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  اھداء 
  

اختي وصديقتي العزيزه واقرب ا
شخاص الي الي 
الي حبيبتي كاتبه قلبي الي الكاتبه ا
ولي في اسرتي 

أدامك هللا ..... به قلبي ساره  يوسف الي حبيمريمة
  علي نعمة 
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  مقدمة
  


 تنوي ا
نتقام ابدا ...  
  ..وانتظر القدر ... ابتسم فقط 

  

  يبدع في تصفية الحساباتفالقدر 
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  ا
ول الفصل 
  
  

ھوت يد ساميه علي وجه تلك المراه التي امامھا لتصفعھا صفعه 
  -:قويه خرج الدماء علي اثرھا فقالت وھي تنظر اليھا بغضب

  انا مش حقيره زيك عشان اعمل كده بجد انتي انسانه زباله اوي-
أه وھي في قمه الغضب وقالت وھي تتحسس نظرت اليھا تلك المر

  -:ر الصفعه علي وجھھا بصوت يمNه القسوهاث
 اوي يا ساميه  وهللا ي تدفعي تمن الي عملتيه ده غاليوهللا  لخليك-

لخليكي تندمي مبقاش بنت ا
سيوطي لو معملتش كده  ھردلك ا
لم 
ومش انتي وبس انتي ده عشره  وھخليكي تتمني الموت ومتلقيھوش 

      وبنتك الحلوه 
  -:ا وھي تقول لھا باحتقارائھ  ثم اشارت الي حذ

انتي وبنتك تحت ده ھيفضل مكانك يا ساميه ومش ھيتغير ابدا -
 لتكوني نسيتي نفسك يا بنت الخدامه وخNص افتكرتي نفسك جزمتي

ھانم 
 يا حبيبتي انسي ده عمره ما ھيحصل طول ما فيا النفس 
 من علي وش وهللا لنھيكي  دلوقتيوصدقيني انتقامي ھيبدا من

   ا
رض
وقفت ساميه في مكانھا مثل الصنم تفكر في الكNم التي سمعته للتو 

  وتسئل نفسھا الف سؤال وسؤال 
صعدت الي حجرتھا بعد ان احست بالتعب وعقلھا يفكر بدون توقف 
فيما سمعته انبت نفسھا 
نھا صفعتھا فھي تعلم كم ھي قويه وشريره 

  ولن تتردد لحظه في تنفيذ تھديدھا لھا 
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لتحرق وجنتھا وضعت يدھا علي قلبھا عينھا  ساخنه من فرت دمعه
لتھدا من سرعه خفقاته وبيدھا ا
خري تتحسس الوساده الخاليه 

بجانبھا   قامت من مكانھا وتوجھت لتتوضا لكي تصلي وتدعوا هللا 
  الرضيعهالصغيره وابنتھا ان يحميھا من كل شر ھي وزوجھا 

 امسكت مصحفھا  صغيرتھا واطمئنانھا عليبعد انتھائھا من الصNه
لتقرأ وردھا كالمعتاد حتي اذن الفجر سمعت صوت رنين الھاتف 

  -:فاخذته وھي ترد بلھفه
  السNم عليكم اذيك يا مصطفي عامل ايه وحشتني اوي-

  -:اتاھا صوت ضحكاته وھو يقول

 يا شيخه ده انا بكلمك كل يوم تقريبا-  

  - :ردت عليه بصوت مختنق وھي تقول
لمني كل يوم بس انت مش معايا بجد انت وحشتني اوي ايوه بتك-

  ارجع بقي يا مصطفي عشان خاطري 
  يا حبيبه قلبي ھو انا مسافر العب ما انتي عارفه اني بشتغل -

  -:قالت بصوت باكي
بس انا خNص مش قادره استحمل يا مصطفي بجد يا اما ترجع يا -

   انا ورغده بجد انا تعبانه اوياما تبعتلي اجيلك
  -:تف مصطفي بخوف وھو يقول بقلقھ
  !!؟في ايه يا ساميه مالك بتعيطي ليه حد ضايقك-

  -:ازداد بكائھا وھي تتذكر التھديد التي تلقته فقالت بصوت متھدج
محدش ھنا بيطيقني وانت عارف كده كويس انا مش 
قيه حد اقعد -

  واتكلم معاه
ي بتحبك ھي طب مبتقعديش ليه مع انعام اختي انتي عارفه اد ايه ھ-

   وشرين مرات حسن اخويا
  -:ثم قال بصوت مرح

  وبعدين ھي رغده ھانم مش مكفياكي و
 ايه؟
  -:ازداد بكائھا وحده صوتھا وھي تقول بغضب

ھما فاضينلي يا مصطفي كل واحده ليھا جوز وو
د عاوزه تاخد -
بالھا منھم  ومبنقعدش كتييير مع بعض وانا خايفه يا مصطفي ومش 


مان وانت مش جمبي ببقي ھموت من القلق كل ثانيه وانا حاسه با
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خايفه ان يجرالك اي حاجه وانت بعيد ومتلقيش حد جمبك خNص 
كفايه بقي بقالك اكتر من شھرين مسافر بجد دي حاجه متعبه اوي 

وانا بقولك لما ترجع وتكمل شغلك من ھنا 
ما تبعتلي انا اجيلك بس 
  كان بعيد عن التانيمش يبقي كل واحد فينا قاعد في م

  -:قال بلھفه وصوت حاني
بجد انا مقدرش اسمعك بتعيطي كده عشان خاطري اھدي يا ساميه -

خNص يا حبيبتي الي انتي عيزاه ھعملھولك يا اما انا ھاجي يا اما 
  خNص مرضي يا باشاتيجي انتي ورغده ھبعتلك 

  -:مسحت دموعھا وھي تقول وا
بتسامه تزين محياھا
  سيديمرضي يا -
  صليتي الفجر و
 لسه ؟-

 لسه كنت ھقوم اصلي لقيتك بتتصل -  
ماشي يا حبيبتي قومي صلي وبعدين نامي وانا ھكلمك الصبح ان -

  شاء هللا
-
 
  ماشي يا مصطفي المھم قولي بتقرا وردك كل يوم و
  يN قومي صلي ونامي علي طول الحمدf  بقرا يا قلبي -

  ان متتعبيش فاھمه؟ومتسھريش اكتر من كده عش
حاضر يا حبيبي وانت كمان ومتتعبش نفسك في الشغل اوي ولما -

  تتعب تاخد دواك  ومتنساش نفسك ومتكلش و
  - :قاطعھا مصطفي وھو يقول في مرح

 ھو انا حيلك حيلك ايه كل ده يا ساميه حرام عليكي كل دي مواعظ
  صغير

  -:قالت في تبرم
  اسمع الكNم بقي وانت ساكت -
  يا قلبي ھسمع وانا ساكت يN سNم بقي يا رغايهحاضر -

  -:قالت ساميه مسرعه
  !!مصطفي؟

  في ايه تاني؟-

 آله ا
 هللا-\  
  -:ابتسم مصطفي وھو يقول -
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  محمد رسول هللا     سNمو عليكو خلي بالك من نفسك 
  وعليكم السNم    وانت كمان-
  
  
  

  الثانيالفصل 
  
  

 الذي وقفت ساميه تتامل مظھرھا في المرآه حين دخل مصطفي
  -:واصدر صفير ا
عجاب وھو يقولابتسم بدوره 

  !!!ايه القمر الي انا متجوزه ده يا ناس-
ابتسمت في خجل فاقترب منھا وقبل راسھا في حنان ثم قال في -

  -:جديه
  متحطيش مكياج عشان الحفله مختلطه-
  ما انا عرفت حاضر مش ھحط طبعا -
ملھا دي ملھاش مش عارف لزمتھا ايه الحفله الي بابا صمم يع-

  لزمه يعني 
  -:التفتت اليه وعيناھا امتلئت بالدموع وھي تقول 

بجد وحشتني اووووي يا مصطفي بجد انا مش ھسمحلك تسافر -
  لوحدك بعد كده رجلي علي رجلك مليش دعوه 

  -:احتضنھا مصطفي بقوه وحنان وھو يقول 
ني   حاضر بعد كده ھاخدك معايا انا كمان بتعب اوي وانتي بعيده ع

 وبعدين بطلي عياط بقي ھو انتي غاويه نكد و
 ايه - :ثم قال بمرح
  ما قلتيلي تعالي جيت اھو في ثانيه 

  - :قالت في سخريه-
  ايام ١٠اه بعد -

ھي لسه       فرق توقيت بقي يا سوسو- :ضحك مصطفي وھو يقول
  نايمه؟

  -:قالت ساميه بغضب مصطنع
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  نوم الظالم عباده يا شيخ-
  -: يقولضحك مصطفي وھو

 دي القمر الي بينورلنا ؟حرام عليكي ياشيخه بقي دي ظالمه دي
 ما شاء هللا عليھا اموره اوي شبھك بالظبط ھي ھتم سنتين حياتنا

  ا
سبوع الجاي مش كده
  اه-
  خNص يبقي 
زم نعملھا حفله كبيره للعيله وبس-
  الي تشوفه-

  المھم يN بقي الناس بداو يجو يN عشان ننزل 
-Nي  
  ابطت ذراعه ونز
 سويا الي الحفله ت

رغم انھا لم تضع المساحيق مثل جميع من في الحفله ا
 انھا كانت 
  تفوقھم جميعا جمال فكان جمالھا رقيقا ملحوظا 

Nاقترب منھما احد الرجال الذي سلم علي مصطفي قائ: -  
  حمدهللا علي سNمتك يا باشمھندس 

  هللا يسلمك يا سليم باشا -
  -:م الي ساميه ومد يده اليھا قائNالتفت سلي

  اھN وسھN يا مدام -
نظرت ساميه الي يده في برود ولم ترد فصافحه مصطفي بد
 عنھا 

  -:وھو يقول
  المدام مبتسلمش يا سليم باشا -

  نظر اليھا في مزيج من الغضب والسخريه وتركھما وانصرف 
  

 الذي استاذن مصطفي من ساميه بعد ان وجد احد رجال ا
عمال
  يتعامل معھم ليسلم عليه 

وعلي وجھھا عNمات الضيق والغضب بسبب ظلت واقفه تنتظره 
  تلك العينان التي تكاد تخترقانھا 

خرجت الي حديقه المنزل وظلت تزفر في ضيق وغضب   اعلن 
  ھاتفھا عن تلقي رساله 
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قراتھا لتتسع عيناھا دھشه وسارت خطوات واسعه الي خارج 
  تفت حولھا في قلق السرايا وظلت تل

اطبق احد عليھا من الخلف وكمم فمھا وسار بھا بعيدا حاولت 
المقاومه لكنھا فشلت فقد كان الرجل ضخما الي حد كبير لم يستطع 

  جسدھا الضئيل ا
بتعاد عنه 
سار بھا ذلك الرجل الضخم الي اماكن مھجوره 
 يسير بھا احدا 

 بداخله ثم اغلق الباب حتي توقفا امام منزل مھجور القاھا الرجل
  خلفھم 

ظلت تبكي وتصرخ وتتوسل اليه ان يتركھا ولكنه لم يعبا لھا سمعت 
  صوتا بالخارج فصرخت باعلي صوتھا امN في ان يسمعھا احد 

  -:وھو يقول بصوت قاسياخرج مسدسا وصوب فوھته اليھا 
لو فتحتي بقك تاني قسما عظما لكون قتلك اخرسي بقي اما نشوف -

  فيكي ايه ھنعمل 
ما ھي ا
 دقائق معدوده ودخل احدا الي تلك الشقه وقفت ساميه 

وعNمات الذھول والتعجب مرتسمه علي وجھھا وھي تقول بغير 
  -:تصديق

  !!!انت؟؟-
ھنا توقف استرسال ساميه لذكرياتھا عندما سمعت صوت ابنتھا 

  تناديھا 
  -:التفتت اليھا وھي تقول

حبيبتي انك بتناديلي كنت سرحانه معلش يا رغده مخدتش بالي يا -
  شويه معلش

اقتربت منھا رغده وھي تسند يديھا علي كتفي والدتھا وتقول 
  -:بمرح

  الي واخد عقلك يا جمييييل-
  -:ابتسمت لھا والدتھا بحب وھي تقول

  وانا ايه الي ھيشغل بالي غيرك يا قلبي ھا كنتي عايزه ايه بقي؟-
لوحدي فقلت اجي ارخم عليكي ابدا يا ست الكل زھقت من القعده -

  شويه 
  ! في بنت تقول 
مھا ارخم عليكي؟-
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ايه ده بقي ايه ده بقي احنا ھنھذر و
 ايه انتي صحبتي قبل ما -
  تكوني مامتي مش ده كNمك يا ست الكل و
 ايه 

  اه كNمي يا لميضه ھا قوليلي مبتروحيش الجامعه ليه بقي-

Nت العبرات في عينيھا ظھرت سحابه حزن علي وجه رغده وت

  -:وھي تقول
معدش ليا نفس لحاجه خNص حتي الرسم الي مستحيل ازھق منه -

مبقاش جايلي نفس اني ارسم برضه زھقت من كل حاجه يا ماما 
  خNص مش قادره استحمل 
  -:في حنو وھي تقولمسحت ساميه علي راسھا 

ي  وذ ھتشوفي يا بنتي الدنيا دي كدهمحبش اشوفك ضعيفه كده ياما
ما فيھا الطيب برضه فيھا الوحش و
زم تقاومي ومتقفيش عندك 

 fوتستسلمي من اول صدمه كده لسه ھتشوفي كتير يا رغده الحمد
  يا بنتي علي كل حال

  -:قبلت رغده راسھا وھي تقول
  ربنا يخليكي ليا يا احلي ام في الدنيا 

 ما تروحي ويخليكي ليا يا احلي بنت في الدنيا بقولك ايه يا رغوده-
  تكلمي ياسمين صحبتك تعزميھا علي الغذاء 

  -:قبلت رغده يد والدتھا وھي تقول بحب
تسلميلي يا احلي ام في الدنيا بس اعزمي انتي مامتھا زي ما عزمتك 

  يا مامتي
  حاضر يا حبيبتي وماله كلميھا وبعدين ھاتي مامتھا اما اعزمھا -

  -:صفقت رغده بيدھا كا
طفال وھي تقول
   تؤمر يا باشاانت-

توجھت رغده 
حضار ھاتفھا المحمول ا
 انھا سمعت صوت رنين 
  جرس باب الشقه فارتدت حجابھا وتوجھت لتفتحه

مطت شفتيھا في ضيق عندما رات الطارق ا
 انھا جاھدت لرسم 
  ابتسامه مزيفه علي ثغرھا 
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  الثالثالفصل 
  

داعبت نسمات الھواء شعر زينه الذھبي لتسقط بعض الخصNت 
  فائقه الجمال 
 يبدعھا ا
 الخالقفنيه ا لترسم لوحه علي عينيھ

استيقظت فزعه من نومھا وھي تسمع صراخ لؤه من جانبھا 
  لتوقظھا 

قامت غاضبه من نومھا واخذت الوساده التي بجانبھا ورمتھا 
  -:بوجھھا وھي تقول بغضب

بطلي الطريقه المستفزه دي يا لؤه بNش عبط في حد يصحي حد -
  !!!كده؟

  -: لؤه وھي تقولضحكت
اعملك ايه طيب نومك تقيل جدا ومبتصحيش غير بالطريقه دي ده -

  انتي فظيعه يا بنتي 
  -:فركت زينه عينيھا بيديھا وھي تقول

  ھي الساعه كام؟-
   يا معلم قوم بقي ٩الساعه -
  يخربيت الفاظك يا شيخه -
قومي بقي دي الدنيا مقلوبه تحت انتي ناسيه ان علياء راجعه من -
  لسفر النھارده و
 ايه والدنيا تحت تضرب تقلب ا
   العصر ٤ما لسه بدري دي ھتوصل -
المھم يN قومي بقي انا لسه مفطرتش مستنياكي يN قومي البسي -

  عشان ننزل تحت 
ثم قامت زينه في كسل وتوجھت الي حمام غرفتھا لغسل وجھھا 
للؤه توجھت الي مكتبتھا واخرجت احدي الكتب الدينيه واعطتھا 

  -:قائله
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  اشكريلي زياد كتييير اوي الكتاب ده حلو بجد -
  ايه ده لحقتي خلصتيه؟-
  اه انا بقرا بسرعه خدي ولو عنده كتاب تاني حلو جيبيھولي قشطه؟-
  قشطه يا معلم-

  -:ھتفت لؤه فجاه وقد تذكرت شيئا وھي تقول
- 
اه يا زينه صحيح عملتي ايه في موضوع العريس ھتقبلي و

  ھترفضي 
اقبل ايه يا ھبله انتي ده مرفوض من ساعه ما قعدت معاه ده واحد -

مغرور جدا وعمال يتباھي بفلوسه مش عارفه واخد قلم في نفسه 
مش عارفه علي ايه وهللا يا اختي رفضاه طبعا وقلت لجدي الكNم 
 ده وكمان ا
ستاذ مبيركعھاش وكمان ميعرفش كلمه واحده في دينه

لمه الي مكتوبه في بطاقته مسلم بس ايه ھو يعني كل الي يعرفه الك
ا
سNم و
 يعرف بطيييييييييخ خالص وانا ايه الي يجبرني اتجوز 

 سنه ٢٣واحد كده اينعم انا خلصت جامعه بس برضه لسه صغنونه 
كتكوته خااااالث و
 انتي يا اختي زھقتي مني وعوزاني انكشح من 

  ت عمي متقلقيش قاعده علي قلبك ومربعه يا بنھنا 
  يييييييه وانا الي قلت اني ھخلص منك عشان افلسع انا كمان -
يا اختي انتي مفيش قلق من ناحيتك خالص عريسك موجود من -

  زمااان لدرجه انه خلل تحت يعني متقلقيش مش ھتعنسي 
  -:اسندت لؤه وجھھا علي مرفقيھا وھي تقول بھيام

  ياااااه لؤي امتي نتجوز بقي -
  -:وھي تقولمطت زينه شفتيھا 

  !!مش لما تتخطبوا ا
ول؟؟-
  -:ھتفت لؤه فجاه وھي تقول


ااا ھو احنا لسه ھنتخطب احنا ھنتجوز علي طووول ھو انا لسه -
ھتعرف عليه ماھو متلقح في وشي طول اليوم وبعدين ما احنا 

دلوقتي في حكم المخطوبين ماھو قال لجدي خNص وجدي وافق 
  بس قال ناجل الحفله لبعدين

  اشي يا ستي ربنا يباركلكوا علي خيرم-
  -:غمزت لھا لؤه بعينيھا في مكر وھي تقول في مشاكسه
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  انا وانتي يا مزتي-
  
  

  -:دخل فارس علي مكتب زياد في الشركه وھو يقول
  صباح الفل علي سيد الكل اذيك يا باشا

  -:رفع زياد نظره اليه وھو يقول
  دهصباح النور يا سيدي ايه نموسيتك كحلي ليه ك-

 يا عم انا صاحي من بدري بس مرات خالك ام فارس الي ھو انا -

يعني كانت 
زم ا
ول تاكلني وتشربني وتقولي المواعظ العشره 
  قبل ما امشي وانت عارف امي بقي بتحب تعمل كل حاجه بضمير

  فبتعمل كل حاجه من الي قلتھالك دي علي راحتھا علي ا
خر
 مرات خالي دي غلبانه موت ده وانت كمان الي مش عاجبك وهللا-

  انت المفروض تاخد علي قفاك
ايه يا عم زياد مش كده انت ھتقلبھا عليا ليه خليك وصله خير -

  احسن
  المھم روح لجدي دلوقتي عشان ھو عاوزك بيسئل عليك من بدري-

  -:حرك فارس يديه بطريقه مسرحيه وھو يقول
 لسه صغير اخرب بيتك يا فارس ياعيني عليك كنت طيب وهللا-

  علي البھدله دي
  -:ضحك زياد علي طريقته وھو يقول

  عمرك ما ھتكبر-
  -:اقترب فارس منه وھو يقول بتودد

  زيزو-
  -:ضحك زياد مره اخري وھو يقول


ااااااا انسي -  
  -:رد فارس بتبرم

  ھو انا لسه قلت حاجه؟-
رس عشان ما انا عارف يا حبيبي الي ھتقوله انا حافظك انسي يا فا-
  بقي تتحمل المسئوليه شويهت
  طب عشان خاطري ھدي جدي بس شويه عليا -
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  -:ارسل زياد تنھيده طويله وھو يقول في مرح
لو مكنتش تحلف بس ماشي يا عم ھتوسطلك المره دي بس -

  متاخدش علي كده ھا
  -:رفع فارس يديه وھو يقول في مرح

Nقي اللھي ربنا يكرمك يا زياد يا ابن عمي وينفخ في صورتك وت-
  بنت الحNل الي تتھبل في نفوخھا وترضي تتجوزك 

بقولك ايه صحيح يعني لما تتوسطلي عند جدي اطلبلي بالمره اجازه 
  قشطه؟

امشي يله من ھنا ايه شحاتين وبيتامروا وبعدين اصN انت عاوز -
اجازه ليه محسسني انك ياعيني متمرمط في الشغل وتعبت بقي يا 

ركه صدفه اساسا وكل مره تخليني ابني ده انا بشوفك في الش
  اتوسطلك عند جدي واھديه عليك 

بس انت عارف ان انا مش وحشه انا بخاف يا لؤي شخصيتي مش 
قويه مبعرفش اتعامل مع الناس في المواقف الي زي دي و� مخي 

 بيقف ومبعرفش افكر 
)نت م&محه قلي& وھو يراھا تبكي واخذ يمرر اصابعه بين 

لناعمه في توتر وھو يزفر في ضيق ثم تغيرت خص&ت شعره ا
  -:نبره صوته من الشده والغضب الي اللين والحنان وھو يقول

طب ممكن متعيطيش انا اسف يا لؤه اني اتنرفزت عليكي بس -
حاولي تفھميني شويه انا بتجنن لو شفتك واقفه مع اي شاب حتي لو 

ر )زق كان اخويا فتخيلي بقي ده مكنش واقف بس ده كان يعتب
فيكي انا مش عارف و� انا سبته ازاي انا مكنتش شايف قدامي 

وكنت حاسس اني ھموته حاولي يا لؤه متعمليش الحاجه الي 
بتضايقني لوسمحتي وسامحيني اني زعقتلك اسف بقي ب&ش 

  رخامه
  -:ابتسمت ابتسامه خفيفه وھي تقول

  خ&ص سامحتك-
  - :نظر اليھا بحب وھو يقول بمشاكسه

  ني فيكي يا لؤه ثباتك علي موقفكيعجب-
  -:ضحكت لؤه وھي تقول
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  انا غلطانه يعني وبعدين انا طيوبه بطبعي وبسامح بسرعه-
  احلي حاجه فيكي بصراحه-
اه صحيح يا لؤي ھو ايه الي جابك بدري ھو انت مش المفروض -

  تكون في الشركه؟
  تعبت شويه فاستئذنت من جدي اجي اريح شويه-

  -: علي وجه لؤه وھي تقولظھرت ع&مات الخوف
ليه مالك عندك ايه؟ حاسس بايه طيب؟ طب مطلبتش ! تعبان؟ّ-

  الدكتور ليه؟ طب ل
قاطعھا ضحكات لؤي المتتاليه نظرت اليه بغضب وھي تقول 

  -:بضيق
  ايه الي يضحك-

حاول السيطره علي ضحكاته لكنه فشل فغضبت لؤه اكثر 
  -:واستدارت لتذھب ا) انه اوقفھا وھو يقول

اسف يا لؤه مش قصدي و� بھذر معاكي متقفشيش متخافيش عليا 
  انا كويس حاسس باجھاد بس من كتر الشغل

  -:اومات له براسھا ثم قالت
  طب انا ھطلع بقي-
  ھو انتي مش كنتي نازله؟-
  تصدق صحيح طب ھنزل بقي-

  -:ابتسم لھا لؤي بحب ثم قال
  اتفضلي-

 يا اختي متقلقيش خNص قاعده -  

  قشطه يا سيدي- حولھانظرت
  يN سNم بقي اسيبك تشتغل-
  سNم-
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  الرابعالفصل 
  
  
  الو يا حبيبتي اذيك قوليلي وصلتي المطار و
 لسه؟؟-

 يا ماما لسه شويه كده لسه بدري المھم انتو عاملين ايه-  
كويسين ناقصنا شوفتك بس واول لما توصلي المطار ھتNقي -

  السواق مستنيكي جدك ھيبعته يستناكي
  -:ء في ضيققالت عليا

  ھو انتو مش ھتيجوا تستقبلوني؟؟-

 يا حبيبتي بقي مش ھينفع ايه الي ھيجيبنا لؤي اخوكي في -

  الشركه وعمرو انتي عارفه مش ھيرضي وابوكي مش فاضي
  -:قالت علياء بصوت 
 يكاد يسمع

  !طب وزياد؟
  -:ظھر الغضب مليا علي وجه فريال وھي تقول بغضب

  يه؟وده يجي يستناكي بتاع ا-
  ايه يا ماما ھو مش ابن عمي و
 ايه؟-
علياء بطلي حركاتك دي عشان انا فھماكي كويس وشيلي ابن انعام -

  من دماغك وا
 انتي عارفه ايه الي ھيحصل سNم
  
  

نزلت لؤه الدرج مسرعه فاصتدمت بعمرو الذي ابتسم عند رؤيته 
  -:لھا وھو يقول

  ده انا اكيد امي عماله تدعيلي من الصبح-
  -:قالت باستغراب-
  اشمعني يا عمرو؟-
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  -:قال وھو ينظر اليھا نظرات جريئه
عشان شفتك طبعا اصل انا مبشوفكيش خالص انتي علي طول -

قاعده في الدور الي فوق وانتي عارفه ان مفيش شاب فينا يقدر 
  رجله تخطيه عشان تبقوا علي راحتكوا بتوحشيني وهللا يا لولو

  -:نظرت اليه بغضب وھي تقول
  طب بعد اذنك بقي-
  ايه يا لولو ده بقولك وحشاني وعاوز اقعد معاكي تقوليلي بعد اذنك-
  ھو انت مش عارف ان اختك ھتوصل النھارده و
 ايه -

  -:رفع حاجبيه بدھشه وھو يقول
طب اعمل ايه طيب؟ اه عارف انھا ھتوصل النھارده بس انتي -

  ن؟مالك يعني ما توصل وقت ما توصل وبعدين اخوكي في
  -:قالت وقد نفذ صبرھا

بساعدھم تحت يا عمرو في الغذاء في الترويق كده يعني وبعدين -
  اخويا مين فيھم

ايه يا لؤه ما تفتحي ......ولما انتي تعملي كده بقي سبتي ايه للخدم-
  مخك شويه اكيد مش عاوز الشيخ زياد قصدي علي كريم

  -:قالت وھي تھم بالمغادره
  في اوضتهوكريم ..انا بحب اساعد-

  - :قطع طريقھا من جديد وھو يقول بعند
  مش ھعديكي-

  -:نظرت اليه بغضب وھي تقول
  عمرو انا مبھذرش بقولك عديني عاوزه امشي-

  -:نظر اليھا بجراه من جديد واقترب منھا وھو يھمس
  بس انا مش عاوزك تمشي-
  عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــرو-

 ليجد اخيه امامه وعلي وجھه عNمات انتفض عمرو ونظر خلفه
الغضب ازدرد ريقه بصعوبه وھو يحاول ان يجمع كNمه قبل ان 

  ينطق به حتي 
 يغضب لؤي
  -:نظر اليه لؤي نظرات حاده وھو يقول

  بتضايقھا ليه؟-
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  -:ھتف عمرو مسرعا
انا مكنتش بضايقھا انا كنت بتكلم معاھا عادي ايه يا لؤي مالك ھي -


  ! ايهمش بنت عمي و
  -:قبض لؤي علي كتف عمرو بقوه وھو يقول بغضب

مشوفكش واقف معاھا تاني وا
 انت عارف ايه الي ھيحصلك -
  فاھم؟

  نظر اليه عمرو بغضب ثم غادر بدون ان ينبت ببنت شفه
  -:عاد لؤي ادراجه بدون ان ينظر للؤه التي قالت مسرعه

  لؤي لوسمحت-
  -: وھي تقول بتساؤلوقف لؤي بدون ان يلتفت لھا اقتربت منه

  مالك؟-
كلمه عاديه ولكنھا فجرت بھا بركانا نظر لھا لؤي نظره ارعبتھا 

  - :وھو يقول بغضب
قلتلك كام مره متقفيش معاه ھو انتي غبيه يا بنتي انا نفسي -

  !!اعرف
  ايه يا لؤي ده انت بتزعق ليه ھو انا عملت حاجه-

  -:نفعالنظر اليھا وقد احمر وجھه بشده وھو يقول بغضب وا
ماھو المصيبه ان انتي مش شايفه انك عملتي حاجه يعني لما حد -

يشوفكوا وانتو كده يقول ايه ازاي تسمحيله يا ھانم انه يقرب منك 
كده الي يجي من بعيد اصN يفتكره حاضنك تعرفي اني كان ھاين 

  !!عليا اديكي كام قلم عشان تفوقي انتي غــــــبــــــــيــــه
  -:كاء وھي تقولاجھشت في الب

ھو انت بتزعق ليه متعرفش تتكلم براحه وبعدين ده اخوك انت -
كلمه وخليه يبعد عني انت المفروض عارفني كويس انا عارفه ان 

ليا غلطات كتييير وبعمل حجات كتييره غبيه بس انت عارف ان انا 
مش وحشه انا بخاف يا لؤي شخصيتي مش قويه مبعرفش اتعامل 

  اقف الي زي دي وهللا مخي بيقف ومبعرفش افكر مع الناس في المو

نت مNمحه قليN وھو يراھا تبكي واخذ يمرر اصابعه بين 

خصNت شعره الناعمه في توتر وھو يزفر في ضيق ثم تغيرت 
  -:نبره صوته من الشده والغضب الي اللين والحنان وھو يقول
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 طب ممكن متعيطيش انا اسف يا لؤه اني اتنرفزت عليكي بس-
حاولي تفھميني شويه انا بتجنن لو شفتك واقفه مع اي شاب حتي لو 

كان اخويا فتخيلي بقي ده مكنش واقف بس ده كان يعتبر 
زق فيكي 
انا مش عارف وهللا انا سبته ازاي انا مكنتش شايف قدامي وكنت 
حاسس اني ھموته حاولي يا لؤه متعمليش الحاجه الي بتضايقني 

  زعقتلك اسف بقي بNش رخامهلوسمحتي وسامحيني اني 
  -:ابتسمت ابتسامه خفيفه وھي تقول

  خNص سامحتك-
  -:نظر اليھا بحب وھو يقول بمشاكسه

  يعجبني فيكي يا لؤه ثباتك علي موقفك-
  -:ضحكت لؤه وھي تقول

  انا غلطانه يعني وبعدين انا طيوبه بطبعي وبسامح بسرعه-
  احلي حاجه فيكي بصراحه-
يه الي جابك بدري ھو انت مش المفروض اه صحيح يا لؤي ھو ا-

  تكون في الشركه؟
  تعبت شويه فاستئذنت من جدي اجي اريح شويه-

  -:ظھرت عNمات الخوف علي وجه لؤه وھي تقول
ليه مالك عندك ايه؟ حاسس بايه طيب؟ طب مطلبتش ! تعبان؟ّ-

  الدكتور ليه؟ طب ل
قاطعھا ضحكات لؤي المتتاليه نظرت اليه بغضب وھي تقول 

  -:بضيق
  ايه الي يضحك-

حاول السيطره علي ضحكاته لكنه فشل فغضبت لؤه اكثر 
  -:واستدارت لتذھب ا
 انه اوقفھا وھو يقول

اسف يا لؤه مش قصدي وهللا بھذر معاكي متقفشيش متخافيش عليا 
  انا كويس حاسس باجھاد بس من كتر الشغل

  -:اومات له براسھا ثم قالت
  طب انا ھطلع بقي-
  مش كنتي نازله؟ھو انتي -
  تصدق صحيح طب ھنزل بقي-
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  -:ابتسم لھا لؤي بحب ثم قال
  اتفضلي-

ابتسمت بخجل وغادرت ولؤي يتابعھا وھو ينظر اليھا بحب حتي 
  ابتعدت عن ناظريه فاتجه الي غرفته

  
  
  رغده رغده رغـــــــــــده-

انتفضت رغده من مكانھا علي صوت صديقتھا ياسمين فالتفتت اليھا 
  -:لوھي تقو

  بتقولي حاجه؟-
- 
بقول حاجه ايه يا بنتي ده انا بنادي عليكي بقالي ساعه وانتي و

  !انتي ھنا في ايه يا رغده؟
  -:وضعت رغده يديھا علي وجھھا وھي تقول

  و
 حاجه يا ياسمين سرحت شويه-
  ايه يا بت انتي ھو انا مش عرفاكي و
 ايه قولي ايه الي مضايقك؟-

  -:Nمح رغده وھي تقولظھر الحزن جليا علي م
  مش انتي لما جيتي لقيتي خالتي وابنھا ھنا-
  اه-
ا
ستاذ احمد ابنھا بيتصرف معايا تصرفات بايخه اوي يا ياسمين -

وانا بقيت مش طيقاه 
 ھو و
 امه الي بقت كل شويه تھين فيا 
  بكNمھا وتفكرني انا ھبقي  

  -:ي الحديثامتلئت عيناھا بالعبرات فقالت ياسمين مغيره مجر
  سيبك من الكNم ده دلوقتي ووريني اخر روسوماتك يا فنانه

  بقالي كتير مرسمتش-
وانا بقالي كتيييير متفرجتش يعني اخر روسماتك جداد بالنسبالي انا -

  مشفتھمش قومي جبيھم بقي
  حاضر يا ستي ھروح اجيبھم اھو-
  قشطه يا باشا-
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  الخامسالفصل 
  
  

توجھت علياء مع السائق نحو سيارتھم قبل ان تفاجئ بيد تجذبھا من 
  الخلف نظرت خلفھا لتجد لؤي امامھا

  -:اطلت الفرحة من عينيھا وھي تقول بفرح
  !!!!لؤي-

  -:احتضنته بشده وھي تقول
  فرحانة اوي ان انت جيت تستقبلني كنت فاكرة ان محدش جاي -
اني موت وكنت ھموت انا اقدر مجيش يا لو
 ده انتي وحشاا-

واشوفك فرجعت من الشركة بدري عشان اجي استقبلك ومقلتلكيش 
  عشان اعملھالك مفاجاه

احلي مفاجاة يا حبيبي وهللا انت مش متخيل انا كنت مضايقه ازاي  -
  ان محدش جاي 

ما انا حاسس بيكي عشان كدة جيت يN بقي شكلنا بقي وحش واحنا -
  في الشارع كدة 
  -:ديه وھي تقولطوقت يديھا بي

  يN يا سيدي -
وصلت السياره الي وجھتھا بعد قرابه النصف ساعه خرجت علياء 

  من السياره مسرعه وھي تعدو لداخل السرايا في بھجه

  جدو جدو جدووووو-
اقترب حامد منھا مسرعا وعلي وجھه ابتسامه واسعه فتح ذراعيه 

  -:لھا وھو يحتضنھا بشوق ويقول
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  وحشتيني اوي يا بنتي-
  انت اكتر يا جدو وهللا كلكو وحشتوني اوي-

  تركھا جدھا لتسلم علي والديھا
  احتضنتھم علياء بشوق ثم سلمت علي ابناء اعمامھا

  وحشااااااااااني يا زوزو انتي ولولو موت وهللا-
وهللا انتي اكتر بكتيييير خNص بقي كفايه سفر لحد كده اتھدي في -

  حته بقي
  -: ثم قالت باحراج

  فين زياد؟ااااوفارسامال -
  في الشركه يا لو
 وراھم شغل كتييييييير اوي-
  ماشي يا لولو شكرا امال كريم اخوكي فين وعمرو-
 ھيروحوا فين يعني كالعاده بره البيت ومنعرفش ھما فين كالعاده -

  برضه ايه الجديد يعني ربنا يھدي
  
  
  ياسمينھنزل اوصل ماما انا -
لما كانت ھنا من  انا اتفقت مع مامتك ياسمين الكNم ده ماايه يا -

شويه انك ھتباتي معانا طNما ھيا جالھا ظرف وسافرت وبعدين ما 
انتي عارفه ان انا ورغده عايشين لوحدنا واھو نسليكي بدل ما 

Nتروحي تباتي في شقتكوا لوحدك اخاف عليكي يا بنتي اص  
يه اه يا ماما ماھي ھتبات معايا بس طنط اتصلت بيھا من شو-

وقالتلھا انھا ناسيه البيت مفتوح ھناك فھروح مع ياسمين نقفل البيت 
  ونرجع

  طب استنوني البس واجي معاكوا الوقت اتاخر ھتمشوا لوحدكوا؟-
  -:ضحكت رغده وھي تقول

  ٦الوقت اتاخر ايه يا ماما؟ دي الساعه لسه-
قول نص اه بس الشارع بتاعنا وحش والي يشوف الشارع تحت ي-

  الليل
 فيش يا ماما ھنروح بسرعه ونيجي مش 
زم تتعبي نفسكمتخ-

  عاوزه حاجه نجبھالك معانا واحنا جايين؟
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 يا حبيبتي تسلمي بس متتاخروش عشان مقلقش-  
يا ماما انتي قلقانه ليه؟ده انا بنزل في وقت متاخر عن كده وبتبقي -

  مش قلقانه كده المھم يN يا ياسمين عشان منتاخرش
-Nي  

  -:تان الدرج ا
 ان توقفت ياسمين وھي تقولنزلت الفتا
  نسيت شنطتي يا رغده فوق تعالي نطلع نجيبھا -
  وانتي عاوزه الشنطه في ايه؟-
مبعرفش امشي من غير ما اكون شايله شنطه ما انتي عارفه -

  وبعدين عشان اجيب فيھا شويه حجات من الشقه ھناك
  تري عصيرطب بقولك ايه اطلعي انتي جبيھا علي ما اروح اش-
  خNص تمام-

 
خرجت رغده من بوابه العماره وتوجھت الي السوبر ماركت ا
انھا سمعت صوتا تعرفه جيدا جعلھا تتسمر في مكانھا وقلبھا يعلو 

  ويھبط بجنون
  -:التفتت لتواجه محدثھا الذي قال بقسوه

  عاوز اتكلم معاكي تعالي-
  -:حاولت اظھار القوه وھي تقول

اتجننت و
 ايه ملكش دعوه بيا سيبني في اجي معاك فين انت -
  حالي بقي

  -:امسك رسغھا بقوه وھو يقول
  بقولك تعالي مش عاوزين فضايح-

  -:صرخت رغده بوجھه وھي تحاول ان تفلت يديھا وتقول
 وبعدين انت ليك انت ملكش دعوه بيا سبني في حالي بقي يا اخي-

  ندك اخNق عين تكلمني اصN انت انسان زباله ومش محترم و
 ع
وانتي واقفه بقي انا سامح اخرسي بقي بدل ما وهللا ادفنك دلوقتي -

 حته بت مفعوصه زيك تفضحني وتخلي سيرتي علي كل الحديدي
  لسان وهللا لوريكي يا رغده

  !!!ســــــــــــــــامـــــــــــــح-
فقال التفت الي مصدر الصوت ليقابل وجه ياسمين الغاضب 

  -:بسخريه
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  الشيخه ياسميناھN ب-
انت ازاي تمسكھا كده سيبھا انت مالك بيھا مش كفايه الي انت -

  !!عملته انت ليك عين كمان ده ايه البجاحه دي يا اخي؟
  -:نظر اليھا ببرود وھو يقول

  دي مراتي علي فكره انا مطلقتھاش-
ھتطلقھا ورجلك فوق رقبتك 
ما ھنفضحك في كل مكان يا سامح -

  انت والست ھانم
دخليش في حاجه انتي ملكيش دعوه بيھا يا شيخه ياسمين    مت-

  امشي معايا اخلصي
  -:ھتفت ياسمين بغضب

تيجي معاك فين انت فاكرھا سايبه و
 ايه؟ لو مسبتھاش يا سامح -
  وهللا ھبلغ البوليس

  -:نظر اليھا في برود وھو يقول
 و
 ي؟واحد ومراته انتي مالك انت! وھتقوليلھم ايه بقي ان شاء هللا؟-

  تحبي اخلي صاحبتك ھي الي تقولك ملكيش دعوه
  -: بصوت مضطربرغدهھتفت 

اا انا مش عاوزه ا اعرفك سبني في حالي وطلقني بقي من غير -
  شوشره

  -:اقترب احد الشباب منھم الذي قال
  ھو في ايه؟-

  -:ھتف سامح بغضب
  وانت مال اھلك انت-

  -:تراجع الشاب عندما راي حده سامح وقال
  !يا عم ما براحه شويه ھو انا قلت حاجه؟ايه -
  ِطب يN يا روح ماما امشي من ھنا -

  -:ھتفت ياسمين بغضب
  ده عايز يخطفھا انت ھتسيبه؟!!! ھي الرجوله انعدمت خNص؟-
وانا مالي يا اختي ما يخطفھا و
 يعمل الي يعمله وانا مال اھلي انا -

  ادخل نفسي في حاجه مليش فيھا ليه انا ماشي
  -: سامح خطوات واسعه وھو يجذبھا خلفه ويقولسار
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  امشي بقي و
 ھنفضل ھنا للصبح-
  -:بكت رغده وھي تقول بھيستيريه

انا مش عاوزه اجي معاك انت راجل خاين سيبني في حالي بقي -
  ياسمين متخلھوش ياخدني يا ياسمين عشان خاطري

شلت ظلت ياسمين ممسكه بيديھا وتحاول جذبھا لتبعدھا عنه لكنھا ف
  -:فقد كان سامح يمتلك بنيه قويه فھتفت بصوت اقرب للبكاء

ارجوك سيبھا حرام عليك كده وهللا ھي مش عيزاك خلي عندك -
  كرامه وسيبھا بقي

راسھا بحجر نزفت علي اثرھا دفعھا سامح بقوه لتسقط وتصطدم 
  الدماء وغابت عن الوعي

  -:صرخت رغده بھلع
  ياسميييييييييييييييييييين -

جذبھا ا
 انھا كانت تقاومه بشده وتصرخ وتنادي بھلع علي حاول 
  صديقتھا

تركھا سامح وجري مسرعا عندما شاھد بعض الرجال آتيون 
  باتجاھھم

  ھرعت رغده باتجاه صديقتھا وھي تصرخ وتبكي
  -:اقترب احد الرجال منھما وھي يقول

  في ايه يا بنتي؟ ايه الي حصل؟مالھا دي؟-
  -:ھتفت بصراخ
  ئله 
زم نوديھا المستشفي مش وقت اس

  
الواحد مش مصدق انه خرج شويه وهللا ده انا كنت مخنوق خنقه ما -

  يعلم بيھا ا
 ربنا
اي خودعه يا معلم عد الجمايل بقي عشان تعرف بس اني حاسس -

  بيك
  حبيبي انت افارس وهللا-
  بقولك ايه صحيح كلمت جدي و
 سيبتني اغرق-
ه خNص بس متتعودش علي كده مش عيب يا عم كلمته وهللا براء-

  ھساعدك تاني انا بقولك اھو
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    ندل طول عمرك-
بعض ما عندكم يا اخويا انت ھتفضل واقف كده ما تعملك اي -

  منظر
  -:ضحك فارس وھو يقول

  ده انت غريب اوي يا شيخ!!!! ّّ!اعمل ايه يعني اقوم ارقص-

 يا اخويا قوم غدينا انا علي لحم بطني من الصبح-  
  اااه انت داخل علي طمع بقياا-

  -:ابتسم زياد ابتسامه بلھاء وھو يقول
  حاجه زي كده-
  ماشي يا عم ا
ستغNلي تعالي اھو اكسب فيك ثواب-
  !!اه صحيح مش ھنكلم لؤي يجي و
 ايه؟-
ياعم احنا نسينا ان علياء راجعه النھارده من السفر اكيد ھو زمانه -

 يسيب اخته وھي لسه راجعه اكيد مش ھيخرج وقاعد معاھا دلوقتي
  من السفر

  اه صح وهللا كنت ناسي-
  - :غمز فارس له بعينه وھو يقول بمزاح

  واقعه خالص مش كده-
اتقي هللا يا فارس ومتتكلمش عن حد وبعدين دي بنت عمك يعني -

  متجبش سيرتھا بحاجه
- 
ايه يا عم ھو انا جبت حاجه من عندي ماھي الحقيقه بس انت و

  يقھاش اساسافي بالك مبتط
وبعدين دي بنت ! ھي عملتلي حاجه؟!! يا عم ومھطقھاش ليه بس؟-

خالي وانا طبعا مبكرھاش وھي زي لؤه اختي بالظبط انا بس 
بتضايق من تصرفاتھا مش اكتر يعني واحده اتخرجت من طب 

وكل شويه دراسه بره ومتفوقه جدااا ماشاء هللا ومتعرفش اي حاجه 
لبساه ولبسھا وحش جدااا انا بغض عن دينھا حتي الحجاب مش 

واقعد استغفر بصري طبعا بس سعات غصب عني كنت بشوفھا 
  ربنا يھدي خNص غير الموضوع بقي

اه صحيح اخبار الشركه الجديده الي ھتتفتح قريب في اسكندريه -
  !!ايه؟
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  حلوه يا حبيبي بتسلم عليك-
  -:رفع فارس حاجبه وھو يقول

  !!!ده ايه الظرف ده يا اخويا-
قوم بقي يN عشان نروح كفايه علينا كده وجعتلي دماغي -

  وصدعتني النھارده
  يN يا آخره صابري-
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  السادسالفصل 
  

جلست رغده بجانب صديقتھا النائمه في المشفي وبجوارھا والدتھا 
  ساميه

  -:تحدثت ساميه بصوت منخفض وھي تقول
متخفيش يا رغده بقي ما الدكتور خNص طمنا عليھا وھيكتبلھا -

  بكره ھي نايمه بس يا حبيبتي اھدي بقيعلي خروج 
   الحمدf انھا جت علي اد كده-
-
 
  رغده ملكيش نزول من البيت تاني ابدا لوحدك فاھمه و
  !!!ايه يا ماما ھو انا صغيره-
لتكوني مش واخده بالك ان الي حصل !! انتي لسه بتعاندي-

بعد لصاحبتك بسببك انتي انا مش عارفه انتي ازاي لحد دلوقتي و
كل الي عمله ده برضه لسه بتحبيه انتي اتجننتي ده انسان واطي 
بس انا الي غلطانه اني مشيت وراكي وقلت طNما انتي بتحبيه 

وموافقه عليه خNص قلت اھم حاجه راحه بنتي وانكوا ھتبقوا اسعد 
اتنين مع بعض ووافقت علي جوازك وانتي لسه في الجامعه برضه 

يقاكي بتحبيه بس انسي يا رغده انك من كتر زنك عليا واني ش
ھترجعيلوا فاھمه؟ وان مطلقكيش بالھداوه ھنرفع قضيه خلع 

وھتخلصي منه وزي ما قلت مفيش ليكي نزول لوحدك ده كان 
ھيخطفك يا بنتي و
زم نعمله محضر عشان الي عمله في ياسمين 

  ده
  -:زاد انھمار دموع رغده في صمت فقالت ساميه في غضب

طب عاجبك الي حصل لصاحبه !!! اجبك كNميليكون مش ع-
  ؟؟!!!عمرك

خNص يا ماما بقي لوسمحتي اعملي الي انتي عيزاه مين قالك ان -
  انا عاوزه ارجعله اصN؟
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عشان انتي بنتي وصحبتي كمان وانا عرفاكي كويس من غير ما -
   وعارفه انك لسه بتحبيهتتكلمي

  -:ازداد بكائھا وظھر كانين الھرره وھي تقول
اعمل ايه في قلبي يا ماما قوليلي اعمل ايه لو كان الحب والكره -

بنضغط عليھم بزراير ونخلص كنت عملت كده عشان اخلص من 
سھل اني احب واحد !! العذاب الي جوايا انتي فاكره ان ده سھل عليا

شيطان زي ده مفيش حاجه وحشه معملھاش وبرضه بحبه يا ماما 
 انا مش عارفه اعمل ايه يعني سھل انا بقيت بكره نفسي عشان بحبه

مع !! وبيخوني مع مين!! عليا لما اشوف جوزي وحبيبي بيخوني
واحده من صحباتي شفتي اكتر من كده خداع مش كفايه انخدعت 

فيه 
 انخدعت في صحبتي كمان 
 ومكفھوش كده 
 عاوز 
يفضحني انا وبسببه كمان ياسمين في المستشفي وبرضه انا لسه 

ل اييييه نفسي اكرھه مش عارفه نفسي اموت يا ماما بحبه اعم
عشان استريح من العذاب الي انا فيه ده انا تعبت طNما مبيحبنيش 

  !!!طNما مبيحبنيش اتجوزني ليه؟!!! مسل عليا الحب ليه؟
  يعني لحد دلوقتي ومش عارفه اتجوزك ليه؟-

 مش عارفه لو عارفه انتي قوليلي وريحيني-  

  -:ق وھي تقولنظرت اليھا بعم
مصطفي حامد المنضوري يا رغده تحبي اقولك عشان انتي بنت -

  مين حامد المنضوري لتكوني نسيتي و
 حاجه
  -:ازدردت رغده ريقھا بصعوبه وھي تقول

ليه ھيتجوزني عشان كده؟ احنا اصN بعاد عنھم وملناش اي عNقه -
بيھم وحتي ببايا ملھوش ورث عشان ھو مات وجدي لسه عايش 

  بالتالي انا كمان مليش ورث يبقي ازاي ھيتجوزني عشان كده؟ف
انتي نسيتي يا رغده نصيب ابوكي في شركه البترول الي اشتراه -

  وشقتنا الي باسمنا
بس انتي قلتيلي ان عمي نصب علينا بعد ما بابا مات وزور اوراق -

  الشقه وقال اننا بعنھالوا وطردنا منھا
  -:تنھدت ساميه وھي تقول
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ش الشقه دي انا قصدي الشقه الي في بيت العيله ھناك جدك 
 م-
كاتب لكل واحد من و
ده شقه ھناك بأسمه وبعدين ما انتي 

  متعرفيش استاذ سامح كان بيخطط 
يه لقدام
 ودموعھا تجري بكت رغده ووقفت تنظر من الشباك الي السماء

  -:علي خديھا تحرقه وتقول بدعاء
قلبي يااااارب انساه يارب ابعده عني يااااااااااااارب خرجه من -

  يارب عاوزه اصحي ا
قي نفسي معرفوش يااااااارب اجبلي دعائي
  

  !!!!!وانت مش عاوز تطلقھا ليه؟؟
  صرخت بھا اسراء في وجه سامح

يا اسراء افھمي شويه 
زم ارجعھا عشان نعرف ننفذ خطتنا امال -
  ھتجوزك ازاي ھو انا حيلتي حاجه

دي بت !!! خويا الفلوس الي متغرقه الھانم فيھا
 حوش حوش يا ا-
  كحيانه ھما 
قين ياكلوا اساسا دي قاعده في شارع زباله

  -:ھتف سامح بغضب
الزباله الي مش عجباكي دي ليھم نصيب بتاعھم ھما باسمھم في -

شركه بترول حاتم المنضوري وبعدين رغده تكون حفيدته يعني 
  اكيد ھيوصلھا بحاجه

  -:ضبھتفت اسراء بغ
  !!يعني ايه الكNم ده؟ ھتفضل متجوزھا؟-

  -:رد ببرود
   بمبلغ يعجبنياه لحد ما اطلع من الجوازه-
وليه يا بابا تطلع ما تخليك متجوزھا لحد ما تموت وتورث انت كل -

  حاجه اشبع بيھا بكره تيجي تجري ورايا وانا و
 ھعبرك
  لؤي انت رايح فين؟-

  -:التفت لؤي الي علياء وقال
   رايح فين يا ذكيه رايح الشركهھكون

  طب ما تاخدني معاك-
  -:رفع حاجبيه وھو يقول
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  تيجي معايا فين ھو انا العب؟-
يا عم ! ايه يا لؤي بقي ده يعني لو لؤة ھي الي قالتلك مش ھتاخدھا؟-

  ده انا زي اختك يعني
ده مكان شغل وبعدين !! يا حبيبه قلبي انتي او لؤه تيجو ليه اساسا-

ه جدي في الشغل ميعرفش ابوه وبعدين ريحي نفسك الي انتي عارف
  انتي عايزه تشوفيه مش موجود في الشركه اساسا

ليه مش موجود في الشركه امال ھو فين انا عرفت انه خرج من -
  بدري

راح اسكندريه يا علياء في شغل ھيخلصه ھناك وبعدين احنا مش -
  اتفقنا نشيل الموضوع ده من دماغنا و
 ايه؟

  -:اليه وھي تقول بتحدينظرت 
  تقدر تشيل لؤه من دماغك ولو للحظه واحده؟-
موضوعي مختلف عن موضوعك انا ولؤه بنحب بعض وقريب -

  وھنتجوز وجدي موافق وعمتي وعمي وزياد
اه بس ماما عمرھا ما ھتوافق وبابا طبعا وانت عارف كويس انه -

  مش موافق وان عروستك ھو مجھزھالك اساسا
  -: بغضبعN صوته وقال

الكNم ده ميمشيش عليا يعملوا الي يعملوه انا مليش دعوه ومش -
ھتجوز حد غير لؤه وبس وانتي يا علياء افھمي بقي انتي وزياد 

 Nمتنفعوش لبعض نھاااائي وانتي عارفه كده كويس وھو اص
بيعتبرك زي لؤه اخته بالظبط مش اكتر و
 اقل وبعدين بصي 

يمكن تشوفي الفرق الكبييير الي بينك لنفسك في المرايه يا علياء 
وبينه ھو ماشاء هللا عليه متدين جداااااا وانتي حتي الحجاب مش 
لبساه ولبسك 
ما قصير جداااا 
ما ھيبقي بيتقطع من كتر ماھو 
ضيق عليكي الفرق كبييير اوي بينكوا انتو ا
تنين ومش تنفعوا 

ري في كNمي لبعض وصدقيني ھتتعبي جداا لما ھو الي يرفضك فك
  كويس يا علياء بعقلك مش بقلبك

  
  
  حمدهللا علي سNمتك يا ياسمين-
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  هللا يسلمك يا رغده-
ترقرقت الدموع في عيني رغده وخفضت راسھا في اسف وھي 

  -:تقول
انا اسفه اوي يا ياسمين كل الي حصلك ده بسببي انا بجد انا اسفه -

  اوي
  انتي ذنبك ايه يعني؟يا بنتي انا كويسه بNش عبط بقي وبعدين و-

  -:ردت في اسف
  ذنبي انه جوزي-
بقولك ايه يا رغده انتي بجد 
زم ترفعي عليه قضيه خلع ده كان -

 عشان النصيب ھيخطفك وبعدين ھو مش ھيرضي اصN يطلقك
بتاعكوا في شركه البترول انتي كنز بالنسباله مستحيل يفرط فيكي 

  و
 انتي عايزه تفضلي عايشه معاه
ستخاره ا
ول يا ياسمين وربنا ييسر الخير انا اكيد مش ھصلي ا-

  ھقدر اعيش مع انسان زي ده مستحيل
  ماشي يا حبيبتي ربنا ييسرلك الي فيه الخير-

  -:دخلت ساميه عليھم وھي تقول
  مامتك علي التليفون يا ياسمين بتقول موبايلك مقفول خدي كلميھا-
  ماشي يا طنط شكرا-

 الي حجرتھا واخرجت يومياتھا التي خرجت بعدھا ساميه وتوجھت
  اعتادت الكتابه فيھا منذ كانت شابه صغيره

  المنظمه ثم سبحت في ذكرياتھا من جديدسطرت بعض الكلمات 
  

اقترب مصطفي منھا واحاطھا بكتفيه وھو يربت علي شعرھا علھا 
  تھدا

  -:سقطت بعض العبرات من عينيه وھويقول في اسف
بب انا اسف اوي معلش سامحيني بس انا انا اسف يا ساميه انا الس-

  وهللا ما ھسيبه وھخليه يتمني الموت وميلقيھوش
  -:حاولت ساميه الھدوء وقالت بصوت متھدج

ھنرفع عليه قضيه يا مصطفي وبس انت متعملوش حاجه هللا  -
يخليك يا مصطفي متضيعش نفسك انا وبنتك ملناش حد غيرك 
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 متخفيش بنا وممكن ياذيكمتسبناش هللا يخليك ده واحد ميعرفش ر
عليا وبعدين انا خNص رفعت القضيه وصدقيني ھيدفع التمن غالي 

  اوي
  -:زاد بكائھا وھي تتذكر ما حدث لھا وتقول

بباك كمان مكنش راضي انك ترفع القضيه عشان قال ايه اسمه في -
السوق واتھمني انا اني ست مش محترمه مش كفايه الي جرالي يا 

  مصطفي
  -:وه وھو يقول بحرقهاحتضنھا بق

انا قلبي محروق زيك بالظبط وهللا وحاسس اني السبب في الي -
حصلك بس انا ميھمنيش اي حد قال او ھيقول ايه ادينا سبنا 

كفرالشيخ خالص اھو وجينا القاھره وبرضه ھتم كل حاجه في 
القضيه لحد ما ا
قي الحكم اتنفذ فيه يمكن ساعتھا النار الي في قلبي 

ھدا شويه وبعدين احنا مع بعض يبقي مفيش حاجه وحشه وقلبك ت
ھتحصل مش ده كNمك يا ساميه وبعدين رغده محتاجاكي جمبھا 

  و
زم تبقي اقوي من كده عشانھا
  

انتبھت ساميه للدموع التي غرقت وجھھا فقامت لتغسل وجھھا 
 حاولت ا
 تستسلم وعادت لتحاول النوم ا
 ان النوم فارق جفونھا

ا من جديد ا
 انھا فشلت ورجعت ذكرياتھا لذلك اليوم لذكرياتھ
  المشئوم التي خسرت فيه اعز واحب انسان الي قلبھا

  
  بــــعــــد ســــــــــــنتان من الحادثه

دخل مصطفي المنزل فھرولت رغده اليه مسرعه حملھا بين يديه 
  وظل يداعبھا ويمزح معھا

  صطفيحمدهللا علي سNمتك يا م-
  -:وھو يقولقبل راسھا 

  هللا يسلمك يا قلب مصطفي-
ادخل يN غير ھدومك علي ما احطلك ا
كل رغده مرضيتش تاكل -

  ا
 ما تيجي
  -:قبلھا مصطفي وھو يقول
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حبيبه قلب بابا انتي وهللا يا رغوده تعالي بقي اما اوريكي جبتلك -
معايا ايه جبتلك فستان جمييييل خااالث زيك وعروسه ودبدوب 

  حضن بقيھاتي بوسه و
  -:قبلته الصغيره واحتضنته فقال بمرح

انتي خNص ھتمي اربع سنين يعني 
زم نجوزك بسرعه قبل ما -
  تعنسي

  -:سمعته ساميه فضحكت وقالت
  امه داعيه عليه

 ده امه بتحبه وبتدعيله ليل بنھار ھو انا ھديھا حرام عليكي يا ساميه-
عه ساميه تعالي 
ي حد دي رغوده اسبقيني يN علي ا
كل يN بسر

  عاوزك 
  -:دخلت خلفه وھي تقول

  في ايه؟-
  المحامي قالي ان احتمال كبير الحكم يتنطق الجلسه الجايه-

  -:قالت في سخريه
  يااااااه اخيراااا بعد سنتين ده الواحد كان قرب ينسي-

من عينھا وھو يقول بصوت بالغ اقترب ليمسح الدمعه التي فرت 
  -:الحنيه

  ش عياط تاني صحاحنا اتفقنا مفي-
  -:احتضنته وھي تقول

انا بجد ربنا بيحبني عشان انت جوزي يا مصطفي ربنا يخليك ليا يا 
  رب

  ويخليكي يا رب -
  -:ثم قال بصوت مرح


  كل كله يN بدل منNقيش حاجه ناكلھازمان رغده خلصت ا
  -:ضحكت ساميه وھي تقول
  غير ھدومك طيب ا
ول

  لموبايلي بيرن ھروح اجيبه ا
و-
  ماشي

  -:رد علي محدثه الذي قال
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   والحاج جابوله ا
سعافالحق يا باشمھندس في حريق في الشركه-
  !!!اييييييه-

عNمات الجزع وخرج مسرعا من شقته اغلق ھاتفه وظھرت 
  متوجھا الي الشركه

لم تمضي ا
 ساعه واحده ووجدت ساميه ھاتفھا يرن اخذته مسرعه 
  -:وردت قائله

  ه يا مصطفي خير ايه الي حصل؟السNم عليكم اي-
  -:اتاھا صوت 
 تعرفه يقول

صاحب االموبيل ده عمل حادثه وا
سعاف وخداه دلوقتي علي -
  .........................مستشفي ال

  !!اييييييييييه مصطفي عمل حادثه؟
  لم يمضي وقت طويل وكانت ساميه ورغده في المشفي 

ا قبل لسانھا ان ينجي هللا جلست ساميه تقرا القران وتدعوا بقلبھ
  زوجھا الحبيب

فات الوقت علي ساميه ثقيل وكانه سنوات لم تكف لحظه واحده عن 
  قراءه القران والدعاء لزوجھا 

  -:ھرولت ساميه اتجاه الطبيبب وھي تسئله بلھفه
  بقي كويس مش كده؟!! مصطفي مصطفي جوزي اخباره ايه؟-

  -:نظر اليھا الطبيب باسف وھو يقول
  قاء fالب-

  -:صرخت ساميه في وجه الظابط وھي تقول

 يا حضره الضابط انت الي مش شايف شغلك كويس  

  -:رد الظابط ببرود وھو يقول
مفيش دليل علي اي حد ومش معروف مين الي عمل كده فالقضيه -

  ھتتقفل ضد مجھول
  -:صرخت من جديد وھي تقول

ارفين كده يبقي انا جوزي اتقتل حد فككله فرامل عربيته وانتو ع-
  القاتل مش معروفازاي تقفلوا القضيه و
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اديكي قلتي القاتل مش معروف ومفيش دليل علي اي حد واحنا -
عملنا الي علينا وزياده ومفيش فايده يبقي القضيه زي ما قلتلك 

   ھتتقفل ضد مجھول
  
  

نفضت ساميه راسھا علھا توقف سيل ذكرياتھا وتوجھت لغسل 
لي وتدعوا لزوجھا الحبيب بالرحمه وجھھا وللوضوء لكي تص

  والمغفره وا
نتقام بمن غدروا به وقتلوه
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  السابعلفصل ا
  

  اخيراااا استاذ كريم اتنازل وھيخرج معايا-
اعمل ايه بقي ما انت زنان اوي وانا مبحبش الزن الكتير ھنروح -

  فين يعني بعد الزن ده كله
  الي تقول عليه يا باشا اليوم يومك-
عمرو مش ھتفرق بس وحياه ابوك يا  اي حته يا وهللا ما عارف-

اخويا القعده تبقي انا وانت وبس وبNش البنات الزباله الي بتجيبھم 
  يقعدوا معانا 
ما بجد مش ھخرج معاك

انت بتقفش ليه يا عم ماشي النھارده القعده ناشفه بس ماتخدش علي -
  كده

يا ابني حرام عليك انت عندك اخت خاف عليھا ومتنساش يا عمرو -
   كما تدين تدانان
ايه يا ابني الكNم الكبير ده انت سخن و
 ايه؟ يا عم كل البنات -

شمال وبعدين ھو انا بضرب حد علي ايده دول ھما الي بيجروا 
  ورايا

- 

 علي فكره مش كل البنات وحشه يعني لؤه اختي وحشه؟ و
  زينه بنت عمك وحشه؟ و
 علياء اختك وحشه؟

اي بنت اھو اختي علياء دي ومبثقش فيھا يا ابني انا مبثقش في -
يبقي ھثق في بنات عمي؟ المھم سيبك انت وبNش عكننه من اول 

Nالخروجه ي  
-Nي  

  -:دخلت لؤه الي حجره زينه التي قالت
  لولو تعالي ا
متحان كان عامل ايه؟-
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مش مھم ا
متحان المھم اني خلصت ا
متحانات خNااااص -
  واخييييرا خدت ا
جازه

  ا بنتي انطقي قولي عملتي ايه في ا
متحان اخلصيي-
  يا ستي حلو متخافيش ده انا جينيس-
  اه يا خوفي منك يا جينيس ربنا يستر-
  يااااارب ھو لؤي لسا مرجعش من الشركه؟-
طب اسئلي علي اخوكي اولي راح اسكندريه ولسا ! نعم يا اختي؟-

  مرجعش وانتي تقولي لؤي؟ ده ايه الوطينه دي يا بت؟
دايما ظلماني كده يا زوزو ما انا كلمت زياد وھو وصل وبيشتغل -

ھناك عادي وكله تمام وكريم اخويا خرج مع عمرو من شويه 
قابلتھم وانا داخله اما انا بسئل علي لؤي عشان ھو كلمني اول ما 

خرجت من ا
متحان عشان يتطمن عليا فانا قلتله علي شويه 
ا
جازه بقي ابقي اقرا فيھم روايات يشتريھملي وھو جاي عشان 

  بس كدھون
  وھو يكلمك ليه اصN؟-
  يادي النيله ما قلتلك عشان يشوفني عملت ايه في ا
متحان -
ما انا سمعت علي فكره بس ليه اصN رقمك معاه ھو لسه بقي -

  جوزك عشان يبقي معاه رقمك
  يا حاجه ده ابن خالي وتقريبا خطيبي-
  لسه مبقاش جوزكايه خطيبك برضه؟ في النھايه -
زيــــــــــــــــنـــــــــه هللا يخليكي انا لسه واخده ا
جازه مش كده -

بالراحه عليا عموما ھو مجمل المكالمه عملتي ايه في ا
متحان؟ 
قلتله الحمدf قالي طب الحمدf سNم بقي عشان ورايا شغل فقلتله 

 يجيبھملي علي اسماء الروايات الي انا عوزاھا عشان وھو راجع
  من المكتبه بس كدھون

ماشي يا اختي قوليلي بقي قلتيله علي روايات كتييييره و
 روايتين -
  وخNص


 روايتين ايه ده انا اقعدت اكتر من نصف ساعه بمليه اسماء -
  الروايات وهللا كنت حساه ھيضربني

  -:ضحكت زينه وھي تقول
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  في دي اصدقك انتي مجنونه قرايه زيي-
  روايات انا الي اقراه رومانتيك وبس
 مش اي -
  رومانتيكيهست الماشي يا -
   الي معاكي ده يا زينهايه ده-
ده البوم صور يا لؤه كان مع ماما فخدته اتفرج عليه -

  ھھھھھھھھھھھھھھھھھھه
  ايه يا ھبله ده ھما بيطلعوا الساعه كام؟ بتضحكي علي ايه؟-
الھوي ايه عليكي بصي صورتك وانتي صغيره ده منظر ده؟ ي-

  الصوره المسخره دي ده انا ھنزل اوريھا للؤي لما يجي
اسماf يا اختي عليكي ده فيه صوره ليكي عندي يااااالھوي -

فضيحه فضيحه كان شكلك اعوذ باf العفريته تخاف منك     ايه يا 
  بت في ايه مالك تنحتي كده ليه؟

  -:بدا الحزن جليا علي وجه زينه وھي تقول
  مصطفي هللا يرحمه ومراته وبنتهصوره عمي -
وريني كده انا مش فاكره شكلھم   ربنا يرحمه يا رب    تفتكري -

  مراته وبنته فين دلوقتي بنته قدي مش كده؟
معرفش ھما فين و
 حد يعرف وكانھم و
 من العيله     معرفش -

  بس باين انتي اكبر بسنه
نو بيحبوا مرات يا تري شكلھا ايه دلوقتي؟ تعرفي ماما ومامتك كا-

سمعھم بيتكلموا عنھا كNم حلو خالي مصطفي اوي وسعات كنت ا
  اوي علي عكس طنط فريال مرات خالي ابراھيم بتكرھا مووووت

ربنا يكون في عونك يا لؤه ! يا اختي وھي دي بتحب مين اساسا؟-
مش عارفه ازاي دي ھتبقي حماتك انتو ا
تنين متعمروش مع 

  بعض
   مش عاوزين نسبق ا
حداثربنا يسھل يا ستي-
  

خرج زياد ليتمشي قليN في شوارع اسكندريه عندما وجد ھاتفه يرن 
Nرد قائ:-  

  السNم عليكم -
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وعليكم السNم يا معلم كده تيجي اسكندريه ومتقوليش عشان اجي -
  معاك ده انت طلعت واطي اوي يله

ن ھو انا ما تلم لسانك يا ابني شويه 
حول و
 قوه ا
 باf وبعدي-
جاي العب ھنا و
 ايه ما انت عارف ان الشركه الي جدك مشارك 

صاحبھا فيھا ھنا 
زم حد يتابعھا من وقت للتاني وبعدين ياريتك 
تيجي وهللا يا فارس الجو ھنا حلو جدا وبكره انا فاضي بقي فھطلع 

  علي البحر عدل انت عارف اني بحب اقعد علي بحر اسكندريه اوي
طب ايه رايك بقي انا من النجمه وھكون !  يعني؟انت بتغيظني-

  عندك 
  ھھھھھھھھھه تشرف يا حبيبي وهللا-
  طب انت فين دلوقتي-
  كده وبعدين ھروحبتمشي شويه -
ماشي يا معلم ومن النجمه ھتNقيني عندك انا مش كنت بھذر علي -

  فكره
ھھھھھھھه ما انا عارف انك مش بتھذر مستنيك يا سيدي بس -

  ام؟متتاخرش تم
  تمام يا باشا سNم-
  مع السNمه-

  
  دخلت رغده مسرعه الي غرفه والدتھا بعد ان سمعت نداء والدتھا

  في ايه يا ماما-
انتي اشترتيلي الدواء بتاعي يا رغده وانتي طالعه مع ياسمين زي -

  ما اقلتلك؟
  يا خبر 
 نسيت وهللا خNص ھنزل اجيبھولك دلوقتي شكلك تعبانه-
-
حسن سامح يطلعلك وانتي لوحدك 
 يا حبيبتي انا 
 يا رغده 

  ھبقي كويسه
يا ماما انتي شكلك تعبانه اوي وبعدين الدكتور حذرنا وقالنا -

  مليوووون مره ان 
زم تاخدي الدواء في معاده وا
 ھتتعبي
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عادي بكره نبقي نجيبه مش انا مش حاسه اني تعبانه و
 حاجه -
عش يا رغده الموضوع ھيحصل حاجه بس تنزلي لوحدك مينف

  منتھي
خرجت رغده متبرمه من غرفه والدتھا رافضه لما قالته والدتھا 

خائفه عليھا بشده فوالدتھا تحاول ان تظھر امامھا انھا بخير ولكن 
ھي تعلم جيدا انھا متعبه جدا ا
ن خافت ان يتطور ا
مر وتتعب 

  لكاكثر فعزمت علي النزول لشراء الدواء لھا حتي وان رفضت ذ
دخلت الي غرفه والدتھا فوجدتھا نائمه فارتدت مNبسھا ونزلت 
دعت هللا ان 
 تري سامح وان يبعده عن طريقھا وان 
 يؤذيھا 

وجدت الصيدليات مغلقه فخرجت لتاخذ ا
توبيس العمومي لتنزل 
  في وسط شوارع اسكندريه لتحضر الدواء لوالدتھا

  وبيس العائد ا
تتوجھت لشراء الدواء ثم عادت لتنتظر 
طوقت كتفيھا بيديھا تبثھما بعض الدفء وا
مان وھي تقف في ھذا 

  المكان المخيف وحدھا
  رغــــــــــــــــــــــــده-

سرت قشعريره في جسدھا والتفتت الي صاحب الصوت الذي لم 
  يكن سوي سامح

  -:دب الخوف في اوصالھا ولكنھا حاولت اظھار القوه وھي تقول
توريلي وشك تاني مش كفايه الي عملته في ياسمين انت ليك عين -

  انت ايه يا اخي معندكش دم؟
  احترمي نفسك-

 حول و
 قوه ا
 باf انت يا بني ادم انت متخلف مثN سيبني في -

حالي وملكش دعوه بيا وقسما عظما يا سامح لو ما طلقتني بالذوق 
  وهللا 
رفع عليك قضيه خلع وافضحك في كل مكان

- 
  ده انتي باين عليكي عاوزه تتربي من جديد
ھرول زياد الي مصدر الصراخ ليقف مزھو
 وھو يري ذلك الذي 

   العنيفيكمم ھذه الفتاه حتي يمنع صراخھا ويھيل عليھا بالضرب
  -:ويقول باشمئزازاسرع وابعده عنھا وھو يوجه اليه لكمه قويه 

  انت ازاي تضربھا كده؟!! انت راجل انت؟-
  -: وھو يقولوقف سامح
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  وانت مال اھلك انت دي مراتي-
نظر زياد الي رغده التي كانت تعدل من وضع حجابھا غض بصره 

  -:وسمعھا تقول بصوت متقطع من كثره البكاء
لوسمحت متخليھوش ياخدني ده عايز يخطفني انا ھرفع عليه قضيه 

  خلع عشان مش عاوز يطلقني وھو راجل خاين
  -: زياد وھو يقولھتف سامح بغضب وحاول اجتياز

  وهللا لربيكي يا رغده    ابعد دي مراتي يعني ملكش دعوه انت 
  - :ھتف زياد بغضب

  !معني انھا مراتك انك تعمل فيھا كده؟-
  يا اخي وانت مال اھلك انت ده انت تيييييييييييييييت صحيح-

انھال زياد عليه بالضرب ودخN سويا في معركه عنيفه ورغده 
  استصرخ وتستنجد بالن

ھرول بعض الرجال اليھم بعد ان اخرج سامح سكين صغير 
  وغرسه في بطن زياد وجري مسرعا

صرخت رغده باعلي صوتھا وھي تري ذلك الشاب غارقا في 
  دماؤه

بعد فتره قصيره جاءت سياره ا
سعاف وحملت زياد ومعه رغده 
  الي المستشفي
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  الثامنالفصل 
  

  -:ھتفت انعام بغضب
ي البنت الي مبتسئئلوش فيھا حرام عليكوا بجد ربنا ھيسئلكوا عل-

  دي
ما خNص بقي يا انعام و
 انتي غاويه نكد ما بNش السيره المنيله -

  دي
  !سيره بنت اخوك سيره منيله يا ابراھيم؟-
  يااادي النيله يعني انتي عايزه ايه دلوقتي عشان نخلص-

  -:نظرت اليه في تحدي وقالت
  رغده بنت اخويا تيجي تعيش معانا ھنا-

  -:شرر من عيني ابراھيم وامسك رسغھا بقوه وھو يقولطار ال
  ناقص تقوليلي نجيب ساميه كمان معاھا!!! انتي اتجننتي يا انعام-

  -:صمتت انعام ولم ترد فصرخ ابراھيم

 ده انتي اكيد اتجننتي ما تقول حاجه يا حسن انت ساكت ليه-  

  -:ازدرد حسن ريقه بصعوبه وھو يقول
 انا  دعوه بالموضوع ده محدش يدخلني فيهبقولكوا ايه انا ماليش-

  خارج
  -:نظر اليھا ابراھيم وھو يقول بقسوه

  الموضوع ده لو اتفتح تاني ھتندمي يا انعام-
  -:نظرت اليه وھي تقول بغضب

ليه بتعمل كده حرام عليك ربنا ھيحاسبك علي الي بتعمله ده يعني -
ثر عليك  ورث يعني مش ھتاانت خايف من ايه كده كده ھيا ملھاش

  في حاجه
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 يا خفيفه ھتضحك علي ابوكي بكلمتين وھتخليه يكتبلھا كل حاجه -
 عموما انا قلتھا ومش عاوز اكررھا الموضوع ده ميتفتحش تاني

  ابدااا 
  
  تقدري تشوفيهمتقلقيش جت بسيطه الحمدf ھو دلوقتي بقي كويس-

  وانشاءهللا يومين ويخرج
  شكرا يا دكتور-

ره زياد في خجل وطرقت الباب وسمعت توجھت رغده الي حج
ا
ذن بالدخول فتحت الباب ولم تغلقه خلفھا وقالت بصوت 

  -:منخفض
حمدهللا علي السNمه واسفه علي الي حصل بسببي واتفضل موبايل -

حضرتك وقع منك وفيه ناس اتصلوا بس انا مرضيتش ارد عشان 
ارفه من ه معايا انا مش ع انا متشكره جدا علي الي عملتمقلقھمش

  غيرك كنت عملت ايه انا متشكره اوي
  -:رد زياد دون ان ينظر اليھا وقال

اكيد ھيعوزوا شھادتك في المحضرفNزم تبقي موجوده عموما -
حضرتك مينفعش تروحي لوحدك دلوقتي الوقت اتاخر وممكن 

يتعرضلك تاني اتصلي بوالدك او اخوكي او حد من قرايبك يجي 
  ياخدك عشان مينفعش تمشي 

  -:ھتفت في خفوت
 والدي متوفي من زمان ومعنديش اخوات وماليش انا ماليش اي حد-

اي حد غير والدتي اصN انا نزلت لوحدي عشان ھي تعبت والدواء 
كان خلصان وكان 
زم انزل اجيبھولھا حتي ھي مرضيتش بس انا 
خفت ليحصلھا حاجه فنزلت اجيبه وھي متعرفش عموما انا كده كده 


زم اروح  
  -:رد زياد بحزم وھو يقول

  مينفعش تمشي في الوقت ده لوحدك قلتلك-
  خNص مفيش مشكله ھكلم مامتي تجيلي ھي وابن خالتي-
  طب ما انا بقول كده من ا
ول قلتي ملكيش حد-
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 اصل حتي ابن خالتي مينفعش امشي معاه لوحدنا ھو مش محرم -
   ما يجواليا عموما شكرا لحضرتك عن اذنك ھطلع اقعد بره لحد

  -:رن ھاتف زياد في ھذه اللحظه فقال
  اتفضلي    الو يا فارس-
  ايه يا ابني موتني من القلق عليك مبتردش عليا ليه-
  اسمع الي ھقولك عليه بس متقولش لحد عشان محدش يقلق-
  في ايه قلقتني-
  

 ليجد لؤه جالسه في الحديقه تبعث بھاتفھا دخل لؤي بوابه السرايا
  -:ي وجھه ابتسامه حب وھو يقولاقترب منھا وعل

  قاعده لوحدك ليه؟-
  -:انتفضت لؤه من مكانھا في فزع فقال لؤي ضاحكا

  اسف يا لؤه مكنش قصدي وهللا -
  -:ھدات لؤه قليN وقالت

  حرام عليك يا لؤي خضتني موت-
  -:ابتسم بحب وھو يقول

  انا اسف-
  -:ابتسمت في خجل وقالت

  و
 يھمك-
ده ھنا انتي علي طول بتبقي قاعده جمب استغربت اما لقيتك قاع-

  الورد بتاعك
اه ما انا كنت قاعده ھناك من شويه وبعدين حبيت اجي اقعد ھنا -

عشان استناك  ااااه قصدي يعني عشان الروايات بتاعتي الي قلتلك 
  عليھا

  ماشي يا ستي اتفضلي جبتلك كل الروايات الي طلبتيھا-
نت ھنسي انا بكره 
زم اروح ميرسي يا لؤي ربنا يخليك اه لؤي ك-

 فNزم اروح اعزيھا بس انت لوحده صاحبتي عشان والدھا اتوفي
عارف زياد مش موجود وكريم طبعا مش ھيرضي فممكن توصلني 

  انا وزينه؟ لو فاضي يعني
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ولو مش فاضي افضالك بس مش ھي صحبتك انتي يعني زينه -
  ھتيجي ليه؟

عرفاھا فھتيجي معايا عشان 
 ماھي زينه اتعرفت عليھا قبل كده و-
  تعزيھا

  خNص تمام الساعه كام؟-
  يعني علي العصر كده-
  خNص ماشي يا لؤه-
  لــــــــــــــؤه-

التفتت الي مصدر الصوت لتقابل محدثھا الذي بدا علي وجھه 
  عNمات الغضب

  في ايه يا كريم مالك بتزعق ليه؟-
  -:اقترب منھما وامسك رسغھا بقوه وھو يقول بغضب

ايه الي موقفك ھنا؟البيت كله نايم وحضرتك واقفه ھنا مع استاذ -
  لؤي لوحدكوا

  ايه يا كريم متكلمھا بالراحه-
  -:ھتف بغضب

وانت مالك انت اختي وانا حر اكلمھا زي ما انا عاوز انت -
ومفيش ھتعلمني اتكلم ازاي ھي تقف معاك في نص الليل باماره ايه؟

  من الخدامين يقول ايه يا ابله لؤهحد واقف معاكوا كمان الي يشوفك 
  -:رد لؤي ببرود وتحدي

Nيقول واقفه مع خطيبھا وبعدين محدش يقدر ينطق اص  
انت مش خطيبھا لما دبلتك تتحط في ايدھا ساعتھا تبقي خطيبھا -

مش مجرد كNم وخNص 
ن الكNم بيتغير يا استاذ لؤي وبعدين 
  ب باختيانت مستني ايه بتجھز نفسك مثN؟ و
 بتلع

  كريم احترم نفسك والزم حدودك-
انت الي تحترم نفسك ومتتخطاش حدودك وياريت تبقي اخر مره -

  اشوفك واقف معاھا لوحدك 
  اتفضلي جوه وحسابي معاكي بعدين

  
  دخلت ساميه بخطوات واسعه الي المستشفي ومعھا احمد ابن اختھا
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تربت ابتلعت رغده ريقھا بصعوبه وھي تري وجه امھا الغاضب اق
  -:ساميه منھا وھي تقول بغضب

انتي خNص محدش ھمك قلتلك متنزليش وبرضه نزلتي وادي -
افرضي محدش جه وساعدك كنتي ھتعملي ايه وبسببك النتيجه 

الراجل اھو في المستشفي    احمد لو سمحت يا ابني ادخل اشكره انا 
  ھتحرج ادخل

  حاضر يا خالتي-
  تسلم يا حبيبي -

  ي معاكي بعدينحاضر يا رغده حساب
  

  -:صرخت فريال في وجه محدثھا وھي تقول
عوزاھم يرجعوا !! 
اااااا ده اختك اكيد اتجننت ازاي تقول كده؟

  البيت؟
اھدي شويه يا فريال بقي ما تقول الي تقوله المھم الي ھيحصل في -

  ا
خر
بكره تقول فريال قالتلي لما !! ومين قالك ان مفيش حاجه ھتحصل-

  نم ھي وبنتھا مشرفين ھناتشوف الست ھا
يووووه بقي انتي مبتزھقيش خلصنا بقي من الموضوع الھباب ده -

ھما حتي لو جم ھيبقوا زي الكراسي الي قاعدين عليھا ھما ملھمش 
  في اي حاجه

  -:ضحكت فريال في سخريه وقالت
لتكون بتضحك علي نفسك بالكلمتين دول وھو انت فاكر صحيح -

  اخدوا حاجه؟انھم لو شرفوا ھنا مش ھي
  اه طبعا ده المفروض 
ن اخويا مات وابويا لسه عايش-
يا حبيبي افھم بنت !! وانت فاكر ابوك ھيوافق علي كNمك ده؟-

اخوك لو جت ھنا ھتضحك علي ابوك بكلمتين وھتاخد الي وراه 
والي قدامه وخصوصا ھي الحفيده الغايبه والي مش قاعده معاه  

ابوك كان بيحب مصطفي اد ايه وابن الغالي و
 تكون نسيت 
ومفضله عنكوا كلكوا يبقي عايز تفھمني انھا لو جت مش ھتاخد 

  !!!حاجه؟
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  الكNم ده علي جثتي ويبقوا يوروني ھياخدوا حاجه ازاي-
  
  خNص اھدي يا لولو بقي عشان افھم منك حاجه-

  -:مسحت لؤه دموعھا وقالت بصوت متھدج
 وبھدلني قدامه وھزق لؤي كريم شافني واقفه مع لؤي فجه زعقلي-

  !!كمان ليه يعني ھو شافنا واقفين بنعمل ايه؟
  -:مسحت زينه علي شعرھا وھي تقول في حنان

  وانتي كنتي واقفه مع لؤي ليه-
عشان اخد منه الروايات واقوله انه ياخدني انا وانتي بكره العذاء -

بس واقعد يقولي الخدامين يقولوا ايه لما يشوفوكي واقفه معاه 
  لوحدكوا 

!! طب يا زينه ھو حد يتكلم ليه اصN ھو احنا عملنا حاجه غلط
طب ما انا بقف !! وبعدين ده ابن خالي فيھا ايه لما اقف واتكلم معاه

  واتكلم مع كل و
د خالي كده اشمعني لؤي الي كريم حطه في دماغه
  -:مسحت زينه الدموع التي تساقطت علي وجه لؤه وھي تقول

 مقدرش اغلط كريم بالعكس معاه حق بصي انا بصي يا حبيبتي-
معاكي اوك انك مبتتجاوزيش حدودك مع لؤي وبتعامليه عادي بس 

يا حبيبتي الواحد مبيسلمش من كNم !! ھل الناس عارفين كده؟
الناس واخوكي خايف عليكي مش اكتر 
ن كل الي في السرايا 

لما عارفين انك انتي ولؤي بتحبوا بعض وتعتبروا مخطوبين ف
مش ھيقولوا واقفه مع !! يشوفوكي واقفه معاه لوحدك ھيقولوا ايه؟

