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 ن من شب علي شئ شاب عليهأسمعت يوما 
 صعب أن يتغيرمن الا فإنه باعتقدت أنه إذا كان فينا عيف

 وأرا ة خفيــــــــة  ارمـــــــا مـــــــا ترفـــــــع شــــــــعار   تغيـــــــر للأن  قبـــــــل أ  شـــــــئ  بعـــــــدتا تعلمـــــــت مـــــــن  ينــــــــي ثـــــــم
  ت  حاولتل 

ُفِسِهمْ )  (ِإنَّ الّلَه الَ يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يـَُغيـُِّروْا َما بِأَنـْ
مــــــن تنــــــا ا ركــــــت أنـــــــه مهمــــــا مــــــر علينــــــا يـــــــوم فيــــــه امتلكنــــــا عيبــــــا او اخطأنـــــــا خطــــــأ فأننــــــا نســـــــتطيع أن 

 نغيير ذلك إذا أر نا فقط إذا أر نا 
 
عــــــــن اســــــــر   قصصــــــــا احكــــــــي فيهــــــــا   أجمــــــــع مــــــــا لــــــــد  و ا الموقــــــــع أ نــــــــا  أن ت أنــــــــقــــــــرر  لــــــــ لك  و

  أنثر األمل لعلي أر  ما حولي كما تمنيته ، الفكرة
 

 نـــــــحو غـــــــد جــــــــديد
 سلسلة روايات 

 للكاتبه رانيا الطنوبي
 من سلسلة نحو غد جديد 

 قصتي االولي
 قبل فوات 
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 : المقدمة
 

ينبغــــــــــي فيهــــــــــا ان نحســــــــــم مواقفنــــــــــا ات ــــــــــا  حياتنــــــــــا ،  ،كثيــــــــــرة تــــــــــي االوقــــــــــات التــــــــــي تمــــــــــر علينــــــــــا 
ــــــــة مــــــــع الــــــــنف  ، امــــــــا ان  ــــــــين المــــــــد و ال ــــــــ ر ، لح ــــــــة وقف ــــــــا ب ــــــــوارتم ، مواقــــــــف ب اشــــــــ اج نحي
تـــــــأتي مهمـــــــا كلفـــــــت مـــــــن ألـــــــم و امـــــــا ســـــــنوات يشـــــــوبها الت ـــــــبط ، فـــــــإن كـــــــان قـــــــرار  الحســـــــم فاســـــــأ  

 عندتا
 

 : ماذا قدمت لحياتي
 تي اللح ة االتم فان ضاعت وجدت نفسك أمامتلك 

 

 :  يليتني قدمت لحياتي
 لكن   تلك ، لح ة أخر  علينا ا راكها بصدق و اللح ة و ت  بين  و

 وان قبل قوات اآل
 ( )و لتن ر نف  ما قدمت لغد
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(1) 
 

 تشبه أسرة بها يوجد شقة  اخل ، االوسط الطابق تحديدا ، طوابق ثالث من مكون من   في

 اخــو  يعلــوتم وابنتيهمــا، وام اب ، الســكن و المــو ة فيهــا مــن علـــي يغلــب أســرنا أغلــب كثيــرا

 االكبر

 مع تسكن التي الكبر  االخت السفلي الطابق في و ، الوحيد ابنه و زوجته مع يسكن ال  

 ءابنا لديها ولي  زوجها
 من بعيد حد الي خالية عا ية اجتماعية عالقات تسو   ال   و االسر  ال و ت ا مثل وفي

 االكبــر االخ نبيــل زوجــة اعتمــا  كانــت حيــ  ، واحــد ســقف تحــت التواجــد رغــم الشــديد التــرابط

 ال

 تحــاو  كانــت الكبــر  االخــت وتــي أحــالم و ، االصــغر االخ عمــا  زوجــة شــريفة ، كثيــرا تحــب

 ان

 كان االصغر اخيها بنات نيفين و لندى حبها أن غير ، بينهم المشاكل ت يد ال حتي تقتصر

 أختها مع قصتنا بطلة ندى نشأت جو ت ا في ، تن ب ال كونها عن لها المعوض

 تعيــر لــم نيفــين لكــن ، ) فلحــت اللــي البنــات( مــن العيلــة فــي تعتبــر و صــيدلة كليــة فــي نــدى كانــت

 ذلك

 و خلت قصرتا من اخدتها ( ل لك ، معها العامة الثانوية معاناة و اختها رأت لقد اتتماما

 ان لش ت ارة كلية إلي ومنها ) ا بي

 حياة صاحبة و سنوات بثالث تكبرتا ندى و ، كونهما اختين من اكثر صديقتين ونيفين ندى
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 و تن ب و تت وج و تعمل و  راستها تنهي ان تتمنا  ما كل ، العا ية من أقل وأحالم عا ية

 تبدأ تنا من توقعاتها و خالف ما منحها قرر قدرال أن إال ، البنات باقي مثل حياتها لها تكون

 ؟؟؟؟؟ القصة

 **** 
 

 فاتمة أنتِ  اهلل ماشاء : تهتف و ندى كتاب في عينها تضع ثم كعا تها ندى ب وار نيفين تمر

    البتاع

 ايه بتاع : ندى

    المكلكعة الرسومات ايه : نيفين

 انت حالك في خاليكي : تضحك تي و ندى

 ايه بت اكر  أنت ب د ال : نيفين

 السكشن في bio امتحان ال مي  يوم عندى : ندى

 ذاكر  ذاكر  اهلل خيرة علي طب: نيفين

 كتاب ايد  في مفيش الشقة في بتتفسحي وأنتِ  : لتسأ  ندى قاطعتها

 قلب وجع بال الترم اخر بتن   الم لصات : عريضة بابتسامة نيفين

 اتال يا فندم يا اتال ايوة عليكم السالم : للر  والدتهم فات هت الهاتف صوت كالمهم قاطع

 عليكم السالم مستنينكوا خالج حبيبتي يا ماله و تنوروا أنتم  ا وسهال

 ندى ام يا مين بتكلمي : بفضو  نيفين

 لمضة يا  لوقتي حتعرفي : شريفة

 ال ا  ال مي  حاجة عند  ندى : سألت و لندى ات هت ثم
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 خير امتحان عندى ايوة :ندى

 ثريا طنط فاكرة ، خير : شريفة

 ثريا طنط مين : ندى

 سنة من وع لوا جنبنا اللي البيت في ساكنة كانت اللي جارتنا : شريفة

 ندى ام يا عري  ريحة شمة انا : والدتها كتف علي رأسها تضع وتي نيفين

 تبل بطلي بنتي يا ايه عري  : ندى

 ب د    تبل مش ال : شريفة

 موافقة مش انا ماما يا ال ............. ايه : ريقها تبلع وتي ندى

 فكرة علي مواقفة انا : بمرح نيفين

 االو  تت وز الكبيرة لما م غو ة يا اتلمي : تر  و كتفها علي والدتها تضرب

 ب  ماما يا : ندى

 خالج عاجبك مش لو و االو  شوفيه بنتي يا : ر ت و شريفة قاطعها

 ثريا طنط عيا  في واحد ا  ب  : قاطعة نيفين

 سيف : شريفة

 اخيييييييييييييييييييييييييي : نيفين

 نيفين يا ايه وال بيستحمي مش تو أشوفه ما قبل من اخييييييييييييييي : بضحك ندى

 كد  رخم وا  تو ب  فيها افيد  مقدرش    التفاصيل ال : نيفين

 اتو رخم قالتلك نيفين اتي طب : ندى

 قرر  وبعدين ندى يا شوفييه : شريفة

 جا   ور  لسة اتلمي : غي ها تك م تكا  تي و لنيفين غم ت ثم
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  لوقتي مش عسل يا قلبك علي انا ال : نيفين

  لوقتي    الكالم في بافكر مش اصال انا : قالت و الكسوف تصنعت ثم

 بقي ي ي رب يا ب  : السما الي يدتا رفعت ثم

 كيف ، تلب  ماذا ، سترفض أم ستقبل تل ل طبتها سيتقدم فمن تفكر ندى كانت يومين مر

 ، االمــر لهــا ييســر أن اهلل تــدعو تــي و تفكــر كانــت لكنهــا تفعــل مــاذا تعلــم تكــن لــم تتصــرف

 ويوفقها

 ال مي  يوم جاء حتي ، الشر عنها ويصرف لل ير
 

**** 
 

ــه تشــعر تكــا  ال الــ   وجههــا علــي وتضــعهما البــار تين يــديها نــدى تــتلم   الســ ونة شــدة مــن ب

 و

 المقابل الكرسي علي وت ل  صغيرة ابتسامة وجهها علي ندى ت رج القلق و االرتبا  بين

 وتعـــاو  فتتراجـــع بســـرعة لهـــا ين ـــر اليـــه للن ـــر منهـــا محاولـــة فـــي بعينهـــا اطلـــت كلمـــا و لســـيف

 بصرتا

 االرض الي

 والســـؤا  االصـــدقاء الخبـــار ال يـــران الخبـــار لرياضـــة سياســـة مـــن المعتـــا ة االحا يـــ  كـــل  ارت

 علي

 اخبار ايه أنت و : سارال عما  الحوارات ت   قاطع حتي ، بعد تن ب لم ومن ت وجت من

  كتور يا عيا تك
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 عمي يا هلل الحمد : سيف

 العيانين علي الكشف مغلي تكون اوعي :عما 

 حنيه في مفيش    عما  استاذ يا واهلل : ر ت و ثريا والدته قاطعه لكن الر  سيف حاو 

 العيانين علي سيف

 سيفيا  ايه ت صصك انت : عما 

 عامة جراحة : سيف

 اهلل شاء ما اهلل ماشاء : شريفة

 ت ورني حبيت لو عمي يا العيا ة عنوان    : سيف

  لوقتي من زباين عاي  أنت : ممازحا عما 

 عليك الشر بعد عمي يا ال : سيف

 عند  اللي علي يالحق تو ب  زباين ناقص سيف تو : اخر  مرة ثريا

  كتور يا اهلل ماشاء ثريا يا ايه ال و ابنك حتحسد  تنأ : شريفة

 عما  استاذ يا ايه وال برضو ابنكم تو ما قدامكم اقو  لما وماله : ثريا

 ثريا مدام يا الشرف لينا يكون : عما 

 منيب مار  و )امها(محمد فر وس بطولة من فيلم  اخل كأنها و الحوار بثقل ندى شعرت

ــا صــوت إال الشــعور تــ ا مــن يقاطعهــا لــم و ، ) حماتهــا(  بــص : لوالــدتا كالمهــا توجــه تــي و ثري

 بقي

 شرب عمر  ال ، الت ام أخالق أ ب غير عنه حاقولك مش انا    ابني سيف ، عما  استاذ يا

 يا قالي شقته خلص لما و صاحبه مع عيا ته عمل و كليته خلص ، بنت مع   مش و سي ارة

 قلت تا ، شريفة مدام و عما  االستاذ بنت ندى غير مفيش قولتله لي ت طبي عاي   انا ماما
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 ايه
 ونست ير ونفكر وقتنا ناخد الزم برضو ب  الشرف لينا احنا ثريا مدام يا واهلل : عما 

 سيف اصل ، عندنا كليتها تكمل ندى ناويين عما  استاذ يا احنا ب  ، جماعة يا ماله و : ثريا

 قو  مستع ل

 طنط يا االو  كليتي اخلص اهلل شاء ان ال : ندى نطقت اخيرا و

 أنا و ندى انسة يا كليتك عن حتتعطلي مش اهلل شاء ان : اخيرا صوتها سمع وقد سيف ر 

 اساعد  ممكن كمان

 ال لسة انتهت حتي الصمت فأثرت والدتها و والدتا فرحة أمام تقوله ما ندى ت د لم
 

**** 
 انه شايفة انا : فبدأت بالموافقة عما  اقناع محاولة و االمر في التفكير كثرة من شريفة تنم لم

 ندى يا نصيبك من ي عله ربنا حال  ابن

 براحتها تفكر سبيها و ندى علي متضغطيش : ضيقه ببالغ ر 

 عما  يا حاجة قلت أنا و : شريفة

 عندى المهم ، شكلنا و الناس قدام و  كتورة تي و  كتور    ن ام عارفك أنا اصل : عما 

 شريفة يا بنتنا يسعد و ب د راجل يكون

 ، شريفة يا انام عاي  عشان النور طفي و : يقو  و رأسه فوق الوسا ة يضع وتو قاطعها ثم

 خير علي تصبحي

 ونيفين ندى ضحكات صوت مستوقفها ت رج أن فقررت تستطع فلم النوم حاولت و زفرت

 - - - - - - - - - - - - - - كــد  بقــك افتحــي : تبــدأ و نــدى مــن تقتــرب تــي و ثريــا تقليــد تحــاو  التــي
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  ا  قولي

 ، ضروس حاشية أنتِ  مسوسة سنه عند :  نيفين فعقبت فمها بفتح قامت ثم ندى ضحكت

 عندى باينة مش شيالتا لوز 

 مش نيفين يا كفايه : الضحك شدة من التماسك علي قا رة غير تي و تاتفة ندى استوقفتها

 قا رة

 وراكي اللي شوفي نيفين يا خشي : شريفة فقاطعتهم

 ايام 3 من ورايا اللي خلصت انا : نيفين

 نيفين يا قومي : ب دية شريفة

 سألت و لندى شريفة ن رت ، الكمبيوتر أمام لت ل  لغرفتها ات هت ثم بقوة نيفين زفرت

 رايك ايه نا و يا ايه:

 نا و ام يا برضو نا و : غرفتها  اخل من نيفين عقبت

 نيفين : بضيق شريفة ر ت

 حاكتم حاضر : فر ت

 ال ير فيه اللي يقدم ربنا ماما يا اهلل و : ندى ر ت

 انــا بــ  مامــا يــا ايــوة : نــدى قاطعتهــا -- ----- و مــؤ ب و كــوي  و  كتــور إنــه شــايفة أنــا : شــريفة

 مش حات وز  انا اسلوبه ، طباعه ، حاجة عنه معرفش

 اروح و عند  حاكشف

 تحبيه و تفهميه و حتعرفيه له حتت طبي لما ت أن ما : شريفة

 العك  وجاي  : ندى

 ايوة جاي  و : شريفة
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 وتي المطروحة التوقعات لكل ب يالها شر ت و الصمت فاثرت الكالم من بد ندى ت د لم

 يستر ربنا : تتمتم
 

**** 
 ، ســيف جــوار الــي تســير تــي و تهطــل الــال تحــاو  تــي و ت نقهــا أنهــا شــعرت  معــة نــدى كتمــت

 مر

 في سيف مع الن ر اكملت ، تتوالي التنازالت من قارمة ثمة و الموافقة قرار علي اسبوعين

 أن إذ تريد ما ت تار أن ندى حق من يكن لم ، ثريا و والدتها ي اورتم بينما الصاغة محالت

 كد  و شوية كل تقيسي و تنقي عاي اكي مش : أذنها في تتر   الزالت شريفة نصارح

 ليه نازلة تي اما  : سارلة نيفين عقبت

 ابنها في طمعانين اننا متقولش و كويسة عنها فكرة تاخد ثريا عاي ة انا : شريفة

 الشبكة تما ي يبوا خالج : ندى

 ايه تقو  عاي تا أنتِ  طبعا موجو ة تكون العروسة الزم مينفعش : شريفة

 وخالج عاي ينهأنتما اللي تاتوا يبقي عدمه ذ  وجو   ما ام : ندى

 بنتي يا خير علي المشوار وعد  ندى يا قلبي متوجعيش : شريفة

 ندى يا ع بك تا : ليسأ  شرو تا من سيف قاطعها

 ايه تا :ندى

 ذوقي في رايك ايه تا ندى يا    الطقم ع بك : ثريا

 ايد  تسلم طنط يا جميل : ندى

 عروسة احلي تكوني جا  اللي ال مي  اهلل شاء وان الفستان مشوار غير مبقاش كد  : ثريا
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**** 
 بنتي يا فين تن أ ندى : لتسأ  شرو تا من نيفين قاطعتها

 خطوبتها يوم كد  تسرح عروسة في : نيفين فتابعت ندى تر  لم

 مفيش ال : بعمق تتنهد وتي ندى ر ت

 بقي فستانك حتلبسي مش طب : نيفين

  لوقتي حلبسه : ندى

 ندى يا ايه ال و عاجبك مش تو : نيفين

 ثريا طنط عاجب يكون المهم : ندى

    ملبستيش لسه    كل ندى يا معقولة : تتفت و اندتشت قد و بدخولها شريفة تقاطعهم

  قايق عشر كمان جاية الكوافيرة

 ماشي اب ميك حاحط مش انا : بحسم ندى

 ندى يا يوم    : شريفة

 يحصل يحصل واللي اطلع ما حاحلف كد  من اكتر عليا ضغطي لو ماما يا واهلل : بغيظ ندى

 حاجة محتاجة مش و قمر اصال أنت حرة أنتِ  حبيبتي يا خالج : شريفة

 االو  من    الكالم فين كان اما  حرة  لوقتي : شديد بعتاب ندى

 البسي يال و نا و يا اتد  خالج : شريفة

 للمســـات نـــاظرة المـــر ة أمـــام نـــدى بوقـــوف انتهـــت أن إلـــي لل طوبـــة االســـتعدا  لح ـــات مـــرت

 االخيرة

 سيف عم يا ب تك يا : تتنهد تي و عقبت و ب ب  لها نيفين ن رت خروجها قبل

 شـــغل اللـــي مـــين شـــوفي اطلعـــي : بال ـــارج جـــي الـــد  صـــوت علـــي معقبـــة بعصـــبية نـــدى ر ت
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 االغاني

 ب  و االسالمي االناشيد غير مفيش امبارح من قولت انا    بر  اللي

ــا نــدى يــا خــالج : تهــدأتها تحــاو  وتــي نيفــين ر ت  مــال بمطــواة ســيف حتضــربي انــك حاســة ان

 ي ي

 الـــي يعـــو  االتـــ ان ليبـــدأ االناشـــيد ضـــبط و االجـــواء لتلطيـــف منهـــا محاولـــة فـــي نيفـــين خرجـــت

 الحفل

 العري  وصو  عن معلنة ال غاريد  وت أن إلي قليال ندى تدأت عندتا ،
 

**** 
 بدأ ال   الضيق بمنتهي شعر ، لسيف الم اور المقعد في يراتا وتو قلبه تأكل الغيرة كانت

 ، بها معلق ن ر  الزا  و اخر  تارة يعو  ثم تارة للشرفة ي رج أن فاضطر ال ميع واضحاأمام

 صعب ت ا سيكون كم يعلم لكنه ، بها نفسه يمني كان و الصغر من  يحبها فهو

 مدحت مدحت : يقو  تو و بالشرفة وجد  عندما شرو   من والد  قاطعه

 بابا يا ايوة : لير  التفت

 ليه تنا واقف : نبيل

 حاجة مفيش ال : بضيق مدحت ر 

 ندى يت وج أن يستطيع لن إنه يعلم ، كان باالمر يفكر شار ا جل  ، للداخل عا  و تركه ثم

 في المتعد ة العالقات صاحب تو و زوجا به ترضي لن و تفصيال و جملة عنه ت تلف فهي

 ا اب كلية في بسنتين السنه ، س اير بيشرب ، بنات بتاع انه معروف ( العيلة

 السماء بين عناق في تفكير من جدو  ال إذا ، ) حاجة اخر فاشل العيلة أمام تو وباختصار
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 يتقابال لن أبدا ألنهم واالرض

**** 
 وتبـــا   ال يـــارات رغـــم ئشـــ  بـــا  ســـيف حيـــا  فيهـــا نـــدى تشـــعر لـــم ال طبـــة علــي أشـــهر مــرت

 الهدايا

 كانت سيف ش صية من ندى اقتربت كلما و ، ال وق و الواجب فرضها إنه استشعرت التي

 غير أو مقصو ة سواء كانت مهما االخطاء يحب ال و للغاية عملي فسيف باالحباط تشعر

 خطبــة أ  أو يعرفهــا فتــاة كــل بــين و نــدى بــين يقــارن و شــئ كــل علــي التعقيــب كثيــر ، مقصــو ة

 من

  ارما تك ا تبدوا كانت المكالمات أن حتي ، حوله

 ندى يا ازيك : سيف

 هلل الحمد : ندى

 عند  كان اللي االمتحان في ايه عملتي : سيف

 هلل الحمد : ندى

 ايه كان تقدير  : سيف

 جيد : ندى

 كوي  بت كر  مش أنتِ  جيد ايه : سيف

 ب اكر ال : ندى

 تي سكشن امتحان او ما ة ا  في امتياز عن قليت ما عمر  انا جيد و بت كر  ازا  : سيف

 الم اكرة   

 شاطر سيف يا برافو : ندى
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 عليا بتتريقي كمان أنتِ : سيف

 حاجة وال بتريق مش شاطر انك بقو  انا ال : ندى

 يشما طيب : بغيظ سيف

 حاجة علي اسألك عاي  كنت : سيف

 اسأ  : بضيق ندى

 بالضبط ماركة ا  والتالجة الغسالة ي يب ناو  باباكي متعرفيش : سيف

 معرفش ال : ندى

 عليه اقولكم قلت شوية غالي ب  او  كوي  نوع اشتر  صاحبي واحد اصل : سيف

 حاجة عاي  ، قوله ابقي تي ي لما : ندى

 حتقفلي : سيف

 عليكم سالم ، كد  و شاطرة ابقي علشان اذاكر عاي ة و كتير م كرة ورايا اصل : ندى

**** 
 عليه ت د  بكرة ندى يا : الكالم للنف  شريفة عا ت

 بقي كفاية ماما يا : ندى

 الحلــو الكــالم كــل حايقولــك مراتــه تبقــي لمــا عارفــة صــدقيني الحــل تــو الكتــاب كتــب : شــريفة

 اللي

 تسمعيه نفسك

 ماما يا : ندى

 اســـمعي  و  اليـــومين شـــباب ز  مـــش ومتربـــي محتـــرم علشـــان مكســـوف تـــو بنتـــي يـــا : شـــريفة

 كالمي
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 صح كالمي ان حاتعرفي وأنتِ  ندى يا

 و ، نفســه االســلوب و نفســها الطريقــة ظلــت بــل شــئ يتغيــر ولــم الكتــاب كتــب بعــد اســبوع مــر

 لكن

 ، شـــئ كـــل فـــي صـــراحة اكثـــر بشـــكل تتحـــدث و تقـــرر و تعــرف لكــي تتصــرف ان قـــررت نــدى

 تعلم كانت

 ي هر ال ممي  شئ ندى ارتدت ، االمور اليه  لت لما حدا تضع ان وعليها اليوم سيف بقدوم

 حتي العنان لشعرتا وتركت ، كم بتلت بد  تحته طويال فستانا ارتديت فقد فتنتها من الكثير

 يا ازيك : بنعومة وقالت سيف أمام وجلست ندى خرجت ، فعله ر  وتر  ، تك ا سيف يراتا

 سيف

 مالك ايه : باستغراب ندى فسألت سيف علي الصدمة بديت

 بني شعر  أنتِ  : سيف

 ايوة : ندى

 زرقا عنيكي أنت و بني ازا  : سيف

 ايه فاكر كنت انت اوما  : ندى

 اصفر فاكر  كنت : سيف

 يهمك اللي كل    و : ندى

ــة غيــر وتــي مكانهــا مــن تمــت  بعــد ، البــاب عليهــا اغلقــت و غرفتهــا الــي  خلــت و بســيف مبالي

 عشر

 المكتــب بكفهــا تضــرب و ، الغرفـــة ت ــوب نـــدى ظلــت ، وانصـــرف بــالحرج ســـيف شــعر  قــارق

 بقوة
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 مش انا ، بابا ، ماما : تتفت ثم أمرتا قاطعة تي و والديها إلي مت هة غرفتها من خرجت ثم ،

 االرض ع السما انطبقت لو و سيف حات وز

 عندى كالم اخر و   : اكملت و مح رة والدتها اللي ن رت ثم

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 

ـــد  وت أنهـــا ليلـــة زفافـــه ، قـــرر أن  عرســـه بدلـــة فـــي متأنقـــا يبـــدو ســـيف كـــان الشـــارع فـــي ال غاري
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 ندى بيت تحتتصدح فيها االغاني و لكن 

ــة  نيفــين قاطعتهــا تتنهــد تــي و الحــ ن قلبهــا يمــأ و اليــه تن ــر شــريفة كانــت ــا بقــي ا خلــي : قارل  ي

 ايه علي بتتفرجي أنتِ  فاتمة مش انا ماما

 بغبارها ضايعته اختك اللي العري  شايفة    : شريفة

 عملتها  ندى حاجة اذكي كانت   : نيفين
 اختك و أنتِ      ماغك في اخرتها اشوف لما جانبي قاعدين كد  خاليكو : شريفة

 
 حينما اشهر ستة من  حدث ما تت كر فقط ، تر  وال غرفتها في يدور ما تسمع ندى كانت

ــ غرفتهــا مــن خرجــت  ان نــدى تتوقــع كانــت ، ذلــك ثمــن كــان مهمــا بســيف االرتبــاط رفضــها تعلنل

،  نحوتـــا شـــعور  حقيقـــة بالضـــبط تعـــرف ي علهـــا او،  معهـــا ســـيف تعامـــل طريقـــة مـــن ســـيغير موقفهـــا
 اجـــراءات تمـــت و االرتبـــاط انهـــاء علـــي منـــه مواقفـــة طلبهـــا عنـــد وجـــدت مـــا صـــدمها أنهـــا لكـــن

 تت يل كانت  مما اسرع الطالق
**** 

 ا  في يتحدثوا لم ينت رتم سيف كان المأذون مكتب عند يتقابلوا ان اتفقوا ندى طالق يوم
 جــاور ، طريقــة فــي مــنهم كــل مضــي ثــم اوارقهــم مضــوا فقــط االخــر الــي مــنهم ا  ين ــر ولــم ئشــ 

 بنتي يا ندى يا اسف انا : معاتا حوار  بدأ و العو ة طريق في ندى عما 

 واالخر االو  في نصيب    بابا يا ايه علي بتعت ر : ندى

 كتب موضوع في ووالدتك انا اتسرعت اني حاس  شوية اصبر المفروض كان ب  : عما 

 ميستهلكيش طلع والصراحة الكتاب

ــا : نــدى ــه مــش ان ــا زعالن ــا ي ــالعك  باب ــوقتي ب ــوقتي كــان مهمــا كــد  بعــد مــن احســن  ل  برضــو  ل
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 اسمنا

 البر علي

 أنـــتِ  بيكـــي افـــرح نفســـي ، ويقـــدر  يســـتهلك اللـــي الحـــال  بـــابن يرزقـــك بنتـــي يـــا ربنـــا : عمـــا 

 واختك

 عليكم واطمن

 ندى ابو يا لينا ي ليك ربنا : ندى

 أمام من ي ف ان قرر اشهر ثالثة حوالي وبعد سيف وخطب اال شهر من اقل يمضي ولم

 منها أفضل ربما و بغيرتا ت وج انه ندى تعرف حتي القديمة شقتهم

**** 
 كـــل كـــان ، الت ـــرج اعتـــاب وعلـــي النهاريـــة الســـنة فـــي فهـــي الكليـــة فـــي نـــدى ايـــام تمـــر بـــدأت

 في تركي تا

 اج اء عشرة سو  يبقي ولم العشرين لل  ء وصلت قد تي وتا القران حفظ و  راستها انهاء

 الحفظ وت تم

 بقي قومي نا و يا نا و يا نا و : بفرح إليقاظها نيفين ات هت ميال تا يوم في

 نيفين يا كد  امتي من كله    النشاط ايه ال ير صباح : تتثاءب وتي ندى

 طيبة وأنتِ  سنه كل بقي قومي : نيفين

 طيبة أنتِ  و : ندى

 الميال  عيد عشان البالليين ننفخ يال : نيفين

 وارجع اروح ما عقبا  أنتِ  انفوخيهم طب : تضحك وتي ندى

 الكلية تقوليلي اوعي فين رايحة :نيفين
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 غياب بينفع مش السكشن يوم عارفة أنتِ  اروح الزم ايوة : ندى

 ميال   عيد يوم حتي ندى يا    البواخة ايه : نيفين

 سالم ، عاي ا  أنتِ  اللي كل واعمل طو  علي حارجع انا نيفو يا معلش : ندى

**** 
 كانت كبير تدايا كي  من مستغربة شريفة استقبلتها ، الباب جرس رنت و كليتها من عا ت

 تدية جابلك صحابك من حد    ايد  في اللي الكي  ايه : فسألت بيدتا تمسكه

 ماما يا ايوة : ندى

 وضعت ثم جيدا الباب اغلقت ، قلقة و متوترة بدت قد و غرفتها الي مسرعة ندى ات هت

 أمــام وجدتـــه انهـــا إذ ، الريبـــة مـــن بكثيــر الهـــدايا كـــي  تـــتفحص واخــ ت المكتـــب علـــي اشــيارها

 باب

 ؟؟ تر  يا وضعه فمن ، شقتها

 وعلبة للغاية رقيق كان ، واالبيض الروز باللون ورو  من جدا رارع ور  بوكيه فيه لت د فتحته

 زفاف فستان مرتدية لعبة عروسة فيها فوجدت فتحتها ملفوفة

 الشقة باب أمام الكي  ت ا وضع من تر  : لتسأ  عا ت

 : فيه مكتوب وكان فتحته كارت وجدت حتي اخر شئ من تل الكي   اخل تبح  ظلت

 انا اللي عن يعبر ممكن مش الدنيا كالم وكل بحبك يقولك    الور  من ارق ملقتيش ندى (

 ) وب  انا ليا عاي   اني وضحت تكون العروسة ريت يا ب  حاسه

  مدحت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - بحبك

 - - - - - - معقولــة : وتقــو  الكــارت تغلــق وتــي بصــعوبة ريقهــا ابتلعــت شــديد بارتبــا  نــدى شــعرت

- - -------- 
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 عمي ابن مدحت

**** 
 ت ا  فال التوتر من كثير عليها يبدو كان ولكن جميلة عارلية جلسة وسط ندى جلست

 ظلــت ، المناســب التصــرف تــو مــا تعــرف ال وتــي اذنيهــا فــي تــرن الكــارت فــي المكتوبــة الكلمــات

 تن ر

 يا طيبة وأنتِ  سنة كل : قارلة أحالم عمتها قاطعتها حتي احد وصو  تنت ر وكأنها الساعة الي

 ندى

 عمتي يا طيبة وأنتِ  : ندى

 ندى يا بيكي نفرح عاي ين عريسك بيت في ال اية والسنة( : عمها زوجة( اعتما 

 ايه وال كمان وبابا بيها فرحانة وماما بيها فرحانة ش صيا انا ، طنط يا فرحانين احنا ما: نيفين

 بابا سي يا

 حاجة اقو  اقدر انا تو : يضحك وتو عما 

 تتبا   منهن وكل تقديمها اجل من االطباق يعدون وتم السفرة حو  وشريفة أحالم اجتمعت

 االخر  مع الحدي 

 اعتما  يا ليه م اش مدحت اما  : عالي بصوت أحالم سألت

 حيتأخر مش انه قالي    أحالم يا واهلل عارفة مش : اعتما 

 بندى ن ر  معلقا كان ال   ، مدحت االستاذ وصو  عن معلنا الباب جرس  ق  قارق بعد

 حتكسفيني عارفك ايد  حامد مش : قا  و أمامها وصل حتي الحاضرين علي يسلم وتو

 مدحت يا ازيك : ندى

 مدحت استاذ مفيش حاف كد  مدحت : مداعبا ر 
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 رغيف نص في اسمه حطيلوا : نيفين عقبت

 نيفين يا خالج : لنيفين ندى

 ندى يا ب  خاطر  علشان : مدحت فعقب

 الصبح من بني يا فين كنت : مدحت يسأ  تو و عما  قاطعهم

 عمي يا بقي الشغل عارف انت ما : مدحت

 ابو  مع الشغل ماسك  لوقتي مدحت: اعتما 

 حيطير مش ابو  محل بني يا وكليتك : أحالم

 عمتي يا واشتغل ا رس : مدحت

 فيلم تتعمل الزم    كفاحك قصة ب د سالم يا : مازحة نيفين عقبت

 اطراف تبا لوا و الحلو  تناولوا ، تواتا علي يأتي لم فالكالم اعتما  عدا ما ال ميع ضحك

 بصــر  غــض يســتطع لــم لمــن الن ــر تفــا   و الوقــت اغلــب الصــمت نــدى اثــرت بينمــا الحــدي 

 عنها

 الصحون حمل في البقية اخ  بينما بالشرفة الطاولة للعب ونبيل عما  جل  و لح ات

 السفرة وتن يف

 الحوار احد يسمع لم و احد يفهم لم ، وابيه لعمه يتحدث وجل  الشرفة الي مدحت توجه

 مدحت يا يسهل ربنا : لمدحت كالمه يوجه وعما  انتهي ولكنه

  اخل يتحدثون وشريفة عما  كان بينما تتاسمران الفتاتان جلست وكالعا ة ال ميع انصرف

 غرفتهم

 طبعا موافقة مش انا ال : شريفة

 اخويا وابن وعاي تا البنت شار  وشكله حال  ابن مدحت    ب  ليه : عما 
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 اعتما  ابن عشان تو ما : شريفة

 اعتما  حتت وز وال حتت وز  ندى تي : عما 

 ا اب في اتنين في السنة بياخد واحد تاخد تقوم  كتور حتاخد كانت ما بعد : شريفة

 كوي  ومستواتم  ابو   محل في شغا  ما ام مشكلة مش الشها ة : عما 

 رأيي قولت انا ، اعمله عاي   انت اللي : شريفة

**** 
 حاجة مالح ة مش : نيفين

 ايه : ندى

 اوضتهم في و و  يا تاتك وامك ابوكي : نيفين

 بطلي بنتي يا : ندى

 انهار ة ايد  طلب مدحت الوا  ان ترتنيني : نيفين

 معقولة : تتفت و ندى لسان الكلمات عقدت

 حتشوفي : نيفين

**** 
 ندى يا موافقة أنتِ  يعني : تتفت و بالدموع عيناتا أغرورقت

 موافقة ايوة : ندى

 ندى يا اعتما  ابن : ضيقها ببالغ شريفة

 ت ربــة كفايــة ، نـــدى يـــا اصـــال مناســـب مــش انــه المشــكلة اعتمــا  مشــكلتك كــل تــي : نيفــين

 فاشلة

 بيحبني انه وكفاية كوي  انه شايفة انا : ندى
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 معها ماشي كان اللي والبنات الس اير وشرب : شريفة

 جديدة صفحة معايا حيبدأ و حيتغير انه وعدني تو : ندى

 ندى يا حيتغير مش الطبع سيف علي ايه قولتي نسيتي أنتِ  : نيفين

 مدحت مع اكملها عاي ة وانا جماعة يا حياتي    : ندى

 ندى يا خالج : نيفين

 نفسك اال متلوميش ب  : شريفة

**** 
 ما تكتب ان وقررت قلم يدتا في مسكت وقد سريرتا علي ندى جلست أشهر ستة مرور بعد

 لنفسها تقرر  ان وتريد بصدق به تشعر

 : اخطارها تكرر ال حتي فعله عليها فما ، كانت وان اخطأت فيما تعرف ان تريد كانت

 سيف ت ربة

 كانت اخر  ناحية ومن ناحية من والدتها ارضاء تحاو  وكانت بعقلها خاضتها ت ربة كانت

 ، منه جدو  ال االستمرار ان من تأكدت حينما ولكنها االيام مرور مع سيتغير انه نفسها تمني

 ارضاء مسلسل في استمرت لو ستندم كانت بل تندم ولم االخيرة اللح ة في قرارتا ات  ت

 نفسها ارضاء حساب علي االخرين

 مدحت مع ت ربتها اما

 ندى يا ب  ( لها والدتها كلمات وتت كر عينها من ن لت بدمعة ، شعرت اسمه كتبت حينما

 ) نفسك اال متلوميش

ــا و يحبهــا مــن ت ــد ان تســتحق ال تــي تــل ، احبهــا انــه صــدقت انهــا مالمــة تــي  فــي كتبــت تن

  اجندتها
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 ب(القل مثل  ور للعقل ان ات كر ان علي كان)  

 عمتهــا حتــي او اختهــا او والــدتها ســواء نصــحها مــن كــل كــالم تســمع ولــم اذنهــا صــمت لقــد نعــم

 رغم

 ربنا : لندى تقو   ايما كانت ولكنها مرة من اكثر مساعدتها حاولت تصميمها معرفة بعد انها

 ظني ي يب

 تنــ   نــدى  مــوع والزالــت ، منــه طلقــت قــد كتــاب كتــب بعــد فســ ها تــم اخــر  خطوبــة تــي وتــا

 وتي

 حقيقة بفرحة تشعر كانت مرة او  تت كر

 أشهر ستة قبل

 بحد  عوة وملكيش يع بك اللي ت تار  عاي   انا:  مدحت

 ومامتك مامتي يرضي ن تار  اللي نفسي انا برضو ب  مشكلة مش : ندى

 ي لـــص المشـــوار علشـــان قلـــت انـــا المهـــم ، المســـتحيل بتطلبـــي أنـــتِ  ومامتـــك مـــامتي : مـــدحت

 خير علي

 نا و يا تمام ، احسن أحالم عمتو معانا ناخد

 اتفاقنا وقته مش    الكالم ، وكد  نا و بالش قولتلك انا : ندى

 بقي الشبكة حتنقي مش اتفاقنا : مدحت

 اتو حانقي : ندى

 عاجبتكم حاجة مفيش وال  يا تا : أحالم

 عمتو يا عاجبتني    : قارلة بها اع بت اسورة الي ندى اشارت

 اهلل اال اله ال ان اشهد اخيرا : مدحت فهتف



 

 
 

28 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 الشبكة من بتتشاتد أنتِ  : تضحك وتي ندى

 مدحت عم يا بدر  لسه : أحالم

 بكرة الفرح اعمل توافق ندى لو عمتو يا واهلل : مدحت

 مبــرو  : الســير ت ــاوروا قــد و مــدحت لهــا فهمــ  ، الصــمت اثــرت و ابتســمت و نــدى خ لــت

 علي

 الشبكة

 فيك يبار  اهلل : خ لة الت ا  و ندى ر ت

 كانت وسعا تها سعيدة كانت ندى ان اال وبسيطة عارلية كانت ال طبة أن من الرغم علي و

 مدحت عين في اع اب ن رة تر  او اطراء كلمة تسمع عندما ت يد

 شـــئ لكـــل ت طـــط نـــدى كانـــت حتـــي منحاتـــا تأخـــ  الموضـــوع فـــي ال ـــا ة ال طـــوات بـــدأت

 وتت يل

 مدحت مع حياتها

 بحياته ستفعله ال   الحقيقي والتغيير

 خيـــر علـــي الســـنة تنتهـــي حتـــي القـــران وحفـــظ الدراســـة علـــي اكثـــر التركيـــ  حاولـــت شـــر ت وكلمـــا

 وحتي

 أنتِ  : اذنها في ترن الزلت الدار مديرة أماني الحاجة فكلمة ال واج قبل القران حفظ تنهي

    اكيد ال واز قبل تنهيهم قدرتي لو القران حفظ وتنهي اج اء خم  فاضلك بقي  لوقتي

 ندى يا الدار في معانا اشتغلتي لو ريت ويا ليكي افضل حيكون

 واحف ه القران احفظ او  فيها   نف     ال طوة ان حاسة كمان انا اهلل شاء ان : ندى

 تقفل ار  احو  ما وكل يوم كام بقالها غريبة نمرة : عقبت قد و ندى تاتف رنين قاطعهم
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 عليكم سالم : تاتفها علي لتر  الدار خارج ندى خرجت

 ندى انسة : المتصلة

 معايا مين ايوة : ندى

 تسمعيه الزم او  مهم كالم ليكي عندى ندى انسة يا ضرور  يقابلك عاي  حد انا : المتصلة

 يعني حضرتك من : ندى

 حاقولك وانا انهار ةني قابلي ارجوكي : المتصلة

 ايه ب صوج او ايه في افهم لما مش : ندى

 تي ي لمصلحتك و ندى يا مدحت ب صوج : المتصلة

 معايــا ليهــا مكالمــة ثالــ     عمتــي يــا عارفــة مــش : لهــا تقــو  وتــي عمتهــا مــع نــدى توجهــت

 ومصممة

 تقابلني

 ايه عاي ة حنشوفها ا ينا : أحالم

 الكافتيريــا فـــي جلســت ، الواضــح جمالهـــا و أناقتهـــا رغــم الحــ ن عليهــا يبــدو فتــاة تنت ــر كانــت

 التي

 ان ي حضرتك : تسأ  و منها تقترب وتي ندى أمامها الحت حتي للمقابلة حد وتا

 انا ايوة : ان ي

 ايه وعاي اتا في منين ندى تعرفي أنتِ  بنتي يا خير : أحالم

 كلكم عنكم حكالي مدحت فكرة علي كلكم اعرفكم انا : ان ي

 منين مدحت تعرفي أنتِ  : باندتاش ندى

 الحقيقة    اقسملك ب  حتصدقيني مش انك عارفة انا بصي : بتلعثم ان ي



 

 
 

30 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 قولي : لعمتها تن ر ندى

 مدحت مرات انا : ان ي

 ممكن مش : ندى

 ال واز ورقة    : ان ي

 ------------ عرفي - - - - - - - - - - - -    الورقة ايه : ندى

 ايوة : ان ي

 عرفي مت وز مدحت : باضطراب لعمتها ندى تن ر

 ب  اصبر  : أحالم

 حنصدقها احنا حاجة ا  تقو  واحدة ا  تي : تكمل و ان ي الي تن ر ثم

ــا كــد  االخــر مــن : ان ــي ــا جماعــة ي ــا وكــان ســنه حــوالي مــن مــدحت مــن مت ــوزة ان  عرفــي جوازن

 وقالي

 من جواز  اجراءات اخلص لما بيقولي تو  لوقتي ، صدقته وانا الكلية ي لص ما لحد كد 

 المشكلة    تي مش ب  رسمي حاكتب ، ندى

 المشكلة ايه اما  : ندى

 ارفــع ممكــن ، ابنــه مـــش وبيقــولي بــالبيبي يعتــرف عــاي  مــش وتــو حامــل انــي المشــكلة : ان ــي

 قضية

 ال ألكم قررت انا كد  عشان و فضايح عاي ة مش انا ب  DNA ا  بتحليل واثبت

 حيوان يا عمك مع وشي سو ت : حنقه ببالغ تتف بينما وجهه علي الصفعة  وت

 نصدقها بالتا ترمي واحدة ا  تي : مدافعة اعتما  ر ت

 فيه  لعك اخرت وا   تانم يا مأنكرش ابنك : نبيل



 

 
 

31 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 فاتم ، يتلم الموضوع فضايح عاي  ومش    البنت علي كتابك تكتب بكرة : نبيل

 وندى طب : مدحت

 عندى كالم اخر    و تاني لسانك علي سيرتها ومت بش اسمها تنسي ندى : نبيل

 سريرتا علي جالسة وتي شرو تا من ندى نيفين قاطعت

 ندى يا ايه بتكتبي أنتِ  : نيفين

 ب  حساباتي براجع ابدا : ندى

  كتورة يا بيكي ونفرح تطلع نتي تك بكرة نفسك مت عليش : نيفين

 نيفين يا ليا ي ليكي ربنا اهلل شاء ان : ندى

 ندى يا بعض من يحرمنا ما ربنا : نيفين

**** 
 ندى يا مبرو  : عما 

 اخت رسمي كد  وبقيت بنتي يا العيلة في فلحتي اللي أنتِ  ب د نا و يا مبرو  : نيفين

 الدكتورة

 من اإلجازة اخد ما يوم حتكمل الحقيقية فرحتي انا ب  جماعة يا فيكم يبار  اهلل : ندى

 القران حفظ واختم الدار

 تبار  ج ء ب  فاضلك بتقولي مش أنتِ  : شريفة

 يوم في حي لص مش يعني ج ء    بر   ب  ايوة : ندى

 كد  بركاتك من ي علنا ربنا : كتفها علي تمسح وتي نيفين

**** 
 عليكم السالم : فتر  ندى تاتف يدق يومين بعد
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 عليا تر   علشان رقمي غيرت انا متقفليش ارجوكي ندى يا ازيك : مدحت

 ايه عاي  عمي ابن يا خير : ندى

 ندى يا تسامحيني عاي   ب  انا : مدحت

 ات وزتها انت اللي البنت  لوقتي تحترم ريت يا مدحت يا    الكالم ل وم ليه مبقاش : ندى

 كد  لحد كفاية  و بطنها في واللي

ــا تســامحيني عــاي   بــ  انــا : مــدحت  كنــت النــي اال ان ــي ومت ــوزتش حبيتــك فعــال انــا نــدى ي

 فاكر

 سيف حتت وز  انك

 حياتي في وسبني حياتك في خليك ارجو  ،    الكالم الزمة لي مبقاش خالج قلتلك : ندى

 وليا ليك كوي  كد  بر  وحتشتغل مسافر خالج انك وكوي 

**** 
 من وكل االطفا  كل و محف ات من العامالت كل أماني الحاجة جمعت شهرين مرور بعد

 ندى ب تم ال اصة الحلقة لتحضر نيفين ايضا وذتبت جميعا اجتمعوا القران يحفظ

 القران لحفظ

 سورة عم ب  ء ختمت ثم المرسالت ثم االنسان لسورة وصلت ان الي بالتسميع ندى بدأت

 سورة

 ما ابدا يوصف ان الممكن من شعور تنا  يكن لم منها تنساب الكلمات وكأن ندى شعرت

 ، به تشعر

 الـــدموع كانـــت جوارحهـــا مـــن جارحـــه كـــل امتلـــك بـــل قلبهـــا امتلـــك القـــران وكـــأن تشـــعر كانـــت

 تنساب
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 الندى كقطرات عيناتا من

 الناس لسورة وصلت ان وما مرة الو  تقرأتا وكأنها شعرت االخالج سورة الي وصلت حتي

 التي المنه انها االكبر النعمة انها شكرا هلل تس د نفسها ووجدت واال فيها كلمة اخر وانهت

 اهلل كتاب قلبك في تحمل ان منه بعدتا لي 

 فتقو  القران حف ت لما وتسأ  اهلل يد  بين وتبع  اليوم تموت ان نفسها تمني ندى كانت

 صدقتي باذنيها فتسمع ربي يا لك

**** 
 اطراف يتبا الن الرقي و الثراء عليهما يبدو سيدتان جلست بالقاترة ةياالند ارقي أحد في

 فكرة علي    المدرسة في حفيدتي لوجي : االولي فقالت الحدي 

 مشكلتها    المدرسة ب  المدرسة نف  في كمان حفيدتك فريدة يا معقولة : ميرفت ر ت

 خالص بالدين اتتمام مفيهاش ان الوحيدة

 امريكية كمان المدرسة ومديرة اجانب مدرسين اغلبه المدرسة استاف طبيعي : فريدة

 بقي    التحفيظ  ار يحيي ابنها مو ية بسمة كد  علشان تو ما : ميرفت

ـــدتها لت ـــاور يحيـــي ابنهـــا مـــع قا مـــة وتـــي ميرفـــت ابنـــة حـــديثهم يقـــاطع  و تـــي ال لـــوس وال

 صديقتها

 فريدة

 بكيفية الواسع علمها م هرتا من ويبدو جدا انيقة االولي الدرجة من م تمع سيدة تي فريدة

 : قارلة ال لوس بسمة ت اورتم ، النا   من صديقاتها احد  تي ميرفت و بنفسها اتتمامها

 ماما يا ال ير مساء

 ليه كد  اتأخرتوا ، بوسي يا ايه : ميرفت
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 طو  علي جينا الدار خلص يحيي ما او  : بسمة

 الدار في كوي  وماشي : فريدة

 عندى المهم    و الوال  بيعقدوا مش و حلو معاتم التعامل و ، كوي  المكان واهلل : بسمة

 يعني حاجة مش ، فريدة يا فارغ كالم بيأخدوا و اهلل و كوي  : ميرفت

 كويسين يكونوا المهم ، الفلوس مهم مش : فريدة

 المكان يحبوا الوال  عشان العاب و عراي  مسرح عملولهم كمان  و  : بسمة

 البيت في قران تحفظ توافق تفتكر  طب : فريدة

 ايه وال فريدة يا للوجي محف ة ت يبي بتفكر  أنتِ : ميرفت

 ال وليه : فريدة

 يفيدوكي وتما  ار في تسألي ممكن أنتِ  طنط يا واهلل : بسمة

 ، لحفيدتها محف ة ارسا  أماني الحاجة من طلبت و بالدار االتصا  فريدة قررت بالفعل و

 تتفاخر ميرفت كانت مثلما بحفيدتها التفاخر تو ال طوة ت   عند به فكرت ما كل

 ندى يا رايك ايه تا : ال تاب أجل من تفاتحها أن قررت و بندى أماني فكرت

 عارفة مش : ندى

 متر  ة  ايما أنتِ  و ختمتي ما يوم من سنتين بقالك ، بنتي يا ايه عارفة مش : أماني الحاجة

 كد 

 بابا رأ  عارفة مش لسة كمان و ال ال و اروح اقرر سهل مش : ر ت و ندى ابتسمت

 ايه حتقرر  أنتِ  شوفي و خالص براحتك فكر  : أماني الحاجة

 يا ايه بتقولي أنتِ  ايه : فهتف نيفين بكاء استوقفها قد و تاتفها رنين فقاطعهم للح ة شر ت

 نيفين
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(3) 
 

امتلــــــك نــــــدى ونيفــــــين وشــــــريفة وأحــــــالم القلــــــق وتــــــم يقفــــــون أمــــــام غرفــــــة العنايــــــة المركــــــ ة ، لــــــم تعلــــــم 
ــــــــــد  خــــــــــل  ــــــــــدتا ق ــــــــــ   حــــــــــدث بالضــــــــــبط ولكنهــــــــــا وجــــــــــدت اختهــــــــــا تحــــــــــدثها ان وال ــــــــــدى مــــــــــا ال ن

 المستشفي وانه قد سقط مغشيا عليه بغيبوبة سكر جديدة مرة أخر 

ـــــــي  ـــــــة االخـــــــر ، حت ـــــــنهم يحـــــــاو  تهدر ـــــــق يقـــــــتلهم جمـــــــيعهم وبينمـــــــا  مـــــــوعهم تنهمـــــــر وكـــــــل م كـــــــا  القل
ــــــا جماعــــــة االســــــتاذ عمــــــا   ــــــر ي ــــــه يحــــــاو  طمــــــأنتهم قــــــارال  : خي ــــــي وجهــــــه ان ــــــد  عل ــــــب وب خــــــرج الطبي
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 فاق وحي رج  لوقتي في أوضة عا ية 

 شريفة : اقدر اشوفه  لوقتي 

 ك تشوفيه الطبيب: ال نستني شوية ب  وبعدين اخلي حضرت

خــــــــرج عمــــــــا  مــــــــن العنايــــــــة المركــــــــ ة وجمــــــــيعهم مصــــــــوب بصــــــــر  فــــــــي ات اتــــــــه وتــــــــم يمشــــــــون خلــــــــف 
ـــــــين تقـــــــو  بصـــــــوت بـــــــاكي بابـــــــا ونـــــــدى تـــــــدمع وتـــــــي تحـــــــاو  ان تضـــــــمها اليهـــــــا  الســـــــرير النقـــــــا   ونيف

 وشريفة وأحالم يحتضنون بعضهم البعض من كثرة القلق وال وف
 

**** 
 

ســــــتقرت االمــــــور ، فــــــتح عمــــــا  عينــــــا  ن ــــــرا لمــــــن مضــــــت ســــــاعات الليــــــل بكــــــل مــــــا فيهــــــا و صــــــباحا ا
ــــــــــوا  ســــــــــرير  و قــــــــــد امــــــــــتأت قلــــــــــوبهم بــــــــــالقلق و عنــــــــــدتا تتفــــــــــت شــــــــــريفة : حمــــــــــد هلل علــــــــــي  طوق

 السالمة

عمـــــــا  وقـــــــد علــــــــت وجهـــــــه ابتســــــــامة ذابلـــــــة : اهلل يســــــــلمك ، مكـــــــانش ليــــــــه لـــــــ وم القلــــــــق    كلـــــــه يــــــــا 
 شريفة 

   أحالم : طب يعني لو مقلقناش عليك حنقلق علي مين يا عما

 عما  مداعبا شريفة : ب  انا مكنتش فاكر انك بتحبيني كد  يا ام ندى 

شــــــريفة و قـــــــد شــــــعرت بال  ـــــــل أمــــــام بناتهـــــــا : انــــــت يعنـــــــي مــــــش عـــــــارف غالوتــــــك عنـــــــدى يــــــا عمـــــــا  
 ثم اقتربت من يد  وتي تقبلها ربنا ي ليك لينا يا ابو ندى 

ـــــــ لكم بكمان ـــــــة  ـــــــدى وتـــــــي تقـــــــو  : ان ـــــــه ن ـــــــدى ونيفـــــــين قامـــــــا ســـــــويا بصـــــــوت نحنحـــــــه متعمـــــــد قاطعت ن
 واتنين ليمون تنا وال ايه 
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نيفـــــــين : كمان ـــــــة مـــــــين والنـــــــاس نـــــــايمين انـــــــا شـــــــايفة يـــــــا حـــــــاج عمـــــــا  انـــــــك تاخـــــــد الحاجـــــــة كـــــــد  و 
 تروحوا يومين شرم 

 نهم يارفضحكوا جميعهم فعقبت أحالم : مش حت لصوا من العيا     ما أنتم ع

 ن ر عما  لهم بحب و ر  : ربنا ي ليكوا ليا 
 

**** 
 

مــــــر يــــــومين و كــــــان عمــــــا  قــــــد عــــــا  الــــــي من لــــــه  ، بينمــــــا تواجــــــد بغرفتــــــه مــــــن أجــــــل الراحــــــة ، كانــــــت 
ــــــــدى  :تــــــــا يــــــــا نيفــــــــين مــــــــا  ــــــــا الن اطــــــــراف الحــــــــدي  فســــــــألت ن نــــــــدى و نيفــــــــين بغرفــــــــة الصــــــــالون يتب

 قولتليش رايك 

 نيفين : رايي في ايه 

 موضوع فريدة اللي عندتا حفيدة ندى : في

 نيفين وتي تضحك : أنِت بتعرفي تقسمي كمان 

 ندى : انا مش بات ر علي فكرة ب د اقبل احفظ حفيدتها في البيت وال ال 

 نيفين : أنِت ايه اللي قلقك 

 ندى : خايفة يكون بيت مش كوي  

 البيت  نيفين : طب ما ت لي الحاجة أماني تسأ  علي الناس قبل ما تو يكي

 ندى : حاقولها و اشوف حتر  عليا تقولي ايه 

قـــــــــاطعتهم أحـــــــــالم و التـــــــــي أتـــــــــت لت ـــــــــاورتم ال لـــــــــوس معقبـــــــــة : بابـــــــــاكم ومـــــــــامتكم محسســـــــــني انـــــــــي 
 عازو  وسطيهم 
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 ندى : معلش بقي يا عمتو اصل الدكتور قا  بابا الزم يتدلع فهي بتنف  كالم الدكتور 

 نيفين : متفهميهاش صح يا عمتو 

ـــــــدلع ،  ـــــــا ي ـــــــي حـــــــاكر  ان اخوي ـــــــا يعن ـــــــك لهـــــــا ، وان ـــــــت من ـــــــا ب ضـــــــحكت أحـــــــالم و ر ت : مـــــــا تتلمـــــــي ي
 الحمد هلل انه قام بالسالمة 

 ثم ار فت : أنتم بقي كنتوا بتلكوا في ايه 

 نيفين : اصل ندى جايلها شغل ومحتارة توافق وال ترفض 

 أحالم : شغل ايه يعني 

 قران في البيت وانا مش عارفة اروح وال ال  ني احفظيندى : ابدا يا عمتو في ناس عاي  

 أحالم : طب تو فين المكان يا ندى 

 ندى : فيال رفعت الصاو  في جار ن سيتي 

 صدمت أحالم و شحب وجهها و تمتمت بح ن : فيال رفعت الصاو  

 نيفين : تو في حاجة و ال ايه 

 أحالم : ال ابدا انا حان   بقي اشوف عمك طارق

 ي تبد  ن رة المفتش كرمبو : تي عمتك قلبت كد  ليه عقبت نيفين و ت

 ن لت أحالم بينما  خلت شريفة عليهم و سألت :تو حد جيه 

 ندى: ال    عمتو ن لت 
 ثم سألت :ماما أنتم تعرفوا حد اسمه رفعت الصاو  

 شريفة وتي تحاو  الت كر : رفعت الصاو  تو االسم مر عليا 

 ندى : طب انا حاشتغل عندتم 

 فة : حتشتغلي ايه شري
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 ندى : محف ة لحفيدته اسمها لوجي 

ــــــا معترضــــــة علــــــي  ــــــدى عمومــــــا أنــــــِت حــــــرة يــــــا نــــــدى ان ــــــد  يــــــا ن ــــــا اللــــــي حنعيــــــد  حن ي شــــــريفة : تــــــو احن
 شغلك من االساس واالحسن انك تشتغلي بشها تك

ـــــــا حســـــــت ير واللـــــــي فيـــــــ ـــــــين ثـــــــم الـــــــي والـــــــدتها : طـــــــب ان ـــــــدى و تـــــــي تن ـــــــر الـــــــي نيف ال يـــــــر  هر ت ن
  يقدمه ربنا

 
 

**** 
 

ـــــــت أحـــــــالم : معقولـــــــة بعـــــــد ســـــــنين    كلهـــــــا مـــــــش القيـــــــة   فـــــــي مطب هـــــــا وتـــــــي تحـــــــدث نفســـــــها عقب
 غير بيت رفعت الصاو  يا ندى 

 قاطعها طارق سارال : عما  عامل ايه انهار  
 لم تر  من شدة شرو تا فهتف :  أحالم أحالم أنِت مش سمعاني وال ايه 

 انتبهت أحالم و ر ت : ته ، طارق ال ابدا كنت بتقو  حاجة 

 طارق :    أنِت مش معايا خالص بقولك عما  عامل ايه 

 أحالم : كوي 

 طارق : اما  أنِت مالك في حاجة مضايقاكي  

 أحالم : ال ابدا ب  شوية قلق علي عما  

 ر  طارق وتو ي رج من المطبخ : ربنا يطمنك عليه يا أحالم 

 



 

 
 

40 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

**** 
 

 ر ت الحاجة أماني : يعني نويتي تروحي يا ندى 

نــــــــدى : انــــــــا حــــــــاجرب شــــــــهر مــــــــع البنــــــــت لــــــــو ارتحــــــــت للمكــــــــان والنــــــــاس حاكمــــــــل لــــــــو مــــــــرتحتش 
 حامشي 

 الحاجة أماني : ب  يا ريت ت د   نيتك مع البنت وأنِت بتحف يها 

 ندى : اكيد ان شاء اهلل يا حاجة ب  ليه بتقولي كد 

حاجـــــــــة أمـــــــــاني :ابـــــــــدا بـــــــــ  حاســـــــــة ان مـــــــــدام فريـــــــــدة    عـــــــــاي  تتفـــــــــاخر بتحفـــــــــيظ حفيـــــــــدتها انـــــــــا 
 عاي كي تحف يها القران هلل ع  وجل مش للتفاخر 

 ندى : ربنا يرزقني واياكي االخالج يا حاجة 

 حاجة أماني : اللهم امين 

 

**** 
 

ـــــــر   ـــــــوب ، تنهـــــــدت وتـــــــي ت ـــــــوان المكت ـــــــ  العن ـــــــي حي ـــــــدى ال ـــــــت ن ـــــــة ذتب ـــــــيال ب طـــــــوات قلق أمامهـــــــا ف
لــــــــم تـــــــــر  مثلهـــــــــا اال فـــــــــي االفـــــــــالم ، اظهـــــــــرت تويتهـــــــــا عنـــــــــد البوابـــــــــة وضـــــــــحكت وتـــــــــي تمـــــــــر الـــــــــي 

شـــــــوف اللـــــــي فـــــــي الشـــــــنط موجـــــــو  يالـــــــداخل ، كانـــــــت تقـــــــو  فـــــــي نفســـــــها : يـــــــا تـــــــر  ال هـــــــاز اللـــــــي ب
 وال ال

 قـــــــت ال ـــــــرس و خلـــــــت الـــــــي  اخـــــــل الفــــــــيال حيـــــــ  اســـــــتقبلتها احـــــــد  ال ا مـــــــات ، بـــــــدأت تن ــــــــر 
انت ـــــــار نـــــــ و  فريـــــــدة تــــــــانم  ، و مـــــــا تـــــــي اال  قـــــــارق بســـــــيطة حتـــــــي ســــــــمعت  رتا فـــــــياهـــــــا ويســـــــينيم
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رارحـــــــة عطـــــــر اخـــــــاذ للغايـــــــة يـــــــنم عـــــــن وصـــــــو  امـــــــرأة  نـــــــدى صـــــــوت اقـــــــدام تنـــــــ   علـــــــي الســـــــاللم و
 ممي ة ويبدو من او  طلة لها انها بالفعل احد  توانم جار ن سيتي 

ـــــــه جـــــــو المسلســـــــالت  ـــــــو  لنفســـــــها : اي ـــــــاء ابتســـــــامتها وتـــــــي تق ـــــــت نـــــــدى اخف ـــــــر  حاول ـــــــا ت ـــــــ  ي    ب
 مين    معقولة تكون    فريدة    جدة    شكلها اصغر من نيفين اختي

 قاطعتها من شرو تا فريدة وتي تشير لها بال لوس ثم قالت : حضرتك انسة ندى عما  

 ندى : ايوة انا وحضرتك مدام فريدة 

 قاطعتها فريدة : ايوة انا فريدة 

 يدتك ندى: تو حضرتك اللي جيتي الدار ب صوج حف

 فريدة: ايوة انا ايه مش باين عليا 

 ندى : الحقيقة مش باين خالص انا قلت اكيد حضرتك مامتها 

ـــــــا  ـــــــا احن ـــــــدى عموم ـــــــا انســـــــة ن ـــــــدة فهـــــــي تعشـــــــق االطـــــــراء و ر ت : ميرســـــــي ليكـــــــي او  ي ابتســـــــمت فري
مــــــش حن تلــــــف مــــــع بعــــــض فــــــي ا  حاجــــــة ا  طلــــــب ليكــــــي انــــــا تحــــــت امــــــر  بــــــ  انــــــا ليــــــا طلــــــب 

 واحد 

 يا فندم  ندى : اتفضلي

ــــــدة : الميعــــــا  يكــــــون مــــــن  ــــــد  مــــــن  5فري ــــــي مــــــن  4ب ــــــي 5يعن ــــــِت حــــــد تيها  7ال ــــــي أن ــــــام الل ــــــ  االي ونف
 السبت واالتنين و االربعاء 

 تنهدت ندى و ر ت : طب اتفقنا ان شاء اهلل ممكن اشوف لوجي 

 نا ت فريدة :  ا ا محاسن 

 ات هت امرأة قد جاوزت ال مسين من عمرتا اليهم و ر ت  : ايوة يا فريدة تانم 

 فريدة : طلعي انسة ندى اوضة لوجي
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صــــــعدت نــــــدى الســــــاللم وتــــــي التــــــ ا  تشــــــعر برتبــــــة مــــــن المكــــــان ولكنهــــــا بحــــــق منبهــــــرة بكــــــل ركــــــن 
فيــــــــه ، طرقــــــــوا بــــــــاب أحــــــــد  الغــــــــرف و فتحــــــــت  ا ا محاســــــــن البــــــــاب ليقــــــــع بصــــــــرتا علــــــــي لــــــــوجي ، 

ت بفــــــــيض مــــــــن الحنــــــــان  اخلهــــــــا وتــــــــي تن ــــــــر الــــــــي وجههــــــــا الملــــــــئ بــــــــالبراءة ، كانــــــــت لــــــــوجي شــــــــعر 
ــــــــة رغــــــــم صــــــــغر ســــــــنها فهــــــــي حــــــــوالي  ســــــــنوات اال انهــــــــا كانــــــــت صــــــــاحبة شــــــــعر اصــــــــفر  5مميــــــــ ة للغاي

 طويل وومموج ووجه مشرق تكسو  البراءة 

 ابتسمت ندى لها وتي تقو  :اتال أنِت لوجي 

 ر ت لوجي ببالغ الهدوء  : ايوة انا 

 ندى : طب تعرفي انا ابقي مين 
 ابتسمت لوجي ابتسامة مصطنعة و ر ت : أنِت متعرفيش أنِت مين 

 ندى : ال عارفة 

 لوجي: طب بتسألي ليه 

 ني وال ال ، وعموما يا ستي انا ابقي اندى : انا بسألك اشوفك عارف

 قاطعتها لوجي : مي  ندى محف ة القران 

 فة حنعمل ايه مع بعض عار  ندى : طب ما أنِت عارفة اتو و

 لوجي : ملوخية 

 صدمت ندى و ر ت : نعم 

 ر ت لوجي بامتعاض : مش حضرتك المحف ة برضو يبقي حنعمل ايه يعني 

ابتســــــــمت نــــــــدى ابتســــــــامة مصــــــــطنعة وتــــــــي تقــــــــو  لفريــــــــدة تــــــــانم : حفيــــــــدتك عســــــــولة او  يــــــــا مــــــــدام 
 فريدة 

 ولكنها في نفسها كانت تقو  : ي رب بيت الرخامة يا شي ة 
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ـــــــي ع ـــــــدى واحـــــــدة واحـــــــدة عل ـــــــا مـــــــي  ن ـــــــوجي : ارجـــــــوكي ي ـــــــة ل ـــــــل خروجهـــــــا مـــــــن غرف ـــــــدة قب ـــــــت فري قب
 لوجي 

 ندى: متقالقيش يا مدام فريدة

تابعتهـــــــا  ا ا محاســـــــن بعـــــــد مـــــــا وضـــــــعت كـــــــوب العصـــــــير لنـــــــدى وتـــــــي تشـــــــير  تركـــــــت فريـــــــدة الغرفـــــــة و
 لها : اتفضلي 

ــــــــدى  ــــــــت ن ــــــــوا ، تكــــــــ ا قال ــــــــاليتهم مــــــــا فعل ــــــــاب خلفهــــــــم وي ــــــــي ســــــــرتا وتــــــــي ، خرجــــــــوا واغلقــــــــوا الب ف
تــــــدفع عــــــن نفســــــها كــــــل  مــــــي لــــــوجي و التــــــي كانــــــت تقــــــ فها فــــــي وجههــــــا  ميــــــة  ميــــــة ، ظلــــــت ترجــــــع 
بقـــــــــدميها لل لـــــــــف حتـــــــــي تـــــــــوت علـــــــــي ســـــــــرير لـــــــــوجي وبم ـــــــــر  ان وقعـــــــــت جـــــــــرت لـــــــــوجي نحوتـــــــــا 

ــــــــدتا وتــــــــي تحــــــــ رتا قارلــــــــة : انــــــــا مــــــــش حــــــــ ــــــــ ت فوقهــــــــا واخــــــــ ت طرحتهــــــــا فــــــــي ي حفظ قــــــــران اوقف
 ي فاتمة وال ال وأنِت حتقولي آلنة انك مش جاية تان

ــــــه : حاضــــــر تــــــو انــــــا ممكــــــن  ــــــدى وتــــــي فــــــي قمــــــة االنــــــدتاش مــــــن تحــــــو  البــــــراءة الــــــي مــــــا رأت ر ت ن
 اروح 

اعتـــــــــدلت نـــــــــدى ولكنهـــــــــا ،  تركتهـــــــــا لـــــــــوجي وتـــــــــي تن ـــــــــر لهـــــــــا ن ـــــــــرة اشـــــــــبه بن ـــــــــرات ريـــــــــا وســـــــــكينة
 فوجئت بلوجي تصرخ وتن و  في ركن وتبكي 

 ر لندى : أنِت عاملتي ايه صعدت فريدة علي وقع بكاء لوجي وفتحت الباب وتي تن 

 

 ثم الي لوجي : مالك يا حبيبتي ايه اللي حصل 

 لوجي : نة فريدة انا خايفة او  من المي     
 فريدة : ليه يا لوجي

  ني   زعقتلي جامد وكانت عاي ة تضرب :لوجي
ن ــــــــرت فريــــــــدة لنــــــــدى بعتــــــــاب وضــــــــيق و ر ت : يــــــــا مــــــــي  نــــــــدى ارجــــــــوكي براحــــــــة عليهــــــــا    انــــــــا  

 شان اسلوبك كوي  مع االطفا  اخترتك عل
ر ت نــــــــدى بضــــــــيق وتــــــــي تن ــــــــر للـــــــــوجي ببــــــــالغ الغــــــــيظ : معلــــــــش يـــــــــا فريــــــــدة تــــــــانم اوعــــــــد  انـــــــــي 
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 ملها براحة احاع

 يا روح  كخرجت فريدة فن رت ندى للوجي مرة اخر  وتي ت فر بقوة : اللهم طول

ضــــــــحكت لـــــــــوجي وتـــــــــي ت ـــــــــرج لســـــــــانها بينمـــــــــا جلســــــــت نـــــــــدى وســـــــــحبت كـــــــــوب العصـــــــــير بـــــــــدأت 
لــــــوجي تــــــدور فــــــي الح ــــــرة وتــــــي تغنــــــي باحــــــد  عرارســــــها وتــــــدور وتــــــدور حتــــــي وصــــــلت عنــــــد نــــــدى 

 وسكبت عليها كوب العصير 
 

**** 
 عقبت شريفة عند رؤيتها  : ايه اللي عامل فيكي كد  

 ندى ببالغ ضيقها : محدش يكلمني  لوقتي 

 ن: أنِت كنتي في خناقة نيفي

ر ت نـــــــــدى بضـــــــــيق مـــــــــن كـــــــــل تعقيبـــــــــاتهم : اللهـــــــــم طولـــــــــك يـــــــــا روح ، يـــــــــا جماعـــــــــة اتـــــــــد  و نبقـــــــــي 
 نتكلم 

 شريفة : طب ، وطي صوتك علشان عمك نبيل جو  

 ندى : عمو نبيل 

ــــــل شــــــعرت بضــــــيق الــــــدنيا وقالــــــت فــــــي نفســــــها : تــــــو اليــــــوم   بم ــــــر  ان ســــــمعت نــــــدى اســــــم عمــــــو نبي
 كان نقصه عمو نبيل 

 

**** 

 زعالن منك او  يا نبيل ،    انت اخويا الكبير و او  واحد المفروض يكون جنبي  عما  : انا عاتب عليك و

 نبيل : انا معدتش ليا عين ارفعها فيك يا عما  بعد اللي حصل 

 عما  : انا مسامحه يا اخي وكفاية اللي تو فيه 
 ثم سأ  : مراته ولدت بالسالمة 

 ا ندى نبيل : جابت بنت وسمات
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 عما  : قوله يتقي اهلل في تربيتها علشان تبقي ز  ندى بنت عمه كد  

 نبيل : يا رب يا عما  ربنا يهديه ويصلح حاله 
 عما  : و مش ناويين ترجعوا البيت تنا تاني 

ـــــــــت عـــــــــارف  ـــــــــا شـــــــــايف ان كـــــــــد  االحســـــــــن و خصوصـــــــــا بعـــــــــد اللـــــــــي حصـــــــــل مـــــــــا ان ـــــــــل : و اهلل ان نبي
 اعتما  و شريفة و عموما انا حابقي اجي اطمن عليك لحد ما تقوم بالسالمة 

 
**** 

 ندى : أنِت بتضحكي علي ايه كل    ، انا مش باقو  نكت 
 نيفين : نكت واهلل ما قا رة امسك نفسي بقي المفعوسة    تعمل فيكي كل    

نـــــــدى : ال و جـــــــدتها فـــــــي االخـــــــر تقـــــــولي معلـــــــش لـــــــوجي رقيقـــــــة او  يـــــــا مـــــــي  نـــــــدى عامليهـــــــا براحـــــــة 
 تي ب  خايفة منك عشان او  مرة تشوفك 

 ثم ار فت بحدة : نفسي اعرف لو مش خايفة    كانت عملت ايه 
ــــــــت    مــــــــ ــــــــيلم نيفــــــــين : الب ــــــــوجي و) ف ــــــــي ت لعــــــــي مــــــــن ل ــــــــا رأي ش ســــــــهلة خــــــــالص علــــــــي فكــــــــرة ، ان

Home Alone     اللي أنِت  خلتي فيه  ) 
ـــــــ ر و ـــــــة اعت ـــــــت ناوي ـــــــا كن ـــــــة ان ـــــــدى : عارف ـــــــ  علشـــــــان جـــــــدتها تســـــــكت ، و ن ـــــــة   روحـــــــت ب ـــــــت ناوي كن

 كملش ب  بعد ما شفت البت    من االخر كد  يا انا يا تي ا فعال م

 نيفين: نا و يا حبيبتي راجعي نفسك 

نــــــــدى : ابســــــــلوتلي ، ان شــــــــاء اهلل البــــــــت    حتتربــــــــي علــــــــي ايــــــــد  واتــــــــو مــــــــدام مفــــــــيش ا ب يبقــــــــي 
 نتربي 

**** 
توجهـــــــت نـــــــدى ب طـــــــوات اكثـــــــر تحـــــــد  فـــــــي ات ـــــــا  فـــــــيال رفعـــــــت الصـــــــاو  ، لـــــــم تكـــــــن تـــــــ   المـــــــرة 

ـــــــت ـــــــي كانـــــــت تمأتـــــــا فـــــــي المـــــــرة الســـــــابقة  ، بـــــــل كان ـــــــوجي و  تشـــــــعر بـــــــنف  الرتبـــــــة الت تفكـــــــر فـــــــي ل
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فيمــــــــا تنــــــــو  فعلــــــــه ، كــــــــان تركي تــــــــا كيــــــــف ت عــــــــل لــــــــوجي تقتــــــــرب منهــــــــا ، فــــــــي رأســــــــها الكثيــــــــر مــــــــن 
االفكــــــــار يقاطعهــــــــا ســـــــــؤا  فــــــــي نفســــــــها : تـــــــــل يــــــــا تــــــــر  لـــــــــوجي يتيمــــــــة االم واالب ، توقفــــــــت عـــــــــن 
ــــــــي الفــــــــيال ، كــــــــان الصــــــــمت ســــــــيد الموقــــــــف  ــــــــة ومنهــــــــا ال ــــــــي البواب اســــــــئلتها فقــــــــد شــــــــغلها  خولهــــــــا ال

ا محاســــــــن لتصــــــــعد بيهــــــــا الــــــــي غرفــــــــة لــــــــوجي فاســــــــتوقف نــــــــدى تــــــــ ا الهــــــــدوء فســــــــألت اســــــــتقبلتها  ا 
  ا ا محاسن : تو مفيش حد تنا وال ايه 

  ا ا محاسن : لوجي في اوضتها 

 ندى : ال انا قصد  فين جدتها فين مدام فريدة 

  ا ا محاسن : في ال يم اصل مواعيد  في نف  مواعيد ال يم بتاعها 

 ر ت ندى باستغراب : جيم ، طب ليه مطلبتش مني اغير المواعيد او االيام 

 تغيريهم ليه تي اصال ظبطتهم علي مواعيد    ا ا محاسن : و

 ندى : يعني لوجي حتبقي لوحدتا في البيت وال انا حاقابل مامتها 

  ا ا محاسن : مامة لوجي مش تنا اصال 

 وجي يتيمة ندى وتي تستوقفها عند اخر سلمة : تي ل

  ا ا محاسن باقتضاب : ال ، وكفاية كد  اسئلة ، لوجي مستنياكي 

 

**** 
 

 خلـــــــت نـــــــدى غرفـــــــة لـــــــوجي وتـــــــي تتوقـــــــع بـــــــالطبع المقالـــــــب ولكنهـــــــا وجـــــــدت لـــــــوجي ت لـــــــ  صـــــــامتة 
وتـــــــي تســـــــرح الحـــــــد  عروســـــــتها ثـــــــم تقـــــــو  لهـــــــا  : اقعـــــــد  تنـــــــا بقـــــــي لحـــــــد مـــــــا بابـــــــاكي ي ـــــــي تـــــــو 

 حي ي كمان شوية 
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 ي ندى : ازيك يا لوج

 ر ت لوجي  ون الن ر اليها : كويسة 

 ندى : تا ناوية تعملي ايه فيا انهار   

 لوجي بصمت وح ن : وال حاجة حنحفظ قران 

 ندى وقد شعرت بالتعاطف محدثة نفسها : ومن امتي اال ب   
 ثم قالت للوجي : طب يال بينا  

اقتربـــــــت لـــــــوجي مـــــــن شـــــــنطة المدرســـــــة واخرجـــــــت منهـــــــا ور ة لتقـــــــدمها لنـــــــدى وتـــــــي تقـــــــو  بابتســـــــامة 
 :    عشان اصالحك 

 ندى اقتربت منها وابتسمت وتي تاخ  الور ة : شكرا يا لوجي 

ومــــــا ان مســــــكتها نــــــدى حتــــــي كــــــان بيهــــــا صــــــاروخ و ضــــــرب فيهــــــا بصــــــوت قــــــو  افــــــ ع نــــــدى وبــــــد  
كت لـــــــــوجي ضـــــــــحكات قويـــــــــة وتـــــــــي تن ـــــــــر لنـــــــــدى اثـــــــــار  علـــــــــي طرحتهـــــــــا وكانهـــــــــا محروقـــــــــة ، ضـــــــــح

بتحــــــــد  ولكــــــــن نــــــــدى قامــــــــت مــــــــن مكانهــــــــا  ون الن ــــــــر للــــــــوجي وقامــــــــت بتعــــــــديل طرحتهــــــــا وتــــــــي 
 تضع ما بد  عليه اثار الحرق من الداخل 

ـــــــت تســـــــرح لهـــــــا  ـــــــي كان ـــــــت مـــــــن لعبتهـــــــا واخـــــــ ت العروســـــــة الت ـــــــدى للـــــــوجي ولكنهـــــــا اقترب ـــــــم تن ـــــــر ن ل
ــــــــررت  ــــــــي جوارتــــــــا و ق ــــــــان واجلســــــــتها ال ــــــــا وضــــــــمتها بحن ــــــــِت ســــــــاندى صــــــــح ، ان التحــــــــدث لهــــــــا  : أن

نـــــــدى شـــــــعر  حلـــــــو او  علـــــــي فكـــــــرة ، انـــــــا عارفـــــــة بابـــــــاكي واحـــــــب اقولـــــــك بقـــــــي انـــــــه مـــــــش جـــــــا  
 انهار ة 

 كانت لوجي تراقب من بعيد وتن ر لندى فقاطعتها : وأنِت عرفتي منين 

 ندى : كحلوش قالي 

 لوجي : كحلوش مين 
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ـــــــا ســـــــاندى وصـــــــاحبي علشـــــــ ـــــــاع باب ـــــــدى :    المحفـــــــظ بت ـــــــض ن ـــــــنحفظ قـــــــران ز  بع ـــــــين ب ـــــــا االتن ان احن
 وتو اللي قالي ان بابا ساندى مش جا  

 لوجي : ب  ساندى عروسة مش بتعرف تسمع اصال ازا  حتحفظ 

 ندى : ما تو كحلوش لعبة زيها علشان كد  تو اللي بيعرف يحف هم 

 لوجي : مفيش حاجة اسمها كحلوش اصال 

 ندى : ال في ب  أنِت عمر  ما حتشوفيه 

 وجي : ليه بقي ل

 ندى : علشان كحلوش بيشوفه ب  الوال  اللي بيحف وا قران وبيسمعوا الكالم 
صــــــــمتت نــــــــدى ثــــــــم أجلســــــــت  ميــــــــة لــــــــوجي أمامهــــــــا و اصــــــــتنعت انهــــــــا تحفــــــــظ معاتــــــــا القــــــــران بينمــــــــا 

 لوجي ت تل  الن ر لكليهما صامتة 
ــــــــدميتها و و  ــــــــل اكتفــــــــت ب ــــــــوجي ب ــــــــررت أال توجــــــــه كالمهــــــــا لل ــــــــدى الحلقــــــــة و ق ــــــــي انهــــــــت ن عتهــــــــا عل

خرجــــــت نــــــدى وتــــــي تعلــــــم انهــــــا كســــــبت نقطــــــة أمــــــام ،  امــــــل اللقــــــاء ، بينمــــــا لــــــوجي علــــــي حالهــــــا 
 تسأ  : خلصتي مع لوجي يا انسة ندى  لوجي ، وجدت  ا ا محاسن تنت رتا و

 ندى وتي تن ر لها بعتاب : ايوة و اوعد  اني مش حاضيقك بأسئلتي مرة تانية 

ـــــــا  ـــــــِت ســـــــألتني عـــــــن باب ـــــــي ، أن ـــــــا بنت ـــــــدى ي ـــــــا ن ـــــــة : اســـــــمعي ي ـــــــل أن ترحـــــــل قارل اســـــــتوقفتها محاســـــــن قب
لــــــــوجي ومامتهــــــــا وانــــــــا حاجاوبــــــــك ، بــــــــ  ارجــــــــوكي بــــــــالش تســــــــألي لــــــــوجي عــــــــنهم ، باباتــــــــا مســــــــافر 
مت ـــــــــوز فـــــــــي فرنســـــــــا واحـــــــــدة فرنســـــــــية بي ـــــــــي يقعـــــــــد فتـــــــــرة تنـــــــــا وبعـــــــــدين يســـــــــافر تـــــــــاني ، ومامتهـــــــــا 

 ممكن كل شهر مرة او مرتين مت وزة برضو وبت ي ت ورتا ب  

 ندى : وتي عارفة ان باباتا ومامتها كل واحد فيهم مت وز 

  ا ا محاسن : ايوة واكتر من كد  
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 ندى : طب تي جدتها مش بتحاو  ت فف عنها 

 ا ا محاســــــــــن : جــــــــــدتها ممكــــــــــن ت بلهــــــــــا ا  حاجــــــــــة وتــــــــــديها ا  حاجــــــــــة اال اتــــــــــم حاجــــــــــة ناقصــــــــــة 
 لوجي 

 ندى : لوجي ناقصها حاجة 

  ا محاسن : ايوة ان حد يحبها ب د  ا

 
 

******** 
**** 
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(4) 
 

 : ندى جت المرة     عا ت فريدة و بالتأكيد أو  شئ سألت عنه كان ندى

 محاسن : ايوة جت ومشيت 

 فريدة : متعرفيش عملت ايه مع لوجي انهار   

 محاسن : بيتهيألي كويسين المرة    

 تاتيهولي في التراس  و ةيفريدة : طب اعمليلي نسكاف

 ات هت فريدة لت ل  بالتراس و أمسكت بهاتفها مقررة التحدث البنها ، والد لوجي 
 ـ حازم حبيبي وحشتيني 

 ر  حازم مبتسما : فريدة تانم ب ات نفسها بتتصل بيا 

 فريدة : بطل غالسة بقي يا حازم مش بتسأ  عليا خالص نسيت ماما 

 عال كنت ناو  اكلمك انهار ة ب  أنِت كالعا ة سبقتيني حازم : ابدا يا ستي ، انا ف

 فريدة : عامل ايه وجوليا عاملة ايه 

 حازم : جوليا كويسة اتي جانبي بتسلم عليكي ولوجي عاملة ايه يا ماما 

 فريدة : لوجي كويسة ب  الزم ترجع قبل عيد ميال تا واال حت عل منك جامد 

 حازم : انا قربت اخلص اللي ورايا وحارجع 

 فريدة : خد بالك من نفسك وسلملي علي جوليا 

 حازم : اوكي يا ماما سالم 
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كــــــان يشــــــبه لــــــوجي كثيــــــرا بشــــــعر  البنــــــي وعينــــــا  العســــــلية  ,اغلــــــق حــــــازم الهــــــاتف وتــــــو ين ــــــر ل وليــــــا 
 لدتها فرنسية ،اما جوليا فهي صديقته الفرنسية من اصل عربي والدتا لبناني بينما وا

ـــــــ  قصـــــــير وبـــــــا     ـــــــد  شـــــــورت جين ـــــــت ترت ـــــــدتا حـــــــو  عنقـــــــه بينمـــــــا كان ـــــــه وتـــــــي تلـــــــف ي ـــــــت من اقترب
 سكرت موبايلك  :اسو  حماالت ثم سألت

 حازم : ايوة ماما بتسلم عليكي علي فكرة 

 جوليا : وانا كتير مشتاقتلها تي ولوجي 

ــــــ ــــــك نت ــــــوز وننــــــ   نعــــــيش فــــــي مصــــــر عل ــــــن مــــــرة اقول ــــــر م ــــــا اكت ــــــا ان ــــــِت اللــــــي حــــــازم : م ي طــــــو  ، أن
 مش راضية 

ــــــيش  ــــــد  تع ــــــك ب ــــــا قلتل ــــــو مــــــن حــــــين الخــــــر نفــــــتح تــــــا الموضــــــوع ، ان ــــــا و ر ت : حــــــازم م زفــــــرت جولي
 تون ونستقر تون يبقي نت وز ، انا مني موافقة اعيش بمصر 

 ر  حازم بضيق : طب ممكن اعرف حنفضل في الوضع    لحد امتي 

 جوليا : المفروض اني انا اللي اصير مضايقة 

ـــــــِت عـــــــاي ة  ـــــــل علـــــــي ال ـــــــواز وأن ـــــــا اللـــــــي بتحاي ـــــــا مـــــــش فـــــــاتم ان زا  حـــــــازم مـــــــن عصـــــــبيته و ر  : مـــــــا ان
 سنين كد  وانا خالج مش عاي  افضل معاكي في الوضع     3نفضل كد  ، بقالنا 

ــــــــه قارلــــــــة : كــــــــل مــــــــرة بتكــــــــون تــــــــون بتقــــــــو   وضــــــــعت جوليــــــــا يــــــــديها علــــــــي وجهــــــــه و ابتســــــــمت لتهدر
 وما بيتغير شي  حكينف  ال

 زم يديها بفراغ صبر و ر  : خالج اوعد  المرة    يتغير يا جوليا ازاح حا
 
 

**** 
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جلســــــــت نــــــــدى علــــــــي ســــــــريرتا يمأتــــــــا الشــــــــرو  ، الح ــــــــت نيفــــــــين مــــــــا بهــــــــا فســــــــألت  : مالــــــــك يــــــــا 
 ندى بتفكر  في ايه 

 تنهدت ندى و ر ت : ابدا 

ثــــــم تابعــــــت : عارفــــــة يــــــا نيفــــــين فــــــي نعــــــم كتيــــــر الواحــــــد مــــــش بياخــــــد بالــــــه منهــــــا اال لمــــــا يشــــــوف غيــــــر  
 محروم منها 

 Home Aloneن رت نيفين باستغراب ثم سألت : عاملتي ايه مع البت اللي في فيلم 

 تعرفي انها صعبانة عليا قو   , ابتسمت ندى و ر ت : لوجي

    ، وصعبانة عليكي ليه  ، كل االفتر زا  استغراب نيفين و سألت : ليه بقي 

ــــــــي  ــــــــه تعيشــــــــي مــــــــع  ا ا تــــــــي الل ــــــــي اي ــــــــم ر ت : اصــــــــلك مــــــــش عارفــــــــة يعن ــــــــدى للح ــــــــة ث شــــــــر ت ن
 تربيكي علشان بابا وماما وتيتة عندتم اتتمامات تانية 

 نيفين :  ا ا كمان في  ا ا 

 ندى :  ا ا محاسن 

 نيفين : اية ال و    ،    فيلم لعما  حمد  

 ندى : طب و اهلل ، ست طيبة او  تحسسك انها فر وس محمد كد  

 ر ت نيفين وتي تضحك : ايه يا بنتي البيت االكشن اللي أنِت فيه   

 ندى : شوفتي بقي 

 نيفين : يعني أنِت خالج نوتيي تكملي مع لوجي 

  ندى : اكيد ، نويت اجد  نيتي و اكمل معاتا ، علي االقل تالقي اللي ناقصها عندى

 تتفت نيفين :  ناقصها ، اتقوا اهلل بقي ، تي    ناقصها حاجة 
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 تنهدت ندى و ر ت : ناقصها تالقي اللي يحبها ب د 
 وضعت نيفين يدتا علي كتف ندى ثم عقبت : ربنا يعينك يا وحش ، اما نشوف اخرتها 

 

**** 
بينمـــــــا كانـــــــت االيـــــــام تمـــــــر بـــــــين لـــــــوجي و نـــــــدى بـــــــين ال ـــــــ ب و الشـــــــد ، كـــــــان والـــــــد لـــــــوجي ي اتـــــــد 

ـــــــاء جوليـــــــا عـــــــن قـــــــرار رفضـــــــها العـــــــيش   صـــــــر ، يـــــــ  ا   شـــــــعور  بالضـــــــ ر كلمـــــــا زا ت بممـــــــن اجـــــــل إثن
ـــــــه العـــــــيش فـــــــي فرنســـــــا وي ـــــــد نفســـــــه تاركـــــــا  ـــــــي عنا تـــــــا و رفضـــــــها  ، فهـــــــو ال يريـــــــد أن يفـــــــرض علي ف
ـــــــا ال تحـــــــب  ـــــــدا ان جولي ـــــــم جي ـــــــه يعل ـــــــيش معهـــــــم ، لكن ـــــــوجي للع ـــــــأتي ل ـــــــا ، الحـــــــل اذا أن ت ـــــــوجي نهاري ل

-----مـــــــا الحـــــــل ؟؟  االطفـــــــا  ولـــــــن تعتنـــــــي بهـــــــا ، بـــــــل انـــــــه ايضـــــــا ال يريـــــــد تربيـــــــة لـــــــوجي تنـــــــا ، اذا
 صدقا ال يعرف  ------

ـــــــي تاتفـــــــه ال لـــــــو  معلنـــــــا وصـــــــو  رســـــــالة  وبينمـــــــا تـــــــو غـــــــارق فـــــــي شـــــــرو   اتـــــــا  ذلـــــــك الصـــــــوت عل
 علي الوات  اب : 

 أنِت مش ناو  تي ي يا بني ا م انت  
 الشغل كله فوق  ماغي  

 يا اخي احترم نفسك بقي 
 ارع الشارزلي يه وابقي تاتلي معا  مشبك من الحلواني اللي علي او  ش

 ر  حازم : 
 الشارزلي يه ، انت منين يا ابني 

 ر  عصام : 
 متغيرش الموضوع و تاتلي لفتين و تعالي يا عديم الدم 

 ر  حازم :
 يا بني انت فاكرني بالعب تنا 

 انا اشتغل وانت عارف الشغل تنا متعب ا  ايه  
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 وعموما انا راجع السبت ال ا  
 المطار ويا ريت اشوف خلقتك في 

 مش ز  المرة اللي فاتت 
 حاكم الندالة ليها ناسها 

 ر  عصام وتو يضحك : 
 تعبان في فرنسا  و ال تعبان مع جوليا 

 الف سالمة  عليك  
 تعبان مع جوليا

 ما تي اللي ز  جوليا    تتعب بلد 

 ضحك حازم و ر  : 
 نفسن كمان يا معقد 

 سالم مؤقت  لوقتي و حاكلمك بعدين  
 م و ر  : ضحك عصا

 ماشي يا عم التعبان 
 

ــــــــــدخل  ســــــــــالي ) ظهــــــــــرت ب يبتهــــــــــا القصــــــــــيرة وبلوزتهــــــــــا  ــــــــــاب لت ــــــــــه ســــــــــالي و تــــــــــي تطــــــــــرق الب قاطعت
الضـــــــــيقة وبرفانهـــــــــا الواصـــــــــل ل نـــــــــوب اســـــــــوان ( ثـــــــــم اقتربـــــــــت مـــــــــن عصـــــــــام قارلـــــــــة : مســـــــــتر عصـــــــــام 

 االوراق    الزم تتمضي  لوقتي 

 اطلعي ر  عصام ببرو   ون الن ر اليها : حطي االوراق عند  و 
خرجـــــــت لي فـــــــر عصـــــــام و قـــــــد شـــــــر  للح ـــــــة فـــــــي تصـــــــرفات حـــــــازم و مـــــــا يفعلـــــــه مـــــــع ابنتـــــــه ، تلـــــــك 

 التصرفات التي  ارما ت كر  بما عانا  

ـــــــ  تشـــــــام ، تشـــــــام تـــــــو خـــــــا  لـــــــوجي و  ـــــــه الصـــــــديق الثال ـــــــه صـــــــوت طـــــــرق البـــــــاب ليـــــــدخل علي قاطع
اكثــــــر شــــــ ص يكرتــــــه عصــــــام حاليــــــا رغــــــم مــــــا كــــــان بيــــــنهم فــــــي الماضــــــي ، كــــــان وســــــيما بعــــــض الشــــــئ 
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لكنــــــــه  ارمــــــــا مــــــــا كــــــــان يمتلــــــــك تلــــــــك الن ــــــــرة المملــــــــؤة بالغــــــــل ت اتــــــــه تــــــــو و حــــــــازم ، كــــــــان يــــــــدر  
لهم إلـــــــي اعــــــــداء ، لكـــــــنهم اثـــــــروا ارتـــــــداء االقنعــــــــة و اســـــــبابها فكـــــــل مـــــــا مضـــــــي كــــــــان كفـــــــيال ان يحـــــــو 

 إظهار المشاعر االكثر زيفا بينهم 

 جل  تشام بالمقعد المقابل لمكتبه قارال : ازيك يا عصام 

 ر  عصام بحدة : جا  ليه 

تشـــــــام ببـــــــرو  :    مقابلـــــــة يـــــــا اخـــــــي ،    بـــــــد  مـــــــا تقـــــــولي اتفضـــــــل وت بلـــــــي عصـــــــير ، وال اقولـــــــك 
 تالتلي سالي 

بيـــــــــد  علـــــــــي المكتـــــــــب و ر  : تعـــــــــالي علـــــــــي نفســـــــــك وحـــــــــاو  تكـــــــــون محتـــــــــرم ولـــــــــو عصـــــــــام ضـــــــــرب 
 ل م   قايق ،    مكان شغل ، عاي  تقل ا بك ، خد بعضك و قوم امشي 

ـــــــــي  ـــــــــت عـــــــــارف ان ـــــــــا عـــــــــم يطقلـــــــــك عـــــــــرق و بعـــــــــدين مـــــــــا ان تشـــــــــام بابتســـــــــامة مســـــــــتف ة : بالراحـــــــــة ي
 مبعرفش ابقي محترم يا عصام 

 يبقي تتفضل مع السالمة   :عصام 
 بضيق : ماشي ، عموما انا كنت جا  اسألك علي حازم و اشوفه راجع امتي تشام 

 عصام : لما يرجع حتعرف حاجة تانية 
ـــــــب انـــــــا ماشـــــــي و ابقـــــــي  طريقـــــــة عصـــــــام اجبـــــــرت تشـــــــام علـــــــي الرحيـــــــل فقـــــــام مـــــــن مكانـــــــه تاتفـــــــا : طي

 بلغني لما يقولك علي ميعا  وصله ، اصله وحشنيي او  ، سالم 
 زفر عصام و تمتم حين خروجه : سالم 

 

**** 

تن و   اصبحت معتا ة علي وجدتا ، بل احيانا تنت ر في الناف ة حتي ت دتا تدخل من البوابة ، فتدخل و
الي كرسي صغير ت ل  عليه  اخل الح رة مثل كل مرة ، تبتسم ندى لصنيعها و لكنها ال تعير  ا  اتتمام ، 

فمن  ثال  مرة جاءت فيها الي اآلن تصعد ندى لغرفة لوجي ، وتأخ  عروستها ساندى وتحتضنها وتقبلها 
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وجي تهم  معها ولكنها عنيدة لن تعترف وتتكلم معها ، ثم تبدأ في ترتيل القران لها وتشعر في كل مرة ان ل
 ان ندى ن حت معها ، لي  سهال علي لوجي ان تفعل ذلك 

انهت ندى الحلقة كعا ة بقية الحلقات وات هت لت رج ولكن تلك المرة قالت للعروسة ساندى : ليكي المرة 
 ال اية عندى مفاجأة كبيرة يا ساندى ب  اوعي تقولي حاجة للوجي 

 تفكر وتي تقو  لنفسها : يا تر  ايه المفاجأة خرجت وتركت لوجي

 
ــــــدى  ــــــا مــــــي  ن ــــــه ي ــــــوجي معــــــاكي اي ــــــار ل ــــــدة لتســــــألها : اخب ــــــدى تــــــو أن تســــــتوقفها فري ــــــم تتوقعــــــه ن مــــــا ل

 حف ت ا  ايه لحد  لوقتي 

 ندى : احنا بقالنا شهرين ب  يعني لسه شوية علي الكالم    
 مهتمية بلوجي كفاية  فريدة : اما  انا شفت يحيي بيسمع كوي  ال اتر أنِت مش

شـــــــعرت نـــــــدى ببـــــــالغ الضـــــــيق مـــــــن طريقتهـــــــا فـــــــر ت  : صـــــــدقيني انـــــــا باعمـــــــل كـــــــل اللـــــــي اقـــــــدر عليـــــــه 
 ب  البيت كمان مش مساعد 

 ر ت فريدة ببالغ الغرور : وانا ايه المطلوب مني المفروض    شغلك 

نـــــــــدى : ال المفـــــــــروض البيـــــــــت كمـــــــــان لـــــــــي  ور ولـــــــــو حضـــــــــرتك عـــــــــاي ة لـــــــــوجي ز  يحيـــــــــي ممكـــــــــن 
 ي مدام بسمة تي بتعمل ايه مع ابنها تسأل

