقوؿ

 مع الحديث أف يدرى ال..  وأخفى السر ويعلم القلوب خبايا على مطلع اهلل أف يعلم ال..  يعانيو بما اهلل ويخبر ينطلق
 سوى اليحتاج! ..  كلمات يحتاج ال اهلل مع الحديث..  ترجماف وال كلمات والترتيب..  موعد إلى يحتاج ال اهلل

 ..  منو للقرب تشتاؽ..  هلل تشتاؽ روح..  بدونو ومذلتها بفقرىا تشعر..  اهلل تحتاج روح..  لروح

 أالزلت..  هلل فعبلً  بالشوؽ روحك ُتحدثك ألم..؟ القارئ أيها عيناؾ ُتدمع ألم..  أبالغ وال كاألنهار رامي دموع جرت
 الذي بداخلك الصوت ذاؾ تسمع أال.. ؟؟ األولين أساطير من االحتياج وذاؾ الحب وذاؾ الشوؽ ذلك أف تؤمن

..  اآلف بروحك اهلل فيها تناجي سجدة إلى تشتاؽ أال..  خياؿ وليس موجود ىو..  تكذبو ال.. ؟ السجود إلى يدعوؾ
 الشوؽ وأف..  بقلبك حيٌ  اهلل حب أف لنفسك إثبت الفرصة إنتهز!..  كثيراً  بالفعل تأخرت فلقد..  للتأخير الوقت
 والتي الكلمات تلك لك سخر من ىو..  بروحك ناجيو..  يديو بين إبك..  إليو إذىب..  هلل الشوؽ..  بك يشتعل
 إلي اهلل أرسلها..  لك خصيصاً  الكلمات تلك..  دقائق منذ أكتب بدأت حين بالي في ماكانت أنها باهلل أقسم

 يكثر حين..  األولين أساطير ليست أنها لنفسك وإثبت فإغتنمها..  لك ىي..  مني وال منك تدبير أي بدوف روحك
..  لك اهلل رسالة مفعوؿ زواؿ قبل..  اآلواف فوات قبل..  اآلف هلل وعد قم..  التتحدث لذا..  المفعوؿ يقل الكبلـ
 ! اآلف قم بل..  لحظات بعد سأقـو تقل ال" ..  التسويف" الشيطاف مدخل واحذر

**** 

 يؤلمو كاف ما بدموعو أفضى أنو أحس..  بروحو اهلل مع وىو الوقت من مضى كم يعلم ال طويلتين ركعتين رامي أنهى
 !  فحسب يهديو..  يهديو أف النهاية في دعاه..  آالمو عن وجل عز هلل تكلم.. 

 

**** 
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 على األخرى ىي وافقت التي منار رأي معرفة منو وطلب موافقتو على وأخبره بعليّ  عمر اتصل المساء ىذا وفى
 اهلل تدبير يبقى لؤلمر دبرنا فمهما..  كثيراً  كثيراً  اهلل استخارت أف بعد بقليل عمر اتصاؿ قبل والدىا وأخبرت الخطبة

 عائلة ألنهم عليها يختلفوا لن والتي النفقات على ليتفقوا أباه مع التالي اليـو فى يحضر أف عمر وطلب..  األعلى ىو
 .. تقريباً  واحدة

 

 بغيداء صلة على ألنو الدائم أمو وتأنيب أختو سخرية من لقى ما رغم مساره يصحح رامي خبللها بدأ أياـ عدة مرت
 يصبر أف منو طلب لحاـز اشتكى وحين..  البيت فى الجلوس اليطيق وصار معها بالحديث صدره يضيق صار.. 

 !  وأختو أمو ىما..  ليتركهما غريبين شخصين ليسا فهما..  يأس دوف دائماً  لهما ويدعو

 

..  بانشغالو متحججاً  فأبى محمود للحاج معو يذىب أف خالو من نور وطلب بعضهما على وىدير نور من كبلً  وافق
 طلب فقد يحزف ولم يجزع لم نور ولكن! ..  وصاية خير اليتيم على وصى قد وسلم عليو اهلل صلّ  النبي أف يعلم ال

 وكاف البداية من عنو أخفى ألنو خفيفاً  عتاباً  وعاتبو السعيد الخبر لهذا وفرحة سرور بكل ووافق معو الحضور عمو من
 ىو وافق الذي محمود للحاج معو وذىب عمو فتقّبل منو بأدب اعتذر نور ولكن مرة أوؿ من معو يذىب أف يود

 وخلقو دينو ترضوف من جائكم إف)) وسلم عليو اهلل صلّ  اهلل رسوؿ بحديث عامبلً  القليلة نور بإمكانيات اآلخر
 بيتو تجهيز فى نور بها وسيشارؾ العروس أىل على كانت التى الخطبة تكاليف يوفروا أف على واتفقوا(( .. فزوجوه

  بذلك يخبرىم لم عمها ولكن ىدير اقتراح ىذا وكاف

 

 والدىا يبقى أف وطلبت حجابها بكامل حضرت..  الخطبة موعد ليحددا والدىا مع وجلس منار لمنزؿ عمر حضر
 ؟؟ خطوبة في ميبقاش ينفع ىو:  بتردد وقالت نفساً  أخذت..  اآلخر ىو رأيو وتأخذ أمر فى عمر لتحدث

 ؟؟ حاجة ومقولتيش كدا قبل موافقة كنتي مانتى يامنار ليو:  بتعجب والدىا فقاؿ الرجبلف ُدىش
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 لو حتى الفاضي ع تكاليف ىتبقى إنها وحاسة استخارة بعمل يومين بقالى أنا يابابا بس:  وقالت االرض ؼ نظرت
 غير دا وبيبس اكل وىنجيب اسبلمي لو حتى جي دي ونجيب زينة نعمل الـز برضو ماحنا البيت ؼ ىنعملها
 ؟؟ دا كل ليو..  الكراسي

  العريس ع الخطوبة يامنار متخافيش:  بمرح وقاؿ عليّ  ضحك

  ياعمي ماختلفناش العروسة ع والفرح:  عليّ  أسلوب بنفس عمر فقاؿ كليهما ابتسم

 الخطوبة فلوس وفروا صاحبتى واحدة زى نعمل يعنى..  جد بتكلم..  مبهزرش واهلل:  منار فقالت الرجبلف ضحك
 متطولش الخطوبة فترة عشاف العريس مع بيها وساىموا

  وافقتم االتنين إنتوا لو مشكلة معنديش واهلل:  وقاؿ لعمر باىتماـ والدىا نظر

 محدش لو صفة بأى عندكم ىاجي انا يعني..؟ مخطوبين إننا إزاي ىتعرؼ الناس بس:  قاؿ ثم قليبلً  عمر صمت
 بعوف..  شهر كاـ لسو يعنى الكبيرة االجازة فى ىيبقى اهلل شاء إف الفرح كدا كدا وكماف.. ؟ اتخطبتى إنك عارؼ

  الشقة أخلص خبللهم ىقدر اهلل

 فلوسها ممكن إف شايفة انا..  الزمة ملهاش حاجة فى نصرؼ عايزة مش أنا بس:  منار فقالت قليبلً  الصمت ساد
  أىم تانية حاجة بيها يتعمل

 لعمرة تحويش بداية وتخلوىا الخطوبة فلوس تاخدوا ممكن:  والدىا فقاؿ لرأيها ماؿ أنو شعر فقد مفكراً  عمر صمت
  التحويش فى بقى وشطارتكم إنتم..  حج أو مثبلً 

 ؟ ياعمر رأيك إيو..  يابابا كدا صح:  بحماس منار قالت

 العيلة فى الحرب أعلنا كدا إحنا بس.. بالموضوع جداً  مرحب أنا دا مشاكل أي معنديش:  لوالدىا ناظراً  ببسمة قاؿ
 .. احتماؿ عرفت لو عمتي.. 

 ..  موافقة مش أنا:  بتذمر وقالت خصرىا فى يدىا وضعت التى منار والدة دخوؿ كبلمو قطع
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 الخطوبة فلوس يخلوا بتقولهم وإنت وسمعتك العصير أجيبلكم جاية كنت:  باحراج فقالت بتعجب زوجها لها نظر
  ياعليّ  العشم مكنش( : بعتاب أردفت ثم!.. ) عمرة بيها يطلعوا

 بيقولنا كاف بس ىو عمو اقتراح مش احنا اقتراحنا كاف دا ياعمتو الال:  أيضاً  يكذب أال محاوالً  بسرعة عمر قاؿ
  أكتر مش الخطوبة بفلوس إيو نعمل اقتراح

 ؟؟ اهلل شاء إف بقى ليو خطوبة عايزين مش وإنتو: صبر بنفاذ سارة قالت

..  بترضى وال حاجة بيعجبها مش الناس كدا وكدا الفاضي ع مصاريف ىتكوف ياماما عشاف:  بحماس منار قالت
  متعجبش االخر وؼ خطوبة ونعمل نفسنا نتعب فليو

 بتفرح أـ أي زي بيكي أفرح نفسي أنا وبعدين! ..  أخواتنا دوؿ ؟؟ يعنى مين ىنعـز احنا ىو:  بدىشة األـ قالت
 لبنتو يعمل مرضيش بخيل أبوكي على تقوؿ الناس عايزة وال السر ؼ تبقى خطوبتها اللى بقى أنا بنتي عايزة وال ببنتها

 ! خطوبة

 ! بيهم مالنا احنا ياماما يقولوه اللى مايقولوا:  بتعجب وقالت والدتها تفكير أسلوب من منار ُذىلت

 أوى يهمني أنا إنما معاكي مبيفرقش إنتي!! ..  يقولوا اللى يقولوا نسيبهم مينفعش طبعا أل:  بانفعاؿ األـ صاحت
 !! الناس قداـ أبوكي شكل

 إني عارفة ىي! ..  ياسارة كدا متقصدش منار أكيد:  بهدوء قائبلً  عليّ  فتدخل لسانها ابتعلت قد وكأنما منار صمتت
 الناس كبلـ معايا بيفرؽ مش

 ىي دا ياعليّ  عليك حراـ..  الدنيا فى ست أي زي ببنتي أفرح وعايزة! ..  معايا بيفرؽ أنا بس:  بحزف سارة قالت
 راضية واهلل!..  تاني مخلفش حكمت اللى يعني انا ىو! ..  بمين أفرح بيها مفرحتش لو عندى اللى واحدة بنت

 ؟ ياعمر موافق( :  قائلةً  لعمر نظرت ثم) ببنتى أفرح وسيبوني بقوا إنتوا فإرضوني..  مااعترضت وعمرى

 رد سيكوف ماذا يعلم ال فهو.. يوافقها حين منار يخسر قد ولكنو لعمتو مايميل دائماً  فهو..  مأزؽ في أنو عمر أحس
  ىنعملوا وتحبيو ياعمتو تشوفيو اللي:  وقاؿ تنهد..  فعلها
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 بترضيني عمرؾ طوؿ بيك عوضني ربنا..  مراضني ديما ياللى يابني ليا يخليك ربنا:  وقالت وإحتضنتو يده من جذبتو
 !! بنتي زي مش

 خبلص:  وقالت أمامهم التبكي كي التماسك حاولت ولكنها عينيها في الدموع وتجمعت! ..  منار عينا اتسعت
 إذنكم بعد! ..  يريحكم اللي إعملوا ياماما

 فى رأسها دفنت..  تبكي فراشها على وارتمت بابها عليها وأغلقت غرفتها ودلفت الغرفة من مسرعة خرجت ثم
 رضيتك ما عمرى أنا..  براضيها وال كبلمها بسمع مش برضو أطلع كل بعد يعني:  بحسرة لنفسها وقالت الوسادة

 إستغفر العظيم اهلل إستغفر العظيم اهلل إستغفر العظيم اهلل إستغفر العظيم اهلل إستغفر العظيم اهلل إستغفر!! ..  ياماما
 عليها أقوؿ أقصد وال أعترض ماعايزة واهلل..  العظيم اهلل إستغفر العظيم اهلل إستغفر العظيم اهلل إستغفر العظيم اهلل

 يقوؿ عمر طب! ..  براضيها مش إنى قالت لما أووي جرحتني بس..  إيو قد بحبها أنا يارب العالم إنت..  حاجة
 يقوؿ وكماف..  وحشة فكرا عنى ىياخد أكيد رضيتها ما عمرىا خطيبتو على بتقوؿ حماتو يعني.. ؟؟ دلوقتى إيو عليا
 الـز..  ماما عشاف زعبلنة أكوف الـز!! ..  إيو عليا يقوؿ عمر عشاف وال ماما عشاف زعبلنة أنا ىو!!.. بػػػػػػػػػس.. 

 وأمشي أسيبهم ينفع ومكنش..  ماماوبس..  ماما عشاف زعبلاانػػػػػػػػػػػػة أنا..  أصبل دماغي ؼ دا عمر موضوع محطش
 غير من بعيط أتكلم ببتدي لما وأنا..  عمر وقداـ قدامهم ىعيط كنت وقفت كنت لو بس..  أكتر زعلتها زماني كدا

..  مشييت لما غلطت مكونش ياارب العظيم اهلل إستغفر العظيم اهلل إستغفر..  أمشي الـز فكاف..  بنفسي أحس ما
  مني زعبلنة متبقاش بس عيزاه ىي اللى كل ىعمل وأنا بعض على إصلحنا يارب..  زعلتها كنت لو سامحنى يااررب

 كي متلصصة الحماـ ودخلت دموعها ومسحت نهضت..  عمر خروج خلف الباب غلق صوت سمعت قليل وبعد
:  باعتذار وقالت والدتها تقف حيث المطبخ نحو اتجهت ثم جيداً  وجهها وغسلت..  البكاء اثر وعليها أحد اليراىا

 .. براضيكي مش أو بضايقك علطوؿ كنت لو واهلل آسفة..  ماتحبي زي خطوبة ىنعمل إحنا.. ياماما آسفة أنا

 حاجو على ىجبرؾ مش أنا يامنار يريحك اللي إعملي:  وقالت األـ لها نظرت

 يريحنى اللي ىو يرضيكي اللي عشاف خطوبة ىنعمل يبقى..  ياماما ماشي-

 ؟ ونتخانق رأيك فى وماسكة غضبانة ىتيجي حسبتك:  وقالت متفحصة األـ لها نظرت
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 ..  وتحبيو ويريحك يرضيكي اللى ىو رأيي:  وقالت منار ابتسمت

 ؟ أوى العمرة فى نفسك إنتي يعني:  قليبلً  مبلمحها النت وقد قالت ثم قليبلً  األـ صمتت

 بيت على بجد اهلل..  وبابا وإنتي أنا ىناؾ نروح نفسي..  ياماما أوووى أوووى أوووى:  وقالت مكانها من منار قفزت
  قريبة عمرة وبابا وإنتى أنا يرزقنا ياارب..   ربنا بيت فى اللى والراحة والسبلـ والهدوء والسكينة ربنا بيت وجماؿ ربنا

 ؟ وعمر طب:  بمكر األـ قالت

 .. عني غريب لسو ياماما جوزي مش عمر:  بخجل منار قالت

..  يامنار بصي:  قالت ثم..  ضحكت والدتها ألف ابتسمت لكنها منار تفهمها لم ماكرة ضحكة األـ ضحكت
 البلب سماعات شغلى..  جي دي الـز مش يعنى..  كدا خطوبة نص تعملوا يعنى..  نصين البلد نقسم ممكن
 فيها ىتقعد البنات اللى االوضة فى والتانى الصالة ؼ يشتغل وواحد بتاعو البلب ىيجيب كماف وعمر بتاعك

 الحمد لك اللهم..  نفصل إننا وافقتى كماف..؟؟ بجد دا إيو:  بفرحة منار صاحت

 ..  كدا عايز كماف ماعمر يعني إيو ىعملكوا-

 جي الدي فلوس ىنوفر كدا ياماما تماـ:  قالت ثم..  وحدىا أمها تواجو لن فاآلف سرىا في اهلل تحمد منار أخذت
 حتة ىياخد واحد فكل لبلكل بقى بالنسبة..  ذنوب ماناخد بدؿ أسلم فكدا للجيراف أصبل ازعاج ىيبقى كاف واللى
  كماف مضروب جاتوه وىنجيب كدا عليو وكفاية جاتوه

 ياستي احنا..  خاالص منعملش إما عدلة حاجة نعمل إما..  بصي..  يامنار عقلك يخرب:  وقالت األـ ضحكت
 أوى كتير فروع الـز مش يعنى الزينة فلوس فى ىنوفر قولنا

 حلو شكلهم وىيبقى واالوضة الصالة فى ونعلقهم كدا رمضاف بتاعت زى فروع ىنجيب..  أصبل زينة ماببلش طب-
 كل يعنى..  عليو ىيحاسبنا وربنا اسرااؼ فدا البلكونة من وننزؿ لمض نجيب بقى انما..  يعنى أوفر ومش وشيك

 وأنوار لمض ويجيبلها جامدة خطوبة لبنتو يعمل إنو متيسر مش الجيراف من حد افرضي يعنى..  إيو لزمتو دا النور
 بالببللين..  جنية 011 اؿ متعديش كدا بالعقل وزينة بس إحنا بيتنا نزين فاحنا..  ىنجرحو كدا احنا فدا..  ىيصة
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..  ىيقلدونا دوؿ بالعكس..  علينا ىتضحك الناس ومتقوليش..  الزينة ونعلق ننفخ نقعد صحابي وىجيب..  وكلو
  العمرة عشاف نحوش وبدأنا حد ومأزعجناش ربنا ومأغضبناش ثواب كسبنا ونبقى.. ؟ وميوفرش توفير يبلقي حد

 ؟ ركنو فى واحد كل وال بعض جنب ىتقعدوا وعمر إنتوا بس..  ياستي ماشي:  قالت ثم قليبلً  سارة صمتت

..  الشبكة بتلبسها ومامتو طبعاً  مسافة سايبين بعض جنب بيقعدوا كانوا قريتها اللى الرويات فى بصراحة إمممم-
  اهلل شاء إف ىيوافق عمر..  معاكم االوضة ؼ وأنا الرجالة مع الصالة ؼ يقعد ىو..  يعني لطيفة حساىا مش أنا بس

 ؟ واألغانى طب-

 الب عشاف نسختين منها وأعمل األفراح بتاعت ربنا ترضي اللى الحلوة األغانى كل ىنزؿ..  أكثرىم ما ياماما ياااه-
 الحلو منها ىختار أوى حلوة أناشيد كلها كدا سيديهاية معاىا كاف عشاف لحبيبة أقوؿ وممكن..  عمر

 ؟ صحابك وىتعزمى-

 لبنات مكاف نبلقى عشاف اهلل شاء اف الفرح ؼ خليهم الباقى بس..  اهلل شاء إف يجوا الـز وحبيبة ىدير أكيييد-
  العيلة

 ؟؟ بقى إمتو ىتبقى..  ماشي:  وقالت المرح أسلوبها من األـ ضحكت

 عارفة مش إمممم-

  جهزنا نكوف الجاى بعد اللى االسبوع ع ممكن-

 بمادة مش بامتياز أطلع عايزة ياجدعاف متهزروووش امتحانات ىبتدى بعده اللى االسبوع..  ىينفع مش ألألألأل-

  هلل وأمرنا الجاى االسبوع خليها خبلص!..  ياشيخة الشرر بعد:  وقالت كتفها على األـ ضربتها

  ياماما براحتك طوووويب-
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**** 

  ياعررررررريس أيوااا: بمرح تقوؿ وىى لو ففتحت بخفة أختو باب طرؽ..  نور بيت وفي

  حاجة فى أكلمك عاوز كنت يابت المهم..  توكتوؾ سواؽ أختى إف محسساني:  يضحك وىو قاؿ

  حبيبة أبا يا تفضل:  بمرح تقووؿ وىى ليدخل لو أفسحت

 ؟؟ مين حبيبة:  بدىشة قاؿ

 ..  عمتها اسم على..  تتجوزوا وىدير إنت لما اهلل شاء إف بنتك:  بمرح قالت

..  يعنى ببنت رزقني ربنا لو دا.. اهلل ىبة اسمها ىيبقى اهلل شاء اف بنتى إف زماف من عارفة.. ؟؟ يابنتى بلطجة ىي-
 دى المواضيع عشاف بتنجانة ويابو ياعريس شوية كل تقولى بقى فبطلي.. وىدير أنا بخير تمملنا ربنا لو برضو ودا

  بتتحسد

 ! ..  بتنجانة يابو يعنى ىحسدؾ اللى انا-

 االحداث نستبق ببلش بس.. ياحجة مقصدش بهزر-

  ذىب من وقتى لخص.. ؟ إيو في عايزيني كنت ياأخ طيب-

 مهم موضوع فى جايلك:  استفزازىا مريداً  قاؿ

  شغل ورايا ياعم ماتلخص..  إيو وال عرريس جايبلى ايييو:  وقالت ضحكت

 ؟؟ قالك مين:  وقاؿ ضحك

 ؟ إيو قالي:  بفزع قالت

 عريس جايبلك إنى-

 ! نػػػػػػعػػػػػػم:  وقالت شهقت
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 الراجل قداـ شكلي ىتبوظى يااي..  ليو كدا بيئة بقيتي:  مصطنع بغرور نور قاؿ

 ؟؟ دا مين عرريس..  ىزارؾ وقت مش:  بسرعة وقالت جواره إلى قفزت

  الموازين كل قلبتى عليكي حرااـ يابنتى..  مكسوفة بتبقى البنات وبيقولوا قاؿ:  وقاؿ ضحك

 ؟؟ تانى خالوا تبع حد.. ؟؟ مين عريس..  متهزرش يانوووور:  بجدية قالت

 موضوع فى تانى ميكلمناش وخبله لخالوا قولتو اللى السبب وىو..  أنا طرفي من دا(:أردؼ ثم) أل:  ببسمة قاؿ
  وكدا الدراسة عشاف مقولتلكيش وأنا قبلو إتقدملك واحد فى إف قولتلو..  سامى

..  حاجة بكذا متلخمش عشاف موضوعى ؼ إيو ىعمل أشوؼ ما لحد يستنى قولتلو أنا:  فأردؼ باىتماـ لو نظرت
 ع امتحاناتك عشاف اهلل شاء إف األجازة ؼ وكدا ىتقابليو بس..  بقى أقولك الـز فكاف خطبت أديني هلل الحمد بس

  أقصد امتحاناتنا..  االبواب

 ؟؟ مين ىو طب-

  صاحبي حاـز-

 ! حاـز!! ..  إيو:  بدىشة صاحت

 ؟؟ وحش حاـز مالو:  وسألها بتعجب نظر

 بس اتفاجئت بس يانور حاجة مقصدش واهلل-

 ؟ فيو رأيك إيو بقى ىااا..  ماشي-

  تقولي اللى إنت المفروض رأيي أقوؿ عشاف يعنى أصبل أعرفو كنت أنا ىو-

 ماشاء أخبلؽ عنده..  اهلل على أحد أزكى وال خير على وأحسبو اهلل ماشاء متدين آدـ بني حاـز..  ياستى طيييب-
 يسمعها بطل اختبلؼ فيها إف ماعرؼ أوؿ الموسيقى زى حاالً  ىيسيبو وىو ربنا ميرضيش دا تقوليلو إنك كفاية..  اهلل

 عليو اهلل ماشاء ىو يعنى..  البنات من حساسية عنده وبحسو المسجد فى وبيصلي..  اصبل إلتزامو بداية فى حتى
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 وبحسو..  أوووى القصوى الضرورة فى اال حتى ببنات بيحتك ما وعمره للحظة ولو األرض من عينو بيرفع مش بجد
 وحلف..  لدروس وتسجيبلت متصورة كلها مذكراتو الثانوية فى جابلي لما انسالو ما عمرى اهلل ماشاء أوى جدع

 الحج لما وال إزاى معايا واقف كاف ماتت يرحمها اهلل ماما لما وال.. جاامد اتكلفوا انهم رغم فلوسهم مياخدش
 ع بيدور وديما ديما بيتعلم عليو اهلل ماشاء ىو( ..  بمرح قالها) ازاى ليوسف بيبص كاف الشغل من مشاني محمود

 معقد ومش خفيف دمو وكماف..  زماف من وأختو مامتو مسئولية وشايل..  شيخ رقبو فى نفسو بيعلق مش المعلومات
 غلط الدين فاىمة كتير ناس زي

 عمل يوسف ما يـو ىدى مع إيو عمل ىو متعرفش إنت..  يانور جداً  جداً  عصبي بس:  وقالت شفتاىا حبيبة مطت
  العصبية ىي منها بخاؼ حاجة أكتر إني عارؼ وإنت! ..  جداً  متعصب كاف.. الحادثة

 سمعو اللى والخبر إزااى عامل كاف بيو يعلم ربنا دا واليـو ياحبيبة اوى طيييب ىو:  وقاؿ نور تنهد

 كدا أووى ميعصبوش اختو على وقلقو يوسف حادثة بس-

 وخلص نفسو فى اتحكم إنو هلل والحمد..  جدا وتعبو أوى كبير كاف الموضووع..  بس يوسف موضوع مش واهلل-
 كدا لحد

 طيب:  قالت ثم بتفكير لؤلرض نظرت

 ؟؟ ماشي..  ماتقعدوا بعد عليو احكمي-

 ..  ؟ امتو ىيجي وىو طب-

  امتحانات ماتخلصوا أوؿ-

 ؟؟ ماشي..  معاه ىقعد مش براحة محستش ولو مانقعد قبل استخارة ىعمل يانور يسهل ربنا-

 ماشي-

**** 
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 انو رغم دخولو حتى تلحظ ولم باىتماـ فيو وتتطلع بهاتفها ممسكة فوجدىا أختو على حاـز دخل التالى اليـو وفى
 ؟ ياعم عقلك واخد اللى إيو:  ببسمة وقاؿ الشك مدخل الشيطاف على قطع..  بخفة الباب طرؽ

 !! فزعتني عليك حرااـ:  وقالت صوتو سمعت حين فزعت

  مركزة كنتى اللى بقى انتى بس..  فدخلت مفتوح كاف والباب فكرة على خبطت:  وقاؿ ضحك

  فبرتبهم وبرامج أغانى شوية بعتتلى حبيبة:  وقالت بسعادة رأسها ىزت

 ؟؟ بقى إيو زي امممم-

 وكاـ.. بمزيكا زيك مبتسمعش تبلقيها بس المزيكا فين معرفش..  حلوين بس عنهم أسمع مرة أوؿ كدا أغاني يعني-
 تانية وبرامج جديد وانساف فقالوا وخدعوؾ ربي أحبك وبرنامج حلووين قالتلى الشقيري أحمد بتاعت  لخواطر موسم
 ( بمرح قالتها) إيو وال بتحوشهم معرفش..  برضو حسنى لمصطفى كدا كتير

..  جدا جدا وشجعنى حسنى لمصطفى سمعت إتغير مابدأت أوؿ إنى تعرفي:  بحماس وقاؿ جوارىا الى جلس
 كبلمهم وكلهم! ..  جدا حلوييين كلهم اهلل وسبحاااف أكتر ناس أسمع بدأت بعده بس بجد حلو الدين إف حسسني

  أووى وجمييييل غني ديننا إيو قد أثبتلى بجد دا..  الوصف فوووؽ

 ؟ يعنى حلو..  حسنى مصطفى مع أدوس يعني:  بحماس وقالت ىدى تبسمت

 ؟ صوت وال فيديوىات ىما بس..  ربنا بأمر فيكي ىيغير اهلل شاء اف-

  البثر غض عشاف..  بس صوت الياخويا-

 نفسو ميضمنش الواحد عشاف..  بس صوت سمعتيهم إنك على ربنا ىتحمدى القيامة يـو..  ياأوختي البصر اسمو-
  بيتفرج وىو مظبوطة مش كدا بصة يبص

 معملتش إنى رغم..  أوى عليا بيتريقوا صحابي بس:  بحزف وقالت مبلمحها تغيرت ثم اسلوبو من ىدى ضحكت
..  الشيخة ياست ويقولولى يتريقوا قعدوا..  ميفوتناش عشاف الدرس قبل الضهر نصلي تعالوا قولتلهم انى غير حاجو
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 قبل رجعت لما وصليت معاىم ومشيت أضحك قعدت أنا..  كدا بتريقة فيا يتمسحوا وقعدوا..  ياموالنا يتقبل ربنا
 !! بدقايق العصر

..  ؟؟ شوية اتريقوا صحابك عشاف المسجد فى وجماعو حاضر الصبلة ضيعتى إنتى يعنى:  وقاؿ بحزف لها نظر
  اتريقوا ىما عشاف ضعف 52 ضيعتي

  ويسيبوني ىيروحوا كانوا صليت دخلت لوكنت!.. يعني إيو أعمل كنت طب:  وقالت رأسها طأطأت

 ىتكوني فإنتي كتير ىتمشي لو وحتى!.. لوحدؾ كتير ىتمشي فمكنتيش خالص الجامع جنب السنتر أصبل طب-
 لو..  ىزار مفيهاش ياىدى الصبلة! ..  فرض فى قصروا اللى..  صحابك على وفضلتيو ربنا رضيتي ألنك فرحانة

  برضو بسببهم نضيعها ما لحد نتنازؿ ىنفضل وأخرناىا صحابنا عشاف فيها اتساىلنا

 ! .. نصلي يبل بقولهم اللي لوحدى أنا ىبقى..  كدا كلهم ىما يعني طب-

 ؟؟؟ ياىدى أصبل معاىم مرتاحة إنتي-

  عمر وعشرة ابتدائي من معاىم طالعة اللي صحابي دوؿ ياحاـز طبعا آه-

 ىما ربنا يرضي اللي على تدوري وبدأتي بتعمليها كنتى ذنوب وبطلتي شوية تتغيري بدأتي ما ساعة من طب-
 ؟؟ عمرىم شجعوكي

 الشيخة ياست ويقولولي بيحبطوني ديماً ..  أل بصراحة: األرض فى ووجها بحزف قالت

 ؟؟ معاىم مريحك دا طب-

 زيادة واحدة ىيقبلوا مش دلوقتى الشلل كل..أسيبهم مقدرش أنا بس..أل:  البكاء على توشك كمن بحزف قالت
  بشلتو مكتفي كلوا..  جديدة صاحبة عايز محدش ألف ىما ىيغلسوا بنات مع ألطف حاولت ولو..  معاىم تمشي

 الوقت نفس فى برضو ربنا وترضي متخسريهمش بحيث معاىم توسطني حاولي مشكلة مش خبلص طب إمممم-

  التانية حساب على فيهم حاجو على الـز إني ولو ىحاوؿ-
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 ؟ العكس وال ربنا عشاف صحابك على تيجي تحبي طب-

 وقالت عيناىا اتسعت" ! ..  صحابي عشاف ربػػنػػػػػػا على أجي أحب وال" ذىنها فى العبارة فأكملت عينيها فى لها نظر
 وآجي أروح! ..  لوحدي وأعيش أسيبهم المفروض!! ..  ياحازـز إيو أعمل المفروض انا طب:  البكاء في بدأت وقد

 عن بعدت لما زيك أعمل ماىعرؼ عمري أنا..  ربنا من أقرب أعرؼ عشاف صحابي أخسر!  ومكلمهمش..  لوحدي
 .. و صاحبك رامي

 ألنو بعض وقاطعنا جامدة خناقة اتخانقنا! ..  أل وىو أتغير بدأت أنا عشاف رامي عن مبعدش أنا:  بسرعة قاطعها
  لربنا طريقي فى ىيكعبلنى كاف ألنو بعض عن نبعد إننا ربنا حكمة من وكاف..  زماف عليو أسامحو مقدرتش خطأ عمل

 أنا..  لينا ياىدى بجد اختبار أوؿ بيكوف ودا! ..  لربنا طرييقك فى حجر ىيبقوا ليكي دافع صحابك مكنوش لو.. 
 عندؾ ىتبقى إنها متخيلة مكنتيش إنتي صالحة بصحبة بيرزقك ىو ربنا بتختاري ما وأوؿ.. ؟؟ صحابي وال ربنا ىفّضل

 ! ..  كدا وتشجعك ىتدفعك وال أصبل

 ! حراااـ يبقي حتى دا.. ؟؟ عنهم وأبعد أقاطعهم المفروض أنا يعني-

 لو رقبتي أديهم وانا معايا جدعيين وواهلل الكلية في  جداً  كتير صحاااب عندي أنا..  كدا مقولتش ياىدى طبعا أل-
.. ؟ ىمي ىو وىمو مشكلتى ومشكلتو منو وبتعلم بيو بتأثر اللى مين.. ؟؟؟ مني القريب مين بس!..  حاجة محتاجين

 لما بيو رزقنى ربنا وبجد ربنا بفضل أتغير بدأت لما غير منو مقربتش بس أعرفو عمرى طوؿ أنا..  ياىدى بس نور
 ىو نفسي ىوى بقي دلوقتى ياىدى واهلل..  نفسي وىوى قلبي على ربنا ىختار..  صحابي على ربنا ىختار إني قولت
..  وأبطلها عنها ىبعد إنى ماتخيلت عمرى حاجات بس..  كلها أقوؿ مقدرش األمور بعض فى ربنا يرضي اللي

 قولي الصبلة وقت بس ياىدى صحابك مع خليكي.. قلبي بيريح اللي ىو حراـ ألنها عنها والبعد تبطليها بقى دلوقتى
 وإعلنى كدا إنشفي أل..  نصلي نروح ماتيجوا وتقولي رأيهم تاخدي مش" ..  معايا جاي حد أصلي رايحة أنا"  بجدية

 واحدة مع ومتقصريش احتاجوكي لو عينك وإديهم حبيهم ىما!  أل ىما إنما..  وشياطينهم شيطانك على الحرب
 وسهبلً  أىبلً  معاكي جم..  ربنا من وتقربي ىتتغيري إنك القرار واخدة خليكي.. ربنا مع ىتقصري مش طالما فيهم

  اهلل شاء إف أريحلك ىيكوف ودا تدريجياً  عنهم إبعدي يبقي لورا ويرجعوكي يتريقوا وفضلوا بقى  مجوووووووش
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 ؟؟ معاىم أحاوؿ المفروض مش..  ياحاـز طييب-

 بقى إنما!.. \حد على ىنتكلم مش أل أو نصلي نروح يبل تقولي شوية وكل األمر عليهم إعرضي..  أل دلوقتى-
 بعد تقدرى فترة بعد ممكن..  ىتقدري مش حالياً  إنك ياىدى بيكي معرفتي من..  وكدا تدعيهم وإنتى يتريقوا يفضلوا

 تتقدمي بدأتي األوؿ إنتي تكوني بس..  بس صحابك شرط مش كلها الناس تدعي وبعدىا األوؿ أساسياتك تثبتي ما
 ؟ فهمانى..  تانى تقدـ على وبتدورى دا التقدـ على وثبتي

  يعينى ربنا وىحاوؿ ياحاـز حاضر:  وقالت تنهدت

 

**** 

  منار ياأخت عليػػػكم السػػػبلـ:  بسعادة فردت ىاتفها رف..  حبيبة بيت وفى

 مع واتفق تانى انهاردة جو عمر إف سيادتكم نبلغ أف نود..  حبيبة ياأخت السبلـ وعليكم:  وقالت منار ضحكت
  بها إعبلمكم ونود الخطبة حفلة موعد على البيت صاحب الحاج

 ؟ امتو ىتبقى ياختى مبررروووؾ! ..  ليو كدا اآللي اإلنساف شبو بقيتي مالك:  وقالت ضاحكة حبيبة إنفجرت

  حبيبة يا أوي بيئة بقيتي-

  أخويا من وال منك ىبلقيها!  ليو دى الكلمة فى ماسكين كلكم-

  دي ياختي كلمة مبحبش منا:  أسلوبها من تضحك وىى منار قالت

 السواريو أحجز أرووح خليني إمتو ىتتخطبي..  السفيرة ياسيادة خبلااص-

  مونامور بقى بطيخة رمضاف..  سواريو تقوؿ بقت حبيبة..  ياحبيبة إيو وال ورثتوا إنتوا واااو!  سوارييو-

  دماغك فى وألبسها البطيخة أجبلك ما بدؿ إمتو ىتبقى إخلصي يابت-
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  الجاي االسبوع بتاع الخميس:  وقالت ضحكت

  حاجو أى معنديش الخميس أنا فاضيو مش..  التبلت جاية أنا-

 ياسبلـ..  أقولها النسمة أكلم أعرؼ خلينى..  رصيدي خلصتى وإلخصي..  يعني عاجبك كاف إف الخميس ىي-
 !  إنتي مش..  ىدير وىدوء ىدير على

 .. محددتهاش لسو حاجة أعمل ماااا بدؿ يامنار إقفلي-

 دي والحاجات الكراسي ونظبط الزينة نعلق عشاف بقى التبلت من ىتيجوا إنتوا..  طووويب-

  باألجرة سيادتك عند شغالين كنا-

 أستغلكم الـز.. ؟؟ صحابي مش-

  أقولك وأبقى األمر لولي ىقوؿ إمشي يامنار يبل.. أصبلً  أعرفكم عايزة مش أنا..  الوكيل ونعم اهلل حسبي-

  يبلسبلمات..  أل يقولك بيعرؼ حد إف محسسني-

  معايا حد أجيب ينفع أنا ىو..  إيو بقولك بس ثػػػوانى-

 ؟ مين زي حد-

 كدا قبل الدار فى عندى وإتقابلوا ثانوي تانية فى ىى..  تعرفيها إنتي بيتهيألي ىدى أقصد..  يعنى أخويا مش أكيد-
 ؟؟ إفتكرتيها.. 

 ..  أصبلً  قبلك أعرفها يابنتي عرفاىا طبعا..  حاـز أخت ىدى قصدؾ آآآه-

 ؟ بجد ال-

 أختو عارفة فأكييد ابتدائي فى بعض مع بنلعب وكنا الحضانة أياـ من حاـز أعرؼ أنا..  جد بتكلم آه-

 ؟؟ امتو لحد بعض مع تلعبوا وفضلتوا:  بفضوؿ حبيبة قالت
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 واخر زماف كاف دا يابنتي إيو بعض مع نلعب! إيو وال سف الشريط إنتي!!! .. ؟ ياحبيبة إيو فى:  بدىشة منار قالت
 هلل الحمد!  بنتكلم طبعا طبعا فمعدناش يعنى شيخ بقى أصبل وىو أتغير ابتدي انا ما قبل ثانوي فى كاف بينا كبلـ
 فى قابلتها لما حتى ىدى عرفت كدا فعشاف..  عليهم فبسلم اختو أو مامتو ساعات بشوؼ بس..  طبعاً  ىدانا الذي
  عرفاىا وانا عليها سلمت الدار

 ؟ ليو كدا إنفعلتى مالك:  وقالت حبيبة ضحكت

 ثواني تلت فكرى..  دي زي أسئلة تسألي معنتيش..  يعني بصراحة أووي غبي سؤاؿ أصلو:  وقالت منار ضحكت
 ؟ ماشي ماتتكلمى قبل

..  المتشردة طفولتك تاريخ حكيتيلى وقعدتى النسمة ونسيتى دلوقتى رصيد معاكي بقى..  منار يااوخت طوووويب-
 ربنا مانغضب غير من حبلاؿ بطريقة نفرح ممكن إننا أعرفها نفسي أنا عشاف وخبلص بقى إعزميها إتصلي إبقى

 عاوزينو احنا اللى كل ونعمل ونهيص

   حبيبة يااوخت الخطوبة مع تمشي اناشيد بقى جهزيلي ابقى صح اه موشي-

..  يعنى السليم فى خلينا.. بموسيقى حاجة مبوزعش إنى عارفة انتى.. موسيقي غير من ىديهملك اللى بس ماي-
  نلتقى ترانا ىل ىجبلك

 سبلااااااااااااااااااااااااااـ  يريحك االلى اعملى ابقى الرصيد خلصتيليى بقى إمشي..  عزاا فى احنا ىو-

  سبلمات-

**** 

 ؟ حاـز حاـز-

 ؟ ياىدى خير:  وقاؿ بتعجب لها نظر

  حاجة فى عوزاؾ كنت-
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  يابنتى ساعو نص من سايبك لسو منا-

  خطوبتها على وعزمتني كلمتني معرفة واحدة..  عرفاىا لسو حاجة معلش-

  بقى أرروح عايزة فانا أحضر إني جدا ومتمسكة

 ؟ ىى مين-

  زماف زميلتك كانت..  على منار-

 ..  اهلل شاء إف بخير لها يتمم ربنا اهلل ماشاء اهلل بسم:  وقاؿ حاـز بسمة اتسعت

 ؟ إيو وال ىروح..  إخلص الشيخ يااااعم-

  يعنى تروحى أخليكي عشاف مثبل صحبتك ىى أو كتير معاىا بتقعدى مكنتيش حتى..  ىناؾ حد متعرفيش انتى بس-

 ؟ تعزمنى خبلىا اللى إيو طب-

 يعنى الواجب دا عشاف بتبقى عزومات فى عادى بس واهلل معرفش-

 يحضروا كدا من أكتر عايزة ومش بس كماف وبنتين انا غيري صحابها من معزمتش إنها قالتلى ىي بس-

  بقى ونفرح شوية ونهيص سوا وىنقعد حبيبة مع آجى قالتلى ىي..  لوحدي ىرووح مش أنا ماىو:  بحماس أردفت

 ؟ مختلطة خطوبة ىي طب.. إممم-

 ! فاىمو مش-

  منفصلين وال الرجالة مع الستات يعنى-

 ؟ ياحاـز يعني ىتفرؽ-
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 طالما تهيصوا ىتعرفوا مش اصبل انتوا بس مني ومتزعليش تروحى ىسيبك مش مختلطة لو يعني..  ىتفرؽ طبعا اه-
..  تروحى ىسيبك وانا براحتكم وتهيصوا براحتكم ىتقعدوا يبقى الستات عن الرجالة فاصلين لو انما..  مختلطة ىى

 واعرفى كلميها

  أسهل حبيبة ىكلم-

 حجة ىتبلقى مش نياىاىاىاىا..  حاـز ياسي منفصلة:  بسعادة وقالت دقائق بعد عادت ثم للخارج وركضت قالتها
  ىروووح يعنى ىرووووح..

 ؟؟ السبت يـو امتحاناتك إنت بس..  ىتروحى ياىدى اهلل شاء إف-

 اليـو نفس ؼ بنمتحن اولى وسنة احنا عشاف بعضو ورا طحن إسبوع بناخد ماإحنا بقى الخميس ىخلص منا-

  روحي ماشي خبلص..  ويوفقك يعينك ربنا-

  لػػػلػػػو الحػػػمػػػد:  بسعادة وقالت مكانها فى قفزت

..  يارامي عليكم السبلـ:  بسعادة ورد حاـز ىاتف رف بينما..  وافق حاـز ألف بسعادة اهلل تحمد وىي ىدى خرجت
 ماشي خبلص.. ؟ فين رايحين بس المغرب بعد فاضي أنا ماشي تماـ..؟؟ خير..  ؟ إيو عامل إنت ياباشا تماـ أنا

  سبلـ.. يثبتنا ربنا..  المسجد في نتقابل

 بل إليو يتوصل لن فيما بالتفكير بالو يرىق لم..  سيصحبو أين وإلى المغرب بعد رامي يريده لمَ  يفكر وىو معو أغلق
 عهداً  أخذ فقد..  جداً  جيد ال إمتياز بتقدير يتخرج أف ويود جداً  اإلمتحانات إقتربت فقد يدرس كتبو على إنكب

..  اهلل مع بعهده ذكرتو اإلتقاف على تحث الكريم القرآف فى بآية مر وكلما..  الدراسة وىو عملو بإتقاف نفسو على
 المغرب آذاف سمع أف إلى يدرس ظل..  أعمالهم ويحب اهلل يحبهم الذين والمتقنين المحسنين من سيكوف أنو

 لرامي حاـز نظر ثم لعملو ليذىب نور وإستأذف سوياً  الصبلة أدوا..  ونور رامي قابل حيث للمسجد وانطلق فتوضأ
 ؟ بقى أخبااارؾ إيو:  بسعادة وقاؿ
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 بعمل مش أنا وأينعم..  جداً  وحلوة غريبة بأحاسيس بحس وبجد برامج أسمع بدأت.. هلل الحمد ياحاـز واهلل تماـ-
  توبة أحسن فى قاؿ الغليظ مامحمد زي..  اهلل بعوف ىوصل إني واثق وأنا بحاوؿ بس عليو بيقولوا اللي كل

  ؟؟ فين رايحين ياباشا بقى المهم..  ويثبتنا يارامي يثبتك ربنا-

 صدتني وىي ومكايجها لبسها على مرة من أكتر رانيا أكلم حاولت بصراحة:  االحراج من بشئ وقاؿ لؤلرض نظر
 عشاف عليها أتعصب مبرضاش أنا..  عالي وصوت بزعييق وطبعا نفسك فى وخليك دعوة ملكش وقالتلي جداً 

 بس كتير معاىا وبزعق بستحمل ومعنتش علطوؿ عليا وبتتريق أووى تعباني برضو ماما..  خناقنا بسبب ماما متعبش
 لرانيا أجيب عايز كنت ياسيدي المهم..  بقى فإدعيلي.. علطوؿ مبقدرش بس غيظي وبكظم بكبلمك بعمل ساعات
 كماف الموضة ع يكوف لما تلبسو فترضى يعجبها شكلو إف بحيث..  برضو حلو شكلو بس وواسع طويل..  فستاف

  هلل الحمد كويس فدا فساتين السنادي والموضة.. 

 ؟ يعني معاؾ آجي عايزيني..؟ برضو فاىم مش إمممم:  وقاؿ لحيتو حاـز حك

  ىضايقك مش لو-

  بالساىل كدا ثواب القى حد معاؾ طبعاً  ىاجي..  ىتضايقنى مش طبعا ألأل-

 ؟ يعنى المذاكرة عن ىعطلك مش-

 شغل عندي العشا بعد عشاف العشا قبل نخلص عشاف بقى بينا يبل بس..  طبعاً  أل-

 منهم شئ أى ألف شئ أى على يوافق لم حاـز ولكن بو ما يشاىداف وأخذا محل دخبل حتى سويا وسارا يده من جذبو
 أمسك..  الفساتين من كثيراً  يضع محل عند إستقرا محبلت عدة وبعد..  بصلة لو يمت وال شرعياً  حجاباً  يعتبر ال

  دا حلو:  بإعجاب وقاؿ أحدىم رامي

 في زينة ميكونش الحجاب والمفروض..  يارامي أوى فظيعة األلواف تداخل بس فعبل حلو ىو:  وقاؿ حاـز لو نظر
  نفسو

  يعني اسود فستاف ىجبلها يعني-



 

  

284 

 

  أنتِ  أنا  

 

 معاه اللى واللوف جينز..  دا ىناؾ اللى زي ملفتة وال كدا فظيعة مش بس ألواف ىنجبلها..  طبعاً  كدا مقصدش ال-
  هلل الحمد فظيع مش

  بقى تحتو كارنيو بدي ىيحتاج بس فعبلً  ىوحلو تماـ طب-

 دا أينعم..  الدراع مجسم ومش واسع بقيتو بس بس الكتف عند من ماسك بيبقى..  إسبلمي بدي ىنجيب الالالال-
  المنتشرة الماسكة الباديهات من أحسن بس برضو تحايل

  تماـ-

 بيها تنزؿ حاجو أو إسداؿ أجيبلها بفكر لهدى أجيبها عجبتنى حاجو لو وىشوؼ كدا لفة ىلف أنا إيو بقولك-
  وأرجعلك االسداالت ع أتفرج ىروح..  فلوس فى حسابي وعامل تصلي

 !الوكيل ونعم اهلل حسبي:  إرادياً  ا قاؿ ليتفحصو جذبو وحين بو معجباً  الموديبلت أحد أماـ حاـز وقف

 ؟ عاجبك مش اللى إيو أخ يا مالك:  باحتقاف وقاؿ الواقفين أحد رمقو

!!  دا النص ؼ اللى اللمييع الحزاـ إيو الزمتو..  الفل وزى كويس اسداؿ يعنى:  بهدوء قاؿ ثم بدىشة حاـز لو نظر
 ؟ إيو وال ستر يعنى اسداؿ دا المفروض

 ؟؟ إيو قد واسع شايفو مش أىو الفل وزى ستر ماىو-

 !! مجسم دا النص ؼ اللى الحزاـ بس وجميل اه واسع ىو-

 ! براحتها تلبس الناس ماتسيب إنت مالك وإنت-

 حاجات يلبسوا ومراتى وأمى أختى أسيب إزاى!..  كارثة دي والكأف عادي وأمشي عيني أغمض المفروض أنا يعني-
 الملحفة حتى دا..  اسداؿ البسين عشاف العيييب عداىم كدا إنهم وفاكرين عليهم مضحوؾ وىما..  دي بالبشاعة

 ! حراـ يعنى!! ..  ماشيين وىما شكلهم بيجسم دا الحزاـ!! ..  مترحمتش
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 والمشاكل الكبيرة الحاجات وسايبين الصغيرة والحاجات دي الخيابات فى ماسكين كدا إنتم بقى عقد ببلش-
 الكبيرة

 أيكوف!! ..  صغيراً  شيئاً  أصبحت المسلمين نساء على أغيرتو!  عليو يرد كيف اليعرؼ وىو بدىشة حاـز لو نظر
 ! ..  دينو بنات على غيرتو تثور أف حتى دوف!!  تصفهن التى المبلبس تلك المسلمين بنات ترتدي بأف ويرضى ديوثاً 

 ..  يباركلك ربنا..  ياشيخ حق عندؾ:  سبقو قد فتاة صوت لكن يتكلم حاـز جاء

 مش شكرا..  دي زي حاجة ىلبس مش..  حق عنده الشيخ:  وقالت حاـز يجادؿ كاف الذى للبائع االسداؿ ناولت
 ربنا يرضى تانى موديل ىشوؼ عيزاه

 بنات إحدى أف اسعده ما كل.. كبيرة اـ صغيرة ىى ىل يعلم ولم للفتاة حتى ينظر لم أنو رغم فرحاً  حاـز قلب رقص
 الصدر أسف البلمع الحزاـ ذو الخبيث االسداؿ بذلك مخدوعة وىى للرجاؿ معروضة سلعة تكوف لن المسلمين

 !  ويجسمو الجسد يفصل والذى مباشرةً 

 واحد منو عايز دا ىناؾ المتعلق االسداؿ حلو:  لو فقاؿ..  بيعة خّسره قد أنو وأحس بغضب يرمقو الذي للبائع نظر
  صغير مقاس غامق نبيتى

 ؟؟ يعنى اطفاؿ صغير-

  صغير مقاسها بس ثانوى تاينة فى عروسة ال-

 ؟ اللبس لنفسها تجيب حتى تنزؿ عليها محـر وإنت:  بتهكم الرجل قاؿ

  أفرحها عايز ىدية ليها جايبو أل:  ببسمة حاـز قاؿ

  ىجبهولك طيب:  وقاؿ..  ليسعدىا ألختو ىدية يشتري أف اللحية صاحب الرجعي لذلك فأّنى الرجل تعجب

 ؟ ياشيخ ملفت مش دا االسداؿ يعنى:  خلفو من صوتاً  حاـز سمع
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 ال فهو حاـز ارتبك..  حاـز كلمات سمعت أف بعد تشتريو ولم االوؿ االسداؿ للبائع أعطت التى الفتاة صوت كاف
  ملفت ومش كويس دا آه:  لها يلتفت أف دوف وقاؿ أبداً  الفتيات يحادث

 منين؟؟ بتعرؼ إنت بس..  ىجيبو أوى شكرا-

 فقاؿ ليغلبو فرصة للشيطاف يعطي أف دوف يرشدىا أف اختار ولكنو الشرعي الحجاب بوصف يخبرىا أف بإمكانو كاف
 أحسن بيشرح ىو الحجاب بتاعت حسنى مصطفى حلقة وشوفي الشرعي الحجاب مواصفات النت على اكتبى: 

 اذنك عن.. مني

 لرانيا" االسبلمي البادي"و الفستاف وأخذا المواقف ىذه من شئ أى يحضر لم الذى رامي نحو مسرعاً  وابتعد قالها
  مسلم السعاد سخره اهلل ألف واسعة بسمة منهما كل وجو وعلى لهدى االسداؿ وكذلك

 

**** 

 قالت التي أختو باب طرؽ..  باهلل بثقتو طرده يحاوؿ الذي القلق يخالطها تفاؤؿ بسمة وجهو وتعلو بيتو رامي دخل
 !! ياماما إيو عايزة..  يووووه:  بتذمر

 رامي انا-

 ؟؟ برضو إيو عايز..  أووؼ-

  ىدية جايبلك-

 إيو جايبلي:  وقالت ظهره خلف يده يضع وىو بنظراتها وتفحصتو الباب لو وفتحت قامت ثم بتعجب حاجبها رفعت
 ؟

 ؟؟ طايب جوا طب:  بسعادة قاؿ

  بقى عيينك غمضي:  فقاؿ الباب أغلقت ظهره خلف الكيس يخفى وىو فدخل لو أفسحت
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  دى الرومانسية ياخويا امتو من:  تغمغم وىى عينها اغمضت

 ! كدا فتحى:  وقاؿ بسخريتها يهتم لم

 تحت لقيتو فستاف أحلى:  بسعادة فقاؿ بتمعن للفستاف ونظر وفتحتو بلهفة يده من الكيس وأخذت عيناىا فتحت
  الموضة ع تلبسي وبتحبي شيك إنك عارؼ عشاف كماف الموضة وع

 فساتين مبلبسش انا بس:  وقالت حتى تبتسم لم

 ..  السنادى موضة اللى ىى بس-

 ؟ واسع عشاف وال موضة عشاف جايبهولى وإنت:  وقالت لعينيو نظرت

 وع واسع اللى فجبتلك حلو مش وشكلها الموضة ع مش بس واسعة حاجات فى..  االتنين عشاف:  باحراج قاؿ
  واستايل شيك علطوؿ انك عارؼ عشاف حلو وشكلو الموضة

  ىلبسو مش بس شكرا عموماً ..  طيب امم-

 ؟؟ ليو-

 ؟ كدا عادى المحل ودخلت لوحدؾ روحت انت وبعدين دى الحاجات انا مبحبش-

 اصبل دا الفستاف اختارلك اللى ىو..  معايا كاف حاـز أل-

  دي الخايبة بالشورة عليك شار اللي ىو بقى المعقد صحابك! ..  بقى كدا قوووؿ آآآه:  بتهكم قالت

 ! بس معايا جو وىو فستاف أجيبلك عايز قولتلو اللى أنا!.. إيو وشورة إيو معقد-

  بقى اخرج يارامي يبل طيب-

 صور الى وصل أف الى فيو يقلب وأخذ ىاتفو وفتح غرفتو الى واتجو أختو فعل رد من بيأس يشعر وىو رامى خرج
 أف عليك ىم أو يأس أو بحزف تصاب حين لو قاؿ الذي الدعاة احد بنصيحة عامبلً  ومسحها بحـز حددىا..  تقى
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 ومر عنها بصره يغض أف يجب التى األخرى الصور وكل صورىا مسح! ..  عنو وتتوب ذنباً  توقف أو حسنة تفعل
  الشيطاف على حرب إعبلاف لحظة في األخري ىى ومسحها األغاني على بأصابعو

 طب!! ..  وريتك اما يامقعد ياشيخ طب!!  كدا بقى:  لحاـز تتوعد وىى لنفسها وقالت فراشها على رانيا ارتمت
 !! ومتخلفة معقدة عالم!!  انا بيا مالك عليو وقدرت اخويا

**** 

  عينك غمضي:  بحماس لها فقاؿ لغرفتو فحضرت صعوده فور أختو على حاـز نادى

 ياباشا فتح تراراررا:  بمرح فقاؿ عيناىا أغمضت

:  بسعادة صاحت ثم بلهفة الغبلؼ عنها ونزعت المغلفة الهدية يده من وخطفت مكانها من وقفزت عيناىا فتحت
 كماف بحبو اللي واللوف!!  اسدااؿ اهلل

 ؟؟ ياحزوومة مرسي مفيش:  وقاؿ حاـز فضحك بسعادة االسداؿ احتضنت

  أخي يا خيراً  اهلل جزاؾ في بس..  فييش أل:  وقالت بخفة ضربتو

  أختي يا وإياكي-

 سبلمات..  الشغل ع ىطير وبعدىا ياباشا بقى نازؿ أنا:  فقاؿ العشاء آذاف حاـز وسمع كليهما ضحك

**** 

 ؟ المستشفى من طلع يوسف إف عرفت:  لو وقاؿ بالمسجد حاـز برفقة نور وبقى رامي إستأذف العشاء صبلة وبعد

 كويس طب:  ببلمبالة حاـز قاؿ

  تسامحو أقولك يـو كل يقولى وعّماؿ يعتذرلك يجي نفسو ىو ياحاـز فكرة على-

 ؟؟؟ عرفت إني منين عرؼ وىو:  وقاؿ حاجبو حاـز رفع
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 ياحاـز مني أكيد-

 !! يانور ليو تسكت بتقدر مش إنت ىو!!  تعرفو ليو وإنت:  وقاؿ بغضب حاـز لو نظر

 ؟؟ كداب ربنا عند أبقى متحبنيش أظنك..  أل وال عرفت إنت سألنى ىو:  بهدوء نور قاؿ

 بيضايقنى دا الموضوع إف عارؼ إنت بس مني متزعلش:  وقاؿ حاـز تنهد

 ؟ ياحاـز إمتو تسامحو وناوي طب-

 ! صداقتنا ويخوف أختى ويكلم ضهرى في ويشتمني وشي في بيضحك كاف اللي أسامح!! ..  أسامحو-

! ..  خبلص بلوؾ لبعض وعملوا التغيير على إتفقوا كانوا..  مقرتهاش إنت كتير رسايل مسح ىو إف حلفلي ىو بس-
 شاء إف أفضل شخص يكوف إنو بحيث نحتويو ممكن احنا بس غلط أكيد ىو ياحاـز بص..  خطوة أخدوا كانوا يعني
 حد أي  مع ميمشيش عشاف عليهم ساند صحبة عنده يكوف فبلـز وألواف أشكاؿ ىيقابل الجامعة ىيدخل ولما..  اهلل

 ؟ فاىمنى..  ويضيع

 ! أبدا كدا أغلبك مبعرفش ليو انا ىو!  يانور ايييو في-

  للحق ويستجييب يقتنع إنو غير ومبيعرفش طيب قلبك إنت عشاف:  وقاؿ نور ضحك

  إيو ىتبقى معاؾ آخرتها نشوؼ إما..  مثبل كدا إنت ثبتني-

  لعملو وحاـز لبيتو نور وإتجو المسجد من وخرجا ضحكا

 

**** 

 حاـز لها يلتفت فلم دخلتها..  السيارات أحد زجاج فى الصيدلية تدخل أف قبل لهيئتها ونظرت الصيدلية من إقتربت
 قد..  التجميل مستحضرات بيع يرفض حاـز ألف" فتاة" المشترية كانت إف حساـ يقـو اف على إتفقا فقد حساـ وقاـ
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 ليحضر حساـ وذىب كرسي على الفتاة جلست.. الئم للومة واليهتم صواباً  يراه ما يفعل ولكنو متخلفاً  البعض يسميو
 ؟؟ إيو عامل ياحاـز إزيك:  صوتها فإرتفع..  ماطلبت لها

 تماـ:  وقاؿ عنها بصره ماغض وسرعاف ببلإرادية إليها عيناه إلتفتت

  ىنا القيتك إني ربنا وحمدت..  أوي بهبوط حاسة عشاف الضغط تقيسلي ينفع-

 جهاز وأخذ الباترينو نحو وخطا مضض على وقاـ..  طلبتها التى التركيبة تحضير فى إنشغل الذي لحساـ حاـز نظر
  تشمري الـز مش:  بضيق فقاؿ الكم تشمر جاءت..  الضغط

  طيب:  وقالت بضيق لو نظرت

 على ربتت..  المأزؽ ىذا من بسرعة ويخرج ينتهي كى واضحة وعصبية بسرعة يدىا حوؿ يلفو وأخذ الجهاز أمسك
 ! اهلل!..  دراعي على شوية مابراحة:  بميوعة وقالت كتفو

 ! ىكلك أنا ماتقرب يابني إيو:  أسلوبها بنفس وقالت فضحكت جرأتها من مندىشاً  خطوة للخلف عاد

 !..  ضغط مبقيسش أنا:  المعمل نحو يخطو وىو بغضب وقاؿ الباترينو على وألقاىا أذنو من السماعات خلع

 مشيت خبلص:  وقاؿ المعمل حساـ دخل دقائق وبعد! ..  ويستغفر باهلل يستعيذ واخذ بعصبية المعمل ودخل قالها
 وشها فى السماعة رميت إنك وقالتلها للدكتورة اشتكيتك لو دي!! ..  دا عملتو إنت اللى يعمل حد في!..

 !! ىتمشيك

 ضغط حاـز أف أخبرتو لو ماذا! ..  ماحدث عكس رامي اخبرت لو ماذا!! ..  تماماً  مختلف شيئ حاـز باؿ فى خطر
 !..  العبارات بتلك تتفوه جعلها مما سيئة بطريقة ذراعها على

 ؟؟؟ يابني مالك:  بتعجب قاؿ!! ..  مايحدث اليفهم وحساـ االستغفار في استمر

 يظن وىو المعمل من حساـ فخرج يجيبو اف بدوف ثوانى عدة مرت!! ..  يسمعو لم أنو حتى الباؿ مشغوؿ حاـز كاف
 ! الصيدلية صاحبة فعل رد من خائفاً  حاـز اف
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**** 

 ؟؟ بقى حضرتك إييو قولت-

  معاىا ماىقصر عمري اللى بنتي ىدير فهي بنات معنديش أنا يابنى بص..  يانور اهلل إال إلو ال قولت-

 الفرح كدا وكدا يخلص دا التـر ما أوؿ الكتاب نكتب ينفع لو بس بقوؿ أنا!..  معاىا قصر لحضرتك قولت وأنا-
 وغصب ربنا تزعل حاجة لنقوؿ سوا قاعدين وإحنا مرعوبين بنبقى إننا القصد بس..  اخلص لما ىيبقى اهلل شاء إف

 من استخراة بعمل أنا..  نخلص لما الكتاب نكتب ينفع فلو..  طويلة مدتها الخطوبة إف خصوصاً  نغلط ممكن عننا
 يعملو ربنا الخير فيو واللى استخارة وإعملوا برضو قولها..  أكتر أرتاح يـو وكل يـو كاـ

 يرحمها اهلل أمها بتاع بتقولى جديد صيني متجبش مصممة ىدير.. حاجو على اقولك عايز كنت بس يابنى ماشي-
 قالتلى يتغير ومينفعش االتفاقات من دا إف قولتلها فلما..  فيها قاعدة ىى اللى الشقة فى ومتشاؿ وسليم موجود
  فيها توفر ناوية ىى اللى التانية والحاجات ىو الشقة فى بتمنو معاؾ وأشارؾ بكاـ أشوفو

 ..  متبذرش نفسها بس ىي..  أبداً  حاجة منك ميقلش دا يانور واهلل:  مسرعاً  الشيخ فقاؿ نور وجو إمتقع

 موافق مش أنا ياحاج معلش! ..  إيو بأمارة دى الفلوس تدينى بس براحتها توفر ماىى طب-

 تتغير مينفعش يابنى إتفاقات دي بس-

 مش يعني.. بمعرفتكم ىتجهزوىا فانتوا المطبخ حاجات مثبل ىتجيبوا إنكم متفقين إحنا يعنى..  ينفع طبعاً  أل-
 ؟؟ فاىمنى..  تشتروىا ملزمين

 مش إنها يوسف ألـ بتقوؿ تصدؽ..  يعنى بتعاند بتعاند لما ىى لحسن..  وتقتنع يسهل وربنا ىقولها يابنى طايب-
 ! ..  سفرى عايزة

 يعنى الرواية زى:  مبتسماً  نور قاؿ
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 ؟؟ إيو رواية-

..  فيها أحترمو المفروض ودا..  طاقتى فوؽ تكلفنى عايزة مش ىي..  عند مش دا ىو..  بالك فى متاخدش الالال-
 فيها يباركلك ربنا

  مراتك وال مراتى ىتبقى ىى ياعم فيها ويباركلك:  يقوؿ وىو كتفو على الحاج ربت

 

**** 

 فرد الطريق فى وىما حاـز بو إتصل..  رامي يحضرىا لم التى الصبلة من وحاـز نور فرغ اف وبعد الفجر وقت وفى
 تعبانة رانيا بس معلش..  البيت تحت اللى الجامع ؼ صليتو..  ياحاـز ىتشتمني إنك عارؼ واهلل:  بسرعة عليو

 السبلـ وعليكم..  ياحاـز يسلمك اهلل! ..  وماما ىي مسبهاش عشاف وطلعت بسرعة نزلت يادوب أووي

 .. عليها يتأخر ومحبش تعبانة اختو عشاف بيتو تحت صبل:  قائبلً  لنور ونظر الخط حاـز أغلق

 ؟؟ إيو وال عليها ىتسامحنى معرفش كدا حركة فيك عامل أنا..  طييب-

 ؟ خير..  يانووور ايو-

 ! بيتك تحت مستنيك يوسف بصراحة-

 ! أبيض قلبك بقى خبلاص:  نور فقاؿ يعلق ولم حاـز لو نظر

 ؟؟ عشاني بيتي تحت جاي إنو متأكد وإنت-

 !! علييك حراااـ!!  ياحاـز الظن حسن فين:  وقاؿ بدىشة نور لو نظر

  الظن أسيئ ماأقصد واهلل العظيم اهلل إستغفر-

  بعضيكم مع كدا وصفوا بقى إسمعو ياحاـز طيب-
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 رايحين إدينا..  طيب-

 

**** 

 

 عايزة مش برضو:  بعطف وقاؿ رأسها على فمسح بحرقة تبكي كانت التي أختو جوار إلى وعاد ىاتفو رامى أغلق
.. ؟؟ ضايقك حد في قوليلي عليكي باهلل! ..  سخنة مش إنتي.. ؟؟ كدا منهاررة مخليكي حصل اللى إيو تقوليلي

 !! عينو نن من حقك ىجبلك واهلل

 ؟ يعنى حقي ىتجيبلي:  دموعها وسط مرتجف بصوت قالت

 !! ماىسيبو واهلل وأنا زعلك اللى ومين حصل اللى إيو بس قوليلي!  طبعا:  بقوة قاؿ

  حاجة كل ىقولك أنا يارامي خبلص:  وقالت دموعها مسحت

 قوليلي:  حناف فى وقاؿ..  فاطمة ابنتو مع وسلم عليو اهلل صلّ  حبيبنا يفعل كاف كما عينيها بين وقّبلها منها إقترب
  حاجة كل ياستي

 

**** 

 

 ؟ ياحاـز ازيك:  ببسمة وقاؿ لحاـز يده ومد ىب..  السلم على جالساً  انتظاره في يوسف فوجد عمارتو حاـز دخل

 وبعد! ..  فعلتو من إحراجو فرط من يوسف خبللهم إنصهر لحظات عدة لو ينظر وظل يرد أف دوف حاـز صافحو
 ! عادى وماشي أىو قرد بقيت مش..؟؟ ليو الصبلة مجتش إنت:  بحـز حاـز قاؿ الصمت من طويػػػػلة لحظات



 

  

294 

 

  أنتِ  أنا  

 

  تاني مسجد ؼ صليت:  وقاؿ بصعوبة ريقو يوسف إبتلع

 ؟ برضو المسجد فى بتصليها الفروض وبقيت-

  ماأقدر قد على-

 فكرا على منك زعبلف مش أنا:  وقاؿ احراج فى لؤلرض وينظر عرقاً  يتصبب وىو حالو على وأشفق حاـز لو نظر
 كدا أوي منفعل تبقى عشاف

 خنت! ..  ياصاحبي األمانة خنت أنا..  أووي منك مكسوؼ أنا بس:  عينيو فى الدموع تجمعت وقد يوسف قاؿ
 !! متكلمنيش كلو العمر وقاطعنى منى زعبلف إفضل!  متسامحنيش! ..  ثقتك

 ؟؟ تاني حاجة عايز..  ماشي-

 ! ..  مازعبلف قولتلك وربنا ياعم خبلص:  وقاؿ حاـز فابتسم بدىشة يوسف لو نظر

 ! مكسوؼ أنا بس-

 !! عادى ربنا أرض في عايش إنك رغم قدامى وتقف عينى فى تبص قادر مش يعني..  ؟ ربنا من وال مني-

 غلطك من إتعلمت تكوف المهم..  فكرا على بقطمك مش:  حاـز فأدرؼ يوسف صمت

 .. و والموت الحيا بين وانا أووى إتعلمت!..  إتعلمت ياحاـز باهلل أقسم-

 دلوقتى كلها الحزينة األحداث تفتكر تقعد الـز مش:  حاـز قاطعو

 ؟؟ إيو المذاكرة أخبار:  قائبلً  جواره إلى وأجلسو السلم على حاـز فجلس أخيراً  يوسف لو نظر

 ياحاـز بقى دعواتك..  يعنى-

 فيو اشوفك اتعودت اللى بقى بتاعنا المسجد فى أشوفك وعايز علطوؿ ىدعيلك-

 ؟؟ صح خبلاص سامحتنى انت يعنى..  ياحاـز حاضر-
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 !! ..  بهزر ومش أقتلك احتماؿ تانى دى زى غلطة غلطت شوفتك لو يايوسف بس..  ياسيدي صح ايوا-

 ياحاـز اتعلمت واهلل-

 يايوسف قلبك ويثبت يحبك ربنا:  لو وىمس حاـز احتضنو

**** 

 دىشة في عيناه واتسعت المتصل للرقم ونظر بصعوبة عينيو فتح..  ىاتفو رنين صوت على حاـز استيقظ الصباح وفي
 ! عليكم السبلـ:  تصديق بغير ورد

 ؟؟ نوووـو دا كل يابنى ايػػػػػػػػػو..  السبلـ وعليكم-

 ؟؟ يعنى يخلص رصيدي ما لحد مذىووؿ ىتفضل طيب ايػػو:  وقااؿ المتصل فضحك دىشة في ينصت حاـز ظل

 ؟؟؟؟ أحمد احمد:  بفرحة وقاؿ ريقو حاـز ابتلع

 وربنا تانى حد مش أحمد أحمد ياسيدي أيوا-

  أووي وحشتني ياااه:  وقاؿ حاـز ضحك

  كدا من أكتر تستمر مينفعش عبلقتنا..  مرتبط أنا بس ياحاـز معذرةً -

 ننفصل الـز:  بخفة أحمد فأردؼ بشدة حاـز ضحك

 نفسي المهم..  مهم مش حاجة أى نرتبط ننفصل:  وقاؿ الفرح شدة من عينيو فى تحركت التى الدمعة حاـز مسح
 !  أوى أشوفك

  ىجيلك وأنا تليفوف تديني تشوفني تعوز لما ياتيييت قولتلك أنا مش..  كماف وأنا-

  مثبل مفتوح بيبقى إنو أساس على دا-

  مثبل الفيس ع عليا بترد أو:  حاـز فأدرؼ أحمد ضحك



 

  

296 

 

  أنتِ  أنا  

 

  يعنى مثبل:  وقاؿ الضحك فى أكمل

 ؟ تييت اللي مين بقى شوفت-

 أوي إسود قلبك إنت دا..  ياحاـز اللذين يابن-

 إنو عارؼ وانا عليا مبتردش لو حتى منك مبزعلش إني عارؼ وإنت..  البكش مبحبش بس والحاجة إسود مش-
 أخبار المهم.. علطوؿ بترد بحتاجك لما بس مبزعلش ألني أنا بتأجلني وإنك مشغووؿ ديماً  بتبقى قصدؾ بيبقى مش

 ؟؟ إييو الدار

 عشانو بكلمك اللى الموضوع تقريباً  دا ماىو-

 ؟؟ خيراً -

  شهرين من إتقفلت الدار:  بهدوء أحمد قاؿ

 باهلل إال والقوة الحوؿ:  بصدمة حاـز قاؿ

  ومليوف وتالت تانى ىنفتح اتقفلت ولو االسم بنفس اهلل شاء إف تانية دار وىنفتح:  ببسمة أحمد قاؿ

 ؟؟ اصبل ليو اتقفلت وىى-

 ..  أل وال نوايانا فى فعبلً  صادقين احنا وىل أل وال نكمل ىنقدر يعرؼ عشاف ربنا من اختبار-

 عليها وصرفت سنة مكملتش دي الدار إنت..؟؟ كدا تصبر بتقدر إزاي..؟؟ كدا فيها بتفكر حاجة كل إزاي إنت-
 ! تفتحها تقدر عشاف عربيتك وبعت أوي كتير

 اهلل شاء إف أكبر تانية واحدة.. تاني أفتحها وقررت شقتى وبعت ايجار بيت فى نقلت ودلوقتى:  ببسمة احمد قاؿ
 برضو بيكم وأستفيد نور إنت منك قريب اكوف عشاف بتاعتكم المنطقة في أفتحها بفكر وبصراحة..  كمااف واشمل

  الدنيا فى ماجمعنا زى الجنة فى يجمعنا اهلل شاء وإف اهلل شاء إف كلنا بيجمعنا خير عمل ويبقي معايا

 ؟ ياباشا إيو قولت:  أحمد فأردؼ أكبر باىتماـ حاـز أنصت
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 اكتر أفهم عايز بس اهلل بإذف أحمد يا طبعاً  معااؾ:  بسعادة حاـز قاؿ

 مرة أشرح عشاف فيو فاضيين ونور إنت تكوف معاد شوؼ بس..  أكتر أفهمك لما غير ىسيبك مش أكيػػد وأنػػا-
  ىنعملو اللي واحدة

 ؟؟ صح عادى ودروس تحفيظ دار ىتبقى ىي..  تماـ-

 .. بالكتير بكرا على يكوف بس اهلل بإذف فيو أجيلكم معااد وحددوا صاحبك كلم..  ياعم بقى نتقابل لما-

 برضو اجازة كدا كدا وانا العصر بعد شغلو وىو كلية معندناش ونور أنا..  الظهر بعد تيجي ممكن..  إنهاردة خليها-
  اهلل بأمر فاضيين كدا غير وقت أي في ففاضي الشغل من

 مذاكرتكم عشاف ىطوؿ ومش..  اهلل شاء إف سوا الضهر ونصلي ىجيلكم يبقى ماشي-

 فيو عرفتك مكاف اوؿ في اهلل شاء إف نتقابل..  ماشي-

 ..  إنت يارومانسي ياواد-

  ياشيخ فصييل إنت دا-

  رصيدي عشاف يبل إقفل-

 عليكم السبلـ..  المدبر ياعم ماشي-

  اهلل ورحمة السبلـ وعليكم-

 تغييره في سبباً  وكاف سنييين منذ مرة ألوؿ حاـز بو قابل الذي المسجد إلى يوسف أحمد آتى الظهر صبلة وقت وفي
..  بالمسجد سيقابلهم أحمد بأف أخبره حين حاـز يصدؽ لم الذي نور وكذلك بشوؽ حاـز إحتضنو..  اهلل بفضل
 أحمد درس قبل رمضاف في سنين منذ سوياً  صلوىم الذي الظهر كذلك..  سوياً  ثبلثتهم وصبل الصبلة أُقيمت

 ذلك إلى يشتاؽ كاف فقد معو وتحدث عليو وسلم اإلماـ على أحمد أقبل الصبلة أنهوا وبعدما" .. الدنيا فهمت"
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 اهلل من الناس يقررب أف ىمو كل جعل والذي لغيره الخير وحبو -تعالى- باهلل لتعلقو وأحبو بشدة أحبو الذي الشاب
 .. 

