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 الفصل الأول

 

يوجد شاب مسطح عىل  ىف شقة مفروشة ىف ىح من احياء القاهرة الراقية

الارض عارى الصدر غارق ىف النوم من يراه يظن انه قد اصابته غيبوبة او انه قد 

..يفيق هذا الشاب من نومه او غيبوبته ببطء وهو يتحسس راسه الىت ماااااات 

اتمله بشدة وحياول ان يفتح عينيه ببطء شديد مث حيركهام ىف لك اجتاه حوهل حىت 

يصطدم هبذا املنظر ..فتاة ال يعرفها ملقاة عىل الارض جبانبه مقطعة الثياب يظهر 

 اةل اغامء ..من جسدها العارى اكرث مما خيفى ويبدو اهنا ىف ح

هنض هذا الشاب من ماكنه مفزوعاااااا واقرتب مهنا وهو حياول ان يفيقها من 

غيبوبهتا وهو مصدوم للغاية من منظرها وبدا حيركها بيديه وهو جيمع ثياهبا من 

حولها ليسرت به جسدها العارى وجفاة اتسعت حدقتا عينيه بشدة وبدا يبتلع ريقه 

الىت خترج مهنا .., هنض من ماكنه مرسعا وهو مازال بصعوبة وهو يرى مكية ادلماء 

حياول ان يسرت جسدها العارى مبالبسها املمزقة جبوارها مث ارتدى مقيصه عىل جعاةل 

 ومحلها ونزل هبا مرسعا واس تقل س يارته اىل اقرب مشفى.

ما ان وصل حىت محلها من س يارته وبدا جيرى هبا ىف املشفى وهو يصيح مبن يراه 

دوه ..اشارت اليه احدى املمرضات ان يضعها ىف احدى الغرف مث حىت يساع

اخربت الطبيب ودلف معها اىل الغرفة ..ظل هذا الشاب خارج الغرفة لوقت 

طويل حياول ان يس توعب ما حيدث هل هل هو ىف حمل ام حقيقة ظل عىل هذا 

 احلال فرتة من الوقت حىت خرج هل الطبيب ..

 وجه حديثه اىل ذكل الشاب :الطبيب حبدة ىف الالكم وهو ي
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 مني الىل معل فهيا كدا

 الشاب بتوتر وقلق :

 ليييييه ىه مالها ايدكتور عندها ايه

 الطبيب :

 انت مني الاول تقرب لها ايه !

 الشاب وهو اليعرف ماذا جييبه قال اباضطراب  :

 اان .. اان .. اان قريهبا ايدكتور

 ادلكتور بشك :

يهبا اان دلوقىت حاال مضطر ابلغ البوليس الهنا لالسف اممممم قريهبا .. طيب ايقر 

 اتعرضت حلاةل اغتصاب

الشاب بصدمة وقد اتسعت حدقتا عينيه بشدة قال بتلعمث ىف الالكم من شدة 

 الصدمة :

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اغتصاب

 الطبيب بسخرية :

 ايه ايقريهبا امال انت جايهبا ومش عارف ىه اتعرضت الييييه

ىه لالسف جسمها تعبان جدااا ونزفت كتري اوى ولو مكنتش جبهتا دلوقىت اكن 

 زماهنا ماتت .. مث تركه ورحل ..
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سقط هذا الشاب عىل الارض وهو ابلاكد يشعر انه ىف حمل وال بد ان يفيق منه 

.. 

ظل عىل هذا احلال فرتة من الوقت مث جفأأة هنض من ماكنه مرسعا وخرج من 

ر به احد واس تقل س يارته وقادها برسعة جنونية اىل احدى املشفى دون ان يشع

 الرشاكت الكربى حىت انه اكد ان يُصاب حبادث من شدة رسعته ..

دلف اىل الرشكة دون ان مينعه احد مث ارسع اىل احدى املاكتب وفتح الباب 

بعصبية شديدة ودلف اىل ادلاخل دون ان تأأذن هل السكرترية وماان دلف اىل 

 هنض شاب اخر من ماكنه وقال ابابتسامة خبيثة : املكتب حىت

 اياهال وسهال ايمؤمن بيه

انقض عليه مؤمن وجذبه من ايقة مقيصه بعصبية شديدة حىت انه اكد ان خيتق من 

 شدة قبضته مث قال والرشر يشع من عينيه :

 ايه الىل انت معلته دا ايحيوان ايواااااااااااطى

 و ان يزيل يديه من عليه :انور وهو حياول ان خيفف قبضته ا

 معلت ايه بس ايمؤمن بيه اوعى ايدك همتوتىن

 مؤمن وهو يشدد قبضته قال بصوت خمنوق :

 بقوكل ايه الىل معلته ايحيوان ايه الىل حصل امبارح رد عليا بدل مااقتكل

 انور وامحر وهجه بشدة واكد ان خيتنق من قبضة مؤمن قال :

 .. ا ش ر ح ل كطب س ب ن ى .. ع ش ا ن .. اعرف 
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 تركه مؤمن فسقط ارضا وبدأأ يتنفس هبدوء بضع دقائق مث قال بصوت مبحوح :

امبارح كنا راحيني شقة املعادى عشان نمتم الصفقة اجلديدة وبعدين انت رشبت 

 لغاية ما سكرت اووووى وبعدهيا مث مصت ..

 مؤمن والرشر يتطاير من عينيه :

 هاااا اخلص وبعدين ايه الىل حصل

 ر بكذب :انو 

 طلبت ان اان اجيب كل بنت عشان تقىض معاها الليةل واان نفذت الىل قولت عليه

أأنقض عليه مؤمن مرة اخرى ورلكه بالك قدميه بقوة حىت ان انور تأأوه بشدة .. مث 

 قال بزعيق :

اان معرى ما سكرت وال رشبت مخرة ايبىن ادم ايكذاب ايواطى ايابن ال ...... 

ىف احلرام يس تحييييييييييييييييل اطلب منك جتيب ىل بنت  ومعرى مامعلت عالقة

 وكامن بنت بنوت دا اان هولع فيك وىف اهكل ..

انقض عليه مرة اخرى ولمكه بقوة حىت سالت ادلماء من وهجه مث قام وابتعد عنه 

 بعض الىش وقال والرشر يتطاير من عينيه :

 حياتك وهللا الدفعك المثن غاىل وهحبسك ايانور وهندمك عىل

 مث تركه وغادر املاكن بل الرشكة ابامكلها ..

ما ان رحل مؤمن حىت هنض انور من ماكنه بصعوبة ابلغة وبدا هيندم ثيابه ويداوى 

 اجلروح بوهجه وما ان انهتىى حىت امسك ابلهاتف واجرى اتصال بشخص ما ..
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 انور بصوت ضعيف :

 لكه متام لك حاجة ماش ية زى ما احنا خططنا

 الهاتف : الشخص عرب

 برافو عليك ايانور كدا تعجبىن

 بس مال صوتك انت تعبان وال ايه

 انور وهو يتاوه بشدة :

ابن ال ....... كنت مهوت ىف ايده فضل يرضبىن لغاية ما وىش لكه جاب دم ومش 

 قادر احترك من ماكىن فيه حصة هتد جبل

 الشخص بضحكة خسرية :

 معلش ايانور تعيش واتخد غريها

 ىل هتاخده هيعوضك عن لك الرضب الىل ىف ادلنياوبعدين ال

ما ان خرج مؤمن من الرشكة حىت اس تقل س يارته و قادها برسعة جنونية اىل 

 املشفى مرة اخرى ..

ظل جبانب غرفة هذه الفتاة الكثري من الوقت ولكام حاول ان يدلف الهيا متنعه 

بعد وحياول ان خيتلس  املمرضة الهنا متعبة ومازالت ىف الغيبوبة فظل يراقهبا عن

 النظر الهيا لكام فتح ابب غرفهتا لتدلف الهيا املمرضة لتداوهيا ..

ظل عىل هذا احلال فرتة من الوقت عينيه مثبتة حنو غرفهتا وال ينطق بشئ فقط 

 مصدوم مما حدث هل .. مث جفأأة مجع ش تات نفسه وذهب اىل غرفة الطبيب ..
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 الطبيب ابس هتزاء :

 عادة البيه انت هربت عىل فني بقىاياهال وسهال ايس

البوليس جه والبنت ىف الغيبوبة وانت مش ىف املستشفى وحمدش عرف يعمل 

 حمرض ابحلاةل

 مؤمن :

 لو مسحت اي دكتور اان عاوز اتلكم مع حرضتك شوية

 ادلكتور ابمشزئاز وهو ينظر هل :

ك ال اوال معنديش وقت اتلكم معاك مفاحتاولش تدافع عن نفسك اان عارف ان

قاريهبا وال زفت وانت الىل معلت فهيا كدا فباذلوق كدا روح سمل نفسك وخليك 

 راجل مرة واحدة ىف حياتك

 جلس مؤمن بتعب شديد وقال بصوت خمنوق :

 

امسعىن لو مسحت واديىن فرصة احكيكل وبعدها امعل الىل انت عاوزه ان شاء 

 هللا تدخلىن السجن بنفسك

 مصت الطبيب ليس متع هل ..

 ث مؤمن بلك مايريده وماان اهنىى حديثه حىت نظر هل للطبيب بصدمة وقال :حتد

لو الالكم الىل انت بتقوهل دا حقيقى يبقى انت الزم تعمل حاجة واحدة بس حىت 

 لو البنت رفضت وبلغت البوليس
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 مصت مؤمن فقال الطبيب :

نت الزم البنت الىل جوا دى اكنت بنت والىل اتعرضت هل دا الزم يتخمت ابلزواج ا

 تتجوزها

 مؤمن بدهشة :

 اجتوزها

 الطبيب :

امال كنت عاوز بعد الىل معلته دا ما تتجوزهاش اتقى هللا اياىخ ىف بنات الناس 

وافتكر ان كام تدين تدان وبعدين حىت لو انت معلت كدا وانت فاقد وعيك 

 فصلح غلطك وانت ىف وعيك وكفاية انك دمرت لها حياهتا

 مؤمن :

 ش اى حاجة عهنا ال اهلها وال حىت ىهبس اان مااعرف

 دى اول مرة اشوفها فهيا اكنت امبارح

 الطبيب بسخرية :

ابقى اتعرف علهيا بعد ماتتجوزها وتصلح غلطك دا اذا رضيت تتعرف عليك اصال 

 انت معلت اكرثة وشلكك مش حاسس او حاسس بس مش مس توعب لسه

ىل الغرفة وتقول بصوت ما ان اهنىى الطبيب مجلته حىت وجد املمرضة تدلف ا

 خائف ومضطرب :

 احلق ايدكتور البنت الىل اكنت جاية مع الاس تاذ دا فاقت وعامةل تعيط وترصخ ..
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 الفصل الثاين

 

هنض الطبيب من ماكنه مرسعا اىل غرفهتا يتبعه مؤمنوما ان دلفوا اىل ادلاخل 

وبدات ترصخ ووقعت عينهيا عىل مؤمن حىت امحرت عينهيا بقوة وامتلأهتا ادلموع 

بشدة ونظرت ملؤمن نظرة جعلته خياف بشدة مما فعهل هبا ومل خيف رصخيها الا بعد 

ما رحل مؤمن من غرفهتا فااعطاها الطبيب همدأأ وغاصت ىف نوهما مرة اخرى حىت 

 تسرتحي وخيف املها ..

ظل مؤمن امام غرفهتا الكثري من الوقت يسرتجع ذكرايت الليةل املاضية وبدا يشعر 

الىش مبا فعهل هبا وهو غري واعى وغري مس توعب ملا يفعهل وبدات ادلموع بعض 
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ترتقرق ىف عينيه مث هنض من ماكنه وغادر املشفى ابمكلها وقاد س يارته اىل مزنل 

 عائلته  ..

 ماان دلف مؤمن اىل ادلاخل حىت وجد اخته الىت تصغره س نا ابانتظاره

 هنا بلهفة وىه تهنض من ماكهنا :

ايمؤمن من امبارح ! .. الرشكة مقلوبة عليك من الصبح وعاملني  انت كنت فني

يتصلوا يسأألوا عليك وموابيكل مقفول وىف ورق اد كدا ىف الرشكة الزم متضيه و 

...... 

اكدت ان تمكل حديهثا الا اهنا مل تسمع اى رد من اخهيا وامنا وجدته يصعد اىل 

 غرفته فلحقت به ..

ه عىل الفراش بلك قوته وبدا يتهند خبنقة وضيق دلف مؤمن اىل جحرته القى جسد

 شديد ..

 هنا بقلق :

ىف ايه ايمؤمن ماكل شلكك تعبان , وكنت فني من امبارح وماروحتش الرشكة 

 ليه ومبرتدش عىل موابيكل ليه

ظل مؤمن ينظر لها بعض الوقت وهو مسطح عىل فراشه ويبدو عليه التعب 

 ا واجلسها امامه ..والارهاق مث هنض من ماكنه وامسك بيدهي

 مؤمن وهو ينظر بقوة ىف عيون اخته :



 

14  
 

اان عاوزك تسمعى الالكم الىل هقولهوكل دا لكمة لكمة ومش عاوز حرف منه يطلع 

 برا الاوضة دى مسعاىن ..

 اومات هنا براسها ىف اس تغراب وقلق ومصتت لتسمعه ..

 مؤمن :

روض الاجامتع اكن ىف امبارح اكن ىف صفقة همتها مع رشكة منافسة لينا واملف

الرشكة عندان بس هام ارصوا اهنم خيلوه ىف شقة انور منري واحد من احصاب 

 الرشكة الىل هنعمل معاها الصفقة

روحت هناك وفضلنا نتلكم عن الشغل والرشكة ولك حاجة خبصوص العقود وىف 

وسط مااحنا بمنىض العقود رشبت حاجة املفروض اهنا عصري بس لالسف طلع 

مادة بتسكرىن بس متخدرنيش بتخليىن امعل حاجات زى الزفت من غري جواها 

 مااحس وبعدين ....

 مث مصت ووضع عينيه ارضا واكنت هنا تس متع هل وال تتفوه حبرف

 فامكل مؤمن :

لكهم مش يوا وس بوىن ولقيت بنت داخةل الشقة ومش فاكر ايه الىل حصل ابلظبط 

الارض ولك هدوهما متقطعة وىه بعدها بس حصيت لقيت نفىس انمي جنهبا عىل 

 اكنت ىف غيبوبة ..

 مث مصت قليال وامكل :

 وديهتا املستشفى و و و و ..... مل يس تطع ان يتحدث
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فهمت هنا مايريد قوهل فشهقت بشدة وبدات ادلموع ترتقرق ىف عيوهنا ونظرت هل 

 ومل تتحدث ..

بىك وقالت ظلوا عىل هذا احلال بعض الوقت حىت هنضت هنا من ماكهنا وىه ت 

 بصوت متحرشج :

انت ايمؤمن انت الىل لك الناس بيحلفوا بعقكل وادبك واحرتامك ورجولتك انت 

 تعمل كدا اان مصدومة فيك

 مؤمن وعيونه تلمع ابدلموع :

 بقوكل كنت سكران ومش حاسس بنفىس وال ابى حاجة بعملها

ا لك دا مش وهللا ماكنت فايق وواعى لىل بعمهل هو ابن ال ..... الىل معل في

 عارف بيكرهىن كدا ليه وبعدين ىه ايه الىل جاهبا هناك اصال

 هنا ومازالت عىل حالهتا :

 وىه فني دلوقىت

 مؤمن :

 ىف املستشفى

 هنا :

 وهتعمل ايه هتسيهبا وال ايه

 مؤمن وهو يضغط عىل راسه بقوة :

 مش عارف افكر من الصبح بس اكيد يس تحيل اىن اسيهبا
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 هنا بسخرية :

  كرت خري حرضتك انك مش هتسيهبا بس بردو هتعمل ايهال وهللا

انت الزم تتجوزها اول ماتطلع من املستشفى حىت لو مش هتعيش معاها بس 

 هتتجوزها وخالص

 نظر لها مؤمن وتهند حبزن ومل يتحدث ..

 هنا وىه تغادر غرفته قالت بقسوة :

تك وبعدين وابقى روح الرشكة الصبح شوف شغكل والورق الىل واقف عىل امض 

 تفضل قاعد جنهبا ىف املستشفى لغاية ماتقوم ابلسالمة وتنفذ الىل اتفقنا عليه

 اكدت ان خترج من الغرفة حىت مسعت صوت اخهيا من خلفها ..

 نظرت هل فقال :

اوعى تقىس عليا ايهنا انىت عارفة اخوىك معره مايعمل حاجة غلط وصدقيىن الىل 

 ىحصل دا حد بينتقم مىن ومن البنت د

 ظلت تنظر هل بعض الوقت بعيون حزينة متالها ادلموع مث غادرت الغرفة ..

ظل مؤمن طول الليل سارح غري مطمنئ عقهل سيتوقف من كرثة التفكري وبدا 

 يغلق عينيه بشدة وهو يتذكر نظرة هذه الفتاة الىت جعلته يشعر ابخلوف ..

هيا لك يوم ولكام ظلت هذه الفتاة ىف املستشفى شهر اكمل اكن مؤمن يرتدد عل

حاول ان يدلف اىل غرفهتا ىك يتحدث معها اكنت ترصخ بشدة ما ان تراه وال هتدا 

 حىت ايىت الطبيب ويعطهيا املهدا اذلى جيعلها تغوص ىف نوم معيق ..
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وىف يوم واثناء وجود مؤمن بغرفة الطبيب ابملشفى اخربه الطبيب حبمل هذه الفتاة 

.. 

 مؤمن بصدمة :

 حامل !!

 يب :الطب 

 ايوة حامل بقالها شهر

 مؤمن :

 طب وىه عرفت

 الطبيب :

لالسف عرفت من اكم يوم ومن ساعهتا وىه مهنارة من العياط وحالهتا بتسوء عن 

 الاول

 مؤمن :

هو ىف حد بيجى يسال علهيا اصىل مشوفتش حد خالص بيجى يسال علهيا او 

 حىت حد بيدور علهيا

 الطبيب :

هلها مايعرفوش عهنا حاجة وال يعرفوا حاجة عن الىل وال احنا شوفنا حد تقريبا ا

 حصلها وعىل فكرة الهناردة ىه هتخرج من املستشفى

 مؤمن :
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 الهناردة ! طب هرتوح فني

 الطبيب :

مش عارف بس ايريت تنفذ وعدك بقى انت ماسبهتاش يوم من ساعة مادخلت 

 املستشفى مكل مشوارك لالخر وصلح الىل معلته

.. 

رة الطبيب وذهب اىل جحرهتا ولكنه تراجع للخلف حيامن وجد خرج مؤمن من جح

ابب غرفهتا مفتوحا .. اكنت تقف جبانب املمرضة ترتدى عباءة سوداء طويةل وتلف 

جحاهبا وىه تنظر للمرضة وتس متع ملا تقوهل .. ابتسم مؤمن ال اردااي عىل جاملها 

 و جذابة للغاية ..ابلرمغ من اهنا متعبة وحزينة الا ان مالحمها تبدو رقيقة 

 جفاة وجدها خترج من غرفهتا بل خترج من املشفى ابمكلها

ارسع مؤمن خطواته وراهئا دون ان تشعر به فوجدها متعبة وهلاكنة وتسري ببط 

 شديد حىت اوقفت س يارة اجرة فارسع مؤمن وقاد س يارته وراهئا ..

ض الوقت وىه دلفت هذه الفتاة اىل احد القصور الفخمة ووقفت امام القرص بع

 تتهند بشدة لك هذا ومؤمن يراقهبا من س يارته حىت وجدها تدلف اىل ادلاخل ..

ما ان دلفت هذه الفتاة اىل داخل القرص حىت اس تقبلهتا احدى الس يدات بوجه 

 غاضب وعينيهنا تشعا رشارا ..

 الس يدة بغضب وصوت هجورى :
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ني بقى وايه الىل حدفك اياهال وسهال ايمكل هامن شهر غايبة عننا حرضتك كنىت ف

 علينا اتىن

 مكل بصوت مبحوح من التعب والامل والباكء :

كنت ىف املستشفى ايطنط حمدش اكن بيسال عليا وال حىت حد فكر يدور عليا 

 ويشوفىن فني

 سعاد بسخرية :

ال وهللا كامن ندور عليىك واحدة وطفشت وسابت بيت معها عاوزاان نعمل معاها 

 ايه يعىن

 : مكل بباكء

وهللا ماطفشت اان اتعرضت حلادثة دمرت ىل حياىت ورحت املستشفى وكنت ىف 

 غيبوبة

 سعاد اببتسامة شامتة :

 ااااه احلادثة الىل خلتك تبقى حامل ايمدام مكل

 مكل بصدمة :

 هو حرضتك عرفىت

قبل ان تنطق سعاد نظرت مكل العىل فوجدت ابنة معها تقف وتنظر لها وعيوهنا 

 وف ..تطل مهنا نظرة خ

 مكل بباكء هس تريى :
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قوىل هلم اينيفني قوىل هلم اان رحت هناك ليه انىت عارفة الىل حصل احكىي هللا 

 خيليىك

 سعاد برصامة :

 انىت عاوزة تدخىل بنىت ىف مواضيعك الزابةل دى

امال بقى عايشة لنا ىف دور احملرتمة الىل حمافظة عىل نفسها وطول اليوم بتصىل و 

 وم ىف مجعية خريية شلكبتقرى قران ولك ي

 ال وايه كامن حمجبة اييييييه لك دا اكن كذب احنا مش عاوزين نشوف وشك اتىن

 مكل بصدمة :

 انىت بتطرديىن من بيىت

 سعاد بسخرية :

 بيت ايه ايام بيت انىت مش مضيىت لعمك تنازل عن القرص والرشكة

 مكل :

لرشكة وميىض ورق اان مش مضيت تنازل اان مضيت انه يفضل يبارش شغل ىف ا

 ابلنيابة عىن بس الىن مش بفهم حاجة فهيا

 سعاد بضحة اس هتزاء :

ال ايحبيبىت الورق الىل انىت مضتيه حبسن نية دا اكن ورق تنازل عن القرص 

 والرشكة يعىن انىت مالكيش حاجة هنا يلال بقى ابلسالمة

 ىف نفس الوقت خرج معها من املكتب ..
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 مكل وىه ترسع اليه :

 ان مظلومة وهللا اان جمىن علهيا .. معملتش حاجة ايمعى .. متظلومنيشمعى ا

 نظر لها نظرة قاس ية مل تعتاد علهيا منه ومل يتفوه حبرف  ..

اكن هناك من يس متع للك هذا احلوار من خلف الباب اباس تغراب وأأمل مث جفأأة دلف 

 اىل ادلاخل وقال :

 واان مش هسيبك

ارسعت مكل اليه وقالت برصخي وىه ترضبه بلكتا انتبه امجليع اىل مصدر الصوت ف

 يدهيا :

 منك هلل دمرتىن وذلتىن وضيعت ىل مس تقبىل

 مؤمن وهو حياول هتدئهتا امسك بيدهيا االثنني وقال وهو يوجه حديثه للجميع :

 اان طلبت املاذون وهو جاى حاال وهتجوزها

 سعاد بغيظ شديد :

 طب كويس انك جيت حلد هنا وهمربتش وسبهتا

 مث قالت بصوت عاىل :

 ام حسني

 جاءت اخلادمة الهيا مرسعة فقالت سعاد :

 اطلعى فوق اوضة الانسة .. قصدى مدام مكل
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 وهاىت لها لك حاجهتا عشان اتخدها وىه راحية بيت جوزها

 مث نظرت هلم وقالت اباس هتزاء :

 مش بردو هتودهيا بيتك وال هتقعدها ىف فندق

 ونظرت لها ابمل وقهر ومل تنطق ابتعدت مكل عن مؤمن بعض الىش

.. 
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 الفصل الثالث

جاء املاذون ومت عقد قراهنم ومكل تعترص املا وتبىك بغري دموع فدموع القلب اشد 

اما مؤمن اكن اليعرف ما اذلى اوصهل اىل ماهو فيه  وجعاااااا من دموع العني ..

 الان ولكنه اكن يشعر ابنه فعل الصواب ومل يتخىل عهنا ..

مؤمن من هذا القرص وهو حيمل حقائب مكل الىت تتبعه ىف مصت وخوف  خرج

وامل ال تعرف ما اذلى س يفعهل معها هذا الزمان بعدما ابعها اهلها وخرجت مع من 

 اذاها اشد الاذى ..

اكن مؤمن ينظر لها ىف مصت ال يعرف ماذا عليه ان يفعل واىل اين جيب ان 

ن بداخهل شعور قوى ان هذه اخمللوقة ايخذها ولكن لك ما اكن يعرفه وقهتا ا

 مس ئوةل منه ..

 مؤمن وهو يفتح ابب س يارته لرتكب :

 اتفضىل اركىب

ظلت مكل ماكهنا الكثري من الوقت ال تنظر هل وامنا تنظر ارضا وتفرك يدهيا خبوف 

شديد مث اخذت قرارها وفتحت ابب الس يارة اخللفى وركبت دون ان تعطيه اى 

 اهامتم ..

من بدهشة عىل فعلهتا مث تهند بشدة وركب س يارته وقادها اىل حيث نظر لها مؤ 

 احلياة الىت س تجمعه مبكل ..
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طوال الطريق مل ترفع مكل عينهيا من الارض وتفرك يدهيا بقوة حىت امحرات بشدة 

ولكام فرت دمعة هاربة من عينهيا اكنت متسحها برسعة حىت اليراها مؤمن مل تكن 

 ف ..تريد ان يراها هبذا الضع

لك هذا ومؤمن مركز معاها تركزي شديد اكرث من تركزيه ىف سواقته واكن يريد ان 

 ترفع عينهيا ليقرا ما ختبئه بداخلهام ولكهنا مل تفعل ذكل ابدا ..

جفاة اوقف مؤمن س يارته ىف احدى الاماكن ونزل ومحل حقائهبا من س يارته واجته 

ا تفتحه وخترج ومل تنظر هل ومل ليفتح ابب الس يارة لها لتخرج مهنا ولكنه وجده

 تعطيه اى اهامتم ..

دلف مؤمن اىل احدى العامرات الكبرية الراقية والهادئة وصعد اىل احدى الشقق 

وهو مازال حيمل حقائهبا لك هذا ومكل تتبعه دون ان تتفوه حبرف وال تبدى اى 

 راى مبا يفعهل فقط تسري ورائه اىل حيث يذهب ..

شقة من جيبه وفتحها ودلف اىل ادلاخل واشار الهيا ان اخرج مؤمن مفاتيح ال 

 تدخل ىه الاخرى ..

ما ان دلفت مكل اىل ادلاخل حىت اغلق مؤمن ابب الشقة هبدوء فارتعبت مكل 

 ورجعت للخلف وبدات ترجتف بشدة وتفرك يدهيا بقوة

 اكنت ىف حاةل اليرىث لها ..

ما سببه لها من خوف وامل صدم مؤمن من منظرها وشعر ان قلبه يمتزق املا عىل 

 وشعر انه يريد ان ينزتع لك ماتشعر به بداخلها ويرجع الهيا السكينة والطامنينة ..

 مؤمن وهو حزين عىل حالها :
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 ماختفيش مىن اان يس تحيل اذيىك انىت هنا ىف امان

واان وهللا مااعرف الىل معلته دا اكن ازاى وليه بس صدقيىن اان معرى ما س ببت 

 الىل حصل دا غصب عىن مش ابرادىتاذى حلد و 

الشقة دى ملكك انىت امعىل فهيا الىل انىت عاوزاه ومبا اننا اجتوزان رمسى خالص 

 هبقى عايش معاىك بس وهللا ماهتحىس بيا

 هعيش معاىك بس عشان انىت مينفعش تعيىش لوحدك

 اان دلوقىت مهىش عشان عندى شغل ..

ان اس تدار ليذهب حىت مسع  اكن يتحدث ومكل تس متع هل بصمت رهيب وما

 صوهتا تقول :

 ماتطمنش اوى كده

اس تدار لها مؤمن مرة اخرى وصدم بشدة من منظر عينهيا امحلراوتني ووهجها 

 الشاحب اللون ..

 مكل وكأن بداخلها خشص اخر يتحدث :

اوعى تبقى مطمن وحتس انك بكدا تبقى خالص صلحت غلطتك الىل معلهتا 

ة اعيش فهيا بعد مااهىل طردوىن ومفكرىن هقوكل كرت اجتوزتىن رمسى وجبتىل شق

 خريك .. انىس ..
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انت حيوان انت وال ىش , الىل يعمل كدا ىف بنت غصب عهنا وجحته انه ماكنش 

قاصد او انه ماكنش حاسس ابلىل بيعمهل يبقى بيكدب عىل نفسه وبيربر لنفسه 

 حرام ارتكبه

وربنا هياخده منك ىف الاخرة  اان معرى ما هساحمك وهاخد حقى منك ىف ادلنيا

وابنك وال بنتك الىل ىف بطىن دا مش مهوته واغضب ربنا بس جهيبه لدلنيا عشان 

 تفضل فاكر طول معرك انك غضبت ربنا وعصيته ودى نتيجة عصيانك ليه

مث محلت حقائهبا الثقيةل وذهبت من امامه قبل ان يرى دموعها الىت اوشكت عىل 

 الهبوط عىل وجنتهيا ..

ن مؤمن يقف ويس متع لها بصدمة وزهول ومل جيد اى مالم بداخهل لريد علهيا به اك

 فهىى ال تعرف مااذلى دفعه ليفعل ذكل وانه ابلفعل مل يكن يشعر مبا يفعهل ..

ظل ماكنه الكثري من الوقت حياول ان يس توعب مالهما مث حسب نفسه هبدوء 

 وخرج من الشقة واغلق الباب ورائه ..

احدى الغرف واغلقهتا علهيا من ادلاخل وظلت واقفة ماكهنا  دلفت مكل اىل

وعندما مسعت صوت الباب يغلق ذهبت لك القوة الىت اكنت حتمتى هبا فوقعت 

عىل الارض وبدات تبىك بشدة حىت عال صوت شهقاهتا ظلت عىل هذا احلال 

 الكثري من الوقت حىت تعبت وخارت قواها وانمت عىل الارض ماكهنا ..

 

 

  ذكل القرص ..اما ىف
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اكنت نيفني ابنة مع مكل ىف غرفهتا جترى بقوة وبرسعة عىل احدى اهجزة الرايضة 

الىت تس تعملها فقط وقت غضهبا وحزهنا اكن بداخلها قوة حزن مكبوتة تريد ان 

 تفجرها حىت المتوت بسبهبا

اكنت تضع ىف اذنهيا موس يقى صاخبة ومل تسمع صوت ابب غرفهتا اذلى اكنت تدقه 

 دى اخلادماتاح

 ام حسني :

 نيفني هامن مش برتد عليا اي سعاد هامن وىف صوت حاجة بتخبط جامد

 ىف اوضهتا

سعاد بغيظ هنضت من ماكهنا وذهبت اىل غرفة ابنهتا ولكهنا ما ان فتحهتا حىت 

 وجدت ابنهتا ىف اكرث حاالت غضهبا

 جفاة انزتعت السامعات من اذنهيا وقالت بصوت غاضب :

  هامن الشغاةل بقالها ساعة بتخبط عىل ابب اوضتكايه اي نيفني

 س نة عشان تتكرىم وتردى علينا

نزلت نيفني من عىل اجلهاز ومل تعطى لوادلهتا اى اهامتم وامنا جذبت احدى 

 املناشف وبدات متسح العرق اذلى يتصبب مهنا ومل تتفوه حبرف  ..

 سعاد بغيظ :

 تفضىل قالبة ىل وشك كده كتري وال ايهانىت مش برتدى عليا ليييييه ايبت انىت , ه 

 نيفني بسخرية :
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املفروض ابقى فرحانة ومزقططة بعد الىل حصل الهناردة والىل احنا عارفني سببه , 

 س يبىن ىف حاىل بقى

 سعاد بزعيق :

انىت حترتىم نفسك وتتعلمى ازاى تتلكمى مع امك ابسلوب حمرتم شلكى دلعتك 

 ايهامن ولكه هيتقلب عليا

 ضحكة اس هتزاء :نيفني ب

 ابلظبط كده تربيتك بقى ايسعاد هامن

 سعاد :

 ماىش اينفني الظاهر اىن ماعرفتش اربيىك ,

وبعدين ماكل زعالنة اووووى كده ليه مش دى مكل الىل كنىت غريانة من لك 

 الفلوس الىل معاها دلوقىت زعالنة علهيا

 نيفني بعيون حزينة :

ها مهنا خالص بس انتو بقى خدتوا الفلوس كنت غريانة من الفلوس الىل انتو خدتو 

وخدتوا حياهتا معاها , انىت معرك ماهتحىس ابلىل اان حساه دلوقىت , صدقيىن 

 الفلوس بتعمى العني والقلب

نظرت لها سعاد بغيظ وغضب شديد مث تركهتا ورحلت بعدما اغلقت الباب وراهئا 

 بلك قوة ..

 دات تبىك ابهنيار اتم وىه تردد :القت نيفني جسدها عىل الفراش بلك قوهتا وب
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 اان اسفة ايمكل ..

__ 

 ما ان غادر مؤمن الشقة بعد مامسعه من مكل

حىت قاد س يارته اباجتاه رشكته وطوال الطريق غري منتبه للسواقة فقط صورة مكل 

ويرتدد ىف عقهل مالم امامه وال تذهب ابدا مالحمها عيوهنا لك ىش هبا ظل امامه 

مكل اذلى جعهل يشعر ان مافعهل هبا جعلها تبدو خشص خميف .. هو ال يعرفها من 

قبل ولكن اكن بداخهل شعور اهنا مل تكن سيئة ىف يوم من الاايم ولكن ماحدث 

 هو اذلى غري الكثري بداخلها ..

 امحد احد العاملني برشكة مؤمن وايضا صديقه املقرب :

فني انت بقاكل مدة كدا ادلنيا واخداك من شغكل والرشكة داخةل ايه ايبىن كنت 

 عىل عروض وصفقات جديدة الاايم دى

 ممكن اعرف ىف ايه بقى

 مؤمن بتهنيدة :

 اديىن جيت اهو

 امحد :

 ىف ايه ايمؤمن ماكل شلكك مش عاجبىن

 مؤمن بدون مقدمات :

 اان اجتوزت



 

30  
 

 امحد بدهشة :

 .نعم .. ! دا الىل هو ازاى وامىت .

 مؤمن :

 ايه ايمع امحد عادى يعىن اجتوزت الهناردة زى الناس

 امحد :

 جفأأة كدا من غري ماتقول حلد وال حىت اان , يبقى املوضوع فيه ان

 مؤمن :

وال أأن وال كأن دا موضوع يطول رشحه بعدين بقى هبقى احكيكل املهم دلوقىت 

 ىوريىن امللفات والشغل الىل عاوز خيلص عشان عاوز امىش بدر 

اكن مؤمن مشغول ابلعمل اذلى اكن ابانتظاره ىف الرشكة ورمغ ذكل عقهل وابهل 

 وتفكريه مع مكل ..

ما ان اهنىى مؤمن معهل ىف الرشكة بعد وقت طويل حىت قاد س يارته ابجتاه فيال 

 عائلته  ..

 هنا وىه تهنض من ماكهنا فور رؤيهتا هل  :

 ااا معلت ايهاخريااااااا جيت دا اان مس تنياك من الصبح , ه

 جلس مؤمن عىل احد الارائك وقال وهو متعب للغاية :

اجتوزهتا خالص وودهتا الشقة الىل كنت شارهيا وانوى اعيش فهيا لوحدى اديىن 

 مبقتش لوحدى
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 هنا براحة :

 ايااااااه امحلد هلل متام كدا

 مؤمن اباس تغراب :

 انىت ماكل فرحانة كده ليه

 هنا :

اكرت منك والىل ىه فيه ربنا يكون ىف عوهنا وتقتدر  عشان اان بنت وحاسة بهيا

 تس تحمهل وكويس ان ربنا وقعها فيك انت وطلعت راجل واجتوزهتا

 تهند مؤمن بشدة وتذكر مالم مكل فصمت ومل يتحدث ..

 هنا :

 هااا هتوديىن عندها امىت

 مؤمن بدهشة :

 وانىت عاوزة تروىح لها ليه

 هنا :

 لهيا واصاحهبامش مراة اخواي والزم اتعرف ع

 مؤمن بسخرية :

هنا مش وقت هبكل عىل فكرة .. اان ىف مصيبة وانىت عاوزة تتصاحىب علهيا , 

 مش ملا اعرف هعمل ايه معاها الاول
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 هنا بزعل طفوىل :

 اان مش هبةل ايمؤمن اان كبرية وواعية

 وانت خالص اجتوزهتا وشلكها كده هتبقى قدرك فأأارىض بقدرك بقى

تعيش حياهتا معاك عادى وخصوصا بعد ماعرفت اهنا حامل يعىن وبكرا ىه تنىس و 

 خالص مالكوش غري بعض

 مصت مؤمن وهو يفكر ىف مالم اخته ..

 هنا :

 طيب يلال روح عشان تبات هناك

 مؤمن :

 اان كنت لسه بفكر ىف كدا ازاى هبات هناك واسيبك هنا لوحدك

 هنا :

 لوحدى ازاى ودادة انعام بتبات معااي لك يوم

 م انت بس يلال خد ش نطتك اان خليت دادة انعام حترضهاكلقو 

 وروح هناك متس هباش لوحدها

 هنض مؤمن من ماكنه وقبل راسها وحدهثا قائال :

 خدى ابكل من نفسك ولو حصل حاجة لكميىن ىف التليفون

 اكد مؤمن ان خيرج من الفيال حىت مسع اخته تقول بقلق :
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 هرعىل فكرة ايمؤمن ماما راجعة اول الش 

 مؤمن بتهنيدة :

 ربنا يسرت .. يلال سالم ..

 

 

 

 

 

 

 الرابعصل الف

 

خرج مؤمن من الفيال الىت يعيش فهيا مع عائلته واجته بس يارته اىل الشقة الىت 

توجد هبا مكل وىف طريقه وقبل ان يصل اىل هناك دلف اىل احد املطامع واحرض 

 الكثري من الطعام لها وهل ..

 ان وصل مؤمن اىل الشقة حىت وجد املاكن هادئا للغاية ما

فااغلق الباب هبدوء ودلف اىل ادلاخل فوجد احدى الغرف مغلقة فعرف ان مكل 

بداخلها فاادخل حقيبته اىل الغرفة الىت توجد جانهبا مث امسك اباكياس الطعام ودق 

 ابب غرفهتا ..
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من من املزنل وما ان مسعت اكنت مكل ماتزال انمئة عىل الارض منذ ان خرج مؤ 

 صوت الباب حىت هنضت من ماكهنا مفزوعة

 فسمعته يقول :

 اان جبت كل الك وهسيبه عىل الباب ابلهنا والشفا

 مث تركه عىل ابب غرفهتا ودلف اىل غرفته ..

مل تعطيه مكل اى اهامتم مل تفتح الباب ومل اتخذ الطعام وامنا نزعت ثياهبا ودلفت 

ابلغرفة توضات وخرجت ارتدت اسدال الصالة ورشعت ىف  اىل امحلام امللحق

أأداء صالهتا وماان جسدت حىت خارت قواها وبدات تدعو وتش تىك اىل هللا 

وعيوهنا شالالت من ادلموع وجسدها ينتفض بشدة , ظلت عىل هذا احلال 

الكثري من الوقت حىت هنضت من ماكهنا وجلست عىل الفراش وبدات متسح 

 دموعها

دات تشعر ابجلوع ولكهنا مل تكن تريد ان تكون مزلوةل هل حىت ىف طعاهما مث جفاة ب

فظلت تقاوم الكثري من الوقت حىت استسلمت ىف الهناية وفتحت ابب الغرفة 

 واخذت الطعام واغلقت الباب مرة اخرى

.. 

اكن مؤمن جيلس ىف غرفته يتناول طعامه ويتذكر مالهما ووادلموع واخلوف ىف 

جسدها , ظل عىل هذا احلال الكثري من الوقت ال يفكر ىف اى عيوهنا وارجتاف 

 ىش سوى مكل حىت تعب واستسمل لنومه

 ىف اليوم التاىل ىف احدى النوادى الشهرية ابلقاهرة
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اكنت نيفني جترى ىف النادى برسعة كبرية حتاول ان تبذل اقىص جمهود دلهيا حىت 

 تتعب وال تكون دلهيا القدرة ان تفكر ابى ىش

مسعت صوت من وراهئا ينادى علهيا وما ان التفت هل حىت غضبت بشدة 

 وارسعت من حركهتا حىت ال تتالىق به ..

ظل هذا الشخص واقف ينتظرها وملا وجد اهنا تتجاههل ارسع الهيا واوقفها 

 وامسكها من معصمها ..

 نيفني بزعيق :

 ايه الىل انت بتعمهل دا انت اجتننت

 : انور وهو يرتك ذراعها

 بقاىل ساعة بنادى عليىك وانىت مش معرباىن

 نيفني حبدة ىف الالكم :

 وانت مني انت اصال عشان اعربك

اكدت ان تذهب حىت جذهبا من ذراعها مرة اخرى وقال وهو ينظر ىف عيوهنا بقوة  

: 

 ملا اكون بلكمك تقفى تلكميىن

  اكلطائر الصغري :نيفني وىه حتاول ان تنزتع يدهيا ولكن بال فائدة فهىى ابلنس بة هل

 انت اتعديت حدودك اوى ايانور والزم حد يوقفك عند حدك

 انور بنظرة حب :
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 انىت ليه مش عاوزة حتبيىن دا اان وهللا ماحبيت وال هحب حد غريك

 اان حببك اوى اينفني

 نفني بنظرة كره :

جنوم السام اقرب كل مىن ايانور انت بىن ادم معندكش المضري وال اخالق 

 افكر احب واحد زيك دا بعيد عن خياكل يس تحيل

 حبىن بقى مع نفسك

 انور بغضب :

 اان حببك اينفني وهتجوزك وهتكوىن بتاعىت وملىك اان وبس

 نيفني بتحدى :

 انت بتحمل ايانور بتحمل

 مث انزتعت يدهيا منه بلك قوهتا وجرت مرة اخرى ..

 انور وهو ينظر لها بعدما ذهبت حدث نفسه حبب شديد :

نفني اان مبحلمش اان حببك اكرت من اى حاجة ىف الكون دا وهتجوزك غصب ال اي

 عنك او برضاىك

 مث تهند بضيق شديد وذهب ..

__ 

 اما عىل اجلانب الاخر ىف ذكل القرص



 

37  
 

 اكنت سعاد هتبط ادلرج وىه متسك براسها الىت اتملها بشدة ..

 سعاد بصوت عاىل :

 حسني .. انىت ايست انىت ايام

 جاءت الهيا اخلادمة مرسعة :

 ايوة ايسعاد هامن

 سعاد :

 امعليىل قهوة سادة برسعة

 ام حسني :

 بس حرضتك ماالكتيش حاجة هترشىب قهوة عىل الريق

 سعاد بزعيق :

وانىت ماكل انىت , ارشب الىل ارشبه انىت هتجبيه من بيتمك وال هتخااىف عىل 

 ال اخلىصحصىت اكرت مىن , يل

 سعاد اباحراج :

 حارض

 اكدت ان تذهب حىت حدثهتا سعاد قائةل :

 استىن هنا فني البيه

 ام حسني :
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 ىف املكتب ايهامن

تركهتا سعاد واجتهت اىل املكتب وما ان دلفت اىل ادلاخل حىت وجدت زوهجا 

سارح وشارد للغاية حىت انه مل يشعر بوجودها ففهمت انه يفكر مبا حدث ملكل 

 ظات وغضبت بشدة ولكهنا مل تكن تريد ان تظهر ذكل ..فااغت

 سعاد ابابتسامة مزيفة :

 صباح اخلري ايفريد

 مل تس متع منه اى رد ..

 سعاد بغيظ شديد :

 ايفريد .. فرييييييييييييييد

 فريد ابانتباه :

 هااا بتقوىل حاجة ايسعاد

 سعاد ومازالت ابابتسامهتا املزيفة :

 هماكل ايفريد رسحان كده لي

 فريد بتهنيدة شديدة :

 خايف عىل مكل

 سعاد بغضب حاولت ان ختفيه :
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بعد لك الىل معلته ايفريد , دى بت قليةل الرابية وحمرتمتش وجودك ىف حياهتا 

ومعلت اسفل ىش ممكن اى بنت تعمهل عشان حتط راس نا ىف الطني دى 

 متثل علينامتس هتلش انك تفكر فهيا اصال , اكنت عايشة دور الربيئة احملرتمة ب 

 فريد اباستسالم لالكم زوجته :

 انىت شايفة كده يعىن احنا كده ماظلمهناش

سعاد ابابتسامة خبيثة وىه تعرف اهنا س تصل ملا تريد ردت قائةل وىه تقرتب منه 

: 

 طبعا ماظلمهناش ايفريد دى ىه الىل ظلمتنا

 حمرتمتش وجودان ىف حياهتا وخانت ثقتنا فهيا ..

___ 

 ظلوا عىل هذا احلال قرابة الشهر

مكل ىف غرفهتا ليل هنار التراه ابداااااا ولكام حاولت ان تنام براحة تتذكر هذا اليوم 

الالمي فتهنض من فراشها وتتوضا وتصىل وىه تبىك باكء مرير وحيامن تسجد ىف 

 صالهتا تدعو هللا من قلهبا ان ينجهيا مما ىه فيه ..

ما مؤمن طول اليوم ىف الرشكة خيرج مهنا اىل الفيال الىت تسكهنا عائلته يطمنئ ا

 عىل اخته مث يذهب اىل شقته الىت يسكهنا مع مكل

و لكام حاول ان يطمن علهيا او ان يتحدث معها ال جيد مهنا اجابة النه اليراها ابدا 

 ماان تعمل مبيعاد وصوهل حىت تظل حبيسة غرفهتا ..
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 ناء وجود مؤمن ىف فيال عائلته حدثته هنا قائةل :وىف يوم واث 

 ىه مراتك امسها ايه

 مؤمن ابابتسامة :

 مكل

 هنا :

 اممممممم طب اان هروح معاك الهناردة

 مؤمن :

 هرتوىح معااي فني

 هنا بضحكة طفولية :

 شقتك ايمينو

 مؤمن :

 اس تغفر هللا العظمي هو اان راحي اتفسح

ىن عليىك اىن حبس انك عيةل كده مبتكربيش خالص عارفة ايهنا اان ايه الىل مصرب

رمغ ان مالمك ساعات بيبقى مقنع وبيحل مشالك بس بردو معرى مابشوفك كبرية 

 كده وعاقةل علطول شايفك عيةل مش عارف ليه

 هنا بزعل مضحك :
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عىل فكرة اان اخترجت الس نة دى بتقدير عاىل يعىن كربت وخلصت جامعة 

 نفىس كامن يعىن مش عيةل وال حاجة ايمينو بيه واملفروض اش تغل واعمتد عىل

 بس انت كده علطول اكبت معنوايىت

 مؤمن بضحك :

 حىت وانىت بتتلكمى بيبقى شلكك مسخرة ش به العيال

عارفة ملا عريس جيى يتقدمكل هقوهل بدل الش بكة هات لها بنبوىن وش يكوالتة 

غامية طول اليوم وغزل البنات وش يبىس وحلوايت كترية وافضل العب معاها اس ت

 وىه هتحبك اوى

 هنا بضحك :

 هللا جبد دا اان هحبه اوووووى وهللا

 مؤمن وهو يهنض من ماكنه :

 صربىن ايرب , هتحبيه اوووى عىل هللا هو الىل حيبك بس

 اان ماىش

 هنا وىه تمتسك بذراعه :

 ماىش يلال بينا

 نظر لها مؤمن وحضك بشدة عىل منظرها ..

 مؤمن :

 هدومك طيب روىح غريى
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 هنا :

 مااان البسة اهو

 مؤمن :

 صربىن ايرب هتيجى معااي ابلبيجامة

 هنا بطريقة مضحكة :

اوال دى مش بيجامة اثنيا ودا الامه احنا هنخرج من الفيال عىل شقتك علطول 

 مفيش داعى اىن البس واظبط نفىس يعىن

 اجته مؤمن جتاه الباب واكد ان يذهب الا اهنا اس توقفته قائةل :

 ص خالص هطلع البس حاجة اتنيةخال

خرجت هنا مع مؤمن ىف س يارته اىل الشقة الىت جتمع اخهيا مبكل وما ان صعدت 

 اىل الشقة حىت وجدهتا هادئة للغاية ..

 هنا بطريقة مضحكة :

 ىه البنت فني لتكون قتلهتا واان الىل هش يل الليةل

 نظر لها مؤمن وانفجر حضاك حىت ادمعت عينيه ..

 حىت قال : وما ان هدا

انىت مسخرة وربنا البنت ايخىت ىف اوضة لوحدها مبتخرجش مهنا خالص غري واان 

مش ىف الشقة غري كدا عارفة امليعاد الىل ابىج فيه من الرشكة وبتفضل حمبوسة ىف 

 اوضهتا اان ماشوفهتاش غري مرة واحدة من ساعة ماجينا هنا ..
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 هنا بتفكري :

 اممممممممم طيب وريىن اوضهتا

 هبت هنا جتاه غرفة مكل وبدات تدق ابب غرفهتا ولكهنا مل جتيهبا ..ذ

 مؤمن بسخرية :

 ما تتعبيش نفسك دى معرها ماهتفتح كل ابدا

اعادت هنا ادلق عدة مرات ولكن بدون جدوى فااقرتبت اكرث من الباب وحتدثت 

 قائةل :

عاىك وجاية امح امح ايمكل اان هنا مش اخت مؤمن وال اعرفه وكنت عاوزة اتلكم م

 وانوية عىل بيات فلو ممكن يعىن تفتحى ىل الباب دا

 مؤمن :

 ايواطية بتتربى مىن

اكنت مكل جتلس عىل فراشها بيدها املصحف تقرا فيه وتبىك بشدة حىت ان عيوهنا 

بدأأات ان تذبال من كرثة الباكء والامل وجفاة مسعت هذا الصوت من خلف الباب 

ىف ماكهنا عندما شعرت اهنا تعرف ذكل الصوت  فااقرتب لتسمع ماتقوهل وتصمنت

.. 

 جفأأة فتحت مكل الباب وهتفت قائةل :

 هنا
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اكنت هنا ملتفة جبسدها تامتزح مع اخهيا وما ان فتحت مكل الباب حىت اس تدارت 

 كلملها وهتفت بصدمة :

 اخلامسالفصل 

ىه الا دقائق حىت  ظلت الفتااتن ينظران لبعضهم بصدمة وزهول شديدين وما

 ارمتت لك واحدة ىف حضن الاخرى ..

ظلت مكل تبىك بشدة وبصمت من غري صوت وىه ختبأأ وهجها لكه ىف حضن هنا 

 الىت بكت ىه الاخرى ..