ـــــــــدة بتلـــــــــك الكلمـــــــــات فغيـــــــــرت الموضـــــــــوع وقالـــــــــت بهـــــــــدوء : االســـــــــبوع ال ـــــــــا   ال مـــــــــت نـــــــــدى فري
 عيد ميال  لوجي 

 ندى : كل سنة وتي طيبة 

 فريدة : اكيد حتحضر  ارجوكي ب د يا مي  ندى 

 ندى : مش حاقدر اوعد  ، ربنا يسهل 

 ت ال ا  يا ريت لوجي تكون اجازة فريدة : طب بابا لوجي راجع يوم السب

 ندى : بسيطة تحت امر  ب  انا جاية بعد بكرة ، ان شاء اهلل 

 فريدة : اوكي 
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ات هــــــــت نــــــــدى لل ــــــــروج و لكــــــــن اســــــــتوقفت  ا  محاســــــــن وتمســــــــت فــــــــي اذنهــــــــا علــــــــي مــــــــا فكــــــــرت 
 فيه واتفقا سويا علي تنفي   يوم االربعاء

 

**** 

يوم االربعاء وقفت في الناف ة تنت ر ، اصبحت الساعة ال امسة ولم يأتي احد ، شعرت لوجي بالقلق لماذا لم 
تأتي ندى ، حتي شعرت باقدام تتقدم نحو الغرفة والباب يفتح ، ف رت مسرعة بات ا  الكرسي ولكنها 

 وجدت  ا ا محاسن تقو  : مي  ندى مش جاية انهار ة 

 زفرت و ظلت بمكانها ، فعقبت محاسن : تحبي نكلمها في التليفون نطمن عليها شعرت لوجي بالضيق و 

استحسنت لوجي الفكرة وخرجت مع  ا ا محاسن بات ا  التليفون ، ظل الهاتف يرن وال ي يب احد حتي 
شعرت لوجي باالحباط ، فصعدت الي غرفتها ولكنها تفاجأت عندما وجدت شيئا يشبة مسرح العرار  

  ميه تشبة كحلوش ال   كانت توصفه ندى وعروستها ساندى يدور بينهم ت ا الحوار : الصغير به 

 
ني او  يـــــــا ســـــــاندى ومـــــــش عـــــــاي ة تحف ـــــــي القـــــــران خـــــــالص مـــــــع مـــــــي  اكحلـــــــوش : أنـــــــِت بقـــــــي تاعبـــــــ

 ندى ليه 

 ساندى : ابدا ب  انا كان نفسي حد تاني اللي يحف ني 

ـــــــــــك بكـــــــــــار مـــــــــــثال وال  ور  ـــــــــــي عـــــــــــاي ة مـــــــــــين اجيبل ـــــــــــك كحلـــــــــــوش : يعن ـــــــــــك اســـــــــــكارا يكل ا وال اجيبل
 ون لص 

ـــــــي  ـــــــي تحف ن ـــــــوجي تـــــــي الل ـــــــا نفســـــــي ل ـــــــت ســـــــاندى : الحقيقـــــــة ان ـــــــي الكـــــــالم فقال ـــــــوجي عل ضـــــــحتك ل
 علشان لوجي تي اللي صاحبتي 

 كحلوش : ب  لوجي مش بتحفظ 
 ثم ن ر للوجي و سأ  : وال أنِت بتحف ي يا لوجي 

 اجابت لوجي : انا باحفظ قران يا كحلوش 



 

 
 

58 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

قعــــــــد  تنـــــــا  ومـــــــش بترضــــــــي تقـــــــولي حاجـــــــة و مــــــــي  ت   أنــــــــِت كـــــــل مـــــــرة بكحلـــــــوش : طـــــــب فـــــــين 
 ندى شكلها زعالنة 

لــــــــوجي : خــــــــالج يــــــــا كحلــــــــوش انــــــــا حــــــــاحفظ واحفــــــــظ ســــــــاندى و خــــــــالي مــــــــي  نــــــــدى مــــــــش ت عــــــــل 
 مني 

 ساندى : تيهههههههههههههههههه

ـــــــال اتفضـــــــلي  ـــــــة بهـــــــا تاتفـــــــة : طـــــــب ي ـــــــدى مـــــــن خلـــــــف الســـــــتارة الم تبئ ـــــــوجي فصـــــــعدت ن ضـــــــحكت ل
 حضرتك قدامي 

رت لـــــــوجي نحوتـــــــا واحتضـــــــنتها بقـــــــوة ثـــــــم قبلتهـــــــا علـــــــي خـــــــدتا و قالـــــــت  : انـــــــا بحبـــــــك او  علـــــــي جـــــــ
 فكرة  

 ياااااااااااااااااااا اخيرا يا لوجي وانا كمان بحبك علي فكرة  تنهدت ندى و ر ت : 
 لوجي : برضو انت بتقلديني علي فكرة 

 ندى : برضو 
تعـــــــــاالت ضـــــــــحكات االثنـــــــــين فعقبـــــــــت نـــــــــدى : عارفـــــــــة يـــــــــا لـــــــــوجي ، انـــــــــا فرحانـــــــــة او  و عـــــــــاي اكي 

 تحبي القران اكتر علشان ربنا يحبك وي لي كل الناس تحبك ، اتفقنا يا لولو 

 قبلتها لوجي علي خدتا االخر و ر ت  : اتفقنا يا مي  ندى 

ــــــــ ــــــــدى تســــــــمع منهــــــــا وتقــــــــو  معهــــــــا حت ــــــــي جــــــــوار ن ــــــــوجي ال ــــــــ  ل ــــــــة والو  مــــــــرة ت ل ي انتهــــــــت الحلق
 وو عت لوجي ندى وتي في قمة سعا تها 

 االن بصدق وجدت لوجي ج ءا مما ينقصها ، وجدت الحب : حدثت ندى نفسها

 

**** 

في المطار كان عصام وفريدة ولوجي ينت رون حازم وبعد  قارق لحق بيهم نيرة وتشام ، نيرة ) تي والدة لوجي 
مصبوغ ووجهة ال   يبدو عليه ال ما  رغم صعوبة تفحص مالمحه في اواخر العشرينات وبشعرتا االصفر ال

من كثرة المكياج و اما مالبسها فكانت مبهرة واضح عليها غالء ثمنها انها تبدو و كأنها فريدة جديدة و لكن 
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 اصغر سنا ( 

ه اقتربت من لوجي وسلمت عليها لكن لوجي استقبلتها ببرو  ، وما ان اطل حازم حتي اسرعت لوجي الي
 واحتضانته تاتفة : حمدهلل علي السالمة يا بابي وحشتيني او  

 حازم : أنِت اللي وحشتيني او  يا لوجي 

 
ـــــــرة ،  ـــــــل بمـــــــا فـــــــيهم ني ـــــــي الســـــــالم والحضـــــــن والتقبي ـــــــع عل ـــــــل ال مي اخـــــــ  الســـــــالم م ـــــــر  الحـــــــوار اقب

كــــــــــي   ي لـــــــــوا اصـــــــــدقاء خصوصــــــــــا ان لـــــــــوجي تـــــــــربطهم ، و نفنيـــــــــرة وحـــــــــازم بعـــــــــد الطــــــــــالق اتفقـــــــــوا ا
 أمام الناس من اصحاب الطالق المو رن  يبدوا

فـــــــوا تال و اخيـــــــرا عـــــــا  حـــــــازم الـــــــي القـــــــاترة ، ات هـــــــوا جمـــــــيعهم الـــــــي فـــــــيال الصـــــــاو  ومـــــــا ان  خلـــــــوا و
جميعــــــــا حــــــــو  العشــــــــاء حتــــــــي بــــــــدأ حــــــــازم بســــــــؤا  لــــــــوجي : عاملــــــــة ايــــــــه فــــــــي المدرســــــــة بقــــــــي لســــــــه 

 بتعملي مقالب في اصحابك والمدرسين 

ضــــــــــحكت لــــــــــوجي و ر ت  : ال خــــــــــالج انــــــــــا بطلــــــــــت اعمــــــــــل علشــــــــــان كحلــــــــــوش ي يلــــــــــي ويلعــــــــــب 
 معايا 

 عقب تشام : مش من  لوقتي يا لوجي كحلوش أنِت لسه صغيرة 

ن ــــــــر حــــــــازم و عصــــــــام لــــــــه ببــــــــالغ الضــــــــيق و عنــــــــدتا ر  عصــــــــام بصــــــــوت تافــــــــت بحكــــــــم انــــــــه جلــــــــ  
 علي يمينه : بطل سفالة يا تشام و احترم نفسك 

 ة حا ة و عا  يسأ  : مين كحلوش    يا لوجي قاطعهم حازم بن ر 

 القاعدة مع مي  ندى  ةر ت فريدة بضيق :    من اخر 

 سألت نيرة باستغراب : مين ندى 

 محف ة القران بتاعتي   :لوجي

 ر  حازم بانبهار وتو ين ر الي والدته : أنِت جبتي للوجي محف ة قران ، معقو  

 لوجي : ايوة وحف ت معها سور كتير 
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بــــــــدأت لــــــــوجي فــــــــي تســــــــميع قصــــــــار الســــــــور التــــــــي حف تهــــــــا وتــــــــي مبتســــــــمة ، بينمــــــــا تشــــــــام يحــــــــاو   
 كتمان ضحكاته و تو يهم  لنيرة : بنتك أنِت و حازم تحفظ قران ، ياال الهو  

ــــــت ت اورتــــــا بكــــــل مــــــا امتلكــــــت مــــــن غــــــيظ   اســــــت مــــــن جلســــــت علــــــي شــــــماله علــــــي قدمــــــه التــــــي كان
 و عقبت بهم  : اخرس 

ــــــــوجي التســــــــميع وســــــــط ــــــــوجي شــــــــطورة برافــــــــو  انهــــــــت ل ــــــــب حــــــــازم : واو يــــــــا ل انبهــــــــار ال ميــــــــع ، فعق
 عليكي 

 شعرت نيرة ببالغ الضيق ثم عقبت علي استحياء : برافو يا لوجي 
 عصام : باين عليكي حتكوني شاطورة يا لوجي

 ثم عقب تشام : وحلوة مي  ندى يا لوجي 

 ر  عصام بضيق : يا اخي احترم اللي قاعدين بقي 

 او  يا انكل تشام ر ت لوجي : او  

ابتســـــــــــمت فريـــــــــــدة و شـــــــــــعرت بالســـــــــــعا ة إذ انهـــــــــــا االن تســـــــــــتطيع التفـــــــــــاخر بلـــــــــــوجي مثلمـــــــــــا تفعـــــــــــل 
ميرفــــــــــت مــــــــــع حفيــــــــــدتا ، زا ت عنــــــــــدتا غيــــــــــرة نيــــــــــرة فحاولــــــــــت  تغييــــــــــر مســــــــــار الحــــــــــوار ،  لكنهــــــــــا 
ــــــــه اســــــــبابه ، االع ــــــــاب  ــــــــنهم لدي ــــــــدى و كــــــــل م ــــــــة ن ــــــــي معرف ــــــــه فضــــــــو  ف ــــــــد  الكــــــــل لدي فشــــــــلت وب

ــــــــا ــــــــدة ســــــــبب ولكــــــــن اصــــــــعب االســــــــباب ســــــــبب والشــــــــكر و االمتن ن ســــــــبب و الشــــــــغف لمغــــــــامرة جدي
 تي من سولت له نفسه الصيد في الماء العكر 

 
******** 

**** 
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(5) 
 

ــــــر  ، ن ــــــرت  ــــــدى ال يعــــــرف بمــــــا ي ــــــالقلق و ن ــــــر لن ــــــف كــــــان عمــــــا  يشــــــعر ب ــــــا  ســــــيد الموق ظــــــل االرتب
نــــــدى لـــــــه ثـــــــم قالـــــــت بشـــــــكل قـــــــاطع  : خـــــــالج يـــــــا بابــــــا انـــــــا مـــــــش حـــــــاروح غصـــــــب عنـــــــك لـــــــو مـــــــش 

 موافق بالش 

 عما  : انا مقولتش متروحيش انا قلت متروحيش لوحد  

 ندى : ما تو مش معقو  اروح احضر عيد ميال  لوجي وحضرتك معايا 

ــــــــد عمــــــــا  : و ــــــــن اللــــــــي يانــــــــا معن ــــــــأخرة او واحــــــــد م ــــــــي لوحــــــــد  مت ــــــــك تروحــــــــي وترجع ش اســــــــتعدا  ان
 حاضرين الحفلة يستعبط ويقولك اوصلك يا انسة ندى 

عقبــــــت نيفــــــين مــــــن أجــــــل ت فيــــــف الموقــــــف : انــــــت بتغيــــــر علينــــــا احنــــــا كمــــــان يــــــا ســــــي بابــــــا ، طــــــب 
عمومـــــــا انـــــــا عنـــــــدى حـــــــل وســـــــط ، نـــــــدى تـــــــروح واو  مـــــــا الحفلـــــــة ت لـــــــص حضـــــــرتك تكـــــــون مســـــــتنيها 

 وتروح معا  

 9ندى : انا مش حاقعد لحد ما ت لص انا اخر  الساعة 

 9عما  : خالج كد  نبقي اتفقنا تروحي وانا حابقي مستنيكي الساعة 

ســــــــويا لغرفــــــــة  صــــــــفقت نيفــــــــين فن ــــــــر عمــــــــا  بضــــــــيق بينمــــــــا ن ــــــــرت نــــــــدى لنفيــــــــين فهــــــــدأت و ات هــــــــا
 ندى فعقبت نفيين : كد  مش فاضل غير اللي حتلبسيه 

 ندى : ايه اللي حلبسه يعني 

 نيفين : مش حتلبسي فستان حلو كد  

ــــــــاعتي  ــــــــر حــــــــروح بهــــــــدوم ال ــــــــروج بت ــــــــوجي مــــــــش اكت ــــــــا اصــــــــال رايحــــــــة علشــــــــان ل ــــــــدى : ال طبعــــــــا ان ن
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 عا      عيد ميال  مش فرح 

 نوا البسين ايه نيفين : طب حتشوفي الستات والبنات حيكو 

نــــــــدى : و انــــــــا مــــــــالي يــــــــا نيفــــــــين ، المهــــــــم بالنســــــــبة ليــــــــا انــــــــي اشــــــــوف لــــــــوجي مبســــــــوطة ، والمفاجــــــــأة 
 اللي محضرتا ليها تع بها وخالج 

 ----------------------نفيين بضيق : انا كان قصد  
 قاطعتها ندى بحدة : خالج يا نفيين ، و ريحيلي  ماغك    

 

 

**** 
 

يــــــوم عيــــــد مـــــــيال  لــــــوجي ، وقفـــــــت فريــــــدة ت ـــــــاور لــــــوجي لتســــــألها : تـــــــا يــــــا لـــــــوجي ع بــــــك الفســـــــتان 
 اللي حتلبسيه ،    بقي تدية بابا من باري  

  ارت لوجي حو  المر ة مبتسمة و ر ت : حلو او  يا  نة

 عروستي خلصت لب  وال لسه   خل حازم عليهم ثم ن ر للوجي بابتسامة و سأ  :

 ابي لوجي : خالج يا ب

 حازم : ع بك الفستان يا لوجي 

 لوجي : حلو او  يا بابي ميرسي مي ميرسي 

 ن   حازم علي ركبتيه ليحتضنها ثم قا  : أنِت اللي حلوة او  يا لولو يال بينا بقي نن   

 استوقفته لوجي وتي تبتسم : انت كمان بتقولي زيها علي فكرة 

 ر  حازم مستغربا : ز  مين 
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 ى ، تي اللي بتقولي يا لولو لوجي : ز  مي  ند

 حازم : تو كل حاجة مي  ندى مي  ندى مي  ندى 

 قاطعتهم فريدة : يال نن   يا حازم ناس كتير زمانها جت ، ثم ن رت لدا ا محاسن 

 فريدة لمحاسن : اتأكد  ان مفيش حاجة ناقصة عاي كي تتأكد  بنفسك من كل حاجة 

 محاسن : متقلقيش يا فريدة تانم 

 محاسن : مي  ندى جت يا  ا ا لوجي ل

 محاسن : ال لسه زمانها جاية 
 

**** 
 
 

كانــــــــت خطواتهــــــــا متــــــــر  ة وتــــــــي تــــــــر  االنــــــــوار تملــــــــئ مقدمــــــــة الفــــــــيال ، كانــــــــت تن ــــــــر أمامهــــــــا تــــــــر  
اطفــــــا  وكبــــــار يبــــــدو وكأنــــــه حفــــــل اكبــــــر بكثيــــــر ممــــــا كانــــــت تتوقــــــع ، ابتســــــمت وتــــــي تتــــــ كر والــــــدتا 
ــــــم يتناولنهــــــا تــــــي نيفــــــين مــــــن  ــــــات ث ــــــا بعــــــض الحلوي ــــــة واحــــــدة واحيان ــــــد مــــــن عملــــــه ومعــــــه تورت وتــــــو عار

ـــــــه يفتحونهـــــــا وكـــــــل مـــــــن ـــــــديها وتـــــــي تقـــــــو  لالخـــــــر  اســـــــتني يدي هم تحـــــــاو  اخـــــــ  جـــــــ ء مـــــــن زينتهـــــــا بي
حنقطعهـــــــا بالليـــــــل ، ضـــــــربت نـــــــدى بيـــــــدتا علـــــــي جبهتهـــــــا وتـــــــي تضـــــــحك ثـــــــم وضـــــــعت وجههـــــــا فـــــــي 

 االرض وتي مت هه الي  اخل الفيال 

ـــــــم  ـــــــه ، ول ـــــــ   عليهـــــــا فعل ـــــــا ال ـــــــدى تن ـــــــر حولهـــــــا واالضـــــــطراب يمأتـــــــا ، وتـــــــي ال تعـــــــرف م ـــــــدأت ن ب
ـــــــر  لـــــــوجي وال ا  ممـــــــا تعـــــــ ـــــــه ، وتـــــــي ت ـــــــ  في ـــــــي مكـــــــان ت ل ـــــــدأت تبحـــــــ  بعينهـــــــا بســـــــرعة عل رف ب

تشــــــــعر ان ال ميــــــــع ين ــــــــرون لهــــــــا ، يريــــــــد ا  مــــــــنهم ان يقــــــــو  لهــــــــا ، انــــــــك بــــــــالطبع اخطــــــــأتي فــــــــي 
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العنـــــــوان ، وجـــــــدت اخيـــــــرا مكـــــــان ب ـــــــوار م موعـــــــة مـــــــن الســـــــيدات يبـــــــدو انهـــــــم صـــــــديقات فريـــــــدة ، 
 اقتربت وجلست صامتة مقررة أن تكتفي بالمشاتدة 

ـــــــــالرقص مـــــــــا تـــــــــي اال   قـــــــــارق ، بـــــــــدأت الموســـــــــيقي الســـــــــلو تعـــــــــ ف ليبـــــــــدأ ثنـــــــــاري مـــــــــن الحاضـــــــــرين ب
 بتناغم واضح

، فـــــــي نفســـــــها قالـــــــت نـــــــدى يبـــــــدو انـــــــتهم متـــــــ وجين حـــــــديثا ، ومـــــــا تـــــــي اال  قـــــــارق وبـــــــدأت الثناريـــــــات 
 في استكما  المشهد الراقص

نــــــــدى امتالكهــــــــا ضــــــــيق الــــــــدنيا لــــــــم تكــــــــن تتوقــــــــع ابــــــــدا ، ان حفلــــــــة لــــــــوجي ســــــــتكون تكــــــــ ا ، كيــــــــف 
ـــــــد ان تنصـــــــرف ولكنهـــــــا ي ـــــــرت بضـــــــيق وتـــــــي تري ـــــــر  ، زف ـــــــا ت ـــــــر  أمامهـــــــا م ـــــــي وت ـــــــديها ان تترب ـــــــل وال قب

تفكــــــــر فــــــــي الهديــــــــة التــــــــي اعــــــــدتها حتــــــــي قاطعهــــــــا صــــــــوت عــــــــالي ينــــــــا   أمــــــــام الحاضــــــــرين : مــــــــي  
 ندى 

جريـــــــت لـــــــوجي اليهـــــــا فالتفـــــــت ال ميـــــــع واولهـــــــم بـــــــالطبع تشـــــــام ، ثـــــــم ن ـــــــر حـــــــازم  وعصـــــــام وأشـــــــرف 
 نا بيها ا   بقي ندى ، اللي لوجي فلقثم قالت نيرة بس رية : تي 

 ر  تشام وتو يرمقها بن رات مفحصة : اوباااااااااااااا طب    حتة لوز علي االخر
 قاطعهم أشرف وتو يسأ  : ندى مين  

 نيرة : مش انط فريدة جايبة محف ة قران للوجي 

 ر  أشرف بس رية : بنتك أنِت بتحفظ قران 

 ضو قولت كد  ر  تشام وتو يضحك : ما انا بر 
 ات ا  حازم نحوتم وتو يقو  : بتقطعوا في فروة مين ارحموا نفسكم 

ـــــــت شـــــــوف نـــــــدى واااااااااااااااااو عمـــــــر  مـــــــا ت يلـــــــت ان انـــــــط فريـــــــدة عنـــــــدتا بعـــــــد ن ـــــــر   تشـــــــام : ان
 كد  
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 حازم : انت اتبل يا بني انا مش فاتم ، تي ع بتك في ايه بالضبط 

 فكرة تشام : تي مع بتكش انا مش مصدقك علي 

، اللــــــي لفــــــت ن ــــــر  فيهــــــا انهــــــا صــــــغيرة او  ، انــــــا  حــــــازم : تــــــي حلــــــوة بــــــ  عا يــــــة ولبســــــها عــــــا  
 متوقعتهاش صغيرة  اتوقعت انها في سن مام

التفتـــــــــت نيـــــــــرة فـــــــــي ات ـــــــــا  عصـــــــــام الـــــــــ   تعمـــــــــد اال يقـــــــــف الـــــــــي جـــــــــوارتم و عقبـــــــــت  : واهلل انـــــــــت 
 العاقل اللي فيهم 

 ر  عصام بضيق : نعم 

 نيرة : ابدا ب  انت سايب الحفلة وواقف مع نفسك ت ي نرقص 

 : أنِت فين جوز  و سأ  زا  ضيقه  

ــــــــي  ــــــــي الشــــــــحرورة الل ــــــــه عل ــــــــر : اتــــــــو واقــــــــف مــــــــع تشــــــــام وحــــــــازم والحــــــــوار كل ــــــــرة وتــــــــي ت ف ر ت ني
 تنا  

 ظرا بات اتهم : مين الشحرورة    ااستغرب عصام ثم التفت ن

 فتها و دى انت مح تش بالشرف وشن رت نيرة بات ا  ندى و ر ت : مي  ن

ن ـــــــــر عصـــــــــام بات اتـــــــــا فوجـــــــــدتا ت لـــــــــ  صـــــــــامتة اخـــــــــ   بصـــــــــر  وتـــــــــو يقـــــــــو  فـــــــــي نفســـــــــه : او  
 محترمة بعد كبار السن 

ــــــــاملني بالطريقــــــــة    لحــــــــد  ــــــــم امســــــــكت بيــــــــد  و ســــــــألت : حتفضــــــــل تع ــــــــر ث ــــــــت نيــــــــرة منــــــــه اكث اقترب
 ------امتي ، عصام انا 

ــــــه مــــــع واحــــــدة كــــــد  وال  ســــــحب يــــــد  بقــــــوة و قاطعهــــــا بحــــــدة : روحــــــي شــــــوفي أ ــــــا تالقي ــــــد  م شــــــرف ب
 كد  علي اخر الحفلة 

 ر ت ببالغ التحد  : اللي يت وزني ميقدرش يبص لغير  
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ابتعـــــــدت عنــــــــه و اثـــــــرت أن تقــــــــف بعيـــــــدا عــــــــن ال ميـــــــع غيــــــــر مباليـــــــة بلــــــــوجي ، ات ـــــــه تشــــــــام ليقــــــــف 
 الي جوارتا ثم قا  ببالغ ضيقه : مش تراعي أشرف شوية 

 أمام صدرتا تاتفة : انا عملت ايه يعني  غضبت نيرة و عقدت ذراعيها

تشـــــــام :  تعـــــــالي علـــــــي نفســـــــك و راعـــــــي أشـــــــرف  شـــــــوية ، او حتـــــــي حـــــــاولي تعملـــــــي أم ليـــــــوم واحـــــــد 
 و مثلي قدام الناس إن لوجي فارقة معاكي 

ـــــــم قـــــــررت أن  ـــــــة الســـــــ ارر ال اصـــــــة بهـــــــا ث ـــــــار ة و اخرجـــــــت مـــــــن حقيبتهـــــــا علب ـــــــه بابتســـــــامة ب ن ـــــــرت ل
 ان أشرف يتابعها و قرر االت ا  خلفها تت هة إلي التراس ، بينما ك

 

 ات ه حازم ليقف الي جوار تشام سارال  : تي نيرة مالها تي و أشرف 

 ر  تشام بينما كانت عينه تطالع ندى : ال مفيش حاجة 

 حازم : تو أشرف اضايق علشان رقصت مع نيرة وال ايه 

 تشام : ما تو واخد علي كد  ايه ال ديد 
 ثم تابع مقررا تغير الموضوع : ما تفكك بقي من الحوار    وتعالي عرفني علي ندى 

ــــــــه  ــــــــك اي ــــــــدى ، فاســــــــتوقفه حــــــــازم ممســــــــكا ب راعــــــــه ، تامســــــــا : باقول قالهــــــــا تشــــــــام و تــــــــو مت هــــــــا لن
 مش عاي  مشاكل في عيد ميال  لوجي 

يـــــــدة تعرف عليهـــــــا بـــــــ  ، اصـــــــلها  خلـــــــت  مـــــــاغي او  ، حاجـــــــة جداتشـــــــام : ايـــــــه يـــــــا بنـــــــي انـــــــا حـــــــ
 غير المعتا  عليه 

 ثم ار ف بثقة : عارف يا حازم اللي ز  ندى    ت ي سكة اسهل مما يمكن 

 حازم ساخرا : ازا  بقي يا فتك زمانك 
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ـــــــــدينها ولبســـــــــها ،  باصـــــــــص فـــــــــي االرض  ـــــــــك مع ـــــــــب بايمانهـــــــــا وت ـــــــــدخل عليهـــــــــا ان ـــــــــدا ت تشـــــــــام : اب
بايـــــــديك وتـــــــي     وحتمـــــــوت علـــــــي طريـــــــق التوبـــــــة والرجـــــــوع لربنـــــــا ، بـــــــ  مـــــــش القـــــــي اللـــــــي ياخـــــــد

اللـــــــــي حتســـــــــاعد  ، تقعـــــــــد تقولهـــــــــا نفســـــــــي نطلـــــــــع عمـــــــــرة مـــــــــع بعـــــــــض نفســـــــــي حـــــــــد يرنلـــــــــي الف ـــــــــر 
 علشان يصحني كد  يعني 

 حازم : طب ب  الحسن حاعيط من كمية االيمان اللي جوا  

 تشام : طب تحب تشوف 

 go aheadحازم : 

 

الضــــــيق ، ات ــــــه  و تــــــي تشــــــعر ببــــــالغكانــــــت نــــــدى شــــــار ة و مــــــن  ن الخــــــر تن ــــــر فــــــي ســــــاعة يــــــدتا 
 : انسه ندى مش كد  تشام و جل  بالمقعد ال   يقابل مقاعدتا و سأ  

 ر ت ندى : ايوة انا 

 تشام : انا تشام خا  لوجي 

 ندى : اتال وسهال 

 تشام : تعرفي إن لوجي مش مبطلة كالم عنك خالص 
ثـــــــم صـــــــمت قلـــــــيال و اكمـــــــل : حضـــــــرتك اســـــــلوبك فـــــــي تحفـــــــيظ القـــــــران ممتـــــــاز ، ينفـــــــع اســـــــألك بقـــــــي 

 علي حاجة ب صوج التحفيظ 

 فهمت ندى ما يرنو إليه فابتسمت ببرو  و ر ت : اتفضل 

 تشام : تو انا لو عاي  احفظ اقدر اروح الدار اللي أنِت فيها 

 ر ت ندى ساخرة : تو حضرتك عاي  تحفظ قران 

نفســـــــي ابقـــــــي زيهـــــــا ، تــــــــا  ش انــــــــا ســـــــعيد قـــــــد ايـــــــه بلــــــــوجي وي   امنيـــــــة حيـــــــاتي ، متتصـــــــور تشـــــــام : 
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 ني يحتساعد

 ر ت ندى وتي ت فر بضيق : حضرتك عاي ني اساعد  بايه بال بط 

 ----------------تشام : يعني لو ت يلي البيت و تحف يني 

ــــــــت بحــــــــدة : فــــــــي  ور  ــــــــي ال تصــــــــفعه و قال ــــــــد شــــــــعرت بانفعالهــــــــا و تماســــــــكت حت ــــــــت نــــــــدى و ق وقف
 تحفيظ كويسة ممكن تسأ  فيه و بيكون فيها مواعيد تناسب الرجالة و محف ين رجالة 

ثـــــــم التفتــــــــت لتمســــــــك بحقيبتهــــــــا مقـــــــررة االنصــــــــراف و تــــــــي تكمــــــــل :    لـــــــو حضــــــــرتك اصــــــــال عــــــــاي  
 تحفظ

ليهــــــــا و االبتســــــــامة تملــــــــئ وجههـــــــــا و امســــــــكت بيــــــــدتا تاتفـــــــــة اســــــــتوقفتها لــــــــوجي و التــــــــي ات هـــــــــت ا
 بصوت سمعه ال ميع : مي  ندى ، مي  ندى ممكن تقفي جانبي واحنا بنطفي الشمع 

 زا  ضيق ندى و ر ت  : معلش يا لوجي انا بتفرج عليكي اتو روحي اطفيه أنِت 

نـــــــــدى ،  زا ت لــــــــوجي مـــــــــن التمســــــــك بيـــــــــدتا و قــــــــررت الترجـــــــــي بشــــــــدة : بـــــــــاهلل عليكــــــــي يـــــــــا مــــــــي 
 مش أنِت قولتلي اقو  كد  

 ات هت فريدة نحوتم معقبة : يال يا لوجي علشان تتطفي الشمع 

 ر ت لوجي : انا مش حاروح اال و مي  ندى معايا 

 ن رت فريدة لندى و عقبت  : يال يا مي  ندى ارجوكي 

جــــــوار اقتربــــــت نــــــدى مــــــن الــــــواقفين حــــــو  كعكــــــة عيــــــد المــــــيال  ، فاشــــــارت فريــــــدة لهــــــا لتوقــــــف الــــــي 
 يلوجي وتي تقو  لصديقتها :    بقي محف ة لوج

 ثم التفتت لحازم وعصام ونيرة وأشرف وتي تشير اليهم :    بابا لوجي و   ومامتها 
قاطعهـــــــا عصـــــــام وتـــــــو يمـــــــد يـــــــد  لنـــــــدى و امتلـــــــئ وجهـــــــه باالبتســـــــامة قـــــــارال  : اتشـــــــرفنا بمعرفتـــــــك يـــــــا 

 انسة ندى 
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 شكرا اومت ندى برأسها  ون ان تمد يدتا و ر ت : 
 شعر عصام باالحراج بينما ابتسمت نيرة ل لك فصمت عصام و اشاح بوجهه عنهم 

شــــــــعرت نــــــــدى باحراجــــــــه و لكنهــــــــا اثــــــــرت الصــــــــمت  ، وقفــــــــت لــــــــوجي أمــــــــام كعكتهــــــــا التــــــــي تتـــــــــ ين 
ـــــــوجي شـــــــمعاتها الســـــــت ، تعـــــــالي التصـــــــفيق  ـــــــاء حتـــــــي اطفـــــــأت ل ـــــــدأ الغن ـــــــوار وب بصـــــــورتها واطفـــــــأت االن

 ثم قاموا  باضأة االنوار 
دو أنـــــــه قـــــــد حـــــــان موعـــــــد مفاجـــــــأة نـــــــدى حينمـــــــا  التفـــــــت الحاضـــــــرين الـــــــي راجـــــــل طويـــــــل يرتـــــــد  و يبــــــ

 مالب   مية ، ن ر االطفا  حوله وتو يسأ  في صوت عالي : فين لوجي 

 كحلوش جه اتو يا مي  ندى  تاتفة : صرخت لوجي بفرحة وتي تن ر لندى

ة فعــــــــــل لــــــــــوجي ، شــــــــــعرت نــــــــــدى ببــــــــــالغ االحــــــــــراج و الســــــــــعا ة و ابتســــــــــمت رغمــــــــــا عنهــــــــــا علــــــــــي ر 
توجهـــــــت الـــــــي مكانهـــــــا بينمـــــــا انهمـــــــك ال ميـــــــع فـــــــي العـــــــرض ، حيـــــــ  كانـــــــت تنشـــــــد اناشـــــــيد اســـــــالمية 

 لالطفا  وعلي رأسها طبعا :

ـــــــا فرحـــــــان حف ـــــــت جـــــــ ء مـــــــن القـــــــران والقـــــــران يحم ـــــــا فرحـــــــان ان ـــــــا ويحسســـــــني بكـــــــل ي) ان ـــــــا باب ـــــــي ي ن
 ( ------------------------------امان 

تهيــــــــأت نــــــــدى لل ــــــــروج  ون ان يراتــــــــا احــــــــد متفا يــــــــة أن ت ــــــــل شــــــــرفت الســــــــاعة علــــــــي التاســــــــعة ،  
اكثــــــر مــــــن ذلــــــك ، خرجــــــت نــــــدى مــــــن البوابــــــة بات ــــــه والــــــدتا الــــــ   بــــــد  وكأنــــــه شــــــار ا معلقــــــا بصــــــر  
ــــــــوب عليهــــــــا ) فــــــــيال رفعــــــــت الصــــــــاو  ( ، ظــــــــل يفكــــــــر أيعقــــــــل أن يكــــــــون تــــــــو  بتلــــــــك اليافطــــــــة المكت

ـــــــــــــن شـــــــــــــرو   وتـــــــــــــي ت --------------------نفســـــــــــــه  ســـــــــــــأ   : ، قاطعتـــــــــــــه نـــــــــــــدى م
 بابا اتاخرت عليك 

 تنهد وكأنها قطعت حبل ذكرياته تاتفا : ندى ، اخيرا

 وربع  9و لوقتي  9ندى : يا سالم انت تنا من امتي احنا متفقين علي 
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 و نص  8: انا تنا من  عما 

نـــــــدى : طـــــــب معلـــــــش يـــــــا بابـــــــا ، بـــــــ  انـــــــت كنـــــــت ســـــــرحان فـــــــي ايـــــــه ، اوعـــــــي تكـــــــون عينـــــــك زاغـــــــت  
 كد  وال كد 

 سنة 20ر  : الحقيقة يا ندى او  مرة اح  اني اتسرعت من     و اعبها عما

 ضحكت ندى فقاطعها والدتا ، بينما ت اوروا السير : اتبسطي بقي في حفلة لوجي 

 زفرت ندى بكل ما  اخلها من ضيق فتابعها والدتا سارال : في حد ضايقك وال ايه 

 ندى : في حد ضايقني    انا مفيش حاجة حصلت اال وضايقتني 

 عما  : ما ام كد  يبقي بالش تروحي البيت    تاني 

 ندى : انا فعال فكرت في كد  ب  لوجي تي اللي صعبانة عليا او  

ـــــــة فمكـــــــان كـــــــأني  ـــــــاء او  مـــــــرة االقـــــــي نفســـــــي غريب ـــــــي طـــــــوبي للغرب ـــــــم تباعـــــــت : او  مـــــــرة احـــــــ  معن ث
النـــــــاس ، عمـــــــر  مـــــــا ت يلـــــــت انـــــــي اشـــــــوف اللـــــــي شـــــــفتوا النهـــــــار ة ، عمـــــــر   ن لـــــــت علـــــــي نـــــــاس غيـــــــر

ـــــــع الغلـــــــط  ـــــــاملوا م ـــــــط ، يتع ـــــــتهم الصـــــــح مـــــــن الغل ـــــــا يعرفـــــــوا بن ـــــــد  م ـــــــي فـــــــي ام واب ب ـــــــا ت يلـــــــت ان م
 علي انه التطور الطبيعي للحاجة الساقعة 

زفـــــــر عمـــــــا  ببـــــــالغ ضـــــــيقه و ر  : ال حـــــــو  و ال قـــــــوة اال بـــــــاهلل ، طـــــــب و بعـــــــدين كـــــــد  مـــــــش حينفـــــــع 
 ي تاني يا بنتي ت 

تنهـــــــدت نـــــــدى وتـــــــي تن ـــــــر لوالـــــــدتا : و اهلل مـــــــا عارفـــــــة يـــــــا بابـــــــا ، كـــــــل مـــــــا افكـــــــر فـــــــي التغييـــــــر اللـــــــي 
 حصل في حياة لوجي و اني لو مشيت حاسيبها لل و اللي تي فيه ، اتر   

 عما  : طب ما تعرضي علي اتلها ت ي الدار و خالج 
ال ايـــــــة اتكلـــــــم مـــــــع فريـــــــدة تـــــــانم فــــــــي نـــــــدى : مـــــــا انـــــــا فعـــــــال فكـــــــرت فـــــــي كـــــــد  ، و ناويـــــــة المـــــــرة 

 الموضوع 
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ـــــــت الصـــــــاو      ـــــــدة ، تـــــــو رفع ـــــــق : فري ـــــــد  عليهـــــــا القل ـــــــد ب ـــــــت فســـــــأ  و ق ـــــــا قال اســـــــتوقف عمـــــــا  م
 عايش و ال ميت 

ــــــد ح ــــــا اكي ــــــو عــــــايش ان ــــــي ل ــــــت ، و حت ــــــوجي اعتقــــــد مي ــــــدى : جــــــد ل ــــــ  مــــــدام ان ــــــع جــــــدتها ب تعامــــــل م
  يشة مع جوزتا ، و مرات ابوتا من فرنساامامتها مت وزة و ع

 تع ب عما  و ر  :    ايه يا بنتي الوضع    
 ندى : مش باقولك يا بابا ، قو  ربنا المستعان 

 

**** 
 

ــــــــدنيا و تــــــــي بم ــــــــر  أن  خلــــــــت  ــــــــي اقــــــــرب مقعــــــــد ، امتلكهــــــــا كــــــــل غضــــــــب ال قــــــــ فت بحقيبتهــــــــا ال
تشـــــــــــعل الســـــــــــي ارة ال امســـــــــــة ، لي ـــــــــــدتا أشـــــــــــرف تضـــــــــــرب بقـــــــــــدميها االرض مـــــــــــن شـــــــــــدة الغـــــــــــيظ 
المكتــــــــوم  اخلهــــــــا ، ومــــــــا ان اغلــــــــق البــــــــاب حتــــــــي بــــــــدأ صــــــــراخها فيــــــــه وتــــــــي تنهــــــــر  : و مــــــــن امتــــــــي 

ــــــــد ــــــــأثرت بشــــــــي ة ن ــــــــت كمــــــــان ات ــــــــا اســــــــتاذ وال ان ــــــــدة    ي ى و ف ــــــــأة كــــــــد  افتكــــــــرت النغمــــــــة ال دي
 انك راجل واني مراتك 

تضــــــــايق مــــــــن كالمــــــــك ، انمــــــــا حانصــــــــحك اتعصــــــــب ، وال حاابتســــــــم أشــــــــرف ببــــــــرو  : عارفــــــــة انــــــــا ال ح
 نصيحة لوجه اهلل 

ضــــــــحكت ملـــــــــئ فيهــــــــا ســـــــــاخرة و ر ت : معقــــــــو  أشـــــــــرف يتــــــــأثر و يفتكـــــــــر ربنــــــــا ، و يـــــــــا تــــــــر  ايـــــــــه 
 النصيحة 

ـــــــــت تفكـــــــــ ـــــــــا ري ـــــــــا زا ت ابتســـــــــامته الشـــــــــماتة و ر ت : ي ـــــــــه عمـــــــــر  م ـــــــــا نـــــــــاني ، الن ـــــــــن عصـــــــــام ي ك م
 حيبصلك 
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ــــــه راجــــــل يحتقــــــر واحــــــدة ســــــت ، انمــــــا انــــــا  ــــــا و اكمــــــل : يمكــــــن أنــــــِت مــــــش عارفــــــة يعنــــــي اي  ار حوله
 عارف و عشان كد  عصام اخر  يدوس عليكي بأق ر ج مة عند  

 بدأت الدموع تناسب من عيناتا و ر ت  : انت اخر واحد تتكلم عن الحقارة 

 : طب بالش الدموع    اصل انا عاطفي وممكن اعيط  ضحك أشرف بس رية
تنهــــــــد ثــــــــم اتبــــــــع :  يــــــــا ريــــــــت تــــــــوفر  الــــــــدموع    ، انــــــــا عارفــــــــك كــــــــوي  او  ، الــــــــدموع    كنتــــــــي 
ـــــــة و  ـــــــِت مـــــــن نفـــــــ  الطين ـــــــا وأن ـــــــا ال ، ان ـــــــي عصـــــــام وحـــــــازم انمـــــــا ان بتعرفـــــــي تضـــــــحكي بيهـــــــا زمـــــــان عل

 العينة ، و يوم ما تحبي تنضفي متنضفيش عليا انا 

قــــــد أجهشــــــت بالبكــــــاء و عنــــــدتا ات ــــــه تــــــو الــــــي بــــــاب الشــــــقة مــــــرة اخــــــر  تاتفــــــا  : انــــــا جلســــــت و 
خــــــارج اكمــــــل ســــــهرتي بــــــر  ومتنســــــيش تبقــــــي تكلمــــــي تشــــــام تعرفــــــي منــــــه بقيــــــة تفاصــــــيل البــــــت اللـــــــي 

 لتني كنت حاقولك أانا ماشي معاتا مع انك لو س

 وقفت و تتفت ببالغ غي ها : طو  عمر  غاو  رمرمة  و قرف 

 ساخرا : اكيد طبعا ، اما  انا مت وز  ليه  ، سالم  أشرف وال ي ا 

 ثم صفع الباب خلفه 
**** 

ســــــــحب اجندتــــــــه المعهــــــــو ة وفــــــــتح صــــــــفحة جديــــــــدة وضــــــــع رقــــــــم جديــــــــد ثــــــــم كتــــــــب أمامــــــــه : نــــــــدى  
كــــــل مــــــا مضـــــــي ، ي  عمــــــا  عبــــــد الــــــدايم ظـــــــل ين ــــــر لالســــــم ثــــــم اعتـــــــد  لل لــــــف و شــــــر  للح ــــــة فـــــــ

فـــــــي تشـــــــام الـــــــ   بـــــــات يحـــــــاو  أن يتصـــــــدر المشـــــــهد عوضـــــــا عـــــــن حـــــــازم ، او حـــــــازم الـــــــ   قـــــــرر أن 
ـــــــــ ة خاصـــــــــة  إن قـــــــــرر حـــــــــازم و  ـــــــــدى ذات ل يتنحـــــــــي عمـــــــــا كـــــــــان يفعلـــــــــه ، تـــــــــل ســـــــــيكون االيقـــــــــاع بن
عصـــــــام و أشـــــــرف ال ـــــــروج مـــــــن المنافســـــــة ، مـــــــا قيمـــــــة أن يحصـــــــل عليهـــــــا إذا ، زفـــــــر متمنيـــــــا لـــــــو أنهـــــــا 

 رار منافسته أغرت أحدتم فات   ق



 

 
 

73 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

  

كــــــان مـــــــن اواخـــــــر مـــــــن غــــــا روا الحفـــــــل وقـــــــد شـــــــعر بــــــأن تديـــــــة نـــــــدى قـــــــد أثــــــرت فيـــــــه بشـــــــئ كبيـــــــر ، 
انـــــا فرحـــــان انـــــا فرحـــــان حف ـــــت جـــــ ء مـــــن  وجـــــد نفســـــه يغنـــــي وتـــــو يقـــــو  ســـــيارته عارـــــدا الـــــي من لـــــه

 القران تا تا تا  
ـــــــاال  ـــــــي حالـــــــه يـــــــوم أن ين ـــــــب أطف ـــــــدأ يفكـــــــر ف ـــــــي ب ـــــــاو  الشـــــــرو  ، حت ـــــــي ثـــــــم يع ـــــــم يضـــــــحك ويغن ، ث

ابتســـــــــم ولكنـــــــــه تـــــــــ كر كعا تـــــــــه والـــــــــد  و والدتـــــــــه ، تنهـــــــــد حتـــــــــي وصـــــــــل الـــــــــي بيتـــــــــه و فيـــــــــه فـــــــــتح 
ــــــة انــــــا فرحــــــان ثــــــم قــــــام  بتحملهــــــا و ابتســــــم للمــــــرة الثانيــــــة  ــــــوتر ال ــــــاج بــــــه و بحــــــ  عــــــن اغني الكمبي

 وتو يسمعها 

 ثم ن ر لنفسه و قا  : تي عقد     مش ناوية تتفك بقي يا عم عصام 

 

**** 
 

عنــــــــدما  قــــــــت الســــــــاعة الثانيــــــــة عشــــــــر كانــــــــت حفلــــــــة لــــــــوجي قــــــــد انتهــــــــت ، رحــــــــل ال ميــــــــع وبــــــــدأت 
 ا ا محاســـــــن مـــــــع مـــــــن يعمـــــــل فـــــــي الفـــــــيال فـــــــي ترتيـــــــب المكـــــــان ، لـــــــم تن ـــــــر لـــــــوجي الحـــــــد وال حتـــــــي 
لكومـــــــة الهــــــــدايا التــــــــي أتــــــــت ، بــــــــل ات اتــــــــت الـــــــي الكــــــــي  ال ــــــــاج بنــــــــدى واخرجــــــــت منــــــــه الدميــــــــة 

ن تن ــــــــــر الحــــــــــد و خلــــــــــت الــــــــــي ح رتهــــــــــا وضــــــــــمت التــــــــــي اتــــــــــدتها ) كحلــــــــــوش ( ، صــــــــــعدت  ون ا
 الدمية اليها ونامت  ون ان تشعر 

ــــــــه نــــــــدى  ــــــــي عملت ــــــــل او  الل ــــــــا  : كــــــــان تاي ــــــــدة و ق ــــــــاس بينمــــــــا ن ــــــــر لفري كــــــــان حــــــــازم يشــــــــعر بالنع
والفقــــــــرة اللــــــــي جابتهــــــــا فــــــــي االخــــــــر    ، مكنــــــــتش فــــــــاكر ان اللــــــــي حصــــــــل حي لــــــــي لــــــــوجي فرحانــــــــة  

 كد  
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 ايوة  كانت فريدة شار ة للغاية عندما ر ت :

 استوقف شرو تا حازم فسأ  : أنِت مع بكيش اللي حصل وال ايه 

 كوي    فريدة : ال 

 

صــــــــعدت فريــــــــدة لغرفتهــــــــا ، بينمــــــــا ات ــــــــه حــــــــازم الــــــــي غرفــــــــة لــــــــوجي ليطمــــــــئن عليهــــــــا ، عنــــــــدما فــــــــتح 
ــــــدى ، قبلهــــــا والقــــــي عليهــــــا الغطــــــاء  ــــــة ن ــــــاب ن ــــــر اليهــــــا وقــــــد نامــــــت بفســــــتانها وتــــــي تحتضــــــن تدي الب
ـــــــم تتعلـــــــق باحـــــــد مـــــــن  ـــــــوجي  ، فهـــــــي ل ـــــــنف  القلـــــــق علـــــــي ل ـــــــدة وشـــــــعر ب ، و تفهـــــــم فيمـــــــا شـــــــر ت فري

 قبل مثلما تعلقت بندى 

 

**** 
ـــــــــي ميعـــــــــا  الحلقـــــــــة ال ديـــــــــدة ات هـــــــــت نـــــــــدى لفـــــــــيال الصـــــــــاو  مقـــــــــررة التحـــــــــدث بشـــــــــأن انهـــــــــاء  ف
ــــــدر  ســــــر تعلــــــق  وجو تــــــا مــــــع لــــــوجي ، بينمــــــا جلــــــ  حــــــازم مقــــــررا أن يتــــــابع مــــــا تفعلــــــه نــــــدى لعلــــــه ي

 بها  ابنته

ــــــوجي لهــــــا فــــــي مــــــدخل الفــــــيال  ــــــي الفــــــيال ولكــــــن مــــــا اســــــتوقفها تــــــو انت ــــــار ل ــــــدخل ال تنهــــــدت و تــــــي ت
 جرت لوجي نحو ندى واحتضنتها سارلة : أنِت اتأخرتي كد  ليه 

ـــــــــا  ـــــــــال بين ـــــــــوجي ، ي ـــــــــا ل ـــــــــوجي و تألمـــــــــت لقرارتـــــــــا و ر ت : معلـــــــــش ي ـــــــــدى مـــــــــا فعلـــــــــت ل اســـــــــتوقف ن
 علشان منتأخرش اكتر 

ــــــــت لــــــــو  جي ممســــــــكة بيــــــــدتا كمــــــــن ت شــــــــي أن تضــــــــيع منهــــــــا ، فــــــــتح حــــــــازم صــــــــعدا ســــــــويا بينمــــــــا كان
 باب مكتبه متبعا رؤيتهم و تشب  ابنته بندى و عندتا زفر 

ـــــــــوجي و اآلن و إال فالكـــــــــل سي ســـــــــر بوجو تـــــــــا ،  ـــــــــاة ل ـــــــــل مـــــــــن حي ـــــــــدى الرحي ـــــــــي ن ـــــــــأن عل ، فكـــــــــر ب
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صـــــــعد الــــــــي غرفــــــــة لــــــــوجي و وقــــــــف أمامهــــــــا يســـــــمع صــــــــوتهم ، كــــــــان صــــــــوت لــــــــوجي  بترتيــــــــل القــــــــران 
 ه يسعد بابنته ولكنه تنهد وتو الي ا  يفكر في وجو  ندى في حياتها رارعا جعل

مــــــــن شــــــــدة الضــــــــيق قــــــــرر ال ــــــــروج ، و مــــــــا إن انصــــــــرف حتــــــــي كــــــــان تشــــــــام علــــــــي اعتــــــــاب الفــــــــيال 
 بانت ار خروج ندى ، و قد قرر ال لوس في الحديقة 

ـــــــة الســـــــاللم فســـــــألت ـــــــد نهاي ـــــــي ال ـــــــارج ، اســـــــتوقفتها محاســـــــن عن ـــــــدى حلقتهـــــــا وات هـــــــت ال ها انهـــــــت ن
ـــــــالغ الضـــــــيق وقـــــــررت ان  ـــــــدى بب ـــــــه ال يوجـــــــد احـــــــد ، شـــــــعرت ن ـــــــت اجابتهـــــــا ان ـــــــدة ، كان ـــــــدى عـــــــن فري ن
ــــــــا  ــــــــة ف اءتــــــــا صــــــــوت قريــــــــب مــــــــن اذنيهــــــــا قــــــــارال : ازيــــــــك ي تهاتفهــــــــا عنــــــــدما تعــــــــو  ، ات هــــــــت للبواب

 انسة ندى 

 لكها ال تو  : استاذ تشام ، خير مقد ت استدارت و

 تي كد  ليه يتشام : خير أنِت ات ض

 ندى : ابدا في حاجة 

 تشام : ابدا ب  احنا م لصناش كالمنا امبارح 

 ندى بحدة : احنا مفيش بينا كالم اصال 
 ثم زا ت حدتها و اكملت : ممكن تعديني لو سمحت 

ـــــــــرفش ابـــــــــدأ  ـــــــــا مع ـــــــــا ، ان ـــــــــص كالمن ـــــــــا ن ل ـــــــــل م ـــــــــش قب ـــــــــراض طريقهـــــــــا و ر  : م ـــــــــن اعت زا  تشـــــــــام م
الغضـــــــب و تــــــــي تكمـــــــل : قولتـــــــك عـــــــديني لــــــــو  موضـــــــوع ومنهيهـــــــوش  بـــــــدأ صــــــــوتها اعلـــــــي وامتلكهـــــــا

 سمحت 

 ر  تشام ببرو  : ولو معدتتكيش ايه اللي حيحصل 

 وجهت بصرتا الي الفيال ونا ت  :  ا ا محاسن يا  ا ا محاسن 

 ج بها تشام من ذراعها تاتفا : أنِت فاكرني حاخاف من  ا ا محاسن 
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ـــــــن قـــــــوة صـــــــفعته علـــــــي وجهـــــــه وتـــــــ ـــــــت م ـــــــا أوتي ـــــــدتا وبكـــــــل م ـــــــدى ي ـــــــه بعيـــــــدا عنـــــــه نفضـــــــت ن ي تدفع
 ولكنه قرر أن ي  بها مرة اخر  فصرخت ، و حينها سقط أمامها اثر لكمة علي وجهه 

 فن ر تشام في ات ا  من لكمه وتو يسمع : طو  عمر  زبالة يا تشام 
 ثم ن ر الي ندى سارال : أنِت كويسة يا انسة ندى 

خرجـــــــت غيـــــــر ملتفتـــــــة لمـــــــن لـــــــم تعـــــــرف نـــــــدى بمـــــــا تـــــــر  فقـــــــد ال مهـــــــا الـــــــ تو  ، ســـــــحبت حقيبتهـــــــا و 
 تما بالش ار و ون الن ر لمن لكم تشام ، فعيناتا الممتلئة بالدموع ح بت عنها الرؤية 

******** 

(6) 
 

ــــــ     ــــــر اللكمــــــة ، ن ــــــر الــــــي عصــــــام ال ــــــه وتــــــو ممســــــك وجهــــــه مــــــن اث حــــــاو  تشــــــام القيــــــام ومــــــن مكان
غبــــــي يــــــا عصــــــام كــــــان يريــــــد ضــــــربه مــــــرة اخــــــر  ولكنــــــه  فــــــع يديــــــه عنــــــه بعصــــــبية وتــــــو يقــــــو   : أنــــــت 

 بتضربني

لكــــــه مــــــن غــــــيظ : انــــــت مــــــش عــــــارف تحتــــــرم نفســــــك ابــــــدا ، عــــــاي ني كنــــــت متتــــــف عصــــــام بكــــــل مــــــا ت
 اعملك ايه وانا شايفها بتصرخ 

ر  تشــــــــام بعصــــــــبية : انــــــــت فــــــــاكرني كنــــــــت حاعملهــــــــا حاجــــــــة ، تــــــــي اللــــــــي واحــــــــدة مت لفــــــــة ، انــــــــا  
ــــــي ــــــو ف ــــــك ل ــــــي زمان ــــــا اغب ــــــي ي ــــــر ، ومفــــــيش حاجــــــة الن ــــــش اكت ــــــاتكلم معهــــــا م ــــــت ب ــــــدماغي حاجــــــة  كن ف

ــــــــش حــــــــابقي مســــــــتنيها فــــــــي ال نينــــــــة ، وانــــــــا عــــــــارف ان لــــــــوجي و ا ا محاســــــــن جــــــــو  ، تــــــــي بقــــــــي   م
 كبرت الموضوع ضربتني قلم وانت  خلت قبل ما ار   

 ثم تنهد وأكمل : ماشي يا ندى واهلل الوريكي 

ر  عصـــــــام بعصـــــــبية : انــــــــت ضـــــــايقتها وكمـــــــان مــــــــش عاجبـــــــك انهـــــــا ضــــــــربتك قلـــــــم ، ال وكمـــــــان عــــــــاي  
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 ، يا ب حتك يا اخي تر   

 
كـــــــــان حـــــــــازم يـــــــــركن ســـــــــيارته و عنـــــــــدتا ســـــــــمع صـــــــــوت شـــــــــ ارتم ،  خـــــــــل فوجـــــــــد عصـــــــــام وتشـــــــــام   

 فوقف بينهما تاتفا : في ايه ، ايه اللي حصل 

قبــــــــل أن ي يبــــــــا اســــــــتوقفه رؤيــــــــة لــــــــوجي تقــــــــف فــــــــي نافــــــــ ة ح رتهــــــــا تبكــــــــي ، امــــــــا محاســــــــن فكانــــــــت 
نهــــــــا ســــــــمعت نــــــــدى تصــــــــرخ متصــــــــلبة فــــــــي مكانهــــــــا ال تفهــــــــم مــــــــا الــــــــ   حــــــــدث ، كــــــــل مــــــــا تعلمــــــــه ا

 وتنا   عليها ، لكنها ت هل السبب و خرجت فلم ت دتا 

ــــــة  ــــــي غرف ــــــداخل واســــــرع ال ــــــي ال ــــــوة مــــــن ذراعيهمــــــا و  فعهــــــم ال جــــــ ب حــــــازم تشــــــام وعصــــــام بكــــــل ق
 لوجي ليسألها  : في ايه يا لوجي يا حبيبتي 

ــــــــدى وتــــــــي ضــــــــربته وكــــــــان عــــــــاي   ــــــــوجي وتــــــــي تبكــــــــي : انكــــــــل تشــــــــام كــــــــان بي عــــــــق لمــــــــي  ن ر ت ل
 بها وانكل عصام ضربه وانا خايفة مي  ندى ت عل ومت يش تاني يضر 

تــــــــدرها حــــــــازم وتوجــــــــه لبــــــــاب الغرفــــــــة و نــــــــا   محاســــــــن ، بينمــــــــا اليــــــــ ا   صــــــــوت شــــــــ ارتم عاليــــــــا ، 
 خلـــــــت  محاســـــــن لغرفـــــــة لـــــــوجي فوجـــــــه حـــــــازم لهـــــــا كالمـــــــه : خليكـــــــي مـــــــع لـــــــوجي  لـــــــوقتي لحـــــــد مـــــــا 

 تهدى 
 مش حتكون زعالنة و حتي ي تاني ثم قا  للوجي : متعيطيش يا حبيبتي ، مي  ندى 

 

ثـــــــم توجـــــــه بضـــــــيق وعصـــــــبية الـــــــي تشـــــــام، نـــــــ   و وقـــــــف أمامـــــــه  تاتفـــــــا فيـــــــه: انـــــــت ايـــــــه اللـــــــي جابـــــــك 
 وأنِت عارف ان مفيش حد في البيت 

 تشام : اما  لوجي و ا ا محاسن  و  ايه 

ــــــــاو   ــــــــت ن ــــــــا عــــــــارف كــــــــوي  او  ان ــــــــت حتســــــــتعبط ان ــــــــم ر  بعصــــــــبية : ان امســــــــك حــــــــازم بقميصــــــــه ث
 من يوم ما شفت ندى في الحفلة علي ايه 

 ثم اتبع : ز  ما انا متأكد ان اسم ندى مشرف في االجندة اياتا 

ضــــــرب عصـــــــام يـــــــد  فـــــــي الكرســـــــي المقابـــــــل لـــــــه وقــــــد فهـــــــم معنـــــــي كالمـــــــه ثـــــــم وجـــــــه كالمـــــــه لهشـــــــام : 
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 عمر  ابدا ما حتنضف 

ــــــــ ــــــــا بقي ــــــــوا ماليكــــــــة ب ناحــــــــات وان ــــــــوقتي حتعمل ــــــــتم  ل ــــــــنهم و ر  : أن ت زفــــــــر تشــــــــام وتــــــــو يســــــــ ر م
 الوحش اللي فيكم 

ثــــــم زفــــــر و اكمــــــل : علــــــي العمــــــوم  للمــــــرة التانيــــــة يــــــا حــــــازم انــــــا كنــــــت جايــــــة اتكلــــــم معاتــــــا مــــــش اكتــــــر 
اقـــــــوم اخـــــــد رقـــــــم تليفونهـــــــا ، انمـــــــا تـــــــي  ه، وكنـــــــت فـــــــاكر انهـــــــا حتـــــــر  عليـــــــا والكـــــــالم ي يـــــــب بعضـــــــ

ـــــــي خال ـــــــي عليهـــــــا ،    الل ـــــــة ونرف تن ـــــــي شـــــــدتها مـــــــن  راعهـــــــا والباشـــــــا حـــــــب يعمـــــــل فيهـــــــاطلعـــــــت غبي  ن
 مها اترقلي  راح ضربني قد

حــــــاو  اصـــــــالح تيئتـــــــه وتــــــو يت ـــــــه لبـــــــاب ال ـــــــروج و تــــــابع : لـــــــو واحـــــــد فــــــيكم حـــــــاطط عينـــــــه عليهـــــــا 
 يقو  ، احنا مش حنموت بعض علي    ، مش مستهلة يعني 

 ثم استدار و أكمل : انا ماشي

  خــــــرج مت هــــــا الــــــي ســــــيارته ركبهــــــا بعصــــــبية وتــــــو يقــــــو  فــــــي نفســــــه : ماشــــــي يــــــا نــــــدى يــــــا بنــــــت عمــــــا 
 عبد الدايم بتعملي عليا انا شريفة 

 ضرب بيد  في ع لة القيا ة و لم يكن ير  أمامه سو  اللح ة التي سير  فيها الصفعة 

 

**** 

جلـــــــــ  حـــــــــازم صـــــــــامتا وقـــــــــد امتلـــــــــئ بالضـــــــــيق ، بينمـــــــــا ن لـــــــــت  ا ا محاســـــــــن وتـــــــــي تقـــــــــو  : لـــــــــوجي 
 نامت

 ثم تابعت وتي تن ر لعصام  : تو ايه اللي حصل يا ابني   
 صام كف بكف و ر  : واهلل ما عارف ضرب ع

 ثم تنهد وقا  لها : لما ت ي ندى ابقي اسأليها الني فعال مش عارف 

 تيها علي المكتب اعقب حازم : اعمليلي قهوة انا وعصام وت
 محاسن : حاضر 

توجهــــــــا إلــــــــي المكتــــــــب وجلــــــــ  حــــــــازم وتــــــــو يفكــــــــر و قــــــــد شــــــــر  بعيــــــــدا ثــــــــم عقــــــــب : مــــــــش عــــــــارف 
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ــــــــي تشــــــــام واختــــــــه ، ــــــــه ف ب ــــــــد شــــــــكلي مــــــــش حــــــــاعرف اســــــــافر فرنســــــــا وال اخــــــــد خطــــــــوة  اعمــــــــل اي
 جديدة  في حياتي و ال اخلص منهم

 ر  عصام باستغراب : أنِت ناو  تسافر تاني 

 حازم : ما    الموضوع اللي كنت عاي   فيه 
 ثم اتبع : انت عارف ان جوليا مش عاي ة تعيش في مصر 

ــــــــيش فــــــــي فر  ــــــــِت نــــــــاو  تع ــــــــي ذتــــــــو  و ر  بحــــــــدة : أن ــــــــف عصــــــــام ف نســــــــا علــــــــي طــــــــو  وتصــــــــفي وق
 الشركة تنا ، كل    علشان جوليا 

ــــــدين مــــــا نيــــــرة  ــــــاو  ات وزتــــــا ، وبع ــــــا ون ــــــي بحــــــب جولي ــــــت عــــــارف ان ــــــا ان ــــــه و ر  : م ــــــف حــــــازم قبالت وق
 ات وزت وعايشة حياتها 

عصـــــــــام : طـــــــــب ولـــــــــوجي حتعمـــــــــل ايـــــــــه فـــــــــي بنتـــــــــك ، حتســـــــــيبها لمامتـــــــــك تربيهـــــــــا كأنهـــــــــا يتيمـــــــــة االم 
 تي مش فارقة معا  كد  واالب ، طب كنت بت لف ليه لما 

 حازم بحدة : انت ناو  تطلع عقد  عليا ، انا اصال مش ناقصك 

عصــــــام : ال يــــــا ســــــيد  انـــــــا ماشــــــي قبــــــل مـــــــا ي رالــــــي حاجــــــة فــــــي البيـــــــت    ، بــــــ  حاقولــــــك حاجـــــــة 
ــــــبص فــــــي وشــــــك  ــــــوجي مــــــش طايقــــــة ت ــــــت ل ــــــو القي ــــــوم ل ــــــل مــــــا امشــــــي ، اوعــــــي ت عــــــل فــــــي ي واحــــــدة قب

بنتــــــــي وحشــــــــة ، افتكــــــــر بــــــــ  قــــــــد ايــــــــه انــــــــت كنــــــــت انــــــــاني و وال وش نيــــــــرة ، اوعــــــــي ســــــــاعتها تقــــــــو  
 مش بتفكر اال في نفسك 

بئ بهتـــــــاف حـــــــازم فـــــــي محاولـــــــة منـــــــه ليســـــــتوقفه ،  خلـــــــت فريـــــــدة و اخـــــــرج عصـــــــام مســـــــرعا غيـــــــر عـــــــ
 ت انهار ة اسألت بحدة : تي ندى ج

حـــــــازم برأســـــــه وتـــــــو يشـــــــير لهـــــــا بـــــــال لوس قـــــــارال ببـــــــالغ الضـــــــيق : مامـــــــا ، انـــــــا شـــــــايف اننـــــــا الزم  اأومـــــــ
 ن وجو تا من االو  كان غلط إاقش موضوع ندى    ، و اعتقد نن

جلســـــــــت فريـــــــــدة و وضـــــــــعت قـــــــــدم فـــــــــوق قـــــــــدم و ر ت : صـــــــــح يـــــــــا حـــــــــازم ، بـــــــــ   ن اوان تصـــــــــليح 
 الغلط    
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 تتفت نيفين : طب افتحي الباب طيب أنِت قافلة عليكي ليه 

 ر ت ندى بعصبية : يوووووووو يا نيفين قولتلك سبيني لوحد  شوية 

 نيفين : بابا وماما قلقانين عليكي  ، طب ايه اللي حصل 

 ندى : انا حاطلع  لوقتي يا نيفين ب  سبيني شوية 

ــــــد بشــــــدة ان تتــــــر  عملهــــــا ولكنهــــــا كلمــــــا  ــــــه ، تري ــــــ   يســــــتوجب عليهــــــا فعل ــــــا ال ــــــدى تفكــــــر م ــــــت ن ظل
تـــــــ كرت لــــــــوجي وتــــــــي ت ــــــــر  نحوتــــــــا وتعانقهــــــــا شــــــــعرت بــــــــااللم كانــــــــت تقــــــــو  فــــــــي نفســــــــها : ب ــــــــد 

 ارة في البيت    لوجي خس
 

بينمــــــــا كانــــــــت نــــــــدى شــــــــار ة فــــــــي غرفتهــــــــا ، كــــــــان والــــــــدتا يحــــــــاو  أن يفهــــــــم تــــــــل أصــــــــحاب تــــــــ ا 
ـــــــــ تــــــــم المعنيــــــــون بمــــــــا حملــــــــه الماضــــــــي أم أنــــــــه م ــــــــر  تشــــــــابه  ـــــــــ منــــــــ   رفعــــــــت الصــــــــاو  ـ المنــــــــ   ـ
باالســـــــــماء ، الشــــــــــ ص الوحيــــــــــد القــــــــــا ر علـــــــــي اجابــــــــــة تــــــــــ ا الســــــــــؤا  تـــــــــو أحــــــــــالم و لكــــــــــن تــــــــــل 

 تأثر السالمة و الصمت كما اعتا ت عام أم س 27ست يب بعد 
قارلــــــــة  : قاطعــــــــه مــــــــن شــــــــرو   صــــــــوت نــــــــدى و التــــــــي كانــــــــت قــــــــد قــــــــررت أن تهــــــــاتف منــــــــ   لــــــــوجي 

 السالم عليكم 

 وعليكم السالم ، انسة ندى   :كان حازم تو الم اور للتليفون فر  

 ندى : ايوة ، ممكن اكلم مدام فريدة لو سمحت 

ــــــــــ رلك عــــــــــن ــــــــــي حصــــــــــل ، ب ــــــــــد تشــــــــــام مكــــــــــنش يقصــــــــــد  حــــــــــازم : طــــــــــب ممكــــــــــن االو  ، اعت الل
يضـــــــايقك تــــــــي طريقتـــــــه كــــــــد  مــــــــع النـــــــاس ، بــــــــ  انــــــــا اســـــــف علــــــــي اللــــــــي حصـــــــل وارجــــــــوكي تقبلــــــــي 

 اعت ار 

 لم يثنيها ما قاله و اعا ت طلبها : ممكن اكلم مدام فريدة 

ـــــــد ، فاضـــــــطر حـــــــازم  ـــــــدة انهـــــــا ال تري ـــــــد التحـــــــدث اليهـــــــا ، فاشـــــــارت فري ـــــــه انهـــــــا تري اشـــــــار حـــــــازم لوالدت
 لها اقارال : ب  تي لسه مرجعتش في حاجة تحبي ابلغهللك ب 

ـــــــوجي  ـــــــو عـــــــاي ة ل ـــــــاني ، ول ـــــــوجي ت ـــــــدر اجـــــــي لل ـــــــش حاق ـــــــي م ـــــــوة حضـــــــرتك بلغهـــــــا ان ـــــــدى بحـــــــ م : اي ن
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  ي الدار يتحفظ ممكن ت

ـــــــا  ـــــــدى ان ـــــــدتا ر  : طـــــــب يـــــــا مـــــــي  ن ـــــــه صـــــــدم و عن ـــــــنف  القـــــــرار اال ان رغـــــــم أن حـــــــازم كـــــــان يفكـــــــر ب
فــــــــي لــــــــوجي ، قــــــــرار ز     مــــــــش ســــــــهل تقبلــــــــه ،    مــــــــتفهم قــــــــرار  بــــــــ  احنــــــــا االو  الزم نفكــــــــر 

ــــــومي فعــــــال  تاخــــــد  القــــــرار  ــــــاني ، تق ــــــك مت ــــــيش ت ــــــت خايفــــــة ان ــــــن ســــــاعة مــــــا مشــــــيتي وكان عيطــــــت م
   

ــــــي  ــــــو فعــــــال تحفــــــيظ لــــــوجي القــــــران فــــــارق معــــــاكم فالــــــدار موجــــــو ة ، مــــــع ان ــــــا اســــــتاذ حــــــازم ل نــــــدى : ي
 علي االزعاج  مش شايفة    ، لكن علي كل حا  القرار قراركم و انا اللي اسفة

 

أغلقـــــــت نـــــــدى الهـــــــاتف بينمـــــــا التفـــــــت حـــــــازم لفريـــــــدة قـــــــارال بضـــــــيق : كـــــــوي  جـــــــت منهـــــــا ، بـــــــ  أنـــــــا 
 خايف لوجي ت عل 

ر ت فريــــــــدة ببــــــــرو  : كــــــــد  احســــــــن يــــــــا حــــــــازم و لــــــــو علــــــــي لــــــــوجي حتنســــــــي بعــــــــد اســــــــبوع او اتنــــــــين 
 بالكتير و خالج 

**** 
 

 كانت ندى ت ل  ح ينة علي سريرتا بينما  خلت عليها 

 ن سارلة : ايه يا نا و وحدووووووووووو نيفي

 ندى : ايه يا نيفين عاوزة حاجة 

ـــــــك مصـــــــدومة  ـــــــِت مـــــــش عـــــــاي ة تقـــــــوليلي حاجـــــــة وكأن ـــــــوجي وأن ـــــــد مـــــــيال  ل ـــــــوم عي ـــــــِت مـــــــن ي نيفـــــــين : أن
 وساكتة كد  ممكن بقي اعرف في ايه 

 ندى : ابدا أنِت اللي كان عند  امتحان ومعرفناش نتكلم 

 نيفين : طب ا يني خلصت اتو ممكن تحكيلي بقي ايه اللي حصل 

ــــــوم عيــــــد المــــــيال  الــــــي لح ــــــة خروجهــــــا  ــــــدى تحكــــــي لنيفــــــين كــــــل شــــــئ مــــــن لح ــــــة  خولهــــــا ي بــــــدأت ن
 وتي ال تعلم من ال   قام بلكم تشام 
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زفـــــــرت نيفـــــــين وتـــــــي تقـــــــو  : ي ربيـــــــت كـــــــد  يـــــــا شـــــــي ة اللـــــــي اســـــــمه تشـــــــام    ن ف نـــــــي علـــــــي فكـــــــرة 
 ش جبنة اعملك معايا انا حاعملي سندوت

 كلمت معاكي تندى وتي تضحك : تصدقي ان انا غلطانة اني ا

ــــــــة نرف ت ــــــــينيفــــــــين : مــــــــش كفاي ــــــــ  كون ــــــــة صــــــــحيح ب ــــــــة ، عمومــــــــا تشــــــــام    حــــــــد زبال ــــــــا جعان ــــــــي وان  هن
مســـــــــتنيكي فـــــــــي جنينـــــــــة الفـــــــــيال وتـــــــــو عـــــــــارف ان  ا ا محاســـــــــن ولـــــــــوجي جـــــــــو     معنـــــــــا  انـــــــــه كـــــــــان 

 ناو  علي است راف مش اكتر من كد  

 دى : وانا حاستني لالكتر من كد  ال وكان عاي ني اساعد  علشان يحفظ قران ن

 نيفين : حقيقي ربنا يقو  ايمانه ، ب  تعرفي انا لوجي صعبانةعليا قو 

ــــــــدة مــــــــش  ــــــــي عارفــــــــة كــــــــوي  ان فري ــــــــا كمــــــــان خصوصــــــــا ان ــــــــدى بحــــــــ ن وتــــــــي تقــــــــو  : وان تنهــــــــدت ن
 وقتي صدقت  لا انها م ةبها الدار تاني ، انا اصال متأكديت 

                                          **** 

 مما رأ   تع بلكنه  ات ه حازم في الصباح الي غرفة لوجي لالطمئنان عليها و

 حازم : صباح ال ير يا لولو 

 لوجي : صباح النور يا بابي 

 حازم : أنِت بتعملي ايه يا لوجي 

 لوجي : انا باحفظ ساندى القران اصلها عندتا حلقة معايا  لوقتي 

 حازم وتو مبتسما : أنِت عاي ة تبقي محف ة 

لـــــوجي : أنـــــا عـــــاي ة ابقـــــي ز  مـــــي  نـــــدى ، تـــــي قـــــالتلي لـــــو حف ـــــت القـــــران كلـــــه يـــــوم لمـــــا نـــــروح انـــــا 
 وانت عند ربنا حتلب  تاج جميل او  اسمه تاج الوقار 

 لضيق : أنِت بتحبي مي  ندى او  كد حازم وقد بد  عليه بعض ا

 لوجي : او  او  خالص جدا 

 حازم مبتسما : او  او  خالص جدا طب وبابي مفيش واحدة او  او خالص او جدا 

 لوجي : ما انا بحبك برضو يا بابي مع انك حتسبني وتسافر 
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 حازم : مين اللي قالك كد  

 زت انكل أشرفلوجي : مش انت حتت وز انط جوليا ز  ما مامي ات و 

 سيبك يا لوجي ، اال  لوقتي علشان عندى شغل احازم : ال عمر  ما ح

 في طريق خروجه نا    ا ا محاسن وتو يسألها 

 حازم : معاكي تليفون ندى 

 محاسن : ايوة 

 حازم : طب عاي   
 

ــــــه  ــــــه و يفكــــــر بمــــــا فعلت ــــــا قالت ــــــوجي و م ــــــق يفكــــــر بكلمــــــات ل ات ــــــه حــــــازم لشــــــركته و ظــــــل طــــــوا  الطري
ـــــــا وال ـــــــد م ـــــــاخر و تقلي ـــــــن أجـــــــل التف ـــــــف أقـــــــدمت عليهـــــــا ، م ـــــــي خطـــــــوة ال يفهـــــــم كي ـــــــدمت عل ـــــــه ، أق دت

ـــــــوجي  ـــــــاة ل ـــــــدى مـــــــن حي ـــــــر فـــــــي العواقـــــــب ، ي ـــــــب أن ت ـــــــرج ن فعلتـــــــه بســـــــمة مـــــــع طفلهـــــــا  ون التفكي
ــــــــابع ،  ــــــــأثر  ور المت ــــــــن يصــــــــمت و ي ــــــــدو أن حــــــــازم ل ــــــــف ، يب ــــــــأثرت بهــــــــا و لكــــــــن كي ــــــــدما ت خاصــــــــة بع

 يبدأ ؟؟؟؟؟ بات ل اما عليه التدخل ، لكن من أين

   وقــــــف أمــــــام مكتبــــــه وتــــــو يقــــــو  : ايــــــه و ات ــــــه حــــــازم لمكتــــــب عصــــــام الــــــ   بــــــد  غيــــــر مهــــــتم لوجــــــ
 يا عم حتعمل عليا زعالن

ن ـــــــر عصـــــــام لحـــــــازم ثـــــــم اكمـــــــل مـــــــا فـــــــي يـــــــد  ، زفـــــــر حـــــــازم وتـــــــو ي لـــــــ  أمامـــــــه وقـــــــد بـــــــد  عليهـــــــا 
 الضيق فسأله عصام : برضو موضوع جوليا  

 حازم : ال لوجي 
 زفر فشعر عصام بضيقه و سأ  : ايه اللي حصل 

ســــــر  حـــــــازم ماحــــــدث لنهايتـــــــه و كأنــــــه ينت ـــــــر مــــــن عصـــــــام ر  اخــــــ  عصـــــــام يفكــــــر وتـــــــو ال يعلــــــم بمـــــــا 
 ينصحه ثم سأ  : طب انت عاي  ندى متسبش لوجي و ال عاي تا تسيبها

 حازم : مش عارف ، انا فعال محتار

 عصام : و جوليا سبب الحيرة طبعا   
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 ، عاي  الحق ، نيرة حازم : ال 

ضــــــــرب عصــــــــام يــــــــد  بالمكتــــــــب و ر   : طــــــــب و اهلل مــــــــا فهــــــــم منــــــــك حاجــــــــة ،انــــــــت مشــــــــكلتك مــــــــع 
ــــــــرة بمسلســــــــل حــــــــريم حــــــــازم  ــــــــدى وال ني ــــــــا وال ن ــــــــدة وال جولي ــــــــط فري ــــــــوجي وال ان ــــــــع ل ــــــــال بط م مــــــــين ب

 اللي انت عايش لي فيه   

، ن ــــــر لكــــــه مــــــن ضــــــيق ثــــــم زفــــــر وكأنــــــه ي ــــــرج مــــــن صــــــدر  تــــــم ســــــنوات يتمضــــــحك حــــــازم رغــــــم مــــــا 
 له عصام مرة اخر  وتو يقو  : للدرجة    يا حازم 

 حازم : للدرجة    واكتر 

 عصام: طب ايه اللي خانقك كد  ، نيرة وال جوليا 

 حازم : ال ب د نيرة 

 عصام : انت لسه بتحبها 

 حازم : عصام انت اخر واحد تسأ  السؤا     

ــــــي الكرســــــي وكأنــــــه ي ــــــوراء ثــــــم مــــــا  الــــــي ال لــــــف وتــــــو يســــــند رأســــــه ال عــــــو  بشــــــريط الــــــ كريات الــــــي ال
قـــــــارال : انـــــــا عمـــــــر  مـــــــا حبيـــــــت نيـــــــرة ، نيـــــــرة بالنســـــــبة ليـــــــا كانـــــــت تـــــــوب الشـــــــلة ، كنـــــــت حاســـــــ  ان 
مفــــــيش واحـــــــد فـــــــي الشـــــــلة اال وعينـــــــه عليهـــــــا كـــــــان نفســــــي انـــــــا اللـــــــي اخـــــــدتا ، كنـــــــت مبهـــــــور ب رأتهـــــــا 

ي تها اللـــــــــي مـــــــــش بيهمهـــــــــا حـــــــــد وتـــــــــي بتعملهـــــــــا، كنـــــــــت حاســـــــــ  ان حيـــــــــاتي معاتـــــــــا حتبقـــــــــاوتصـــــــــرف
 فريش ومفيش مشاكل ن رج نسهر نرقص ، لكن الحقيقة مكنتش كد  

لـــــــم يكـــــــن عصـــــــام بحاجـــــــة الن يســـــــمع كلمـــــــات حـــــــازم فمـــــــا كـــــــان يحكيـــــــه كـــــــان يعلمـــــــه و لكنـــــــه يعلـــــــم 
حـــــــازم جيـــــــدا فـــــــر  : لكـــــــن فـــــــي االخـــــــر أنـــــــت و نيـــــــرة بتمثلـــــــوا كـــــــوي  ، مطلقـــــــين بـــــــ  نـــــــاس شـــــــيك و 

 تمين ب صوج لوجي اقدام الناس اصحاب و متف

 ح ينا: لوجي ، أكبر غلطة حصلت في حياتي ر  حازم 
 وقف عصام تاتفا ببالغ ضيقه : غلطة ، لوجي تي اللي غلطة 

وقـــــــف حـــــــازم قبالتـــــــه و ر  : مـــــــش قصـــــــد  غلطـــــــة إنـــــــي مـــــــش عاي اتـــــــا ، أنمـــــــا لـــــــوجي كانـــــــت تســـــــتاتل 
 أب و أم غيرنا 
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ـــــــه ثـــــــم أكمـــــــل حـــــــازم : عـــــــارف يـــــــا  ـــــــ  ، ات ـــــــه عصـــــــام لـــــــي ل  قبالت ثـــــــم زفـــــــر مـــــــرة اخـــــــر  ثـــــــم جل
ــــــوم مــــــاعصــــــ ــــــالي مــــــن ي ــــــا واخــــــد ب ــــــه ومــــــش حاكــــــدب عليــــــك  ام ان ــــــوجي في ــــــر اللــــــي ل رجعــــــت مــــــن التغيي

قــــــران مــــــع نــــــدى ، بــــــ  ب عــــــل لمــــــا  راانــــــا مبســــــوط بلــــــوجي مــــــن جوايــــــا ، بفــــــرح او  لمــــــا اســــــمعها بتقــــــ
ــــــــا كــــــــان حيعلمهلهــــــــا ، علمتهــــــــا  ــــــــا حــــــــد فين ــــــــوجي حاجــــــــة عمــــــــر م ــــــــابص لنفســــــــي ، نــــــــدى علمــــــــت ل ب

ســـــــنة وعمـــــــر  مـــــــا صـــــــليت ، و لـــــــوجي اللـــــــي  30نـــــــدى تحـــــــب ربنـــــــا و ت ـــــــاف مـــــــن ربنـــــــا انـــــــا ابوتـــــــا ع
ــــــــوجي ،  6عنــــــــدتا  ــــــــا فعــــــــال خــــــــايف علــــــــي ل ــــــــدى شــــــــقلبت حياتهــــــــا ، و أن ســــــــنين اتعلمــــــــت تصــــــــلي ، ن

نفســــــــي نــــــــدى تفضــــــــل و خــــــــايف مــــــــن وجو تــــــــا و لــــــــو نــــــــدى اســــــــتمرت فــــــــي حيــــــــاة لــــــــوجي و بعــــــــدتا 
 خرجت ، ايه اللي ممكن يحصل للوجي ساعتها 

 بتاعتها  عصام : طب ما تعرض عليها تبقي المربية

 ينفعش احازم : مع كل اسف م

 عصام : ليه 

 حازم : علشان ندى  كتورة صيدالنية مينفعش تبقي مربية في بيت 

عصـــــــــام : و اهلل مـــــــــا عـــــــــارف اقولـــــــــك ايـــــــــه ، بـــــــــ  اصـــــــــال نـــــــــدى بعـــــــــد مـــــــــا تشـــــــــام ال فـــــــــت ضـــــــــايقها 
 حترضي تي ي من اساسه  

وجي تحتـــــــك باالطفــــــــا  حـــــــازم : تـــــــي قالـــــــت لــــــــوجي تكمـــــــل فـــــــي الــــــــدار و مامـــــــا طبعـــــــا رافضــــــــة إن لـــــــ
 ألنها حفيدة رفعت الصاو  

 عصام : طب و العمل 
 حازم : برضو معرفش 

ــــــــي مصــــــــلحتها ، و  ــــــــوجي و  ور عل ــــــــدة تــــــــانم ، ارضــــــــي ل عصــــــــام : عــــــــاي  رأيــــــــي ، مــــــــع احترامــــــــي لفري
تبعـــــــدتش عنهــــــــا ، بـــــــ  و يهــــــــا الـــــــدار و خــــــــالج ، الـــــــو مصـــــــلحتها مــــــــع نـــــــدى يبقــــــــي خلـــــــي لــــــــوجي م

 علي االقل ندى مش حيكون لها تأثير ز  البيت 
 حازم بتر   : تفتكر 
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(7) 
 

 
جلســــــــت كعا تهــــــــا تتــــــــابع اعالنــــــــات الوظــــــــارف علــــــــي االنترنــــــــت ، ات هــــــــت نــــــــدى لت اورتــــــــا ال لــــــــوس 

 فسألت نيفين: أنِت ليه كلمتي بابا لوجي امبارح كد  

 ندى : كلمته ازا  يعني 

 نيفين : حاسة انك بتقفشي او  من غير ما تد  فرصة للي قدامك 

ــــــــوجي ور ت     ،  اتــــــــااولهــــــــم باب نــــــــدى و تــــــــي ت فــــــــر : اصــــــــلك مشــــــــوفتيهومش فــــــــي عيــــــــد مــــــــيال  ل
ـــــــة مـــــــع طل ـــــــرقص فـــــــي الحفل ـــــــتح ال قتـــــــه و كأنـــــــه مت وزتـــــــا امبـــــــارح ال و  جوزتـــــــا واقـــــــف عـــــــا   ي   افت

ـــــــ رقـــــــص ومتعـــــــرفيش مـــــــرات مـــــــين مـــــــع مـــــــين  ضـــــــحك و و  ارال اســـــــتثناء تـــــــوال فـــــــارق معـــــــا  ، كلهـــــــم ب
 تيصه 

ــــــــوجي  تنهــــــــدت و اتبعــــــــت : ب ــــــــد ، خايفــــــــة افــــــــتح ســــــــكة الكــــــــالم م ــــــــر  كــــــــالم حتــــــــي لــــــــو ي ــــــــص ل
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ــــــــن شــــــــرتم  ــــــــا م ــــــــا ين ين ــــــــة    ربن ــــــــة والنوعي ــــــــي حدوت ــــــــوة ف ــــــــي غن ــــــــب لكلمــــــــة ف ــــــــي الموضــــــــوع قل االق
 ويبعدنا عنهم وب  

 نيفين : يعني أنِت خالج نويتي تسيبي بيت رفعت الصاو  

 ضحكت ندى و ر ت : مش مالح ة ب د ان االسم    عامل قلق 

ـــــــين رفعـــــــت  ـــــــ  م ـــــــو أحـــــــالم ب ـــــــة بعمت ـــــــي عالق ـــــــا حاســـــــة ان الموضـــــــوع ل ـــــــت الصـــــــاو  ، ان نيفـــــــين : رفع
 الصاو     اهلل اعلم 

حـــــــوارتم مـــــــع بعـــــــض وانـــــــا نـــــــدى : انـــــــا ســـــــألت مامـــــــا وقـــــــالتلي مفـــــــيش حاجـــــــة مـــــــع انـــــــي كنـــــــت ســـــــامعة 
 رايحة عند التليفون 

 نيفين : مش عمتو كانت مت وزة قبل عمو طارق يمكن كان جوز عمتو 

 ندى : ال عمتو جوزتا االوالني كان اسمه توفيق ومات وبعد كد  ات وزت عمو طارق 

 نيفين وقد رسمت ن رة المفتش كرومبو : يمكن توفيق    تو رفعت الصاو  

ــــــــ ــــــــدى وتــــــــي تضــــــــحك : ي ــــــــي فتكــــــــات    حتلحســــــــلك ن ــــــــي بتقريهــــــــا عل ــــــــي القصــــــــص الل ــــــــي بطل ا بنت
 م ك 

 نيفين : وانا لقيت حاجة اعملها بعد ما خلصت الكلية وقلت ال وبعدين بتحصل يا ندى 

 ندى : بتحصل ان توفيق يطلع رفعت 

مـــــــن عشـــــــرين ســـــــنة  هنيفـــــــين : ايـــــــوة عارفـــــــة وحـــــــازم يطلـــــــع اصـــــــال ابـــــــن عمتـــــــك وفريـــــــدة تـــــــانم اخدتـــــــ
ـــــــد ـــــــت بت ـــــــك كان ـــــــه وبعـــــــدين  مـــــــوعهم تنهمـــــــر ووعمت ـــــــه طـــــــو  الســـــــنين    وبعـــــــدين لقيت ر مـــــــتنه ور علي

 ------بعدين  تنهمر جامد يعني و

ـــــــ ـــــــي وتـــــــي تقـــــــ فها باحـــــــد  الوســـــــارد دىقاطعتهـــــــا ن ـــــــت مـــــــن  تاتفـــــــة مـــــــن فيلمهـــــــا العرب ـــــــا ب : غـــــــور  ي
 تنا 

 

**** 

، سيؤلمه جدا أن يقابل  الت ا  الصفعة مؤلمة ،ألمها يكمن في  اخله ، في اكثر شئ ي شا  تشام طيلة حياته
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والو  مرة فتاة محترمة بالفعل ، فكل الفتايات مثل نيرة او تك ا تربي ، تك ا كانت تبرر والدته كل يوم 
تصرفات اخته ، نيرة تلب  مثل كل البنات ، تتصرف مثل كل البنات ، حتي انها ت طئ مثل كل البنات ، كان 

رفات مثل كل البنات ، طيلة حياته يبح  عن اق ر البنات عليه ان يقبل تصرفات اخته النها ببساطة تص
ويتعامل معاتم حتي يقنع نفسه ان بالفعل كل البنات تك ا، حتي لو كانت متدينة فتدينها ما تو اال غطاء 

لتصرفاتها السيئة ، لكن ماذا لو ان ندى ليست مثل نيرة ، ماذا لو قابل تشام الفتاة التي ال تلب  مثل اخته 
 ف او ت طئ مثلهااو تتصر 

 ن ر الي اسم ندى ثم قا  في نفسه : ندى تي نيرة ونيرة تي ندى ، برضاتا او غصب عنها 

 

**** 
ظــــــل حـــــــازم يفكـــــــر بكــــــالم عصـــــــام و بعـــــــد جـــــــ ب و شــــــد ، قـــــــرر أن تســـــــتمر نــــــدى إلـــــــي جـــــــوار لـــــــوجي 
، لـــــــم يـــــــدر  لمـــــــا أشـــــــعر  تـــــــ ا القـــــــرار بالراحـــــــة و أمـــــــام عنـــــــا  نـــــــدى لـــــــم يكـــــــن أمامـــــــه ســـــــوى المثـــــــو  
لرغبتهــــــا ، إذا ســـــــتكمل لـــــــوجي مـــــــا بــــــدأت مـــــــع نـــــــدى و لكـــــــن فـــــــي الــــــدار التـــــــي تعمـــــــل بهـــــــا ، أمســـــــك 

 بهاتفه و قرر أن يهاتف ندى ، وقد قرر البدء بالسالم عليكم بد  الو 

 ر ت ندى : وعليكم السالم مين يا فندم 

 حازم : اكلم انسة ندى لو سمحتي 

 ندى و تي ت فر : ايوة يا استاذ حازم يا تر  حضرتك حتبلغني بقرار  
حـــــــازم : ايـــــــوة ، بـــــــ  فـــــــي حاجـــــــة مهمـــــــة أنـــــــا عـــــــاي  أوضـــــــحهالك ، مـــــــش ســـــــهل علـــــــي لـــــــوجي أنهـــــــا 

 طمن عليها تتروح الدار ، لكن أنا فكرت أنها لو معاكي فأنا حأكون م
 ندى بترقب : يعني حضرتك قررت أنها ت ي الدار 

 ------------حازم : ايوة ، ب  
ــــــــ  ، مــــــــش مهــــــــم أ  بــــــــ  المهــــــــم أنهــــــــا جايــــــــة ، ألــــــــف شــــــــكر يــــــــا  رغمــــــــا عنهــــــــا ر ت بســــــــعا ة : ب
أســـــتاذ حـــــازم ب ـــــد ب ـــــد ، ألـــــف شـــــكر لـــــم يعــــــرف حـــــازم بمـــــا يـــــر  ، لكنـــــه شـــــعر براحـــــة أكبـــــر حينمــــــا 
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 طب ممكن أكمل  شعر أنها تحب لوجي ، فتنهد و أكمل :
 ندى بحرج :  سفة ، أتفضل 

ـــــــي أنـــــــا وافقـــــــت ألنهـــــــا متعلقـــــــة بيكـــــــي و  ـــــــوجي ، يعن ـــــــ  حضـــــــرتك المســـــــئولة قـــــــدامي عـــــــن ل حـــــــازم : ب
 عاي ة تكمل معاكي و حضرتك رافضة تي ي ، فأرجوكي ت لي بالك منها كوي  

 نــــــــدى : حاضــــــــر ، إن شــــــــاء لــــــــوجي حتكــــــــون مبســــــــوطة معانــــــــا ، بلــــــــغ شــــــــكر  لمــــــــدام فريــــــــدة ، ســــــــالم
 عليكم 

ر  الســــــــالم و أغلــــــــق الهــــــــاتف و ات ــــــــه للشــــــــرفة ، ظــــــــل يفكــــــــر كثيــــــــرا بمكالمــــــــة نــــــــدى و طريقتهــــــــا و 
جوليــــــــا و ســــــــفر  و زواجــــــــه و أنهــــــــا أفضــــــــل شــــــــ ص ممكــــــــن أن يربــــــــي لــــــــوجي و لكــــــــن كيــــــــف ، لكــــــــن 

 أخيرا أطلت فكرة !!!
 

