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�ام اكنت خشصيتك فــ ٔ�نت فارس ٔ�الم ف	اة ما �ىل ت� 

.أ�رض 

الرواية مرجت2 ، كت0هتا و ٔ�- يف التاسعة عرش من معري ، �ىل 

هيئة مBشورات م	فرقة �ىل الف<س بوك ، كنت ٔ�ف	ح صف5ة 

الف<س بوك ؤ�- ال ٔ�دري ماذا سـ ٔ�كتب ، مث يBهتGي يب أ�مر بـ 

... كتابة جزء مهنا ،، Uا ال تعقدوا �لهيا كثري من ا�ٓمال 

اولت كثًريا ٔ�ن ٔ�خفهيا و ٔ�بعدها عن أ��ني و السؤال ولكن 
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بعد قراjهتا iنية ظنBت ٔ�ن ٔ�محد سعد fسeتحق ٔ�ن يُعرف فـ 

ٔ��دت تصحيحها ،

ينصح بقراjهتا ما بني روايتني ٔ�و كتابني ، يف املواصالت ٔ�و 

.أ�ماqن العامة ، ٔ�و يف أ�وقات العصيبة oهترب بداmلها 

الفصل أ�ول

!z مyار ٔ�- مش هرىض انك تفضيل سايبة نفسك كده _ 

�سeمتع من mلفها ٕاىل دفء الصوت اUي اعتادت " مyار"وقفت 

سام�ه يف ا�ٓونة أ�mرية، مث امغضت عيBهيا ساحمة �موعها 

.�لهطول ، بل و ممتنية لو حسبت مقلتهيا الروح و خرجت 

 شهور من ا�ٓن ، اكنت تع<ش ح�اة مسeتقرة هادئة مع ٦ق�ل 
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.وا�ها ، ٔ�خر ماتبقى لها يف ت� احلياة 

ٔ�ما ا�ٓن فهGي تعاين من �ٓالم الفقد احلادة و مل �شفى بعد ،  

�ال�ا الوح�د هو نوم تغرق ف�ه �لها �س��قظ ف	�د هذا لكه 

مل .

وبعد¡ن  رضه ٔ�- مش هرىض انفذ ا�يل يف دما�ك ، z مyار _ 

ٔ�- لو طاوعتك انيت ذات نفسك بعد ما تفويق من ده لكه 

!هتعاتب<ين 

ل الوح�د اUي .. اكن املت5دث هو هشام ، حمايم وا�ها  ال̈ر

احمتل اخ	فاءها لك ت� الفرتة و ساندها  لك ماfسeتطيع فع© ، 

µريد ٔ�ن تتربع  لك ما مي� وا�ها فقط ليك ختل ! جمنونة يه 

رشوط العقد مل .. ·رشوط عقد ال µريده ، ولكن احلق يقال 

.µكن �ادية ٔ�بًدا 

<س<	ان ببعض من  اسeتدرات لتوا�ه وقد اح	فظت عيناها ال̈رن
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ٔ�- مش هعاتبك ، وهللا ما هعاتبك z معو هشام ، : ا�مع 

�لعكس ، ٔ�- هعاتبك لو مyفذ�ش ¾يم ، مش �ا¡زة تفضل 

.ٔ�ي ص2 ب<ين و بني العقد ده 

.....�� لو اكن موجود _ 

�� لو اكن موجود اكن : قاطعته بنفاذ صرب من مجلته البغيضة 

حصل كذا ، لكن مبا ٕان �� هللا ¡رمحه دلوقيت فهيحصل عكس 

..لك ا�يل لو اكن موجود كنت هعم© 

!ٕادي نفسك فرصة تفكري _ 

. شهور بفكر ، وهللا ده قراري اoهنايئ ٦ٔ�- بقايل _ 

طب z مyار ، : µهند بعدم ارتياح وهو ميسح ج�ينه بيده قائًال 

ٔ�- دلوقيت مال<ش �ري ٕاين  رضه امجعك بــ ٔ�محد وحتلوا املوضوع 

.ده سوا 

ٔ�- هعمل حلرضتك توqيل ..ٔ�- وال هقابل ٔ�محد وال هقابل د _ 
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.رمسي �لبيع و الرشا و حرضتك تترصف 

ماكÉش د �لب ، ماينفعش طبًعا لـ ٕان ٔ�محد الويص �لييك _ 

.

: سعلت بفعل حسابة من ا�موع التصقت بقمة ٔ�نفها ، مث قالت 

!zرب ، ٔ�- مش �ا¡زة ٔ�ي ص2 ما ب<ين و ب<yه طيب 

طب ٔ�- هتلكم معاه و ٔ�قوË ٕانك تعبانة : فكر قليًال مث قال 

.نفسeًيا دلوقيت و مش �ا¡زة ا¨ة �ري الف�لال دي و Îسطبل

� وال الف�لال دي كامن ، ٔ�- كفاية �ليا Îسطبل و الشقة _ ٔ

.ا�يل فوق�ه ، �ري كده مش �ا¡زة ا¨ة mالص 

!!·س الف�لال مش يف رشوط الوصية : رفع اج�ه �س�yاكر 

!و ا- هعمل  هيا ايه لودي طيب _ 

..�سeي0هيا �لزمن zبBيت _ 
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..·س ٔ�- _ 

مyار امسعي ا�يل بقوÑ �ليه بالش �لبة ، z : قاطعها بنفاذ صرب 

.ٕاما كده z ٕاما مش هنفذ ا¨ة mالص 

mالص : مسحت ¨دران الف�لال بعيBهيا و يه تومÒٔ  رٔ�سها قائ2 

.ا�يل �شوفه حرضتك 

بعد نصف سا�ة اكن هشام خيرج من الف�لال ب<Ô اسeتعدت مyار 

.لتوضب ٔ�غراضها 

 النظرة �ىل ¨انب ٔ�خر ، اكن هناك شا� ، وسeمي ٕاىل د ما ، 

�ىل و�ه تعرب عن لك شئ ، بدايٌة من اج�ني مسeتقميني، ُرفع 

ٔ�دهام ا�ٓن جبدية ، شعر ٔ�سود مصفف بعناية ، ٔ�نف صغري 

شامخ م	ناسق مع و�ه ، مف ٔ�نيق يلتوي دامئًا يف حلظات 
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الغضب ، السخرية و الرتكزي ، و  ريق ذاكء وخ�ث ىف نظرات 

عي�Bه السوداء الصارمة ا�لون اUى طابق لون سرتته اجلåية و 

.بنطاË من القامش العادي وذاءه الالمع 

ار�شف بضعة رشفات م	تالية من ف�yان قهوته و هو ¡راجع 

بعض أ�وراق �ىل مك	به يف ني طرق الباب ٔ�دمه بطرقات 

.م	نامغة 

ادmل z : بصوته اجلاد مل ¡رفع عي�Bه عن أ�وراق و هو يقول 

.فقري 

وليد و ٔ�محد ، ي�شاهبان يف لك شئ ، يف العمل مكعيد¡ن يف 

لكية ا�ٓداب جبامعة أ�سكyدرية ، يف العمل يف رشكة الثاين ، 

.يف خفة الظل ، و خيتلفان يف qون ٔ�محد ٔ�كرث ¨دية و عصبية 

، ! ايه zبين : دmل وليد مبالحمه املرة دامئًا قائًال ·سخرية 

محدì �ىل سالم	ك ٔ�رشقت أ�نوار وهللا
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و كامن : ، فاسeتطرد وليد ) qن ¨اًدا(نظر ٔ�محد ٕاليه بنظرة تعين 

!مش �اج�ك 

!!هو مني ا�يل مد¡ر مني �لظبط : زفر ٔ�محد بضيق قائًال 

هو عشان انت املد¡ر mðد ٔ�سeبوع ٔ�¨ازة و تغطس مادش _ 

!!يعرف انت فني ، ال هنا وال يف اللكية 

...كنت يف شغل ٔ�- وال كنت بلعب _ 

شششش: ðبع ·رس�ة 

قالها وهو يلتقط الهاتف اUي رن �مس هشام احملايم ،

...... السالم �ليمك ، ٔ�- متام وهللا ٕازي حرضتك �امل ايه _ 

، وهللا ٔ�- قولت ! اممم  رضه يعين مف<ش فايدة ... امممم 

، ال احyا نوصل ..... حلرضتك µرتبيل م�عاد معاها حبيث ايه 

حلل ¡ريض الطرفني لكن ٕاهنا تتربع بÒٔمالøها ده هيخرسين  رضه 

، طب معلش ، حرضتك تقولها ٕاين ما ردش �ىل ماكملاتك مûًال 
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 ì مر�متام ارض ، ... حلد ما اترصف و ٔ�شوف هعمل ايه ، أ

.السالم �ليمك .. هللا يعزك zرب 

زفر وهو يلقي الهاتف �ىل املك	ب ٔ�مامه و ¡رجع مبقعده �لýلف 

!دماغها جزمة : قائًال 

!مyار ؟_ 

وهللا ما �ا¡ز ! ٔ�ومال ٔ�يم : اسeتفهم وليد فـ ٔ�¨ابه بنفس الضيق 

ٔ�معل معاها ا¨ة من خططي و ال اورهيا الوش التاين عشان 

.كفاية ا�يل يه ف�ه ، ·س شلكها كده ¨ات لقضاها 

يف غرفهتا حتاول مجع ٔ�خر ٔ�شالء ذqرzهتا ، مجعت صورها معه 

و يه تب�سم وجًعا ، لطاملا اكن وا�ها السeند والعضد ، 

اب�سام	ه فقط اكنت مبثابة شدة مؤازرة �ىل كتف القلب ، لكن 

µهنيدة تالها اسeتغفار يثلهثام  اكء ! ملاذا فعلت هذا يب z ٔ�يب 
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ٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن : توف�ق احلكمي _ ُمعنا_اعتادته ، ولكن كام يقول 

.تصمد �لحياة فال تmٔÒذها �ىل ٕاهنا مÒٔساة 

.جيب ٔ�ن تتوقف عن الباكء اًال 

   

يف اكف�ه سeيالنرتو �ىل شاطي أ�سكyدرية ¨لس الشا�ن 

املهم : يلتقطان ٔ�طراف ديث ال معىن Ë ، ب<Ô قاطع ٔ�محد جفÒٔة 

س<�ك من الرغي ده mلينا يف ا�يل ¨ايني عشانه ، ست مyار 

.هامن 

!z خويف _ 

هو فعًال z خوفك ، اخلزنة ا�يل مش ممكن تتف	ح �ري ببصمة _ 

.صوهتا دي ، ٔ�- شاøك ٕان فهيا مصيبة وهللا العظمي 

: مال وليد جبسده ٕاىل أ�مام ل<شeبك ٔ�صابعه �ىل الطاو	 قائًال 

zبين انت لو 
زلت شوية !! مصيبة ايه هتكون اطة قyب2 مûًال 
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مyاmريك ا�يل يف السام دي و روحت لكمهتا مش هيحصل 

ا¨ة ، لكن انت عامل تقول µرتبيل م�عاد ، حمسسeين انك 

و كامن بـ مبجرد معرف	ك ٕاهنا هتقعد يف ! هتقابل رئ<س الوزرا 

Îسطبل شeيلت خ�� من هناك ، مقدم�ش الس0ت حىت 

!عشان تاليق احلد 

�ىل فكرة بقى ، ٔ�- شeيلت خ�يل من هناك عشان : ٔ�محد بربود 

ما احر�اش ، لـ ٕاهنا مش �ارفة ٕان Îسطبل بتاعي ٔ�ساًسا 

!مش بتاعها 

� شهم احلق�قة مش �ارف من كرت جامي� مفروض تعمل _ ٔ

!ايه 

قالها ·سخرية مل يعرها ٔ�محد ان��اهه وهو ينظر لنقطة بعيدة م	ابًعا 

مش ! املشلكة ٕاهنا جما�ش اللكية بقالها شهر اكمل حلد دلوقيت : 

!فامه يعين هتنجح ٕازاي دي و ال -وية �ىل ايه 
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حضك وليد ·سخرية مث ار�شف رشفات م	الحقة من عصريه 
 Ë١٤وهللا العظمي ، ٔ�بوك و ابوها حصاب بقاهلم جيي : تالها بقو 

!سeنة و حلد دلوقيت ماتعرفوش بعض ٕاال اًمسا و شً� 

هو مع  راكت هللا ¡رمحه : اح	ضن ف�yان قهوته بني يديه قائًال 

اكن مزتمت شوية و كده ، وبعد¡ن ما اكÉش يف �يل ٕاين حمتاج 

.ٔ�عرفها ٔ�ساًسا 

!طب و-وي �ىل ايه ؟_ 

 _ Ñهقو.

بعد �دة z�ٔم و يف شقة متلؤها راحئة اخلشب و شئ من راحئة 

حتاول " �ٓالء"و " مyة"Îسطبل ، اكنت مyار مع صديقاهتا 

.التنظيف بقدر إالماكن لـ ٕازا	 الرتاب و الراحئة 
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!�ىل س�0ل اجلنان انيت : زمت �ٓالء شف	هيا وقالت 

!شكًرا : عقدت مyار اج�هيا ويه تنقل أ�iث قائ2 

zبBيت اكم وادة بتجيلها فرصة زي فرصتك كده ، وال انيت _ 

!�اوية مرمطة وmالص 

وال �اوية مرمطة وال ا¨ة ، الباب ا�يل جيي� مyه الرحي _ 

.اقف© بÒٔلف ضبة ومف	اح 

!هو ٔ�محد سعد رحي ؟_ 

!ده معطر جو z ٔ�يم : مث ðبعت ويه تض5ك 

!اتلمي : اب�سمت مyار رمغ عهنا قائ2 

ٔ�- حبسب هاليق : صعدت مyة السالمل اخلش�0ة ·رس�ة مرة 

!·س " سeتورم"خ�ول كتري مالق�ش �ري 

� ، ٔ�محد : سعلت مyار بفعل الرتاب اUي تعلق  رئ�هيا قائ2 ٔ
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!شال اخليل لكها و ماسابل<ش �ري سeتورم ·س 

ا¨ة ، هو مف<ش دم mالص : �ٓالء �س�yاكر من مyة  z ايي<�ه !

يعين احyا هنا �دود ح�لنا وانيت -ز	 تتفر� �ىل Îسطبل ؟

وهللا z : جتاهلهتا مyة ويه جتلس فوق ٔ�د املقا�د النظيفة قائ2 

مyار انيت جمنونة ، فهيا ايه يعين ملا تتجوزي واد غين و تع<يش 

يف ماÑ و ماË ، وابقي zسeيت اشرتي �لفلوس رواzت حتيب 

!فهيا 

ال وmدي الك�رية ، طلع هو ٔ�محد سعد املعيد ا�يل : �ٓالء بزنق 

!بيجيلنا بدل دكتور مصطفى ال�ين 

شئ يف مyة تغري ، شئ مل يلحظه ٔ�د ، اولت ال�ش0ث بÒٔذzل 

!وهللا جبد ؟: اب�سامة طردهتا املفا¨Òٔة ويه تقول 

mالص بقى ، موضوع و mلص : مyار ويه �سعل iنية ·شدة 

!و مش ابة اµلكم ف�ه ... 
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ارمتت مyة يف ٔ�حضان الصمت �© خيفف وطÒٔة أ�مل م	عل2 

É�ٕشغالها �لعمل ، و بقلهبا اكنت �سeمتع ٕاىل تذمر �ٓالء و حماوالهتا 

.املسeمتيتة لتغيري رٔ�ى مyار 

و يف ب<ت مرمي ٔ�خت ٔ�محد ، دmل زو�ا الشقة و ما اكد ٔ�ن 

يغلق الباب mلفه حىت فوجئ بـ ٔ�محد خيرج من املطبخ وهو 

حيمل يف يده qوً� من العصري ، و لــ مزيد من إالسeتفزاز بدٔ� 
!fرشبه بصوت مقزز 

!انت بتعمل ايه يف ب<يت ؟! هللا يقرفك : رفع معر اج�ه قائًال 

!·رشب العصري : ارمتى �ىل املقعد بÒٔرحيية قائًال 

لس �ىل أ�ر¡كة قائًال  ال : mلع معر سرتته مك	ف�ًا بقميصه ̈و

!وهللا معندqومش عصري يف ب<	مك ؟

� mلص ، مث مال ٕاىل أ�مام ليضع الكوب : بضحكة ¨ان�0ة قال ٔ
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الق�تين قريب من هنا قولت �ٓ� : �ىل الطاو	 و جبدية قال 

ٔ�رشب العصري عندمك ، ب<ت ٔ�خيت ماكين ومطر  وال انت 

!عندك رٔ�ي ðين ؟

بطرف عينه نظر ٕاىل ٔ�قدا�ا الواحضة من حتت عقب �ب الغرفة 

!يعين يه مقالتلكش : قائًال 

ماتدmلن<ش يف : هز رٔ�سه وهو يلتقط الرميوت كنرتول قائًال 

!تفاصيل z مدحت 

طيب ارشب العصري و اµلك �اì ، : هنض معر بقوة وهو يقول 

.m�ٔلص شاور Îق�ك مش<ت 

و ¡رضيك Éِِس<�ك ¡روح : بدهشة مد ساقه �ىل الطاو	 قائًال 

!يف انصاص ا�ليايل كده 

!يبقى قالت� : ¨لس iنية قائًال بغيظ 

وربنا ما قالتيل تفاصيل ، قالتيل ا
مك : حضك ٔ�محد ·شدة قائًال 
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.ز�النني مع بعض ·س 

ٔ�- تعبت z ٔ�محد ، : و ٔ$نه ا
هتز فرصة �ل5ديث فقال م	Òٔ#ًرا 

مش �ارف امعلها ايه ، �ا¡ز ٔ�حس اهنا �متة بيا ، ·سعاديت و 

راحيت ، �شاركين ح�ايت و ٔ�فاكري ، ٔ�القهيا موجودة و فاضيايل 

يف ٔ�ي وقت حمتا�ا ف�ه ، و حتفظ رس- و ماتطلعهوش  را ، 

يعين لو يف مشلكة مش الزم حتكهيا لص5اهبا ، حمتاج ٔ�حس اهنا 

!ح�ي0يت بتا�ة زمان و دلوقيت زاد احلب  كوهنا مرايت 

دية ٕاال ٔ�ن ٔ�محد خسر  و رمغ التÒٔ#ر وعقد اج�ني معر بضيق ̈و
و مش �ا¡ز كامن: قائًال _ øعادته_مyه  (DVD)، (DVD) 

!�ادي قول ماتتكسفش ؟

الصغرية ،" نورهان"مل جييبه معر �ري بنظرة امشزئاز مث دmلت 

اليت اس��قظت �ىل صوهتام ،·رس�ة السهم واmرتقت ذراعي 

!mالوووو : ٔ�محد قائ2 
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نوور ح�يب : وقف ·رس�ة ليقذفها يف الهواء مث يلتقطها قائًال 

!mالو ، وحشeت<ين mالص وهللا 

ا- هاقوم m�ٔد شاور ، و شوف : بدل معر نظره ب<هنام قائًال 

.هتنام فني لـ ٕان ا- بنام جyب نور 

! نعم يعين ، وا- هنام �الكyبة ؟: ·سخرية اح	ضن نور قائًال 

!انت مف<ش ذوق�ات mالص كده 

انت ٔ�خر واد تتلكم عن اUوق�ات ، ده انت !! ذوق�ات ايه _ 

قربت تنقل ب<	مك لكه عند- ، وبعد¡ن ا- معري ما هدmل 

.أ�وضة دي �ري ملا تيجي بنفسها تتÒٔسف 

لكن ٔ�- مش هعرف ٔ�-م .. zمع  راح	ك ، يف يوم ðين _ 

ٔ�- هنام يف ٔ�وضة نور وmد نور تBميها ... �الكyبة ، عندي فكرة 

.ماب<yمك زي احلائط العازل كده 

اµريق اµريق  كرة تتجوز و �شوف ا�يل ٔ�- : لوي شف	يه قائًال 
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.شايفه 

اmذ طريقه ٕاىل امحلام ب<Ô �سلل ٔ�محد ٕاىل غرفة مرمي ، و بصوت 

.ٔ�- كده معلت ا�يل �ليا: مyخفض طرق خبفة �ىل الباب و قال 

مث دmل غرفة نورهان و m�ٔذها معه �القًا الباب من ا�اmل 

.�ملف	اح 

!mالو _ 

!نعم z روح قلب mالو : رøع �ىل رqب��ه ليقارهبا طوًال قائًال 

!هو �� و ماما هيتطلقوا _ 

نظر ٕاىل عيBهيا م�ارشة ، بل و ود لو اmرتق رٔ�سها الصغري و 

ٔ�خرج ت� الفكرة متاًما من عقلها ، qيف يفعالن هذا بصغريهتام 

!؟
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ٔ�نقذه الهاتف اUي _ محًدا ì_اكد ٔ�ن يعلق بـ ٔ�ي شئ، لكن 

!السالم �ليمك : رن فوقف تدرجيًيا وهو جييب 

!وحشeتك حص ؟_ 

ششششش" : نورهان"وضع سeبابته ٔ�مام مفه قائًال لــ 

ٕاىل " نورهان"مث وضع الهاتف �ىل الكومود و ابتعد عنه امًال 

" نورهان"الرشفة ، فكرة ما جعلته يعود و يعطي الهاتف لــ 

.اµلكمي : قائًال بصوت مyخفض 

!السالم �ليمك : بضحكة التقطت نورهان الهاتف قائ2 

!ايه z بطة انيت مني ؟_ 

.ٔ�- مش بطة ٔ�- نور ! بطة _ 

!نور مني يعين ؟! مايش z نور _ 

!طب قويل انيت أ�ول انيت مني انيت _ 
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اممممممم شلك ٔ�محد بيلعب ، طيب ابقي سلمييل �لىيه بقى _ 

.، و zخبتك zسeيت انه قا�د معايك 

!مني دي ؟: ا�لقت الهاتف فاسeتغربت نورهان قائ2 

مش : ٔ�¨اهبا ٔ�محد وهو جيلس �ىل الفراش بــ اب�سامة قائًال 

.�ارف 

مyذ وفاة وا�ه و ت� احملادiت ، ال تBهتGي ٔ�بًدا ، ٔ�ح�اً- 

، ٔ�م ٔ�هنا جمرد طالبة ! fسeتغرب أ�مر ، هل Ë �القة بوا�ه ؟

يف اجلامعة ، و لرمبا µكون موظفة يف الرشكة ، لكن أ�مر املؤكد 

اهنا تعرفه معرفة خشصية ، فلكام بدل رمق هاتفه عرف	ه و اتصلت 

!به 

قطع ح�ل ٔ�فاكره طرق معر �ىل الباب ف�صوت مyخفض قال لـ 

!ششش ماتعمل<ش صوت ، ٕاكننا -ميني مايش ؟" : نورهان"

كمتت حضاكهتا بصعوبة ويه جتلس جبانبه واضعة يدها �ىل مفها 
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ارض : قائ2 .

طب و ربنا  كنت : بنفاذ صرب اول معر ف	ح الباب قائًال 

.�ارف انك ندل ، مردوداz Ñ ٔ�محد 

لطاملا اعتقد ٔ�محد ٔ�ن احلل أ�مûل حلل مش�هتام املوا�ة ، 

فلكام ابتعد معر زادت مرمي عناًدا و ابتعاًدا و صب االثنني ¨ام 

عندهام فوق رٔ�س الصغرية ، ت� اليت فشلوا ¨ًدا يف ٕاخفاء 

!مشالكهام عهنا ، فصار الطالق هيدد عقلها الصغري 

ٔ�ما معر ، ف5من داm© اكن مرسوًرا ، ðق لها ، فمتىن ٔ�ن µكون 

    ت� خطة مد رة بني الطرفني ليýلو هلام اجلو مًعا ،

متين ، وسقطت ٔ�مyياته �ىل ٔ�رض الواقع مهتشمة ، مفا ٕان دmل 

دها -مئة ، اول ٕاداث صوت لـ ٕايقاظها لكن بال  الغرفة ̈و

، �س�سالم د#ر نفسه حتت الفراش مسeتغفًرا و ! ¨دوى 

.حموقًال 
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ٔ�ما يه ، خفافت ٔ�ن يعرض عهنا و جيرح كربzؤها ، فاس�سلمت 

لنوم مصطنع يبدده الشوق لهذا اUي يبعدها عنه بعض 

.السeن�ميرتات 

الفصل الثاين

ٔ�ول لي2 تقضهيا ودها هنا يف مyطقة تدعى الك�نج مريوط 

�السكyدرية ، السكون الشديد جعلها تقلق من ٔ�قل صوت ، 

التحفت بغطاهئا ج�ًدا و يه حتاول النوم ، لكن جفÒٔة فزعت �ىل 

" !ر�د"يليه نباح " سeتورم"صوت صهيل 

حبذر شديد تلمست قدمهيا أ�رض لتبحث عن ذاهئا ومث 

ال لن جتع© ي�سلل ٕاىل ! تفقدت املشهد من -فذهتا ، اخلوف ؟

�ì يه ٔ�قوى من ٔ�ن تبيك ، ا�لهم انت .. قلهبا ، يه ٔ�قوى 

..الصاحب يف الفقد و السفر 
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! µ�ٔرى لهذا الس0ب ، ٔ�مر وا�ها ·رشوط الوصية العقمية ت� ؟

ا�لهم ��د بني الوصية وبني ٔ�محد ، ا�لهم ٔ�غيش عي�Bه عهنا .. رمبا 

...zرب ، zرب ال تذلها ٔ�مامه 

مyذ ثالث سeنوات ويه م	علقة �ملعيد ٔ�محد سعد ، تعلق ٕازداد 

... يوًما بعد يوم حىت بلغ سeيل التعلق ز�ه وحتول ٕاىل حب 

مجعت عنه لك املعلومات اليت اسeتطاعت ٔ�ن جتمعها عنه و 

و عندما ... ظلت مyتظرة ٔ�ن يعريها نظرة و لو �خلطÒٔ يف يوم ما 

رمحه _اك�شفت ٕان ٔ�محد سعد ماهو ٕاال ا ن مع سعد احلس<ين 

رشيك وا�ها ، اعتقدت ٔ�ن احلمل قد دىن ¨ًدا ليصبح _ هللا

m�ٔذت وق	ًا qبًريا ال تفكر ٕاال يف .. واقًعا ، و بوفاة وا�ها يه 

وا�ها و وفاته ، و جزء صغري ¨ًدا من عقلها متىن لو حرض 

ٔ�محد ليعزهيا فقدها ، لكyه مل حيرض ، بل و مسعته ينعهتا �ملد�2 

!و الغبية دون ٔ�ن ¡راها حىت 
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اعتقدت اهنا اسeتفاقت من ح�ه و قررت ف	ح الوصية ، و ٕاكهنا 

ف	حت معها جرح مل ¡كن قد اندمل بعد ، فقد ٔ�وىص الوا�¡ن 

 زواج الطرفني ٕاما هذا ٔ�و التربع �لـ ٔ�مالك ،،، وا�ها اكن 

ا و وافقه  ً̈ خيىش ٔ�ن تق	لها الودة بعده فــ اخ	ار لها ٔ�محد زو

فقط لو اكنت .. سعد احلس<ين ، دون اس�شارة الطرفني ، فقط 

الظروف ٔ�فضل oمتنت موقًفا مûل هذا و جعلته حيهبا رًمغا عنه ، 

لكن يه ا�ٓن ل<س ٕاال ي�مية لن يmٔÒذها ٕاال من �ب الشفقة و قد 

ي�yاىس غباءها و داللها من ٔ�¨ل املال و املصاحل ، Uا قررت ٔ�ن 

ت�0ع لك شئ و µرفض اUهاب لف	ح اخلزنة ببصمة صوهتا يك ال 

.¡كشف ٔ�مر الوصية 

يف اليوم التايل ، دmل ٔ�محد مك	به يف اجلامعة يف جع2 ، ما ٕان 
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!ها ج�بت ا�يل قولت� �ليه ؟: ر�ٓى وليد اس��قه القول 

!zمع قول صباح اخلري _ 

!صباح اخلري ج�بت املعلومات ؟_ 

-دية بتا�ة شeئون الطلبة : وضع ٔ�مامه �ىل املك	ب مغلًفا قائًال 

!ذلتين �ىل ما ادهتويل 

رفع ٔ�محد اج�ه ·شك حتقق مyه بف	5ه �لملف فـ ٔ�لقاه �ىل 

هشوف ! ¨ايبيل ملف اللكية بتاعها ؟: املك	ب بعصبية قائًال 

اهتا يف الثانوية العامة  وهللا العظمي ٔ�- قليب اكن !! ايه د̈ر

اسس .

!ٔ�ومال انت كنت �ا¡ز ايه : بدهشة 

كنت �ا¡ز : مل ينظر ٕاليه وهو يعقد اج�يه م	صف5ًا امللف 

!معلومات عهنا ، معلومات مش امللف ، اميش z وليد 
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.ٔ�- �لطان اين ·سا�دك وهللا _ 

طب معلت ايه يف : قالها و اكد ٔ�ن خيرج فاسeتوقفه ٔ�محد قائًال 

!املوضوع التاين 

!ماتقدرش �سeتغىن عين : وليد �ب�سامة انتصار 

!ٕاmلص _ 

إال�الن م	علق من ام�ارح : وليد بربود وهو يضع يديه يف ج�به 

.�ىل م�ين العميد 

!تف	كر هتيجي ؟.... �سمل  z وليد وهللا : اب�سم ٔ�محد شاqًرا 

يف ٕادى املطامع الشهرية جبانب اBمع أ�ديب ، عبAت مyار 

!مش �ارفة : ·شوكهتا يف طبقها بيÒٔس قائ2 
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!هو ايه ا�يل مش �ارفة هو ده كامن جواز : �ٓالء حبدة 

ا�لهم اغزيك z : مث ðبعت بعد ٔ�ن خفضت من مسeتوى صوهتا 

شeيطان ، zبBت احلالل ماتعمل<ش يف نفسك كده ، ماندفyويك 

.ٔ�حسن 

وليد ب<�قوا مع . ٔ�محد و د. ٔ�صًال �ىل طول د : مyار بالم�االة 

!بعض ، فــ q�ٔيد هو ا�يل قاË يعمل كده ، شفقة  رضه 

ده ب<yا و بني ! هتخرسي ايه ، قولييل هتخرسي ايه : �ٓالء 

.وليد و اطلعي .  ثواين تقريًبا ادmيل شويف د٧اللكية 

!مyة ، انيت ايه رٔ�يك ؟: مyار 

!هاه : مyة 

وهللا مش �ارفة امعل ف�كوا ايه وادة �ىل طول : �ٓالء بضحكة 

!ماÑ انيت كامن ف�يك ايه ؟... مسافرة و التانية ه�شلين 
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.عشان Îم	5ا-ت و كده ... مال<ش ·س : مyة برتكزي 

ٕامح ، ا�يل واmد عق� z ضناz ، ال�م : مyار ويه تغمز بعيهنا 

 zده م�يالكش معا!

!ٔ�ومال بيالك  را ؟: مyة ·شeبه اب�سامة 

ربنا fساحمك �دييت البت بــ : رضبت مyار �ٓالء �ىل كتفها قائ2 

!خفة دم ٔ�ه� 

.�ىل فكرة ٔ�- ديم خف�ف لودي : مyة بغيظ اد 

الحظت مyار سوء نربهتا لكهنا مل �شÒٔ ٔ�ن تفسد ٔ�ول خروج لها 

طب احyا اسفني z رfس ، : مyذ وفاة وا�ها فضحكت قائ2 

!وليد ده ؟. قولييل ايه رٔ�يك يف موضوع د

هو قال أ�ويل �ىل ا�فعة وانيت أ�وىل �ا�فعة ! ٔ�- مايل _ 

!مش ٔ�- ، املوضوع خيصك لودك 
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يه مالها : �ٓالء ويه تبدل النظر بني االثن�ني مشرية ٕاىل مyة 

!دي

مش �ارفة ، ماz Ñ مyة يف : مطت مyار شفهتا السفلية قائ2 

ا¨ة مضايقايك ؟

� مال<ش ، ها هرتوحوا اللكية وال ايه ؟: زفرت بضيق قائ2 ٔ!

� مالوش لزوم ، ٔ�- هÒٔ¨ل السeنادي : مyار حبزم ٔ.

حسبت �ٓالء حق�بة يد مyار و ٔ�خرجت مهنا مال حساب املطعم 

يال ب<yا ق�ل ما ارµكب جyاية ، يال �ì �لييك ربنا : قائ2 

!هيد¡يك z مyار 

.يعين ، طيب هللا املسeتعان يال ب<yا ... مش �ارفة : مyار بقلق 

امحلدì : اب�سمت �ٓالء ·رسور و يه تضغط �ىل يد مyار قائ2 

.يال ب<yا 
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عندما دmلوا اجلامعة تفرق ثال#هتم ، مyة تعللت �Uهاب لتفقد 

جحاهبا و زيBهتا ، �ٓالء ذهبت لتصور لــ مyار احملارضات املتÒٔخرة ، 
وليد ·شÒٔن إال�الن اUي �لقه �ىل �ب . ومyار ذهبت لتقابل د

العميد طالًبا من مyار  راكت الطالبة �لفرقة الرابعة و أ�وىل �ىل 

ا�فعة �لثالث السeنوات السابقة �لحضور ٕاىل مك	به و 

.Îشرتاك يف التدريب العميل جماً- 

!ادmل : طرقت الباب حبذر جفاءها صوðً من ا�اmل 

ف	حت الباب و دmلت ، ولكن ق�ل ٔ�ن تف	5ه �لاكمل اكن 

!عقلها قد µرمج الصوت ، ليهتا ما ف	حته 

.السالم �ليمك : سعلت خبفة ويه تنظر ٕاىل أ�رض قائ2 

اب�سم وهو ¡هنض من �ىل مك	به و fشري ٕاىل املقعد ٔ�مامه قائًال 
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.و�ليمك السالم ، اتفضيل z مyار : 

اكنت µرتدي كزنة صوف�ة زيتونية ا�لون و جون2 سوداء و ذاء 

زيتوين  رق�ة �الية ، ٔ�ما جحاهبا فاخ	لط �ٔ�سود و الزيتوين ، 

.ٔ�-قهتا ، شئ يعرفه عهنا ج�ًدا 

ٔ�نG قلهبا بعذاب حييك عن ليال مضت ، و اسeترت و�ها ب�Aاب 

اخل�ل ويه µركز برصها �ىل الس�ادة الصغرية اليت افرتشت 
!وليد ¨ه اoهناردة ؟. هو د: ٔ�رض املك	ب قائ2 

!اتفضيل اقعدي z مyار: ٔ�شار iنية ٕاىل املقعد بنفاذ صرب مكرًرا 

هو اكن �عت ٕانه : µرqت املق�ض وسارت خطوات بطيئة قائ2 

.�ا¡زين 

.ٔ�- ا�يل كنت �ا¡زك مش دكتور وليد _ 

ما ا- لو كنت : متاًما كام توقعت ، فاب�سم اب�سامة ¨ان�0ة م	ابًعا 

 Ñت<ش ج�يت طبًعا زي ما  هتريب بقاy٦قولت� ٕانه ٔ�- مك 
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!شهور

الباب املف	وح �ىل مرصاعيه جعل وليد يدلف ٕاىل ا�اmل دون 

: اس�Hذان و لكن ما ٕان ر�ٓها ، ابتعد خطوتني ٕاىل اخللف قائًال 

.�ٓسف مك�yش اعرف ٕانك هنا 

�شeبAت حبق�بهتا ويه �شعر �خ	ناق من راحئة دmان جساjر 

لو مسحت z دكتور ٔ�- مش فامهة ا¨ة ، : وليد قائ2 بــ دة 

حرضتك كنت معلق ٕا�الن ٕاين الزم ٔ�� عشان تدريب مع 

ٔ�محد بيقويل ٔ�- ا�يل كنت . حرضتك وملا ج�ت هنا الق�ت د

!وليد . �ا¡زك مش د

وطي صوتك ٔ�وًال : ٔ�محد حبزم 

اكنت بقرص قامهتا �شعر ٕاهنا تقف بني معالقني ، حتاول ٔ�ال 

iنًيا : �سعل  لك قوهتا ، فـ التقط ٔ�محد مفاتي5ه وهاتفه م	ابًعا 

ماكÉش عندي طريقة �ري دي اسeتدعي حرضتك  هيا ، لو 
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.مسحيت اتفضيل معاz دلوقيت 
روح نف	ح اخلزنة 

داث و راحئة ا�mان غزت لها mالz املخ حفللهتا و مسحت �أ

.ٔ�و يفقدها وعهيا ... لغشاء ٔ�سود مسيك ٔ�ن يغيش برصها 

نظر ٔ�محد ٕاىل وليد بدهشة ، مث ·رس�ة نقلها ٕاىل العيادة بداmل 

ٔ�فهمته ... اجلامعة و اتصل وليد بÒٔخر رمق �ىل هاتفها ، �ٓالء ، 

�ٓالء ٔ�ن أ�مر ل<س هبذا السوء و ٔ�ن ت� احلا	 تتكرر بصورة 

،" الربو"دورية لــ ٕاصا هتا مبرض    

نُقلت ٕاىل مس�شفى mاص حتت ر�اية ٔ�محد ، و ظل مyتظًرا 

.�خلارج مع �ٓالء و وليد 

و مع تÒٔخر الوقت اضطر وليد ٔ�ن ¡رل ، ب<Ô بقي ٔ�محد و �ٓالء 

.و وا�هتا اليت ٔ�تت تبا�ًا 

بعد مyتصف ا�ليل اسeتفاقت مyار من غيبو هتا و صلت شكًرا 
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ì �ىل ا�ادة روLا ٕاoهيا iنية ، بعدها طلب ٔ�محد من �ٓالء ٔ�ن 

�سمح Ë ��خول ليطمنئ �لهيا ، و بعد شد و ¨ذب مع مyار 

نعم رًمغا عهنا و ل�شكره فقط ... وافقت رًمغا عهنا ل�شكره فقط 

!و ل<س لـ ٔ�ي س0ب ٔ�خر 

!السالم �ليمك ، ٕازيك z مyار ؟: طرق الباب و دmل قائًال 

.و�ليمك السالم ، امحلدì : متمتت مبا fشeبه 

.و�ليمك السالم اتفضل zبين : يف ني قالت وا�ة �ٓالء 

اتفضل ايه انيت بتعزم�ه يف ب<	مك z : �ٓالء بصوت مyخفض ¨ًدا 

ا¨ة !

�سeب0ت يف شeبه حضكة اولت مyار كمتها ، يف ني فهمها ٔ�محد 

محدì �ىل سالم	ك ، و ٔ�- ٔ�سف وهللا : خطÒٔ فاب�سم قائًال 

.صدق�ين ماكÉش قصدي .. جبد �ا�يل حصل ده 

امحلدì �ىل لك .. حمصلش ا¨ة : عقدت اج�هيا جبدية قائ2 
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ال .

طيب ٔ�- قا�د  را لو : الحظ ف	ور د¡هثا فسعل ٕ�حراج و قال 

.بعد ٕاذ
مك ... عوزمت ا¨ة 

:ما ٕان خرج حىت غنت �ٓالء ·سخرية 

حفني ٔ�- ال ٔ�قول ٔ�ح�ك

!مفعناه ٔ�ين ٔ�ح�ك ٔ�كرث 

اجلدع ا ن : لكزهتا مyار بضعف يف ني حضكت وا�هتا قائ2 

الل z مyار ، ماتعرف<ش اكن �امل ٕازاي عشانك !