ابن خالھا عادي 
 ھيقولوا دي واقفه مع حبيبھا ومش ھيبطلوا كNم 
عليكوا  انا اصN معترضه انك تتكلمي مع لؤي بالذات نھااااائي قبل 

  كتب الكتاب
وا انتوا وهللا تلخبطوا كريم يقولي بعد لما تتخطبوا رسمي ابق-

  !!اتكلموا وانتي تقوليلي بعد كتب الكتاب ده ايه الدوخه دي
  -:ابتسمت زينه وقالت


 يا لولو كريم مش صح 
ن الخطوبه دي ملھاش اي معني وفي -
راجل غريب عنك يعني مينفعش مثN يفضل ا
خر خطيبك ده 

 اما بعد يمسك ايدك 
نه لسه مبقاش حNلك فحرام انه يمسك ايدك
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فھو بقي جوزك خNص فعادي انك تتكلمي معاه كتب الكتاب 
وعادي انك تقعدي بشعرك قدامه وعادي انه يمسك ايدك 
ن زي ما 

  قلتلك ھو بعد كتب الكتاب خNص بقي جوزك
طيب شفتي اديني فھمت لما كلمتيني بالراحه وبھدوء ايه لزمته -

  !!!الشخيط والزعيق بس؟
  -:ضحكت زينه وقالت في مرح

  وهللا انا خساره في البلد دي!! زيي يا بنتي؟ھو انا فيه حد -
  -:ضربتھا لؤه بالوساده وھي تقول

  !!اسكتي يا بت انتي انتي صدقتي و
 ايه-
  بس قوليلي صحيح يعني ھو حرام اقف مع لؤي

  -:اعتدلت زينه في جلستھا وقالت
بصي يا ستي بقي كله بيعتمد عليكي يعني لو اتعاملتي معاه عادي -

 بتعاملي اي حد من و
د خالك يبقي مش حرام اما وباحترام زي ما
  لو قعدتوا تحبوا وتسبلوا لبعض فده حرام و

  -:قاطعتھا لؤه وھي تقول مسرعه 
  ش يا زينه حرام عليكي ده انا بتكسف من خيالهبس انا مبسبل-
  يا اختي كفايه عليكي لؤي ده بقي ملك التسبيل-

  -:ضحكت لؤه فتابعت زينه
غضي البصر 
 عنه و
 عن غيره بصي يا وبعدين انتي مش بت-

لولو ربنا امرنا بغض البصر لما قال سبحانه وتعالي في سوره 
  النور

  بسم هللا الرحمن الرحيم
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارھم ويحفظوا فروجھم ذلك ازكي "(

  لھم ان هللا خبير بما يصنعون
ن ھن و
 يبديوقل للمؤمنات يغضضن من ابصارھن ويحفظن فروج

  ")مرھن علي جيوبھن     زينتھن ا
 ما ظھر منھا وليضربن بخ
 يعني ربنا امرنا رجاله وستات بغض البصر   صدق هللا العظيم-

  يعني الكNم ده مش موجه للرجاله بس زي ما ناس كتير فاھمين
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احم احم تصدقي كنت فاكره ان غض البصر للرجاله بس يعني -
عادي احم ده انا طلعت ام مينفعش ھما يبصوا للستات بس احنا 

  جھل خااااااالث
  المھم نفھم عشان منبقاش جاھلين يا ام جھل-

وبعدين سبحان هللا حالتك بتتغير في اقل من الفيمتوثانيه انتي مش 
  كنتي لسه عماله تعيطي سبحان مغير ا
حوال

ما انتي عرفاني بقي يا زوزو مبحبش النكد كفايه زعل لحد كده -
قي ھنبدا بواحده زمايلي بيقولوا عليھا تحفه يا زوزو تعالي اما نقرا ب

  تعالي تعالي
  -:جلست بجوارھا وھي تقول بلھفه

  يN يا اختي شوقتيني-
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  التاسعالفصل 
  

 وصديقه المقرب رس مسرعا الحجره التي بھا ابن عمتهدخل فا
  -:وعلي وجھه عNمات اللھفه والخوف وھو يقول

!! دهايه الي حصل ومين الي عمل فيك ك! زياد انت كويس؟-
  !!والدكتور قالك ايه؟

  -:ضحك زياد وھو يقول
ايه يا ابني ما براحه عليا وبعدين مش تقول السNم ا
ول؟ وبعدين -

انا كويس علي فكره ويومين وھخرج من المستشفي اھدي بقي 
  وبNش الفزع ده

  - :تنفس فارس في اطمئنان وھو يقول وعلي وجھه ابتسامه
  او
 يا سيدي السNم عليكم-

يا انا غلطان اني بعبرك يا دزمه وبعدين طNما بتNمضني يبقي ثان
انا كده خNص اتطمنت عليك قولي بقي مين الي عمل فيك كده يا 

  معلم
يا ابني ما انا قلتلك في التليفون ان فيه واحده كانت في مشكله وانا -

  ساعدتھا و
  -:قاطعه فارس قائN بمرح

حبيبي ما انا قلتلك اي موضوع ايون ايون عشااان كده     يا زياد يا 
  يبقي فيه ست 
زم اخرته تبقي سوده

  !تستاھل الي حصلك ده؟! بس كانت حلوه يعني
حرك زياد اصابعه ليمسح حبيبات العرق التي علي جبينه وھو 

  -:يقول

 حول و
 قوه ا
 باf يا ابني ! ھو انت مبتفكرش غير في كده؟-


وبعدين لو حد غيرك الي !! ؟ايه دخل شكلھا باني اساعدھا او 
قالي كده كنت اتعصبت عليه بس انا عارف انك بتقول كده عشان 
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تغيظني وخNص بس انا عارف انك لو مكاني ھتعمل اكتر من كده 
  الف مره

  -:وقف فارس وقال بطريقه مسرحيه

 كفايه مش قادر انت عارف اني دمعتي علي خدي مقدرش انا  


  علي الكNم الحلو ده
  -: زياد علي اسنانه في غضب مصطنع وھو يقولضغط

يارب اشفيه يارب  المھم قولي حد من !!    ھو انا خطيبتك يله-
  !البيت عرف حاجه؟


 ياعم متقلقش و
 اي حد-  
  طب لولو كويسه؟ مكلمتھاش من امبارح-

  -:اقترب منه وھو يقول في مشاكسه
  ؟؟!لولو مين فيھم-
  فـــــــارس-

  -:ادضحك فارس فتابع زي
اظن كلمتك في الموضوع ده قبل كده وقلتلك علياء زي اختي -

  وبNش تلميحاتك دي يا فارس عشان انا بجد بضايق وبعدين انت 
  عارف كويس اوي اني بسئل علي اختي لؤه فبNش استعباط

ايه يا عم انت بتقفش ليه انا بھذر معاك وبعدين ما انا عارف انك -
يه بقي في نفسي مقدرش فرصه بتسئل علي لؤه طبعا بس اعمل ا

  تيجي لحد عندي وتسمحلي اني اناكفك ومعملھاش
وبعدين ھي كويسه وبتسلم عليك كانت عايزه تيجي معايا علي فكره 

  وبعدين رجعت في كNمھا اكيد خدت ا
وامر انھا متجيش معايا
فارس خد بالك انك بتتكلم عن اختي وانت عارف اني مبسمحش -

ي حد حتي انت فياريت تتكلم عليھا احسن من باي كلمه عليھا من ا
  كده وبNش بقي طريقتك دي

انت عارف ان انا مش قصدي حاجه ! ايه يا زياد انت زعلت ليه؟-
انا بس متضايق ان لؤي بيتدخل في كل تصرافاتھا وكانھا لعبه في 

  !ايده يعني ليه ميرضاش اني اجيبھا معايا؟

ن ان لؤه تيجي معاك علي فكره انا كمان مستحيل كنت ھوافق -

  !!انت مش محرم ليھا فازاي تسافر معاك لوحدھا
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انا ابن خالھا واعز اصحابك وھي زي !! ھو انا غريب يا زياد-
  زينه اختي بالظبط

بس برضه انت مش محرم ليھا يا فارس    خNص سيبك انت من -
  الموضوع ده وتعالي عشان احكيلك موضوع مھم

  -:جلس بجواره وھو يقول
  ه يا معلم اشجينياي-
  

  - :دخل لؤي الي غرفه والدته وھو يقول
  ماما عايزك في موضوع مھم-
  تعالي يا لؤي انا كمان عوزاك-
يا ماما عاوز اخد رئيك انا ھكلم جدي عشان موضوعي انا ولؤه -

 فنعمل علي ا
قل حفله خطوبه مع اني يعني ھي خلصت امتحانات
  لزمتھا الخطوبه يعني وبرايي اننا نعمل كتب كتاب علي طول ايه 

  -:قاطعته فريال وھي تقول في غضب
لؤه مين دي الي انت !! ايه ايه ايه انت بتتكلم وانت نايم و
 ايه؟-

  !!!ھتتجوزھا
  -:ابتلع لؤي ريقه بصعوبه وھو يقول

  لؤه بنت عمي!! ھتكون مين يعني يا ماما-
  -:امسكته من قميصه بعنف وھي تقول

  انت لسه مصمم علي الجنان ده!! ؤيانت اتھبلت يا ل!!! نعم-
  بحب لؤه وحضرتك عارفه كده كويسماما انا -

؟- 
ولو ! مفيش جواز من البت دي ا
 علي جثتي يا لؤي فاھم و

مش عاجبك اضرب دماغك في الحيطه الي تعجبك بس جواز من 
  بنت العقربه دي مش ھيحصل

  -:وقف لؤي وصرخ
حرام عليكوا !!  اخو جوزك ليهدي بنت!! ماما انتي ليه بتعملي كده-

  بقي ھتتحكموا في حياتنا ليه
  - :وضعت فريال يدھا علي كتفه لتھدا من غضبه وھي تقول

يا لؤي يا حبيبي انا عوزالك احسن حاجه ولؤه دي مش مناسبه ليك -
يعني يا لؤي بالعقل كده لما يبقي قدامك اتنين واحده منھم ابوھا 
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و اتجوزتھا ھتبقي كل حاجه ليك انت وطبعا لوامھا ورثھم ماشاء هللا 
وواحده تانيه ابوھا ميت وامھا يوم ما تورث ھتبقي شويه فكه يبقي 

  العقل يقول تتجوز مين
  -:اشتد غضب لؤي وھو يقول

وبعدين انتي !!! ومش ھمك مشاعري!!! الفلوس!! كل ده الي ھمك-
  تقصدي مين؟

ھه بشده ابتسمت فريال ابتسامه خبيثه فاشتد غضب لؤي واحمر وج
  -:وھو يقول باستنكار

  !! انتي بتھذري مش كده؟!!! زينه؟-
ضفرھا برقبه ست لؤه   مفيش زيھا في ادبھا !! واھذر ليه-

  واحترامھا
انا مقدرش اتكلم نصف كلمه علي زينه 
ني عارف كويس اوي اد -

ايه ھي انسانه كويسه ومفيش زيھا كمان بس زينه زي علياء اختي 
ھتكون غير كده 
 ھي و
 غيرھا ومفيش حد بالظبط وعمرھا ما 

ھياخد مكان لؤه في قلبي يا ماما ياريت متنسيش كNمي ده وبعدين 
انا جدي موافق وانا بحبھا وھي بتحبني وھتجوزھا حتي لو وقفت 

  قدام العالم كله مش قدامك انتي وبس وده اخر كNم عندي
  -:احمر وجه فريال وقالت بغضب

كNم عندي 
 انا 
 البت دي يا لؤي وانا طب اسمع انت بقي اخر 
بقسم باf اھو قدامك انك مش ھتتجوزھا وياريت مش تخليني 

  اعمل حاجه مش ھتعجبك ابدااضطر 
  -:وقف لؤي مغادرا وقال

  اعملي الي انتي عيزاه ميھمنيش مفيش حاجه ھتبعدني عن لؤه
  بNش العند معايا يا لؤي بدل ما تخسرھا خالص-

ي مكانه وابتلع ريقه بصعوبه ثم التفت اليھا في توتر وقف متسمرا ف
  -:وھو يقول بخوف

  قصدك ايه-
قصدي يا حبيبي ان الي بيقف قدامي بيتدمر بس طبعا مش ھاذي -

  ابني بس معنديش مانع اذي اي حد تاني طNما واقف قدام مصلحتي
  -:احمرت عينا لؤي بشده وبدا وكانه علي وشك البكاء وھو يقول
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  انا مش فاھم حاجه!! دي ايه بكNمك دهانتي تقص-

 يا حبيبي انت فاھم   بص يا لؤي علي ا
قل ھتفضل تشوفھا لو -

سمعت كNمي بس لو مسمعتش كNمي مين عارف ممكن بكره 
حبھا اوي كده المفروض تتحرم من شوفتھا فكر كويس طNما بت

  تخاف عليھا
  نظر اليھا في ضعف ثم خرج مسرعا من الغرفه

  
  -:لؤه في اذن زينهھمست 

  !زينه انتي مNحظه طنط فريال بتبصلي ازاي؟-
  اه واخده بالي من ساعه ما نزلنا وھي بتبص البصات الغريبه دي-

  -:ابتلعت لؤه ريقھا بصعوبه وقالت
  انا حاسه انھا ھتاكلني! يالھوي ھي بتبصلي كده ليه؟-
  اھدي بقي يا بت انتي ھتودينا في داھيه-
-goodmorning  جماعه يا  

  -:التفت الجميع الي علياء وقالت زينه بابتسامه مشرقه
  صباح النور يا قمر-
  انا اتحجبت!! ايه يا جماعه مش مNحظين حاجه جديده عليا و
 ايه-

حاولت لؤه اخفاء ضحكتھا ا
 انھا لم تستطع فخرجت ضحكه 
صاخبه كتلك التي يطلقھا ا
طفال وكان من نصيبھا نظره غضب 

  نه جعلتھا تصمتوعتاب من زي
  -:ابتسمت زينه لعلياء بحب وھي تقول

انتي واقفه ليه يا لو
 ما تيجي تقعدي جدي زمانه نازل وانتي -
  عارفه بيحب ينزل يNقي الكل مستنيه علي السفره

جلست علياء وعلي وجھھا مNمح ا
حراج فقالت لؤه بصوت 
  -:خافت

 بس انا اسفه انا اسفه يا لو
 مكنش قصدي وهللا متزعليش مني-
  !!!يعني ھو ده حجاب

  !!امال ايه ده يعني! قصدك ايه؟-
  -:ھتفت زينه
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يا جماعه احنا علي ا
كل بعدين نتكلم في الموضوع ده بينا وبين -
  بعض وبعدين جدي نزل اسكتوا بقي

  السNم عليكم-
رد الجميع السNم ثم جلسوا يتناولون فطورھم في صمت حتي قالت 

  -:لؤه
ك انا عاوزه السواق يوصلني عشان عاوزه اروح جدي بعد اذن-

المكتبه وكمان اشتري شويه حجات محتجاھا وبالمره اعدي علي 
  صاحبتي الي والدھا اتوفي من يومين دي وانا مرحتلھاش

- 
لؤي مش رايح الشركه النھارده يا بنتي يروح ھو يوصلك و
  عندك مشكله يا لؤي؟

  -:ھتف مسرعا
  مشاكل خالص انا ھوصلھا واجيبھا
 طبعا يا جدي معنديش -

  -:ھتفت فريال بحنق وغضب
ليه ھو انت السواق بتاع ست الحسن و
 ايه ما اخوھا يروح -

  يوصلھا
  -:وقف حامد وقد ظھرت علي وجھه عNمات الغضب وھو يقول

انتي اتجننتي و
 ايه يا ست انتي عشان تردي كلمه انا قلتھا انا قلت -
لؤي ھو الي ھيوصلھا وكلمه تانيه لؤي ھو الي ھيوصلھا يعني 

  مسمعش
  -:تراجعت فريال وقالت

انا انا انا مش قصدي حاجه يا حاج طبعا وبعدين ھو حد يقدر -
يردلك كلمه انا بس يعني قصدي احم ان يعني اخوھا يعني الي 

المفروض يوصلھا عشش عشان يعني الدين اه الدين قال كده يعني 
  !اه العربيه؟ھو ابني محرم ليھا عشان تركب مع

ملكيش دعوه ومش انتي الي ھتعلميني وبعدين زياد وانتي عارفه -
 Nستاذ كريم بيتسرمح مع ابنك عمرو وبنشوفھم اص
انه ھيسافر وا
بالصدفه وبعدين لما تركب مع ابن خالھا وخطيبھا في نفس الوقت 
احسن ما تركب تاكسي وتبقي مع راجل غريب وبرضه احسن ما 

  تركب مع السواق
  -:زفرت فريال بقوه ثم قالت بصوت خافت 
 يسمع
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  قال خطيبھا قال طب بكره نشوف كNم مين الي ھيمشي -
  -:وقف لؤي وھو يقول

  الحمدf لؤه انتي ھتروحي امتي مشوارك ده؟-
  دلوقتي لو معندكش مانع-

  -:ابتسم بحب وقال مسرعا
-Nطبعا معنديش مانع ي 
  

  -:وقفت ھي ا
خري وقالت
   ثانيه واحده اجيب موبايلي من فوقماشي بس-

  اوما براسه موافقا فذھبت مسرعه ولحقت بھا فريال
اخذت لؤه ھاتفھا ثم قابلت فريال فابتسمت لھا لؤه بود فقالت فريال 

  -:بعنف
اوعي تفتكري يا حبيبه امك اني ھسيبك تعملي الي في بالك ده يبقي -


ھبل وقع فيھم علي جثتي مش عشان كلتي الواد بكلمتين وھو زي ا
وحبك يبقي خNص 
 يا ماما انا ھعرف احمي ابني كويس منك وانا 

بحلفلك انك مش ھتتجوزيه وان ھو بنفسه الي ھيجي ويقولك كده 
  ولو محصلش مبقاش انا بنت ا
سيوطي

  وقفت لؤه مزھوله لما سمعته ودموعھا تجري علي خديھا
  
  قوم يله خلص بقي يخربيت نومك التقيل ده-

  -:ياد عينيه ببطء وھو يقولفتح ز
  يخربيت الرخامه بتصحيني ليه يا غلس عااااااوز اناااام-
!!! عشان انا مش 
قي نوم يعني انت تنام وانا اقعد اتفرج عليك-

  طNما انا صحيت يبقي انت كمان تصحي
  -:عض زياد علي شفتيه في غضب وھو يقول

انام بقي هللا يھديك يا ابني حرام عليك انا نايم متاخر امبارح سيبني -
وبعدين انا تعبان وفي المستشفي ومحتاج راااحه فلو مسكتش ھنادي 

  الممرضه واقولھا انك بتزعجني
  -:اسند فارس وجھه علي يديه وھو يقول

ياااااااااااارييييييييت ده في حتت ممرضه ھنا يااااالھوي طلقه يا -
  زياد انا قلبي انفتحلھا ھروح اتجوزھا وارجعلك
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يه خفه الدم دي يله وبعدين اتقي هللا يا فارس عشان بجد حرام ده ا-
  عليك وانا قلتلك قبل كده متتكلمش علي بنات الناس


حول و
 قوه ا
 باf يا ابني ھو انا بقول كNم عيب انت -
محسسني اني بقول ھروح اضرب معاھا ورقتين عرفي يا ابني انا 

مبقلش كNم وحش عنھا انا بھذر وبعدين انا بمدحھا مش بذمھا يعني 
  بقول كNم حلو

  طب وبالنسبه لموضوع غض البصر ايه نظامه معاك-
  - :سكت قليN ثم قال

غلبتني يا معلم دي اصN بت دمھا تقييل ومش حلوه خالص يN بقي -
سNم دلوقتي انا ھروح الشركه شويه كده وبعدين ارجعلك بس 
زم 

  اعدي علي حبيبي ا
ول
  -:جبا فقال فارس بمرحنظر له زياد متع

  البحر يا ابني يN اشوفك بعد شويه بقي سNاام-
  -:ابتسم زياد وقال

  سNم
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  التاسعالفصل 
  
  اخيييييييييييرا انفك الحصار الي عليا وهللا انا ما مصدقه-
بصراحه يا رغده انتي الي بتجيبيه لنفسك يعني افرضي كان -

لك جرالك حاجه في اليوم ده وبعدين الي يشوف كده يقول انك بقا
كتير محبوسه ده يدوبك يومين احمدي ربنا ان مامتك بتسامح 

 fوتنسي بسرعه واحده غيرھا مكنتش خلتك تخرجي ابدا بس الحمد
  عرفت اقنعھا ھا ھنروح فين؟

  -:ابتسمت رغده ابتسامه واسعه اظھرت غمازاتھا فقالت ياسمين
  يN يا اختي يN!! ھو انا بسئل ليه-
  

 تنطق بكلمه طوال الطريق وھو يقول نظر لؤي الي لؤه التي لم
  -:محاو
 لفتح حديث معھا

  قوليلي صحيح قريتي الروايات الي جبتھالك؟-
ولكن ايضا بدون انتظرھا لترد عليه لكنھا لم تفعل فاعاد سؤاله 

اجابه فاوقف السياره والتفت لھا وھو ينادي عليھا حتي انتبھت له 
  -:فقالت

  !فيه حاجه؟-
  -:ضحك لؤي وھو يقول

ده انا لو بنادي علي ميت كان رد ده انا !! في حاجه ايه يا لؤه؟-
  !!قلقت عليكي مالك في حاجه مضيقاكي

-
  
  !متاكده؟-

  -:ردت بعصبيه
  قلتلك 
 ھي صوره بقي-
  مالك يا لؤه انا عمري ما شفتك كده-
  يبقي اتعود انك تشوفني كده-
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ل رفع حاجبه في تعجب ثم حرك راسه يمينا ويسارا وھو يقو
  -:بصوت خافت

  !!!مجنونه-
  !بتقول حاجه؟-

 يا ماما انا اقدر اقول حاجه ببرطم بس و
 مينفعش-  
  اووووف اعمل الي تعمله وانا مالي-
  ھمشي ازاي دلوقتي-
  ادخل في الشارع ده بيت صحبتي في اخره-
  طيب-
  خNص ھنا اھو اركن بقي عشان انزل-
  طيب-

  لؤه
  -:التفتت اليه

  نعم-
  !تري مياه وھاجي استناكي في العربيه اوك؟انا رايح اش-
  اوك ماشي-

ذھب لؤي فتوجھت لؤه الي منزل رفيقتھا ا
 انھا سمعت صوتا 
  -:ينادي عليھا التفتت ببطء لتواجه محدثھا الذي قال

   بتعملي ايه ھنا؟!!لؤه-
  -:وقالتابتسمت ابتسامه باھته 

  جايه ازور مي
  اه عشان والدھا يعني-
  اه-
دا اني شفتك النھارده معلش بقي 
زم امشي عشان انا مبسوط ج-

  متاخر
انتفضت لؤه عندما وجدته يمسك يديھا ليسلم عليھا واصفر وجھھا 

بشده وابتلعت ريقھا بصعوبه عندما وجدت لؤي يقف خلف ذلك 
  الشاب
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اغلقت زينه ھاتفھا بعد ان سمعت طرقات علي باب حجرتھا 
  -:تتوجھت لفتح الباب لتجد علياء التي قال

  !معطNكي عن حاجه يا زوزو؟-

 طبعا يا لو
 اتفضلي-  
  بصراحه يا زينه انا كنت جايه اسئلك عن حاجه-
  اتفضلي يا قلبي قولي-
واحنا علي الفطار لما انا قلت ان انا اتحجبت لؤه قعدت تضحك -

  وكاني قلت نكته
  -:وضعت زينه يدھا برفق علي وجھھا وقالت بحب

-
 ھي متقصدش اي حاجه خااالص ھي الي انتي عارفه لؤه يا لو
في قلبھا علي لسانھا مبتعرفش تنافق حد و
 تنصح حد ولما تنحط 

في موقف صعب عقلھا بيقف عن التشغيل تماما ومبتعرفش 
  تتصرف بس وهللا ھي مش قصدھا انھا تجرحك

يعني ھو الي انا لبساه ده ازاي ! ماشي بس يعني ھو معاھا حق؟-
  مش حجاب؟

 لو
 يعني مش معني ان انتي حطيتي طرحه صغيره علي ھقولك يا-
شعرك يبقي كده اتحجبتي ده حتي انتي مخرجه شويه من شعرك 
بره الطرحه يعني انتي لبساه موضه تغيير يعني مش عشان ربنا 

  امرنا بكده
دي الدنيا كلھا كده يعني عايزه !!! ايه يا زينه الكNم الغريب ده-

 وحضرتك بس الي صح وبعدين انا تفھميني ان الناس كلھا غلط
  مقتنعه بالي بيقولوه ا
غلبيه ومتفرضيش رايك عليا

اكيد طبعا بغلط !!! ھو انا مش بشر يعني!! ّ!
 طبعا مين قال كده-
كتييييييير جدا انا زيي زيك الحاجه الوحيده الي ممكن تميزني ان انا 

ا بحاول اكون احسن بحاول اعرف بحاول افھم ديني صح بس طبع
مش عشان عارفه شويه حجات معني كده خNص انا بقيت احسن 

واحده في الدنيا انا مش معصومه من الغلط وبغلط زيك وممكن 

؟ وانا  
اكتر انتي بس سئلتيني ھل الي انتي لبساه ده حجاب و

جاوبنك وقلتلك 
 بس مقدرش افرض رايي عليكي انا بس نصحتك 
تمشي مع ا
غلبيه طيب نفترض ان وبعدين يا لو
 انتي بتقولي انك ب
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ا
غلبيه 
بسين زيك كده يعني طرحه قصيره جدا وملفته بالوانھا 
ومطلعه شعرك منھا وطبعا علي بنطلون ضيق جدااااا وبلوزه لو 

 يا حبيبتي انا مبجبش ن ظھرك ھل ده اسمه حجاب بجد؟بيوطيتي ھت
ني اني الكNم ده من عندي الكNم ده ربنا الي امرنا بيه مش مع

 غطيت شعري خNص ده بقي حجاب 
 يا لو
 الحجاب ليه شروط
يعني مثN ميكنش ضيق ويكون واسع وميكنش شفاف ويبين الجسم 

ميكنش مبرفن ببرفان او بخور او اي حاجه يقدر الي يعدي من 
جمبك يشمھا وميكنش ملفت وطبعا ميكنش شبه لبس الكافرات 

ك لبساه عشان الناس وميكنش لبس شھره ومعني لبس شھره ان
تشاور عليكي وانتي ماشيه في الشارع 
ن الرسول صلي هللا عليه 

وسلم نھانا عن اللبس المزين اوي الفخم اوي الي الواحد بيلبسه 
عشان الناس تشاور عليه وده يبقي خيNء يعني ماشي يقول محدش 

 اوي قدي وفي نفس الوقت الرسول نھانا عن اللبس الرث المبھدل
يلبسه عشان الناس تقول ده راجل زاھد وعابد يعني الرجال الي ب

والنساء محرم عليھم لبس الشھره واخر حاجه ميكنش لبسك شبه 
  لبس الرجال

  -:وقفت علياء في غضب وھي تقول
كلكوا بتقولوا نفس الكNم وكانھا اسطوانه كل شويه ترددوھا ايه -

عقده اوي كده بصراحه مكنتش متخيNكي م!!! الھبل الي بتقوليه ده
ناقص تقوليلي البسي خمار انتي !!! انتي فاكره اني ممكن البس زيك

كمان و
 تقوليلي انتي كافره بقي ما ده الي ناقص انتي مكنتيش 
بتشوفي انا لما كنت بره مصر كنت بلبس ايه انا كده لبسي اتحسن 
خااالص بجد انتي طلعتي افكارك غبيه اوي وانا غلطانه اكيد اني 

  اتكلمت معاكيجيت و
خرجت علياء من الغرفه واغلقت الباب خلفھا بعنف كبيير وتركت 

زينه واقفه في حيرتھا تسئل نفسھا اذا كانت اساءت الحديث مع 
ما سبب !!! علياء لذلك غضبت ام انھا حدثتھا بغرور او تكبر

  !!!غضبھا
استغفرت ربھا ومسحت دموعھا التي تساقطت رغما عنھا وذھبت 

   اليوميلتقرا وردھا
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 تبتسم ابتسامتھا الجميله التي وقفت رغده امام البحر في شوق كبير

  تظھر غمازاتھا وتفتح ذراعيھا لتتلقي نسمات الھواء العليل
ايه يا ست الولھانه ما تيجي تقعدي شويه ھتفضلي واقفه زي الھبله -

  كده
  اخرسي يا ياسمين انا عاوزه افضل واقفه كده-
  ي اجيبلك معايا؟طب انا ھروح اجيب بيبس-
  اه يا ياسو والنبي-
  قولي 
 اله ا
 هللا-

 اله ا
 هللا يN روحي بقي-  

  حاضر ھرجع بسرعه اوعي حد يخطفك
  ضحكت رغده برقه بينما غادرت ياسمين

تمشت رغده علي غير ھدي وشردت بعقلھا الي مشاكلھا ومشاكل 

 تعيش والدتھا ظلت تسئل نفسھا الف سؤال وسؤال اولھما لماذا 

لھم وما نھايه قصتھا مع المدعو مع اھلھا وما سبب كره والدتھا 
  سامح وھل سيظل يطاردھا ويشعرھا بالخوف

توقفت قليN بعد ان احست بالتعب في قدميھا التفتت حولھا في فزع 
كيف وصلت الي ھنا ولم ! اكانت تسير وھي نائمه؟! الي اين ذھبت؟
  تشعر باي شئ؟

 صديقتھا ا
 انھا سمعت تلك الجمله التي اخرجت ھاتفھا لتحادث
الرقم الذي طلبته غير متاح حاليا من فضلك حاول "تكرھھا 

  "ا
تصال في وقت 
حق
زفرت في ضيق وسارت في عكس ا
تجاه التي كانت تسير فيه 

وھي تدعو بقلبھا قبل لسانھا ا
 يصيبھا مكروه وان تعود الي حيث 
  كانت تقف

ا ازدادت سرعه السياره بجنون توسلت شھقت لؤه في فزع عندم-
  الي لؤي ليخفف من سرعه السياره ا
 انه لم يسمعھا حتي

  -:امسكت لؤه ذراعه وھي تقول بصوت باكي
لؤي عشان خاطري وقف العربيه وقف العربيه يا لؤي باf عليك -

وقف العربيه انا خايفه يا لؤي لؤي وقف العربيه عشان خاطر ربنا 
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 بحادثه بابا يا لؤي وقف العربيه لؤي وقف يا لؤي متفكرنيش
  العربيه انا خايفه وقف العربيه بقي


 يستطيع ان يتغلب علي تلك لم يرد عليھا 
نه لم يسمعھا حتي 
الصوره التي تظھر امامه وكلما يراھا يزداد ضغطه علي مكابح 

  السياره
وضعت لؤه كفيھا علي عينيھا وتبكي بحرقه وھي تتذكر حادثه 

  اوالدھ
حاولت ان توقف لؤي ان تنبھه لكنه كان في عالم اخر ظلت تبكي 

  وترجوه ان يرد عليھا
لؤي انا اسفه بس ھو الي مسك ايدي فجاه لؤي اسمعني طب وقف -

  العربيه ا
ول وبعدين اعمل الي انت عايزه لؤي
نظر لھا لؤي بغضب وامسك ذراعھا بقوه مما جعلھا تتالم وتبكي 

  سينخلع من شده امساكه بهبشده احست ان ذراعھا 
  حاولت ان تفلت يديھا ولكنھا لم تستطع

صرخه مدويه اخرجتھا لؤه عندما وجدت سياره تقطع الطريق 
  عليھم

  -:اختفي لون الحياه من وجھھا وھي تقول بقلبھا قبل لسانھا
  !!!!لؤي

  
وضعت رغده يديھا علي قلبھا في اطمئنان بعد ان عادت الي حيث 

  ھاكانت تقف مع صديقت
اخرجت ھاتفھا لتحادثھا من جديد ولكن من دون جدوي فھاتفھا 

  مازال مغلق
  -:زفرت رغده في ضيق

يوووه بقي ھي ياسمين راحت فين وكمان موبايلھا مقفول طب -
  !!اعمل ايه انا دلوقتي؟

  خNص انا ھروح واكلمھا علي ا
رضي يمكن رجعت
رغده اصتدمت رغده بشاب فوقع ھاتفيھما علي ا
رض   نظرت 

  -:اليه بغضب وھي تقول
  !مش تحاسب يا بني ادم انت؟-
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نظر فارس الي عينيھا بعمق وھو يمسك ھاتفه دون اي حراك او 
  كNم

  ربنا يشفي هللا يخرب بيتكوا مليتو البلد!!! انت عبيط يله! ماله ده؟-
خرج فارس من شروده ووقف مزھو
 وھو يتابعھا بعينيه ويقول 

  -:في نفسه
ك يا فارس كنت بتقول عليھا لسه مNك البت قلبت في هللا يخربيت-

  ثانيه اديھا جبتلك كل الشتايم الي ھي حفظاھا
Nانتبه اخيرا لھاتفه الذي يرن فرد قائ: -  

  السNم عليكم-
وعليكم السNم انت فين يا فارس لسه مرحتش الشركه لحد -

  !دلوقتي؟
   شويهكنت لسه رايح دلوقتي يا زياد وهللا بس خبطني قطر من-
  !قطر ايه يله انت اتھبلت؟-

 والي حارق دمي اني مستني اللحظه دي من زمان زي ما -

  !!بشوف في ا
فNم يقوم يحصل فيا كده
  ايه يا ابني الي حصل ما تبطل شغل الغاز واتكلم عدل-
  معلش يا زيزو اصل انا لسه تحت تاثير الصدمه بس-
حاجه وله انت تروح هللا يخربيت كده يا شيخ انا مش فاھم منك -

  علي الشركه بسرعه وبعديت تجيلي ماشي؟
  ماشي سNم-
  سNم-
  
  !لؤه انتي كويسه؟-

  -:اومات براسھا ثم قالت بصوت باكي
  بس انت مش كويس-

 انا كويس متخافيش الحمدf ربنا ستر كان زماننا في خبر كان -

  لو كنا خبطنا في العربيه الحمدf جت بسيطه
  -:ھا فقال لؤيازداد صوت بكائ

  وهللا انا كويس بطلي عياط بقي
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التفتت اليه وھي تمسح الدماء من علي راسه وھي تقول بصوت 
  -:باكي

  حاسس بايه يا لؤي ھا؟ قول كده
  -:نظر اليھا وھو يقول

  حاسس بصراحه اني ھموت من -
  -:قاطعته لؤه في فزع وزاد صوت بكائھا وھي تقول

  ليك انت ھتبقي كويس وهللابس يا لؤي اوعي تقول كده حرام ع-
  -:نظر اليھا ضاحكا وھو يقول

انا كنت ھقول اني ھموت من الجوع !!! ايه يا لؤه انتي بتفولي عليا-
  جعاااااان يا لؤه وهللا

  -:نظرت اليه بغضب وضربته علي كتفه وھي تقول
  حرام عليك يا لؤي وقعت قلبي

المھم بس اروح يا بنتي انا قلتلك اني كويس اھدي بقي ربنا يھديكي -
اكل عشان انا مش قادر علي اخري وهللا بس ا
ول نروح صيدليه 

  عشان اطھر الجرح واربط راسي
  معاك صندوق ا
سعافات ا
وليه؟-
  اه موجود في العربيه-

  -:نظرت اليه بغضب وضغطت علي اسنانھا في غيظ وھي تقول
ح وطNما ھو معاك مبتتكلمش ليه و
 مستني عزومه وبعدين ھترو

  صيدليه ليه طNما معاك الحجات ا
زمه
  !!يعني ھھعمل لنفسي يعني-
مش دكتوره صيدلنيه انا و
 !!! وانت شايف ميكانيكي قاعد جمبك-

  ايه
  !!ايه ده يا لؤه انتي ھتجربي فيا-
  يا ابني اجرب فيك ايه انتي محسسني ان حالتك خطيره-
   من شويهسبحان مغير ا
حوال انتي مش كنتي ھتموتي من الخوف-
  ما انت طلعت كويس اھو وبتفكر في ا
كل-
  طب يN خلصي بسرعه عشان نروح اي مطعم-
  شغاله عندك انا-
  خلصي يا لؤه-
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  !!حاضر هللا شحاتين وبيتامروا كمان-
  !!ايه قلتي ايه؟-
  و
 حاجه اثبت بقي-
  ماشي بس ھنروح ازاي العربيه خربت-

  -:صرخت لؤه في وجھه
بعد ما تاكل نبقي نشوف حد !!! يه كدهاسكت بقي انت رغاي ل-

  يصلحھا اسكت بقي كفايه توتر اعصابي مش مستحمله
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  العاشرالفصل 
  
  اخيرا رديتي علي التليفون يا ھانم-
معلش يا رغده وهللا الموبايل فصل شحن واما رجعت ملقتكيش -

  واقفه قعدت ادور عليكي ملقتكيش
  يN مش مشكله خNص-
  ايه الموضوع الي كنتي بتقولي عليه بقي-
  مفاجاه يا رغوده لقيتلك شغل-
  شغل ايه-
بصي يا ستي ھي شركه استيراد وتصدير تقريبا لسه مفتوحه من -

فتره كده ومطلوب سكرتيره فانا قلت اقولك وبعدين انتي اكيد مش 
  ھتNقي حاجه في تخصصك 
نك لسه متخرجتيش

  مش مشكله يا ياسو اي شغNنه عادي-
ني تروحي تشتغلي عند الناس وانتي وهللا يا بنتي انا مستغرباكي يع-

  من عائله حامد المنضوري غير كده نصيبكوا في شركه البترول
ماما مش عايزه اي حاجه من العائله دي نھائي انا عمري ما شفت -

ماما كارھه حد اد العائله دي ومجرد ما بتسمع اسمھم بتتجنن وانا 
قولي بصراحه معرفش السبب وبعدين نصيبنا في الشركه الي بت

   مفھمش في الشغل ده اي حاجه عشان اشتغل فيه اناعليه ده
طب ما تبيعوا نصيبكوا في الشركه واستفيدوا بيه بدل ما انتوا مش -

  مستفيدين اي حاجه كده
ماما مش عاوزه تفرط في حاجه كانت تخص بابا وبعدين مش -

راضيين اننا نبيع لحد من بره العائله عشان مندخلش عليھم غريب 
 كان عاوز يشتريه بس ماما قاالت ان لو السماء انطبقت علي وعمي

ا
رض برضه مش ھتبيع وانا معرفش اي حاجه تانيه غير الكNم 
  ده
  امال انتوا عايشين ازاي-
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يا بنتي ما الناس شغاله في الشركه عادي واحنا بناخد نصيبنا بس -
ا
يام دي المصاريف زادت اوي وانتي عارفه قضيه الخلع وغيره 

  حجات كتير فعشان كده عاوزه اشتغل
خNص المھم رقم الشركه انا بعتھولك علي الفيس والمقابله بكره -

علي فكره وباقي المعلومات بعتھالك علي الفيس برضه يعني مكان 
  الشركه وصاحب الشركه وكده

  خNص ماشي تسلميلي يا ياسو يارب-
  بس يا عبيطه احنا اخوات-
  ربنا يخليكي ليا-
   سNمو عليكو بقي ھروح انام عشان انا تعبانهويخليكي-
  ماشي يا قلبي وعليكم السNم-

اغلقت رغده المكالمه ودخلت لحجره والدتھا لتخبرھا لكنھا تسمرت 
في مكانھا عندما وجدت الشي الذي اخفته والدتھا عنھا طوال ھذه 

المده الشئ الذي يحمل جميع ا
جوبه علي اسئلتھا مذكرات 
  !!!!ّوالدتھا

  
  -:نظرت لؤه الي لؤي وھي تقول ف خوف

  انت كويس؟-
  -:رد دون ان ينظر اليھا

  اه كويس-
ھما بيطلعوا الساعه كام مالك قالب وشك كده ليه انت مش كنت -

  لسه بتھذر
  ھو تحقيق ي لؤه ما خNص بقي انا حر ايه دخلك انتي-

  -:نظرت اليه غير مصدقه وھي تقول بانفعال
 بتكلمني ليه كده وبصصلي البصه دي حقيقي انت مش طبيعي انت-

 بجد ليه انا معملتش حاجه و
 انت دايما بتحب تعمل دور الزعNن
  انا زھقت انا معرفش انت بتكلمني ليه كده

  -:وقف لؤي وھو يقول بعصبيه
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قلتلك مش عايز اتكلم معاكي انتي مبتفھميش يN عشان اروحك -
حي 
ي حد من وعلي فكره مش ھتخرجي من البيت تاني و
 ھترو


 ي لؤهاصحابك مھما كان السبب 
   وانا ھشوف كNمي ھيمشي و
  -:تساقطت دموعھا بغزاره وھي تقول

لؤي بجد انا تعبت منك حراام عليك ھو انا عملت ايه عشان تكلمني -
  !!!كده

  -:امسك يديھا بقوه وھو يقول بغضب
 انتي مش عارفه انتي!! انتي غبيه ومبتفھميش!!! عملتي ايه-

  !!عملتي ايه
  لؤي عيب كده بقي انت مش واخد بالك اننا ف الشارع و
 ايه-
  يN عشان نروح ولحد ما نوصل مش عاوز اسمع صوتك فاھمه-
  لؤي بجد حرام عليك انا-

  -:قاطعھا وھو يقول بصرامه
  !!فاھمه؟-

  مسحت دموعھا واخرجت ھاتفھا وسارت امامه ف ھدوء
  -:توقف لؤي وھو يقول

  ھنا ھروح اشتري مياه وجايافضلي واقفه 
  -:اومات له براسھا فقال وھو يھم بالمغادره

متتحركيش من مكانك المحل ھناك اھو عشان تبقي شيفاني ھاجي -
  بسرعه

  
دخلت رغده الي الشركه التي اخبرتھا صديقتھا عنھا للمقابله فركت 

  يديھا ف توتر وھي تخطو للداخل
  -:ه التي قالت لھا في روتينيهدخلت الي الحجره التي بھا ستتم المقابل

  حضرتك انسه رغده مش كده-
  -:اومات لھا براسھا وقالت

  ايوه انا
   لو سمحتي CVال-

  -:قدمته رغده اليھا فقالت السيده الجالسه امامھا
  ھنبقي نرد عليكي ي انسه رغده تقدري تتفضلي
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خرجت رغده من المكتب ووضعت يديھا ع قلبھا لتھدا من خفقانه 
السNم عليكم اه لسه مخلصه ي ياسمين - :فھا لترد قائلهاخرجت ھات

يالھوي كنت عامله زي ما اكون عيله راحه اول يوم المدرسه اكيد 
  مش ھتقبل عموما سNم دلوقتي لما اروح ھكلمك سNم

فتحت حقيبتھا لتضع ھاتفھا بھا ولم تنتبه الي تلك الورقه التي وقعت 
  منھا

ا
 انھا سمعت صوتا ينادي مشت بخطوات ثابته لخارج الشركه 
  التفتت ببطء ف اتجاه الصوت

  !!!!ھاااااااااار اسوح ھو انتي-
  غادر مسرعهرفعت راسھا لتري فارس فاستدارت لت

  يا انسه استني وقعت منك الورقه دي-
زفرت في ضيق فتقدم فارس منھا وقدم الورقه جائت لتاخذھا فابعد 

  -:الورقه مسرعا وھو يقول
انتي ھزاتيني امبارح لما قابلتيني ودلوقتي 
زم قولي لو سمحت -

  تعتذري وتشكريني كمان
  -:نظرت اليه في غضب وھي تقول

علي فكره انت في شركه محترمه وعيب انك تعمل كده وبعدين ھو -
انا اعرفك اصN عشان تھذر معايا كده فلوسمحت ھات الورقه دي 

  من غير شوشره
  -:مرر اصابعه بين خصNت شعره وھو يقول

ھو انا بقولك تعالي نخرج مع بعض انا بقولك المفروض تطلبي -
  مني بادب ده كل الموضوع فيھا ايه يعني

زفرت في ضيق وغضب وھي تقول وھي تضغط ع كلماتھا في 
  -:غيظ

-
  لو سمحت ھات الورقه حا
قدمھا اليھا وھو يبتسم ف نصر اخذتھا وذھبت وعNمات الغضب 

  -:ھو يقولابتسم فارس وباديه ع وجھھا 
  شكلي كده ھقابلك كتييير-

نظر الي المكان التي خرجت منه وھو يقول وعلي وجھه ابتسامه 
  ھقابلك تاني مستنيكي-:واسعه
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وحشتني جدااا ونفسي -:اقترب لؤي من لؤه وسمعھا وھي تقول

اشوفك اوي حبيبي انت وهللا مش متخيل انت وحشني اد ايه 
 ي 
  بحبك ي قلبي سNمعم انا ھجيلك اكيد وانا كمان 

  لــــــــــــــــــؤه-
  -:انتفضت لؤه من مكانھا والتفتت اليه وھي تقول في توتر واضح

  ايه يا لؤي خضتني-
  -:اقترب منھا وھو يقول بغضب

  لو مبتعمليش حاجه غلط مش ھتتخضي-
  !!!انت قصدك ايه!!! بعمل حاجه غلط؟-
  لؤه مبحبش ا
ستعباط-
و
 بتعمل الحركه دي عشان !!! ك ايهلؤي بجد انا مش فاھمه قصد-

تصالحني ع الطريقه الي كلمتني بيھا من شويه فعاوز تقلب علي 
  موضوع تاني

!!! لؤه متستفزنيش وانتي عيزاني انا اصالحك وانتي الي غلطانه-
المفروض اعمل ايه يعني لما اشوف الواد ده ماسك ايدك اقعد 

  !!!اسقفلك
له وضربت الواد وبھدلته يا لؤي انت فضحتني في الشارع ك-

  ودلوقتي ممكن يعملك محضر ھيبقي كويس يعني
لؤه اخرسي ومتخلينيش انسي اصN انتي كل حاجه بتعمليھا غلط -

مفيش حاجه صح مش عارف ليه مبتتعلميش من زينه مع انھا اكتر 
واقرب صاحبه ليكي وعلي طول انتو ا
تنين مع بعض ياريتك 

قدامك مبتتعلميش من اي حد اي تتصرفي زيھا وتحدي حدود للي 
حاجه وماشيه بدماغك تفتكري لو كانت زينه الي مكانك كانت 

ا
جابه 
 طبعا مش 
 وبس ده مستحيل !!! سمحتله يمسك ايديھا
  تعرفي ليه مستحيل عشان ھي محتر

  -:قاطعته لؤه مسرعه وھي تقول بصوت باكي
يا وانا مش محترمه !!! عشان ھي محترمه!! عشان ھي ايه-

  !!!لؤي
  -:رد بغضب
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مفيش بنت محترمه تعمل الي عملتيه وبعدين انا الي اتكلم وانتي -
  !!اخرسي وجاوبيني كنتي بتكلمي مين؟

سقطت الدموع رغما عنھا عندما رات في عينيه نظره الشك فقالت 
  -:وھي تبكي بشده

وهللا ما ھسامحك يا لؤي موصلتش 
نك تشك فيا حرااام عليك بجد -
 تعبت منك مش كده انت علي طول زعيق واوامر وانا عليا انا وهللا

انفذ وانا ساكته حتي من غير ما اناقشك لغيت شخصيتي وبقي الي 
تقول عليه امر نھائي غير قابل للنقاش بقيت تتحكم فيا وفحياتي 

وكاني لعبه بتحركھا ياشيخ حرام عليك ده انت ناقص تقولي اتنفس 
ت منك مفيش حد يستحمل الي انا امتي ومتنفسش امتي بجد انا تعب

استحملته ومع ذلك انت مبتقدرش وانا عمري ما اشتكيت و
 قلتلك 
وكمان !!! حاجه بس موصلتش انك تشك فيا وتبصلي البصه دي

مين يا لؤي باf عليك يستحمل !!!! بتقول عليا بنت مش محترمه
ش كده حراااااااام عليك بجد انا مش قادره استحمل بقي انا بنت م

!!! وعاوز تتجوز البنت الي مش محترمه دي ليه!!! محترمه
وانا ھرد عليك دلوقتي لما !!! وبعدين بتقولي ليه مش تبقي زي زينه

انت تبقي زي زياد انا ھبقي زي زينه دايما بتشوف اخطاء غيرك 
بس عمرك ما بتشوف اخطاء نفسك تقدر تقولي انك زي زياد اخويا 

به معروفه علي ما اظن ياريت تبطل ا
جا!!! او حتي تتقارن بيه
بقي ا
فتري علي غيرك وافتكر يا اخي ان بعض الظن اثم مش 

ھتكلم معاك اكتر من كده وانا مش ھرجع معاك انا ھرجع لوحدي 
وانا مش عاوزه اشوفك تاني سيبني في حالي بقي سيب البنت الي 
مش محترمه دي في حالھا وملكش دعوه بيھا وروح دورلك علي 

محترمه بس اخر حاجه ھقولھالك مع اني مش مضطره اني بنت 
اوضحلك اي حاجه بس اتفضل تقدر تشوف كنت بكلم مين انا كنت 
بكلم زياد اخويا اخويا الي لوسمع الكNم الي قلته علي اخته ھيقولك 

مش ھتشوفھا و
 في احNمك اخويا الي بيحبني اكتر من روحه 
ا الي كلكوا بتضربوا بيه المثل والي انا اغلي انسانه في حياته اخوي

والي بتقولوله يا شيخ زياد عمره ما كلمني بالطريقه الي انت كلمتني 
بيھا دي عمره ما شك فيا و
 عمره غصبني علي حاجه اما لبست 
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الحجاب وانا لسه صغيره كلكوا قلتوا اكيد ضربھا ولبسھولھا مع انه 
اوز يقولھالي عمره ما عمل كده معايا دايما يفھمني اي حاجه ع

بھدوء وحب عشان افھمه مش بالزعيق والتھديد وزينه كمان 
بتفھمني بنفس الطريقه بس انت بقي عموما الكNم ملھوش لزمه 


نك مقتنع بالي بتعمله وبتحب تعيش اوي دور سي السيد بس اسفه 
  يا استاذ لؤي انا لحد ھنا وكفايه بقي

  -:ندموقف امامھا وھو يقول بنبره عتاب ثم تليھا 
ده انا طلعت فرعون اھو وانا مش واخد بالي ياااالھوي انا اخلي -

حبيبي يعيط كده بجد بجد بجد انا اسف وهللا العظيم اسف مش 
ھتتكرر ان شاء هللا انا اصN مش عارف مالي اليومين دول علي 

طول متوتر وعصبي بس اخوكي وفارس في اسكندريه وكريم 
شركه شايلھا علي اكتافي فبجد وعمرو ملھمش ف الشغل ويعتبر ال

اسف ياارب كان لساني يتشل يا ستي قبل ما اقول اي كلمه تزعلك 
وبعدين يا ھبله يا عبيطه انا مبحبش حد غيرك ومش ھحب حد 

غيرك ومش ھتجوز اي حد غيرك واخبطي راسك في الحيطه بقي 
انا ھتجوزك اصN حتي لو انتي مش راضيه لولو خNص بقي بNش 

  ي عياط انا اسف وهللا وبـــــــــــــــحــــــــــــــــبك وهللارخامه بطل
  -:وضعت يديھا علي فمه لتسكته ثم قالت بغضب

لؤي قلتلك الف مره احنا في الشارع عيب كده بقي وبعدين وفر -
كNمك 
ن دي مش زي كل مره وھتضحك عليا بكلمتين وتخليني 

  لكNماسامحك 
 مش ھيحصل انا ھروح لوحدي وخلص ا
  !!!تروحي لوحدك فين يا لؤه انتي اتجننتي-

 يا استاذ لؤي انا عقلت بعد اذنك-  

مشت لؤه مسرعه من امامه 
 تري شيئا امامھا من كثره الدموع 
المتجمعه في عينھا وفجاه اظلمت الدنيا من حولھا ولم تسمع سوي 

  صوت صراخ لؤي باسمھا
  
 بس قمر قمممممممر يااااااالھوي يا واد يا زياد اقولك ايه-

  عثثثثثثثثثثوله خاااااالث
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 حول و
 قوه ا
 باf ھو انا اصN سئلتك انت بتحكي متبرع يا -
  عم انا مش عاوز اعرف وبعدين بطل بقي عشان حرام عليك

  يا ابني انا اما شفتھا غضيت بصري بس دلوقتي بعاكسھا بقي-
صرك ھو انت لو غضيت ب!!!! اضحك عليا يله غضيت بصرك-

كنت اما شفتھا تاني عرفتھا وبعدين ده انت من يوم ما شفتھا وانت 
  عمال توصف فيھا يبقي غضيت بصرك ازاي

يعني ھو انا كنت بحاول بس يخربيت جمالھا يا شيخ ايه ده ھو فيه -
  كده

  هللا يخدك يا بعيد يا ابني اخرس بقي صدعتني-
  -:تابع فارس وكانه لم يسمعه

  ابلني تقعد تھزاني انا شاكك انھا بتعاكسنيبس البت دي كل اما تق-
  -:لم يتمالك زياد نفسه وانفجر ضاحكا فتابع فارس

اتاري امي وانا صغير لما كنت اروح اقولھا ان فيه بنت ضربتني -
او شتمتني بتقولي بتعاكسك يا واد يبقي البت دي اكيد بتعاكسني ھو 

  ااااااه اقصد غلط!! انا امي عمرھا قالتلي حاجه صح
  هللا يخليك يا فارس اسكت وهللا حاسس اني ھموت من الضحك-
بس الي مضايقني اوي يا زيزو ان اول مره قابلتھا لما خبطت فيھا -

غصب عني وتNقت النظرات وكده وقلت ھيحصل زي ا
فNم 
وكده وحب من النظره ا
ولي وكده وانا فضلت باصص وباصص 

ي الصراحه بقي انا يتقالي وبعدين لقيتھا بتقولي انت عبيط يله فصلتن
  انت عبيط ينفع كده يا زياد

  -:ضحك زياد وقال
  وهللا البت عندھا نظره-
بس انا تاني مره شفتھا في الشركه تفتكر كانت بتقدم علي شغل -

  ھناك
  يا ابني اھدي انت بقي وانا ايه الي عرفني-
طب اسكت بقي يا زياد ده انت رغاي اوي خليني افكر ھقولھا ايه -

   اقابلھا تانياما
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 حول و
 قوه ا
 باf ده انا برضه ربنا يھدي !!!! انا الي رغاي-
 fانا حاسس ان من كتر قعدتي معاك ھبقي زيك ربنا يعافينا اعوذ با

  !!!!ده ايه ده
  

  -:فتحت زينه باب حجرتھا لتجد علياء التي قالت مسرعه
معاكي بجد انا زينه انا اسفه وهللا علي الطريقه الي اتكلمت بيھا -

اسفه اوي انا مش عارفه انا اتھبلت و
 ايه عشان اكلمك كده ممكن 
  تسامحيني

  -:ابتسمت لھا زينه بحب وقال
مفيش اخت بتزعل من اختھا ! ومين قالك بقي ان انا زعNنه منك؟-

يا ھبله وبعدين بNش الحساسيه دي عادي يعني صدقيني انا مش 
  زعNنه

ي بمنتھي قله ا
دب يعني انا جايه اسئلك بصراحه انا اتكلمت معاك-
وانتي جاوبتيني علي كل اسئلتي بكل حب وھدوء وانا كمان الي 

  مش عجبني وبزعقلك ده ايه ده عشان خاطري سامحيني بقي
ايه يا بت انتي ھو انتي مستوي الذكاء عندك انخفض ليه كده ما -

قلتلك اني مش زعNنه منك وان مفيش اخت بتزعل من اختھا 
خNص بقي احنا ھنقلبھا دراما وبعدين كويس انك جيتي انا كنت 
قاعده زھقانه ومش 
قيه حاجه اعملھا لؤه لسه مرجعتش تعالي 

  اقعدي معايا
  اوك-
  

كان عمرو علي وشك الخروج من السرايه ا
 انه فوجئ بميار وھي 
  تدخل

  -:قابلھا عمرو بابتسامه واسعه وھو يقول بمغازله
  !!!الصبح و
 ايهھو القمر بيطلع -

  -:ضحكت برقه وقالت
  ميرسي يا عمرو علي ذوقك-

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


بس انا زعNن منك علي فكره طNما انتي جايه مش كنتي تقوليلي -
  يعني انا كنت خارج لو
 ان حظي حلو مكنتش قابلتك

سوري يا عمرو اصل طلعت فجاه في دماغ كريم وانه عايز -
  يشوفني

  -:نظر اليھا بجراه وقال وھو يغمز لھا
ليه حق بصراحه حد يبقي معاه القمر ده ويسيبه يمشي من جنبه -

  لو انا مش ھعمل كده!!! حتي
  -:ضحكت بد
ل ثم قالت بغرور

  ما انا عارفه       ھو انت مش ھتخرج و
 ايه-
ھو انا كنت ناوي اخرج بس بعد ما شفتك اكيد ھقعد ما تيجي -

  تدخلي
دين بصراحه بتخنق 
 مش 
زم انا كلمت كريم وھو نازل وبع-

اوي من اخوه زياد ده وغير كده امه كمان ست 
 تطاق بجد بتقعد 
ما !! تدخل ف الي ملھاش فيه بطريقه مستفزه انتي 
بسه ليه كده

  تلبسي حجاب 
 البسي واسع اوووف حاجه بصراحه تحرق الدم
  -:اقترب منھا وھو يقول

تعالي ندخل سيبك دول عائله خنيقه اصN وعموما اذا كان كده -
  شقتنا احنا مفيش حد موجود لحد ما كريم يجي

  مره تانيه يا عمرو اصN كريم زمانه نازل مش مستاھله-
  -:اقترب منھا اكثر وھو يقول

  بس المره الجايه تبقي علي اسمي انا-
قاطع اجابتھا صوت كريم الغاضب ابتعدت مسرعه عن عمرو 

ره علي نبره وابتلعت ريقھا بصعوبه ثم قالت محاوله السيط
  -:صوتھا

ما انا قيNلك اني وصلت كل ده عشان !! ايه يا كريم كل ده-
  !!!تنزلي

  !!ما انا قايلك اطلعي مبتطلعيش ليه-
  وانا قلتلك مش مستاھله اطلع-
ماھو واضح انك مزھقتيش استاذ عمرو قاعد يسليكي وبعدين -

  يا كدهاستني ھنا ايه القرف الي انتي لبساه ده ھو انتي ھتخرجي معا
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  -:ارتفع صوت ميار عن صوت كريم وقالت بغضب
قلتلك الف مره ملكش دعوه البس ايه وملبسش ايه انت حبتني كده -

وانا ھفضل كده ومش ھغير لبسي وبعدين انت عمرك ما علقت علي 
لبسي ليه جاي تعلق عليه دلوقتي انت اتاثرت بتفكير الي قاعدين 

 وده طبعا المستحيل الي وبعدين ناقص تقول اتحجبي كمان!! معاك
  ياريت متقولھوش 
نه مش ھيتنفذ 
ن

  -:قاطعھا عمرو موجھا حديثه لكريم
  ما تھدي يا عم كريم عادي يعني-

  -:ثم تفحصھا من راسھا حتي اخمص قدميھا وھو يقول
  وبعدين حد يزعق للقمر ده جالك قلب يا شيخ وبعدين لبسھا -

  -:قاطعه كريم وھو ينظر اليه بغضب
و متدخلش في حاجه متخصكش وقلتلك الف مره ملكش دخل عمر-

  بميار 
 بخير و
 بشر متقفش معاھا تاني
اھدي يا عم مش كده متزعلش انا قابلتھا وانا خارج فوقفت اسلم -

  عليھا مش ھي ھتبقي خطيبه اخويا بعد شويه كده
  ملكش دعوه بخطيبه اخوك يا عم ممكن-
  نا بقيماشي يا سيدي طلباتك اوامر سNم ا-

  -:التفتت الي كريم وھي تقول
علي فكره مكنش فيه لزوم للزعيق ده كله بصراحه انت سعات -

 
بتافور وبتبقي 
 تطاق يعني محصلش حاجه عشان تزعقلي و
  عشان تكسف عمرو كده

انا قايلك متقفيش معاه حصل و
 محصلش ده ابن خالي وانا عارفه -
ك متقفيش معاه فده عشان كويس وعارف بيفكر ازاي واذا كنت بقول

  خايف عليكي
  -:ضحكت في سخريه

انت بجد فظيع يا كريم خايف عليا من ايه يعني ھو عمرو بيعض -
  و
 ايه ده حتي لذيذ خالص

  متستفزنيش يا ميار-
انت الي بدات يا كريم وعمال نازل اوامر اوامر وانت عارف -

  نككويس اوي اني مش ممكن اتقبل اي اوامر من اي حد حتي م
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  -:حاول السيطره علي نبره صوته وقال بنبره حنونه
  انا بعمل كده عشان بغير عليكي ومش ببقي قصدي ازعلك-

  -: وقالتابتسمت له ميار وقبلته من وجنته
وانا مسمحاك وبعدين يN بقي احنا ھنفضل واقفين كده ھتخرجني -

  فين
  -:قبل يديھا وھو يقول

  الي تامر بيه اميرتي-
  

  -: وجه رغده قائلهصرخت ساميه في
انتي ازاي تمدي ايدك !! مذكراتي بتعمل ايه في اوضتك يا رغده-

  علي حاجه متخصكيش ازاي تاخديھا من غير اذني
يا ماما انا !!! علي اساس يعني يا ماما اني لو استاذنت ھترضي-

مبقتش صغيره و
زم اعرف كل حاجه حصلت ف الماضي 
زم 
   الكره ده واعرف مين عائلتي وليه بتكرھيھم

  -:قاطعتھا ساميه قائله بحزم
انتي مش 
زم تعرفي اي حاجه 
نك لو عرفتي مش ھتقدري -

تعيشي يا رغده انتي كل حياتي وانا اي حاجه بعملھا بتبقي عشان 
مصلحتك وبس وصدقيني انتي لو عرفتي الماضي ھياثر علي 

حاضرك وعلي مستقبلك كمان انتي المفروض تحمدي ربنا عشان 
ي مش عارفه حاجه صدقيني انا بتمني في كل لحظه بتمر عليا انت

في حياتي اني انسي كل حاجه حصلتلي انسي الذل والقھر الي 
  شفتھم من العائله دي انسي الي حصل فيا واب

بترت عبارتھا وقالت وھي تمسح دموعھا التي تساقطت رغما 
  -:عنھا

ي صدقيني كده احسن مش 
زم تعرفي اي حاجه عشان تعرف-
تعيشي يا رغده وبعدين صدقيني يا بنتي البعد عن العائله دي غنيمه 
وهللا وده بس الي 
زم تعرفيه وياريت الموضوع ده ميتفتحش تاني 

  وصدقيني ده ا
حسن ليا وليكي
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صرخه مدويه اطلقھا لؤي وھو يري تلك السياره وھي تصدم 
  حبيبته لتقع غارقه في دمائھا
ھا وھو يبكي ويھلوس ببضع كلمات لم ھرول اليھا لؤي وامسك يدي

يفھمھا احد 
 يري احد امامه غيرھا 
 يسمع شيئا سوي صوت 
ايمكن ان تتركه !!! بكائه ايمكن ا
 يري حبيبته مره اخري

كيف وھي الھواء الذي !! كيف وھي الحياه بالنسبه اليه!!! وترحل
  لم يفكر قط انه يمكن في يوم ان يفقدھا!! يتنفسه

م من الوقت مضي وھو جالس ھكذا 
 يريد تركھا ولو 
 يعرف ك
للحظه 
 يعرف كم من الوقت الذي استغرقته سياره ا
سعاف حتي 

  تصل
ظل ممسكا بيديھا ويبكي ويدعو هللا ا
 يفقدھا 
 يستطيع تحمل 

مجرد فكره البعد عنھا 
 يستطيع وھل يستطيع احد العيش بدون 
  !!!!روحه
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  الحادي عشرالفصل 
  
  طب قولي طه يا عم انت-
  !!يا ابني عايز ايه انا مش فاھم-
-
 
  قولي انت موافق ع ارتباط لؤه بلؤي و
  !وايه الي جاب الموضوع ده في بالك دلوقتي؟-
  عادي بسئل-
مفيش حاجه عشان نتكلم فيھا يعني مفيش حاجه رسمي وبالنسبالي -

انا ميھمنيش غير سعاده لؤه وان الي ھتتجوزه يصونھا ويحافظ 
عترض في حاله واحده بس لو خالي ابراھيم عليھا بس ممكن ا

ومرات خالي مش موافقين فالحاله دي مش ھوافق 
ني مش عاوز 
اختي تعيش مع ناس كارھينھا ومش عايزينھا ومحدش يقدر يقول 

  كNم غير كده
بصراحه معاك حق اصل فريال دي عقربه كبيييره مش عارف -

  ھتعيش لؤه معاھا ازاي ميعمروش مع بعض
  كمان مش ھووبعدين -

  قاطع حديثه صوت الھاتف فقام ليرد
امسك فارس ھاتفه يعبث به وھو يفكر بتلك الفتاه التي قابلھا مرتين 

  -:وقال بضيق
  !!!متصلتش ليه دي-

  -:نظر يمينا ويسارا وتاكد ان زياد لم يسمعه وقال
يخربيت عقلك يا فارس انت اتجننت و
 ايه الحمدf زياد -

منك f يا شيخه !! ده ايه الھبل ده!!! ي يعنيمسمعنيش ھتكلمني ازا

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


وانا من يوم ما قابلتك وانا اتھبلت كنت صغير علي البھدله دي وهللا 
  يا ابني

  واد يا زياد انا نازل شويه-
  -:ثم تابع بصوت خافت

  يمكن ربنا يكرمني واقابلھا-
  

ظل لؤي يقرا القران ويدعوا لحبيبته ان ينجيھا 
 يتحمل فكره 
والبعد عنه 
م نفسه كثيرا علي معاملته الجافه معھا بل كيف فراقھا 

كيف استطاع ان يقول لھا ھذا الكNم !!! وصل به الحد ان يشك بھا؟
  !!الجارح

  اخرج ھاتفه والذي يحمل بعض الصور لھا مع العائله
بكي كثيرا لم يتوقف لحظه عن الدعاء لھا لم يتوقف لحظه عن لعن 

  حدثھا بھانفسه بسبب الطريقه التي 
  نظر الي صورتھا وظل يحدثھا ويعتذر لھا

علي بعد قريب منه وقفت ممرضتان تتابعانه باھتمام حتي قالت 
  -:واحده منھم

  صعبان عليا اوي من ساعه ما جه وھو ع الحاله دي-
  ھو جاي مع مين-
  كان جاي مع شابه حصلتلھا حادثه-
شفت راجل شكله بيحبھا اوي ده ھيموت من العياط انا عمري ما -

  !!ھو فيه راجل بيعيط اصN!!! بيعيط كده
اكيد الي معاه دي غاليه عليه !! ايه يعني ھو الرجل مبيحسش يعني-

يمكن اخته او قريبته او خطيبته عادي يعني عموما ربنا يقومھاله 
  بالسNمه شكلھا غاليه عليه اوي

  
  اھدي يا زينه خير ان شاء هللا-
اتاخرت جدا وتليفونھا مغلق واخوكي اھدي ازاي بس يا علياء لؤه -

انا مش عارفه !! نفس الكNم يبقي اھدي ازاي يا تري حصل ايه؟
  اعمل ايه حقيقي مش عارفه

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


اھدي يا زينه نستني شويه وان شاء هللا ھيجوا ممكن الدنيا زحمه -
  وعشان كده اتاخروا بس كده

  -:قالت زينه في توتر واضح
-Nيارب يكون كده فع  
  ا زوزو وتعالي ننزل نقعد ف الجنينه شويه يN قومياھدي بقي ي-

ابتسمت لھا زينه مجامله وخرجت معھا وھي تدعوا هللا ا
 يكون قد 
  اصاب صديقتھا واختھا لؤه اي مكروه ھي وابن عمھا

  
اعرف كده يا ابراھيم جواز لؤي من لؤه مش ھيحصل ا
 علي -

  جثتي
  !!!!وانتي شوفتيني موافق-
ان ابوك شكله منمر علي كده وده وهللا مستحيل انا بقولك بس عش-

يحصل ابدا عروسه لؤي عندي ومش ھيتجوز غيرھا وانا خNص 
  اتفقت مع امھا وكله ماشي

ازاي تتفقي مع الناس وابنك !!! يا نھار اسود انتي اتجننتي يا فريال-
  !!!لسه موافقش

  مش ھيقدر ميوافقش-
ا اد ايه وانه ممكن مش معقول لحد دلوقتي مش عارفه ابنك بيحبھ-

  يقف قدامنا كلنا عشان خاطرھا
  -:ضيقت عينيھا في تنمر وقالت بخبث

متقلقش ھو بنفسه الي ھيترجاني عشان اجوزه الي علي مزاجي -
تحيل ھيكسرلي كNم وھتشوف ان لؤي وبكره افكرك بكNمي مس

  مش ھيتجوز غير مني بنت عضو مجلس الشعب
*****************************************  

  
  -:ھرول لؤي مسرعا ناحيه الطبيب وقال وھو يلھث بشده

  !!ھي كويسه مش كده!!! لؤه عامله ايه يا دكتور-
  - :عدل الطبيب من وضع نظارته وقال

  ارتجاج في المخ وكسر في الجمجمه-
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ظل صدي ھذه الكلمه تتردد في اذن لؤي 
 يستطيع ان يصدق ما 

 ليس حلما بل كابوس كابوس اريد ! !ھل انا بحلم! سمعه للتو ماذا؟ّ

  ا
ستيقاظ منه مسرعا
لم اكن استطيع التصديق كذبت ما سمعته وكررت سؤالي مره 

  اخري ولكنھا نفس ا
جابه
 ساعه الجايه عليھا بخير ان شاء هللا ھتبقي كويسه ٢٤لو عدت ال-

  ادعيلھا بعد اذنك
قدميه  لم يعد يستطيع الوقوف علي لم يصمد لؤي اكثر من ذلك

تھاوي علي اقرب مقعد اماما ودفن راسه بين يديه وظل يبكي 
رحمه وتخرجه من ھذا الكابوس ويصرخ وينادي باسم حبيته علھا ت

  البشع
  

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

  -:صرخت علياء بعد ان سمعت ما قاله لؤي ف الھاتف وقالت بفزع
  !!وازاي حصل كده! مستشفي ايه ي لؤي؟-

 موجوده في مستشفي -:رد لؤي بصوت واھن يغلبه صوت البكاء
  ............. ال

بيقولو ارتجاج ف المخ وكسر ف :ثم تابع وقد علي صوت بكائه
  !!الجمجمه يا علياء طب لو جرالھا حاجه انا ھيحصل فيا ايه

اھدي يا لؤي ان شاء هللا ھتبقي بخير متخفش سNم واحنا جايين -
  بسرعه متقلقش

قت الھاتف حين خرجت زينه من الحمام بعد ا
نتھاء من اغل
  الوضوء للصNه

سقطت دمعه ساخنه من عين علياء حاولت منعھا ا
 انھا ابت التفتت 
  -:اليھا زينه وعلي وجھھا عNمات ا
ستفھام وھي تقول

  !!!!في ايه يا علياء بتعيطي ليه؟-
  -:نظرت اليھا علياء ثم قالت بتردد

  لؤه-
  -:نه بشده وقالت مسرعهخفق قلب زي
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  !!!مالھا؟-
  -:سقطت الدموع من عينيھا ثم قالت وھي مغمضه عينيھا في الم

لؤه عملت حادثه والدكتور قال انه كسر في الجمجمه وارتجاج في -
 ساعه الجايين عليھا ھتبقي كويسه ٢٤المخ وقال ان لو عدت ال

  باذن هللا
اوله بعد ان اغمي فتحت علياء عينيھا علي صوت ارتطام زينه بالط

  عليھا

    
ي رغوده انتي قلقانه ليه كده انا متفائله جدا ع فكره ومتاكده انك -

  ھتتقبلي في الشغNنه دي متقلقيش
  مش قلقانه عادي ربنا ييسر الخير-
  رغده صحيح ايه اخبار القضيه-

  -:ابتسمت رغده في سخريه وقالت
  حلوه بتسلم عليكي-
  قولي اخلصيبطلي يا بت انتي الرخامه دي و-
ھقولك ايه طيب عادي يعني ماشيه مع المحامي ف شويه اجراءات -

  عمريوسامح بيھددني اني لو رفعت القضيه ھيبقي اخر يوم في 
استغفر هللا العظيم يا رب ھي ا
شكال دي !!! ايه يعني بلطجه-

  !!!دي حاجه تقرف حبتيه ازاي ده يا رغده!!! بتيجي منين
  -:غضبت رغده وقالت

 يا ياسمين بقي وبعدين كنت بحبه ودلوقتي مش طايقه اسمع خNص-
اسمه وھرفع عليه القضيه ومش ھيھمني تھديده وھتطلق يعني 

  ھتطلق
  انتي اتعصبتي ليه انا مش قصدي حاجه-
  معلش يا ياسمين بس انا لما بسمع سيرته بتعفرت-
  عادي و
 يھمك بس انا خايفه ليعمل حاجه-
  عني اكتر من الي عملهمتخافيش يعني ھيعمل ايه ي-
  عموما 
زم تاخدي بالك من نفسك-

  - :صفقت ياسمين فجاه بيديھا وھي تقول
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!!! افتكرت حاجه مين الواد الي كنتي بتتكلمي عليه في التليفون ده-
  الي خNكي شايطه ومش طايقه تكلمي حد

  -:احمرت وجنتاھا من شده الغضب وھي تقول
  غبي ومعندوش زوق
زم تفكريني يعني ده واد متخلف و-
  ايه يا بنتي ليه يعني عملك ايه-
ھو كده وخNص مش طيقاه بيستظرف نفسه وھو دمه تقييييل -

  !!!وعيل بارد مش عارفه شايف نفسه علي ايه
  -:ضحكت ياسمين وھي تقول

  شكلك اتعقدتي من الرجاله كلھم-
  واتعقد ليه زي ما فيه الوحش فيه الكويس والشھم والمحترم و-
!! مممم وانتي قابلتي الي فيه المواصفات دي بقي و
 ايهاممممم-

  وبعدين المواصفات دي مبقتش موجوده خNص

 علي فكره موجود يعني مثN الشاب الي انقذني من سامح ده -

شاب محترم انقذني مع انه ميعرفنيش وھو الي راح في الموضوع 
ومكنش بيبصلي وكان بيغض بصره ومرضيش يخليني اروح غير 

  ما جت ماما وابن خالتي يعني راجل بجد شھمل
  اممممممم وانتي لسه فاكره ھو الواد ده معلق في دماغك و
 ايه-
بت يا ياسمين انتي اتھبلتي يخربيت جنانك معلق في دماغي ايه ھو -

انا اعرفه اصN انا كنت بديكي مجرد مثال حصل معايا بس كده 
  ا بديكي حته بسبوسهوبعدين بطلي يا بت انتي امممممم دي ھو ان


 يا رغوده امممممم دي تدل ع التفكير ع اني بفكر يعني-  
  طب نقطينا بسكاتك يا اختي-

*****************************************  
  يN نروح سينيما بقي يا كريم-
  انتي عارفه اني مبحبش ادخل سينيما يا ميرو-
  انا مش فاھمه ليه يعني-
 كده كتييير اني بتخنق فيھا ومبحبش تلك قبليا حبيبه قلبي انا قل-

  ادخلھا
  -:زفرت في ضيق وقد شعرت بالملل منه ومن حديثه فقالت

  طب وھنروح فين و
 ھنفضل ماشيين كده وخNص-
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  تعالي نروح ال-
  - :قاطع جملته صوت ھاتفه اخرجه ليرد

ما انتي عارفه اني خارج مع ميار !! الو يا ماما ھكون فين يعني-
!!! مستشفي ايه!!!!!!!! لؤه في المستشفي!!!!!!!! يييهايييييي

  حاضر انا جاي حا
 سNم
  لؤه في المستشفي يا ميار انا 
زم امشي-
  طيب اوك مفيش مشكله باي-

لم ينتظر كثيرا ليتحدث معھا بل انطلق مسرعا نحو المشفي التي بھا 
  اخته الصغري

****************************************  
 علياء يدھا علي كتف لؤي علھا تھدئه قليN فھي لم تري وضعت

  -:اخيھا ابدا في ھذه الحاله قالت بصوت حاني
  متقلقش يا لؤي ان شاء هللا ھتبقي كويسه بس اھدي عشان خاطري-

حاول ان يمنع نفسه من البكاء امام اخته ا
 انه فشل نظر الي اخته 
  -:والدموع تغرق وجھه وھو يقول في اسف وندم

كل ده بسببي يا علياء انا السبب في الي جرالھا لو مكنتش زعقتلھا -
وقلتلھا الكNم الي قلته ده مكنتش زعلت وسابتني ومشيت مكنتش 

  العربيه خبطته
  -:قاطعته علياء باشاره من يديھا وھي تقول

متقولش كده ده مش ذنبك ربنا كاتبلھا ان يحصلھا الحادثه يبقي اكيد -
نت زعقتلھا او مزعقتلھاش مفيش حد بيغير كانت ھتحصل سواء ا

قدره والحمدf علي كل حال واكيد خير بس اھدي عشان خاطري 
بجد انا مقدرش اشوفك كده يا لؤي باf عليك اھدي شويه واشرب 

  المياه دي
  -:ابعد زجاجه المياه وھو يقول

  مش عاوز حاجه سبيني لوحدي يا علياء لو سمحتي-
  -:ا علي راسه وھي تقولمسحت دموعھا ووضعت يديھ

عارفه انك ھتموت من الخوف عليھا بس عشان خاطري يا لؤي -
  متقلقنيش عليك وھي ان شاء هللا ھتبقي كويسه اكيد

  -:قبل راس اخته وھو يقول
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انا كويس متقلقيش انا بس حابب اقف لوحدي شويه معلش يا علياء -
 بس بجد مش عاوز اي حد يكلمني روحي اقفي مع زينه وعمتي

  محتاجين حد يبقي جمبھم روحي يا علياء لو سمحتي
لي مضض وتركته وحيدا بعد اصراره عليھا بذلك انسحبت علياء ع

  ذھبت لتجلس بجانب زينه وعمتھا
اھدي يا عمتو ان شاء هللا ھتبقي بخير    يا زينه انتي بدل ما تھدي -

 عمتو قاعده تعيطي جمبھا يا جماعه ھو العياط ھيفيد بايه ادعولھا
احسن وھي ان شاء هللا ھتبقي كويسه وبعدين يا زينه انتي مكلتيش 
اي حاجه من الصبح وبعدين اغمي عليكي كمان فNزم تاكلي اي 

  حاجه
رفضت زينه ان تاخذ اي شئ وظلت تدعو هللا ان ينجي اقرب 

  صديقه اليھا التي تعتبرھا اختا لھا
ت قائله وقفت انعام ومسحت دموعھا بعد ان رات اسم المتصل ورد

  -:بصوت حاولت ان يخرج طبيعيا
  وعليكم السNم يا حبيبي عامل ايه-
كويس يا ماما بقولك انا عاوز اكلم لؤه بكلمھا علي موبايلھا بس -

مغلق فيه حجات كانت ھيا طلباھم مني وانا عاوز اتاكد منھا ع 
  حاجه

  ھا ابقي كلمااااااه لؤه نايمه يا زياد لما تصحي بقي يا حبيبي!!! لؤه-
  !!!ھو انتي معيطه!! صوتك غريب ليه!!! مالك يا ماما-
وھعيط ليه يا ابني انا كويسه متقلقش وكلنا كويسين ھو انت ھترجع -

  امتي يا زياد
  لسه مش دلوقتي يا ماما عندنا شغل كتير-
  ماشي يا حبيبي ربنا يوفقك سلملي علي فارس مع السNمه-
  سNم-
  ھو انتي ليه مقلتلھوش يا عمتي-
ياد ولؤه يا علياء عNقتھم قويه اوووي ببعض وزياد دايما بيعامل ز-

لؤه وكانھا بنته مش اخته لو عرف اكيد ھيتوتر ويجي في ساعتھا 
وبصراحه اخاف عليه ھيببقي طول الطريق مش شايف قدامه 
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وھيسوق بسرعه عاااليه جدا اخاف يجراله حاجه ھو كمان عشان 
  كده مقدرتش اقوله
 رغم انھا غير مقتنعه بوجھه نظرھا فاخيھا يجب اومات لھا راسھا

  ان يعرف ويجب ان يرجع ليراھا وليكون بجانبھا
**************************************  

  زيزو يN ننزل نتفسح شويه-
  اجري يله من ھنا-
تصدق انت رخم بجد ما تقوم بقي بNش غتاته يN ننزل نتمشي -

  شويه
  ل بقي اقعديا حبيبي الوقت اتاخر اتني-

 مش ھتنيل يN مش بمزاجك اصN مش كفايه اني لما نزلت اخر -

  مره مشفتھاش انا مش طايق نفسي فيN انزل معايا احسنلك
  يا ابني انت -

Nقاطعه قائ:-  
  اه اتجننت خNص اسكت بقي يN ننزل بقي-
  ماشي يا فارس يN امري f نصيبي بقي ھعمل ايه-

*************************************  
بعد ثNث ساعات جاء الطبيب واخبرھم بانھا قد تعدت مرحله 

  الخطر وانھم يمكنھم ان يروھا
سجد لؤي f عند سماعه بنجاتھا واخذ يشكر هللا علي رحمته 

  يفقد لؤه ابداالواسعه فھو لم يكن سيستطيع ان 
دخل الجميع اليھا في لھفه تسبقھم زينه وقد احتضنتھا بحب وھي 

  كي بشده وتحمدهللا علي نجاتھاتب
  -:ابتسمت لھم لؤه بوھن كي تطمئنھم عليھا وھي تقول

  بجد انا كويسه متقلقوش-
بحثت بعينيھا عن لؤي حتي وجدته يقف في احد اركان الغرفه ينظر 

اليھا ويبتسم ومازالت عينيه تزرف الدموع ولكن ھذه المره كانت 
  دموع الفرح لنجاتھا

  -:ابتسمت وقالت
   كويسه وهللا مفيش داعي للقلق ده كلهانا-
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  -:قبلتھا زينه وھي تقول
  كنتي ھتموتيني من القلق يا لولو ينفع كده-
  حمدهللا ع سNمتك يا بنتي-
  هللا يسلمك يا ماما-
  كده يا لؤه تخضيني عليكي الحمدf انك بقيتي كويسه-
  الحمدf يا كريم-
ربيه كانت جايه بس قوليلي يعني الحادثه حصلت ازاي يعني الع-

بسرعه مثN وانتي مخدتيش بالك وبعدين انتو مخدتوش رقم العربيه 
  ده 
زم يتعاقب

  -:نظرت لؤه الي لؤي ثم قالت بوھن
صاحب العربيه ملوش ذنب يا كريم انا الي عديت قدامه فجاه -

ومكنتش واخده بالي من حاجه خالص دي غلطتي انا عموما انا 
  بقيت كويسه متقلقوش

ؤه الي لؤي نظره لم يستطع تفسيرھا اھي نظره حزن اما نظرت ل
  !!!!عتاب ام حب ام فرحه ام الم ام جميعھم

  
  بعد اسبوعان

ھتخرجي النھارده وھتابعي عNج خNص يا ستي الدكتور قال انك -
  في البيت

اخييييييرا انت مش متخيل انا زھقت ازاي يا كريم وحشني البيت -
  اوي

  -:قبل راسھا وھو يقول
  لحمدf انك بخير يا حبيبتي بس خدي بالك بعد كدها-

 انا كده ھاخد علي كده ايه كميه الحنان دي كلھا اروح اعملك -

  حادثه كل يوم عشان اشوفك حنين كده علي طول
  -:ولم يرد فتابعت لؤهابتسم 

بما اني عيانه بقي ومحدش ھيكلمني فاستغل الفرصه بص يا كريم -
دوش مسئوليات انت واحد متخرج بقالك انت مبقتش الشاب الي معن

  وانت كتير ومع ذلك مبتنزلش الشركه نھائي 
Nقاطعھا كريم قائ: -  
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  انا ماشي دلوقتي يا لؤه سNم-
  -:دخلت زينه في ھذه اللحظه قائله

  اذيك يا بت يا عيانه-
  -:اخرجت لھا لسانھا وقالت في مرح

  احسن من عشره زيك يا زوزو قلبي-
  انتي انتي خNص خفيتي
 اتعدلي يا بت -

  -:قالت بغضب مصطنع
يوووه بقي اھو ده بقي ميزه ان الواحد يبقي تعبان بيعمل كل الي -

  ھو عاوزه ومحدش بينطق
  -:قبلتھا زينه وھي تقول

  وبعدين بعد الشر عليكي يا حبيبتيحمدهللا علي سNمتك يا جميل -
  طب انا ماشي بقي عاوزين حاجه-

 سNمتك يا كريم-  

  -: زينه بجوارھا وھي تقولجلست
بصي يا لولو الفتره الي فاتت دي معرفتش اسئلك عن حاجه يعني -

  الحادثه حصلت ازاي و
  - :قاطعتھا لؤه قائله

  انا ھحكيلك كل حاجه من ا
ول خالص-
****************************************  
اغلقت رغده الھاتف ثم التفتت الي والدتھا وصديقتھا وھي تقول 

  -:بفرح
  اتقبلت في الشغNنه الجديده-
  مبروك يا بنتي-
عشان تعرفي بس يا رغوده اني عندي الحاسه السادسه مش قلتلك -

  ھتتقبلي
  -:ضحكت رغده وھي تقول

ايوه مكشوف عنك الحجاب    المھم انا دلوقتي ھبدا شغل بقي وكده -
  بس انا متوتره اوي شكل الشركه لوحده يخوف