 ظل مؤمن واقف ىف ماكنه ينظر هلم بزهول ودهشة حىت حتدث قائال :

 انتوا تعرفوا بعض من امىت

 ز وامل وحتركت جتاه غرفهتاانتهبت مكل لوجوده فنظرت هل ابمشزئا

 حزن مؤمن بشدة من نظراهتا هل وبقى صامتا ومل يتحدث ..

 هنا وىه متسح موعها :

 خالص ايمؤمن خش انت اوضتك بقى اان هبات ىف اوضة مكل

 مؤمن وهو يسحهبا من ذراعها جتاه غرفته :

 بقوكل تعرفهيا منني

 هنا وىه تسحب ذراعها من قبضته :

 هحكيكل بعدين مش وقته ىف ايه ايمؤمن ماكل
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 ومالهاش الزمة العصبية الىل انت فهيا دى

 انم دلوقىت عشان تروح رشكتك الصبح

 مث تركته واجتهت لغرفة مكل ..

 مؤمن وهو حيدث نفسه هبمس :

 وبعدين بقى .. ايه الىل اان فيه دا بس .. هيخلص امىت

مكل امامه طوال  مث تهند واجته اىل فراشه حاول ان ينام ولكن بال جدوى فصورة

 الوقت ..

ىف احدى الاماكن الليةل املكشوفة عىل النيل اكنت نيفني جتلس بعيدة بعض الىش 

عن اصدقاؤها اذلين يتناولوا الطعام ويامتزحوا مع بعضهم البعض اكنت سارحة غائبة 

  اقرتبت مهنا اثنتني من صديقاهتاعن العامل متاما ولكهنا فاقت من رسحاهنا حيامن

 ساندى :

 ماكل اينوان رسحانة ىف اية مزاجك مش مظبوط كده بقاكل فرتة

 نيفني بزهق :

 هللا خيليىك ايساندى حىل عن دماغى ىه هتنفجر لوحدها

 ساندى :

 ايه دا املوضوع شلكه كبري

 رانيا :
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وابمخلس ساعات دى انىت ماشوفهتاش ىف النادى بقى ايساندى بتجرى ابالربع 

 مااعرفش ازاى شلكها جايبة اخرها من حاجة

 نيفني بزعيق :

 وبعدين معاىك انىت وىه هو اان قصتكوا الهناردة وال ايه

 ساندى بدهشة :

 خالص اهدى اينيفني ىف ايه

 قوىم ايرانيا نمكل الك وس بيهيا لقدرها اندر جاى هناك اهو

 نيفني وىه تنظر عىل ذكل الشخص :

 هو اان نقصاه الواد الرمخ دا ايلهووووووى

 رانيا :

 حرام عليكوا وهللا دا شلكه بيحبك جبد اينيفني

 مث امكلت بضحك :

 بس بردو اان هقوم مع ساندى وهنسيبك لوحدك

 ساندى بضحك وىه تهنض من ماكهنا :

 عشان تبقى تزعقى لنا كويس ارشىب بقى

هلم نيفني برجاء ان هنضت الفتااتن من ماكهنم عندما اقرتب ذكل الشخص فنظرت 

 جيلسا معها ولكهنم نظروا لها بضحك عىل منظرها وتراكها وحدها ..
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 اندر ابابتسامة :

 ازيك اينيفني

 نيفني ابابتسامة ابهتة :

 اان كويسة ازيك انت

 اندر وهو جيلس جوارها :

 اان متام ايه بقاىل كتري مشوفتكيش

جدت انور يدلف اىل املاكن نظرت هل نيفني بزهق واكدت ان ترد عليه الا اهنا و 

 فااقرتبت من اندر للغاية وبدات تتحدث معه وىه تضحك ومتزح ..

اكن انور يبحث عهنا ىف املاكن ابمكهل وعندما وجد هذا املنظر غىل ادلم ىف عروقه 

 واقرتب مهنا وامسكها من معصمها بقوة حىت هنضت من ماكهنا واتوهت بشدة :

 انىت قاعدة معاه بتعمىل ايه

 فني بزعيق :ني

 وانت ماكل انت ايبىن ادم , ايه ماىش ورااي ىف لك حتة ماختىل عندك دم بقى

 اقرتب منه اندر وازال يديه من علهيا وقال حبدة :

وانىت ماكل بهيا ايمع انت , انت جمنون وال ايه وبعدين انت شايفنا بنعمل ايه يعىن 

 ما احنا قاعدين ىف وسط الناس اهو

امه وخلع جاكيت بدلته والقاه ارضا مث اقرتب من اندر وجذبه من ازاهحا انور من ام

 ايقة مقيصه وقال والرشر يتطاير من عينيه :
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نيفني دى ابذلات من مضن بنات العامل لكه خط امحر ممنوع تيجى جنهبا انت 

 سامعىن مث لمكه بقوة ىف وهجه حىت سقط ارضا ..

يارته ابلقوة واغلق الس يارة من جذهبا من يدهيا بقوة وحسهبا ورائه مث ادخلها س  

 ادلاخل وانطلق هبا مرسعا ..

 طال االصمت طوال الطريق ولكن مل خيلو من نظرات انور الثابتة جتاه نيفني ..

 بعد وقت طويل وصلوا اىل ذكل القرص وقبل ان يفتح انور الباب نظر لها وقال :

ىن هقتهل وارشبك لو شفتك او حملتك بس قاعدة او بتتلكمى مع حد اينيفني صدقي

 دمه

 نيفني خبوف نظرت هل وقالت بتحدى :

 امعل الىل انت عاوزه بردو مش هطولىن الا ىف احالمك ايانور

 مث هبطت من الس يارة ودلفت اىل ادلاخل فتهند بشدة واخذ س يارته وانطلق هبا ..

 ـــــــــــــــــــ

 ىف غرفة مكل ..

ها مهنارة من الباكء وتشهق بشدة حىت ان انفاسها بدات ان اكنت انمئة عىل فراش 

 تتقطع ..

 هنا حبزن وعيون دامعة :

 خالص بقى ايمكل بطىل عياط ايحبيبىت انىت كده هتتعىب اوووووى

 ظلت مكل عىل حالهتا وامنا يزداد باكهئا ..
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ظلت هنا جبوارها تربط عىل ظهرها برفق وتقبل راسها بني احلني والاخر حىت 

 ات متاما ..هد

 مكل وىه ترفع راسها وتنظر لهنا :

 يعىن احليوان دا يبقى اخوىك ايهنا

 اومات هنا براسها وقالت :

 بس انىت ماتعرفيش حاجة وهللا ايمكل مؤمن مكنش .......

 اكدت ان تمكل حديهتا الا اهنا وجدت مكل تقول برصخي :

ان انىت جاية هنا ماجتبيش سريته وال امسه دا حيوان حيووووووووووووووووو 

عشان تدافعى عنه وتربرى الأرف الىل هعمهل , اان معرى ماهساحمه ومش 

 هسيب حقى ابدا

 هنا بصدمة من منظرها :

خالص ايمكل كفاية بقى انىت مش شايفة نفسك عامةل ازاى عيونك امحروا 

اووووووى ولوهنم احلقيقى احللو دا مبقاش موجود ووشك بقى دبالن وجسمك 

 يش انك حاملخاسس متنس 

 همتوىت نفسك ارمحهيا بقى

 مكل ابمل وباكء مرير :
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انىت مش حاسة وال موجوعة ابلىل اان فيه اخوىك موتىن ابحليا اي هنا واهىل رسقوا 

فلوىس وطردوىن من بيىت واان حامل ومش عارفة امعل ايه ومس تقبىل خالص 

 ضاع

 اان اتذليت ايهنا اتذليييييييييييييييت

 ىل حالها اخذهتا ىف حضهنا ومضهتا بشدةهنا حبزن وامل ع

 وىه متسح عىل شعرها برفق ومكل حتتضهنا بشدة ومهنارة من الباكء ..

ظلوا عىل هذا احلال وقت طويل حىت انمت مكل متاما وىه حتتضن هنا اما هنا 

 فظلت عىل حالها مل تريد ان تبعد مكل عهنا حىت انمت ىه الاخرى ..

__ 

ىف غرفة مؤمن يستيقظ من نومه ىف الصباح عىل صوت هاتفه اذلى مل يصمت عن 

االتصال فيجذبه رسيعا من جانبه مث يرد عىل املتصل دون ان ينظر اىل هاتفه 

 ليعرف من هو

 مؤمن بصوت انمئ :

 الو مني

 الشخص عرب الهاتف :

 ايووووووة ايمينو

 مؤمن :

 ايوة مني معااي



 

51  
 

 املتصل :

 اممممممم شلكك لسه انمي فوق كدا ولكمىن

 مؤمن وهو يهنض من ماكنه :

 ماكوى

 املتصل بضحك :

 ايوة كده ايمينو حبيب ماى هارىت

 مؤمن بفرحة :

ايابن الايه حرام عليك اياىخ وهللا دا انت عيل واطى لك كده ايماكوى هرتجع 

 امىت

 ماكوى :

 راجع الهناردة

 مؤمن بعدم تصديق :

 ماهتزرش ايمع

 ماكوى بضحك :

 ايمؤمن وهللا راجع الهناردة وبتصل بيك عشان تستناىن ىف املطار

 مؤمن وهو يهنض من الفراش :

 انت لسه هرتكب الطيارة حص
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 ماكوى :

 اه كامن ساعة كدا

 مؤمن :

 متام عىل ميعاد وصوكل هتالقيىن مس تنيك

 ماكوى :

 ماىش ايمعلمى سالم

سه وخرج من غرفته فوجد غرفة مكل ما ان اغلق مؤمن الهاتف حىت ارتدى مالب 

مفتوحة بعض الىش فااقرتب مهنا وجدها انمئة اكالطفال وشعرها الطويل يغطى 

 وهجها ..

 هنا :

 حلوة مكل حص

 مؤمن ابانتباه :

 انىت بتطلعى منني ايبت انىت

 يلال هجزى نفسك عشان انزلني

 هنا :

 انزلني ايه اان كنت حبرض الفطار عشان نفطر

 مؤمن :
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 لىش حرضى ملكل الفطار وهنزنل عشان عايزكال مع

هجزت هنا الفطار وتركته جبوار مكل ومل ترد ان تيقظها الهنا انمت متعبة للغاية مث 

 ارتدت ثياهبا ونزلت مع مؤمن ..

ىف احدى املطامع اكنت هنا جتلس تتناول فطارها مع مؤمن وهو يضحك بشدة عىل 

 منظرها  ..

 هنا وىه تبتلع الطعام :

 قوىل بقى عاوزىن ىف ايهيلال 

 مؤمن :

 هللا يقرفك ايش يخة مش بقوكل عيةل , ماتتلكميش ايهنا وىف بوقك الك

 هنا ومازالت عىل حالهتا :

 حارض حارض احىك يلال

 مؤمن :

مفيش فايدة ... املهم اان عاوزك حتكيىل ابلتفصيل اململ ايه عالقتك مبكل تعرفهيا 

 لك حاجة عهنا .. منني وحياهتا عامةل ازاى واهلها فني

 اهنت هنا طعاهما وبدات حتىك هل لك ماتعرفه عن مكل ..

 هنا :

 بص ايس يدى
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_ 

 

 

 

 

 

 

 

 السادسصل الف

 هنا :

 بص ايس يدى مكل وحيدة معندهاش اخوات عايشة مع ابابها ومامهتا ..

ى وسابوها لوحدها مع ادلادة بتاعهتا ابابها ومامهتا اكنوا مسافرين جح وىه ىف اثنو 

ىف القرص بتاعهم وبعدين وهام راجعني نزلوا من الطيارة ابلسالمة بس لالسف 

 ابابها اكن سايق عربيته ابلليل عىل الصحراوى واتقلبت بهيم وىه خرسهتم لالسف

وبعدها علطول جه معها ومراته وبنته عاشوا معاها ىف القرص ىف الاول مرات معها 

ترمس ملكل احلياة اباللوان لغاية مامكل سلمهتم عقلها وقلهبا وبقوا متحمكني  فضلت

 ىف لك حاجة بس بردو فلوس مكل ورهثا من ابابها زى ماهو
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بس بدات حتس ان مراة معها بتعاملها وحش وبتحاول داميا توقعها ىف الغلط وبهتيهنا 

اكنت تقول ال وهعيش وعاوزة ترسق فلوسها ولك ملا حد يقولها اطردهيم من البيت 

 لوحدى ازاى

 مؤمن بتاثر وحزن عىل حالها :

 يعىن ىه اهلها متوفيني

 اممممم انىت تعرىف مكل من امىت ايهنا

 هنا :

مكل تبقى صاحبىت من اجلامعة اتعرفت علهيا من اول يوم ىف س نة اوىل هبرتىن 

 ابشخصيهتا املتواضعة اخلجوةل وادهبا واخالقها وثقهتا بنفسها والزتاهم

من اول يوم شفهتا فيه ابحلجاب اكن خملهيا حلوة اوى الهنا اكنت لبساه مدارى لك 

 حاجة وش يك وحلوة ىف نفس الوقت مش جحاب اليومني دول

اكنت حمافظة عىل نفسها اووووى ايمؤمن معرها ماصاحبت وال اتلكمت وحبت 

احب فيه واجلو دا اكنت داميا تقوىل اان حمافظة عىل نفىس حلالىل الىل هفضل 

براحىت ونتلكم وخنرج براحتنا بقى ىه الىل اكنت بتشجعىن عشان معملش حاجة 

غلط وال اصاحب واجنرف ىف احلاجات دى اكنت داميا تقوىل هتخرسى قلبك 

وربك عارف لو ودل من اجلامعة راح لكمها الى سبب اكنت عينهيا بتدمع من 

 الكسوف حاجة كدا مش موجودة اليومني دول

من ماقالت ىل انىت الزم تلبىس احلجاب بس شلكها وىه لبساه اكن معرها ايمؤ 

 حمببىن فيه
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عارف اان ليه مزعلتش اووووى اول مالقهتا ىف شقتك امبارح وعرفت اهنا ىه دى 

البنت .. عشان اان كنت بمتناكل واحدة زى دى طول معرى ايمؤمن بنت مجيةل 

كل ميكن ربنا خىل املوضوع دا وحمرتمة ومتدينة وطيبة وهتحبك جبد الهنا حمبتش قب

 حيصل ابلشلك دا ابتالء ليمك انتوا االتنني بيختربكوا

قرب مهنا ايمؤمن اتعرف علهيا وصلح الىل معلته همام اكن المتن بس متضيعش مكل 

من ايدك وهللا ماهتالىق زهيا وىه معرها ماهتالىق زيك اان اختك وصاحبهتا 

و جبد تس تاهلوا بعض واكيد الىل حصل دا وعارفة لك واحد فيكوا عامل ازاى وانت

 متخطط لمك انتوا االتنني

 مؤمن وهو يتهند بشدة :

ىه مش مدايىن فرصة ارشحلها او اتلكم معاها اصال اان مش بشوفها اساسا ايهنا 

 ساعة ىف اوضهتا 24دى حابسة نفسها 

قتلىن مش بسمع صوهتا حىت ولو صادفت زى امبارح كدا وشفهتا بتبقى نظرهتا ليا بت 

 وعندها حق ايهنا اان مرداش كده عىل اخىت

بس نفىس احىك لها عىل احلقيقة عشان تعرف ان اىل حصل مش ابرداىت وال اكن 

نفىس حيصل كدا وبعدين هتجنن واعرف واحدة ابالخالق الىل بتقوىل علهيا دى 

 ايه الىل هيجهبا شقة واحد غريب ابلليل كدا

 هنا بعدم فهم :

 س واثقة ان مكل مكنتش راحية تعمل حاجة وحشةمش عارفة ايمؤمن ب

 تهند بشدة مث قال ابابتسامة جذابة :
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بس بعد الىل قولتيه دا عاوز احهبا الهنا جبد شلكها قدرى زى ما بتقوىل وكامن 

حامل يعىن خالص ربطنا بعض بس ىه تديىن فرصة بس وتعمل فيا الىل ىه 

 عاوزاه

 هنا :

ان الىل حصل لها دا ذل انت خرسهتا  مش ابلرسعة دى اوعى تنىس ايمؤمن

 حياهتا من غري قصد وىه مش هتفهم كدا

ومعها ومراته رسقوا فلوسها وطردوها من بيهتا وابوها واهما ماتوا وسابوها يعىن 

احلياة قالبة وشها علهيا لك الىل ىه فيه دا ميوهتا انت مشوفهتاش اكنت بتعيط 

 ربنا يكون ىف عوهنا ايرب وجسمها بيرتعش امبارح ازاى دى جبد متدمرة

 ظلوا يتحدثوا الكثري من الوقت حىت هنض مؤمن من ماكنه مرسعا وقال :

 يلال عشان اوصكل الفيال واروح املطار

 هنا :

 راحي املطار ليه ماما مش جاية الهناردة

 مؤمن :

 ال دا واحد صاحىب راجع من السفر الهنادرة

 هنا وىه تهنض من ماكهنا :

 يال اان هروح عند مكلاان مش هروح الف 

 مؤمن :
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 طيب يلال عشان اوديىك

 اوصلها مؤمن اىل الشقة مث قاد س يارته اىل املطار ..

___ 

 ىف اجلانب الاخر ىف رشكة مكل ..

اكن انور جيلس عىل كرىس جملس الادارة يتحدث ىف الهاتف مع احد العمالء مث 

 حيامن دلفت اىل ادلاخل سعاد جفاة هنض من ماكنه

.. 

 انور :

 اياهال ايسعاد هامن الرشكة نورت

 سعاد بغرور وىه جتلس عىل كرىس املكتب  :

اخبار الرشكة ايه ايانور مش عاوزة اس هتتار اان ملا مسكتك الشغل كنت واثقة 

 فيك

 انور ابابتسامة ذات معىن :

 واان عند حسن ظنك متقلقيش ايهامن

 سعاد :

ة لك امللفات واوراق احلساابت والصفقات ولك حاجة معلهتا الرشكة الفرتة اان عاوز

 الىل فاتت دى
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 انور ابس تغراب :

ماحرضتك كنىت بتيجى وعارفة طبيعية الشغل ولك الصفقات الىل قومنا بهيا ايه 

 لزمته لك دا

 سعاد ابابتسامة خبيثة :

والشغل هميىش  عشان خالص من هنا وراحي اان الىل هبقى مس ئوةل عن الرشكة

 ابمس فريد بيه مش صفوت بيه ..

 مث امكلت بسخرية :

 هللا يرمحه وحيسن اليه

 انور :

 انىت قولىت ملكل

 سعاد ابابتسامة خسرية :

اه يوم ماجات ىل البيت بعد ماخرجت من املستشفى قولتلها عىل الورق الىل 

 مضته بتاع القرص والرشكة واخريااااااااا خلصت مهنا

 غيظ وكره :مث امكلت ب 

مكنتش اتوقع ان مؤمن عزام يطلع راجل اوى كده وايخدها وجيرى بهيا عىل 

املستشفى ويفضل جنهبا كامن لغاية ماخترج ونفس اليوم الىل خترج فيه جيى يطلهبا 

من معها وجييب املاذون ويتجوزها وجييب لها شقة تعيش فهيا يعىن غلط معاها 

 واحد واطى ايانور مش دا واعرتف بغلطه واجتوزها ايريتك اخرتت
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 بس تصدق اان حلد دلوقىت مااعرفش امشعنة مؤمن عزام الىل اخرتته

 انور بغضب يشع من عينيه :

 حساب قدمي كنت حباول اخلصه بس شلكه لسه خملصش

مصتت سعاد مل يكن هيمها ان تعرف هذا الامر بقدر فرحهتا بتخلُصها من مكل مث 

  الاوراق الىت تريدها ..دقائق وطلبت سعاد من السكرترية لك

 سعاد بتذكري :

 اه حصيح انت قولت لنيفني امبارح ان اان الىل قولت كل عىل ماكهنا

 انور :

 ال ماتقليقش ىه فني دلوقىت

 سعاد :

 ىف القرص تالقهيا انمية

 مث امكلت بقلق :

اخلوف لكه من بنىت ايانور حاسة اهنا مش هتسكت عىل الىل حصل دا مش 

 مطمنة لها

 ر وعيونه تلمع بشدة :انو 

 ما اان قولت لها عايز اجتوزها وساعهتا مش هتعرف تعمل حاجة

 سعاد :
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 وىه مش راضية ابلعافية يعىن

 وبعدين انت وشطارتك بقى حاول تقنعها وساعهتا جهوزهاكل

 ابتسم انور عىل مالهما مث تركها ورحل ..

 

ادلاخل حىت وجدت وصلت هنا اىل الشقة الىت توجد هبا مكل وما ان دلفت اىل 

غرفة مكل مغلقة من ادلاخل فابتسمت حبزن عىل حال صديقهتا وخوفها من اخهيا 

.. 

 هنا وىه تدق ابب غرفة مكل :

 افتحى ايمكل اان هنا ومؤمن مش هنا

 فتحت مكل ابب غرفهتا وقالت بلهفة :

 انىت كنىت فني مشيىت وس بتيىن ليه

 هنا :

 معلش ايلوكة كنت مع مؤمن بــ ......

 اكدت ان تمكل حىت قاطعهتا مكل حبزم :

هنا لو مسحىت ماجتبيش سرية البىن ادم احليوان دا مش عاوزة امسع امسه وال 

 اعرف اى حاجة عنه

 هنا حبزن :
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وهللا ايمكل مؤمن مظلوم امسعيه بس وشوىف السبب الىل خاله يعمل كدا انىت 

 معرك ماكنىت قاس ية كدا

 مكل برصخي :

ه انىت معندكيش دم , بقوكل اخوىك قتلىن ابحليا خرسىن مظلوم ايه وقاس ية اي

حياىت اان مبوت ىف لك دقيقة بتعدى عليا ومش عارفة اخد حقى منه حىس بيا 

ايصاحبىت اان موجوعة اوى واان شايةل ابنه وال بنته ىف بطىن واان عارفة الطريقة الىل 

 جه بهيا , معرك ماهتحىس بيا صدقيىن

 هنا بدموع وحزن :

سفة ايحبيبىت مزتعليش اان وهللا حاسة بيىك وقلىب واجعىن عشانك وصدقيىن اان ا

 مش هسيبك ابدا همام حصل

 حاولت هنا ان ختفف عهنا فقالت مبرح وىه متسح دموعها :

 كنىت بتعمىل ايه بقى والبسة الاسدال دا ليه

 مكل بعيون محمرة من كرثة الباكء :

 الىل اان فيه دا عىل خريكنت بصىل وبدعى ربنا خيرىج من الابتالء 

 هنا بطريقة طفولية :

ايهنار ابيض ومالكتيش ليه دا اان حمرضة كل فطار ملوىك وىف مربة فراوةل كامن 

 معقوةل مكل قدرت تقاوم مربة الفراوةل كدا عادى ال اتغريىت ايلوكة

 مكل ابابتسامة حزينة :
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 هتفضىل عيةل

 هنا بضحك :

  مني كامن بيقوىل كدا حلسن متوتيىن وال حاجةحىت انىت بتقوليىل كدا بالش اقوكل

املهم يلال افطرى عشان ساعتني كدا وهنزنل نروح نطمن عليىك وعىل البيىب عند 

 دكتورة جحزت كل عندها

 مكل بعصبية :

 وبعدين معاىك انت قاصدة ختنقيىن وتتعبيىن

 هنا :

عىل س نة هللا  ال ايمكل اان قاصدة ارحيك احنا دلوقىت ىف امر واقع انىت متجوزة

ورسوهل وحامل والزم تكشفى عىل البيىب وتطمىن عليه النك تعبانة جدا ومرهقة 

وجسمك خاسس لك دا بياثر عىل البيىب ايحبيبىت وممكن ميوت ىف بطنك القدر 

 هللا

 مكل بال وعى :

 ايرب ميوت اان وهو

 هنا حبزن :

انس بتمتىن نعمة بعد الرش عليىك ايحبيبىت وبعدين بالش تقوىل كدا ايمكل ىف 

 اخللفة دى وممكن يعملوا املس تحيل بس عشان يشوفوا عيل من صلهبم
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ظلت هنا قرابة الساعة حتاول ان تقنع مكل ان تتناول فطورها وبعدها يذهبوا 

 للطبيبة وىف الهناية استسلمت مكل لالكم هنا ..

 ىف املطار اكن مؤمن جيلس ىف احد الاماكن سارح وشارد يبتسم بني احلني

والاخر حيامن يتذكر مالم اخته عن مكل ولكن رسيعا ماتغيب الابتسامة عن وهجه 

حيامن يتذكر نظرة مكل القاس ية هل وخوفها ورعهبا منه واختفاهئا عنه طول الوقت ىف 

غرفهتا حىت هو حياول ان حيتفظ مبالمح وهجها حىت التغيب عن ابهل ابدا وال 

 يعرف السبب ..

  ملح خشص ايىت من بعيد ..جفاة هنض من ماكنه حيامن

 مؤمن بفرح وبصوت عاىل :

 مكـــاوى ..

 

 

 

 

 

 

 

 السابعالفصل 
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 مؤمن بفرح وبصوت عاىل :

 ماكوى ..

 ارسع مؤمن اىل حيث يوجد صديقه واحتضنه بشدة ..

 مؤمن :

 وحشتىن اياىخ ايه الغيبة دى

 ماكوى ابابتسامة فرحة :

 حاسس ان اان ابنك وراجع من برا

 مؤمن :

 ابىن وصاحىب واغىل الناس عندى كامن

 ماكوى برتيقة :

بس بس حلسن اان قلىب رهيف ودمعىت قريبة وهغرق كل املطار دموع .. ايه 

 ايمؤمن اجلو دا

 مؤمن :

 تصدق انك عيل رمخ وفصيل

 ماكوى بضحك :

 خالص ايمع ماتزعلش انت واحش ىن اكرت مليون مرة

 واقع بس خدىن عىل اى مطعم مهوت من اجلوع اخوك
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ذهب االثنان اىل حيث س يارة مؤمن وقادها مؤمن اىل احد املطامع الىت اكان 

 يرتددان علهيا سواي ..

 مؤمن بضحك :

 ايعيىن ايابىن هام مكنوش بيالكوك ىف كندا وال ايه

 ماكوى وهو يبتلع الطعام :

 احسب عليا اللقمة بقى

 مؤمن :

 لك نفس الطريقةهللا يقرفك اياىخ بتفكرىن بواحدة بتتلكم وىه بتا

 ماكوى وهو يغمز بعينه :

 واحدة ماىش ايمع يسهلوووووو

 مؤمن بسخرية :

 دماغك ماتروحش بعيد اياخواي اان اساسا اجتوزت

اكن ماكوى يرشب ماء وماان مسع هذه امجلةل من مؤمن حىت القى املاء لكه ىف وجه 

 مؤمن ..

 مؤمن ابرف :

 خيربيتك اياىخ ايه الارف دا

 :ماكوى بدهشة 
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 انت اجتوزت جبد وال بتش تغلىن

 مؤمن وهو ميسح وهجه :

 دا موضوع يطول رشحه هحكهوكل ابلليل عىل رواقة

 املهم هرتوح عىل شقتك وال هرتوح فني

 ماكوى :

 انت راحي فني

 مؤمن :

 اان عندى شغل ىف الرشكة

 ماكوى :

 متام اوى اىج معاك هناك افضل قاعد معاك لغاية ماختلص وبعدين اروح اانم

اصىل برصاحة هلاكن ولو سبتك دلوقىت هصيع وهلف مرص حتة حتة مش هبطل 

 صياعة وىف الاخر هنام ىف الشارع عادى

.. 

ظلوا يتناولوا الطعام ويتحدثوا الكثري من الوقت حىت هنضا االثنان من ماكهنم اىل 

 رشكة مؤمن ..

ى ىف اذهنا ىف النادى اكنت نيفني كعادهتا جترى ابقىص رسعة وىه تضع املوس يق

 ورمغ ذكل تفكر ىف موضوع مكل وصورهتا اماهما التغيب ..

 وقفت نيفني جفاة حيامن وجدت صديقهتا ساندى تنتظرها ..
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 نيفني وىه تهنج بشدة :

 اييييه الىل جايبك النادى بدرى كدا مش عوايدك

 ساندى :

 جياكل ايصاحبىت ..

 مث وىه تنظر عىل نيفني الىت تهنج بشدة وتتصب عرقا :

 ايييييه الىل انىت بتعمليه دا ىف نفسك دا ..

 دا امسه عذاب مش رايضة

 نيفني :

 اااااه دا انىت جياىل بقى

 ساندى :

 شاطرة عرفتهيا لوحدك , يلال اقعدى عاوزاىك

 جلست نيفني مع صديقهتا عىل احدى الطاوالت ابلنادى ..

 ساندى :

 هااااا احىك يلال الرس الىل تعبك ومموتك كدا

 وىه تنظر بعيدا :نيفني 

 رس ايه مفيش حاجة احكهيا

 ساندى وىه تقرتب مهنا :
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 مكل مثال

 نظرت لها نيفني بدهشة وقد اتسعت حدقتا عينهيا بشدة :

 انىت عرفىت ازااااى

 ساندى بسخرية :

اان مااعرفش اى حاجة بس بقاىل كتري البشوف مكل الهنا وال حىت ىف القرص 

 سيت ان ىف حاجة حصلت وانىت خمبياهاوانىت مش بتجيىب سريهتا خالص ف 

شوفىت بقى ان ىف رس انىت مدرايه بس شلكه كبري اوووى النه خمليىك تعبانة ومش 

بتبطىل تفكري وبعدين بعرف انك خمبية حاجة او ىف حاجة تعباىك لو لقيتك بتحاوىل 

 تتعىب نفسك وجتهدهيا عشان متفكريش

 نيفني وىه تتهند بشدة :

 ييينيبعدين ايساندى بعدي 

اان دلوقىت مااقدرش احكيكل حاجة بس لو جه وقت مناسب صدقيىن هحكيكل 

.. 

عىل اجلانب الاخر ىف احدى العيادات النسائية اكنت مكل جتلس وىه متسك بيد 

تت هنا كأهنا ختتبا بداخلها وللحظات بدات تشعر ان هذا املاكن ليس ماكهنا واهنا ا

اىل هناك خطا وان لك من حولها ينظروا الهيا نظرة سيئة ابلرمغ اهنم اليعرفون عهنا 

 شيئا
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ودون ان تشعر بدات تتحسس بطهنا برقة شديدة اكهنا تتطمنئ عىل نصفها الصغري 

 فقد اجعبت بشلك لك من اكن موجود من الفتيات ..

 هنا وىه تشد قبضهتا عىل يد مكل :

 الىل هنا شلكهم عسول ازاى جيننواشايفة ايلوكة البنواتت 

 نظرت لها مكل ابابتسامة ابهتة ومل تتحدث ..

 بعد وقت ليس بقصري جاء دور مكل لتدلف اىل غرفة الطبيبة ..

وما ان دلفت مكل حىت اندهشت بشدة من منظرها فاكنت الطبيبة صغرية ىف 

 السن ومجيةل ورش يقة ومالحمها جذابة ترحي من ينظر الهيا ..

 ابتسامة مداعبة :هنا اب

 ايه اينورا لك البنواتت احللوين الىل بيكشفوا برا دول

 نورا اببتسامة عذبة :

 عسالت خالص عقبال مااشوفك زهيم كدا

 هنا بطفولية :

 ايااااارب نفىس يبقى عندى بييب عسول كدا والعب بيه

 نورا بضحك :

 ايعيىن تلعىب بيه وهللا هيصعب عليا

 الت :مث اس تدارت جتاه مكل وق
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 مش تعرفينا عىل القمر

 هنا :

دى ايس ىت مكل تبقى مراة مؤمن اخواي ودى ايلوكة دكتورة نورا جارتنا ىف الفيال 

 الىل جنبنا وطول الهنار والليل مصدعاىن بصوت اللكب بتاعها

 نورا بدهشة :

 بهتزرى ! بقى مؤمن عزام اجتوز

 الىل مفيش ىف دماغه غري شغهل يتجوز

 هنا بضحك :

 بقى ومش اى حد دا مكل حصبىت الانتيخشوفىت 

 وىه جاية الهناردة عشان حامل وهتابع معاىك عىل طول

 نورا :

 اهال ايمكل اترشفت بيىك هاااا بقى ايه الاخبار

 اكنت مكل تنظر لها نظرة خوف وامل ومل تتحدث ..

 شعرت نورا خبوفها فقالت هبدوء :

 دا انىت ىف الشهر الاكمماتقلقيش ايحبيبىت هو اول محل بيبقى فيه خوف ك

 فرت دمعة من عني مكل فاابتعدت بعيوهنا عهنا ومل ترد ..

 هنضت نورا من ماكهنا وقالت :
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 طب يلال بينا نشوف البيىب احللو دا اخباره اييه

نظرت مكل لهنا خبوف شديد فنظرت لها هنا نظرة اطمئنان فهنضت مكل من 

 ماكهنا مع الطبيبة ..

 ع االثنان اىل ماكهنم مرة اخرى ..بعد دقائق من الكشف رج

 نورا :

البييب زى الفل خالص بس انىت الىل حصتك مش حلوة وجسمك ضعيف الزم 

هتمتى ابلكك شوية انىت بتالكى التنني دلوقىت ايمكل وشلك ىف حاجة مضايقاىك 

وماثرة عليىك ودا بياثر عىل البيىب بردو اان هكتب كل عىل ادوية وممكالت غذائية 

 متى بهياالزم هت 

 مث امكلت بضحك :

 وملا تيجى اتىن ماتبقيش جتيىب البت دى معاىك

 هنا :

 بالش انىت حلسن تصحى بكرا ماتالقيش بوتشا بتاعك دا

 وحياتك ايمكل ىف واحدة تسمى لكهبا بوتشا

 نورا بضحك :

 مالكيش دعوة ايرمخة ويلال امىش عشان عندى انس عاوزة تكشف

 هنا بطريقة مضحكة :

 رد احنا ماش يني اصال , بت رمخةمن غري ط
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 اكنت مكل منذ ان دخلت ذكل املاكن مضطربة وخائفة

 مل تتحدث ومل تنطق حبرف فقط تتحسس بطهنا برقة ابلغة

ظلت يدها تتحسس ذكل املاكن بسعادة التعرف سبهبا وكرهت هذه املشاعر 

 بشدة حىت اهنا مل تنتبه ملا اكن يقال بني الطبيبة وهنا

 ا خارج العيادة وذهبوا اىل احدى الاماكن ..مث هنضت مع هن

__ 

دلف ماكوى مع مؤمن اىل الرشكة واكن لك من هناك حييونه برتحيب وابابتسامة 

 فرحة ..

 ماكوى بطريقة مضحكة :

 شكرا شكرا حببكوا لككوا

 مؤمن بضحك :

 خيربيتك اياىخ وهللا الواحد اكن مفتقدك

 ان دلفا االثنان اىل مكتب مؤمن حىت نظر ماكوى للك ىش ابانهبار ..ما 

 ماكوى بصفري :

ايييه ايمع الشغل العاىل دا اسيبك وارجع الاقيك عامل لك دا انت ايه مكنتش 

 بتعمل حاجة ىف حياتك غري شغكل وال ايه

 مؤمن وهو جيلس عىل كرىس مكتبه :
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 الشغل وبسما انت عارف صاحبك بقى دماغه متربجمة عىل 

 جلس ماكوى هو الاخر وقال :

 ما اان بعد مااصفى شغىل ىف كندا هفتح رشكة هنا بردو وهنافسك وهفلسك

 مؤمن بضحك :

 براحتك ايمع بس انت تعاىل

 مث ابانتباه :

 انت قولت ايه هتصفى اييه

 ماكوى :

 هس تقر ايمؤمن مش راجع اتىن خالص كفاية كدا

 مؤمن بفرحة  :

ايماكوى وان شاء هللا حتقق هنا احسن من الىل حققته هناك  ايووووووة كدا بقى

 ميت مرة

 ماكوى :

 بقوكل ايه عاوز اجحز ىف فندق اجحز فني

 مؤمن :

 وشقتك

 ماكوى :
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 صباح اخلري ما اان بعهتا قبل مااسافر وهدور ىل عىل واحدة قريب

 مؤمن :

واخىت ابيتة مع  اه حصيح طب بص الهناردة تبات ىف الفيال بتاعىت متام اىم مسافرة

 مراىت ىف شقىت

 ماكوى ابس تغراب :

 وماكل ابتسمت وانت بتقول مراىت كدا

 مؤمن ابابتسامة :

 اصلها جديدة عليا املهم متام كدا

 ماكوى :

 واثق ان مفيش حد ىف الفيال وال هيتعمل معااي الصح

 مؤمن بضحك :

ى مالم ال ايمع متقلقش اان هخلص شغىل وهاخدك عىل هناك حنىك عشان عند

 كتري اووووى وحمتاجك فيه وبعدين اسيبك تنام وهحجزكل بكرا ىف اى فندق

 جفأأة انقطع حديهثم حيامن دلف الهيم صديقهم امحد اذلى يعمل برشكة مؤمن ..

 امحد بفرح :

 واان اقول الرشكة مالها مضلمة ليه قصدى منورة ليه

 اياهال ابدلماغ العالية
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 محد هللا عىل السالمة ايماكوى

 اكوى :م

 حبيب قلىب وربنا ليك واحشة ايض

 امحد :

 اخبار كندا ايه

 ماكوى :

 بتسمل عليك اخبارك ايه واخبار اجلواز ايه

 امحد :

 زى الفل .. ايه انت اجتوزت وال لسه

 ماكوى بطريقة مضحكة :

 عيب عليك اان اجتوز من بدلى بت جدعة كده تقف جنىب تبقى حبيبىت امال ايه

 مؤمن بضحك :

 اجل يعىن لك الىل هناك دول حمدش لفت انتباهكال اير 

 ماكوى هبيام :

 لكهم مقرات ايض ايمؤمن حاجة كده رز بلنب هملبية بس بردو مااجتوزش مهنم

 مث التف اىل امحد وقال :

 جبت اكم عيل بقى ايابومحيد
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 نظر لها امحد وبدا يبتلع ريقه بصعوبة ومل يرد ..

 

 

 الثامنالفصل 

 

 :مؤمن بضحك 

 ال ايراجل يعىن لك الىل هناك دول حمدش لفت انتباهك

 ماكوى هبيام :

 لكهم مقرات ايض ايمؤمن حاجة كده رز بلنب هملبية بس بردو مااجتوزش مهنم

 مث التف اىل امحد وقال :

 جبت اكم عيل بقى ايابومحيد

 نظر هل امحد وبدا يبتلع ريقه بصعوبة ومل يرد ..

 مؤمن وهو يغري املوضوع :

 وى هريجع ويس تقر هنا ايامحد وهيبدا شغل هناماك

 امحد :

 ايوووووة بقى ايماكوى الواحد اكن مفتقدك وهنا احسن كل بكتري

 ظلوا يتحدثوا بعض الوقت حىت غادر امحد ليمكل معهل وتركهم وحدمه ..
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 ماكوى :

 اان سبتك تضيع ىف الالكم قدامه مبزاىج , ايه بقى سكتىن ليه

 مؤمن :

ص الىل فيه مكفيه , مراته مش بتخلف واملوضوع دا مأأثر فيه الن هو مش انق

 اوووى

 ماكوى :

ايه دا جبد وهللا مااعرف اصل بقاهلم كتري متجوزين وحبسب عندمه عيال .. 

 اممممم طب مايتجوز اتىن ايه املشلكة

 مؤمن :

انت هتس هتبل انت كامن ما انت عارف انه بيحهبا وبميوت فهيا من اايم اجلامعة 

 امن بتحبه جبدوىه ك

دا ملا ماما بتعزمه عندان ىف البيت هو ومراته ببقى ابصص علهيم اكىن بتفرج عىل 

فيمل رومانىس حهبم هادى كدا عارفني بعض اوووووى اياىخ طريقة مالهمم مع 

 بعض بيمكلوا بعض ىف الالكم بميوتوا ىف بعض وتقوىل يتجوز

 ن وهو قاىلوعىل فكرة بقى ىه عرضت عليه كدا واحلت عليه كام

 بس طبعاااا من ورا قلهبا وهو ميقدرش يبص لغريها اصال

 ماكوى بضحك :

 ايه ايمع دا تميور وشفيقة ربنا يرزقهم ابذلرية الصاحلة
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 املهم خلص بقى شغكل عشان هلاكن تعب وعاوز اانااام ..

عيادة الطبيبة حىت اخذهتا هنا اىل  عىل اجلانب الاخر ماان خرجت هنا ومكل من

 احدى الاماكن الهادئة عىل النيل ..

 مكل :

 انىت جيباىن هنا ليه احنا مش هرنوح البيت

 هنا ابابتسامة مرحية :

واحشك البيت اوى يعىن ما انىت قاعدة فيه ليل هنار خلينا نشم هوا شوية وبعدين 

 انىت وحشاااااىن

 مكل ابابتسامة ابهتة :

 وحش اياخىتمتشوفيش 

 هنا وىه تنظر عىل النيل :

 ايه رايك ىف منظر النيل حلو مش كدااا

 مث اس تدارات الهيا :

 ش هبك اووووى ايمكل

 مكل بعدم فهم :

 ش هبىى ازاى ايهنا

 هنا :
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كبري اووووى زى قلبك وهادى اووووى زى طبعك والىل حواليه ميقدروش 

ات وحشة وعاوزين يعكروه يعيشوا من غريه رمغ ان ىف انس كتري برتىم فيه حاح

 بس بردو هيفضل صاىف وبينفع الىل حواليه

 وسبب ىف اهنم لسه عايشني وانس كتري بتحسدان عليه

 مكل بعيون دامعة :

فاكرة ملا قولىت ىل اخر يوم ىف ادلراسة انك حاسة اننا هنتقابل اتىن وكتري 

 اوووووى

 هنا بضحك :

 ادينا هنفضل عايشني مع بعض طول العمر

 وهو تبتعد بعيوهنا عهنا :مكل 

 انىت هتفضىل صاحبىت واقرب حد ليا ىف احلياة دى طول العمر بس

 هنا بقلق :

 بس ايه

 مكل :

 بس اان نفىس الاىق فرصة عشان ابعد عن احلياة الىل اترميت فهيا دى

 هنا :

 فاكرة ايمكل ملا قولتيىل ان ساعات ربنا بيبتىل الانسان املؤمن
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 يقدر يتحمل ويصرب اد ايهابتالءات عشان يشوف ه 

 وان الابتالءات دى بيبقى وراها فرح كبري اوووووى

 وان الىل بيصرب ويتحمل ربنا بيفرحه اوووووى ..

 مكل بباكء مرير :

بس الابتالء دا كبري اوى ايهنا دا قىض عىل حياىت ومس تقبىل واتذليت اوى اان 

 حصىل اكرت حاجة ممكن تذل اى بنت وتكرسها

 هنا بتاثر :

 انىت معرك ما كنىت ضعيفة كده ايمكل انىت مؤمنة ابهلل

 وعىل فكرة وهللا اخواي ماوحش كده حاوىل تسمعيه وقوليهل

 الىل جواىك اش متيه وارضبيه وارصىخ ىف وشه وعيطى جامد

 بس متحبسيش نفسك كده وتتعىب ابلشلك دا

 وامحدى ربنا ان الىل حصل دا اكن مع مؤمن واجتوزتوا عىل طول

 نا جناىك من العذاب الىل كنىت عايشة فيهيعىن رب 

 مكل ومازالت تبىك :

 املوضوع مش سهل اوى كده زى ماانىت شايفاه

 دا عذاب كبري اوووى ايهنا عذاب اان مش قده

 هنا وىه تنظر بقوة ىف عيوهنا :
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ادى نفسك فرصة تشوىف احلياة الىل ربنا اختارهاكل دى عامةل ازاى ميكن تكون 

ىل هتعيش هيا بعد احلياة الوحشة الىل كنىت حمبوسة جواها شوية احلياة احللوة ال

حتمل ومترد عىل الىل حصكل هتقدرى تشوىف احللو وبس وعيونك بعد كده 

 هرتفض تشوف الوحش

طول ما احنا عايشني مؤمنني ابهلل وواثقني ان مالناش غريه هنقدر نتحمل ونعدى 

 اى ابتالء بس حاوىل ايمكل

 ؤمن ورحيى نفسك بقىولو ماقدرتيش اقتىل م

 مكل بضحك وىه متسح دموعها :

 اهو دا الىل انقص بس تصدىق فكرة اهو اخلص منه وارحيه من احلياة

 هنا بغمزة عني :

صدقيىن هتحبيه اوى وهيجيكل وقت تقوىل فيه اان كنت عايشة ازاى قبل كده 

 من غريه , اخواي دا امتىن اجتوز واحد زيه

 هنا بسخرية :

 ووووى دلرجة انك مش قادرة تشوىف الغلط واملصيبة الىل معلهاانىت بتحبيه ا

 هنا :

ال ش يفاها ايمكل بس عشان عارفة اخالقه وتفكريه واسلوبه ورجولته واحرتامه 

لغريه وانه معره ماارتبط ببنت وحضك علهيا وداميا يقوىل اان بشوفك ىف عيون لك 
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ل كدا وهو مش عارف هو البنات قبل ماامعل اى غلط لك دا خمليىن واثقة انه مع

 بيعمل ايه بس امسعيه ..

 نظرت لها مكل نظرة مطوةل ومصتت ومل تتحدث ..

__ 

ىف ذكل القرص بعدما عادت نيفني من النادى وجدت وادلهتا ىف انتظارها جتاهلهتا 

 متاما واكدت ان تصعد اىل غرفهتا حىت اوقفهتا وادلهتا ..

 عاد :س

 نيفني عاوزة اتلكم معاىك

 نيفني وىه تس تدير الهيا :

 اان جاية هلاكنة من النادى ومهوت واانم

 سعاد :

هو انىت ايبنىت مش هتبطىل العادة الوحشة دى مش عشان حاجة مضيقاىك تتعىب 

 جسمك كدا دى مش رايضة الىل بتعملهيا دى

 دا امسه عذاب

 نيفني :

  جبد مهووووت واانملومسحىت قوىل الىل عاوزاه الىن

 سعاد وىه تقرتب مهنا :
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بىص ايحبيبىت انىت بنىت واان اكيد خباف عىل مصلحتك ومس تقلبك ونفىس اشوفك 

 سعيدة ومبسوطة ىف حياتك

 نظرت لها نيفني بالمباالة ومل ترد ..

 سعاد بدون مقدمات :

 انور جدد طلبه اتىن وعاوز يتجوزك

 نيفني ابانفعال :

اان مش هخلص منه ابدا , مش قولتهل ال مليار مرة هو ايييه  هو ىف ايييه بقى ,

عاوز مىن ايه قوليهل مش هتتجوزك ايماما قوليهل لو اخر راجل ىف ادلنيا بردو مش 

 عاوزاه

 سعاد بغضب :

انىت متفرعنة عىل ايه ايبت انىت الراجل بيحبك جبد وعاوز يتجوزك ودخل من 

ىك واحنا موافقني وشايفني انه هيسعدك الباب وطلب ايدك كتري اوى مىن اان وابو

 انىت رافضة ليه

 نيفني ابس هتزاء :

 هيسعدىن .. اان لو اجتوزت البىن ادم دا حياىت لكها هتبقى عذاب

دا واحد لك حياته ومهه الوحيد الفلوس وبس وبيبىن حياته وسعادته عىل حساب 

يسعدك دا غريه مبيفكرش الا ىف نفسه ويتحرق اى حد ىف ادلنيا وتقوليىل ه 

 هيخىل حياىت حجمي
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 مث تركهتا وغادرت اىل غرفهتا وتركهتا اتلك ىف نفسها غيظا من مالهما ..

__ 

عىل اجلانب الاخر ما ان اهنىى مؤمن معهل ىف الرشكة حىت هنض من ماكنه ليغادر 

نه عىل احدى ارائك املكتب برفقة صديقه ولكنه جفاة انتبه اىل ماكوى اذلى انم ماك

.. 

 مؤمن بدهشة :

 ايعيىن ايابىن دا انت شلكك ميت

 ذهب اليه ببط مث اندى عليه بصوت عاىل :

 ماكااااااااااااااااااااوى

 هنض ماكوى من ماكنه مفزوعا ونظر اليه وقال :

 ىف ايه ىف ايه اان فني

 مؤمن وهو يضحك بشدة حىت ادمعت عينيه :

 بيكانت منت امىت حمستش 

 ماكوى :

 هللا خيربيتك خضتىن واملصحف

 منت وانت مشغول ىف كوم الورق الىل اكن قدامك

 مؤمن :
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 طب اان خلصت يلال بينا عشان تروح

غادر مؤمن وماكوى الرشكة متجها اىل الفيال الىت يسكن فهيا مؤمن مع عائلته وما 

 ان وصلوا حىت نظر هل ماكوى وقال :

حد هيجى عشان منظرى مش هيبقى متام  متاكد ان مفيش حد جوا وال ىف

 خصوصا انك مش هتبات معااي

 مؤمن :

 ايمع متقلقش يلال بس عشان تسرتحي شلكك تعبان اوووى

 دلف مؤمن وصديقه اىل داخل الفيال فوجد اخلادمة مبفردها ..

 مؤمن :

 ازيك ايدادة دا اان فكرتك روحىت بيتك

 انعام :

 حده امال فني هناال ايابىن اروح ازاى واسيب البيت لو 

 مؤمن :

 هنا ىف شقىت

 املهم دا ماكوى صاحىب فكراه

 انعام بتذكري :

 اااااااه مش دا الىل سافر يش تغل ىف بالد برا
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 ماكوى بضحك :

 ايووووون هو دا شوفىت بقى حلو ازاى معندكيش عروسة

 انعام بضحك :

 جنيب كل دا انت صاحب الغاىل

 مؤمن :

  روىح اسرتحيى ىف بيتكابسط ايمع .. بىص ايدادة انىت

 وماكوى هيبات هنا الهناردة وابذن هللا ملا نرجع هنتصل بيىك

 انعام :

 ماىش ايحبيىب اهو ابملرة اطمن عىل بنىت

 ماكوى :

 بس قبل مامتىش ايست اللك امعىل ىل لقمة الكها احسن هلاكن من صباحية ربنا

 ماان غادرت ادلادة املاكن حىت نظر هل مؤمن بضحك وقال :

 انت هتنام وال هتالك

 ماكوى :

 الك الاول قبل مااانم

 وبعدين يلال احكيىل الالكم الىل كنت عاوز تقوهل الصبح

 ايييييه املوضوع الىل مضايقك وشاغل تفكريك اوووى كدا ..
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__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسعالفصل 

 مؤمن وهو يتهند بشدة :

 دا موضوع كبري مش هقدر احكيه دلوقىت

 لك انت وانم واسرتحي

 وبكرا ان شاء هللا ابقى احكهيوكل هرنوح من بعض فني يعىن
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غادر مؤمن فيال عائلته اتراك ماكوى مبفرده لينعم ابلراحة بعد عناء السفر مث قاد 

 س يارته اىل شقته ..