!قوليلها z ماما قوليلها : زمت �ٓالء قائ2 

!ده عشان هو الس0ب يف ا�يل ٔ�- ف�ه ·س : مyار بضعف 

ماما : اولت وا�ة �ٓالء ٔ�ن تقول ش<Hًا لكن �ٓالء ٔ�وقفهتا قائ2 

افقدي أ�مل ، دي فقرية و هتتعبنا ، ده كفاية ٕانه قا�د  را 
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.عشانك zمفرتية و مش رايض ¡روح 

تًبا Ë ، فليذهب ٔ�و جيلس ل<س لها شÒٔن به ، مل تطلب مyه ٔ�ن 

fسeتدعهيا ٕاىل مك	به و يضعها يف موقف øهذا ، و مل تطلب مyه 

 Ëه ٔ�ن يعود ٕاىل مزنyٔ�ن حيرضها ٕاىل املس�شفى ، ولن تطلب م

.اكن ٔ�قىس عندما نعهتا مبا ل<س فهيا ! ، قاسeية يه ؟

ٔ�رخت جسدها يف حماو	 �لتýلص من طنني �ٓالء �لنوم فعدلت 

ٕ�ذن هللا الصبح .. -يم zبBيت : لها وا�ة �ٓالء الوسادة قائ2 

.هتبقي زي الفل 

اكن ٔ�محد قد ٔ�دmل رس¡ر¡ن يف الغرفة لـ �ٓالء و وا�هتا فـ اسeتعدا 

.هام ٔ�يًضا �لنوم ، وهللا �ام فعلت فلن توفهيام حقهام ٔ�بًدا 

ٔ�ما �خلارج ، خرج ٔ�محد ٕاىل الرشفة يف الردهة و اتصل بوا�ته 

ليطمئهنا �ليه ، و ما اكد ٔ�ن يعود ٕاىل مقعده حىت رن هاتفه iنية 
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!! ٔ�فyدم : ، بنفاذ صرب وعصبية انفجرت بدما�ه ٔ�¨اب قائًال 

!�ا¡زة ايه سeيادتك ؟

!�ٓه عشان خطي0	ك : املتص2 

!خطي0يت ؟: ٔ�محد بــ اس�yاكر 

.ايه ده انت ماتعرفش اهنا خطي0	ك _ 

.وهللا انيت ٔ�درى معلش : ٔ�محد بضيق 

طبًعا ٔ�- ٔ�درى ، لو روحت الشقة ا�يل فوق Îسطبل _ 

هتعرف ليه .. دلوقيت هتعرف لك ا¨ة هتعرف اهنا بتýد�ك  

مyار  هترب و مش �ا¡زة تف	ح اخلزنة ، الرس هتالق�ه يف 

zدوبك تلحق بقى ق�ل ما مyار .. الكومدينو ا�يل جyب الرس¡ر 

.µروح شقهتا ، سالم 
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ٕان مل ميكyك العامل من الشعور بـ السعادة ، فــ اغرقه بÒٓالمك و ( 

)حقدك 

!تقريًبا عرف	وا من يه .. اكن هذا هو م�دٔ� املتص2 

الفصل الثالث

ضعوا ٔ�نفسمك يف ماكنه و احمكوا ، مل يÑP نفسه فــ ·رس�ة 

الرحي اسeتطاع الوصول ٕاىل qينج مريوط و الوصول ٕاىل الشقة 

الصغرية ، و مبا ٔ�ن أ�سطبل ٔ�ساًسا ملكه ، فقد اكن حيمل 

مف	اح الشقة ، دقائق معدودة و اكن بيده خطاب صغري مك	وب 

"ٕاىل مyار"�ليه 

ف	5ه لريى حروفًا خطها وا� مyار بنفسه
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.. مyار ، لك يوم ق�ل ما ا-م ·س<�� اجلواب ده �املك	ب " 

لك يوم خباف لو مت وانيت تبقي لودك ، من يوم ما ٔ�مك هللا 

¡رمحها توفت و انيت لسة ح	ة محلة محرا كنت داميًا ابص� و 

zرب هو ٔ�- هع<ش حلد ما اشوفها ب�	خرج و ! اقول zرب 

كنت mايف ، و �ىل طول mايف ، mايف عشان �لـ .. تتجوز 

سا�ات بقول .. ٔ�سف ا- وانيت مالناش �ري بعض يف ا�نيا دي 

لنفيس µzرى ٔ�- ظلمتك ملا رفضت ٔ�جتوز زمان و قولت هر هيا 

بنفيس و نبقى وÉس لبعض ، مش ¨ا¡ز لو كنت اجتوزت اكن 

!ربنا رزقك بـ ٔ�خ وال ٔ�خت �ساندوا بعض يف احلياة من بعدي 

قرص ال�م ،،، ربنا مارزقy<ش بـ والد لكن رزقين بـ ¨دع ، 

اكن داميًا معك سعد يقويل ..ٔ�محد سعد ا ن معك سعد احلس<ين 

سعد احلس<ين اكن .. �ا¡ز ٔ�خطهبا لـ ٔ�محد و ا- ٔ�قوË بالش 

 ٧طامع فـ كنت mايف ال ¡كون طمعان يف فلوسك ·س بعد 
سeنني شغل مع ٔ�محد ٔ�قدر ٔ�قوÑ ان هو ده الرا¨ل الوح�د ا�يل 
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 سeنني و اكن ٤اjمتنك �ليه ، قريت فاحتة ٔ�- و معك سعد من 

مفروض ٔ�محد يعرف  هيا ·س فوجHنا بعدها بـ ٕان ٔ�محد خطب 

بBت معته مفاكÉش Ë الزمة ٕاننا نقوË و بعد ما ساب خطي0	ه 

لو انيت ... ف	حنا املوضوع ðين و كتy0ا لك ا¨ة بـ ٔ�سام�مك سوا 

بتقرٔ�ي ال�م ده دلوقيت يبقى ٔ�- مش موجود يف ا�نيا ، شويف 

انيت ٕازاي حمتا¨ة د جyبك ؟ شويف انيت ٕازاي لودك 

.. مالك<ش ضهر ؟ و عشان اليوم ده zبBيت ٔ�- وافقت �اخلطوبة 

الوصية بتقول ٕانك لو واد ف�كوا رفض اجلواز يعترب م	نازل عن 

و ح�اة تعب ٔ�بويك ا�يل شوف	يه بيفين معره ... حقه يف املرياث 

"يف الشغل يوم بعد يوم ما تضيعي تعبه و ت�yازيل عن حقك 

... qرمش ٔ�محد اخلطاب يف يده ، ف� µرقرقت دمعة يف عينه 

لهذا ٕاًذا تنازلت عن مرياTا ، لهذا مل µرد ٔ�ن نف	ح اخلزنة لـ قراءة 
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الوصية ؟

·شدة وهو يدmل الشقة ، فسوى ٔ�محد اخلطاب و " ر�د"نبح 

.ٔ��اده ماكنه كام اكن ، مث ٔ�خرج ر�د و ٔ��لق الباب mلفه 

يعمل ج�ًدا ٔ�ن وا� مyار اكن صادقًا ¨ًدا يف الت�Bؤ ·شÒٔن ٔ�بيه ، ال 

يعمل qيف دث هذا لكyه واثقًا من ٔ�ن وا�ه اسeتغل ضعف 

و ٔ$نه مل ¡كف�ه الظمل .  راكت ليجع© ¡ك	ب مûل ت� الوصية 
!اUي ٔ�ذاقه �لناس يف ا�نيا فـ قرر ٔ�ن fسeمتر حىت بعد وفاته 

qيف عرفت املتص2 اBهو	 ·شÒٔن هذا لكه ، شعر بدوار ! لكن 

!!خيرتق عق© فضغط �ىل ماكحب السeيارة لتقف و لكهنا ال تعمل

.لتصطدم السeيارة بعمود نور و يB	قل ٔ�محد ٕاىل املس�شفى 
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!zبBيت اقفيل السeتا¡ر مش طايقة النور : مyار بضيق 

ال طبًعا ا�كتور قال ٕان نور الشمس �م لييك و ان : �ٓالء 

!الضلمة و العز	 والعمتة ا�يل انيت �اfشة فهيا دي �لط 

ليه دكتور ! ا�كتور قال العز	 �لط ؟: حضكت مyار قائ2 

!ٔ�مراض نفسeية ده ؟

طب و هللا العظمي قا�يل ٔ�ن : �ٓالء و يه جتلس �ىل الرس¡ر 

العلامء خمتلفني هل أ�مراض النفسeية يه ا�يل بتجيب ربو و ال 
.الربو هو ا�يل بيجيب ٔ�مراض نفسeية 

تنفست مyار بصعوبة فصفرت حyجرهتا بقوة ، حضكت �ٓالء قائ2 

!ا�يل fسمعك يقول �لعة هارمونياك : 

.هارمونياك ابيض ان شاء هللا _ 

ال ٔ�- : قاoهتا ويه µهنض من �ىل الفراش فضحكت �ٓالء قائ2 
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.كده اتطمنت �لييك mالص 

راحئة غريبة عبAت ·شقهتا ، ال تعمل ٔ�تعلقت ت� الراحئة بـ ٔ�نفها 
! نعم ؟... مyذ ٔ�ن محلها ٕاىل عربة إالسعاف ٔ�م ٔ�ن لها س0ب �ٓخر 

! ٔ� ٔ�هنا اكنت فاقدة الوعي عندما محلها ؟! ماUي �سeتغربونه ؟

!نعم فقدت وعهيا لكهنا مل تفقد اسة الشم و mاصة راحئته 

دي : مسعت �ٓالء طرق �ىل الباب ، فـ ٔ�رسعت �لف	ح قائ2 

!q�ٔيد مyة بقى 

�ٓالء ، : اكدت ٔ�ن تف	ح الباب يف ني 
هبهتا مyار ·رس�ة 

!احل�اب

!دي مyة _ 

!افريض طلعت مش مyة : وضعت مyار يدها يف وسطها قائ2 
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رشدي ٔ��ظة وال ! و انيت مني هيجي� z حرسة : �ٓالء ·سخرية 

!صالح ذو الفقار 

� ٔ�محد مظهر zخيت _ ٔ!

فعًال مسeت�Bة ايه من وادة بتحب ٔ�محد : حضكت �ٓالء قائ2 

!مظهر 

الباب : ُطرق الباب iنية فضحكت مyار ويه هتندم جحاهبا قائ2 

.رو  اف	حي الباب ... 

التقطت �ٓالء احل�اب و ارتدته لتف	ح الباب و تقف mلفه قائ2 

ادmل z ٔ�محد مظهر ، ادmل z رشدي ٔ��ظة ، : ·سخرية 

...ادmل z صالح ذو الفقار 

�سمرت مyار يف ماكهنا ويه حتاول ٔ�ن µكمت حضكة هددت 

�النف�ار يف ني اب�سم وليد و رفع اج�ه و هو خيطو بضعة 

.خطوات يف الشقة ليظهر لــ �ٓالء 
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ولمك ٔ�ن تتخيلوا الها ، ابتلعت غصة ٕاحراج و غزا إالمحرار 

بل و اكدت ٔ�ن تبيك يف ماكهنا ٔ�يًضا يف ني قال وليد .. وجyتهيا 

!السالم �ليمك : 

.و�ليمك السالم z دكتور _ 

قاoهتا مyار ويه حتاول متاÑ نفسها ملعرفة س0ب وجود وليد هنا 

مش �ارف ٕاذا كنيت .. مyار : ، مل يعطها فرصة لتفكر فقال 

 � z�ٔم حمجوز يف املس�شفى ، ٣ٔ�محد بقاË .·س د .. تعريف وال ٔ

.معل ادثة و اكنت الته خطرية ¨ًدا 

ٔ�نفاسها ٔ�وشكت ٔ�ن ختتفي ، و سطا ٔ�مل اد �ىل صدرها ممتًدا 

.-ح�ة القلب .. -ح�ة الشامل 

!اكنت الته خطرية ، و بقت ؟: �ٓالء بقلق 

بقى ٔ�حسن امحلدì ، ·س هو طالب fشوف مyار : وليد ·رس�ة 

.رضوري 
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مyار ·سخرية عقلية فقط ، و هللا تربٔ� القلب مهنا ، هزت رٔ�سها 

و جو تعبان و هميوت وطالب fشوفين و هناك Îق�مك : قائ2 

!¨ايبني اخلزنة و تقولويل كنيت يف الاكمريا اخلف�ة 

لو اكن ٔ�محد م	عاف�ًا ا�ٓن ، لصب وليد �ليه �ارم غضبه من 

املوقف اUي وضعه به ، لكن الحول و ال قوة يف يده �ري ٔ�ن 

ٔ�- ممكن اس<�� منرة : حيمتل ما يبدر مهنا ، ðبع بعد ٔ�ن µهند 

...املس�شفى تتصيل 

هو ٔ�محد يف املس�شفى : قاطعته حبروف ارتعشت �ىل شف	هيا 

!جبد ؟

دون ٔ�لقاب ، خرجت مهنا بتلقائية تلقاها وليد م	غاضًيا ) ٔ�محد ( 

و هللا العظمي يف املس�شفى ، و يف ا¨ة �مة �ا¡ز : ، جميًبا 

 Ñالعموم هو يف مس�شفى .. ٔ�- معرفش ايه يه .. يقولها�

السالم .. بعد ٕاذ
مك ... ٔ�ي وقت �ا¡زة µرو  ف�ه رو  (....) 
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.�ليمك 

التفت ليخرج و ما ٕان رٔ�ى �ٓالء و يه تتابع املوقف جبدية اب�سم 

 Ëًرا حلظة دخوqذ	رًمغا عنه م.

ارمتت مyار �ىل املقعد بقوة و يه تضع يدها �ىل مفها ، و لمك 

 ©mمتنت ٔ�ن ¡رفق هللا بصدر �اثت به اهلموم و هو ال مي� بدا

!ال ٔ�كرث ... ٕاال قلب واد ال ٔ�كرث 

!مyار : ¨لست �ٓالء جبا
هبا لـ متسح �ىل ذراعها قائ2 

!�ا¡زة ٔ�روح _ 

اتغدي ·س لـ ٕانك .. ارض : ٔ�ومÒٔت �ٓالء  رٔ�سها م	فهمة 

.مÒٔلكت<ش ا¨ة من ٔ�ول الصبح 

ٔ�- من ٔ�ولئك ممن ميوتون ني حيبون* 
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محمود دروfش

نبضت عروق جسدها و شعرت �لهواء حيرتق بداmلها حىت 

اخ	فى ، m�ٔذت ت�yفس بصعوبة و �ٓالء جبا
هبا µرقهيا ، ٔ�ح�اً- 

·سeيطة ¨ًدا اكنت µرفق بــ ٔ�محد من مريضة مûلها و ٔ�ح�ان 

 Ñتغفر هللا ، ال جيوز ٔ�ن تذهب ٕاليه تعمل ذeال .. ٔ�خرى �س

!و لكن qيف ؟. جيوز ٔ�بًدا ، فال رابط ¡ربطها به 

يف اليوم التايل اكنت يف املطبخ �شغل نفسها حبرب مع ٔ�وساخ ال 

µرى �لعني اBردة ، رن هاتفها  رمق غريب ، متنت و صدق متنهيا 

السالم : ، ف	حت الهاتف لكهنا مل جتيب ل�سمع صوته قائًال 

!�ليمك 

هناك قلب حيترض ، يB	ظر املوت ٔ�و يB	ظرك ، ح�ك ٔ�صابه يف 

!مق	ل و عش0	ه السحرية ٔ�نت 
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و�ليمك السالم: بصوت شارف �ىل ٔ�عتاب Îخ	فاء قالت 

.ٔ�- ٔ�محد سعد احلس<ين _ 

: اب�سمت رًمغا عهنا من رو�ة Îمس ، ولكهنا حبزم ٔ�¨ابت 

!ٔ�فyدم ، يلزم mدمة ؟

qيف اسeتطاعت ٔ�ن حتادثه ! لو اكنت ٔ�مامه ا�ٓن �ق رٔ�سها 

!هكذا ؟

� مف<ش ، ٔ�- ·س �ا¡ز سeيادتك تتفضيل و تزنيل الشغل _ ٔ

الشهر ده بدايل ، لـ ٕان ا- مش هيتك	بيل �ىل خروج ق�ل شهر 

!من دلوقيت 

!شغل ايه ؟: مyار بدهشة 

!رشكتنا : اعتدل يف ¨لسeته م	غاضًيا عن ٔ�مل ساقه قائًال 

حرضتك ٔ�- قولت لـ مع هشام : ، تنحنحت قائ2 ) ! 5نا ( 
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!احملايم ٕاين مش �ا¡زة ا¨ة 

ٔ�يوة ، وده ا�يل مفروض حيصل مبوافقيت ٔ�- فقط : ٔ�محد ·سخرية 

.، و ٔ�عتقد ٕان ظرويف املرضية هتÒٔ¨© حلد ما اخرج 

!·س ٔ�- مال<ش ف�ه _ 

!هو انيت ليه  هتريب من املسeئولية z مyار ؟: ٔ�محد جبدية 

!ٔ�رجوك ال تنطق امسي ٔ�بًدا ، كام ٔ�ن أ�مر ال يتعلق �ملسeئولية 

املوضوع مالوش �القة �ملسeئولية mالص �ىل فكرة ، لك _ 

.احلاكية ٕاين مال<ش يف الشغل mالص 

!ما هو دكتور وليد ه<سا�دك _ 

 _ Ñطب متام يبقى دكتور وليد يقوم �لشغل بدا!

!ده �ىل ٔ�ساس ان وليد فايض _ 

!!ٔ�ومال ا- ا�يل فاضية يعين ؟_ 
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!انيت ب�	لكمي  كده ليه : ٔ�محد بدهشة 

.�ادي : اب�سمت ·شeيطانية oمتكهنا من ٕا�اظته 

طيب ٔ�- مضطر ٔ�قفل : ٔ�محد بنفاذ صرب من عقلها الصغري 

عشان معاد ا�وا ،  كرة الصبح µرو  املك	ب و �شويف 

 �.الشغل هناك هيعجبك وال ٔ

!مش راحية : اب�سمت خبفة قائ2 

: ٔ��لق الهاتف دون سامع لكمة ٔ�خرى و اب�سم بيقة قائًال 

.هرتو  وهللا العظمي هرتو  z مyار 

اكنت سeتضطر ٕاىل ! ٔ�ما يه فقضت ليلهتا تفكر ، ما املشلكة ؟

العمل �ا¨ًال اكن ٔ�م ٔ�¨ًال ، و رمبا ¡كون العمل يف رشكهتام ل<س 

صعًبا �لتqٔÒيد mاصة ٕانه ل<س هنا و لن تضطر ملقابلته ٔ�و 
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.فلتخوض التجربة .. احلديث معه 

الفصل الرابع

هاىه مyار هنا µرتدي زهيا العميل ¨ًدا و تتو¨ه ٕاىل ٔ�ول z�ٔم 

معلها ، رفعت كتفهيا و m�ٔربت نفسها مراًرا و µكراًرا ٕاهنا قادرة 

�ىل الق�ام بــ أ�مر ،

مل يتوقف الهاتف عن الرنني طي2 اoهنار ، و m�ٔذت الرسائل 

ترتامك يف صندوق الواردات مابني خشص يطمنئ �ىل ٔ�محد و 

خشص ال يعرف فرييد مقابلته خشصًيا ، سا�دها وليد يف عقد 

ٕاجPع وراء أ�خر ، و سا�دته يه بزتويده  اكفة املعلومات 

.املطلوبة و اليت اسeتطاعت Îسeتحصال �لهيا 

شهر اكمل مر �لهيا و يه يف ت� احلا	 ، �سeتف�ق من نو�ا ، 
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تتو¨ه ٕاىل ¨امعهتا مث تعود ٕاىل ب<هتا لٕالسرتاة قليًال و تتو¨ه ٕاىل 

العمل ، مل �سeتطع مقاب2 مyة ٕاال قليًال ،، فهGي دامئًا تتعلل �لـ 

ٕاÉشغال ، ٔ�ما �ٓالء فقد اكنت �سا�دها يف العمل ٔ�ح�اً- و يف 

.الب<ت ٔ�خرى و يف ا�راسة iلثة 

يف ت� أ�ثناء تعرفت �ىل ¨انب ٔ�خر من جوانب خشصية ٔ�محد 

، رٔ�ته يف خطه الواحض املنظم و طريقة تدوينه �لمالحظات ، 

رٔ�ته يف اهPمه بــ مع© رمغ املرض و حرصه �ىل مقاب2 وليد 

 دقائق يوم�ًا ، ٔ�ح�اً- �لشكر و ٔ�خرى ٣يوم�ًا و �اتفهتا ملدة 

.�لتن�0ه و تلق�هنا املعلومات 

.. اك- يقرت�ن من بعضهام البعض يف بطئ شديد ، و حتفظ ٔ�يًضا 

.فـ مyار ت0ين السدود و ٔ�محد ¡زيدها �لًوا 

وىف ٔ�د أ�zم اكنت مyار ىف املك	ب ، تB	ظر طبا�ة بعض 
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أ�وراق ف� خطفت نظرة بـ ٕاجتاه املس�شفى اUي ¡رقد ٔ�محد 

.بداmلها 

!zشeيýة حرام �لييك ! لسة ب�شeتغيل ؟_ 

صوته جعلها تقفز يف ماكهنا و تنظر -ح�ة الباب املف	وح ف� راح 

!قلهبا خيفق بقوة ، ال تعرف ٔ�ِمن املفا¨Òٔة ٔ�م لـ ٔ�نه ٔ�محد 

!ٔ�محد ؟. د _ 

اoمتعت �ني ٔ�محد بــ ٕاسeمتتاع وهو يتكئ بـ ذرا�ه �ىل الباب قائًال 

!مفا¨Òٔة حص ؟: 

مك�yش �ارفة : ·شلك م	قطع و ٔ�نفاس ٔ�وشكت �ىل إالندiر 

ان حرضتك هرتجع �لرس�ة دى ، ومقولتل<ش ليه طيب كنت 

اصل ا- كنت بطبع الورق دة ماكن مىن ! معلت حساىب 

موظفة إالسeتق�ال ��ها ىف املس�شفى وراحت �شوفه وا- كنت 
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محدì .. و.. هو و.. بطبعه يعىن وىه قالتىل عن ماكن امللفات 

.�ىل سالمة حرضتك 

ا �ىل ج�ينه وهو  ً̈ اقرتب اج�اه املسeتق�ن و qو- جًرسا م	عر

!طب mدي نفسك أ�ول طيب : يض5ك قائًال 

قولت امعلها : ðبع وهو يغلق الباب mلفه و جيلس �ىل أ�ر¡كة 

مفا¨Òٔة �لموظفني و كده ، و من ٔ�ول مادmلت الرشكة عرفت 

لك ا�يل انيت بتقوليه ده ، و عرفت كامن قدرتك �ىل الشغل يف 

.ماشاء هللا �لييك ... الشهر ده جبد 

و ¨لسeته .. ٔ�ذ-ها ٔ�نص�ت Ë ، و عيناها �ىل الباب املغلق 

ا
هتت الطابعة من طبع أ�وراق حفمدت هللا .. ٔ�ما�ا بـ ٔ�رحيية 
: ًرسا و يه تلتقط مهنا أ�وراق لتضعها يف مغلف و تغلقه قائ2 

.ٔ�- معمل�ش �ري املطلوب مين ... شكًرا حلرضتك 

ا- �ارف ايه ا�ىل طلبته مyك لكن مك�yش م	وقع انك : امحد 
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تنجزي لك ده �لرس�ة وإالتقان ده يعىن

شكرًا ، بعد ٕاذن :مyار يف حماو	 لـ ٕاهناء احلوار و اخلروج  

.هودي الورق ده حتت يف احلسا�ت .. حرضتك 

بــ ٕا�اظة خف�فة مل تظهر يف ¾مه اب�سم واقًفا ، اقرتب مهنا فــ 

محمد تعاىل : ابتعدت ليضغط �ىل �از اتصال داmيل قائًال 
.�ا¡زك 

مش الزم تزنيل و تطلعي ،،، لكمي : حسب مهنا املغلف قائًال 

.محمد جيي يودي ا�يل انيت �ا¡زاه 

طرق �ىل الباب تاله دخول محمد اUي ح�ا االثنني و m�ٔذ 

.املغلف و خرج 

بنظرة ¨ان�0ة راقهبا و يه تفرك يدهيا بتوµر ، تبعته بـ ٕامساøها 

طيب ٔ�- مهيش بقى: حبق�بة يدها قائ2 
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!متيش ليه ؟: رفع ٔ�محد اج�ه بدهشة قائًال 

حرضتك ج�ت mالص_ 

!و ايه يعين ؟_ 

!دي رشكتك _ 

� رشكتنا _ ٔ!

ðبع ¾مه و هو جيلس �ىل مقعده mلف املك	ب ! ) _نا ( 

.اتفضيل اقعدي z مyار : مشًريا ٕاىل املقعد ٔ�مامه 

ببطئ ¨لست مسeتجمعة جشاعهتا ف� راحت عيناها ختتلس 

.النظر ٕاىل اخلزنة املوجودة �ىل ميينه 

وليد اoهناردة �اميل حف2 هنا ضيقة كده : اسeتطرد ٔ�محد قائًال 

املوظفني .. مبناسeبة رجوعي �لرشكة ، و انيت ضيفة الرشف 

.�ا¡ز¡ن fشكرويك �ىل الفرتة ا�يل قضتهيا معامه 
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اب�سمت خب�ل فقد m�ٔلف ظنوهنا ب�Bل شديد و اعتدلت يف 

.الشغل معامه شئ رشفين ¨ًدا و ٔ�سعدين كامن : ¨لسeهتا قائ2 

.طيب z سeيت : حضك ٔ�محد قائًال 

ٔ�- هزنل m�ٔديل لفة ðنية يف الرشكة حلد ما وليد : وقف م	ابًعا 

.خيلص ا�يل بيعم© و انيت µكوين �زيت نفسك 

معلش طب ماتعف�ين ٔ�- ، عندي مذاqرة كتري : مyار مبراو�ة 

.¨ًدا و امحلدì ٕان حرضتك رجعت عشان ٔ�لق m�ٔلصها 

ال طبًعا ماينفعش ، ٔ�وًال هتكرسي خباطر : ٔ�محد بــ ٕارصار 

الناس ا�يل حتت مسeت�Bايك ،، iنًيا ٔ�- و وليد اتفقyا ٕاننا Éسا�دك 

انيت و صاح�تك يف ا�راسة زي ما سا�دتو- يف الشغل الفرتة 

.ا�يل فاتت 

�ىل فكرة مف<ش مشالك ،، ٔ�- كنت  روح اللكية : مyار ·شكر 

.�ادي 
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هو انيت لو مسعيت ال�م هيحصل : حضك ٔ�محد مقاطًعا ٕاzها 

ا¨ة ؟!

: مyار جبدية مفا¨Òٔة بعدما الحظت تطور ٔ�سلوب احلديث معه 

!نعم ؟

بتقفيش جفÒٔة اسeتغفر : التقط مفاتي5ه وهو يقف بربود مصطنع 

!هللا العظمي ، يال هBس�yايك دق�ق	ني و µكوين حتت 

خرج وهو يض5ك خببث ، ال يعرف ملاذا fسeمتتع بــ ٕا�اظهتا و 

رؤية ج�يهنا يتجعد بغضب ، مثة شئ حيدث ب<هنام ، شئ ال ميكyه 
التحمك ف�ه ، شئ يعمل ٕاهنا ال µريده و تفضل ٔ�ن تتربع برثوهتا لكها 

ف� اب�سمت يه من طريقة .. �ىل ٔ�ن يو¨د ب<هنام ، شئ m�ٔافه 
ديثه معها ،،

دmلت مyار حاممه اخلاص و ٔ��لق	ه ج�ًدا mلفها ، مث فكت 

جحاهبا و mلعت املطاطة اليت تمل شعرها ، ٕاهنا تظهر يف ا	 
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!فوىض 

غسلت و�ها �ملاء البارد ، مث احننت حىت خرصها و مررت 

ٔ�صابعها بقوة يف شعرها ق�ل ٔ�ن تعيد تث�0ت املطاطة iنية و 

.ارتداء جحاهبا 

و رسيًعا ، تناولت شطرية ثقة �لنفس و ف�yان ارتياح مث 

وضعت يدها �ىل مق�ض الباب ، نفسان معيقان و اب�سامة 

.و خرجت ... مرشقة 

ٔ�قميت احلف2 يف الطابق أ�ريض وهو مطل �ىل احلديقة املقاب2 

�لرشكة ، اكن امجليع fشجعها �ىل مواظبة العمل معهم و راح 

.البعض fشكرها �ىل ÎهPم �لعمل يف هذا الوقت العص<ب 

و محًدا ì اكنت خطبة ٔ�محد قصرية شكرها �ىل اBهود اUي 

.فعلته يف ت� املدة 
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شعرت �لفخر و يه µراق�ه و شعرت ·شعور غريب ، نصف 

ل ٔ�عامل ¡رتدي سرتة 5øلية ا�لون و مقيص من  عقلها اكن ¡راه ̈ر

أ�زرق الفاحت و بنطلون من اجليزن أ�زرق الغامق و رابطة عنق 

ٔ�محد يف زيه العادي وهو . تناسeهبم ، و النصف الثاين اكن ¡راه د

يقف يف وسط الطلبة fرشح هلم جزًءا اليفهمونه يف املهنج ، ٔ�و 

ٔ�محد املرشف �ىل ٔ�د أ�رس ÎجPعية يف اللكية و مذى . د

.ارتباطه �لطالب و مره معهم 

!التف	ت من حولها لتنظر مجليع من �لقا�ة ـ µرى qيف ¡رونه ؟

فهGي رٔ�ته يف مجيع أ�ماqن ، ! �لطبع ال ٔ�د ¡راه كام µراه يه 

!حىت أ�ماqن اليت ال يو¨د فهيا ، µراه بفضل خميلهتا 

ٔ�مغضت عيBهيا ويه تب�سم بيÒٔس ، تنفيس بعمق z مyار ، 

..اسeتعيدي سطوتك �ىل عق� و تفكريك 

!مyار ، انيت qوfسة : جفÒٔة ظهر ٔ�محد جبا
هبا قائًال 
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: ٔ�جفلت من اقرتابه مهنا هبذا الشلك خفطت �لýلف قائ2 

.امحلدì ، داخية ·س شوية 

.طب تعايل ُلكي ا¨ة ،، وشك ٔ�صفر ¨ًدا _ 

ٔ�مسك ذراعها واكن هذا س�0ًا اكف�ًا ¨ًدا لزيداد ا�وار و اصفرار 

و�ها ، �سارعت خفقات قلهبا ف� اكدت ٔ�ن �سقط فـ ٔ�شeتدت 

ق�ضة ٔ�محد �ىل ذارعها ، ح�هنا تBهبت أ�جراس يف عقلها و 

مامتسكش : حسبت يدها م�تعدة عنه ·رس�ة قائ2 حبدة ضعيفة 

.ٕايدي لو مسحت 

انيت كنيت هتقعي �ىل : رفع ٔ�محد اج�ه جبدية ليداري ٕاحرا¨ه 

!فكرة 

حىت لو هقع مش مسموح : اح	دت نربهتا ويه تعقد ذراعهيا 

!حلرضتك تلمسeين ٔ�- ٔ�قع ٔ�حسن 

mالص بعد كده لو شوف	ك هتقعي اس<�ك : ٔ�محد ·سخرية 
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!�ادي 

.zريت : مyار �ب�سامة �ردة 

اكن ٔ�محد �ىل وشك ٔ�ن جييهبا و قد بدٔ� fسeمتتع بت� احملادثة ، 

ل قصري ٔ�شeبه بقراصنة أ�فالم  ولكن د¡هثام قُطع بواسطة ̈ر

.الكرتونية 

ل بلزو¨ة قائًال  !مسرت ٔ�محد سعد ؟: اب�سم ال̈ر

!ٔ�يوة ٔ�- : ٔ�محد �اقًدا ذراعيه و بنربة �ري م�الية 

ل  ¨اي حلرضتك يف (.....) ٔ�- كامل الشاذيل حمايم رشكة : ال̈ر

.موضوع خشيص 

... ٔ�هًال و سهًال : ٔ�رh ٔ�محد عقدة يده ومدها �لسالم  قائًال 

!اتفضل 

نظرت هلام مyار و مهت �لـ انرصاف ولكن ٔ�وقفها كامل حبركة من 

65

www.insanedu.com



.املوضوع خيصك  رضه ... �Éٓسة مyار : يده قائًال 

معلش ال�م يبقى معاz لو يف ا¨ة ٔ�- هوصلها : ٔ�محد بدهشة 

.لـ �Éٓسة مyار 

حرضتك ٔ�- حمايم ، و مولكي طلب مين : كامل ·شeبه نفاذ صرب 

.ٔ�وصل ¾يم ليمك انمت االتنني 

فشلت حويصالهتا يف التقاط الهواء من أ�نف فــ اسeتýدمت 

الفم يف وظيفة ل<ست من وظائفه ، تعمل متاًما من هو كامل 

الشاذيل فــ امس مولكه حمفور بداmل عقلها الصغري ، كت� 

.أ�شeياء اليت حفرت بداm© فهنشeته قلقًا و رعًبا 

ٔ�متثل دور ! ماذا سeتفعل عندما يفاحتهام احملايم يف أ�مر ؟

ٔ�م µرتدي قyاع الالم�االة و كـ ٔ�ن أ�مر ال ! املصدومة املتفاجHة ؟

!يعنهيا 

نظر لها ٔ�محد مسeتطلًعا رٔ�هيا ، فÒٔشارت Ë كذً� بـ ٔ�نه ال يو¨د 
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.مشلكة س�سeمتع ٕاليه 

ٔ�شار ٔ�محد لـ كامل يف ٕاجتاه املك	ب وهو واثقًا متاًما ف� ¡ريدمه ، 

اول تدبري خطة صغرية يف عق© ، خطة ال تعرضها �لـ ٕاحراج ، 

.و ال تعرضه �لـ شعور �لغباء 

بدٔ� احملايم يف رشح قضية مولكه، بدٔ� بــ رشح املك	وب يف 

الوصية خبصوص الزواج و ا
هتGى ·رشح qيف ٔ�ن رفضان 

سeتؤول أ�موال ٕاىل رشكة مولكه لــ ُخيرج مهنا الرحب السeنوي 

لكه ٕاىل امجلعيات اخلريية ، اكن يبدو �ليه ٔ�نه حماىم خمرضم ، 

فyظراته ال يفوهتا شئ ، تقرٔ� لك شئ ، بداية من ارجتافة مyار 

ويه �سرتق النظر ٕاليه ðرة و ٕاىل ٔ�محد ٔ�خرى ، ٔ�و ٔ�محد اUي 

!عقد ذراعيه و زم شف	يه مسeمتًعا دون ٔ�ي انفعال ٔ�و رد فعل 

فهو مل ينظر بــ ! من هدوئه شكjت مyار ٔ�نه يعرف من ق�ل 

ٕاجتاهها و ٔ$نه اكن يتوقع ما سeيقال ، �ىل الرمغ من qوهنا يه من 
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!حتفظ لك لكمة يقولها كامل ٕاال ٕاهنا تفاجHت وهللا 

زى ماقولت حلرضتك : شeبك كامل ٔ�صابعه �ىل الطاو	 قائًال 

كده  كره هو ٔ�خر م�عاد ليكوا وبعد كده الرشاكت تB	قل مللك�ة 

مولكى

اكن مفروض تديىن ٕانذار !  كرة ؟: ٔ�محد مyفعًال لـ ٔ�ول مرة 

! كدة أ�ول 

!وهللا دى �لطة حمام�ك مش �لطيت ٔ�- : كامل 

تذqر امحد ماكملات هشام احملاىم الىت اكنت تÒٔتيه ليýربه ان هناك 

امور رضورية جيب مyاقشeهتا ؤ�نه ال مي� الوقت مل يفكر اصًال 

ان ت� أ�مور ىه زوا¨ه من مyار
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اسeتÒٔذن ا- بقى واشوف : كامل وقد وقف وعقد ازارار سرتته 

 ىف الشهر العقارى ١٢حرضتك او احملاىم بتاعمك  كره السا�ة 

�رشفت مبعرفة حرضتك z مسرت .. عشان خنلص الورق الالزم 

.ٔ�محد 

�رشفت : قالها وهو ميد يده �لسالم ، و ðبع مyحنًيا قليًال 

.مبعرف	ك يـ �Éٓسة مyار 

ٔ�وص© ٔ�محد ٕاىل �ب املك	ب ف� نظراته تعلقت بـ مyار اليت 

.¨لست ىف ماكهنا ٔ$هنا دم�ة قدت من خشب ال تتحرك 

!مyار : ٔ�محد بقلق 

نعم؟: رفعت عيBهيا لتنظر جبانب و�ه م�ارشة كـ ٔ�هنا تنظر ٕاليه 

انيت qوfسة ؟: ¨لس �ىل أ�ر¡كة املقاب2 لها قائًال 

ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها ف� µرقرقت دمعة يف عيBهيا ، مفال جبسده ٕاىل 

ولكهنا اسeتطاعت ٔ�ن تصل .. أ�مام oميسح و�ه بيÒٔس ، متنعت 
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!انت كنت �ارف ؟: حروفها ببعضها قائ2 

.يعين ا¨ة زي كده : µهند قائًال 

مل ¡رد ٔ�ن fسÒٔلها ٕان اكنت تعرف ٔ�م ال ، مل يB	وي ٕاحرا�ا يف 

!هرتوح الشهر العقاري  كرة ؟: ني ٔ�ضافت يه كـ ٔ�هنا تتÒٔكد 

نظر لها نظرة طوي2 ٔ�ردت عيBهيا ٔ�رًضا ، حلظات و هنض يف 

.بـ ٕاذن هللا وانِت هتبقي معاz : ٕاجتاه النافذة قائًال 

!الزم ؟ الزم ٔ�- ٔ�روح ؟: نربهتا ٔ�وشكت �ىل الباكء iنية 

� مش الزم ، لو مش �ا¡زة : بطرف عي�Bه نظر ٕاoهيا قائًال ٔ

انيت كده كده كنيت �ا¡زة ... µرو  ٔ�- هýلص لك ا¨ة 

.تتربعي  لك ا¨ة 

.بعد ٕاذنك .. طيب : مyار ويه خترج 

مل يوقفها ، ومل يB	ظر مهنا ٔ�ي شئ ويه �سارع �لزنول ٔ�مامه من 
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�ىل ا�رج مث الوصول ٕاىل سeيارهتا ،

�مة �ري النبض  Ë شق�ه ؟ شئ مل يعرفf ©mشعر ·شئ بداf َمل

!من ق�ل 

يدرك متاًما ٔ�ن تبك يه ا�لحظة احلامسة ، يدرك ٔ�نه لو خرج من 

ت� املعركة سeيحقق ٔ�قل خساjر مالية ، و لكن ماذا عن قلبه 

!؟

يدرك ٔ�ن املال س<سلب مهنا يه و ل<س هو ، ولكن يه من 

!سلبت ح�ه 

حىت ... ٔ�ما يه فقد قضت ليلهتا بني د�اء و ارتعاش و حنيب 

السا�ة اخلامسة جفًرا ، اكنت قد ٔ�هنت صالة الفجر و �ادت ٕاىل 

.فراشها ح�µ�ٔ Ôهتا رسا	 هاتف�ة �ريت جمرى ح�اهتا 
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!"تتجوزيين ؟"

اكنت ٔ�ول مرة قررت ٔ�ن ... بقد مسعته من ق�ل حيتقرها ، نعم 

 Ë سطبل فذهبتÎ ربوها ٔ�نه يفm�ٔ ، تقاب© بعد وفاة ٔ� هيا ..