-Nم ده يا رغوده سيبك ي بت وبعدين ده احساس واحنا بيھمنا الك
  طبيعي ع فكره اما تاخدي ع الشغل بس كله ھيبقي تمام
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  ان شاء هللا-
  شربيني حاجه ساقعه متبقيش بخيله بقي يا بت-
انتي ھتطمعي و
 ايه معندناش احنا غير مياء ولسه محطنھاش في -

  الثNجه
  اعوذ باf يا شيخه مش عاوزه منك حاجه-

*****************************************  
  كان لؤي متوجھا للخارج ا
 ان صوت والدته اوقفه

  رايح فين يا لؤي؟-
  لؤه ھتخرج من المستشفي النھارده وانا رايح اجيبھم واتطمن عليھم-

  -:صرخت في وجھه قائله
  !!!وانت بقيت السواق بتاعھم و
 ايه يا باشمھندس-
  خناقه اجليھا لبعدين انا مش فاضيماما انا متاخر لو فيه اي -

  -:زفرت في ضيق ثم قالت
  في موضوع عاوزه اكلمك فيه-
  ماما بقولك متاخر اي موضوع اجليه لحد ما ارجع-

 الموضوع اتاجل بما فيه الكفايه وھتسمعه دلوقتي-  
  افندم موضوع ايه ده الي ميستحملش التاجيل اتفضلي-
  قابله مھمهبعد يومين تفضيلي نفسك عشان عندك م-

  -:نظر اليھا بعدم فھم ثم قال في حيره
  !!ومع مين!!! مقابله ايه دي-

  -:ابتسمت وھي تقول
  مع اھل خطيبتك-
  معلش يا ماما عيدي كNمك تاني كده مظنش اني سمعت صح-

 يا لؤي سمعت صح ومع ذلك ھعيدھالك مع اھل خطيبتك اظن -

اسبوعين تقريبا دلوقتي سمعت المفروض كان لينا معاد معاھم من 
بس حصلت الحادثه للبت المفعوصه دي وطبعا الناس ھتاكل وشنا 

  واحنا رايحين نخطبلكلو عرفوا ان واحده من العائله في المستشفي 
  - :ضحك لؤي بھيستيريه فتابعت فريال

  مفيش حاجه تضحك يا استاذ يا محترم يلي مش عجبك كNم امك-
  -:قولتوقف لؤي عن الضحك بصعوبه شديده وھو ي
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اسف يا ماما بس مقدرتش امسك نفسي بصراحه بس سؤال معلش -
  انتي بتتكلمي بجد و
 عامله فيا مقلب

  -:نظرت اليه بصرامه ثم قالت بغيظ
  لؤي متستعبطش انا اتفقت مع الناس خNص-

  -:ظھر الغضب جليا علي وجه لؤي وارتفع صوته وھو يقول
وبعدين واضح انك !! ھو انا عيل صغير!!! ايه الي بتقوليه ده-

متفقه علي كل حاجه وانا اخر من يعلم وبعدين انتي ناسيه ان ابنك 
  خاطب

  -:نظرت اليه بغضب وقالت

 مش خاطب-  

  -:رد بعند

 خاطب وبموت فيھا ومقدرش اعيش من غيرھا لحظه واحده -

ومھما عملتي برضه مش ھتجوز غيرھا لؤه يا ماما لؤه الي لو الدنيا 
   بينا مش ھتقدركلھا حاولت تفرق

انت عايز تطلعني عيله قدام !! يعني ايه الكNم الفارغ الي بتقوله ده-
  الناس

انتي كمان طلعتيني كده علي فكره وبعدين انتي الي اتفقتي واديتي -
يعاد يبقي انتي الي تروحي وبعدين قوليلھم سوري يا جماعه انا مال

  !كنت ناسيه ان ابني خاطب وبيموت في خطيبته ماشي؟
  -:ارتفع صوت فريال قائله بغضب

احترم نفسك يا لؤي انت بتتكلم مع امك اتكلم باحترام ووطي -
  !!!اقول للناس ايه!! صوتك احسنلك ھو انت ھتكبر عليا

يبقي ھقولك الي عايز اقوله بصوت واطي و
 واحد من الناس -
  دول يھموني في حاجه مفيش حد يھمني غير لؤه وبس بعد اذنك

**************************************  
  ما تنطقي يا بنتي!! ھا ھتفضلي ساكته كده كتير و
 ايه-
ماشي يا لولو بعد الي سمعته بصراحه انتي الي غلطانه من ا
ول -

خالص اصل مفيش حاجه اسمھا زميلي يعني ايه زميلك يعني عشان 
لي يوقفك يتكلم معاكي اكيد مجتلوش الجراه دي فجاه 
 اكيد انتي ا

ا
 مكانش اتجرا ومسك ايدك ھو عمل كده مش حطه حدود بينكوا و
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عشان شافك متساھله معاه وطبعا انا مش مستغربه من الي عمله 
لؤي 
ن ده معروف عنه من زمان انه مجنون وحاطت عليكي 

يافته ممنوع ا
قتراب او التصوير فانا طبعا مش مندھشه من الي 
  معاكي حتيعمله مع الواد ده و
 الي عمله 

  !!!!يعني انا الي غلطانه يا زينه وھو مش غلطان-
انا مقلتش كده ھو طبعا غلطان بس انتي الي ساعدتيه من زمان -

  علي ده
  !!مش فاھمه-
يعني انتي من زمان مدياله الحق في انه يتحكم فيكي يقولك تلعبي -


 بقي اي  
مع مين وتخرجي مع مين وتشتري ايه وتذاكري و
حتي ھا لؤي امر واجب التنفيذ مش مسموح حتي للمناقشه حاجه يقول

لو انتي معترضه عليه وفضل كده علي طول اتعود يعني وبقي 
بيحركك برموت كنترول انتي واي حاجه تخصك ولو تفتكري زياد 
كان دايما معترض علي تحكمه فيكي بالشكل ده بس انتي الي كنتي 

  ه ليه دلوقتيبتزعلي من اي حد يقول كده اشربي بقي زعNن
- 
ايوه يا زينه بس موصلتش 
نه يشك فيا ويبصلي البصه دي 

ويقولي كمان انتي مش محترمه ازاي اسمح بكNم زي ده علي 
  نفسي

بصي انا مبقولش ان لؤي مش غلطان 
 طبعا ھو غلطان والغلط -
راكبه ودايما فيه العاده الغبيه دي انه مبيسمعش لحد ومتسرع 

ا يوزن الكNم الي ھيقوله ده في مخه ا
ول يعني وبيتكلم من غير م
الي في قلبه علي لسانه زي ما بيقولوا ملھوش في النفاق و
 في 
تزويق الكNم ومش انا الي ھعرفك ده وانا متاكده ان انتي عارفه 

كويس اوي انه قال الكNم ده وھو مش مقتنع بيه يعني رماله كلمتين 
ن انتي عارفه ان لؤي لما ينفس بيھم عن غضبه وخNص وبعدي

 وبعدين اصN انا مش مقتنعه ان بيغير بيتجنن ومبيشوفش الي قدامه
انتي تخرجي معاه كده لوحدكوا قبل كتب الكتاب ممكن ده عقاب من 

ربنا وبعدين انا بقولك ان انتي الي غلطانه اكبر منه عشان انتي 
ايه عودتيه انه يتحكم في حياتك ويقولك تعملي ايه ومتعمليش 
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ولغالك شخصيتك نھائي ودي اكتر حاجه مضيقاني 
ني شايفه ان 
  !!!ملھوش اي حق انه يعمل كده امال لما يتجوزك ھيعمل ايه

  -:قالت بمزاح وھي تخرج لھا لسانھا
  بس ابت انتي متتكلميش عن لؤي حبيبي وحس-
  شفتي مش بقولك متشتكيش بقي يا حلوه واشربي-
 وبعدين انا عارفه كويس ان ھو علي قلبي زي العسل يا حبيبتي-

  بيحبني
عبو شكلك يا شيخه بتخليني اغلط اھو طب بتشتكي ليه يا جزمه -

  انتي
هللا يا زوزو ما انا بنفس عن نفسي شويه انا كمان ھو ھتبقي انتي -

  ولؤي عليا
  صبرني يا رب-
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  الثاني عشرلفصل ا

  يN يا ياسمين عشان منتاخرش بقي-
  اھو يN ما انا مستنياكي من الصبح ھنروح فين بس-
   و
 حاجهاھو ھنلف علي المحNت كده اشتريلي طقمين-
ماشي يا مزتي يN مع اني خايفه وهللا لسامح يطلعلنا ما ھو عامل -

  زي فرقع لوز
  متخافيش احنا الصبح وفيه ناس كتير اكيد مش ھيعرف يعمل حاجه-
  طب واخبار القضيه-
المحامي بس لسه مفيش جديد وبعدين انا متوقعه اني اديني مع -


ني متاكده ان سامح ھيخاف وھيطلقني بالذوق Nھسحبھا اص  
وهللا صعب تعرفي الي زي ده بيفكر ازاي منه f عقدني من -

  الرجاله كلھم

 علي فكره مش كلھم في رجاله محترمين بجد يعني مثN الي -

 شھم بجد ومع انه اتاذي بسببي انقذني قبل كده من سامح ده انسان
مرضيش يخليني اروح لوحدي وفعN مروحتش ا
 لم جت ماما 

  وابن خالتي بجد ده الي يطلق عليه اسم راجل بمعني الكلمه
  -:غمزت لھا ياسمين في مشاكسه وھي تقول

  ھو الواد ده معلق معاكي اوي كده ليه-
  ليه بتقولي كده-
  ومين تكلميني عنه زھقت وهللاصله من يوم ما انقذك وانتي كل ي-
بس يا بت انتي بNش رخامه ويعدين معلق معايا ايه ھو انا اعرفه -

Nه كان زمان سامح خدني !!! اص
انا بس فاكره فضله عليا 
ن لو
  معاه ومعرفتوش توصلولي بعد كده

  ماشي يا اختي نقطينا بسكاتك شويه بقي-
   عشان الحر دهطب بقولك ايه تعالي نروح نجيب حاجه ساقعه-
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 روحي انتي وانا ھروح اشحن رصيد عشان بعيد عنك مفلسه-  
  طيب يا ست المفلسه ماشي-

  -:مشت رغده قليN ثم وقفت لتخرج ھاتفھا الذي يرن وردت قائله
  السNم عليكم-

  -:رد المتحدث مسرعا دون ان يرد السNم
  الو انتي رغده؟
  -:ردت في ريبه

  ايوه انا مين معايا؟-
   مامتك ساميه محمد ابراھيمانتي-

  -:ردت في خوف وقلق
  ايوه في ايه مين معايا-
جدا ووقعت في الشارع ومراتي جابتھا عندنا خدت مامتك تعبانه -

  الرقم الي متسجل رغده بنتي واتصلت عليكي
  -:صرخت رغده بخوف

  ماما فين قولي العنوان بسرعه لوسمحت!!!! ايه ماما تعبانه؟-
ي بقت كويسه الدكتور لسه ماشي من ھنا متقلقيش يا بنتي ھ-

  العنوان              
  ماشي شكرا انا جايه حا
 سNم-

جرت رغده مثل المجنونه 
 تري شيا امامھا ولم تنتبه لتلك السياره 
  القادمه بسرعه كبيره 

  حاول السائق تفادي ا
صتدام ا
 انه فشل في ذلك
 الفتاه التي صدمھا  ينظر لتلكخرج زياد مسرعا من سيارته وھو

  !!!ويجدھا نفس الفتاه التي قابلھا من قبل
  

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

  
  نورتي البيت يا لولو-
  ربنا يخليك يا جدو-
  حمدهللا علي سNمتك يا لؤه-
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   معلش بعد اذنكوا ھطلع بره في الجنينه شويه هللا يسلمك يا عمو-
  وحشني القعده فيھا

   حبيبتي اتفضليماشي يا-
مشت لؤه بخطوات ثابته نحو حديقه المنزل حتي قابلت لؤي توقفت 

للحظه وسرت قشعريره في جسدھا وضعت يدھا علي قلبھا علھا 
  تھدا من ضرباته

لNمبا
ه وابتعدت عنه لتتابع طريقھا ا
 انه قطع طريقھا تظاھرت با
  -:وعلي وجھه ابتسامه جذابه وھو يقول بمرح

  صماني بقيده انتي مخ-
  لو سمحت ابعد عاوزه اخرج-
  طب لو مسمحتش-

  -:تظاھرت بالغضب وھي تقول
  عاوزه اعدي لو سمحت-

  -:ابتسم 
غاظتھا وھو يقول
  وهللا قمر في كل حا
تك-

  -:ابعدت وجھھا عنه لتداري حمره وجھھا فقال لؤي
   سامحيني عشان اوسعلك!!!ايه ھتخلينا واقفين كده كتير-
  يلھم علي فكرهلو مبعدتش ھناد-
ھتنادي لمين وبعدين يا لولو عيب عليكي ھو انا بخاف برضه -

Nوبعدين انتي خطيبتي حد يقدر يتكلم اص  
  -:رفعت يديھا امامه وھي تقول بعند

مفيش دبله في صباعي ع فكره وانت مش واخد بالك طول الفتره -
ياريت تبطل تردد الكلمه دي بقي 
ني مش خطيبتك انت ابن !!! دي
الي وبس وزي اي واحد من قرايبي مفيش فرق يعني انت قريبي خ

  وبس ومفيش اكتر من كده 
  لولو-
  يا نعم-

  -:ابتسم وھو يقول
  بحبك-
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ازدادت ضربات قلبھا بشده واحمر وجھھا ثم تظاھرت بالغضب 
  -:وغادرت مسرعه ا
 ان صوته اوقفھا وھو يقول

 اخر ا
سبوع يا انا رايح اكلم جدي وبالغيظه فيكي الخطوبه ھتبقي-
Nخطوبه ليه اص 
!!! لؤه عشان متقوليش مفيش في صباعي دبله و

  ھنكتب الكتاب علي طول ھو انا لسه ھتعرف عليكي
ابتسمت لؤه بفرح ثم اخفت ابتسامتھا واستدارت اليه وھي تقول 

  -:بعند
-Nومين قالك اني موافقه عليك اص  
نا باخد رايك 
 يا شيخه طب اسكتي بدل ما اجي اضربك ھو ا-

   او غصب عنكاصN انا ھتجوزك سواء بمزاجك
  -:تظاھرت بالغضب وھي تقول

حتي وانت !!! ھو انت مبتعرفش تتكلم غير با
سلوب ده!! تاني-
  بتصالحني بتدي اوامر

  -:ابتسم وھو يقول
  انا اسف اسف اسف اسف-
  علي ايه و
 ايه-
 اخدك من بصي انا عارف انك حاليا الي مضايقك مني اني مجتش-

  المستشفي صح
  ھي دي بس-
انا عارف انك مبتفضليش زعNنه كتير علي حاجه  فاتت وبما انك -

زعNنه طازه مني يبقي اكيد عشان اخر حاجه عملتھا وھو اني 
مجتش بجد يا لولو اسف انا كنت جاي وهللا بس بس يعني حصلت 

حاجه منعتني فمعرفتش بجد اسف خNص صالحيني بقي اھون 
  يا لولتيعليكي 

  -:ابعدت نظرھا عنه وھي تقول
  خNص ماشي سNم بقي-

  -:ضحك لؤي وھو يقول مازحا
وهللا يا لولو احسن حاجه فيكي اني لما ازعلك واجي اصالحك -

  مبتاخديش وقت
  اعمل ايه في نفسي بقي انا مبعرفش ازعل من حد-
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ماشي يا ستي بس اثبتي علي كده متتحوليش بعد الجواز هللا يخليكي -

حسن ھرجعك لعمتي  

-Nيا عم اجري انت تطول اص  
-Nيا لولو مطولش انا اقدر اص 
  
  ايوه كده سNم بقي-
  سNم وانا رايح لجدي اھو-

*****************************************  
دخل فارس مسرعا المستشفي باحثا عن زياد حتي وجده اسرع اليه 

  -:وھو يقول
  ايه الي حصل-
كنت مستعجل وخبطت بنت بالعربيه فاكر البنت الي زي ما قلتلك -

  حكتلك عنھا الي كانت في مشكله وانا ساعدتھا
  اه فاكر-
  ھي نفسھا البنت الي انا خبطتھا-
  !؟حالتھا ايه !!! طب ايه-
   محدش قالي حالتھا ايهمش عارف ربنا يستر-
متقلقش انت انا ھروح اشوف الموضوع ده استني بس وان شاء هللا -

  شتتاذ بخير ومھتكون
  ياااااااارب-

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

  -:دخل لؤي حجره جده بعد ان اذن له بالدخول وھو يقول
  كجدي اذي حضرت

  تعالي ادخل يا فالح-
  يبقي زعNن مني مش كده!!! اه فالح-
انت يا بني ادم انت مش كنت قايلك تروح تجيب عمتك ولؤه وزينه -

  في مرحتش ليه؟من المستش
  وهللا يا جدي انا كنت رايح بس حصلت حاجه اخرتني-
  امك طبعا-
  يعني مش بالظبط-
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الكNم ده تقوله للؤه تصدقه بس مش عليا انا وعارف ان الحربايه -
  امك ھي الي مخلتكش تروح

  يا جدي بقي-
متردش علي اي كلمه اقولھا ملكش دعوه اقول الي انا عايزه -

ش عارف ھتفضل امك تمشيك لحد امتي شوف محدش ليه دخل انا م
بقالك اد ايه ماجل جوازك من بنت عمك لحد ما ھتخليني ازھق منك 

  واجوزھا لغيرك

 يا جدي تجوزھا لغيري ايه انت بتھذر ده انا كنت اموت فيھا-  
اھو ده الي مصبرني عليك اني عارف انك بتحبھا وان مستحيل -

وقت وھزھق 
نك 
زم تبقي ا
قيلھا حد يحبھا قدك بس ھاجي في 
  راجل ومش امك الي تمشيك

اھو انا النھارده يا جدي جاي اثبتلك اني راجل واني مش ماشي -
  وراء امي و
 حاجه

  ھتثبتلي ازاي يا اخويا-
  -:ابتسم لؤي وھو يقول

  جدي انا عاوز اكتب كتابي علي لؤه-
**************************************  

  
   حاجهمتقلقش مجرلھاش-
  عرفت ايه-
ت مش اصابات متقلقش ھي بس ايديھا اتكسرت وشويه كدما-

  خطيره الحمدf متقلقش الدكتور لسه مطمني
  طب روح ادفع مصاريف المستشفي وانا ھروح اعتذرلھا-
  طيب اھدي بقي فك وشك شويه قلتلك محصلھاش حاجه-
 خNص يا عم انا عادي اھو ھروح اعتذرلھا وانت ادفع المصاريف-

  وخلصني بNش رغي كتير
  ماشي يا سيدي انا رايح اھو-

  رغده ليطمئن عليھا ويعتذر لھاتركه زياد وذھب للغرفه التي بھا 
*****************************************  
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اخرجت رغده ھاتفھا لتحادث والدتھا علي ھاتفھا لتجد انه ليس 
  مغلقا كما قال لھا ھذا الرجل

  -: ساميه علي الھاتف وھي تقول بغضببعد فتره قصيره اجابت
انتي مش كنتي مع !! ايه تصرفات العيال دي!!!! رغده انتي فين؟-

ياسمين رحتي فين بعدھا لسه ياسمين قافله معايا مكنتش لقياكي 

 قولي انتي فين ومجتيش ليه لحد  
وكانت بتسئل انتي جيتي و

  دلوقتي و
  -:قاطعتھا رغده وھي تقول بعدم فھم وقلق

والدكتور !! طب روحتي البيت ازاي؟!! ماما انتي كويسه دلوقتي؟-
وايه الدواء الي قالك عليه والناس دول روحوكي و
 !! قالك ايه؟

  روحتي ازاي احكيلي بسرعه طمنيني هللا يخليكي
انا مش فاھمه حاجه دكتور ايه ودواء ايه !!! ايه الكNم ده يا رغده؟-

عدين اروح البيت ليه ما انا فيه  وب!!!وناس مين الي كنت عندھم؟
  اصN ومخرجتش خالص

عقدت الصدمه لسانھا ولم تستطع ان تقول اي شئ افاقت من 
  -:صدمتھا علي صوت والدتھا وھي تقول

رغده رحتي فين؟ انتي مالك يا حبيبتي وايه الكNم الغريب الي -
  قلتيه ده يا حبيبتي انتي فين

  سمعھا وكانھا تخشي ان تاجابتھا بصوت خافت
  في المستشفي-

  -:صرخت ساميه بھلع وھي تقول
  انطقي!! ليه؟؟ مالك ايه الي حصل؟!!!! مستشفي؟-
يا ماما اھدي شويه بقي ما انا بكلمك اھو ومفيش حاجه متقلقيش -

  بقي
-Nطب ايه الي وداكي المستشفي وانتي في مستشفي ايه اص  
  انا في مستشفي          ھحكيلك يا ماما-

**********************************  
  يا بنتي سبيني بقي ھتخنق-
انا مبسوطه اوي يا زوزو لؤي ھيكلم جدو اخيرا وھو قالي ان كتب -

  كتابنا ھيبقي اخر ا
سبوع انا بجد مش مصدقه
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  -:ضحكت زينه وھي تقول
مش ده الي كنتي زعNنه منه ومش عاوزه تكلميه و
 مش -

  تقلبي في ثانيهھسامحه ابدا من كلمتين كده يخليكي 
بصراحه متخيلتش انه ھيصالحني بحاجه حلوه اوي كده انا حاسه -

  يا زينه اني اسعد انسانه في الدنيا كلھا
  ربنا يسعدك يا قلبي طول عمرك يارب-
  يارب يا زوزو وانتي كمان يا حبي-

****************************************  
ه يفكر بھدوء عما وقف لؤي صباح اليوم الثاني في شرفه حجرت

سيفعله وھل ھو الصواب ام انه يخاطر بحياه حبيبته بسبب 

 يستطيع تحمل فكره البعد عنھا ! ولكن ماذا يفعل بقلبه؟!!! انانيته

ام انه !!! وفي الجانب ا
خر تھديد والدته له ايمكن حقا ان تفعل شيئا
 علي اي حال ھو لن يتراجع عن قراره وخصيصا !!!مجرد تھديد

د موافقه الجميع والدته لن تفعل شئ وھو لن يترك حبيبته مھما بع
  حدث ھو لم يخطئ ولقد اخذ القرار الصائب علي اي حال

  نفض عن راسه ھذه ا
فكار وتوجه الي غرفه والدته
******************************  

  -: وھو يقولدخل زياد الي الحجره التي بھا رغده
دتش بالي وكنت ماشي بسرعه الف سNمه لحضرتك انا اسف مخ

  وانتي قطعتي الطريق فجاه و
  -: بغضبرفعت راسھا لتنظر له وتقاطعه وھي تقول

  يعني كمان ال-
بترت عبارتھا عندما رات وجه زياد وشعرت با
حراج وابتلعت 

  -: وھي تقول بدھشهريقھا بصعوبه
  احم اقصد حضرتك! انت؟-
  -:شعر زياد بالتوتر فقال-
  غلطي كنت ماشي بسرعه عشان مستعجل وبجد اسف الغلط -

  -:قاطعته رغده وھي تقول بود
عادي حضرتك محصلش حاجه خNص حصل خير بالعكس اعتقد -

لو كان حد غيرك الي سايق يمكن كنت زماني بقيت ميته دلوقتي 
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عموما مفيش داعي لNعتذار وبعدين ده قدر كان مكتوبلي ان ده 
ر عمره ما ھيتغير وكمان يحصل سواء كان حضرتك او غيرك فالقد

  مكتوب اننا نتقابل مره تانيه
  -:قاطع رد زياد دخول الممرضه لتاخذ بيانات رغده سئلتھا قائله

  لو سمحتي عاوزه اخد بياناتك اسم حضرتك ايه-
  -:اجابتھا وھي تنظر لزياد مبتسمه

  مي رغدهرغده     اس
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  الثالث عشرالفصل 
  

 مع جدھا وعمتھا ووالدتھا حين اقتربت فريال كانت زينه جالسه
  وخلفھا لؤي

  بقولك يا حاج انا خارجه شويه انا ولؤي رايحين مشوار مھم-
  -:رد حامد باستغراب

  !!مشوار ايه ده خير-
  -:ابتسمت بخبث وھي تقول


 خير طبعا احنا رايحين نقابل اھل عروسته بس-  
  التفت الجميع اليھا غير مصدقين لما سمعوا

  -:قف حامد وعلي وجھه عNمات الغضب وھو يقولو
  !!!انتي بتقولي ايه؟-

  -:ردت ببرود
بقول الي ھيحصل يا حاج لؤي عاوز يخطب مني بنت سليم باشا -

عضو مجلش الشعب واحنا رايحين نقابل اھل البنت دلوقتي عشان 
  نتفق والزياره التانيه حضرتك طبعا 
زم تيجي معانا

  !!!بسمعه دهايه التخريف الي انا -
  ھو انا بالف يعني يا حاج اھو قدامك اھو لو مش مصدقني اسئله-

Nوجه حامد حديثه للؤي قائ:-  
  ايه الكNم الي بتقوله امك ده يا لؤي وانت ساكت ليه-

  -:ابتلع لؤي ريقه بصعوبه وھو يقول
  الحقيقه يا جدي-

  -:ثم تابع وھو يقول بنبره حزينه تمNھا ا
لم
  !!!انا ھخطب مني

  
                            ***********                      
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صدمه الجمت لسان الجميع ليكون الصمت سيد الموقف حتي وقفت 
  -:انعام وھي تقول غير مصدقه

قول انك بتھذر انا مش مصدقه الي !!! لؤي انت بتھذر صح؟-
  بسمعه

  -:زفرت فريال في ضيق وملل وھي تقول
ه و
 ايه ما قلناھا مره ھو ايه الي مش يووووه بقي ھي صور-

  !!!مصدقه ابني وعاوز يخطب فيھا ايه دي
  -:صرخ بھا حامد

  خNص خربتيھا وھديتي!!!! انتي تخرسي خالص-
  -:ردت فريال ببرود واستفزاز

انا وهللا ما عارفه انتو ايه الي مزعلكوا كده وانا الي كنت فاكره -
وا 
بنكوا ا
 ما حد لسه  مش مفروض تفرحاني جايبه خبر يفرحكم

قال مبروك اه صحيح يا انعام امال بنتك الحلوه فين مش شيفاھا 
  يعني مش تيجي عشان افرحھا بالخبر

جلست انعام متھاويه علي المقعد ودموعھا تجري بN توقف علي 
  خديھا وھي تفكر فيما يمكن ان يصيب ابنتھا عندما تعلم

  -:ه اقرب للتوسلالتفت لؤي الي والدته وھي يقول بنبر
  بNش يا ماما عشان خاطري يN نمشي-

  -:استشاط حامد غضبا وامسكه من قيمصه بعنف وھو يقول
كنت فاكرك راجل ويعتمد عليك بس لNسف طلعت غلطان وشفتك -

  دلوقتي علي حقيقتك طلعت ابن امك وھي الي ممشياك
  يا جدي انا-

  -:رفع حامد يده ليصفعه ا
 انه تراجع وھو يقول
حتي الضرب خساره فيك انسان تافه بعد ما خNص كنا محددين -

انك ھتكتب كتابك علي لؤه وبالفعل قولنا لبعض الناس جاي تقول 
  !!!!دلوقتي انك رايح تخطب واحده تانيه

ھو ايه ده الي ھيكتب كتابه علي لؤه ھي مين لؤه دي !!!!! نعم-
  اساسا عشان يبصلھا

  !!!ماما-
  -:رد حامد ساخرا
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يا حبيبي ما تسيبھا تكمل ايه الي زعلك فضلت ساكت وجاي ايه -
دلوقتي تتكلم بس اوعدك يا لؤي انا لؤه دي عمرك ما ھتشوف 

  ضفرھا بعد كده
  -:ضحكت فريال في سخريه وھي تقول

بصراحه يا انعام انتو قللتوا من بنتكوا اوي عمالين تغلطوا في ابني -
ا متجوزين يبقوا وكانه وعدھا وسابھا 
 ھما مخطوبين و
 ھم

و
 كان فيه حاجه وانا معرفھاش قولي قولي !!!! بتلوموه ليه بقي
  متتكسفيش

  -:ردت انعام بغضب
  !!!قصدك ايه؟-
و
 حاجه يا حبيبتي ده انا بحاول افھم قصدكوا انتو وعموما معلش -

نكمل كNمنا بعدين اصل احنا علي معاد مع الناس مينفعش نتاخر 
  يN يا لؤي

لف والدته ببطء تحت انظار الجميع حتي غاب عن مشي لؤي خ
  انظارھم

امسكت زينه راسھا علھا توقف ھذا الدوار الذي اصابھا منذ سمعت 
  -: حاولت ا
 تنزل دموعھا وتبدو قويه وھي تقولھذا الخبر

انتي بتعيطي ليه يا عمتي علي فكره ھو الي خسران ھو لو لف -
وبعدين اكيد خير واكيد فيه الدنيا بحالھا عمره ما ھيNقي زي لؤه 

حكمه من الي حصل ده تفائلوا بالخير ربنا سبحانه وتعالي قال في 
وعسي ان تكرھوا شيئا وھو خير لكم وعسي ان "كتابه الكريم 

فاكيد الي حصل ده الخير والمفروض " تحبوا شيئا وھو شر لكم
  منزعلش

  -:ازداد بكاء انعام وھي تقول
ه انتي عارفه ھي بتحبه اد ايه هللا اعلم لما انا خايفه علي بنتي يا زين-

تعرف ايه الي ھيجرالھا يااااااارب احفظھالي مليش غيرھا انا انا 
ھقوم اكلم زياد يرجع 
زم يبقي جمب اخته ھو الوحيد الي ھيعرف 

  يواسيھا ملھمش غير بعض
  -:احتضنتھا زينه بحب وھي تقول
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ؤه في رقبتي ومش متقلقيش علي لؤه ل!! وانا رحت فين يا عمتي؟-
  ھيحصلھا باذن هللا اي حاجه وبعدين احنا كلنا ھنكون جمبھا

  -:قبلت انعام راسھا وھي تقول
  ربنا يخليكي ليا يا زينه يا بنتي ويسعدك يا رب-

  بعد مده ليست بطويله تركتھم زينه لتصعد لغرفتھا
دخلت غرفتھا وتركت العنان لدموعھا الحبيسه تھاوت علي السرير 

ي حسره علي ما اصاب صديقتھا واختھا الحبيبه وتفكر وھي تبك
  بابشع ا
فكار التي ممكن ان تصيب لؤه

نفضت تلك ا
فكار عن راسھا وظلت تدعو ربھا ان يحمي صديقتھا 
  وان يعطيھا القوه للتحمل

ھي مقتنعه بكل ما قالته لتھدا به عمتھا ولكن 
 تستطيع ان تكبح 
س اكثر فھي اكثرھم علما بمدي دموعھا ھي تبكي خوفا علي لؤه لي

حب وتعلق لؤه بلؤي فھي تري فيه فارس احNمھا تري فيه ا
ب 
وا
خ والصديق والحبيب فھو اقرب انسان اليھا فمنذ وفاه والدھا في 
ذلك الحادث ولؤي قد اعتبر نفسه ولي امرھا واصبح ھو بالنسبه لھا 

ل ھذه حقا وھ!!!! كل شئ اصبح يعني لھا الحياه اذن ماذا حدث؟؟

 بل مجرد كابوس !!! ام ان كل ھذا ھو مجرد حلم!! الحقيقه

  !!!بشع
   

                          ***************                           
  
  اتفضلي يا فريال ھانم-

 ھانم ايه بقي احنا خNص بقينا اھل-  
  باشمھندسمعاكي حق اتفضلي اتفضل يا -


لي 
 يري و
 يسمع اي شئ من حوله كل ما مشي لؤي كا
نسان ا
ماذا سيحدث ! يشغل باله ھو لؤه فقط لؤه تري ھل اخبروھا ا
ن؟


 لن يسمح بان يحدث لھا اي !!! ھل يمكن ان يصيبھا مكروه! لھا؟
شئ مھما حدث لن يتركھا ابدا ولن يدع اي مكروه يصيبھا حبس 

ده افاق من شرودموعه التي تجمعت في عينيه ليمنعھا من النزول 
  -: فقالت ھديعندما وكزته والدته
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  واضح ان البشمھندس مش معانا خالص-
  !ھه؟-

  -:ضحكت فريال وقالت وھي تغير مجري الحديث
  امال عروستنا الحلوه فين-

  -:ابتسمت ھدي لھا وھي تقول
  جايه دلوقتي-

  -:دخلت مني وھي تنظر لھم في كبرياء وقفت لھا فريال مرحبه
  وستنا الحلوة ما شاء هللا ايه القمر دهاھN اھN بعر

  -:ابتسمت في ثقه وھي تقول
  ميرسي يا طنط-

نظرت الي لؤي الذي لم يرفع راسه حتي للنظر اليھا ويبدوا شارد 
تماما وكانه غير جالس معھم ولكنھا دھشت لوسامته الغير عاديه 

  ابدا
  جلست بفخر وكبرياء بجانبه فھي قريبا ستكون زوجه ھذا الوسيم

  -:تحدثت ھدي بعد صمت طال وھي تقول
تعالي يا فريال نخرج في الجنينه ونسيب العرسان لوحدھم شويه -

  ايه رايك
  اكيد طبعا يا حبيبتي يN اھو بالمره ياخدوا علي بعض شويه-

نظرت مني اليه تنتظر ان يتحدث ولكن بN فائده ظلت تلعب 
ي كتفه بخصNت شعرھا في ملل طال انتظارھا فضربته بخفه عل

  فانتفض ونظر لھا غاضبا
  -:انفجرت ضاحكه علي منظره ثم قالت معتذره

  سوري بس منظرك رھيب الصراحه افتكرتك نمت-
  -:رد بصوت خافت حتي 
 تسمعه

  !!!ايه الظرف ده-
  !بتقول حاجه؟! نعم؟-

  -:رد بحده
-
  

  -:ابتسمت قائله
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ز تعرف اني كنت داخله وناويه اطفشك لكن شكلك انت الي عاو-
  تقوم بالدور ده

  -:رد مسرعا
  كويس نبقي متفقين-

  - :ضحكت ثم تابعت
  ياااااه ده انت مش طايقني بقي فيه واحد يكلم خطيبته كده-

نظر لھا بحده وغضب عندما قالت ھذا فخطيبته وحبيبته ھي لؤه 
  وفقط لؤه

  !!!انت رحت فين؟-
Nرد بھدوء قلي:-  

  انتي مش قلتي انك عاوزه تطفشيني و-
  -: قائلهقاطعته


 ده كان قبل ما اشوفك بس بعد ما شفتك بقي ابقي مجنونه لو -
  رفضت بس انت شكلك صعب شويه و

  -:زفر في ضيق من كثره ثرثرتھا التي 
 تنتھي فقال غاضبا
  !انتي رغايه كده ليه؟!!! ھو انتي علي طول كده-
  ما انا لو سكت انت مستحيل ھتتكلم وكده احنا ا
تنين ممكن ننام-
فع نظره لھا وكان اول مره ينتبه لمنظرھا ابتسم بسخريه ر

واستھزاء عندما راي فستانھا عاري الكتفين الذي 
 يكاد ان يصل 
  لركبتھا وشعرھا المنسدل علي كتفيھا


حظت تحديقه بھا فقالت:-  
  طب ايه مش ھتقول رايك

  مظنش ان رائي مھم في حاجه انتي حره في نفسك وانا مالي-
توقعتش كده خالص كنت فكراك صعب بس واضح انك يااااااه م-

  طلعت عادي خالص اظن كده احسن
  -:اجاب ليغيظھا حتي 
 تعتقد انه يھتم بھا

  الواحد بيھتم وينصح للناس الي يھموه بس اما الباقي فده ميھمنيش-
قاطع ردھا عليه صوت ھاتفه اسرعت تمسكه قبله وھي تقرا اسم 

  -:المتصل وتقول بتعجب واستفھام
  !!!!لؤه؟-
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 Nانتفض لؤي عند ذكر اسم لؤه واخذ الھاتف مسرعا ليرد قائ
  -:بلھفه

  لؤه-
  مالك يا لؤي انت بتنھج ليه كده وكانك كنت بتجري-

 و
 حاجه لؤه انتي عرفتي حاجه؟-  
  !حاجه ايه؟! حاجه؟-

 و
 حاجه بعدين- 
  

  -:ابتسمت وھي تقول
  !طب انت فين؟-
  مشوار يا لؤه-

  -:ته مخنوقا فقالت بقلق وخوفاحست بصو
  انت تعبان؟! مالك يا لؤي؟-

  -:رد بصوت يمNه ا
لم
  متخافيش-

  -:ازدادت قلقا عليه فقالت وھي تكاد تبكي
انت حاصل معاك حاجه وحشه ومش عاوز تقولي لؤي هللا يخليك -

  قولي في ايه متقلقنيش عليك عشان خاطري
  اھدي يا لؤه مفيش حاجه انا بكلمك اھو-
 في ايه انا عارفه ومتاكده انك مخبي حاجه عليا اول ما بسمع طب-


 
  صوتك بعرف كويس اوي اذا كنت كويس و
  في موضوع ھكلمك فيه لما ارجع-

  -:احست بخوف من نبره صوته ولكنھا قالت
  ماشي يا لؤي المھم تخلي بالك من نفسك-

 موجھا انتبه لؤي لمني التي تجلس بجانبه فقام ليبتعد عنھا وھو يقول
  -:حديثه للؤه

لؤه متزعليش مني لو عملت اي حاجه و
زم تبقي متاكده ان اي -
حاجه عملتھا وضايقتك وهللا العظيم كنت بفكر فيكي ا
ول وبعدين 
بعمل الي اشوفه صح من وجھه نظري 
ني مستحيل اسمح ان حد 

  ياذيكي
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لت سرت رجفه في جسدھا من كNمه الذي 
 يبشر بالخير ابداااا فقا
  -:بصوت خافت

  ليه بتقولي كده؟-
و
 حاجه حبيت اقولك بس متخافيش سNم دلوقتي اشوفك في -

  البيت
  سNم-

اغلق ھاتفه ومنع دموعه من النزول بصعوبه سمع مني تنادي من 
  -:خلفه وھي تقول

  اوعي تقول صحبتك او وحده ماشي معاھا! مين لؤه دي؟-
  -:نظر لھا بغضب وقال محذرا

  لو قلتي عليھا كده تاني ھتندمي!!!  انتي فاھمه؟لؤه خط احمر-
  -:نظرت تتفحصه وھي تقول

  برضه مقلتليش مين-
  -:اشاح بنظره عنھا وھو يقول

  بنت عمتي-
  اااااه اوك اوك سوري-

  - :اخيرا جاءت فريال وھي تقول مازحه
ايه يا عريس انت اما صدقت تقعد مع مني وتنساني خالص كده -

  مش يN بقي
  امN لوالدته بل قام بوجه عابس دون ان يعلقلم يبتسم مج

  -:اخذت مني ھاتف لؤي لتسجل رقمھا عليه وھي تقول
  رقمي عندك كلمني-

  سحب ھاتفه منھا ولم يرد وخرج مسرعا دون ان يلقي اي كلمه
نظرت له وھو يغادر وا
بتسامه تزين وجھھا وھي تقول في 

  -:تحدي
 زي الخاتم في صباعي اما نشوف انا و
 انت يا لؤي بكره تبقي-

  وا
يام بينا
  -:ثم نظرت الي والدتھا وھي تقول بفرح

  انا موافقه علي لؤي يا ماما-
  مش قلتلك ميترفضش-
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  -:ابتسمت وھي تتذكره وقالت
  معاكي حق طبعا-
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  الثالث عشرالفصل 
  

انتھت زينه من اداء صNتھا وتوجھت لفتح باب حجرتھا ومسحت 
  ان عرفت انھا لؤهدموعھا بعد 

  -:دخلت لؤه مباشره وھي تقول
  ساااعه علي ما تفتحي الباب ان-

بترت عبارتھا عندما رات احمرار وجھھا وعينھا بشده فامسكت 
  -:ذراعھا وھي تقول بقلق

  !!مالك يا زينه انتي معيطه؟-
  -:لم تعرف بما تجيب فقالت

دي صداع اه كنت معيطه اااااه عشا عشااان اااه عشان تعبانه عن-
  رھيب ووكمان يا لولو قريت روايه واتاثرت بيھا

  -:نظرت لھا في شك فابعدت زينه راسھا عنھا وھي تقول
  طب ايه جايه ليه-
  !!!ده ايه الترحاب الرھيب ده-

  -:رسمت ابتسامه باھته علي وجھھا وھي تقول بمرح
  ھو ده الي عندي-
مش عاوزه تعرفي انا مش ھرد عليكي عشان انا يا ماما عروسه و-

  ازعل نفسي
دمعت عينا زينه وحاولت التماسك حتي 
 تسقط دموعھا امامھا 

  -:فقالت محاوله اظھار المرح في نبره صوتھا قائله
  برضه جايه ليه يعني انا فضيالك

  -:جسلت لؤه علي السرير وھي تفتح دفتر ما فقالت زينه بتساؤل
  ايه ده يا لولو-

  -:لمعت عينا لؤه بالفرح وھي تقول
دي يا ستي صور لفساتين سھره وافراح اخترت فستانين تحفه -

  واحد ليا وواحد ليكي بصي كده ھيبقي تحفه عليكي
  -:خرج صوت زينه متقطعا وھي تقول

  ملوش لزوم يا لؤه-
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  -:تعجبت لؤه وھي تقول
انتي بتھذري يا زوزو ده كتب كتابي يعني 
زم اجيب ليا وليكي -

 فرحاااانه جداا انا مش مصدقه ان احلي حاجه تعرفي يا زينه انا
كتب كتابي ھيبقي اخر ا
سبوع بس معرفش قلقانه ليه وزاد القلق ده 

لما كلمت لؤي مش عارفه ماله حساه مضايق من حاجه ومخنوق 
حاسه ان فيه حاجه تعباه ومش راضي يقولي ايه ھيا قالي ھيحكيلي 

ه لما يرجع عموما انا ھروح اتصل بناس اصحابي في الجامع
  اعزمھم علي كتب الكتاب

  -:اوقفتھا زينه وھي تقول مسرعه
-
  

 ليه-  

توترت زينه ولم تعرف بما تجيب 
 تستطيع ان تخبر لؤه لن تتحمل 
  ان تدمر قلبھا بنفسھا ھذا قاس للغايه 

  -:اجابت بعد تفكير
عشان يا لؤه لسه متحددش معاد بالظبط وبعدين متسبقيش ا
حداث -

فيه حجات كتير لسه مجھزنھاش والمعاد مش لسه بدري وبعدين 

 وبعدين يا ستي 
حسن  
متاكد بالظبط ومنعرفش ھنلحق و

  تتحسدي استني شويه
وافقتھا لؤه رغم عدم اقتناعھا بالكامل فھي كانت تريد إخبار العالم 

باجمعه ليس اصدقائھا فقط فھي قريبا ستتوج حبھا بالزواج ويكونان 
  معا طوال حياتھما

  

  -:ت ساميه بعد سماع ما قالته رغده وھي تقولغضب
  مفيش حد يعمل كده غير الزفت سامح-
انا مش عارفه لو مكنتش اتخبطت ورحت المكان ده كان ھيحصل -

  !!!فيا ايه
انتي تحمدي ربنا يا بنتي انا مش عارفه الزفت سامح ده عايز منك -

  ايه
  الحمدf يا ياسمين-
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 يا رغده مش كنتي تتصلي علي بعد كده متصدقيش كل الي يتقالك-
  موبايلي ا
ول تتاكدي

اھو الي حصل يا ماما المھم ان الي حصل ده اكتر حاجه بتثبت ان -
  سامح مرعوب

  !!ازاي؟؟-
انا اكتر واحده عارفه سامح وعارفه انه ھيطلقني بالمقابل اتنازل -

علي القضيه ھو بيحاول يعمل اي حاجه عشان ميوصلش للنقطه دي 
وھيبقي مش عاوز شوشره وھيطلقني عشان بس ھيوصل 

  مفضحوش
  -:قالت ساميه بغضب

سامح ده صعب الواحد يتنبا بتصرفاته متبقيش واثقه اوي كده 
نه -
ممكن يعمل اي حاجه عشان تفضلي مراته 
ن حلمه انه ميخرجش 

  بره دايره عائله المنضوري
  - :ردت رغده بحيره

  !!!انا مش عارفه انا حبيته ازاي-
  -: ياسمين فقالت وھي تھمس لھاسمعتھا

اول مره يعني اسمعك ندمانه انك حبتيه او انك اتجوزتيه طمنيني -
اقدر دلوقتي اقول ان صفحه سامح انتھت تماما واتشال من قلبك 

  نھائي؟
  -:ابتسمت لھا رغده وھي تقول

  وابصملك بالعشره كمان-
  -:ضحكت ياسمين وھي تقول مشاغبه

  !!وايه سر التغيير ده؟-
  -:ادت ابتسامتھا وھي تھمس لھا وتقولز
  قابلته تاني-

  -:استغربت ياسمين ولم تفھم فقالت
  !!قابلتي مين؟-
  الشاب الي دافع عني قبل كده الي دخل المستشفي بسببي-
  قابلتيه فين-

  -:ابتسمت ابتسامه واسعه وھي تتذكر مقابلتھم الغريبه وھي تقول
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  ھو الي خبطني بالعربيه-
************************************  

  تعرف انھا نفس البنت الي-
  -:قاطعه فارس وھو يقول

  عارف عارف-
  ايه الرخامه دي ما تسيبني اكمل-
  ھتكمل تقول ايه يعني-

 ده انت شكلك مش في المود خالص- 
  
  مضايق يا زياد اوي مشفتھاش بقالي كتير-
  ھي مين دي؟-

  -:نظر له فارس بغضب فضحك زياد وھو يقول
فاكر يا عم وهللا ده انت مصدعني طول اليوم مبتتكلمش غير عليھا 

  بس انا مستغربك يا فارس ھو اي واحد ھتشوفھا ھتقع في حبھا

 يا زياد دي مش اي واحده انا عاوز اتجوزھا-  
يا ابني ھو انت تعرفھا اصN عشان تتجوزھا ده انت حتي متعرفش -

  اسمھا ايه
  ا
قيھا ھيھعمل ايه باسمھا يعني المھم -
يا حبيبي افھم بقي لو مكتوبلك تشوفھا ھتشوفھا اھدي بقي وفك -

  شويه وبNش رخامه متعودتش عليك رخم كده
  امممممممم طب يN نخرج وتعزمني علي حسابك طبعا-

 يا حبيبي خليك زعNن احسن-  
  قوم يله ھو بمزاجك و
 ايه خلصني انا مخنوق-

  -:تنھد زياد في مرح وھو يقول
   مش عارف اعمل ايه في طيبتي دي يN امري fوهللا-
  حبيبي ازياد ايوه كده       بس اقولك ايه-
  !!!ايه؟؟؟-
البت الي قابلتھا مرتين دي شكلھا ھتبقي مرات اخويا ومتقولش -

انت معندكش اخوات انا اقصدك انت يا اھبل وبعدين اتقابلتوا كذا 
ل اتقابلتوا ليه وبعدين مره يبقي اكيد ھيبقي فيه حاجه بعد كده اما

  شكلك ھتحبھا وتبدا قصه حب جديده تيراااراراااا
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  -:ضحك زياد وھو يقول بمرح

 يا شيخ قول وهللا يخربيت ا
فNم الرومنسيه الي ھبلتك اكتر ما -

Nانت مھبول اص  
  اصل بذكائك كده قابلتھا مره ودخلتك المستشفي والمره التانيه -

  -: يقولاشار له زياد ان يصمت وھو
  بس يله انت الجوع ماثر فيك وبتقول اي حاجه وربنا -

ھو معني اني قابلت حد مره و
 اتنين يبقي خNص 
زم 
  ربنا يھديك يا زياد يا ابن خالي اصل كده بقيت خطر!! اتجوزھا؟

قاطع رد فارس رنين ھاتف زياد امسكه ليجد والدته ھي المتصل 
  فرد مسرعا

****************************************  
بعد ان علم كريم بما حدث شعر بغضب عارم من لؤي فكيف له ان 

ابعد ان يحددوا موعد كتب !!!! يلعب بمشاعر اخته بھذه الطريقه؟؟
كيف له ان يفعل ھذا !! الكتاب ياتي ليخبرھم انه سيرتبط باخري؟

واذا تقبلته كيف لھا ان !!! كيف ستتقبل لؤه ھذا الخبر الصاعق
قد علم كثير من الناس بان موعد كتب كتابھا قد حدد حتي ھو تعيش ف

قد اخبر اصدقائه بھذا ا
مر وھناك اخرون كثيرون كيف اذن 
ستتكيف مع ھذا ا
مر سيسال الجميع لما تركھا ھكذا فجاه وارتبط 

باخري لن يتقدم لخطبتھا احد اخر وربما تسوء سمعه اخته ماذا 
  !!! ؟؟؟عساه يفعل اذن اھو عقاب من هللا

لقد نسي يوما ان كما تدين تدان فھو يتذكر عندما كان يلعب بمشاعر 
كل فتاه قليN ليمرح يخرج مع ھذه مره ويحادث ھذه مره ويوعد 

اخري بالزواج مره وفي النھايه يكسر قلوبھم جميعا اذا كان قد نسي 

 ينسي ولكن ھو كان يفعل ھذا عندما كان  fمر يوما فا
ھذا ا

دما كان شاب مستھتر فھو لم يعد يفعل ھذا فمنذ ان عرف صغير عن
ميار واحبھا لم يعد يفعل اي شئ من ھذا بدا يعي ماخرا ان كما تدين 

تدان بدا يعي انه يجب المحافظه علي اخته عرف ان ما كان يفعله 
كان خطا علم ان اي شئ سئ سيفعله سيرد له ربما في اخته او 

  زوجته مستقبN او والدته
  !!!! عيناه وظل يستغفر هللا وللعجب توضا وذھب ليصليدمعت
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**********************************  
يا زياد فھمني ايه الي حصل بتلم ھدومك ليه ومال وشك قلب من -

  ساعه ما عمتي كلمتك ليه ما تقول يا ابني في ايه
  -:نظر زياد لفارس وھو يقول

  اتلغي كتب كتاب لؤه-
  !!!!!!!!اييييييه-
   ما سمعتزي-
دول لسه محددين المعاد ! ليه ايه الي حصل انا مش فاھم حاجه؟-

  رجعوا فيه ليه طب ھياجلوه و
 ايه
  كNمي كان واضح يا فارس كتب الكتاب انتھي ومش ھيحصل ابدا-

  -:امسكه فارس لينظر له وھو يقول
بصلي وانت بتتكلم يا زياد انا مش فاھم حاجه يعني ايه اتلغي ومش -

  الص ومين الي لغاهھيحصل خ
  لؤي-

  -:ظل صدي الكلمه يتردد في اذن فارس فتابع زياد
  لؤي لغي جوازه من لؤه وھيتجوز واحده تانيه-

ما الذي يھذي ! وقف فارس مصدوما مما سمعه للتو افقد زياد عقله؟
مستحيل كيف يمكن للفتي !! ايمكن ان يفعل لؤي شئ كھذا!! به؟

ب فقط من لؤه ليحدثھا او يلعب الذي كان يتشاجر معه عندما يقتر
 
معھا فكان لؤي يغضب ويثور ويخبره ان لؤه له ھو فقط وھو 

يسمح 
حد غيره ان يحدثھا حتي ووقتھا كان لؤي مازال طفل 
وظلت مشاعره تكبر اتجاھھا مع كل لحظه تمر فلؤي يعشق لؤه بل 

  !!!!يكاد يجن بھا اذن ماذا حدث
  -:افاق من شروده اخيرا وھو يقول

  انا مش قادر اصدق اكيد في حاجه حصلت-
معرفش الي اعرفه اني 
زم اكون جمب لؤه لحد دلوقتي ھي -

معرفتش ومش عارف لما تعرف ايه الي ھيحصل عشان كده 
زم 
  اكون جمبھا

  طب استناني طيب اجي معاك-
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 يا فارس ھتفضل ھنا عشان الشركه انا احتمال كبير اجيب لؤه -
در تقعد في مكان واحد مع لؤي ومش ھتقدر واجي مظنش انھا ھتق

تتحسن واكيد ھتحب تيجي ھنا تغير جو جو البحر اكيد ھينفعھا 
  وھيحسن من حالتھا النفسيه

  طمني يا زياد اما توصل وابقي قولي اخبار لؤه-
  باذن هللا-

*****************************************  
خل وقف عندما راي دخل لؤي من بوابه السرايه متوجھا الي الدا

لؤه تقف امام حديقه الزھور الخاصه بھا نسي كل شئ عند رؤيته 
  -:لھا توجه اليھا مبتسما وھمس بجانب اذنھا

  متقعديش مع الورد تاني عشان ميغرش منك-
  -:فزعت لؤه من صوته ووضعت يدھا علي قلبھا وھي تقول بغضب

  خضتني يا لؤي-
  ويبصراحه مبقدرش امنع نفسي بحب اخضك ا-

  -:تصنعت الغضب وھي تقول
  طب متكلمنيش بقي انا زعNنه منك!! كده-

 مقدرش تزعلي منك وبعدين انا جايبلك ھديه- 
 
 
 
  

  -:انفرجت اساريرھا وھي تقول
  جايبلي ايه قول قول قول-

  -:ضحك علي طريقتھا الطفوليه وھو يقول
  لما تكبري ھدھولك-
  لؤي-

  - :قاغمض عينيه وھو يقول بحب وشو
  بحبك بحبك بحبك يا لؤه اوي اكتر من اي حد-

احمر وجھھا كامN بعد ما قاله وتلعثمت في الكNم ثم قالت وھي 
  -:تدير له ظھرھا

  انا ماشيه-
  -:امسك ذراعھا وھو يقول مسرعا

  طب استني خدي الھديه-
  مش عاوزه-
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  -:قال مازحا
  طيب سNم-

  -:نادته مسرعه
  استني يا لؤي ھات ھديتي-

 لھا ثم اخرج حقيبه للھدايا واعطاھا لھا فتحتھا لتفتح فمھا وھي ابتسم
  -:تقول مندھشه بصراخ طفولي

الروايتين الي كنت عيزاھم انت جبتھم ازاي ميرسي يا لؤي -
اووووي انا مش مصدقه انھم بقوا معايا انا فرحانه اوي وكمان 

  جايبلي شيكو
ته وكمان ورد كل ده كده انا ھتعود
  -:ب وھو يقولابتسم لھا بح

  اتمني انتي بس وانا عليا التنفيذ-
  -:ابتسمت وقاطع ردھا صوت فريال وھي تقول في شماته واضحه

  لؤه اذيك يا حبيبتي-
وكان صوت فريال اعاد لؤي مره اخري للواقع تذكر ما حدث تذكر 
اين كان مجرد رؤيته للؤه جعلته حقا ينسي 
 يعلم ما الذي سيحدث 

   وبالتاكيد لن يستطيع ھو بنفسه ان يخبرھاللؤه لم يخبرھا احد
  -:خرج من شروده علي صوت والدته وھي تقول

  مش تباركي للؤي-
  -:ابتسمت وھي تقول

  مبروك مقدما بس علي ايه-
  -:رد لؤي مسرعا والخوف ظاھرا علي وجھه

  و
 حاجه-
  -:نظرت له والدته في غضب ثم تابعت بخبث

مھما كانت بنت عمتك ازاي انت مش عاوز تقول للؤه و
 ايه دي -
  مش ھتقولھا

  - :قالت لؤه في مرح
  ايه يا جماعه انا عاوزه افھم-
  انا ھقولك يا حبيبتي انا ولؤي النھارده  كنا -

  -:قاطعھا محذرا وصارخا بوجھھا
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ماما لوسمحتي انا عملت الي انتي عيزاه خNص بقي انتي عاوزه -
  ايه سبيني في حالي بقي انا ھبقي اقولھا

  -:في ببرودردت 
  ماشي يا لؤي اعمل الي انت عايزه-

  -:تركته فريال وذھبت فقالت لؤه معاتبه لؤي
المفروض تروح !! انت ازاي يا لؤي تزعق في وش مامتك كده؟-

  وراھا تعتذرلھا
انتي ازاي كده يا لؤه عمرك ما بتزعلي من حد ودايما تعاملي الكل -

  داني عشان تخطحلو انتي متعرفيش ھي قالتلي ايه دي كانت وخ
  -:بتر عبارته لم يستطع النطق بھا فقالت لؤه مبتسمه

لؤي مھما كانت دي مامتك 
زم تحترمھا وتبقي عندك رقم واحد -
ومھما عملت تحسن اليھا مش ربنا وصانا بكده مينفعش تزعق في 

وش مامتك واذا كان قصدك انا ازاي مبزعلش من مامتك تبقي 
س عشان خاطرك ممكن استحمل اي غلطان انا بزعل جدااا كمان ب
  حد في الدنيا عشانك انت وبس

  سقطت دموع لؤي رغما عنه وتركھا وذھب
كانت ستجن ماذا يحدث من حولھا الجميع يتصرف بغرابه زينه 

لؤي يخفي امرا !!!! فريال والدتھا وجدھا ولؤي ماذا يحدث للجميع
الشئ تريد ما وھي تعلم ھذا ولكن ما ھو؟فھو يتالم كثيرا بسبب ھذا 

ان تريحه 
 تستطيع ان تتحمل ان تراه ھكذا ان تراه و
ول مره 
  !!!ضعيف

          *********************              
  !!!ايه الي عملتيه ده يا ماما؟-

  -:نطق بھا عمرو لتجاوبه والدته قائله
  ليكون مش عجبك انت كمان-
  خNص 
 بس مستغرب ليه يعني ما اي واحده يتجوزھا و-

 يا فالح متبقاش غبي زي اخوك الي اخوك عاوز يتجوزھا تبقي -

بنت  انعام الي امھا لو ورثت ابوھا يبقي كرم وھيطلع ورثھا اي 
كNم ولما تيجي ھي تورث امھا عندھا اخين يعني ھما ھياخدوا كل 

حاجه وھي و
 حاجه بس شوف بقي الي انا اخترتھالوا مامتھا 
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ل وعمارات ملك ليھا عن ابوھا 
نھا كانت عندھا ا
راضي والفل
وحيده وابوھا متعدش وراه من كتر الفلوس الي علي قلبه يبقي العقل 

  يقول اختارله مين ده غير ان ابوھا عضو في مجلس الشعب
  -:اجاب مسرعا

  مني طبعا طب ايه ماما مجبتليش انا كمان واحده
  متقلقش اول ما ا
قي ھقولك-
اغبي منه قدامه عروسه كده ومش راضي وهللا لؤي ده مشفتش -

  طول عمره فقري
المھم ان البت دي لسه معرفتش وانا عوزاھا تعرف عشان تبعد -

قھورين قدامي ده غير =عن طريقھا وعشان اشوفھا ھي وامھا مف
الفضيحه لما الناس كلھا تعرف ان لؤي كان ھيتجوز بنت عمته 

  ا ھتسئل ليهوسابھا قبل كتب الكتاب بمفيش يبقي الناس كلھ
Nاجاب متسائ:-  

  !!ليه؟-
  -:ضربته علي راسه قائله

ركز شويه بطل غباء بقي اكيد الي الناس ھيقولوه ان العريس -
عرف عنھا حاجه وحشه فسابھا وعشان يغيظھا اتجوز غيرھا يعني 

  سمعه لؤه ھتبقي في ا
رض وومكن مش ھي لوحدھا كمان
  وانتي ھتستفيدي ايه-
فيد كتيييير اوي كمان بس مش مھم انك تعرف 
اااا ده انا ھست-

  حاجه دلوقتي
خرجت فريال من غرفه عمرو ففكر قليN ثم ابتسم بمكر وھو 

  -:يقول
  طب انا ھوريك يا لؤي واشوف الناس ھتتكلم عن لؤه ازاي-

  دعوه عاااامه(فتح حسابه علي الفيسبوك وكتب
 لؤه وذلك ادعوا الجميع لكتب كتاب اخي الكبير لؤي علي ابنه عمته

  يوم            الموافق             
  )               واتمني من الجميع الحضور ودعوه كل المعارف

  -:ابتسم بخبث بعدما انتھي من الكتابه وھو يقول
  شكلك يا لؤه ھتصعبي عليا من ا
يام السوده الي ھتشوفيھا-
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  الرابع عشرالفصل 
  !!!!!!ايييييييييييه؟-

صرخت بھا علياء في وجه لؤي الذي اخبرھا انه ذھب ليخطب 
  اخري

  -:امسك لؤي راسه بتعب وھو يتابع
لؤه لسه مش عارفه خايف عليھا اوي يا علياء مش عارف ايه الي -

  ممكن يحصلھا
  -:ضحكت بھستيريه وھي تقول

سھله اوي بدل ا
دوار لو لؤه ھي ! مش عارف ايه الي ھيحصلھا؟-
  عرفت انھا ھتتجوز غيرك ايه الي ھيحصلك يا لؤيالي مكانك و

  صمت لؤي ولم يستطع الرد فھو يعرف ا
جابه جيدا مسبقا
  -:صرخت به علياء

لؤي انا مش مصدقه انت ازاي !!! ليه عملت كده انت اتجننت؟-
تعمل كده انت اكيد مش في وعيك مش عشان مجرد تھديد تعمل كده 

لك كده وخNص عشان تسمع اكيد ماما مكنتش ھتاذيھا بجد وبتقو
كNمھا لؤي انت مش عاوز تفھم ليه انك دمرت لؤه كل الناس 

دلوقتي ھتتكلم عليھا وھيقولوا سابھا ليه قبل كتب الكتاب بمفيش 
يبقي اكيد عرف عنھا حاجه صح مش كفايه كسره قلبھا 
 كمان 
الناس ھتتكلم عليھا وحش ومش ھيسبوھا في حالھا يعني ھتخسر 

  انسمعتھا كم
  -:صرخت به مره اخري وھي تمسك كتفيه بعصبيه وھي تقول

ليه يا لؤي ليه انطق انت مستحيل تعمل كده في لؤه لمجرد ان ماما 
  ھددتك قول يا لؤي ليه

  -:صرخ بھا
  عشان امك كانت ھتقتلھا

  -:صمتت فتابع وھو يتحدث بقھر
  الحادثه الي حصلت للؤه يا علياء مكنتش صدفه كانت مقصوده-
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  -:ي خوف ووضعت يدھا علي فمھا وھي تقول بصدمهشھقت ف
  مستحيل مش معقول-

  -:تابع وقد فرت الدموع من عينه وھو يقول
عرفتي انا عملت كده ليه يا علياء عشان عرفت ان ماما مبتھددش -

بس 
 ماما كانت ھتقتل لؤه فعN ازاي كنتي عيزاني اعرف حاجه 
الھا حاجه انا زي دي وبرضه اسكت ومسمعش كNمھا لؤه لو جر

ممكن اموت يا علياء مقدرش اعيش من غيرھا ومقدرش ابقي اناني 
واعرضھا للخطر عشان سعادتي مقدرش اعمل ده انا قلت زيك في 

ا
ول وان ماما بتھددني بس عشان اسمع كNمھا وقررت اني 
ھتمسك بلؤه ومش ھيھمني الي ماما قالته واني ھقدر احميھا ورحت 

ي مستحيل استغني عن لؤه وسمعتھا بتتكلم في عشان اقول لماما ان
التليفون وعرفت انھا بتكلم الي خبط لؤه وسمعتھا بتزعق وتقوله 
انھا مامتتش وانھا بتتفق معاه لو فضلت مصمم علي رائي يقتلھا 
وميسبھاش ا
 وھو متاكد من انه قتلھا عرفت في الوقت ده اني 

اني % ٩٩اء بنسبه عاجز ومش قادر احميھا لو فيه احتمال يا علي
ان ھيجرالھا حاجه مستحيل اخاطر بيھا % ١ھقدر احميھا واحتمال 

وايه الي كان ھيترتب علي ! فكرت اني ابلغ البوليس بس ھقوله ايه؟
ده لقيت ان اسلم حل اني اوافق علي الي قالته وكده اضمن سNمه 

لؤه فعملت ده بقيت في نظر الكل واحد خاين باع حبيبته ومتمسكش 
ھا ماشي وراء كNم امه وخNص بس انا عمري ما كنت كده يا بي

  علياء عشان اكون دلوقتي
احتضنته علياء وھي تبكي لم تتخيل قط ان تظھر امھا بھذا المظھر 

وقتل من؟ لؤه التي ھي ابنه اخت !!! البشع اتفكر في القتل
حتي اذا !!! اي من دمائھم كيف فكرت ھكذا ا
 تخاف هللا!! زوجھا؟

  رھا احد فاf شھيد عليھا كيف تفعل ھذا؟؟؟؟لم ي
  -:ازداد بكائھا ونحيبھا واحتضنته اكثر وھي تقول

عشان خاطري يا لؤي اوعي تعمل زي ما كنت بتقول اوعي تبلغ -
البوليس او تحكي لحد اوعي يا لؤي تعمل كده لو بتحبني لؤه 

محصلھاش حاجه وخNص الموضوع انتھي بس عشان خاطري 
  ليس ابدا مھما عملت دي امي يا لؤي ارجوك بNشمتبلغش البو

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


  احتضنھا لؤي وربت علي شعرھا وھو 
 يعرف ماذا يجب ان يفعل
**********************************  

انا اتصلت بزياد وھو بقي لما يجي يبقي يتصرف ھو قالي انه جاي -
  في الطريق ھو يبقي يقولھا انا مقدرش اكسر قلب بنتي

تو انا كمان مقدرتش اقولھا حاجه صعبت عليا اوي وھي وهللا يا عم-
فرحانه وبتقولي اخترت الفستان لكتب الكتاب مقدرتش اقول حاجه 

حسيت اني متربطه ومش عارفه اتصرف انا اقرب حد للؤه وعارفه 
كويس اوي ان لما تعرف حالتھا ھتبقي وحشه جدا ومعرفش ھقدر 


 لؤه من صغرھا كانت متعلق 
ه اوي بلؤي وخصوصا اساعدھا و
بعد وفاه عمو بقت بتعتبر لؤي كل حاجه بباھا وصاحبھا وحبيبھا 

واخوھا مش عارفه ھتتحمل ازاي بجد دي كارثه ربنا يلطف بينا انا 
مش عارفه انا بقول ايه المفروض اھديكوا مش اعمل كده بس انا 

بجد حاسه اني مش قادره افكر بس عندي يقين انه اكيد الخير واكيد 
نا ليه حكمه في كده وكل ده ربنا مقدره ومينفعش نعترض رب

  المفروض نقول الحمدf علي كل حال احنا منعرفش الخير فين
  -:لتھداھا وھي تقول) والده زينه(احضنتھا شيرين

صح كله باذن هللا ھيبقي تمام بس احنا نصبر ده ابتNء من عند ربنا -
fزم نصبر عليه ونقوي ايمانا با
  واحنا 

  -:سحت انعام دموعھا وھي تقولم
معاكم حق انا بنفسي ھروح اقول للؤه دلوقتي مش ھسمح لفريال -

انھا تزل بنتي اكتر من كده ھروح اقولھا ان لؤي مش ھيتجوزھا 
  وانه خرج النھارده مع امه عشان يخطب واحده تانيه

  لـــــــــــــــؤه-
 ان صرخت بھا زينه عندما وجدت لؤه سقطت علي ا
رض بعد

  غابت عن الوعي

فتحت لؤه عينيھا بتثاقل وضعت يديھا علي عينيھا 
في ضيق عندما جاء نور الشمس في عينيھا نظرت 

حولھا لتجد نفسھا في سريرھا + شئ غريب 
 -:تنفست الصعداء وھي تقول بابتسامه
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 الحمد< يارب شكله كان كابوس-
قامت من سريرھا وھي تحادث نفسھا في 

 -:سخريه
- ا لؤه اتجننتي ازاي تحلمي بحاجه زي شكلك ي

انتي عارفه كويس اوي لؤي بيحبك اد ايه !! دي؟
 فبKش ا+فكار الغبيه الي بتجيلك دي

 انتي صحيتي يا لولو؟؟-
 -:انتفضت والتفتت مسرعه لتري زينه فقالت بغضب

- خضتيني! انتي طلعتي منين يا بنتي انتي؟  
ليھا استغربت زينه طريقه كKمھا فھي + يبدو ع
 -:الحزن او ما شابه فردت زينه بصوت ھادئ

 كنت بايته معاكي امبارح انتي نسيتي و+ ايه؟-
- انتي واكله ايه يا بنتي علي ! امبارح فين؟

 !!!الصبح؟
اقتربت منھا زينه والدموع في عينيھا وھي تحاول ان 

 -:تذكرھا
لؤه امبارح انتي اغمي عليكي وجبنالك الدكتور -

ھدا فنمتي للصبح وانا فضلت وقال انه قداكي م
 معاكي عشان مقدرتش اسيبك واروح

- انا مش فاكره حاجه !!! انا اغمي عليا امبارح؟
خالص وهللا يا زينه اغمي عليا ليه يعني الدكتور قال 

مالي طيب واداني مھدا ليه؟ ھو انا بشد في 
 شعري

 -:تساقطت دموع زينه وھي تقول بصوت مرتجف
 لؤي خطب يا لؤه-

كوب الزجاجي من يد لؤه لينكسر الي اجزاء سقط ال
 -:تبعثرت في الغرفه فقالت زينه محاوله تھدائتھا

لولو حبيبتي محدش يعرف الخير فين واكيد ربنا ليه -
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 حكمه في كده
 -:ضحكت لؤه وھي تقول بغير تصديق

- لؤي مخطبش حد !! + يا زينه انتي بتقولي ايه؟
سيتي ان لؤي بيحبني اوي وانا كمان بحبه انتي ن

كتب كتابنا اخر ا+سبوع؟ + + + صدقيني مفيش 
حاجه من كده ده كان حلم لؤي بيحبني وهللا 

 بيحبني انا عارفه
اقتربت منھا زينه تمسح دموع لؤه التي تساقطت 

 -:رغما عنھا وھي تتحدث فقالت زينه
 لؤه +زم تبقي اقوي من كده وبعد-

 -:صرخت لؤه وھي تمسك راسھا في الم
- ااااااااااااااا متقوليش اھدي انا عارفه ان لؤي + +
بيحبني ومش ھيسيبني انتو مش عارفين حاجه 

سيبوني انا ھروح للؤي وھو يقولكوا بنفسوا اد ايه 
 ھو بيحبني ومش ھيسبني

دخلت والدتھا وجدھا مسرعين الي الغرفه بعد ان 
سمعوا صراخھا اقتربت منھا انعام محاوله ان 

ھا لؤه وتراجعت للخلف وھي تحتضنھا ابتعدت عن
 -:تصرخ

مش تبصولي كده انا عارفه ان ده محصلش انا -
عارفه اني في كابوس ياااااارب عاوزه اصحي 

 لــــــــــــؤي انتو بتكدبوا عليا
محدش يقرب مني سيبوني لوحدي انا مش عاوزه 

 اشوف حد انا عاوزه بابا باااااااابااااا بابا
التفتت لتري زياد وجدت من يمسك يديھا لتھدا 

الذي احتضنھا بحب وھو يربت علي كتفھا لتھدا 
 -:وھي تقول بصراخ

زياد زياد اقولھم ان ده محصلش لؤي مستحيل -
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يعمل كده قولھم يا زياد ان دي مش الحقيقه قولھم 
يا زياد عشان خاطري قولھم ان ده كله كابوس انا 

 بحلم وهللا ان عارفه عاوزه اصحي يا زياد صحيني هللا
يخليك عشان خاطري عاوزه اصحي ياااااااارب عاوزه 

 افــــــــــــــوق
نامت بين يدي زياد الذي كان يھدئھا ويحاول 
 السيطره علي نفسه حتي + تسقط دموعه

********************************* 
 ايه الي حصل يا علياء لؤه كويسه؟؟؟؟-

 -:تساقطت دموعھا وھي تقول
- ينقلوا لؤه المستشف  

سقط ھاتفه من يده بسبب ارتعاشت يده وجسده 
بكامله علي اثر جمله علياء تساقطت دموعه وھو 

 -:يقول بصوت مرتعش من شده الخوف
 !حصلھا ايه؟-

 -:ازداد بكاء علياء وھي تقول
اما صحيت مكنتش مصدقه وفضلت تصرخ لحد ما -

اغمي عليھا حاولوا يفوقوھا بكل الطرق منفعش 
ا المستشفي وكمان عشا تبعد فجدو قالھم ينقلوھ

 عن البيت
 مستشفي ايه-

  مستشفي-
اخذ مفاتيح سيارته وتوجه للخارج لحقت به علياء 

 -:وھي تقول بقلق
 رايح فين يا لؤي-

رايح اشوفھا مش ھقدر افضل قاعد كده وانا مش -
 عارف عنھا حاجه

لؤي اھدي شويه ايه الي بتقوله ده معلش اسفه -
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 غيري يعرف انت علي الي ھقوله بس محدش
عملت كده ليه وكل العائله شايفينك خاين ولؤه 

حصلھا كده عشان عرفت يعني ھي محتاجه راحه 
وانھا اكيد تبعد عنك شويه عشان متتعبش زياده 

يبقي اكيد حتي لو رحت مش ھيرضوا يخلوك 
تشوفھا وبعدين ممكن لؤه تتعب اكتر لو قابلتھا 

ؤيعشان خاطر لؤه مترحش خليك بعيد يا ل  
 -:صرخ لؤي بغضب

يعني ايه انا المفروض اخد اذن من اي حد عشان -
 اشوفھا ازاي ميسمحوليش اشوفھا يعني

 -:ردت ببساطه
اه يا لؤي مش مسموحلك تشوفھا غير باذنھم انت -

ملكش اي حق عليھا كنت في ا+ول بتقول خطيبھا 
 انما دلوقتي ھتقول ايه يا لؤي

انيه وھي لؤي حبيبي انت خKص خطبت واحده ت
 اكيد في يوم ھتتخطب لحد تان

بترت كلمتھا عندما نظر لھا لؤي نظره ناريه كادت ان 
 -:تحرقھا في مكانھا وقال بصوت مخيف

مسمعكيش تقولي كده تاني يا علياء لؤه ليا انا -
 وبس ملكي انا والي يفكر يبصلھا بس انا اقتله

******************************* 
- اسمين اقعد معاھا شويهماما انا راحه لي  

رغده مينفعش تروحي لوحدك افرضي الزفت سامح -
 ده طلعلك

يا ماما احنا الصبح حتي لو قابلني مش ھيقدر -
 يعمل حاجه

 + يا رغده ھبقي قلقانه عليكي يا حبيبتي-
خKص يا ماما تعالي معايا واھو تقعدي مع طنط -
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 بدل ما تقعدي لوحدك
-  الي انا فيه ده ماشي يا رغده اھو بدل الزھق

 ھلبس واجي معاكي
 ماشي يا ماما-

دخلت ساميه وظلت تفكر ماذا ستفعل مع ذلك 
المدعو سامح وھل سيتركھا حقا ام +؟ وما قصه 

ھذا الشاب الذي قابلته مرتين حتي ا+ن فھي تفكر 
ماھذه !!! فيه كثيرا بل وتتمني ايضا ان تقابله

 اي السخافه انھا حتي + تعرف اسمه و+ تعرف
فھي + !!! شيئا عنه كيف تتصرف كالمراھقه ھكذا؟

تعرف عنه شئ فربما ھو متزوج او خاطب او اي 
 شئ

 -:اخرجتھا والدتھا من شرودھا وھي تقول
 يK يا رغوده انا خKص جھزت اھو-

 -:وقفت رغده واخذت حقيبتھا وھي تقول بياس
مش شايفه برضه اني كبرت و+زم تحكيلي اي -

ل زمان او عن حادثه باباحاجه عن الي حص  
 -:ردت والدتھا بضيق

 رغده متفتحيش الموضوع ده تاني فاھمه؟-
تنھدت بضيق وياس وھي تقول مغيره مجري 

 -:الحديث
اتقبلت في الشغل في الشركه الي قدمت فيھا -

 دي وھروح من بكره ان شاء هللا
 ماشي يا رغده ربنا ييسرلك الخير-

********************************* 
 فھمتوا ھتعملوا ايه؟؟؟-

ايوه طبعا يا سامح بيه متقلقش كله ھيبقي تمام -
 وزي ما حضرتك عايز
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 تمام يK روحوا-
 -:ظل سامح يفكر وھو يقول بغل

انا ھوريكي يا رغده وهللا لتشوفي ايام سوده انتي -
وامك وھتبوسي ايدي عشان مطلقكيش وھترجعي 

 معايا وبمزاجك
*********************************** 

دخلت زينه غرفه لؤه لتجدھا محدقه بسقف الغرفه 
ودموعھا تنھمر بK توقف لم تشعر بزينه انھا دخلت 

 الغرفه فقد كان يبدو عليھا انھا في عالم اخر
جلست زينه بجانبھا وامسكت يدھا ضغطت عليھا 

برفق حتي تنتبه لھا ولكنھا لم تتحرك من مكانھا 
ري كيف خرج وقالت وھي فقط تكلمت بصوت لم تد

 -:مازالت محدقه في الفراغ
 انا عاوزه اروح مش عاوزه افضل ھنا-

 بس-
زينه انا تعبانه ھنا ومش قادرت اتقبل الواقع ولسه -

عايشه في عالم ا+حKم عاوزه اروح البيت يا زينه 
قعدتي ھنا مش ھتفرق حاجه و+ ھتغير الي حصل 

ا كويسهعاوزه اروح دلوقتي انا مش تعبانه ان  
 -:دخل زياد الغرفه وھو يقول بصوت حاني

 لولو حبيبي اخبارك ايه يا قلبي-
لم تتحرك لؤه ولم يظھر عليھا انھا سمعته حتي 

 -:ولكنھا اجابته
عاوزه امشي يا زياد مش حابه اني افضل قاعده -

 ھنا
 -:اقترب منھا وقبل راسھا بحب وھو يقول

- مله حاضر يا لولو ھنروح الي انتي عيزاه ھع
 وھاخدك معايا اسكندريه كمان ماشي يا ستي
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 -:تنھدت بياس وھي تقول
مش ھتفرق كتيير يعني ھفضل ھنا ليه ياريت يا -
 زياد نسافر بسرعه انا مش ھقدر اقعد ھناك كتير

 -:قبل يدھا وھو يقول-
 لولتي تامر بس وانا عليا التنفيذ-

************************************** 
- لي بنت شفتھااذيك يا اح  
 -:ضحكت ميار وھي تقول

 ميرسي يا عمرو-
  بقولك ايه-

 نعم-
 ايه رايك نخرج مع بعض-

 امممممم مش عارفه بصراحه مش فاضيه-
قولي كده بقي قولي انك خايفه من كريم عشان -

 كده مش عاوزه تخرجي معايا
واخاف من كريم ليه ان شاء هللا انا مبخفش من حد -

 علي فكره
- لي ويK اخرجي معايايبقي اثبتي  

ماشي يا عمرو اوك اصK كريم بقي غبي اوي -
اليومين دول من ساعه حادثه اخته وھو بقي 

متخلف زي اخوه الكبير خKص ھجھز واتصل عليك 
 نعرف ھنتقابل فين

 ماشي يا جميل سKم-
 سKم-

اغلق عمرو الخط وابتسم بخبث ثم ذھب ليبدل 
 مKبسه

****************  
 السرايا واتصلت بلؤي عده مرات فلم يرد دخلت مني
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عليھا عرفت انه يتعمد ذلك فارسلت له رساله 
 تخبره بانھا في منزله

عندما راي الرساله زفر في ضيق وقرر ان يتجاھلھا 
وخشي ان تعود لؤه وتقابلھا فنزل مسرعا ليخرجھا 

 من المنزل
كان عمرو متجھا للخارج عندما قابل مني فنظر الي 

لقصير ثم ذھب اليھا وھو يقول بسماجهفستانھا ا :- 
 ھو القمر بيطلع في الصبح و+ ايه-
 -:التفتت اليه وھي تقول بتساؤل

 ومين انت بقي-
 اخو جوزك-

 -:نظرت اليه وھي تقول
 انت اخو لؤي؟؟-

 ايون انا-
 -:ابتسمت وھي تقول

 طب انت عرفتني ازاي واحنا متقابلناش قبل كده-
- ا+ انا شفت صورتك من مام   

 ااااه اوك-
 -:راي عمرو لؤي وھو قادم ناحيتھم فقال لھا

طب سKم بقي عشان انا عندي معاد وغير كده -
 لؤي بيغير جداااا وانا مش عاوزه يزعل مني

 -:ضحكت بسخريه
 + قول كKم تاني-

وانا ھضحك عليكي ليه بصي ھو اخويا كده -
مبيحبش يبين لحد انه بيحبه بس مثK فكري 

ولما تعرفي !!!  لو مكنش معجب بيكي؟اتقدملك ليه
لؤي كويس ھتعرفي انه مش من النوع الي ممكن 

 حد يجبره يعمل حاجه غصب عنه سKم بقي
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 سKم-
اقترب لؤي منھا وعلي وجھه عKمات الضيق 

 -:والغضب وھو يقول
 ايه الي جابك؟-

اممممم بصراحه لقيت نفسي زھقانه قلت اتصل -
نين مخطوبين بس بيك ارغي معاك شويه زي اي ات

حضرتك مبتردش عليا فقلت اعزم نفسي واجي 
 ازورك ھنا

 -:زفر في ضيق وھو يقول
 طب اتفضلي امشي بقي دلوقتي حا+-

اوك اوك ھمشي بس طنط اما عرفت اني جايه -
 عزمتني علي الغداء فانا ھتغدي وامشي علي طول

 لؤي-
 -:التفت لؤي ليجد علياء قادمه نحوه وھي تقول

- بدور عليك مش لقياك ل!!! فين؟؟؟لؤي انت   
 -:قاطعتھا مني قائله

 انتي مين؟-
نظرت لھا علياء وكانھا انتبھت لوجودھا ا+ن فقط 

 -:فقالت للؤي
 مين دي يا لؤي؟-

 -:اجابت مني مسرعه بلھجه تكبر
 انا مني خطيبته انتي بقي الي مين-

نظرت لھا علياء باستخفاف وضيق وقالت بصوت 
 -:منخفض

- رعب يا اختي ده انتي رخمه اويحصلنا ال  
 !!!!ايه؟-

 و+ حاجه بقول انا علياء اخت لؤي-
 -:التفتت بعد ذلك للؤي وھي تقول بخوف وقلق
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كلمت زينه من شويه وقالتلي انھم في الطريق 
 وراجعين

 -:رد لؤي بصدمه
- دلوقتي؟! ايه؟ ! 