 فين ىو متعرفش معانا يصلي يرجع وقولتلو فكرة على يوسف صالحت انا: لو وقاؿ احمد يعود أف قبل لنور حاـز نظر
  ؟

 ياحاـز يفرحك ربنا..  أصبلً  الفرحة من طاير وكاف وقالى عندؾ من مارجع بعد انبارح كلمنى ىو:  وقاؿ نور ابتسم
  مافرحتو زي

 ؟؟ ليو مجااش ىو طب-

 ..  السنتر جنب اللى المسجد فى علطوؿ الصبلة على منو ىيطلع وقالي درس عنده-

 ؟؟ مجاش برضو نظامو إيو ورامي طب..  طيب-

 المدرسة جنب اللى المسجد فى ىيصلي أكيد المدرسة من دلوقتى بيطلعوا وىما مدرس رامي إف ناسي إنت-

  بالي مخدتش إزاى انا! ..  صح آآآه-

  آواارييب يا إيو في بتتكلموا:  وقاؿ أحمد إقترب

 ؟ إيو اختك ابن عمرو أخبار..  أحمد ياعم طيب آورايب:  نور وقاؿ كليهما ضحك

  اهلل شاء إف يكبروا لما لبعض نجوزىم بنوتة وىاتلو نور ياعم بقى إتجوز..  هلل الحمد الفل زى-

 ونسيتونى خبلص نسايب بقيتوا:  مصطنع وبحزف حاـز قاؿ

  ورباع وثبلث مثنى..  برضو ونجوزىالو تانية بنت إنت ىات..  حااـز ياعم متزعلش-

  أربعة متجوز يقوؿ يسمعك اللى-
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..  صالحات زوجات المسلمين شباب كل ويرزؽ يرزقكم وربنا بجد زوجتي نعمة على هلل الحمد:  أحمد قاؿ
  الجنة على سوا اتعاىدنا واللى إختارىالي ربنا اللي دي ىي..  تاني أتجوز إني ىفكر حياتي في عمرري إف ماأظنش

  سوا األعلى الفردوس يرزقكم ربنا-

  المسلمين شباب وكل وحاـز وإنت أنا يانور ياارب-

 في نقعد نروح فينفع..  بضحك أو ربنا بيت في بتكلم لما بغلط إني حاسس بصراحة انا:  وقاؿ باىتماـ إليهما نظر
  ؟؟ حتو أى

 ؟؟ المسجد فى نتكلم إننا حرااـ ىو بس يااحمد تماـ-

..  تخشع قلوبها نفسها دلوقتى قرآف وتقرأ ىنا وبتصلي لربنا جاية ناس وفي ونهزر بنضحك إحنا بس ياحاـز طبعاً  أل-
 ؟؟ اييو وال صح..  بنشتتهم بكبلمنا واحنا

 قشطة؟..  ماشيين وإحنا ونتكلم مشي ساعو ربع ىياخد مش..  البحر ع نقعد نطلع تعالوا..  تماـ-

  يانور تماـ:  سوياً  قاال

  الدار موضوع بقى قولنا:  باىتماـ حاـز فقاؿ البحر باتجاه وساروا المسجد من معاً  خرجوا

 ؟ إيو دار: باستفهاـ نور قاؿ

 .. مصلحة غير من كدا أشوفكم جاي مش أكيد استغبللي إنى عارؼ مانت: بمكر أحمد قاؿ

 إتقفلت بتاعو الدار:  أحمد فأدرؼ كليهما ضحك

 ؟؟؟؟ ليو..  باهلل إال قوة وال الحوؿ:  بصدمة نور قاؿ

 االسم بنفس تاني نفتحها عايزين يعني المهم..  حد سيرة منجبش عشاف تفاصيل في ىدخل مش..  كدا أراد ربنا-
 مساحتها ىتكوف يعنى اكبر..  ماتسألوا غير من ىفسر..  وأعم وأشمل اهلل شاء إف اكبر ىتكوف بس منطقتكم في ىنا

 ؼ مش حتى المبانى فى منفصلين تماماً  لوحدىم ودووؿ لوحدىم دوؿ طبعاً ..  بس رجاؿ مش ونساء ورجاؿ كبيرة
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 اسم ىتكوف اهلل شاء إف دي..  بنقدر لما فقو دروس وشوية وتجويد بتفسير تحفيظ كانت األوالنية الدار..  المواعيد
 واحنا(( فحدث ربك بنعمة وأما.. )) لربنا خطوة اهلل باذف اهلل باذف فعبل وىتكوف"  خطوة" اسمها..  مسمى على

 إننا إحنا نعملها بقى حاجة أبسط..  ىنوفي مش مانموت لحد ىنا من نحمده فضلنا ولو عليػػػنػػػا أنعم ربنا هلل الحمد
 إنو فكرا عنو واخدة الناس بس أووى أووى جميل ىو اللى..  للدين ىنشدىم بأسلوبنا..  لربنا الناس نشد نحاوؿ
 مفهـو ونزرع! ..  دا الخاطئ المعتقد ننسف إننا مهمتنا ىتكوف بقى احنا..  تعقيد وإنو الحياة عن بعد وإنو صعب
 وفى جوانا الدين ىنزرع..  كماف علينا جديد وىيبقى الناس على جديد ىو بس!  طبعا عندنا من ىنألفو مش..  جديد
 بطريقة القرآف وىنشرح..  ىنجدد يعني..  والعصر االيماف برنامج فى عمل خالد ماعمرو زى نعمل عايز..  حياتنا

 فعبلً  موجودة ىي اللي االنسانية األىداؼ منو ونطلع حياتنا على ونسقطها آيات منو وناخد أكتر الشباب تشد جديدة
 ىو..  ربنا من الناس تقرب طرؽ اهلل شاء إف ديننا في ىنبتكر..  اهلل شاء إف حياتنا بيها نعييش مبادئ منو ونطلع
 الللى الدروس كل وىنحضر بجد ىندرس إحنا يعني..  اهلل بعوف صعبة حاجة مفييش برضو بس..  أووي سهل الكبلـ

 بس..  التبلتة إحنا علينا مقتصر مش الموضوع طبعاً ..  بعض من ونستفيد بعض من نتعلم عشاف الدار ؼ عليها نقدر
 نوصل إننا سبيل في حصلت حاجة لو مانزعل عمرنا يعني.. بالجنة وأحبلمنا أىدافنا نفس عندىم ناس على بدور أنا

 دروس يدوا ويقدروا فقو دارسين منا خمسة.. اهلل شاء إف عشرة كدا احنا يعنى غيركم شباب سبع معايا..  لحلمنا
 وميبقاش..  يعني بنفهم نبقى إننا عندي المهم..  السكة في اتنين معادا القرآف خاتمين وكلنا..  اهلل شاء إف تماـ

 الجنة ىو وىدفنا حلمنا بجد ويكوف..  بعضينا مع أسرة واحنا فعبلً  بيتنا دا الدار ويبقى..  الدعوة فى صعب أسلوبنا
 ؟ بقى آرائكم! ..  وبػػػػس

  يعني بمزاجكم مش معانا ىتشتركوا عنكم غصبٍ  دا فكرة على: للتفكير فرصة لهما يترؾ لم

 ؟؟ اهلل شاء إف الدار فى فعبلً  معاؾ ىنبقى..؟؟ أحمد يا جد بتتكلم إنت: تصديق بغير حاـز قاؿ

  معاؾ أىزر آجي عشاف يابنى فاضي أنا ىو-

 يعني! .. أل وحاـز أنا إنما علم وعندؾ..  زماف من الدعوة في شغاؿ أحمد يا إنت بس:  نور قاؿ ثم ثبلثتهم ضحك
 ؟؟ صح الدعوة في يشتغل ينفع القرآف حفظ من كل مش بس القرآف حافظين اه احنا
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 أصبل ماتعلمتش إنك ىتتأكد ماتتعلم كل يعني علم معندناش كلنا إحنا..  يانور بص:  وقاؿ بتفكير لحيتو أحمد حك
 ونشد لربنا خطوة ناخد عايزين إحنا! ..  شهادات وندى شرعي علم ىنعلم وال دعاة اعداد مركز ىنفتح مش إحنا.. 

 مش ربنا عشاف لربنا الدعوة في خطوة وياخد خطوتنا فى يشاركنا بجد ونفسو مثبل بيحضر حد وأي لربنا أكتر الناس
..  أل طبعاً .. ؟؟ مثبلً  ىيألفهم ىو..  عندنا الدار فى محاضرة أو درس يدى إنو فرصة ىنديلو داعية يبقي عشاف
 المحاضرات أىى..  يدور أو يقرأ بيكسل يعني األغلب أو ناس فى..  والبرامج والدروس أووى كتيير ربنا عن الكتب

 توصل ونفسك جداً  منهم واستفدت برنامج كذا سمعت أو كتاب كذا قرأت إنت يعنى..  ليهم تسهيل ىتبقى دي
 بناءة وشخصيات مستقلين نكوف نتعلم عشاف طبعا بأسلوبك محاضرة أو درس ىتكتب فانت..  دي الفايدة

  وىتقدمها

 ؟ وزر ىناخد مش..؟؟ اتقالت غلط معلومات في افرض طب:  حاـز قاؿ

 أو درس عنده واللى"  الصغير الداعية" مسابقة فى إف ىنعلن مثبل احنا كدا فعشاف! ..  قصرنا ألننا ىناخد طبعاً -
 عليهم ىيطلع كلو والفريق..  اسبوع خبلؿ فى يجبهالنا الناس قداـ يقدمهم يقدر كويسة بس حتى خاطرة أو محاضرة
 أفضل مين نشوؼ االخر وفى..  مثبل عشرة من تقييم الدرس ىيدي واحد وكل كماف بعده اسبوع لمدة بالتفصيل

 واللى..  خمسة أحسن ىناخد احنا..  وىكذا بعده اللى اليـو فى يقدـ التانى المركز اخد واللى يقدمو وصاحبو واحد
 صحة من وىنتأكد..  ويقدموىم الخطأ يصححوا نخليهم حلوين ولو طبعاً  عليها ألصحابهم ىنقوؿ أخطاء فيهم

 عشاف ازاى ىنمشي ونشوؼ فترة فيها ونمشي الدار نفتح لما شوية قداـ ىيبقى دا بس..  وااليات األحاديث
 ..  منقصرش عشاف الوقت نفس فى حاجة كذا نفسنا على منفتحش

 ؟؟ عنها مسئوؿ ىيبقى مين النساء وبتاعت طب:  نور وقاؿ ألحمد نظرا ثم لبعضهما نظرا

 وىيزيدوا.. حلمنا نفس عندىم أصحابها من واتنين قرايبها من واتنين وأختى دار عندىا كاف أصبلً  ووالدتها زوجتي-
 اهلل شاء إف

 المسئولية قد نكوف وياارب األوؿ استخارة ىعمل بس..  اهلل شاء إف ومتفائل جداً  ومبسوط موافق أنا:  حاـز قاؿ

 ؟ يانور وإنت ياحاـز اهلل شاء إف-
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 أل وال القدرة عندي معرفش بس الدعوة في أشتغل زماف من أووي نفسي إني وخصوصاً  أصبلً  متترفضش حاجة ىي-
! 

 لييك مرة أوؿ ىتبقى مش وبعدين..  موجودة القدرة ىتبلقي لربنا الناس توصل فعبلً  عايز إنت لو:  مسرعاً  حاـز قاؿ
  الضيق على داعية شغاؿ مانت..  يانور يعني

 وأقولك برضو استخارة ىعمل طيب-

 االجازة من معانا وتبدؤا..  دا التـر خلصتم تكونوا عشاف شهر بعد ىتبقى حاجو أى طبعا بس..  ياشباب تماـ-
 بالكتير االسبووع فى اتنين أو يـو ىيكوف بس اهلل شاء اف معانا ىتشتغلوا التانى التـر في نفسكم وتظبطوا الصغيرة

 برضو وشغلكم دراستكم عشاف أوى

 ؟؟ دلوقتى إيو مننا المطلوب ياأحمد طب-

 التفسير وتراجعوا..  القرآف من بيها نعيش ممكن اللى المبادئ تطلعوا ىتبدؤا يعني..  بنفسكم وتبدؤا ىتستخيروا-
 تبارؾ كدا وبعد األوؿ فى بس عم بجزء تبدؤا ممكن إنتوا وطبعا..  تشرحوىا خفيفة ملخصات فيو يبقى تعرفوا ولو

 ..  األوؿ والصغير السهل من نبدأ يعني..  وىكذا

 كل بتقرأ كانت الشعرواى لتفسير ملخصات عاملة إنها قالتلي كانت خطيبتي وأنا..  ياأحمد تماـ:  بحماس نور قاؿ
  بأسلوبها وتلخصهم  اتنين أو آية تفسير يـو

  يعني موافق وإنت عايزة ىي لو دا زوجتي مع البنات دار في معانا تشتغل عايزة لو تسألها وممكن..  أووي تػػػػماـ-

  برضو ألختي وىقوؿ..  قرآف تحفيظ تبدأ عايزة إنها أصبلً  بتقولى كانت وىي ماىعترض عمري وأنا ىقولها ماشي-

  نور يامستر رسمي إحتلنا ىتبقى وساعتها تماـ-

 أنا..  الدار فيو ىنفتح اللى باليـو أحلم بدأت أوووي حمستني أحمد يا بجد:  بحماس حاـز فقاؿ ثبلثتهم ضحك
  اهلل شاء إف اللحظة ىذه من تحويش ىبدأ
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 لحلمنا نحوشهم وفرتم يبل بس أعزمكم ناوي كنت خبلص بقى كريم آيس ومفييش..  كماف وأنا:  بحماس نور قاؿ
  أحسن

 ! إعزمنا..  يانور إعزمنا..  بكرا من حوش يانور الالال:  وقاؿ يترجااه وكأنو كتفو من أحمد أمسكو

   اهلل باذف التوفير شعار ىنرفع دلوقتى من..  مفييش يعني مفيييش:  وقاؿ كتفو على ضربو

  اهلل شاء إف:  وقاال اآلخراف تنهد

**** 

  ؟؟ حصل اللى إيو بقى قولي:  لو وقاؿ باىتماـ لحساـ ونظر عليو وجلس كرسي رامي جذب

 بيتحسس حاـز إف بس عارؼ إنت..  قولتهولك اللى غير يارامي واهلل حصلت حاجة مفيش:  فهم بعدـ حساـ قاؿ
 ! كدا بس الضغط يقيسلها قالتلو لما بس اتحرج وىو البنات من زيادة

 ؟؟ مضيقهاش ىو يعني-

 فى بس كتيير معاااه بتفق مش أنا ىو! ..  حاـز متعرفش إنك فعبل إظاىر!!  بنت يضايق حاـز:  بدىشة حساـ قاؿ
 ؟؟ إيو قالتلك أختك ىي..  يارامي وجداً  معااه أشهد بالذات الموضوع

 استغربت فانا..  فجأة واتعصب الضغط بيقسلها كاف حاـز إف وقالتلى تعبانة كانت بس ىي مقالتش أل..؟؟ ىااه-
  أصبلً  نفسي من أكتر فيو وبثق..  وحبيبى أخويا حاـز دا يابنى إيو فهمت انت ياحساـ اكتر مش بس

 ..  رامي يا تماااـ طب-

  ىنا قابلتك إنى انبسطت..  بقى أنا ىطير-

  وحاـز إنت تانى النادى فى ىنا تلعبوا ترجعوا يـو فى عايزين-

  السجاير عن البعد على تساعدني عشاف تاني للرياضة أرجع احتماؿ بس شوية بعييدة-
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  يارامي يقدرؾ ربنا-

 ياباااشا بقى سبلـ-

 

**** 

  ومنار عمر خطبة يـو..  المنتظر الخميس يـو جاااء حتى األياـ مرت

  أنا عليكوا مبروؾ:  بسعادة لو وقاؿ عليّ  من عمر إقترب..  الرجاؿ حيث الصالة فى

 كبلمي في أرجع ما بدؿ ياعمر بس:  وقاؿ علىّ  ضحك

  تاني تهددني ىتعرؼ مش كدا وبعد الكتاب كتب لحد ساكتين خلينا ياعمى ماشي-

 ..  بخير يتمملكم ربنا..  عمر ياسي ماشي-

  حاجة أي في ربنا مانغضب غير من تنقضي دي الخطوبة بجد بقى إدعيلنا-

 ..  بيعملها حاجة عايز اللي..  ياعمر يااارب-

 مانجيب بدؿ دي البلبات فكرة أوووي حلوة بجد وبالمناسبة..  اهلل شاء إف عشانها وىنشتغل الجنة إخترنا وإحنا-
 التفكير عجبنى..  اهلل ماشاء روعو كماف دي بموسيقي وشوية موسيقي غير من شوية اللى واالناشيد..  جي دي

  شاري أنا..  ياعمى

 ..  بايع مش وأنا:  يقوؿ وىو على ضحك

  حاجة لمنار توصل عايزؾ-
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 على متفرجش الخطوبة على مااتفقنا يـو من هلل العبد إف قولها:  يقوؿ وىو صدره على عمر فضرب باىتماـ لو نظر
 تاني أرجعلهم ناوي ومش خاااالص قاطعتهم هلل والحمد خالص والمسلسبلت األفبلـ مخفف كنت أنا..  تلفزيوف

  كتير وال القليل..  أبداً 

 ؟؟ بيعملها حاجو بيعوز اللى قولتلك مش..  هلل الحمد:  وقاؿ على ابتسم

  بقى دعواتك-

 

**** 

  الفتيات غرفة وفى

  ىيييييو العرايػػػػس صاحبػػػة أنػػػا:  بفرررح وقالت مكانها من حبيبة قفزت

  فضحتينا يابت ىشششششششش-

  بقى بيييييكم فرحتي عن أعبر سيبني بقى ياىدير بس-

 براحتك ياستي عبري-

  اتعدلي كدا أيوا-

  وىتتخانقوا ضراير بقيتوا خبلص..  عندي ىتتخانقوا انتوا:  منار قالت

 أصبلً  حبيبة تناسبي ىتستحملي إنك ياىدير عونك في يكوف ربنا:  بمرح والدتها قالت

  بتغيب سيادتها لما المحاضرات وبجيبلها بنتك بنجح اللى دا!  ياطنط كدا:  بدىشة حبيبة قالت

  خااالص عايزؾ محدش ىنا من ياحبيبة يابت إمشي! ..  بتنجحيني خبلص بقيتى مرة عملتيها عشاف-

 ؟ ياىدير إنتي وال!.. ؟ عايزني محدش:  مصطنع بحزف قالت
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 حمكوشو أـ طب..؟؟ طاااه ياطنط إنتي طب..  ؟ ياطنط وإنتي!  حتى إنتي وال:  حبيبة فأدرفت بنفي رأسها ىزت
 الزينة بنعلق واحنا يومين بقالي إتقطع نفسي دا..  كدا أووي منبوذة إني متسسحونيش طااه فيا يمسك حد أي..؟؟
  حتى حلبة بكوباية علينا مسيتوا ما اال

  تسيحيلنا جاية انتي:  وقالت بعنف وامسكتها نحوىا سارة جذبتها

  الحفل نهاية حتى..  للصالة صوتهن يخرج أف بدوف ويمرحن يتراقصن وأخذوا الفتيات كل ضحك

**** 

  ياحاـز حاجة عل أحكيلك عايز كنت-

 رامي ياحاااج اتفضل:  ببسمة حاـز قاؿ

 غير ومن أتغير شجعتني اللي أصبل ىي تكوف ممكن..  أتقدملها وعايز واحدة بحب أنا..  ودوراف لف غير من-
 المفروض بقى عارؼ ومش شوفتها ما ساعة من اتغير اتشجعت انا بس مرة وال اصبل متكلمناش إحنا غلط ماتفهم

 ؟ ايييو وال شوية استنى وال أتقدملها أروح

 ؟ ربنا ترضي عشاف وال ىي ترضيها عشاف اتغيرت وانت:  قاؿ ثم قليبلً  حاـز فكر

 ربنا رضا غير عايز مش وبقيت تماماً  اتغيرت فكرتي ربنا عن اسمع بدأت بعد بس عشانها كاف االوؿ فى بصراحة-
 فعبلً  شجعتنى سمعتها اللى والبرامج أووى شجعني وأختى ونور انت كبلمك بس صعبة الحكاية فاكر كنت واهلل.. 

 كدا عشاف ربنا أرضي إني ىمي وبقى..  جداً  قصيرة فترة فى هلل الحمد لبلحسن يتغير بدأ وتفكيري اتغيرت ودماغى
 اوووى كتير كانوا بس حراـ نها كدا فتوى كاـ معرفش جابلتى غيداء ما بعد ابداً  ىرجعلها ومش السجاير عن بعدت

 وطلعتها نضيفة دخلت ىوا ذرة كل على ىتحاسب انا وكماف..  شيوخ رأي على الكبائر من انها عرفت انى غير
 على منتظم اىو شوية وبقالى..  ربنا ارضي عشاف أقدر ما قد على وأختي أمي على بصبر بقيت وكماف!! ..  ملوثة

 ؟؟ ياحاـز إيو فى نفسي انا عارؼ انت بس الجامع فى الصبلة

 ؟؟ يارامي ايو-
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 حاسس وال الصبلة حابب مش انت لو حتى صلي" بيقوؿ الحويني للشيخ جملة وسعمت..  أووي أحبها نفسي-
 ىفضل انى قررت فانا" ..  بيها والتعلق حبها ىيرزقك وربنا ربنا وبين بينك اللى الصلة تقطع اوعى بس صلي..  بيها

 .. واحبها بيها احس بجد ما لحد اصلي

 كدىوف وتتمعن عنها وتقرأ جداً  وىتحبها يابنى عنها ماتسمع طب-

 ؟؟ إيو أقرأ وال إيو اسمع ياعم طب-

 بتوع حسنى مصطفى ربي احبك اسمع..  كماف والشيوخ الصبلة عن بيتكلموا اللى الدعاة مااكثر ياسيدي بص-
 ال اللى الصبلة عن كتيييرة كتب وفى..  جامد صبلتى في غيروا اللى دوؿ الغليظ لمحمد صبلة واحسن الصبلة

 جنة وفى..  صبلتك فى مختلفة بحاجة وتحس حاجة ىتحسن ىتقرأه مرة كل" ..  أصلي مرة أوؿ" بجد بجد يقاـو
 جوجل..  الصبلة فى الخشوع وفى اسمو فاكر مش كدىوف لمين معرفش الصبلة وكيميا زايد لمصطفى كتيب الدنيا

  دانياؿ النبي شارع فى أملى واالرصفة مليييياف

 مقولتليش المهم..  بقى اقبض ما بعد بس دانياؿ النبي وننزؿ مرة اخدؾ وابقى جوجل على ادور ىروح خبلص-
 ؟ معاىا إيو اعمل

 ؟ خلصت وال بتدرس ىى-

 المدرسة في أصبل زميلتى ىى مخلصة أل-

 ثبت انت تكوف حتى..  شوية تستنى ممكن يعنى وكدا االمتحانات عشاف دلوقتى مشغولين اكيد انتوا طب امممم-
  نفسك تظبط يعنى بدأت هلل الحمد وانت تتقدملها فتروح االرض فى رجليك

 الجاى بعد اللى االسبوع يعنى السنة نص فى اتقدملها بفكر فانا الجاى االسبوع خبلص ىيخلصوا البنات ماىما-

 طبعاً  ىي متكلمهاش بس والدىا تكلم ارتحت ولو استخارة تصلي ممكن..  يارامي واهلل عارؼ مش امممم-

 بس..  باباىا رقم منها آخد اروح ىضطر فمش اخوىا رقم ومعايا واخوىا ىو كدا مرة قابلتو باباىا عارؼ اصبل أنا-
 ؟؟ اييو وال احكيهالك المفروض عارؼ مش مشكلة في
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 ؟ يارامي خير-

  كويس مش يعني..  إني عارفة كانت ىي يعني-

 ؟ منين عارفة كانت وىي:  فهم بغير قاؿ

 معاىا بشد كنت وساعات الكل قداـ بدخن!  كويس مش إني عارفين كنتم ماكلكم زي!  عادي:  بضيق رامي قاؿ
 بوريها وال خااالص مكلمتهاش فترة بقالي واهلل بس..  بعدىا حصتى وانا الفصل فى بتفضل كانت ألنها!  الطلبة قداـ
  واهلل عنها بصري بغض وبقيت أصبل وشي

 ؟؟ لربنا ورجعت اتغيرت انت مش يارامي بص-

  بحاوؿ هلل الحمد-

 وال ىيتعبك ما وعمره لجئتلو انت عشاف ابداً  تضل ىسيبيك وال ىيضيعك مش ربنا اف ومتأكد واثق خليييك يبقى-
  يارامي اهلل فى ثق..  تضرؾ حاجة ىيعملك

  اليو ىييسرني ربنا واشوؼ استخارة ىعمل..  ياحاـز باهلل ونعم-

  قرريب وبوالدؾ بيك وافرح الخير فيو للي يوفقك ربنا.. يارامي ماشي-

  كماف وانت ياحاـز يارب-

**** 

 اوووى جمييل يـو كاف بجد تحفففة بطريقة وىيصنا ياحاااـز حفلة حتة كانت:  وقالت مكانها فى ىدى قفزت
  حراـ حاجة عملنا وال ربنا ماأغضبناش اننا مافيو واحلى

 بلذة بيحس الواحد دا بالعكس..  تصدقي تبقى مانعصي غير من نفرح ممكن أقولك لما عشاف:  بفرحة حاـز قاؿ
  تغضبو حاجة ومعملناش اتقناه الننا غريييبة فرحة بيرزقنا ربنا..  حل ملهاش وفرحة كدا
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 ؟ بقى بيك افرح امتو..  ياحاـز ماشي ىييييح-

 إنتي ياسهنة يابت-

  يعنى غلطت إف محسسني..  حاجو قولت انا ياعم بستفهم أنا-

  نتكلم نبقى نخلص ولما يابت اجررري..؟؟ صح تعجبي استفهاـ-

**** 

 ؟؟ إيو قولتم ياحاج ىااا-

 ! زف زناف انت دا..  نور ياسي استخارة عملنا-

 ؟؟ وبعديييين-

 بس أجازتك لحد ىنا من بس األجازة فى الكتاب تكتبوا معترضة مش إنها قالت ىدير:  وقاؿ محمود الحاج ضحك
 ؟ ماشي ىتستنوا قفلت إنها حست لو

  خاالص متقفلش اهلل شاء وإف ياحاج تماـ-

  اهلل شاء إف بخير يتمملكم ربنا-

 

**** 

 ..  سالمين منها وخرجوا إمتحاناتهم أبطالنا وقضى األياـ مرت

  نور بيت وفي

 ؟ أدخل ينفع:  وقاؿ بخفة أختو باب طرؽ
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  ومطرحك بيتك ياحبيبي اتفضل-

  دا أسلوبك من شوية إرحمينا يابنتي:  يضحك وىو غرفتها دلف

 ؟ حاجة فى عاوزني كنت.. عليا حقك صبلح يابو خبلص-

 يلحق ىقولو دا قولتيو اللى بعد بس الشأف صاحبة ىسأؿ وقولتلو موضوعك ع تانى انهاردة سألني حاـز..  أيوف-
  يهرب

 ..  ؟؟ أنووورر كدا:  وقالت حبيبة ضحكت

 ؟ أل وال ىيجي..  خلل الراجل بقى إخلصي يابت-

  يعنى كدا أصراحة استخراة عملت أنا-

 ؟؟؟ ىا:  باىتماـ قاؿ

  يانور يناسبكم اللى المعاد فى يجيي خليو:  بخجل وقالت لؤلرض نظرت

 دا اليـو شوفت ما لحد عشت إني هلل الحمد..  الحمد لك اللهم..  مكسوفة حبيبة..  أبيض يانهار-

 ؟ امتو ىييجي وىو:  بجدية قالت ثم كتفو على ضربتو

 اهلل شاء إف كتابي كتب بعد أكيييد:  وقاؿ تنهد

  ياجامد ياعررريس-

  الفرحة من أطييير عايز إنى حاسس بجد ياحبيبة بس دعواتك-

 اهلل شاء إف للجنة وطريقكم حياتكم فى يوفقكم ربنا ىدير زي واحدة تستاىل إنت بجد انور يفرحكي ربنا-

 .. ياحبيبة يااارررب-
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 ؟ امتو فيو ىنبدأ دا الدار موضوع ىو..  ؟ إيو بقولك-

 أووى جميلة تجهيزات وعامل بيوضبوىم العّماؿ مع فيهم يـو كل بصراحة أحمد يكرمو واهلل الدارين لقينا احنا-
 ..   حاجة أي بتجمل البساطة..  تبذير ميبقاش عشاف برضو أوي مكلفة مش بس اهلل ماشاء

 ؟؟ برضو امتو الشغل ىنبتدي..  الفناف ياعم ماشي-

  كماف تطلع التراخيص عشاف أسابيع تلت قدامنا لسو بيتهيألي..  واهلل معرفش-

   كلنا نقدـ ونروح ومنار ىدير آخد..  دعاة اعداد معهد فى أقدـ عايزة أنا..  طووويب-

 شاء اف بتاعتهم الجديدة السنة بداية مع بس عادي نقدـ ينفع وقالولوا سأؿ ىو..  وحاـز أنا أقدـ عايز كماف وأنا-
  اهلل

 .. ىستنى لسو يوووه-

 المسلمين احنا لو..  نتعلم ىنبقى المعهد ندخل لما ونقوؿ وقتنا بنضيع منبقاش المهم..  تانى حل مفيش-
 !! ىيتعلم مين يبقى متعلمناش

 ! عجب ايييو انما ىدير من كتب شوية شحتت أنا..  يانور حق عندؾ-

  ياحبيبة شحاتة عمرؾ طوؿ-

**** 

 ؟ إيو عاملة:  باألرض وعينيو وقاؿ منار قبالة فى عمر جلس

 هلل الحمد تماـ-

 ؟ امتو ىتطلع النتيجة-

 دعواتك واهلل عارفة مش-
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  يادكتورة امتياز اهلل شاء اف-

 .. ياعمر يارب-

  معايا ىدية جايبلك كنت-

 ؟ خير:  وقالت بخفوت ابتسمت

 اتفضلي:  وقاؿ تبسم(  حلم ىيحكيلي ىو دا الغباء ايو) نفسها فى قالت

  أووي حلوووين!  اهلل:  ىادئة بفرحة وقالت مافيها واخرجت بداخلها ونظرت بلفهة أخذتها..  ىدايا حقيبة وناولها

  اهلل شاء إف غيرىم وىجبلك إقريهم-

 اووى شكرا ياعمر ماشي:  بسعادة قالت

 ؟؟ ياعمر إيو جبتلها:  يقوؿ وىو والدىا إقترب

 يعنى أل ىقولك شووؼ ياعمي تعالى-

 محمود عمو حكايات..  االسبلـ فى األبناء تربية" ..  الحب اليموت حتى: “ وقاؿ بالكتب وأمسك عليّ  ضحك
 ؟ يابني دوؿ إيو..  االسبلمي الزواج..  لبلطفاؿ

  اهلل بأمر ألوالدنا نحكيها ىنبقى دي والحكايات..  وكدا والتربية الزواج عن كتب-

 ؟ دي زي برضو كتب جبتى كنتي انتي مش.. حلو بتفكر ياعمر واهلل كويس:  والدىا فقاؿ بخجل منار ابتسمت

  جابلي عمر بس أجيب بفكر كنت يابابا ال-

 .. ونبدلهم معايا اللي أخلص وأنا دوؿ خلصي انتى..  كماف واحد كذا جبت أنا-

  ياعمر تماـ-
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  وكدا الشقة تشوفوا تيجوا عشاف ياعمو فيو فاضيين يـو تشوؼ عاوز كنت-

  اجازة كدا كدا منار..  نروح بكرا فاضي إنت لو ياعمر تماـ-

  بقى لعمتو قوؿ..  ياعمو ماشي-

 

**** 

 عايزة:  وقالت بحناف لوالدتها ونظرت قرائتها تقى قطعت..  القرآف تقرأ جالسة ووجدتها ابنتها غرفة تقى أـ دخلت
 ؟ ياماما حاجة

 .. أوضتى تعاليلي ابقى..  نتكلم نبقى وبعدىا قرايتك ياحبيبتى كملي-

  ياماما تمػػاـ-

 أمها جوار إلى وجلست ببسمتها ودلفت الباب طرقت بأمها ولحقت قرائتها تقى أنهت دقائق وبعد األـ سبقتها
  ياماما خلصت:  وقالت

  بقى معاكي ادعيلنا ابقى-

 أدعيلكم عشاف غيركم ليا انا ىو واهلل ياماما ماتقولى غير من-

 ؟ إيو وال علطوؿ معانا ىتفضلي مش انتى بس-

 ؟ إيو وال مني زىقتي انتى:  بمرح قالت

 منك ازىق عمرى وانا:  جميعاً  نعرفو الذى األمهات بأسلوب وقالت ابنتها كتف على يدىا ووضعت االـ ضحكت
 الخلق بقيت زى يابنتى عيالك وأشيل بيكي أفرح نفسي بس انا..  روحي انتى دا..  ياعيني

  علطوؿ انطلق وانا العريس ع ياستي ايدؾ.. الحبايب ياست يعنى اعترضت أنا ىو-
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 وافقي اللى انتي بس واهلل موجود:  وقالت االـ ضحكت

 حاجو اى وال تفكيري نفس مش ياماما خالتى ابن أتجوز عايزة مش منا!  ياماما تاني:  بجدية وقالت مبلمحها تبدلت
 لبلسف عايزة منا زى ومش

 تاني واحد في..  يابنتى واتقفلت صفحة كاف..  خالتك ابن مقصدش-

 ؟ مين:  باىتماـ قالت

  أكلمك قالي وأبوكي أبوكي وكلم..  تعليمك مستوى نفس ومن وشهم وراجل جدع واحد-

 ؟؟ ياماما مييين:  بحيرة قالت

 رامي-

 ؟؟ مين رامي-

 !!! رامي تقصدي:  وقالت فجأة شهقت

  ساعدؾ اللى رامي أيوا-

 ! موافقة مش طبعاً  أل:  بجدية قالت

 !! حبلؿ وابن جدع دا يابنتى ليو:  وقالت األـ تعجبت

 منذ لها يتعرض يعد لم!  مامضى فى كاف ىذا ولكن..؟ يضايقها كاف أنو أتخبرىا..  ألمها تقوؿ ماذا تقى تحيرت
 !! ستقبلو أنها يعني ال ىذا لكن! ..  طويلة فترة

 ! وخبلص عيزاه مش! ..  ياماما معرفش:  بضيق قالت

 ؟؟ طيب استخارة صلي طب-
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 مش انى يقولو لبابا قولي..  خالص موافقة مش انا.. اصبل أقابلو بفكر انا لو دي االستخارة!  معلش ياماما أل-
 ! موافقة

 .. ىيوافق مش ابوكي-

 ؟ ياماما بالعافيو ىقبلو يعني-

 !! سبب بدوف مترفضيهوش برضو بس!  أل-

 أوضتي ىروح اذنك عن..  يريحكم اللى ىعمل أنا ياماما خبلص-

 ىو..  كويسة أنا! ..  ياغيداء السبلـ وعليكم:  بحدة قالت دقائق وبعد ىاتفها واخرجت لغرفتها وذىبت خرجت
 وال ىقبلو ومش عيزاه مش إني قوليلو!! ..  ألخوكى أخباري تنقلي عشاف دي فاتت اللى الفترة بتكلمينى كنتي إنتى

 !  سبلـ!!! ..  أقابلو حتى عايزة

 والمت بقديمها الفراش ضربت ثم لمدة السقف فى وحدقت الفراش على ارتمت.. بعنف الخط وأغلقت قالتها
 ومش بيضايقني كاف أخوىا بس! ..  وحش عاملتني ما وعمرىا طيبة ىي عليها أووي قاسية كنت أنا!  يووه"  نفسها
 مادعتيلوا زي ىداه ربنا جايز مش طب!! ..  موبايلو على صورني دا! ..  اسامحو خبلص يبقى مرة ساعدني انو معنى
 !! “  اسمو بطييق مش أنا!  اتجوزه يبقى تاب انو معنى مش دعوة مالييش بقى متابش تاب!!..  وتاب وبطل

 

**** 

 كيف تعرؼ لم! .. أسوأ ربما كالسابق ويعود سينهار رامي أف وشعرت الحاد فعلها رد ومن تقى رد من غيداء ُصدمت
  االستغفار سوى اآلف حل فبل! .. كثيراً  تستغفر..  تستغفر وأخذت كفيها بين وجهها وضعت!! ..  تخبره

 

**** 
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  أياـ عدة وبعد

 !! يانػػػػػػػػػػػػػػػور إصحػػػػػػػػػػػػػػػى:  وصاحت نور غرفة نحو حبيبة ىرولت

 !! إييو عايزززة!!  فزعتيني إيػو:  بقلق وصاح نومو من نور فزع

  الفرح ع ىنتأخر:  وقالت ضحكت

 ؟ إيو فررح:  يتثائب وىو وقاؿ عينيو فرؾ

  نسيييت إنت ياعم فرحك:  بفرحة قالتك

  إنهاردة ىو دا صحيح آه:  قائبلً  مكانو من قفز

 !  ىتخلل العروسة منتأخرش عشاف أخضك الـز كاف بقى شوفت-

  انهاردة فرح مفيش بس ياحبيبة أصدمك عاوز مكنتش:  قاؿ ثم أسلوبها من نور ضحك

 ؟ اييو وال الذاكرة فقدتي إنتي ياحبيبة كتاب كتب:  فأردؼ عيناىا اتسعت

 وبعد فرح وبعده كتاب كتب ماىو..  كتاب كتب إنو أبيييو يا عارفة منا نياىاىاىاىا:  وقالت أخرى مرة ضحكت
  يعنى عيالك عقباؿ لولولولولولي كدا

 تاني أعرفك عايز مش ياحبيبة إمشي:  قائبلً  الخارج إلى ودفعها نحوىا اندفع ثم ضاحكاً  نور إنفجر

  ياحبيبي ياخويا مني ىتتبرى أنوور كدا-

  بقى أجهز خليني روحي..  كلو البيت من وىطردؾ كماف كلمة-

 طيباً  كثيراً  حمداً  الحمد لك اللهم:  بسعادة وقاؿ نفساً  وأخذ بسعادة للمرآة نظر ثم خلفها الباب وأغلق أخرجها
  فيو مباركاً 
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 بسعادة عليو ورد ىاتفو رف ثم الضحى صلى خرج وحين أنعشو بارداً  دشاً  أخذ الحماـ نحو متجهاً  غرفتو من خرج ثم
  باشا ياحاـز عليكم السبلـ: 

  ياعم مبرررووووؾ..  أفندي نور السبلـ وعليكم-

  فيك يبارؾ اهلل-

  عقبالك:  خافت بصوت قاؿ تسمعو ال أنها تأكد وحين حبيبة متفقداً  نور نظر

  شوية بنفس ماتقولها..  إيو وال ودنك من بتقولها ياعم إيو:  وقاؿ حاـز ضحك

 يعني عجبك كاف اذ عندى اللى دا ىو:  نور ضحك

 ؟ لسو وال صحيت إنت بقى المهم..  بقى عرييس..  هلل وأمرنا انهاردة بقى ىنستحملك ياعم طيب-

  الحلم من بكلمك ياعم ال-

 اقصد..  يابني جواز على داخل إنت يانور انهاردة دا عسلك ببلش يكرمك اهلل!  يعنى اضحك المفروض ىيهيهي-
 صاحي لسو وال وفوقت كدا قومت

  تماـ وكلو دش واخدت قومت اه-

 ..  واسيبك انا ىحلق اتأخرت لو الحبلؽ عند واالقيك دقايق عشر طيب-

  بتاع وال الحبلؽ غير من يابني قمر انا..  يعني اخرؾ دا ىو!  حبلؽ-

 دلوحدى أحلق ىروح وأنا لهب أبو شبو كدا خليك ياكازنوفا ياعم طيب-

 ؟ ياحبيبي ياحاـز كويس إنت..  ؟! وكازنوفا أبولهب-

 ىفرح هلل الحمد أخيراً  أووووي فرحاااف إني حاسس يانور بجد بجد بجد:  بسعادة وقاؿ للجدية حاـز لهجة تغيرت
 جوازي يـو دا كأف أوووي وفرحااااااااااااااف يعلم وربنا بحبك أنا..  يانور خير كل تستاىل واهلل وإنت..  أخيراً  بيك
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 الجنة فى ويجمعنا ويمتعك ويفرحك يكرمك ياااارب..  ىتتجوز إنك مصدؽ مش يانوررر بجد..  إنت مش أنا
 ياااررررررررررب

 الزوجة ويرزقك مافرحتني زي ياحاـز يفرحك ربنا:  بسعادة قاؿ ثم.. أذناه ماتسمعو يصدؽ ال لحظات نور صمت
  بيكم أفرح عشاف يارب قررريب الصالحة

 لوحدي ىحلق وال الحبلؽ عند ىتجيلي الرومانسي ياعم ماشي-

  اهلل شاء إف تحت وأبقى ىوا..  يعني منكوش أنا وأفضل تحلق إنت يعنى-

**** 

  ىدير بيت وفي

 

 تثائبت.. وحبيبة ومنار عمها زوجة مع كثيراً  باألمس سهرت فقد الباب جرس صوت على بصعوبة عينيها فتحت
 ترى فلم السحرية العين من نظرت عمها ىو الطارؽ أف تتوقع وىي الباب نحو وإتجهت بتكاسل فراشها من ونهضت

 ؟ مين:  بخفوت فقالت أحد

 وتناولت الضحى وصلت وتوضأت وذىبت باألمر تبالي لم! ..  أيضاً  رد تلق ولم أخرى مرة فكررتها..  أحد يجبها لم
 وجدت فقد عيناىا اتسعت الباب فتحت وحين منها طلبت كما عمها لزوجة لتذىب ملحفتها وارتدت فطورىا

 تكوف أف وتوقعت بسعادة لو ونظرت الباب وأغلقت شقتها ودخلت أخذتو..  بابها أماـ كالهدية مغلف صندووؽ
 قد نور بأف شعرت! ..  ىذا يفعل أف يصح وال وحدىا تعيش أنها يعلم إنو! .. صحيح ىذا ىل ولكن..  نور من ىدية
 تزيح أخذت..  الحيرة ىذه من تنتهي لكي تفتحتها أف وقررت تفكيرىا قطعت.. !  و ىو اليكوف ربما لكن!..  أخطأ

 وفتحتو اخذتو..  أصغر صندوؽ وفيها الورؽ من كثيرة شرائط رأت حين حاجبها رفعت..  الصندوؽ وفتحت الغبلؼ
 تقلب وأخذت الصور وأخذت وابتسمت..  عيناىا اتسعت وفجأة بلهفة فتحتو..  أصغر صندوؽ بداخلو فوجدت

 وحتى واالعدادية االبتدائية وأياـ الحضانة فى تقابلتا أف منذ..  طفولتهما منذ بمنار تجمعها صور كانت..  فيها
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 والسعادة والجنوف الهدوء فيها يظهر..  بينهما رائعة صور كاف..  والدتها توفت حين الثانوية فى ىدير انتقلت
..  فرحة فى وإحتضنتهم الصور فى تقلب وىى ىدير عينا أدمعت..  بينهما جميلة ذكريات تحمل صور..  والبكاء
 يقوؿ الراجل..  ياشابة دموعك إمسحي"  عليو مكتوباً  فوجدت فأخرجتو منديل فوجدت أخرى مرة للصندوؽ نظرت
 "  ؟؟ إيو علينا

 “  تذكار المنديل خلى..  أقولك وال“

 اللى إيو ياىدير ازيك ىاااااـو:  وتثاؤب بتكاسل ردت التى منار واتصلت ىاتفها نحو بسرعة واتجهت ىدير ضحكت
 كدا بدري مصحيكي

  يعني كدا ىتجوز النهاردة اف بيقولوا-

  نـو أكمل وال حاجة منى عايزة..  مبروؾ ياستي طيب ىاااوووووـو-

 ؟ يعني نايمة كنتي انك اساس ع دا:  بتهكم ىدير قالت

  كدا تبلتة ساعتين من نايمة كنت بصراحة اه-

  يامنار أووي بحبك أنا:  بامتناف وقالت ىدير ابتسمت

 فى حاجة ياأحلى خبلص ىتتجوزي إنك مصدقة مش بقى ىيييييييييييييييييييح  ياىدير بعشقك اللى أنا:  منار قالت
  دنيتي

 يامنار الجنة فى يجمعنا ربنا-

  ياىدير يااارررب-

 

**** 
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 والتهاني القببلت عليها ونثرف ىدير حوؿ الفتيات التفت..  بالمسجد وىدير نور قراف عقد تم العشاء صبلة وبعد
:  بمرح قالوا تزوجوا من بينما يهنئو العازب الشباب وأخذ حولو الُكثر نور أصدقاء والتف.. السعيد بالعقد والمباركات

 األياـ تبدىلو لما الحلو ع يعني

  بسرعة إىرب إلحق يابني دي الحفرة فى وقعك اللى ايػػو-

 ! يامجددي اجررري-

 ميا ىنرش يبل..  دي المحبطة العياؿ ياخويا إيو:  وقاؿ بمرح نور عن حاـز دفعهم

  علينا غلسوا اشمعنا..  شوية عليو نغلس سيبنا..  ىو وال بتتجوز اللى انت ىو-

  ىنا اقطعكم انا دا ابداً  نور على تغلسوا ىتقدروا مش ىاىاىا-

 برضو الكبير انت يااحاـز خبلص:  بمرح وقاؿ حاـز كتف على يده أحمد وضع

 بمرح بو اللحاؽ من الباقي حاـز ومنع المسجد زوايا إحدى فى وانفرد ىاتفو نور أخرج بينما بشدة الشباب ضحك
 ؟ مين..  عليكم السبلـ:  بخفوت ىدير ردت دقائق وبعد برقم واتصل ىاتفو أخرج.. 

 وبركاتو اهلل ورحمة السبلـ وعليكم اقصد احم..  بتصل اللى انا مش إف عارفة مش انك اساس على بقى ىنستعبط-

 ؟ منين رقمي جبت..  رقمك دا اف قالتلى حبيبة بس ىرد مكنتش بصراحة:  بخجل وقالت ابتسمت

  مراتي اقصد احم..  بنتكلم مش لو حتى خطيبتى رقم معايا ىيبقى ىيبقى اكييد-

  كدا مشوار فى عايزؾ كنت بقى المهم..  المكسوؼ ياعم ماشي:  بمرح فقاؿ بخجل ابتسمت

 ؟ فين ىنروح:  بفرحة قالت

  علطوؿ بيتكوا وأرجعك معاكي ىخلصو كدا بايت طار فى-

 ؟؟ يعني ازاى بايت طار:  وقالت ضحكت
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  اقولك وانا انزلى-

 ؟ االوؿ تشوفنى ىتطلع مش طب-

   يعني فين منك ىروح ياستي كدا بعد ىشوفك..  وبتاع وانزؿ السلم اطلع وانا عندؾ اللى الستات وتوزعى-

  دا الكسل يابنى ايػػػو-

 ! نخرج عايزين بقى انزلييي..  حاجة ال كسل مش-

  عمو لمرات ىقوؿ ثوانى طاب-

 عليا متتأخريش..  السلم قداـ وىنزلك ثوانى..  لعمك ىقوؿ وأنا ماشي-

  سبلـ..  ماشي-

 

 نور ووجدت..  حاراً  وداعاً  أصح بمعنى إخوتها أو صديقاتها ودعت أف بعد المسجد من ىدير نزلت دقائق وبعد
 مصوبة عيناه رأت حين ينتفض قلبها أف وأحست داخلها من بشدة اهلل وحمدت اليو نظرت حين ابتسمت..  ينتظرىا

 ياىدير مبروؾ:  بسعادة لها وقاؿ أمامها ووقف منها إقترب..  إليها

  فيك يبارؾ اهلل:  بخجل قالت

 ؟ الفجر لحد ىنفضل وال بقى ىنمشي مش-

 ؟ فين ىنروح.. ماشي-

 ..  البحر ع نطلع تعالى-

 كدا؟ بليل-

 ؟ محـر الـز وال.. إيو وال راجل معاكي مش اييو-
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 المصونة يازوجتى البيت ع أرجعك وىبقى ىنتأخر مش لعمك قولت عشاف يبل:  فقاؿ بخفوت ضحكت

 العزيز يازوجي حسناً -

 وقالت المنعش الهواء تنفست..  البحر على الكافيهات أحد فى الطاوالت إحدى على وجلسا سوياً  وانطلق ابتسم
  واحشني كاف دا الجو..  كدا بليل عالبحر مقعدتش كتير بقالي..  بقى الػلػػو:  بسعادة

  ياجميل بس تقشر إنت..  ياعم بقى خدعة أي-

 بايت طار عندؾ ليا قايلك كنت منساش عشاف صح اه:  فقاؿ صامتو وظلت بخجل ابتسمت

 !؟ اصبل اعرفك انا ىو بايت اللى بقى ايييو طااار!  صح آآه-

 ! أخبلؽ مش تؤتؤتؤتؤ!  غريب واحد مع خارجة وكدا:  بمكر قاؿ

 اعرؼ؟؟ عايزة بقى ايييو طااار..  غريب ياعم طيب-

 ؟ لسو وال افتكرتى..  كدا سنين ست من فاكرررة-

 ؟ سنين ست من حصل اللى ايو-

  أووي إسود قلبك انت دا!..  افتكرت آه:  وقالت فجأة تذكرت ثم

 بتاري آخد والزمن ظلمتينى إنتي ياأوختي معلش:  وقاؿ نور ضحك

 حقي آخد ما لحد ىعذبك..  منك بتارى آخد عشاف واتجوزتك:  فأدرؼ صوتها يعلو أف بدوف ولكن ضحكت

 ..  يانور ليو منك ىتخوفني إنت-

 عليو اتبلى اما قولتى حليوة الواد لقيتي طبعا..  الشغل من بسببك اتطردت مش..  تخافي الزمن-

 وداني على زف تبطل أختك عشاف أصبلً  شفقةً  اتجوزتك أنا يابنى! ..  فاىمة مش دا الحليوة فين.. ؟؟ حليوة-
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 ياىدير أووي بحبػػػك أنا بجد بقى المهم..  ىرد مش طيب-

 ؟؟ شوية من تعذبني عاوز كنت مش:  بعتاب قالت

 تماـ إنتي طالما خااالص حاجة بعمل وال بعذب وال بزعق وال بضرب ال خالص طيب أنا إنما ياستي بس كبلـ دا-
  آخراً  باستعباطاً  سُيقابل استعباط ىتبدأي..  الفل زي وماشية

 ؟ بتطردينى وانتى بقى بايو حاسة كنتي.. دي بيها فكرتك اللي الذكرى بمناسبة بس:  فقاؿ بهدوء ضحكت

 قايلو لسو كنت وانت ورفدؾ زعقلك لما بس لعمو واشتكيت جداً  مضايقة االوؿ فى كنت بصراحة:  وقالت تبسمت
 بعد بس..  حاجة عملو محدش ضايقنى واللى ضايقتنى اللى انت مش ألنك نفسي من جداً  زعلت تعبانة اختك اف

  كدىوف بس فنسيت.. الشغل رجعك انو وقالى بفترة بعدىا كلمنى عمو عشاف نسيت كدىوف

 . اتجوزتك وانهاردة كرىنى وعمك بعاكسك افتكرتينى سنين ست من..  فعبلً  اهلل سبحاف-

  بقى تعذبني عشاف-

 جامد واتصلح يقربلنا رامي بدأ فترة ومن..  اووى اتصاحبنا وحاـز انا برضو سنين ست من ياستي المهم..  صح اه-
 هلل الحمد يبلغ حتى هلل الحمد بجد  تانية بطريقة بيفكر وبقى

 ؟ فيها بشتغل اللى المدرسة فى شغاؿ اللى دا رامي ىو-

 ؟ ليو عليو بتسألي..  آه-

  وكدا اتغير قولتلى لما فاستغربت وكدا أوي ملتـز مش عشاف بتقولى ورفضتو لزميلتى اتقدـ ىو بس عادي ال-

  يعنى بدأ انو المهم بس..  بس اسبوع كاـ بقالو اتغير ماىو-

 ىتقبلو خير في ولو استخارة صبلة تعمل ىقولها..  حق عندؾ إنت-

  اهلل شاء اف-
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 ؟ الشقة عجباكي انتى:  وقاؿ ابتسم

 اهلل ماشاء جداً  جميلة دى طبعا اه-

 حاجو أو قديمة انها مضايقك مش-

 اهلل ماشاء جداً  كويسة حسيتها شوفتها انا انما ىتتجدد أووى قديمة حاجو فيها ولو وكبيرة حلوة ىى..  طبعاً  أل-

 شاء اف ىتتغير ما عمرىا فيا حاجو على ىقولك..  نور آخره شرط أولو اللى بص:  بثقة فأدرفت اقتناع بغير لها نظر
 .. باخده او عاجبنى انى مابقوؿ عمرى عاجبني مش اللى..  اهلل

  دا حلو-

 تانية حاجة والذوؽ حاجة دا بس..  أل وال عجبانى الحاجو ىيحتار مش قدامى اللى االقل ع..  حلو فعبل ىو-
 غلط متفهمش عشاف

 صح بفهم ياحبيبتى ال-

 ؟ حبيبتك:  بتعجب قالت

 وربنا عشانها أووى زمااااف من قلبي حفظت واللى..  الدار فى سوا ىنشترؾ واللى حلمى وشريكة ومراتى حيبيتى-
 زيك بحد اآلخر فى كافئني

 ىنبكش احنا ياعم مين زيي حد-

..  وكدا بمدحى ميتفتنش عشاف الغيب بظهر بدعيلو أمدحو بحب اللى أبداً  قدامو حد فى امدح مبحبش انا ىو-
 عليها ربنا أحمد وىفضل اهلل شاء اف كلو العمر قلبي فى ىتفضل عملتيها انتى حاجات فى إف تعرفي الـز انتى بس

 ؟ تماـ..  تتغير النية ما غير من تعمليها تفضلي عشاف إيو زى ىقولك ومش علطوؿ

 يانور ماشي..  ىيييح-

 ؟ بحبك مفيش-
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  بقى حاجة إطلبلي يبل.. مفييش أل-

  واحد وإنتى أنا..  قدامك وآكلهم كريم ايس اتنين ىجيب فانا تاكلى وال تشربى ىتعرفي فمش منتقبة إنك الواضح-

 قديم صايع انا دا انا عليا ىتضحك مش..  مروحين واحنا ىنجيب ياعم ال-

  مؤدب طلعت اللى أنا إظاىر!..  جريئة حبيبة فاكر كنت اللى وانا.. ؟؟ صايع-

 

**** 

 لم ىدير بزواج سعادتها..  غيداء مع حديثها على بشدة يأنبها وضميرىا غرفتها فى نفسها حوؿ تدور تقى كانت
 نحوه اتجهت..  حين كل للهاتف وتنظر تستغفر وىى نفسها حوؿ تدور أخذت! ..  ويصمتو ضميرىا تخدر

 السبلـ:  بتوتر غيداء أجابت ثوانى وبعد! ..  بقسوة وحدثتها حقها فى أخطأت فقد!  بها تتصل أف وقررت وأمسكتو
 عليكم

 ؟ إيو عاملة..  السبلـ وعليكم:  باحراج تقى قالت

 ؟ وانتى تماـ: بقلق قالت

 هلل الحمد-

 أووي آسفة أنا ياغيداء عليا حقك:  البكاء على توشك وكادت تقى فقالت ثوافٍ  بضع صامتتين ظلتا

 بجد آسفة أنا دا باألسلوب أكلمك ينفع مكنش:  تقى فأردفت صامتة غيداء ظلت

 ياتقى يهمك وال:  وقالت بطيبة غيداء ابتسمت

 ؟ منى زعبلنو مش يعنى بجد:  بدموع قالت
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 أناـ عارفة مكنتش ياتقى واهلل..  أصبلً  وأفرح الزعل أنسى عشاف صوتك سمعت إني كفاية زعبلنة مش العظيم واهلل-
 ونفسي بحبك إني واهلل وأقولك أصالحك أكلمك عارفة وال!!  إيو لرامي أقوؿ عارفة مش..  دوؿ فاتوا اللى اليومين
  رامي ىتتجوزي لو حتى علطوؿ صحاب نفضل

 ..و فجأة اتعصبت واهلل بس دا كل فيكي عملت إنى ياغيداء آسفة أنا بجد-

 خاالص اتغير ىو العظيم واهلل بس زماف إيو كاف رامي وعارفة اتعصبتي ليو انتى واهلل عارفة:  غيداء فأردفت صمتت
 تديلو عشاف كدا بقولك ومش..  خااالص تاني حد وبقى فعبل اتغير ىو بس اخويا ىو عشاف كدا بقوؿ ومش ياتقى
 يبقى مرتحتيش ولو استخارة إعملى..  يتغير بيحاوؿ إنساف متهديش منك عيزاه اللى كل أنا! ..  حاجة وال فرصة

 الوحش الماضي اتغيرت مهما ويقوؿ يتعقد ممكن ىو كدا انما ومرتحتيش استخارة عملتى ىقولو ساعتها..  خبلص
 علينا االسبوع اخر فى وردي ياتقى بس استخارة اعملى! ..  تانية فرصة ىيدينى ربنا ما وعمر محاصرنى ىيفضل

 ؟؟ ماشي

  ياغيداء عليا متضغطيش-

 ؟ المؤمنة ياست بمزاجنا ىنختار اللى بقى واحنا..  استخارة اعملي بس بقولك..  واهلل عليكي بضغط مش-

 (بمرح قالتها) دماغى من تطلعى وعشاف.. باهلل مطمن يكوف عشاف استخارة يعمل الواحد حق عندؾ-

  متخافيييش أطلع ىعرؼ ياحبيبى سامبتيك أنا:  وقالت غيداء ضحكت

 

**** 

 تتمايل وىى إليو خرجت..  بسعادة حبيبة على ونادى الباب فتح..  لبيتها ىدير أوصل أف بعد منزلو إلى نور عاد
  سبلـ وسمعنى..  العروسة..  العررريس:  وقالت بسعادة

  ياجدع ورقصني وإنت وأنا:  وقاؿ نور ضحك
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  منى حتة يا غيرؾ من إزاى ىعيش معرفش:  أذنها في وىمس نور إحتضنها..  عيناىم أدمعت حتى ضاحكين إنفجرا

 يارب بيك ويفرحني ويفرحك يانور يهنيك ربنا:  اآلخرى ىي بكت وقد قالت

 ياحبيبة قريب كماف إنتي بيكي أفرح وياارب-

  يابيو الزقة أنا..  ماتتجوز بعد حتى مني ىتخلص مش بس:  وقالت بمرح حبيبة دفعتو

 الفجر أقـو أقدر عشاف شوية أريح أدخل خلينى بقى وسعي..  البلزقة ياست يخليكي ربنا-

 ؟؟ أكل أحضرلك.. تاكل عايز مش-

 .. برا أكلنا ال-

 ؟؟ إزاى أكلت وىدير: بتعجب قالت

 أكيد عشاف علطوؿ وروحنا بصراحة جعاف كنت السكة فى كلت أنا بس..  آوي تيك أخدناىم:  وقاؿ نور ضحك
  جاعت كماف ىى

  جعانة البت وسيبت أكلت السيد سي فيها عملت كدا أولها من:  وقالت ضحكت

 ! ىدير أبلة اسمها ورايح ىنا من.. ؟؟ مين بت-

  بقى أناـ سيبينى.. عليا وبتضحكى وحشة إنتى ياحبيبة العب مش:  لها فقاؿ ضاحكة إنفجرت

 !! ىنسى كنت صحيح آه:  وقاؿ فجأة توقف ثم غرفتو إلى إتجو

  اهلل شاء إف الجاي الخميس يـو جاى حاـز:  فأردؼ باىتماـ لو نظرت

 

**** 
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 ؟ أكلمك ينفع:  ببسمة وقاؿ بابها طرؽ أف بعد والدتو غرفة حاـز دخل

 ياحبيبى ياحاـز تعالى-

  الخميس يـو أروحلهم وقالي عليا رد نور:  وقاؿ الفراش على جوارىا الى جلس

  أخييييييراً  ىيػػػػػػػػو:  وقالت الغرفة ىدى اقتحمت

  ياآروبة تسمعي لحقتي إنتي:  األـ وقالت ضحكا

  ياحاـز مبروووؾ..  وسمعت جيالك كنت-

 يابنتى حاجة اي عملت وال مروحتش لسو أصبل بدري لسو بس فيكي يبارؾ اهلل-

 وتتجوزوا ياحاـز اهلل شاء اف ىيحصل-

 ؟ تانية واحدة تشوؼ كنت مش ياحاـز يعني:  أمو فقالت ابتسمت

 ؟ فترة من قولتلك لما عليها معترضتيش مانتى ياماما حبيبة ومالها:  بتعجب قاؿ

 شجرة من مقطوعة ىي ياحاـز يعني.. يعنى أنسب حد تختار ممكن انك وحسيت بصراحة ماقولتلي بعد فكرت منا-
 وكدا تعلمها أـ وملهاش! 

 ..  ؟؟ يعنى بايدىا ىو يعني-

 حاجة مقصدش واهلل ياحبيبي ال:  بسرعة األـ قالت

 نصيب حصل ولو أصبلً  ىناسبو إني وكفاية وصاحبي أخويا نور إف برضو وعارؼ ياماما واهلل عارؼ: وقاؿ حاـز ابتسم
 ..  والدي خاؿ ىيبقى

  يابني لبعض يخليكم ربنا-

 ياأمي لينا ويخليكي:  بحناف وقاؿ يدىا قّبل
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  يعني السودة البطة بنت وأنا:  وقالت خصرىا فى يدى ىدى وضعت

  ىنا بط معندناش يابت إمشي:  قائبلً  بمرح حاـز دفعها

 مابتزعلني وعمرىا كبلمي بتسمع بقت اللى حبيبي بنتي إنتي:  وقالت وقبلتها نحوىا األـ وجذبتها ثبلثتهم ضحك

 غيري من إيو ىتعملوا عارؼ مش للشعب ويخلينى يامامتى ليا يخليكي ربنا-

  نعملها كتيرررة حاجات ىنبلقي أكيييد:  يضحك وىو حاـز قاؿ

 ؟ إيو وال معاؾ ىاجي أنا ياحاـز المهم-

 معايا العيلة ىاخد اهلل شاء اف قبوؿ حصل ولو لوحدي بروح مرة أوؿ غالباً  ياماما ال-

 خير كل وتستاىلوا عسل وحبيبة انت دا ؟؟ اهلل شاء اف ليو قبوؿ وميحصلش:  مدافعة ىدى قالت

 بعض على يمشوا كويسين شايفينهم احنا اتنين أي مش برضو بس.. ياىدى فعبلً  كدا نكوف يارب-

 حبيبة ىي..  أقولك ىنسى كنت بقى المهم..  ىدوـو بتشترى إنك محسسني..  بعض على ىتمشوا اهلل شاء اف-
  يعني ببساطة وبتتكلم يعني بتتكلف ومش الكبلـ فى شوية مندفعة

 ؟؟ قصدؾ فاىم مش:  فهم بغير حاـز قاؿ

 يعني البنات زي بتتكلف مش بسيط اسلوبها عشاف االوؿ ؼ شوية تستغربها ممكن يعني-

 اهلل شاء اف الخميس يـو ىنتكلم احنا ياىدى خبلص:  وقاؿ حاـز ابتسم

 

**** 
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 يبل:  وقاؿ أختو غرفة ودخل نور قاـ ثم قليبلً  نور برفقة حاـز جلس..  الخميس يـو جاء حتى سريعاً  األياـ مرت
 ؟ ياحبيبة

 !جنبنا خليك..  جاىزة أنا يانور ماشي-

  متخافيش..  جنبكم الترابيزة ع ىقعد-

 المقابل الكرسي على أخيها بجوار جلست تخلعها لم عينيها تغطى التى البيشة وحتى بنقابها خلفو وخرجت خرج
 ؟ ياحبيبة إزيك:  وقاؿ حاـز تبسم..  لحاـز

 ؟ وإنت هلل الحمد:  بخجل أجابت

  هلل الحمد تماـ-

  قلبكم على برضو..  خطوتين بعد على ىقعد اذنك بعد:  ببسمة نور قاؿ

 جلستو في حاـز اعتدؿ..  قبالتهم فى الطاولة على وجلس نور فقاـ بهدوء حاـز وضحك بخجل حبيبة ابتسمت
  كماف جداً  وبتحترمك أوي بتحبك ىدى:  باىتماـ وقاؿ

 أتقدملك آجي إني بصراحة شجعتني اللي ىي:  فأردؼ تعقب ولم بخجل ابتسمت

  فيها ويباركلك يخليهالك ربنا:  بخفوت قالت

 ؟ إيو عني تعرفي تحبي بقى المهم.. يارب-

  ىضايقك مش لو حاجة كل:  بخجل قالت

 سنة آخر حاـز أنا..  الرحيم الرحمن اهلل بسم..  ومرة مرة يعنى..  االدوار نبتادؿ احنا..  طاايب:  وقاؿ نفساً  أخذ
 وال!  باستهتار خالص عادى عايش كنت ثانوى تالتة لحد تقولى تقدرى.. أوى زمااف من أخوكي زميل..  صيدلية فى
 افبلـ وبشوؼ أغانى وبسمع الصبلة بسيب اوى كتير ساعات كنت يعني..  أل وال راضي ربنا  أصبلً  دماغي في

 إف زماف من معلمانا يحفظها ربنا أمى يعني كويسة برضو هلل الحمد حاجات فيا كاف بس..  عادي ومسلسبلت
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 الناس عن وبعيداً " ..  مني فليس أمتي غش من" كبلـ مفيهاش!  علطوؿ النبي أمة من بيطلعك الغش!  نغش مينفعش
 إف المية فى مليوف منو ومتأكد أعرفو اللى..  االمتحانات فى بالغش دعوة ملهوش الحديث بتقوؿ اللى المتحالية

 يعني أوى بايظ مكنتش يعني وكماف فيا كويس كاف فدا..  مراجعة اسمها حاجو وال ىزار مفيهوش!  حراـ حراـ الغش
 الثانوية بداية فى رمضاف فى يعني.. هلل الحمد وسهلة قريبة خطوة كاف بالنسبالي فالتغير الشباب معظم زى عادى
 صبلة وقت غير المسجد مدخلتش اوى كتيررر بقالي كاف..  لشاب المسجد فى درس  معاه أخدنى نور العامة

..  بتزقنى بحاجة أحس وبدأت خلص الدرس ما بعد شوية اتكلمنا بس أووى مقتنعتش وبصراحة سمعتو.. الجمعو
 معايا كاف ونور بدأت أىو ويعني..  أظبطها عشاف الصبلة عن فيديوىات على النت ع دورت وروحت فيها مسكت
 لو ىيكوف مش وال اتعلمتو باللي اعمل الـز انى اتعملتو اللى ومن دينى عن حاجات أتعلم بدأت يعنى..  علطوؿ

 تتعود ما لحد براحة ياخدىا بس نفسو ميهاجمش المفروض والواحد جداً  مهم التخطيط اف برضو واتعلمت!  الزمة
 صيدلية جاب مجموعى لما بس..  للكلية أووى حلم عندى مكنش ثانوى فى بصراحة.. السليمة لفطرتها وترجع

 بس!!  االوؿ فى إزاى عارؼ مكنتش..  فيو أفيد وقررت فعبلً  مجالى وأحب مختلفة حاجو أعمل قررت ودختلها
 عشاف بيعملوىا اللى والمحاضرات الخيرية بأعمالها الكلية بتاعت األسر قدامى وظهرت أرشدني ربنا علطوؿ بعدىا
 نفسي كاف..  انساف تكوف بتعلمك برامجو بجد الشقيري أحمد ىو فيا أثرت اللى الناس ومن..  الخير جوانا يزرعوا
 بحب برضو بس..  يعنى فيها مختلف انها االفتاء دار على فتوى قريت بس!  إيو ىعمل بس موسيقي غير من يكونوا

 بس..  عادى بموسيقي اسمعها يبقى مفيدة طالما البرامج بس موسيقي غير من االغانى اسمع فبقيت السليم فى ابقى
 ىانى الشيخ متابع وكنت الغليظ ومحمد شوماف حاـز..  يعنى أكتر برتاح..  موسيقي بدوف لدعاة أكتر بسمع كنت

 حنبل ابن قوؿ واخد أنا عشاف دلوقتى لحد متابع والزلت يعنى..  الشيخ لمحمد شباب أحلى وبرنامج برضو حلمى
 اتعلم ىفضل يعني اساسي دا رمضاف كل بتاع حسنى مصطفى برنامج وطبعا" ..  المقبرة إلى المحبرة مع" شعارى

 !  كدا بس..  اهلل شاء اف عمرى طوؿ

  وبصراحة بجد فيها نفسك حاجة اكتر إيو طب-

 آالقي اهلل شاء إف القيامة يـو عايز أل!  عادي الجنة مدخلش نفسي..  شوية غريبة حاجو فى نفسي وبصراحة بجد-
 نفسي..  قولتها بكلمة ولو منهم قربهم فى سبب جعلنى ربنا دوؿ الناس..  ربنا عند بتشفعلى واقفة أووي كتيرة ناس
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 حب ربنا تحب عشاف الحسنى اهلل ألسماء النابلسي محمد شرح كفاية بجد  ربنا على كلها الناس أعررؼ بجد
 دينو وعن الرسوؿ عن بلغت ألف عني راضي يبقى ربنا القيامة ويـو لديني حاجة أعمل بجد نفسي بكلمات ميتوصفش

  بصراحة فيها نفسي حاجو أكتر.. 