الطريق اكن شارد هامئ حزين وابتسامة مجيةل مرسومة عىل شفتيه لكام تذكر  طوال

 مكل ال يعرف ماالشعور املس يطر عليه ولكن اكنت بداخهل مشاعر متضاربة ..

وصل مؤمن اىل شقته وما ان دلف اىل ادلاخل حىت وجد املزنل هادى للغاية 

 اتصال هبنا ..وغرفة مكل مفتوحة فااس تغرب بشدة مث امسك هباتفه واجرى 

اكنت هنا مازالت جتلس مع مكل عىل النيل يتحدثوا ويتناولوا الطعام ومل يشعروا 

 ابدا مبرور الوقت مث جفاة انتهبت اىل هاتفها ..

 هنا وىه تنظر عىل الهاتف :

 دا مؤمن بيتصل

 مصتت مكل ومل تتحدث ..

 هنا :

 ايوووة ايمؤمن

 مؤمن :

 ايوة ايهنا انتوا فييييني

 هنا :

 نا برا ايمؤمناح 

 مؤمن :
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 ايووووة برا فني يعىن وايه الىل خرجوا من البيت اصال ايهامن

 هنا :

 ملا هنيجى هحكيكل ايمؤمن

 مؤمن :

 طب انتوا فني اىج اخدكوا

 هنا وىه تنظر ملكل اجابته :

 احنا فني

 نظرت لها مكل نظرة مبعىن الختربيه ..

 هنا :

 احنا جايني اهو ايمؤمن

 اخته اهنا التريد ان تعرفه ماكهنم حىت التزنجع مكل .. فهم مؤمن من نربة

 مؤمن حبدة :

 طب يلال تعالوا دلوقىت حاال ايهنا مسعاااااااىن

 ما ان اغلقت هنا االتصال مع مؤمن حىت هنضت من ماكهنا وقالت :

 يلال بقى ايلوكة احنا ااتخران اووووى

 مكل :

 ال اان هقعد شوية كامن
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 هنا :

 ااتخر اوووووى مينفعش كدا ييال بيناايمكل جبد الوقت 

 مكل بعند :

 بقوكل شوية كامن ايهنا بدل مااروحش البيت دا خالص

 جلست هنا مرة اخرى وقالت :

 ال وعىل اييييه نقعد شوية ..

ظلوا جالسني وقت ليس بقصري وهنا خائفة بشدة من رد فعل مؤمن ومكل ال هتمت 

 لالمر كثريا ..

 احدى س يارات الاجرة اىل شقة مكل ومؤمن ..مث هنض االثنان واس تقال 

 ماان وصلت مكل وهنا اىل البناية الىت توجد هبا شقة مؤمن ومكل

 وقبل ان تصعد مكل مبفردها اىل الشقة

 اخربهتا هنا ابهنا ذاهبة اىل الفيال لتحرض اش ياء خاصة هبا وسرتجع بس يارهتا ..

 : مكل خبوف

 وانىت هتس بيىن اطلع فوق لوحدى ايهنا حرام عليىك

 هنا بضحك :

اطلعى لقدرك بقى .. قصدى يعىن ماختافيش دا اان اخواي طيب وعسول وهادى 

 خاااالص .. ساحمىن ايرب
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 مكل :

اان بتلكم جد دلوقىت .. طب خوديىن معاىك ونرجع سوا بس ماتسبنيش معاه 

 لوحدى

 هنا :

يبىت ونورا قالت انك الزم تسرتحيى وبعدين اان هروح واىج ايمكل انىت تعبانة ايحب 

 برسعة ماتقلقيش ايحبيبىت

 ومؤمن مش هيالكك عىل فكرة دا جوزك وهللا

 وبعدين ما انىت عايشة معاه بقاكل كتري وسايبك عىل راحتك خاااالص ..

نظرت لها مكل بنظرة خوف طفولية فاابتسمت لها هنا وقبلهتا من وجنتهيا وتركهتا 

 وذهبت فصعدت مكل اىل الشقة مبفردها ..

__ 

ىف احدى الاماكن الليةل الىت يسهر هبا من يبتعدوا عن هللا ابافعاهلم اكنت انور 

 جيلس عىل احدى الطاوالت حوهل الكثري من البنات والش باب وبيده كأس ..

 احد الاشخاص :

  خيربيتك هتخلص عىل الصناديق الىل موجودة ىف املاكنايه ايانور كفاية رشب ايمع

 انور بسخرية :

 اييييييه ايمع عادل وانت ماكل انت

 انت جايب ىل حاجة من بيتكوا وال دافع ىل حاجة من جيبك
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 عادل :

 حقك عليا ايمع انت حر اان خايف عليك بس

 ظلوا يتحدثوا بعض الوقت حىت جلست جبانهبم احدى الفتيات

 دى مالبس ضيقة وش به عارية تفنت من ينظر الهيا من الش باب ..اكنت ترت

 الفتاة بدلع ومياعة وىه جتلس جبانب انور :

 ايه ايانور عامل ايه

 انور بسخرية وهو ينظر الهيا :

 احسن منك

 الفتاة بضحكة مثرية :

 اكييييييد طبعا هو ىف حد زيك اساسا

 مث قالت بغمزة عني وىه تقرتب اكرث :

 فضل كده كتري دماغك دى مش هتلني ابداايه بقى هت

 انور بزهق :

بىص ايبنىت اان قولت كل وهقولهاكل اتااااىن اان مش ىف ابااىل اى بنت ىف ادلنيا 

غري واحدة بس يعىن لو شوفتيىن برقص وبسهر مع دى ودى اعرىف بردو ان 

 ساعهتا قلىب بيفكر ىف واحدة بس

 ةرحيى دماغك دى احسن تعباىك اوووى الرصاح
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 ويلال قوىم بقى ىف حد هناك بيشاور كل ..

نظرت هل هذه الفتاة نظرة طويةل ومل تتحدث وامنا ابتسمت ابتسامة ابردة مث هنضت 

 من ماكهنا ..

 عادل بضحك :

 وانت مفكر اهنا بكدا هتسيبك دى هتحطك ىف دماغها اكرت

 انور :

 ا دى بت لزقةسيهبا خىل ش يطاهنا يوقعها حتت ايدى وساعهتا هندهما عىل معره

 عادل :

 اان مشوفتش واحد جمنون بواحدة زيك كدا الرصاحة

 وىه مش معرباك اصال وبرمغ كدا سايهبا عادى رمغ انك تعرف تعمل كتري اوووى

 انور بنظرة حب :

 مش مع دى ايعادل .. اان بمتىن اليوم الىل تبقى فيه مراىت

 نفىس اووووى جبد ساعهتا ادلنيا هتضحك ىل من قلهبا ..

__ 

اكن مؤمن جيلس ىف شقته غاضب بشدة من اتخريمه اىل ذكل الوقت وجفاة هنض 

 من ماكنه وعزم عىل ان يذهب اىل ماكهنم حىت لو مل يعرف اين مه ..

 اكد ان خيرج من الشقة حىت وجد مكل امامه مبفردها ..
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دلف اىل غرفهتا حىت تفاجات به وهو مل تنظر اليه مكل وامنا عزمت عىل ان ت

 ميسك يدهيا ..

 مؤمن وهو ينظر لها بقوة :

 انىت اييييييه الىل نزكل من غري ما تس تأأذىن مىن

 مكل بدهشة نظرت هل بتحدى وقالت :

وانت مني اساسا عشان اس تاذن منك وقت مااحب اخرج من هنا هخرج براحىت 

 وادخل براحىت انت وال حاجة اصال

 سحب يدها من قبضته الا اهنا مل تس تطع فنظرت هل وقالت :حاولت ان ت 

 انت ماسكىن كده ليه ايبىن ادم انت

 اوعى ايدك عاوزة ادخل اوضىت

 قرهبا مؤمن اليه للغاية ونظر بقوة ىف عيوهنا وقال :

 انىت مراىت عارفة يعىن ايييييه

 يعىن قبل ما خترىج وتدخىل تبقى قيالىل

 انىت مركباه داوبطىل بقى الوش اخلشب الىل 

اان لغاية دلوقىت سايبك عىل راحتك وليل هنار قافةل الاوضة عليىك ال بشوفك وال 

اعرف عنك حاجة ومش عارف خايفة مىن اوى كده ليه ماانىت بقاكل كتري عايشة 

 معااي وحماولتش مرة واحدة اضايقك
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ت ايتديىن فرصة اعرفك الىل حصل اياما هعرفك الىل حصل بطريقىت الىن زهق

 برصاحة

مكل ابارتعاش من نظرة عينيه وقربه مهنا هبذه الطريقة فهىى مل تعتاد ان تكون قريبة 

من اى رجل اىل هذا احلد ومل ينظر الهيا خشص بقوة هكذا من قبل قالت وىه 

 حتاول ان تبدو قوية :

 انت الظاهر مش عارف انت معلت ايييييه

 بس متقلقش هاخد حقى منك لو همام حصل

 وهو يقرهبا منه اكرث : مؤمن هبمس

 هتاخدى حقك مىن ازاى قوليىل ..

عىل فكرة انىت مراىت واان ممكن امعل اى حاجة براحىت وخصوصا لو مع بنت 

جبامكل وانوثتك ايريت تديىن فرصة اتلكم معاىك واحكيكل لك حاجة وانىت كامن 

 حتكيىل وتعيطى وخترىج لك الىل ىف قلبك ونبدا بعدها صفحة جديدة

رضبت محرة اخلجل وجنتهيا من مهسه لها برمغ تعهبا وحزهنا الا اهنا تبدو ىف مكل و

 غاية امجلال وىه جخالنة :

عاوزان نفتح صفحة جديدة تبقى بتحمل اان اساسا مش هقفل القدمية الا ملا اخليك 

تكره نفسك واعيشك اايم ىف عذاب زى مااان عيشت ابلظبط ساعهتا بردو مش 

 ديدةهفتح معاك انت صفحة ج

.. 
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اكنت تتحدث ومؤمن مبتسم الشعوراي ومركز بقوة ىف عيوهنا مما اربكها وجعل 

 خدودها حتمر بشدة ..

اكنت حتاول ان تزنع يدهيا من قبضته ولكهنا مل تس تطع النه اكن سارح وهامئ هبا 

 حىت اهنا بكت من شدة خوفها وكسوفهاااااا ..

 يدهيا .. انتبه مؤمن اىل دموعها فرتكها برقة وهو يتحسس

 ارسعت مكل من امامه وىه تبىك وترتعش بشدة حىت دلفت اىل غرفهتا ..

ظل مؤمن واقف ماكنه ويضع يديه ىف جيب بنطاهل وابتسامة جذابة مرسومة عىل 

 شفتيه مث قال هبمس :

 عسل اوووووى البت دى شلكها هتوقعك ايمؤمن

االتصال هبا ولكهنا مل تهند بشدة مث انتبه اىل عدم وجود هنا فامسك هاتفه وحاول 

 جتيبه ..

عىل اجلانب الاخر ذهبت هنا اىل الفيال الىت تسكهنا مع عائلهتا وما ان وصلت اىل 

 هناك حىت وجدت الفيال هادئة للغاية ومل جتد احد ابدلاخل ..

ام امللحق ابلفيال اما ماكوى ما ان اهنىى عشاؤه وذهبت انعام حىت دلف اىل امحل

 ليس تحم ويرحي جسده ..

 دلفت هنا اىل الفيال وصعدت اىل غرفهتا وىه ماتزال ال تشعر

ابى ىش احرضت ماتريده واثناء خروهجا من غرفهتا شعرت حبركة غريبة ىف الفيال 

فاارتشعت بشدة وبدات رضابت قلهبا تزداد خوفاااا واكدت ان تغادر الفيال برسعة 
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خشص ما خيرج من امحلام عارى الصدر ويسرت نصف جسده  الا اهنا وجدت

 مبنشفة ..

 سقط من يد هنا ما اكنت حتمهل ونظرت هل بصدمة وزهول وجفاة

 رصخت بصوت عاااااىل مث سقطت عىل الارض مغش يا علهيا ..

 

 العارشالفصل 

 

سكهنا مع عائلهتا وما ان وصلت اىل هناك حىت وجدت ذهبت هنا اىل الفيال الىت ت 

 الفيال هادئة للغاية ومل جتد احد ابدلاخل ..

اما ماكوى ما ان اهنىى عشاؤه وذهبت انعام حىت دلف اىل امحلام امللحق ابلفيال 

 ليس تحم ويرحي جسده ..

 دلفت هنا اىل الفيال وصعدت اىل غرفهتا وىه ماتزال ال تشعر

ريده واثناء خروهجا من غرفهتا شعرت حبركة غريبة ىف الفيال ابى ىش احرضت مات

فاارتشعت بشدة وبدات رضابت قلهبا تزداد خوفاااا واكدت ان تغادر الفيال برسعة 

الا اهنا وجدت خشص ما خيرج من امحلام عارى الصدر ويسرت نصف جسده 

 مبنشفة ..

 جفاةسقط من يد هنا ما اكنت حتمهل ونظرت هل هنا بصدمة وزهول و 

 رصخت بصوت عاااااىل مث سقطت عىل الارض مغش يا علهيا ..
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ُصدم ماكوى مما حدث واقرتب مهنا ليطمنئ علهيا ولكنه مل يلمسها وملا وجدها غابت 

عن الوعى مل حياول ان يفيقها وامنا ارسع اىل غرفة مؤمن الىت سينام هبا وارتدى 

 تصاهل مبؤمن ..ثيابه عىل جعاةل وخرج من الفيال ابمكلها مث اجرى ا

ظل ماكوى ىف الشارع ينتظر مؤمن مل يرد ان ينتظره ابدلاخل حىت التفيق هنا 

 وختاف منه ومن وجوده وبعد وقت قصري اىت مؤمن ..

 مؤمن بقلق :

 ىف ايييييه ايه الىل حصل وواقف ىف الشارع لييييه

 ماكوى :

 ادخل بس الاول اطمن عىل البنت عشان امغى علهيا

 ادلاخل وظل ماكوى ابخلارج .. ارسع مؤمن اىل

ما ان دلف مؤمن اىل ادلاخل حىت وجد هنا ملقاة عىل الارض وحتاول ان تفيق 

 جفلس جبانهبا ..

 هنا ابمل ىف راسها اثر وقوعها عىل الارض :

 اان فني

 مؤمن وهو حيملها عىل يديه ويضعها عىل احدى الارائك :

 انىت ىف البيت ايهنا ماكل ايه الىل حصل

 وتذكرت ماحدث فقالت بصوت عاىل :هنا 

 احلق ايمؤمن ىف حراىم ىف البيت
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 مؤمن بضحك :

 يعىن انىت امغى عليىك وخليىت الراجل ىف نص هدومه عشان مفكراه حراىم ..

دا مش حراىم ايهنا دا صاحىب ولسه راجع من السفر الهناردة واكن عاوز ماكن 

 يبات فيه عشان ابع شقته خفليته يبات هنا

 تعاىل هنا انىت ايه الىل جابك هنا اساسا وبعدين

 هنا ابحراج :

 جبد صاحبك ما انت مقولتليش وبعدين كنت جاية اجيب حاجات ليا

 مؤمن :

طيب يلال هاىت احلاجات الىل عاوزاها ويلال نروح عشان الراجل واقف براا 

ايعيىن وشه محمر من الكسوف خيربيتك كسفتيه وهو اصال جبح معرى ماشوفته 

 يتحسد ..كدا 

 اكدا ان خيرجا من الفيال حىت اوقفها مؤمن وقال :

 بس انىت ازاى معرفهتوش ايهنا

 ااااااه انىت بقاكل س نني مشفهتوش بس هو متغري اوووى كدا يعىن

 هنا ابحساس :

 هو دا صاحبك الىل سافر كندا من اكم س نة كدا

 مؤمن :
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 ايووووة ايبنىت دا ماكوى

 من يدها ما اكنت حتمهل ..بدا قلب هنا خيفق بشدة وسقط 

 مؤمن اباسغراب :

 ايه دا انىت لسه داخية وال ايه

 هنا وىه جتلس عىل الارض وجتمع ما سقط مهنا :

 فعال شلكه متغري اوووى ايمؤمن معرفتوش

خرجا االثنان اىل خارج الفيال فوجدا ماكوى يقف ابخلارج وما ان رامه حىت ابتعد 

 شوائية وهو حمرج للغاية ..بعينيه عهنم وبدا هيندم شعره بع 

 مؤمن بضحك :

 ادخل يلال ايمع انم معلش قلقناك

 ماكوى ومازال عىل حالته :

 اان اسف ايانسة بس وهللا اخوىك الىل قاىل ان مفيش حد هيجى

 نظرت هل هنا ابابتسامة عىل احراجه وقالت :

 اان الىل اسفة مكنتش اعرف ان ىف حد جواااا

 اخل برسعة ..تركهم ماكوى ودلف اىل ادل

 مؤمن بضحك :

 خيربيتك ايش يخة اان اول مرة اشوفه حمرج كدا , ايبنىت دا جبح
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 تهندت هنا بشدة ونظرت هل وقالت :

 طب يلال بينا عشان مكل لوحدها زماهنا قاعدة تعيط ..

تذكر مؤمن مكل وبدا يبتسم بشدة حيامن تذكر ماحدث مث قاد س يارته اىل حيث 

  ..شقته الىت يسكهنا مع مكل

___ 

اما مكل ما ان دلفت اىل غرفهتا حىت اغلقهتا علهيا من ادلاخل وبدات تبىك و 

 ترتعش بشدة من الكسوف واخلوف ..

خوفها من مؤمن وتذكرها لتكل الليةل الكئيبة وكسوفها الشديد منه ومن نظراته 

 القوية جتاهها ..

 حسس يدهيا من اثر ملسة مؤمن لهابدات تبىك بشدة وىه تت 

 وجفاة ابتسمت وىه تبىك التعرف هل جنت ام ماذا ؟

 اكنت مشاعرها متضاربة التعرف ماالشعور املس يطر علهيا

 لكن بني لك هذا اكنت مجيةل للغاية وىه تبتسم بعد الباكء ..

 مكل وىه حتدث نفسها هبمس :

حاسة اىن مش خايفة منه ومرحتاهل هو اان ماىل كدا مكسوفة كده لييييه وبعدين ليه 

 ميكن من مالم هنا وال عشان حماولش يتعرض ىل من بعد اليوم دا

 مث هنضت من ماكهنا جفاة وقالت :

 ال ايمكل دا مش بىن ادم متنسيش الىل معهل ومتس بيش حقك همام حصل
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 مث امكلت هبمس شديد :

 واوعى حتبيه ايمكل اوعى

توضات وارتدت اسدالها ورشعت ىف اداء صالهتا دلفت اىل امحلام امللحق بغرفهتا 

 تناىج رهبا ان خيفف مهها واملها ..

___ 

 ىف ذكل القرص اذلى يسكنه مع مكل برفقة زوجته وابنته  ..

اكنت نيفني ىف غرفهتا ترتدى ثياهبا وتضع مكياهجا اس تعدادا مهنا لتخرج من القرص 

.. 

 تدلف اىل غرفهتا : سعاد وىه

 وبعدين بقى ىف اخلروج بتاع لك يوم دا مش هنخلص بقى

 نيفني بسخرية :

عادى ايسعاد هامن خبرج بدل ماافضل قاعدة هنا افكر ىف القرف الىل هببته وممكن 

 من كرت التفكري اموووت

 سعاد ابنفعال :

مش شايةل مه ايبنىت ش يىل املوضوع دا بقى من دماغك زماهنا عايشة حياهتا عادى و 

حاجة وانىت اتعبة نفسك وخالص وبعدين ىه معرها مااكنت هتمك اوووى كدا دا 

 انىت كنىت بتغريى مهنا

 نيفني وقد اتسعت حدقتا عينهيا قالت بزعيق :
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 انىت ازاى كدا ال جبد ازاى كدا

 انىت دمرىت مس تقبلها وخلتهيا تفقد حياهتا ابحليا وكرستهيا

 ها لك دا وعادىورسقنا فلوسها ورشكهتا وقرص 

 دا تالقهيا بمتوت ىف اليوم الف مرة

 سعاد بغضب :

بىص بقى اينيفني اان صربت عليىك كتري ماختلنيش اترصف معاىك بطريقة مش 

 هتعجبك وايريت متفتحيش موضوع البت دى اتىن

 انىت فامهة , بدل مااخفهيا خالص من احلياة لكها

 نيفني وىه تقرتب مهنا :

 وى كدا !انىت بتكرههيا اوو

 طب قوليىل بقى هتعمىل ايييه ايماما

 هتخفهيا ازاى

 سعاد ابابتسامة رش  :

 مش اان الىل هعمل انور هو الىل هيعمل

عاد مؤمن  نظرت لها نيفني بدهشة واتسعت حدقتا عينهيا بشدة ومصتت ومل ترد ..

 من الطعام ىف طريقهم , وما ان دلفوا اىل الشقة وهنا اىل املزنل بعدما احرض الكثري

 ومكل مسعت صوهتم حىت اس تجمعت جشعاهتا وقالت هبمس :



 

105  
 

هنا شلكها جات معاه يبقى هو راح جييهبا وطاملا هنا برا بقى اطلع اديهل فوق دماغه 

 عشان مايكررش الىل معهل دا اتىن

طعام حىت وجدا مكل اكن مؤمن يتحدث مع هنا ويامتزح معها ويتخانقوا عىل ال

 اماهمم ..

 مكل بزعيق :

بص بقى ايبتاع انت لو كررت الىل معلته دا اتىن اان هكرهك ىف اليوم الىل اتودلت 

 فيه اان اخرج وقت مااعوز وارجع وقت مااعوز ماىش

 واوعى تكون فاكرىن مكسور ة اجلناح ال اان هاخد حقى منك

 مؤمن ميسكها من ذراعها ..مث نظرت هل ابمشزئاز واس تدارت لتذهب فوجدت 

 مؤمن وهو يقرهبا منه :

 اان اهو كررت الىل معلته اتىن هاااا هتعمىل ايه

 نظرت هل مكل بدهشة مث نظرت لهنا مبعىن انقذيىن ..

اكنت هنا تقف بزهول ما ان رات مكل اماهما وىه حتدث مؤمن هبذه الطريقة 

مكل تكل النظرة حىت وُزِهلت اكرث من طريقة مؤمن معها وما ان نظرت لها 

 اقرتبت مهنم وقالت :

 ىف ايييه ايمؤمن ماتسيهبا

 مل يرد علهيا مؤمن وامنا نظر ملكل نظرة اخافهتا مث قال :
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اان لو عاوز امعل حاجة هعملها ومش الباب الىل مس تخبية وراه دا الىل همينعىن 

 يعىن ولو خرجىت ىف يوم من البيت من غري اذىن هزتعىل مىن اوى , انىت مراىت

 تس تاذنيىن قبل ما تطلعى من هنا

 واان اوافق او ال

وبعدين انىت واحدة حمرتمة ومرتبية ومتدينة وعارفة ان ربنا امر بكدا وبالش تتعودى 

انك تس تقوى كدا عشان انىت شلكك عسل وبنت زى القمر ومش اليق عليىك 

 كدا خالص ..

 رهل بقوة :مكل بعيون دامعة افلتت يدها من قبضته وقالت وىه تنظ

 اان بكرهك

 مث ذهبت اىل غرفهتا مرسعة ..

 هنا بزعل :

ايييه الىل انت معلته دا ايمؤمن حرام عليك دى فهيا الىل مكفهيا , ادهيا كرهتك 

 اكرت من الاول

 مؤمن :

 الىل بعمهل دا الىل هيخلهيا حتبىن اان عاوزها خالص ايهنا

 لك الىل فات ومش عاوزها وعاوز ابدا حياىت معاها من اول وجديد ونفىس تنىس

 ختاف مىن او تعتربىن مش موجود ىف احلياة

 هنا ابس تغراب :
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 الىل معلته دا مش هيحبهبا فيك ابلعكس

 مؤمن ابابتسامة جذابة :

 اان عارف اان بعمل اييييه

 بس بقوكل ايييه ىه عنهيا لوهنا ايييه

 هنا بضحك :

 ايلهوووووى عىل اجلنان

احة بس تقريبا ساموى كدا لون السام بس ساعات حمدش عرف حيدد لوهنم الرص 

 تبقى البسة ايشارب الاىق عنهيا لونه

 مؤمن حبب :

اصلهم حلوين اوووى الرصاحة وىه بتبص ىل وبزتعق ببقى رسحان فهيم ومش 

 مركز معاها خالص

 نظرت هل هنا وحضكت بشدة :

 اان عارفة ان اخواي جمنون ايعيىن عليىك ايمكل

 مؤمن :

بقى ىه تقريبا بتس تقوى وانىت موجودة بتتحاىم فيىك مىن غري كدا املهم بىص 

 متقدرش تفتح ابب الاوضة وانىت مش هنا فاانىت من بكرا مش هتباىت هنا اتىن

 هنا وىه تتهند :
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 انوى عىل ايه ايمؤمن مش مطمناكل عاوز من البت ايييه

 مؤمن ابابتسامة وهو ينظر عىل غرفهتا :

 عاوز احهبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلادي عرشالفصل 

 مؤمن ابابتسامة وهو ينظر عىل غرفهتا :

 عاوز احهبا

 نظرت هل هنا ابابتسامة فرحة مث قالت :
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عىل فكرة ايمؤمن مكل اكنت حابسة نفسها ىف اوضهتا طول الوقت وىه جبد تعبانة 

 الىل ارصيت عشان ومبتبطلش عياط وكامن مش اكنت عاوزة خترج اصال واان

 تشوف البيىب عامل ايه ونطمن عىل حصهتا عند دكتورة نورا

 مؤمن :

عارف اهنا خمرجتش من نفسها وانك انىت الىل معلىت كدا وهعدهياكل املرة دى انىت 

 كامن بس لو مكنتش معلت كدا اكنت هزتعل

 هنا بعدم فهم :

 هزتعل .. مني قاكل كدا ؟

 مؤمن :

 كرهااااىن وعاوزة ترضبىن كامنبىص ايهنا ىه دلوقىت 

 بس من جواها مبسوطة اهنا لقتىن هممت راحت فني وجات منني

 دا هيفرق معاها اوى الن احلب اهامتم

 ايهنا دى خالص نىص التاىن مراىت رضيت بقى وال ال

املهم انه هيجى اليوم الىل تعرف فيه اان معلت كدا ليييه وساعهتا هتحبىن بس بعد 

 مااكون عشقهتا

 نا وىه تتهند بشدة :ه 

 ربنا يسرت اان قلقانة عليكوا انتوا االتنني
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بس جبد بمتىن من قلىب انكوا حتبوا بعض وتعيشوا حياة روميو وجوليت وابقى 

 غريانة كدا من حبكوا

 ابتسم مؤمن لهنا مث نظر للطعام وقال :

 اان هاخد الكى وانىت خدى الككوا وادخىل ملكل

 دهتا انمئة عىل فراشها ومهنارة من الباكء ..دلفت هنا اىل غرفة مكل فوج

 هنا حبزن حلزهنا :

خالص ايلوكة بقى ماتزعليش نفسك مؤمن ميقصدش حاجة هو بس قلق عليىك 

 ايحبيبىت

 مكل وىه تشهق من الباكء :

 شوفىت اكن ماسكىن ازاى وبيخوفىن

 هيعمل فيا ايييه اتىن اان بكرهه ايهنا بكرهه

 :هنا وىه اتخذها ىف حضهنا 

خالص بقى ايلوكة انىت مسعىت بنفسك ادلكتورة قالت ان الزعل بيخىل جسمك 

 هلاكن وتعبان وان دا بياثر عىل البيىب

ظلت هنا حتتضن مكل بعض الوقت وىه تربط عىل كتفها حبنان حىت ابعدهتا عهنا 

 ببط ونظرت لها وقالت :

 يلال عشان انلك اان جايبة كل الالك الىل بتحبيه

 دموعها : مكل وىه متسح
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 ايوووة يلال انلك عشان اان جعانة اوى

 هنا بضحك :

 ايجمنوووونة انىت مش كنىت لسه بتعيطى وزعالنة

 مكل بطفولية :

 اجوع يعىن واتعب واموت

 هنا بضحك :

 بعد الرش عليىك ايلوكىت ابلهنا والشفا ..

__ 

طعاهمم جلسوا يتحدثوا ويضحكوا اكنت هنا  بعدما انهتت هنا ومكل من تناول

 حتاول ان تزيل اخلوف والامل والتوتر اذلى احتل مكل

 و جفاة وجدوا ابب غرفة مكل يدق ..

 مكل خبوف قالت بتلعمث ىف الالكم :

 هو جاى اتىن ليه هزيعق ىل اتىن

 هنا وحتاول ان تكمت حضهتا :

مؤمن هرلكزي دا طيوب  ال ايحبيبىت متخفيش وبعدين انىت ليه حمسساىن ان

 خاااالص

 هنضت هنا من ماكهنا وفتحت الباب ..
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 مؤمن وهو حياول ان خيتلس النظر لدلاخل :

 انىت رمخة ليه مكنتش عاوزك انىت الىل تفتحى

 هنا بضحك :

 ماىه مكنتش هتفتح كل ايمؤمن انت ايابىن راعهبا

 مؤمن وهو يتهند حبب قال بدون شعور :

 وتضحىك معاهاايخبتك قاعدة بتتلكمى 

 هنا بدهشة :

 نعم ..

 مؤمن حبرج :

 اقصد خدى الش يكوالاتت دى ليىك ولهيا

 مث اشار اىل احداهام وقال :

 دى لهيا ايهنا مش ليىك وخدى انىت التانية

 هنا :

 امشعنة

 مؤمن :

 وانىت ماكل امعىل الىل بقوكل عليه وخالص
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والته الىت رفضت ما ان غادر مؤمن ودلفت هنا اىل ادلاخل اعطت مكل الش يك

 ان اتخذها ىف الاول الا بعدما علمت ان هنا من اشرتهتا ..

ما ان فتحت مكل الش يكوالتة الىت اكنت مفتوحة سابقا حىت وجدت ورقة صغرية 

 بداخلها انتظرت اىل ان انمت هنا حىت فتحهتا وقرات مابداخلها ..

وووى ولو هنا ) متبقيش تبصيىل اتىن وانىت بزتعقى عشان عيونك حلويني اوو

 مش موجودة كنت معلت حاجة تكرهك فيا اكرت

 اان حببك عىل فكرة ( ..

جخلت مكل كثريا حىت امحرت وجنتهيا ودق قلهبا برسعة وال تعرف السبب مث 

 خبات الورقة ىف ماكن ما وانمت والابتسامة عىل شفتهيا ..

__ 

عىل اتصال من ماكوى فارتدى ثيابه وغادر املزنل بعدما  ىف الصباح استيقظ مؤمن

 القى نظرة عىل غرفة مكل فوجد اهنم مازالوا انمئني

 ىف احدى املطامع عىل النيل اكن ماكوى جيلس ىف انتظار مؤمن

 مؤمن  :

 ااتخرت عليك

 ماكوى :

 براحتك اان لسه جاى من شوية ورشبت قهوة بس مس تنيك نفطر سوااا

 و ينظر ىف ساعته :مؤمن وه
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 انىت متصل بيا بدرى ليه كدا

 ماكوى بسخرية :

 بدرى ايه ايمؤمن امال انت برتوح رشكتك امىت ؟

 وبعدين قولت نفطر سوا بدل ماافطر لوحدى

 مؤمن :

 احسن بردو اطلب لنا فطار حلو كدا عشان عندى مالم كتري عاوز احكهيوكل

 ديث ..طلب االثنان الفطار وبدا يتداولوا اطراف احل

 ماكوى :

 هاااا بقى ىف ايييه

 مؤمن وهو يتهند بشدة :

 ليةل واحدة غريت ىل حياىت ايصاحىب

 مصت ماكوى ليس متع هل ..

 مؤمن :

عارف رشكة صفوت جروب الىل امسها كبري ىف السوق وطول الوقت بتنافس 

 رشكىت

 ماكوى :

 اكيييد دا اكن صاحهبا راجل شغهل عاىل اووووى
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 بري الرصاحةامسع عهنا مالم ك 

 مؤمن :

الراجل دا اكن رشكته بتنافس رشكىت من اايم مااباب الىل يرمحه اكن ماسك الشغل 

الراجل دا مات هو ومراته من كذا س نة وساب الرشكة لبنته الوحيدة وىه 

لالسف مبتفهمش اى حاجة ىف شغل الرشكة بعدها جه معها ومراته وبنته عاشوا 

 لرشكة وىه متعرفش اى حاجة عن شغل الرشكةمعاها ومن ساعهتا وهام مسكوا ا

املهم من اكم شهر اكن ىف صفقة املفروض امتها مع الرشكة دى تعرف بقى مني الىل 

 مس ئول عن الرشكة دى واملفروض امت الصفقة دى معاه

 ماكوى :

 مييني

 مؤمن بسخرية :

 انور منري

 ماكوى بدهشة :

 مييييني .. اكيد بهتزر

 مؤمن :

زيك كدا ومفهمتش بيعمل ايه هناك بس ملا روحت هناك لقيته اان كنت مس تغرب 

 ىف مكتب رئيس جملس الادارة بنفسه

 ال وايييه اكن بيلكمىن بتعاىل اوووى
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املهم قرر ان الصفقة دى مش همت ىف الرشكة وهمت ىف شقته واان رحت هناك 

ك وايرتىن مارحت غدر بيا ابلقوى رشبىن مادة ُمسكرة ايماكوى حاجة كدا تغيب

عن العامل بس انت شايف لك حاجة قدامك متام بس ختليك تغلط من غري ماحتس 

وبعدين سابىن هو والناس الىل اكنوا معاه ونزلوا وبعدها بشوية لقيت بنت داخةل 

 الشقة وبعدها ........... مث مصت ..

 ماكوى وهو يتهند :

 هببت ادلنيا طبعا

 مؤمن وهو ينظر بعيدا :

جنىب وغرقانة ىف دهما جريت بهيا عىل املستشفى وحالهتا حصيت لقيهتا متهبدةل 

اكنت فظيعة عياط ورصخي وبعد فرتة كبرية وىه ىف املستشفى ادلكتور بلغىن اهنا 

 حامل

 ماكوى بصدمة :

 ومعلت اييييه

 مؤمن :

يوم مااكنت خارجة من املستشفى مشيت وراها لغاية القرص الىل عايشة فيه 

ها قالهتولها وقلىب اتقطع عشاهنا بوظت لها حياهتا اكرت ومسعت الالكم الىل مراة مع 

 ما ىه ابيظة من غري مااحس

 يوهما طلبت املاذون واجتوزهتا وعايشني ىف شقىت
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 وطلعت بنت الراجل الىل كنا بتلكم عنه دا

 ماكوى بغضب :

 ايابن ال ........... ايانور ايمنري هو منساش الىل حصل عاوز ينتقم وخالص

 وز ييرتىب جبدالواد دا عا

 مؤمن خبنقة  :

خمنوق منه خنقة سودة رحت هل الرشكة يوهما ورضبته وهددته اىن مش هسيبه 

 بس وال اهمت

 ماكوى :

 كنت حاسس وهللا انه مش هيسيبك ىف حاكل ايمؤمن

 بس وهللا الجيب كل مناخريه الارض

 مؤمن وهو يتهند بشدة :

اعرف الاول صفته ايييه عشان  اان لوكنت عاوز انسفه كنت معلهتا بس اان عاوز

 ميسك رشكة ابحلجم دا ودخلها ازاى اصال

 ومني مسح هل يقعد ىف مكتب رئيس جملس الادارة وعىل كرس يه

 ماكوى :

 والبنت حالهتا ايييه دلوقىت

 مؤمن وهو يتهند بشدة :
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 كرهااااااىن اوى مش طيقاىن

كة والقرص حبسن بس صعبانة عليا اوى ايماكوى مضوها عىل ورق تنازل عن الرش 

 نية واان نفىس بس ارجع لها حقها

 ماكوى بغضب :

 ايوالد ال.......... هو لسه ىف انس كدا

 ماتقلقش ايصاحىب ابذن هللا حقها هريجع لها

 مؤمن :

عارف ايماكوى بس بردو الزم اعرف ايه عالقة انور ابلرشكة دى وليييييه خيليىن 

 امعل ىف البنت دى كدا ..

 جرس هاتفه اذلى يدق برمق هنا ..قطع حديث مؤمن 

 هنا بصوت مضطرب :

 احلق ايمؤمن ماما رجعت من السفر ..

____ 
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 الثاين عرشالفصل 

 

ىف فيال عائةل مؤمن تدلف وادلته اىل ادلاخل معها ابنة اخهتا ولكن عالمات 

الفيال هادئة للغاية وال يوجد هبا  الاندهاش ارتسمت عىل وهجها جفأأة حيامن وجدت

 احد ..

 انيسة وادلة ) مؤمن وهنا ( وىه حتدث ابنة اخهتا :

 ايه دا اي ليان امال الوالد فني وانعام فني , معقوةل مؤمن نزل رشكته دلوقىت !

 طب اطلعى كدا شوفهيم ىف اوضهم وال ال

 صعدت ليان اىل غرفهم وبعد دقائق رجعت اىل انيسة ..

 ليان :

 حمدش فوق خالص ايخالتو

 انيسة ابس تغراب :

 هيكونوا راحوا فني عىل الصبح كدا



 

120  
 

 جذبت انيسة هاتفها واتصلت هبنا ..

اكنت هنا انمئة جبانب مكل ىف غرفهتا مسعت صوت هاتفها يدق عدة مرات مل تقوى 

 عىل الرد وىف الهناية استسلمت وردت دون ان تنظر للمتصل ..

 هنا بصوت انمئ :

 الو

 ة :انيس

 ايوة ايهنا انىت فني

 هنا ومازالت عىل حالهتا :

 اان انمية مني معااي

 انيسة بدهشة :

 انمية ! اان امك ايهنا انىت فني

 هنضت هنا من ماكهنا مفزوعة وقالت :

 ايوة ايماما اان انمية ايحبيبىت ىف البيت هكون فني يعىن

 انيسة بصدمة :

 هامننعم .. انىت فني ايبت انىت اان ىف البيت اي

 هنا بصدمة ردت بتلعمث :

 ىف البيت .. اان اان اان كنت عند واحدة صاحبىت وراحت عليا نومة
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 انيسة ابانفعال  :

 دقايق وتكوىن قداىم ايهنا مسعاىن مث اغلقت الهاتف ىف وهجها

 هنضت هنا من ماكهنا مرسعة واجرت اتصال مبؤمن ..

 هنا بصوت مضطرب :

 فر ..احلق ايمؤمن ماما رجعت من الس

__ 

 اكن مؤمن مازال جيلس مع ماكوى حىت وجد اتصال من هنا ..

 مؤمن هبدوء :

 ايه املشلكة يعىن ايهنا ماتتخضيش كدا

 هنا عرب الهاتف :

ازاى يعىن ايمؤمن بقوكل ماما رجعت من السفر وراحت الفيال ودورت عليا 

ها اىن ىف البيت وعرفت اىن كدبت علهيا واتعصبت مالقتنيش واتصلت بيا وقولتل 

 عليا وقالت ىل الزم تكوىن قداىم حاال

 مؤمن :

 خالص اان هاىج اخدك ونروح لها سوا

 ماان اغلق مؤمن الهاتف مع هنا حىت نظر ملاكوى وقال وهو يهنض من ماكنه :

 معلش ايماكوى اان ماىش بقى عشان ماما رجعت من السفر والزم اروح لها
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 اكوى بضحك :م

ايهنار ايجدع لو كنت لسه انمي دللوقىت ولقيت الست الوادلة طبت عليا اكن زماىن 

 متسمل للحكومة تسلمي اهاىل

 مؤمن بضحك :

 ومكنتش هاىج اخدك عىل فكرة كنت هسيبك تغري جوا هناك

 املهم انت هتعمل ايه الهناردة

 ماكوى :

فلوىس عىل حساىب ىف البنك  حشنت عربيىت من كندا وجياىل الهناردة وكنت بعت

 هنا هروح اشوف معلوا فهيم ايه وبعدين اصيع شوية واتصل بيك اشوفك فني

 مؤمن :

 متام اوووى سالم ..

___ 

اما هنا ما ان اهنت اتصالها مع مؤمن مل تس تحمل ان تنتظره وامنا ارتدت ثياهبا عىل 

دون ان خترب مكل الىت اكنت ماتزال انمئة مث اس تقلت  جعاةل وخرجت من املزنل

 احدى س يارات الاجرة اىل فيال عائلهتا ..

استيقظت مكل من نوهما فوجدت ان هنا ليست ىف غرفهتا خرجت تبحث عهنا ىف 

 الشقة ابمكلها ولكهنا مل جتدها ..

 وصل مؤمن شقته لياخذ هنا وما ان دلف اىل ادلاخل حىت وجد مكل امامه ..
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 مكل خبضة :

 انت انت انت بتعمل ايه هنا

 مؤمن ابابتسامة :

 انىت الىل بتعمىل ايه برا اوضتك الكهف بتاعك مش خايفة اخطفك

 مكل وىه حتاول ان تبدو قوية :

 اان مبخفش منك عىل فكرة وبطل طريقتك دى بقى

 مؤمن وهو ينظر بقوة ىف عيوهنا :

 احلفى انك مابتخافيش مىن

 مكل بكسوف وتوتر :

عىل فكرة انت حاسس اىن ضيعفة ومكسورة اجلناح عشان كدا بتتعامل ابلثقة 

 دى بس عىل فكرة اان اقوى مما تتخيل

 مؤمن ابابتسامة جذابة :

 مني قاكل اىن حاسس بكدا انىت بتحىس ابلىل حبسه وال ايه

 مكل بغيظ :

 انت ابرد عىل فكرة

 برقة : اس تدارت واكدت ان تذهب حىت وجدت مؤمن ميسكها من يدها

 هو انىت لكىت الش يكوالتة امبارح



 

124  
 

 مكل بكسوف قالت بعند :

 ال

 مؤمن اباحباط :

 جبد .. اممممممم طب ابقى افتحهيا ولكهيا ملا اشرتهيا بعد كدا

نظرت هل مكل نظرة حادة واس تدارت لتذهب فوجدت انه مازال ممسك بيدها ما 

 ان نظرت هل حىت قال هبمس :

 اوووى عىل فكرة انىت عيونك مجيةل

 مكل بكسوف :

وانت ماكل بعيوىن وبعدين بطل متسكىن من ايدى كده انت كررت املوضوع دا 

 كتري واان سكتاكل ماىش اوعى ايدك دى

 ظل مؤمن ممسك بيدها ومل يرتكها وهو ينظر بقوة ىف عيوهنا

.. 

 مكل بكسوف من نظرة عيونه قالت حبدة وتلعمث ىف الالكم :

 بكده يعىن اىن هنىس الىل معلته الوبعدين بقى معاك انت مفكر 

 دا اان بردو هفضل مصممة اىن اخد حقى منك

 مؤمن ابابتسامته اجلذابة :

 ماتقوليىل هتاخدى حقك مىن ازاى
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 نظرت هل مكل بغيظ ومل تتحدث ..

 جتاهل مؤمن نظرهتا وقال هبمس وهو يضع يديه عىل بطهنا :

 البيىب بيكرب ىف بطنك شلكك حلو وانىت حامل

بدهشة من فعلته ارتشعت بشدة من ملس ته لها وزاحت يديه برسعة وقالت مكل 

 خبجل :

انت اتعديت حدودك عىل فكرة اان الىل غلطانة اىن بطلع برا الاوضة بتاعىت 

 وبسمح كل اصال انك تتلكم معااي

اكن مؤمن يس متع لها وهو يتفحصها بعينيه مث ابتسم بشدة ونظر ىف عيوهنا بقوة وقال 

 بغزل :

فكرة اول مرة اشوفك من غري الاسدال زى القمر ايمكل مكنتش متخيل  عىل

 انك ابمجلال دا ايخبىت بيىك

مكل بصدمة نظرت عىل نفسها فوجدت اهنا مبالبس نوهما وشعرها مفرود عىل 

ظهرها فشهت بشدة وارادت ان تزحي يديه عن يدهيا بلك قوة حىت تذهب اىل 

 وجد اهنا جخةل للغاية فرتكها برقة شديدة ..غرفهتا ولكنه مل يسمح لها الا عندما 

 اكدت ان تذهب اىل غرفهتا حىت وجدته يقول بصوت عاىل :

ابقى خلينا نشوفك ماتقفليش الاوضة عليىك وختتفى احسن اان بقيت حبب اوووى 

 ابص ىف عيونك اصلهم حلوين اوووى
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وىه  دلفت مكل اىل غرفهتا واغلقهتا علهيا من ادلاخل مث جلست عىل الارض

جخالنة للغاية وترتعش بشدة وتتحسس بطهنا وىه تتذكر مالمه مث ابتسمت بشدة 

 دون ان تشعر وما ان انتهبت لنفسها حىت قالت بصوت خفيض :

ماتنسيش الىل معهل فيىك ايمكل اوعى تتاثرى ابلىل بيعمهل دا بيعمل كدا عشان 

 ينس يىك الارف الىل هببه

 اوعى حتبيه ايمكل اوعى ..

__ 

 ىف النادى

اكنت نيفني جتلس ىف احدى الاماكن مبفردها سارحة وشاردة للغاية حىت تفيق عىل 

 صوت خشص وهو يقول :

 حىت وانىت رسحانة حلوة

 نيفني خبنقة نظرت هل ومل ترد ..

 انور وهو جيلس :

 هااا بقى اينوان رسحانة ىف ايه ايحبيبىت

 نيفني حبدة :

 بيبتك ىف عينك دا انت معندكش دمح 

 انور وهو يزفر بقوة :

 وبعدين معاىك بقى انىت لك ماتشوفيىن تعامليىن كده
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 نيفني بسخرية :

 وايريت عندك دم

وبعدين قوىل انت مني الىل بيقوكل عىل املاكن الىل ببقى فيه بالقيك انطط ىل ىف 

 لك حتة

 ايه بقى برتاقبىن وال مدام سعاد الىل بتقوكل

 نور وهو ينظر لها حبب :ا

 قلىب الىل بيقوىل انىت فني

 نظرت هل نيفني ابس هتزاء وهنضت من ماكهنا وقالت :

 خليك كدا مع قلبك وعقكل وكبدك ولكيتك دا انت مسخرة

 انور بضحك :

 دا انىت كامن دمك خفيف

 تركته نيفني واكدت ان تذهب حىت وجدته ميسكها من ذراعهيا :

يىن ولو ملرة واحدة اان جبد نفىس اجتوزك اينفني انىت ممكن تديىن فرصة وتسمع 

 احتليىت قلىب وكياىن لكه اان جبد حببك اوووى

 نيفني وازاحت يديه من علهيا قالت وىه تتهند بشدة :

رحي دماغك مىن ايانور اان اس تحاةل افكر جمرد تفكري فيك وانت عارف كويس ليه , 

 ل معرىانت معلت الىل خيليىن اكرهك واخاف منك طو 
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 انور بغضب :

 ما انىت اشرتكىت معاان عايشة ليه دور الربيئة واحنا املذنبيني

 نيفني وادلموع ىف عيوهنا :

 عندك حق بس اان بندم ىف لك اثنية اىن فكرت ىف نفىس وبس

 ودمرت حياة بنت مالهاش ذنب .. ذنهبا الوحيد ان احنا اهلها

 اس تدارت واكدت ان تذهب حىت مسعته يقول :

 عاوزة تعرىف اخبار مكل ايهمش 

 صدمت نيفني من مجلته واس تدارت هل وقالت بلك ثقة :

 لو عاوزة اعرف اكيد مش هعرف منك انت ..

 مث تركته وذهبت ..

__ 

 قبل بعض الوقت

ا عىل ىف فيال عائةل مؤمن اكنت انيسة جتلس وجبانهبا ليان ابنة اخهتا اكنت تنتظر هن

 احر من امجلر ..

 هنا بتوتر وىه تدلف اىل ادلاخل :

 حبيبىت محد هللا عىل السالمة ايماما وحش تيىن اوووى

 وادلهتا وىه تقبلها :
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 هللا يسلمك ايهنا هامن

 هنا :

 حرضتك ليه ماقولتيش انك هتيجى الهناردة كنا اس تنينا حرضتك ىف املطار

 انيسة :

 شلكك حمبتهياش خالصاان قولت امعلها لمك مفاجاة بس 

 املهم مش تسلمى عىل بنت خالتك

 هنا ابانتباه نظرت لها وقالت ابابتسامة صفرا :

 ازيك ايليان

 ليان :

 ازيك انىت ايهنا ايه بقى كنىت فني كدا

 هنا بتلقائية :

 وانىت ماكل انىت .. اقصد كنت عند واحدة صاحبىت

 انيسة بغضب  :

تكدىب عليا وتقوىل انك ىف البيت  صاحبتك مني الىل منىت عندها وخليتك

 وتتخىض كدا ملا تعرىف اىن وصلت

 هنا :
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دى صاحبىت من اايم اجلامعة ايماما وبعدين اان قولت حلرضتك اىن هنا ىف البيت 

 عشان حرضتك مش برتىض اابت عند اى واحدة صاحبىت

 انيسة  :

 اممممممم .. واخوىك فني

 مؤمن وهو يدلف اىل ادلاخل :

 اما محد هللا عىل السالمة ..اان اهو ايم

 انيسة :

 هللا يسلمك ايمؤمن

 مؤمن وهو يتجاهل وجود ليان :

 حرضتك ماقولتيش ليه انك جاية كنت جيت جبتك

 انيسة :

 سيبك من الالكم دا وقوىل ازاى تسمح الختك اهنا تبات برا البيت

 اكدت هنا ان ترد حىت وجدت مؤمن يقول :

 مش حمتاجة تكذىب علهيا ايهنا

 ايماما هنا فعال اكنت انمية عند صاحبهتا وىف شقىت واان كامن كنت ابيت هناك

 اصىل اجتوزت ..

__ 
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 الثالث عرشالفصل 

 مؤمن :

 اصىل اجتوزت ..

 انيسة بصدمة :

 نعم !!
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 هنا بزهول وىه تنظر ملؤمن :

 ايه الىل هببته دا

 يسة ومازالت عىل صدمهتا :ان 

 اجتوزت .. دا جبد ..

 مؤمن :

ايوووة ايماما اان اجتوزت ومكنتش انوى اقول حلرضتك دلوقىت كدا كنت هسيبك 

 تراتىح الاول وبعدين هقوكل

 انيسة :

 ال وهللا كرت خريك ايمؤمن بيه كنت هتقوىل ملا اراتح

 دك اكم عيليعىن اسافر الخىت وارجع الاقيك اجتوزت وايترى بقى عن

 مؤمن :

 ال ىه لسه حامل

 انيسة بصدمة اكرب وقد اتسعت حدقتا عينهيا :

 اجتوزت وكامن حامل واان اخر من يعمل

 كرت خريك ايابىن لغيتىن من حياتك واان لسه عايشة هللا اعمل خمىب ايه اتىن عليا ..