وجد لؤي السياره تدخل من البوابه وينزل زياد وعمته 
هوجده ولؤه وزين  

اغمض عينيه ووضع يده علي راسه في توتر فقالت 
 -:علياء ھامسه له

انت واقف زي التمثال ليه كده خد البتاعه دي من -
  ھنا بسرعه قبل ما لؤه تشوفھا
 -:امسك لؤي يد مني وھو يقول

-Kي 
 يK ايه بقلك ھتغدي معاك ھنا-

 ھنتغدي بره يK امشي بقي-
 -:ابعدت يد لؤي عنھا وھي تقول

- ني بس مش دول قرايبك تعالي عرفني عليھماست  
لم تعطه فرصه لKعتراض فقد كانت ذاھبه في 

اتجاھھم لم يعرف ماذا يفعل فظل متسمرا في 
 مكانه

 -:اقتربت مني منھم وھي تقول
 !ايه ده مالھا دي ھي تعبانه و+ عامله ليه كده؟-

 -:نظرت لھا زينه بتعجب وھي تقول بتساؤل
 انتي مين؟-

ا وقالت في غروررفعت راسھ :- 
 انا مني خطيبه لؤي وبنت-

 -:قاطعتھا انعام قائله
- طيب طيب!! وهللا؟  

 -:شعرت بالغيظ من ھذه المراه فقالت تستفزھا
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كويس واضح ان اسمي سابقني فعK معاكي حق -
مش محتاجه اني اعرف نفسي فانا مفيش حد 

ميعرفنيش بس انا بقي مش عرفاكي انتي بقي 
 تبقي مين

عام بالغضب والمھانه من ھذه الفتاه شعرت ان
 -:الوقحه فقالت بصوت عالي موجھه حديثھا للؤي

واضح انك اخترت كويس اوي يا باشمھندس وجبتلنا -
واحده متعرفش حاجه عن ا+دب و+ ا+خKق عشان 

 تكلم واحد اد امھا بالطريقه دي
 -:امسكتھا زينه تھداھا

 خKص خKص يا عمتو حصل خير-
نھم وھو يقول لمني بغضباقترب لؤي م :- 

انتي عملتي ايه؟ انا اسف يا عمتو عن اي حاجه -
 ھي قالتھالك اعتذري يا مني

 انا اس-
 -:اوقفتھا انعام وھي تقول

 ملوش لزوم-
نظر لؤي للؤه التي اشاحت بوجھھا عنه فاحس 

 -:با+لم فقال بصوت مختنق موجھا حديثه للؤه
 !انتي كويسه؟-

يد منه فھو السبب في شعرت زينه بالغضب الشد
كل ما يحدث وا+ن يسالھا بكل بساطه ھل ھي 

ما ھذا الكائن؟!!! بخير ام +؟ !!! 
 -:اخذتھا زينه وھي تقول

 يK يا لؤه انتي تعبانه-
 -:اوقفتھا لؤه وھي تقول

لحظه يا زينه معقول نشوف خطيبه لؤي +ول مره  -
 !!!ومش نباركلھا
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 اھK انا لؤه بنت عمة لؤي-
- مني خطيبه لؤيوانا   

احست بسكين يغرز بقلبھا وھي تقول ھذا فقالت 
 -:بالم

مبروك ودي تبقي زينه بنت عمه وده زياد اخويا 
 اتشرفت بمعرفتك بعد اذنك

كانت ستذھب ولكن + تدري لما وقفت واتتھا الجراه 
 -:لتنظر للؤي بثبات وھي تقول له بصوت ضعيف

 مبروك يا لؤي عقبال فرحك-
 بسكين لكان ارحم له من تلك النظره لو كانت قتلته

التي اھدته اياھا فرت دمعه ساخنه من عينه 
 فمسحھا مسرعا

*********************************** 
فتحت رغده باب شقتھم لتشھق وتضع يدھا علي 

فمھا من ھول المفاجاه صعدت ساميه السKلم 
مسرعه لتدخل منزلھا لتجده مقلوبا راسا علي 

 شيئا في مكانه كل شئ مبعثر علي عقب و+ يوجد
ا+رض دخلت رغده المنزل بخوف لتصرخ عندما تري 

 دماااء
 

تقدمت رغده خطوات بطيئه خائفه لتحمل ذلك 
لدماء ازدرت الظرف الوردي المرمي بجانب تلك ا

 ريقھا وفتحته لتجد تلك الكلمات
المره دي دم مزيف انما المره الجايه مش ھتبقي -
ھذار وھترجعي تKقي دم امك فكري بعقلك بدل ما 

 تندمي
 -:مزقت رغده الورقه بعصبيه وھي تھتف بغضب

- مش كفايه الي عمله عاوز !! ھو عاوز ايه تاني؟
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 مني ايه تاني؟
تفھا لتھدئھا وھي تقول وضعت ساميه يدھا علي ك

 -:بھدوء
 عايز ايه تاني كاتب ايه في الورقه دي؟-

 -:التفتت اليھا وھي تصرخ بغضب
الباشا بيھددني بيقولي المره دي دم مزيف المره -

 الجايه ھيبقي دم امك
 -:استغربت ساميه وقالت بعدم فھم

 !!دم مزيف ايه؟-
تنحت رغده جانبا وھي تشير لھا عن موضع الدماء -

رتعبت ساميه عندما رات الدماء وتذكرت مصطفي ا
 ودمائه وظلت تبكي وجسدھا يرتعش بقوه

 -:وضعت يدھا علي كتف والدتھا لتھدئھا وھي تقول
متقلقيش يا ماما مش ھيقدر يعمل حاجه كل -

حاجه ھتبقي تمام صدقيني حتي لو ملناش حد 
احنا معانا ربنا ومحدش بيموت ناقص عمر يعني مش 

ن تھديد سامح+زم نخاف م  
احتضنتھا ساميه بقوه وھي تبكي علي دماء 

مصطفي التي لم تجف بعد تبكي علي عدم قدرتھا 
علي اثبات او ايجاد اي دليل علي قاتل زوجھا لم 

تستطع ان تجعل قاتل زوجھا خلف القضبان لم تنتقم 
من الذي حرمھا من احن زوج في العالم لKسف 

 رغم انھا فشلت في افضاحه بل لم يصدقھا احد
تعرفه حق المعرفه ولكن الشئ المؤكد ھو ان دماء 

مصطفي ستكون في رقبه عائلته وخصوصا والده 
 !!!حامد المنضوري

******************************* 
استيقظت لؤه في صباح اليوم التالي متعبه من 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


شده الصداع الذي يھاجمھا بسبب كثره بكائھا من 
 بعد رؤيتھا لمني البارحه

لت الي حمام غرفتھا لتغسل وجھھا ثم خرجت دخ
لتاخذ دواء يريحھا من الصداع تجمعت العبرات في 

انا خطيبه (عينيھا مره اخري عندما تذكرت قول مني 
كم آلمتھا تلك الجمله) لؤي !!! 

سمعت طرقات علي باب حجرتھا لتجد زياد امامھا 
فابتسمت له بحب وھي تتنحي ليدخل فقال زياد 

 -:بمرح
- ل البنات كدهھو ك !!! 

 -:رفعت حاجبھا في تعجب وھي تقول
 !كده ازاي يعني؟-

 -:جلس قبالتھا وھو يقول مازحا
يعني لما واحده تبقي ھتسافر او خارجه او راحه -

مشوار ممكن تقعد بالساعات تفكر ھتلبس ايه 
يعني انا لبست وجھزت وكل حاجه تمام وانتي لسه 

 معملتيش اي حاجه
 -:ابتسمت وھي تقول

-Kانا لسه صاحيه من النوم اص 
- قلت حاجه غلط دوقتي!!! شفتي  

- انت شارب ايه علي الصبح! نعم يا اخويا دوقتي؟  
 -:ضحك زياد وھو يقول

دي اللغه الدارجه يا لولو يا قلبي وبعدين واحد قاعد -
 مع فارس عوزاه يتكلم ازاي

 -:ضحكت لؤه وھي تقول
- قايق + في دي معاك حق فعK المھم انا خمس د

 بالظبط وھكون مخلصه مش ھعطلك يعني تمام
 -:قبل راسھا وھو يقول
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يا لولو انتي تعطليني زي ما انتي عاوزه ھو انا -
 !عندي كام لؤه يعني؟

 -:قبلت وجنتيه وھي تقول
 ربنا يخليك ليا يا احلي اخ في الدنيا-

ابتسم لھا بحب وھو يشاور علي شعرھا الغير 
 -:مرتب ويقول

- يا احلي منكوشه في الدنياويخليكي ليا   
 -:امسكته لؤه من شعره وھي تقول بمرح

- سمعني كده تاني اصلي مسمعتش! نعم؟  
 -:قال زياد وھو يزيح يدھا ويقول بالم مصطنع

خKص خKص حرمت ايه ده يا شيخه ھو الواحد -
 ميعرفش يھذر معاكي؟

 -:ضحكت لؤه وھي تقول
 + مينفعش واتفضل من غير مطرود عشان اغير-

 ماشي يا ستي خارج اھون-
 -:ابتسمت ثم نادته فالتفت اليھا فقالت

 انا عاوزه زينه تيجي معايا-
 -:صمت زياد ولم يرد فتابعت لؤه

 في ايه مالك-
 + مفيش بس يعني-

 -:قاطعته لؤه وھي تقول
بقولك ايه انا مش جايه من غير زينه + احنا ا+تنين -

قعد اكلم + خKص يعني انا اروح معاك لوحدي وا
وبعدين انا ! نفسي بعد ما تروح انت وزياد الشغل؟

مقدرش ابعد عن زينه اصK وبعدين متقلقش من 
مسئله المحرم ما فارس ھناك وھو اخوھا يعني 

محرم ليھا خKص بقي وبعدين نبقي ننام انا وھي 
 في اوضه وانت وفارس في اوضه تمام بقي؟
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-  وافقوا ماشي يا لولو ھقول لجدو وخالوا حسن ولو
 ابقي قولي لزينه وشوفيھا ھتقول ايه

 -:صفقت بيديھا كا+طفال وھي تقول بمرح
 ايوه بقي تسلملي يا زيزو يا جامد-

 ابتسم لھا ثم غادر الغرفه
******************  

- وخداني اقعد عند صفاء ! يا رغده ھو انا صغيره؟
عشان محدش يعملي حاجه وانا في البيت لوحدي 

Kمك و+ ايهانتي نسيتي ك  
+ منستھوش و+ حاجه بس +زم ناخد با+سباب -

وانا راحه الشركه دلوقتي وھبقي مش مطمنه 
عليكي وانتي في البيت لوحدك وبعدين ما طنط 

صفاء اعز صاحبه ليكي ده غير ان ياسمين صحبتي 
 الوحيده

 ما انا عارفه انھا صحبتي بس-
يا ماما خKص بقي انتي عارفه ان طنط قاعده -
لوحدھا وياسمين بتشتغل يبقي روحي اقعدي 

معاھا اھو تسلوا بعض بدل ما كل واحد قاعد لوحده 
 في حته

ماشي يا لميضه واھو اعرف من صفاء ياسمين -
قررت ايه وهللا يا رغده مش عارفه لو ياسمين وافقت 

علي العريس ده واتجوزت ھتعملي ايه انتي 
ي معندكيش اصحاب غيرھا وانتي مبتعرفيش تكون
صداقات مع حد ده حتي ياسمين الي صاحبتك 

 Kعليھا عشان ھي كانت بنت صحبتي وھي اص
اكبر منك وقلت مش ھتعمروا مع بعض ومع ذلك 

 بقيتوا اعز اصحاب
 -:ابتسمت رغده بثقه وھي تقول لنفسھا
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انا بقي عارفه اجابه ياسمين مستحيل توافق + -
 عليه و+ علي غيره

 
الخامس عشرلفصل ا  

**************  
-  !! زيزو واخبار لؤه ايه دلوقتي؟ازيك يا

انا الحمد< يا فارس ولؤه بتحاول تبين انھا عادي او -
 انھا نسيت وخصوصا قدامي

معلش يا زياد اكيد ھتاخد وقتھا معزوره برضه ده انا -
 لحد دلوقتي مش مصدق

خKص يا فارس متضايقنيش اكتر ما انا مضايق -
 وتفكرني بالي عمله لؤي

- س وهللا الي يشوف لؤه ولؤي سامحني يا زياد ب
 يقول مستحيل يبعدوا عن بعض ابدا

فارس في ايه قلتلك خKص بقي وبعدين من ھنا -
ورايح مش عاوز اسم لؤه ولؤي يتنطقوا مع بعض 

 ممكن
 ماشي يا زياد خKص متزعلش-

 -:تنھد زياد وھو يقول
انا جاي النھارده وھجيب لؤه معايا وكمان زينه -

ووافقوا ولؤه راحت تقولھااستاذنت جدي وخالي   
 اكيد لؤه مرضيتش تيجي غير معاھا-

 ھھھھھھه اه طبعا-
طيب تيجوا بالسKمه ان شاء هللا ھبقي اكلمك كل -

 شويه في ال
 انعقد لسان فارس وھو يري رغده امامه

 انت رحت فين يا ابني-
 -:اجابه مسرعا
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 سKم سKم دلوقتي يا زياد-
 اوقفته ھند انطلق زياد مسرعا خلف رغده حتي

 -:سكرتيرته الخاصه وھي تقول
 مالك يا باشمھندس بتجري كده ليه-

 -:ابتسم وقال بفرح
 ھي يا ھند والمصحف ھي-

 !!ھي مين؟-
واخيرا شفتھا بصي يا ھند شايفه البنت الي ھناك -

 دي الي +بسه فستان بيج طويل ده
 اه مالھا-

 روحي جبيلي قرارھا-
 -:ضحكت وھي تقول

-  حاجه و+ ايه عشان تجري وراھا ھي سرقت منك
 كده

 -:رد بابتسامه حب
اه سرقت سرقت قلبي وسرقت النوم من عنيا -

وسرقت راحتي ومخلياني ادور عليھا في كل مكان 
  زي ا+ھبل روحي اجري بقي وجبيلي قرارھا

يا بنتي انتي متنحه كده ليه اجري بقي واعرفيلي 
 كمان ھي ھنا ليه خمسايه وا+قيكي ھنا

- ضر حاضرحا  
ذھبت الي رغده التي لم تكن تدري اين تذھب 

 -:وھي تقول
 السKم عليكم اقدر اساعدك-

 -:التفتت اليھا رغده وھي تقول
وعليكم السKم انا كنت مقدمه علي شغل ھنا -

 واتقبلت و
 -:قاطعتھا ھند
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 طب اسمك ايه-
 رغده مصطفي حامد-

 وسنك؟-
 -:ردت في استغراب من طريقه ھذه الفتاه

-22 
اممممممم تمام لحظه بقي خليكي واقفه ھنا -

 متتحركيش علي ما اروح اقوله وارجعلك تاني
 -:نادتھا رغده ولكنھا لم تسمعھا فقالت

 ده ايه الھبل ده ومالھا طلعت تجري كده ليه-
 -:ذھبت ھند الي فارس مسرعه وھي تقول

جايه تشتغل بعد ما قدمت ھنا علي شغل واتقبلت -
  سنه وو٢٢وعندھا 

 ھا وبعدين اسمھا ايه-
 اسمھا اسمھا-

 -:استشاط غضبا وھو يقول
 !!!!نسيتي؟-

+ + وهللا فاكره ھتيجي اھي ااااه اه اسمھا رغده -
 امممم رغده مصطفي

 -:التفت اليھا وھو يردد ا+سم
- وبعدين كملي ا+سم!!! رغده مصطفي؟  

لم تتذكر ھند باقي ا+سم نھااائي واذا اخبرت فارس 
تلھا في مكانھا فازدردت ريقھا وھي ھذا ربما ق

 -:تقول
 اسمھا رغده مصطفي حسين-

 -:صمت قليK ثم تنھد وھو يقول
 طيب بصي روحيلھا وجبيھا ھتبقي سكرتيرتي-

 -:ھتفت ھند بصدمه
 طب وانا؟-
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يا ستي ھتشتغل معاكي ھتساعدك المھم -
تKقيلھا اي حاجه تعملھا ماشي يا ھنود روحي 

 اجري جبيھا بقي
 طيب-

*****************  
 يا لؤه انا مش عاوزه اجي-

 وانا مش ھروح من غيرك يا زينه-
يا لولو يا حبيبتي انا مش جايلي مزاج للسفر فروح -

انتي وانا ھكلمك علي طول لحد ما تزھقي مني 
بس بجد مش جايلي مزاج للسفر خKص بقي هللا 

 يخليكي
 ماشي يا زينه خKص ھنزل اقول لزياد يروح ھو-

ت زينهھتف :- 
 طب وانتي؟-

 قلتلك مش ھروح من غيرك-
 -:تنھدت زينه ثم قامت تخرج مKبسھا وھي تقول

 طب اسبقيني يK وانا خمس دقايق وھكون عندك-
 ليه ھنروح فين؟-

 اسكنريه طبعا وانا اقدر عاي زعل لولتي-
 -:احتضنتھا لؤه وھي تقول بحب

 تسلميلي يا احلي زوزو في الدنيا-
***************  

نزلت لؤه الدرج مسرعه فقابلت لؤي فاشاحت 
 بنظرھا عنه وتجاھلته

 لؤه-
سرت رجفه في جسدھا عند سماع اسمھا من بين 

شفتيه فتوقفت ولم تلتفت له فنزل ووقف امامھا 
 -:وھو يقول
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 يعني مسافره-
 -:نظرت له في تحدي

اه مسافره ولو الجو عجبني ھناك ممكن افضل -
 علي طول عن اذنك

- تنيلؤه اس  
 عاوز ايه-

 -:اجاب بصوت منخفض
 ممكن متفضليش ھناك كتير-

  في الم وتركته دون ان تنبت ببنت شفهنظرت اليه
 

السادس عشرالفصل  *** *********  
 : دخلت رغده خلف ھند التي قالت

- 
 

بصي يا ستي ده مكتبي وانتي ھتشتغلي ھنا -
معايا يعني ھتبقي مساعدتي والي ھناك ده مكتب 

مع باشمھندس المدير احدي ربنا انك ھتشتغلي 
ھو عسسسل  فارس ومتخافيش منه خالص ده

خالص ومش متنشن بس لو جت غلطه في الشغل 
 ممكن يقلب الدنيا وعموما انتي ھتقابليه دلوقتي

 اسمه ايه تاني معلش كنت سرحانه ومسمعتش-
 فارس الباشمھندس فارس حسن حامد المنضوري-

 -:وقعت حقيبه رغده من يدھا وھي تقول بصدمه
- ؟؟؟؟مين؟؟ !!!!! 

 -:التفتت اليھا ھند وھي تقول
 !في ايه مالك؟-

تنفست رغده بسرعه ووضعت يدھا علي قلبھا 
 -:وھي تقول
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 وھو يعرفني انا-
 -:ھتفت ھند وكانھا قد تذكرت شيئا

ھو انتي كنتي قلتيلي اسمك بالكامل ايه اصلي -
 الصراحه نسيت وقلتله الي جه علي بالي ساعتھا

 -:ردت بصوت مختنق
- تيله ايه؟قل ! 

 قلتله رغده مصطفي حسين-
 -:تنفست رغده بھدوء وھي تقول

 !!ھي الشركه دي بتاعت حامد المنضوري؟-
+ حامد المنضوري مشارك فيھا وباشمھندس -

فارس ھو وباشمھندس زياد احفاده وھما الي 
 بيديروا الشركه ھنا

 طيب انا ماشيه اناااا-
ه قاطع رد ھند دخول فارس مكتبھا فشھقت رغد

 -:وھي تقول
 ھو انت-

ابتسم فارس ولم يجب عليھا بل قال موجھا حديث 
 -:لھند التي تنظر اليھم في بKھة

- ما تخلي فيه احمر يا بنتي؟!! اييييه؟ !! 
اااخ اااه حاااضر حاضر معلش نسيت ھروح اجيبلكوا -

 اتنين ليمون
 اه وحياتك يا ھند وكتري الليمون ومتجيش دلوقتي-

رس موجھا حديثه لرغدهخرجت ھند فقال فا :- 
 تعالي اقعدي-

جلست رغده وھي شارده + تعرف ما العمل فھي 
تحتاج العمل وعندما جاء اليھا + يمكن قبوله اذا 

علمت والدتھا بھذا ا+مر لربما قتلتھا حقا ما العمل 
 ا+ن؟
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 واضح انك لسه مصدومه لما شفتيني-
- + عادي! ھه؟  

 -:دخلت ھند وھي تقول لفارس
- مھندس فارس معلش تعالي خمس دقايق باش

 ضروري
 -:زفر في ضيق وھو يقول

 طيب بعد اذنك خمس دقايق وجاي-
خرج فارس وترك ھاتفه الذي ظل يرن باصرار نظرت 

رغده الي الھاتف لتري صوره الفتي الذي قابلته 
مرتين من قبل والفتي الذي جعل قلبھا يخفق له 

 قالت تلك الفتاه اھو قريبھا ايضا؟ لقد! زياد؟!!! مجددا
 ان من يدير ھذا المكان احفاد حامد المنضوري
 -:ابتلعت ريقھا بصعوبه ودخل فارس وھو يقول

 انا اسف اتاخرت عليكي-
 -:جاھدت لرسم ابتسامه وھي تقول

+ عادي و+ يھمك بس تليفون حضرتك الي كان -
 بيرن

 -:امسك فارس ھاتفه وھو يقول
 ده زياد ابن عمتي-

كنھا وجدت ابتسامه تغزو شفتيھا صدمت رغده ول
رغما عنھا وقد قررت قرارھا المجنون ستوافق علي 

 ھذا العمل
*****************  

دخل زياد ولؤه وزينه الشركه واتجھوا نحو مكتب 
 -:فارس دخل زياد مكتب ھند او+ وھو يقول

 فارس جوه يا انسه ھند؟-
ايوه يا باشمھندس ومعاه السكرتيره الجديده -

ل حضرتك ھو مستنيك من بدري اصKاتفض  
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 -:دخل زياد وھو يقول
 السKم عليكم-

 وعليكم السKم حمدهللا علي سKمتك يا معلم-
التفتت رغده لتري زياد وتسري ارتجافه في جسدھا 

 لمحھا زياد ولكنه غض بصره ولم يعلق
 -:وقف فارس واحتضن زينه

 وحشتيني يا قلبي-
 -: وھي تقولشعرت زينه بالحرج ولكنھا ابتسمت

 وانت كمان يا فارس-
 -:التفت الي لؤه وھو يقول

 منوره يا لؤه-
 ميرسي يا فارس-

التفت الي رغده التي كانت علي وجھھا عKمات 
 -:التعجب وعدم الفھم فقال مسرعا موضحا لھا

دي زينه اختي وده زياد اخويا وصاحبي ھتشوفيه -
ؤه كتير ماھو المدير ھنا حتي فوقي انا كمان ودي ل

 اخته
ارتاحت كثيرا عندما علمت ان لؤه ھي اخته -

 وليست خطيبته او زوجته وزينه ھي قريبته فقط
 اتشرفت بمعرفتكم-

 -:ابتسمت لھا زينه ولؤه بحب وتابع فارس
ودي انسه رغده سكرتيرتي الجديده ھي اصK فنون 

جميله قسم عماره وھتبقي سكرتيرتي ده من 
 حسن حظي طبعا
 ھذه الفتاه وما قصه فارس لما تعجب زياد من امر

كل ھذه الفرحه ايعقل ان تكون نفس الفتاه التي 
 !احبھا فارس؟

**************  
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جلست رغده في منزلھا تفكر في ا+حداث الغريبه 
التي صادفتھا اليوم + تستطيع اخفاء ا+مر عن 

والدتھا فھي بئر اسرارھا وصديقتھا ايضا كيف تخفي 
 !ھذا ا+مر اذن؟

ن اكيد ستمنعھا من الذھاب اذا علمت بھذا ا+مر ولك
الحقيقه بالبدايه كانت ! ولكن زياد ماذا تفعل معه؟

تشعر بالخوف من ترك الوظيفه بسبب المال ولكن 
ا+ن ھي + تريد تركھا بسبب زياد تشعر بانھا + تريد 

ا+بتعاد عنه ما ھذا الشعور ايمكن ان تكون وقعت 
ن مقابلتين فقط ؟م! في الحب بھذه السرعه؟ !! 

 -:اقتربت ساميه منھا وھي تقول
مالك يا رغده من ساعه ما رجعتي وانتي سرحانه -

 رغده بكلمك
- بتقولي حاجه يا ماما؟؟! ھه؟ ! 

رغده ايه الي حصل معاكي؟ بقيت اشوفك كتير -
سرحانه وكنت اقول اكيد ھتيجي وتحكيلي لوحدھا 

ا يا رغوده انا مليش غيرك انا صحبتك صح ومھم
حصل انا مبزعلش منك قوليلي بقي مين شاغلك 
عقلك +ما ھزعل منك بجد وبعدين انا حاسه انك 

بتحبي جديد وانا ھبقي اسعد واحده في الدنيا لما 
تحبي تاني وتنسي سامح وتعيشي حياتك صح 

 وابقي متطمنه عليكي
 -:اعتدلت رغده في جلستھا وھي تقول

- در الموضوع ده مكنتش متوقعه ابدا اني ھق
اقولھولك بس فعK انا مش مرتاحه انا عمري ما 

خبيت عليكي حاجه ماما الشركه الي رحتھا 
 النھارده طلع حامد المنضوري مشارك فيھا

وقفت ساميه وقد ظھرت معالم الصدمه علي وجھھا 
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 -:فتابعت رغده وھي تقول بخوف
الشاب الي انقذني من سامح قبل كده ودخل -

 خبطني حاسه المستشفي بسببي والي نفسه
اني بحبه او علي ا+قل معجبه بيه وده طلع موجود 

في الشركه النھارده وطلع حفيد حامد المنضوري 
 زياد

 -:امسكت ساميه كتفي رغده وھي تقول
- بتحبي زياد؟! بتحبي مين؟ ! 

 -:ابتلعت ريقھا بصعوبه وھي تقول
 انا مكنتش اعرف انه حفيد حامد المنضوري-

ولصرخت ساميه بھا وھي تق :- 
ده اخر واحد ممكن تفكري فيه حتي انتي اتجننتي -

 !يا رغده؟
ليه يا ماما متحكميش عليه من غير ما تكوني -

تعرفيه صدقيني ده انسان كويس جدا واكبر دليل 
 يدل علي ده الي عمله معايا

 -:ادارت لھا ظھرھا وھي تقول
انسي يا رغده ده مستحيل والشركه طبعا مش -

 ھتروحيھا تاني
طت دموعھا وھي تقولتساق :- 

 بس انا بحب زياد-
 -:صرخت ساميه فيھا

 مينفعش قلتلك مينفعش-
 -:صرخت رغده وھي تقول بقھر

 ليه مينفعش-
 -:ھتفت بھا ساميه

 +نه اخوكي-
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ترنحت رغده بعد سماعھا جمله والدتھا حتي 
سقطت علي ا+رض وتنھمر دموعھا بصمت وضعت 

فق فھي تشعر يدھا علي قلبھا لتتاكد انه مازال يخ
 ان والدتھا الحبيبه قد قتلتھا ا+ن

جلست ساميه امامھا ووضعت يدھا علي شعرھا 
 -:وھي تقول بنبره تمKھا ا+لم

قلتلك يا رغده خليكي بعيده عن عائله المنضوري -
صدقيني يا بنتي مبيجيش من وراھم غير الھم 

 والتعب
 -:رفعت رغده راسھا اليھا وھي تقول بضعف

- ؟ازاي اخويا !!! 
 -:مسحت ساميه علي شعرھا بھدوء وھي تقول

انا يا رغده كنت تعبانه وباخد ادويه كتير والدكاتره -
قالوا خطر عليكي ا+دويه دي فمكنش ينفع ارضعك 

والي رضعتك تبقي عمتك انعام رضعتك مع بنتھا لؤه 
 فكده بقي زياد اخوكي

لم ترد رغده غير بصوت بكائھا الذي ازداد بعد 
لدتھا لھااحتضان وا  

 -:رددت ساميه بصوت واثق
صدقيني يا رغده ھتKقي سعادتك في يوم من -

ا+يام صدقيني ھتKقي ا+نسان الي يحبك وتبقي 
اغلي حاجه في حياته ھتKقي ا+نسان الي يقف 
 قدام العالم كله عشانك زي ما كان بباكي بيعمل

بس اھم حاجه يا رغده انك تبعدي عن عائله 
لو قربتي منھم ھتتحرقي دول ناس المنضوري +نك 

يا بنتي مفيش في قلوبھم الرحمه لو كانوا يعرفوا 
الرحمه مكنوش رموا بنتھم ومسئلوش فيھا 

صدقيني يا رغده انتي عمرك ما كان ليكي غير 
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 ابوكي ھو الي كان لينا في الدنيا دي
مسحت رغده دموعھا وقامت من مكانھا واخذت بيد 

 -:والدتھا وھي تقول بقوه
خKص يا ماما الموضوع انتھي مش +زم تحاولي -

  تقنعيني
 -:ثم تابعت بمراره

 ماھو اكيد مينفعش احب اخويا-
 رغده انا-

قاطعتھا وھي تحاول ان ترسم ابتسامه علي 
 -:وجھھا

خKص يا ماما ملھاش لزوم نظره الشفقه دي انا -
عندي يقين با< واكيد في يوم من ا+يام ھKقي 

 سعادتي
- ا ساميه من راسھا وھي تدعو لھا بينما قالت قبلتھ

 -:رغده بمرح
ايون بقي يا سوسو يا عسل انتي بقالي كتير -

مسمعتش الدعاوي الحلوه دي ھو +زم يعني 
 تحصل مصيبه عشان تحني عليا بدعوه

 -:ضربتھا ساميه بمرح علي راسھا وھي تقول
بKش لماضه يا رغده ادخلي يK نامي وعلي فكره -

ك انتي تختاري اذا كنتي ھتكملي شغل انا ھسيب
 في الشركه و+ +

 -:ابتسمت ابتسامه واھنه وھي تقول
 تصبحي علي خير يا ماما-

دخلت رغده غرفتھا وبعد ان اقفلتھا حتي انھارت 
علي ا+رض باكيه بدون صوت حتي + تسمعھا 

 والدتھا فھي + تريد ان تسبب لھا الحزن ابدا
******************  
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ت ميار عندما رات اسم المتصل ولكنھا ردت تافف
 -:بضيق

 ھاي يا كريم-
 انتي بقالك يومين مبترديش عليا ليه يا ميار-

 بصراحه مكنش ليا مزاج-
 -:ھتف بغضب

ميار اتكلمي معايا بطريقه كويسه احسنلك مش -
 كفايه الكKم الي انتي قلتيه اخر مره عن زياد

- وك فعK وهللا بقي انا مقلتش غير الحقيقه اخ
 متخلف جدااا في افكاره ومعقد وبيحرم كل حاجه و

سمعت صوت اغKق الھاتف في وجھھا فظلت تصرخ 
 -:كالمجنونه واحمر وجھھا غضبا وھي تقول

وهللا لخليك تندم يا كريم بقي انا تقفل السكه في -
وشي انت الي ابتديت وانا ھخليك تشوف النار 

مل حاجهبتاكل كل الي حواليك وانت مش قادر تع  
جلست وظلت تنقر باظافرھا علي الطاوله في 
 -:عصبيه ثم لمعت عينيھا وھي تقول بشراسه

اذا كنت عاوزه اموت كريم بالبطئ فاسھل طريقه -
 ھي اخته الحلوه لؤه

امسكت ھاتفھا وظلت تبحث في ا+رقام حتي 
وجدت ضالتھا ضغطت مسرعه علي زر ا+تصال 

الت مسرعهوانتظرت حتي جائھا صوت محدثھا فق :- 
ھاي مروان اذيك انا عاوزه منك خدمه صغيره عاوزه -
اول خبر في الجرايد بكره يكون عن عائله المنضوري 

عن احفاد حامد المنضوري لؤه ولؤي الي بينھم قصه 
حب رھييييبه والكل عارفھا والي انتھت طبعا بتحديد 
موعد كتب الكتاب بس لKسف وقبل كام يوم بالظبط 

جه ولؤي راح خطب مني السيوفي اتلغت كل حا
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بنت عضو مجلس الشعب وده +نه عرف عن اخKق 
لؤه المنحطه وبعد معرفته بعKقتھا مع شباب 

 الجامعه
ماشي يا ميار بس عاوز اقابلك عشان اخد تفاصيل -

 اكتر مينفعش علي التليفون
خKص يا مروان بعد ساعه بالظبط ھقابلك في -

وزاھا تبقي فضيحه المكان الي بنتقابل فيه بس ع
وكل الجرايد والمجKت تنزلھا ومفيش مانع لو 

اتعرضت علي التلفزيون كمان بس انا طبعا بره 
 الصوره

 اكيد يا ميار ماشي نكمل كKمنا اما نتقابل سKم-
 -:اغلقت ميار الھاتف ولمعت عينيھا بظفر وھي تقول

 دي البدايه بس يا كريم لسه الجحيم جاي-
*******************  

 فارس فارس فااااااارس-
انتفض فارس من مكانه علي صوت زينه فالتفت 

 -:اليھا والشرر يتطاير من عينيه فقالت زينه مسرعه
 بناديك مبتردش فعشان كده ااااااااااه-

وضع فارس يده علي فمھا ليسكت صراخھا وھو 
 -:يقول

 خرمتي طبله ودني اسكتي بقي-
- ر يدھا وھي تاوھت زينه وظلت تنظر الي احمرا

 -:تقول بغضب
عضاااااااض طول عمرك جعان يا فارس الواحد 

المفروض يخاف علي نفسه وميقعدش معاك لوحده 
 بدل ما تجوع تاكله

 -:رفع سبابته بوجھھا وھو يقول محذرا
 ھاااا ھتسكتي و+ اعملك ساعه في ا+يد التانيه-
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 بس يا فارس انت رخم مش مكلماك تاني-
وھو يقولوضع يده فوق كتفھا  :- 

يا زوزو ده انا عملتلك ساعه ھو انا عملتلك حاجه -
 وحشه وبعدين انتي الي قطعتي حبل افكاري

اممممممم طب ھسامحك لو قلتلي كنت بتفكر -
 في مين وولھان كده

 طيب يا ستي ھقولك بفكر في مرات اخوكي-
 -:نظرت له ببKھة فقال بغضب مصطنع

- د مراتي مش ناقصه غباء يا بت انتي انا اقص
 المستقبليه

 -:ضربته علي كتفه بغل وھي تقول
 ما انا عارفه-

 -:تابع فارس بحماس
بحبھا اوي يا زينه بحبھا من ساعه ما شفتھا -

عمري ما حصلي كده قبل كده نفسي اروح اتجوزھا 
حا+ بس انا لسه معرفش عنھا حاجه وغير كده انا 

 متاكد اني لو اتقدمتلھا دلوقتي اكيد ھترفضني دي
Kمش يتطقيني اص 

 -:ضحكت زينه وھي تقول بمرح
 معاھا حق-

 -:نظر اليھا بغضب وھو يقول
 انا مبھذرش-

 -:اخرجت له لسانھا وھي تقول بمرح
 و+ انا-

صمت واشاح بوجھه عنھا فاقتربت منه وھي تقول 
 -:بتودد

فارس فارس حبيبي بھذر معاك وهللا خKص خKص -
 اسفه وهللا كمل بقي
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ه واسعه وھو يقولابتسم ابتسام :- 
انا ھكمل بس عشان انا عاوز اتكلم عليھا مش -

عشان عاوز اتكلم معاكي بس لو نطقتي كلمه تانيه 
 ھرميكي من الشباك
 + يا عم خKص كمل-

بصي في الكام مره الي قابلتھا فيھم حصلت بينا -
خناقات فانا عاوز اخليھا تحبني ا+ول او علي ا+قل 

دملھا واضمن انھا توافقتعرفني كويس عشان اتق  
 اممممممم طيب مين البنت دي-

 -:اتسعت ابتسامته وھو يقول بحب
رغده رغده مصطفي الي شفتيھا عندي في -

 مكتبي
+ تعلم لما ا+ن خفق قلبھا عندما سمعت ا+سم 

 !!!!ايمكن ان يكون ما تفكر فيه حقيقه؟
التفتت لتري لؤه تخرج من الغرفه وھي تفرك عينيھا 

ول بغضبوھي تق :- 
 ھو مفيش حد يعرف يرتاح في البيت ده-

 -:ضحكت زينه وھي تقول
كويس انك لسه عايشه افتكرت من كتر النوم -

  بتاعك انك
 -:قاطعتھا لؤه وھي تخرج لھا لسانھا وھي تقول

+ يا اختي عايشه ملكيش دعوه انا الي قلت -
ھخرج ا+قيكي ميته بعد ما صحيت علي صوتك 

 ذو الراس المقطوع طلع بتصرخي قلت الشبح
 عليكي وقطعلك راسك وخلصت منك

 -:سمعت صوت زياد وھو يقفل غرفته ويقول
+ ا+صوات دي طبيعيه طKما زينه وفارس قاعدين -

 مع بعض
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احمرت وجنتاھا بشده ونظرت لKرض وھي تتمتم 
 -:بغضب

منك < يا فارس اھو سمع صوتي وانا بصرخ يقول -
 !!!عليا ايه دلوقتي؟

 

 

السابع عشرالفصل  ***************  

استيقظت رغده من نومھا وھي يبدو عليھا النشاط 
علي عكس ما كانت عليه ليله البارحه ولكنھا اخذت 

قرارھا بالنسيان فھي تعذب نفسھا بK فائده فلقد 
 حكم علي حبھا با+عدام قبل ان يبدا حتي

تنفست الصعداء واخرجت ھاتفھا بعد ان طال رنينه 
ا صوت ياسمين الغاضب ضغطت علي زر الرد لياتيھ

Kقائ:- 
ھو انا ھفضل مستنياكي تحت لحد امتي وبعدين -

 المفروض ارن كام مره عشان الملكه ترد
 -:ضحكت رغده وھي تقول

بما اني سمعت ا+سطوانه دي علي الصبح فكده -
 اتاكدت ان فيه عريس جديد وانتي متخانقه مع طنط
- انتي كويس انك عارفه انزلي حا+ بدل ما اطلعلك و

 عارفه ھعمل فيكي ايه
 -:ضحكت رغده وھي تقول

 + وعلي ايه انزل بكرامتي احسن-
بعد مده قصيره كانت رغده واقفه امام ياسمين 

 -:الغاضبه فقالت رغده مسرعه
 من غير ما تحكيلي حاجه من وشك باين-

 -:جائھا صوتھا الحزين وھي تقول
زھقت بقي من خناقه كل يوم وماما وكانھا زھقت -

ني وخKص عاوزه تجوزنيم  
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 -:ھتفت رغده بياس
وھتفضلي كده لحد امتي يا ياسو انتي في بلد -

وھو في بلد وبعدين مش ممكن اتجوز يا ياسمين او 
 خاطب او بيحب او اي حاجه

 -:ضجكت بمراره
ده مش ممكن ده اكيد طبعا وبعدين انا عمري ما -

كنت اي حاجه بالنسباله وحتي انا من النوع الي 
بھوش وانا معرفش ليه بحبه مع انه مفيھوش مبيح

مواصفات الزوج الي كنت بحلم بيه بس مش قادره 
 امنع نفسي اني احبه و

قاطع حديثھا ظھور سامح من العدم فنظرت له رغده 
 بتحدي من دون ان يرمش لھا رمش

 -:وقف سامح امامھا وھو يقول
 متخافيش يا رغده انا مش ھعملك حاجه-

قولضحكت بسخريه وھي ت :- 
 !!!ومين قالك اني خايفه منك؟-

عموما يا رغده انا جاي اقولك اني مش عاوز فضايح -
وانتي مصممه عليھا وانا مش اد الفضايح دي 

 وشغلي مش مستحمل
 -:ھتفت ياسمين بانزعاج

 خلص بقي انت ھتشحت ما تقول عاوز ايه-
 -:تجاھل ياسمين ونظر لرغده وھو يقول

 ھطلقك يا رغده-
************  

انطلقت رغده الي منزلھا مسرعه واخيرا تخلصت 
من ھذا المدعو سامح ولKبد تريد ان تطير لتخبر 
والدتھا بھذا الخبر العظيم لم ترد ان تخبرھا في 

الھاتف فھي تريد ان تري مKمح الفرحه علي وجھھا 
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 عندما تعلم
اخرجت مفتاح شقتھا بعد ان وصلت اخيرا اليه لتفتح 

وجھھاوا+بتسامه علي   
تKشت ھذه ا+بتسامه من علي وجھھا وصرخت 
باعلي صوتھا وھي تري ساميه تنام علي ا+رض 

 غارقه في دمائھا
 

  -:ھرعت رغده اليھا ودموعھا تسبقھا وھي تصرخ بھلع
ماما قومي ماما ايه الي حصل ماماااااااا ماما متسبنيش !!! ما؟ما-

باf عليكي ھعمل ايه من غيرك انا مليش غيرك عشان خاطري 
  فوقي مامااااا

اسرعت تخرج ھاتفھا من حقيبتھا بيد مرتعشه وضربت رقم 
  ا
سعاف وھي 
 تطيق الصبر

     *****************                                                    
لؤه حبيبتي ردي عليا لوسمحتي متعمليش معايا كده انا مقدرش -

  اشوفك كده
اقترب فارس وھو يحاول ان يحادث لؤه بمرح وھو يريد اغاظتھا 

  -:لتتكلم
لؤه انتي غيرتي اللعبه لتماثيل اسكندريه و
 ايه مالك متنحه كده -

  !!!!!ليه؟
 عليھا انھا سمعته فاقتربت منھا لم تتحرك لؤه من مكانھا ولم يبدو

  -:زينه تحتضنھا بقوه وھي تقول
انتي معملتيش حاجه وكل الي ! لولو انتي من امتي بيھمك كNم حد؟-

  بيتقال ده كدب خليكي قويه يا لؤه
  -:لم تتحرك فقط ازداد انھمار دموعھا فقالت زينه بخوف

الي نشر فارس 
زم تعرف مين !! نوديھا المستشفي و
 نعمل ايه؟-
  !!!الكNم الفارغ ده؟

  -:ھتف فارس بغضب
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اكييد طبعا انا ھحرمه يكتب تاني و
زم تتقفل كل المجNت -
  والمحطات التلفزيونيه الي نشرت الكNم الفارغ ده

  اقتربت زينه من لؤه وزاد بكائھا وھي ترجوھا ان ترد عليھا
  -:اخيرا تحدثت لؤه لتقول بصوت مذبوح

  عاوزه اقعد لوحدي-
  -:اولت زينه ا
عتراض ا
 ان زياد قال بھدوءح
  سبيھا يا زينه من فضلك تعالوا نطلع ونسيبھا لوحدھا شويه-

انتظرت حتي اغلقوا الباب خلفھم حتي تبكي وتشھق بصوت 
مسموع وھي تضم ركبتيھا الي صدرھا ويزداد نحيبھا وھي تتذكر 

  ذلك الكNم المقزز الذي قيل عنھا
 صوره لتنظر اليھا وھي تري صوره اخرجت من تحت وسادتھا

  لؤي وھي تقف بجانبه وتجذبه من سترته بغضب
وجدت ابتسامه ترتسم علي شفتيھا وھي تتذكر ذلك اليوم حيث كان 

عيد ميNده وكان يلھو مع اصدقائه وتاركھا بمفردھا وما ان اتي احد 
اصدقائه ليداعبھا بمرح حتي جن جنون لؤي ولم يخرجه من المنزل 

و مشوه اثر ضرباته المتتاليه علي وجھه وبعدھا اخذوا لھا ا
 وھ
  ھذه الصوره معه 

ضمت الصوره اليھا بقوه وھي تبكي بشده وھي تتذكر حبيبھا لؤي 
تريد العوده اليه تريد ان تري غيرته المجنونه !!! كم اشتاقت اليه؟

  عليھا تريد ان تري حنان عينيه وھو ينظر اليھا 
  المرء يدركه فلؤي لم يعد لھا ا
نلكن ليس كل ما يتمناه 

تاوھت عند ھذه النقطه ووضعت يدھا علي قلبھا في الم وھي تبكي 
  من جديد في حرقه

                                 *****************                          
  -:ھتفت علياء بھلع وھي تطرق علي الباب بعنف

  طب افتح كلمني بسلؤي افتحلي الباب لؤي اھدي شويه -
  زاد لؤي جنونا وزاد تكسيره لكل ما يراه امامه واخيرا فتح الباب

شھقت علياء من منظره الجنوني عيناه محمرتان بشده كان منظره 
  مرعب وقميصه مقطوع ويداه تنزف بشده

  -:وضعت يدھا علي كتفه وھي تقول بصوت ھادي صارم
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 في ا
وضه ارتحت لما كسرت كل الي! خلصت جنانك دلوقتي؟-
ودلوقتي اتفضل معايا من غير و
 كلمه عشان اطھرلك !! كده؟

  جرحك
  صمت وتبعھا من دون نقاش وكانه طفل صغير ينفذ امر والدته 
  -:اجلسته امامھا بھدوء وبدات تنظف له جرح يده وھي تقول بالم

يا تري ايه الي حصل للؤه اكيد شافت ا
خبار الزفت دي دي نازله -
  وعلي التلفزيون يعني اكيد عرفتفي المجNت 

  -:احمرت عيناه بشده وھو يعتصر قبضدته بقوه ويقول بغل
وهللا لقتله وهللا ليشوف مني ايام و
 الجحيم بس اعرف مين -

  الحيوان الي نشر ا
خبار دي ومش صعب اني اعرفه
  -:وقف بعصبيه بعدما انتھت علياء وھو يقول

  انا ھروح للؤه والي يحصل يحصل-
                               *******************                   

  -:احتضنت ياسمين رغده التي ظلت تھلوس بھيسيريه وتقول
رغده انا عمري ما شفتك ضعيفه كده ادعي لطنط وان شاء هللا كله -

  ھيبقي بخير مش تبقي ضعيفه كده عشان خاطري
  -:وھي تقول بھيستيريهتشبثت رغده بھا بقوه وكانھا تخشي فقدانھا 

انا عارفه انھا ھتسيبني ھي عاوزه تروح لبابا ھي ھتسيبني وتروح -
يا ياسمين عشان خاطري قوليلھا متسبنيش قوليلھا اني بحبھا اوي 

 Nوعمري ما ھزعلھا تاني وعمري ما ھسئلھا عن عائلتي تاني اص
  ھي كل عائلتي

  -:امسكت ياسمين وجه رغده بقوه وھي تقول بصوت صارم
  رغده قلتلك مش ھيحصل حاجه طنط ھتبقي بخير فاھمة-

  -:اومأت لھا براسھا وھي تقول لتتاكد منھا وتقول
  مش ھتسيبني صح؟؟؟-

  -:تنھدت ياسمين بقوه وھي تقول
  باذن هللا-

  -:ھرعت رغده مسرعه الي الطبيب تساله وھي تلھث
  !!!ماما اخبارھا ايه يا دكتور؟-

  -:باسفنزع نظارته الطبيه وھو يقول 
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جلطه في المخ الي جانب ان حصلھا نزيف داخلي احنا عملنا الي -
  علينا وربنا يستر

ظل صدي جملته يتردد في اذنيھا وھي 
 تصدق ما سمعته امسكت 
  -:راسھا بوھن وھي تقول بغضب


 مستحيل ماما تسيبني ھي بتخاف عليا وانا مقدرش اعيش في -
  العالم ده من غيرھا مستحييييل

ا ياسمين محاوله ان تھدائھا ا
 ان جسم رغده ظل ينتفض امسكتھ
  بعنف حتي وقعت مغشيا عليھا

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

  الثامن عشرلفصل ا
وجدت لؤه ھاتفھا يرن فتجاھلته مره واثنان ا
 ان رنينه المزعج 
  -:ازعجھا بشده فقامت من علي السرير بغضب وھي تقول بغضب

  !!مين الغبي الي عمال يرن بطريقه مستفزه دي؟-
امسكت ھاتفھا بغضب ونظرت الي اسم المتصل الذي ما ان رات 

  اسمه وقع منھا الھاتف بسبب رعشه يدھا
حاولت منع دموعھا من التساقط اكثر لكنھا لم تفلح حاولت ان تنظم 
 تنفسھا ا
 انھا لم تستطع فبمجرد ان رات اسمه وھي في حاله ذھول

  !!!صدمه وجنون
صدرھا يعلو ويھبط بطريقه جنونيه حاولت ان تلتقط الھاتف بين 

  يديھا من جديد ا
 ان قدماھا لم تستطع الصمود اكثر فوقعت
  امسكت قدمھا بالم ثم وضعت يدھا علي قلبھا علھا تھدا

ھدات قليN بعد ان صمت الھاتف ولم يعد يرن ولكن بعد قليل سمعت 
  تلقي رسالهصوت ھاتفھا يعلن عن 

امسكته باصابع مرتجفه ا
 انھا لم تسكته ھذه المره فتحت الرساله 
  بعد ان تنھدت بخوف لتجد فيھا ھذه الكلمات

تعرفي يا لؤه لو كنتي قتلتيني كان ھيبقي اھون من الي عملتيه (
دلوقتي مش قادر اصدق انك مردتيش عليا وانك مبعوده عني 

مش كنتي دايما !!  مني؟دلوقتي بقيتي تخافي! بالطريقه دي؟
بتقوليلي ان انا حارسك وان مفيش حد ھيقدر يقربلك طول ما انا 
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لؤه انا مش قادر علي بعدك ده عمرك ما بعدتي عني متر !!! موجود
قبل كده يبقي ازاي استحمل انك تبقي في محافظه تانيه بعيد عني 
اتقي شري وارجعي بدل ما اجي انا واخطفك وساعتھا و
 الجن 


زرق ھيعرف طريقك وانتي عارفه اني مجنون واعملھا ارجعي ا
ھقولھا !!! بسرعه عشان وحشتيني اوي ايوه وحشتيني عندك مانع
  )وافضل اقولھا لNنسانه الوحيده الي بحبھا بحبك يا لؤه

ھل !! ھل قال انه يحبھا؟!!! ياالھي ماذا قال ھذا المجنون لھا للتو
  !!!اخبرھا ان تعود وا
 سياتي لخطفھا

عاودت قرا الرساله ا
ف المرات وھي تبتسم من كNم فارسھا 
لؤي 
 يمزح ابدا وھي تعلمه اكثر !!! المجنون وا
ن ماذا ستفعل؟

  من اي احدا اخر سينفذ ما قاله
وجدت ابتسامه شقيه تسللت اليھا وھي تفكر مثله بجنون ا
 تذھب 

عد فتره قصيره فياتي ھو ليخطفھا ويحميھا بداخله من الجميع ولكن ب
عاودھا البؤس من جديد وھي تتذكر ما قيل عنھا وتتذكر ان لؤي لم 

لما 
 يتركھا !! يعد لھا فھو خاطب اخري ا
ن اذن ماذا يريد منھا؟
  !لما يظل يحاسرھا ھكذا؟!!! وشانھا لتموت بعيده عنه من القھر

  !!!تنھدت بعمق والم وھي 
 تدري الي متي ستظل اسيرته
                                    *******************               

مشت رغده خطوات غير منتظمه نحو غرفه والدتھا التي صممت 
  ان تراھا رغم تعبھا الشديد

دخلت رغده الغرفه وما ان راتھا حتي جرت اليھا في لھفه تقبل 
  يديھا ثم دفنت وجھھا بين يديھا لتبكي بقوه

شديد لتضعھا علي راس رغده وھي تقول تحركت يد ساميه بضعف 
  -:بوھن

رغده مش وقت عياط انا 
زم احكيلك حاجه مھمه ومش ضامنه -
  الوقت

  -:ھمست رغده
  مش تتعبي نفسك يا ماما ارتاحي دلوقتي-

  -:اشارت لھا ان تصمت ثم تابعت بضعف شديد
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زم احكيلك دلوقتي كل حاجه 
زم احكيلك علي السر الي فضلت -
ل الوقت الي فات ده بس دلوقتي جه الوقت انك تعرفيه مخبياه طو

النھارده يا رغده 
ول و
خر مره ھحكيلك عن عائلتك عن سري 
  لكره عائله المنضوري

                         ******************                        
  خرج لوي من حمام غرفته ليجد مني جالسه علي سريره في حجرته

  -:با وھو يقول بصراخاستشاط غض
لو حد شافك في اوضتي يقول ! انتي بتعملي ايه ھنا انتي اتجننتي؟-

  اطلعي بره!! ايه
  -:اقتربت منه بھدوء زائف وھي تھمس بجانب اذنه بوقاحه

  !!خايف علي نفسك و
 ايه-
  -:دفعھا بعيدا عنه وھو يصرخ فيھا

  اطلعي بره علي رجليكي بدل ما تطلعي علي نقاله-
  -:رقه وھي تقولضحكت ب

  واھون عليك يا لؤي-
  -:زفر في غضب وھو يقول

انتي شكلك شاربه حاجه انتي ازاي تجيلك الجراه انك تدخلي -
  اوضتي

  -:ھتفت بغضب
انما الحقيره !! انا ميجيليش الجراه اني ادخل اوضتك مش كده-

افتكرتك بتحب النوع الزباله !! التانيه تدخل وقت ما تحب مش كده
  ات فعشان كده بحاول اشبه الزباله لؤه ممكن اعجبكده من البن

لم تشعر بنفسھا ا
 وھي ملقاه علي ا
رض لم تري ما حدث حقا ھل 
  !!!كيف تجرا علي رفع يده عليھا!!! صفعھا؟

تطاير الشرر من عيني لؤي وھو يجذبھا من شعرھا بعنف وھو 
  -:يقول بصراخ

  !!ي لؤه ايه؟؟مسمعتش عيدي كNمك تاني قلتي عل!!! قلتي ايه-
  -:انتابھا الفزع وھي تراه بھذه الصوره الشرسه وھي تقول بالم

  تفتكر دي رجوله لما تضرب بنت-
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اقترب منھا وھو يري ھذا الخوف في عينيھا فقرر ان يستغل 
  -:الفرصه فقال مھددا

اقسم باf يا مني لو ما فسختي الخطوبه دي لوريكي ايام اسود من -
 ھحب او ھتجوز حد غير لؤه 
نھا شعر راسك 
ني مستحيل
  حبيبتي 
ني مجنون بيھا

  -:ازداد بكائھا وھي تقول بالم
  حاضر حاضر ھفسخ الخطوبه وهللا بس سيبني-

  -:افلتھا لؤي وھو يقول بصراخ
-Nاخرجي ي  

خرجت مني مسرعه من حجره ھذا المجنون قبل ان يقتلھا حاولت 
  ترتيب نفسھا وشعرھا وھي تتوعد للؤي

                                   ****************                  
  -:ھتفت رغده من بين دموعھا

ماما انا انا اسفه اني كنت بفكرك كل شويه !! ماما مبترديش ليه؟-
  بالعائله دي بس بس انا كنت مش عارفه ماما

  اصابھا الھلع وھي تنادي والدتھا و
 تجد اي استجابه منھا
  وتھا وھي تنادي علي الممرضه الطبيب اي احدصرخت باعلي ص

دخلت احدي الممرضات مسرعه ولكن بعد اقترابھا وجدتھا تنظر 
  -:اليھا باسف وھي تغطي وجه والدتھا وھي تقول

-f البقاء  
جحظت عينا رغده بذھول وھي تستمع لما قالته الممرضه ثم 

  -:اقتربت لتبعد الممرضه عن والدتھا وھي تقول بعنف
 مجنونه امي عايشه ھي بس تعبت فنامت ھي عايشه انتي انتي-

عايزه تموتيھا انتي كمان مين الي باعتك مين انطقي اكيد حامد 
مش كفاه الي عمله في امي طول السنين !!! المنضوري مش كده

  الي فاتت دي بس ھي مش لوحدھا انتي فاھمه انا معاھا فاھمييين
ھا كانت تتشبث بھا بقوه حاول الجميع ان يبعدھا عن ساميه ا
 ان

  وھي تبكي
  احضرت الممرضه ياسمين مسرعه لتھدا رغده

  -:اقتربت ياسمين منھا ووجھھا ملئ بالدموع وھي تقول برجاء
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رغده ده قضاء ربنا ارجوكي اتفھمي ده متعذبيش مامتك اكتر من -
  !!!كده تفتكري ھي مبسوطه وھي شيفاكي بتعملي كده في نفسك؟

تھا وھي تنادي والدھا حتي شعرت صرخت رغده باعلي صو
بالدوار ووقعت من التعب ا
 ان يدھا ابت ان تترك اصابع ساميه 

  من بينھم
                 *****************                          

نظرت رغده الي تلك الشقه المغلقه التي ھي بھا 
 يبدو عليھا انھا 
 Nولكن ساميه لم تعد موجوده تعرفھا رغم انھا عاشت بھا وقتا طوي

بھا لقد مات روح ھذا المنزل فقد فات يومان ا
ن علي وفاه والدتھا 
وھي مازالت تجلس مستنده علي الجدار رافعه راسھا للسقف تجلس 

علي تلك ا
رض البارده منذ يومين لم تتحرك من مكانھا منذ ان 
عادت الي ھذا المنزل مصدومه من وفاه والدتھا فجلست دون 

الحراك لمده يومين حتي انھا لم تضع اي شئ في جوفھا فلو
 وجود 
ياسمين معھا التي تحضر لھا المياه وتحاول الرفع من حالتھا 

  المعنويه لكانت ماتت حسره علي حالھا
تذكرت فجاه ما حكته لھا والدتھا تذكرت ماساتھا تذكرت والدھا 

  العزيز
اير من عينيھا اتجاه بوھن شديد وقفت رغده من مكانھا والشرر يتط

  عائله المنضوري باكملھا
انا بموت يا رغده وانتي (ابتسمت بسخريه وھي تتذكر جمله والدتھا

ملكيش في الدنيا دي حد عشان خاطري يا بنتي روحي اقعدي عند 
حامد المنضوري يمكن يطلع في قلبه رحمه ويحافظ علي بنت ابنه 

 ارجعي ليھم يا رغده بدل ما يسيب الكNب تنھش فيھا واولھم سامح
  )ارجعي

  -:ظھرت القوه علي مNمح رغده وھي تقول بغل وغضب
ھرجع يا ماما بس مش ھرجع عشان اطلب دعمھم او حمايتھم -

  ھرجع عشان اصفي حساب قديم بقي دين في رقبتي
اقسمت بداخلھا ان تدمر عائله المنضوري واشتعل قلبھا بلھيب 

  ا
نتقام
******                                          *******  

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


  -:صرخت مني بغضب
ده واحد مجنون ھو انا مستغنيه عن نفسي انا خNص يأست منه -

  خليه يشبع بلؤه بتاعته دي
بNش جنان يا مني لؤي حفيد حامد المنضوري وده ھينفع ابوكي -

  جدا الفتره الي جايه
  -:ھتفت بصراخ

الخطوبه انتي مشفتيش انا مليش دعوه بالحوارات دي انا ھفسخ -
الي انا شفته ده ممكن يقتلني في لحظه غضب ومتحاوليش معايا 
ن 

  ده اخر كNم عندي
  -:لوحت في 
مبا
ه وھي تقول

  انتي حره وابقي اتكلمي مع بباكي وحاولي تفھميه-
جلست مني بغضب علي ا
ريكه وھي تفكر فيما ستفعل ھل ستفسخ 

 عن شئ يخصھا ابدا حتي ان كان لم تعتد ان تتخلي! الخطوبه حقا؟
  ھذا الشئ تافه و
 قيمه له

  -:بظفر وھي تقول بمكرلمعت عينيھا فجاه 
  انا ھوريك يا لؤي ھعمل ايه شكلك لسه متعرفش مين مني السيوفي-

                              ****************                         
  -: من ياسمين التي قالتاستيقظت رغده بتعب شديد وبعد معاناه

يا رغده اصحي بقي طلعتي عيني انتي مش قلتيلي اصحيكي بدري -
  ضروري

  -:فركت رغده عينيھا وھي تقول
  خNص صحيت اھو يا ياسمين-
شطوره قومي بقي انا حضرت الفطار اھو اي خدعه يا ستي بس -

  !!انتي عايزه تصحي بدري ليه؟
  -:ردت بھدوء

  عشان راحه الشركه-
  -: اليھا ياسمين وھي تقول مستنكرهالتفتت

انا قولت انك مش ھتروحي !!! وبعدين ده وقته!! ليه؟!!! الشركه؟-
  تاني بعد ما عرفتي ان

  -:قاطعتھا رغده وھي تقول بحزم
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 ھروح ومش 
زم التحقيق ده يا ياسو-  
  رغده انا مش مطمنالك-

  -:ضحكت بسخريه وھي تقول
  !!ليه يعني؟-
تكلمي وانتي تعرفي انا اقصد ايه نظراتك بصي لنفسك وانتي بت-

  وكNمك غريب
ادارت ظھرھا لتخرج منھيه الحديث تناولت فطورھا ثم ارتدت 

  - :مNبسھا السوداء علي عجل واستعدت للنزول وھي تقول
  روحي يا ياسمين بيتك متقعديش لوحدك-
انا ھجھز ھدومي وھدومك عشان تيجي معايا البيت واھو نفضل -

  اما مع بعضانا وانتي وم
  -:فكرت رغده قليN ثم قالت

  ماشي يا ياسمين اعملي الي انتي عيزاه-
  وقفت ياسمين حائره 
 تصدق ان رغده وافقت

  -:تنھدت في حيره وھي تقول
  !!!يا تري انتي ناويه علي ايه يا رغده-

                            ***************                            
الي مكتب ھند وھو يتمني ان يجد رغده التي لم تعد منذ دخل فارس 

  اخر مره قابلھا ھنا
 التفت الي تنھد في ضيق وغضب عندما وجد مكتبھا فارغا كالعاده

  -:ھند قائN في غضب

زم اقول علي الحاجه !! فين يا ھند الملف الي قلتلك تجبيه؟- 
و

  مائه مره فين الملف
  اھو-

قابل وجه رغده المبتسم ازدادت ابتسامه التفت الي مصدر الصوت لي
  فارس توسعا وھو ينطق باسمھا

  -:ت وھي تقول بمرحابتسم
  بصراحه انا قلت اكيد اترفضت من قبل ما ابدا حتي-

حاول فارس ابداء الصرامه في كNمه وھو يقول مصطنعا 
  -:الغضب
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  قالك انك مترفتديشومين -
  -:هتظاھرت رغده بالغضب وتقول وھي تدير ظھرھا ل

  طيب بعد اذنك-
  -:ھتف فارس مسرعا

  استني راحه فين-
  -:ابتسمت رغده بخبث ثم التفتت اليه وھي تقول بھدوء

  ت يبقي مليش مكان ھنا ھعمل ايهمش انا اترفد-
  -:انتبه فارس لمNبسھا السوداء فقال بلھفه

انتي 
بسه اسود ليه فيه حاجه حصلت اااااه انا اسف تعالي ! مالك؟-
  د في المكتب مش ھنفضل واقفين كدهادخلي نقع

دخلت رغده وتبعھا فارس تاركين ھند مذھوله من تصرفاتھما 
  الغريبه

  اتفضلي اقعدي-
  -:ابتسمت بھدوء وھي تجلس وتقول باسف

  مامتي اتوفت من يومين عشان كده معرفتش اجي الشركه-
  -:انعقد لسان فارس من الدھشه وھو يقول باسف

  ري تاخدي اجازه زي ما تحبي اناانا اسف مكنتش اعرف تقد-
  -:قاطعته رغده مبتسمه


 مش 
زم انا حابه اني ابدا شغلي القعده مش ھتفيدني وكمان مش -
  ھتخليني اوصل لھدفي

ابتسم لھا فارس وھو يتعجب من قوه ھذه الفتاه التي 
 يظھر علي 
  مNمحھا ا
 القوه

  ھتفضل باصصلي كده كتير-
  -:فقال معتذراشعر فارس بالحرج الشديد 

  معلش انا اسف سرحت بس-
  -:ردت بابتسامه جذابه علي وجھھا

  مفيش مشكله-
  كاد ان يجن من ابتسامتھا الجذابه التي 
 تفارق وجھھا الجميل

  -:اخرجته من شروده وھي تقول برقه مرحه
  ھقدر ابدا الشغل النھارده و
 انا لسه مرفوده-
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  -:ابتسم فارس وھو يقول مداعبا
   اترفد وانتي 
ده انا-

  -:ضحكت برقه وھي تقف وتقول
  طيب انا مبحبش اضيع وقت افتكر المفروض ابدا الشغل دلوقتي-

  -:رد بصوت منخفض حتي 
 تسمعه
  انا بقي بحب اضيع الوقت لو ھفضل قاعد معاكي-
  بتقول حاجه يا باشمھندش-

 و
 حاجه بس ممكن طلب-  
  اكيد-
  ممكن تقوليلي فارس بس-

  -:بث ثم قالت بمكرابتسمت بخ
اسفه يا باشمھندس بس انت رئيسي في الشغل و
زم يكون بينا -

  القاب وانا بحب افصل بين حياتي الشخصيه والعمليه
  -:تنھد وھو يومئ براسه متفھما ثم قال قبل ان تخرج

طب ممكن رقم تليفونك عشان 
زم يكون معايا يعني عشان لو -
  زايغبتي تاني ابقي عارف اطمن عليكي ا

  -:التفتت مبتسمه وھي تقول
  مفيش مانع-

                       ****************                               
  لؤي اعتذر لخطيبتك-

  نطقت بھا فريال بحزم وفي عينيھا نظره تھديد
مفيش داعي يا طنط دي خNفات بتحصل بين اي اتنين مخطوبين -

  وانا مستحيل ازعل من لؤي
 بغضب ولم يرد حتي قالت فريال موجھه حديثھا لوالده نظر لھا

  -:مني
  كتب الكتاب ھيكون ا
سبوع الجاي عندك مشكله في ده يا ھانم-
  بس ازاي مستحيل نلحق نعمل التحضيرات-

 متقلقيش سيبي كل حاجه عليا وھنخلص قبل المعاد كمان-  

خرج لؤي مسرعا وھو يقسم بانه لن يتزوج ا
 لؤه مھما حدث 
  سيرد كرامتھا اليھا امام الجميعو
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  !!ركب سيارته وخرج من السرايا متوجھا الي ا
سكندريه
                     ****************                         

  -:ظلت لؤه تفرك كفيھا في عصبيه وتوتر حتي قالت زينه
  يا بنتي اھدي شويه مستحيل يجي-
ھمي ده كويس طNما قال انه لؤي ده مجنوووون يا زينه ياريت تف-

Nھيجي لو انا مرحتش يبقي ھيجي فع  
يا لؤه وتفوقي لؤي مبقاش بتاع زمان مبقتيش وانا عيزاكي تفھمي -

تعرفيه لؤي خاطب دلوقتي وفي نفس الوقت الرساله الي بعتھالك 
  انا مش فاھمه ھو عايز ايه منك!!! دي

  -:تنھدت لؤه بيأس وھي تقول
-Nانا مطلعتش عارفه لؤيممكن معاكي حق فع   

  -:رن ھاتف زينه فقامت لترد عليه وھي تقول
  السNم عليكم ايوه يا فارس-
وعليكم السNم يا زوزو بقولك انا ھطلع من الشركه دلوقتي جھزي -

  نفسك عشان اعدي عليكي واوديكي المكان الي انتي عوزاه ده
  اه انا 
بسه يا فارس بس لؤه مش حابه تيجي معايا-
قيش زياد ھيرجع بعدي علي طول وبعدين ما الخدم موجودين متقل-

  يعني مش ھتفضل لوحدھا
  طيب يا فارس بس متتاخرش-
  اوك سNم-

اغلق فارس الھاتف وخرج ليجد ھند قد ذھبت ورغده تلملم اشيائھا 
  -:استعدادا للذھاب قال مسرعا

  بيتك قريب من ھنا يا رغده؟-
  -:مطت شفتيھا في ضيق وھي تقول

ھعمل ايه  
 لسه ھستني اما ا
قي تاكسي عشان يوصلني لNسف-
  بقي

  -:ھتف مسرعا

 ازاي انا ھوصلك مستحيل اسيبك لوحدك-  
  مش عاوزه اتعبك يا باشمھندس شكرا-

 ازاي انا مصمم وبعدين مش ھتNقي مواصNت دلوقتي-  
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  -:ابتسمت برقه وھي تقول
  متشكره جدا يا باشمھندس-

  -:ول ببNھةاتسعت ابتسامته وھو يق
  طب احلفي!!! ھوصلك بجد؟

  -:ضحكت رغده وھي تقول
  اه وهللا ا
 بقي لو كنت بتعزم عزومه المراكبيه فده موضوع تاني-

  -:قال مسرعا
-Nعزومه المراكبيه ايه ده انا مش مصدق نفسي اص  

  -:ابتسمت له وھي تقول
  يبيقي متفقين-
 عشان اجيبھا اكيد طبعا انا ھعدي بس علي زينه اختي في البيت-

  اوصلھا لمكان كانت حابه تزوره عندك مانع؟
  -:ھتفت مسرعه

  اكيد 
 طبعا-
-Nص يNخ  
  اوك-

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

  التاسع عشرلفصل ا
  فارس تحت البيت! لؤه انا ماشيه عاوزه حاجه؟-

 يا زوزو شكرا ومتنسيش تشتريلي الكتب الي قلتلك عليھم-  
  حاضر-

  خرجت زينه من المنزل وقامت لؤه لتتوضئ لتصلي
انتھت من وضوئھا وارتدت اسدالھا وذھبت لتصلي ا
 ان رنين 

  -:جرس الباب اوقفھا لتذھب او
 لفتحه وھي تقول
  نسيتي ايه يا زينه-

الباب لتقف مزھوله وھي تري لؤي يقف امامھا ينظر اليھا فتحت 
  في منتھي الشوق

ي حملھا اكثر من ذلك فوقعت ا
 ان لؤي لم تعد قدماھا قادره عل
  -:اسرع بامساكھا حتي 
 تقع وھو يقول برقه اذابت عظامھا
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مش ھسمحلك تقعي او تبعدي عني عشان انتي ليا انا وبس جزء -
  مني مش ھسمح انه يبعد عني ابدا

ساعدھا علي الجلوس وجلس القرفصاء امامھا وھو يقول بمنتھي 
  -:الحب والشوق

  وحشتيني-
تعش جسدھا باكمله وھي 
 تستطيع النطق باي كلمه احس ار

  - :بارتعاشتھا فقال مغيرا مجري الحديث
مش انا قلتلك لو مجتيش ھجيلك اخطفك ومحدش ھيعرف يNقيكي 

  ابدا ومع ذلك انتي مجتيش شكلك نسيتي جناني يا لؤه
  -:جاھدت ليخرج صوتھا وقالت

  !!ايه الي جايبك يا لؤي؟-
  -:عه وھو يغمز لھا بمشاكسه ويقولابتسم ابتسامه واس

  جاي اخطفك-
احمر وجھھا بشده وھي تنظر له بعدم فھم وقالت بغضب ودموعھا 

  -:تتساقط
لؤي انت حابب تعذبني ما تسيبني في حالي بقي بNش تبقي اناني -

وعاوز كل حاجه انت عايز ايه تاني مني مش رحت خطبت وانا 
  مش كفايه خسرتك 
 كمان خسرت سمعتي و

وضع اصبعه علي فمھا ليسكتھا وبيده ا
خري مسح دموعھا وھو 
  -:يقول بحب

انا اسف بس انتي متعرفيش انا عملت كده ليه بس انا مش قادر -
ابعد عنك اكتر من كده انتي الھواء الي بتنفسه يا لؤه مقدرش اعيش 

من غيرك وبالنسبه لموضوع اني اناني فانا اه اكبر اناني ممكن 
  في حبك ومجنون بيكيتشوفيه اناني 

نظرت لNرض وھي 
 تستطيع التحدث فوجدته يرفع راسھا اليه 
  -:وھو يقول

  قومي يN البسي-
  -:نظرت له بعدم فھم وھي تقول

  ليه-
  -:ابسم ابتسامه واسعه وھو يقترب ليھمس بجانب اذنھا
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  ھكتب كتابي عليكي-

انتفضت لؤه من مكانھا وھي تنظر اليه في صدمه 
غير مصدقه لما سمعته امسكت راسھا بيدھا وھي 
تشعر بالصداع يھاجمھا احست بانھا ستفقد الوعي 

فجلست وھي تخفي عينيھا بيديھا حتي + تري 
 عيناه المصوبه عليھا

 -:ابتسم لؤي وھو يقول يمرح
مش وقت صدمه هللا يخليكي ابوس ايدك يK انا -

مش قادر اصبر كفايه ا+يام الي فاتت والتصرف 
 الغبي بتاعي

رفعت راسھا اليه وھي تقول بضعف وقد فرت الدموع 
 -:من عينيھا

- شفت الكKم الي !! انت عملت فيا كده ليه يا لؤي؟
 !!اتقال عليا؟

 -:تاوه لؤي وھو يقول
لؤه حرام عليكي الي بتعمليه فيا ده خليني اكتب -
كتابي عليكي ا+ول وبعدين نتكلم مش عاوز اتصرف 

 غلط
 -:ھتفت بغضب

- اتجننت عاوز تكتب كتابك عليا ازاي لؤي انت 
انت مش خاطب واكيد ھتتجوزھا!! يعني؟  

 -:اقترب لؤي منھا وھو يھمس بحب
لؤي عمره ما ھيكون غير للؤه ولؤه عمرھا ما ھتكون 

 غير للؤي ومفيش حد ممكن يغير ده
 -:قالت وھي ترتجف

 !يعني انت مش ھتتجوز مني؟ّ-
- انا بقولك ايه لؤه هللا يخليكي مش ناقصه غباء امال 

 من الصبح
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ابتسمت لؤه ابتسامه واسعه ثم قالت وھي تدير 
 -:ظھرھا له

 !!!امممممم ومين قالك اني موافقه عليك-
 + يا شيخه-

 اھا-
ما انتي ھتيجي معايا كده او كده فھتيجي معايا -

 بالذوق و+ اشيلك واجري
 -:احمرت وجنتاھا وھي تقول بغضب

 بس يا لؤي-
ھا وھو يقول بمداعبهضحك لؤي علي منظر :- 

احمريتي كده من الكKم بس امال لما اشيلك -
 !!ھتعملي ايه؟

 -:ضربته علي كتفه وھي تقول بغضب طفولي
ملكش دعوه بيا انا كده بقي عاجبك و+ مش -

عاجبك وبعدين اطلع بره مفيش حد موجود وزياد 
 زمانه جاي ولو شافك ھتحصل مشكله

 وھو يقول اقترب منھا وعلي شفتيه ابتسامه
 -:بمشاكسه

علي فكره انا اكتر واحد مش عاوزك تيجي معايا -
 بمزاجك عشان اخدك غصب عنك

 -:ازدادت ضربات قلبھا بعنف وھي تقول بتلعثم
 ل لؤي امشي من ھنا اناااا ااااه-

ابتسم بحب وھو يرفع سبابته في وجھھا ويقول 
 -:مھددا وھو يغمز لھا

 ھا قلتي ايه-
***********  

رغده من سياره فارس بعد ان اوصلھا الي خرجت 
 -:منزل ياسمين وھي تقول برقه
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 ميرسي جداا يا باشمھندس-
 -:اقترب فارس منھا وھو يقول بحب

احنا دلوقتي بره الشغل يعني مفيش لزوم تقوليلي -
 باشمھندس دي وبعدين زھقت منھا الصراحه

 -:ابتسمت برقه وھي تقول
 طب تحب اناديك ايه-

- فارس بسفارس طبعا   
 -:ابتسمت وھي تقول

 اوك ميرسي ليك يا فارس-
 -:اتسعت ابتسامته وھو يقول

 انا مكنتش اعرف ان اسمي حلو كده-
 -:ابتسمت وادارت ظھرھا له وھي تقول

 سKم يا فارس اشوفك بكره-
 -:قال فارس مشاكسا

 مفيش حتي اتفضل اشرب شاي-
 -:التفتت اليه مبتسمه وھي تقول بغموض

- كتيير اوي يا فارس مع بعض بس ھنشرب شاي 
 متستعجلش

 طيب ھبقي اكلمك في التليفون اتطمن عليكي-
 انا مش قاعده لوحدي فاكيد ھبقي كويسه سKم-
تركته وصعدت البنايه التي بھا منزل ياسمين لتجد 

 -:ياسمين واقفه علي بابا شقتھا وھي تقول بغضب
 !!مين الي وصلك ده يا رغده؟-

- ولمش تخليني ادخل ا+  
اغلقت ياسمين الباب بعد ان دخلت رغده ولحقت 

 -:بھا الي حجرتھم وھي تقول
 اديكي دخلتي اھو قوليلي مين ده بقي-

 -:قالت في +مبا+ه
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 ده فارس حفيد حامد المنضوري-
- مش ده الي انتي قلتيلي انك كنتي ! فارس؟

 قابلتيه قبل كده ومكنتيش تعرفي انه قريبك
 اه ھو-

قول باستنكارضيقت عينيھا وھي ت :- 
ومخلياه يوصلك ليه يا رغده؟ وبعدين انتي مكنتيش -

 طيقاه ايه الي حصل فجاه
 -:رفعت كتفيھا وھي تقول في +مبا+ه

 ما انا لسه مش طيقاه-
انا مش فاھمه انتي بتعملي ايه يا رغده و+ عاوزه -

 توصلي +يه
 -:لمعت عينا رغده وھي تقول بشر

- يا ياسمينعاوزه ارجع حق امي وابويا   
قاطع رد ياسمين رنين ھاتف رغده التي ما ان اجابت 

 -:حتي سمعت صوت فارس وھو يقول
 ده رقمي يا رغده سجليه بقي-

 اكيد يا فارس وبعدين انا كنت حاسه ان ده رقمك--
 -:ھتف مسرعا وھو + يصدق نفسه

 بجد
 اه-

 -:ابتسم وھو يقول
 طب عرفتي ازاي-

- حاسس عموما امممم مش عارفه بس قلبي كان 
انا +زم اقفل دلوقتي عشان مش فاضيه سKم 

 اشوفك بكره يا فارس
 سKم-

اغلقت رغده الخط ونظرت لياسمين لتقابلھا نظراتھا 
 -:الغاضبه وھي تقول
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 !!انتي ناويه علي ايه؟-
 قلتلك يا ياسمين ھي صوره بقي-

 وايه دخل فارس-
 -:ضيقت عينا رغده في تنمر وھي تقول

- ي لKنتقام يا ياسمين عن طريق فارس ھو طريق
فارس ھدخل عائله المنضوري بمنتھي السھوله 

ومن غير اي تعب فارس مسھل الموضوع عليا 
 خالص

- حرام عليكي بتستغلي !! رغده انتي اتجننتي؟
طب !!! فارس وتضحكي عليه عشان توصلي لھدفك

 !!ذنبه ايه تحطميله قلبه؟
 -:صرخت رغده

- ي يا ياسمين وانا ذنبه انه من عائله المنضور
اقسمت اني ھھد العائله دي وھرجع حق امي 

 وابويا
 -:ھتفت بھا ياسمين

بس مش بالطريقه دي يا رغده حرام عليكي بجد -
 وبعدين ما انتي من العائله دي و+ نسيتي

 + انا مش من العائله دي ومتربتش معاھم-
اكيد مش كل العائله وحشه يا رغده وبعدين كل -

منضوري ملھمش ذنب دول كانوا عيال احفاد حامد ال
 ومش اذوكوا باي حاجه

ياسمين انتي عمرك ما ھتفھمي +نك متعرفيش -
ايه الي ھما عملوه في امي وابويا وبالنسبه انك 

بتقولي ان دول ملھمش ذنب فھقولك ان كل واحد 
بيطلع +ھله وحتي لو فعK ملھمش ذنب يبقي 

نعيني ھحسر اھاليھم علي و+دھم ومتحاوليش تق
باي حاجه تانيه +ن قلبي دلوقتي مفيھوش رحمه يا 
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 ياسمين مفيھوش غير ا+نتقام والكره وبس
 
 

العشرونالفصل   
*************  

لؤي مش معني اني جيت معاك اني موافقه انا -
جيت معاك بس عشان عرفاك مجنون وكنت 

ھتاخدني بالعافيه بس انا مستحيل اوافق انك تكتب 
 خطبت البنت دي كتابك عليا من غير ما تقولي انت

ليه ولما ا+قي سبب مقنع للي انت عملته ساعتھا 
ھوافق بس برضه مش كده +زم جدي وماما وزينه 

وزياد وفارس وكريم يكونوا موجودين مش ھروح معاك 
 كده وارجع اقولھم باركولي انا اتجوزت

 -:التفت اليھا لؤي وھو يقول
ومين قالك اني ھعمل كده يا ستي ھو انتي يعني -

ش حقك تفرحي انا ھحكيلك انا عملت كده ليه م
بس اوعديني ان الكKم الي ھقولھولك يفضل بيني 

 وبينك ومتحكيھوش +ي حد حتي لزينه
 اوعدك-

**************  
 !!!يعني انتي الي نشرتي ا+خبار دي؟-

 -:ضحكت ميار وھي تقول
 !امال فاكر مين يعني؟-
 -:ضحك عمرو وھو يقول

-   سھله ابداده انتي طلعتي مش
 امال انت فاكر ايه-

 طب وھتعملي ايه مع كريم-
+اا كريم ده انا جبت اخري منه خKص ده واحد -
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 معقد وغبي وانا زھقت منه خKص
 اممممممم طيب كويس بقولك ايه عاوز اقابلك-

 اوك يا عمرو بس ھنتقابل فين-
 -:رد بخبث

 ھتعرفي لما اقابلك-
 اوك باي-

 باي-
**********  

يدھا علي كتفه وھي تقول باسفوضعت  :- 
انا اسفه مكنتش اعرف انت عملت كده ليه بس انا -

 كمان اتصدمت ومكنتش قادره اصدق
 -:التفت اليھا مبتسما وھو يقول

انا مش بقولك كده عشان تعتذري انا بقولك عشان -
تعرفي اني عمري ما خنتك او فكرت اني اسيبك لؤه 

ل حياتي لما انا عمري ما حبيت حد غيرك انتي ك
فكرت اني ممكن اخسرك مكنتش عارف اعمل ايه 
قلت اسمع كKمھا واسيبك عشان متاذكيش بس 

بعدھا لقيتك تعبتي وبعدتي عني وانا مقدرتش 
استحمل اكتر من كده وخصوصا وماما عايزه 

 تدبسني وتكتب كتابي علي الي اسمھا مني دي
 -:ترقرقت الدموع في عينيھا وھي تقول

- انا !! فه مامتك بتكرھني اوي كده ليه؟انا مش عار
 مش عارفه انا عملت ايه وحش عشان تكرھني كده
انتي معملتيش اي حاجه يا لؤه العيب مش فيكي -

العيب فيھا ھي ھي مبتحبش اي حد حتي 
 مبتحبش و+دھا مبتحبش غير الفلوس وبس

بس ھي ھتفضل امي ومقدرش اقول الي عرفته ده 
ب وكمان ممكن تدخل +ي حد +نھا اكيد ھتتعاق
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السجن لمحاوله التخلص منك انا مش عارف اعمل 
 ايه بس ھي امي وانا

 -:اشارت له لؤه ان يصمت وھي تقول
انا فھماك وعلي فكره ده شئ طبيعي انك تعمل -

ده دي مامتك ومھما ھي عملت انت مطالب انك 
تعاملھا باحترام وحب وانا مش بلومك ابدا واوعدك يا 

تھولي مفيش مخلوق ھيعرف عنه لؤي الي انت قل
 حاجه

 -:تنھد لؤي وھو يقول
انا ربنا عوضني عن اي حاجه وحشه حصلتلي في -

 حياتي بيكي انتي انا بحبك اوي يا لؤه
 -:ابتسمت له بحب وھي تقول

بس متبقاش تقرر عني بعد كده كنت المفروض -
تيجي تحكيلي وانا اختار +ن دي حياتي انا وانت 

مني المفروض تسيبني انا اختارمينفعش تقرر بدل   
 -:ابتسم لھا لؤي وھو يقول

 طب اختاري-
 -:ابتسمت بخجل وھي تقول

اختارك انت يا لؤي مھما كان الي ھيحصلي انا -
مش ھسيبك وھفضل معاك وبعدين مفيش حد 
بيموت ناقص عمر الي ربنا كاتبه ھيحصل مھما 

 حصل
- اابعد الشر عليكي متتكلميش عن الموت يا لؤه ابدا  

 -:ابتسمت وھي تقول في مرح
 وھو كذلك-

**************  
 -:امسك زياد ھاتفه ليرد علي والدته التي قالت

 !زياد انت فين؟-
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 انا مروح اھو يا ماما كان ورايا شغل فتاخرت شويه-
 لؤه مش في البيت يا زياد-

 امال فين؟-
 -:تنھدت انعام وھي تقول

 لؤي خدھا-
و يقول بغضباوقف زياد فجاه السياره وھ :- 

وانتي عرفتي منين! يعني ايه خدھا؟!!! نعم؟  
لؤي راح خدھا وھي مشيت معاه وكلمني وقال انه -

 عاوز يكتب كتابه عليھا وعاوزني انا وجدك نيجي و
 -:قاطعھا زياد وھو يقول بغضب

+ مش ھيتجوزھا لو ھيموت مش ھياخدھا برضه يا -
 ماما

- موافقهمش في ايدك تعمل حاجه يا زياد لؤه   
- بعد كل الي !!! ھي غبيه ومجنونه ازاي توافق

بعد ما سابھا وخطب غيرھا وبعد ما !! عمله ده
بسببه الناس كلھا اتكلمت عليھا وبعد ما اتنشر 

 الكKم الزفت ده عنھا
زياد لؤه بتحب لؤي وانت عارف ده كويس وعارف -

حالتھا كانت عامله ازاي من غيره وبعدين احنا 
 كده ليه ولؤه لما كلمتني قالت منعرفش لؤي عمل

انھا عرفت لؤي عمل كده ليه وانھا عذراه ومسامحاه 
 وانھا لو كانت مكانه كانت ھتعمل كده

 يعني انتي موافقه؟-
انا ميھمنيش غير سعاده بنتي يا زياد وسعادتھا مع -

 لؤي
 وجدي-

وجدك عاوز يخلي الناس تبطل كKم واكبر رد ممكن -
ي اتقال علي لؤه ھو جواز يترد علي كل الكKم ال
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 لؤي منھا
 -:ھتف بغضب

 خليھا تشبع بيه مش رايح-
زياد اختك ملھاش غيرك لو مرحتش انت عارف -

ھيحصلھا ايه زياد احنا ما صدقنا انھا بقت كويسه 
والدكتور قايل محدش يزعلھا وبعدين متفتكرنيش 
مبسوطه يعني انا بس عاوزه سعاده بنتي وانھا 

جه تانيه متھمنيشتبقي كويسه واي حا  
 -:ضغط زياد علي اسنانه في غضب وھو يقول

 والباشا معرف امه وابوه و+ خايف-
+ فريال وابراھيم ميعرفوش وجدك قال محدش -

يقولھم وانا وجدك وعلياء جايين كريم مرضيش يجي 
والصراحه احسن انه مجاش +نه زعKن من لؤه 

بني جداااا ومش طايقھا + ھي و+ لؤي زياد يا ا
عشان خاطري تعالي ومتسيبش اختك +زم اخوھا 

 الكبير يبقي معاھا
 -:تنھد زياد في يأس وھو يقول

 طيب يا ماما خKص سKم-
اغلق زياد الھاتف وھو يزفر في ضيق وغضب من 

 -:اخته وھو يقول بحزن
 !!!!ليه بتقللي من قيمتك يا لؤه-

**************  
ا الجنان الذي كانت صدمه للجميع عندما علموا بھذ

يفتعله لؤي ولؤه لكن ما من احد استطاع ان يثني 
لؤه عن قرارھا وكانت تخبر الجميع ان لؤي ليس 

خائنا بل ھو تعذب اكثر منھا وانھا فعل ھذا ا+مر فقط 
 +جلھا

واخيرا تم كتب الكتاب في جو مشحون من الغضب 
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والضيق والتحفظ خالي تماما من اي فرح سوي 
التي لم يكن لھا اي حدودفرحه لؤه ولؤي   