  باالسباب تاخد الـز بس..  حلمك يحققلك ربنا-

 شيخ فيها وعامل وبصلي ملتحي مبقاش..  الدين بأخبلؽ وأدبها نفسي اعلم انى دي االسباب واوؿ..  اهلل شاء اف-
 ربنا بس وكبير صعب الموضوع! ..  بس الكبلـ فى عندي واألخبلؽ!  مابقوؿ عكس بعمل وأنا لربنا الناس وبدعى

 عن وىتأخر شغلى فى ىقصر انى دا معنى مش بس..  اهلل شاء إف حلمي أحقق بربنا ىقدر وأنا شئ كل من أكبر
! ..  الحياة عن بينفصل مش الدين! ..  الناس مصالح وأوقف السنن أصلي المسجد فى واقعد الصبلة بسبب شغلى
 كدا انا! ..  يغرؽ الشغل ونسيب زميالي أدعو الشغل وقت فى فأقعد الدعوة فى ىشتغل أنا أقوؿ مينفعش يعني

 ! مخروـو كيس فى بحوش

  فعبلً  حق عندؾ صح-

  فيها نفسك حاجة اكتر إيو..  بقى وانتى طب-

 فيها والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ مع وأبقى الجنة أدخل نفسي.. كتير حاجات في نفسي بصراحة أل:  بخجل قالت
 اللى ىنعمل الجنة في..  واحد واحد معاىم وأقعد عنهم بقرأ كتير بقالى اللى الصحابة وأشوؼ زوجاتو مع وأقعد.. 

 أبقى ونفسي..  بقى عادي والسبلـ الصبلة عليو النبي ومع عادي معاىم فهقعد ماحنا زي ىنبقى ومش عاوزينو احنا
 ونفسي..  حاجو أى فى ربنا بغضب مكونش أووى نفسي بس آدمين بني إننا عارفة..  ذنوب مبعملش بجد عايشو
 أمينة معلمة وأكوف..  عليا يعينى فربنا نفسو يغلب الواحد محتاج يتحقق سهل كبلـ مش ودا مجالي فى نافعة أكوف
 وأـ صالحة زوجة وأكوف  ومجتهدة متقفة دكتورة وأكوف.. ربنا فى الناس نحبب اهلل بأمر الجديدة الدار فى وحتى

 ؼ مرة ويفضفضلي ويتكلم بخير ديما يبقى أخويا ونفسي..  أبداً  وميزعلوش يفرحوا ديماً  أصحابي ونفسي..  صالحة
 كتيرر حاجات فى نفسي.. حياتو

  اهلل شاء اف عيزاه انتى اللى كل يحققلك ربنا:  وقاؿ حاـز ابتسم
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 ؟ أل وال نور زي السياسة في رأيك:  قاؿ ثم لنور نظر

  ياجودعاف علينا ىيتقبض:  وقاؿ نور ضحك

  بتمولنا اللى إنك أعترؼ وبالمرة يانور ومالو:  ضاحكاً  حاـز قاؿ

  السياسة فى شبهك دماغها حاـز ياعم متخافش:  وقاؿ نور ضحك

  االختبلؼ رغم متفاىمين إنكم هلل الحمد كويس واهلل طب-

  عشانها صاحبك تخسر مقدرتش مانت زى..  السياسة عشاف ىخسرىا مش أكييد ياحاـز أختي-

 .. بقى كبلمنا نكمل..  يانور حق عندؾ:  وقاؿ لحبيبة مجدداً  والتفت حاـز ابتسم

**** 

 عليكم السبلـ:  ببسمة ردت..  يرف ىاتفها جرس سمعت حين بغرفتها تقى كانت

  ياباشا االسبووووع آخر إحنا..  السبلـ وعليكم-

 ؟ إيو قولتى ىا:  غيداء فأدرفت تقى ابتسمت

 اهلل شاء اف بكرا ىيقولو وىو بقراري بابا بلغت أنا-

 ! اعصابو على الراجل علطووووؿ ىقولو انى وأوعدؾ وقوليلي.. ؟؟ بقى ايييو ىو اللى-

 طيب:  وقالت بخفوت تقى ضحكت

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إيو طيب-

 ؟؟ ماشي موافقة مش دي بس ىقابلو لبابا قولت أنا-

  فرصة ىتديلو إنك بجد وشكراً ..  ياستى ماشي-



 

  

334 

 

  أنتِ  أنا  

 

 اتغير بتقولى طالما أقابلو إما مشكلة مفيهاش اف وحسيت مرة كذا استخارة صليت  أنا ىديهالو اللى انا مش ىو-
 ..  وكدا

  أقولو إما بقى يبلسبلمات..  ياتقى بجد تسلمي-

 سبلـ ماشي-

 عليكم السبلـ:  ىادئ بصوت وقالت برامي بسرعة واتصلت الخط غيداء أغلقت

 ؟ إيو عاملة..  السبلـ وعليكم:  بتوتر رد

 تقى كلمت انا..  هلل الحمد تماـ-

 ؟ ىا:  بقلق قاؿ

  بقى عارؼ انت..  برضو بس مرة كذا استخارة عملت قالتلى ىي بص:  حزين بصوت ردت

 ! هلل الحمد:  مختنق بصوت وقاؿ رامي ُصدـ

  يارامي خير لعلو-

 شئ كل على هلل الحمد:  البكاء على يوشك وكمن قاؿ

 المهم بس نفسك متزعلش-

 انا! ..  بجد ويسامحنى فات اللي يغفرلي ربنا عشاف إيو أعمل المفروض عارؼ مش بس!  زعبلف مش أنا واهلل-
 !! يسامحنى عشاف إيو أعمل أعرؼ نفسي بس متقبلنيش طبعا إنها وأستاىل أووووى كتير غلطت

 ! معيطش عشاف متزعلش عليك باهلل-

  دا استحق انا زعبلف مش انا متعيطيش-

 ؟ نسيت وال!  الكريم ربنا!  مانستحق زي بيعاملنا مش ربنا بس:  بثقة قالت
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  بكرا ىيكلمك باباىا عموماً :  فأردفت لهجتها تّبدؿ من تعجب

 خبلص منك عرفت منا.. ؟ ليو:  بتعجب قاؿ

 !  يترفض ما عمره غيداء وسطتو اللي يابني..  امتو ىتروحلهم تتفقوا عشاف-

 ؟؟؟؟ بجد:  بفرحة وصاح مكانو من رامي قفز

 ..  طبعاً  بجد ايوا..  معاؾ أىزر عشاف صاحبي إنت ىو-

 إنتي بيكي وأفرح قريب عروسة أشوفك ويارب!  كلها كلها كلها الدنيا فى أخت أحلى يا ياغيداء ليا يخليكي ربنا-
 قررررريب بقى وعماد

 بقى فيها الفرح ىنعمل شكلنا..  فيها النهار طوؿ وعماد انا..  المستشفى علينا ُكتبت الدكاترة معشر نحن-
 وخبلص كدا كتاب كتب نقضيها أو وخبلص

  االوؿ انا أخلص المهم..  دا الموضوع نشوؼ ىنبقى:  وقاؿ رامي ضحك

 بقى بحبك..  إيو أعملو بقى أخويا يبل..  ياطمااااع-

  أمك بعشق وأنا-

 !! كلمتي دي:  وقالت ضحكت

 !!  حاجو فى شوؽ لييو حد خدتها وانا-

**** 

  االسبوع نهاية فى الحضور منو وطلب برامي تقى والد اتصل الجمعة صبلة وبعد التالى اليـو وفى

 عليكم السبلـ:  بسعادة رد ىدير من اتصاالً  معلناً  يرف ىاتفو فوجد لبيتو نور عاد

 ؟ إزيك..  وبركاتو اهلل ورحمة السبلـ وعلييكم-
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 ؟ وانتى هلل الحمد الفل زى-

 ؟؟ فاضي.. هلل الحمد-

 ؟ خيراً ..  الشغل عشاف 4 الساعو لحد فاضي اه-

  مشوار فى عيزاؾ كنت-

  ياباشا قوؿ-

 ؟ حسن فاكر-

 ؟ مين حسن:  بتعجب قاؿ

  فاكره طبعا.. حسن آآه:  فجأة تذكر ثم

 ىتقدر لو معايا تيجي عاوزاؾ وكنت جمعو كل بروحلو انى عارؼ انت-

 ؟ اييو معايا أجيبلو..  اهلل شاء إف طبعاً  ىاجي-

 ىيفرح وىو بس انت تعالى يانور يعني الـز مش-

 ؟ الدار فى ولد كاـ ىما..  مينفعش طبعا الالال-

  عشرة-

 ؟ يعني وسنهم-

  سنين تمن عندىم كلهم-

 ؟ امتو عليكي ىعدي تماـ طاااب-

 اهلل بإذف ىنزلك وانا رنة اديني..  وتعالى العصر صلي-
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 ؟ بقى حاجة منى عاوز..  يانور ماشي-

 ياحبي بقى سبلمات..  سبلمتك عاوز-

 سبلـ:  بخجل أجابت

 ! سيباؾ لسو منا يابنى اييييييييو:  أجابو الذي بحاـز واتصل الخط أغلق

 ؟ لسو وال دا الشهر صدقة صرفت إنت..  إيو بقولك..  ياحاـز السبلـ وعليكم-

  اوووى غتت انت دا اصبل مالك وانت وبعدين..  اصبل تحويش مخصلتش لسو ال-

 ىيكملوا مش محوشهم واللى تفرحهم حاجات أجيبلهم عاوز وكنت وشوية ساعتين كماف ايتاـ دار رايح اصلي-
  الثواب فى سوا نشترؾ فقولت..

  عاوزه انت اللى نجييب ننزؿ جايلك انا..  تماـ-

 ىدير مع رايح انا عشاف بقى الدار معايا ىتروح مش بس ليا يخليك ربنا ياحاـز ماشي-

 اهلل شاء اف عندؾ وابقى دقايق عشر  يانور تماـ-

  يابرنس مستنيك وانا-

 

**** 

 

 ؟ بقى اييو ىتجيبلهم:  بحماس حاـز قاؿ..  نور برفقة حاـز كاف دقائق وبعد

 ؟ رأيك إيو إنت ؟؟ واهلل عارؼ مش-

 .. العبية وتيشرتات كفر كورة يعني والد بيتهيألي-
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  مقاستهم معرفش بس والد عشر ىما-

  مدريد لاير بيشجع يطلع ميسي تيشرت لحد تجيب ممكن حتى..  يانور ازاى تتحل دي طب امممممم-

 ! يعنى ياحاـز إيو فى وال إيو فى ىما-

 اى نجيبلهم مينفعش يعني! ..  أل وحاجات بيحبوىا حاجات فى واكييد بالظبط زيينا اىتمامتهم ليهم اكيد يابنى-
 ! وخبلص حاجة أي لنفسك ىتجيب مش انت عشاف!  وخبلص حاجة

  العصر بعد رايحين احنا العمل إيو طب-

 ؟ الدار عارؼ انت-

 ايوا-

 وانت تاخدىم وانت ونشتريهم إيو عاوزين ىما ونشوؼ الوالد مقاسات منو ونعرؼ المدير ونقابل نروح تعالى طب-
  اهلل شاء اف 3 الساعو رايح

 بينا يبل تماـ-

 نلحق عشاف بقى بينا يبل:  بحماس وقاؿ األوالد ماطلبو فيها كتب ورقة نور وبيد الدار من خرجا قليل اال ساعة وبعد
  بقى نشتريهم

 ؟ ياحاـز مالك:  باىتماـ نور فسألو الباؿ مشغوؿ حاـز كاف

 عشاف رياضي نشاط اى فى للوالد مشتركين مش انهم قالى الدار مدير..  كدا حاجة فى بفكر:  باىتماـ قاؿ
 واشوؼ  وكدا عليهم للكابتن وأقوؿ زماف فيو بلعب كنت لى النادي ع نعدى عايز فكنت! ..   وكدا المصاريف

 ونقدر اووى غالى مش ولو..  قليلة زماف من فاسعاره مسجد تبع خيرية ساحة اصبل وىو..  بالشهر بكاـ ىيبقى الولد
 اشتراؾ يتحمل واحد وكل وكدا الصحابنا نقوؿ وانت انا عليا كتير ولو..  بالظبط والدنا وكأنهم فيو نشتركلهم عليو
  الشهر ؼ مثبل جنيو التبلتين ىيعدى مش طفل
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  النادي ع نعدي كدا وبعد التيشرتات نجيب نروح بسرعة بقى يبل..  ياحاـز أووى تماـ-

 

**** 

 ازيك:  بسعادة لها قاؿ..  عمارتها أماـ نور فوجدت نزلت..  يرف ىاتفها ىدير وجدت والنصف الثالثة تماـ وفي
 ؟؟ إيو عاملو

 ايو؟ عامل انت.. هلل الحمد تماـ-

  اووى فرحااف..  هلل الحمد تماـ-

 ؟ دا معاؾ اللى ايو-

 ماطلبوا زى يعنى مناشستر على لاير على برشالونة..  تيشرات-

   بقى اهلل!! ..  بجد دا إيو:  بسعادة قالت

 ىنقوؿ النادى ىيروحوا الوالد اف الكابتن مع واتفقنا زماف فيو بيلعب كاف اللى للنادى وحاـز انا روحنا وكماف-
 نروح لما دلوقتى اهلل شاء اف للمدير

 ؟ نظامها إيو وكدا االشتراؾ تكاليف بس.. يانور اوووى حلوووو..  اهلل ماشاء اهلل بسم-

 اهلل شاء اف بيهم ىنتكفل وحاـز فانا..  للولد بعشرين ىيبقى وكدا ظروفهم عشاف قالنا بس بتبلتين المفروض ىو-

  وكدا وبقبض برضو بشتغل منا..  ؟ معاكم اشارؾ ينفع:  بسعادة قالت

 اهلل شاء اف ىنعملو وحاـز انا خبلص دا بس تانية حاجة تعملى ممكن امممم-

  بليييييييييييز..  دعوووة ماليييش بقى معاؾ دخلنى-

  فيها معاكى ودخلينى ياستى حاجة انتى شوفى:  وقاؿ الحاحها اسلوب من نور ضحك
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 معايا ادخلك قولت اللى انت.. بقى المصاريف من تشتكى مترجعش بس..  الحاج ياعم ماشي-

  ميخبلشي السبع جيب..  أووى تقييل جوزؾ..  ومتخافيش:  وقاؿ ضحك

  يانور عسل انت تصدؽ..  ياسبع عامر ديما:  وقالت بهدوء ضحكت

 بعض على ميركبوش! .. ؟ وعسل انا:  وقاؿ ضحك

 بس..  اووى مش يعنى شوية برئ وشك..  يعني االشقر والشعر الزرقا عينك عن بعيداً :  الطريق فى وىما قالت
 تدور وال تلف بتعرؼ مش وغلباف كدا طيب بحسك

 واهلل كويس:  ضاحكاً  قاؿ

 ؟ إنت ياغلس عليا تضحك تبطل بقى ينفع..  كويس اللى إيو ىو-

  عسل كنت شوية من! ..  غلس بقييت وكماف-

 ومخلصش لبكرا ىنا من نقعد ممكن..  أووى كتيرر كبلـ أقولك عايزة:  فأردؼ بخجل ابتسمت

  عاوزه انت اللى كل تقولى مشوارنا بعد ممكن-

 ؟ أروح لما بليل أكلمك ممكن..  اتأخر مبحبش وانا الشغل عشاف ىينفع مش مممم-

 برضو مراتك زي أنا نور ياحج يجوز:  بمرح وقالت ابتسمت

  يعنى بدري بتنامي مايمكن..  ياعبقرية مقصدش:  وقاؿ نور ضحك

  مخصوص ىسهرلك ياكابتن ال-

  ممكنة فترة أطوؿ معاىم ونقعد نروح عشاف المشي ؼ بقى نشد يبل..  تماـ-

 وصاحبك إنت يانور حسناتك ميزاف فى يجعلو ربنا-
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..  الهوى عن الينطق والسبلـ الصبلة عليو والرسوؿ..  ياىدير كفاعلو الخير على والداؿ:  وقاؿ بسبابتو إليها أشار
  ومنا منك يتقبل ربنا

  يانور ياااارررب-

 

**** 

 الخميس يـو لمقابلتها يأتي بأف أخبره الذي تقى والد من اتصاؿ تلقى..  ىاتفو رف حين بيتو في جالساً  رامي كاف
 بسعادة بابها وطرؽ أمو لغرفة ذىب ثم بسعادة ىاتفو واحتضن المكالمة رامي أنهى..  المحادثة معو وأنهى المقبل
 ؟ حاجة أقولك ينفع ماما:  وقاؿ الغرفة ودلف

 ؟ إيو عايز تعالى:  بهدوء قالت

 ؟ بيا تفرحي منفسكيش إنتي ىو:  وقاؿ جوارىا إلى وجلس دخل

 أتقدملها عايز المدرسة فى زميلتي واحدة في:  فأردؼ باىتماـ لو نظرت

  تقولهم اىل ليك اف افتكرت يقابلوؾ وافقوا ولما كلمتهم انت الصادؽ وانت ياخويا ال:  قالت

  الفاضى ع اقولك فمرضتش ىيرفضونى انهم توقعت انا بس  ياماما قصدي ماكاف واهلل:  بسرعة قاؿ

 ؟ قليل انت ىو اهلل شاء اف بقى لييو ويرفضوؾ-

 يعني وبهزر زميبلتى مع عادى بتكلم وكنت بدخن وانا المدرسة فى بتشوفنى كانت تقى بس..  قليل حكاية مش-
 هلل الحمد اتغيرت انى تعرؼ ومكنتش زماف بتاعت اخبلقي عارفو كانت

 ؟؟ وحشة اخبلقك اف عارفو وىى يعنى اساس اي على قبلتك وىى طب-
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 اكيييد يعنى وكدا وتقابلنى فرصة وتديني اتغيرت انى قالتلها وىى تعرفها غيداء ماىى..  أصل..  ماىو:  بتردد قاؿ
  كدا عشاف تشوفنى قبلت

 ! عليها كماف ىنتحايل!  واهلل ال-

 .. بس كدا القصد مش ياماما واهلل:  مدافعاً  قاؿ

 قليل مش برضو ابنى أنا!  ستها ست ىجيبلك برضو أحسن عيزاؾ مش لو!  بتاع ببل القصد ببل:  بحدة قاطعتو

 ليا يخليكي ربنا ياماما ايدؾ تربية عشاف قليل مش:  وقاؿ يراضيها كي وقّبلها بحناف يديها وأمسك يبتسم أف حاوؿ
!  حصل اللى دا يكوف شرط مش بس كدا قالتلها غيداء اف بفترض انا..  حاجة عليها قاؿ محدش وبعدين..  يارب

 ياماما منك تشجيع غير عايز فمش نفسي من حتى عليها وىحافظ اختارىا قلبي اللي دي ىي اف يعني المهم.. 
  ودعواتك

 يابنى طريقك ينورلك ربنا:  قالت

 اهلل شاء اف الخميس يـو رايحلهم أنا:  وقاؿ مجدداً  يدىا قّبل

 ؟ معاؾ ىاجى انا..  يابنى يوفقك  ربنا-

  ياماما اهلل شاء اف مرة تانى-

 راحتك على-

 عنى؟ راضيو تبقى المهم:  بحناف قاؿ

 عنك ارضى وانا بس انت ارضيني-

 ؟ اهلل شاء اف ىعملو وانا إيو منى عايزة وانتى-

 ! اختك مع وتركز شوية دي غيداء من تسيبك عايزاؾ-
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 الفستاين وبتلبس خاالص المكياج بتخف وبقت بتتأخر معدتش ىى وحتى رانيا من اقرب ديما بحاوؿ ياماما واهلل-
 الفل زى ىتبقى خطوة خطوة..  جبتهالها اللى

 اكتر معاىا تركز عشاف غيداء عن شوية ابعد وطب-

 غيرنا ومالهمش اخواتى االتنين ىما..  كويس االتنين ىما ىعاملهم أنا..  ياماما عبلقة ملهاش-

 حالك شووؼ روح يابني طيب-

 وترضى تحبها ويجعلها صدرىا اهلل يشرح أف يدعو وأخذ ىكذا غيداء أمو تكره لمَ  يتسائل وأخذ غرفتو الى متجها قاـ
 ..  عنها

  تعالى اهلل قوؿ فقرأ العنكبوت سورة على مصحفو فتح

رَُكوا َأف النَّاسُ  َأَحِسبَ   يُػْفتَػُنوفَ  اَل  َوُىمْ  آَمنَّا يَػُقوُلوا َأف يُػتػْ

  نهايتها فى تعالى اهلل قوؿ إلى وصل حتى السورة قراءة أكمل..  لو خصيصاً  إليو موجهة أنها أحس بعمق تنهد

 ((  اْلُمْحِسِنينَ  َلَمعَ  اللَّػوَ  َوِإفَّ  ُسبُػَلَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ ))

 يشاء من بيهدي ربنا!  ىيهديني وربنا نفسي ىجاىد:  بحـز لنفسو وقاؿ االيات تلك أثر على ينتفض صدره أف أحس
 زي واحدة جملة القراف ىقرأ..  عنى ويرضى لربنا اوصل عشاف نفسي اجاىد الـز يعنى الشرط ىى دى االية بس

  اهلل شاء اف ىيهدينى وربنا نفسي ىجاىد اللى انا!!  ىيهدينى يهدينى عايز لو ربنا ىقوؿ مش..  ماقاؿ خالد عمرو
   اهلل بعوف ىوصلها مستصعبها حاجة كل..  االعلى للفردوس وىوصل

**** 

 ؟؟ حاجو على أحكيلك ينفع:  باىتماـ وقالت الباب طرقت اف بعد أخيها غرفة حبيبة دخلت التالى اليـو وفى

  ياحبيبة تعالي:  ببسمة قاؿ
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 ست كنا مروحين واحنا..  انهاردة الكلية تبع خيري عمل عندنا كاف اف عارؼ انت:  وقالت جواره الى جلست
 صاحبو وجنبي علطوؿ وراه يعنى الشباؾ جنب طوؿ على السواؽ ورا اللى الكنبة فى قعدت وانا تمناية ركبنا..  بنات

 راح ملتحى شيخ كاف والراجل!  ولعنو الدين سب السواؽ فراح عليو كسرت عربية فى المهم..  فالنص قاعد ليا
!! ..  الدين فى يسب برضو عماؿ والسواؽ بينهم فصلت الناس لوال بعض ىيضربوا وكانوا الدين سب لما  نازلو

..  برضو جنبو عربية بيسوؽ وكاف ويضحك صاحبو مع يهزر وقعد شوية بطئ خطوتين ومشي وراكب راجع راح المهم
 !! دا حصل اللى من جدا مستغربة كنت برضو وانا باستغراب بصتلى صحبتى المهم

  وضحكك عصبك من سبحاف:  بيقوؿ وىو وضاحك المراية فى باصصلها فراح بالو خد فهو منتقبة مش فهى

 ! عصبك مين لو حتى! ..  حصل مهما الدين متسبش المفروض:  قيبللو وراحت اتعصبت بس مبصتلوش صاحبتى

 ؟ اتعصب وال تتخبط العربية يعني:  ىادى اهلل سبحاف وىو قايلها راحق

 دينك بتخسر حراااـ دا الدين تسب بس!  ربنا من قضاء يبقي اتخبطت لو العربية يعني:  مبصتلوش برضو وىى قالت
 !! 

 طبعا احنا..  حاجة مايقوؿ غير من العربية من نازؿ وراح الطريق نص فى فجأة وقف وبعدين معلش قايلها راح المهم
:  وقالها لصاحبتي وباصص صغيرين بشوية بعدىا طالع راح المهم..  نتأخر عايزين مش واحنا كدا نزؿ عشاف اتخنقنا
  اىو رضيتو

:  وقالها جنبو راكبة اللى العجوزة للست باصص راح..  اصبل سألتو وال بصتلو وال إيو بيقوؿ ىو اصبل مفهمتش ىى
 ..  عليا حقك وقولتلو ورضيتو دلوقتى نزلتلو بس الدين فسبيت بعض على وكسرنا متعصب كنت

 سبيت لما مرة اوؿ ونزلى بس اتعصب انو وقالى العربية من خرجلى روحتلو ولما:  مكملها راح!!  اندىشنا احنا طبعا
  يعني ومحتـر ذوؽ راجل شكلو ىو انما الدين

 يابنات ادعولى قايلنا راح نازلين واحنا طريقو مكمل وراح

 صفر وانتو واحد انا:  وقالتلنا بانتصار بصلتنا صحبتى مشي ولما
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 مش يعنى شاب كاف انو وخصوصا صح دا عملتو ىي اللي بس وربنا دماغ انها عارفة:  حبيبة فقالت نور ضحك
 جاب وكبلمها..  فاتكلمت اووى عصبها الموقف بس!  غلط وال صح كدا ىى عارفو مش اصبلً  ىي بس كبير راجل
  ايجابية نتيجة

 ساعات يعني بنت انك غير دا قدامك اللى الشخص عارفة مش النك سلبية نتيجة ىيجيب االوقات اغلب في بس-
 نزؿ انو جدا وكويس هلل الحمد كويس كاف دا الراجل بس..  عليهم تردوا عشاف تتكلم وتقعد بتستعبط ناس فى

 كتير وساعات بيردوا المرات اغلب فى انما الكبلـ تقبل والراجل ستر ربنا دى المرة ىى..  التانى الراجل صالح
 ..  معاىم بيفرؽ ووال أدبهم بيقلوا

  منتكلمش دا الموقف فى االفضل يعني..  يانور تماـ:  وقالت رأسها ىزت

 قدامك اللى اف حسيتى لو برضو بس..  كويس مش باسلوب عليكي يرد حد ممكن اتكلمتى لو النك!  اه لبلسف-
 مع يتكلموا بيقعدوا ماقولتلك زي غالباً  عشاف ببلش أل يبقي شاب لو انما كبير حد لو بس تتكملى ممكن ىيتقبل
 وكدا البنات

  اهلل شاء اف كدا بعد بالها تاخد بقى أقولها ىبقى..  يانور تماـ-

 .؟ لسو وال استخارة صليتي..  تماـ:  وقاؿ ابتسم

  انبارح أوؿ من بصلي-

 ؟..  و-

 ؟؟ ابقى االسبوع اخر عليو ىترد لسو مش:  وقالت ابتسمت

  حاجو وال عليكي بضغط مش انا طبعاً  اه-

 ؟؟ تانى نتكلم مينفعش:  باحراج قالت ثم سخريتو من ضحكت

  لييو تاني ىتقعدوا يبقى قبوؿ مفيش لو بس..  طبعاً  ينفع-
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  إيو ىيقووؿ برضو ىو وشوؼ..   مااتفقنا زي االسبوع الخر خلينا برضو بس تاني نقعد وعايزة براحة حاسة انا ال-

  يابيبة الخير فييو اللى ييسرلكم ربنا ياستي ماشي-

  دا بيبة حبووووش-

  الضرب عايزة عيياؿ أدلعك فكرت إني عليا الحق:  وقاؿ مازحاً  دفعها

 

**** 

  رامي من رسالة وردتو حين البوؾ الفيس موقع يتصفح حاـز كاف

 " حياة"

 ؟ دي مين:  وقاؿ حاـز ضحك

  وننشرىا معاااه اتبناىا فقولت ناشرىا غلباف واحد شوفتها حملة اسم دا-

  معاؾ وأنشرىا أتبرعلك وممكن صاغية أذاف كلي-

 مفيد فيبقي كتير فولورز عنده عشاف أحمد اسمو اللى دا الداعية صاحبك عايز أنا..  عليك مش عيني بصراحة ىو-
 عنك

 وننشرىا ىيعيننا وربنا قووووؿ سعد ياأـ سعد المبلفظ-

  بالظبط كدا ماىو زي ىتنشره وإنت البوست ىبعتلك أنا بص

 ياباشا ابعت-

 عشرة في دقيقة كل خبلؿ اف عارؼ انت!! ..  صااددـ رقم اقولك.. ؟ كلكم ازيكم..  الرحيم الرحمن اهلل بسم-
 الناس كل و انت يعني! ..  الدقيقة فى عشره إيو يعني عارؼ! ..  وتلوثها نقصها من المية مشاكل بسبب بيموتوا
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 حد معرفش انا ياعم ىتقولى!! أووووى بالكتييييير نص او ساعو تلت من اقل فى ىتخلصوا حياتك فى تعرفهم للى
 وامى واختك وصحبتى وصحبك وخالك وعمى وجدؾ جدي مش ىو بس ماشي ىقولك! ..  حياتى فى كدا بيموت
 مات عيلتكم فى حد اى معندكووش ؟؟ اييو!  الكانسر او الكبد امراض او C فيرس بسبب ماتوا وعمتى وابوؾ
 ميا نقص دا أل امراض بس مش! .. وعليك عليا الدور فكرا على.. إيو وال معانا عايشين مش انتوا!!  الميا بسبب
 إنك تستاىل حاجة دي ميا بتنزؿ اللى الحنفية واف..؟ نعمة دا بيتكم ؼ اللى الحماـ اف فكرت عمرؾ انت!  كماف
 نشكرىا عشاف دي الحملة ننشر عايزين واحنا عليها والحفاظ للغير بنشرىا النعمة وشكر.. وتشكره عليها ربنا تحمد
   بجد

     

 ؟ بيصلي هلل الحمد فينا واحد كاـ.. بهزر مش واهلل بجد ىهههو ببوز وكوز..  جردؿ محتاجين متعب مش الموضوع
 تساىم عاوزينك مسلم مش لو وحتى ىتاكلنى انت مقصدش ياوحش خبلص..  ياعم مسلمين احنا هلل الحمد كتير
 الجردؿ فى حطها تخلص لما فيها ميا وىيجمع براحة الحنفية وافتح الكوز حط بتتوضي وانت..  ؟ إيو ىنعمل  معانا
 غيرنا نضيفة ميو ياخد ما بدؿ الميا فيو وحط الحماـ افتح يتملى الجردؿ لما..  مثبلً  بسرعة ايدؾ تغسل لما او.. 

..  يملي السيفوف بيخلي اللي المحبس ىتقفل انت وطبعا!  ىنبلقيها مش سنة كاـ كماف واحنا يشربها القي مش
 حاجة مفيش فكرا وعلى!  إيو قد ىتوفر بقى شوؼ!!  الواحدة المرة ؼ ميا لتر 4 بياخد دا السيفوف اف عارؼ انت

 مش الحماـ لو طب  دى الفكرة معانا وتبنيت ساعدتنا لو القيامة يـو حسنات جباؿ عندؾ ىيكوف اكيييد بببلش
 الميا وضؤؾ مطرح نضيفو كدا كدا ىى التنظيف اعماؿ فى الميا تستخدـ فممكن يعنى نادرا ودا فوؽ من بيتفتح
                                                                             يعنى تانى نستخدمها ممكن عادى بيضا بتنزؿ
     الميا نوفر اننا المهم واكتر اكتر تبدعوا تقدروا انتم القاصر تفكيري دا طبعا

 جناين بيها وزرعوا جداً  بسيطة مواسير خبلؿ من الوضوء ميا بيجمع مسجد فى اف قولتلكم لو ىتصدقونى طب
 مية من اال والري التنضيف اعماؿ فى ميا نقطو مستخدمش سنتين بقالها مدرسة وفى..  المسجد حوالين رىيييييبة

 كماف احنا إيو ىنعمل بقى احنا ، صح ويستغلوىا بيجمعوىا جدا بسيطة بمواسير..  السطح ع بتنزؿ اللى المطر



 

  

348 

 

  أنتِ  أنا  

 

..  متعب مش الموضوع!  منتحججش عشاف غرب مش العربي وطننا فى دوؿ فكرا وعلى..  كدا زيهم نبقى عشاف
  فيها تجمع حاجة المهم البوز شرط مش..  ببوز وكوز جردؿ ىو

                                                                                                                                                       
 تخيل..  موتنا بعد حتى سنين ىيكمل المشروع اف اهلل فى واثق وانا 5102 رمضاف أىو بدأنا"حياة" واسم المشروع

 وربنا  اهلل شاء اف وىما انت ميزانك فى ىتبقى نقطاية وكل ؟؟  إيو قد ميا ىتوفروا وصحابك انت وتطبقو تنشره لما
  لنعمرىا االرض فى استخلفنا ربنا  بيضاعف

   أقولك ما غير من وىتنشرىا بالفكرة آمنت ألنك تنشرىا ىحلفك مش حياة#

   الجنة فى كلنا يجمعا ربنا

 ؟ ياحاـز بقي رأيك اييو-

 ىنشرىا انا  كلنا ونطبقها اهلل بإذف وىننشرىا جداً  جامدة فكرة دي طبعاً  معاؾ:  بسعادة وكتب حاـز عينا اتسعت
   كماف الحمد وىبعتها اهلل باذف عندى اللى لكل

 ؟؟ عجبتك بجد دا اييو-

  روعو دي رامي متخيل مش انت-

 ؟؟ نشرىا فى ىتساعدني يعني-

   طػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػعاً -

 ؟ عليك رد نور..  ياحاـز ماشي-

 .. اهلل شاء اف االسبوع اخر فى لسو ال-

 ؟ سؤاؿ اسألك ينفع طب-

 ؟ اسأؿ-
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 براحتك تجاوب عايز مش لو اسف.. ؟ لحبيبة اتقدمت ليو زماف منار بتحب كنت انت مش-

 ربنا كدا ماتقوؿ زى..  زماف من نسيتو وانا قديم كاف دا منار موضوع..  عادى ىجاوب الالالال:  بسرعة حاـز كتب
 مش انا اللى الخير شايلي ىيبقي فربنا المرادى نصيب محصلش لو حتى..  اهلل شاء اف ليا الخير فيو اللي اختارلي

  فين ىو عارؼ

 اتجوز وافكر عادى انساىا ىعرؼ مقبلتنيش تقى لو يعنى.. ينسى؟؟؟ بيعرؼ بيحب اللى ىو بس ياحاـز اسف انا-
 ؟ غيرىا

 نعامل واننا والعشرة التعامل من بيجي دا الحب..  الجواز بعد غير حب مفيش إف بصراحة يارامي مقتنع انا ىو-
 بيتهيألي الحب دا ىو  والحزف الفرح بعض ونشارؾ  بعض ونستحمل بعض ونفاجئ بعض ونفرح اهلل يرضي بما بعض
  خاالص عادي تنسى فهتقدر الحب فى رغبة او بالشخصيات اعجاب بيبقى كدا غير اللى بقى

  اووى كبلمك بحب ياحاـز يكرمك ربنا-

  غلط نتفهم كدا عييييب دي الرومانصية ياض ايو-

:o  !!؟؟ دى بالتريقة عادى زينا كدا بتهزر انت ىو 

  غلط حاجو يقوؿ عايز مش الواحد ياعم تانى ىقولها ومش علطوؿ مش ال ىههههههو-

  ياعمنا ماشي ىههههو-

  يارامي بقى انا ىخلع-

  ياحاـز ماشي-

 ؟ يارامي إيو بقولك صح اه-

 ؟؟ اوحشك لحقت-

 يعنى وقتك سلي قاعد وانت كدا برامج فيديوىات شوية تنزؿ ماتقعد.. يبل اسمع-
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 النابلسي راتب لمحمد الحسنى اهلل اسماء بنزؿ..  غلط وال صح كدا انا معرفش بس كدا حاجو فى فعبلً  بنزؿ انا-
 .. 

 عن الدار فى دروس ىدى انى الحمد قلت عشاف باسلوبى دلوقتى وبلخصهم معايا كلها الحلقات اف تصدؽ  ياهلل-
 بس حد وكاـ ىو اصبل ىقولو اللى منو بحضر انا..  عليو اهلل ماشاء حل ملهوووش اصبلً  شرحو بجد  ربنا اسماء
 تحملهم ماتقعد غير من ىجيبهملك عايزيهم لو مااتكلم قبل طبعاً  المصدر وىقوؿ يعنى االصل كبلمو

 فبحترمهم فيهم تعباف انى بحس بحملو اللى اسمع بحب..  احملهم عايز انا ال-

 ماتحب زى ماشي خبلص-

 

**** 

  بأياـ وبعدىا

 ؟ ياحزوـو بايو انهاردة بيفكرؾ:  وقاؿ بحاـز نور اتصل

  ثئالة مبطلتش لو اضربك آجى واحتماؿ صياـ انهاردة اف بيفكرنى:  وقاؿ حاـز ضحك

 ! بيتي برا!  حماؾ بتشتم:  وقاؿ نور ضحك

 ؟؟ وافقت بجد دا ايييو!!  حمايا:  حاـز صح

 ؟ موجود وانا اصبل ىترفض فاكرىا كنت انت ىو-

  اترفض انا ىو ياعم طبعا ال:  مصطنع بغرور قاؿ

 عصبي جنب مغرور كلمة تزود بقى اقولها اما..  المغرور ياعم طيب:  وقاؿ نور ضحك

 ؟؟ عصبي فكراني ىي:  بصدمة حاـز قاؿ
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 وىى عصبتك جامدة ظروؼ فى كاف واف بتتعصب مش الطبيعى فى انك حلفتلها انا بس..  متأكدة ىى الياحبيبي-
 ؟ امتو تانى ىتيجي واستريحت استخارة عملت

 ؟؟؟ ليو-

 ؟ عايز مش وال حاـز أخ يا تشوفها عشاف" .. : زيها ىتعمل انت" نفسو فى قاؿ

 ؟ ياعمي امتو فاضيين ىتبقوا طب! ..  صح ااه-

  الشغل من اجازة انهاردة وانا شغلك منعلطش بحيث المغرب بعد انهاردة ممكن:  وقاؿ نور ضحك

  المغرب بعد أشوفك..  يانور تماـ-

 تجيبها ممكن..  حبيبة مع تقعد بقى طنط معاؾ ىات ابقى..  اهلل شاء اف والعصر الضهر فى ىتشوفنى ياخويا ال-
  شوية بعض مع يقعدوا عشاف عايز لو المغرب قبل

 ىنسى كنت برضو تصدؽ صح اااه-

  أىوو بفكرؾ منا:  وقاؿ ضاحكاً  نور انفجر

 

**** 

 وأعجبت الحديث أطراؼ تتجذباف وأخذتا بغرفتها حبيبة مع جلست و نور لبيت والدتو حاـز صحب المغرب قبل
 ..  فيو يد لها يكن لم وإف خلقتها جماؿ أكثر جذبها والذى المرحة بطريقتها جداً 

 كثيراً  معو اليفرؽ بما والدتها بشرتو وقد  حبيبة ليرى ذىب ثم لبيتها والدتو حاـز أوصل  المغرب صبلة أداء وبعد
  الحسن الشكل وىو

  نور بيت وفي
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 !؟ النقاب ىقلع ازاى اووى مكسوفة أنا نووررر-

  شكلها ميعرفش واحدة ىيتجوز يعني..  الصح دا ىو ياحبيبة معلش-

 كدا حااؼ بالخمار أطلع يانور أووى صعبة الالال..؟؟ راجل قداـ النقاب مقلعتش إيو قد بقالى انا عارؼ انت بس-

 ؟ ماشي ترفعيو ارفعيو يقولك لما وىو بالنقاب تخرجى ممكن انتى طب:  قاؿ ثم قليبلً  فكر

  تانى وانزلو شوية ىرفعو االقل ع ارحم كدا ماشي-

  مكسوفة أشوفها عشاف ياحاـز زماف من جيت ياريتك بتتكسف أختى حبيبة-

 الشيخ ياعم تانية حاجة والدين حاجة الكسوؼ-

  ىآ ىآ ىآ ياعزيزتي أعلم أعلم:  قائبل قهقو

 ياحاـز بصراحة:  لو قاؿ جلسا أف وبعد نور لو خرج..  الباب على حاـز طرؽ سمعا ثم أخيها شكل من ضحكت
 النقاب غير من تطلع مكسوفة حبيبة

 ماشي وقالتلى كدا قولتلها انا ارفعيو قولها النص وفى عادى وتتكلموا بيو ىتطلع فهي:  فأردؼ باىتماـ حاـز لو نظر
  اىوف كدا

  يانور تماـ:  وقاؿ رأسها ىز

:  وقاؿ جلستو فى حاـز اعتدؿ..  منهما قريباً  جلس ونور حاـز قبالة فى جلست التى أختو وخلفو وخرج نور دخل
 ؟ إيو عاملو ازيك

 ؟ وانت هلل الحمد تماـ-

  دي النقطة فى فشل فى نور إف عارؼ عشاف جداً  مهمة حاجة أقولك عايز كنت بقى المهم..  تماـ-
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 عليها وبحلف واهلل حياتى فى فيو اتعصبت يـو أكتر كاف ىدى على اتعصبت ما يـو انا ىو:  فأردؼ باىتماـ أنصتت
 اليـو فى غير محصلتش فواهلل للدرجادى تعميني والعصبية الشارع ؼ ازعق انى عصبية انما اه بتعصب ساعات انا! 
 استطاعتى قدر على ىحاوؿ واهلل وانا حصل مهما تانى ىتتكرر مش انها نفسي على وحلفت ربنا عاىدت وانا..  دا

 يعنى الجامدة مش البسيطة العصبية حتى خالص حاجو اي على متعصبش

 نور ىو..  فيها استحمليني معلش بس شوية غلسة تكوف ممكن ىى التانية الحاجة..  حاجة دي:  فقاؿ رأسها ىزت
 بفكر مش بس بيضايقني دا البنات شغل موضوع بصراحة انا ىو..  إيو وال قالك ومعرفشًً  اصبل منى اكتر عارفنى
 عايزة لو..  الصيدلية فى تشتغلى الـز مش اهلل شاء اف تتخرجى لما اقصده اللى بس..  هلل الحمد متخلفة بعقلية

 وتصرفلهم كويس المرضى وتعامل تشتغل كويسة ناس محتاجين ناس اكتر وىما الحكومة شغل فى فخليكي تشتغلى
 دا!  وبليل الصبح ىتشتغلى يعنى اصبلً  ىتنفع حسسها مش الصيدلية فى انما..  اىلينا كأنهم ونعاملهم ببسمة الدوا
 ؟؟ صح كتير ىيبقى..  اهلل شاء اف خطوة ودار فيها انتى اللى الدار غير

 النى وىسيبها دا الشهر ىخلص يعنى اصبلً  الصيدلية فى اكمل ناوية مكنتش انا ىو:  وقالت بحرج تنحنحت
 عايزة بتقولى واحدة لما اتصرؼ عارفة ببقى فمش..  عنها بحثت النى فعبلً  حراـ ودا وكدا مكياج أبيع بستحـر
 سألتها لو ببيعو طبعاً  بس..  أل كتييير وناس بتتقبل ناس فى صح مش اف واقولها كدا اكلمها بحاوؿ..  مكياج

  دا التـر مذاكرتى على أثر ألنو الشغل فهسيب دي الحكاية بسبب كتير مشاكل بيحصلي.. أل وقالتلى بيها ىتخرجى

 عارؼ انا..  بقـو اللى انا راجل ولو بيقـو اللى ىو زميلي بقـو اللى انا مش الصيدلية بنت دخلت لو بصراحة أنا-
  اهلل شاء اف الحكومة تبع واشتغل ماتخرج لحد عليو اقدر اللى أعمل حاولت انا بس صح مش كدا انى

  اهلل شاء اف-

 نور بصحبة وخرج حاـز استأذف العشاء آذاف صوت ومع..  النقاب أمر نهائياً  ونسيا الحديث أطراؼ يتجذبا أخذا
 ؟؟؟؟؟؟ إيو وال النقاب ترفع تقولها نسيت انت:  خروجهما بمجرد لو قاؿ الذي

 زماف من شوية شكلها فاكر انا وبعدين اكسفها مرضيتش فانا مكسوفة كانت ىى بس! ..  أل بصراحة:  بسعادة قاؿ
  الكتاب نكتب لما بقى مفاجأة خليها..  يعني شرط مش اشوفها الـز فمش يعني
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 ياحاـز دماغ انت وربنا:  وقاؿ نور ضحك

  بس المفاجئات بحب  انا..  ياعم دماغ دماغ-

**** 

  العشاء صبلة وبعد

:  وقاؿ بابتسامة ودخل بابها طرؽ لها لينادى أخيها دخل قليل وبعد وأخيها والدىا مع وجلس تقى لبيت رامي ذىب
 برا مستني رامي ياجمييل يبل

 مرعوبة أنا:  وقالت قلبها على يدىا وضعت

 ؟ دا القمر إيو وبعدين! ىياكلك ىو يابنتى اييو-

 عارؼ وانت حاجة مبحطش واهلل انا بس عارفة مش:  وقالت بدىشة للمرآة نظرت

  حلوة قرفتو:  وقاؿ محمد ضحك

  وإخرجوا يبل أختك خد..  ترغوا ىتقعدوا إنتو:  أمهما قالت

 الصالة عبرت..  صدرىا يخترؽ يكاد وقلبها باألرض وعيناىا باستحياء تمشي خلفو وىي وخرج بحناف محمد لها نظر
  إليو بعد عيناىا ترفع لم وىي فجلست بالجلوس أخيها لها أشار..  قبالتو في كرسي الى وصلت حتى أخيها خلف

 وأخوىا ىى بنتى تقى:  قاؿ الذي لوالدىا نظر ثم رآىا حين وابتسم األرض من بصره رفع..  منها قلقاً  أقل يكن لم
 ..  عندى حاجة أغلى

  فيهم ويباركلك يخليهملك ربنا:  ببسمة رامي قاؿ

 بعض مع تتكلموا بقى أسيبكم-

  منهما خطوات بعد على وجلس والدىا نهض
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 تقى ياميس ازيك:  باحراج وقاؿ.. ىو وكذلك أعينهما تبلقت حين بصرىا خفضت وبسرعة لو ونظرت عيناىا رفعت
 ؟

 ؟ وحضرتك هلل الحمد تماـ-

  هلل الحمد كويس-

 بصعوبة ريقو ابتلع!! ..  معها يتحدث كيف يدري ال السابقة تصرفاتو من االحراج يعتصره وىو للحظات صامتين ظبل
 ؟ إيو وال أسئلة محضرة انتى:  وقاؿ

  يعني:  باحراج قالت

 ؟ اسئلي..  طايب-

 ؟ وكدا وليو إزاى وعايش ؟ مين ؟ حضرتك أعرؼ ينفع لو:  وقالت جانباً  االحراج تدع أف حاولت

 ىو يعني..  واحد تـر بقالى وبشتغل..  تربية خريج انا كدا اوال:  وقاؿ سراً  اهلل وسمى طويبلً  نفساً  وأخذ ابتسم
 اىى باستهتار واخدىا وكنت الكلية بكره عمرى وطوؿ ىندسة وادخل ىموت كنت مضطر تربية دخلت انا لبلسف
 يعني المهم..  دا كل استاىل كنت انى عرفت بس قريب انا اتظلمت انى ومبقولش!  جابها مجموعى اللى الحاجو

 اختارلنا ربنا يعني..  بشر صناعة ىى مهتنا اف دا التـر اخر فى أفكر بدأت بس باستهتار كلها المهنة واخد كنت
 أفكر بدات..  المسئولية يتحملوا شباب ونطلع أجياؿ بنربي يعني..  اصبل شغلة واىم مكاف اىم وىو دا المكاف
 فى فّعاؿ حد أبقى قررت أنا..  وبس عليها ىقبض عادية وظيفة مجرد مش انها..  الوظيفة ناحية من مختلفة بطريقة
  اختارىولى ربنا اللى مكانى

 كدا قبل انا المهم..  وكدا دماغى فى لسو متلغبطة نفسها االفكار عشاف بس شوية ملغبط انى عارؼ:  وقاؿ تنهد
 غلط وال صح كدا انا وىو أل وال عنى راضي ربنا خالص بفكر مكنتش يعني..  أووى ربنا موضوع دماغى فى مكنش

 بدأت انا بس خاالص االوؿ فى إني عارؼ..  بدأت أنا بصراحة..  مختلف حد أبقى قررت انا الماضي عن بعييداً .. 
 اهلل شاء إف أبداً  لورا أرجع بأني ىقبل ومش أبداً  ىتنازؿ ومش بجد اتظبط اسبوع كاـ بقالى
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  يعينك ربنا:  وقالت لو تنظر أف دوف ابتسمت

 ؟؟ عشانو عايشة اللى حلمك إيو بقى قوليلي..  يااارب-

 دا التعمير ىو..  األرض يعمر خليفة(( ..  خليفة األرض فى جاعلٌ  إني.. )) بآية مؤمنة وانا عايشة انا:  بثقة قالت
 وجبت علـو علمى كنت أنا..  حب عن التربية مختارة أنا يعني..  النفس تعمير إخترت وأنا..  أووي واسع نطػػػاؽ

 من أنا يعني..  اهلل بعوف فيها أقدـ ىقدر إنى وحاسة بحبها عشاف تربية اخترت اللى أنا بس صيدلة يدخلنى مجموع
 الشخصيات ونبني كويس قدامنا اللى مع نتعامل وازاى المراىقة ومراحل التربية فى..  البشرية التنمية فى بقرأ زماف

 عن البشرية التنمية بتفصل اللى الناس يعني..  ديني نطااؽ فى بقرأ كنت انى الموضوع فى ما واحلى..  ونقويها
 ماىيختاروا عمرىم جربوا لو بس مجربوش انهم غير عنهم أقوؿ ىقدر مش..  اووى كتييير حاجات بينقصها الدين

 الفيس عندى وضيفتهم البنات مع جدا واتصاحبت اشتغل بدأت لما فادنى كلو فدا..  الدين عن الحياة يفصلوا
 يعملووه بيكلسوا المدرسين اغلب اللى ودا وقتى من واديتهم حلوة حاجو فيهم أزرع وبحاوؿ منهم وقرربت

 ويقولوا رأيهم من بيسفهوا وديماً ..  مشاكلهم فى يبصوا او يسمعوىم بيكسلوا انهم..  الطلبة قلوووب وبيخسرىم
 عشانهم عايشة فانا..  المدرسيين ناحية الطلبة قلب فى الكره بيزرع اللى فدا رأي وملهمش وصغيرين غلط ديماً  انهم

  كدا بس..

 

**** 

 يانور؟؟ دا حصل اللى إيو:  بتعجب وقالت نحوه حبيبة ىرولت منزلو نور دخل

 ؟؟ حصل اللى ياستي إيو:  وقاؿ ضحك

 ؟؟ النقاب ارفع مقاليش ازاى أقصد..  يعني-

  يعني زماف من شكلك فاكر انو قالى ىو-

  زمااف من اتغير شكلى انا بس-
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  اكتر يكسفك فمرضييش مكسوفة لقاكي لما اتكسف ماىو بقى إيو اعملو-

 ؟؟ غلط كدا مش طيب-

  ياحبيبة واهلل معرفش:  بحيرة قاؿ

 ؟ ليا صورة يشوؼ يعني مينفعش ىو طب:  باحراج قالت

 بقى براحتو خبلاص يبقى يشوفك عايز مش ىو طالما..  كدا أقولو مينفعش انا بس ينفع-

  طيب:  بحيرة قالت

 

**** 

 ؟ ياحاـز ايييو عملتواا:  باىتماـ وقالت ىدى نحوه فاندفعت منزلو حاـز دخل

 اهلل شاء اف خير كل:  ضاحكاً  قاؿ

 ؟ ياحاـز عجبتك:  باىتماـ وقالت والدتو اقتربت

  عجبها يكوف اللى ىو يارب بس قولي قمرر دى ؟؟ ايييو عجبتو:  بانفعاؿ ىدى قالت

 ؟ إيو وال عجبك شكلها عيني يانور قولى..  قمر دا كدا أخوكى على متقوليش يابت بس:  وقالت كتفها على ضربتها

  ياماما عليها اهلل ماشاء:  وقاؿ حاـز ابتسم

 ؟ يابني أخيراً  بيك ىفرح يعنى:  بفرحة االـ قالت

  خير في لو يارب قولي:  باسماً  قاؿ

 ..  أووى قرريب اهلل شاء اف:  والدتو قالت
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  الشغل وانزؿ واغير شوية امدد يادوب ياماما بقى اذنك بعد-

  ؟ صح تانى تشوفها ينفع معدش انت ىو:  وقالت ىدى فلحقتو غرفتو دخل

 ربنا وبين بينى حاجة ودي ابصلها مينفعش خبلص يبقي زوجتى مبلمح تكوف مبلمحها اف رضيت طالما:  باىتماـ قاؿ
  وىيحاسبني نيتى عارؼ اللى وىو بقى

 ؟ بقى  وتتخطبوا تخلصوا عشاف بقى أقصد..  ؟ صح تانى تشوفها ىتعوز مش انت يعني..  طييب-

  أوالني أشوفها لما مش:  بسخرية قاؿ

 !! مشوفتهاش انت ىو!!!  نعم:  بدىشة قالت

  ترفعو أقولها اتكسفت وانا بالنقاب تخرج اتكسفت ىى بصراحة:  باحراج قاؿ

 ؟؟ اتكسفت يعني ازاى:  مصدقة غير قالت

 للضرورة اال ببنت ماختلطيش سنين خمس بقالك اف احساس مجربتش مانتى..  اتكسفت يعنى:  وقاؿ كتفيو ىز
 طبعاً  اتحرجت!  نقابها ترفع لواحده قولي يقولك حد ويجي البصر غض على اووى نفسك تدربي وبتحاولى القصوى
  عييب مش الحياء وبعدين

  تشوفها الـز مراتك ىتبقى ودى حقك دا بس حلو الحياء-

 فارؽ مش واهلل انى مع يعنى فخبلص حلوة انها بتقولوا انتوا وبعدين اتكسفت ياىدى بقى معرفش:  كاألطفاؿ قاؿ
  كدا بس والدماغ االخبلؽ و الدين معايا يفرؽ اللى واف وكدا الملونة العنين جو معايا

 ؟ ليها صورة تشوؼ مينفعش انت ىو طب-

 ؟؟ منين دى الصورة ىجيب بس يعنى عارؼ وليها لو ينفع بيتهيألى-

 انى أوعدىا خلتنى بس خاالص النقاب وفاكة بوشها وىى يعني الدار فى كتير سيلفي متصورين احنا:  ىدى قالت
 وشوفهم نور كلم..  بباسورد البلب ع فولدر على وىحطهم الفوف من ىمسحهم
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 !  ميصحش!  مينفعش طبعا الال:  وقاؿ رأسو ىز

 ىروح..  الدين رأي شوؼ..  بتعريفة معاؾ متاكلش ومينفعش ميصحش يعنى متدين المفروض انت.. إيو بقولك-
  ىدوؾ ماتغير على مينفعش وال ينفع االفتاء دار او ويب اسبلـ على فتوى أشوؼ

  تماـ-

  دى النصاية نايملى زمانى كاف ياىدى يسامحك ربنا:  يقوؿ وىو غرفتها ودلف لحقها دقائق وبعد لغرفتها ذىبت

  فكرة على أىوو صورة تشوؼ ينفع..  الفتوى ع بص تعالى..  تيجي لما ناـ ابقى-

 غير فيها ميبنش الصورة يعني المقابلة فى الرؤية شروط نفس..  شروط في بس فعبلً  ينفع دا صح آه..  كدا وريني-
  اكتر مش بمبلمحها ارضي ما لحد وأبص وكفيها وجهها

 ؟؟ بقى صور أطلعلك-

 الصور وببلش بقى صحبتك عارفة انتى..  وطبيعيو عاقلة فيها تكوف صورة طلعيلي وانتى نور أكلم ىروح أنا..  تماـ-
  دى فيها بتتجننوا اللى

 ابيو يا طووويب-

 ؟ خبلاص:  يدخل أف قبل وقاؿ للغرفة عاد دقائق وبعد نور وحدث خرج

 اتفضل ياابيو خبلويص-

  الرحيم الرحمن اهلل بسم:  وقاؿ اسلوبها من ضحك

 حدث أف بعد لعملو متجهاً  خرج ثم لزوجتو مبلمح مبلمحها وارتضى ىو بها إكتفى لحبيبة قليلة صور بضع ىدى أرتو
  لو االسبلـ شّرعو الذي حقو ىو ىذا ألف العتذاره يأبو لم نور ولكن بشدة لو وإعتذر رآىا أنو وأخبره مجدداً  نور

**** 
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 "  الماضي فى معاصي من لى سبق بما خطيبتى أخبر أف يجب ىل“

 بأنو أكثر ويشعر..  أكثر ارتاح رداً  رأى كلما وكاف askاؿ على شيوخ وصفحات دعوية مواقع عدة فى رامي كتبها
 سيغفر..  السماء عناف ذنوبو طالت ولو لو وسيغفر سيقبلو وأنو الوريد حبل من إليو أقرب ىو الذى اهلل تجاه مقصر

 ..  أبداً  يتركك ولن يخذلك لن أنو واثق وانت هلل والرجوع النصوح التوبة بشرط ولكن سلف عما ويعفو لو اهلل

 

**** 

 جالسة فوجدىا بهدوء الباب فتح.. مضاء والمصباح بغرفتها جالسة ىدى فوجد الصبلة من حاـز عاد الفجر وبعد
 ؟؟ ياجميل إيو فى سرحاف:  وقاؿ جوارىا الى وجلس من اقترب..  الفراش على شاردة

  بفكر:  وقالت ىادئة ببسمة لو نظرت

  طبعا فيا-

 شوية بتسليني االقل ع دلوقتى انت يعنى..  ماما مع لوحدى ىقعد..  وتسيبنا تتجوز لما بتخيلك..  آه بصراحة-

  أىوو فايدة ليا طلع هلل الحمد طب:  وقاؿ ضحك

 ..  ياحاـز مبهزرش-

 اهلل بأمر ونتجوز تخلص ماىى على ونص سنة بتاع وحبيبة انا قدامى لسو..؟؟ دلوقتى من الهم شايلة ليو انتى طب-
 يعني قلبك على لسو فانا

 لما خايفة..  االجازة فى عشاف أىوو تماـ دلوقتى ماشية انا يعني بفراغ حاسة أنا..  ياحاـز عارفو مش:  بحزف قالت
  الكتب واقرا البرامج أنزؿ وأبطل وأتراجع أكسل الدراسة أدخل
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 ؟؟ وقوعو قبل الببل بتقدرى ياستى ليو طب-

 برامج انزؿ أقعد ىكسل..  بس الخميس فى نت بفتح الدراسو فى يعنى..  نفسي عارفو انا عشاف:  بضيق قالت
  بس الفيس وىفتح

 يـو كل اهلل شاء اف الدراسة فى ىتنفعك دلوقتى من عندؾ صوتية مكتبة ماتجهزي..  دلوقتى فاضيو مانتى طب-
 قبل او المواصبلت فى اسمعيهم الدراسة تيجي ولما..  قعدااه انتى اللى الوقت حسب على تبلتة حلقتين تنزلى

 مش الناشر باذف يكونوا بس الموبيل ع اقريهم pdf كتب شوية نزلى وكماف..  جدا ىستتفادى..  ماتنامى
 المسروقين

 ىيبقى قالتلى حبيبة..؟ تفتحوىا لما صاحبك احمد اشيخ بتاعت الدار فى دروس احضر ابقى ينفع انا ىو طيب-
  بشرية تنمية فيها

  اهلل شاء اف ينفع طبعاً -

  ماشي:  بسعادة قالت

 برضو وقتك تشغلى يعني كدا حاجو او تطوعى فريق فى تنزلى عايزة لو تشوفي وممكن-

 ؟؟ ىتوافق بجد انت يعني:  بسعادة وقالت مكانها من قفزت

 الخوكى قولى تعالى ادعولى للعياؿ ماتقولى بدؿ طب..  قالي اللى ىو الفيس الحاج وعمك:  وقاؿ بعينو لها غمز
  وربنا مبعضش..  علطوؿ

 يعنى الصح دا بس غبلسو مش ىى..  مختلط فريق ميكونش بس تنزلى موافق انا:  فقاؿ باحراج لبلرض نظرت

  عارفو اكييد ىى واشوفها حبيبة ىكلم ياحاـز ماشي-

**** 

  التالى اليـو وفى
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 ؟؟ ياعمو بقى امتو الفرح ىنعمل احنا ىو-

 عليا ومتضغطش ياعمر تخلص منار لما:  على قاؿ

  بليييز..  ؟؟ حتى الكتاب نكتب..  ياحاااج عاجلو البر ماخير-

 ؟؟ كدا باسبوع الفرح قبل ىيبقي اتفقنا مش-

  تيـر ىستنى لسو..  على ياحاااج معنا تعاطف يعني عارؼ مش بس براحتنا نتكلم عايز منا-

  بقى زف بطل ياااض-

 .. بلييييز بليييز بليييز-

  بس زف انت بطل..  استخارة ونعمل لمنار أقوؿ ىبقى ياعمر بقى يوووه-

  كتير مرسيي ياعمو طييب-

  كتير مرسيي يابو كدا يعد معاؾ يتكلم ىيعرؼ معدش الواحد ؟؟ يابنى البلد فى انت مين ابن-

**** 

 حاسس بس اييو وال ىتوافق ياحاـز بقي معرفش:  بسعادة وقاؿ تنهد الذى الصبلة من رامي برفقة عائداً  حاـز كاف
  جداً  مبسوط انى

  خير فيو لو توافق اهلل شاء واف ياسيدي يفرحك ربنا-

 ياحاـز كدا بصراحة حاجة أقولك عايزؾ-

  قوووؿ-
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 لواحدة تتقدـ تروح إنك..  أووى جمييل الموضوع بجد يعني..  أصبلً  موجودة دي الفرحة إف أتخيل ماكنت عمرى-
 انساف ماىتعرؼ عمرؾ بجد يعني..  جميل شئ ذاتو حد فى دا ىناؾ عليها وتتعرؼ اىلها بيت ؼ وتعرفها متعرفهاش

 .. فيو راحتو بياخد مكاف اكتر بيتو فى تقابلو لما غير

  حق عندؾ واهلل فعبلً :  وقاؿ حاـز ابتسم

 مرة ماتقابلها قد ماتعرفها عمرؾ سنين خمس واحدة مع خرجت لو بتاع صاحبك أحمد بوست أووى وعجبني-
 بس..  براا كويسة قدامك تباف عشاف ىتتصنع ديما ىى ثانيا..  الحراـ فى ىيبارؾ مش ربنا اوال..  بيتها فى واحدة
 وانت(   بمرح قالها) وشك فى واحتماؿ عادى كدا الجو فى بتعطس ىتبلقيها واحد باب عليكوا يتقفل ما بمجرد
 قاعده ىتشوفها بيتها فى تروحلها لما انما.. بذر كلو عشاف البتيخ من بتتقرؼ كانت دى وتقوووؿ مصدؽ متبقاش

 على تناظر داخل مش اه انت.. أل وال تراب في النيش وفوؽ الكنبة تحت وىل ازاى مترتب وبيتها ازاى بيتها فى
 الننا دا البوست اوى عجبنى بصراحة..  ازى عامل شكلو ىيبقى المستقبلي بيتك عن فكرة بتاخد بس الناس بيوت
  بس البيوت ؼ غير بتباف مش كدا صغيرة حاجات من بالنا بناخد مش غالباً 

  ابوابها من البيوت ندخل اننا بجد فوايد من دا ماىو-

 مش أنا..  عملتها حاجو على اندـ ممكن انى ماتخيلت عمرى..  فات اللي على يسامحنى ربنا:  وقاؿ راامي تنهد
  فيو كنت اللى عن بعدنى انى مرة ملييوف ربنا وبحمد دى الفترة بكره أنا دا بس بندـ

 فإنت..  عندؾ حاجو أكره من توبت اللى الذنب ويبقى الندـ أشد تندـ إنك التوبة عبلمات من:  مبتسماً  حاـز قاؿ
 فات اللى على تتحسر تقعد انك كدا معنى مش بس..  اصبل التوبة شروط من دا للذنب كرىك عشاف تفرح كدا

 ؟ قصدي فاىم..  جاي اللى فتضيع

  داعية تنفع انت ياحاـز فكرا على..  فاىمك ايوا-

  يارب قووؿ:  وقاؿ عنو رغماً  حاـز ضحك

  صاحبي إنك وأتفشخر كدا لربنا داعية أشوفك يارررب-
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  حاجو وال فشخرة غير ومن يارامي وإنت أنا ياارب-

 ..  اصبل داعية ابقى مينفعش انا انت كفاية ياحاـز ال-

 ؟؟ يارامي لييو:  بتعجب قاؿ

  اووى عليا كبيرة!   ياحاـز ليو عارؼ مانت:  بضييق رامي قالت

 فضلت لو شهر كاـ كماف نفسك شوؼ تعالى يعني..  كماف وبسرعة هلل الحمد يارامي تتغير بدأت انت بس-
  اصبلً  ىتعرفك مش..  دا بالمعدؿ

 شهر كاـ لسو ياااه-

 ؟ كدا نفسك ىتظبط انك تتخيل كنت عمرؾ..  اووى اتحسنت اهلل وماشاء أىوو وشوية شهر بقالك مانت-

 انتو.. ياحاـز اووى قرااف احفظ عايزة..  فاىمو وال القراف حافظ ومش داعية ابقى مينفعش طب..  ال بصرااحة-
 ؟؟ امتو الدار ىتفتحوا

  اهلل شاء اف الجاى االسبوع-

  بقى عندكوا طالب اوؿ انا..  اهلل شاء اف-

  يعنى ىسيبكوا مش معااكوا ىحضر منا ياعم ليو وعندكوا-

 

**** 

 .. كاف حيثما الخير لها سييسر أنو تعلم وىي اهلل ودعت استخارة تقى صلت المساء وفي

  فراشها على تفكر جلست
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 رضى ىمو كل وبقى المسجد فى بيصلي وبقي سجاير بطل انو وقاؿ كويس وكبلمو كويس بقى انو حسيت انا ىو“
! ..  اقبلو عشاف بس قدامى كدا بيقوؿ يمكن مش..  ؟؟ كدا بسرعة كدا اووى بيتغير حد في ىو بس..  ربنا

 ربنا..  ربنا على كبيرة حاجو مفيش!  عليا حرااـ ظن سوء دا!!  دا بقولو انا اللى إيو العظيم اهلل استغفر الالالالال
 اعلى واحد اخد المفروض يعني..  خايفة انا بس..  رزؽ دي والهداية حساب بغير يشاء من وبيرزؽ يشاء من بيهدي

 .. انا..  للجنة بايدي وياخد يشدني عشاف..   منى اقل مش منى

 اهلل ورحمة عليكم السبلـ:  وردت ىدير اسم رأت حين ارتاحت..  ىاتفها رنين صوت تفكيرىا قطع

 ؟ إيو عاملو العروسة..  وبركاتو اهلل ورحمة السبلـ وعليكم-

  ياىدير االخر ع محتااارة:  بحيرة قالت

 ودا..  الخير ييسرلي االخر فى ربنا بس كدا اووى محتاارة كنت برضو انا..  اكلمك فقولت عارفو منا ىيهيهي-
 اهلل باذف معاكى ىيحصل  اللى

 قطعتى عشاف عقاباً  جاوبينى بقى فاتفضلي سؤاؿ نفسي بسأؿ وانا اتصلتى انتى ياستي المهم..  ياىدير ياارب-
  عليا وشوشرتى تفكيري

 سؤالك ياباشا قووؿ.. يعنى بيفكر اينشتين-

 ؟؟ شيكوالتة يكونشي دا اينشتين مين-

 وقوليلي منو سيبك..  ثانوى ؼ خدتيها اللى الفزيا نسيتك دمااغ وعاملو ورايقو فايقة انتى دا:  وقالت ىدير ضحكت
  السؤاؿ

  يعنى عدلة وال كويسة حاجو مش انا كدا االوؿ ؼ..  ىدير ياست طيب-

  جمييل انت ياتوتو كدا نفسك على متقولش-
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 بايدىا وياخد للجنة يشدىا عشاف الدين فى الزفتة من اعلى بيبقى الزفت المفروض مش المختصر..  اسمعى يابت-
 ؟؟ وكدا ويشجعها

..  قدوة يعنى عربية لغة مدرسة المفروض انتى يابنتى..  ؟؟ يااخ مين تبع جااي انت.. ؟؟ جنة!  زفتو..  زفت-
 ؟؟ خبلاص نسيتي وال جمييل كدا وكبلـ االرض فى اهلل وخليفة

 ايو بعمل بحتار لما عارفو وانتى اووى محتاارة فعبل انا بس تانى ىتتكرر مش..  ىدير ياابلة سوري خبلص-

 الصح بس الست من اعلى يكوف الراجل اف االفضل ىو..  يعني حيرانة النك مرعاةً  ياستى المهم! ..  بتعضينا اه-
 ومقتنع عالى تانى واحد وال..  سوى نعلى ونفضل واحد اخد يعنى..  نفسو من بيطور وعلطوؿ حماس عنده يكوف انو
 بس..  افضل يشتغل وبدأ حماس عنده اللى طبعا اكييد..  ؟؟ وأقف لمستواه فاوصل الفل زى بقى خبلص كدا انو

 يتحط دا ال!  تشجعو عشاف متدينة واحدة يتجوز اما مستني يعني..  خطوات بياخد ومش استعداد عنده ميبقاش
 بعض ىيعينوا اللى الصالحة بالزوجة يرزقو ربنا ما لحد خطوة كاـ اخد كاف وصادؽ جااد كاف لو النو الحيطة جنب

  اهلل باذف اكتر ويرتقوا

 وبقى هلل الحمد سجاير بطل انو..  نور ىى اللى مصادرى من عرفتو اللى: ىدير فأردفت كبير باىتماـ تقى انصتت
 استكشاؼ مرشد اخوكى تبعتى محتاجة مش يعني المسجد فى بالصبلة ملتـز مدة وبقالو..  العمى كره يكرىها

 استجاوب عملت..  يعينو وربنا االوؿ فى كلنا زينا بدأ..  كتير برامج يسمع وبقى..  هلل الحمد منو موثوؽ المصدر
  أطمنك آجى عشاف الحبيب لزوجى

  دلوقتى ماريحتينى زي ياىدير قلبك يريحك ربنا:  وقالت تقى تنهد

 برضو االستخارة عن ميغنيش دا كبلمى بس-

  عياؿ لعب مش برضو جواز دا..  يـو اخر لحد اهلل شاء اف وىعمل بعمل يـو كل انا..  طبعاً -

 ياتقى حالك يصلحلك ربنا:  وقالت ىدير ضحكت

**** 
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 ؟؟ أل وال موافقة..  مقدمات بدوف:  وقاؿ الباب طرؽ أف بعد أختو غرفة نور دخل اياـ عدة وبعد

 ؟ طااه شاي اشرب اقعد طب:  وقالت االلى االنساف يشبو الذى أسلوبو من ضحكت

 ؟؟ إيو وال موافقة قولى بس شربات ىنخليو:  وقاؿ جوارىا الى وجلس عنو رغماً  ضحك

  يعنى لوحدؾ حسي على ىتحلى انت ىو..  مبحبووش عشاف الشربات جنب بقى كنافة حتتين-

 !  اخلصي يالمااضة:  قاؿ ثم ضاحكاً  انفجر

 ؟ استريحت خبلص يانور موافقة-

  مكسوفة عاملة قاؿ بس موافقة انك عارؼ منا:  وقاؿ بيده بمرح دفعها

  يعنى واخدـ اوقع وممكن صحبتي مراتك اف افتكر..  يانور عيييب كداا-

 ..  بقى لحاـز اقوؿ اروح اما..  خدماااتك محتاجين مش..  ياعرب توشكر-

  ماشي:  بخجل قالت

  اقولهالك عايز وكنت حاجو قالى ىو-

 ؟ خيراً -

  كدا زيينا الكتاب تكتبوا عايز بيقولى كاف-

 لما ىيبقى شاء ربنا لو فرحي لسو انا انما الجاية االجازة فى ىيبقى اهلل شاء اف فرحك انت يانور فرؽ فى بس-
 كتير لسو يعني اخلص

 براحتكم وتبقى الكتاب تكتبوا..  يعني تتطوؿ الخطوبة عايز مش بيقوؿ ماىو-

 اف وعادي..  صح ىتفرؽ الخطوبة فى قعداتنا اكييد بس مرتين غير معاااه مقعدتش انا بس..  يانور عارفو مش-
 ؟ صح الخطوبة يفسخوا مخطوبين اتنين
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 ىيحصل مش اهلل شاء اف بس الدنيا اخر مش يعني عادي اه-

 ؟ يعنى ليييو-

  حبيبي اخويا حاـز من اكتر حد مع عليكي ىطمن ومش بحبكم انا عشاف-

 ىو لما حتى خليو..  عليو لسو بدري دا الكتاب كتب ببلش بس..  اهلل شاء اف يانور الخير فيو اللى يقدـ ربنا-
  يعني وكدا واستخارات وامورات وحاجات تشاورات فى لسو وبعدين..  يخلص

  ماتهزري غير من اكلمك مينفعش انا ىو:  وقاؿ نور ضحك

  يانور حبيبة مبقااش-

 

**** 

 ويوسف ورامي وحاـز ونور احمد اجتمع..  المتواصل والعمل الترتيبات من كثيير بعد المرتقب اليـو جاء بأياـ وبعدىا
 معو يعملوف كانوا الذين والكبار الشباب الشيوخ وبعض ألحمد المتابعين الشباب وبعض المنطقة من الشباب وبعض

 من ومنهم دار دخوؿ لو سبق من منهم السابقة الدار فى يحضروف كانوا الذين الشباب وبعض.. القديمة الدار فى
 العذب الصوت ذو حاـز بتبلوة بدأ..  رائعاً  االفتتاح كاف..  رجبلً  خمسوف حوالي كانوا..  االولى تجربتو تلك كانت

 - تعالى- اهلل كتاب من آلية

َهْوفَ  بِاْلَمْعُروؼِ  َويَْأُمُروفَ  اْلَخْيرِ  ِإَلى َيْدُعوفَ  ُأمَّةٌ  مِّنُكمْ  َوْلَتُكن    اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمُ  َوُأولََِٰئكَ  ۚ   اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويَػنػْ

 إلى يدعوف الذين المفلحين من سيكوف أنو يتخيل منهم وكلٌ ..  المستمعيين قلوب لمس رائعاً  حاـز صوت كاف
 ..  المنكر عن وينهوف بالمعروؼ ويأمروف الخير
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 اهلل ورحمة عليكم السبلـ.. :  المحيا مبتسم قاؿ الذي أحمد مكانو ووقف مكانو من وتحرؾ قرائتو حاـز أنهى
 انا إيو أخوكم أل..  أحمد اهلل فى أخوكم..  دي الدار نفس اصبل ىى اللى فاتت اللى الدار بمقدمة ىنبدأ..  وبركاتو
 .. خبلص أبوكم بقيت

 بنفتتح واحنا ىنقولها اهلل شاء اف دى..  أصراحو فاكر مش فيو أو بي المشيب فعل ما ألخبره يوماً  يعود الشباب ليت
  ىقولو اللى دلوقتى انما..  بصراحة محدد مش لسو العاشرة او مثبل التاسعو الدار

  سعيد أنا:  أردؼ ثم قليبلً  صمت

  ياعم متلغبطناش أحمد وال سعيد:  الجدد الشباب أحد صوت خرج

 انى معنى مش..  بعضينا مع اسرة ىنا احنا..  عايز لو كماف ومحمود:  وقاؿ أحمد فضحك بضيق البعض لو نظر
 مشايخنا وعشاف..  براا ىنطرده وكئيب كدا مكشر ىيبقى اللى دا بالعكس ال..  سوا منهزرش يبقي شوية اكبر

 اسم..  اهلل شاء اف الخطوة ىناخد ىنا فاحنا..  اىزر وجاى عليكم ضحكت انى تقولوا متطلعوش وانتوا ميضربونيش
 عدة احسن ىنعد احنا..  وتمشي فيها قراف ىتحفظ دار مجرد مش..  حياتك ىتبقى خطوة باختصار..  مسمى على
 كبلـ ومش..  اهلل باذف صح ىنعيش..  اووى الجميل ديننا سوا ونتعلم بالتفسير قراف ىنحفظ..  آلخرتنا اهلل بإذف

 وانفعنا بارؾ يارب اهلل ماشاء اهلل بسم موجود دا العدد اف وقالى كلمنى نور لما مصدقتش انا ىو! ..  وخبلص بنقولو
..  وقت نضيع او نلعب جايين مش احنا شغل ىنبتدى باختصار فانهاردة الكتير الرغى عن بعيداً ..  ببعض جميعاً 
 الناس..  الدنيا فهمت واسمو حياتى فى اديتو درس اوؿ وعن حياتنا عن شوية نتكلم اهلل شاء اف سوا ساعو ىنقعد

 عليكم وىنوزع..  وكدا ازاى وىنمشي جدولنا فيو ورؽ عليكم ىنوزع وبعدىا..  جنب على تركن ضعيف قلبها اللى
  كورة ماتش عندنا الملعب فى بعدىا وىنتجمع الصبلة فى المسجد فى وىنتقابل..  تذاكر

 اهلل شاء اف حياتك ىتبقى خطوة! ..  غيري عارفها محدش اللى المفاجأة ودى:  وقاؿ بثقة لهم فنظر الحضور شهق
 مش كدا اشوؼ كدا فعايزة! .. 3: أىوو اولها من بقولكم انا  فيو ونشووط جووف ىنوقفو الفجر ىيجي مش اللى.. 