**** 
غــــــــا ر عصــــــــام و بطريقــــــــه كــــــــان يفكــــــــر بكــــــــل كلمــــــــة قالهــــــــا حــــــــازم بشــــــــأن نيــــــــرة ، كــــــــل كلمــــــــة كانــــــــت 
ت تـــــــرق عقلـــــــه و قلبـــــــه و ت يـــــــد ضـــــــيقه ، ثمـــــــة أشـــــــياء لـــــــو عرفهـــــــا حـــــــازم النقلبـــــــت حياتـــــــه رأســـــــا علـــــــي 
عقــــــب ، لكــــــن كتمانهــــــا علــــــي صــــــديق عمــــــر  أولــــــي ، ثــــــم أطلــــــت صــــــورة نــــــدى ثــــــم صــــــورة لــــــوجي التــــــي  

 –الد  و والدته ثم صورتها تي تلك الفتاة التي كلما رأتا باتت تأرقه ثم صورة و 
 

**** 
ـــــــه ضـــــــغط علـــــــي المكـــــــابح فـــــــي اللح ـــــــة  ـــــــرتطم بأحـــــــد  الســـــــيارات ، لكن و مـــــــن شـــــــدة شـــــــرو   كـــــــا  ي

 االخيرة و ارتطم وجهه تو ، رفع رأسه بينما تتف فيه أحدتم : مش تحاسب يا عم 
 فر  تاتفا : أنا  سف

 ال تفا   الشرو  ثم أعا  تشغيل سيارته ، ليكمل طريقه محاو 
 



 

 
 

90 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

**** 
 استوقفته و تو يصعد الدرج لغرفة لوجي تاتفة : أنت كلمت ندى انهار ة 

 وقف والتفت ثم ر  : عرفتي منين  
ـــــــــــد ،   ـــــــــــي تقـــــــــــولي المواعي ـــــــــــدار اللـــــــــــي بتشـــــــــــتغل فيهـــــــــــا ، واحـــــــــــدة كلمتن ـــــــــــالغ عصـــــــــــبيتها ر ت : ال بب

 حتو   بنتك البتاع    ، أنت أكيد ات ننت

ــــــت  ــــــوجي لحــــــد مــــــا اتعلق ــــــي ســــــابلها ل ــــــت و مــــــين الل ــــــدى مــــــن االو  البي ــــــي  خــــــل ن حــــــازم : و مــــــين الل
 بيها 

زفــــــــر ثــــــــم نــــــــ   الــــــــدرجات التــــــــي صــــــــعدتا و اتكــــــــئ بيــــــــد  علــــــــي ظهــــــــر أحــــــــد  المقاعــــــــد و أكمــــــــل : 
 أنِت قولتي أن ندى الزم تمشي من البيت و أنا مشيتها 

تقـــــــــوم ت لـــــــــي لـــــــــوجي تروحلهـــــــــا ، تـــــــــا تمشـــــــــي مـــــــــن حيـــــــــاة لـــــــــوجي ، ار ت فريـــــــــدة بضـــــــــيق : انـــــــــا عاي  
 يعني في االخر ندى اللي مشت كالمها 

ـــــــق بيهـــــــا  ـــــــوجي حتتعل ـــــــة    ل ـــــــدى مشـــــــيت بالطريق ـــــــو ن ـــــــدة و ل ـــــــوجي عني حـــــــازم : اســـــــمعيني كـــــــوي  ، ل
 أكثر ، أنا ناو  أخرج ندى من حياة لوجي خالص ب  بطريقتي 

 فريدة : حتعمل ايه 
 حازم : حتعرفي ، ب  يا ريت تسيبيني اتصرف 

 
**** 

ـــــــي  مهمـــــــا مـــــــا تشـــــــاتد  المهـــــــم أن  ـــــــام التلفـــــــاز تشـــــــاتد ا  شـــــــئ ل ـــــــ  أم ـــــــام ت ل كعا تهـــــــا تـــــــ   االي
 تشرب وتشرب حتي يعو  أشرف وي دتا ثملة 

تاتفتهـــــــا فريـــــــدة لـــــــتقص عليهـــــــا كــــــــل مـــــــا حـــــــدث ، لـــــــم تبـــــــد  نيــــــــرة ا  اســـــــتغراب لمـــــــا حكتـــــــه عــــــــن 
ـــــــرف مـــــــا  ـــــــدا، و بـــــــالطبع ايضـــــــا تع ـــــــرف تشـــــــام جي ـــــــه للفـــــــيال مـــــــن اجـــــــل نـــــــدى فهـــــــي تع تشـــــــام و ذتاب
ـــــــت الهـــــــاتف وتـــــــي ال تعـــــــر  ـــــــرة اغلق ـــــــدة، فهـــــــي ترنـــــــو أن يصـــــــل حـــــــديثها لهشـــــــام ، لكـــــــن ني تريـــــــد  فري

ـــــــي لـــــــو ان اال ـــــــل ات هـــــــت نحـــــــو ال جاجـــــــة القابعـــــــة المكالمـــــــة ا  اتتمـــــــام ، حت ـــــــق بلـــــــوجي ، ب ـــــــر متعل م
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أمامهــــــــا وظلــــــــت تشــــــــرب  ون وعــــــــي منهــــــــا بينمــــــــا مــــــــن ان الخــــــــر تن ــــــــر الــــــــي صــــــــور قديمــــــــة اعتــــــــا ت 
 الن ر اليها 

 

**** 
 

ت معـــــــــوا بغرفـــــــــة المعيشـــــــــة ، كانـــــــــت أحـــــــــالم ت لـــــــــ  إلـــــــــي جـــــــــوار شـــــــــريفة و عمـــــــــا  فـــــــــي المقعـــــــــد 
المقابــــــــل لهــــــــم بينمــــــــا نــــــــدى و نيفــــــــين فــــــــي االريكــــــــة الم ــــــــاورة ، كــــــــانوا يتبــــــــا ون أطــــــــراف االحا يــــــــ  

 المعتا ة حتي استدارت أحالم لندى و سألتها  : عاملة ايه في شغلك ال ديد يا ندى 
 : أنهي شغل يا عمتو ن رت نيفين لندى و التي ر ت 

 عقبت نيفين و ن رت ألحالم بترقب : قصد  بيت رفعت الصاو  
 توترت أحالم و ر ت : ا  

 ن ر عما  ألحالم بضيق و ر  : سابت الشغل طبعا 
ــــــــم بمــــــــا حــــــــدث بينمــــــــا شــــــــعرت أحــــــــالم  ــــــــي عل ــــــــم تفهــــــــم شــــــــريفة ن ــــــــرة عمــــــــا  ، فهــــــــي ليســــــــت عل ل

د حتالقــــــــي شــــــــغل أحســــــــن ، إن شــــــــاء بال  ــــــــل و أثــــــــرت الصــــــــمت ثــــــــم ن ــــــــرت لنــــــــدى قارلــــــــة : أكيــــــــ
 اهلل 

 ر ت ندى : تو بابا لوجي قرر ي يبها الدار 
 بوتا الدار يوقف عما  رغما عنه و ر  : مقولتليش يعني أنهم حي 

 ندى : ما تي مش حاجة تستاتل ،    موضوع خلص و خالج 
ــــــــــ ــــــــــد امتلكهــــــــــا الفضــــــــــو  فســــــــــألت : تــــــــــو حضــــــــــرتك كنت ــــــــــدتا و عمتهــــــــــا و ق ــــــــــين لوال  ين ــــــــــرت نيف

 تعرفيهم قبل كد  
 ن رت أحالم لعما  ثم ر ت : مين  و  

 ر ت ندى : نيفين قصدتا حضرتك تعرفي مدام فريدة أو يعني ـــ
قــــــــاطعتهم أحــــــــالم ضــــــــاكحة : طــــــــب و أنــــــــا حــــــــأعرفهم منــــــــين ، أنــــــــتم القاعــــــــدة معــــــــاكم تنســــــــي الواحــــــــد 
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 اللي ورا  
ـــــــدوبك ألحـــــــق أ حضـــــــر العشـــــــا لعمكـــــــم قالـــــــت جملتهـــــــا االخيـــــــرة و تـــــــي تقـــــــف ثـــــــم أكملـــــــت : و أنـــــــا ي

 طارق 
ــــــــــي  أســــــــــرعت فــــــــــي المصــــــــــافحة و ال ــــــــــروج و العــــــــــو ة إلــــــــــي شــــــــــقتها و مــــــــــا أن أغلقــــــــــت البــــــــــاب حت

 أسندت ظهرتا عليه متنهدة بضيق مت كرة رغما عنها ما كان 
ـــــــاف  صـــــــوت الرعـــــــد و شـــــــدته مـــــــع صـــــــوت  ـــــــرق ليتن ـــــــا ، يرافقـــــــه ضـــــــوء الب ـــــــ ا  صـــــــوت المطـــــــر قوي ال ي

ــــــــ ــــــــر  ي ــــــــالقلق ، تطــــــــو  المــــــــاء ، ت ــــــــوب من لهــــــــا و تــــــــي تف ــــــــدتا شــــــــاعرة ب ــــــــق ، أنهــــــــا ِل ــــــــأخر توفي َم ت
ليســــــــــت عا تــــــــــه ، تــــــــــاتف المكتــــــــــب ال يــــــــــر  ، إذا أيــــــــــن ذتــــــــــب ، قاطعهــــــــــا طــــــــــرق بــــــــــاب من لهــــــــــا و 

 ه مغلقا إال فتحة صغيرة سألت منها : مين تفأسرعت لتفتح الباب الموصد بسلسا  أبق
 ا  لوقتي ر  من وقف خلف الباب : مدام أحالم ، أنا من الشركة و الزم تي ي معاي

 ـ خير في ايه 
 ـ توفيق بيه وقع و نقلو  ع المستشفي 

 وقع قلبها بأخمص قدميها و تتفت : بتقو  ايه ، طب  قيقة واحدة 
لـــــــم تنتبـــــــه أحـــــــالم إلـــــــي شـــــــئ و ال حتـــــــي المطـــــــر ، ســـــــارت مســـــــرعة خلـــــــف مـــــــن أتـــــــي ، ركبـــــــت إلـــــــي 

و  خـــــــال بات ـــــــا   لـــــــم تـــــــر  الطريـــــــق مـــــــن كثـــــــرة الـــــــدموع ، وصـــــــال، جـــــــوار  وقـــــــا  بيهـــــــا إلـــــــي المشـــــــفي 
الغرفــــــة ، كانــــــت تشــــــعر أنهــــــا ت مــــــدت مــــــن البــــــر  ، وقفــــــت تن ــــــر حولهــــــا لعلهــــــا ت ــــــد مــــــن يطمأنهــــــا 
خرجـــــــت اخيـــــــرا ممرضـــــــة مـــــــن غرفتـــــــه اســـــــتوقفتها أحـــــــالم بقلـــــــق شـــــــديد ســـــــارلة : لـــــــو ســـــــمحتي ممكـــــــن 

 تطمنيني علي جوز  

 الممرضة : تو جوز حضرتك اللي جو  

 أحالم : ايوة تو عند  ايه 

 طة في المخ والدكاترة معا  جو  ربنا يطمنك عليه الممرضة : جل
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 أحالم : تي الحالة صعبة 

 الممرضة : ا عيله

ــــــديا ــــــا  بهــــــا، ظــــــل يمشــــــي أمامهــــــا مب ــــــر عابئــــــة بالشــــــ ص الــــــ   ق القلــــــق الشــــــديد  جلســــــت أحــــــالم غي
نــــــــاظرا لـــــــــدموعها و قــــــــد مـــــــــد يــــــــد  بمنـــــــــد ل ، لــــــــم تن ـــــــــر إليــــــــه ، مســـــــــحت  موعهــــــــا و قـــــــــد بـــــــــدأت 

 سترته و مد يد  بها قارال : البسيه و حتتدفي   ترت ف من البر  ، خلع
 اخ ته و ارتدته و قد اضطرت لاللتفاف شاكرة

ــــــاء  ــــــي المنصــــــورة ، قاطعهــــــا احــــــد االطب ــــــاذا تفعــــــل وتــــــي وحــــــدتا ف ــــــم تســــــألت م ــــــة ل ــــــرت طويل  قــــــارق م
 يسأ : حضرتكم من اتله

 وقفت أحالم وتي ت يب : ايوة أنا مراته

 الطبيب : انا اسف جدا يا جماعة البقاء هلل 

لـــــــم تعـــــــرف أحـــــــالم مـــــــا الـــــــ   حـــــــدث بعـــــــدتا اخـــــــر مـــــــا تـــــــ كر  انهـــــــا ســـــــقطت مغشـــــــيا عليهـــــــا مأكـــــــدة 
لنفســـــــها أنـــــــه كـــــــابوس ولكنهـــــــا حـــــــين اســـــــتفاقت وجـــــــدت إلـــــــي جوارتـــــــا ذلـــــــك الشـــــــ ص ليأكـــــــد عليهـــــــا 

 أنه واقع
ـــــــه قـــــــع فـــــــرض نفســـــــه و مـــــــرت معـــــــه أيامهـــــــا ف وجاو  ـــــــات ـــــــع الشـــــــابة كـــــــان عليهـــــــا خي ـــــــين أمـــــــا بي ر مـــــــن اثن

 المصنع و االنتقا  إلي القاترة أو ا ارته و تحمل المسئولية بكل صعوبتها 
ـــــــــك اختـــــــــارت الثـــــــــاني و  توجهـــــــــت للمصـــــــــنع اســـــــــتقبالها كـــــــــل العـــــــــاملين بترحـــــــــاب و علـــــــــي رأســـــــــهم ذل

ـــــــل أن تســـــــأ  عـــــــرف نفســـــــه قـــــــارال :  ـــــــه و قب ـــــــق ن ـــــــرت ل ـــــــوم وفـــــــاة توفي ـــــــي اليهـــــــا ي ـــــــ   أت الشـــــــ ص ال
 ت الصاو  رفعت ، المهندس رفع
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فــــــي مكتبــــــه كــــــان حــــــازم شــــــار ا بعــــــد تلــــــك المكالمــــــة التــــــي كانــــــت مــــــن جوليــــــا ، اخيــــــرا تحــــــدث وليتهــــــا 
 لم تتحدث : اشتقتلك كتير يا حازم 

ـــــــِت وال أنـــــــِت  ـــــــر وبعاتلـــــــك رســـــــايل وأن ـــــــا حاولـــــــت اكلمـــــــك كتي ـــــــاكرة أن ـــــــِت لســـــــه ف حـــــــازم بالضـــــــيق : أن
 تنا 

ــــــــي  ــــــــم شــــــــو  حت ــــــــ  لهــــــــال فقــــــــت واقــــــــدرت اتكل ــــــــا ب ــــــــت مــــــــا بتعــــــــرف ظروفــــــــي أن ــــــــا : حــــــــازم ان جولي
 موبايلي كان مسكر 
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 حازم : ليه ايه اللي حصل 

جوليـــــــا : بـــــــ  امـــــــي اتوفيـــــــت بعـــــــد ســـــــفر  بوقـــــــت قصـــــــير و تـــــــال انـــــــا بحضـــــــر نفســـــــي ويمكـــــــن برجـــــــع 
 علي لبنان 

 ته ر  حازم : نعم ، البقية في حياتك يا جولي ، ب  لبنان ، أنِت أكيد ب

ـــــــو عـــــــاوزني اضـــــــل  ـــــــر   وتـــــــال بابـــــــا من ـــــــت لهـــــــال مـــــــا حســـــــمت شـــــــئ وبكـــــــل مـــــــرة مت جوليـــــــا : حـــــــازم ان
 تون لحالي 

طمـــــــن علـــــــي لـــــــوجي وبعـــــــدتا اســـــــتقر معـــــــاكي فـــــــي فرنســـــــا ، علشـــــــان اقـــــــرر تحـــــــازم : انـــــــا قولتلـــــــك الزم ا
 قرار ز     الزم قبلها خطوات كتير تتعمل 

 تــــــون و ضــــــلن شــــــهرين يــــــا ايمــــــا بنت ــــــوز و جوليــــــا : حــــــازم انــــــا تــــــال بعطيــــــك اخــــــر فرصــــــة مــــــا بقــــــي اال
 لبنان ع رجع اتنقل شغلك وحالك لهون او ب

زفــــــــر بكــــــــل قــــــــوة وتــــــــو يضــــــــرب مكتبــــــــه متســــــــأال لمــــــــاذا ال تــــــــأتي التضــــــــحية إال منــــــــي ، أتتــــــــه االجابــــــــة 
ـــــــرة اخـــــــر  ـــــــي  العكـــــــ  ، رن الهـــــــاتف م ـــــــاط بهـــــــا و ل ـــــــد االرتب ـــــــت مـــــــن تري ـــــــك أن ـــــــدة  الن ـــــــت فري و كان

ع فـــــــي حاجـــــــة ت ـــــــص نـــــــدى عـــــــاي ة ابقـــــــي اكلمـــــــك فيهـــــــا لمـــــــا : اســـــــم المتصـــــــلة و قالـــــــت باقتضـــــــاب
 ترجع 

 تتف بضيق : يا    ندى اووووووووف 

   بتاعتك يطش في البرنستفريدة : خالج انا مغل

   ايه ب  يحازم : برنس
 ثم زفر مرة اخر  : مالها ندى 

 فريدة : المفروض كانت تستلم مرتبها قبل ما تمشي 

 حازم : طب ايه المشكلة 
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 فريدة : مفيش المشكلة ،انا قررت ا يه لدا ا محاسن تديهولها ب  قولت اقولك 

 حازم :    تبقي قلة ذوق جامدة او  مش للدرجة    ، خالج انا حاتصرف  

 زفر وتو يغلق الهاتف و يقو  بصوت بات مسموعا : ناقص انا ندى واللي جابوا ندى 

ــــــوة وعصــــــبية  ــــــاب بق ــــــاقاطعــــــه عصــــــام وتــــــو يفــــــتح الب ــــــا حــــــازم اللــــــي اســــــمها ســــــالي     تاتف : اســــــمع ي
 انا مش عاي تا في الشركة 

ــــــة تت ــــــانق  ــــــت كمــــــان تــــــي مصــــــر كلهــــــا نوي ــــــا عصــــــام أن ــــــه ي ــــــرا : فــــــي اي التفــــــت حــــــازم وقــــــد تعصــــــب كثي
 معايا انهار ة 

ــــــــك فــــــــوق لنفســــــــك  ــــــــا لمــــــــا أقول ــــــــدا أنهــــــــم  خلــــــــوا فــــــــي شــــــــ ار  ون قصــــــــد : تــــــــو أن عصــــــــام وقــــــــد ب
 كنت حتفوقلي صح    معايا واحدةلك خالو  ،  ولشركة أبو  تبقي مش ناقصني 

بــــــــأعلي صــــــــوته ر  : احتــــــــرم نفســــــــك يــــــــا عصــــــــام وبــــــــالش كــــــــالم فــــــــارغ ع الصــــــــبح ، أنــــــــا اصــــــــال مــــــــش 
 ناقصك 
 أنت من امتي ناقصني ، بكرة ت رب عشان تبقي ترتاح ساعتها  و عصام :

ــــــ   ــــــه التفــــــت مــــــرة اخــــــر  وتــــــو ين ــــــر لحــــــازم بحــــــدة : ب ــــــب بقــــــوة وتــــــم بــــــال روج ولكن ضــــــرب المكت
 سمها سالي حتسيب الشركة و يا أنا يا تي اللي ا

 ثم ضرب الباب خلفه وخرج
 

**** 
عــــــــــا  مبكــــــــــرا مــــــــــن ســــــــــهرته ال اصــــــــــة ، إذ أن شــــــــــريكته قــــــــــد ُكشــــــــــف أمرتــــــــــا ، علــــــــــم عصــــــــــام بــــــــــأمر 

كعا تهــــــــا ت لــــــــ  عالقــــــــتهم و إن تــــــــم طر تــــــــا فــــــــال قيمــــــــة لرفقتهــــــــا ، فــــــــتح بــــــــاب شــــــــقته لي ــــــــد نيــــــــرة  
ـــــــــدتا زجاجـــــــــة ال مـــــــــر تحتســـــــــيها ومـــــــــن  ن الخـــــــــر تن ـــــــــر  ـــــــــي ي ـــــــــاز لتشـــــــــاتد أ  شـــــــــئ وف أمـــــــــام التلف
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لصـــــــورتا القديمـــــــة معـــــــه ، تلـــــــك الصـــــــور ومـــــــا تحملـــــــه مـــــــن ذكريـــــــات   كـــــــم احبتـــــــه بـــــــل عشـــــــقته وتـــــــي 
تعلـــــــم أيضـــــــا أنـــــــه الوحيـــــــد الـــــــ   أحبهـــــــا بصـــــــدق ، تتـــــــ كر م احـــــــه تصـــــــرفاته بـــــــل وحتـــــــي غيرتـــــــه ، كـــــــل 

ــــــــدافع عــــــــن تــــــــ ا الحــــــــب ، تســــــــاقطت شــــــــئ جمــــــــع بيــــــــنهم ، أنت ــــــــوم ت ليــــــــت عنــــــــي  ون أن  ت هــــــــي ي
  موعها وتي تن ر للصور تاتفة : ليه يا عصام ليه 

 : تاني عصام معقباات ه نحوتا سحب الهاتف من يدتا ون ر الي الصور وبشماتة 

 : ملكش  عوة بيا تات الموبايل  تاتفةسحبت من يد  الهاتف وتي تترنح من الُسكر 

كتيــــــــر  ، بــــــــ  ال ــــــــاتر أنــــــــك محتاجــــــــة   يمــــــــن ذراعهــــــــا و ر  : أنــــــــا صــــــــبرت عليكــــــــجــــــــ بها أشــــــــرف 
ـــــــِت  ـــــــا نيـــــــرة عصـــــــام مـــــــش بيحتقـــــــر حـــــــد قـــــــد  ، أن اللـــــــي يفوقـــــــك علشـــــــان تبصـــــــي لنفســـــــك كـــــــوي ، ي

 بالنسباله واحدة حقيرة حقيرة

وضـــــــعت يـــــــدتا علـــــــي أذنهــــــــا حتـــــــي ال تســـــــمع ثــــــــم صـــــــرخت : أنـــــــت الســــــــبب أنـــــــت الســـــــبب ، أنــــــــت 
 اللي حقير وزبالة ،أزبل بني ا م شفته في حياتي 

جــــــــ بها نحــــــــو  بحــــــــدة و ر  : زبالــــــــة عشــــــــان لميــــــــت واحــــــــدة زيــــــــك ، واحــــــــد غيــــــــر  مكــــــــنش بصــــــــلك 
 بعد ما حازم رماكي 

 عمر  حيوان و ند   ر ت بعصبية وتي تدفعه عنها: أنِت اللي كنت السبب ، طو 

 صفعها أشرف بقوة وتو ير  : انا بقي حاوريكي الحيوان يا نيرة 

صــــــفعته جعلتهــــــا تــــــرتطم بــــــاألرض ، ســــــحبها مــــــن يــــــديها وتــــــو ي رتــــــا مت هــــــا بهــــــا لغرفــــــة النــــــوم ، لــــــم 
ـــــــن االرض  ـــــــين ، و ب ـــــــوار الســـــــرير ســـــــحبها م ـــــــت ســـــــعيدا بســـــــماع االن ـــــــل كان ـــــــاأللم ب ـــــــئ لشـــــــعورتا ب يعب

أ متعتـــــــه بمـــــــا اعتـــــــا  ، انهـــــــا  عليهـــــــا بالضـــــــرب بينمـــــــا كـــــــا ت تفقـــــــد الـــــــوعي و ليــــــدفع بهـــــــا عليـــــــه و بـــــــد
عنــــــدتا شـــــــرع فـــــــي تم يـــــــق مالبســــــها بينمـــــــا خـــــــارت قوتـــــــا وتـــــــي تتمــــــت حيـــــــوان حيـــــــوان ولـــــــم تســـــــتطع 

 ان تفعل شئ سو  االستسالم لمرارة ما يحدث 
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**** 
 

كـــــــان عصـــــــام مت هـــــــا لفراشـــــــه لينـــــــام رن تاتفـــــــه ن ـــــــر الـــــــي االســـــــم فكـــــــان منـــــــي ارا  ان ال يـــــــر  ولكـــــــن 
 بضيق : ايوة  فاجابالهاتف ظل مصرا علي الرنين 

 مني : ازيك يا عصام وحشتيني او  يا حبيبي 

 عصام : اتال ازيك 

 مني : انا الحمد هلل كويسة انت عامل ايه 

 عصام : كوي  

 ال تسأ   ش عليك وتعصام لو قعدت بالشهور يا بني مسألمني : كد  برضوا يا 

 عصام : أنِت عارفة إن أنا مشغو  ومش فاضي 

 مني : يعني لو طلبت منك تحضر خطوبة سمية مش حتي ي 

 عصام : واحضرتا ليه 

 مني : مش خطوبة أختك 

 عصام : ما أنِت عارفة أني مش فاضي 

ي مـــــــش فاضـــــــي طـــــــب اجيلـــــــك انـــــــا اشـــــــوفك ال منـــــــي : كـــــــد  يـــــــا عصـــــــام كـــــــل مـــــــا اقولـــــــك تعـــــــالي تقـــــــول
 برضوا مش فاضي 

 بالش القسوة    عليا يا عصام انا مهما كان مامتك 

 عصام : طيب حاحاو  احضر حاجة تانية 

 مني : ابقي ب  اسأ  عليا يا عصام واهلل يا بني بتوحشني 
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 عصام : طيب سالم 

ــــــــم أغلــــــــق تاتفــــــــه وقــــــــد  ــــــــا امــــــــي ،  عها االمومــــــــة ،انطلكــــــــه الضــــــــيق مــــــــن اصــــــــتمزفــــــــر ث ــــــــ كرتي ي االن ت
 ، إذ أن عقله لم يعد يحو  ذكرى للمعني أو االسم قالها ساخرا 

 
**** 

 
ف ــــــــرا كــــــــان الســــــــكون تــــــــو العنــــــــوان والصــــــــمت يســــــــو  االرجــــــــاء،  إال مــــــــن تحركاتهــــــــا و تــــــــي تفــــــــر  
ســـــــــ ا ة الصـــــــــالة لتصـــــــــلي ، كانـــــــــت الوحيـــــــــدة المســـــــــتيق ة بينمـــــــــا فـــــــــوت ال ميـــــــــع الصـــــــــالة كالعـــــــــا ة  

رفعــــــت الصــــــاو  ، محاســــــن ســــــتبدأ عملهــــــا بعــــــد قليــــــل ولــــــن تنســــــي  عــــــوة كــــــل كــــــل يــــــوم فــــــي فــــــيال 
 تعويض الحياة  و اعتبرته صباح  لحازم ولوجي ، حازم من ربته حتي كبر

ــــــــي ويســــــــر  يشــــــــعر ان ر  ــــــــر تم قــــــــه أكــــــــان يتقلــــــــب علــــــــي ســــــــرير  يمن ــــــــرة التفكي ســــــــه ســــــــتنف ر مــــــــن كث
ـــــــه ، يألمـــــــ ـــــــا وشـــــــعور  كـــــــأب يحـــــــب ابنت ـــــــين شـــــــعور  كرجـــــــل يعشـــــــق جولي ـــــــرة ب ـــــــه عصـــــــام الحي ـــــــا يفعل ه م

ــــــــه  ــــــــا  حــــــــازم نفســــــــه حينمــــــــا تركت ــــــــي مــــــــا عن ــــــــا  أو حت ــــــــوجي أن تعــــــــاني مــــــــا عن ــــــــد لل ــــــــه ، و ال يري بوالدي
 فريدة لمحاسن تتولى راعيته .

عنـــــــد الســـــــابعة تـــــــم مـــــــن فراشـــــــه مت هـــــــا الـــــــي الشـــــــركة جهـــــــ  حالـــــــه وات ـــــــه الـــــــي النـــــــ و  لكـــــــن مـــــــرور  
هـــــــه ابتســـــــامة كانـــــــت نارمـــــــة و ب ـــــــوار غرفـــــــة لـــــــوجي اســـــــتوقفه ، فـــــــتح البـــــــاب واقتـــــــرب منهـــــــا وعلـــــــي وج

لكـــــــه بـــــــالغ الضــــــيق و كـــــــا  يقــــــ فها و لكنـــــــه بــــــدال مـــــــن ذلـــــــك تمقــــــد احتضـــــــنت  ميــــــة نـــــــدى ، عنــــــدتا 
فـــــــة مكتبـــــــه منا يـــــــا محاســـــــن و التـــــــي ر ، أعـــــــا  وضـــــــع الغطـــــــاء عليهـــــــا و قَبـــــــل رأســـــــها و خـــــــرج بات ـــــــا  غ
 ترولت لتلبية نداره تاتفة : ايوة يا حازم بيه ، تحب احضرلك تفطر  

 با و ر  : حازم بيه التفت مستغر 
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 ضحك ثم ر  : تو أنا بقيت بيه 
 وة مش كبرت خالج تبقي بيه ير ت خ لة : ا

 حازم : ب  أنا عمر  ما أكبر عليِك يا جميل 
 محاسن : ايوة خو ني في  وكة ،عشان تطنش الفطار ، مش كفاية شكلك مش نايم 

عــــــــال االســــــــتغراب وجهــــــــه مــــــــن مالح تهــــــــا و لــــــــم يعقــــــــب و ر  : طــــــــب اعمليلــــــــي فن ــــــــان قهــــــــوة مــــــــن 
 ايدِ  الحلوين 

 محاسن : من غير ما تفطر 
 ابتسمت و عقبت : طب ايه رأيه في طبق سندوتشات من بتوع زمان

 حازم : يااااااااااا يا  ا ا أنِت لسه فاكرة 
كانــــــت بــــــد  القهــــــوة اللــــــي تحــــــرق الــــــدم     محاســــــن : انــــــا عمــــــر  مــــــا نســــــيت يــــــا بنــــــي ، بــــــ  وقتهــــــا  

 كوباية لبن 

 حازم : طب واهلل وحشني اللبن يا  ا ا

محاســــــــن : بقــــــــي وحشــــــــك  لــــــــوقتي ، نســــــــيت لمــــــــا كنــــــــت بتغلبنــــــــي و ت بــــــــي الكوبايــــــــة وتنــــــــ   تــــــــديها 
 لسميرة 

لــــــم يتمالـــــــك حـــــــازم نفســــــه وأخـــــــ  يضـــــــحك متـــــــ كرا تلــــــك االيـــــــام :    أنـــــــِت فــــــاكرة ســـــــميرة كمـــــــان يـــــــا 
ــــــــ ــــــــا ،  ا ا  ،    أن ــــــــت بتصــــــــعب علي ــــــــا  ا ا اتــــــــي ســــــــميرة    كان ــــــــي ي ــــــــت نســــــــيت كــــــــل    ، تعرف ا كن

 خصوصا لما ماما قطعت عيشهم

ـــــــد الـــــــ   ال ـــــــر بشـــــــدة وكـــــــأن الشـــــــ ص الوحي يريـــــــد أن يتـــــــ كر  ذكرياتـــــــه معـــــــه تـــــــو فريـــــــدة عنـــــــدتا  زف
ــــــــدة تــــــــانم لمــــــــا لقيتــــــــك  ــــــــا حــــــــازم ، بــــــــ  فري ر ت محاســــــــن  : أنــــــــت طــــــــو  عمــــــــر  كنــــــــت حنــــــــين ي

   وتد  لسميرة خافت انك تحبها ومشيتهم بتشيل من االكل الكوي



 

 
 

101 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

ني اتعامـــــــل مـــــــع النـــــــاس كلهـــــــا علـــــــي إنـــــــي احـــــــازم : تـــــــي مامـــــــا كـــــــد  عنـــــــدتا عقـــــــدة ر  قلبـــــــي ، عـــــــاي  
 حازم ابن رفعت الصاو  ، متعرفيش بقي عم محمد و سميرة راحوا فين

  هعيا   لوقتي وعمك محمد اهلل يرحم 3محاسن : سميرة ات وزت وعندتا 

 سميرة كمان ات وزت كوي   و ،اهلل يرحمه  -تو مات  حازم : يااااااا 

حـــــــــدث للحـــــــــازم ، اســـــــــتغرب ن رتهـــــــــا و ســـــــــأ  : تتـــــــــي ت ارتســـــــــمت ابتســـــــــامة علـــــــــي وجـــــــــة محاســـــــــن و
 مالك يا  ا ا بتبصيلي كد  ليه 

محاســـــــن : ابـــــــدا بـــــــ  مكنـــــــتش فـــــــاكرة أنـــــــك ممكـــــــن ترجـــــــع تـــــــتكلم معايـــــــا ز  زمـــــــان بقالـــــــك ســـــــنين 
 معملتهاش 

ـــــــــووووو  عليكـــــــــي يـــــــــا محاســـــــــن ، جـــــــــر  شـــــــــعر بال  ـــــــــل مـــــــــن نفســـــــــه و لك نهـــــــــا أســـــــــرعت قارلـــــــــة : ي
 أحضرلك الفطار و ارجع 

أســـــــــرعت للمطـــــــــبخ و عنـــــــــدتا التفـــــــــت حـــــــــازم للصـــــــــور المتراصـــــــــة علـــــــــي مكتبـــــــــه ، صـــــــــورة لـــــــــوجي ، 
ـــــــالغ الحـــــــ ن ،  ـــــــرا صـــــــورة ن ـــــــر لهـــــــا بب ـــــــوجي تتوســـــــطهم ، و أخي ـــــــرة و ل ـــــــين ني ـــــــه و ب صـــــــورة جمعـــــــت بين

ـــــــــم  ـــــــــ   ت ـــــــــوم ال ـــــــــك الي ـــــــــه يكـــــــــر  و بشـــــــــدة ذل ـــــــــت إذا أن ـــــــــي جمع ـــــــــك الصـــــــــورة الت ـــــــــه تل تصـــــــــويرتا في
ـــــــت ) حـــــــازم و عصـــــــام و تشـــــــام  ـــــــي جمع ـــــــك الصـــــــورة الت ـــــــدتا فـــــــرقتهم تل ـــــــة و مـــــــن بع االصـــــــدقاء االربع

 و أشرف (
 

**** 
 

ســـــــرتها ، حتـــــــي أكــــــان أســـــــبوعا طـــــــويال ولكنـــــــه انتهـــــــي وقـــــــد عـــــــرف كـــــــل مـــــــا أرا  أن يعرفـــــــه ، عنوانهـــــــا ، 
 عمل والدتا ، و مواعيد حلقاتها
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أخــــــــرج تشــــــــام مــــــــن  رج مكتبــــــــه تاتفــــــــا قــــــــد خصصــــــــه بشــــــــريحة خاصــــــــة لمهمــــــــة محــــــــد ة ، ســــــــ ل 
 وريهاحاندى اللي   عليه رقمها وتو يبتسم ثم س ل االسم 

 
**** 

ـــــــــه ، ن ـــــــــرت  ـــــــــت م يئ ـــــــــاب مســـــــــتغربة مـــــــــن توقي ـــــــــاب شـــــــــقتها ، ات هـــــــــت لتفـــــــــتح الب مســـــــــاءا طـــــــــرق ب
 لوجهه و شعرت بضيقه فسألت : مالك يا عما  ، تعالي اتفضل 

  خل و جل   ون كالم فاقتربت منه و سألت : اعملك كوباية شا  
 ن ر لها و ر  بهدوء : تعالي اقعد  يا أحالم ، أنا عاي  أتكلم معاكي

 شعرت بالقلق و سألت : خير يا عما  ، فيه ايه 
 تنهدت بضيق ثم سأ  : طارق لسة م اش مش كد  

 أحالم : ايوة ، في ايه قلقتني 
---كانـــــــت بتروحـــــــه نـــــــدى    بيـــــــت رفعـــــــت الصـــــــاو  صـــــــح ، رفعـــــــت اللـــــــي   عمـــــــا  : البيـــــــت اللـــــــي

------ 
 انتفضت و ر ت : تو مفيش رفعت الصاو  إال    ، ما يمكن تشابة أسماء 

ـــــــــي  ـــــــــا روحت ـــــــــوم م ـــــــــِت ي ـــــــــه حـــــــــازم ، أن ـــــــــدة و ابن ـــــــــه فري ـــــــــام و جاورتـــــــــا و ر  : تشـــــــــابة كمـــــــــان إن مرات ق
أنـــــــا عـــــــارف أنـــــــه كـــــــان قايلنـــــــا علـــــــي المصـــــــنع مـــــــش لقيتـــــــي مراتـــــــه معـــــــا  و قـــــــولتي أن اســـــــمها فريـــــــدة ، 

 اسم تاني لي ، ب  أنا واثق أن لو تو ، فأنِت أكيد عارفة الحقيقة 
ــــــد مــــــا  ــــــاتي كلهــــــا فــــــي حــــــد ق ــــــوة تــــــو يــــــا عمــــــا  ، الراجــــــل اللــــــي مــــــوثقتش فــــــي حي ر ت بانكســــــار : اي
وثقـــــــت فيـــــــه ، الراجـــــــل اللـــــــي جالـــــــك أنـــــــت و نبيـــــــل القـــــــاترة و اقـــــــنعكم أنـــــــه بيحبنـــــــي و بي ـــــــاف عليـــــــا 

لنتي ـــــــة خطوبـــــــة قـــــــدام النـــــــاس و توكيـــــــل رســـــــمي بـــــــاع بـــــــه لنفســـــــه كـــــــل حاجـــــــة و اخـــــــد اللـــــــي و كانـــــــت ا
 ورايا و اللي قدامي 
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أنهــــــــت كلماتهــــــــا بتنهيــــــــدة حــــــــارة اختلطــــــــت بــــــــدموعها و ر ت : أنــــــــا كنــــــــت فــــــــاكرة أنــــــــي نســــــــيت يــــــــا 
 سنة  27عما  ، جا  تقلب في كالم من 

دى بنتــــــي ، ليــــــه فريــــــدة عمــــــا  : أنــــــا مــــــش جــــــا  أقلــــــب فــــــي القــــــديم ، أنــــــا بــــــ  عــــــاي  أفهــــــم ليــــــه نــــــ
 تي و ابنها عاي ين ايه من بنتي  و  طلبت ندى من الدار 

ـــــــدار ،  ـــــــت راحتلهـــــــا ال ـــــــدى ســـــــابت البيـــــــت و البن ـــــــا بـــــــاقو     م ـــــــر  صـــــــدفة ، و اتـــــــي ن أحـــــــالم : أن
 يعني الموضوع اتحل ملوش ل وم نفتح في القديم ، اما اروح اعملك شا  

اكل و خــــــــــالج ، زمــــــــــان او  مــــــــــا رفعــــــــــت اســــــــــتوقفها تاتفــــــــــا : طــــــــــو  عمــــــــــر  بت ــــــــــافي مــــــــــن المشــــــــــ
خطبـــــــك قـــــــولتي تـــــــو يتحمـــــــل مســـــــئولية المصـــــــنع و أنـــــــا ملـــــــيش فـــــــي مشـــــــاكل العمـــــــا  ، و لمـــــــا ســـــــرق 

تـــــــا أنـــــــا و نبيـــــــل خـــــــوفتي تكمـــــــل و اتحكـــــــم لرفعــــــــت و االمصـــــــنع ، خـــــــوفتي نرفـــــــع قضـــــــية و لمـــــــا رفعن
حتــــــــي شــــــــريفة و ، كتي قبــــــــل االســــــــتأناف وقفتــــــــي القضــــــــية ،و قــــــــولتي أنــــــــا حــــــــاعيش وســــــــطيكم و َســــــــ

ــــــــا  ، اعتمــــــــا  خــــــــوفتي نعــــــــرفهم  ، حنفضــــــــل لحــــــــد امتــــــــي نقــــــــو  مــــــــدام المشــــــــكلة بعيــــــــد خــــــــالج خلين
 احنا في حالنا 

أحــــــالم بتــــــوتر : النــــــاس مبتــــــرحمش يــــــا عمــــــا  ، و أنــــــا عــــــاي ة أعــــــيش فــــــي حــــــالي يــــــا أخــــــي ، ليــــــه أ ور 
 ع المشاكل 

ـــــــرف بيـــــــ ـــــــدور ع المشـــــــاكل أنمـــــــا بنواجههـــــــا ، أحـــــــالم ، أنـــــــا عـــــــاي  نـــــــدى تع ـــــــش بن ـــــــا م ت عمـــــــا  : احن
 رفعت الصاو  كوي  عشان ت لي بالها 

اضــــــــطربت و ر ت بتلعــــــــثم و قــــــــد بكــــــــت : أبــــــــوس ايــــــــد  يــــــــا عمــــــــا  بــــــــالش حــــــــد يعــــــــرف و أولهــــــــم 
 طارق ، أنت مش فارق معا  بيت أختك ، تو    العشم يا أخويا 

 -----------عما  : يا أحالم 
نــــــــا مــــــــش قاطعتــــــــه و قــــــــد شــــــــهقت بالبكــــــــاء : خــــــــالج يــــــــا عمــــــــا  اللــــــــي شــــــــايفه صــــــــح اعملــــــــه ، و أ
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 حاتكلم 
ــــــــيهم الصــــــــمت ، لكــــــــن مــــــــا يريحــــــــه  ــــــــة ســــــــتفرض عل ــــــــالغ الحــــــــ ن إذ أن طريقتهــــــــا للمــــــــرة الثاني شــــــــعر بب
ظنــــــه أن نــــــدى لــــــن تــــــدخل بيــــــت الصــــــاو  مــــــرة أخــــــر  ، و لــــــن تعــــــرف أن كــــــل مــــــا انبهــــــرت بــــــه عنــــــدما 

 وطأت قدميها  بوابة الفيال ، تو ميراث أحالم المستولي عليه سلفا ......

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

( 9) 
 

 مع أخر  مرة و تنا ألنها عريضة ابتسامة لوجي شفاتي علي ترتسم بينما بالقر ن صوتهم عال

 مــع كلنــا و أعلــي : نــدى تتفــت عنــدتا و قــالو  مــا علــي األطفــا  كــل مــن التصــفيق عــال ، نــدى

 بعض
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 في الدور عليه كان ال   الطفل فيلتقطها الهواء في تق تا ، حلو  به كان كي  أخرجت ثم

  معها تم و تر   تي عاليا االطفا  صوت يعو  ثم ، يضحك الكل و الكرة تعاو  و أخ تا

 َوْيٌل لُِّكلِّ ُتَمَ ٍة لَُّمَ ٍة  .1

2.   ُ َ  الَِّ   َجَمَع َماال َوَعدَّ
 َيْحَسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُ   .3
 َكالَّ لَيُنَبَ نَّ ِفي اْلُحَطَمِة  .4
 َوَما َأْ رَاَ  َما اْلُحَطَمُة  .5
 نَاُر اللَِّه اْلُموَقَدُة  .6
 الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى اأَلْفِئَدِة  .7
 ِإنَـَّها َعَلْيِهم مُّْؤَصَدٌة  .8
َ ٍة  .9  ِفي َعَمٍد مَُّمدَّ
 و لوجي وقفت و زمالرها أمام لتقو  لوجي ندى أخرجت عندتا و  التصفيق عال أخر  مرة ثم

 أن الممكن من أنه ندى عرفت تنا ، سعا تها ف ا ت تمي تا علي لها صفقوا و فرحة قالت

 جدتها أو والدتها قبل من عليها المفروضة تلك غير أخر  قوالب للوجي يكون

 في تلوح تشام صورة و انتصرت تاتنا ندى أن تغلي كانت ، يرام ما علي تكن لم فريدة لكن

 مباشرة غير بطريقة تساعد  أن حاولت لو ماذا ، الفيال تركت منها و مرة ضايقها أنه ، االفق

 نهاريا حياتهم من ندى فت رج

 ايه؟ حتعملي فهمتي : لمحاسن كالمه يتمم حازم كان ، تشام في تفكر تي بينما و

 ايه؟  ماغك في ب  أنت : محاسن

  ا ا يا خالج و نف   : حازم

 ابني يا حاضر : محاسن
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 فعقبت لتوصيلها سيأتي من بانت ار لوجي ب وار لت ل  ات هت و حلقتها من ندى انتهت

 مني.؟ زعالنة أنت : لوجي

 جدا. خالص أو  بحبك أنا ، منك أزعل أقدر أنا : ندى

 ممكن؟ تشام.. اونكل من ت علي بالش ، كمان أنا و : لوجي

 خاطر  عشان حاضر.. : ر ت و ابتسمت

 تــي و الــدنيا بحــرج محاســن شــعرت عنــدتا و عليهــا ســلمت ،أتــت قــد محاســن لت ــد اســتدارت

 تمد

  ا ا؟ يا    ايه : ندى فعقبت ب رف يدتا

 ------- - - - - - - - عشان معايا بعتا  تانم فريدة ، بنتي يا مرتبك    : إحراجها زا  قد و ر ت

 حاخــد  مــش أنــا و ، معــاكي المرتــب باعتــة تــانم فريــدة : ر ت و نــدى اســتوقفتها تكمــل أن قبــل و

 يا

  ا ا

 عند !!؟ غالوة مليش أنا تو ، ندى مي  يا برضو كد  : بعتاب محاسن

 بيها أخد اللي الطريقة    مش ب  ، محاسن  ا ا يا ايه قد عند  غالوتك يعلم ربنا : ندى

 مني مت عليش ، مرتبي

 للحلقات مقابل عاي ة مش الدايم عبد ندى ، تانم لفريدة قولي : ر ت ثم رأسها ندى قبلت

 شكرا و عنه متن لة أنا خالج فات اللي و بتاعتها

 ------- - - - - - - - بنتي يا ، زعلتي أنت : محاسن

ــا ، بــ  ليــه حأزعــل و : نــدى  تنــا الــدار ا فعلهــا مســتعدة و تكمــل لــوجي أن يهمنــي اللــي كــل أن

 ب 
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 تي ي ي لوتا تما

 انهار ة؟؟؟ بسطتيتا : سألت و لوجي جوار إلي ن لت ثم

 تاني حاجي و ... اوو  اوو  : لوجي ر ت

 سالم ، حاستناكي أنا و : ر ت ثم خدتا قبلت و ندى احتضنتها

**** 
 الفلوس تأخد مر يتش : قارلة حازم أمام ال رف وضعت و محاسن عا ت

  بال بط توقعت ما ز  : نفسه في تمتم ثم ابتسم
  ا ا يا عند  حوطيهم طيب : ر  و لمحاسن التفت ثم 

 نوى ما أمام خطوة باكتساب شاعرا حازم ابتسامة اتسعت بينما انصرفت و وضعتهم

 كــالم أ  بتــر   نالقيهــا بكــرة ، تنــا  بنتــك و يــت لمــا ارتحــت : عقبــت و لمكتبــه فريــدة ات هــت

 و

 خالج

 تاني حل عند  كان : حازم

 أخرتها أشوف أما،  حاتصرف أنا و بعدين تقو  اكلمك ما ...كل حازم يا حر أنت : فريدة

 كمان ال و السفرة ع تتفضل ريت يا : بحسم قالت و عا ت أنها لوال تنصرف كا ت و قالتها

 العشا ع حاتشوفك مش لوجي

 تانم فريدة يا حاضر : غضبها يمتص علهل بهدوء اجابها

 ، حــدث عمــا تحكــي أن بشــدة و تريــد لــوجي بينمــا باالكــل فريــدة بــدأت و المارــدة حــو  ت معــوا

 تن ر

 لتسمع مبالية غير فت دتا ل دتها بن رتا تت ه شار ا، كان لكنه ، يسأ  أن تريد  والدتا إلي
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 انهار ة ندى لمي  روحت أنا بابي : والدتا سارلة الصمت قاطعت ، تيأس لن لوجي لكن و

 طلعــت و الهمــ ة اســمها ســورة أخــدنا و،  أو  أو  مبســوطة كنــت أنــا : أكملــت يــر  أن قبــل و

 كمــان بقــي عــارف و شــاطرة بقيــت أنــي قالــت ، نــدى مــي  و صــقفولي و العيــا  كــل قــدام قولــت

 أقولهالكم ، صح كلها قولتها أنا ، غلطة غلط و تنا  كان يحيي ،

 تنت ر لم لوجي و سعيد تو و طفلته مراقبا خد  علي يد  وضعا الملعقة تر  و حازم ابتسم

 :  تكمل تي و الر 

َ ُ  َيْحَســـــــــــــُب َأنَّ َمالَـــــــــــــُه َأْخلَــــــــــــــَدُ     ــــــــــــِ   َجَمـــــــــــــَع َمـــــــــــــاال َوَعـــــــــــــدَّ َويْـــــــــــــٌل لُِّكـــــــــــــلِّ ُتَمـــــــــــــَ ٍة لَُّمـــــــــــــَ ٍة الَـّ
 َكالَّ.....................................

 ايه كد  بعد اللي : حازم سألت ثم توقفت

 قالت و بالسفرة يدتا فريدة ضربت عندتا و ير  بما يعرف لم و ريقه ابتلع و حازم اندتش

 أوضتك علي تطلعي أما يا ساكتة أنت و تأكلي يا ، لوجي : بحدة

ــا : حــازم فــر  عيناتــا مــن الــدموع تنهمــر كــا ت و لــوجي خــاطر انكســر  اعــرف و اســمعها عــاي  أن

 ايه

 كد  زعلتيها ليه ، حصل اللي

 اللي أنا خالج يبقي : أكبر بحدة تاتفة وقفت و أمامها كانت التي بالفوطة فريدة  فعت

 أوضتي حاطلع

 بالح ن لوجي شعرت بينما لغرفتها بالصعو  أسرعت و قالتها

 خصوصــا و لــوجي قالتــه لمــا اتتمــام تعيــر أال تحــاو  تــي و زفــرت ، مبلغــه الضــيق بهــا بلــغ بغرفتهــا

 ما

 فتحتهــا ، الســرير طــرف علــي جلســت ثــم علبــة منــه أخرجــت و فتحتــه و لــدوالبها ات هــت ، رتلتــه
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 و

ــ وصــيتي تــي تــ   - - - - الصــاو  حســان رفعــت مــن ( عليــه كتــب لورقــة يــدتا مــدت -----ا أن
----- 

 ضــمير  ، حاجــة كــل ألحــالم  ترجــع عــاي  كنــت أنــك عارفــة : نفســها فــي قارلــة تمتمــت و تنهــدت

 صحي

 -----------  اآلوان فات - - - - - - - - - - -  رفعت يا خالج ب  ، د كل السنين    بع
 
 

**** 
 السفرة طاولة علي ت ل  ندى بينما ، كعا تها ب لبة تتصرف نيفين كانت التالي اليوم صباح

 نا و يا بتراجعي لسه : نيفين فسألتها مصحفها بيدتا

 اخيراّ.!! صحيتي أنت اتو تانت : ندى

 المبكر االستيقاز في نوبل جاي ة اخد كد  انا    طب ، نص و 8    بنتي يا ايه اخيرا : نيفين

 مبكرا استيق تي خالكي اللي وايه المبكر االستيقاز : بضحك ندى ر ت

 تــدعيلي عمــار ربنــا بــين و بينــك كــد  الصــبح مــن انــك بمــا بقــي ريــت يــا و انترفيــوز عنــدى : نيفــين

     الشركة في بقي يقبلوني انهم حلوة  عوة

 بقي اشتغل نفسي و زتقت ب د ، اهلل و : أكملت و جوارتا إلي جلست ثم

 راضية مش اللي أنت معايا اشتغلي و الدار تعالي قلتك انا ما : ندى

 نفسي انا وبعدين ، وشه في با يله ينرف ني اللي انا العيا  علي طقطان مليش أنا بنتي يا : نيفين

  راستي في شغل المهم حاجة ا ، السكرتارية ، الحسابات في ندى يا بشها تي اشتغل
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 حاولي ب  فاضي علي نفسك بتتعبي انك عارفة اني لو و حا عيلك ستي يا طب : ندى

 ندى يا ب     التيأي  ليه : نيفين

 تســلمي مرضــتيش  خلتــي لمــا انــك لم ــر  رفضــوكي الوظــايف اغلــب بــ  ، اهلل و ابــدا : نــدى

 بااليد

 سؤا  ا  مايسألوكي حتي غير من

 ندى يا عليا اللي باعمل ا يني : نيفين

 عيــد بــيهم رحتــي اللــي الطرحــة و العبايــة ، الــدعوات جنــب ممكــن : ســارلة أذنيهــا إلــي مالــت ثــم

 ميال 

 لوجي

 باو  او  كد  طو  علي أنت : ندى

 ضيقة في يوقعك ما رب يا ربنا و كد  فرحك يوم اوختي يا اتعبلك نا و يا بقي معلش : نيفين

 ---------------- الهي
 طاروا راجعتهم اللي الحبة ، بقي نفوخي من واطلعي خديها عند  خالااااااااااااج : ندى

----------------------------------------  
 مكتبي في عاي   : بحدة قا  ثم سالي علي ن رة ألقي طريقه وفي مكتبه بات ه عصام  خل

 ثم تيئتها من أصلحت و تنفست ثم ألميمة ن رت و االرتبا  و القلق ببالغ سالي شعرت

 عصام مستر يا ايوة : مرتبكا صوتها خرج ،  خلت و الباب طرقت

 عـــاي  مـــش ارجـــع الشـــركة مـــن حـــاخرج وتمشـــي حاجتـــك تلمـــي كتيـــر كـــالم غيـــر مـــن : عصـــام

 أالقيكي

 عا ية صداقة من اكتر مش بأشرف عالقتي .....انا ظالمني حضرتك عصام مستر يا : سالي
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 طلبته انا اللي نف   كتير كالم غير من : بحدة عصام

 حاضر : بيأس سالي

 بر  معيا  عندى خارج انا : ألميمة كالمه موجها عصام أتبعها لح ات بعد و سالي خرجت

 الشركة

 عصام مستر يا اوكي : أميمة

 الخبار با بلغيني ارجع ولما سالي  نسة بد  جديدة سكرتيرة عن اعالن تعملي عاي   : عصام

 حاضر : أميمة

 أالقيكي و ارجع ايا  :تاتفا لسالي عصام من اخيرة ن رة

 ايه عملتي أنت : سألت و لسالي أميمة ن رت بينما عصام خرج

 مت لف بقي    عصام ب  حاجة معملتش : اشيارها ت مع وتي بعصبية سالي ر ت

 للطاق الباب من حيطر   تو يعني : أميمة

 حاوريله انا : سالي

 حازم مستر تكلمي ما طب : أميمة

 كد  اعمل ناوية اصال انا : سالي

**** 
 عصام تسبق نيفين كانت الشركة ،أمام عابد لبيب بشركة المحد  لموعد  عصام ات ه

  نســـة معقولـــة : نفســـه فـــي قـــارال فانـــدتش تـــو لمحهـــا بينمـــا للمصـــعد إت هـــت حيـــ  ب طـــوات

 ندى

 تنا جابها اللي ايه تر  يا

 يكــن لــم ، الها رــة المــالح نفــ  وجههــا حمــل إذا ، نــدى عــن كثيــرا شــكلها فــي نيفــين ت تلــف لــم
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 يتوقع

 وجهه علي و اقترب ، تشام مع ش ارتا ويوم لوجي ميال  عيد بعد الثالثة لمرة يقابلها ان

 تنا؟ جابك اللي ايه ، ال ير صباح ، ندى  نسة: قا  و ابتسامة

 تعرفني؟ حضرتك : سارلة إليه ون رت نيفين التفتت

 تاني حد حضرتك ...افتكرت اسف أنا : ر  و الشبة استغرب

 ندى يعرف    الراجل معقولة ندى : نفسها تحدث وتي االرض في وجهها نيفين وضعت

 او  شبها    اهلل سبحان ب  أربعين الشبه من ي لق حقيقي : نفسه محدثا عصام

 مـــش : لنيفـــين كالمـــه وموجهـــا البـــاب ممســـكا واليـــ ا  و خـــل البـــاب عصـــام فـــتح المصـــعد أتـــي

 طالعة

 حضرتك اتفضل ال : نيفين

 حد؟ مستنية حضرتك : عصام

 حضرتك اتفضل ال : نيفين

 االو  من موجو ة النك اطلعي حضرتك كد  لو طب : عصام

 المميـــ  عطـــر  اختــرق بيمنـــا وصـــعدت المصـــعد بـــاب أغلقـــت بكلمـــة التحــدث  ون نيفـــين  خلــت

 أنفها

 و الســـكرتارية غرفـــة إلــي تت ــه وتــي االحمــر وجههـــا متحسســـة المصـــعد وصـــل مـــا بعـــد زفـــرت ،

 أمام

 عندكم اللي الوظيفة ب صوج جاية أنا : سألت أحدتم مكتب

 بوجو   لبيب مستر أبلغ أوكي : سهى

  نسة يا ال ير صباح : السكرتيرة يحدث وتو وجهه علي كبيرة بابتسامة عصام و خل  قارق
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 سهى

 مستر اتفضل بحضرتك اتال فندم يا اتال اتال : بحرارة لتصافح يدتا مدت وقد سهى ر ت

 وصلت انك أبلغه ثانية منت ر  لبيب

 لمكتـــب الم ـــاورة األريكـــة علـــي ال لـــوس نيفـــين أثـــرت ، بينمـــا المكتـــب أمـــام عصـــام جلـــ 

 ، السكرتيرة

 أختها؟ تكون : نفسه في قارال أخر  مرة رمقها

 نيفين  خلت ، ينت ر أن عليه أن لعصام وتشير بالدخو  لنيفين تشير وتي سهى خرجت

 النتي ة فكانت ليصافحها يد  مد ثم ، الضيق من بشئ سريعا رمقها ال   المدير لمكتب

 اتفضلي نيفين  نسة يا سهال و اتال : بتأفف فر  ب  النه المعتا ة

 بااليد بسلم مش أنا باعت ر انا فندم يا معلش : معت رة يد  مد قابلت

 كد  حتقوليله حي يلك عميل ا  انت و : بضيق لبيب

 --------- - - - - - - - - - ب  ، ايوة : نيفين

 بيكي حاتصل وانا ورقك سيبي طب :قاطعها تكمل أن قبل

 بالدخو  عصام تم ،ثم بعيناتا الدموع ترقرقت قد و باالنصراف وتمت نيفين فهمت بالطبع

**** 
 يعو  أن خشيت ، بعد حازم يأت لم و عشر الثانية من اقتربت فالساعة باليأس سالي شعرت

 الرحيل فأثرت ي دتا و عصام

  نســة : تاتفــا يســتوقفها مــن وجــدت خطــوات عــدة بعــد و الــدار مــن ت ــرج نــدى كانــت عنــدتا

 ندى

 حازم أستاذ : فهتفت رؤيته صدمها و التفتت
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 اعت رلك عشان تاني حل قدامي مكنش ب  ، الشارع في وقفتك أني معلش : حازم

 أنـــك و امبـــارح معاتـــا مرتبـــك بعتتلـــك والـــدتي إن قـــالتلي محاســـن  ا ا : فأكمـــل ايتغربـــت

 اتضايقتي

 الواجــب ، لــوجي مــع عملتيــه اللــي بــه أوصــف كــالم القــي مــش أنــا أصــال ، حــق معــاكي بصــراحة و

 أني

 --- - - - و أشكر 

 مقابل لحضرتك أقدمها ممكن حاجة أقل    و : متابعا يد  مد و جيبه من ال رف أخرج ثم

 مني تقبليها و زعالنة متكونيش ندى مي  يا أرجوكي ، لوجي مع تعبك

 لوجي عند  المهم أنا ،    كل مستاتل مش الموضوع : ر ت ثم لدقيقة فعل ما أل مها

 بســـبب الفـــيال ســـيبتي أنـــك كفايــة ، زعالنـــة متكـــونيش أنـــك أكتــر حـــريص ي لينـــي    و : حــازم

 تشام

 تاخديهم؟؟ ممكن ،

 أستأذن ، خير حصل ، حازم أستاذ يا طيب : بهدوء قالت و ال رف أخ ت و يدتا مدت

 حضرتك

 زعالنة مش أنك تثبتيلي االقل علي ، أوصلك ممكن طيب : فاستوقفها لترحل التفتت

ــه و : ر ت و للح ــة اندتشــت ــا ، بــد     عالقــة اي ــة مــش أنــي لحضــرتك قولــت أن  بــ  ، زعالن

 الزم

 مينفعش أنما حضرتك لعرض شكرا و امشي

 لوجي مع عملتيها حاجة لكل جدا متشكر ب د و يهمك ال و خالج : ر  و ابتسم

 عليكم سالم ، هلل الشكر : ندى
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 منتشيا يصفر تو و لسيارته عا  و حازم ابتسامة اتسعت بينما مسرعة رحلت و قالتها

**** 
 نيفين توظيف اوراق علي حصوله تو األتم لكن أرا  ما ان   قد و خرج المقابلة عصام أنهي

 فــي مكتبـــه إلــي عارــدا األوراق إلـــي ن ـــر ، توظيفهــا ينـــو  ال لبيـــب المهنــدس أن عــرف مـــا بعــد

 مشيت؟ سالي : سارال ألميمة ن ر وصل ما بم ر  و الشركة

 أن له؟ ما قبل تشوفه تحب الوظيفة إعالن لحضرتك حضرت أنا ، فندم يا ايوة : أميمة

 سكرتيرة... لقيت خالج أنا متن ليهوش ال : عصام
 انترفيو بكرة عند  وقوليلها بالبنت واتصلي    األوراق خد  تابع: ثم 

 نيفين باالنسة اتصل : قالت ثم لالوراق أميمة ن رت

 ةايو   :ر  و عصام ابتسامة اتسعت

----------------------------- 

 كــل فــي بــاأللم تشــعر ، عيناتــا تفــتح أن تســتطيع بالكــا  كانــت الهــاتف صــوت علــي اســتيق ت

 ج ء

 يدتا مدت ، حدث ال   ما تعرف وال وجهها علي أشرف بصفعات تشعر و بل جسمها من

 نيرة يا فين أنت الو :بحدة تاتفة فريدة صوت فأتاتا الهاتف علي ت يب أن لتحاو 

 ازيك انط يا ايوة : نيرة

 ليه التليفون علي بتر   مكنتيش : فريدة

 نايمة كنت ابدا : نيرة

 انهار   تي ي ناوية مش طب : فريدة

 حاجة في ليه : نيرة
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 تي ي رأيك ايه النا   في تمرين عندتا لوجي اسمعي ، لوجي تشوفي تي ي ناوية مش : فريدة

 النا   في سوا ونتغدى التمرين معها تحضر 

 اجي حاحاو  طيب : نيرة

 كد  حينفع مش شوية لوجي تشوفي الزم أنت تي ي الزم : فريدة

 بقي ، با  أوكي طب : نيرة

 فايدة مفيش : بقوة الهاتف وتضع ت فر وتي فريدة اغلقت

------------------------------------- 

 اشوفك أني م ر  ( لت دتا فتحتها رسالة بوصو  تاتفها  ق عندما للعو ة طريقها في كانت

 ) كفاية كان انهار ة بعيد من

 مـــرت وعنـــدما االجـــرة ســـيارة مـــن ن لـــت اتتمـــام ا  الرســـالة تعـــر لـــم لكنهـــا نـــدى اســـتغربت
 ندى ست يا : تاتفة المقابل العقار حارس زوجة استوقفتها

 ازيك ، سعيد ام يا ايوة : ندى ر ت و وقفت

 ندى ست يا الحالوة عاي ة بقي أنا ، البنات ست يا أنت ازيك : الحارس زوجة

 اشتريلك أروح ، حالوة معيش أنا حالوة : ر ت و ندى ضحكت

 العري  حالوة عاي ة انا جد باتكلم انا ب  ندى ست يا عليا اتريقي : الحارس زوجة

 ايه عري  ، باستغراب ندى

 عليكي يسأ  جا  كان اللي العري  : الحارس زوجة

 عليا بيسأ  كان حد في تو : ندى

 انــه وقــا  عليكــي يســأ  عمــا  وكــان حمــرا بعربيــة واحــد جــا  يــومين مــن ايــوة : الحــارس زوجــة

 عاي 
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 البيت م اش لسه تو ي طبك

 محفوظة حالوتك جيه حد لو عموما جيه حد مفيش ال : ندى

 عليا يسأ  جا  اللي مين : تفكر تي و ندى انصرفت

------------------------------- 

 الصغيرتين يديها وضعت و الغرفة لوجي  خلت ، كعا ته شار ا غرفته في حازم كان مساءا

 مين أنا : سألت و عينه حو 

    نفسك في عامال  أنت اللي ايه   لوجي : سأ  و ضحك عنه رغما و لها حازم التفت

 فضفاضا بد  و كبيرا كان أنه إال صغير مقاسه أن رغم و الصالة اسدا  ترتد  لوجي كانت

 معا  اصلي علشان لبسته انا ، حلو شكلي بابي : قالت و بيدتا ت ر  تي و منه اقتربت عليها

  لوقتي ايه حنصلي احنا طب ، حنصلي : سأ  و أمامها ليكون اعتد  و منها اندتش

 حتصلي مش أنت تو العشا حنصلي : وجيل

 ------------ ب  حاصلي طبعا ال : ر  و الحراج با حازم شعر

 ايه ب  : لوجي

 نصلي نبقي شوية تكبر  لما لوجي يا صغيرة لسه أنت ب  : حازم

 أكبر أنا ما لحد العشا حتصلي مش أنت تو : لوجي

 لوجي يا منك حاخلص مش عارف أنا ما نصلي يال اقولك ، حاصلي ال : ر  و ضحك

 اتوضي ما عقبا  تنا استنيني : يكمل تو و للحمام متوجها مكانه من قام ثم

 و فعلت لما ون ر حازم خرج للصالة س ا تين تفر  أن لوجي فقررت ليتوضأ، حازم  خل

 فكرة علي غلطت فر تيهم أنت : مبتسما عقب

 نصلي علشان جانبي أوقفي بقي يال : للوجي يقو  وقف ثم القبلة بات ا  عدلهم
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 بنت أنا علشان ورا  حأقف أنا مينفعش ال : لوجي

 نصلي ما قبل تانية تعلمات أ  في لوجي : عقب ثم ضحكاته زا 

 الء : ر ت و ضحكت

**** 
 فتــاة كـــل،   الضــيق يمأتــا من لهــا الــي نيفــين وعــا ت االســتغراب يمأتــا من لهــا الــي نــدى عــا ت

 والدتها صوت ضايقها من نيفين قاطع فيه كان ما و بيومها تفكر سريرتا علي جلست

 نيفين يا تليفون : تنا  

 الرقم نف  من جديدة رسالة وصو  صوت ندى فقاطع للر  غرفتها من خرجت

) خيـــر  علـــي تصـــبحي  بـــ  يقولـــك نفســـه مع ـــب انـــا كتيـــر متفكـــريش و مـــين انـــا متحتـــاريش (

  
******** 

] 
 

 إلي صباحا 10 من شاق ليوم ، للدار لل روج نفسها ترتب ندى كانت التالي اليوم صباح

 أنها رغم باالم  بها اتصلت التي الشركة إلي لل روج نيفين استعدت بينما ، مساءا السابعة

 .بأوراقها إليهم تتقدم لم

 جديدة رسالة وصو  عن معلنا تاتفها صوت قاطعها للدار ندى وصو  بم ر 

 ) كد  ينفع ب متك لعينيكي... مشتاق وصحيت فيكي بافكر نمت(

 بال بط!؟ ايه في تو ، عليم يا فتاح يا : عقبت و ندى زفرت

 مالك؟ ايه في ندى يا ايه : سارلة أماني الحاجة قاطعتها
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 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 حاجة مفيش أبدا : ندى

 كانت اللي الست بيكي اتصلت: سارلة أماني فاستوقفتها الغرف ألحدى لتدخل ندى التفت

 بنتها تحف ي عاي كي

 ست ا  : ندى

 علشان بتاعك الموبايل رقم واخدت عليكي تسأ  جت واحدة يومين من في : أماني حاجة

 تنا معاكي أخوتا ابن بتقو  ، تكلمك

 الرقم اخدت و : ندى

 تاخدو  تطلبه أمر ولية أ  قولتي مش ايوة : أماني

 الرقم مي دوش األطفا  أمهات حتي رايح و تنا من ممكن طب : ر ت عندتا و ندى فهمت

 حاجة حصل بنتي يا ليه : أماني

 ب  و الدار طريق عن يكون التواصل إن أفضل ب  ، الء : ندى
 أماني : حاضر يا بنتي ز  ما تحبي 

**** 
 ت هـــتا و صـــعدت الصـــاو  رفعـــت للشـــركة نيفـــين إت هـــت واثقـــة تبـــدو أن حاولـــت ب طـــوات

 حي 

 الدايم؟؟ عبد نيفين  نسة : سارلة أميمة قابلتها ، االستقبا  من إليها أشير

 ايوة : بتوتر ر ت

 حضرتك منت ر عصام مستر اتفضلي : أميمة

 ، االمـــ  عطـــر اســـتقبلها  خلـــت أن بم ـــر  و عصـــام مكتـــب  اخـــل خطـــوات نيفـــين تقـــدمت

 لهــا أشــار ثــم اســتدار ، للنافـــ ة نـــاظرا تاتفـــه فـــي تـــو يتحـــدث كـــان بينمـــا نفســـه الرجـــل تــ كرت
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 لـــم و مكانهـــا فـــي تســـمرت حتـــي نيفـــين رأتـــه أن مـــا  و ، كمـــل حديثـــهي اليـــ ا  بينمـــا لـــت ل 

 حتقعد ؟ مش : باستغراب سارال إليها ن ر ثم مكالمته عصام أنهي ، ت ل 

 حاقعد مش ال : ر ت تدورها و علي حاف ت

 فـــي مـــش ، فـــين رايحـــة حضـــرتك نيفـــين  نســـة : تاتفـــا فقاطعهـــا البـــاب مـــن لت ـــرج التفتـــت

 انترفيو؟؟؟

 عليكم سالم ، نتي ته عارفة تقريبا أنا ما ال : إليه تن ر أن  ون ر ت

 زيها حماقية كمان   شكلها ب  مش ، ندى أخت فعال أنت : ر  و قاطعها

 ندى تعرف حضرتك تو : فسألت وجهها مالمح االستغراب عال

 أعـــرف أنـــا أقولـــك بعـــدتا و االنترفيـــو نعمـــل و تقعـــد  تتفضـــلي حضـــرتك ممكـــن طـــب : عصـــام

 ندى

 منين

 إحراجه سابقة يكفيه ، يد  مد متفا يا مكتبه علي تو جل  بينما ، لت ل  نيفين تقدمت

 ندى من

 من مت رجة حضرتك : سأ  ثم رفضها باألم  لبيب أن من مستغربا أوراقها في ين ر بدأ

 سنتين حوالي

 ايوة : نيفين

 السنتين في    كل  بلومة، و التويفل و اإلن ليش  ورات أخدتي طب : عصام

 في الكلية في بأ رس وأنا ، االعما  أ ارة في وعملتها طو  علي الت رج بعد الدبلومة : نيفين

 كورسات بأخد كنت الصيف

 أنكــم نــدى اآلنســة و أنــت فيكــي حاجــة أحســن : ألوراق ا فــي ين ــر اليــ ا  وتــو ر  ثــم ابتســم
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 مش

 معانا تشتغلي توافقي أن أتنمي ب د ، وقت بتضيعوا

 سكرتيرة تبقي اللي و أميمة  نسة مع لمكتبي سكرتيرة تي المتاحة الوظيفة : بات اتها ن ر ثم

  لوقتي أو  من الشغل تستلمي وتقدر  شوفتيها حضرتك طبعا حازم مكتب

 منين ندى تعرف حضرتك أعرف االو  ممكن طب ،  لوقتي : ر ت و نيفين تلعثمت

 حازم ، حازم بابا ، الصاو  رفعت شركة    : الباب لناحية ات ه قد و قا  و مكانه من قام

 الصاو  رفعت

 لوجي والد تقصد : اندتاشها ببالغ ر ت

 بتاعتها المي  تبقي ندى اللي لوجي بابا ، ايوة : ر  ثم أميمة لينا   الباب فتح

 عقدتا لنيفين حضر  :قارال نيفين ألوراق فأشار يريد  عما عصام ت يبل أميمة  خلت

 انهار ة من شغلها تستلم عشان

 عصام مستر يا أمر  تحت : بابتسامة أميمة

 موافقتيش لسه أنا ب  : عقبت و نيفين استوقفته

 امتي ر   استني طيب : عصام

 حضرتك علي أر  و اهلل شاء إن يومين : نيفين

**** 
 التي و بسمة فاستوقفتها لوجي برفقتها خرجت ، بالدار يومها ندى ،أنهت السابعة قرابة عند

 تنا جت لوجي تي    ايه : فسألت تنا فريدة حفيدة وجو  من االستغراب عليها بد 

 ايه معاكي عامل يحيي المهم ، بقي شفتي : ر ت ثم للوجي ن رت و ندى ابتسمت

 مينفعش عشان بيحفظ االخر في ب  يحفظ ما عقبا  شوية بيتشاقي تو تمام ال : بسمة
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 ندى مي  ي عل

 كوي    :ندى

 بتقولي لسة كانت أماني حاجة ، رحلة ال مي  يوم طالعين أنتم تو : بسمة

 كمان االشراف أنا و ، الحيوان حديقة و مالتي و ايتام  ار ، ا  : ندى

 معاتم حتكوني حضرتك يعني : بسمة

 اهلل شاء إن ا  :ندى

 جاية؟ لوجي و ، ي ي يحيي اهلل شاء إن ، خالج : بسمة

 يوفقوا رب يا و حنبلغهم احنا : ر ت و للوجي ندى ن رت

 لــوجي أو نــدى ت نــه كانــت مــا ، للــدار ات ــه ثــم أخيــرة ن ــرة بــالمر ة ن ــر حينمــا ســيارته يــركن كــان

 أن

 حازم  خو  من لح ات قبل العشاء لصالة ندى أستأذنت ، مرة كل في سيأتي من محاسن

ــه الســتالم ــه ســتحكي أنهــا إذ فرحــة جــوار  إلــي لــوجي انطلقــت ، ابنت  ، بالســيارة حــدث مــا كــل ل

 ن ر

 سأ  ثم حوله ين ر ظل ، للرحلة لوجي بانضمام يرغب كان إن أماني سألته بينما حوله

 فين ندى مي  تي : بعفوية

 حاجة أ  في لو : أماني عقبت عندتا و بحدة ناظرا إليه يلتفت بالدار من كل جعل سؤاله

 الدار مديرة ،أنا معايا اتكلم اتفضل

 لوجي علي حاسألها كنت أبدا ال : ر  ثم بقلق ريقة ابتلع

 مع تتواصل تقدر حضرتك و لوجي مع حاجة كل فيها مكتوب متابعة كراسة في : أماني

 أوصلهلها ممكن أنا اسئلة ا  و خاللها من المحف ة
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 الرحلة موضوع ايه ، شكرا ال : عقب و بالضيق حازم شعر

 حتكــون نــدى مــي  طــب : بعفويــة ســأ  ثــم ســمع ينــو ، مــا و اإلعــالن لــه تشــرح أمــاني بــدأت

 معاتم

 بتاعتها الحلقة علي المشرفة تي ، طبعا أكيد : بالضيق شعرت قد و بهدوء أماني ر ت

    الرحلة في معاكم لوجي يبقي تمام : حازم
 

**** 
 ما ، إيابا و ذتابا بالغرفة تت و  نيفين لت د ببطئ عيناتا ندى فتحت التالي اليوم صباح

 فوقفت نيفين استوقف سؤالها ، تسأ  و تعتد  أن قررت وجهها علي البا   القلق السر

 ع مسألتنيش : سألت ثم السرير علي لها م اورة لت ل  تقدمت ثم الر  في تفكر لهنيهة

 عوايد  ز  امبارح االنترفيو

 مرة؟ كل ز  ال و طيب؟ سبع : سألت ثم ندى تثاءبت

 فرصة شايفاتا و ارفض عاي ة محتارة ابقي مرة أو     عارفة مش : أجابت و نيفين تنهدت

 حتتعوض مش

 و المنشـــفة ســـحبت الغرفـــة بـــاب حيـــ  توجـــت و ســـريرتا مـــن ن لـــت و الغطـــاء نـــدى ازاحـــت

 وضعتها

 نيفو يا است ارة صلي : تقو  تي و كتفها علي

 ما اذنيها اخترق عندما االلتفاف و للتوقف ندى مسار حو  ما سرعان نفين تعقيب لكن

 الصاو  رفعت شركة كانت لو حتي : نيفين قالته

 منين تعرفك الصاو  رفعت شركة و : بقلق سارلة أمامها لتقف توجهت ثم استدارت ، وقفت
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 يعني كلمك اللي حازم ،

 ، أنــت فهمينــي و اقعــد  طــب : تاتفــة الســرير طــرف علــي لهــا م ــاورة لل لــوس نيفــين أعا تهــا

 تو

 منين أخوات أننا عرف عصام

 مين عصام : ندى

 لوجي حفلة في كان و حازم صاحب    ، افتكرت ايوة : أجابت و  قارق انت رت ثم

 كمان يمكن و مرحب و راضي و قولته اللي كل علي موافق و ، بشكل فاكر     : نيفين

 معاتم أشتغل أرضي أني بيتحايل

 فهميني كد    بالهداوة ، نيفين : قارلة الهدوء إظهار حاولت لكنها و ندى  اخل التوتر زا 

 بال بط؟ عصام حكاية ايه ، الموضوع

**** 
 بتغني اللي صباح يا : تاتفا الباب طرق

 : أكمل و لمكتبه المقابل للمقعد ات ه ما بعد حتي إليه الن ر و وجهه رفع في عصام يفكر لم

 تاني ايه عاي  ، سالي طر ت و  ماغك في اللي عملت الخر ا في أنت ما طب

 بأن أرضي ابدا ينفع ما أنت ابو  مش انا ابويا شركة لو    حازم يا اهلل و : بحدة عصام ر 

  ماغك مريح أنت و خالج و عليا تبقي حاجة كل

 أشوفك ما بد     ، نت انق خلقتك اشوف ما كل اساسي بقي عصام يا تو : ر  و حازم زفر

 معايا بتفكر و جنبي واقف

 بدم بناتا رفعت عمي اللي الشركة ع خايف أنا حازم يا ، حازم يا : بضيق ر  لكنه حدته تدأت

 أحمر خط الشغل أن  ماغك في حاطط عمر  طو  أنت و ، عليها وصانا و فيها تعب و قلبه
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 حصل مهما

 بالواجب حتقوم أنك عارف و عني غصب أنشغلت أنا ، ماشي : ر  و حازم تنهد

 و عينتها أنت اللي بقي نيفين مين ، زيا ة و بالواجب قمت شكلك و : ساخرا أكمل ثم تنيهة

 اليوم نف  في عقد تكتبلها أميمة من طلبت

 مين حتصدق مش : ر  و لحازم المقابل بالمقعد لي ل  مكانه من قام و ساخرا عصام ابتسم

 فكرة علي ندى أخت ،    نيفين

 الدايم عبد ندى قصد  ، ندى مين : سأ  و حازم اندتش

 غيرتا ندى نعرف احنا تو : ر  و عصام ضحك

 منين؟ أختها تعرف أنت و : سأ  و اندفع

 مبرو  تقولي عاي   أنا عموما ، أو  طويلة قصة    : ر  و عصام ابتسم

 ايه علي مبرو  : حازم

 أت وز نويت أنا : عصام

 قامت البواب مرات ، عليها سألت و روحت و عنوانها عرفت أنا : أكمل و لدقيقة صمت ثم

 زيا ة و بالواجب

    مين تي : ر  و بضيق حازم زفر

 الدايم عبد ندى ، ندى : مستغربا عصام ر 

 ندى تت وز ناو  أنت : ر  و بات اته ن ر ثم حازم وقف

 ليه؟ نيفين عينت أنا اما  : عصام

 حتساعدني : عصام فأكمل ير  لم و حازم صمت

 ايه في : حازم
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 سكة ملوش ندى ز  اللي أصل ، جواز علي ناو  و بيها مع ب إن تلمحلها عاي   : عصام

 ايه؟ قولت ته ، تانية

 ماشي : قارال باإلجاب مضض علي رأسه حازم أوم

**** 
 

 تنا جه اللي تو معقو  ، عصام بتاعة الحمرا العربية يعني : بهدوء نفسها في تمتمت

 الموضوع كل أ   ستي يا ب  : نفين أكملت

 الصاو ؟؟ شركة في حتشتغلي ، ايه قررتي أنت و طب : سألت و ندى زفرت

 يقوله عاي  محدش ب  سبب في أو ، سبب غير من و حيرفض بابا أن المشكلة : نيفين

 شركة في حتشتغلي أنت بيت رايحة مش أنت ، خالج معاتم بالشغل مقتنعة لو : ندى

 أو  من حابدأ موافقة لو أنا ، السبت يوم لحد قدامي أنا العموم علي : ر ت و نيفين زفرت

 أروح ناوية لو فكرة أخد ال مي  أروح عليا اقترحت السكرتيرة أميمة و ال ا  االسبوع

 معاتم أشتغل قررت فعال لو إال لبابا حأقو  مش ب  بأفكر أ يني ، معاتم ابدأ و السبت

 ايه الشغل وضع شوفي و ال مي  روحي خالج : ندى

 بمــا تفكــر ظلــت عنهــا رغمــا لكــن ، للنــوم نــدى توجهــت و األختــين حــوار انتهــي ال ملــة بتلــك

 عرفت

 رسالة وصو  صوت سماع عند النوم عن انقطعت ما سرعان لكن تنام أن نفسها جاتدت ،

 تاتفها إلي

 " ندى يا سعيدة رحلة " قرأت و لها ن ر و الشغف ببالغ فتحتها

ــالغ تمتمــت ثــم زفــرت  أكيــد ، حــازم ال و تشــام وال عصــام رقــم بقــي    تــر  يــا و : الضــيق بب
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 حأعرف

!!!! 
 
 

******** 
**** 
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ظـــــــل طـــــــوا  الليـــــــل يتقلــــــــب بفراشـــــــه ، شـــــــاعرا بالضــــــــيق محـــــــاوال نفـــــــض الفكــــــــرة عـــــــن خـــــــاطر  يومــــــــان 
 مروا عليه و الي ا  علي حيرته 

أكـــــــان مغفـــــــال أم مســـــــتغفال ، بـــــــدأ يفكـــــــر بـــــــاألمر و كأنـــــــه يعيـــــــد ربـــــــط األحـــــــداث ببعضـــــــها فـــــــي تمهمـــــــة 
بينـــــــه و بـــــــين نفســـــــه   أكيـــــــد لمـــــــا ضـــــــرب تشـــــــام بعـــــــدتا حـــــــاو  يعرفهـــــــا و مـــــــش بعيـــــــد يكـــــــون راحلهـــــــا 
الـــــــدار مـــــــرة و فاتمهـــــــا أنـــــــه  افـــــــع عنهـــــــا و طبعـــــــا بشـــــــوية صـــــــد منهـــــــا عصـــــــام حيحـــــــاو  كمـــــــان مـــــــرة و 

و مـــــــــرة عصـــــــــام و يمكـــــــــن تشـــــــــام  ، و أنـــــــــا اللـــــــــي فـــــــــاكر  ســـــــــاذجة ، الهـــــــــانم مبســـــــــوطة مـــــــــرة حـــــــــازم 
 طلعتي مش سهلة يا بت عبد الدايم ، أنِت تلعبي بينا احنا ماشي يا ندى 

صــــــــوت اذان الف ــــــــر فــــــــرض عليــــــــه أن يــــــــنفض غطارــــــــه و يقــــــــوم مت هــــــــا للشــــــــرفة مكمــــــــال تمهمتــــــــه : 
 طب أنا شاغل  ماغي ليه ، اووووووووف 

ـــــــــرة أخـــــــــر  أن ينشـــــــــغل عـــــــــن صـــــــــ ـــــــــه للســـــــــمع و أخـــــــــر ثوت اآلذان لكـــــــــن محـــــــــاوال م مـــــــــة شـــــــــئ يدفع
 للصالة ، سؤا  احتار منه تل الصوت بعيد أم أنني لم أعتا  السمع 

و بعــــــد جـــــــ ب و شـــــــد وجــــــد قدمـــــــه تدفعـــــــه لمــــــا لـــــــم يكـــــــن يتوقعــــــه ، إذ أنـــــــه قـــــــرر النــــــ و  إلـــــــي ذلـــــــك 
ــــــــــم  ــــــــــاب الفضــــــــــو  أم لشــــــــــئ فــــــــــي نفســــــــــه ل ــــــــــه  و  اآلذان أمــــــــــن ب ــــــــــد و المســــــــــموع من المبنــــــــــي البعي

 حديد  بعد ؟؟؟يستطع ت
  

لــــــم تغمــــــض جفونهــــــا طــــــوا  الليــــــل بــــــل و علــــــي مــــــدار اليــــــومين ظلــــــت تفكــــــر بكــــــل مــــــا حــــــدث ، تــــــربط  
كـــــــل االحـــــــداث ببعضـــــــها، انهـــــــت صـــــــالة الف ـــــــر ثـــــــم جلســـــــت ممســـــــكة بيـــــــدتا ورقـــــــة وقلـــــــم ، كتبـــــــت 
فيهـــــــا حـــــــازم وعصـــــــام وتشـــــــام ثـــــــم ظلـــــــت تن ـــــــر لهـــــــا بضـــــــيق  ار سلســـــــا  مـــــــن االســـــــئلة متبوعـــــــا بكـــــــل 

نهم عصــــــــام صــــــــاحب الســــــــيارة الحمــــــــراء ، تــــــــل تــــــــو مــــــــن يرســــــــل الرســــــــارل  موقــــــــف جمــــــــع بينهــــــــا وبيــــــــ
ــــــــــي و ــــــــــي ال ــــــــــط اربكن ــــــــــوقعتي تشــــــــــام لكــــــــــن  خــــــــــو  عصــــــــــام عل ــــــــــت ت ------------------حــــــــــازم  كان

 اووووووووووووف 
 زا  شعورتا بالضيق فقررت االت ا  للمطبخ و إشعا  النار بالورقة التي حوت أسمارهم 
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خارفـــــــــة أن تفوتهـــــــــا الرحلـــــــــة ، و بم ـــــــــر  أن فتحـــــــــت  لـــــــــوجي ايضـــــــــا لـــــــــم تـــــــــنم جيـــــــــدا إذ أنهـــــــــا كانـــــــــت
ـــــــي يـــــــا  ا ا  ـــــــن الســـــــرير مت ـــــــه إلـــــــي الحمـــــــام وتـــــــي تقـــــــو  : يـــــــال بق محاســـــــن البـــــــاب تبـــــــت لـــــــوجي م

 علشان زمان مي  ندى مستنياني 

 

**** 
 

: بـــــــدر  كـــــــد  أنـــــــِت مـــــــش ســـــــارال عنـــــــد بـــــــاب الشـــــــقة كانـــــــت نـــــــدى تت ـــــــه للنـــــــ و  اســـــــتوقفها والـــــــدتا 
 9لتي حتت معوا و ق

بعـــــــــدين  ال مــــــــا انــــــــا إشـــــــــراف فــــــــي الرحلــــــــة    فــــــــالزم أكـــــــــون موجــــــــو ة مــــــــن بــــــــدر  ور ت نــــــــدى : 
 عقبا  ما اوصل ، يدوبك 

 اقترب منها و احتو  كتفيها بيديه و سأ  : مالك يا ندى في حاجة مضايقكي  

 ن رت لعينه و شعرت أنها لن تستطع الك ب فأجابت : ال ابدا مفيش 
 ثم تنهدت راجية : ممكن نتكلم لما ارجع 

ـــــــــي ا ـــــــــي حريقتيهـــــــــا ف ـــــــــي  خلت ـــــــــة الل ـــــــــا حاســـــــــتناكي علشـــــــــان أعـــــــــرف الورق ـــــــــد ، و أن بتســـــــــم و ر  : اكي
 المطبخ    كان مكتوب فيها ايه 

 ندى : ابدا ، تي ورقة كانت تستاتل الحرق فحرقتها 

 احتضنها أكثر ثم ن ر لها و عقب : يا بنتي أنا عاي   ت د  بالك من نفسك
ـــــــك كمـــــــان مـــــــش عـــــــاي  أشـــــــوفك مهمومـــــــة ز  مـــــــا شـــــــوفتك مـــــــن شـــــــوية كـــــــد    ثـــــــم تنهـــــــد : و مـــــــن أخت

 أ  حاجة مضايقكي تعالي واحكيلي ماشي يا نا و 

 ندى بابتسامة عريضة : ماشي يا ابو نا و

 

جـــــــا  ب اطرتـــــــا ، انت ـــــــرت نـــــــدى كعـــــــا ة كـــــــل يـــــــوم رســـــــالة جديـــــــدة لكـــــــن اليـــــــوم لـــــــم يأتيهـــــــا أ  شـــــــئ 
ــــــــة يشــــــــتغلونها صــــــــحيح  ــــــــر مــــــــن االفــــــــالم لكــــــــن أن الثالث ــــــــا ة وحــــــــدثت فــــــــي كثي ــــــــت معت أن الفكــــــــرة بات
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التفســـــــــــير الوحيـــــــــــد تـــــــــــو إمـــــــــــا أنهـــــــــــم يتنافســـــــــــون أو يتراتنـــــــــــون ، ت يلـــــــــــتهم ي تمعـــــــــــون كـــــــــــل ليلـــــــــــة 
يضــــــــحكون علــــــــي ر  فعلهــــــــا مــــــــن تصــــــــرفاتهم و ربمــــــــا اشــــــــتر  عصــــــــام وتشــــــــام معــــــــا فــــــــي تمثيــــــــل مــــــــا 

يـــــــه صـــــــح يبقـــــــي حـــــــدث حتـــــــي تصـــــــدقهم أكثـــــــر ثـــــــم تمهمـــــــت فـــــــي نفســـــــها : لـــــــو اللـــــــي انـــــــا بـــــــافكر ف
انهــــــــار ة حــــــــازم حيحــــــــاو  ينفضــــــــلي علشــــــــان انشــــــــغل بيــــــــه واكيــــــــد تشــــــــام حيحــــــــاو  فــــــــي انــــــــه يعتــــــــ ر 

 بعدين ترجع ، ماشي لما اشوف  وطبعا الرسايل حتوقفلها  يومين كد  و
 

**** 
 

ــــــــت لــــــــوجي بات ــــــــا   وصــــــــل بســــــــيارته أمــــــــام الــــــــدار ، لمــــــــح نــــــــدى فقــــــــرر أن ي ــــــــل بالســــــــيارة بينمــــــــا ن ل
أتـــــــوبي  الرحلـــــــة  تنت ـــــــر االطفـــــــا  و تتحـــــــدث مـــــــع أحـــــــد  العـــــــامالت نـــــــدى التـــــــي كانـــــــت تقـــــــف أمـــــــام 

ـــــــوجي  ـــــــي تكـــــــون فـــــــي واجهـــــــت ل ـــــــدى بركبتيهـــــــا حت ـــــــت ن ـــــــدى فن ل ـــــــوجي مـــــــن ن ـــــــت ل ـــــــدار ، اقترب فـــــــي ال
وتـــــــي تســـــــلم عليهـــــــا و تمازحهـــــــا ، عنـــــــد تلـــــــك اللح ـــــــة لـــــــم يســـــــتطع حـــــــازم التـــــــ ام مكانـــــــه و ال يـــــــدر  

ترتيــــــــــب أ واتهــــــــــا ، منهمكــــــــــين لمــــــــــاذا ، توجــــــــــه إلــــــــــيهم بينمــــــــــا  انشــــــــــغلت نــــــــــدى بحقيبــــــــــة لــــــــــوجي و 
ـــــــــالش اعمـــــــــل شـــــــــقاوة انهـــــــــار ة علشـــــــــان  ـــــــــالي ب ـــــــــا ق ـــــــــة : باب ـــــــــوجي قارل ـــــــــه ل ـــــــــنهم بدأت بحـــــــــدي   ار بي

 مت عليش مني 

ــــــــدى و تــــــــي تغلــــــــق ســــــــحاب حقيب ــــــــا او   تهــــــــار ت ن ــــــــوجي وان ــــــــا ل ــــــــا حنعمــــــــل شــــــــقاوة ي : انهــــــــار ة كلن
 واحدة 

 بتعرفي تتشاقي يا انسة ندى  نتِ أ فقاطعها صوت حازم معقبا : و

 ف عت ندى وتمت واقفة و قد شعرت ببالغ اإلحراج و تتفت : استاذ حازم 

لح ـــــــة صـــــــمت حاولـــــــت ، خـــــــالف توقعتهـــــــا مـــــــا فعلـــــــه  ، لكـــــــن عليهـــــــا أن تتـــــــ كر مـــــــا قالتـــــــه لنفســـــــها 
ــــــدى أن تت ــــــم يفعــــــل ، ثمــــــة شــــــئ فــــــرض حان ــــــوجي بينمــــــا حــــــازم ل شــــــي الن ــــــر فيهــــــا بإت اتــــــه فن ــــــرت لل

ـــــــِت ســـــــؤا  طرحـــــــه ع ـــــــه ســـــــبر أغوارتـــــــا ، مـــــــن أن قلـــــــه  فاســـــــتوجب البحـــــــ  عـــــــن إجابتـــــــه ، عنـــــــدتا علي
ــــــم رفعــــــت نفســــــها  ــــــة االخــــــر  ث ــــــن الناحي ــــــد حــــــازم م ــــــة و ي ــــــن ناحي ــــــد نــــــدى م ــــــدتا بي ــــــوجي  ي شــــــبكت ل
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ــــــــين ول ــــــــا   االثن ــــــــين اي ــــــــأرجح ب ــــــــدأتا مبكــــــــرا،   تت ــــــــررت أن تب ــــــــدى أعطتهــــــــا االذن بالشــــــــقاوة فق كــــــــأن ن
 : ازيك يا انسة ندى  سارالقطع حازم الصمت 

  أجابت وجلة  : الحمد هلل

شــــــــعر بطريقتهــــــــا فأجــــــــاب : أنــــــــا مكنــــــــتش نــــــــاو  أنــــــــ   أســــــــلم ، خفــــــــت أحرجــــــــك بــــــــ  كنــــــــت عــــــــاي  
 أطلب رقمك قبل ما أمشي 

 أجابت ب تو   :  رقمي ، ليه 

 حازم : يعني لو حبيت اطمن عليكم 

احمــــــــرت وجنتيهــــــــا لكنهــــــــا ر ت بهــــــــدوء : فــــــــي رقــــــــم الــــــــدار حاطهــــــــا علشــــــــان اوليــــــــاء االمــــــــور يتصــــــــلوا 
 نية واحدة يطمنوا علي وال تم ، ثا

حاولـــــــت نـــــــدى إخـــــــراج الـــــــرقم مـــــــن حقيبتهـــــــا لكـــــــن لـــــــوجي مازالـــــــت ممســـــــكة بيـــــــدتا فرحـــــــة بمـــــــا تفعـــــــل  
ضــــــــايقها ، إذ وضــــــــعت نــــــــدى نفســــــــها بهــــــــ ا الموقــــــــف ،اقتربــــــــت مــــــــنهم ف، اســــــــتوقف أمــــــــاني المشــــــــهد 

 : في حاجة يا ندى  سارلةثم ن رت بحدة لندى 

ــــــــوجي و ــــــــر  ن رتهــــــــا أوقفــــــــت ل ــــــــولي ال ــــــــدى و حــــــــازم ، فقــــــــرر ت ــــــــب مــــــــن اربكــــــــت ن ــــــــت باطل ــــــــا كن   : أن
انســـــــــة نـــــــــدى رقـــــــــم الـــــــــدار علشـــــــــان لـــــــــو حبيـــــــــت اطمـــــــــن علـــــــــي بنتـــــــــي ، بـــــــــ  بنتـــــــــي شـــــــــقية حبتـــــــــين 

 اتمرجحت في ايدينا 
 ثم ن ر لندى معت را : أنا  سف علي اللي حصل

ــــــــوجي  ــــــــدى وخــــــــد  ل ــــــــا ن ــــــــِت ي ــــــــدى برأســــــــها  ون ر  بينمــــــــا ر ت أمــــــــاني : طــــــــب ا خلــــــــي أن أومــــــــت ن
 ن وأنا حأكتب ألستاذ حازم رقم التليفو 

ســــــــحبت نــــــــدى لــــــــوجي لتــــــــدخل الــــــــدار فســــــــألتها لــــــــوجي بهمــــــــ  : تــــــــي طــــــــنط    حتي ــــــــي معانــــــــا 
 الرحلة 

 ندى : ايوة طبعا

 لوجي : تو احنا كد  حنعرف نتشاقي 

 ضحكت ندى و ر ت  : اتو حنحاو  
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،  تحـــــــــاو  أن تثبـــــــــت أنهـــــــــا للمـــــــــرة االولـــــــــي فـــــــــي شـــــــــركة ا  الصـــــــــاو  كانـــــــــت نيفـــــــــين علـــــــــي مكتبهـــــــــا 
ـــــــــي مـــــــــدار ســـــــــاعتين لـــــــــتفهم  ســـــــــتكون جـــــــــديرة بالمســـــــــئولية إن نويـــــــــت تحملهـــــــــا ، رفقتهـــــــــا أميمـــــــــة عل
أغلـــــــــب نقـــــــــاط عملهـــــــــا و بعـــــــــدتا عـــــــــا ت لمكتبهـــــــــا معقبـــــــــة : و أنـــــــــِت بمـــــــــرور الوقـــــــــت حتأخـــــــــد  ع 

 الشغل متقلقيش 
 نيفين : ال تمام ، اهلل المستعان  

م و أكمـــــــــل : األوضـــــــــة اللـــــــــي ع اليمـــــــــين    أوضـــــــــة أشـــــــــارت  أميمـــــــــة للغـــــــــرفتين المت ـــــــــاوتين خلفهـــــــــ
 مستر حازم و التانية مستر عصام ، تمام يا نيفين  

 نيفين : تمام 
ـــــــــــا فـــــــــــي  ـــــــــــة : فـــــــــــي أوراق حأخلصـــــــــــها أن قامـــــــــــت أميمـــــــــــة مـــــــــــن مكانهـــــــــــا و ات هـــــــــــت لل ـــــــــــروج معقب
الحســـــــــابات و أ  تيلفـــــــــون تســـــــــتقبيله و توصـــــــــليه لمســـــــــتر عصـــــــــام لحـــــــــد مـــــــــا مســـــــــتر حـــــــــازم ي ـــــــــي ، 

 أوكي 
 فين برأسها و أجابت : حاضر أومت ني

 
ــــــــة نيفــــــــين بمكتبهــــــــا و يفهــــــــم كيــــــــف لعصــــــــام أن  وصــــــــل حــــــــازم و صــــــــعد بات ــــــــا  مكتبــــــــه ليســــــــتوقفه رؤي

رتبكهـــــــا مقـــــــررا فـــــــتح بأيـــــــدر  مـــــــن الوتلـــــــة األولـــــــي أنهـــــــن أختـــــــين ، ات ـــــــه لمكتبهـــــــا و وقـــــــف شـــــــاعرا 
 حوار بدايته : صباح ال ير يا انسة نيفين ، مش نيفين برضو 

 ح النور أ  خدمة  وقفت و ر ت : صبا  

 ابتسم و ر   : أكيد ، ب  أميمة فين يا ترى 
 نيفين : في الحاسبات ، ب  حضرتك ممكن تقولي أ  خدمة ، أنا زميلتها في المكتب 
 أشار لمكتبه ثم ر  : طيب أو  ما تي ي أميمة قوليلها أني عاي  الملف بتاع شركة عابد 

 حازم قالها و ات ه لمكتبه فتمتمت ب فوت : مستر 
 ألتفت مبتسما و ر  : ايوة ، ايه اخبار الشغل معانا 
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 نيفين : أنا لسه انهار   او  يوم  

 حازم : لو احتاجتي حاجة اسألي أميمة او اسأليني ومتقلقيش من حاجة 

 قالهاو تو يفتح باب مكتبه ليدخل فر ت نيفين ب  ل : حاضر 

   ما توصل ت يلي مكتبي أو  خلي أميمة: أعا  عليها قبل  خوله 

 نيفين : حاضر 

جلســـــــــت متنهــــــــــدة ، تضـــــــــع يــــــــــدتا علـــــــــي قلبهــــــــــا ذات الـــــــــدقات الســــــــــريعة فـــــــــي محاولــــــــــة للهــــــــــدوء و 
 التنف  ، وصلت أميمة زافرة و عقبت : مستر عصام    عليه حاجات 

 نيفين : تو في حاجة 

 أميمة : ابدا طلع في أوراق تانية الزم نراجعها 

ـــــــــين : اســـــــــتاذ حـــــــــازم قصـــــــــد   ـــــــــات لت ـــــــــرج فاســـــــــتوقفتها نيف قالتهـــــــــا و تـــــــــي تســـــــــحب أحـــــــــد  الملف
 مستر حازم عاي   تديله اوراق شركة عابد 

 أميمة : طب يا نيفين تي عند  علي المكتب  خليها لمستر حازم عقبا  ما ارجعلك
 نيفين : حاضر 

اق المطلوبـــــــــة ، أمســـــــــكت بـــــــــالملف و ات هـــــــــت بـــــــــبعض القلـــــــــق للبـــــــــاب طرقتـــــــــه ثـــــــــم  خلـــــــــت  بـــــــــاالور 
 : فين أميمة  ثم سأ  رفع حازم رأسه ، ن ر لها 

هالـــــــــــه فـــــــــــي الحســـــــــــابات و أنـــــــــــا جبـــــــــــت عنيفـــــــــــين : كـــــــــــان مســـــــــــتر عصـــــــــــام طالـــــــــــب منهـــــــــــا اوراق تراج
 لحضرتك الملف بدالها 

 اتفضلي طيب   :أشار لها بال لوس ثم عقب
ة نيفـــــــين بصـــــــي يـــــــا انســـــــتـــــــابع ملـــــــف عملـــــــه  ون الن ـــــــر لهـــــــا ثـــــــم بعـــــــدما انهـــــــي الن ـــــــر فيـــــــه قـــــــا  : 