مyار دي دلو�ة ٔ�كرت : هناك مسعته خيا ر ٔ�ًدا يف الهاتف قائًال 

!من الالزم و غبية ¨ًدا مش هتنفع معاz ، شوفلنا د ðين 

و رمغ حماوالت �ٓالء املسeمتيتة لـ تث0ت لها ٔ�نه يقصد الفرسة 
ٕاال ٔ�هنا �شعر ٔ�ن احلديث اكن �لهيا يه" مyار"

اليت ال تعرف �ددها مث ... صلت صالة Îسeتýارة �لـ مرة الـ 

¨لست يف أ�رض تقرٔ� الرسا	 مرات �ديدة ،

ت� اللكمة الىت متنت لو ينطقها ىف يوم ما

ت� اللكمة الىت لمت هبا �ليال طوال

ت� اللكمة الىت ختيلهتا و�اشeهتا فاكنت تعطهيا مك qبري من الطاقة 
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والسعادة

ختيلت ان جتيبه �لهيا مرات �ديدة  ردود اكرث شاعرية  كûري من 

ت� اليت ضغطت �ىل ٔ�زرار حروفها لرتسلها

"مش �ارفة"

اب�سم ٔ�محد بيÒٔس وهو يقرٔ� رساoهتا ، مث وضع الهاتف جبانبه 

.ممتنًيا لو اكنت ٕا¨ا هتا ٔ�كرث حتديًدا سواء �لرفض ٔ�و الق�ول 

مyار ا- عرف	ك من فرتة :  حلظات والتقط الهاتف ليك	ب iنية 

صغرية حصيح ، ·س عرفت ف�ىك ا¨ات ٔ�ى را¨ل ىف ا�نيا 

م	فوقة ىف دراسeتك ، ذqية ¨ًدا ، طيبة ، mدومة ، .. ¡متناها 

 Ñقفة وفعال تنفعى زو¨ة ليا يعىن ملا بقوûودمك خف�ف ، م

تتجوزيىن دلوقىت مش بقولها زى أ�فالم نتجوز دلوقىت ونتطلق 
.كامن شوية ، ٔ�- �ا¡زك زو¨ة ليا طول العمر 

قرٔ�هتا و قلهبا يب�سم و عقلها ¡كرش عن حسا�ت الرىض ، كت0ت 
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املفروض ٕان ا�يل : Ë برتدد جعلها متسحها و تعيدها مرات �دة 

ب<	جوزوا دول ب<�قوا بيحبوا بعض فـ �ا¡ز¡ن ¡مكلوا مع بعض بق�ة 
ح�اهتم ، مش هيمكلوا ح�اهتم عشان واد mايف �ىل فلوس 

.التاين 

تعايل نطلع الفلوس  را املوضوع ٔ�وًال ، iنًيا احلب مش : امحد 

هو لك ا¨ة ىف اجلواز ، احلب لوده مابيy0<ش �oرس ، ٔ�مه 

ا¨ة التفامه و ان االتنني يفهموا بعض ، ؤ�عتقد ٕاين فامهك ¨ًدا 

، و بـ ٕاذن هللا مع الوقت هتفهميين ، ا- هد¡ىك لك املشاعر 

ا�ىل املفروض الزوج بيدهيا لزوج	ه وه5افظ �ليىك ومعرى 

.ماهز�� و هكون صادق معايك داميًا 

.mايفة تندم بعد¡ن ... مش �ارفة _ 

مف<ش ا¨ة يف ا�نيا لو �ظت ماب�	صلحش ، ا- ملا قولت _ 

زو¨ة طول العمر ملزم	ك<ش بـ ده يعىن لو اجتوز- واك�شفyا اننا 
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فعًال ماينفعش نع<ش مع بعض وده امر ا- مس��عده ¨ًدا ، 

.هنفرتق مبا ¡ريض هللا 

امحد سعد اUى اح�ته من لك قلهبا يطلب مهنا الزواج øصفقة 

التدل ابدًا �احلب �ري ماذqره عن املشاعر الىت تتضمن أ�مان 

.ولكن ل<س احلب ... وإالmالص والصدق والتضحية 

.هه ، واحض .. يقول ٔ�نه يفهمها 

ظلت لنصف سا�ة ال تعرف مبا جتيبه فـ اتصلت بـ �ٓالء ل�سÒٔلها 

املشورة øعادهتا ،

ماانىت بتحبيه وا- واثقة انه لو عرفك هيحبك ! ٔ� ليه ؟: �ٓالء 

!وهللا 

!وافرىض ماح�ن<ش بقى : مyار 
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كفاية ٕانك .. ليه وحشة ؟ قر�ة ؟ هب2 ؟ : �ٓالء بصوت م	ثائب 

.بتحبيه و هتتجوزيه وهو هرياعي ربنا ف�يك 

! تقريبًا ٢٠مش �ارفة اسة اىن بقع من ا�ور الـ : مyار 

.وال بتقعى وال ا¨ة ا- لو ماكنك هوافق طبعا : �ٓالء 

!مش �ارفة : مyار 

انىت لكمىت مyة؟! هو ا�يل �لييك امسه مش �ارفة ؟: �ٓالء 

� مyة دى ملكوت ðىن لودها مسهمة �ىل طول اسة : مyار ٔ

.ان عندها مشالك مفش -قصة مشالكى 

بىص zمyار احسمى املوضوع ، ٔ�محد ملا ¡لكمك ðين قولي© : �ٓالء 

!موافقة انىت مش صليىت اسeتýارة ؟

جيى عرشوم�ت مرة من سا�ة ماشوفت اجلواب بتاع �� : مyار 
هللا ¡رمحه حلد دلوقىت

76

www.insanedu.com



يبقى ربنا مش هيضيعك اطمين بقى ، يال ابقي حصيين : �ٓالء 

.�الفرح 

 ٤انيت طيبة ٔ�وي وهللا ده احyا قدامyا !! فرح ؟: مyار ·سخرية 
.سا�ات �لظبط يعين  ك	ريك تلحقي تقويل مربوك دلوقيت 

 هتزري ؟: �ٓالء �سeتفاقة مفاجHة 

.يال يه �<شة تقرص العمر ٔ�ساًسا : مyار 

.طب بيص ٔ�- هلكم ماما و نل0س و جني� : �ٓالء 

! الصبح ٦جتييل ايه دي السا�ة : مyار بدهشة 

اقفيل بقى ... مش اoهنار طلع mالص و الشمس شقشقت _ 

.عشان ٔ�حلق 

ه مyار اليت ما ٕان ٔ��لقت الهاتف  ٔ��لقت �ٓالء الهاتف يف ̈و
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ربع .. تطا¡ر لك د¡هثا مع �ٓالء و �ادت لشكوøها و ظنوهنا 

!ال بل ماكملة ... سا�ة و ¨اءهتا رسا	 

تنحنحت و وضعت يدها �ىل قلهبا �لGها ختفف من دة خفقاته 

!السالم �ليمك : و ٔ�¨ابته 

!و �ليمك السالم ، ٕازيك z مyار ؟_ 

.امحلدì خبري : ٔ�بعدت الهاتف عن مرىم تنفسها مث قالت 

!فكريت : مصتا قليًال ، مث قطع ٔ�محد الصمت قائًال 

.ٔ�محد . موافقة z د ... موافقة : ق�ل ٔ�ن ¡هنGي لكمته ٔ�¨ابته مyار 

.ٔ��لقت الهاتف بعدها و غرقت يف حبر من التفكري 

الفصل اخلامس
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مل �شعر مyار بÒٔى شئ بعد ت� احملادثة �ري اهنا وبعد مرور 

ثالث سا�ات ٔ�صبحت زو¨ة ٔ�محد سعد ، اكنت السا�ة 
العارشة مساًءا عندما ٔ�هنوا لك شئ خيص الوصية و m�ٔذوا 

.جyاًا خفًما يف ٔ�د الفyادق 

مtٔت ا ريقها �لقهوة بدًال من ان متtٔ عيBهيا �لنوم ، نعم لطاملا 

لمت ان تصبح زوج	ه ولكن ل<س هبذا الشلك املريع ؛ فهاىه 

عروس لي2 زفافها �سكن مع زو�ا ىف جyاح واد ولكن لك 

.مهنام ىف غرفة مyفص2 

هل س�سطيع ٔ�ن µكسب ح�ه ىف يوم ما ، ٔ�م انه حمك �لهيا 

!احلب من طرف واد لtٔبد ؟

مع ٔ�ذان الفجر ، اس��قظت من نو�ا الىت مل µمنه من أ�صل �ىل 

صوت طرق �ىل �ب غرفهتا وصوت امحد

!انيت صاح�ة ؟... مyار _ 
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ٔ�يوة_ 

طيب يال عشان تصىل الفجر: امحد 

ح5ارض: مyار 

اكدت ان تعود ٕاىل سكوهنا لكن اوقظها iنية صوت امحد

!مyار ؟_ 

!ٔ�يوة z ٔ�محد حصيت mالص :  كسل 

!مايش ؟.. طب م	نام<ش ðين : ٔ�محد بضحكة 

ارض : ت0سمت مyار قائ2 .

.ٔ�- هزنل ٔ�صيل يف مس�د الفyدق و ¨اي �ىل طول _ 

.مايش _ 

مسعت خطواته ت0	عد ومن مث �ب اجلناح يغلق ، فـ رفعت 

ٔ�غطية الرس¡ر وذهبت لتتوضÒٔ وىه مازالت µرتدى املال·س اليت 
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خرجت هبا من شقهتا بـ أ�مس ، فمل fسعها الوقت ل�شرتى 

مال·س و شعرت �خل�ل من ٔ�ن حترض مال·سها من شقهتا ، ٔ�و 

ٔ�ن تطلب ذÑ من امحد اUى قامت وا�ته ٕ�حضار املال·س 

.الىت حيتا�ا 

بعدما اهنت صالهتا ¨لست تدعو هللا ان يوفقها ف� ىه �ٓتية 

�ليه وان ¡رزقها حب امحد وان ¡رمح وا�ها وfساحمه �ىل مافع© 

.هبا 

مث بدٔ�ت تقرٔ� سورة fس ومل تن��ه اىل الوقت فقد قرٔ�ت من 

سورة fس حىت ا�mان ، مث �لهبا النوم فوق جسادة الصالة و 

اس��قظت عندما �ðٓها صوت خشخشة املفاتيح ىف الباب 

.ودخول امحد يف الثانية عرش والنصف ظهًرا تقريًبا 

هنضت من ماكهنا و يه �سeمتع ٕاىل خطواته تقرتب من �ب 

!مyار ؟: غرفهتا ، مث طرق �ىل �هبا iنيًة قائًال 
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اب�سمت و شعرت ٔ�ن قلهبا خيفق ·سعادة و راة qبرية ويه 

نعم ؟: جتيبه 

!ممكن خترw عشان نتلكم شوية ؟! صباح اخلري _ 

ارض iنية وادة : وضعت املصحف جبا
هبا �ىل الكومود قائ2 

.

تفقدت شلكها يف املر�ٓة بنظرة �xسة ، مفا فعلته ا�ليايل السابقة 

.بعيBهيا و ·رشهتا fشeبه احلرب 

خرجت لت�ده يقف �اقدًا ذراعيه امام صدره مرتدzً بنطلون 

.ج�زن ازرق و كزنة قطنية من ا�لون الكرميي 

.صباح اخلري ðين : اب�سم قائًال 

صباح النور: مyار ¨اهدة ان جتد إالب�سامة 

ها حتيب نبعت جنيب الفطار هنا و ال نزنل حتت : ٔ�محد بـ مرح 
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!؟

ا- مابفطرش اصًال يعىن هك	فى بطلب ف�yان قهوة : مyار خب�ل 

.سادة 

ف�yان قهوة وسادة �الصبح كده وانِت : رفع ٔ�محد اج�ه بدهشة 

مش �ا¡زة سeي�ارة �ملرة ؟ حرام �ليىك ! لسة مافطرت<ش ؟

.zشeيýة 

.معلش اتعودت �ىل كده من z�ٔم �� هللا ¡رمحه: مyار م��سمة 

معلش العادات الغلط الزم جييلها وقت و تتغري ، هطلب : ٔ�محد 

.الفطار و هتفطري معاz ، ماحب0ش ٔ�لك لودي �ىل فكرة 

ها قد بدٔ� يف فرض سلطته الزوج�ة و تغيري �ادايت من ٔ�ول يوم 

.زواج 

mالص ا�يل : اجلبانة مل تصاره مبا تفكر به بل اكتفت بقولها 
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.�شوفه 

.ٔ�يوة كده ، ٔ�ح�ك و انيت مطيعة : مغز بعينه قائًال 

µرى مك من الوقت واجلهد الالزم واملتبقى ل<شعر فعًال " ٔ�ح�ك"

!ليته حيهبا فقط ربع ماحتبه ! بت� اللكمة ؟

اكن قد ٔ�هنGى اتصاË خبدمة الغرف و وقف يتÒٔمل سكوهنا ، مث 

مyار ، اتفضيل : اب�سم وهو حيمل حق�بة اكنت �ىل مقربة مyه 

.الشeنطة دي 

!فهيا ايه الشeنطة دي ؟: مyار بـ اسeتغراب و يه ت�yاولها مyه 

دى فهيا م	فجرات عشان هنفجر : ٔ�محد هبمس وهو يغمز بعينه 

.املرتو ·س ماتقول<ش حلد سوكتوم بوكتوم 

ال جبد ؟: اب�سمت قائ2 

.ال جبد دي هدومك سعادتك : حضك قائًال 
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!هدويم ؟: مyار بدهشة 

ام�ارح معلش ٔ�سف ٕاين : ٔ�محد وهو جيلس �ىل ذراع املقعد 

داث ، ·س يعين قولت �Éس<ت املوضوع ده يف خضم أ

اشرتي� ح�ة ا¨ات كده حلد ما 
روح الب<ت بـ ٕاذن هللا و 

.جتييب اج	ك 

.شكًرا : مyار مرتددة 

الشكر ì ، : قفز من ماكنه �ىل صوت طرق �ب اجلناح قائًال 

.هقوم اف	ح الباب 

دmلت غرفهتا و ٔ��لقت الباب mلفها ، و ال تعمل ماUي ٔ�صاهبا 

عندما ف	حت احلق�بة ، عندما قال لكامته غرقت يف دوامة 

الشكر حبيث مل تفكر ٕانه اشرتى لها ٔ�شeياء ، مال·س و ٔ�دوات 

.خشصية ¨ًدا 

�اشت مyار مع وا�ها طوال ح�اهتا ، ومع ذÑ مل يقرتب يوًما 
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�ال إالمحرار وجyيهتا وىه ! من خصوصياهتا هبذا الشلك 

تتفحص مال·سها مث دmلت امحلام �ّل املاء البارد ان خيفف من 

.وطÒٔة اخل�ل الىت اح	لهتا 

عندما ا
هتت ، مل تعمل ماUي جيب �لهيا ارتدائه ٔ�ما�ا ، mاصة 

من بني ت� أ�شeياء اليت اشرتاها و اليت ال يليق zً�ٔ مهنا 

�حل�اب ، هل فكر ٔ�نه بعقد و شهود ٔ�صبح زو�ا و من 

!السخف ان µرتدي احل�اب امامه ؟

أ�مر ل<س هبذه السهو	 ، اخ	ارت ¨لباب الصالة و ! هه 

خرجت به ، عندما رٔ�ها امحد مل يظهر �ليه الضيق بل اب�سم 

.اتفضيل اقعدي : وهو fسحب املقعد لـ جتلس ٔ�مامه قائًال 

.شكًرا : ت0سمت مyار ممتتة 

طب zرب توقعي الفطار �ىل إالسدال و : ( ٔ�ما من داm© قال 

)µرو  تغرييه ، z ا- z انيت z مyار 
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اكن الفطار مكوً- من بيض ٔ�ومليت �ل0سطرمة وتوست �لزبدة 

وسلطة خرضاء وانواع من اجلنب ومرىب وعسل ٔ�بيض وqريب 

�لسجق

!ايه ده لكه ، ماشاء هللا : نظرت مyار ٕاىل الطعام بدهشة قائ2 

!فطاري : ٔ�محد وهو يلوك الطعام يف مفه 

!!!لك ده ؟: مyار بعجب 

ال احyا هن0	دهيا من ٔ�ولها وال ايه ؟ ٔ�- حبب : حضك ٔ�محد قائًال 

.ا�ٔلك ¨ًدا �ىل فكرة 

!·س  رضه ده لكه حرام : مyار و يه �سحب شوكهتا 

!ال ده انيت مصممة بقى : رفع ٔ�محد اج�ه قائًال 

!دي مyة : قطع د¡هثام صوت هاتفها ، فyظرت ٕاليه قائ2 

!مني مyة ؟: ٔ�محد ·شئ من ضيق 
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!صاح�يت _ 

يه �ادي كده µلكمك و : تنحنح و وضع شوكته ¨انًبا قائًال 

!انِت لسة املفروض عروسة يعين 

: هزت مyار رٔ�سها ·رس�ة و يه تضغط �ىل زر الصامت 

!الالالال يه ماتعرفش ٕاين اجتوزت ٔ�ساًسا 

هاµردي يعين ؟: تناول شوكته iنية جبدية قائًال 

�ٔ : مyار بـ اب�سامة 

.مايش : �دلها Îب�سامة قائًال 

.ىه q�ٔيد هتتصل بÒٓالء ملا ا- ماردش و�ٓالء هتقولها _  

متام ، مyار هو انيت حك�يت حلد �ىل حق�قة : امحد بتفهم 

!جواز-؟

.�ٓالء ·س ، صاح�يت من زمان و اكن الزم تعرف: مyار بـ ٔ�سف 
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مف<ش ا¨ة ماب<ين و ب<yك امسها اكن الزم تعرف : اب�سم قائًال 

.، يعين اويل ف� بعد مادش يعرف ا¨ة ما�يل بتحصل ب<yا 

ا�يل �ٓالء عرف	ه : جبدية مفاجHة توقفت عن تناول الـ ٕافطار قائ2 

ماكÉش لسة بيyBا ا¨ة ، ٔ�- كنت �mد مشورهتا فقط مبا ٕاين 

.مال<ش د 

!فقط وال ·س ؟.. فقط : ام	ص غضهبا قائًال 

مبالمح تضادت بني عقدة احلاج�ني و اب�سامة اسPeتت �لـ 

.فقط : ٕاخ	فاء قالت 

طاايب: وضع الطعام يف مفه قائًال 

اكد ٔ�ن ميسك qوب املاء عندما ٔ�مسك	ه مyار ، ف	المست 

اليد¡ن و ·رس�ة ٔ�بعدت مyار يدها ، تضايق ٔ�محد لـ iنية و لكyه 

تصديق Éس<yا موضوع ا�بل ؟: اب�سم قائًال 
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ه أ�رض قد تBىس mامت زوا�ا ؟ ٔ�يعتقد ٔ�ن هناك امرٔ�ة �ىل ̈و

.m�ٔدت �يل : قالت بـ اق	ضاب 

مسح مفه �ملBشفة وهو ينظر ٕاىل يدها ليق<س بعينه ٔ�صبعها قائًال 

هقول لــ ماما �شرتهيم �ىل ذوقها و تبعهتم مع السواق عشان : 

ٔ�ول مرة خنرج نبقى ال·س<هنم ، و بـ ٕاذن هللا يف ٔ�ول خرو¨ة 

.تبدoهيم �ىل ذوقك و ختتاري بق�ة شeبك	ك 

بيعميل .. ٔ�محد ، ٔ�- مابل0سش ا�هب : رفعت ٔ�مامه يدها قائ2 

.حساسeية 

!جبد ؟: رفع اج�ه قائًال 

كرت mريك ! ده ايه التوفري ده ؟: ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها فـ ðبع بض5ك 

احلق�قة ، ·س الزم �شرتي شeبك	ك  رضه و تل0سeهيا 

.ماتل0سeهياش  راح	ك 
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ارض : ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها قائ2 .

�ىل ¨انب ٔ�خر متاًما اكنت هناك من متزي �لغيظ و تنفث غيظها 

.يف �ٓالء 

!·س  رضه ٕازاي تتجوز من �ري ماتقويل ؟_ 

معلش z مyون وهللا يه حست ·س ٕانك م	غرية : �ٓالء بـ ٔ�سف 

يف أ�zم ا�يل فاتت مفرض�ش �شغ� مبشالكها ، و اجلواز ¨ه 

·رس�ة ¨ًدا ، ىه بتحب امحد هو كامن حهبا وطلب ايدها وىه 

.وافقت فـ اجتوزوا يف نفس اليوم 

انىت ! �لرس�ة دى ازاى يعىن ؟: مyة يف حماو	 لعدم التصديق 

!اqيد  هتزرى 

!و ه<س�ىن ليه يعين لسة هيكون نفسه ؟: حضكت �ٓالء قائ2 
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طب بىص ا- هقفل معاىك : مyة بصوت ٔ�وشك �ىل الباكء 

.دلوقىت عشان �� ب<yادى �ليا 

طيب ابقي لكميين ðين مايش ؟: �ٓالء بـ اسeتغراب 

.سالم .. مايش مايش : مyة ·رس�ة 

.ٔ��لق اخلط و اهنارت مyة �ىل رس¡رها �qية حهبا لـ ٔ�محد 

مرت الثالث أ�zم التالية هبدوء ٔ�راد ٔ�محد فهيا Îنفراد بــ مyار 

بعيًدا عن ٔ�ه© يف حماو	 لــ ¨ذب طرف احلديث معها و 

التعرف �لهيا ·شلك ٔ�قرب ، لكهنا اكنت تصده دون وعى مهنا 

!وال تعرف ملاذا 

****
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ال zماما بقى ا- م	Òٔكدة ان املوضوع ده ىف ٕان ده اخوz وا- _ 

�ارفاه

بت� اللكامت وىه حت�ىس ف�yان ) اخت ٔ�محد (تفوهت مرمي 

.القهوة مع وا�هتا ىف شقة أ�وىل 

ٔ�هو ا�يل حصل بقى ، املهم انيت الزم تتعاميل معاها : سهري 

... بطبيعية ، دي �ام اكنت ي�مية و مكسورة و جمبورة �اجلوازة 

!هللا fساحمه ٔ�بويك بقى 

 رضه ا- مقدرة لك ا�ىل انىت بتقوليه ده ·س مش mالص : مرمي 

!إالÉسانية مسكت ىف ابنك اوى كده يعىن 

!قصدك ايه يعين ؟: سهري بعجب 

قصدى ان امحد قلبه دق ، ده اخوz التؤام وا- �ارفاه : مرمي 

.qوfس 

طب zريت ¡كون فعال كده وهللا ، دى البBت : سهري بضحكة 
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!حتىس اهنا مالك ماشوف�ش زهيا ق�ل كده 

ايـــــــــه z ٔ�ىم راعى شعورى طيب ا- : مرمي ·سخرية مضحكة 

!قا�دة 

ده انىت رو| zمرمي بBىت : سهري بضحكة يغلهبا الطيبة واحلنان 

.وصاح�ىت هو ا- ليا �ريك انىت وامحد ربنا خيليكوا ليا 

.ربنا خيلييك لينا z ٔ�يم : مرمي ويه حتضن يدها 

zري�yا ج�بنا سرية مليون : رن هاتفها فyظرت ٕاىل Îمس قائ2 

.جyيه ، ٔ�هو الباشا بيجي �السرية 

!ايه z مع ف�نك ؟: ٔ�مكلت ويه جتيبه 

الناس الطبيعيني ا�ىل هام مش انىت طبعا ، ملا بيجوا ¡ردوا : ٔ�محد

بيقولوا السالم �ليمك ورمحة هللا و راكته وبياmدوا �لهيا 

.يال هقفل و اتصل بييك ðين تقوoهيا .. حسeنات
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هكذا �لمها لك شئ ، هكذا �لمها قول السالم عند دخول 

املزنل ، عندما تBىس اكن جيعلها خترج و تدmل iنية لتقوË ، و 

بنفس الطريقة �لمها د�اء اخلروج و ا�خول من املزنل ، ٔ�و 

.دخول امحلام ، وهكذا 

.ٕاح�اة عياÑ ٔ�شeيخ بالش تقفل ، السالم �ليمك : مرمي 

مش قاÑ ماحتلف<ش �ري �ì ، هيقوÑ قويل ال : سهري هبمس 

.ٕاË ٕاال هللا 

قويل ال ٕاË ٕاال هللا ، و �ليمك السالم z مرمي : ٔ�محد ضاحًاك بقوة 

.

ال ٕاË ٕاال هللا ، : مرمي ويه µزم شف	هيا و تومÒٔ لوا�هتا  رٔ�سها 

..بBىس  رضه بBىس 

!فني نور ؟! mالص انيت هتصاح�يين ؟: قاطعها قائًال 
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.نور -مية ، اس�ىن هشوفهاÑ عبال ماµلكم ماما : مرمي بربود 

!ايه ده انيت عند ماما ؟: ٔ�محد 

.كنا لسة مقطعني فروتك اًال : مرمي بضحكة رش¡رة 

.طيب mليين ٔ�لكمها ! ربنا fسرت : تنحنح قائًال 

اتفضيل z ماما هقوم : ٔ�عطت لوا�هتا الهاتف ويه تقف قائ2 

.ٔ�شوف© نور 

!السالم �ليمك ، ٕازيك z ٔ�محد ؟: سهري 

!و �ليمك السالم ، ٕازيك z ماما �ام2 ايه ؟: ٔ�محد 

!امحلدì خبري وهللا ، وانت �امل ايه و مراتك ؟: سهري 

زي الفل امحلدq ìوfسني z : ٔ�محد وهو ينظر ٕاىل الباب املغلق 

.مااما 

داميًا z ٔ�محد zرب ، mد �Ñ مهنا z ح�ييب ، : سهري بطمئن<yة 
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.دي ٔ�مانة ! مايش ؟

.يف عيين وهللا z ٔ�يم ماتقلق<ش : اب�سم قائًال 

معلش z ماما كنت �ا¡زك تبعىت مع السواق دبلتني : ؤ�ضاف 

 ملنار دهب طبعا ووادة �٢٩ىل ذوقك كده واده مقاس 

! ليا فضة ، Éس<yا mالص موضوع ا�بل ده ٣٢مقاس 

من �ري ماتقول كنت هعمل كده: سهري بـ اب�سامة رىض 

: قطعت لكامهتا بتÒٔوه ضاحكة عندما قفزت نور �ىل ساقها هاتفة 

!�ا¡زة الكم mالو 

.ٔ�يه القردة بتاعتك ¨ات ٔ�يه و �ا¡زة µلكمك : سهري بضحكة 

مهGت مyار بـ اخلروج من غرفهتا لت�لس معه قليًال عندما مسعته 
وحشeت<ين قد ا�نيا حبالها ، mالص mالص ! نووور : يقول 

ارض z نونة جهيب� لك .. وهللا بـ ٕاذن هللا  كرة هكون عندك 
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ا¨ة لوة انيت نفسك فهيا .

قولي© هو ا�يل لقى اح�ابه : مسع مهس مرمي ملقyة ٕاzها لكامت 

.يعين mالص هتBساين 

هو ٔ�- ٔ�صًال ! ٔ�ح�اب ايه ؟: رددت لكامت ٔ��ا ،فض5ك قائًال 

مااايش ،  كرة �شويف هس<ب مyار mالص ....... حبب �ريك ؟ 

مايش z ح�ي0يت بون ويه .... و هافضاÑ انيت و ·س z نور 

.سالم �ليمك 

�ادت مyار لـ فراشها و mلعت ¨لباهبا مك	ف�ة مبنامهتا ،و يه ال 

µرى ٔ�ما�ا من ا�موع مل µكن تعمل ٔ�ن ىف ح�اته امرٔ�ة اخرى µرى 

اسeئ2 كثرية دارت ! هل حيهبا ؟! وqيف شلكها ؟! من µكون ؟

.ىف عقلها عندما طرق امحد الباب 

!مyااار : ٔ�محد بصوت يمن عن السعادة نغGم امسها 
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!نعم ؟: مسحت دموعها لرتد �ليه 

هتفضيل قا�دة عندك طول اoهنار كده : بـ ٕاهPم م�الغ ف�ه سÒٔلها 

!؟

.بتفرج �ىل اليت يف: التقطت الرميوت كنرتول لتف	ح التلفاز قائ2 

طب ٔ�- : عقد ج�ينه بضيق ، وبصوت خيلو من ٔ�ي شئ قال 

هطلب الهوم سريفس عشان اطلب الغدا ، لييك طلبات معينة 

!وال اج�ب ا¨ة �ىل ذويق ؟

.مش �ا¡زة ٔ�لك : �ق	ضاب 

!يف ايه z مyار ؟: جفÒٔة و بدون مقدمات ف	ح الباب قائًال 

اعتدلت يف فراشها و حبثت عن اجللباب جبا
هبا ، ولكهنا شعرت 

�لـ ٕاحراج من ارتدائه فوقفت بت5دي �اقدة ذراعهيا و يه تقول 

!مف<ش ا¨ة : 
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طيب_ 

نظر ٕاىل أ�رض ليخفي اب�سامة انتصار لرؤية شعرها ، مث رفع 

mدي �Ñ ٕاين بعمل املسeتحيل عشان : رٔ�سه م	ابًعا جبدية 

.و انيت مصممة تبعدي  رضه .. �الق	نا تنجح 

ههه ال ٔ�سفة وهللا ! املسeتحيل ؟: بضحكة ساخرة ¨ان�0ة قالت 

.ٕاين بتعبك 

.ال تعبك راة : بربود زم شف	يه مث قال 

مسك مق�ض الباب و خرج ف	نفست الصعداء ، ح�هنا ف	ح 

امعيل حسابك ٕان احyا راجعني  كرة ، : �ب الغرفة iنية قائًال 

فـ .. و ماما معاللنا حف2 �الضيق كده عشان تعرفك �ىل �ائلتنا 

.يعين لو �ا¡زة تعزيم حصابك تقدري تعزمهيم 

شعرت �ٕالهانة �شوب صدق ن<	ه ، هل يعا¡رها لعدم وجود 

!ٔ�هل لها ؟
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!حف2 ٕازاي يعين ؟: ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها قائ2 

حف2 كده : اب�سم اب�سامة شطرت قلهبا ٕاىل نصفني قائًال 

.هنجيبوا معرو دzب و صاف�ناز 

!ٔ�فyدم ؟: مyار بدهشة 

اكنت تعمل ٔ�نه لرمبا ¡كون م�ساهًال يف ح�اته و لكن ل<س ٕاىل 

ة mاصة بعدما رٔ�ته مواظًبا �ىل الصلوات  !ت� ا�̈ر

هنجيبوا معرو دzب و ا- موجود .. هبزر هبزر : حضك قائًال 
ده حىت عيب يف حق معرو دzب لو مسع صويت ! يعين ؟

ة ٕانه مايغن<ش ðين  .ٔ�- ا�يل هغين ..  هيتحرج �̈ر

.و صاف�ناز هرتقص : و ðبع جبدية مصطنعة 

مل تتحرك مالمح مyار فقد اكنت تفكر ىف ت� الف	اة الىت اكن 

.حيادTا 
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! رضه مافك<ش ا¨ة و كده �ادي ؟: بـ اب�سامة قال 

!انت تعرف صاف�ناز مyني ؟: مyار مب5او	 �لـ اب�سام 

مامرص حبالها تعرف صاف�ناز ا�كتور : ٔ�محد بدهشة مضحكة 

يعرف صاف�ناز واملهندس يعرف صاف�ناز واحملاىم يعرف صاف�ناز 

والتاجر يعرف صاف�ناز حىت البواب يعرف صاف�ناز يعىن ىه 

!جت �ليا ٔ�- ؟

� ما¨ا�ش �ليك وماË : هزت رٔ�سها قائ2 ٔ.

طيب ٔ�- هروح اطلب الغدا ، و : اكد ٔ�ن خيرج iنية قائًال 

.اف	كري ٕاين ماحب0ش ٔ�لك لودي 

ارض : مyار بـ اس�سالم .

هو انىت لك ا¨ة ارض : هز ٔ�محد رٔ�سه بعجب مسeتفٍز 

ارض كده؟!
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اكتفت مyار بـ اب�سامة و�دلها امحد اzها ، مث تو¨ه اىل الهاتف 

ب<Ô اجتهت ىه ٕاىل امحلام لتغسل و�ها ، نظرت ٕاىل املر�ٓة ومتنت 

لو اهنا مل حتب امحد من أ�صل اكن أ�مر سeيصبح ٔ�سهل  كûري 

، ولكن مبا اهنا ٔ�ح�ته ؤ�صبحت زوج	ه فس�متسك به ولن ترتكه 

.ٕاىل ٔ�ى امرٔ�ة ٔ�خرى 

خرجت مبنامهتا ال �جللباب و ىه �اقدة ت� النية ىف قلهبا فـ 

دته قد �ري مال·سه ٕاىل  ٔ�سود و بنطلون قطين " سوي�رشت"̈و

رصايص ،،

.تعايل بقى شويف ذويق و احمكي : تنحنح ٔ�محد بفخر قائًال 

�ىل فكرة ا- معديت وجعتين من ٔ�لك املطامع : مyار بـ اب�سامة 

!ده مش م	عودة �ليه 

طب zست مyال العامل ، لكها اoهناردة ·س و : ٔ�محد ·سخرية 
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ح بي�yا وتورينا �اراتك هناك  Gرو
. كرة 

اكنت لكمة بي�yا لها وقع مجيل ¨ًدا �ىل مسامعها ، تناولوا الغداء 

وكام تعود امحد ٔ�ن حياول ٕاحضاøها وىف ت� املرة جتاوبت معه ولو 

..قليًال ،  حىت رن هاتفه 

ده مع مصطفى السواق تالق�ه : ٔ�محد وهو ¡هنض من �ىل مقعده 
 wٓه و�yاب ا�بل ا- هزنل ·رس�ة اج�هبا م¨.

ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها ويه µهنض لرتفع الطعام من �ىل الطاو	 ، اكنت 

.قد ا
هتت ح�Ô �اد ٔ�محد امًال �لبة محراء يف يده 

لها  ال العامل ، ̈ر .ٔ�ومس ̈ر

رøع ٔ�ما�ا ىف مشهد متثيىل وهو يب�سم مراق�ًا ختل�اهتا الساكنة ، 
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!تتجوزيين ؟: لي�yحنح قائًال 

ازدردت ريقًا من الشوق ويه µراقب و�ه فـ اب�سمت دون ٔ�ن 

السكوت �المة الرضا : تت5دث فـ ت0سم ٔ�محد ٔ�كرث و بفخر قال 

.موافقة .. شلكك كده 

ٔ�خرج ا�ب2 و ٔ�مسك بـ اصبعها ليل0سها ٕاzها ولكهنا حسبت يدها 

من يده ·رس�ة ٔ$ن ملسeته ٔ�حرقهتا ، حزن لثانية ولكyه �اد ملره 

 z�ٔم ملا كنيت هتقعي ٤فاqرة من : املعتاد وهو ¡هنض قائًال 

..مفسكت ايدك 

.لو مسحت ماتلمسeن<ش ðين : قå صوهتا م	ابًعا 

انفجرت حضكة صغرية جخ2 رمغ حماوالت مyار لـ ٕاخفاهئا فض5ك 
ٔ�- هدmل m�ٔد شاور بقى و حنرض الشeنط و نلحق : ٔ�محد قائًال 

ح الب<ت ، عشان عندي حمارضة الصبح  Gرو
!

قالها وهو خيرج دبلته لريتدهيا و µرك دبلهتا يف العلبة �ىل 
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!ايه ده جبد راجع اللكية  كرة mالص ؟: الطاو	، مyار بدهشة 

امسها راجعني ، وال ! راجع ؟: ٔ�ومÒٔ ٔ�محد  رٔ�سه وهو ¡رفع اج�ه 

!انيت Éس<يت لكيتك وال ايه z مدام ؟

� : لكهنا مل تعلق ، بل قالت ) مدام(اسeهتجنت ٔ�ذ-ها لكمة ٔ

!طبًعا مBس<هتاش ·س ، ما اعتقد�ش اننا هرنجع بـ الرس�ة دي؟

!م0سوطة معاz ؟: مغز بعنيه قائًال 

ٔ�محرت وجyتهيا جخًال و يه تب�سم و عيناها تنظر Ë بـ ٕاسeتغراب 

!قويل قويل ماتتكسف<ش : فÒٔومÒٔ  رٔ�سه م	ابًعا 

وا- كامن م0سوط : ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها �دة مرات مؤكدة ، فـ قال 

¨ًدا ، رمغ ٕانك �ىل طول ا·سة نفسك يف أ�وضة يعين ·س 

مايش ، ٕ�ذن هللا الفرتة اجلاية �ا¡ز¡ن نقعد مع بعض ٔ�كرت و 

.و ندور �ىل احلا¨ات املشرتكة ماب<yا .. نعرف بعض ٔ�كرت
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!تف	كر يف ا¨ات مشرتكة ماب<yا ؟: رفعت كتفهيا قائ2 

السا�ة يف : مصت قليًال مث ٔ�شار ٕاىل سا�ة يدها بذقyه قائًال 

!ٕايدك اكم ؟

: ·شئ من جعب بدلت نظراهتا بني سا�ة يدها و سا�ة يده قائ2 

٣

 ، شوفيت بقى ٣و ا- كامن : ف�0ساطة رفع ساعته ليوا�ها قائًال 

!ان يف مابيyBا ا¨ة مشرتكة ؟

حضكت ويه تعقد ذراعهيا و تومÒٔ  رٔ�سها ، فـ اب�سم م�تعًدا يف 
مyار : اجتاه غرف	ه ، ق�ل ٔ�ن يغلق الباب ٔ�خرج رٔ�سه قائًال 

ماتBس<ش تل0يس دبلتك واويل بعد كده ملا امسك ايدك 

.م�سحهباش ا- جوزك مش غريب يعين 
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.مث ٔ��لق الباب 

الفصل اخلامس

حتسست مyار ا�ب2 ىف يدها وهام ىف الطريق ٕاىل املزنل اكنت 

µرqب ٕاىل جواره مسeمتتعة بذÑ الشعور ��فء اUى يطغى 

�لهيا عندما µكون جبانبه ، توقفوا يف الطريق لرشاء 

الساندوي�شات واملياه الغازية ، و توقفوا iنية عند إالشارة

ا¨ة املياه الغازية mاصهتا ، فـ نظر لها ٔ�محد بطرف  ف	حت  ̈ز

!ٔ�- مش �ارف انمت ب�رشبوا احلا¨ات دي ٕازاي ؟: عينه قائًال 

!زي املياه �ادي ٔ�ما بت�رشب : مyار بضحكة 

لف	ت حضكهتا سائق السeيارة جبوارمه فالتفت ونظر اoهيا ٕ�جعاب 
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، ىف ذÑ الوقت ف	حت إالشارة فقاد امحد السeيارة ·رس�ة 

ليخرج من جوار ذÑ الاكjن ا�لزج ، مما �س0ب ىف سكب بعض 

.من املياه الغازية �ىل مال·س مyار ويدها 

يف ايه z ٔ�محد : مyار بدهشة ويه تنظر ٕاىل مال·سها امللطýة 

! راة 

: ٔ�محد بعصبية و هو مييل بـ جسده ليغلق النافذة اليت جبوارها 

ٔ�- مسeتحملش ! ىف ان حرضتك ماتضحك<ش ىف الشارع mالص 

بصة الناس لـ مرايت ، �د¡هتا املرة دي عشان ٔ�ول مرة ، لكن يف 

!مرة ðنية ممكن ٔ�
زل ٔ�ج�ب ٔ�¨© 

فرحت مyار ·شدة ىف نفسها لغريته ولكهنا اخفضت رٔ�سها وقالت 

!ٔ�- ٔ�سفة : 

mالص : ركز ٔ�محد نظراته �ىل الطريق ٔ�مامه قائًال جبدية 

!حمصلش ا¨ة ، ·س  ابقي mدي �Ñ بعد كده 
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ارض : مyار ويه تنظر iنية ملال·سها !

!ٔ� ٔ� ٔ�محد هو مف<ش مyاديل يف العربية؟: مث تنحنحت م	ابعة 

� : مصت قليًال مث خببث رفع ذرا�ه قليًال عن ج�ب كزنته ٔ

.املناديل يف ج�يب mدهيا 

تÒٔملت مال·سها بيÒٔس و يدها بيÒٔس ، و ·رس�ة حسبت �لبة 

احملارم الورق�ة من ج�به و ٔ�شعرهتا ت� احلركة ال0سeيطة ٕاهنا 

.زو¨ة حق�ق�ة ل5ه 

.شكًرا : بعد فرتة ساد الصمت ىف السeيارة ف	0سم ٔ�محد قائًال 

!�ىل ؟: ان�هبت مyار قائ2 

�ىل انك ما ب�	لكم<ش و ٔ�- ·سوق ا- ماحب0ش ال�م اثناء _ 

.السواقة mالص �ىل فكرة 

!سeب5ان هللا وال ٔ�- : مyار بدهشة 

110

www.insanedu.com



شوفيت ٔ�هو طلع يف ما بيyBا ا¨ة مشرتكة : مغز بعينه قائًال 

.جبد

.فعًال : حضكت قائ2 

و ساد الصمت iنيًة ، بعد نصف سا�ة اك- يقرت�ن من سور 

الف�لال ، و يه عبارة عن م�ىن �ايل من ا�لون الكرميى حتاط 

نوافذه �لرmام وحياط املبىن لكه �الجشار مث بـ سور من حولها ، 

دmال من بوابة تعمل �Bيب ا�ٓيل و عندما ف	حت البوابة 

دت نفسها ىف ممر طويل حماط حبديقة غناء به -فوره �ىل  ̈و

وا- صغري كنت : شلك صاروخ فضايئ ، ٔ�شار لها ٔ�محد قائًال 

بعيط ·شلك م	واصل عشان �ا¡ز صاروخ ، فـ وا�ي هللا ¡رمحه 

مالقاش �ري احلل ده ، كنت بطلع �ليه لك يوم و ادmل غرقان 

!!!م�اه و مك�yش فامه ليه مابيطريش 

: حضكت فـ ٔ�مكل وهو fشري ٕاىل امرٔ�ة مخسeي�Bة تقف ٔ�مام املبىن 
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.ٔ�يم 

بدت �ىل مالمح سهري الطيبة و رفاهية الع<ش ، صدمهتا يوم 

كتب الك	اب مل متكهنا من اoمتعن يف مالحمها يو�ا ، لكن ا�ٓن 

دت شeهبًا qبًريا ب<هنا و بني ٔ�محد  .̈و

ل من السeيارة و ٔ�مسك بيدها ليزنلها فمل �سeتطع مyعه ،  µ̈ر

السالم : اقرت� ليرتøها ٔ�محد و حيتضن وا�ته مق�ًال يدها و رٔ�سها 

.�ليمك z ٔ�يم 

و �ليمك السالم z ح�ييب ، محدì �ىل : رب�ت �ىل كتفه قائ2 

.السالمة 

!ازيك z بBيت �ام2 ايه ؟: مث ابتعدت عنه لتحضن مyار قائ2 

متام امحلدì وهللا ، ازي حرضتك z : ق�لت مyار وجyتهيا قائ2 

.طنط 

اممممم ايه zطنط دي بقى ، قولييل z ماما : حضكت سهري قائ2 
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!

تقوz Ñ ماما ٕازاي وانيت مBرشاها �الباب كده : ٔ�محد بنفاذ صرب 

!، مف<ش اتفضيل 

ماµر�ش : بال م�االة من سهري حسبت يد مyار ٕاىل ا�اmل قائ2 

.تعايل اتفضيل zبBيت شلكك تعبانة ... ، ده العادي بتا�ه 

ماما mالص ، ٔ�- متام .. ال وهللا zطنط : حضكت مyار قائ2 

 ìامحلد.

اسeتغل ٔ�محد اÉشغال مyار مع وا�ته و ذهب ٕاىل مك	به �لـ 

اتصال بـ وليد و مراجعة ٔ�مور العمل ، ف� ¨لست مyار مع 

.سهري يف غرفة ٔ�محد لـ µرهيا صوره يف صغره و صور العائ2 لكها 

اكنت الغرفة فسeي5ة ذات ¨دران من ا�لون أ�محر القاين و 

أ�رضية ��لون الكرميي من اخلشب ، و مك	بة خش�0ة qبرية �ىل 

.شلك لكمة اقرٔ� حتمل بني طياهتا الكûري من الك	ب 
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! ¨لسeتا �ىل الفراش تطالعان الصور ، ويه ال تصدق نفسها 

ٕاهنا يف مزنل ٔ�محد سعد احلس<ين ، جتلس �ىل فراشه و �شاهد 

!ٔ�رجومك ال توقظونين ٕان كنت ٔ�مل !! صور طفولته 

ال اكن جمنون : دmل ٔ�محد الغرفة �ىل صوت وا�ته و يه تقول 

ده اكن فظيع هو و مرمي تؤام �لبوين ٕاكين ¨ايبة عرش ! بعقل

.عيال 

ٔ�يم و مرايت ؟؟ و فني يف : فغر فاهه بصدمة مصطنعة قائًال 

..و�ىل رس¡ري !! ٔ�وضيت 

ترضجت وجyتا مyار بـ أ�محر و يه تنظر Ë بصدمة �اقدة 

اج�هيا و بـ حضكة �ىل شف	هيا ف� زمت وا�ته شف	هيا بيÒٔس 

ال : ني ðبع وهو ميسك ·سeيف خشeيب معلق �ىل احلائط 

!fسمل الرشف الرف�ع من أ�ذى حىت ¡راق �ىل جوانبه ا�م 

!ٔ�خرة صربي : حضكت وا�ته قائ2 
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من ورا قلبك z سوسو : وضع السeيف ¨انًبا و ق�ل يدها قائًال 

.