 سوا يتغيروا وعايز اخت عنده اللى..  بالمواعيد ىيتطبق بكرا اوؿ من اهلل شاء اف الجدوؿ..  الفجر ؼ موجود
 او بكرا اختو يبعت انهاردة الجو ىيعجبوا اللى اف لحكمة ودا اهلل شاء اف بكرا ىيفتح البنات دار..  خطوة يجيبها
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 فوؽ طلع العدد اف وبما..  فين معروؼ المكاف بيتهيألي..  العصر بعد بكرا..  يعنى ىنختلف مش  مراتو او بنتوا
 ..  كرسييا عن ومتنازؿ االرض ع ىقعد فانا حسابنا ماعملنا وفوؽ ماتوقعت

: كبير باهلل وأملو ببسمة أحمد قاؿ.. الكراسي على سننا واالكبر الشباب بعض وحولو قدميو وربع االرض على جلس
  الرحيم الرحمن اهلل بسم نبدأ

 

**** 

 ؟ صاحيو انتى:  وقاؿ أختو باب حاـز طرؽ بساعة الفجر وقبل

  تعالى ايوف-

 ؟ اهلل باذف الدار بكرا ىتروحى..  صاحيو اكيد فقولت مولع النور لقيت:  يقوؿ وىو غرفتها دلف

  مروحتش لو ىتقتلنى قالت حبيبة..  اهلل شاء اف اه-

  عليكي قادر حد بقى اف كويس طب:  وقاؿ حاـز ضحك

  العجب منى ىتشووؼ مراتك ماتبقى اوؿ بس متطفش عشاف ياحبيبي االوؿ فى بس دا:  مصطنع بغرور ىدى قالت

  للفجر اجهز واروح بقى اسيبك..  الساحر ياعم طيب-

 ودعى..  عملو فى االخبلص يرزقو وأف بو ينفع وأف للصواب يوفقو أف خاشعاً  اهلل ودعى ليل قياـ وصلى لغرفتو عاد
  ومؤسسها الفكرة صاحب الحمد

 جميعاً  وصلوا االمر لهذا بشدة وسعد بالدار راىا التى الوجوه من الكثير فيو وجد الذي للمسجد واتجو صبلتو انهى
 ولكن..  احمد مع اتفقوا كما القريبة الساحة نحو متجهين المسجد من خرجوا الصبلة أنهوا أف وبعد احمد ومعهم

 ؟؟ آجى الـز انا ىو:  قاؿ حاـز
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 ؟؟ إيو وال معانا تلعب عايز مش انت..  متجيش مينفعش ياحاـز الـز طبعاً :  بتعجب أحمد قاؿ

  ملعبتش كتير بقالى بس عايز طبعاً  ال-

  حلوة الرياضة يابني منك اعلم أنا..  النازؿ فى وصحتك تخنت كدا عشاف:  بمرح قاؿ

 حجة ثواب وناخد الضحى ونصلي الشروؽ لحد ربنا نذكر نقعد ممكن كنا مش..  للوقت مضيعة بحسها يعني بس-
 ؟؟ وعمرة

 ربنا نذكر المسجد فى قاعدين ونفضل الفجر ونصلي ىنلعب اهلل شاء اف مرة تانى..  الفجر بعد مرة اوؿ:  أحمد قاؿ
..  مباشرة غير بطريقة نعودىم فاحنا..  كدا على متعود معانا اللى كل مش اف بالك خد بس..  الشروؽ لحد

 فبليل..  الفجر بعد وزى مثبل السحر زي معينة اوقات فى الذكر فضل عن ىيبقى بكرا دعوى درس اوؿ اف خصوصاً 
 اهلل شاء اف عملى تطبيق ىيبقى اهلل بأمر

  ؟؟ يـو كل ىيبقى دا اللعب طب…  يااحمد برضو دماغ انت-

 شباب معاؾ وجمع تبلتة او مرتين تعالى ىنا من قريب انت انما..  اهلل شاء اف اسبوع كل مرة اجى ىقدر انا-
 عن بتعطلك مش طالما..  للوقت مضيعو وال حراـ مش الرياضة..  الفجر صلوا وروحوا دش وخدوا لعب خلصوا

  الرياضة فى طاقتهم يطلعوا الشباب االحسن دا بالعكس..  عبادة عن بتلهيك وال فرض

 

**** 

 دلفت اف بعد وقالت بو ولحقت مستيقظة كانت ىدى ولكن اليوقظهم كي ىدوء فى غرفتو ودخل لبيتو حاـز عاد
 ؟ حاجو اقولك ينفع حاـز ابيو:  غرفتو

 ؟ ياىدى إيو عايزة..  حاجو فى يبقي ابيو فيو طالما:  وقاؿ ضحك

 اصحابي مع برضو اخرج وعايزة.. ياحبيبى عػػايػػػػزةسػػػػػػػبلمػػػػػػػػػتػػػػػك-
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 ؟ ياىدى فيين ورايحين:  السجع بنفس قاؿ

 اصبل المبلىى ىنروح مش لوحدىم متأخر مبلىى بيروحوا بنات مفيش وتقولى ماتعترض وقبل..  ياابيو المعمورة-
  خمسو بعد بتفتح النها

 ؟ إيو تعمل ىتروحوا اماؿ-

 … و الهواء ونستنشق االخضر الزرع ع ونقعد تانيو ولعب كوتشينو ونلعب الكورنيش ع سوا ىنقعد-

 وايو؟؟:  وقاؿ ليو ماترمى توقع كأنما لها نظر

 معاىم وىخرج جيبات بلبس فترة بقالى كاف انا ىو بص..  عجل يركبوا عايزين ىما:  وقالت لبلرض باحراج نظرت
 ؟؟ صح اهلل شاء اف مشكلو فيها ىيبقي مش عجل ىركب فلما برضو بالجيبة

  ياىدي ماببلش:  وقاؿ بنظرتو واحتواىا لها نظر

 بالجيبو اركبها لما يعنى عادى صدقنى ياحاـز حاجو ىيحصل مش:  بعناد قالت

 ؟؟ ماعملتيها عمرؾ انتى دا كدا اووى العجل بتحبي وانتى يعنى امتو من بس..  طيب-

 ووقت وننبسط معاىم ىخرج بقى فانا..  وكدا بيفرفشوا ومش معقدين بيلتزموا اللي اف فاكرين صحابي ماىما-
  حاجو وال معقدة ومش جيبة البسة اىو وانا وكدا تانى نفرفش ونرجع نصلي ونروح اخدىم الصبلة

 مش اننا نثبتلهم ممكن احنا:  وقاؿ الضحك عن أمسك ولكنو الطفولية اختو طريقة من يضحك اف حاـز كاد
  غلط حاجو مانعمل غير من معقدين

 .. ؟ والحراـ غلط العجل وىو:  بانفعاؿ قاؿ

 بقى إف وخصوصاً  كويس شكلكم ىيبقى اف عجل راكبين وانتو مظنش بس كدا مقولتش:  وقاؿ باستسبلـ حاـز تنهد
 .. أل وال وحجابي شكلى عن راضي ربنا دلوقتى يهمك

 بقى وافق.. يعني متخافش..  والد فيها حتو فى ىنركب ومش ياحاـز ساعو ىي دا بس:  قالت ثم قليبلً  صمتت
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 اف مقتنع مش انى مع معقدين مش الملتزمين اف تثبتيلهم تعرفى فعبلً  ويارب..  تنبسطوا ويارب روحى ياىدى طيب-
  ىيقنعهم اللى ىو العجل

 ياحاـز اووى شكرا-

  دى الرحلة فى كاـ ىتعوزى ياستى بقى المهم-

  انت بتفهمنى:  وقالت ضحكت

  يعنى مونى..  بنكنوت فيو الموضوع اكييد االوضة لحد جيالي مش طبعاً -

  بقى وتقديرؾ انت:  قالت ثم مجددا ضحكت

  كفاية جنيو 21 ياستى طيب-

  وكدا وجهاز جواز على داخل انك اعتبار على بيها واوقبل ىتنازؿ-

  اهلل ماشاء اووى حنينة-

 

**** 

 كي أصابعو أطراؼ على دخل.. زوجتو عن بحثاً  المكاف يتفقد ىدوء فى ودلف الباب فتح..  لبيتو أحمد عاد
 تنحنح تقرأه بكتاب ممسكة الفراش على جالسو فوجدىا برفق الباب وفتح غرفتهما نحو تقدـ..  صوتاً  اليحدث

 يااحمد؟ ازيك:وقالت حانية ببسمة إليو بصرىا فرفعت ببسمة

  هلل الحمد:  وقاؿ ابتسم

 ؟؟ انهاردة إيو بتقري: بحماس وقاؿ جوارىا الى وجلس دلف

   the sceret:  بحماس قالت
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 ؟؟ التالتة للمرة-

  كدا باين كويس بتعد معنتش.. ياأحمد الخامسة-

 ؟ الفجر بعد إيو عملتوا:  فقالت أحمد ضحك

  نفسنا اتقطع ما لحد لعبنا روحنا:  بسعادة قاؿ

 هلل الحمد كويس طااب:  بسعادة قالت

 ؟؟ ليو كدا بتبصلي ياأحمد إيو:  فقالت إليها ينظر ظل

 شريكتي وانتى التاني الدار وفتحنا قدرنا عشاف قلبي من ربنا بحمد..  كدا ببصلك وانا مبسوط بس يااميرة معرفش-
  الحلم فى برضو

  منتهاه الحمد يبلغ حتى ياأحمد هلل الحمد-

 ؟ أحمد يا إيو في ىتقلقني كدا إنت الحاج ياعم:  فقالت إليها ينظر ظل

  منك بابن يرزقني قلبي من ربنا بدعي:  قاؿ ثم قليبلً  صمت

  اكتر خير فيها ىيبقي اللى الوقت فى تيجي عشاف االجابة بيأخرلنا ربنا وبعدين..  ياأحمد يارب قووؿ: بحناف قالت

  يااميرة استاذة بقيتي:  وقاؿ لها غمز

  باشا يا منك بنتعلم:  وقالت ضحكت

  اسف أنا:  بحزف وقاؿ مضى فيما لها سببو قد خدىا في جرح وتحسس يده مد

  خبلص ونسيناىا ياأحمد أووي قديمة حكااية:  وقالت خدىا على التى يده امسكت

  واتجوزتيني سامحتيني ازاى عارؼ مش-
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  فاتجوزتك زماف بقى حلو كنت مانت:  وقالت ضحكت

  دلوقتى ياىانم إيو وبقيت..؟؟ كنت-

  تنسي عايز مش عشاف وحش بقيت-

  ياأحمد بحبك أنا:  وقالت يديها بين كفو فأخذت قليبلً  صمت

  اهلل شاء اف الجنة فى سوا نتجمع عشاف وىعيش..  أووى بحبك كماف وأنا:  وقاؿ ابتسم

  ياأحمد تنسى عايز مش ليو طاايب-

 ساعات ودا..  حصل اللى كل ىفتكر دي وشك ؼ اللى العبلمة واشوؼ ىبصلك ما كل انا..  ياآميرة بصي-
 اغلط وارجع ميخدعنيش الشيطاف عشاف مفيد بيبقى

 زماف الخطاء ماىترجع عمرؾ انت بس-

..  الفتنة شر وأمن بنفسي اعجب يبقى كويس ما نوعاً  بقيت عشاف مينفعش يعني..  ياآميرة الفتنة ع كبير محدش-
  نفسو يراجع والـز أصبل مفتوف دا الفتنة شر بيأمن اللى

 اندـ واقعد!! ..  وكذا كذا عملت انا!  وحش انا اقوؿ اقعد انى كدا معنى مش بس:  فأردؼ باىتماـ لو نظرت
 علمنا الدين..  توازف في يكوف الـز..حياتى فى اتقدـ مقدرتش انى لدرجة عليا يسيطر بالذنب االحساس واسيب

  كدا

 وقتها لمتكونش خايف بس حاجو أقوؿ عايز كنت أنا:  فقاؿ بحناف لو فنظرت كفها على ربت

 ؟ خير:  بقلق قالت

  بصراحة جعاف أنا:  قاؿ

  الكتاب ىناكل وال بقى فطار في:  فأردؼ ضحكت
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 اهلل شاء اف جاىز ىيبقى ثوانى طبعا فطار في الياباشا-

 

**** 

  أياـ وبعد

  عجل نركب ونرجع نروح أذف الظهر يابنات بقي يبل:  بسعادة ىدى قالت

  علطوؿ ونروح وكدا بكاـ التأجير الراجل نسأؿ نروح بصي طيب:  صديقاتها إحدى قالت

 الجماعو نلحق عشاف منتأخرش بس طيب: ىدى قالت

 يعنى جماعو عن جماعو ىتفرؽ مش احنا نفسنا مع جماعو نصلي ىنبقى:  أخرى قالت

 اسألوه روحوا يبل طيب:  بحيرة قالت

  وكدا وتفاصلي تتكلمى بتعرفى اللى انتى ياىدى الالال-

  هلل وأمرى معاكم ىاجى طيب-

 

**** 

  بغرفتها أنها فعلم ىدى عن فسألها الصالة في القرآف تقرأ أمو فوجد لبيتو حاـز عاد

 ؟ ياباااشا الخروجو فى إيو عملتى:  بسعادة وقاؿ الغرفة ودلف بابها طرؽ

 ؟ ياىدى مالك:  باىتماـ وقاؿ منها وإقترب الباب فأغلق الوسادة فى وجهها وتدفن فراشها على ممدة وجدىا
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 لها فقاؿ جلستها فى واتعدلت رأسها فرفعت كتفها على يده ووضع منها فاقترب الوسادة فى وجهها تدفن كانت
 ؟ ياىدى زعبلف شكلك مالك:  بقلق

 كويسو انا ماليش:  بضيق قالت

 ؟؟ الخروجو فى إيو عملتى..  جدا مخنوؽ شكلك الالال-

 !  زفت كاانت:  بضيق قالت

 ( بمرح يقولها أف حاوؿ) إيو وال عجل مركبتيش ؟؟ لييو:  بدىشة قاؿ

 ! ركبت ال:  بضيق فقاؿ مزاحو التحتمل كانت لكنها

  ؟؟ إيو في اماؿ-

  الفسحة بوظوا كدا حاجو كاـ حصلت:  بحزف قالت

 ؟؟ قلقتينى ياىدى خير-

 ونيجي نصلي ونروح العجل على الراجل نسأؿ ىنروح قالولى صحابي..  تصدقنى يارب بس ىحكيلك انا..  بص-
 واهلل انا..  الراجل مع اتكلم اللى انا فخلونى عنهم ومتحدثة وكدا افاصل بعرؼ اللى اننا وقالولى وافقت فانا نركب
 افتكرنا فهو كدا بتبتسم كانت صحبتي بس مكشرة كنت وانا معانا ويهزر يستظرؼ قعد ىو بس عادى بتكلم كنت
 ! يستظرؼ فقعد معاه بنهزر

 ! عملو اللى إيو:  بضيق حاـز فقاؿ ىدى وجو على الخوؼ فبدا منهما يتطاير الشرر وبدأ حاـز عيناا اتسعت

  مشينا ما لحد شوية بس يهزر قعد حاجو معملش:  بخوؼ وقالت كتفيها ىزت

  يعني منو عجل زفت الـز!!  وسيبتوه مشيتوش ليو طب:  غيظو يكظم أف يحاوؿ وىو وقاؿ بضيق حاـز زفر

 واهلل اسفة انا نتصرؼ معرفناش ياحاـز واهلل:  ترتجف وىى وقالت تبكي ىدى بدأت
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 ! متتعاكسوش عشاف لوحدؾ تخرجي مبحبكيش كدا عشاف منا:  بضيق قاؿ

 اسفو انا بقى ياحاـز خبلص-

 ؟؟ حصل تانى إيو..  الشباب يهدي ربنا..  خير حصل:  وقاؿ زفر

 اووى اتضايقت عشاف معقدة انى يقولوا وقعدوا اصحابي من اتخنقت:  تبكي وىى وقالت كفها فى وجهها وضعت
 ساعو بربع العصر قبل صليناااه يادوب احنا دا! ..   اخرناااه عشاف دى المشاكل كل اف وقولتلهم الضهر اخرنا اننا

 !!  فيا باللى يعلم ربنا ياحاـز بقي ومتزعقليش! .. 

  وىتروقي ياىدى استغفري:  لها وقاؿ رأسها على حاـز مسح

  يزداد كاف بكائها ولكن..  بحناف اختو رأس على يمسح وىو يستغفر وأخذ قالها

  تانى حصل اللى إيو:  وسألها االستغفار عن برىة بعد توقف

 وغطى زاد اللى بقى دا اىو:  تبكي وىى وقالت لحاـز وأرتها جيبتها وأحضرت الدوالب نحو واتجهت فجأة نهضت
 ! 

 ؟؟ دا إيو:  بتعجب وقاؿ بالشحم المليئة للجيبة حاـز نظر

 عشاف فجأة فوقفت وسطى من ىتقع وكانت جامد عليها ولفت ورا من العجلة فى شبكت الجيبة:  تبكي وىى قالت
 وواحدة يضحكوا وقفوا صحابى من وشوية شكلى على يضحكوا قعدوا ناس وفى!.. خاالص بالعجلة فاتقلبت الحقها

 من بنفكها اووى كتير وفضلنا تساعدنى جت واحدة وفى!.. كلو الشهر ضحكة ىتبقى وقالتلى واقعو وانا صورتنى
 باظت شوفت!  جديدة كانت دى الجيبة..  االخر فى من فكت هلل الحمد بس نخلص عشاف ىنمزقها وكنا العجلة

  حصلى اللى الزبالة الموقف غير دا ىتنضف ما وعمرىا ازاى

 مكنتش تانى متلبيسهاش عشاف برضو أحسن:  بمرح فقاؿ عنها يخفف أف اراد ولكنو أختو بمعاناة حاـز شعر
  حصلها دا مكنش غامقة كانت لو..  اووى فاتح لونها عشاف اصبل عجباانى
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 ىى!!  ياحاـز بقى عليك حرااـ:  تبكي وىى بغضب وصاحت بعنف الجيبة ىدى ألقت فقد حاـز يتوقعو مالم حدث
  بشتكيلك وأنا حتى راعيني ياأخى عليك حراـ!! ..  تتزفتى ببلش كدا تعملى ببلش قولتلك انا تقولى حاجو كل

 وال عمرى طوؿ تانى تكلمنى عايزاؾ مش:  تصيح وىى الغرفة من وأخرجتو يده من فجذبتو بذىوؿ حاـز لها نظر
 !! بيا بتحس او اخويا انك تقوؿ ترجع

  بعنف خلفو الباب وأغلقت أخرجتو

  وتلين قليبلً  تهدأ حتى ىدى تترؾ وأف تهدأ أف لها أشار ولكنو تتكلم وجائت ىدى تصرؼ من بتعجب أمو لو نظرت

 

**** 

 

 عمر اسم على وضغطت..  الحظر الئحة على ودخلت بوؾ الفيس على حسابها وفتحت حاسبها منار فتحت
 ! براءة:  لو وأرسلت عنده ودخلت الخظر الغاء وضغطت

  إتجوزنا أخيييرا!..  ياشيخة كدا من أسهل عبرنا احنا دا:  بسرعة إليها وأرسل عمر بسمة اتسعت

   ياحبللي مبروؾ:  لها فأرسل وابتسمت رسالتو قرأت

  ياحبيبي فيك يبارؾ اهلل-

 ؟؟ إيو يا:  بسرعة كتب

 اليو أرسلتها ثم بقى ىنستعبط نفسها فى قالت

  ؟ كدا وحاجات وخجل حياء في بقى اف فاكر كنت:  كتب ثم رغماً  ضحك

 طيب-
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 ؟؟ إيو وال اتكسفتي-

 دعوة ملكش-

 ؟؟ انهاردة اديتهولى اللى دا االحمر الكشكوؿ حكاية ايو-

 لزوجى بكتبو كنت.. كعمر ليك مش العظيم واهلل..  سنين ست بقالى ليك بكتبو دا الكشكوؿ اف عارؼ انت-
 اهلل شاء اف بيو ىيرزقنى ربنا اف عارفو اللى المستقبلي

 .. ؟؟ بقى إيو بتكتبيلو وكنتى..  دى الفكرة حلوة اامممم-

  بحبو عشاف بحضنو كنت بشوفو ماكنت وكل..  برتاح كنت فيو بكتب ماكنت كل المهم..  كتير حاجات-

 ؟؟ الكشكوؿ-

  يعني مين اماؿ اه-

 بكتبهالك كنت..  برقمها بقى جوابات كانت بس..  دى زى حاجة بعمل كنت برضو انا..  ياباشا حاجو مقولناش-
 مكنش ربنا افرضي يعني..  كدا بيكي قلبي معلقش المفروض يعني..  غلط انى حسيت كدا وبعد..  يامنار انتى

  الفاضي ع بيكي قلبي علقت كدا كنت لبعض وفقنا

:  فكتب الرد فى تأخرت" .. الحبلؿ" نعمة على بشدة اهلل تحمد وأخذت رسالتو قرأت حين بشدة منار ابتسمت
  ايييو؟؟ وال عليكي أغمى ايييو

 ؟ طلب منك أطلب ينفع:  كتبت

  ينفع طبعاً -

..  تمسحهم كماف انت فينفع اصبل الكلية ادخل ما قبل من كلهم مسحتهم أنا..  زماف محادثاتنا كل تمسح ينفع-
  يعنى بياض على سوا بادئين نبقى عشاف يعنى

  يامنار برضو زماف من مسحتهم انا-
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 ؟ صح..  قدامى السجاير علبة وأحط التدخين من بتعافى أبقى ينفع مكنش:  فأدرؼ ابتسامها اتسعت

 أووى بحبك بجد أنا ياعمر يكرمك ربنا-

   جدا زمااف من بحبك وانا-

 زماف بتاع عمر مش دلوقتى بتاع جوزى عمر بحب انا..  زماف من اكتر دلوقتى بحبك أنا..  ال-

   زماف وبتاعت دلوقتى بتاعت مراتى منار بحب وانا-

 

**** 

 الصالة من يعود أف بعد بهدوء ويحدثها شكوالتة لها يحضر أف فقرر أختو وبين بينو ماحدث بسبب بضيق حاـز أحس
 أف ويدعوه اهلل يستغفر بو وجلس المسجد ودخل بساعة الصبلة موعد قبل للمسجد واتجو بيتو من حاـز نزؿ.. 

 أختو وبين بينو يصلح

 ؟ ياحاـز ازيك:  وقاؿ جواره الى وجلس منو اقترب..  حاـز رآى حين وابتهج المسجد رامي دلف جالس ىو وبينما

 ؟ وانت يارامي تماـ-

 ؟ يعني اوشويات شوية نتكلم ينفع..  تماـ هلل الحمد-

  طبعاً  ينفع:  وقاؿ حاـز ابتسم

! ..  غلط اتعلم خايف..  اووى خاايف بس صح ديني اتعلم نفسي انا..  حاجو كذا ؼ اسألك عايز ياحاـز بص-
  يضللني حد او

 ؟ يضللك حد عشاف يارامى يعنى عقل معندكش انت ىو-

  غلط وطلعت حاجو اتعلمت افرض طب-
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  موثوؽ لحد ىتروح اكييد مانت-

 ؟؟ موثوقة دى بتاعتكم والدار-

 دعااة اعداد معهد مش ىي بس..  اهلل شاء اف-

 بس ديني اتعلم عايز انا ياعم ال دعااة-

 تكوف كمسلم انت والمفروض اهلل شاء اف بالدين عبلقة ليها حاجو كل بتتعلم الدعاة اعداد معهد ؼ انت ماىو-
 واحد كل يعني..  الدعوة موضوع على كدا قبل قولتلك كنت انا بس.. يعني وكدا وفقو وسيرة قراف من..  عارفها
  وعارفها فيها واثق انت اللى وبالمعلومات..  علمك قد على يعني..  قدره على بيدعى

  عارفينها ىيبقوا ىدعيهم اللى اكيد جدا بسييطة معلوماتى واحد انا طب-

 الـز يبقى علم عندؾ يبقى عايز لو يعنى..  بالتعلم العلم انما.. علطووؿ بسيطة ىتفضل مش دى البسيطو ماىى-
 اللى المحتمع في مثبل يارامي وانت..  صحيح والعكس معرفهاش انا معلومات تعرؼ اكيييد انت وبعدين.. تتعلم

 المعلومات حتى معندىمش اووى كتييييييييييير ناس فى الف داعية تبقى ممكن الفصل ؼ او الفيس ع حواليك
 ؟ صح.. عندىم مش دى البسيطة

 برضو غلط علمنى دا الموثوؽ الدار افرض بس..  صح-

 بجد اللى المشكلة..  تانى مصدر اى من منها ىتتأكد فيها ىتشك معلومة اى مانت وبعدين! ..  مينفعش طبعا ال-
 ! خالص فمنتعلمش غلط لنتعلم خايفين نفضل اننا يارامي

 ؟ يعنى دعاة اعداد معهد الـز ىو طيب اممم-

 افضل ىو بس طبعاً  ال-

 ؟ كدا قبل روحتو وانت طب-
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 بس..  تسعو شهر من بتبدأ السنة وتقريبا ستة شهر ؼ ىنقدـ الجديدة الدفعو اوؿ من ونور اانا اهلل شاء اف ىروح-
  قراف اجزاء خمس معاؾ يكوف الـز

 برضو قراف احفظ عايز منا-

 ؼ تقدـ تيجي ما لحد التجويد وتاخد معاىم تبدأ..  عم اوؿ من للتحفيظ جديدة حلقات ىتبدأ خطوة دار طب-
  اهلل شاء اف اجزاء الخمس خلصت تكوف المعهد

  كماف حاجو فى اسألك عاوز كنت..  اهلل شاء اف-

 كدا انى ففكرت الفيس فاتح كنت انبارح بس..  اختلط بطلت انى لتقى قولت انا ىو:  فقاؿ باىتماـ حاـز لو نظر
 ؟ كدا مش صح عادى الفيس بس..  الفيس ع البنات قرايبي مع ساعات بتكلم انا عشاف معاىا اميين مش

 غالبا النها عنها تسأؿ  الااـز غلط انها بتحس اللي الحاجو يعنى.. سألتنى مكنتش عادى كاف لو:  وقاؿ حاـز ابتسم
 ..  فعبلً  غلط بتبقى

 ؟ حراـ يعني-

! ..  دا وكل والهزار بالكبلـ بالظبط العادى ااالختبلط زى زيها عشاف..  حرااـ انها وعرفت يارامي فيها سألت انا-
 ؟ لوجو وجهاً  اللى الكبلـ وبين بينو الفرؽ فايو

 معاؾ يبقى بتضطر مثبل الدراسة زى يعنى الضرورة فى بيكوف والبنت الولد بين االختبلط:  حاـز فأردؼ رامي صمت
 ضرورية مش تانية حاجات فى انما..  فحالك قاعد مانت بيهم مالك انت بس والسكاشن المحاضرات ؼ بنات

  اختبلط فيها فمينفعش

 احذفهم؟؟ المفروض يعنى..  ياحاـز فهمت-

  المفروض-

 ىشيلهم اهلل شاء اف ماىروح اوؿ خبلاص-
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  بتعرفو لما للحق بترجع انك يارامى فيك بيعجبني-

 كويس مش حاسك..؟ مالك انت بس.. ياحاـز هلل الحمد-

  يارامي ادعيلي:  وقاؿ حاـز تنهد

 اساعدؾ اقدر جايز مالك تحكيلي ينفع لو بس كربك يفرج ربنا-

  معاؾ ىبكي فأنا ياصديق أضحكك مقدرتش وإف..  ىساعدؾ أكيييد:  رامي فأردؼ حاـز لو نظر

  تساعدنى تقدر ويارب حصل اللى إيو ياسيدي ىقولك..  عياط مفيش اهلل شاء اف ال:  وقاؿ حاـز ضحك

 فقد كثيرة تفاصيل ذكر بدوف ولكن خروجتها فى معها حدث ومع تخرج أف قبل ىدى وبين بينو مادار لو قص ثم
 برده واخبره..  تماما الشحم افسدىا قد جيبتها واف المشاكل بعض معهم حدث اف بذكر اكتفى فقد حياؤه منعو

  المفاجئ وانفعالها عليها

  مني متزعلش بس ياحاـز بصراحة اقولك:  لو قاؿ ثم يستمع رامي ظل

 لو وخاصةً  تهزر تحاوؿ او متكلمووش المفروض مخنوؽ او زعبلف قدامك اللى يبقى لما:  فأردؼ باىتماـ استمع
 ىى اختك مع حصل اللى ودا!  بيهم حاسس مش ىيشوفوؾ كدا ىما..  حصلهم اللى على تريقة دا الهزار كاف

 صح اللى انت طلعت غلط وطلعت عملتو ولما كدا ببلش قولتلها انك ىمك اللى وكل بيها حاسس مش انك حست
  يعنى حد اى او ىى مخنوقة او مضايقة تبقى ىى لما تانى تتريق ببلش..  فيها بفهم حاجو بقولك انا..  وبتفهم

 انى اسف انا بس بهزر فكنت عنك أفك عايز كنت وقولها كلمها واقعد صالحها روح:  أردؼ ثم للحظة صمت
  بتحبها حاجو وىاتلها..  عنك افك قصدى كاف واهلل بس متضايقة انك بيكي محستش

  بشكوالتة ىصالحها:  بحماس قاؿ

 ساعتها من مجددتش ثانوى فى ماكنا اياـ اووى زماااف من دى الشكوالتة..  احلى حاجة ىاتلها اهلل خلق ياأبخل-

  إيو اجييب قولى ماتتريق بدؿ-
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   مثبل ورد-

 اللى ىي ببلش بس الباب ع ىتخبط انك وقولها مامتك كلم:  بحماس قاؿ رامى ولكن بالفكرة اعجابو عن يعبر جاء
 واكتبلها..  بيو تتفاجئ فتفتح الباب ع الورد ىتسيبلها وانت.. تقـو اللى ىى اختك ما لحد متقومش خليها تفتحلك

  قلبك من حاجو اى اسف انا او بحبك عليو كارت

  يارامي راائعة فكرة!   اهلل:  وقاؿ حاـز ابتسامة اتسعت

  لو منك ياراااجل غير من اييو فكرة-

 انت مالك صاحبي وبين بيني حربي سر دا:  مدافعاً  رامي وقاؿ ورامى حاـز فضحك العبارة تلك قائبلً  نور تدخل
  ياغلس

  صحيح بقى المنطقة فى واحد اغلس منا صح اه:  وقاؿ كتفيو نور ىز

 .. ؟؟ كدا قالك اللى مين:  بدىشة حاـز قاؿ بينما رامي ضحك

  thrower:   وقاؿ كتفيو نور ىز

  رامي لكلمة الحرفية الترجمة دى:  ضاحكاً  فقاؿ لهم بتعجب وحاـز رامى نظر

  المسجد ؼ النهم صوتهم يعلوا أف بدوف ثبلثتهم ضحك

  ظهرت النتيجة..  ياحاـز منساش عشاف..  فات اللى من ماعلينا:  نور قاؿ

 مرتفع جداً  جيد وانا يادحيح امتياز انت:  نور لو فقاؿ جلستو من حاـز ىب

  فيو مباركاً  طيباً  كثيراً  حمدا الحمد لك اللهم:  بفرحة قاؿ سجدتو من نهض وعندما هلل شكر ساجداً  حاـز ىوى

  االتنين انتوا ليكم مبروووؾ:  بفرحة رامي قاؿ

 فيك يبارؾ اهلل-
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  ياحاـز أبشر..  تاني خبر فى..  يااحاـز المهم..  يارامي فيك يبارؾ اهلل-

 ؟ إيو وال عروسة القتلي إيو:  وقاؿ حاـز ضحك

  للجواز اخوات معنديش أنا طيب:  قاؿ ثم حاجبو نور رفع

  معاؾ اىزر مينفعش اييو كدا غلس متبقاش يانور ببقى الحلو الخبر قوؿ طب-

 ليك مجاملةً  طبعاً  عليها اضغط ماقعدت بعد هلل الحمد عليك وافقت اختى..  ياسيدي طيب:  وقاؿ نور ابتسم
  صاحبي عشاف

 ..  ؟؟ ايييو وال استحليتها انت:  نور لو قاؿ نهض وحين أخرى مرة حاـز سجد

 بقى المهم..  فيو مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  الحمد لك اللهم جدا فرحااف انا بجد مصدؽ مش:  بسعادة حاـز قاؿ
 الجاية الخطوة إيو اعمل المفروض

  يعني اخويا انت خاالص دى االتفاقات من متقلقش بس..  خطوبة وبعدىا ياحاـز اتفاقات فيو بيبقى يعنى-

 

**** 

 

 ؟؟ ميين:  وقالت الباب من اقتربت..  والدتها تجب ولم الطرؽ زاد حين اال تنهض ولم الباب ع طرقاً  ىدى سمعت

 وفتحت اسدالها وارتدت فذىبت..  أحداً  تجد فلم السحرية العين من فنظرت بالخارج سريعة حركة صوت سمعت
 !!   اهلل:  وقالت طفولية صرخة بسعادة صرخت ثم الباب

 الجيبة ع كاف وإف..  أبداً  أزعلك ومقدرش ياىدى بحبك" عليو المكتوب الكارت وقرأت الكبير الورد بوكيو تناولت
 “  المجنوف الملتحي..  حاـز أخوكى..  غيرىا ىجيبلك
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 بسرعة فنهضت الباب ع طرقاً  سمعت ساعو وبعد لغرفتها ودخلت الورد بوكيو واحتضنت الفرحة من عيناىا ادمعت
 نعمة يديمك ربنا ياحاـز أوووووى بحبك اانا:  وقالت ذراعيو بين ارتمت لحاـز فتحت وحين الفرحة من تتقافز وىى

 حياتى ؼ

 ثم قليبلً  حدث عما وتكلما..  البتة مضايقتها يقصد لم أنو وأخبرىا بهدوء يتحدثاف وأخذا غرفتها ودخبل احضتنها
 ؟ صح!  لوحدى وابقى اسيبهم مينفعش!.. ياحاـز صحاابي مع ايييو اعمل طب:  قالت

 الـز االوؿ فى بس..  عليكي مأثرين مش طالما معاكى وتغيريهم تدعيهم انك عليكي حق ليهم ىما..  ياىدي صح-
 سيبيهم..  ماىتتغيري عمرؾ فيكي بتهد ناس مع مانتى طوؿ يعنى..  أساسك وتثبتي تتغيري تعرفى عشاف عنهم تبعدى

 على واقفة تكونى بس معاكى وغيريهم برراحتك وادعيهم انطلقى كدا وبعد أساسك ثبتي..  قصيرة فترة..  لحظات
 ؟؟  صووح!  صلبة ارض

**** 

 

**** 

 ..  جداً  جميلة اسبلمية خطوبة وكانت  وتقى رامي خطبة خبللو وتمت الثانى التـر طبلبنا وانهى اشهر عدة مرت

 

**** 

 ! غلس متبقاش يانور بقى الكبلااـ اسمع-

 مفرقتش شهر كماف من دلوقتى..  اهلل شاء اف فرحى بعد الكتاب ىتكتبوا انكم ياحاـز اتفقنا مش-

 ؟ يعنى اييو ىتخسر دلوقتى من الكتااب مانكتب طب-

  ياحاـز كدا على اتفقنا احنا بس ياسيدي حاجو ىخسر مش-
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 فرحك يـو ىيوصلها مين يعني..  اختك على مطمن وانت تتجوز تبقى عشاف.. ؟؟ اييو ىيحصل يانوور تانى مانتفق-
 ؟؟ يعني بليل

  ياحاـز وربنا برضو اىل عندنا..  عمتى..  عمى..  خالى-

  بقى يػػػػػػػانوور-

 ؟؟ خبلااص حاضر ىقولها..  زناف انت دا ياأخى يسامحك اهلل-

  كماف اقتراح عندى انا بس-

  ياسيدي قووؿ-

 ؟ صح ىنا من قريبة ايجار شقة شوفنا اننا عارؼ انت-

  معاكم كنت وربنا ياحاـز ايوا-

 ؟ صح فيها ىتخلص ىى اللى السنة مدار على ىجيبو فكنت العفش ؼ شوية مقصرة الفلوس وكانت-

  االخر من ىاات لخص ياحاااـز صح-

 بعناىا لو بس اوى صغيرة ارض حتة عندنا احنا..  كدا اقتراح عليا اقترحت يـو كاـ من ماما:  قاؿ ثم حاـز ضحك
  يعني الفرح نقرب ينفع فلو..  اهلل شاء اف يعني علطوؿ وىنخلص دا العفش موضوع ؼ ىتسد

  كدا تقوؿ عايز انك عارؼ كنت واهلل-

 ؟؟ يانور يعني ىتوافق-

  اهلل شاء اف لماتخلص غير ىتوافق مش ىى اختى فى المشكلة بس مشكلة معنديش انا-

  ىتقعنها وافقت انت لو-

 ؟ يعنى المتو ىتقربو يازناف طااب-
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 .. نور ياابيو كدا شهر كماف-

  بقي يانور واحد يـو ؼ نتجوز نفسي:  حاـز فقاؿ المفاجأة من نور شهق

 توافق استحالة!!  شهر كماف..  ياحاـز اووى صعبو-

 تقتنع جايز تكلمها جرب انت-

  بايو وال بايو اقنعها-

 الفرح معاد ع االرض بتمن اهلل شاء اف الشقة نخلص ونلحق..  الخميس الكتاب نكتب-

 يابنى تبيعوىا ىتلحقوا بس-

 انهاردة وفاتحتنى اسبوع كاـ من اصبل االرض باعت طلعت دى معرفش وانا مخابرات طلعت ماما ماىى اليانوور-
  الموضوع ؼ

  استخارة ونعمل لحبيبة اقوؿ الـز طب-

  ماشي-

 

**** 

 ؟ ازيك تقى انسة:  رسالة وصلتها حين بوؾ الفيس على حسابها على جالسة تقى كانت

 ؟ مين انتى..  هلل الحمد تماـ:  فتاة ولكنها اصدقائها فى ليس الذى الحساب ىذا على ردت

 !!!!؟؟ عرفااانى مش معقولة-

 ؟؟ حضرتك مين.. سمية اسمها طالبة معنديش انا بس..؟؟ عندى طالبة-
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 لمصلحتك وبكلمك اووى بحبك انا..  حضرتك وتقولى غريبة تفتكريني او منى تخافى اوعى ياحبيبتى تؤ تؤ تؤ-

 خير؟؟-

 ! رامي تتجوزى ببلش-

 ؟؟ ليو:  بقلق لها فكتبت تقى عينا اتسعت

 ؼ بيا خبل بس! ..  ىيتجوزنى انو وعد على..  ثانوى من سوا وبنخرج بيحبنى وكاف واحدة كلية ؼ كنا ورامي انا-
 وعمر زبالة انو قولتلو ولما! ..  انتى ىى اللى!  عنها صدتو اللى للنضيفة ىيرووح انو قلي مايسيبني قبل بس..  االخر

 وىيطلقها منو عايزة ىو اللى كل وياخد مايتجوزىا لحد! ..  كويس انو ىيمثل انو قالى ىتقبلو كويسة ماواحدة
 ! جدعو فيها وتعمل تصده تحـر عشاف!  الكلبة زى ويرميها

 "  المحادثة ىذه على الرد اليمكنك" ب تفاجئت ولكنها الخرافية قصتها تكمل سمية جاءت

 بيتكم الخرب واهلل!!  بلوؾ تعمليلي!  وتنحتك ياشخية برودؾ ابو*** يل:  بغضب وصاحت سمية عينا اتسعت
 !! عشانك يسيبنى انا! ببعض تتهنوا ومخلكمش

**** 

 سمية عبارات تقرأ وأخذت بصعوبة ريقها ابتعلت..  الجمود أصابها وقد بالشاشة تحدؽ للحظات مدىوشة تقى ظلت
 إنو عارفة أنا"  لنفسها قائلةً  المحادثة وحذفت تتماسك أف حاولت..  عينيها في الدموع تتجمع بدأت..  أخرى مرة

 ىو بس! ..  زماف بتاعت الغلط الحاجات كل بطل إنو قالي ىو!.. عنها بعد ىو بس.. زماف أخطاء حياتو في كاف
 قبل بس..  االخر ؼ بيا خبل بس))  إيو يعني فاىمة مش أنا! ..  كدا قبل بنات مع بيمشي كاف إنو مقاليش

 كويسة ماواحدة وعمر زبالة انو قولتلو ولما! ..  انتى ىى اللى!  عنها صدتو اللى للنضيفة ىيرووح انو قلي مايسيبني
!  الكلبة زى ويرميها وىيطلقها منو عايزة ىو اللى كل وياخد مايتجوزىا لحد! ..  كويس انو ىيمثل انو قالى ىتقبلو
 اكتر حاجو فى كاف!  بس متصاحبين كانوا انهم معناه مش دا الكبلـ!(( ..  جدعو فيها وتعمل تصده تحـر عشاف

 ماضيو في حاجو أى عن اسألو مرضتش حتى انا! ..  كدا مالقيش ىو بس!.. اىو واضح الكبلـ! ..  الصحوبية من



 

  

391 

 

  أنتِ  أنا  

 

 أانا ياااربي!!!!.. درجة ألنهى وحش كاف بس.. واتغير اووى وحش كاف انو قالى بس ىو بابا قداـ مكسوفوش عشاف
 !!  ىتجن

 

 عملت أنا:  نفسها اقناع محاولةً  وقالت رأسها رفعت مدة وبعدىا..  كثيراً  تستغفر وأخذت كفيها بين وجهها وضعت
 اكيييد..  عنو تبعدني عايزة يمكن ىى!  اتخطبنا مكنااش كويس مكنش لو!  مدة بقالنا واتخطبنا واستريحت استخارة

  الخير اختارلي ربنا اف واثقة أنا! ..  كدا تعمل عايزة ىى

 يثبتها من ىو المهم ولكن النظرية المعلومات نعلم فكلنا..  بها نفسها تقنع كى ذىنها فى العبارات ىذه تردد أخذت
  المحنة عند فعلياً  ويتماسك عملياً 

**** 

 ؟ دلوقتى إيو بتصلي:  بتعجب سألها نادتو وحين انتهت اف الى بالخارج فانتظر تصلي فوجدىا أختها غرفة نور دلف

  دا الكتاب كتب موضوع عشاف..  ياسيدي استخارة بصلي..  ؟ دا السؤاؿ ايو-

  فرحى بعد لسو دا بس:  قاؿ ثم لحيتو نور حك

  فرحك لحد ىنا من استخارة ىعمل منا:  قالت

  ؟؟ بايو وحاسة طيب-

 اف فرحك بعد الكتاب نكتب اننا االوؿ من االتفاؽ كاف دا وبعدين الموضوع توقف حاجة مفيش يعنى عادي حاسة-
 اهلل شاء

:  بحيرة نور قاؿ"  دوقتى انا ازاى ىفاتحها..  دماغك فى تنط يعنى الـز ياحاـز يسامحك اهلل" نفسو فى نور قاؿ
 اخر على يبقى عايز كاف بصراحة..  يعنى فرحى قبل..  شوية الكتاب كتب يقدـ عايز كاف حاـز..  ياحبيبة بقولك

 االسبوع
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 ىتفرؽ اعرؼ ينفع جنانك عليا ماتطلعى قبل:  قائبلً  أوقفها أخاىا لكن بانفعاؿ تتحدث وجاءت حبيبة عينا اتسعت
 ؟؟ شهر بعد من دلوقتى إيو

 ! اتفقنا كنا احنا بس:  بسرعة فقالت مقنعو اجابة تجد ولم صمتت

 ؟؟ إيو فرقت قوليلي..  دا اتفقنا جو من سيبك-

 اتجوز لما عليكي مطمن ابقى عايز انا وبعدين! ..  فرقت حاجو مفيش:  بحماس لها فقاؿ ماليا االرض فى أطرقت
  استخارة عملتى انتى مش.. 

  يـو كل بعمل ايوا-

 ؟ بايو وحاسة-

  يعني عادى:  وقالت لبلرض بخجل نظرت

 ؟ موافقة يعنى:  وقاؿ ضحك

  استخارة ىعمل-

 واحنا..  براحتك للخميس ىنا من استخيري..  اهلل شاء اف الكتاب كتب الجاى الخميس اهلل على اتكلنا يبقى-
 موافقة مش لو حتى ىنجوزؾ

  اوافق الـز طبعاً  ياحبيبي ال-

  اهلل بعوف الخميس ىو موافقة مش موافقة:  قائبلً  بيده دفعها

 خااااااالص الخميس ىينفع مش:  شئ تذكرت وكأنها بسرعة قالت ثم قليبلً  صمتت

 ؟؟ ليييو-
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 ومراتك يانور حبيبتى دى مروحش ومينفعش الخميس يـو والحنة الجمعو منار فرح الحمد لك اللهم:  بسعادة قالت
  وبتاع كماااف بقى منى ىتزعل

  تانية فرصو مسبتليش انتى بقى خبلااص..  تروحي الـز حق عندؾ..  صح انتى:  قائبلً  رأسو ىزر

  دا دايز تبلتة كماف ىو اللى التبلت يـو الكتاب كتب:  فقاؿ باىتماـ لو نزرت

..  دايز 3 ىما..  الوقت ماتضيعي لحد واتدلعي اعترضي اقعدى:  بسرعو فقطاعها تتكلم وجائت حبيبة شهقت
  فيهم بقى نفسك جهزى

 دى بتتجهز اللى والحاجات والفستاف!  استحالة يانورر-

 أىى زالفل انها رغم..  الشقة وجهزوا معاكى تيجي ىدير وخلى طويلة فترة من الفستاف مجهزة انتى..  يانصابة بس-
  جديد متجدده دى..

 اننا ومعترضتش ىنا تتجوز وافقت ازاى معرفش يانور اهلل خلق أطيب دى مراتك واهلل:  وقالت حبيبة ضحكت
  وكدا البيت فى قاعدين

 حياتى فى نعمة يديمها ربنا هلل الحمد كويس ربنا وتعرؼ طيبة ىدير..  يابنتى عبيتة انتى ياحبيبة مين تعترض-
  اسعادىا على ويقدرنى

 ؟؟ شقتها فى ىقعد عشاف لهدير ايجار ادفع المفروض انا مش ىو..  صح طاايب-

 تلت اصـو وخلتنى عليها وحلفت اووى كتيرر دا الموضوع فى ىدير كلمت انا..  ياحبيبة المواجع عليا متقلبيش-
 لو ىتقاطعك وانها!  مينفعش ودا اختها انتى اف وقالتلى جداً  دماغها ونشفت عليها حلفت عشاف منى وزعلت..  اياـ

 عنها غريبة بقيتي خبلص وىتعتبرؾ تانى دا الموضوع فى كلمتها

  الخسرانة ىى..  ياخويا مالى انا ليو انا وتقاطعنى:  وقالت حبيبة شهقت

  كدا فكرة دماغى ؼ فى انا:  وقاؿ نور ضحك
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 ؟ إيو فكرة: باىتماـ سألتو

 لحاـز ىروح وانا المواضيع بس جهزى..  وقتها فى خليها:  فقاؿ واحد اف فى المفاجئات كل يفجر اف يرد لم
 بقى ىنا معاكى يقعد يجي ممكن وىو وىدير انا زيي اهلل شاء اف المسجد ؼ ىيبقى..  وكدا المأذوف ونشوؼ
  اهلل شاء اف الطبيعو على..  وشك ويشوؼ

 

**** 

 من يتقافز وىو منطقتو إلى عاد..  صدره عن الثقيل الهم ىذا أزاح وقد العامة بالثانوية لو امتحاف آخر من يوسف عاد
 أصدقاؤه برفقة اال التكتمل وسعادة بالغة بسعادة يشعر ولكنو لمَ  يعرؼ ال سريعاً  الخطى على قدميو ويحث السعادة

 .. 

 إفراااااااااااااااج..  حااااااااااااااااااااااااـز:  صوتو بعلو ونادى الشارع فى حاـز لمح حين بسرعة تحرؾ
  ياحااااااااااااااااـز

 ! مسجوف كنت انت يابنى إيو افراج:  وقاؿ المجنوف ذاؾ نحو بسرعة وخطى حاـز ابتسامة اتسعت

  السجن من ألعن!  ياحاـز ألعن:  براحة قاؿ

  يايوسف خاالص نلعن مينفعش!  دى العن إيو:  وقاؿ بقوة كتفو على ضربو

 ! العن قولت انا ملعنتش انا:  نفسو عن مدافعاً  بسرعة قاؿ

 فرقة مش شتيمة وال بقى مبالغو صيغ.. اشكالو بكل لعن مفييش!  يااض القانوف على ىتتحايل انت:  مجدداً  ضربو

 ! حاـز ياتاكتور تفضيل-

 ! ىاىاىاىاىا جاىز وال تفضيل-
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  افرررراج خدت بقولك!  أووى سئييل انت دا:  وقاؿ يوسف دفعو

 النتيجة عقباؿ يايوسف مبررروؾ:  وقاؿ حاـز احتضنو

 !  كدا تفكرنى تقعد دقيقة كل وانت ازاى انسي عايزنى..  دمي تحرؽ جاى انت ىو:  مجدداً  دفعو

  إيو وال االمتحاف فى راسنا رفعت المهم..  ياسيدي تانى ىفكرؾ مش خبلص:  وقاؿ حاـز ضحك

 !!  سعد المبلفظ ياحاـز إيو راسنا رفع:  وقاؿ خلفهما من نور جاء

 النتيجة عقباؿ..  يايوسف مبروؾ:  وقاؿ يوسف احتضن

  مشلوؿ ىتموتونى!!  كدا مش شوية نفسكم على براحة ياجدعاف:  قائبل دفعو

 يابني مبروؾ:  دامعة بعيوف واحضتنو ابنو نحو مهروالً  محلو من محمود الحج واقبل ثبلثتهم ضحك

  النتيجة عقباؿ:  واحد نفس فى وقاال لبعضهما ونور حاـز نظر

 األوؿ نفسو ياخد الواد خلو!  ىم ببل إيو نتيجة:  وقاؿ ولده الحاج ترؾ

:  بفرحة حاـز قاؿ..  بيوتهما الى عائداف يوسف مع حاـز سار بينما للعمل محمود والحاج نور وعاد جميعاً  ضحكوا
 ؟ اهلل شاء اف التبلت كتابي كتب انا مش

   جدا فرحتلك بجد ياحاـز بخير يتمملك ربنا مبروؾ الف!  بجد:  بفرحة يوسف قاؿ

  يايوسف عقبالك-

 ؟ يايوسف بقى إيو كلية عايز انت:  قائبلً  شروده من فانتشلو ذلك حاـز والحظ للحظات يوسف شرد

  حقوؽ:  بحماس قاؿ

  يابني علـو علمى انت:  وقاؿ حاجبها حاـز رفع
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  محامي اطلع نفسي بجد بس..   كيميا بمتحن كنت وربنا عارؼ-

 ياحدؽ بقى اشمعنو-

 اكتر ربنا وبيحب بيحبها حد محتاجو دى المهنة اف بجد وحاسس مكاف فى اختبلؼ اعمل نفسي انا ياسيدي اوال-
..  تماـ مش اللى القضايا بيقبل مش ذلك ومع كبير محامى ويبقى الغبلبة ينصر يقدر حد..  طبعا الفلوس ومن منها

 وىتدرب اولى سنة من معاه فهشتغل محاماة مكتب عنده عشاف عمى اشتغل انى وىيساعدنى..  بس الحق مع بيقف
 يعنى..  خيري شبو وىيبقى لوحدى مكتب وافتح عليا دراسات وىعمل..  اهلل شاء اف خبرة واكسب اووى كويس

 اهلل شاء اف جداً  بضميييير ىشتغل ذلك ومع كتير اتعاب ىاخد مش

  اهلل بأمر وتحققو يعينك ربنا يايوسف جميل حلمك بجد-

 يغير يحاوؿ بس واحد محامى يطلع لما بس..  البلد فى اووى كتير والفساد الظلم اف عارؼ انا..  ياحاـز يااارب-
 اهلل شاء اف ىيأثر اكييد

  عمبلً  احسن من اجر بيضيع مش ربنا-

 ىتقبل اللى مين تقولى وماما..  يعنى قليل مجموعها عشاف بهرب يفكرنى حقوؽ مااقولو كل بابا فى بس المشكلة-
 !! دا الطبقى التفكير مبحبش انا..  مهندس او دكتور على بيدورا البنات! ..  محامى بحتة

 ربنا بيتقى فعبلً  ويبقى فيو ىو اللى المكاف فى ناجح يقبى الواحد اف المهم..  يايوسف عيش بيّأكل مش دا الكبلـ-
 ويعمرىا االرض فى اهلل خليفة يكوف عشاف

 والمهندسين الدكاترة ع بيوافقوا البنات اف موضوع فى حق عندىا ماما تفتكر بس:  قاؿ ثم باقتناع رأسو يوسف ىز
 ؟ بس

 معانا متنفعش دى مهندس او دكتور عايزة عشاف واحد ترفض اللى البنت:  يوسف لو مايرمى فهم وفقد حاـز ضحك
 ..  يايوسف

 ؟ ألختك يتقدـ محامى إف تقبل كدا بصراحة ياحاـز وانت:  وقاؿ شجاعتو يوسف استجمع
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 لسو انت يايوسف دا الكبلـ ع اوى بدري لسو:  وقاؿ معنى ذات نظرة ليوسف نظر ثم لحظات عدة حاـز صمت
  عامة ثانوية فى لسو وىى اصبل الكلية مدخلتش

 وش جبت معرفش واهلل اسف انا الموضوع فى اكلمك ينفع مكنش..  اسف انا ياحاـز معلش:  باحراج يوسف اعتذر
 ازاى

  ورايا من ماتتكلم احسن انا تكلمنى لما-

 ومفكرتش عنها بعدت انا يااحااـز باهلل اقسم:  عيناه ادمعت وقد فقاؿ تماماً  حاـز ماقصدىا بعكس يوسف فهمها
 !!  ىفكر والعمرى طريقة بأى اوصلها

 واحد تكلم ماتروح احسن انا تكلمنى تيجي لما اقصد كنت!  غلط فهمتنى انت:  وقاؿ بتعجب حاـز لو نظر
 ؟ صح..  نور اسمو كدا صاحبك

 ..  كدا بعد حاجو عنك ىخبي مش واهلل وانا..  ياحاـز صح:  وقاؿ رأسو ىزر

  يايوسف تاني وعد اوعدنى-

 للفردوس ىدى بايد تاخد قادر ىتكوف إنك إوعدني: حناف يخالطها جادة بلهجة حاـز فأردؼ باىتماـ يوسف لو نظر
  يستحقها فعبلً  يكوف الختى يتقدـ جاي اللى احب..  علطوؿ نفسك على ىتشتغل وانك األعلى

 ربنا وارضي احسنها عشاف نفسي اجاىد وىفضل علطوؿ نفسي على ىشتغل انى ياحاـز اوعدؾ:  وقاؿ يوسف ابتسم
 .. 

  اخويا تستحق فعبلً  تكوف لما غير اختى ماىسيب عمرى انى اوعدؾ انا ياخويا وصدقنى:  وقاؿ حاـز ابتسم

  ؟ ماشي..  يايوسف وقتها فى حاجو كل بس:  قائبلً  بسبباتو حاـز فأشار يوسف وجو اسارير انفرجت

 ياحاـز ماشي-

 ياحاـز اووى بحبك:  قائبلً  واحضتنو ذراعيو بين الى اندفع حتى جملتو ينهى أف وماكاد
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 ! يومين كماف كتابي وكتب مرتبط انا يايوسف بردوف-

 

**** 

 !!  ياحبيبة اتجنن دا أخوكي:  بدىشة ىدير صاحت

 ..  المجانين مششفى ع ىبعتو شكلي بقى ياختى عارفة أنا:  حبيبة قالت

 واال مجنوف عليو تقولى مرة اخر حبيبي جوزى اوالً ..  عملو اللى فيكي حبلؿ انتى واهلل.. ؟؟ وياختى..؟؟ المششفى-
 ! ضررب فيها ىيبقي

 ....قولػ اللى انتى مش:  حبيبو صاحت

 وياخويا ياختى وخفى..  يعني وشرباتك شوية عسلك خفي قولتلك مش ثانياً ! ..  كلمة وال خالص اسكتي: قاطعتها
   جواز على داخلة انتى.. دا البيئة وجو

  ياطنط حاااضر:  طفولى بتذمر قالت

 ! اربي معرفتش انى يقوؿ نور عايزة-

 ! ياختى..  أمرى ولية انك اساس ع دا!! ..  الااواهلل:  حبيبة صاحت

 اللى مين وريني وابقى اعرفك وال انا خبلاص:  وقالت التضحك كى بأعجوبة تتماسك وىى عنها بعيداً  دفعتها
  التبلت يـو حلوة ويخليكي ىيظبطك

  المرادى سمااح..  عليا حقك ىدير ياابلو خبلص:  بتحايل وقالت حبيبة جذبتها

 ! دى وشك فى اللى التشوىات يشيل ماسك اعملك خلينى حتة فى بقى اترزعي..  سماااح طيب-

  قمر انا دا عليكي حراـ اييو تشوىات:  حبيبة صاحت
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  رفعو هلل تواضع من-

 !  والحاجو تشوىات فى اف حاسة مش انا بس مااقصد واهلل الالالال-

 !!  سودا ىاالت دى كل..  عينك على خيار وتحطى علطوؿ طبيعيو مسكات تعملى الـز يابنتى-

 ..  ياىدير بقى الدح كتر من-

 مش عشاف يعنى المهم.. ؟ ىتقوليلي انتى عارفو منا اه:  وجهها على الماسك تفرد وىى وقالت ىدير ضحكت
 وابقى واغسليو ساعو تلت وشك على دا المسك خلى..  بيتنا فى شوية اناـ عايزة اكيييد للصبح عندؾ قاعدة ىفضل
 متنسيهووش كماف الخيار شيلي

  عميتينى انتى بقى خلصي! ..  حاضر اشيلو ىبقى!  اووى خفيف دمك ال-

  حاجو عايزة بقى مروحة أنا..  ياستى اىوو خصلت-

 الباب بقى وخدى..   حاجو شايفو مش عشاف ساعو تلت كماف المنبو واظبطيلي طالعو وانتى النور طفى ابقي اه-
  ايدؾ فى

 ..  للباب حتى ىتوصليني مش:  وقالت ىدير ضحكت

 فى براا الباب..  ىيقع الخيار قومت لو انا دى بالتكتيفة ازاى ىوصلك وبعدين! ..  غريبة انتى ىو ياىدير ال-
  الصالة

 ..  اهلل شاء اف قرريب عن ىنردىااالك ياحبيبة مااشي-

  ياىدير السبلمة مع-

  خارجة وانتى ايديك فى الباب:  مؤكده حبيبة فنادت غرفتها من ىدير خرجت

 ياحبيبة يعنى إيو معااكى ىتفرؽ-
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  دا بالمنظر وانا وميتخضش نايمة نفسي عاملو ابقى الحرامى دخل لو عشاف-

 ..  يالمضة ياحبيبة طيب:  وقالت ضاحكة ىدير انفجرت

  ياشيخة يسامحك اهلل..  حرامى بقى حبيبى جوزى بقى:  تقوؿ وىى الباب اغلقت

 على تمشي وىى أدراجها عادت..  شيئاً  تذكرت كأنها تفتحو ولم فجأة توقفت لكنها الشقة باب نحو تحركت
 الضوء خبلؿ من إليها تتطلع وأخذت ودلفتها برفق الباب فتحت..  نور غرفة إلى المرة ىذه ولكن أصابعها أطراؼ

 وىى عليها ووضعتو يدىا حقيبتة من ظرفاً  وأخرجت الصغير مكتبو من واقتربت ابتسمت..  الصالة من المتسرب
  االيو يابن ىنساؾ كنت:  وقالت لصاحبو تبتسم كأنها بخجل للظرؼ تبتسم

 من ويهبط يعلو صدرىا وظل لتكتمها فمها على بسرعة يدىا وضعت صرخة منها لتنطلق لتخرج والتفت تنهدت
  المفاجأة

 ؟؟ ازاى ىتنسيني كنتى:  وقاؿ نور ابتسم

 مبحوح بصوت الكلمات منو لتخرج قليبلً  فمها عن يدىا زحزحت..  ىذا تصرفها من الشديد باالحراج تشعر كانت
  بكلمك مكنتش: 

  أولها من كدا عمل بتعمليلي..؟؟. إيو وال عفاريت بتحضري كنتي أماؿ:  ضاحكاً  قاؿ

  ؟ مين بتكلمى كنتي:  فقاؿ لمنعها محاوالتها كل رغم ابتسمت

  الظرؼ:  باحراج وقالت المكتب على اشارت

 وبتاع وحب بقى رسايل:  وقاؿ ابتسم أبصره وحين إليو ماتشير ليرى النور أضاء

  يغطيها النقاب ألف بشدة اهلل حمدت ولكنها بخجل لبلرض تنظر وىى وجنتاىا احمرت

 اشوؼ الـز يبقى واتكسفتي ىتردي مش طالما:  قائبلً  الظرؼ وتناوؿ يده ومد مباشرة امامها ووقف نحوىا خطى
 بنفسي
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  أمشي لما خليو ال:  قالت

  ؟ اهلل شاء اف بقى ليو:  قائبلً  حاجبو رفع

  يانور ىتكسف:  بخجل قالت

  ؟؟ تكسف حاجو فيو الظرؼ دا إيو:  مصطنعة بدىشة قاؿ

  خبلص بقى يانوور-

 ..  اهلل شاء اف شهر كماف فرحنا اف افكرؾ بس عايز كنت فكرا على..  يانور بقى خبلص:  وقاؿ ضحك

 ؟ امشي ينفع..  عارفة:  وقالت قواىا واستجمعت اليو اخيراً  نظرىا رفعت

 ؟ ليو:  مصطنعة بببلىة قاؿ

  تضلم الدنيا ما قبل أروح عشاف-

 ؟ إيو وال معاكى انا راجل.. اووى مقنع سبب بصراحة-

 ؟ نايمة حبيبة البت:  ىامساً  وقاؿ اسلوبو من ضحكت

  سمحت لو بقى عديني..  طبعاً  صاحية الاا:  بسرعة قالت

 .. ؟ ماسكك انا ىو-

  إيو بقولك:  قائبلً  للباب تصل اف قبل اوقفها..  بشدة تتبلحق وانفاسها للصالة وخرجت جانبو من عبرت

  فكرة على بحبك: ببسمة فقاؿ لو نظرت

  بتتكسفي انك اووى فيكي وبحب:  فقاؿ ابتسمت
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 ىادية إنها فكرة عنها واخد حاـز أختى حبيبة زي مقلب تطلعى ياخوفى:  ضاحكاً  فأردؼ بخجل لبلرض نظرت
 دي بتاعكم القرعة والحركات بقى وبتتكسف خاالص

  ؟ إيو وال سيلنت انهاردة جاية انتى ىو:  نور فقاؿ ىدير ضحكت

 ؟ بقى امشي ينفع..  اسمعك بحب بس ال-

  إيو كتبالنا اشوؼ ادخل اما ياستي امشي-

 اللى إيو!!  غبية انا:  نفسها فى وقالت صدرىا على يدىا ووضعت برفق خلفها واغلقتو الباب من بسرعة خرجت
  فيو انا اللى الكسوؼ على يااربي!  دا الكبلـ اكتبلو خبلنى

  مافيها وقرأ بالرسالة وأمسك ولهفة بسرعة الظرؼ وفتح بابو عليو وأغلق غرفتو نور دخل

 الجواب واكتبلك دى الحركة أعمل خلتنى إنها كفاية  بجد مختلفة دي بس كتير بحبك قولتلك انا ىو بس..  نور“
 .. اصبل اديهولك ىتكسف شكلى يستر وربنا دا

 

 كتب يـو من اكتر فرحاانة واهلل..  واهلل الفرحة من ىطير وانا كتابها ىيتكتب خبلص حبيبة اف ماعرفت ساعو من
 عمالة وىى انبارح مشوفتهاش بجد..  بنتى بحسها يانور واهلل بجد بس قصيرة مدة من اعرفها انى رغم..  كتابي
 اختك لتضربنى خوفت بس واضحك ىموت كنت انا..  دووؿ اياـ التلت فى إيو ىعمل وتقولى بتكلمنى وىى تنطط
 ..  عارؼ وانت مفترية

 

 واحدة من غشيتها الكتابة فكرة  طبعا اولهم وىى بناتك عقباؿ بيها اووى فرحااانة انى بجد اقولهولك عايزة اللى كل
   كدا اووى حلوةة انها اعرؼ مره اوؿ بجد بس صحبتى
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 " أشرؼ ىدير..  الجنة عهدنا..  بحبك

 

..   أكتر عليكي ربنا بحمد يـو كل أنا ياىدير بجد بس..  بناتى أوؿ إنها قولتى لما صدقتى.. “  كلماتها أسفل دوف
 " ىيقدرنى ربنا اف واثق انا بس عليا اووى كبير العهد..  الجنة عهدنا..   أكيد ومراتى  ياىدير قلبي بنت إنتي**

**** 

  آخر مكاف وفى

 

 إيو واقولك اشتكيلك وآجى الصفحة بفتح مابزعل كل..  فيو إنت عشاف دا الكشكوؿ بحب بقيت إنى تصدؽ))
 ماىو..  نفسي بكلم..  موجود مش وانت معاؾ بتفق..  اهلل شاء اف ىطبقو اللى الحل ع معاؾ واتفق مزعلنى اللى
 تعباف راجع ىتبقى اكييد اقوؿ ىنا اشتكى اجى لما بقيت انى عارؼ..  انت انا ماىو..  كدا ىتقولى كنت اكييد انت
 المستقبل فى فيها افرحك عشاف ىنا واكتبهالك اال تفرح مناسبة بفوت ومعنتش..  عليك انكد وببلش الشغل من
 يبقى حبلؿ طالما الجناف يخربيت ماعرفك غير من بحبك..  الحبلؿ الحب نعمة على هلل الحمد بجد..  تقراىا لما

 الشوؽ وزاد بقى اوووى بحبك..  بقى كسوؼ غير من بمزاج فهكتب معرفكش اننا حاجو واحلى..  براحتى ىدووس
 " . منو خيراً  عوضو هلل شيئاً  ترؾ من.. “  للجنة بايدي ياخد بواحد ىيرزقنى انو ربنا فى واثقة انا بس..  ليك

 بالك خلى..  كدا مينفعشي الكلية فى لسو انا عييييب سوري سوري..  بقى ماتيجي بقى ىييييييييح  اهلل فى بحبك
 اينما التانى نصي احفظ يارب واقوؿ ديماً  بدعى منا زى تدعيلي ىيخليك انو اهلل فى واثقة واانا وادعيلي نفسك من

 "  سبلـ..  دعوتى انها اعرؼ بقى وثبت ىتضعف كنت مرة اى..  نفسو على وقوييو وثبتو كاف

 

 هلل الحمد:  وقاؿ الكشكوؿ احضتن..  سنوات ثبلث منذ الذى التاريخ على نظرة القى انا بعد الكشكوؿ عمر اغلق
 ..  نعمة بها وكفى االسبلـ نعمة على هلل الحمد..  الحبلؿ نعمة على
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 يحافظ على نفسو عاىد قد وكاف ليل قياـ وصبل وتوضأ ونهض الفكرة ىذه عن تحوؿ لكن ليحادثها ىاتفو أخرج
 كاملة سنة بالقياـ نفسو أصلح أنو الصالح السلف أحد قوؿ مايلمسو أشد وكاف..  الفروض على كحفاظو عليو
 في يهمس عمر أخذ ، اهلل في يثق..  مبتغااه إلى سيصل أنو الثقة تماـ يثق ألنو يتكاسل ولم يتوانى لم كاملة سنة!..
 لو ييسر أف اهلل يدعو أخذ..  تصيب حتماً  فهى التخطئ الليل وسهاـ..  السماء لرب تصل بكلمات األرض أذف

 ..  طاعتو فى الحياة لذة يرزقهما واف الخير ولزوجتو

 واالعتراؼ الليل فى السجود كثرة أثر على سبق مما أسهل تنهمر صارت التى دموعو وكفف صبلتو من انتهى
 ..  الشوؽ يعتمرىا حروفاً  يكتب واخذ ىاتفو وأمسك فراشو على ارتمى..  بالدعاء والتذلل باالخطاء

 “   بحبك..  منى حاجة على تصحى حبيتك..  نايمة زمانك إف عارؼ“

 جائو ثوانى عدة وبعد ردىا منتظراً  أذنو على الهاتف ووضع ازار عدة وضغط فجأة ومسحها توقف يرسلها أف وقبل
  ياعمر ايوا:  الناعس صوتها

 ؟ نايمة كنتي انتى..  عليكم السبلـ:  جبينو اقتضب وقد بجدية قاؿ

 ياشيخ يسامحك ربنا..  صحيتني وسيادتك نايمة كنت اه..  السبلـ وعليكم:  وقالت تثائبت

  القياـ على مواظبة انك قولتيلي مش:  بصدره يجوؿ عما أفصح قد لسانو ولكن قولها فى تردد

  طويل الليل ما دلوقتى اقيم الـز انا ىو:  بتلقائية قالت

  وكدا جميل االخير والثلث اوى بسيطة حاجو عليو باقى الفجر اصل:  قاؿ ولكنو ردىا من باالحراج أحس

  وكدا فيو بيتنزؿ وربنا جميل إنو عارفة:  وقالت"  جميل" لفظة من ضحكت

 ؟ وكدا بقى ليو مصحتييش أماؿ:  بعتاب قاؿ

 وكدا ياعمر دلوقتى الـز مش برضو ماىو:  باحراج قالت
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 ؟ ماتنامى قبل قياـ انهاردة صليتي انتى يعنى-

  تانية بطريقة الليل قومت بس مصليتش بصراحة:  قالت

 ؟؟ فاىم مش:  فهم بعدـ قاؿ

 ! كدا بس..  التفسير فى وقريت شوية أقرأ وقعدت الموبيل مصحف فتحت يعني-

 ؟ دا بتقوليو انتى اللى اصبل ينفع ىو-

 الشيطاف كدا..؟ يعنى قياـ غير من ىناـ أصلي معرفشي لما بس..  منها متأكدتش بس رواية فى قريتها انا ىو-
 وحتى والقراف واالستغفار بالتسبيح قياـ ممكن اف الرواية فى كماف وقريت..  تنفع بطريقة الليل بقيم فانا!.. بيكسلنى

  ليل قياـ دا كل..  شرعى علم دراسة لو

  اصبلً  اسالك حق ماليش منى متزعليش..  فهمت:  وقاؿ ابتسم

 انك افرح المفروض انا يعنى للجنة معاه ىيشدني انو وعدنى اللى جوزى دلوقتى انت عمر..  حق ملكش..نعم؟؟-
 اصبل تفرح دى االسئلة..  أل وال قياـ صليت انا وبتسأؿ كدا بتكلمنى

  كدا ومطيعو طيبة طالما عليكي برضو عضبلتو يفرد الواحد اىو يبل:  مصطنع بغرور قاؿ

   بقى كماف يـو أوؿ من القطة ويدبحلك:  فأردؼ بخفوت ضحكت

 ؟؟ امتو الفرح ىو:  ىامسا فقاؿ بخجل ابتسمت

  الجمعة:  بخجل قالت

  ىوريكي وانا الجمعة يجي بس ىو..  اىوو صابرين ادينا يبل!!..  الجمعة لسو ياخسارة:  بشوؽ قاؿ

 ! حاادة وانيابي بعض انا ياحبيبي ال..  يعني ازااى ىتوريني:  بتحدي قالت

  منو ىتطلعى مش وانتى برجلك الباب ادخلى بس انتى..  الضهر عز فى النجـو ىوريكي:  بحماس قاؿ ولكنو ضحك
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 ! ىتقتلنى يعنى اييييو:  بدىشة صاحت

  تانى كدا بليل عليا تردي ومعنتيش بقى اقفلي المهم..  ساعتها اشوؼ ىبقى: وقاؿ ضحك

 ؟؟ اتصلت اللى انت مش:  بدىشة قالت

 ؼ وبتكتبيلي بحبي متيمة وانتى كدا سنة كاـ من واحشك كماف اننا وعرفت بصراحة وحشانى كنتى انتى ماىو-
  الكشكوؿ

  ياعمر ليك مش لزوجى بكتب كنت:  بسرعة قالت

  جوافة كيس..؟؟ دلوقتى سيادتك إيو وانا-

 ..  كماف بليل معايا تضحكى ومعنتيش:  فقاؿ بخفوت ضحكت

 راجل بتكلمى قاعده تبقى عيب مش..  بليل الكشكوؿ فى تكتبيلي عنتى وال:  فأردؼ تضحك اف دوف ابتسمت
  كدا بليل غريب

 ؟؟ إيو طااااب:  الكشكوؿ فى بأسلوبها فأردؼ ضاحكة فانفجرت تستطع لم وىنا

 ؟ منى اتضايقتي:  بها شعر قد وكأنو فقاؿ خجبلً  وجنتاىا واشتعلت  ضحكتها لحظة فى انقطعت

 اضايقك قصدي مكنش فكرة على:  فأردؼ واجمة ظلت

 اسلوب بنفس وبهزر اوى طبيعتى على ببقى كنت..  بكتبو كنت اللى الكبلـ من اتضايقت بس مضايقتش انا:  قالت
 فى كاتبة تبقى واحدة ولما..  متعرفنيش لسو انت يعني! .. مينفعش دا المفروض اف بالى مخدتش البنات مع ىزارى

 وبتقوؿ كدا متعودة انها او وحشة انها ىتفهم اكيد وتطمنى تحضنى وانت اعيط ونفسي وواحشنى بحبك كشكولها
 بيقف كاف دا الكشكوؿ يعنى..  فعبلً  جنبي محتاجاؾ وانا بكتبلك كنت العظيم واهلل بس..  جداً  عادى دا الكبلـ
  اصبل حياتى فى بتطلع مكنتش ساعات اللى طبيعتى على فيو ببقى فكنت تماماً  ولوحدى جداً  تعبانة وانا جنبي

  يامنار منك زعبلف انا:  فقاؿ البكاء على توشك أنها أحس
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 انك فاكر كنت..  بكتبيلي مانتى زي فعبلً  إنتي انا إف فاكر كنت:  بحزف فقاؿ فانهمرت لدموعها العناف تركت
 بتكتبي كنتى لما عارفة..  بتقراىا اللى ىى نفسك ألف غلط ماىتتفهم عمرىا انها فيها واثقة وانتى كلمة كل بتكتبي

 يامنار سبب غير من فيو ادعيلك اقعد وقت بيجيلي كاف زماف اف بتفكر كنت دعوتى ومحتاجة مخنوقة او تعبانة انك
 النى وبتشكرينى كويسة بقيتي انك بقرأ لما عارفة طب..  ويريحك كربك ويفك يثبتك ربنا.. باالسم بدعيلك.. 