 -:وقفت لؤه تحتضن زينه في حب وھي تقول بمرح
 باركيلي يا موزتي بقيت مودام-

 -:ابتسمت زينه وھي تقول بھدوء
 مبروك-

ترقرقت الدموع في عيني لؤه واحتضنت زينه بشده 
 -:وھي تقول

عشان خاطري متعاملونيش بالطريقه دي يا زينه انا -
 عارفه ان انا

- ممنوع العياط النھارده انتي ھشششش بس 
 عروسه و+ نسيتي

 -:ابتسمت لؤه بسخريه
اه عروسه فعK وكل الي حواليھا متضايقين منھا -

ومكنوش عاوزين يجو واولھم كريم اخويا الي 
مرضيش يجي وزياد الي جه وكانه مش موجود 

ومتجاھلني خالص وانتي بتكلميني بس من جواكي 
اكي وامي بتضحك متضايقه مني وعاوزه تتخانق مع

في وشي ومن جواھا بتتحسر عليا وجدي وافق 
 عشان يسكت الكKم الي اتقال عليا فعK عروسه

 -:تنھدت زينه بيأس وھي تقول
متنسيش ان ده اختيارك و+زم تتحمليه سواء كان -

صح او غلط مش ھكذب عليكي واقولك اني 
مبسوطالك +نك عارفه كويس اوي انا بحبك اد ايه 

ي قدرتي تسامحي لؤي علي الي عمله ولو انت
معاكي فانا مش قادره ومستحيل اسامحه كنتي 

انتي بتتعذبي وھو كان بيخطب كل يوم ويوم كKم 
 زي الزفت يتقال عليكي وھو عادي وعايش حياته و
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 -:قاطعتھا لؤه وھي تقول بحزن
ليه كلكوا ظالمينه لؤي عمره ما اذاني ابدا وانتي -

ھتصدقيني لو قلتلك !!!  وھو؟بتقولي انا اتعذبت طب
 انه اتعذب اكتر مني

زينه انتي عمرك ما كنتي بتظني في حد كده 
متنسيش ان بعض الظن اثم زينه انتي بتثقي فيا 

 !صح؟
 اكيد-

يبقي لما اقولك ان لؤي عمل كده عشاني -
تصدقيني عمل كده عشان بيحبني وبيخاف عليا 

 ولKسف مش ھقدر اوضحلك اكتر من كده
زينه وھي تقبلھا وتقولتنھدت  :- 

عموما زي ما قلتلك دي حياتك انتي وانتي الي من -
حقك تختاري شريك حياتك احنا من حقنا ننصحك 

ونقولك راينا بس في النھايه القرار ا+خير ليكي انتي 
 ودي حياتك

 -:ابتسمت لؤه وھي تقول-
 طب ايه طيب مش ھتقوليلي مبروك-

 -:ردت في مرح
 تدفعي كام-
نيھا وھي تقول باستنكارضيقت عي :- 

 ماديه حقيره-
 -:احتضنتھا زينه وقبلت وجنتھا وھي تقول

 مبروك يا احلي بنوته في الدنيا-
 -:التفتت لؤه خلفھا لتقول مسرعه

 !فين زياد؟-
 -:ردت انعام في ياس

 خد مفاتيح عربيته ولسه خارج-
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جرت لؤه مسرعه لتلحق به وھي تنادي عليه وقف 
رك حتي اقتربت منه وھي تقول زياد مكانه + يتح

 -:بعتاب
ھتمشي حتي من غير ما تبصلي وتقولي اي -

حاجه زياد قول اي حاجه زعقلي او اضربني حتي 
 بس متتجاھلنيش كده

 -:احتضنته وھي تبكي وتقول
مھما كان لؤي غالي عندي انت عارف كويس اوي -
انك رقم واحد عندي وانا مقدرش استحمل تجاھلك 

ي تعرف لو اي حد تاني عاملني ليا بالطريقه د
المعامله دي مش ھتضايق بس معاك انت مقدرش 

تعرف مع ان كريم ھو كمان اخويا بس عدم وجوده 
مزعلنيش اوي +ن كريم وانا طول عمرنا بعاد عن 

بعض مش زيي انا وانت بس عشان خاطري 
متزعلش مني بس وهللا انا سعادتي مش ھتكون 

بني اوي انت غير مع لؤي وبس وھو كمان بيح
متعرفش يا زياد ھو اتعذب ازاي كلكوا شايفني انا 

الضحيه بس الحقيقه ان لؤي ھو كمان ضحيه ضحيه 
لناس طماعه ميھمھمش غير نفسھم والفلوس 

 وبس لؤي عمل كده عشان يحميني يا زياد من م
 -:بترت عبارتھا وھي تقول

مقدرش اتكلم اكتر من كده بس زي ما قلتلك يا -
هللا العظيم مظلومزياد لؤي و  

 -:مسح زياد علي راسھا وھو يقول
لولو حبيبتي انتي عارفه ان انا ميھمنيش حاجه -

في الدنيا دي اكتر من سعاده حبيبتي الصغيره بس 
يا لولو يا قلبي انا عمري ما كنت معترض من 

ارتباطك بلؤي +ني شفتكوا بتحبوا بعض وشفت 
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 لؤي ھيحافظ عليكي بس بعد كل الي حصل ده
مكنش ينفع ترجعيله بمجرد ما يجيلك كان +زم 

تعززي نفسك يا لؤه حتي لو مكنش ليه ذنب زي ما 
 بتقولي بس ھو

 -:قاطعته لؤه وھي تقول
انا موافقتش علي كتب الكتاب غير بعد ما عرفت -

الحقيقه يا زياد ولقيت اني انا كمان ظلمته اوي 
لمجرد تفكيري انه اتخلي عني رغم اني قلتله انه 
اتصرف غلط وانه كان +زم ياخد برائي +ن ده حياتنا 

احنا ا+تنين بس لما بدلت ا+دوار وحطيت نفسي 
مكانه لقيت نفسي اني اكييد ھعمل كده ھضحي 

 بكل حاجه عشان احمي حبيبي
احتضنھا زياد وقبل راسھا فنظرت اليه وھي تقول 

 -:باكيه
 زعKن مني--

 -:مسح دموعھا وھو يقول
ن حبيبتي الصغيرهمقدرش ازعل م  

 + + + انا كده بقي اغير-
التفتا الي مصدر الصوت ليجدا لؤي الذي قال في 

 -:مرح
- ده انتي يا شيخه !! ايه يا لؤه ھو كله زياد و+ ايه؟

مقلتليش حتي مبروك وطلعتي تجري دلوقتي 
 !!الناس يقولو ايه بقي؟

 -:ابتسم زياد مجامله ثم قال
- يK نروح! دين ھنا كتير؟طب ايه يعني ھتفضلوا قاع  

+ يا زياد انتو روحوا زي ما انتوا عايزين انما انا ھاخد -
 حبيبي ونخرج نتفسح شويه

 + + يا لؤي مش ليا مزاج خKص مره تانيه باذن هللا-
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 -:رد زياد بحسم
+ يا لؤه ھتروحي وھتتفسحي وھتعملي كل الي -

ناانتي عيزاه يK يا لؤي خد البت الكئيبه دي من ھ  
 -:ابتسمت لؤه بفرح وھي تقول بمرح

 طب ما تيجي معانا-
 -:نظر لھا لؤي بغضب فضحك زياد وھو يقول

 حرام عليكي يا لؤه انتي عاوزه لؤي يقتلني و+ ايه-
يقتلك ليه بس ده انت ھتسلينا بدل ما نبقي -

 !!!قاعدين لوحدنا مش كده يا لؤي
 -:ضغط علي اسنانه في غضب ثم قال بغيظ

- عا يا زياد تنور وهللا وبالمره تيجي عمتي اكيد طب
 بقي وجدي والعائله كلھا

 -:صفقت بيديھا كا+طفال وھي تقول
اه وهللا بجد ھتبقي روعه وزينه كمان تيجي معانا -

 ھننبسط اوي ھروح اناديھا
 -:امسك زياد يدھا وھو يقول

- !! استني يا ھبله تنادي مين يا بت انتي اتجننتي؟
ليه؟ واحد وھيخرج مع مراته احنا احنا نخرج معاكوا 

 نيجي ليه بقي
 -:مطت شفتيھا في ضيق وھي تقول

 ما لؤي مش معترض يا زياد-
 -:ضحك زياد واعطي يدھا للؤي وھو يقول مازحا

 ربنا يصبرك علي ما بKك-
 -:شھقت لؤه وھي تقول بصدمه

 !!!كده يا زياد؟-
التفتت اليه بعد ان ذھب زياد لتري الشرر يتطاير من 

 -:عينه وھو يقول مقلدا صوتھا
ما تيجي معانا يا زياد + وكمان بعديھا انا ھدخل -
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 انادي زينه
 ايه يا لؤي بتتريق ليه-

لولو حبيبتي طلب صغير اد كده بمناسبه كتب -
 كتابي وكده

 ايه-
ابوس دماغك يا شيخه بKش غباء النھارده بس -

 يعني اديله اجازه النھارده هللا يخليكي
- يعنيبقي كده   

-Kيا لولو يا حبيبتي نخرج بدل ما نتخانق ي Kي 
***************  

يا ميار يا حبيبتي ما انا قلتلك بس لؤي يكتب كتابه -
  علي مني وھكلم ماما علي طول علينا

ما انت كل يوم تطلعلي بحجه شكل وانا مش -
 مستريحالك يا عمرو

يا حبيبه قلبي ھو بايدي يعني ما انتي عارفه -
وف بقيالظر  

خKص ماشي يا عمرو بس ياريت تكون مبتلعبش -
بيا +نك لو كنت بتلعب صدقني ھتندم كتير وتبقي 

 لسه معرفتش مين ھي ميار
العب ايه بس يا بنتي وھو في حد برضه يعرف -

 يKعب الوحش
  طب كويس انك عارف-

 -:ھتف عمرو بخبث
بس انتي مستعجله ليه كده يا ميار ما احنا كده -

وزينكده متج  
 -:ھتفت بغضب

انا عاوزه رسمي يا عمرو قلتلك وبKش تتكلم كتير -
 في الموضوع ده
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خKص ماشي يا قلبي تمام بس قوليلي بقي -
يعني انا بحبك وانتي بتحبيني طب معلقه كريم ليه 

 مقلتيلھوش ليه انك مش عوزاه
+ يا حبيبي انا +زم طKما ھسيب اي حد من الي -

لبھم مش اسيبھم كده كنت معاھم +زم اكسر ق
وخKص وكريم ده مش ھقوله كده في التليفون + 
ده انا +زم اشوف الصدمه علي وشه واحنا بنعلن 
جوازنا ياااه ھفرح فيه اوي قال وھو الي كان عاوز 

 !!يتحكم فيا ده عبيط ده و+ ايه؟
 طب ايه نظريه ان +زم تحطمي قلوبھم يعني-

-  كل البنات امممممم عشان لو سبت واحد ھيكره
 ومش ھيبقي عاوز يحب او يرتبط باي بنت تانيه

 !وانتي ھتستفيدي ايه؟-
و+ حاجه بس افرض الي سبته ده طلع كويس جداا -

وانا خسرت لما سبته اخلي حد غيري ياخده؟ انا 
 ماشيه بنظريه لو مكنش ليا مش ھيبقي لغيري

**************  
 !!لولو مالك؟-

 -:تنھدت لؤه وھي تقول
- ت راسمه صور تانيه ليوم كتب كتابنا بس كن

النھارده اتصدمت بجد متضايقه اوي انھم لسه 
شايفينك غلطان ببقي نفسي انطق واقولھم انت 

 عملت كده ليه وبمسك نفسي علي اخر لحظه
لؤه تقدري تقولي لو عايزه تقولي انا لما فكرت -

لقيت نفسي اناني اوي وانتي علي طول تفھميني 
 اي حاجه اقولھا بس بجد لھنا وتوافقيني علي

ومينفعش اسكت انا امي حاولت تقتلك و+زم 
تتعاقب مينفعش اسكت عن حقك كده ومينفعش 
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 ابقي عارف مجرم واتستر عليه عشان انانيتي
- !! ھشششش اسكت شويه انت رغاي كده ليه؟

حد قالك اني زعKنه حد اشتكالك يا عم انت وبعدين 
 احكي وبعدين انا انا مش بقولك كده عشان تقولي

 مستحيل احكي واجيب الحزن لحبيبي
 بس-

 -:وضعت يدھا فمه وھي تقول
بس بقي احنا ناس كئيبه وهللا النھارده اتكتب كتابنا -

 وقاعدين نتكلم في كKم غريب
 -:قبل لؤي باطن يدھا وھو يقول بحب

طب يK يا ستي خلصي اكلك بسرعه عشان -
 اوديكي مكان بتحبيه اوي

 !!فين ده؟-
 -:اتسعت ابتسامته وھو يقول

 المKھي-
فتحت فمھا من الدھشه وظلت تحدق بوجھه حتي 

 -:استفاقت من دھشتھا علي صوته وھو يقول
 اقفلي يا بنتي انتي عامله كده ليه

لؤي قول وهللا ھتوديني المKھي ده انت عمرك ما -
 !!وافقت توديني ھتوديني النھارده؟ّ

 وهللا يا ستي ھوديكي-
- يدھا وقامت من مكانھا وھي تقولصفقت ب :- 

 طب يK بسرعه-
+ مفيش مرواح في حته غير لما تخلصي اكلك -

 فاھمه؟
 يووووه بقي طيب حاضر اھو-

 ابتسما معا ثم تابعا تناول طعامھما
*************  
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يا جماعه خKص بقي الي حصل حصل ھنعمل ايه -
يعني وبعدين لؤه اكدت للكل ان لؤي مظلوم وان في 

ر في الموضوع المھم دلوقتي تفكوا شويه وبKش س
 التكشيره دي يا عمتي

 -:ردت انعام بضيق
انا كل خوفي من العقربه فريال يا تري اما تعرف -

!!! ھتعمل ايه يا تري ممكن تجبر لؤي انه يسيبھا؟
 !!!وساعتھا ھتبقي بنتي مطلقه

قام زياد من مكانه في ضيق وھو يجذب فارس من 
 -: متوجھا الي حجرتهذراعه وقال وھو

 اتفائلوا بالخير وباذن هللا كل حاجه ھتبقي تمام-
 دخل زياد وفارس الي الحجره

 !!!ايه يا ابني في ايه سحبتني ليه كده؟-
بص يا فارس الفتره الي فاتت دي نسيت اقولك -
علي حاجه مھمه بسبب انشغالي مع لؤه وكده 
المھم عاوز اسئلك سؤال ھي البنت الي كانت 

ك في المكتب دي ھي البنت الي انت قابلتھا عند
 قبل كده وقلتلي انك بتحبھا؟

 -:اتسعت ابتسامه فارس وھو يقول بمرح
ده انت طلعت مركز معايا اوي يا عم زياد وانا -

 مكنتش واخد بالي + وطلعت قوي المKحظه كمان
 يا ابني اھدي مش وقت ھذار-

 !!ايه في ايه؟-
- ا الي انا قابلتھا مرتين فاكر البنت الي حكتلك عليھ

 دي
 اه-

 -:تنھد زياد وھو يقول
 ھي نفس البنت يا فارس-
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 -:جحظت عينا فارس وھو يقول يدھشة
 مستحيل-

 فارس
 -:ھتف بغضب وعيناه قد دمعت

مستحيل يا زياد البنت الي انت قابلتھا كنت قايلي -
انھا متجوزه مستحيل + + + مش بعد ما لقيتھا 

 ھتضيع مني
- ديفارس اھ  

 -:صرخ فارس في وجھه وھو يقول
 مش عاوز اتكلم مع حد سيبني لوحدي يا زياد-

 -:تنھد في ضيق واسي وھو يقول
يا ابني الي كانت متجوزاه ده انسان متخلف وغبي -

وھجم عليھا وكان عاوز يخطفھا وھي باين كانت 
قايله انھا ھترفع عليه قضيه خلع باين مش فاكر 

يعني طب ليه الصدمه يعني مش ميته في دباديبه 
 دي

 زياد متنرفذنيش انا مش طايق نفسي اساسا-
 اتعلمت منك الغKسه افارس-

 -:ھتف محذرا
 !!زيااااااد؟-

 -:ضحك زياد وھو يقول
خKص انا خارج بدل ما انضرب بس با< عليك -

متزعلش مني انا كنت بھذر معاك عشان اخفف 
 عليك ومكنش قصدي اضايقك

زياد من الغرفهاومأ له براسه فخرج   
********************  

 انا انبسطت اوي يا لؤي ميرسي بجد-
 -:تحسس وجھھا بيده وھو يقول بحب

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


اوعدك يا لؤه اني طول ما انا عايش ھفضل ابسطك -
واعمل كل حاجه عشان ارضيكي يا اغلي وارق 

 واجمل انسانه في الدنيا بحبك يا لولتي
 -:ابتسمت لؤه بخجل وھي تقول

- لي خير يا لؤيتصبح ع  
 -:ابتسم وھو يقول

وانتي من اھله واعملي حسابك بكره ھنخرج من -
  بدري والففك اسكندريه كلھا

- ده انا خKص مش قادره امشي !!! اكتر من كده
 علي رجلي

 عادي يا قلبي اشيلك مفيش مشكله-
 -:رفعت حاجبھا وھي تقول

 انت شارب ايه يا لؤي-
- من ھناانا غلطان تصدقي يK اجري امش   

 حاضر-
 يا اخواااتي علي ا+دب-

ضحكت لؤه برقه ثم خرجت من السياره وتبعھا لؤي 
 -:وقفت لؤه وھي تقول

 ما تمشي بقي-
امشي اروح فين يا ھبله ھبات في الشارع -

اكيد ھبات ھنا يا ذكيه!!! يعني؟  
 !ايه ده بجد؟-

- اه وربنا احب فيكي اندھاشك علي اغبي !! شفتي
 الحجات

- رخمتصدق انك   
 استنب بس-

 عاوز ايه-
 بحبك بقي-
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 -:نظرت اليه وھي تقول لتستفزه
 وانا عاوزه انام بقي-

ابتسم لؤي واقترب منھا ليطبع قبله رقيقه بجانب 
 -:شفتيھا وھو يقول

 تصبحي علي خير يا لولتي-
دفعته لؤه عنھا وقد احمر وجھھا بشده وھي تقول 

 -:بغضب
 تصدق انك قليل ا+دب-

 المنزل تاركه خلفھا ضحكات لؤي وجرت الي داخل
 المتتاليه التي تستفزھا بشده

*************  
 استني يا فارس رايح فين-

  رايحلھا-
 !رايح لمين يا مجنون انت مش عارف الساعه كام؟-
لم يستمع اليه فارس بل خرج مسرعا الي سيارته 

اخرج ھاتفه واتصل برغده التي اجابت بعد مده 
 قصيره

 اذيك يا فارس-
 -:رد باقتضاب

عاوز اشوفك ضروري في موضوع مھم انا جايلك في -
 الطريق سKم

 سKم-
 -:اغلقت رغده الخط والتفتت الي ياسمين قائله
ياسمين انا خايفه اوي نبره فارس كانت غريبه -

 !!!معقول يكون عرف حاجه؟
معقول طبعا امال انتي فاكره انك ھتفضلي كده -

 ومحدش ھيكشفك في مره
سخريهردت في  :- 
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 مشجعاني انتي خالص الصراحه-
+ عشان انتي غلط وانا مش عاوزه اشترك معاكي -
في حاجه انا عارفه انھا غلط لما تستغلي واحد برئ 

وتلعبي بمشاعره عشان توصلي للي انتي عيزاه 
 يبقي ده غلبط و+ مش غلط

صرخت رغده في وجھھا والدموع قد تساقطت من 
 -:عينيھا

- خد حق ابويا وامي مش غلط طبعا + مش غلط لما ا
وانتي ھتفھمي منين ما الي ايده في المياه مش 

زي الي ايده في النار انا امي اتقتلت يا ياسمين و+ 
نسيتي ولحد دلوقتي مش معروف مين الي ھجم 

عليھا بس انا متاكده انه سامح بس الحيوان 
مخKش و+ دليل وراه ومعرفش ليه ماما اما كانت 

ه مقالتليش علي الي ھجم عليھا مش بنكلمني لي
 عارفه ليه

اقتربت منھا ياسمين تھدائھا فابتعدت عنھا رغده 
 -:وھي تقول

بصي يا ياسمين انتي الي صممتي اني اجي اقعد -
ھنا معاكي بدل ما اقعد لوحدي بس لو قعدتي ھنا 

ھتخليكي كل شويه تضايقيني كده يبقي بKش 
 منھا احسن انا عارفه ده مش بيتي و

 -:قاطعتھا ياسمين بغضب وھو يقول
- انتي فاھمه !!! ايه الھبل الي بتقوليه ده يا رغده؟

لتكوني بتتكلمي وانتي نايمه !! انتي بتقولي ايه
بKش جنان واوعي تكرري الكKم الفارغ ده مره تانيه 

 احنا اخوات وعمر ما كان فيه بينا الكKم ده
 -:قاطع رد رغده رنين ھاتفھا فقالت

- رس انا نازله اشوفه عاوز ايه مش ھتاخرده فا  
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****************  
 بت يا لؤه استني-

بس يا لؤي متكلمنيش انا مكنتش متوقعه انك كده -
 ابدا انت ازاي تعمل كده

 -:حاول كتم ضحكاته وھو يقول
+ انا كده ھرجعك لعمتي يا لؤه اصل محدش قالي -

 انك ھبله
- ه ايه يعني انت الي غلطان وكمان بتشتمني د

 الجبروت ده يا شيخ
 اه وهللا ھو جبروت فعK ربنا علي المفتري-

 طب وسع بقي-
 امسك لؤي يدھا فابتعدت عنه وھي تنظر له بغضب

 -:انفجر ضاحكا وھو يقول
لؤه حبيبتي انتي حضرتي كتب الكتاب و+ + يعني -

 عاوز اعرف انا جوزك يا ھبله
- المره ايه جوزي يعني اعملك ايه حضرتك ھفوتھالك 

 دي يا لؤي بس المره الجايه ھقول لزياد
+اااا كده كتير اجري يا لؤه امشي انا صرفت نظر -

 عن موضوع جوازنا ربنا يصبرني يااااارب
***************  

في ايه يا فارس خضتني ايه الموضوع الي -
 !!ميتاجلش ده؟

 !!!رغده انتي متجوزه؟؟؟-
 وقالت تنھدت رغده وقد علمت انه لم يعرف شيئا

 -:ضاحكه
 يا شيخ انا قلت في مصيبه-

 -:ھتف بغضب
 !!!وھي دي مش مصيبه-
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 !!!وده يزعلك في ايه؟-
 رغده انا بحبك-

+ تعلم لما تاثرت ھكذا بھذه الجمله فظل جسدھا 
يرتجف وقلبھا ينبض بعنف ا+ انھا ذكرت نفسھا 

 -:بانتقامھا فقالت بھدوء
- فارس من امتي ايه الكKم الغريب الي بتقوله ده يا 

 !!!يعني؟
بحبك من اول عيني ما جت في عنيكي بحبك -

ومش قادر اعيش من غيرك بحبك واتمني كل لحظه 
 اعيشھا معاك بحبك اوي يا رغده

التقطت رغده انفاسھا بصعوبه ثم تداركت نفسھا 
 -:وقررت الضرب علي الحديد وھو ساخن فقالت

 بتحب واحده مطلقه-
 -:ھتف فارس فرحا

- معني كده انك اطلقتي خKص! !مطلقه؟  
 ايوه يا فارس-

 رغده بحبك تتجوزيني
ابتسمت رغده بخبث وقد تحقق مرادھا فقالت 

 -:بھدوء
واھلك بقي ھيرضوا يجوزوك لواحده كان مكتوب -

 !!كتابھا قبل كده؟
 -:ھتف فارس بغضب

دي حياتي انا ومحدش ليه الحق ان يقرر بدالي انا -
محدش غيري انا مش عيل صغير دي حياتي انا و

الي ھيختارلي شريكه حياتي وانا اخترتك انتي يا 
 رغده عشان بحبك ومش قادر اصبر اكتر من كده

 بس انت متعرفش عني حاجه-
 + انا عرفت عنك كل حاجه من شويه-
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 -:اكفھر وجه رغده وازدردت ريقھا بصعوبه وھي تقول
 !!!عرفت عني ايه؟-

- ك من زمان عرفت انك كنتي عايشه وحيده مع مامت
وانكوا عايشين في اسكندريه من فتره وان بباكي 

مات من زمان ومامتك توفت من اسبوع تقريبا وانك 
 في كليه فنون جميله

تنھدت في ارتياح فھو + يعرف اكثر مما يعرفه 
 -:الجميع فقالت وھي تتصنع الخجل
 خKص يا فارس سيبني افكر شويه-

- ه انا مش بجد حرام كد!! لسه ھتفكري يا رغده؟
قادر وهللا خKص ماشي بس هللا يخليكي بكره تردي 

 عليا ضروري
 -:ابتسمت وھي تقول بمكر

 ماشي يا فارس بكره ھرد عليك باذن هللا-
****************  

 كريم قلتلك تعالي اسكندريه-
 -:ھتف بغضب

مش جاي يا زياد مش طايق اشوفھا و+ اشوفه -
تنين ھي حاسس اني لو شفتھم ھقتلھم ھما ا+

زباله اصK وتستاھل واحد زي لؤي عشان يديھا 
 علي دماغھا كل شويه

 -:رد زياد بغضب
احترم نفسك ومتتكلمش كلمه واحده علي اختك -

وا+ انت عارف ھعمل ايه ملكش دعوه بيھا ! فاھم؟؟
واياك تكلمھا وحش دي حياتھا ھي وھي الي من 

 حقھا تختار ھتعيش حياتھا كلھا مع مين و
كريم وھو يردد كلماته في سخريهقاطعه  :- 

حياتھا كلھا مين يا زياد طب بكره !! ّ!!حياتھا كلھا
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افكرك بكKمي ده ويومين وھتKقيه زھق منھا 
 ورماھا

اخرس يا كريم وا+ قسما عظما ھتشوف مني وش -
عمرك ما شفته انا مسمحش +ي حد انه يتكلم 

علي لؤه بطريقه مش كويسه ولو عاوز تجرب تشوف 
ي التاني جرب واتكلم كلمه زياده علي اختك وش

 وشوف ھعمل فيك ايه
يووووه يعني عايزني اعمل ايه اصقفلھا وانا شايفھا -

 بايعه نفسھا
 -:تنھد زياد وھو يقول

 مش ھتكلم كتير بكره +زم تيجي ضروري سKم-
***************  

 !!!!!نعم جواااز؟-
لت صرخت بھا ياسمين وقد اكفھر وجھھا بشده فقا

 -:رغده
فارس ساذج اوي وسھل الطريق عليا اوي وقريب -

جدا ھقدر ارتاح وارجع اعيش حياتي الطبيعيه بعد ما 
 اكون رجعت حق امي وابويا

 -:ھتفت ياسمين بسخريه وغضب
- انتي عمرك ما ھترتاحي يا رغده طKما !! ترتاحي؟

حطيتي في قلبك الكره والحقد وا+نتقام عمرك ما 
تي بتحفري قبرك بايديكي اعقلي ھترتاحي رغده ان

يا رغده ھتضيعي عمرك وتتجوزي واحد 
وھو كمان ذنبه ايه انه يفضل عايش !! مبتحبيھوش؟

في وھم في كذبه كبيره انتي عمKھا ذنبه ايه 
عشان تحطميله قلبه ذنبه ايه عشان تلعبي 

 !!!بمشاعره بالطريقه دي
امسكت رغده خصKت شعرھا تعبث بھا وھي تقول 
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اكتراثبعدم  :- 
 مين قالك اني ھتجوزه-

 -:تنھدت في ارتياح وھي تقول
 !يعني ھترفضيه؟-

 -:ابتسمت رغده في خبث وتابعت
 + طبعا ھقبل معنديش وقت اضيعه-

انا مش فاھمة حاجه انتي مش كنتي لسه -
 بتقولي مش

 -:قاطعتھا رغده وھي تقول بشراسه ومكر
 مش ھتجوزه بس ھوافق عليه-

- خك حاجه انتي بتتكلمي رغده انتي جري لم
 !!با+لغاز كده ليه؟

 -:اعتدلت رغده في جلستھا وھي تقول
بصي يا رغده ھتجوزه ومش ھتجوزه يعني ھوافق -

 عليه وھيكتب كتابه عليا وبس
 -:ابتلعت ياسمين ريقھا بصعوبه وھي تقول

 ازاي-
 -:تابعت رغده موضحه

يعني انا ھخليه يكتب كتابه عليا علي طول وبعدين -
جج اني مينفعش اقعد عندك بسبب اخوكي ھتح

الي جاي من السفر وھيستقر ھنا وطبعا فارس 
مجنون وغبي وھيصدقني بكل سھوله وساعتھا 

وھو كمان مش ھيفضل في ! ھيوديني فين؟
اسكندريه كتير و+زم ھيرجع واكيد مش ھيسيب 

مراته لوحدھا في محافظه تانيه وسرايا حامد 
ني ھناك وافضل المنضوري كبيره وھخليه ياخد

قاعده ھناك وطبعا ھأجل الفرح وساعتھا ھدمر 
 عائله المنضوري وھخليھم يقتله في بعض
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 -:تنھدت ياسمين في يأس وھي تقول بھدوء
 !وفارس ذنبه ايه؟-

 -:اشتد غضب رغده وھي تقول
فارس مش مKك عشان يصعب عليكي كده ده ابن -

حسن المنضوري كلھم زباله وظلموا امي وبھدلوھا 
ورمونا في الشارع وبعد ما ابويا مات برضه 

مسبوناش في حالنا واخيرا امي ھربت بيا وجت بيا 
فارس حتي لو !!! علي ھنا وانتي تقوليلي ذنبه ايه؟

معمليش حاجه +زم انتقم من ابوه فيه ساعتھا 
 ھيحس بكسره القلب والظلم لما يشوف ابنه اتدمر

  
 

والعشرونالحادي  **************  
 عندما وجدت ان رن ھاتف مني فردت مسرعه

 -:المتصل لؤي وھي تقول بغرور
 كنت عارفه انك ھتتصل-

 -: رد بجمله واحده
النھارد تكوني موجوده في السرايا عشان فيه 

 مفاجاه ظريفه ليكي اول ما ارجع من اسكندريه
اغلق الھاتف بعدھا دون ان يسمع ردھا وخرج من 

 غرفته وھو يرسل رساله للؤه
(  صحيتي اخرجيلي دلوقتي لولو صحيتي و+ لسه لو

 (عشان عاوزك في موضوع مھم
 -:جائه رساله منھا بعد وقت قصير تقول فيھا

 (صحيت ومش خارجه مش جايلي مزاج)
 ضحك لؤي وھو يحرك راسه في ياس ثم اتصل بھا

 !عاوز ايه؟-
يا بت ايه الرخامه بتاعتك دي في واحده ترد علي -
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 !جوزھا وتقوله عاوز ايه؟
 اه انا بقول-

بتسم لؤي وھو يقولا :- 
طب اخرجي دلوقتي عاوزك في موضوع وبعدين -

يعني قاعدين في نفس !! الي يشوفنا يقول ايه؟
البيت وبنتكلم في التليفون ده ايه العبط ده اخرجي 

 يا بت انتي اخلصي
 + مش خارجه-

 ماشي يا لؤه انا ھدخلك وهللا لو مخرجتيش-
- Kص خKص خKص خارجه تدخل فين انت مجنون خ

 خارجه اھو اھدي بقي
 ايوه كده ناس مبتجيش غير بالعين الحمره-

*****************  
 يا ماما مش عاوز انا اتجوز دلوقتي-

- عايز تتجوز !!! يا زياد يا ابني انت عايز تموتني؟
 امتي لو مش ھتتجوز دلوقتي؟

يا ماما يا حبيبتي بعد الشر عليكي بس انا ملقتش -
ھي دي كل الحكايهواحده مناسبه ليا بس   

 -:ھتفت انعام بغضب
- امال زينه تبقي ايه؟!!! وانت اتعميت يا زياد؟؟  

 -:صدم زياد وھو يقول بدھشه
 !زينه مين؟-

- متركز معايا شويه ھتكون زينه !! ايه يا زياد في ايه
زينه بنت خالك يا زياد مالھا دي كمان!! مين يعني  

 !!!يا ماما ملھاش بس زينه يا ماما-
- ني متجننيش لو فيھا عيب قوليا اب  

يا ماما يا حبيبتي مفيھاش اي عيب ومقدرش اقول -
اي كلمه عنھا بس زينه طول عمرھا بالنسبالي زي 
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لؤه بالظبط انا دايما شايفھا اختي تيجي دلوقتي 
ھي مكنتش في بالي خالص!!! وتقوليلي اتجوزھا  

 !!ومين في بالك يا اخويا-
 مفيش حد بس-

ي تقولقاطعته والدته وھ :- 
يا حبيبي انت شايفھا اختك عشان انت مفكرتش -
 فيھا غير كده بس فكر فيھا مره انھا ھتكون زوجتك

 يا ماما بقي-
 يا ابني فكر بس-

 -:قال في +مبا+ه لينھي الحديث بعدم اقتناع
 ان شاء هللا ان شاء هللا-

******************  
 ھا يا رغده قررتي ايه-

ان تراه متوترا ھكذا فقررت نظرت اليه وھي سعيده 
 -:اللعب باعصابه اكثر

بس يا فارس انا بصراحه مش عارفه اقولك ايه -
 يعني انا

 -:بدا فارس يتصبب عرقا وھو يقول في خوف
 رغده صدقيني لو وافقتي عمرك ما ھتندمي ابدا-

ابتسمت رغده وھي تنظر لKرض وھي تقول بصوت 
 -:منخفض

 موافقه يا فارس-
 -: يقولرد مسرعا وھو
 !!ايه قلتي ايه؟-

 قلت موافقه يا فارس-
 -:وقف فارس وھو يقول بعدم تصديق

- انا مش مصدق نفسي !! بجد يا رغده انتي موافقه؟
 انا اسعد واحد في الدنيا دي كلھا
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 -:نظرت اليه وھي تقول
 بس ليا شرط-

 -:ھتف وھو يقول مبتسما
 موافق من غير ما تقوليه-

 + +زم تسمعه-
- يا ستيطب قولي   

 -:نظرت اليه وھي تقول
احنا ھنكتب الكتاب علي طول مش ھيبقي فيه -

 خطوبه
 -:جلس فارس مكانه وھو يقول باستغراب

انا متوقعتش انك ھتقولي كده خالص انا افتكرتك -
ھتقولي نطول فتره الخطوبه اي حاجه كده غير الي 

 قلتيه ده
 وانت مش وافق-

 -:ھتف مسرعا
-  كده بس مش مصدق + طبعا انا نفسي اعمل

 نفسي انه طلبك
بصراحه يا فارس انا مش عارفه اقولك ايه يعني -
بصراحه مش عارفه اروح فين يعني اخو ياسمين 

ھينزل من السفر قريب وھبقي مكسوفه وانا قاعده 
 معاه في نفس البيت
 -:ھتف فارس بغضب

- + طبعا ازاي يعني!!!! نعم؟  
- عمل ايه ما عشان كده يا فارس انا مش عارفه ا

ىعني ھروح فين اخاف افضل قاعده لوحدي في 
بيتي ليتھجم عليا اي حد بصراحه مش عارفه اعمل 

 ايه
مش عارفه تعملي ايه ازاي يعني انا ھكتب كتابي -
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عليكي واخدك معايا السرايا وتفضلي ھناك لحد ما 
 نعمل الفرح انتي ھتبقي مراتي ومسئوليتي

 -:ابتسمت ابتسامه نصر وھي تقول برقه
 شكل ربنا بيحبني اوي عشان كده قابلتك يا فارس-

 -:وقف فارس وھو يقول
 طب يK نروح نكتب الكتاب-
 -:ضحكت رغده وھي تقول

 + مش للدرجادي لسه شويه
 -:ابتسم وھو يقول بحب

 وهللا مش قادر اصبر-
 -:لمعت عينا رغده وھي تقول بخبث

 صدقني و+ انا-
 -:ھتف لؤي بغضب

 !كل ده عشان تخرجي؟-
 -:ھتفت بضيق وھي تقول

 كويس اني خرجت اصK انا مكنتش ھخرج-
 -:ابتسم لؤي وھو يقول

 ليه انتي مخصماني و+ ايه-
 -:نظرت اليه وھي تقول

 !!!انت مش عارف انت عملت ايه و+ ايه-
 -:ضحك لؤي وھو يقول

لؤه انتي بتتكلمي بجد يا حبيبتي!! مش معقول -
 يعني اكيد بتھذري

 -:ھتفت بغضب
 بھذر ايه يا لؤي انت مش شايف انك غلطان-
وضع يده علي وجھه ليداري ضحكته حتي + 

 -:يستفزھا وھو يقول بھدوء
يا لولو يا حبيبه قلبي انتي مراتي والمصحف انا -
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 مبضحكش عليكي
طب وانا اعملك ايه طيب!!! وبعدين احنا لسه -

 معملناش الفرح يعني انت لسه غريب برضه يعني
 -:قاطعھا وھو يقول

اعتقيني لوجه هللا يا شيخه حرام عليكي ده انتي  -
 ھتوتيني ناقص عمر بتصرفاتك دي

 طب انا ماشيه-
 -:امسك ذراعھا وھو يقول

 استني بس رايحه فين؟!! تعالي عايزك في موضوع-
 ايه في ايه-

 ھاخدك ونروح النھارده انا وانتي وجدي وعمتي-
 -:ھتفت باستغراب

 ليه كده فجاه-
عشان اعرف الناس كلھا انك مراتي عشان اقول -
للناس كلھا ان لؤه حبيبتي وروحي الي مقدرش 

 اعيش ثانيه من غيرھا
 -:ابتسمت لؤه وھي تقول

بجد؟!! يعني مش ھتخبي موضوع جوازنا علي -
 مامتك يا لؤي

 -:استاء لؤي وھو يقول بحزن
انا مش جبان يا لؤه عشان اخاف من اي حد انا -
معملتش حاجه غلط عشان اخاف والي انا عملته 
قبل كده مكنش عشان انا خايف علي نفسي كان 

 عشان خايف عليكي انتي
 -:ھتفت لؤه مسرعه

 لؤي انت زعلت؟! وهللا مكنش قصدي انا اسفه اوي-
خKص يا لؤه عادي بس يK بسرعه اجھزي عشان -

 ھنمشي بعد شويه
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****************  
مش غريبه دي يا فارس دي المفروض تخاف من -
موضوع كتب الكتاب علي طول اي حد في مكانھا 

 المفروض يبقي كده بس ھي غريبه اوي
 -:ابتسم فارس وھو يقول

ممكن الظروف خلتھا تعمل كده او ممكن حبتني ما -
انتي عارفه يا بت يا زوزو ان اخوكي حليوه وكل 

البنات بتحبه وبعدين رغده مختلفه جدا قويه اوي 
تخيلي كانت نازله الشغل ومامتھا مفتش علي 

 وفاتھا يومين
عموما انا مش عارفه راي بابا وماما وجدي مش -

 !!عارفه ھيوافقوا و+ ايه؟
 -:ھتف بغضب

 محدش ليه انه يتكلم انا الي ھتجوز مش ھما-
 ايوه يا فارس بس انت مش عايش لوحدك-

عموما مفيش مجال للرفض انا ھتجوز رغده في كل -
 ا+حوال

كلم ماما وفھمھا بھدوء وسيب جدي عليا انا ولو -
 جدو وافق يبقي انت كده ضمنت الجوازه يا باشا

 -:ضربھا بخفه علي كتفھا وھو يقول
 ماشي يا كبير تسلملي يا جااامد-

 اي خودعه يا عم-
**************  

 قومي يا ياسو تعالي معايا مشوار-
 فين ده-

 يا ستي تعالي وبعدين ھتعرفي-
 !رغده فييين؟-

يا بنتي ھو انا ھخطفك يعني؟!! يا ستي عاوزه -
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 اتمشي معاكي شويه واشتري شويه حجات عوزاھا
 ماشي يا رغده حاضر-

 -:خرجت رغده واتصلت بفارس وھي تقول
ايوه يا فارس خKص اوك ھاجي اتعرف علي قرايبك -
بس صحبتي ھتبقي معايا اوك + + مش +زم احنا 
ھنيجي لوحدنا وبعدين انا وھي ھنشتري حجات 

 وبعدين نجيلكوا اوك مع السKمه
 -:اغلقت الھاتف وھي تبتسم بشقاوه وتقول

 لما تعرفي انا وخداكي فين يا ياسمين ھتعلقيني-
 الثاني والعشرون 

 

 

**********  
دخلت سياره لؤي بوابه سرايا جده فقال وھو يحرك 

 -:لؤه التي بجانبه
 لؤه اصحي وصلنا

ھمھمت لؤه بكلمات غريبه مما جعل لؤي يضحك 
 -:وھو يقول

 وكمان بتتكلمي وانتي نايمه؟!!! بت انتي اصحي-
 -:فتحت لؤه عينيھا بتثاقل وھي تقول بغضب وصراخ

 عاوز ايه انت بطل بقي وهللا انت رخم-
 -:ضحكت انعام وھي تقول

يا لؤه انتي نمتي تاني!!! انتي بتجيبي النوم ده -
كله منين!! اتصرف معاھا انت يا لؤي انا داخله انا 

 وجدك
 -:اسند لؤي راسه علي يده وھو يقول

 طب اصحيھا ازاي دي-
اقترب منھا وھو ينادي عليھا ويحركھا بھدوء 

 لتستيقظ ولكن + حياه لمن تنادي
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 لؤه حرام عليكي اصحي بقي عاوز ادخل البيت-
 -:تأمل مKمحھا بحب وھو يھمس لھا بجانب اذنھا

 انا بحبك اوي تعرفي ده-
 -:لمعت عيناه وھو يقول بمكر

 انتي الي جبتيه لنفسك يا لؤه-
***********  

 زينه زياد كريم يK اخلصوا ھنتاخر-
 طيب يا ابني انت مستعجل كده ليه-

 يK يا بت انتي بKش لماضه-
 -:ھتف كريم

 طب وانا اجي ليه يا عم وانا مالي-
ھو كده اجباري عشان تتعرفوا علي مرات اخوكوا -

 المستقبليه
 !!يعني انت شفت يا اخويا جدك وافق-

وافق موافقش ھتجوزھا مفيش كKم ويK بقي -
 عشان منتاخرش

 -:مرر كريم اصابعه بين خصKت شعره وھو يقول
كويس ان لؤه ولؤي مشيوا مكنتش ھطيق اشوفھم -

علي ا+قل دلوقتي صحيح يا فارس ھي مراتك 
 المستقبليه دي اسمھا ايه

 اسمھا رغده-
 -:فكر كريم قليK وھو يقول

 مش بنت خالو مصطفي كان اسمھا رغده برضه-
 اه يا كريم-

 !!يا تري جرالھا ايه دلوقتي؟-
 -:ضحك فارس وھو يقول

طب تعرف اني لما قابلت رغده في الشركه وعرفت -
اسمھا افتكرت انھا بنت عمي اصل ھي اسمھا 
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 رغده مصطفي حسين
 وھند جت قالتلي رغده مصطقي بس كنت ھتجنن

 -:ھتفت زينه بحزن
علي فكره ربنا ھيسئلنا عليھا هللا اعلم ھي حالھا -

عامل ازاي دلوقتي محدش فينا بيسئل عليھم و+ 
 حد يعرف مكانھم بس ياااريت تكون بخير

 -:رد زياد بھدوء
مين قالك ان محدش بيسئل يا زينه علي فكره -

 جدك قالب الدنيا عليھا بس مش عارف يKقيھا
 ايه يا جماعه احنا ھنقلبھا حكاوي يK ھنتاخر-

***************  
دخل لؤي الي المنزل حامK لؤه بين ذراعيه وما ان 

 دخل حتي راته فريال ومني
 -:وقفت مني وھي تقول بغضب

 انت شايل الزباله دي ليه-
 -:اقتربت فريال منھم وھي تصرخ بوجه لؤي

 !!!نزلھا-
 -:نظر لھا متحديا

-+ 
 !!!انت ازاي تتجرا يا لؤي؟-

انتفضت لؤه واستيقظت علي اثر صراخ فريال ومني 
ووجدت نفسھا بين ذراعي لؤه ففتحت فمھا علي 

 -:اخره واحمر وجھھا بشده وھي تقول بغضب
 نزلني يا لؤي-

 ابتسم لھا وانزلھا لتقف بجانبه
 اھK اھK بالسنيوره-

التفتت الي مصدر الصوت لتقابل وجه فريال الغاضب 
 -:ازدردت ريقھا بصعوبه وھي تتمتم
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 منك < يا لؤي بقي شلتني قدامھا-
 -:اقتربت مني منھا وھي تقول بغضب

انتي ايه معندكيش دم و+ كرامه عماله تجري وراه -
بعد ما سابك ما تفوقي بقي يا حلوه من الحلم الي 
 ويومين ويبقي جوزي انتي عايشه فيه لؤي خطيبي

 -:لم تتأثر لؤه بكKمھا بل قالت ببرود واستفزاز
وهللا طيب مبروك طب كده يا لؤي مش كنت -

 تعزمني
 -:ردت مني بنفس البرود

هللا يبارك فيكي يا حبيبتي عقبالك مع اني اشك ان -
 فيه حد ھيرضي يبصلك

صرخ لؤي في وجھھا فھدائته لؤه واقتربت منه 
لتتمسك بذراعه وكانھا تاكد للجميع بانه ملكھا ھي 

 -:وقالت باستفزاز
ومين قالك اني عايزه حد يبصلي!! ھو انا زيك و+ 

ايه!! كفايه عليا لؤي حبيبي وبالنسبه للكKم الي 
قلتيه عليه من شويه فھو ينطبق عليكي انتي مش 
انا يعني انتي الي معندكيش كرامه +نك عارفه انه 

بيحب واحده تانيه ومع ذلك +زقه فيه وعموما انا 
مسمحلكيش انك تقربي من لؤي من دلوقتي +ن 

 لؤي جوزي
 -:صرخت فريال في وجھھا

اخرسي!!! ايه الكKم الفارغ الي بتقوليه ده!! -
 مستحيل

 -:ردت لؤه في ھدوء
دي الحقيقه يا طنط انا اتكتب كتابي علي لؤي -

 امبارح
رفعت فريال يدھا لتصفع لؤه علي وجھھا ا+ ان لؤي 
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  امسك بيدھا قبل ان تصل اليھا
فتحت لؤه عينيھا لتجد لؤي يمسك يد والدته 

 فاختبئت خلفه وامسكت به في خوف
 -:صرخت فريال في وجھه

 !!!انت اتجننت يا لؤي؟-
 -:رد لؤي بغضب وعصبيه

 انا مسمحش +ي حد انه يرفع ايده علي مراتي-
 -:اخفضت فريال يدھا وھي تقول بصدمه

 !مراتك!!! يعني الموضوع بجد؟-
وھي المواضيع دي فيھا ھذار!!! لؤه مراتي -

 ومسمحش +ي حد انه يعاملھا بطريقه مش كويسه
 -:ھتفت مني في غضب

تسيبني انا عشان البتاعه دي!!! انا تحطني في -
الموقف ده!! طب انا ھوريك يا لؤي مبقاش بنت 

 السيوفي لو مخلتكش تندم
 -:نظرت له فريال بشراسه وھي تقول له بغيظ

 !!انت بتتحداني يا لؤي؟-
 -:رد لؤي بحزم

لو شيفاھا كده يبقي انتي ادري الي انا اعرفه -
ومتاكد منه اني اقدر احمي حبيبتي كويس اوي من 

 اي حد وحتي منك
نظرت للؤه الخائفه وھي تقول موجھة حديثھا 

 -:للؤي
صدقني يا لؤي ھتندم علي اختيارك الغبي ده -

كتييير شوف لسه معملتش حاجه والسنيوره 
مستخبيه وراك وخايفه امال بقي لما اعمل عوزاك يا 

 حبيبي تقري الفاتحه عليھا مقدما +نھا ميته ميته
 -:علي صوت لؤي وھو يقول
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وريني ھتمسي شعره منھا ازاي واعرفي كده ان -
مفيش مخلوق في الدنيا ھيقدر ياذيھا طول ما فيا 

 الروح
 تركته فريال فالتفت الي لؤه الي انھمرت دموعھا

 -:ضمھا اليه بشده وھو يقول
متخافيش يا لولو طول ما انا جمبك مش ھسمح -

 لحد انه يقرب منك
 -:نظرت اليه وھي تقول

انا عارفه ده بس انا متضايقه عشان بسببي انت -
 اتحديت مامتك وكلمتھا بالطريقه دي

 -:مسح لؤي دموعھا وھو يقول
 يااخواتي علي العثثثثل حتي وانتي بتعيطي قمر-

 -:ابتسمت لؤه ولم ترد فقال لؤي بمشاكسه
 يK يا لولو كملي نومك عشان اشيلك-

 -:ضربته علي صدره وھي تقول
بس يا رخم واياك يا لؤي ثم اياك تشيلني تاني -

 فاھم
 -:اقترب منھا وھو يقول

 فاھم ايه يا بت انتي ھو بمزاجك-
جرت لؤه بسرعه لتبتعد عنه وھي تضحك وھو 

 يجري خلفھا
***********  

 مش كفايه كده يا بنتي يK نروح بقي-
 طب لحظه بس ھشتري حاجه-

طب انا ھروح اشتري حاجه اشربھا عشان -
 عطشانه

 اوك بس تعالي بسرعه-
ذھبت ياسمين في اتجاه السوبر ماركت وفتحت 
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حقيبتھا لتخرج المال ا+ انھا اصتدمت بشخص 
 فوقعت حقيبتھا

 انا اسف اوي مخدتش بالي-
التفتت لتنظر الي محدثھا التي ما ان راته حتي 
 -:فتحت عينيھا من الدھشه وھي تقول بصدمه

 !!!!كريم-
 -:ابتسم وھو يقول بفرح

 !!!ياسمين-
ابتسمت ياسمين ثم نظرت لKرض في خجل فتابع 

 -:كريم بفرحه
متخيلتش اني ھقابل حد من زمايلي تاني بس -

 بجد فرحت اوي اني شفتك
 -:ابتسمت ياسمين وھي تقول

 !بتعمل ايه في اسكندريه؟-
 -:مرر اصابعه بين خصKت شعره وھو يقول

- صي ھو انا جاي اتفسح وفي نفس اممممم ب
الوقت ابن خالي ھيكتب كتابه علي بنت من ھنا 

 وكتب الكتاب ھيبقي ھنا فكنت +زم اجي
 -:ابتسمت وھي تقول

 ابن خالك مين؟-
 -:تابع فرحا

 فارس-
اختفت ابتسامه ياسمين وابتلعت ريقھا بصعوبه 

 -:وھي تقول بصوت متقطع
 !!!فارس؟-

- لوان ليه كده؟؟مالك يا ياسمين وشك جاب ا  
جاھدت لرسم ابتسامه باھتة علي وجھھا وھي 

 -:تقول محاوله اظھار المرح في كKمھا
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 وھيتجوز بقي عن حب و+ جواز صالونات بقي وكده-
 -:ھتف مسرعا

+ااا صالونات ايه بس ده غرقان لشوشته بيحبھا -
جدا انا اصK عمري ما شفت فارس كده ربنا يكرمھم 

 بقي
لابتسمت وھي تقو :- 

 اتغيرت يا كريم-
 -:اتسعت ابتسامته وھو يقول

 !!لKحسن طبعا مش كده؟-
 اكيد طبعا-

وهللا يا ياسمين انا كنت فقدت ا+مل في نفسي -
اني في يوم من ا+يام ممكن اتغير وابقي كويس 

 بس الحمد<
الحمد< يا كريم عموما انا مبسوطه اني شفتك -

علي لؤه وياريت تبقي تسلملي علي طنط كتير و
 عن اذنك +زم امشي عشان انا اتاخرت

استني يا بنتي راحه فين بس انتي مش طيقاني -
 للدرجادي

 -:تنھدت ياسمين وھي تقول
- + طبعا خاالص وهللا انا بس صحبتي معايا !! ازاي؟

 و+زم نروح
 طب ما تخليكي عشان تتعرفي علي خطيبه فارس-

 -:ابتسمت في سخريه وھي تقول
- كريممش +زم يا   

- عشان ابقي اجي ! وبعدين كمان عنوان بيتكوا ايه؟
 ازور طنط وادم اخباره ايه

 -:ابتسمت وھي تقول
 سافر بيشتغل بره-
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 ربنا ييسرله الخير يارب-
 يارب-

 وبعدين انا كده كده ھجيلكوا قريب عشان اعزمكوا-
 -:ابتسمت ياسمين وھي تقول

 !!علي ايه يا كريم؟-
 علي فرحي باذن هللا-

لق ياسمين واحست بغصه في قلبھا جف ح
 -:وتجمعت العبرات في عينھا وھي تسمعه يقول
اجلت الموضوع كتير و+زم نمشي خطوه لقدام -

 بقي
زاد تجمع العبرات في عينھا ولكنھا ابتسمت وھي 

 -:تقول
 مبروك يا كريم ربنا يتمملك بخير يارب-

 -:ھتف كريم في مرح
- وتحضري مبروك حاف كده مش ھتنفع +زم تيجي 

 الفرح وھناك تبقي تباركيلي
 ياسمين-

التفتت ياسمين لتري رغده مبتسمه وھي تقول 
 -:بمرح

 !!ايه يا كوكي كل ده بتجيبي حاجه تشربيھا؟-
نظرت لھا ياسمين بغضب وتوعد فضحكت رغده 

 -:وھي تقول
 فارس جه ھو وقرايبه تعالي اعرفك عليھم-

 !!فارس؟-
مهالتفتت رغده اليه وھي تقول مبتس :- 

 !ھو مين حضرتك؟-
 -:ھمست ياسمين بجانبھا بغيظ

 قال يعني مش عارفه-
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 -:ضحكت رغده بخفوت وھي تقول ببراءه
 وھعرف منين يعني ما تعرفيني انتي-

 -:اقترب فارس منھم وھو يقول
 رغده قابلتي كريم-

 -:التفت كريم اليه وھو يقول بتساؤل
- انا مش فاھم حاجه؟؟؟ ھي !! ھي دي رغده؟

تبقي صاحبتك يا ياسمين؟رغده  ! 
 -:ھتفت ياسمين بصوت خافت

 لKسف-
سمعتھا رغده فوكزتھا بجنبھا فقالت ياسمين بصوت 

 -:مسموع
 رغده صحبتي يا كريم اممممم ھو اااااه-

 -:ھتفت رغده وھي تقول بمرح
عشان ننھي التشويش ده بصي يا ستي ده فارس -

ومن الواضح كده ان كريم قريبه واممممم وانتي 
لعتي تعرفي كريم امممممم في مفاجات تاني و+ ط

 خKص كده
 -:ابتسم فارس وھو يقول

كريم يبقي ابن عمتي يا رغوده اخو زياد ولؤه انتي -
 كنتي قابلتيھم قبل كده

 شھقت ياسمين وتنھدت رغده ولم ترد
 !!في حاجه يا ياسمين؟-

 -:نظرت له ثم الي رغده وھي تقول بتردد
 يعني انت تكون ا-

تھا رغده مسرعه وھي تشد عاي ذراعھا وھي قاطع
 -:تقول

ھو احنا ھنفضل واقفين كده كتير و+ ايه ما يK نروح -
 نقعد
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نظرت لھا ياسمين باعين دامعه وھي تحرك لھا 
 -:راسھا وتھمس لھا

رغده معني كده ان كريم يكون ااا انا مش قادره -
 افھم حاجه

- لك اھدي يا ياسمين ھتبوظيلي الدنيا وبعدين ما
مخضوضه ليه كده عادي جدا اھدي كده شويه 

 وھنتكلم بعدين
 

 

 

والعشرونالثالث  *************  

 -:صرخت فريال في وجه ابراھيم
ھو انت عارف تعمل حاجه اھو راح وكتب كتابه -

 !!!عليھا من ورانا تقدر تقولي دلوقتي ھتعمل ايه
 -:وضع ابراھيم يده علي راسه وھو يقول بخوف

-  من عائله الي سابھا دي مش بنت اي حد دي
السيوفي يعني المصايب كلھا انا مش عارف ابنك 

 اتجنن و+ ايه
 -:ھتفت في عصبيه

 وھيطلع عاقل لمين يعني؟؟؟ ما ھو زي ابوه-
 -:امسكھا ابراھيم من شعرھا بعصبيه وھو يقول

احترمي نفسك يا فريال وا+ قسما عظما لدفنك -
 في مكانك

 -:دفعته فريال عنھا وھي تقول بغضب
- Kم ده تقوله +ي حد غيري يا ابن المنضوري انت الك

 عارف اني مبتھددش
نظر لھا بغضب وغادر الغرفه امسكت فريال بھاتفھا 

 -:واتصلت برقم لتھتف غاضبه
 +زم نتقابل-
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**************  
 -:ابتسم فارس وھو يقول

كلمت ماما وبابا وكلھم يومين وھيجوا عشان -
مل كتب الكتاب يتعرفوا عليكي يا رغده وبعدھا ھنع

 ھنا علي طول ايه رايك
 ابتسمت رغده واومات براسھا في خجل

 -:ابتسمت زينه وھي تقول بحب
تعرفي يا رغده انا حبيتك جدا وهللا بجد فارس -

محظوظ بيكي ياريت كانت تبقي لولو ھنا كنتي اكيد 
 ھتحبيھا جدا وكمان علياء

 -:ابتسمت رغده وھي تقول
- ده اني ھحبكمقريب ھعرفكوا كلكم ومتاك  

 -:ابتسمت زينه وھي تقول
تعرفي انا حبيتك من اسمك بس حتي من غير ما -

 اقابلك
 -:ضحكت رغده وھي تقول

 !ازاي؟-
 -:ابتسمت زينه بحزن وھي تقول

اسمك علي اسم رغده بنت عمي مصطفي هللا -
 يرحمه

غطت سحابه حزن علي وجه رغده ولم ترد فتابعت 
 -:زينه

- ت عمي وبنتھا الوحيده عمي مات من زمان ومرا
اختفوا وعمرنا ما قابيلناھم تاني دورنا عليھم كتير 

 بس
 -:قاطعتھا رغده بعصبيه

بس ايه ھا؟ عاوزه تفھميني انكوا كنتوا بتدورا -
اكيد طبعا كنتوا بتدورا !!! عليھم ومعرفتوش تKقوھم
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 في علبه سردين
نظروا اليھا متعجبين من انفعالھا فامسكت ياسمين 

دائھا فتنھدت رغده وقالت مسرعهيدھا تھ :- 
انا اسفه اوي بس انا تعبانه شويه عشان كده -

  اتعصبت شويه بجد انا اسفه اوي يا زينه انا
 -:قاطعتھا زينه مبتسمه وھي تقول

عادي يا رغده محصلش حاجه وبعدين بصراحه اي -
حد +زم يقول الكKم الي انتي قلتيه اذا كنت انا 

Kم الي انا بقوله يبقي نفسي مش مقتنعه بالك
عموما انا معرفش ھما فين !!! ازاي غيري ھيقتنع

بس بجد نفسي يكونوا بخير واتمني يرجعوا يعيشوا 
 في وسطينا

بجد انا اسفه يا زينه مكنش قصدي اتكلم بالطريقه -
 دي بليز متزعليش مني

 عادي يا رغده محصلش حاجه-
 -:وقفت رغده وھي تقول

- وعاوزه اروحمعلش انا تعبانه شويه   
 -:ھتف فارس بقلق

 !مالك يا رغده انتي كويسه؟-
 -:اومات له براسھا وھي تقول

 !انا كويسه بس عاوزه اروح ارتاح يK يا ياسمين؟-
 -:وقفت ياسمين وھي تقول

-Kاكيد ي 
 اوك ھوصلكوا-

 ملوش لزوم يا فارس-
- تفتكري يعني ھسيبك !! ملوش لزوم ازاي يا رغده

دهتمشي لوحدك باليل ك !!! 
 -:ابتسمت رغده وھي تقول
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 ما انا معايا ياسمين-
 -:ھتف بضيق

- انتي وھي !! يعني ھي ياسمين راجل يعني؟
مينفعش تمشوا لوحدكوا في الوقت ده ويK بقي 

 من غير كKم كتير عشان انتوا اتاخرتوا
 اومات له براسھا وذھبت معه في ھدوء

**************  
سمعت رنين ھاتفھا دخلت ميار الي غرفتھا بعد ان 

 -:المحلول امسكته واجابت
 الو مين معايا-

 -:جائھا صوت ھادئ يقول
انتي متعرفنيش و+ انا اعرفك بس حابه احذرك -
واقولك نصيحه ھتنفعك يعني تقدري تقولي اني 

 فاعله خير زي ما بيقولوا
 -:ردت في سخريه

 !!وعاوزه ايه بقي يا فاعله الخير؟-
 -:تنھدت في يأس وھي تقول

صدقيني عمرو انسان زباله ومھما وعدك وقالك -
عمره ما ھيوفي بوعده ليكي عشان ھو انسان 
كذاب متتخيليش ھو ضحك علي كام بنت قبلك 

ووعدھا بالجواز وبعد ما خد الي ھو عاوزه منھا رماھا 
انا خايفه عليكي +ني كنت واحده من ضحياه 

 صدقيني ھو كل يوم مع واحده شكل
يهھتفت ميار بعصب :- 

اذا كنتي واحده زباله فدي حاجه متخصنيش -
وبعدين انا غيرك انا متقارنش بحد يا حبيبتي وبعدين 
انا متاكده ان عمرو بيحبني وميھمنيش ھو كان ايه 

 !!قبل ما يعرفني فاھمه يا ماما
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 !اتجوزك؟-
صمتت ميار قليK لتستوعب ما قالته ثم قالت في 

 -:تحدي
 اه-

 -:ضحكت في سخريه وھي تقول
- جواز عرفي !! زي ما اتجوزني برضه مش كده؟

كلمتين مكتوبين ملھمش اي معني انا حبيت احذرك 
عشان ضميري يرتاح ويمكن يخفف ده شويه من 

 ذنوبي وانتي حره في الي ھتعمليه سKم
ظلت ميار تنظر للھاتف وھي ساكنه + تتحرك ثم 
احمر وجھھا بشده واتصلت بعمرو وما ان رد حتي 

ت غاضبقالت بصو :- 
 قابلني يا عمرو دلوقتي حا+-

*************  
خرجت لؤه من حمامھا وصففت شعرھا المبتل علي 
استعجال واسرعت الي سريرھا لتخرج روايتھا حتي 

 تتابع قرائتھا
سمعت ھاتفھا يرن فاسرعت تضعه علي وضع 

 صامت حتي + يزعجھا احد اثناء اندماجھا في روايتھا
 قصد في نفس اللحظه التي اوقعت ھاتفھا من غير

 انقطعت فيھا كل اضواء السرايا
وقفت لؤه تحاول ايجاد ھاتفھا لكن بK جدوي احاطت 

جسدھا بكتفيھا لتبعث فيه الطمأنينه وتوجھت الي 
 -:خارج غرفتھا وھي تنادي بصوت مرتفع

- حد ينور النور !! طنط شرين عمو حسن في حد؟؟؟
ؤي لؤي ل!!! انا مش شايفه حاجه حد سامعني؟

 !!انت رجعت؟
حاولت لؤه السير ببطئ نحو المطبخ لتحضر شموع 
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 تنير بھا ھذا المكان المخيف
التفتت لؤه حولھا بخوف عندما سمعت صوت اشياء 

 -:ترتطم با+رض فصرخت بصوت عالي
- لؤي!! مين ھنا؟  

ابتلعت ريقھا بصعوبه وصدرھا يعلو ويھبط بسرعه 
عه وھي تقول شديده وقلبھا يكاد يخرج من بين ضلو

 -:بصوت باكي
 !!لؤي انت فين؟-

انكمشت بين الجدران وھي تدعوا وتتلوا بعض ايات 
 من القرآن الكريم

 !!!وفجاه صرخت باعلي صوتھا ودموعھا تنھمر بغذاره
**********  

 !!ايه يا ياسمين بصالي كده ليه؟-
 -:ھتفت بغضب

- عاوزه تفھميني اني قابلت !! يعني مش عارفه
رغده انتي مقلتليش انك !! به صدفهفارس وقراي

 ھتقابليه لو كنتي قلتيلي مكنتش ھخرج معاكي
 -:ردت رغده ببساطه

عارفه عشان كده مقلتلكيش اممممم قلت اعمل -
ليكي حاجه تفرحك لما عرفت من فارس ان كريم 
جاي معاھم كنت عارفه ان نفسك تقابليه عشان 

 كده حبيت اعملھالك مفاجاه
ه وھي تقولضحكت ياسمين بسخري :- 

- و+ رغده القديمه !! ويا تري الطيبه دي مصدرھا ايه؟
 قررت ترجع اخيرا

 -:ادارت ظھرھا لھا ولم ترد فتابعت ياسمين بعنف
قوليلي ايه الفرق تخليني اشوفه النھارده وتنتقمي -

و+ عشان خاطر انا !! منه ھو كمان بكره مش كده؟
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 صاحبتك ھتستبعديه من دايره ا+نتقام
رغده بغضبردت  :- 

مفيش حد مستبعد يا ياسمين عائله المنضوري -
 كلھا ھتتھد

 -:تابعت ياسمين وكانھا لم تسمعھا
و+ يمكن ھتستبعديه عشان ھو اخوكي اااه او -

الي حبتيه !! ممكن عشان ھو اخو زياد مش كده
 وبعدين طلع ھو كمان اخوكي

ابتسمت رغده بسخريه ولم ترد فتركتھا ياسمين 
رفه مسرعه وھي تبكي وتشعر بالضيق وغادرت الغ

الشديد وعدم القدره علي التنفس ايمكن ان يتحول 
من كل ھذه الطيبه الي كل ھذا !!! ا+نسان ھكذا

الشر كيف اصبحت رغده ھكذا كيف اصبح قلبھا 
ملئ بالحقد والكره وا+نتقام انھا تدمر نفسھا قبل 

 ان تدمر احدا اخر
م تشكوا حالھا + تعلم ھل تشكوا حال صديقتھا ا

ھي فبعد كل ھذه المده تري كريم وببساطه 
 يدعوھا الي فرحه القريب

 -:فرت دمعه ساخنه علي وجنتھا وھي تقول
 ياريتني ما قابلتك يا كريم-

*****************  
 -:صرخت ميار في وجه عمرو قائله

عمرو انت متعرفش انا ممكن اعمل ايه انا ممكن -
ماغك انت لسه مشفتش اھد الدنيا دي كلھا فوق د

 مني الوش التاني
 !يعني انتي عايزه ايه دلوقتي؟-

 نروح حا+ للماذون ونتجوز رسمي وقدام الناس كلھا-
 -:ضحك عمرو وھو يقول بسخريه
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- ليه ان شاء هللا من قله !! اتجوزك رسمي؟!! نعم؟
 !!البنات وانتي صدقتي اني ممكن اتجوزك

 قصدك ايه-
- وي يا حلوه فبKش قصدي انتي فھماه كويس ا

اسلوب المسكنه ده +نه مش ھيمشي معايا انا 
خدت منك الي انا عايزه وخKص وبرضاكي مش 

غصب عنك محدش يا حلوه ضربك علي ايدك 
 وشوفي بقي انتي تقدري تعملي ايه

شعرت ميار بالدوار فامسكت راسھا بوھن واصبحت 
الرؤيه غير واضحه فابتسم عمرو في شماته وھو 

 -:يقول
 خKص يا حلوه وقتك في اللعبه انتھي تيك توك-

*****************  
خرجت رغده لتفتح الباب بعد سماع رنينه المتواصل 

 -:المزعج فتحت الباب لتقول بذھول
 !!!احمد-

 -:ابتسم بحزن وھو يقول
 !اذيك يا رغده؟-

 رجعت امتي من السفر-
 -:ھتف احمد بحزن

- ع وفاه لسه راجع النھارده ولسه عارف بموضو
خالتي صدقيني يا رغده انا مكنتش عارف وهللا ما 

 كنت اعرف
 -:ابتسمت ابتسامه واھنه وھي تقول

من غير ما تحلف انا عارفه كويس اوي اد ايه انت -
 كنت بتحب ماما هللا يرحمھا واكيد عرفت انھا اتقتلت

 -:جحظت عيناه وھو يردد في صدمه
 !!اتقتلت؟-
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 -:تابعت رغده
- بخطط لKنتقام لرجع حق امي وابويا وانا اتطلقت و

من عائله المنضوري عشان ھما السبب في قتل 
 امي وابويا وانا مستحيل اسيبھم

انا مش فاھم حاجه طب احكيلي بھدوء بس -
عشان افھم يعني انتي عرفتي منين الكKم الي 

 !!بتقوليه دلوقتي ده ايه دخل عائلتك في الموضوع؟
 -:ردت رغده بصوت قوي

- م تعرف اي حاجه عشان الي عرفته مش +ز
ھيفضل سر بيني وبين نفسي وبس بس لو انت 

 بتثق فيا ھتساعدني ولو + يبقي متضيعليش وقتي
 -:رد في تردد

 بس-
 -:قاطعته رغده وھي تقول بحسم

 اه و+ +-
 -:صمت احمد قليK ليجاوب بعد فتره بصوت منخفض

 !!اساعدك ازاي؟-
قولردت بابتسامه علي وجھھا وھي ت :- 

 عاوزه ازور بطاقتي-
**************  

انطلقت سياره عمرو كالصاروخ متجھة للصحاري 
  وا+راضي القاحله

اثناء قيادته المسرعه فتح الباب لتقع ميار لتسقط 
 من السياره جثه ھامده

 -:ھتف احمد بھلع
 !!!!تزوير-

 -:ردت رغده في برود و+مبا+ه
 !!اه مالك اتخضيت كده؟-
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- ماھو مش معقول !! ي بتھذري مش كدهرغده انت
تكوني بعقلك وبتتكلمي جد ليه تذوير انا مش فاھم 

 حاجه
 -:تنھدت رغده وھي تقول

 عشان ھتجوز بيھا-
صمت احمد ولم يرد بل ظل محدقا بوجھھا + يتفوه 

 -:باي كلمه ولما طال صمته تابعت رغده بحزن
+زم اتجوز فارس حسن حامد المنضوري ھيكتب -

ليا وھياخدني السرايا وھناك اقدر ا+عبھم كتابه ع
علي راحتي وطبعا مينفعش يعرفوا اني قريبتھم 

فعشان كده عاوزه ازور بطاقتي ودي الخدمه الوحيده 
الي بطبھا منك يا احمد لو عايز ترجع الحق +صحابه 

 ساعدني يا احمد
 -:ابتلع ريقه بصعوبه وھو يقول بتردد

- ده انتي تدخلي !! !يا رغده ھي الحكايه سھله كده
السجن فيھا قضيه تذوير وانتحال شخصيه انتي 

 !!بتھذري؟
 -:ھتفت رغده بيأس

مش ھتفرق كتير انا كده كده في سجن وھموت -
 قريب منه بس مش قبل ما ارجع حق امي وابويا

استغفر هللا العظيم متقوليش كده اصK ا+عمار بيد -
ن هللا مش بايديكي رغده انتي مش واخده بالك م

كKمك واااا بصراحه انا مش عارف اقولك ايه مش 
عارف الي ھقوله ده صح و+ غلط بس انا مش 

ھسيبك لوحدك وھفضل واقف جمبك وده وعد مني 
وكده ابقي انا اتجننت زيك بس مقدرش اسيبك قدام 

 المدفع واھرب
 -:ابتسمت رغده وھي تقول
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عموما ده قراري انا لوحدي عشان لو حصل اي -
مش نفسك بعد كده عشان حتي لو مش حاجه متلو

ساعدتني انا ھعرف اتصرف يعني بيك او بغيرك 
ھنفذ الي في دماغي واه حاجه كمان بصراحه يا 

احمد انا مش عوزاك تفكر اني يعني بص ھو قصدي 
 مساعدتك يعني

 -:صمتت قليK ثم تابعت مسرعه
مش عوزاك تفتكر عشان بتساعدني ده ھيديك -

 فرصه انك تقرب مني و
 -:قاطعھا احمد

متقلقيش يا رغده الموضوع ده نسيته انا دلوقتي -
 اخوكي وبس

 -:ابتسمت باطمئنان فتابع احمد
بس خليني ادرس الموضوع ا+ول يعني ممكن مش -

 نحتاج نعمل كل ده
 -:اومات له براسھا وھي تقول لتنھي الحوار

 شوف بنفسك وھتعرف ان مفيش حل غير كده-
*************  

ؤه بأعلي صوتھا وانھمرت دموعھا بشده صرخت ل
عندما وجدت يدين تكتفھا من الخلف وظلت تحاول 

 ا+بتعاد وھي تصرخ
 اھدي يا لؤه ده انا-

صمتت لؤه وزاد صوت بكائھا فاقترب لؤي منھا وھو 
 -:يقول بصوت ھادئ حنون

 انا اسف اني خوفتك مكنتش اقصد وهللا-
و يمرر ارتمت لؤه بين ذراعيه وھي تبكي بشده وھ
 -:يده بين خصKت شعرھا ليھدائھا وھو يقول

 اھدي يا قلبي انا ھنا اھو محصلش حاجه-
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ارتجفت لؤه بين ذراعيه فضمھا بقوه فقالت بصوت 
 -:مرتجف

 ل ل لؤي متسبنيش لوحدي تاني انا بخاف-
 -:قبل راسھا وھو يقول

حاضر يا قلبي بس اھدي شويه تعالي اقعدي وانا -
لهھروح اشوف النور ما  

 -:تعلقت به بقوه وھي تھتف بھلع
 + + متسبنيش يا لؤي خدني معاك-

يا حبيبه قلبي انتي شايفه الدنيا ضلمه ازاي ھو انا -
وبعدين ھو انا رايح !! شايف حاجه ھاخدك ازاي بس

 !!الجنينه عشان تقوليلي خدني معاك؟
 لؤي بKش تتريق مش كفايه انك لسه مخوفني-

 -:ضحك لؤي وھو يقول
-  انا سمعت صوتك وعرفت انك خايفه من وهللا

الضلمه فكنت بحضنك عشان اطمنك مكنتش اعرف 
 بقي انك خفيفه كده انا مالي انا قلت ھتعرفيني

 -:ھتفت بغضب
 متعملش كده تاني احسنلك-

 -:ضحك لؤي وھو يقول بمرح
 ايه ده لولو بقت بتھدد + انا كده مش نافع خKص-

 نفس اللحظه فتابع ابتسمت لؤه وعادت الكھرباء في
 -:لؤي في مرح

شفتي اول ما ضحكتي الدنيا نورت ازاي ما كنتي -
تضحكي من بدري وتخلصينا وبعدين يا لؤه حرام 

عليكي انا حاسس اني انطرشت من صوتك العالي 
حرام عليكي طبله ودني !!! ايه كل ده صريخ

 انخرمت يا شيخه
 احسن عشان انت الي بادئ-
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- نا الي استاھل اصK تصدقي اه معاكي حق ا
عشان انا بتعامل معاكي برومانسيه انتي المفروض 

Kاص 
 -:قاطعته لؤه وھي تضيق عينيھا وتقول في تنمر

 مفروض ايه-
 احم نسيت الصراحه اول ما افتكر ھقولك علي طول-

**************  
شكلك بقي رھيب يا مني وكل الي اتقال علي لؤه -

واھو راح كتب كتابه امبارح اتقال عليكي النھارده 
 عليھا واثبت لكل الناس مين ھي حبيبته

 -:ھتفت مني بغضب
- عاوزه تفضلي قاعده ! انتي مع مين يا بت انتي؟

 اقعدي بس اخرسي ومتتكلميش كتير
تعرفي انا غلطانه اصK اني قاعده اتكلم معاكي يا -

 مني سKم
اخرجت مني ھاتفھا وترددت كثيرا قبل ان تضغط زر 

تي جائھا الرد فقالت مسرعها+تصال ح :- 
موافقه بس عايزه الموضوع يتم باقصي سرعه -

ومش عاوزه حد يشك في حاجه وانا بره الموضوع 
 نھائي اوك اتفقنا

**************  
 !!رغده انا تحت البيت خلصتي و+ لسه؟-

 خلصت يا فارس نز+لك اھو-
 -:اغلقت رغده الھاتف ونظرت لياسمين وھي تقول

-  ! تيجي معايا؟مش حابه
 -:ردت ياسمين بھدوء

- صدقيني انتي ! ناويه تعملي ايه تاني يا رغده؟
بتحرقي نفسك وبتاذي ناس ملھمش اي ذنب 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 !!واولھم فارس وبعدين ھي وصلت للتذوير يا رغده
 -:حركت كتفيھا في +مبا+ه وھي تقول

كده كده جوازي منه ھيكون لعبه وجزء من الخطه -
ن مفيش حل تاني واحمد يبقي عادي بقي وبعدي

 نفسه لما درس الموضوع قال كده
 -:ھتفت ياسمين في عصبيه

واحمد ده اتجنن ھو كمان عشان يساعدك علي -
 الجنان الي بتعمليه ده
 -:ردت رغده في غضب

ياسمين انا استحملتك كتير وبجد لھنا وبس انا -
مش مضطره اسمع سخافاتك دي كل شويه انتي 

عقلك مستحيل يستوعب عمرك ما ھتفھميني +ن 
الظلم الي شافته امي من العائله دي وانا مستحيل 

 اسامح
 -:زفرت ياسمين بضيق وھي تقول

عماله تدوري علي الي ظلموا امك وبس -
 ومبتدوريش علي الي قتلھا

تصلبت رغده في مكانھا وتساقطت دموعھا التي لم 
تسقط منذ فتره طويله فمسحتھم وغادرت الشقه 

 ولم ترد
 

 

والعشرونالرابع  *****************  

طرق لؤي طرقتان علي باب حجره لؤه المفتوح 
 -:امامه وھو يقول بابتسامه

 !ممكن ادخل؟-
 -:ردت لؤه وھي + تزيح عينيھا من علي كتابھا

 + سيبني اخلص الروايه-
 -:ابتسم لؤي وھو يقترب منھا ويجلس قبالتھا
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الي يشوفك دلوقتي ميشفكيش من خمس دقايق -
قبتيوانتي متعلقه في ر  

 ده عشان النور كان قاطع بس متاخدش علي كده-
 -:ھتف بمرح

 سھله اروح اقطعه انا المره دي-
بس يا لؤي وسيبني بقي انا مندمجه مع الروايه -

 وانت بتخرجني منھا كل شويه
 -:ابتسم ابتسامه واسعه وھو يقول

 طب ما تحكيلي عنھا-
 -:حدقت به في دھشه وھي تقول

 !!انت بتتكلم بجد؟-
- ه وهللا بتكلم بجد اھو علي ا+قل ھتكلميني بدل ا

 ما انا مش +قي حد اكلمه كده
اغلقت الروايه التي امامھا واعتدلت في جلستھا 

 -:وھي تقول
 ماشي ھحكيلك-

 -:ابتسم لؤي وھو يقول بمرح
كنت عارف انك ھتوافقي اذا كان فيه حاجه بتحبيھا -

لحد اكتر من قرايه الروايات فھي انك تفضلي تحكي 
 قدامك عنھا رغااااايه موت

 -:ھتفت بغضب طفولي
 !!كده يا لؤي؟-

 -:ابتسم وھو يقول
اه نسيت اقولك حاجه مھمه اوي فارس ھيكتب -

كتابه كمان يومين تقريبا او بصي مش فاكر ھما 
قالولي من يومين انه ھيكتب كتابه بعد يومين بس 

مش عارف بقي يعني ھيكتب كتابه النھارده و+ 
 !!ايه؟
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 -:لعبت لؤه بخصKت شعرھا وھي تقول
اممممم تقريبا زينه كانت بتقولي كده المھم مش -

 ھنروح و+ ايه
+ يا لولو ايه الي ھيودينا وبعدين مش مستاھله -

اصل ھما ھيكتبوا الكتاب علي طول ويجوا علي ھنا 
في نفس اليوم وھي ھتيجي معاھم عشان باين 

ھنا لحد معاد مامتھا وبباھا متوفيين فھتيجي تقعد 
 الفرح

 -:ابتسمت لؤه وھي تقول بغرور مصطنع
 معلوماتك قديمه انا عارفه كل ده-

 -:ابتسم وھو يقول
- اھو البنات !!! طبعا ھي زينه بتخبي عليكي حاجه؟

 مش فالحين غير في الرغي وبس
علي ا+قل احنا بنعرف نتكلم مش انت الي لو قلت -

 كلمتين علي بعض يبقي ربنا كرمك
- طب اسحبيھا احسنلك!! يعني؟كده   

 -:ھتفت في تعجب
 !!اسحب ايه؟-

 اسحبي كKمك يا غبيه-
 -:حدقت فيه بدھشه وھي تقول

- ماشي يا لؤي!!! انا غبيه  
 ھتسحبي كKمك و+ +-

تنحت لؤه ببطء من جانبه حتي ابتعدت عنه ووقفت 
 -:علي ا+رض وقالت وھي تعدو خارج غرفتھا
- وحدك بقيمش ساحبه حاجه خليك قاعد ل  

 -:ھتف في مرح وھو يعدو خلفھا
- بت استني ھنا ھتروحي فين !! ھو بمزاجك و+ ايه؟

 يعني وهللا لجيبك
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***************  
 جدي دي رغده-

نظر لھا حامد وھو يتمعن في مKمحھا وھو يشعر 
انه يعرف ھذه الفتاه يشعر انه قد قابلھا من قبل 

عنه وھي اخذ يدقق في عينيھا فابعدت رغده نظرھا 
 تلقي التحيه علي الجميع

 -:ابتلع حامد ريقه بصعوبه وھو يقول بداخله
- !! معقول تكون رغده بنت ابني!! معقوله تكون ھي؟

 عنيھا نفس عنين مصطفي بالظبط
 -:ھتف فارس

انا شايف اننا نكتب الكتاب بقي اديكوا اتعرفتوا علي -
 بعض ومفيش داعي للتاجيل

خري وھو يقولدقق حامد في مKمحھا مره ا :- 
معاك حق يا فارس مفيش داعي نضيع وقت -

 ھنكتب الكتاب
***************  

اسرعت ياسمين لتفتح الباب وھي تقول بانزعاج 
وغضب من ذلك الذي + يبعد يده عن جرس الباب 

 -:وكانه لم يره قط
 مين

 -:لتشھق وھي تقول باعين دامعه فتجت الباب
 !!ادم؟-

جھه ابتسامه جذابه وھو فتح ادم ذراعيه وعلي و
 -:يقول بحب

 وحشتيني يا بطتي-
 -:ارتمت ياسمين بين ذراعيه وھي تبكي وتقول بمر
كنت +زم اعرف انه انت مفيش حد بيضرب الجرس -
 كده غيرك وكانك محروم ومشفتش جرس قبل كده
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 -:ابتسم ادم وھو يحتضنھا ويقول
بKش لماضه يا بت انتي انا غلطان يعني اني 

ماما فين يا ! ماما؟!!! عشان اشوفكوا؟مستعجل 
ماماااا! ياسمين؟  

انتھت والده ياسمين من صKتھا وتوجھت للخارج 
 -:فھتفت بفرح عند رؤيتھا +دم

 ادم حبيبي يا ابني انت رجعت امتي-
 -:اسرع ادم يحتضنھا ويقبل يدھا وھو يقول بحب

 وحشتيني يا ست الكل-
 -:ازداد بكائھا وھي تقبله وتقول

- ت كمان وحشتني اوي اوي يا ادموان  
 -:ھتف ادم بمرح

- انتو ا+تنين !! ايه يا جماعه ارجع تاني و+ ايه؟
 بتعيطوا عشان جيت + + كده اوفر يعني

 -:ضربته والدته بخفه علي راسه وھي تقول
 مفيش سفر تاني يا ادم خKص وده اخر كKم-

 -:ھتف بمرح
 علم وسينفذ يا باشا-

**************  
 ھاتف رغده وھي تجلس بجانب فارس فامسكته رن

 -:لترد قائءله
 السKم عليكم ايوه يا ياسمين-

 -:ھتفت ياسمين في فرح
 ادم رجع يا رغده-

 -:ابتسمت رغده وھي تقول
- حمدهللا علي سKمته جه امتي؟!! بجد؟  

 لسه حا+ يا رغده وبيسلم عليكي-
 هللا يسلمه وناوي يقعد بقي و+ ھيسافر تاني-

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


ت بمرحھتف :- 
+ ھيقعد طبعا حتي لو فكر انه يسافر ماما ھتربطه -

 في رجل الكرسي ومش ھتسيبه يسافر
 -:ضحكت رغده وھي تقول

مش بعيده علي طنط وهللا المھم حمدهللا علي -
 سKمته

 ھترجعي امتي؟-
 مش عارفه سKم دلوقتي نكمل كKمنا بعدين-

 اوك سKم-
 -:اغلقت الھاتف فھتف فارس بضيق

- مين ده الي بتسلمي عليهھو   
 -:ابتسمت رغده وھي تقول

 ده ادم اخو ياسمين رجع النھارده من السفر و-
 -:وقف فارس وھو يقول

 طب يK قومي-
 -:ردت بتساؤل

 !علي فين؟-
 ھنروج نكتب كتابنا دلوقتي عشان تيجي معايا-

 ازدادت ابتسامه رغده لقرب تنفيذ خطتھا
***************  

 -:ھتفت فريال
 انا قلبي مش متطمن من ناحيه البت دي-

 ليه يعني-
يا ابراھيم افھم واحده فجاه كده ظھرت ووقعت ابن -
اخوك فثانيه وخليته يكتب الكتاب علي طول من غير 

خطوبه و+ اي حاجه رغم ان ھي اتقرصت من 
الموضوع ده قبل كده واتكتب كتابھا علي واحد وطلع 