ــــــــــي مصــــــــــر    شــــــــــركتنا  ــــــــــات ف ــــــــــار التربين ــــــــــد قطــــــــــع غي ــــــــــوكيالت  و  المســــــــــئولة عــــــــــن توري ماســــــــــكة ت
   كـــــــان شـــــــغل بابـــــــا و تـــــــو اللـــــــي فـــــــتح الشـــــــركة    و بعـــــــد تور تـــــــا لمصـــــــانع تنـــــــا ، لشـــــــركات بـــــــرة 

 من الصفر 
 معلش بقي نب ة صغيرة عشان تكوني معايا في الصورة   م و أكمل :ثم ابتس
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ابتســــــــــمت و ر ت  : أنــــــــــا فهمــــــــــت مــــــــــن مســــــــــتر عصــــــــــام أنهــــــــــا قطــــــــــع غيــــــــــار بتســــــــــتور تا الشــــــــــركة و 
 بعدين توريدتا للمصانع علي حسب طلبات المصانع و بحاو  أفهم معاكم 

حــــــــــازم : كــــــــــوي  أو   ، المهــــــــــم المــــــــــرة    عنــــــــــدنا طلبيــــــــــة كبيــــــــــرة علشــــــــــان كــــــــــد  شــــــــــركة عابــــــــــد 
 حتدخل معانا شراكة ، لحد كد  تمام 

 نيفين : تمام 

تح حـــــــازم الملـــــــف و أخـــــــرج منـــــــه ورقـــــــة ، قـــــــاطعهم عصـــــــام بدخولـــــــه ف ـــــــأة ، ن ـــــــر لحـــــــازم بضـــــــيق فـــــــ
 ثم قا  : صباح ال ير

 ر  حازم : صباح النور 
ثـــــــم ن ـــــــر حـــــــازم لنيفـــــــين و أكمـــــــل : الـــــــر     عـــــــاي   تبعتيـــــــه علـــــــي االيميـــــــل اللـــــــي مكتـــــــوب قـــــــدامك و 

 ا  رسالة توصل منهم تاتيها و تعالي  
 وقفت نيفين و تمت بال روج م يبة : حاضر يا فندم 

ـــــــــم ن ـــــــــر لحـــــــــازم  ـــــــــوجي وصـــــــــلت  ســـــــــأ  و و بم ـــــــــر  خروجهـــــــــا رمقهـــــــــا عصـــــــــام بن ـــــــــرة غـــــــــيظ ث :  ل
 للرحلة 

 استغرب حازم و ر  : وأنت عرفت موضوع الرحلة منين 

 ر  عصام بتلعثم : تو مش أنت قولتلي 

 ر  حازم بضيق : ال انا مقولتلكش 

ــــــــي المق ــــــــ  عصــــــــام عل ــــــــين    جل ــــــــر الموضــــــــوع ســــــــارال : تــــــــي نيف ــــــــرر تغي ــــــــه و ق ــــــــل لمكتب عــــــــد المقاب
 مش المفروض سكرتيرة مكتبي أنا ، ممكن أعرف كانت ليه في مكتبك 

 حازم : نعم ، ايه شغل الحضانة 

ر  عصـــــــــام بحـــــــــدة : حـــــــــازم أنـــــــــا مـــــــــش بـــــــــأت ر نيفـــــــــين مـــــــــن  لـــــــــوقتي تعتبـــــــــر مســـــــــئولة منـــــــــي و مـــــــــدام 
 سكرتيرة مكتبي يبقي شغلها معايا 

 حازم و ر  :انت ايه حكايتك بال بط زفر 

ن ـــــــر عصـــــــام لـــــــالرض ثـــــــم عـــــــا  و ن ـــــــر لحـــــــازم و ر  : اســـــــمع  يـــــــا حـــــــازم ، نـــــــدى و نيفـــــــين  و  خـــــــط 
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 أحمر ، و بعدين ندى طلبت مني اخلي بالي من أختها 

تـــــــم حـــــــازم مـــــــن مكانـــــــه مت هـــــــا للعصـــــــام وجلـــــــ  أمامـــــــه وبـــــــدت عصـــــــبيته واضـــــــحة ثـــــــم قـــــــا  : يعنـــــــي 
 أنت بتكلم ندى 

 عصام : ال 

 حازم : اما  وصيتك ازا  علي أختها وعرفت منين أنها طلعة رحلة مع لوجي 

قــــــام عصــــــام مقــــــررا ال ــــــروج بينمــــــا وضــــــع يديــــــه علــــــي كتــــــف حــــــازم معقبــــــا بشــــــئ مــــــن ال  ــــــل  : ال مــــــا 
 تي متعتبرش مكالمة يعني  

ــــــــر  علــــــــي تلفوناتــــــــك ،امــــــــل كنــــــــت عــــــــاي ني ألمحلهــــــــا  ــــــــد  و ر  ببــــــــالغ ضــــــــيقه : يعنــــــــي بت ازاح حــــــــازم ي
 ما أنت بتكلمها ليه ل

ـــــــدى و ـــــــي ال حضـــــــايق ن ـــــــا عصـــــــام أوعـــــــد  أن ـــــــب ي ـــــــر  فأكمـــــــل حـــــــازم :  طي ـــــــم ي  زاغ بصـــــــر عصـــــــام و ل
 ال نيفين ، اتفضل بقي علي مكتبك 

ابتســـــــــم عصـــــــــام و قـــــــــرر ال ـــــــــروج و عنـــــــــد البـــــــــاب التفـــــــــت و عقـــــــــب : ابقـــــــــي خلـــــــــي جوليـــــــــا تحـــــــــاو  
 تي ي ع الفرح ، سالم يا زومة 

 
**** 

بين الضحكات والمرح والتصوير ال   تولت مهمته ندى ، الشئ الوحيد في حديقة الحيوان كانت الرحلة 
ال   عكر الصفو تو ن رة العتاب  التي كانت تن رتا الحاجة أماني لندى كلما تالقت أن ارتم مما  افعها 

كأنها اليوم عرفت معني الضحك و اللعب ومعني أن    شي الن ر ، أما لوجي فكانت سعيدة بكل شئ  وحالت
 قالب ال مو  ال   كان مفروضا عليها من ِقبل جدتها و تكون طفلة فقط بنت ست سنواتينكسر 

 

**** 
نـــــدى لالبـــــد  فيـــــه الشـــــيتفريـــــدة ربمـــــا تـــــي االخـــــر  لـــــم تعـــــد تـــــ ق طعـــــم النـــــوم ، تمنـــــي نفســـــها بيـــــوم ت

، قـــــــــررت أن ت ـــــــــ ب نيـــــــــرة لحيــــــــــاة لـــــــــوجي مـــــــــن جديـــــــــد لعلهــــــــــا بتلـــــــــك المحاولـــــــــة تســـــــــتطيع حــــــــــل 
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المشـــــــــكلة ، فاتصـــــــــلت بهـــــــــا ،  كانـــــــــت عنـــــــــد الكـــــــــوافير و مـــــــــا أن رأت رقمهـــــــــا حتـــــــــي زفـــــــــرت و ر ت 
 :ازيك يا انطي 

 فريدة : نايمة كالعا ة 

 نيرة : ال يا انط أنا عند الكوافير 

تي ــــــــي أنــــــــِت وتشــــــــام انهــــــــار ة علشــــــــان نتعشــــــــي مــــــــع بعــــــــض ، فريــــــــدة : طــــــــب اســــــــمعي أنــــــــا عــــــــاي كي 
 اكلم تشام وال حتكلميه أنِت 

 نيرة : انا حاكلمه وحاطلع من الكوافير عليكي وكد  كد  أشرف مسافر 

 فريدة : خالج و انا حاكلم حازم وعصام  لوقتي 
 ما إن سمعت اسم عصام حتي ابتسمت و ر ت : أوكي يا انط أنا جاية علي طو  ، با  

 

**** 
حتــــــــي ظنهــــــــا الــــــــبعض انتهــــــــت زيــــــــارة  ار االيتــــــــام كانــــــــت لــــــــوجي طــــــــوا  الرحلــــــــة ممســــــــكة بيــــــــد نــــــــدى 

ـــــــتهم ابنتهـــــــا أو أختهـــــــا الصـــــــغيرة  ـــــــا  ركبـــــــوا و رافق ـــــــع اطف ـــــــي أمـــــــامهم ســـــــو  المالتـــــــي ، جمي ، لـــــــم يبق
ــــــــرفض و  ــــــــت ت ــــــــدى و بعــــــــد لح ــــــــات جــــــــ بوا الحاجــــــــة أمــــــــاني لركــــــــوب أحــــــــد  االلعــــــــاب بينمــــــــا كان ن

ــــــ ات اللعبــــــة إمــــــا منتقبــــــة أو م تمــــــرة ، ن ــــــر الــــــيهم الرجــــــل الــــــ   يــــــدير بشــــــدة ، تــــــبط علــــــي كــــــل عرب
 اللعبة و قرر أن يعقب بطريقته  : نسير علي بركة اهلل يا اخواتنا

 فر  االطفا  عاليا : سير 
 و تك ا انقضت ساعات الرحلة التي كانوا ي نوتا طويلة ، انقضت إذ  ن أوان الرحيل  

 

**** 
ــــــــوجي ، ابتســــــــمت  ببــــــــالغ ضــــــــيقه تــــــــاتف والدتــــــــه ليطلــــــــب منهــــــــا أن يصــــــــل الســــــــارق للــــــــدار ليحضــــــــر ل
فريــــــــدة و ن ــــــــرت بات ــــــــا  تشــــــــام المرافــــــــق لنيــــــــرة بغرفــــــــة الصــــــــالون و أجابتــــــــه بــــــــأن يطمــــــــئن و تكــــــــ ا 
ـــــــرا ، شـــــــاعرا أنـــــــه لـــــــو رأ  نـــــــدى أمامـــــــه ســـــــيوليها الصـــــــفعات علـــــــي وجههـــــــا  ـــــــق حـــــــازم الهـــــــاتف زاف أغل
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 لتالعب ِبه ألنها توتمت أنها تستطيع ا
قــــــــررت أن ترســــــــم االســــــــف علــــــــي وجههــــــــا متعللــــــــة بــــــــأن الســــــــارق قــــــــد رحــــــــل و ال يوجــــــــد فأمــــــــا فريــــــــدة 

كلماتهــــــا ، حتــــــي تتفــــــت تــــــي فيــــــه : عــــــن  مــــــن يــــــأتي بلــــــوجي مــــــن الــــــدار ، قــــــرر تشــــــام أن يــــــنفض اذنــــــه 
 تشام ممكن أنت تروح تي ب لوجي من الدار 

 أشوف وشها  زفر و ر  : ال يا انط ، أنا اللي اسمها ندى    مش طايق
 فريدة : أوووف ، يا تشام يعني حنسيب لوجي من غير ما حد ي يبها 

 تشام : طب خالج خالج ، ا يني ب  العنوان ألني مش عارفه ، أوكي 
تهاللـــــــت أســـــــارير فريـــــــدة و كتبـــــــت العنـــــــوان ، اصـــــــتنع تشـــــــام شـــــــعور الضـــــــيق و تـــــــو يأخـــــــ  مـــــــن يـــــــدتا 

 م قها و ابتسم ساخرا  الورقة و يت ه لل روج ، و ما إن ركب سيارته حتي

 

**** 

 
و أخيـــــــــرا وصـــــــــلوا للـــــــــدار ، كـــــــــان يومـــــــــا ممتعـــــــــا رغـــــــــم مشـــــــــقته ،  اخـــــــــل الـــــــــدار جلســـــــــوا يتبـــــــــا لون 
ـــــــــاليوم موقـــــــــف موقـــــــــف ،  ـــــــــرت ب ـــــــــي م ـــــــــف الت ـــــــــات علـــــــــي بعضـــــــــهم الـــــــــبعض و يتـــــــــ كرون المواق التعليق
ـــــــررت أن تنت ـــــــر بأحـــــــد  الغـــــــرف  ـــــــب بعـــــــدتا أمـــــــاني فق فكـــــــرت نـــــــدى أن حـــــــازم حـــــــين يـــــــأتي قـــــــد تعق

ر ليســـــــتوقفه رؤيـــــــة مـــــــن كـــــــانوا فيـــــــه فتمـــــــتم فـــــــي حتـــــــي تنصـــــــرف لـــــــوجي ، وصـــــــل تشـــــــام و  خـــــــل للـــــــدا
 نفسه : تو في ناس كد  و ال في بنات كد  

 ن ر بعينه فيهم فاستوقفته أماني سارلة : أ  خدمة

 تشام : انا خا  لوجي و كنت جا  أخدتا 

 حاجة أماني : طب ثانية واحدة  

ــــــوجي والتــــــي أتــــــت و قــــــد اســــــتغبت مــــــن رؤيــــــة خالهــــــا فعقبــــــت : ا ــــــا ت أمــــــاني علــــــي ل نكــــــل تشــــــام ، ن
 تو بابي مش حي ي 

 امسك بيدتا و ر  : بابي عند  شغل يا لوجي فأنا جيت بداله ، ته اتبسطي 
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 لوجي : ايوة 

جـــــــــا  بن ـــــــــر  فـــــــــي المكـــــــــان مـــــــــرة أخـــــــــر  ، بتأكيـــــــــد يبحـــــــــ  عـــــــــن نـــــــــدى ، ن رتـــــــــه فهمتهـــــــــا أمـــــــــاني 
 فسألت : في حاجة تانية  

 شعر بالحرج و ر  : ال ابدا  

 : احنا مستنيين حد  فسألت لوجي  جل  فيها ولم يتحر  انصرف مت ها إلي سيارته ،

 ن ر تشام لها و ر   : ايوة مي  ندى 

 ثم عاو  الن ر لمدخل الدار فسألت لوجي : تي مي  ندى حتروح معانا 

 زفر و ر  : حنشوف يا لوجي ، ممكن تسكتي بقي 

ـــــــدا ـــــــن ال ـــــــدى م ـــــــارق وخرجـــــــت ن ر بينمـــــــا شـــــــعرت باالحبـــــــاط فتنهـــــــدت بضـــــــيق و جلســـــــت صـــــــامتة ،  ق
ـــــــــتفض تشـــــــــام لرؤيتهـــــــــا و ترجـــــــــل نحوتـــــــــا مقـــــــــررا أن يســـــــــتوقف  قـــــــــررت أمـــــــــاني ال ـــــــــروج خلفهـــــــــا ، ان

 : سالم عليكم يا مي  ندى  خطواتها السريعة بصوته تاتفا

 التفتت ثم زفرت و ر ت : وعليكم السالم ، خير يا استاذ تشام في حاجة

ا بــــــــــ  كنــــــــــت عــــــــــاي  ابتســــــــــم و ر  :    أنــــــــــِت شــــــــــكلك لســــــــــة زعالنــــــــــة منــــــــــي ، علــــــــــي العمــــــــــوم أنــــــــــ
 اعت رلك عن اللي حصل 

 ثم اقترب خطوة منها و أكمل : أنا ب د يا ندى اسف اسف اسف اسف اسف 
 قالهــــــــا وتــــــــو يعــــــــد علــــــــي اصــــــــابعه محــــــــاوال التقــــــــاط ابتســــــــامة مــــــــن وجههــــــــا لكنهــــــــا أومــــــــت برأســــــــها و

تمــــــــت لتنصــــــــرف فقاطعهــــــــا مــــــــرة اخــــــــر  تاتفــــــــا : أنــــــــِت حتمشــــــــي كــــــــد  علــــــــي طــــــــو  مفــــــــيش صــــــــافية 
 لبن وحليب يا قشطة وكد  ، تبقي لسه زعالنة 

ـــــــه و اســـــــتوقفها  ـــــــر  و أكملـــــــت الســـــــير فـــــــي طريقهـــــــا فأســـــــرع خطوات ـــــــم ت ـــــــم تلتفـــــــت ول ـــــــدى ول زفـــــــرت ن
 و أكمل :    أنِت قلبك أسو  أو  يا مي  ندى طب علي االقل قوليلي سامحتك 

 ر ت ندى بضيق : يا ريت يا استاذ تشام تتفضل و حصل خير 

 تشام : طب ينفع اوصلك ، علي االقل اتأكد ان سامحتني 

 ن رت ندى للسيارته ال رقاء ثم لم تبد  أ  اتتمام ثم أكملت : الء ، و يا ريت تعديني  
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ـــــــالغ الضـــــــيق فاســـــــتوقفها ب ـــــــ ـــــــا حاوصـــــــلك  شـــــــعر تشـــــــام بب ـــــــه تاتفـــــــا  : أن ـــــــك كـــــــد   ب ذراعهـــــــا إلي ألن
 كد  علي سكتي

ــــــــت  ــــــــا اســــــــتاذ تشــــــــام مهمــــــــا عمل ــــــــد  و ر ت بحــــــــدة : ال ي ــــــــه أخافتهــــــــا و لكنهــــــــا  فعــــــــت ي ن ــــــــرة عين
 ومهما حاولت عمر  ما حابقي علي سكتك

 وفي تلك اللح ة تتفت الحاجة أماني غاضبة : ندى 

ــــــ ــــــدى وتوجهــــــت إليهــــــا بينمــــــا عــــــا  تشــــــام لســــــيارته  و قــــــد مــــــأ  الضــــــيق مــــــن طريقتهــــــا و ق ــــــت ن د التفت
 زا  تحديها من استف از 

ـــــــه اللـــــــي  ـــــــب بينمـــــــا قـــــــررت تـــــــي تعنيفهـــــــا تاتفـــــــة : ممكـــــــن اعـــــــرف اي أمـــــــام أمـــــــاني وقفـــــــت  ون أ  تعقي
 ، مين  و  يا ندى انا شفته منك انهار ة  الصبح و  لوقتي 

 ر ت ندى بمنتهي الحرج : بابا لوجي وخالها

ـــــــاء االمـــــــور فـــــــي ـــــــع اولي ـــــــي المحف ـــــــات بيقفـــــــوا م الشـــــــارع ، و لمـــــــا حـــــــد   حاجـــــــة أمـــــــاني : و مـــــــن امت
 يشوفك من الدار أو برة حيقو  ايه يا ندى  

 انهمرت  موع ندى و ر ت  : أنا و اهلل ما عملت حاجة غلط  

ــــــي  ــــــا بنت ــــــاس ي ــــــ  الن ــــــدى ، ب ــــــا ن ــــــا متأكــــــدة ي ــــــي كتفهــــــا و ر ت بهــــــدوء : و أن ــــــدتا عل وضــــــعت أمــــــاني ي
ــــــــــدين الشــــــــــابي ــــــــــوحش ، و بع ــــــــــر مــــــــــن ال ــــــــــ م أكت ــــــــــيهم ال ــــــــــاتر و كالمهــــــــــم ع الملت ن  و  ن ــــــــــراتهم ل

 ليكي مطمنتنيش 

ـــــــــي خايفـــــــــة عليكـــــــــي و بأنصـــــــــحك  ـــــــــ عليش أن ـــــــــدتك و مت ـــــــــا ز  وال ـــــــــي كتفيهـــــــــا و ر ت : أن ربطـــــــــت عل
ــــــــي لــــــــو حتتصــــــــرفي صــــــــح ، ألن اللــــــــي حــــــــواليكي  ، أوعــــــــي تحطــــــــي نفســــــــك فــــــــي المكــــــــان الغلــــــــط حت

 حيسيبوا الصح و يمسكوا في الغلط ، فاتماني يا بنتي
 ندى : فاتماكي  
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التفوا جميعا حو  ماردة الطعام جلست فريدة علي رأس السفرة ، جوارتا حازم من اليمين يليه عصام و تشام 
و نيرة من اليسار ثم  لوجي  ، لم يبد  أ  من الحاضرين اتتمامه بسؤا  لوجي عن يومها حتي حازم رغم 

مها فاسترسلت في االجابة فضوله أثر الصمت ، لم يكن سهال علي لوجي السكوت حتي سألها عصام عن يو 
و بدأت تحكي تفاصيل رحلتها و كل ما فعلته تي و ندى ، و التي بم ر  ذكر اسمها تابع  الثالثي الرجالي و  

كأن علي رؤوسهم الطير ظلوا يسمعونها بانصات غير عابئين لما أمامهم من طعام حتي قاطعتهم نيرة تاتفة 
 فيهم بغيظ  : االكل بر  

 و عقبت  : كلي أنِت اصلهم شبعوا خالجن رت فريدة لها 
ــــــــدة   ــــــــت فري ــــــــوجي و يكمــــــــل طعامــــــــه ، بينمــــــــا حاول ــــــــب فقــــــــرر أال يلتفــــــــت لل تضــــــــايق حــــــــازم مــــــــن التعقي
 ك ــــــــم غي هــــــــا ، نــــــــاظرة لهشــــــــام متمتمــــــــة فــــــــي نفســــــــها : يــــــــا ريتــــــــك تعــــــــرف تعمــــــــل حاجــــــــة فعــــــــال و

 تطفش اللي اسمها ندى 

 

**** 
لـــــــــم تســـــــــتطع ، ع ارهـــــــــا الوحيـــــــــد أنهـــــــــا حاولـــــــــت طـــــــــوا  الطريـــــــــق أن تتوقـــــــــف عـــــــــن البكـــــــــاء و لكنهـــــــــا 

ســــــــتحكي لوالــــــــدتا و ســــــــت د عنــــــــد  الحــــــــل والنصــــــــحية ، بــــــــل و اليــــــــد التــــــــي ســــــــتكفكف  موعهــــــــا ، 
نـــــــدى احنــــــــا مــــــــش فــــــــي  قاطعهـــــــا صــــــــوت الهــــــــاتف إذا أتاتـــــــا صــــــــوت نيفــــــــين باكيــــــــا تاتفـــــــة : ايــــــــوة يــــــــا

 البيت 

 ان ع ت من صوتها و سألت : في ايه يا نيفين

ـــــــا  ـــــــا فـــــــي مستشـــــــفي الهـــــــال  تعاليلين ـــــــا نـــــــدى احن ـــــــب تـــــــاني ي ـــــــا فـــــــي المستشـــــــفي بابـــــــا تع نيفـــــــين : احن
 علي تنا  

حاولــــــت نــــــدى اســــــتيعاب مــــــا ســــــمعت رغــــــم أنهــــــا لــــــم تعــــــد تــــــر  الطريــــــق مــــــن كثــــــرة الــــــدموع ، وصــــــلت 
للمستشـــــــــفي وتـــــــــي ال تعلـــــــــم كيـــــــــف وصـــــــــلت ، ن ـــــــــرت لنيفـــــــــين و والـــــــــدتها و عمتهـــــــــا و عمهـــــــــا وزوج 

ــــــــدعاء واخــــــــر عمتهــــــــا كــــــــانوا جمــــــــيعهم  ــــــــة المركــــــــ ة ، مــــــــنهم مــــــــن يتمــــــــتم بال ــــــــاب العناي يقفــــــــون أمــــــــام ب
 بالقران ، مضي الليل ثقيال بانت ار كلمة لطمأنتهم 
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بــــــــد  القلــــــــق والتــــــــوتر ســــــــيد الموقــــــــف وبعــــــــد لح ــــــــات َســــــــمع  ذان الف ــــــــر لــــــــيعلن عــــــــن مــــــــيال  يــــــــوم 
جديــــــــــد ، ات ــــــــــه طــــــــــارق ونبيــــــــــل إلــــــــــي المســــــــــ د للصــــــــــالة ،   خلــــــــــت أحــــــــــد  الممرضــــــــــات لغرفــــــــــة 

  لرؤيتـــــــــه ، كـــــــــان عنـــــــــدتا قـــــــــد فـــــــــتح عينـــــــــا  ببطـــــــــئ يـــــــــر   خلـــــــــف االذان و يتمـــــــــتم بالصـــــــــالة ، عمـــــــــا
 شعرت أنه ربما تحسن ف رجت تطمئن أسرته 

 كان نبيل قد وصل  عندما سمعها فعقب : طيب ممكن أ خله  

 الممرضة : الدكتور او  ما ي ي و يسمحله ين   اوضة عا ية حينفع كلكم تطمنوا عليه 
أســــــــرة عمــــــــا  و زوجتــــــــه : روحــــــــوا أنــــــــتم صــــــــلوا الف ــــــــر و عقبــــــــا  مــــــــا  اا محــــــــدثفعقــــــــب طــــــــارق عنــــــــدت

 ترجعوا يكون ن   من العناية 
ـــــــرب  ـــــــل استشـــــــعر شـــــــئ مـــــــن القلـــــــق  فعـــــــه للـــــــدخو  بهـــــــدوء ، اقت بالفعـــــــل ات هـــــــوا للمســـــــ د لكـــــــن نبي

 من سرير عما  فوجد  يتمتم الصالة و ينهيها فسأ  : احسن  لوقتي يا عما  
 كوي  أنك تنا ، أنا كنت مستنيك   ر  عما  بتثاقل : احسن ،

 نبيل : خير يا عما  
 ------عما  : نبيل ، أنا 

ـــــــم أكمـــــــل : ـــــــنف  ث ـــــــم حـــــــاو  الت ـــــــا عـــــــارف  ســـــــعل ث ـــــــ  أن ـــــــين ، ب ـــــــدى و نيف ـــــــي ن ـــــــا خـــــــايف أو  عل أن
 أنك حت لي بالك منهم ، صح 

  معت عين نبيل و ر  : أنت حتقوم بالسالمة و حتفرح بيهم 
ـــــــ  كـــــــل شـــــــئ نصـــــــ ـــــــت ، ب ـــــــا ري ـــــــك ، أو  عمـــــــا  : ي ـــــــة فـــــــي رقبت يب ، خـــــــالي بالـــــــك مـــــــنهم ،  و  أمان

، و مهمـــــــــا حصـــــــــل خاليـــــــــك جنـــــــــبهم و جنـــــــــب  ات ـــــــــوز واحـــــــــدة مـــــــــنهم لواحـــــــــد ميتقـــــــــيش ربنـــــــــا فيهـــــــــ
 شريفة ، أنا عارف أنك قد الوصية ، ريحيني و أوعدني 

 نبيل باكيا : حاضر يا عما  حاضر 
بيــــــــل عينــــــــا  و قــــــــد فاضــــــــت قالهــــــــا لي ــــــــد عمــــــــا  قــــــــد تمــــــــتم الشــــــــها تين ببــــــــالغ التثاقــــــــل ، فــــــــأغمض ن

 روحه ، و تك ا انقضت ساعات الرحلة التي ن نها طويلة ، انقضت إذ  ن أوان الرحيل  
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******** 
**** 

(12) 

 

تــــــو يلتقطــــــه  أصــــــر تاتفــــــه علــــــي الــــــرنين ، تــــــأفف و عنــــــد العاشــــــرة صــــــباحا حينمــــــااليــــــ ا  نارمــــــا  كــــــان
ــــــــم ن ــــــــر لالســــــــم وعــــــــرف مــــــــن المتصــــــــل ، تهللــــــــت اســــــــارير  واتســــــــعت ابتســــــــامته والتقطــــــــت تاتفــــــــه  ث

 لير  : صباح ال ير 

 صباح النور ناموسيتك كحلي انهار ة  ـ

 لما رجعت نمت علي طو   عصام : امبارح كان يوم متعب و

 مروح  أنت طب مكلمتنيش ليه امبارح أنا ال عرفت اكلمك في الفيال وال حتي و ـ

عصــــــام : معلــــــش مــــــا تــــــو ميــــــنفعش نــــــتكلم فــــــي الفــــــيال خــــــالص ، افرضــــــي حــــــازم حــــــ  بحاجــــــة احنــــــا 
 عاي ين ن لص خطتنا علي خير 

 ما أنا عاي ة أعرف أنت وصلت معا  لحد فين  ـ

عصـــــــام : مفـــــــيش تتطـــــــورات ، أنـــــــا بـــــــ  قولتلـــــــه أنـــــــي عـــــــاي  ات وزتـــــــا و أنـــــــي روحـــــــت عنـــــــد بيـــــــتهم و 
 سألت عليها 

 وقالك ايه  ـ

ــــــه عصــــــام  ــــــي بتفكــــــر  في ــــــا خــــــايف الل ــــــه ، لكــــــن أن ــــــش عــــــارف  مــــــاغ حــــــازم فيهــــــا اي ــــــوقتي م : لحــــــد  ل
 ميحصلش ، متنسيش جوليا 

 ـ الء حيحصل ، أنت ب  خليك مكمل اللي اتقفنا عليه 
 عصام : أنا خايف من كالمي يحط عينه علي نيفين 

 ما  نيفين  ـ وانت مالك و

 حاجة مكوناش عاملين حسابهاعصام : مفيش حاجة ، خايف علي خطتك ، أو يحصل 
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 ال أنا متأكدة إن االمور حتمشي كوي  إن شاء اهلل  ـ

 عصام : طيب ينفع أكمل نوم يا عم محسن ممتاز و ال في خطط تانية  

 ال كفاية عليك كد  ، روح كمل نوم ، سالم  ـ

 

**** 
 

تاتفـــــــة ات هـــــــت لـــــــوجي لغرفـــــــة والـــــــدتا ، طرقـــــــت البـــــــاب و  خلـــــــت علـــــــي أطـــــــراف أصـــــــابعها لتوق ـــــــه 
 : بابي اصحي بقي يال انهار   ال معة 

ـــــــــه ان تيق ـــــــــه  ـــــــــت كافي ـــــــــه أمامـــــــــه ،ابتســـــــــامتها كان ـــــــــا  فوجـــــــــد ابتســـــــــامة ابنت أفـــــــــاق حـــــــــازم و فـــــــــتح عين
 مبتسما وتو ير  : صباح النور يا لوجي 

 لوجي : مش تقوم بقي يا بابي انت مش حتروح تصلي ال معة انهار   

 وصية عليا وال ايه حازم : أنِت ايه حكايتك يا لوجي أنِت مت

 لوجي : ايوة مي  ندى مواصياني عليك 

ـــــــوجي التـــــــ ا  جالســـــــة عليـــــــه فالتفـــــــت و عـــــــا  لـــــــي ل  ب وارتـــــــا  كـــــــان قـــــــد نـــــــ   مـــــــن ســـــــرير  بينمـــــــا ل
 وسأ  باتتمام : أنِت بتتكلمي جد ، تي مي  ندى قالتلك حاجة 

 ----------ن ـــــــــرت لـــــــــوجي لوالـــــــــدتا ثـــــــــم قـــــــــررت أن تراوغـــــــــه فـــــــــي االجابـــــــــة فـــــــــر ت : امـــــــــم 
 مش عارفة 

 حازم : مش عارفة ايه 

 لوجي بمراوغة واضحة : مش عارفة 

 حازم : بقي كد  طب انا حاعرفك 
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ــــــوة : خــــــالج يــــــا  ــــــوجي تصــــــرخ وتــــــي تضــــــحك بق ــــــدأ يدغــــــدغتها ، بينمــــــا ل جــــــ بها مــــــن ذراعيهــــــا ثــــــم ب
 بابي حاعرف حاعرف 

 

**** 

ـــــــرر أنتشـــــــالك مـــــــن خضـــــــم الحيـــــــاة ،  ون ترتيـــــــب ،   أتـــــــدر  معنـــــــي أن تأتيـــــــك لح ـــــــة رغمـــــــا عنـــــــك تق
ــــــــه   ــــــــه المــــــــوت حينمــــــــا وضــــــــع راحلت ــــــــدمات ، أن ــــــــا  ون انت ــــــــار ،  ون مق ــــــــت معاتــــــــا  تن ، لح ــــــــة توقف

 ور ية األحالم ليصدح بعدتا صد  الواقع و مراراته بما ستأو  ِبه االيام 
ـــــــه تلـــــــون كـــــــل ر ا ـــــــا و علـــــــي أعتـــــــاب من ل ـــــــه الســـــــكر ، تن ـــــــ ع من ـــــــوة ُن ـــــــي فن ـــــــان القه ء باالســـــــو  ، حت

 تنا احتضن األلم كل شئ ليعلن عن  الفراق 
ـــــــازة و مـــــــر اليـــــــوم  ـــــــن أجـــــــل صـــــــالة ال ن ـــــــدم الصـــــــفوف م ـــــــة فســـــــيَق جثمانـــــــه ليتق ـــــــت صـــــــالة ال مع انته

ــــــ ــــــا واصــــــال لبيت ــــــر ن عالي ــــــازة و صــــــوت الق ــــــدأ مراســــــم ال ن ــــــه و ب ــــــي ليل ــــــي أت ــــــهســــــريعا حت التــــــي  ه و البنت
ريرتا و تمـــــــد تا فيـــــــه نـــــــاظرة للشـــــــرو  مـــــــأو  ، بينمـــــــا ظلـــــــت تتمـــــــتم خلـــــــف الصـــــــوت ات ـــــــ ت مـــــــن ســـــــ

ــــــــــُة َأالَّ َتَ ــــــــــاُفوا َواَل َتحْ   ــــــــــْيِهُم اْلَماَلِرَك ــــــــــ َُّ  َعَل ــــــــــتَـَقاُموا تـَتَـنَـ ُــــــــــمَّ اْس ــــــــــا اللَّــــــــــُه ث ــــــــــاُلوا رَبُـَّن ُــــــــــوا ِإنَّ الَّــــــــــِ يَن َق َ ن
ــــــــي ُكنــــــــُتْم ُتوَعــــــــُدون  َنْحــــــــنُ  ــــــــي اآْلِخــــــــَرِة َوَلُكــــــــْم  َوأَْبِشــــــــُروا بِاْلَ نَّــــــــِة الَِّت َيا َوِف نـْ ــــــــاِة الــــــــدُّ ــــــــي اْلَحَي ــــــــاؤُُكْم ِف َأْولَِي

ــــــ ــــــْوال  مِّمَّ ــــــْن َغُفــــــوٍر رَِّحــــــيٍم َوَمــــــْن َأْحَســــــُن قـَ ن ِفيَهــــــا َمــــــا َتْشــــــَتِهي أَنُفُســــــُكْم َوَلُكــــــْم ِفيَهــــــا َمــــــا تَــــــدَُّعوَن نـُــــــُ ال  مِّ
 اْلُمْسِلِميَن   َ َعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلحا  َوقَاَ  ِإنَِّني ِمنَ 

 

**** 

اجتمعوا حو  ماردة االفطار ت اتروا وكأنهم يتناوله لكنهم استعاضوا عنه بالصمت كعا تهم ، فقاطعتهم شريفة 
 :احنا بقالنا أسبوع من يوم بابا ما مات و أنتم ع الحا     ، يال افطروا و بالش تغلبوني معاكم 
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 ر ت نيفين بضيق : انا مليش نف  

بينما أثرت ندى الصمت و لم تر  ، ن رت لها شريفة ثم عقبت : أنتم فاكرين ان كد  ابوكم حيكون مرتاح في 
 قبر  ، فين الرضا بقضاء اهلل و قدر  

لم تستطع ندى أو نيفين كتم  موعهم و أجهشت  كل منهن بالبكاء ، احتضنتهم شريفة ثم أكملت : ال كد  
ايه يا بنات لو العياط تيرجع اللي راح كنت بكيت بد  الدموع  م لكن  انا مش شايفة قدامي وال  عما  ،

مفيش حاجة حترجع و بعدين احنا عاي ين نقرر حنعمل ايه لبابا انا كنت عاي ة اعمله صدقة جارية وعاي اكم 
 تساعدوني نفكر سوا 

ور المعد علي الطاولة قد أتت لالطمئنان عليهم ، ن رت للفط قاطعهم رنين جرس الباب ، كانت عمتهم أحالم
 : برضو مش عاي ين تاكلواو عقبت 

 ر ت شريفة : أنا حاقوم و اتكلمي معاتم أنِت يا أحالم 
جلســــــــت أحــــــــالم علــــــــي أحــــــــد المقاعــــــــد الم ــــــــاورة لهــــــــم و قالــــــــت : يــــــــا بنــــــــات ، أنــــــــا مــــــــش عــــــــاي ة 

 اشوفكم كد  ، الزم تكونوا أقو  من كد  
 الشغل ليه ثم ن رت لنيفين و سألت : ممكن أعرف من لتيش 

ـــــــــــي  ـــــــــــل أ  ر  أكملـــــــــــت أحـــــــــــالم : مـــــــــــن أو  االســـــــــــبوع ال ـــــــــــا  ارجعـــــــــــي ان ل تنهـــــــــــدت نيفـــــــــــين و قب
 شغلك من تاني 

ــــــي  ــــــا و نيفــــــين ، عــــــاي كي ترجع ــــــو  مام ــــــي حتق ــــــٍت الل ــــــأقو  أن ــــــا ب ــــــا و ،    أن ــــــا ن ــــــِت ي ــــــدى : و أن ــــــم لن ث
 الدار و تكملي في اللي بدأتيه ، اتفقنا يا بنات 

 قفنا يا عمتو أوم االثنين رأسهم و ر وا : ات
 

**** 
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طرقت الباب ثم  خلت و وضعت ما بيدتا علي المكتب ثم سألت : مستر عصام ، أن   صباح السبت ، 
 االعالن بتاع السكرتيرة و ال استني

انهمــــــــك بــــــــالن ر لــــــــالوراق و أجــــــــاب : اصــــــــبر  شــــــــوية يــــــــا أميمــــــــة ، لــــــــو االســــــــبوع    انســــــــة نيفــــــــين 
م يــــــــــتش ، نبقــــــــــي نتصــــــــــرف ، احنــــــــــا مضــــــــــينا العقــــــــــد و بعــــــــــدتا حصــــــــــل ظــــــــــروف مــــــــــوت باباتــــــــــا ، 

 فنشوف االو  
أنهـــــــي االوراق ثـــــــم مـــــــد يـــــــد  بهـــــــا لتأخـــــــ تا أميمـــــــة و ت ـــــــرج ، بال ـــــــارج كانـــــــت نيفـــــــين تضـــــــع حقيبتهـــــــا 

 علي المكتب مما استوقف أميمة تاتفة :  نسة نيفين ، حمد هلل ع السالمة 
 ة في حياتك ثم صافحتها و أكملت : البقي

 نيفين : البقاء هلل 
 جلست كال منهما بمكتبها ثم سألت نيفين : أخبار الشغل ايه 

 أميمة : تمام 
ثــــــــم أكملــــــــت : مســــــــتر عصــــــــام ، كــــــــان ســــــــأ  عليكــــــــي ، ف ــــــــد  بقيــــــــة االوراق    و قوليلــــــــه أنــــــــك 

 رجعتي 
ـــــــي مكتبـــــــه  ـــــــي جالســـــــا عل ـــــــ   كـــــــان عل ـــــــررت التوجهـــــــة لمكتـــــــب عصـــــــام و ال ـــــــن مكانهـــــــا و ق قامـــــــت م

ر ا حتــــــــي رأتــــــــا أمــــــــام عينــــــــه فوقــــــــف و قــــــــد عــــــــال وجهــــــــه االســــــــتغراب و توجهــــــــة نحوتــــــــا تاتفــــــــا : شــــــــا
  نسة نيفين ، حمد هلل ع السالمة و البقية في حياتك 

أومــــــــت برأســــــــها و لــــــــم تــــــــر  فأكمــــــــل : أنــــــــا فكــــــــرت أنــــــــا و حــــــــازم أننــــــــا ن ــــــــي نعــــــــ   لكــــــــن خفنــــــــا 
 الموضوع يكون محرج 

 ر ت بحرج : الدوام هلل 
 يدتا :    بقية االوراق اللي حضرتك كنت عاي تا ثم أكملت و تي تمد 
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 و قبل أن ير  طرق حازم باب مكتبه و ات ا  صوب نيفين سارال بقلق : أنتم كويسين 
 تراجع سريعا عما قا  شاعرا بالحرج ثم أكمل : البقية في حياتكم يا  نسة نيفين 

 أومت رأسها سريعا و ر ت : البقاء هلل 
 بي يا مستر عصام ، حضرتك تؤمرني بأ  حاجة ثم أكملت : أنا علي مكت

 أجابها : ال شكرا يا نيفين 
 خرجت سريعا ليبدو علي حازم االضطراب ، ين ر عصام بات اته و يسأ  : مالك 

 فير  : تفتكر حترجع الدار ز  ما نيفين  ن لت الشغل 
 عا  عصام لمكتبه و ر  : و أنت شاغل  ماغك بالموضوع    ليه 

 حازم : أبدا عشان لوجي 
 ابتسم عصام ساخرا و ر  : ا  عشان لوجي ، طيب متقلقش علي لوجي 

 سأ  حازم بضيق : أنت كلمتها عازيتها ، تي كويسة 
عصــــــام : حــــــازم أنــــــا مفـــــــيش بينــــــي و بــــــين نـــــــدى كــــــالم ، كــــــل الموضــــــوع أنـــــــي كنــــــت نــــــاو  أخطبهـــــــا و 

 صرفت ن ر 
 أستغرب حازم و ر  : صرفت ن ر ، ليه 

 صام لعين حازم و ر  : عشان مينفعش يبقي صاحبي بيفكر فيها و أروح أخطبها ن ر ع
 شي حازم ن رات عصام و ر  : قصد  تشام حات

ــــــــه  ــــــــا حــــــــازم ، اي ــــــــض ، أنــــــــت مــــــــش حاســــــــ  بنفســــــــك ي ــــــــي بع ــــــــا حنســــــــتعبط عل عصــــــــام : و اهلل ، احن
 احنا لسه حنعرف بعض 

ر  حـــــــازم بحســـــــم : علـــــــي فكـــــــرة أنـــــــت فـــــــاتم غلـــــــط ، أنـــــــا قلقـــــــان عشـــــــان لـــــــوجي اتعلقـــــــت بيهـــــــا و    
 مكنش صح 
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 عصام : لوجي ب  
 ر  حازم منفعال : ا  لوجي ب  

عصـــــــام : خـــــــالج ، لـــــــو لـــــــوجي بـــــــ  ، عنـــــــد  الـــــــدار اســـــــأ  فيهـــــــا و لـــــــوجي تـــــــروح و تعـــــــرف و لـــــــو 
 ندى مرحيتش أكيد حيشوفوا غيرتا 

 لعمله ، بينما ظل حازم يفكر بكالمه لثواني ثم خرج قالها ببرو  و تو يلتفت 
 

**** 
 

ــــــم  ــــــدتا ، ل ــــــاة وال ــــــي وف ــــــر شــــــهرين عل ــــــي أ  مكــــــان ، م ــــــ تاب إل ــــــد ال ــــــي غرفتهــــــا ال تري ــــــدى ف ــــــ ا  ن الت
ـــــــرار  ـــــــي أ  مكالمـــــــات ، ق ـــــــر  عل ـــــــدار أو ت ـــــــرة أن تت ـــــــه لل ـــــــو م ـــــــم تحـــــــاو  و ل ـــــــوجي و ل ـــــــيهم ل ـــــــر  ف ت

االبتعــــــــا  عــــــــن كــــــــل مــــــــا مضــــــــي ، بــــــــل و البحــــــــ  ات  تــــــــه و تــــــــو أن تحــــــــاو  التعــــــــو  علــــــــي  بــــــــداخلها
ــــــة  ــــــت عليهــــــا الغرف ــــــدما  خل ــــــت شــــــريفة تراقبهــــــا عن ــــــا مضــــــي ، كان ــــــدا عــــــن كــــــل م ــــــدى عمــــــا  بعي عــــــن ن
ـــــــا  ـــــــد باحثـــــــة عـــــــن عمـــــــل فســـــــألت : حتفضـــــــلي كـــــــد  لحـــــــد امتـــــــي ي و وجـــــــدتتها تتصـــــــفح أحـــــــد  ال رار

 ندى

 ندى : ماما ، انا كويسة مت افيش عليا 

يـــــــر او  تقريبـــــــا كـــــــل يـــــــوم حـــــــد مـــــــنهم بيتصـــــــل حتـــــــي الحاجـــــــة شـــــــريفة : طـــــــب الـــــــدار اتصـــــــلوا بيكـــــــي كت
بتتصــــــــل كــــــــل الشــــــــوية تســــــــأ  عليكــــــــي حتــــــــي لــــــــوجي اتفلقــــــــت اتصــــــــاالت نفســــــــها  أمــــــــاني مــــــــ تقتش و

 تكلمك

 ندى : معلش ، تي قاطعة بيا او  ب  الزم تتعو  و أنا كمان أتعو  

  شريفة : طب حتي ر   عليهم ،    لوجي بتقولي قولي لمي  ندى أنها وحشتني او 
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 ابتسمت ندى ثم تنهدت و ر ت : شوية و حي تقوا 

 شريفة : قصد  ايه 

 ندى : قصد  إني ناويت ا ور علي شغل بشها تي 

 حتسبيها   الدار  شريفة : و

 ندى : ايوة ، كد  احسن

 

**** 
 

تبد  حا  لوجي علي إثر ت ر ندى ، لم تعد تلعب أو تفرح أو تضحك مثل سابق عهدتا ، أكثر ما أح نها 
عورتا أنها تانت علي ندى فتركتها ولم تعد تسأ   ، كانت تت ه في كل مرة للدار تمني نفسها أنها ستأتي ش

 ت   المرة و لكن بال جدو  ، فرافق لوجي الصمت و الح ن إذ أن ندى أخلفت وعدتا و ت لت ......

صـــــــعد حـــــــازم لغرفتـــــــه لينـــــــام كانـــــــت الواحـــــــدة صـــــــباحا وبعـــــــد فتـــــــرة وجـــــــد مـــــــن يق ـــــــه بفـــــــ ع : مســـــــاءا 
 اقوم يا حازم اقوم بسرعة 

 أستيقظ مف وعا و ر  : في ايه يا  ا ا 

 عمالة ترجع  ر ت بتلعثم و تي تحاو  جمع الكلمات : لوجي س نة أو  و

ـــــــوجي ، جـــــــر  لي ـــــــدتا بســـــــريرتا و  ـــــــتفض حـــــــازم مـــــــن ســـــــرير  مت هـــــــا لغرفـــــــة ل قـــــــد شـــــــحب وجههـــــــا ان
 و جبينها متعرق ، تحس  حرارتها ثم عقب :    مولعة يا  ا ا 

ــــــــا   ــــــــ  أنهــــــــا ال امســــــــة صــــــــباحا فع ــــــــق  حي ــــــــه كــــــــان مغل ــــــــب لكــــــــن تاتف ــــــــه ليتصــــــــل بالطبي ات ــــــــه لغرفت
 ل يلمحاسن تاتفا فيها : لو عندنا خافض تاتيه وتاتلي طبق في كمدات ومند

 جرت محاسن و تي تهتف : حاضر يا ابني 
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ـــــــــ  ب ـــــــــوا ر ابنتـــــــــه يحـــــــــاو  بكـــــــــل الطـــــــــرق أن ي فـــــــــض حرارتهـــــــــا لكـــــــــن بـــــــــال جـــــــــدو  ، يعـــــــــاو  جل
أذن الف ـــــــر التفـــــــت حـــــــازم للصـــــــوت ثـــــــم أشـــــــار لمحاســـــــن ، أنـــــــا  االتصـــــــا  بالطبيـــــــب مـــــــازا  نارمـــــــا ،

 حاروح أصلي و ارجع علي طو  ، خالي بالك من لوجي 
ات ـــــــــه لغرفتـــــــــه بـــــــــد  مالبســـــــــه و انصـــــــــرف ، فكـــــــــرت محاســـــــــن عنـــــــــدتا حيـــــــــ   عـــــــــال بصيصـــــــــا مـــــــــن 

بنــــــــدى ، كانــــــــت الســــــــاعة السا ســــــــة صــــــــباحا عنــــــــدما عــــــــال الــــــــرنين قامــــــــت نــــــــدى  أن تتصــــــــلشــــــــروق ال
 باكيــــــــة قلق عنــــــــدما وجــــــــدت محاســــــــن الت بــــــــر مــــــــن الصــــــــالة و طــــــــوت ســــــــ ا تها ثــــــــم ر ت و قــــــــد شــــــــع

 : سالم عليكم اكلم انسة ندى 

 ندى : ايوة يا  ا ا ، ازيك عاملة ايه 

 بنتي  : الحقينا يا ندى اهلل يكرمك يا ر ت محاسن بعفوية

 ان ع ت ندى و ر ت : في ايه يا  ا ا ايه اللي حصل 

بترجــــــــع انــــــــا قلــــــــت اقولــــــــك النهــــــــا يــــــــا حبــــــــة  طــــــــو  الليــــــــل ســــــــ نة و محاســــــــن : لــــــــوجي عيانــــــــة او  و
 عيني كانت زعالنة او  انها مش بتشوفك 

 ر ت ندى ببالغ خوفها : أنا جاية حاال يا  ا ا 

 

ــــــط وضــــــعت الســــــماعة و ــــــد مــــــا ســــــمعت فق ــــــدى بع ــــــم تنت ــــــر ن ــــــ   الصــــــاو  ناســــــية كــــــل  ل انطلقــــــت لمن
 ما كانت تشعر به ات اتهم 

ـــــــب أو ـــــــ ا   يحـــــــاو  االتصـــــــا  بالطبي ـــــــال ي ـــــــا حـــــــازم ف ـــــــل شـــــــئ  أم ـــــــه يســـــــتطيع فع ـــــــاض الحـــــــرارة لعل إخف
ـــــــه قـــــــا م ـــــــر  أن ـــــــب و أخب ـــــــوجي المرتفعـــــــة  فعـــــــت  حتـــــــي ر  الطبي ـــــــين ، لكـــــــن حـــــــرارة ل حـــــــازم لحملهـــــــا ب

علــــــــي  المــــــــاء ينــــــــ   لبيهــــــــا واحتضــــــــنها  ذراعيــــــــه مت هــــــــا بهــــــــا لحمــــــــام غرفتهــــــــا ، فــــــــتح الــــــــدش ال ــــــــاج
كليهمــــــا لــــــم يهــــــتم لحالــــــه الــــــ   كــــــان يرثــــــي لــــــه لكــــــن عنــــــد تلــــــك اللح ــــــة  معــــــت عينــــــه لحــــــا  ابنتــــــه 
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و لشـــــــريط طويـــــــل مليـــــــئ بـــــــ كريات التقصـــــــير فـــــــي حقهـــــــا و حـــــــق نفســـــــه و ذنـــــــوب لـــــــم يفكـــــــر بمحوتـــــــا 
، وصــــــــلت نــــــــدى اســــــــتقبالتها محاســــــــن و  خلــــــــت مســــــــرعة ليصــــــــعدوا ســــــــويا بات ــــــــا  غرفــــــــة لــــــــوجي ، 

صـــــــــوت اخــــــــــر  فتحـــــــــت محاســـــــــن البـــــــــاب و جـــــــــرت و نـــــــــدى للـــــــــداخل ، ســـــــــمعوا صـــــــــوت الميـــــــــا  و
ـــــــدو أنـــــــه مم وجـــــــا بالبكـــــــاء   ـــــــي مكـــــــانهم فضـــــــعيف يب ـــــــا حـــــــين رأوا حـــــــازم و مـــــــا يفعلـــــــه تســـــــمروا ف ، تن

أل مــــــــت نــــــــدى و تــــــــ كرت والــــــــدتا و تــــــــل كانــــــــت تســــــــتطيع نســــــــيانه ،  مــــــــوع انهمــــــــرت مــــــــن عيناتــــــــا 
ا أن تح ـــــــي بهــــــا لـــــــوال الفــــــراق ، اليـــــــ ا  حـــــــازم أمــــــام فـــــــيض مــــــن مشـــــــاعر االبــــــوة كانـــــــت تمنـــــــي نفســــــه

 محتضن ابنته و تو يرجوتا : يال يا لوجي يا حبيبتي يال فوقي بقي انا بابي 

مــــــــدت محاســـــــــن يـــــــــدتا بالمنشـــــــــفة و أمســــــــكت بلـــــــــوجي بينمـــــــــا التفـــــــــت حــــــــازم ف ـــــــــأة لي ـــــــــد نـــــــــدى  
 أمامه فهتف : ندى 

 ندى : ازيك يا استاذ حازم 

يكفـــــــي كليهمـــــــا مـــــــا يحملـــــــو  تـــــــي ،  ، فقـــــــط ات ـــــــه لغرفتـــــــهن ـــــــر لهـــــــا معاتبـــــــا و لـــــــم يســـــــأ  عـــــــن شـــــــئ 
ن ــــــرت نــــــدى لمحاســــــن ثــــــم قالــــــت : تــــــاتي تــــــدوم ،   ح نهــــــا علــــــي أبيهــــــا ، و تــــــو قلقــــــه علــــــي ابنتــــــه

 للوجي علشان نغيرلها تدومها 
 تولت ندى مهمة تبديل مالب  لوجي ثم قالت لمحاسن :  ا ا في صيدلية قريبة من تنا 

 محاسن : ايوة ، ليه 
 ندى : لوجي شكلها كد  ن لة معوية ، حاكتبلك اسم إبرة و  وا شرب ت بيهم  لوقتي 

 محاسن : ماشي ، ربنا يكرمك يا بنتي 
 

ـــــــ ـــــــت ب ـــــــاو  فطورتـــــــا كان ـــــــدة تتن ـــــــي الســـــــفرة جلســـــــت  فري ـــــــالقلق طبع العل ـــــــوجي لكنهـــــــا تشـــــــعر ب ـــــــي ل عل
ـــــــب و صـــــــعد ـــــــي الطبي ـــــــدواء ، أت ـــــــدى قـــــــد أعطـــــــت للـــــــوجي ال ـــــــت ن ـــــــه ، مـــــــرت ســـــــاعة كان ـــــــن تبدي مـــــــع  ل
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التـــــــي تفاجـــــــأت برؤيـــــــة نـــــــدى و تـــــــي ت ـــــــاور لـــــــوجي ، فحصـــــــها الطبيـــــــب ثـــــــم قـــــــا  : الحـــــــرارة  فريـــــــدة و
 ن لت الي حد ما 

 ندى : احنا حاولنا علي قد ما نقدر تي عندتا ايه ر ت 

 الطبيب : عندتا ن لة معوية 

ـــــــت : ـــــــي كتبتهـــــــا لمحاســـــــن و عقب ـــــــدى بالورقـــــــة الت ـــــــرة     أمســـــــكت ن ـــــــا توقعـــــــت كـــــــد  و أ يتهـــــــا االب أن
 سم من الدوا      5 و

ن ــــــــر الطبيـــــــــب  لنــــــــدى و ر  : طـــــــــب لمــــــــا أنـــــــــِت شــــــــاطرة كـــــــــد  امــــــــا  جـــــــــوز  كــــــــان بيصـــــــــوت فـــــــــي 
 التلفون ليه 

 : بعد كد  ابقي سيب المدام تتصرف  ثم ن ر لحازم

ــــــــم تســــــــتطع التوضــــــــيح ،  ــــــــدى بال  ــــــــل و ل لــــــــم يعقــــــــب أحــــــــد فقــــــــط ابتســــــــم حــــــــازم بينمــــــــا شــــــــعرت ن
تـــــــو يقـــــــو  :  كشـــــــفه و ن ـــــــر لنـــــــدى مـــــــرة اخـــــــر  وت فريـــــــدة ببـــــــالغ الضـــــــيق ، انهـــــــي الطبيـــــــب  ر ف فـــــــ

 --------   بصي يا مدام

 أجابت و تي تحاو  كتم إحراجها : ندى 

إبـــــــرة اللـــــــي  ســـــــاعات و 8الطبيـــــــب  : بصـــــــي يـــــــا مـــــــدام نـــــــدى و جـــــــوز  شـــــــاتد اتـــــــو اال ويـــــــة    كـــــــل 
 ، تمام  ، و بعدتا إن شاء اهلل أجي أشوفها  أخدتها حتاخد زيها بكرة و بعد

 ندى : تمام 

 خرجت فريدة و حازم يرافقان الطبيب بينما ظلت ندى الي جوار لوجي 

 ن رت لها محاسن و قالت : أع ورني يا بنتي أني جيبتك علي ملي وشك 

 ندى : و ال يهمك يا  ا ا ، المهم لوجي تكون ب ير  
 محاسن :  أنِت فطرتي 
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 ندى : شكرا يا  ا ا أنا مليش نف  

ــــــا بنتــــــي نســــــي ــــــا محاســــــن : انــــــا اســــــفة ي ــــــة فــــــي حياتــــــك ، أنــــــِت شــــــكلك مــــــش بتــــــأكلي ي ت اقولــــــك البقي
 كمان انا حاسة بال نب اللي ن لتك ع الصبح كد  ، أنا الزم اعملك فطار   ندى و

 ـ طب وانا مليش فطار 
قالهــــــــا حــــــــازم و تــــــــو يــــــــدخل الغرفــــــــة موجهــــــــا ن ــــــــر  لنــــــــدى ، ثــــــــم أكمــــــــل : حضــــــــر  الفطــــــــار لالنســــــــة 

 ندى يا  ا ا ، و اعملي حسابي معاتا 

 سن : حاضر ، حان   احضر احلي فطار محا

 ندى بحسم : ال يا جماعة أنا مليش نف  ، اتفضل حضرتك يا استاذ حازم أفطر ر ت 

  --------ن ر حازم لمحاسن و عقب : طب يا  ا ا ما تعملي السندوتشات بتاعتك و

 : ليكي في النسكافية  ن ر لندى سارالو قبل أن يكمل 

ـــــــــي  ـــــــــين نســـــــــكافية و تشـــــــــكيلة سندوتشـــــــــات كـــــــــد  حاسســـــــــني ان ـــــــــر  أكمـــــــــل : طـــــــــب اتن ـــــــــل أن ت و قب
 روحت عند مؤمن 

 ابتسمت محاسن و ر ت  : من عينيا 
ـــــــدى  ـــــــوجي و جلـــــــ  عليهـــــــا ، ن ـــــــر لن ســـــــا  الصـــــــمت بينمـــــــا ات ـــــــه حـــــــازم لالريكـــــــة المقابلـــــــة لســـــــرير ل

 و قا  : البقية في حياتك 
 ر ت ندى  ون الن ر إليه : الدوام هلل 

ــــــه خشــــــي  ــــــوجي و ن ــــــرت لوجههــــــا ، فكــــــر حــــــازم أن يســــــألها عــــــن شــــــئ اخــــــر لكن ــــــم أمســــــكت بيــــــد ل ث
 و ما تي اال  قارق وعا ت محاسن بما طُلب منها شعورتا بالضيق فأثر الصمت ، 

ـــــــر   ـــــــم ت ـــــــأتي مســـــــرعة ، إال أنهـــــــا ل ـــــــرة لعلهـــــــا ت ـــــــار ني ـــــــدة إخب ـــــــاو  فطـــــــورتم بينمـــــــا قـــــــررت فري ـــــــدأوا بتن ب
ـــــــت تشـــــــعر بالغ ـــــــي الهـــــــاتف ، الزال ـــــــأن تتـــــــدخل االن عل ـــــــه حســـــــمت أمرتـــــــا ب ـــــــي رأســـــــها و لكن ـــــــان ف ، لي
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 ما ال   ينبغي عليها فعله  لكنها تعرف 
ـــــــــدى ممســـــــــكة بيـــــــــدتا فقالـــــــــت :  ـــــــــت االبتســـــــــامة وجههـــــــــا إذ وجـــــــــدت ن فتحـــــــــت لـــــــــوجي عينهـــــــــا وعل

 مي  ندى 

 اخيرااااااااا صباح ال ير  ر ت ندى ببالغ فرحتها : و

 باح النور اخيراااااا أنِت ص ر ت لوجي بصوت خفيض : و

 كمان فايقة ته ر  حضرتك   قام حازم من مكانه ن را لها و ر  : و

 لوجي بابتسامة : صباح ال ير يا بابي 

ــــــه و ــــــي ركبت ــــــام ســــــريرتا عل ــــــ  حــــــازم أم ــــــم قــــــا  :   جل ــــــي شــــــعرتا ث ــــــدتا األخــــــر  و مســــــح عل أمســــــك ي
 ت ضيني عليكي ، كد  برضو يا لوجي كد  

 لوجي : سور  يا بابي 

ترجعــــــــــي  خيــــــــــر بــــــــــ  تاخــــــــــد  الــــــــــدوا بقــــــــــي علشــــــــــان ت فــــــــــي بســــــــــرعة وحـــــــــازم : خــــــــــالج حصــــــــــل 
 تحف ي مع مي  ندى تاني 

 لوجي : ب د 

ــــــــت كــــــــان حــــــــازم يســــــــترق الن ــــــــر إليهــــــــا  ــــــــو أنهــــــــا حاول ــــــــيهم ، إذ ل ــــــــدى تحــــــــاو  أال تن ــــــــر إل ــــــــت ن كان
 وكأنه يقو  : أنا شايفك يا ندى ، فتعاو  الن ر لشئ اخر 

ــــــــدى و  ا ا محاســــــــن يلتهــــــــون ف  ــــــــل ن ــــــــوجي جع ــــــــد لحــــــــازم إســــــــتيقاع ل ــــــــم يع ــــــــي إفطارتــــــــا ، ل يهــــــــا و ف
ـــــــت  ـــــــت لـــــــوجي  وارهـــــــا و نام ـــــــات عميـــــــق علـــــــي األريكـــــــة ب ـــــــوارتم ، بعـــــــد أن تناول  ور فغطـــــــي فـــــــي ثب
ـــــــــوجي و  ، ن ـــــــــرت نـــــــــدى حولهـــــــــا و شـــــــــعرت أنـــــــــه وجـــــــــب عليهـــــــــا الرحيـــــــــل ، ملســـــــــت علـــــــــي شـــــــــعر ل

 تمت لت رج فإذا بصوت حازم يستوقفها قارال: ندى أنا ... بحبك  قبلتها و

ات هــــــــت لالســــــــفل بينمــــــــا  بحــــــــازم نارمــــــــا و لــــــــوجي كــــــــ لك ، نفضــــــــت مــــــــا ســــــــمعت والتفتــــــــت فــــــــإذا 
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 ابتسم حازم وتو يعيدتا مرة أخر  : بحبك يا ندى 

 لم يتوقع ر  لكنه اتا  : وانا كمان يا بابي بحبها او  

 حازم : أنِت صايحة يا لوجي 

 لوجي : ز  ما انت صاحي يا بابي

 

ـــــــه الســـــــعا  ـــــــم عـــــــا  ليكمـــــــل نومـــــــه و قـــــــد غمرت ـــــــرة االســـــــئلة ضـــــــحك ث ـــــــوم ، و رغـــــــم كث ـــــــه رأتـــــــا الي ة الن
، و ال حتـــــــي الملقـــــــا  علـــــــي عقلـــــــه إال انـــــــه نفضـــــــها عـــــــن رأســـــــه و قـــــــرر أال يعكـــــــر شـــــــئ مـــــــن ســـــــعا ته 

 و لم يراتا تلك الرسالة التي وصلت لهاتفه 

نســـــــتقر ســـــــوا و بنتـــــــ وج ز  مـــــــا انـــــــت  )حـــــــازم اشـــــــتقتلك كتيـــــــر كتيـــــــر و بـــــــد  خـــــــالج ارجـــــــع مصـــــــر و
  ( بعد بكرة 2عاي  طايرتي بتوصل الساعة 

 جوليا
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(13) 
 

 
ـــــــــاب طرقـــــــــات خفيفـــــــــة فلـــــــــم ت ـــــــــد ر ،  ـــــــــوجي ، طرقـــــــــت الب ـــــــــي غرفـــــــــة ل ـــــــــدى الســـــــــاللم إل صـــــــــعدت ن
ـــــــ ا  نارمـــــــة  ـــــــي حالـــــــه نارمـــــــا علـــــــي األريكـــــــة و لـــــــوجي الت ـــــــ ا  عل فتحـــــــت البـــــــاب فوجـــــــدت حـــــــازم ال ي

ــــــــك  ــــــــة يهمــــــــ  : بحب ــــــــوجي فســــــــمعت نفــــــــ  الصــــــــوت للمــــــــرة الثاني ــــــــت ل  ب ــــــــوار ل --،ات هــــــــت ل
بحبـــــــــك يـــــــــا نـــــــــدى التفتـــــــــت نـــــــــدى لمصـــــــــدر الصـــــــــوت وكـــــــــان بـــــــــالطبع حـــــــــازم   -----------

وقفـــــــت و اقتربــــــــت خطــــــــوات نحــــــــو  كانـــــــت خطــــــــوات يشــــــــوبها التــــــــوتر والقلـــــــق ، ن ــــــــرت إليــــــــه كانــــــــت 
متيقنــــــة أنـــــــه مســــــتغرق فـــــــي النــــــوم ثـــــــم اقتربــــــت بوجههـــــــا لتن ــــــر إليـــــــه فالتفــــــت بســـــــرعة ممســــــكا بيـــــــديها 

م لكنــــــــه أبـــــــي أن يتــــــــر  يــــــــدتا ثــــــــم وأجلســـــــها الــــــــي جــــــــوار  ، ف عـــــــت نــــــــدى فقــــــــررت أن تحـــــــاو  القيــــــــا
 ال لو قولتيلي أنِت سمعتني امبارح إن ر اليها قارال : مش حاسيبها يا ندى 

 ندى : سمعت ايه 

 حازم : سمعتني وانا باقولك بحبك 

 ندى : ال مسمتعتش 

 حازم : طب ا يني بسمعك اتو بحبك يا ندى 

ــــــدقات قلبهــــــا فــــــاقترب  ــــــد ت ــــــد صــــــوتها لكنــــــه شــــــعر ب ــــــم تع مــــــن وجههــــــا ليشــــــعر بانفاســــــها لــــــم تــــــر  فل
  ------------------------------- ظل يقترب اكثر فاكثر حتي

------------ارتطــــــــــــــم وجهــــــــــــــه بــــــــــــــاالرض فاســــــــــــــتيقظ وتــــــــــــــو يصــــــــــــــيح : اااااااااااااااا  --------
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 ا  يا مناخير   ---

ن ــــــر حولــــــه وتــــــو ممســــــكا بانفــــــه فكــــــان ال يشــــــعر بهــــــا مــــــن شــــــد  االلــــــم فــــــتح عينــــــه وجــــــد نفســــــه قــــــد 
ــــــوم ، ســــــقط مــــــ ــــــه مســــــاء نفــــــ  الي ــــــد  أن ــــــوجي ب ــــــام عليهــــــا فــــــي غرفــــــة ل ــــــي كــــــان ين ن فــــــوق االريكــــــة الت

ــــــــه وات ــــــــه إلــــــــي جــــــــوار لــــــــوجي يتحســــــــ  حرارتهــــــــا فوجــــــــدتا قــــــــد تحســــــــنت ، عــــــــا  و  قــــــــام مــــــــن مكان
ــــــــي معايــــــــا  ــــــــرة تعمل ــــــــع م ــــــــه لهــــــــا :    راب ــــــــم وجــــــــه كالم ــــــــي االريكــــــــة وامســــــــك بالوســــــــا ة ث ــــــــ  عل جل

 ال ابو الهو   ا  ما ات وزتا حبقي والحركة ، كد  مناخير  حتروح ،    أنا عقب
خـــــــرج مـــــــن الغرفـــــــة بات ـــــــا  االســـــــفل وجـــــــد فريـــــــدة ت لـــــــ  مـــــــع نيـــــــرة ونفـــــــ  الحـــــــا  المنطبـــــــق علـــــــي  

ـــــــــوجي لكن ـــــــــي ل ـــــــــالقلق عل ـــــــــرة تشـــــــــعر ب ـــــــــي ني ـــــــــق عل ـــــــــدة منطب ـــــــــق ي هـــــــــر  هـــــــــافري ـــــــــن ت هـــــــــر  الن القل ل
 : كل    نوم يا حازم  سارلة قاطعته فريدة،  الت اعيد مبكرا 

 مكنتش نمت امبارح كوي   حازم : معلش اصلي
 ثم ن ر الي نيرة بعدم اتتمام سارال : ازيك يا نيرة مش ناوية تطلعي تشوفي لوجي 

 نيرة : كنت مستنياكم تصحو انا طلعة اشوفها  لوقتي
 ثم ن رت له باستغراب : تي ما  مناخير   

 تو يقو  : مالها  تحس  حازم انفه و

 تي تقو  : ورمة  ن رت فريدة و

 عليها من انا بتقلب وقعت  اصل كنبة لوجي صغيرة و حازم :

 قالوا سويا : طيب 

ـــــــدة و ـــــــه و صـــــــعدت فري ـــــــي لـــــــوجي بينمـــــــا توجـــــــه حـــــــازم إلـــــــي مكتب ـــــــرة إل ـــــــا    ا ا محاســـــــن و  ني تـــــــو ين
 التي أتت مسرعة و ر ت  : ايوة يا حازم بيه 

 نيرة طالعوا خالج  ر  ساخرا : علي فكرة ماما و

 يه يا حازم فر ت محاسن : كد  طب عاي  ا

 يا ماما  -------حازم : تي بقت كد  طب انا   ماما 

 محاسن : ما خالج بقي يا بني خلصني عاي  ايه 
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 حازم : سايبني نام لحد  لوقتي وال صحتني علي الغدا وال كأني تنا 

مـــــــرات كـــــــل مـــــــرة اطلـــــــع اصـــــــاِحك ،  3ر ت محاســـــــن وتـــــــي ت فـــــــر : انـــــــا يـــــــا بنـــــــي طلعـــــــت اصـــــــاِحك 
ـــــــ ـــــــد  وتقعـــــــد تق ـــــــا حـــــــازم تشـــــــد اي ـــــــك ي ـــــــك واهلل بحب ـــــــا حـــــــازم ،اروح قايالل ـــــــك ي ـــــــوليلي بحب ولي طـــــــب ق

ــــــي ، تقــــــولي ال مــــــش مصــــــدقك و ــــــا بن ــــــك و ي ــــــت عــــــاي   تشــــــدني تقعــــــد  جنب ــــــرة كن ــــــدين فــــــي اخــــــر م بع
اســـــــــــتغفر اهلل الع ـــــــــــيم ، قولـــــــــــت ال انـــــــــــت ميتســـــــــــكتش عليـــــــــــك يمكـــــــــــن ســـــــــــ ن  -----------

 حسن و بتهلوس وبعدين القيتك كوي  قولت اسيبك اما تصحي لوحد  ا

كمــــــــان كنــــــــت   تعــــــــاالت ضــــــــحكات حــــــــازم بينمــــــــا شــــــــعر ببــــــــالغ االحــــــــراج ثــــــــم ن ــــــــر  محاســــــــن و ر  : و
ـــــــــا ---------عـــــــــاي   ـــــــــاهلل اســـــــــتغفر اهلل الع ـــــــــيم ، طـــــــــب ي ـــــــــوة اال ب اســـــــــتغفر اهلل الع ـــــــــيم ، ال حـــــــــو  وال ق

  ا ا حضريلي الغدا بقي الني جعان 

 محاسن : مش حتستني عصام    جا  في السكة 

   ما ي ي عصام حضر  االكل حازم : طب ماشي او 

 التفتت محاسن لت رج ولكنها عا ت لتسأ  مستغربة : اوما  مناخير  مالها 

 حازم : مالها 

 محاسن : ورمة 

 انا باتقلب وقعت عليها  حازم : اصل كنبة لوجي صغيرة و

 ر ت وتي ت رج : علشان تبقي تتقي ربنا في األحالم اللي بتحلمها 

أتــــــــي عصــــــــام، فتحــــــــت محاســــــــن البــــــــاب و ج بتــــــــه  تــــــــي اال  قــــــــارق ومــــــــا ضــــــــحك بينمــــــــا خرجــــــــت و 
 : لما افتكرت انا مش متفقة معا  تكلمني  من ذراعه نحوتا وتي توجه إليه كالمها معاتبة

بعـــــــــدين ا ينـــــــــي اقـــــــــدمك اتـــــــــو كنتـــــــــي عـــــــــاي ني فـــــــــي  ر  تامســـــــــا : واهلل مفضـــــــــيتش يـــــــــا  ا ا خـــــــــالص و
 ايه 

 محاسن : ما تو مش حينفع تنا علشان حازم 

: طــــــب يــــــا  ا ا أنــــــِت مــــــش قــــــولتلي انــــــك حاســــــة  لــــــوقتي انــــــه خــــــالج حبهــــــا عــــــاي ة منــــــي ايــــــه  عصــــــام
 تاني 
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 ر ت محاسن وتي ت فر : عاي ة حازم يت وزتا 

 انا اعمله  عصام : طب أنِت عاي ني اعمل ايه و

 محاسن : عاي ا  تنحرر  

    اللي تو ازا   عصام : انحرر  و

 تش عه  محاسن : يعني تستف   و

انحــــــــرر   اشــــــــ عه و االتنــــــــين ، طــــــــب روحــــــــي حضــــــــر  العشــــــــا وانــــــــا اوعــــــــد  انــــــــي اســــــــتف   وعصــــــــام : 
 يال يا ستي 

 ات ه عصام لمكتب حازم وطرق الباب ليدخل تاتفا : مساء ال ير يا حالوة يا مدوخني 

 قد بد  شار ا ثم التفت لعصام : مساء النور تعالي اقعد  حازم و

 عصام : لوجي عاملة ايه  لوقتي 

 يسة الحمد هلل الحرارة ن لت اخيرا حازم : كو 

 نت مالك أ عصام : و

 حازم : مالي 

 عصام : مناخير  ورمة 

تــــــــو يضــــــــرب يــــــــد  بالمكتــــــــب : كنــــــــت نــــــــايم علــــــــي الكنبــــــــة اللــــــــي فــــــــي اوضــــــــة لــــــــوجي و  ر  حــــــــازم و
 عليها من وقعت 

عصــــــــام : علــــــــي منــــــــاخير  ، انــــــــا اعــــــــرف الواحــــــــد يقــــــــع علــــــــي وشــــــــه علــــــــي رجلــــــــه لكــــــــن منــــــــاخير     
 جديدة    انت متطور او  يا حازم 

 حازم : خالج يا اخي اللي حصل المهم اخبار الشغل ايه الشحنة كان معا تا انهار ة 

 عصام : ال كله تمام 

 قاطعتهم محاسن : يال العشا 
 اسن لعصام فتمتم : حانحرر  ات هوا سويا للسفرة فن رت مح

------------------- 
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لـــــم تكـــــن ســــــعيدة مثـــــل حـــــازم الــــــ   بـــــد  ســـــعيدا تــــــ ا اليـــــوم رغـــــم كــــــل مـــــا مـــــر بِــــــه ، كـــــان كافيـــــا لــــــه 
ـــــــرن اســـــــمه  ـــــــه حـــــــازم فقـــــــط  ون أن يقت ـــــــوجي ، كـــــــان يشـــــــعر أن رؤيتهـــــــا ، فكلمـــــــا رأتـــــــا و تـــــــي ت ـــــــاور ل

 برفعت الصاو  

 

هــــــــا كلمــــــــات الحاجــــــــة أمــــــــاني ثــــــــم قالــــــــت لنفســــــــها : أمــــــــا تــــــــي ف الســــــــة علــــــــي ســــــــريرتا ، تطــــــــرق بأذني
ـــــــه مت ـــــــوز فـــــــي فرنســـــــا ،  ـــــــت ان ـــــــك    مت ـــــــوز ،  ا ا محاســـــــن قال ـــــــو بيحب ـــــــي ل ـــــــدى حت ـــــــا ن واخرتهـــــــا ي

فـــــــاكر انـــــــه لمـــــــا يهـــــــتم بيـــــــا  يعنـــــــي حـــــــازم    يـــــــا امـــــــا بي ـــــــون مراتـــــــه أو  خـــــــايف انـــــــي اســـــــيب لـــــــوجي و
 حافضل معاتا

ــــــــي  ال تتع ــــــــل معــــــــه ، حت ــــــــوتم أو تضــــــــع نفســــــــها زفــــــــرت مقــــــــررة أن تحســــــــم طريقــــــــة التعام ــــــــر ب ــــــــق أكث ل
 في موقف ال يليق بها ، ستحتاجها لوجي بالغد و بعد الغد ثم سينتهي األمر 

 

ـــــــــوجي و  ـــــــــة لل ـــــــــدى لفـــــــــيال الصـــــــــاو  ، و قـــــــــد اشـــــــــترت معهـــــــــا تدي ـــــــــالي ات هـــــــــت ن ـــــــــوم الت صـــــــــباح الي
شـــــــيكوالتة ، كانــــــــت لــــــــوجي مســــــــتيق ة فـــــــي غرفتهــــــــا تتنــــــــاو  الفطــــــــور و كـــــــان والــــــــدتا إلــــــــي جوارتــــــــا و 

 لدواء كانت تن ر الي الساعة وتسأ  : تي مي  ندى مش حتي ي يعطيها ا

 حازم : زمانها جاية ، عشان ميعا  الحقنة 

 لوجي : بابي تو انت فعال بتحب مي  ندى 
 شعر باالحراج و ر  : بالش الكالم    يا لوجي  

 لوجي : مش أنت اللي كنت بتقو  بحبك يا ندى 

ــــــــا ، مــــــــا احنــــــــا كلنــــــــا  ------اصــــــــل  ----اتــــــــو  لــــــــم يكــــــــن يعــــــــرف بمــــــــا يــــــــر  و لكنــــــــه ر   : م
 بنحب مي  ندى يا لوجي 

 نت حتت وزتا ألوجي : طب 

 ر  حازم بحدة : لوجي عيب مينفعش تتكلمي كالم الكبار 

ر ت لـــــــوجي وكأنهـــــــا لـــــــم تســـــــمع : طـــــــب تـــــــي انـــــــط جوليـــــــا مـــــــش حت عـــــــل لـــــــو انـــــــت ات ـــــــوزت مـــــــي  
 ندى 
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 زفر حازم و ر  : لوجي قلتلك    كالم كبار 

أكملـــــــت لـــــــوجي غيـــــــر عابئـــــــة : حتـــــــي لـــــــو انـــــــط جوليـــــــا زعلـــــــت أنـــــــت راجـــــــل والراجـــــــل ممكـــــــن يت ـــــــوز 
 أربعة  صح 

ـــــــا قـــــــايم و ـــــــا لـــــــوجي ان ـــــــف : طـــــــب ي ـــــــة و تـــــــو يهت ـــــــن الغرف ـــــــررا ال ـــــــروج م ـــــــه مق ـــــــام حـــــــازم مـــــــن مكان  ق
 سيبك خالص

 ثم التفت و أكمل : ب  الكالم    اوعي تقوليه لمي  ندى ، مفهوم  

 الباب بينما ابتسمت لوجي وتي تقو  : ححاو   اغلق خلفه خرج من غرفتها و

 

ـــــــت  ـــــــاب الفـــــــيال فـــــــي توقـــــــع منهـــــــا أن  ا ا محاســـــــن تـــــــي مـــــــن ســـــــيفتح و لكنهـــــــا تفاجئ ـــــــدى ب طرقـــــــت ن
ـــــــدما رأت حـــــــازم تـــــــو مـــــــن فـــــــتح بنفســـــــه  ـــــــم تحـــــــاو  ، عن ـــــــي االرض ول تقـــــــدمت خطـــــــوة وتـــــــي تن ـــــــر إل

 عليكم السالم  ورفع وجهها والقت السالم ، بينما حاو  حازم كتم ابتسامته و تو ير  : 

 ندى : لوجي عاملة ايه انهار ة 

 حازم :  كويسة الحمد هلل ، ب د  مش عارف اشكر  ازا  

 ندى : علي ايه 

ـــــــد كـــــــد  علشـــــــان تـــــــي  ـــــــك تتصـــــــرف بع ـــــــالي خـــــــالي مرات ـــــــِت نســـــــيتي كـــــــالم الـــــــدكتور لمـــــــا ق حـــــــازم : أن
 اشطر منك 

ــــــــر  ــــــــي وجههــــــــا مالمــــــــح اكث ــــــــالغ االحــــــــراج و الضــــــــيق ، فرســــــــمت عل ــــــــدى بب ــــــــة وأومــــــــت شــــــــعرت ن جدي
ـــــــــة كـــــــــا ت تســـــــــأ  و برأســـــــــها  ون ر  و ـــــــــه المتورم لكنهـــــــــا  لكنهـــــــــا التفتـــــــــت لوجـــــــــه حـــــــــازم حيـــــــــ  انف

ورمــــــــة مــــــــن امبــــــــارح انــــــــا عــــــــارف ، اصــــــــلي ، صــــــــمتت ، شــــــــعر باســــــــتغرابها فاجــــــــاب : منــــــــاخير  صــــــــح 
 وقعت من علي الكنبة 

 عندتا قطعته  ا ا محاسن وتي تقو  : علشان تبقي تتغطي كوي  وتبطل أحالم 

 ر  قاطعت ندى كالمهم وتي تقو  لدا ا محاسن : انا حاطلع للوجي  وقبل ا 

 التفتت لتصعد عندتا استوقفها حازم وتو يسأ  : ايه اللي معاكي    
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 تي تر  :    شيكوالتة  التفتت و 

 حازم : حقيقي ميرسي قو  علي ذوقك 

صـــــــعدت  وضـــــــعت نـــــــدى العلبـــــــة علـــــــي المنضـــــــدة التـــــــي كانـــــــت أمامهـــــــا و لـــــــم تعقـــــــب فقـــــــط التفتـــــــت و
لكنـــــــه شـــــــعر ب ديـــــــة تصـــــــرفها فصـــــــمت  لغرفـــــــة لـــــــوجي بينمـــــــا كـــــــان حـــــــازم يحـــــــاو  ان يطيـــــــل الحـــــــوار و

 حتي ال تحرجه 

أخـــــــــ  منهـــــــــا واحـــــــــدة و جلـــــــــ  ليأكلهـــــــــا فقاطعتـــــــــه فريـــــــــدة و التـــــــــي  ثـــــــــم توجـــــــــه لعلبـــــــــة الشـــــــــيكوالتة و
ــــــاو  فطورتــــــا لتســــــأ  : ــــــدما فرغــــــت مــــــن تن ــــــة  خرجــــــت بع ــــــت رافــــــع الكلف ــــــك بقي ــــــت مــــــش شــــــايف أن أن

بـــــــــين اللـــــــــي اســـــــــمها نـــــــــدى ، ثـــــــــم ايـــــــــه اللـــــــــي جابهـــــــــا تـــــــــاني مـــــــــش كنـــــــــا خلصـــــــــنا مـــــــــن  أو  بينـــــــــك و
 الموضوع    

 حازم : لما عرفت أن لوجي تعبانة جت ، و بعدين أنا باشكرتا علي اللي عملته مع بنتي 
عقـــــــــدت ذراعيهـــــــــا أم صـــــــــدرتا و ن ـــــــــرت بضـــــــــيق ثـــــــــم ر ت : ايـــــــــوة بـــــــــ  انـــــــــت بقيـــــــــت م و تـــــــــا او  

 بتصدق اة    مالنوعي يا حازم كد   حتاخد عليك و

حصـــــــدق ا ر  حـــــــازم ســـــــاخرا : النوعيـــــــة    ، طـــــــب يـــــــا ريتهـــــــا مـــــــا تصـــــــدق    ســـــــاعتها انـــــــا اللـــــــي مـــــــ
 مش تي 

 ر ت فريدة بغيظ : طب و جوليا 

نعــــــــيش  ســــــــنين بتحايــــــــل عليهــــــــا نت ــــــــوز و 3زفــــــــر حــــــــازم و ر ت : مالهــــــــا جوليــــــــا ، جوليــــــــا انــــــــا بقــــــــالي 
 حيـــــــاتي عشـــــــانها وانـــــــا ســـــــبق وتـــــــي مـــــــش راضـــــــية ، عـــــــاي ني انـــــــا اصــــــفي شـــــــغلي واقلـــــــب  فــــــي مصـــــــر و

 قولت مش حاعيش في فرنسا ومش حت لي عن لوجي 

 ر ت فريدة ببالغ عصبيتها : ما انا قولتلك حنعيش كلنا في فرنسا 

حــــــازم بحســـــــم  : ومــــــين قالـــــــك ان انــــــا عـــــــاي  كـــــــد  ، بصــــــي يـــــــا مامــــــا تقـــــــدر  تعتبــــــر  موضـــــــوع جوليـــــــا 
    منتهي بالنسبة لي 

أن تســـــــــــتوعب مـــــــــــا قـــــــــــا  و تتفـــــــــــت : يعنـــــــــــي مـــــــــــش  و حاولـــــــــــت شـــــــــــعرت بالصـــــــــــدمة مـــــــــــن كلماتـــــــــــه
 حتت وزتا 
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 حازم : ال  
قالهـــــــــا و غـــــــــا ر بات ـــــــــا  عملـــــــــه ليتركهـــــــــا و يأكـــــــــل الضـــــــــيق بصـــــــــدرتا، بينمـــــــــا امتلـــــــــئ وجـــــــــه محاســـــــــن 

 بابتسامة و تي تقو  في نفسها : يا رب يا حازم ما تت وزتا 

 

**** 
 

ـــــــــت  ـــــــــة و جلســـــــــت معهـــــــــا ، طلب ـــــــــوجي الحقن قـــــــــررت فقـــــــــط أن تمكـــــــــ  لمـــــــــدة ســـــــــاعتين ، أعطـــــــــت ل
ـــــــــدى و أمســـــــــكت بالمصـــــــــحف  ـــــــــوجي منهـــــــــا أن يراجعـــــــــوا ســـــــــويا شـــــــــيئا ممـــــــــا حف ـــــــــت ، فوافقـــــــــت ن ل
ـــــــوجي عليهـــــــا لت ـــــــل معهـــــــا إال أنهـــــــا  ـــــــالقراءة ، و رغـــــــم شـــــــدة إلحـــــــاح ل ـــــــدأوا ب ـــــــ   أحضـــــــرته لهـــــــا و ب ال

حاســــــــن إحضــــــــار أحــــــــدتم مــــــــن أجــــــــل حقنــــــــة صــــــــممت و انصــــــــرفت  ، أرا ت نــــــــدى أن تطلــــــــب مــــــــن م
لــــــــوجي بــــــــاليوم التــــــــالي لكنهــــــــا رفضــــــــت بــــــــاالخير إذ شــــــــعرت أن لــــــــوجي ســــــــتح ن ، أمــــــــا فريــــــــدة فمنــــــــ  

حتـــــــي كـــــــا  الضـــــــيق ،  هح و تـــــــي تغلـــــــي بغرفتهـــــــا و ال تعـــــــرف مـــــــا الـــــــ   ينبغـــــــي عليهـــــــا أن تفعلـــــــا الصـــــــب
 قررت أن تهاتف جوليا و بدأت : أنِت مش قولتي انك جاية ف يقتلها 

 م بوط انا باجي بكرة جوليا : 

 قد ابتسمت : امتي  فريدة و

 ال هر  2جوليا : طيارتي بتوصل 

: جوليـــــــــا انـــــــــا عـــــــــاي ة مســـــــــألة ال ـــــــــواز     و قالـــــــــت تنهـــــــــدت فريـــــــــدة وتـــــــــي تشـــــــــعر بـــــــــبعض الراحـــــــــة
 مهما حصل وافقي اوكي  ت لص بسرعة و

ـــــــع بالعيشـــــــ ـــــــو مقتن ـــــــر قولتلـــــــك حـــــــازم من ـــــــا كتي ـــــــ  مـــــــا كـــــــان مـــــــن االو  ان ـــــــا : اوكـــــــي ، ب  ة تـــــــون وجولي
 أنِت اللي كنتي مصممة اننا نعيش في فرنسا شو اللي غير رأيك 

 فريدة : حتعرفي لما تي ي المهم انك تي ي ، مفهوم 
 جوليا : علي رأسي ، اوكي 
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عـــــــا  حـــــــازم للمنـــــــ   صـــــــعد لغرفـــــــة لـــــــوجي ليطمـــــــئن عليهـــــــا وجـــــــدتا نارمـــــــة بينمـــــــا وجـــــــد كـــــــي  الهديـــــــة  
الــــــــ   كــــــــان مــــــــع نــــــــدى موضــــــــوع علــــــــي المكتــــــــب الم ــــــــاور لســــــــريرتا ، شــــــــعر بالفضــــــــو  فقــــــــرر أن 
ــــــه فــــــي غرفتــــــه ، جلــــــ  علــــــي طــــــرف ســــــرير  و فتحــــــه فوجــــــد علبــــــة قطيفــــــة زرقــــــاء ،  يأخــــــ  الكــــــي  مع

م لرؤيتــــــــه و ظــــــــل ممســــــــكا بــــــــه وتــــــــو ين ــــــــر  اخـــــــــل فتحهــــــــا لي ــــــــد بهــــــــا مصــــــــحف ت ويــــــــد ، ابتســــــــ
ـــــــرر أن يضـــــــعه  ـــــــة ، ق ـــــــرة فـــــــي حياتـــــــه مصـــــــحف أو ربمـــــــا تـــــــي الحقيق صـــــــفحاته و كأنـــــــه يمســـــــك الو  م

 علي طرف التسريحة  -----------في غرفته واختار مكانه بعد تر   

 صباح يوم التالي
لــــــ ا شــــــعرت ، تبــــــد  حــــــا  فريــــــدة ألنهــــــا كانــــــت تــــــدر  مــــــد  تــــــأثير جوليــــــا علــــــي حــــــازم حــــــين عو تهــــــا 

ببــــــــالغ الســــــــعا ة و قــــــــررت بمــــــــا أن جوليــــــــا  تيــــــــه ، أن ت مــــــــع الكــــــــل بهــــــــا ) نيــــــــرة و تشــــــــام و أشــــــــرف 
و عصـــــــــام و مـــــــــن قـــــــــبلهم وضـــــــــعت نـــــــــدى علـــــــــي رأس القارمـــــــــة ( ، علـــــــــي غيـــــــــر  كعا تهـــــــــا ات هـــــــــت 
ــــــــن شــــــــدة  ــــــــالحرج و م ــــــــدى ب ــــــــداء ، شــــــــعرت ن ــــــــت الغ ــــــــط لوق ــــــــة أن تنت ــــــــر فق ــــــــدى شــــــــاكرة و مترجي لن

 ، زا ت ســـــــــعا ة فريـــــــــدة و منـــــــــت نفســـــــــها بن ـــــــــرة شـــــــــماتة ســـــــــتلقيترجـــــــــي فريـــــــــدة اضـــــــــطرت للقبـــــــــو  
 ها في وجه ندى عندما تأتي جوليا ب

ـــــــــال ميع و ـــــــــدة ب طلبـــــــــت مـــــــــنهم الحضـــــــــور ، بـــــــــل و قـــــــــررت أن تشـــــــــرف بنفســـــــــها علـــــــــي  اتصـــــــــلت فري
 الطعام ، ات هت للمطبخ ن رت لمحاسن بضيق ثم سألت  : عملتي اللي طلبته منك 

 استغربت محاسن من بالغ اتتمامها و ر ت : ايوة يا فريدة تانم عملت كل حاجة 

 فريدة : عاي تا ع ومة مبهرة يا محاسن 

 ايه ال ديد انهار ة ما تما كل مرة بيتع موا عندنا  محاسن : و

 فريدة : ال انهار ة يوم ممي  بالنسبة لي 

 

ر أشـــــــرف عـــــــن الـــــــدعوة ، كانـــــــت نـــــــدى تشـــــــام و معـــــــاتم أعتـــــــ ا عنـــــــد الواحـــــــدة ظهـــــــرا وصـــــــلت نيـــــــرة و
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فــــــي غرفـــــــة لـــــــوجي تريـــــــد أن تنصـــــــرف لكـــــــن فريـــــــدة للمـــــــرة الثانيـــــــة صـــــــعدت إليهـــــــا و أصـــــــرت عليهـــــــا أن 
ــــــــــا قولتلــــــــــك متكســــــــــفنيش يبقــــــــــي  ــــــــــا نــــــــــدى ان ــــــــــة أياتــــــــــا مــــــــــرة أخــــــــــر  : ارجــــــــــوكي ي تمكــــــــــ  ، مترجي

 متكسفنيش ، ارجو  اتغد  و روحي 

شــــــــعرت أن تنــــــــا  ســــــــر وراء ذلــــــــك خرجــــــــت فريــــــــدة مــــــــن الغرفــــــــة تاركــــــــة  نــــــــدى فــــــــي بــــــــالغ حيرتهــــــــا ، 
 االصرار ففريدة ال تلقي عليها السالم فلماذا تصر بقارها ، تل من مفاجأة ؟؟

 

ــــــوجي يطــــــرق فتحــــــت لت ــــــد أمامهــــــا تشــــــام و ــــــاب غرفــــــة ل تعامــــــل بكــــــل القــــــد قــــــرر  بعــــــد  قــــــارق كــــــان ب
 : البقية في حياتك يا انسة ندى قارال  ا ب

 رأته و ر ت  : البقاء هلل وحد   ت باالستغراب و زا  شعورتا بالقلق عندمار شع

 تشام : انا كان نفسي اجي البيت عشان اع   حضرتك لكن انا مكنتش عارف العنوان 

أومــــــــت نــــــــدى برأســــــــها لت ــــــــد  التفــــــــت بكــــــــل أ ب و ات ــــــــه لالســــــــفل ، تمــــــــت لتغلــــــــق البــــــــاب و قــــــــد 
 انتبها االستغراب وتي تقو  في نفسها : فريدة و تشام 

 

**** 
 
 

كانـــــــت الســـــــاعة الثالثـــــــة جلســـــــت  فريـــــــدة بغرفـــــــة الصـــــــالون المقابلـــــــة لبـــــــاب الفـــــــيال ، و إلـــــــي جوارتـــــــا 
ـــــــرة و تشـــــــام و قـــــــد أخبـــــــرتهم  بقـــــــدوم جوليـــــــا بينمـــــــا لـــــــم يبقـــــــي ســـــــو  عصـــــــام وحـــــــازم  عـــــــا وا و  ، ني

تنـــــــــ   الســـــــــاللم مت هـــــــــة إلـــــــــيهم  ، ل، خرجـــــــــت نـــــــــدى مـــــــــن غرفـــــــــة لـــــــــوجي ات هـــــــــوا لغرفـــــــــة المكتـــــــــب 
 ثــــــــــمالــــــــــدرجات المتبقيــــــــــة أمامهــــــــــا  تكملــــــــــأام مــــــــــن المكتــــــــــب ، فعصــــــــــ ســــــــــتوقفها خــــــــــروج حــــــــــازم وا
ـــــــا جماعـــــــة اعفـــــــوني مـــــــن  ت قفـــــــو  علـــــــي بعـــــــد خطـــــــوات مـــــــنهم  موجهـــــــة كالمهـــــــا لكليهمـــــــا : ارجـــــــوكم ي

 موضوع الغدا    

 ن ر حازم لندى و ر  بإصرار : خالج بقي يا انسة ندى 
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 ثم اتبع  عصام : لو تحبي أقعد أنا و حازم و تشام في حتة تانية أنا معند ش مانع 

 فاتبعه حازم : خالج ماشي انا موافق 

ــــــــه و ر  و تــــــــو ين ــــــــر لنــــــــدى : طــــــــب تــــــــدفعوا كــــــــام ، اصــــــــلي بصــــــــراحة عــــــــاي   قــــــــام تشــــــــام مــــــــن مكان
 نيرة  اقعد مع انط فريدة و

تــــــــي  فات هــــــــت محاســــــــن لتفــــــــتح وكانــــــــت نــــــــدى ســــــــتر  لكــــــــن جــــــــرس بــــــــاب الفــــــــيال قــــــــاطع ال ميــــــــع 
 تقو  في نفسها : خير يا رب 

ـــــــه  ـــــــا   تـــــــا  كـــــــو  كـــــــات لون ـــــــد قصـــــــير و ب ـــــــب أســـــــو  جل ـــــــد  جي ـــــــاة شـــــــقراء ترت ـــــــت فت ـــــــدتا  خل عن
ــــــــــت و تــــــــــي ت ــــــــــر خلفهــــــــــا  ــــــــــوط أســــــــــو  ،  خل ــــــــــوح األزرار وتــــــــــاف ب ــــــــــيهم قمــــــــــيص مفت ــــــــــيض وعل اب

 حقيبتها ثم خلعت ن ارتها السو اء وتتفت : تا  
  الصـــــــمت ، ليســـــــتوعب مـــــــن لـــــــم يكونـــــــوا علـــــــي علـــــــم بحضـــــــورتا أنهـــــــا التفـــــــت ال ميـــــــع حولهـــــــا و ســـــــا

ــــــدى ، ــــــم ن ــــــا ث ــــــرة بابتســــــامة التشــــــفي و صــــــوبوا ن ــــــرتم نحــــــو  جولي ــــــدة و ني ــــــا ، عــــــال وجــــــه فري و   تن
ـــــــدة بوجو تـــــــا ، أنهـــــــا وجهـــــــا لوجـــــــه مـــــــع زوجـــــــة حـــــــازم و كأنهـــــــا  ـــــــي  االن أ ركـــــــت ســـــــر تمســـــــك فري الت

ئلة التـــــــي طلمـــــــا ألمـــــــت رأســـــــها مـــــــن  كانـــــــت بحاجـــــــة ألن تراتـــــــا حتـــــــي ت ـــــــد إجابـــــــة علـــــــي تلـــــــك االســـــــ
 كثرة التكرار  

ـــــــت  و تـــــــو ين ـــــــر لحـــــــازم ، بينمـــــــا عصـــــــام   ـــــــد  انبهـــــــار  بمـــــــن أت اطلـــــــق تشـــــــام صـــــــافرته المعهـــــــو ة ليب
 ن ر لدا ا محاسن بضيق  و قد ارتسم علي وجهها االلم 

ــــــد ســــــكب علــــــي  ــــــار ة ق ــــــا  الب ــــــو مــــــن المي ــــــ   كــــــان يشــــــعر أن  ل لت تمــــــع ن ــــــراتهم و تت ــــــه لحــــــازم ال
ــــــــدى متســــــــارال تــــــــل فهمــــــــت ، رأســــــــه ، ــــــــع محــــــــاوال ســــــــبر أغــــــــوار ن مقاطعــــــــا  تاركــــــــا ن ــــــــرات ال مي