التقط صورة من أ�لبوم وا
هتز الفرصة لي�لس ب<هنام م	غاضًيا عن 

ارتعاش مyار ، mاف ٔ�ن ت0	عد ٔ�و µهنض فـ �س0ب لوا�ته الـ 

ٔ�يه دي بقى : ٕاحراج فـ ٔ�طبق �ىل ٔ�صابعها مشًريا ٕاىل الصورة 

.نور .. حيب أ�ول ، نورهان بBت ٔ�خيت 

ٔ�- : ٔ�مكل قائًال ! ٔ�يه نور اليت اكن حيادTا بـ أ�مس ؟! نور 

� و لفايل يعين اهنا لو .. مش �ا¡ز ٔ�ح�طك ·س يه بتكرهك ٔ

شاف	ين واقف معايك و مش معاها هتكرهين ومش هتلكمين 

.ðين 

!حلظة ، ماذا قال بـ أ�مس ؟

وحشeت<ين قد ا�نيا حبالها ، وهللا بـ ٕاذن هللا  كرة ! نووور "

ارض z نونة جهيب� لك ا¨ة لوة انيت .. هكون عندك 
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هو ٔ�- ٔ�صًال حبب �ريك ؟  كرة �شويف هس<ب .  نفسك فهيا 

"مyار mالص و هافضاÑ انيت و ·س z نور 

جفÒٔة حضكت ·شدة ، فyظرا ٕاoهيا بدهشة ، اولت كمت حضاكهتا 
.. ٔ�سفة معلش اف	كرت ا¨ة : و يه µرفع يدها بـ اعتذار قائ2 

.ٔ�سفة 

شلكك دمك خف�ف z مyار : اب�سمت سهري و يه µهنض قائ2 

.، ٔ�هو احyا يف بي�yا ماف�ناش ممزيات mالص �ري خفة ا�م

.ال وهللا z ماما ، ده انتوا ماشاء هللا لكمك ممزيات: مyار حبب 

عشان تعريف ·س ٕاين رافع راسمك يف أ�رس : ٔ�محد بـ خفر 

!اBاورة 

!بتقول لكمك مش انت : سهري ·سخرية 

لكمك دي يعين ٔ�- ، q�ٔيد يعين مش : رفع يده ب0ساطة قائًال 

هيكون قصدها �لييك ا�يل ٔ�خر معرف	ك  هيا ربع سا�ة كنيت 
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!! بتلكمهيا عين فهيا ، و ال عن مرمي ا�يل لسة ماشفاهتاش 

!افهموها بقى

ال وهللا ساممه �ىل وجوههم يعين كـ ٕاين اعرفك : مyار بتصحيح 

!من زمان mالص 

!اطلع ٔ�- مهنا يعين : ٔ�محد جبدية مصطنعة 

.ال وهللا ماقصدش  رضه : مyار بضحكة 

راق�ت سهري ÉÎس�ام ب<هنام �ب�سامة رىض ، ق�ل ٔ�ن تقف 

ٔ�- هروح امعلمك ا¨ة خسنة �رشبوها حلد ما تغريوا : قائ2 

.هدومك و µرðحوا شوية 

.�سمل ايدك z ماما وهللا : وقفت مyار قائ2 

الباب يف ٕايدك ا�يل : شد ٔ�محد يدها لي�لسها جبانبه iنيًة قائًال 

.�سمل دي بقى لو مسحيت 
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اب�سامة الرىض ا�سعت و يه تغلق الباب mلفها ، يف ني 

ارجتفت مyار من قربه مهنا ٕاىل هذا احلد ، حسeنًا ٕاذن ،، لو 

.كنت ٔ�مل ٔ�وقظوين ا�ٓن 

نظر لها ٔ�محد وهو هيز رٔ�سه بـ اسeتفهام عن س0ب ارجتافها 

.ا�نيا  رد ٔ�وي : فقالت بله�ة ٕاعتذار 

هشغل ا�فاية ، حلظة : ٔ�ومÒٔ  رٔ�سه م	فهًما وهو يقف قائًال 

.وادة 

انت قرٔ�ت الك	ب دي : سÒٔلته و هو يت�ه حنو املدفÒٔة الكهر�ئية 

!لكها ؟

امحلدì قرٔ�هتا : اب�سم ٔ�محد بعدما ا
هتGى من ٕاشعال املدفÒٔة قائًال 

 مرات كامن يف ٔ�وضة املك	ب حتت ، الك	ب ٤، و قرٔ�ت ٔ�دها 

ا�يل هنا يه الك	ب ا�يل ما زهقش مهنا يعين ممكن ٔ�قرٔ�ها كذا 

.مرة و ق�ل ما ا-م خصوًصا 
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قلبت بني الك	ب ·سعادة وجفÒٔة ، ٔ�صبح �يل مقربة مهنا دون ان 

: تن��ه �mٓذا و�ها بني يديه ، ختلصت مyه ·رس�ة ويه تقول 

..هادmل m�ٔد شاور دايف ميكن ٔ�ديف شوية 

: اب�سم يف عيهنا امل�سعتني اخلائف	ني وقال وهو يلمس و�ها iنية

!هتعوزي ا¨ة ðنية ؟.. طيب الفوط يف دوالب امحلام 

وق�ل ٔ�ن µمتكن من اجلواب ٔ�و إالح	�اج ، اكن قد m�ٔذها بني 

ذراعيه معانقا ٕاzها حبب �لغ ؤ$نه ٔ�ميض سeنوات وسeنوات 

.ٕ�نتظار هذه ا�لحظة 

تاليش العامل من حولها ، ٕايل ٔ�ن انذرها صوت يف ٔ�عامقها ، 

فمتلصت مyه جبهد ويه تقف مرتحنة ، m�ٔذت µرجتف ٔ�كرث ويه 

بعد ٕاذنك: تقول 

ٔ�رسعت بدخول امحلام و بدا و�ها يف املر�ٓة شاح�ًا ، كام اخ	فت 

ٔ�نفاسها تقريًبا ، اولت التنفس من مفها مسeمتعة ٕاىل صفارة 
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الم اكن �حyجرهتا من راحئة عطره ، من بني لك فرسان أ
ل قرٔ� نصف كتب  ًال يقرٔ� مصته و يتفهمه ، فðٔÒها ̈ر فارسها ̈ر

العامل و مل يقرٔ�ها يه ، مل يتفهم ٔ�ن مصهتا حب ، و ابتعادها 

خوف من تبعيات هذا احلب ، لن �سلمه نفسها ق�ل ٔ�ن fسلمها 

.ا
هتGى .. قلبه 

!مyار : ٔ�وقظها من تفكريها صوته الهادئ 

.نعم : 0ست ٔ�نفاسها و يه جتيب 

!ما اmدت<ش هدومك : و كـ ٔ�نه مل يفعل ش<Hًا قال 

.. رضبت ج�يهنا بـ تذqر ، سeتضطر �لـ خروج iنية لتحرضمه 

ب<Ô اب�سم هو خببث وهو خيرج لها ثياهبا من احلق�بة ،، طرق 

ارض هطلع ٔ�ج�هبم : الباب iنية فÒٔ¨ابت بـ ٕاحراج .

.اتناوoهيم ٔ�مه ج�بهتوم� : بنربة اولت كمت حضكة قال 
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!فغرت فاهها و يه ت�هند بقوة ، لقد جتاوز دوده ¨ًدا 

ف	حت الباب بـ مالمح ¨امدة ، تناوoهتم و ٔ��لقت الباب بقوة ، 

!ما بوررراااة : فض5ك يف نفسه قائًال هبمس 

خرجت iنية و يه ! و اكنت املفا¨Òٔة يف املال·س اليت اخ	ارها 

µرمق ¨لوسه ٔ�مام احلاسوب ا�ٓيل النقال ·شذر ، فض5ك لها ، 

!ٕانه يدرك متاًما وقع فعلته 

و بعد ثلث سا�ة خرجت و مل .. اخ	ارت ثياً� ٔ�خرى ، ودmلت 

دته  .جتده يف الغرفة ، يف داmلها اكنت µمتىن لو ̈و

نظرت يف ساعهتا فو¨دهتا اخلامسة ، مل جتد ماتفع© بـ الغرفة فـ 


زلت لتبحث عنه يف املزنل m�ٔربهتا وا�ته ٕانه خرج مyذ قليل و 
.سeيعود بـ ٔ�رسع ما ميكن 

فـ اسeتغلت السا�ات يف احلديث معها مث ق�لو	 ·سeيطة ، و 
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اس��قظت يف الثامyة ،، ٕانه م�عاد م�اراة أ�هيل و Îسامعييل ، 

نقلت نظراهتا بني الرميوت كنرتول وبني �ب الغرفة ، وانترص 

ٔ�محد يف اoهناية فـ 
زلت iنية لتعرف هل �اد ٔ�م ال¡زال بـ اخلارج، 

و .. يف ت� املرة m�ٔربهتا وا�ته ٕانه  يف غرفة املك	ب يتابع املباراة 

.ال حيب مقاطعته ٔ�بًدا من zً�ٔ اكن 

لقد سeنحت لها الفرصة لتغيظه مûلام يفعل ، سoٔÒهتا عن ! هه 

ة  فريقه املفضل رمغ ٔ�هنا اكنت تعرف  كونه ٔ�هالوzً من ا�̈ر

.أ�وىل ، و لكهنا ٔ�رادت التÒٔكد 

طرقت الباب و دmلت فyظر لها ٔ�محد بعجب ، مث تÒٔمل 

¨لست �ىل طرف أ�ر¡كة .. مال·سها الثق�2 بـ حضكة ¨ان�0ة 

!مني و مني ؟: جبانبه قائ2 

فاqرة اما قولت� ماحب0ش د يتلكم وا- : دون ٔ�ن ينظر لها قال 

، ماحب0ش د يتلكم وا- بتفرج �املا�ش ، ماحب0ش ! ·سوق ؟
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د يتلكم وا- ·شeتغل ، وا- بقرٔ� ، وا- بلعب بالfسeت<شن .

هو ! ده أ�هيل و Îسامعييل ؟: كـ ٔ�هنا مل �سمعه هتفت 

.يوووه ده ا- كنت Éس<ت املا�ش mالص !! اoهناردة اكم ؟

!انيت لييك يف الكورة ؟: رفع اج�ه قائًال 

.طبًعا ·شجع Îسامعييل ¨ًدا ، ا�راوfش: ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها قائ2 

!!!!Îسامعييل ؟: بعصبية خف�فة نظر ٕاoهيا قائًال 

طبًعا ، أ�هيل مابيýافش من الزماÑ ٔ�د مابيýاف من _ 

!Îسامعييل 

!أ�هيل مابيýافش من د : بغيظ مك	وم قال 

طلعوا ! ٔ�سeياد الكورة .. ٕاال من ا�راوfش : ٔ�رصت قائ2 

�يل ٔ�بو جرfشة ، mا� ب<�و ، محمد .. ٔ�حسن العيبة يف مرص 

.... راكت ، شادي محمد ، محمد فضل 
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ششششش: قاطعها قائًال 

.ششششش : qرر وهو يومÒٔ  رٔ�سه مغمض العينني 

اب�سمت ·شeيطانية ويه µراه يعقد ذراعيه و ¡زم شف	يه بغيظ ، 

: وا
هتزت فرصة جهمة �ىل مرىم أ�هيل فقفزت من ماكهنا قائ2 

.zرب جوون zرب .. zرب 

.اطلعي شويف الزفت فوق ... مyاااار : بعصبية قال 

انت مش قولتيل �ا¡ز¡ن نقعد مع بعض : برباءة شديدة قالت 

.شوية 

qيدهن عظمي ، مل ينظر ٕاoهيا وهو يتابع املباراة ، مفشت بعصبية 

مصطنعة يف ٕاجتاه الباب لتغلقه mلفها ، مث �ادت بـ رٔ�سها iنية 

�ىل فكرة ٔ�- ٔ�هالوية ¨ًدا ، ·س وادة بـ : لتقول بـ مرحزن 

و �ىل فكرة ا�راوfش ٔ�سeياد ... وادة و ٔ�- ما·سeي0ش حقي 

.الكورة  رضه 
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عصب<	ه املكظومة اكنت حق�ق�ة ·شلك مل fسeتطع به النظر ٕاoهيا ، 

ا�يل : و لكyه حضك بعدما ٔ��لقت الباب ·رس�ة mلفها قائًال 

!قال دراوfش قال !! حتسeبه موىس 

اoهتم د¡هثا مع سهري سا�ات اoهنار املتبق�ة حىت ¨اء مو�د 

 ðًالنوم، صعدت ٕاىل غرفهتام و طرقت الباب وملا مل �سمع صو

��اmل ف	حته و دmلت لت�ده جيلس �ىل الفراش واضًعا 

احلاسوب النقال ٔ�مامه ، تذqرت موقف املباراة فضحكت ويه 

تعايل مش : تنظر ٕاىل أ�رض ، من فوق نظارته نظر ٕاoهيا قائًال 

تعايل -ىم ا- قداىم شوية ا¨ات كده هýلصها . هعاق�ك 

.وا-م

ٔ�- الزم ٔ�روح الصبح الك�نج عشان : µرددت قليًال ولكهنا قالت 

ا¨ايت يعين .. ٔ�ج�ب هدويم و كتيب و مذاqريت و .

ٔ�شار ٕاىل .. ٔ�ومÒٔ  رٔ�سه ضاحًاك و مل جيب ، فاسeتفهمت بنظراهتا 
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ملا خرجت اoهناردة ، : �دة حقائب جبانب املك	بة الصغرية قائًال 

روحت الك�نج ٔ�ج�ب اج	ك و كده عشان �ارف ٕانك 

.هتحتاجهيم  كرة يف اللكية 

و : اقرتبت من احلقائب و يه تث0ت نظراهتا �ليه قائ2 

!ماقولتل<ش ليه ؟

كنيت لسة ¨اية من  را فـ مارض�ش ٔ�تعبك ðين : ب0ساطة ٔ�¨اهبا 

.و يف نفس الوقت كنت �ا¡ز ٔ�ج�ب شوية ا¨ات بنفيس 

شكGت و قطعت الشك بـ اليقني عندما ف	حت احلقائب 

فو¨دت ما ٔ�حرضه بنفسه من مال·سها ، ترضجت و جyتهيا 

فاqر : جخًال مyعه عقلها و يه تقف و هتتف جبرٔ�ة �ري معهودة 

!�ىل فكرة دمك تق�ل mالص ! نفسك دمك خف�ف يعين ؟

mلينا نتفق ٕان ديم خف�ف ·س �لس ، : رفع اج�ه بربود قائًال 

!ٔ�رحي لينا و ٔ�صدق ٔ�كرت 
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اكنت سeتýربه ٕاهنا حبا¨ة لبعض املال ٔ�يًضا ، و بصف	ه الويص 

�لهيا فهو وده من مي� ٔ�ن يعطهيا ٕاzه ، لكن لساهنا قد عقد 

دت نفسها �سحب أ�غطية وتزنل حتهتا  جفÒٔة ف�غيظ شديد ̈و
مغطية اكمل جسدها ، حضك وهو مييل جبسده لـ يقرتب من 

!مyار : ٔ�ذهنا قائًال 

شعرت بـ ٔ�نفاسه تقرتب مهنا و خترتق الغطاء فـ بدون ٔ�ن µرفع 

!نعم : الغطاء قالت 

.ٔ�- جوزك وهللا zح�ي0يت �ادي يعين ، تصبحي �ىل mري _ 

حضكت يف داmلها ·رسور و ٕاحراج شديد¡ن ، و ظلت 
مس��قظة �سeمتع ٕاىل تنفسه املنتظم جبا
هبا ، حىت انتصاف ا�ليل 

، لطاملا عىن لها انتصاف ا�ليل اكPل الوجع بداmلها ، لكن ل<س 

اليوم فـ اليوم ل<س هناك وجع ٔ�بًدا ، بل خشص ¡رقد جبا
هبا -مئًا 

، ٔ�و رمبا ال تعمل ٕانه يصطنع النوم فقط ب<Ô تفكريه مس��قظ 
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.يبحث عن ل يف	ت Ë السدود القامئة ب<هنام 

يف الصباح اس��قظ ومل جيدها جبانبه ، نظر ٕاىل السا�ة جبانبه 

دها السابعة و النصف صباًا  .̈و

رفع الغطاء و نظر ٕاىل الرشفة املغلقة و �ب امحلام املف	وح Éس�0ًا 

، مث خرج من الغرفة ليبحث عهنا يف املزنل ، ضبطها م	ل0سة بـ 

!وهللا ؟: فـ هز رٔ�سه بيÒٔس قائًال .. ف�yان قهوة صبا  

..�ٓسفة ·س .. �ٓسفة : تنحنحت قائ2 

مل �سeتطع ٕاخ�اره ٕاهنا مل تمن بـ أ�مس و µريد مBشًطا قوzً ليو�ا 

ٔ�صل عندي صداع و مش هعرف : اجلامعي ف	حججت قائ2 

.ٔ�خففه �ري �لقهوة 

: شد مهنا الف�yان و سك�ه يف احلوض وهو يتÒٔمل مال·سها قائًال 

بالش دلع ، طلعي عصري من التال¨ة و صيب qو�يتني عبال ما 

.ا�ري هدويم ٔ�- كامن 
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مف<ش ٔ�بًدا ٔ�ي مرا�اة ليا و : اكد ٔ�ن خيرج و لكyه التفت قائًال 

!انك مفروض تصحيين و كده 

!معرفش انت بتصحى ٕازاي : حضكت خب�ل قائ2 

.�ذر ٔ�ق�ح من ذنب !! وهللا ؟: حضك ·شدة قائًال 

ات اخلش�0ة ب<Ô تنفست مyار بقوة ، طالعت السمل  صعد ا�̈ر

بعيBهيا و  مييهنا حسبت �لبة النب لـ تmٔÒذ مyه معلقة و تضعها يف 

.ساحمك هللا z ٔ�محد ! يع .. مفها oمتتصها دون ماء    

عندما وصال اجلامعة ، 
زلت من سeيارته ب<Ô الحقهتا نظرات 

.و احلقد .. ف	يات اللكية بـ نظرات الفضول و الـ ٕاسeتغراب 

عرش دقايق �لظبط هطلع م�ىن العبيط : اقرتب مهنا ٔ�محد قائًال 

.و �ٓ� 
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..طيب : ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها 

!عبيط ايه ؟!! عبيط ! ايه ؟: مث ðبعت بدهشة 

.mلهيا يف رسك : مغز لها قائًال 

غزا Îمحرار وجyتهيا من طريق	ه يف احلديث وحضكت و يه 

ات املبىن لتدmل املدرج ، يف طريقها  µراه ي0	عد مث صعدت د̈ر

!مyون ح�ييب وحش�ين : اصطدمت بـ مyة فشهقت بفرة قائ2 

مل تصدق مyة ما قالته مyار لها ، الغل و الغيظ ٔ�لك ماتبقى يف 

قلهبا من حب لـ مyار ، عندما رٔ�هتا خترج من سeيارته و يقرتب 
مهنا ليقول لها ¾م يبدو ٔ�نه روماÉيس لتدرج و�ها �محلرة و 

.رسورها الشديد 

.وانيت كامن وحشeت<ين z مyار : بضحكة صفراء ق�لهتا قائ2 
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�ارفة ٕانك ز�النة : الحظت مyار لهجهتا فرب�ت �ىل يدها قائ2 

وهللا ٕاين ما ردش �ىل املو�يل ، ·س z ٕاما انيت برتين �ليا و 

ٔ�محد جyيب ، ٔ�و ا- �ا¡زة الكمك ·س فاتوريت mلصت و 

.مكسوفة ٔ�قول لـ ٔ�محد اروح ادفعها 

وال : قالت أ�mرية بضحكة طفولية مك	ومة فـ اب�سمت مyة قائ2 

.هيمك ، ٔ�- ·س �ا¡زة اتطمن �لييك 

ٔ�- امحلدì : ٔ�مسكت مyار بيدها لي�لسا �ىل ٔ�د املقا�د قائ2 

فكرت<ين ، .. وهللا م0سوطة ¨ًدا ¨ًدا ، ربنا يدميها نعمة zرب 

اoهناردة بـ ٕاذن هللا �املغرب كده �املني حف2 ضيقة يف الب<ت 

.عشان معملناش فرح هنجيب صاف�ناز و معرو دzب 

حضكت نفس الضحكة املك	ومة و ٔ�مكلت و يه تبحث بعيBهيا 
!ٔ�ومال فني لولو ؟: عن �ٓالء 

.�ٓالء جما�ش اoهناردة : مyة 
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هتجيبوا صاف�ناز و معرو دzب جبد : مث ðبعت بـ اسeتفهام ¨اد 
!؟

ده حىت ! هنجيبوا صاف�ناز و ا- موجودة يعين ؟: مyار بدهشة 

ة  عيب يف حق صاف�ناز ، لو شاف	ين وا-  رقص هتتحرج �̈ر

.ٔ�- ا�يل هرقص ... ٕاهنا ماµرقصش ðين 

.و معرو دzب هيغين : و ðبعت جبدية مصطنعة 

ال ده : مث انفجرت �لض5ك بعدها ، ف	ابعت مyة ختل�اهتا قائ2 

.انيت اoهناردة مش طبيعية mالص 

ماختدfش يف �Ñ : سعلت مyار ·شدة حىت دمعت عيناها قائ2 

مث .. ، املهم �ì �لييك تيجي اoهناردة ، العنوان يف كفر عبده 

.اس�ين هك	هبوÑ : ٔ�خرجت ورقة و قمل من حق�بهتا قائ2 

جفÒٔة هدٔ�ت احلركة يف القا�ة و خفض الصوت ٕاىل د اهلمهامت 
لها ، ٕامح  .ٔ�محد سعد احلس<ين .د.. عندما دmل ̈ر
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·سم : فك ٔ�زرار سرتته و ¨لس �ىل املقعد ، مث تنحنح قائًال 

هللا الرمحن الرحمي ، السالم �ليمك و رمحة هللا و  راكته ، �املني 

!ايه z شeباب ؟

" ٔ�لف مربوك z دكتور" تعالت ٔ�صوات مبا fشeبه امحلدì لكن 

اكنت واحضة ٕاىل د جعلها تغوص يف مقعدها مسeتجيبة خلفقات 

.قلهبا و معدهتا اليت �اصت �لـ ٔ�سفل 

هللا يبارك ف�مك عقابلمك ملا : اول ٔ�ال ينظر ٕاoهيا و هو يقول مبرح 

تتخرجوا كده واشوفمك مدرسني وداكµره وافرح ف�كوا ىف ب<ت 

.العدل 

هو حصيح z دكتور زوج	ك : حضكوا ف� قال ٔ�د الطالب 

!طالبة هنا معا- ؟

اه فعًال يه من هنا يف اللكية ومن هنا يف : ٔ�محد بـ اب�سامة 

!ٔ�شاورÑ �لهيا ؟، ا�فعة و كامن هنا يف املدرج 
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شعرت بصدمة شديدة ، تعرف ٕانه جمنون ،، و mاصة بعدما 

!zريت z دكتور: ٔ�¨ابته طالبة بصوت مائع 

ها نبدٔ� احملارضة وال . ٕاي<�خخخراااصصص : فض5ك ٔ�محد قائًال 

د عنده ٔ�سeئ2 خشصية ðنية ؟!

ٔ�حر�م مجيًعا فـ مصتوا m�ًٔريا ، لـ يقول مجلته املعتادة اليت حتفظها 

د فاqر ٔ�خر مرة وقفyا فني ؟: عن ظهر قلب !

.مش �م ، ٔ�- فاqر ٔ�خر مرة وقفyا فني : فرددوا معه بـ مرح 

مyة ٕازيك : اقرتب ٔ�د الطالب من جملسهام ليصاحف مyة قائًال 

!�ام2 ايه ؟

!متام امحلدì ٕازيك q zرمي ؟: صاحفته بـ اب�سامة �هتة قائ2 

شششش: مyار بصوت مyخفض 

mليه يقوم ! ٔ�- �ارفة انيت بتعريف الناس دي مyني ؟: مث ðبعت 
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!من جyبنا 

!اmليه يقوم من جyبنا ٕازاي يعين ؟: مyة بصوت ٔ��ىل قليًال 

ايه É�ٔ zسة مyار : فض5ك الشاب و هو يلعب ·سلس2 مفاتي5ه 

.. mالص عشان اجتوزيت ا�كتور بق�يت مش طايقة د ! 

ات  .ماتقويم تقعدي جyبه ٔ�حسن و �سeي�0لنا احyا املد̈ر

!انت ٕازاي µلكمين كده : مyار بصدمة 

!الصوت : ٔ�محد بصوت اد جعل قلهبا ¡رجتف 

ابتعدت يف جملسها قليًال عن مyة وصديقها ، ف� بقى جسدها 

.¡رتعش ·شلك مل �سeتطع به النظر ٕاىل ٔ�محد iنيًة 

بعد ا
هتاء احملارضة اسeتطاعت النظر ٕاليه ، فÒٔشار ٕاoهيا ٔ�ن ت��عه 

øطالبة ٔ�خطÒٔت يف صفها أ�ول Îبتدايئ ، جرت .. ٕاىل مك	به 
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!ادmل : ٔ�قدا�ا لتطرق الباب فـ ٔ�¨اهبا 

.السالم �ليمك : دmلت و ٔ��لقت الباب mلفها قائ2    

.اتفضيل اقعدي : زفر مث ٔ�شار ٕاىل املقعد قائًال 

¨لست ويه حتاول ٔ�ن µكمت حضكة ال تعرف لها س0ب ، فطرق 

مني الشاب ا�يل كنيت بتلكميه : ٔ�محد بقلمه �ىل املك	ب قائًال 

!يف احملارضة ؟

!ده صديق مyة وهللا ا- معرفهوش : بـ خفوت قالت 

!مyة صاح�تك ؟_ 

!ٔ�يوة ·س ا- معرفهوش _ 

..طيب _ 

ممكن بعد كده تلزتيم بـ انك تقعدي يف ¨انب البنات ·س : ðبع 

، بالش اجلانب ا�تلط ده ، يعين مش هتبقى لوة يف ويش لو 
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د عرف ٕان مرايت يف حمارضيت قا�دة ب�	لكم مع شاب ، ٔ�- 

!كنت ممكن ٔ�طردمك لكمك ·س مارض�ش ٔ�لفت أ�نظار لييك

!حرضتك ٔ�- ماكن�ش بتلكم معاه : ٕ�
ز�اج خف�ف قالت 

وبعد : قصت �ليه ما قاË لها الشاب و qيف ٔ�¨ابته مث ðبعت 

كده معلش يعين لو شوف	ين بغلط �املين زي ٔ�ي طالبة عندك 

، ٔ�- هنا مش مyار زوج	ك وال انت ٔ�محد زو� ، ٔ�- هنا مyار 

..ٔ�محد . الطالبة و حرضتك د

!امسه ايه الواد ده ؟: بعصبية قاطعها 

!وا- ايه عرفين ٔ�- : رفعت كتفهيا قائ2 

ٔ�- هعرف ، رو  دلوقيت �ىل .. طيب : زفر حبرارة قائًال 

حمارضاتك ٔ�- هýلص اللكية و اطلع �ىل الرشكة ، و بـ ٕاذن هللا 

.هاqون بليل يف الب<ت ق�ل احلف2 
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.بعد ٕاذنك .. متام _ 

اكدت ٔ�ن خترج فـ اب�سم اب�سامة شطرت عهدها املبتدئ مع 

... مyار : الغضب ٕاىل نصفني و رمبا شطرت قلهبا مع العقد قائًال 

.mدي �Ñ من نفسك

اب�سمت و يه تومÒٔ  رٔ�سها ، مث ٔ��لقت الباب و تو�ت ٕاىل 

لكهنا مل جتدها ، فـ .. املدرج لــ تصب �ارم غضهبا فوق رٔ�س مyة 

.ٔ�مكلت يو�ا ·شلك طبيعي

ٔ�ما عند ٔ�محد فقد ذهب ٕاىل رشكته يف حوايل الثالثة عًرصا ، و 

يف الرابعة و النصف فُ	ح �ب مك	به جفÒٔة

ربطة الكراف	ة دي ربطة ! عرfس و هللا العظمي عرfس _ 
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!عرfس    

قام ٔ�محد من مقعده ودار حول املك	ب لـ يصاحف وليد ويق�© قائًال 

!ح�ييب z لودة واحشeين وهللا : 

!ال zخوz مقطع التليفو-ت اوي: ¨لس وليد �ىل أ�ر¡كة قائًال 

يعين �ì �ليك : ¨لس ٔ�محد �ىل طرف املك	ب ·سخرية قائًال 

داmل تقول عرfس عرfس ، واد عرfس هيف	كر ىف mلق	ك 

!دي ٕازاي ؟

ربنا fساحمك ماانت م	عرفش ا�ىل حصل : وليد بفخر مصطنع 

انت مش<ت من هنا واجلو mاالىل لك البنات ازيك z ! �لبان 

جنيب� ا¨ه z ! �امل ايه z مسرت وليد ؟! مسرت z وليد ؟
!ايوه z مسرت وليد ! مسرت وليد ؟

ا�يل ¨اب� خيلي� z �ٓ� وهللا ٔ�- : حضك ٔ�محد ·شدة قائًال 

!م	جوز امحلدì مش حمتاج يعين 
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او�د- zرب ، يال عشان : نظر وليد يف ساعته مث وقف قائًال 

 zاخو z عPجÎ...

و يف mالل ÎجPع اول ٔ�محد بـ �د ٕادراك لك ما فاته يف 

Îسeبوع املايض ، و بعد ا
هتاء ÎجPع و خروج املوظفني نظر 

ال ده مش ٔ�محد سعد ا�يل قدايم : Ë وليد نظرة طوي2 م��سًما 

ة ١٨٠ده ، م	غري  ! د̈ر

!م	غري ٕازاي يعين؟: التقط ٔ�محد مغلًفا ليتصف5ه بالم�االة قائًال 

برتوح و ب��جي و ! م	غري : رجع وليد يف مقعده �لýلف قائًال 

!من ٕامىت كنت كده ؟! ب�رسح و بنفكرك و نBهبك 

معلش ٔ�صيل مايش مع وادة : حضك ٔ�محد ·سخرية قائًال 

.مرايت .. اليومني دول ، ¾م يف رسك 

املهم هرنوح �احلف2 �ىل ! ا�لميب سeتايل : حضك وليد قائًال 

!طول وال -وي �ىل ايه 
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�ì �ليك دي هدوم : ٔ�محد وهو يتفحص مال·س وليد بعجب 

!يعين انت رايض عن مyظرك ده ! حترض  هيا حف2 ؟

مايل zمع ما ٔ�- زي الفل ٔ�هو ، دي اشeيك : وليد بضحكة �الية 

بد	 عند ٔ�بو Éسمة

قالها و اسeمتر يف الض5ك بعدها ، جفعد ٔ�محد زاوييت عي�Bه بـ 

شلكي ! مش قادر: تقزز و مسك ج�ينه و معدته  متثيل قائًال 

!هض5ك وال ايه ، هاتيل ك<س فايض ٔ�اول ٔ�حضك ف�ه 

وال ٔ�قوÑ ٔ�- هاقوم ٔ�روح : مث ðبع وهو ي�yاول سرتته و مفاتي5ه 

.ٔ�حسن ٔ�حضك يف بي�yا 

!!مقرف : هنض وليد قائًال 

.سالم هس�yاك بليل! ٔ�-  رضه ؟: ف	ح الباب ليخرج قائًال 

!مش ¨اي : وليد بربود 
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.رحيت .. عنك : ٔ�محد ·سخرية 

.قالها و ٔ��لق الباب mلفه 

ٔ�ما مyار فـ �ادت من اجلامعة يف اخلامسة والنصف م	عبة لـ �دم 

تعودها �ىل املشوار بعد ، سلمت �ىل سهري و اطمئBت لعدم 

حضور ٔ�محد ٕاىل ا�ٓن ، فصعدت غرفهتا و دmلت لتmٔÒذ حامًما 

مث ارتدت فسeتاً- طويًال من ا�لون .. دافHًا تبعته بصالة املغرب 

أ�زرق ا�اqن بدون ٔ�كامم �ليه سرتة قصرية بـ ٔ�كامم مف	وة من 

ا�لون الربتقايل الغامق مطرزة بـ أ�زرق ا�اqن ، مث جحاب من 

.ا�لونني

ٔ�ما بـ أ�سفل فـ وصل ٔ�محد و ما اكد ٔ�ن يدmل ٕاىل الف�لال حىت 

!حامااادة : قفزت مرمي لتحضتنه هاتفة 
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.z بت اBنونة جفعت<ين : بغيظ ٔ�بعدها عنه قائًال 

بتقول z بBت الـ : رفعت مسeتوى صوهتا ل�ُسمع وا�هتا قائ2 

!ايه؟

بقول z بت z جمنونة ،: ٔ�محد مصح5ًا بنفس مسeتوى الصوت 

ايه z مريومة : مث مسح �ىل شعرها بـ اب�سامة صفراء م	ابًعا 

!ٕازيك �ام2 ايه وحشeت<ين ؟

القلوب عند : بنفس Îب�سامة وضعت يدهيا يف ج�هبا قائ2 

!بعضهيا z حامدة 

ٔ�بعدها عنه وهو ينظر ٕاoهيا بطرف عينه ، مث ق�ل يد وا�ته 

!ٔ�مال فني نور ؟: لي�لس جبا
هبا قائًال 

ب�	غدى ىف املطبخ ق�ل مالضيوف جيوا عشان م	عملناش : مرمي  

.فضاحي 
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طب ماتعمل فضاحي فهيا ايه : وقف ٔ�محد بـ انفعال ·سeيط قائًال 

!يعىن ا�ىل مش �اج�ه ¡روح 

وهللا مايف د مضيعك �ري البBت دي وال د مضيعها : مرمي 

�ريك ، ٔ�يه ¨ات �ىل السرية zري�yا ج�بنا سرية ربع جyيه خمروم 

.

�z ì ٔ�محد : شدت سهري يد ٔ�محد ل�س�yد �ليه مث تقف قائ2 

.�شوفلها ربع جyيه خمروم ال همتوت �ليه mالص 

ارض z ماما وهللا : حضك و هو حيتضن نور مث يق�لها قائًال 

.هدورلها 

!مراتك فني z خسيف ؟: ·سخرية حضكت مرمي مث ðبعت 

ٔ�- مش لسة داmل من الباب : نظر ٔ�محد بـ اجتاه السمل قائًال 

.قداممك ، q�ٔيد فوق يعين 

�ٓه فوق من بدري ¨ات من اللكية zعيين �دودة قولتلها : سهري 
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تطلع تنام شوية ·س مف<ش وقت اطلعي حصهيا z مرمي و سلمي 

..�لهيا كده و  راة 

ارض zماما ارض : مرمي بنفاذ صرب !

!الوصاz العرش عشان مراتك : مث ðبعت و يه �شري لوا�هتا 

سلمييل �لهيا كتري و ! قطة ... مش ٔ�ي د z : ٔ�محد بفخر 

.و بوسeهيايل ... قولييل ٕاين مانعها عهنا القوي 

.ٕاوعي �سeي�0ه يطلع z نور : التف	ت مرمي لـ نورهان قائ2 

! و بعد¡ن ايه ق2 أ�دب دي ؟: مث ðبعت ويه تصعد السمل 

..ماتطلع تبوسها انت

-س : حضك ٔ�محد ·شدة مث تالشت حضاكته لي�هند ويقول 

!طيبني طيبني يعين .. طيبني ٔ�وي mzال 
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اكدت مyار ٔ�ن خترج عندما طرقت مرمي الباب ، ف	حت مث 

فغرت مفها من ا�هشة ، اكنت تقف ٔ�ما�ا Éسýة من ٔ�محد ل5كyـ 

ٔ�قرص قليًال ،

سالم �ليمك ،، ما�سeتغرب<ش : مدت مرمي يدها �لسالم قائ2 

!ما�سeتغرب<ش تؤامه يعين مyتظرة مين ايه 

معلش : حضكت مyار و يه متد يدها ل�سمل �لهيا بـ ٕاحراج قائ2 

.وهللا ، ٔ�صل انيت جبد Éسýة مyه ٔ�وي 

دmلت مرمي الغرفة و ٔ��لقت الباب mلفها ، مث شدت قامهتا 

!·س ٔ�- طبًعا ٔ�ىل يعين : بفخر قائ2 

.ده شئ واحض q�ٔيد : اسeمترت مyار يف الض5ك قائ2 

!ٔ�ح�ك وانيت مطيعة : صفقت مرمي بـ ٔ�صابعها مبرح قائ2 

ماشاء هللا جبد نفس ال�م : رفعت مyار اجهبا بدهشة قائ2 
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!كامن 

.ٔ�- مرض ب<�yرش z ح�ي0يت : حضكت مرمي قائ2 

بىص بقى ٔ�- �ا¡زة اعرف عنك لك ا¨ة �لتفصيل : مث ٔ�ضافت 

اململ كامن ·س لtٔسف دلوقىت مش هينفع عشان فاضل 

.�لظبط عرش دقايق والعائ2 الكرمية لكها �رشف 

ٔ�- mالص ل0ست ٔ�هو و كنت : نظرت مyار ٕاىل مال·سها قائ2 

.هزنل ٔ�ساًسا اقعد معاqوا 

تزنيل ! تزنيل ؟: شهقت مرمي ويه تضع يدها �ىل ثغرها بصدمة 

ده ٔ�محد اكن صفا- ، ده ىف احلا¨ات دى صعيدى !! فني ؟

!مقولك<ش 

ال ماتقلق<ش جربت الوش : اب�سمت مyار ويه تومÒٔ  رٔ�سها قائ2 

.الصعيدي 

قليب عندك : ٔ�مغضت مرمي عيBهيا ويه تضع يدها �ىل قلهبا قائ2 
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ا	  وهللا ، احyا هنقعد هنا ىف ا�ليفyج ا�ىل ىف اخر الهول وال̈ر

.هتبقى حتت 

!جبد مyفصلني ؟: اب�سمت مyار قائ2 

ده ا- ! مش بقوÑ صعيدي : تفقدت مرمي جحاهبا يف املر�ٓة قائ2 

!z�ٔم خطوبيت كنت ·شوف معر �لصدفة 

!حص ٔ�ومال فني نور ؟: تذqرت مyار قائ2 

بيص zبBيت ! هو حاكÑ عن نور كامن ؟: ·سطت يدها قائ2 

.ٔ�محد هنا يبقى نور معاه طبًعا 

!هو ٔ�محد رجع ؟: ·شوق نظرت ٕاىل الباب قائ2 

.�ٓه رجع اكن هيطلع ·س نور شeبطت ف�ه : حضكت مرمي قائ2 

!مف<ش مشلكة : نظرت ٕاىل أ�رض خب�ل قائ2 

شلكك طيبة ٔ�وي جبد: نظرت مرمي ٕاoهيا قائ2 
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.يال بقى عشان هنتÒٔخر زمان الناس ¨ات : مث ٔ�ضافت 

�ىل فكرة لو ا�نيا حر و �ا¡زة :عندما هام �لـ خروج قالت مرمي 

.تقلعى احل�اب اقلعيه ، �ادي يعين 

!مف<ش د هيطلع mالص من حتت : مyار برتدد 

ال مف<ش mالص ، وبعد¡ن احyا هتالق�نا م�عوتني �ىل املطبخ _ 

.�ىل طول زى اخلدامني م	قلق<ش 

.متام mالص : حضكت مyار ويه تفك جحاهبا قائ2 

اÉسدل شعرها احلر¡ري الالمع الطويل �ىل ظهرها فاب�سمت 

!z ماشاء هللا جبد شعرك مجيل : مرمي بـ ٕاجعاب قائ2 

!ربنا حيفظك zرب zمرمي انيت ا�يل مقر : حضكت مyار قائ2 

و�لفعل بعدما تعرفت مyار �ىل مك هائل ¨دا من الBساء من 
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�ائ2 امحد ٔ�ًرسلت مع مرمي ٕاىل املطبخ لتوزيع احللوى وقطع 

الك�ك وسكب العصري يف الاكسات ، مل ¡كن لها يوًما �ائ2 ٕاال 

وا�ها مما جعلها تتحمس ·رس�ة �لعمل امجلاعي وسط العائ2 ىف 

جو مرح ،

اجلو : سعلت ·شدة ويه ت0	عد عن شفاط الهواء بـ املطبخ قائ2 

!حرر جفÒٔة جبد مش قادرة 

قطين " يت شريت" مرمي و قد mلعت سرتهتا العلوية مك	ف�ة بـ 

!الواد فطس جبد ، اقلعي اجلاqت ده تق�ل mالص : ٔ�بيض 

!عشان حمدش يدmل جفÒٔة ·س : مyار برتدد 

ا	 : مرمي  !و مني هيدmل يعىن ماقولنا مف<ش ̈ر

طيب mالص هقلعه و اج�ب الطرة احطها : مyار ضاحكة 

!�ىل كتفي عشان ما ردش 

ونفذت ماقالته فعًال ، بعد دقائق محلت مرمي صي�Bة �لهيا قطع 
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هودي دول و ا� µكوين فضييت العلبة دي كامن : الك�ك قائ2 

.يف أ�طباق 

.متام ارض : مyار موافقة 

دت ٔ�محد يف الردهة قائًال  بBت الل : عندما خرجت مرمي ̈و

هاىت الصي�Bة دى بقى

� ادmل اج�ب من عند مراتك ا- ! ايـــــه : مرمي بـ رفض ٔ

!ماصدقت طلعت  هيا املسافة دى 

!رمخة ¨ًدا : ٔ�محد وهو ¡زج هبا بعيًدا عن مرىم يده 

ٔ�ثناء اهنامك مyار ىف العمل مل تلحظ ٕا
زالق احل�اب من �ىل 
.كتفهيا العاريتني وال ٔ�محد اUى وقف يتÒٔملها بـ ٕاجعاب �لغ 

مرمي : عندما تBهبت لـ وجود خشص معها يف املطبخ قالت 
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...معلش تعايل ارفعي شعري عشان وقع و ٕايدي مش 

برتت مجلهتا عندما رٔ�ت ٔ�ن الواقف ٔ�ما�ا ل<س مرمي بل ٔ�محد ،

ايه : اقرتب مهنا بـ اب�سامة لـ ¡رفع شعرها عن و�ها قائًال 

!العسل ده ؟

تنحنحت ويه ت0	عد ·رس�ة لـ تغسل يدها مث حتمك وضع احل�اب 

�يل فكره بقي ا- مسعت : �ىل كتفهيا ، فض5ك ٔ�محد قائًال 

الشeيخ بيقول ٕان ممكن الزو¨ة تقعد قدام زو�ا كده �ادي ، 

!!!ربنا هيدهيم بقى ، ٔ�- �ارف بيجيبوا الف	اوي دي مyني 

!وهللا ؟: حضكت مyار قائ2 

اه وربنا ، مك�yش �ارف ٕانك بت5لوي كده يف : ٔ�محد بضحكة 

!العزومات 

!ٕانت ج�ت ليه اصًال ؟: مyار خب�ل ويه تنظر لtٔرض 

152

www.insanedu.com



.عشان ٔ�يم داعيايل : وضع يديه يف ج�به قائًال 

� جبد ؟_ ٔ!