وض تخاف من زباله وفي ا+خر اتطلقت يبقي المفر
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كتب الكتاب بالسرعه دي + والغريب ان ھي الي 
طلبت ان ميبقاش في خطوبه ويبقي فيه كتب كتاب 
علي طول وكمان امھا وابوھا ميتين ومينفعش ھي 

ياعيني تقعد في بيت صحبتھا تاني عشان اخوھا 
+ واسمھا !! نازل وده كKم يدخل علي ناس عاقلين؟

 كمان رغده مصطفي
- قصدك انھا ممكن تبقي رغده بنت ! !قصدك ايه؟

 !اخويا؟
 اه-

 -:ھتف ابراھيم في غضب
 انتي اتجننتي يا فريال رغده ماتت-

 
 

  -:صمتت فريال وھي تقول
  معندناش دليل-

  -:صرخ ابراھيم
وهللا انتي اتجننتي رغده ماتت وطلعلھا شھاده وفاه كمان مع ابوھا -

وكلنا عارفين ده بس انعام اختي والعيال ھما الي ميعرفوش فبNش 
  الجنان الي بتقوليه ده

                                     ***************         
  -:احتضن فارس كف رغده بين يديه وھو يقول بحب

  انا مش مصدق انك خNص بقيتي مراتي-
  -:سحبت رغده كفھا من بين يديه وھي تقول

  احكيلي شويه عن عائلتك يا فارس-
  -:ابتسم فارس وھو يقول بمرح

ا وتقوليلي كلمني عن يا شيخه حرام عليكي لسه مكتوب كتابن-
  !!!ده ايه الرومانسيه دي!!!! عائلتك؟

  -:ابتسمت رغده وھي تقول
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يعني حابه ابقي واخده فكره عنھم عشان اعرف اتعامل معاھم -
  وبعدين انا عاوزه وقت عشان اخد عليك يا فارس و

  -:قاطعھا فارس وھو يقول بحب
ط عادي و
 يھمك خدي الوقت الي انتي عوزاه انا مش ھضغ-

عليكي وبالنسبه لعائلتي فھحكيلك يا ستي بصي تعاملك يبقي مع 
البنات وبس ومش عاوزك تتعاملي مع اي حد غيرھم عشان تعرفي 

  انا غيووور جدا ومتتكلميش غير مع البنات حتي ابويا متكليمھوش
  -:ضحكت رغده وھي تقول

  !!امال ھكلم مين بقي؟-
يN مش مشكله ممكن عندك لؤه وزينه وعلياء كفايه عليكي كده و-

  تكلمي عمتي انعام وبس
  -:ضحكت وھي تقول

  !!!ده ايه الكرم ده-
  اي خدمه يا ستي-

  -:ابتسمت وھي تقول
  طب ومين المحظورين عني ومينفعش اكلمھم-
اممممم عندك لؤي وزياد وكريم وعمي ابراھيم يستحسن -

متكلمھوش وطبعا الزفت عمرو متقربيش منه ده واد زباله ومش 
   فاھمه يا رغدهمحترم

  فاھمه يا فارس متقلقش-
                                   *************                                

اقترب لؤي من لؤه الواقفه في شرفتھا تتأمل السماء واحاط عنقھا 
  -:بذراعيه وھمس بجانب اذنھا

  سرحانه في ايه-
  -:انتفضت لؤه وابتعدت عنه وھي تقول بغضب

انا مش عارفه ايه الي جرالك قلتلك قبل كده خلي !! تاني يا لؤي؟-
  مسافه بينا ومتتجاوزش حدودك

  -:مسل لؤي البكاء وھو يقول
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حرام عليكي يا لؤه افھمي بقي ھتموتيني ناقص عمر انا كاتب -
كتابي عليكي يعني انتي مراتي يعني مش حرام قبل كده كنت 

  سه مراتيمبتعاملش معاكي كده عشان مكنتيش ل
طب ما عشان انت كاتب كتابك عليا بتشوفني بشعري !! هللا بقي-

  عادي ومش بقولك حاجه واما بتمسك ايدي مبعملكش حاجه
  - :ھتف لؤي بصدمه

!!! يالھوي انتي مش عيزاني اشوف شعرك وامسك ايدك كمان؟-
  ھتشليني وهللا انا عارف
  -:لوحت بيدھا وھي تقول


 مش ھيحصلك حاجه-  
  -:ھا وھو يقولاقترب من

وهللا ما !! لؤه حبيبتي ھو انا لو رميتك من ھنا ھيحصل حاجه؟-
  !!ھيحصل حاجه؟

بس بقي يا لؤي ترمي مين انت قادر تشيل نفسك اساسا اما -
  ھترميني

  بقي كده-
  -:تاملت مNمح وجھه فابتلعت ريقھا بصعوبه وھتفت مسرعه

 مني بصباع ده انت تشيل خمسه!! 
 طبعا ھو انت في زيك يا لؤي-
Nواحد اص  

  -:عدل من مNبسه وھو يقول بغرور مصطنع
  اه طبعا-

  -:ابتسمت لؤه فتحسس شعرھا وھو يقول بحزم
  !كلھم راجعين وزمانھم في الطريق مشفكيش قالعه الطرحه فاھمه؟-

  -:ھتفت بسخريه

 ھنزل بشعري كده- 
  

  -:ھتف بصدمه
  !!بتتريقي عليا؟-

  -:نظرت له بتحدي وھي تقول
  !!اه عندك مانع؟-

 يا باشا طبعا خد راحتك-  
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  -:ضحكت لؤه ثم قالت
  زوزو وحشتني اوي-

  -:ھتف لؤي مسرعه وھو يقول
  !!اھم وصلوا-

  نظرت لؤه للمكان الذي يشير اليه فقبل وجنتھا وجري مسرعا
  -:فتحت فمھا م الدھشه ثم ھتفت في غضب

  !!!لؤي-
   ****************                                            

  
  والعشرونلخامس ا

  -:تناول عمرو ھاتفه مسرعا وھو يقول
  !!!ھا ايه ا
خبار؟-
  متقلقش يا باشا كله تمام-

  -:ھتف بنفاذ صبر
  !قتلتھا؟-
عيب عليك يا باشا انا مفيش مھمه تجيلي ومخلصھاش متقلقش -

  قتلتھا ومفيش مخلوق ھيNقي جثتھا
  !حد شافك؟-
بس برضه 
زم اشكرك 
نك !! ه
 طبعا يا باشا احنا بنھذر و
 اي-

نفزت الخطه بالظبط وده كان سبب لنجاحھا اااه يعني انت نيمتھا 
وبعدين رمتھا في المكان الي قلتلك عليه وبعدين انا كملت دوري 

  وكل حاجه مشيت تمام
  تمام وھتاخد الي اتفقنا عليه ومش عاوز اشوف وشك تاني ابدا-
 في اي خدمه تانيه انا تحت اه يا باشا طبعا معلوم ولو محتاجني-

  امرك رقبتي سداده 
  -:صرخ عمرو في عصبيه

  !!!اقفل بقي انت ھتصاحبني و
 ايه؟-
اغلق الھاتف وزفر في غضب وتوتر فاخرج من حقيبته زجاجه 
خمر واخذ يتجرع منھا حتي رن ھاتفه من جديد ليجده رقما غير 

  -:مسجل فرد بملل
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  ايوه مين-
  عمرو انا مني السيوفي-
  -:فع حاجبيه في استنكار وھو يقولر
  !!!مني؟-
  عاوزه اقابلك ضروري-

 الحقيقه مش فاضي-  

  -:ھتفت بسخريه
متقلقش مش ھضيعلك وقتك الغالي دي خروجه بفلوسھا يعني مش -

  ببNش
  مش فاھم-
   ھنبدا المزاد بمليونdealيعني ھتفق معاك اتفاق ولو قلنا -

  -:سال لعابه وھو يردد في ذھول
  !!انتي بتتكلمي بجد!!! مليون-
  تعالي قابلني وانت تعرف-

  -:ھتف عمرو مسرعا
  ثواني وھكون عندك-

                        **************                              
ه التي دخلت رغده بوابه السرايا وھي تتاملھا وتتامل الحديقه الواسع

  جذبت انتباھھا منذ دخولھا
  -:ھتف فارس

  !عجبتك؟-
  -:ابتسمت رغده بصدق ھذه المره وھي تقول

  دي تجنن عمري ما شفت في جمالھا-
  -:ابتسم وھو يقول

دي بتاعت لؤه ھي الي اھتمت بيھا وبتحب تقعد فيھا دايما علي -
  طول بتقعد ھنا

  -:ابتسمت وھي تقول
  اكيد ھي انسانه رقيقه وجميله زي جنينتھا-
  واعرفك علي الكلاكيد ھتحبيھا المھم تعالي ندخل دلوقتي -

  -:نزلت لؤه الدرج مسرعه واحتضنت زينه بشوق وھي تقول
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  وحشتيني اوي يا زوزو-
  -:ھتفت زينه بمرح

  حرام عليكي ھتخنق سيبي رقبتي-
  -:قبلتھا لؤه وھي تمد يدھا وتقول

   الي قلتي انك ھتجبيھاليفين ھديتي-
ي اه قولي كده بقي وانا اقول البت بقت رومانسيه ليه كده طلعت-

  بتاعت مصلحتك
  -:اخرجت لھا لسانھا وھي تقول

  اه بتاعت مصلحتي ھاتي بقي-
  -:اخرجت زينه من حقيبتھا روايتين واعطتھم للؤه وھي تقول

  طلع عيني علي ما لقيتھم عدي الخدمات بقي-
  بص كده من عنيا-
  طب ايه يا لولو انا موحشتكيش و
 ايه-

  -:جرت لؤه واحتضنت زياد وھي تقول
  حبيبي انت وحشتني جدااااا!! وحشتني بعقلھو انت -

  -:قبل راسھا وھو يقول
  وانتي كمان يا قلبي وحشتيني كتييير-

  -:التفتت لؤه الي رغده وھي تقول بابتسامه علي وجھھا
اممممم مبروك يا عروسه لو انا اسفه بس كانوا واحشني اوي -

بعرف ازغرط كنت زغرطلك وهللا بس انا لو زغرطت ھتكرھيني 
Nش احسنفب  

  اكرھك ليه بس-
  -:ھتفت زينه بمرح

  اصل لولو بتصوت مش بتزغرط-
  -:ضحكت رغده وھي تقول

  عادي و
 يھمك انا زيك بالظبط-
  -:اقتربت علياء وھي ترحب برغده وتحتضنھا وتقول بمرح

  مبروك يا جميله خدتي مجنون العائله انا علياء بنت عم فارس-
  ابتسمت لھا رغده مجامله ولم ترد

  -:تربت فريال منھا تتفحصھا ثم ابتسمت بسخريه وقالت بغيظاق
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  مبروك-
  -:ابتسمت لھا رغده بتحدي وھي تقول

  هللا يبارك فيكي بس انتي مين-
  -:تطلعت بھا فريال في غضب فرد فارس مسرعا

  رغده دي مرات عمي ابراھيم طنط فريال-
  -: وھي تقولضغطت رغده علي اسنانھا بغضب

-Nيا اھ  
  -:مرحھتفت لؤه ب

وانت يا عم ما تسيبھا شويه ھي !! احنا ھنفضل واقفين كده و
 ايه؟-
ھتتخطف تعالي يا رغوده معانا نعملك جوله سياحيه في البيت بس 

  اوعي تتوھي بس
  -:رد فارس بحب

متقدرش تتوه عشان كل ما ھتبعد انا ھقرب ھي خNص بقت ملكي -
  ومش ھسمحلھا انھا تتوه مني ابدا

  اتعلم بقي يا شيخ!! يه موووت شفت يا لؤيوااااو رومانس-
  -:رفع لؤي حاجبيه وھو يقول بتعجب

شوفوا مين الي بتتكلم اخرسي يا لؤه بدل ما احكيلھم علي !! انا؟-
  الي انتي عمNه فيا

  احم احم 
 خNص خلينا ساكتين احسن-
احست رغده با
لفه والمحبه اتجاه لؤه وزينه كثيرا ا
 انھا نفضت 

   ا
حاسيس وظلت تذكر نفسھا بانتقامھاعنھا تلك
                       ***************                           

عاد عمرو الي المنزل وھو يفكر بالعرض المغري التي عرضته 
 فالمجنون فقط من يرفض عرض كھذا فلقد اتفقت معه عليه مني

 يطل التفكير علي ثNث مNيين من اجل تنفيذ خطتھا القذره وھو لم
وقد وافق علي العرض مسرعا فلم الرفض وھو المستفيد في كلتا 

  الحالتين
  -:وجد فتاه تجلس في الحديقه فاقترب منھا وھو يقول

  !انتي مين؟-
  -:التفتت اليه فبھت عمرو من جمالھا وھو يقول
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  !!يالھوي ھو انتي بجد؟-
  -:رفعت حاجبھا وھي تقول


 كرتون يا ظريف-  
   يخليكي عرفتي منين اني ظريفميرسي هللا-

  -:تركته رغده وذھبت فقطع الطريق عليھا وھو يقول
بصراحه كده مبحبش بنت تصدني وطNما واحده عجبتني يبقي -

  ھاخدھا يعني ھاخدھا وانتي عجباني
  -:صفعته رغده صفعه قويه علي وجھه وھي تقول باشمئزاز

  !!ده الرد الوحيد لواحد زباله زيك؟-
  -:بغضب وامسك يدھا بقوه وھو يقولاحمرت عيناه 

انتي اتجننتي بقي واحده زباله زيك تمد ايدھا علي عمرو -
  !!المنضوري

  !!!عمرو-
التفت عمرو ليقابل وجه لؤي الغاضب الذي اقترب منه وصفعه 

  -:علي وجھه وھو يقول بغضب واشمئزاز
  !!عاوز تمد ايدك علي بنت!!! انت راجل انت-

  -:صرخ عمرو في غضب
!! مين دي اصN عشان تضربني عشانھا!!  بتضربني يا لؤيانت-

و
 انت زھقت من لؤه وحبيت تغير بس دايما زوقك حلو الصراحه 
  عاوز اعرف بتجيبھم منين

 
انھال لؤي عليه بالضرب العنيف وظل عراكھما مستمر ورغده 
  تحرك ساكنا فقط تنظر اليھم في صمت

 علي ھذا النحو المخيف صرخت فريال عندما رات ولداھا يتقاتNن
  -:واسرعت تبعدھما عن بعضھما وھي تقول بغضب

و
 انت عندك !! ازاي تبھدل اخوك بالشكل ده!! لؤي انت اتجننت-
لؤي لو ايدك اتمدت علي !! شويه صحه وعاوز تطلعھم علي اخوك

  اخوك تاني بالشكل ده ھقطعھالك
  -:نظر لھا لؤي وھو يقول باستھزاء

شان تقوليلي اعمل ايه ما ھو انتي لو كنتي انا مش عيل صغير ع-
  ربتيه مكنتش ھمد ايدي عليه بس ھو معرفش ريحه للتربيه
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  -:صفعته فريال علي وجھه وھي تقول بغضب
  !!لما تكلم امك بالطريقه دي تبقي اتربيت؟!!! وانت اتربيت-

  -:تركھا لؤي وانصرف فالتفتت الي عمرو وھي تقول
  ادخل جوه وطھر جروحك دي-

  -:عت رغده سيرھا فاوقفتھا فريال وھي تقولتاب
  !!لعنتك ابتدت من دلوقتي!!! ده ايه السرعه دي-

  -:التفتت رغده اليھا وھي تبتسم بمكر وتقول
  ليه ھو انا الي قلتلھم يتخانقوا-

  -:ھتفت فريال بمكر
من اول ما شفتك وانا عرفت ان في عاصفه جت علي البيت بس -

   انا وو
ديصدقيني عاصفتك دي مش ھتمسني
  -:ابتسمت رغده وھي تقول بتحدي وسخريه


 العاصفه اما بتيجي بتدمر الكل مبيبقاش فيه استثناء يااا يا ھانم- 
  بعد اذنك

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

  والعشرونلسادس ا

 بس لؤه تعبانه مش ھتقدر تيجي معانا فانا خNص ھقعد معاھا-  

  -:عام مسرعه وھي تنظر لزيادھتفت ان

 يا زينه يا حبيبتي 
زم تيجي-  

ابتسم زياد وحرك راسه يائسا من تصرفات والدته المكشوفه فتابعت 
  -:انعام

يعني لؤي قال انه ھيقعد معاھا اصN فمش 
زم بقي وبعدين البيت -
  كله 
زم يروح العزومه دي وجدكوا الي قايل

  ماشي يا عمتو-
  لؤي حبيبي-
  -:تفت اليھا وھو يقولال
  نعم يا عمتو؟-
  بقولك يا حبيبي روح شوف لؤه كده لسه تعبانه-
  ما انا كنت رايح دلوقتي اھو-
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  -:صعد لؤي الي غرفه لؤه ودخل وھو يقول
  حبيبي عامله ايه دلوقتي-

  -:ھتفت لؤه بوھن
تعبانه اوي يا لؤي حاسه ان حرارتي عاليه اوي وجسمي كله -

  بيرتعش وسقعانه 
  -: بجانبھا وامسك بيدھا يقبلھا وھو يقول بحبجلس

  الف سNمه عليكي يا قلبي-
  -:وضع يده علي راسھا وھو يقول بفزع

  انتي سخنه اوي يا لؤه-
  -:لم تستطع لؤه الرد من شده التعب التي تشعر به فھتف لؤي بقلق

  انتي كنتي كويسه ايه الي جرالك فجاه كده-
  -:تساقطت دموعھا وھي تقول

  ا تعبانه اوي ھاتلي الدكتورلؤي ان-
  -:احاطھا بين ذراعيه ليھدا من رجفه جسدھا وھو يقول

  حاضر حاضر ھتصل بيه ثانيه واحده-
امسك ھاتفه يتصل بالطبيب ولكن 
 من مجيب عاود ا
تصال اكثر 

  -:من مره بN جدوي فنظر اليھا بقلق وھو يقول
  الدكتور مبيردش لولو حبيبي اخدك المستشفي-

  -:اسھا نفيا وھي تقولحركت ر
  مش قادره-

  -:اخرج ھاتفه يتصل بعلياء وما ان ردت حتي ھتف
  !!علياء انتي فين؟-
  مالك يا لؤي في ايه مال صوتك-
  لؤه تعبانه اوي وحرارتھا عاليه والدكتور مبيردش-

  -:ھتفت مسرعه بقلق
  طب ما توديھا المستشفي يا لؤي-
ايه ينزلھا حرارتھا شويه مش قادره تروح يا علياء قوليلي اعملھا -

  انتي مش دكتوره يا بنتي
ماشي يا لؤي اعملھا كمدات واديھا خافض للحراره وانا جايه في -

  الطريق اھو انا اصN قريبه من البيت
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  ماشي يا علياء متتاخريش-
اسرع لؤي يعطيھا ا
دويه ويجلس بجانبھا ليضع علي راسھا قطعه 

  القماش المبتله بالماء
ؤه مبتسمه وھي تري القلق الذي يسيطر عليه فقالت نظرت اليه ل

  -:محاوله اظھار المرح في كNمھا
!! اه يا لؤي انت باصصلي كده ليه ھو انا ھموت و
 ايه؟-

  !!للدرجادي حالتي خطيره
  -:ابتسم لؤي بقلق فتابعت لؤه

ادي اخره الجھل بقي كان 
زم تطلع مھندس يعني ما لو كنت -
   عادي دلوقتي ومش قلقان و
 حاجهطلعت دكتور كان زمانك

  اخرس ياض-
  ليه شايفني بشنب!! ياض-

  -:ابتسم لؤي وھو يقول
  كده يبقي خفيتي-

  -:ضحكت لؤه وھي تقول
  مش قلتلك جاھل خفيت انا في اقل من الثانيه مش كده-
  بس يا بت بقي رغايه حتي وانتي تعبانه-
ه ومش عاوزه بقولك ايه روح جيبلي الدكتور حا
 عشان انا تعبان-

  اختك تجرب فيا
  -:ضحك لؤي وھو يقول

  خليھا تسمعك عشان تاكلك-
  -:ابتسمت وھي تقول

  يN روح يا لؤي مش قادره-
  مش ينفع اسيبك لوحدك-
ما انت قاعد معايا !! خلص يا لؤي بقي ھو انا عيله صغيره و
 ايه-

اھو عاملي ايه يعني ھموت جمبك اھو اخلص يN روح بقي مش 
  قادره

  يب طيب ھكلم علياء ا
ول واشوفھا فينط-
                         ************                            
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احست لؤه بالعطش فنادت علي لؤي فلم يرد فعلمت انه ذھب 
Nليحضر الطبيب فھي قد غفت قلي  

  -:رات باب حجرتھا يفتح فاعتدلت في جلستھا وھو تقول
  هلؤي انا عطشانه ھاتلي ميا-

رات باب الحجره يقفل بالمفتاح وسمعت صوت عمرو القذر وھو 
  -:يقول

  !!!وانا كمان-

ارتدت لؤه حجابھا علي استعجال واضائت النور من 
 -:جانبھا وھي تقول بخوف

- بتعمل ايه ھنا وقفلت الباب ليه؟!! عمرو !! 
اقترب عمرو منھا وعيناه تم{ھا الرغبه فقامت لؤه 

فھا وھي تھتف بقوهمن علي سريرھا واخذت ھات :- 
 اطلع بره يا عمرو-

زاد عمرو من اقترابه منھا حتي اصبح مKصقا لھا 
 -:ومرر اصابعه علي وجھھا وھو يقول بوقاحه

لؤي مش موجود معقول انا غبي عشان اضيع -
 !فرصه زي دي؟

ركلته لؤه بقوه في معدته وجرت مسرعه نحو حمام 
ينتفض غرفتھا لتدخل وتغلق الباب خلفھا وجسدھا 

 من الخوف وتصرخ بقوه وھي تبكي
امسكت ھاتفھا تتصل بلؤي باصابع مرتعشه وما ان 

 -:جائھا الرد حتي صرخت ببكاء
 الحقني يا لؤي-

 -:ھتف لؤي بخوف وھلع من سماع صوتھا المذعور
 لؤه مالك ايه الي حصل-

جائه الرد صرخه قويه اطلقتھا لؤه عندما تحطم زجاج 
ان صرخت لؤه بخوف الباب واقتحم عمرو المك

فامسكھا عمرو بشده من راسھا فسقط حجابھا من 
 علي راسھا وسقط الھاتف علي ا+رض
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ازداد بكاء وصراخ لؤه وتوسKتھا لعمرو ان يتركھا ا+ 
 انه لم يابه لھا و+ لتوسKتھا

اقترب يقبلھا فغرزت اصابعھا بشده في عنقه فخرج 
 الدماء علي اثرھا

 بقوه وانھال عليھا ازداد غضبه فامسك شعرھا
  بالضرب العنيف ومحاولته لKعتداء عليھا

سمعوا طرقات عنيفه علي باب الحجره وصوت لؤي 
 -:وھو يصرخ بھلع

- لؤه افتحي الباب!!!! لؤه  
 -:صرخت لؤه بقھر

 لؤي لؤي عمرو ھنا لؤي لؤي-
صفعھا عمرو علي وجھھا لتصمت فزاد صوت بكائھا 

الباب ويدفعه وصراخھا فجن جنون لؤي وظل يركل 
ليفتح ولكن بK جدوي حمل الكرسي وظل يضرب 
علي الباب ليفتح ولكن بK جدوي فقد كان مغلق 

باحكام فنزل لؤي مسرعا للحديقه ليتسلق السور 
 المؤدي لغرفه لؤه

 -:مزق عمرو مKبسھا وھو يقول
اھو حبيب القلب سابك ومشي وانا مش ھمشي -

  ا+ ما اخد الي انا عاوزه منك
رت عيناھا بشده وظلت تبعد بوجھھا عنه وتضع احم

يدھا في وجھه لتبعده عنھا فامسك يديھا بقوه 
  وجلس فوقھا ليشل حركتھا

في تلك اللحظه وصل لؤي الي الشرفه وكسر زجاب 
الباب ودخل الي الغرفه مسرعا ليقف مذھو+ عندما 

 يري اخاه يحاول ا+عتداء علي لؤه
ينھال عليه بالضرب جن جنون لؤي وھو يبعده عنھا و

الشديد حيث اصبح ينزف الدماء من كل مكان واخيرا 
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امسك راسه يصدمھا بقوه وغضب بالحائط حتي وقع 
مغشيا عليه فركله بغضب واسرع الي لؤه يحتضنھا 
بقوه ويھدائھا ويعتذر لھا وھي تبكي بشده وتختبئ 

 بداخل احضانه التي + تشعر با+مان ا+ فيھا
ھر وھو يرتب خصKت شعرھا سقطت دموع لؤي بق

المشعثه ويتحسس وجھھا المحمر بشده والملئ 
 -:بالكدمات وھو يقول باسف ودموعه تسقط

 انا اسف يا لؤه-
 ازداد نحيب لؤه واحتضنته بقوه وجسدھا يرتجف بقوه

اوقفھا لؤي واخرج من دو+بھا شال ولفه علي 
 جسدھا واجلسھا علي السرير وقبل راسھا

لملقي علي ا+رض يجره خارج ثم اتجه لعمرو ا
الغرفه بعنف ليضعه بالغرفه المجاوره ويغلق الباب 

عليه واتجه الي لؤه مره تانيه ليجلس امامھا علي 
 -:ركبتيه وھو يمسح دموعھا ويقول بحزم

وهللا لجيبلك حقك يا لؤه وهللا لخليه يتمني الموت -
 وميKقيھوش

 سقطت دموعھا بصمت ولم ترد
***************  

فارس انا زھقت وعاوزه امشي وكمان حاسه اني -
 تعبانه ممكن تروحني؟

 -:ھتف بقلق
 مالك يا رغده؟-

 -:ابتسمت وھي تقول
 متقلقش انا بس مصدعه مش اكتر-

 -:ھتفت زينه بقلق
فارس انا كمان عاوزه اروح انا قلقانه علي لؤه اوي -
بكلمھا يديني مغلق ولؤي مبيردش انا قلقانه عليھا 
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 اوي
- Kاسبقوني علي العربيه خ Kص ماشي يا زينه ي

 وانا جاي وراكوا ھقول لجدي واحصلكوا
 اوك-

 -:خرجت رغده مع زينه التي ھتفت فجاه
معلش يا رغده انا نسيت موبايلي ھدخل اجيبه -

 وارجعلك بسرعه
 ماشي يا زينه مفيش مشكله ھسبقك انا-

***********  
****************  
ري في جسدھا فاحاطته شعرت رغده بالبرد يس

 بيديھا لتبعث فيه الدفء
 -:اقترب بعض الشباب منھا وھتف واحد منھم

 ايه يا قمر واقف لوحدك ليه-
نظرت له باشمئزاز ولم ترد بل ابتعدت قليK فاقترب 

 -:منھا وھو يقول
 مين ده الي عنده قلب يسيب القمر ده لوحده-

 -:ھتف شاب اخر وھو يمسك يدھا
- ي يا قمرما تيجي نسليك  

جاء فارس من خلفه وامسكه من مKبسه ولكمه 
في وجھه ليسقطه ارضا ودخل في شجار عنيف مع 

 ھؤ+ء الشباب
اخرج احد الشبان سكين صغير وغرسه في ظھر 

 فارس
 -:صرخت رغده بھلع

 !!!!فارس-
****************  

دخلت علياء السرايا وتوجھت لغرفه لؤه لتطمئن 
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 عليھا
ره لتجدھا مقلوبه راسا علي عقب دخلت علياء الحج

زجاج الشرفه والحمام مكسور وشظاياه منثوره في 
 ارجاء الغرفه

شھقت علياء في خوف عندما وضعت يد علي كتفھا 
فالتفتت لتجد لؤي تنفست علياء وھي تقول 

 -:بغضب
 خدتني يا لؤي-

 -:انتبھت لمنظره فقالت بخوف
- +وضه وايه الي حصل في ا!! في ايه! مالك يا لؤي؟

وفين لؤه؟! ھنا؟ !! 
 -:ارتمي في احضانھا وھو يقول بندم

انا السبب يا علياء انا الي سبتھا مكنش المفروض -
 اسيبھا لوحدھا

 -:ابعدته علياء عنھا وھي تقول
- فين لؤه جرالھا حاجه؟! قصدك ايه يا لؤي؟ ! 

لم تستطع قدماه علي حمله اكثر من ذلك فوقع 
حائط وھو يقول علي ا+رض واسند راسه علي ال

 -:باعين دامعه
 لؤه يا علياء-

 -:قالت بنفاذ صبر
 مالھا لؤه يا لؤي انطق-

اغمض عينيه في الم فسقطت دموعه علي وجنتيه 
 -:وھو يقول

خرجت عشان اجيبلھا الدكتور عشان كانت تعبانه -
اوي وبعد شويه لقيتھا بتتصل بيا وبتصرخ جيت 

 فدخلت بسرعه ولقيت الباب مقفول ومعرفتش ادخل
 من البلكونه ولقيت عمرو كان بيحاول يعتدي عليھا
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جحظت عينا علياء ووضعت يدھا علي فمھا في 
 -:ذھول وھي تقول بعدم تصديق

- + + مستحيل مستحيل !! مش معقول!! عمرو؟
عمرو يعمل كده ومع بنت عمته الي ھي مرات اخوه 

 كمان مش معقول + اكيد في حاجه غلط
 -:ھتف بالم

- فته بعيني وانا الي بعدته عنھا كان بقولك ش
مقطعلھا ھدومھا وضاربھا ولو مكنتش جيت كان 

 زمانه اغ
 -:بتر عبارته ولم يستطع النطق بھا فتابعت علياء

 !ولؤه؟-
لؤه حالتھا النفسيه وحشه جدا ومش قادره تتكلم -
مع اي حد والدكتور قال ا+فضل تتنقل المستشفي 

لمستشفيات بس انا عارف لؤه ھي بتكره جو ا
فعشان كده حبيت انھا تفضل ھنا واوفرلھا كل الي 

 في المستشفي
 -:ھتفت علياء بتردد

 !طب وعمرو؟-
احمرت عيناه بشده حتي اصبحت بلون الدم وھو 

 -:يقول
قسما با< لھخليه يتمني الموت وميKقيھوش وهللا -

كنت ھقتله بس قلت لو قتلته ابقي برحمه بس انا 
 عشان اخليه يندم انه في +زم اعيشه في عذاب

 لحظه بس فكر يلمس شعره من راسھا
 لؤي-

 -:صرخ لؤي بوجھھا
- ده واحد ! متناقشنيش عاوزه تناقشيني في ايه؟

 حيوان زباله اما يتھجم علي مرات اخوه و
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 -:قاطعته علياء وھي تقول بحزم
انا مبدافعش عنه انت مسمعتنيش لKخر انا كنت -

  زباله و+زم يتعاقبھقول بلغ عنه عشان ده واحد
 -:ضحك بسخريه وھو يقول

 عيزاني ابلغ عنه عشان يحصل زي-
 !زي ايه؟-

صمت لؤي ولم يرد فرن ھاتف علياء فردت وھي 
 -:تقول

- اااااه لؤه نايمه !!! لؤه! ايوه يا زينه انتو فين كل ده؟
!!!! دلوقتي ھي ھي كويسه انتو فين؟ ايه؟

طيب طيب! مستشفي ليه؟!! مستشفي؟  
قت الھاتف فنظر لھا لؤي بتساؤل فاجابتهاغل :- 

- فارس في !! انا مش عارفه ايه اليوم ده
المستشفي اتخانق مع واحد وضربه في ضھره 

بالسكينه بس زينه بتقولي جت سليمه وانه كويس 
 مقدرتش اقولھا حاجه عن لؤه دي ممكن تروح فيھا

دفن وجھه بين يديه وتأوه في الم فجلست علياء 
قولامامه وھي ت :- 

احمد ربنا انك وصلت في الوقت المناسب -
 ومجصلش للؤه حاجه

 -:ھتف في سخريه
- صحيح ھو ملحقش يعتدي !! محصلھاش حاجه
عليھا بس اعتدي علي برائتھا وطفولتھا ورقتھا 

محدش يا علياء يعرف لؤه ادي انا الوحيد الي اقدر 
اقولك ھي حاسه بايه دلوقتي انا الي عارف الرعب 

يه كان يبقي بالنسبالھا الموت اھون من الي كانت ف
 انھا تعيش اللحظات دي

انا مش عارفه اقولك ايه يا لؤي بس كل الي اقدر -
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اقوله ان لؤه محتجاك جمبھا دلوقتي قوم خليك 
 معاھا يا لؤي

وقف لؤي وتوجه للغرفه التي بھا لؤه ا+ ان صوت 
 -:علياء اوقفه وھي تقول

 ھو عمرو فين يا لؤي؟-
قليK ثم رد بھدوءوقف لؤي  :- 

 في مكان محدش ھيقدر يKقيه ويحميه مني-
*************  

 -:جلست رغده بجوار فارس وھي تھتف بغضب
مكنش ليه لزوم انك تعمل كده يا فارس افرض كان -

 جرالك حاجه الحمد< المره دي ربنا ستر
 -:ابتسم فارس لھا بحب ثم قال في مرح

- جدااااا عشان بسببھم + ده انا +زم اروح اشكرھم 
 !انا بسمع منك الكKم ده خفتي عليا يا رغوده؟

 -:احمر وجه رغده وھي تقول بمشاكسه
 + طبعا ده انا ما صدقت قلت ھخلص منك-

 يا سKم-
اه طبعا مش مصدق و+ ايه ده انا الي ماجراھم -

Kاص 
 -:ضحك فارس وھو يقول

 متوقعتش ا+قي حد مستفز اكتر مني-
ھي تقولابتسمت له و :- 

 طب اھدي شويه كده بقي وارتاح وناملك شويه-
 + مش عاوز انام-

- انا قلت +زم تنام عشان ترتاح !! ھو بمزاجك و+ ايه
 يبقي +زم تنام

 -:ضحك فارس وھو يقول
حاضر يا ماما من عنيا طب ما تجي تحكيلي حدوته -
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 طيب
ما انت زي القرد اھو امال مكلفنا وقاعد في -

 المستشفي و
اطعھا وھو يقولق :- 

ايه الي دخلك دلوقتي يا رخمه اما صدقت البنيه -
دي بقت تتكلم معايا شويه باين حست اخيرا اني 

 زي جوزھا
 -:ضحكت زينه وھي تقول

 خليكي كده علي طول يا رغده عشان يتعلم ا+دب-
 -:ابتسمت وھي تقول

 بس كده من عنيا يا زوزو انتي تؤمري-
 -:ھتف فارس

- ر مطرود بقي روحوا عشان الوقت طب يK من غي
 اتأخر جامد

وافقت رغده علي مضض فقد كانت تريد البقاء 
 !!!!معه

خرجت رغده من الحجره فقابلت فريال التي قالت 
 -:بغضب

 !!كنتي فكراني غبيه و+ ايه؟-
 -:التفتت اليھا وھي تقول باستنكار

 !قصدك ايه مش فاھمه؟-
 -:اقتربت فريال منھا وھي تقول

- فاكره ھتفضلي مستخبيه لحد امتي يا بنت كنتي 
 !!!ساميه ومصطفي المنضوري

  

 -:ابتسمت رغده بھدوء فتابعت فريال
كنت متأكده انك ممتيش وان امك عملت شھاده -

 وفاه مذوره عشان توھمني انك متي

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 -:لم تتوتر رغده بل ابتسمت باستفزاز وھي تقول
كويس اخيرا لقيت حد ذكي يستحق المنافسه -

ه كنت ابتديت احس بالملل وعاوزه شويه بصراح
 حماس

 -:ضحكت رغده وتابعت
- انا !!! تفتكري يعني انا فايته عليا حاجه زي كده

كنت عارفه انك اول ما ھتسمعي اسمي بس 
 Kالشك ھيسيطر عليكي وھتدوري عليا واص

بسھوله جدا تقدري تعرفي اممممم يعني اقولك 
 مثK مين الي اكدلك الشك بتاعك

فريال وھي تنظر لھا بتعجب فتابعت رغدهصمتت  :- 
 سامح طليقي-

 -:صفقت لھا فريال باعجاب ثم قالت بسخريه
- امك وابوكي ! ورستي ذكائك ده بقي من مين؟

 ا+تنين كانوا اغبي من بعض
 -:ضحكت رغده بسخريه وھي تقول

اكيد مش منك بصراحه خيبتيلي ظني كنتي -
 فكراكي اذكي من كده وھتفاجئيني بس كل

خطواتك كنت عرفاھا قبلھا مزودتيش ميللي عن 
الي اتوقعته حتي لما خرجتي معانا النھارده كنتي 

جايه عشان تقابلي سامح بس الصراحه الي زعلني 
 انك فكراني غبيه ومش عارفه انا مين و+ ھعمل ايه

 -:ھتفت فريال بغضب
مش ھتعملي حاجه انا ھروح وافضحك قدام الكل -

 دلوقتي
استفزاز وھي تقولضحكت رغده ب :- 

مش معقول يا فريال بجد +زم تحدثي من نفسك -
شويه انا برضه اتوقعت انك ھتقولي كده بس لو 
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كنتي فكرتي دقيقتين بس قبل ما تتكلمي ھتKقي 
ان ده مش ھياذيني في حاجه بالعكس ھيفيدني 

وجدي اما يعرف ان انا بنت ابنه المتوفي الي عانت 
ي حد معاھم وبعدين مع امھا لوحدھم من غير ا

مامتھا ماتت اممممم اضمنلك بقي ساعتھا انه 
ھيكتبلي كل حاجه وده برضه مش ھيمنعني اني 
انتقم منك عرفتي بقي انك مش ھتستفيدي اي 

 حاجه
 -:ابتسمت فريال بشر وھي تقول

افتكري يا حلوه ان الغبي بس ھو الي يحط راسه -
 جوه قفص ا+سد وده الي انتي بتعمليه دلوقتي

 -:ابتسمت وھي تقول
بحب التحديات وبحب اكسب فيھا +ني معرفش -

الخساره وقت اللعب ابتدي من دلوقتي وھفكرك ان 
 انا الي ھفوز

 -:نظرت لھا بتحدي وھي تقول
 ھنشوف-

 -:تركتھا رغده وذھبت فھتفت فريال بغضب وشر
نھايتك ھتبقي علي ايدي وقريب اوي ھتحصلي -

 امك وابوكي
 
 
 

والعشرونالسابع  ****************  

 -:ھتفت ياسمين بصدمه
- طب وھو عامل ايه دلوقتي!!! يا خبر  

+ ھو كويس الحمد< محضلوش حاجه ويومين -
 وھيطلع من المستشفي باذن هللا

 -:ضحكت ياسمين وھي تقول
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حرام عليكي يا رغده انتي نحس كده ليه كل ما -
تقابلي واحد من العائله دي تحصله مصيبه فاكره 

 زياد برضه
ھدوءردت رغده ب :- 

 اكيد ده عقاب من ربنا مش مني انا يعني-
 يا بت بھذر معاكي-

 -:ھتفت رغده بتلقائيه
بس كنت ھموت من الرعب يا ياسو اما شفته وقع -

 علي ا+رض ودمه سايح
 -:ھتفت ياسمين مسرعه

- ھو انتي !!!! ايه ده ايه ده ايه الي بسمعه ده
 وقعتي بجد و+ ايه

 -:ارتبكت رغده وھي تقول
- ھو بس صعب !! ايه الكKم الفارغ ده!! ت ايهوقع

عليا عشان ھو كان بيدافع عني الي حصله ده 
 بسببي انا يعني ده كل الموضوع مش اكتر

 -:ھتفت بمرح
+ بس بدايه مبشره برضك + + يا بت انتي انا -

 عاوزه اعاصر ا+حداث بس اعزميني عشان اجي
 وهللا ھتيجي؟-

- و+ ايه يا بت انتيانتي مش صحبتي ! اه ليه +؟ !! 
 اكيد طبعا ياااريت-

 اممممم بس ادم ممكن ميوافقش-
+ يا اختي ماھو مش بمزاجه ھو ھتيجي يعني -

ھتيجي مليش دعوه طب بصي خKص عادي خلي 
 ادم يجي معاكي

 !!!ايه يا بنتي ھي ھيصه-
 ملكيش دعوه يا ستي اسمعي الكKم وخKص-
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 طب ھشوف كده وابقي اقولك-
- ن صحيحاه ياسمي  

 !في ايه؟-
اممممم خطيبه كريم اختفت ومحدش يعرف عنھا -

حاجه وبيقولوا انھا ماتت كمان وكريم حالته النفسيه 
وحشه اوي وقاعد في بيت لوحده وقالب الدنيا 

 عليھا
 -:تنھدت ياسمين وھي تقول

 يارب يKقيھا يا رب ومفيش حاجه تبعدھم عن بعض-
 !من قلبك؟-

 -:ضحكت ياسمين بسخريه
فكراني يعني ھفرح فيھا واستغل الفرصه بقي -

انتي اتجننتي يا بت انتي؟! واروح اخد مكانھا؟ ! 
طيب خKص يا رغايه سKم دلوقتي عشان احمد -

 بيتصل
 يادي احمد المجنون علي هللا يكون عقل-

حرام عليكي يا ياسمين احمد مفيش حد طيب قده -
ده لو+ اني مبحبوش ومش حابه اظلمه معايا كنت 

اتجوزته علي ا+قل متخKش عني لما احتجت 
 مساعدته

 اوك طيب سKم دلوقتي-
*************  

ظل زياد يفكر طيله الطريق في الموقف الذي حدث 
 معھم

خرج من شروده علي صوت والدته وھي تقول لزينه 
 -:بصوت منخفض

قوليلي بقي يا زينه ايه مواصفات ا+نسان الي -
 عاوزه تعيشي حياتك معاه
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بتسمت زينه بخجل وھي تقولا :- 
 !ايه يا عمتو الكKم ده بس؟-

 يا زينه بتكلم معاكي بس عادي يعني-
اكيد يا عمتو بتمني انسان ملتزم يعيني وياخد -

بايدي علي طاعه ربنا يبقي ھمنا ا+ول وا+خير ھو 
 ا+خره ويراعي ربنا فيا ھعوز ايه اكتر من كده بقي

قولقبلتھا انعام علي راسھا وھي ت :- 
 ربنا يكملك بعقلك يا زينه-

*************  
دخل لؤي الي حجره لؤه بالطعام وجلس بجانبھا 

 -:وھو يقول
 يK يا لولو كلي عشان تاخدي الدواء يا قلبي-

سقطت دمعه ساخنه علي وجنتھا وھي تحيط 
 جسدھا بيديھا

جلس لؤي بجانبھا ووضع يده علي كتفھا فاسندت 
ده علي راسھا وھو راسھا علي صدره فمسح بي

 -:يقول
لولو +زم تاكلي عشان تاخدي الدواء عشان -

 خاطري يا قلبي
 -:احتضنته لؤه وھي تقول ببكاء ونبره ضعف

 انا خايفه يا لؤي-
تقطع قلبه عندما سمع نبرتھا الحزينه فقبل وجنتھا 

 -:بحب وھو يقول
مش عاوزك تخافي من اي حاجه طول ما انا معاكي -

 يا لؤه فاھمه؟
يK خدي الدواء عشان تاكلي خليكي شطوره و

 واسمعي الكKم
اومأت له براسھا في صمت فاعطاھا الدواء وبدا 
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 يطعمھا بيده كا+طفال
 -:قالت في ضعف

 خKص مش قادره-
 لولو انتي مكلتيش حاجه كلي شويه كمان-

حركت راسھا نفيا واسندت راسھا علي صدره وھي 
 -:تقول

- مبي لو سمحت عاوزه انام يا لؤي خليك ج
 متسبنيش

 -:قبل راسھا وھو يقول
 مقدرش اسيبك يا لولتي يا اغلي حاجه في حياتي-

**********  
 -:دخلت العائله السرايا وقالت انعام

 انا ھروح اتطمن علي لؤه-
وانا كمان يا عمتو جايه معاكي وھقولھا مفاجاه -

 متاكده بعدھا ھتخف وتبقي زي القرده
 !!مفاجاه ايه بقي دي؟-

 -:ھتفت زينه في فرح وھي تصفق بيدھا
 ھلبس النقاب-

 -:ھتفت انعام في فرحه
- الف مبروك يا قلبي فرحتلك اوي ربنا !!! بجد؟

 يھديكي كمان وكمان يا زينه
 -:احتضنتھا شرين وھي تقول

 كده تقرري كده لوحدك ومتجيش تقوليلي-
- ما انا بقول اھو !!! امال انا بعمل ايه يا ماما دلوقتي

نا كنت ناويه افاجئكوا وانا لبساه اصK بس قلت ده ا
اقولكوا بقي وخKص وقلت لفارس في المستشفي 

 وعاوزه اطلع اقول للؤه
 -:ابتسمت لھا رغده بفرحه واحتضنتھا وھي تقول
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 مبروك يا زوزو يا حبيبتي-
 هللا يبارك فيكي يا رغوده-

 -:ھتفت فريال بسخريه
- كل ده انا مش شايفه حاجه حصلت يعني عشان 

ايه يعني واحده قررت تلبس البتاع النقاب ده ايه 
 !!!الحلو في كده

 -:ضحك ابراھيم في سخريه
وهللا ما عارف يا فريال يعني واحده قررت تغطي -

 وشھا بكيس زباله ايه الحلو في كده يعني
 -:رفع زياد حاجبيه في تعجب وھتف باستنكار

- ب بصراحه تعريف غريب يعني النقا!!! كيس زباله
الي العلماء اختلفوا اذا كان سنه او فرض دلوقتي 

حضرتك بتقول عليه كيس زباله يعني لو كانت زينه 
قررت انھا تقلع الخمار وتمشي بشعرھا وتلبس زي 

بنات اليومين دول اعتقد كنت ھتصقفلھا وتقولھا 
برافو عليكي يا حبيبتي وانتي ايه الي يربطك 

ياتك بالكKم ده وانك لسه صغيره وعيشي ح
ويضربن بخمرھن (وتنسي ا+يه القرانيه الي بتقول

صدق هللا العظيم) علي جيوبھن  
وا+يه دليل علي ان لبس الخمار فر ض وبعدين في 

حاجه كمان يا خالي ان بعض العلماء اتفقوا علي 
فرضيه النقاب في وقت الفتن وبعدين في كل 

ا+حوال ھي بتعمل حاجه كويسه المفروض 
ق عليھا وبالنسبالي انا فخور بيھا نشجعھا مش نتري

جدا +نھا اما بتقتنع بحاجه بتنفذھا مھما حصل 
 ومبتكابرش في الغلط

 -:ونظر لزينه المدمعه العينين وتابع وعيناه تلمع بفرح
 !!!زينه تقبلي تتجوزيني؟-
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**************  
استقيظ كريم من نومه فذعا بسبب الطرق ورنين 

يفتح الباب وما ان جرس الباب وقف كريم وخرج ل
فتحه حتي جحظت عيناه من الدھشه وفتح فمه 

 -:في ذھول وھو يقول بعدم تصديق
 !!!!!ميار؟-

 -:لم ترد فتابع كريم بخوف
- ومين !! وانتي كنتي فين؟!! ايه الي حصلك ده؟؟

 !!الي مبھدلك كده؟
 -:مسحت ميار دموعھا وھتفت بضعف

- ف كريم انا جيالك عشان تساعدني بس +زم تعر
اني كنت انسانه خاينه وزباله مقدرتش ا+نسان 

الوحيد الي حبني بجد وكان بيخاف عليا بس ارجوك 
 تساعدني يا كريم

 -:صمت كريم فتابعت ميار
كريم انا كنت متجوزه عمرو عرفي واما صممت انه -

يتجوزني رسمي قدام الناس كلھا قرر انه يقتلني 
كان اجر واحد عشان يقتلني بعد ما رماني في م

غريب مقطوع بس اقنعت الرجل اني ادفعله اضعاف 
الي دفعھوله عمرو عشان يسيبني واديتلوا خاتمي 

ا+لماظ وكل دھبي الي كنت لبساه وقلتله يفھم 
عمرو انه قتلني وكده يبقي استنفع مني ومنه 
وبصعوبه وافق واديتله كل حاجه في سبيل انه 

 يسيبني وروحت وحكيت لبابا كل حاجه تخيل يا
كريم انه قالي مش ھيبلغ عنه وان مركزه مينفعش 

فيه الشوشره حتي مقاليش ازاي اتجوزتيه عرفي 
واما انا صممت اني ابلغ عنه طردني من البيت يا 

 كريم
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ظل كريم محدق بھا في عدم تصديق وھو + يرد 
ينتظر ان تضحك وتخبره انھا تمزح معه ولم يحدث اي 

صديق عمره لم شئ من ھذا ينتظر ان تخبره انھا و
يخوناه ينتظر ان يسمع اي شئ ولكنه عندما نظر 
اليھا ووجد صوره بائسه ضعيفه مكسوره مرسومه 

علي وجھھا عرف انھا الحقيقه ما من خدعه 
بالموضوع وھو الذي كاد ان يقتل نفسه من شده 

 !!القلق عليھا حقا ما اغرب القدر
*************  

اه وفتحت فمھا كادت زينه ان تسقط من ھول المفاج
في ذھول وبKھة وھي + تصدق ما سمعته للتو 

ھل طلب يدھا وامامھا وامام !!! احقا ھذا زياد
ما ھذا التصرف المجنون!!! الجميع !!! 

احمر وجھھا بشده ثم نظرت حولھا وھي تقول 
 -:لنفسھا

ايه البجاحه بتاعتك دي يا زينه ما تجري بعيد انتي -
 !!!واقفه زي الھبله كده ليه

وبالفعل مشت مسرعه الي غرفتھا لتختبئ بين 
 جدرانھا وصدرھا يعلو ويھبط بجنون

***********  
صعد زياد مسرعا لحجره لؤه ليطمئن عليھا ويبشرھا 

 بالخبر الذي ستطير به من الفرحه
دخل الي الغرفه ليقف مبھوتا عندما يجدھا ھكذا 

 وكان اعصارا قد ضربھا
يالتفت حوله كالمجنون وھو يناد :- 

 !!!!لؤه-
وجد من يضع يده علي كتفه فانتفض عندما وجد 

 -:علياء التي ھتفت مسرعه

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 اسفه يا زياد خضيتك-
 -:ھتف مسرعا

- وفين لؤه؟!! ايه الي حصل ھنا؟ !!! 
 -:تجمعت العبرات في عيني علياء وھي تقول

لؤه في اوضه لؤي يا زياد روحلھا ممكن تخليھا -
 كل الي جواھا تتكلم تعمل اي حاجه عوزاھا تخرج

عيزاھا ترجع تاني زي ا+ول دي لو اتكلمت كلمتين 
 علي بعض يبقي كرم

جري زياد مسرعا الي غرفه لؤي ودخل ليجد لؤه 
مستنده علي كتف لؤي ومثبته عينيھا في اتجاه 

واحد + تحيد عنه ولم تحرك ساكنا عندما دخل زياد 
 بل وكانھا لم تنتبه من ا+ساس

س علي الطرف ا+خر من اقترب زياد منھا وجل
 -:السرير وھتف برقه

 لؤه-
لم تتحرك ويبدو انھا لم تسمعه فحركھا زياد بيده 
فانتبھت ونظرت له ا+ انھا عندما التقت عيناھما 
دخلت في نوبه بكاء مريره ونظره انكسار تسيطر 

 عليھا
حاول لؤي ان يھدائھا ولكن بK جدوي فامسك زياد 

ولراسھا بين كفي يديه وھو يق :- 
- مين ضايقك وليه وشك !! لؤه ايه الي حصل؟

انتي وقعتي؟! متبھدل كده؟ ! 
ازداد بكائھا وتركت الشال الذي كان يلف جسدھا 
لتظھر مKبسھا الممزقه واثار الضرب العنيف علي 

 رقبتھا ويديھا
ابتلع ريقه بصعوبه وتجمعت العبرات في عينه فلم 

 اصبح يعد بحاجه الي اي تفسير بعد ا+ن فكل شئ
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لو+ !! واضحا ا+ن ولكن من فعل ھذا باخته الصغيره؟
نظره الحب والحنان والعطف الذي يراھا في عين 

لؤي +عتقد انه ھو فلم يكن معھا احد غيره ولكن لم 
فلؤه تكون زوجته ولؤي مستحيل ان ! يفعل ھذا؟

 يفعل ھذا ابدا
 -:احتضنھا زياد وھو يقول بغضب

 !مين يا لؤه؟-
ق عندما ازداد بكاء لؤهھتف لؤي بضي :- 

 متزعقش يا زياد متخوفھاش-
 -:صمت زياد علي مضض ثم قال بھدوء زائف

 تعالي بره عاوزك-
 -:امسكت لؤه يد لؤي وھي تھتف باكيه

 لؤي متسبنيش-
 -:جلس لؤي بجانبھا وھو يقول

يا حبيبي مش ھسيبك ھطلع خمس دقايق بس -
 بره وارجع وبعدين علياء ھتفضل معاكي علي ما

 اجي
 -:صمتت قليK فتابع لؤي

 صدقيني بس خمس دقايق وھبقي عندك-
اومات له براسھا ولم ترد زفر لؤي في ضيق من قله 

كKمھا فھو يعلم انھا ليست بخير وتلك الحادثه 
ستترك اثرا كبيرا في حياه لؤه فھي لن تنساھا طول 

حياتھا وستعصف بكيانھا وستجعلھا ضعيفه ھشه 
لحبيبته ان تبقي قويه ان + يؤثر وكم يكره ھذا يريد 

بھا شئ ان تقف من جديد وتم{ المنزل سعاده 
 وبھجه وفرح كما كانت دائما

****************  
انا مش عارفه ازاي جتلك بعد كل الي عملته فيك -
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بس انا خفت ليKقيني عمرو وعرفت انك كنت بتدور 
عليا وانك قاعد ھنا لوحدك اد ايه احتقرت نفسي 

لحظه دي وعرفت اني ضيعت فعK جوھره في ال
 مستحيل تتعوض

ابتسم كريم بسخريه واخذ معطفه ومفاتيح سيارته 
 -:وھاتفه وھو يقول

خليكي ھنا ومتفتحيش لحد ھتKقي عندك اكل -
 كتير في التKجه اعتبري البيت بيتك

لم تكن تعتقد ان كريم نبيل لتلك الدرجه لم تتوقع 
ا حطمته من الداخل ابدا رده فعله ھذه تعلم انھ

وربما سيظل معقدا طيله حياته بسببھا ولكنه لم 
يرفع صوته عليھا ابدا او رفض مساعدتھا وطردھا 

 مثلما فعل والدھا كم ندمت علي تضييع كريم منھا
متخافيش محدش ھيعرف انك ھنا وھساعدك اني -

 ارجعلك حقك من الحيوان عمرو
 !طب مفيش ھدوم ممكن البسھا؟-

دي سخافه وغباء سؤالھا ا+ عندما لم تشعر بم
 -:سمعته يضحك بسخريه ويجيب بالم

+ لKسف اصل انا مكنتش بجيب بنات في الشقه -
واتجوزھم عرفي اصلي كنت مخلص لKسف مع 

 واحده متستھلش
وخرج واغلق الباب خلفه بعنف فسقطت دموع ميار 

 بندم
*****************  

عن محاوله اجتمع الجميع وسمعوا ما قاله لؤي 
 اعتداء عمرو علي لؤه

 -:صرخ زياد بوجھه وھو يقول
- قسما با< ما حد ھيحميه مني! فين عمرو يا لؤي؟  
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 -:صرخت فريال في وجھه
- انت عامل !! ھو ايه ده الي محدش ھيحميه منك؟

طب خلي ايدك بس تتمد عليه وانا !! فيھا بلطجي؟
ا بنتكوا ما عندكو!! اقطعھالك ھو انتو بتتلككوا و+ ايه؟

 صاغ سليم ھو كان عملھا حاجه
 -:ھتف زياد بتحدي

 وهللا لدخلھولك السجن-
 -:ھتف حامد بغضب

- عاوز تدخل ابن !!! سجن ايه يا زياد انت اتجننت؟
انت عاوز الناس تقول ايه؟! خالك السجن؟ ! 

نظرت له رغده بغضب واشمئزاز وھتفت انعام 
 -:بحرقه

-  خالص عايز متعلمتش حاجه! تاني يا بابا تاني؟
تكرر الي حصل زمان مع بنتي صحيح بنتي لؤي 

لحقھا ومعتداش عليھا بس بنتي عمرھا ما 
ھتنسي الي حصل معاھا ده عمرھا ما ھتنسي 

لحظات الرعب الي عشتھا وانت تقول منبلغش 
 !!!!!البوليس عشان مركزنا والشوشره والناس

 -:ھتف حامد بغضب
 كKمي يتنفذ-

تف بغضبلم يتمالك لؤي نفسه وھ :- 
-+ 

 -:نظر له حامد بغضب وھو يقول
 !!انت اتجننت يا لؤي؟-

 -:رد لؤي بجرأه
انا ممكن اسامح في اي حاجه ا+ في اي حاجه -

تخص لؤه مستحيل اسامح الي يسبب انھا تنزل 
دمعه واحده من عنيھا مستحيل انفذ الي بتقول 
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 عليه
 -:ھتف بغضب

 انت مش قلت انك لحقتھا ومعملھاش حاجه-
 -:ابتسم بسخريه وھو يقول

صحيح ھو مغتصبھاش بس اغتصب طفولتھا وبرائتھا -
ورقتھا وكل حاجه روح شوف لؤه عامله ازاي دلوقتي 

من ساعه ما حصل الي حصل وھي قاعده 
مبتتحركش من مكانھا وعلي طول سرحانه ومش 
مركزه لحد دلوقتي لسه بالھدوم المتقطعه عليھا 

بس اتطمن يا ! يس؟وانت تقول حتي منبلغش البول
جدي انا مش ھبلغ البوليس انا ھموته علي اديا 
 وهللا لموته ومفيش مخلوق غيري ھيعرف مكانه

 !رايح فين؟-
 -:التفت الي والدته وھو يقول

ھاخد لؤه وھمشي من ھنا مستحيل اخليھا تقعد -
وسط الناس مش مقدرين الي حصل معاھا ومش 

شعاوزين يدوھا حقھا عشان الناس متتكلم  
***********  

شعرت رغده بالحزن الشديد اتجاه لؤه وبالخزي 
والنفور اتجاه جدھا كم ارادت ان تلكمه في وجھه 

عندما سمعته يقول تلك الجمله الغبيه ويقول بكل 
برود انه لم يحدث شئ وان لؤي قد لحقھا ولكنھا 

احترمت لؤي كثيرا واحبته كثيرا عندما وقف بجانب 
ئع كم رائع حقا ان تجد الحب لؤه بھذا الشكل الرا

 الحقيقي الذي يغنيك عن كل ما في ا+رض
وجدت نفسھا تتخيل انھا ھي مكان لؤه ھل كانت 

وھل حقا !!! ستكون رده فعل فارس مثل لؤي؟
تمنت ان يكون !! فارس يحبھا مثلما يعشق لؤي لؤه
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صحيح ثم نھرت نفسھا علي ھذا التفكير وھي 
 -:تقول

- ده بتتخيلي حياتك مع واحد علي اخر الزمن يا رغ
من عائله المنضوري شكلك اتجننتي ونسيتي انتي 

 جايه ھنا ليه
رن ھاتفھا فامسكته لتري المتصل فوجدته فارس 

 رغما عنھا وجدت نفسھا تبتسم بسعاده وھي ترد
 !لسه منمتيش؟-

 + وانت كمان-
بصراحه وحشاني وعمال افكر فيكي ومش -

 لنفسك تبعد عني مخلياني اعرف انام ممكن تقولي
 شويه عشان اعرف انام

 -:صمتت ثم تابعت بجديه
 فارس في حاجه كده معرفش اقولھالك و+ +-

 في ايه يا رغده قولي-
 -:تنھدت رغده وھي تقول

ھما خبرين واحد حلو وواحد وحش وھقولك الحلو -
 ا+ول عشان لو قلته بعد الوحش مش ھتفرح بيه

 قولي-
 زياد طلب ايد زينه-

ارس بفرحھتف ف :- 
 !بجد؟-

اه بجد اول ما جينا طلب ايديھا قدامنا كلنا -
والمفاجاه الكبري ان برضه لما جينا عرفنا ان عمرو 
 حاول يعتدي علي لؤه ولؤي لحقھا في اخر لحظه

 -:صرخ فارس بصدمه
- معقول توصل بيه ! عمرو حاول يعمل ايه؟!! ايه؟

 معقول يحاول يعتدي علي بنت عمته!! قذارته لكده
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الواطي الكلب الزباله وهللا !!! الي ھي مرات اخوه؟
 ما ھسيبه

 -:ضحكت بسخريه
اصK مش ھتKقيه محدش يعرف مكانه غير لؤي -

وحالف انه ھيموته وقال كمان انه ھياخد لؤه 
ويمشي من البيت +ن جدك قال انه مش ھيبلغ عن 

 !عمرو عشان مركزه والناس تصور وصلت لفين؟
 -:ضحك بسخريه وھو يقول

جدي عمره ما ھيتغير بس انا متطمن وعارف ان -
لؤي مستحيل يسيب حق لؤه لؤي بيحب لؤه بجنون 

اكتر من اي حد ومستبعدش فعK انه ممكن يقتل 
 اي حد عشان خاطرھا

 -:ھتفت بتلقائيه ولم تنتبه لما تقوله
- ممكن تقتل اي حد عشاني! وانت؟  

 -:صمت قليK ثم جاوب وھو يقول بتصميم
-  ما اتردد لحظه واحده خلي بس حد يقرب من غير

منك وشوفي انا ھعمل فيه ايه مش ھخلي حد 
يأذيكي ا+ علي جثتي اوعدك طول ما انا عايش 

 ھفضل حاميكي وحبيبك المجنون بيكي
اغلقت رغده الھاتف مسرعه وقلبھا يخفق بشده 
شعرت انه يراھا ولو ظلت تستمع لكلماته لوقعت 

 اسيره عشقه علي الفور
 :صرخ كريم بغضب

 وهللا العظيم لقتله وهللا ما ھسيبه الكلب الواطي
—Kاھدي يا كريم بقي مش ناقصه اص 

 :ھتف كريم بحرقه
ميار في ا+ول ودلوقتي لؤه حسابه كتر معايا اوي —

 وهللا لقتله بايدي ولو ھضيع عمري كله
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 :ھتف زياد بضيق
اصK مش ھتKقيه مفيش حد يعرف مكانه غير —

  لؤي
— اااااه ھي دي اللعبه بقي انا كده فھمت !!!! !!نعم

ا+ستاذ لؤي بيضحك علينا ومفھمنا انه البطل واكيد 
 عامل اللعبه دي كلھا عشان يحمي اخوه مننا

+ + يا كريم حرام عليك متظلمھوش كلنا عارفين —
لؤي بيحب لؤه اد ايه وھو مش محتاج اي دليل 

 عشان يثبت ده
—  !! الزباله ده كدهوھتفضل ساكت يا زياد وسايب
اكيد مش عاوز افضل ساكت بس انا مش عارف –

  اعمل ايه وماما قالتلي مبلغش عشان سمعه لؤه
 علي اسنانه بقوه وھو يتوعد لعمرو كريمضغط 
 بالقتل

 
والعشرونالثامن  *********************** 

ظلت زينه تلعب بخصKت شعر لؤه الناعمه حتي 
 :سمعت لؤه وھي تقول

–    كدهانا وحشه اوي يا زينه مش
 :ھتفت زينه بتعجب

 !!ايه الھبل ده + طبعا ليه بتقولي كده؟—
 عشان كده ربنا عاقبني–

لولو حبيبتي متفكريش بالطريقه دي ابدااااا يا –
حبيبتي دي ابتKئات من ربنا ومش معني ان حصلك 
حاجه وحشه تقولي يبقي اكيد ربنا مبيحبنيش وانا 

يمانا بيه وحشه + طبعا ربنا بيختبر صبرنا وقوه ا
يعني مثK او+د الرسول كلھم ماتوا وده ابتKء من 

ربنا ھل ده معناه ان الرسول كان وحش وليعوذ 
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+ طبعا بس ربنا بيحب يختبرنا ويشوفنا !!! با<؟
ھنصبر و+ + متفكرش بالطريقه دي تاني يا لولو 

وبعدين يا حبيبتي الحمد< علي كل حال اكيد 
 احسن من غيرنا

 : دموعھا وھي تقولمسحت لؤه
انا زھقت يا زينه من الضعف الي انا فيه +زم ابقي –

قويه مبقاش ضعيفه وراميه كل حملي علي لؤي 
+زم اعرف اتصرف لوحدي واحمي نفسي +زم اكبر 
بقي واللحظات الي انا عشتھا دي رغم الرعب الي 

كنت عايشه فيه بس انا دلوقتي حاسه انه خير 
 اقوم وابقي اقوي من حاسه ان حصلي كده عشان

اي وقت تاني رغم ان مكنش حد معايا ولؤي مكنش 
موجود بس عمرو مقدرش ياخد اللي ھو عاوزه مني 

ودي المفروض حاجه تفرحني اني مش ضعيفه 
خKص يا زينه من ھنا ورايح ھحاول اني اتغير مش 
  ھخلي حاجه تاثر فيا وتدمرلي حياتي بعد النھارده

ل بمرحاحتضنتھا زينه وھي تقو : 
 !!نقدر نقول مولد لؤه الجديده يعني؟–

 :ردت لؤه بمرح
انتي خدتي الكKم بجد و+ ايه مكنوش كلمتين –

  وقت عصبيه
ضحكت الفتاتان في نفس الوقت الذي دخل فيه 

 لؤي وعلياء ورغده
ابتسم لؤي عندما راي ابتسامه لؤه المشرقه وقال 

 :بمرح
ده يا زينهمكنتش اعرف ان سرك باتع ك!!! ايه ده -  

 :ردت زينه بغرور مصطنع
 امال يا ابني عشان تعرفوا قيمتي بس–
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 :ضحك لؤي وھو يقول
 عارفين عارفين متقلقيش اه صحيح مبروك النقاب–

 هللا يبارك فيك يا لؤي–
 :نظر لؤي الي لؤه بطرف عينيه وھو يقول بمرح
عقبالك يلي في بالي مش عاوز حد يشوفك  -

 غيري
ارباحم احم قول يااا -  

 ياااااااااارب-
 :ابتسمت رغده بمرح وھي تقول

 ھاا يا زينه قلتي للؤه اخر ا+خبار و+ لسه-
احمر وجه زينه بشده فضحكت رغده فسئلت لؤه 

 :بتعجب
 !!!انتو بتتكلموا عن ايه–

 :ضحكت رغده بمرح وھي تقول
-Kزياد اخوكي يا لؤه طلب ايد زينه علي الم 

 توقف عن النبض احست علياء للحظه ان قلبھا قد
وتجمعت العبرات داخل عينيھا ا+ انھا جاھدت حتي 
  + تسقط وحرست ان تظل دموعھا حبيسه عينيھا

******************** 
لولو انا عاوز اخدك من ھنا وامشي انا متضايق من -

 جدي جدااا
 :تنھدت لؤه وھي تقول

خKص يا لؤي تعبت من الھرب عاوزه اواجه -
رب منھامشاكلي بدل ما اھ  

 :ابتسم لھا لؤي وھو يقول
 بحبك علي فكره-

 :تنھدت لؤه ثم تابعت بحزن
عارفه عشان كده ھسئلك واقولك عملت ايه في -
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 عمرو ؟
وقف وقد ظھرت علي مKمح وجھه القسوه وھو 

 :يقول
ھعمل فيه الي محدش ممكن يتخيله ھعذبه وفي -

  مش ھيموت غير علي ادياها+خر برض
 :ھتفت لؤة بغضب

- تسيبني لمين بقي لما تدخل السجن لؤي عشان و
 خاطري انا بKش جنان

 صمت علي مضض ولم يرد
************************ 

استيقظت رغده في الصباح علي صوت رنين ھاتفھا 
 :فردت بصوت ناعس

 الو-
 :جائھا صوت ياسمين المرح وھي تقول

 حظري فظري انا فين-
 :ردت رغده بغضب

- زماني شتمتك بقي مصحياني لو+ اني مؤدبه كان 
انا مال اھلي !!!! من النوم عشان تقوليلي انا فين؟؟

 !!انا
- قدام السرايا  ا رغايه اخرسي عشان اقولك ان اناي

 بالظبط
 :ھتفت بغير تصديق

- مش معقول!!!! بجد  
 اخرجيلي وانت تشوفي بنفسك-

 :ھتفت في مرح
 فريره-

************** 
ه لسيارتھا التي خرجت علياء من السرايا متوجھ
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 :وجدت عندھا احدا يتفحصھا فھتفت مستغربه
 !!!في حاجه ؟-

 :نظر اليھا الشاب فشھقت وھتفت مستنكره
 !!!انت تاني؟-

 :ابتسم بسخريه وھو يقول
 !!!!!انتي الي تاني-

  -:ھتفت علياء بغضب
  !!ھو انت ورايا ورايا؟!! ده انت انسان رخم رخامه يا شيخ-

  -:ل باستفزازضحك ادم بسخريه ثم قا
اه بصراحه من كتر جمالك بقيت مش عارف اعمل حاجه غير اني -

  امشي وراكي اعمل ايه بقي
  -:تاففت علياء بضيق ثم قالت بتھديد

  ھتبعد من ھنا و
 انده للي ھيرموك بره-
  -:ھتف ادم بغضب طفولي 
 يناسب سنه

 !!انتي شايفه نفسك علي ايه!! ده انتي بت مستفزه بطريقه غبيه-
  !!انتو معندكوش مرايات في بيتكوا؟

  -:فتحت علياء فمھا علي اخره بدھشه ثم قالت بعد وھله
  اجري اجري العب بعيد مش ناقصه عيال ھي-
  احترمي نفسك يا بت انتي-

    - :ھتفت بصدمه
  بجد انت مش طبيعي!!! انا بت-
  خNص اسف-

  -:ردت علياء باستعNء
  يكون احسنلك طبعا-

  -:كانه لم يسمعھاتابع ادم باستفزاز و
الي زيك مينفعش اقولھا يا بنت 
ني بكده ببقي بظلم جنس البنات -

  كله
  !!!ادم-

  -:التفت ادم الي رغده المبتسمه والتي قالت بتعجب
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وفين !!! وفي ايه انتو كنتوا بتتخانقوا و
 ايه!! انت واقف ليه كده؟-
  !ياسمين؟

ھتفت علياء فقاطع رده قدوم ياسمين مسرعه تحتضن رغده بشوق 
  -:مستغربه

  !!انتي تعرفيه يا رغده؟-
  -:ابتسمت رغده وھي تقول

ده ادم يا علياء اخو ياسمين اغلي واجدع صاحبه في الدنيا وھي -
زي اختي واكتر وادم نفس الكNم طبعا وانت يا استاذ ادم دي بقي 

  علياء بنت عم فارس
  -:مط شفتيه وھو يقول ساخرا بصوت خافت

  لتھديدحصلنا الرعب وا-
  -:ھتفت علياء محذره

  قلت ايه انت؟!! نعم؟-
  -:رد بخشونه

  !!ايه الناس الغريبه دي؟!! بكح انتي مالك انتي-
  -:ضربت علياء ا
رض بقدميھا وھي تقول بغضب

  !!!مـــــــــســـــــــتــــــــــــــفز-
  -:ھتفت ياسمين بضيق

انا مش عارفه انا اسفه اوي يا علياء !! ايه التصرفات دي يا ادم؟-
  ماله

 
احمر وجه علياء بشده حتي يخيل لمن يراھا بانھا ستنفجر حتما ا
  انھا تنفست بعمق ثم ادرارت ظھرھا ودخلت السرايا بN اي كلمه

تابعھا ادم وھي تبتعد وھو يھز راسه في سخريه واضحه وھو يتمتم 
  بكلمات غير مفھومه

  -:ضربته ياسمين علي صدره وھي تقول بغضب
لسه مدخلناش البيت !! ايه الجنان ده!!  الي عملته ده يا ادم؟ايه-

  حتي عند الناس وعملت مشكله مع بنتھم
  -:تافف ادم في ضيق وھو يقول

كان ليھا عندي حساب و
زم اصفيه مرتاح اني شفتھا عشان اشفي -
  غليلي منھا انسانه متكبره و
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  -:قاطعته رغده وھي تقول بتعجب
  !م؟انت تعرفھا منين يا اد-

  -:رد بصوت غاضب
  قابلتھا في لندن-

                             ******************                             
توجھت علياء لتغسل وجھھا ربما للمره المئه ا
 انھا تشعر بسخونه 

  شديده في وجھھا با
ضافه الي احمراره بشده
ديقه السرايا خرجت من الحمام لتقف في شرفه حجرتھا تنظر لح

اذا فعل !! ھل سيفعل؟! شارده تفكر ھل حقا زياد سيتزوج من زينه؟

 تستطيع تقبل الفكره حتي!! ھذا اذن كيف ستعيش ھي؟  

شھقت علياء بقوه وغرقت الدموع وجھھا وجسدھا ينتفض بقوه 
وھي تتھاوي ارضا وتضع يدھا علي قلبھا في الم في نفس الوقت 

  الذي دخل به لؤي
  -:بخوفھتف لؤي 

  !!!علياء-
اسرع لؤي اليھا يساندھا ويدخلھا حجرتھا وھو يحاول تھدائتھا 

  ببعض الكلمات ا
 انھا كانت تھذي وتبكي بشده
اجلسھا لؤي علي حافه سريرھا وجلس بجانبھا وھو يمرر اصابعه 

  -:بين خصNت شعرھا وھو يقول بحنو
ني لو
 مقدرش اشوفك بالشكل ده طول عمرك انتي الي بتقوي-

 صدقيني يا قلبي انتي وتقفي جمبي علي طول باخد قوتي منك انتي
تستاھلي واحد كويس جدا يحبك ويعوضك عن اي حاجه وحشه 

حصلتلك قبل كده وبعدين ده نصيب يا لو
 ومحدش عارف الخير 
  فين

  -:ارتمت علياء في احضانه وھي تھتف بصوت متقطع
لؤي انا حبيت زياد اوي اااان اناااا حبيته يا !! بس انا اعمل ايه؟-

ومتمنتش اي حاجه غير انه يحبني انا انا عارفه ان زينه احسن مني 
في كل حاجه حتي ھي اجمل مني بكتيير وانا معترفه بده بس بس انا 

  بحبه يا لؤي وهللا بحبه بجد
  -:تنھد لؤي وھو يمسح علي شعرھا ويقول بھدوء
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صي يا علياء انا مش عاوز ازعلك بس بس بصراحه يعني ب-
حبيبتي ھتكلم معاكي بصراحه وانا عارف انك مش ھتزعلي مني 

انتي عمرك ما حبيتي زياد والي بتحسي بيه ده مجرد اعجاب 
بانسان اقل ما يقال عنه انه راجل بجد حبيتي فيه ھدوئه وحنانه علي 

لؤه وكانه بباھا وحبيتي شكله الوسيم وحبيتي طيبته وسعات جنانه 
  تي صفاته مش حبتيه ھوبس يا علياء انتي حبي

  -:نظرت لھا باستغراب فتابع لؤي
يعني لو لقيتي حد تاني في نفس مواصفاته برضه ھيتھيألك انك -

اكيد كل !!! بتحبيه وتبقي عاوزه ترتبطي بيه ومين مش عاوز ده؟
البنات بيتمنوا نفس الحاجه وكمان يا قلبي زياد امممم يا علياء بجد 

 ملتزم زي زياد كنتي و
زلتي بتقولي ده وھم اذا كان الي بتشوفيه
  !!عليه انسان معقد ومتخلف يبقي ازاي حبيتي زياد يعني؟

  -:صمتت علياء ولم ترد فتابع لؤي
اكيد ده خير وانا متاكد انك لو كنتي اتجوزتي زياد مكنتوش ابدا -

ھتتفقوا مع بعض 
نك ببساطه بتكرھي تغيري رايك في حاجه 
  ا غلطمعينه حتي لو اكتشفتي انھ

فكري في كNمي كويس يا علياء وصدقيني ھتعرفي ان معايا حق 
  وان الي حصل ده احسنلك واحسنله كمان

نھض لؤي متوجھا للخارج ا
 انه التفت اليھا فجأه ليقول بھدوء 
  -:ولكن بنبره حازمه محذره

اياكي يا علياء تكرھي زينه لو وافقت علي زياد واوعي تملي قلبك -
انتي الوحيده الي ھتنضر وكمان زينه انسانه حقد 
ن ساعتھا 

كويسه جدا وعمرھا ما اذت حد وانتي كمان كده فمتتغيريش عشان 
  خاطري يا علياء

تساقطت دموع علياء بصمت ولم ترد فتنھد لؤي وخرج من الغرفه 
  ليذھب لNطمئنان علي لؤه

  -:اعترض كريم طريقه وھو يقول بلھجه مخيفه مصممه
  !!فين عمرو يا لؤي؟-

نظر له لؤي بھدوء دون ان يرف له جفن ثم قال بعد فتره من 
  -:الصمت بلھجه قويه

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


  عمرو حسابه معايا انا يا كريم ومحدش ھينتقم منه غيري انا وبس-
  -:اقترب كريم منه وھو يقول

تبقي عبيط لو !!! انت فاكرني مصدق انك ھتنتقم من اخوك؟-
 العظيم ما ھسيبهافتكرت كده بس احب اقولك يا لؤي اني وهللا 

  وقسما باf لوريه ايام سوده
  -:امسكه لؤي من قميصه وھو يھتف بغضب

لؤه تبقي مراتي الي بعشقھا ومقدرش اعيش ثانيه واحده من غيرھا -
تفتكر اني بالنداله الي تخليني مجبلھاش حقھا من انسان حيوان وتافه 

  !!!زي عمرو حتي لو كان اخويا؟
  -:ولابتسم كريم بسخريه وھو يق

دي كفايه انك ابن ابراھيم وفريال !! وايه الي يخليني اثق بكNمك
  دي لوحدھا تخليني مثقش فيك لحظه

  -:رد لؤي ببرود
متھمنيش ثقتك في حاجه وميھمنيش راي اي حد فيا كل الي يھمني -

  لؤه وبس ياريت كNمي يبقي مفھوم
عم الشھم لو حتي خبيته تحت ا
رض طب اسمعني انت بقي يا -
  جيبه وصدقني ساعتھا مش ھتNقوا فيه حته سليمهھ

                     *******************                                  
  والعشرونالتاسع 

  
  -:ھتفت زينه بحنق

  !!!سبيني في حالي بقي يا بت انتي ھي نقصاكي يعني؟-
  -:وقفت لؤه تقفز علي السرير بمرح وھي تقول

  انا فرحانه فرحانه بجد-
  -: بغضبھتفت زينه

  اقعدي يا لؤه وبNش حركات العيال دي السرير ھيقع يا ھبله-
  -:جلست لؤه بجانبھا وھي تھتف

  طب احكيلي كل حاجه-
  ما حكتلك كل حاجه خNص وهللا ھو ده بس!!! يا بنتي احكي ايه-
  طب قوليلي انتي ايه رايك؟-
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  مش عارفهامممممم بصراحه -
  - :ھتفت لؤه بغضب

انتي مش طول !! انتي ھتستھبلي!! انتي؟مش عارفه ايه يا بت -
عمرك بتحلمي تتجوزي واحد ملتزم ومحترم وكده وكمان رومانسي 

  ويحبك اھو كل الصفات دي في زياد اخويا يبقي ايه المشكله بقي
  -:ھمست زينه وھي مستغرقه في التفكير

ماھو بصي طبعا انا محلمتش حتي ان ربنا يرزقني بانسان زي -
ه ترتبط بزياد تبقي محظوظه جدااا بس المشكله زياد بجد اي واحد

ان انا طول عمري شايفه زياد زي اخويا فارس بالظبط طول عمرنا 
ِفي بيت واحد وعمري ما فكرت اني ممكن ارتبط بزياد فمش قادره 

  افكر
  -:اعتدلت لؤه في جلستھا وھي تقول

يا اذكي اخواتك انتي طول عمرك مع نفسك وملتزمه وعمرك ما -
 حد ومحافظه علي قلبك وحبك لNنسان الي ھتتجوزيه يبقي حبيتي

طبيعي كنتي تبصي لزياد علي انه اخوكي بس دلوقتي بقي الوضع 
  اتغير

  -:تنھدت زينه وھي تقول
  ھصلي استخاره والي فيه الخير ربنا يقدمه باذن هللا-

  -:صفقت لؤه بيدھا وھي تقول
ح فيكي بقي اااا اقصد  ربنا ھييسر باذن هللا وافراحلي كNم يا باشا-

  !افرح بيكي طبعا و
زم فرحنا يبقي مع بعض تمام يا بطتي؟
  -:ضحكت زينه وھي تقول

  مش شايفه انك بتسبقي ا
حداث شويتين تNته كده-
  يا ستي خير البر عاجله-

  -:ابتسمت زينه فتابعت لؤه بحب
بصي ! بس انا عوزاكي تفكري من غير اي ضغط عليكي ماشي؟-

طبعا انك تبقي مرات اخويا بس انا ميھمنيش غير سعادتك انا اتمني 
ومھما كان القرار الي ھتاخديه انا ھبقي موفقاكي فيه وھبقي معاكي 

في كل حاجه انتي اختي حبيبه قلبي وميھمنيش غير اني اشوفك 
  مبسوطه
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  -:احتضنتھا زينه بحب وھي تقول بمرح
  تصدقي دمعت من كNمك عشت وشفتك بتخطبي يا لولو-
بNش سخافه يا بت انتي خليني مؤدبه وبعدين متبوظيش اللحظه -

  بقي دي لحظه عاطشفيه مبتجيش كل يوم
  ضحكت زينه وازدادت من ضم لؤه لھا

                         ******************                             
حاول عمرو الوقوف للمره ا
لف ربما ا
 ان يھاجمه الدوار الشديد 

   من شده التعبيسقط ارضاف
اصبحت الرؤيه مشوشه بالنسبه له ا
 انھا استطاع ان يسمع تلك 

  الخطوات القويه اتجاھه
انتظر وانتظر وھو 
 يقدر علي رفع راسه حتي ليري من الذي 

  يقترب منه
وجد يدان قويتان قبضتا علي مNبسه بقوه ليعدله حتي راي المNمح 

ريقه بصعوبه وھو يھتف بصوت المتصلبه امامه بشده فابتلع 
  -:متعب

لؤي ھموت ارحمني بقي وسيبني بقالك كام يوم حابسني ھنا من -
  مش قادرغير 
 اكل و
 مياه ھموت يا لؤي من العطش 

امسكه لؤي بقوه من مNبسه وھو يتذكر منظره وھو فوق لؤه ليشل 
  حركتھا ومحاولته المستميته للنيل منھا

  -:رخ بوجھهلكمه لؤي في وجھه وھو يص
وصلت بيك قذارتك انك تبص !! ايه الي خNك تعمل كده؟-

مستحيل اصدق انك تعمل كده لوحدك مستحيل تجيلك !!! لمراتي؟
الجراه انك تتحداني وتقف في وشي وخصوصا باي حاجه تخص 

امك ھي الي قالتلك مش !! لؤه قولي مين الي خNك تعمل كده؟
  !!!كده؟

  -:انھال يضربه بقسوه وھو يصرخ بهفقد لؤي السيطره علي نفسه و
مستحيل اصدق انك فجاه كده بقيت !!! مين الي خNك تعمل كده-

شجاع وتتحداني وانت طول عمرك حيوان جبان بتجري علي اي 
واحده بس انت غلطت غلطه عمرك يا عمرو عشان دي مش اي 

  واحده دي لؤه فااااھم دي لؤه
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 حتي اصبح 
 وقعت راس عمرو ارضا وتراخت قوته الضعيفه
قدر حتي علي النطق ببعض الكلمات ا
 ان لؤي استطاع ان يسمع ي

  اثناء ھمھمه عمرو بكNمه الغير مفھوم) مياه(كلمه 
خرج لؤي من الغرفه وعاد مسرعا ليلقي وعاء الماء الذي م�ه علي 

  -:وجه عمرو وھو يقول بقسوه
 عاوز وهللا لخليك تتمني الموت ومتNقيھوش يا عمرو بس برضه-

  اعرف مين الي شجعك تعمل كده
  -:سعل عمرو اكثر من مره ولم يرد علي لؤي الذي صرخ فيه

  انطق يا عمرو ھموتك-
  -:اصبح عمرو يلھث بشده وھو يھتف

  مياه يا لؤه عاوز مياه وھقول كل حاجه-
  -:ضغط لؤي علي اسنانه بغضب

  !!انطق اخلص انت ھتفاوضني-
  -:وضع عمرو يده علي صدره وھو يقول

مني مني اتفقت معايا اني اا اقتل لؤه في سبيل انھا ھتديني ااا -
ھتديني تNت مNيين وانا كنت بفكر اني انفذ بس في اليوم ده فضلت 

اشرب كتيير لحد ما بقيت مش شايف قدامي ولما روحت لقيت 
  مفيش اي حد في البيت ولقيت نفسي ماشي ناحيه اوضه لؤه و

ن لؤي في بطنه جعلته يتقيأ من شده قاطع كNم عمرو ركله قويه م
  قوتھا

                            **************                               
دخل فارس مسرعا الي المنزل برفقه والدته وزياد اسرع يصعد 

  -:السNلم بسرعه البرق ا
 ان ھتف زياد بغيظ
 انك لسه براحه يا ابني انت محدش بيجري وراك مش واخد بالك-

  خارج من المستشفي
  -:رفع فارس يديه وھو يقول بطريقه مسرحيه

  متحرمش منك يا زياد احبيب قلبي و
 من خوفك عليا قول امين-
  -:ابتسم زياد وھو يقول

امين بس برضه بNش استھتار واركز كده شويه بدل ما انت علي -
  طول اھبل كده
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  -:ھتفت شيرين بحنق
طلع عيني ومغلبني معاه وعاوز يموتني قوله يا زياد بدل ماھو م-