 صمت بنداره : جوليا ال

طـــــــارت  نحـــــــو  بأقصـــــــي ســـــــرعة لتلقـــــــي بنفســـــــها بـــــــين ذراعيـــــــه ، و قـــــــد الفـــــــت ذراعيهـــــــا حـــــــو  عنقـــــــه 
 تي تر   : اشتقتلك ، اشتقتلك كتير كتير يا حازم  وامطرته بوابل من القبالت و

تـــــــو يبعـــــــدتا  كنهـــــــا كانـــــــت متشـــــــبثة بـــــــه بقـــــــوة ، فتمســـــــك بـــــــ راعيها بقـــــــوة وحـــــــاو  حـــــــازم إبعا تـــــــا ل
 قارال  : خالج يا جوليا 
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ـــــــا و ـــــــي  ابتعـــــــدت جولي ـــــــا صـــــــلي عل ـــــــا جولي تـــــــي مســـــــتغربة تصـــــــرفه فقاطعهـــــــا عصـــــــام قـــــــارال : خـــــــالج ي
 النبي واتد  كد     أنِت شكلك راجعة تعبانة او  

 انت كيفك  جوليا : فعال يا عصام انا كتير تعبانة و

 و تو ين ر بات ه محاسن : منيح ، منيح علي االخر  ر 

 كيفك كلكم   ضحكت جوليا و ن رت لفريدة لتسأ   : كيفك انط فريدة و

 ر ت فريدة ببالغ سعا تها : أنا مبسوطة أو  عشان شوفتك وحمد هلل علي سالمتك 

 ثم وجهت كالمها للحاضرين : يال علشان ناكل االكل جات  

انتهـــــــت جملتهـــــــا و التفتـــــــت لـــــــدعوة ال ميـــــــع علـــــــي للغـــــــداء و لكنهـــــــا  لـــــــم ت ـــــــد نـــــــدى أو تشـــــــام أو 
 حازم 

 التفتت لعصام لتسأ  باستغراب : تما راحوا فين 

 ألتفت حوله و ر  : مش عارف
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(14) 
 
 

لنــــــــــدى و يتفـــــــــــرس  جوليــــــــــا ..... أطلــــــــــت ليعلــــــــــق ال ميــــــــــع بصــــــــــر  بهــــــــــا ، إال تــــــــــو ، ظــــــــــل ين ــــــــــر 
مالمحهـــــــا كـــــــان يريـــــــد أن يعـــــــرف فيمـــــــا تفكـــــــر و بمـــــــا تشـــــــعر ، حتـــــــي جـــــــرت نحـــــــو  جوليـــــــا و بـــــــدأت 
فــــــي تقبيلــــــه عنــــــدتا ن لــــــت  معــــــة مــــــن عــــــين نــــــدى لــــــم يالح هــــــا أحــــــد ســــــوا  ،  لكــــــم ارا  لــــــو اســــــتطاع 
أن ي طـــــــو نحوتـــــــا ، يمســـــــح تلـــــــك الدمعـــــــة عـــــــن عينهـــــــا و يعتـــــــرف بصـــــــدق أن مـــــــا تـــــــرا  عيناتـــــــا لـــــــي  

 سو  ..... ك ب 
لكنهـــــــا لـــــــم تمهلـــــــه الفرصـــــــة ، رمقتـــــــه بن ـــــــرة لـــــــم يســـــــتطع أن يحـــــــد  مـــــــا بهـــــــا أكانـــــــت غيـــــــرة أم كـــــــر  أم 

و خرجــــــــت فــــــــي تــــــــدوء ،  رهــــــــا احتقــــــــار ام عتــــــــاب لــــــــم يفهمهــــــــا لكنهــــــــا لملمــــــــت مــــــــا تبقــــــــي مــــــــن كبريا
رمقـــــــه تشـــــــام الـــــــ   كانـــــــت يتـــــــابع ن ـــــــراتهم بن ـــــــرة امـــــــتأت بالتشـــــــفي و وجـــــــه عالتـــــــه ابتســـــــامة بـــــــار ة 

 ، ثم خرج خلف ندى لي يد من غيرة حازم فيدفع عنه جوليا و ي رج خلفهم 

كانــــــــــت نــــــــــدى تعــــــــــدو ب طــــــــــوات ســــــــــريعة كمــــــــــن يريــــــــــد أن يهــــــــــرب ممــــــــــا رأ  ، خطواتهــــــــــا الســــــــــريعة 
حتــــــي يســـــــتطيع اللحــــــاق بهـــــــا لــــــم يكـــــــن تشــــــام يتوقـــــــع أن حــــــازم خلفـــــــه جعلــــــت تشـــــــام يعــــــدو خلفهـــــــا 

خطـــــــوات مـــــــن اجـــــــل ايقافهـــــــا ،  ةانعطـــــــف تشـــــــام و ســـــــبقها بعـــــــد، حتـــــــي انعطفـــــــت نـــــــدى الـــــــي اليمـــــــين 
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 قبل المنعطف ، ن ر تشام لندى ثم سأ  : مشيتي ليه يا  نسة ندى حازم بينما وقف 

 حاولت الر  بهدوء : ابدا مفيش حاجة 

ـــــــر  الـــــــدموع    عشـــــــان حـــــــازم ، اتصـــــــدمتي فيـــــــه ،  امـــــــا  أنـــــــِت  ن ـــــــر تشـــــــام لـــــــدموعها و ر  : يـــــــا ت
ـــــــه ،    ـــــــك ازا  عـــــــرف يشـــــــغلك ب ـــــــي اقول ـــــــدى ، تحب ـــــــا ن ـــــــه  ، تـــــــو    حـــــــازم الصـــــــاو  ي ـــــــي فـــــــاكرة اي كنت

ـــــــــت بيشـــــــــوفها و يحطهـــــــــا فـــــــــي  ماغـــــــــه و ـــــــــه حيحـــــــــاو  ز  ا  بن ـــــــــت متأكـــــــــد ان ـــــــــي تستعصـــــــــي  كن الل
يرميهـــــــا و تي ـــــــي غيرتـــــــا ، بـــــــ  أنـــــــِت  لمـــــــا يشـــــــبع منهـــــــا  شـــــــوية و، عليـــــــه ممكـــــــن يت وزتـــــــا ز  نيـــــــرة 

  يهم مينفعش تبقي ز 

ــــــــا اســــــــتاذ تشــــــــام الموضــــــــوع   ــــــــه    ي ــــــــه الكــــــــالم اللــــــــي حضــــــــرتك بتقول ــــــــت التماســــــــك و ر ت : اي حاول
ــــــدة مــــــش عــــــاي ة لمــــــا القيــــــتكم رك تــــــوا مــــــع مــــــدام  كلــــــه ان كنــــــت ناويــــــة امشــــــي مــــــن الصــــــبح ومــــــدام فري

 الزم امشي فمشيت جوليا خرجت ، أنا مالي و ما  حازم و مراته ، أنا كان 

 تشام : أنِت فاكرني مصدق الكالم    يا ندى ، طب  موعك    ليه 

 ندى : خالج يا استاذ تشام أرجو  سيبني امشي 

،  انـــــــا اتاكـــــــدت  مـــــــا صـــــــدقت لقيتـــــــكتشـــــــام : ال يـــــــا نـــــــدى انـــــــا مـــــــش حســـــــيبك تمشـــــــي انـــــــا خـــــــالج 
نفعش يضـــــــيعها مـــــــن قـــــــد ايـــــــه أنـــــــِت انســـــــانة محترمـــــــة و كويســـــــة واللـــــــي زيـــــــك لمـــــــا الواحـــــــد يعرفهـــــــا ميـــــــ

 أنا بحبك  --------أنا ندى ايد  ، 

ت بقمـــــــــة التالعـــــــــب بهـــــــــا ،  لـــــــــم تتوقـــــــــع أن تســـــــــمع مـــــــــن تشـــــــــام مـــــــــا ر وقفـــــــــت م تولـــــــــة و قـــــــــد شـــــــــع
 سمعت ، و قبل الر  قاطعها بكلمة واحدة : تت وزني يا ندى 

فلقــــــد كانــــــت لكمــــــة حــــــازم لهشــــــام فــــــي وجهــــــه أســــــرع مــــــن  ، ف عــــــت  ال ممــــــا ســــــمعت بــــــل ممــــــا رأت 
ارتــــــــد تشــــــــام لل لــــــــف بقــــــــوة ، بينمــــــــا وقــــــــف حــــــــازم أمــــــــام نــــــــدى و   هــــــــا ،تشــــــــام االخيــــــــرة لكلمــــــــات 

اذتلهـــــــــا وجـــــــــو   غيـــــــــر المتوقـــــــــع ، و ســـــــــا  الصـــــــــمت فـــــــــي ،  اشـــــــــتعلت بداخلـــــــــهقـــــــــد نيـــــــــران الـــــــــدنيا 
ــــــــارت  ــــــــا إن أ ر  تشــــــــام مــــــــا فعلــــــــه حــــــــازم حتــــــــي ث ــــــــف ، و م ــــــــة مــــــــن الثالثــــــــة الســــــــتيعاب الموق محاول

 خدني علي خوانة ، جي وراتا عاي  منها ايه اتته : انت بتستعبط يا حازم بغثورته و با

ـــــــك  ـــــــا تشـــــــام ، اللـــــــي جاب ـــــــالغ عصـــــــبيته  : أنـــــــت اللـــــــي بتســـــــتعبط ي ج بـــــــه حـــــــازم مـــــــن مالبســـــــه و ر  بب
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و تأذيهـــــــــا تبقـــــــــي غلطـــــــــان أوراتـــــــــا عـــــــــاي  منهـــــــــا ايـــــــــه ، إذا كنـــــــــت فـــــــــاكر انـــــــــي حاســـــــــمحلك تضـــــــــايقها 
 م ر  تفكير  في    حدفعك ثمنه غالي 

يكــــــــون الــــــــي جوارتــــــــا رجــــــــل يحميهــــــــا  أالة اليــــــــتم بصــــــــدق ، مــــــــرارة تشــــــــعر نــــــــدى مــــــــرار تسو  مــــــــرة أل
ــــــــوار  ضــــــــعفهاو قــــــــررت أن تستأســــــــد  لكنهــــــــا استضــــــــعفوتا، ن ممــــــــ ــــــــا امتلكــــــــت ف ، ت هتفــــــــت بكــــــــل م

 من غضب : كفاية 

ن ــــــــرت لحــــــــازم وقــــــــد قــــــــررت ان  ثــــــــماســــــــتوقفهم صــــــــوتها الحــــــــا  و قــــــــد ن ــــــــرت لكليهمــــــــا باحتقــــــــار 
ــــــا اســــــتاذ حــــــازم انــــــا مفــــــيش بينــــــي بينــــــك و عمــــــر مــــــا حيكــــــون بينــــــي و بينــــــك إال  و تبــــــدأ بــــــه : اســــــمع ي

ـــــــران و ـــــــيظ بنتـــــــك الق ـــــــد   اذا حضـــــــرتك فســـــــرت حبـــــــي للـــــــوجي و تحف اتتمـــــــامي بهـــــــا تفســـــــير تـــــــاني ف
اللـــــــي  غلطتـــــــك مـــــــش غلطتـــــــي ، اتفضـــــــل ارجـــــــع حضـــــــرتك لمراتـــــــك اللـــــــي لســـــــه راجعـــــــة مـــــــن الســـــــفر و

 مفروض حضرتك تكون جنبها مش تنا 

 عمـــــــر اللـــــــي بينـــــــي وبينـــــــك مـــــــا كـــــــان تحفـــــــيظ لـــــــوجي و: ال يـــــــا نـــــــدى انـــــــا ن ـــــــر لعيناتـــــــا و ر  بحســـــــم 
ن جوليـــــــا مــــــــش مراتــــــــي ، إعـــــــاي   تعرفــــــــي ناحيتـــــــك ، أنــــــــا بـــــــ  انــــــــا متأكـــــــد انــــــــك حاســـــــة بمشــــــــاعر  

 -------جوليا 

بحــــــــــدة : أنــــــــــا ميهمنــــــــــيش أعــــــــــرف ، و    شــــــــــئ مي صــــــــــنيش علشــــــــــان لــــــــــو جوليــــــــــا  و ر ت قاطعتــــــــــه 
ــــــك راجــــــل خــــــ ــــــر معنــــــي واحــــــد ان ــــــك يبقــــــي مشــــــاعر     ملهــــــاش عنــــــدى غي ــــــو تــــــي مــــــش مرات اين و ل

مراتــــــك يبقــــــي مفــــــيش مبــــــرر واحــــــد للــــــي عملتــــــه معــــــا   لــــــوقتي و فــــــي الحــــــالتين أنــــــت واحــــــد أبعــــــد مــــــا 
 يكون عن الرجولة واالحترام 

ـــــــت كحـــــــد الســـــــكين  ـــــــم يســـــــتطع النطـــــــق  ،كلماتهـــــــا كان ـــــــه الصـــــــمت و ل ـــــــه  و فرضـــــــت علي أوغـــــــرت قلب
ـــــــــدى الن ـــــــــر بات ـــــــــا  و ليحـــــــــين  ـــــــــي ن ـــــــــد مـــــــــن تشـــــــــفي تشـــــــــام فتفـــــــــرض عل ـــــــــا  بكلمـــــــــة ، لت ي  ور  : أن

ــــــــي مــــــــش بيضــــــــحك علــــــــي فكــــــــرة و إذا كنــــــــت فــــــــاكر إنــــــــي صــــــــدقت التمثليــــــــة اللــــــــي حضــــــــرتك  كالم
ـــــــــال بط و   شـــــــــئ  ـــــــــه ب ـــــــــت عـــــــــاي  اي ـــــــــا فاتمـــــــــة كـــــــــوي  او  ان جيـــــــــت تســـــــــمعهالي تبقـــــــــي غلطـــــــــان ،ان

ـــــــدايم  و، واضـــــــحلي مـــــــن يـــــــوم مـــــــا وصـــــــلتني الرســـــــايل  أحـــــــب أعرفـــــــك أن مـــــــش نـــــــدى عمـــــــا  عبـــــــد ال
ــــــــين االنســــــــان اللــــــــي يتلعــــــــب بيهــــــــا بدبلــــــــة أو كــــــــالم عــــــــن ا ــــــــ  كــــــــوي  أو  ب ــــــــا أعــــــــرف أمي ل ــــــــواز ، أن
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 المحترم و بين اللي بيمثل االحترام علشان مش متعو  عليه 

شـــــــعر تشـــــــام أنهـــــــا قـــــــررت أن تصـــــــفعه  ون أن تمـــــــد يـــــــدتا ، رمقهـــــــا بكـــــــل  غـــــــيظ و قـــــــد توعـــــــدتا فـــــــي 
ــــــــون نفســــــــه أن تــــــــدفع ثمــــــــن كلماتهــــــــا غاليــــــــا ، حينهــــــــا ن ــــــــرت نــــــــدى لكالتمــــــــا وقــــــــد قــــــــررت ان  مكن

ــــــــة علشــــــــان كلمــــــــة راجــــــــل     تنهــــــــي كال ــــــــا رجال ــــــــوش تعملــــــــوا علي ــــــــة متحول ــــــــت مــــــــرة تاني ــــــــا ري مهــــــــا : ي
 او  عليكم كلمة كبيرة 

 مقررة الرحيل  ربما لالبد بهم قالت جملتها و التفتت غير عابئة 
 

**** 
ــــــم عــــــا  و ــــــة ث ــــــي البواب ــــــي حديقــــــة الفــــــيال و منهــــــا ال ــــــم ي ــــــد أ  مــــــنهم خــــــرج إل ــــــه فل  ن ــــــر عصــــــام حول

 بلعتهم ب د راحوا فين و ايه اللي حصل  تي االرض اتشقت وتو يتمتم في نفسه : 

التفـــــــــت لي ـــــــــد محاســـــــــن و كأنهـــــــــا كانـــــــــت تنت ـــــــــر  ثـــــــــم قالـــــــــت : لـــــــــو طلعـــــــــت ناحيـــــــــة طريـــــــــق نـــــــــدى 
 حتالقيهم 

 عصام : تو ايه اللي حصل 

، محاســـــــن : نـــــــدى مشـــــــيت بســـــــرعة يـــــــا حبـــــــة عينـــــــي والمـــــــدعوق اللـــــــي اســـــــمه تشـــــــام    طلـــــــع وراتـــــــا 
ا فونيـــــــــا    مـــــــــا ســـــــــابت حـــــــــازم بالعافيـــــــــة بـــــــــص مالقهمـــــــــش فطلـــــــــع و بعـــــــــد المدعوقـــــــــة اللـــــــــي اســـــــــمه

ـــــــــدة تـــــــــانم  ـــــــــوقتي    كـــــــــان خـــــــــالج بيقـــــــــو  لفري ـــــــــه  ل ـــــــــالح حنعمـــــــــل اي ـــــــــا ف ـــــــــولي بقـــــــــي ي وراتـــــــــم ، ق
 الموضوع انتهي تقوم الحي بونة    ترجع تاني 

عصـــــــام : اســـــــمعي يـــــــا  ا ا احنـــــــا عمالنـــــــا اللـــــــي علينـــــــا و لـــــــوقتي كـــــــل اللـــــــي فـــــــي ايـــــــدينا اننـــــــا نـــــــدعي  
ـــــــا يســـــــتر ، ـــــــا و ربن ـــــــر منن ـــــــه حيكـــــــون اكب ـــــــا علي ـــــــأثير جولي ـــــــا عـــــــارف حـــــــازم كـــــــوي  و لالســـــــف ت ـــــــن  أن م

 ا امنا  ندى ، شوفتي  خلت عليه ازا  و

 محاسن : شوفت يا بني    وال كأن في حد واقف وال خشي وال ا ب 

 عصام : يعني تي نيرة اللي كانت مؤ بة يا  ا ا 

   يقوم من نقرة يقع في  حديرة ر ت محاسن ببالغ ضيقها : و بعدين يا ابني تو حازم  
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ــــــد تــــــ   الكلمــــــة عــــــا  حــــــازم و ــــــن تيئــــــتهم أنهــــــم إكأنــــــه ي ــــــر تشــــــام   عن ــــــي جــــــوار  ، كــــــان واضــــــحا م ل
 تو يسأ  حازم : أنتم رحتو فين وايه اللي بهدلكم كد   تش ارا ،استوقفهم عصام و

ـــــــق تشـــــــام بن ـــــــرة   ن ـــــــر حـــــــازم لعصـــــــام و ـــــــالغيظ والضـــــــيق رم ـــــــة ب ـــــــة مليئ ـــــــه ناري ـــــــت ن رات ـــــــر  ، كان ـــــــم ي ل
ــــــه ، ات ــــــه حــــــازم نحــــــو  ــــــوا تــــــم ِب ــــــم لحق ــــــيال باقصــــــي ســــــرعته ث ــــــم انصــــــرف بات ــــــا  الف كمــــــن يتوعــــــد  ث
جوليــــــــا حيــــــــ  كانــــــــت تقــــــــف أمــــــــام فريــــــــدة يتحــــــــدثان ، جــــــــ بها مــــــــن ذراعهــــــــا بقــــــــوة ثــــــــم قــــــــا  ببــــــــالغ 

 عصبيته : أنِت ايه اللي جابك  

 ته و لكنها قررت أن تحتويها فر ت : شو حازم ما اتوقعت منك تيك ف عت من طريق

 اعا  حازم السؤا  بحدة أكبر : بقولك ايه اللي جابك  لوقتي خالج قررتي ترجعي 

ـــــــم  ـــــــا و تعل ـــــــة  تـــــــي جولي ـــــــي نهاي ـــــــم أن مهمـــــــا حـــــــدث ف ـــــــت تعل ـــــــر ، كان ـــــــرة صـــــــوتها أكث ـــــــن نب تـــــــدأت م
ثــــــــم ر ت : اشــــــــتقتلك كتيــــــــر  و  مــــــــدت يــــــــدتا واخــــــــ ت تملــــــــ  علــــــــي شــــــــعر ، مــــــــد  تأثيرتــــــــا عليــــــــه 

مـــــــا فينـــــــي عـــــــيش بـــــــال  ومـــــــا كنـــــــت متوقعتـــــــك تعـــــــاملني تيـــــــك ، انـــــــا جيـــــــت مصـــــــر مـــــــن شـــــــان نت ـــــــوز 
 وما عا  بد  شي اال اني اصير معك 

أبعـــــــد حـــــــازم يـــــــدتا عنـــــــه بقـــــــوة ثـــــــم اســـــــتدار إلـــــــي محاســـــــن قـــــــارال بحـــــــدة : انـــــــا حاتغـــــــد  فـــــــي اوضـــــــتي 
 طلعيلي االكل فوق 

قــــــه خلفــــــه بقــــــوة، اســــــتدارت فريــــــدة لتســــــأ  تشــــــام : فــــــي ايــــــه صــــــعد إلــــــي غرفتــــــه و فــــــتح البــــــاب واغل
 ، ايه اللي حصل 

 ر  ببرو  : مفيش حاجة حصلت 

 فين احنا بصينا مالقيناش حد  مفعقبت نيرة : حازم ماله و بعدين أنتم كنت

 زفر تشام و ر  : احنا مش حناكل بقي 

 قاطعته فريدة لتسأ  : أنتم طالعتوا ورا ندى 

 تشام : ايوة 

 ترب منه و سأ  : وايه اللي حصل قصام بقلق فاشعر ع

تشـــــــام : مفـــــــيش يـــــــا عـــــــم عصـــــــام كـــــــل الموضـــــــوع إن كنـــــــت عـــــــاي  أعتـــــــ ر لنـــــــدى عـــــــن الفصـــــــل ايـــــــا  
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 فقلت اطلع وراتا 

 عصام : ب  كد  

ــــــــت ،  ــــــــي بــــــــأغل  عليهــــــــا ز  المــــــــرة اللــــــــي فات تشــــــــام : بــــــــ  حــــــــازم القنــــــــي واقــــــــف معهــــــــا افتكــــــــر أن
 سمعتهم بيت انقوا مع بعض  مشيت و فت انق معايا و بعدين سيبتهم و

: طيـــــــــب يـــــــــال بقـــــــــي ناكـــــــــل ألنـــــــــي  علــــــــت االبتســـــــــامة وجـــــــــه فريـــــــــدة و قـــــــــررت قطـــــــــع الحـــــــــوار قارلـــــــــة 
 عت او  و ج

 

لــــــم يصــــــدق عصــــــام مــــــا قالــــــه تشــــــام ، لكــــــن مــــــا الــــــ   حــــــدث ؟ مــــــا الــــــ   جعــــــل حــــــازم يعــــــو  و قــــــد 
 امتلكه كل ت ا الضيق ما ال   قالته ندى حتي يبدو تك ا

------------------------------------- 
 عندما نحب !!!!

نترجـــــــــي عقولنـــــــــا أن تنحـــــــــي التفكيـــــــــر جنبـــــــــا ، أن تـــــــــر  ال طـــــــــأ و تلـــــــــتم  العـــــــــ ر و تضـــــــــع التبريـــــــــر ، 
أن تصــــــــــدق الكــــــــــ ب بكــــــــــل رضــــــــــا بــــــــــل و تســــــــــعد لســــــــــماعه ، لكــــــــــن لالســــــــــتطاعة حــــــــــدو  ، و قــــــــــد 

 فاقت ت اوزاته الحد ....
 ب اآلن علي وجتنيها ما سرتا ؟ او رغم ذلك ما ال   حدث ،  موعها التي تنس

ـــــــــل و اإلحتـــــــــراق بنيرانهـــــــــا ،   أتـــــــــي ألمـــــــــا مـــــــــن كلماتهـــــــــا التـــــــــي أوجعتـــــــــه بهـــــــــا ، أم لشـــــــــعورتا بـــــــــالغيرة ب
ـــــــي احضـــــــان غيرتـــــــا ، لتـــــــدر  أن  ـــــــه ف ـــــــر  ال يعنيهـــــــا حتـــــــي رأت ـــــــأن أم ـــــــت تريـــــــد أن ت ـــــــل مت ـــــــاترة ب كان

الحقيقـــــــة ،أنهـــــــا  عقلهـــــــا قـــــــد أســـــــتبقها ليقـــــــع بـــــــالفخ ذاتـــــــه حينمـــــــا صـــــــدقها ، إذ اســـــــتكبرت علـــــــي قـــــــو 
 ...... أحبته 

 

**** 
 

لــــــي الحمــــــام ليســــــتعد لل ــــــروج إلــــــي عملــــــه ، إات ــــــه  فــــــي صــــــباح اليــــــوم التــــــالي قــــــام حــــــازم مــــــن نومــــــه و
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وضـــــــع بدلتـــــــه األنيقـــــــة أمـــــــام ســـــــرير  و بـــــــدأ فـــــــي تبـــــــديل مالبســـــــه ، عنـــــــدتا كانـــــــت جوليـــــــا فـــــــي غرفتهـــــــا 
ــــــأنق مــــــن أجــــــل لح ــــــة تســــــعي لهــــــا ، واثقــــــة أنهــــــا ستحصــــــل عليهــــــا فهــــــي  ــــــه تت ــــــدا ، أن ــــــرف حــــــازم جي تع

 ميتهـــــــــا ، ع مـــــــــت ع مهـــــــــا و بـــــــــدأت خطتهـــــــــا و أرتـــــــــدت مـــــــــا كانـــــــــت تـــــــــدر  أنـــــــــه ســـــــــيثير رغبتـــــــــه ، 
ات هـــــــــت إلـــــــــي غرفتـــــــــه ب طـــــــــوات مملـــــــــؤة بالتحـــــــــد   ، ت ـــــــــر  مقابـــــــــل  وضـــــــــعت عطرتـــــــــا المميـــــــــ  و

 إغرارها و تي تدر  جيدا من سيربح ؟؟

ـــــــر  مـــــــن  خـــــــل ،  خلـــــــت و أو  ـــــــه ، فالتفـــــــت لي ـــــــاب الغرفـــــــة و فتحت ـــــــاب خلفهـــــــا وصـــــــلت لب صـــــــدت الب
، وقفـــــــت تتأملـــــــه ثـــــــم زا ت مـــــــن جـــــــرأة ن راتهـــــــا و قـــــــد اقتربـــــــت منـــــــه ب طـــــــوات ثابتـــــــة ، ن ـــــــر إليهـــــــا و 

قــــــد فــــــرض عطرتــــــا علــــــي أنفــــــه الرغبــــــة فتناســــــي مــــــا نــــــو  ، شــــــعر حينهــــــا فــــــي و بــــــدأ يتفــــــرس مالمحهــــــا 
أكمـــــــــل  كـــــــــأن شـــــــــيئا فيهـــــــــا ي  بـــــــــه نحوتـــــــــا حـــــــــاو  إصـــــــــطناع المقاومـــــــــة فأبتعـــــــــد ، و  قلبـــــــــه برجفـــــــــة و

ــــــــي وقفــــــــت أمامــــــــه ، الفــــــــت ذراعيهــــــــا بعنقــــــــه  إغــــــــالق ــــــــت حت أزرار قميصــــــــه ، لكنهــــــــا ابتســــــــمت و اقترب
اكثــــــــر رقــــــــة : اشــــــــتقتليك   اكثــــــــر نعومــــــــة و لكــــــــن اكثــــــــر ع وبــــــــة و أعــــــــا ت عليــــــــه كلمــــــــات االمــــــــ  و و

 كتير اشتقتليك كتير ، ما اشتقتليلي 

تـــــــو فيـــــــه عنـــــــدتا تهـــــــاوت المقاومـــــــة ، تكالبـــــــت أنوثهـــــــا عليـــــــه فحـــــــاو  أن يتـــــــ كر شـــــــئ ينتشـــــــله ممـــــــا 
زا  مـــــــن ، بـــــــدأت لعبتهـــــــا حينمـــــــا خطـــــــى تـــــــو لل لـــــــف فقابلتهـــــــا ب طـــــــوة تقربهـــــــا منـــــــه ف، فلـــــــم ي ـــــــد 

شــــــــعر ب وبانــــــــه بــــــــين حتــــــــي خطواتـــــــه حتــــــــي اســــــــتند للحــــــــارط ، فــــــــ ا ت ابتســــــــامتها و تمســـــــت باســــــــمه 
 ، فأ ركت معني استسالمه و أ ر  معني انتصارتا أنفاسها الحارة 

 
**** 

ــــــــوجي كملــــــــي  ــــــــا ل ــــــــت فــــــــي ضــــــــيق : عشــــــــان خــــــــاطر  ي ــــــــوجي و قال جلســــــــت محاســــــــن علــــــــي ســــــــرير ل
 الفطار 

 ر ت لوجي ببالغ ح نها : تي مي  ندى مش حتي ي تاني خالج 
ر ت محاســـــــن فـــــــي ضـــــــيق : معـــــــرفش يـــــــا لـــــــوجي ، بـــــــ  خـــــــالج الحقـــــــن خلصـــــــت امبـــــــارح ، و تـــــــي 
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 مش حتعرف تي ي 
ج ، انــــــــط جوليــــــــا جــــــــت و تــــــــي زا  حــــــــ ن لــــــــوجي و ر ت : تــــــــي مــــــــش حتي ــــــــي تــــــــاني عشــــــــان خــــــــال

 اللي حتت وز بابا ، يا ريتني قولتلها 
 محاسن :قولتلها ايه ب  

 لوجي : قولتلها إن بابي ينفع يت وز أربعة و ممكن يت وزتا و يت وز انط جوليا 
ضـــــــــحكت محاســـــــــن رغـــــــــم ضـــــــــيقها و ر ت : طـــــــــب بـــــــــ  كملـــــــــي فطـــــــــار عشـــــــــان تاخـــــــــد  الـــــــــدوا و  

 شوفيها تبقي كويسة ، فتروحي الدار و ترجعي ت
 ابتسمت لوجي و ر ت : حاضر 

انهــــــــت فريـــــــــدة فطورتـــــــــا ، و قـــــــــررت الصـــــــــعو  بات ـــــــــه غرفـــــــــة لـــــــــوجي مـــــــــرت بفريـــــــــدة حـــــــــازم و علـــــــــت 
االبتســــــــــامة وجههــــــــــا ألنهــــــــــا عرفــــــــــت أن جوليــــــــــا ســــــــــتن ح  ، اســــــــــتدارت و ات هــــــــــت لغرفــــــــــة لــــــــــوجي و 
قبــــــــل أن تــــــــدخل ، فــــــــتح حــــــــازم بــــــــاب غرفتــــــــه و  فــــــــع ب وليــــــــا الــــــــي ال ــــــــارج بقــــــــوة ،  فعتــــــــه جعلتهــــــــا 

ــــــــدتا علــــــــي وجههــــــــ ــــــــة ، ن ــــــــرت تســــــــقط أرضــــــــا و قــــــــد وضــــــــعت ي ا تحــــــــاو  اســــــــتعاب صــــــــفعاته المتتالي
فريــــــــدة فــــــــي ذتــــــــو  فقــــــــد أل مهــــــــا مــــــــا رأت عليــــــــه جوليــــــــا و التــــــــي كانــــــــت تبا لهــــــــا الن ــــــــرات بعيــــــــون 

ـــــــــاذا حـــــــــدث ،  تأامـــــــــت ـــــــــة م ـــــــــوجي ال ـــــــــروج لمعرف ـــــــــي محاســـــــــن و ل ـــــــــرض عل ـــــــــدموع ، الصـــــــــوت ف بال
ــــــــد  الصــــــــوت واضــــــــحا  ــــــــن غرفــــــــة حــــــــازم ، ب ــــــــب ي ــــــــرج م ليســــــــتوقفهم صــــــــوت بكــــــــاء امتــــــــ ج بالنحي

 ي حد ان عاج فريدة و التي طرقت باب الغرفة تاتفة : افتح يا حازم ال

 أتاتا صوته مبحوحا : سيبيني  لوقتي 
 زا  ان عاج لوجي و قد امسكت في محاسن و سألت : في ايه يا  ا ا 

ـــــــــت حتقـــــــــع و ـــــــــا كان ـــــــــب و لكنهـــــــــا ر ت : تالقـــــــــي طـــــــــنط جولي ـــــــــم تعـــــــــرف محاســـــــــن بمـــــــــا ت ي ـــــــــة  ل تيت
 لحقتها 

 وضته ألوجي : تو في حد بيعيط عند بابا في 
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 أ خلتها محاسن لغرفتها و ر ت  : يمكن التلف يون 

 ر ت لوجي باستغراب : ب  بابي معندوش تليف يون في أوضته
ـــــــرر حـــــــازم أال يـــــــر  و ال  ـــــــي البـــــــاب بينمـــــــا ات هـــــــت جوليـــــــا إلـــــــي غرفتهـــــــا و ق زا ت طرقـــــــات فريـــــــدة عل

 علها تفهم ما ال    فع حازم لما فعله ؟؟؟يفتح ، فقررت فريدة أن تت ه ل وليا ل
 

**** 
 

يهــــــــبط  وع و صــــــــدر  يعلــــــــو ومكــــــــان ي لــــــــ  علــــــــي االرض خلــــــــف بــــــــاب غرفتــــــــه ، عينــــــــا  مثقلــــــــة بالــــــــد
، قــــــام مــــــن مكانــــــه و ات ــــــا  إلــــــي حمــــــام غرفتــــــه ب طــــــوات مأتــــــا الهــــــم ، توضــــــأ و خــــــرج ، مــــــد يــــــد  
ــــــــ  علــــــــي طــــــــرف ســــــــرير  و ن ــــــــر فيــــــــه و التــــــــ ا   ليمســــــــك بالمصــــــــحف الــــــــ   اشــــــــترته نــــــــدى ، جل
 موعــــــه تنهمـــــــر ، أخـــــــ  يقلـــــــب فـــــــي صـــــــفحاته ثـــــــم اغلقــــــه و ضـــــــمه الـــــــي صـــــــدر  وتـــــــو غيـــــــر مســـــــتوعب 

تكـــــــئ بيــــــد  علــــــي طــــــرف التســــــريحة ، ســــــأ  بينمــــــا جوليـــــــا أنــــــه حــــــين أســــــتند ب ســــــد  علــــــي الحــــــارط أ
ــــــــة  ــــــــد  علب ــــــــه ي ــــــــ   تتكــــــــئ علي ــــــــه ، مــــــــا تــــــــ ا ال ــــــــين يدي ــــــــاب أو   ب ــــــــاب   ----كت  --------كت

 ، فهتف و تو يدفعها بعيدا عنه : المصحف 
ظــــــل ين ــــــر ل وليــــــا ثــــــم لنفســــــه ثــــــم للمصــــــحف الــــــ   كــــــان تحــــــت يــــــد  مــــــ توال ، لقــــــد كــــــان علــــــي  

ـــــــا ألهـــــــ ا الحـــــــد قـــــــررت أن أكـــــــون أعتـــــــاب ال نـــــــا بينمـــــــا كتـــــــاب اهلل تحـــــــ ت يـــــــد  ، ارت ـــــــف قلبـــــــه خوف
 فاجرا 

جلــــــــــ  علــــــــــي ســــــــــرير  كأنــــــــــه يســــــــــتوعب لكنهــــــــــا لــــــــــم تفهــــــــــم ، ظنــــــــــت أنــــــــــه الزا  غاضــــــــــب منهــــــــــا ، 
فعــــــــاو ت الكــــــــرة و إلــــــــي جــــــــوار  جلســــــــت لتضــــــــع خــــــــدتا علــــــــي خــــــــد  فــــــــانتفض مــــــــن مكانــــــــه جاذبــــــــا 

 : اطلعي بر  اطلعي بر   اياتا من ذراعيها صارخا
 ايش سوتلك شو اللي صار ر ت في ذتو  : انا

 ف ا  صراخه : اطلعي بر  

ــــــــدتا و  ون أن  ــــــــا و عن ــــــــراب ثاني ــــــــي خــــــــد  وتــــــــي تحــــــــاو  االقت ــــــــدتا عل ــــــــه فوضــــــــعت ي ــــــــت  تهدرت حاول
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يشــــــــعر توالــــــــت صــــــــفعاته علــــــــي وجههــــــــا ، جاذبــــــــا إياتــــــــا مــــــــن ذراعهــــــــا ليــــــــدفع بهــــــــا  خــــــــارج غرفتــــــــه أو 
 ربما خارج حياته 

 

**** 
 

يــــــــر  أحــــــــد ، متمــــــــد ا علــــــــي جانبــــــــه االيمــــــــن فــــــــوق ســــــــرير  ، ظــــــــل بغرفتــــــــه طــــــــوا  اليــــــــوم ال يريــــــــد أن 
يألمـــــه مــــــا كــــــان ســـــيفعل رغــــــم أنهــــــا لـــــم تكــــــن المــــــرة االولــــــي لرجـــــل مثلــــــه ، لقــــــد اعتـــــا  ال نــــــا إلــــــي حــــــد 

أن  افــــــــي اســــــــتغرابها مــــــــن تصــــــــرفه ، و تنــــــــا ابتســــــــم شــــــــيطانه مقــــــــرر  جوليــــــــا  أنــــــــه أ مــــــــن ، محقــــــــة تــــــــي
تغيــــــــر ، أنـــــــك أنـــــــت الراجــــــــل يســـــــأ  منـــــــ  متــــــــي و نســـــــيت نفســـــــك ، تــــــــل صـــــــدقت أن ذات الراجـــــــل 

ـــــــ نب و يســـــــكر ،  ـــــــت مـــــــن كـــــــان ي نـــــــي ، ي مـــــــن لمســـــــة مصـــــــحف ،أغرورقـــــــت  فلـــــــم  تألمـــــــتذاتـــــــه ، أن
دموع أيستســـــــلم لشــــــــيطانه و يكمـــــــل ، فأجابتــــــــه نفســـــــه ..... بــــــــل أســـــــتفق فمــــــــا مضـــــــي لــــــــم الــــــــعينـــــــا  ب

 حسب يمضي سد  بل كان يُ 
ركعـــــــــــــات عـــــــــــــال صـــــــــــــوت اذان الف ـــــــــــــر فقـــــــــــــرر أن يغتســـــــــــــل و يت ـــــــــــــه للمســـــــــــــ د ، مستشـــــــــــــعرا أو  

ــــــــي أن اســــــــتوقفته  يــــــــة  ــــــــدر المســــــــتطاع أن يركــــــــ  بمــــــــا كــــــــان يســــــــمع إل سيصــــــــليها بصــــــــدق ، حــــــــاو  ق
 سمعها و ما إن أنتهت الصالة تل سأ  أحدتم من أ  سورة فأتته االجابة : يوسف 

أســـــــرع إلـــــــي من لـــــــه الـــــــ   كـــــــان يكســـــــو  الســـــــكون ، مت هـــــــا لغرفتـــــــه و قـــــــد تأملهـــــــا منـــــــ  أن وطـــــــأت 
غيــــــــر الــــــــ   غا رتــــــــا ، تقــــــــدم ب طــــــــوات تا رــــــــة نحــــــــو طــــــــرف  قدمــــــــه فيهــــــــا ، و كأنــــــــه ش صــــــــا أخــــــــر

التســــــــريحة حيــــــــ  المكــــــــان الــــــــ   اختــــــــار  لهــــــــدايتها ، أمســــــــكه و جلــــــــ  ليبحــــــــ  عــــــــن اآليــــــــة التــــــــي 
اســــــــتوقفته ، مــــــــر بــــــــين الصــــــــفحات حتــــــــي أتــــــــت الســــــــورة أمــــــــام عينــــــــه  يوســــــــف  ، بــــــــدأ يمــــــــر بأصــــــــبعه 

ـــــــل و ظـــــــل ير  تـــــــا شـــــــاعرا بفرحـــــــة  )  ـــــــات إال أن وجـــــــدتا فقرأتـــــــا ب ـــــــي االي ـــــــمَّ عل ـــــــِه َوَت ـــــــْت ِب ـــــــْد َتمَّ َوَلَق
ـــــــــــوَء َواْلَفْحَشـــــــــــاء ِإنَّـــــــــــُه ِمـــــــــــْن ِعَباِ نَـــــــــــا  ِبَهـــــــــــا لَـــــــــــْوال َأن رََّأى بـُْرَتـــــــــــاَن رَبِّـــــــــــِه َكـــــــــــَ ِلَك لَِنْصـــــــــــِرَف َعْنـــــــــــُه السُّ

  )اْلُمْ َلِصينَ 

ــــــا م لــــــص ، لكنــــــه اآلن ســــــيتغير ، لقــــــد   ــــــه يــــــدر  أنــــــه لــــــم يكــــــن يوم ــــــم يعلــــــم ســــــر ســــــعا ته رغــــــم كون ل
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ا نهايـــــــــة المســـــــــار ال ـــــــــاطئ مـــــــــن حياتـــــــــه ، و ســـــــــطرت لبدايـــــــــة جديـــــــــدة  ون أن كتبـــــــــت فريـــــــــدة بيـــــــــدت
 تقصد ، لقد حصلت علي ما أرا ت من تغير في حياته  لكنه سي الف مرا تا....

 
**** 

 

ـــــــــا لت ـــــــــدة و جوراتهـــــــــا جولي ـــــــــي رأس المار ـــــــــدة عل ـــــــــد  حـــــــــازم تصـــــــــباحا جلســـــــــت فري ـــــــــاو  الفطـــــــــور ، ب ن
ــــــــاب و  خــــــــل لي ــــــــد  ــــــــوجي ، طــــــــرق الب مالبســــــــه و وضــــــــع عطــــــــر  و صــــــــفف شــــــــعر  و ات ــــــــه لغرفــــــــة ل

دلت لهــــــــا مالبســــــــها ، لقــــــــد تعافــــــــت لــــــــوجي و ســــــــت اورتم بــــــــ محاســــــــن قــــــــد صــــــــففت لهــــــــا شــــــــعرتا و 
 : مالك يا لوجي  الفطور ، حملها بيد  و ن   بها الدرج  لكنها لم تكن سعيدة فسألها

ـــــــوجي ح ي ـــــــاني ، و مـــــــش عارفـــــــة تـــــــي ر ت ل ـــــــة ت ـــــــدى مـــــــش جاي ـــــــت إن مـــــــي  ن ـــــــة :  ا ا محاســـــــن قال ن
 حترجع الدار و ال الء 

 تو    اللي م علك  حازم : و

 لوجي : ايوة ، و بعدين أنت مش قولتها أنا بحبك يا ندى ،  مت وزتهاش ليه بقي 

أقولـــــــك توقـــــــف حـــــــازم عـــــــن النـــــــ و  و ابتســـــــم و ر  : مـــــــش قولنـــــــا نبطـــــــل كـــــــالم الكبـــــــار ، و مـــــــع ذلـــــــك 
 علي سر ب  توعديني محدش يعرف 

 لوجي : أوعد  
 تم  في أذنها : أنا حت وز مي  ندى يا لوجي 

 لوجي : ب د 

 حازم : ب د 
ـــــــي  ـــــــا حبيبـــــــي يـــــــا بـــــــابي ، يعن ـــــــرة و احتضـــــــناته بقـــــــوة وتـــــــي تقـــــــو  : ي اتســـــــع وجـــــــه لـــــــوجي بابتســـــــامة كبي

 مي  ندى حتفضل معانا علي طو  
 ابتسم البتسامتها ر  : ايوة ، ب  ز  ما اتفقنا 

لفريــــــــدة و جوليــــــــا ببــــــــرو  قــــــــارال : حــــــــازم ن ــــــــر ات هــــــــوا ســــــــويا لغرفــــــــة الســــــــفرة و جلســــــــوا م ــــــــاورين 
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 صباح ال ير 

 ر ت فريدة : صباح النور 
أمـــــــا جوليــــــــا فاشــــــــاحت بوجههــــــــا غيــــــــر مهتمــــــــة بوجــــــــو  ، ن ـــــــر اليهــــــــا حــــــــازم ثــــــــم قــــــــا  : ممكــــــــن لمــــــــا 

 ت لصي فطار  نتكلم مع بعض 

 ر ت ببرو  : ال ما بد  

 أكمل فطور  و ر   : براحتك  

 بعدين اتكلموا مع بعض  أفطر االو   و غم ت فريدة ل وليا لكي تقبل ثم ر ت :

 رت قام حازم من مكانه معقبا : أنا فط

 فسألت جوليا و قد مأتا الفضو  : أنت شو بد  

 ر  و تو ي رج من الغرفة : أنا في مكتبي لما ت لصي فطار ، تعالي 
 

 
تــــــــي االخــــــــرى كانــــــــت قــــــــد انتهــــــــت مــــــــن تبــــــــديل مالبســــــــها و اســــــــتعدت لل ــــــــروج ، اســــــــتغربت نيفــــــــين 

 فسألت : علي فين يا ندى حين ن رت لهيئتها 
 ر ت : ع الدار طبعا  ابتسمت و 

ـــــــــــــي شـــــــــــــغلك  ـــــــــــــدور  عل ـــــــــــــولتي حتســـــــــــــبيه و ت ـــــــــــــش ق ـــــــــــــِت م ـــــــــــــه    ، أن زا  اســـــــــــــتغرابها و ر ت : اي
 بشها تك 

ـــــــــدى  ـــــــــت ن ـــــــــت ســـــــــحابة صـــــــــيف و عـــــــــدت  الحمـــــــــد هلل ، رجع ـــــــــدى حقيبتهـــــــــا و ر ت : كان ـــــــــت ن حمل
 لقواعدتا سالمة 

 اقتربت نيفين منها و ن رت لعيناتا و سألت : أنِت متأكدة أنها رجعت سالمة يا ندى 
ــــــــدى بهــــــــدوء ــــــــو   و  ابتســــــــمت ن ــــــــراس طب ــــــــا كويســــــــة ، يامــــــــا  قــــــــت  ع ال ر ت : متقلقــــــــيش عليــــــــا ، أن

 ، مرة سيف و مرة مدحت و كله بيعد  
 نيفين : ب  المرة    الدق ع القلب مش ع الراس 
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 ندى : أنا حابقي كويسة ، مت افيش 
و ر ت : نـــــــدى أنـــــــا ال خايفـــــــة عليكـــــــي و ال حتـــــــي قلقانـــــــة  وضـــــــعت نيفـــــــين يـــــــدتا علـــــــي كتـــــــف نـــــــدى

ـــــــد الـــــــ ات و تأنيـــــــب الضـــــــمير اللـــــــي عشـــــــان أنـــــــا  عـــــــارفكي كـــــــوي  ، أنمـــــــا أنـــــــِت صـــــــعبانة عليـــــــا ، جل
 أنِت عايشة فيهم ، يا بنتي احنا بشر و ممكن نغلط حتي لو ملت مين 

وضـــــــعت يـــــــدتا علـــــــي يـــــــد نيفـــــــين و ر ت : ال يـــــــا نيفـــــــين ، غلـــــــط الملتـــــــ م فـــــــي م تمعنـــــــا يعنـــــــي  بحـــــــه 
يـــــــــنفعش مغضـــــــــش بصـــــــــر  ، أو أخضـــــــــع ، أنـــــــــا قـــــــــدوة يعنـــــــــي كـــــــــان الزم أراعـــــــــي    ، أراعـــــــــي أنـــــــــه م

بـــــــالقو  ، أو أســـــــمح لنفســـــــي أقـــــــف مـــــــع راجـــــــل غريـــــــب فـــــــي الشـــــــارع و قـــــــدام النـــــــاس ، أنـــــــا عارفـــــــة إن 
 عليا ج ء من اللي حصل ، أنا افترضت حسن النية ، ب     كان غلط  

 نيفين : علي فكرة أنا مش شايفة أنك أتصرفتي غلط 
ـــــــي المكتـــــــب ثـــــــم ر ت : ال يـــــــا نيفـــــــين ، ـــــــت نـــــــدى عل أنـــــــا كـــــــان المفـــــــروض أشـــــــوف كـــــــوي  أنـــــــا  أتكئ

ــــــــ ــــــــوجي اســــــــتف ني و خالنــــــــي أكمــــــــل و لمــــــــا ن حــــــــت مــــــــع ارايحــــــــة اشــــــــتغل فــــــــين ، لكــــــــن أنــــــــا عن   ل
ــــــــد ميال تــــــــا  ــــــــوجي و حبتهــــــــا نســــــــيت ، نســــــــيت حاجــــــــات مكــــــــنش المفــــــــروض أنســــــــاتا و روحــــــــت عي ل

 و شوفت ت اوزات و كملت 
 تنهدت ثم شر ت بعيدا فعقبت نيفين : ب  أنِت نيتك كانت خير ، صح 

 ابتسمت ندى و ر ت : صح 
 ن رت نيفين في ساعة يدتا و تتفت : يا خبر ، أنا كد  أتاخرت ، ع بك كد  

 قبلتها و ات هت لت رج مسرعة و لكنها عا ت و سألت : نا و بأقولك 
 ندى : نعم 

 نيفين : لو حازم سأ  عليكي اقوله ايه 
 راته رجعت من فرنسا ر ت ندى ساخرة : حازم عمر  ما حيسأ  تاني عشان خالج ، م

قالتهــــــــا و علقــــــــت حقيبتهــــــــا و ات هــــــــت لت ــــــــاور شــــــــريفة الفطــــــــور ، فا ركــــــــت نيفــــــــين ســــــــر ضــــــــيقها و 
 قد زا  شعورتا بالشفقة عليها 
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**** 
 و    أخر كالم عندى ، و معاكي مهلة تفكر  و شوفي حتقرر  ايه  ــــــــ 

ــــــــم  قــــــــا  جملتــــــــه و ات ــــــــه لل ــــــــروج مــــــــن غرفــــــــة المكتــــــــب ، بطريقــــــــه كانــــــــت تقــــــــف ــــــــدة و لكنــــــــه ل فري
تـــــــي تضـــــــرب كفـــــــا  لت ـــــــرج خلفـــــــه جوليـــــــا و،  لعملـــــــه اين ـــــــر إليهـــــــا و خـــــــرج مـــــــن بـــــــاب الفـــــــيال مت هـــــــ

 بكف و تهتف مصدومة : ياهلل يا اهلل 
 فريدة بكلتا يديها و سألت  : ممكن افهم في ايه ، فأمسكت  ثم زفرت بقوة

 تا   جوليا : أنا مسافرة تاال ، العمي ، ما باستني لح ة تون ، ات نن
 زا  قلق فريدة و ر ت : ارجوكي فاتمني قالك ايه 

ر ت جوليـــــــا بعصـــــــبية : بـــــــا و أعلـــــــن اســـــــالمي بـــــــاالزتر والـــــــب  ح ـــــــاب متـــــــل تايـــــــدى الِبنـــــــت نـــــــدى 
ــــــاالو   ــــــدو ب ــــــك ، ب ــــــ  تي ــــــو ب ــــــتمم ل ــــــوازة ، م ــــــي ي ــــــا راح ي، تــــــا  شــــــرطه حت ــــــدى و بعــــــدين أن ت ــــــوز ن

 صير مارته التانية 
 تا   ثم  زفرت مرة و عاو ت : شو ات نن

ــــــــت التماســــــــك و ســــــــألت :  ــــــــيظ و لكنهــــــــا حاول ــــــــران تأكــــــــل فــــــــي صــــــــدرتا مــــــــن الغ ــــــــدة بني شــــــــعرت فري
 تو قالك كد  

 عند ت   اللح ة طرق جرس الفيال ليدخل تشام و ليت ه لفريدة قارال : صباح ال ير 

 صباح النور و أخيرا يا تشام ، : من فرط ضيقها لتأخير  و   ر ت فريدة زفرت 

 ، لما كلمتني جيت  تشام : خير يا انط
 ثم ن ر لحا  جوليا و لوجه فريدة و سأ  : أنتم مالكم ، كنتم بتت انقوا و ال ايه 

ـــــــا اصـــــــ  ـــــــر  جولي ـــــــم ت ـــــــي وجههـــــــا ، تصـــــــنع تشـــــــام الفـــــــ ع  نعت البكـــــــاء وطل ـــــــدتا عل جلســـــــت  تضـــــــع ي
 من أجلها وجل  إلي جوراتا و سأ  : ايه    معقولة يا جولي مين ب  اللي زعلك 

 ال ايه  فريدة و أكمل  : أنتم م علين جوليا وثم ن ر الي 

أجهشـــــــــت أكثـــــــــر ببكارهـــــــــا فـــــــــاقترب منهـــــــــا ووضـــــــــع رأســـــــــها علـــــــــي صـــــــــدر  و أكمـــــــــل : ال يـــــــــا جـــــــــولي 
 ستحملش ا بم متعمليش في نفسك كد  أنا قلبي رتيف و
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: اتـــــــد  يـــــــا جوليـــــــا و أكيـــــــد فـــــــي حـــــــل ، اطلعـــــــي اغســـــــلي وشـــــــك و  ثـــــــم ر ت ن ـــــــرت لهـــــــا فريـــــــدة 
 خلينا نفكر حنعمل 

ت لتنصــــــــرف فاســــــــتوقفها تشــــــــام قــــــــارال : جوليــــــــا ، غيــــــــر  تــــــــدو  و حاخــــــــد  أنــــــــِت و لــــــــوجي و قامــــــــ
 انط فريدة و نتفسح  كلنا ، ايه رأيك 

ـــــــا و  بضـــــــيق  ر ت فريـــــــدة ـــــــر لســـــــة تعبانـــــــة و أنـــــــا ملـــــــيش مـــــــ اج أخـــــــرج ، خـــــــد جولي : بـــــــ  لـــــــوجي تعتب
 أخرجوا ، اتو تغير جو بد  مو  الكأبة اللي حازم حطنا فيه 

 ج ، فن ر تشام لفريدة و سأ   : تو في ايه ، ماله حازم صعدت جوليا الدر 

ضــــــــربت كــــــــف بكــــــــف و ر ت  : ات ــــــــنن ، عــــــــاي  يت ــــــــوز نــــــــدى و عــــــــاي  جوليــــــــا تعلــــــــن إســــــــالمها فــــــــي 
 االزتر  

 : مش ممكن ازا  ب  ، أنِت بتتكلمي جد و ر  متع با تشام عال االستغراب وجه 
: ال ــــــــاتر إن اللــــــــي ثــــــــم قالــــــــت ب هــــــــر المقعــــــــد الم ــــــــاور لهــــــــا و شــــــــر ت للح ــــــــة فريــــــــدة أمســــــــكت 

 اسمها ندى مش سهلة 
 اقترب تشام من فريدة و تم  بأذنيها : و اللي ي لصك منها 

 ر ت : حتقدر  ن رت له و 
 ر  تشام بتحد  : حتشوفي 

ن لــــــــت جوليــــــــا و قــــــــد بــــــــدلت مالبســــــــها ، لت ــــــــرج برفقــــــــة تشــــــــام الــــــــ   قــــــــرر إعــــــــدا  برنــــــــام  مميــــــــ  
، إذ أنـــــــه أحـــــــد  باالترامـــــــات ثـــــــم ابوالهـــــــو  و اخيـــــــرا  من لـــــــهبدأ ســـــــيلرؤيـــــــة معـــــــالم مصـــــــر الســـــــياحية ، 

 المعالم المهمة له 

 ات هوا سويا لسيارته و فتح ل وليا الباب فسألت : فتكون فسحة منيحة 
 ر  مازحا : بتشوفي ، أحلي فسح و أحلي سياحة

 

**** 
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: خلصــــــــتي ســــــــارلة ات هــــــــت لت ــــــــرج مــــــــن الــــــــدار فقاطعتهــــــــا الحاجــــــــة أمــــــــاني  أنهــــــــت نــــــــدى حلقتهــــــــا و
 حلقتك يا ندى 

 ابتسمت و ر ت : ايوة يا حاجة خالج 

 : اوال ، أنا فرحانة أنك رجعتي  أماني لتقف قبالتها و قالت ات هت 

 الحمد هلل  : رأسها  ر ت  ندىأومت 

: ثانيــــــــا ، أنــــــــا مــــــــش عــــــــاي كي ت علــــــــي منــــــــي، أنــــــــِت ز  بنتــــــــي يــــــــا نــــــــدى ، و أ  كلمــــــــة  تابعــــــــت أمــــــــاني
 ف عليكي قولتها كان من  افع ال و 

نـــــــدى : أنـــــــا فاتمـــــــة    كـــــــوي  و مـــــــش زعالنــــــــة و إن شـــــــاء اهلل ، أرجـــــــع أكمـــــــل و أراجـــــــع مـــــــن تــــــــاني 
 و ربنا معايا 

 يا رب يا بنتي : مبتسمة  ر ت أماني
 مش ناوية تعتكفي معانا السنة    ثم سألت : 

 كل سنة و أنِت طيبة االو :   أن رمضان علي االبواب فر ت  ندىت كرت 
 فقت ممكن اجي الو و  حسأ  ماما وأنا ثم أكملت : 

 : يبقي ساعتها ربنا يعد  االعتكاف    علي خير  قرت أماني ممازحتها فعقبت 

 نا حتي طيبة خالص أ: ليه ب  كد     و ر ت ندى ضحكت 

ـــــــا علـــــــي اخـــــــر الـــــــ من اركـــــــب مـــــــراجيح    أ: أنـــــــِت بامـــــــارة يـــــــوم الرحلـــــــة ،  ضـــــــحكت أمـــــــاني و ر ت  ن
 الحاج حامد لو يعرف كان يموتني 

 : واهلل كان يوم جميل يا حاجة يا ريت نرجعه تاني و ر ت ندى زا ت ضحكات 

 أماني : ان شاء اهلل يا ندى ، ربنا يسعد  يا بنتي 
 ندى : يا رب 

 

**** 
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: ايـــــــوة يـــــــا تف محاســــــن ليســـــــأ  ليـــــــر  نتي ـــــــة مــــــا قالـــــــه فهـــــــا مســـــــاءا اتصـــــــل حــــــازم بـــــــالفيال 6 عنــــــد ا 
  ا ا ايه االخبار عند  من ساعة ما مشيت الصبح 

 محاسن : ست فريدة في أوضتها و لوجي أخدت الدوا من شوية و نامت 

 حازم : و جوليا 

 لسه م وش  محاسن : جوليا راحت تتفسح مع سي تشام من الصبح و

 : تتفسح ، تتفسح مع تشام في مكانه و أعا  جملتها حازم وقف 
طـــــــب يـــــــا  ا ا اوكـــــــي ، ابقـــــــي قـــــــولي لمامـــــــا أنـــــــي يمكـــــــن أوم برأســـــــه و كأنـــــــه كـــــــان يـــــــدر  شـــــــيئا و ر  : 

 أتاخر شوية 

ـــــــه ، بـــــــل و مـــــــدركا طبيعـــــــة ال ـــــــروج برفقـــــــة لـــــــي ســـــــيارته إات ـــــــا    غلـــــــق حـــــــازم الهـــــــاتف وأ مـــــــدركا وجهت
تاتــــــــا أصــــــــفف شــــــــعرتا ، ت كانــــــــت جوليــــــــا تقــــــــف أمــــــــام المــــــــر ة تكمــــــــل ارتــــــــداء مالبســــــــها وتشــــــــام ،  

 : ع بتك فسحة انهار ة  قارال قد الف ذراعه حو  خصرتا  تشام و

 : أنت منك تين أبنوب لتلف ذراعييها حو  عنقه و عقبت جوليا التفتت 

 حن واحد في اخواتي أطو  عمر  ، أنا :  أنا ر   تشام ضحك 

 : شو يا زلمة ، أنت ليك حدا غير نيرة فسألت جوليا استغربت 

 حن واحد فيهم أنا أتو علشان كد   تشام : ال ما

 مو حتوصلني  تي ت رج من الغرفة : سألت و  وتندمها جوليا أنهت 

 : ثواني اتو ينهي تندامه و  تو يرتد  قميصه  تشام ور  

ال  قيقــــــــة إمــــــــا تــــــــي  هم وأمــــــــامحــــــــازم ، فــــــــإذا بتشــــــــام  ل وليــــــــا  هفتحــــــــ، لــــــــي البــــــــاب ســــــــويا إات هــــــــا 
، و قبــــــــل أن ينطــــــــق صــــــــفعة حتــــــــي باغــــــــت جوليــــــــا بيهــــــــا وجــــــــو تم ســــــــويا واحــــــــدة اســــــــتوعب حــــــــازم ف

ـــــــا مـــــــن ذراعهـــــــا و، لكمـــــــة تشـــــــام أر ا  أرضـــــــا ب ـــــــاب  جـــــــ ب جولي ـــــــق الب ـــــــي المصـــــــعد و،  اغل  ات ـــــــه ال
فـــــــتح بـــــــاب مـــــــرة أخـــــــر  إلـــــــي أن جـــــــ بها مـــــــن ذراعهـــــــا ، و حـــــــين توقـــــــف بمـــــــدخل العمـــــــارة  فعهــــــا فيـــــــه 

فعـــــــــاو  الكـــــــــرة بينمـــــــــا وصـــــــــال  ، ات ـــــــــه  الفـــــــــيال منطلقـــــــــا بأقصـــــــــي ســـــــــرعة ب هـــــــــا قـــــــــ فها في ســـــــــيارته و
كانــــــــت فريــــــــدة ،  داخل الفــــــــيال و قــــــــام بــــــــدفعها أرضـــــــا لــــــــفـــــــتح البــــــــاب جوليـــــــا تصــــــــرخ و تشــــــــتم حتــــــــي 
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صـــــــعد تنـــــــ   الـــــــدرج حينمـــــــا رأتهـــــــم ، ف ـــــــرت بات ـــــــا  جوليـــــــا لـــــــتفهم مـــــــاذا يفعـــــــل ، لكنـــــــه تـــــــركهم و 
و قـــــــــد الســـــــــرير ، بهـــــــــا  علـــــــــي  لي ـــــــــرج حقيبـــــــــة ســـــــــفرتا و يـــــــــدفع  ة جوليـــــــــا  الســــــــاللم بات ـــــــــا  غرفـــــــــ

فـــــــي  هاقـــــــ فلي درج ،ات ـــــــه  ناحيـــــــة الـــــــ ثـــــــم حمـــــــل الحقيبـــــــة و غراضـــــــها بطريقـــــــة عشـــــــوارية أجمـــــــع كـــــــل 
ـــــــدة ات اتهـــــــا  ـــــــي فري ـــــــاثر محتويتهـــــــا أرضـــــــا و تـــــــو يصـــــــرخ ف ـــــــات  فتتن ـــــــة    تب ـــــــا مـــــــش عـــــــاي  ال بال : ان

 في بيتي انهار   

لــــــي أنــــــت بتعملــــــه لكــــــل النــــــت فعــــــال ات ننــــــت يــــــا حــــــازم ،  فــــــي ايــــــه أ: ببــــــالغ عصــــــبيتها فريــــــدة ر ت 
   

لــــــم يــــــر  ثــــــم وجــــــه كالمــــــه ل وليــــــا : ســــــمعتني قولــــــت ايــــــه ، تاخــــــد  حاجتــــــك   ن ــــــر حــــــازم لفريــــــدة و
 تمشي  لوقتي  و

ببــــــالغ عصــــــبيته كالمــــــه لفريــــــدة   وجــــــهو قــــــد لحــــــق بهــــــم ، تشــــــام ليــــــدخل  عنــــــدتا طــــــرق بــــــاب الفــــــيال 
    كتير االستعباط   : ب د انا مش حاستحمل الت لف و

ت  عـــــــارف نـــــــأتـــــــو يصـــــــرخ فيـــــــه :  جـــــــ ب تشـــــــام مـــــــن مالبســـــــه وو نـــــــ   حـــــــازم  الســـــــاللم مســـــــرعا 
ســــــــمحت لشــــــــوية زبالــــــــة يكملــــــــوا حيــــــــاتهم معايــــــــا ، لكــــــــن  ن أوان ايــــــــه تــــــــو االســــــــتعباط ب ــــــــد ، أنــــــــي 

 كمل سهرتها عند  في شقتك يا متحضر تأني افوق ، خدتا بقي 

لكــــــل نــــــط فريــــــدة محصــــــلش حاجــــــة ا: صــــــدقني يــــــا ثــــــم ن ــــــر لفريــــــدة و قــــــا  عنــــــه  ابعيــــــدتشــــــام  فعــــــه 
 بعدين ن ي  قلنا نروح البيت نأكله و ننا اشترينا اكل تيك او  وأكل الموضوع    ،  

وقفـــــــــت جوليـــــــــا ، كانـــــــــت تبكـــــــــي و تـــــــــي ت مـــــــــع أغراضـــــــــها و قـــــــــد قـــــــــررت أن ترحـــــــــل فعـــــــــال ، بينمـــــــــا 
ـــــــــر   حـــــــــازم زا ت حـــــــــدة  ـــــــــل أالمفـــــــــروض  : وو تـــــــــو ي ـــــــــا أتب ـــــــــيش  صـــــــــدق الكـــــــــالم    وأن ـــــــــه م بت لي

 مفيش غير شقتك روحتوا مطعم ، ال  جيتوا علي تنا و االكل و

ب ـــــــد انــــــــت  ه ، ايـــــــه المشـــــــكلة لمـــــــا يروحـــــــوا شـــــــقت : وممـــــــا يفعـــــــل حـــــــازم فـــــــر ت فريـــــــدة اســـــــتغربت 
 فعال بقيت مت لف يا حازم 

ــــــا   حــــــازمابتســــــم  ــــــدة ، فقــــــرر أن يوجــــــه كالمــــــه ل ولي : كلمــــــة ســــــاخرا و لــــــم يعــــــرف بمــــــا يــــــر  علــــــي فري
مــــــــش عــــــــاي  اشــــــــوف  امشــــــــي و ي يــــــــا جوليــــــــا لمــــــــي حاجتــــــــك وواحــــــــدة مــــــــش نــــــــاو  اكررتــــــــا اتفضــــــــل
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 وشك تاني 
ـــــــم لهشـــــــام :  ـــــــة ومشـــــــوفش ث ـــــــك البهي ـــــــن طلعت ـــــــا م ـــــــت كمـــــــان تريحن ـــــــا عـــــــم تشـــــــام لـــــــو ان ـــــــت ي ـــــــا ري وي

 وشك تاني 

يـــــــا ســـــــالم  لـــــــوقتي بقيـــــــت مـــــــش عـــــــاي  تشـــــــوف   : و ر  ســـــــاخرا  صـــــــدر  أمـــــــامذراعيـــــــه تشـــــــام عقـــــــد 
 وش االنسة ندى  ، مينوشي وال وش نيرة وال وش جوليا اما  عاي  تشوف وش 

 : مت بش اسمها علي لسانك  ج ب حازم تشام من ذراعه و  ر  

 تشام : ليه بقي ان شاء اهلل 

 حازم : عشان ندى حتبقي مراتي 

ــــــدميها ــــــدة فــــــي ق ــــــب فري ــــــت فــــــاكر أ :فهتفــــــت بغــــــيظ  اوقعــــــت الكلمــــــة قل ــــــا ممكــــــن أن أن ــــــي أن وافــــــق عل
 ال وازة    

 نا باعرفكم و مش مستني مواقفة حد  أحازم : 

ــــــــاب الفــــــــيال، فال ــــــــم فريــــــــدة ر  حــــــــازم فلــــــــم تــــــــر   ــــــــه التفــــــــت التفافــــــــه   ات ــــــــا  الــــــــي ب لي ــــــــرج و لكن
 موجها كالمه لل ميع  : عاي  ارجع االقي البيت نضيف  ةاخير 

 

**** 
 

رغــــــــم بــــــــالغ تــــــــر    ، اســــــــتغربت أحــــــــالم فمــــــــن ســــــــيأتي فــــــــي طــــــــرق بــــــــاب البيــــــــت بعــــــــد مــــــــرور ســــــــاعة 
فـــــــإذا بــــــــه يلقـــــــي التحيـــــــة علــــــــي فتحـــــــت ، حتـــــــي نـــــــدى و نيفــــــــين إن عـــــــا وا فمعهـــــــم مفتــــــــاح ، الثامنـــــــة 

 : مساء ال ير  السيدة التي كان ي نها والدتها 

 : مساء النور يا ابني ، مين حضرتك  ر ت أحالم مستغربة  
 رفعت الصاو  ، اسمي حازم : حازم ر  بهدوء 

 بني : خير يا ا شعرت برجفة من وقع االسم و ر ت بقلق 

 حازم : تي االنسة ندى مش ساكنة تنا برضو 
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 : ايوة ، ب  ندى مش موجو ة زا  قلقها و ر ت  

 : طب تو أنا حافضل واقف ع الباب استشعر حازم الحرج فسأ  

 : المؤاخ ة يا ابني ، اتفضل رغم القلق تنحت عن الباب و ر ت 

 : شكرا   خل و يحمل في  يد  بوكية ور  و علبة حلوى ثم ر   

ــــــــاني  ور ، والــــــــدتها اللــــــــي موجــــــــو ة ، تــــــــي  ألعلــــــــي و قالــــــــت  أحــــــــالمأشــــــــارت  : تــــــــي شــــــــقتها فــــــــي ت
 زمانها جاية 

 استغرب حازم فعقبت : أنا عمتها 
 فر  : اتال و سهال 

نهـــــــم منهـــــــا أ توجهـــــــت شـــــــريفة لتفـــــــتح فـــــــي توقـــــــع فطـــــــرق البـــــــاب ، شـــــــقة نـــــــدى ل و  صـــــــعثـــــــم ات ـــــــه لل
 : مساء ال ير ها قارال  لتتفاجئ بمن وقف أمام  نيفين ندى و

 مساء النور ، مين حضرتك   : شريفة

 حازم : انا حازم رفعت الصاو  
 : بابا لوجي  فسألت  شريفةت كرت 

 حازم : ايوة ر   
: تنحــــــــت عــــــــن البــــــــاب ليــــــــدخل و يضــــــــع مــــــــا بيــــــــد  علــــــــي المنضــــــــدة المقابلــــــــة للبــــــــاب و تــــــــي تــــــــر   

 اتفضل، ال و سهال يا ابني تا
صـــــــــل نـــــــــدى مـــــــــش تنـــــــــا ، لســـــــــة راجعـــــــــة الـــــــــدار انهـــــــــار ة و أ: كملـــــــــت جلـــــــــ  بأحـــــــــد  المقاعـــــــــد فأ

 خرجت مع نيفين ي يبوا حاجات 

 ني جيت من غير ميعا  إسف اللي  نا أ: ابتسم و ر  

 شريفة : ال يا ابني    بيتك ، خير 

نش مناســـــــــب و ن التوقيـــــــــت ممكـــــــــن ميكـــــــــإنـــــــــا عـــــــــارف أ: خيـــــــــر ،  شـــــــــعر ببـــــــــالغ التـــــــــر   و تـــــــــو يـــــــــر  
 نه مبقاش ينفع استني اكتر من كد  إب  حاس  ، علشان االستاذ عما  اهلل يرحمه 

قــــــا  :  شــــــعر بــــــه ويكأنهــــــا المــــــرة االولــــــي التــــــي ســــــيت وج فيهــــــا ثــــــم قطــــــع مــــــا   و الرتبــــــا  ا ضشــــــعر بــــــبع
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 طلب من حضرتك ايد االنسة ندى أنا جا  أ

يــــــوة يـــــا ابنــــــي بـــــ  اللــــــي اعرفــــــه : اأ تشـــــها مــــــا ســـــمعت فــــــي غيـــــر تصــــــديق منهـــــا لمــــــا يقــــــو  ثـــــم ر ت 
 انك مت وز 

نـــــــا كنـــــــت أ: ال يـــــــا فنـــــــدم الموضـــــــوع بـــــــ  فـــــــي ســـــــوء تفـــــــاتم  ه و لكنـــــــه قـــــــرر الـــــــر  بثقـــــــة ارتباكـــــــزا  
 بعدين خالج الموضوع انتهي  مت وز و

 نا مش عارفة اقولك ايه أاهلل يا ابني  شريفة : و

ر  عطــــــرارحــــــة  تبــــــد عنــــــد بــــــاب الشــــــقة بات ــــــا  شــــــقتهم وقــــــد وصــــــال نيفــــــين و عنــــــدتا كانــــــت نــــــدى 
ـــــــــ   ـــــــــد  واضـــــــــحا   ةممي ـــــــــدى مفتاحهـــــــــا و فتحـــــــــت وجـــــــــو  ضـــــــــيف ، فب ـــــــــاب ، أخرجـــــــــت ن ن ـــــــــرا ، الب
 الشيكوالتة  لور  ولقبل سويا 

 لندى :    مين الرايق اللي عندنا  ت نيفين همسف

 ندى : استني 

 : مستر حازم  فتقو  نيفين في  تشة علي حازم كليهما    خال بهدوء ليقع بصر 

 : حازم و لم تقل  تشة ندى و تي تأكد لنفسها ب كر اسمه  

ــــــدىبالصــــــدمة مــــــن وجــــــو   ت شــــــعر قــــــد  ووقفــــــت بمكانهــــــا  ــــــت شــــــريفة موجهــــــة كالمهــــــا لن  : ، فقال

 استاذ حازم عاي  يتكلم معاكي في موضوع يا ندى 
 : معلش يا ابني متأخ نيش نسيت اقدملك حاجة  و أكملت  لحازمن رت ثم  

أحــــــــــد  مقاعــــــــــد الســــــــــفرة و قــــــــــررت نــــــــــدى  ســــــــــحبت  خــــــــــال المطــــــــــبخ ، بينمــــــــــا  غمــــــــــ ت لنيفــــــــــين و
: ازيــــــــك يــــــــا  أن يبــــــــدأ ســــــــا  الصــــــــمت حينهــــــــا قــــــــرر حــــــــازم  ال لــــــــوس عليــــــــه بعيــــــــدا عــــــــن الصــــــــالون ، 

 انسة ندى ، وال اقولك يا ندى 

 انسة ندى ، : ال  حاولت الر  بحدة و لكنها ع  ت ، فهدأت و ر ت 

 : اللي يريحك  ابتسم و  ر  

ا و أثــــــــرت الصــــــــمت رغــــــــم مــــــــا بــــــــداخلها مــــــــن فضــــــــو  ثــــــــم ن ــــــــرت مســــــــرعة بات هــــــــه و ن ــــــــرت أرضــــــــ
 : خير يا استاذ حازم ، في حاجة حصلت قالت 
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 : ايوة ثم تعو  ناظرة لالرض لشعورتا أنه بدأ تفرس مالمحها و تو ير  

 : لوجي جرالة حاجة  ت يد اجابته من شعورتا بالقلق فتسأ   

 لوجي ب ير ، حازم : ال 
 : طب يا تر  ايه سر ال يارة      تها فتسأ  ت  ا   تش

 حازم : سببين 
ـــــــــي كـــــــــان الزم تنهـــــــــد بقـــــــــوة ثـــــــــم تـــــــــابع  فهمـــــــــك أعتابـــــــــك ع الكـــــــــالم اللـــــــــي قولتيـــــــــه ، و أ: االو  ، ان

ــــــا ،  ــــــا ، موضــــــوع جولي ــــــدى ، عشــــــان بعــــــد كــــــد  مــــــش حســــــماحلك تغلطــــــي في ــــــا ن ــــــي ي ــــــا مــــــش مرات جولي
 جوليا طلقتي ز  ما نيرة طلقتي 

ـــــــــدى عقـــــــــدت  ـــــــــة ن ـــــــــام صـــــــــدرتا و ر ت ب دي ـــــــــا ذراعيهـــــــــا أم ـــــــــه بحاجـــــــــة ز     ي ـــــــــي اي ـــــــــا  خل : و أن
 حياتك و انا مي صنيش  في    حر   استاذ حازم ، حضرتك

 : من انهار ة حي صك يا ندى ر  ب دية  
 : و    السبب التانيَ و قبل أن تر  باغتها 

 : ندى ، تت وزني حازم 
 
 

******** 
**** 
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(15) 
 

 
ــــــوم يفكــــــر  أمــــــر  ــــــارة حــــــازم كــــــل ي ــــــي زي ــــــي نفســــــه أنهــــــا ســــــبوع عل ــــــرف ر تــــــا ، يمن ــــــدى ليع باالتصــــــا  بن

 قــــــرأت الكــــــارت الــــــ   رافــــــق باقــــــة الــــــور  و قـــــــرأت كلماتــــــه لهــــــا ، ثــــــم تمتلــــــئ نفســــــه بعــــــدتا بالضـــــــيق 
تــــــل صــــــدقت أنــــــه ســــــيتغير مــــــن أجلهــــــا ، تــــــل صــــــدقت كالمــــــه عــــــن الحــــــب ، ثــــــم يتســــــأ  بينــــــه و بــــــين 

 لح ـــــــة و خـــــــر  يتراجـــــــع عنـــــــد   ـــــــه للهـــــــاتف يرفـــــــع الســـــــماعة ثـــــــم نفســـــــه تـــــــل أنـــــــا بحـــــــق تغيـــــــرت ، يت
 ا يها فرصة انهار ة كمان : يقو  في نفسه

االســــــــت ارة   و لــــــــم تســــــــتطع التوقــــــــف عــــــــن التفكيــــــــر ، طيلــــــــة  االســــــــبوع  و لــــــــم ي تلــــــــف حــــــــا  نــــــــدى
 أحيانا تفتح الكارت لتقرأ  كل يوم بل كل ساعة ،

اللـــــــي أنـــــــِت عملتيـــــــه معايـــــــا مـــــــن أو   ) عـــــــن نـــــــاس بتـــــــدخل حياتـــــــك عشـــــــان تغيرتـــــــا لالحســـــــن ، و   
 يوم شوفتك فيه (

ـــــــي االريكـــــــة  ـــــــت نيفـــــــين تت ـــــــه لتشـــــــغيل التلفـــــــاز ، جلســـــــت عل ـــــــي شـــــــرو تا كان ـــــــدى عل ـــــــت ن بينمـــــــا كان
 لت اور شريفة و التي سألتها : تي ندى حتوافق علي اللي اسمه حازم    

  التفتت نيفين لها و ر ت : تو الموضوع مش عاجبك و ال ايه 
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مــــــــــش عــــــــــاجبني ،    الــــــــــدكتورة نــــــــــدى يعنــــــــــي تســــــــــتاتل واحــــــــــد أحســــــــــن منــــــــــه ، مــــــــــش شــــــــــريفة : ا  
 مت وز و مطلق مرتين 

 نيفين : و اهلل القرار بأيد ندى ، تو حازم كلم عمه نبيل 
ر ت شـــــــريفة بضـــــــيق : ايـــــــوة  و راحلـــــــه و عمـــــــك قـــــــا  حيســـــــأ  عليـــــــه ، أنـــــــا عارفـــــــة مســـــــتع ل علـــــــي 

 ايه 
 نيفين : مش عاي ة تفرحي بندى يا أم ندى 

 تمتم شريفة بضيق :  مطلق و عند  بنت 
 : مش حتي ي تشوفي الرؤية بتاعة رمضان لم تعقب نيفين و نا ت علي ندى 

  تما مش قالوا بعد بكرة : قاطعها صوت نيفين من شر وتا  و سألت 

ــــــــم ر ت  نيفــــــــينات هــــــــت  ــــــــدى ث ــــــــوة  لغرفــــــــة ن ــــــــ  : اي ــــــــع ، ب ــــــــا بحــــــــب اســــــــمع الراجــــــــل اللــــــــي بيطل ان
بعـــــــد غـــــــدا تـــــــو او  ايـــــــام رمضـــــــان اعـــــــا   اهلل علـــــــي االمـــــــة االســـــــالمية  ان ويقـــــــو  غـــــــدا المـــــــتمم لشـــــــعب

 بال ير واليمن والبركات 

 : طب يا ستي كل عام وأنِت الي اهلل اقرب  ضحكت ندى و ر ت 

 السنه ال اية اكون في بيت العيد   نيفين : مفيش كمان كد  و

 ندى : بيت العيد  يا رب ب  ساعتها يطلع عيد  

 : مين يا ماما فسألت شعرت بالتوتر ، الهاتف فنا ت شريفة علي ندى رنين ا مقاطعه

 شريفة : الحاجة أماني 

ــــــــون ومشــــــــاتدة انيفــــــــين لعــــــــا ت   ــــــــدى الهــــــــاتف  شــــــــريفة للمطــــــــبخ ات هــــــــت  لتليف ي بينمــــــــا ســــــــحبت ن
 : سالم عليكم ، كل سنة وأنِت طيبة يا حاجة  لغرفتها لتر  

 نيفين  ماما وازا   أماني : وأنِت طيبة يا ندى ازيك و

 بنسمع الرؤية اتو  و ندى : الحمد هلل كلنا ب ير 

ــــــــر ، أمــــــــاني :  ــــــــام ب ي ــــــــا االي ــــــــا يعــــــــو  علين ــــــــا  ربن ــــــــت ان ــــــــي االعتكــــــــاف كن ــــــــا ، متصــــــــلة اســــــــألك عل معان
 نويتي علي ايه مر تيش عليا 
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و يـــــــومين فـــــــي االخـــــــر  أنـــــــدى : واهلل مامـــــــا مـــــــش راضـــــــية كـــــــل العشـــــــرة االواخـــــــر بتقـــــــولي ممكـــــــن يـــــــوم 
 فمعلش بقي خالج  كد  و

ــــــدارم رغــــــم ان  ــــــي ال ــــــدرش عل ــــــيش مشــــــاكل برضــــــو انــــــا كمــــــان يمكــــــن مق أمــــــاني : خــــــالج يــــــا نــــــدى مف
ـــــــوني اعـــــــرف اروح اال  ـــــــوال  مـــــــش بي ل ـــــــت وال ـــــــ  برضـــــــو البي ـــــــا بيعـــــــتكفهم كلهـــــــم ب ـــــــد طبع الحـــــــاج حام
يـــــــــوم او يـــــــــومين ، خـــــــــالج بـــــــــ  ابقـــــــــي قـــــــــوليلي ســـــــــاعتها حتروحـــــــــي امتـــــــــي علشـــــــــان نبقـــــــــي ســـــــــاعتها 

 نفطر مع بعض في المس د 

 ندى :  خالج ان شاء اهلل اكلمك قبلها يا حاجة 

 باقولك ايه يا حاجة أماني تو أنا ينفع أطلب منك طلب :  صمتت للح ة ثم سألت 
 أماني : طبعا يا بنتي ، اتفضلي 

ــــــــه ، شــــــــعرت أمــــــــاني  ســــــــر ت نــــــــدى علــــــــي أمــــــــاني مــــــــا حــــــــدث معاتــــــــا بشــــــــأن حــــــــازم و مــــــــا فكــــــــرت ِب
ــــــي الكــــــالم ســــــهل ، لكــــــن تــــــل حيقــــــدر و ال  الء نــــــدى بــــــالقلق و كــــــان أخــــــر مــــــا قالتــــــه : يــــــا  ،  يــــــا بنت

 أنِت الزم تعرفي أنه م تلف عنك ، و أنا حأقو  للحاج حامد و تو أكيد حيقولنا رأيه 
انتهـــــــــــت بيـــــــــــنهم المكالمـــــــــــة و عنـــــــــــدتا بـــــــــــدأ شـــــــــــعور نـــــــــــدى بـــــــــــالقلق يـــــــــــ  ا  ، حتـــــــــــي  ق الهـــــــــــاتف 

ــــــــه مســــــــرعة ت نهــــــــا أمــــــــاني لت ــــــــد صــــــــوت ــــــــي جوارتــــــــا فف عــــــــت و رفعت ه فتتلعــــــــثم تاتفــــــــة : الموضــــــــوع إل
 حازم 

 ال لسه  حازم : حازم كد  من غير استاذ طيب بشرة خير ، تا فكرتي في كالمي و

 فكرت أكيد ندى : 

 حازم :  قررتي ايه بقي 

ســــــــا  الصــــــــمت فلــــــــم تكــــــــن تمتلــــــــك ر  فتــــــــولي حــــــــازم الكــــــــالم ســــــــارال : تــــــــو ســــــــؤا  صــــــــعب لدرجــــــــة 
 ندى : انا فكرت ب  لسه مقررتش    

 ندى   حازم : ليه ب  يا

و  حتـــــــي اللـــــــي مكتـــــــوب فـــــــي الكـــــــارت بـــــــ  فـــــــي انـــــــدى : علشـــــــان كـــــــل اللـــــــي قولتـــــــه كـــــــالم حلـــــــو 
ـــــــــة م ـــــــــر  كـــــــــالم والتصـــــــــرفات اللـــــــــي شـــــــــ ـــــــــيش و النهاي ـــــــــت أفتها مت لن ـــــــــي يثب ـــــــــه الل ـــــــــك أصـــــــــدق ، اي ن
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 اتغيرت  

 حازم : قوليلي طب اعمل ايه علشان اثبتلك 

ـــــــي كنـــــــت شـــــــوفتي، نـــــــدى : مـــــــش عارفـــــــة  فـــــــي نفـــــــ   بـــــــ  حـــــــط نفســـــــك مكـــــــاني لـــــــو حضـــــــرتك الل
 كنت حتصدقني   اتغيرت ، قولتلك انا  بعدتا جيت و المواقف و

زفــــــر حــــــازم بقــــــوة ثــــــم قــــــا  : يعنــــــي خــــــالج يــــــا انســــــة نــــــدى أنــــــِت لدرجــــــة    شــــــايفني انســــــان ســــــئ 
 مل أ  أومفيش فيا 

ال إ صــــــــدقه وأقــــــــدر أنــــــــك محتــــــــاج تثبــــــــت كالمــــــــك علشــــــــان أنــــــــا قلــــــــت أنــــــــا مقــــــــولتش كــــــــد  أنــــــــدى : 
 خالج  حيبقي كالم و

 كالمي     حاجة علشان تصدقيأني مستعد اعمل إذا قولتلك إحازم : طب 

 يان كانت أ  حاجة أندى : 

 حازم باصرار: ايوة 

 روح االعتكاف السنه     سيب بيت رفعت الصاو  و، ندى : اوكي 

 :     ب د وقع قلبه في أخمص قدمه و ر  

روح  تـــــــــك وعربيتـــــــــك و  حاجـــــــــة ، ســـــــــيب بيتـــــــــك وحياأنـــــــــدى : ايـــــــــوة مـــــــــش بتقـــــــــو  ممكـــــــــن تعمـــــــــل 
 ايام من رمضان  10خر أاعتكف في المس د 

 شغلي  حازم : طب و

 ترجع علي المس د  ندى : ما انت ممكن تروح الشغل و

 ةو  سنأنا السنة    أ: ايوة يا ندى ب     ر   شعر ب دية كالمها فبدأ يشعر بالتوتر  
كــــــــد  اروح اعتكــــــــف مــــــــع اقــــــــوم خــــــــبط لــــــــ ق  ، يــــــــدوبك لســــــــه باخــــــــد خطــــــــوات  و حاصــــــــلي التــــــــراويح 

 بعدين حنام فين طيب  ناس معرفهاش و

نـــــــــك يــــــــدوبك بتاخـــــــــد أثانيــــــــا لـــــــــو شــــــــايف  و،  لــــــــو علـــــــــي النــــــــوم نـــــــــام فــــــــي المســـــــــ د  نــــــــدى : اوال 
، أنـــــــت قولـــــــت ممكـــــــن أعمـــــــل نـــــــك تـــــــروح أنـــــــا مـــــــش بـــــــافرض عليـــــــك ، أخطـــــــوات خـــــــالج متـــــــروحش 

 أ  حاجة عشان اثبتلك ، فأنا افتكرت أنك تقدر تعمل أ  حاجة 
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 : حاضر يا ندى حاروح االعتكاف  راغ صبر ر  بف

 علت االبتسام وجهها و ر ت : ب د 
 حازم : ب د 

 عموما    حيكون او  اختبار ليك  ندى : 

 حازم : نعم تو لسه في حاجة تانية بعد كد  

 مش أنت اللي قولت مستعد تعمل أ  حاجة  ندى : 

عنــــــــدتا يــــــــد  حــــــــازم ، فتمنــــــــت نــــــــدى عنــــــــدتا لــــــــو أنهــــــــا رأت ر ة فعلــــــــه ، ليضــــــــرب الهــــــــاتف  وا غلقــــــــأ
 : شكلك جبتوا لنفسك يا حازم  تمتم تو ي رأسه وب

**** 
 

تــــــــو يقــــــــو   : يــــــــا  مبتســــــــما و فــــــــي مكتبــــــــه  خــــــــل عصــــــــام علــــــــي حــــــــازم صــــــــباح أو  أيــــــــام رمضــــــــان ، 
اهلل الشــــــــباب اللــــــــي ز  كــــــــد  او  نــــــــاس  و رمضــــــــان    يبقــــــــي طــــــــو  الســــــــنة  ســـــــالم يــــــــا جــــــــدعان لــــــــو 

 حترتاح 

 قد بد  شار ا : ليه يا فالح  حازم ور  

ــــــــات كلهــــــــا و ــــــــة ، تــــــــي صــــــــايمة  عصــــــــام :  البن ــــــــان و ال ميكــــــــب و حاجــــــــة تاني ــــــــب  بيوســــــــع  ال برف الل
 يريحونا  يعملوا كد  السنة كلها و  ف أة يا سالم لو

ـــــــر  و ـــــــم ي ـــــــي شـــــــرو   حـــــــازم ل ـــــــا عـــــــري  ، :    ، فن ـــــــر عصـــــــام لوجهـــــــه و ســـــــأ اكمـــــــل ف ـــــــه ي صـــــــايم اي
 ال ز  كل سنة  السنة    و

 نا مش ناقصك أ: بقولك ايه  بشدة و ر  حازم زفر  

 نت صايم من غير سحور وال ايه أعصام : 

 : ييييييييييييييي يا ابني اطلع من  ماغي الساعة    ببالغ ضيقه حازم ر  

تــــــــراويح فــــــــين الســــــــنة    قــــــــولي نــــــــاو  تصــــــــلي الخــــــــالج ، : طــــــــب تهدرتــــــــه و قــــــــا   عصــــــــام حــــــــاو  
 ال مش ناو   و
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 نا ناو  اعمل حاجة اكبر من كد  بكتير أ: ال ابتسم حازم ابتسامة ساخرة و ر  

 : ايه حتقرأ القران كله ببالغ استغرابه عصام ر  

 حازم : اكبر اكبر 

 عصام : ايه حتعمل عملية استشها ية 

 ن ندى حتطلب كد  فعال إحازم : تصدق حاس  

 عصام : مالها ندى 

 خالج  حازم : طلبت مني اني اثبتلها اني اتغيرت فعال مش كالم و

ـــــــــك  ـــــــــت ان ـــــــــا قل ـــــــــوم مـــــــــا شـــــــــوفت جولي ـــــــــا ي ـــــــــرت    ان ـــــــــك اتغي ـــــــــا ابصـــــــــم بالعشـــــــــرة ان عصـــــــــام :    ان
 حتت وزتــــــــا تــــــــاني يــــــــوم لكــــــــن نعمــــــــل ايــــــــه بقــــــــي فــــــــي بركــــــــات االنســــــــة نــــــــدى البــــــــت اتطــــــــر ت تــــــــي و

 تشام 

 كل    وعاي ني اروح اعتكف في المس د حازم : ايوة ب  تي لسه متعرفش  

ــــــــــا امــــــــــا  نيفــــــــــين  عصــــــــــام و ــــــــــه تعتكــــــــــف ، اوووووووووووووووب ــــــــــ تو  : اي قــــــــــد اتســــــــــع فمــــــــــه مــــــــــن ال
 حتقو  ايه 

 حازم : يعني    كل اللي يهمك 

 نت حتروح أ عصام : ابدا ب  متوقعتش خالص و

 عند  حل تاني   :حازم باالستسالم ر  

 شغلك  : طب وباستغراب عصام سأ  

 بعدين اطلع علي المس د  حازم بنف  االستسالم : ال ما انا ممكن اجي الشغل ور  

 النوم  عصام : ال يا راااااااااااااااااااجل ، طب و

 حازم : ال ما انا ممكن انام في المس د 

لـــــــو علـــــــي  لـــــــو علـــــــي الشـــــــغل حتي ـــــــي الشـــــــغل و، : طـــــــب مـــــــا ميـــــــه ميـــــــه اتـــــــو  و ر   عصـــــــامانـــــــدتش 
 اتو ت بلك كي  شيبسي تفطر عليه  و ،  المس دالنوم حتنام في 

 اشوفك بعد العيد يا حازم قالها و قد قرر القيام من مكانه مت ها لل روج و تو يهتف : 
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 تش عني  حازم : بقي كد     بد  ما تقولي نعتكف مع بعض و

 : ال يا عم انا كفاية عليا التراويح  فتح عصام الباب و قا  قبل خروجه 

 ي يا عصام طو  عمر  ند  حازم : ماش

 

**** 
 

و تكــــــــ ا بــــــــدأت نفحــــــــات الشــــــــهر الفضــــــــيل و بــــــــدأت أيامــــــــه فــــــــي المــــــــرور  ، و معــــــــه بــــــــدأت الكثيــــــــر 
 من التغيرات تطرأ علي من   حازم الصاو  و رفيقه 

تغيـــــــرات كـــــــا  تقتـــــــل فريـــــــدة كمـــــــدا مـــــــن الحســـــــرة علـــــــي أحالمهـــــــا التـــــــي راحـــــــت ســـــــد  ، لقـــــــد ســـــــعت 
ـــــــــرة لله ـــــــــرة لف ـــــــــا فـــــــــي كـــــــــل خطواتهـــــــــا و حـــــــــين طـــــــــوا  الســـــــــنوات األخي رنســـــــــا و اتفقـــــــــت مـــــــــع جولي

اقتربــــــــت النهايــــــــة تالشــــــــي تحقيــــــــق األمــــــــل ، فهــــــــل مــــــــن ســــــــبيل للتراجــــــــع ........... تــــــــل مــــــــن ســــــــبيل 
 ؟

ــــــام الرحمــــــة وأانقضــــــت   ــــــرة تابعتهــــــا أ ي ــــــا وعــــــد ،  يــــــام المغف ــــــن الصــــــاو  نفســــــه أمــــــام م كــــــان  ، لي ــــــد اب
ـــــــين الحـــــــين واأل، ايابـــــــا  ي ـــــــوب الغرفـــــــة ذتابـــــــا وتـــــــو   بقـــــــوة و فـــــــي غرفتـــــــه ي فـــــــر  ـــــــي إ خـــــــر ين ـــــــر ب ل

ــــــــد   ــــــــوان المســــــــ د فــــــــي ي ــــــــو  لنفســــــــه : طــــــــب  و عن ــــــــه أتــــــــو يق ــــــــا حاخــــــــد اي ــــــــه  و، ن  و، اســــــــيب اي
 اجي منين يا ربي ، اهلل يسامحك يا ندى  اعمل ايه ، اروح فين و

ـــــــم ي ـــــــد أمامـــــــه ـــــــد ل ـــــــوب فـــــــي صـــــــوب ن يت ـــــــه أ إال  ب ـــــــوان المكت ـــــــك الورقـــــــة الصـــــــغيرة ، حمـــــــل العن تل
 ال    تا  ليفعل ما يفعل ، كان باستطاعته الرفض تو ال يعرف ما  وه حقيبته و ات 

ـــــــــوب عليهـــــــــا  ـــــــــرة المكت )  لكنـــــــــه أيضـــــــــا ي شـــــــــي أن يفقـــــــــدتا  ، ابتســـــــــم و تـــــــــو ين ـــــــــر لليافطـــــــــة الكبي
ـــــــــا ، مســـــــــ د الروضـــــــــة (  ـــــــــا تن ـــــــــه و، و تســـــــــأ  أحقـــــــــا أن ـــــــــداخل إتوجـــــــــه  خلـــــــــع نعلي ـــــــــي ال  ، ليكـــــــــون ل

ات ــــــــا  مــــــــن كــــــــانوا  اخــــــــل المســــــــ د ، كانــــــــت و تــــــــو ين ــــــــر  ب ، االســــــــتغراب تــــــــو ســــــــيد الموقــــــــف 
توقعاتـــــــه أشـــــــبه بمـــــــا يـــــــرا  فـــــــي االفـــــــالم و المسلســـــــالت ، لكـــــــن ف ـــــــأ  العكـــــــ  ، ف طـــــــي ببطـــــــئ إلـــــــي 

 : لو سمحت االقي الحاج حامد فين  أن وقف إلي جوار  أحدتم و سأ  
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ــــــم أشــــــار ا ــــــا ث ــــــاظرا لحــــــازم و قــــــد كــــــان بعمــــــر  تقريب ــــــم ن ــــــد  كراســــــة و قل :  لتفــــــت مــــــن كــــــان يمســــــك بي
 راجل اللي واقف تنا  اتو ال

 ن شاء اهلل إحضرتك ناو  تعتكف  ثم سأ  : 

 حازم بتلعثم : ايوة ر  

 سهال ، انا علي  ب يا اتال وي: ط بتسم ثم مد يد  مصافحا و قا  ا

 نا حازم أ : اتال وسهال و صافحه حازم و ر  

 علي : يا اتال يا اتال 

ــــــر مــــــن شــــــ ص ، شــــــعر  ــــــ   كــــــان منهمكــــــا فــــــي الكــــــالم مــــــع أكث ــــــي حامــــــد و ال تركــــــه حــــــازم مت هــــــا إل
 : السالم عليكم ، حضرتك الحاج حامد  حازم بالتر   و تو  يقو  

الرجــــــــــل الوقــــــــــور ذو ال امســــــــــة و ال مســــــــــين مــــــــــن عمــــــــــر  ، ليــــــــــر  حــــــــــازم وجهــــــــــه فيشــــــــــعر  التفــــــــــت 
 أنِت مين  مد ، ونا الحاج حاأ: ايوة يا ابني و تو يسمع ر    بالرتبة 

 حازم : حازم 

 ن شاء اهلل إحتعتكف معانا ، بني اسهال يا  حامد : يا اتال و

 حازم :ان شاء اهلل 

 تعالي  زيا نا   حامد علي احد الموجو ين  : يا 

 : ايوة يا حاج حامد  أتي أحدتم مهروال و ر  

ـــــــــب اســـــــــم حـــــــــازم معـــــــــا  و حامـــــــــد  ـــــــــي وال كلـــــــــي وحـــــــــط اســـــــــمه فـــــــــي ، شـــــــــوفه  : اكت حيعتكـــــــــف ج ر
 م موعة عمل 

 وليد : ماشي يا حاج 
 ثم ن ر لحازم : حتعتكف كل االيام وال ج ء منها 

 حازم بتر   : كلها ر  

 : طب احطك في ا  م موعة عمل بقي  زيا 

 حازم : يعني ايه م موعة عمل مش فاتم 
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ـــــــي مســـــــئو  عـــــــن حاجـــــــة و زيـــــــا  بيســـــــاعد  : بـــــــص يـــــــا ســـــــيد  كـــــــل واحـــــــد تنـــــــا فـــــــي االعتكـــــــاف بيبق
ت حتقـــــــدر تســـــــاعد فـــــــي أنـــــــو ترتيـــــــب المســـــــ د يعنـــــــي أالن افـــــــة  أو فيهـــــــا يعنـــــــي مســـــــئو  عـــــــن االكـــــــل

 ايه 

 نا مليش في عمايل االكل أ: ال  بالض ر  و الضيق  حازمشعر 

 : طب خالج حاخيلك في النضافة  زيا 

ــــــل ان يســــــأ  حــــــازم  ــــــي شــــــ ص ب ــــــوار وقب ــــــا ات نــــــت طيــــــب أ كــــــل ســــــنة و  زيــــــ و: تاتفــــــا فحه اليصــــــ زي
 بعو ة االيام  و

مـــــــش حنشـــــــوف وشـــــــك  اتلميـــــــت و نـــــــت ات ـــــــوزت وأنـــــــا قلـــــــت أنـــــــت طيـــــــب يـــــــا عمـــــــرو    أ : و زيـــــــا 
 السنه    

 اما  فين علي ، عمرو : واهلل حاولت يا بني ب  ما اقدرتش 

 علشان السحور  بيحضر  : تنا  اتو بات هه و قا   أشار  زيا 

 عمرو : طب حاروح اسلم عليه 
  -------- ان ي تب التفت لحازم : السالم عليكم يأقبل  لكنه 

 حازم :حازم 

 عمرو :يا اتال يا حازم 
ـــــا  ممازحـــــا ثـــــم التفـــــت ل ـــــا مـــــش عـــــاي  أ :  ي ـــــا الســـــنه اللـــــي ، أ زيـــــا غســـــل مـــــواعين الســـــنه    يـــــا أن ن

 فاتت اتهديت 

  خلك المطبخ أ نا السنة    بافكر أ: ال  زيا 

نــــــــا أطــــــــب لكم أجــــــــي تنــــــــا أ و، ش كوبايــــــــة مــــــــن مكانهــــــــا ييعنــــــــي ابقــــــــي فــــــــي البيــــــــت مبشــــــــل :  عمــــــــرو 
 شوف علي عمل ايه في السحور أرايح 

حتبقــــــــي  نــــــــت كــــــــد  فــــــــي م موعــــــــة النضــــــــافة وأ: خــــــــالج يــــــــا حــــــــازم لحــــــــازم و ســــــــأ   التفــــــــت زيــــــــا 
 تمام  ،نكن  المس د  مسئولياتك معايا نشيل االكل و

 : ال طبعا و انا مالي بحاجة ز      ببالغ امتعاضه حازم ر  
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خـــــــد بالـــــــك ، نـــــــت عـــــــاي  تعمـــــــل ايـــــــه أ: طـــــــب مـــــــن طريقـــــــة ر   بشـــــــئ مـــــــن التكبـــــــر  فـــــــر   شـــــــعر  زيـــــــا 
ــــــــا فــــــــي المســــــــ د  ــــــــا تن حســــــــن ممــــــــا اســــــــتلمنا  أنســــــــلمه ، فالمســــــــ د مســــــــئوليتنا ، مــــــــدام قاعــــــــد معان
 وكل واحد بيعمل حاجة علشان نساعد بعض 

 نا مليش  عوة ، أنا مينفعنيش الكالم    أ: ب   بض ر  حازمر  

 نشوف حيقو  ايه  نا حابلغ الحاج حامد وأخالج  :  أوم  زيا  رأسه و  ر  

نـــــــا بـــــــ  كنـــــــت ، أ: خـــــــالج يـــــــا عـــــــم قـــــــارال  مـــــــن ذراعـــــــه  زيـــــــا  جـــــــ ب ثـــــــم تـــــــ كر  نـــــــدى فصـــــــمت  
 بر   ال جو  و عرف احنا حنكن  جو  وأعاي  

ـــــــا  و ر  ضـــــــحك  ـــــــألش اتـــــــو ، طـــــــب : زي ـــــــت حلـــــــو و بت ـــــــا أســـــــاعد  و عمـــــــا أن ـــــــك علي لـــــــي العمـــــــوم لي
 أغطي عليك ، اتفقنا

 حازم  و قد شعر  أخيرا ببعض الراحة : اتفقنا

ـــــــدأ المســـــــ د فـــــــي االنت ـــــــام اســـــــتعدا ا للته ـــــــد لـــــــم يســـــــتطع حـــــــازم النـــــــوم قبلـــــــ لح ـــــــات و ـــــــو  و هب ل
ــــــــــي االرض وإن ــــــــــر ، و بعــــــــــد انتهــــــــــاء الصــــــــــالة ســــــــــاعة  ــــــــــو  : ا يتمــــــــــتمو تــــــــــو  حــــــــــاو  افتراشــــــــــها  ل ب

  ال واز  ع  اللي عاي   يت وز 

 يال  كان من يق ه : حازم اقوم اتسحر و بعد أقل من ساعة  

ــــــــون ناعســــــــة  ــــــــا  ، ن ــــــــر للطعــــــــام المرصــــــــوج أرضــــــــا و ســــــــأ  : تــــــــو   توجــــــــه بعي و جلــــــــ  م ــــــــاورا ل ي
 مفيش شو  و سكاكين 

مي علــــــــي نــــــــت اللــــــــي مســــــــئو  قــــــــداأ:  و قــــــــرر التعليــــــــق  فن ــــــــر عمــــــــرو لعلــــــــي، ضــــــــحك ال ميــــــــع   
 نا مينفعنيش الكالم    ، أخدمة فندقية  نا عاي  ، أالسحور 

 من التالجة  : ايه يا عم حازم نقوم نقطعلك كنتلوب  علي ر  

خـــــــالج متســـــــقوش فيهـــــــا يمكـــــــن مـــــــش  : و ر    زيـــــــا ن ـــــــر لهـــــــم فقـــــــام حـــــــازم فـــــــي ضـــــــيق ولـــــــم يأكـــــــل 
 واخد علي كد  

ــــــه  و  ــــــن مكان ــــــام م ــــــم ق ــــــارال ات ــــــه لحــــــازم ث ــــــا عــــــم ق ــــــه ي ــــــت حتعمــــــل علينــــــا أحــــــازم : اي ــــــن ، ن حــــــازم اب
 ال ايه  الناس الكويسين و
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 كل أنا مش عاي  أال ب   :  حازم و ر   زفر

ـــــــد  بمـــــــا كـــــــان يحمـــــــل و ر   ـــــــد ي ـــــــي جـــــــوار  أرضـــــــا و م ـــــــي إل ـــــــ  عل ـــــــص  :  جل ـــــــين ، طـــــــب ب  و  مثلث
ـــــــــة و ـــــــــف و جبن ـــــــــاهلل عليـــــــــك اتســـــــــحر ، المعلقـــــــــة    نضـــــــــيفة واهلل  زبـــــــــا   و كوبايـــــــــة   رغي  و بـــــــــ  ب

 بالش ت عل من حد احنا بنه ر معا  عاي ينك تفك شوية ، تا تشرب معانا شا  

 : ب  تغسلوا الكوبايات كوي  ر  ممازحا  حازم ابتسم 

ـــــــش ضـــــــحك زيـــــــا  و ر   ـــــــالش القف ـــــــي الهـــــــ ار    و ب ـــــــوة خاليـــــــك ف ـــــــي العمـــــــوم : اي ـــــــي  ، عل عمـــــــرو الل
 بيغسل 

 حازم : طب لو كد  مش عاي  
 وباية بنفسي ، تمام كد  زيا  : ال خالج حاغسيلك الك

ـــــــم صـــــــنع  ـــــــاو  الســـــــحور ، ث تركـــــــه و عـــــــا  ليكمـــــــل ســـــــحور  ، راقـــــــبهم حـــــــازم و تـــــــم منهمكـــــــين فـــــــي تن
ــــــــن  ــــــــدتم اقتطــــــــع لقمــــــــة م ــــــــدأ يأكلــــــــه ، و ليشــــــــعر نفســــــــه أنــــــــه يســــــــتطيع أن يقل لنفســــــــه ســــــــندوتش و ب
العــــــــيش و غمســــــــها فــــــــي كــــــــوب ال بــــــــا   ، راقــــــــب مــــــــا يفعلــــــــون و قربهــــــــا مــــــــن فمــــــــه إال أن مــــــــا فيهــــــــا 

علــــــي يــــــد  ، فأســــــرع بأكلهــــــا ثــــــم ن ــــــر حولــــــه و لعــــــق مــــــا كــــــان بيــــــد  ، فعقــــــب عمــــــرو و تــــــو أنســــــكب 
 ين ر له : ايوة تو    ، عيش يا مان 

 ضحك حازم بشدة ثم ر  : خاليك في حالك 

يبــــــــدأوا فــــــــي االصــــــــتفاف للصــــــــالة ، تنهــــــــد و تــــــــو ين ــــــــر حولــــــــه جيــــــــدا ، عــــــــال اذان الف ــــــــر ل  قـــــــارق و
قبــــــل يفــــــرض علــــــي وجهــــــه االبتســــــام ، يــــــدفع مقلتيــــــه لرقرقــــــة تاركــــــا العنــــــان لشــــــعور لــــــم يح ــــــي بــــــه مــــــن 

ــــــم عــــــا ت لتنســــــاب  ــــــِحبت لُتغســــــل ث ــــــي تــــــ ا الحــــــد ،  كــــــأن روحــــــه ُس ــــــدا إل ــــــت بعي ــــــف كن ــــــدموع ، كي ال
ـــــــم يعرفهـــــــا  ـــــــه شـــــــاعرا براحـــــــة ل ـــــــي أن انتهـــــــت الصـــــــالة و عـــــــا  ليتمـــــــد  بمكان بداخلـــــــه شـــــــيئا فشـــــــئ ، إل

 من قبل ، أنه الرضا عندما يدركه القلب ......
 