 بصي..  معايا بيعجز الكبلـ أحس مرة اوؿ انا يامنار واهلل معرفش..  قدامى بتبتسم عيونك شايف كأني ببقى دعيتلك
 اللى..  الدنيا من بكتيرررر أكبر بينا اللى..  بينا اللي على اووى قليلة كلمة دى بحبك انى تعرفيو عايزؾ اللى كل
  للجنة يستمر الـز بينا

 قلبك على شاورى:  بحب لها قاؿ كلماتها أثر من الفرحة لدموع لحظات فى تحولت التى دموعها وسط ابتسمت
  واوعديني

 ! يبل شاورى..  قلبك على شاورى يبل:  بجدية فقاؿ ابتسمت

   سوا ونوصلها عليها ىنتعاىد اللى الحاجو ىتبقى الجنة اف ياعمر اوعدؾ-

 

**** 

 

  المرتقب الموعد الثبلثاء وجاء تباعاً  األياـ مرت

 " عليكما وبارؾ لكما بارؾ" يقوؿ المأذوف كاف لحظات وبعد المسجد فى نور كتاب كتب كيـو وقفوا

..  فقط االرساؿ زر على وتوقفت األمس منذ أعدىا التى الرسالة لها وأرسل واحد زر على وضغط ىاتفو حاـز أخرج
 كدا وبعد االوؿ سلم طب..  ياندؿ نسيتنا:  ىامساً  وقاؿ احتضنو الذى بسعادة لنور ونظر جيبو فى ودسو أرسلها

  القلب حبيبة كلم

 ؟؟ فااىم كدا عليها تقوؿ مرة اخر:  باصطناع متوعداً  وقاؿ عنده ابعده
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  راجلها انا يبقى بيتى فى لسو طالما اصحى إيو بقولك الااا..  بقى بلطجى علينا ىتعمل:  وقاؿ نور ضحك

  اهلل شاء اف شهر كلها اىى يبل:  وقاؿ بمكر حاـز ابتسم

  وافقت لو قابلنى ابقى:  بتحدي وقاؿ نور ضحك

  أطلعلها عايز بقى المهم..  ازاى ىقولك وانا ىتوافق:  بثقة قاؿ

  ياجميل تندـ بكرا..  إيو على مستعجل..  االوؿ علينا سلم ياتييييييت:  قائبلً  ذراعو من أحمد جذبو

 وانت ميسمعكش دلوقتى يسمعك اللى وبعدين.. يعنى فرااغ ىو ماشوفتكم اوؿ عليكوا مسلم لسو منا ياأحمد يوه-
  لبيتك تروح عشاف النادى فى مننا بتخلع

  ياوحش مبرووؾ:  يقوؿ وىو رامي منهم اقترب بينما ثبلثتهم ضحك

  رامي ياكابتن عقبالك:  ضاحكاً  قاؿ

  الكتاب بكتب العزيز حمايا القناع محاوالت فى..  ادعيلي-

  قرأت حين وجنتاىا وتوردت رسالتو فتحت المسجد اركاف أحد فى انزوت األعلى وفى

 مبحلق ففضلت اووى عجبنى شكلك..  والمحلفة بالنقاب ماشية وانتى عنى غصب عليكي بصيت كدا زماف مرة)
 اتجوزتك كدا عشاف.. ؟؟ شوفتى ذنب اخد خليتينى!  بصري بغض كنت اصبل وانا..  ماشية وانتى شوية فيكي

 (  غلطتى وصلحت

 ( يزعلك أخويا أخلى ما بدؿ يبل بس: )  تردد بدوف لو أرسلت

 لو وقاؿ حاـز وجو على الدىشة الحظ الذى لنور ونظر قرأىا حين عيناه اتسعت الصبر بفارغ ىاتفو صوت ينتظر كاف
  ياحاـز غيرىا وتاخد تعيش:  ببسمة

 ؟ إيو وال مقلب إنتى ىو:  وكتب لهاتفو فنظر فهم بغير حاـز لو نظر
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  حياتك فى أخدتو مقلب أكبر:  وكتبت باألسفل بالبلـز قاـ نور أف فهمت وقد ضحكت

 ! مصلحة فى عيزؾ..  المأذوف ياعم استنى:  تفكير بدوف لها أرسل

  بقى تفسحنى لما غير ىتصالح ومش..  منك زعبلنة أنا طيب..؟ ياحاـز كدا-

 ؟؟ فين ىتروحى..  وافسحك نفسي ع ىدوس ياستى طيب-

  المبلىى-

  عليكم السبلـ:  بخفوت أجابت اتصالو معلناً  ثوانى بعد يرف ىاتفها وجدت

 يبل لجوزه يقوؿ حد..  براحتك اتكلمى يعنى ياحبيبة خبلص الحقيقة عرفت منا( : بمرح اكمل ثم) السبلـ وعليكم-
 حتى عيب..؟؟

  اسفة أنا:  باحراج قالت

 ؟ غلط بقرا بقيت شكلي عشاف بقى فين نروح..  سوا نخرج عايز اسفك اقبل عشاف بس ياستى خبلص-

 المبلىى اروح نفسي قولتلك منا-

 ؟ المبلىى تروح منتقبو فى:  بتعجب قاؿ

  العزيز زوجها الكاسر الوحش معاىا ىيبقى طالما عادى اه-

 الهادية اللعب غير واهلل بركب مش  ياحاـز خطوووررى عشاف:  طفولى بالحاح قالت لكنها الفكرة على يعترض جاء
  يعنى كدا..  الرعب وقطر العربيات بركب يعنى..  مشاكل بتعمل وال بتعلى وال مشاكل مفيهاش اللى

  بس بقترح كنت انا مشاكل معنديش تانية حتة نروح عايز لو:  فقالت مفكراً  قليبلً  صمت

  تجنن فكرة عندى بصراحة:  بحماس قاؿ

 ؟ اييو:  بحماس قالت
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  بشرط بس كماف بنات غزؿ وىجيبلك المبلىى ع ىاخدؾ-

 تانى؟ حاجو معانا تيجي لهدى ىقوؿ:  فقالت اختو اصطحاب يطلب أف توقعت

  حبيبتى مراتى بقيتى انتى نور واخوكى ىى دلوقتى خااالص تنسيها انتى ال!  مييين ىدى-

 ؟؟ الشرط إيو طايب-

 كدا موضوع ىو حاجو وال شرط مش ىو ومتخافيش.. ؟ نخرج لما ينفع..  ىنا اقوؿ ىينفع مش:  قاؿ ثم حولو نظر
 رأيك واخد فيو ىناقشك

  يازِمزِـ طيب-

  وانزلى دوؿ الستات من بقى اىربي-

 صوتها يرتفع أف دوف تضحك وىى المبلىى مدينة فى الطاوالت أحد على قبالتو في تجلس كانت ساعتين وبعد
 ..  ياحاـز جنانك بيت يخرب:  وتقوؿ

 مراتى تبقى اما بس اصبري..  جناف شوفتى لسو انتى ىو:  بعينيو يغمز وىو وقاؿ ضحك

 ؟؟ إيو انا اماؿ:  بدىشة قالت

  فيو اكلمك عايز كنت اللى دا ىو وبصراحة..   بقى بجد مراتى تبقى-

  ياحبيبة بقى أتلم عايز:  باسماً  فقاؿ باىتماـ لو نظرت

 فى الشغل وىسيب..  ونشتغل يسهل وربنا ونور انا الحكومة فى شغل على قدمت أنا:  فأردؼ عنها رغماً  ابتسمت
..  سبيلي ىشوؼ فانا مقتنعتش ىي بس مرة الدكتورة وكلمت دا المكياج موضوع عن راضي مش اانا عشاف الصيدليو
 غير نااقص فمش..  يعنى هلل فالحمد اصبل شيخ صاحبو..  فوايد غير ومن كدا بالتقسيط عفش بيبيع محل وشوفت

  بقى واتجوز اتلم انى
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 عليا صعب ىيبقى..  دا كل اصبر قادر مش ياحبيبة بجد بس تخلصي لما اتفاقنا اف عارؼ انا:  فأردؼ لو نظرت
  اووى

 بثري وبغض اوى كتير ثتات وبسوؼ بشتغل انا:  البتة يتقنها ال طفولية بلهجة فقاؿ تجيبو بما التدرى صامتة ظلت
  بقى بيا فرفقاً ..  حبيبة ياانثة الفتنة شر أأمن مقدرش بث علطوؿ

  ياحبيبة بقى اتلم عايز:  فقاؿ الفاشل أسلوبو من ابتسمت

  يابنى علقت انت-

 ؟ للفتنة ىتسيبينى وال تلمينى موافقة!  سمحتى لو متتهربيش-

  للفتنة ىسيبك ال:  وقالت بخفوت ضحكت

  ياحاـز اهلل خلق أعند أنا:  بتحدي فأردفت متعجباً  حاجبيو رفع

  بالحونين استعين الـز يبقى خبلص:  وقاؿ ابتسم

  وىتشوؼ ىيقنعنى مش نور-

  ياحبيبة ىيكسب اللى مين ىنشوؼ-

 ؟ حتى الخطوبة قبل اتفقنا احنا مش..  ىزار غير من ياحاـز بس:  وقالت المرح من لهجتها تغيرت

 ومش اوى جامد ىتشغل انا وبعدين ميزعلش الحق يبقى خبلص:  فقالت ذلك يعلم النو بضيق بااليجاب رأسو ىز
  ياحاـز منى متزعلش..  خلفت لو خصوصاً  فالدرسة ىركز

  صابرين ادينا زعبلف مش خبلص ال:  وقاؿ ابتسم

 للحونين؟ حاجو متقولش ينفع طيب-

 ؟ ليو-
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  بيتو ويخلص اموره يصرؼ يعرؼ عشاف وكدا وباقناعى بيا فمتشغلوش جواز على داخل ىو عشاف-

 مفيش ياحبيبة خبلص:  بسعادة وقاؿ فابتسم عبقرية فكرة ببالو وجاءت بمصلحتو واىتمامها لو حبها مدى استشف
  حااضر يقنعنك ىقولو ومش  مشاكل

 

**** 

 ياوالد جيو اىو..  وصل العررريس:  بمرح وقاؿ الباب طرؽ اف بعد ودلفها والدتو غرفة نحو واتجو لمنزلو حاـز عاد
  ياوالد جيو أىو

 العين شر يكفيكم ربنا يابنى عليكم اهلل ماشاء اهلل بسم:  بفرحة وقالت عالية ليست زغرودة واطلقت والدتو ضحكت
 والحسد

 الفرح يـو بيكم افرح ما عقباؿ ياحبيبى مبروؾ:  فقالت يدىا وقبل منها واقترب بحناف ابتسم

  يااارب ياماما ياارب:  بلهفة قاؿ

 ؟؟ دا التقديم موضوع فى كلمتها-

  اهلل شاء اف وننفذىا نور مع ىقعد كدا خطة رسمت انا بس خاالص موافقة مش ىى-

 ؟ برضو بتحبك مش ىى دا كل يابنى ليو-

  ياماما بقى اذنك عن..  ضغط غير من براحتها تعليمها تكمل برضو حقها بس بتحبنى اكيد اه-

 ىيكسب اللى مين ىنشوؼ..  برضو أتلم حقى من وانا" ىامس بصوت لنفسو ويقوؿ يبتسم وىو غرفتها من خرج
 " أظلم والبادي ياحبيبة
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**** 

  الظهر صبلة بعد التالى اليـو وفى

 ! اختى اشتغل عايزنى انت ياحاـز عليك حراـ:  بتعجب نور قاؿ

 غلى ميكونش عشاف دلوقتى العفش نشوؼ ىننزؿ ىتقولها انت..  مصلحتها بتشوؼ انت بس إيو تشتغلها الالال-
 واتجوزنا وافقت لو..  برونقو فهيفضل عايزينو مانقولو لحد عنده وىيفضل الراجل مع فعبلً  ونتفق الجاية السنة على
 واكوف بكتير دلوقتى من اغلى ىيكوف الجاية السنة عشاف برضو هلل الحمد يبقى موافقتش لو هلل الحمد يبقى معاؾ

  كماف اقساطو خلصت

 ؟ ازاى توافق ممكن اصبل وىى  ياحاـز طيب-

 بقى الحونين ىتستخدـ:  وقاؿ ماكرة بابتسامة قليبلً  حاـز لو نظر

 مصاريف منك مسئولة ىتفضل برضو بس..؟ صح لوحدىا زوجتك شقة في ىتقعد ىى:  حاـز فأردؼ حاجبو نور رفع
 ..  الشغل سابت عشاف وكدا

 ياحاـز اختى على اصرؼ ىعرؼ مش انا ىو:  قائبلً  بضيق نور قاطعو

 اف ىتقولها وكماف..  الجوازة بتقديم تقتنع عشاف قدامها ىتبينو انت اللى دا! ..  يبل معايا دماغك فتح:  حاـز قاؿ
 اسيحلك متخلنيش الحج ياعم سلفة على داخل انت دا..  كذبة مش حقيقة ودى اوى عليك كبيرة الفرح مصاريف

 سوا الفرحين نعمل توافق عليها تقترح كدا الكبلـ وسط فى وبعدين منى تستلف ىتفكر انك فهتقولها..  يعنى
 ؟؟ فاىم..  بس الفرح نص ىيشيل فينا واحد كل ساعتها

 الفلوس حكاية فى بكلمك عشاف مني ىتقفش انك متقوليش يانور إيو بقولك:  بجدية حاـز فأردؼ قليبلً  نور صمت
   ىتوفرلى اللى انت وبعدين..  اكتر مش بس اختك اقنع انى القصد كل واهلل دي

  ؟؟ فرحين معازيم ىتشيل القاعو طب:  الفكرة يتقبل بدأ وقد قاؿ ثم قليبلً  أطرؽ
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 ونفس الصوابع ع يتعدوا وقرايبنا شجرة من مقطوع اصبل وانا..  لحبيبة ىيجوا اللى ىما ىيجولك اللى نفس ماىما-
 ؟؟ يكرمك اهلل بقى وافق..  اهلل شاء اف كماف ىتفيض القاعو يعنى..  زوجتك اىل الكبلـ

  االوؿ لحبيبة ىقوؿ:  قاؿ ثم قليبلً  وفكر تنهد

 موافقتيش انتى لما بس ُفرجت قولت انا ساعتها!  وكذا كذا عليا عرض حاـز مش..  مباشرة غير بطريقة قولها-
 ازاى الفلوس باقى ؼ ىتصرؼ تانى افكر رجعت

  ىكلمها وبعدىا االوؿ استخارة ىعمل انا-

 يعنى نخلص بس نلحق عشاف يومين اخرؾ بس ماشي-

 !! مجنوف عيل..  ليو كبلمك بسمع انا عارؼ مش انا..  يامسهل يارب-

 كتب بعد مرة اوؿ بعتتلى دى..  اىى كماف ىى مجنونة ماىى..  يعنى العقبلف جماؿ ملكة مديني انك محسسنى-
 !! يانور ليو شبهك مش دي البت!..  يبل بتقولى الكتاب

 فيك اللى كل..  للطيبات الطيبوف.. ياحبيبى جوزىا ىتشبو ىى!  ليو انا ىتشبهنى وىى:  وقاؿ بشدة نور ضحك
 فيها ىتبلقيو

 ! ياحاـز عليك يااعينى:  مصطنع بتأثر قاؿ

**** 

 حاجو اقوؿ ديما بخاؼ انا..  براحتنا نتكلم ونعرؼ معاىا راحتى اخد نفسي بجد بقى توافق حضرتك ياريت-
 ..  ربنا اغضب لحسن

 الفرح قبل اال دى الكتاب كتب فكرة رافض انى االوؿ من قولتلك كنت انا بس:  قاؿ ثم قليبلً  تقى والد صمت
  بالكتير باسبوع
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 فى ماندخل قبل يعنى شهرين كماف ىيبقى الفرح اهلل شاء اف ىانت وخبلص..  اىو مخطوبين شهر كاـ بقالنا احنا-
  كدا ظروفى ىى إيو اعمل بس بكرا قبل انهاردة الفرح ىعمل عليا لو..  تخلص ماالشقو على اهلل بعوف الدراسة

 ..  حتى زمااف من يارامي وبحترمك بحبك أنا عارؼ انت:  قاؿ ثم قليبلً  والدىا صمت

  شهر كماف الكتاب كتب يبقى مشكلة معنديش:  فقاؿ بأمل لو نظر

 ! شهر:  بدىشة قاؿ

  بنتي دي برضو بس يارامي معلش-

 ؟؟ حتى اسبوعين كماف خليها..  عليك باهلل شوية قربها بس..  ماىزعلها وعمرى عينى فى ىحطها واهلل وانا-

  كدا من اكتر ىقربها مش بس يارامي طيب-

 هلل الحمد بجد هلل الحمد ؟؟ موافق يعنى بجد:  بفرحة رامي قاؿ

  تقولها عشاف بقى خطيبتك اندىلك ىقـو:  قائبلً  مكانو من ونهض تقى والد ضحك

 ياتقى ازيك:  لها فقاؿ استحياء على رامي قبالة في وجلست والدىا خلف خرجت دقائق وبعد تقى غرفة نحو تحرؾ
 ؟

  ؟ وانت هلل الحمد تماـ:  ببرود اجابت

 ؟؟ كويسة انتى..  هلل الحمد:  فقاؿ قليبلً  جافية لهجتها اف احس

 ؟ إيو فى عايزني كنت..  اه كويسة-

 بس اعرفك حابب وكنت الكتاب كتب تقديم على عمى مع اتفقت كنت:  لبلرض ناظراً  وقاؿ جلستو فى اعتدؿ
  اكتر مش

 ؟ امتو ىيبقى:  وقالت بااليجاب رأسها ىزت
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  اهلل شاء اف اسبوعين كماف-

  يسهل ربنا ماشي-

  ؟؟ كويسة انك متأكدة:  لها فقاؿ للحظات صامتين ظبل

 متغير فصوتى كويس منمتش عشاف بس هلل الحمد كويسة اه-

 ؟ حاجو منى عايزة كنتى..  ياتقى ماشي-

 شكراً  ال-

 ؟؟ ياتقى مالك:  بتعجب فقاؿ واجمة فوجدىا والدىا لها نظر..  ورحل والدىا وصافح نهض

 !! قلقنى ليو معرفش دا الكتاب كتب موضوع على استخارة أصلي بس محتاجة..  يابابا ماليش:  قالت

**** 

  التالى اليـو وفى 

 ..  ىاكلك انا ىو ياحبيبة اطلعى ياحبيبة-

  لشقتها معها لتصعد حبيبة تقنع اف تحاوؿ وىى ىدى قالتها

  طبػػػػػػػػػعاً  مينفعش..  موجودة مش مامتك ؟؟وكماف فوؽ اخوكى بتقولى مش مينفعش الطبعا:  باندفاع حبيبة قالت

 عيزانى..  منار حنة على معاكى واطلع بسرعة ىغير انا..  اوضتو فى نايم تبلقيو ىو وبعدين يابنتى جوزؾ دا اخويا-
  ؟؟ يعنى دا باللبس اروح

 اخرتها نشوؼ اما فوؽ على قدامى يبل..  معاكى عينى وتطلعى تغيري الـز ميصحش طبعا ال: اياىا مداعبةً  قالت
  إيو معاكى
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 خلفها وعبرت حبيبة وخلفها شقتهم ىدى دلفت..  بتوتر حبيبة وخلفها انتصار ابتسامة شفتيها وتعلو ىدى صعدت
  ىنا من تتحركى اوعى واطلعلك دقيقة فى ىغير:  بسرعة قائلةً  وأوقفتها فجأة استدرات ىدى وولكن الرواؽ

  ؟ يعنى ىهرب:  وقالت حبيبة ضحكت

 ؟؟ طااه اقعد اروح ينفع طب:  حبيبة فقالت بمكر تضحك وىى غرفتها ىدى دلفت

 نحو بالتحرؾ ىمت اجابة اى ىدى تعطها لم وحين..  الغرؼ احدى باب اماـ أوقفتها ىدى أف حبيبة تبلحظ لم
  الغرفة لداخل تجذبها بيد فوجئت ولكن بها لتجلس الصالة

 !  فزعتنى عليك حراـ:  فزعة فصاحت بهدوء الباب وأغلق للداخل برفق حاـز دفعها

  حق ماليش!  ياحراـ:  بتهكم قائبلً  بذراعيو واحاطها منها اقترب

 ! اتجننت انت دا بتعملو انت اللى إيو:  بدىشة تقوؿ وىى منو التملص حاولت

 !  بسببك اتجننت اه:  بجدية وقاؿ عليها يده احكم

 ! مينفعش كدا فكرة على:  بضيق قالت عجزت وحين عنها دفعو حاولت

  حراـ مش بس مينفعش انو هلل الحمد-

  عارؼ مش نور عشاف حراـ طبعا أل:  المأزؽ لهذا حل وجدت كأنها بسرعة قالت

 حدودى وعرفت سألت انا وبعدين..  الحبلؿ فى راسين موفق اللى ىو دا..؟؟ بالظبط إيو عارؼ مش:  بتهكم قاؿ
   يعنى كعاقد اووى كويس

  فكرا على وحشتينى:  فقاؿ بصعوبة ريقها ابتعلت

  ؟ بقى أشوفك تخليني ناوية مش:  لنقابها تمتد ويده فأردؼ يديو بين ترتجف بأوصالها احس

 !  أحسنلك عنى ابعد:  بصرامة وقالت بعدوانية يده دفعت
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 !  يعنى إيو ىتعملى:  وقاؿ بتحدى لها نظر ثم ينتفض قلبها جعلت رنانة ضحكات اطلق

  تانية سنة الجواز ىأجل:  وقالت يراه لم الذى حاجبها رفعت

  ىتذليني انتى:  بها صاح

  يعنى عاجبك كاف اذا:  وقالت صدرىا اماـ يديها عقدت

..  ليتركها لصدره تسددىا التى المشاكسة الضربات بتلك يبالي ولم فعلياً  احتضنها المرة وىذه أكبر بقوة اليو جذبها
 ! دلوقتى مااتجوزؾ بدؿ ياحبيبة متستفزنيش:  قائبلً  أذنها فى ىمس

 ! ياىدى الحقيني:  وصاحت برعب شهقت

 ؟؟ حبيبة يا حاجو فى:  قائلةً  طرقتو الباب تفتح أف وقبل أخيها غرفة نحو ىدى ىرولت

 !  ياىدى أوضتك على روحى:  بضيق حاـز قاؿ

 !  اتجنن أخوكى متسبنيش ياىدى ال:  البكاء على يوشك وصوتها برجاء قالت

 !!  مراتى اتجوز عايز عشاف اتجنتت:  وقاؿ بغضب لها نظر

  عليك باهلل دا الكبلـ تسمع ىدى متخليش:  برجاء لو وىمست بصعوبة ريقها ازدرت

  ياىدى أوضتك على روحى:  قائبلً  رغبتها نفذ

  ياىدي بس بنخضك كنا:  مرحاً  يكوف أف يحاوؿ بصوت حبيبة تبعتو

  يابنتى فيكي بيموت دا أصبل يزعلك يقدر ىو طبعاً  عارفة منا:  وقالت الباب خلف من ىدى ضحكت

:  بجدية قائبلً  عليها الطريق سد لكنو الباب نحو واتجهت بعيداً  حبيبة دفعتو..  اياىم تاركةً  غرفتها نحو تحركت ثم
  كدا ىتتخضي انك عارؼ مكنتش بهزر كنت أنا فكرة على

 ! واضح ماىو ال:  العتاب يشوبو بضيق قالت
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 وعرفت سألت انا قولتلك:  أردؼ ثم(  بمرح قالها) يجوز ال.. اصبل اقربلك مينفعش انا يابنتى:  ببسمة قاؿ
  يعنى تصبيرات شوية آخرى..  كويس حدودى

  وخجوؿ مؤدب فكراؾ كنت!!  كدا إنك أبداً  يبااف مكنش:  تقوؿ وىى ويسرة يمنةً  رأسها ىزت

 وسيبتينى الفرح تقدمى مرضتيش مانتى وبعدين..  مراتي انتى انما بس برا دا وخجوؿ مؤدب:  شارحاً  وقاؿ رأسو ىز
  للفتنة

 كنت!  كدا فيا تعمل عليك حراـ:  مصدقة غير تقوؿ وىى قلبها على يدىا ووضعت فراشو طرؼ على جلست
  فيها ىموت

  عليكي بضغط إنى ومتفهميش صح تفهمينى بس حاجة أقولك بقى ينفع طيب:  بجدية وقاؿ جوارىا إلى جلس

  قوؿ:  وقالت باىتماـ لو نظرت

  االوؿ النقاب ماتنزلى طب:  بمرح قاؿ

 وارجع واربطو افكهم ىقعد مش بيرفعو الهوا عشاف ياما بدبابيس مثبتاه انا ياعم أل:  وقالت صدرىا اماـ يدىا عقدت
  ايو؟؟ وال صح! ..  منار بيت ؼ تانى افكهم

  طيب-

  عندؾ اللى بقى قوؿ-

 بس لوحدؾ ىتعيشي اه انتى..  ياحبيبة بصي:  قاؿ ثم يبتسم وىو بعيداً  وألقاه الجوانتى وخلع راحتيو بين كفها وضع
 دلوقتى ونور..  وكدا والمواصبلت والميا والنور البيت ومصاريف ومصروفك الكلية..  مصاريف محتاجة ىتبقى
 وال واهلل اىانة مقصدش..  االوؿ فى عالى ىيبقى مش مرتبو الحكومة وشغل.. اهلل شاء اف بيتين على بيصرؼ ىيبقى

 وكدا والعفش الشقة فى معاه كانت فلوس اخر خلص انو غير دا..  برضو ىمو شايل وانا صاحبي دا بس حاجو اى
..  بيكلمو وىو عنى غصباً  واهلل سمعتو انا يسلفو مرضيش وعمك يستلف ناوى وكاف مكملهاش لسو الفرح ومصاريف
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 قد بيضايقو دا الفلوس موضوع اخوكى عارفو انتى طبعاً  يسلفو مرضيش انو مقاليش بس ىيستلف انو عارؼ كنت انا
 !  إيو

 ىصرؼ اللى انا مراتى ىتبقى لما..  الجواز اقدـ عايزنى سبب اوؿ واهلل دا:  وقاؿ ريقو فابتلع بو معلقة عيونها ظلت
 ؟؟ إيو وال بقى موافقة..  اهلل شاء اف اليـو نفس فى ىنعملو الننا الفرح نص ىشيل انا وكماف عليكي

 مفهم اصبل انا.. عليكي بضغط متفتكرنيش عشاف أقولك عايز مكنتش واهلل:  حانية ببسمة فقاؿ قليبلً  صامتة ظلت
 دى الف والحاجو ىيشتغلك مش ىو بس وكدا فلوس محتاج عشاف الجواز تقدمى ويقولك يشتغلك يروح انو نور

  الحقيقة

  العرايس ياست بقى إيو قولتى:  وقاؿ ثم ثواني عدة سكت

 ؟ صاحبك عشاف فرحك ىتقدـ انت يعنى:  وقالت نحوىا المصوبتاف لعينيو نظرت

..  لوحدىا عامة ثانوية داخلة وىى اختى اسيب احب مكنتش بس ليكي حبي رغم ياحبيبة صدقينى:  بجدية قالت
  بكرا قبل انهاردة نتجوز نفسي اكييد انا الموضوع فى تأثير ملكيش اف اقولك مقدرش برضو بس

 ياحاـز اووى طيب انت:  وقالت ابتسمت

 ؟ دلوقتى وافقتى انتى مش..  منك اطيب مش:  قاؿ

  استخارة ىعمل:  بخجل قالت

  اووى بكتييير منى واطيب فعبلً  طيبة انتى يبقى قبلتيها وطالما..  االقل ع اىوو الفكرة تقبلتى بس:  بفرحة قاؿ

 !  أووى عليها إتأخرت عشاف بقى ىدى اشوؼ ىروح انا:  بخجل وقالت يديو بين من يدىا سحبت

  وقوليلي فكري ياستى طيب-

  اخويا عشاف ىوافق اكيييد..  فرصة سيبتلى انت ىو:  شاردة قالت

 ؟ جوزؾ اليتيم عشاف ىتوافقى مش طب:  مصطنع بحزف قالت
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  ميت ابويا العظيم واهلل:  مبتسماً  فقاؿ لو نظرت

 ..  جميعاً  المسلمين واموات وماما بابا ويرحم يرحمو ربنا:  بحزف قالت

  دلوقتى فكرة بالى فى جت انا..  ياحبيبة امين اللهم-

 سوا وىنتصرؼ نور على ىضغط انا..  فكرا على الفرح نقدـ الـز مش:  الحزف إخفاء محاوالً  فقاؿ باىتماـ لو نظرت
  اصبل مشكلة ىيبقى مش دا الفلوس موضوع فى

 ؟؟ ازاى عليو ىتضغط:  مستفهمة قالت

  وصاحبي انا بينى دا ياحبيبة بقى دعوة ملكيش-

  مصارفي عليو من اخف عشاف هلل وامرى الصيدليو فى تانى اشتغل ىنزؿ وانا تماـ:  بحماس وقالت رأسها ىزت

..  وزر وتشيلي مكياج متبعيش عشاف الصيدليو سيبتى انتى وبعدين! ..  ياحبيبة بالنار ضربنا كاف دا:  بدىشة قاؿ
   حراـ لحاجو ترجعى فلوس محتاجة عشاف فمش..  ربنا ترضي عشاف سيباه فانتى

  تقوليلو الـز فلوس ماتحتاجى يـو يعنى بيو حاـز مرات بقيتي انتى وبعدين:  مصطنع بغرور وقاؿ لصدره اشار ثم

 ؟ ياحبيبتى ماشي ماتخلصي لحد دى الشغل سيرة اسمع عايز مش:  بحناف لها فقاؿ ضحكت

 ؟ إيو بقولك..  ياحبيبي ماشي:  وقالت ضحكت

 ؟ قولى-

  عليكوا سبلموا خارجة انا-

 ! فين رااحة بس استنى:  قائبلً  معصمها من امسكها

 ! مينفعش مقفوؿ والباب لوحدنا معاؾ انا يعنى..  كدا قعدتنا عجباانى مش بصراحة:  باحراج وقالت يدىا سحبت

  حراـ مش قولتلك-
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 عينها فى تتشوه صورتها بتاعتها والقدوة غلط حاجو بنعمل تفتكرنا ىدى يرضيك يعنى..  مينفعش بس حراـ مش-
 بتعمل فكراؾ دلوقتى ىى بقى تخيل..  اعلى ومثل قدوة بتاخدؾ بقت انها بتقولى وىى الكبير ياحاـز اخوىا انت.. ؟

  االوضو تدخل تخليها رفضت انك وخصوصاً ..؟؟ إيو

  ؟؟ مراتى مع مقعدش يعنى:  بدىشة قالت

  غلط بنعمل اننا متحسسهاش يعنى مفتوح الباب بس ىنا او الصالة فى براا بس تقعد ال-

 !! غلط بنعمل احنا ىو:  اكبر بدىشة قاؿ

 ! يتقفل مينفعش كدا وبعد ياحاـز ىفتحو انا..  ؟؟ ليييو الباب قافلين اماؿ:  بعتاب قالت

  إيو ىنعمل متفقناش فكرة على:  قائبلً  جوارىا الى وجلس حاـز ولحقها للصالة وخرجت وفتحتو نحوه اتجهت

  واقولك استخارة ىعمل:  وقالت بخجل اطرقت

 ؟ يتقدـ موافقة يعنى:  بأمل قاؿ

  مبدئية موافقة:  بمرح قالت

  جوا رميتو اللى بتاعى الجوانتى ىاتلى بقى قـو:  قائلةً  جوارىا من دفعتو ثم

 اخوكى بيت بتاع الدلع مفييش الفرح بعد انما..  دا الدلع ع ياحبيبة بس شهر ىستحمل:  يضحك وىو قائبلً  نهض
  دا

 

 تذكرت حين بحزف بالمرآة لعينيها نظرت..  وحاـز لحبيبة تخرج أف قبل االخيرة ىيئتها تعدؿ المرأة اماـ ىدى وقفت
 لبلرض ونظر ابتسم الذى بيوسف لترتطم عيناىا ورفعت بجواره تسير كانت حين تذكرت..  أخيها عقد فى أمس اوؿ

..  يراىا حين فرحاً  ويطير بعينيو وسيضمها لها يشتاؽ ظنتو!..  جمعتهما التى القليلة الدقائق فى لها ينظر ولم  سريعاً 
 التى ابتسامتو اماـ سينهار قلبها أف تعلم تكن لم..  قلبها ثنايا فى كامنة بقاياه أف إال الذنب عن أقلعت قد أنها رغم
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 الى اسفةً  فاضطرت يحدث لم ىذا ولكن لها ينظر اف الدقائق تلك خبلؿ تمنت..  لبلرض ونظرتو لها توجو لم
 ولكنها تبكي أف وكادت وجهها من تدريجياً  الفرحة تبلشت..  غيره او حاـز يبلحظها ال كى عنو نظرىا تحويل

 ..  بها عما حبيبة أو حاـز يسألها ال كى تمساكت

 منها اقتربت..  الصالة من قادماً  صوتهما سمعت حين تعجبت خالية فوجدتها حاـز لغرفة واتجها غرفتها من خرجت
 ومن كثيراً  أمرىا من تعجبت! ..  حتى النقاب ترفع لم وحبيبة ويتحدثاف البعض بعضهما قبالة فى يجالساف فوجدتهما

 !  وأكثر أكثر أخيها صبر

 ؟ ىنا انتوا:  الكامن حزنها تخفى ببسمة وقالت منهما دنت

  ىناؾ أل:  بمرح قائلةً  حبيبة ضحكت

 بعضيكم مع واسيبكم بقى اوضتى رايح انا:  قائبلً  حاـز نهض

  براحتى فاتأخرت االوضة فى جوا افتكرتكم:  رحل حين باحراج ىدى قالت

 ياىدي دى الحركة فى جداً  منك زعلت انا وبعدين..  ىنا قاعدين احنا يابنتى إيو جوا-

 ؟؟ بقى ليو:  وقالت فهم بغير ىدى لها نظرت

 والباب اوضتو فى يشدنى وىو ىنا لحد تطلعينى اخوكى مع تتفقى مينفعش عشاف:  منخفض بصوت حبيبة قالت
 !  مينفعش!  مقفوؿ

 مقفوؿ؟ والباب لوحدكم تقعدوا حراـ مش قالى ىو بس:  بتفكير قالت

 مينفعش يعنى.. بالجواز ااشهار مفيش لسو بس كتابنا مكتوب وىو انا.. ؟؟ إيو بتاعنا العرؼ بس:  موضحة قالت
  مقفوؿ والباب لوحدنا سوا نقعد

 ؟ حراـ مش دا بس..  قصدؾ فهمت تماـ:  قائلةً  رأسها ىزت

 ؟؟ صح بتاعنا العرؼ نراعى الـز برضو احنا بس..  حراـ مقولتش-
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 ؟؟ بقى ىنروح مش..  ياحبيبة تماـ-

**** 

 ألنها معها تتشاجر أف والدتها كادت..  القصير وحجابها الجذاب االبيض بفستانها منار تزينت التالى اليـو وفى
!! ((  أبداً  الشارع فى بمكياج طالعة مش أنا! )) حاسمة االجابة كانت! ..  اليـو ىذا فى مساحيق تضع اف رفضت

 خبيرة لها صففت~~ ..  عفة وانما تعقيداً  ليس ىذا! ..  وبشر وطريق بشارع ستمر فهى مفصولة القاعو كانت واف
 ..  ودقة بحرفية االشياء تضع وكيف لبيتها تذىب حين تتزين كيف وأخبرتها شعرىا التجميل

 ..  فعلتو مما شديد باعجااب لها ينظر وىو القاعة الى زوجها واصطحبها فستانها فوؽ بيضاء ملحفة منار ارتدت

:  قائبلً  أذنها فى وىمس يدىا على وضغطة منو رقيقة ببسمة ودعها..  النساء قاعو الى وصل حتى القاعو فى بها مر
  رسمي بتاعتى وىتبقى اهلل شاء اف تبلتة ساعتين كلها

 وصبل حتى وىرولت يدىا من وجذبتها حبيبة منها اقتربت..  خجبلً  وجنتاىا واشتعلت الرجاؿ لقاعة ذاىباً  تركها ثم
 قليبلً  الصوت فأخفضت جي الدي لفتاة حبيبة أشارت..  العروس اريكة على الجلوس من بدالً  القاعو منتصف الى

 جايين يعنى..  بعض مع شوية نفرفش جايبانا صاحبتى منار.. ليها ليها ليها منك ياطنط بصي:  بمرح حبيبة فقالت
 غير من نهيص عايزين..  رسمي ىيتصادر ىيطلع اللى الموبيل..  االحتفاؿ قواعد..  تانى بيوتنا ومروحين نهيص

  ىنولعها احنا عشاف..  جنب تاخدلها تتفضل بقى دى الهادية العروسة..  القواعد كل دى ىى..ىاا؟؟ فضايح

 بالضيق شعرف وأخريات وفصاحتها بمرحها أعجبن من ومنهن المرح حبيبة أسلوب من بالضحك القاعة امتؤلت
 !!  المرح عن النقاب ذلك يمنعهن ألم..   ؟؟ تمرح األشبااح ىل..  أعينهن يصدقن لم وأخريات بالتكلف ووصفنها

 من تخلصوا ألنهم اهلل حمدوا وآخروف الفصل بفكرة أعجب منهم وكثير حولو عمر أصدقاء التف االخرى القاعو وفى
 فحسب زوجتو ألجل ذلك فعل عمر أف رأوا وآخروف..  عليهم رقابة دوف بأصدقائهم وانفردوا للحظات زوجاتهن

 يقولوف بما االىتماـ أجل من فرحتو يترؾ لن..  حولو من إلى وتفيض قلبو تمؤل كانت السعادة ولكن!..  رغبتها ألنها
 .. !! 
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 تنظر منو خطوات بعد على واقفة فوجدىا ببسمة إليها التفت..  أميرتو على قصره باب أغلق.. قبلئل سويعات وبعد
 غير يتأملها برىة صامتة وظبل بشدة ابتسم الخجل بحمرة المكتسي وجهها للحظات وتأمل منها دنا..  بخجل لؤلرض
 مشيوا أخيراً :  بمرح قائبلً  نطق أخيراً  برىة وبعد..  لمبلمحها المتأملة المتفحصة نظراتو من خجبلً  تعتصر بأنها مدرؾ

  معاكوا ىبات تقولى أمى خوفت أنا دا!..

  بقى الوحيد ابنها:  قائلةً  مبتسمة إليها بصرىا رفعت

 اوؿ كدا حاجو بكاـ فكرينى قولتلك كنت:  بتهكم قائبلً  كتفها على يده وضع..  مجدداً  لؤلرض ونظرت قالتها
 ؟ صح البيت ماندخل

  الدخوؿ دعاء اقوؿ برا قولتلى لما لوحدؾ افتركتها انت حاجو اوؿ:  بخجل قالت

  لوحدى افتكرتها حاجو تانى وادى: مسرعاً  قاؿ

 ؟ تانى بايو ىتفكرينى:  بتهكم قاؿ ثم األدعية أحد وردد جبتها على يده وضع

  سنة ركعتين-

  اتوضي يبل:  قائبلً  الحماـ الى وجذبها بيدىا أمسك

  طيب الفستاف اقلع طب:  بدىشة قالت

  ماسكك انا ماتقلعيو:  بمكر قاؿ

  االسداؿ ألبس االوضة ىروح انا..  ياعمر بس:  قائلةً  ذراعو الى بقبضتها خفيفة ضربة سددت

 ! ..  ياعمر إيو فيك ىيتعمل العسل شهر بعد اماؿ ؟؟ كماف يـو اوؿ فى بتضربينى-
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  إيو فيك ىعمل ساعتها اشوؼ ىبقى:  تضحك وىى بالمغادرة تهم وىى قالت

  برضو حلوة ذكرى..  الفستاف البسة وانتى نصلي وتعالى واتوضي الملحفة اقلعى:  ببسمة قائبلً  معصمها من جذبها

  وآجى جوا الملحفة أحط ما على اتوضي:  تقوؿ وىى الغرفة نحو واتجهت بااليجاب رأسها ىزت

  منار أبلتي يا طيب:  قائبلً  ضحك

 بقى يبل:  قائبلً  ببسمة إليها نظر سلم وحين..  بها وصلى األرض وافترشوا وتوضأت للحماـ وعادت الملحفة خلعت
 ويميت يحيى الحمد ولو الملك لو شريك ال وحده الّلو إال إلو ال) باؿ وىنختم اهلل وسبحاف والحمدهلل أكبر اهلل 33
 السبلـ انت واللهم عبادتك وحسن وشكرؾ ذكرؾ على اعنى واللهم اهلل استغفر وتبلتة(  قدير شئ كل على وىو

  واالكراـ الجبلؿ ياذا تباركت السبلـ ومنك

 اهلل شاء اف علطوووؿ الصبلة بعد اذكار على انتظم بقى فعايز عليهم منتظم مش انا ىو:  وتابع نفساً  اخذ

 ؟ بس الفروض بعد انهم اعرفو اللى بس:  قالت ثم بااليجاب رأسها ىزت

 كدا وبعد بس المرادى نقولها..  يعنى الفروض غير بعد نقولها اثم مفيش اف ويب اسبلـ فى قريت انا بس:  بثقة قاؿ
 ؟ ماشي..  علطوؿ الفروض بعد بيها نلتـز

 استنى:  بسرعة قائبلً  أوقفها لكنو تنهض جائت مدة بعد فرغا وحين اآلخر ىو معها وبدأ وبدأت ببسمة رأسها ىزت
  ثانية

 قولى..  دي تتنسي عايزىا مش اللى للذكرى بقى سيلفي واحدة:  بمرح وقاؿ األمامية الكاميرا وفتح ىاتفو أخرج
  تشييييييز

  بطييييييييييييييييييخ:  بمرح قالت

  بقى جناف واحده:  باسماً  قاؿ ثم صورة التقط

 .. الصورة شكل من ضاحكين  انفجرا ثم التقطتها..  غضب فى لها ناظراً  حاجبيو ىو عقد بينما لسانها أخرجت
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 ..  العسل يخربيت:  بمرح وقالت الهاتف أمسكت

 ؟ طبعا انا:  بغرور قاؿ

  الصورة فى تحفة خلفية عاملة..  الستارة على بتكلم انا!!  مييييين انت-

  الفازة جنب نتصور تعالى:  تنهض وىى أردفت ثم كليهما ضحك

  ؟؟ ايييو وال صور ىنقضيها احنا:  قائبلً  أخرى مرة وأجلسها ذراعها من جذبها

  تاكل ىعملك لوجعاف:  مصطنعة ببراءة وقالت بيدىا الممسكة قبضتو من تخلصت

  اكل جعاف مش بس فعبلً  جعاف انا ىو:  قائبلً  ابتسم

 وبتاعتى مراتى هلل الحمد بقيتي إنك خبلااص مصدؽ مش:  قليبلً  ىدأتها ببسمة فأردؼ لو تنظر وىى مبلمحها توترت
  اللحظة ىذه أجل من ىرمنا لقد.. 

 ؟ إيو وال لوحدى ىرمت أنا ىو:  فقاؿ بخجل ضحكت

 خالى ابن عشاف إنت بيك رأفت وأنا صف متقدملى كاف عارؼ إنت..  ياعم لوحدؾ ىرمت آه:  قائلةً  كتفيها ىزت
  وبتاع بقى

  شمعات صف..  عارؼ منا اه:  وقاؿ عمر ضحك

 ! ياعمر بس:  قائلةً  كتفو على ضربتو

  بس واحدة بس مش اربعو تبلتة بسين:  قائبلً  بكفها أمسك

 فكرتو اووى وعجبتنى..  اخلصو قربت انا دا..  أووى عسل دا بتاعك الكشكوؿ فكرا على:  فقاؿ بخجل ابتسمت
 رأيو بتاخدى منو مسئولة بقتى كأنك وخبلص..  ماتعرفيو غير من تكتبيلو وقعدتى بحد نفسك ربطتى انك فكرة.. 

  بيها ىتعرفيو انك وقولتى مواصفات حطتيلو انك اوووى وعجبتنى..  نفسك على وتردى وتشاوريو
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 والخلق الدين عن كانت بكتبها كنت اللى المواصفات كل..  دى المواصفات من أحلى إنت بس:  بخجل قالت
 كنت انا..  غريب مش انت بس..  تماماً  عنى غريب واحد مع ىتعامل انى من بقلق ساعات وكنت..  والمعاملة

 جميلة شهامة وفيك زيي األطفاؿ وبتحب..  زماااف لعبك بتدينى كدا طيب وكنت أبيض وقلبك زماااف عليك متعودة
  أكتر أظهرىا الدين كدا

   أنا فيا دا كل يااااه:  مصطنع بتأثر قاؿ

  الدرة فى ولع الحب:  بمرح تقوؿ وىى ضحكت

 ! ىتنسيني كنتى صح آآآه:  قائبلً  يجذبها وىو جلستو من فجأة ىب

 ؟ إيو ىنسييك:  بتعجب قالت

 !! جبتها اللى الدرة ىتنسيني كنتى:  المطبخ لداخل يجذبها وىو قاؿ

 

**** 

 سيحدث ىل وتتخيل منار فرح أحداث تتذكر..  بقليل الفجر قبل ىائمةً  السماء فى وتحدؽ شرفتها فى تقف كانت
 أبيو محل نحو يهروؿ بعيداً  من قادماً  رأتو..  ىدؼ ببل الطريق تراقب ظلت.. ؟؟ بيوسف اهلل ويجمعها مثلها يوماً  لها
 % !!  22 جبت!!!  يانوررر نجحت أنا:  بفرح صائحاً  امامو وقف.. 

  أكبر اهلل!  أكبر اهلل:  فرحاً  نور صائح

 يايوسف هلل الحمد:  بالغة بسعادة قاؿ..  يطير تجعلو تكاد بفرحة لو يبارؾ وىو بسعادة وإحتضنو يوسف نحو ىروؿ
 هلل الحمد.. هلل الحمد..  صيدليو أو أسناف تلحق اهلل شاء وإف أبداً  حد تعب بيضيع مش ربنا

  حقوؽ ىدخل أنا الياعم:  بمرح قائبلً  يوسف دفعو

 !!  حقوؽ:  بدىشة نور قاؿ
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  اهلل شاء اف وىدوووس االستخارة بس فاضل.. فترة من عليها قولتلو لما شجعنى حاـز..  أيوا:  بسعادة قائبلً  رأسو ىز

 ؟؟ نجحت إنك حاـز عرفت..  يايوسف للخير يوفقك ربنا: قائبل متفهما رأسو نور ىز

  وخبلاص الفجر فى اقولو ىبقى نايم تبلقيو قولت مردش عليو رنيت..  لسو ال-

  الصبلة معاد لحد ريح بقى بيتك اطلع ياباشا طيب-

  شوية المسجد فى اقعد رايح انا ال-

  سبلـ..  وىحصلك شوية وانا ماشي-

 تنظر واقفة فرآىا بتلقائية شرفتها نحو عيناه وارتفعت المسجد الى طريقو يوسف أكمل بينما المحل ودخل نور تركو
 !  مبلمحو في تماماً  شاردة وىى إليو

 ولكنو لؤلرض وينظر أياـ منذ حدث كما يفعل أف توقعت..  إليو تنظر الزلت وعيناىا للخلف خطوة وعادت إرتبكت
 ال.. الشوؽ ونشوة النجاح فرحة غلبتو لقد..  ممكنة فترة أطوؿ لها ينظر كى خطواتو وأبطأ لها ينظل وظل يفعل لم

 إسقاطو ويحاوؿ اال االنساف أماـ ضعف فرصة يترؾ ال الذي! ..  دائماً  لبلنساف يكيد الذى الشيطاف مكر غلبو لقد
 ! .. فيها

 تكوف أف توقع..  إليو تنظر وىى جداً  سعيدة مبلمحها كانت..  شفتيو التفارؽ وابتسامتو بها محدقة عيناه ظلت
 لتمسح عينيها إلى تمتد يديها رأى حين فجأة تبلشت بسمتو ولكن مبتسماً  ظل..  نور وبين بينو مادار سمعت
 ! .. بقوة الشرفة وأغلقت غرفتها لداخل اندفعت!!..  كالسيل فجأة انهمرت التى دموعها

 لباب وجهو أعاد..  تصرفها من تملؤه والحيرة المغلقة شرفتها إلى أخيرة نظرة ألقى..  المسجد لباب وصل قد كاف
  على بصره وقع حين فجأة عينااه واتسعت المسجد

 (  صدقة الصبلة إلى تخطوىا خطوة وبكل)..
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 تزنى ماشي حسنات تاخد ماشي ماانت بدؿ!!  عليييك حرااااـ:  بعنف نفسو فيو وصاحت بشدة أوصالو اىتزت
 ماىى!  اصبل حاجو منها شايف كنت انا ىو إيو زنى الالال!! …  بالعين زنى فى اف عارؼ مش انت!!  بعينك
 تانى بيك قلبها وبتعلق ألختو بتبص وانت التانية للمرة بتخونو!!  صاحبك بتخوف كنت انت بس! ..  بحجابها كانت

 وتنقض!!  تغضبو تقـو!!  بيو متحلمش بمجموع كارمك لسو ربنا انت دا عليك حراـ ياشيخ!!  بقى فيها اهلل اتق! ..
 ! اهلل اتق!!  عليك حراـ!! ..  عليها ىتحافظ انك وعدتو مش!  معااه عهدؾ

 أركاف أحد فى وانزوى وتوضأ المسجد دخل..  بداخلو يصرخ الذي الصوت ذلك من ينتفض وجسده حذاؤه خلع
 !!  باكياً  إنفجر حتى للصبلة كبر إف وما..  المسجد

 

**** 

 تنهمر دموعها كانت..  قليبلً  تهدأ كى صدرىا على يدىا وضعت..  باضطراب تتنفس وىى ويهبط يعلو صدرىا كاف
 !نظرة....بػػ ضااع شئ كل أف تشعر..  وجنتيها على

 ونظرت وقفت من وىى بصره غض حين استائت من ىى! ..  مجدداً  الحراـ إلى وأعادتو أوقعتو من ىى أنها شعرت
 أف بعد أخرى مرةً  حاـز خانت من ىي! ..  السبب ىي! ..  إليها النظر من نفسو منع عن وعجز قلبو خفق حتى لو

 ..  اهلل مع عهدىا خانت من ىي! ..  األولى فى اهلل سترىا

 ماتت إف اهلل ستقابل كيف لكن! .. حياتها وتنتهى اآلف تموت لو تمنت!..  بكائها شدة من يرتجف جسدىا اخذ
 حاـز لها يأتى أف لو تمنت.. ماتفعل إلى يرشدىا اآلف بجوارىا أحداً  أف لو وتمنت  األمنية تلك عن عدلت!.. األف

 كانت كما نقية تعود أف يمكنها..  الدرجة لتلك سيئة ليست بأنها ويخبرىا حناف فى كتفها على ويربت إليو ويضمها
  بها ويثق يحبها الزاؿ بأنو يخبرىا لو تمنت.. 

 يجبها لم وحين بخفوت الباب طرقت..  غرفتو نحو متجهة غرفتها من وخرجت  دموعها ومسحت قواىا استجمعت
 األرض على مفروشة والمصلية.. عميق سبات فى وىو السرير على مستلقي وجدتو..  لغرفتو ودلفت برفق فتحتو
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 لتمسك يدىا ومدت منو إقتربت..  كثيراً  األطفاؿ يشبو وىو رأتو حين ابتسمت قليل منذ الليل يقيم كاف أنو فأدركت
  ياحاـز سامحني:  بخفوت قائلة وقّبلتو كفو من بوجهها دنت..  بكفو

 عن يسألها وال بو وتطمأف لتبكي ذراعيو بين ويجذبها يستيقظ أف تمنت..  أصابعو بأطراؼ دموعها تمسح بدأت ثم
 !!!!  خذلتو أنها تشعر كم! .. بصدؽ تحبو أنها تشعر كم ياهلل..  بكائها سبب

 للخلف وعادت خوؼ فى ونهضت تركتو..  دموعها بو تمسح وجهها على كفو رآى حين وابتسم بصعوبة عينيو فتح
  صحيتك عشاف اسفة:  بخجل قالت..  تصرفها من وجهو على بادٍ  والتعجب جلستو فى حاـز اعتدؿ.. 

 ؟؟ مالك( :  سألها ثم الباكي وجهها تأمل.. ) الفجر عشاف اهلل شاء اف ىصحى كنت انا:  قائبل رأسو ىز

  شوية مضايقة:  بحزف قالت

 ؟؟ ضايقتك انا:  باىتماـ قاؿ

  نفسي من مضايقة:  باالرض وعيناىا وقالت بالنفى رأسها ىزت

 ؟ ليو:  باىتماـ وقاؿ جواره إلى أجلسها

 ساعتها ومن قصدي مكنش واهلل عنى غصب بس..  تانى أعملو ورجعت وبطلتو بعملو كنت ذنب فى:  باحراج قالت
  بعيط وانا

 ؟ ليو رجعتيلو طيب:  قائبلً  بحزف تنهد..  يوسف أمر عن تتحدث أنها عرؼ وقد حاـز اقتضب

 ..  ياحاـز واهلل عنى غصب كاف:  عينيها من الدموع انفلتت وقد قالت

  ؟ لبلخر وتسمعينى حاجو اقولك:  وقاؿ بحناف رأسها على مسح

 ىي..  بنت بحب كنت كماف اصغر وانا من يمكن سنك فى وانا:  وقاؿ عميقاً  نفساً  فأخذ باىتماـ رأسها ىزت
 اكلمها واروح ليا حبلؿ مش بنت احب انى عادى بالنسبالى..  يعنى كنت زماف انى عارفو وانتى زماف من زميلتى

 انى وأقولها ىموت وكنت..  فاىمها مش كأنى حاجو او معادلة تشرحلى الدرس قبل بخليها كنت فعبل انا..  وكدا
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 الموضوع المهم..  غيري بتحب تطلع او عليا تضحك او لتكسفنى اخاؼ..  بتكسف كنت بس.. زمااف من بحبها
 ربنا عند من جت ىى ساعتها..  بغرؽ فعبلً  وكنت..  حواليا حاجو كل من مخنوؽ بقيت انى لدرجة جداً  تعبنى دا

..  وسنانى بايدى فيو مسكت بيو نجاتى اف عرفت لما بس االوؿ فى فيو ماسك مكنتش..  نجاة طوؽ واتحدفلى
 فكرت ساعتها ، ربنا اغضب عايز مش بقيت وبرضو بحبها كنت انا ، إيو فيها ىعمل عارؼ مش ىى فضلت بس

 المجموعات كل سيبت ، قدامى حاططها وافضل سجاير ىبطل انى اقوؿ مينفعش ، عنها ابعد الـز انى ولقيت شوية
 بعدىا حصل اللى إيو عارفو..  السنين ،وعدت قريب من وال بعيد من وال خاالص بكلمها ومعنتش سوا فيها كنا اللى

 ؟؟

  اتجوزتها واديك الحبلؿ فى بيها رزقك ربنا..  إيو ىتقولى عارفو:  بهدوء قالت

  ؟؟ مثبل قدى حبيبة اف اساس على دا:  بمرح قاؿ

 ! بتحبها مش وانت حبيبة اتجوزت تقولى اوعى ؟؟ حصل اللى إيو:  أكبر باىتماـ وقالت االمر لهذا فجأة انتبهت

 أتقدـ مافكرت ويـو..  نفسي وبين بيني بفتكرىا حتى معنتش باهلل أقسم..  ياىدى قلبي من شالها ربنا:  بهدوء قاؿ
  ىى اطلبها ممكن كاف انى رغم لحبيبة اتقدمت

 ؟؟ صح شبهها مبقتش عشاف دى للبنت تتقدـ ينفع ومعدش اتقدمتلها ومنتقبة ملتزمة حبيبة عشاف أكيد:  قالت

 اخر بيو وشوفتها فجأة خمار لبست عليها اهلل ماشاء اصبل ىى! ..  قلبي من شالها ربنا بقولك..  صح مش طبعاً  ال-
 قررت لما قلبي من شالها ربنا..  برضو روحتلها كنت وكدا ملتزمة حتة فى بفكر كنت لو يعنى..  فعبلً  شوفتها مرة

 ؟؟ انساىا ساعدنى اللى إيو عارفو انتى..  ربنا بحب عشاف اتغير انى فعبلً 

 ؟؟ إيو:   الحل لسماع ولهفة كبير باىتماـ قالت

 كل وغيرت!  إيو عملت وال إيو دخلت وال فين راحت اعرؼ وال اخبارىا بتسمع ومعنتش عنها بصري غضيت انى-
  قلبي عن بعدىا فربنا تفكيري وعن عنى بعدتها..  فيها بنتقابل كنا اللى المجموعات

 ؟ دا بالكبلـ عبلقتى إيو انا معلش طب:  بوجـو وقالت باىتماـ رأسها ىزت
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  قلبك من حبو وينزع قلبك عن ىيبعده وربنا عنك دا الذنب ابعدى-

 ؟ ىتدعيلي:  وقالت بااليجاب رأسها ىزت

  ؟ ادعيلو عشاف غيرؾ ليا انا ىو:  بحناف قائبل بذراعو كتفيها لف

 ؟ وحبيبة طب:  بدالؿ قالت

  مراتى حبيبة-

 ؟ وماما-

  تانية حاجو برضو انتى بس مدعيلهاش مينفعش..  أمى دي الست:  بمرح قاؿ

  بنتي انتى:  فقاؿ حائرتين بعينين لو نظرت

  يابابا بحبك:  بوىن وقالت قلبها كلمتو لمست أف بعد قليبلً  صمتت

  قلبي عن يبعده ربنا عشاف الذنب عن وىبعد كبلمك وىسمع:  فاردفت رأسها قبل

 ؟ فيو تفكري ىتخليكي مش انك نفسك على احلفى:  بمرح قاؿ

  دمااغى من التفكير ىطرد فيو افكر ماىاجى وكل فيو ىفكر مش العظيم واهلل:  تفكير بدوف قالت

  أقدر ادعيلي برضو بس:  وقالت لعينيو نظرت ثم

 شيطااني وعلى نفسي على أعني اللهم وقولي ادعي ياىدى ديماً  ديماً :  بحناف قاؿ

 

**** 
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 اصحى:  قائلةً  خصرىا فى يدىا ووضعت النائم زوجها أماـ ووقفت عادت ثم وتوضأت الفراش من نهضت
 ! ياكسوووووووؿ

..  اصحى:  أعلى بصوت تقوؿ وىي بقوة تهزه بدأت!! ..  المصفح الرجل ماىذا ياهلل! ..  واحدة ذرة فيو تتحرؾ لم
  اصحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اصحى

 ؟ أوضتي جابك اللى إيو:  بتثاؤب قائبلً  لها ونظر بصعوبة عينيو فتح

 ! ساعة كاـ من كاف فرحنا!!  أبيض ىااااااار:  بدىشة صاحت

 !! فين أنا:  وقاؿ دىشة فى حولو ونظر نومو من انتفض

 !!  إيو وال الذاكرة فقدت:  تقوؿ وىى األرض على تسقط وكادت ضاحكة انفجرت

  انبارح كاف الفرح دا صح آه:  قائبلً  عذبة ببسمة لها ونظر شئ كل فجأة تذكر

  ؟  الدرة عجبتك:  بمرح قاؿ ثم

 فى ىنولع وكنا باردة طلعت دى!  فيها ولع الحب ماكاف ياريت الياعم! ..  أىوو فاكر مانت:  تقوؿ وىى ضحكت
 ! العمارة فى النولع معانا يقعد كبير حد الـز كدا لوحدنا يسبونا مينفعش! .. الفرف فى بنسخنها واحنا انبارح الشقة

 البوتجاز عين من الفرف يولع حد! ..  الفرف تولع ومبتعرفش شاطرة مراتى اف يعني ذنبي انا:  يقوؿ وىو بشدة ضحك
 ! .. ؟

 وخبلاص باردة اكلناىا ادينا كريم المسامح بقى خبلص:  وقالت االمس أحداث تتذكر وىى بشدة تتضحك اخذت
  وشك على الفجر عشاف قـو يبل المهم.. 

 ؟ يعنى ازاى وشي على-

 فى نايم وانت خالص يأذف قرب الفجر يبل قوووووووـو..  ياناس عسل جوزى دى الخفة إيو ىيهيهي:  ضحكت
  العسل
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  السرير فى نايم أنا ال: بمرح قاؿ

 مش أىو ظابطو طلعت!  ازاى ظالمنى انتى شوفتى:  قائبلً  اليو واشار عمر ضحك..  ىاتفو من المنبو صوت انطلق
  حاجو وال العسل فى نايم

 !  تصحيك عشاف تيجي كلها السامسونج عيلة عايز دا:  تقوؿ وىى الغرفة لخارج اتجهت

  انبارح حصل اللى ىنعوض برا من ىاجى لما:  وقاؿ للخارج خلفها وخطى بسرعة الفراش من نهض

 عليكي باهلل بس..  دا البيت راجل مين نشوؼ اما بقى ياىوا ويانا جاى وانا تانى درة ىجيب:  بمرح فقاؿ ضحكت
  فينا ماتولعي بدؿ المرادي أسخنها اللى انا سيبني

 

**** 

 وجاب نجح دا الدحيح الواد شوفت:  بيده يوسف يجذب وىو بمرح وقاؿ حاـز من نور اقترب الفجر صبلة وبعد
22 % 

 انت واهلل هلل الحمد يااارب الكبيرة الشهادة عقباؿ يايوسف مبروؾ:  بفرحة وقاؿ بشدة يوسف واحتضن حاـز ابتسم
  خير كل تستاىل

 أف نور أحس..  الحب ذاؾ حاـز يحبو أف من أحقر نفسو يرى كاف..  فجأة عنو وابتعد حاـز يدي بين يوسف انتفض
 ؟ يايوسف مالك:  باىتماـ قاؿ الذى حاـز عن يختلف احساسو يكن ولم غريباً  شيئاً  بيوسف

 كدا انت دا ؟؟ إيو فيو يابنى مالك:  مجدداً  نور فقاؿ البكاء شدة من تقرحتا وقد باألرض وعيناه صامتاً  يوسف ظل
  شوية من الفرحة من وطاير كويس

 !!  أستحق ال حقير فأنا حبي عن توفقا لهما ويقوؿ بقهر يصيح لو يوسف تمنى

  اهلل شاء اف النبي عند متجمعين:  قائبلً  أنقذه الذي رامي اقتراب لوال لو نظراتهما من البكاء وشك على كاف
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  وبتاع بقى عررريس بقى اخوكم:  بفرحة رامى فقاؿ جميعاً  عليو صلوا

 بعد خلفو حاـز فانطلق بسرعة وغادر يوسف استأذف..  العقد بميعاد أخبرىما أف بعد وىنئااه بطيبة ونور حاـز ابتسم
  مالو دا الواد اشوؼ اروح اما ياجماعو معلش:  بسرعة قاؿ اف

  يووسف:  ظهره اخترؽ أنو يوسف شعر مرتفع بصوت نادى..  يلحقو كي الخطى يحث وىو خلفو انطلق

 ؟ مالك:  وقاؿ حاـز منو اقترب..  بتردد للخلف ونظر فجأة السير عن توقف

  ماليش:  يقوؿ وىو دموعو يوسف مسح

 وقولى بصلي:  جاد بصوت حاـز فقاؿ لو عينيو يرفع أف يستطع ولم بالخزي يوسف شعر بينما لعينيو ينظر حاـز ظل
  مالك

 ! ماليش:  لو عينيو يرفع أف دوف مجدداً  قاؿ

 ؟ ازاى كلمتها:  أجش بصوت وقاؿ قميصو عنق من حاـز أمسكو

..  قصدي مكنش واهلل! ..  شوفتها بس انا!  لسانها ماخاطب لسانى العظيم واهلل:  بحسرة وقاؿ باكياً  يوسف انفجر
 واهلل ماشي وانا باصصلها ففضلت واقفة كانت البلكونة فى ولمحتها المسجد رايح كنت! ..  عني غصب باهلل اقسم

 باب على غير وموفقتش متخدر انى حاسس كنت..  عنها بصري اغض مقدرتش..  غلبنى الشيطاف قصدي مكنش
 ليها رفعتهم ولو تانى ليها عيني ىرفع مش واهلل! ..  يسامحنى عشاف بعيط وانا ربنا وادعى اصلي وفضلت المسجد

  ياحاـز سامحنى ايدؾ ابوس..  مكانهم من اقلعهم ابقى

 اليدري وىو يستغفر أخذ!  الموقف حل ليستطيع قليبلً  يهدأ كي اهلل يستغفر وأخذ للخلف خطوة وعاد حاـز تركو
 أجل من يعاقبو ولن..  الخير لو يتمنى..  يستطيع ولن!  يحبو ولكنو..  و أرضاً  ويطرحو أيشاجره!  يفعل أف عليو ماذا
 ! ..  ماكر شيطاف بسبب زلة

  ؟ وىى:  بجمود وقاؿ يبكي الذى ليوسف ونظر بقوة زفر
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 !  ماشافتنى اوؿ جوا دخلت ىى:  باحراج وقاؿ لحاـز عينيو رفع وأخيراً 

 رؤيتو فور تحركت بالفعل كانت لو المرير البكاء ىذا لتبكي ىدى ماكانت!   يكذب أنو علم وقد بحدة حاـز لو نظر
 .. 