.جبد عشان اmد الصي�Bة دي ا
زلها _ 

طب يال mدها 
زلها: -ولته الصي�Bة قائ2 

� mليين قا�د بقي حلسن شعرك يقع ðين : ٔ�محد وهو يغمز بعينه ٔ

ا¨ة كده ، ا¨ة كده  Ñد ¡رفعهو!وال ا¨ة ماتالق<ش 

� وال ا¨ة كده وال : مyار و يه تمل شعرها بداmل املشeبك ٔ

ا¨ة كده mالص مليته اهو مش هيقع ðين

طب mالص اوقعه ٔ�- وارفعه ðين: حضك ٔ�محد قائًال خببث 

ٕايه zمع احلب<ب لك ده بتجيب :  هنا دmلت مرمي املطبخ قائ2 

ده زمان الناس وقعوا من اجلوع حتت ، وٕانيت z ! الصي�Bة ؟

!مGyورة حصابك  را ب<سÒٔلوا �لييك 
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!ٔ�بو شلكك z مرمي ، ب��جي يف ٔ�وقات : ٔ�محد بربود 

.ٔ�يم داعيايل : بنفس الربود قالت 

ال ماشاء هللا جبد : مهGت مyار �خلروج و يه تض5ك قائ2 

.ٕاخوات 

ايه zمدام انىت راحية فني : ٔ�شار ٔ�محد لها جبدية ٔ�ن تقف قائ2 

!كده ؟

!راحية لـ حصايب : مyار بدهشة 

!طب ا¨ة تتل0س فوق الفسeتان ده : ٔ�شار ٕاىل ذراعهيا قائًال 

ارض : مyار بـ اب�سامة .

تبخر ٔ�خر ٔ�مل عند مyة بعدم ÉÎس�ام بني مyار ؤ�محد عندما 

.رٔ�ت مyار تدmل الغرفة واب�سامة الرىض متtٔ و�ها 
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لوة �zىل العسل :  سلمت �لهيا �ٓالء بصوت مyخفض قائ2 z اه

  سايل من الشفه

.ل<س �ىل العبيط حرج وحشeت<ىن zدزمة : ق�لهتا مyار قائ2 

انىت اكرت وربنا وحشااااىن ¨ًدا خيرب<ت اجلواز ا�ىل : �ٓالء مبرح 

!mدك مyنا 

فعًال ده احyا : اسeتغلت مyة جمرى احلديث لتقول بغيظ 

!م�ق�ناش Éشوفك mالص وال نعرف عنك ٔ�ي ا¨ة 

ده عشان ىف أ�ول ·س بعد كده هتالقوىن : مyار بله�ة اعتذار 

.معاqوا زى أ�ول واحسن بـ ٕاذن هللا 

ٔ�مه ا¨ة µكوين م0سوطة مع زو¨ك و : �ٓالء ·سعادة حق�ق�ة 

.ٔ�حسن معاه و احyا zسeيت راضيني �ملقام التاين مش �م 

!يعين م0سوطة مع ٔ�محد ؟: مyة بـ اهPم 
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لها دون ٔ�لقاب ولكهنا مل تعلق بل شeبكت  اسeتغربت مyار امس ̈ر

ده ا- هطري من الفرة ! م0سوطة ·س ؟: كفهيا ·سعادة قائ2 

 ìوهللا امحلد.

ربنا fسعدك zموىن انىت بBت الل وربنا رزقك بÒٔمحد : �ٓالء 

 ìيه ىف ح�اتك امحلد	عشان يعوضك عن لك ا�ىل شوف.

.امحلدì عق�ال ماافرح بيكوا zاااارب : مyار  رىض 

-دت مyار �ىل مرمي ، فـ ٔ�تت ام2 صي�Bة �لهيا qوبني عصري و 

مرمي :  قطعتني qيك لـ تقد�ا لـ مyة و �ٓالء ، ف	ناوoهتم مyار قائ2 

ٔ�صدقاءي .. دى مرمي اخت ٔ�محد ، و دي �ٓالء و دي مyة .. 

بعد ٕاذ
كوا بقى هروح اسمل �الناس حلسن ماما ... الوح�د¡ن 

.ب�yاديين 

!ٔ�ول مرة اعرف ان ٔ�محد عنده اخوات ! ٔ�خ	ه ؟: مyة 
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.ٔ�- ٔ�خ	ه بقى : ٔ�شارت مرمي ٕاىل نفسها قائ2 

�رشفyا بييك وهللا بـ ٕاذن هللا ربنا جيعلها معرفة mري كده و : �ٓالء 

.نبقى حصاب 

!zريت وهللا ·س معر مش خمليين ٔ�عرف د mالص : مرمي 

!معر مني ؟: مyة 

!معر جوزي _ 

ايه ده انيت م	جوزة : توقفت مyة عن ار�شاف العصري مسeتفهمة 

!كامن ؟

 سeنني و ٧م	جوزة و عندي بنوتة عندها : حضكت مرمي قائ2 

!�ىل وش طالق كامن 

ٔ�خفت �ٓالء مفا¨Òٓهتا لـ ٕافشاء مرمي لـ رس øهذا يف ٔ�ول لقاء هلم مل 

ربنا zرب يبعد : يتعد امخلس دقائق فـ اب�سمت بلباقة قائ2 
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عنك السوء و يقدم� اخلري ، ماشاء هللا م�باÉش �لييك 

.شلكك صغرية 

 سeنة مش صغرية ٣٢ٔ�- التؤام بتاعت امحد يعىن عندى : مرمي 

!وال ا¨ة 

!ٔ�- قولت  رضه انك شeبه ٔ�محد لـ د qبري ð�ٔر¡مك تؤام : مyة 

تفقدت �ٓالء مyار و يه جتلس بني سeيدتني qبريتني بـ اب�سامة مث 

طيب احyا : هنضت واضعة qوب العصري �ىل الطاو	 قائ2 

هنضطر ن�سحب كده و خنرج من �ري ما د mzد �Ë مyنا 

.عشان اتÒٔخرت 

� mلينا شوية z �ٓالء : مyة بـ تذمر ٔ.

.اس�ىن zبBيت ما انتوا قا�د¡ن شوية : هنضت مرمي قائ2 

فرصة ðنية ٕ�ذن هللا ·س جبد ا- كده اتÒٔخرت لو : �ٓالء بـ ٔ�سف 
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!�ا¡زة تقعدي z مyة اقعدي 

� mالص ها� معايك : مyة بغيظ مك	وم ٔ.

طب اس�yوا هناديلكوا مyار: مرمي ·رس�ة 

ال سeي0هيا يه هتتفهم مش �ا¡ز¡ن : ٔ�مسكت �ٓالء يدها قائ2  


زجعها .

ٕاز�اج ايه ·س انيت شلكك : حضكت مرمي و يه تصاحفها قائ2 

زي السكر

هللا ¡كرمك و انيت كامن : صاحفت مرمي مyة يف ني قالت �ٓالء 

.السالم �ليمك .. وهللا بـ ٕاذن هللا ماتبقاش ٔ�خر مرة 

وعyـــــــــــــد ٔ�محد

159

www.insanedu.com



ا- قولت مش ! ايه zبىن اتÒٔخرت لك ده ليه ؟! معر ؟: ٔ�محد 

!¨اي 

.معلش اكن عندى شوية شغل كده : معر 

شلكك مش ! ماz Ñمعر ؟: تفقد ٔ�محد مالحمه بـ اهPم قائًال 

!�اج�ىن 

ٔ�خ	ك طالبة : زفر معر وهو خيرج �لبة الس�اjر من ج�به 

!الطالق 

ه ٔ�محد و هو ¡ردد  ال ٕاË ٕاال هللا ايه ا�يل !! طالق : ام	قع ̈و

!حصل 

يف أ�ول اكنت �مالىن يعىن مش واmدة �لها مين ا·سط : معر  

ني تبقى ل0ست وا�شeيكت ول0ست نور  مûال لو mا̈ر

ومكوتل<ش حىت البد	 ا�ىل هاخرج  هيا لو لكمهتا هتقويل Éس<ت 
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او كنت مسeتع�2 ،، ا¨ات كتري  اكنت بتýليىن احس 

�ٕالهامل واول ماالكمها تقوىل مش �اج�ك روح اجتوز وادة 

تدلعك ولو شكت ان يف يف ح�اىت وادة تقلهبا مغ و
كد تعبت 

من qوىن ىف نظرها اجلاىن ،، �الق	نا بقت �زوزة ومكسورة 

!وضعيفة وم�ق�ش زى أ�ول 

انت مك�yش �ا¡ز تعرف ملا اكنت :  ðبع وهو ينظر لـ ٔ�محد 

ب�شeتك�� مىن كنت ب��جى توا�نا ببعض وانت بعيد مك�yش 

!�ا¡ز تدmل وادى الن���ة اهنا حكت لناس  ره 

!-س مني ؟: ٔ�محد بدهشة 

بتحك�لهم �ىل لك صغرية وqبرية ىف ح�اتنا حب�ة ... ٔ�ي -س _ 

ة ان اخر مشلكة ادت منرىت لوادة  اهنا عرشية و اجPعية �̈ر

صاح�هتا عشان تصلح ماب<yا وده ٕالهنا هب2 طبعا البBت طلعت 

ا¨ة ساف2 ¨دا وماصدقت مااmدت منرىت ،، مyعهتا من 
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حصاهبا وفهمهتا �لطها اف	كرت اىن كده 0سeهتا وا-ىن ومش 
.فطلبت الطالق .. �ا¡زها تعرف د 

!ده ايه شغل العيال بتاعها ده ؟: ٔ�محد جبدية 

انت الس0ب زىي : اس�yد معر ·سا�ديه �ىل سور الرشفة قائًال 

�لظبط انت اتغاض<ت عن دلعها وترصفاهتا وا- كامن اتغاض<ت 

عن ٕاهاملها ليا و �ساحمت معاها  عشان حبهبا ، �ساحمت يف لك 

ا¨ة حىت يف حق ربنا ا�يل ا- هت5اسب �ليه معاها ، الصالة 

مقرصة فهيا وطرحهتا الصغري ا�ىل ملا حتب تغيظىن تقوم مطلعة 

.شعرها مهنا 

ا¨ات كتري ٔ�وي ، ٔ�- تعبت : زفر و ðبع !

وانت شايف : اخ	طف ٔ�محد سeي�ارته لـ يلقهيا من الرشفة قائًال 

!احلل يف ٕانك �رشب جسا¡ر ؟

اىه : ت��ع معر السeي�ارة اليت سقطت يف ٔ�رض احلديقة قائًال 
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ا¨ة انفخ فهيا القرف ا�ىل جواz ، و �ì �ليك بالش حصتك 

!و ال�م ده بيخنقين 

zبىن س<�ك من حصتك mالص ، لكن التدmني ده ىف : ٔ�محد 

 Ñد ذاته معصية يبقى ازاى �ا¡ز ربنا ¡رىض عنك وهيدهيا

ٔ�ما مرمي فس<هبايل يومني ... ده �لBسeبة ليك ! وانت بتعصيه ؟

 Ñكده هظبطها وارجعها.

.ٔ�يه عندك : معر هبدوء 

!بتحكوا يف ايه من �ريي ؟: اmرتق د¡هثم صوت وليد 

!مني ده ؟: ٔ�محد بالم�االة وهو fشري ٕاليه 

!وال اعرفه : معر 

!مالمك �املني كده ليه : طوقهام بذراعيه ليقف ب<هنام قائًال 

!�ì �ليك سeي0ين يف ايل : ٔ�بعد معر ذرا�ه بعنف قائًال 
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روح mدÑ : ب<Ô التفت ٔ�محد لـ يوا�ه مشًريا بذقyه ٕاىل العصري 

.qو�ية عصري 

اجلواز هو : تÒٔمل و ليد مالحمهام املكفهرة بضحكة قصرية قائًال 

!ا�يل معل ف�مك كده ؟

!عن نفيس لسة عرfس مال<ش دعوة : حضك ٔ�محد قائًال 

ٕاال قويل z معر ايه يه ٔ�ىل ا¨ة يف اجلواز ! وهللا ؟: وليد 

!!؟

ٕانك بتالك ٔ�لك !! ٔ�ىل ا¨ة يف اجلواز : معر بـ اب�سامة �هتة 

.ب<يت ·سسس 

!وانت z ٔ�محد ؟: وليد 

ٔ�ىل ا¨ة يف اجلواز ٕان مفهيوش : بـ اب�سامة م�سعة قال 

ا¨ة وحشة !
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تعاىل اسËٔÒ : حضك معر وهو يرضب كفه بـ كف وليد قائًال 

.كامن سeنة كده هتالق�ه بيقوÑ نفس ا�ٔلك الب<يت 

ماµراعي شعوري شوية ، دي ٔ�خيت  رضه : حضك ٔ�محد قائًال 

!z¨دع 

قطع د¡هثام �ٓالء و مyة وهام يزنالن من �ىل ا�رج فـ تذqر وليد 

: موقفها عندما ف	حت Ë �ب شقة مyار ، لكز ذراع ٔ�محد قائًال 

!امسها ايه البBت دي ؟.. ٔ�محد .. ٔ�محد 

!ماتتمل شوية ، انت يف ب<يت : ٔ�محد دون ٔ�ن ينظر هلام 

!وهللا ما �ا¡ز ٔ�عرف �ري امسها : وليد بـ اب�سامة 

.مالكش دعوة بـ امسها ! ليه هتعملها بطاقة ؟: ٔ�محد بربود 

نظر لـ ٔ�محد بغيظ ، مث نظر ٕاىل �ٓالء و تالقت ٔ�عيهنام ، فاب�سم 

وهو هيز رٔ�سه بتحية مل تالحظها �ٓالء اليت ٔ�بعدت عيBهيا خب�ل 
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.م	ذqرة نفس املوقف 

***

بعد رح�ل اخر خشص اكن امجليع قد mارت قواه متاًما ، ¨لسوا 

: مجيعهم ما�دا مyار يف غرفة الـ اسeتق�ال ق�ل ٔ�ن يقف معر قائًال 

.طيب قشطة ٔ�- هروح بقى 

ماختلينا �يتني هنا اoهناردة ،  نور -مت ومش : مرمي بضيق 

.هعرف احصهيا 

.mليمك �يتني انمت ٔ�- مايش : معر و هو حيمك �لق سرتته 

!هيي<�يه حييا العدل : صفقت مرمي ·سعادة قائ2 

!�اfشة يف جسن يعين ؟: معر ·سخرية 
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تالقهيا فرانة : هربت من عي�Bه �لصمت يف ني قالت سهري 

.عشان هتقعد مع مyار و تتعرف �لهيا 

!ٔ�ال يه فني مyار ؟: ٔ�محد 

.اكنت بتغسل املوا�ني : تثاءبت مرمي قائ2 

!وانيت ايه يعين مش هتقويم تغسيل املوا�ني ؟: ٔ�محد بربود 

.الاا يه لو فهيا موا�ني فـ mدين معاك z معر : مرمي مبرح 

!ال z معر انت مش �ارف µريب جبد : ٔ�محد مبرح 

ا- ٔ�صًال mالص ج�ت ٔ�خرى مش قادرة ، لو وقفت : مرمي 

اغسلهم مش هصحى لصالة الفجر ، فـ  كنت هسeهيم �لصبح 

.·س ىه ارصت تغسلهم اoهناردة 

... طيب يال ا- هسeتÒٔذن بقى سالم zامحد سالم z ماما : معر 

.سالم z مرمي 
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قام ٔ�محد ليوص© ٕاىل الباب يف ني نظرت سهري ٕاىل مرمي بـ 

غضب ، وهللا ¡كفهيا ماحتم© يف قلهبا من تÒٔن<ب �لضمري ، 

ٔ�عوذ �ì من الشeيطان : تصنعت التثائب  ويه تقف قائ2 

.الرجمي ، ٔ�- هطلع ٔ�-م بقى 

.mديين معايك z مرمي : سهري بضيق 

***

!مش كفاية كده طيب ؟: ٔ�محد وهو يتكئ �ىل �ب املطبخ 

فاضل : نظرت ٕاليه بـ اب�سامة و يه تضع الطبق يف ماكنه قائ2 

.شوية ا¨ات وهýلص 

mالص يال عشان تنايم و الصبح : m�ٔذ يدهيا ليغسلها لها قائًال 

.مرمي هتمكل 
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وليه Éس<ب ا¨ة �لصبح : اولت حسب يدهيا بـ ا�رتاض قائ2 

.ده مف<ش �ري طبقني ، مث ان ٔ�- مش �ا¡ز ٔ�-م 

zبBىت ده انىت عنيىك بتقفل لودها يال : نفخ يف عيBهيا و قال 

.بقى بالش ¾م فارغ 

عندما دmال الغرفة وا�لقا الباب ٔ�حست مyار �ٕالطمئنان ول<س 

.اخلوف اUى يB	اهبا ىف لك مرة 

يف اليوم التايل اكن امجليع جيلسون امام التلفاز عندما ٔ�طل امحد 

مرمي تعاىل شوية �ا¡زة اµلكم :  رٔ�سه من �ب املك	ب قائًال 

.معاىك 

ٔ�رسعت مرمي لتالىق اخهيا ، وبـ الرمغ من ٔ�ن و�ه بدا mالًيا 

من التعابري ، ٕاال ان مyار شعرت بÒٔمواج الفضول تتقلب ىف 
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داmلها ملعرفة ماسeيقوË ٔ�محد ٔ�خ	ه وانبÒٔها شئ ما اهنم يت5دثون 

عهنا ، مفن الواحض ان احلديث اUى يدور ب<هنم ال¡ريدها ان 

.�سمعه 

رمبا ىه حساسة اكرث من الالزم ف�التqٔÒيد هناك ٔ�مور بني التؤام 

ال¡ريدان من اد ان fسمعها ، لكن �لرمغ من لك شئ ت� ىه 

.املرة Îوىل الىت µرى فهيا اmًا يت5دث مع اخ	ه �ىل انفراد

بعد ان مرت عرش دقائق ومل تعد مرمي اسeتÒٔذنت مyار �لصعود 

ٕاىل غرفهتا ، مل ¡كن قصدها ان �سرتق السمع ولكن فضولها 

دت �ب املك	ب مشقوقا ومسعت امحد يت5دث  سeيق	لها ، ̈و

انىت بتحبيه zمرمي وهو كامن بيحبك يبقى ليه µكرسوا : قائًال 

ا�ىل اكن ماب<yمك ده وختىل �الق	مك �زوزة ليه تع<شوا نور ىف 

!�دم اسeتقرار نفىس وز�ل �ىل طول؟

ده بقى 
كدي ! هو كامن ب<شeتيك ؟: مرمي بدفاع عن نفسها 
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!¨ًدا ، مش زي أ�ول z ٔ�محد ، ب<yكش �العراك بـ مyاكش 

وانتوا ! ميكن عشان املسeئوليات كرتت �ليه ؟: ٔ�محد ب0ساطة 

ىف اول ح�اµكوا كنتوا انتوا االتنني ·س ، اكن فاضي� و 

!فاضياË ،لكن دلوقىت ف�ه نور ومدرسeهتا ومصاريف الب<ت بتكرت

مالوش حق انه fشeتك�� اصًال ده بيغري من : مرمي بضيق 

!حصايب البنات z ٔ�محد 

!حتيب ٔ�فكرك حصابك البنات دول معلوا ايه ؟: زم شف	يه و قال

، �العموم mالص z ٔ�محد ! دي وادة ·س : مرمي بدفاع ٔ�كرث 

.ا- هبقى اتصل بيه ٔ�صاحله 

!و �سمعي ال�م : ٔ�محد 

ارض ، يف ا¨ة ðين ؟: مرمي بتذمر !

ومش �ا¡ز بقى الكمك عن صالتك و طرح	ك و ال�م _ 
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ا�يل مالوش الزمة ده ، ٔ�عتقد انك يف غىن عن ¾يم ¨ًدا و 

مش لسة مسلمة ¨ديد فـ هنعلمك Îسالم ، اخلالصة يعين 

ماختل<ش ربنا ٔ�هون الناظر¡ن لييك �اميل ربنا يف لك ا¨ة ق�ل 

!!الناس 

يل ق�ل ما ا-م ، : مرمي بنفاذ صرب  و ارشب ا�لنب و اغسل ̈ر

!يف ا¨ة كامن؟

اما Éشوف ن���ة ال�م ده بقى ، اطلعي و -دييل : ٔ�محد بربود 

.مyار 

!هتدهيا حمارضة يه كامن : بربود خرجت قائ2 

شعرت مyار �لسعادة لـ عقلية زو�ا و تفهمه مع ٔ�خ	ه بنفس 

قدر شعورها �Uنب لـ ظهنا السوء به ٔ�و تلصصها �لهيام ، 

مGyورة ، لكمي سeبع : فعادت ٕاىل ماكهنا حىت -دهتا مرمي قائ2 
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.ا�ليل بتاعنا 

!عيب z مرمي ماتقول<ش �ىل ٔ�خويك كده: سهري بغضب خف�ف 

والنيب ٔ�ماما دماغي هللا : مرمي بتذمر ويه �شري ٕاىل رٔ�سها 

.¡كرمك 

.قويل ال ٕاË ٕاال هللا : ٔ�محد من mلفها 

.ال ٕاË ٕاال هللا ، محمد رسول هللا : مرمي بنفاذ صرب 

هاmد مرايت ، m�ٔاف : حسب يد مyار ليدmل هبا املك	ب قائًال 

.تتعدي مyك 

�ب املك	ب الثق�ل ٔ�خفى رد فعل مرمي ، فض5ك ٔ�محد وهو 

!�ائ2 جمنونة ¨ًدا حص ؟: يقف مواً�ا لـ مyار قائًال 

�لعكس ، ده ا- فرانة ¨ًدا بـ �الق	مك : اب�سمت مبرح قائ2 

!ببعض 
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!و�لBسeبة لـ �الق	نا ؟: ¨لس �ىل أ�ر¡كة قائًال 

.فرانة ¨ًدا  رضه : تنحنحت خب�ل قائ2 

!!فرانة ِبــ ؟: ٔ�محد وهو هيز رٔ�سه ·شك 

اولت ٔ�ن جتيب لكن اللكامت ماتت �ىل ٔ�رصفة اخل�ل ، 

ٔ�- عرفت امس الواد ا�يل �لس �لييك ، : فوقف م	هنًدا قائًال 

يعين ٔ�- لو mدت قرار يف حقه هتبقى �¡ن ٔ�وي ... امسه qرمي 

ٕانه عشان مرايت و كدة فـ مش هتبقى لوة ، هýيل وليد 

.يترصف ، و ٔ�حسن لـ صاح�تك ٕانك ختلهيا تبعد عنه 

ارض هاقول لـ مyة ، ·س : ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها بـ ام	نان قائ2 

صدقين مالوش لزوم mالص موضوع العقاب ده ، ٔ�- رديت �ليه 

.و mالص 

معلش ٔ�- ٔ�درى ��يل ليه لزوم وا�يل : ¨لس mلف مك	به قائًال 

.مالوش 
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!مش قصدي وهللا : بـ اعتذار قالت 

.مف<ش مشلكة mالص : اب�سم ببطئ قائًال 

نظر ٕاoهيا قليًال و ٕاىل املك	ب اUي يفصلهام ، ف�دت Ë املسافة 

!ٔ�كرب  كûري من جمرد طول املك	ب و بضعة سBمتريات 

.يال z والد الغدا ¨اهز : -دت وا�ته �لهيام قائ2 

!يال ؟: فyظرت ٕاىل الباب قائ2 

ال رو  انيت اتغدي ، ٔ�- عندي شوية : هز رٔ�سه رفًضا قائًال 

.شغل هýلصهم 

.هاقعد معاك : ¨لست �ىل املقعد املقابل قائ2 

ماحب0ش د يقعد معاz وا- : نظر يف مغلف ٔ�مامه قائًال 

!·شeتغل

.مش هعمل صوت mالص و هللا : مyار برباءة 
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.اتفضيل قويم اتغدي !! مyار : بنفاذ صرب قال 

امحرت وجyتهيا من ٕاحرا¨ه لها فوقفت و يه جتر خطاها ٕاىل 

.الباب 

يه امرٔ�ة هزم	ين يف ٔ�ول حلظات ا�لقاء

ل ال يعرتف �لهزامئ لكن ٔ�- ̈ر

·شري الشمري

التقط هاتفه و ضغط �ىل امس وليد ليتصل به

السالم �ليمك ، الصالة �ىل حرضة النيب ،، ٔ�محد : وليد بـ مرح 

بنفسه ب<	صل بيا ؟
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!ا�لهم صل �ىل سeيد- محمد ، انت فني z وليد ؟: ٔ�محد 

!ٔ�- يف بي�yا : وليد بدهشة 

!طب تعاىل نزنل ٔ�ي ماكن : ٔ�محد مبلل 

!ايه هتحك�يل �ىل ا�ٔلك الب<يت : وليد بـ مرح 

بطل خفة دم هللا ¡كرم ٔ�ه� ، سا�ة كده و : ٔ�محد بربود 

(.....) .نتقابل يف اكف�ه 

متام ، بـ ٕاذن هللا ·س mلهيا سا�ة ٕاال ربع ، : حضك وليد قائًال 

.عشان نلحق Éشوف املا�ش 

.متام ، يال سالم �ليمك : ٔ�محد مبوافقة 

ٔ��لق الهاتف و خرج من املك	ب ليبدل مال·سه ، مخس دقائق 

و 
زل مرتدzً بنطلون ج�زن من ا�لون الصحراوي و مقيص ٔ�سود

!�شااا ، ايه امجلال ده راحي �ىل فني ؟: مرمي بصوت �اٍل 
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، ٔ�يم و مرايت قا�د¡ن و ! انيت مال ٔ�ه� انيت ؟: ٔ�محد بـ  رود 

!مف<ش وادة فهيم سÒٔلتين ، �سÒٔيل انيت ليه ؟

!ٔ�- �لطانة وربنا : مرمي و يه تنظر ٕاىل طعا�ا 

!هاتيجي �ىل امىت z ٔ�محد ؟: سهري بض5ك 

ها� بعد املا�ش ، عشان يف -س هنا : نظر ٕاىل مyار ضاحًاك 

!ب�شجع Îسامعييل فـ لو Îسامعييل qسب هاج�بلها هدية 

!É�ٔيس ٔ�مر ٕاحرا�ا مyذ قليل ؟.. مل تض5ك Ë ، هه 

!ٔ�حسسسن ! ب�شجعي Îسامعييل z مGyورة ؟: مرمي ·شامتة 

اب�سمت مyار اب�سامة مل تصل ٕاىل عيBهيا يف ني نظر ٔ�محد ٕاىل 

.Éس<ت السا�ة فوق ، هطلع اج�هبا : موضع ساعته قائًال 

انتوا : صعد ا�رج ·رس�ة فyظرت سهري ٕاىل مyار بقلق قائ2 

!ز�النني مع بعض zبBيت ؟
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!ال طبًعا z ماما ، ليه بتقويل كده ؟: مyار بـ جعب 

ٔ�صل من سا�ة ما طلعيت من املك	ب وانيت مسهمة ، : سهري 

!وهو ما¨اش يتغدى و دلوقيت بيضحكك ماحضك	<ش 

ال مف<ش ا¨ة z ماما �ادي : نظرت مyار ٕاىل طعا�ا قائ2 

!يعين


زل ٔ�محد ا�رج و ٔ�لقى �لهيم السالم مث رqب سeيارته ، و بعدما 
..ابتعد عن الب<ت قليًال ð�ٔه صوت هاتفه 

!السالم �ليمك _ 

وحش�ين ¨ًدا ، ٔ�- ٔ�سفة ا- ! وحش�ين ٔ�وي z ٔ�محد : مyة بباكء 

..�ارفة انك مش طايقين وال طايق �سمع صويت ·س 

ٔ��لق الهاتف دون ٔ�ن µمكل عبارهتا وهو ¡زفر بغضب ليرضب 

 كفه �ىل املقود مسeتغفًرا ، ل<س نذًال ليتالعب بقلب ف	اة ، ف© 

ٔ�م و ٔ�خت و ابنة ٔ�خت و زو¨ة ، و هناك هللا شاهد و مطلع 
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.�ىل قلبه وعق© 

عندما وصل الـ اكف�ه و ملح وليد من اخلارج دmل مرس�ًا لـ ¡رمتي 

.�ىل املقعد ٔ�مامه 

ا�ىل fشوفك كده يقول دول : وليد وهو ينظر حوË بدهشة 

!مش اتنني حصاب ده واد ¨اي يق�ض �ىل واد 

مش -قص هزارك ده : طÒٔطÒٔ ٔ�محد أ�رض من حتت قدمه قائًال 

ٔ�وليد اعقل كده واعرف ا- ¨اي� ليه اoهناردة

.ىف ايه zبىن اول مرة اشوفك كده ىف ح�اىت : وليد بقلق 

يف و� عند- يف ا�فعة امسه .. مف<ش ا¨ة ، بقوÑ ايه _ 

قل ٔ�دبه �ىل مyار و اسeتفزها فـ �ا¡زه ... qرمي الرشقاوي ، يعين 

.يرتوق ·س بعيد عين 

!اعتربه اµرفد mالص من اللكية : وليد بـ ·ساطة 
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ٔ�- �ا¡زك ·س ! �ì �ليك بالش فشخرة كدابة : ٔ�محد ·سخرية 

.�شد و دنه كده اسeبوع رفد مûًال 

.عي�Bا : حضك وليد قائًال 

·س مش هو ده ا�يل : مث ðبع وهو ينظر ٕاىل عينني ٔ�محد م�ارشة 

.مضايقك ، يف ا¨ة ðين �ا¡ز حتكهيايل 

ال ، يقطع �ىل زوج	ه وعوًدا مقyنة و جيعلها  و øعادة معظم ال̈ر

تقسم ٔ�ال خترب ٔ�ًدا عام يدور ب<هنام ٔ�ما هو فـ اب�سم بضعف قائًال 

ٔ�- كنت الف مش هقول حلد ٔ�ي ا¨ة �ا�يل ماب<yا لكن : 

ٔ�- مف<ش قدايم �ري ٕاين احك�� لـ ٕانك الوح�د ا�يل ... دلوقىت 

 zهتعرف حتليل املشلكة دي مف<ش �ريك هيقدر يفكر معا.

!يف ايه z حامدة قلق	ين ؟: وليد بقلق 

.قص �ليه ٔ�محد لك مار�ٓه من مyار ىف الثالث ٔ�سابيع املاضية 
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ٔ�ما عند مyار فقد اتصلت بـ مyة لتطمنئ �لهيا و حتذرها لـ ت0	عد 

.عن qرمي هذا يف أ�zم القادمة 

!ا�يل ليه ضهر مايترض·ش �ىل بطنه: حضكت مyة ·سخرية قائ2 

ماحب0ش ٔ�رغي عن نفيس كتري انيت : حضكت مyار بطيبة قائ2 

!�ارفة ، املهم قولييل �ام2 ايه يف املذاqرة ؟

والاا : نظرت مyة ٕاىل المك الك�ري اUي ٔ�جنزته من مذاqرهتا قائ2 

.ٔ�ي ا¨ة ، مابف	حش الك	ب ٔ�ساًسا 

�ì �لييك شدي ح�� ! ليه ·س كده z مGyون ؟: مyار بقلق 

!دي ٔ�خر سeنة 

انيت طبًعا ضامyة Îم	ياز .. ماتقلق<ش �ليا z مyار : مyة بربود 

!السeنادي 
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ما ٔ�- امحلدì جبيب ! امشعىن السeنادي ؟: مyار بـ اسeتغراب 

!ام	ياز لك سeنة 

!·س السeنادي �ري : مyة خببث 

. وهللا لسة من يومني كنت بذاqر مادة د: حضكت مyار قائ2 

وليد مصطفى وبقول لـ ٔ�محد دي صعبة ¨ًدا، قا�يل شدي ح�� 

معند-ش وسايط ،، رمغ ٕانه اكن قايليل ه<سا�دين ٔ�- ولوال يف 

.املذاqرة ·س Éيس طبًعا 

!امشعىن �ٓالء يعين ؟: مyة بغيظ 

zبBيت عشان اكنت ب��جي معاz الرشكة وهو تعبان و كده : مyار 

.فقا�يل هنعوضهالمك ٔ�- و وليد يف املذاqرة 

تBهبت مyة لـ وجود وليد ، كـ ٔ�هنا مل �سمع عنه من ق�ل ،، و 
تBهبت �لـ خطر املوجود معه ، مفن املمكن ٔ�ن يزتوج وليد من 
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�ٓالء حبمك صداق	ه بـ ٔ�محد و توا¨د �ٓالء عند مyار دامئًا ، و جتد 

نفسها يه وح�دة بعيدة عن ٔ�وارص صداقهتم ، لكن ماذا سeتفعل 

لو ذهبت لـ مyار و وضعهتا الظروف ٔ�مام ٔ�محد و !  يه؟

.اضطرت �لتلكم سeيظهر صوهتا و سeيعرف ٔ�محد بـ ٔ�مرها 

املهم ، ٔ�- هاقوم ٔ�مكل مذاqرة بقى ،، �µ : ìهندت مyار قائ2 

�لييك z مyون مش هوصييك ، ابعدي عن ا�يل امسه qرمي ده 

.mالص متام 

ارض .. ارض z مyار : مyة .

.يال السالم �ليمك : مyار 

.و �ليمك السالم _ 

ابعديين عنك z  صديقة ، فرباءتك تق	لين ، تعظم فعليت و حتيي 
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!مضًريا ٔ�سك	ته دقات قليب ،، ابعديين عنك z صديقة 

و عند ٔ�محد ووليد

بص zامحد ا- م	فهم لك ا�ىل انت بتقوË ده ·س انت : وليد 

مفكر�ش بعقلية مyار وحماول�ش تتفامه معاها و تعرف يه �ا¡زة 

!ايه 

ممساكً (اقوم ٔ�دشدش البتا�ة دى �ىل راسك : ٔ�محد بعصبية 

لك ا�ىل قولته ده وحماول�ش اتفامه معاها) �لزهرية الىت ٔ�مامه 

مyار حمس�ش معاك �ٔ�مان معرف�ش تطمهنا حببك : وليد هبدوء 

oهيا ، وده أ�ساس ا�ىل لك الناس ب<	جوزوا بيه احلب انتوا بقى 

ٔ�و انت .. عكسeتوا ا�ٓية اجتوزتوا أ�ول وبعد¡ن ح�يتوا بعض 

ح�يهتا ، بدون ما �سÒٔل عن مشاعرها يه ، ٔ�و حىت تبولها 

.مبشاعرك 
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!طب واحلل zمع اسامة مyري؟:ٔ�محد بربود 

قولها انك بتحهبا ، و سوري : وليد م	غاضًيا عن Îسeتفزاز 

!يعين ٕاجترٔ� معاها شوية 

!اجترٔ� معاها ؟: ٔ�محد بـ انفعال 

!ده ا- ملا بعدي من جyهبا بترتعش : حضك م	ابًعا 

!عشان ماتعرفش ٕانك بتحهبا : وليد ب0ساطة 

!مش �ارف وهللا zوليد: رجع ٔ�محد يف مقعده �لýلف قائًال 

امسع مين ·س ده ا- zما zما قعدوا يف نفس : وليد بـ خفر 

!ماكنك ده واس�شاروين يف مشاكهلم العاطف�ة 

!وحصلهم ايه ؟! الzشeيخ : ٔ�محد بـ خسرية 

.انفصلوا ، فرøشوا خطو هتم ، وطلقوا مراµهتم ،لكهم طبًعا _ 

.ال ، هللا يطمنك : هنض امحد من ماكنه قائًال 
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!مش هتدفع احلساب ؟: وليد -ظًرا ٕاىل ٔ$يس العصري 

ال ٔ�- م	جوز دلوقيت وعندي ب<ت برصف �ليه ، : ٔ�محد بربود 

!سالم .. اس�ىن ملا اطلق مرايت ابقى ا� ارصف �ليك 

!سالم : حضك وليد قائًال 

!مني ا�يل qسب ؟: مث �اد ٔ�محد لـ ينظر ٕاىل حتليل املبارة قائًال 

 Ë اور¡نBد امني ا�يل : مل جيد لـ ٕا¨ابته صدى فـ سÒٔل ٔ�

!qسب معلش ؟

!Îسامعييل : بنظرة وادة ٔ�¨ابه الشاب 

مث �اد ملشاهدة الت5ليل ، فـ اب�سم ٔ�محد وهو خيرج من الاكف�ه 

.، و ود�ه وليد بعي�Bه ، مث اب�سم ودعى Ë ىف رسه 

الفصل السادس
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د مرمي تزنل ا�رج ممسكة  عندما وصل ٔ�محد اىل الف�لال ، ̈و

zأ�عز وا�ىل : بف�yان قهوة وما ٕان رٔ�ته حيمل �قة ورود غنت 

!واطيب قلب فرس �لعامل معىن احلب 

!انيت لسة قا�دة عند- بتعميل ايه ؟: ٔ�محد بربود 

mالص z ح�ييب لكمت جوزي و هيجي : مرمي بـ اس��اء 

!mzدين قال يعين قا�دة �ىل دما�ك 

الورد ده عشاين : ðبعت و يه تب�سم بود مشرية ٕاىل الورود 

!حص ؟

!ال تعليق جبد : حضك ٔ�محد وهو يبعد يدهيا عن الباقة قائًال 

!وال حىت اليك ؟_ 

قويل لـ معر fرسع �ì �لييك ، : ختطاها لـ يصعد ا�رج قائًال 
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!mالص مراريت هتتفقع ربنا ¡كون يف عونه 

!ماىش ماىش ،  كرة تندم zمجيل : مرمي بـ 
زق 

ف	ح �ب الغرفة لي�د مyار تغرق ىف نو�ا ðركة شعرها مBسدل 

ٕاىل ¨ا
هبا وغرهتا µزحف øظالم ٔ�سود �ىل جهبهتا ، اقرتب مهنا 

وازاح غرهتا لـ يطبع �ىل شف	هيا ق�2 ، ف� اكنت مyار حتمل ٔ�ن 

ٔ�محد يق�لها ، بدا احلمل حق�ق�ًا ¨ًدا مما جعلها �شهق و يه تف	ح 

انت بتعمل ايه : عيBهيا ، و بـ ٔ�صابع مرجتفة ملست شف	هيا قائ2 

!؟

.بصحي أ�مرية النامئة زي القصة : ٔ�محد ·رسور خ�يث 

مث اسeتقام يف وقف	ه لـ جيلس جبا
هبا وعيناه �يل و�ها املتوجه ، مل 

!انت ج�ت من ٕامىت ؟: جتد ماتقوË فسÒٔلته 
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. دقايق كده ٥من : بنفس الرسور قال 

لفت نظرها �قة الورود املوضو�ة �يل املقعد جبانب الرس¡ر ، فـ 

!ورد ؟: رفعت أ�غطية وبعد iنية اكنت حتتضهنا بقوة 

� ، خس : ٔ�محد بربود ٔ..