**** 
ـــــه   ـــــم يكـــــن يتوقع ـــــن الصـــــاو  علـــــي مـــــا ل ـــــا  اب ـــــد يومـــــا اعت ـــــا بع ـــــاز  عـــــن  ، عكـــــ  مـــــا كـــــان يتوقـــــع يوم تن
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ن ألح ـــــــات  لـــــــم يكـــــــن طيلـــــــة حياتـــــــه يتوقـــــــع ، ن ينـــــــبض قلبـــــــه بنبضـــــــات الحيـــــــاة أكبريارـــــــه فـــــــي مقابـــــــل 
ـــــــــا خـــــــــرج حـــــــــازم برفقـــــــــة  27ليلـــــــــة ا  ، يعيشـــــــــها  ـــــــــه مـــــــــن المســـــــــ د  زي ـــــــــابع حديث ـــــــــ   ت ـــــــــا أ:  و ال ن

 ن عند  بنت إمكنتش اعرف 

 سنين  7حازم : لوجي عندتا 
 تي المكتبة بعيدة من تنا ثم سأ  : 

 : ال علي او  الشارع ، انت عاي  حاجة غير كارت شحن  زيا 

 حازم : ال 

 تاتم صوت ينا يهم : عمو باصي باصي يا عمو وقفت أمام أقدامهم كرة ثم أ

 : حنتأخر و تتف ليه حازم إر  خل في الماتش بعفوية بعد لح ات ن  لكرة وا زيا   ركل

ــــــا  ــــــم أ أشــــــار زي ــــــه  هعــــــا  الكــــــرة لــــــبيــــــد  أن ينت ــــــر  ث  اســــــتكمل  و ، ن ــــــر حــــــازم للكــــــرة ثــــــم  خــــــل مع
ـــــــــدقارق وأ، لح ـــــــــات مـــــــــرت مـــــــــع  بـــــــــارة الم اشـــــــــتروا مـــــــــا  طفـــــــــا  ال يعرفـــــــــوتم فقـــــــــط لعبـــــــــوا معهـــــــــم ل

ــــــــش فــــــــاكر  ، كــــــــان حــــــــازم يضــــــــحك و تــــــــو يعقــــــــب  عــــــــا وا للمســــــــ دأرا وا و  : يــــــــا خبــــــــر    انــــــــا م
 اخر مرة لعبت فيها كرة كانت امتي 

 ال اتالو  أنِت اتالو  و أو  ،  : ب  انت بتلعب حلو زيا 

 طب    سؤا  أتالو  طبعا  :  م حاز 

 طب خالي بالك بقي ، أحسن عمرو زملكاو   : ممازحا وليد ر  

:  و  قـــــــــــا  عمـــــــــــرو  ، تـــــــــــم ين ـــــــــــرون للســـــــــــماء علـــــــــــي و اســـــــــــتوقفهم عمـــــــــــرو وف خلـــــــــــوا للمســـــــــــ د 
 شكلها انهار   علي فكرة 

  25نها يوم أعلي : مع اني توقعت 

 : بتعملوا ايه لهم و سأ   ن ر زيا 

 عمرو : بنبص علي السماء شكلها ليلة القدر 

 : اهلل السماء شكلها صافي فعال  ات ه حازم ليقف إلي جوارتم و ن ر للسماء و ر  

 تي وة كد  شكلها علي : طب كل واحد بقي يدعي  عوة حل
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اســـــــتوقفه صـــــــوت شـــــــر  كـــــــل واحـــــــد مـــــــنهم فـــــــي لح ـــــــة ت صـــــــه و  عـــــــوة يتمنـــــــي أن تتحقـــــــق ، حتـــــــي 
 ، فأين أجد  ن ش ص يدعي حازم عابح   ، : السالم عليكم يا اخوة يسأ   يعرفه

 : عصام تاتفا التفت حازم 

 عصام : ايه يا عم ال و اللي انت عايش فيه    

 : أنِت تعرفه يا حازم  زيا 

 طعهم ما اطلع من تنا ااق صدقاء السوء اللي ناو  أحازم : ايوة    واحد من 

ــــــا حــــــازم و ــــــك ي ــــــا  فــــــين الراجــــــل  عصــــــام : اخــــــ  علي ــــــد ، ام ــــــد معــــــا  للعي ــــــت اجــــــي اقع ــــــي قل ــــــا الل ان
 اال وقعت في المح ور  ال ت ا   يا اخ علي و بتاع ال تناقش و

    حتي مستنيك ، : قاعد جو  و ر  عمرو ضحك 

 ال ايه  ايه االخبار االعتكاف حلو و ، : بقولك ايه و سأ  حازم ام عصالتفت 

 نا حابسطلك أ : تعالي معايا ب  وو قد حوط كتيفه ب راعيه  ر  زيا 

 طب في موز ب د ، : و  ر  عصام ابتسم 

 في كنتلوب : ال و  ر  حازم ضحك 
**** 

ن يســــــــتيقظ أحــــــــد ممــــــــن بــــــــات فــــــــي المســــــــ د أعــــــــال صــــــــوت اذان الف ــــــــر ليــــــــوم جديــــــــد لــــــــم يحتــــــــاج 
اثــــــــار  زيــــــــا  ولهــــــــم حــــــــازم الــــــــ   كــــــــان اليــــــــ ا  ي مــــــــع تــــــــو وأ فكــــــــل شــــــــ ص انشــــــــغل بمــــــــا لديــــــــه و

نـــــــت أ: ايـــــــه يـــــــا عـــــــم  فســــــأ   تـــــــو ين ــــــر لحـــــــازم ابتســـــــامة اســـــــتوقفت حـــــــازم   وزيـــــــاالســــــحور ،ابتســـــــم 
 مع ب وال ايه 

 ش يـــــــوم مـــــــا جيـــــــت و  : ال ابـــــــدا بـــــــ  ســـــــبحان مغيـــــــر االحـــــــوا  اللـــــــي يشـــــــوفك  لـــــــوقتي ميشـــــــوفكزيـــــــا
 ال انا مينفعنيش الكالم    ، انت بتقولي 

 اهلل حتوحشني يا حازم يا ابن الناس الكويسين  صمت قليال ثم قا  : و

 : عمومـــــــا انـــــــا قلـــــــتكم علـــــــي عنـــــــواني ب ـــــــد انـــــــا عـــــــاي  نتقابـــــــل بعـــــــد رمضـــــــان وو ر   حـــــــازم ضـــــــحك 
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   نبقي اصحاب زيايا ريت واهلل يا 

ـــــــا ـــــــا زي ـــــــا عـــــــم احن ـــــــا اصـــــــحاب و  : مـــــــتقلقش ي ـــــــام  فعـــــــال بقين لعلمـــــــك عمـــــــر  مـــــــا حتقـــــــدر تنســـــــي االي
    ابدا 

ــــــب المســــــ د و ــــــام  انهــــــوا ترتي لــــــي الشــــــبا  لين ــــــر مــــــرة إال حــــــازم ات ــــــه إالتفــــــت كــــــل واحــــــد مــــــنهم لين
ـــــــي شـــــــكل الســـــــماء إخـــــــر  أ ـــــــا  ، ل ـــــــم يعت يشـــــــبه مـــــــا رها صـــــــافية  ، صـــــــفاتكـــــــ ا يراتـــــــا  و هـــــــا ن يراقبأل

يتســــــــأ  كيــــــــف تنــــــــا ، ن تتوقــــــــف عقــــــــارب الســــــــاعة أكــــــــم يتمنــــــــي   ،  بــــــــه  اخــــــــل نفســــــــه يشــــــــعر بــــــــات 
ـــــــي حـــــــازم القـــــــديم  الـــــــ   ال يريـــــــد إيعو  تـــــــل ســـــــلـــــــي منـــــــ   رفعـــــــت الصـــــــاو  إســـــــتكون العـــــــو ة  ن أل

ثانيـــــــة ، إلـــــــي الحـــــــوت أو تكـــــــ ا كـــــــان يلقبـــــــو  ، إلـــــــي حقـــــــارق م  لـــــــة لـــــــو عرفتهـــــــا نـــــــدى ، يـــــــرا  مـــــــرة 
: روحــــــت فــــــين  مــــــن وضــــــع يــــــد  علــــــي كتفــــــه و ســــــأ  قاطعــــــه مــــــن شــــــرو    ، لــــــن تن ــــــر بعــــــدتا لوجهــــــه

 يا حازم يا ابني 

 تو حضرتك لسه صاحي ، ازيك يا حاج حامد ، : ابدا التفت علي صوته و ر  

قولـــــــــت ، شــــــــكلك شــــــــايل الهــــــــم  حامــــــــد : انــــــــا كنــــــــت رايــــــــح انــــــــام لقيتــــــــك قاعــــــــد قــــــــدام الشــــــــبا  و
 نام أشوفك قبل ما أ

ـــــــر حـــــــازم مـــــــن  ن بنتـــــــي وحشـــــــتني إمـــــــا ارجـــــــع البيـــــــت مـــــــع أ: ابـــــــدا بـــــــ  شـــــــايل تـــــــم و ر  عماقـــــــه أزف
 ب  نفسي ب د مرجعش ، و  أ

    مهما كان بيتك ، حامد : ال حو  وال قوة اال باهلل طب ليه يا ابني كد  

ــــــــو رجعــــــــت اخســــــــر اللــــــــي وصــــــــلتله  ــــــــا تــــــــر  حتي ــــــــي  و، حــــــــازم : خــــــــايف ل ســــــــاعتها مــــــــش عــــــــارف ي
 ال ال  فرصة تانية للرجوع و

فيـــــه لســـــة عـــــايش تـــــو فرصـــــة ، أوعـــــي تضـــــيعها مـــــن إيـــــد  ، بـــــص يـــــا ابنـــــي ، كـــــل يـــــوم أنـــــت  حامـــــد : 
يــــــوم مــــــا تغلـــــــط اســــــتغفر فـــــــي نفــــــ  اللح ــــــة و لـــــــو وقعــــــت أرجـــــــع أقــــــوم ، و لــــــو وقعـــــــت بعــــــدتا قـــــــوم 
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ـــــــر ع الغلـــــــط ، لكـــــــن  ـــــــا فـــــــتن و ممكـــــــن نوقـــــــع محـــــــدش كبي ـــــــدنيا كـــــــد  الزم حتمـــــــر علين ـــــــاني ، تـــــــي ال ت
 ا حيتقفل خلي بوصلتك  ايما إنك لو غلطت حترجع تاني ، باب التوبة عمر  م

ســــــــاعتها مــــــــش  ربنــــــــا و، أو بأضــــــــحك علــــــــي حــــــــازم : خــــــــايف ســــــــاعتها ابقــــــــي باضــــــــحك علــــــــي نفســــــــي 
 عارف حاعمل ليه 

ن اهلل ال يمـــــــــل مـــــــــن اســـــــــتغفار إ)  لـــــــــو    حصـــــــــل ابقـــــــــي افتكرنـــــــــي و افتكـــــــــر إنـــــــــي قولتلـــــــــك حامـــــــــد : 
 ، افتكرتا كوي  و أوعي تنسها   ) العبد حتي يمل العبد من استغفار 

 

**** 
 

ــــــــومين كانــــــــت االســــــــتعدا  ألخــــــــر صــــــــالة تــــــــراويح ستصــــــــلي ، ات هــــــــت نــــــــدى للمســــــــ د  بعــــــــد مــــــــرور ي
اخيـــــــرا جيتـــــــي      :حيـــــــ  الليلـــــــة الوحيـــــــدة التـــــــي ســـــــمحت بهـــــــا والـــــــدتها ، اســـــــتقبلتها أمـــــــاني قارلـــــــة 

 انا كنت فقدت االمل 

 ، لما قولتلها    أخر تراويح ندى : اعمل ايه ماما وافقت  بعد ما طلعت روحي 

 تقومي تي ي أخر  تروايح يا ست ندى أماني :  
 ندى : معلش بقي الحمد هلل اني جيت 

ـــــــــورت و وثـــــــــم مازحـــــــــت أمـــــــــاني :  ـــــــــا ال شـــــــــايفة ت ـــــــــه االســـــــــتقبا     ان تـــــــــو ، ال جاتوتـــــــــات  بعـــــــــدين اي
 ال ايه  االعتكاف    نواشف و

 : التورت وال اتوتات    ناكلها في بيتك بقي بعد العيد  أماني

 ابتسمت ندى ف  بتها الحاجة أماني لتتحدث اليها : ليكي عندى اخبار كويسة 

 ندى : خير 
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 : الحاج حامد كلمني انهار ة ، وقالي اقولك علي رأيه  أماني

 رأيه ايه  : و بتوتر ندى ر ت 

 ارتاح لتصرفاته في االعتكاف  تو ارتحاله و كوي  و  نه ابن حال  وإ: تو بيقو   أماني
 يعني تو شايفه انسان كوي  ، يا حاجة  ندى : ب د

أنــــــــِت لمـــــــا قـــــــولتلي عـــــــاي ة رأ  الحــــــــاج  نـــــــا مـــــــش حاغشـــــــك وأ : أنـــــــِت ز  بنتـــــــي يـــــــا نــــــــدى و أمـــــــاني
يقولولــــــه رأيهــــــم النــــــه  تــــــو قــــــا  للم موعــــــة اللــــــي مــــــع حــــــازم ياخــــــدوا بــــــالهم منــــــه و نــــــا قولتــــــه وأحامــــــد 

 شكر فيه  مفيش حد اتعامل معا  اال و متقدم لبنته و

 مش جاي  يكون بيمثل يا حاجة ندى : طب 

 ، طب لو مش مرتاحاله بالش أماني : أنِت للدرجة    خايفة 

 خايفة التالتة تبقي تابتة     تالت مرة وابدا ، ب  ندى : 

أنـــــــــِت حتشـــــــــوفي تعامالتـــــــــه  اتـــــــــوكلي علـــــــــي اهلل و،    رأ  اللـــــــــي حـــــــــوليكي  أمــــــــاني : لـــــــــو اســـــــــت رتي و
 ن ظهر حاجة منه ساعتها يبقي خالج إ بعد كد  و

 ال رح لن يكون سهال  حبته حقا وأنها ، أتنهدت ندى الن ت   المرة ليست كسابقيها 

 

**** 
 

ــــــــــه اال اهلل اهلل اكبــــــــــر اهلل اكبــــــــــر  هلل الحمــــــــــد اهلل اكبــــــــــر كبــــــــــرا والحمــــــــــد هلل   و اهلل اكبــــــــــر اهلل اكبــــــــــر ال ال
ـــــــو كـــــــر   ـــــــدين ول ـــــــه ال ـــــــا  م لصـــــــين ل ـــــــد اال اي ـــــــه اال اهلل وال نعب ـــــــرا وســـــــبحان اهلل بكـــــــرة واصـــــــيال ال ال كثي
الكـــــــافرون ال الـــــــه اال اهلل وحـــــــد  صـــــــدق وعـــــــد  ونصـــــــر عبـــــــد  واعـــــــد جنـــــــد  وتـــــــ م االحـــــــ اب وحـــــــد  

 ال اله اال اهلل 
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حلـــــــــي أ كحـــــــــك علـــــــــي حلويـــــــــات و  اف للصـــــــــلوات واالصـــــــــتف و  ايـــــــــام العيـــــــــد صـــــــــوت التكبيـــــــــرات وأ 
 بالونة لست البنات

 يا بابيلوجي : انا عاي ة الصفرة تتفت  

 :  مش عاي ة واحدة أنِت كمان يا  ا ا محاسن و سأ  حازم مازح 

نــــــت طيــــــب أ نــــــا عــــــاي ة زمــــــارة يــــــا ابنــــــي ، كــــــل ســــــنة وأنــــــِت طيبــــــة يــــــا لــــــوجي كــــــل ســــــنة وأمحاســــــن : ال 
 حازم 

 عاي  البالونة    لوجي  ناأ: لوجي عصام مازح 

 نت واحدة ألوجي : ال    بتاعتي تاتلك 

 : مش يال بقي تروحوا ترتاحوا علشان احضرلكم الفطار حازم محاسن سألت 

 و علي  زيا اسلم علي عمرو و ، حازم : خالج حنمشي علي طو  ب  

 لوجي : تم  و  صحابك يا بابي 

 حازم : ايوة يا حبيتي 

 نت كلمت مي  ندى ألوجي : بابي 

 حازم : حاكلمها انهار ة يا لوجي 

 لوجي : احنا حنروحلهم في العيد 

 حازم : يمكن 

 يا رب تن ح يا حازم و ال لسة ، خالج يا عم عديت االختبار ، مش عصام : سأ  

 : ا عيلي ابوس ايد  حازم و ر  ضحك 

 

**** 
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لغرفتــــــــه لــــــــوجي ، عصــــــــرا ات هــــــــت ن رأ  حــــــــازم ســــــــرير  حتــــــــي ارتمــــــــي عليــــــــه إمــــــــا عــــــــا وا للفــــــــيال و 
 يووووووووووووو، : اقوم بقي اقوم يا بابي ب د اقوم لتوق ه و قد شعرت باليأس 

 : في ايه يا لوجي  عينا  بصعوبة و سأ   حازمفتح 

 لوجي : مش قلت حتكلم مي  ندى 

  مها ، أنام شوية كمان و لما أصحي حأكل حازم  : طب حاضر 

 نت نمت كتير او  أ: ما  استأت و ر ت 

 : طب تاتي الموبايل أعتد  حازم و ر  

غارقـــــــة فـــــــي النـــــــوم ، كانـــــــت نـــــــدى تـــــــي االخـــــــر  قفـــــــ ت مـــــــن الســـــــرير و جـــــــرت لت لـــــــب الهـــــــاتف ،  
فات هـــــــت شـــــــريفة للـــــــر  و بعـــــــد حـــــــوار بينهـــــــا بـــــــين حـــــــازم اتفقـــــــا أن يتصـــــــل بعمهـــــــا نبيـــــــل  الهـــــــاتف   ق 

، كانــــــــت لـــــــــوجي تشـــــــــعر  ببــــــــالغ الســـــــــعا ة و تـــــــــي تســـــــــمع ر و  مــــــــن أجـــــــــل زيـــــــــارة لهــــــــم فـــــــــي الغـــــــــد 
نـــــــام يـــــــا أنـــــــدى بتثاقـــــــل : ســـــــبيني فـــــــر ت   والـــــــدتا ، بينمـــــــا ات هـــــــت نيفـــــــين لغرفـــــــة نـــــــدى إليقاظهـــــــا

 نيفين 

 : قومي كلمي حازم علي التليفون في أذنيها نيفين تمست 

 ------: يا نيفين بقي أمسكت ندى بطرف الغطاء لتكمل نومها و تي تر  
 ايه  --------ثم تتفت من ع ة : 

لســــــــــه  ر ت : كــــــــــل    و ضــــــــــحكت نيفــــــــــين و، وقفــــــــــت أمــــــــــام المــــــــــر ة  انتفضــــــــــت مــــــــــن مكانهــــــــــا و
ــــــه  ــــــي اي ــــــو متأكــــــد  حتعمل ــــــون مــــــش بــــــرة ، متــــــر  ة امــــــا  ل ــــــي التليف ــــــا تــــــو عل ــــــق مــــــع مامــــــا عموم و اتف

 و عمو نبيل ي ي بكرة 

 تعالي كلمي قاطعتها شريفة وتي تنا   : ندى  ابتلعت ندى ريقها بصعوبة و
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 حاضر : ن رت لوجهها في المر ة و ر ت مضطربة 

 لوجي عاي ة تكلمك ، : تعالي  يدتا بالسماعة و قالت  شريفةمدت 

 : لوجي برضو ، كلمي لوجي كلمي عقبت نيفين مازحة  

 ازيك يا لوجي ، : سالم عليكم بالسماعة و خرج صوتها مرت ف ندى أمسكت 

نـــــــك حت لينـــــــي أبـــــــابي قاعـــــــد جنبـــــــي بيقـــــــولي  ،يـــــــك يـــــــا مـــــــي  نـــــــدى : از ببـــــــالغ ســـــــعا تها لـــــــوجي ر ت 
 ب د ، قولك يا مامي ندى أ

ــــــدى : طبعــــــا  ــــــي ،ن ــــــا حبيبت ــــــِت عــــــاي ا   ي ــــــِت تقــــــولي اللــــــي أن ــــــه أن ــــــك قــــــد اي ــــــا بحب ــــــِت عارفــــــة أن ــــــا  ، أن ي
 لوجي 

 حازم : لوجي ب  

 : استاذ حازم  ان ع ت و ر ت 

 كد  بقت اوقع ،  خت ندى أخ حازم بقي يا أ: خاليها مازحها و ر  

 ندى : اتال از  حضرتك 

 السنة اللي جاية تكوني منورة بيتك  حازم : ازيك أنِت ، كل عام وأنِت الي اهلل اقرب و

 نت طيب أ : وشعرت أن نيران الدنيا أشتعلت بوجهها و تي تر  

 حازم : تا لسه مقررتيش برضو 

 ربنا يقدم اللي فيه ال ير ندى : 

ـــــــا ـــــــا ان ـــــــك و عمـــــــك و إأتكل حـــــــازم : عموم نحـــــــد   وبكـــــــرة ن شـــــــاء اهلل نقـــــــر  الفاتحـــــــة مـــــــت مـــــــع مامت
 تا قولتي ايه ، بعدتا قرر  ز  ما أنِت عاي ة  معا  ال طوبة و

 ندى : طيب 

 حازم : طيب ايه 
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 ندى : طيب خير 

 الج ، اشوفك بكرة حازم : خ

 إن شاء اهلل :  ندى

عقـــــــــل ، ال يعقــــــــل القبـــــــــو  وضــــــــعت الســــــــماعة و ظلـــــــــت علــــــــي شــــــــرو تا ، لح ـــــــــة مــــــــن التفكيــــــــر و الت
أننـــــــا م تلفـــــــين  فـــــــي كـــــــل شـــــــئ ، ينحـــــــي القلـــــــب العقـــــــل جانبـــــــا ثـــــــم  يهتـــــــف بســـــــعا ة ســـــــيأتي بالغـــــــد و 

 ت ا يكفي 
 

**** 
 

مســــــــاء اليــــــــوم التــــــــالي ، كانــــــــت فريــــــــدة تتحــــــــدث فــــــــي  الهــــــــاتف ، بينمــــــــا حــــــــازم و لــــــــوجي يســــــــتعدان 
، أنــــــــــا : اوكــــــــــي يــــــــــا تشــــــــــام مكالماتهــــــــــا ب ملــــــــــة واحــــــــــدة فريــــــــــدة للــــــــــ تاب لبيــــــــــت نــــــــــدى ، انهــــــــــت 

 حاتصرف 

أغلقـــــــت الهـــــــاتف  و االبتســــــــامة تملـــــــئ وجههـــــــا بمــــــــا عرفـــــــت ، ات هـــــــت لغرفــــــــة حـــــــازم و الـــــــ   كــــــــان 
ــــــــا  يرتــــــــد  جاكيــــــــت بدلتــــــــه و يصــــــــفف شــــــــعر  ، طرقــــــــت البــــــــاب و  خلــــــــت و تــــــــي تعقــــــــب : جــــــــات  ي

 عري  
 ابتسم و ن ر لها بهدوء سارال : برضو مش عاي ة تي ي معايا 

 لسه مصمم تت وز ندى أنت :  خرج صوتها حنون و سألت 

 : تفتكر  يعني حغير رأيي من امبارح للنهار ة  بالضيق و سأ   حازمشعر 

 فريدة : جاي  و جاي  تغير رأيك  لوقتي حاال 

 حازم : معتقدش يا ماما ، انا ب  حابقي مبسوط لو جتي معايا 
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 نها مدام مش انسة أ: حتي لو عرفت ارلة قفريدة قالها و تو يت ه لل روج فاستوقفته 

 : ايه ، أنِت بتقولي ايه  قبل خروجه و ر التفت حازم 

 فريدة : ندى كانت مت وزة قبل كد  مرتين ، منهم مرة عرفي 

ــــــك الكــــــالم  ــــــي قال ــــــم قــــــا  : مــــــين الل ــــــل ث ــــــي  بالقلي ــــــا ل ــــــر  فكــــــر وقت ــــــم ي ــــــه ول ــــــي مكان تســــــمر حــــــازم ف
 كدب   ، أكيد الكالم       

و نــــــــت حتتأكــــــــد أ : لــــــــو مــــــــش مصــــــــدقني اســــــــأ  بنفســــــــك ولتقــــــــف قبالتــــــــه و ر ت يــــــــدة فر ات هــــــــت 
 ال وازة العرفي     كانت مع ابن عمها نبيل 

نــــــــت أ: ، ف رجــــــــت خلفــــــــه و ســــــــألت لي ــــــــرج مــــــــن غرفتــــــــه ببــــــــالغ الضــــــــيق ثــــــــم التفــــــــت حــــــــازم  شـــــــعر 
 رايح فين 

 : رايح اتأكد بنفسي و تو ين   الدرج مسرعا حازم ر  

، طــــــــوا   و قــــــــد مــــــــأ  الضــــــــيق رأتــــــــه  محاســــــــن عنــــــــد خروجــــــــه ، لــــــــي جــــــــوار  لــــــــوجي إ نــــــــ   حــــــــازم و
ـــــــق كـــــــان  ـــــــت  و وقـــــــف الطري ـــــــن تكـــــــ ب ، وصـــــــل للبي ـــــــدى ل ـــــــوجي ف ُيكـــــــ ب مـــــــا ســـــــمع ، فن ـــــــه ل قاطعت

 :  تنا البيت لتسأ  

 ايوة يا لوجي يال بينا   حازم : 

،   بينمــــــــا وصــــــــل حــــــــازم و وضــــــــع علبــــــــة الحلــــــــو  التــــــــي أحضــــــــرتا أمامــــــــه و جلــــــــ  بغرفــــــــة الصــــــــالون
، تتبعهـــــــا ذكرياتهـــــــا و عرســـــــه تـــــــي فيهـــــــا ســـــــيف أو  مـــــــرة أ  تـــــــ كر، تالمـــــــر ة  أمـــــــامنـــــــدى تقـــــــف كانـــــــت 

ــــــــن عينهــــــــا ،  ــــــــة م ــــــــرق  مع ــــــــه ، كــــــــا ت تترق ــــــــدحت و مــــــــا فعل ــــــــ لهم ، ثــــــــم م ــــــــه بأســــــــفل من ــــــــ   أقام ال
 لكنها تنفست بقوة و قررت أن تهدأ ، وقفت نيفين إلي جوارتا و قالت : حازم برة 

 أني حاتكلم معا  قبل قراية الفاتحة ندى : قولتي لعمو نبيل ، 
 نيفين : تو الزم موضوع سيف و مدحت 
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 ندى : يعرف مني أحسن ما يعرف  من برة 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16) 
 

 

ــــــدأ ،  ــــــن تب ــــــن أي ــــــرف م ــــــم تع ــــــد أن يســــــأ  ، ل ــــــتكلم و تــــــو يري ــــــد أن ت ســــــا  الصــــــمت للح ــــــات تــــــي تري
 ففكرت بسؤاله عن اعتكافه و قالت : أخبار االعتكاف كان ايه 
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 أوم حازم رأسه و ر  : كوي  ، يعني ت ربة تستاتل إني أشكر  عليها 
انـــــــــا الزم ،  فـــــــــي موضـــــــــوع كـــــــــد  فـــــــــي االو  تنهـــــــــدت نـــــــــدى ثـــــــــم اســـــــــت معت كلماتهـــــــــا و قالـــــــــت : 

 -----اقوله لحضرتك علشان برضو يكون واضح يعني 
ــــــــالقلق و ن ــــــــر لوجههــــــــا فأكملــــــــت  ــــــــي مــــــــش شــــــــعر ب ــــــــا حــــــــازم موضــــــــوعنا    بالنســــــــبة ل ــــــــص ي و  أ: ب

 كان في موضوعين قبل كد  أقصد     يعني، موضوع 

 : يعني أنِت ات وزتي قبل كد   شعر بالقلق و سأ  

 ة و في المرتين محصلش نصيب مرة كتب كتاب و مرة خطوب ، ندى : ال 

 و ابن عمك كان منهم حازم : 

 ايوة ، عرفت منين  ندى : 
 شعرت بالقلق و سألت بوضوح : أنت مضايق أني قولتلك إن سابقلي االرتباط 

ـــــــو ات ـــــــوزتي تنهـــــــد حـــــــازم  ـــــــي ل ـــــــبط قبلـــــــك مـــــــرتين و مـــــــتفهم    حت ـــــــا ســـــــبق و ارت ـــــــد الء ، أن و ر  : أكي
 ي عالقتك بابن عمك ، كان شكلها ازا  و مكنش في نصيب ، أنا بسأ  عل

ـــــــرة و تـــــــو كـــــــان خاطـــــــب قبلـــــــي و بعـــــــد خطوبتنـــــــا أمـــــــور  اتصـــــــلحت  ـــــــه فت ـــــــن عمـــــــي ات طبتل نـــــــدى : اب
 مع خطيبته االولي و كملوا و معاتم بنوتة  لوقتي ، لما قرر يرجع ل طيبته أنا انسحبت 

 ، ب  
 ي حاجة تانية ابتسم حازم و ر   : تمام المحكمة اتنورت يا فندم ، عاي ة تقول

تمـــــــا كـــــــام نقطـــــــة صـــــــغيرين حنـــــــتكلم فـــــــيهم ، عـــــــن شـــــــكل تعاملتنـــــــا ، أومـــــــت برأســـــــها و قالـــــــت : ايـــــــوة 
 ف فترة ال طوبة ، ز  نقط ع الحروف ، ممكن 

مـــــــدام قـــــــولتي خطوبتنـــــــا ، يبقـــــــي قـــــــولي كـــــــل اللـــــــي أنـــــــِت عـــــــاي ا  و أنـــــــا : و ر  ابتســـــــامة حـــــــازم  اتســـــــعت
 سمعك ، و أوعد  أننا مش حن تلف 
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مفـــــــــيش ، يعنـــــــــي التعـــــــــامالت بينـــــــــا حتفضـــــــــل رســـــــــمي  احنـــــــــا : تنهـــــــــدت بكثيـــــــــر مـــــــــن الراحـــــــــة و  ر ت 
ــــــــــة بتاعتــــــــــك لوحــــــــــدنا ، خــــــــــروج لوحــــــــــدنا  ــــــــــنفعش نركــــــــــب العربي أو تســــــــــتناني تقــــــــــولي اوصــــــــــلك  و، مي

ــــــــدار ،  ــــــــد ال ــــــــأخر  وعن ــــــــنفعش مكالمــــــــات فــــــــي وقــــــــت مت ــــــــا و، مي مفــــــــيش  نراعــــــــي حــــــــدو  الكــــــــالم بين
 -----------------------متك اللي حتلبسهاني و حتي الشبكة كمان ما سالم بااليد و

-----: تــــــــو أنــــــــِت كنتــــــــي بتصــــــــرفي كــــــــد  مــــــــع ليســــــــأ  قاطعهــــــــا حــــــــازم واالبتســــــــامة تعلــــــــو شــــــــافتيه 
 يعني المرتين اللي فاتوا ،  --

    اللي مفروض كل بنت تعمله  ندى : طبعا ما    اللي يرضي ربنا و

  : طب فاضل حاجة تانية شعر ببالغ سعا ته و سأ  

 نا حافضل بح ابي أ : الفرح حيكون مفصو  و ببالغ القلق ر ت 

 حازم : مفصو  ازا  يعني 

 ندى : الرجالة لوحدتم والستات لوحدتم 

  ءال ال نا حاحضر الفرح    وأ: طب ضحك حازم و ر  

 : لو عاي   ت ابتسمت و  ر 

 ال خالج  ني مش مقتنع بموضوع الفرح ب  حاضر ، لسة فاضل حاجة وإلو  حازم : و

 ندى : ال خالج 

 مكن أخد  ور حازم : طب م
 ندى : اتفضل 

تنهـــــــد ثـــــــم قـــــــا  فـــــــي تـــــــدوء : نـــــــدى  ، أنـــــــا عـــــــارف إن قـــــــرار ارتباطـــــــك بيـــــــا مكـــــــنش ســـــــهل عليكـــــــي و 
ـــــــا  ـــــــط ، أن ـــــــر و لالســـــــف كمـــــــان انطباعـــــــات كتيـــــــر غل ـــــــن حاجـــــــات كتي عـــــــارف ، إن جـــــــواكي م ـــــــاوف م

  لـــــــوجي أو يـــــــوم مـــــــا رجعـــــــت جوليـــــــا    بـــــــ  عـــــــاي   تعرفـــــــي إن حـــــــازم اللـــــــي شـــــــوفتي يـــــــوم عيـــــــد مـــــــيال
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مبقــــــــاش موجــــــــو  ، أنــــــــا  فتحــــــــت صــــــــفحة جديــــــــدة مــــــــع كــــــــل اللــــــــي جــــــــا  و مــــــــش عــــــــاي   منــــــــك  أ  
ــــــي عمــــــر  مــــــا  ــــــا فــــــي المعتكــــــف أن ــــــا و أن ــــــي عهــــــدت ربن ــــــي إن ــــــك تثقــــــي فيــــــا ، و تعرف حاجــــــة ، غيــــــر أن

 حاخ لك مهما حصل 
لـــــــوا حـــــــواراتهم ســـــــا  الصـــــــمت ، لـــــــم يـــــــ   كلمـــــــة و لـــــــم تـــــــر  ، و بعـــــــد لح ـــــــات عـــــــا  ال ميـــــــع ليكم

ـــــــاق  ـــــــم االتف ـــــــة الســـــــاعة ، ت ـــــــل و حـــــــازم ســـــــويا ، ظـــــــل يحـــــــدثان قراب ـــــــ   نبي ـــــــ واج  ، جل ـــــــي اتفـــــــاق ال ف
ــــــاب و الفــــــرح ، ثــــــم  ــــــة و كتــــــب الكت ــــــا   علــــــي مواعيــــــد ال طب ــــــت االي كــــــل وجــــــه ليقــــــرأ كــــــل   أمــــــامرفع

جعلــــــــــتهم  هم ، ممــــــــــاعلــــــــــي مــــــــــنأحتــــــــــي لــــــــــوجي  كانــــــــــت تقرأتــــــــــا بصــــــــــوت ، مــــــــــنهم ســــــــــورة الفاتحــــــــــة 
 يال بينا  ،: خالج كد  أنِت حتي ي معانا  و قالت ندى  اورتيضحكون ثم ج

 ، لسة شوية : ال لسه مش  لوقتي خالص  ت ندى و ر ت ضحك

 لوجي : تو أنِت مش كد  ات وزتي بابي

 ما نعمل الفرح االو  ندى : ال ل

 ا نعملوا بكرة لوجي : طب م

 حازم و ر  : و اهلل أنا موافق يا لوجي ، ب  عمو نبيل يوافق ضحك 

ــــــــب نكــــــــون  ــــــــو ، إن شــــــــاء اهلل قري ــــــــدى : لول ــــــــر  ن ــــــــل فصــــــــمتت ، لت ــــــــوجي بال  ــــــــل مــــــــن نبي شــــــــعرت ل
 مع بعض 

ــــــــالغ الشــــــــعور بالســــــــعا ة ، و كأنهــــــــا اعترفــــــــت بمــــــــا أرا  أن  ــــــــي وجــــــــه حــــــــازم ب قالتهــــــــا لتفــــــــرض بهــــــــا عل
 يعرف 
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ــــــــالي  ــــــــوم الت ــــــــ  فــــــــي الحديقــــــــة بانت ــــــــار  ،  مســــــــاء الي ــــــــت ت ل ــــــــت لكان ســــــــؤاله عــــــــن مــــــــا حــــــــدث ، كان
التـــــــــ ا   طـــــــــل حـــــــــازم برأســـــــــه وأ ، لح ـــــــــات و تكـــــــــ ا االم  بـــــــــ ا  تتوقـــــــــع ســـــــــعا ته لكنهـــــــــا لـــــــــم تـــــــــر 

ـــــــه لتســـــــأ  : بعـــــــض عالمـــــــات الوجـــــــوم مرتســـــــمة علـــــــي مالمحـــــــه ـــــــت من ـــــــي شـــــــكلك   اقترب ـــــــا ابن ـــــــك ي مال
 من امبارح مضايق مع أنك كنت راجع مبسوط من االعتكاف 

 يا  ا ا ، أنا ب  عاي   تدعيلي :  متشغليش بالك  و  ر  بضيق  هدتن

تقـــــــولي عملـــــــت ايـــــــه امبـــــــارح ، ايـــــــه حمـــــــش  أنـــــــت عـــــــارف أنـــــــي علـــــــي طـــــــو  با عيلـــــــك ، محاســـــــن : 
 االخبار و شكلك كان مضايق ليه 

ـــــــي ات ـــــــه  ـــــــي ل  عل ـــــــم أشـــــــار لهـــــــا لت ـــــــاور  ال لـــــــوس ، حديقـــــــة من لـــــــه ب مقاعـــــــدحـــــــد  الأحـــــــازم  ل ث
ـــــــد ثـــــــم عقـــــــد ذراعيـــــــه أمـــــــام صـــــــدر   ـــــــي الســـــــماء و أســـــــند رأســـــــه علـــــــي ظهـــــــر المقع :  و ســـــــأ شـــــــر  ف

 تفتكر  يا  ا ا انا استع لت في موضوع جواز  من ندى 

 نت مش بتحبها وعاي تا أمحاسن : ليه يا ابني بتقو  كد  

ـــــــــــ   ـــــــــــوة ب ـــــــــــ  نـــــــــــدى مقـــــــــــدرتش تشـــــــــــتغل تنـــــــــــا مـــــــــــن  -----------------حـــــــــــازم : اي ب
 فيه تفتكر  ندى حتقدر تعيش وسطينا  اللي شافته تقوم تعيش

 لوجي احنا كلنا حنبقي معاتا  نا وأ نت روحت فين وأمحاسن : طب و 

 نــــــا وأنــــــي اســــــيب مامــــــا لوحــــــدتا كنــــــت عشــــــيت إتنهــــــد حــــــازم وتــــــو يــــــر  : تعرفــــــي لــــــو مــــــش خــــــايف 
نـــــــا مـــــــش عـــــــاي  ازعلهـــــــا مـــــــع انهـــــــا أ نهـــــــا حت عـــــــل مـــــــن جواتـــــــا وألـــــــوجي و نـــــــدى بـــــــر  بـــــــ  عـــــــارف 

 مصممة ت علني 

 محاسن : طب ما تحاو  مع فريدة تانم تاني يمكن تقدر تقنعها بموضوع ندى 

 نا عارف ماما كوي  أحازم : انا متأكد اني مهما حاولت مش حاقدر ، 

 : طب انت عملت ايه امبارح عند ندى قريتوا الفاتحة  و سألت  تغيير الموضوع قررت 

ــــــــا الفاتحــــــــة واتفقــــــــ ــــــــوة يــــــــا ســــــــتي قرين ــــــــة و  عمهــــــــا مــــــــع  تحــــــــازم بابتســــــــامة : اي علــــــــي مواعيــــــــد ال طوب
 ما تعد  قبل سنوية باباتا  فرحقا  مفيش كتب الكتاب و 

 ي علها من نصيبك  محاسن : طب علي خيرت اهلل ربنا يتمملك علي خير و
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 قام من مكانه و تو ير  : يا رب يا  ا ا 

:  ا ا لـــــــو مامـــــــا تابعتـــــــه محاســـــــن و تـــــــم يـــــــدخالن للفـــــــيال ، لكنـــــــه وقـــــــف للح ـــــــة التفـــــــت لهـــــــا و قـــــــا  
 سألتك قولي انك مش عارفة 

 محاسن : ليه تو في حاجة 

 حازم : ابدا ب  اصل في حاجة في  ماغي كد  عاي  اعرفها اوكي 

 ، احضرلك العشا   محاسن : حاضر 
 حازم : ال يا  ا ا ، تصبحي علي خير 

تحـــــــــه قالهـــــــــا و صـــــــــعد الـــــــــدرج ، وقـــــــــف أمـــــــــام ح ـــــــــرة فريـــــــــدة ، أمســـــــــك بمقـــــــــبض بالبـــــــــاب و كـــــــــا  يف
ات ــــــه  ،  ثــــــم  ثرتــــــا جيــــــدا  لــــــي غرفــــــة لــــــوجي قبلهــــــا وإات ــــــه و لكنــــــه تراجــــــع فــــــي اللح ــــــة االخيــــــرة 

ـــــــه ل ـــــــد  مالب ،غرفت ـــــــه ب ـــــــام لكن ـــــــم يســـــــتطع  ســـــــه و حـــــــاو  أن ين ـــــــي ســـــــرير   ، ظـــــــل ل ـــــــب عل يفكـــــــر يتقل
ــــــت  ــــــن أيــــــن عرف ــــــدة و م ــــــه  فري ــــــم و ،  بمــــــا قالت ــــــر ث ــــــي وجهــــــه وســــــا ة ضــــــع الزف ــــــر عل ــــــل زف و بعــــــد قلي

ـــــــم  ـــــــو كلمتهـــــــا يبقـــــــي  لي ـــــــدتالســـــــاعة لن ـــــــر و أزاحهـــــــا ث ـــــــة عشـــــــر حينهـــــــا قـــــــا  فـــــــي نفســـــــه : ل الحا ي
  ال ايه متأخر كد  و

ــــــــدى فــــــــي ســــــــريرتا    ــــــــت ن ــــــــا ت شــــــــا  حــــــــد  خصــــــــالت شــــــــعرتا  ، أتلعــــــــب ب شــــــــار ةكان رغــــــــم كــــــــل م
 علـــــــي ابتســـــــامة صـــــــغيرة قـــــــد ارتســـــــمت  عماقهـــــــا وأمـــــــن  تنهـــــــدتنـــــــا  شـــــــئ يفـــــــرض عليهـــــــا الســـــــعا ة ، فت

ألنهــــــــــا الضــــــــــيق ب شــــــــــعرت معلنــــــــــا وصــــــــــو  رســــــــــالة جديــــــــــدة ، قاطعهــــــــــا صــــــــــوت تاتفهــــــــــا  ، وجنتيهــــــــــا 
 حازم ، لكن سرعان ما تبد  الشعور حينما أ ركت أنها من الرسارل القديمة  ت كرت

 

  )بقالي ساعة بحاو  انام ومش عارف اعمل ايه  لوقتي(

أخبـــــــر  برنينـــــــه أنهـــــــا قـــــــد لكـــــــن  تاتفـــــــه ، و قـــــــرر أن ينـــــــام نهـــــــا ابتســـــــمت لرســـــــالته أنـــــــه شـــــــعر ابتســـــــم أل
اقــــــو   و اتوضــــــي و يــــــة اشــــــرب كوبايــــــة لــــــبن  اف (  ليقــــــرأ  انــــــتفض غيــــــر مصــــــدق ، بــــــت رســــــالته أجا

  ) ، سالمتك  بعدتا حتنام علي طو  اذكار النوم و

ــــــدتا  لمطــــــبخ لي ــــــد محاســــــن تنهــــــي مــــــا كــــــان عليهــــــا ل مت هــــــا قــــــام مــــــن ســــــرير   وتهللــــــت أســــــارير  عن
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  ية افو تكون طلب  :  ا ا ممكن كوباية لبن فدخل و فعله 

 نت من امتي بتشرب لبن أ : و عال االستغراب مالمحها و سألت 

ــــــــِت ناســــــــية  مازحهــــــــا و  ر   ــــــــي بيشــــــــرب إ: أن ــــــــت حــــــــازم الل ــــــــا بقي ــــــــا  ا ا ، خــــــــالج ان ــــــــي اتغيــــــــرت ي ن
 سنانه قبل ما ينام  بيغسل رجله و اللبن وبيسمع الكالم و

 تي تضحك :    مي  ندى طلعت شاطرة او  اللي قدرت تعمل كل     و ر ت 

ل كـــــــوب اللـــــــبن و ات ـــــــه عارـــــــدا لغرفتـــــــه ، فاســـــــتوقفته فريـــــــدة و ن ـــــــرت لـــــــه بضـــــــيق و تـــــــو يحمـــــــل  حمـــــــ
 كوب اللبن بيد  و سألت : برضو قريت الفاتحة و مشيت اللي في  ماغك 

ــــــــــي بيعرفــــــــــك  ــــــــــر الشــــــــــاطر الل ــــــــــي الم ب ــــــــــأتنيكي عل ــــــــــا ب ــــــــــدخلها ر  : أن ــــــــــل أن ي ــــــــــه و قب ات ــــــــــه لغرفت
ـــــــاج ـــــــه محت ـــــــك أن ـــــــ  أحـــــــب أقول ـــــــأو  ، ب ـــــــار  أو  ب ـــــــت كمـــــــان  االخب ـــــــا ري ـــــــه و ي ـــــــر مصـــــــا ر معلومات يغي

 تعرفيه إن ندى عندى فوق الشبهات 
ـــــــن تتراجـــــــع عـــــــن  ـــــــت شـــــــعور  بالســـــــعا ة يتالشـــــــي و شـــــــعر  أنهـــــــا ل ـــــــدة بتحـــــــد  ، ف عل ـــــــه فري ن ـــــــرت ل

 رفضها فحسب ، بل و ستب   قصار جهدتا لهدم االمر برمته إن أستطعت 

------------------------------------------- 

عـــــــــرف ال ت،  لتـــــــــر   ا ، ينتبهـــــــــا الشـــــــــعور بـــــــــال وف و يســـــــــارا  ا وينـــــــــيم وبهـــــــــا تكانـــــــــت ها  فـــــــــي شـــــــــقت 
ــــــوم جارهــــــا عمــــــا  و قــــــا  ) ــــــ كر ي ــــــة فيمــــــا تفعــــــل ، تت ــــــدى تــــــل تــــــي م طئ ــــــه ن ــــــ  عــــــاي  أفهــــــم لي ــــــا ب أن

( ، معقولــــــــة تـــــــي و ابنهــــــــا عـــــــاي ين ايــــــــه مـــــــن بنتــــــــي  ، بنتـــــــي ، ليــــــــه فريـــــــدة طلبــــــــت نـــــــدى مــــــــن الــــــــدار 
ـــــــا اللـــــــي حســـــــا  أنهـــــــا  ـــــــه ، الفلـــــــوس و أخـــــــدوتا ، أن الصـــــــدفة توصـــــــل لل ـــــــواز ، طـــــــب فريـــــــدة عـــــــاي ة اي
ــــــــت حســــــــان و فريــــــــدة  ــــــــه و تــــــــو بيحبهــــــــا و نبيــــــــل ميعــــــــرفش اســــــــم الصــــــــاو  ، يعــــــــرف بــــــــ  رفع بتحب
عـــــــــالم مـــــــــن أوراق القضـــــــــية و جـــــــــاي  نســـــــــي ، مـــــــــدام نـــــــــدى اســـــــــت ارت و الحـــــــــاج حامـــــــــد قـــــــــا  ابـــــــــن 

ـــــــالش أضـــــــيع ف ـــــــا حـــــــال  ، يبقـــــــي ب ـــــــالش أعمـــــــل مشـــــــاكل و كـــــــد  خـــــــالج ، ربن ـــــــا و ب ـــــــت أخوي رحـــــــة بن
  يستر 

 
**** 



 

 
 

218 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 يوم ال طوبة 
كالكيـــــــــت ثالـــــــــ  مـــــــــرة لكنهـــــــــا ليســـــــــت كســــــــــابقيها ، االجـــــــــواء فـــــــــرض عليهـــــــــا الهـــــــــدوء ألن ذكــــــــــر  
عمـــــــا  فرضــــــــت نفســــــــها علـــــــيهم ، كانــــــــت شــــــــريفة بـــــــالمطبخ تبكــــــــي حينمــــــــا اســـــــتوقفتها أحــــــــالم و تــــــــي 

 ت رج بالشربات قارلة : أنِت عاي ة الناس تقو  ايه ب  ، أنِت مش فرحانة عشان ندى 
ــــــــوم مســــــــحت وجنتيهــــــــا بيــــــــدتا و ر ت : غصــــــــب  عنــــــــي و اهلل ، كــــــــان نفســــــــي عمــــــــا  يكــــــــون حاضــــــــر ي

ز     ، يـــــــا حبيبـــــــي كـــــــان نفســـــــه يفـــــــرح بـــــــيهم ، كــــــــان نفســـــــي يكـــــــون موجـــــــو  يـــــــا أحـــــــالم ، أكيــــــــد و 
 تو موجو  كانت حتبقي الفرحة لها معني

وقــــــــع قلبهــــــــا بــــــــأخمص قــــــــدميها علــــــــي وقــــــــع الكلمــــــــة و أحســــــــت أنهــــــــا أضــــــــاعت وصــــــــية حملتهــــــــا و 
 بينا و أكيد فرحان عشانها نبيل سويا ثم ر ت بهدوء : تو حاس  

قالتهــــــــا و خرجـــــــــت مســـــــــرعة لغرفـــــــــة الصـــــــــالون التـــــــــي جلســــــــت فيهـــــــــا نـــــــــدى علـــــــــي أحـــــــــد  مقاعـــــــــد و 
حـــــــازم بالمقعـــــــد الم ـــــــاور لهـــــــا ، كانـــــــت تـــــــر  بعيناتـــــــا نفـــــــ  مقـــــــدار الســـــــعا ة التـــــــي كانـــــــت يومـــــــا مـــــــا 
تملكهـــــــا ، يـــــــوم جـــــــاورت رفعـــــــت نفـــــــ  المكـــــــان و كـــــــان قلبهـــــــا يـــــــرقص مـــــــن شـــــــدة الفرحـــــــة ، تعمـــــــدت 

 لعين حازم و التي كانت تطالع ندى ببالغ الشغف  لتتسأ  عندتا   أيحبها حقا ؟الن ر 
مـــــــاذا لـــــــو كـــــــان قـــــــد ورث ال ـــــــداع مـــــــن أبيـــــــه   أنهـــــــا ثـــــــروة رفعـــــــت الحقيقيـــــــة ، ن ـــــــرت لنبيـــــــل للح ـــــــة 

 فكرت فيها قو  الحقيقة حتي وجدت طارق يهم  إليها :  ال ميل سرحان في ايه 
 أن شعورتا بال وف كان أقو   ن رت له بشدة فتالشت كل أفكارتا إذ

عنـــــــــدتا خرجـــــــــت نيفـــــــــين تحمـــــــــل صـــــــــينية عليهـــــــــا أطبـــــــــاق الحلـــــــــو  ، فهتـــــــــف نبيـــــــــل فـــــــــيهم : تـــــــــي 
 الحاجات    للعرض فقط و ال ايه 

 ر ت نيفين و قد بدأت ِبه : ال يا عمو اتفضل  
ــــــــي جــــــــوار عصــــــــام و قالــــــــت و االبتســــــــامة علــــــــي  ــــــــي جلســــــــت إل ــــــــم ات هــــــــت لتعطــــــــي محاســــــــن و الت ث

 لي يا  ا ا شفاتيها : اتفض
 ثم إلي عصام : اتفضل 

ـــــــــي جوارتـــــــــا تمازحهـــــــــا و  ـــــــــد  عليهـــــــــا بـــــــــالغ ال  ـــــــــل و تـــــــــي تت ـــــــــه صـــــــــوب لـــــــــوجي لت لســـــــــها إل ب
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 تطعمها ، ابتسمت محاسن و تمست لعصام : شد حيلك بقيي ، أظن ملكش ح ة 
 خطف ن رة بات اتها و سأ  : ايه رأيك 

 ا تتوكل علي اهلل و تطلبها محاسن : ما شاء اهلل يا ابني ربنا ي علها من نصيبك ، م
 ن ر بات ه نيفين و ر  : استني ب  ذو الح ة يعد  

 استغر بت محاسن و ر ت : اشمعني 
 عصام مازحا : اصلها أكيد عشان ت تبرني حتطلعني الح  

 ضحكت و ر ت : تو أنت تطو  
 

ـــــــــو انشـــــــــقت االرض و ابتلعتهـــــــــا لكـــــــــي  ـــــــــي ل ـــــــــت تتمن ـــــــــي كان ـــــــــه الت ـــــــــ  ن رات ـــــــــدى و حـــــــــازم حي ـــــــــي ن إل
 تتفا تا ، ابتسم حازم لحمرة وجهها و  تم  : مبرو  

 ر ت بصعوبة : اهلل يبار  فيك 
ابتســـــــم نـــــــاظرا للدبلـــــــة التـــــــي حوطـــــــت يـــــــدتا و علـــــــق : أظـــــــن ن حـــــــت فـــــــي االختبـــــــار التـــــــاني و مامتـــــــك 

 بارات تانية يا فندملبستك الشبكة اتو ، في ا  اخت
 ضحكت و ر ت : الء خالج ، إن شاء اهلل مفيش 

 حازم : و لو في و ال يهمك
 ثم استطر  تامسا : أتم حاجة تكوني راضية عني 

رغمـــــــا عنهـــــــا ابتســـــــمت بشـــــــدة و  لـــــــم  تـــــــر  ، بـــــــل ن ـــــــرت حولهـــــــا خشـــــــية أن تكـــــــون ابتســـــــمتها قـــــــد 
ــــــــين ا ــــــــا   ب ــــــــو التفــــــــت إليهــــــــا أحــــــــد ، و عــــــــا ت أطــــــــراف الحــــــــدي  للتب ــــــــم ي ل ــــــــع ،  حــــــــدي  ل ل مي

مـــــــــن ن ـــــــــرات متبا لـــــــــة بـــــــــين الحـــــــــين و االخـــــــــر  بعضـــــــــها يحمـــــــــل الشـــــــــغف و االخـــــــــر بـــــــــين القلـــــــــق و 
 الترقب

ـــــــــرر أن يعكـــــــــر صـــــــــفو   ـــــــــه إال  أن أحـــــــــدتم ق ـــــــــا للنهايت ـــــــــوم تا ر ـــــــــن الممكـــــــــن أن يمضـــــــــي الي ، كـــــــــان م
 حينهما أرسل لندى رسالة جديدة و تي 

 أو  واحدة تغرق ()مبرو  عليكي الحوت يا ندى ب  وعد مني تكوني 
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**** 

ــــــن أ ــــــت تمــــــر كمثيلتهــــــا م ــــــة كان ــــــام ال طوب ــــــة أي ــــــدة ،   خطب ــــــاة جدي ــــــام يمنــــــي كــــــل مــــــنهم  نفســــــه بحي اي
ايـــــــام يرواضـــــــهم القلـــــــق تـــــــل بالفعـــــــل ســـــــيكفي مـــــــا بـــــــداخلهم مـــــــن حـــــــب  عنوانهـــــــا الحـــــــب والســـــــعا ة و

ــــــــاتهم و ــــــــات ســــــــتعيق حي ــــــــا  عقب ــــــــي ام تن مــــــــن  تقضــــــــي علــــــــي أحالمهــــــــم ، و مــــــــن اجــــــــل مواجهــــــــة االت
ال لشـــــــئ اال مـــــــن اجـــــــل ان تســـــــير  ، الرخـــــــو  تلـــــــك ، مواقـــــــف تمـــــــر بــــــين الشـــــــد  و تـــــــ   االيـــــــام وبــــــين 

 تر  : سالم عليكم ، ازيك يا حازم لتي ت رج من الدار   يدق تاتفها فتن ر و، السفينة 

 حازم : ازيك يا ندى ، خلصتي الحلقة بتاعتك 

 ندى : ايوة خالج انا طلعة  لوقتي 

 حازم : طب بصي يمينك كد  

 مفاجأة :  التفت فإذا به أمامها تاتفا 

ـــــــه بكـــــــل ضـــــــيق و تتفـــــــت اغلقـــــــت الهـــــــاتف  ـــــــم ن ـــــــرت ل ـــــــا حـــــــازم  ث ـــــــت ي ـــــــت برضـــــــو جي ـــــــي ،  : ان يعن
 واقع ، طب برضو مش حاركب العربية  م االمر اني قديبتحط

نـــــــك تروحـــــــي تركبـــــــي ميكروبـــــــاج ، يعنـــــــي يبقـــــــي أنـــــــا مـــــــش حابـــــــب أ ، ضـــــــيق : نـــــــدىبـــــــالغ الحـــــــازم بر  
 تروحي تركبي مواصالت  عندى عربيتي و

ــــــــدى ــــــــد زا ت حــــــــدتها  ن ــــــــا و و ق ــــــــا اتفقن ــــــــن االو  و  : احن ــــــــا كــــــــان واضــــــــح م ــــــــدام  كالمن ــــــــروض م المف
 خالج ، اتفقنا 

ــــــــد  ورا و ــــــــا ســــــــتي اقع ــــــــة كلهــــــــا كمــــــــان و حــــــــازم : طــــــــب ي ــــــــر  نفســــــــك  افتحــــــــي شــــــــبابيك العربي اعتب
 راكبة تاكسي 

 أنا مش باركب تاكسيات لوحد زفرت ندى ثم قالت : 

 طب اعتبريها استثناء و اعتبريه تاكسي و خالج  :ر  بهدوء 

 يا حازم انا حاركب معا  ب  استناني ثانية واحدة ، ندى : طب اوكي 

 و شـــــــريفة ابتســــــــم وأالتفتـــــــت لتعـــــــو  للــــــــدار مـــــــرة اخـــــــر  حينهــــــــا مـــــــن نفســــــــه ب روجـــــــة بـــــــدون نيفــــــــين 
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 زميالتان لها  و أماني قارق وخرجت ندى برفقتها الحاجة ، تو ين ر في الساعة 

ـــــــربهم حينمـــــــا رأتـــــــا حـــــــازم  تال مـــــــ ـــــــم يتفـــــــو  اقت ـــــــد األمـــــــامي تـــــــي فتحـــــــت ، بكلمـــــــة  و ل ـــــــاب المقع ب
ـــــك ااتفضـــــلي يـــــا ح : أشـــــار ألمـــــاني  و ـــــا علشـــــان رجل ـــــِت تن نـــــا حاقعـــــد ورا جنـــــب و أجـــــة اقعـــــد  أن

 فاطمة  شيماء و

 أماني  تو ين ر للحاجة ابتسم ببرو  و،  اره خفإ هحاولشعر بالغيظ يكا  يأكله رغم م

 يا ابني  حنتعبك: معلش  و التي قالت 

  نانورتو  أنتمجة    ا: ال ابدا يا ح كتم غي ه و ر  
: علــــــــي  ثــــــــم ســــــــأ   كأنــــــــه يعــــــــو  لل لــــــــف بالســــــــيارة  التفــــــــت لل لــــــــف ليرمــــــــق نــــــــدى بن ــــــــرة حــــــــا ة و 

 فين 

حاوصــــــــــفلك  عــــــــــين شــــــــــم  ، اطلــــــــــع وحلــــــــــوان و  : و تــــــــــي تحــــــــــاو  كــــــــــتم ابتســــــــــامتها نــــــــــدى ر ت 
 بال بط 

 طب ب  لما ين لوا يا ندى ، في نفسه : كمان  ه و قا  غي زا  

 فتحــــــــت أمــــــــاني البــــــــاب وبعــــــــد ســــــــاعة كــــــــان حــــــــازم يقــــــــف أمــــــــام المكــــــــان الــــــــ   أشــــــــار لــــــــه نــــــــدى ، 
 التفتت لتشكر حازم : تعبنا  يا ابني معلش 

 تو ال يفهم فن   مسرعا ليسألها : أنِت رايحة فين  لي جوارتا وإن ر لندى التي ن لت 

 :  اخلة الدار و تي تشير إلي مكان ما وقفوا  ندى ر ت 

 أنِت مش مروحة  ، :  ار ايه اشتعلت عصبية حازم و  ر  

 ساعات  3 قدامي نا عندى لسه حلقة تانية في الدار    وأنا مكنتش مروحة أندى : ال 

 : عاي  حاجة لتسأ  تي تحاو  كتمان ابتسامتها  ثم التفتت اليه وا ات هت بات ات

 : ال و تو ير  كل مالمح وجهه ينف ر  من  ظ الغيكا  

 

ـــــــم عـــــــا  لســـــــيارته و انطلـــــــق بهـــــــا ـــــــه  ث ـــــــاب الفـــــــيال و، بات ـــــــه من ل و ات ـــــــه لغرفـــــــة غلقـــــــه بقـــــــوة أ فـــــــتح ب
مكتبــــــــه ، و ركــــــــل بقدمــــــــه أحــــــــد مــــــــن فــــــــرط شــــــــعور  بــــــــالغيظ قــــــــ ف بكــــــــل مفاتحــــــــه فــــــــوق المكتــــــــب ، 
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ـــــــم عـــــــض عليهـــــــا ،   ـــــــي فمـــــــه ث ـــــــد  ف ـــــــد وضـــــــع ي ـــــــت  محاســـــــن المقاعـــــــد و ق ـــــــي طريكان لمطـــــــبخ قهـــــــا لف
ســـــــمعته يتمـــــــتم : ماشــــــــي يـــــــا نــــــــدى واهلل  ، اضــــــــطربت مـــــــن رؤيتـــــــه فات هــــــــت إليـــــــه و قــــــــد حـــــــين رأتـــــــه 

 ماشي 

 : مالك يا ابني في ايه  سألت من ع ة 

ن أيعـــــــو  ثـــــــم ن ــــــر للمحاســـــــن التـــــــي قـــــــررت  تـــــــو يــــــ تب و و، ي فـــــــر  ظــــــل ضــــــرب المكتـــــــب بيـــــــد   و
 تعيد السؤا   : مالك يا ابني 

:  ا ا تفتكـــــــر  نـــــــدى  تكلم فســـــــألها ن يـــــــأقـــــــرر اخيـــــــرا  بعصـــــــبية و لـــــــي كرســـــــيه جلـــــــ إتوجـــــــه حـــــــازم 
 وافقت عليا ليه 

 محاسن : اكيد علشان بتحبك يا ابني 

 حازم : تفتكر  يا  ا ا تي فعال بتحبني 

 محاسن : اما  ايه اللي ي ليها توافق 

 حازم : لوجي مثال 

 لوجي ، طب ما لوجي معاتا في الدار محاسن : 

 ليه بتتعامل معايا كد   كمل : طبأزفر  ثم 

 ايه اللي حصل ب   : محاسن
 سر  عليها ما فعلت ف لت تضحك فعلق : أنِت بتضحكي يا  ا ا ،    أنا مفقوع منها 

نـــــــت كنـــــــت أســـــــاعتها كـــــــد ، ن التعـــــــامالت فـــــــي ال طوبـــــــة  إتـــــــي مـــــــش قالتلـــــــك مـــــــن االو  محاســـــــن : 
ال انــــــــت كنــــــــت عاي تــــــــا  قــــــــولتلي    حتــــــــي اللــــــــي ات طبــــــــتلهم كانــــــــت جــــــــد معــــــــاتم ، و، و  مبســــــــوط 

 وضتك أز  نيرة اللي كانت بتي ي تقعد معا  في 

نــــــا مقــــــولتش كــــــد  بــــــ  خــــــايف يكــــــون فــــــي ســــــبب  تــــــو اللــــــي خالهــــــا توافــــــق علــــــي ، أحــــــازم : ال طبعــــــا 
ـــــــاب اســـــــبوعين و ـــــــب الكت ـــــــاقي علـــــــي كت ـــــــا ، مـــــــا تـــــــو مـــــــش معقـــــــو  يبقـــــــي ب ـــــــا  جوازن لســـــــه التعامـــــــل بين

 بالشكل    

ـــــــي انـــــــت اصـــــــبر ـــــــا ابن ـــــــر  و شـــــــوية و محاســـــــن : معلـــــــش ي تـــــــي قالتلـــــــك مـــــــن االو   متنســـــــاش انهـــــــا غي
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 نت وافقت أ و

 تنهد حازم ولم ير  ثم فكر قليال ثم قا  : ماشي يا  ا ا 

 

 

**** 
 

اهلل حــــــــرام  طــــــــب و، : أنــــــــِت بتهــــــــ ر  صــــــــح  حــــــــدقت بهــــــــا و لــــــــم تعــــــــرف بمــــــــا ت يبهــــــــا ثــــــــم تتفــــــــت 
 ال ايه  ب د حازم  ليه ال نة يا ندى أنِت بتكفريله ذنوبه و، عليكي 

 ح  بال نب أنا حبدأ أ: علي فكرة بالضيق و ر ت ندى شعرت 

أنــــــِت كــــــل    مــــــش حاســــــة بالــــــ نب ، تــــــو جــــــا  عشــــــان يوصــــــلك  : ببــــــالغ  تشــــــتها   نيفــــــينر ت 
حتــــــي لــــــو مــــــش عــــــاي ة تركبــــــي كــــــان بطريقــــــة ، بــــــد  مــــــا تركبــــــي مواصــــــالت تقــــــومي تعملــــــي فيــــــه كــــــد  

 تانية 

ــــــي اضــــــطرني و ــــــدى : تــــــو الل ــــــا نيفــــــين ا  ن ــــــر مــــــن مــــــرة يقــــــولي جــــــا  واهلل ي ــــــالش المــــــرة     كت ــــــه ب اقول
، روحــــــــت قلــــــــت للحاجــــــــة أمــــــــاني  أروح معــــــــا نــــــــه بيلــــــــو   راعــــــــي عشــــــــان إالقيتــــــــه قــــــــدامي حسســــــــني 

 شيماء ي وا معايا  فاطمة و و

ــــــين :  ــــــ ر  و مــــــا تــــــركبيش نيف ــــــدى اعت ــــــش ،  ماشــــــي يــــــا ن نــــــا عنــــــدى أفــــــي االخــــــر  يلــــــف يوصــــــلهم وم
 ليه ناسه ىفعال االفتر ،  ار عاي  حاجة 

 ليكون زعل و ال  حاجةحاكلمه  ،  : خالج ت ندى و ر ت ضحك

 جاية علي نفسك ليه ب  ،    لو ر  عليكي  نيفين : كتر خير  يا شي ة و

ــــــــة و ، لتتــــــــر  خرجــــــــت نيفــــــــين قالتهــــــــا و  ــــــــة تلــــــــو المحاول ال  نــــــــدى تحــــــــاو  االتصــــــــا  بحــــــــازم ، محاول
 فكانت  رسا  رسالة لعله ي يبإو  ها سأماملم يكن  منه ، و بعد عدة محاوالت جابة إ

ـــــــــر م ركـــــــــل و) ـــــــــداء غي ـــــــــي البحطـــــــــاء بعـــــــــد تبهطـــــــــل و وقعقعـــــــــت فـــــــــي البي ـــــــــدفقت ف ســـــــــرت بأركـــــــــان  ت
ـــــــه أن إتمـــــــت بكـــــــل القارطـــــــات بشـــــــنكل  العقـــــــي  مقرنصـــــــا و ـــــــك اي ـــــــدا طـــــــب اعمل ـــــــا اب ـــــــر  علي ـــــــت ت ن
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  ( باهلل عليك ر  -------تاني 

 ضحك حازم وتو ير  علي الهاتف : نعم عاي ة ايه 

 ندى : اخيرا ر يت 

 حازم : فارق معاكي او  

 ندى : طبعا فارق 

 ليه  اتصلتي حازم : طب أنِت كنتي 

 ن وقع منها حاجة في العربية قلت اسألك عليها إندى : ابدا اصل الحاجة أماني قالتلي 

ـــــــالرقم     طـــــــب اقفلـــــــي يـــــــا نـــــــدى و، بغـــــــيظ : ب ـــــــد أنـــــــِت متصـــــــلة علشـــــــان كـــــــد   تتـــــــف متتصـــــــليش ب
 تاني 

 نا متصلة عشان اكلم لوجيأ: طب خالج  و ر ت ت ضحك

 حازم : لوجي نايمة 

 نت زعالن مني أندى : طب يعني مفيش ح ة تانية طب امر  الي اهلل ، 

 حازم : فارق معاكي زعلي او  

 تما حيقلولك  ندى : طبعا حتي اسأ  البيداء و العقي  المقرنص و

ــــــــــب احســــــــــن  و ر   ضــــــــــحك ــــــــــي: ال خــــــــــالج الطي ــــــــــارات خلصــــــــــت  ، المشــــــــــكلة أن  افتكــــــــــرت االختب
 ، طلعتي مش سهلة  يا ندى

 أنا ،    أنا غلبان يا بيه ، اتم حاجة صافية لبن ندى : 

 ستي ، حليب يا قشطة حازم بابتسامة : خالج يا 
ــــــــديها  ــــــــا ي ــــــــي ســــــــريرتا واضــــــــعة كليت ــــــــالغ ســــــــعا تها و تمــــــــد ت عل ــــــــد شــــــــعرت بب ــــــــت الهــــــــاتف و ق أغلق

ـــــــة ،  ـــــــت بســـــــقف الغرف ـــــــد حلق لت ـــــــد صـــــــوت الرســـــــارل فت نهـــــــا مـــــــن حـــــــازم ، تمـــــــد أســـــــفل رأســـــــها و ق
 يديها لهاتفها مبتسمة فإذا بالرقم ذاته و قد أرسل رسالة جديدة و  تي 

 ) بصراحة  اللي عملتيه انهار ة في حازم كان في ال ون ............ شابو (
كــــــــان مت هــــــــا للنــــــــوم عنــــــــدما عــــــــاو ت االتصــــــــا  ، اســــــــتغرب حــــــــازم و ر  مــــــــداعبا : ايــــــــه الحكايــــــــة ، 
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 أنا مش واخد ع الرضا    كله 
 ر ت ببالغ ضيقها : حازم أنا عاوز  في موضوع مهم 

 شعر بالقلق و  أجابها : خير  يا ندى 
 ندى : مش حينفع في التليفون ، ممكن تي ي بكرة 

 : حاضر ، بكرة إن شاء اهلل حاكون عند  ر  حازم و قد زا  قلقه 
 

**** 
 مساء اليوم التالي 

ــــــِت مــــــش عــــــاي يني أوصــــــلك  ــــــو أن ــــــا نــــــدى ، ل ــــــا  :  اســــــمعي ي ــــــا و ق ــــــا ســــــمع منه ــــــي إثــــــر م ــــــتفض عل ان
 ماشي ، ممكن أخلي إبراتيم يوصلك ، لكن خروج لوحد  خالج 

 الرسايل  وقفت قبالته و قالت :  أنا مبقتش  فاتمة حاجة ، أنت تعرف مين بيبعت
 حازم : تقريبا ، ب  مش عاي   تقلقي ، أنا حاتصرف 

 ر ت بقلق : أنا مش عاي ة أندم أني قولتلك ، أنا قولتلك عشان مليش غير 
ابتســـــــــم لهـــــــــا و ر  :  متتصـــــــــوريش فرحتـــــــــي قـــــــــد ايــــــــــه ،  بتصـــــــــرفك    ، أنـــــــــا عـــــــــاي   تعرفـــــــــي أنــــــــــك 

 مسئولة مني ب د ،و أ  حد يضايقك الزم تقوليلي ، اتفقنا 
 دى : اتقفنا ب  قولي حتعمل ايهن

 حازم : مت افيش يا ندى ، مت افيش
 

**** 
أمامـــــــه حـــــــازم  فـــــــتح تشـــــــام البـــــــاب لي ـــــــد، حاســـــــوبه حـــــــين  ق جـــــــرس البـــــــاب  أمـــــــامكـــــــان  ي لـــــــ    

ــــــف ســــــاخرا  ــــــا  فهت ــــــك ي ــــــة أ: شــــــيخ حــــــازم فــــــي بيتــــــي اتــــــال بي ــــــارة غريب خ حــــــازم ، مــــــش شــــــايف انهــــــا زي
 شوية لواحد فاسق زيي 
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 : ازيك يا تشام حازم ثم أغلق الباب خلفه و قا   خل 

ع ال طوبــــــة مــــــع أنــــــك  ازيــــــك أنــــــت يــــــا حــــــازم ، مبــــــرو  : و تــــــو اليــــــ ا  علــــــي ســــــ ريته تشــــــام ر  
معــــــ متنيش بـــــــ  ملحوقــــــة فـــــــي الفــــــرح أنـــــــا أكيـــــــد جــــــا  ، و اتـــــــو أشــــــوف مـــــــي  نــــــدى فـــــــي الفســـــــتان 

  االبيض
ـــــــه اســـــــتطر  :  ـــــــالي كـــــــد  لمـــــــا االقـــــــي واحـــــــدة  رمقـــــــه حـــــــازم بغـــــــيظ لكن زيهـــــــا ، تطرقعلـــــــي لمـــــــا اروح عقب

  اوصلها و اتكب 

ــــــــه و تــــــــو يســــــــأ  ذارعــــــــه بقــــــــوة ل ــــــــ ب  قالهــــــــا ثــــــــم ضــــــــحك بشــــــــدة ، ممــــــــا  فــــــــع حــــــــازم  متشــــــــبثا ب
 تات من االخر  و قو   أنت عاي  ايه: متوعدا 

أنــــــــــت عــــــــــايش الــــــــــدور أو  ، طــــــــــو  عمــــــــــر  ممثــــــــــل : بابتســــــــــامة ســــــــــاخرة  أبعـــــــــد تشــــــــــام يــــــــــد  و ر  
ـــــــر شـــــــاط ـــــــب    كتي ـــــــ   ، حتفضـــــــل تلعـــــــب  ور الشـــــــيخ التاي ـــــــك و خب ـــــــي حـــــــد ع ن ـــــــش عل ر ، لكـــــــن م

 ، أنا مش ندى و عيلتها و ال  ا ا محاسن ، أنا أكتر واحد فاتمك يا حوت و ال نسيت 

منســـــــيتش ، ال ـــــــاتر  : ال  ابتســـــــم حـــــــازم و تركـــــــه ثـــــــم ات ـــــــه لل لـــــــوس وضـــــــعا قـــــــدم فـــــــوق قـــــــدم ثـــــــم ر  
ر  ، و أنــــــــا لــــــــو فكرتــــــــك حازعلــــــــك و أنــــــــت عــــــــارف لــــــــو إن أنــــــــت اللــــــــي نســــــــيت و أنــــــــي الزم أفكــــــــ

 حازم الحوت قرر ي عل حد بيعمل ايه 

ايـــــــوة بقـــــــي ، تـــــــو    حـــــــازم اللـــــــي أنـــــــا عارفـــــــه ، حـــــــازم اللـــــــي : لـــــــي ل  قابلتـــــــه و تتـــــــف تشـــــــام ات ـــــــه 
لمـــــــــا ميعـــــــــرفش يطـــــــــو  واحـــــــــدة ، بيشـــــــــوف كـــــــــل الســـــــــكك لحـــــــــد مـــــــــا يطولهـــــــــا ، و    اللـــــــــي قولتـــــــــوا 

 عا مصدقتنيش لندى يوم ما خرجت وراتا لكن طب
أعتـــــــد  حـــــــازم و إنـــــــ   قدمـــــــه ثـــــــم أســـــــند مرفقـــــــه عليهـــــــا و قـــــــد ن ـــــــر  لهشـــــــام بحـــــــدة و ر  : و عمرتـــــــا 
ــــــــدى و  ــــــــريح نفســــــــك و تســــــــيبك بقــــــــي مــــــــن موضــــــــوع ن ــــــــت ت ــــــــا ري ــــــــت ، في مــــــــا حتصــــــــدقك مهمــــــــا قول

 تعالي نتكلم ) مان تو مان ( 



 

 
 

227 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

ــــــــه الثقــــــــة    كلهــــــــا تشــــــــام بابتســــــــامة ســــــــاخرة :  ر   ــــــــت عرفــــــــت تأكــــــــل الحــــــــاج     اي ، طبعــــــــا مــــــــا أن
 حامد في االعتكاف و راجل صدقك و قا  أنك ز  الفل 

ــــــــه و ات ــــــــه لهشــــــــام و قــــــــد أمســــــــك ب ــــــــانبي مقعــــــــد  و أكمــــــــل :  ــــــــم  قــــــــام مــــــــن مكان ابتســــــــم حــــــــازم ث
 ال اتر  مكنش المفروض استهون بيك يا اتش 

 ر  تشام بحدة : تلمي   يا حوت  

ــــــــد   ــــــــا تشــــــــام  و ر   حــــــــازمأعت ــــــــا : طــــــــب اســــــــمع بقــــــــي ي ــــــــل م ــــــــب ، قب ــــــــا تليمــــــــ   الن ي ، اســــــــمع ي
 بكام شغلة علي رأ  جولي فكر  أحب تالعب أستاذ  أ

 عقد ذراعه أمام صدر  و ن ر لهشام بتحد  و تابع : فاكر منة الدريني 
الصـــــــــور و الفيـــــــــديوتات اللـــــــــي ت ـــــــــص  وقـــــــــف تشـــــــــام و قـــــــــد انـــــــــ ع  و قبـــــــــل أ  ر  قـــــــــا  حـــــــــازم : 

ن عـــــم منــــــة نفســـــه يعـــــرف مــــــين اللـــــي عمـــــل كــــــد  فـــــي بنـــــت اخــــــو إنــــــت عـــــارف أ و، منـــــة لســـــه عنـــــدى 
 نت مش باقي علي عمر  أ اتر لكان سبب في انتحارتا ، ا، مين  

تــــــو  اكمــــــل و، وقــــــف حــــــازم قبالتــــــه ثــــــم لــــــم يعقــــــب بكلمــــــة ، قــــــد صــــــدمه مــــــا ســــــمع  تشــــــام وصــــــمت 
، علــــــــي فكــــــــرة لســــــــه عنــــــــدى ، فــــــــاكر الشــــــــيكات اللــــــــي كانــــــــت بــــــــدون رصــــــــيد  طــــــــب:   هيــــــــدور حولــــــــ

اللـــــــــي مضـــــــــيته يـــــــــوم مـــــــــا  فعتلـــــــــك فلـــــــــوس القمـــــــــار  ، يومهـــــــــا البـــــــــو   وصـــــــــل االمانـــــــــة طـــــــــب فـــــــــاكر 
جــــــار ي  بتــــــوع البــــــار اتلمــــــوا عليــــــك عشــــــان يضــــــربو  علقــــــة مــــــوت لــــــوال أنــــــي ن ــــــدتك مــــــن إيــــــدتم ، 

 النيابة  يروحلعلمك كل    ممكن 

 ابتلع تشام ريقه و ر  : االستاذ حيفضل استاذ برضو
م يـــــــد  علـــــــي كتفـــــــه و ر  بابتســـــــامة بـــــــار ة : شـــــــوفت بقـــــــي ، لعلمـــــــك لســـــــة فاضـــــــل حاجـــــــة وضـــــــع حـــــــاز 

، فــــــــون صــــــــغير عــــــــن شــــــــقة المعــــــــا   و اللــــــــي بيحصــــــــل فيهــــــــا كفيــــــــل يو يــــــــك فــــــــي  اتيــــــــة ، و    ألن 
 عقد الشقة باسمك 



 

 
 

228 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

ـــــه قـــــارال : ـــــد  علـــــي جبهت ـــــا حـــــازم يـــــا صـــــاو   ثـــــم وضـــــع ي ـــــه تـــــاني ي ـــــاني يـــــا حـــــازم يـــــا صـــــاو  ، اي ، ايـــــه ت
 و  كفاية عليك كد  اممم أنا  باق

 باعت ر يا حازم بيه كفاية ،   أكيد : ببالغ الشعور بالغل ر  تشام 
تشـــــــــيل نـــــــــدى مـــــــــن  ماغـــــــــك و ملكـــــــــش  عـــــــــوة بفريـــــــــدة تـــــــــانم ، و ال  كـــــــــوي  او  ، يبقـــــــــيحـــــــــازم :  

ــــــــا ،  ــــــــك عليــــــــا أنســــــــا  و أنســــــــي أ  حاجــــــــة ت صــــــــك معاي ــــــــا   dealاشــــــــوف وشــــــــك تــــــــاني ، و لي ي
 اتش 

 يا حازم   dealر  تشام ببالغ يأسه : 

ـــــــا  لي ـــــــرج ثـــــــم رجـــــــع  حـــــــازم  التفـــــــت ن نـــــــدى إ: علـــــــي فكـــــــرة مصـــــــدر معلوماتـــــــك اللـــــــي قالـــــــك و ق
ــــــت  ــــــي مت ــــــوزة كان ــــــروا وعرف ــــــي غي ــــــي شــــــرف حــــــد  ابق ــــــم عل ــــــ ات تكل ــــــالش انــــــت بال ــــــا وأ ، ب نــــــت أ ن

ن كنـــــــــت ناســـــــــي إ و، نـــــــــي لمـــــــــا ات ـــــــــوزت االنســـــــــة نيـــــــــرة مكنـــــــــتش ســـــــــاعتها االنســـــــــة نيـــــــــرة إعـــــــــارفين 
 فكر  أ

الــــــو اع بقــــــي يــــــا اتــــــش النــــــي مــــــش نــــــاو  أشــــــوف وشــــــك : قــــــارال  ن ينهــــــي كالمــــــهأقــــــرر  تنهــــــد حــــــازم و
 تاني ، سالم 

قالهــــــــا و صــــــــفع البــــــــاب خلفــــــــه ، فضــــــــرب تشــــــــام يــــــــد  بالبــــــــاب تاتفــــــــا : فعــــــــال  يــــــــا حــــــــازم الــــــــو اع و 
 لالبد 
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 يوم كتب الكتاب 

تشـــــــــام ســـــــــحب كرســـــــــي لـــــــــي ل  ب ـــــــــوارتم  اقتـــــــــرب خطـــــــــوات بات ـــــــــه الثنـــــــــاري ال ـــــــــال  أشـــــــــرف و
 عندتا التفت كليهما ليسلموا عليه 

 نت جيت أتشام : حوت 

 هلل علي السالمة  أشرف : حازم الحوت حمد

 حازم : اهلل يسلمكم 

 تشام : جيت امتي من فرنسا جلسوا جميعا حو  المنضدة التي جمعتهم و سأ  

 حازم : لسة جا  الصبح 

 ي أشرف : اما  نيرة مقلتش يعن

 حازم : ماتي مكنتش عارفة 

 أشرف : و القطعة االجنبي عاملة ايه 

 ر  حازم بصوت خافت : جولي ، كويسة 

 تشام : مش ناو  ت بها مصر  في ال باثة 

 حازم : انسي 

 تشام : مت فش مش حاقو  لنيرة 

 ر  حازم بتكبر : و انت فاكرني ب اف منها وال ايه 

 من حد فتو ر  تشام بضيق : تو انت عمر  خ

 بصوا كد  علي الحته اللوز     قرر أشرف التهدرة تاتفا  : ما خالج يا جماعة بقي و

 ن ر تشام بات ا  من أشار عليها و سأ  : مين    

 أشرف : منة 

 أطلق حازم صافرة عالية و ر   :  واااااااااااااااو ،    المنت  المحلي اتقدم او  

 تشام : و أنت عاي  ايه من المحلي 
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 شرف : تو    بيرحم  ولي و ال محلي ، يا عم الحوت الرحمة حلوة أ

 حازم : ايه يا عم منك له ، تو االقر كد  عيني عينك 

 تشام : مش قر يا حازم ب  ارحم شوية أنت معا  رجالة علي االرض يا أخي 

ها منـــــــة ر  بغــــــرور  المعتــــــا   : و أنــــــا اعملكــــــم ايــــــه مــــــا تمــــــا اللــــــي بي ــــــروا ورايــــــا ، المهــــــم اللــــــي اســــــم
    سكتها ايه و في النا   من امتي 

 ناويين تدخلوتا الموسوعة  أنتمأشرف : 

 حازم : و ليه ال 

 بدأ تشام يمعن فيها الن ر و تو يقو   : ماشي 

 أشرف : وش كد  طب ناويين علي ايه 

 حازم : شقة المعا   طبعا 

 ر  تشام بتحد  : بعد قد ايه 

 ر كوي  أمعن حازم الن ر فيها و ر   : شه

 تشام : خاليهم اتنين 

 ضحك حازم ساخرا و ر   :    أنا مرضيتش اقو  اسبوع 

 تشام : ماشي يا عم الحوت اخلص علي كام 

 ازاي   5حازم : 

 أشرف : الرتان علي ازاي  و ال فلوس 

ازايــــــــ   ويســـــــكي ، بــــــــ  أنـــــــا مــــــــش نــــــــاو  ا خـــــــل المنافســــــــة    خاليهـــــــا بينــــــــك و بــــــــين  5حـــــــازم : ال 
 أشرف 

 طب حنقو  لعصام  أشرف :

 حازم : قوله ، تو فين من الصبح م اش انهار   

تشـــــــــام : ال انـــــــــا شـــــــــفته و بعـــــــــدين مفتـــــــــاح شـــــــــقة المعـــــــــا   معـــــــــا  ، تـــــــــو اللـــــــــي كـــــــــان عليـــــــــه الـــــــــدور 
 االسبوع    
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 قام حازم من مكانه مقررا االنصراف و قا   : أنا حاشوفه  و أنا خارج 

ــــــــي ســــــــيبتهالك و قبــــــــل تــــــــركهم بدقيقــــــــة التفــــــــت  لهشــــــــام التفافــــــــة أخ ــــــــه : ا ين ــــــــي أذن يــــــــرة و تمــــــــ  ف
 اتو وريني بقي حتعمل ليه و حتعرف تأخد مني االزاي  و ال ال 

 زا  تحد  تشام و ر  : حتشوف يا حازم 

تـــــــو يـــــــدخن ســـــــي ارته ال امســـــــة واليـــــــ ا  يتـــــــ كر ذلـــــــك اليـــــــوم الـــــــ   راتـــــــن فيـــــــه حـــــــازم  زفـــــــر بقـــــــوة و
مــــــن زيــــــارة شــــــقة  هانصــــــيب و نالــــــت جــــــل االيقــــــاع بهــــــا حتــــــي صــــــدقته أكــــــل محاوالتــــــه مــــــن   علــــــي منــــــة و

تمثـــــــل  ســـــــك بـــــــر  وفتـــــــو يقـــــــو  فـــــــي نفســـــــه : بعـــــــد كـــــــل    عـــــــاي  تعمـــــــل ن كثـــــــر وأالمعـــــــا   ، زفـــــــر 
نــــــــا اللـــــــي حـــــــافكر  مـــــــش بعــــــــد  أنـــــــت اللـــــــي ناســـــــي فأذا إ احنـــــــا حســـــــابنا تقــــــــل او  و ،نضـــــــيف  ور ال

ال كأنـــــــــك كنـــــــــت  مبســـــــــوط وتعـــــــــيش  تت ـــــــــوز واحـــــــــدة محترمـــــــــة وعـــــــــاي  كمـــــــــان  كـــــــــل اللـــــــــي عملتـــــــــه 
: ايــــــه يــــــا اتــــــش ،  ســــــارال  كثــــــر حتــــــي ســــــمع صــــــوت مــــــن خلفــــــه يقــــــاطع شــــــرو  أبتعمــــــل حاجــــــة ، زفــــــر 

 مش علي بعضك  ايه حكايتك بقالك كام شهر 

 تشام وتو ي فر  خانه بغل : مفيش 

 : حتروح كتب كتاب حازم إلي جوار  و سأ   أشرفجل  

 تشام : تو قالك 

 نه بقاله مدة مستند  معانا إف نت عار أأشرف : ال طبعا ما 

  عند تاب عقبا  يوة من ساعة ما : اساخرا تشام  ر  

ــــــــت: و ر  أشــــــــرف ضــــــــحك  ــــــــا عــــــــم أن ــــــــين ي ــــــــاب م ــــــــة علشــــــــان يت ــــــــوز ،    مصــــــــدق  ت شــــــــكلها  لعب
 يا ابني ،    لو إبلي  تاب حازم مش حيعملها حازم الحوت    ندى ، اللي اسمها 