 مث امكلت بنربة حزينة :

 ىك انىت كامنوانىت ايهنا هامن عارفة بردو وال اكن خمىب علي



 

133  
 

 نظرت هنا ارضا ومل ترد ..

 انيسة :

 اممممممممم .. انىت كامن خبيىت عليا

هنضت انيسة من ماكهنا حبزن شديد وقد امتالت عينهيا ابدلموع وصعدت اىل 

 غرفهتا ..

 ليان :

جعبكوا كده انت ازاى تعمل كدا ايمؤمن وايترى بقى تبقى مني الىل اجتوزهتا لقيهتا 

 فني

 :هنا بزعيق 

 وانىت ماكل انىت .. انىت ايبت هبةل وال عبيطة وال شلكك كدا ,

هو اان مش طرداىك اخر مرة كنىت هنا ايه الىل جابك اتىن ايلىل معندكيش رحية 

 ادلم

 وبعدين ىه مني دى الىل لقاها فني دى س تك واتج راسك

 مؤمن بسخرية :

 هو انىت ايه الىل جابك مع ماما ايليان

 : ليان ابابتسامة ثقة

خالتو ىه الىل قالت ىل تعاىل اقعدى معااي حست انكوا بتعملوا بالوى من وراها 

 وكامن قالت ىل انك عاوز تتجوزىن ايمؤمن



 

134  
 

 جفاة انقضت علهيا هنا وامسكهتا بلك قوهتا من شعرها :

بىص بقى ايبنت .... خالىت انىت ابلصالة عىل النىب كدا بكرا مؤمن هيحجزكل 

ا عدل مش عاوزة اشوف وشك هنا اياما وحياتك عندى طيارة بدرى وعىل بدلكو 

 جهننك وهخليىك تندىم عىل اليوم الىل نويىت جتى فيه هنا

 ليان وىه تتاوه بشدة من مسكهتا :

 اوعى ابمتخلفة هتقطعى شعرى ىف ايدك

 ازاح مؤمن هنا من علهيا ونظر لها وقال :

وز ومراىت حامل اجتوز مني .. انىت مش مسعاىن واان بقول خلالتك اىن متج

 هتجوزك ازاى قوليىل

 ليان وىه هتندم شعرها اذلى يُأأملها بشدة :

واان ماىل اان , خالتو الىل عاوزاك تتجوزىن وبعدين عادى الرشع حملل اربعة او 

 ممكن تطلقها عادى تالقهيا اصال مش من مس تواان

 هنا بغيظ شديد :

 س يبىن ايمؤمن شلكى هرجعها بدلمه جثة

 ة علقة من بتوع زمان الىل كنت بدهاكل واحنا صغرييندا انىت عاوز

 فكراها

 نظرت هلم ليان وحضكت بشدة مث صعدت اىل غرفة انيسة ..

__ 
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 ىف النادى ..

 اكن جيلس اندر املعجب وبشدة بنفني يتحدث مع احد الاشخاص ..

 اندر :

 يه لنفني فريدبقوكل ايمحمود هو انور منري يقرب ا

اصىل شوفهتم قاعدين مع بعض ىف النادى وداميا اى ماكن بتكون فيه الاقيه 

 موجود فيه

 محمود :

 انور ايس يدى ماسك رشاكت وادل نيفني الىل اكنت اصال رشاكت معها

 مش عارف بقت بتاعهتم ازاى

 اندر :

هو خطيهبا امممممممم .. يعىن انور املس ئول عن الشغل ىف رشكهتم بصفته ايه بقى 

 او قاريهبا

 محمود :

بص هام تقريبا يعىن مرتبطني النه مالزهما ىف اى ماكن برتوحه بس ساعات كدا 

اشوفها بزتعق هل وتتخانق معاه دلرجة ان ىف انس بتتدخل لنيفني وانور بميسكهم 

 يفرهمم

 مث امكل بضحك :

 زى اخلناقة بتاعتك انت وهو كده معلش بقى شلكه بيحهبا
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 ر بغيظ وهو يتذكر تكل الليةل ..نظر هل اند

 اندر :

 يعىن هو بيحهبا وشلكها ىه مش بتحبه

 وكامن مش خمطوبني ال دول مرتبطني

 محمود ابس تغراب :

 وانت بتسال ليه وماكل هممت بنفني كدا ليه

 اندر وعيونه تلمع بشدة :

 معجب ايمع فهيا حاجة

___ 

  عائلته واجته اىل رشكته ..ترك مؤمن فيال

 اثناء معهل ىف مكتبه دلف اليه امحد صديقه وهو حيمل الكثري من امللفات ..

 امحد :

 بص بقى ايمؤمن الورق دا لكه عاوز امضتك

 وىف ملفات عاوزة ترتاجع كويس

 و ........ اكد ان يمكل حىت قال مؤمن :

 هخلص لك حاجةخالص ايمع قلبك ابيض هو اان انقص , اقعد بس واان 
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اكن مؤمن يتفحص الورق بعناية شديدة ولكام نظر اىل امحد اجلالس امامه جيد انه 

 سارح وشارد وعيونه تلمع كأنه سيبىك ..

 مؤمن :

 ماكل ايابومحيد

 امحد ابانتباه :

 هاااا مفيش حاجة خلصت امللفات

 مؤمن :

 سيبك من الشغل دلوقىت وقوىل رسحان ىف ايه

 واملوضوع اايااه برد

 امحد :

 خمنوق اوووى ايمؤمن دينا صعبانة عليا بقالنا كذا س نة متجوزين

وحلد دلوقىت لك مانروح دلكتور يقول لنا ماتتعبوش نفسكوا مفيش امل وىه 

بتفضل لك يوم تقوىل اجتوز انت مالكش ذنب ىف حاجة وبتحاول متسك نفسها 

 ومتعيطش قداىم بس اان حاسس بهيا وبوجعها

 ه :مؤمن وهو جيس نبض

 طب ماتتجوز ايامحد دا حالل عىل فكرة وبردو ىه تفضل مراتك

 امحد ابانفعال :



 

138  
 

 اجتوز .. ما انت عارف اهنا حب معرى من اجلامعة

 اان حياىت اصال عايشها عشان ىه موجودة فهيا

مااقدرش اختيل حياىت مع غريها اساسا ولو هيبقى عندى اوالد من غريها مش 

 عاوزمه ..

 عنهيا نظرة انكسار او غرية وىه عارفة اىن مع غريها وىه اان مقدرش اشوف ىف

 مش قادرة تعمل حاجة ..

عارف ملا بسمعها بتدعى داميا تقول ) ايرب ارزقىن اباطفال عشان افرح امحد 

 ايرب نفىس افرحه (

احنا بندعى ىف لك وقت وىه بتدعى ابمل فظيع ان ربنا يرزقنا اباوالد وان شاء هللا 

حىت لو حمصلش يبقى اكيد خري لينا ىف ادلنيا وهناخد عليه ثواب كبري ربنا هريزقنا و 

.. 

نظر هل مؤمن ابابتسامة سارحة وهو يتذكر مكل ومحلها وانه ابلرمغ من لك ماحدث 

 اراد هللا ان يرزقه بطفل مهنا فبدات عينيه تلمع بشدة ..

ماكوى انه  اهنىى مؤمن معهل ىف الرشكة مث ذهب للسهر ابحدى الاماكن الىت اخربه

 موجود هبا ..

 مؤمن وهو جيلس ويتهند بتعب :

طبعا انت صايع من الصبح وىف الاخر سهران هنا ومرحي دماغك واان طالع عيىن 

 ىف الشغل
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 ماكوى :

واان ماىل ايمع ىه رشكىت وال رشكتك وبعدين ما اان اكن طالع عيىن برا البدل بطوا 

 قر بقى

 مؤمن :

 ىف ايه هنا يتالك

 ينظر عىل احدى الفتيات : ماكوى وهو

 برصاحة لك حاجة هنا حلوة اطلب الىل انت عاوزه

 مؤمن وهو ينظر ماكن نظر ماكوى :

 اياىخ مل نفسك بقى انت مبتضيعش وقت

 ماكوى وهو يبتسم لها ويغمز بعينه وحيدث مؤمن :

 وامل نفىس ليه اان واحد فاىض ال خاطب وال متجوز ادلع نفىس بقى

 مؤمن :

 طيبات ايماكوى وهتاخد واحدة زيك دلعت نفسهاالطيبون لل 

 ماكوى وهو يس تدير هل :

 انت داميا قافلىن كدا اهو ايمع مش هبصلها

 هاااا بقى معلت ايه مع الست الوادلة

 مؤمن :



 

140  
 

 اول مادخلت من ابب البيت قولت لها اىن اجتوزت

 ماكوى بدهشة  :

 احلف ! ومعلت ايه وقولت لها اجتوزت ازاى ؟

 مؤمن :

دمت وسابتىن وطلعت اوضهتا وجيت ادخل لها اتلكم معاها رفضت سبت لها اتص

 البت اخىت تتفامه معاها

 وبعدين حمدش يعرف احلوار بتاعى دا غري اان ومراىت وانت واخىت وبس

 ماكوى :

 امممممممم .. ربنا يسرتها معاك بقى هتقابل مشالك كتري

 مؤمن وهو يتهند بشدة  :

 ربنا يسرتها معااي

 انت هتبات فني الهناردة املهم

 ماكوى :

فلوىس وصلت من كندا فجزت ىف فندق ابن انس عقبال مااشوف شقة حلوة 

 ومن بكرا هبدا اجراءات الرشكة الىل عاوز افتحها

 مؤمن :

 متام اوى .. اان مهىش اان بقى عشان ميت نوم
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 ومالكش دعوة حبد مل نفسك

 ماكوى بضحك :

 ن انت متجوزما انت راحي تدلع نفسك وال عشا

 مؤمن بسخرية وهو يهنض من ماكنه :

 ادلع نفىس , حقك تتلكم ما انت مش فامه حاجة

 اان ماىش سالم

___ 

 ىف غرفة مكل اكنت تتحدث ىف الهاتف مع هنا وىه ُمنفعةل بشدة  ..

 مكل بزعل :

 عاه لوحدى حرام عليىكيعىن ايه ايهنا مش هتيجى تباىت معااي هتس بيىن م

 هنا عرب الهاتف :

ايمكل ماما جات من السفر الهناردة وزعالنة مىن اان ومؤمن جامد وقاعدة ىف 

اوضهتا ومش راضية تتلكم معااي ولو خرجت وجيت عشان اابت معاىك ممكن 

 حتصل مشلكة

 مكل :

 خالص ايهنا

 هنا :
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نتوا بقالكوا شهور مع ايلوكة مؤمن مش هيالكك ايحبيبىت دا جوزك وبعدين ما ا

 بعض جه جنبك يعىن دا بيحبك عىل فكرة

 مكل بكسوف :

 بيحبىن ازاى يعىن .. خالص خالص روىح انىم

 ما ان اغلقت مكل الهاتف مع هنا حىت قالت بكسوف وبصوت خفيض :

 هو ايه الىل بيحبىن دا .. دا بيكرهىن وبيتعمد خيوفىن

 غلق فعلمت ان مؤمن وصلاثناء حديهثا مع نفسها وجدت ابب املزنل ي

 فبدات ترتعش بشدة وقلهبا ينبض بقوة ..

 جفاة انتفضت من ماكهنا حيامن وجدت مؤمن يدق ابب غرفهتا

.. 
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 الرابع عرشالفصل 

فبدات ترتعش بشدة  جفاة انتفضت من ماكهنا حيامن وجدت مؤمن يدق ابب غرفهتا

 ينبض بقوة ..وقلهبا 

 مؤمن من خلف الباب :

والالك الىل  اان مش عارف انىت لكىت وال ال بس اان جبت الك اهو عىل الباب

 بتحبيه هنا اكنت قالت ىل عليه ابلهنا والشفا

ما ان مسعت مكل صوته حىت ابتسمت وشعرت انه واحشها بشدة ولكهنا نفضت 

 هذه الفكرة برسعة وقالت هبمس :

 بس عاوزة الك اتىنهو اان الكت 

 البنات احلامل دول بيالكوا كتري اوووى

انتظرت مكل بعض الوقت حىت شعرت ان مؤمن غري موجود ابخلارج مث فتحت 

 ابب غرفهتا هبدوء شديد حىت اليشعر هبا مث اخذت الطعام ودلفت لدلاخل ..

 ىف غرفة مؤمن

عينيه وبدا  ابدل مالبسه وتناول طعامه وذهب لينام فوجد ان النوم هرب من

 يبتسم وهو يتذكر مكل ..

 مؤمن :
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 وبعدين بقى ما اان كنت مهوت واانم

 وبعدين معاىك بقى ايمكل انىت مابتغبيش عن ابىل ابدااا

 تهند بشدة مث هنض من ماكنه جفاة حيامن تذكر شيئا ما ..

اكنت مكل ىف غرفهتا اهنت تناول طعاهما وجتلس عىل فراشها تبتسم حبب وال 

 بب وتضع يدهيا عىل بطهنا تتحسسها برقة وحتدث طفلها هبمس :تعرف الس 

 هو انت هتبقى نونو حلو كدا ش به الىل شفهتم ىف عيادة ادلكتورة

 بس تعرف اىن مش عاوزة اعرف انت بنت وال ودل عاوزاها مفاجاة

 مث تهندت بشدة :

تعرف ان ابابك مزعلىن اوووى فضلت مس تنية طول معرى اىن اجتوز حد بيحبىن 

ىف احلالل وتبقى حياتنا طبيعية وجنيب بيهبات كترية اوووى بس حصل الىل 

 معرى ماتوقعته

 الظاهر ان حياىت معرها ماهتكون طبيعية

ادمعت عينهيا بشدة مث انتفضت من ماكهنا جفاة حيامن وجدت مؤمن يدق ابب 

 غرفهتا للمرة الثانية ..

 مؤمن :

 افتحى ايمكل

 مكل خبوف قالت بصوت خفيض :

 فىت ايهنا بقى دا الىل كنت خايفة منهشو 
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 مؤمن بضحك :

 ماختافيش اان جايب كل ش يكوالته وكنت عاوز ادهياكل

 مل يسمع اى رد ..

 مؤمن خببث :

 طيب براحتك خليىك حمبوسة كدا اان سايب كل الش يكوالته اهو

 ذهب مؤمن من امام ابب غرفهتا اىل ماكن قريب ولكهنا التراه ..

 مكل ان تنام ولكهنا هنضت من ماكهنا جفاة وقالت : بعد وقت قصري اكدت

 طاملا ساهبا عىل الباب ومىش اقوم الكها بدل ماتس يح واهو احسن من عينيه

فتحت ابب غرفهتا ببط واحننت لتجلب الش يكوالته فوجدت يد مؤمن متسك 

 بيدها ..

 مكل خبضة شهقت بشدة وقالت :

 انت انت انت بتعمل ايه هنا

 نظرها :مؤمن بضحك عىل م 

 انىت طالعة برا الكهف بتاعك بتعمىل ايه

 وبمتدى ايدك عىل الش يكوالته بتاعىت ليه

 مكل بكسوف :

 مش انت الىل سبهتاىل قدام الباب اان الىل غلطانة
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 مث انتهبت ملسكة ايديه فقالت حبدة :

 بردو بتكرر حركة مسكة الايد دى

 مؤمن وهو يقرتب مهنا وينظر ىف عيوهنا :

امسك ايدك الرقيقة دى وابص ىف عيونك احللوين دول اصكل  برصاحة حبب

 مجيةل اوى

جخلت مكل وامحرت خدودها بشدة وقالت وىه تبتعد بعيوهنا عنه وحتاول ان تزحي 

 يدهيا من يديه :

 عىل فكرة اان مش خايفة منك مفتحاولش ختوفىن ابلالكم دا

 ولو مسحت امىش من هنا عشان عاوزة اانم

 مؤمن هبمس :

 ؤ مش مهىشتؤ ت

 مث وهو يتفحصها بعينيه :

شلكك عسول ىف الىل انىت البساه دا وشعرك طويل ولونه اليق مع لون عيونك 

 انىت مجيةل اوى

 مكل بصدمة وىه تنظر لنفسها قالت بتلعمث ىف الالكم :

 انت .. انت زودهتا اوووى اوعى بقى لو مسحت
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ن ذكل فاابتسم بشدة بدات عينهيا تدمع بشدة من كرثة جخلها حىت الحظ مؤم

وقبل يدهيا برقة جعلت مكل ترتعش وقلهبا انتفض جفاة مث تركها فااغلقت ابب 

 غرفهتا برسعة ..

 مؤمن بضحك قال بصوت عاىل :

 املرة دى افتحى الش يكوالتة ولكهيا

 مث تهند بشدة وقال :

 شلكى حبيتك جبد ايمكل

__ 

 قرص اكنت سعاد حترض لالحتفال بىش ما ..اما ىف ذكل ال

 نيفني وىه تدلف اىل القرص :

 خري ايه لك دا مني الىل هيتجوز

 سعاد :

 تعاىل ايحبيبىت دا اان بوضب القرص عشان عيدك ميالدك

 لك س نة وانىت طيبة

 نيفني بتذكري :

 ااااه حص دا عيد ميالدى بكرا دا اان نسيته خالص

 سعاد اببتسامة ماكرة :
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 بقى كنت عارفة انك هتنس يه عشان كدا عزمت لك احصابك ولك رجال شفىت

 الاعامل الىل بيتعاملوا مع رشكتنا

 نيفني وىه تضحك بسخرية :

 ومني قاكل اىن عاوزة احتفل بيه

 وبعدين ىه رشكة مكل خالص بقت رشكتنا

 سعاد ابنفعال :

 وبعدييييني معاىك بقى انىت ايه ايبت انىت مبزتهقيش

 تصعد اىل غرفهتا :نيفني وىه 

 انىت الىل احساسك مات

 فريد وهو خيرج من املكتب :

 ماكل ايسعاد صوتك عاىل قوى كده ليه

 سعاد :

تعاىل ايفريد شوف بنتك حبرض لعيد ميالدها ومش عاجهبا بتقوىل مش عاوزة 

 احتفل بيه

 فريد :

 خالص ايسعاد رحيهيا وامعىل الىل ىه عاوزاه

 اعصاهبا :سعاد وىه حتاول ان تامتكل 
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 فريد اان جبد مش نقصاك

 فريد وهو يقرتب مهنا :

 طيب سيبك من نيفني دلوقىت وقوليىل مفيش اخبار عن مكل

 سعاد بزعيق :

 ايدى مكل الىل قرفتووووووىن بهيا ماتروح ىف س تني داهية اان انقصاها ..

____ 

 جيلس مع فتاة ما ..اكن ماكوى مازال سهران ابخلارج و 

 الفتاة بضحك :

 يعىن انت امسك امحد وال ماكوى

 ماكوى بغمزة عني :

 انىت عاوزة ايه لو حتىب تقوليىل بيوىم مفيش مانع

 الفتاة بضحك :

 ال ماكوى احىل بس قوىل امحد ازاى وماكوى مع بعض

 ماكوى :

 امسى امحد ماكوى بس احصاىب بيقولوىل ايماكوى

 هنقىض اليوم لكه نتلكم عن امسى بقوكل ايه بقى احنا

 الفتاة بدلع :
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 اممممممم طب نتلكم ىف ايه

 اكد ماكوى ان يتحدث حىت وجد انور يدلف اىل ذكل املاكن فتسمر ىف ماكنه ..

 الفتاة وىه تنظر ماكن نظر ماكوى مث تشري بيدهيا امام عينيه :

 ايه ماكل ركزت كده ليه

 ماكوى ابانتباه :

  ايه تعرىف الىل واقف هناك داهااا وال حاجة بقوكل

 الفتاة :

 طبعااا دا انور منري الىل ماسك رشاكت صفوت جروب

 تالقيه جاى يدور عىل نيفني

 ماكوى :

 نيفني مني

 الفتاة :

 نيفني دى تبقى بنت صاحب الرشكة الىل هو ماسكها وتقريبا كده مرتبطني

 ماكوى ابانتباه :

 وها امسه ايهىه بنت حصاب الرشكة الىل هو ماسكها اب

 الفتاة :

 ىه امسها نيفني فريد
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 ماكوى :

 امال ايه صفوت دا

 الفتاة :

 امممممممم رصاحة مش عارفة وبعدين واحنا مالنا بيه ما تركز معااي

 ماكوى وهو ينظر عىل انور ويبتسم لها :

 ما اان مركز اهو هو ىف تركزي اكرت من كدا

__ 

فيال عائةل مؤمن لكام حاولت هنا ان تدلف اىل غرفة وادلهتا للتحدث معها اكنت  ىف

 ترفض وبشدة ..

 ليان بسخرية :

 انىت مفكرة خالتو هتتلكم معاىك اتىن انىت او اخوىك تبقى بتحلمى

 هنا بنظرة رش :

 بت انىت دقيقة كامن وهولع فيىك وىف الفيال ابلىل فهيا اان عىل اخرى

 : ليان ابس تفزاز

 مابالش انىت ايهنا هامن هللا اعمل انىت كامن خمبية ايه

 هنا وانقضت علهيا جفاة :

 انىت الىل جبتيه لنفسك بقى
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 دا اان هطلع غيظى لكه فيىك الهناردة

 اكنت هنا ترضهبا بشدة حىت رصخت ليان بقوة فارسعت انعام الهيم ..

 انعام وىه حتاول ان تبعد هنا عن ليان :

 ىل انىت بتعمليه دا بسبس ايهنا ايه ال

 البت همتوت ىف ايدك

 هنا ومازالت ممسكة هبا :

 س يبيىن ايدادة دى بت عاوزة ترتىب

 جفاة وقف امجليع حيامن وجدوا ىش يسقط بقوة ىف غرفة وادلة هنا ومؤمن ..

_____ 

 

 

 اخلامس عرشالفصل 

 

اكنت هنا تقف عىل  ى املستشفيات اخلاصة ابلقاهرةبعد منتصف الليل ىف احد

ابب غرفة العناية املركزة مهنارة من الباكء انعام حتتضهنا بشدة وليان واقفة خائفة 

دلف مؤمن اىل داخل املشفى  وخمضوضة للغاية ولكن بعيدة بعض الىش عن هنا ..

 برسعة شديدة مث اىل الغرفة الىت توجد هبا وادلته ..
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 خوف :مؤمن خبضة و 

 ىف ايه ايهنا ماما مالها

 هنا بباكء شديد :

 احلقىن ايمؤمن ماما تعبانة اوووى اان خايفة علهيا

 مؤمن :

 هو ايه الىل حصل ايدادة

 انعام حبزن وباكء ىه الاخرى :

احنا مسعنا حاجة شديدة اوووى بتقع ىف اوضة الست انيسة جرينا عىل اوضهتا 

 ومغمى علهيالقيناها ايحبيبىت واقعة عىل الارض 

 هنا علطول اتصلت ابالسعاف

اثناء حديهثم خرج الطبيب من غرفة وادلهتم فارسع امجليع جتاهه بلهفة وخووووف 

 شديد ..

 مؤمن بلهفة :

 خري ايدكتور وادلىت فهيا ايه

 الطبيب :

امحلد هلل ىه خبري ىه عندها صدمة عصبية تقريبا اتعرضت لضغط نفىس شديد او 

نفس يا وهتفضل معاان اكم يوم بس حلد مانطمن علهيا وان شاء خلرب صدهما وتعهبا 

 هللا تقوم لمك ابلسالمة .. بعد اذنمك
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 ما ان مسعت هنا مالم الطبيب حىت ازداد باكؤها وارتفع صوت شهقاهتا ..

 دقائق ودق هاتف مؤمن برمق ماكوى ..

 مؤمن بتعب :

 ايوة ايماكوى

 ماكوى :

 ايوووة ايمينو حصيتك وال ايه

 : مؤمن

 اان ىف املستشفى ايماكوى

 ماكوى بفزع وهو يهنض من ماكنه :

 مستشفى ! ليه ايمؤمن

 مؤمن :

 ماما تعبت جفاة واضطرينا حنجزها هنا

 ماكوى :

 طب ابعت ىل امس املستشفى واان دقايق وتالقيىن قدامك

 مؤمن :

 خليك انت ايماكوى وتعاىل الصبح

 ماكوى :
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 اخلص ايمؤمن ..

___ 

 عىل اجلانب الاخر ىف غرفة مكل

 هنضت من نوهما اثناء صالة الفجر وما ان انهتت من اتدية فرضها

حىت حاولت ان تنام ولكن بال جدوى اكنت تبتسم بني احلني والاخر وىه تتذكر 

مؤمن ومالمه ومسكة ايديه اليدها وحبه لعيوهنا ومغازلته لها حىت ان قلهبا بدا 

ق جفاة وكرهت هذا الشعور ولكن ما ان تنتبه لنفسها حىت ختفى الابتسامة يد

 رسيعا ..

هنضت من ماكهنا وفتحت ابب غرفهتا ببط شديد واكدت ان تتجه للمطبخ حىت 

وجدت ابب غرفته مفتوحا خافت بشدة ان يكون مستيقظ فااقرتبت من ابب 

 غرفته ببط شديد فمل جتده ابدلاخل ..

 مكل اباس تغراب :

 ايه دا هو راح فني بدرى كده

 يعىن كامن خرج وسايبىن لوحدى

دلفت اىل غرفته وبدات تنظر عىل لك ركن فهيا حىت نسيت نفسها متاما وىه 

 تتطلع عىل مالبسه واوراقه حىت اهنا فتحت حاسوبه اخلاص

وبدات تتطلع عىل صوره وصور هنا وعائلته والابتسامة عىل شفتهيا وملعة جذابة 

 ..ىف عينهيا 
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ظلت عىل هذا احلال حىت اهنا مل تشعر بنفسها وانمت عىل فراشه وىه تتحسس 

 بطهنا برقة شديدة بعدما ظلت مدة طويةل حتدث البيىب ..

___ 

 قبل بعض الوقت اىت ماكوى اىل املشفى الىت توجد هبا وادلة مؤمن ..

 ماكوى :

 اما عامةل ايهخري ايابىن ف ايه طمىن م

 مؤمن وهو يتهند بشدة :

 امحلد هلل ىه خبري عندها صدمة عصبية

 ايريتىن ماقولت لها اخلرب دا دلوقىت ايماكوى مكنتش اعرف اهنا هتتاثر اوى كده

 ماكوى وهو خيفف عنه :

ال ايمؤمن ماتلومش نفسك ىه كده كده اكنت هتعرف وىف احلالتني اكن هيحصل 

 جات عىل قد كده لها كده امحلد هلل اهنا

 مؤمن :

 امحلد هلل ربنا يقوهما ابلسالمة

اكنوا يتحدثوا وماكوى يلف بعينه ىف املاكن فوقعت عينه عىل هنا وىه جالسة 

 جبانب انعام مهنارة من الباكء وانعام حتتضهنا وتربط عىل كتفها حبنان ..

 ماكوى ابابتسامة جذابة قال بصوت خفيض :
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 بيعيط دا هو ىف كدا مني املالك الىل

ما ان انتبه لنفسه وبعدما تذكر اهنا تكل الفتاة الىت رصخت وبشدة ىف الفيال حيامن 

 ظنت انه حراىم فاانتبه اهنا اخت مؤمن

 الم نفسه وابتعد بعيونه عهنا و اس تدار جبسده لكه عهنا ..

 ظل ماكوى عىل هذا احلال الكثري من الوقت لكام ابتعد بعيونه عهنا

وينظر لها وىف املرة الاخرية وجدها انمت ىف احضان انعام خففق بدون شعور يرجع 

 قلبه بشدة عىل منظرها فبدا هيندم شعره بعشوائية حىت نظر ملؤمن وقال :

 اان .. اان هزنل اقعد ىف اكفترياي املستشفى لو عوزتىن هتالقيىن حتت مش مهىش

 مؤمن بضحك :

مكسوف او حمرج من  بالش حركة شعرك دى هللا خيليك عشان بتحسس ىن انك

 حاجة واان مش متعود عليك كده

 ماكوى :

 اان بس تالقيىن هلاكن شوية عشان ممنتش من امبارح

 مؤمن :

 طب روح انت ايماكوى اراتح انت شلكك تعبان ايابىن

 ماكوى :

 مالكش دعوة اان حتت هرشب قهوة وهبقى زى الفل
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جتلس صامتة وتنظر لهنا بعد وقت طويل اخرب مؤمن هنا وانعام وليان الىت اكنت 

بغل وغيظ وىه تتذكر ما فعلته هبا انه ذاهب لشقته ليغري ثيابه ويطمنئ عىل مكل 

.. 

__ 

اما ىف ذكل القرص خاصة ىف غرفة نيفني , استيقظت نيفني من نوهما عىل صوت 

 صديقهتا الىت اتت لها ىف الصباح الباكر  ..

 نيفني :

 انىت ايه الىل جايبك بدرى اوى كدا

 ساندى :

طنط اتصلت بيا قالت ىل اىج اقعد معاىك وجنهز سوا لعيد ميالدك بتقول انك 

 مدواخها

 نيفني بضحكة اس هتزاء :

 وهللا الست دى هتشلىن

 ساندى :

 تصدىق انك رمخة اوووى انىت مش عارفة طنط عامةل ايه حتت

انىت مش متخيةل القرص ومه ازاى الناس ملا جبد اينيفني طنط ذوقها حتفة اوووى 

هيجيوا هينهبروا ابلزينة والورود ولك حاجة جبد حاجة حتفة وال الفس تان لىل 

 هتلبس يه مجيل اوى اكيد بردو ذوق طنط مش كدا
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 نظرت لها نيفني بسخرية ومل ترد ..

 ساندى اباس تغراب :

 ايه دا ايكئيبة , انىت مش مبسوطة وال ايه

 امه يوم عندك بيبقى يوم عيد ميالدكدا انىت اكن 

 نيفني :

 اكن بقى اكن ايمااكن

 ساندى وىه تقرتب مهنا :

 ماهو كدا مش انفع بقى انىت الزم تقوليىل ايه حاكيتك ابلظبط

 ايه الىل خانقك ومضايقك وموترك اوووى كدا

 انىت مش نيفني الىل اعرفها

 نظرت لها نيفني ومل ترد ..

 ساندى وىه جتس نبضها :

 بردو مكل .. مش انوية حتكيىل ايه حاكيهتا

 نيفني حبزن شديد وعيوهنا مليئة ابدلموع :

 مش قادرة ايساندى لوحكيت هتعب

 بس عارفة نفىس ىف ايه عشان اراتح

 نفىس ااتسف لها واعتذر لها عىل الىل معلته فهيا
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 نفىس ارجع لها حقها الىل اتهنب

 معرفتش قميتك الا بعد ماضيعتك نفىس احضهنا اوى واعيط جوا حضهنا واقولها

 نفىس اشوف حضكهتا اتىن

 اان مش عارفة ىه عامةل ايه دلوقىت بس حاسة اهنا تعبانة اوووى

 ساندى بدهشة :

 معقوةل اينيفني دا انىت كنىت مش يتتفقى معاها خالص

 وداميا كنىت بزتعلهيا وتضايقهيا وىه الىل اكنت بتحاول تقرب منك

و ايه الىل حصل خمليىك عاوزة تعمىل لك الىل قولىت عليه بس تعاىل هنا قوليىل ه

 دا وىه فني اصال اختفت جفاة ليه

 اان جبد مش فامهة حاجة

 نيفني خبنقة :

 كنت مبثل اىن غرقانة ىف البحر وملا مدت ىل ايدها عشان تنقذىن رحت غرقهتا

 ساندى :

 وبعدين ىف مالم الالغاز دا ماحتىك ىل علطول ىف ايه ..

 وىه تتهند بشدة :نيفني 

 مفيش ايساندى مفيش ..

___ 



 

161  
 

دلف مؤمن اىل شقته فوجد ان غرفة مكل مفتوحة فعقد حاجبيه ىف غرابة واجته 

 اىل غرفته ..

جفاااااااااة وقف مؤمن بصدمة عىل ابب غرفته وهو يرى مكل النامئة عىل فراشه 

 ها احلريرى املفرود عىل وسادته وتضع يدها عىل بطهنا ..اكملالك مبالبس نوهما وشعر 

 مؤمن بصدمة وابتسامة جذابة ارتسمت عىل شفتيه :

 ايلهوووووووى عىل امجلال

 طب امسه ايه دا بقى .. بقى القمر دا انمي عىل رسيرى اان

 طب اان دلوقىت كنت جاى اغري هدوىم واطمن علهيا وامىش

 شلكى مش ماىش من هنا

ابب الغرفة واقرتب من فراشه وجلس جبانهبا هبدوء شديد وبدا يضع  اغلق مؤمن

 يديه عىل شعرها برقة وقلبه خيفق بشدة مث احنىن وطبع قبةل عىل جهبهتا ..

 هنضت مكل من نوهما مفزوعة حيامن شعرت بقبلته ..

 مكل بشهقة وخوف :

 انت انت انت بتعمل ايه هنا ىف اوضىت

 مؤمن :

 يه ىف اوضىتالقمر هو الىل بيعمل ا

نظرت مكل عىل جوانب الغرفة فوجدت اهنا ليست غرفهتا فهنضت من ماكهنا 

 مرسعة واكدت ان خترج حىت وجدت مؤمن اماهما ..



 

162  
 

 مؤمن :

انىت ماكل مفزوعة كده ليه عادى عىل فكرة خليىك انمية ما دى اوضتك بردو مش 

 اان جوزك

 مكل بتعلمث ىف الالكم :

 شان يعىن منت وخالصاان بس كنت منت هنا عشان ع 

 مؤمن بضحك :

 خالص عادى ارجعى انىم اتىن

 مكل بنظرة خوف :

 ال اان هروح اوضىت اانم فهيا

 اقرتب مهنا مؤمن للغاية وقال هبمس :

 ال خليىك انمية هنا اكن شلكك حلو اوووى

 نظرت هل مكل خبجل وخوف ومل ترد ..

 مؤمن حبب وهو يضع يديه عىل شعرها :

 ىف اوضىت ايمكل عاوزة تتعرىف عليا كنىت بتعمىل ايه

 اول حاجة عاوز اقولهاكل اىن حببك اوووى ايمكل

مكل وبدات ترتعش بشدة واكدت ان تسقط مغش يا علهيا من اثر توترها وخوفها 

 وجخلها قالت :
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 هو انت عاوز مىن ايه مش خالص خدت مىن الىل انت عاوزه

 مؤمن بصدمة :

ظرة الرعب واخلوف الىل ىف عيونك دى اان انىت ماكل برتتعىش كده ليه وايه ن

 معرى ماهفكر اذيىك بالش ختاىف مىن اوى كده

وبعدين خدت منك ايه .. انىس بقى لك حاجة فاتت انىت مراىت خالص ربنا كتب 

 لنا حياة جديدة مع بعض

 مكل وبدات تبىك بشدة :

 انت ليه شايف املوضوع سهل اووووى كدا

 انت مش عارف انت معلت ايه

 ذلتىن ودمرتىن وضيعت مس تقبىل انت

 ظلت تبىك بشدة حىت سقطت مغش يا علهيا ..

____ 
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 السادس عرشالفصل 

 

ما ان سقطت مكل عىل الارض مغش يا علهيا حىت محلها مؤمن عىل يديه مث 

زن شديد عىل وضعها عىل فراشه بلك رقة وجلس جبانهبا بعض الوقت يتأأملها حب

خوفها ورعهبا منه وعن حهبا اذلى بدا يكرب ىف قلبه وخاف ان ال تشعر به وعن 

ابنه اذلى حتمهل ىف بطهنا مث هنض من ماكنه وجلس عىل كرىس قريب مهنا بعض 

 الىش

.. 

استيقظت مكل من اغامهئا فوجدت ان راسها تأأملها بشدة فتحركت ىف ماكهنا ببط 

فوجدت اهنا ليست بغرفهتا واهنا مازالت بغرفة مؤمن وعىل وىه تدور بعينهيا املاكن 

فراشه ووجدته جيلس عىل كرىس قريب من الفراش الىت توجد عليه وويضع راسه 

بني يديه وجيلس حزين للغاية فشهقت بشدة وخافت ان يكون بدر منه ىش وىه 

ىف غيبوبهتا فبدات تضم جسدها لكه ببعضه حىت ترامكت ىف ماكن واحد وىه 

 طى جسدها بيدهيا ..تغ

 رفع مؤمن راسه ونظر لها فزن اكرث عىل خوفها منه لهذه ادلرجة ..

 مؤمن ابمل :

 اان اسف ايمكل

 نظرت هل مكل وادلموع ترتقرق ىف عيوهنا ومل ترد ..
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 مؤمن بصوت خمنوق :

 مكنتش اعرف اىن مسبب كل ازمة كبرية اوووى كدا

  حاسس بيهوبالش تقوىل اىن مش حاسس ابلىل معلته الىن

 واكرت مما تتخيىل

بس اان حبيتك ايمكل حبيتك اوووى حسيت انك انىت نىص التاىن الىل كنت 

 بدور عليه وخالص لقيته

اان قلىب بيوجعىن اوى ايمكل ىف لك مرة بشوف نظرة اخلوف الىل ىف عيونك دى 

 بالش اشوفها ايمكل اان ماس هتلش منك كدا

زعقىت فيا وقولتيىل انك هتاخدى حقك مىن همام اول يوم دخلنا فيه بيتنا دا وانىت 

 حصل كنىت فعال بتاخديه من غري مااتخدى ابكل

جمرد انك تفضىل حابسة نفسك ىف اوضتك طول ما اان موجود ومتعمليش صوت 

عشان بتخاىف اقرب من الاوضة وامعكل حاجة ومش هتقدرى تدافعى عن نفسك 

 كنىت بمتوتيىن وانىت مش حاسة

وامل واس تحقار شوفهتا ىف عيونك اكنت بتخليىن احس اىن مش ولك نظرة خوف 

 راجل ودى حاجة اتمل وتوجع اى راجل

ميكن الىل حصل لينا احنا االتنني دا اختبار من ربنا عشان جيمعنا مع بعض ىف 

 حالهل ونبدا صفحة جديدة ونعيش مع ابننا الىل ىف بطنك
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ا هنضت من ماكهنا وىه تبىك اان ايمكل ......... اكد ان يمكل حديثه حىت وجده

 بشدة واجتهت للباب واكدت ان تفتحه فوجدته ميسكها من يدهيا ..

 مؤمن بزعيق :

 اان لسه خملصتش مالىم امسعيىن لالخر

اان يوم ملا رحت الشقة دى كنت راحي عشان امتم صفقة مع رشكتك الىل رسقوها 

متها ىف شقته وهناك منك والىل رفض انور منري اىن امتها ىف رشكتك ومصم اىن ا

رشبىن حاجة سكرتىن وخلتىن شايف لك حاجة بس مش عاف اان بعمل ايه 

 ومىش وسابىن

 وجفاة لقيتك قداىم و ........... اكد ان يمكل مالمه فوجدها ترصخ بشدة ..

 مكل برصخي :

بسسسسسسسسسس متمكلش مش عاوزة افتكر حاجة ارمحىن ابوس ايديك 

اان معلت لمك ايه رسقتوا حياىت وبيىت وفلوىس ودمرتوىن  انتوا بتعملوا فيا كده ليه

 وذلتوىن لييييييييييييييه هو اان بتعذب ىف احلياة اوى كده لييييييييييييييه

 مث وقعت عىل الارض وازداد باكؤها وصوت شهقاهتا

جلس مؤمن جبانهبا مث جذهبا بلك قوته ىف حضنه بعدما رفضت ىف البداية مث 

 بىك حبرقة وامل حىت انمت متامااستسلمت هل وظلت ت 

.. 
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اكن مؤمن عيونه متالها ادلموع وهو يتحسس شعرها برقة وىه ىف حضنه اكلطفل 

 الصغري اذلى حيمتى ىف وادله ..

محلها مؤمن عىل يديه ودلف اىل غرفهتا ووضعها عىل فراشها وقبلها من جبيهنا 

 بعدما مهس لها :

 حببك اوى ايمكل

 ه اخذ حاممه وابدل ثيابه وذهب اىل وادلته ابملشفى ..مث تركها ودلف اىل غرفت

___ 

 ىف املشفى

 دلفت هنا اىل غرفة وادلهتا مع انعام وليان فوجدهتا متعبة للغاية ..

 هنا بلهفة وىه تقبلها من جبيهنا :

 ماما محد هللا عىل سالمتك ايحبيبىت

 ا ومل ترد ..اس تدارت انيسة بوهجها عهن

 انعام :

 محد هللا عىل السالمة ايست انيسة قلقتينا عليىك ايحبيبىت

 انيسة بصوت متعب :

 هللا يسلمك ايانعام .. امال فني ليان

 ليان بفرحة :
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 اان اهووو ايخالتو محد هللا عىل سالمتك

 انيسة :

 هللا يسمك ايحبيبىت

 لفيالقوليىل ايليان كنىت بتعيطى وبترصىخ ليه واحنا ىف ا

 ليان بغل وغيظ وىه تنظر اىل هنا وتتذكر ما فعلته هبا :

 مفيش ايخالتو اصىل وقعت

 انيسة :

 متكدبيش عليا ايليان معوما ملا هخرج من هنا هعرف لك حاجة

 ايرب مايكون ىف حاجة اتنية مس تخبية عليا

 هنا حبزن :

 لنا ابلسالمةال ايماما متقلقيش مفيش حاجة اتنية وال حاجة املهم حرضتك تقوىم 

 ظلت انيسة عىل حالها ومل ترد علهيا ..

 هنا وىه تتهند بشدة :

 اان هزنل الاكفترياي ايدادة اجيب نساكفيه عشان مصدعة اجيب كل حاجة معااي

 انعام :

 ال ايحبيبىت ماليش نفس حلاجة روىح انىت
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ل جتاهلت هنا ليان متاما وخرجت من الغرفة دون ان تعيطها اى اهامتم مما اشع

 النار بداخل ليان ..

__ 

اكن ماكوى جيلس عىل احدى الطاوالت ابلاكفترياي يتفحص هاتفه وامامه كوب من 

 القهوة وما ان رفع عينه من عىل هاتفه حىت وجد هنا تدلف اىل الاكفترياي ..

 ماكوى وهو هيندم شعره حبرج :

 خيربيت كده خطفتىن من نظرةوبعدين بقى ىف البت دى .. 

 ال ايماكوى مل نفسك دى اخت مؤمن عيب كده

 خفض ماكوى عينيه مرة اخرى اىل هاتفه حماوال ان يشعل نظره عهنا ..

اكنت هنا تلف بعينهيا ىف املاكن لكه فوجدت ماكوى جيلس عىل احدى الطاوالت 

.. 

 هنا ابابتسامة عذبة وخفقة قلب :

 مؤمن بتاع الفيالايه دا مش دا الواد صاحب 

هو اان ماىل كدا لك مااشوفه قلىب يدق كده مع اىن مكنتش حببه يعىن قبل 

 مايسافر

.. 

تهندت بشدة وىه تنظر عليه ورسحت فيه حىت فاقت عىل اجلرسون وهو يعطهيا 

 النساكفيه ..
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 ...... ازيك

 ها :رفع مؤمن عينيه فوجد هنا امامه فبدا هيندم شعره حبرج وهو يتحاىش النظر ل 

 امحلد هلل

 هنا ابابتسامة عىل احراجه :

 امممممم اان هنا اخت مؤمن

 مش فاكرىن بتاعة الفيال

 ماكوى وهو مازال عىل حالته :

 اه اكيد فاكرك طبعا ومن قبل مااسافر كامن

 هنا :

 طب كويس .. قاعد لوحدك ليه

 ماكوى :

ومه وهيجى اصىل كنت بفطر وبرشب قهوة ومؤمن قاىل انه راحي شقته هيغري هد

 اتىن كنت مس تنيه يعىن

 هنا :

 امممممم طيب لو عوزت حاجة بقى اان فوق عند مامىت ىف اوضهتا ماىش

 ماكوى واخريا نظر لها :

 ىه فاقت
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 هنا ابابتسامة ساحرة :

 اه من شوية

 ماكوى وخفق قلبه عىل ابتسامهتا :

 متام محد هللا عىل سالمهتا

 هنا بضحك عىل احراجه مهنا :

 مك ابى بقىهللا يسل

 ما ان غادرت هنا من امامه حىت تهند بشدة وقال :

خيربيت كده .. ىف اييييه بقى .. مااان كنت مقضهيا الزم يعىن تسحريىن بضحكتك 

دى .. طب امعل ايه دلوقىت اقوم امىش اان يعىن وال ايه ماهو اان مش الزم 

 اشوفها اتىن كده هخرس صاحب معرى .. ايرب ماتقع ايماكوى ..

__ 

 ىف املساء ىف ذكل القرص

 اكن القرص مزين ابلورود والانوار والااثث اجلذاب

ه كبار رجال الاعامل واصدقاء نيفني ووادلهتا وس يدات اجملمتع الىت تعرفت  وميلأ

 علهيم ىف وقت قصري ..

 ل من غرفهتا ..وانور اذلى اكن يقف عىل احر من امجلر ينتظر نيفني ان تزن 

 اما ىف غرفة نيفني
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 اكنت غاضبة وترصخ بقوة بعدم موافقهتا الزنول والاحتفال بعيد ميالدها ..

 ساندى :

ايبنىت حرام عليىك صوىت اتنبح يلال البىس بقى الناس عاوزين حيتفلوا معاىك امال 

 هام جايني ليه

 نيفني :

 ماليش دعوة اان معزمتش حد

 رانيا :

د بتس تعبطى بعد لك الىل وادلتك هجزته دا ومش عاوزة حتتفىل بعيد ال بقى انىت جب

 ميالدك

 نيفني بزعيق :

 اان حرة مش عاوزة اهتبب واحتفل بعيد ميالدى ايه ابلعافية

 وادلهتا وىه تدلف اىل غرفهتا :

 ال اينيفني هامن مش ابلعافية

 لو مسحمت ايبنات ممكن تستنوا برا ثواااىن بس

 نيفني من الغرفة حىت نظرت لها وادلهتا بقوة وقالت :ما ان خرجت زميالت 

 انىت بتعمىل معااي كده ليه

 دا اان عاوزة اسعدك وافرحك نفىس اشوفك مبسوطة طول الوقت
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مش عاوزة تزنىل عيد ميالدك ليه مش دا الىل كنىت بتمتىن لك س نة حنتفل بيه 

 ولو حىت ىف النادى

 ة كل اكرب انس ىف البدلدلوقىت اان حبتفل كل بيه ىف القرص وعازم

 لك دا وبردو مش عاجبك ومش عاوزة تزنىل وهتكسفيىن مع الناس

 نيفني بسخرية :

 انىت بتحتفىل بعيد ميالدى بفلوس مكل

 لك الناس الىل حتت دى املفروض تيجى هنا ملكل مش لينا

 هتفضىل تتجاهىل املوضوع دا حلد امىت ايه لزمة المتثيلية السخفية القذرة دى الىل

 انىت عايشاها ومعيشاان معاىك فهيا

 احنا عايشني ىف بيت مكل وبنرصف من فلوسها

 هنفضل كدا حلد امىت اان بدات اكره نفىس جبد

 حرااااااام عليىك بقى كفاية

 سعاد بغضب :

مكل .. مكل .. مكل .. انىت لو كنىت خايفة علهيا اوى كدا مكنتيش وافقىت تأأذهيا , 

 يجة غلطتكمتغلطيش وحتملينا احنا نت 

 بس دلوقىت انىت هتزنىل اينيفني ابذلوق ابلعافية هتزنىل

 نيفني وىه تقرتب من وادلهتا وتنظر بقوة ىف عيوهنا :
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 ال ابلعافية ليه

 عاوزاىن انزل ايمدام سعاد اقصد ايسعاد هامن

حارض هزنل وهرمس الابتسامة املزيفة عىل وىش ومش هكسفك قدام البشوات 

 اجة واحدة بسالىل حتت بس افتكرى ح

 اجلشع اخرته وحشة اوووى

مل تتاثر سعاد بالكم نيفني وامنا تركهتا ترتدى ثياهبا الش يك الراقية الىت اختارهتا 

بنفسها لتناسب ذكل الاحتفال وخرجت من غرفهتا عىل شفتهيا ابتسامة خبيثة 

 لتكل املفاجاة الىت س تخربها هبا حني نزولها من غرفهتا ..

 

 

 

 

 السابع عرشالفصل 

 

استيقظت مكل من نوهما ببط شديد تتحسس بطهنا برقة ابلغة تتطمنئ عىل طفلها 

من ان يكون اصابه مكروه بسبب انفعالها ورصخيها مث بدات تنظر جبميع احناء 

الغرفة خافت ان تكون مازالت بغرفة مؤمن ولكهنا تهندت براحة شديدة عندما 

 هتارات اهنا بغرف
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.. 

وضعت يدها عىل بطهنا وبدات تبىك بشدة مث هنضت من ماكهنا توضات ورشعت 

ىف اداء فرضها وما ان جسدت حىت خارت قواها وبدات تبىك باكء مرير وتدعى 

 رهبا حبرقة ..

) ايرب خرجىن من الضيقة الىل اان فهيا دى ايرب رجع ىل حقى من الىل ظلمىن 

ازرع حبه ىف قلىب ولو اكن يقصد ايذيىن ولو اكن مؤمن ميقصدش انه ايذيىن 

 اهديه للطريق املس تقمي

 ايرب اان تعبانة اوى ارمحىن ايرب برمحتك (  ..

اهنت صالهتا ومسحت دموعها وفتحت ابب غرفهتا ببط شديد وخرجت مهنا 

 تنظر عىل غرفة مؤمن فوجدت انه ليس ابدلاخل بل ليس ابلشقة ابمكلها ..

 مكل خبجل :

  اوووى ..شلكى زعلته مىن

 بس هو يس تاهل عشان يعرف هو هبب ايه

مع انه يعىن اكن حنني وطيب معااي بس بردو اان مش سهةل اوووى كدا وكويس انه 

 مش هنا عشان امعل الك واتفرج عىل التليفزيون

.. 

 اما ىف القرص
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مة اجعاب بنفني الىت هتبط ادلرج يلتفت امجليع جفاة وترتسم عىل شفتهيم ابتسا

ترتدى ذكل الفس تان املكشوف بعض الىش وشعرها اذلى يسدل عىل ظهرها 

بنعومة ومكياهجا املبالغ بعض الىش وحولها اصدقاهئا يرتدون مثلها ولكن مل يصلوا 

 الانقهتا فهىى س يدة اليوم ..