!انيت شايفة ايه ؟: مث ðبع بضحكة 

هو انت : اخ	فت �المات اخل�ل و يه تنظر Ë بغيظ قائ2 

!ماينفعش ماترتيقش ٔ�بًدا ؟

.ال ماينفعش ، سلو بå- كده : ·سط يديه قائًال 

.�العموم ، شكًرا : نظرت ٕاىل الورد و يه تب�سم قائ2 

حسرته اب�سامهتا وµراقص قلبه �لف	نة املمتث2  ىف قسامهتا فقال  

الرصاة عشان : بصوت هيزت مابني الض5ك والعاطفة اجلياشة 

.q�ٔون رصحي يعين ٔ�- كنت مس�ين ا¨ة �ري شكًرا
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 دقايق جتهزي عشان 
روح ١٠ٔ�دامك : مث ðبع وهو يقف قائًال 

!مشوار كده 

!مشوار ايه ؟: مyار بـ اسeتفهام 

.و ادي دق�قة ضاعت : نظر ٕاىل ساعته قائًال 

ال ده ا- : حضكت مyار و يه تضع الورود �ىل الطاو	 قائ2 

.zدوب ٔ��ز بقى 

هس�yايك حتت: مغز لها قائًال  

ارض : ðبعته بعيBهيا قائ2 .

·رس�ة �لغة اكنت مyار تزنل ا�رج مرتدية فسeتان طويل بـ ٔ�كامم 

ختتلط ٔ�لوانه مابني الفريوزي و أ�بيض ، و جحاب من ا�لونني ، 

.و ذاء ٔ�بيض المع 
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اب�سم لها ٔ�محد وهو يف	ح نصف داjرة ذرا�ه ، ف� اب�سمت 

!ماقول�ش هرنوح فني ؟: حبب و يه تتعلق به ، سÒٔلته 

ارqيب ·س ، و اف	كري ماحب0ش د : ف	ح لها �ب السeيارة قائًال 

.يتلكم و ا- ·سوق 

الفصل التاسع

! q zرمي ٕاهدى ·س ايه ا�يل بتقوË ده ؟: مyة برباءة مصطنعة 

!هتعملها ايه يعين ؟

!ده .... و ح�اة ٔ�مه ما ا- سايبه ا ن الــ : qرمي بـ عصبية 

اكنت ت� يه ا	 qرمي الرشقاوي بعدما بAت Ë مyة مسو�ا و 

mد �Ñ ٕانه : m�ٔربته بت5ذ¡ر مyار لها ، فقالت مب5او	 لـ هتدئته 
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!ممكن يفص� من اللكية حبالها 

!!هو فاqر نفسه مني ! ٔ�بو ٔ�م اللكية حبالها : qرمي بـ عصبية ٔ�كرب 

!ده ا- لكمهتا ·س ٔ�ومال بقى لو ملسeهتاË ، هيعمل ف�نا ايه 

! ملسeهتاË ؟: وهللا ٔ�معت الغرية قلهبا لتمتسك بـ ٔ�خر مج2 قائ2 

!ال  رضه ماينفعش ده يوديك يف سeتني داهية 

و ه�شويف ارض ٕان ماmليته يبيك �لهيا مابقاش .. وال يقدر _ 

!ٔ�- qرمي 

ٔ��لق الهاتف يف و�ها ف� وقفت مyار تتÒٔرحج مابني نداء مضريها 

.و بني خفقات قلهبا املوجو�ة 

!مyار احك�يل عن نفسك شوية : يف السeيارة سÒٔلها ٔ�محد 
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مش انت مابت05ش د يتلكم وانت : ت0سمت مyار قائ2 

!ب�سوق

.�لرضورة ٔ�حاكم : حضك قائًال 

.ٕامممممممم ، طب مايش اسÒٔلين وا- ٔ�¨اوب _ 

مع ٕاين كنت ٔ�فضل حتك�يل ، : اسeتýدم -قل الرس�ات قائًال 

!هوايتك ؟: السؤال أ�ول .. ·س مايش 

رqوب اخليل ، رمس اخليل ، قراءة : مyار بـ اب�سامة واسعة 

وخصوصا لو اكن .. الك	ب عن اخليل ، ٔ�ي ا¨ة ختص اخليل 

!اخليل ده سeتورم 

!هو مني سامه سeتورم حص ؟_ 

ا- اشرتيته �لـ امس ده ·س ٔ�ول ماشوف	ه حس<ت ٕانه سeتورم _ 

ٕاين كده بقع يف احلب فعًال ، عي�Bه فهيا قوة مع .. ، حس<ت ٕاين 

طيبة ، سواده زي ا�ليل ·س قلبه ٔ�بيض ، ملا حبضنه حبس ٕاين 
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!ملكت العامل لكه و ٕاين دلوقيت ·س يف ٔ�مان 

z خبتك z مع سeتورم ، ها و ايه ðين : ٔ�محد وهو يغمز بعينه 
!؟

و حبب الطبخ و معل احللوzت ¨ًدا ، تورðت بقى و _ 

.qياكت و كده 

!ٕاممممم طب ٔ�ما Éشوف _ 

ك : مyار بـ خفر  .ختلص Îم	5ا-ت ·س و هف̈ر

ٔ�ثناء د¡هثام اك- يت�اوزان املمر لـ ف�لال صغرية ¨ًدا ، 
زل ٔ�محد 
بي�yا ، ب<يت ٔ�- وانيت و : مث سا�دها �ىل الزنول لـ يقول  رقة 

.هناmد هنا ٔ�¨ازة لود- كده .. ·س 

توµر جسدها و هو يف	ح صندوق السeيارة لـ خيرج حق�بة صغرية 

 ف� مسعت يه صوðً مÒٔلوفًا ،
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!سeتورم ؟_ 

سÒٔلت ٕ�
هبار مث رøضت -ح�ة الصوت ، م	خطية �دة حظاjر ، 

وقفت امام الرٔ�س الك�ري اUى يطل من الباب وهو fشم و�ها 

، اخ	نقت اللكامت يف حyجرهتا و يه تف	ح الباب لـ سeتورم و 

.تدفن و�ها يف رق�ته السوداء ، و ذرا�اها µمتساكن به بقوة 

لها ·شكر قائ2  : عندما هدٔ�ت ٔ�نفاسها ، التف	ت لـ تنظر لـ ̈ر

.شكًرا ¨ًدا 

مش -وية تعربى عن شكرك !  رضه ؟: رفع اج�ه قائًال 

!بطريقة ðنية ؟

دت  ٔ�طرقت رٔ�سها يف أ�رض جخًال ، ولكن عندما نظرت ̈و

ش<Hًا يتحرك اكلثعبان يف أ�رض، فـ ٔ�جفلت و ارمتت بني ذراعي 
!تعبااان : ٔ�محد �ىل الفور صارmة 

رفع رٔ�سها قليًال وىه الµزال بني ذراعيه مث احنىن ورفع اخلرطوم 
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!ده خرطوم z عبيطة : من �ىل أ�رض قائًال 

!امحلدì ٔ�- اتفجعت ٔ�وي : µهندت  قائ2 

لكهنا مل تبذل ٔ�ي جمهود لٕالبتعاد عنه شعرت بني ذراعيه �لراة 

وا�فء وامحلاية وٕاهنا تفعل الصواب ف�ق�ت ل�سeمتتع هبذه 

ا�لحظات الرائعة لوقت ٔ�طول ، ف� ارتفعت ذرا�اه ببطئ 

.لتحتضناها واضًعا ذقyه �ىل رٔ�سها املسرتحي �ىل صدره 

امغضت عيBهيا مدركة ٔ�ن هذا هو املاكن اUى ðقت ٕاليه مyذ ان 

.حببك : رٔ�ته ، و ببطئ مهس يف ٔ�ذهنا 

ؤ�- كامن حببك: و بصوت يقرب ٕاىل اهلمس ٔ�¨ابته 

ٔ�فصحت عام ىف قلهبا من دون اى ذر ا�ٓن ومن دون اى دافع 

.سوى ٕاخ�ار امحد عن شعورها 

ٔ�اطت خرصه بذراعهيا ، مك حتب  �ٔ�بعدت رٔ�سها لـ تتÒٔم© ف
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ل  !هذا ال̈ر

 ، Ë ه فـ ٔ�ذنت�Bذهنا بعيHمل يعد هناك ¾ًما لـ يقال ، اس�

.ليصعدوا مًعا ٕاىل أ��ىل 

ل ول<س  دت مالذها m�ًٔريا ٕاهنا تBمتى ٕاىل قلب هذا ال̈ر هاقد ̈و

ٕاىل ٔ�ي ماكن �ٓخر ،،،

ٔ�ي رس ف�ك ٕاين لست ٔ�دري

لك ماف�ك من أ�رسار يغري

ا راهمي -�

حترqت مyار مث اس��قظت مفعمة �oهب�ة الىت مtٔت qياهنا وعقلها

بق�ت مسeتلق�ة ¨امدة مغمضة العينني �شعر �لسعادة الىت مل 
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ٔ�محد...تعرفها يومًا وعرفهتا ا�ٓن بقرهبا من زو�ا 

وتدفقت ذqرzت ا�لي2 السابقة ىف ذههنا ، اليوم فقط �س��قظ 

.ويه زو¨ة حق�ق�ة ل5ه 

ف	حت عيBهيا  لرتاه مسeتلق�ًا جبا
هبا �ىل مرفقه ٔ�شعث الشعر 

قليًال و عيناه الناعسeتان تنظر ٕاىل و�ها املتوجه وشعرها أ�سود 

احلر¡رى املن�رش فوق الوسادة البيضاء ، ٔ�زاح بعض خصالت 

صباح اخلري : الشعر عن و�ها مث اب�سم لها بدفء وحyان قائًال 

!z عروسة 

وعندما رٔ�ى و�ها يتوجه ٕامحراًرا حضك وهو يقرص وجyهتا بـ 

!طامطم ! انيت زار�ة ايه يف وشك ؟: لطف قائًال 

� خ�ار : بربود مصطنع ٔ�¨ابته ٔ!

!ال  راقو ب�	علمي ·رس�ة ٔ�هو : حضك ·شدة قائًال 

ربنا يبارلكي ف�ك : مث مضها حبنان ٕاليه ل5يق�ل شعرها فقالت 
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!zٔ�محد zرب وماحيرمy<ش مyك ٔ�بًدا 

!والحيرمىن مyك zٔ�حن ؤ�رق مyار يف ا�نيا : ٔ�محد 

ìz السا�ة بقت : مث التفت جبسده لينظر ٕاىل السا�ة قائًال 

! ومو�يالتنا مقفوË ده زمان ا�نيا مقلوبة �لينا ١٠

 ËٔÒتقامت ¨السة ويه ت5سeانت ماقول�ش لـ ماما ؟: اس!

zعيين : هز رٔ�سه نف�ًا وهو حياول ف	ح الهاتف فقالت بـ ٔ�سف 

!دي زمان ماما قلقانة mالص 

مش مصدق z مyار ، ٔ�- : ¨لس وهو يتÒٔملها iنية م��سًما 

!مش مصدق 

مث مد يده لـ ميسك ذقهنا و يد¡ر و�ها ٕاليه لـ يقول بـ رش 

!ده ٔ�- ه05سك هنا ، �لعذاب ا�يل �ذ هتويل ده : مصطنع 

z مااايم : ٔ�زاحت عهنا غطاء الرس¡ر لتهنض و يه تض5ك قائ2 

200

www.insanedu.com



!

و هللا ما ! فكراين هبزر ؟: ٔ�مسك ذراعها لـ جيلسها iنية قائًال 

ك من هنا ق�ل يومني عـ أ�قل ، اديين ·س   دقايق هـ ٥هخ̈ر

!�ري هدويم و ا
زل ٔ�ج�ب الشاحن من العربية 
لكمهم 

اولت ٔ�ن تتلكم ولكyه وضع اصبعه �ىل مفها قائًال  :

!ششششش ملا جوزك يقول ا¨ة تقوىل ارض ، تقوىل ٕايه ؟

ارض : مyار بضحكة !

ٔ�يون كده: ٔ�محد  رىض 

�اد ·رس�ة �لغة وقد لق ذقyه ومازال شعره رطبًا  ف� اكن 

 ًzرتدى مقيصًا قطنيًا وبنطلوً- �اد¡

اي: اكد ٔ�ن خيرج قائًال  ثواين ̈و

!و ل5كyه �اد رسيًعا لـ fرسق مهنا ق�2 رسيعة ق�ل ٔ�ن يذهب 
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الفصل السابع

ال : ¨لست مyة مع �ٓالء يف مطعمهم املعتاد ، ف� قالت مyة 

!وبقت مغرورة كامن و مابرتدش �املو�يل 

و هللا zبBيت و ال اتغريت وال ا¨ة ، هو : �ٓالء بـ اب�سامة 

اجلواز كده  كرة تتجوزي و �شويف ،، و بعد¡ن مايه ب�	5ايل 

!�لييك تيجي تذاqري معاها انيت ا�يل برتفيض 

ما انيت �ارفة �� مابيحبن<ش : عبAت مyة حبق�بهتا بتلعمث قائ2 

!ٔ�روح عند د و بعيد كده 

: نظرت لها �ٓالء بـ اب�سامة حزينة ، مث رفعت qوب العصري قائ2 

!يه الشاoميوه دي مابتطلعش العصري ليه 
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!!شويف ٔ�- بقول ايه وانيت بتقويل ايه : مyة بغيظ 

ٔ�- مش شايفة ٔ�ساًسا ٔ�ي الزمة �لـ ¾م يف : �ٓالء بال م�االة 

!املوضوع ده ، من سا�ة ماقعد- و احyا بB	لكم عن مyار 

!يه مش مyار دي صاح�تنا ؟! z سالام : مyة بـ اس��اء 

ال طبًعا صاح�تنا ، ربنا zرب يوفقها يف ح�اهتا : �ٓالء بـ اب�سامة 

.و يبعد عهنا الرش وعيون الناس zرب و يوقفلها والد احلالل 

ا�لهم �ٓمني ، يال 
روح ٔ�- تعبت و �ا¡زة ٔ�-م : مyة بغيظ مك	وم 

.

!يال ب<yا : وقفت �ٓالء بـ ارتياح لـ تدفع احلساب قائ2 

د مyار ¨السة  بعدما ا
هتGى من صالة العرص و دmل املزنل ̈و
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يف أ�رض µهنGي صالهتا ، ٔ�شار لها بـ ٔ�ن تظل يف ماكهنا دون 

صوت مث ¨لس القرفصاء بـ ¨ا
هبا، وبدٔ� بعقد ال�سابيح �ىل 

ٔ�صابعها ، ولكام ا
هتGى من ٔ�صبع ق�© و هو ينظر ٕاىل عيBهيا 

م��سًما ، اكدت ٔ�ن تدمع من عظم املوقف يف قلهبا و بـ الفعل 

ٔ�سقطت دمعة �ىل يده فـ مسحهتا بيدها مث ق�لت موضعها ،

مصتا و هام ينظران لـ بعضهام دون ديث مث قطعت مyار 
!ٔ�- هلكم ماما بقى : الصمت قائ2 

هو انيت مش مرايت وال ا- اكسeبك : حضك ٔ�محد ·شدة قائًال 

!يف بنك احلظ وال ايه ؟

� مراتك طبًعا : حضكت قائ2 ٔ!

ٔ�ومال ليه لك شوية هلكم ماما ، هلكم ماما ، هلكم ماما، _ 

!لكمي ماما zاخيت هو ا- خباف ؟!  حمسساين ٕاين mاطفك 

مش �ارفة وهللا z ٔ�محد اسة ٕاين قلقانة �لهيا : مyار بقلق 
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!شوية ، فـ هنتطمن �لهيا ·س 

! انيت هتقلق�ين ليه ؟: هنض ٔ�محد من ماكنه ·شeبه قلق قائًال 

.تعايل 
لكمها 

اول االتصال بـ سهري �دة مرات و لكن بال جميب ، مث اول 

.االتصال بـ مرمي فـ m�ٔربته ٔ�هنا مل تتصل هبا مyذ ساعتني 

طب mالص z ح�ييب تعاىل نزنل : رب�ت مyار �ىل كتفه قائ2 


رولها و نتطمن �لهيا .

.يال ب<yا : مسح مالمح و�ه �©j ¡زيل ما�لهيا من ٕارهاق قائًال 

و يف الطريق اول الـ ٕارساع بقدر ما ميكن ، و عندما دmل ٕاىل 

د وا�ته مسeتلق�ة ٔ�رًضا ، شهقت مyار ف� اكن هو  الف�لال ̈و

ٔ�كرث مجوًدا وهو ¡رøع جبا
هبا حموقًال مس�شهًدا حماوًال ٕافاقهتا ، وملا 
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.مل جيد يف حركهتا صدى محلها ·رس�ة ٕاىل ٔ�قرب مس�شفى 

مل تت5دث مyار طوال الطريق بل ظلت حتاول ان جتعل وا�ته 

.تف�ق ويه متسك ج�يهنا وتتلو �ليه بضع من ا�zٓت القر�ٓنية 

ىه التتذqر وا�هتا qيف اكنت ٕاال من الصور Uا عندما رٔ�ت 
وا�ة امحد ظنت ان هللا يعوضها عن وفاة وا�هتا بت� املرٔ�ة 

الطيبة احلنون فÒٔعطهتا مشاعر احلب الىت حفظهتا لسeنني لوا�هتا 

 ìهتا و لكن امحلدoااملتوف�ة ، ال تعرف qيف شعرت ·سوء 

.�ىل لك ال 

بعد نصف سا�ة  اكن ٔ�محد يقف ٔ�مام جحرة الطب<�ة ومyار 

بداmلها مع وا�ته

مل يتوقف لسانه عن ذqر هللا وا��اء حىت خرجت الطب<�ة

مالها z دكتور: فسÒٔلها بلهفة 

واحض ٕان ضغطها �يل جفÒٔة : الطب<�ة بـ اب�سامة مطمئنة 
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وماmد�ش ا�وا ىه qوfسة ¨ًدا امحلدì دلوقيت و ا- كت0	لها 

�ىل شوية ف�تام�نات ودوا ضغط ðىن �ري ا�يل بتاmده وٕ�ذن 

.هللا هتبقى ٔ�حسن 

!يعين ينفع µروح دلوقيت ؟_ 

طبًعا ، ٔ�ول ماختلص احمللول تقدر متيش : ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها قائ2 

�ىل طول ·س zريت يبقى يف مرا�اة يف الب<ت حلاoهتا و 

.م	�سا·ش لودها 

شكًرا ¨ًدا: شعر �Uنب قليًال فـ اب�سم قائًال 

.العفو zفyدم ، محدì �ىل سالمهتا : الطب<�ة �ب�سامة 

دmل ٔ�محد ٕاىل جحرة وا�ته فر�ٓها تب�سم Ë بوهن اقرتب مهنا 

تBيس mðدى ا�وا وتقلق�ين ! كده zست اللك : وق�ل يدها 

�ليىك

ا- ٔ�هو بق�ت qوfسة امحلدì ، معرفش ٕازاي : سهري بوهن 
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.Éس<	ه وهللا 

ٔ�ول ماحمللول خيلص هاmدك : ٔ�محد وهو ينظر اىل احمللول 

.و
روح الب<ت ومش هس<�ك ðىن ابًدا 

انيت : اب�سمت مyار فـ اسeتغل نظر وا�ته لـ احمللول oهيمس لها 

 ì ا¨ة.مرزقة ، ف�يك 

ربنا خيليمك لـ : حضكت فلف	ت نظر سهري اليت اب�سمت هلام قائ2 

.بعض zرب و ¡رزقمك �لـ ذرية الصاحلة 

�ٓمني zرب z ٔ�يم ، يف ح�اتك بـ ٕاذن : ٔ�محد بـ اب�سامة واسعة 

.هللا

هنا دmلت مرمي احلجرة لـ µرمتي بني ذراعي وا�هتا بدموع ٕاهنيار 

!ماما ح�ي0يت ماÑ ؟: قائ2 

ا- qوfسة zمرمي مف�<ش ا¨ة امحلدì : رب�ت سهري �ىل كتفها 
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.

ال �ì �ليمك ماµكذبوا �ليا ، ف�يك : اح	ضنهتا مرمي ٔ�كرث قائ2 

!ايه zماما 

يف ٕانك بتخنقهيا مش بتحضنهيا ،  راة : ٔ�بعدها ٔ�محد ضاحًاك 

.مف<ش ا¨ة وهللا 

!طب وا�كتور قال ايه ؟: جففت مرمي دموعها قائ2 

مفهياش : ٔ�محد ·شeبه اب�سامة وهو ¡ربت �ىل رٔ�سها بـ حyان 

ا¨ة وهللا z ح�ي0يت ا�كتورة قالت Éس<ت mðد دوا الضغط 

.·س 

قولت� مليون مرة ! كده  رضه zماما ؟: مرمي بـ عتاب 

..ماتBس<ش mðدي دوا الضغط والسكر والقلب و الـ 

!ششششش ٕاخريس بقى : وضع ٔ�محد كفه �ىل مفها قائًال 
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يال mالص احمللول ٔ�هو : اكدت مرمي ٔ�ن جتيبه ف� قالت سهري 

!mلص 

ىف الطريق اكنت مرمي مع وا�هتا ىف اخللف ومyار جتلس جبانب 

قعدة املس�شف�ات دي : ٔ�محد ، اب�سمت سهري بـ ٕاعياء قائ2 

!قعدة غبية الواد ماfسeتحملهاش سا�ة �ىل بعضها 

ٔ�- ا�يل �لطان z ماما ٔ�- ا�يل سeي0	ك : ٔ�محد بـ له�ة ٕاعتذار 

.لودك 

ما�شeيلش نفسك اهلم z ٔ�محد ، يعين هو ٔ�- : سهري بطيبة 

!جعزت mالص عشان شوية تعب 

ده ٔ�- ملا ٔ�محد ! شوية تعب ايه ·س z ماما ؟: مرمي بـ  اكء 

..قا�يل قعدت ٔ�قول µ zرى القلب و ال السكر وال 
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!اخريس z مرمي : ٔ�محد بنفاذ صرب و انفعال 

ال حظت مyار انق�اض يده بقوة �ىل املقود فرفعت يدها لتتلمس 

يده ببطئ و رب�ت �لهيا ، تنحنحت مرمي بصوت �اٍل حفرر ٔ�محد 

!يف ا¨ة z مرمي ؟: يده ليحتضن يد مyار قائًال 

!ٔ�بًدا zخوz  ُكح : مرمي  متثيل 

!طيب : حضك ٔ�محد قائًال 

!احلب و عامي© : مث µهندت بقوة قائ2 

ماما تعبانة z مرمي عيطي ، : التفت ٔ�محد ٕاoهيا بو¨ه كئ<ب قائًال 

!عيطي انيت ا�يل زيك الل فهيا العياط 

تعريف z ماما ٕان : حضكوا مجيًعا ف� قال ٔ�محد مكن تذqر ش<Hًا 

مyار يه ا�يل اكنت قلقانة ¨ًدا و mلي�ين اتصل بييك و بعد¡ن 

!اما مارديت<ش ج�نا ، سeب5ان هللا جبد 
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.ربنا zرب ما حيرمين مyمك z والد ، لكمك والدي وهللا : سهري 

.وال مyك z ماما ، ربنا zرب يدميها �لينا نعمة : مyار بـ اب�سامة 

الفصل الثامن

مر الشهر التاىل بط� ¨دا �ىل البعض رسيع �ىل البعض أ�خر 

فهذا الشهر هو شهر إالم	5ا-ت ،،

مyار و�ٓالء يتقابالن ·شلك شeبه يويم يف مزنل ٕاداهن �لمذاqرة 

�ٓالء ومرمي ٔ�صبحتان صديق	ان ، بدون مyة اليت تتحجج بوا�ها 

ٕان ¨از �سمية ٔ�محد �لـ _ ٔ�ما عن عصفورا- ، مقربتان 

.فهام يع<شان ٔ�سعد z�ٔم ح�اهتام يف حب و سكون_ عصفور

ويف يوم ٔ�ثناء جتمع مyار و�ٓالء يف مزنل أ�وىل
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 2 وتوتة توتة mلصت احلدوتة و ٔ�- : اب�سمت مyار ·سعاد ممكِّ

!بق�ت مدام ٔ�محد سعد 

zااااااه �ىل الروماÉسeية ¨امدة ¨دا تنفع : µهندت مرمي قائ2 

!قصة 

!اµريقي اµريقي : حضكت مyار قائ2 

وهللا ٔ�بًدا ٔ�- بتلكم جبد مجيل ٕان امجل مل ىف : مرمي بـ اب�سامة 

!ح�اتك يبقى حق�قة 

ده مل ح�ايت لكها ...ده مش ٔ�مجل مل يف ح�اىت : مyار ·سعادة 

، ٔ�- ملا كنت ·شوف ٔ�محد من بعيد كنت بدعي يف رسي ، 

سا�ات ! كنت داميًا م	فائm 2ري ، zً�ٔ اكن اخلري ده فني 

الشeيطان اكن بيوسوسeين ٔ�روح ٔ�قوË ٕاين حببه و حيصل ا�يل 

حيصل بقى بدل ما ٔ�- م	علقة كده ، و ارجع ٔ�قول ال z مyار لو 
قولتي© z هيقرب بـ معصية z هيبعد عنك øعقاب من ربنا ، 
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!و ربنا رضاين امحلدì .. حفطيت ٔ�ميل لكه يف ربنا 

ربنا fسعدك zرب z موين انيت و ٔ�محد داميًا zرب ، : مرمي 

!وانيت z ٔ�م حستوت معندك<ش طموات و ٔ�ماين 

مني : �ٓالء بـ اس��اء و يه تنظر ٕاىل مyار مشرية ·س�0اهتا لـ مرمي 

!ايه ٔ�م حستوت دي ماحتسeين ٔ�لفاظك شوية !!! دي ؟

!z ست الكونت<سة z  روفسرية : زمت مرمي شف	هيا قائ2 

خ�Òٔت مyار و�ها mلف الك	اب و يه تض5ك حضكة مك	ومة 

.z رشدي ٔ��ظة ، z صالح ذو الفقار z ٔ�محد مظهر : قائ2 

z �لسة z رمخة z �ردة : شدت �ٓالء مهنا الك	اب بغضب قائ2 

!

!يف ايه ؟: مرمي بـ فضول 

دي ٔ�صل مyار بترتيق �ليا عشان حبب صالح ذو : �ٓالء بـ تلعمث 
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!الفقار و رشدي ٔ��ظة 

!اممممم يعين فارس ٔ�المك شeهبهم كده ؟: مرمي بـ تفهم 

الاا ٔ�- فارس ٔ�اليم واد خيطفين ويوديين ج�ل �جور : �ٓالء 

ويعذبين �ذاب الكفار ، وبعد¡ن بقى ايه يفهم ٕاين  اÉسانة رق�قة 

وماينفعش معاz املعام2 دي ف�قرر انه fسeي0ين وجيي يتقدميل 

بقى ونتجوز ونع<ش زى امجلي2 والوحش كده ، انتوا بتضحكوا 

!�ىل ايه ؟

و يه دي بقى �ٓالء: مyار و يه حتاول ٔ�ن توقف حضكهتا العالية 

z لهوووي �ىل تفكريك ، مش قادرة قليب : مرمي ضاحكة 

!هيقف 

تصدقوا بقى ا- �لطانة اين حبك�لكوا �ىل فارس : �ٓالء بغيظ 

ٔ�اليم !

ا- بقى حصل معاz احلمل ده ، ·س : مرمي ·شeبه بقاz حضكة 
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�لعكس

!�لعكس ٕازاي ؟: �ٓالء بـ جعب 

معر اكن شايفىن مالك واÉسانة رق�قة و مجي2 : مرمي ·رشود 

وبيعاملين �ىل اساس ٕاين ملكة ق�ل مانتجوز بعدما اجتوز- 

بيعذبىن �ذاب الكفار ·س الرصاة مش مع<شeىن ىف ج�ل 

!يعىن

ماتصدقهاش z لولو وهللا ظاملاه ، وهللا z مرمي :  مyار جبدية 

!انىت هب2 اصًال عشان معر ده طيب ¨دا وحمرتم ماشاء هللا 

� بيص هو من حنية حمرتم فـ هو حمرتم ا- مقدرش : مرمي جبدية ٔ

اقول ا¨ة يعين ، معرى ماشوفت مyه ا¨ة وحشة وال عينه 

جت يف �ني بBت رمغ لك البالوي ا�يل ب<شوفها ىف الشغل و 

 �ٕانه ب<سافر بعيد لـ z�ٔم و كده ، ·س طيب دي اشك فهيا ٔ

!معر مش طيب mالص ، ز�© و حش جبد 
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ٔ�هو دلوقىت اهو بدٔ�- نصلح بعد ٔ�خر مرة :  ðبعت بعد µهنيدة 

ز�لنا فهيا من بعض و املوضوع m�ٔد مyحىن وال معر- كنا نفكر 

يف أ�ول ملا .. ٕاننا نوص© ، بدٔ�- -mد أ�مور بـ عقالنية ٔ�كرت 

اكنت حتصل مشلكة وا� ٔ�مسك املصحف و ادعي ربنا يقويل 

!اه امعلييل فهيا شeيýة بقى 

دلوقيت ملا بقى ٔ�ساًسا امحلدì �ىل طول بنصيل و نقرٔ� قر�ٓن بق� 

.fشوفين يقوم م��سم و يدعيلنا ،، ربنا يصلح احلال zرب 

اqيد طبًعا احلياة يف طا�ة ربنا اىل كفاية ٕان : �ٓالء بـ اب�سامة 

ربنا ¡كون رايض عنك مفش �م إالÉسان ا�ىل قدامك شايف ايه 

 ، لكن لو مابرتض<ش ربنا �ام رضيىت ا�ىل قدامك  رضه هيحس 

!انك مقرصة معاه  رضه 

" قطع د¡هثم بصوت هاتف مyار معلنًا قدوم رسا	 من ٔ�محد 

"ا�رتيف ! وحشeت<ين ¨ًدا ، بتعميل ايه من �ريي؟
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احلب ولع يف : �لت ٕاب�سامة واسعة و�ها فـ مغزت مرمي قائ2 

!ا�را و القمح و الغيط لكه 

!mلييك يف اÑ : ٔ�خرجت مyار لساهنا بطفولية قائ2 

انيت ايه ا�يل مقعدك معا- هنا : مث تصنعت اجلدية ويه تقول 

رو  يال mلينا نذاqر شوية! ٔ�ساًسا ؟

= مني ا�ىل قعدت تت5ايل �ليا ا
زل !! zهنااااااار : مرمي بدهشة 

!ٔ�قعد معامه مني ؟

!ٔ�نيت z لوال ؟! مش ٔ�- : مyار بدهشة مصطنعة 

!و ال اعرفها حىت : �ٓالء بدهشة مماث2 

مش ! بتكدبوا و انتوا عندqوا ام	5ان  كرة ؟: مرمي بغيظ 

!mايفني ربنا يعاق�مك و ماتعرفوش حتلو ؟
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خيرب<ت الشeيطان حضك	يين ، قال : حضكت �ٓالء ·شدة قائ2 

دي مادة معقدة لـ دكتور ! يعين احyا هنعرف حنل  كره ٔ�صًال ؟

!معقد و شلكها لي2 زي الفل 

!مادة ٔ�محد حص ؟: مرمي بـ ختمني 

ٔ�محد �دت ، دي مyار اكنت بتذاqرها . الا مادة د : �ٓالء بنفي 

من الصيف ٔ�ساًسا و mلصهتا مراجعات و خملصات و اسeئ2 و 

!ٕا¨ابة ،، و من احلب ما جنح يف Îم	5ا-ت 

يف ايه �لظبط انيت و يه ، zري�ين ماحك�تلمك : مyار بغيظ 

ا¨ة ، وهللا ٔ�قوم و اس<�ك تذاqري لودك !

وليد . mالص zسeيت ماµز�ل<ش ٔ�- ٔ�سفة ، دي مادة د: �ٓالء 

!مصطفى z مرمي ا¨ة �لسة و رمخة ¨ًدا 

.ده عسول ¨ًدا!! �لسة و رمخة ايه حرام �لييك : مyار بدهشة 

ماشافك<ش ٔ�محد وانيت بتقويل معر حمرتم و طيب و وليد : مرمي 
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!اكن زمانه غسل �اره بـ ايده ورحينا مyك !! عسول ¨ًدا 

!!�ì �لييك رحيينا انيت مyك و اطلعي بقى : مyار 

طب ماتBسوش تقولوا د�اء املذاqرة ، عشان : مرمي ويه µهنض 

!تعرفوا جامييل ·س 

ðبعهتا مyار و �ٓالء �ب�سامة حىت خرجت فـ ٔ�لقت �ٓالء الك	اب 

zر¡هتا ما طلعت z شeيýة ، هنعمل ايه : من يدها قائ2 

!دلوقيت؟

احyا Éسeتعني بـ هللا كده ، و نقول د�اء : زفرت مyار قائ2 

املذاqرة و لك وادة تقرٔ� فقرة بصوت �ايل �لG و عىس بقى

ما اكدت ٔ�ن µهنGي لكامهتا حىت رنG هاتفها فضحكت ويه تلتقطه 

و �ٓدي ٔ�محد برين و هياmدË ربع سا�ة : مسeتعدة �لـ هنوض 
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!كامن ، يال يه لي2 زي الفل من أ�ول 

طب اجنزي �ì �لييك z مyار ، هقرٔ� لنفيس حلد : �ٓالء بضيق 

!ماتيجي 

ارض ، مش هتÒٔخر وهللا : مyار و يه خترج �ل5ديقة !

!السالم �ليمك : رفعت الهاتف لتجيبه 

!وحشeت<ين _ 

وهللا ، صوته ال مير من mالل صيوان ٔ�و قyوات أ�ذن ، بل 

يتغلغل يف رو  ل<سeتقر �ىل عرشه يف قليب ، موطنه أ�صيل 

!

فني ٔ�محد ا�يل ملا كنت  رد �الفون و ما اقولش : حضكت قائ2 

!السالم �ليمك ، خيليين اقفل و اµلكم ðين 
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!ٕامح ، طب السالم �ليمك و رمحة هللا و  راكته : ٔ�محد بـ حرج 

و �ليمك السالم و رمحة هللا و  راكته ، ٕازيك z : مyار ·سعادة 

!ح�ييب 

!امحلدì ٔ�- خبري ، بتعميل ايه من سا�ة مابعت� املسدج ؟_ 

وليد عشان . قا�دة ٔ�- و �ٓالء كنا بن5اول نف	كر ¾م د_ 

.fسهل �لينا املذاqرة 

!بتف	كري ¾م مني ؟: ٔ�محد بغيظ 

!دكتور وليد : مyار ٕ�سeتغراب 

مش �ا¡زك تف	كري �ري ¾يم بدل ما اقعدك من : ٔ�محد بـ �رية 

!اللكية mالص 

!و ده من ايه ده ان شاء هللا ؟: مyار بضحكة 

.سلو بå- كده ، يال رو  ملا اج�� ارض .. هو كده _ 
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ارض ، يال z ح�ييب يف حفظ هللا ربنا ¡رجعك ليا بـ _ 

!السالمة 

ده ايه الـ ٔ�وفر ا�يل !! ده �ىل ٕاين مسافر ٔ�سوان : ٔ�محد بـ خسرية 

!انيت ف�ه ده ؟

!تصدق ٔ�- �لطانة : مyار بغيظ 

.فعًال ، يال سالم �ليمك : ٔ�محد بربود 

.سالم _ 

: اكدت ٔ�ن تغلق الهاتف فـ ٔ�وقفها بصوت هادئ و ٔ�جش قائًال 

!مyار ، mلييل �Ñ من نفسك 

يعين لو مقولتل<ش mلييل �Ñ من نفسك ، هولع : مyار بربود 

!يف نفيس مûًال 

.. �لمنامه الش5اتة ، اµلكي �اì : حضك بدون صوت قائًال 
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.سالم 

.و �ليمك السالم و رمحة هللا و  راكته : حضكت قائ2 

.اب�سمت مyار �لهاتف و يه µهنGي املاكملة مث اح	ضنته حبب 

يف العارشة والنصف مساًءا اكنت مyار يف غرفهتا ¨السة �ىل 

أ�ر¡كة ، و يه تعقد اج�هيا بـ شدة حماو	 ٔ�ن تفهم ٔ�ي لكمة 

.من ¾م وليد

: اقرتب ببطئ و عقد ذراعيه �ىل ظهر أ�ر¡كة oهيمس ىف ٔ�ذهنا 

!وحشeت<ين 

ارجتفت فرفعت ٕاليه عينني مذعورتني مالبثا ٔ�ن اصب5ا ودودتني 

!!خضتين ! ٔ�محد : و�لت إالب�سامة ثغرها قائ2 
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 رضه وليد : نظر ٕاىل الك	اب اUي يف يدها بتجهم مصطنع قائًال 

! رضه وليد ؟! ؟

طب امعل ايه ما يه املادة ا�يل  املفروض : حضكت قائ2 

!منتحهنا  كرة ، صعبة جبد والزم تتذاqر 

: دفع ٔ�محد الك	ب من ماكهنا �ىل أ�ر¡كة لـ �سقط ٔ�رًضا قائًال 

!mالص mلص وقت وليد ، و ده وقت ٔ�محد بقى 

: متدد �ىل أ�ر¡كة ليضع رٔ�سه �ىل جحرها قائًال بصوت مغٍر 

!وحشeتك حص ؟

!انت شايف ايه ؟: اب�سمت ويه تلمس ٔ�رنبة ٔ�نفه قائ2 

ربنا ماحيرمين : ٔ�مسك بيدها ليق�لها مث وضعها �ىل قلبه قائًال 
مyك zرب ، ختلص Îم	5ا-ت ·س و m�ٔدك فس5ة و ال 

!�البال وال �اخلاطر 
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!فني ؟: مyار بفرة 

اممممم مش هقوÑ عشان : حضك وهو جيلس لـ يوا�ها قائًال 

!تبقى مفا¨Òٔة 

!موافقة �ىل ٔ�ي ح	ة مادام معاك : مyار بـ سعادة 

اح	واها بني ذراعيه م��سًما ، فـ ٔ�راحت صدرها �ىل صدرها 

مسeمتتعة بـ سامع دقات قلبه ،

ٔ�رحييين �ىل صدرك

�ûعب م	لـ ٔ�ين م

دعي امسي و عنواين

و ماذا كنت
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سeنني العمر ختنقها

دروب الصمت

وجHت ٕاليك حتملين

رzح الشك �لـ ٕاميان

�ًدا منيض كام جHنا

و قد هنفو ٕاىل زمن بال عنوان

و قد نBىس و قد نBىس

فال يبقى لنا شئ

لنذqره مع الBسeيان

و ¡كفي ٔ�ننا يوًما تالق�نا بال اس�Hذان

زمان القهر معلنا
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بـ ٔ�ن احلب سلطان بال ٔ�وطان

و ٔ�ن مماÑ العشاق ٔ�طالل

و ٔ�رضة من احلرمان

و ان حبار- صارت بال شطÒٓن

و ل<س ا�ٓن يعن<yا

ٕاذا ما طالت أ�zم

ٔ�و جyحت مع الطوفان

ف�كفي ٔ�ننا يوًما مترد- �ىل أ�حزان

وعشeنا العمر سا�ات

فمل نق�ض لها مثنا

و مل ندفع لها دينا
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و مل حنسب مشاعر-

يف املزيان.. øلك الناس 

�لـ م�دع فاروق جويدة

!يال عشان تنايم : بعد مصت ق�ل ٔ�محد شعرها قائًال 

اكدت ٔ�ن تغرق يف النوم فعًال فـ ابتعدت عنه ويه متسح عيBهيا 

!و املذاqرة ؟: قائ2 

 كرة الصبح نبقى 
روح لـ يس : مسك يدها لـ ¡هنضا مًعا قائًال 

وليد بتا�ك ده عشان يفهمك احلا¨ات ا�يل مش فاهامها دي ، 

مع ٕاين واثق ٕاهنا من كرت ما يه : مث ðبع وهو fس��قى جبا
هبا 

هب2 انيت مش قادرة تفهمهيا ، ههه ، ده وليد ده لو �ليه 
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!يصورلمك م�يك يف الك	ب 

اكن الوقت م�كًرا ¨ًدا عندما اس��قطا يف الصباح التايل ، تناولوا 

ٕافطاًرا خف�ًفا ودهام دون ٕايقاظ سهري ، و اخ	ارت مyار عباءة 

من الرمادي ا�اqن مظرزة بـ أ�سود ، و اخ	ارت Ë بد	 رمادية 

.و مقيص ٔ�سود مع رابطة عنق فضية 

قابلت نظراته و يه تعقد Ë رابطة عنقه بـ اب�سامة حyان و حب 

!كفاية وهللا هتخنق سا�ة برتبطهيا : ، ف� قال ٔ�محد  متلمل 

!سeي0ين اتعمل طيب : حضكت قائ2 

!يوم ðين .. يوم ðين : ٔ�بعد يدهيا قائًال 

�ٓ�ٓي !! �ا¡ز توقعين ! بزتقين ؟: شهقت بــ ٔ�مل ويه ت0	عد مازة 

!و كامن بترضبين ،، z مامااا 
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وقف ينظر ٕاoهيا و اب�سامة ت��ýرت �ىل ثغره ، مث حضك وهو 

!ربنا fشفي جبد : يرضب كف�ه ببعضهام قائًال 

!ربنا fساحمك : ٔ�خرجت Ë لساهنا قائ2 

.ه<ساحمين : بربود  قال 

!قول ان شاء هللا : بنفس الربود قالت 

!ٕان شاء هللا ه<ساحمين : ٔ�مكل تÒٔنقه يف املر�ٓة قائًال 

لها ، هو  .̈ر

ىف الطريق ، اولت مyار ٔ�ن تف	ح معه احلديث و يف لك مرة 

كنت �ا¡ز ٔ�طلب مyك طلب .. ٔ�محد : ت0	لع اللكامت حىت قالت 

!وليد . خبصوص د

!zادي وليد ، zاادي وليد : نظر ٕاىل أ�مام بغيظ قائًال 
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ال جبد ، ٔ�- كنت �ا¡زة ·س �ٓالء و مyة جيوا : حضكت قائ2 

!معا- معلش 

ما هو �ىل ! هو وليد معره قفل �به قدام د ؟: ٔ�محد بـ دهشة 

!طول بيقابل الطلبة يف مك	به 

ما ا- �ارفة ، ·س ٔ�صل �ٓالء جخو	 شوية يف املواقف دي ، _ 

ومyة �ىل طول ٔ�ساًسا مكربة دماغها فقولت m�ٔدها معا- �لG و 

!عىس تف	كر ا¨ة من ا�يل هيقوË يف Îم	5ان 

.متام ، موافق : ٔ�ومÒٔ ٔ�محد بـ رٔ�سه قائًال 

.جزاك هللا mًريا zرب : �ادت مyار ٕاىل مذاqرهتا قائ2 

عندما وصلوا ٕاىل اجلامعة µرøها ٔ�محد لتبحث عن �ٓالء و مyة ، 
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دهتام قالت  يال طيب نطلع ٔ�محد مسeت�Bينا عند م�ىن : وملا ̈و

!العبيط 

عبيط ايه امسه معيد افريض ! خيرب<ت الشeيطان : �ٓالء بدهشة 

د مسعنا !!