ـــــــر تشـــــــام  ـــــــ كر مزف ـــــــوم خـــــــرج خلفهـــــــا ،    ات ـــــــدى ي ـــــــه لن ـــــــة كلمات ـــــــا  الحقيق ـــــــة ال تـــــــدر  ق و لكنهـــــــا مغيب
ـــــــن وضـــــــعت نفســـــــها ،   ـــــــي االن أي ـــــــن نصـــــــيب حـــــــازم الصـــــــاو  ألإل ـــــــأثير  كـــــــل شـــــــئ  ارمـــــــا م ن المـــــــا  ت

 ثمن يوما ال دفعتس الكنه قو  ، تي االن تريد  وأ

ــــــــا أشــــــــرف ضــــــــربه  ــــــــه تاتف ــــــــي كتف ــــــــين ، : عل ــــــــت روحــــــــت ف ــــــــش طبيعــــــــي أال    أن ــــــــت م ــــــــا ، ن ــــــــك ي مال
 تشام
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 نت عاي  حاجة أ:  قام تشام من مكانه  ون ر  

 نت اصال قرفتني أ: ال يا عم غور ببالغ ضيقه أشرف ر  

 

**** 
 

أتكـــــــــئ علـــــــــي التســـــــــريحة لين ـــــــــر لنفســـــــــه بعـــــــــدما أنتهـــــــــي مـــــــــن ارتـــــــــداء بدلتـــــــــه ، اتســـــــــعت ابتســـــــــامته و 
حــــــــــازم لكنــــــــــه ال يعــــــــــرف أتــــــــــي ابتســــــــــامة حــــــــــازم الصــــــــــاو  لســــــــــعا ته ببدايــــــــــة جديــــــــــدة ، أم ابتســــــــــامة 

ـــــــد  مـــــــن المصـــــــحف و حـــــــين لمســـــــه  الحـــــــوت ألنـــــــه زفـــــــر  كعا تـــــــه بمـــــــا أرا  ، تنهـــــــد بقـــــــوة و قـــــــرب ي
قـــــــا  فـــــــي نفســـــــه : مفـــــــيش حـــــــد مصـــــــدق إن حـــــــازم الحـــــــوت ممكـــــــن ي ـــــــي عليـــــــه يـــــــوم و يتـــــــوب ، أنـــــــا 

 نفسي مش مصدق ، و يا عالم لو ندى عرفت الحقيقة حتصدق و الء 
أنـــــــي كنـــــــت مت ـــــــوز جوليـــــــا و نيـــــــرة و  زفـــــــر ثـــــــم أكمـــــــل و قـــــــد ن ـــــــر لنفســـــــه بـــــــالمر ة :  تـــــــي فـــــــاكرة

ــــــــا  و  كــــــــانوا نقطــــــــة فــــــــي بحــــــــر الحــــــــوت  ــــــــرة و جولي ــــــــو عرفــــــــت إن ني ــــــــر  ل ــــــــا ت ــــــــ  ، ي طلقــــــــتهم و ب
حتعمــــــــل ايــــــــه ، لــــــــو عرفــــــــت إن جوليــــــــا كانــــــــت عالقــــــــة فــــــــي الحــــــــرام و بــــــــ   حتشــــــــوفني ازا  ، يــــــــا 

 تر  حي ي يوم ازتق من ندى و لو جيه اليوم    ، يا تر  أنا حاعمل في ندى ايه ؟؟؟
 
تــــــــي فكانــــــــت تن ــــــــر ن ــــــــرة أخيــــــــرة للمــــــــر ة و االبتســــــــامة تشــــــــع مــــــــن وجنتيهــــــــا ، اليــــــــوم ســــــــيكلل مــــــــا أ

شــــــــعورتا بالســــــــعا ة و ســــــــت اور يــــــــدتا يــــــــدا  لالبــــــــد ، تتفــــــــت فيهــــــــا نيفــــــــين قارلــــــــة ، حــــــــازم و عصــــــــام 
 وصلوا تحت 

ــــــــت ،  ــــــــت حقيبتهــــــــا و ن ل ــــــــم حمل ــــــــور   و ح ابهــــــــا ث ــــــــم ن ــــــــرت ســــــــريعا لفســــــــتانها ال ــــــــي تنهــــــــدت ث ف
 نيفين ولوجي في ال لف بينما ندى في األمام  ا ا محاسن وسيارة حازم ركبت  

فـــــــــي ســـــــــيارة عصـــــــــام ركـــــــــب طـــــــــارق فـــــــــي األمـــــــــام بينمـــــــــا شـــــــــريفة وأحـــــــــالم فـــــــــي ال لـــــــــف ، انطلقـــــــــت 
ـــــــــق  وبأحـــــــــد  المســـــــــاجد ، الســـــــــيارات بات ـــــــــه قاعـــــــــة المناســـــــــبات  ـــــــــي الطري ـــــــــرر ف ضـــــــــفاء إعصـــــــــام ق

بق حـــــــازم تـــــــارة وفـــــــي يســـــــبق تـــــــارة ثـــــــم يســـــــ، لـــــــي طريـــــــق القاعـــــــة إن يســـــــابق حـــــــازم أحـــــــاو  فالمـــــــرح 
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 ال لف  ا ا محاسن تتمتم : استر يا رب من حازم وعصام 

: تـــــــو اللـــــــي  فعـــــــل عصـــــــام و علـــــــق علـــــــي ممـــــــا كـــــــان يأ زمـــــــور الســـــــيارة  غطضـــــــضـــــــحك حـــــــازم و تـــــــو 
 ابتد  يا  ا ا 

ــــــــرا وصــــــــلت الســــــــياراتان  ــــــــت اخي ــــــــا  ، ن ل ــــــــان كالمهــــــــم لعصــــــــام وحــــــــازم : احن محاســــــــن وشــــــــريفة موجهت
  منا نشف حرام عليكم 

 اتأخرتوا كد  ليه أنتم : و سأ  نبيل ال   كان ينت رتم  خرج

 : مفيش كانوا عاملين ي روا ورا بعض بالعربيات و تي تن ر لعصام و حازم شريفة ر ت 

 : ايه يا عمي مش يال بقي  كالمه لنبيل   حازموجه 

 نبيل : ماشي يا ابني اتفضل 

ـــــــن توجهـــــــوا إ ـــــــي  اخـــــــل القاعـــــــة المعـــــــدة  اخـــــــل المســـــــ د م ـــــــدى جـــــــل  أل ـــــــاب ، جلســـــــت ن ـــــــب الكت كت
منضــــــــدة يتوســــــــطها  يتــــــــابعون   بعيــــــــدا بعــــــــض الشــــــــئ لكــــــــي تشــــــــاتد وحولهــــــــا كــــــــل البنــــــــات والســــــــيدات

ال مـــــــن صـــــــوت المـــــــأذون والكـــــــل إســـــــا  الصـــــــمت ، المـــــــأذون علـــــــي يمينـــــــه نبيـــــــل وعلـــــــي يســـــــار  حـــــــازم 
ـــــــابع ـــــــد  و،  يت ـــــــد  و مـــــــد حـــــــازم ي ـــــــل ي ـــــــد نبي ـــــــد م ـــــــه يغطهـــــــا ذا  المن ـــــــدأ المـــــــأذون كلمات ـــــــيض ليب ل االب

محفوظـــــــة والمعتـــــــا ة  : قـــــــو  ورايـــــــا يـــــــا اســـــــتاذ نبيـــــــل ، زوجتـــــــك مـــــــوكلتي االنســـــــة نـــــــدى عمـــــــا  عبـــــــد ال
ســــــــنة رســــــــوله وعلـــــــــي مــــــــ تب األمــــــــام ابـــــــــي  الــــــــدايم الســــــــنهور  البكـــــــــر الرشــــــــيد علــــــــي كتـــــــــاب اهلل و

 حنيفة النعمان وعلي الصداق المسمي بيننا 

ــــــي حــــــازم ،  ــــــا اســــــتاذ حــــــازم قــــــو  وأ وثــــــم إل ــــــت ي ــــــا و ن ــــــا حــــــازم رفعــــــت أ راي حســــــان الصــــــاو  قبلــــــت ن
ــــــــاب اهلل وســــــــنة رســــــــوله  ــــــــي كت ــــــــدايم البكــــــــر الرشــــــــيد عل ــــــــد ال ــــــــدى عمــــــــا  عب ــــــــك االنســــــــة ن زواج موكلت

 وعلي الصداق المسمي بيننا 

لكنــــــه قــــــا  فـــــــي نفســــــه : اكيــــــد تشـــــــابه ، ذن نبيــــــل أوقــــــع اســــــم رفعــــــت حســـــــان للوتلــــــة االولــــــي علـــــــي 
 في االسماء 

ـــــــة  ـــــــدأت االجـــــــراءات الكتابي ـــــــل نلتحـــــــين لح ـــــــة إب ـــــــي مضـــــــاء نبي ـــــــل االمضـــــــاء ن ـــــــرة ســـــــريعة عل  ـــــــر قب
 اسم االب واسم االم ال   ي ص حازم 
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 اسم االب : رفعت حسان عبد الحميد الصاو  

 اسم االم : فريدة نور الدين عالم 

فـــــــي نفســـــــه : رفعـــــــت  ليشـــــــعر و كـــــــأن زلـــــــ ا  اجتاحـــــــه و تـــــــو ال يـــــــدر  كيـــــــف ســـــــبيل ال ـــــــروج متمتمـــــــا
 ، مستحيل فريدة عالم  حسان و

تـــــــو  قاطعـــــــه صـــــــوت حـــــــازم ون ـــــــر ألحـــــــالم و التـــــــي فهمـــــــت حينهـــــــا مـــــــا الـــــــ   كانـــــــت تعنيـــــــه ن رتـــــــه ، 
 مضاتك يا عمي إيعطيه القلم : 

قلق اشـــــــــعرتها بـــــــــال و نـــــــــدىرفـــــــــع نبيـــــــــل وجهـــــــــه يتفـــــــــرس مالمـــــــــح حـــــــــازم وقعـــــــــت ن راتـــــــــه فـــــــــي قلـــــــــب 
 نيفين التي كانت تشاتد : في ايه يا نيفين  فسألت 

 مو نبيل ماله : مش عارفة عو ر ت نيفين استغربت 

 مضاتك يا عمي إ: و قد شعر بالقلق عا  حازم ال ملة مرة اخر  أ

ـــــــر مصـــــــدق ، تنهـــــــد نبيـــــــل  فـــــــي تـــــــ ا  ته وضـــــــعأحـــــــالم قـــــــد ن أن ـــــــر لحـــــــازم ثـــــــم ن ـــــــر البنـــــــة اخيـــــــه غي
ـــــــــف  ـــــــــدأت كلمـــــــــات عمـــــــــا  تناســـــــــب علـــــــــي ذاكرتـــــــــه ، الموق مضـــــــــارة إمســـــــــك بـــــــــالقلم لت ـــــــــرج فأ ، ب

 بايد  مرتعشة 

ـــــــــا  : أ ـــــــــدتا ســـــــــحب  عصـــــــــام و، اســـــــــتاذ الشـــــــــهو  ت مضـــــــــزفـــــــــر المـــــــــأذون و ق الحـــــــــاج حامـــــــــد و عن
،  إال أن حــــــــازم قــــــــد وقــــــــع ل بســــــــرعة ووضــــــــعه فــــــــي جيبــــــــه وســـــــط ضــــــــحك الحاضــــــــرين يعصـــــــام المنــــــــد

ــــــم يدركــــــه ــــــه شــــــيئا ربمــــــا تــــــو نفســــــه ل ــــــه أ ر  عن ــــــل لــــــه ، و شــــــعر كأن ــــــي نفســــــه ن ــــــرات نبي انتهــــــت  ، ف
ـــــــدى إاالجـــــــراءات  ـــــــي االنســـــــة ن ـــــــيعلن بعـــــــدتا المـــــــأذون ل حـــــــازم رفعـــــــت الصـــــــاو  أن لتضـــــــع إمضـــــــارها ل

عــــــــال صــــــــوت الحاضــــــــرين بالمســــــــ د ) بــــــــار  اهلل لكمــــــــا ، نــــــــدى عمــــــــا  عبــــــــد الــــــــدايم زوج و زوجــــــــة  و
  ( وبار  عليكما وجمع بينكما في خير وعلي خير ان شاء اهلل

 
كانـــــــت معلقـــــــة بنـــــــدى ، فرحتهـــــــا حـــــــازم  الحاضـــــــرين بات ـــــــا  العروســـــــين لتهنئـــــــتهم ، بينمـــــــا عـــــــين تقـــــــدم 

يبتســــــــم ، و ي شــــــــي فــــــــي نفســــــــه مــــــــن نفســــــــه أوال ، يحــــــــاو  نســــــــيان مــــــــا  الصــــــــا قة فرضــــــــت عليــــــــه أن 
 كان عليه م كرا نفسه أن الغدر لم يكن يوما شمة رجل .
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: عنــــــــدما حانــــــــت لــــــــه فرصــــــــة تقــــــــدم نحوتــــــــا و قــــــــد مــــــــد يــــــــد  للمصــــــــافحة ، فقــــــــررت المــــــــ اح قارلــــــــة 
 اسفة مش باسلم بااليد 

 أنا استثناء: فأمسك بكلتا يديها و وضعهم بين يد  و ر  

 د و قالها مبتسم ثم تم  : مبرو تنه
 ر ت و  قد كسي الحياء وجنتيها : اهلل يبار  فيك

بع الم رقــــــــة    ، بــــــــال ارفعــــــــولي صــــــــوابعكم كــــــــد  واصــــــــورة بالصــــــــة : عــــــــاي   تاتفــــــــة قــــــــاطعتهم نيفــــــــين 
 في وش الكاميرا 

ت ــــــــاوروا و ابتســــــــموا بينمــــــــا تنــــــــا  مــــــــن أثــــــــر متــــــــابعتهم ، إذا كــــــــان قلــــــــب نبيــــــــل ي فــــــــق بشــــــــدة كلمــــــــا 
ن شـــــــاء اهلل إ: يـــــــا عمـــــــي  بات ـــــــاتهم ، انتهـــــــت الصـــــــورة فن ـــــــر  حـــــــازم لـــــــه و توجـــــــه نحـــــــو  ســـــــارالن ـــــــر 

 ن رج  خد ندى وأممكن ، علي اتفقنا 

 : حتروحوا فين شعر ببالغ القلق و سأ  

 نرجع علي طو   حازم  : حنتعشي و

 نبيل : حترجعوا الساعة كام 

   حازم : اللي حضرتك عاي  

نـــــــا حـــــــاكون عنـــــــد أحـــــــالم مســـــــتنيكم مـــــــش حامشـــــــي غيـــــــر أ لبيـــــــت وص تكونـــــــوا فـــــــي او نـــــــ 9نبيـــــــل : 
 رجعوالما ت

 رحازم : حاض
**** 

ـــــــي  ـــــــا ف ـــــــل ســـــــو  مواجهـــــــة أحـــــــالم متمني ـــــــر نبي ـــــــم يشـــــــغل تفكي ـــــــق ل ات هـــــــوا لالنصـــــــراف و طـــــــوا  الطري
نفســــــــه أن تكــــــــ ب كــــــــل مــــــــا ي ــــــــن ، أخيــــــــرا توقفــــــــت الســــــــيارات و ات هــــــــت شــــــــريفة مــــــــع نيفــــــــين إلــــــــي 
منــــــــ لهم و تقــــــــدم طــــــــارق ليفــــــــتح البــــــــاب ألحــــــــالم و نبيــــــــل ، توجهــــــــت أحــــــــالم ألعــــــــدا  الشــــــــا  بينمــــــــا 
ــــــــم ين ــــــــر ألحــــــــالم ،  ــــــــد  ث ــــــــن  ن ألخــــــــر ين ــــــــر فــــــــي ســــــــاعة ي ــــــــل يتســــــــامرون ، م ــــــــ  طــــــــارق و نبي جل
ــــــــ    ــــــــين تــــــــاتف طــــــــارق و ال ــــــــي قــــــــاطعهم رن ــــــــه و تحــــــــاو  التحــــــــدث فــــــــي أ  شــــــــئ حت تت اتــــــــل ن رات
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رت أحـــــــــالم عنـــــــــدتا أن تنســـــــــحب للمطـــــــــبخ بح ــــــــــة اســـــــــتأذن مـــــــــنهم و ات ـــــــــه للشـــــــــرفة ليـــــــــر  ، قـــــــــر 
ـــــــا اســـــــتني : أكـــــــواب الشـــــــا  ، لكـــــــن بم ـــــــر  وقوفهـــــــا وقـــــــف نبيـــــــل قبالتهـــــــا و قـــــــا  بصـــــــوت تافـــــــت  ي

 ، أنا عاي  أحالم 

 : خير يا نبيل  حدة ن رة عينه كانت كفيلة بقتلها خوفا و تي تر  
 : اللي ات وز ندى    يبقي ابن رفعت حسان  رغم حدته تم  

ن ـــــــــرت للشـــــــــرفة لعـــــــــل مـــــــــن فيهـــــــــا ين ـــــــــدتا لكنـــــــــه كـــــــــان منهمكـــــــــا فـــــــــي مكالمتـــــــــه  وزاغـــــــــت عينهـــــــــا 
 و أنا حأعرف منين :  فحاولت التهرب قارلة 

 لو تما فأكيد أنِت عارف الحقيقة و يا ريت ........نبيل : 

 تما يا نبيل : قاطعته و ر ت 
 لم يصدقها أو ربما تمني ذلك و سأ   : متأكدة 

عـــــــــرف اســـــــــم الصـــــــــاو  اللـــــــــي تـــــــــو أنـــــــــا كنـــــــــت رفة : ايـــــــــوة ، أر ت و التـــــــــ ا  عيناتـــــــــا علـــــــــي الشـــــــــ
 توكيل مرضاش يست دموا في ال

ـــــــه ك ـــــــم غي ـــــــه ، ن ـــــــر طـــــــارق نبيـــــــل رفـــــــع  يـــــــد  ليصـــــــفعها لكـــــــن  خـــــــو   طـــــــارق اربكـــــــه و فـــــــرض علي
 ايه يا جماعة في حاجة : لكليهما و سأ  

 زفر نبيل و ر  : ال  أبدا 
نـــــــاز  أجيـــــــب أوراق مـــــــن واحـــــــد صـــــــاحبي ر  طـــــــارق : طـــــــب أنـــــــت معانـــــــا علـــــــي العشـــــــا انهـــــــار ة ، أنـــــــا 

 و راجع تكون أحالم حضرت العشا
شعرت أحالم ببالغ ال وف و لم تعرف كيف تثنيه و ما إن خرج حتي ن ر نبيل لها ن رة بالغة الحدة و تتف : 

جبانة طو  عمر  جبانة يا أحالم لكن توصل لندى بنت أخونا ، تي    وصية عما  ، أ خل بنته وسط 
  ا للمرة التالتة اطلقهو ال ،  التعابين

 نت ناو  تطلقهم أ : و بكت و قد شعرت بال وف و ر ت 

ازا   ، مراته اسيب بنت اخويا تعيش مع ابن رفعت حسان ، مش    اللي سرق فلوسك تو وعاي ني نبيل : 
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 م فتيش علي ندى منهم 

الناس اللي اتعملت معا   ن جيرانه وإ نه كوي  وإأحالم : انا كنت ناوية اتكلم ب  لما القيتك بتقو  لشريفة 
 ندى بتحبه و، بوع علي ندى فرحتها أ ، قولت يمكن تو غير  أتله ، و بالش قالولك عنه كوي   هفي شغل

و بكد    نا مسامحةأ و ،تله أبين  تما االتنين ملهومش ذنب في اللي كان بيني و تو كمان بيحبها و
 الموضوع يتقفل 

ة اللي أنِت فيها    ، أنِت فاكرة انك لما تسامحيهم ساعتها مش حيبقوا سرقوا نبيل : أنِت ايه الس اج
 و  لما فريدة جاتلك البيت وأسنة  27ب بنك    ضيعتي حقك من ، الفلوس ، أنِت حتفضلي كد  لحد امتي 

لناس ز  قولتلنا الطيب احسن ، اللي زيك يا أحالم تموا اللي بي الوا  وقفتي القضية و، ساعتها تد تك 
مش حاسيب بنت اخويا تعيش ، نا بقي مش ناو  اسكت أرفعت قيمة  بسكوتهم عن حقوقهم ب   فريدة و

 مع ابن حسان مهما حصل 

 جوزتا وأأحالم : حرام عليك يا نبيل    تالت مرة لندى كد  الناس حتقو  ايه علي ندى ، ليه تالت عري  
 طلقها 

نه حرام ، تي    أأنِت ساكته ومش عاي ة تتكلمي محستيش ساعتها  ليه مفكرتيش في الكالم    و نبيل : و
 االمانة اللي سابها عما  

نا مفكرتش في كل    انا كنت عاي ة بنت اخويا سعيدة ومرضيتش اكلم أتي تقو  :  انهارت أحالم بالبكاء و
 علشان مضيعش فرحتها 

 ، ربنا يستر عمل ايه نا اللي مش عارف  لوقتي اأ اسكتي ، نبيل : اسكتي يا أحالم 

**** 
 

: و ابتســــــــم و قــــــــا  لــــــــي نــــــــدى إمنــــــــ لهم ن ــــــــر  أمــــــــاموقــــــــف الســــــــيارة أ ف النصــــــــ  وتاســــــــعة ال عنــــــــد 
 امشي  خالج حنن   و



 

 
 

238 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 نكون مع بعض علي طو   : تانت كلها شهر و ابتسمت و ر ت 

 : حتوحشني قبل يدتا التي لم يتركها من  خروجهم من المس د و ر  

 : طب يال احنا كد  حنفضل في العربية للصبح  شعرت ببالغ الحرج و ر ت 

 : يا ريت من السيارة تو ين    حازم ور  

ـــــــــاب بيتهـــــــــا لإتوجهـــــــــت  ـــــــــي ب ـــــــــهطـــــــــل الحـــــــــوت ، فأ فتحـــــــــهل ـــــــــ بداخل ـــــــــد  هيمني باســـــــــتغال  الموقـــــــــف عن
غلـــــــق البـــــــاب برفـــــــق حتـــــــي ال يشـــــــعر أ  خلـــــــت فـــــــدخل خلفهـــــــا و مـــــــدخل البيـــــــت ، فتحـــــــت البـــــــاب و

تـــــــوا صـــــــعدت نـــــــدى بعـــــــض الســـــــاللم فصـــــــعد خلفهـــــــا وبعـــــــد مـــــــا تقـــــــدمت بـــــــدرجات عنـــــــه أم نهـــــــأحـــــــد أ
 : ندى  ال افتوقفها بصوته أ

ـــــــــة ليقـــــــــف وجهـــــــــا لوجـــــــــه  وقفـــــــــت ـــــــــدرجات المتبقي ـــــــــن اقتر إشـــــــــعرتا أ أمامهـــــــــا ،فصـــــــــعد ال ـــــــــه بشـــــــــئ م ب
ــــــــاض  ــــــــت فاالمتع ــــــــه صــــــــعو  الحاول ــــــــي ، أ إال أن ــــــــدتا أب ــــــــامســــــــك ي ــــــــي عينا ظر ن : نــــــــدى  ارال تــــــــا ســــــــاف

 ثقي فيا تأنِت ب

 ثق فيك أ: طبعا يا حازم ب استغربت سؤاله و ر ت 

 نها في محلها إحاثبتلك  ضيع الثقة    وان عمر  ما حإنا اوعد  أ حازم : و

ابتســــــمت حــــــين أمســــــك بيــــــدتا و  صــــــعد بهــــــا مــــــا تبقــــــي حتــــــي وصــــــلوا أمــــــام بــــــاب شــــــقتها و طرقــــــه ، 
 ابني : مواعيد  م بوطة يا بشمهندس ، اتفضل يا  و قالت فتحت شريفة الباب 

 نص ز  ما عمي قا   و 9ط حازم : االمانة اتي يا طنر  

 نت يا حازم يعني االمانة عند  مش عندنا أشريفة :     لوقتي مراتك 

 ان    حازم : يعني اخدتا و

 ال ايه ال لسه شهر  ندى : انت ما صدقت و

 شريفة : طب ما تدخل يا ابني 

 حاجة كلموني  اجتوااحتحازم : ال خالج علشان متأخرش علي لوجي ، لو 

 : لو احتاجتي حاجة كلميني قارال لي ندى إخيرة أن رة ثم 

 ندى : مع السالمة 
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ــــــت بينمــــــا إ ات ــــــه ــــــي مــــــدخل البي ــــــدى بابأل ــــــه  هــــــاغلقــــــت ن ــــــل  ، شــــــعر ب ــــــاب فــــــانطلق  بات ــــــه نبي شــــــقة ب
 رجعتوا أمتي ؟ أنتم:  أحالم ليفتحه مستوقفا حازم و تو يسأ  

 ندى فوق  و  ،  لوقتي حاال حازم : 

ـــــــق واالضـــــــطراب فق ـــــــل ن ـــــــرات القل ـــــــي نبي ـــــــدت عل ـــــــافـــــــي حاجـــــــة :  هطعـــــــه حـــــــازم بســـــــؤالاب ـــــــي   قلق عل
 ندى يا عمي 

 ليه بتقو  كد  أنت نبيل : 

خوفــــــــك مقــــــــدر  ب وأنــــــــا أبتكتــــــــب الكتــــــــاب ، يــــــــا عمــــــــي حضــــــــرتك  نــــــــا حســــــــيت كــــــــد  وأحــــــــازم : 
ـــــــت  ـــــــي   و ،  خـــــــو أعلـــــــي بن ـــــــه أكـــــــل الل ـــــــي عمـــــــر  مـــــــا إقـــــــدر اوعـــــــد حضـــــــرتك بي ـــــــي ن الل حاقبلـــــــه عل

ــــــوجي عمــــــر  مــــــا حاعملــــــه فــــــي نــــــدى ، أنــــــا ربنــــــا ا انــــــي فرصــــــة أعــــــيش مــــــع نــــــدى و لــــــوجي الحيــــــاة  ل
ــــــا اللــــــي  ــــــا أن ــــــاتي ، و تمــــــا معاي ــــــي حي ــــــاج وجــــــو تم ف ــــــي محت ــــــي يعيشــــــها ، أنــــــا الل ــــــي أ  راجــــــل يتمن الل

 بأح  باالمان مش تما 
  ثم ابتسم و أكمل : تفتكر  لو حد ربنا ا اله الفرصة    ممكن يضيعها 

، لكنـــــــه ن ـــــــر  تنيهـــــــة لعينـــــــه كمـــــــن يريـــــــد أن يكشـــــــف ســـــــرتا ثـــــــم ال متـــــــه أن الكلمـــــــات نبيـــــــل  عرشـــــــ
ـــــــك لـــــــو فـــــــي يـــــــوم فكـــــــرت ت ـــــــون الوعـــــــد     ،  ر  بهـــــــدوء : أنـــــــا حاصـــــــدق وعـــــــد  ، بـــــــ  أوعـــــــد  أن
إنـــــــــي حا فعـــــــــك الــــــــــتمن الغـــــــــالي ، نــــــــــدى بنتـــــــــي قبــــــــــل مـــــــــا تكــــــــــون بنـــــــــت أخويــــــــــا ، و لـــــــــو فكــــــــــرت 

 تستضعفها حتندم 
حــــــازم و لــــــم يــــــدر  لمــــــا خرجــــــت الكلمــــــات قاســــــية إلــــــي تــــــ ا الحــــــد  عــــــال االســــــتغراب مالمــــــح وجــــــه

، تـــــــل مـــــــن ســـــــر ت فيـــــــه تلـــــــك الحـــــــدة ، أم أنهـــــــا م ـــــــر  توصـــــــية ، لـــــــم يســـــــمح لـــــــه نبيـــــــل بـــــــالتفكير و 
تـــــــو يوصـــــــله حتـــــــي بـــــــاب ســـــــيارته و يو عـــــــه ب ملـــــــة واحـــــــدة : يـــــــا ريـــــــت تكـــــــون فهمـــــــت كالمـــــــي يـــــــا 

 باشمهندس 
 

 (18 ) 
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 يوم ال فاف

 حازم
تكــــــ ا قــــــا  فــــــي نفســــــه ثــــــم   الف ــــــر ليبــــــدأ يومــــــا لــــــي  كــــــأ  يــــــوم ، واخيــــــرااااااااســــــتيقظ علــــــي اذان 

ـــــــــه كـــــــــان  لـــــــــي المســـــــــ د ليصـــــــــلي الف ـــــــــر إتوجـــــــــه     مـــــــــن فراشـــــــــه وحـــــــــين نـــــــــزفـــــــــر  ـــــــــق عو ت  ، بطري
ــــــم يفهــــــم لمــــــا تــــــ ا الشــــــعور اآلن ي ال ــــــه شــــــعور  ــــــدم ، ل ــــــه ، لقــــــد شــــــعر بالن ــــــع أن يشــــــعر ب ــــــم يتوق ،  ل

:  دى فـــــــي بحـــــــر مـــــــن عـــــــرف ؟، قـــــــارال لنفســـــــهلكـــــــن شـــــــيئا بداخلـــــــه كـــــــان يهتـــــــف   و مـــــــن تكـــــــون نـــــــ
نـــــــت ، أتبقـــــــي حـــــــد تـــــــاني غيـــــــر حـــــــازم الحـــــــوت  نـــــــك تقـــــــدر أمصـــــــدق ، أنـــــــِت ب ـــــــد مصـــــــدق نفســـــــك 

ـــــــــدور لحـــــــــد أمتـــــــــي ، فعـــــــــال بتحبهـــــــــا  ـــــــــة جديـــــــــدة حت ربهـــــــــا ، ال  و حتفضـــــــــل عـــــــــايش ال فرحـــــــــان بلعب
ــــــه  طــــــب نــــــدى مــــــش صــــــعبانة عليــــــك ، مــــــش جــــــاي   أحبهــــــا و فعــــــال أعــــــيش معهــــــا كــــــل اللــــــي نفســــــي في

ــــــــك يــــــــا ، ســــــــ رت منــــــــه نفســــــــه و قالــــــــت :  ــــــــي عين ــــــــدى    ممكــــــــن تمل ــــــــدى تفتكــــــــر واحــــــــدة ز  ن ن
ــــــــد  ، حــــــــوت  ــــــــات الب ــــــــات ز  كرافت ــــــــر البن ــــــــت بتغي ــــــــت كن ــــــــا راجــــــــل    أن ــــــــدى مهمــــــــا عملــــــــت ، ي  ون

فضــــــــل أنــــــــت الحــــــــوت ، الحــــــــوت و بــــــــ  ، فــــــــاكر كــــــــل اصــــــــحابك كــــــــانوا بيقولــــــــوا ولــــــــت حتامهمــــــــا ح
 ايه ، لو إبلي  تاب أنت ملكش توبة 

كانــــــــت فريــــــــدة تتابعــــــــه و تــــــــو ي ــــــــو  بالحديقــــــــة و قــــــــد علــــــــت ن ــــــــرة تشــــــــفي وجههــــــــا ، إذ أنهــــــــا رأت 
 الندم بعينه حتي من قبل أن يبدأ 

 

                                                   **** 

 ندى 
 ن تنــــــــام حتــــــــي ميعــــــــا  خروجهــــــــا للكــــــــوافير وألــــــــي غرفتهــــــــا تريــــــــد إتوجهــــــــت  تمــــــــت صــــــــالة الف ــــــــر وأ 

فانطلقـــــــــت كـــــــــل مشـــــــــاعر القلـــــــــق علـــــــــي رأســـــــــها  فعـــــــــة واحـــــــــدة و ســـــــــؤا  الح ورتا الكـــــــــن القلـــــــــق ســـــــــ
 لتقو  في نفسها :  باالفق   ماذا لو كان يك ب ؟

ــــــــا حيحــــــــب واحــــــــدة عكســــــــهم تمامــــــــا ، حيقــــــــدر  ــــــــرة و جولي ــــــــي بعــــــــد مــــــــا كــــــــان مت ــــــــوز ني معقــــــــو  يعن
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ـــــــــي فـــــــــين  ـــــــــت روحت ـــــــــوب و ال حيوحشـــــــــه ال ـــــــــو القـــــــــديم بتفاصـــــــــيله و أصـــــــــحابه ، و أن ينســـــــــاتم ، حيت
ــــــا  ــــــدى ، أن ــــــا ن ــــــو حــــــب واحــــــدة مــــــنهم ؟  ي ــــــا ، مــــــا تــــــو ل ــــــرة و جولي ــــــاف  ني ــــــي أقــــــدر أن ــــــة أن تــــــو معقول

ـــــــة و ب ـــــــد مكـــــــنش أختـــــــار  أنـــــــِت ، أنـــــــِت حا    جـــــــة تانيـــــــة عنـــــــد حـــــــازم يـــــــا نـــــــدى ، أنـــــــِت حاجـــــــة تاني
  ، جوز  أنتِ  جوز  يا ندى

 

**** 

 عصام 
ـــــــط مـــــــن   ،اســـــــتيقظ عنـــــــد العاشـــــــرة   ن أل ال  نـــــــدى و جـــــــل  حـــــــازم وأكـــــــان يشـــــــعر بالســـــــعا ة لـــــــي  فق

ن تنتهـــــــي مراســـــــم زواج نـــــــدى أنفســـــــه  تمنـــــــي فـــــــي بـــــــل  ، فضـــــــل مـــــــن نيـــــــرة أم ألـــــــوجي  بـــــــات لـــــــديها 
: يــــــا ســــــالم يــــــا عصــــــام لــــــو نيفــــــين  ثــــــم ن ــــــر للمــــــر ة قــــــارال غســــــل وجهــــــه  ،  نيفــــــينلتبــــــدأ مراســــــم زواج 

    تبقي من نصيبك البت    القيه عليا بشكل وحش 

نــــــا كمــــــان اتصــــــور بصــــــباعي المــــــ رق كــــــد  أ: يــــــا مــــــا نفســــــي و تــــــو يســــــحب المنشــــــفة تنهــــــد ثــــــم اكمــــــل 
 ، يا رب البت    تكون من نصيبي 

ـــــــاب خـــــــرج مـــــــن الحمـــــــام وحـــــــين خروجـــــــه صـــــــدم قدمـــــــه با ـــــــا عـــــــاي  أااااااااااااا   : صـــــــرخ لمـــــــه ففألب ن
 يد  اللي ي رق مش صباع رجلي إصباع 

 

**** 

 نيفين
ـــــــوم فيمـــــــا  تـــــــي شـــــــار ة  والبهـــــــا و أمـــــــاموقفـــــــت  ـــــــ كرت شـــــــ ،ســـــــترتديه الي ـــــــئ ف ئت ـــــــدأت تضـــــــحك مل ب

 :  بتضحكي علي ايه خير سارلة تي تضرب كفا بكف فقاطعتها ندى  فيها و

 : أنِت كنتي بتقولي حاجة و ر ت من شرو تا نيفين فاقت  

 ال في المريخ  ندى : خير القمر معانا علي االرض و
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 مش أنِت ، نا اللي اشتغل عليكي انهار   أن إنيفين : في ايه يا ندى المفروض 

ــــــــت    مــــــــش محسســــــــني خــــــــالص  ــــــــ  البي ــــــــدى : المفــــــــروض ب ــــــــا العروســــــــة وأن إن كمــــــــان حضــــــــرتك   ن
 معاكي مس س ة خير افتكرتي ايه ، ضحكيني  سرحانة و

 افتكرت يوم كتب كتابك فقعدت اضحك  ،اهلل  نيفين : ابدا و

 عصام ، مش كد  امم افتكرتي : و قالت ذراعها حو  كتف نيفين  ت ندىلف

ـــــــد ت نيفـــــــين و ر ت تلعثمـــــــ ـــــــِت  ماغـــــــك راحـــــــت بعي ـــــــي الكـــــــالم    أن ـــــــا بنت ـــــــه ي الموضـــــــوع كلـــــــه  ، : اي
 ضحكني  موقف و

 يعني مش مع بة بيه ندى : 
نــــــــا عــــــــاي كي بــــــــ  ت لــــــــي أعمومــــــــا يــــــــا نيفــــــــين صــــــــمتت و  قــــــــد شــــــــعرت بال  ــــــــل فأكملــــــــت نــــــــدى : 

  ( ا قبل اوانه عقب بحرمانهئحتي الوحيدة لكي ) من تع ل شييبالك من نفسك ونص

ــــــــــ  افتكرتــــــــــه لمــــــــــا ســــــــــحب أ -------------نيفــــــــــين : ايــــــــــه يــــــــــا بنتــــــــــي كــــــــــل    انــــــــــا  ــــــــــا ب ن
 ، شكله كان يضحك ل يالمند

 طبعا فاتمة معني    ايه  أنِت و  صلك ساعتها راح ب  ندى : و

 خدتي بالك أ: أنِت ب  ل و سألت نيفين ابتسمت 

 فاتمني طبعا ، لو فعال عاي   يا نيفين يبقي يدخل البيت من بابه ب د  ندى : ايوة و

 مت افش عليا يا َوحش ورا  رجالة : فاتمكي ، و ر ت نيفين أومت برأسها 
 أنا بدأت أتوغوشوحش و حوت ، تصدقي إن ندى : 

  أتوغوش ، ربنا يستر و االخ حازم مياخو ش صدمة عمر : و ر ت نيفين ضحكت 

 ا عيله : ندى مازحة 
 

**** 
 

ـــــــــة ـــــــــدى لتســـــــــتعد لتوصـــــــــيلها للكـــــــــوافير  ، أنهـــــــــي المكالمـــــــــة و توجـــــــــه لغرف ـــــــــه  تـــــــــاتف حـــــــــازم ن ، مكتب
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ـــــــــه و منهـــــــــا بعـــــــــض االوراق منهـــــــــا قســـــــــيمة الـــــــــ واج ال اصـــــــــة لي ـــــــــرج  ه ارجـــــــــأحـــــــــد أفـــــــــتح  ـــــــــاح ب مفت
 : اخبار الشالية ايه يا  ا ا  فأتت مسرعة ليسألها محاسن ، نا   الشالية 

عــــــــاي  منــــــــي ، انــــــــا حاســــــــبقك مــــــــع عــــــــم ابــــــــراتيم ز  مــــــــا طلبــــــــت  محاســــــــن : كلــــــــه تمــــــــام يــــــــا ابنــــــــي و
 حاجة تانية 

نـــــــدى  حـــــــاطلع انـــــــا و و 10نـــــــا متفـــــــق ي لـــــــص أحـــــــازم : ال يـــــــا  ا ا عمومـــــــا الفـــــــرح حـــــــي لص بـــــــدر  
 بالكتير  1و أ 12نكون عند  علي حوالي اهلل شاء ن ، إعلي طو  

 ربنا يتمملك علي خير  محاسن : تي وا بالسالمة يا ابني و

 

ــــــــدة خرجــــــــت بم ــــــــر  خــــــــروج حــــــــازم  ــــــــاب  مــــــــن غرفتهــــــــا وفري ــــــــة ، صــــــــفعت خلفهــــــــا الب ات هــــــــت لغرف
ن ـــــــــرت ، تضـــــــــع ب ـــــــــوار  حـــــــــ ارها  لـــــــــوجي التـــــــــي كانـــــــــت تضـــــــــع فســـــــــتانها االبـــــــــيض علـــــــــي الســـــــــرير و

ــــــوجي ل ــــــا  نــــــة الفســــــتان بتــــــاعي علشــــــان حنــــــروح فــــــرح  قارلــــــةبوجــــــه تعلــــــو  االبتســــــامة  هــــــال : شــــــوفتي ي
 بابي 

 فريدة بضيق : حلو يا لوجي ر ت 

ــــــــــي  لغرفــــــــــة مكتبــــــــــه وتوجهــــــــــت لالســــــــــفل ن ــــــــــرت تركتهــــــــــا و   عــــــــــدتا حــــــــــازم لســــــــــفر  وأللحقيبــــــــــة الت
شـــــــالية : كمـــــــان مفتـــــــاح الو قـــــــد أمســـــــكت المفتـــــــاح بيـــــــدتا قارلـــــــة  لمفتـــــــاح الشـــــــالية توجهـــــــت لتتأكـــــــد

 نك فاكرتا حتعملك شهر عسل أ   علي اعتبار 

لكــــــــــن  تمــــــــــت لت ــــــــــرج و شــــــــــاحت بوجههــــــــــا عنهـــــــــا و، أالــــــــــ واج  قـــــــــ فت بالمفتــــــــــاح فــــــــــوق قســـــــــيمة
تــــــــي تن ــــــــر لصــــــــورة ابنهــــــــا ت ــــــــاور  صــــــــورة  الفضــــــــو  جعلهــــــــا تقتــــــــرب لتن ــــــــر فيهــــــــا ، مــــــــدت يــــــــدتا و

، تمــــــــت لتضــــــــع االوراق لكنهــــــــا لمحــــــــت اســــــــم كأنهــــــــا تعرفــــــــه  ويظ غــــــــكــــــــل نــــــــدى رمقــــــــت صــــــــورتها ب
و  فامتلكتهـــــــــا رجـــــــــة فـــــــــي قلبهـــــــــا ، ن ـــــــــرت الســـــــــم نـــــــــدى، تقرأتـــــــــا جيـــــــــدا لعـــــــــا ت االوراق ليـــــــــدتا أ

ـــــــدايم أعـــــــا ت االســـــــم علـــــــي مســـــــامعها بصـــــــوت أ غصـــــــة فـــــــي حلقهـــــــا  ، ـــــــد ال ـــــــدى عمـــــــا  عب علـــــــي  : ن
 السنهور  معقولة ، عبد الدايم السنهور  

كمــــــــن تريــــــــد تكــــــــ يب مــــــــا تــــــــر  ، لكنهــــــــا الحقيقــــــــة ، عنــــــــدتا تــــــــوت   خــــــــر أوراق مــــــــرة تفحصــــــــت األ
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أحـــــــــــالم عبــــــــــد الـــــــــــدايم  -------------------: أحــــــــــالم  علــــــــــي أقــــــــــرب مقعـــــــــــد تاتفــــــــــة 
، ماشـــــــــي أوعـــــــــد  إن الـــــــــتمن   مـــــــــن ابنـــــــــي يراجعـــــــــة تنتقمـــــــــ ســـــــــنة يـــــــــا أحـــــــــالم  27، بعـــــــــد  الســـــــــنهور 

 حيكون غالي أو 
 

**** 
 

ــــــــدتا  ــــــــدلت فــــــــي جالســــــــتها ومــــــــدت ي ــــــــد مــــــــن ي لــــــــ  إاعت ــــــــت فــــــــي ي ــــــــي كان ــــــــي الســــــــي ارة الت ــــــــي إل ل
ـــــــا نـــــــاني  ، فن ـــــــر لوجههـــــــا و ســـــــأ  :  خرجـــــــت أنفاســـــــها بضـــــــيقجوارتـــــــا ،  ـــــــار ة ي ـــــــك انه أنـــــــِت مال

 مش في المو  علي فكرة 

ــــــــــيابتســــــــــمت ســــــــــاخرة و ر ت  ــــــــــي الزم ابقــــــــــي  ، : ال ازا  بق    انهــــــــــار ة فــــــــــرح حــــــــــازم الحــــــــــوت يعن
 و  أفي المو  و في المو  

 ت : ماشي يا عم حازم بكرة نشوف حتعمل ايه مع اللي اسمها ندى زفرت بضيق ثم تابع

 تيثم : أنِت غيرانة وال ايه 

غيــــــر أ  :قامــــــت نيــــــرة مــــــن مكانهــــــا لتبــــــد  مالبســــــها و ر ت حينهــــــا بغــــــيظ و تــــــي تطفــــــئ ســــــي ارتها 
ــــــتش أنــــــا عمــــــر  مــــــا كرتــــــت فــــــي حيــــــاتي حــــــد قــــــد  أعلــــــي حــــــازم ، ، غيــــــر علــــــي مــــــين أ،  ــــــا بــــــ  مكن ن
 يت وز البتاعة    اللي اسمها ندى ، ن مت وز نيرة نه بعد ما كاإحب أ

 راح اعتكــــــــف و و، كــــــــان تــــــــاب بقــــــــي   لــــــــو ال إوقعــــــــت فــــــــي شــــــــر اعمالهــــــــا    : و ر  تيــــــــثم ضــــــــحك 
 الفيلم    

ـــــــاب ، نيـــــــرة ضـــــــحكات علـــــــت  ـــــــه إنـــــــا متأكـــــــدة أ أنـــــــت بتهـــــــ ر حـــــــازم مـــــــين اللـــــــي يتـــــــوب ،ســـــــاخرة : ت ن
ــــــه كــــــان نفســــــه إكــــــل مشــــــكلته   انهــــــار ة مــــــش طــــــايق نفســــــه و ــــــدى ون ــــــرفش  يطــــــو  ن ــــــت أعــــــارف ، مع ن

 بعدتا حيعملها ز  ال فت لحد ما تطلب الطالق  تما يومين بالكتير و

ــــــــه ليشــــــــعلها لهــــــــا ، ابتســــــــمت و  خرجــــــــت مــــــــن غرفــــــــة  ــــــــدة ، فقــــــــام مــــــــن مكان أمســــــــك بســــــــي ارة جدي
تي ـــــــــي تتفـــــــــرج و ال مـــــــــا ، الفـــــــــرح انهـــــــــار    رايحـــــــــةنـــــــــا أ:   النـــــــــوم ف ـــــــــرج تـــــــــو خلفهـــــــــا فأكملـــــــــت 
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 خايف من أشرف 
ــــــاب شــــــقته ، حوطهــــــا ب راعيــــــه و ر  ســــــاخرا : و أنــــــا مــــــن امتــــــي  لهــــــا تيــــــثم و ن ــــــر ــــــت أمــــــام ب ــــــد وقف ق

 ب اف منه 

 ضحكت و ر ت : الء و نعمة االصحاب 
 أنِت بت افي من أشرف ال  نا حاشوفك امتي تاني وأ طب: ضحك و سأ  

 أنا من امتي ب اف منه   : و ضحكت بشدة و ر ت ساخرة 

 نا مش قد  يا نيرة أتيثم  : أنِت حتشتغليني بقي 

 با  مؤقتا أنا حاكلمك ، : و ر ت تي ت رج من باب الشقة  التفتت بدال  و

 

**** 

جل أفريدة في غرفتها تتأنق من يحاو  كتمان تمه و بالغ شعور  بالندم ، خيرة ، حازم في غرفته اللح ات اإلب 
 أمامطارق  نبيل  و أحالم و شريفة و ، لة السنهور  مهما كلفها الثمنفهي لن تتركه لعار، حضور عرس ابنها 

في أبهي زينة و  قد نيرة ، فيال حازم  بات هعصام  ركب سيارته ، باب المن    ليركبوا سيارة نبيل بات ه القاعة 
 الفرح  ركبت إلي جوار أشرف بات ا  حضور

 أماملوجي و محاسن  لح ات كان حازم وكانوا بالكوافير بانت ار أن يأتي العري  لعروسه ، ف نيفين و ندىما أ
وقفهم ستات هوا لل روج فا عال زامور سيارة عصام و تو يدخل للفيال ، حينها ، جل ال روج أباب الفيال من 

 انا جاية معاكم  --------------------: حازم ، استني  تاتفة  صوت فريدة

 : حتي ي معانا  م و تو يسأ  ابتسف، ممي   في فستان تا حازم لير التفت 

 : ايوة يا حبيبي ، مبرو  يا حازم تحتضنه قارلة ذراعيها ل تفتحمنه ، اقتربت فريدة 

 االولي التي سيت وج فيها حازم مرة الكأنها    حينها اطلقت محاسن عدة زغاريد متتالية و

 



 

 
 

246 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

**** 
 

، لـــــــــي القاعـــــــــة إلـــــــــوجي  محاســـــــــن و الكـــــــــوافير بينمـــــــــا ات هـــــــــت فريـــــــــدة ولـــــــــي إات ـــــــــه عصـــــــــام بحـــــــــازم 
ــــــــدة عــــــــن التأكــــــــد ممــــــــا  ــــــــه  تشــــــــكلح ــــــــات تفصــــــــل فري ــــــــة الســــــــنهور    في ــــــــت عارل ــــــــدى بن م أتــــــــل ن

 م ر  تشابه 

لـــــــي قاعـــــــة الســـــــيدات بينمـــــــا إتوجهـــــــوا ليشـــــــريفة ،  أحـــــــالم و تالقاعـــــــة ن لـــــــ أمـــــــاموصـــــــلت ســـــــيارة نبيـــــــل 
 لي قاعة الرجا  إنبيل  توجه طارق و

ـــــــت  ـــــــد  مـــــــا أشـــــــريفة ألحـــــــالم : انـــــــا حـــــــاقف قال ســـــــتقبل النـــــــاس تنـــــــا علـــــــي البـــــــاب خـــــــاليكي معايـــــــا ب
 اقف لوحد  

 ارجع اقف معاكي  وعلي ترابي ة قدامنا أحالم : طب حاحط الشنط أجابتها 

ـــــــدة  ـــــــة ات هـــــــو ب ،القاعـــــــة  أمـــــــامتوقفـــــــت ســـــــيارة فري ـــــــل   ت طـــــــوات تمأتـــــــا الثق ـــــــي المقاب ـــــــداخل ، ف لل
ـــــــــت ـــــــــدخو  الحمـــــــــام تت ـــــــــه بتمهـــــــــل  أحـــــــــالم كان ـــــــــي جـــــــــوار شـــــــــريفة ، اســـــــــتأذنتها شـــــــــريفة ل لتقـــــــــف إل

 فوقفت أحالم عندم المدخل ، ت كرت تاتفها المحمو  فعا ت لحقيبتها و أخرجته ، 

خطــــــوة مــــــن أحــــــالم تقابلهــــــا خطــــــوة مــــــن فريــــــدة  أوخطــــــوة مــــــن أحــــــالم ،  تقابلهــــــا خطــــــوة مــــــن فريــــــدة 
 ----------------- خطوة أمام خطوة خطوة أمام خطوة حتي

 لتقي االثنين عند مدخل القاعة فهتفوا سويا أ
 : فريدة   أحالم

 : أحالم   فريدة
 

**** 
 

ليهــــــــا إن ـــــــر  ، وجـــــــد نفســـــــه ي فـــــــر بضـــــــيقا لـــــــم يتوقعـــــــه، أمـــــــام الكـــــــوافير ترجـــــــل حـــــــازم ليأخـــــــ  نـــــــدى 
لكنهـــــــا لـــــــم تحـــــــر  فيـــــــه ســـــــاكنا بـــــــل علـــــــي العكـــــــ  ، كـــــــم كانـــــــت رارعـــــــة و فاتنـــــــة لي ـــــــدتا مبهـــــــرة ،  
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و عنـــــــدتا  لـــــــي القاعـــــــة إشـــــــعر بـــــــالح ن الن ليلتـــــــه لـــــــن تكـــــــون كســـــــابق لياليـــــــه ، ركبـــــــوا الســـــــيارة وات ـــــــوا 
شـــــــعرت نـــــــدى بـــــــه ، لـــــــم يكـــــــن بحاجـــــــة للكـــــــالم لتســـــــمعه ، لقـــــــد فهمـــــــت مـــــــا ي ـــــــو  ب ـــــــاطر  ، تـــــــل  

  تـــــــــل مـــــــــن إجابـــــــــة كــــــــر   الـــــــــ رب  ور الحمـــــــــل ، فقـــــــــرر العـــــــــو ة لطبيعتـــــــــه  ، ن ـــــــــرت لعينـــــــــه  لتســـــــــأ
شــــــــــافية ، لكــــــــــن عينــــــــــا  خشــــــــــت المواجهــــــــــة فأشــــــــــاح بوجهــــــــــه و َصــــــــــمت ، فتأرجحــــــــــت  معــــــــــة بــــــــــين 

 أتدابها ، امتنعت عن السقوط خشية أن تدن  ثوب ُعرِسها .
كـــــــــان  كـــــــــالم نـــــــــدى  ل تاتـــــــــ كر ، ل لـــــــــوس فـــــــــي المقعـــــــــد األمـــــــــامي ب ـــــــــوار عصـــــــــام لاضـــــــــطرت نيفـــــــــين 

، و االصـــــــعب لديـــــــه رؤيتـــــــه لحـــــــازم صـــــــمت بهـــــــا ف، شـــــــعر عصـــــــام  هاصـــــــمتكفـــــــيال لتـــــــأثر تـــــــي األخـــــــر  
الـــــــ   يعرفـــــــه ، شـــــــعر بالشـــــــفقة علـــــــي نـــــــدى لكنـــــــه يـــــــدر  أن حـــــــازم لـــــــم يكـــــــن يومـــــــا ليعـــــــرف نفســـــــه أو 
ـــــــد مـــــــن  ـــــــال مور و تـــــــو ي ي ـــــــه ، ف ـــــــل يضـــــــرب ب ـــــــررا أن يقطـــــــع الصـــــــمت كعا ت ـــــــد ، ابتســـــــم مق ـــــــاذا يري م
 ســـــــرعة الســـــــيارة حتـــــــي شـــــــعر أن نـــــــدى قـــــــد  بـــــــدأت تبتســـــــم و ابتســـــــامة أخـــــــر  خافتـــــــة ارتســـــــمت علـــــــي

 وجه حازم و قد ظهرت متكلفة .

لـــــــــي القاعـــــــــة الم صصـــــــــة للســـــــــيدات إوصـــــــــل حـــــــــازم نـــــــــدى ، أالترحيـــــــــب بالعروســـــــــين  وصـــــــــلوا فكـــــــــان
لرؤيتهــــــــا تلــــــــك االبتســــــــامة  حينهــــــــا عــــــــال وجــــــــه نيــــــــرة بابتســــــــامة عاليــــــــة لمــــــــا رأتــــــــه فــــــــي عــــــــين حــــــــازم و

 .ن الحوت لم يتحمل توبته أ ركت أ ، إذالمقتضبة 

 

**** 
 

ـــــــات  ـــــــي حضـــــــرت ل نشـــــــا  ، فـــــــي قاعـــــــة الســـــــيدات كـــــــل البن ـــــــدى و معـــــــاتم الفرقـــــــة الت التفـــــــوا حـــــــو  ن
 و بدأت معاتا فرحة ندى بعرس كانت تتمنا  لترضي به ربها و من حولها بدأت االناشيد 

 

قــــــــا   قتــــــــرب أشــــــــرف وه ، ألرجــــــــا  ال الســــــــون أمامـــــــل فـــــــي قاعــــــــة الرجــــــــا  زفـــــــر بقــــــــوة و تــــــــو ين ـــــــر 
 مقرأ  ، مش كنت تقولي كنت شوفتلكحازم  : سعيكم مشكور يا  ساخرا 

 جيب أحابقي   ايةحازم بضيق : معلش المرة الر  
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ـــــــدخلون القاعـــــــة و يلتفـــــــون حولـــــــه ،  ـــــــ ا ا  شـــــــعور  بالضـــــــيق ، في ـــــــد مـــــــن ي ضـــــــحك أشـــــــرف بشـــــــدة لي
 أصدقاره باالعتكاف و الحاج حامد  و فرقة إنشا  قد حضرت إلحياء ُعرسه ، 

ـــــــرب عمـــــــرو و   ـــــــّي اقت ـــــــا  وعل ـــــــ زي ـــــــم وعل ـــــــراح االســـــــالمية ل ـــــــرة اناشـــــــيد االف ي  ليســـــــمعوا حـــــــازم الو  م
و بالنهايـــــــــة حملـــــــــو   هم و مـــــــــ احهم ، رحمـــــــــنـــــــــه ســـــــــيقوم مـــــــــن مكانـــــــــه لكنـــــــــه فـــــــــوجئ بأيتوقـــــــــع حـــــــــازم 

ـــــــأذرعهم  ـــــــدأوا بق فـــــــه أل وب ـــــــي ب ـــــــي عل ـــــــك عصـــــــام ، لي ـــــــرج صـــــــوت حـــــــازم عل ـــــــي ذل ـــــــد رفـــــــاقهم ف و ق
 جلي أكفاية يا جماعة جبتوا إثر ذلك مازحا :  

حـــــــــدتن ، أمـــــــــال فـــــــــي خـــــــــروج أالقاعـــــــــة  أمـــــــــام ـــــــــرج ليقـــــــــف فجـــــــــواء الفـــــــــرح أشـــــــــرف لــــــــم يتحمـــــــــل أ 
ـــــــر  علـــــــي تاتفهـــــــا الح ـــــــه عصـــــــام ف ـــــــرج خلفـــــــه ،  ـــــــت تســـــــير بات ـــــــا  حينهـــــــا خرجـــــــت نيفـــــــين لت ، كان

ــــــــــل و، حــــــــــدتم لتوصــــــــــف المكــــــــــان أل  المــــــــــدخل  ، و مــــــــــا إن خطواتــــــــــه  اتباعهــــــــــا أشــــــــــرف بن راتــــــــــه ب
معقـــــــــو  الشـــــــــبه أغلقـــــــــت الهـــــــــاتف و التفتـــــــــت حتـــــــــي وجدتـــــــــه أمامهـــــــــا يســـــــــتوقف طريقهـــــــــا و يســـــــــأ  : 

 تقربيلها  يا تر أنِت شبه العروسة او  ،    

 : في حاجة يا حضرت  استغربت نيفين من اعتراضه طريقها و ر ت في حدة 

 تعرف نأشرف : ابدا ب  

 نيفين : نعم 

 : في حاجة سارال تدخل عصام ج با أشرف من ذراعه 

 أشرف : ابدا باتعرف علي االنسة بد  الفرح الناشف اللي جو     

 : ا خلي أنِت  ن ر عصام لنيفين و قا  في ضيق  

ـــــــم تراتـــــــا  ـــــــرة بن ـــــــرة غـــــــيظ ل ـــــــين بات ـــــــه القاعـــــــة وتـــــــي تن ـــــــر لعصـــــــام حينهـــــــا رمقتهـــــــا ني ، توجهـــــــت نيف
مهــــــا و بـــــــدأت فــــــي متابعـــــــة حيــــــ  خرجـــــــت لتــــــدخن ســـــــي ارتها بــــــدال مـــــــن إجــــــواء الفـــــــرح التــــــي لـــــــم تأ

، لـــــــو نـــــــه صـــــــعب تبقـــــــي محتـــــــرم إنـــــــا عـــــــارف أ:  ، حيـــــــ  بـــــــدأ الثـــــــاني فـــــــي حـــــــدة  أشـــــــرف و عصـــــــام
 مش قا ر ، اتفضل مع السالمة 

 و اهلل براحتي ، أنت شايلني علي  ماغك أشرف ببرو  : ر  
ثـــــــم أكمـــــــل ســـــــاخرا : مـــــــا بـــــــالش  ور الصـــــــديق الصـــــــدوق    عشـــــــان مـــــــش اليـــــــق عليـــــــك نهـــــــاري ، مـــــــا 
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 بالش أنت يا عصام 

تبـــــــا ال الن ـــــــر بحـــــــدة فـــــــر  عصـــــــام بحـــــــدة : فعـــــــال بـــــــالش عشـــــــان عشـــــــان أنـــــــا لـــــــو بـــــــدأت حازعلـــــــك و 
 أنت عارفني لما بازعل 

شـــــــربهم فـــــــي أشـــــــرف : ال و علـــــــي ايـــــــه ال عـــــــل ،    فـــــــرح زومـــــــة ، يامـــــــا كـــــــان نفســـــــي فـــــــي كاســـــــيين ن
 صحة أع  صداقة و أع   أصحاب ، حازم و عصام  

قالهـــــــا و ضـــــــحك بشـــــــدة و ات ـــــــه عارـــــــدا للقاعـــــــة الم صصـــــــة للرجـــــــا  ، كانـــــــت نيـــــــرة ت فـــــــر الـــــــدخان 
 ال ايه يا عصام  : ايه بتغير و من فمها و ما إن اقترب عصام حتي عقبت ساخرة 

 أنِت أخدتي بالك ، كوي  : ابتسم و ر  ببالغ برو   

 ، مش كد قريبة المي  ندى و طبعا  نيرة :

 أنِت مالك  عصام : و

 بغيظ : يااااااا   لوقتي بقي مالي ، اهلل يرحم يا عم عصام ر ت 

 :    كان زمان او  يا نيرة ،اللي فات مات  ر   احتقار وبن ر لها  

نــــــت ايــــــه أنــــــت عــــــارف أ نــــــا لســــــه نيــــــرة وأال مــــــامتش يــــــا عصــــــام  : باســــــتعطافر ت   يــــــد مســــــكت أ 
 لي ابالنسب

 فلوسه  لحازم و تي بهنا الكوبر  اللي وصلأ: عارف ،  ر  ساخرا 

 -------------  حبب أنا لسة: ال ياعصام ر ت بأسي

 صلي متوضي أ: معلش  قاطعها و تو ينفض يد  و ر  محتد 

ثـــــــم أغلقـــــــه فـــــــي وجههـــــــا ، حينهـــــــا فـــــــتح بـــــــاب القاعـــــــة الم صصـــــــة للرجـــــــا   ،غيـــــــر عبـــــــئ بمـــــــا مضـــــــي  
 يا رب يا نيفين تكوني من نصيبي: تو يقو  في نفسه  و ابتسمو  تنهد

 

**** 
 

ـــــــد ـــــــدى  العاشـــــــرة انتهـــــــي الفـــــــرح وســـــــط التبريكـــــــات و عن ـــــــت ن ـــــــات بالســـــــعا ة التفت ـــــــي الســـــــيارة إاالمني ل
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ســـــــاعات تقريبـــــــا تفصـــــــلهم عـــــــن  3 العـــــــين الســـــــ نةلت ـــــــاور حـــــــازم الـــــــ   تـــــــولي مقعـــــــد القيـــــــا ة بات ـــــــه 
 هم الوصو  ، انتهي سالم ببعض الدموع حتي انطلقت السيارة ب

ـــــــه  ـــــــل مـــــــا كـــــــان قبل ـــــــم يكـــــــن حـــــــازم بعـــــــد انتهـــــــاء الفـــــــرح مث ـــــــه ل ـــــــ ُكر أجـــــــواء االعتكـــــــاف أعـــــــا ت ل ، ت
 : مبرو  يا قمر سعيدا بها و قا  ن ر لندى الكثير مما كان يفقد  ، ف

 : اهلل يبار  فيك ر ت  و مصطنعة  رسمت علي وجهها ابتسامة

: مــــــش فبــــــدأ ابتســــــامتها   حــــــاو  فــــــي اســــــترجاعن يأفقــــــرر  و بمــــــا ســــــببه لهــــــا مــــــن ضــــــيق ،شــــــعر بهــــــا  
 قبتي كنت حاقع علي ر   نا اتحدفت في الهواء وأ

 يا حبيبي : بعد الشر عليك  ت  و ر ابتسمت 

 : خايفة عليا  اتسعت ابتسامته فسأ   

: مبقـــــــاش عنـــــــدى اغلـــــــي منـــــــك اخـــــــاف أمســـــــك بيـــــــد  و وضـــــــعتها علـــــــي خـــــــدتا ثـــــــم قبلتهـــــــا و قالـــــــت  
 عليه 

 ال ايه  : أنِت ناوية تقولي كالم حلو وشعر ببالغ السعا ة فعقب 

 حلي كالم علي فكرة أندى : 

 حازم  : طب ما تقولي حاجة حلوة كد  

 : تريسة  م حت و ر ت 

 حازم : يا سالم 

  ممكن بسبوسة ندى : و

 ممكن كيك حازم : و

 ممكن بحبك  ندى : و

 : ته  أوقف سيارة ف أة و قا  

 و  يا حازم أنا كمان بحبك أ:  ضحكت و أكملت 
 زا  استغرابه و تتف : أنا مش مصدق نفسي ، اما  فين الوش االبلكاش 

ن ـــــــرت بعينـــــــه و ر ت : مـــــــا خـــــــالج بقـــــــي ، مـــــــن تنـــــــا و رايـــــــح  مفـــــــيش ، يـــــــا حبيبـــــــي    أقـــــــل بكتيـــــــر 
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 للي تستاتل تسمعه من ا
 ن ر حوله ف ا ت ضحكاتها و قا  : أنِت بتكلمني أنا 

ـــــــب  ـــــــك الطي ـــــــا أكثـــــــر حـــــــد شـــــــايفك صـــــــح ، شـــــــايفة قلب ـــــــا علـــــــي حاجـــــــة  ، أن ـــــــك أن ر ت ب ديـــــــة : أقول
و كــــــل ال يــــــر اللــــــي فيــــــك ، و عمــــــر  مــــــا حألومــــــك علــــــي اللــــــي فــــــات ، أقولــــــك علــــــي ســــــر  مــــــن يــــــوم 

 االست ارة علي جوازنا و أنا  ايما بأشوف رؤية جميلة أو  
 حازم : ايه 

نـــــــدى : باشـــــــوفك  ايمـــــــا فـــــــي مكـــــــان واســـــــع وقـــــــت الشـــــــروق ، قاعـــــــد تحـــــــت شـــــــ رة كبيـــــــرة و بتقـــــــر  
قــــــــر ن و صــــــــوتك جميــــــــل و تــــــــا   و  أنــــــــا لــــــــوجي بن ــــــــر  ناحيتــــــــك بتبتســــــــم لمــــــــا تشــــــــوفنا و نقعــــــــد 

 جنبك و نسمعك 
ـــــــــت تكـــــــــ ب لكنهـــــــــا شـــــــــعرت أنهـــــــــا أصـــــــــ ابت تـــــــــدف ، لـــــــــن تـــــــــؤمر  أو تنهيـــــــــه ، بـــــــــل ســـــــــتبح  كان

بداخلـــــــه عـــــــن أجمـــــــل مـــــــا فيـــــــه و ســـــــتعينه أن ي هـــــــر بســـــــاللة  ون حـــــــ م أو حـــــــدة ، فهـــــــي ت شـــــــي بعـــــــد 
 توبته الِر ة ، ست عل رضا اهلل أسلوب حياة و لكن بتركها  العنان  للين و المو ة .

 تنهد و سأ  : ب د يا ندى 
 ندى : عند  شك في كالمي 

 ء حازم : أكيد ال

قالهـــــــــا و أعـــــــــا  تـــــــــدوير  الســـــــــيارة ليكملـــــــــوا طـــــــــريقهم و قـــــــــد شـــــــــعر ببـــــــــالغ ســـــــــعا ته ، بعـــــــــد ســـــــــاعتين  
ـــــــي أغلـــــــبهم الصـــــــمت وصـــــــلوا ،  ـــــــت محاســـــــن تنت ـــــــســـــــا   عل ـــــــاب الشـــــــالية كان ـــــــد ب ـــــــ ال مـــــــن رتم ، عن ن

ـــــــــي الســـــــــيارة وات هـــــــــوا ـــــــــداخل إل ـــــــــدتا علـــــــــي صـــــــــوت  ال ـــــــــا و تـــــــــي تقـــــــــو  بفرحـــــــــة  زغاري ـــــــــرو  ربن : مب
 يسعدكم يا رب 

 ندى : اهلل يبار  فيكي يا  ا ا 

 حازم : اهلل يبار  فيكي 

تصـــــــبحوا ، محاســـــــن : انـــــــا حضـــــــرتلكم العشـــــــا وكـــــــل حاجـــــــة موجـــــــو ة قـــــــدامكم اتـــــــه وانـــــــا بقـــــــي حانـــــــام 
 علي خير
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ـــــــت محاســـــــن الـــــــي غرفتهـــــــا أمســـــــك يـــــــدتا و قـــــــا  : حمـــــــد هلل ع  عنـــــــدتا ن ـــــــر حـــــــازم لنـــــــدى و ، التفت
 السالمة  

 اهلل يسلمك ندى : 

 حازم الباب قارال : اتفضلي الي غرفتهم فتح ات هوا سويا 
 زفرت و قد شعرت ببالغ ال  ل ثم ن رت له و قالت : ممكن أطلب منك طلب 

 ر  مازحا : أنام في الصالة 
ـــــــــا مـــــــــع ضـــــــــحكت و ر ت : الء ، ممكـــــــــن  ـــــــــا فـــــــــي حياتن نصـــــــــلي االو  ركعتـــــــــين علشـــــــــان ربنـــــــــا يباركلن

 بعض 

 ال مع بعض  حازم : كل واحد لوحد  و

 نت حتكون أمامي في الصالة ع بعض ، أمندى : 

 : أمامك ، حازم حيبقي أمام  ابتسم و ر  

 : ايوة حتبقي حازم أمام  مازحته و ر ت 

 : اوباااااااااااااا    احنا بنعرف نقسم اتو  ضحك و ر  

 ندى : اتو باحاو  

صـــــــوته  ، وقفـــــــت خلفـــــــه تركـــــــت العنـــــــان ألذنيهـــــــا تســـــــمعللصـــــــالة  ها تـــــــو تقـــــــدموا للوضـــــــوء ثـــــــم تقـــــــدم 
ـــــــدر  كـــــــم احتســـــــي مـــــــن  ـــــــوم ، يومهـــــــا ال ي ـــــــرة و الي ـــــــوم زفافـــــــه و ني ـــــــين ي ـــــــر ب ، كـــــــان ســـــــعيدا لفـــــــارق كبي
خمـــــــر  و كيـــــــف تحاولـــــــت الليلـــــــة مـــــــن فرحـــــــة لعتمـــــــة ، حـــــــين توالـــــــت صـــــــفعته علـــــــي وجههـــــــا إلنـــــــه لـــــــم 

 و قالــــــــت يكــــــــن االو  ، ســــــــلم و أنهــــــــي الصــــــــالة مقــــــــررا أن ينســــــــي ، التفــــــــت لهــــــــا مبتســــــــما فابتســــــــمت
 من فضلك لي رأسي : ممكن تحط ايد  ع
 وضعها و قا  : خير 

   تقو  الدعاء  أعطته ورقة و قالت : ممكن 
أعـــــــوذ بـــــــك مـــــــن  خيـــــــر مـــــــا جبلتهـــــــا عليـــــــه و اللهـــــــم إنـــــــي أســـــــألك مـــــــن خيرتـــــــا وأمســـــــكها و قـــــــا  : 

 شرتا وشرِّ ما جبلتهاعليه
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ارجعلـــــــك  غير تـــــــدومي فـــــــي االوضـــــــة اللـــــــي جانبـــــــك  قـــــــايق و، أنـــــــا حـــــــأ  قبـــــــل رأســـــــها و قـــــــا  : نـــــــا و
 و أنِت بقي خد  راحتك 

 نت ممكن تفضل بالبدلة أبتر   : تو  ر ت

 : حانام ببدلتي ر  مستغربا 

ـــــــــر  ة : اصـــــــــل  ـــــــــ ا  مت ـــــــــدى وتـــــــــي ال ت ـــــــــك مفاجـــــــــأة و، اصـــــــــل  ------ن ـــــــــت عاملل ـــــــــا كن  ---ان
 كنت عاي ة   و

 ن ت في تلعثمها : كنت عاي   تفضل بالبدلة شوية أتي تحاو   تنفست و

 ه ابتسامة مملوءة باالستغراب : طب بسيطة حازم وقد عال وجه

 ندى : طب اتفضل بقي بر  االوضة لحد ما انا يك 

 حازم : اتفضل وال اطلع وال    اختبار    كمان يا ندى 

 ندى : ال استناني برة شوية كد  

 حازم : ب  مافيناش من حركات العيا  وابات في االخر في االوضة اللي تنا  

 ركات عيا  ندى : اوعد  مفيش ح

خــــــــرج حــــــــازم وســــــــمع بعــــــــد خروجــــــــه المفتــــــــاح يغلــــــــق البــــــــاب فاعــــــــا  عليهــــــــا  : امــــــــا  ايــــــــه    بقــــــــي ، 
 مش حركات عيا     

 اتا  صوتها : يا اخي اصبر بقي 

ــــــــدى حقيبتهــــــــا و ــــــــه للمفاجــــــــأة أخرجــــــــت فســــــــتان ال فــــــــاف الــــــــ   أ فــــــــي الغرفــــــــة فتحــــــــت ن ، كــــــــان عدت
ال تعــــــــرف كيــــــــف  تــــــــي تن ــــــــر اليــــــــه و و لــــــــي الركبــــــــة  ، تنهــــــــدتإقصــــــــير  عــــــــار  الكتفيــــــــين وال هــــــــر و

ــــــــه  ــــــــداء مثل ــــــــاس  أمــــــــام باســــــــتطاعة غيرتــــــــا ارت ــــــــه اارتدب قامــــــــت  ، الن ــــــــي  فر ــــــــدب ف ــــــــال وف ي شــــــــعرت ب
ارتـــــــــدت ثـــــــــم زينـــــــــة  ت لمســـــــــتها االخيـــــــــرة مـــــــــن عطـــــــــر وعوضـــــــــ اســـــــــدلت شـــــــــعرتا و، لها اكـــــــــل اوصـــــــــ

 .لتبدو عروسة ب ما  الحور لو اطلت برأسها الفاضت الكون نور   رهاح ا

رتبتهـــــــــا ، اضـــــــــأت سالســـــــــل االنـــــــــوار التـــــــــي اشـــــــــترتها واخيـــــــــرا وضـــــــــعت تاتفهـــــــــا  وخرجـــــــــت الشـــــــــموع أ
ـــــم علـــــي االنشـــــو ة التـــــي اعـــــدتها  ـــــدى ، و جـــــ ء مـــــن الت امـــــك   : قالـــــت فـــــي نفســـــهاث ـــــا ن    جـــــوز  ي
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و رضـــــــاكي لربـــــــك أنـــــــك ترضـــــــيه ، إن حـــــــازم يحـــــــ  الفـــــــرق الحقيقـــــــي بـــــــين اللـــــــي فـــــــات و اللـــــــي جـــــــا  
 معاكي 

 ا يستر ثم زفرت لعلها تهدأ ثم تمتمت : ربن

، تـــــــــي صـــــــــوتها بـــــــــدال   : حـــــــــازم إذ أ  ن االوان ،نـــــــــه أبـــــــــدأت حركـــــــــة المفتـــــــــاح فـــــــــي البـــــــــاب تعلـــــــــن 
 خالج تعالي 

ــــــــع بصــــــــر  ليــــــــر  االضــــــــاءة والشــــــــموع  خــــــــل لالفضــــــــو   ب طــــــــوات يمأتــــــــا الشــــــــغف و ، لغرفــــــــة ، رف
لكــــــن نــــــدى لــــــم تكــــــن أمامــــــه بقــــــدر مــــــا مــــــأت المكــــــان ، كيانــــــه   ت مــــــأي لتــــــا يشــــــم رارحــــــة العطــــــر 

 : ايه رأيك قد تمست في أذنه لتسأ   و، تنهد بعمق حينها ، خلفه لكي يراتا فالتفت 

خفــــــق قلبــــــه بشـــــــدة  عــــــال االنبهــــــار وجهـــــــه وظــــــل ين ـــــــر لهــــــا عــــــاج ا عـــــــن الوصــــــف ،  امســــــك يــــــدتا و
 : ندى و قا  و  امر ة مرت علي بصر  أكأنها   و

ــــــــا  ر ت  ــــــــي يرضــــــــي ربن ــــــــت مــــــــدام عملتلــــــــي الفــــــــرح الل ــــــــا قول ــــــــا  ، او يرضــــــــيني ب  ــــــــل : ان ــــــــك ان عمل
 كمان الفرح اللي يرضيك 

 يك أتابعت : مقولتش ر عض الراحة فشعرت بب

عطتهــــــــا الشــــــــ اعة لتكمــــــــل أ ابتســــــــم و حينهــــــــا غــــــــاب الكــــــــالم فقــــــــد اكتفــــــــي بــــــــالن ر  إليــــــــه ، ســــــــعا ته
ـــــــ ـــــــا ن ـــــــتم ـــــــش اســـــــمه   وت فقال ـــــــي البيســـــــت م ـــــــي العـــــــري  والعروســـــــة يتفضـــــــلوا عل ـــــــدال  : ممكـــــــن بق ب

 كد  برضو 

 احنا حنعمل ايه علي البيست ، تو ير  : ايوة اسمه كد  ب   علت ضحكاته و

ـــــــــي منتصـــــــــف الغرفـــــــــة وإتوجهـــــــــوا   ـــــــــد ركـــــــــ ت   ل ـــــــــت ق ـــــــــيضـــــــــاءة االكان ـــــــــة  ف ـــــــــك الناحي ـــــــــت تل : و قال
 حنرقص سلو 

 غاني أحازم : ازا  بقي مش أنِت مش بتسمعي 

 نا ناوية اسمعك حاجة تانية ، ممكن أندى : ايوة ما 

تشــــــــغيل االنشــــــــو ة ، تقــــــــدمت خطــــــــوات نحــــــــو  لتتالقــــــــي ب و قامــــــــتتوجهــــــــت خطــــــــوة نحــــــــو تاتفهــــــــا 
 لتنشد االنشو ة  عنقه االن ار عندتا الف بكلتا ذراعيه خصرتا و الفت بكلتا ذراعيها



 

 
 

255 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

ــــــِت   ــــــك مثلمــــــا أن ــــــي  --------احب ــــــك كيفمــــــا كنت -- ومهمــــــا كــــــان مهمــــــا صــــــار  ---------احب

ــــــــــــــــِت  ------- ــــــــــــــــي أن ــــــــــــــــِت حبيبت ــــــــــــــــي  ------------أن  --------------زوجت
   أنِت حبيبتي أنتِ 

ومهمـــــــــا كـــــــــان  -------------احبـــــــــك كيفمـــــــــا كنتـــــــــي  -------------احبـــــــــك مثلمـــــــــا أنـــــــــِت 
---------زوجتـــــــــــي  ------------أنـــــــــــِت حبيبتـــــــــــي أنـــــــــــِت  ----------مهمـــــــــــا صـــــــــــار 

  أنِت حبيبتي أنتِ  -----

 

  ، فأكتملتتولت وصف ما بداخله غمض عينه تاركا قلبه يسمع كلمات أ

ـــــــِت ال   ـــــــي أن ـــــــي ، ســـــــقيتي حالل ـــــــر منبت ـــــــا بوصـــــــل غي ـــــــي ، لقـــــــد اذن ال مـــــــان لن اخشـــــــي عـــــــ وال تمـــــــه مقت
ـــــــــي ، ويصـــــــــفو العـــــــــيش ان  ـــــــــب الســـــــــعد ان غيبت ـــــــــي بحســـــــــن الفعـــــــــل والســـــــــمت ، يغي الحـــــــــب فـــــــــي قلب

  جيئتي ، نهار  كا حا حتي اذا ما عدت للبيتي لقيتكي فان لي عني ضنايا اذا تبسمتي
 

 حازم بهم  : ايه اللي باسمعه    يا ندى 

 ندى بنف  الصوت الهام  : ع بك 

 حازم : او  او  

 ندى : طب استني لما تكمل 

تضـــــــــيق بيـــــــــا الحيـــــــــاة اذا يومـــــــــا تبرمتـــــــــي ، فاســـــــــعي جهـــــــــدا حتـــــــــي احقـــــــــق مـــــــــا تمنيتـــــــــي ، تنايـــــــــا انـــــــــت 
ـــــــا  ـــــــي وي ـــــــا امل ـــــــل االرض والنبتـــــــي ، في ـــــــا لمث ـــــــا قـــــــد  تلف ـــــــا عيشـــــــتي ، فروحان ـــــــدفئ الحـــــــب م ـــــــا  ب فلتهن

ــــــــي يطيــــــــب ال ــــــــا ســــــــكني ويــــــــا انســــــــي وملهمت ــــــــي ، فيــــــــا املــــــــي وي ــــــــام ان طيبت عــــــــيش مهمــــــــا ضــــــــاقت االي
 سكني ويا انسي وملهمتي يطيب العيش مهما ضاقت االيام ان طيبتي ، االيام ان طيبتي 

ـــــــــِت   ـــــــــك مثلمـــــــــا أن ـــــــــي  -------------احب ـــــــــك كيفمـــــــــا كنت ومهمـــــــــا كـــــــــان  -------------احب
--------زوجتـــــــــــي  ------------أنـــــــــــِت حبيبتـــــــــــي أنـــــــــــِت  ------------مهمـــــــــــا صـــــــــــار 

 أنِت حبيبتي أنتِ  ------
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عنـــــــــدتا ،  روحـــــــــاتم فكـــــــــان العشـــــــــقأذاب الشـــــــــوق ، أفســـــــــا  الصـــــــــمت ا نهـــــــــت االنشـــــــــو ة كلماتهـــــــــأ
ــــــن الصــــــاو  مــــــا لــــــم يدركــــــه مــــــن قبــــــل أ ، صــــــدق مشــــــاعرتا  أمــــــامتهــــــاو  جبــــــروت كبــــــر قلبــــــه ،  ر  اب
 زوجته --------------نها أباتت بعينه كل النساء ف

 
******** 

(19) 
 

 

 صباح االربعاء
عـــــــال  ذان الف ـــــــر ، بعيـــــــون مثقلـــــــة حاولـــــــت أن تفـــــــتح عينهـــــــا تثاءبـــــــت بـــــــبطء وتـــــــي تحـــــــاو  ســـــــماعه 
ـــــــا  صـــــــوتها الهـــــــام  لتقـــــــو  : حـــــــازم  ـــــــة فاشـــــــلة اليقاظـــــــه ،ات ـــــــي مـــــــن ي اورتـــــــا فـــــــي محاول ـــــــت إل ، التفت

 ذن ، قوم باهلل عليك مش كل يوم تغلبني أ  قوم يا حازم ، قوم يا حبيبي الف ر

 ر  بتثاقل : نامي يا ندى 

 سحب الغطاء ليغطي وجهه ثم أعا  عليها : نامي يا حبيبتي 

 سحبت الغطاء عنه و عا ت باصرار : ال يا حازم حنقوم باهلل عليك بقي اقوم 

 تو نارم : حاصلي لما اصحي يا ندى  ر  و

 حازم ، لو قمت أنا حاعملك نسكافيه  ------حازم  :تمست في أذنه 

 ال كالم عيا   ء عنه : ب د وعلت االبتسامة وجهه وتو ي يح الغطا

 قوم و حتشوف أر ت بدال  : عيب 

ـــــــو مشـــــــربتنيش  ـــــــة ل ـــــــف : عارف ـــــــي الحمـــــــام و تـــــــو يهت ـــــــه و ســـــــحب المنشـــــــفة مت هـــــــا إل ـــــــن مكان قفـــــــ  م
 نسكافية حاعمل فيكي ايه 
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 لما ترجع حتالقي النسكافية  ر ت مازحة : طب ب  خلص علشان متتأخرش و

ها ي المطـــــــبخ  ، عنـــــــدتا ســـــــمعت محاســـــــن صـــــــوتات ـــــــه للمســـــــ د بينمـــــــا صـــــــلت تـــــــي و توجهـــــــت الـــــــ
 : صباح ال ير يا بنتي  إليها قارلة فتوجهت 

 ندى : صباح النور يا  ا ا 

 نا اعمل أ محاسن : قوليلي اعملك ايه يا عروسة و

 ندى : ال يا  ا ا    حاجة مش مستهلة انا باعمل نسكافية 

 محاسن : طب احضرلكم الفطار يا بنتي 

 دقني لو عاي ين حاجة حاقولك ندى : ال يا  ا ا ص
**** 

  عصر  يوم السبت الماضي 

ــــــــن  ــــــــا تســــــــتطع م ــــــــي جمــــــــع م ــــــــر أحــــــــالم و تصــــــــمت ، عكفــــــــت عل ــــــــم يكــــــــن ســــــــهال أن تكتشــــــــف أم ل
معلومــــــات بشــــــأنها و قــــــررت أن تواجــــــه بكــــــل مــــــا أُتيــــــت مــــــن قــــــوة ، فالمــــــا  حتــــــي لــــــو كــــــان باألصــــــل 
مـــــــا  أحـــــــالم كمـــــــا تـــــــدعي ، فقـــــــد عكـــــــف رفعـــــــت علـــــــي تنميتـــــــه طـــــــوا  مـــــــا مضـــــــي ، و لـــــــي  ألحـــــــالم 

 مة متتعلميش الدرس يا أحالم حق في شئ ، زفرت ثم تمتمت : ال اتر أنك مصم
كانـــــــــت قالتهـــــــــا و قـــــــــررت أن تبـــــــــد  مالبســـــــــها لتت هـــــــــة صـــــــــوب مواجهتهـــــــــا مهمـــــــــا كلفهـــــــــا الـــــــــثمن ،  

، وافـــــــــق  ة نـــــــــدى و حـــــــــازم و محاســـــــــنن ت لـــــــــ  برفقـــــــــة نيفـــــــــين  لحـــــــــين عـــــــــو ألـــــــــوجي قـــــــــد طلبـــــــــت 
 جيـــــــدة لـــــــدخو ح ـــــــة  وجو تـــــــا إذا ســـــــيكون،  شـــــــعر لـــــــوجي بالوحـــــــدة فـــــــي غيـــــــابهمحـــــــازم حتـــــــي ال ت

ســـــــــبب زيارتهـــــــــا ، تكـــــــــ ا فكـــــــــرت فريـــــــــدة و تـــــــــي تهتـــــــــف إلبـــــــــراتيم ون الشـــــــــك فـــــــــي منـــــــــ   نـــــــــدى  
 السارق : أطلع يا إبراتيم 

: بمكالمتهـــــــا فــــــــر ت ببـــــــالغ اســــــــتغرابها   نيفــــــــينت بـــــــر شــــــــريفة و بينمـــــــا كانــــــــت فـــــــي طريقهــــــــا ، كانـــــــت 
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 تي جاية تأخد لوجي 

 تمشي  شريفة : ال    بتقو  حتطمن عليها وتتعرف علينا و

 غريبة أو  ، يعني فريدة تانم رضيت عن جواز حازم و ندى:  قبت زا  استغرابها و ع
 شريفة : باين كد 

فريــــــــــدة  ت خلــــــــــ، ن لــــــــــت نيفــــــــــين لتفــــــــــتح البــــــــــاب مــــــــــا إن وصــــــــــلت حتــــــــــي طرقــــــــــت بــــــــــاب البيــــــــــت ف
مصـــــــــافحة لهـــــــــا بابتســـــــــامة و و ة و طريقـــــــــة خالفـــــــــت توقعتهـــــــــا ، مـــــــــروا بالـــــــــدور االو  ، كانـــــــــت تـــــــــدر  
أنهـــــــا شـــــــقة أحـــــــالم و رغـــــــم كـــــــ لك قامـــــــت نيفـــــــين بتأكيـــــــد المعلومـــــــة ، صـــــــعدت لشـــــــقة نـــــــدى و تـــــــم 

مــــــــرت ســــــــاعة بــــــــين الكــــــــالم والســــــــر  والحــــــــوار حــــــــو  نــــــــدى تــــــــارة وحــــــــازم تــــــــارة اســــــــتقبالها بحفــــــــاوة ، 
ـــــــــــار ا و،  اخـــــــــــر   ـــــــــــععلـــــــــــي  ثقـــــــــــيال  كـــــــــــان حـــــــــــوارا ب ، إذ اصـــــــــــطنعوا االبتســـــــــــام و المـــــــــــ اح و  ال مي

الم املـــــــة ، مـــــــا استشـــــــفته فريـــــــدة مـــــــن المقابلـــــــة تـــــــو أن أحـــــــالم تـــــــي أحـــــــالم   بالتأكيـــــــد خافـــــــت مـــــــن 
قـــــــو  الحقيقـــــــة أو التعريـــــــف بحـــــــازم أو ربمـــــــا لـــــــم تتوقـــــــع أنـــــــه تـــــــو نفســـــــه ابـــــــن رفعـــــــت حســـــــان ، لكـــــــن 

 ما بد  جليا أن االمر  يبدو م فيا تنا 

، جــــــــل االنصــــــــراف أوقفــــــــت مــــــــن ، تــــــــت أن ألح ــــــــة التــــــــي كانــــــــت ترنــــــــو لهــــــــا فريــــــــدة منــــــــ  ال  انــــــــت 
ت اورتــــــــا مــــــــن أجــــــــل مرافقتهــــــــا ، لكــــــــن فريــــــــدة أصــــــــرت أن تغــــــــا ر بمفر تــــــــا و ظلــــــــت نيفــــــــين قامــــــــت 

 علي إصرارتا و الح ة أنهم باتوا أتل و ال  اعي أن تشعر بالغربة 
ـــــــــت و أ ـــــــــاب البي ـــــــــم فتحـــــــــت ب ـــــــــدرج و وصـــــــــلت للمـــــــــدخل ث ـــــــــت ال ـــــــــه و ســـــــــمعت خرجـــــــــت و ن ل غلقت

 باب شقة ندى يغلق ، عندتا صعدت بهدوء و طرقت باب شقة أحالم 

مســــــــحت يــــــــدتا فــــــــي المنشــــــــفة الم ــــــــاورة ،كانــــــــت  منشــــــــغلة فــــــــي المطــــــــبخ حينمــــــــا ســــــــمعت الطــــــــرق 
 : فريدة لفتح الباب فإذا بها تراتا فتهتف توجهت  لها و

 فريدة ببرو  : ازيك يا أحالم ر ت 
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 : مش حتقوليلي ا خلي ة جو  فريدة فقاطعته فريدسا  الصمت أمام ذتو  أحالم بو 

 : أنِت جاية ليه يا فريدة  مضطربة أحالم ر ت 

 سنه  27:    مقابلة برضو بعد غياب  ابتسمت و ر ت ساخرة 

ـــــــات قلبهـــــــا و عـــــــا ت لتســـــــأ   ـــــــه  زا  اضـــــــطراب أحـــــــالم و تســـــــارعت  ق ـــــــي عـــــــاي ة اي ـــــــة بيت ـــــــِت جاي : أن
 يا فريدة 

ـــــــت  ـــــــدة خل ـــــــت أحـــــــالم البـــــــاب و عـــــــا ت تســـــــأ   فري ـــــــت تن ـــــــر بإســـــــتعالء لشـــــــقة أحـــــــالم ، أغلق  و ظل
 أنِت جاية بيتي عاي ة ايه يا فريدة للمرة التانية بسألك ، : 

أحــــــــالم ، أنــــــــِت و بنــــــــت اخــــــــوكي اللــــــــي عــــــــاي ين مننــــــــا ايــــــــه  ســــــــ رت مــــــــن ســــــــؤالها و ر ت  بحــــــــدة : 
 عاي تا ت يبلك حقك ، أنِت لسة مصدقة إن ليكي حق 

اختهــــــــا محــــــــدش فــــــــيهم يعــــــــرف حاجــــــــة ، اللــــــــي كــــــــان يعــــــــرف ابــــــــوتم اهلل  مامتهــــــــا و دى وأحــــــــالم : نــــــــ
حقــــــــي عنــــــــد ربنــــــــا يــــــــا فريــــــــدة أنــــــــا مــــــــش عــــــــاي ة حاجــــــــة و مــــــــش ناويــــــــة أحكــــــــي حاجــــــــة ،  و، يرحمــــــــه 

 خالج

ـــــــا و ـــــــي علي ـــــــِت وفرت ـــــــا أحـــــــالم كـــــــد  أن ـــــــدة : يبقـــــــي برافـــــــو عليكـــــــي ي ـــــــر الكـــــــالم  فري ، علـــــــي نفســـــــك كت
علشــــــان نبقــــــي فــــــي الصــــــورة ، أنــــــِت عارفــــــة مــــــن االســــــاس نــــــا حاقولــــــك  اللــــــي عنــــــدى كــــــد  كــــــد  أبــــــ   

، لــــــــو عــــــــاي ة  لــــــــو عشـــــــمانة نــــــــدى ترجعلــــــــك حقــــــــك أنســــــــييعنــــــــي ، ن مفـــــــيش حاجــــــــة تثبــــــــت حقــــــــك إ
  تنبشي في الماضي  حنبش معاكي ب  نبشي حيوجعك او 

ــــــم تابعــــــت :  ــــــِت عارفــــــة أتنهــــــدت ث ــــــ  أن ــــــا مــــــش عــــــاي ة أذيكــــــي ب ــــــا ، أن ــــــه ل ــــــوز  وممكــــــن أن  قــــــو  اي
 ش يدوش العيار اللي ميصب

ـــــــــال وف و ر ت  قولتلـــــــــك محصـــــــــلش ، : أنـــــــــِت لســـــــــه مصـــــــــممة تشـــــــــوتي ســـــــــمعتي شـــــــــعرت أحـــــــــالم ب
 بين جوز  حاجة  بين و
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نـــــــــا عرفـــــــــت الوحمـــــــــة اللـــــــــي فـــــــــي ضـــــــــهر  أامـــــــــا  ،  بـــــــــ  : ال حصـــــــــل ابتســـــــــمت فريـــــــــدة و ر ت ب
 منين 

 هم علشان يضربوني في المنصورة يجرتأأحالم بغيظ : من الستات اللي ر ت 

ن تيمـــــــان ســـــــاعتها مـــــــش حـــــــاقو  كـــــــد  بقـــــــي حـــــــاقو  ان رفعـــــــت كـــــــان عشـــــــيقك وكـــــــافريـــــــدة : مـــــــا انـــــــا 
و إنـــــــك ا يتيلــــــــه الفلـــــــوس محبــــــــة و شـــــــوفي بقــــــــي ســـــــاعتها طــــــــارق ممكـــــــن يعمــــــــل ايـــــــه ، مــــــــش اســــــــمه 

 طارق برضو 

 اطلعي بر  بيتي ، : اطلعي بر  ببالغ غي ها تتفت أحالم فيها 

ــــــــدةعــــــــا ت  ــــــــرو  و ر ت  فري ــــــــرة الب ــــــــا طالعــــــــة أ: لنب ــــــــك  ، ن ــــــــه الكــــــــقولتل الم    و عــــــــاي كي تفكــــــــر  في
، أنـــــــا مســـــــتعدة  أبـــــــار  جـــــــواز  نـــــــدى و حـــــــازم و أعـــــــديها ، لكـــــــن لـــــــو أنـــــــِت أو بنـــــــت أخـــــــوكي فكرتـــــــوا  
ــــــــتمن ، تــــــــي مــــــــش كانــــــــت  كــــــــد  و ال كــــــــد  ، فســــــــمعتك و احتمــــــــا  ســــــــمعتها تــــــــي كمــــــــان يكونــــــــوا ال

 مت وزة قبل كد  مرتين 
ت : لــــــــو حــــــــازم عــــــــرف تركتهــــــــا و ات هــــــــت صــــــــوب البــــــــاب لتفتحــــــــه ، ثــــــــم التفتــــــــت فريــــــــدة و أكملــــــــ

حاجـــــــــة حتنـــــــــدمي ، خـــــــــالكي ســـــــــاكتة و انســـــــــي خـــــــــالص أعتبـــــــــر  اللـــــــــي فـــــــــات مـــــــــات مـــــــــع رفعـــــــــت و 
 اندفن معا  ، تمام   

 أشاحت أحالم وجهها بعيدا و ر ت : تمام 
 

**** 
 

 ،م لينافوقه  اف  افتح ذراعيه ق ن ر للسرير وف بالغرفة  من المس د و لم ي دتا عا  

 لــــــــي الغرفــــــــة ، فتحــــــــت البــــــــاب لت ــــــــد حــــــــازم نارمــــــــا ابتســــــــمت وإبكــــــــوبين النســــــــكافية  تــــــــيصــــــــعدت 
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ـــــــا وضـــــــعت  ـــــــدتا جانب ـــــــا بي ـــــــه  وم ـــــــت لمن ـــــــر  كوبهـــــــا و  ، أمســـــــكت  ثرت وضـــــــعته فـــــــوق التســـــــريحة لتلتف
شـــــــعرت بهـــــــواء البحـــــــر يـــــــداعب خصـــــــالت شـــــــعرتا ، رأتـــــــه مـــــــن  اخـــــــل غرفتهـــــــا  حـــــــين البحـــــــر المبهـــــــر 

ـــــــــة  ، وضـــــــــح أالمتطـــــــــاير علـــــــــي وجنتيهـــــــــا ابتســـــــــمت و تتقـــــــــدم خطـــــــــوات بات ـــــــــه الشـــــــــرفة لتكـــــــــون الرؤي
منعهــــــــا و حكــــــــم قبضــــــــته علــــــــي يــــــــديها أقــــــــد  لــــــــي  اخــــــــل الغرفــــــــة وإمــــــــن ذراعهــــــــا  لهــــــــا  ج بــــــــهلكــــــــن 

ــــــــف  ــــــــر  فيهــــــــا غضــــــــبه و تــــــــو يهت ــــــــي التــــــــي ت ــــــــة ال أف عهــــــــا ، أنهــــــــا المــــــــرة االول ــــــــِت طالع ــــــــة : أن بلكون
 وأنِت كد  ، أنِت بتستعبطي 

 خضتني ب د  أنت : ف عت إلي حد أن عينها لمعت بالدموع و تي تر  

 أنِت ازا  طالعة البلكونة بقميص نوم  ، نا اللي ات ضيت  يا ندىأحازم : 

فـــــــــي كنـــــــــت   البحـــــــــر و  شـــــــــوفنـــــــــا قربـــــــــت اأ:  بـــــــــداخلها شـــــــــعرت باالســـــــــتغراب و رغـــــــــم ذلـــــــــك ر ت 
 االوضة 

: برضـــــــــو البســـــــــي اســـــــــدالك  و ر  بـــــــــبعض الهـــــــــدوء  ســـــــــحب كوبـــــــــه بيـــــــــد  ر وجلـــــــــ  علـــــــــي الســـــــــري
 فاتمة 

 ني حاطلع كد  إنت اضايقت ب د لما افتكرت أندى : 
ال تعـــــرف لمـــــا ســـــألته تـــــ ا الســـــؤا  ، تـــــل تغيـــــر إلـــــي تـــــ ا الحـــــد ، ن ـــــر إليهـــــا و كأنـــــه فهـــــم مـــــا جــــــا  