 بدا امجليع هينهيا بعيد ميالدها حىت اقرتب مهنا انور :

 وانىت طيبةلك س نة 

 نيفني ابابتسامة صفرا :

 مرييس

 انور بغرية :

 ايه الفس تان الىل انىت لبساه دا

 نيفني بدهشة :

 نعم .. وانت ماكل انت

 وبعدين دا اان فكرتك هتعاكس ىن

 ايه عاوز تقنعىن ان شلكى وحش

 انور ابابتسامة حب :

 ما عشان انىت زى القمر اان مش عاوز حد يشوفك كدا

 نيفني :
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 اىن زهقت منكتعرف 

 انور وهو ينظر بقوة ىف عيوهنا :

 وتعرىف اىن لك يوم حببك اكرت

 نيفني بتوتر :

 انت جبد بىن ادم ابرد واان مش بطيقك ايانور حس بقى

 جفااااااة التف امجليع عىل صوت سعاد ىف امليكرفون ..

 سعاد :

 مساء اخلري عىل لك الىل نوران الهناردة

 وعقبال مليار س نة ايحبيبة ماما لك س نة وانىت طيبة اينيفني

 ودى هديىت ليىك ..

 رفعت يدهيا مبفاتيح س يارة ) اخر موديل (

صفق امجليع وابتسامة واسعة ارتسمت عىل شفاههم والتف اصدقاؤها حولها 

 يقبلوهنا حبرارة ..

 بس مش دى بس هديىت ..

 سعاد ابابتسامة ماكرة :

 وانور الهناردة ايجامعة عاوزين نعلن خطوبة نيفني

 امجليع بتصفيق وصفري :
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 مربوووووووووك اينوان مربوك ايانور

 انور ابابتسامة واسعة :

 هللا يبارك فيكوا لككوا

 نيفني بصدمة نظرت هلم ومل تنطق حبرف ..

__________________________________

____ 

 ىف املشفى اكن مؤمن جيلس ابلاكفترياي مع ماكوى ..

 ماكوى :

 ايه الىل مضايقك .. بردو مش هتقوىل

 ماخالص وادلتك بقت زى الفل

 مؤمن وهو يتهند بشدة :

 مفيش ايماكوى مش قادر احىك حىت

املهم قوم انت بقى روح ايابىن اس تحمى امعل اى حاجة برصاحة شلكك فظيع 

وانت عامل تتاوب وانزل الك من الصبح وايس بحان هللا مابتتخنش و ........ اكد 

 اكوى :ان يمكل حىت قاطعه م

 ايه ايمع ىف ايه ايه القر دا

 وبعدين اان ماىش اصال اغري هدوىم واس تحمى واانم
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 واكن ىف حاجة حصلت واان سهران برا عاوز احكهياكل بس مش قادر الرصاحة

 مؤمن بضحك :

 ماىش بعدين بقى بس متنساش اتلك

 هنض ماكوى من ماكنه وحسب مفاتيح س يارته ..

 مؤمن :

 العربية السودا الىل حتت دى بتاعتكاه حص بقوكل ايه ىه 

 ماكوى وهو يغمز بعينه :

 ااااه ايه رايك

 مؤمن :

 خيربيتك دى من الاخر

 ماكوى :

 ما اان عارف يلال سالم

 اكد ان خيرج من الاكفترياي حىت وجد هنا امامه ..

 ماكوى وهو يتفادى النظر لها :

 وبعدين بقى ىف البت دى

 خيربيت جامكل ايش يخة

 امعل نفسك مش شايفهابص امىش و 
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 هنا وىه تقرتب منه :

 ماكوى

 ماكوى وهو يعطهيا ظهره :

 ايلهوووى عىل ماكوى الىل طالعة مهنا دا اان معرى مامسعت امسى عىل كده

 التفت ماكوى لها ونظر لها بلك جدية وقال :

 ايوووة ايانسة

 هنا ابابتسامة جذابة :

 راحي فني

 هتا :ماكوى واكد ان يسقط ارضا من ابتسام

 ماىش بقى هروح بيتنا

اصل اان لو قعدت هنا شوية كامن هخطف حد موجود هنا عايز ميوتىن واان مش 

 قادر اقاومه الرصاحة خيربيته

 هنا بعدم فهم :

 اان مش فامهة حاجة

 ماكوى :

 احسن بردو .. اقصد يعىن سالم ايانسة اخوىك قاعد جوا
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ابتسامة وتهندت بشدة واجتهت ما ان غادر ماكوى من اماهما حىت نظرت عليه اب

 اىل ماكن وجود مؤمن ..

 هنا وىه جتلس جانبه :

 ايه ايمينو قاعد لوحدك ليه

 اكن مؤمن سارح وىف عامل غري العامل ..

 هنا بصوت عاىل :

 مؤمن انت ايابىن

 مؤمن ابانتباه :

 هاااا بتقوىل حاجة ايهنا

 هنا :

 ماكل رسحان ىف ايه

 مؤمن بتهنيدة حب :

 الىل تعباىن ومدوخاىنرسحان ىف 

 هنا ابابتسامة حب :

 ايخبتك ايمكل

 املهم مزتعلش عشان ماما مرديتش تتلكم معاك ملا جيت وكدا
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دى وهللا مكنتش راضية ترد عليا اول مافاقت وبعد كدا بقت ترد ابلعافية ال وايه 

 ليان اس تغلت املوقف اوووى وعامةل تتدلع علهيا

 مؤمن :

 ىه حمتاجة شوية وقت وحمتاجة تتعرف عىل مكل .. ان شاء هللا هتساحمىن بس

املهم انىت دلوقىت هوصكل شقىت تفضىل مع مكل هتباىت معاها واان هبات هنا مع 

 ماما

 هنا اباس تغراب :

 ليه يعىن ما اابت اان مع ماما وانت روح ابت مع مكل

 مؤمن :

 بالش غلبة ويلال عشان اوصكل

 غرفة وادلهتا اخربهتا اهنا ذاهبة اىل هنضت هنا من ماكهنا وصعدت مع مؤمن اىل

 شقة مؤمن ومكل وان مؤمن س يظل معها

 مل تريد ان تكذب عىل وادلهتا مرة اخرى ..

__ 

 عىل اجلانب الاخر ىف القرص

اكنت نيفني تقف ىف وسط اصدقاؤها وضيوفها تغىل بشدة مما فعلته وادلهتا تنظر لها 

 حادة تكتاد تلهتمها من نظرهتا وتبتسم ابتسامة صفرا للك من يبارك لها .. نظرة
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اما انور اكنت ابتسامة واسعة مرسومة عىل شفتيه طول احلفةل ولكام نظر اىل نيفني 

 جيدها وصلت اىل اعىل مرحةل من الغضب فيضحك حضكة خفية عىل منظرها ..

 لوايت ويتوسطهاوقف امجليع حول طاوةل كبرية علهيا الكثري من احل

 ) توراتية ش يكوالته ( علهيا صورة نيفني ..

 وقفت نيفني ترتأأس الطاوةل جبانهبا انور وحولها اصدقاؤها

وما ان انطفات الشموع وصفقا امجليع حىت اخرج انور من جيبه علبه صغرية 

ا بداخلها خامت املاظ ما ان راه امجليع حىت انهبر برقته وش ياكته امسك بيدهيا والبسه

 اايه وىه مل تبتسم حىت بل اكنت تاكد تمتزق من الغضب والغيظ ..

عال صوت املوس يقى الرومانس ية فاجته انور جتاه نيفني وامسك بيدهيا لريقصا سواي 

نزعت يدهيا برسعة ونظرت هل حبدة ابلغة ولكنه مل يستسمل وامنا جذهبا بلك قوة 

 وتوسط احلضور ..

 ة :نيفني وىه تضغط عىل اس ناهنا بقو 

 ماتفرحش اوووى كدا عشان اان ههد ادلنيا عىل دماغك

 انور ابابتسامته الواسعة :

وال اكىن سامع حاجة كفاية عليا ان الهناردة خطوبىت عىل حبيبة قلىب ال وكامن 

 برقص معاها سلو وماسك ايدها دى احىل حلظات حياىت

 نيفني وىه تنظر هل بقوة :

 ك ىف يوم من الاايماان بكرهك ايانور بكرهك معرى ماهحب
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 انور :

 واان حببك اينيفني ومبوووت فيىك وهعرف ازاى اخليىك حتبيىن

 نيفني وادلموع ترتقرق ىف عيوهنا :

 منك هلل اياىخ دمرت مس تقبىل اان وبنت معى

 انت ايه ش يطان ساكن الارض

مث حسبت يدهيا من يديه بلك قوهتا واجتهت مرسعة تصعد ادلرج حتت نظرات 

 ين صدموا بشدة مما فعلته ..احلضور اذل

 انور بغضب :

 ماىش اينيفني شلكى اتنازلت واتساهلت كتري معاىك

 جه الوقت الىل اوريىك فيه وىش التاىن ..

__ 

 وصل مؤمن وهنا اىل شقته وقبل ان تزنل هنا من س يارته نظرت هل وقالت :

 ايه مش هتطلع معااي

 مؤمن :

  .. بالش اان اطلع دلوقىت اطلعى انىت يلالال

 هنا اباس تغراب :

 ليه يعىن ! ىف حاجة حصلت بينك انت ومكل
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 مؤمن بتهنيدة حب :

 مكل .. تعرىف اىن بقيت حبب امسع الامس دا وبس

 مش عاوز امسع اى مالم ىف احلياة غري الامس دا

 شلكى حبهتا اوووى ايهنا وواحض انك مالمك اكن حص ملا قولىت

 ان ربنا حطنا احنا االتنني ىف احملنة دى عشان جيمعنا ىف حالهل

 هنا ابابتسامة :

 اهووو دا الىل مكنتش اتوقع ىف يوم من الاايم اشوفه

مؤمن عزام البزينس مان الىل دماغه متربجمة عىل الشغل وبس حب وداب وحبيبته 

 جمنناه

كل من غري ماتتلكم بس اان عارفة ان مكل مصعبة ادلنيا عليك وحاسة دا من افعا

الىل ىه مرت بيه مش سهل بردو ايمؤمن دى حاجة قاس ية اوووى ابلنس بة الى 

 بنت

 بس تعرف بقى ان احىل حاجة حصلت لها اهنا وقعت معاك انت

 راجل جبد

ومسريها حتبك وتدوب فيك دا اذا مكنتش مشاعرها احتركت انحيتك اصال بس 

 ىه مكل صعبة ومشاعرها مش بتبان برسعة

 مؤمن ابابتسامة :

 ىه هتودل امىت
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 هنا :

امممممم احنا روحنا دلكتورة نورا كذا مرة كدا عشان تطمن عىل حصهتا واخر مرة 

 قالت اهنا فاضل لها شوية

مكل مش بتحب حتدد شهور محلها عشان متفتكرش مر عىل الىل حصل لها اد 

 ص قربتايه بتخىل نورا داميا تقولها ىه لسه بدرى عىل وادلهتا وال خال

 مؤمن ابابتسامة هادية :

 طب يلال انزىل

 هنا بضحك :

 حرام عليك وهش يل الاكياس دى لكها لوحدى ايه لزمته لك دا

 مؤمن بضحك هو الاخر :

 مش انىت الىل قولىت اهنا بتحب لك احلاجات دى

 هنا :

 تقوم جيهبالها لكها

 مؤمن حبب :

 مش حبيبىت

 هنا بغمزة عني :

 وا ببعضماىس ماىس ربنا هينيك
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 غادر مؤمن بس يارته اىل املشفى بعدما اطمنئ عىل هنا اهنا صعدت اىل شقته ..

 اخهيا حىت شهقت بشدة مما راته . ما ان دلفت هنا اىل شقة

 

 

 الثامن عرشالفصل 

 

 .. ما ان دلفت هنا اىل شقة اخهيا حىت شهقت بشدة مما راته

 اييييه لك دا

 مكل خبضة :

 حرااام عليىك خوفتيىن انىت جيىت امىت ودخلىت ازاى

 هنا بضحك :

 انىت كنىت عازمة حد

 مكل بكسوف :

 ال اان الىل الكت لك احلاجات دى

امعل ايه يعىن مش كنت ابلك كتري كدا بس من ساعة ما البيىب بدا يكرب ىف 

 بطىن واان بقيت ابلك كتري

 كياس بيدهيا :مث نظرت عىل الا
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 ايه احلاجات دى

 هنا :

 لك الالك واحللوايت الىل بتحبهيا لكى براحتك بقى حلد ماتتخىن وتنفجرى

 مكل بضحك :

 وانىت اشرتيىت لك احلاجات دى ليه

 هنا بغمزة عني :

مش اان الىل اشرتهتم مؤمن قاىل ايه احلاجات الىل انىت بتحبهيا وراح جاهبا لكها 

بية ساعتني عقبال ماجاب لس يادتك لك احلاجات دى وملا فضل سايبىن ىف العر 

 قولتهل جبت احلاجات دى لكها ليه قاىل وانىت ماكل مش حبيبىت

 مكل خبفقة قلب :

 وهو فني

 هنا مبكر :

 وانىت ماكل .. مش انىت بتكرهيه

 مكل :

 انىت رمخة عىل فكرة

 هنا بضحك :

 خالص مزتعليش هو ىف املستشفى
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 :مكل خبضة وبدون شعور 

 ليه ماهل ايه الىل حصل هل

 هنا ابابتسامة خبيثة :

 ماكل اختضيىت عليه كدا ليه

 مكل ابانتباه لنفسها :

 اان ال عادى يعىن مفيش مش اختضيت وال حاجة

 هنا :

 ماىش ايمكل هو ىف املستشفى عند ماما تعبت ونقالناها املستشفى

 بسبهبا .. نظرت لها مكل خبضة ومصتت ومل ترد فقد شعرت ان ىش ما حدث

 ىف القرص وخاصة ىف غرفة نيفني ..

 سعاد بغضب وىه تدلف اىل غرفهتا :

 انىت اييييييه الىل هببتيه حتت دا

 نيفني وىه متشط شعرها :

 معلت ايه

 سعاد :

 متتس تعبطيش اينيفني

 نيفني بربود :



 

190  
 

  انىت معلتيه حتت داانىت ايه الىل

 امجلةل دى املفروض تتقال ليىك انىت مش ليا

عارفة ايماما لوال انك اىم اان كنت هزأأت انور حتت وزعقت كل قدام لك البرش 

الىل كنىت عزمامه دول بس حلد دلوقىت اان مراعية اوى انك اىم مع اىن مش حاسة 

 بكدا

 سعاد بغيظ :

عامل ازاى اول مازقيىت انور وطلعىت جرى  انىت عارفة انور والضيوف اكن شلكهم

 عىل اوضتك

 كنت حاسة انك هتعمىل حاجة ختليىن اتشل منك

 نفني بالمباالة :

 انىت كامن الىل بتلوميىن وبتحاس بيىن

ازاى تسمحى لنفسك اياىم العزيزة انك ختطىب بنتك حلد مبتحبوش وكامن غصب 

 عهنا

 لها عشان ابقى عامةل حساىب بساه حص مقولتليش فرىح امىت ايريت تقوليىل قب 

 سعاد بزعيق :

 بالااااااش ختىل صربى ينفذ معاىك ايبنىت ساعهتا هتكرهيىن جبد

 مث تركهتا واغلقت الباب وراهئا بلك عنف ..

 نيفني وادلموع ترتقرق ىف عيوهنا :
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 ايترى ايه اخر القرف الىل اان عايشة فيه دا

__ 

 اما ىف شقة مكل ومؤمن

 قصت هنا عىل مكل لك ماحدث من وصول انيسة حىت دخولها املشفى ..

 مكل خبفقة قلب :

يعىن اخوىك قالها انه اجتوز علطول مفكرش حىت او اتردد قالها كدا من غري 

 مقدمات

 هنا :

ايوووة ايمكل انىت لسه متعرفيش مؤمن طاملا خد قرار واجتوزك يبقى مس ئول عنه 

 دقيقةالخر 

 ملعت عيون مكل بشدة مث نظرت لهنا وقالت حبزن :

 بس يعىن وادلتك دخلت املستشفى بسبىب

 هنا :

ال ايمكل انىت مالكيش ذنب ىف اى حاجة واوعى تلوىم نفسك عىل اى حاجة 

 حصلت او هتحصل

ماما طول معرها بتحبىن اان ومؤمن بزايدة ودا الىل اكن خملهيا طول الوقت ش يفاان 

حيل نعمل حاجة او نترصف اى ترصف غري ملا نرجع لها وىه الىل اطفال يس ت 

 تأأذن لنا
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رمغ اهنا عارفة ان مؤمن لك قرار ىف حياته بياخده بيبقى عارف عواقبه ايه بس 

 بيس تحمل ومعره مامحلنا نتيجة حاجة معلها طول معره راجل يعمتد عليه

فروض يس تاذهنا بس ىه مش عاوزة تشوف دا عاوزاه لسه مؤمن الصغري الىل امل

 ويقولها اجتوز مني وىه الىل ختتار هل

 مكل :

 طب ىه عامةل ايه دلوقىت

 هنا :

كويسة امحلد هلل ادلكتور قال اهنا هتطلع اما بكرا او ىف خالل يومني وهامترس 

 حياهتا عادى جدا ىه بس اخلرب اكن شديد علهيا شوية

 نظرت لها مكل ومصتت ومل ترد ..

 ا اهنا ليست سبب ابى ىش :هنا وحتاول ان تُشعره

 يلال بقى عشان اساعدك انلك لك احلاجات الىل مؤمن جايهبا دى

 وال انىت مش حمتاجة مساعدة

 مكل ابابتسامة :

 اان ش بعانة اصىل الكت كتري اوى

 هنا :

 انىت هتقوليىل ااثر اجلرمية اىه
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 حضكت مكل فنظرت لها هنا برتدد وقالت :

 بكرا عند ماما ىف املستشفىمكل هو انىت ممكن تيجى معااي 

 مكل خبوف :

 مش عارفة اخاف تتعب اتىن

 هنا برسعة :

المتخافيش انىت بس تعاىل ايمكل ميكن ملا تشوفك انىت والبيىب الىل ىف بطنك 

 حتبك وتنىس الىل حصل

نظرت لها مكل ومل ترتدد وامنا اومات راسها ابملوافقة ففرحت هنا بشدة واحتضنهتا 

 ا ..وقبلهتا من وجنتهي

__ 

 ىف الصباح وصل ماكوى ابكرا اىل املشفى فوجد مؤمن انمئ عىل احدى الكراىس ..

 ماكوى وهو جيلس جبانبه :

 مؤمن .. مؤمن .. انت ايابىن

 مؤمن وهو يفتح عينيه بصعوبة :

 انت جيت امىت

 ماكوى :

 لسه جاى انت ايه الىل منميك هنا كده
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 ن :مؤم

 امعل ايه كنت سهران طول الليل

 ماكوى :

 امممممم مش اان شفت انور

 مؤمن ابانتباه :

 شفته فني

 ماكوى :

 ملا جيت ىل ىف املاكن الىل كنت سهران فيه دا من يومني

كنت قاعد مع بنت من هناك ولقيت كل دا داخل عليا اتصمنت ىف ماكىن وبسأألها 

  ماسك ومجوعة رشاكت صفوت جروبتعرفيه قالت ىل طبعا دا انور منري الىل

 وقالت ىل انه جاى يدور عىل نيفني

نيفني دى بقى ايس يدى بعد التحرايت الىل معلهتا عهنا لقيت امسها نيفني فريد بنت 

مع مكل صفوت الىل تبقى مراتك وىه تقريبا ساعهتا اكنوا بس مرتبطني وامبارح 

هو الىل ماسك الشغل ىف اكنت حفةل عيد ميالدها واختطبوا رمسى وانور ابشا 

 رشاكت مراتك املرسوقة بقاهل س نني

 مؤمن :

 ايااااه دول عصابة بقى

 يعىن كامن خطب نيفني دى
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 بس معرفتش ماسك رشاكت مكل بصفته ايه

 ماكوى :

 هو دا الرس الىل هعرفهوكل قريب متقلقش

 مث وهو يهنض من ماكنه :

 اان هروح اجيب كل قهوة من حتت واىج

 مااجيكل فوق كدا عقبال

ما ان غادر ماكوى املاكن حىت خرجت ليان من غرفة انيسة وجلست جانب 

 مؤمن

 ليان برقة مصطنعة :

 ايه دا انت انمي هنا من امبارح كده جسمك يوجعك

 مؤمن وهو جيلس مسرتىخ عىل الاخر :

 امعل ايه يعىن اانم فني حرضتك

 ليان وىه تضع يدهيا عىل خده برقة :

 ا رسيرينتنام جوا الاوضة فهي

 اكنت هنا ومكل يسريان اباجتاه غرفة انيسة فصدمت مكل بشدة من هذا املنظر ..

_____ 

 



 

196  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسع عرشالفصل 

 

 ليان وىه تضع يدهيا عىل خده برقة :

 تنام جوا الاوضة فهيا رسيرين

وما ان رات مكل هذا املنظر حىت اكنت هنا ومكل يسريان اباجتاه غرفة انيسة 

 ُصدمت بشدة وتصمنت ىف ماكهنا ..

مؤمن دون ان ينتبه لوجود مكل ابلقرب منه ازال يد ليان من عليه برسعة ونظر 

 لها وقال :
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 انىت هبةل ايبنىت انىت ايه الىل بتعمليه دا

اكنت مكل تقف مصدومة بشدة من هذا املنظر وبدات تشعر بغرية ابنت علهيا 

ها واكدت ان تلهتم ليان بعينهيا من كرثة غضهبا وغريهتا عىل مؤمن والول مرة ااثر 

 تشعر مكل هبذا الشعور جتاهه

.. 

 هنا بغيظ وىه حتدث مكل و تنظر اباجتاه ليان :

 ماكل ايمكل وقفىت ليه ايحبيبىت

 مكل ابانتباه لنفسها :

 هااا ال ابدا مفيش يلال بينا

ة وما ان رامه مؤمن حىت هنض من ماكنه جفاة وهو اجتهتا االثنان بتجاه غرفة انيس

 مندهش للغاية من وجود مكل ومل ينتبه اهنا الحظت ماحدث من ليان ..

 مؤمن ابابتسامة حب :

 ايه دا انتوا جيتوا امىت

 هنا حبدة وىه تنظر لليان :

 لسه جايني دلوقىت انت ليه مش عند ماما جوا

 هل وحيدث هنا :مؤمن وهو ينظر ملكل الىت تتحاىش النظر 

 هاااا اصل اان كنت ايعيىن عليا انمي برا هنا عىل الكرىس
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 هنا وىه متسك بيد مكل :

 اممممم طيب ايمؤمن يلال ايلوكة عشان ندخل عند ماما

قبل ان تدلفا اىل ادلاخل تراجعت هنا وىه مازالت متسك بيد مكل ونظرت لليان 

 وقالت :

 قى تبقى مكل مراة مؤمناااه حصيح معرفتكيش ايليان القمر دى ب

 مث تركهتا ودلفت مع مكل اىل غرفة انيسة واغلقت الباب بقوة

.. 

ليان بغيظ وغل من جامل ورقة مكل ومن طريقة هنا الىت س تجعلها جتن ىف يوم ما 

 نظرت ملؤمن وقالت :

 دى بقى تبقى مراتك ذوقك مش حلو خالص ايمينو

 نظر لها مؤمن مث قال بطريقة مضحكة :

 ى اياخت ليان مبوووت فهيااحلب بق

بس تصدىق عندك حق ااااه برصاحة ذوىق فعال مش حلو خالص عشان واقف 

 معاىك

 نظرت هل ليان بغيظ شديد ومصتت ومل تتحدث ..

__ 

ىف غرفة انيسة اكنت مكل جتلس خبوف وكسوف وقلق من نظرات انيسة احلادة 

 جتاهها ..
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 رتدد :هنا ب

 دى ايماما تبقى مكل مراة مؤمن اخواي وانتميىت من اجلامعة

 نظرت لها انيسة بتفحص من راسها اىل امخص قدمهيا مث قالت بربود :

 اهال

 ابتلعت مكل ريقها بصعوبة ومل تنطق ..

 هنا :

 ودى بقى تبقى دادة انعام ايمكل تعترب مامىت التانية

 مكل ابابتسامة :

 اهال وسهال حبرضتك

 نعام ابابتسامة حنونة :ا

 حرضتك ايه بس ايمقر انىت

 انىت تقوليىل ايدادة زى هنا ومؤمن

 انيسة :

وانىت بقى ينفع تتجوزى ابىن وال اان وال اههل موجودين دا عادى يعىن اصل اان 

اعرف ان املفروض ام العريس واههل هام الىل املفروض يروحوا يطلبوا العروسة 

 مش كدا بردو
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احدث لها اخفضت برصها ونظرت ارضا بعدما امتلئت عينهيا مكل وتذكرت م

 ابدلموع من مالم انيسة ..

 هنا وقد شعرت ابمل مكل ارادت ان تغري جمرى احلديث فنظرت لوادلهتا وقالت :

مكل مصمت اهنا تيجى تشوف حرضتك ىف املستشفى ايماما مع اهنا حامل وامحلل 

 اتعهبا اوووى

 انيسة بربود شديد :

 مم وانىت ىف الاكم بقىامممممم

 مكل بتلعمث ىف الالكم :

 فاضل ىل شوية واودل

 انيسة بسخرية :

 انىت مش عارفة انىت ىف الشهر الاكم

 هنا برسعة :

ىه بس خايفة من الوالدة فداميا ملا حد من احصابنا يسالها بتقول فاضل شوية مش 

 بتحب تفتكر فاضل اكم شهر عشان متقلقش وكدا

 :انيسة بصوت عاىل 

 واان واحدة من احصابكوا وال ايه ايهنا هامن

 وبعدين انىت فني اهكل جموش يطمنوا عليا ليه
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 مكل وادلموع بدات ترتقرق ىف عيوهنا نظرت لها ابمل مث هنضت من ماكهنا وقالت :

 بعد اذنكوا

 ما ان خرجت مكل من غرفة انيسة حىت نظرت لها هنا وقالت ابانفعال  :

 بتعاملهيا كدا ليه دى حىت اول مرة تشوفهيا فهيا يعىن بالش ليه كدا بس ايماما انىت

 تبقى قاس ية كدا

 انيسة :

 قاس ية ايه ايبت انىت دا اان بقولها اهكل جموش يشفوىن ليه

 ايه اللكمة ضايقهتا اوى كدا

هنا بتهنيدة مل تريد ان ختربها ابن اهل مكل متوفيني وايضا مل تريد ان ختربها مافعهل 

 معها من اللقاء الاول :معها وزوجته 

 ال ايماما بس ىه حساسة اوووى وطيبة جدا وجبد ملا هتعرفهيا هتحبهيا جدا جدا

 انيسة بشك :

 ماىش ايهنا اما نشوف مع اىن مش مطمنة

__ 

ما ان خرجت مكل من غرفة انيسة حىت هنض مؤمن من ماكنه مرسعا ونظر لها 

 وقال :

 نىت طلعىت ليه مع عند ماماا
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 مكل بغرية وىه تنظر اباجتاه ليان :

 ايه زعلت اىن طلعت كنت عاوزىن اسيبك براحتك

ابتسمت ليان خببث من تلميحاهتا بيامن اندهش مؤمن بشدة من طريقة مالهما 

 وايضا عندما شعر بغريهتا فقال بفرحة داخلية :

 اهاااا ال ابدا اان بس كنت عاوزك تتعرىف علهي

 تعاىل اقعدى

 جلست مكل عىل احد الكراىس وجلس مؤمن جبانهبا ..

 وجلست ليان جبانب مؤمن من اجلهة الاخرى ..

 ليان وىه تضع يدها عىل كتف مؤمن ومتيل بشدة اباجتاه مؤمن وحتدث مكل :

 هااا بقى مش هتقوليىل اتعرفىت عىل مينو ازاى

 ىاصل البنت الىل تقدر توقع مينو تبقى جامدة اووو 

واان برصاحة مش شايفة كده .. اقصد يعىن انىت حمتشمة زايدة عن اللزوم وكدا 

 يعىن صعب توقعيه بسهوةل

مكل وقد اش تعلت الغرية بداخلها دون ان تشعر من منظرها وىه متيل بلك 

 جسدها عليه نظرت لها بربود وقالت برقة :

 اممممممم مينو .. هو انىت بتقوليلو ايمينو طيب

شان حمجبة وحمتشمة ىف لبىس وبتش به بزوجات النىب عليه الصالة وبعدين هو ع 

 والسالم مش ممكن ودل يقع ىف حىب ويتجوزىن
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 انىت تفكريك قدمي حبتني

 ليان بغيظ :

 اممممممم قدمي .. امال انتوا اتعرفتوا عىل بعض ازاى

 ......... وانىت ماكل انىت ايحرشية

  بعدما ابتعدت عن مؤمن :نظرت مكل وليان بتجاه هنا فردت ليان قائةل

يعىن ايه واان ماىل ايست هنا مش مينو دا يبقى ابن خالىت وكنا املفروض نبقى 

 خمطوبني دلوقىت

 هنا بضحك :

تصدىق ايبت انىت انك هبةل اه وهللا انىت مش شايفة امجلال الىل قاعد جنبه دا , 

 عىل فكرة دى تبقى مراته يعىن مينو خالص اجتوز

 عىل ربنايلال بقى عوضك 

 وبعدين ادخىل يلال خلالتك عشان عاوزاىك

 وعىل فكرة مؤمن اخواي امسه مؤمن مش مينو ماىش اي .... ايليان

هنضت ليان من ماكهنا غاضبة واجتهت برسعة اىل غرفة انيسة واغلقت الباب 

 وراهئا بلك قوة ..

 هنا :

 يك خالصانت ازاى تسمح لها اهنا حتط ايدهيا عليك كدا دى اكنت مميةل عل 
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نظرت مكل هل لتسمع رده فوجدته يبتسم ابتسامة عذبة وينظرلها بشدة هامئ هبا 

 وسارح عن العامل مبا فيه كأنه مل يكن يشعر مبا حيدث ..

 هنضت مكل من ماكهنا مرسعة بعدما امحرت وجنتهيا جخال ..

 هنا بضحك :

 انت ايابىن متنح كده ليه

 مؤمن ابانتباه قال بطريقة مضحكة :

 ايه الىل طلعك من جوا دلوقىت دى اكنت زى العسل وىه عامةل تتلكم كده انىت

 برقة خيربيت جامكل ايش يخة

 مكل بكسوف شديد نظرت هل ومل ترد ..

اقرتب مهنم ماكوى وهو حياول بقدر الاماكن ان خيفى حضكته فهو شاهد ماحدث 

 عن بعد ..

 ماكوى :

 السالم عليمك

 ا يدق :هنا وعيوهنا ملعت بشدة وبدا قلهب

 وعليمك السالم

 ماكوى :

 كنت جهيب كل القهوة هنا بس تعاىل نرشهبا حتت
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 هنا برسعة :

ال مفيش داعى بقى هنرشهبا عندان ىف البيت الن ماما هتخرج دلوقىت ادلكتور لسه 

 قايل لنا وادلادة بتساعدها عشان تلبس ومنىش

 مؤمن :

 جبد متام طب يلال بينا

 مؤمن وماكوى :مكل وىه تسحب هنا بعيد عن 

 طب واان هروح لوحدى

 ........ ال هتيجى معاان الفيال

 مكل خبضة نظرت ملؤمن اذلى اكن يقف قريب مهنم للغاية وقالت :

 ال اان عاوزة اروح شقىت

 مؤمن بطريقة مضحكة :

 اااه حص متقدريش تس تغىن عن الكهف بتاعك اقصد عن اوضتك

 ماهو ىف الفيال ىف كهوف برضو

 بغيظ ومل ترد .. نظرت هل مكل

 هنا :

بىص ايلوكة احنا نروح هناك لو مااسرتحيتيش وكدا هرنوح الشقة اتىن واهو تبقى 

 فرصة عشان ماما تتعرف عليىك
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 نظرت لها مكل برتدد ولكهنا اومات راسها ابملوافقة ..

 مؤمن :

 وبعدين ايه لوكة دا ايه دا امس دوا

 هنا بضحك :

 همابطل رخامة بقى احسن ترجع ىف مال

 مؤمن بغزل :

 ال ترجع ايه بس دا لوكة وملوكة وصاحبة احىل عيون ىف ادلنيا

 و .......... اكد ان يمكل حىت قاطعته هنا قائةل :

 امح امح اان هنا عىل فكرة وس نجل نراعى دا لو مسحت

اكد ان يتحدث حىت وجودوا انيسة خترج من غرفهتا ومعها انعام وليان فااجته امجليع 

 حىت يغادروا املش ىفى اىل فيلهتم اىل اخلارج

ولكن قبل ان يغادرووا اضطرت مكل ان جتلس جبانب مؤمن ىف س يارته الىش 

 اذلى جعل قلبه يرفرف فرحا وركبتا هنا وانيسة ابخللف

مما اضطر ليان ان تركب ىه وانعام بس يارة ماكوى وىه تاكد ان تمتزق من الغيظ 

 وىه ترى مكل جبانب مؤمن ..

__ 

 ىف النادى
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اكنت نيفني كعادهتا ىف الفرتة الاخرية جترى اباقىص رسعة وىه تضع املوس يقى ىف 

 اذنهيا ..

 وجفاة فاقت من هذا العامل عندما اوقفها انور بعدما جذهبا بقوة جتاهه ..

 نيفني وىه تهنج بشدة :

 انىت بتشدىن كده ليه كنت هقع عىل وىش

 يزنع السامعات من اذنهيا بقوة : انور وهو

من امبارح واان برن عليىك وانىت حىت مش بتكنسىل دا انىت مش معرباىن اصال 

 هو احنا مش اتنيلنا اختطبنا وبقى ىف شئ رمسى

 ما بينا , بردو لسه دماغك نشفة

 نيفني بربود :

ش اان مش موافقة عىل ارتباطنا من الاول ايانور وانت عارف كدا كويس اوى مف

 هرد عىل اتصاالتك وال حىت هتبقى عالقاتنا طبيعية مفتتعبش نفسك معااي

 انور بغضب :

 اان تعبت ايش يخة انىت ابردة كدا لييييييه

اان حببك بقى افهمى مش عارف اشوف غريك هللا خيربيت احلب وقرفه الىل وقعىن 

 فيىك

قى عشان بىص اينيفني انىت مش هتتجوزى غريى رحيى دماغك ونفسك ورحييىن ب

 قربت انفجر من الغضب بسببك
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وخلصيىن بقى من املوضوع بتاع بنت معك دا انىت زيك زى اشرتكىت معااي ىف الىل 

معلناه معاها كفاية الرباءة املصطنعة الىل معيشة نفسك فهيا دى عشان مش اليقة 

 عليىك

 مث امسك بيدهيا ورفعها بقوة وقال :

 انك مش هتلبس هياابقى البىس دبلتك بقى عشان كنت عارف 

 تركها واكد ان يذهب من اماهما حىت وجدها تقول :

 ممكن عالقتنا تبقى طبيعية بس برشط ايانور

___ 
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 العرشونالفصل 

 ممكن عالقتنا تبقى طبيعية بس برشط ايانور

 ث ..اس تدار انور بدهشة ونظر لها بشدة ومل يتحد

 نيفني وىه تقرتب منه :

 ملا تقدر ترجع ملكل حقها بيهتا وفلوسها

 وكامن تعرتف عىل مؤمن عزام وتقول معل فهيا ايه

 انور بسخرية :

وهتقدرى تعيىش من غري العز دا لكه هرتجعى اتىن بيتكوا انىت والست الوادلة الىل 

امن يس تحيل خالص بقت هامن وشايفة احلياة من فوق اوووى اعتقد ان سعاد ه

 توافق عىل حاجة زى دى

وعىل فكرة مكل بنت معك حامل وهتخلف قريب وعايشة مع مؤمن عزام حياة 

سعيدة ىف عش الزوجية بتاعهم يعىن مالمنا ال هيقدم وال هياخر مرتبطيش حياتك 

 بهيا

 نيفني وىه تنظر بقوة ىف عيونه :

 مكل بتتعذب جبد الىن حاسة بهيا عشان احنا نفس ادلم
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اه ايانور اقدر اعيش حياىت عادى جدا من غري لك الفلوس املزيفة الىل احنا واا

رسقناها من صاحبهتا مش هيحصل حاجة لو عيش نا نضاف يعىن ابلعكس هبقى 

 مسرتحية وقلىب هيبقى انىق وساعهتا هفتحه واحب واان راضية ومبسوطة حبياىت

والبنات والىل انت قلبك معمى بسبب القرف الىل انت عايش فيه من السهر 

حصل ملكل بسبب تفكريك الش يطاىن انت والست سعاد هامن والرشكة الىل انت 

 ماسكها من غري اى حق

يعىن لو فكرت مليوووون مرة عشان ارتبط بواحد زيك مش هالىق حىت سبب 

 واحد خيليىن ارتبط بيك اياما بقى ابقى جمنونة

 انور :

 دا اخر مالم عندك

 نيفني :

 فيهاه وايريت تفكر 

 مث تركته وذهبت وهو يتبعها بعينيه بغضب شديد ..

__ 

 ىف الفيال

 ما ان وصل امجليع حىت صعدت انيسة اىل عرفهتا لتسرتحي ..

 مؤمن وهو حيدث امجليع وينظر ملكل :

 تصدقوا بقى ان اوضىت هنا وحشاىن اوى اوى بقى



 

211  
 

 ليان بدلع :

 فهيا ذكرايتك وحياتك لكها واحىل اايمك اكيد ايمينو مش

 مؤمن ومازال ينظر عىل مكل :

 بس حبب شقىت اكرت مهنا ذكرايهتا احىل عندى حبهبا كدا ومبوت فهيا

نظرت هل ليان بغيظ شديد بيامن ابتسمت مكل ابتسامة فرحة دون شعور مهنا 

 ونظرت ارضا ..

 انعام :

 وعاان هحرض لمك الالك زمانمك همتوتوا من اجل

 ما ان غادرت انعام حىت نظرت هنا ملؤمن وقالت :

 امح امح بس انت صاحبك ليه يعىن مدخلش معاان هنا

 مؤمن :

 عنده شغل كتري لسه بقى بيفتتح رشكته اجلديدة هنا

 هنا وعيوهنا تلمع بشدة حىت الحظهتا مكل :

 اممممممممم ربنا يوفقه

مكل الىت جخلت بشدة من  هجزت انعام طاوةل الطعام فاارسع مؤمن وجلس جبانب

 فعلته ..

 ليان بغل :
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 ايه ايمؤمن ىه مراتك هتطري بتلحق ماكن عشان تقعد جنهبا

 مؤمن بربود :

 وانىت زعالنة ليه يعىن

 هنا بضحك نظرت لها وقالت :

 ايلهوووى عىل الكسوف الىل انت فيه ايالىل ىف ابىل

 غرفة انيسة ..هنضت ليان من ماكهنا بعدما نظرت لهنا بغضب وصعدت اىل 

 مكل :

 ليه بس كدا ايهنا كنىت تسبهيا اتلك زماهنا جعانة

 مؤمن حبب :

 شايفة الطيبة دا انىت هتبقى ماما طيوبة اوى وهللا

 انىت مقر كدا وعسل وحاجة تتحب يعىن

 مكل بكسوف نظرت هل وقالت حبدة :

هنا  اان ساكتة كل من الصبح عامل تعاكس وتقول مالم مالوش لزمة وقعدت جنىب

وىف املستشفى واان مكتومة بس بص بقى طول ما اان هنا متجيش جنىب وال حىت 

تبص ىل اعتربىن مش موجودة اصال واان كامن هعتربك وال كأنك موجود خلينا كدا 

زى ما كنا ىف الشقة هناك ماىش , وايريت تنفذ مالىم الىن حسيت انك مفكرىن 

مل كدا قدام مامتك وقريبتك الىل نسيت لك حاجة وعادى بقى تبقى بتحمل اان بع

 عامةل تتدلع عليك دى عشان ميحسوش حباجة غري كدا هرجع الشقة برسعة
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اكنت ابتسامة جذابة مرسومة عىل شفتىي مؤمن وهو ينظر لها وىه تتحدث ويتكأ 

 بوهجه عىل يديه وينظر ىف عيوهنا بقوة فقد حسرته كعادهتا ..

 .. نظرت هنا ملؤمن فضحكت بشدة عىل منظره

 هنا بضحك شديد :

 ايعيىن ايبنىت بعد الزعيق دا لكه وطلع رسحان ىف عينيىك

 ملا تزعقى هل بعد كدا ابقى بىص الناحية التانية

 هنضت مكل من ماكهنا وىه جخالنة للغاية وجلست جبانب هنا ..

 تهند مؤمن بشدة وهنض من ماكنه وقال :

هعمل حاجات مش كويسة اان راحي رشكىت بقى اشوف شغىل احسن شوية كامن و 

 خاااااالص اما احلق نفىس احسن

 سالم ايهنا

 مث نظر ملك الىت تتحاىش النظر هل وقال :

 سالم من غري معاكسة اهووو ..

 ما ان غادر الفيال حىت ابتسمت مكل بشدة فنظرت لها هنا وقالت :

 انىت ربيىت الواد عقبال ماتقوليلوا انك بتحبيه هيكون ايعيىن اتشل

 ابتسامة حب نظرت لها ومل ترد ..مكل اب

____ 
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 ىف املساء ىف احدى الاماكن الليةل عىل النيل الىت كثريا ماحتب نيفني السهر فهيا ..

 اكنت نيفني جتلس سارحة شاردة حىت تفيق عىل صوت احد الاشخاص :

 مساء اخلري

 ر هل اباس تغراب فهىى التعرفه :ما ان تلتف نيفني انحية الصوت حىت تنظ

 مساء النور

 الشخص وهو جيلس :

 اان امحد ماكوى صاحب رشكة لسه متاسسة قريب ىف مرص

 نيفني بعدم فهم :

 اهال ايفندم بس حرضتك بتقوىل كده ليه

 انت تعرفىن اساسا

 ماكوى بثقة :

اكيييد ايانسة نيفني مش انىت بنت صفوت بيه هللا يرمحه صاحب رشاكت صفوت 

 جروب

 نيفني حبدة :

 ال مش اان

 ماكوى وهو يتصنع ادلهشة :
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ازاى ولك الىل موجود هنا قاىل انك خطيبة انور منري املس ئول عن رشاكت 

 صفوت جروب وانك بنت صاحب الرشاكت دى

 نيفني حبدة :

 قولت حلرضتك ال مش اان

 ماكوى ابابتسامة خسرية :

بيه منري وايريت حرضتك امممممممم مش همم املهم ان حرضتك خطيبة انور 

 تقدرى توصليىن بيه الىن جبد مش عارف اوصهل

 نيفني بسخرية :

 وحرضتك عاوز توصل النور بيه منري ليه

 ماكوى بثقة :

عشان عاوز امعل شغل مع رشكة وادل حرضتك اقصد رشكة صفوت جروب الىل 

 مالهاش دعوة حبرضتك مش كدا بردو

 نيفني :

 ة وتروح هناك بنفسكممكن حرضتك اتخد عنوان الرشك

 ماكوى :

مش هينفع الىن اان جبد عاوز اوصل هل ابارسع وقت الىن بسافر كندا لك شوية 

 وبرجع ومش مس تقر ىف مرص وانىت عارفة املواعيد عامةل ازاى ىف مرص

 نيفني :
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 واملطلوب

 ماكوى :

اان بس كنت عاوز حرضتك بكرا تيجى معااي بنفسك الرشكة وتدخليىن عنده وبس 

 الىن جبد حمتاج اظبط شغىل مع رشكتكوا قبل مااسافر كده

 نيفني ابابتسامة عند :

 ولو قولت حلرضتك ال وروح انت وظبط مواعيدك بنفسك

 ماكوى بثقة وهو يسرتحي ىف ماكنه :

 هفضل قاعد هنا للصبح لغاية ماتوافقى تروىح معااي

 اان عنيد اكرت منك عىل فكرة وخالص مظبط نفىس عىل امليعاد دا

 وهروحه بكرا يعىن هروحه

 نيفني ابابتسامة اجعاب :

 حلوة ثقتك بنفسك عىل فكرة

ماكوى وهو يدور بعينه ىف املاكن ابامكهل حىت يشعرها اهنا الهتمه كثريا وان ما هيمه 

 شغهل مع رشكهتا :

 عارف عىل فكرة هاااا هرتوىح معااي وال ال

 نيفني اباس تغراب :

 انت بتدور عىل ايه
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 سامة جذابة وهو ينظر لها :ماكوى ابابت 

 اصل برصاحة املاكن هنا حلو اوووى مكشوف كدا وعىل النيل

لك دا كوم والبنات القمرات الىل قاعدين هنا كوم اتىن هو انتوا سهرانني هنا عشان 

 انتوا البنات الىل اكنوا بريموها للنيل

 عرايس النيل يعىن حىت انىت مجيةل اوى بردو

 ت هذا الالكم من الكثري الا اهنا نظرت هل بكسوف وقالت :نيفني ابلرمغ اهنا مسع

 مينفعش كدا عىل فكرة انت كدا بتعاكس ماىش

 وعىل فكرة انت شلكك باكش

 ماكوى ابابتسامة :

 اه برصاحة بعاكس املهم دلوقىت هتيجى معااي بكرا وال ال

 نيفني ابابتسامة :

عكل اوى متام هاىج معاك بس عشان انت شلكك طموح وشلكك بتحب ش

 فهساعدك

 شعر ماكوى بفرحة داخلية وانه س يحقق مايريد

 فظلوا يتحدثوا الكثري من الوقت حىت اندجمت نيفني معه متاما ..

___ 
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ىف الرشكة اكن مؤمن حياول ان يهنىى معهل ابارسع وقت حىت يذهب للفيال ابكرااا  

.. 

 ن الاوراق :مؤمن وهو يتطلع ابلكثري م

 هاااا ايامحد لسه ىف شغل اتىن

 امحد اباس تغراب :

ال برصاحة بس انت ليه مس تعجل اوى كده دا احنا كنا برنوح وانت بتقفل 

 الرشكة مع العامل الىل حتت

 مؤمن بضحك :

 ايمع عاوز اروح بيتنا بقى وحش ىن البيت

 وبعدين مش خلصت الشغل والورق الىل اكن واقف عىل امضىت

 بث :امحد خب 

 اممممم حلو اجلواز بردو بيمل ايمينو

 مؤمن بضحك :

 ايوة ايمع حلو وال انت عاوز حتب وغريك ال

بس تعرف ايامحد نفىس مراىت حتبىن ربع احلب الىل مراتك بتحهبوكل , دا انتوا 

 عقدتوىن ايجدع

 امحد بتهنيدة حزن :
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 ادعيلنا ايمؤمن ربنا يرزقنا ابذلرية الصاحلة

 خر :مؤمن حبزن هو الا

 ابذن هللا ايامحد بس انت اوعى تيأأس من رمحة ربنا

 ودور ايامحد عىل داكترة شاطرة هنا او برا الطب اتقدم اوووى

 امحد ابابتسامة :

 قول ايرب وادعيلنا ايمؤمن وعقبال مااشوف عياكل ايرب

 اه حص انت هيجيكل ابذن هللا بنت وال ودل

 مؤمن برسحان :

 هاااا مش عارف الرصاحة

يتحدثوا بعض الوقت حىت اهنىى مؤمن معهل وغادر الرشكة اس تقل س يارته  ظلوا

 وذهب للفيال ..

___ 

 ىف الفيال

 اكنت ليان جتلس مع خالهتا ىف غرفهتا بيامن مكل اكنت جتلس مع هنا يتحدثوا ..

 هنا :

 ا البيت لكه س تاتاان بس نفىس اعرف انىت قاعدة ابالسدال ليه دلوقىت م

 مكل :
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 ايسالم ولو اخوىك جه دلوقىت يعىن

 هنا ابابتسامة :

دا جوزك ايحبيبىت ايلهوووى انىت مش شايفة ليان بتقعد ازاى قدامه وهمام زعقنا 

 لها مفيش فايدة همتوت وتلفت نظره وجتذبه لهيا امال انىت بقى الىل مراته

 مكل :

ه اصال من غري احلجاب مش كفاية هناك ماليش دعوة بهيا وبعدين اقعد قدامه لي

كنت بطلع بلبس النوم بتاعى من غري مااخد ابىل والاقيه ىف وىش ويفضل 

 يعاكس ىن انىت عاوزة كدا يعىن

 هنا بضحك :

ايلهوووى ايمؤمن يعىن ايعيىن ال اكن بيصاحب وال بيعرف بنات عشان ملا يتجوز 

 يه كدايعمل الىل هو عاوزه ىف احلالل وانىت مقفالها عل 

 طب انىت عارفة ان مؤمن دا البنات اكنت ىه الىل بتطلبه للجواز

 مكل بضحك :

 عىل ايه يعىن

 هنا بغمزة عني :

ايكذابة متنكريش ان اخواي جنتل ومقر ودمه خفيف وراجل جبد يعمتد عليه 

وجربيه بقى ىف الرومانس ية هيعجبك اوووى دا اان اخته وبيدلعىن عىل الاخر 

 تاج لغريه امال انىت بقى الىل مراتهعشان ميخلنيش اح 
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 مكل بكسوف :

بطىل بقى الالكم دا ايبت انىت وعىل فكرة اخوىك دا اان مش هحبه عشان الىل 

 معهل دا ميخلنيش احبه خيليىن اكرهه ماىش

 هنا :

ايمكل انىس بقى جبد مؤمن بيحبك ويمتىن تعيشوا حياة جديدة مع بعض ادى 

 ن وهللا هتعشقيهلنفسك فرصة واديهل فرصة هو كام

 مصتت مكل وىه تس متع لها ومل تنطق حبرف مث قالت برتدد :

 ىه ليان بنت خالتك بتحب مؤمن

 هنا بدهشة :

 انىت قولىت مؤمن غريبة يعىن لك مرة بتقوليىل اخوىك

 مكل بكسوف :

 عادى يعىن مش دا امسه بردو

 هنا حىت ال تشعرها ابلكسوف :

 مؤمن وال حاجة بس ىهماىش ايلوكة ليان ايس ىت مش بتحب 

من زمان وىه ملا بتحط عيهنا عىل حاجة بتبقى عاوزاها وخالص فهىى بقى عاوزة 

 مؤمن برشكته وش ياكته وعربيته وشلكه

 من البنات الىل بتحب تتباىه خبطيهبا او جوزها قدام احصاهبا
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ومش همم بقى متجوز وال خملف وال بتحبه وال بيحهبا وال اى حاجة هممة عندها 

 حلياة الىل هيمها جبد اهنا تتجوزه وخالصىف ا

 والىل كرب املوضوع دا ىف دماغها ماما الهنا بتحهبا ىه وخالتو جدا

 فهىى هتحاول تضايقك عىل فكرة وهتوصكل ملرحةل انك ممكن ترضبهيا عادى

 مكل بضحك :

 متقلقيش عليا معاها

ا وصلتك بس اان ش يفاىك مش بتحبهيا خالص ايهنا وحاسة ان ىف حاجة ىه معلهت

 ......هنا :لكدا

 احلادي والعرشونفصل ال

 

 مكل :

بس اان ش يفاىك مش بتحبهيا خالص ايهنا وحاسة ان ىف حاجة ىه معلهتا وصلتك 

 لكدا

 هنا بتلعمث ىف الالكم ارادت تغيري جمرى احلديث فقالت :

ابدا عادى يعىن ىه بس ترصفاهتا الغبية وافعالها وحراكهتا املس تفزة تكرهك  هااااا ال

 فهيا مش اكرت

 مكل بشك :

 ماىش ايهنا مسريك حتىك
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 مث امكلت خببث :

 بس تعاىل هنا وقوليىل

هو انىت ليه وشك اكن امحر كدا وابتسمىت ابتسامة حلوة واحنا ىف املستشفى ملا 

 ملا وصلنا الفيال هو مدخلش معاان ليهصاحب اخوىك جه وليه سالىت مؤمن 

 اكدت هنا ان تتحدث حىت وجدت مؤمن يدلف اىل ادلاخل فصمتت ومل ترد ..