  ناقصه عمر
  -:قبل زياد راسھا وھو يقول بحب

  بعد الشر عليكي يا ست الكل ربنا ما يحرمنا منك-
ھتف فارس وھو يغلق عينيه ويشيح بوجھه عنھما وھو يقول 

  -:بمرح

 مش قادر ابص خيااانه!! وصاحبي!! امي- 
  

  -:مصمصت والدته شفتيھا وھي تقول سخريه
ربنا ما يحرمك من !!! انا عارف متوحمتش علي عشره منك ليه-

  الھبل يا فارس يا ابن بطني
  -:ضحك زياد وھو يقول

بصراحه يا مرات خالي انا مش عارف انتي كنتي بتتوحمي فيه -
  علي ايه عشان يطلع كده

  -:ضحكت شيرين فقال فارس بامتعاض
ني بفكه عنكم خليكوا وهللا انا غلطان ا!! ھو انتو عاملين عليا حفله؟

  نكديين احسن لحد ما تعرفوا قيمتي
يN طريقك اخضر شوف كنت رايح ماشي يا اخويا اما نعرف بقي -

  فين
  ماشي يا اخويا رايح مش محتاج عزومه-

جري مسرعا متجھا لغرفه رغده وما ان فتح الباب مسرعا وراھا 
  -:حتي احتضنھا بقوه وھو يھتف بحب

  يني اوي يا رغودهوحشتيني وحشتيني وحشت-
ابتلعت ريقھا بصعوبه وھي تحاول التملص من بين ذراعيه المطبقه 

  -:عليھا بقوه وھي تقول
  حمدهللا علي سNمتك يا فارس-

  -:ھتف بمرح
  حاف كده-

احمرت وجنتاھا بشده وابعدت ذراعيه عنھا وھي تقول مغيره 
  -:مجري الحديث
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فاجاه جت مع ادم  جت النھارده وعملتھالي متعرف ان ياسمين ھنا-
  اخوھا وھيفضلوا شويه ھنا

  اقترب فارس منھا وادارھا اليه ونزل براسه اليھا
انتفض جسدھا بشده عندما وجدته يقبل وجنتھا بشوق كبير 
 تعلم 
الي متي استمرت قبلته تلك و
 تعلم لما تشعر انھا مكتفه ھكذا لم 

 في تستطع ا
عتراض او فعل اي شئ فقط ظلت واقفه مستسلمه
  مكانھا

  -:ابتعد فارس عنھا قليھا ثم اقترب منھا مجددا ليھمس امام شفتيھا
  بحبك يا رغده-

سرت قشعريره في جسدھا الضئيل وھي تراه مقتربا منھا لھذا الحد 
  واحست انھا ستختنق

غضب ابتعد فارس عنھا وھو يبتسم لھا بحب ثم رن ھاتفه ليزفر ب
  -:ك وھي تقولفابتسمت رغده رغما عنھا لمنظره المضح

عشان عاوزه اغير ھدومي رد علي تليفونك ومن غير مطرود بقي -
  وشويه وھنزل الجنينه

  -:ھتف فارس بعبث

زم يعني-  

  -:ھتفت محذره
  !!!فاااارس-

  -:ضحك فارس وھو يرفع يديه ويقول
  خارج وهللا خNص اھو-

خرج فارس فحركت رغده راسھا بيأس ورغما عنھا ارتسمت 
علي شفتيھا وھي تضع يدھا علي وجنتھا تتحسس ابتسامه جذابه 
  مكان قبلته لھا

وجدت نفسھا تبتسم في المرآه فاخفت ابتسامتھا وھي تقول محاوله 
  -:نسيان كلماته وقبلته لھا

  !!غبي ووقح وعديم الحياء-
                            ***************                        

المكان المظلم وھي تضع يدھا علي قلبھا التفتت مني حولھا في ذلك 
  -: وھي تقول بغضبلتھدائه
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  !!الزفت ده اتأخر كده ليه؟-
  -:جائھا صوت محمل بالسخريه والكره وھو يقول

  معلش خليت جنابك تستني كتير-
سرت الرجفه في جسدھا والتفتت ببطء تدعو ا
 يكون الصوت الذي 

  سمعته للتو حقيقي
  -:نفسھاابتلعت ريقھا وھي تقول ل

  بNش غباء يا مني خوفك بس الي مأثر عليكي-
ا
 انھا ما التفتت وظھر وجه لؤي بكل وضوح رغما عن الظNم 
المحيط بھم حتي صرخت باعلي صوتھا وھي تھرول مبتعده عنه 

  -:ا
 انه لحقھا وامسك بشعرھا بقسوه وھو يھتف بغضب
  علي فين يا حلوه لسه في كNم كتير بنا ھنتكلمه-

  -:ت مني بذعر وھي تبكي وتقولصرخ
  انا معملتش حاجه انا مليش دعوه انا مش عملت حاجه سيبني-

زاد لؤي من شده لشعرھا حتي انه اقتلع الكثير منه بقسوه بسبب شده 
  -:جذبه وھو يقول بغضب

!!! عملتلكوا ايه عشان كلكوا تحاولوا تنھشوا فيھا بالطريقه دي؟-
  ااعمرھا ما اذت حد ليه كلكم عليھا

  -:ازداد بكاء مني وھي تقول
  معملتش حاجه سيبني اروح-

  -:ضحك لؤي بخشونه وھو يقول

 يا ماما انتي !!! انتي فاكره ان دخول الحمام زي خروجه و
 ايه-

  ھتفضلي مشرفاني كده مع الكلب التاني
  -:ھوي قلبھا بين قدميھا وھي تھتف

  انا معملتش حاجه وقصدك قصدك مين-
ي كلفتيه يقتل لؤه وليه تNت مNيين وقسما بربي يا اقصد الباشا ال-

  مني لھوريكي ايام تنسيكي حتي اسمك ايه
وھنا كانت نھايه استعابھا لكلماته بعد ان ضرب راسه براسھا -

  لتسقط فاقده الوعي
                         *****************                              

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


لكل ده وكمان خايفه عليكي لو كشفوكي رغده بجد انا مش مرتاحه -
ھيودوكي في ستين داھيه انتي ناسيه انك مذوره بطاقتك يعني ممكن 

  يعملولك قضيه تذوير وانتحال شخصيه غير شخصيتك
  -:رفعت رغده كتفھا في 
مبا
ه وھي تقول

  فريال عرفت-
 ببطء لتضعھا علي فمھا في جحظت عينا ياسمين ورفعت يدھا

  دھشه وخوف
  - : رغده يدھا ملوحه امام عيني ياسمين وھي تھتفحركت

  !!مالك بقيتي زي التماثيل ليه كده؟!! اييييه يا بنتي رحتي فين؟-
  انتي ازاي مش خايفه يا رغده بعد المصيبه الي قلتھالي دي-

  -:ردت بھدوء حزين
مش ھيضيع مني اكتر من الي ضاع خNص مبقتش تفرق كتير -

  صدقيني
  -:دون تمھيدسئلت ياسمين مباشره 

  !رغده انتي لسه عايزه تنتقمي من فارس بالذات؟-
صمتت رغده ولم تعرف بم ترد ولما طال صمتھا ابتسمت ياسمين 

  -:بانتصار وھي تقول بثقه
    كنت عارفه-

لم تلحق رغده ان ترد عليھا 
ن ياسمين ببساطه تركتھا وخرجت 
  تاركه اياھا في عاصفه 
 تعرف لھا اول من اخر

                                   *************                       
امسك كريم ھاتفه ليرد علي الرجل الذي استاجره لحمايه ميار التي 

  تجلس في شقته وحيده
  الو-

صرخ كريم بھلع وازداد جحوظ عينيه فاغلق الخط وجري مسرعا 
  للخارج

  راصتدم بياسمين التي وقعت ارضا وكانھا اصتدمت بجدا
ا
 ان كريم لم يلتفت لھا حتي واسرع باتجاه سيارته ثم غاب عن 
ناظريھا رغما عنھا تجمعت العبرات في عينيھا ثم ھتفت بھدوء 

  -:حزين
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  يارب اجعله خير-
وصل كريم بسرعه البرق الي شقته فنزل من سيارته مسرعا 

وجري ليصعد لشقته التي ما ان دخلھا حتي وجد ميار ممدده علي 
  لدماء من حولھا بجانبھا رجله يقف مذعور من منظرھاا
رض وا

  -:ھتف الرجل بتوتر
  طلبت ا
سعاف بس لسه موصلوش-

  -:ھتف كريم بغضب وھو يقترب منھا يحملھا
  مش لسه ھستني ا
سعاف 
زم الحق اوديھا المستشفي-

                       ***********                                
 المنزل مجھدا فرمي نفسه علي ا
ريكه وھو يغمض دخل لؤي الي

عينيه بارھاق فھذه الفتره قد اعتذل الھندسه واصبح يعمل مجرما 
يخطف ويعذب او
 اخيه الحيوان الذي يخجل من ذكر اي عNقه 
تربطھما معا وثانيا تلك الفتاه الغبيه التي اقحمتھا والدته في حياته 

ته الصغيره بل وھو مستعد ان ذات يوم وكل ھذا من اجل عيون طفل
  يفعل ما ھو اكثر من اجلھا حبيبته البريئه

تسائل كيف 
حد لديه قلب ان يستطيع ان يكره لؤه ويعذبھا ويحاول 
  اذيتھا مرارا وتكرارا

انسابت دموعه علي وجنته عندما تذكر الموقف الذي 
 يريد ان 
 ا
عتداء يمحي من ذاكرته عندما دخل من الشرفه ليجد اخاه يحاول

  علي زوجته
قلبه ينزف بشده اذ كانت ھذه حالته ھو فكيف تكون لؤه اذن للحظه 

اعترف حقا بصNبتھا وقوتھا فھي تخفي حزنھا وقھرھا محاوله 
امامھم بانھا قد تناست ا
مر وانھا اصبحت قويه ا
 انه الوحيد الذي 

غيره يعلم انھا تفعل ھذا امامھم فقط ثم تعود الي حيث حجرتھا الص
  لتلف الغطاء حولھا باحكام لتحاول تھدئه جسدھا المنتفض

يذكر عندما دخل ليطمئن عليھا وجدھا نائمه كا
طفال الصغيره 
فاحكم تغطيتھا ثم التفت مغادرا الغرفه ا
 انه سمع صوت صراخھا 

وراي انتفاضه جسدھا بشكل اثار الرعب في نفسه وظلت تتحرك 
  ھي تري اسوا كوابيسھايمينا ويسارا وھي تصرخ بقوه و
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فبقي لؤي بجانبھا يطمئنھا انه مجرد كابوس وھو لن يتركھا حتي 
  سكنت بين ذراعيه

ومنذ ذلك اليوم بعد ان راي عذابھا بھذا الشكل قرر ا
نتقام بشتي 
  الطرق ومن الجميع فھو 
 يھمه احد مثلما تھمه لؤه

مئن مسح دموعه التي مازالت تتساقط وتوجه الي غرفه لؤه ليط
  عليھا

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

  الثNثون
  

تنفس كريم الصعداء عندما اخبره الطبيب بانھا بخير وانھم قد 
  جلبوھا بالوقت المناسب

دخل كريم الي غرفتھا ليجدھا نائمه علي سريرھا وقد اصبح وجھھا 
  -:ترب منھا بھدوء وھو يقوللوحه تضم كل معاني ا
سي وا
لم فاق

!! ندمتي علي غلط قديم عملتيه فعاوزه تصلحيه بغلط اكبر منه؟-
مين يستاھل انك بسببه عاوزه !!! عاوزه تخسري دنيتك وآخرتك

  !!!!ازاي تحاولي تنتحري يا ميار؟!! تموتي كافره
  -:تساقطت دموع ميار بغذاره وھي تقول

ابص لنفسي في المرايه و
 انا بكره نفسي اوي يا كريم مش قادره -
قادره ابصلك و
 قادره ابص 
ي حد بقيت اقل من الناس كلھم 
خسرت كل حااااجه احساسي ان انا انسانه رخيصه ھيموتني يا 

  كريم انا ازاي عملت كده في نفسي
اشتعل الغضب بداخله بشده وتمني بشده ان يري عمرو امامه ا
ن 

  ا وبكائھا الذي يمزق نياط القلبليقتله بدم بارد بعد ان راي عذابھ
  - :اقترب منھا ليجلس علي الكرسي قبالتھا وھو يقول بھدوء

استغفري ربنا يا ميار وتوبي بجد وقربي من ربنا وساعتھا ھتNقي -
  كل حاجه في حياتك اتغيرت وبقت احسن ھتNقي سعادتك

  -:ازداد بكائھا وھي تھتف
  توبتيانا عملت كل حاجه وحشه ازاي ربنا ھيقبل -

  -:ابتسم كريم بالم وھو يقول
  توبي بج-
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  د يا ميار وتبقي نيتك صافيه وربنا ھيغفرلك مھما كان ذنبك
  -:نظرت اليه مطو
 قبل ان تھتف بصوت خافت

  !!ممكن تسامحني في يوم من ا
يام؟! وانت؟-
صمت كريم ولم يستطع الرد ا
 بارسال تنھيده قويه تخرج كل 

  معاني ا
لم
                                 ****************                 

دخل لؤي لحجره لؤه ليجدھا جالسه شارده بشرفتھا 
 تبالي بالدموع 
  التي غرقت وجھھا ولم تنتبه ايضا لدخوله

اغمض عينيه في الم لرؤيتھا تتعذب بھذا الشكل اقترب ببطء منھا 
  ھا بصمتليجلس القرفصاء امامھا ومد اصابعه ليمسح دموع

 Nانتفضت لؤه لملمس يديه وانتبھت لوجوده فوقفت مبتعده عنه قلي
  -:وھي تقول بتوتر

  لؤي انا عاوزه انام سيبني لوحدي!! لؤي انت دخلت امتي؟-
  -:ابتسم بالم ثم قال

  حبيت اجي اتطمن عليكي-
  -:ھتفت مسرعه ولكن بصوت متقطع

  اا انا كويسه بس عاوزه انام-
خطوات فابتعدت لؤه للخلف اكثر ودموعھا اقترب لؤي منھا عده 

  تھدد بالسقوط
شعر لؤي بغصه في قلبه وشعر كمن لكمه احد للتو في معدته فقال 

  -:بالم
  !انتي خايفه مني يا لؤه؟-

تھاوت لؤه علي ا
رض ودخلت في نوبه بكاء حاده وھي تحيط 
  جسدھا المرتجف بيديھا وكانھا تحميه

ليرفع ذقنھا اليه وھو ينظر لعينيھا جلس لؤي بھدوء امامھا ومد يده 
  -: بتصميمالمنتفختين من شده البكاء وھو يقول

في انه يعذبك وهللا يا لؤه ھرجعلك حقك وهللا لعذب كل واحد اتسبب -
بالشكل ده بس انا مش قادر اشوفك بالشكل ده يا لؤه متتخيليش 

د بيحصل جوايا ايه وانا عارف اد ايه انتي بتتعذبي بالبطئ مفيش ح
  في الدنيا دي كلھا ھيحس بيكي زيي
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  -:ھتفت لؤه بضعف وبصوت متقطع من شده البكاء
انا مش قادره استحمل يا لؤي مش قادره انسي الي شفته حاسه اني -

بقيت عايشه من غير روح حاسه اني لوحدي مش قادره اعيش 
طبيعي وفي نفس الوقت بتعامل مع عائلتي بطريقه عاديه وكان 

 بس عشان انا بتعذف اضعاف عذابي ده لما مفيش حاجه حصلت
اشوفھم زعNنين ولما اشوف نظرات الشفقه الي بتقتلني انا ضعيفه 

  اوي يا لؤي انا بكره نفسي وبكره ضعفي
قوه وابتعدت عنه وھي احاطھا لؤي بين كتفيه فارتجف جسدھا ب

  -:تھتف باكيه بھيستيريه
ني في حالي بقي ابعد عني متلمسنيش انا مش عاوزه حد معايا سيب-

انا مش عاوزه اشوف نظرات شفقتك دي انا عارفه انك مش قادر 
تبص في وشي حتي اذا كنت انا نفسي مش قادره ابص لنفسي 
ني 

بحس با
حتقار يبقي انت ازاي مش ھتحس بيه وانا عارفه انك 
  ھتسيبني ومش ھتكمل معايا وھتطل

لذي ينظر اليھا بترت كلمتھا ولم تستطع النطق بھا ونظرات للؤي ا
  -:بجمود فنكست راسھا وھي تبكي بشده ثم ھمست في ضعف

  سيبني لوحدي يا لؤي ارجوك-
 لھا بحب تليھا كلمات مسح لؤي برقه علي شعرھا وھو يھمس

  -:حازمه
انتي مش ضعيفه يا لؤه ومتحطيش الفكره دي في دماغك ابدا -

 بس انتي مش عارفه ده بس صدقيني انتي اقوي مما تتخيلي
اطه روحي دقيني انا ھفضل جمبك وعمري ما ھسيبك 
نك ببسص

الي مقدرش اعيش من غيرھا انا مش عارف بجد انتي بتفكري 
لؤه حبيبتي انتي !!! نظرات احتقار ايه الي بتبصيھا لنفسك؟!!! ازاي

  المجني عليھا مش الجاني
ده !!! ويا غبيه يا ھبله يالي مبتفھميش بقي انا ببصلك نظرات شفقه

عشق كل حاجه  لؤه انا ب علي كده عاميه بقي ومش قادره تفرقيانتي
فيكي لدرجه اني ببقي نفسي اخبيكي وادخلك جوايا عشان احميكي 

من اي عين ممكن تبصلك بتمني اخبيكي بين ضلوعي وانتي 
احب اقولك اني قاعد علي قلبك ومستحيل !!! تقوليلي نظرات شفقه
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فارغ ده تاني وارفعي وياريت مسمعش الكNم ال! اسيبك ماشي؟
  وشك وانا بكلمك

  -:رفعت لؤه وجھھا ببطء لتنظر اليه وھي تقول بحزن
  بس انت يا لؤي تستاھل واحده احسن مني مليون مره و-

وضع اصبعه علي فمھا لتصمت واخفض راسه ليستند بھا علي 
  -:راسھا وھو يھمس لھا

يه ھشششش بNش رغي كتيير مش انتي الي ھتكرري انا استاھل ا-
انا مش عاوز اي حاجه من الدنيا دي غيرك انتي ومستعد اتخلي عن 

الدنيا بحالھا عشانك انتي وبجد انا اكتر واحد محظوظ في الدنيا 
عشان ربنا رزقني بيكي يا احلي واجمل ھديه في حياتي يا مراتي 

  يا حبيبه قلبي يا لولتي الصغيره
شعرت انھا ارتجفت شفتاھا بشده وھو مقترب منھا لھذا الحد ف

  ستختنق والكNمات وقفت في حلقھا فلم تستطع النطق بشئ
فابعد شعرھا الذي اصبح يغطي جزء كبير من وجھھا ليعيده خلف 

اذنھا وھو ينحني اليھا ليطبع قبله رقيقه علي وجنتھا ثم ابتعد مسرعا 
  عنھا ليخرج من غرفتھا قبل ان يسمع تذمرھا المعتاد

                                                  ****************      
انطق بقي يا ابني وقول كنت بتتخانق زي العيال مع البنت كده -

  !!ليه؟
  -:تافف ادم في ضيق وھو يھتف في غضب

  ھو انتي مش ھتتھدي بقي ما تسيبيني في حالي وبNش غNسه بقي-
  -: وھي تھتف باصرارجلست ياسمين امامه

  ه احكيلي يقي يا دوميانا غلسه ملكش دعو-
  -:تنھد في ياس وھو يبتسم ويقول

  ماشي اسمعي-
  فNش بااااك

جلس ادم مع اصدقائه في احدي المطاعم المشھوره يبدو عليه 
  -:الضجر فھتف صديقه

ايه يا ادم البوز ده ما تفك شويه يا ابني احنا خارجين نفرفش شويه -
  مش كده يعني متبقاش نكدي
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  -:يقولتنھد ادم في ضيق وھو 
اسمع انا خرجت معاك عشان انت صاحبي الوحيد ھنا ومعرفش -

حد غيرك بس قلتلك الف مره مبحبش اسمع حد بيتكلم وحش عن اي 
بنت او يقول الكNم الي بتقوله ده ومبحبش اشوف نظراتك المقرفه 

  دي 
ي بنت انا عندي اخت وبخاف عليھا
  -:ضحك مراد وھو يھتف

يعني مش انت !!! ا حر مش انا الي بعملياعم طب انت مالك بيا ان-
  الي ھتتعاقب علي الي بعمله ايه الي مزعلك بقي

  -:صرخ بغضب
الي مزعلني انك صاحبي لNسف انا لو شفت اي واحد بيعمل كده -


ي بنت مستحيل اسكت بجد احترم نفسك يا مراد 
ما وهللا ھمشي 
  ومش ھتعرفني تاني

حموق كده ليه اقعد بس وھسكت يا عم اھدي كده شويه واقعد انت م-
  خNص

جلس ادم وھو يزفر متأففا في تلك اللخظه دخلت علياء الي المطعم 
المعجبه والتي ظلت وما ان دخلت حتي التقت عيونھا بعيون مراد 

تتفحصھا من راسھا وحتي اخمص قدميھا بنظرات تشعر من يراھا 
  بالغثيان

رتھا الي شعرھا تاففت علياء بضيق وھي تشتمه سرا ثم رفعت نظا
  فزادتھا جازبيه

  -:ھتف مراد
  يخربيت جمالك يا شيخه-

التفت ادم ليري ما ينظر اليه مراد فتصلبت مNمحه علي تلك الفتاه 
  -:التي 
 يعتبر انھا ترتدي اي شئ فھتف مراد

  شكلھا مش من ھنا مش كده يا ادم-
  -:وقف ادم وھو يقول

  عمرك ما ھتتغير-
  د بس واھدي كده وانا ثانيه وراجعلكاقعيا ابني انا كلمتك -

  وقبل ان يتلقي الرد من ادم كان مراد قد ذھب
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بعد قليل وجد نفس الفتاه تھتف بغضب وتصرخ بوجه مراد الذي 
  -:ھتف بھا بوقاحه وبصوت عالي

انتي ھتعملي فيھا محترمه ھو في واحده محترمه تعمل الي انتي -
  عمNه في نفسك ده

لي وجھه بعد جملته الوقحه وھي تھتف وكان نصيبه صفعه قويه ع
  -:بغضب

  حتي القلم ده متستاھلوش متستھلش اني -
قاطع جملتھا دفعه قويه من مراد ورفع يده ليرد لھا الصفعه ا
 ان 

يده لم تمس وجھھا عندما وجد ادم يمسك يده وينظر له بغضب 
  -:والشرر يتطاير من عينيه وھو يھتف بغضب

  رادھتمد ايدك علي بنت يا م-
ظل مراد يصرخ بادم ان يتركه وظل يلفظ القابا بذيئه ففقد ادم 

اعصابه ودخل في عراك معه وسط صراخ كل من بالمطعم حتي 
  اتي الحراس ورموھم خارجه

ابتعدت علياء عنھما وكأن ا�مر 
 يعنيھا ولكن لحق بھا ادم وھو 
  يصرخ فيھا بغضب ان 
 تذھب وتنتظره ليوصلھا

  -:ء بغضب وھي تھتفالتفتت اليه عليا
  !!!امشي معاك باماره ايه!!! ملكش دعوه بيا انت تعرفني اساسا-

  -:ضحك ادم بسخريه ثم قال
  لو
 ان عندي اخت واخاف عليھا كنت سمعتك كNم مش ھيعجبك-

  -:حدقت فيه علياء بدھشه ثم ھتفت بالم
  ماھو صاحبك قام بالواجب متقلقش-

  -:ثم تابعت بغضب
عمل فيھا الرجل الشھم وحبه الحركات دي بس مش كان 
زم ت-

  قدامي عشان تبان انك راجل
  -:ھتف ادم بغيظ

  انا رجل غصب عنك-
  -:ضحكت علياء بسخريه وھي تقول

  مش باين-
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تصدقي كان مفروض اسيبه يضربك با
لم علي وشك عشان -
 وتتعلمي ا
دب الي واضح ان محدش تحرمي تتكلمي بالطريقه دي

  علمھولك
  -:ريه وھي تھتفنظرت له بسخ

غلبااان بجد بس معذور ما انت متعرفش انت بتكلم مين انت فاكر -
ان انت لو مكنتش مسكت ايده كنت ھسيبه يضربني كده عادي ايده 

Nدي كانت ھتتكسر علي اديا انت رحمته مني اص  
  -:ضحك ادم بسخريه وھو يھتف

  مكنش باين عليكي-
  -:ھتفت بغضب

  تـــــــــفزمــــــــــســــــــــــــ-
  -:انتھي ادم من سرد قصته وھو يقول

بس يا ستي ھو ده الي حصل وكان نصيبي بعد الي عملته اني -
  ابات ليلتي في السجن
  -:ھتفت ياسمين بغضب

  تستاھل-
  -:رفع ادم حاجبيه بتعجب وھو يقول بتساؤل

  انتي مكنتيش مركزه في الحكايه و
 ايه!!! نعم يا اختي؟-
 مركزه بس ايه الي عملته ده مكنش المفروض 
 يا اخويا كنت-

تتكلم معاھا كده انا مبقولش انھا صح بس مكنش ينفع تجرحھا 
بكNمك كده مش معني ان لبسھا وحش وانھا مش محجبه ان ده 

يديك الحق بالتطاول عليھا بكNمك الجريح ده الي ھي كانت عمNه 
 تصاحب ده ربنا الي ھيحاسبھا عليه مش انت وبعدين انت ازاي

  !!واحد زباله زي مراد ده؟
  - :زمجر ادم بغضب

اھو الي حصل بقي وبعدين بقولك بسببھا قضيت ليله في السجن -
وانتي تقوليلي مكنتش تكلمھا كده ما ھي الي جبته لنفسھا وانا غلطان 

يعني اني كنت عاوز اوصلھا عشان محدش يتطاول عليھا بالقرف 
  الي كانت لبساه ده
  -:ي تقولتنھدت ياسمين وھ
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مش غلطان بس كنت كمل جميلك وبNش الطNسم الي رمتھا في -
  !!وشھا دي و
 انت مينفعش تعمل حاجه كامله 
خيرھا ابدا

  معرفش يا اختي سيبنالك العقل كله سبيني في حالي بقي-
  -:وقفت ياسمين وھي تقول بتذمر

-Nانا كنت ماشيه اص  
  -:تھا وھي تقولخرجت ياسمين لتجد رغده تنزل السNلم فناد

  !!رغده رايحه فين؟-
  - :التفتت اليھا رغده مبتسمه وھي تقول

  خارجه اقعد في الجنينه شويه مش جايلي نوم-
  طب استني اجي معاكي انا كمان زيك-
-Nاوك ي  
  يN واھو بالمره تبعتيلي الروايه الي قلتيلي عليھا علي الموبيل-
رجي اسبقيني وانا اه صح بس موبايلي في الوضه بصي يا ياسو اخ-

  ثانيه ورجعالك ھروح اجيبه بسرعه واجي
  اوك يا رغوده-

سبقتھا ياسمين للخارج لتجد كريم واقف شاردا فاقتربت منه لتجد 
ينفث دخان سيجارته بغضب فسعلت ياسمين من رائحتھا وھي 

  -:تھتف بمزاح
ده انا مش قادره استحمل !! انتوا بتشربوا البتاع ده ازاي بس؟-

 بس وبعدين انت مش كنت قلتلي يا ابني انت انك بطلت انت رائحتھا
كنت بتاكل بعقلي حNوه بقي امممممم وبعدين بصراحه مش عارفه 

  اشكرك ازاي علي الترحيب الرھيب الي عملته ليا
اغلق كريم اصابع يده بقوه حتي ابيضت مفاصله وھو يمنع نفسه ان 

ا بالحديث او يتطاول علي ياسمين فھو في وقت 
 يسمح له ابد
  المزاح او مجامله اي احد

  -:لوحت ياسمين امام عينيه وھي تقول
بقولك ايه 
زم تعتذرلي ودلوقتي حا
 عشان !! اييييه انت فين-

حضرتك وقعتني وانت خارج وبعدين تحكيلي ايه الي كان معفرتك 
  كده

  -:صرخ كريم بھا وقد فقد السيطره علي نفسه
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كي يبقي زھقان وقرفان ومش محدش علمك لما حد ميردش علي
عاوز يتكلم مع حد وانا عمال ساكت واقول ھتحس وتمشي دلوقتي 

  بس مفيش احساااس
  سقطت دموع ياسمين بقھر ثم جرت مسرعه مبتعده عنه

                      *************                             
ادمه فيه نزلت رغده السNلم متوجھه الي المطبخ لتجد فتحيه الخ

  -:فنادتھا رغده
  !فتحيه ايه الي مصحيكي لحد دلوقتي؟-

  -: فتحيه بادبترد
  بحضر عشاء للست فريال وكمان حاجه تشربھا يا ست رغده-

  -:ابتسمت رغده وھي تقول
انا اسمي رغده بس وعموما انا كنت !! ايه ست رغده دي؟-

قادره عاوزاكي تجبيلي حاجه للصداع بليييز يا فتحيه 
ني بجد مش 
  ھموت من الصداع الي عندي وانا معرفش ھنا بيحطوا ا
دويه فين

  -:ابتسمت لھا فتحيه بود وھي تقول
  الف سNمه عليكي يا بنتي استنيني ھنا وانا ثانيه وجيالك-

اومأت لھا رغده براسھا ثم التفتت الي ما كانت تحضره فتحيه منذ 
ريال وھي قليل واخرجت من حقيبتھا حبوب لتضعھا في مشروب ف

  -:تبتسم بمكر وتقول محدثه نفسھا
  صدقيني ھدفعك التمن غالي اوي يا فريال-

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

  والثNثونالحادي 
  
عاوزه اخلص منھا في اقرب وقت عايزه اشوف !! فاھم بقولك ايه-

   تمامماشي بس شويه مش دلوقتي! ا
تنين جثث قدامي مفھوم؟
  -:اغلقت فريال الخط وعيناھا تلمع بشر وھي تقول بغل

  الي يلعب مع فريال ويتحداھا يبقي غبي وھيدفع روحه تمن غبائه-
  -:سمعت طرقات خفيفه علي باب حجرتھا فھتفت بغضب

  ادخلي يا فقر-
  -:دخلت فتحيه تضع ما بيدھا علي الطاوله وھي تقول باحترام
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  تؤمري باي حاجه تانيه-
  -:ھا فريال بحنق وھي تھتفنظرت ل

سبحان هللا اشوف وشك من ھنا !!! ھعوز منك ايه يا حسره-
والمصايب كلھا تيجي من ھنا طول عمرك فقر علي البيت ده انا 

  !!!عارفه انتي لسه عايشه ازاي؟
  -:ھتفت فتحيه تستفزھا

ا
عمار بيدي هللا وحده ومحدش ھيعرف مين ھيموت قبل مين -
  ي ھيبقي قبل يومك و
يعني هللا اعلم يوم

  -:فتحت فريال فمھا من الدھشه وھي تھتف صارخه
وهللا !! بتفولي عليا اني اموت!!! انتي اتجننتي يا وليه انتي؟-

لوريكي يا فتحيه عذاب مشفتيش زيه 
 قبل و
 بعد ومش ھتقعدي 
في البيت ده دقيقه واحده زياده لو منزلتيش حا
 وبستي رجلي 


وساعتھا بقي افكر  
  اذا كنت ھسامحك و
وقفت فتحيه ثابته في مكانھا لم تھتز لكلمات فريال ا
 ان قالت 

  -:فجأه
الرزق بأيد هللا وحده مش بأيدك انتي والشغل كتير ومحدش بياخد -

حاجه غير الي مكتوبله والشغل بيتعوض انما الكرامه عمرھا ما 
لبيت ده من تتعوض ابدا بس الي زيك عمرھم ما ھيفھموا ده انا في ا

ساعه ما كنت شابه صغيره شفت افراحه واحزانه وشفت شرك الي 
يوم وراء يوم بيزيد عن ا
ول 
زم تعرفي ان مش معني انك من 
عائله غنيه ومعاكي فلوس ھتدوسي علي الناس صحيح انا فقيره 

ومعيش فلوس بس انا غنيه اوي بأخNقي واحترامي مع الناس 
سني عشان ديني امرني بكده مش عشان بحترم الناس وبعاملھم بالح

معاھم فلوس والي مش معاه ادوس عليه بالجزمه 
زم تعرفي اني 
علي عكسك تمام حتي احسن منك بكتيير واني عمري ما اذيت حد 

  اني اتكسف اقارن نفسي بيكي واطرديني من الشغل في ستين داھيه
  -:ھتف فريال بجنون صارخه

ه وشوفي ھتعيشي ازاي ومفيش اطلعي بره حا
اا من البيت كل-
  مخلوق ھيشغلك 
 انتي و
 و
دك برررره

  فتحيه مش ھتمشي من ھنا-
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التفتت فتحيه لمصدر الصوت لتجد لؤي الذي ابتسم لھا بھدوء وھو 
  -:يقول

ده بيت فتحيه ومن زماان اوي كمان ومحدش ليه ابدا انه يخرجھا -
  منه

  !!انت اتجننت يا لؤي-
  - :خصNت شعره الناعمه وھو يقولمرر لؤي اصابعه بين 


 يا ماما متجننتش و
 اي حاجه انا بس بوضحلك نقطه مھمه جدا -
وان محدش ليه انه يتدخل في خصوصيات البيت ده 
ن البيت ده 

  مش ملكنا احنا ده ملك جدي وھو الوحيد ا�مر والناھي فيه
لھا ظلت فريال تنظر اليه في غضب والشرر يتطاير من عينيھا فتقاب

  -:نظراته المتحديه ا
 ان قال بصوت ھادئ
  اتفضلي انتي يا فتحيه روحي نامي الوقت اتأخر-

خرجت فتحيه من الحجره بھدوء فاقترب لؤي من والدته وھو يقول 
  -:ببرود

  ھو انتي ليه كده-
  -:نظرت اليه بغضب وھي تھتف غاضبه

  لما تتعلم ازاي تتكلم مع امك ساعتھا ھبقي ارد عليك-
  -:ؤي ببرودھتف ل

  مش عاوز اتعلم انا عاوز رد علي سؤالي-
  -:فريال بسخريهھتفت 

  !والباشا سؤاله ايه؟-
  -:اقترب لؤي مني وھو يھتف بلھجه مخيفه

  !!انتي ليك دخل بالي حصل مع لؤه؟-
ظلت فريال تنظر لعينيه في ھدوء ا
 ان رفعت كتفيھا في 
مبا
ه 

  -:وھي تقول

 علي ا
قل لحد دلوقتي-  

  -:رفع لؤي اصبعه بوجھھا وھو يھتف محذرا
وهللا لو جرالھا حاجه ما ھسكت مش معني اني عديتھا مره اني -

  ھفضل كده علي طول
  -:صمت قليN ليتنفس بقوه ثم تابع
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قسما بربي لو لؤه جرالھا اي حاجه مھما كانت تافھة واتأكدت انك -
ل اسكت انتي الي وراھا وهللا لبلغ عنك ومش ھيھمني حاجه مستحي

  عن الحق حتي لو كنت ھودي امي بنفسي لحبل المشنقه
وخرج مغادرا الغرفه مسرعا من دون ان ينظر لھا حتي 
 يتراجع 

  عن قراره
                             ************                              

استيقظت لؤه علي صوت صراخ زينه بجانبھا فقامت مسرعه وھي 
  -:ي قلبھا وھي تھتفتضع يدھا عل

  !!!ايه ايه في ايه؟-
ضحكت زينه بشده فرمتھا لؤه بالوساده التي بجانبھا وھي تھتف 

  -:غاضبه
  !!!ايه السخافه وحركات العيال دي يا زينه؟-

  -:ضحكت زينه وھي تقول
  مفيش حبيت اجربھا فيكي وابقي ھبله زيك-
  وهللا انتي فايقه ورايقه-

  -: معترضهجلست زينه بجانبھا وھي تھتف
وانتي ايه بقي الي مش مفوقك يا اختي ليكون ا
خ لؤي منكد -

  عليكي
  -:سرحت لؤه قليN ا
 ان قالت بضيق


 انا الي منكده عليه-  
  ليه عملتي ايه-

  -:نفضت لؤه رأسھا وھي تقول
سيبك دلوقتي انا كنت مھيبره اصN وقلت كNم غريب المھم قوليلي -

  !انتي شكلك مبسوط في ايه؟
  -:وھي تقولابتسمت زينه بخجل فظھرت غمازتيھا 

بصي انا صليت استخاره كتيير وانا مرتاااحه جدا ومبسوطه مش -
  عارفه ليه فبقي كده يعني

  -:ھبت لؤه واقفه فجأه وھي تھتف
  !!!كده يعني ايه بالظبط افھم ايه بقي؟-
  متكسفنيش بقي يا لولو-
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  !!؟علي اساس انك بتتكسفي يعني!! 
ااا يا شيخه-
  -:مطت زينه شفتيھا وھي تقول بضيق


 يا اختي مبتكسفش يخربيت رخامتك ھوافق علي زياد وتبقي -
  اخت جوزي يعني محوطاني من كل ا
تجاھات

  -:صفقت لؤه بيديھا وھي تقفز في فرح وتصرخ
  ھتوافقي علي زياد ھتوافقي علي زياد-

  -:وضعت زينه يدھا علي فمھا وھي تصرخ بلؤه
  تك ھتفضحيني حد يسمعكاسكتي يخربي-

  -:جلست لؤه وھي تقول بامتعاض
  محسساني انه سر يعني ما كلھم ھيعرفوا بعد شويه-
  طب اھدي واقعدي وبNش جنان-

                               ****************                            
 وجلست امامه تقدمت علياء ناحيه ادم الذي كان يجلس بالحديقه

  -: تقولوھي
  انا اسفه متأخره كتيير بس معلش-

  -:رد في برود
  !علي ايه بالظبط؟-
  علي انك دخلت في مره السجن بسببي وعلي كNمي معاك-
  كويس انا افتكرت ان الي زيك عمره ما ھيعتذر-

  -:نظرت له في الم وھي تقول بھدوء
  متشكره بعد اذنك-

 فالتفتت اليه احس بغبائه وسخافته فلحق بھا مسرعا وھو يناديھا
  -:وھي تقول

  حابب تھزائني تاني-
نظر لھا ادم مستغربا فھي لم تعد تلك الفتاه الغير مباليه والوقحه شئ 
ما قد جدث لھا ليجد ا
لم مرتسما بوضوح علي مNمح وجھھا فقال 

  -:بھدوء
  انا اسف مش كان قصدي اكلمك بالطريقه دي-

  -:ااومأت له براسھا والتفتت لتغادر فھتف مسرع
  !!علياء-
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  -:التفتت اليه مستغربه فتابع ادم
علي طريقه كNمي معاكي في يوم الخناقه بس انا كده اسف كمان -

  لما بتعصب مبشوفش قدامي وعشان كنت خايف عليكي بجد
  -:نظرت له علياء بN اي تعبير ا
 ان قالت في ھدوء

ه في عموما كان معاك حق في الكNم الي قلته وانا الي كنت غلطان-
  حق نفسي

  عموما متزعليش مني-
  -:ابتسمت له برقه وھي تقول

  مش زعNنه و
 حاجه بعد اذنك-
  ابتسم لھا وھو يفسح لھا الطريق

                         ****************                                
راته قادما نحوھا فابتعدت غاضبه عن المكان وھي تتمتم بكلمات 


 انه لحقھا ووقف امامھا ما نعا اياھا من الرحيل وھو غاضبه ا
  -:يھتف مسرعين

ياسمين ياسمين اسف وهللا انا مش عارف انا كلمتك كده ازاي بجد -
انا اسف اووووي وهللا عشان خاطري ردي عليا وكلميني وميبقاش 

  قلبك اسود بقي
جاھدت ياسمين ا
 تسقط دكوعھا امامه ا
 انھا فشلت في ذلك 

  -: دموعھا بغذاره وھي تشيح بوجھھا عنه فھتف كريم بألمفسقطت
انا اسف بجد يا ياسمين وهللا ما كنت اقصد انتي بجد متعرفيش انا -

كان حاصل فيا ايه امبارح اصN كنت حاسس اني شويه وھتجنن 
  عشان كده اتنرفذت عليكي اسف بقي

  -:مسحت ياسمين دموعھا بيدھا وھي تقول بقوه
عاك حق انا الي كنت متطفله جدااا عليك والكNم عموما انت كان م-

وھبطل تطفلي الي قلته كان صح واوعدك مش ھتتكرر تاني ومش 
  ده
  ياسمين امبارح ميار حا-

  -:رفعت ياسمين يدھا امام وجھه باشاره 
ن يصمت وھي تقول
انا مش مھتمه ابدا بايه الي حصل معاك انت وخطيبتك دي حاجه -

لتلك اني ھبطل اتدخل في الي ميخصنيش اذا متخصنيش ابداا وانا ق
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كنت كنت بعاملك بطريقه مختلفه عن الباقيين فده 
نك قريبي الي 
جانب اننا طول عمرنا كنا اصحاب وبس فياريت ميبقاش فيه كNم 

  بينا من ا
ساس بعد اذنك
  !!ياسمين-

ا
 انھا قد تخطته وذھبت مسرعه ودموعھا تخونھا من جديد لتسقط 
  ي وجنتيھابقھر عل

                             ****************                              
كان شاردا وھو يقف في شرفه المنزل شاردا يبدو عليه الحزن 

  الشديد
وجد فجاه يدان رقيقتان توضع علي عينيه وسمع اكثر صوت محبب 

  -:الي قلبه وھي تقول
  !!انا مين؟-

  -:لابتسم لؤي بخبث وھو يقو
  اممممم مفيش حد بيعمل الحركه دي غير اسماء-

  -:شھقت لؤه وھي تضع يدھا علي فمھا وتھتف بغضب
وعNقتك بيھا ايه !! وازاي تعملك كده؟!!! اسماء مين دي كمان؟-

واتقابلتوا ازاي وعندھا كام سنه وانت عرفتھا ازاي ما تر يا 
  !!!!لؤي

ما اغاظھا ضحك لؤي بشده حتي امسك معدته من شده الضحك م
فظلت تضرب ا
رض بقدميھا وقد سقطت دموعھا وھي بشده 

تذھب مبتعده عنه فلحق بھا وامسك يدھا واحتضنھا من الخلف وھي 
  -:يھمس بجانب اذنھا

  بحبك يا مجنونتي-
ظلت تحاول ابعاده عنھا وھي تبكي فتابع لؤي وھو يدفن وجھه في 

  -:شعرھا مشتما رائحته وھو يقول
طب حتي لو !!  اذكي اخواتك اني كنت بتكلم بجدتفتكري يعني يا-

بجد اكيد يعني مش ھتيجي البنت دي بيتي يعني ايه العبط بتاعك ده 
  !!يا ھبله؟

  -:التفتت اليه لؤه وھي تھتف
  يعني ايه-
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  -:ابتسم لھا لوي وھو يداعب وجنتھا باصابع يده وھو يقول بحب
  يرانه عليابھذر معاكي يا قلب لؤي وهللا حبيت اشوفك وانتي غ-

  - :كتفت لؤه يديھا وھي تقول بامتعاض
  !!ومين اسماء دي كمان؟-

  -:ضحك لؤي وھو يقول
  وهللا ما اعرف اھو ا
سم الي خطر علي بالي قلته وخNص-

مسحت لؤه دموعھا بكم مNبسھا كا
طفال الصغار فابتسم لھا لؤي 
بحنو فصغيرته تجذب انتباھه بكل حركه تقوم بھا حتي ولو كانت 

  صغيره فھي قادره علي جعله مھوس بھا بدون اي جھد يذكر
  -:ھتفت لؤه بعد ان ھدات

  لؤي-
  حبيبه لؤي-

  -:ابتسمت بخجل وھي تقول
  انا اسفه علي الكNم الي قلتھولك امبارح-

  -:احاطھا لؤي بين كتفيه وھو يقول بھدوء
مش عاوزك تعتذري يا لولتي ابداا 
ني مستحيل ازعل منك ولو -

حده انا بس عاوزك تثقي فيا وتتأكدي اني مستحيا افرط في للحظه وا
  !حقك مھما حصل ماشي؟

اومأت له براسھا فمد يده ليمسح الدمعه التي تساقطت علي وجنتھا 
  !!ليبدلھا بقبله رقيقه حانيه اشعلت النيران في وجھھا

                    ***************                            
ورغده وفارس يسيرون جنبا الي جنب في حديقه منزلھم حل المساء 

  -:مشبكا يده بيديھا ا
 ان ھتفت رغده
فارس احمد ابن خالتي جاي يزورني بكره وممكن يفضل عشان -

  الفرح يعني وكده
  -:ابتسم لھا فارس ثم قال بجديه

  رغده ما تيجي نعمل الفرح بكره ونخلص-
  !!ضحكت رغده وھي تقول دي ايه الجنان ده

  ھو كده انا بجد خNص مش قادر اصبر-
  ابتسمت رغده بھدوء وقد شردت في تفاصيل مكالمتھا مع احمد
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  فNش باك
  -:ھتف احمد بغضب

  !!يعني ايه؟-
  -:ردت رغده بتلعثم

يعني انا مش ھنتقم من فارس يعني ھو مش اذاني في حاجه وانا -
  مقدرش اذيه وھو ملوش ذنب

 وراء التاني بتشيلي حد من رغده مش واخده بالك انك كل يوم-
  دايره ا
نتقام

  -:ھتفت رغده صارخه
  وكمان!  انا مش ھأذي فارس فاھم؟احمد دي حاجه متخصكش-
  عملك ايه فارس ده عشان ينسيكي ھدفك و-

  -:قاطعته رغده غاضبه
انا مبعدتش عن ھدفي و
 حاجه انا لسه مصممه علي ا
نتقام بس -

Nصمن الي اذوا اھلي مش اي حد وخ  
  -:ھتف احمد فجأه

  انتي حبتيه يا رغده-
  صمتت رغده قليN ولم ترد 
نھا ببساطه لم تعرف ا
جابه

  -:انتبھت رغده الي فارس الواقف بجوارھا وھو يقول ضاحكا
  بقالي ساعه بكلم نفسي!! انتي رحتي فين؟

  -:ابتسمت له رغده وھي تقول
  سوري يا فارس سرحت شويه-

  -:ابتسم لھا بحنو وھو يقول
  و
 يھمك يا قلب فارس-

سارت رغده ببطء قليN فكان قد سبقھا فارس ا
 انه عاد اليھا 
مسرعا فجأه وھو يبعدھا لتخترق رصاصتان ظھره ليسقط علي 

  ا
رض غارقا في دمائه

جحظت عينا رغده في ذھول وصدمه ثم صرخت 
 -:بأعلي صوتھا

 !!!!فاااااارس-
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ت رغده لم تتوقف طلقات النار ولم تتوقف صرخا
بھيستيريه وھي تمسك بيد فارس وھي تصرخ 

 وتبكي
خرج لؤي مسرعا وھو يصرخ في رغده ان تبتعد ا+ 

 انھا لم تتحرك من جانب فارس وھي تبكي
اسرع لؤي مبتعدا عن طلقات النار وھو يمسك 
بفارس يخبئه بغرفه الجنايني وھو يخرج ھاتفه 

 ليتصل بالشرطه وا+سعاف
ريھتفت رغده ببكاء ھيستي :- 

 ھيموت ھيموت انا عارفه ھيموت-
 -:نظر اليھا لؤي وھو يقول بتوتر

متقوليش كده فارس ھيبقي كويس بس افضلي -
 ھنا ومتخرجيش

 -:ھتفت رغده مسرعه
 !!وانت رايح فين؟-

 +زم اخرج مفيش حد في البيت والبنات جواه-
 -:بكت رغده بقوه وھي تقول

- ير مش لؤي دول ناس كت!! مين دول وعاوزين ايه؟
 ھينفع تخرج لوحدك

 -:اغمض لؤي عينيه وھو يقول
مش مھم انا المھم +زم ننقل فارس المستشفي -

ھخلي زياد يخرج من البيت من الباب الي وراء 
وھيجيلك عشان ينقل فارس المستشفي وشويه 

 والبوليس ھيوصل
خرج بعدھا لؤي مسرعا وھو يدخل البيت مسرعا 

بواب وبعض حراس من دون ان يراه احد وھو يري ال
 المنزل قد لقوا مصرعھم

 دخل مسرعا المنزل وھو يتوجه لغرفه علياء
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 -:دخل لؤي الغرفه وھو يقول مسرعا
 فارس +زم يتنقل المستشفي-

صرخت زينه ووقعت ارضا وھي تشھق باكيه اقترب 
 -:زياد منھا وھو يقول بھدوء

متقلقيش يا زينه فارس مش ھيجراله حاجه باذن -
ي كويسهللا وھيبق  

 -:اوقفه لؤي وھو يقول صارخا بتوتر
اخرج يا زياد بسرعه +زم نلحقه ھو مع رغده في -

 اوضه الجانيني تحت بسرعه
 -:اوما زياد براسه وخرج مسرعا فھتف لؤي بكريم
تعالي معايا +زم نعرف مين الناس دول وعاوزين -

وانت يا ادم افضل ھنا مع البنات ومتسبھمش !! ايه؟
 لوحدھم

ت لؤي حوله بتوتر ثم قال بصراخالتف :- 
 !!!فين لؤه؟-

 -:بكت علياء وھي تقول
  لؤه مجتش ھنا يا لؤي ومعرفش ايه الي حصلھا-
امسك لؤي راسه بيديه بعد ان سمع صوت رجال 

بالخارج يقتربون من الغرفه حتي اصبح صوتھم قريبا 
 -:جدا وھو يھتف

 +زم تخرجوا من ھنا-
 -:ھتفت علياء بخوف

- زياد نط من البلكونه! !ازاي؟  
 -:ھتف لؤي بغضب

مش وقت اسئله غبيه يا علياء بلكونه اوضتك قريبه -
من الجنينه وبعدھا ھتخرجوا من الباب الي وراء 

 بسررعه شويه وھتKقوھم ھنا
 -:وقف كريم وھو يوجه كKمه للؤي
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 اخرج معاھم وانا ھشوف لؤه-
 -:حرك لؤي راسه نفيا وھو يقول

- جوا من البيت بسرعه وانا ھجيب افضل معاھم واخر
 لؤه واحصلكوا

اندفع لؤي مسرعا خارج الغرفه وھو يتنقل بين 
 حجرات المنزل بحذر باحثا عن لؤه ا+ انه لم يجدھا

اختبئ مسرعا عندما وجد احد الرجال يدخل الغرفه 
 التي ھو بھا

اغمض لؤي عينيه وھو ينطق بالشھاده قبل ان 
لي راس الرجل الذي يمسك بالفازه ويضربھا بقوه ع

كان يعطيه ظھره ثم انھال عليه ضربا حتي افقده 
 الوعي واخذ منه سKحه وھو يخرج باحثا عن لؤه

****************  
كانت تختبئ في حجره المكتب الخاص بجدھا 

وجسدھا يرتجف بشده وھي + تعلم متي و+ كيف 
دوي اطKق النار في كل مكان وصراخ لؤي فيھا ان 

الجميع لحجره علياء ا+ ان بعدھا بلحظات تذھب مع 
وجدت ھؤ+ء الوحوش يقتحمون منزلھم لم تجد ا+ 

ان تختبئ بحجره جدھا تحت مكتبه وھي تدعو هللا 
 ان يكون الجميع بخير

ازداد بكائھا وارتجاف جسدھا عندما دار بخلدھا ان 
 !!لؤي ربما اصيب او زياد او زينه او كريم او اي احد

بشده وھوي قلبھا بين قدميھا جحظت عيناھا 
عندما سمعت صوت اطKق النار ثم فتح الباب 

 وسماع خطوات بطيئه داخل الحجره
وضعت يدھا علي فمھا تكتم شھقات بكائھا 

 الضعيفه خوفا ان تصل +ي احد
ا+ انه لم تفت بضع لحظات كانت كالدھر بالنسبه 
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للؤه وقد ھجم عليھا احد الرجال ممسكا اياھا من 
ھا الذي انخلع في يديه من شده امساكه بھاحجاب  

حاولت لؤه الھرب ا+ ان ذلك الھمجي الذي امامھا 
 لم يتركھا واطلق النار بجانبھا

احاطت لؤه راسھا بين يديھا وھي تصرخ بأعلي 
 -:صوتھا

 !!!لـــــــــــــــــــــــؤي-
اقترب منھا الرجل ممسكا بشعرھا بقوه وھي تصرخ 

 ليضربھا بظھره علي راسھا بشده فاخرج مسدسه
من الخلف لتسقط فاقده الوعي فحملھا الرجل 

 الضخم علي كتفيه وخرج مسرعا من الغرفه
اما لؤي فقد كان يدور في البيت كالمجنون بعد 
سماعه لصراخ لؤه ولكنه فجأه لمح رجK يخرج 

 مسرعا وھو يحمل لؤه الفاقده للوعي خارج المنزل
سك به ودخل في جري لؤي نحوه مسرعا حتي ام

عراك شديد معه حتي اسقطه ارضا وذھب مسرعا 
ليلتقط لؤه بين يديه وھو يضرب برفق علي وجنتھا 
لتستيقظ ويمسح الدماء من علي جبھتھا قبل ان 

يحملھا ويتوجه بھا للخارج ا+ انه ما ان خرج للحديقه 
وقد اطلق عليه احد الرجال النار لتصيب الرصاصه 

بين يديه ويقع ارضاذراعه فيسقط لؤه من   
اقترب منه ثKثه رجال ليحملوه من علي ا+رض 

ويبداوا في ضربه حتي خارت قواه وسقط ارضا + 
يستطيع الوقوف واخر ما رآه ھو اقتراب احد الرجال 

من لؤه ليحملھا ويبتعد بھا وبعدھا غاب عن 
 !!!الوعي

************  
مره فتح لؤي عينيه ببطء ليرجع بعد قليل ليغلقھم 
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 اخري يسمع اصواتا متداخله + يمكنه التمييز بينھا
اغمض عينيه قليK ليتذكر ما حدث فاعتدل لؤي في 

 -:جلسته وھو يصرخ بقوه
 لــــــــــــــــــــؤه-

 -:اسرعت اليه علياء باكيه وھي تھتف
 لؤي انت تعبان ارتاح يا حبيبي عشان خاطري-

 -:صرخ لؤي بھيستيريه
- ه خدوھا يا علياءلؤه لؤه خدوھا لؤ  

ازداد بكاء علياء وعضت علي شفتيھا في توتر وھي 
 -:تقول

متقلقش البوليس بيدور علي الناس دول واكيد -
 ھيKقوھم بسرعه بس انت ارتاح

 -:رد لؤي وھو يحاول الجلوس
انا مش ھفضل قاعد حاطط ايدي علي خدي -

 ومراتي مخطوفه
طبيب صرخ لؤي من ا+لم وھو يحاول التحرك فجاء ال

 -:مسرعا وھو يھتف معترضا
 ممنوع الحركه ليك دلوقتي-

Kظل لؤي يصرخ بوجھه قائ:- 
 انا ھقوم ودلوقتي حا+ انا مرااااتي اتخطفت-

اشار الطبيب للممرض الذي اومأ له براسه ثم اتجه 
 لملئ حقنه مھدئه واتجه بعد ذلك ليعطيھا للؤي

****************  
حتضن كتاب هللا جلست زينه تصرخ وتبكي وھي ت

بين يديھا وھي تدعوا هللا ان ينجي اخيھا الوحيد وان 
 يحمي صديقتھا الوحيده المختفيه

وقفت انعام تصرخ وتبكي وتضرب بيديھا علي 
وجنتيھا وھي تتحدث مع زياد الذي اخبرھا ان + 
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 جديد و+ يوجد اي خبر عن لؤه
اتجھت ياسمين بخطوات ثابته الي رغده المنھاره 

رفه فارسامام غ  
جلست ياسمين امامھا وھي تربت علي يدھا وھي 

 -:تقول بھدوء
 ان شاء هللا ھيبقي بخير-

 -:ارتمت رغده في احضانھا وھي تقول بخوف وبكاء
كل الي بيحبوني مشيو وسابوني يا ياسمين -

محدش بيحبني وكلھم سابوني وفارس اكيد 
ھيسيبني انا مش عيزاه يسيبني يا ياسمين انا انا 

عارفه اني كنت عاوزه انتقم منه واذيه بس بس انا 
 انا مقدرتش اعمل كده ياسمين انا

صمتت رغده قليK لتستطيع من التنفس ثم تابعت 
 -:بصوت منھار

 انا بحبه-
صمتت ياسمين قليK وقد تساقطت دموعھا وھي 

 -:تربت علي رأسھا فتابعت رغده
انا عوزاه بس يبقي كويس وانا ھسيبه من ساعه -

بلني وھو في مصايب يااارب يبقي كويس ما قا
وميجرالوش حاجه الرصاص ده كان المفروض يجي 

 فيا انا مش فيه ھو
صمتت ياسمين ولم تستطع من النطق بما يجيش 
في صدرھا ولكن بان التوتر جليا علي وجھھا وھي 

 تنظر الي فريال الواقفه بآخر الممر
 

 

والثKثونالثاني  ***************  

تشعر بالدوار تذكرت فتحت لؤه عينيھا بتثاقل وھي 
آخر ما حدث لھا فاعتدلت لتجلس وھي تضم ركبتيھا 
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الي صدرھا وھي تبكي بخوف وھي تتأمل المكان 
 المظلم التي ھي مرميه فيه

 -:ھمست بخوف ودموعھا تسبقھا علي وجنتيھا
 انت فين يا لؤي؟-

سمعت صوت رجولي يتحدث بالھاتف ويبدو انه 
 يتحدث مع من استأجره ليخطفھا

ت باكيه بخوف وھي تضع يدھا علي قلبھا شھق
 -:وھي تھمس بخوف

 ياااارب احميني-
اقتحم الغرفه في تلك اللحظه ذلك الشاب الذي كان 

يتحدث في الھاتف اقترب بخطوات بطيئه منھا ومع 
كل خطوه كان يخطوھا اتجاه لؤه كانت تشعر بأن 

 قلبھا سيقف حتما وتنتھي حياتھا
ئل الثKثينات ليجلس نزل الشاب الذي كان في اوا

علي ركبتيه امامھا يتأملھا وجسدھا يرتجف بشده 
وقلبھا تزداد دقات قلبه حتي شعرت بأنه سيخرج 

من بين ضلوعھا ا+ انھا رفعت رأسھا ببطء اليه وھي 
 -:تقول بصوت مرتجف

- وانتو مين؟!! انتو عايزين مني ايه؟ ! 
تأملھا ذلك الشاب قليK وھو ينظر لشفتيھا 

تين ولعيونھا المنتفخه من شده البكاء ثم المرتجف
 -:قال بصوت غامض

ممنوع ا+سئله وده ھيكون احسن ليكي علي -
 ا+قل فتره ما انتي عايشه

ارتجفت لؤه بشده قبل ان تقول بصوت مرتجف 
 -:خافت

 !!قصدك ايه؟-
 -:وقف الشاب ليعطيھا ظھره وھو يقول
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 المعلومات جايه اننا نقتلك بس مش دلوقتي-
 دموعھا بقھر وھي تمسك بالسلسله التي سقطت

جلبھا لھا لؤي في عيد ميKدھا منذ كانت صغيره 
 -:وھي تھمس بخوف وبصوت مذبوح

- مش عاوزه اسيبك!! لؤي  
******************  

ابتعدت رغده عن غرفه فارس بعد تصميم من 
ياسمين لتجلس بجانب زينه المنھاره تبكي حسره 

هعلي اخيھا وصديقتھا المقرب  
 -:وضعت رغده يدھا علي كتف زينه وھي تقول بحنو

 ان شاء هللا ھيبقي بخير متقلقيش-
 -:ازداد بكاء زينه وھي تھمس بصوت متقطع

علي ا+قل عرفنا فارس حصل في ايه وربنا باذن هللا -
ھينجيه بس لؤه منعرفش ايه الي حصلھا دلوقتي 

هللا اعلم الحيوانات دول ممكن يأذوھا ازاي انا مش 
ارفه مين ليه مصلحه في كده وليه لؤه بالذات انا ع

مش فاھمه حاجه لؤه عمرھا ما اذت اي حد ليه كل 
 الناس دول عاوزين يأذوھا

صمتت رغده لتترك لدموعھا العنان بعد محاوله 
 حبسھم لفتره طويله

رات رغده احدي الممرضات قادمه بأتجاھھم 
 -:فأسرعت اليھا وھي تقول بصوت +ھث

- فارس بقي كويس!!  ايه؟فارس حصله  
 -:صمتت الممرضه قليK قبل ان تقول بأسف

 البقاء <-
 

  -: صرخت رغده بقوه وھلع وھي تھتف صارخه
  +أااااااا مش ھيموت مش ھيسيبني -
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يھا ياسمين وھي تربت علي رأسھا وتقول ھرعت ال
  -: بحب وفرحه

متقلقيش يا رغوره محصلوش حاجه الحمد< وهللا  -
  بقي كويس

نظرت لھا رغده بخوف وھي تقول بقلق وبصوت 
  -: متردد

انتي بتكدبي عليا يا ياسمين انا انا سمعت  -
 الممرضه بتقول انه انه مات

  -: ھتفت ياسمين بفرحه
س بقي كويس يا حبيبه قلبي محصلش وهللا فار -
أي حاجه من الكKم ده انتي كنتي بتحلمي انتي 

اغمي عليكي لما الدكتور لقال إن حالته مش 
مستقره �ن الرصاصتان في ضھره وان ممكن تكون 

اصابت النخاع الشوكي وده طبعا كان ممكن بعد 
الشر يسببله شلل بس الحمد < فارس عمل 

  العمليه وبقي كويس
  -: سقطت دموع رغده بفرح وھي تھتف بفرح

الحمد< الحمد< انا عاوزه اشوفه عاوزه اتطمن  -
  عليه

ابتسمت لھا ياسمين وھي تقول بابتسامة علي 
  -: وجھھا

  طب يK مستنيه ايه -
********************* 

مسحت علياء دموعھا باصابع يدھا المرتجفه وھي 
  -: تقول بحزن

تعبان عشان خاطري استني لحد لؤي انت لسه  -
  ما تتحسن يا حبيبي

عوزاني أفضل قاعد وارتاح ولؤه مخطوفه ومعرفش -
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  عنھا أي حاجه؟؟؟
يعني انت ھتعمل ايه يعني محدش يعرف عنھا -

  حاجه
صمت لؤي وت{�ت العبرات في عينيه وھو يقول 

  -: بقوه
وهللا لKقيھا ومش ھرحم الي عمل كده لو مين يا  -

 !! فاھمه؟علياء
لؤي مش كل حاجه تحصل تحملھا لماما حرام -

 عليك
 -: رد لؤي ببرود

  انا مجبتش سيره ماما-
  -: صمتت علياء وابتلعت ريقھا بصعوبة فتابع لؤي

عرفتي بقي انك عارفه زيي بالظبط مين الي وراء  -
  الموضوع ده

  -: ھتفت علياء نافيه
- اما بس عشان انا عارفه أن كل حاجه بتتھم فيھا م

لؤي فكر شويه لو ماما الي وراء الموضوع ده 
ھتخطف لؤه أو تأذيھا ھي وبس لكن ھتأذي فارس 

 !!!ليه وھتأذي ابنھا كمان؟
لم يرد عليھا بل خرج من الغرفه صافقا الباب خلفه 

  بعنف تتبعھا شھقات علياء الباكيه بحزن
* * * * * * * * * * * * * *  

ا احست بأحد في استيقظت لؤه من غفوتھا عندم
الغرفه فتحت عينيھا بارھاق لتجد نفس الشاب التي 

رأته قبK جالس أمامھا ينظر إليھا بتمعن فجلست 
مسرعه مبتعده عنه وھي تضم ركبتيھا إلي صدرھا 

  في خوف
نظر اليھا قليK ثم ھتف آمرا وھو يقرب منھا طبق به 
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  -: طعام
  كلي ده مش مفروض تموتي دلوقتي -

يه لؤه بل لم تنظر إليه حتي فقد كانت لم ترد عل
غارقه في ذكرياتھا مع لؤي التي تبدو انھا ستنتھي 

  قريبا مع انتھاء حياتھا
تساقطت دموعھا وھي تخمن حاله لؤي ا�ن فھي 
متأكده بأنه ا�ن مثل المجنون يبحث عنھا في كل 

مكان وضعت يدھا علي قلبھا في الم ثم انتبھت 
جالس أمامھا ففتحت الي وجود ذلك المتطفل 

عينيھا لتجده يتمعن بھا نظرت إليه في غضب وھي 
  -: تھتف بحنق صارخه بوجھه

ما تسيبني في حالي !!! انت باصصلي كده ليه؟ -
بقي واطلع بره مش عاوزه أكل مش عاوزه أي حاجه 

عاوزه أفضل لوحدي عاوزين مني ايه تاني اقتلوني 
  بقي وخلصوني

وءنظر لھا مليا ثم ھتف بھد  :-  
  مش عاوزين منك حاجه بس +زم تاكلي عشان -

  -: قاطعته لؤه صارخه
مش كفايه خلعتولي حجابي عاوزين تاخدوا مني -

 ايه تاني اقتلوني بقي ارحم ليا
  -: نظر لھا بخبث وھو يقول

بس انتي +زم تاكلي حتي لو بالعافية وانا  -
معنديش أي مانع اني اأكلك بنفسي +ني مش 

يبك تموتي من الجوعھينفع اس   
  -: انتفض جسد لؤه وھي تھتف صارخه

 إياك تقرب مني فاااھم؟ -
رأته يقترب منھا فامسكت بالطبق مسرعه بغضب 

  -: وھي تقول
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  ھاكل خKص -
ابتسم يوسف بمرح ثم وقف مديرا ظھره لھا وھو 

  -: يقول
 لو عوزتي حاجه ناديني-

-+ 
 -:ابتسم وھو يقول

ي يوسفاحتياطي برضه اسم -  
 -:ثم التفت مغادرا قبل ان يھتف

  بتلبسي نوع معين من الطرح؟ -
  -: نظرت إليه باستغراب فتابع

  لو مش عاوزه خKص -
  -: ھتفت مسرعه ببكاء

 + عاوز عاوزه أرجوك أي حاجه البسھا علي راسي -
  أومأ لھا برأسه ثم غادر الغرفه

* * * * * * * * * * * * * * * *  
 رغده عندما رأت فارس في سرير ازداد بكاء

  المشفي مره اخري وأيضا بسببھا
  -: ابتسم فارس ابتسامه واھنه وھو يقول بمرح

  متخافيش يا رغوره ده انا زي القطط بسبع أرواح -
  -: ابتسمت رغده وھي تھتف بفرح

  حمدهللا علي سKمتك يا فارس -
  -: ھمس فارس بحب

عليا كده؟منضربش كل يوم واشوفك مخضوضه  -  !  
  -: ھتفت رغده بغضب

  بس يا فارس متقولش كده بعد الشر عليك -
  تناول فارس كفھا بين يديه ليطبع عليه قبله رقيقه
دخلت زينه بعد أن طرقت الباب وسمح لھا بالدخول 

  -: فقالت مبتسمه برقه
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  حمدهللا علي سKمتك يا فارس -
  -: ابتسم لھا فارس وھو يقول بمرح

   يا اوزعتيتعالي -
لم تبتسم زينه ولم ترد على مزحته فھتف فارس 

  -: بقلق
  ! في ايه يا زينه؟ -

  -: ھتفت زينه بصوت مخنوق
  و+ حاجه يا فارس -

ايه اللى حصل! زينه ھو انا مش عارفك؟  -   
  -: تساقطت دموعھا وھي تقول بحزن

  لؤه اتخطفت -
  -: صرخ فارس بصدمه

 !!!!!!ايه؟؟ -
******************* 

دخل لؤي غرفه والدته دون أن يطرق باب الغرفه 
 فارتبكت فريال وأغلقت ھاتفھا بسرعه وھي تھتف

:-  
لؤي حبيبي حمدهللا علي سKمتك مش كنت  -

  تقولي انك ھتخرج النھاردة
 -: اقترب لؤي منھا وھو يقول بصوت خطير

 !!!!!فين لؤه؟-
 -:صمتت فريال قليK ثم ھتفت ببرود

- ش مش قلتوا انھا اتخطفت؟معرف !!! 
ماما مش ھعيد كKمي مره تانية فين لؤه وعملتي -

 !!فيھا ايه؟
-:صرخت فريال به :- 

 !!!وانا مالي انا ھو كل مصيبه تحصل تبقي انا؟-
 -:لؤي بحنق ھتف
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  فتحيه اتقتلت-
 -:صمتت فريال ثم قالت ببرود

 ربنا يرحم الكل-
 -:اقترب لؤي منھا وھو يھتف مھددا

- غير كKم كتير انا عارف ان انتي الي وراء خطف من 
لؤه قسما با< لو لؤه جرالھا حاجه يا ماما لھھد 

  الدنيا فوق الكل و+ ھيھمني حد
اه واحب اعرفك حاجه قبل ما امشي انا ھقدم بKغ 

 وھتھمك فيه بخطف لؤه
  -:نظرت له فريال بغضب ثم ھتفت صارخه

  !!كل مصيبه تحصل تلبسھالي اناھو !!! وانا مالي انا؟-
  -:نظر لھا ببرود وھو يقول بھدوء

ماما انا متأكد ان انتي الي خطفتي لؤه فبNش لف ودوران وھسألك -
  !تاني فين لؤه؟

  -:نظرت له فريال طويN قبل ان تھتف
  !وفين مني السيوفي؟! فين عمرو اخوك؟-

  -:لم يرد لؤي فتابعت فريال
 ومتفھمنيش انك متعرفش حاجه ا اسبوعمني مختفيه بقالھا تقريب-

عن الموضوع ده 
ني متأكده انك الي خاطفھا زي ما انت خاطف 
  اخوك بس انا احسن منك ومقلتش �ي حد

  -:ضحك بسخريه وھو يقول
  !!انتي بتھدديني بقي و
 ايه؟-

 يا حبيبي مبھددكش و
 حاجه انا بس بتكلم معاك وبعرفك انك -

بعملھا بتكون عشان  ابدا اأذيه واي حاجه اغلي حد عندي ومستحيل
  مصلحتك انت و

  -:قاطعھا لؤي صارخا
امال !! انتي مبتأذنيش! انتي عاوزه مصلحتي وبتحبيني؟!! انتي؟-

انتي مبتعمليش اي حاجه غير انك بتأذيني !! انتي بتعملي ايه
مبيھمكيش غير مصلحتك انتي وبس وعموما الي قررته ھنفذه ومش 
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ھترجعلي وھتبقي معايا ومش ھسمح �ي حد انه ولؤه ھرجع فيه 
  يمس منھا شعره

امسكت فريال ھاتفھا لتتصل برقم بعد ان خرج لؤي غاضبا من 
  الغرفه

                   *************                                      
  والثNثونالثالث 

  
  !ممكن اغلس عليكي شويه واقعد معاكي؟-

بتسما فابتسمت مجامله وھي التفتت علياء لتجد ادم واقف امامھا م
  -:تقول

  بصراحه مش ليا مزاج حد يغلس عليا دلوقتي الي فيا مكفيني-
  -:جلس ادم امامھا وھو يقول بمرح

  متشكر جدا بصراحه مش عارف اقولك ايه-
  -:ضحكت علياء برقه وھي تبعد رأسھا عنه فتابع ادم

طب ده انجاز عظيم خليتك تضحكي اھو طول عمري بقول علي -
  ي موھوبنفس

  -:ابتسمت علياء وھي تقول
  !!ھو انت علي طول رغاي كده؟-
ا
قيكي بتعيطي بصراحه شفتك زعNنه ومتضايقه وكل ما اشوفك -

  فحبيت اني اتكلم معاكي شويه
  -:تنھدت علياء وتجمعت العبرات في عينيھا وھي تقول بألم

تعمل ايه وانت حاسس انك محبوس في مكان لوحدك والحيطان -
  تقرب عليك وھتخنقكعماله 

نظر لھا ادم دون ان يرد فتابعت علياء ودموعھا تتساقط علي 
  -:وجنتيھا

اھو ھو ده احساسي انا مش عارفه اعمل ايه من جھة لؤه مخطوفه -
ومن جھة تانيه عمرو المختفي ومحدش يعرف عنه اي حاجه غير 

لؤي وفارس المرمي في المستشفي وربنا عالم بحاله وان كان ممكن 
 لحظه بعد الشر عليه كان يفضل عايش طول عمره مشلول في

واخويا حبيب قلبي لؤي الي دايما كنت بحسه ابني وسعات ببايا 
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وصاحبي ھو كل حاجه في حياتي دلوقتي ھو 
 بيرضي ياكل و
�ن لؤه ھي روحه يستريح و
 بينام لؤي بقي جسم من غير روح 

  بجد من غير اي مبالغه لؤه ھي حياه لؤي
  -:تت علياء قليN ثم تابعت وھي تضحكصم

تعرف ان لؤي مكنش يرضي ان لؤه تلعب مع اي حد من قرايبنا -
كانت زي القمر بجد اصN وھي صغيره قبل كده في عيد ميNدھا 

لؤه طول عمرھا اموره المھم فارس قعد يتكلم معاھا وكان 
زق 
مل قلب الحفله لكارثه وعفيھا ومش عاوز يسيبھا وساعتھا لؤي 

خناقه كبيييره جدااا ومن ساعتھا ولؤي وفارس مبيطقوش بعض 
  لؤي ممكن يخسر الناس كلھا عشان لؤه
  -:مسحت علياء دموعھا فتابع ادم مازحا

  !!وبتقولي عليا رغاي؟-
  -:مطت علياء شفتيھا بضيق وھي تقول

  انا غلطانه اصN اني بتكلم معاك-
  خNص وهللا بھذر معاكي-

  -:ت بحزنتنھدت علياء ثم تابع
لو انت شبه متأكد من الي عمل كل المصايب دي المفروض تعمل -

  !ايه؟
  مش فاھم-

  -:ھتفت علياء ودموعھا تتساقط بحزن
يعني تقريبا عارف مين مين الي خطف لؤه والي بسببه كمان -

فارس في المستشفي المفروض تعمل ايه مع العلم انه قريب منك 
  يهجدا وانك متقدرش تأذيه يبقي الحل ا

  -:ھتف ادم مسرعا
وسايبه !! وساكته يا علياء؟!! انتي عارفه مين الي خطف لؤه؟-

انطقي يا علياء مين !! اخواتھا واخوكي ھيموتوا من القلق عليھا؟
انتي مش عارفه ان !!  انتي ازاي عارفه وساكته؟!!الي خطفھا؟

  !الساكت عن الحق شيطان اخرس؟
  -:ترددت علياء قبل ان تجيب بصوت متقطع
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انا اااا انا مش عارفه انا بس بس انا مش متأكده ومعنديش دليل انا -
  بس عندي احساس مش اكتر

  -:نظر لھا ادم بعمق وھو يقول بھدوء
  !!مين؟-

  -:خفق قلب علياء بجنون ثم ھتفت مسرعه بخوف
  معرفش معرفش مش حد انا مش عارفه حاجه بعد اذنك-

  ************                                                      
  -:ھتفت رغده بغضب

فارس انت مش عيل صغير اسمع الكNم بقي وبعدين انت لسه -
  تعبان و
زم تاكل عشان تتحسن

  -:صرخ فارس بغضب
مش عاوز حاجه قلتلك انا عاوز امشي من ھنا بنت عمتي -

  مخطوفه وعوزاني ابقي كويس وھادي
  !!ل؟يا فارس يعني ھي ھترجع لما تبطل اك-

  -:ھتف فارس بألم
انا عاوز ادور عليھا 
زم ا
قيھا مش قادر ارتاح وانا عارف انھا -

  !مخطوفه هللا اعلم ھي عامله ازاي دلوقتي؟
  ان شاء هللا ھتبقي كويسه متقلقش-

  -:صرخ فارس بغضب
لؤه مخطوفه ومنعرفش اذا كانت حتي عايشه ! مقلقش ازاي يعني؟-

!!  تري حالتھا عامله ازاي دلوقتي؟و
 ميته واذا كانت عايشه يا
در يعمل اي حاجه انتي عارفه احساس الواحد المربوط ومش قا

حاسس اني متكتف مليش اي لزمه حاسس بنار بتاكل فيا وانا نايم 
  علي السرير ده لؤه مخطوفه وانا مش قادر اعمل اي حاجه

  صمتت رغده ولم تجد بما ترد به عليه
*****                                            **************  

كانت تتحسس الخاتم الذي اھداه لؤي لھا عند كتب كتابھم والدموع 
  -:تت�� في عينيھا وھي تقول بحزن

قادره اعيش من وحشتني اوي يا لؤي بجد وحشتني اوي ومش -
غيرك حاسه اني بموت من غيرك الف مره في الثانيه الواحده بجد 
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شوفك اوي وحشني خوفك عليا وھذارك معايا مش قادره نفسي ا
وكمان وحشني زعيقك فيا لما اعمل حاجه غلط وحشني اشوف 

غيرتك عليا وحشني اشوف حنيتك عليا لما تعاملني وكأني لسه عيله 
  صغيره

  -:سقطت دموعھا وھي تقول
  بحبك يا لؤي بحبك اكتر من نفسي انا عايشه عشانك انت-

مواقف للؤي معھا ا وھي تتذكر وجدت ابتسامه ترتسم علي وجھھ
فھي تتذكر انھا دائما منذ كانت في المدرسه ثم الجامعه لم يكن اي 

ولد يستطيع ا
قتراب منھا وا
 فيجب عليه ان يوفر تكاليف المشفي 
  !! الذي سيحتجز به من الذي سيلقاه من لؤي

  ازدادت ابتسامتھا وھي تتذكر عراك لؤي مع فارس بسببھا
  فNاااش باك

  -:قترب فارس منھا وھي جالسه شارده امام زھورھا وھو يھتفا
  قعده قدام الوردقوليلي يا لولو ايه سر حبك في ال-

  -:التفتت له لؤه مبتسمه
  اممممم برتاح وانا قاعده قدامه بحسه شبھي مش عارفه ليه-

  -:ابتسم لھا فارس مداعبا وھو يقول

 حرام عليكي يا لؤه متظلميش نفسك انتي ا- 
  حلي بكتييير
  !!!نعم يا اخويا؟-

  -:نطق بھا لؤي غاضبا فالتفت له فارس وھو يقول بسخريه
  اھN بالبطل-

  -:نظر له بغضب ثم التفت الي لؤه وھو يقول
  انتي ايه الي مقعدك ھنا ادخلي-

  -:رد فارس محتجا
وانت مالك انت ما تقعد في المكان الي تحبه ھي عروسه ھتتحكم -

  فيھا
  -:برودرد عليه لؤي ب

  محدش طلب رأيك ومشوفكش واقف معاھا تاني-
  - :كتف فارس ذراعيه امامه وھو يقول
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ھقف معاھا وقت ما احب ھي بنت عمتي وزي زينه بالظبط -
  بالنسبالي و
 انت و
 غيرك يقدر يرغمني اني اعمل غير كده

  -:ثم تابع حديثه مع لؤه متجاھN لؤي ليستفزه
  روض يغير منكتعرفي يا لولو ان الورد المف-

  -:لكمه لؤي في وجھه وھو يھتف غاضبا
  !!!نعم يا روح امك-

ودخل في عراك عنيف معه بسبب جنون لؤي وعناد فارس 
  -:واستفزازه ولم يفرقھم ا
 زياد وھو يھتف فيھم غاضبا

ايه الي خNكم !! ايه الجنان ده!! ھو انتو عيال عشان تعملوا كده؟-
  تبھدلوا في بعض كده

  -: غاضبا فلحقته لؤه مسرعه وھي تنادي عليهابتعد لؤي
  لؤي استني-

  -:التفت اليھا وھو يھتف غاضبا
كل شويه اتخانق مع واحد بسببك انا قلتلك كام !! عاوزه ايه تاني؟-

  مره متقفيش مع فارس
انتفض جسد لؤه من البكاء فمرر اصابعه بين خصNت شعره 

  -:الناعمه في توتر ثم اقترب منھا وھو يقول
  تعيطي ليه دلوقتيب-

  -:ازدادت شھقات لؤه من البكاء وھي تقول
  الدم مبھدل وشك-

ابتسم لؤي ابتسامه حانيه وھو ينزل برأسه اتجاھھا وھو يقول 
  -:بحب

  مستعد اتبھدل كده كل يوم عشان خاطر حبيبه قلبي-
  -:رفعت لؤه رأسھا اليه وھي تقول بغضب

 في خناق حد انت لو بتحبني متعملش كده مش كل شويه تمسك-
وبعدين فارس غير اي حد اقصد يعني انه ابن خالي واخو زينه وھو 

  زي زياد بالظبط
متغظنيش يا لؤه ھو كده بقي وخNص مش مسموح ليه و
 لغيره -

  انه يقرب منك تعرفي ليه
  -:رفعت حاجبيھا وھي تقول بسخريه
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  !يا تري ليه؟-
  -:ابتسم بحب وھو يقول

حي انا والي يقرب منھا انا ممكن ادفنه عشان انتي حبيبتي انا ورو-
  في مكانه

  -:احمرت وجنتاھا بشده وھي تقول مغيره مجري الحديث
  اوعي بقي كده عشان انا مخصماك-

  -:ابتسم ابتسامه واسعه وھو يقول بمرح
ھو انا جيت جمبك اصN وبعدين انتي الي ناديتي !! اوعي ايه؟-

Nعليا اص  
-Nتصدق انا غلطانه اص  

  -:ھا مسرعا وھو يھتفامسك يد
  وهللا بھذر-
  اممممم لؤي-
  يا قلب لؤي-

  -:احمرت وجنتاھا وھي تھتف بغضب
  بطل بقي متقولش كده وسيب ايدي-
-
  

  -:ھتفت باعتراض
  ھو ايه ده الي 
 سيب ايدي دي بتاعتي انا-

  -:ابتسم وھو يقول بحب
  وانتي كلك علي بعضك بتاعتي انا-

د ان سمعت صوتا اصبح ھا بعتوقف سيل ذكرياتھا وفتحت عيني
   وھو يناديھامألوفا لديھا

  -:ابتعدت كالعاده عندما رأته امامھا وھي تھتف بحنق
ھو ميتفعش تسيبوني في ا
وضه دي لوحدي من غير !! انت تاني؟-

  !!ما تدخل انت متطفل ليه كده؟
  -:ابتسم يوسف ساخرا وھو يقول

  !!ھو انتي فاكره نفسك في فندق خمس نجوم-
  -: له بغضب فتابع يوسف ضاحكانظرت

  عادي وهللا لو عاوزه ھوديكي-
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  -:لم ترد عليه ايضا فتابع وھو يجلس بجانبھا
  !!انتي مبترديش ليه؟-

  -:تاففت في ضيق ثم ھتفت بغضب
انا مش عاوزه ارد عليك ومش عوزاك تفضل تنطلي كده كل شويه -

دني 
ني كل ما بشوفك ببقي عاوزه اخنقك واموتك 
نك الي باع
  عن ا
نسان الي بحبه و

بترت عبارتھا بسبب يده التي قبضت علي رقبتھا لتخنقھا وھو يھتف 
  -:غاضبا

  !متتكلميش عنه 
 ھو و
 غيره فاھمه؟-
اخذت تتنفس بسرعه وھي تسعل وضعت يدھا علي قلبھا تھدأ من 

  -:نبضاته القويه فتابع يوسف
يش وعشان مش عاوز اأذيكي يا لؤه فمتستفزنيش عشان متندم-

ترتاحي ھقولك انك تنسي حياتك القديمه دي نھااائي 
نك مش 
ھترجعلھا خNص و
زم تبدائي صفحه جديده مفيھاش اي رجل 

  !غيري انا وبس يوسف فاھمه؟
  -:ابتعدت عنه وھي تھتف صارخه

� فااااھم � انا بحب لؤي ھو روحي وكل حياتي وانت ملكش اي -
ملكش اي لزمه  كلھا انت واحد جبان مكان 
 في قلبي و
 في حياتي

في الدنيا واحد بايع نفسه للي يدفع اكتر معندكش اي احساس 
با
نسانيه اي حد يديك فلوس ويأمرك تعمل حاجه ضد القانون وانت 

  !تقدر تقولي انت شايف نفسك ايه؟! تنفذ تبقي انت ايه ھا؟
  -:اقترب يوسف منھا وھو يقول

قلتي فعN بس كل حاجه اختلفت من مش بالظبط ممكن ابقي زي ما -
ساعه ما قابلتك لو انا زي ما قلتي كده يبقي انتي دلوقتي المفروض 

  تكوني ميته 
ن ا
وامر جايه انك تموتي بس انا مموتكيش
  -:صرخت فيه لؤه

يا اخي موتني بقي وخلصني لو ھتفضل باعدني عن لؤي يبقي -
  الموت ارحملي

  -:صرخ فيھا بغضب
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مفيش علي لسانك غير لؤي عملك ايه يعني !!! ايه؟لؤي لؤي لؤي -
ا
ستاذ الي انتي بتموتي فيه ده امه الي عاوزه !! عشان تحبيه كده؟

  !!تقتلك
  -:صمتت لؤه قليN وارتجف جسدھا بعد سماعھا لجملته فتابع بقسوه

ھي الي بتديني كل يوم اوامر اني اعذبك لحد ما تتمني الموت ھي -
 انواع العذاب ھي الي عايزه تكسر عينك الي عاوزه توريكي اشد