 وقاؿ أسنانو على حاـز جز! ..  غضب لحظة فى بها يبطش قد حاـز أف أحس..  عليها لخوفو اال يوسف يكذب لم
  ؟ ماشافتك اوؿ:  بحدة

 ! ياحاـز اه:  باالرض وعينيو وقاؿ عميقاً  نفساً  يوسف أخذ

 كم تعلم أنت!  ىي وال أنت ال أؤذيك لو أنا!  يايوسف التصارحني لمَ !  يوسف كذب بسبب حاـز قلب احترؽ
 !!  أحبك

 ىي بس..  ماشي وانا باصصلها فضلت..  كدا دقيقة كاـ شوفتها انا ياحاـز بصراحة:  بحزف يوسف فقاؿ بضيق زفر
 !  البلكونة وقفلت ودخلت تعيط بدأت فجأة

 ! ياحاـز آسف أنا:  بأسي يوسف فقاؿ بحزف حاـز تنهد

 ؟ صح تانى تغلط ترجع ؟؟ وبعدين تانى اسامحك وانا تانى آسف ؟؟ يايوسف تانى:  بقهر حاـز قاؿ

 اهلل باذف تانى ىغلط مش أنا! ..  صح مش أل:  قائبلً  حاـز ناحية ونظر رأسو رفع ثم للحظات باحراج يوسف أطرؽ

..  بتاعتى الكلية من نقرب اننا بحجة! ..  كلها المنطقة من وننقل بابا على ىلح أنا:  فأردؼ باىتماـ حاـز لو نظر
  ىناؾ شقة عندنا كدا كدا احنا

 بيحاوؿ والشيطاف..  لربنا ورجعت توبت بس!  زماف مرة غلطت أنا:  بجدية يوسف فأردؼ بتعجب حاـز لو نظر
 اقعد ىروح فانا شغلو عشاف مرضيش بابا لو حتى  بعيد وىنقل الطريق عليو ىسد أنا بس..  تاني أغلط عشاف معايا
 لوحدي ىناؾ
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 اللى والمسجد..؟ باباؾ ومحل..؟ ونور وانا..؟ ىنا اللى وصحابك طب:  يوسف حاؿ على أشفق وقد حاـز قاؿ
  دا كل فى إيو ىتعمل..  ؟ دروس فيها وبتحضر فيها تحفظ بدأت اللى خطوة ودار..؟ سوا فيو بنصلي

 !!  عارؼ مش واهلل!  ياحاـز عارؼ مش:  بحيرة وقاؿ بقوة شعره على بيده مسح

 أثبتلك كماف وعايز..  ربنا أغضب عايز مش إنى أعرفو اللى كل بس:  بجدية فأردؼ حاـز عيني فى حانية نظرة لمح
 !  بجد صاحبك أكوف أستحق إني

 ؟ اصبل ىيوافق محمود والحاج طب:  قاؿ ثم قليبلً  حاـز صمت

 ! دا حقوؽ بموضوع ازاى ىقنعو اصبل معرفش لسو..  واهلل معرفش:  بحيرة قاؿ

  وكدا الكلية من تقرب عشاف ىتنقل انك تقولو تبقى تقدـ  ولما االوؿ الكلية على استخارة ماتعمل طب-

  سامحني عليكم باهلل.. ياحاـز ماشي:  وقاؿ بااليجاب رأسو ىز

  بكتير كدا من احسن عايزؾ بس يايوسف مسامحك:  وقاؿ تنهد

  ادعيلي انت بس..  واتقدملها مااتخرج لحد ابداً  تانى دا غلطى ىكرر ومش ىبعد انى ياحاـز اوعدؾ-

 ..  باالسباب تاخد الـز انت بس..  يعينك ربنا-

  ىتساعدؾ اهلل شاء واف زماف معايا حصلت حاجو على ىقولك:  حاـز فأردؼ باىتماـ لو نظر

 

**** 

  ياكسولة نايمة لسو انتى:  ببسمة وقاؿ عودتو بعد أختو غرفة نور دخل

  يامداـ أذف الفجر:  باسماً  فقاؿ بصعوبة عيناىا فتحت حتى برفق وىزىا فراشها من فاقترب االساس من تسمعو لم
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 فى عملنااه اللى من متدغدغ جسمي! ..  خااالص المنبو مسمعتش انا دا ياااه:  قائلةً  جلستها فى واعتدلت ابتسمت
  منار فرح

  وىدير انتى ياستي عقبالك:  يقوؿ وىو نور ابتسم

  يااارب واحد يـو فى:  بمكر فأردؼ ابتسمت

 يانور يارب:  قائلةً  بااليجاب رأسها ىزت

  ؟؟؟ وافقتى انتى دا إيو:  بدىشة قاؿ

 الفرح من مارجعت اوؿ كماف لصاحبك وقولت ايوف:  بكسل قالت

  ؟؟ يعنى يعلم من اخر وانا:  مصطنع بعتاب قاؿ

  ماتنفذىا قبل االوؿ استخارة ىتعمل وقولتلو اوافق عشاف شريرة خطة عليا تعملوا معااه متفقتش انك اساس على دا-

 ؟ دا كل قالك ىو:  وقاؿ بدىشة فمو فتح

 كتير دى فاضلة اللى الفترة ننزؿ ىنضطر اننا مع.. دا الفرح لتقديم مرتاحة انى وحاسة استخارة عملت وانا ايوف-
 الشقة نفرش نلحق عشاف اووى

  الفجر متأخريش عشاف قومى بقى يبل..  الخير ييسر ربنا ياستي ىم متشليش:  وقاؿ بااليجاب رأسو ىز

  الفجر وصلت وتوضأت الفراش من نهضت أف إلى وجذبها يدىا من أمسكها

 

**** 
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..  بيتهما فرش من لينتهياف محمود الحاج وزوجة حاـز والدة برفقة يومياً  ينزالف وىدير حبيبة وكانت سريعاً  األياـ مرت
 مايلـز واشترى التقسيط على البائع مع واتفقا بالتقسيط العفش بيع محاؿ ألحد وذىبا وحبيبة نور برفقة حاـز ونزؿ

  بيتهما لتجهيز

 منو إقتربت..  فرحاً  يطير يكاد وىو نفسو يهندـ مرآتو أماـ رامي وقف..  وتقى رامي عقد يـو..  المنشود اليـو جاء
  الفرح عقباؿ..  يابني مبروؾ:  ببسمة وقالت والدتو

  يااارب ياماما ياارب:  بحماس قاؿ

 ! راضية تكوني حاجة أىم:  قائبلً  يدىا قّبل ثم

  منتأخرش عشاف بقى يبل..  يابني يسعدؾ ربنا:  بحناف قالت

 .. والدىا زوجها التي وتقى رامي كتاب المأذوف كتب الصبلة أداء وبعد

 ..  ونور حاـز ومنهم..  لو ويباركوف يهنؤنو وأخذوا حولو أصدقاؤه التف

  فرحاً  تطير تكاد وىى والمباركات القببلت حولها وينثرف لها يباركن وأخذف حولها تقى صديقات إلتفت

 إيو:  بلـؤ وقالت صديقاتها احد لها فغمزت رامي اسم قرأت حين وتنهدت بسعادة لو فنظرت ىاتفها رنين سمعت
 ؟؟ إيو وال رماه الهوا

 بدؿ يابنتى جوزؾ على ردى روحى:  بمرح تقوؿ وىى المسجد اركاف أحد الى ىدير فدفعتها تقى وجنتا اشتعلت
  دا ىيتشغل اللى القرررر

  عليكم السبلـ:  ظهرىا أولتهم أف بعد وردت بخفوت ضحكت

  يـو كل عليها وىصحى ىسجلهالك انا دا..  وبركاتو اهلل ورحمة السبلـ وعليكم:  بشوؽ قاؿ

 ياحبيبتى مبروؾ:  فأردؼ بخجل ابتسمت

  يارامي فيك يبارؾ اهلل:  بخفوت قالت
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 الفرحة من ىطير بجد بجد بجد..  ياتقى أخيراً -

  يارامي علطوؿ يفرحك ربنا: بخجل قالت

 البشر عـز اللى مين عارؼ انا..  دى الزحمة فى إزاى ىنتقابل وال وأطلعلك عندؾ اللى ىتوزعى المهم:  قائبلً  ابتسم
 ؟؟ دوؿ

  ىناؾ وىستناؾ البيت ع ماما مع ىروح انا..  اووووى كتيير دوووؿ أوزعهم ىعرؼ مش:  وقالت ضحكت

  سبلـ يبل..  ىناؾ عندؾ وابقى الناس ع ىسلم..  الفل زي-

 وعليها الباب أماـ ىدايا بعلبة فوجئت شقتهم بو الذى الطابق الى وصلت أف وبمجرد بيتها الى والدتها مع عادت
 ((  تقى الغالية الحبيبة الى)) عليو مكتوب االعلى من كارت

  اووى رومانسي طلع دا:  وقالت والدتها ابتسمت

 أوضة فى بقى استنيو ادخلى طيب:  والدتها قالت..  بالغة بسعادة للصندوؽ تنظر الزلت وتقى المنزؿ دخلتا
 بقى قوليلي وابقى( :  أردفت ثم تغمز وىى قالتها) الهدية افتحى وبالمرة مايوصل على ىواىا تغير وافتحيها الضيوؼ

 !  عليهم ياباااي..  دووؿ الرجالة..  إيو جابلك

 الصالوف كرسي على وجلست حجابها وخلعت شرفتها وفتحت الغرفة ودخلت والدتها أسلوب من تقى ابتسمت
 ..! العلبة وفتحت

  دلوقتى داخلك ياتقى أىوو براا رامي:  بسعادة تقوؿ وىى الباب والدتها طرقت دقائق وبعد

 تركتو أف بعد قليبلً  مفتوحاً  الباب ترؾ..   الشرفة باتجاه وتنظر ظهرىا توليو وكانت بابتسامة لها ونظر الباب رامى فتح
 !! اتنفخ الواحد دا..  مراتى بقيتى أخيراً :  يقوؿ وىو منها واقترب والدتها

 غضباف الجميل:  بهمس قائبلً  خصرىا حوؿ يديو ولف تماماً  خلفها صار حتى أكثر منها فاقترب ساكنا تحرؾ لم
 !  إيو وال علينا
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 صدرىا الى بشيئاً  تمسك كانت التى يدىا ضمت..  خدىا على قبلة يطبع بو أحست.. منها جداً  قريبا بو أحست
 بسيارتو خطفها كيـو بحرقة تبكي..  تبكي فرآىا فهم بغير لها نظر! .. بخطوات عنو مبتعدة واندفعت نفساً  وأخذت

 !! يارامي طلقني:  البكاء من مختنق بصوت قالت!.. 

 سمعها حين معها قلبو ىوى مثلما تهاوت..  ناظريو أماـ الصور تلك فتهاوت األرض على بيدىا ماكاف وألقت قالتها
 !!  طلقنى بقولك: الحروؼ على تضغط وىى أكبر بقوة تردد

 ! ياتقى سامحينى: مرتجف بصوت وقاؿ عينيو فى الدموع وتجمعت أوصالو ارتجفت

 !! بكػػػرىػػػػػػػػػك..  بكرىك أنا ابداً  تانى أشوفك وال اعرفك عايزة مش!  طلقنى:  بحدة تقوؿ وىى نافية رأسها ىزت

  اتغيرت باهلل اقسم اتغيرت بس وحش كنت انى عارفو كنتى انتى بس:  بحسرة قاؿ

!! ..  ماقبلتك عمرى كاف عرفت كنت لو!! ..  دى للسفالة توصل انها متصورتش بس:  مبحوح بصوت قالت
 يارامي طلقنى

 … أنا اسمعينى عليكي باهلل:  برجاء لها قاؿ

 !!  بكرىك أنا يارامي طلقنى!!  اصبل متكلمنيش!!  باهلل متحلفش:  بحدة قاطعتو

 طلعت اتاريك!  فيك بثق انى وقولت الفيس ع بعتتلى لما مصدقتهاش اللى وانا:  بحسرة فقالت بضيق شفتيو ـز
 فى عمرؾ!! ..  وطلقنى بقى عنى ابعد!! ..  معااؾ وامشي أجاريك رفضت عشاف دا كل!! ..  قالت مما أوحش
 !! حياتى بررااا اطلع!! ..  شعرة منى ىتمس وال حاجو منى ماىتطوؿ حياتك

 أنا.. ؟؟ أطلقك عيزانى انتى مش:  بحنق قاؿ..  يقوؿ بما وعيو فيها فقد لدرجة أغضبتو..  بشدة كلماتها أغضبتو
 ! شبهي زبالة واحد تتجوزى متستحقيش انتى!  ىطلقك

 ىاتفو صوت سمع..  بغضب أسنانو على يجز وىو بيتهم من وخرج!  بقوة خلفو وصفعو الباب من وخرج استدار ثم
 بغضب فتحها..  المستحيل من أبعد ىذا كاف ولو!!  ماقالت على ندمت ولربما تقى نحو قلبو حركو..  رسالة معلناً 
  وقرأ



 

  

443 

 

  أنتِ  أنا  

 

!  اسكندرية برا انا!  توصلي متحاولش..  غيرىا من القلب حبيبة مكاف ىعرؼ مكنتش كتيير مرسيي لرانيا قوؿ))
 ! (( ميدو يا قلبك على الهنا جوزاة ىهههههو

 !!  منزلو قاصداً  ىادر بغضب وانطلق جيبو فى ألقاه..  بحنق أسنانو على ويجز بقوة عليو يضغط وىو ىاتفو يحط كاد

 قامت والتى األرض على الصور شكل على أفاقت ما سرعاف ولكنها بحرقة تبكي الكراسي أحد الى بجسدىا ىوت
 !  اىلها أماـ أبداً  تفضحو لن فهى اخطأ وإف حتى..  األرض على من تجمعهم وأخذت بسرعة

 الصور جمع أنهت!!..  األساس من بو ستخبرىا كيف!!  المفاجئ الطبلؽ سبب عن لوالدتها ستقوؿ ماذا فكرت
 ؟؟ يابنتى تقعدوا لحقتم انتوا:  بحيرة قائلةً  بابها امها طرقت ثوانى وبعد..  غرفتها نحو واتجهت

  بسرعة يمشي خليتو ظروؼ حصلت:  بكائها أمر يفتضح أنها من بخوؼ قالت

 ؟ امتو ىتخرجوا قالك طيب-

 ىلكاانة لحسن بقى اريح عليكي باهلل سيبني..  يكلمنى ىيبقى ياماما معرفش:  تقوؿ وىى الوساده فى راسها دفنت

 !!  تفعل أف عليها ماذا التدرى باكية انفجرت ىى بينما أمها رحلت

 

**** 

 أينما عنها سيبحث!  األآف أمامو رآىا إف منها ويتخلص عنقها سيدؽ..  بسرعة إليها يصل كي خطوااتو يحث كاف
 !!  اختو تسمى التى الحقيرة وتلك ىى سيحاسبها! ..  بيتها فى عليها يدلو من سيجد أو!  سيجدىا بالتأكيد كانت

 يشعر لم..  األنحاء فى المغرب اذاف صوت دوى..  الغروب الى مالت قد الشمس كانت منطتو الى وصل حين
 !  االنتقاـ فى عارمة ورغبة شديد بغضب فقط شعر!  الصبلة أداء حتى شئ أى عمل فى برغبة حتى

 من ناحية بغضب نظر..   أكثر التقدـ من ومنعتو جذبتو قد يداً  ولكن..  طريقو أكمل وانما المسجد ناحية يلتفت لم
 أىوو عليك غاليين طلعنا بس ىناؾ ىتصلي قولت انا دا:  بمرح يقوؿ بحاـز فاذا يجذبو



 

  

444 

 

  أنتِ  أنا  

 

 بجدية قائبلً  مجدداً  جذبو حاـز ولكن طريقو يكمل وجاء رأسو ىز ، حاـز مرح مع بالتجاوب لو تسمح بحالة يكن لم
 ؟؟ إيو وال االذاف سامع مش انت: 

 !! ياحاـز سيبني:  بحنق رامي قاؿ

 معانا ماتصلي بعد غير ياعم سايبك مش وبعدين..؟؟ كدا فين على رايح انت:  بتعجب قاؿ

 ! مبتفهمش انت سيبينى بقولك:  بضيق صاح

 !! معانا ماتصلى غير من تمشي ىسيبك مش وبرضو مبفهمش يارامي آه:  بضيق حاـز قاؿ

 ! اهلل قدر ال حاجو وال تعبانين اختك او طنط:  باىتماـ أردؼ ثم

 لما بس دى الزفتة ىوري انا!! ..  غيري ومذلوؿ مقهور وال غيري تعبااف محدش!  كويسين كلهم ال:  بضيق قاؿ
 !! اشوفهم لما سمية اسمها اللى الحيوانة ىى البيت راوحلها

 بجدية قائبلً  سمية اسم سمع حين ماحدث تقريباً  فهم وقد أكبر بقوة حاـز فأمسكو حاـز يد من يده يفلت أف حاوؿ
  نتكلم نعرؼ خلينا بس واىدى الرجيم الشيطاف من باهلل استعيذ: 

 بيتي أنا!  ىهدى ومش ىنتكلم مش:  بحدة قائبلً  تسقطو كادت بقوة( الجسد بنية فى منو أقوى وكاف)رامي دفعو
 دا ىو!!  جديدة بداية وبيبدأ فات اللى على بيسامحو ربنا بيتوب اللى دا ىو!!! ..  أفتحو ما حتى قبل من أتخرب

 .. اللى

 تقاـ الصبلة مينفعش:  بجدية قائبلً  خلفو من بيده كممو الذى لذلك بحدة رامي والتفت االقامة صوت ارتفع
 ! لو منك جوا!! ..  بيتخانقوا براا والمسلمين

 طاقة امتص وكأنو يديو بين ىدأ الذى برامي ممسك وىو الكلمات بتلك يتفوه أحمد رأى حين حاـز عينا اتسعت
 وبقي ثبلثتهم خرج الصبلة أداء وبعد ويوسف نور لحقهما أف بعد بو وصلوا المسجد جميعاً  دخلوا! ..  منو الغضب

  زقيتك عشاف ياحاـز معلش:  شارداً  قاؿ الذى رامي برفقة حاـز
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 تغلى مخليك مراتك وبين بينك يارامى حصل اللى إيو:  جبينو يقطب وىو باىتماـ قائبلً  قدميو وربع قبالتو فى جلس
  المشكلة نحل عشاف كدا واىدى..؟؟ كدا

 انا بتاعتى صور ورمتلى! ..  معاىا قعدت لما قالتهالى كلمة أوؿ..  الطبلؽ طلبت تقى:  وقاؿ بضيق رامي زفر
 ع لها بعتتهم سمية! .. الكلية اياـ بعملو كنت اللى والقرؼ وشايلها  حاضنها وانا! ..  قديمة صور!  سمية والزفتة
 ؟؟ ازاى عنوانها جابت وعارؼ البيت

 اززاى؟؟:  بتعجب قاؿ

 اجيبلها نازؿ وطالع اصبل نفسي من احسن وبعاملها فيها بدلع شهر كاـ بقالى اللى رانيا!..  أختى من:  بحسرة قاؿ
!  بحبها اللى اختى على الكبيرة حسرتى اانا العظيم واهلل!! ..  دا بتلبسو اللى المقرؼ الضيق تغير عشاف واسع لبس

 ولما!!  الدين ليـو مسامحها مش انا! ..  عليا تخرب إنها لدرجة بتكرىنى!  كدا بتكرىنى انها اتخيل مكنتش
 ! كدا معايا تعمل ازاى ىعرفها ىروحلها

 ؟ دا رانيا موضوع على اصبل قالك اللى مين.. غلط فاىم تكوف ممكن انت باهلل كدا بس استهدى:  بسرعة قاؿ

 ! االدب وقلة البجاحة شوفت! ..  كتير مرسيي لرانيا واقوؿ غيرىا وتاخد تعيش بتقولى رسالة بعتتلى سمية-

 عليك تبوظ يعنى!  واحد بحجر عصفورين تضرب عشاف كدا عملت ىى يمكن مش..  يارامي شتيمة بس غير من-
 ! ..  نفسيك وتهد برا ومن جوا من

 بتقولى وىى مشوفتهاش انت..  خبلاص انساه دا تقى حلم اف اعرفو اللى كل! ..  يمكن:  وقاؿ بضيق رامي زفر
!! ..  شعرة منها امس وال منها اقرب ىتسيبنى مش انها وقالتلى! .. “  واجاريك معاؾ امشي مرضتش عشاف دا كل"

 ماشي اقولك بقى غنى انا لو دا الكبلـ بس!  الجواز سكتها ىى فقولت عليا اتمنعت عشاف اتجوزتها انى فاىمة تقى
 كدا فعبلً  عايزىا لو منا وبعدين!! ..  تخلص الشقو عشاف عينى وطلعااف بالعافية واحدة مرة ىتجوز واحد انا انما ،

 فيا فكرت ىي معرفش!! ..  حيااتى واغير الصبلة ع وانتظم سجاير ماابطل بقى احسن!  اسهل خطفتطها ماكنت
 !!  ازاى كدا
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 متوقعة مكنتش ىى برضو اعذرىا يارامي معلش:  قائبلً  كتفو على ربت

 تعايرني خناقة اوؿ مع مش..  كدا بيا قبلت انها المفروض!!  واتغيرت وحش كنت انى عارفة ىى بس:  بحزف قاؿ
 !! بتاعى بالماضي

 بينكم يخرب عشاف كدا يقولك عماؿ الشيطاف انت.. الرجيم الشيطاف من باهلل اعوذ الالالالال:  بسرعة حاـز قاؿ
  كدا من اكبر الموضوع اف فهمتها مايمكن!  الصور مع إيو كتبتلها وال إيو قالتلها سمية متعرفش برضو انت..  بس

  يارامى تكلمها الـز:  حاـز فأردؼ باىتماـ رامى لو نظر

 وال ىتسمعنى ماكانت عمرىا!!  فيا تقطم وعمالو اطلقها بتقولى وىى مشوفتهاش انت:  بحزف وقاؿ رأسو ىز
 …. وروحت بقى اووى اتعصبت انا طلقنى طلقنى تقولى فضلت لما وبصراحة!!  ىتسمعنى

 !! تقى دي:  بدىشة قاؿ ثم بوىن لو نظر..  رسالة قدـو عن معلناً  ىاتفو صوت حديثو قطع

 .. ؟؟ طلقتها انت:  قائبلً  الشاشة على يده وضع حاـز ولكن يفتحو جاء

  إيو بعتالى اشوؼ سيبني مهم مش:  يده دفع يحاوؿ وىو وقاؿ تصرفو من رامي تعجب

 !! تكلمها عشاف تحللك معدتش!  يارامى مينفعش طلقتها لو:  بجدية لو وقاؿ بالهاتف متمسكاً  ظل

 ! فعاادى العدة قبل اردىا ممكن فانا طلقتها لو حتى:  بضيق قاؿ

 ! جديد بعقد اال تردىا مينفعش يبقى الدخوؿ قبل واتطلقوا بس عقدتم طالما انما..  دختلم لو دا الكبلـ طبعاً  أل-

 !! عادى اردىا ممكن انى فاكر كنت انا بس:  وقاؿ بدىشة رامي لو نظر

 ؟؟ طلقتها انت ىو:  وقاؿ بصعوبة ريقو حاـز ابتلع

 ردىا سيستطيع ماكاف!!  يطلقها ولم لسانو أمسك ألنو هلل شكر سجدة ساجداً  وىوى وقاـ جلستو من رامي انتفض
 !! ..  جديد بعقد اال
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 ؟ مطلقتهاش إنك كدا من أفهم:  وقاؿ مستبشراً  حاـز ابتسم رأسو رفع وحين

 .. أل هلل الحمد..  أل هلل الحمد:  بفرحة قاؿ

  الرسالة وقرأ ىاتفو وفتح قالها

 كل خبلص! ..  دلوقتى الزمة ملهوش اسفي اف عارفة انا!  الدنيا وبوظت اتعصبت انى أووى آسفة بجد أنا رامي“
 !“ طلقتنى وانت باظت حاجو

 ؟؟ إيو اعمل المفروض:  لحاـز قاؿ ثم مسموع بصوت قرأىا ثم بعينو مرات عدة قرأىا

 ميسمعووش اىلها عشاف بيتها فى ىينفع مش..  واتكلموا سوا اخرجوا..  يارامي تتكلموا الـز:  وقاؿ حاـز تنهد
  كدا تتعصب خبلىا اللى ىو الشيطاف اف او غلطت انها حست ىى يبقى اعتذرتلك ىى وطالما..  حاجو

 بتقولى ىى يعنى..  رسالتها معنى اووى فاىم مش انا بس..  ونتكلم معاىا ىخرج خبلص:  وقاؿ بااليجاب رأسو ىز
 طالق انتى مقولتلهاش بس كدا عايزة ىى طالما ىطلقها انى فعبل قولتلها انا.. طلقتها انا عشاف ينفع معدش اسفها اف
 .. 

  الرسالة من إيو قصدىا كاف تعرؼ وانت ماتكلمها يابنى دا الغلب ليو طيب-

  شوية ىديت حتى تكوف رواقة على ىكلمها اروح ولما دلوقتى حاجو ىبعتلها انا طيب-

 ((  ياتقى خبلااااااص)) لها وبعث ىاتفو أمسك

 ؟؟ حاجو عايز بيتنا على بقى رايح أنا:  ببسمة وقاؿ جيبو فى دسو ثم

 صادقة سمية فعبل وتعرؼ تسمعها لما غير أختك على متحكمش وكماف..  عصبية وتبطل شوية كدا تهدى عايزؾ-
 ! بتكدب وال
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**** 

 وقالت خديها فوؽ الدموع انهمرت! ..  شئ كل أنهى فقد ، بعينيها ماتراه التصدؽ وىى مرات عدة رسالتو قرأت
 لو يعنى!!  مراعتنيش ليو انت!!  اتصدمت برضو انا بس غلطت انى عارفو انا!!  يعني خبلاص!!  يارامي كدا:  بحزف
 مدتنيش انت برضو بس غلطت انى عارفو انا!! ..  كدا بسهولة ىتعديها كنت تانى راجل مع صورى جابلك حد كاف

 يااررب ساعدنى يااارب!! .. إيو الىلى ىقوؿ طب!! خلصت حاجو كل يعني خبلص!! …  غلطى اصلح فرصة
  يااارب عليو وخفف قلبي على ىوف يارب..  التدبير أحسن ال فانى

 وضمت ىاتفها وأغلقت..   مراعاة أو مشاعر أى من الخاوية الرسالة تلك على أخيرة نظرة وألقت بهاتفها أمسكت
  عميق ثبات فى راحت اف إلى تبكي وأخذت ذراعيها بين الوسادة

 

**** 

  نفسي آخد قادرة مش ياحبيبة عليكي حراـ:  ىدى صاحت

 تتعلمى عارفو مش طيب إيو فيكي اعمل:  لتنهض تجذبها وىى حبيبة قالت وجدتو مقعد أقرب على وارتمت قالتها
 !! ومنار انا معايا ىيعملها اللى مين اماؿ!! .. ترقصيها

 !! زيك مش ازززااى عاقلة ىدير مشوفتيش!!  فرحها فى بترقص عروسة ماشوفت عمرى:  بدىشة قالت

 يقومك حاـز أجيبلك لحسن معايا ارقصي قومى بت!!  ياحبيبتي المجانين ومالهم:  وقالت خصرىا فى يدىا وضعت
 بالعافية

 !! ازااى قدااامو دا الجناف ىنعمل كنا معرفش الشغل فى إنو هلل الحمد:  بأريحيو قالت

 بيكي تعجب أـ يمكن مش..  ؟؟ كلهم القاعو ستات قداااـ القاعو فى ازاى ىتعمليها أماؿ:  بمكر حبيبة قالت
 البنها تخطبك وتيجي
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 بتقولى خاالص سؤاؿ وآخر منار فرح فى عليكي تسألنى جت اللى الست زى أيوا:  تقوؿ وىى بقوة ىدى ضحكت
  بس أخويا مرات ىى ال قولتلها..  ؟؟ اختها انتى ىو

 !! حطمتو وأنا أمل حاطة كانت:  بأعجوبة أنفساىا تلتقط وىى ىدى فقالت ضاحكتين انفجرتا

 الرقصة على نتدرب خلينا قومى اتزفتي!  تريقة ببلش بس بس:  قائلةً  حبيبة وكزتها

 ؟؟ فرحو فى بطريق بيرقص حد فى-

 غيرنا عشاف وحبلؿ مرح فرح نقدـ عايزين اننا نيتنا وىنجدد..  مفرفش اسبلمي فرح ىيبقى ايوف:  ضاحكةً  قالت
 ..  الفكرة وننشر يقلدنا

 عالم..  موسيقي غير من عليها ترقصوا عشاف بصوتو الهمهمة وسجلك ظبطك أخويا وطبعا:  تقوؿ وىى لها غمزت
 ..  عليها مختلف وقالولى االفتا دار موقع فى سألت فكرة على..   معقدة

 موسيقي مسمعش قادرة واحده انا..؟؟ حراـ طلعت ياستى افرضي ياىدى وبعدين..  معقدين اننا ياستي هلل الحمد-
  الشبهات بتجنب أنا وبعدين.. قلبي واتعب بقى ليها فاسمعها خاالص

  بقى نظر وجهات:  اقتناع بغير قالت

  اجبلً  اـ عاجبلً  ىتبطليها مسيرؾ:  نفسها في حبيبة قالت

  بقى تدريبنا نخلص عشاف ياكسولة يبل:  قائلةً  جذبتها ثم

  الجوع من ىموت انا..  االوؿ ىناكل فيو ماليش الالالالال-

 

**** 
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 فااضي:  ببسمة وقالت أخيها باب طرقت..  رامي رحل حين دخلتها منذ غرفتها ممن تخرج لم أنها والدتها أحست
 ؟؟ ياحمادة شوية

 ؟؟ ياماما خير أيوا:  قائبلً  ابتسم

 من مخرجتش وىى ساعتها ومن بسرعة مشي ىنا كاف لما رامى..  ليها واحد اقرب انت كدا أختك تشوؼ ماتروح-
 !! أوضتها

 ؟؟ يعنى حاجو وال متخانقوش ىما طيب:  بحيرة قاؿ

  علطوؿ يمشي خلتو ظروؼ حصلت سألتها لما قالتلى وىى اتخانقوا مسمعتهمش اليابنى-

  مالها ىشوؼ وانا انتى ارتاحى روحى طيب-

 برامي واتصل ىاتفو وأخرج لغرفتو عاد تجبو لم وحين بابها وطرؽ أختو لغرفة ذىب دقائق عدة وبعد والدتو رحلت
 عليكم السبلـ:  القلق رامي صوت أتاه لحظات وبعد

  كتابهم كتب يـو كدا مراتو يسيب حد ؟؟فى فينك ياعريس إيو..  السبلاااااـ وعليكم-

 .. ! أصل ماىو ال:  بتردد وقاؿ بصعوبة ريقو ابتلع

 من اوضتها فى ىى بس..  لماما كدا قالت تقى بسرعة تمشي خليتك ظروؼ حصلت اف عارؼ انا:  قائبل قاطعو
 بصراحة عليها قلقاف وانا! ..  مخرجتش مشيت ما ساعو

 !!!؟؟ نفسها حاسبة يعنى ؟؟ إيو يعني:  بخوؼ قاؿ

 انها استغربت وانا..  حالها فى وبتبقى نفسها على بتقفل بتزعل لما بس ىى!  ياعم للدرجادى مش ال:  قائبلً  ضحك
 ملحقتووش عشاف زعلت تكوف ممكن برضو بس..  حياتها فى يـو اسعد يكوف انهاردة المفروض اف مع زعلت
  ظروؼ حصلتلك اف خصوصاً  ومبتزعلش عاقلة اختى اف عارؼ انا برضو بس بعض مع تقعدوا
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 واجيلكم ىدومى فى ماانط بدؿ عليها متقلقنيش.. يامحمد معاؾ ليو ىتحيرني انت:  قائبلً  بقوة شعره على مسح
  حاالً 

  حبلؿ حبلؿ حبلؿ يبقى يعني جوزىا خبلص وانت..  الجناف بتحب البنات فكرة على:  بمكر قالت

 معجبهاش الجناف لو وتشوطنى طالب تعتبرى ممكن يعنى ياعم مدرسة أختك بس:  قاؿ ثم أسلوبو من ضحك

  القسم على االتنين انتوا اشدكم وانا العصاية تمسكلها وتقدر مدرس مانت ياعم وانت-

 نفس ماليش وأنا ضحكتنى واهلل يامحمد سنك اهلل أضحك:  بتلقائية لو وقاؿ محمد أسلوب من بشدة رامي ضحك

  الشيخ ياعم دى حلوة:  قاؿ

 عنى غصب فقولتها يعنى كتير صحابي من بسمعها عشاف بتلقائية طلعت واهلل:  باحراج قاؿ

  تقى موضوع فى إيو ىتعمل قولت المهم..القي حد جميلة دعوة وبعدين اصبل سنة دي..؟؟ يعنى وحشة وىى-

 ؟؟ ماااشي نتكلم وتسيبنا ىتخلع وانت ىناؾ على ىجيلكم وانا حتة اى فى تاخدىا بكرا حاوؿ انت-

  يارامي يااارب مابينكم يصلح ربنا.. ياعم ماشي-

 امين اللهم يامحمد امين اللهم:  بلهفة قاؿ

 من بيتخانق طبيعي محدش اكيييد وصابتكم عين دى فكرة على..  الظروؼ إيو عرفت كدا انا:  خفيض بصوت قاؿ
  كدا يـو اوؿ

 الخطة ونفذ ومتسحيش بقى دعواتك..  بحمقة الكبلـ باخد اللى انا عشاف يمكن يامحمد بقى معلش:  باحراج قاؿ
 ؟ تماـ سااكت وانت

  بمصلحة وراكم من يطلع يعرؼ الواحد المهم رامى ياابيو طيب: بمرح قاؿ

  الدنيا سلك بس انت جنيييو عششييين ىديك ياعم:  وقاؿ رامى ضحك
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 ؟ يارامي ازيك:  وقالت قلقة بابتسامة لو فتحت لحظات وبعد بابها طرؽ..  أختو غرفة نحو واتجو ىاتفو أغلق

 ؟ نتكلم ينفع..  كويس:  قائبلً  رأسو ىز

 فى أكلمك عايز تفتكرى:  وقاؿ باسماً  إليها ونظر فراشها على وجلس دخل..  غرفتها ليدخل المجاؿ لو أفسحت
 ؟ إيو

  معرفش:  بتردد وقالت قبالتو فى المكتب كرسي على جلست

 ؟ تقى ىطلق كنت انى عرفتى:  المشاعر من خالى بوجو قاؿ

 ؟؟ ليو:  وقالت عيناىا اتسعت

 ! يعنى متخضتيش حسك:  قاؿ

 ؟ تطلقها تفكر خبلؾ اللى إيو!! ..  جوازه يـو نفس فى بيطلق حد فى يابنى مين متخضتش:  بدىشة قالت

  منى طلبتو اللى ىى ىطلقها اللى انا مش:  بجدية قاؿ

 ؟؟ كلمتك سمية ىى:  بحدة فقاؿ بصعوبة ريقها ابتعلت

 ؟ كلمتك ىى بقولك:  جملتو فأعاد للخلف بظهرىا وعادت أوصالها فى سرى بخوؼ أحست

  كلمتنى كدا فترة من..  آه:  مختنق بصصوت قالت

 ؟؟ تقى عنواف وادتيها:  بضيق قاؿ

 !!  واديتهولها غيداء من أخدتو..  بس االكونت اديتها أبداً  العظيم واهلل:  بسرعة قالت
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 !! عليا تخرب ناوية وانها ىتباركلها مش اكيييد انها عارفو مش انتى!!  ليو وتديهولها طب:  بضيق قاؿ

 االخر وفى سنين ست معايا ماشي اخوكى يعنى تقولى فضلت ىى يارامى العظيم واهلل:  البكاء على توشك وىى قالت
 ىيسامحنى مش ربنا اف فقالتلى!!  مالى انا ماقولتها لحد كدا تقولى وقعدت!  أل وال ظلم دا وتقولى!!  ميتجوزنيش

 فقولتها!  بنات بيعرؼ كاف انو لخطيبتو ومقلتش أخويا على داريت عشاف بنات بتاع واحد اتجوز وىيخلينى ابداً 
 وىتقولها ىتكلمها وىى!! ..  كدا غير منى عايز مش ىي بس االكونت اديها قالتلى وخطيبتو اخويا بين اوقع استحالة

 ! ضميرنا ريحنا كدا احنا خبلص يبقى وافقت ىى لو وقالتلى مصاحبها كنت انك

 !!  دى بيها بتتكلمى اللى السذاجة إيو!!  صدقتيها وانتى:  بغضب صاح

 كدا فعشاف!  عليك داريت عشاف بيصاحب واحد اتجوز يخلينى لربنا خوفت انا العظيم واهلل:  وقالت تبكي بدأت
 .. غيداء من أخدتو ما بعد تقى بتاع االكونت اديتها

 ؟؟ منين بيتها عنواف جابت وىى:  بحدة قاؿ

  صحباتها من واحدة أى سألت أو سألتها يمكن..  واهلل معرفش-

  لحد البيت عنواف بيدي محدش-

  يارامي يعنى عادى!! ..  مفاجأة تعملها وعايزة صحبتها انها قالتلها لو ممكن أل-

 منك طلبت لما إيو قولتلها وانت:  حالو على تشفق وىى لو فقالت يهدأ كي مرات عدة وجهو ومسح بقوة زفر
 ؟؟ الطبلؽ

 جيت لما..باظت خبلص حاجو كل بس انفعلت عشاف اسفو انها رسالة بعتتلى بساعو وبعدىا..  وسيبتها مشيت-
  مامشيت ساعو من منها مرخجتش أوضتها فى انها قالى واخوىا موبيلها قافلة ىى بس اكلمها حاولت

 بينكم ىتوقع انها عارفو مكنتش..  يارامي واهلل اسفة انا:  بحزف رانيا قالت
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 بنات اعرؼ كنت لو وقالولى شيوخ سألت انا..  حاجو أعرفك عايز بس..  يارانيا خير حصل:  وقاؿ بضيق رأسو ىز
  لرربنا ورجعت وندمت توبت طالما عنهم حاجو لزوجتى مقولش يعنى ىنا الستر االولى يبقى وتوبت

  يارامي اسفو انا واهلل خبلص:  بحزف قالت

  لماما سيرة تجيبي وببلش..  يارانيا بقى ادعيلنا:  قائبلً  تنهد

  سركم ويهدي..  يارامي بينكم يصلح ربنا:  قائلةً  رأسها ىزت

  يارانيا جميعاً  ويهدينا:  ببسمة قاؿ

 ؟؟ الهداية ومحتاجة وحشة شايفنى ديماً  ليو:  بحزف قالت

 ؟؟ إيو وال صح..  بنغلط وكلنا ادـ بنى كلنا عشاف بس بيغلط الى مش الهداية محتاجين كلنا يارانيا واهلل-

 

**** 

  قرب الفجر ياكسبلاانة يبل:  قائبلً  بخفة وىزىا بقليل الفجر قبيل غرفتها دخل

  مااشي ىقـو انا خبلص:  بوىن وقالت بصعوبة عينيها فتحت

 وقت مخرجتيش حتى انتى دا ؟؟ لييو كدا االوضة فى ىنا نفسك حابسة ومالك..؟؟ عينيك ماؿ:  بحزف قالت
 تتوضي عشاف الصبلة

 ..  الوضوء بنفس والعشا المغرب وصليت متوضية كنت:  بصعوبة المتورمتين عينيها تفتح وىى قالت

 ؟؟ ليو بتعيطي طيب:  بحزف قاؿ

  لوحدى بعيط تبلقيني علطوؿ كدا انا يامحمد عادى:  بوىن قالت

 ؟؟ كتااابو كتب يـو يعيط حد..  يعنى خااالص متعيطيش انهاردة المفروض بس-
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 عايز وانو..  اتخانقتوا انكم وقالى كلمنى رامى فكرة على:  بسرعة فقاؿ ماتقولو تجد ولم فمها فى الكلمات تعثرت
  كلمك لما مقفوؿ موبايلك ولقى يصالحك

 ..  أو وإسمعيو موبايلك إفتحى:  بحناف لها فقاؿ قليبلً  شردت

 ؟ إيو او:  وقالت باىتماـ لو نظرت

  تانى يزعلك يحـر عشاف عينو طلعى أو:  بمرح وقاؿ ابتسم

 احنا..  عليكي ىيموت كاف..  إنهاردة بيكلمنى وىو مشوفتيهوش إنتى:  أردؼ الذي أخيها أسلوب من ابتسمت
  عينو ونطلع دا نستغل بقى

 ! ىوا مش زيادة انفعلت اللى انا وبعدين..  يامحمد عليك حراـ:  قالت ولكنها ابتسمت

 يفكر عشاف مايصالحك على عينو وتطلعى دماغك تنشفى الزمن يابنتى طبعاً  ال!!  كدا ىتسيبو يعنى:  بدىشة قاؿ
  تانى مايزعلك قبل مرة مليوف

 اللى مين بتاع والجو ااوووى تهمنا الدنيا لو دا الكبلـ..  الدين عشاف بعض واخدين مش احنا لو دا بس:  قالت
 مفيش اهلل شاء اف وبعدين! .. يخلصها اللى طرؼ انهى مشكلة مش تخلص المشكلة اف المهم!  دا والكبلـ يعتذر
 ! نكررىا عايزين ومش شيطاف لحظة بتبقى دى اصبل..  تانى زعل

 ! بتتخاقنوا وانتوا دا فين كاف!!  دا العقل اييييييو-

  شيطاف لحظة كانت قولتلك:  وقالت ابتسمت

 ؟؟ وتتصالحوا تسمعيو ممكن انتى طالما ليو موبايلك وقفلتى طيب-

 ..  حاجو كل من شوية افصل ومحتاجو اووى تعبانو انى حسيت انى اعرفو اللى كل!  معرفش:  وقالت كتفيها ىزت

 ؟؟ إيو وال بقى اكلمو..  يااوختى طيب اممممم-

 ؟؟ إيو شايف انت:  مرحة تكوف أف تحاوؿ وىى قالت
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  مشااكل ىتعمل مش شريرة خطة اف شايف:  بمرح قاؿ

 ؟؟ كلمك لما إيو قالك:  قالت ثم للحظات وصمتت ابتسمت

 فانا..  يكلمك عايز وكاف  ليو موبايلها قافلة اختك الست ياستى قالى!!..  إيو بتقوؿ وىى إيو بقوؿ انا شوووؼ-
  بينكم اللى وتصفوا تتكلموا وتقعدوا ىناؾ ىيقابلنا وىو حتة اى ونروح ىاخدؾ انى قولتلو

  يعنى الشريرة الخطط أنواع من كنوع كدا تبلتة يومين عليو نتقل ممكن بصي:  بمرح فقاؿ بااليجاب رأسها ىزت

 ؟؟ إيو قولتى ىاا:  فقاؿ قليبلً  فكرت

  نتعبو ببلش..  يامحمد حراـ-

 ؟ لمين كدا طيبة طالعو يابت مالك يوووووه-

..  خااالص قرررب الفجر كسل ناقصة مش ياىانم يبل قومى..  ضحكتي أخيراً  هلل الحمد:  بفرحة فقاؿ ضحكت
 ؟؟ موشي موبايلك تفتحى وال متكلميهووش انتى دا جوزؾ موضوع فى اتصرؼ ىبقى واانا

  يستر ربنا!!  ىتضيعنى شكلك:  رأسها تهز وىى ضاحكة قالت

 

**** 

  الشيخ ياعم عليكم السبلـ:  بمرح وقاؿ برامى محمد اتصل الفجر صبلة وبعد

 ؟؟ تقى على اتطمنت..  السبلـ وعليكم-

  هلل الحمد كويسة ىى أيوا-

 ؟؟ عليا حاجو قالتلك طب:  بلهفة قاؿ

  كلمتنى انك قولتلها اللى أنا بصراحة..  يعني-
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 ؟؟ وبعدين طااايب-

  شوية وىنقاطعك شريرة خطة عليك ىنعمل اننا معاىا اتفقت أنا رامي أخ يا كدا وبصراحة-

 ؟؟ جد بتتكلم انت:  بتعجب قاؿ

 ..  واهلل آه-

 ؟؟؟؟؟؟؟ شريرة خطة عليا تعملوا ووافقت:  واسعة بابتسامة قاؿ

 ؟؟ فرحااااااف حسك ليو عارؼ مش..  ياعم اه-

  الحمد لك اللهم..  الفرحة من ىطير انا دا ياعم طبعا-

 ؟؟ الشريرة الخطة ع يعنى مسألتش-

 يـو أوؿ فى أختى معيط إنت..  إنت ياأخ اسمع:  المرح يشوبها بجدية قائبلً  محمد فأردؼ باىتماـ رامي استمع
  ؟؟ إيو فيها ىتعمل األربعين بعد أماؿ جوااز

  كدا الصبح ع اغلط متخلنيش..  انت يابنى ميييين اربعين:  قائبل رامي ضحك

 اسمع بقولك كنت.. اصل ملهاش اللى اصبل الغلط والتقاليع العاىات من ىى اللى االربعين عن بعيداً  اصبل طيب-
 أصاحكم ما على أذلك قررت فأنا وتعطيها ىتزعلها مش انك أضمن عشاف..  ياأخ

 ؟؟ تذلني-

  معنى من الكلمة ماتحملو بكل!  أينعم-

 ؟؟ موافقة وأختك-

 يعنى وبتحبك عبيط شكلها البت يعنى وكدا غلباف وانت وبتاع حراـ وتقولى تتمسكن وقعدت موافقة مكنتش ىى-
  بقى مصمم أنا بس.. 
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 ؟؟ أفهمك آجى وال فاىم إنت ياأخ تانى عبيطة مراتى على متقولش أوالً -

 الحق االتنين انتوا ببعض اشبعوا اصبل مالى انا..  حب قصة فى بتحبوا وشكلكوا ُعبط االتنين إنتوا: قائبلً  ضحك
  النص فى جناف شوية أعمل عايز كنت انى عليا

 غيرؾ مجنوف مافى واهلل..  ؟؟ جناف وتقولى تقاطعنى مراتى يعنى:  بدىشة قاؿ

 ؟؟ بجد ىتقاطعك ىى يعنى ؟؟ مبتهزرش ياأخى إيو يارامي بنهزر-

  عليا تفتن ىعوزؾ مش بس كدا فكرة عندى أنا يامحمد إيو بقولك:  قاؿ ثم للحظات رامي فكر

  مخرـو بير فى سرؾ ياباشا قوووؿ-

 

**** 

 اال تقى رامي يحدث لم األياـ تلك  خبلؿ وفى..  وحبيبة وحاـز وىدير نور فرح موعد واقترب سريعاً  األياـ مرت
 قليلة مكالمتهم كانت..  بدورىا الموضوع ىى تفتح ولم بينهما دارت التى المشاجرة عن حتى يحدثها ولم قليبلً 

 تقدر ماكانت ولكنها!..  عنها ويبتعد منها ينفر أنو تشعر..  مكالمة كل بعد قلقاً  تزداد وكانت قليلة بكلمات وتنتهى
 ىذا لها فأكد..  بانشغالو متعلبلً  اعتذر..  رؤيتو وطلبت فيها تشجعت التى الوحيدة المرة وفى..  ىذا لو لتقوؿ

  تشتاؽ اف أيضاً  يريدىا ولكنو! ..  الغد قبل اليـو إليها يطير أف يتمنى..شوقاً  يذوب انو تعلم وماكانت!  الشعور

 

**** 

 الحراـ فتركوا اهلل أحبوا من..  ولذتو الحبلؿ متعة أجل من صبروا من..  االبطاؿ عرس يـو..  المرتقب اليـو جاء
 األكماـ ذو األبيض بفستانها حبيبة تزينت..  منو خيراً  عوضو هلل شيئاً  ترؾ من أف موقنين وىم تركوه من..   ألجلو

 خماراً  فوقو ووضعت كتفيها على وأسدلتو شعرىا وصففت بالطبع((  بدى)) وتحتو بالكريستاالت والمطرزة الشفافة
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 وعليها ناصعة بيضاء ملحفة ولبست..  بيديها منار لها صنعتو ورد تاج وفوقو..  الحرير يشبو الذي القماش من قصيراً 
  األبيض باللوف أنو سوى شئ أى يفرؽ ال..  الطبيعى نقابها

 من ووقاراً  ىدوءاً  أكثر تبدو كانت ىدير ولكن..  كالتوأـ يكونا أف أردا وكأنهما تماماً  لو مشابو فستاناً  ىدير وارتدت
..  للنظر ملتفاً  األبيض أف شعرت..   فقضتها نفسها فى حاجة كانت..  السوداء ملحفتها ىدير وارتدت..  حبيبة
  باألسود فغطتو

 ارتده..  مختلفة وألواف بمقاسات الفستاف نفس جميعا صنعوا لقد..  العروسين فستاف نفس وتقى وىدى منار ارتدت
 ىذا تحب ألنها كحلياً  وصنعتو((  بي يليق الكحلي)) الخياطة عند بمرح منار قالت بينما لبنياً  وتقى وردياً  ىدى
   يعشقو أيضاً  وزوجها اللوف

 عليهن مرت التى الليالى أسعد من كانت..  ويمرحن ويتجاذبن بالدؼ ويرقصن يغنين الفتيات وبدأت الحفل بدأ
  الفرحة من طائراً  بل سعيداً  تحب من ترى أف أجمل وما..  سعداء اليـو فأحبابها.. منار خاصةً ..  جميعاً 

 خجلت ولكنها الميك وأمسكت المنصة على ووقفت منار قامت دقائق وبعد لبلستراحة وجلسن قليبلً  الرقص ىدأ
:  بمرح قائلةً  عنو وأمسكتو لها واتجهت ىدير بجوار العروس كنبة على من قامت التى لحبيبة فأشارت تتحدث أف

 إنى مع معاىم ىشترؾ وأنا..  ىنعملو كدا عرض محضرين إننا..  يعنى واتكسفت تقولو عايزة كانت صاحبتي اللى
 ىتقـو قدامى اللى الحلوة البنات فى مين المهم..  اتفقنا خبلص وكنا بقى فجأة جيو الفرح بس..  برضو عروسة
  البطريق رقصة معانا ترقص

 ىااا..  حبلؿ حبلؿ حبلؿ رقصة وىنرقصها ىنرقصها وربنا آه:  واسعة ببسمة حبيبة فأردفت الفتيات عيوف اتسعت
 ؟؟ معانا مين

 ياخدوا قاعدين اللى ما على:  بمرح حبيبة فقالت الفتيات بعض وتبعتهم المنصة على ووقفا وتقى ىدى نهضت
  كلها كدا بقى القاعو لفينا إحنا نكوف نفسهم

 ،، تحرميها علي االختبلؼ رغم الموسيقي من بدالً  بصوتو حاـز سجلها التى النغمة على الرقص فى بدأف وبالفعل
 عظيمة بفرحة شعرف والتى القاعو فى الفتيات أغلب شاركت..  لبلماـ مرة قفزف كلمها يتزايد قطار وكوفّ 
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 ىل..  واحد آف فى وتعجب كبيرة بفرحة وأحسوا.. بطرقهم ويمرحوا يتدافعوا الشباب وقف األخرى القاعو وفى
 !! حبلؿ فرحة نفرح اف يمكن ىل..  ؟ ممتع وكذلك إسبلمياً  الفرح يكوف أف يمكن

**** 

 إلى وإنطلقوا يكسوىا الخجل كاف التى ىدير بجوار نور ركب الخلف وفى زوجتو جواره وإلى المقدمة فى حاـز ركب
  بيوتهم

 

.. وحدىا ىكذا متأخرا تعود لن بالطبع ألنها الفرح من باصطحابها وعدىا الذى أخيها عن بعينيها تبحث وقفت
  ىيجي مش:  خلفها من الصوت جائها لحظات وبعد بو واتصلت ىاتفها أخرجت

 اتجو الذى رامي رأت حين ىدأت ما سرعاف ولكنها صدرىا على يدىا ووضعت الصوت مصدر إلى بفزع  تقى نظرت
 ؟ بليل كدا لوحدىا تقف بنت فى:  بجدية قائبلً  امامها ووقف نحوىا

  ىياخدنى قاؿ محمد مستنية:  األخرى ىى بجدية قائلة عنو وجهها أشاحت

  فكرة على سؤالي على إجابة مش دى-

  مجااش لسو ىو بس أالقيو أطلع كنت المفروض إيو أعمل أنا طيب-

 ! ىيجي ومش:  بمكر قاؿ

 ليو؟؟:  بتعجب قالت

  ىوصلك إنى قولتلو انا-

  ؟؟ الشارع فى ىنبات وال ىتركبي طيب:  فقاؿ عنو وجهها وأشاحت صدرىا أماـ ذراعيها عقدت
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  معاىا حديثو طريقة من شديد بضيق تشعر وىى خلفو ىى وسارت سيارتو نحو وإتجو قالها

 ؟؟ البيت سكة مش دى:  وقاؿ لو نظرت..  لبيتها العودة طريق يسلك لم ولكنو بسيارتو انطلق

 ؟ جوزؾ إذف تاخدي المفروض مش..؟ الفرح ىتحضري إنك مقولتليش ليو إنتي صحيح أال..  عارؼ منا-

 المفروض إنت وبعدين..  إذنو آخد اللى ىو يبقى بابا بيت فى منا طوؿ فكرة على:  أمامها تنظر وىى بجدية قالت
 ىحضر أكيد يبقى صحابي وحبيبة ىدير إف عارؼ وإنت!!  مراتك على تطمن إنك حتى باب من تسألنى كنت

  فرحهم

 عشاف للطريق تبص ينفع:  فقالت بها يحدؽ أنو ىى والحظت كلماتها على يعقب ولم يقود وىو إليها ينظر كاف
 ؟؟ حاجو فى منخبطش

  يابنتي أصبلً  مغمض وأنا أسوؽ ممكن أنا فكرة على:  بغرور وقاؿ ضحك

 !! شوية نفسكم على مابراحة..  دا الرجالة بتاع الغرور إيو:  وقالت بضيق زفرت

 ! بقى متعقدة انتى دا:  ساخراً  قاؿ

  البيت روحنى بقى واتفضل..  عليك ىرد مش!  يسامحك ربنا:  قائلةً  بحدة لو نظرت

  تعجبني اللى الحتة بيها وأروح عربيتى دي واهلل-

  فين على رايحين احنا طيب:  قالت ثوانى عدة وبعد بضيق زفرت

 ؟ مانع عندؾ..  البحر ع شوية أقعد مزاج ليا-

  براحتك اقعد واطلع روحنى طيب-

  البحر ع شوية معاكى أقعد مزاج ليا انا ماىو..  أل-

 ؟ البيت فى عليا ىيقلقوا كدا بس:  أخيرة كمحاولة قالت
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 معايا انتى عشاف عليكي ميقلقش كماف لباباكى وقولت..  ىفسحك إنى عارؼ أخوكى-

  طيب:  قائلةً  باستسبلـ تنهدت

 اليـو الـز!  كدا قبل نخرج ينفع مكنش يعني:  بتعب وقالت الكرسي على بظهرىا واستندت للخلف بظهرىا عادت
  فيو مهدود حيلي اللى

 غير من الكبلـ وتسمعى تعبانة فهتبقى الفرح فى ىيتهد حيلك إف عارؼ..  قاصد انا فكرة على:  ماكرة ببسمة قاؿ
  مقاوحة

 ومش ىقولو اللى تسمعى قصدؾ!!  غلط فهمتى وربنا:  قائبلً  بشدة فضحك بخوؼ لو ونظرت كرسيها من انتفضت
  تجادليني حييل فيكي ىيبقى

  نوصل قربنا ىااانت خبلص:  قائبلً  ابتسم..  واالحراج الخجل بحمرة وجهها اكتسى وقد للخلف بظهرىا عادت

 ؟ وصلنا كدا خبلص:  فقالت مبتسماً  لها ونظر الكورنيش على بسيارتو توقف لحظات عدة وبعد

 ؟؟ الشباؾ افتحلك..  أيوا-

 بتاعك من جاى اللى الهوا من سقعانو اصبل أنا ال-

  مكوية دى..  البدلة جاكيت اديكي انى ياماما انسي:  بمرح قاؿ

 ! تفرؽ..  المكوجى عند من وال مكوية:  واىن بمرح قالت

  ياتقى آسف أنا:  وفقاؿ لعينيها نظر..  معها جديدة ببداية مستبشراً  ضحك

 فى خطفة أحلى..  البحر ع ويطلعنى يخطفنى جوزى إف يعنى عادى تتأسف تخليك حاجو مفيش:  قائلةً  ابتسمت
 اصبلً  الدنيا
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 كل على..  كدا قبل منى حصل اللى على آسف أنا.. البحر ع دلوقتى طلعتك عشاف بعتذر مش:  قاؿ ثم ابتسم
 فيو تعيطي تقعدى خليتك حياتك فى يـو أسعد عشاف كماف وآسف..  بسببي إتأذيتي وإنت عملتها غلط حاجو
 !! .. أخطائي بسبب

 ..  كدا وانفعل اتعصب المفروض مكنش..  آسفة برضو أنا فكرة على..  يارامي خير حصل:  وقالت تنهدت

 ..  فيا اتصدمتي عنك غصب..  معذورة برضو انتى بس-

 ...صا مانت برضو أووى متصدمتش وبينك بيني:  بمرح قالت

 ؟؟ إيو مانا:  فقاؿ باحراج لبلرض ونظرت كلمتها قطعت

  يارامي خبلص قطعتها منا:  بارحاج قالت

 اسمعها عايز الالال-

  كدا اووى متنشكحش فكرة على ىتزعلك-

 ازعل عايز انا!  انتى مالك انتى ياستى:  قائبلً  ضحك

  قديييم صايع مانت ىقولك كنت-

 ؟ عافية منى أخدتو اللى المصحف فاكر:  فأردفت بشدة ضحك

 انتى وبقوؿ بستحـر كنت كدا قبل الكتاب كتاب بعد من بصراحة بس ريحتك منو وبشم معايا لسو دا طبعاً  آه-
 عنى لسو غريبة

 المدينة من جايلي كاف دا فيو ماااااااااااليش مصحفى عايزة انا انت ياعم دا بالرغى دعوة مالييش-

 ؟؟ إيو فيو عملتى جيتهولك اللى المصحف..  تانى يرجعلك انو خبلااص ياماما بقى انسي ال!  ىاىا-

  لبلحسن اهلل شاء اف تغيرؾ دى ىتجيلك اللى الحسنات جايز وبقوؿ فيو بقرأ كنت-
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 .. إنى بجد آسف أنا..  أووى جميل حد إنت ياتقى بجد:  قائبلً  قبلة عليو وطبع كفها أمسك

 مش انا ياخويا وبعدين..  ليييييييو تفكرنى مانسى كل إنت ياعم:  بنعاس وقالت للخلف بظهرىا عادت وقد قاطعتو
 السبت يـو مولودة انى ىتقولك ماما اسأؿ حتى..  سبت انا حد

 ؟؟ مسماااحنى يعنى:  وقاؿ الناعس وأسلوبها كلماتها من ضحك

  أفكر استنى إمممم-

  اكتر مش بس كدا منظر بعمل اصبل وانا خبلاص سامحتينى إنتى تفكير مفيش ال-

 ؟؟ بقى ىاا:  قائبلً  بجدية لها فنظر ضحكت

 باب أى الشيطاف على أسد عشاف اعرفها عايزة حاجو فى بس مسمحاؾ:  قائلة لو ونظرت الناعسة عيونها فتحت
 ! سؤالى من ىتزعل مش انك اوعدنى بس منو يدخلى ممكن

 ؟؟ السؤاؿ إيو..  أوعدؾ:  بلهفة قاؿ

 ؟؟ كدا من اكتر فى وال بس متصاحبين كنتوا وسمية انت-

 لو حتى برضو عليا حراـ واف اصبل عدلة حاجو مش دى اف وعارؼ..  بس صحاب كنا العظيم واهلل:  بسرعة قاؿ
  توبتى ويقبل يسامحنى وربنا توبت انا بس..  بس تانية حاجو فيو مكنش

  يارامي اهلل شاء اف:  مبتسمة قالت

 ؟ إيو وال اورديحي دى الخروجة ىى:  بمرح أردفت ثم

 ؟؟ نتعشى نروح وال الفرح فى كلتى! ..  أبداً  هلل حاجو مبتعملوش:  وقاؿ تحولها من ضحك

  فيو ماااليش درة عايزة أنا ياخويا ال-

 ؟؟ ياتقى ىنا فييين درة-
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 فيو تنفخلى عشاف سخن واحد منو ىاتلى راح أىو ىنااؾ بيشوي قاعد راجل فى ياعم اىوو:  قائلة باصبعها أشارت
  وتبرده

  الضرب عايزة بنات..  يدفيكي عليكي أرميو الفحم أجيب ىقوـو انا الصادقة وانتى ال-

  الدرة أجيبلك رايح وانا ماتنزلى غير من تندىيلي حاجو عوزتى لو عشاف مفتوح دا خلى:  وقاؿ الشباؾ لها فتح

 ! ياماما النـو صحى:  قائبلً  بالدرة اليها يده ومد بجوارىا وركب عاد دقائق وبعد نزؿ

 قد الهواء اف علم..  عمييييييق نـو فى وغطت السيارة باب على برأسها استندت قد كانت..  تجبو لم لكنها
:  ذكر عن يفتأ ال ولسانو..  منزلها الى عائداً  بها وانطلق بها ولفها جاكيتو فخلع..لغتنا فى نقوؿ كما((  سطلها))

 اليـو فى المقعد نفس على بجواره فيها كانت التى األولى المرة يتذكر وىو قلبو أعماؽ من يستشعرىا وىو هلل الحمد
 ..  فيو حالو يبدؿ أف اهلل شاء الذى

 

**** 

 !  يااض بيتكم على يبل ماتروح..  بيييات على جااى حاسك يانور ليو عارؼ مش-

 يااض:  عنقو ربطة يعدؿ وىو نور قاؿ..  ىدير برفقة بالداخل وحبيبة نور برفقة بيتو عتبة على يقف وىو حاـز قالها
  فعبلً  بيتنا على وأروح ياعم وأختى مراتى ىاخد انا..  االوؿ من كدا قولت انا..؟؟

 عشاف فعبلً  بيتكم على وتروح زوجتك ىتاخد إنت.. قولتها كلمة أحسن واهلل: قائبلً  بمرح الباب نحو حاـز دفعو
 نفختنى خبلاااص

 حاجو اشرب اتفضل تقولى مش حماااؾ مقاـ فى حتى أنا دا..  طاااه براااحة طاايب:  وقاؿ يدفعو وحاـز نور ضحك
 ؟؟ حتى

 !  صحيح الزقة وااد انت ؟؟دا فااىم ىدخلك مش اسبوع قبل ىنا شوفتك ولو ىقوولك مش أل:  يدفعو وىو قاؿ
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 بكرامتى ماشي انا..  طاااه متزقش خبلص-

 ؟؟ ياعرايس أدخل ينفع:  بمرح قائبلً  برأسو وأطل الباب وطرؽ الباب نحو وتحرؾ قالها

  يانور تعالى:  حبيبة قالت بينما بخجل ىدير ابتسمت

  براا ىيطردنا خبلاااااص جوزؾ لحسن ياحبيبة بقى ىنمشي إحنا:  بمرح وقاؿ زوجتو جوار إلى ووقف نور دلف

 بقى بينا يبل:  بحناف لها وقاؿ لمستو إثر على انتفضت التى ىدير بكف أمسك

 الباب جرس دؽ..  شقتو باب نحو واتجو المصعد باب على من حاـز وودعهما زوجتو برفقة وخرج أختو رأس قّبل
 مييين؟؟:  حبيبة فقالت

  ياستى المكوى:  بمرح قاؿ

  يشوفك سيدي ال ىنا من يازقلة إمشي-

  ؟؟ زقلة:  قائبلً  حاجبو ورفع برأسو أطل

  ياحبيبتى مبروؾ:  قائبلً  براحة تنهد تماماً  أمامها صار حتى منها ودنا الباب وأغلق دلف ثم قالها

  فيك يبارؾ اهلل:  بخجل قالت

 ؟؟ بقى اييو طاايب:  لها فقاؿ قليبلً  صمتا

 ؟؟ ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بقولػك:  فأردؼ صامتو ظلت

 ؟ إيو:  بخجل قالت

 ؟ ايػػػػػػػػػػػػػو وال ىشوفك مش وانا ؟ ايػػػػػػػػػػػو وال النقاب ىترفعى مش:  القافية نفس على قاؿ

  شهر من الكتاب كاتبين ماحنا..؟؟ كدا قبل مشوفتنيش ليو انت طب:  قالت
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 وبعد..  أحرجك محبتش وأنا يعنى مكسوفة كنتى إنتى بس ألبس ما قبل اشوفك اصبل المفروض:  قائبلً  كتفيو ىز
 أجيلك وقت فيو ومكنش..  الشقة نخلص عشاف تقريباً  يـو كل بننزؿ كنا..  الوضع شوفتى إنتى الكتاب كتب
 (  رفيعاً  صوتو جعل وقد ختمها" ) بدبابيس مثبتااه"  قولتلي فيو اصطدتك اللى الوحيد واليـو..  حتى البيت

 إيو فيا ىتعملى اماؿ!  اشوفك عشاف دا كل دا الذؿ ايو..؟؟ إيو وال بقى ىترفعيو:  فأدرؼ اسلوبو من ابتسمت
  ايدؾ على اسبح تعالى اقولك عشاف

 الكثيرة باحاديثو مستمتعة كانت..  الرأس مرفوع خجلها ويصوف ضحكاتها يحمي الذى بنقابها تستر وىى ابتسمت
 وتقوليلو تشتكيلو الخوكى وتروحى..  فتتعورى بدبابيس مثبتااه وتطلعى..؟؟ يعنى أشده طب:  صبر بنفاذ قاؿ.. 

 ...و يـو اوؿ من ضربنى الراجل

 ! راديو بلعت انت!!  ايييييو:  صاحت

 كدا ألخويا أشتكى ىروح مش برضو وأكيييد:  وقالت فابتسمت جبينو عن العرؽ حبيبات يمسح وىو بشدة ضحك
  يـو أوؿ من

 مايفتكرؾ على اسبوع اديلو..  اخت عنده إف اصبل فاكر ىيبقى ىو:  بمرح قاؿ

 كدا من أسهل عبرنا احنا دا ياشيخة كدا مش بقى ياحبيبة ايييو:  فقاؿ بخفوت ضحكت

 عينك غمض طيب:  بخفوت وقالت أسلوبو من ضحكت

  بقى يبل: وقاؿ بسرعة عينيو اغلق

 خلصت:  بخفوت وقالت الكرسي على ووضعتهم والملحفة ىو وخلعتو النقاب دبابيس وفكت ظهرىا ولتو

:  قائبلً  بيده القصير خمارىا أمسك ثم يتأملو للحظات أخذ لؤلرض ناظراً  الخجل يزينو الذي وجهها ورأى عينيو فتح
 يتهوى نفس ملهوش وشعرؾ طب
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 تزداد الذي وجهها متجاىبلً  بها يحدؽ أخذ..  لها ينظر وىو ابتسامتو ازدادت..  لخمارىا نزعو من نبضاتها اضطربت
 الطريقة بتلك بها يحدؽ أو ىكذا أحد لها ينظر أف تعتد لم..  يعتصرىا الذى الخجل ومتجاىبلً  الثوانى بمرور حمرتو

 حكاية مش ياحاـز خبلص:  بخفوت وقالت قواىا واستجمعت بصعوبة ريقها ابتعلت.. 

 بك وأعوذ عليو ماُجبلت وخير خيرىا أسألك إنى اللهم:) مبتسماً  إليها ينظر وىو وقاؿ رأسها ناصية على يده وضع
 ..  إنتى بجد الحبلؿ نعمة على هلل الحمد( .. عليو ُجبلت ما وشر شرىا من

 تسبيل ىتقضيها وال بقى بيا ىتصلي مش:  قائلةً  للخلف خطوة وعادت إياه مقاطعةً  برفق يده وأزاحت أخيراً  إليو نظر
 ؟؟

 !!  فصلتينى انتى دا ألواف يانهار..؟؟ تسبيل:  قائبلً  ضحك

 كاف اللى الخجل فين..  فيك أكتر بتصدـ معااؾ بتكلم ما وكل صدمتنى برضو مانت عاادى:  قائلةً  كتفيها ىزت
 ؟؟ فيك

 ؟؟ ياحبيبة ىنزيده ىنعيده اللى-

 بقى نيتك تجدد عشاف أقولهالك الـز كدا حاجو اوووى فيك بحب انا بس..  ىنزيده مش ال:  وقالت ابتسمت
  بتعملها وانت

 مراتك حتى بتقولو مش زوجتك بتقولو ىدير سيرة تجيب بتضطر لما لنور بتقوؿ بسمعك:  فأردفت باىتماـ لها نظر
..  حبيبة تقولو مش برضو أختك تقولو كنت لما الخطوبة اياـ أووى بفرح وكنت..  كذا مداـ حتى وال باسمها ىى وال

  ويانا ونور بنتكلم واحنا يعنى وفين فين اال باسمي بتقولى ومكنتش

  أووى حلوووة حاجة بجد ياحاـز كدا بتتكسف بحسك:  بسعادة وأردفت ابتسمت

  كدا غير أقوؿ معرفش بصراحة بس منها بالي أخدت ما عمرى:  قائبلً  كتفيو ىز

  يازِمزِـ ماشي:  وقالت تنهدت
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  نتوضى عشاف بقى الحماـ على ياباشا يبل:  قائبلً  يدىا أمسك

 

**** 

 

 ..  اهلل ورحمة عليكم السبلـ..  اهلل ورحمة عليكم السبلـ-

 أصابعو بين المرتعش لكفها ينظر وىو قليبلً  يدىا على يسبح وأخذ يدىا وأمسك يده مد ثم سلّمت أف الى انتظر
 ياىدير مبروؾ:  وقاؿ باسماً  لها ونظر راسو رفع..  ببسمة

  فيك يبارؾ اهلل:  بخجل قالت

 منك خبلاص بطارى وىاخد بيتى فى بقيتي خبلص: بمرح وقاؿ قدميو ربع

  التغيير عصر فى احنا بقى جدد..  دوؿ الكلمتين تسمعنى ماتشوفنى كل انت ياعم:  بمرح قالت

  الورقو فى كتبتيهولى اللى زى جديدة حاجو وتقولى انتى ماتجددى طيب:  برفق يدىا على يضغط وىو وقاؿ ضحك

  اوووى وحشتنى حبيبة:  باحراج تقوؿ وىى نهضت

 توحشك لحقت صغيرين شوية من معاىا لسو كنتى.. ؟؟ أولها من ىنكدب:  قائبلً  قبالتها فى نهض

 واهلل ببالغ ومش يانور بنتى بحسها إني قولتلك:  قائلةً  كتفيها ىزت

  حبيبة ياأـ طيب:  ببسمة قاؿ

..  بحاجو عليا عـز ومحدش الفرح فى األكل خلصوا العياؿ..  ىدير ياستى جعاف أنا:  بمرح فقاؿ بخفوت ضحكت
  بتتحكى اللى الحواديت كل أحكيلك أعرؼ عشاف بقى الثواب فيا واكسبي آكل اعمليل

 ؟؟ إيو حواديت:  وقالت بخفوت ضحكت
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 الصغيرين والتكاتيك مثبل النكار الثلعب:  يقوؿ وىو المطبخ نحو بها واتجو بذراعو كتفيها لف

  َعمره عايزلو بتاعم العربي دانت الااا:  بمرح قائلةً  عنها يده دفعت

..  االوؿ اكل اعمليلي بس..  مايعجبك زى ياستي عمره اعملى.. ؟؟ ليو عربي بتاعت متجوزىا أنا أماؿ:  بمرح قاؿ
 ؟؟ بالجبنو حبلوة ساندوتش اهلل شاء اف

 !!؟ بالجبنة حبلوة:  بتعجب قالت

  غيره آكل مبحبش عشاف إزاى بتعمليو ىعلمك:  يقوؿ وىو المطبخ ودخل مجدداً  كتفها لف

 والشفا بالهنا! تبلالالال:  بسعادة وقاؿ صغيرة حبلوة قطعو وعليها جبن قطعو بدخلو ووضع الخبز فتح

 ! بطنى توجعلى عايز انت عليك حراااـ-

 جربيو بس انتى..  حلو فكرة على:  قائبلً  ضحك

  الختراعاتك متشكرين..  لوحدىا وحبلوة لوحدىا جبنة ىاكل أنا..  شكراً  ياعم ال-

 

**** 

 أياـ عدة وبعد

 ؟ وحشانى إيو عاملو ياحبيبة عليييكم السبلـ-

  كدا وتنطليلنا الرحاؿ ماتشدي..  والللو اكتر وحشااانى اللى انتى يادودى السبلـ وعليكم:  الهاتف فى ردت

  المعركة ع داخلة عشاف بقى دروس بدأت انى عارفو مانتى-

 دخلت أنا..  الفاضي ع نفسك متخوفييش عشاف كدا تقولى متقعديش!!  يابنتى إيو معركة:  وقالت حبيبة ضحكت
 هلل الحمد يُذكر مجهود بأقل صيدلية
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 ؟؟ ىانم ياحبيبة بقى ازززاى بتدحي كنتي-

 فيها نزلت مواد فى..  نفسي بيريح هلل الحمد عمرى طوؿ  انا ياىدى بصي..؟؟ أدح:  وقالت أخرى مرة ضحكت
 بكلو بالواجب يومو فى الدرس بذاكر وكنت جداً  المدرسين مع تابعت فيها نزلت اللى المواد..  أل ومواد دروس
 عندكم الجولوجيا زى العلمى فى ادبيو مادة بناخد كنا..  خارجى كتاب من واحل بسرعو عليو اراجع بيومين وبعدىا

 المهم..  لوحدى منها واشتغلت استأذنتو صحبتي ما بعد مدرس مذكرات صورت واالنجليزي لوحدى ذاكرتها كدا
 التانية اللغو يتجمعوا ممكن اللى الوحيدين ، يـو فى مادة كل تخلى فانتى المواد كل فى ىتاخدى انك بما يعنى

..  الفجر بعد من بيبدأ ويومك..  تانى تنزلى وترجعى البيت متطلعيش يعنى بعض ورا ويبقوا!  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس..  والعربى
 ماتوصلى لحد ساعو نص تقدمى يومين كل شويو بدري وتصحى تنامى تبقى تبدأى.. حاليا السهر ع متعودة انتى طبعا

 طبعاً  باالسداؿ البلكونة فى تقعدى او روحانيو حاجو تقرى او قراف وتقرى الفجر بتصلى..  عليو وتثبتى الفجر لوقت
 المذاكرة بقى تمسكي..  الشروؽ لحد وتتكيفي مثبلً  شاى وتعملى..  المنعش الهوا وتشمي فيها تقرى او تستغفرى

 وتنامى تصليو الظهر لحد يااوختى حبلؿ بس كدا فري حاجو اى وتعملى الضحى تصلى بساعو الظهر قبل لحد
 انها بحيث دروسك مواعيد تظبطى بقى انتى.. جديد يـو فى صاحيو لسو كأنك ىيبقى تصحي لما..  ساعتين

 عشاف احسنلك البدري اختارى معادين فى لو يعنى..  اليـو متقسملكيش وبرضو..  النص فى فرض متضيعلكيش
 قداـ تصلي مينفعش يعنى فاضي مكاف فى بس السنتر فى وتصلى متوضيو تنزلى وممكن..  الحر قبل يبقى كماف

 بتاخديو اللى وذاكرى كويس مدرس عند روحى..  دا مذكرة خمستاشر من تذاكرى انك جو من سيبك..  الرجالو
 ال..  قصادؾ وبتقف بيقولها مش كتير حاجات فى اف حسيتى لو خارجية كتب فى يـو اوؿ من وحلى بضمير عنده

 ظبطى..  يعنى امتحاف اى مش..  حصة كل عالية وامتحانات الواجب ع بيشد اللى عند وتروحى..  يتغير دا
  اهلل شاء اف يـو الخر ىتتظبط يـو اوؿ من مذاكرتك

 ؟؟ إيو وال نمتى انتى:  قالت ثم نفساً  أخذت

  عليو قولتى اللى بسجل بس الال-

 !! الرز نسيت أبيض ىاااااااااار..  يااوختى طيب-
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 ! لزؽ:  أمل بخيبة وقالت السماعو وأمسكت اللحظات بعد وعادت المطبخ نحو وىرولت السماعو تركت

  ياحبيبة معلش غيروا وتاكلوا تعيشوا:  وقالت ىدى ضحك

 بأكلو وانا اخوكى اتجوزت ما ساعو من..  الفل وزى واخويا انا االكل بعملى سنين بقالى انى بجد غايظني اللى-
 وحمرتها والفيجتار بالبيض عملتها روحت بعضها من فكت الكتفة انبارح..  والتطبيق واللوف الشكل عجيبة أصناااؼ

 جديدة اكلو دى وقولتو مسطردة عليها وحطيت انقاذه مايمكن أنقذت فروحت وعجنت لزقت والمكرونة البانيو زى
 ياكل ويبتسملى ياكل بقى ىو طبعاً ..؟؟ المطبخ فى اخترعتها اللى انا مش بكدب ومكنتش..  يعنى اختراع.. 