 مؤمن ابابتسامة حب وهو يدلف اىل الفيال :

ايمساء الفل عليىك ايهنا ايعسل ايمقر ايحبيبىت وربنا وحش تيىن اوووى بقى من 

 الصبح

طرب قلهبا بقوة وما ان مسعت منه هذا ما ان راته مكل يدلف اىل ادلاخل حىت اض

 الالكم حىت ابتسمت حبب وبدات هتندم جحاهبا حبرج ..

 هنا بضحك :

 ليا لالكم دا بردو ايباكش ماتقولها الالكم دا علطول الزم يعىن تلف وتدور

 مؤمن وهو جيلس ابلقرب مهنم :

ا ليىك انىت بالش عشان ىه بتكره املعاكسة وبعدين مني قاكل ان الالكم دا لهيا د

 ايحبيبىت

 ليان وىه هتبط ادلرج برسعة :

 محد هللا عىل السالمة ايمينو

 مؤمن ابابتسامة صفرا :
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 وانىت من اههل

 حضكت مكل وهنا بشدة فنظرت هلم ليان بغضب ..

 ليان بغيظ وىه جتلس جانبه :

 هو ايه دا الىل وانىت من اههل

 مؤمن اباس تعباط :

 مش بتقوىل انك طالعة تناىم

 ان برقة مصطنعة :لي

 ال ايمينو دا اان مسعت صوت عربيتك فزنلت علطول عشان اقعد معاك

نظرت لها مكل بربود ولكن اكن بداخلها انر من الغرية بسبب دلعها عىل مؤمن 

 ومالبسها الىت مل تس تحى ان ترتدهيها امام مؤمن وهو ليس ابأأخهيا او زوهجا

.. 

 هنا بضحكة اس هتزاء وىه تتجاهل ليان :

 ايعيىن ودا امسه ايه دا بقى

 ماعلينا

 يال ايمينو عشان انلك ادلادة بتجهز لنا الالك عشان نتعشا لكنا

جلس امجليع لتناول الطعام واكلعادة مل ينفذ مؤمن مالم مكل وامنا جلس جانهبا مما 

 جعلها تشعر ابلفرحة ادلاخلية ..
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 مؤمن هبمس وهو يقرتب مهنا :

 عىل فكرة وحش تيىن

عقة من يد مكل اثر توترها وارتباكها فنظرت هلم هنا خببث ومل تتحدث سقطت املل

.. 

 ليان مبياعة امسكت بقطعة من الطعام وقربهتا من مف مؤمن :

 خد دى من ايدى ايمينو

مؤمن وهو يريد ان يشعر مكل ابلغرية التقط قطعة الطعام من يدهيا بفمه وبدا 

رت هلم مكل بصدمة من فعلته يس تطعمها فنظرت ليان ملكل ابانتصار بيامن نظ

 وفعلهتا وبدات الغرية تهنش فهيا ولكهنا تصنعت الامباالة ..

 شعرت هنا مبا يدور بداخل مكل فنظرت هلم وقالت اباس هتزاء :

 ايخراىش بتالكيه ابيدك ليه هو عيل صغري مش عارف ايلك

 وانت ايمينو مش عارف اتلك ايبيىب

 ملكل :مؤمن بضحك وهو حيدث هنا ولكنه ينظر 

 وانىت غريانة ليه دلوقىت

 هنا وىه تنظر ملكل ىه الاخرى :

 اه برصاحة غريانة واوووى كامن فمل نفسك بقى بدل مااقوم اجيهباكل من شعرها

 ليان برقهتا املصطنعة :
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 ايه ايهنا بس ىف ايه

 هنا بربود :

 وانىت ماكل انىت

 كامن قدام مراتهوبعدين انىت عادى يعىن انك تتدلعى كده عىل راجل متجوز و 

و لبسك دا مش خالتو وماما قالوكل قبل كدا مينفعش يتلبس قدام مؤمن وبردو 

 بتلبس يه

بىص من الاخر لو معلىت لك حاجة ىف ادلنيا عشان تلفىت نظر مؤمن بردو مش 

هتقدرى تلفىت نظره ايليان النه بيحب مكل جبد وبقوكل قدامه بدل مااقوكل من 

 رحيى دماغك منه بقىوراه فدورى عىل حد اتىن و 

شعرت مكل ابلفرحة من مالم هنا ونظرت لليان لرتى ردة فعلها ولكهنا صدمت مما 

 قالت ..

 ليان وىه حتاول ان تامتكل نفسها وال تغضب فقالت وىه تتصنع احلزن :

 عىل فكرة ايهنا اان مش اقصد اى حاجة من الىل انىت قولتهيا دى

 بقى مكل واحدة اتنية اان فعال حبب مؤمن اوووى بس هو خالص

 فااان بتعامل معاه عادى اكنه اخواي يعىن ومش اقصد اى حاجة خالص صدقيىن

اكن مؤمن يس متع هلم ولكنه اكن ينظر ملكل ورسحان فهيا الىت ما ان انتهبت 

 لنظراته لها وابتسامته اجلذابة حىت اضطربت بشدة ..

 مكل بكسوف وىه تهنض من ماكهنا :
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 واامحلد هلل بعد اذنك

 هنا وىه تهنض ىه الاخرى من ماكهنا :

 خديىن معاىك ايلوكة احسن اان جبت اخرى

 ليان بزعل مصطنع :

 شفت ايمينو هنا بتعاملىن ازاى اان بس معلت ايه للك دا

 مؤمن وهو ينظر لها بشدة :

 بىص ايليان اان مبحبش اجلو الرخيص الىل انىت عايشة فيه دا

  بتعمليه ومكل قاعدةبالش ادللع الىل مالوش لزمة الىل

 عشان بعد كدا مش هنا الىل هتكسفك اان الىل هكسفك متام

 وبعدين مؤمن ميني الىل بتحبيه انىت هتش تغليىن

ما اان وانىت وهنا وماما وخالتو وشوية انس حلوين كدا عارفني الىل فهيا فلمى 

نفسك بقى ايبنت خالىت بدل وحياة مكل عندى اجحزكل طيارة سفر بكرا 

 حك وهعرف مااخلكيش تيجى هنا اتىنوارو

ملى نفسك ايليان وش يليىن من دماغك ايبنت الناس اان اجتوزت ومراىت حامل 

كامن يعىن حياىت مبقتش فاضية زى الاول عشان تعمىل افالم وتتدلعى ميكن 

 تكس بيىن

 اهدى بقى
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نظرت هل ليان بغضب شديد حىت ان وهجها امحر بشدة من كرثة الغضب ولكنه مل 

ها اى اهامتم وامنا هنض من ماكنه جفاة حيامن رن هاتفه برمق احد الاشخاص يعري 

 خفرج من الفيال لريد عىل املتصل ..

__________________________________

____ 

اكنت هنا ومكل جيلسان يتحداثن مع بعض بصوت خفيض حىت انتهبتا اىل انيسة 

 الىت اكنت هتبط ادلرج فاارسعت ليان الهيا ..

 ان وىه متسك بيدهيا :لي

 ليه كده بس ايخالتو ايه الىل نزكل من اوضتك انىت لسه تعبانة

 انيسة وىه جتلس ابلقرب من هنا ومكل :

ال ايحبييىت اان كويسة متقلقيش عليا وبعدين كده احسن من القعدة ىف الاوضة 

 فوق

 مكل برتدد :

 محد هللا عىل سالمة حرضتك

 انيسة بنظرة قوية :

 هللا يسلمك

 امال فني مؤمن اي ليان

 مؤمن وهو يدلف اىل ادلاخل :
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 اان اهو ايماما ايه الىل نزل حرضتك بس من اوضتك انىت لسه تعبانة

 انيسة بسخرية :

 ايه خايف عليا وال ايه

 مؤمن وهو يقبل يدهيا :

 اكيد ايماما لو مش هخاف عليىك هخاف عىل مني

 نظرت هل انيسة وتهندت بشدة ومل تتحدث ..

يتحدثوا بعض الوقت حىت بدات مكل تتاوب بشدة ويبدو علهيا اهنا تريد ان  ظلوا

 تنام ..

 ليان بسخرية :

ايه دا ايمكل انىت عاوزة تناىم وال ايه شلكك بتناىم بدرى اوووى زى العيال 

 الصغرية

 هنا بضحكة صفرا :

الىل  ااااه ايليان اصل ملوكة مش متعودة عىل السهر واخلروج ابلليل وكدا احلاجات

انىت عارفاها دى فتالقهيا ايحبيبىت بتنام بدرى وبعدين انىت عارفة ان البنواتت 

 احلامل بيناموا كتري مفش بيفرق معامه بقى بدرى وال متاخر

 ليان بغيظ :

 اممممممم طيب

 هنا وىه تنظر النيسة :
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 احنا هنطلع ننام بقى ايماما تصبحى عىل خري ايحبيبىت

 ليان اباس تغراب :

ن مكل عاوزة تنام انىت كامن هتناىم وبعدين ىه هتنام ىف اوضتك يعىن هو عشا

 دى هتنام ىف اوضة مؤمن وال انىت انوية متسبهياش خالص وتباىت معامه كامن

 نظرت لها مكل بصدمة وابتعلت ريقها بصعوبة ..

 شعر مؤمن بفرحة داخلية وملعت عيونه بشدة فقال :

ايحبيبىت مرتبطيش نفسك مبكل ويلال احنا اااه حصيح ايهنا اقعدى انىت براحتك 

 ايلوكة عشان ميت من التعب

 نظرت مكل لهنا بعيون مليئة ابدلموع ترتجاها حىت تنقذها من هذا املوقف ..

 هنا بتلعمث ىف الالكم :

هاااا اصل مكل اول مرة تبات ىف الفيال وكدا فااان كنت عاوزاها تبات معااي ىف 

 يوافق ..اوضىت واان عارفة ان مؤمن ه 

 مؤمن بضحكة خبيثة :

 برصاحة ال ايهنا اان مش بعرف اانم من غري مكل

 انيسة بشك :

انىت ماكل ليه مصممة ان صاحبتك الانتمي تبات معاىك ىف اوضتك مش املفروض 

 تنام ىف اوضة مؤمن عشان هو الىل جوزها مش انىت

 الىل جوزها وال ايه ايهنا
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 مكل بتلعمث ىف الالكم :

 ت هسهر اان وهنا نتلكم مع بعض وكدااصل اان كن

 مؤمن وهو يهنض من ماكنه ويتصنع الشدة :

 يلال ايمكل انىت ممنتيش من امبارح ودا غلط عىل البيىب

 ما ان اس تدر مؤمن حىت ارتسمت ابتسامة واسعة عىل شفتيه ..

 هنضت مكل من ماكهنا ونظرت لهنا خبوف فهمست لها هنا تتطمئهنا

: 

 من بيحبك ومش ممكن ايذيىكماختافيش ايمكل مؤ 

 ليان بغيظ :

 انتوا بتقولوا ايه

 هنا بزعيق :

 وانىت ماكل انىت ايابردة دا انىت خنقة ومقرفة

 بس تصدىق ان اان الىل غلطانة اصال اىن قعدت معاىك

 اما اقوم من القعدة الىل مالهاش لزمة دى

 احلزن : ما ان هنضت هنا مع مكل حىت نظرت ليان النيسة وقالت وىه تتصنع

 ينفع كدا ايخالتو املعامةل الىل هنا بتعاملىن بهيا دى

 انيسة :
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معلش ايحبيبىت انىت عارفة اهنا لسه زعالنة من الىل حصل وبرصاحة مكنش سهل 

 علهيا فاوىل تكسبهيا وهتالقهيا صاحبتك هنا طيبة وقلهبا ابيض

 ليان :

عامةل دى بقى دى بتكرهىن ايخالتو الىل حصل اان ااتسفتلها عليه مالهاش لزمة امل

 جبد بس عشان خاطرك هحاول اكس هبا اتىن

 انيسة ابابتسامة :

 ماىش ايحبيبىت ويلال قوىم عشان تناىم انىت كامن

 ليان بتافف :

اانم ايه بس ايخالتو احنا لسه بدرى وبعدين بدل ماخنرج لكنا نتفسح وكدا لكهم 

 داخلني يناموا

 انيسة :

 جاية كتريمزتعليش ايحبيبىت الاايم 

ىف احدى الاماكن الليةل الىت كثريا ما يرتدد علهيا انور اكن مشغول ابحلديث مع 

احدى الفتيات الىت تش به تكل الاماكن ىف نفس الوقت اكن هاتفه يرن ولكنه مل 

الوقت انتبه هل  ينتبه هل ظل عىل هذا احلال مل ينتبه لصوت هاتفه وبعد الكثري من

 فرج لريد بعيدا عن تكل املوس يقى والضوضاء ..

 انور بغضب :

 ومني دا الىل ىه قاعدة معاه



 

233  
 

 الشخص عرب الهاتف :

معرفوش ايانور بيه اول مرة اشوفه بس شلكه صاحهبا او قاريهبا الهنم بقاهلم كتري 

 قاعدين مع بعض ومندجمني اوى

 انور بزعيق :

 ومقولتليش ليه ايغىب

 شخص :ال 

 ايانور بيه اان بقاىل اكرت من ساعتني برن عليك وانت مبرتدش عليا

 انور وهو يدلف اىل س يارته :

 طب اقفل وخىل عينك علهيا لغاية مااىج سامعىن

قاد انور س يارته برسعة فائقة حىت وصل اىل املاكن الىت اكنت نيفني جتلس فيه مع 

 ماكوى ..

 :انور وهو يلف بعينيه املاكن ابمكهل 

 هام فني

 الشخص :

بعد ماقفلت مع حرضتك هو قام وركب عربيته ومىش وىه بعدها بشوية ركبت 

 عربيهتا ومشيت ىه كامن ..

 انور بغضب شديد :
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 ماىش اينفني ماىش

 اوصف ىل شلكه كدا

 الشخص :

هو طويل وعنده حلية خفيفة كدا ولبسه وعربيته ش يك ابين علهيم ماركة شلكه ابن 

 انس يعىن

 ك :انور بش

 مش معقول مؤمن

بقوكل ايه خىل عينك علهيا طول الوقت واى حاجة حتصل تلكمىن ىف ساعهتا 

 سالم

 ىف الفيال

ىف غرفة مؤمن دلفت مكل اىل الغرفة بكسوف واس تحياء يلحقها مؤمن اذلى ما ان 

 .. شعر خبجلها منه حىت ااغلق ابب غرفته دون ان تشعر

 مؤمن ابابتسامة حب :

 نورىت اوضىت املتواضعة ايحبيىب

 مكل بكسوف اكنت تفرك يدهيا بقوة وتتحاىش النظر هل ..

 مؤمن وهو يقرتب مهنا حىت يربكها :

 ايه ايلوكة جعبتك اوضىت احسن من الكهف بتاعك اقصد اوضتك
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 مكل وىه تبتعد عنه نظرت للرسير بصدمة وقالت :

 ير واحدهو هو هو مفيش غري رس 

 مؤمن ابابتسامة خبيثة :

 اه امشعنة

 مكل :

 طب اان هنام فني

 مؤمن ابابتسامته اخلبيثة :

 اشخاص مش اتنني بس 4دا كبري ايلوكة ورشح وبرح ومرحي وايخد 

 مكل بتوتر وتلعمث ىف الالكم :

 هو اان ممكن اروح اابت مع هنا ىف اوضهتا

 يابه :مؤمن وهو يتجه اىل ادلوالب اخلاص به ليغري ث 

 ال ازاى يعىن انىت عاوزة ماما وليان يقولوا ايه

 مكل برسعة :

 متقلقش مش هخلهيم حيسوا حباجة صدقىن

 مؤمن وهو يقرتب مهنا نظر ىف عيوهنا بقوة وقال :

 عىل فكرة اان مش عفريت وال وحش متخافيش مىن اوووى كده

 وايريت متنسيش اىن جوزك واملفروض تسمعى مالىم قولت ال يعىن ال
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 مكل بزعيق :

 عىل فكرة اان مش بس تاذن منك اان هروح اابت مع هنا

اس تدارت واجتهت اىل ابب الغرفة وحاولت ان تفتحه ولكهنا وجدته مغلق من 

ادلاخل فغضبت بشدة وما ان اس تدارت جتاه مؤمن حىت وجدته قريب مهنا 

 والابتسامة مرسومة عىل شفتيه

.. 

 مكل بكسوف :

 ممكن تفتح الباب

 مع منه اى رد الا اهنا وجدت مؤمن حيملها عىل يديه ويضعها عىل فراشه ..مل تس

 مكل بصدمة وخوف :

 انت ايه الىل معلته دا

 مؤمن وهو ينظر ىف عيوهنا بقوة قال هبمس :

اان هنام عىل الارض ايمكل بطىل قلق وخوف بقى انىم انىت ايحبيبىت واراتىح 

 عشان البيىب يراتح هو كامن

 اىل امحلام امللحق بغرفته .. مث تركها ودلف

 مكل حبرج :

 وبعدين بقى مع الواد دا وبعدين هينام عىل الارض ازاى يعىن
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اكنت حتدث نفسها حىت وجدته خيرج من امحلام يرتدى بنطال وتيرشت بدون اكامم 

 يربز عضالت صدره وكتفيه ..

 امحرت وجنتهيا جخال و اس تدارت بوهجها عنه ..

 عىل الارض جبانب فراش مكل لينام وضع مؤمن وسادة وغطاء

اما مكل ظلت عىل الفراش بعض الوقت حىت تأأكدت انه غاص ىف النوم مث خلعت 

 جحاهبا هبدوء شديد وجذبت الغطاء علهيا لتنام ..

ىف منتصف الليل مسع مؤمن صوت تأأوه مكل وباكؤها فااضطرب بشدة وهنض من 

 ماكنه مصدوم من منظرها وحاول ان يقيظها ..

____ 

 

 

 

 الثاين والعرشونصل الف

 

ىف منتصف الليل مسع مؤمن صوت تأأوه مكل وباكؤها فااضطرب بشدة وهنض من 

 ماكنه مصدوم من منظرها وحاول ان يقيظها

.. 

 مؤمن وهو يتحسس شعرها برقة :
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 مكل اي مكل ماكل ايحبيبىت

 تاوه بشدة :مكل بباكء شديد وىه ت 

 تعبانة اوووى بطىن بتوجعىن والبيىب بيرضبىن ىف بطىن جامد

هنض مؤمن من ماكنه ارتدى ثيابه عىل جعاةل مث ساعد مكل ىف لف جحاهبا ومحلها 

 عىل يديه اىل خارج الفيال ..

 مكل بتعب شديد وباكء مرير :

 انت هتوديىن فني

 مؤمن وهو مازال حيملها عىل يديه :

را عشان تكشف عليىك متخافيش ىه ىف الفيال الىل جنبنا هوديىك عند نو 

 اس تحمىل شوية ايحبيبىت

ما ان وصال اىل فيال نورا حىت انزلها مؤمن من عىل يديه برقة ابلغة ولكنه مازال 

 حيتضهنا ومكل ال تشعر ابى ىش فقط تشعر ابمل شديد ..

 دق مؤمن جرس الفيال حىت خرجت هل اخلادمة ..

 اخلادمة :

 ايمؤمن بيهاهال 

 مؤمن :

 لومسحىت ايدادة ىه دكتورة نورا هنا
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 نورا ابابتسامة عذبة و ىه خترج الهيم :

 ايوة ايمؤمن اان هنا تعالوا اتفضلوا

 مؤمن :

 معلش اينورا بس مكل تعبانة اوووى

 نظرت نورا اىل مكل فوجدهتا متعبة للغاية وتبىك بشدة ..

 نورا بدهشة :

 ايحبيبىت ماكل ايمكل

 وت حمرشج من الباكء :مكل بص

 بطىن بتوجعىن اوووى وحاسة ان البيىب بيرضبىن جامد

 نورا وىه جتذهبا من يدهيا :

 طيب اان هخدها الاوضة بتاعىت اكشف علهيا وانت خليك هنا ايمؤمن

اكن مؤمن يقف خائف مضطرب عينيه عىل الغرفة الىت دلفت الهيا مكل ونورا ظل 

 ت اليه الفتااتن ..عىل هذا احلال وقت طويل حىت خرج

 مؤمن بلهفة :

 مالها اينورا عندها ايه

 نورا ابابتسامة وىه تنظر ملكل :
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متقلقش ايمؤمن هو بس البيىب اكن زعالن مهنا عشان مش بهتمت بصحهتا وال بتاخد 

ادلوا الىل اان كتبته لها والكهتا ضعيفة فاكن بيعاقهبا اان اديهتا حقنة وان شاء هللا 

 لو مسمعتش الالكم ىه حرة بقىهتبقى زى الفل و 

 مؤمن براحة :

 امحلد هلل اان كنت قلقان علهيا اوووى

 مكل حبب نظرت هل عىل خوفه ورعبه علهيا ومل تتحدث ..

 مؤمن :

 اان اسف اينورا ازجعانىك

 نورا ابابتسامة عذبة :

 بس ايواد دا انتوا اخواىت وان شاء تقومكل ابلسالمة

 ا خالصبس تصدق اىن معرى متوقعتك كد

 حتب وتتجوز واللهفة الىل ىف عيونك عىل مراتك دى جبد اكىن مااعرفكش

 مؤمن حبب وهو ينظر ملكل :

 حبيهتا اينورا واكن الزم اجتوزها حياىت معاها ىه وبس

نظرت هل مكل بدهشة من جرئته الزايدة لالعرتاف حببه لها امام اى خشص وبدات 

 حب طويةل حىت غادروا فيال نوراادلموع ترتقرق ىف عيوهنا ونظرت هل نظرة 

.. 
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 مؤمن اباس تعباط :

 ايخرب ابيض نسيت مفتاح ابب الفيال فوق

 مكل برباءة :

 جبد طب احنا هندخل ازاى دلوقىت

 طب ممكن خنبط عىل الباب جامد او نرن اجلرس

 مؤمن :

يس تحيل حد يسمعنا لكهم انميني دلوقىت ونوهمم تقيل اوووى وحرام احصى البواب 

 خد منه املفتاح زمانه ايعيىن انمي دلوقىتعشان ا

 مكل :

 طب هنفضل كدا برا وال ايه

 مؤمن ابابتسامة خبيثة وهو ينظر عىل حديقة الفيال :

 احنا ممكن نقعد هنا شوية بس حلد مامع عوض ) البواب ( يصحى من النوم

مل جتد مكل حل اخر الا ان جتلس معه فسارت امامه ومؤمن خلفها يبتسم بفرح 

 نه س يجلس معها وحدها اخرياااال

.. 

 ما ان جلسوا حىت ظلوا بعض الوقت صامتني ..

 مؤمن :
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 امح امح انىت مقولتليش ايمكل انىت هتجيىب ودل وال بنوتة

 مكل بكسوف :

 دكتورة نورا قالت ىل اان جهيب ايه بس مقولتش حلد خالص

 مؤمن بضحك :

 نكتشف احنا يعىن

هنا حلوين اوووى وقلهبا ابيض وطيبة طب عىل فكرة اان نفىس ىف بنت عيو 

وتدلعىن وتبقى حنينة عليا وملا ازعل كدا اتخدىن ىف حضهنا ابايدهيا الصغننني دول 

 تبقى عسل كدا وافضل العب معاها حلد ماتعيط وتزهق مىن

 مث اس تدار ونظر ملكل حبب وقال :

 نفىس ىف بنت تبقى ش هبك ايمكل

 واخلجل ومل تتحدثبدات مكل تفرك يدهيا بقوة من الكسوف 

.. 

 مؤمن بدون مقدمات :

 انىت ايييه الىل وداىك شقة انور منري ابلليل ولوحدك ايمكل

 نظرت هل مكل بصدمة وغضب ومصتت ومل تتحدث

.. 

 مؤمن بتهنيدة قوية :
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اان وهللا مابشك فيىك حلظة انىت بقيىت نىص التاىن ايمكل يعىن بثق فيىك اكرت من 

ام ليه خططوا يعملوا معاىك كدا دول عصابة ايمكل نفىس بس كنت عاوز اعرف ه

دمروا حياتك ورسقوىك واان بس عاوز امسك طرف اخليط عشان ارجع كل 

 حقك

 وجد مؤمن مكل عيوهنا امتالت ابدلموع واكدت ان تبىك فقال ابسف

: 

اان اسف ايمكل مكنش الزم افكرك ابلليةل دى بس جبد اان نفىس اساعدك عشان 

عادية وجديدة مع بعض خصوصا بعد ماحكيت كل اان ليه رحت نبدا نعيش حياة 

بيته وايه سبب الىل حصل مىن غصب عىن نفىس اخلصك من لك القرف الىل 

اكن حمتل حياتك دا بس الظاهر اىن هتعبك اتىن اان هروح احاول افتح الباب 

 عشان تطلعى تراتىح

 ما ان هنض من ماكنه واس تدار ليذهب حىت قالت مكل

: 

 ت عشان نيفنياان رح

 اس تدار مؤمن الهيا مرة اخرى وجلس جبانهبا ليس متع لها

.. 

 مكل وىه تنظر هل ابمل :
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اليوم دا اان كنت ىف البيت لسه راجعة من دار ايتام بروحه علطول افضل فيه 

طول اليوم وبعدين اروح جمرد مادخلت اوضىت لقيت تليفوىن برين وملا رديت 

قيىن ايمكل ومسعت صوت انور جنهبا بيحاول لقيت نيفني بترصخ وبتقوىل احل 

يرضهبا وبعدين شد مهنا التليفون وقفل السكة اان نزلت من اوضىت جرى وركبت 

عربيىت واان مش بعرف اسوق كويس وكنت هعمل حادثة ورحت عىل شقة انور 

 دا

 مؤمن بدهشة :

 وانىت عرفىت شقته منني

 به مكل : نظرت هل مكل بعتاب فقال بصدق يشع من عينيه شعرت

 وهللا اان بس بسال ايمكل

 اس تدارت مكل بوهجها عنه وقالت :

 تبقى شقة معى القدمية وهو عايش فهيا دلوقىت

 مصت مؤمن لتمكل فقالت وىه تفرك يدهيا بقوة حىت بدا علهيا اهنا ستبىك :

اول مارحت لقيت الباب مفتوح حتة صغرية دخلت علطول لقيتك ماسك حاجة 

 شلكك اكن غريب اوووىوعامل ترشب فهيا و 

 مث بدات تبىك بشدة :

 جيت اجرى اخرج من الباب اتىن انت شدتىن و .......

 بدات تبىك هبسرتية
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جذهبا مؤمن اليه بقوة حىت اس تقرت ىف حضنه وبدات ادلموع ترتقرق ىف عيونه هو 

 :الاخر

 اان اسف ايمكل اسف مليون مرة

رف الىل بعمهل دا حص وال لو حلفتكل ميت مرة اىن مكنتش ىف وعىي ومش عا

غلط حرام وال حالل الزم تصدقيىن الىن جبد حاسس بيىك اوووى ىف خوفك مىن 

 وبعدك عىن طول الوقت رمغ اىن جبد حبيتك خالص , حبيتك اوووى ايمكل

ظل حيتضهنا الكثري من الوقت حىت هدات متاما وانتهبت لنفسها وابتعدت عنه 

 ببط

 ه قال بغزل :مؤمن وهو ميسح دموعها بيدي

هو انىت حىت وانىت بتعيطى حلوة خيربيت حالوتك ايش يخة دا اان اول مرة اشوف 

حد بيحلو كدا بعد العياط املفروض يبقى شلكك مش حلو بس الظاهر انك 

 عكس الناس

اان الرصاحة مكنتش اتوقع اجتوز واحدة ابمجلال دا جامل قلبك قبل اى جامل اتىن , 

 فى بنت ليهعرفىت بقى اان عاوزك ختل

 :ابتسمت مكل برقة خفق لها قلب مؤمن فقال

بىص خلينا ىف املوضوع اايه احسن وربنا اان قلىب دلوقىت عامل يدق جامد واان 

 جمنون بيطلع مىن حاجات جفاة كدا ممكن ترضبيىن لو معلهتا

 :ابتسمت مكل خبجل واس تدارت بوهجها عنه فتهند بشدة وقال
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 جابتهاكن عندى سؤال نفىس اعرف ا

ليه انور منري ماسك رشاكتك بصفته ايه يعىن وازاى دخل حياتكوا وازاى متىض 

عىل ورق تنازل عن رشاكتك والقرص بتاعك لعمك عادى كدا بنية صفية زى 

 مامسعت من مرات معك يوم جوازان

 مكل :

انور دا اان مااعرفوش اان جفاة لقيته مس ئول عن الرشاكت ومش عارفة ازاى بس 

اكنت داميا تشكر ىل فيه وتقوىل اطمىن عىل فلوسك ورشكتك وىه طنط سعاد 

معاه دا بيعمل صفقات مع اكرب رشاكت ىف البدل مش هتالىق حد خبربته وشطارته 

ميسك كل شغكل اكنت داميا تشكرىل فيه وملا حاولت اروح الرشكة وابدا افهم 

وحماولتش اروح الشغل واابرشه بنفىس اكنت داميا متنعىن الى جحة لغاية مازهقت 

اتىن الىن فعال مش بفهم اى حاجة ىف الشغل دا اما بقى موضوع التنازل صدقىن 

اان مضيت عىل ورق صفقة الزم تمت مع رشكىت بعد ماقريت الورق لكه مكنش فيه 

لكمة تمن عىل تنازىل عن اى حاجة ومضيت ورقة اتنية لعمى ان يبارش الشغل بس 

 مش تنازل مىن ابدا وهللا

 :دهشةمؤمن ب

 ازاى يعىن دول شلكهم اكن رامسني كل خطة حلوة بقى

بس انىت ليه من معامةل مراة معك الوحشة ىه وبنهتا ليه مش طردتهيم من البيت 

 ورحىت طردى انور دا من الشغل

 :مكل بصوت مضطرب ودموع بعيوهنا
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اخاف اعيش لوحدى , اان بعد مااباب وماما ماتوا بقيت اخاف من الوحدة اوى 

صوصا اىن لسه صغرية وملا كنت اروح اى دار ايتام والاىق الاطفال لوحدمه وخ

من غري اب وام كنت خباف اكرت واقول همام معلوا فيا هيفضلوا اهىل وعايشني 

معااي بس لالسف مكنتش اعرف ان الرضبة الىت متوت ساعات بتيجى من اقرب 

 انس ىف حياتنا

 اكن مؤمن يس متع لها وهو سارح بعيوهنا

.. 

 مكل بكسوف شديد :

 هو اان ليه لك اما الكمك او ازعق كل الاقيك ابصص ىل جامد ىف عيوىن

 مؤمن هبمس :

امعل كل ايه ما انىت الىل حلوة مبعرفش امعل اى حاجة وانىت بزتعقى او بتتلكمى 

 غري اىن ابص كل وارسح ىف عيونك الىل يسحروا دول

 مكل خبجل بدات تفرك يدهيا بقوة ومل تتحدث

.. 

 مؤمن ابابتسامة جذابة :

 الهنار بدا يطلع واحنا قاعدين ومش واخدين ابلنا خالص

تعرىف بقى اىن معرى ماكنت مبسوط كدا واان بتلكم مع اى حد ىف ادلنيا فعال ملا 

 تتلكم مع حبيبك بتنىس نفسك والناس والعامل ابلىل فيه وتركز معاه هو وبس
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 مكل بكسوف نظرت هل وقالت بضحك :

 عامةل احىك كل عن عذاىب والىل عنيت منه وانت عامل تعاكس ىن انت يعىن اان

 جمنون فعال

 مؤمن بدهشة واجعاب :

ايلهوووى دا انىت بتضحىك اهو وربنا احىل بكتري من التكشرية الىل رمسهاىل عىل 

 وشك علطول دى

 :مكل اباس تحياء

 وبعدين معاك بقى ماتعرفش تقعد حبة من غري ماتعاكس ىن

 :مؤمن هبمس 

 مش مراىت حالىل

 :مكل خبفقة قلب هنضت من ماكهنا جفاة وقالت بتلعمث ىف الالكم

 يلال بقى الىن جبد عاوزة اانم تعبانة اوووى

نظر لها مؤمن حبب عىل جخلها منه مث هنض هو الاخر احرض املفتاح فتحوا الباب 

عىل ودلفوا اىل غرفة مؤمن انم مؤمن عىل الارض ماكنه بعد حماوالت ان ينام 

الفراش جبانب مكل ولكهنا رفضت وبشدة واكدت ان خترج لتنام بغرفة هنا 

 فاستسمل مؤمن وانم عىل الارض

اكن هناك من ينظر الهيم ومه جالسني ىف حديقة الفيال والغل والغضب ايلكوا فيه 

.. 
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 يتبعها ماكوى بس يارته .. اما ىف رشكة صفوت جروب تصل نيفني بس يارهتا

 ماكوى ابابتسامة عذبة وهو خيرج من س يارته :

 جبد متشكر اوى عىل جدعنتك معااي اينيفني

 نيفني ابابتسامة ىه الاخرى :

 حلوة جدعنتك دى طب يلال بقى

 دلف ماكوى مع نيفني اىل الرشكة مث صعد االثنان اىل مكتب ماكوى

 نيفني لسكرترية مكتبه :

 ايانسة قوىل النور اىن برالو مسحىت 

 ما ان دلفت السكرترية ملكتب انور حىت مسحت لها ابدلخول

 انور ابابتسامة واسعة :

 اياهال حببيبة قلىب مش مصدق نفىس جبد

 جفاة زالت الابتسامة من عىل شفتيه حيامن دلف ماكوى اىل مكتبه ..

 انور بصدمة :

 ماكوى

 ماكوى بثقة :

اخد ميعاد عشان اقابكل فلجات خلطيبتك بقى وامحلد هلل  ايه ايمع انور مش عارف

 طلعت جدعة وعرفت توصلىن ليك
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 اكن انور مازال ينظر هل بصدمة ومل ينطق حبرف

 نيفني اباس تغراب :

 انتوا تعرفوا بعض

 ماكوى بسخرية وهو جيلس عىل احدى الكراىس :

 اهااا دا من اعز الناس ليا

 طريقك اخرض شكرا ليىك ايانسة اان كده متام

 نيفني بضحك :

 يس تحيل تكون كنت عايش برا

 يلال سالم ايانور

 اكن انور ينظر هلم بصدمة

صدمته من وجود ماكوى ىف مكتبه وكيف وصل اليه وصدمته من طريقة نيفني 

 معه وحضكهتا الىت اليراها ابدااا ..

 ماكوى خببث فقعد شعر بغريته وهو ينظر لنفني :

 عد وال ايهايه ايانور بيه مش هتق

 انور ابانتباه جلس وبدا ينظر هل بشدة ومل يتحدث

.. 

 ماكوى بثقة :
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جبد اخر حاجة اتوقعها انك تبقى ماسك رشاكت ابحلجم دا ال طلعت صايع وكامن 

 خطبت بنت صاحب الرشاكت

 انور حبدة :

 ايه الىل جابك ايامحد ايماكوى

 ماكوى بثقة :

حلوين وكنت فاحت رشكة ليا هناك وامحلد بص ايمعمل اان رجعت من كندا بقاىل حبة 

هلل شغلها عاملى بس اان قررت ارجع واس تقر ىف بدلى ففضهتا هناك وفتحت رشكة 

هنا بس امحلد هلل ىف فرتة صغرية قدرت احقق شغل حلو اوووى واكن حمل من 

 احالىم اىن اش تغل مع رشاكت حبجم صفوت جروب

 :جيلس هبدوء مث قالمصت انور بعض الوقت ينظر ملاكوى اذلى اكن 

 ايه الىل جابك ايماكوى وبالش جو الشغل دا

 ماكوى خببث :

 هو انت كنت متوقع ايه الىل ممكن اجيكل عشانه غري الشغل ايانور ايمنري

 انور بتهنيدة قوية :

 ماىش ايماكوى واان احب يبقى ىف بينا تعامل

 بس بقوكل ايه مبتشوفش مؤمن عزام

 :ماكوى اباس تعباط
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ساعات وساعات بس ابين عليه ىف حاجة مضيقاه الن مقبالته معااي قلت بشوفه 

وخلقه بقى ضيق اوووى مش عارف ماهل حاسس انه واقع ىف مصيبة وحاولت 

اعرف منه بس مرداش حيىك ىل كنت عاوز بردو امعل شغل مع رشكته بس 

 كربت دماغى منه عشان املشالك وكده

 انور بشك :

غل مع بعض وان شاء حتقق جناح وامس رشكتك ماىش ايماكوى متام هنعمل ش

 يكرب ىف السوق

 ماكوى ابابتسامة خبيثة :

 ادعى انت بس وان شاء هللا هحقق الىل عاوزه

ظلوا الكثري من الوقت يتحدثوا ىف العمل اس تطاع ماكوى بطريقته اخلاصة ان 

 جيذبه اليه وجيعهل يشعر ابلفعل ان عالقته مبؤمن متوترة

.. 

ىف الفيال اكنت ليان جتلس ىف الاسفل تتحدث ىف هاتفها وما ان انهتت حىت 

صعدت اىل غرفة مؤمن اكدت ان تدلف اىل ادلاخل حىت وجدت هنا متسك 

 الباب بيدها ..

 هنا اباس هتزاء :

 راحية فني ايقطة

 ليان هبدوء مصطنع :
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ن الصبح وىه لسه انمية عاوزاها تقوم هدخل احصى مكل بقى مؤمن راح الرشكة م

 عشان تفطر وال الوقت ااتخر عىل الفطار تتغدى بقى ..

 هنا :

وانىت ماكل ومالها ايبت انىت ماتسبهيا ىف حالها وبعدين تنام دللوقىت تنام لبكرا ىه 

 انمية ىف بيتكوا , يلال روىح شوىف كنىت بتتلكمى مع مني ىف تليفونك

 ن اان الىل هصدك اي ...... ايليانومالكيش دعوة بهيا عشا

 ليان بغيظ :

 ماىش ايهنا اان مهىش اما اشوف اخرهتا معاىك ايه

ما ان غادرت ليان من اماهما حىت نظرت هنا علهيا بتافف مث دلفت اىل غرفة مؤمن 

 فوجدت مكل ىف س بات معيق

 هنا حبنية بدات توقظها من نوهما ..

 نا وقالت :مكل ابمل وىه متسك راسها نظرت له 

 الساعة اكم ايهنا

 هنا بضحك :

 ساعة ايه بقى دا الليل داخل اهووو ايه لك النوم دا

 اعتدلت مكل ىف جلس هتا ونظرت لها وقالت :

 ايخرب ابيض الظهر فاتىن كدا
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 هنا :

 معلش ايحبيبىت ما انىت مكنتيش حاسة حباجة

 مكل :

لبيىب اكن عامل يرضب مش اان كنت تعبانة اوى امبارح وبطىن اكنت بتوجعىن وا

 فيا

 هنا خبضة :

 وليه مش حصتيىن ايمكل

 مكل بكسوف :

اخوىك شالىن ووداىن عند دكتورة نورا كشفت عليا وقالت اىن تعبانة شوية ومش 

 هبمت ابلكى وحصىت

 هنا بغمزة عني :

ايوووة بقى احىك احىك ايه الىل حصل اصال مؤمن انزل شغهل وشلكه مبسوط 

 كدا ومش مضايق

 مكل تقص علهيا لك ماحدث حىت صعودمه اىل غرفة مؤمن بدات

.. 

 هنا بشهقة :

ايخرب ابيض ايمكل يعىن نيفني بنت معك اتصلت بيىك تستنجد عشان تلحقهيا من 

 انور دا وىه الىل رمتك ىف الهتلكة
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 معلش ايحبيبىت قضاء ربنا قوىل امحلد هلل

 مكل بتهنيدة قوية :

  ربنا هياخد ىل حقى من الىل ظلمىنامحلد هلل عىل لك حال وان شاء هللا

 :هنا حىت ختفف عهنا قالت خببث

 بس كنتوا بتتلكموا ىف ايه بقى غري كدا

 :مكل بكسوف ارادت تغيري جمرى احلديث فنظرت لها وقالت

 انىت مش هتالكيىن بقى وال ايه نورا قالت اىن مش ابلك كويس

 هنا بضحك :

 ماىش ايلوكة ضيعى ضيعى

 مني الىل اكنت داخةل تصحيىك واان حلقهتا اه حصيح عارفة

ليان املقرفة عاوزة تصاحبك وتكس بك لصفها حلد ماحتقق الىل ىه عاوزاه واول 

 ماتوصل ملؤمن هتعمل اى حاجة عشان خترجك من حياته

 :مكل وىه تعتدل ىف جلس هتا نظرت لها وقالت

 ال بقى اان دلوقىت الزم اعرف انىت ليه بتكرههيا اوى كدا

اه بشوف مهنا حاجات مش كويسة وشلكها جبد مش سهةل بس دلوقىت اان جبد اان 

 عاوزة اعرف ىه عامةل ايه مكرهك فهيا اوى كدا

 هنا بتهنيدة حزينة :
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 بىص ايس ىت ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث والعرشونالفصل 

 

 هنا بتهنيدة حزينة :

 اننية ومعقدة وتدمر حياة اى حد حتط عيهنا عليهالهنا جبد انسانة ا
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بتغري من اى حد حىت اخواهتا معرفش ازاى اصال اان مسحت لها اهنا تدخل بيتنا 

 وتقعد معاان عادى كدا

 :نظرت لها مكل اباس تغراب ومل تتحدث فاامكلت هنا

 فاكرة ايمكل ىف اجلامعة ملا قولت كل اىن هتخطب قريب

 ىف الرشكة عند مؤمن واجعب بيا اخلطوبة متت ىف وقت اختطبت لواحد اكن شافىن

 قصري اوووى مكنتش حبب حد خالص زى ما انىت عارفة حمدش ىف حياىت يعىن

لقيته جنتل كدا طلب ايدى من اخواي وجه هنا البيت قعد معااي عشان اتعرف 

عليه قدام ماما ومؤمن وبرصاحة اسلوبه وطريقته ىف الالكم خلوىن اجعبت بيه 

 طبت هل وبعد اخلطوبة بشهرين  ..........واخت 

 :مصتت بعض الوقت مث تهندت بقوة وبدات ادلموع ترتقرق ىف عيوهنا

لقيت ان ليان بنت خالىت بتلكمه ىف التليفون مااعرفش جابت رمقه منني وفضلت 

ترمس عليه حلد مااسلوبه اتغري معااي متاما وبعدها بفرتة قصرية اوووى سابىن 

 وخطهبا

اان مزعلتش عليه الن واحد زى دا ميزتعلش عليه النه مش راجل من الاخر  عارفة

بس الىل قهرىن اهنا جات من بنت خالىت الىل اتعمدت تيجى تزوران وهو معاها 

ساعهتا جبد ندمت ندم معرى اىن وافقت اىن اقابهل اصال هنا ىف البيت وندمانة 

 اكرت اىن وافقت اىن اختطب هل

ل دا شوية تضايقىن وحتاول تفهمىن بطريقة غري مبارشة انه املهم فضلت عىل احلا

 مكنش بيحبىن وانه خطبىن عشان يعمل شغل مع رشكة مؤمن اخواي حلد ماساهبا
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 عارفة ليه ساهبا بقى ؟

حصبهتا اكنت متخانقة معاها وحبت تنتقم مهنا فراحت حكت هل ان ىه اكنت 

طهبا هتلعب عليه شوية برتمس وختطط اهنا تبوظ خطوبىت اان وهو واول ماخي

 وتتباىه بيه قدام حصابهتا وينفذ لها شوية طلبات اكنت حمتاجاها

بعد ماساهبا جاىل هنا يرتجاىن اىن ارجع هل بس اان مشفتوش ومردتش اقابهل مؤمن 

هو الىل مسكه اداهل علقة اكن هميوت ىف ايده وبعدها حضىن وطبطب عليا وقاىل 

ا حسيت اىن غالية اوووى وان قميىت كبرية الىل زى دا ميس تاهلش ظفرك ساعهت

 اوى وهو ميس تاهلنيش

بعدها جات ىل هنا بمتثل علينا عيطت وفضلت تقول ان هو الىل قال لها انه بيحهبا 

وان ىه مظلومة مقدرتش امسك نفىس وقومت مسكهتا من شعرها ورضبهتا علقة 

 طلعت فهيا غىل لكه

 مكل بدهشة وحزن :

نا اكن بيختربك عشان تتحمىل وتصربى وكام تدين تدان ايحبيبىت ايهنا معلش رب 

 ىه معلت معاىك كدا وربنا خىل حصبهتا ترد لها ادلين

 وان شاء ربنا شايل كل اخلري وهريزقك براجل حيافظ عليىك ويعرف قميتك جبد

 بس جدعة انك رضبتهيا تس تاهل

 بس ازاى قدرت ترجع هنا اتىن يعىن ايه قةل ادلم دى

 هنا :
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لتو حاولوا بلك الطرق يصاحلوان حلد ماصاحلهتا عشان ماما بتحهبا رمغ لك ماما وخا

 الىل معلته معااي بس اان مبلكمهاش خالص وبعاملها معامةل مقرفة

ماما قلهبا طيب اوى وشايفة انه واحد ميس تاهلش يوقع بنات خاةل ىف بعض مش 

 قادرة حتس ان بنت اخهتا ش يطانة يتفات لها بالد

  واحتضتهنا بشدة ومل تتحدث ..اقرتبت مهنا مكل

 بعد دقائق ابتعدت عهنا ببط عندما مسعت صوت س يارة مؤمن ..

 هنا بضحك :

 ايلهوووى ماكل اختضىت وارتعش ىت كده ليه دا , صوت عربية مؤمن

 شلكك فرحىت انه جه

 مكل بكسوف :

 بت انىت بطىل طريقتك دى بقى

لغرفة توضات ورشعت ىف اداء هنضت مكل من ماكهنا اجتهت اىل امحلام امللحق اب

 فرضها مث ارتدت جحاهبا ونزلت مع هنا اىل الاسفل ..

__ 

 ىف الليل

ىف النادى اكنت نيفني جتلس سارحة وشاردة للغاية تفكر ىف مكل الىت التغيب عن 

 ابلها حلظة حىت تُفاىج ابانور جيلس جانهبا ..

 نيفني خبضة :
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 جيت امىت انت

 انور بسخرية :

 الىل واخد عقكل

 نظرت هل نيفني ومصتت ومل ترد ..

 انور وهو ينظر ىف عينهيا بقوة :

 انىت اتعرفىت عىل ماكوى ازاى

 نيفني بدهشة :

 اااه حصيح انت تعرفه منني شلككوا عارفني بعض

 انور :

 جاوىب عىل سؤاىل اتعرفىت عليه ازاى

 نيفني :

 حبب اقعد فيه اان وحصباىت الىل عىل النيل جه امبارح املاكن الىل

وفضل يقوىل اىن الزم اساعده يوصكل النه حمتاج يعمل شغل مع رشكة صفوت 

 جروب والزم يوصل كل ابرسع النه مسافر كندا

 انور بسخرية :

 دا انىت حافظة الالكم الىل دار بينكوا بقى

 الظاهر ان القاعدة اكنت طويةل
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 نيفني بضحكة خبيثة :

اساس انك متعرفش ايانور والناس الىل انت ممش هيم ورااي ىف لك حتة دول عىل 

 مش قالوكل انه اكن قاعد معااي امبارح وال بيخبوا عليك

 انور بغضب :

 عارفة اان لو جبت اخرى منك هعمل ايه

 هخليىك تلفى حوالني نفسك وترتجيىن ارمحك اينفني

 نيفني بسخرية نظرت هل ومل ترد ..

 رمة :انور بنربة صا

لو مشيت خرب بس انك قابلىت ماكوى اتىن من ورااي ولو حىت عن طريق الصدفة 

 مش هخليىك تطلعى من البيت اينفني

 هللا خيربيته احلب الىل خمليىن سايبك خترىج وتروىح وتيجى

 نيفني برتدد :

انىت ليه حمسس ىن انك بتحبىن جبد ما اان عارفة الىل فهيا ايانور بطل دور املمثل 

 انت عايشه دا الىل

 انور وهو يهنض من ماكنه اقرتب مهنا ومهس :

 ملا تبقى مراىت هتعرىف اان حببك وال مبثل

 مث تركها وذهب ..
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 اضطربت نيفني بشدة من طريقة مالمه ونظراته لها وبدات تشعر بصدق مالمه ..

___ 

 قبل بعض الوقت ىف فيال مؤمن ..

 امجليع الطعام مث جلسوا ابالسفل .. تناول

 انيسة حبدة :

 مش انوية تعرفينا عىل اهلكل بقى ايمكل وال ايه , مش معقول كدا

 هام مش حابني يتعرفوا علينا وال ايه

 نظرت لها لك من مكل وهنا بصدمة وبدات مكل تبتلع ريقها بصعوبة ومل ترد ..

 مؤمن هبدوء :

 ا كفاية ىه عليناوحرضتك هيمك اهلها ىف ايه ايمام

 انيسة بسخرية :

 ازاى يعىن مش نتعرف عىل اهلها ونعرف هام مني ومنني وال ايه

 مؤمن بدون مقدمات :

دى ايماما مكل صفوت ابابها هللا يرمحه صاحب رشاكت صفوت جروب مات هو 

 وماماهتا من فرتة كبرية يعىن مكل يتمية الاب والام

 يتقال كدا كفاية وال ىف مالم اتىن املفروض

 انيسة بصدمة :
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انىت اهكل ميتني امال انت اجتوزهتا ازاى حطيت ايدك ىف ايد مني ملا رحت 

 تطلهبا وال ىه جوزتك نفسها كدا وخالص مني املس ئول عهنا

.. 

بدات ادلموع هتبط من عيون مكل من مالم انيسة وهنضت من ماكهنا مرسعة 

علهيا ابمل وجلست لرتى  وصعدت اىل غرفة مؤمن ولكن هنا مل تتبعها بل نظرت

ماس يقوهل مؤمن بيامن ليان ابتسمت بشدة عىل ماحدث وفرحت من مالم انيسة 

 ومصتت لتس متع ملا س يقال

.. 