  وانا الي مرضتش انفذ الي قالت عليه عشان عشان
  -:نظرت له لؤه وھي تقول بسخريه

  !عشان ايه؟-
  -:رد مفجرا قنبلته بوجھھا

  عشان بحبك-
جحظت عيناھا بشده وتوقفت فجأه عن التنفس حتي استفاقت من 

  -:صدمتھا علي صوته وھو يقول
  !حد انه يأخدك مني فاھمه؟بحبك ومش ھسمح ل-

  -:دفعته لؤه بقوه عنھا وھي تقول بغضب
انا متجوزه وبحب جوزي 
 !!! انت مجنون و
 شارب حاجه؟-

ومستحيل ابدا ھبص لواحد غيره مھما ! مش بحبه انا بعشقه فاھم؟
  حصل

اشتعل الغضب في قلب يوسف واحمرت عيناه بشده وھو يقول 
  -:بصوت مخيف

انتي بمزاجك او تير وانا مش باخد رأيك اصN معندكيش خيارات ك-
  غصب عنك ھتبقي ليا

  -:منعت دموعھا من التساقط وھي تھتف بقوه
  الموت ارحملي-

كان يود ضربھا ا
 انه لم يستطع فقبض علي يديه بشده حتي 
  -:ابيضت مفاصله ثم ھتف بھدوء

ا
كل عندك روحي كلي ومش مسموح بالرفض وا
 انتي عارفه -
  هھعمل اي

ظلت لؤه تطرق علي ا
رض بقدميھا بشده وھي تھتف بصراخ 
  -:غاضب مع بكاء بعد ان خرج
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  غبي ومتخلف ومعندوش دم معندوش قلب ومبيحسش-
جلست تضم ركبتيھا الي صدرھا كما اعتادت وھي تمسح دموعھا 

  وتدعو هللا ان يفرج كربھا
 انھا لمحت شيئا ملقي علي ا
رض فوقفت لتري ما ھو حتي اتضح

  صوره امسكتھا لتنظر اليھا
  -:شھقت لؤه وجحظت عيناھا وھي تقول

  !!! مش معقول!!!ازاي؟-
                        *************                                        

  -:ھتفت زينه بصوت باكي
جدو 
زم نNقي لؤه بأي طريقه حضرتك ليك معارف كتير مھمين -

  ا في اننا نNقي لؤهواكيد ھيقدروا يساعدون
  -:ھتف حامد بألم

تفتكري اني ھسيب بنت !! تفتكري يعني يا زينه اني معملتش كده؟-
 الي بنتي كده مخطوفه واقعد ومعملش حاجه اكيد طبعا عملت كل

  قلتي عليه بس ملھاش اثر وكأن ا
رض انشقت وبلعتھا
  موعھا تساقطت عندما اغمضت عينيھاتنھدت زينه بحزن ود

  ه كله عقاب من ربنايمكن د-
  - :فتحت زينه عينيھا لتري عمتھا وھي تبكي وتتابع حديثھا

  ربنا بيعاقبني وبياعقبك-
  -:ھتف حامد بألم

  !!وانا كنت عملت ايه يا بنتي؟!! كده يا انعام؟-
  -:ازدادت حده بكائھا وھي تقول

نسيت كلكوا عملتوا ايه في ساميه نسيت يا بابا ان كما تدين تدان -
  بس لو كلنا نسينا ربنا مبينساش!! في اخويا؟وفي مصط

انتي اتجننتي يا انعام ھو انتي مش ھتتھدي بقي وتخلصينا من -
  !!الحكايه دي؟

  -:التفتت انعام لتقابل وجه ابراھيم الغاضب فتابعت بحنق
وانا بتعاقب النھارده ببنتي !! ھتنفعني بأيه دلوقتي يا ابراھيم؟-

با بسببكوا كلكوا وهللا بنتي لو بسببك وبسبب حسن وبسببك يا با
  ا ھسامحكم طول عمري ولحد ما اموتجرالھا حاجه م
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  -:دخل حسن الي الحجره وھو يھتف
  !!في ايه يا جماعه صوتكوا جايب اخر الدنيا؟-

  -:ھتفت انعام بحرقه
بنتي مخطوفه وانتو و
 في بالكوا الي بيروح شغله عادي والي -

 و
 في باله اي حاجه وانا الي عايش حياته عادي وبينام ويستريح
  قلبي محروق علي بنتي

  -:ھتف ابراھيم بضيق
  وايه دخل موضوع بنتك بالموضوع القديم-

  -:ھتفت زينه باستغراب
وليه يا عمتو بتقولي ان خطف لؤه عقاب من !! موضوع ايه؟-

وليه بتقولي علي بابا وعمو وجدو انھم السبب في الي !! ربنا؟
  انا مش فاھمه حاجه!! من ربناحصل للؤه 
نه عقاب 

التفتوا اليھا وكأنھم قد انتبھوا لوجودھا للتو فأبتلع حسن ريقه 
  -:بصعوبه وھو يقول

  زينه اطلعي بره دلوقتي ده كNم بينا احنا يا حبيبتي-
  -:صرخت انعام بوجه ابراھيم دون ان تھتم لوجود زينه

  الي انت مش ساميه دي !! دلوقتي الموضوع القديم بقي يضايقك؟-
صفعھا ابراھيم بقوه علي وجھھا لتسقط ارضا تتبعھا صرخه زينه 

  برعب وصدمه
ولم يستطع تخليصھا منه احد ھجم ابراھيم علي انعام يضربھا بعنف 

  تحت صدمه زينه التي عجزت حتي عن الصراخ من ھول ما رأته
واخيرا استطاعت الصراخ وھي تري جدھا يسقط ارضا غائبا عن 

  الوعي
                         ***************                                 
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  ا�خير
        

 وقد وجد ياسمين امامه وصل كريم الي المنزل فدخل مسرعا
  -:فأسرع اليھا وھو يھتف بخوف

  !!ايه الي حصل يا ياسمين؟-
  - :التفتت اليه ياسمين وھي تھتف بتلعثم

  بس ال!! وصلوا لكده؟كريم انا انا مكنتش عارفه ايه الي خNھم ي-
  -:كريم وھو يھتف بنفاذ صبرقاطعھا 

  ايه الي حصل يا ياسمين-
  -:ابتلعت ياسمين ريقھا بصعوبه وھي تقول

كريم جدك في المستشفي ولسه فاھمه دلوقتي انه ااااااا انه دخل في -
  غيبوبه

صمت كريم وقد بدت الصدمه واضحه جليا علي وجھه حتي خافت 
جدته واقفا متصلبا في مكانه فوضعت يدھا ياسمين عليه عندما و

  -:علي كتفه وھي تھزه وتقول بخوف
  !!كريم؟-

افاق كريم من صدمته لينظر الي ياسمين التي لم تفھم معني نظرته 
تلك ولم يعطھا كريم فرصه للتفكير كثيرا فقد ابعد يدھا عنه وانطلق 

  مسرعا خارج المنزل
 ينزل السNلم ويبدو عليه تنھدت ياسمين بحزن ثم التفتت لتجد زياد

انه سينفجر من الغضب اسرعت اليه ياسمين بتوتر وھي تقول 
  -:بخوف

  لوسمحت زياد طنط عامله ايه دلوقتي-
  -:زياد وھو يتوجه للخارجاجابھا 

دلوقتي ھي نايمه وھتبقي كويسه بس وهللا ما ھعدي الموضوع ده -
  علي خير

  -:صرخت ياسمين لتوقفه
  !!!زياد-

فقد طار بسرعه البرق للخارج وضعت يدھا بألم علي لم يسمعھا 
رأسھا وھي 
 تعرف ماذا تخبئ لھم ا�يام غير ذلك والي متي 
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وھل سيظل ھكذا دائما ام ان !! سيظل صدئ القلب 
 يشعر به؟
  !!الحياه ستقرر ان تبتسم لھا اخيرا؟

                      ***************                             
  فتحت انعام عينيھا ببطء لتجد زينه جالسه بجانبھا ھي ووالدتھا

وتعالت شھقاتھا حتي قالت تذكرت انعام ما حدث فسالت دموعھا 
  -:زينه بصوت باكي

  طري انا يا عمتو بNش تعيطيعشان خا-
  - :ھتفت شيرين بقلق

  المھم دلوقتي ان زياد ميعملش حاجه عشان-
  -:قاطعتھا زينه غاضبه

ازاي زياد يسكت بعد الي عمله عمي !!! ميعملش حاجهيعني ايه -
  زياد مينفعش يسكت عن الحق مھما كان!! مين يرضي بكده؟!! ده؟

  -:ھتفت شيرين بحده
  اسكتي يا زينه انتي مش فاھمه حاجه-

  -:ھتفت زينه ببكاء
 خNص فھموني ازاي مش عاوزه زياد يعمل حاجه يعني فھميني-

  جدوكمان ل!! بعد الي حصل لعمتو؟
بترت عبارتھا عندما رأت اشارات والدتھا المحذره فصمتت رفقا 

بعمتھا التي انتفضت فجأه وكأن عقرب قد لدغھا وھي تھتف 
  -:صارخه

  زياد عرف الي عمله ابراھيم؟!! زياد زياد زياد فين؟-
تلعثمت شيرين وھي تعلم ما يدور بداخل انعام ا�ن فأجابت زينه 

  -:مسرعه
ياد حالف انه مش ھيعديھا علي خير وقال اه يا عمتو يعرف وز-

  ھيقدم بNغ فيه كمان
صرخت انعام بخوف وھي تضرب بيديھا بقوه علي وجنتيھا وھي 

  -:تقول

 ملھوش دعوه انا مسامحاه بس زياد ميدخلش في الموضوع ده - 


ياااالھوي كان مستخبيلي ده كله فين بس يا ربي ا
ول بنتي والدور 
  علي ابني
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  -:نه حولھا وھي تھتف بعدم فھمالتفتت زي
! ھي عمتو مالھا؟!!! انا مش فاھمه اي حاجه ھو ايه الي بيحصل؟-

  ما حد يفھمني!! وايه الي ممكن يحصل لزياد
  اھدي يا زينه دلوقتي واطلعي بره وسبيني مع عمتك شويه-
  بس يا ماما انا-

  -:قاطعتھا شيرين وھي تقول بحزم
  حا
 يا زينه-

  جت من الغرفه وھي 
 تفھم شيئاتنھدت زينه ثم خر
                                          ***************                             

اقتحم يوسف الغرفه واتجه مسرعا نحو الرجل الضخم الذي يضرب لؤه بعنف ليلكمه في 
 -:وجھه وھو يصرخ فيه بغضب
 انت اتجننت ازاي تقرب عليھا-

يتكلم ا+ ان يوسف صفعه بقوه علي وجھه وھو يصرخ بهكاد الرجل ان  :- 
 اطلع بره واياك تدخل ا+وضه دي تاني-

نظر يوسف الي لؤه المحدقه بالفراغ وھي تحيط جسدھا بيديھا لتداري بعض التمزقات 
 التي اصابت قميصھا

 اقترب منھا في ھدوء ليخلع معطفه ويضعه علي كتفيھا
تصرخ بهارتجف جسدھا وابتعدت عنه وھي  :- 

- حرام عليكم انا اذتكوا في ايه؟!! انتو عاوزين مني ايه؟!!! متلمسنيش !  
 -:رد عليھا بصوت منخفض عميق

 محدش ھيقدر يأذيكي طول ما انا موجود-
 -:ضحكت لؤه بسخريه ودموعھا تتساقط بقھر علي ما يصيبھا وھي تقول

- اطفنيانت مش واخد بالك ان انت الي خ!! ھو انت مصدق نفسك بجد؟   
 -:نظر الي عينيھا قليK دون ان يرد عليھا ثم قال بصوت حازم

 انا قلت محدش ھيأذيكي طول ما انا موجود متخافيش-
 -:ھتفت لؤه مسرعه وبلھفه وكأنھا امسكت ببارقه امل

- ؟؟ ھترجعني للؤي!!ھتسيبني ومش ھتأذيني!! قصدك ايه؟ !!! 
برودتغيرت مKمح يوسف وقد ظھر عليه الغضب ثم ھتف ب :- 

-+ 
نكست لؤه رأسھا ارضا وازداد بكائھا قھرا فوقف يوسف ليبتعد عنھا ا+ انه عندما وصل للباب 

  حتي رن ھاتفه
 -:نظر +سم المتصل في ضيق وقد بان عليه الضجر وھو يرد

 الو_
 -:لم يسمع سوي كلمه واحده ارتجف لھا قلبه

 نفذ-
ا وھو يتمتم بصوت خافتاغلق الھاتف ونظر للؤه بخوف ثم ذھب اليھا مسرع :- 

النھارده ھنھرب ومتخافيش محدش ھيقدر يKقيكي ھتبقي معايا انا بتاعتي انا ومفيش -
 مخلوق ھيعرف يوصلك و+ يأذيكي

رفعت لؤه رأسھا ببطء وھي تريه الصوره التي بيدھا وتقول 
  -:بخفوت

  دي نسخه مني!!! مين دي؟-
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ره التي بيدھا ويقول بصوت صمت يوسف قليN وھو يتأمل الصو
  -:ارعبھا

  !!انتي خدتي الصوره دي ازاي؟-
  -:رفعت رأسھا وھي تقول بتحدي

  !!مش ده المھم المھم ھي مين الي في الصوره دي؟-
  -:ھتف بغضب وھو يخطف من يدھا الصوره

  دي حاجه متخصكيش متدخليش في الي ملكيش فيه-
  -:ھتفت بعناد

  ا افھم كل حاجهوانا مش ھتحرك من مكاني لحد م-
  -:وضع يده امام عينيه في توتر وھو يقول

  ھحكيلك-
                               **************                          

تقدمت فريال بخطوات متعثره لداخل قسم الشرطه بعد ان تم 
  بسبب لؤي الذي قدم فيھا بNغ يتھمھا بخطف لؤهاستدعائھا 

د خطوات منھا فأقتربت منه وھي تقول رأت لؤي يقف علي بع
  -:بحزن

  !!مرتاح دلوقتي يا لؤي؟-
  -:ابعد لؤي رأسه عنھا فتابعت فريال بابتسامه وھي تقول

  عمري ما تخيلت ان انت يا لؤي الي ممكن تعمل معايا كده-
  -:ھتف لؤي بقوه

  يبقي انتي لحد دلوقتي متعرفيش جنون لؤي بلؤه وصل لفين-
  -:ابتسمت وھي تقول

حته بنت مفعوصه زي دي تخليك تلف حوالين نفسك !! ليه يا لؤي؟-
كده ومھما عملت بترجع لعندھا متعلق بيھا زي العيل المتعلق بلعبته 

  انا عاوزه اعرف ھي عملت فيك ايه
  -:ھتف لؤي وھو يبتسم بسخريه

  عNقتي بلؤه عمرك ما ھتفھميھا طول ما انتي كده-
                                                     ****************       

  -:قال يوسف كلمه واحده نطقھا بألم والدموع تت�� في عينيه
  شھد-
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  -:صمتت لؤه قليN ثم قالت بحزن
  !!ماتت؟-

  -:اومأ يوسف برأسه فتابعت لؤه
  !!كانت خطيبتك؟-
كانت خطيبتي وحبيبتي وروحي وكل حاجه ليا مكنتش قادر اصدق -

نھا مريضه بالسرطان وان حالتھا متأخره جدا ومفيش لما عرفت ا
امل انھا تعيش كنت ساعتھا بتمني ا
رض تنشق وتبلعني مكنتش 

حياتي قادر اتخيل حياتي من غيرھا كانت ھي النور الي بينورلي 
كانت كل حاجه ليا وكنت مستعد اعمل اي حاجه عشان تعيش بقيت 

عدوھا تعمل العمليه اروح لكل الناس واترجي كل الناس عشان يسا
ممكن تخف بس مكنش في رحمه في قلوب الناس رغم ان معاھم 
فلوس مغرقاھم لدرجه انھم بيرموا فيھا وبرضه ميساعدوش بنت 

  انھا تعمل العمليه وھما
  -:ھتفت بتعجب

  ھما مين-
  -:ھتف بسخريه

ا
غنياء الي زي جدك واخوالك كده زي الناس الي بيدخلوا مجلس -
 ھمنا ھو مصلحه الناس الي بيطلبوا اصواتنا وفي الشعب ويقولوا

  ا
خر يدوسوا علينا
 فتابع يوسف وھو يمسح لم تجد ما ترد به عليه فأثرت الصمت

  -:دموعه
  !دلوقتي خلصت اسئلتك؟-

  -:ھتفت من دون مقدمات
اي حد تحصله مشكله ! تفتكر ده الحل؟!! ليه بقيت مجرم؟-

  !!!لط؟وميعرفش يواجه الدنيا يمشي في طريق غ
  -:ابتسم بسخريه فتابعت لؤه بحرقه

ما انت بتخطف !! يعني دلوقتي انت تفرق ايه عن الناس دول؟-
وتعذب وممكن تقتل كمان وبيبقوا ناس ملھمش دخل في اي حاجه 
لمجرد انك خدت فلوس بعت انسانيتك وبقيت وحش معندوش اي 

عN ھا؟ ما تنطق ف!! احساس وبعدين ايه الخطوه التانيه يا تري؟
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شھد بتشبھني بشكل مش طبيعي وكأنھا نسخه عني وانت يمكن 
عشان كده مش اذتني الي حماني منك بس ھو اني شبه حبيبتك الي 

  ودلوقتي عاوز تصحي حبيبتك فيا مش كده! ماتت مش كده؟
  -:صمت يوسف قليN ثم قال بعد فتره صمت بنبره تھكميه

حماتك المصونه ام !! انتي شايفه الوقت مناسب لكNمك الغبي ده؟-
زوجك العزيز ادتني اوامر اني اقتلك وانا مش ھنفذ ده فعشان كده 

  !!ھنھرب النھارده فاھمه؟
  -:لم تحرك ساكنا ولم تبعد عينيھا عنه ثم قالت بھدوء

يبقي نفذ الي قالتلك عليه مش محتاج تلعب دور البطل معايا -
تعبدني وبالنسبالي الموت ارحملي الف مره من انك تاخدني وتس

وتبعدني عن ا
نسان الي انا عايشه عشانه مفيش اي حاجه تھم بعد 
  كده انا مستحيل اعيش حياتي من غير لؤي

  -:امسك فكھا بقوه وھو يغرز اظافره بوجھھا ويقول بغضب
قلتلك الف مره متخلنيش اأذيكي انتي ليا انا وبس وانسي لؤي -

  بتاعك ده
تعد عنھا ليخرج صافقا سقطت دموعھا لتبلل يده فزفر بغضب واب

  الباب خلفه بعنف
                             ****************                              

مضي اسبوعان حتي ا�ن ولم تعد حبيبته المختفيه لم تعد حياته لم 
تعد بسمته اختفي كل شئ في الحياه بأختفائھا لم يستسلم فھو علي 

و انه مازال علي قيد الحياه ھكذا ھو يري يقين بأنھا حيه والدليل ھ
رغم ان معظم من بالبيت قد اصابھم اليأس والحزن علي كل ما 

حدث الفتره الماضيه فأو
 ھجوم ھؤ
ء ا�شخاص واصابه فارس 
وانتھي بخطف لؤه ثم اخير تعدي والده علي عمته بالضرب وھو 

قدمه ھو ثم دخول جده بغيبوبه والبNغ الذي حتي 
 يعلم السبب 
بوالدته والتي لم يثبت عليھا اي شئ وعادت الي المنزل من جديد ثم 

  بNغ زياد ضد والده
ديه في تعب وصوت لؤه يتردد في اذنيه حتي امسك لؤي رأسه بي

  صرخ بصوت عالي عله ٮخرج النار المشتعله بقلبه
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وجد فارس يقف مستندا علي باب الشرفه مكتفا ذراعيه وھو ينظر 
  -: تعبير حتي ھتف لؤي بغضباليه بN اي

  !!ھو انا مينفعش اقعد في اوضتي لوحدي؟-
  -:اقترب فارس منه وھو يقول بصوت ھادئ

  حابب اخفف عنك شويه-
  -:مرر اصابعه بين خصNت شعره في توتر وھو يقول

ملوش لزوم يا فارس انا كويس انت ارتاح مش بقالك كتير خارج -
  من المستشفي وانت تعبان روح استريح

  -:تنھد فارس وھو يقول بألم
  ارتاح ازاي وفرحه البيت مش موجوده-

  -:دفعه لؤي بغضب فضحك فارس رغما عنه وھو يقول
رغم ان ھم الدنيا كله حاسس اني شايله علي ضھري ومع ذلك -

  قدرت تضحكني
  - :تابع لؤي بغضب

  انا مبھذرش ملكش دعوه بلؤه-
  بس ترجع ا
ول يا لؤي وساعتھا نبقي نتكلم-
نا مش قادر حاسس اني بموت يا فارس انا مش عارف ايه الي ا-

  بيحصلھا دلوقتي
قاطع رد فارس رنين ھاتف لؤي فزفر لؤي بغضب ولم يرد حتي 

  رن الرقم من جديد
اغمض لؤي عينيه ثم فتح ھاتفه ليرد علي الشخص المزعج الذي 

يصمم علي ا
تصال ولكن ا
 ما فتح ھاتفه وقبل ان يرد حتي تسلل 
 اذنيه صوت الجمه وكاد ان يصيبه بنوبه قلبيه من شده الفرح الي

  -:فھتف بفرح غير مصدقا
  !!!لؤه؟-

                               *************                              
  -:كانت تضع اشيائھا بالحقيبه عندما اذنت له بالدخول فھتف بھدوء

  !انتي راحه فين؟-
  -:بتسمه وھي تقول بھدوءالتفتت اليه ميار م
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 بس مينفعش افضل تقلت عليك كتير يا كريم ومحدش ساعدني قدك-
  ھنا كتير وكفايه المشاكل الي سببتھالك

مشاكل ايه عادي مفيش مشكله كده كده انا اصN مش قاعد فيھا -
  فعادي بقي افضلي ھنا الوقت الي انتي تحبيه

ن كده مش ھقدر الوضع بقي محرج بالنسبالي اوي يا كريم فعشا-

 مش في يوم واحد انا  
اقبل خدمات زياده منك وانا الي في يوم 

  من ساعه ما عرفتك وانا بجرح فيك
- 
عادي يا ميار الموضوع مبقاش يفرق معايا ومفيش اي احراج و

  حاجه
شعرت ميار بالحزن لتضيع جوھره نادره مثل كريم 
 يمكن ان 

  -:ار بحزنتجد مثله ابدا من يدھا فتابعت مي
  دلوقتي انا كويسه و
زم اخد حقي من عمرو و-
  عمرو مختفي ومحدش يعرف مكانه غير لؤي-
ويوصل لعمرو يبقي ھقول الكNم ده للظابط عشان يستجوب لؤي -

  مستحيل اسيب حقي واسيب عمرو يفلت بسھوله
  !عندك مكان تاني تروحي فيه؟-
  متقلقش انا ھعرف اظبط اموري-

  -:ھتف كريم بحزم
ميار مفيش خروج من ھنا علي ا
قل لحد ما عمرو يكون في -

  السجن وتعرفي تNقي مكان تاني لنفسك
  كان جوابھا الوحيد ھو تساقط عبراتھا واحده تلو ا
خري في ندم

                               *************                                
  - :ھتف فارس وھو بجوار لؤي بالسياره


 وھي - 
طب فھمني لؤه كلمتك ازاي وقالتلك ايه وھي كويسه و
فين دلوقتي وبتتكلم منين وازاي وكانت فين كل الفتره الي فاتت دي 

  و
  -:صرخ لؤي فيه بغضب

!! اخرس بقي اخرس شايف حالتي تسمح اني اجاوب علي اسئلتك؟-
انا اصN مش فاھم حاجه كل الي لؤه قالتھولي انھا ھربت من الي 

  طفھا وانھا في مكان مھجور وكلمتني من موبيل الي خطفھاخ
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  -:ھتف فارس بعدم فھم
  !!ازااااي؟! فين؟! مين؟-

ضغط لؤي علي اسنانه في غضب فصمت فارس قبل ان يھشم لؤي 
  اسنانه

         *****************                                           
  اھدي يا زينه واقعدي بقي خيلتيني-

فارس بيقول ان لؤه كلمت لؤي !! اقعد ازاي يا علياء انتي بتھذري؟
وراحو يرجعوھا وزياد اما عرف ھو وكريم اتصلوا بلؤي وكمان 
حصلوھم طب وانا اعمل ايه انا عاوزه اروح عاوزه اتطمن عليھا 

  وحشتني اوي
  -:ابتسمت رغده بحب وھي تقول

 ابدا انتي فعN بجد عNقتك بلؤه يا زينه عNقه انا مشفتش زيھا-
بتحبيھا وكأنھا اختك 
 اصN لو كان عندك اخت مكنتيش ھتحبيھا اد 

  ما بتحبي لؤه
لؤه دي حياتي يا رغده سعات كتير بحس انھا بنتي الصغيره -

ومسئوله مني عشان كده عNقتي بيھا مختلفه عن اي حد احنا قريبين 
  اوي من بعض

  ربنا يخليكوا لبعض ويرجعھا بالسNمه-
  ااااربيا-
  علياء اتصلي كده بلؤي شوفيھم وصلوا لفين-

  -:ھتفت علياء مسرعه بخوف

 مستحيل طبعا انا مش ھخاطر في وقت زي ده لؤي ھيبقي - 


  مجنون ومش طايق نفسه و
 ھيرضي يكلم حد
  مفيش قدامنا غير اننا نستني-

            ******************                                            
لم تكن تعرف اين ھي فھي بمكان مھجور 
 تري فيه اي احد 

تخشي ان تتحرك فتواجھا المصائب من جديد لذا فضلت ا
ختباء 
والدعاء ا
 يجدھا احد وا
 يتم اذيتھا وان يوصل اليھا لؤي مسرعا 

  ليأخذھا سالمه
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ا
ن ھي فھمت قلق لؤي المبالغ فيه وغيرته الشديده عليھا وعدم 
سماح لھا بالخروج وحدھا مطلقا او مع احدي صديقاتھا تتفھم ا
ن ال

لمصائب كل شئ فھو كان يخشي ما حدث ولكن لم يكن يدري ان ا
ستأتي اليھا في بيتھا ليتم خطفھا من بين ذراعيه ورغما عن اسرتھا 
الحبيبه لؤي زياد وزينه وكريم وفارس وبالطبع والدتھا الحبيبه ھم 

  كل عائلتھا
   قاعده كده كتيرھتفضلي-

وصل اليھا ذلك الصوت البغيض فنظرت نحوه بغضب فتابع 
  -:بسخريه


 بصراحه خفت مكنتش اعرف ان البنوته الرقيقه دي يطلع منھا -
كل ده وانھا تضحك عليا وتضربني علي راسي وتھرب بس كنتي 

  !فاكره اني مش ھعرف ا
قيكي؟
  -:وقفت لؤه وھي ترجع للوراء وھي تقول بتصميم

مش ھرجع معاك ا
 علي جثتي يا يوسف 
ني انا 
ما افضل مع -
  الموت ارحمليلؤي 
ما 

ظل يوسف يقترب منھا وھي تبتعد حتي ظھر بعض الشبان 
  الفاسدين ليلقون الكلمات عن لؤه

خافت لؤه منھم وانحدرت دموعھا بقھر لما يحدث معھا افاقت علي 
  قبضه واحد من ھؤ
ء الشبان علي خصرھا بقوه

صرخت لؤه بقوه وظلت تتلوي بين يدي الفتي الممسك بھا اما 
  يوسف فقد كان باقي الشبان يوسعونه ضربا 
نه يحاول الدفاع عنھا
اصاب لؤه الغثيان وشعرت بالدوار يلفھا واصبحت الرؤيه مشوشه 

  امامھا فلم تتبين مNمح الشاب الذي انقض علي الفتي الممسك بھا
ل ان تمتد يدان قويتان حول خصرھا لم تشعر ا
 وھي تسقط قب

  لتحمNھا بين يديه
جاھدت لتفتح عينيھا عده مرات حتي اصبحت مNمح الشخص 

واضحه قليN ولكنھا كانت كافيه بأن تجعلھا تعرفه انه لؤي حبيبھا 
  لؤي

فابتسامه منھا ثم صوت اطNق النار وصوت صراخ 
 تعرف 
  وجھته
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ن تشبثت لؤه بعنق لؤي بقوه بضع ثواني وكانت الشرطه تم� المكا
  -:وھي مازالت تشعر بالدوار ا
 انھا استطاعت النطق بوھن

  !!!لؤي؟-
  -:ابتسم لؤي وقد اغرقت عيناه بالدموع وھو يقول بفرح

  مش ھسمحلك تضيعي مني تاني-
  -:ضحكت لؤه بخفه وھي تقول بمرح

  انت لو تطول تدخلني جواك ھتعملھا-
  -:ابتسم وھو يقبل رأسھا ويقول

  ھحاول اعمل كده واخبيكي عن الدنيا بحالھا-
استردت لؤه وعيھا بالكامل فأدركت اين ھي ومن الذي يحملھا 

  -:ففتحت فمھا بدھشه وھي تقول بغضب طفولي
  نزلني!!! انت ازاي تشيلني كده؟-

  -:ضحك لؤي وھو يقبل وجنتھا برقه وھو يقول
  وحشني جنانك يا مجنونتي-

  -:لي صدره وھي تقول بغضبضربت بقبضتيھا الصغيرتين ع
  نزلني بقي-
  يا بنتي انتي دايخه اھدي بقي بطل ما تقعي-
  لؤي احنا في الشارع نزلني مبحبش كده-

  -:ضحك وھو يقول مشاكسا
  وانا مبحبش ا
 كده-

حركت قدميھا يمينا ويسارا محاوله ان تنزع نفسھا من بين يديه 
  -:القويتين حتي قال بمرح

  يه الي بتعمليھا ديوائبطلي السباحه الھ-
دون ان سمح لھا اخيرا بالتحرر من ذراعيه وانزلھا لتقف ارضا 

يتركھا وقفت تستند عليه قليN ثم حانت منھا التفاته الي شاب ملقي 
  ارضا تحيطه الدماء من كل جانب

  -:اغرقت عيناھا بالدموع وھي تھتف بحزن
  !!!يوسف-

  -: يقول باستغرابنظر لؤي الي ا
تجاه التي تنظر اليه لؤه وھو
  !!انتي تعرفيه؟!! مين؟-
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  -:اومأت له براسھا وھي تقول
  ده الي خطفني-

  -:تغيرت مNمح لؤي وھو يھتف بغضب
يبقي 
زم اقتل الي قتله عشان حرمني من اني اشرب من دمه -

  واوريه عذاب عمره ما شافه في حياته 
نه بعدني عنك
كان جواه كويس جدا لؤي انا عارفه ان يوسف كان غلط بس كمان -

لؤي انا كنت قدامه وتحت ايده بس ھو ماذنيش صحيح البعد عنك 
  ھو اكبر اذيه ليا بس بعيد عن ده ھو مش معاملنيش وحش

  -:تابعت ببكاء
صعبان عليا اوي انه مات قبل ما يNقي فرصه يصلح غلطه ويكفر -

  صح حياته عن ذنوبه ويعيش
ھو يمسح علي ظھرھا مسح دموعھا باصابع يده ثم ضمھا اليه و

  برقه
  في دور علي فكره!! ايه يا روميو مش كفايه كده؟-

  -:ابتسمت لؤه وھي تقول بفرح
  فارس-

Nابتسم لھا فارس وھو يقترب منھا قائ:-  
  وحشتيني وخوفتيني عليكي يا لولو-

  -:دمعت عينا لؤه وھي تقول
  وانت كمان يا فارس-

  -:نظر لھا لؤي وھو يرفع حاجبيه قائN بغضب
  !!!كيس جوافه انا!! 
 يا شيخه؟-

  -:ضحكت لؤه وھي تستند عليه فتابع فارس
بصراحه يا لولو كان نفسي اعبرلك اد ايه انا فرحان عشان -

رجعتيلنا بس لؤي شراني انتي عرفاه اخاف علي نفسي لو قلت اكتر 
  من كده

  -:ھتف لؤي بضجر
  كويس انك عارف-

  -:تعب فھتف بقلقابتسمت لؤه وھي تسند رأسھا علي كتفه ب
  !!لؤه انتي كويسه؟-
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  -:براسھا فھتف لؤياومأت له 
يN نروح انتي 
زم ترتاحي وبعدين كل الي في البيت علي -

  اعصابھم
  - :ھتفت لؤه بضعف

  زياد فين زياد-
  -:رد فارس مسرعا

مكنش موجود في البيت لما اتصلتي بلؤي بس انا كلمته وقلتله وھو -
  كان في الطريق ھتصلك بيه

  - :جاء الصوت قويا
  مفيش داعي يا فارس انا جيت خNص-

انھمرت دموع لؤه بغذاره وھي تبتسم بفرح لتظھر غمازتيھا فأسرع 
  -:زياد اليھا بشوق ليحملھا ويدور بھا بفرح وھو يھتف بحب

  وحشتيني اوي يا اوزعتي وحشتيني يا لولتي الحمدf انك بخير-
  -:قبلت لؤه رأسه وھي تقول

 مش ھقدر اوصفلك اد ايه كنت واحشني يا زياد واد ايه مھما قلتلك-
  كنت محتجاك

  -:ابتسم زياد ثم ابعدھا عنه لينظر لوجھھا وھو يقول بمرح
  بتضحكي وبتعيطي في نفس ذات الوقت!! طب افھم ايه انا طيب؟-

  -: بمرحمسحت لؤه دموعھا وھي تقول
  مبحبش اضيع وقت فقلت اعمل ا
تنين عشان اوفر وقت-

ياد وھو يحتضنھا ويقبل وجنتھا لتبتعد عنه بعدھا لتلتفت ضحك ز
  -:الي كريم وضحكت بمرح وھي تقول

  في حد تاني جاي و
 كده خNص-
                          ***************                            

  زياد انت رايح فين ده مش طريق بيتنا-
ي ا
ول وبعدين ابقي عارف انا موديكي لماما تشوفك وتطمن عليك-

  اجيبلك زينه وعلياء وطنط شيرين يسلموا عليكي
  -:ھتفت لؤه باستغراب
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ليه ھي ماما مش !! موديني لماما؟!! انت بتقول ايه يا زياد؟!! ايه؟-
زياد انا مش وليه تجيبلي زينه وتجيبھالي فين اصN !! في البيت؟

  فاھمه اي حاجه
 Nبحنانابتسم زياد وھو يربت علي يدھا قائ:-  

  ھفھمك بعدين يا حبيبتي ارتاحي دلوقتي-
  -:ھتف لؤي باعتراض

بس يا زياد انا عايز لؤه معايا مش ينفع تفضل معاكوا انا مش -
  موافق انا عاوزھا معايا وتحت عيني وده اخر كNم عندي

  -:تأفف زياد في ضيق فتابعت لؤه
 يا زياد انتو ھتفھموني و
 ھتسيبوا دماغي تنفجر من التفجير يعني-

  !انت وماما مش قاعدين في السرايا؟
  -:رد بنفاذ صبر

  اه-
  !!!ليه وازاي جدو وافق؟-

  -:اوقف زياد السياره والتفت اليھا وھو يقول
  لؤه ھتفھمي كل حاجه في وقتھا المھم دلوقتي ترتاحي-

  -:ھتفت بغضب
انا مش تعبانه انا عاوزه افھم ايه الي حصل انا عارفه ان فيه -

!! ت ومحدش عاوز يقولي ايه الي حصل يا لؤي؟مصيبه حصل
وبعدين انا انا مش ھقدر اقعد من غير زينه وكمان لؤي وعلياء وجو 

  العائله الي مش عاوزه اتحرم منه
  - :ھتف زياد بغضب

  خNص يا لؤه بقي اسكتي انتي مش فاھمه حاجه-
  -:صمتت لؤه وتجمعت العبرات في عينيھا فھتف لؤي بغضب

  متزعقلھاش كده-
  -:صمت زياد ليحاول السيطره علي اعصابه ثم ھتف بحنان

لولو قلبي متزعليش مني عشان خاطري بس انا مضغوط شويه -
ومش عارف اقولك ايه عموما انتي ھتعرفي كل حاجه بس علي 

  ا
قل ترتاحي واتطمن عليكي
  ابتسمت له واومأت برأسھا موافقه
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  ***************                                                   
رأت كريم قادم نحوھا فانشغلت باللعب علي ھاتفھا اقترب منھا 

  فتعمدت تجاھله
  -:ھتف بضيق

  انتي مخصماني بقي و
 ايه-
  -:لم ترد عليه فھتف بغضب

  بكلمك علي فكره-
  -:اغلقت ياسمين الھاتف وھي تنظر اليه لتقول باستفزاز

ريم ان انا وضحتلك العNقه بتكلمني وانا مش عاوزه ارد اظن يا ك-
  بينا ھتبقي ازاي بعد كده فياريت متتخطاش حدودك معايا

  -:ھتف بغضب من دون ان يفكر
دلوقتي حضرتك مش عاوزه !! ياسمين ايه ا
سطوانه الجديده دي؟-

  وقبل كده كنتي بتتمني كلمه واحده مني ليك! تتكلمي معايا؟
  -:ھتفت ياسمين بغضب

ا مسمحلكش انت الي شكلك نسيت نفسك 
 لحد كده وكفايه ان-
ميار واتجننت ومبقتش تاخد بالك من الي بتقوله وممكن ده كله سبب 

بس دي حاجه متخصنيش ابدا انا مليش عNقه بيك او بمشاكلك بس 
انت فعN معاك حق انا الي غلطانه اني كنت بتكلم معاك واسمعلك 

قريبي وكان بس قلتھالك قبل كده اني كنت بتكلم معاك بس 
نك 
دايما بيبقي وماما موجوده يعني 
 عمري خرجت معاك و
 كلمتك 
في تليفون ومع ذلك انا غلطانه ومعترفه بده وبجد ندمانه اني فكرت 

  فيك ولو للحظه واحده يا كريم
  ياسمين انا اسف بجد انا مش عارف انا بقول ايه انا-

  -:اشارت له ياسمين ان يصمت وھي تھتف
ني وبينك وياريت تبقي دي اخر مره ومتقلقش مش مفيش كNم بي-

  ھتمني منك ولو كلمه واحده بعد كده
  ياسمين انا-

لم تسمعه ولم تلتفت اليه بل انطلقت مسرعه لتبتعد عنه وتتجه لغرفه 
  رغده سيطرت علي نفسھا وابت دموعھا السقوط
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طرقت علي الباب حتي اذنت لھا رغده بالدخول فدخلت مبتسمه 
  -:وھي تقول

  !حابسه نفسك من بدري في ا
وضه ليه؟-
  و
 حاجه بس ھنزل اعمل ايه فارس مش موجود-
ماشي ! اااااه وانتي بقي مبقتيش تنزلي ا
 لما يبقي فارس موجود؟-

  غمزت علي ا
خريا عم ماشيه معاااك دي السناره 
  بس بقي يا ياسو بNش رخامه-

  -:جلست ياسمين امامھا وھي تقول
ي كNمي بعد كده انا قلتلك ان فارس كويس عشان تبقي تسمع-

  ومكنش يستاھل الي انتي كنتي ناويه تعمليه فيه
  -:ابتسمت رغده وھي تقول

انا اصN مش مصدقه ان انا كنت عاوزه انتقم من فارس واضحك -
  !عليه بجد دي حاجه مش داخله دماغي انا كنت بفكر ازاي؟

  -:ھتفت ياسمين بتفكير
اظن !! كره ا
نتقام من عائله المنضوري؟معني كده انك لغيتي ف-

  الي حصلھم كفايه
  -:حركت رأسھا نفيا وھي تقول

لسه انتقامي ھيبدا صدقيني كل الي فات ده كان تسخين ولسه -
  ھندخل علي الشوط ا
ول

  -:ھتفت ياسمين بقلق
واثقه جدا من نفسك وفي مصيبه انتي مش واخده بالك منھا ومش -

  حطاھا في حساباتك
  -:بتساؤلھتفت 

  !ايه ھي؟-
ان حضرتك ضحكتي علي فارس ومزوره بطاقتك الي اتكتب بيھا -


 واما  
كتابكوا ومش عارفه ده معناه ان جوازكوا مش نافع و
  فارس يعرف و و و كل ده انتي نسياه

  -:لوحد رغده بيدھا وھي تقول بثقه
  سيبي كل حاجه للوقت وبالنسبه لفارس حتي لو عرف انا و-
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وقد جحظت عيناھا بشده من الخوف وزادت  تكمله كلمتھا لم تستطع
ضربات قلبھا وفتحت فمھا فنظرت ياسمين لما تنظر اليه رغده 
  فشھقت ووضعت يدھا علي فمھا عندما رأت فارس واقف امامھا

  -:ابتلعت ياسمين ريقھا بصعوبه وھي تقول بخوف
  اعاوزه اتطمن عليھ! ولؤه فين؟! اااا انت جيت امتي؟! فارس؟-

كانت عينا فارس تطلق شررا فتأكدت رغده انه استمع الي حديثھا 
  فزادت ضربات قلبھا وخوفھا من القادم

  -:اخيرا تكلم فارس فخرج صوته كالفحيح وھو يقول
  اخرجي بره يا ياسمين-

نظرت ياسمين الي رغده التي نظرت لھا بخوف وھي تتوسلھا ان 
  -:تنجدھا فھتفت ياسمين بھدوء

ن التفاھم بھدوء ھيبقي افضل الخناق مش ھيحل باشمھندس اظ-
  حاجه و
زم تسمع رغده ا
ول

  -:ضغط فارس علي حروف كلماته بحزم وھو يقول
ياريت مكررش كNمي تاني يا انسه ياسمين انا عاوز اتكلم معاھا -

  لوحدنا
  نظرت الي رغده فأومأت لھا ان ترحل

س خرجت ياسمين فأقتربت رغده بحذر من فارس فھتف فار
  -:بصوت مذبوح

وكنتي عاوزه !!  انك بتحبيني؟كنتي بتضحكي عليا وبتوھميني-
  !!ليه؟؟!! تنتقمي مني

  -:بكت رغده وھي تھتف
وهللا العظيم يا فارس اااا انا كنت فاھمه غلط ومش شايفه قدامي -

  وكنت بتصرف غلط وانا معترفه بده بس وهللا انا دلوقتي بح
  -:لم يدعھا تكمل جملتھا فھتف بغضب

عاوزه تنتقمي مني وكمان من عائله المنضوري كامله يا تري -
اكيد عندك دافع عشان تعملي ده وياريت ميطلعش طمعك في !! ليه؟

  الفلوس
  -:ابتسمت بسخريه وھي تقول


 يا فارس انا مش طمعانه في فلوس و
 حاجه!! فلوس؟-  
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  -:صرخ بوجھھا
  امال عملتي كده ليه-

  -: علي وجنتھا وھي تقول بألمصمتت رغده وتساقطت دموعھا
  عملت كده عشان امي وابويا-

  -:نظر لھا مستغربا فتابعت
  كان السبب في معاناه امي وسبب قتل ابوياعاوزه انتقم للي -

  -:ھتف فارس متعجبا
  واحنا مالنا!! انتي بتقولي ايه؟-

  -:تساقطت دموعھا وھي تقول
  مصطفي حامد المنضوري-

علي وجھه فتابعت رغده لتفجر صمت فارس وقد بانت الصدمه 
  -:قنبلتھا بوجھه

  ده ببايا-
  -:جحظت عيناه وھو يردد كلمتھا بدھشه تشوبھا الصدمه

  انتي رغده بنت عمي؟! عمي مصطفي يبقي ابوكي؟-
  -:تساقطت دموعھا وھي تقول

الي كنت اعرفه من زمان اني رغده مصطفي حامد المنضوري -
برت ولقيت نفسي عايشه اعرف ان انا من عائله المنضوري بس ك

مع امي وبس وملقتش ليا اي عائله كنت بستغرب لما ا
قي امي 
كرھاھم لدرجه انھا مش عاوزه تسمع اسمھم بس وكل ما كنت 

اتجرأ واسئلھا ليه مش عايشين مع عائلتنا وليه محدش بيسئل علينا 
وايه الي حصل زمان كل ا
سئله دي معرفتلھاش اجابه وكان ماما 

ليا جامده لما اتكلم عن الموضوع ده بس جه اليوم الي بتتعصب ع
خسرت امي فيه كانت في المستشفي وحالتھا خطيره بسبب اعتداء 

حد عليھا وانا اتھمت سامح طليقي بس الشرطه ملقتھوش والدنيا 
اتقلبت عليه بس من غير ما يNقوه في اليوم ده امي كانت عاوزه 

  سئلتي الي كانت محيرانيتعترفلي بكل حاجه وجاوبتني علي كل ا
  فNااااش باك

خرجت الي حديقه المنزل وظلت تزفر في ضيق وغضب   اعلن 
  ھاتفھا عن تلقي رساله 
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قراتھا لتتسع عيناھا دھشه وسارت خطوات واسعه الي خارج 
  السرايا وظلت تلتفت حولھا في قلق 

اطبق احد عليھا من الخلف وكمم فمھا وسار بھا بعيدا حاولت 
ه لكنھا فشلت فقد كان الرجل ضخما الي حد كبير لم يستطع المقاوم

  جسدھا الضئيل ا
بتعاد عنه 
سار بھا ذلك الرجل الضخم الي اماكن مھجوره 
 يسير بھا احدا 
حتي توقفا امام منزل مھجور القاھا الرجل بداخله ثم اغلق الباب 

  خلفھم 
لھا سمعت ظلت تبكي وتصرخ وتتوسل اليه ان يتركھا ولكنه لم يعبا 

  صوتا بالخارج فصرخت باعلي صوتھا امN في ان يسمعھا احد 
  -:اخرج مسدسا وصوب فوھته اليھا وھو يقول بصوت قاسي

لو فتحتي بقك تاني قسما عظما لكون قتلك اخرسي بقي اما نشوف -
  ھنعمل فيكي ايه 

ما ھي ا
 دقائق معدوده ودخل احدا الي تلك الشقه وقفت ساميه 
ول والتعجب مرتسمه علي وجھھا وھي تقول بغير وعNمات الذھ

  -:تصديق
  !!!انت؟؟-

  -:تقدم ابراھيم منھا وعلي وجھه ابتسامه مقززه وھو يقول
  اطلع بره وامشي ومشوفكش دلوقتي خالص-

اطاع الرجل ا
مر وخرج ليتركھا بمفردھا بجانب الوحش ھبط 
 علمت قلبھا بين قدميھا وھي تري الرغبه في عينيه وتقدمه نحوھا

  حينھا ان حياتھا ستنتھي الليله 
 محاله
  -:ابتعدت ساميه وھي تقول بصراخ

  !!انت عاوز مني ايه؟-
  -:تقدم منھا واحاط خصرھا بيديه وھو يھتف بتملك

  عاوزك انتي-
  -:ظلت تدفعه عنھا وھي تھتف صارخه بوجھه

انت انسان زباله ومعندكش احساس و
 ضمير و
 بتخاف ربنا -
!! كده راجل لما بتخطف مرات اخوك وعاوز تغتصبھا؟تفتكر انك 
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انت تعرف لو مسيت شعره واحده مني انا ھعمل فيك ايه انا ھقتلك 
  لو قربت مني ومصطفي مستحيل يسيبك

  -:ضحك ابراھيم بسخريه وھو يقول
انتي مش واخده بالك انك في حضني يا ساميه ومش قادره تعمليلي -

  حاجه
  -:تف مستنجدهتساقطت دموعھا بقھر وھي تھ

ابراھيم ارجوك سيبني واطلب مني الي انت عاوزه اي حاجه -
  وھخلي مصطفي يديك كل حاجه بس خليني امشي ارجوك

  -:ھتف بغNظه
ابويا !! قلتلك انا عاوزك انتي ليه ھو الي ياخد كل حاجه لنفسه؟-

بيحبه ھو وبيعتمد عليه في كل حاجه وابويا مبيقدرش يرفضله طلب 
 وكمان اتجوزك وانا الي كنت بحبك واختارتيه ھو و
 يزعل منه

  بس انتي نسيتي اني وعدتك اني ھنتقم منكوا انتو ا
تنين
ابراھيم عليھا وقطع مNبسھا بوحشيه محاو
 ا
عتداء عليھا ھجم 

  بكل الطرق
امسكت ساميه برقبته لتضغط عليھا بشده لتخنقه حتي ابتعدت عنه 

سك بھا من جديد حتي خلعت وما ان ابتعدت عنه حتي اسرع ليم
حذائھا ذو الكعب العالي ونزلت به علي رأسه اكثر من مره حتي 
ٍنزفت رأسه وشعر بالدوار وسقط ارضا فأسرعت لخارج الشقه 

  وھي تبكي قھرا لما حدث معھا
  

توقفت رغده قليN عن السرد لتمسح دموعھا وتستطيع ان تتنفس 
حه علي وجھه حتي وفارس ينظر اليھا غير مصدقا والصدمه واض

  -:قال باشمئزاز
  نفس الي عمله ابنه عمرو الكلب مع لؤه-

  -:اومأت رغده برأسھا وھي تقول
  ونفس رده فعل جدك كمان-

  -:نظر لھا فارس ولم يعد يعرف بما يرد فتابعت رغده سردھا

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


بعدھا ماما رجعت البيت واحتمت ببابا وحكتله كل حاجه ومنظرھا -
س بابا كان بيحب ماما جدا واصN مكنش كان الدليل علي كNمھا ب

  محتاج 
ي دليل بس حتي الباقين بعد ما شافوا الدليل مصدقھوش
  -:ھتف فارس

  ايه الي حصل-
  ھحكيلك-

  فNش باك
  -:صرخ حامد بوجه ساميه

  ده مستحيل مستحيل ابني يعمل كده!! انتي بتقولي ايه؟-
  -:ھتفت انعام بغضب

يعني ساميه ھتكون عامله كده في !! ه؟حرام يا بابا ايه الي بتقوله د-
ليه وبعدين بص 
براھيم كويس يا تري راسه جايبه دم !! نفسھا

  وبعدين الجواب باين من عنوانه خNص
  -:ھتف حامد بغضب

اخرسي يا انعام اخوكي مستحيل يعمل كده و و وحتي لو عمل كده -
 اكيد ھي الي كانت بتغريه عشان يعمل كده انا عارف ابني كويس

مستحيل يعمل حاجه زي كده بس انا الي غلطان اني وافقت ادخلك 
عائلتي واجوزك ابني مصطفي بس واضح انه كان مش مكفيكي 

  فرحتي تدوري علي اخوه
  -:صرخ مصطفي بغضب

  كفايه-
  -:نظر له الجميع فتابع بغضب

مسمحش 
ي مخلوق انه يتكلم عن مراتي بالطريقه دي انا واثق -
 واثق في نفسي وانت يا بابا عارف الحقيقه في مراتي زي ما انا

كويس وعارف مين الظالم ومين المظلوم بس انت قررت تقف مع 
الظالم لمجرد انه ابنك بس انا وهللا ما ھسيب حق ساميه وھھد الدنيا 
فوق دماغ اي حد ھيقف في طريقي واوعدك يا ابراھيم ان نھايتك 

  ھتبقي علي ايدي وھتدخل السجن
  -:هصرخ حامد بوجھ

  !!عاوز تدخل اخوك السجن عشان خاطر بنت الخدامين؟-
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  -:ضغط مصطفي علي كلماته وھو يقول
وعشانھا ادخل كل الي يقف قدامي ويقف جمب الظلم سواء كان -

  اخويا او ابويا
  -:صرخ حامد بساميه

انطقي يا ساميه !! ارتحتي دلوقتي وانتي بتفرقي بين ا
خوات؟-
تداش عليكي وانا ھنسي كل حاجه وقولي لمصطفي ان ابراھيم مع

  حصلت النھارده
  -:صرخت ساميه بوجھه

انا !! وانا ھنسي ازاي؟!! وانا!! تنسي ايه بالظبط؟!! انت تنسي؟-
مش ھغير كNمي 
ن دي الحقيقه ومش ھسكت و
 ھيرتاح ليا بال 

  غير لما يكون ابنك في السجن
  -:ھتف حسن بخوف

اث لھنا بصي اعتبريھا اھدي يا ساميه مش معقول نوصل ا
حد-
  كانت نزوه وخلصت وبعدين انتي كويسه اھو ومفيكيش حاجه

  -:لكمه مصطفي بغضب وھو يقول
بجد انا !! مش مكسوف من نفسك وانت بتتكلم؟!!! كانت نزوه؟-

مكسوف 
ني من العائله دي ومستحيل اقعد في البيت ده لحظه 
  واحده وھنتقابل تاني بس في المحكمه

  -:وھو يقولالتفت لساميه 
  جيبي رغده عشان ھنمشي من البيت ده-
  

التقطت رغده انفاسھا وھي تحاول السيطره علي بكائھا وارتجافه 
  جسدھا

شعر فارس بالحزن الشديد اتجاھھا واحس بأنه يريد ضمھا اليه 
ليحمل عنھا ھمومھا لم يتخيل ان زھرته الرقيقه تحمل كل ھذه 

تي كشفتھا له ولم يكن يعرف الھموم في قلبھا وكل ھذه ا
سرار ال
  عنھا شئ

  -:ھتف فارس بصوت خافت
  وبعدين-

  -:مسحت دموعھا وھي تتابع
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بعدھا انتقلوا للقاھره وبابا مشي في اجراءات قضيه ا
غتصاب -
القضيه ھيقتله بس بابا مخفش واخوه كان بيھدده انه لو متنازلش عن 

تصال لبابا وكمل طريقه لحد قبل الحكم في القضيه بيوم واحد جه ا
ان حصلت حريقه في الشركه وان بباه جاتله ا
سعاف وساعتھا بابا 

نزل بسرعه ومشي وبعد ساعه جه اتصال لماما وعرفنا ان بابا 
  عمل حادثه ومات
  -:ھتف فارس بحزن

  ربنا يرحمه-
  -:ثم تابع بتعجب

انتي ! طب ليه كنتي بتقولي ان عمي مات بسبب عائله المنضوري؟-
  !تقتل؟شاكه ان عمي ا

  -:ٍاومأت رغده برأسھا وھي تقول
  بس انا مش شاكه يا فارس انا متأكده زي ما ماما كانت متأكده-
  !قصدك عمي ابراھيم؟-
بالظبط في التحقيق قالوا ان فرامل العربيه كانت مفكوكه بفعل -

فاعل ده غير ان طلع محصلش اي حريق وحامد المنضوري بخير 
راھيم المنضوري ھو الي عملھا ومرحش اي مستشفي وده اكد ان اب

بس متثبتش عليه اي حاجه وحامد المنضوري وابنه حسن اتھموا 
لكذب وا
حتيال ومتحكمش في قضيه بابا واتقفلت ضد امي با

برائه ! مجھول بس اتحكم في قضيه ماما وتعرف النتيجه كانت ايه؟
ابراھيم المنضوري بعد ما اشتروا ذمم الناس وشھدوا ضد امي في 

لسه ا
خيره وقبل النطق بالحكم وماما معرفتش تعمل اي حاجه الج
  بعد ما بقت ضعيفه ولوحدھا

صمت فارس وطال صمته فلم يعد يجد ما يجب قوله وقد تشتت 
افكاره وشعر بالخزي والعار من عائلته لتحالفھم علي امرأه ضعيفه 


 حول لھا و
 قوه  
  -:قطعت رغده الصمت لتھتف بصوت مرتجف

  ه في حاجه مھمه انت متعرفھاشفارس لس-
نظر لھا بN تعبير علي وجھه فتابعت لتفجر قنبلتھا الثانيه الغير 

  -:متوقعه
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  انا مش رغده بنت عمك-
                      *************                                      

نامت لؤه علي قدمي زينه التي كانت تلعب بخصNت شعرھا حتي 
  -:لؤه تقولسمعت صوت 

يعني جدو في غيبوبه وعمي ابراھيم اتھجم علي امي وزياد قدم فيه -
  بNغ وانا الي خطفتني تبقي ط

بترت عبارتھا واعتدلت في جلستھا فأمسكتھا زينه وھي تجبرھا 
  -:علي النظر اليھا وھي تقول

  !!مين الي خطفك؟! سكتي ليه يا لؤه؟-
  -:ابتسمت لؤه وھي تقول

  دد الحوادث الوحشه الي حصلتلنامعرفش انا بس بع-
  كدابه انتي عارفه مين الي ورا خطفك ومش عاوزه تتكلمي-

  -:ضربت لؤه جبھة زينه بيدھا وھي تقول بمرح
  انتي بقيتي شارلوك ھولمز وانا مش عارفه و
 ايه-
انا فھماكي كويس ومن غير ما تتكلمي ببقي متتذاكيش عليا يا لؤه -

  هعارفه انتي عاوزه تقولي اي
سمعوا عده طرقات علي الباب فأرتدت زينه نقابھا وخرجت مع لؤه 

  -:بعد ان دعاھم زياد للخارج وھي تقول للؤه
  ھتروحي مني فين يعني وراكي وراكي لحد ما اعرف-

  -:ضحكت لؤه ثم قالت
  !!ايه يا زيزو عايزنا ليه؟-

  -:ھتف بمرح
  حد قالك اني عاوزك انا عاوز زينه-

  -:وھي تقولنظرت لؤه لزينه بمكر 
  كده يعني-

  -:تقدم زياد منھما وھو يبعد لؤه ويقول بمرح
  وسعي انتي كده شويه-

  -:فتحت لؤه فمھا بدھشه فأحتضنھا لؤي من الخلف وھو يقول
  عشان تعرفي بس اننا ملناش غير بعض-

  -:ضربت يده بيدھا وھي تقول
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  وسع كده بقي-
  -:ضحك زياد ولؤي الذي قال بمرح

   ممكن امسك ايدك بس بس وهللاطب بعد اذنك يعني-
  -:ضحكت زينه رغما عنھا من تصرفات القط والفأر فقالت لؤه

  طيب ايدي بس-
  -:ضحك لؤي وھو يقول بمرح

ما شاء هللا يا عمتي ياااه وهللا كرم يا بنتي اھو احسن من مفيش -
ونعم ا
خNق يا لؤه يا حبيبتي ايوه كده احب اخNقك العاليه دي 

  زك مينفعش يمسك ايدكالصراحه حتي جو
  مش عجبك طب ھاتھا بقي-

  -:ضحك لؤي وھو يقبل يدھا ويقول

 يا ستي عاجبني اھو احسن من مفيش قلتلك-  

  -:ھتف زياد
  ممكن تسكتوا بقي بعد اذنك يا مرات خالي-

ابتسمت له شرين فجلس زياد علي ركبته وھو يخرج علبه صغيره 
 والجمال وھو يھتف ليفتحھا ويظھر خاتم ماسي في منتھي الرقه

  -:بفرح
  زينه بحبك تتجوزيني-

                         *****************                             
  -:ھتفت فريال بغضب

دلوقتي سيره ساميه بقت تضايقك مش دي الي كنت بتموت عليھا -
وبتجري وراھا والي المشاكل دي كلھا حصلت بسبب الي عملته 

  معاھا
  -:اھيم بوجھھاصرخ ابر

لتكوني فاكره نفسك المNك ا
بيض وانا مش واخد بالي مش انتي -
برضه الي كنتي بتكرھي ساميه وحاولتي تقتليھا اكتر من مره وده 

  كله عشان كنتي بتحبي مصطفي مش كده
  -:صرخت بوجھه

ايوه كنت بحب مصطفي كنت بحبه جدا وكان حلمي انه يتجوزني -
بنت الخدامين ومقدرش حبي ليه حبيت بس ھو سابني انا واتجوز 
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مصطفي 
نه راجل بجد وانت مستحيل تتقارن بيه وكويس انك 
عارف اني كنت وخداك استبن عشان افضل قريبه منه بس كل 
خططي فشلت ومعرفتش اوقعه كان بيحب ساميه بطريقه مش 

طبيعيه وده خNني اكرھھا اكتر واكتر وعاوزه انتقم منھا في كل 
ھا انھا بتجري وراك واقعدت احاول اخلي مصطفي لحظه واتھمت

يشك فيھا بس ھو مكنش بيصدق اي كلمه تتقال عليھا عشان كده 
كان نفسي يحبني ويتجوزني كنت اكيد مبقتش وحشه كده بس ازاي 

كان ھو ھيحبني اذا كان ابني نفسه بيكرھني وكان عاوز يحبسني 
 وفضلت ورضيت اني مراتك انت وعصرت علي نفسي فدان ليمون

  عايشه معاك و
ھجم ابراھيم عليھا وظل يضربھا بعنف حتي اخرج مسدسه وھو 

  -:يقول
الي قتل مره ممكن يقتل الف مره يا فريال فانا او
 قتلت مصطفي -

  وثانيا قتلت ساميه والدور الجاي عليكي انتي
  -:ھتفت فريال بصدمه

  انت قتلت ساميه-
اسكندريه ووصلتلھا اه قتلتھا عرفت مكانھا وكانت قاعده في -

وقلتلھا تبيعلي نصيب مصطفي في شركه البترول بس مرضيتش 
وقالت انھا مستحيل تفرط في اي حاجه كانت لمصطفي وخصوصا 

للي قتله وفضلت تنرفز فيا لحد ما ضربتھا علي راسھا انا مكنش 
قصدي اني اقتلھا بس ھي جت كده فأتقي شري بدل ما الدور يجي 

  عليكي
                                        **************                

  -:ھتف فارس
  ازاي انا مش فاھم حاجه!! انتي مش رغده بنت عمي؟-

  -:تساقطت دموع رغده وھي تقول
لما بابا مات وماما بقت لوحدھا استغلھا ابراھيم المنضوري وطلب -

بفتره انه يتجوزھا بس ماما رفضت وكانت ھتطلبله البوليس بعدھا 
معرفش ازاي كان مزور ا
مضاء بتاعت ماما علي ورق لبيع الشقه 

ليه وماما انطردت من الشقه وساعتھا مكنتش عارفه تروح فين 
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وفضلت تتنقل من مكان لمكان وبعدھا رغده من غير اي مقدمات 
  ماتت

  -:لم يعد فارس يفھم اي شئ فظل يحدق بھا وھو يقول
  !!بقي مين؟رغده مين الي ماتت امال انتي ت-

  -:تابعت وكأنھا لم تستمع اليه
بعدھا ماما رجعت لوحدھا ومكنتش قادره تستحمل الوحده بعد ما -

سابھا جوزھا في ا
ول وبعدين بنتھا في ا
خر وقررت انھا تتبني 
طفله تونس وحدتھا وتديھا سبب تعيش عشانه بعد ما بقت الحياه 

صغيره ورضعتني ملھاش طعم وفعN اتبنتني وربتني وانا طفله 
وسجلتني باسم رغده رغده مصطفي حامد المنضوري ومقالتليش 

انھا كانت متبنياني وفضلت عايشه علي اني رغده الحقيقيه الي من 
  عائله المنضوري بس في يوم موتھا قالتلي وعرفت الحقيقه كامله
قبلھا لما قابلت زياد كذا مره حبيته وقلت لماما ساعتھا قالتلي ان 

يا في الرضاعه واننا مننفعش لبعض وزعلت وعيطت زياد اخو
وبعدھا اتجاوزت الموضوع بس لما عرفت الحقيقه كامله اتملي 

قلبي حقد وكره لعائله المنضوري وقررت اني انتقم 
مي و
بويا 
 والي سھلي ومكنش فيه طريقه توصلني لھدفي غيرك انت

ن بباك الموضوع انك كنت بتحبني فكان سھل وكنت عاوزه انتقم م
فيك بس لما قربت منك وعرفتك حبيتك وهللا العظيم حبيتك بجد ولما 

كان بيجرالك حاجه كنت بحس اني ھموت من غيرك فارس 
سامحني عشان استغليتك وخدعتك بس صدقني قلبت معايا بجد 

  وحبيتك من كل قلبي
لم يعد فارس يتحمل المزيد فخرج مسرعا من الغرفه ليترك رغده 

  ادتھا بدموعھا الھاربهتنھار وتغرق وس
                         *****************                                    

صراخ متواصل وھرج ومرج وناس تسقط مغشيا عليا واخرون 
يصرخون 
ند
ع النار من كل مكان وعدم قدرتھم علي الخروج 

  من المكان
 النيران بھذه 
 احد يعرف فجأه اندلعت! واين؟! كيف؟! متي؟

  الضراوه في شركه حامد المنضوري
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بعد مده ليست بطويله جاءت سيارات المطافي وا
سعاف لتنقل 
المصابين وبصعوبه شديده ووقت طال في اطفاء النيران المتھدجه 

 في الممرات دخله فرقه لتفقد المكان اذا كان فيه احدا لم يجدوا احد
  حامد المنضوريوفي المكاتب ولم يبقي سوي تفقد مكتب 

حاولوا فتح الباب ا
 انه كان مغلق من الداخل فتأكدوا بوجود احدا 
  بالداخل وبالطبع ھNكه

استطاعوا كسر الباب والدخول الي المكتب ليجدوا جثه مفحمه 
بالكامل ماعدا الوجه فقد كان من السھل التعرف علي ذلك الوجه انه 

  !!!ابراھيم المنضوري
                                              ****************            

بصي يا لولو بقي ھيبقي فرحنا يوم كتب كتاب زياد علي زينه وكله -
  علي بعضه بعد يومين

  -:ھتفت لؤه باعتراض

 مينفعش مليش دعوه انا عاوزه فرحي انا وزينه يبقي مع بعض-  
  يهاھدي يا بت انتي ھو بمزاجك وهللا لتجوزك بالعاف-
  ھتتجوزني ايه تاني ما انت اتجوزتني خNص-

 يا اوزعه اقصد الفرح وانتي فاھمه فبNش استعباط-  

 بقي مليش دعوه وبعدين ما زياد وزينه ھيتجوزوا بسرعه بعد -

  كتب الكتاب يعني كله بالكتير سنه سنتين
  -:ھتف لؤي بصراخ

  !!!نعم يا اختي؟-
  -:ضحكت انعام وھي تقول

  عليھا يا لؤي شكلك متجوز عيله صغيرهربنا يعينك -
  -:مطت لؤه شفتيھا فقبل لؤي يدھا وھو يقول بحب

ده انا متجوزھا عشان كده اصN ربنا يخليكي ليا يا احلي لؤلؤه في -
  الدنيا

  -:تنھد زياد وھو يقول
  في ايه يا روميو ده اخوھا قاعد حتي مش كده-
  يا عم انت مالك دي مراتي-
  يا روميوطب رد علي تليفونك -
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  -:بكلمات مقتضبه ثم اغلق الھاتف فھتفت لؤهرد لؤي علي ھاتفه 
  ايه الي حصل-
البوليس قبض علي عمرو ومني والتھم لبساھم من راسھم لرجليھم -

كمان ميار الي كان كريم ھيخطبھا طلع عمرو حاول يقتلھا فعشان 
  كده شكلھم مطولين فجھزوا عيش وحNوه

  طع قطعه احدساد صمت علي الجميع لم يست
                       ************                                       

  -:ھتفت فريال بغضب
  قلتلك بسرعه 
زم اوصل في اقرب وقت المطار-
  يا فندم الدنيا زحمه جدا زي ما حضرتك شايفه-

  -:صرخت في غضب
  سوق وانت ساكت!! انت كمان ھترد عليا؟-

يق بسرعه مخيفه فلم يستطع السائق السيطره قطعت السياره الطر
عليھا ليوقفھا عندما قطعت الطريق سياره نقل فأنقلبت السياره رأسا 

  علي عقب
                 ***************                                        

  -:ھتف زياد بتصميم
  لؤه مين الي وراء خطفك-

  -:ھتفت لؤه
  فشصدقني يا زياد انا معر-

  -:ھتف لؤي فجأه
  !!ماما يا لؤه مش كده؟-

  -:نظرت له لؤه ثم ابتسمت وھي تھز رأسھا نفيا قائله بتصميم
  معرفش-

  -:خرج زياد من الغرفه وھو يقول
انا زھقت منك يا بت انتي عموما انا خارج رايح اقابل فارس -

  كلمني وقال انه عاوز يشوفني سNم
  سNم-

  -:تنھد لؤي وھو يقول
  ش تكدبي يا لؤهمبتعرفي-
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  -:ابتسمت فتابع
اصN انا متأكد ومش محتاج انك تقوليلي بس محتاج انك تقولي -

  للظابط
  -:ضربته لؤه علي كتفه وھي تھتف بغيظ

  !!عاوز تسجن مامتك؟-
  يعني ھي الي خطفتك-

  -:تلعثمت لؤه وھي تقول
  انا مقلتش كده-
به بس دي لؤه مش مھم دي مامتي و
 واحده غري!! امال قلتي ايه؟-

اذت ناس كتير وفارس كان ممكن يتشل بسببھا لو الرصاص كان 
جه في العمود الشوكي وانتي خطفتك وكانت ھتقتلك وانتي بتدافعي 

  عنھا
  -:ھتفت لؤه محاوله اظھار المرح بد
 عن ا
لم

بالعكس يا لؤي ده انا اكني كنت في فندق خمس نجوم بس المشكله -
حب واحده اسمھا شھد وبالصدفه الوحيده ان يوسف طلع كان بي

البنت دي كانت نسخه مني وھو كان مصمم انه يتجوزني رغم اني 
  متجوزه واني احبه كمان بس غير كده فكنت بتعامل معامله الملوك

  -:ضرب لؤي الحائط بقبضه يده في غضب وھو يقول
  بNش استفزاز يا لؤه-

  - :تنھدت وھي تقول
داري ا
لم الي جواك وانت مھما حاولت ت! عاوزني اقولك ايه؟-

بتقول انك ھتحبس مامتك انا برضه ھقدر اشوفه وانا مستحيل 
قدرش اأذي مامتك 
نھا جابتلي اسببلك اي الم يا لؤي وبعدين انا م

احسن ھديه في الدنيا جبتك انت ليا يا لؤي ودي حاجه تغفرلھا كل 
ي حقد ذنوبھا الي ارتكبتھا في حقي وبعدين انا مش عاوزه املي قلب

وكره وانتقام 
ن دول بيكونوا العوامل الي بتدمر ا
نسان وانا 
عاوزه املي الدنيا دي حب وتسامح وامل في المستقبل 
زم نحارب 
الكره والشر بالحب وا
مل والمسامحه وساعتھا صدقني الدنيا دي 
ھتبقي جنه بس لو ملينا قلبنا كره ھنبقي عايشين في غابه كل واحد 

  اني شويهيقتل في الت
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  -:ابتسم لھا لؤي ابتسامه وھو يقول بفخر
  كبرتي وبقيتي عاقله يا لولتي-

  احمرت وجنتاھا وھي ترفع كتفيھا في مرح
  -:رن ھاتف لؤي ليرد علي علياء التي ھتفت باكيه

  انت فين يا لؤي ماما في المستشفي وحالتھا خطيره وبابا بابا مات-
ينيه في الم لتسقط شعر لؤي بالسكين يغرس في قلبه فأغمض ع

  دموعه
                              *************                                

  بعد اسبوعان
تعددت ا
حداث المتتاليه فأعلن خبر انتحار عمرو الذي لم يحتمل 

الحياه في السجن وتحويل مني الي مشفي ا
مراض العقليه وبالنسبه 
تتحسن بل ركضت معه بنفس المشفي لحامد المنضوري فحالته لم 

فريال بعد ان اصابھا شلل رباعي لتحيا ما تبقي من حياتھا في معاناه 

 تنتھي وبالنسبه 
حمد ابن خاله رغده فقد قرر ترك البلد وفارسنا 

الھمام مشتت التفكير 
 يعرف ايتخلي عن زھرته ام يعطيھا 
 ربما كان يعلم انھا عانت الكثير واي احد بمكانھا! فرصه؟

سيتصرف مثلھا ولكن ا
ن ما يشغل تفكيره ھو انھا 
 تحبه وا
ن 
بدون ان تفعل شئ فھي اخبرته انھا وضعت يعتبر قد تحقق انتقامھا 

مره واحده لفريال حبوب ھلوسه بالعصير لكنھا لم تستطع ان 
تكررھا 
ن قلبھا ضعيف ورقيق غير قادر علي اذيه احد ولكن 

  للعجب قد اذاه ھو
  -:تنھد فارس وھو يقول

  كل الي خايف منه انھا تكون محبتنيش ولسه بتحب زياد حتي-
  -:صمت وھو يقول محدثا نفسه

  خNص يا فارس 
حسن انت كده ھتتجنن-
  -:دخلت زينه وھي تقول

  ما انت مجنون جاھز اصN!! ھو انت لسه ھتتجنن؟-
بت انتي انتي مش كتب كتابك بكره روحي اجري بقي وسيبيني -

  لوحدي
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انا كده كده رايحه اصN ورايا شغل متلتل فوق دماغي ومش -
فضيالك بس حبيت اقولك ان قلبك حجر وان رغده مموته نفسھا من 
العياط ومش مزبطه بقالھا فتره وانا عارفه انكوا متخانقين بس حرام 

  عليك روح صالحھا رغده بتحبك اوي
  !انتي شايفه كده؟-
  !وانت شايف غير كده؟-

  رس وغرق في تفكيرهصمت فا
                   *************                                      
لم تعد تعلم اذا بقي عندھا دموع تذرفھا ام انھا قد استھلكتھا كلھا لم 
تعد تستطيع تحمل بعده عنھا لقد علمت ا
ن كم تعشقه وكم ندمت 

ي عNقتھا بفارس علي فكره ا
نتقام التي دمرتھا ھي وحدھا وستنھ
كم تذكرت كلمات والدتھا وھي تقول لھا ان 
 تسعي خلف ا
نتقام 

وان 
 تم� قلبھا حقدا وكرھا 
نھا ھي وحدھا من ستحترق اخبرتھا 
 fانھا كانت ممكن ان تنتقم لموت زوجھا الحبيب لكنھا لم تفعل فا

fقادر علي ان يحفظ لھا حقھا مھما طال الوقت ومھما نسوا فا 
 
ينسي وكل ما كانت عليھا فعله ھي ا
 تكف عن الدعوه عليھم ان 

وھا ا
ن قد تحققت العداله فقاتل والدھا قد يحاسبھم هللا اشد حساب 
مات موته بشعه مات محروقا تعذب في الدنيا وسيتعذب في ا
خري 

وتلك الشيطانه ا
خري قد اصابھا شلل رباعي واصبحت تتمني 
وعندما تموت ستري العذاب الحقيقي عذاب الموت في كل لحظه 

ا
خره فھم قد غفلوا عن ا
خره وعن الحساب وقد شغلتھم الدنيا 
  بملذاتھا وشھواتھا

  -:اعادت رأسھا للخلف وھي تھمس
  وحشتيني اوي يا ماما-

فتحت عينيھا لتجد فارس واقف يتأملھا وعلي وجھه شبه ابتسامه ثم 
  -:ھتف

  !!ھتفضلي قاعده كده كتير؟-
  -:ھمست بصوت منخفض

  امال اعمل ايه-
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- 
تقومي تغسلي وشك وتلبسي فستانك وحجابك عشان الفرح و
  ناسيه ان النھارده فرح لؤه ولؤي وكتب كتاب زينه وزياد

  -:مسحت دموعھا وھي تقول
  منستش و
 حاجه انا كنت ھقوم-
  بحبك-

  -:التفتت اليه غير مصدقه فھتف بحب
 اشوفك كده واخلصي البسي بقي وهللا العظيم بحبك ومش قادر-

عشان المأذون ھيكتب كتابي عليكي من تاني بس المره دي من غير 
  كذب وخداع المره دي كل الحقيقه

  -:ازداد بكائھا فھتف في مرح
  خNص خNص طNما زعلتي اوي كده مش متجوزك ايه النكد ده-

  -:نظرت له بغضب فضحك وھو يقول
  ارجع في كNمي و
 ايه! ھاااا؟-

  -:ابتسمت بثقه وھي تقول
-Nمتقدرش اص  

  -:نظر لھا بحب قبل ان يھتف
  طبعا مقدرش-

                       ****************                                
كان زفافا ھادئا به ا
قارب وا
صدقاء فقط وقد كان بالمنزل 
اء وقسموا الناس الي جزئين جزء الرجال بالطابق ا
سفل والنس

بالطابق العلوي ليكونوا علي راحتھم فتم كتب كتاب زينه وزياد 
  رغده وفارستليھما 

  ثم ذھب المدعون سريعا لينفرد كل واحد بعروسه
جلس زياد بجانب زينه الناظره لNرض فنظر معھا وطال طااااال 

  -:الصمت حتي ھتف زياد
قوليلي بس عشان ! زينه انتي واقع منك حاجه وبتدوري عليھا؟-

  ادور معاكي
  -:ابتسمت زينه فھتف زياد بمرح

  علي ا
قل ضحكتي ودي بشره خيره-
  -:عادت للصمت من جديد فھتف زياد فجأه وكمن اكتشف الذره
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  اقولك فزوره-
ضحكت زينه ولم تستطع كتمان ضحكتھا بعد ان رأت مNمح زياد 

  المضحكه وھو ظل يتأملھا بسعاده وابتسامه مشرقه تزين وجھه
                                  ************                       

اقترب لؤي من لؤه المستنده علي سور الشرفه يتأملھا بحب وھو 
  -:يقول

  تعرفي انك زي القمر بالفستان ا
بيض-
  -:رفعت كتفيھا وھي تقول بغرور مصطنع

  قول حاجه معرفھاش-
  -:اقترب لؤي منھا يقبل يدھا وھو يقول بحب

  تعالي بقي وانا اقولك حاجه متعرفيھاشطب -
  !ھتقولي ايه؟-

  -:فكر قليN ثم ھتف

 مش ھقولك ھوريكي حاجه ومتأكد انھا ھتعجبك-  
  ايه ھي-
  تعالي وانتي تشوفيھا-

  -:قادھا لؤي الي غرفه نومھم قبل ان يقول لھا
  غمضي عنيكي-

اطاعت لؤه ما قاله فحملھا بين ذراعيه ودخل بھا الي الحجره ثم 
  -:ھتف ھامسا بجانب اذنھا

  افتحيھم-
نظرت لؤه بدھشه ممزوجه بفرح وھي تتأمل الحجره والشرفه بفرح 

  -:وھي تضع يدھا علي شفتيھا وھي تقول
  مش مصدقه-

عادت لتتأمل الحجره المليئه بالبNلين الطائره والورود بكل انواعھا 
ل والسرير المزين بالورود علي شكل قلوب وعيونھا تدمع وھي تقو

  -:بمرح
  مش قادره اصدق ان انت الي عملت ده-

  -:اغمض عينه اليسري وھو يقول
  لسه في حاجه صغيره-
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  ضحكت وھي تقول ايه تاني
شارو بيده في اتجاه فنظرت اليه لتري بالون كبير او منطاد ايا كان 

  ما يسمونه ا
 انه رائع حقا وھو مكتوب عليه بحبك يا لؤه
  -: وھي تقولتساقطت دموعھا والتفتت اليه

  تعرفي اني محظوظه جداا-
  -:ھتف في مرح

وتعرفي اني منحوس جداا في واحده تعيط في ليله فرحھا يا بنتي -
  ايه النكد ده

  -:عضت لؤه علي شفتيھا في غضب وھي تھتف
  اطلع بره يا لؤي نام قدام الباب-

  -:ھتف بمرح
   ھناانام قدام الباب مين يا حجه انتي ھو بمزاجك و
 ايه تعالي-

احاطھا لؤي بين ذراعيه ثم قبل وجنتھا بحب ليحملھا بعدھا ويدور 
  بھا بالغرفه وھي متشبثه به وتضحك

                         ******************                              
  ياسمين انا بحبك وعاوز اتجوزك-

  -:التفتت اليه ياسمين بدھشه ثم قالت بسخريه
  !شان ميار سافرت؟فجأه كده و
 ع-
ياسمين انا وميار موضوعنا انتھي من زمان وانا حبيتك بجد في -

ا
ول مكنتش فاھم مشاعري وكنت بقول صداقه وتعود بس لما 
اديني بعدتي عني فعN مكنتش قادر اتحمل ارجوكي يا ياسمين 

  فرصه
  -:ھتفت ياسمين وھي تبتعد ھنه

  فقهالموضوع منتھي ومفيش كNم فيه انا مش موا-
  -:وقف امامھا وھو يھتف مترجيا

  ياسمين ارجوكي اديني فرصه تانيه
  اذا كان الصمت ھو عNمه الرضا والموافقه فقد صمتت

                ****************                                     
  بعد عامان
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صراخ لؤه وغرس اصابعھا في يد لؤي فيتبعھا صراخه ھو ا
خر 
  -:فتھتف بغضب

  انا الموجوعه مش انت-
  يا حبيبتي اعملك ايه طيب-

  -:ھتفت بغضب
  وانت في بالك حاجه اصN كل الرجاله كده اااااااه-

  -:ھتف لؤي بمرح
طب اھدي بس وكله ھيبقي تمام اجيبلك علياء تعضي في ايديھا -

لحد ما تولدي و
 اقولك بNش علياء 
حسن شكلھا ھي الي ھتعضك 
  !!وبتھا حبكت يعني تولدي دلوقتي؟عشان بوظتي حفله خط

امسكت لؤه يده لترسم اجمل ساعه علي يده بأسنانھا الحاده ابعد لؤي 
  -:يده وھو يھتف بعضب

  !!يا بنت العضاضه؟-
  -:ابتسمت لؤه وھي تھتف

  حماتك وراك-
  -:التفت لؤي الي عمته وھو يقول وعلي وجھه ترتسم ابتسامه بلھاء

  اذيك يا عمتو-
 تحرك رأسھا يمينا ويسارا منھما فھما ضحكت انعام وھي

  سيصبحان ابوين ولم يتغيرا البته فھما سيظNن طفNن كبار
دخلت لؤه غرفه العملياء وبعد مده كانت قد تمت و
دتھا علي خير 

  وقد انجبت بنتان توأم
  -:جلس لؤي بجانبھا وھو يقبل رأسھا قائN بحب

  الي بنين من احلي بنوته في الدنيبقي عندي اح-
  -:ھتفت بمرح

  انا البنوته دي-

 يا حبيبتي مش انتي دي بنت الجيران-  
  اه اذا كان كده اوك-

  -:ضحك لؤي وھو يقول
  بصي مليش دعوه انا ھسمي واحده منھم لؤه مليش دعوه-

  -:ابتسمت لؤه وھي تقول
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  ھي حكايه لؤه و
 ايه ما زينه سمت لؤه-
  مليش دعوه برضه ھسمي لؤه-
  وانا ھسمي زينه-

  :ھتفت زينه

اااا انسي محدش ھياخد اسمي-  

  -:ھتفت لؤه
تصدقي انا غلطانه اني بعبرك اصN انا ھسميھا حور ويبقي عندي -

  كده لؤه وحور
  -:مط لؤي شفتيه في ضيق وھو يقول

يقي انا بحبك واقول ھسمي لؤه وقلت اكيد انتي !! كده يا لؤه؟-
  ھتقولي زيي ھسمي لؤئ

  -:ظ وھي تھتفضغطت لؤه علي اسنانھا بغي
يا شيخ حرام عليك بقولك يا زينه تحجزيلي !! ھسمي بنتي لؤي؟-

الواد ادھم لواحده من بناتي وانتي يا رغده مصطفي للتانيه ومفيش 
  كNم تاني عاوزه اضمن مستقبل البنات

  -:ھتفت ياسمين في تبرم
  هللا بقي وانا ھجوز روضه لمين-

  -:ھتفت لؤه
   ويجبولنا ولد تاخديه لروضهمتقلقيش علياء وادم يتجوزوا-
  يا سNم يا اختي ما ھيبقي صغير-

  -:ھتفت لؤه
امممم احم لحظه كده ااااه صح !! يعني ھي الي ھتبقي كبيره؟-

  عادي عادي بقي
  -:ضحك لؤي وھو يقول

  الحمارفھمھا تاني يوم-
  -:شھقت لؤه وھي تقول

  !!انا حماره؟-

 طبعا انا اقدر اقول كده-  
  اه بحسب-

  -:لياء بضجرھتفت ع

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


بصوا بقي بقلقوا ايه محدش يخلف قبل متجوز انا بقول اھو كفايه -
  حفل خطوبتي باظ بسبب و
ده لؤه ھانم

  -:ھتف ادم
اه يا جماعه هللا يخليكوا انا ما صدقت توافق اصN وبعدبن دي -

  مجنونه ومتنضمنش ممكن تغير رايھا في اي لحظه
ا التي قررت ان تسميھا ھتفت لؤه فجأه وھي تنظر الي سرير طفلتھ

  لؤه لتجد ادھم الصغير ممسك بيدھا
  -:ضحكت زينه وھي تقول

  شفت ابنك طلع صايع ازاي يا زياد بيعاكس البت من دلوقتي
  -:ھتف لؤي بغضب


 ابعدوا الواد ده عن بنتي بدل ما اضربھولكوا انا بغير-  
  -:ھتفت رغده بمرح

  دي ھتبقي قصه جديده ابطالھا لؤه وادھم-
  - : فارس بمرحھتف

  ابن محظوظه وانا كمان عاوز ابدأ قصه حب جديده-
  -:ضربته رغده علي كتفه فھتف ضاحكا

بھذر يا بنتي انا بقدر عليكي اصN لما اغلط واتجوز تاني كفايه -
  عليا مصطفي وام مصطفي

ظلت البسمه مرتسمه علي وجوه الجميع بعد ان تحقق حلم كل واحد 
ليكمل حياته سعيدا مع ناس 
 تحمل منھم وحصل علي شريك حياته 

  في قلوبھا ا
 الحب لتقدمه لNخرين بكل سعاده

  تمت بحمد هللا                                                   
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