 ياحياتى ايدؾ تسلم قالى االخر وفى ويبلع الميا وياخد ويبتسملى

 ؟ دا لزؽ اللى الرز ؼ إيو وىتعملى طيب:  وقالت ضاحكة ىدى انفجرت

 التبلجو فى واشيلو واسويو السليم ىطلع الرز ىرمي ومش..  يعنى إيو ىنعمل بالعيش الخضار ىناكل:  بمرح قالت
 اف دا يفيض واللى..  حراـ عشاف تترمى حاجو مفيش حاجو أىم..  كوكو نعمل مانبقى يـو كشك بيو اعمل وابقى
 كويسو بطريقو استخدامو يُعاد يعنى فاض

 حاجو على اسألك عايزة كنت انا دلوقتى..  اهلل شاء اف المستقبل فى بس خبراتك من نستفيد ىنبقى ياحبيبة طيب-
 شوية مكسوفة بس

 حرج وال حّدث يعنى حبيبة انا دا..  انا منى تتكسفي: بمرح قالت

 ؟؟ ىناؾ سيبتيها وال بيتك من حاجاتك معاكى اخدتي انتى ىو:  باحراج قالت

 ىناؾ وىدير ونور يعنى فين ىسيبهم البيت فى حاجو مسبتش ال:  قالت ولكنها قصدىا حبيبة تفهم لم

 ماكنتى اياـ من موجودين بتظبطيهم وانتى حجاتك فى لقيتهم كنتى جيبتين فترة من عليا عرضتى كنتى:  باحراج قالت
 فاكرة؟؟ فمطلعتيهمش مستخبيين وكانوا جيبات بتلبسي

 ياىدى واهلل معلش فيهم النصيب لصاحبو إديتهم أنا مأخدتيهمش انتى لما بس..  فاكرة طبعاً  آه: بتدراؾ قالت
 تحتاجهيم ممكن انك عارفو مكنتش
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 .. طويلة طرح عندؾ انك قولتيلي دا اليـو نفس فى..  ىما عليهم قصدي مش انا الالالالال-

 الباقى مع أطلعهم مرضيتش وخمارات شوية طويلة طرح عندى قولتلك آه:  ببسمة حبيبة فأدرفت كبلمها قطعت
  دي الهبلىيل ىيلبسني اللى إيو انا وقولتيلي اتريقتى وساعتها..  شيبلىملك عشاف

  ياشابة الهبلىيل ىيلبسك اللى إيو:  حاجيها ترفع وىى بمكر حبيبة فأردفت باحراج ضحكت

  كبلمك دا مش بقى وبعدين..  ربنا يرضي صح حجاب اسمو ىبلىيل مسمهاش:  وقالت بخفوت ضحكت

 أينعم:  وقالت حبيبة ضحكت

 بصراحة قدىم مكونش خايفة انا بس..  وربنا غريبة عاالم..  ساكتة وانتى تجيبهملي يبقى خبلااص-

 وعمرؾ اهلل على اتكلى يبقى الشرعى للحجاب قلبك فتح ربنا طالما يابنتى..  بالمقاس ىو اييييييييييييو قدىم-
…  اللحية على تربيك ربيها زي..  يربيكي الخمار البسي ياىدى وبجد..  وبس ربنا رضا ىدفك الف لورا ماىترجعى

 صورتو ىسوء كدا انا!!  كدا واعمل خمار البسو ابقى مينفعش بتقولى نفسك ىتبلقى..  بجد بيربوا والنقاب الخمار
 فرحتينى ياىدى وبجد.. اهلل بعوف ىتتتظبط حياتك فى كتير أخطاااء واحدة فواحدة..  منو الناس ىنفر او

 النقاب وعفة النقاب وفرحة النقاب ويرزقك مسمى على اسم ىدى وتبقى عفة ويرزقك يثبتك ربنا اووووووووووووووى
  العسل وزى كدىوف فّعالة جميلة مسلمة وتبقى

  ىواه قلبي على:  بتلحين قالت

 ؟؟ دا مين-

  ىواه قلبي على العسل زى بتقوؿ كدىوف أغنيو-

 ؟؟ بطلتى قولتيلي مش..  البت أخبلؽ ببوظ ويقوؿ يسمعنى أخوكى عايزة!!  ياااابت دا مين:  قالت شهقت

  انساىا عارفو مش بقى عنى غصب وبدندىا فكررراىا حاجات فى بس اه-

  اييييو ورايا اشوؼ ارووح خليني بقى اقفلى..  تدندنيها تبطلى لما ياختى ىتنسيها-
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  سنوات أربعة بعد

 كدا واخدني انت وتقولى تسحبنى تبطل بقى ينفع:  بحدة بو وقاؿ بقوة يجذبو الذى صديقو يد من بقوة يده جذب
 !! فين على

 خلصنا وأخيييرا انهاردة اتنيلنا احنا مش.. ؟؟ ىقولك شوية كل:  صبر بنفاذ وقاؿ للمتحدث ونظر الشاب توقف
 ! حلوة بخروجة وعدتك وانا.. ؟؟ الكلية

 ؟؟ اسناف كلية عند جايبنا اللى إيو احنا.. فاىمها دى ماااشي-

 ..  يوسف ياعم كدا فهيييم خليك:  بمكر قاؿ

 ! فاىم مش:  وقاؿ لو نظر

 ! حلوة حاجو فيها يكوف الـز يبقى..؟؟ حلوة خروجة قولتلك مش-

 ضحك ثم.. ) بخااؼ انى عارؼ انت ياعم كدا متبرقليش:  بمرح صديقو فقاؿ يفهم بدأ وقد يوسف عينا اتسعت
 وال..  صحبي وأجيب ناصح ابقى الـز فانا صحبتها وجابت لوحدىا معايا تخرج اتكسفت( :  وأردؼ نفسو مع

 ااييو؟؟

 المهزلة على اصبل ىوافق انى مفكر انت!!  معاااؾ تجيبنى ازاى وانت: باستنكار وقاؿ للخلف خطوة يوسف عاد
  دى

 بس البحر ع سوا ىنقعد..  ىناكلهم قولتلك انا ىو!! …  إيو وال البشوات اياـ من جاااى انت ياعم مين مهزلة-
  ىنتأخر ومش كافيو اى فى



 

  

475 

 

  أنتِ  أنا  

 

 ماشي انا!!  مخسركش عشاف!!  بص: بأعجوبة غيطو يكظم وىو لصاحبو وقاؿ يوسف عيني فى الحمم تصاعدت
 !!  تمنعنى ومتحاولش

 بعض ويحمبلف وصديقتها ىى تمر تماماً  خلفو كانت التى تلك يبلحظ ولم بغضب االرض يدب وىو وانصرؼ قالها
 !! بهم تمسك ومن ىى أرضاً  أطاحها التى المركبة االجساـ

..  المشكلة من بعيداً  وانصرؼ صاحبو تسلل بينما مايفعل يدري وال أسقطها وقد بها يحدؽ وىو مكانو فى تسمر
 عاد..  إليو يصل يكاد ال خفييض بصوت تتوجع وىى النهوض على وساعدتها أرضاً  تحملو ماكانت صديقتها وضعت
 !! خالص شايفك مكنتش واهلل جداً  آسف أنا:  بسرعة وقاؿ للخلف خطوة

!!..  يعنى بأسفك ىى إيو تعمل: بغضب تقوؿ وىى األرض على تهشم الذي المجسم بقايا تجمع صاحبتها كانت
  تفتح مش الوكيل ونعم اهلل حسبي!!  دلوقتى عليو تمتحن طالعة وكانت شهور شغل بوظلتها انت

 ..و شايفها مكنتش وبجد آسف العظيم واهلل-

 !! عليو تمتحن ىتطلع برضو بأسفك إيو ىتعمل:  بحدة قاطعتو

 !! ىنا من وامشي خناؽ بطلى:  بخفوت وقالت يدىا من جذبتها

 وسار بصره غض ما سرعاف ولكن حدث ما على آسفاً  للحظات بعينيو تتبعهما ويوسف ليغادرا يده من وجذبتها قالتها
  يارب امتحانها فى يسهلها ربنا..  باهلل اال قوة وال الحوؿ:  بحزف نفسو يحدث وىو وقاؿ طريقو فى

 ؟؟ أروح ما على مسكن اى معكيش..  أووى واجعنى دراعى:  بألم وقالت لصديقتها نظرت

 !! دا واجعك اللى ودراعك دا اتكسر اللى بالمجسم ازاى ىتمتحنى طيب..  ممعيش واهلل ال-

  أحركها قادرة مش أصبلً  واقفة إيدي إف حاسة أنا! ..  معرفش واهلل:  تبكي تكاد وىى قالت

 !! كدا بعد ىيفتح االقل ع كاف أىزقو سيبتينى كنتي:  بانفعاؿ قالت

 !! فطيرنى سريعة بخطوة لف ىو اصبل شايفنى مكنش ىو-
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 ! كماف االمتحاف طيرلك واىو:  قالت ثم عنها رغماً  صديقتها ضحكت

 بس أىو المجسم جيبالها منا!  اهلل شاء اف ىتصدقنى وىى حصل اللى للدكتورة ىقوؿ انا:  تتفائل أف محاولةً  قالت
  وخبلص تانى مجسم على تمتحنى توافق يارب بس..  يعنى وكسرتو عملتو ىكوف..  مكسور

  ياااارب-

  ؟؟ حضرتك أكلم ينفع دكتورة:  بخفوت وقالت منها فاقتربت القاعو نحو مقبلة الدكتورة شاىدوا لحظات وبعد

 خير؟؟ ايوا:  وقالت لها ابتسمت

 اف منها طلبت دخلت وحين لحقتها ولكنها لمَ  تفهم لم..  وحدىا لمكتبها معها تذىب لها فأشارت تتكلم جاءت
 ؟؟ حاجو جرالو دراعك:  الدكتورة لها قالت جلست وحين بالجلوس لها أشارت ثم أغلقتو..  الباب تغلق

  ؟؟ حصل اللى شوفتى حضرتك ىو:  بتردد وقالت الفتاة عينا اتسعت

 مع شوفتك لما بس انتى متكونيش ادعى قعدت وانا..  يابنتى حصل اللى شافت كلها الكلية:  ببسمة الدكتورة قالت
 ..  انتى انها عرفت برضو صحبتك

 وشوفيتو؟؟ دراعك كشفتى:  الدكتورة فقالت رأسها ىزت

 ؟ أنا شوفتهولك لو ىتضايقى:  وقالت الدكتورة منها فاقتربت..  بالنفى رأسها ىزت

 .. استئذاف غير من بيدخل حد وال كاميرات ىنا مفيش متخافيش:  ببسمة فقالت بتوتر حولها نظرت

 الدكتورة أخرجت بينما برعب لو نظرت..  زرقاء دائرية كدمة بو وكانت لكتفها وصلت حتى كمها ورفعت رأسها ىزت
 معايا فشايبلاه رجلى فى كدمة عندى انى حلو حظك:  بمرح وقالت حقيبتها من المراىم أحد

 ؟؟ االمتحاف فى إيو ىعمل طيب:  بحزف  قالت ثم بشدة وشكرتها الكدمة على قليبلً  ووضعت منها أخذتو

  يادكتورة أىوو حجة مفيش يعنى تماـ وىيبقى دقايق خمس ودراعك..  ياستى تاانى مجسم على تمتنحنى ىخليكي-
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  إيو اقولك عارفو مش بجد.. لحضرتك اوووى متشكرة  انا:  بامتناف قالت

 بناتى كلكم انتوا حاجو متقوليش-

 بجد..  حسناتك ميزاف فى ويجعلو بجد يباركلك ربنا دا معانا بتعمليو حضرتك اللى بيعمل حد مفيش بجد بس-
 يـو اوؿ من لحضرتك اقولوا نفسي دا الكبلـ..  فيو ىو مكاف أى من غيره ينفع ممكن االنساف اف أثبتيلي حضرتك
 يباركلك ربنا بجد..  دلوقتى غير بقى فرصة مجتش بس دخلتيلنا

 طبيبة وىتبقى مسلمة انتى..  فيها انتى اللى المسئولية قدى وتكونى كماف انتى يباركلك ربنا:  وقالت ابتسمت
  دى المسئولية قد تكونى الـز..  كماف ومنتقبة

 اذنك عن..  لحضرتك اووى متشكرة أنا..  قدىا وابقى بجد يعينى ربنا:  بحماس قالت

 

**** 

 سيطير كأنو ذراعيو وفارداً ..  ركبتو على كعبو بمؤخرة يستند بحيث األخرى فوؽ ساقاً  ويضع األرض على ممداً  كاف
 البشرة خميرة وفتاة أوالد ثبلثة..  كوالده االخرى على ساقاً  منهما كل يضع طفلين ذراع كل على ويناـ..  بهمها
 الحدوتو احكى يابابا يبل:  بحماس أحدىم قاؿ.. منو مصغرة نسخة فهم االوالد أما..  أسود وشعر بنية عيوف ذات
  بقى

  يابنى مخلصها لسو منا-

 ؟؟ ياىبو صح كويس مسمعتهاش اهلل ىبة ال:  بحماس قاؿ

 ( أغنية) أُنية حاااوزة أنا..  كويس سمحتها ال:  قبلئل واشهر واحدة بسنة يكبرىا التى الصغيرة ردت

 فى نفس ملكش ياحاـز وانت( :  بمرح وقاؿ يساره على للطفل نظر ثم!!..) ألُنية وصلت ىى:  بمرح نور قاؿ
 ؟ حاجو
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  كويس..  ياوالدى ال:  بتكاسل قاؿ

 ؟؟ ياأحمد وانت:  وقاؿ الرابع للطفل ونظر(  الجملة تكمل مكسل حتى) نفسو فى وقاؿ نور ضحك

  يابابا حووة حدوتة عاييز-

 الجميل محمد سيدنا عن حدوتة عايزين..معانا تسمعها عشاف ماما نستنى بس تانية حدوتة نقوؿ خبلص:  ببسمة قاؿ
 الحلوييين أصحابو من حد عن حدوتة عايزين وال وانتوا انا زيو نعمل عشاف بتاعنا الكتاب من حلو موقف وأحكيلكم

 ؟ إيو عن حدوتة عايزين وال

 كاف فقد..   والسبلـ الصبلة عليو الخلق اشرؼ عن قصة يريدوف انهم على النهاية فى واجتمعوا البداية فى اختلفوا
 يأخذ نور وكاف ، االحداث ليعرفوا الصبر يستطيعوف ال وكاف..  ومشوقة جداً  وجذاااابة مسلية بطريقة لهم يرويها نور

 فى أحسنهم ويكافئ وىدير ىو معهم ويشارؾ أسبوع لمدة  القصة ىذه فى ماتعلموه يطبقوا أف على معهم عهداً 
  حلوى أو بسيطة بهدية التطبيق

  السندوووووتشػػػػػػػػػػػات يبل:  وقالت سندوتشات فيو طبق تحمل وىى الغرفة ىدير دخلت

  األرض على دائرة وكونوا برفقتهم ىدير وجلست األرض على جلستو فى نور واعتدؿ االطفاؿ ضحك

 الرحيم الرحمن اهلل بػػػػسم قاؿ ميييين:  نور صاح أحدىم يقطم أف وقبل واحداً  منهم كل وتناوؿ يدىم األطفاؿ مد
 ؟؟؟؟؟

  قولت أنا قولت أنا:  بالغة بسعادة أحمد صاح

 ؟؟ عليها اتفقنا اللى الهدية فين:  ببمسة وقاؿ لهدير نور نظر

 بياكل ياكل ما قبل ربنا بيسمي اللى:  ببسمة قائلةً  لطفلها وناولتها مغلفو صغيرة شيكوالتو قطعو جيبها من أخرجت
  جعاف لسة وىو بيخلص واالكل معااه بياكل الشيطاف بينسى اللى انما.. أحمد يا لوحده
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 فقاؿ نسوا ألنهم بالضيق يشعروف الذين الثبلثة أوالده على نظرة نور فألقى جيبو فى ودسها بسعادة الولد أخذىا
  ياماما الحلويات فيو اللى الكيس ىاتى:  لهدير

 ؟؟ ينسى خبلاه الشيطاف بس يقوؿ عايز كاف مين طيب:  ببسمة يقوؿ وىو لهم ونظر فأمسكو إياه ناولتو

 بس عنكم غصب نسيتوا انتوا عشاف المرادى كلنا ىناخد خبلص طيب:  ببسمة فقاؿ احراج فى اصابعهم رفعوا
 ؟؟ إيو ىياخد دا عارفين الباقى يفكر يفتكر واللى بقى افتكروا جاية المرة

 ؟؟ اييييييو:  بلفهة قالوا

 ؟؟ محمد سيدنا بنحكيها اللى الجميلة القصص بطل عارفين..  اوووى اووووى كتير حسناااات ىيدليو ربنا دا-

  والسبلـ الصبلة عليو يبلنقوؿ( :  أكبرىم وىو أشهر وبضعة أعواـ ثبلثة العمر من يبلغ وىو) بسرعة مالك قاؿ

  والسبلـ الصبلة عليو:  واحد نفس فى قالوا

 ربنا حسنات ناخد عشاف بالخير ويفكرنا كدا مالك زى ىيعمل اللى:  قلبو من بشدة اهلل يحمد وىو بفرحة نور أردؼ
 عشاـ فكرىم ىو عشاف اهلل وىبة وحاـز وأحمد وماما بابا زى حسنات ىيديلو يعنى..  كلنا زينا حسنات ىيديلو
 حاجو بيديلو ربنا الحلوة الحاجو على الناس بيدؿ اللى قاؿ..؟؟ إيو قاؿ والسبلـ الصبلة عليو محمد سيدنا حبيبنا
  علطوؿ بالخير بعض نفكر علطوؿ وعايزنا بيحبنا ىو عشاف..؟؟ ليو عارفين  بالظبط زيها حلوة

 الحب يسوده جو فى طعامهم يتنالوف وشرعوا خلفو وىم عاؿٍ  بصوتٍ  اهلل وسمى الحلوى عليهم وزع ثم قالها
 ىو ذلك..  بحق مسلمين منو يخرج إسبلمياً  بيتاً  ليكوف البداية من بيتو أسس الذي األب بين الحب..  والحناف

 ..  زفافهما ليلة منذ وىدير ىو نفسو على قطعو الذى الوعد

 التالية السنة وفى..  بينهما تميز أف يمكنك لكن متماثل توأـ..  وحاـز مالك..  بتوأـ األولى السنة فى اهلل رزقهم
 ..  وأحمد اهلل ىبة..  آخر بتوأـ اهلل رزقهم
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 ! خلصناً  أخيراً  ىو:  قائلةً  وتنهدت جبينها على من العرؽ مسحت

 ! معظمهم معلق اللى انا دا..  عمارة بتبنى كنتى إنك محسسانى: بمرح رامي قاؿ

  أنا كلمة من طبعاً  باهلل وأعوذ:  مصطنع بتواضع فأدرؼ حاجبها رفعت

 ! يامؤمن ياواد:  قائلةً  ضحكت

 ياماما نعم:  قائبلً  غرفتو من ناحيتهما ىروؿ

 ؟ البازؿ فى إيو عملت..  بتندىلك مش ماما ياحبيبي ال:  رامي فقاؿ ضاحكين انفجرا

 ( the old) اولد ذا عن كويسة لكنها شوية صعبة ربما:  قائبلً  شفتيو مط

  بقى كملها روح ياحبيبى طيب:  قائبلً  رأسو على ومسح يضحكا ال كي وتقى ىو بأعجوبة نفسو أمسك

 ىاوس فى يجمتعاف ال واالنجليزي العربي األوؿ من قولتلهم أنا:  فقاؿ ضاحكةً  انفجرت التى لتقى فنظر غرفتها دخل
 !  صدقنى بدى ونو واحد

 مستوى.. عليو اهلل ماشاء بعض على ويركبو كبلمنا وبيلقط بنتكلم واحنا بيسمعنا:  قالت ثم أخرى مرة ضحكت
  عالي ذكائو

  مابيقولوا زى غزاؿ أمو عين فى القرد ىو ما اه-

 عايزينو ومش علػػػػػػػػػػطوؿ ايجابيبن ناس نبقى عايزين.. دى والتريقة السلبي االسلوب ىنبطل اتفقنا مش:  بعتاب قالت
 ؟ منو غيراف بقى انت وال( :  وقالت حاجبها رفعت ثم.. ) عليو تريقة مننا يسمع أبداً 

 مقارنةً  وجو مفيش حتى دا.. ؟؟ دا سبعة ابن الواد من أغير أنا.. ؟؟ ميييييين-
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 دىر من راجل..  كتيرة حلوة حاجات أبوه من واخد انو منكرش برضو بس:  مصطنع باعجاب فأدرؼ ضحكت
  راجل

 ! مثبل مامتو من ىيكوف أبوه من أكييييد منين كلو دا الجماؿ ىيجيب ىو يعنى ياحبيبي طبعاً :  بحب قالت

..  اهلل من قربو مستوى وحتى تعليمو مستوى كاف مهما.. صغر أو كبر مهما..  أصيل مصري عربي رجل وكأى
 !! جيبو..  وأحياناً  قلبو وتربحي بخاطره تطيبي أف يمكن واحدة مدح فبكلمة

 ياحبيبتى فيها سبب تكوني عشاف سخرؾ ربنا حياتى في حلوة حاجة أي:  برقة وقاؿ بحناف شعرىا على مسح

 ياعم شغلنا مخلصنااش لسو:  قائلةً  اليها وصولو دوف حالت لكتفو خفيفة لكمة فسددت اليو ليضمها منها اقترب ثم
 المنزؿ دخوؿ دعاء نقوؿ أبداً  مننساش داخلين واحنا عشاف الباب ع برا ورقة آخر تعليق عن ىتنازؿ مش.. 

 ..  غيرىا أو ضمة أو حانية بكلمة رأيها عن تثنيها لم فالمرأة((  الولد زي البنت)) قاؿ من وكذب

 اللى منا..  أبوه بتضرب وىى مامتو على يتفرج يجي لمؤمن أنده..؟؟ ياتقى بالبوكس بتدينى:  وقاؿ كتفو أمسك
 للضرب وصلت لحد أولها من ساكتلك

 حد ممكن أف نية خد ويبل..  ىتتعلق يعنى ىتتعلق..  الموضوع ومتغيرش يارامي معايا متحاولش:  تضحك وىى قالت
  كماف دا ثوابو وىتاخد زينا ويعمل يشوفها

 باب على االذكار ورؽ نعلق قولتيلي يعنى..  فيو حر أنا بيتنا جوا طيب:  بتفكير وقاؿ قبالتو فى وجلست جلس
 على واحدة وكذا..  بابو وعلى الحماـ وش فى اللى الحيطة على وواحده اللبس بذكر المراية على وواحده الشقة
 برا؟؟ من الباب ع ىتتحط اللى الـز..كدا؟؟ كفاية مش..  السرير شباؾ

 جايين واحنا ساعات بننسى ذلك ومع متجوزين سنة كاـ بقالنا شوؼ…  مننساش عشاف طبعاً  ايوف:  بحماس قالت
 العين تجذب كدا ملفتة وبأشكاؿ الكف قد الورؽ عملنا احنا وبعدين..  ربنا ونذكر الدعاء نقوؿ برا من تعبانين
 حاسس قلبي انا.. دلوقتى من بتحفظو اللى االذكار فنعلمو دا إيو يسألنا يبدأ فمؤمن حلوة تبقى عشاف برا من ولوناىا
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 انو وسنده عونو ىيكوف ودا..  حاجو أى قبل دينو فى متميز نطلعو بجد نفسي فانا..  اهلل شاء اف متميز ىيبقى انو
 يارامى االوؿ فى زينا يطلع عيزااه مش..  ديماً  ينجح

  براا وعلقها يارامي بقى وافق:  وقالت أذنو على قليبلً  ومالت كتفو على يدىا وضعت ثم

 الجنو تدخلنا اللى دى لعل حااضر ىعلقها:  وقاؿ ابتسمت

  للدنيا مش لآلخرة بيفكر اللي حبيبي رامي دا ىو بقى أيووف:  بسعادة وقالت بيدىا صفقت

 ياتقى بحبك:  وقاؿ إليو ضمها

 ..  يارامي أووى بحبك كماف وأنا:  بفرحة قالت

 معايا وأدخلك مجنونة فكرة أجبلك لما عشاف بس افتكريها..  عيززاااه انتى اللى عملت عشاف طبعاً :  بمرح قاؿ
  أل متقوليش

  السيد ياسي..  أل يقولك يقدر حد إنت ىو:  بدالؿ قالت

 مطيعو وإنتى أحبك ياأمينو كدا ايوا:  قائبلً  الباب نحو يتجو وىو ضحك

 ؟؟ مالك:  وقالت بتفحص لو نظرت التفكير وجهو على ويبدو عاد ثم بالخارج علقها

  كدا حاجو فى بفكر-

 ؟؟ إيو:  باىتماـ قالت

 وال حلو وال أجنبي وال عربي وال جديد وال القديم..  خاالص أفبلـ على يتفرج مؤمن عايز مش أنا:  بجدية قاؿ
  وحش

 التلفزيوف فبشغلو مؤمن مع أقعد بكسل وانا المطبخ فى واقفة بتبقى لما ساعات يعنى:  فأدرؼ أكبر باىتماـ نظرت
 بنشلغو احنا يعنى…  تانى كدا أعمل عايز مش..  وكدا أقرا او شغلى اشوؼ اوضتى فى انا واقعد أوضتو فى اللى
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 مش انا..  ابننا فى بيزرعها الواحد الفيلم اللى الكوراث كمية منعرفش احنا بس..  طفل دا ونقوؿ وخبلص فيلم أى
  بيحفظ اللي ىو ربنا طبعاً  بس عليا اللى ىعمل األقل على..  بايدي ابنى فى أزرعها غلط حاجو اى بجد عايز

 مثبلً  سوا نغنى ونقعد المطبخ فى معاايا اخده ابقى ممكن وانا..  حق عندؾ انت..  يارامي صح:  وقالت رأسها ىزت
  وكدا الحروؼ بيها وبيحفظ الحضانو فى بياخدىا اللى االغانى

 اؿ على ونشغلهالو حلوة مسلسبلت ننزلو نبدأ وممكن..  ابداً  تانى معااااااااااااه أقعد ىكسل مش كماف وانا-
DVD والمسلسبلت الرشيد وىاروف العزيز عبد بن عمر زي الشريف نور بتاعت مسلسبلت او مثبل ونيس زي 
  فيو تتزرع ممكن غلط حاجو اى مفيهاش اللى دى الحلوة

**** 

  ىنتأخر ياحااااـز يبل:  بهمة قالت

 اهلل شاء اف أىو ونازلين خبلااص أىو خلصت حاضر:  يقوؿ وىو بسرعة المرآه أماـ وشعره لحيتو يمشط كاف

 ذلك..  وأخباره حملها حبيبة معها تتابع التى الطبيبة عيادة نحو متجهين سوياً  وخرجا ثوانى فى يفعلو ماكاف أنهى
 يشعراف..  ييأسى لم..  يحزنا لم ولكنها تعالى اهلل شاء كما يتما لم السابقين الحملين أف رغم..  لها الثالث الحمل

 ذو بطفل اهلل رزقو ومن االوالد من ُحـر من شهدوا فقد..  دوماً  عليها اهلل حمد عليها يجب نعمة فى أنهما دوماً 
 ! العامين يتم أف قبل إليو رده ثم بطفل اهلل رزقو ومن اعاقة

 ؟ ياحاـز مالك:  بخفوت فقالت..  دورىما انتظار فى وىما جبينو يقضب أنو أحست

 ربنا على ىنخليها قولنا مش:  بعتاب وقالت بخفة كفو على فربتت شرد بما فعلمت األساس من تحدثو أنها يشعر لم
 ياحاـز

  ياحبيبة خايف أبقى مرة أوؿ:  بعمق قائبلً  لها ونظر طويبلً  نفساً  أخذ

 حملت لما مرة تالت السقط ومخوفتش مرتين سقطت أنا دا:  وقالت سترىا خلف من لو وصلت بعذوبة ابتسمت
  تالت
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  ربنا ايد فى حاجو يعنى ربنا بتاع دا الحمل بس:  قائبلً  رأسو ىز

  ربنا بتاع دا وكل والقبش ماشغلك طاب:  بسرعة قالت

 ساكتين واحنا ومتأخرة شهور ست من تتصرفلنا المفروض مكافئة فى يعنى..  باالسباب ناخد الـز بس واهلل عارؼ-
..  بشحت زمانى كاف كدا قبل من بحوش مكنتش لو انا يعنى..  اياـ عشر من ينزؿ كاف المفروض والمرتب!! 

 .. ازاى ىتولدى شهرى كماف عارؼ ومش

 متسبش برضو الـز بس طبعاً  باالسباب تاخد الـز..  يحلها قادر ربك ياحاـز ربنا استغفر:  بخفوت فقالت بضيق زفر
 ! كدىووو ىولد فأنا عليا كاف اف وبعدين..  دا للحزف نفسك

 ؟؟ ازاى كدىوو:  حاجبو رافعاً  وقاؿ جانبية بنظرة رمقها

  ياعادؿ يبل تيك تيك:  قائلة االنتباه تلفت أف ودوف مرتين بخفة بطنها على خبطت

 حلوة ضحتك..  تخبيها متحاولش خبلاص شوفتها أنا ياعم الاا:  بسرعة فقالت يخفيها أف وحاوؿ عنو رغماً  ابتسم
 وربنا ياحاـز

 ؟؟ بس ضحكتى:  بخفوت وقاؿ ابتسم

 حلو كماف وصوتك:  االخرى ىى بخفوت قالت

 آخد لما غير سكتت مكنتش البيت فى كنا لو انما الشارع فى بس عشاف المرادى ىعديهالك طيب:  قائبلً  ابتسم
  االجابة نموذج منك

 بطبخ لسو متفتكرنيش حماتى عشاف وىدى لمامتك مانروح لحد دى االبتسامة بقى ثبت:  قالت ثم بخجل ابتسمت
 عليك منكد فدا وحش

  متأكدة ىى ياحبيبتى ال:  ضاحكاً  قاؿ

 ! .. عليا وبيفتن تونة جوزي اف بقى إيو ذنبي أنا طاااب:  صوتها ترفع أف دوف بمرح قالت
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**** 

 أنا حبيبتى آميرة:  قليبلً  مرتفع بصوت وقاؿ الباب أغلق..  قليبلً  الوىن إمارات وجهو على وعلى بيتو أحمد دلف
  جيت

 بدوار يشعر وىو الباب على بيده واستند عينيو فأغمض تحتو من تتحرؾ األرض أف فجأة أحس ولكنو يتحرؾ جاء
  رأسو يجتاح رىيب

 !! كويس إنت!!!!!!!!!!  أحمد:  بفزع صائحةً  وأسندتو زوجتو نحوه ىرولت

 طريق فى وقلبتو بالسكر بارد ماء كوب لو وأحضرت المطبخ إلى وىرولت كرسي أقرب على أجلستو حتى أسندتو
  اهلل تسمي وىى إياه وناولتو إليو عودتها

  متقلقيش كويس بقيت خبلص:  االبتساـ يحاوؿ وىو قائبلً  إياه ناولها ثم رشفات عدة منو ارتشف

 وىى بسرعة رأسو على تمسح وأخذت العرؽ حبيبات عنو تمسح وجهو إلى يدىا ومدت بركبتها األرض على جثت
   تبكى تكاد وىى اآليات بعض تقرأ

  الحر من دخت بس أنا متقلقيش كويس بقيت واهلل:  قائبلً  رسغيها من أمسكها

 بالماء وجهو لو تغسل وبدأت الحماـ إلى قسراً  وأخذتو حتى كبلـ أو تفاىم دوف قميصو عنو تخلع وبدأت نهضت
 انا دى:  واىن بمرح قائبلً  عنها فتناولها المنشفة أمسكت..  لها يحفظو أف وتدعوه بقلبها اهلل تسمي وىى البارد

  آميرة أبلة يا أعلمها ىعرؼ

 وانحنت الفراش على أجلستو حيث غرفتو إلى معها وخرج الماء من وجففهما وشعره وجهو ومسح بقلق ابتسمت
 ! كويس بقيت العظيم واهلل:  لعينيها بعمق نظراً  بجدية قائبلً  األرض عن ورفعها كتفيها من فأمسكها شرابو عنو لتخلع
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 ماليش أنا أحمد يا عليك خايفة أنا:  مرتجف بصوت فقالت إليها عينيو صوب حين عينيها من فرت قد الدموع كانت
  غيرؾ

 يـو فى ومتجيش( :  بمرح أردؼ ثم) آميرة يا ديماً  وسندى حياتى فى نعمة يديمك ربنا:  قائبلً  صدره إلى ضمها
 أسندؾ قادرة مش تقيل إنت تقوليلي

  عيني فى ىحطك أطوؿ وإف ياأحمد عمرى طوؿ أسندؾ ىفضل أنا:  بعتاب قالت

  دوؿ الرومانسية شوية أسمع عشاف ياستى مخصوص يـو كل ىعيالك:  بمرح قاؿ

  ليا ويخليك ياأحمد الشر عنك يبعد ربنا:  قائلة بخفة كتفو على ضربتو

  الدنيا فى ماجمعنا زي الجنة فى يجمعنا ربنا..  ياآميرة بتاعتنا الدعوة دى مش:  بحناف قاؿ

 ؟؟ الجنة فى إيو ربنا من ىطلبها حاجو أوؿ عارؼ..  احمد يا آمييين اللهم:  بلهفة قالت

  عيل 32 عندنا يبقى منو ىطلب..   اكتر مش باهلل ظن حسن دا:  فقالت ببسمة لها نظر

  ؟؟ 32 اشمعنى:  قائبلً  ضحك

  اسم بسمي كنت سالب بيطلع حمل اختبار كل مع..  مجوش اللى الوالدنا اسم 32 سميت عشاف-

  ياآميرة ربنا عند احتسبيها:  قائبلً  عينيها من فرت التى الدمعة تلك ومسح مجدداً  اليو ضمها

 ..  بس نفسي بس معترضة مش أحمد يا واهلل-

 فى يستغفر وىو ذراعيو بين تبكي دقائق عدة مكثت..  إياىا ضمتو طالت..  البكاء فى وانخرطت جملتها قطعت
 وىما دقائق عدة مرت..  قلبها ُحجب لتخترؽ ووقتها حقها كلمة كل يعطى..  ببطء يستغفر كاف..  بهمس اذنها

 بينا يبل..  سوا مصليناااش يومين بقالنا:  قائبلً  الحماـ تجاه اياىا جاذباً  ونهض عنها ابتعد فجأة ولكنو الحالة ىذه فى
  نصلي
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 اآلية إلى وصوالً  التوبة سورة من آيات خاشع بصوت يرتل بدأ..  يتقدمها وىو للصبلة واقفين كانا قليلة دقائق وبعد
 الكريمة

ُهمْ  اللَّوُ  رَِّضيَ  بِِإْحَسافٍ  اتػَّبَػُعوُىم َوالَِّذينَ  َواأْلَنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اأْلَوَُّلوفَ  َوالسَّابُِقوفَ   َجنَّاتٍ  َلُهمْ  َوَأَعدَّ  َعْنوُ  َوَرُضوا َعنػْ
ِلكَ  ۚ   َأبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْػَهارُ  َتْحتَػَها َتْجِري  (  011) اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ذََٰ

 ورضوا عنهم اهلل رضي إلى يصل حين وكاف! ..  وحسب ىى..  بها إال يصلي لم التالية الركعة وفى مرات عدة وكررىا
 وأخذ يدىا وتناوؿ الصبلة وأنهى خلفو وىى وسجد ركع ثم مرات عدة كررىا..  صوتو قبل قلبو ويخشع يطيل عنو

:  استغفاره قطع خافت بصوت قالت ثم كفها على يستغفر وىو كتفو على برأسها مالت..  ويستغفر عليها يسبح
 ..  ورسوالً  نبياً  وسلم عليو اهلل صلّ  وبمحمداً  ديناً  وباالسبلـ رباً  باهلل رضيت

 طريقة ىو الكبلـ أف ظن من..  كثيرة طرؽ فللتواصل..  شفو ببنت ينطق أف دوف فهمتو قد ألنها فابتسم قالتها
 لؤلماـ بعضاً  بعضهما يدفعاف..  روحين اتصاؿ التواصل..  األساس من التواصل معنى جهل فقد الوحيدة التواصل
 فيو وتقاسما عليو تعاىدا الذي الهدؼ ذاؾ..  الجنة!! ..  وحيد ىدؼ..  مشترؾ لهدؼ ليصبل بعضهما أزر ويشداف

 بمن اهلل سيرزقو منا كلٌ ! ..  للجنة اال..  االفتراؽ عدـ..  الخذالف عدـ..   الترؾ بعدـ الوعود وتبادال..  المهمات
 لتصبل بعضكما نقص ستكمبلف..  لبلماـ دافعاً  يـو فى ايضاً  ىو وسيكوف لؤلماـ ويدفعو بيده ويأخذ بأزره يشد

 ! إنتِ  أنا..  لآلخر يقوؿ أحدىما جسدين بين معلق واحد قلب إنما..  شخصين لستما.. البشري للكماؿ

**** 

 منهما اقترب..  الوحيدة ابنتهما محتضنة وىى األريكة على نائمة منار رأى حين ابتسم..  منها ودلف شقتو باب فتح
 كتفها من ىزىا..  بكابوس تحلم كانت لو كما وتبدو عرقاً  يتصبب كاف منار وجو ولكن..  حناف فى لهما ينظر وىو
 ! مريػػػػػم:  صائحة انتفضت حتى مرات عدة برفق

  الرجيم الشيطاف من باهلل استعيذي كابوس كاف دا ياحبيتى متخافيش..  يامنار متخافيش:  قائبلً  كتفها على ربت

 الرجيم الشيطاف من باهلل أعوذ..  الرجيم الشيطاف من باهلل أعوذ:  تبكى وىى خلفو قالت
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 ..  وأجيلك ىدخلها انا.. مفزوعو مصحيتش إنها هلل الحمد:  وقاؿ يديها بين من الطفلة تناوؿ

 جوارىا الى جلس..  صدرىا الى ساقيها تضم كانت التى لمنار وعاد فراشها فى الطفلة ووضع غرفتهم نحو اتجو
 ؟؟ كويسة بقيتى:  وقاؿ بحناف رأسها على ومسح

  ياعمر هلل الحمد:  بفتور وقالت رأسها ىزت

 بتخلف تعيش عيزاىا كنتى..  أوى بكتير ىنا من أحسن مكاف فى ىى بس إنسيها ىقولك مش انا..  يامنار بصي-
 ؟؟ عمرىا طوؿ

 !! فيها غلطنا اللى احنا حاجو فى ذنبها مش ىى..  تخلف متقولش بس:  قائلةً  بغضب لو نظرت

 فى غير مفكرناش برضو واحنا..  مشاكل الوالدىم بيحصل بيتجوزوا اللى القرايب كل:  فأدرفت باىتماـ لها نظر
  واتجوزنا نفسنا

 وال صح حاؿ كل على هلل الحمد..  كدا مكتوبلنا احنا..  مشاكل ومحصلش اتجوزوا كتير قرايب فى يامنار بس-
 ؟؟ إيو

 اللى بس محتاجين بنبقى ساعات:  حانية ببسمة عمر فقاؿ كثيراً  تستغفر فأخذت تقوؿ كانت لما بسرعة انتبهت
 الموضوع ىعالجلك وانا انهديلي تراجع بأعراض ماتحسي اوؿ ياستى علطوؿ الخدمو فى وانا..  تانى يشدنا او يفوقنا

  علطوؿ

  وبتاع واعالجلك بقى دكتور فيها ىتعملى:  ببسمة قالت

 ؟ يعنى سيادتك سفرجى أنا أماؿ:  قائبلً  ضحك

  عليها اقولك عايزة مراـ فى الحظتها كدا حاجو فى ياعمر إيو بقولك:  بجدية قالت ثم ضحكت
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 طبيب) بيدياتركس انا..  شوية ضعيف انتباىها اف فترة من منو بالى واخد انا ودا إيو ىتقوليلى عارؼ:  قائبلً  رأسو ىز
 حاسسها انا بس..  الجاى الشهر اوؿ من ىيبتدوا قالوا ىنا من قريبة اللى الحضانة فى سألت..  وربنا(  أطفاؿ
  يامنار الحضانة على اووى صغيرة

  شوية تتفاعل وتبدأ شوية تفك عشاف عياؿ مع تقعد الـز ماىى..؟؟ إيو نعمل طيب:  باىتماـ قالت

 اوالد؟ اربع عندىا باهلل اال القوة اهلل ماشاء صاحبتك انتى مش-

 اهلل ماشاء وبنت والد تلت اه-

 يقعد يـو كل ساعتين نستلفو ونبقى عيالها فى حد أشقى مين تشوؼ يعنى..  معاىم تقعد مراـ تخلى ماتطلبي طيب-
  مراـ مع شوية

 ..  واحدة مرة كدا اقولها ياعمر بصراحة أقولها ىتكسف-

  ساعتها قوليلها وابقى كماف ىى بنتها ىتجيب انها تعرفى لما الدار معاكى خديها ياستى خبلص-

 مش بجد عشاف بقى هلل وامري اقولها ىبقى قريب بنتها مجابتش لو بس..  اهلل شاء اف يسهل ربنا ياعمر طيب-
  يتدىور حالها بنتى ىسيب

 ؟؟ زماف من صحبتك ىى مش ومتتكسفيش اتحمسي كدا ايوف-

  أكلمك وأبطل عنك أبعد عشاف زماف عليا بتضغط كانت اللى ىى دى..  اه-

 عنى وبعدتى وشي فى الباب قفلتى إنتى عشاف ربنا أحمد عمرى طوؿ ىفضل بجد..  الحمد لك اللهم:  براحة قاؿ
  هلل الحمد..  هلل الحمد..  كدا ىتغير عمرى مكنتش..  زماف

 بعضننا مع الحبلؿ فى ىيجمعنا مكنش وربنا:  حديثو على أكملت

 حاجات فيكي اتغيرت هلل الحمد تدينتى لما انتى وبصراحة..  حياتنا من البركة ينزع بس يجمعنا ممكن كاف أو-
  زماف اتطاااؽ مكنتش انا بجد يعنى..  صحيح طبعاً  والعكس معاىا اعيش ىقدر كنت انى مظنش كتير
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 عايشين زمننا كاف علطوؿ مانتجوز قبل او نكبر لما ىنتوب قولنا كنا لو احنا تفتكر:  باىتماـ وقالت رأسها ىزت
 ؟؟ كدا هلل الحمد

 ربنا أعوز ولما الحراـ أعمل أفضل أنا يعنى..  يامنار عليو بيضحك مش ربنا أصل..  مفتكرش بس طبعاً  أعلم اهلل-
 أو صدى زى مايبقى لحد القلب على بيطبع مدى كل الذنب اصبل أصبل! ..  اتوب ىبقى أقوؿ الحبلؿ يحققلى

 افوت بقدر ومكنتش كدا شهر كاـ اتكلمنا احنا يعنى!  اتوب ىعرؼ مش طويل عمر بعد اتوب ىاجى فلما..  قفل
 إيو قد بيكي متعلق ىبقى كنت..  سنين سبع ست استمر دا الكبلـ كاف لو تخيلي طب..  مانتكلم غير من يـو
 كنا اننا غير دا..  الحراـ اسيب ابداً  ىقدر مكنتش!  ىيحصل كاف ايييو لو حتى عنك أبعد ىقدر عمرى مكنتش..؟؟

 كماف وبعدين!..  لبعض حبنا فى واثقين مش.. بعض من قلقانين ىنفضل وكنا!! ..  بركة مفيش..  طبعاً  ىنتخانق
 ىيكوف ليكي حبي  فعبلً  اف حسيت شهر بكاـ عنى بعدتى ما بعد كدا عشاف فعبلً  بحبك كنت انا هلل الحمد

 بجد البنات عوف فى يكوف ربنا بجد! ..  وخبلص رجولتى برضي ابقى انى الفيس ع بكبلمنا مش عليكي بحفاظي
 واحدة لقى لو يعنى..؟؟ بروفايلك من ىيحبك حد فى كدا بالعقل يعنى! دا الموبيل او الفيس بحب موىومة اللى

 قداـ وبرستيجو رجولتو بيرضي بيبقى الولد اف عارفو مش! ..  كماف ىى يحبها المانع إيو بوستاتك نفس عندىا
 ! عنده نقص او! .. حياتو فى فراغ بيملى بيبقى او!  وفبلنو وفبلنو فبلنو بيكلم انو صحابو

..  سوا الجنة ويرزقنا ياعمر حياتى فى نعمة يديمك ربنا..  الحمد لك اللهم:  بحب وقالت اعجاب نظرة لو نظرت
  وتنسانى العين للحور تروح مش..؟؟ ىا بقى عليا تسأؿ ىناؾ ملقتنيش لو بس

 الجنة ندخل لما مش دلوقتى من ىنغير احنا وبعدين..  ياحبي حبي انتى دا انساكي اقدر انا ىو:  قائبلً  بذراعيو لفها
 االوؿ

  بقى اهلل فى ثقة..  ىندخلها اهلل شاء إف:  بحماس قالت

 ! انت( نفسو من واثق) كونفيدنت يا ياواد:  قائبلً  اليو ضمها

 

**** 
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 وىى المرح بأسلوبها ىدى قالتها) األرض ع وبقيت تى دى تى..  سوبلكس ىوبا وبعدين اهلل أماف فى ماشية كنت-
 (  ووالدتها وحبيبة حاـز مع المائدة على تجلس

 واحد!  يعنى يضحك اللى إيو فاىم مش:  بضيق وقاؿ حاـز وجو امتعض بينما أسلوبها من وحبيبة والدتها ضحكت
 توقعك لدرجة ليكي خبطتو ىو وبعدين!  تترفع العباية او ينكشف وشك اهلل قدر ال ممكن وكاف األرض على وقعك

 !  ليكي احراج فيها دى

 الهم تخف عشاف بتضحك ىى ياحاـز أكيد:  الموقف تهدئة محاولةً  حبيبة فقالت حاـز غضب فزاد تضحك بدأت
  شوية تفك عشاف تضحك الـز..  اتكسر بتاعها المجسم لما باظت واعصابها الصبح اتصدمت أكيد!  عليها من

  يصلحهولى لما غير ىتنازؿ ومش:  الضحك شدة من بصعوبة  أنفاسها تلتقط وىى ىدى قالت

  جوزى يوسف دا طيرنى اللى ايوا:  تضحك وىى فقالت متسعة بأعين جميعاً  لها نظروا

 .. المفروض وىو بنت فى يخبط وازاى:  بضيق قاؿ ولكنو حاـز وجو أسارير انفرجت

  اصبلً  شايفنى مكنش وراه من معدية وانا بيلف كاف ىو..  ياحاـز وحكمت الموقف حاضرة كنت انا:  ىدى قاطعتو

 ؟؟ بقى أكل نكمل ينفع.. طيب-

 لو غمزت) يجوز يعنى..  وقعنى اللى جوزى ياعم قولتلك..  شوية مابراااحة ليو كدا بتقفش انت ياعم:  بمرح قالت
  بقى منك وأخلص أجوزؾ يارب:  قائبلً  عنو رغماً  فابتسم والدتها تبلحظ أف دوف عينيها طرؼ من

 ومربعة ومراتك إنت قلبك على قاعدة ياحبيبي ال-

 غرفة نحو واتجهت..  الحمل بسبب االكل فى برغبة تشعر لم النها يدىا لتغسل حبيبة ونهضت ثبلثتهم ضحك
 فدلف غرفتو فى بها ولحق يديو وغسل حاـز نهض لحظات عدة وبعد رف الذى ىاتفها على لتجيب القديمة حاـز
 ترفستين أرفس بفكر..  دى الكورة من امتو ىخلص ياخويا يانور عارؼ انا:  بمرح تقوؿ وسمعها بو تشعر أف دوف
  وأخلص السابع فى واولده دا الواد فى كدا
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  ياحبيبة ابنى ترفسي عايزة!  تترفسي ياللى مين ترفسي:  يصيح وىو نحوىا حاـز ىروؿ

  ياخويييييييا إلحقنى وىيرفسنى سمعنى حاـز دا يانور أحيييو:  وقالت ضاحكة انفجرت

  ياحبيبتى بقى ىيجرالك اللى تستاىلى..  عليكم ُسلط أعمالكم من دعوة ماليش:  ضاحكاً  نور قاؿ

**** 
 أياـ عدة وبعد

 ! أىو معايا مانت يعنى لوحدى ىنزؿ انا ىو..  بقى وافق يانور بقى خاطرى عشػػػػػػػػػػػػاف-

 مينفعش كدا انما معاكى ىنزؿ وانا نور مع ىنزؿ قوليلو اتصلي.. يعرؼ ماجوزؾ غير من تنزلى ياحبيبة مينفعش-

  يعنى أكذب ىينفع ومش إيو أجيب معاؾ ىنزؿ ىيسألنى وىو مفاجأة اعملو عايزة انا بس-

 ؟ ىجيبهولك وانا بايو تفاجئيو عايزة قوليلي ياستى طيب-

 اما بقى إيو فرقت االوقات معظم فى لوحدى السوؽ بروح منا وبعدين.. اقولهالك اتكسف حاجات دى ياعم ال-
 ؟ دلوقتى انزؿ

 ؟ فين دا المحل ىو..  مايعرؼ غير من بتنزلى مش نازلة انك عارؼ بيبقى جوزؾ االقل ع-

 السوؽ جنب-

  عادى وىننزؿ معاكى ىاجى وانا حاجات تجيبي السوؽ نايحو ىتروحى قوليلو كلميو خبلص-

 ! دا فيو انا اللى الذكاء إيو!  صح تصدؽ-

 المخ عضبلت على مأثر الحمل ياحبيبة بقى معلش:  بمرح قاؿ

  تتعلموا خبلكوا اللى فى الوكيل ونعم اهلل حسبي!!  المخ عضبلت-
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 السيرة ع بيجي أىو:  وقاؿ لهاتفو نظر كبلمو قطو ىاتفو رنين ولكن عليها يرد جاء

  ىنكلمك لسو كنا ياحااااااـز عليكم السػػػػػػػػػػبلـ:  ببسمتو قائبلً  أجااب ثم

 !! حاالً  جاى انا طااب!! ..  إيو مستشفى:  بتوتر وقاؿ وجهو من البسمة فجأة تبلشت

 ؟؟ مالو حاـز:  بفزع حبيبة فصاحت الهاتف أغلق

 ! حاالً  رايحلو وأنا المستشفى ونقلوه اهلل شاء اف بسيطة حادثة:  الباب نحو يتجو وىو قاؿ

 !!  معاؾ جايو أنا استنى:  عينيها من انهمرت قد والدموع بو تلحق وىى قالت

 !! كدا حامل وانتى ياحبيبة بس فين ىتيجي-

 !!  ىاجى يعنى ىاجى دعوة ماليش-

**** 

..  اهلل عبد حاـز اسم وعن األخيرة الحادثة فى جاءت التى الحاالت عن االستقباؿ فى وسأال المستشفى الى وصبل
 ىيقولكم وىو الدكتور ىتبلقوا)…(  رقم االوضة التالت الدور فى اطلعوا:  لهم وقالت االستقباؿ موظفة وجو توتر
  حاجو كل على

 قد بما أحس وقد نور قلب انقبض اليو صعدا وحين..  لهم وصفتو الذى المكاف الى وىرولوا..  توترىم من توترىا زاد
 بلهفة نور وسألو الطبيب نحو وأسرع رأسو من الفكرة تلك طرد حاوؿ!! ..  المشرحة توجد الدور ىذا فى ، حدث

 ! اهلل عبد حاـز على يادكتور طمننا:  بو يشعر ما يكذب أف تترجاه وعيناىا

 ؟ تقربولو انتوا:  قائبلً  حاجبيو بين الطبيب قضب

  عليك باهلل طمنا..  اخوىا وانا مراتو ىى ايوا:  بسرعة رد

 ؟ جوزؾ حاجو دى:  قائبلً  وسألها محفظة ناولهم
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 !! إيو حصلو قولنا باهلل ىى أيوا:  تبكى وىى وقالت أمسكتهم

 ؟ االستقباؿ من معرفتوش انتوا:  عليهما باشفاؽ قاؿ

 ! اسلوب مش دا يكرمك اهلل وطمنا حصل اللى إيو بقى قولنا:  بحدة نور قاؿ

 بس..  غيرىم فيها ومكنش السواؽ يطلعوا وعرفوا اتقلبت راكبها كاف اللى الصغيرة العربية: ..  بأسي الطبيب قاؿ
  هلل البقاء! ..  ولعت العربية وكانت  االواف فوات بعد غير يطلعوه معرفوش لؤلسف

 الصدمات حامل كعادتو نور بينما!!..  صنماً  صارت كأنها اوصالها فى الجمود وسرى حبيبة عروؽ فى الدـ تجمد
 ! ىو إنو أتأكد عايز:  ثابتاً  يبدو أف يحاوؿ وصوت جاحظتين بعينين وقاؿ بقوة ذراعها من أمسكها!..

 ..  تماماً  مبلمحو شوىت النار لؤلسف بس كماف عليو وتتعرؼ تشوفو الـز طبعاً :  الطبيب قاؿ

 ! ..  ىعرفو وانا أدخل ممكن انا يادكتور طيب:  بثبات فقاؿ يديو بين ترتجف أحسها

 ؟؟ إيو البس كاف:  بتماسك وقاؿ لحبيبة نظر

 ازرؽ فى ابيض تشرت: جامد بصوت قالت

 عند قلبو انقبض..  المشرحة الى الطبيب واصطحبو بالرواؽ االرائك أحد على وأجلسها بحناف كفها على ربت
!..  االخر ىو يبكى بأف اليمسح حبيبة حاؿ أف لوال تبكي تكاد وعيناه خاشع بقلب كثيراً  اهلل يستغفر وأخذ دخولها

 اهلل يستغفر وىو للخلف خطوة وعاد نور جسد انتفض..  األبيض الغطاء عنو الطبيب رفع..  الجثماف أماـ وصبل
 بحرؽ يبكي وىى يردد أخذ!! ..  طريقها تشق تركها بل دموعو يحبس أف المرة تلك يستطع ولم أوضح بصوت

 ((غراماً  كاف عذابها إف جهنم عذاب عنا إصرؼ اللهم))

 ((غراماً  كاف عذابها إف جهنم عذاب عنا إصرؼ اللهم))

 ((غراماً  كاف عذابها إف جهنم عذاب عنا إصرؼ اللهم))

 ((غراماً  كاف عذابها إف جهنم عذاب عنا إصرؼ اللهم))
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 ((غراماً  كاف عذابها إف جهنم عذاب عنا إصرؼ اللهم))

 ((غراماً  كاف عذابها إف جهنم عذاب عنا إصرؼ اللهم))

 ((غراماً  كاف عذابها إف جهنم عذاب عنا إصرؼ اللهم))

 ((غراماً  كاف عذابها إف جهنم عذاب عنا إصرؼ اللهم))

 ((غراماً  كاف عذابها إف جهنم عذاب عنا إصرؼ اللهم))

 ؟؟ دا ىو:  وقاؿ كتفو على الطبيب ربت

 يرتدى إنو!! ..  ياهلل! ..  ىو من كاف أياً  الميت لذلك يدعو..  بالرحمة لو يدعو وقلبو خطوات عدة نور منو اقترب
 ! .. حاـز لحية تلك!! ..  حبيبة قالت كماف االزرؽ

 ازرقو اللهم..  ياااارب وارحمنا وارحمو..  السؤاؿ عند ثبتو اللهم..  السؤاؿ عند ثبتو اللهم..  راجعوف إليو وإنا هلل إنا
 .. عذاب سابقة وال حساب ببل الفرودس

 ؟؟ دا ىو:  بهدوء الطبيب قاؿ

 كاف وكماف ماقالت زى ازرؽ البس ىو..  باهلل اال قوة وال الحوؿ:  يتماسك أف يحاوؿ وىو وقاؿ دموعو يمسح بدأ
 وكاف اوووى بيحبك كاف ىو ياارب..  ياارب ياحاـز أعمالك كل منك يتقبل ربنا..  محروقة لحية اثر وفى..  ملتحى
 يارب برحمتك عاملو بعدلك متعملوش يارب..  بقسمتك راضي علطوؿ

 وارحمو اغفرلو يارب..  يااارب وسامحو اغفرلو يااارب:  يهذي وكأنو يردد وىو عينيو بين من مجدداً  الدموع انسابت
 عنو واعف سيئاتو عن تجاوز يارب.. يارب دين وعنده خلوؽ وانساف اووى جدع صاحب كاف دا يارب..  يااارب
 يارب الجنة فى النبي حبيبك مع اجعلو يارب..  يارب سامحو يارب بيشجعنى ديماً  كاف ىو يارب..  يارب واغفرلو

 منو تقبل يارب..  والتجويد القراف غيره بيعلم وكاف..  عليك وبيعرفنا الدار فى اسمائك بيدرسلنا كاف دا يارب.. 
 سامحو يارب..  الدرس بيدينا وىو مرة فى اتغيرت نيتو كانت لو يارب وسامحو..  اووى بيحبك كاف ىو يارب
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  يااارب
 

  مراتو تهدي تقدر عشاف شوية اتماسك..  يرحمو ربنا:  وقاؿ كتفو على الطبيب ربت

 لها سيقوؿ كيف!!  ياهلل..  الجمر من أحر على بالخارج تنتظر التى تماماً  حبيبة أمر نسى كاف وقد نور عينا اتسعت
 !! مات..  حاـز أف

 ىاا:  بااكي بصوت وقالت ذراعو من وأمسكتو بلهفة عليو أقبلت.. نحوىا متجهين الطبيب خلف وخرج دموعو مسح
 !  ىو مش إنو قولي باهلل!!  يانور

 بتوسل تبكي وىى بعنف ذراعو تهز أخذت..  عينيو فى تتجمع الدموع وبدأت يجبها أف يستطع ولم مبلمحو تجمدت
!  فجأة كدا مسابنيش إنو يانور قولي!  دلوقتى وىيطلع علينا بيضحك إنو قولي!  يانور ىو مش إنو قولى باهلل:  وتقوؿ
 ....علي رد..  كددا متسبنيش عليا رد يانور باهلل ساكت متفضلش عليا رد..  ابنو ىيشوؼ إنو قولي

 الجواب على حصلت فقد ذراعيو بين حبيبة تجمدت..  ذراعيو بين وىى باكياً  وانفجر اليو القوية ضمتو انفعالها قطع
 مع اليـو العمل فى سيفعلو بما يخبرىا وكاف ساعات منذ معاىا يمرح كاف لقد..  فجأة ذىب!  حاـز ذىب لقد! .. 

 الدرجة لتلك منهاراً  نور ترى مرة ألوؿ..  حتى البكاء عن توقفت!  صامتة كانت! ..  حقوقهم على ليحصلوا زمبلئو
 لن! ..  حاـز!!!..  ىكذا ليبكي فقد ماذا! ..  صامتة وىي ىكذا نور يبكي لمَ ..؟ الحد لذاؾ مفجع الموت ىل! .. 

 !!!!!!! حاـز! ..  وسبقني وحدى الطريق فى تركني لقد..  يعينني لن..  مجدداً  أراه

 !! تماماً  الوعي عن وغابت ذراعيو بين تثقل بها أحس

 اهلل ينجيها أف بالدعاء معلق وقلبو بحزف لها ينظر نور وبجوارىا الغرؼ إحدى فى وُضعت كانت لحظات وبعد
  تفيق حين قلبها على ويخفف

 أل..  المستشفى فى وحبيبة انا..  ياىدير السبلـ وعليكم:  بفتور وقاؿ الباب عند ووقف خرج..  ىاتفو رنين سمع
 ( بقوة انسابت التى دموعو يمسح وبدأ قالها) ياىدير هلل البقاء.. حاـز.. حاـز بس..  بتولد مش ىى
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 عليك باهلل..  يانور لربنا راجعين كلنا..  راجعوف اليو وانا هلل انا..  باهلل اال قوة وال الحوؿ:  تصديق بغير صاحت
 كتير لحاـز ادعى..  يانور عايزينها احنا اللى الدنيا مش..  ىنروحلو كلنا اف وعارؼ باهلل مؤمن انت..  يانور اتماسك

 ودديما بيحبك ربنا..  يانور عليك باهلل..  بطنها فى واللى بس حبيبة عشاف اتماسك انت بس ىدعيلو كماف وانا
 .. يانور المرادى استحمل عليك باهلل..  صبرؾ فيها بيختبر مواقف فى بيحطك

 أف بعد المكالمة وانتهت..  وأختو عنو ويخفف اهلل يثبتو أف بالدعاء معلق وقلبها نفسو من وتثبت تحدثو أخذت
 !! وىدى حاـز والدة إخبار وىي..  الصعبة بالمهمة كلفها

  حاـز والدة لبيت ىى تذىب كى أوالدىا مع لتجلس تأتى أف منها وطلبت بالخبر أفجعتها بمنار واتصلت معو أغلقت

 

**** 

 مشفى بأى ليعلم بسرعة بنور اتصل.. ويوسف ىو بالمشفى لنور ليذىب لحاـز جرى بما وأخبرتو بعمها ىدير اتصلت
 تدىورت حبيبة حالة وأف المشفى باسم وأخبره بسرعة عليو رد..  تسألو أف ىدير تنتبو لم الصدمة إثر فمن!  ىو

 ويذىبا يوسف ليصطحب للمحل متجها بيتو من محمود الحاج خرج و بسرعة الخط معو أغلق!! ..اآلف  وستلد
 صوب كالسهم رامي وانطلق!! ..  المفجع بالخبر وأخبره والدتو يزور كاف الذى رامى السلم على قابل..  للمشفى
  المشفى

 

**** 

 عايزانا مش جوا مراتك ياشيخ:  بفزع وقالت نور نحو مهرولة العمليات غرفة من الممرضة خرجت المشفى وفى
 !! ىيولدنى محدش وتقوؿ تعيط وعمالة نغيرلها

 ؟؟ ياحبيبة مالك:  قائبلً  برفق عليو وضغط كفها أمسك..  بسرعة خلفها وىو الغرفة ودلفت قالتها
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 !! ىموت ولو ىيشوفنى راجل مفيش العظيم واهلل:  بانفعاؿ تبكي وىى صاحت

 ياحبيبة عليكي باهلل بس اىدى-

.. ىمووووت لو!  يانور ىموت لو واهلل!!  يولدنى وال ىيشوفنى راجل مافى واهلل:  بشدة تتألم وىى أخرى مرة صاحت
 !! ياحاااااـز إلحقني( :  تبكي وىى بألم صاحت)

 يشوفك راجل ىخلى ومش ياحبيبة ىسيبك مش واهلل:  بسرعة وقاؿ إليو ضمها..  األلم من بشدة وصرخت قالتها
  منو حتة اللى..  ياحبيبة ابنو عشاف.. ياحبيبة حاـز عشاف عشانك مش..  بس البنج ويدوكى يغيرولك خليهم بس

 خليهم بس ست دكتورة يجيبولك ىخليهم وانا واستغفرى كدا اهلل سمي:  بحناف وقاؿ السرير طرؼ على أجلسها
 .. جوا يتخنق ما بدؿ حاـز ابن يخرجوا

 طبيبة تقـو أف منو وطلب للطبيب واتجو بسرعة الغرفة ىو غادر بينما للممرضات واستسلمت بوىن رأسها ىزت
 ..مضض على أخيراً  الطبيب وافق إلحاح وبعد..  التوليد بعملية

 

**** 

 قصير العمر ىل!! ..  السهولة وتلك السرعة بتلك حاـز رحل كيف!!  كيف!! ..  كالصاعقة أذنو على الخبر نزؿ
 عليها من كل أف أحس فقط اآلف!! ..  فقط اآلف إال بهذا يشعر لم.!! ..  حقاً  فانية الحياة ىل!.. الدرجة لتلك
 ! فااف

 أحمد صوت أتاه ثوانى عدة وبعد برقم واتصل ىاتفو وأخرج..  المشفى نحو كالمجنوف بها وانطلق سيارتو ركب
 انت المستشفى ع تيجي عليكي باهلل أحمد!! .. ماات!!  أحمد يا ماات حاـز:  يبكي وىى متهدج بصوت فقاؿ
 عليك باهلل ياأحمد الحقنا!.. كماف بتولد واختو ولوحده ىناؾ منهار انو بيقوؿ نور حما!! ..  تمسكنا ىتعرؼ اللى

 !!الحقنا ياشيخ

  المشفى اسم أعطاه أف بعد أحمد مع الخط وأغلق باكياً  وانفجر قالها
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**** 

 وال الحوؿ" ..”  باهلل إال قوة وال الحوؿ" بسرعة يردد أخذ!! ..  بو تهتز األرض أف يشعر وىو رامي مع الخط أغلق
 " باهلل اال قوة

 يعلق أخذ! ..  وأختو أمو وعلي حاـز زوجة على يخفف أف ويدعوه الرجيم الشيطاف من باهلل يستعيذ وأخذ كثيراً  قالها
 فلمَ ..  الدنيا ىذه فى اهلل مراد على الحياة ىو الوحيد طريقها وكاف الجنة البداية من اختاروا بأنهم ويخبرىا باهلل قلبو

  الجنة أىل من حاـز يجعل أف فيو ظنٍ  بحسن اهلل يدعو أخذ.. !! ..  الطريق ىذا انتهاء عند الحزف

 مبلبسو ليبدؿ لغرفتو وانطلق الروحانية الحالة تلك من أفاؽ..  وألىلو لحاـز ويدعو يستغفر وىو دقائق عدة مضت
  بسرعة

 ؟ ياأحمد فين رايح:  السريعة حركتو تتابع وىى وقالت بوىن عيناىا آميرة فتحت

  المسشفى رايحلهم وأنا بتولد حاـز مرات:  وقاؿ االبتساـ حاوؿ

  بالسبلمة يقومها ربنا:  بفتور وقالت الفراش طرؼ على وجلست بوىن لو نظرت

 ؟ تعباف ؟؟شكلك مالك:  بمبلبسو منشغبلً  اليزاؿ وىو لها فنظر ونبرتها لونها ذبوؿ الحظ

 فعبلً  شوية بتعب حاسو:  بوىن قالت

 ؟؟ طيب بايو حسة طيب..سخنة مش انتى:  قائبلً  حاجبيو وعقد جبتها وتحسس منها اقترب

 مش يعنى علطوؿ دى الفترة فى بتعب إنى عارؼ إنت..  المستشفى روح أحمد يا دماغك متشغلش:  بوىن قالت
  جديدة

  شهر كل بتاع الطبيعي التعب ىو ياأحمد حاجو مافيا واهلل:  فأدرفت بتفحص لها نظر

 أرجع ما على نفسك من بالك خلى طيب:  قائبلً  رأسها على مسح
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 حاضر-

 سقطت الصالة منتصف وفى غرفتها نحو ببطء تخطو بدأت أغلقو وحين الشقة باب حتى ىى وودعتو الغرفة غادر
 المرة ىذه جداً  شديداً  كاف ولكنو يختفى األلم لعل بقوة عليها تضغط وأخذت معدتها أمسكت..  األرض على بقوة
 بحسرة وقالت عينيها فى الدموع انسالت..  تتعثر حين تحملها كانت التى أحمد يد حتى التجد وىى تبكي بدأت.. 
 ! غيرؾ ماليش ىنا أنا بس معاىا كتير ىناؾ ماىما!  تعبانة وأنا تسيبني ياأحمد كدا: 

 يديهما بخط ورقو بو الذى المعلق االطار ذلك فرأت بصرىا امتد..  فأكثر أكثر يعتصرىا واأللم بحرقة تبكي اخذت
 ليعلقها اطار فى وىى بها حضر التالى المساء وفى..  يخطوىا وبدأ بيدىا أمسك حين سوياً  كتباىا يـو تذكرت..  معاً 

  الحائط على

 ((  عنده من ىتفرج.. ربنا استغفر))

 واتجهت أخيراً  نهضت كثيرةً  محاوالت وبعد..  تنهض كى حولها ما على تتكأ أف وحاولت كثيراً  اهلل تستغفر أخذت
..  األلم بها اشتد..  فراشها اماـ وصلت..  ببطء تسير وىى غرفتها دخلت..  حولها ما على متكئة وىى غرفتها الى

 !! األرض على وسقطت شئ كل اختفى لحظة وفى! ..  حولها من تختفى والحياة بها يدور المكاف أف أحست

 

**** 
 لشقتهم وصعدت عمارتهم وصلت!! ..  بو حل بما وأختو أمو ستخبر كيف..  لبيتو ذاىبة وىى أقدامها تجر كانت

:  بلـو وقالت عليها سلمت التى أمها على ونادت اليها تضمها وىى بحبور وأدخلتها بحفاوة ىدى استقبلتها.. 
  يابنتى فيهم روحى اف عارفو مش ياىديررر ليو العياؿ مجبتيش

  تلميهم عارفو ومتبقيش ياماما تسعو يخلف حاـز اهلل شاء اف:  بحماس ىدى قالت

 ويباركلى يااااارب كدا وحاـز انتى بعيالك افرح ياررب ياىدى يااارب:  وقالت للسماء كفيها ورفعت االـ ضحكت
  وفيهم فيكم ربنا
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 تلك عليهما وتفسد ستخبرىما كيف!  بحاـز تعلقهما شدة من صمت فى تبكى وبدأت مكانها ىدير تسمرت
 !! مجدداً  يرياه لن بأنهما ستخبرىما كيف!! ..  السعادة

 ! الشر اهلل كفى خير!!  ليو بتعيطي يابنتى مالك:  بقلق فقالت تبكي أنها األـ الحظت

 ؟؟ صح كويسين ؟؟الوالد ليو بتعيطي قولييلينا ياىدير مالك:  وقالت ىدى منها اقتربت

**** 

!!  استحالة واهلل!!  استحالة ال!!  يابابا إيو بتقوؿ انت!!  ايييو:  يوسف صااح باالسفل محمود الحج محل وفى
!  يابابا مقلب انو قولى علييك باهلل( يردد وىو يبكي بدأ!! ) صح مقلب عليا عاملين انتوا دا بتقولو انت اللى مينفعش

 !! عايش حاـز اف قولى

 ىينفعو اللى ىو الدعا..  الجنة ويدخلو يرحمو اهلل يابنى ادعيلو:  وقاؿ االخر ىو يبكي وىو أحضانو الى والده جذبو
 !  دلوقتى

 حاـز!!  يابابا يموت ملحقش الفجر فى سايبنى لسو ىو!!  مماتش حاـز!!  عاايش حاـز يابابا الالالال:  باكياً  انفجر
 عايش عايش عايش بقولك ليو عليا مبردتش انت مماتش بقولك يابابا!! ..  عارؼ انا عليا بيضحك ىو يابابا عايش

!!!! 