 مؤمن حبدة :

 ليه التجرحي دا بس ايماما حرام عليىك

 انيسة ومازالت عىل صدمهتا :

 بقوكل طلبهتا من مني

 مني وىل امرها واكنت عايشة لوحدها وال مع مني

 ؤمن بتهنيدة شديدة :م

ىه عايشة مع معها ومراته وبنته وهام لالسف غدروا بهيا ورسقوا قرصها ورشاكهتا 

 واان اجتوزهتا عشان ابقى جوزها وس ندها وحبيهبا ىف احلياة الىل ملطشة معاها دى

دى مراىت ام ابىن الىل جاى ايماما يعىن اى جترحي او اهانة لهيا هعتربها ليا اان 

 اذنكواخشصيا بعد 
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 هنض مؤمن من ماكنه وصعد اىل غرفته ..

 هنا بغضب :

 خالص ايماما كده حرضتك اراتحىت

طيب ايست ماما هنا دى تبقى صاحبة معرى بنت ىف منهتىى الادب والاخالق 

حمرتمة ومتدينة وبرتاعى ربنا ىف لك حاجة بتعملها وزى القمر وبتحب مؤمن وهو 

 بيحهبا واان كامن حبهبا اوى

بالش مالم قاىس وجترحي الهنا فهيا الىل مكفهيا مش انقصة مالم يزود  بعد اذنك

 حالهتا سوء وبعدين دى حامل والزعل مش كويس عىل حصهتا الرافة بهيا

 مث نظرت لليان وقالت خببث :

مكل تبقى بنت صاحب رشاكت صفوت جروب اكرب رشاكت ىف البدل تبقى بتاعهتا 

ه وال عربيته ولبسه وش ياكته هاااا غنية يعىن مش متجوزة مؤمن عشان رشكت

 ايليان وانىت عارفة اقصد ايه بالكىم دا كويس

 هنضت من ماكهنا ىه الاخرى بلك غضب وخرجت اىل حديقة الفيال

.. 

 ليان وىه تتصنع احلزن :

معلش ايخالتو اان عارفة ان لك دا كتري عليىك ايحبيبىت بس انىت هتعمىل ايه دى 

 ؤمن عىل جدور رقبته وهللا اعمل عايزة منه ايهشلكها بت مش سهةل ووقعت م

 نظرت لها انيسة نظرة طويةل ومل تتفوه حبرف ..
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__ 

 صعد مؤمن اىل غرفته فوجد مكل جتلس عىل فراشه تبىك باكء مرير ..

 مؤمن حبزن :

 اان اسف ايمكل

 مل تنطق مكل وامنا ظلت عىل حالهتا

 ابلقرب مهنا مث امسك يدهيا برقة وقال :جلس مؤمن 

 عىل فكرة وانىت بتعيطى بتبقى حلوة اوى وبتخطفى قلىب و .....

 اكد ان يمكل حىت قاطعته مكل بصوت متحرشج :

 انت ممكن تسبىن ىف يوم من الاايم

 مؤمن بدهشة :

 يس تحيل ايمكل .. الالكم الىل ماما قالته دا من صدمهتا بس

 مكل ابمل :

 ل معاك علطول مش هرتميىن ىف الشارع انت كامنيعىن هفض

 مؤمن حبزن جذهبا اليه واحتضهنا بشدة وىه استسلمت هل متاما مث قال ابمل :

 انىت حبيبىت ومراىت وام ابىن وال بنىت واول حب ىف حياىت
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انىت دنيىت ونىص التاىن ازاى اقدر اختىل عنك دا اان اموت قبل ماامعل كدا اوعى 

ايمكل وحقك هرجعهوكل وهرجعكل الامان اتىن متخافيش وانىت  تقوىل كدا اتىن

 معااي مش عاوز اشوف دمعتك اتىن مسعاىن

 ظل حيتضهنا بعض الوقت ويربط عىل ظهرها حبنان وىه تبىك حبرقة

 حىت هدات متاما وابتعدت عنه ببط ..

 مؤمن بزعل مصطنع :

 ليه كدا ايه الرخامة دى

 ا ومل ترد ..مكل بكسوف بدات متسح دموعها بيدهي

ظلوا يتحدثوا مع بعض الكثري من الوقت حىت هدات مكل متاما وبدا قلهبا يدق 

 بقوة يعلن عن حهبا الشديد اذلى بدا يكرب ىف قلهبا لزوهجا

ومؤمن اذلى نىس نفسه وحياته وعامله ابلاكمل ورسح معها وقلبه هو الاخر يدق 

 بقوة ابمس مكل ..

__ 

 بعد عدة اايم ىف رشاكت مكل ) صفوت جروب (  ....

تدلف سكرترية انور اىل مكتبه ختربه بوجود احد الاشخاص اذلى يريد مقابلته 

 وبعد الكثري من الوقت وبعد ما ان اهنىى انور اجامتعه مسح هل ابدلخول ..

 انور ابابتسامة وهو يهنض من ماكنه :

 اهال وسهال ايفندم
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 ميد يده للمصافة : الشخص وهو

 اهال بيك

 اان ليان معروف

 

 

 الرابع والعرشونصل الف

 

 انور ابابتسامة وهو يهنض من ماكنه :

 اهال وسهال ايفندم

 الشخص وهو ميد يده للمصافة :

 اهال بيك

 اان ليان معروف

 انور وهو جيلس :

وانك مس تنية من السكرترية قالت ىل ان حرضتك عاوزة تقابليىن ىف حاجة هممة 

 الصبح

 ليان بدون مقدمات :

 اان ابنة خاةل مؤمن عزام
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 انور بدهشة :

 نعم ..

 ليان اباس تغراب :

 ماكل مندهش كده ليه

 انور :

 امح امح ال عادى

 طب حرضتك اان مشغول جدا ايه املوضوع الىل عاوزة تتلكمى معااي فيه

 ليان ابابتسامة خبيثة :

 مكل

 مؤمن بعدم فهم :

 مالها

 يان :ل 

 مبا انك انت الىل ماسك رشاكهتا .....

 اكدت ان تمكل حىت حتدث انور قائال :

 تقصدى رشاكت معها ىه اتنازلت هل عهنا بعد الفضيحة الىل ىه معلهتا

 ليان بعدم فهم :

 فضيحة ايه
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الحظ انور عدم معرفهتا ابملوضوع فااستشف ان وادلة مؤمن ىه الاخرى التعمل به 

 وقف لصاحله ..فااراد ان يكسب امل

 انور خببث :

اممممممم الفضيحة بتاعهتا ىه ومؤمن عزام جبد مكنتش متوقع واحدة ابخالقها يطلع 

مهنا لك دا وىف الاخر اجتوزته ما اكن من الاول الزم تغلط معاه يعىن عشان 

 يتجوزها جبد حاجة جعيبة اووووى

 نظرت هل ليان بصدمة وحجظت عينهيا بشدة ومل تتحدث ..

 ن ابابتسامة خبيثة :مؤم

 املهم حرضتك جاية ليه بردو مفهمتش

 ليان وىه تهنض من ماكهنا :

هاااا ال ابدا اان بس كنت عاوزة اقابل معها او اى حد من اقاريهبا عشان ىه بتقول 

 ان رشاكهتا اترسقت مهنا بس الظاهر املوضوع غري كدا

 تصال بسعاد ..ما ان خرجت ليان من مكتب انور حىت ابتسم بشدة واجرى ا

 سعاد بدهشة :

 يعىن مامته متعرفش حاجة

 انور :
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حسيت بكده من طريقة مالم بنت خالته الظاهر اهنا اكنت جاية عشان تعرف اى 

حاجة عن مكل واهو اان قولت لها عىل املوضوع اباختصار وانىت بقى ماتعرفيش 

 وادلته

 سعاد ابانتصار :

 هللا عليك ايانور تعجبىن

 انور :

  ىه نفني فني ايسعاد هامنامح امح

 سعاد بتهنيدة قوية :

 ىف اوضهتا حابسة نفسها الخرجت وال راحت ىف حتة

 انور اباس تغراب :

 ليه

 سعاد :

مش عارفة ايانور بس اكيد موضوع مكل يعىن هو ىف غريه همام حاولت اخلص مهنا 

 هيفضل عفريهتا يطلع ىل ىف لك ماكن ..

__ 

 ىف الفيال

 هنا وىه حتدث انعام :
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 امال ليان هامن فني ايدادة مش ابينة يعىن

 انعام :

 ىه لبست وخرجت من بدرى ايهنا

 هنا :

 امممممم احسن بردو ايرب تكون سافرت ورحيتنا مهنا

 امال مكل فني لسه مصحيتش

 مكل وىه تزنل ادلرج :

 اان اهو ايهنا

 يقة مضحكة :هنا وىه تلتفت الهيا قالت بطر 

 ايخرب ابيض من غري احلجاب افرىض مؤمن جه دلوقىت هتعمىل ايه

 مكل وىه ترضهبا عىل يدهيا خبفة :

 بس ايبت انىت

 مث نظرت النعام :

 امح امح هو مؤمن فني ايدادة

 انعام :

 خرج راح رشكته ايحبيبىت

 يلال اسيبكوا اان بقى واروح احرض الغدا
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 هنا بغمزة عني :

 عىل مؤمن ليه ايملوكةوانىت بتساىل 

 مكل بكسوف :

 عادى يعىن مش لقيتوا ىف الاوضة فوق اصهل بيزنل بدرى اوى

 الظاهر انه شاطر ىف شغهل وبيحب رشكته

 نظرت لها هنا خببث ومل تتحدث ..

 مكل بكسوف :

بالش البصة دى ايبت انىت ماىش اان بس بطمن عليه الن هو ايعيىن اكن تعبان 

 عىل الارضاوى امبارح من النوم 

 نظرت لها هنا بدهشة مث انفجرت حضاك حىت ادمعت عينهيا

.. 

 مكل بزعل :

 انىت بتضحىك عىل ايه اان زعالنة منك عىل فكرة

 هنا وىه حتاول ان تكمت حضكهتا :

 حرام عليىك ايمكل لك دا ومؤمن اخواي بينام عىل الارض

كده واخد نص  مؤمن عزام الىل مبيطقش ينام عىل الكنبة حىت وشارى رسير اد

 اوضته عشان يراتح وينام عىل مزاجه تنمييه عىل الارض
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 مث انفجرت حضاك مرة اخرى ..

 مكل خببث :

 ماىش ايمكل سيبك من اخوىك دلوقىت

 مش انوية حتىك ىل عىل ماكوى

 جفاة توقفت هنا عن الضحك ونظرت لها ومصتت ومل ترد ..

 مكل :

 هااا بقى يلال احىك

 ع بشدة :هنا وعيوهنا بدات تلم

 قوليىل انىت الحظىت ايه الاول

 مكل :

فاكرة اليوم الىل قبل مانروح ملامتك املستشفى الىل جيىت ىل فيه الشقة ولقيتىن 

عامةل الك كتري اليوم دا وانىت انمية ابلليل بقى كنىت بتحلمى ومسعتك بتقوىل ماكوى 

 ومالم اتىن مفهمتش منه حاجة بس اكن حلو وعىل الشخص دا

وم بقى ملا روحنا املستشفى وهو اول ماجه ايلهوووى اكن منظرك فظيع اتىن ي

 عيونك دول اكنوا بيلمعوا اوووى وخدودك امحروا وبقى صوتك هادى وانااااامع

وال ملا قال ملؤمن تعاىل نرشب القهوة حتت قبل مايمكل مالمه لقيتك بتقوليهل ال 

 احنا هرنوح لكنا البيت

 ية وضايقىت اوى ان ليان اكنت راكبة معاه العربيةواكن نفسك تركىب معاه العرب 
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وال اول ماوصلنا هنا دا انىت اكن فاضل دقيقة وتقوليهل مش همتىش من هنا الا 

 عىل جثىت

 هنا بدهشة :

 خيربيتك دا انىت اكرثة دا انىت مش سهةل ابدا ايبت انىت

 بس هو اان اكن ابين عليا اوى كدا

 مكل ابابتسامة حب :

 تميىت بفهمك من نظرة عنيعشان انىت ان 

 هنا بتهنيدة حب :

بىص بقى هو سافر برا فرتة كبرية واكن بيجى اجازات ملؤمن ويسافر اتىن بس 

املشلكة انه قبل مايسافر كنت عادى يعىن الحب والغريه ابلعكس كنت بتعامل 

 معاه عادى

س بس من اول مارجع من السفر بقى وحاىل اتقلب خيربيته حبيته ومعرفش ليه ب

 حبيته كدا وخالص بشلكه وحضكته وطريقة مالمه

 لكه عىل بعضه قلىب دق هل ايمكل

ايسالاااااام لو الاقيه يطلب ايدى من مؤمن ويقوىل عاوز اجتوزك مهىش معاه 

 بش نطة هدوىم

 مكل بضحك :

 لدلرجة دى بس عىل فكرة تقريبا هو كامن حاسس حباجة انحيتك
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 هنا بلهفة :

 جبد وعرفىت ازاى

 مكل :

 لك ملا نشوفه ىف اى حتة الاحظ انه بيتجنب يبص كل خالص

ال وكامن بيبقى عامل يعمل حركة كدا ىف شعره بيبقى حمرج او مكسوف حاجة كدا 

 يعىن

 هنا بضحك :

انت كامن الحظىت بس تعرىف بقى انه ىف احلقيقة جبح وجرى معرفش ليه ملا 

 بيشوفىن بيبقى عامل كدا

 مكل بغمزة عني :

 نا الىل فهيا بقىما احنا قول 

 جفاة مصتت مكل حيامن دلفت ليان اىل الفيال ..

 هنا بسخرية :

 الهامن اكنت فني من الصبح بقى

 ليان وىه تنظر ملكل وحتدث هنا :

 كنت ىف مشوار همم اوووى عرفىن راىس من رجىل وهيقلب حياتنا لكها

 اكنت مكل مس تغربة من نظراهتا لها ..
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 هنا بعدم فهم :

 ا بقى الىل قضيىت اليوم لكه فني ايليان هامنمشوار ايه د

 ليان وىه تقرتب من مكل :

هتعرىف ايهنا لكنا هنعرف هطلع الاول خلالتو وىه الىل هتقولنا لك حاجة , بعد 

 اذنك ايملوكة

 هنا بعدم فهم :

 مالها دى بتخرف وال ايه

 مكل بعدم راحة :

 اان مش مطمنة لنظراهتا دى شلكها جبد مش سهةل ..

 ىف القرص

 تدلف ساندى صديقة نيفني اىل القرص فتس تقبلها سعاد بقلق وتوتر  ..

 ساندى ابابتسامة :

 ازيك طنط عامةل ايه

 سعاد :

 اان كويسة ايحبيبىت كويس انك جيىت ايساندى متعرفيش نفني مالها

 ساندى :

 بقالها اكم يوم مش بتيجى النادىال ىه مالها .. اان كنت جاية اشوفها 
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 سعاد :

 طب اطلعى لها ايساندى وابقى طمنيىن علهيا الهنا رافضة تتلكم معااي خالص

 ما ان صعدت ساندى اىل غرفة نيفني حىت صدمت بشدة من منظرها ..

 ساندى :

 انىت ايه املنظر الىل انىت فيه دا ومبتجيش النادى ليه بقى

 وال حىت بتخرىج معاان

 : نيفني

 انىت ايه الىل جابك نقصاىك اان بقى

 ساندى :

 ماكل اينيفني حاسة انك مضيعة نفسك ىف دوامة مش عارفة هتوديىك عىل فني

 نيفني خبنقة :

 اان حببه ايساندى

 نيفني بعدم فهم :

 هو مني دا

 نيفني بدموع :

 انور

 ساندى بفرحة :
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 جبد واخرياااااااا حسيىت بيه هو يس تاهل النه بيحبك جبد

 بس حسيىت امىت

 نيفني :

بقاىل كتري مش خبرج وال بروح ىف حته وهو مش بيبطل يتصل بيا ولك مرة بقاوم 

ومش برد عليه وىف الاخر قلىب بيجربىن ارد عليه فبستسمل وارد ولك مرة الايق 

نربة صوته حنينة اوى وبيبقى خايف عليا دلرجة غريبة وبيجى لك يوم عشان 

 غط عليا وبميىشيشوفىن واان برفض ومش بيض

عارفة ملا اكن بيتحمك ىف لبىس وبشوف ىف عيوونه غرية عليا لو البسة قصري اوضيق 

 وبيبقى عاوز ميوتىن من غريته ببقى حابة الشعور دا اوى وبكره نفىس ساعهتا

عارفة ملا بيبص ىف عيىن ويقول مالم حلو واان اصده ببقى من جوااي عاوزة اقوهل 

 حاسة انه خمتلف ىف حبه ليا قول كامن مالمه بيخليىن

 فضلت ااكبر واضغط عىل نفىس كتري وفشلت ايساندى

 ساندى :

 وليه بس ماتسيىب نفسك فهيا ايه ماهو كامن بيحبك

 نيفني بزعيق :

دا مش بىن ادم ايساندى دا حيوان دا بيرشب وبيسكر وبيعرف بنات وبيرسق 

فروض اكرهه مش وبيخطط يدمر حياة الناس املفروض مااحبوش ايساندى امل

 العكس
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 مث بدات تبىك بشدة ..

 ساندى بتاثر :

 ايه لزمة الزعل والعياط دا لكه ملا انىت عارفة انه كدا وافقىت تتخطىب هل ليه

 نيفني بباكء :

 عشان مكنش ينفع ارفض اان وهو نس تاهل بعض مينفعش اختطب لغريه

 ساندى بعدم فهم :

 ش به بعض ازاى يعىن

 نيفني بصوت خفيض :

طنا انذى مكل عشان نرسق القرص والرشكة ومش اكتفينا بكده رسقنا حياهتا خط 

 كامن

 مصتت ساندى فقصت علهيا نيفني لك ماحدث ..

 ساندى بصدمة وىه تهنض من ماكهنا :

 ايه دا انتوا عصابة وال ايه

انىت تعمىل كده ىف بنت معك الىل عيش تك معاها ىف نفس البيت واس تامنتكوا 

 ا وفلوسها وبيهتاعىل حياهتا ودنيهت

علطول بشوف ىف عيونك نظرة غرية من مكل بس ماتوقعتش توصل لكده ومامتك 

 الهامن ىه كامن معلت معاكوا كدا
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 فعال مااعرفتش اختار صاحبة كويسة

بىص اينفني لو عاوزة تصلحى الىل معلتيه وترجعى ملكل حقها تروىح تعرتىف عىل 

هللا واعمل خمىل حياهتا عامةل ازاى غري نفسك ومامتك وانور ومؤمن دا كامن الىل 

 كدا استىن بقى حقها الىل ربنا هياخده منمك ىف ادلنيا

 مث تركهتا وغادرت الغرفة بل القرص بأأمكهل اتركة نيفني مهنارة من الباكء

.. 

 ىف غرفة انيسة

 تهنض من ماكهنا بصدمة وحتدث ليان بزعيق :

 ه التخريف الىل بتقوليه دا ايبت انىت اجتننىت وال ايه ..اي

 

 

 

 اخلامس والعرشونالفصل 

 ىف غرفة انيسة

 تهنض من ماكهنا بصدمة وحتدث ليان بزعيق :

 ايه التخريف الىل بتقوليه دا ايبت , انىت اجتننىت وال ايه

 ليان خببث :
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ىل قاىل كدا ابلظبط دا اان صدمىت وهللا ايخالتو انور دا الىل ماسك رشكهتا هو ال

 اكنت اكرب منك بكتري ربنا يكون ىف عونك جبد , كنت حاسة اهنا وراها مصيبة

 حجظت انيسة عينهيا بشدة وىه تس متع لليان الىت تُبخ السم ىف اذنهيا ..

__ 

سومة عىل شفتهيا حىت اكنت مكل جتلس مبفردها صامتة سارحة وابتسامة حب مر 

 تفيق عىل صوت مؤمن ..

 مؤمن بصوت عاىل :

 القمر رسحان ىف ايه

 مكل خبضة :

 انت هنا من امىت

 ن وهو جيلس جانهبا :مؤم

 من دلوقىت هااا بقى رسحانة ىف ايه

 فيا حص قوىل متتكسفيش

 مصتت مكل بكسوف ومل تنطق ..

 مؤمن بغزل :

شلكك حلو اوووى ايه بقى ايش يخة  بقوكل ايه انىت بطنك كربت اوووى وبردو

انىت امىت بتبقى وحشة علطول حلوة كدا دا انىت تفتحى نفس الواحد عىل احلياة 

 و.........
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 امح امح خالص بقى بالش عشان انىت بتتكسفى

 مكل بكسوف شديد :

 انت بتقعد كتري ىف الرشكة كده عليه

 مؤمن خببث :

برا اقابل احصاب رشاكت بمتم معامه ال ما اان مش علطول ببقى ىف الرشكة بطلع 

صفقات ىف مهنم بنات زى القمر زيك كدا وماشاء هللا مس ئولني عن رشاكت حبجم 

 رشكتك بيخطفوا الواحد خطف

 مكل بغرية شديدة :

 اممممممم جبد ربنا يوفقك

 بس شلكك بتحب البنات بقى وكدا

 مؤمن خببث :

معاىك من اولها احنا داخلني  اه الرصاحة اكدب عليىك يعىن اان الزم ابقى رصحي

 عىل حياة جديدة مع بعض وال ايه رايك

 نظرت هل مكل بصدمة من جرئته ..

 حضك مؤمن بشدة عىل منظرها مث قال هبمس :

 اان حبب بنت واحدة بس عيوهنا حيلو من عىل حبل املش نقة

 ادعى ىل ىه كامن حتبىن احسن اان بقيت هموووس بهيا عىل الاخر
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 ه بعدما امحرت وجنتهيا بشدة ..اس تدارت مكل عن

اقرتب مؤمن مهنا ببط واكد ان يقبلها من وجنتهيا دون ان تشعر به حىت فوىج 

 هبنا

 هنا بصوت عاىل :

 بتعملوا ايه

 شهقت مكل من اخلضة بيامن جذب مؤمن احدى الوسادات والقاها علهيا ..

 مؤمن :

 دا انىت عيةل فصيةل مش وقتك خاااااالص

 زة عني :هنا بضحك ومغ

 ليه ايمؤمن هاااا كنتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه

اكد مؤمن ان يتحدث حىت وجد انيسة هتبط ادلرج برفقة ليان ولكن اكنت ىف مقة 

 غضهبا ..

 انيسة بغضب وصوت عاىل :

 انت جيت ايحمرتم ايمؤدب ايلىل مبتغلطش

 مؤمن بدهشة وهو يهنض من ماكنه :

 ىف ايه ايماما ماكل

 زالت عىل حالهتا :انيسة وما
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 اجتوزت مراتك ازاى ايمؤمن

 مؤمن هبدوء :

 زى الناس ايماما ىف ايه

 انيسة وىه متسك مكل من يدهيا وجتربها عىل الوقوف :

 ىف انك اجتوزت غلطة معرك ايمؤمن بيه

 شهقت مكل بصدمة ووضعت يدهيا عىل بطهنا الىت بدات اتملها بشدة ..

 مؤمن بغضب :

 ليه دا ايماما ايه الالكم الفارغ داايه الىل انىت بتقو 

 انيسة بعدما تركت يد مكل :

 بقول الىل بنت خالتك عرفته وااتكدت منه كويس

 هنا بزعيق :

 بردو ايماما بردو حراااااااااام عليىك بقى

 ليان احليوانة اتىن دى بتخرب البيوت ارمحينا من رشها بقى

 ليان بزعيق :

حت رشكهتا وهناك اتلكمت مع واحد امسه انور بطىل تظلميىن بقى اان الهناردة ر 

وحاكىل لك حاجة عهنا واهنا اتنازلت عن رشكهتا وقرصها عشان اهلها طردوها بعد 

 الىل معلته مع اخوىك
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جفاة وقف امجليع مصدووووووووووم حيامن وقعت يد مؤمن بقوة عىل خد ليان الىت 

 من قوة رضبته سقطت ارضا ..

 مؤمن بغضب وبصوت عاىل :

راىت دى س ندى ورشىف وعرىض واى لكمة متسها متس ىن اان كامن وانىت دلوقىت م

حاال تلمى هدومك وهحجزكل طيارة سفر مش عاوز اشوف وشك هنا اتىن 

 مسعاىن

 ليان بصدمة وزهول نظرت هل ومل ترد ..

 هنا بزعيق :

 يلال بقى امىش من هنا ىف س تني داهية

 انيسة بغضب :

 بتقول احلقيقة انت بترضهبا وبتطردها عشان

 ال بقى انت الىل اتخد مراتك دى وتروح تشوف انت كنت عايش معاها فني

 هنا بصدمة :

 انىت عاوزة متىش مؤمن عشان الزابةل دى خرابة البيوت

اكدت انيسة ان ترد حىت رصخ امجليع عندما سقطت مكل عىل الارض مغمى علهيا 

.. 

ته متجها اىل املشفى جبانبه هنا ارسع مؤمن اىل مكل ومحلها عىل يديه وركب س يار 

 الىت بدات تبىك بشدة خوفا عىل مكل
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.. 

اكن ماكوى جيلس ىف احدى الاماكن سارح وشارد عىل الاخر ىف هنا الىت 

 خطفت قلبه فور رؤيهتا ..

 ماكوى وهو حيدث نفسه هبمس :

ىك مش قادر الىل يشوفىن كدا يقول حب وبعدين معاىك ايبنت الناس حباول انسا

 س نني , طب امعل معاىك ايه بس

 خايف اطلبك من اخوىك يكون ىف حد ىف حياتك وترفضيىن وعالقىت بيه تتوتر

ال بالش ابقى سلىب كدا اان هتصل بيه وهلكمه ىف املوضوع وارحي دماغى بدل ما 

 اان لك يوم افكر فيىك واحمل بيىك كدا

 تصاهل مبؤمن ولكنه جفاة هنض من ماكهنا بصدمة :ارسع ماكوى واجرى ا

 مستشفى ايه ايمؤمن

 مؤمن عرب الهاتف :

....... 

 ماكوى وهو يسحب مفاتيح س يارته :

 طب اان جايكل حاال

................. 

 قبل بعض الوقت
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ما ان وصل مؤمن وهنا اىل املشفى حىت محل مكل عىل يديه ودلف هبا مرسعا اىل 

اس تقبلهتا املمرضات ووضعوها ابحدى الغرف ودقائق ودلف  داخل املسشفى مث

 الهيا الطبيب

 وبعد وقت قصري خرج من الغرفة ..

 مؤمن بلهفة :

 مالها ايدكتور ىه كويسة

 الطبيب :

 بص ىه الزم تودل حاال قبل اجلنني ماميوت وحيصل لها حاجة القدر هللا

 هنا بصدمة :

 دى ىف السابع

 الطبيب :

بيولودو ىف السابع امحلد هلل انكوا حلقتوها الهنا تقريبا وقعت وقعة  ايه املشلكة كتري

 جامدة اوى اثرت علهيا

 مث نظر ملؤمن وقال ابابتسامة :

 كنت حاسس ان زى ماقولت كل خرب محلها اان كامن الىل هودلها

 ما ان ذهب الطبيب حىت سقط مؤمن ارضا

.. 
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 هنا بباكء :

لسالمة ىه والىل ىف بطهنا مكل طيبة متقلقش ايمؤمن ان شاء هللا هتقوم اب

 وبتحب ربنا وان شاء هللا هينجهيا

 نظر لها مؤمن وبدات ادلموع ترتقرق ىف عيونه ..

 هنا بصدمة :

 ال ايمؤمن اان معرى ماشوفت دموعك خليك قوى ايحبيىب زى ما انت

................. 

 بعد وقت ليس بقصري حرض ماكوى ..

 من :ماكوى بصدمة وهو ينظر ملؤ 

 ىف ايه .. ايه الىل حصل

 مؤمن بصوت متعب :

 مراىت بتودل جوا

 ماكوى ابابتسامة :

 طب وانت خايف كدا ليه ابذن هللا هتقوم ابلسالمة

 نظر هل مؤمن ومل ينطق حبرف مل يكن قادر ان يقص عليه ماحدث

.. 
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ظل مؤمن وهنا عىل خوفهم ورعهبم عىل مكل الىت دلفت اىل غرفة العمليات 

 ماكوى ان يزيل عهنم خوفهم وتوترمه  ..وحاول 

 وبعد وقت طويل

جفاااااااااااة هنض مؤمن من ماكنه رسيعا حيامن مسع صوت ابنه وبعدها بدقائق 

 خرجت املمرضة من غرفة العمليات حتمل الطفل

.. 

 مؤمن بلهفة وهو ينظر للطفل :

 ىه مكل عامةل ايه

 املمرضة ابابتسامة :

 امحلد هلل ىه زى الفل

 وووك عىل البنوتة احللوة دى ترتىب ىف عزكومرب 

 مؤمن بفرحة :

 بنت .. مكل جابت بنت امحلد هلل ايرب

 هنا بفرحة اقرتبت مهنا وقبلهتا برقة ابلغة :

 دى صغنونة اوووى ايمؤمن

 ماكوى بفرحة لصاحبه :

 مربوك اياباب مؤمن
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 اكدت املمرضة ان تذهب حىت وجدت مؤمن يقول بلهفة :

 ا فنيانىت راحية بهي

 املمرضة ابابتسامة :

 ماختافش هودهيا احلضانة

اومأأ مؤمن راسه ابملوافقة فاحتضنته هنا بشدة الىت ادمعت عينيه بفرحة بسالمة 

 مكل وابابنته اجلديدة ,

 دقاق و خرج الطبيب من غرفة العمليات

 فاارسع مؤمن جتاهه بلهفة وخوف عىل مكل ..

 مؤمن بلهفة :

 مكل كويسة ؟ عاوز اشوفها

 الطبيب :

امحلد هلل ىه خبري ىه بس هتفضل ىف الاوضة دى شوية وبعدين هننقلها اوضة 

 اتنية وساعهتا ابقوا ادخلوا اطمنوا علهيا ..

___ 

 ىف الصباح ىف النادى

 اكن جيلس اندر يتحدث مع احدى الفتيات عن نيفني  ..

 اندر :
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 ايههااااا فهمىت هتعمىل 

 الفتاة بدهشة :

 امشعنة نيفني ! مابالش دى ابذلات دى انور منري خاطيهبا وانبه ازرق

 وفهيا قتكل دى

 اندر بسخرية :

 بقوكل ايه ىه هتيجى عندى وتقوىل ال نفذى مالىم وخالص

 الفتاة :

 طب امشعنة نيفني قوىل بس ماالبدل مليانة بنات وعىل مزاجك

 اندر ابابتسامة خبيثة :

دى جعباىن ومعششة ىف دماغى تقيةل كدا عليا بتيجى عندى وتقوىل ال  ال عاوز

 وبتتلكم معااي من مناخريها اان عاوز اكرس لها مناخريها دى

 الفتاة :

 خالص ايمع طاملا مصمم كدا اخلص كل املوضوع دا بس متنس نيش بقى

 اندر :

ندى عيب عليىك ما انىت عارفة اندر اد لكمته بس انىت خلصيىن وحالوتك ع 

 وعلهيم بوسة ..

__ 
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 ىف املستشفى اكن مؤمن جيلس مع ماكوى ابلاكفترياي يقص عليه لك ماحدث ..

 ماكوى بدهشة :

معقوةل هو لسه ىف انس كدا وبعدين وادلتك ازاى تبقى مندفعة كدا وتسمع مالم 

 البت دى وخالص مش تسمعك الاول

ردو ىف الاول والاخر اعذرها ىه ام واكنت نفسها تفرح ابابهنا معلش ايمؤمن بس ب

 الكبري بفرح وكدا

 مؤمن بتهنيدة قوية :

جرحهتا اوووى ايصاحىب متعرفش ان ابهنا هو الىل غلطان وان مكل غلبانة اوووى 

 واهلها بريمسوا لها خطط عشان يبوظوا لها حياهتا مهنم هلل

 اعهتامااس تحملتش الاهانة امغى علهيا ىف س

 ماكوى :

 متقلقش ايمؤمن حقها هريجع لها قريب

 اول ماتفوق كدا هحكيكل اان بعمل ايه

 ومحد هللا عىل سالمهتا ومربوك عىل البنوتة احللوة دى

 اطلع انت دلوقىت اطمن علهيا زماهنا فاقت ىه دلوقت حمتاجة كل

 ..ما ان هنض مؤمن من ماكنه حىت اخرج ماكوى هاتفه واحرى اتصال بنيفني 

 ماكوى :
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 ايوة ايانسة نيفني اان امحد ماكوى اسف لو بتصل ىف وقت مش مناسب

 نيفني عرب الهاتف :

 اهال ايامحد خري ىف حاجة

 ماكوى :

اان جبد حمتاج اقابكل رضوى اوى دلوقىت حاال ىف نفس املاكن الىل بتقعدى فيه 

 داميا الىل عىل النيل دا

 موضوع همم اوووى مش مس تحمل اىن اجهل ..

__ 
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 السادس والعرشونالفصل 

 

 ىف املشفى ما ان يدلف مؤمن اىل غرفة مكل حىت يبتسم بشدة ..

 مؤمن حبب :

 محد هللا عىل سالمتك ايمكل

 مكل بفرحة لرؤيته :

 هللا يسلمك

 شعرت هنا مبا يدور بداخل لك مهنم فهنضت من ماكهنا قائةل :

 اىه اياخواي الىل كنت مرعوب علهيا امبارح بقت زى الفل

 اان هروح بقى اطمن عىل البنوتة

 اااااه حصيح انتوا هتسموها ايه

 نظر مؤمن ملكل وقال :

 مكل هتسمهيا

 مكل بفرحة :

 هسمهيا فرح

 هنا ابابتسامة :
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 هللا فرح مؤمن

 حتفة الامس اان هروح اطمن عىل فروحىت

 فة حىت جلس مؤمن جانب مكل ..ما ان خرجت هنا من الغر 

 مؤمن اباسف :

 اان اسفة ايمكل

 وضعت مكل يدها عىل شفتيه وقالت وىه تنظر بقوة ىف عينيه

: 

 ششششش متتأأسفش كفاية انك جنىب ومعااي

 مؤمن بصدمة نظر لها ومل ينطق ..

 مكل :

 هنا قالت ىل انك كنت خايف عليا اوووى وممنتش من امبارح

 مؤمن حبب شديد :

 خايف عليىك اوووى ايمكل خفت تضيعى مىن كنت

 مكل هبمس :

 ربنا خيليك ليا

 مؤمن بصدمة :

 نعم .. انىت قولىت ايه
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 مكل حبب :

 ربنا خيليك ليا ايمؤمن

 مؤمن ومازال عىل صدمته :

 ىه انىت بعد ماودلىت احتولىت وال ايه فني مكل التانية

 مكل بضحك :

 اتك وحبيبتكال مش احتولت وال حاجة اان مكل نفسها مر 

 مكل ايمؤمن الىل انت حبيهتا

 مؤمن وهو يهنض من ماكنه :

 ال اان هروح ااندى ادلكتور يكشف عليىك الظاهر انك لسه مش ىف وعيك

 مكل بزعل مصطنع :

 وهتسبىن لوحدى اخس عليك ايمينو

 مؤمن بدهشة :

ا مينو .. ايلهوووى هو ىف ايه ابلظبط ماكل ايمكل ىه الوالدة دى رشبوىك فهي

 حاجة وال ايه

 مكل بدلع :

انت ماكل ابرد كده ليه مش لك بنت اول مابتقوم من والدهتا جوزها بيحضهنا 

 وبيقولها مالم حلو
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 مؤمن بصدمة اكرب :

 اان جبد دلوقىت خايف منك ايبت انىت مش متعود عليىك كدا

 اان هروح اشوف البت بنىت وارجع كل اتىن تكون مكل جات وانىت روحىت

 مؤمن من الغرفة حىت ابتسمت مكل حبب وقالت : ما ان خرج

 حببك اوووى ايمؤمن

___ 

 ىف احدى الاماكن عىل النيل

 اكن ماكوى جيلس ىف انتظار نيفني ..

 نيفني :

 ااتخرت عليك

 ماكوى ابانتباه :

 ال ابدا اان الىل جاى بدرى

 نيفني :

  جايبىن عشانهايه بقى املوضوع املهم الىل

 ماكوى :

 طب اطلىب حاجة ترشبهيا الاول

 نيفني :
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 مش همم ايماكوى املهم ايه املوضوع الىل عاوزىن فيه

 ماكوى :

 مكل بنت معك

 نيفني بتهنيدة قوية :

 مالها .. وانت تعرفها منني

 ماكوى :

 مش همم اعرفها منني املهم اهنا اكنت بتودل امبارح

 نيفني بلهفة :

 ةل ايهجبد وىه عام

 ماكوى :

 امحلد هلل ىه خبري بس مش دا املوضوع الىل عاوزك فيه بردو

 مصتت نيفني فتحدث ماكوى :

اان عارف لك حاكية مكل ومؤمن عزام وعارف القرص والرشاكت الىل انتوا رسقتوها 

 مهنم والقرف الىل خططوه لها ىه ومؤمن

 نيفني بصدمة :

 وانت عرفت دا لكه منني

 ماكوى :
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ملهم ان اان حسيت انك انسانة صادقة اينفني ملا وافقىت تساعديىن مش همم ا

 وتوصليىن ابانور منري راس احلية عشان بس حسيىت اىن حمتاج مساعدتك

 بنت معك ىه كامن حمتاجة مساعدتك اينفني

 نفني :

 اساعدها ازاى معدش ينفع بقى

 ماكوى :

 ال ينفع ونص متستنيش عذاب ربنا عليىك انىت وخطيبك وامك

 امعىل حاجة تكفر عن ذنبك ىف احلياة ورجعى لليتمية دى حقها

 نيفني وادلموع ترتقرق ىف عيوهنا :

 قوىل ازاى واان هنفذ

 ماكوى :

متام .. بىص ايانسة نيفني انىت هتدخىل مكتب انور منري وهتجيىب ىل لك الورق 

 الىل مكل مضته من خزنة الرشكة الىل موجودة ىف مكتبه

  تعرىف تعمىل كدا الورق دا الىل هريجع ملكل حقهاانىت الوحيدة الىل

 نيفني خبوف :

 ولو انور حس حباجة وماما الىل لو عرفت حاجة زى كدا ممكن تروح فهيا

 ماكوى :
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يس تحيل هيحس الىن هشغلهوكل ىف الوقت الىل هرتوىح فيه الرشكة وهتدخىل 

 مكتبه بصفتك بنت صاحب الرشكة

 هاش ذنب انكوا ترسقوا حقهاوابلنس بة لوادلتك مفكل بردو مل 

نيفني خبوف تهندت بشدة وبدات تسمع مايقوهل ماكوى ولكهنا مل ترتدد اثنية عن 

 تنفيذه وجفااااااااااة

 هنضت من ماكهنا حيامن رن هاتفها برمق وادلهتا فرصخت بشدة :

 اباب ..

___ 

( تنظر عىل البيىب وجفاة انتهبت اىل مؤمن  اكنت هنا امام غرفة فرح ) احلضانة

 اذلى يقف جانهبا ..

 مؤمن بلهفة :

 شاورى ىل علهيا ايهنا

 هنا حبب اشارت علهيا فادمعت عيىن مؤمن فور رؤيهتا ..

 هنا بطريقة طفولية :

 ايخالىث ايمؤمن مسكرة

 دخلتلها دلوقىت وبوست ايدهيا الصغنونة ورحيهتا فظيعة

 ىلهيا رحية حلوة اووو 
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 ماتدخل تبوسها وتشوفها ايمؤمن

 مؤمن بلهفة :

بالش عشان لو دخلت هاخدها واخلهيا ىف حضىن ومش هدخلها اتىن خليىن 

 ابص علهيا من هنا وخالص

 هنا بتهنيدة :

 مش هنقول ملاما ايمؤمن

 مؤمن :

ال ايهنا خىل مكل تراتح شوية كفاية الىل حصلها وان شااء هللا هبقى اقولها 

 دهيا لينا بقىبنفىس ربنا هي

 مصتوا بعض الوقت ومه ينظروا عىل فرح مث حتدث مؤمن برتدد

: 

بقوكل ايهنا هام البنات الىل بيبقوا لسه ودلين جديد بيبقوا متغريين يعىن بينسوا اى 

 حاجة حصلت قبل الوالدة وال ايه

 هنا بضحك :

 بسسسسسسسس

 يبقى مكل قالت كل مالم حلو كدا واهنا عاوزة حتضنك حص

 ن بصدمة :مؤم
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 نعــــــــم

 هنا بدهشة :

 هاااا نعم ايه ىه مش قالت كل كدا يبقى اان خرفت

 طب اان هروح لها بقى عشان ىه لوحدها ماىش

 سالم ايمؤمن

 ما ان ذهبت هنا حىت قال مؤمن هبمس :

 ال املوضوع كبري بقى ىه البت دى احتولت بعد الوالدة وال ايه

___ 

 ىف القرص

 تدلف نيفني بلهفة وخوف شديد عىل وادلها

 وجفاة تقف ماكهنا مصدومة حيامن ترى وادلهتا املهنارة من الباكء

وانور اذلى يقف صامت للغاية وبعض الناس اذلين يرتدون اللون الاسود وعىل 

 وجوههم احلزن الشديد ..

 نيفني برصخي :

 فني اباب هو فني جرا هل ايييييه

 ر وهو حياول هتدئهتا :انو 

 اهدى اينيفني
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 نيفني ومازالت عىل حالهتا :

 بقوكل اباب فني

 انور هبدوء :

 البقاء هلل

 جفاة هنض امجليع من اماكهنم حيامن سقطت نيفني عىل الارض ..

 محلها انور ودلف هبا اىل غرفهتا مع وادلهتا الىت اكنت مهنارة من الباكء ..

 بعد وقت طويل

 فوجدت وادلهتا معها ابلغرفة تتحسس شعرها برقة .. استيقظت نيفني

 نيفني بباكء :

 اباب راح خالص

 نظرت لها سعاد ومل تنطق ..

 :نيفني وىه حتاول ان تعتدل ىف جلس هتا قالت بصوت ضعيف للغاية

 طب دا هو الوحيد الىل اكن طيب ايريتىن اخدت طيبته

 دا مات وهو مفكر ان مكل فعال معلت حاجة غلط

 افش ابهنا الىل خلفتهدا مش

 احنا مظهرانش احلقيقة قبل ماميوت كدا هو ميت وزعالن علهيا

 ايريتىن قولت هل احلقيقة ايريتىن
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 اان اسفة اياباب

مث دخلت ىف نوبة باكء واهنيار شديد حىت ان وادلهتا مل حتمتل ان تراها هبذا الشلك 

 فرتكهتا وخرجت من غرفهتا ..

__ 

 عىل اجلانب الاخر

ىف املشفى اكن مؤمن يقف سارح ىف مكل وابتسامة مجيةل مرسومة عىل شفتيه 

 وهو ينظر عىل فرح ..

 جفاة انتبه مؤمن عىل يد احد الاشخاص عىل كتفه ..

 ماكوى ابابتسامة :

 كنت متوقع انك هتبقى هنا

 مؤمن ابانتباه :

 هاااا اه ببص عىل فرح

 ازاى ايماكوى شايف حلوة اوى

 احساس غريب اوى اياىخ ومجيل اوى

 حاسس ان قلىب هيقف من جاملها البنوتة الصغنونة دى

 جمرد اىن ابص لها حبس ان مفيش حاجة ىف ادلنيا حمتاهجا خالص

 من حقه امحد ومراته يبقوا زعالنني وقلهبم واجعهم اوى كدا
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 فعال دى نعمة ربنا يرزق لك مش تاق بهيا ايرب

 بتسامة :ماكوى ابا

 ايااااااه لدلرجة دى

 والعسل دى الىل خطفت قلبك انتوا مستوها فرح

 ترتىب ىف عزك ايرب عقباىل اان كامن بقى

 مؤمن بضحك :

 ايه دا انت نويت تتجوز وال ايه

 ماكوى بثقة :

 برصاحة اه نفىس امكل نص ديىن بقى

 وىف بنت عاوز اتقدم لها وامتىن ان اهلها يوافقوا

 مؤمن :

 الف مربوك مقدما جبد ..

 طب وهتتقدم امىت

 ماكوى :

 اول ماخترجوا من املستشفى

 مؤمن اباس تغراب :

 امشعنة ؟ ااااه عشان اتخدىن معاك يعىن
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 ماكوى بقلق ولكنه حتدث بثقة :

 ال عشان اطلهبا منك ماىه البنت الىل عاوز ارتبط بهيا تبقى هنا اختك

 

 

 

 السابع والعرشونالفصل 

 

 بقلق ولكنه حتدث بثقة : ماكوى

 البنت الىل عاوز ارتبط بهيا تبقى هنا اختك

 نظر هل مؤمن مبالمح ابردة ومل ينطق ..

 ماكوى بقلق :

 ماكل تنحت كده ليه

ال بقوكل ايه دماغك ماتروحش لبعيد اان طالب اختك عىل س نة هللا ورسوهل ىف 

 احلالل يعىن

 اصال وال بشوفها ىف حتة واان وربنا ماقولت لها حاجة والبتلكم معاها

 اان عارف انك بتثق فيا واان مبخونش ثقة صاحب معرى

 هاااا قولت ايه
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 مؤمن مبالمح ابردة :

 امشعنة هنا

 ماكوى جبرئة وبدون مقدمات :

 حبيهتا ايمؤمن

 ايه عاوزىن اقوكل عشان اختك واان عاوز اانس بك عشان انت صاحىب واجلو دا

 رفىنال ايمع اان جرئ ورصحي وانت عا

ايوووة اان حبيت اختك من اول ماشوفهتا ومااعرفش ليه وازاى بس ملا قررت 

 امكل نص ديىن امتنيت امكهل معاها

 هاااا ايه رايك

 مؤمن بتهنيدة قوية :

 هاخد راهيا وارد عليك

 ماكوى بفرحة :

 يعىن انت موافق

 مؤمن :

 اممممممم مش بطال

 ماكوى بضحك :
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اان حمرض كل مفاجاة قريب اوووى هتعجبك ماىش ايمع وعشان موووافقتك دى 

 انت و مراتك

 مؤمن بعدم فهم :

 مفاجاة ايه ؟ شلكك بتعمل شغل من ورااي

 ماكوى :

 متس تعجلش عىل رزقك وبكرا هتعرف بس انت قول ايرب

__ 

 ىف نفس املشفى الىت توجد هبا مكل

 ى اس تقبل مكل يوم احلادثيدلف مؤمن اىل غرفة الطبيب اذل

 وايضا اذلى اس تقبل ابنته فرح ..

 مؤمن ابابتسامة :

 السالم عليمك ازيك ايدكتور

 الطبيب ابانتباه :

 وعليمك السالم اهال ايمؤمن

 محد هللا عىل سالمة مكل وربنا يبارك كل ىف فرح

 مؤمن وهو جيلس امامه  :

 هللا خيليك ايدكتور ىف حياتك ان شاء هللا
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  بص بقى ايدكتور اان مش جاى الهناردة عشاىنامح امح

 اان ىف موضوع كدا عاوز اتلكم مع حرضتك فيه وايرب الاىق عندك احلل

 نظر هل الطبيب ابانتباه فتحدث مؤمن :

اان عندى واحد صاحىب متجوز من اايم اجلامعة بس لالسف ربنا مرزقهوش 

 ابخللفة مراته يعىن مش بتخلف

شف عىل احلاالت الىل زى كده وبتدهيا ادويه وبمتىش واان مسعت ان حرضتك بتك 

 عىل نظام معني مع حرضتك وبيجيب نتيجة ابذن هللا

 الطبيب :

 متام ايه املطلوب بقى

 مؤمن :

تديىن ميعاد دلوقىت اقوهل عليه عشان جيي يكشف هو ومراته وكدا ولو ىف امل 

سافر برا وجوا لغاية تقوهل ولو مفيش تقوهل بردو عشان ترحيه النه ايعيىن عامل ي 

مااستسمل هو ومراته ورضيوا بقضاء هللا بس اان حاسس ان بعد صربه دا ربنا 

 هريزقه ان شاء هللا عىل ايد حرضتك

 الطبيب :

 اممممممممم متام هبقى اتصل بيك واحدد معاك ميعاد عشان جيى ىل ابذن هللا

 مؤمن بفرحة :

 جبد الف شكر ايدكتور ربنا يبارك كل
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تحدث مع الطبيب بعد الوقت مث خرج من غرفته واجرى اتصال ظل مؤمن ي 

ابامحد واخربه مبا دار بينه وبني الطبيب واحل عليه ان يذهب اىل الطبيب ىف امليعاد 

 اذلى حيدده الطبيب

رفض امحد احلضور ىف البداية ولكن بعد ارصار مؤمن استسمل امحد ووعده 

 ابحلضور

...... 

 مرت عدة اايم عىل خروج مكل من املشفى

 وايضا عىل موت فريد وادل نيفني ومع مكل

 مما زاد نيفني حزان عىل حزهنا

 ظلت ىف غرفهتا الخترج مهنا ابدا وال تتعامل مع اى حد ..

 وىف يوم واثناء وجودها بغرفهتا دق هاتفها برمق ماكوى ..

 :نيفني بصوت مبحوح من كرثة الباكء 

 ايوة ايماكوى

 ماكوى :

 ايوووة ايانسة نيفني البقاء هلل

 اسف عشان جات متاخرة

 نيفني :
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 مهيمكش املهم اان عاوزة انفذ الىل اتفقنا عليه ابارسع وقت

 ماكوى حبامس :

 متام تعرىف تنفذى الهناردة وال تعبانة مش همم

 نيفني وىه تهنض من ماكهنا :

 وقىت حاالال مش تعبانة وال حاجة اان هلبس دل

 ماكوى :

متام اان هتصل عىل انور دلوقىت وهطلب منه نتقابل برا عشان ننفذ صفقة مع 

رشكىت ورشكة مكل كنت متفق معاه علهيا وهخليه يقابلىن برا اول مايوصل عندى 

 هنا هرن عليىك تروىح انىت وتدخىل علطول متام

 نيفني :

 متام

عىل جعاةل واثناء نزولها ادلرج  ما ان اغلقت نيفني الهاتف حىت ارتدت مالبسها

 وجدت وادلهتا جتلس ابالسفل ..

 سعاد بدهشة :

 ايه دا انىت البسة وانزةل عىل فني

 نيفني اباضطراب :

 هاااا اه اان راحية النادى زهقت من قاعدة البيت
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 سعاد بشك :

 جبد .. طب اقول للسواق حيرض العربية

 نيفني برسعة :

 ال مش همم هروح بعربيىت

ا نيفني واكدت ان خترج من الفيال حىت وجدت ابب غرفة مكتب وادلها تركهت

 مفتوح فدلفت اىل املكتب دون ان تشعر وادلهتا واغلقت الباب علهيا ..

بدات نيفني تبحث عن مفتاح خزنة الرشكة فرتة طويةل حىت وجدت ملف مكتوب 

 عليه وصيىت اس تغربت نيفني من وجوده مث امسكت به وفتحته ..