!هو ٔ�محد بيقولها كده فـ عودين �لهيا : حضكت مyار قائ2 

!وهو انيت mالص بق�يت تقويل لك ¾م ٔ�محد : مyة بغيظ 

zبBيت ٔ�ي د بيحب د بياليق نفسه بيقå لك : مyار حبب 

وليد ÉسËٔÒ .¾مه من �ري ماحيس حىت ، املهم ،، يال نطلع لـ د 

!�ىل احلا¨ات ا�يل مش فامهيهنا 

�ٓه طبًعا ما انتوا لك ا�يل م	اج�نه دق�ق	ني ·س ، لكن ٔ�- : مyة 

!املهنج ضايع عندي 

انيت zعيين فاqرة ٕان احyا كنا بنذاqر، ده احyا : مyار بضحكة 

�البة وهللا ، نقعد نقرٔ� شوية ناليق مرمي ¨اية تقعد معا- ، نور 
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بBت مرمي ¨اية تقعد معا- ، تليفون من ٔ�محد جيي يطلعين من 

املذاqرة ، ٔ�رðح مهنم لكهم و اطلع ٔ�قعد يف ٔ�وضيت ٔ�اليق ٔ�محد 

¨اي من شغ© و طبًعا مالوش دعوة بـ ام	5ان ،، وق	ه ليه هو 

ا¨ة زي الفل وهللا !! لوده يعين ليه هو لوده .

كمتت مyار غيظها الشديد ومه يصعدون ا�رج ٕاىل مك	ب وليد 

، فقد اكنت µمتىن ٔ�ن حتصل يه �ىل لك ماحصلت �ليه مyار ، 

و qيف ال ويه ٔ�ح�ت ٔ�محد ٔ�ضعاف مضاعفة ، يه من m�ٔربته بـ 

حهبا و ل<س مyار ، يه من بذلت صداقهتا بـ مyار من ٔ�¨© ،، 
.ولكyه مل fشعر هبا بل اخ	ار مyار

ٔ�ثناء خروج الطلبة ودخول مyار ومyة و�ٓالء اصطدمت ٕادى 
ات بÒٔمحد ، فـ اب�سمت بـ اعتذار قائ2  دكتور : الطالبات اخلا̈ر

!سوري جبد .. ٔ�محد 

!حمصلش ا¨ة : ٔ�محد بـ اب�سامة الم�الية 
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حرضتك جبد ، كنت : مث اسeتدار لينظر ٕاىل مyار ولكهنا ðبعت 

.جyتل معا- ٔ�وي يف Îم	5ان بتاع حرضتك ، اكن سهل ¨ًدا 

.مش ٔ�- ا�يل حطيت Îم	5ان : اب�سم اب�سامة صفراء قائًال 

ماكÉش ينفع ٔ�حط : مث ðبع و هو جيذب مyار لـ تقف جبانبه قائًال 

!Îم	5ان و زوجيت معامك يف ا�فعة 

ماهو  رضه رشك z : مل تبايل الطالبة بوجود مyار بل ٔ�مكلت 

!!دكتور يعين ا�يل لواله مكyاش عرفyا حنل ا¨ة 

اكد ٔ�محد ٔ�ن يض5ك من طريقهتا ب<Ô نظرت ٕاoهيا مyار بــ �ني 

شكًرا لييك ، ·س يال ا
زيل بقى عشان µمكيل : الغرية فقال 

!مراجعة و تقفيل لك املواد 

ٔ�محد ، و فداك . الاا دي يه مادة د: الطالبة بضحكة 

!Îم	5ا-ت لكها 

هنا مل حتمتل مyار اكرث من ذÑ فـ شeبكت ٔ�صابعهم مًعا لتظهر 
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ح�يىب معلش كنت �ا¡زاك ىف : ا�بلتني جبانب بعضهام  قائ2 

.لكمة ، بعد ٕاذنك 

.اتفضيل ، سالم z دكتور : الطالبة ويه تزنل ا�رج 

احضك : بعدما 
زلت انفجر ٔ�محد �لض5ك ، فقالت مyار بـ غيظ 

احضك ، zري�ين كنت ل0سeتك مقيص ٔ�خرض �ىل بد	 محرا و 

!!qراف	ة بين و شوز ٔ�صفر 

كنت هبقى شeيك ¨ًدا  رضه ، اجلاذبية مش : ٔ�محد بـ ·ساطة 

.وهنا ... هنا ، اجلاذبية هنا 

قالها و هو fشري ٕاىل عق© و عي�Bه ، فـ اب�سمت مyار دون 

.تعليق ، و دmال ٕاىل وليد 

" عرصت"اUي بدٔ� يف الرشح فعًال �ري م�الًيا بوجود مyار ، فـ 
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!شوفت ٔ�مه بدٔ�وا من �ريي : مyار رسغ ٔ�محد هبمس قائ2 

انضمت ٕاoهيم و بدٔ� وليد يف رشح بعض اجلزئيات ف� ٔ�وقف	ه �ٓالء 

معلش z دكتور ، ممكن �رشح اجلزئية دي حرضتك : قائ2 

!�د¡هتا 

مش ¨اية يف Îم	5ان و ٔ�مه ا¨ة ان احyا : زام وليد وقال 

.خنلص لك النقاط ا�يل ¨اية يف Îم	5ان أ�ول 

معلش ٔ�- �ا¡زة ٔ�عرفها ، لـ ٕاهنا واقفة معاz : �ٓالء بنفس اجلدية 

!من ام�ارح مش قادرة ٔ�فهمها حىت 

!طب خنلهيا بعد إالم	5ان ؟: وليد بـ اب�سامة 

!ماينفعش دلوقيت ؟: �ٓالء بـ عناد 


ركز �الوقت ا�يل بيضيع مyنا و احلا¨ات : وليد ضاحًاك  ، �ٔ
!املهمة أ�ول 
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من امىت : ( تعجبت مyار من ٕارصار �ٓالء فقالت يف نفسها 

! )Îجهتاد ده ، مش فامهة 

و كده نبقى : بعد قليل ، µهند وليد وهو يغلق الك	اب قائًال 

mلصنا لك احلا¨ات املهمة ، بـ التوف�ق بـ ٕاذن هللا ، د عنده 

!ٔ�ي اسeتفسار ؟

� شكًرا ¨ًدا : �ٓالء ٔ.

جزاك هللا mًريا: مyار 

!و حرضتك ؟: ٔ�ما مyة فاكنت شاردة ، سÒٔلها وليد بـ اهPم 

تBهبت لـ سؤاË ، ٕانه اخلطر حبد ذاته ؛ فـ لو µلكمت من احملمتل 
ٔ�ن ¡ك�شف ٔ�محد صوهتا فاكتفت هبز رٔ�سها نف�ًا ، و �لمرة الثانية 

!تعجبت مyار من هدوء مyة املبالغ ف�ه 
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ٔ�ثناء 
زوهلم ا�رج ، مسك ٔ�محد بيد مyار ف	درجت وجyتهيا 
!ماÑ ؟: ��لون أ�محر ، مفال ٔ�محد ل<سÒٔلها 

! هنزنلوا كده قدام الناس ؟.. مال<ش ، ·س ٔ�صل : مyار بـ µردد 

!!هتحرج يعين  وانت ماسك ٕايدي كده 

.ٕا¨ابته اكنت نظرة ساخرة و هو يق�ض �ىل ٔ�صابعها ٔ�كرث 

ٔ�وصلها ٕاىل جلنهتا و ٔ�وصاها الوصاz العرش مث µرøها فرfسة لـ 

.نظرات احلقد من مyار و خسرية �ٓالء احملببة 

!عسل ماشاء هللا : �ٓالء ب�هنيدة 

وانيت ماÑ بيه ٔ�ساًسا ، تبيص ! وهللا ؟: مyار بضحكة �ردة 

!!�شوف�ه عسل ليه ؟!! جلوزي ليه ؟

!مش يال �الـ ام	5ان بقى وال ايه : مyة بضيق 

!ماz Ñ مyة ؟: مyار بتعجب 
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!مال<ش ·س اسة بتوµر عشان املادة صعبة جبد : مyة بضيق 

 سeنني و بتقويل كده و ٤لك مرة z مyة ، بقاÑ : �ٓالء بـ غيظ 

تطلعي من Îم	5ان تعيطي ، و حتيل qوfس  رضه ، و بعد¡ن 

!وليد رسا- �الفو	 mالص . ما د! يف ايه ؟

طب يال حنط الفو	 دي يف الورق بقى ق�ل : مyار بض5ك 

!ماتن0ت يف عقولنا 

!ما انمت يف جلنة وادة و هرتموين z جزم : �ٓالء بـ غيظ 

!ٔ�حسن : مyار و يه خترج لساهنا 

طب يال سالم ٔ�قابلمك بعد ا�لجنة : ٔ�شارت هلام �ٓالء مود�ة قائ2 

.، ربنا ي<رس zرب ماتBسوش ا��اء 

ٔ�شاروا لها مود�ني و متمتوا مبا fشeبه ما قالته يف ني اقرتب مهنام 

qرمي الرشقاوي ، فـ ابتعدت مyار بضعة خطوات ، لكyه اكن 
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!�Éٓسة مyار : يقصدها يه ، فقال لها 

ٔ�- �ا¡ز اعتذرÑ ·س �ا�يل : ، ðبع بـ اب�سامة ! ) �Éٓسة ( 

حصل يف املدرج ، صدق�ين ماكÉش قصدي

بطرف عيهنا حملت مyة ٔ�محد سعد و هو يقف يف املبىن بـ أ��ىل 

يتابع املشهد يف ني عقدت مyار ذراعهيا و يه تنظر ٕاىل أ�رض 

!حمصلش ا¨ة : قائ2 

!يعين جبد مساحماين ؟: qرمي بـ اب�سامة واسعة 

!ماحصلش ا¨ة mالص : مyار بـ اب�سامة �هتة 

امحلدì ، ·س انيت  رضه كنيت عصبية و : حضك qرمي قائًال 

وليد واكنوا هيعملويل مشالك ، . روحيت قوليت لـ د ٔ�محد و د 

.·س ٔ�-  رضه مساحمك 

، ٔ�شارت ٕاىل مyة بـ ٔ�ن ي0	عدا ، فـ ابتعد qرمي وهو !! �zلفظاظة 
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!سالم : ينحين بـ مرسح�ة قائ2 

mافت ٔ�ن ¡كون .. ٔ�وجعها قلهبا بقوة ، مل µرفع -ظرهيا ٕاىل مك	به 

 �بـ أ��ىل فـ مل تفعل ، و �ادرت املاكن مع مyة ٕاىل جلنهتام ، ف

ل  اكد ٔ�محد ميزي من الغيظ بـ أ��ىل ، ال ٔ�كرث اشeتعاًال من ̈ر

!رشيق ٔ�صابته -ر الغرية 

ا
هتGى اخ	بار اليوم �ىل mري ، لـ يBهتGي هبذا شهر إالخ	بارات و 
!z ليته ما ا
هتGى 

الفصل التاسع

اج النافذة  ٔ�ثناء عودهتام يف السeيارة ارµكyت مyار بـ رٔ�سها �ىل ̈ز
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مل مل ت0	عد عنه من أ�ساس ! مفكرة ، مل مل جتيبه بـ ٕا¨ابة ٔ�قوى ؟

( مل مل تعرتض عندما قال لها ! ðركة Ë اBال لـ يفهم ما fشاء ؟

!!!ٔ�و مجلته أ�mرية بـ ٕانه fساحمها ) �Éٓسة

!مyار _ 

هو الواد ا�يل امسه qرمي الرشقاوي ده اتعرض� : ملا مل تن��ه ðبع 

!ðين ؟

!ٔ�ختربه ٔ�م ال ؟! ٔ�ختربه ٔ�م ال ؟! ٔ�ختربه ٔ�م ال ؟! ٔ�ختربه ٔ�م ال ؟

!مyااار ؟: qرر 

نعم ؟: نظرت ٕاليه قائ2 

هو الواد ا�يل امسه qرمي الرشقاوي ده : ·شeبه نفاذ صرب qرر 

!اتعرض� ðين ؟

 _ ٔ�
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قاoهتا بـ اق	ضاب و تنحنحت بعدها ، فـ سكت و هو مييل 

اج -فذته ، مل خيربها مبا ر�ٓه ،   رٔ�سه لـ ¡رµكن هو ا�ٓخر �ىل ̈ز

متاًما كام مل خيربها بـ شÒٔن اخلطاب املوجود يف شقهتا ،، ال حيب 

ٔ�ن يعلمها  كذهبا ، حيب ٔ�ن ¡راها دامئًا صادقة ،، و ليهتا اكنت 

!تفعل 

 Ô>ر¡كة يف غرفهتام يطالع كتاً� ، ب�يف املساء اكن جيلس �ىل أ

... �ì �ليك z ٔ�محد ، لو بتحبين : توسلت ٕاليه مyار قائ2 

!بلييزي ، من فض� ، ٔ�رجوك 

� : عقد اج�يه حماوًال الرتكزي و هو يقول ٔ .. �!حببك ·س ٔ

!ٔ�- م	عودة ٔ�خرج معامه اخلرو¨ة دي لك سeنة : مyار بـ حزن 

نعم يعرف متاًما من هيئة ديث qرمي ٕانه ! ٔ�¡رفض لـ يعاقهبا ؟
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!!اكن يعتذر لها ،، و لكن مل مل ختربه ؟

!اهتدي و اقعدي بقى mايلت<ين : زفر بنفاذ صرب قائًال 

لزتيده عنًدا و يه تقفز ٔ�مامه �ىل ٔ�طرافها ٔ�قدا�ا �دة مرات 

بـ هللا �ليك طيب ، وهللا هاقعد و امعل لك ا�يل تقول : قائ2 

!�ليه ·س وافق 

وا- ا�يل موز�� ماما : µرك الك	اب لـ يعقد ساق�ه خببث قائًال 

! كرة و مفضي� الب<ت عشان نبقى ٔ�- وانيت و ·س 

هاqون هنا ق�ل ما تيجي من : مل تتوقف عن القفز ويه ترص 

!الشغل هتيجي تالق�ين قا�دة هنا �الـ qريس ده بـ ٕاذن هللا 

ٔ�- -زل ٔ�قرٔ� حتت ، : وقف و هو يلتقط الك	اب بضيق قائًال 

!mلييك كده زين كتري 

عشان mاطري ، مش هخرج ðين طول : مyار بصوت �يك 
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!أ�¨ازة 

mالص مش �ا¡زة اروح يف ح	ة ، انت : زفرت بضيق قائ2 

!!هتذلين عشان مشوار 

!جبد �ا¡زة µرو   كرة ؟: رق قلبه فـ التفت بـ اب�سامة قائًال 

!ٔ�يون �ì �ليك z ٔ�محد : �ادت لـ توسلها iنية قائ2 

� : ٔ�خرج لها لسانه ليغيظها و قال ٔ!

!mالص سeي0ين لودي : قذفت الوسادة يف و�ه قائ2 

mالص mالص : حضك و هو يتفادى الوسادة لـ يلتقطها قائًال 

!موافق ، ·س �ىل رشط ؟

!انت تؤمر : µهندت مyار مث نظرت ٕاليه حبب قائ2 

!تزنيل تقعدي معاz حتت : ٔ�محد 

!موافقة : ·سعادة شديدة قالت 
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اكد ٔ�ن خيرج من �ب الغرفة فـ ٔ�زاح	ه ¨انًبا و يه متر من ٔ�مامه 

:قائ2  Ladies first

فـ ٔ�مسكها ٔ�محد لـ يعيدها mلفه مث ٔ�وسع لها الطريق لي0سط يده 

!·س بـ أ�دب .. اتفضيل : قائًال 

عندما 
زال املك	ب ٔ�عطاها رواية لـ ٔ�¨اq iرfسeيت فهو يعمل مدى 

عشقها لها و ¨لس mلف مك	به و ٔ�ضاء املصباح ، مسعته يف	ح 

أ�دراج و يتصفح أ�وراق فرفعت عيBهيا عن راو¡هتا تتÒٔمل بطل 

حاك¡هتا يه اUي لن متِل من و�ه و لو بعد مHة �ام ، اب�سمت 

و يه تنظر ٕاىل و سام	ه اخلشeنة املليئة �لرجو	 و  هو يعقد 

اج�يه و يلوي شف	يه و ٕاىل نظارته اليت تعطيه مظهر ٔ�كرث 

  ¨دية ،،

مد يده ليعدل من وضع نظارته رافًعا برصه و التقى بعيBهيا ، 
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.�دلها اب�سامة و ق�2 �ىل الهواء و �اد لك مهنام ٕاىل µركزيه

بعد ساعتني ، µهندت بـ ارتياح و يه �سوي خصالت شعرها 

مش ممكن ،، هو يف د مجيل و ! zاه �ىل ا�ماغ دي : قائ2 

!معتقدش ٔ�بًدا ! ذيك زي ٔ�¨اi كده ؟

يف الواقع شeياطني �ىل هيئة ·رش z مyار : حضك ٔ�محد قائًال 

!جبد ، وال ٔ�¨اi و ال عرشة زهيا يقدروا يوصلوا لـ دماغهم حىت 

·س �ىل املسeتوى الروايئ ، ٔ�¨اi ٕابداع مايش : مyار بـ اب�سامة 

لني ، تعرف ٕازاي تقحمك يف لك التفاصيل كـ ٕانك  �ىل ̈ر

شايفها ، و حتسسك ٕانك انت القاتل ٔ�ساًسا و يف الصف5ة 

ٔ�عتقد ٕان ! أ�mرية µك�شف ٕان رس ا�لغز اكن يف ٔ�ول صف5ة 

زو�ا ماكÉش بيقدر خييب عهنا ا¨ة ٔ�بًدا

يعين انيت سeي0يت لك ! زو�ا ؟: حضك ٔ�محد بـ شدة قائًال 

ا¨ة و مسكيت يف دي ؟!
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مش �ارفة ·س يه ا�يل ¨ات يف : تنحنحت مyار بـ جخل قائ2 

!�يل 

وقف جفÒٔة لـ يدور حول املك	ب و ¡رøع ٔ�ما�ا بنظرة �امضة قائًال 

ما انيت مش ٔ�¨اi ٔ�هو وا- مش خبيب عنك ا¨ة ، و ال انيت : 

!حص ؟.. بتخيب عين ا¨ة 

mالص : بصدق حق�قي ، ٔ�مسكت يده و عيناها �شع ح�ًا قائ2 

وهللا

مyار ، انيت ٔ�ىل ا¨ة حصلتيل يف : اب�سم يف عيBهيا قائًال 

ح�ايت ، الفرة ا�يل ربنا عوضين  هيا عن لك ا¨ة حصلت يف 

ح�ايت

او�ديين ، : وقف لريفعها معه مث fشد ذراعيه حولها حبنان قائًال 

ٕان ٔ�ي ا¨ة حتصل يف ح�اتك حتكهيايل ، او�ديين ٕاين لو يوم 

ز�لتك تبقي �ارفة ٕانه من ورا قليب ، و لو يف يوم وقفyا يف وش 
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!نبقى واقفني من خوفyا �ىل بعض مش من بعض .. بعض 

بل و ! مك تبدو شهية عندما تُدمع ٔ�يًضا ، قد ¡راها البعض �ادية 

لـرمبا مرت من ٔ�مامه يف ٕادى z�ٔم اجلامعة دون ٔ�ن يلحظها ٔ�و 

يلحظ وجودها ٔ�د ، لكن ا�ٓن و يه بني ذراعيه ،، و هللا لن 

¡رى سواها ٔ�بًدا ، ولوال احلرمة و الغرية لـ ٔ�ف	خر هبا ٔ�مام لك 

ال العامل  !̈ر

ٔ��س��قظون ! ٔ�ي�Bلج الصباح يف لك دzرمك مûلام ي�Bلج يف غرفيت ؟

ٔ��رشق الشمس ! مûيل �ىل راحئة املسك و غسول الشعر ؟

يقولون ٔ�ن الرواحئ ! فعًال من بني اب�سام	ه ٔ�م هييÒٔ يل ذÑ ؟

ترضين كــ مريضة بـ الربو ، و ٔ�قول ٕان راحئته µرديين ق	ي2 لهواه 

!و ل<س �لـ مرض 
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اولت ٔ�ن �سeتقمي يف ¨لسeهتا و يه µرفع أ�غطية بـ اب�سامة 

!صباح اخلري : قائ2 

! صباح النور z بنورة : نظر ٕاoهيا يف املر�ٓة بـ اب�سامة قائًال 

.�ٓسف ٕاين حصيتك 

ده ايه الBشاط ده : تثاءبت بـ qسل تبعته بـ اسeتعاذة مث قالت 

!ٔ�ساًسا ؟

بدٔ� العطر يف مع© فعًال ، سعلت ·شدة فـ اقرتب مهنا ! هه 

لي�لس �ىل افة الرس¡ر ، م	ابًعا ختل�ات و�ها و عروقها اليت 

 رزت يف رق�هتا ، هدٔ�ت لـ �شeتعل صافرة حyجرهتا ، اب�سم 

ماز¡اك حسب هللا �الصبح ، و مز¡اك حسب هللا و انيت : قائًال 

!-مية 

!قويل لـ حyجرتك ٕان املز¡اك حرام : هنض م	ابًعا 

!ٔ�- �ٓسفة : بـ حرج قالت 
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¨لس iنية لـ يتلمس يدها قائًال بـ اب�سامة حب ، تبعها  �مه 

ما ! ماتقول<ش كده ، ٔ�ومال ٔ�- هادmل اجلنة يف مني؟: البارد 

!q�ٔيد يف صربي �لييك 

صرب مني �ىل مني بـ : ٔ�بعدت يدها و يه تض5ك قائ2 

!الظبط؟

!عنييك ب��قى لوة ٔ�وي ملا تضحيك _ 

!همتيش ٕامىت ؟: قالها ق�ل ٔ�ن ¡هنض م	ابًعا 

 الضهر ١يعين �ىل السا�ة : نظرت يف السا�ة بـ ¨ا
هبا قائ2 

!كده 

بـ ٕاذن هللا ، ابقي رين �ليا ٔ�ما : ارتدى سرتته ٔ�مام املر�ٓة قائًال 

!تزنيل و اما توصيل هناك و اما µرجعي ، متام ؟

ٔ�ومÒٔت بـ رٔ�سها ٕان نعم و ٔ�لقت بـ رٔ�سها �ىل الوسادة مرة ٔ�خرى 

، فـ اقرتب مهنا لـ يق�ل ج�يهنا و ٔ��اد ٕاحاكم الغطاء �لهيا مث 
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zرب ، بقدرتك ا�يل mلي�ين ٔ�خرج يف وقت : مهس جبانب ٔ�ذهنا 

!زي ده الصبح كده ، ماختلهيا تعرف تنام 

حضكت و يه �سحب الغطاء لـ يغطي رٔ�سها ٔ�يًضا ، مث اسeمتعت 
.لـ خطواته و يه ت0	عد مث صوت �ب الغرفة و هو يغلق 

.ا�لهم احفظه و رده ٕاىل قليب و عيين ساملًا 

: اس��قظت �ىل صوت هاتفها بعد ساعتني و ð�ٔها صوته احلاين 

!السالم �ليمك ، ٕازيك z بنورة ؟

و �ليمك السالم ، متام امحلدì ٕازيك انت z ح�ييب : مyار  كسل 

!؟

!!عرفيت تنايم ؟! ايه ده : حضك قائًال 

نظرت ٕاىل السا�ة جبا
هبا و اولت ٔ�ن تت0ني الوقت لكن بدت 
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!يه السا�ة اكم بقى ؟: الرؤية مشوشة ، حضكت و يه تقول 

!و ربع ١٢_ 

 و ربع ، سeب5ان هللا يف ما ب<yا ا¨ة ١٢وعندي كامن _ 

!مشرتكة 

مني !!! ايه السýافة ا�يل انيت فهيا دي ؟: حضك ·سخرية قائًال 

!�لمك أ�لشة السخيفة ¨ًدا دي ؟

د : حضكت قائ2 ....

ا�لطي عشان ٔ�قوÑ مف<ش 
زول .. ا�لطي : قاطعها بـ رش 

!mالص 

د رائع ، د و ال لك ! د مجيل : حضكت ·شدة قائ2 

!احلدود 

ٔ�- بقول كده  رضه ، يال z  اكشة قويم : تنحنح  رجولية قائًال 
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.ا�زي عشان ختر� بدري و µرجعي بدري 

ارض : مyار ·سعادة ..

!يال سالم �ليمك _ 

!و �ليمك السالم _ 

 Ëرت قوqقامت من فراشها لـ تنظر ٕاىل و�ها بـ املر�ٓة ، فـ تذ

·شÒٔن عيBهيا عندما تض5ك ، اصطنعت الض5ك فـ مل جتد ش<Hًا 

ميكن قصده عنييك : مغرzً مûًال فزمت شف	هيا ·سخرية قائ2 

!ب��قى حو	 ٔ�وي ملا تضحيك 

m�ٔذت دوًشا رسيًعا و ٔ�بدلت مال·سها بـ جون2 بيضاء �شوهبا 

.ورود سوداء qبرية و مقيص قطين ٔ�بيض و جحاب ٔ�سود 
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.مث اتصلت بـ �ٓالء لـ تؤكد �ىل املو�د 

بعد نصف سا�ة اكنت جتلس يف ٔ�د الاكفهيات ، ودها حتاول 

.االتصال بـ �ٓالء 

فا¨Òٔها ٔ�دمه من mلفها يضع كف�ه �ىل عيBهيا فـ حتسست يديه 

ضاحكة �ىل اعتبار ٕاهنا �ٓالء ، لكن حضكهتا تالشت بـ فزع 

دهتا يد رجولية ، قامت من ماكهنا ·رس�ة لتصطدم  عندما ̈و

ايه ده : بعينني تعرفهام ينظران ٕاoهيا ·شلك مقزز ، حضك قائًال 

!كنت حبسeبك مyة ٔ�- �ٓسف !! �Éٓسة مyار ؟

نظرت ٕاليه بت5ٍد و يه تعقد ذراعهيا ٕاكهنا حتمي نفسها من نظراته 

القذرة ، مث حسبت حق�بهتا و خرجت ، ٔ�وصالها µرتعش خبوف مل 

تعرف Ë يوًما مûيل ، قلهبا يلهج ق�ل لساهنا بـ ذqر هللا ، اولت 

ردي z �ٓالء �ì : االتصال بـ �ٓالء و يه µاكد ٔ�ن تبيك قائ2 

!�لييك 
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رمغ ٔ�ن رمق مyة اكن ٔ�سفل رمق �ٓالء لكن mالzها ا�ماغية رفضت 
االتصال هبا ،، من ¨ديد وضعت كفني �ىل عيBهيا فـ ٔ�بعدهتام بـ 

.امحلدì : فزع ، ق�ل ٔ�ن ت�هند بـ ارتياح و يه حتتضن �ٓالء قائ2 

!ماz Ñ مyار ؟: �ٓالء بقلق 

ماz Ñ مyار يف ايه z : اخ	طفهتا مyة لـ حتتضهنا بقوة قائ2 

!ح�ي0يت ؟

عطر مyة القوي اليت دست ٔ�نفها ف�ه جعل تنفسها يند#ر ٔ�كرث 

بعد حلظات اخلوف اليت مرت هبا ، اخ	فت أ�صوات من حولها 

اولت ال�ش0ث بـ الوعي لكن دون فائدة ، �ابت عنه و �اب 

.عهنا 

تعايل .. ح�ي0يت ال ٕاÎ Ë هللا .. مyار .. مyار : �ٓالء بـ لهفة وقلق 

!نقعدها �ىل qريس 

!qريس ايه ·س تعايل نودهيا املس�شفى : مyة بقلق 
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هنا ظهر qرمي و اUي مل µره �ٓالء من ق�ل لـ fسÒٔل ·شئ من 

!يف ا¨ة Éٓ� zسة ؟: شهامة 

!حصب�yا وقعت جفÒٔة : مyة بصوت �يك متثييل 

طب تعالوا نودوها املس�شفى ، رqبوها عرب<يت ٔ�- : qرمي ·رس�ة 

!راحي �الطريق 

 Ëبين : تعالت الصي5ات من حوz ًريا .. �شكرm جزاك هللا ..

.mدوا �لمك مهنا z جام�ة 

ل من بني  و ميكرون و ميكر هللا وهللا mري املاqر¡ن ، ظهر ̈ر

!ٔ�- ها� معاك : امجلوع قائًال 

!تيجي معاz فني ؟: qرمي بـ دهشة 

ل بقوة ، و مل يعطه الفرصة �لـ ٕا�رتاض فقد رqب  نظر Ë ال̈ر

جبانبه بـ الفعل ف� ركنب الثالث ف	يات بـ اخللف
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مل µكن ت� اخلطة املرسومة ، فـ اخلطة تق	يض بـ ٔ�ن �لـ ٕاضافة 

ٕاىل رؤية ٔ�محد لـ qرمي و هو حيادث مyار يف املدرج ، و رؤيته 

هلام سوzً يف ساة اجلامعة ، و صورة qرمي و هو خيفي عيBهيا بـ 
كف�ه و يه تض5ك و صورته وهو يقف جبانب الثالث ف	يات 

مyذ قليل ، و صورهتن و هن ¡ركنب سeيارته ، لن يصدقها ٔ�محد 

ٔ�بًدا عندما خيتطف qرمي الثالثة و يقول ٔ�ن مyار يه العقل املد ر 

، لن يصدقها ٔ�بًدا عندما تنكر العالقة ب<هنا و بني qرمي ،،

لكن ا�ٓن هايه يف املس�شفى رًمغا عن ٔ�نفهم ، بدٔ�ت ٔ�ن 

ٔ�محد: �سeتف�ق ساح�ة ٔ�كرب جزء من الهواء بفمها و ٔ�نفها ممتمتة بـ 

محدì �ىل سالم	ك �zيل : �ٓالء حبب و يه متسح �ىل ج�يهنا 

!مغلبا- 
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!ٔ�- فني ؟: بدٔ�ت الرؤية تتضح بـ ضعف ف� قالت 

!انيت يف املس�شفى z ماما مyار : �ٓالء بضحكة خ�يثة 

ايه ا�يل حصل ðين : اسeتقامت يف ¨لسeهتا و قد فاقت m�ًٔريا 

!؟

مرة وادة بBسمل �لييك الق�نايك ٔ�دييت فروض : �ٓالء بـ اس��اء 

!التحية يف أ�رض �ىل طول 

!!!qرمي الزفت ، فني مyة ؟: مyار بتذqر 

مyة مش<ت من بدري مامهتا اتصلت ! qرمي مني ؟: �ٓالء بـ جعب 

! هيا 

الواد صاحهبا ده ق	لين من : مسحت مالحمها بـ ٕارهاق قائ2 

!الرعب 

!ٔ�هنGي صاحب فهيم ، مامه كتي<ري : �ٓالء بنربة اس��اء 
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...زفت qرمي الرشقاوي : مyار 

ٔ�لف ٔ�لف ٔ�لف !! يووووه z مyار هتBس<ين : قاطعهتا �ٓالء قائ2 

!مربوك z ماما ، انيت امل z عبيطة 

! هتزررري ؟: �لت نظراهتا ا�هشة و يه تنظر ٕاىل �ٓالء قائ2 

!وهللا العظمي جبد : حضكت �ٓالء قائ2 

كنت اسة !!! ماما ... ٔ�- : رددت مyار و يه تلمس بطهنا 

!وهللا ، z ح�ييب z ٔ�محد 

!هايت مو�ييل ·رس�ة ، الزم ٔ�لكم ٔ�محد : مث اسeتطردت 

املوزوع ده ماجي<ش كده ! الااا هتعميل ايه ؟: ٔ�وقفهتا �ٓالء قائ2 

!، ده جيي �ىل ورد و مشوع 

مyار بـ فرة خمتلطة بدموع س�	حول ٕاما ٕاىل  اكء هسeتريي ٔ�و 

.ٔ�محد مالوش يف اجلو ده mالص : حضك هسeتريي 

261

www.insanedu.com



!يبقى ليه z ح�ي0يت ، يبقى ليه بطيل تعاق�د بقى : �ٓالء جبدية 

ٔ�هًال ، محدì �ىل السالمة ، ٕازيك : هنا دmلت الطب<�ة قائ2 

!z مدام مyار دلوقيت ؟

!امحلدì ، ٔ�حسن كتري : مyار ·سعادة 

مربوك �الب<يب ، احyا لسة مش م	Òٔكد¡ن : الطب<�ة بـ اب�سامة 

!هنتÒٔكد بعد الفحوصات بـ ٕاذن هللا 

!يعين لسة حرضتك مش م	Òٔكدة ؟: مyار بـ شك 

محل % ٩٠ٕ�ذن هللا بBسeبة : هزت الطب<�ة رٔ�سها نف�ًا قائ2 

%  !١٠لكن لسة قدامyا 

m�ٔذت �سÒٔلها �دة اسeئ2 و حتدTا عام جيب ٔ�ن تÒٔلكه و ما ال 

جيب ، و عن م	ابعهتا معها ٔ�و مع ٔ�ي طب<ب ٔ�خر ، مع m�ٔذ 
.مرضها بـ �ني Îعتبار مث خرجت 
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: هبت مyار واقفة من �ىل الرس¡ر بـ فرة فÒٔمسكهتا �ٓالء قائ2 

ال z ٔ�و�mيش Éسeندويك بقى ، ده انيت شاي2 ويل العهد بتاع 

!أ�مري ٔ�محد 

!الشeبل ا ن أ�سد : حضكت مyار قائ2 

ايه zبين مادش : ويف مك	ب ٔ�محد ، دmل وليد قائًال 

!سامع� صوت اoهناردة ؟

! راحت فني ؟: مل يعره ٔ�محد ان��اهه و هو ينظر ٕاىل هاتفه قائًال 

!zري�ين m�ٔد رمق �ٓالء !! روحيت فني z مyار لك ده ؟

!ٔ�محد ماÑ ؟: وليد بقلق 

ٔ�- مروح : ٕا¨ابته اكنت ٔ�ن التقط مفاتي5ه و ارتدى سرتته قائًال 
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.دلوقيت 

!طب يف ايه ماÑ طيب ؟: وليد بقلق ٔ�كرب 

ة مع : ٔ�محد ينفاذ صرب  مف<ش ا¨ة ، مyار قالتيل ٕاهنا mا̈ر

حصاهبا فقولتلها µلكمين ٔ�ول ما توصل و ٔ�ول ماµروح ، السا�ة 
! و جمان<ش مهنا وال ماكملة و مش برتد �ليا حىت ٥بقت 

ٕ�ذن هللا هتكون خبري ، : وليد يف حماو	 لـ بث الطمئن<yة 

!ماتقلقش 

بـ ٕاذن هللا ، ٔ�- هروح و ٔ�ول ما اتطمن �لهيا : ٔ�محد بـ توµر 

.هلكمك 

!طيب اجلواب ده ¨اÑ : ٔ�عطاه مظروفًا اكن قد mل به قائًال 

!اترصف z وليد : ٔ�محد بنفاذ صرب 

.zبين مك	وب �ليه خشيص ، يف د سابه مع أ�من  را _ 
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متام هشوفه يال : قلبه ٔ�محد يف يده مث وضعه يف ج�به قائًال 

!سالم ٔ�- -زل 


زل و رqب سeيارته و ما اكن ٔ�ن خيرج حىت رن هاتفه ، فـ 
ٔ�جب لهفة خمافة من ٔ�ن µكون مyار ، فردت �ليه الشeيطانة 

!ايه z ٔ�محد ٕازيك ؟: قائ2 

!وانيت مال ٔ�ه� انيت �ا¡زة ايه مين ؟: ٔ�محد بـ ٕانفعال 

!انت شوفت الصور بقى ! ايه ده : مyة خببث 

!صور ايه ؟: ٔ�محد بعدم فهم 

الصور ا�يل بعهتاÑ �املك	ب بتا�ة احملروسة مع خطيهبا ، : مyة 

ا�يل فضلهتا �ليا طلعت ٔ�زبل mلق هللا و كذابة كامن ، ٔ�- 

.بعت� الصور عشان حببك ·س 
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انقطع الهاتف فـ ٔ�لقى الهاتف جبانبه لـ خيرج املظروف من ج�به و 

يف	5ه بـ عنف ، لتظهر لها صور مyار املتفق �لهيا بـ إالضافة ٕاىل 

زيل مهنا مyة ويه حتتضن مyار و وضع ماكهنا ) مفربكة(صورة  o�
qرمي ، الناظر بعني ٔ�محد لن ¡متكن ٔ�بًدا من رؤية الـ ٔ�خطاء يف 

!ٔ�بًدا .. الصورة 

اول االتصال iنية بـ مyار لكهنا مل جتب ، مل ¡كن يوًما ضعيًفا و 

!لن ¡كن كذÑ ٔ�بًدا ،  زفرة قهر شeمت ، و قلبه اح	رض 

ايوة z ماما ، تعريف : اول ٔ�ن يتعقل فـ اتصل بوا�ته قائًال 

ا¨ة عن مyار ؟!