  زوجتو بجوار يقف أف يستيطع كي يتماسك وأف لو يدعو أف منو ويطلب القراف من بآيات ويصبره يهدأه والده أخذ

 ؟ دلوقتى إيو ىنعمل طيب:  يتماسك أف محاوالً  وقاؿ عنو ابتعد..  قليبلً  روعو ىدأ كى يهدئو أخذ

  المستشفى ىنروحلهم:  والده قاؿ

 ! دى الظروؼ كل فى لوحده ميبقاش نور عشاف يابابا يبل طيب:  بارد بوجو وقاؿ الباب نحو يوسف اتجو

 ؟؟ إيو ظروؼ-

 !! حاـز:  بدىشة وصاح الصوت مصدر الى بصعقة فنظر خلفو من الصوت جاؤه
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 ؟ إيو فيو نور مالو..  يابنى ليو كدا اتخضيت مالك:  بهدوء رد

 ؟ عايش أنت..  أأأ:  بفزع وقاؿ بدىشة لو ونظر لسانو يوسف ابتلع

  ؟ ياحاج دا مالو:  بتعجب وقاؿ محمود للحاج ونظر حاجبو حاـز رفع

 مالكم:  بدىشة قاؿ..  اليو نظراتهم اليفهم بينهما وحاـز يوسف دىشة من أقل محمود الحج دىشة تكن لم
 !! نور ومالو ليو كدا بصاينلى ياجماعو

 !! ياحاـز عايش انت:  عينيو من تنهمر والدموع بفرحة قائبلً  وجهو وتحسس محمود الحاج منو اقترب

 ( ساخراً  بمرح قالها) إيو وال كدا غير قالكم حد فى عايش اه:  بتعجب قاؿ..  لحضنو جذبو ثم قاالها

 قلبنا وقفتوا انتوا دا!!  دا بتاعكم الماسخ الهزار إيو:  بضيق قائبلً  محمود الحاج دفعو

  حاجو فاىم منا وربنا فهمنى عليك باهلل:  حاـز قاؿ

 مكانو اعرؼ كلمتو انا وبعدين..  المستشفى فى وىما حادثة فى موت اهلل القدر انك وقالها ىدير كلم نور:  قاؿ
 .. و دلوقتى وبتولد الطلق جالها الخبر سمعت لما مراتك اف قالى

 ؟؟ بتولد حبيبة:  بدىشة قاطعو

 ع وبعتو لرامى قولت وانا دى والحاجات والدفنة التغسيل عشاف واختك المك تقولك ىدير بعت وانا ايوا-
 !! ىناؾ مات اللى والراجل مراتك مع لوحده ميبقاش نور عشاف المستشفى

 ؟؟ موت انى كماف عارفين دلوقتى وىدى ماما يعنى اهلل اال الو ال-

 من مانفهم لحد هلل الحمد صحيح مش الخبر اف بسرعو أبلغهم ىروح وانا ياحاـز لمراتك روح:  قائبلً  يوسف اندفع
 ! نور

 الطريق وطواؿ ىاتفو يوسف اخرج..  المشفى الى محمود الحاج برفقة حاـز وانطلق حاـز بيت باتجاه وغادر قالها
  سلم سلم يارب..  اهلل ويدعو الخطى يحث وىو كثيراً  يستغفر أخذ!  تجبو لم ولكنها بهدى يتصل أخذ
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 دفع..  إفاقتها ويحاوالف وىدير ىى تبكي وأمها األرض على وىدى المفتوح الباب أماـ وصعق ركضاً  الدرج صعد
..  األرض على التى آميرتو سوى يرى يكن لم..  نقابها ترفع ىدير اف االساس من يلحظ ولم نحوىا وإندفع الباب
 ياىدى فوووقى ىدى:  مرتفع بصوت يقوؿ وىو يديها فى يفرؾ وأخذ الفراش على ووضعها غرفة أقرب ودخل حملها

 ! عااايش حاـز العظيم واهلل!! 

 يايوسف؟؟ عايش:  بفرحة وقاالت والدتو شهقت

  بقى فوقى ياىددى عااااااااااااااااايش..  ياطنط عايش العظيم واهلل:  بسرعة قاؿ

 يعرفها طريقة آخر استعماؿ قرر!! ..  جدوى دوف ولكن أنفها من ويقربو يديو على يرش وأخذ العطر زجاجة أمسك
 !!  دا ىعملو اللى على ياىدى سامحينى:  وقاؿ بحناف لها نظر..  للمشفى ينقلها أف قبل

 ووضعت فراشها فى انتفضت!! ..  أثرىا على أفاقت مدوية صفعة محدثا وجهها على بو ونزؿ الهواء فى كفو رفع
 !! تبكي وبدأت خدىا على يدىا

 ..  باهلل أقسم عاايش أخوكي ياىدى هلل الحمد هلل الحمد:  بفرحة لها ويقوؿ االخر ىو يبكي وىو ذراعيو بين جذبها

 عايش؟:  البكاء من مختنق بصوت قالت

  هلل الحمد عااايش العظيم واهلل-

 إنى عليا حقك ياىدى آسف:  بحناف لها قاؿ..  فرحاً  تبكي المرة ىذه ولكن تبكي وأخذت خدىا على يدىا وضعت
  عليا حقك بفوقك كنت واهلل بس ضربتك

 ليك وشكر حمد ألف..  عايش أخويا إف بشرتنى انك كفاية يعجبك اللى تعمل انت:  وقالت عنها رغماً  ابتسمت
  ياارب

 ياحج خبلص:  الفرحة بدموع األـ قالت بينما..  وجهها على باسدالو فأسرعت مرفوع نقابها أف ىدير الحظت وأخيراً 
 !! إيو وال ماصدقت انت يوسف
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  بالي مخدتش واهلل ياطنط آسف:  لؤلرض ناظراً  وقاؿ باحراج عنها وابتعد تركها..  ىدى يضم الزاؿ أنو الحظ

 !  الحلوة باألخبار مبشرنا ديماً  يارب يايوسف تسلم:  وقالت أمها وكذلك بخجل ىدى ضحكت

 !! ياختى انتى مش:  وقالت لهدير نظرت ثم

 ! ..  قالى اللى نور مش ياطنط يعنى مالى وانا:  وقالت بخفوت ضحكت

  المستشفى أوديكم عشاف ماتجهوزا على برااا أستناكم ىطلع انا اذنكم عن:  باحراج يوسف قاؿ

 !! ليو مستشفى:  واحد صوت فى صاحوا

 !! بتولد حبيبة إف أقولكم نسيت آآآآخ:  وقاؿ جبهتو ضرب

**** 

  المشفى وفى

 !! قلبي توقع ياحيواف كدا:  وقاؿ بقوة إليو وضمو رامي بكى بينما حاـز رأى حين مكانو وتسمر نور عينا اتسعت

 !  طاااه حاجو أى!! ..  زالبية!! ..  أكسجين..  نفس!!..  ياعم فعصتنى ياعم:  بمرح حاـز قاؿ

  كماف وأعصرؾ ىفعصك أنا ال:  يقوؿ وىو أكثر عليو قبضتو وأحكم رامي ضحك

  دا الخبر نشر اللى والواد انت!!  لوحدؾ انت ومش:  وقاؿ المندىش لنور والتفت ترؾ

 ؟؟ الخبر تنشر عشاف يانور ماصدقت:  ببسمة حاـز قاؿ!! ..  بدىشة بحاـز يحدؽ نور كاف

 يتخيل أف اليستيطع فهو..  نور بو يشعر بما يشعر وىو قليبلً  حاـز احتضنو بحرارة يبكي وأخذ ذراعيو بين نور جذبو
 احنا..  بنموت مش احنا! ..  يانور ميت مكنتش أنا:  صاحبو أذف فى ىمس!! ..  نور فيو سيرحل الذى اليـو حتى

  ياصاحبي الموت.. ؟؟ إيو خطوتها والجنة.. ؟؟ للجنة نوصل عشاف مش!  ليو عايشيين احنا اماؿ..  بنرتقي
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 عند وروحى فعبلً  ميت وأنا تخيلتى لهنا الطريق فى جاى وأنا:  أكثر بهدوء ىمس الذى حاـز يدي بين يرتعش نور بدأ
  أوووي حيرنى بجد السؤاؿ..  ؟ تعيطوا ىتفضلوا وال صدقات وتطلعوا ىتدعولى كنتم ياترى..  ربنا

 انت..  ىتحزف وال تتراجع وال ىتتأخر مش أموت لما انى يانور احلف:  بجدية حاـز فقاؿ دموعو يمسح نور بدأ
 بتقولى كنت ديما مش..  نحققو نفسنا اللى للنجاح..  نوصلو عشاف عايشين اللى لحملنا سبقتك أنا عشاف ىتفرح
 ؟؟ جنة الدنيا فى النجاح

 ! إوعدنى:  اياه مشجعاً  حاـز فقاؿ نور صمت

  ياصاحبي بوعدؾ:  قوى بصوت قاؿ

  يارامي وانت:  بجدية قائبلً  لرامي ونظر تركو

  ياحاـز ىقدر مش أنا:  بحزف قاؿ

 ؟؟ الجنة ادخل انى وتدعيلي اسبقك لما تفرحلى ىتقدر مش..؟؟ بالظبط إيو ىتقدر مش-

  الناس على وأوزع ىدبح ىتموت لما فأنا ياعم عليا كاف واف:  حاـز فقاؿ رامى وجو على بسمة ارتسمت

 يعنى فرحانين مش يبل صدقة:  قائبلً  حاـز فضحك رامي ابتسم

  يكرمكوا اهلل دى السيرة ع بقى قفلوا:  قائبلً  كتفيهما على نور وربت بالمشفى النهم خفيض بصوت رامى ضحك

 عليك السبلـ:  ببسمة قائبلً  ورد خطوتين وابتعد منهما واستأذف للشاشة فنظر رامى ىاتف رف أحدىما يتكلم أف قبل
 ياتقى

 كلكم انتوا..  كويس بقى صوتك هلل الحمد ؟؟ عندؾ االخبار إيو..  يارامي السبلـ وعليكم:  باكي بصوت قالت
 ؟ صح كويسين

 …  صحيح آه كويسين كلنا هلل الحمد:  ببسمة قاؿ
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 ىو بابا..  أنا أكلمو ىاتى:  بانفعاؿ يبكي وىو وقاؿ والدتو من الهاتف سحب الذى مؤمن ابنو صوت جملتو قطع
 تانى؟ ىشوفو ومش ربنا عند وراح مشي حاـز عمو

 تانى ىتشوفو اهلل شاء واف هلل الحمد موجود حاـز عمو ياحبيبي:  بطيبة وقاؿ أسلوبو من ابتسم

 ؟؟ يابابا بجد:  بحزف قاؿ

 بجد ايوا-

 ؟؟ مشي انو قالتلى ماما ليو طيب-

 ؟؟ تكلمو تحب..  موجود طلع هلل الحمد ىو بس مشي فكراه كانت ماما-

 ! خاطرى عشاف يابابا آه:  بسعادة قائبلً  مكانو من قفز

 .. ثانيو استنى طيب-

:  مؤمن مع دوماً  بها يتعامل أف اعتاد التى المرحة بروحو حاـز قاؿ ، مؤمن انو واخبره الهاتف واعطاه حاـز من دنى
  مؤمن ياشيخ عليكم السبلـ

 ؟؟ صح ممشيتش انت!  حاـز ياعمو السبلـ وعليكم:  بفرحة وصاح مكانو من الطفل قفز

  ياحبيبي ممشيتش يامؤمن ال-

 بتحبنى انتى مش..  كتير حضنتك ابقى مشيت لو عشاف بقى كتييير احضنك عشاف اشوفك عايز انا طيب-
 ؟ احضنك

  اهلل شاء اف ىجيلك ماىتجيبها اوؿ نونا بتجيب طنط:  وقاؿ بشدة حاـز ضحك

  ؟ بنت وال ولد بتولد حبيبة وطنط!!  اهلل-

  اهلل شاء اف بنت-
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 تخلينى انت ينفع..  كدا قالى بابا..  البنت مع العب ىينفع مش معاىا ألعب ولد عايز انا بس:  قائبلً  شفتيو لوى
 ؟ بتاعتك ىى مش..؟؟ معاىا العب

 لما يامؤمن ربنا تدعيلى معودؾ انا مش..  براحتك معاىا وتلعب ىيوافق وىو لبابا ىنقوؿ:  وقاؿ مجدداً  حاـز ضحك
 ؟ حاجو بحتاج

  لربنا ىقوؿ وانا إيو عايز ايوف-

 ؟ ماشي بتاعتها والنونا ىى بالسبلمة تقـو حبيبة لطنط تدعى عيزاؾ-

  ألعب ىروح وانا بقى ماما خد..  ياعمو ماشي:  بسعادة قاؿ

  مؤمن خد:  قائبلً  وىمس لرامى الهاتف ناوؿ قد حاـز كاف لحظة وفى

  يامؤمن ايوا:  وقاؿ الهاتف أخذ

 ؟؟؟؟؟ مؤمن بيكلم اللى مين ىو:  بدىشة قائبلً  تقى صوت جاؤه لحظات عدة بعد

  عايش طلع هلل الحمد ماىو..  حاـز:  بسعادة قاؿ

 ..؟؟ ازاى:  وقالت عيناىا اتسعت

 ؟ ياتقى لمؤمن قولتى ليو( :  بعتاب وقاؿ رفيقو عن ابتعد.. ) ازاى منو حتى نعرؼ وملحقناش شايفينو لسو واهلل-

 بس! ..  طفل وانو قولتلو لما غلطت انى وعارفو يارامى اسفو انا واهلل:  باكية وقالت عليها واغلقت غرفتها دخلت
 ع من قومنى..  بعيط بتشوفنى لما زيك وعمل شافنى وىو كماف اانا انهارت معاؾ قفلت منهار وكنت كلمتك لما

 بيمسح وىو واالخبلص الفاتحة سورة ويقرأ الصغيرة بايده دموعى يمسح وقعد ميا وجابلي السرير ع وقعدنى االرض
 ولقيتو..  حاجو أى من ياماما متزعليش يقولى وقعد حضنى فى خدنى فراح اكتر عيطت انا ساعتها..  وشي على

 زعبلف بابا اف قولتلو فروحت!! ..  ىو مش بالظبط معايا اللى انت اف حسيت العظيم واهلل مزعلك اللى إيو بيقولى
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 يارامي اسفة انا..  ربنا عند راح صحبو حاـز عمو عشاف فقولتلو ليو زعبلف انت فقالى زعبلف ىو عشا زعبلنو وانا
 ..و واهلل

( :  قائبلً  ىمس ثم.. ) بجد يكرمك ربنا بجد بس..  هلل الحمد خير حصل متعتذريش ياتقى خبلص:  بحناف قاطعها
  فكرة على بحبك

 اقعد وعايز فجأة وحشتونى انككم حسيت بقى وأجيلكم دوؿ العياؿ من ىزوخ:  بمرح فقاؿ دموعها وسط ابتسمت
  معاكم

 ..  ؟ إيو وال اجيلكم:  فأردؼ بخجل ابتسمت

 وتودينا مؤمن أنا ىجهز عليا رف بشوية  ماتيجي وقبل..  طبعاً  مراتو على مايطمن لحد صاحبك مع خليك ال-
  المبلىى

 !!؟ المبلىى:  بتعجب قاؿ

  وحشناااؾ بتقوؿ مش..  كماف والمعمورة المبلىى اه-

 فى احنا!!..  كماف والمعمورة مبلىى انما..  وكدا بقى موبيبلت يعنى وحشتونى خبلص غلط فهمتى انتى الالالالال-
  ياتقى الشهر نص

  فيلم على ونسهر فشار ىعمل وانا البيت فى ونشويها  درة ىاتلنا خبلص:  قائلةً  ضحكت

 ؟ صح سمعت انا.. ؟ فيلم-

  بيحبو مؤمن..  UP ىنشوؼ أيوف-

  فيو بموت وأنا:  بحب قاؿ

  رامي ياحج الشهر نص فى واحنا رصيدي خلصلتى بقى الصحابك روح:  وقالت بخجل ابتسمت

 عليكم السبلـ يبل..  مؤمن اـ ياحجة ربنا بؤؾ منك يسمع-
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 ؟؟ دى اللغبطة حصلت ازاى ياحاـز صحيح آه:  قائبلً  اليو وعاد لصديقو والتفت المكالمة أنهى

 محفظتك معاه وكاف لحية وعنده ازرؽ البس واحد فيها وكاف حصلت حدثة فى:  قاؿ الذي لنور ونظر شفتيو مط
  ياارب يرحمو ربنا..  وموبايلك

 على طلعنا وبعدىا واشتكينا النقابة روحنا انهاردة..  يااارب يرحمو ربنا..  باهلل اال قوة وال الحوؿ:  بحزف حاـز تمتم
 منى اتسرقوا والموبيل المحفظة راجع وانا بس..  المتأخرة والحاجات القبض صرفولنا هلل الحمد ما لحد مكاف كذا
 .. 

 !! ربنا عند إيو حسابو دا!!  سرقو على ميت واحد!!  الخاتمة حسن ارزقنا ياارب:  بفزع وقاؿ رامى شهق

 ! لقاىم وىو حاـز من وقعوا يكونوا ممكن يارامي ظن سوء ببلش:  بسرعة نور قاؿ

 وال بصحابهم بيتصل لقاىم اللى وبعدين بعضهم على والمحفظة الموبيل منو بيقع محدش طبعا أل:  بحدة رامي قاؿ
 ؟؟ إيو

 احنا وبعدين.. ؟؟ صح للميت ندعى المفروض عليك حراـ..  ظن سوء ببلااش يارامي بجد:  بجدية حاـز قاؿ
 وانا او بتغتاب وانت يجي ممكن!  ثانية فى بيجي الموت اف..  حصل اللى من واهلل درس نتعلم كلنا المفروض

 احنا اماؿ! ..  دى الصغيرة بالحاجات ديماً  بعض نفكر الـز!  مثبلً  بصره بيغض مش نور او بيغتاب لحد ساكت
 ؟؟ ازاى صالحة صحبة المفروض

 علطوؿ يفكرنى حد محتاج بس تانى الظن ىسيئ ومش ىستغفر انا ياحاـز خبلص:  بحزف رامى وقاؿ رأسيهما ىزا
 ماشي؟؟.. حد سيرة مجبش عشاف ورايا ويفضل

  ماشي-

  وفاة شهادة مايطلعولك قبل بقى للدكتور ىنروح:  نور قاؿ
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 باهلل اال والقوة الحوؿ:  بحزف وقاؿ محفظتو حاـز أمسك..  لحاـز وناولهم وىاتفو حاـز محفظة جيبو من أخرج ثم
 كانوا متخيل مش بجد بس! ..  منى ضاعت المحفظة عشاف ومكتئب جدا زعبلف وشوية ساعو من كنت.. 

 !!  كدا اووى اووى عليهم ازعل عشاف ربنا عند بايو ىينفعونى

 وفتحها أخرجها..  التخصو والتى بها اللى المطوية الورقة لتلك باىتماـ ونظر عشوائية بحركة محفظتو وفتح تنهد
  صديقيو ليسمع أوضح بصوت قرأىا ثم بصمت وقرأىا

!  عمرى ضامن مش بس لصحابهم أرجعهم ونويت لقيتهم..  بتوعى مش الشماؿ جيبي فى اللى والموبيل المحفظة“
 " لى الدعاء أرجو..  عنهم سأسأؿ ألني لصحابهم إعادتهم مت إف أرجو

 دي باالخبلؽ انو اعرؼ مكنتش واهلل العظيم اهلل استغفر!  يارامي فعبلً  اثم الظن بعض اف باهلل اال قوة وال الحوؿ-
 ! يااارب يرحمو ربنا

 يرحمو ربنا..  حاسس قلبو مايكوف زى..  يارب يرحمو ربنا عليو اهلل ماشاء كدا حد فى ىو!  ياهلل:  بتأثر نور قاؿ
  يااارب

 ! الىلو يوصلوا عشاف جيوبو بقيت فى يدوروا عشاف للدكتور نروح المفروض:  حاـز قاؿ

  نقولو نروح يبل خبلص-

 ؟؟ تماـ..  لوحدىا متبقاش حبيبة عشاف ياحاـز ىنا انت وخليك ورامى وانا ىروح:  نور فقاؿ لبعضهم نظروا

 

**** 

 بلعبتها وحدىا فيو تلعب جانبياً  ركناً  تأخذ وابنتها سوياً  يلعبوف وىم األطفاؿ وتراقب ىدير ببيت تجلس منار كانت
 خوفاً  باهلل اال القوة اهلل ماشاء وتردد المعوذتين تردد وأخذت أخرى مرة ىدير الوالد نظرت..  بسواىا التلعب التى
  زعبلنة؟ شكلك ياطنط مالك:  ببسمة لها وقاؿ نور أوالد أكبر مالك منها اقترب.. تقصد أف دوف تحسدىم أف من
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  إخواتك مع لعب كمل روح..  مفيش الياحبيبي:  وقالت طيبة ببسمة لو نظرت

 ! معانا بتلعب مش مراـ ليو ىى طيب..  اممم-

 علطوؿ لوحدىا قاعدة عشاف..  حد مع تلعب بتعرؼ مش ىى عشاف:  وقالت ابتسامتها على تبقى أف حاولت
  اخوات ومعندىاش

 ؟ معاىا يلعبوا ياطنط اخوات ماتجيبلها طيب:  ببراءة قاؿ

 مريم مشكلة تكرر ال كى تنجب لن أنها الحوار احتد اف بعد فيو قررت والذي عمر وبين بينها نقاش آخر تذكرت
 األولى ابنتها بموت متأثرة أنها وراعى مشاعرىا الوقت ذلك فى ىو وراعى..  مراـ مشكلة تعالج حتى االقل وعلى
 ؟ منين النونة بتجيبي عارفو مش انتى:  قائبلً  شرودىا مالك قطع..  أكثر عليها يضغط أف يشأ ولم مريم

 ؟ يامالك منين:  االىتماـ متصنعة وسألتو لبرائتو ابتسمت

  حتى ماما اسألى..  والد بعدىا عندؾ ويبقى بتكبر بطنك ىتبلقى وبعدىا اووى كتير ربنا ادعى ياطنط بتصلي وانتى-

  مراـ مع يلعبوا والد عندى يبقى عشاف بقى كتير ربنا ىدعى انا يامالك شكراً  اممم-

 تبصلي بترضي مش ىي بس معاىا ألعب وعايز بحبها أنا.. ؟ اخوات ماتجيبلها لحد معاىا ألعب ممكن أنا طيب-
  حتى

.. عارفو فمش معاىا بيلعب صغير محدش وكماف يامالك صغيرة ىى..  حد مع ازاى تلعب بتعرؼ مش ىى عشاف-
 ؟ ازاى بتلعبوا وتعلمها انت معاىا تلعب ماتجرب

  ىعلمها ياطنط حاضر:  قائبلً  تحمس

 وبتلعبي ليو معانا بتلعبى مش انتى:  بانفعاؿ وقاؿ عروستها منها وجذب مراـ من حاـز اقترب اللحظة تلك وفى
 ! بس دى بالعروسة
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 نحوىما فهروؿ تبكي بدأت..  منو لعبتها أخذ تحاوؿ وأخذت ببطء نهضت بل االساس من لو تنظر لم..  تجبو لم
  علمها محدش عشاف زيك تلعب بتعرؼ مش ىى ياحاـز متضايقهاش:  بانفعاؿ وقاؿ أخيو يد من اللعبة وجذب مالك

 ! معاكوا ىلعب ومش واحمد ىبو مع ىلعب انا طيب:  طفولى بضيق وقاؿ حاجبيو عقد

 لتأخذ يدىا مدت..  البكاء عن توقفت وكانت أمامو وأجلسها األرض على مالك الطفل فجلس وانصرؼ تركهم
 ماشي عليها تدورى وانتى ىخبيها أنا..  ؟؟ سوا نلعب رأيك إيو:  واسعو ببسمة وقاؿ ظهره خلف وضعها ولكنو لعبتها

 ؟؟

  عينك غمضي:  لها وقاؿ نهض ثم مجدداً  فقاؿ تماماً  قالو ما تستوعب لم

 ماشي؟ أقولك ما لحد كدا خليهم:  قائبلً  عينيها على ووضعهما الصغيرين كفيها فأمسك لو تستجب لم

  بقى عليها دورى يبل:  قائبلً  كفيها وأزاح نحوىا وجرى فوقها ووضعها نحوالطاولة وىروؿ ييأس ولم تجبو لم

 ال:  طفولية بجدية وقاؿ يدىا من أمسكها..  البكاء على يوشك صوتاً  تصدر وبدأت حولها ثم يديو فى نظرت
 ؟ سوا عليها ندور يبل..  بنلعب احنا متعيطيش

 ؟ بقى إيو اسمك:  ببسمة فقاؿ بااليجاب رأسها ىزت

 ( مراـ) ماـ:  قائلةً  شفتيها حركت وأخيراً 

 ؟؟ إيو اسمي تعرفى عايزة مش..  يامراـ اسمك أووى حلو-

 ؟ إيو اسمي بقى كدا قولى..  مالك انا:  فقاؿ بااليجاب رأسها وىزت لو نظرت

 ! مك-

  ماااااااااااااااااااااااااااااااااالك ورايااااا قولى يامراااـ ال-

  ماااااااااامك:  وقالت يفعل مثلما فمها فتحت
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 ؟ سوا العروسة ع ندور بقى يبل..  مامك حلو-

  االوضة لحد سباؽ نعمل ماتيجي:  بحماس فاقل رأسها ىزت

 ! عوسة ال:  قائلةً  راسها ىزت

  عليها ندور بينا يبل طيب:  قائبلً  فابتسم أوالً  لعبتها تريد أنها ففهم

**** 

 حاـز الحظ..  الستبلمو االجراءات انهاء فى وبدأوا أىلو جاء..  بجيبو ىاتفو وجدوا بعدما الميت ذلك بأىل اتصلوا
 من تنساه واوعى كتييير ادعيلو..  يرحمو ربنا:  قائبلً  كتفو على وربت منو اقترب..  بينهم بحرارة يبكي شاباً  ىناؾ أف

  صدقاتك

 مين انا بس..  ادعيلو الـز ياشيخ صح انت يااارب يرحمو ربنا:  البكاء شدة من يرتجف ىو وقاؿ لحاـز الشاب نظر
 مكنش ىو بس..  معقد عليو ونقوؿ البيت فى علطوؿ عليو بنتريق وكنا كويس كاف ىو!  زيو اموت لما ىيدعيلي

 !!  كدا يموت ىو لما أزاى ىموت انا اماؿ!  أووى صعبة موتة!!  محروؽ ماات االخر فى بس بكبلمنا بيتأثر

..  بيسامحو وربنا لحظة فى بيتغير االنساف..  ياصاحبي إيو ىيبقى بكرا عارؼ محدش:  وقاؿ مجدداً  كتفو على ربت
 واهلل..  لقاىم واخوؾ منى وقعوا ومحفظتى موبايلي انا..  تانى بخير كرمو ربنا بس محروؽ مات فعبلً  ىو وبعدين
 االمر يسر وربنا..  مايرجعهم قبل مات لو عشاف بتاعتو مش دى الحاجو اف محفظتى  فى وحطها ورقو كتب يرحمو
 تنساه اوعى عليك باهلل بس..  اهلل فى ظننا بحسن الجنة أىل من اهلل شاء اف نحسبو..  موتو بعد لصاحبهم ورجعوا

  دعائك من

 ىنبقى ياعم تموت لما بتريقة واقولو دى بيكتبها ىو اللى الورقة على عليو بتريق كنت عمرى طوؿ..  اهلل سبحاااف-
 ..  ياخويا يرحمك اهلل..  صاحبك على ندور

 ؟؟ إيو أعملو ممكن انا ىو:  قائبلً  الشاب لو فنظر حاـز ابتسم

  عليو صدقات وتطلع بيقولهالك كاف نصيحة باى وتمشي..  بالدعاء ومتستهونش تدعيلو-
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 ؟ قراف أقرألو ينفع طيب-

  دا للميت ثوابو اف بنية تقرأ ينفع انو ويب اسبلـ موقع على قريت أنا واهلل-

 ؟ دا ويب اسبلـ مين-

  كدا فتاوى موقع-

 شاء اف عنى ثواب يوصلك عشاف زيك وابقى ألتـز وىحاوؿ بنصايحك ىعمل أنا ياخويا طيب:  بحماس الشاب قاؿ
  قبرؾ فى وانت اهلل

 وانا تكلمنى تروح تقدر ولما رقمى تاخد ممكن..  جامد ىتساعدؾ كويسة دار أعرؼ:  طيبة ببسمة حاـز قاؿ
  ىوديك

  تسلم واهلل بجد ياشيخ تسلم:  وقاؿ بامتناف لو نظر

  والحاجو اياـ اربع كماف اهلل شاء اف اكلمك ىبقى وانا انت رقمك ىات-

**** 

 وعيناه أبيها بشرة ولكنها..  شئ فى ألمها التشبو.. جداً  جميلة طفلة وبشدة متعثرة والدة بعد حبيبة أنجبت
 الممرضة تأخذىا أف قبل يتأملها وىو وجهها على دموعو وانسكبت أذنها فى وكبر بحناف حاـز قبلها..  الواسعتين

 .. السابع بالشهر ولدت ألنها الحضانة إلى

 بس حاجو أقولك عايز كنت:  وقاؿ سريرىا أماـ ووقف أوالً  الغرفة نور لها ودخل المخدر من حبيبة أفاقت مدة بعد
 منى متزعليش

  يانور حاـز من أكتر إيو على ىزعل:  بوىن وقالت البكاء أثر من متقرحة وجفوف واىنة بعيوف لو نظرت

 ؟؟ للجنة توصلوا عشاف عايشين اصبل انتم مش ياحبيبة ليو وتزعلى:  بطيبة قاؿ
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 يانور خاالص مستعدة مكنتش:  بخفوت وقالت رأسها ىزت

 لسو وىى البت ع تنكد الـز ياغلس إيو:  يقوؿ وىو الغرفة ودلف الباب حاـز دفع..  البكاء فى انخرطت ثم قالتها
 !! والدة

 جناف ناقصو مش ياحبيبة اثبتى:  بسرعة فقاؿ عيناىا اتسعت!! ..  فجأة أمامها ظهر حين بفزع حبيبة صاحت
 !! تانى لتولدى

 مات الراجل قولتى ماصدقتى:  بمرح قاؿ!! ..  المفاجأة ىوؿ من تنطق أف تقدر لم ولكنها دموعها وسط ابتسمت
  ياحبيبة الواد ورفستى

 ..أأنػػ حاـز..  حأ.. حا:  تتعلثم بدأت

  يانور برضو والده لسو الست..  نتكلم نبقى وبعدين االوؿ ريقك ابلعى خبلص:  بمرح قاطعها

 ! بؤي فتحت انا مالى انا ياعم:  فصاح كتفو على وضربو قالها

  يانور يعنى كدا فهيم ماتخليك:  وقاؿ مجدداً  ضربو

  واحد يـو فى االتنين انتوا يهديكم ربنا:  ويقوؿ كفيو يقلب وىو الغرفة من نور خرج

 سبلمتك على هلل حمد:  قائبلً  وقبلها يدىا وأمسك حبيبة بجوار حاـز فجلس الباب وأغلق خرج

 ؟؟ كدا فيا تعمل كدا..  ياحاـز انت سبلمتك على اهلل حمد-

 نظبطها عايزين حاجات شوية فى بصراحة..  دا حصل اللى نستاىل اننا اكتشفت ياحبيبة بصراحة تفكير بعد امممم-
 ! وبس هلل عايشين مش بجد احنا..  الدنيا فى ىدفنا..  واولها

 ؟؟ موافقة..  تفكرنا ديماً  عشاف جنة بنتنا ىسمي كدا عشاف:  فأدرؼ بوىن رأسها ىزت

 ويقولى بيكلمنى وأحمد..  برا وىدير وىدى مامتك:  قائبل رأسو نور وأدلف الباب فتح وفجأة بااليجاب رأسها ىزت
 !! الصدمة ىياخد لسو…  عاايش انك ونقولو نكلمو نسينا اللى دا ىو..  يطلعلنا عشاف فين احنا
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 !!  معرفش لسو دا كل ىو:  بدىشة حاـز قاؿ

  ياحاـز فيهم خليك بقى براا اطلع..  ىيعرؼ أىو:  قائبلً  كتفيو ىز

 االحضاف وبعد اليو ضمها التى ىدى وتبعتها فيو تقبل وأخذت بشدة وعانقتو والدتو وأمكستو وخرج حاـز ابتسم
 نحوىم وىروؿ حاـز رأى حين عينااااه اتسعت..  الرواؽ آخر فى أحمد ظهر لحظات عدة وبعد..  لحبيبة دلفوا
 ياشباب متقولوش:  بجدية وقاؿ لحاـز نظر..  نور وكذلك يضحك بدأ الذى لرامى التفت ثم بدىشة لحاـز ونظر
 !! بتهزورا كنتم انكم

 ! شوفتنا اديك بنهزر لو يعنى وايو:  بمرح رامي قاؿ

 أكتر جايز المواصبلت فى ساعتين وبقالى تعبانة البيت فى مراتى سايب أنا!! ..  متهزرش يارامى ال:  بجدية قاؿ
 ؟؟ ياحاـز إيو( :  وقاؿ لحاـز نظر!! ) إيو فيها وتقولى

 ىو اللى نور فكلموا.. انا افتكروه وىما ومات وموبايلي محفظتى لقى واحد فى.. ياأحمد لبس حصل:  قائبلً  تنحنح
 حاجو اركب او اتصل عشاف فلوس حتى وال حد اكلم عشاف موبيل معايا ال طبعاً  وانا..  اخويا انو على مسجلو انا

..  دلوقتى غير عرفت انك معرفتش انا وواهلل..  وشك مبل على جبناؾ اننا أحمد يا واهلل آسف أنا..  بسرعة تروحنى
 نكلمك خاالص فنسينا بتولد اللى وزوجتى مات اللى الراجل بأىل اتشغلنا واحنا

 بالسبلمة؟؟ قامت صحيح اه:  باىتماـ قاؿ

 جنة جبنا هلل الحمد اه-

  يااارب فيها يباركلك ربنا ياحاـز مبروووؾ ألف:  قائبلً  حضنو الى جذبو

 ؟ الحبايب مجمع اللى انا دا كماف انا حضن ماليش وانا:  رامي فقاؿ حاـز ابتسم

 ىنا اسيحلك خلينى!  ببلش اقولك وال..  الدار تيجي لما بقى ىنا مش بس سخنة علقة ليك انت دا:  أحمد قاؿ
 ؟؟ كلمتنى لما الموبيل فى إيو بتقولى كنت واقوؿ
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  متفضحنيش بس اضربنى الالالالالالال-

 فى يتأخر ال كى ليوصلو رامي وذىب لزوجتو ليذىب منهم واستأذف دقائق لعدة معهم أحمد وتكلم االربعو ضحك
 !! عليها قلقبلً  زاده مما التجيبو ولكنها بها االتصاؿ يحاوؿ الطريق وطوؿ..  اليها العودة

**** 

 تركها الذي أحمد تذكرت حين عينيها فى الدموع تجمعت األرض على التزاؿ نفسها فوجدت بوىن عينيها فتحت
 باأللم أحست ولكنها بتثاقل األرض على من نهضت! ..  إليو الحاجو أمس فى أنها يعلم وىو مريضة وىى وحدىا
 بالمرآة لنفسها ونظرت وجهها غسلت..  تستفرغ أخذت الحماـ نحو ركضت..  مجدداً  معدتها على يضغط

 بهذا حدثتها نفسها لكن لمَ  التعلم..  الحماـ مرآه بجوار تضعو شيئاً  لمحت..  وبشدة شاحب وجهها انها وأحست
 عينها ماتراه التصدؽ وىى آخراً  شريطاً  أخرجت!! ..  النتيجة رأت حين عيناىا اتسعت لحظات وبعد أخذتو..  األمر

 جارتها لها فتحت لحظات وبعد الباب وطرقت المقابلة الشقو الى وخرجت اسدالها وارتدت وجهها غسلت!! .. 
 يا حامل تبقى اهلل شاء اف الالالال:  بفرحة جارتها صاحت..  باألمر آميرة أخبرتها التحايا تبادؿ بعد..  مشرقة ببسمة
..  بشرتك أكوف ساعو من أقل فى اهلل شاء واف المعمل دلوقتى نازلة وأنا دـ عينة منك ىاخد انا..  اهلل شاء اف آميرة

 يااارب ياآميرة يفرحك ربنا

 على أجلسها لكاف..  اآلف بجوارىا كاف لو أحمد تخيلت..  بابها أغلقت أف وبعد لشقتها وعادت بامتناف شكرتها
.. وكاف..  كاف..  هلل شكراً  ساجداً  ويهوى الهواء فى سيقفز كاف..  حتى حركة نصف تتحرؾ أف ورفض الفراش
 ...و!! ..  ىى يساندىا من ولكن..  حاـز ليساند ليذىب تركها لقد!! ..  ىنا ليس ولكنو

 ديماً  غيره وبيساعد جميل بواحد رزقك وربنا..  الخير بتحبي عمرؾ طوؿ انتى مش:  بجدية قائلةً  تفكيرىا قطعت
 ىشركو!! ..  وبس يفرح..  يفرح انو غير انهاردة عايزاه مش..  تفرحو حاجو يستحق أكييييد ىو..  الناس مع وبيقف

 ! زعلت اكوف انى دلوقتى ىمى شايل زمانو ىو..  عنو غصب الفرحة فى

 األلم متصنعة بو االتصاؿ وأعادت بحناف ابتسمت..  منو جداً  كثيرة مكالمات فوجدت لتحادثو ىاتفها نحو تحركت
 ياأحمد عليكم السبلـ:  الطبيبة بشرتها أف منذ تبلشى الذى
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 !! ىيطير كاف مخى أنا دا عليكي أطمن عشاف دا كل علييكي حرااـ..  السبلـ وعليكم:  بلهفة رد

  سبلمتو:  بخفوت قالت

 ؟ تعبانة لسو ؟؟ مالك:  قائبلً  حاجبو رفع

 ؟؟ امتو ىتيجي..  كويسة ياأحمد ال-

  زحمة الشوارع الف ساعو بتاع قدامى..  جداً  زحمة المواصبلت الف بيوصلنى يباركلو اللى ورامى راجع انا-

 ؟ ساعو على يزيدوا ممكن:   بوىن قالت

 ؟ كويسة انتى طمنيني عليكي باهلل:  بجدية وقاؿ جلستو فى اعتدؿ

 .. الساعو ىى ماىى..  تجيلي ىتعرؼ يعنى كويسة مش ولو:  حاجبها ترفع وىى قاؿ

  وأعملها مجنوف إنى عارفو إنتى جرى وأجيلك العربية من أنزؿ متخلنيش:  بجدية قاؿ

  سليمة رجليك محتاجين العربية فى خليك أحمد يا عليك بدلع بس ال:  وقالت بخفوت ابتسمت

 نفسك من بالك خلى.. ؟ التليفوف فى رغى مفيش اتفقنا مش:  قالت ولكنها بتحدث وجاء تمرح وجدىا حين ابتسم
 سبلـ..  بقى

 السبلـ وعليكم-

 ىدير ىكلم!!  أوبس.. ؟؟ بقى ايييييو فيها تعملى ىتعرفى.. الساعو ىى ماشي:  وقالت أغلقتو حين للهاتف ابتسمت
 ..  أفجعو عشاف إيو ىعمل ىشوؼ وبعدىا احمد اسأؿ نسيت عشاف حبيبة على اتطمن االوؿ

**** 
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 تدخل رآىا حين عمر ابتسم..  لبلبد ىدير بيت فى تبقى لن النها االربعو ىدير وأوالد ابنتها برفقة لبيتها منار عادت
 اهلل ماشاء وانتى سليمة تفضل دى والعياؿ يستر ربنا:  بمرح وقاؿ عليهم اهلل يسمي وأخذ أطفاؿ خمسة برفقة المنزؿ
  كدا كلهم بيهم ماشيو

 اهلل شاء اف والدؾ عقباؿ:  وقالت منار ابتسمت

 اف الحظ وقد جميعاً  يبلعبهم بها وجلسوا مراـ حجرة الى أخذىم..  معهم اللعب فى انشغل ألنو لعبارتها ينتبو لم
 حبو تذكر حين ابتسم..  يدىا يمسك وىو..  يكلمها أو معها يلعب حين تجاوبو وصارت بمالك تمسكت قد مراـ

 رأسو عن الفكرة تلك نفض لكنو..  األياـ أحد فى ومالك ابنتو بين سيحدث ىذا أف وتخيل طفولتهما منذ لمنار
 على وأجلس قدمو على وأجلسو جذبها..  آخراً  شخصاً  ليملؤه ابنتو حياة فى فراغ يترؾ أال نفسو على عهداً  وقطع

 ؟؟ صح حلوة لعب بعض مع تعلبوا بنات انتوا بعض مع ماتلعبوا:  ببسمة وقاؿ نور ابنة ىبو األخرى الناحية

 عمر حلل كما..  معو لتعلب والدىا يتكرىا أف وتتمنى لمالك تنظر ظلت بل انتباىا تعرىا لم التى لمراـ ىبة نظرت
!! ..  حياتهم يلخصوف ىكذا..  واحد مكاف..  واحد شخص..  واحدة لعبة..  توحد مبادئ..  البداية منذ حالتها

 ! ىكذا يتكرىا لن أنو نفسو على أقسم لقد

  سوا يلعبوا وحاـز أحمد وتسيب يامالك معاىم تلعب ماتيجي:  قائبلً  مالك نادى

 ياعمو ماشي:  ببسمة وقاؿ بجوارىم ووقف بشدة مالك سعد

 ؟ ياىبو إيو اسمها دى يعنى..  االسمااء لعبة ىنلعب:  واسعو ببسمة عمر قاؿ

  مياـ:  الطفلة قالت

 ؟ يامالك إيو اسمها ودى-

  نور اهلل ىبة اسمها دى-

 ؟ إيو اسمو دا( :  قائبلً  لنفسو أشار) مراـ سؤاؿ دلوقتى-
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 بابو:  بهدوء وقالت لو نظرت

 ؟ إيو اسمها ودى طيب اممم-

  ببو:  مراـ قالت(( ىبو.. )) يره لم أحداً  وكأف أذنها فى قاؿ الذى لمالك نظرت ثم قليبلً  لهبة نظرت

 ؟؟ ودا طيب اممم-

 مامك-

 ؟ أل وال ىبو بيحب مالك طيب-

  بحبها ايوا-

 معاىا؟ وبتلعب-

 ايوا-

 ؟ يامراـ رأيك إيو..  نلعب كلنا تعالوا أقولكم وال التبلتة انتوا ماتلعبوا طي-

  بااليجاب رأسها ىزت

  ويغلقوف يفتحوف وىم ياوردة وقفلى ياوردة وفتحى..  تلك األطفاؿ أناشيد يغنوف وأخذوا حلقة الستة كونوا

 الطبق منها وأمسك نحوىا وىروؿ عمر تركهم..  السندوتشات من كبير عدد بو طبقاً  تحمل وىى الغرفة منار دخلت
  ياكلوا دووؿ األطفاؿ ىخلى مش لوحدى ىااكل أنا الاا: وقاؿ األعلى فى ورفعو

 !! طعامنا يأخذ إنو!  الشرير الوحش إمسكوا:  بحماس أحمد صاح

 ؟؟ دا مين تبع دا:  خافت بصوت لمنار وقاؿ حاجيو عمر رفع

  كدا لوحده شغاؿ اطفاؿ قناة دا ال:  بمرح قالت
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 !  حاجو ىديكم مش..  مختلفناااش شرير شرير -صوتو رفع ثم- ماعلينا-

 منهم واحد كل يأخذ حتى قليبلً  الطبق يخفض وكاف قدميو من يجذبونو وأخذوا مراـ معهم ونهضت األطفاؿ حلقو
  كثيراً  تحسنت فقد سبق بما مقارنةً  لكن..  بهم مقارنةً  قليبلً  مراـ تفاعل كاف..  السندوتشات أحد

 ألماً  ترى كانت ولكنها اهلل يحمد دوماً  ىو..  كثير وقت منذ غابت التى السعادة تلك عمر عيني فى منار لمحت
 مريضو ليست ىى رما..  كثيراً  تتحسن مراـ حالة رأت حين لسعادة اليـو تحوؿ االلم ىذا ولكن..  ابنتو على كامناً 
 ! ..  فقط وحيدة ىى ربما..  البداية فى اعتقدوا كما

 

**** 

 بتحبنى حماتى أنا:  ببسمة وقاؿ بالمنزؿ التى الرائحة تلك اشتم..  األريكة على ممدة آميرة فوجد لبيتو أحمد عاد
 ..  بقى

  بتحبها حاجو فأعلمك طويل ىيبقى يومك قولت:  قائلةً  وابتسمت صوتو سمعت حين اعتدلت

 !! كلو دا التعب إيو بطاطا تشوي انك غير ومقدرتيش:  بمرح قائبل جوارىا الى جلس

  بس تؤمر انت ياحبيبي العفو-

  ياآميرة حبيبتى اللى انتى:  بمرح وقاؿ لتعليقو تجهالها من ضحك

  بتولد صحبك مرات عشاف تعبانة وانا سيبتنى انك بأمارة عارفو منا آه:  بعتاب قالت

  بتولد اللى ىى التانية مراتك تكوف جايز مش عرفنى ايش وانا:  عينيها تضيق وىى فقاؿ ابتسم

  تانى ستات يشوؼ يعرؼ يتجوزؾ اللى انتى ىو ميييين التانية مراتى..  عيب مش برضو ومالو صح اه:  قائبلً  ضحك

 قالها) درجة العلى بجوزؾ ظن حسن وعندؾ وطيبة اوووى جواااكى من جميلة عشاف:  بسرعة فقاؿ حاجبها رفعت
 يعنى انهاردة زى كدىوف بتفاجئيني وعلطوؿ( ..   بسخرية
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 !!!؟؟ مفاجأة عمبللك انى منين عرفت وانت:  بدىشة قالت

  ؟؟ بقى المفاجأة إيو..  بخمن كنت يعنى وبعدين..  أووى زماااااااااف من عينك بقرأ أنا يابنتى-

  أصبل منك زعبلنو انا ال:  طفولى بصوت وقالت صدرىا اماـ ذراعيها عقدت

  ىفرحك وانا قومى خبلص:  قائبلً  جوارىا من نهض

 أحمد يا ىقع أحمدد يا:  بشدة تصرخ وىى بها ويدور األرض على من يرفعها بو وفؤجئت مكانها من نهضت
 !!!! نزلنى ياأحمد ىقع أحمد يا!! ..  نزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني

 قطمتى:  بمرح وقاؿ األريكة على وضعها بخوؼ عينيها وتغمض بقوة بذراعيها عنقو تلف فوجدىا الدوراف عن توقف
 !! ناافع معنتش يسامحك اهلل وسطي

 ! رعبتنى احمد يا عليك حرااـ:  بفرحة وقالت الفرحة دموع عينيها من وانسابت ضحك

 .. ؟؟ رعب شوفتى لسو انتى ىو:  قائبلً  اليو ضمها

 ؟؟ إيو ىتعمل:  قائلةً  عنها دفعتها

 ! النهاردة حصلت رعب قصة ىحكيلك:  مجدداً  يضمها وىو قاؿ

  بخاؼ انا أحمد يا ال:  قائلةً  الباب وأغلقت غرفتهم نحو وىرولت دفعتو

 ! أووى بتخوؼ مش واهلل بس افتحى متخافيش:  الباب يطرؽ وىو قائبلً  خلفها ذىب

  حاجو منك أسمع عايزة مش قلبي فبتوقع تزعق وال واحدة مرة تبرأ وبعدين بتحكي إنت فاتحو مش الياعم-

  فرصتى ادينى يااميرة اكتب نفسي كاف..  ياآميرة فرصتى ادينى بس رعب ىحكي مش طيب-

 ؟؟ طيب أحمد يا إيو عن ىتحكى:  قالت ثم قليبلً  فكرت

 ..  تعرفى وانتى افتحى-
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 على وجلس الغرفة دخل..  بطاطا بو طبق يحمل وىو لحظات بعد وعاد المطبخ نحو ذاىباً  فوجدتو الباب فتحت
 ! ياأحمد السرير على مش:  فصاحت الفراش

  ياستى كليهم ابقى وقعت ولو حاجو ىوقع مش ياستى:  بمرح قاؿ

  دى المهملة الرجالة على ياااربي-

 ….. اللى الملبوس الراجل حكاية أحكيلك ما بدؿ بس:  محذرا قاؿ

 !!  بخاؼ أنا ياأحمد رعب ببلش بس كماف أقشرلك عايزنى ولو خااالص براحتك تاكل انت الالالالال:  قاطعتو

  نايمة وانتى دراعى تحضنى عشاف تخافى بحبك منا:  بتهكم قاؿ

 مستغلة عالم:  تقوؿ وىى تقشيرىا فى وبدأت واحدة وتناولت جواره الى جلست

 ؟؟ طيب المفاجأة ىتقوليلي مش:  لها قاؿ لحظات عدة وبعد يأكبلف وشرعا ابتسم

  المفاجأة دى ىى:  وقالت نافية رأسها ىزت

 ..  ياآميرة كذبة كدا تؤ تؤ تؤ-

 ؟ مفاجأة البطاطا ماىى ليييو-

 ؟؟ الوحيدة المفاجأة ىى طايب اممم-

 إيو دوؿ..  المطبخ فى الزبالة فى حمل اختبار شريطين فارغ فكرة على:  قائبلً  لها فنظر طعامها وأكملت تنحنحت
 ؟؟

 اييو؟؟:  بتغابي قاؿ

 ؟؟ حاجو عليا بتخبي لما بفقسك وانا يعنى متجوزين سنة كاـ بقالنا..  قاريكي اللى انا دا يابت-

 ؟ مثبل سبعو..  صحيح اووى كتيرر بقالنا متجوزيين احنا..  ياخويا مبعدش:  قائلةً  ضحكت
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  يااميرة بس تبلتو ىما..  بقى النصب بدأنا-

   اىوو كويس فاكرة انا..  04 ىما ياعم ال:  قائلةً  ضحكت

 آميرة يا عجوووز بقيت انا:  قائبلً  ضحك

  ياأحمد الصحة يديك ربنا:  قائلةً  يده قبلت

 !!  بالبطاطا:  بمرح قائبلً  يده سحب

 ؟ إيو نتيجتهم..  االحداث مسبقش عشاف ياستى طيب:  بحناف فقاؿ ضحكت

  ايجابي هلل الحمد-

  بايظ الشريط وطلع سنة كاـ من ماعملنا زي منعملش عاف.. المعمل من نتأكد ننزؿ غيري قومى طيب-

 ماتوصل قبل وكلمتنى المعمل رايحو وىى ابرة فى دمى من عينة اخدت وجراتنا سبقتك منا ياعم ال:  قائلةً  ضحكت
  حامل انى هلل الحمد وقالتلى بدقايق

! ..  وحنين وشوؽ بحب واحضتنها السجدة من قاـ..  الفرح شدة من كذلك وىى هلل ساجداً  وىوى جلستو من قفز
 !  أحمد يا بالبطاطا:  بمرح قائلةً  فدفعتو وجنتها قّبل..   والحب الغبطة بين مختلطو مشاعره

 فيو مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  الحمد لك اللهم!!  حتى بطييييخ يكوف اهلل شاء اف:  يقوؿ وىو مجدداً  اليو جذبها

 

**** 

 برفقة االف يجلس أنو يعلم ىو..  بوصولو يعلما ال كى صوتاً  يصدر أف دوف مؤمن غرفة نحو واتجو بيتو رامى دخل
 وعلقهما مبلئتين وأخرج الغرفة منتصف فى ووضعها المبلبس عليها يعلقوف التى الشماعة أمسك..  غرفتها فى تقى
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 ال كي الطرؼ عند الوساده ووضع المبلئة ومد الوسادات بعض وأحضر..  خيمو كأنها الجوانب من واسدلهما فيها
 ! جييييييييييييييييو بابا:  بفرحة قائبلً  بسعادة مؤمن نحوه فجرى الباب وطرؽ غرفتو نحو واتجو النور أغلق..  ينسحب

 ؟ الفشار خلصتم تكونوا اوعوا:  بمرح وقاؿ بخفة يدىا وقبل تقى نحو اتجو ثم بشدة واحتضنو والده حملو

 ! سوا نتفرج عشاف أىوو ومستنينكم مخلصنااىووش اليابابا:  قاؿ

  منو أىم حاجو عندنا احنا..  انهاردة up فيلم مفيش ال:  وقاؿ التلفاز شاشة أغلق

  األخرى للغرفة نذىب بنا وىيا الفشار ياماما ىاتى:  فقاؿ بتعجب لو نظرا

  ياماما النور نورى:  وقاؿ بيديو مؤمن عيوف غطى اليها سوياً  وذىبوا ابتسمت

 !! ..  اهلل:  بفرح صااح الذى مؤمن عيني عن يديو وازاح الغرفة أضاءت

  الفشار تنسوا واوعوا وماما انت جوا استنى ادخل رامى لو فقاؿ الغرفة تتوسط التى الخيمة نحو ىروؿ

:  بمرح وقاؿ وجهو على الكشاؼ وأنار الخيمة أغلق..  كشاؼ وبيده بهما ولحق الغرفة نور فأغلق الخيمة دخبل
 ؟؟ بميين بفكركم

 (( ايلي))ب:  بفرحة مؤمن قاؿ

 انهاردة؟؟ ايييو عن ىكلمك أنا عارؼ طب..  يامؤمن شاطر-

 ! الفردوووس شبلؿ عن:  بفرحة قاؿ

 إيو جبتلك وعارؼ..   يامؤمن مكاف وأحلى حاجو أحلى..  بس الفردوووس عن ىكملكم أنا ال:  طفولى بحماس قاؿ
 ؟؟ كماف

  الفردوس فى مغامراتنا كتاب:  طفولى بصوت وقاؿ أمامو ووضعو دفتر ظهره خلف من فأخرج باىتماـ لو نظر

 ؟؟ يابابا الفردوس نروح عشاف برضو بالبيت ىنطير واحنا:  وقاؿ بيده صفق
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 ؟؟ دي الفرودس بيدخلنا اللى مين عارؼ انت..  بكتيييير أسهل بطريقة ىنروحها إحنا ال-

 ؟؟ ميين:  بلهفة قاؿ

 يامؤمن ربنا-

 ؟؟ وحشة حاجو كل عنا وبيبعد حلوة حاجو كل وبيعملنا بيحبنا ىو اللى ربنا ىو:  تقى قالت

 ..  دا ىو ياماما ايوف-

 ؟؟ الفردوس فى ىنلعب احنا بابا-

 .. ج ب أ ىنحفظ ومش علطوؿ كريم ايس وناكل علطوووؿ فيها ىنلعب يامؤمن ايوا-

  يابابا ت ب أ اسمها:  قاؿ

 ىنا نعملها عارفين مش حلوة حاجو كل وىنعمل..  يامؤمن ىناؾ ىنحفظها مش:  وقاؿ والدىا ضحك

 ؟ ماف سوبر زي ىطير يعنى:  بلهفة قاؿ

  ىنااااؾ عايزه انت اللى كل ىتعمل يامؤمن ايوا-

 ىناؾ اروح لما انسى وخايف..  أوووى كتير حاجات أعمل عايز انا طيب-

  الفردوس فى مؤمن مغامرات دفتر فى سوا ونكتبها المغامرة فى نفكر ىنقعد احنا كدا عشاف ماىو-

 أكتب عشاف تعلمنى ماما ىخلى( :  أدرؼ ثم قليبلً  صمت.. ) ت ب أ غير حاجو أكتب بعرؼ مش انا بس-
 ؟؟ ياماما ماشي..  مغامراتى

 ؟ يابابا انهاردة إيو بقى ىتحكيلنا..  يامؤمن ماشي:  وقالت بسعادة رأسها ىزت

 لوحدنا بتاعتنا والمبلىى ىناااؾ ازاى عاملة بتاعتنا والجنينة ىناؾ بتاعنا القصر عن ىنحكى:  تشويقية بلهجة قاؿ
  ىناؾ
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 !! يابابا لوحدنا بتاعتنا المبلىى:  بفرحة صاح

 الفردوس فى ىتجيلك عايزىا حاجو كل يامؤمن ايوا-

 أووى حلوة دي الفردوس..  اهلل-

 وكل..  الفشار بناكل واحنا المبلىى فى ازاى وىنلعب بقى ىناؾ إيو ىنعمل اقولك اما انت ياعم بقى استنى-
 ماشي..  دفترنا فى وىنسجلها بتاعتنا السرية الخيمة ىنعمل واحنا قولى حاجو تفتكر او الفردوس تروح ماتحب
 ؟؟ يامؤمن

**** 

 يعنى:  ببسمة وقالت الشارد عمر جوار الى جلست..  نور ابناء مع اللعب من طويل يـو بعد الفراش ابنتها أودعت
 ؟ معااؾ افكر

 نعمة دوؿ االوالد بجد أووى جميل يـو إيو قد كاف انهاردة بفتكر بس حاجو فى بفكر مش:  وقاؿ ببسمة لها نظر
  ربنا من

  ىدير من يـو كل نشحتهم نفسي انا دا..  واهلل حق عندؾ:  ببسمة قالت

 انهاردة اثبتتلى مراـ بجد عشاف حتى االسبوع فى يـو عندنا تجيبيهم تبقى ممكن بس..  ىينفع مش:  وقاؿ ابتسم
 وحيدة بس وانها حاجو وال عيانة مش انها

  فات اللى كبلمى بسحب انا ياعمر فكرة على:  قائلةً  السقف فى ونظرت حاجبيها رفعت

 االختبار بس..  عنده من اختبار فيهم بيبقى ساعات..  ربنا عند من نعمة دوؿ االوالد:  فقالت باىتماـ لها نظر
 !! تانى ىخلف مش اقووؿ يخلينى مينفعش

 انى بقولك كنت لما دى فاتت اللى الفترة على بجد اسفو انا ياعمر عليا حقك:  بخجل فأردفت ابتسامتو اتسعت
 زيك واحد استاىل انى بكتيرررر اقل انى بحس مدى وكل جدع انت بجد..  بتستحملنى وانت تانى ىخلف مش
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  بالبلطجة ودكتور شورعجي أصبل أنا إنما..  صغيرة مراـ عشاف بس بعديهالك كنت منا ال:  بمرح وقاؿ ابتسم

 أمهاتهم ومعاىم أطفاؿ بيجيلك النهار وطوؿ بالبلطجة دكتور بقى طبعا أيوا:  وقالت أسلوبو من عنها رغماً  ضحكت
 .. بقى

 امهات كل عليا اتعرض لو وبعدين..  دووؿ متنسيش كماف ابهات معاىم بيبقى المعظم بس امهات بتجيلي اه انا-
 ! بس واحدة أـ غير شايف مش انا الدنيا

  عمرىا طوؿ شقيانة أمى دى الست:  بمرح قائبلً  فأردفت بدالؿ لو نظر

 !! .. ياعمر ماشي طيب:  قائلةً  بكوعها وكزتو

 مش انتى بس فعبلً  أمى غير اـ شايف مش انا اه.. لبلخر ماتسمعى كدا بتضربي علطوؿ انى يابت:  قائبلً  أمسكها
 اـ شايفك

  عارفو منا طبعا طبعا اه-

 ! بس بنتى أـ مش يامنار قلبي آميرة انتى-

  بتضربي كنتى شويو من دلوقتى ضحكتى يعنى:  فأردؼ بخجل ابتسمت

 ليو بتقلب انت ياعم فاتت اللى المحطة رجع:  قائلةً  مجدداً  وكزتو

 يامنار بحبك:  بحناف وقاؿ اسلوبها من ابتسم

  بحبك وانا:  بدالؿ قاؿ

 ؟؟ امتو من:  بتهكم قاؿ

 الدنيا فى طريقى فى شريكي ىيكوف مين اعرؼ ما غير من وبكتبلك بحبك وانا ساعتها من..  مااتغيرت ساعو من-
 اى يعنى..  للطيبات الطيبوف قاؿ ربنا عشاف بحبك..  وبسسسس ليا ربنا اختيار انك عارفو انى لمجرد بحبك دى

 كل يعرؼ حد انت كدا االخر من يعنى..  نفسي فى ربنا بتقى منا طوؿ فيك ماىبلقهيا عمرى منها ىخاؼ حاجو
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 معاااه ديما وبحس بحبو وانا علطوؿ ومقدرنى علطوؿ بيا حاسس حد انت! ..  ماعملتها وعمرؾ بتزعلنى حاجو
 .. باالماف

 انتى..  عيوبي فيا استحملت اللى مراتى وانتى:  شفتيو يحرؾ أف دوف قلبو يحملو بما لها وباحت لها عيونو ابتسمت
 حاجو اى علي راحتى وبتفضلي..  االلم وسط فى بيا بتحسي اللى انتى..  علشانى كتير ضحت اللى طريقي شريكة

  إنتِ  أنا يامنار باختصار..  عمرى وحب بنتى انتى..  منى وجزء قلبي انتى..  حياتك فى

 ؟ إيو فى سرحاف:  قائلةً  لو نظرت

  إنتِ  أنا:  بحب قاؿ

 ؟ إيو يعنى:  بتعجب وقالت حاجبها رفعت

..  الجنة ىدفي أخلى شجعتنى..  أتغير شجعتنى إنها حسيت..  زماف قريتها كدا رواية دي:  قائبلً  بذراعو كتفيها لف
 ! وثقة وحب دقة بكل للهدؼ شريكي واختار

 شريكك؟؟ فى ثقة-

 ! شايفو مش انا لو حتى ليا الخير ىيرزقنى انو اهلل فى ثقة!..  أل-

 ؟؟ كماف أنا أقراىا ماتخلينى طيب اممم-

 مش حاوؿ مهما الكاتب الف..  فيها اللى المشاعر ىتوصلك مش قريتيها لو..  يامنار عايشينها دلوقتى احنا..  ال-
  بعض ناحية ومشاعرنا بجمالها حياتنا يوصف ىيقدر

  أقولهالك عشاف يعنى إنت أنا مافيش طيب-

  حماتى بتوع من كدا محشي حلة فى تتلخص ممكن بس طبعاً  فيو ىو:  قائبلً  نحو جذبها

 !! غلس إنت فكرة على:  قائلةً  صدره فى ضربتو
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..  ربنا رضى وىو واحد ىدفهم..  أووى بعض وبيحبوا أووى ربنا بتحب ناس غير إيو الحب ىو:  قائبلً  ضحك
 منار يا الحب دا ىو!! ..  بعض على وبيغلسوا

**** 

 فى فيهم كنت اللى الشوية فى أوووى وحشتنى انت..  يانور يااااه:  بحب لو فقالت بانهاؾ فراشو على ارتمى
  دوؿ المستشفى

 منهار وانا بتكلمينى وانتى اشوفك نفسي كاف..  إيو اد وحشتينى متتخيليش وانتى:  بحب وقاؿ فراشو على اعتدؿ
 ؟ كدا تثبتيني ىتعرفى مكنتيش بيتهيألى.. 

  فيا زرعتوا انت باللى فكرتك بس انا..  ربنا عند من التثبيت:  ببسمة قالت

 ىو بالنسبالى الحضن اف عارؼ انت..  ساكتة وأفضل ىحضنك كنت ساعتها قدامى كنت لو:  فأردفت لها ابتسم
  نفسية مشكلة ألى الحل

  كدا زيك..  أووى بيحبو حد من يبقى لما وخاصةً  وتعبو ىمو الواحد بينسي الحضن..  ياىدير فعبلً  حق عندؾ-

 .. اوالدؾ وفى فيك ويباركلى..  ويحبك يانور يكرمك ربنا:  قائلةً  جواره الى جلست

 .. ياىديير آمين اللهم-

 يعنى كدىوف كدىوف حاجو أقولك عايزة كنت-

  صاغية أذاف وكلى ياستى قولى-

 ؟؟ عمرة نطلع عشاف نحوش بدأنا الخطوبة لغينا لما كدا زمااااف من احنا مش-

 وماشاء اربعو ىيبقوا انهم حسابنا عاملين مكناش اهلل ماشاء الوالد مصاريف لنا جت بعدىا بس:  فأدرفت رأسو ىز
 ؟ تقريبا ونص سنة من حاجو دا التحويش نزود فمعرفناش بعض ورا جم اهلل
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 شهر كل البيت مصروؼ ومن مرتبي من جزء بشيل كنت أنا يعنى بصراحة:  فقالت باىتماـ لها ينظر وىو رأسو ىز
 مش طبعا وانا..  االتنين احنا مش يطلع اللى ىو بس واحد اف بس كملت والفلوس..  دا التحويش على وبحط
 ...و ىينفع العكس بس غيرؾ من اطلع ىينفع

  غيرؾ من اطلع انى ياىدير انسي:  قائبلً  قاطعها

  مفرقتش واحد وانت انا..  حلمنا يحقق فينا حد نفسي أنا يانور بس-

 تانى الصفر من نحوش فهنرجع معاكى اكوف انا الـز تانى تطلعى حبيتى لو انتى يعنى..  فرقت طبعاً  ال:  بجدية قاؿ
 ما لحد عليها ىنكمل بس قليلة الفلوس اينعم..  المرتب من بسيطة حاجو وبشيل فترة كل بفتكره كنت انا بجد.. 

  أحيااني ربنا لو اهلل شاء اف ياىدير غيرؾ من ربنا بيت ىروح مش..  سوا االتنين احنا ونطلع نفسنا  نظبط

 دلوقتى وافتكرتها زماف بعملها كنت..  حلوة فكرة عندى:  لها فقاؿ ابتسمت

 من صدقة نطلع احنا..  ؟؟ صدقة من ماؿ مانقص بيقوؿ الصبلة عليو الرسوؿ مش:  فأدرؼ باىتماـ لو نظرت
  حاـز فاكرينو وكنا انهاردة مات اللى للراجل ىتكوف دى الصدقة حتى..  باذنو فيها ىيبارؾ وربنا دى الفلوس

 أى فى ىسرؼ مش وأواعدؾ يانور موافقة أنا:  بسعادة وقالت بهم الدائم وتفكيره لغيره حبو من بشدة ابتسمت
  سوا الحـر ونزور يقدرنا ربنا عشاف ورايح ىنا من حاجو

**** 

 ! عاااا برضو جنة وسماىا وموافقش ىدى يسميها عليو أتحاايل قعدت يايوسف شوفت-

  حر ىو بطيخة سماىا لو حتى ياىدى بنتو فى حر واحد كل... لعاا؟؟؟ وصلت ىى:  يضحك وىو قاؿ

 مش..  رحمو ويصل عليا يسأؿ ويتصل ىيفتكرنى ماىيندىا كل ىدى سماىا لو..  الرحم صلة فييين!  حر مش ال-
 مصلحتو عشاف كلو.. انتوا فاىمنى

   االخرين أجل من تحترؽ شمعو متجوز-
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 ؟ امتو ىتخلصى انتى..  هلل الحمد بالسبلمة الكلية خلصت أنا شمعة ياست طيب:  بها فقاؿ بخفوت ضحكت

  سنين تلت ىما..؟؟ يايوسف نقعدىم ىنقعد ماتكلمنى كل ىو-

 ! بس اتنين ىما ال!!  ايييو تلت-

 ..  تبلتو وربنا يايوسف ال-

 عروسة ىنجيب مجيتيش وسهبلً  اىبل جيتى..  السنة نص فى ىيبقى الفرح اهلل شاء اف ياىدى طيب..اااممممم-
 ؟ بلدنا قطن نشجع وال ىتيجي.. برضو الفرح ونعمل قطن

  حاـز عند من االعتراض اف عارؼ مانت:  قائلةً  خجل ابتسمت

 !  بس انتى وافقى..  اهلل باذف ىقنعو وأنا أخوكى ياستى-

 ؟؟ ازااى ىتقنعو-

 ؟؟ بس وافقى انتى دعوة مالكيش ياستى-

 ؟؟ سيادتك رأي والااييو االوؿ طاب استخارة اعمل-

 !  الخوكى أقوؿ ما قبل رأيك أشوؼ وىكلمك يومين ماشي:  قائبلً  ضحك

 ماشي:  بخجل قالت

  عليكي مغمن وانتى انهاردة عسل كنتى:  بتهكم قاؿ

  دى مغمن بعد أعملها مرة وآخر أوؿ!! ..  عليا مغمن-

 عسل كنتى بس-

 يكرمك اهلل-
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 عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بقولك-

  يكػػػػػػػػػػػػػػػػرمك اهلل-

 ؟؟ طااااه حااااجو أى..؟؟ عجبتك..؟؟ ياكابتن رجولة كنت..؟ جنتل كنت يعنى.. ؟؟ ليوسف ىتقوليها حاجو مفيش-

  اديتهولى اللى القلم بعد غير حاجو مشوفتش يعنى عليا مغمن كاف قايل لسو مانت:  قائلةً  ضحكت

 ! ياشيخة مطارات حضن خدتك انا دا..  المهم الجزء فى انا صحيتك بس-

 انى عارفو انتى واهلل مشاكل معندييش انا اعادة عايزة لو.. ؟؟ برضو عليكي مغمن كاف وال:  فأردؼ بخجل ابتسمت
 جداً  خدوـو

  يايوسف بس-

 اىوو ساكت منا حاجو قولت انا ىو بس بس-

 . اناـ عايزة انا الحج ياعم طيب-

  اهلل شاء اف الفجر معاد على رنتى على حسابك اعملى بس ماشي-

  يايوسفى جنة على تصبح..  اوكيو اوكيو-

  يافرولتى وانتى انا فيها جمعنا يااارب:  قائبلً  ضحك

 

 د اهلل ***بح تمت*** 
 

 :  جديدة لحاجة بداية بتبقى نهاية كل
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 إيو نعلم ممكن احنا بجد نفكر محتاجين..  أولكم وأنا كلنا لينا بدآية تكوف المفروض بس..  خلصت الرواية ىي
  للجنة نوصل عشاف

 كاف ليو وحبهم ربنا من خوفهم بس بيغلطوا كانوا واكيييد مبليكة مش الرواية ابطاؿ^_^  اهلل شاء اف وىنوصلها
  بيفوقهم ديما

 ^_^ البشري الكماؿ نحو سعي رحلة فى احنا بس..  بيقروا اللى وال مبلؾ مش الرواية كاتبة

 ..  ويقدركم ويقدرنا يعيننا ربنا

 نفسك مع صفى قعدة ىى خطوة أوؿ بصراحة..  بيعطلوا اللى لبلسف ودا عارفها بيبقى مش معظمنا االولى الخطوة
 " ؟؟ مني ربنا مزعل اللى ايو"  اكتب العريض وبالخط وقلم وورقة.. 

 ع بنات صور ىتحط مش لو حتى..  حاجو بأسهل وابدأ..  صغيرة نظرؾ فى لو حتى بتعملها غلط حاجو كل اكتب
 طويلة طرحة تلبس بالنسبالها ناس فى^_^  الحاجات فى واتدرج..  الحبلؿ فى رواية فى قالت مارقية زى الفيس
 نفسك تفتكري اووووووعي..  الصبلة مظبطة ومش طويلة طرحة لبست فهتبلقيها..  الصبلة على االنتظاـ من أسهل
 كفاية..  عنها واسمعى الصبلة عن كتييير واقري فرصة متديلهوش!! ..  لورا يرجعك للشيطاف فرصة وتدي منافقة
 ^_^  حل ملهوش بصراحة أصلي مرة أوؿ كتاب

 مش النها بعيدة نفسها وفاكرة لربنا يقرب دا اف بالها واخدة مش بس بجد وبتذاكر بضمييييير بتشتغل تانية وناس
 ..  وحش نفسك تفتكر فاوعى الدييين صميم من واتقانو العمل حضرتك:/ !  ملتحى او خمار البسة

  توصلها تقدر درجة القصى ربنا بترضي تبقى عشاف تتعدؿ الـز ذنوب فى برضو بس خير فيك اف ثق

  3> لربنا طريقنا..  طريقنا ونكمل تانى نقـو اننا المهم بس..  الطريق فى وبنتعثر كتير وبنقع مبليكة ومش بشر احنا

  شيطاني وعلى نفسي على أعني واللهم واآلخرة الدنيا فى المستقيم الصراط اىدني اللهم الدنيا فى دعوتك خلي
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 وترضى نفسك متهنش.. ؟ نفسك تهين بقى انت ليو أكرمك ربنا ، وأكرمها وحبها علطووووؿ بالخير لنفسك وادعي
 ^_^ ! حاجة أي مش بس حاجة تكوف الـز!! ..  حاجة أى تكوف انك

  وىتفهموىا تانى اقروىا.. ؟؟ حاجو فاىم حد

 اهلل طريق فى امشي ، سر محلك واقف وانت ىتجيلك مش بس فعبلً  موجودة دى الصالحة الصحبة..  اخيره حاجو
 ^_^  عليو وىتبلقيهم

 

 

 

 ******** تمت 