 بصدمة وىه تقرا امللف : نيفني

 مش معقول .. دا جبد .. امحلد هلل ايرب .. بس بردو الزم الاىق بقية الاوراق

دست نيفني امللفات ىف حقيبهتا وبدات هتندم املكتب مرة اخرى وخرجت من 

 القرص هبدوء اىل س يارهتا قادهتا برسعة فائقة اىل رشكة مكل ..

__ 

ىف احدى الاماكن ابلقاهرة اكن ماكوى جيلس ىف انتظار انور وما ان وصل وحمله 

 ماكوى من بعيد حىت اتصل بنيفني الىت اكنت تنتظر بس يارهتا اسفل الرشكة

 وما ان اهنىى اتصاهل حىت صعدت نيفني برسعة فائقة اىل مكتبه ..

 انور وهو جيلس :

 ازيك اي ماكوى
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 ماكوى ابابتسامة صفرا :

 اهال ايانور بيه ايه ايمع العربيات اجلامدة دىاي

 انور :

 مش هتيجى زى عربيتك دا انت عديت اللهم ال حسد

 املهم ايه رس تصمميك الرهيب ان الصفقة تمت برا الرشكة

 ماكوى خببث :

 يعىن عشان نبقى براحتنا ونعرف نتلكم وكدا

 انور :

 امممممممم طيب يلال بينا

ص الصفقة الىت يريد ان يمتها مع رشكة مكل حىت ظل ماكوى يتحدث معه خبصو 

 اندمج انور معه متاما وخصوصا عندما اغواه ماكوى ابالرابح

.. 

 اما قبل بعض الوقت ىف رشكة مكل

 تدلف نيفني اىل الرشكة بثقة ولكن بداخلها خوف وتردد

 مث تدلف اىل مكتب انور ..

 نيفني للسكرترية :

 هو انور بيه جوا
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 السكرترية :

 ايفندم هو خرج برا عنده اجامتع مع واحد من العمالءال 

 نيفني اباس تعباط :

 ازاى وهو قايل ىل اىج هل هنا

مش همم هستناه جوا ىف املكتب ولو مسحىت متدخليش اى حد عليا لغاية ماانور 

 بيه جيى

ماان دلفت نيفني اىل املكتب حىت اغلقته علهيا وارسعت اىل املكتب ظلت تبحث 

 فرتة طويةل وىه تتصبب عرقا من اخلوف حىت وجدهتا اخرياااااا ..عن املفاتيح 

 نيفني براحة :

 واخريا

 فتحت اخلزنة برسعة فائقة وظلت تبحث عن امللفات فرتة طويةل حىت وجدهتا

 نيفني خبوف شديد :

 ساحميىن ايماما بس دا حق مكل والزم يرجع قبل ما ربنا يغضب علينا

واعادت لك ىش ىف ماكنه وبدات هتندم نفسها  دست نيفني امللفات ىف حقيبهتا

 واكدت ان خترج من املكتب حىت صدمت ابانور وهو يدلف اىل املكتب ..

 انور اباس تغراب :

 انىت بتعمىل ايه هنا
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 نظرت هل نيفني بصدمة ومل تنطق ..

__ 

 ىف فيال مؤمن

 هنا حبزن :

 هرتوىح شقة مؤمن وتشوىف بنته وتصاحلى مكليعىن بردو ايماما مش 

 انيسة بزعيق :

اان كامن الىل اصاحلها وبعدين ىه البت دى لسه مراته حلد دلوقىت ايخسارة تربيىت 

 فيك ايمؤمن

 هنا وفقدت اعصاهبا :

 حرام عليىك بقى مفيش واحدة ىف الزمن دا اباخالق مكل

 انىت متعرفيش حاجة

وا لها قرص وومجوعة رشاكت ومعها ومراته وبنته طمعوا بعد مااهما وابوها ماتوا ساب

فهيا وملا معرفوش يتخلصوا مهنا معلوا لها خف ىه ومؤمن دا غري اهنم مضوها عىل 

 ورق تنازل عن بيهتا ورشكهتا وطردوها كامن ىف الشارع

خليىك حنينة ايماما انىت مشوفتيش مهنا حاجة وحشة بالش حتمكى علها جملرد انك 

وش الرش الىل امسها ليان دى الىل همتوت عىل ابنك وعاوزة خترب بيته مسعىت من 

 وخالص عشان تتجوزه

 بالش تقىس عىل مؤمن
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 نظرت لها انيسة بعدم تصديق ومل تتحدث ..

 هنا حبزن :

 براحتك ايماما بعد اذنك اان راحية شقة اخواي اطمن عليه هو ومكل وفرح

الاماكن الىت مل تس تطيع هنا وانيسة ان اكنت ليان تس متع للك مايُقال من احدى 

 تراها من خاللها واثناء احلديث اكنت تبتسم خببث عىل مالم هنا وردة فعل انيسة

 ىف نفس اليوم ىف شقة مؤمن ومكل

عاد مؤمن من رشكته ابكرا فوجد مكل جتلس خارج غرفهتا حتمل طفلهتا الصغرية 

 عهبا وتضحك بشدة ..تال

 مؤمن بطريقة مضحكة :

 انىت بتضحىك عىل ايه نفىس اعرف دى بتعيط

 مكل خبضة :

 انت هنا من امىت

 مؤمن :

 لسه جاى هاااا قوليىل بقى بتضحىك عىل ايه

 مكل :

 اصلها مش عاوزة تنام واان زهقت فقولت ىه تعيط واان احضك تغيري بقى زهقت

 مؤمن :
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 ممكلتش شهر هاتهيا اما العب بهيا شويةزهقىت من اولها دى لسه 

 اعطته مكل اايها وجلست تنظر عليه وهو يالعهبا وتبتسم حبب

 بعد بعض الوقت نظرلها مؤمن وقال هبمس :

 شوفىت انمت ازاى خدى بقى دخلهيا جوا وتعاليىل

دلفت مكل هبا اىل غرفهتا املنفصةل عن غرفة مؤمن ووضعهتا عىل فراشها مث 

 ..خرجت ملؤمن 

 مكل بفرحة وبدون شعور :

 انمت خالص جبد انت انقذتىن ربنا خيليك ليا

 مؤمن خببث :

 ايووووووووة تعاليىل بقى

 ايه الالكم الىل كنىت عامةل تقولهيوىل دا يوم ماكنىت ىف املسش تفى

 دا انىت صدمتيىن

 انىت ماكل كدا متغرية من بعد الوالدة

 كامنبقيىت حنينة وزى العسل كدا ال واحلويىت 

 هو لك الىل بيولودا بيبقوا كدا وال ايه

 ال وايه هنا قالت ىل انك كنىت ....... وال بالش

 مكل بكسوف شديد :
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 هااااا الابدا اان بس من تعب البنج كنت خبرف

 مؤمن وهو يقرتب مهنا :

 جبد كنىت بتخرىف

 بس اان بقى حبيت ختريفك دا اوووى

 مكل خبجل من نظراته وقربه مهنا :

  ايه متبقاش كدا عشان خمافش منكايه ىف

 انت بتبص ىل كدا ليه

 جفاة انتبه االثنان اىل صوت جرس الباب

 تهندت مكل براحة فغمز مؤمن بعينه وقال :

 متقلقيش حمدش هينقذك من ايدى بعد كده

ابتسمت مكل خبجل شديد واس تدارت عنه وذهبت همروةل اىل غرفهتا اما مؤمن 

 عىل الطارق ابتسم عىل جخلها وذهب لريد

 وماان فتح الباب حىت صدم بشدة مما راه ..

 الثامن والعرشونالفصل 

 

 ىف الرشكة ماان يدلف انور اىل املكتب حىت جيد نيفني ابدلاخل

 انور اباس تغراب :
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 بتعمىل ايه هنا اينيفني

 نطق ..نيفني بصددددددمة نظرت هل ومل ت 

 انور :

 بقوكل بتعمىل ايه هنا

 نيفني بثقة مصطنعة :

 هااااا اه اان كنت مس تنياك خنرج سوا بس حرضتك ااتاخرت عليا بقى

 اان مهىش دلوقىت عشان واحدة صاحبىت لكمتىن والزم اروح لها

 يلال سالم

ماان خرجت نيفني من املكتب حىت رفع انور حاجبيه ىف دهشة وغرابة وشك 

 ا اىل خزنة املكتبوذهب رسيع

.. 

اما ىف املاكن اذلى يوجد به ماكوى تصل نيفني اليه وانفاسها متقطعة من اخلوف 

 واخلضة ..

 ماكوى :

 ايه ىف ايه ماكل

 نيفني :

 انور دخل املكتب واان جوا
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 ماكوى بصدمة :

مااان عامل ارن عليىك واتصل بيىك من الصبح عشان اقوكل ان سكرترية مكتبه 

 الت هل انك هناكاتصلت بيه وق

 هاااا يعىن قفشك وال عرفىت اتخدى الورق

 نيفني :

 امحلد هلل ملا دخل كنت اخدت لك الورق بس مسريه يكتشف

املهم دلوقىت احنا الزم نروح ملكل وادهيا الورق دا الن ىف ورق جديد هينفعها 

 اوووى

ا عن لك اباب سايب وصيته ىف درج املكتب مسجلها ىف الشهر العقارى متنازل فهي

 الورق الىل مكل مضته هل

 اكن حاسس اهنا مظلومة

 ماكوى بدهشة :

 جبد طب يلال بينا بقى عىل بيت مؤمن عشان ندهيم الورق ابارسع وقت

 اس تقل ماكوى س يارته تتبعه هنا بس يارهتا متجهني اىل شقة مؤمن ومكل ..

 هماان وصلوا اىل هناك وما ان فتح مؤمن الباب حىت ُصدم بشدة مما را

 وجد ماكوى ومعه فتاة ما شعر انه راها من قبل ..

 ماكوى :
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 امح امح ازيك مؤمن

 مؤمن وهو ينظر عىل نفني :

 ازيك ايماكوى اتفضلوا

 ما ان دلفوا اىل ادلاخل حىت قال ماكوى وهو يشري عىل نيفني :

 دى الانسة نيفني بنت مع مكل ايمؤمن

 مؤمن بصدمة نظر لها ومل ينطق ..

 نيفني حبرج :

 ممكن اشوف مكل

 مؤمن برتدد :

 هاااا اه اتفضىل

 جلس ماكوى ابخلارج بيامن اخذ مؤمن نيفن اىل غرفة مكل ..

 مكل بصدمة :

 نيفني

نيفني وادلموع ترتقرق ىف عيوهنا جذبت مكل واحتضنهتا بشدة ولكن مكل اكنت 

 ابردة معها للغاية ماان شعرت نيفني بذكل حىت ابتعدت عهنا ..

 مؤمن :

 طب اان مهىش بقى عشان ماكوى قاعد برا امح امح
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 مكل حبدة :

 ال ايمؤمن خليك ممتشيش لو مسحت

 نيفني وىه تبتلع ريقها بصعوبة اخرجت الورق من حقيبهتا واعطته ملكل :

 اتفضىل ايمكل دا الورق الىل انىت مضيىت عليه

ىت ودى وصية اباب هللا يرمحه اكن اكتب فهيا انه متنازل عن اى حاجة انىت مضي

 علهيا اكن حاسس انك مظلومة

 مكل بصدمة من خرب وفاة معها نظرت لها ومل تنطق حبرف ..

 مؤمن بدهشة نظر ملكل لريى رد فعلها عىل ماقالته نيفني

.. 

 مكل حبدة :

 امعل بيه ايه الورق دا

 نيفني بدهشة :

 نعم .. دا حقك

 مكل بدموع ىف عينهيا :

ومذلوةل وطلبت منك تساعديىن بعد ايه بعد ماجيت القرص واان مكسورة 

اس تخبيىت وخفىت من مامتك الىل طردتىن ىف الشارع بعد مامضتىن عىل ورق 

 تنازىل عن بيىت وفلوىس
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 اان دلوقىت جبد مش حمتاجة حاجة اان عندى ادلنيا لكها

عندى جوزى حبيىب وبيىت احللو اوووى الىل انىت ش يفاه دا الىل احسن من 

 القمر الىل ربنا رزقىن بهيامليون قرص وبنىت الىل زى 

 لك الفلوس الىل كنتوا طمعانني فهيا دى وال حاجة جنب احلياة الىل اان عايشاها

 ابتسم مؤمن بشدة عىل مالهما وبدا قلبه خيفق بقوة ..

 نيفني بصوت ضعيف :

 اان اسفة ايمكل بس انىت متعرفيش اان كنت عايشة ازاى

حاسة انك مظلومة ومش قادرة اساعدك اان حياىت لك يوم بتسوء عن الاول واان 

 وملا لقيت الفرصة مااترددش اثنية واحدة

 ساحميىن ايمكل

 مث نظرت ملؤمن وقالت بأأمل :

انور هو الىل اتفق معاان اان وماما عشان نعمل فيك كدا انت ومكل خالىن اتصل 

مبكل وارصخ عشان تلحقىن الىل مااترددش اثنية واحدة وجات تساعدىن علطول 

 فس الوقت الىل غيبوك عن الوعى عشان ............ىف ن

 اكدت ان تمكل حىت رصخت مكل بشدة :

خالص متمكليش حاجة اان عارفة لك حاجة مش عاوزة افتكر اى حاجة ومش 

 عاوزة ال القرص دا والفلوس دى اان عاوزة مؤمن وفرح وبيىت دا وبس

 اقرتب مؤمن مهنا واحتضهنا بشدة حماوال هتدئهتا ..
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 ني وىه متسح دموعها وضعت الورق عىل الفراش وخرجت من الغرفة ..نيف

قبل دقائق ىف اخلارج وصلت هنا اىل شقة مؤمن وماان دقت جرس الباب حىت 

 فتح لها ماكوى ..

 هنا خبفقة قلب وىه تدلف اىل ادلاخل :

 فني مؤمن

 ماكوى وهو هيندم شعره طريقته الشهرية فور رؤية هنا :

 مؤمن جوا

 ى ان يمكل مالمه حىت وجد نيفني خترج من غرفة مكل تبىك بشدة ..اكد ماكو 

 ماكوى خبضة :

 ىف ايه ايانسة نفني ايه الىل حصل

 نيفني بباكء :

 مفيش حاجة ايماكوى اان مهىش

 ماكوى برسعة :

 ال طبعا اتفضىل اقعدى اهدى الاول وبعدين امىش

انب الاخر ماكوى جلست نيفني عىل احدى الارائك مهنارة من الباكء وعىل اجل

 جيلس بعيد عهنا
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وهنا تقف تضع يد عىل يد تنظر بغرية شديدة علهيم ومل تدلف اىل ادلاخل وامنا 

 ظلت جالسة معهم

.. 

 دقائق من الصمت حىت خرجت مكل ترتدى اسدال الصالة جبانهبا مؤمن ..

 جلست مكل جبانب نيفني مث احتضنهتا بشدة ..

 ماكوى وهو يهنض من ماكنه :

 ذن اان بقى ايمؤمن بعد اذنكوااس تا

 هنا برسعة وبدون شعور :

 ليه لسه بدرى

 شعر ماكوى ابلفرحة من رغبهتا ىف بقائه فقال :

 معلش بقى ايانسة عشان تبقوا برباحتكوا سالم ايمؤمن

 مع السالمة ايانسة نيفني

 غارت هنا من مالمه مع نفني وظلت تنظر لها بغيظ طوال الوقت

.. 

 ىف النادى جيلس محمود صديق اندر جبانب احدى الفتيات

 محمود :

 ايه ايران ماكل ىف ايه
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 ران ابانتباه :

 هاااا بقوكل ايه هو اندر صاحبك ماهل ومال نيفني فريد

 محمود اباس تغراب :

 ليه يعىن امشعنة

 ران :

ديهتا رمق شقته عىل انه بيت اصهل طلب مىن اقولها ان ساندى صاحبهتا تعبانة وا

 جدة ساندى

 محمود بصدمة :

 هللا خيربيتك معلىت كدا ليه

 ران اباس تغراب :

ىف ايه هو بس قاىل انه عاوز يكرس مناخريها الىل مرفوعة ىف السام واهنا متكربة 

 عليه فهجيب اتنني س تات يرضبوها ىف شقته وخالص كدا

 محمود بغضب :

يكرسها خالص مش يكرس مناخريها بس معاىك رمق  انىت غبية ايران محمود انوى

 اانور خطيهبا

 ران خبضة :

 ال بس ثواىن هحاول اجيهبوكل
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 محمود بزعيق :

 برسعة اخلىص ..

 ىف القرص ترضب سعاد خدهيا بصدمة :

 ايلهوووووووووووى اينفني كدا

 كدا ايبنىت تعمىل فيا كدا

 مك ايبنىت حرام عليىكدا اان ا

 انور بغضب :

مش وقته ايسعاد هامن دى قافةل تليفوهنا من الصبح ومش عارف اوصلها دى 

 خدت ورق همم اوووى

 دا احنا ممكن نروح السجن ابلورق دا

 سعاد وىه مهنارة من الباكء :

 اان عارفة ان بنىت اكنت زعالنة جبد علهيا

 ابس مكنتش متوقعة اهنا هتعمل كدا ىف اهم

جفاة رن هاتف انور برمق غريب وما ان رد عىل الهاتف حىت خرج من الفيال برسعة 

 فائقة وقاد س يارته جبنون ..

 اما سعاد ظلت تبىك وترصخ بشدة حىت سقطت عىل الارض مغش يا علهيا ..
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 ................ فالااااااااااااااااااش ابااااااااااااااااااك

 ومؤمن قبل وقت ليس بقصري ىف شقة مكل

 هنا اباجعاب شديد :

 يعىن ماكوى هو الىل خطط للك دا عشان يرجع حقك ايمكل

 نيفني بتلقائية :

 جبد طول الوقت اكن بيحاول يساعدك ايمكل انىت ومؤمن

 راجل جبد ماشاء هللا عليه هو الىل فوقىن من الىل اان كنت فيه

 ايخبهتا الىل هتتجوزه

 هنا بغرية واحضة :

 فعال اممممممم ايخبهتا

 بس شلككوا كنتوا بتتقابلوا كتري وال ايه اينفني

 نفني برباءة :

ال ابلعكس معره مااتصل بيا غري عشان املوضوع دا وبس غري كدا مكنش بيفتح 

 معااي اى موضوع ىف اى حاجة الرصاحة

 هو شاب حمرتم ومؤدب وعارف حدوده ىف الالكم

 هنا برسعة :

 ىف ايهوانىت بقى كنىت عاوزاه يتلكم معاىك 
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 نظر مؤمن لهنا اباس تغراب فالحظت مكل ذكل فقالت

: 

 ايه ايهنا مش هتقوىم تلعىب مع فروحتك

 هنا ومازالت عىل حالهتا ومل تنتبه لنظرات مؤمن :

 ال مش هقوم من هنا هفضل قاعدة

وعىل فكرة اينيفني اان هحتاجك معااي ىف مشوار كدا عند وادلىت تتلكمى معاها 

 خلطط الىل انتوا معلتوها عىل مكل عشان ىه قلقانة شويةوحتىك لها عىل لك ا

 نظرت لها مكل بدهشة فقالت نيفني وىه تنظر ملكل :

 اكيد اى حاجة هتخدم مكل اان هعملها

 هروح ىف اى ووقت انىت عاوزاه

 مث نظرت ملكل برتدد وقالت :

 هو انىت ايمكل هتقدىم الورق الىل معاىك دا للبوليس

 احنا وكدا هو حقك طبعا بس يعىن

 مكل بتهنيدة قوية :

 متقلقيش اينيفني انتوا اهىل واان مش ممكن امعل معاكوا كدا

 نظر لها مؤمن حبب واجعاب ورسح هبا حىت انتهبت هل وجخلت من نظراته ..

 اثناء حديهثم رن هاتف نيفني برمق ااحد الاشخاص ..
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 نيفني عرب الهاتف :

 بيت جدهتا عىل التليفونجبد ساندى تعبانة طب ممكن تبعتيىل رمق 

 نيفني وىه تهنض من ماكهنا :

اان اسفة ايمكل هضطر امىش دلوقىت الن صاحبىت تعبانة اوى واان هروح لهيا 

 وهبقى اجيكل والعب مع فرح الىل انمية من ساعة ماجيت دى

احتضنت نيفني مكل بشدة وقبلهتا مث سلمت عىل هنا الىت عاملهتا بربود شديد وما 

 املزنل حىت هنض مؤمن من ماكنه ودلف اىل غرفته .. ان خرجت من

 مكل بضحك :

 خيربيتك ايش يخة اكن ابين عليىك اوى انك غريانة عىل فكرة

 هنا بغيظ وغريرررررة :

 عىل فكرة بنت معك حلوة اوووى زيك وانىت فهامىن طبعا

 مكل بضحك :

مش لك  وعىل فكرة انىت حلوة اوووى اوووى وماكوى شلكه معجب بيىك انىت و

 الناس زى ليان

 وىف املواضيع دى ابذلات نيفني مبتعرفش اتلك لقمة حد ابصص لها فهيا اساليىن اان

 وبعدين خليىن ادخل اشوف فرح دى الىل صوت عياطها حصى اجلريان

__ 
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 يصل انور اىل احدى الشقق الىت اعطاه محمود عنواهنا

 ه برسعة فائقة حىت انه مل يغلقها جيدايزنل من س يارت

 مث يصعد سالمل البناية همروال

 اكد ان يقع اكرث من مرة حىت وصل اىل تكل الشقة ..

ما ان اقرتب مهنا حىت مسع صوت رصخي نيفني فاول ان يفتح الباب بلك قوته وما 

 ان دلف اىل ادلاخل حىت وجد اندر حياول ان يعتدى عىل نفني وىه تقاومه بلك

 ما اوتيت من قوة

انقض انور عليه ولمكه ىف وجه حىت سالت منه ادلماء وظل يرضبه بقوة حىت 

سقط عىل الارض بضعف ووهن لك هذا حتت نظرات نيفني الىت اكنت ترتعش 

 وترصخ بشدة

هنض انور من ماكنه واخذ نيفني من يدهيا واكد ان خيرج من الشقة ولكن جفاة 

نور يسقط عىل الارض مغش يا عليه وادلماء رصخت نيفني بشدة حيامن وجدت ا

 تس يل منه ..

__ 
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 التاسع والعرشونالفصل 

 

اكن مؤمن ومكل جيلسان يتحداثن عام فعلته نيفني وماكوى وفرحهتا الشديدة 

 اباسرتداد حقها وفرحة مؤمن بمتسكها به

.. 

 مكل بفضول :

 هو ليه انور دا اكن عاوز ينتقم منك ايمؤمن

 مؤمن بتهنيدة :

 بىص ايس ىت انور دا اكن معااي ىف اجلامعة اخترجنا مع بعض

 اكن عىل اد حاهل بس بىن ادم خبيث ومش سهل

 املهم

 بعد ماابواي مات وكدا مسكت الرشكة وشغلته معااي فهيا

 شوف الا النورىف الاول اكن كويس بس بعد كدا عينك مات 

لقيته بيعمل شغل من حتت لتحت ابامس رشكىت وبياخد معوالت عىل صفقات 

 بيحاول خيرسها لرشكىت ويدهيا لرشاكت منافسة ليا

وملا عرفت وواهجته انكر واكن جبح اوووى فطردته من الرشكة ونهبت عىل لك 

 الرشاكت بالش يشغلوه معامه اكرم هلم
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 قلبه وحب ينتقم مىن بعد ماقولت ان هو ايه بقى مش يسكت فضل حموش ىف

 املوضوع هدى وهو اختفى متاما من حياىت

 مث امكل هبمس :

 بس تعرىف انه احىل انتقام ىف ادلنيا عشان خالىك مراىت

 مكل بكسوف نظرت هل ومل ترد

.. 

 مؤمن ابابتسامة حب :

 حببك اوووى وانىت مكسوفة مىن كدا بتبقى عسل اوووى

 : مكل وىه تغري املوضوع

 اان هكتب كل ورقة انك تدير الرشاكت بنفسك ايمؤمن

 مؤمن حبدة :

 اتىن ايمكل بردو بالش عبط بقى دا حقك ورجع كل خالص

 مكل :

بس اان مش بعرف امعل اى حاجة ىف الرشاكت دى خليك ماسكها وديرها وىف 

 نفس الوقت ابقى خدىن عرفىن طبيعة الشغل

غري اىن اخد ابىل من فرح وبيىت  بس صدقىن دلوقىت مش هعرف امعل اى حاجة

 واحرض املاجس تري الىل نسيته خالص دا
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 وبعدين اان بثق فيك انت وبس يعىن مأأمناك عىل حياىت مش هأأمنك عىل فلوىس

 مؤمن بفرحة من مالهما واهنا اخريا شعرت معه ابالمان قال :

 ماىش ايحبيىب انت تؤمر

 مكل بكسوف :

 شكرا

 مؤمن خببث :

 شكرا كدا حاف

  خبجل هنضت من ماكهنا وقالت :مكل

 اان هروح اشوف فرح زماهنا جعانة

 نظر مؤمن علهيا وابتسامة حب ارتسمت عىل شفتيه

.. 

ىف احدى املستشفيات تقف نيفني مهنارة من الباكء امام غرفة العمليات فرتة طويةل 

 حىت خيرج الطبيب ..

 طراب :نيفني خبوف واض

 هو هو هو عامل ايه ايدكتور

 الطبيب :
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امحلد هلل الرصاصة جمتش ىف منطقة خطر وقدران نلحقه ادعيهل بقى يقوم ابلسالمة 

 احنا معلنا الىل علينا

 بس الزم نبلغ البوليس وتقوىل مني الىل معل كدا

 نظرت هل نيفني وادلموع هتبط عىل خدهيا ومل تنطق ..

 الطبيب :

قدرى تتلكمى ايريت تقوىل مني الىل معل كدا عشان القانون طيب ملا هتدى وت

 ايخد جمراه

 بعد اذنك

 وقفت نيفني امام الش باك الزجاىج تنظر عىل انور وىه مهنارة من الباكء ..

 نيفني بباكء هس تريى :

 شفت ايانور شفت اخرهتا عشان ظلمناها ورسقناها ربنا ردهلنا ازاى

 ريتنا ما معلنا كداشفت ان ربنا مش بيسيب حق مظلوم اي

 ساحمنا ايرب وقومه ابلسالمة اان حببه اوووى وماليش غريه

___ 

 بعد عدة اايم

يرن جرس مزنل مؤمن ومكل فتذهب مكل للرد عىل الطارق ولكهنا تصدم بشدة 

 حيامن جتد هنا وانيسة ..
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 انيسة ابابتسامة :

 مش هتقوليىل اتفضىل

 ابانتباه : مكل

 هااا اكيد طبعا اتفضىل

 ما ان جلس الثالثة حىت قالت هنا ابابتسامة واسعة :

 ماما جاية عشان تتلكم معاىك شوية ايلوكة

 انيسة ابابتسامة واسعة :

اان اسفة ايحبيبىت مزتعليش مىن وهللا ماكنت اعرف اى حاجة بنت معك جات 

 ورشحت ىل لك حاجة

والف ودل يمتناىك واتظلمىت كتري ىف حياتك وان شاء جبد انىت بنت اخالقك عالية 

 هللا ربنا هريجع كل حقك

 مؤمن كامن مظلوم

 ساحميه ايحبيبىت

 مكل ابابتسامة حنونة :

 مسمحاه ايطنط من غري ماتطلىب

 مث امكلت برترد :

 ىه فني ليان
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 فالاااااااش اباااااااك

  جترى ليان جتاه انيسة وتقول بغل وحقد :ماان خترج نيفني من فيال مؤمن حىت

 متصدقهياش ايخالتو اكيد بتقوكل كدا عشان متفقة معاها

 اكدت هنا ان ترد حىت قالت انيسة بزعيق :

 انىت ايه ايبت انىت ش يطانة

 زى ماخربىت عىل بنىت عاوزة كامن خترىب عىل ابىن

 لوال انك بنت اخىت كنت اترصفت معاىك بطريقتك

 حمرضة ش نطة هدومك وهخىل مؤمن حيجز كل عىل اول طيارة يلال ثواىن تكوىن

نظرت ليان النيسة بصدمة وزهول مث صعدت اىل غرفهتا احرضت حقيبهتا وىف 

 نفس اليوم غادرت الفيال بل البدل ابامكلها ..

 نرجع اتااااااااااىن ..

 هنا بفرحة :

 جبد ايمكل اللحظة دى اكنت نقصاىك

 ااااااا ايماما صدقتينا ومش يتهيا بقىاخري 

 انيسة :

 بس بقى ايهنا دى بردو هتفضل بنت خالتك
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 امال فني فرح مش هشوفها بقى

 هنضت مكل مع انيسة اىل غرفهتا وايقظت فرح لرتاها جدهتا

.. 

ما ان رات انيسة فرح حىت بدات تقبلها بشدة وحتتضهنا وعيوهنا مليئة ابدلموع 

 فردها ..فرتكهتا مكل معها مب

 هنا :

 بقوكل ايه ايملوكة الهناردة اان وانىت هنخرج بقى مع نفس نا كده

 احنا بقى لنا كتري مكبوتني ال برنوح وال بنيجى

 مكل اباس تغراب :

 ال وهللا انىت قررىت خالص

 واخوىك الىل ىف رشكته دا اقوهل ازاى

 هنا :

 اتصىل وقوليهل انك هتخرىج معااي وهيوافق

 مكل :

 ة كده ليهماكل مصمم

 هنا بزهق :

 زهقانة عاوزة نعمل شوبنج انلك برا جنيب لبس لفرح
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 اى حاجة زهقاااااانة انىت ايه مش زهقانة

 مكل اباستسالم :

 طب هاىت التليفون اما تصل اباخوىك

 مؤمن عرب الهاتف :

 وحش تيىن

 مكل بكسوف :

 امح امح هنا عاوزة خترج تتفسح واان وفرح هرنوح معاها

 :مؤمن برسعة 

 ماىش ايمكل روحوا معاها

 مكل اباس تغراب :

 جبد .. طب شكرا

 ما ان اغلقت مكل مع مؤمن حىت نظرت لهنا وقالت :

 وافق ايهنا

 ىف املساء خرجتا مكل وهنا من املزنل برفقة فرح بعدما غادرت انيسة اىل الفيال ..

 ظلت الفتااتن يتسوقا ىف املوالت حىت جاءت رساةل اىل هنا

 هبت اىل احدى الاماكن ..فاخذت مكل وذ

 مكل اباس تغراب :
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 انىت جيباان هنا ليه كدا هنتاخر عىل البيت واخوىك هيقلق

 مصتت مكل جفاااااااة حيامن رات ابلون كبري ىف الهواء مكتوب عليه

 ) حببك ايمكل ربنا خيليىك ليا انىت وفرح (

 وبدات الالعاب النارية ترضب ىف الهواء ..

 ع :مكل بتاثر قالت بدمو 

 فني مؤمن ايهنا

 مؤمن من خلفها :

 اان اهو ايحبيبة قلب مؤمن

 مكل بباكء :

 ايه دا

 مؤمن وهو ميسح دموعها :

 حببك ايمكل وكنت عاوز افرحك

 نظرت هل مكل بتاثر وحب شديد ومل تنطق حبرف ..

 مؤمن بغمزة عني :

 طب ايه مفيش اان كامن حببك حاجات اتنية كدا بتتعمل اى رد فعل

 رة حب قالت هبمس :مكل بنظ

 مش دلوقىت ايمؤمن
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 مؤمن بتهنيدة حب :

 مش همم املهم نظرة عيونك دى ابدلنيا والىل فهيا

.. 

 ىف املشفى الىت يوجد هبا انور

 تدلف نيفني اىل احدى الغرف فتجد وادلهتا انمئة عىل الفراش ال تشعر اباى ىش

 ض الىش حيامن تقرتب مهنا نيفني ..ولكهنا تفيق بع

 نيفني بدموع :

 شفىت ايماما شفىت اخرهتا حصلنا ايه

 انور انرضب ابلنار واان اكن هيحصل معااي زى مكل

 وانىت جملرد انك عرفىت اىن رجعت حق مكل حصكل شلل

معلش ايماما مزتعليش بس دا قضاء ربنا عشان ظلمىت يتمية وخططى تدمرى 

 متهيا ىف الشارع وىه ىف اكرت وقت اكنت حمتجاان فيهحياهتا وذلتهيا ور

نظرت لها وادلهتا وىه التس تطيع ان تنطق وترد علهيا فرتقرقت ادلموع بعيوهنا حيامن 

 شعرت بضعفها ..

 نيفني حبزن عىل حال وادلهتا :

 مش حمتاجة تقوىل حاجة ايماما اان حاسة بيىك وبلك حاجة عاوزة تقولهيا

 يشفيىك وهرتجعى زى الاول واحسن بس ادعى ربنا يشفيىكوان شاء هللا ربنا ه 
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اان هفضل جنبك هنا لغاية ماتناىم وبعدين هروح اطمن عىل انور تعبان اوووى 

 ايماما ادعى انه خيف ويقوم برسعة امحلد هلل الرصاصة جمتش ىف منطقة حساسة

 اان مكنتش قادرة اختيل حياىت من غريه

ة تبىك واترة تضحك لتفرهحا اكنت حالهتا سيئة ظلت نيفني تتحدث مع وادلهتا اتر 

للغاية حىت ان وادلهتا مل تراها هكذا من قبل فظلت تبىك عىل حالها وحال ابنهتا 

 بصمت ..

__ 

 ىف احدى العيادات اخلاصة

ه جيلس امحد صديق مؤمن برفقة زوجته مع الطبيب اذلى حدد هل مؤمن ميعاد مع

.. 

 الطبيب :

 مؤمن قاىل عىل لك حاجة بس احب امسع من احصاب الشأأن بردو

 امحد وهو ينظر لزوجته :

احنا ايدكتور متجوزين بقالنا مدة كبرية وربنا مارزقناش ابخللفة بس احنا خدان 

ابالس باب وكشفنا جوا وبرا بس لالسف مفيش امل واان ودينا مؤمنني ابهلل 

ا خالص يعىن بنحاول نطلع املوضوع دا من جواان عشان وعارفني انه خري لينا وكن

نعيش عادى وطبيعني حلد مامؤمن اتصل بيا وقااىل عىل حرضتك وان شاء هللا ىف 

 امل



 

343  
 

 الطبيب :

 متام اتفضىل معااي ايمدام عشان اكشف عىل حرضتك

نظرت دينا المحد فنظر لها وابتسم اباطمئنان فهنضت من ماكهنا مع الطبيب 

 دقائق وعادت اىل ماكهنا ..واملمرضة و 

 الطبيب :

 قوليىل ايمدام انىت ىف عالج معني بمتىش عليه

 دينا ابمل :

ايوة ايدكتور ىف ادوية كدا اكن دكتور اكتب ىل علهيا وقاىل لو الزتىم وخدتهيا 

 علطول ان شاء هللا ىف امل

 الطبيب :

 اممممممم وانىت بقى كنىت ملزتمة علهيا وال ساعات ساعات

 برسعة :دينا 

ال وهلل كنت ملزتمة علهيا وابخدها ىف ميعادها رمغ ان ساعات كنت بيأأس كدا 

 بس ربنا اكن بيطمىن عشان كدا كنت ابخد الادوية علطول وىف مواعيدها

 الطبيب :

 متام اعتقد ان انتوا مش حمتاجىن خالص

 مربوك ايفندم املدام حامل
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 نظر هل امحد ودينا بصدددددددددمة ومل ينطقا ..

 الطبيب بضحك :

 انتوا مالكوا برقتوا كده ليه

املدام حامل ىف شهرين من الواحض اهنا اكنت بتاخد داميا ابالس باب وماش ية عىل 

 عالج كويس اوى بقالها س نني وامحلد هلل جاب نتيجة

وبعدين مش انتوا بتقولوا انكوا مؤمنني ابهلل وداميا بتدعوا وعارفني ان مفيش حاجة 

 بعيدة عن ربنا

 لال بقى عشان ىف انس برا عاوزين يكشفواي

هنض امحد من ماكنه وهو مازال عىل صدمته وما ان حاولت دينا ان تهنض من 

 ماكهنا حىت سقطت عىل الارض مغش يا علهيا ..

 فاقت دينا بعض الىش فوجدت نفسها ىف س يارة امحد

 دينا وىه تتحسس راسها ابمل :

 اان فني ايامحد

 هنا :امحد وهو يقبلها من جبي

 احنا قدام عيادة ادلكتور ايقلب امحد مربوك ايدينا

 دينا ابانتباه بدات تبىك بشدة :

 هو الىل ادلكتور قاهل دا جبد
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 اان جهيب كل ابن ايامحد اان هبقى ماما

 امحد وهو حيتضهنا بشدة ويبىك هو الاخر :

 اه ايحبيىب ان شاء هللا

 شوفىت ايدينا شوفىت ان رمحة ربنا وسعت لك ىش

 حنا الزم نعمل خري كتري اوووى دا كرم من عند ربناا

ظلوا عىل هذا احلال بعض الوقت حىت ابتعدت دينا ببط وقالت وىه تلتفت 

 حولها :

 طب يلال ايامحد عشان شلكنا مش حلو كدا خالص

 تهند امحد براحة ابلغة وقاد س يارته اىل مزنهلم وهو ميسك بيدهيا ..

___ 

 بعد عدة اايم

 ىف فيال عزام يصعد مؤمن اىل غرفة هنا ..

 مؤمن ابابتسامة واسعة :

ممكن ايهنا تلبىس فس تان حلو كدا وتزنىل عشان ماكوى حتت جاى يتقدم كل 

 ومعاه وادلته واخوه

 هنا بصدددددددمة نظرت هل ومل تنطق حبرف ..

............... 
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 الثالثونالفصل 

 

 بعد عدة اايم ىف فيال عزام يصعد مؤمن اىل غرفة هنا ..

 مؤمن ابابتسامة واسعة :

ممكن ايهنا تلبىس فس تان حلو كدا وتزنىل عشان ماكوى حتت جاى يتقدم كل 

 ومعاه وادلته واخوه

 هنا بصددددددددددمة نظرت هل ومل تنطق حبرف ..

 مؤمن بضحك :

 ىت كده ليهماكل تنح

 لو مش عاوزة خالص براحتك ايحبيبىت

 هنا برسعة :
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 ال ال ال اان ثواىن وهكون جاهزة

 مؤمن اباس تغراب :

 ماىش ايهنا ماتتاخريش

 ماان خرج مؤمن من غرفة هنا حىت نظرت لنفسها ىف املراة بصدمة وفرحة :

 ايلهووووووووى دا جاى يتقدم ىل جبد

 يعىن هو عاوز يتجوزىن

 ليش قبل كداطب ليه مقا

 طب هو يعىن اكيد قال ملؤمن قبل ماجيى هنا حص

 طلع راجل جبد وطلبىن علطول ملفش وال دار عليا

 حببك بقى ايماكوى حببك اوووى

 دا اان هلبس احىل فس تان عندى الحىل حبيىب ىف ادلنيا لكها

اكن ماكوى جيلس ابالسفل بصحبة وادلته واخيه مع ماكوى وانيسة وجفاة ملعت 

ه بشدة حيامن اكنت هنا هتبط ادلرج ىف غاية الرقة وامجلال ولكنه اس تدار بوهجه عيون

 عهنا حىت التفضحه عيناه اكرث من ذكل ..

 وادلة ماكوى اباجعاب :

 ماشاء هللا ايه امجلال دا

 هنا بكسوف وىه جتلس :
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 مرييس ايطنط

 مؤمن بصوت خفيض وهو مييل عىل ماكوى :

حلوف دى اخىت بدل وربنا اخلهيا تطلع اتىن ماكل تنحت كده ليه مل نفسك اي

 وارفض اجلوازة خالص

 ماكوى برسعة :

 ال ال ال تلغى ايه اان اسف ايماكوى وهللا مااقصد

 مث امكل بصوت عاىل :

 مبا ان الانسة هنا موجودة

فااان جاى الهناردة مع وادلىت واخواي حابب اطلب ايدهيا من حرضتك ومن مؤمن 

 لىب داوامتىن توافقوا عىل ط

 انيسة بفرحة :

 واحنا يرشفنا ايحبيىب

 مؤمن بطريقة مضحكة :

 شلكك مسخرة متوقعتش تقعد القعدة دى ابدا

 نظر هل ماكوى بتوعد مث قال :

اان بعد اذنك ايمؤمن كنت حابب اقعد معاها شوية بس عشان تتعرف عليا 

 وتسالىن الىل ىه عاوزاه
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 مؤمن وهو يشري عىل احدى الارائك :

 احلتة الىل جنبنا دى وهام عرش دقايق كفاية اوىهنا ىف 

 نظر هل ماكوى بغيظ فضحك مؤمن بشدة عىل منظره

...... 

 ماكوى :

 امح امح حابة تسأأليىن ىف حاجة ايانسة هنا

 هنا بكسوف :

 ال

 :ماكوى وهو يتحاىش النظر لها حىت ختف دقات قلبه

واان هحرتم رايك جدا طب اان عندى طلب وايرب توافقى عليه ولو ال عادى قوىل 

 وهنفذه

 نظرت هل هنا فقال :

 اان امحلد هلل اش تغلت برا كتري حلد ماكونت نفىس

يعىن اان جاهز وقدرت اظبط شغىل هنا وبيىت حلو اوووى اشرتيته قريب وانىت 

 خلصىت دراس تك خالص

 واان حاسس ان احنا مش حمتاجني نتعرف عىل بعض وكدا

 حاسس ان احنا عارفني بعض اوى
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لو يعىن توافقى عىل ان احنا خنىل اخلطوبة وكتب الكتاب ىف نفس اليوم الاس بوع ف

 اجلاى وبعدها تبقى براحتك تكوىن هجزىت نفسك واان كامن ونعمل الفرح

 بس وهللا مش بضغط عليىك براحتك

 لو حابة ان يبقى ىف فرتة خطوبة عشان التعارف وكدا براحتك

 واان موافق

عاىك حبرية الن اخلطوبة هيبقى ىف قيود علينا وكدا انىت اان بس كنت عاوز اتلكم م

 ايه رايك

هنا خبفقة قلب من مالمه وارصاره عىل ان يزتوهجا ىف ارسع وقت قالت بكسوف 

 وبصوت خفيض :

 اان موافقة

 نظر لها ماكوى بفرحة وحب فنظرت ارضا بكسوف حىت تتحاىش نظراته لها ..

 .. اما ىف املشفى وخصوصا ىف غرفة انور

 نيفني ابابتسامة :

 محد هللا عىل سالمتك

 انور بصوت ضعيف :

 هللا يسلمك اينيفني

 نيفني حبب :
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 ايه الغيبة دى لك دا عشان تفوق وحشتنا اياىخ

 انور خبفقة قلب :

 جبد .. جبد اينفني وحش تك

 نيفني بدموع :

 اان من غريك اكن زماىن رحت ىف خرب اكن

 انور بغضب قال بصوت ضعيف :

 يبه اينفني اول مااقوم ابلسالمة هالكه بس ناىن عىل الىل معهل معاىك دامش هس 

 حمدش يقدر ميس شعرة منك طول مااان عايش عىل وش ادلنيا

 نيفني بتاثر :

 ربنا ماحيرمىن منك

 مث امكلت برتدد :

 اان رحت ملكل البيت واديهتا ورقها لكه حقها ايانور

 انور هبدوء :

 هياعارف اينفني احسن حاجة معلت

 نيفني بصدمة :

 انت مش مضايق

 انور :
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 ال كفاية الىل حصلنا لك حاجة خططنا لهيا بسبب الطمع اتردت لينا زهيا ابلظبط

 نيفني بفرحة :

 جبد ايانور ربنا هيديك ايرب

ربنا خد لها حقها عشان احنا ظلمناها جبد وكنا بنمتتع بفلوسها ىف غياهبا وىه 

 مقهورة ومظلومة

ى ملا بتحس ابلظمل بتسجد لربنا عشان يرد لها حقها امحلد هلل اهنا واان عارفة بنت مع

 جات عىل اد كدا

بس ربنا س بحانه وتعاىل عوضها مبؤمن الىل جبد عيونه بتقول هو بيحهبا اوووى 

 وىه كامن بمتوت فيه وجابت منه بنوتة زى القمر

هتسبىن وىه وعدتىن اهنا مش هتدى الورق الىل مضتووها عليه للبوليس وكامن 

اان وماما عايشني ىف القرص بس هيفضل ملكها وابامسها واان هش تغل ىف رشكهتا 

 وانت كامن ايانور بس جبد بقى املرة دى من غري حقد وال كره

 انور وهو ينظر ىف عيوهنا بقوة :

 تتجوزيىن اينفني

 نيفني وادلموع ترتقرق ىف عيوهنا :

 اول ماتقوم ابلسالمة هنعمل فرحنا ايانور

 ر بفرحة شديدة :انو 

 ربنا يقومىن ابلسالمة بقى
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نظرت هل نيفني بكسوف وظلت تتحدث معه فرتة طويةل حىت انم من التعب 

 وظلت ىه جبواره تنظر عليه حبب شديد

.. 

 ىف شقة مؤمن ومكل

ش بشدة مث ما ان يدلف مؤمن اىل ادلاخل حىت جيد الشقة مظلمة للغاية فينده

 يدلف اىل غرفته

 وجفاة يقف ماكنه مصدوووووووووووووم بشدة مما يراه ..

 الغرفة مليئة ابلورود والاونوار اخلافتة والراحئة العطرة اجلذابة

ومكل تقف امامه ترتدى فس تان ابيض قصري ضيق عارى الكتفني يظهر مدى 

 انوثهتا وجاملها

ج يظهر مالحمها اجلذابة ويربز جامل تس تدل شعرها عىل ظهرها بنعومة وتضع مكيا

 عيوهنا الىت حسرته اكلعادة ..

 مكل بكسوف من نظراته :

 محد هللا عىل سالمتك

 مؤمن خبضة :

 انىت مني

 مكل بضحك :

 مكل
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 مؤمن وهو يبتلع ريقه بصعوبة من شدة جاملها

: 

 ال انىت مش ىه

 مكل بتتكسف تقعد قداىم من غري احلجاب

 مكل خبجل شديد :

 جوزى بقى ما انت

 مؤمن وهو يتفحصها بعينيه :

 ايلهووووووى عىل جوزى دى

 بس ىه مكل حلوة اوووى كدا ماشاء هللا جبد

 مكل بكسوف :

 جبد يعىن اان حلوة ىف فس تان فرىح

 مؤمن وهو يقرتب مهنا :

هو دا فس تان فرحك دا مينفعش حد يشوفك بيه خالص اان ملا امعكل فرحك 

 هلبسك فس تان واسع وجحاب

 بدلع : مكل

الفس تان دا كنت رشايه من زمان اوووى كنت معجبة بيه وقولت ملا هتجوز 

 هلبسه حلبيىب وبس يعىن حمدش يشوفىن بيه غري حبيىب وبس



 

355  
 

 مؤمن بفرحة :

 حبيبك

 مكل وىه تنظر ىف عيونه :

ايوووة ماانت س ندى وضهرى وابو فروحىت وجوزى وحبيىب ونىص التاىن زى 

 حبالها مابتقوىل داميا انت دنيىت

 اان حببك

 مؤمن وملعت عيونه بشدة :

 اخرياااااااااااااا نطقتهيا ايمكل

 طلعىت عيىن معاىك

 اان بقى حببك ومبووووووت فيىك ايمكل

 وبدات حياهتم كزوجني يعشقان بعضهم ..

_ 

منفصةل عن القرص  خرج انور من املشفى ومت عقد قرانه عىل نفني وعاشوا ىف شقة

اشرتاها انور ليبدا فهيا حياته اجلديدة مع نيفني واكنت حياهتم خمتلفة متاما عن ذى 

قبل فااعرتفت هل نيفني بلك ماحتمهل هل من مشاعر وايضا صارهحا انور مبشاعره 

 وحبه الشديد لها ومعل االثنان برشكة مكل الىت اكن يديرها مؤمن

 عتداء عىل نيفني والرشوع ىف قتل انورومت القبض عىل اندر بهتمة الا
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اما سعاد فظلت ىف القرص مل تطردها مكل منه وامنا وفائا لعمها ووادلها جعلهتا ابقية 

فيه فاستسلمت سعاد لالمر الواقع ووقفت عن التعرض لها خصوصا بعدما 

تعرضت هل من مرض شديد وايضا حزهنا عىل ما تعرضت هل نيفني وانور واندماهجا 

ل نيفني وبعدما رفضت مكل ان تسمل الاوراق الىت دلهيا اىل النيابة حىت حبم

 اليصيهبم مكروه

اما ماكوى وهنا بعد كتب كتاهبم صدمت هنا من جشاعته وجدعنته وجرئته الزايدة 

فاازداد حهبا هل خصوصا بعد الكثري من املفاجات اجملنونة الىت دامئا يفاجهئا هبا 

جل حيمهيا وحيافظ علهيا ويشعر حبق اهنا امريته وهو فشعرت ان هللا عوضها بر 

 امريها

وبعد فرتة ليست بقصرية من كتب كتاهبم مت فرهحم ىف احدى القاعات الفخمة 

 الش يك الراقية الىت اهبرت نيفني فمل تتوقع ان يكون فرهحا هبذا امجلال ..

___ 

 ه ..اذا احب هللا عبدا ابتال

ليس لك ابتالء يصيبنا اراد هللا رشا بنا ولكن وراء لك ابتالء فرح وفرج كبري 

 ولكن ملن حتمل وصرب ورجع اىل هللا وازداد خشوعا وترضعا هل

 اخلالصة ..

ابتالءات عشان يشوف هيقدر يتحمل ويصرب  ساعات ربنا بيبتىل الانسان املؤمن

وان الىل بيصرب  كبري اوووووى وان الابتالءات دى بيبقى وراها فرح اد ايه

 يعىن ويتحمل ربنا بيفرحه اوووووى
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مش لك مصيبة حتل علينا نندب حظنا ونفضل نقول ليه وامشعنة احنا ومالم يقلل 

بس الزم يبقى عندان داميا امل ان بكرا  من ثقتنا بقدرة ربنا عىل ازاةل تكل الابتالء

خيىل الوجع واحملنة دى فرح وفرج  احسن وان همام وصلنا لوجع ىف حياتنا ربنا قادر

 وتبقى امجل اايم حياتنا

ادى نفسك فرصة تشوىف احلياة الىل ربنا اختارهاكل دى عامةل ازاى ميكن تكون 

 احلياة احللوة الىل هتعيش هيا بعد احلياة الوحشة الىل كنىت حمبوسة جواها

عد كده شوية حتمل ومترد عىل الىل حصكل هتقدرى تشوىف احللو وبس وعيونك ب

طول ما احنا عايشني مؤمنني ابهلل وواثقني ان مالناش  هرتفض تشوف الوحش

غريه هنقدر نتحمل ونعدى اى ابتالء بس احنا حناول وداميا نشوف بكرا احىل من 

 الهناردة ..

 

 

 