!اه zح�ييب ٔ�- لسة ملكامها اًال يف الب<ت : سهري بـ دهشة 

!يه يف الب<ت ، طب ادهياين : ٔ�محد بـ جعب 
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..ال z ٔ�محد ، ده ا- عند مرمي : سهري 

!طيب z ماما سالم : قاطعها قائًال 

ٔ��لق الهاتف دون ٔ�ن يB	ظر توديع سهري حىت ، مث ضغط �ىل 

.البزن¡ن ليصل ٕاىل املزنل بـ ٔ�قىص رس�ة ف� �ىل قلبه بـ دماه 

السا�ة السادسة ، املاكن لكه نظيف و مرتب ، املائدة معدة بـ 

ا��سلت و .. املناشف و الشموع ، مل يعد مثة شئ تفع© 

.تعطرت و مشطت شعرها أ�سود فÒ5ٔصبح م	Òٔلقًا اكحلر¡ر 

ارتدت معطًفا من الساðن أ�محر ، و خفضت الضوء مث   

¨لست ٔ�مام املدفÒٔة µراقب السا�ة ،، قاومت ·شدة الرد �ىل 
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ماكملاته ٔ�و حمادثته حىت ال ختربه بـ مفاجHهتا فهGي فعًال µريد ٔ�ن 

.µرى وقع النبÒٔ �ىل مالحمه 

يف السابعة والنصف مسعت صوت هد¡ر سeيارته بـ اخلارج ، فـ 

.اب�سمت بطفولية و ٔ��لقت عيBهيا تتخيل حلظة سام�ه اخلرب 

ما ٕان دmل من الباب حىت ذهبت �سeتق�© بـ رسور ، هالها ما 

رٔ�ت من  روز ٔ�عصابه يف رق�ته و ٔ�سفل فكه ، و كـ ٔ�هنا مشت 

غطت راحئته �ىل راحئة فرحهتا ،، .. راحئة حريق عقل ٔ�و قلب 

!و جفÒٔة انتفضت عظام وجyهتا صارmة ٕا#ر صفعة �ىل و�ها 

بـ ذعر شديد ، وضعت يدها �ىل وجyهتا تتحسس موضعها ، 

ٔ�م ! ماتت اللكامت �ىل شف	هيا و مل جتد ماتنطق به ، هل حتمل ؟

!هل اسeتفاقت من مل طويل ؟

مض ق�ضتيه ٕاىل ¨انبه حىت ابيضت مفاص© ، هبدوء شديد 
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اكن .. qرمي الرشقاوي : ٔ�خرج املظروف ليلق�ه ٔ�ما�ا قائًال 

!بيعاqسك حص ؟

.هكذا فقط ، مث رح�ل 

ال يغرنك قدريت �ىل ٕاحضاøك ، فـ بنفس القدر قادر �ىل 

!جع� تبكني 

ٔ�ظمل و�ها من الصدمة ، و تدفقت ا�موع ٕاىل عيBهيا ، مث 

اهنارت �ىل أ�رض ، د#هتا نفسها بـ ٔ�ن املظروف حيوي 

خطاب وا�ها ، هل عرف ٕاهنا رٔ�ته ، و ٕاهنا كنت تعرف من 

ال ميكن ٔ�ن µكون ما ! ق�ل ، لكن ما �القة هذا الـ qرمي ؟

!فكرت به حصي5ًا  

زحفت �ىل أ�رض بوهن ، و خفقات قلهبا µزداد ٕاندiًرا و 

رضً� لصدرها بقوة ، ٔ�مسكت املظروف لـ تف	5ه و عيناها �ىل 
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مش .. مش : الباب ، ما ٕان ف	حت الصور حىت شهقت قائ2 

 �!حق�قة ، ٔ

ضعفها يف ت� املواقف شئ µكرهه ، µكره ٔ�ن تغيب عن الوعي 

هو انيت ٕازاي زي املال¡كة : يف لك موقف ، يوًما سoٔÒهتا �ٓالء 

!كده ؟

ٔ�- مش زي املال¡كة وال ا¨ة ، : فـ ٔ�¨ا هتا بـ اب�سامة واهنة 

 z ليه كتري كده ، مابيعرفش �ري ٕانه	س ا�يل زيي ، ا�يل ربنا بي0·

يضعف ، f zسeتقوى ،، ٔ�- بقى اليت ما�سم5ل<ش �ري ٕاين 

!ٔ�ضعف 

اخ	ار ٔ�ن ي0	عد ، فـ  رمغ لك شئ ال fسeتطيع ٔ�ن ¡رى دموعها ،

m�ٔذ يقود سeيارته �ىل �ري هدى يقودها قليًال ، مث يتوقف 
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ليرضب املقود ·شدة ، ٔ�سeند رٔ�سه ٕاىل اخللف و ف	ح املذzع لـ 

خيرج صوت فارس عباد ، ٔ�مات الغضب قليًال و ٔ�ح�ا بعض من 

داث مyذ البداية �التعقل ، m�ٔذ fسeتغفر ، و هو جيمع خ�ط أ

، اكن واًحضا ¨ًدا ٕاهنا ال µريده فـ اخ	ارت ٕاخفاء الوصية ، لكن 

املال اUي مل �سeتطع الع<ش بدونه جعلها توافق و يه -دمة �ىل 

ر�ٓها مرتني ، ! qرمي ، مك مرة اول ٔ�ن ¡لكمها qرمي يف اجلامعة ؟

ملاذا ٔ�رصت �ىل اخلروج بـ أ�مس حىت ! فمك مرة مل ¡راها ؟

!اكدت ٔ�ن تبيك ؟

اسeتغفر iنية و صوت هاتفه حياول ٔ�ن يوقظه من سكونه ، 

اكنت مرمي ، رد �لهيا حىت ال يثري شكوøها فو¨دها تض5ك قائ2 

!�ì �ليك احك�يل شلكك اكن �امل ٕازاي ملا عرفت : 

!ٔ�وصل اخلرب ٕاىل مرمي ٔ�يًضا ، ٔ�م اكنت تعرف مyذ البداية ؟

وهللا قولتلها تقوÑ من الصبح ·س يه : ٔ�مكلت حضكها قائ2 
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!ا�يل ٔ�رصت اهنا تقوÑ  ٔ�ما µرجع 

!تقويل ايه ؟: هبدوء قاتل سÒٔلها 

!ال ماتقولش انك لسة ما رو�ش : مرمي بـ صدمة 

!تقويل ايه zمرمي ؟: ٔ�خفض صوت املذzع ل<سÒٔلها بـ نفاذ صرب 

طب مبا ٕاين مش قادرة ٔ�صرب ، هقوÑ ·س : مرمي خببث 

.ماتقولهاش ٕاين قولت� 

مyار ااامل.. مyار .. مyار : ðبعت بعد ني من الصمت 

ال ! ماذا ؟ !ا�لهم ٕاين ٔ�عوذ بك من �لبة ا�¡ن و قهر ال̈ر

!مرمي انيت ب�	لكمي جبد ؟.. مرمي : ·شك سÒٔلها 

!شلكك مش فران z ٔ�محد : بقلق سÒٔلته 

!هو ال يعرف ماذا �ليه ٔ�ن fشعر ا�ٓن ! ال يعرف 
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ٔ�هنGى املاكملة و �اد ·سeيارته ٕاىل الف�لال ، درب مالمح و�ه �ىل 

امجلود ق�ل ان يف	ح الباب ، ٔ�دار املف	اح حبذر و توµر قليل ق�ل 

ٔ�ن جيدها قابعة �ىل أ�رض ٔ�مام الباب مرض¨ة بـ دماهئا ، 
زل 

مyار فويق z .. مyار : من �لوه لريبت �ىل و�ها بـ لهفة قائًال 

!مyار 

التقط املظروف من أ�رض لـ يضعه يف ج�به و بضعف شديد 

¨ًدا بدٔ�ت مyار �سeتف�ق بعد �دة حماوالت من التنفس الصناعي 

ٔ�محد: ، متمتت 

.. ششششششش ، اهدي : فوضع اصبعه �ىل شف	هيا قائًال 

!اهدي 

تو¨ه ٕاىل غرفة النوم ليحرض لها جحاً� و عباءة ، لفها هبام لًفا و 

محلها ٕاىل سeيارته ، ٔ�رqهبا �خللف و من �ٓن ٕاىل ٔ�خر اكن يلتفت 

.ليطمÒٔن ٕاهنا مازالت �ىل ق�د احلياة 
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ربع سا�ة بـ الضبط و اكن يف املس�شفى ، و بعد سا�ة اكن 

يقف ٔ�مام غرفة العمليات واضًعا يده يف ج�به و يAين ساقه ٕاىل 

اخللف مس�yًدا �ىل احلائط ، m�ٔذ ¡رتل القر�ٓن بـ مyظر هادئ 
خيفي mلفه توµره ، و جبانبه مرمي تبيك يف مصت و حياول معر 

.هتدjهتا 

خرجت الطب<�ة يف وجوم و حولها املمرضات fس5نب مالًاك -مئًا 

�ىل رس¡ر ، اقرتب ٔ�محد مهنا لـ ميسك يدها حىت دmلت غرفة 

�ام2 : العناية املركزة ، فرتøها ٔ�محد و ارسع ٕاىل الطب<�ة لـ fسÒٔلها 

!ايه z دكتور ؟

 سا�ة اجلايني �ىل ٢٤امحلدì يعين يه لو �دت الـ : الطب<�ة 

!mري ، هتبقى qوfسة ٕ�ذن هللا ، ·س لtٔسف فقد- اجلنني 

ٕا- ì و ٕا- ٕاليه راجعون ، نربهتا و قولها ��اه يف مyتصف قلبه 
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املهم ٕاهنا تبقى qوfسة بـ ٕاذن هللا: ل5يمتمت 

ابتعدت الطب<�ة فـ اهنار �ىل ٔ�قرب مقعد مرجًعا رٔ�سه ٕاىل اخللف 

mد مراتك و .. قوم z معر : ، و ٔ$نه ان��ه لوجود مرمي قال 

!روح 

!مش هروح حلد ما افهم ايه ا�يل حصل : مرمي بباكء 

مش �ا¡ز ا�يل صويت يف ! مسعت<ين قولت ايه ؟: ٔ�محد بعصبية 

!املس�شفى 

!مش مهيش : هزت رٔ�سها قائ2 بـ ٕارصار 

!مرمي : ٔ�محد بنفاذ صرب 

مرمي تعايل 
روح دلوقيت و  كرة : معر حماوًال ٔ�ن هيدٔ� املوقف 

.الصبح جهيبك من بدري 

اكدت ٔ�ن µرفض ٔ�يًضا لكن نظرة من ٔ�محد اكنت كف�2 بـ ٔ�ن 
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µهنض و يه ترتحن من شدة الباكء ، اقرتبت مyه لـ تق�ل ج�ينه 

.البقاءء ì ، ربنا يعوضك : قائ2 

ٔ�ومÒٔ امحد  رٔ�سه دون رد وهو يعقد ذراعيه ٔ�مام صدره و بعدما 

.ذهبت مرمي ، ٔ�عطى لـ �رباته m�ًٔريا ٕاذً- �لهطول 

ٔ�محد، ، ف	حت عيBهيا ببطئ مث ٔ��لقهتم مرس�ة و تذqرت الصفعة 

.حتسست بطهنا وىه تبيك دمًعا ٔ�ضىن مقلتهيا .. ا�ماء 

دmلت املمرضة و تبعها ٔ�محد ما ان مسعت صوت خطواته 

عرف	ه، ف	حت عيBهيا و ثب�ت نظرها �ىل املنظر الطبيعي يف 

السقف ، مث نظرت يف عيBهيم تبحث عن ٔ�ي ٔ�مل خيربها بـ ٔ�ن 

.طفلها مازال بداmلها 

قاست لها املمرضة الضغط بـ اب�سامات روتي�Bة ، ولكهنا ال تعين 

ٔ�ن طفلها موجود ، اولت النظر ٕاىل ٔ�محد ، ٔ�ن تتحمل رؤية 
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ٔ�خطÒٔ عندما مل يعطها فرصة �لـ ترب¡ر .. عي�Bه ، متاًما كام اول هو 

ٔ�و الرشح ، ٔ�س<ساحمها مûًال ٕان m�ٔربته ٕاهنا اكنت �ىل �القة 

!ال يعمل ،، ٕاهنا مyاره ، مyاره وده ! قدمية به ؟

نظرة وادة اكنت اكف�ة ٕاىل د ٔ�كرث من اكف لتعمل ٔ�ن أ�مر 

!ل<س �ليه �لهني ، ٕانه جياهد روه ، ح�ييب ، مل ٔ�فعلها وهللا 

اقرتب مهنا بعد خروج املمرضة ، اولت ٔ�ن تنطق بـ شئ ، فـ 

!بعد¡ن ... بعد¡ن z مyار : اب�سم قائًال 

.مل يعطها املهدئ الفرصة ، فغزا النوم عيBهيا mالل دق�ق	ني 

ايه ا�يل !  مyار مالها ؟: خرج لتقاب© �ٓالء وىه تتقدم حنوه بلهفة 

!حصل z دكتور ؟
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!ايه ا�يل حصل ام�ارح ؟: ٔ�محد بـهدوء 

يه ٔ�مغى �لهيا و : ازدردت �ٓالء ريقها بتوµر لتت5دث بصوت �يك 

...وديناها املس�شفى 

ده ٔ�ول ماوصلت ! ٔ�مغى �لهيا ؟: قاطعها و هو ¡رفع اج�ه 

!عندمك 

بص احyا 
زلنا من التاqيس ، لق�ناها : مصتت �ٓالء قليًال مث قالت 

واقفة  را الاكف�ه و وشها ٔ�صفر و ٔ�ول ماشاف	ين حضن�ين و 

عيطت ، zدوب لسة ب�سمل �ىل مyة ٔ�مغى �لهيا ، فوديناها 

..املس�شفى 

!حلظة ، مني وداها ؟.. حلظة : قاطعها iنية 

اكن يف شاب راحي �ىل هناك فـ m�ٔد- �ىل .. ٔ�- و مyة : �ٓالء 

!سك	ه و رqب معا- را¨ل كامن 

انتوا تعرفوه !! يعين ايه شاب µرqبوا معاه يعين ؟: ٔ�محد بعصبية 
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!مyني ؟

مفكر�ش مyار اكنت واقعة يف ٕايدي ، .. مفكر�ش : �ٓالء بتوµر 

ايدهيا تلج و وشها ٔ�صفر ، و بعد¡ن ربنا سرت و الشاب وصلنا 

املس�شفى جزاه هللا mًريا و ميش و بعد¡ن ماشوفyاهوش بعد 

كده ،و مyة روحت بعدما اتطمنا �ىل مyار و عرفyا اهنا امل 

بعد كده مyار قالتيل .. ٔ�و ا�كتورة شكت يف وجود محل 

هتعملها حلرضتك مفا¨Òٔة و مش هتقوÑ �ىل ا¨ة �ري ملا 

.توصل الب<ت 

: m�ٔذ جياهد لـ يفهم ماتقوË ، فـ مرر ٔ�صابعه �ىل عي�Bه قائًال 

!عشان كده ماكن�ش برتد �املو�يل 

ٔ�ومÒٔت بـ رٔ�سها ، فـ ابتلع ٔ�محد جزًءا من مرارة جوفه لـ خيرج 

املظروف من ج�به ، اخ	ار ٕادى الصور اليت يقف فهيا qرمي 

!مني ده ؟: جبا
هبم و ٔ�راها لها قائًال 
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ده الشاب ا�يل وصلنا : التقطت �ٓالء الصورة بدهشة قائ2 

!املس�شفى 

: هز ٔ�محد رٔ�سه نف�ًا و هو fشد مهنا الصورة بقوة جعلهتا تنقطع 

� ، ده qرمي الرشقاوي صاحب مyة ٔ!

ه �ٓالء ٕاهنا حتاول ٔ�ن تتذqر ش<Hًا ، فقالت  qرمي : بدا �ىل ̈و

قالت .. مyار ام�ارح ملا فاقت ¨ابت سريته تقريًبا ! الرشقاوي ؟

!ٕانه رعهبا 

ٔ�خرجت الهاتف بـ ٕارصار و خ�وط شئ تتجمع يف عقلها بقوة مل 

!تصدقها ، ٔ�يعقل ؟

!بتعميل ايه ؟: سÒٔلها 

.هتصل بــ مyة : بـ ٕاق	ضاب قالت 

.اف	حي املايك : ٔ�شار ٕاoهيا قائًال 
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.. ٔ�لو : بصوت م	وµر ٔ�و -عس ٔ�¨ابت مyة �ىل الهاتف قائ2 

.ايوة z �ٓالء 

!مني qرمي الرشقاوي ؟.. مyة : �ٓالء بقلق 

.ده صاحب مyار .. ده : مyة بتعلمث 

و لكن ! عقد ٔ�محد اج�يه بـ µركزي ، ال ميكن ٔ�ن µكون يه ؟

!هو صوهتا وهللا 

يه مyار من امىت عندها !!! صاحب مyار مني ؟: �ٓالء حبدة 

!!!!حصاب ؟

ٔ�- .. �ٓه عندها ، �ٓالء ٔ�- مال<ش دعوة لو مسحيت : مyة بــ ٕارصار 

...mالص مش �ا¡زة ٔ�ي �القة بيمك انمت االتنني ðين 

قاطعها ٔ�محد و هو خيتطف الهاتف من �ٓالء لــ ¡هنGي املاكملة ، 
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!ب<ت مyة دي فني ؟: نظرت ٕاليه �ٓالء بـ جعب ، ني قال 

!�ارفاه ؟: ٔ�محد بــ ٕارصار 

بدٔ� ا�م يقرع يف رٔ�سها و شعرت ·سواد حيتوهيا و يه تبعد فكرة 

!·س ليه ؟.. ٔ�يوة �ارفاه : ما عن رٔ�سها قائ2 

لو : بصوت µرحن من العاطفة فـ بدا �ىل وشك إالهنيار قال 

!بتحيب مyار ، تعايل معاz ورهيوين 

!طب و مyار ؟: �ٓالء بلسان ثق�ل 

!مش هتفوق دلوقيت ؟: هز رٔ�سه قائًال 

: رٔ�ى مرمي مقدمة �لهيم من mلف �ٓالء ، فـ اقرتب مهنا قائًال 

!مرمي ،، تعايل مشوار معا- اًال 

!فني ؟: مرمي بـ لهفة 
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: رفع -ظريه ٕاoهيا و بدت عيناه كئي0	ان ¨ًدا ح�Ô قال يف نفسه 

!هروح ٔ�ج�ب ðر ابين 

الفصل التاسع

)أ�mري( 

يف ٕادى ضوا  القاهرة ، ¨لست مyة يف شقة م	واضعة ، 

!تقرض ٔ�ظافرها من التوµر ، µرى ماذا دث لـ مyار ا�ٓن ؟

طرق �ىل الباب جعلها �سeتف�ق من دوامة توµرها ، لتنادي �ىل 

روح اف	ح .. انت z زفت !! مصطفى : ٔ�خهيا أ�صغر قائ2 

!الباب 

قاoهتا و يه تدmل غرفهتا دافعة الباب mلفها بـ عنف ، فعل ما 
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طلبته مyه ، لي�د نفسه ٔ�مام �ٓالء و هو يعرفها �ىل ٔ�ي ال و 

ل ش0هيان ببعضهام ¨ًدا ، ٔ�محد جبدية  !�� موجود ؟: امرٔ�ة و ̈ر

�ٓه موجود ، : ٔ�ومÒٔ الطفل بـ رٔ�سه وهو يف	ح الباب ٔ�كرث هلم قائًال 

.اتفضل هناديه 

دmل ٔ�محد و مرمي و �ٓالء ، ٔ�عصابه اكنت �ىل ق�د احملك ، و 

عيناه خترثت بـ ا�م ، اول احلفاظ �ىل هدوئه بـ قدر إالماكن 

ه أ�ب ، اUي صاحفه قائًال  : ح�Ô رٔ�ى سامت الطيبة �ىل ̈و

!ٔ�هًال و سهًال اتفضل zبين ، مني حرضتك ؟

!حرضتك q�ٔيد �ارف �ٓالء : ٔ�شار ٔ�محد ٕاىل �ٓالء قائًال 

ل بـ رٔ�سه وهو يقول بـ جعب  .زي بBيت �لظبط : ٔ�ومÒٔ ال̈ر

خرجت وا�هتا من ا�اmل ، م�سeتفهمة عن هو¡هتم و س0ب 

معلش �ا¡ز¡ن بBت حرضتك حترض : وجودمه ، فقال ببطئ 
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.املوقف ده 

انيت : وا�ة مyة و يه تنظر ٕاىل مالمح �ٓالء املهنارة بـ جعب 

!يف ايه z بBيت ؟! معليت ا¨ة z �ٓالء و ال ايه ؟

معلش z ح�ييب روح : هز رٔ�سه نف�ًا و هو fشري �لطفل قائًال 

.-دي ٔ�خ	ك 

طب مش ملا نعرف : اسeتÒٔذن الطفل وا�ه بعي�Bه فسÒٔل الوا� 

مني انت أ�ول ؟

.دكتور مyة يف اجلامعة .. ٔ�محد سعد احلس<ين . د : ٔ�محد بثقة 

!يف ا¨ة خبصوص اجلامعة يعين ؟_ 

.هتعرف ملا مyة تيجي _ 

-داها الطفل فـ خرجت بـ ٔ�قدام مرجتفة µاكد ٔ�ن حتفر أ�رض و 

! مش ممكن : تدفن نفسها بداmلها ، بـ اب�سامة ¨ليدية قال 
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!m�ًٔريا اتقابلنا 

!!ماتفهمنا �ا¡ز ايه مyنا ! يف ايه zبين ؟: أ�ب بـ نفاذ صرب 

ايه مكية الغل و !! ٔ�- ا�يل �ا¡ز اعرف بB	ك �ا¡زة ايه مين _ 

ايه ا�يل خيلهيا تفضل سeنة و نص !! احلقد ا�يل جواها دي ؟

اكملني µلكمين من ٔ�رقام غريبة و تع<شeين يف مسلسل رمق جمهول 

!!حببك .. ، و لك دق�ق	ني حببك 

فـ مصتت ، ٔ�ما مرمي حفاولت الت5دث ق�ل ٔ�ن .. �ٓالء ، ذهلت 

.تضغط �ٓالء �ىل يدها بـ ارجتافة ·سeيطة 

!ايه ا�يل انت بتقوË ده z بين ؟: وا� مyة 

..وهللا اسÒٔل بB	ك ايه ا�يل ٔ�- بقوË ده : ٔ�محد بــ حyق 

اسÒٔل بB	ك ا�يل اتعاونت مع : ٔ�خرج املظروف ليعطيه z�ٔه م	ابًعا 

عشان تلفق الصور دي ملرايت و �شككين فهيا ،،) قذر ( عيل 

286

www.insanedu.com



!دي مyار : وا�ها بصدمة 

�لظبط ، بB	ك �صة لــ جوز صاح�هتا : ٔ�ومÒٔ ٔ�محد بــ رٔ�سه قائًال 

!

ارمتت وا�هتا �ىل املقعد شاهقة و يه تضع يدها�ىل صدرها 

!z لهووووييي : قائ2 

وهللا ٔ�بًدا ، حمصلش ا¨ة من ده ،، ٔ�قسم : مyة بنفي و  اكء 

و .. ٔ�- شوفت الشاب ده كذا مرة مع مyار ! �ì دول كدابني 

.معري مالكمتك ، ده q�ٔيد �شابه يف الصوت مش ٔ�كرت 

ٔ�- فقدت ابين ·س0ب الصور دي ، و مرايت يف : ٔ�محد جبمود 

املس�شفى مابني احلياة و املوت ، قسًما �ì انيت لوال انك بBت 

!ٔ�- كنت صف�ت دمك بـ ٕايدي 
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!مراتك يف املس�شفي بـ مشها مع qرمي .. بغلطها : مyة بـ اهنيار 

ٕا¨ابة وا�ها اكنت صفعة ٔ�طلقت ا�م من أ�ذن �لـ مف ، يف ني 

حرام �لييك ، كنيت شايفايك يوم بعد يوم : صاحت �ٓالء بــ دموع 

مyار ا�يل !! بـ حتقدي �ىل مyار ٔ�كرت ، بتعرتيض �ىل تدابري ربنا 

ربنا mد مهنا لك ا¨ة و اداها فرة ن���ة صربها ، بدل ما 

!!نقف جyهبا نقف جyب احلياة �لهيا 

يال : مل يعد هناك ما يقال ، ٔ�شار ٔ�محد ٕاىل �ٓالء و مرمي قائًال 

..ب<yا 

) القذر( انيت مفصو	 من اللكية ، و لو : مث التفت م	ابًعا 

جما·ش امسك يف التحق�قات ، هتبقى وقفت �ىل فصل من 

!اللكية ·س 

!zلهويي ، zلهويي !! حتق�قات ؟: لطمت وا�هتا وجyتهيا قائ2 
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قاoهتا مرمي بـ حرقة و يه خترج ! حسeيب هللا و نعم الوqيل _ 

جبانب ٔ�محد ، ف� m�ٔذا وا� مyة ¡هنال �لهيا �لسeباب و الرضب 

، مل تتÒٔ#ر فقد اعتادت مyه �ىل هذا ، و اعتادت من وا�هتا 
�ىل الرصاخ دون فائدة ، و هللا ٕان السجن لـ ٔ�رمح لها من ٔ�ن 

!تع<ش يف هذا املزنل 

ال تعرف مل عندما خرج من الباب ، شعرت ٔ�ن ح�ه خرج معه 

بل ا
هباًرا ·شخصيته .. كـ ٔ�هنا مل حتبه يوًما، �لفعل مل ¡كن ح�ًا 

القوية و سeيارته الفارهة و  كونه معيًدا يف اجلامعة ٕاىل ¨انب 

ا
هبرت به مûلام ا
هبرن به معظم ف	يات املدرج .. رشاكته و #راءه 
!و مهنن مyار 
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رqبوا سeيارهتم ، ٔ�محد و مرمي يف أ�مام و �ٓالء بـ اخللف ، 

اولت كفكفة دمعها ، يه الس0ب ،، نعم يه الس0ب ، مل حتذر 

مyار من مyة عندما الحظت احلقد الطاغي �ىل حروفها عندما 

تت5دiن عهنا ، ٔ�ما ٔ�محد فـ اكن يعمل متاًما ٕانه خبطوته ت� �اد مع 

!مyار ٕاىل نقطة الصفر ، qيف س�ساحمه بعدما فعل هبا ما فعل 

mالص z جام�ة حصل : اولت مرمي ٔ�ن µرٔ�ب احلديث قائ2 

.بـ ٕاذن هللا مyار هتبقى qوfسة .. امحلدì �ىل لك ال ! mري 

اشeتد دمع �ٓالء مع لكامهتا فـ حسبت مرمي بعض احملارم الورق�ة 

.حصل mري و هللا .. mالص بقى z مرمي : لتناولها ٕاzها قائ2 

تب�سم ! سeب5ان هللا يف -س كده ؟: التقطت مهنا احملارم قائ2 

!يف وشك و يه بتديك م�ة قفا 

!!! )قفا : (اب�سمت مرمي و حرqت شف	هيا دون صوت قائ2 

اب�سمت �ٓالء مث حضكت ف� قال ٔ�محد بصوت خيلو من لك شئ 
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!ٕازاي مyة اكنت �ارفة ٕان مyار هيغمى �لهيا ؟:

ٔ�ول ماشوفهتا و : �ٓالء ·رس�ة ، فقد اكمتل لك شئ يف عقلها 

سلمت �لهيا و مشيت الربمف ا�يل يه حطاه قولتلها سلمي �ىل 

مyار  راة لـ احسن مyاmريها مش ه�سeتحمل الرحية ، ð�ٔرهيا 

..اكنت قاصدة 

هللا ٔ��مل لو اكن mدرمك .. امحلدì ٕاهنا ¨ات �ىل ٔ�د كده : مرمي 

!لكمك و mدمك معاه اكن هيحصل ايه 

ل اUي ٔ�رص �ىل الرqوب معهم بـ اب�سامة محد  تذqرت �ٓالء ال̈ر

.و شكر دون ٔ�ن تنطق 

!·س انت عرفت qرمي ده ٕازاي z دكتور ؟: مث قالت 

!حسeيب هللا و نعم الوqيل : رشح لها ، فـ اب�سمت وجًعا قائ2 
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عندما وصلوا املس�شفى ، ٔ�رسعتا �ٓالء و مرمي ��خول لـ مyار 

.ليطمئنوا �لهيا ف� ذهب ٔ�محد لـ مصىل املس�شفى ٔ�وًال 

ُطرق الباب ، فـ ف	حت عيBهيا �ٓم2 بـ ٔ�ن ¡كون الطارق ٔ�محد ، 

و اهنا مازالت يف غرفهتام و لك هذا جمرد مل ،، ولكن ما ٕان 

رٔ�ت املنظر املعلق يف السقف حىت ٔ�مغضت عيBهيا بـ وجع iنية 

، ٔ�من املفروض ٔ�ن يبعث هذا املنظر الرسور و أ�مل لـ روح 

!املرىض ؟

!ماذا عساه ٔ�ن يفعل مع امرٔ�ة فقدت جyيهنا ؟

©و .. مyار : اقرتبت �ٓالء مهنا قائ2  !مان
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ربنا fشف�يك zرب z مyار ، و : مل جتهبا ، فق�لت ج�يهنا قائ2 

!يبعد عنك العني و السوء و والد احلرام 

.ال حول وال قوة ٕاال �ì : متمتت مرمي 

يف اليوم الرابع ، اس��قظت مyار جفًرا �ىل صوت أ�ذان ، و 

دمعت عيناها بـ اب�سامة عندما رٔ�ت �ٓالء جتلس �ىل املقعد 

..جبا
هبا ، مرµكyة  رٔ�سها �ىل يدها لـ تنام 

رفعت أ�غطية ببطئ و �سeندت حىت وصلت �لحامم ، توضÒٔت 

و صلت ، و ني �ادت ٕاىل رس¡رها و ¨دت جبا
هبا ورقة 

ٔ�- �ارف ٕاين مال<ش ٔ�سف ، ·س �ٓسف حبجم : مك	وب �لهيا 

.الكون 

مسحت دموعها و يه تطوي الورقة يف يدها بـ قوة ، مث �ادت 

.ٕاىل فراشها لـ �س�yد �ىل وسادة النوم و تلتحف �ليقظة 
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�لموه qيف جيفو فـ جفا

ظامل الق�ت مyه ما كفى

ٔ�محد شويق

اس��قظت iنية يف الثامyة و النصف �ىل هتامس �ٓالء  و مرمي ،

ف	حت عيBهيا و يه حتاول ٔ�ن تعتدل يف ¨لسeهتا فـ ان�هبت ٕاoهيا 

محدì �ىل سالم	ك z ! مy©ورة : مرمي لـ تقرتب مهنا قائ2 

!ح�ي0يت 
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محدì �ىل السالمة : اب�سمت �ٓالء ·سعادة و يه حتتضهنا قائ2 

 ìًريا امحلدm�ٔ ار ، الشمس طلعتyم z!

اب�سمت مyار بـ وهن و يه �سeمتع ٕاoهيام و عيناها م�سمرة �ىل 

!ٔ�محد عرف احلق�قة ؟: الباب ، بـ ضعف سÒٔلت 

ده ربنا ¡كون يف عونه وهللا ! ٔ�محد : ٔ�ومÒٔت �ٓالء بـ رٔ�سها قائ2 

!احلق�قة اكنت ٔ�صعب من اخليال .. 

!مش فامهة : مyار بتعجب 

.ملا تفويق هحك�� : اب�سمت �ٓالء قائ2 

!ٔ�- فايقة ،، احكويل يف ايه ؟: مyار بقوة و ثبات 

اكنت مرمي من حكت لها لك سئ ، و وضعت �ٓالء النقط �ىل 

) .س ( حروف الـ 
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!! حسy0ا هللا و نعم الوqيل : بـ قهر حق�قي دمعت عيBهيا قائ2 

!!ليه كده ! مyة ؟

عشان انيت غبية ، �ٓه غبية ،، ٔ�- ٔ�عرف نفيس �امًة ملا : مرمي 

كنت حبيك لص5ايب كنت حبك�لهم لك أ�مور الس<Hة ، لكن 

مك�yش غبية بـ قدر ٕاين احك�لهم ممزيات زو� ،، �ام اكن 

الشخص ا�يل قدامك z مyار بيض5ك يف وشك و بيعام� 

ٔ�حسن معام2 ،  رضه هللا ٔ��مل بـ النفوس ، قادر يغريها يف iنية 

!كامن 

! ٔ�- ا�يل �لطانة : دمعت مyار فـ رب�ت �ٓالء �ىل يدها قائ2 

كنت ·شوف احلقد يف عيBهيا ·س اف	كرته شوية نفسeنة بنات و 

ة دي  !هتعدي ،، معري ما اختيلت ٕاهنا توصل �å̈ر

·س  رضه z مرمي ، ٔ�خويك اكن الزم fسÒٔلين : مyار بـ تعنت 

!أ�ول ،، اكن الزم fسمعين 
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دما�ه -شفة و .. صعيدي ، ٔ�- ٔ�خوz كده : مرمي بـ ٔ�سف 

و انيت �لطانة z مyار  رضه .. سا�ة العصبية ماب<شوفش قدامه 

 .. �..�لطانة ٕانه ملا شافه واقف معايك و سÑٔÒ قولتيليه ٔ

!ٔ�- قولت مالوش لزوم يعين : مyار بـ توµر 

·س انيت .. �لطانة z مyار ، هو �لطان ٔ�كرت مyك : �ٓالء بـ ¨دية 

!�لطانة  رضه 

mالص بقى امحلدì ٕاهنا ¨ات �ىل ٔ�د كده ، : مرمي بـ حضك 

!قدر هللا و ماشاء فعل 

ٕا- ì و ٕا- ٕاليه راجعون ، ا�لهم ٔ�جر- يف : مyار بـ اب�سامة 

!مصيب�yا و اmلف �لينا خبري مهنا 

هو ٔ�محد واقف  را : ٔ�شفقت �ىل ��ة القلب و الفؤاد فـ سÒٔلت 

!طيب ؟

 z�ٔم ال ٔ�لك و ال رشب و ٥م	Bرش  را بقاË : حضكت مرمي قائ2 
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!ال م�اه ، لو شوف	يه هتطليب الطالق 

!املالفظ سعد ! ال ٕاË ٕاال هللا طالق ايه ·س ؟: �ٓالء بـ اس��اء 

!!ده حمافظ اسكyدرية اجلديد ؟! احملافظ سعد ؟: مرمي 

!رجعنا خلفة ا�م من ðين : حضكت مyار قائ2 

!مرمي ،، ممكن تنادييل ٔ�محد ؟: خب�ل ðبعت 

و نيجي معاه و : مرمي خببث و يه تضع ذراعها �ىل كتف �ٓالء 
!ال Éس�ىن  را ؟

! راح	مك يعين : مyار بربود 

مااايش ، ب�سeي�0نا احyا و ذوقyا يعين ، يال : مغزت مرمي قائ2 

!z لوال ، �ٓدي ٔ�خرة املعروف 

ا سoٔÒهتام مyار  !بنات شلكي لو ؟.. بنات : ق�ل ٔ�ن خت̈ر

ام	نع عن إال¨ابة : دققت مرمي يف مالحمها ف� حضكت �ٓالء قائ2 
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.لـ اس�شعاري بـ احلرج 

بيص ٔ�- مش هýد�ك يعين ، انيت ملا يدmل هتالحظي : مرمي 

ان ف�كوا من بعض كتري ،،

!مايش : اب�سمت مyار بـ مرح طفويل قائ2 

خرج	ا من الغرفة لت�دا ٔ�محد واقًفا مع وليد ، تÒٔمل ٔ�محد مرمي و 

يه تض5ك فـ µرك وليد و شeبح اب�سامة يرتدد �ىل شف	يه قائًال 

!يف ايه ؟: 

 Ë املدام �ا¡زاك: تنحنحت و يه تغمز

!قالت� �ا¡زة ٔ�محد ؟: ٔ�محد بـ سعادة 

!ٔ�يون : ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها مؤكدة 
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انت z مع : µرøها لـ يت�ه ٕاىل الغرفة ، فyادته بــ اس��اء قائ2 

!طيب ، اشكرين طاه ،، امعل ٔ�ي مyظر 

مل يعرها ان��اهه بل طرق �ب الغرفة مث ف	5ه ، يف نفس الوقت 

اUي اقرتب ف�ه وليد من �ٓالء م	نحن5ًا ف	عجبت �ٓالء و يه 

.�Éٓسة �ٓالء : ت0	عد لكyه ٔ�وقفها قائًال 

لو مسحيت ٔ�- كنت �ا¡ز ٔ�دد م�عاد مع : التف	ت لتوا�ه فقال 

.وا�ك 

من املشهد اUي رٔ�ته ق�ل قليل ، اسرتجعت يف عقلها لك زالهتا 

!ليه ؟: و ٔ�خطاهئا لـ يتحول و�ها ٕاىل ا�لون أ�صفر قائ2 

!يعين ، لو ينفع ٔ�طلب ايدك مyه ؟: اب�سم وليد بـ جعب قائًال 

حتول أ�صفر ٕاىل إالمحرار جفÒٔة و يه �شعر بـ احلرج و البالهة 

فـ نظرت ٔ�رًضا مث اÉسحبت من ٔ�مامه يف ملح البرص فض5ك 

هس�ىن رٔ�يك و الوقت مع ٔ�محد: وهو ¡راها ت0	عد قائًال 
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ٔ�ما يف ا�اmل ، فقد اب�سم ٔ�محد و هو يقرتب مهنا بـ حرج قائًال 

...املواقف دي ٔ�- �ارف ماينفعش فهيا ٔ�سف ·س : 

اكن نفيس يبقى عندك ثقة ف�ا ٔ�كرت : نظرت ٕاليه بـ عتاي قائ2 

!من كده 

وهللا غصب عين ، شeيطان الغرية فعًال : بصوت هادئ قال 

!عامين عن لك ا¨ة 

قدر هللا و ماشاء فعل ،  و هو اخ	بار �دى : اب�سمت قائ2 

!�لينا يف ٔ�ول ح�اتنا ، و ٕ�ذن هللا الب<يب mzد بـ ايد- يف اجلنة 

.امحلدì ، ٔ�- ٔ�سف ðين : ق�ل يدها قائًال 

بالش اعتذارات ، تعاىل : حضك و يه µربت �يل يده قائ2 

ندفن الصف5ة دي mالص كـ ٕاهنا ما ¨ا�ش يف ح�اتنا ، كـ ٕاين 
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.مك�yش امل ٔ�ساًسا 

هو احyا ... ٔ�محد : �انقها ·شوق ال قرار Ë ، حىت قالت 

!ماينفعش Éسامح مyة ؟

بطيل طيبة هبz 2 مyار ، ا�يل : هبدوء تالشت اب�سام	ه قائًال 

!�ا¡زة �ساحمهيا دي اكن عندها اسeتعداد تق	� 

ٔ�- لو ! دي اكنت بتحبك : �ٓملهتا لكامته و لكهنا اب�سمت قائ2 

.وادة اكنت فكرت mðد ٔ�محد سعد مين كنت ق	لهتا حرف�ًا 

انيت تعريف : ¨لس �ىل افة الرس¡ر ، ليعود ٕاىل خشصيته قائًال 

!تق	يل -موسة ٔ�ساًسا ؟

�ارف لو ساحمناها يف ا�نيا ، ربنا هيبعتلنا ا�يل : جبدية قالت 

احyا هBساحمها فقط ، ·س مش هنتعامل .. fساحمنا يف أ�خرة 
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!معاها ðين mالص 

ٔ�- ٔ�درى ��يل بعم© يف ح�ايت ، لو �ا¡زة : µهند بنفاذ صرب قائًال 

�ساحمهيا انيت ساحمهيا ، امنا ٔ�- مش مسامح يف حقك ، و حق 

!ابين 

...z ٔ�محد مالوش لزوم :  رقة شديدة 

مش �ا¡ز امسعك بتقويل !! ðين مالوش لزوم ؟: قاطعها قائًال 

.اللكمة دي ðين mالص �ىل لسانك 

ربنا zرب ما حيرمين مyك ، و جنيبوا : حضكت فـ اب�سم قائًال 

!بدل الب<يب عرش¡ن ٕ�ذن هللا 

!ربنا fساحمك ! عرش¡ن ؟؟؟؟: حضكت بصدمة قائ2 

!ه�شويف : ٔ�ومÒٔ  رٔ�سه قائًال 

!هتقدري µرو  امىت ؟: مث ðبع 
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!دلوقيت لو ينفع _ 

!جبد ؟: ٔ�محد بدهشة فرة 

امحلدì و الشكر ì ، الر2 : ٔ�ومÒٔت  رٔ�سها فـ اب�سم قائًال 

!مش هتضيع �لينا 

!ر2 ايه ؟: مyار بـ جعب 

!معرة : µهند قائًال 

دي اكنت مفا¨Òٔة أ�¨ازة ا�يل : اب�سمت يف عي�Bه بصدمة فقال 

قولت� �لهيا ، قولييل �ì �لييك هتقيض شهر عسل يف ماكن 

ٔ�ىل من احلرم فني ؟!

zما انت qرمي ! z هللا : µهندت بـ فرة خمتلطة بـ ا�موع قائ2 

طول معري بيختربين و ¡راضيين ، اخ	بار وراه اخ	بار ! zرب 

 ìة ، امحلد!و فرة وراها فر
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ح�Ô �ادوا من السعودية بعد ثالثة ٔ�شهر ، اتصلت �ٓالء بـ مyار 

وحشة ماعرف	<ش تقديم ٔ�سeبوع عشان ... وحشة : قائ2 

!حترضي الفرح z جزمة 

!و انتوا معرف	وش �س�yوا شوية ؟: مyار بـ حضكة 

!Éس�ىن بعد كده ايه !! ايـــــــــه z ظاملة ؟: �ٓالء بـ اس��اء 

ربنا يبارلككام يف بعض zرب ، ·س ٕاال قولييل z : مyار بـ حضكة 

!لولو ، هو مش وليد ده اكن �لس و غيب ؟

ٔ�محد. وليد زي ما ا- بقول �ىل زو¨ك د. ٔ�وًال امسه د: �ٓالء 

ده عشان كنت شايفاه من بعيد ·س ، لكن : مث ðبعت خب�ل 

!ملا قربت الق�ته فارس ٔ�اليم 
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السالم : يف نفس الوقت رنG هاتف ٔ�محد ، فـ ٔ�¨اب قائًال 

!�ليمك

!احلقين z ٔ�محد ، ٔ�خ	ك طالبة الطالق : معر بعصبية �لغة 

!اق	لها و ماتطلقهاش : حضك و هو يغلق الهاتف قائًال 

بعد �ام و نصف ،،

ف	حت الباب لـ ٔ�ودعهم بـ ٔ��ني دامعة ، فاليوم µ�ٔرøهم مجيًعا بني 

ٔ�يد¡مك لـ ٔ�فارق ٔ�صدقاءًا عشت معهم ،  ك�ت معهم و حضكت 

معهم ، اليوم ٔ�رى ٔ�محد و مyار fسeتلق�ان جبانب بعضهام يفصلهام 
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شeبل أ�سد أ�ول من العرش¡ن ، جتاوز دوده بـ رلكه �لـ ٔ�سد 

مث اسeتقرت ساقه فوقه ، اليوم ٔ��لق الباب و ٔ�خمت الرواية ، 

.�ىل و�ٍد بـ ٔ�ن ٔ�عود جبزء �ٓخر ، بعد ني لو ٔ�ذن هللا يل 

�امل ربنا

ف�ختربك

يقطع من هنا

و ¡رضيك

ف�وصل من هنا

ما�سeتصغرش مه د

ما�سeتخرسش الفرة يف د
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ربنا ا�يل امسه العدل

بيوزع اهلم �لعدل

و يوسع الرزق �الـ ٔ�د

متت حبمد هللا ،،،
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