ــــــــِت بتســــــــألني  ب اطرتــــــــا فأجــــــــاب  ــــــــا ســــــــتي مكــــــــونتش ،  ب ــــــــد : أن ال حاجــــــــة ،  وحاضــــــــايق  طيــــــــب ي
 أكمل نوم  خل أ حدفك وأنا ب  كنت حاطلع وراكي أ

ابتســــــــــمت و ر ت : خــــــــــالج متــــــــــ علش ، أنــــــــــا بــــــــــ  كنــــــــــت عــــــــــاي ة اتفــــــــــرج ع البحــــــــــر ، اللــــــــــي مــــــــــا 
 شفتوش من يوم ما جينا 

تعـــــــالي يـــــــا ســـــــتي  : طـــــــب البســـــــي اســـــــدالك وقـــــــام مـــــــن مكانـــــــه و ن ـــــــر بات ـــــــا  مـــــــن الشـــــــرفة و عقـــــــب 
 بد  البحر  شوفي جوز  في ايه ،  عاجبك ،نشوف البحر اللي عاجبك    



 

 
 

262 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 حضرتك ال اشوف إنا من يوم ما جينا مش بأ: ما  ر ت مازحة 

 ، أنا اصال مش عاي   تشوفي غير   ماله حازم : و
 ندى : حاضر يا سيد 

العـــــــين قـــــــوليلي بقـــــــي ع بتـــــــك   خلــــــوا إلـــــــي الشـــــــرفة و وقفـــــــوا مت ـــــــاورين ، أمســـــــك يــــــدتا و ســـــــأ  :
 الس نة

 احنا من يوم ما جينا مش بنعمل حاجة غير بنشرب نسكافية ندى : احنا حن م بقي 

 خرجك انهار ة أ أنا ممكن يا ستي  علي العموم ماله النسكافية ب  ،  حازم : و

 علي ايه ب  كفاية النسكافية  ندى : و

 نا اللي كنت فكر  بتحبي النسكافية و أ في قلبك بقي ،لة اي:    أنِت ش ضحك و ر  

 نا باحبه واهلل أ: طب ما مازحت و ر ت 

 بقي إن شاءحازم : تو ايه    

 يا حبيبي   بدال  : النسكافية ر ت 
 

**** 
 

 مساء يوم   األحد الماضي 
ــــــــة مــــــــن  ــــــــة بات ــــــــه احــــــــد  المحــــــــا  الت اري ــــــــو   :خــــــــر يســــــــأ  ذات الســــــــؤا آلن  خطــــــــوات مترقب ل

 سمحت محالت الحاج نبيل عبد الدايم السنهور 
ايــــــــوة شــــــــايف المحــــــــل اللــــــــي فــــــــي اخــــــــر الصــــــــف    ، المحــــــــل اللــــــــي ر  أحــــــــد الم ــــــــاورين للمحــــــــل : 

 تنا  
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 شكرا ر  من يسأ  : 

مـــــــن مكانـــــــه ر  الســـــــالم ثـــــــم مـــــــدحت  وصـــــــل للمحـــــــل و  خلـــــــه ملقيـــــــا الســـــــالم علـــــــي مـــــــن فيـــــــه ، قـــــــام 
 سأ  أ  خدمة

ســـــــر  الرجـــــــل عليـــــــه مـــــــا أتـــــــي مـــــــن أجلـــــــه ، ثـــــــم تركـــــــه فـــــــي بـــــــالغ حيرتـــــــه و صـــــــدمته ، و فـــــــور خروجـــــــه 
ات ـــــــا  مـــــــدحت للهـــــــاتف اتصـــــــل لوالـــــــد  و مـــــــا إن بـــــــدأ كالمـــــــه حتـــــــي وقـــــــف نبيـــــــل مصـــــــدوما و عقـــــــب 

 : مدحت سيب اللي في ايد  و تعاللي  لوقتي حاال 
 سنة  27بعد نحو نصف ساعة كان النقاش حين ر  نبيل : و    افتكر بعد 

 مـــــــــن طـــــــــرف محـــــــــامي مـــــــــن المنصـــــــــورة اســـــــــمه ) نشـــــــــأت ن يـــــــــب ( وه انـــــــــمـــــــــدحت : الراجـــــــــل قـــــــــا  
 قضية ت ص عمتو أحالم  عشان جا  

ــــــــــق ــــــــــل بقل ــــــــــت حــــــــــق أحــــــــــالم : ا ر  نبي ــــــــــة ، معقــــــــــو  ت هــــــــــر أوارق تثب ــــــــــة لعب ل ــــــــــوف تكــــــــــون الحكاي
ـــــــ  لســـــــة مـــــــش فـــــــاتم  ـــــــل المحـــــــامي ، ب ـــــــوقتي مـــــــدحت : تـــــــو عـــــــاي  حـــــــد يســـــــافر المنصـــــــورة و يقاب  ل

 حاجة رفعت حسان    يبقي ابو  حازم 
،    قصـــــــة طويلـــــــة أو  ، بـــــــ  أنـــــــا حاحكيلـــــــك علـــــــي كـــــــل حاجـــــــة ، يـــــــوة ر  نبيـــــــل ببـــــــالغ ضـــــــيقه : ا

 ن ندى  و مهما حصل تفضل جنبها عاي   ت لي بالك م

ــــــــــك و حافضــــــــــي نفســــــــــي ال مــــــــــي  اســــــــــافر  ــــــــــا حاســــــــــمع من شــــــــــعر مــــــــــدحت بــــــــــالقلق : ماشــــــــــي ، أن
 المنصورة و أعرف ايه حكاية االوراق    

 

**** 
ـــــــات يصـــــــفر و ـــــــوم ب ـــــــأنق كعـــــــا ة كـــــــل ي ـــــــك   أمـــــــام المـــــــر ة وقـــــــف يت ـــــــِت احب ـــــــك مثلمـــــــا أن ـــــــدن  : احب يدن

 أنِت زوجتي أنِت حبيبتي أنتِ  كيفما كنتي ومهما كان مهما صار أنِت حبيبتي
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كمـــــــان واقــــــــف   : ســـــــيد  ســـــــيد  وو عقبـــــــت بـــــــاب  مبتســـــــمة علـــــــي صــــــــوت غنارـــــــه  الفتحـــــــت نـــــــدى 
 تغني 

ـــــــم  حـــــــين رأ  مـــــــا كانـــــــت ترتديـــــــه  صـــــــفر  ـــــــرب منهـــــــا ، مـــــــرر يـــــــد  ب صـــــــالت شـــــــعرتا ث و ابتســـــــم و اقت
 نا معتدش مستحمل اللي بشوفه    أ:  قا  

 نت لسه شوفت حاجة أ: تو  ضحكت و ر ت 

 نا كد  حاخلص في ايد  أ: ال  ماز ح

 ثبت يا حوت الء أندى : 

   حاجة كيوت أني بقيت قطة ، كتكوت اتو إنا حاس  ، أحازم : حوت مين ب  

 قبل  صالة الضهر   ر ت : طب يال يا كيوت علشان نفطر  تعاالت ضحكاتها و
 أمسك بيدتا و قا  و تو ي رج من الغرفة : تحت أمر  يا فندم 

 

**** 
 

 الماضي  مساء يوم االثنين 

ــــــا  ن ــــــر للهــــــاتف فــــــي انت ــــــار  ــــــت ابتســــــامة الغــــــل محاي ــــــه وقــــــد عل فــــــي شــــــقته جــــــال  وتــــــو ي فــــــر  خان
ــــــــه  ، جــــــــر  بات اتــــــــه و ر  مســــــــرعا  رن الهــــــــاتف  قــــــــارق و، المكالمــــــــة المرجــــــــوة  ــــــــا معتــــــــ  اي : ايــــــــوة ي

 االخبار 

غيـــــــر حــــــازم بـــــــ   نــــــا مــــــراقبهم مـــــــن يــــــوم مـــــــا وصــــــلوا بــــــ  لحـــــــد  لــــــوقتي مفــــــيشأمعتــــــ  : كلــــــه تمـــــــام 
 يرجع  اللي بي رج من الشالية يروح المس د يصلي و

ــــــــا معتــــــــ  يــــــــط، : كمــــــــان بيــــــــروح المســــــــ د ســــــــاخرا تشــــــــام  ر   نــــــــت جهــــــــ ت كــــــــل اللــــــــي طلبتــــــــه أب ي
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 منك 

 نت جا  امتي أمعت  : كله تمام ، 

 تشام : ال مي  الصبح حاكون عند  

 معت  : اوكي يا تشام مستنيك 

 شهر عسل سعيد يا زومة  أغلق الهاتف و ابتسم متمتما : 

 

**** 
 

ـــــــدتا  تشـــــــبك تنهـــــــدت بعمـــــــق و ، اكـــــــال مـــــــنهم شـــــــار   البحـــــــر  أمـــــــام ـــــــد  ،في يســـــــأ  :  وابتســـــــم فـــــــي ي
    اسميه ايه بقي و 

   ا: سميه رفعت علي اسم بابر ت مازحة 

 : عارفة  ثم شبك يد  االخر  بيدتا و ر  ضحك
 ندى : ته 
رفـــــــع يـــــــدتا  ي اللـــــــي بيحصـــــــلي   يحصـــــــل نـــــــه ممكـــــــن ي ـــــــي يـــــــوم وإنـــــــا عمـــــــر  مـــــــا ت يلـــــــت حـــــــازم : أ

 ليقبلها بشافتيه وقا  : ربنا ي ليكي ليا يا ندى 

 : حازم احنا في الشارع بالش كد   ن رت حولها و شعرت بال  ل و ر ت 

اهلل نفســــــــي ازعــــــــق واقــــــــو  فــــــــي  : أنــــــــِت مراتــــــــي محــــــــدش لــــــــي عنــــــــدنا حاجــــــــة ، عارفــــــــة و ر  متحــــــــديا 
 شارع كد  الست    مراتي ،    مرات حازم ال

تعملهــــــــا  : م نــــــــون وو ر ت و قــــــــد زا  خ لهــــــــا يــــــــدتا علــــــــي فمهــــــــا مــــــــن كثــــــــرة الضــــــــحك  تضــــــــعو 
 ب  اهلل يكرمك خلينا نروح علي خير 
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 : بحبك يا ندى  ر  تامسا

ربنــــــا يســــــتر تــــــاني نــــــت ميــــــنفعش ت ــــــرج ، أنــــــت مــــــش عــــــاي  ت ــــــرج أنــــــا عرفــــــت ليــــــه أنــــــدى : ب ــــــد  
 كمن

 حازم : تحبي تروحي قراية الفاتحة بتاعت نيفين وعصام بكرة 

 ندى : احنا خالج حنروح 

 نرجع  حازم : ال حنروح و

نــــــا معتقـــــــدش عمــــــو يوافـــــــق أو  لمــــــا نرجـــــــع بــــــ  أنــــــدى : نيفــــــين قـــــــالتلي تــــــو عــــــاي  يعملـــــــوا ال طوبــــــة 
 ن عمو ممكن يقر  فاتحة بكرة اصال إعلي كل    الزم يسأ  عليه االو  معتقدش 

نســــــتني نشــــــوف زيــــــارة عمــــــو ، أنــــــا عــــــارف عمــــــو أكتــــــر منــــــك  ربنــــــا يســــــتر  ، أقولــــــك خالينــــــا زم : حــــــا
 بكرة حيحصل فيها ايه 

 ندى : ربنا يتمملهم علي خير 

 تأكلي سمك قوليلي :  قاطعها ليسأ  

 ندى : يا ريت 

 حازم : طب يال بينا 
 

**** 
 

 صباح  األم 

كأنـــــــــه يريـــــــــد   وصـــــــــوله وضـــــــــع يـــــــــد  فوقـــــــــه وعنـــــــــد ، ن راتـــــــــه المتفحصـــــــــة لهـــــــــا بتقـــــــــدم نحـــــــــو مكتبهـــــــــا 
 استكما  حدي  سابق : صباح ال ير  يا انسة نيفين 
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نـــــــه أشـــــــعرت بالضـــــــيق حينمـــــــا تـــــــ كرت  ،هـــــــا أمامرفعـــــــت نيفـــــــين وجههـــــــا لتن ـــــــر علـــــــي مـــــــن وضـــــــع يـــــــد  
 : ايوة يا فندم ا  خدمة  فر ت بحدة  تو من ضايقها ب فاف اختها

 عطي وال ايه  اخد وأشرف : أنِت  ايما حماقية كد     حتي الكالم 

: اتـــــــال مرحبـــــــة و مصـــــــافحة لـــــــه تـــــــي تمـــــــد يـــــــدتا  و خـــــــو  أميمـــــــة حينهـــــــا قـــــــاطعهم ، تـــــــر   قـــــــررت أال
 اتال يا أشرف بيه حضرتك جا  لمستر عصام 

 ني فرصة اتكلم حتي اأشرف : ايوة يا ستي ب  زميلتك مش مدي

ـــــــــه لتقـــــــــو   : مســـــــــتر ع ـــــــــ ر الموصـــــــــل لعصـــــــــام ضـــــــــغطت علي صـــــــــام حينهـــــــــا توجهـــــــــت نيفـــــــــين الـــــــــي ال
 عاي  يقابل حضرتك  االستاذ أشرف موجو  بر  و

 عصام باضطراب : مين ر  

ن ـــــــرات ، ف ـــــــأة لي ـــــــد مـــــــا كـــــــان يتوقعـــــــه  هفتحـــــــ ، انـــــــتفض عصـــــــام مـــــــن مكانـــــــه وات ـــــــه ناحيـــــــة البـــــــاب
لـــــــي إتوجـــــــه بـــــــه  ، ســـــــحبه مـــــــن ذراعـــــــه وكعا تـــــــه حـــــــين يقـــــــرر مالحقـــــــة أحـــــــدتن أشـــــــرف تالحـــــــق نيفـــــــين  

 : خير  مقعد و سأ  قرب ، أغلق الباب خلفه ثم  فعه المكتبه 

 : ايه اله ار الرخم    يا اخي  زفر مستغربا طريقته و ر  

 ، أنت عاي  ايهاهلل ما رخم غير  عاي  ايه  : و اقترب منه و اسند يد  علي مقعد  و ر  

 شوف مالك عشان حسيت انك زعالن مني يوم الفرح أنا اللي جا  و أأشرف : 

 بتح  من امتي أنِت  عصام : و

 أشرف : ا يني بحاو  برضو 

 ماشي ، حاجة تانية : قابلته و ر  بحدة عصام جل  
امشــــــي البــــــت اللــــــي اســــــمها ســــــالي  اويــــــتن ينــــــإأشــــــرف : ابــــــدا يــــــا ســــــيد  كنــــــت جــــــا  عــــــاي  اقولــــــك 

مـــــــن يـــــــوم الموضـــــــوع    و نـــــــا  شـــــــايفك زعـــــــالن أ ،كـــــــد  مـــــــن  احنـــــــا اللـــــــي بينـــــــا اكبـــــــر ، مـــــــن عنـــــــدى 
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 نت اصال مش بتشوف أمتقوليش 

ابتســــــــم عصــــــــام ســــــــاخرا ، لكــــــــن راو   القلــــــــق ، مــــــــا يريــــــــد  أشــــــــرف بــــــــد  أمامــــــــه واضــــــــحا ، ســــــــبب 
مـــــــش زعـــــــالن يـــــــال أنـــــــا ب خـــــــالج يـــــــ: طال يـــــــارة إذا تـــــــو نيفـــــــين ، زفـــــــر ثـــــــم وقـــــــف مـــــــن مكانـــــــه و  ر  

 مع السالمة بقي 

 ني جيت إنا غلطان واهلل أطب  ،نت بتطر ني أ:  قبالته و ر   أشرفوقف 

 : مع السالمة  ه ثم قا  ات ه عصام لباب مكتبه فتح

ــــــم عــــــا  بن ــــــر  لعصــــــام أشــــــرف  ظــــــل ــــــم التفــــــت للنيفــــــين ث ــــــالغ غي ــــــه ات ــــــه عصــــــام ، خــــــرج  ث ين ــــــر بب
 يد  إن روحك في إنك نسيت أ اتر ل: ماشي يا عصام ا و رحل متمتما 

ــــــي ــــــه و عــــــا  ل ــــــاب مكتب ــــــق عصــــــام ب ــــــد  ، شــــــعر  ل  أغل ــــــي مقع ــــــ عل ــــــين ب الغيرة مــــــن ن ــــــرة أشــــــرف لنيف
ـــــــا ،  ـــــــ ر تاتف ـــــــي ال ـــــــم ضـــــــغط عل ـــــــة للح ـــــــات ث ـــــــه و ظـــــــل ي ـــــــوب الغرف ـــــــن مكان ـــــــام م ـــــــين ق : انســـــــة نيف

  قيقة واحدة من فضلك 

 نيفين : حاضر 

: ايـــــــوة يـــــــا  لمكتبـــــــه ، طرقتـــــــه و  خلـــــــت ، كـــــــان قـــــــد جلـــــــ  حـــــــين وقفـــــــت أمامـــــــه و ســـــــألت توجهـــــــت 
 مستر عصام حضرتك طلبتني 

 : انسة نيفين و قا   أشار لها بال لوس ، جلست فشعر بالتلعثم و لكنه تفا ا 

 ال ال  مرتبطة وأنِت تنهد ثم تابع : ممكن اعرف 

 : افندم و أكتسي وجهها بالحمرة و ر ت علت ضربات قلبها  

ــــــــ   عــــــــا  الســــــــؤا  وأ ــــــــدملك رســــــــمي ب ــــــــت اتق ــــــــا عــــــــاي  اجــــــــي البي ــــــــابع : ان ــــــــت عــــــــاي  اعــــــــرف ،  ت كن
 ال ال  االو  في حد تاني و

 : ال مفيش  ع وقفت في مكانها و ر ت بصوت كا  ال ُيسم
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 اجيب معايا والدتي  : طب اقدر اجي يوم ال مي   ال ا  وو سأ  عصام ابتسم 

 تصـــــــل نـــــــا حاأطـــــــب   :لتعنـــــــي الموافقـــــــة فأكمـــــــل ومـــــــت برأســـــــها أاكتفـــــــت بـــــــأن ، لـــــــم تـــــــر  نيفـــــــين 
 اكلم عمك ح والدتك انهار   ان شاء اهلل وب

 قالت مسرعة : طيب
ـــــــــي ال يســـــــــمع صـــــــــوت   ـــــــــر مصـــــــــدقة مـــــــــا  تهـــــــــبط و تعلـــــــــو وضـــــــــربات قلبهـــــــــا و خرجـــــــــت حت تـــــــــي غي

 حدث 
 

**** 
 

 غدا ال مي   العين الس نةلي إ من له يستعد للسفر بتشام كان   ، مساء اليوم

منيـــــــا نفســـــــه اشـــــــتر  خـــــــاتم م والدتـــــــه ولحـــــــدث فت ، أمـــــــا تـــــــو يـــــــارة عصـــــــام تســـــــتعد لنيفـــــــين ، بينمـــــــا 
ــــــــن قــــــــراءة الفاتحــــــــة أو تحديــــــــد تفاصــــــــيل ال طبــــــــة ،  حقيقــــــــة مــــــــدحت شــــــــر  فــــــــي كــــــــل مــــــــا عــــــــرف م

ليلتــــــه يشــــــعر بــــــالقلق علــــــي ابنــــــه  ليبيــــــتمــــــا عــــــرف عــــــن حــــــازم  مــــــا حــــــدث لعمتــــــه و رفعــــــت الصــــــاو  و
 و قد قرر السفر للمنصورة بالغد عمه 

ــــــــدى ف ــــــــب بين فتحــــــــت  والب مالبســــــــها وأمــــــــا ن ــــــــن الفســــــــتان اال هــــــــا ، باتــــــــت تقل  و ســــــــو اقتربــــــــت م
ــــــــه إ  ظلــــــــت تن ــــــــر ــــــــ ا  عــــــــدن تأقــــــــررت إذ لي ور أســــــــبوع علــــــــي ســــــــتحتفل معــــــــه بمــــــــر غــــــــدا ، فشــــــــيئا ممي

الن يــــــــر  تنكــــــــر  بــــــــ   ضــــــــابط شــــــــرطة وقفــــــــت  فــــــــأخرج نــــــــدى مــــــــن  والبهــــــــااليــــــــوم زفــــــــافهم ، أمــــــــا 
و تـــــــي تعـــــــد الكـــــــاب علـــــــي رأســـــــها ، ن ـــــــرت قـــــــد تعـــــــاالت ضـــــــحكاتها  لنفســـــــها فـــــــي المـــــــر ة و  تغمـــــــ 

توجهـــــــــــت  الكلبشـــــــــــات اللعبـــــــــــة و المســـــــــــدس اللعبـــــــــــة وب ، أمســـــــــــكت مســـــــــــاءا  12للســـــــــــاعة كانـــــــــــت 
 هبات ه
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ـــــــام قـــــــفكـــــــان  ي ـــــــه و أم ـــــــه و زوجت ـــــــي ابنت ـــــــب الســـــــماء الصـــــــافية شـــــــر  ف ـــــــ ة يراق الســـــــعا ة  زجـــــــاج الناف
قاطعـــــــــه مـــــــــن ،  ن شـــــــــبح الماضـــــــــي ســـــــــيحاو  التهامهـــــــــاأم أالتـــــــــي باتـــــــــت بـــــــــين يديـــــــــه تـــــــــل ستســـــــــتمر 

ـــــــدى  شـــــــرو   شـــــــئ صـــــــلب تركـــــــ  فـــــــي رأســـــــه و ـــــــه بحـــــــدة مصـــــــطنعةســـــــمع ن ـــــــد  أ :  تهتـــــــف في رفـــــــع اي
   حركة حاضرب في المليان ألفوق 

 : في ايه ب     ضحك رغما عنه و ر 

 اتفضل قدامي ،  يا استاذ مقبوض عليك  أنتندى : 

 : يا لهو  بولي  واهلل النسكافيه ما بتاعي  ر إليها ثم تتف التفت حازم لين 

 الكالم    تقوله قدام النيابة ، اتفضل قدامي يا م رم يا عتيد االجرام  :ضحكت و ر ت

: انـــــــا بـــــــر  واهلل انـــــــا م لـــــــوم يـــــــا عـــــــالم  ج و ر  تصـــــــنع االنكســـــــار و تـــــــو يت ـــــــه أمامهـــــــا ليصـــــــعد الـــــــدر 
 واهلل النسكافيه ما بتاعي    بتاع ندى 

نــــــــــدى :  كلــــــــــه حيبــــــــــان فــــــــــي التحقيقــــــــــات والقــــــــــانون الزم ياخــــــــــد م ــــــــــر  ، و لــــــــــوقتي بقــــــــــي اتفضــــــــــل 
 ال كد  ايد  علي ال نا   قدامي وا  حركة كد  و

ســـــــــحب  ف ـــــــــأة وعلـــــــــي صـــــــــعد  رجتـــــــــين ثـــــــــم التفـــــــــت لالرفـــــــــع يـــــــــد   ،تصـــــــــنع حـــــــــازم االستســـــــــالم 
 المسدس 

 : لما أنتم مش قد اللعب مع الم رمين بتلعبوا ليه  و تتف  ثم حملها بين ذراعيه

 اهلل بالش كد   نا ب اف وأ: ال يا حازم  ها ما صنع فهتفت ف عأ

ــــــدء يصــــــعد بهــــــا الســــــاللم و تــــــو يــــــر   ــــــا  مســــــكالي مســــــدس و ب ــــــه  : بت ــــــافي ام قــــــدامي يــــــا م ــــــرم اي
    أنِت ظابط بق بقي 

 ندى : ايوة طبعا حرمت ن لي بقي 

 حازم : انا مستعد ان لك ب  بشرط ايه 
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 ندى : ايه 

 حازم : تعملي اتنين نسكافيه 

 ندى : ايه ، الاااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

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

 
 
 
 

(20) 
 

 و  صــــــــوت االذان بأذنــــــــه ، لــــــــم يكــــــــن بحاجــــــــة لمــــــــن يوق ــــــــه ، التفــــــــت يمنــــــــا  نــــــــاظرا لهــــــــا و تــــــــي 
مســــــــتغرقة فــــــــي النــــــــوم ، علــــــــت االبتســــــــامة وجهــــــــه لرؤيتهــــــــا ، مســــــــح علــــــــي شــــــــعرتا ثــــــــم قبــــــــل رأســــــــها 

 ففتحت عيناتا لتسأ  و تي تقاوم تثاءبها : الساعة كام 
 حازم : الف ر لسة مأذن 

 اب و ر ت : صاحي يعني مش ز  كل يوم اعتدلت لل لوس ثم ن رت له باستغر 
 حازم : مكنش جايلي نوم ، كنت بافكر في حاجة كد  

 ندى : خير 
 حازم : ايه رأيك بعد صالة الف ر نن   نمشي ع البحر  و نشوف الشروق 
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 علت االبتسامة وجهها و ر ت : و ماله ، ماشي
    سوا قام من مكانه و ر  : خالج ارجع من الصالة تكوني جات ة و نن

بعـــــــد نحـــــــو ســـــــاعة كـــــــانوا يمشـــــــيان ســـــــويا ، الح ـــــــت نـــــــدى علـــــــي حـــــــازم الشـــــــرو  ، ن ـــــــرت لـــــــه لكنـــــــه 
 حتي لم يالحظ أنها تتابعه ، سألت لعلها تقطع شرو   : أنت متضايق من حاجة 

 ن ر لها و رسم علي مالمحه ابتسامة بدت ذابلة و ر  :  ال ابدا يا حبيبتي
ـــــــت صـــــــمتت و أكمـــــــال  الســـــــير و قـــــــد عـــــــا  لشـــــــرو  ـــــــه ربمـــــــا شـــــــعر بالملـــــــل فقال ـــــــدتا أن   ، شـــــــعرت عن

 -------------: لو عاي  نرجع الن لوجي وحشتك 
ـــــــــدى ، أوعـــــــــدني إن مهمـــــــــا  ـــــــــد وقـــــــــف عـــــــــن الســـــــــير : ن قاطعهـــــــــا عـــــــــن الســـــــــير و الكـــــــــالم ، إذ ر  و ق

 حصل حتفضلي جنبي 
 تنهدت و سألت : ليه ال و    ، أنت عارف إن مهما حصل أنا معا  

 يا ندى ، عاي   توعدني مهما حصل منفترقش أبدا  حازم : عاي   تقوليها
 ابتسمت و قالت : أوعد  ، أ  طلبات تانية 

 تنهد و قد شعر بالراحة فابتسم و ر  : ال يا ندى مفيش  

 

**** 
 

 السابعة صباحا 

:  نــــــــدىابتســــــــامة كبيــــــــرة قالــــــــت  ب طــــــــوات صــــــــغيرة و، ق ــــــــه بيهــــــــا لتُ أاقتربــــــــت خطــــــــوات مــــــــن فــــــــراش 
 صباح ال ير يا بابا 

: صــــــباح النــــــور  فــــــر  مبتســــــما  قــــــد ابتســــــمت لــــــه فــــــتح مــــــدحت عينــــــا  ليــــــر  ابنتــــــه نــــــدى الصــــــغيرة و
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 يا حبيبتي 

ــــــــي الســــــــفرة  ــــــــاق عل ــــــــت تضــــــــع االطب ــــــــا ت إن ــــــــي بينمــــــــا كان ــــــــا  ن ــــــــو مســــــــافر ان ــــــــدحت ل ــــــــا م ــــــــال ي : ي
 حضرتلك الفطار 

 صباح ال ير أنا قمت اتو ، تو ين   من سرير  :  ور  
 ابتسمت و ر ت : صباح النور 

 سألت : رايح المنصورة  ثم
 مدحت : ايوة ، و ان شاء اهلل حارجع ع المغرب 

ركـــــــب ســـــــيارته بات ـــــــه ، ثـــــــم معـــــــه عنـــــــوان مكتـــــــب المحـــــــامي  نـــــــ   و تنـــــــاو  فطـــــــار  و بـــــــد  مالبســـــــه و
 المنصورة 

 

**** 
 

 التاسعة والربع صباحا 

 : صباح ال ير يا أميمة  هاليإتو يلقي السالم  لي  اخل مكتبه وإ رجلت

 أميمة : صباح ال ير يا مستر عصام 

 عصام : بصي ا  شغل في مكتبي انهار   حيبقي معاكي 

 أميمة : تي نيفين مش جاية انهار   

 عصام : ال نيفين طلبت اجازة انهار   

ـــــــ  إ ـــــــه جل ـــــــي مكتب ـــــــي يومـــــــهتـــــــو االخـــــــر  شـــــــر  و قـــــــد ل ـــــــم ف ـــــــ ، ل ـــــــي نفســـــــه ب يمـــــــر  أكثر مـــــــن أن يمن
نســـــــــيان مـــــــــا مضـــــــــي و طـــــــــي صـــــــــفحاته  ون العبـــــــــ  و  لـــــــــم يعـــــــــد يريـــــــــد شـــــــــيئا ســـــــــ، االمـــــــــر بســـــــــالم 
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ــــــــق بالتفاصــــــــيل ، لكــــــــن ال ــــــــ كر  قل ــــــــين ســــــــاور  حــــــــين ت ــــــــ، ن ــــــــرات أشــــــــرف لنيف ــــــــدا أن   در فهــــــــو ي جي
 دتر  متنفسا لحاضر ن يف لكي يولين أيد ير ال عفن الماضي 

 

**** 
 

 الحا ية عشر اال الربع صباحا 

ـــــــ  ـــــــم كـــــــل شـــــــيئا قـــــــام بتحضـــــــير  ،اتصـــــــل بمعت ـــــــه الصـــــــغيرة ث ـــــــب حقبت ـــــــل ســـــــفر  رت ـــــــر قب  اتصـــــــاله االخي
 ال لسه  :  كلمت حازم و ليسأ  

 او  ما توصل  ينت قولت استنأمعت  : مش 

 تشام : طب كوي  

 معت  : حتوصل امتي 

 بالكتير و اكون عند  ساعات  3تشام : انا ناز   لوقتي اتو يعني قدامي ممكن كمان 

 معت  : طب او  ما توصل كلمني و عموما كله تمام 

نطلــــــق بهــــــا ، يــــــدا تتــــــولي القيــــــا ة بينمــــــا اليــــــد االخــــــر  ت فــــــر الــــــدخان لــــــي  ليلــــــي ســــــيارته فــــــتح بابهــــــا إ
، يراتـــــــا باكيـــــــة و قـــــــد ارتـــــــدت االســـــــو  ، مـــــــأ  التشـــــــفي لكـــــــل مـــــــا فـــــــي عقلـــــــه ســـــــو  صـــــــورة نـــــــدى 

مضــــــي ، لحــــــق منــــــة المهــــــدور و حــــــق نيــــــرة و أخريــــــات ُكثــــــر ، أنــــــه يــــــوم الثــــــأر يــــــا صــــــديقي أنهــــــا لح ــــــة 
 ، تك ا ظل يمني نفسه طو  الطريق إلي أن وصل  الحساب و قد حانت

 

**** 
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 الثانية عشر و النصف ظهرا 
حينهــــــــا االتصــــــــا  بنيفــــــــين ، قــــــــررت لــــــــي الشــــــــرفة لتــــــــر  البحــــــــر إانطلقــــــــت  نهــــــــت صــــــــالة ال هــــــــر وأ

و مــــــــا إن ر ت نيفــــــــين حتــــــــي  لشــــــــرفةعــــــــا ت ل حملــــــــت تاتفهــــــــا و، لتــــــــر  مــــــــا تــــــــي اخبــــــــار العروســــــــة 
 ازيك يا عروسة  تتفت : 

 نيفين : ازيك أنِت وبعدين أنِت اللي عروسة مش انا ، انا لسه باعتبار ما سيكون 

، امبــــــــارح   ربنـــــــا يتمملـــــــك ب يـــــــر يـــــــا قمـــــــر  يكـــــــون كمـــــــان و نـــــــدى : يـــــــا ســـــــتي ان شـــــــاء اهلل يكـــــــون و
  كنتي بتقولي كالم عمو مش مريحك  و معرفناش نكمل كالم ، في ايه بقي 

 يستع ل في الموضوع نه مش ناو  إقا  لماما  صله نيفين : ا

 ندى : ازا  يعني مش فاتمة 

 اتقفلت  علي ح ي و ت اتر جالنيفين : مش عارفة 

 ندى :  اكيد عاي  يسأ  عليه مش اكتر ، أنِت عارفة عمو نبيل خايف علينا 

 قلقتني  نيفين : ب  ماما بعد المكالمة بتاعته قلقت و

 ندى : ليه ب  

ــــــــا   ــــــــولي عمــــــــك المــــــــرة    ق ــــــــه كــــــــوي  ونيفــــــــين : بتق ــــــــالي مســــــــتع ل  الزم نســــــــأ  علي ــــــــو ق قالهــــــــا ل
 ز  حازم كد  حاقوله معند ش بنات لل واز 

ــــــــا  ــــــــدام العــــــــري  ، عموم ــــــــو  كــــــــد  ق ــــــــدى : طــــــــب  تــــــــو ممكــــــــن يكــــــــون بيق ــــــــا متأكــــــــدة أن ن عمــــــــو إن
اوعــــــــي تــــــــوقعي ، عــــــــاي كي قمــــــــر كــــــــد  ز  مــــــــا أنــــــــِت  و، حيتصــــــــرف صــــــــح المهــــــــم أنــــــــِت متقلقــــــــيش 

 بتاعتك     و أتد  و بالش ال نونةراحة نية باليحطي الص، حاجة علي عصام 

نـــــــا ايـــــــد  متل ـــــــة أ   ، مـــــــش حاقـــــــدر اطلـــــــع المقابلـــــــة    اصـــــــال  ينـــــــإنـــــــا حاســـــــة أنيفـــــــين : يـــــــا بنتـــــــي 
 من  لوقتي ربنا يستر 
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ــــــــا ر ت  ــــــــه ،    ان ــــــــتلم في ــــــــل ت ــــــــين ام لســــــــان طوي ــــــــي نيف ــــــــوم الل ــــــــرا جــــــــه الي ــــــــا  اخي ــــــــدى مبتســــــــمة : ي ن
 حاموت واشوفك مكسوفة 

 تشوفني يا ستي ح متقلقيش نيفين : 

 ندى : يال ربنا يتمم لك ب ير 

 : سلميلي عليها   خو  حازم و تو يقو قاطعها 

 ندى : حازم بيسلم عليكي 

 قوليلها عصام بيرفص وتو نايم  : و ثم أكمل 

 : تووووش ب  ندى و ر ت ضحك 

 يال سالم بقي أنا حاكلمك بكرة أباركلك ، :  ثم أكملت 

 

**** 
 

 الواحدة ظهرا

ــــــــب زفــــــــر  أمــــــــامبعــــــــد ســــــــاعات مــــــــن البحــــــــ  اخيــــــــرا وقــــــــف مــــــــدحت  مكتــــــــب المحــــــــامي نشــــــــأت ن ي
 تو يقو  : اخيرا  بقوة و

: ســــــــالم  المكتــــــــب ، طــــــــرق البــــــــاب المفتــــــــوح و وقــــــــف أمــــــــام الســــــــكرتيرة ليســــــــأ  ثــــــــم ترجــــــــل بات ــــــــا  
 عليكم    مكتب االستاذ نشأت ن يب المحامي

 السكرتيرة : ايوة يا فندم اقوله مين حضرتك 

 قوليله مدحت نبيل عبد الدايم السنهور  مدحت : 

 : اتفضل يا فندم قارلة  قارق من اجل اعالم المحامي ثم عا ت الي مدحت 
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 : استاذ مدحت نبيل عبد الدايم  طرق الباب و  خل ليستقبله المحامي ب كر اسمه 

 مدحت : ايوة 

مـــــــن الراجـــــــل  نـــــــا عرفـــــــت، أ: خيـــــــر  أشـــــــار لـــــــه بـــــــال لوس ، ف لـــــــ  كليهمـــــــا و عنـــــــدتا ســـــــأ  مـــــــدحت 
 رفعتنك كنت محامي أاللي حضرتك بعته 

لكـــــــــــن اعـــــــــــرف ، ال محـــــــــــامي رفعـــــــــــت  انـــــــــــا ال كنـــــــــــت محـــــــــــامي عمتــــــــــك و ء ،نشــــــــــأت : الحقيقـــــــــــة ال
ن محــــــــامي رفعــــــــت تــــــــو اللــــــــي عرفنــــــــي علــــــــي تفاصــــــــيل إو تقــــــــدر تقــــــــو  أمحــــــــامي رفعــــــــت اهلل يرحمــــــــه 

 القضية اللي ت ص عمتك 

 توضحلي بال بط في ايه  الموضوع ومدحت : طب انا كد  محتاج حضرتك تدخل في 

نــــــــا كنــــــــت باشــــــــتغل أمــــــــا فيــــــــه باختصــــــــار شــــــــديد إن  نشــــــــأت : بــــــــص يــــــــا اســــــــتاذ مــــــــدحت الموضــــــــوع و
بعـــــــــدين ســـــــــيبت الشـــــــــغل فـــــــــي مكتبـــــــــه     تـــــــــو محـــــــــامي رفعـــــــــت و عنــــــــد االســـــــــتاذ شـــــــــوقي حســـــــــين و

ـــــــوط  بســـــــبب ســـــــمعة شـــــــوقي و ـــــــي كـــــــان مـــــــش م ب ـــــــوفي  مـــــــن حـــــــوالي اســـــــبوع و، شـــــــغله الل  شـــــــوقي ات
بفتـــــرة تعـــــب و قـــــرر تكفيـــــرا عـــــن اللـــــي عملـــــه انـــــه ي بيلـــــي القضـــــايا اللـــــي كـــــان ســـــبب قبـــــل مـــــا يمـــــوت 

فــــــــي ضــــــــياع حقــــــــوق اصــــــــحابها بســــــــبب التالعــــــــب بثغــــــــرات القــــــــانون عشــــــــان اشــــــــتغل فيهــــــــا واحــــــــاو  
 اصلح اللي عمله ، ن ي لموضوع عمتك يا استاذ مدحت 

 مدحت : اتفضل 

انــــــه اجبــــــر الســــــيدة أحــــــالم  نشــــــأت : رفعــــــت اهلل يرحمــــــه قبــــــل مــــــا يمــــــوت كتــــــب وصــــــية اعتــــــرف فيهــــــا
ــــــــــدايم بالتنــــــــــاز  عــــــــــن ورثهــــــــــا لصــــــــــالحه وقــــــــــرر ر  الفلــــــــــوس كلهــــــــــا و ســــــــــاب الوصــــــــــية مــــــــــع  عبــــــــــد ال

ن الوصـــــــية    إقـــــــررت  تهاســـــــر ، رفعـــــــت ة المحـــــــامي بتاعـــــــه االســـــــتاذ شـــــــوقي حســـــــين بـــــــ  بعـــــــد وفـــــــا
، و فهمهـــــــم أنـــــــه ا اتـــــــم خـــــــد شـــــــوقي مـــــــنهم رشـــــــوة مقابـــــــل ســـــــكوته أ محـــــــدش يعـــــــرف عنهـــــــا حاجـــــــة و

ـــــــ  الوصـــــــية  ـــــــاط ، تـــــــو ب ـــــــاب االحتي ـــــــا  فضـــــــلت  وأحـــــــتفظ بالنســـــــ ة االصـــــــلية مـــــــن ب ـــــــه مع فـــــــي مكتب
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 اكلــــــــم اتــــــــل أحــــــــالم او أحــــــــالم نفســــــــها و ،طلــــــــب منــــــــي  مــــــــا جــــــــابلي كــــــــل اوراق القضــــــــية وللحــــــــد 
 إعتراف رفعت حقكم مثبوت بموجب  و إنموضوع الب هماعرف

 سرة رفعت تعرف بموضوع الوصية أ: يعني تتف مدحت عندتا سارال 

ـــــــه رشـــــــوة عشـــــــان ياخـــــــدوتا نشـــــــأت : اللـــــــي عرفتـــــــه مـــــــن االســـــــتاذ شـــــــوقي انهـــــــم يعرفـــــــوا  و أنهـــــــم  فعول
 و يضمنوا سكوته

 مدحت : طب حضرتك  لوقتي احنا المفروض نعمل ايه 

ــــــــاني و ــــــــدى  نشــــــــأت : ممكــــــــن ترجعــــــــوا ترفعــــــــوا القضــــــــية ت انــــــــا عــــــــن نفســــــــي حاقــــــــدم االوراق اللــــــــي عن
 معاكم 

شــــــــــوف تمــــــــــا أ والــــــــــد  بالموضــــــــــوع و ي وعــــــــــرف عمتــــــــــأمــــــــــدحت : طــــــــــب ممكــــــــــن تــــــــــديني فرصــــــــــة 
 ناويين يعملوا ايه 

 نشأت : تحت امر  

                                         **** 

 النصف عصرا  الثالثة و

ــــــة   ــــــامبعــــــد ســــــنوات طويل ــــــف أم ــــــهشــــــقة  وق ــــــرر كســــــر الصــــــمت و والدت ــــــوم  ق  ، تعالــــــت  هــــــاليإتوجــــــه  الي
ـــــــي المكـــــــان إضـــــــربات قلبـــــــه و تـــــــو ين ـــــــر  ـــــــ   ل ـــــــي ال ـــــــهترب ـــــــا تـــــــو   ، أ وليـــــــد ســـــــمية و  خوتـــــــه أ في م

 هســـــــنواتكـــــــا  يتراجـــــــع فـــــــي طـــــــرق البـــــــاب حـــــــين تـــــــ كر ،   وفاتـــــــهر  صـــــــغيرا فـــــــي بيـــــــت جـــــــد  حتـــــــي فتُـــــــ
ــــــــــبع ــــــــــاف ال ــــــــــه مــــــــــن االم واالب  هحرمان ــــــــــوم ســــــــــيحاو   ، لكن مــــــــــا طــــــــــو  لي فرصــــــــــة ال تســــــــــنحن أالي

قــــــد علــــــت  بتــــــوتر بــــــالغ ضــــــغط علــــــي جــــــرس البــــــاب لتفــــــتح فتــــــاة شــــــابة تقريبــــــا فــــــي ســــــن نيفــــــين، فــــــات 
ـــــــف بتســـــــامة االعلـــــــي وجههـــــــا  ـــــــه عصـــــــام و تـــــــي تهت ـــــــا مامـــــــا ، : ابي ـــــــا مـــــــش مصـــــــدقين جـــــــه ي ب ـــــــد احن

 اتفضل 
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 ج بته من ذراعه و ظلت علي تتافها : يا ماما يا وليد يا بابا ، عصام جه

ـــــــه و تـــــــي تحتضـــــــنه  ـــــــت والدت ـــــــوا الســـــــتقباله فقال ـــــــوتر  و قـــــــد ترول ـــــــي  زا  ت ـــــــا ابن ـــــــا مـــــــش مصـــــــدقة ي : ان
 يفين من قبل ما اشوفها اللي كانت سبب في انك تي ي تصدق بقي انا حبيت ن

 : اتفضل يا ابيه ابتسم عصام و لم يعرف بما ير  ، احتضنته أخته و تقو  
 عصام :ٍ ازيك يا سمية 

 سمية : الحمد هلل 
: ابيــــــه عصــــــام اخيــــــرا يــــــا ابيــــــه و قــــــد  احتضــــــنه  و تتــــــف  صــــــغر قلــــــيال مــــــن ســــــميةأشــــــاب بــــــد   ثــــــم

 اتفضل 
 عصام : ازيك يا وليد 

 وليد : ازيك  يا  ابيه اتفضل

، و اخوتـــــــــه شــــــــعر حينهـــــــــا بـــــــــبعض الراحـــــــــة  و والدتـــــــــهوســــــــط ترحـــــــــاب بـــــــــالغ وجـــــــــد عصــــــــام اســـــــــتقبا  
  التي أزالت ج ءا من جبل ال ليد لكن سيبقي االكبر منه  متروكا لت يله االيام

 

**** 
 

 ال امسة مساءا 

ـــــــه وتـــــــي تضـــــــع  ـــــــي كتفـــــــه وبينمـــــــا كـــــــان يحـــــــوط كتفهـــــــا ب راعي يتســـــــمران  ق تاتفـــــــه النقـــــــا   رأســـــــها عل
 عري ازيك يا لالجابة و قد أمتعض عند رؤية االسم ، ر  فأتا  صوته :فاضطر للقيام 

 في حاجة يا معت  :  خير و قد إبتعد لير   التوتر  من بد  عليه الح ت ندى ما

 ال ايه  معت  : ايه يا ابني انت خالج بيعتنا ب د و
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 حازم : ال ابدا 

 معت  : طب لو كد  بقي احنا سهرانين عند  انهار ة
 :  ال طبعا ايه الكالم اللي انت بتقولوا    ر  حازم بحدة 

 معت  : ايه يا حازم انت مش عاي  تستقبلنا في بيتك و ال ايه 

ـــــــوتر زا   ـــــــص  و ر  ت ـــــــ   : ب ـــــــا معت ـــــــن تنـــــــا و، ي ـــــــح صـــــــاحبي و م ـــــــت  راي ـــــــر  البي ـــــــش أ ،صـــــــاحبك ب ـــــــا م ن
 حاستقبل حد من الشلة في بيتي 

عــــــــاملين حفلــــــــة  احنــــــــا كلنــــــــا مســــــــتنينك يــــــــا عــــــــم و، نــــــــت أمعتــــــــ  : طــــــــب خــــــــالج يــــــــا حــــــــازم تعــــــــالي 
 م صوصة علشانك 

ــــــرو  مــــــات ، حــــــازم :  ــــــا عــــــم اللــــــي فــــــات اعتب ــــــي عــــــاي  مــــــنكم حفــــــالت ، اســــــمع ي ــــــتم مــــــين قــــــالكم أن أن
 خالج 

 نت بت اف منها أدة عليك و المدام شدي ال اتر:  و ر  ساخرا  معت تعاالت ضحكات 

 ملكش  عوة بالمدام ، أنا اللي باقولك مش جا :   بضيقو ر  زفر حازم 

ــــــ  :  ــــــي حني ــــــي وطــــــب معت ــــــا الل ــــــا احن ــــــا ام ــــــِت تي ــــــي ي ــــــا أن ــــــا حــــــازم ي اتــــــو  المــــــدام تاخــــــد  اســــــمع ي
 فكرة عن حازم الحوت و أيامه 

 خر كالم عندىحتي وا و    أحازم بضيق : اسمع يا معت  انا ال حاجي وال أنتم 

 ال ايه يا خسارة الرجالة معت  : بقي حازم الحوت يفوت سهرة ايه يا حوت بقيت يمامة و

 حازم : ملوش ل وم الكالم    يا معت  

 ال حاجة  معت  : معا  حق لتكون المدام وقفة جانبك و تمد  علي رجلك و

 ال اجي اوريك نت وأحازم : ما تتلم يا حيوان 

ـــــــا مســـــــتن ـــــــ  : طـــــــب ان ـــــــوريني ومعت ال ال ، الســـــــاعة  يك فـــــــي مطعـــــــم كريســـــــتالة و مـــــــا اشـــــــوف حتي ـــــــي ت
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 الشلة حتكون تنا  ، سالم  7

، استشـــــــعرت مـــــــن وجهـــــــه أن ثمـــــــة شـــــــئ قـــــــد  و  لي ـــــــاور نـــــــدى ال لـــــــوستـــــــو يعـــــــ زفـــــــر حـــــــازم بقـــــــوة و
 ، في حاجة في التليفون     ضايقتك: ايه يا حبيبي مالك  حدث فسألت 

 : ال ابدا مفيش زفر و ر  

 صمت قليال كأنه يفكر في شئ ثم عا  ليسأ  : ندى أنِت تضايقي لو خرجت شوية 

 نت حتروح فين أندى : ال يا حبيبي اللي يريحك ب  

 ارجع علي طو   حازم : حاقابل ناس كنت اعرفهم تنا و

 ال كد   : ماشي ب  اوعي تكون ناو  تروح كد  و مازحته و ر ت 

 راجع علي طو   حبيبتي تي ساعة و نع االبتسامة : ال ياطتو يصر  و 

 

**** 
 

 السابعة مساءا 

من لـــــــه القـــــــديم ركـــــــن ســـــــيارته و نـــــــ   ليقـــــــف أمـــــــام البيـــــــت ، ظـــــــل ين ـــــــر لـــــــه متـــــــ كرا يـــــــوم  وصـــــــل أمـــــــام
ــــــن  ــــــي ال تنفــــــتح جراحــــــا ل ــــــأتي حت ــــــم يحــــــاو  يومــــــا أن ي ــــــا و ل ــــــه تن ــــــر  قلب ــــــدا ، لقــــــد ت تركــــــه و رحــــــل بعي

مســــــــتغربة مــــــــن وجــــــــو   ،  لتفتحــــــــهيكتــــــــب لهــــــــا يومــــــــا أن تنــــــــدمل ، طــــــــرق البــــــــاب فات هــــــــت أحــــــــالم 
 : مدحت  تاتفة 

 : مساء ال ير يا عمتو  تنهد و ر  مثقال بما  عند  

 فك أحالم : مساء النور يا ابني عاش من شا

 نا مش عاي  اجي أ مدحت : معلش يا عمتو أنِت عارفة من يوم موضوع ندى و
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 يا حبيبي اتفضل  طبأحالم : 

 و نبيل بالطريق إليهم والدته  وعصام كال من كان  بينما  رفقته الدخو  لمن لها 

ـــــــل  ـــــــا نبي ـــــــا  م ـــــــك شـــــــا  عقب ـــــــو  : أنـــــــا حاعمل ـــــــ  مـــــــدحت فات هـــــــت أحـــــــالم للمطـــــــبخ و تـــــــي تق جل
 ي ي ، أنت عارف إن في عري  جا  لنيفين انهار ة ، عقبا  ما تفرح بندى الصغيرة 

 استوقفها و قا  : استني يا عمتي أنا عاي   في موضوع مهم 
 التفتت و سألت : خير يا ابني

  حقك اللي رفعت الصاو  سرقه حيرجع يا عمتي أشار لها مدحت لت ل  ثم قا  :
وقفـــــــت و قـــــــد ع ـــــــ ت عـــــــن النطـــــــق و ظـــــــل تن ـــــــر لـــــــه ، مـــــــن أيـــــــن عـــــــرف بـــــــاالمر ، عنـــــــدتا أكمـــــــل : 
رفعـــــــت الصـــــــاو  قبـــــــل مـــــــا يمـــــــوت ســـــــاب وصـــــــية اعتـــــــرف فيهـــــــا بحقـــــــك فـــــــي فلوســـــــه ، و الوصـــــــية    

 معانا  لوقتي 
 حت عا ت لت ل  و قد تعاالت ضربات قلبها : أنت بتقو  ايه يا مد

، المحــــــــامي بيقــــــــو  انــــــــك تقــــــــدر  ترفعــــــــي : اللــــــــي ســــــــمعته يــــــــا عمتــــــــي  جلــــــــ  إلــــــــي جوارتــــــــا و ر  
 قضية علي أتل رفعت و تستر   فلوسك ، قولتي ايه 

 بتلعثم : انا مش عارفة انا مش عاي ة مشاكل يا مدحت يا ابني  ر ت

 مدحت : أنِت خايفة من ايه يا عمتي ب  

 و انا مش عاي ة مشاكل يا ابني  أحالم : احنا كد  حنعمل مشاكل لندى

 و مين قالك إن ندى حتفضل علي ذمة الحيوان اللي  اسمه حازم مدحت : 
ســــــر  علــــــي أحــــــالم مــــــا حــــــدث معــــــه  ثــــــم اتبــــــع بعــــــدتا : يعنــــــي حــــــازم قــــــدم رشــــــوة و اخــــــد الوصــــــية ، 

 تو    الراجل اللي تعيش معا  ندى يا عمتي 

 و لو قولتلك أني خايفة : طب  أحالم

 ايه ب   منمدحت :  

  ، ب  أوعدني نفكر صح قبل أ  خطوة أحالم : انا حاقولك كل حاجة
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 النصف مساءا  الثامنة و

لح ـــــــة ، تلمســـــــت وجههـــــــا االحمـــــــر مـــــــن كثـــــــرة التـــــــوت  ، قـــــــد شـــــــعرت ببـــــــرو   يـــــــديها  أمـــــــام المـــــــر ة و
ن أ تحاولــــــــ، فوالدتــــــــه شــــــــعرت بــــــــدقات قلبهــــــــا تتعــــــــالي   ق جــــــــرس البــــــــاب معلنــــــــا قــــــــدوم عصــــــــام و و

خرجـــــــت تـــــــي  لـــــــي المطـــــــبخ لتـــــــر  والـــــــدتها  قـــــــارق وإتوجهـــــــت ، ت فـــــــر حتـــــــي تســـــــتريح ممـــــــا تشـــــــعر 
لتضـــــــايفهم بينمـــــــا كـــــــان نبيـــــــل تـــــــو مـــــــن اســـــــتقلبهم ، بـــــــدأ ت ـــــــاذب الحـــــــوار بـــــــين الوالـــــــدتين ، االخـــــــر  

: يــــــــا اتــــــــال بحضــــــــرتك واهلل انــــــــا حبــــــــتكم مــــــــن قبــــــــل مــــــــا اشــــــــوفكم مــــــــن الكــــــــالم بقولهــــــــا منــــــــي بدأتــــــــه 
فرحــــــــت او  لمــــــــا عرفــــــــت ان اخــــــــت االنســــــــة نيفــــــــين تبقــــــــي  عــــــــنكم والكــــــــوي  اللــــــــي قــــــــالوا عصــــــــام 

 مرات حازم 

 : يا اتال يا ابني  لعصام قارال نبيل ببالغ الضيق ن ر 

 : اتال يا عمي القلق و تو ين ر له و ير  عصام استشعر 
ــــــدتا ،  ــــــه عن ــــــأحالم و وجــــــد ابن ــــــة حينمــــــا مــــــر ب ــــــدرا مــــــن الحقيق ــــــد عــــــرف ق ــــــل ق ــــــدر  أن نبي ــــــم يكــــــن ي ل

 يا لنبيل أن ينهي كل أمنيات عصام و االن قدرا كان كاف

 : اما  فين االنسة نيفين سؤالها لشريفة مني وجهت 

 :  قيقة واحدة من مكانها و ر ت شريفة قامت 

ــــــــين ــــــــي المطــــــــبخ خــــــــد  الصــــــــ ســــــــارلة  ات هــــــــت شــــــــريفة لنيف ــــــــاتي ف ــــــــِت حتب ــــــــي أن ــــــــا بنت ــــــــه ي  نية وي: اي
 اطلعي 

نية    ، انـــــــــــا مـــــــــــش عارفـــــــــــة مفـــــــــــيش ا  ينيفـــــــــــين : الزم يعنـــــــــــي موضـــــــــــوع الصـــــــــــببـــــــــــالغ القلـــــــــــق ر ت 
 احساس بالعروسة ابدا 

 حتعملي عليا انا مكسوفة  ،شريفة بهم  : يال ر ت 

 نيفين : طب ا يني وضعي شوية    العري  بر  

ــــــــ خرجــــــــت  ــــــــي المنضــــــــدة و ر  لت ــــــــور  الموضــــــــوع عل ــــــــم فتستشــــــــعر الفرحــــــــة الشــــــــيكوالتة  ال تحــــــــاو  ث
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ـــــــدتا  ـــــــل لهـــــــا ، و بع ـــــــدمت بات ـــــــا  حمـــــــاة المســـــــتقبلأن تضـــــــع الصـــــــينية كمـــــــا قي ـــــــت  تق ـــــــي تتف :  و الت
 سهال بسم اهلل ما شاء اهلل ، ب  عصام مش بيعرف يوصف  يا اتال و

 :    اجمل بكتير من اللي حكتهولي و عقبت ن رت لعصام 

 : اتال وسهال يا طنط  ر ت نيفين 

 : اتال يا مستر عصام  و قالت مسرعة ن رت لعصام ثم 

 سهال يا انسة نيفين  اتال و عصام بابتسامة متسعة :

ـــــــه  و قـــــــا  لنبيـــــــل  ثـــــــم ن ـــــــر  ـــــــد أخـــــــرج ال ـــــــاتم مـــــــن جيب : طبعـــــــا حضـــــــرتك عـــــــارف انـــــــي جـــــــا  و ق
لـــــــو امكـــــــن اننـــــــا نقـــــــر  الفاتحـــــــة انهـــــــار    اتمنـــــــي ان حضـــــــرتك توافـــــــق و اطلـــــــب ايـــــــد االنســـــــة نيفـــــــين و

 --------------------------و

    انـــــــت مســـــــتع ل ز  صـــــــاحبك بـــــــ حـــــــط ال ـــــــاتم فـــــــي جيبـــــــك يـــــــا ابنـــــــي ، : بهـــــــدوء قاطعـــــــه نبيـــــــل 
  ال واز  ، و االمور مينفعش تتاخد كد  

ـــــــا تحـــــــت امـــــــر  بالصـــــــدمة و قـــــــا  عصـــــــام شـــــــعر  ـــــــا شـــــــقتي موجـــــــو  و مـــــــش عـــــــاي ة :  ان ـــــــو أن ـــــــ  ل ، ب
 حاجة غير االنسة نيفين ، التأخير ليه ب   

 سأ  عليك ، مت علش مني أنا برضو الزم انبيل : معلش يا ابني 

: ال ان شـــــــاء اهلل مفـــــــيش زعــــــــل  فقـــــــررت منـــــــي ت فيفـــــــا لالمـــــــر أن تـــــــر   خـــــــيم الضـــــــيق علـــــــي ال ميـــــــع
ـــــــ  ، حضـــــــرتك  ـــــــتممعـــــــا  حـــــــق ، ب ـــــــدى و حـــــــازم و هشـــــــوفت أن حـــــــازم واحـــــــد  عصـــــــام و اتـــــــو ات ـــــــوز ن

ــــــــه  صــــــــدقوني انــــــــا عارفــــــــة عصــــــــام و يعنــــــــي اخالقهــــــــم واحــــــــدة و ــــــــا متأكــــــــدة ان ــــــــي ان مــــــــش علشــــــــان ابن
 حيشيل االنسة نيفين في عينه 

 فندم ، قولت ايه ابني  يانبيل : معلش االصو  اصو  

 عصام بامتعاض : اللي تشوفه يا عمي ر  
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 العاشرة مساءا 

 ، الــــــــــ   ارتدتــــــــــه ســــــــــو  الحريـــــــــر  الفســـــــــتان االطلتهــــــــــا بخيـــــــــرة الــــــــــي ألــــــــــي المـــــــــر ة ن ــــــــــرة إن ـــــــــرت 
اعــــــــا ت تن ـــــــيم الغرفـــــــة مثـــــــل او  يـــــــوم ل فافهـــــــا وضــــــــعت ثـــــــم  تهـــــــا ، وضـــــــعت زين اســـــــدلت شـــــــعرتا و

ـــــــــي االنشـــــــــو ة  ـــــــــت الشـــــــــموع و االضـــــــــواء  وتاتفهـــــــــا عل ، و ن ـــــــــرت للســـــــــاعة متمتمـــــــــة : تـــــــــي    رتب
 الساعة يا حازم ، بقالك فوق الساعتين برة ، ما صدق    و ال ايه 

بانت ـــــــار حيـــــــ  جلســـــــت بـــــــات كـــــــل شـــــــئ جـــــــات   اخيـــــــرا وضـــــــعت نـــــــدى صـــــــنية العشـــــــاء فـــــــي الغرفـــــــة و
 وصو  حازم 

 

**** 
 

 الحا ية عشرة و الربع مساءا 

ـــــــت  ـــــــبالت ـــــــو  كان ـــــــا وة غرف ـــــــ ذتاب ـــــــد استشـــــــعرتاياب ـــــــق  ا ، و ق ـــــــو  لهـــــــا م ـــــــر  ســـــــاعة ،  القل كـــــــان يق
-محاولـــــــة اتصـــــــا   ون اجابــــــــة  15لـــــــي ا ، إلـــــــي تاتفهــــــــا إلـــــــم يصــــــــل بعـــــــد ، ن ـــــــرت لكنـــــــه يعـــــــو   و

 ؟ال تدر  ، لماذا تأخر  اين ذتب و ------------
 ؟ايضا ال تدر  ،  تل رافق اصدقاره القدامي مرة اخر 

ـــــــــالقلق  ـــــــــب االشـــــــــياء  وألمـــــــــر ة لاعـــــــــا ة الن ـــــــــر ســـــــــو  يقطعهـــــــــا ال لح ـــــــــات مملـــــــــوءة ب اعـــــــــا ت ترتي
 يبترتأنهكها الالتي 

 

 الثانية عشرة عند منتصف الليل 

نهـــــــا تقريبـــــــا أن يفعـــــــل بهـــــــا تكـــــــ ا أت معـــــــت فـــــــي عيناتـــــــا الـــــــدموع كـــــــان صـــــــعبا عليهـــــــا  زفـــــــرت بقـــــــوة و
ــــــــر  ،تتصــــــــل بهاتفــــــــه  30المــــــــرة ا  ــــــــدت اســــــــدالها و و ال ي ــــــــي الشــــــــرفة امــــــــال مإتوجهــــــــت  ارت ن أنهــــــــا ل

باتــــــــت ت ــــــــبط  مســــــــكت بقــــــــوة فــــــــي ســــــــور الشــــــــرفة وأ ، لــــــــي عو تــــــــهإو  اشــــــــارة تشــــــــير أت ــــــــد صــــــــوتا 
هـــــــا أمامكـــــــل مـــــــا تتمنـــــــا  انـــــــه لـــــــم يحـــــــدث لـــــــه مكـــــــرو  م ـــــــر  رؤيتـــــــه ســـــــليم ،  مـــــــن التـــــــوتر فيـــــــه بيـــــــدتا 
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 ؟؟؟ماذا حدث ، باتت تكفيها 

 ن تكــــــــــون نارمــــــــــةألكنهــــــــــا خافــــــــــت ، لــــــــــي  ا ا محاســــــــــن إن تنــــــــــ   أزفــــــــــرت مــــــــــرة اخــــــــــر  ، فكــــــــــرت 
 و رغم صعوبة االتن ار ما عا  أمامها خيارات أخر   قلق ،فتشعرتا بال

 

**** 
 

 الربع بعد منتصف الليل  الواحدة و

ـــــــي حالهـــــــا و ـــــــت عل ـــــــت تحـــــــاو  االتصـــــــا  و الزال ـــــــم تعـــــــد تعـــــــرف كـــــــم  الزال ـــــــرة مـــــــا اتصـــــــلت ل مـــــــن كث
تنهمــــــــر مــــــــرة تلــــــــو المــــــــرة  حبيســــــــة أعلنــــــــت االنطـــــــالق إذ كانــــــــت موعهــــــــا ال ،لــــــــي االن إمـــــــرة اتصــــــــلت 

 حدقصي ألي إ وف  قلبها قد تملك ال و

ــــــــاب  كمــــــــن تحــــــــاو  التماســــــــك و  تتنهــــــــد ، لكــــــــن  ون جــــــــدو  ، لح ــــــــات بعــــــــدتا طــــــــرق جــــــــرس الب
كأنهــــــــا تســــــــبق الــــــــريح   ي الســــــــاللم وعلــــــــترولــــــــت ، انتفضــــــــت مــــــــن مكانهــــــــا لت ــــــــر  نحــــــــو البــــــــاب ف

ات هــــــــت لتغلــــــــق   ، لــــــــم تعــــــــرف مــــــــن يســــــــرتا و حــــــــدا ن ــــــــرت يمنهــــــــا وألــــــــم ت ــــــــد  فتحــــــــت البــــــــاب و
، لـــــــم   حمـــــــر أبـــــــاب تديـــــــة ، اقتربـــــــت منهـــــــا لتراتـــــــا كانـــــــت علبـــــــة ملفوفـــــــة بتـــــــل ال أمـــــــامالبـــــــاب فرأيـــــــت 

ـــــــــرو  يكتـــــــــب عليهـــــــــا ســـــــــو     ـــــــــاب لكـــــــــن  حملتهـــــــــا و  ، مب تمـــــــــت لتصـــــــــعد بعـــــــــد مـــــــــا اغلقـــــــــت الب
 صوت  ا ا محاسن استوقفها لتسأ   : تو حازم لسه م اش 

 يستر ، أنِت لسه صاحيه : لسه يا  ا ا ربنا علي صوتها ندى التفتت 

 محاسن : مش عارفة ليه قلبي مقبوض او  

 التوتر : ان شاء اهلل زمانه جا   ال وف ومن امتلكها  رغم ماندى ر ت 

الح هــــــا لــــــم ت التــــــيالهديــــــة مــــــا بلــــــي غرفتهــــــا وقــــــد امتلكهــــــا الفضــــــو  لتــــــر  إاكملــــــت نــــــدى الصــــــعو  
 لي غرفتها في انت ار حازم إتوجهت و محاسن بيدتا 
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 الثانية صباحا 

بكــــــل مــــــا أوتــــــي مــــــن قــــــوة قــــــ ف حــــــازم علــــــي مقعــــــد الســــــيارة بكــــــل مــــــا  فــــــتح بــــــاب الســــــيارة ال لفــــــي و
ــــــن غــــــل و ــــــه م ــــــه نفســــــه ل ــــــاب بقــــــوة و، كــــــر    تحمل ــــــق الب ــــــا ة لات هــــــت  اغل ــــــه ، مقعــــــد القي حينهــــــا ج ب

بعصـــــــبية  : اهلل ي ـــــــرب بيتـــــــك تـــــــو    اللـــــــي مقلـــــــب ، انـــــــت صـــــــرخ فيـــــــه معتـــــــ  مـــــــن مالبســـــــه وتـــــــو ي
 اكيد بتستعبط    م درات تقتله مش تسطله 

ـــــــا ة ـــــــر  و عـــــــا  لمقعـــــــد القي ـــــــم ي ـــــــ  و ل ـــــــد معت ـــــــم ن ـــــــر   فـــــــع تشـــــــام ي ـــــــرو إث ـــــــ  بب ـــــــي معت ـــــــف  ل : و تت
 حتركب وال اسيبك 

ـــــــــي جـــــــــوار  إتوجـــــــــه ليركـــــــــب  ، وف المعتـــــــــ  بـــــــــشـــــــــعر  ـــــــــي حـــــــــازم وإن ـــــــــر ، ل قـــــــــد بـــــــــدأت انفاســـــــــه  ل
 نلحقه  : ابوس رجلك نطلع علي اقرب مستشفي و ، عندتا صرخ معت  تتالشي

 حياة امي لو ما سكت الرميك من العربية  تشام : و

ــــــ  :  ــــــه مــــــاأمعت ــــــاو  علــــــي اي ــــــت بقــــــي ن ــــــا مــــــش بقــــــرة تســــــحبها ورا  أتــــــو  ن ــــــه ، ن ــــــاو  علــــــي اي قــــــولي ن
 بد  ما تو ينا في  اتية 

راح يســــــــهر تقــــــــل فــــــــي الشــــــــرب  مــــــــا فيــــــــه عــــــــري  الموضــــــــوع و، تشــــــــام : أنــــــــِت خــــــــايف مــــــــن ايــــــــه 
 علشان يعمل  ماغ راح فيها بتحصل وال مش بتحصل 

 ال ي ا  ال وف مسيطرا عليه : طب مفكرتش في لوجي  و معت  ر  

ــــــــي اكيــــــــد ، تشــــــــام ببــــــــرو  : اخــــــــ  عليــــــــك يــــــــا معتــــــــ  ر   ز   نــــــــا أ   لــــــــوجي    بنــــــــت اختــــــــي يعن
 ن ال ا  والد إنت ناسي أابوتا 

حـــــــازم الـــــــ   ربمـــــــا يكـــــــون ، ن ـــــــر ل    ـــــــر تني الـــــــ   لـــــــم  غـــــــدرالمعنـــــــي لـــــــم يعقـــــــب معتـــــــ  فقـــــــد شـــــــعر ب
ـــــــاة  ـــــــم لهشـــــــام و صـــــــمتقـــــــد فـــــــارق الحي ـــــــق تشـــــــام بالســـــــيارة باقصـــــــي ســـــــرعة  ، ث ـــــــي إانطل ن وصـــــــل أل

 قلـــــــبالصـــــــوت  ســـــــرإان لـــــــع علـــــــي  ، مـــــــل بقـــــــوةافر ، أوقـــــــف الســـــــيارة فـــــــدوى صـــــــوت اللـــــــي الشـــــــالية إ
شـــــــــئ بقـــــــــوة ثـــــــــم  ارتطـــــــــامصـــــــــوت مـــــــــن مكانهـــــــــا بات ـــــــــه البـــــــــاب ،  ســـــــــمعت  ، فانتفضـــــــــت محاســـــــــن 

 اسرعت السيارة كأنها تشق الريح 
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صــــــــرخت ، رعبــــــــا ، مــــــــا ت بهــــــــا االرض إذ كــــــــا ت تمــــــــوت هــــــــا أمام  فتحــــــــت  محاســــــــن البــــــــاب لت ــــــــد
 : حااااااازززززززززززززززم  ها صرخة مدويه لعلها ت د من يسمع

ـــــــــم تكـــــــــن ل ـــــــــدى ل ـــــــــي ن ـــــــــن صـــــــــراخها ســـــــــو  أن يعاو تـــــــــا صـــــــــد  الصـــــــــوت ، حت كـــــــــن ال جـــــــــدو  م
ــــــــة لتســــــــمعها ف ــــــــم يشــــــــعر ، قــــــــد ســــــــقطت مغشــــــــيا عليهــــــــا مــــــــن تــــــــو  مــــــــا رأت  اخــــــــل الهدي ــــــــدتا ل عن

ــــــــوا  ــــــــق ت ــــــــ   انطل ــــــــأخرة أال إلقــــــــاترة لتشــــــــام ال ــــــــت خطــــــــوة مت ــــــــوم ، نهــــــــا كان ــــــــأرالي ــــــــه و ث لكــــــــل  الخت
و  واحـــــــدة أنـــــــك أوعـــــــدتك و لـــــــم يعـــــــد يعبـــــــئ بمـــــــا بقـــــــي فقـــــــط تمـــــــتم فـــــــي نفســـــــه : حـــــــازم ضـــــــحايا 

 يا ندى  ا يني وفيت بوعد  حتغرق ، و
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

(21) 
 

ــــــــدى  ــــــــي غرفتهــــــــا إصــــــــعدت ن ــــــــة مــــــــا بامتلكهــــــــا الفضــــــــو  ل ،ل ــــــــة رؤي ــــــــي الســــــــرير و الهدي ، جلســــــــت عل
و رســـــــــالة موضـــــــــوعة ب ـــــــــرف مكتـــــــــوب عليهـــــــــا   شـــــــــوفي اللـــــــــي  CDفقـــــــــط  CDبهـــــــــا  فتحتهـــــــــا لت ـــــــــد 
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 االو  و بعدتا اقرري ال واب     CDفي الـ 
شـــــــــعرت ببـــــــــالغ ال ـــــــــوف و االســـــــــتغراب و لـــــــــم يســـــــــعها ســـــــــو   التوجهـــــــــة للـــــــــدوالب لت ـــــــــرج منـــــــــه 

ــــــــه لت ــــــــدثــــــــم  CDـ وضــــــــعت الــــــــ، ال ــــــــاج بحــــــــازم الحاســــــــوب    ضــــــــغطت علــــــــي االيقونــــــــة ال اصــــــــة ب
 كتب عليه اسم حازم و االخر كتب عليه اسمها   ، م لد نم لدا يحو  

ــــــــــدأت تشــــــــــاتد الصــــــــــبحــــــــــازم ، ضــــــــــغطت علــــــــــي الم لــــــــــد االو  ال ــــــــــاج  ــــــــــه ، و ب  ور المتتابعــــــــــة علي
ـــــــالغ   همتقلـــــــب كانـــــــت ت صـــــــه ، كانـــــــت صـــــــورة   100 ـــــــةبتـــــــوتر ب كـــــــل ،  فهـــــــم مـــــــن  تـــــــؤالء ل  فـــــــي محاول

 ترا  عيناتا ال يشير إلي ذلك لكن ما ، ب وليا و  نيرة زواجه ما تعلمه تو 
ســـــــقطات  و كباريـــــــة مـــــــع رقصـــــــات أخمـــــــارة   مـــــــاكن م تلفـــــــة مـــــــا بـــــــين بـــــــار أصـــــــور كثيـــــــرة كلهـــــــا فـــــــي  
  ---------------------و أ

صـــــــور لـــــــم يعـــــــد لن وصـــــــلت ألـــــــي إتـــــــي غيـــــــر مســـــــتوعبة  باتـــــــت تقلـــــــب الصـــــــور صـــــــورة تلـــــــو االخـــــــر  و
ـــــــنم أمكانهـــــــا إب ـــــــا ق او شـــــــقق ت ـــــــت لحـــــــازم فـــــــي اوضـــــــاع خاصـــــــة فـــــــي غـــــــرف فن ـــــــه كـــــــان أن تراتـــــــا كان ن

 ب تو  : مش ممكن  عندتا تتفت ي ني

، لكنهـــــــا ت قلبهـــــــا تشـــــــق صـــــــدرتا ضـــــــربا نأتشـــــــعر  تـــــــي تضـــــــع يـــــــدتا علـــــــي فمهـــــــا و ابتلعـــــــت ريقهـــــــا و
 ستر  الهدية الخرتا فما ال   يحويه ما ُكِتب باسمها ، ضغطت لتر  فكانت المفاجاة 

 صوت حازم مس ل مع تشام و تو يقو  
 ـــــــ تات من االخر  و قو   أنت عاي  ايه

أنـــــــت عـــــــايش الـــــــدور أو  ، طـــــــو  عمـــــــر  ممثـــــــل شـــــــاطر ، لكـــــــن مـــــــش علـــــــي حـــــــد ع نـــــــك : تشـــــــام  
و خبـــــــــ   ، حتفضـــــــــل تلعـــــــــب  ور الشـــــــــيخ التايـــــــــب    كتيـــــــــر ، أنـــــــــا مـــــــــش نـــــــــدى و عيلتهـــــــــا و ال  ا ا 

 محاسن ، أنا أكتر واحد فاتمك يا حوت و ال نسيت 

ـــــــــــو : ال  حـــــــــــازم   ـــــــــــا ل ـــــــــــي الزم أفكـــــــــــر  ، و أن ـــــــــــي نســـــــــــيت و أن ـــــــــــت الل منســـــــــــيتش ، ال ـــــــــــاتر  إن أن
  فكرتك حازعلك و أنت عارف لو حازم الحوت قرر ي عل حد بيعمل ايه

ــــــي لمــــــا ميعــــــرفش يطــــــو  واحــــــدة ، :  تشــــــام   ــــــا عارفــــــه ، حــــــازم الل ــــــي أن ــــــوة بقــــــي ، تــــــو    حــــــازم الل اي
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بيشـــــــوف كـــــــل الســـــــكك لحـــــــد مـــــــا يطولهـــــــا ، و    اللـــــــي قولتـــــــوا لنـــــــدى يـــــــوم مـــــــا خرجـــــــت وراتـــــــا لكـــــــن 
 طبعا مصدقتنيش 

ـــــــريح نفســـــــك و تســـــــيبك بقـــــــي مـــــــن   ـــــــت ت ـــــــا ري ـــــــت ، في ـــــــا حتصـــــــدقك مهمـــــــا قول حـــــــازم  : و عمرتـــــــا م
 و تعالي نتكلم ) مان تو مان ( موضوع ندى 

ــــــــــه الثقــــــــــة    كلهــــــــــا تشــــــــــام  :    ــــــــــد فــــــــــي     اي ــــــــــت عرفــــــــــت تأكــــــــــل الحــــــــــاج حام ــــــــــا أن ، طبعــــــــــا م
 االعتكاف و راجل صدقك و قا  أنك ز  الفل 

 حازم  : ال اتر  مكنش المفروض استهون بيك يا اتش  
 تشام  : تلمي   يا حوت   

 فتحت الرسالة مسرعة لتقرأ ما فيها فكانت 
ـــــــي تعرفـــــــي  ـــــــت عليكـــــــي ، تحب ـــــــن لعبـــــــة اتلعب    ن االوان تعرفـــــــي إن جـــــــواز  مـــــــن حـــــــازم مـــــــش أكتـــــــر م
حـــــــازم فـــــــين ، حـــــــازم فـــــــي ســـــــهرة خاصـــــــة مـــــــع أصـــــــاحبه عشـــــــان يشـــــــربوا فـــــــي صـــــــحتك ، حـــــــازم مـــــــش 
بـــــــ  اتـــــــراتن أنـــــــه يت ـــــــوز  ، حـــــــازم اتـــــــراتن أنـــــــه يصـــــــور  معـــــــا  و يفـــــــرج الصـــــــور الصـــــــحابه ، الحفلـــــــة 

ـــــــديو  عنـــــــد  ع  ــــــــ شـــــــغالة للصـــــــبح و الفي ـــــــا  CDال ـــــــ  ي ـــــــه ب ، كـــــــان نفســـــــي تصـــــــدقني لمـــــــا حـــــــ رتك من
 خسارة يا ندى ، صدقتي الحوت و اتو  غرقك معا   

 فتحت أخر فيديو  لتشاتد لح ة  خولها و حازم لغرفة نومهم ، فكان ما رأته 
 حازم الباب قارال : اتفضلي فتح  

 ندى : ممكن أطلب منك طلب 
 حازم : أنام في الصالة 

 نصلي االو  ركعتين علشان ربنا يباركلنا في حياتنا مع بعض ن ندى : الء ، ممك

 ال مع بعض  حازم : كل واحد لوحد  و
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 نت حتكون أمامي في الصالة مع بعض ، أندى : 

 : أمامك ، حازم حيبقي أمام  حازم

 : ايوة حتبقي حازم أمام  ندى 

 : اوباااااااااااااا    احنا بنعرف نقسم اتو  حازم

 حاو  ندى : اتو با
اغلقـــــــت الحاســـــــوب ثـــــــم قـــــــ فت  بـــــــه فـــــــي المـــــــر ة فتهشـــــــم كاليهمـــــــا ، و  فعـــــــت بالشـــــــموع و كـــــــل مـــــــا 

 قامت بتحضير  أرضا و تي تصرخ  : كداب ، كداب 
 و لم تحملها قدميها علي النهوض أكثر فما كان منها إال أن سقطت و قد أغشي عليها 

 

**** 
 حازم ضاع  ضاع  ضاع  ، مااااااااااااااااااالما  الحرا خرتأ   أ: إذ صرخ ف عها من مناميها فأ صوته تاتا أ

، كوب الماء الم اور   مناقتربت  وفريدة تنهدت ، ثر الصوت ال   سمعته أ لع قلبها من انقد  انتفضت و
لكن ما معني ما قا  تل حدث  تي ال تفهم ما ت ا الصوت ال   سمعته كان يشبه صوت رفعت و شربت و

ن تعو  للنوم فمهما حدث ألكنها قررت  ف را شعرت بال وف و 4الساعة التي كانت لي إن رت ، لحازم شئ 
  ارما تفكر تي و تك ا أالن القلق والتوتر ي هران الت اعيد مبكرا ، ال تقلق أالبد لها 

**** 
 

ن يســـــــتطيع انقـــــــاذ أ تـــــــا و ال مـــــــن يقِمـــــــأانطلقـــــــت الســـــــيارة كمـــــــن تشـــــــق الـــــــريح فـــــــي ات ـــــــا  المستشـــــــفي 
ــــــــي وجهــــــــه ــــــــي عل ــــــــي و الملق ــــــــد ال لف ــــــــي المقع ــــــــه الملقــــــــي تــــــــي االخــــــــر  علــــــــي إ ف ــــــــي جــــــــوار  زوجت ل

 وجهها

ن ت ــــــــرج صــــــــوتها حتــــــــي لــــــــو ألكنهــــــــا حاولــــــــت ، محاســــــــن قــــــــد انهــــــــارت مــــــــن كثــــــــرة البكــــــــاء ، كانــــــــت 
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 : بسرعة يا ابني ابوس ايد   لتقو  مبحوحا 

 : مت افيش يا  ا ا و تو يقو  بأقصي سرعة معت  ر  

ــــــــــارق و ــــــــــام المست  ق ــــــــــي وصــــــــــلت الســــــــــيارة أم ــــــــــ  بات ــــــــــا  االســــــــــتقبا  صــــــــــارخا ف ــــــــــق معت شــــــــــفي انطل
 : معايا واحد بيموت اسعاف بسرعة  المستشفي ومن فيها

ترولــــــي اخــــــر لنــــــدى ، ترولــــــة مــــــن الطبيــــــب  لــــــي الســــــيارة ليأخــــــ  حــــــازم عليــــــه وإبســــــرعة ات ــــــه ترولــــــي 
 كل استاف العمل بالمشفي واصوات عالية وحركة غير طبيعية   المناوب و

 بسرعة  (Defibrillator) : القلب حيوقف ا يني الطبيب الحد  الممرضات

ـــــــاب  ـــــــ   كـــــــان ق ـــــــب حـــــــازم ال ـــــــد  لقل ـــــــة موجهـــــــا ي ـــــــد  جهـــــــاز الصـــــــدمات الكهرباري ـــــــب بي امســـــــك الطبي
  ني من التوقف أو أقوسين 

 صدمة  ون است ابة كانت تلك او  محاولة ثم صدمة  ون است ابة 

 لتأتيه الممرضة : النبض ضعيف يا  كتور 

 ايضا  ون است ابة  خر  ليضع ال هاز مرة اخر  لصدمة اخر  وتنهد الطبيب مرة ا

 (50\ 80الممرضة : الضغط ) 

 الممرضة : في است ابة يا  كتور 

ـــــــدأت االســـــــت ابة تنهـــــــد الطبيـــــــب و صـــــــدمة اخيـــــــرة  الطبيـــــــب بيـــــــد  صـــــــدمة كهرباريـــــــة جديـــــــدة و قـــــــد ب
 بدأ القلب اخيرا يصدر ضربات حسيسة تشير الي بصيص امل يل

ثــــــــر تنــــــــاو  جرعــــــــة كبيــــــــرة مــــــــن الم ــــــــدرات بات ــــــــا  غســــــــيل إلــــــــي تســــــــمم إ  يشــــــــيرفحــــــــص الحالــــــــة 
 المعدة ثم العناية المرك ة 

 نت اللي جبته أ: ليسأ   معت  متوجها لالطبيب خرج 

 بتوتر : ايوة  معت  

 نا مضطر ابلغ البولي  أالطبيب : 

ولي  كــــــــل رجــــــــو  يــــــــا  كتــــــــور الموضــــــــوع ميســــــــتهلش بــــــــأ:  تــــــــوتر بيــــــــد  و ر  ببــــــــالغ ال معتــــــــ  أمســــــــك 
 اصحابه حبوا يعملوا معا  واجب مش اكتر  نه عري  وإالموضوع 
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 نا قدام جريمة قتل أالطبيب : حبوا يعملوا معا  واجب يموتو  ، اللي حصل    لو متعمد 

ـــــ  ور   ـــــد  معت ـــــتلم  : متلكـــــه كـــــل ال ـــــوفأق ـــــور ارجـــــو  الموضـــــوع ي ارجـــــو  بـــــالش ، ارجـــــو  يـــــا  كت
، رجـــــــو  أصـــــــدقني يـــــــا  كتـــــــور ، بعـــــــدين الموضـــــــوع كـــــــان تـــــــ ار  و، ســـــــمعة اتلـــــــه  فضـــــــايح ســـــــمعته و

 الموضوع يتلم 
ـــــــد  و أكمـــــــل : أ ـــــــب فأمســـــــك بي ـــــــ  الموضـــــــوع تركـــــــه الطبي ـــــــغ للمستشـــــــفي ب ـــــــا مســـــــتعد ا فـــــــع ا  مبل ن

كفايــــــــة مراتــــــــه اللــــــــي فــــــــي االوضــــــــة اللــــــــي جانبــــــــه ارجــــــــو  يــــــــا ،  فضــــــــايح  وأبــــــــولي   يــــــــتلم مــــــــن غيــــــــر 
  كتور ارجو  

ـــــــب شـــــــ را  ـــــــي توســـــــالت معإن ـــــــر الطبي ـــــــ   كـــــــال ـــــــ  ال ـــــــ    موعـــــــه و  ت ت ـــــــاذا  تركـــــــه و تن ال يعـــــــرف م
 : اهلل ي رب بيتك يا تشام علي بيت اليوم اللي شوفتك فيه  نفسهتمتم في فيفعل ، 

 

**** 
 

مســــــــرعة ،  شــــــــريفةلــــــــي غرفــــــــة إف عــــــــت نيفــــــــين مــــــــن مكانهــــــــا لتت ــــــــه أ، صــــــــرختها وتــــــــي تنــــــــا   نــــــــدى 
 نيفين : ماما مالك يا ماما ها ليإ اضارت الغرفة لتن ر 

 عوذ باهلل من الشيطان الرجيم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم أشريفة بف ع : ر ت 

 قد ف عت لها : مالك يا ماما ب  في ايه  نيفين و

 : كابوس يا نيفين كابوس  وضعت يدتا علي صدرتا و قالت 

ـــــــب  ـــــــا ســـــــت الحباي ـــــــ  ي ـــــــر ب ـــــــا حـــــــاقوم نيفـــــــين : خي ـــــــه ، و أن ـــــــالش تحكي ـــــــم وحـــــــش ب ـــــــو حل ، بصـــــــي ل
 اية مية اجيبلك كوب

حاولــــــــت الهــــــــدوء حتــــــــي عــــــــا ت نيفــــــــين بالمــــــــاء شــــــــربت و عقبــــــــت : يــــــــا رب يكــــــــون خيــــــــر  ، يــــــــا رب 
 ندى تكون ب ير 

بكــــــــــرة الصــــــــــبح  تعــــــــــالي نقــــــــــوم نصــــــــــلي الف ــــــــــر  لــــــــــوقتي و، ن شــــــــــاء اهلل مفــــــــــيش حاجــــــــــة إنيفــــــــــين : 
 ماشي ، نكلمهم نطمن عليهم 
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 يا بنتي   تي تحاو  تمالك اعصابها : ربنا يستر شريفة ور ت 

 

**** 
 

 الممرضة للطبيب : اخدت مهد  او  لما وصلت حي  قالت لي غرفة ندى إ

ــــــــار عصــــــــبي  ــــــــب لمحاســــــــن : عنــــــــدتا انهي ــــــــوق قــــــــدامها  ،الطبي ــــــــا تف تقــــــــدر  تفضــــــــلي جنبهــــــــا لحــــــــد م
 الصبح  11و أ 10للصبح كد  علي 

 محاسن : يعني حتبقي كويسة يا  كتور 

 الطبيب : ان شاء اهلل حتكون كويسة 

 زم حا محاسن : طب و

ـــــــة حـــــــازم حاجـــــــة قبـــــــل  ســـــــاعة تحـــــــت المالح ـــــــة  48الطبيـــــــب : انـــــــا لالســـــــف مقـــــــدرش اقـــــــو  فـــــــي حال
 ن شاء اهلل يكون كوي  إ،  

 

**** 
 

ـــــــــاءت ـــــــــا   وب وث ـــــــــتح عين ـــــــــي عمـــــــــا  يتصـــــــــل  اتمتمـــــــــمتـــــــــو يحـــــــــاو  ف ـــــــــن الرخمـــــــــة    الل ـــــــــين اب :    م
 الساعة    

 ايوة يا  ا ا خير في ايه ،  قد غلبه النعاس : ايوة مينو زفر بقوة وتو يحاو  الر  

ـــــــه و ـــــــن مكان ـــــــتفض م ـــــــف مصـــــــدوما ان ـــــــي المستشـــــــفي تـــــــو و  تت ـــــــا  ا ا حـــــــازم ف ـــــــه ي ـــــــولي اي ـــــــِت بتق : أن
 ندى ، ايه اللي حصل 

 
**** 
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 معت  ، وايه اللي جاب معت  عندكم ــــــــــــ 

 ----------------------------ــــــــــــ 

اللـــــــي انـــــــا بســـــــمعه    ، اقفلـــــــي يـــــــا  ا ا انـــــــا جـــــــا  علـــــــي طـــــــو  م ـــــــدرات ايـــــــه بـــــــ  ،  ا ا ايـــــــه ــــــــــــــــــــ 
 اكون عند   مسافة السكة و

------------------------------------ 

ن ـــــــرت حولهـــــــا  ، يـــــــن تـــــــيأن تفهـــــــم أحاولـــــــت م ، بتثاقـــــــل فتحـــــــت عيناتـــــــا التـــــــي كانـــــــت مملـــــــوءة بـــــــاله
ـــــــي محاولـــــــة منهـــــــا  ـــــــه أف ـــــــي صـــــــمت ن تتـــــــ كر اخـــــــر شـــــــيئا رأت ـــــــت تـــــــ كرت انســـــــابت  موعهـــــــا ف ، و حي

 : ندى ، ندى يا حبيبتي أنِت كويسة  و سألتها اقتربت  محاسن منها لتراتا

 ايه اللي حصل ، نا فين أبتثاقل :  ر ت 

 كويسة يا بنتي   نتِ أ: احنا في المستشفي يا ندى ،  ت محاسن و ر تبك

حــــــــــين ال تســـــــــتطيع التحـــــــــدث  كأنهـــــــــا  صــــــــــوتها بعيـــــــــد و، أتـــــــــي محاســـــــــن مثقلـــــــــة  مهمومـــــــــة و دتبـــــــــ 
 : ايوة ر ت 

ــــــــت  ــــــــوقعي كــــــــد  ، ان ــــــــي حصــــــــلك خالكــــــــي ت ــــــــه الل ــــــــِت اي ــــــــين    ، أن محاســــــــن : كــــــــان مســــــــت بيلكم ف
 شوفتي حازم 

 ندى  : ال 

 محاسن : طب ايه اللي حصلك يا بنتي 

أو  لـــــــي إ وغرفتهـــــــا لشـــــــر ت لتعـــــــو  ، صـــــــعب  االلـــــــم تســـــــتطيع نـــــــدى الـــــــر  علـــــــي تـــــــ ا الســـــــؤا  النـــــــه 
 أتتها في أو  أو ربما أخر أسبوع من زواجها تدية 

------------------------------------------ 

ــــــة  ، بطــــــريقهم كــــــان نبيــــــل مصــــــدوما ممــــــا ســــــمع  منــــــ   أحــــــالمثــــــم ات هــــــوا ســــــويا لانهــــــوا صــــــالة ال مع
نــــــــا مـــــــــش أنــــــــت حكيتـــــــــوا    يكــــــــون صـــــــــح أ: معقــــــــو  يـــــــــا مــــــــدحت اللـــــــــي  مــــــــن ابنــــــــه ،إذ كـــــــــان ر   

 الفرح تهد  عمتك ن فريدة جت بعد إمصدق 

   حاجة علشان الفلوس أمدحت : ال يا بابا صدق عيلة رفعت    ممكن تعمل 

 مدحت : عمو طارق تنا قالها و تم يطرقون باب شقة أحالم ، سألها 
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 مش حيرجع  لوقتي  أحالم : ال انهار   عند  كام مشوار و

 تد تك  جت تنا و يدةن فر إ: أنِت ازا  يا أحالم متقوليلش ثم سألها بحدة نبيل جل  

 نا مكنتش عاي ة اعمل مشاكل أ:  ر ت بانكسار

نبيـــــــل : خوفــــــــك    تــــــــو اللــــــــي خالنــــــــا انهــــــــار ة فـــــــي مشــــــــاكل بصــــــــحيح ، لــــــــو كنتــــــــي نطقتــــــــي مكــــــــنش 
 زمان ندى في الموقف    ابدا ، اهلل يسامحك يا أحالم انا مبقتش عارف اعمل ايه 

ــــــــد حنتصــــــــرف بــــــــ  الزم ن ــــــــا اكي ــــــــا احن ــــــــدحت : اتــــــــد  يــــــــا باب ــــــــدى ترجــــــــع م هــــــــد  ونســــــــتني لمــــــــا ن
 ونشوف الطالق ممكن يتم ازا  

 أحالم : طالق أنتم ناويين تطلقوا ندى 

ــــــوقتي مــــــش عــــــارف تــــــو كــــــان  ــــــا لحــــــد  ل ــــــي اســــــمه حــــــازم    ، ان ــــــل : امــــــا  عــــــاي ني اســــــبها مــــــع الل نبي
 عاي  ايه بال بط من ورا جواز  منها 

 نسبلهم الفلوس  يطلقها مقابل اننا مدحت : انا خايف يكون الموضوع ابت از 

 كد    أحالم : ب  حازم بيحب ندى ومش ممكن يكون بيفكر 

ــــــك فعــــــال علشــــــان  ــــــا وابت ت ــــــا أحــــــالم اذا كــــــان امــــــه جــــــت تن ــــــي ي ــــــة    امت ــــــي ال يب ــــــِت حتبطل ــــــل : أن نبي
 شرفك يبقي حازم مش حيعمل كد  في ندى  سومتك علي سمعتك و مت بيش سيرة و

 نا خايف عليها أ ، اجيبها العين الس نةنا بافكر اروح أمدحت : 

 نا ليا تصرف معا  أنبيل : اتد  يا مدحت او  ما يرجعوا 

ـــــــدى تعـــــــرف  ـــــــة الزم ن ـــــــدى الحقيق ـــــــ   الزم نعـــــــرف ن ـــــــي إمـــــــدحت : ب ـــــــه ات وزتـــــــا عشـــــــان يحـــــــافظ عل ن
 الفلوس اللي سرقوتا 

 نا مش مصدق انه قدر يضحك عليا للدرجة    أنبيل : 

 تعبان اتمسكن علينا لحد ما صدقنا     ، مدحت : اللي ز  حازم    مش سهل 

ـــــــه  نبيـــــــل : كـــــــوي  اننـــــــا عرفنـــــــا الكـــــــالم    قبـــــــل جـــــــوازة نيفـــــــين ، وانـــــــا كـــــــد  بقيـــــــت عـــــــارف حـــــــاقو  اي
 للي اسمه عصام 
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 ات هت لهاتفها لكي تهاتفه كما طلب منها  : الو أشرف بيه ازيك انا أميمة 

 ،نـــــــت بنـــــــت حـــــــال  أ: اتـــــــال اتـــــــال  كـــــــان م ـــــــاورا لنيـــــــرة التـــــــي تصـــــــنعت مشـــــــاتدة التلفـــــــاز  حـــــــين ر  
 جديدة و ال ايه  في اخبار 

 عندى خبر عاي ة عليه حالوة كويسة : أميمة 
 : مش لما اسمع ال بر االو   أشرف

 أميمة : نيفين حتت طب 

 تاخد  عليه حالوة برضو خبرأشرف :    

   حتت طب لمين أميمة : مش تعرف االو 

 أشرف : مين يا تر  

 أميمة : مستر عصام 

ــــــــأعلي صــــــــوته تاتفــــــــا ــــــــد جملتهــــــــا ب ــــــــرر أن يعي ــــــــت االبتســــــــامة وجهــــــــه و ق ــــــــه عصــــــــام حي طــــــــب  عل : اي
 نيفين 

ــــــرة ل ــــــه و قــــــد امتقــــــع وجههــــــا و خفــــــق قلبهــــــا بشــــــدة ،التفتــــــت ني ــــــم ن ــــــر أشــــــرف لهــــــا  مــــــا قال بتشــــــفي ث
 اتـــــــــو يبقــــــــي حـــــــــازم ات ــــــــوز نـــــــــدى وو حلــــــــوة ، بـــــــــ  البــــــــت :    اخــــــــر توقعــــــــاتي اخـــــــــت نــــــــدى  ر 

 عصام ات وز اختها ، ماشي يا أميمة ابقي عد  عليا علشان تاخد  حالوتك ، سالم 

ت ــــــــــاترت أنهــــــــــا غيــــــــــر مهتمــــــــــة ، ات هــــــــــت لغرفــــــــــة النــــــــــوم و ســــــــــحبت مبــــــــــر  االظــــــــــافر  مــــــــــن فــــــــــوق 
التســــــــريحة و عــــــــا ت لــــــــت ل  إلــــــــي جــــــــوار أشــــــــرف ، كــــــــان يــــــــدر  أنهــــــــا تريــــــــد التفاصــــــــيل بشــــــــدة ، 

ــــــــد ــــــــم تتحملهــــــــا ســــــــألت و تــــــــي فتصــــــــنع االن ــــــــرة صــــــــمت ل ــــــــر   ماج فــــــــي اللعــــــــب بهاتفــــــــه ، بعــــــــد فت تب
 اظافرتا  : تو عصام خطب 

 باين :  ر  ببرو  
 نيرة : حد نعرفه 



 

 
 

298 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 أنِت شوفتها في الفرح ، ايوة يا ستي اخت ندى أشرف : 

 : تي    البنت اللي راح ورا  يكلمها و تي تسأ  غيظ ال شعرت ببالغ 

 أشرف : ايوة تي 

 تمتمت في نفسها و قد قررت أن تنهي الحوار : ماشي يا عصام 

 

**** 
 

لـــــــي  اخـــــــل المشـــــــفي ب طـــــــوات تســـــــبق الـــــــريح ليقـــــــف أمـــــــام االســـــــتقبا  قلبـــــــه إتـــــــرو   ركـــــــن ســـــــيارته و
 أوضة نمرة كام : لو سمحتي حازم رفعت الصاو  و تو يسأ  يهبط  يعلو و

 االستقبا  :    في العناية المرك ة 

 عصام : الدور الكام 

 االستقبا  : الدور التالت 

قــــــد عرفــــــت مــــــن محاســــــن مــــــا حــــــدث  و هليــــــإ زجــــــاج العنايــــــة المركــــــ ة تن ــــــر  أمــــــامكانــــــت نــــــدى تقــــــف 
لــــــــم تنطــــــــق بكلمــــــــة فقــــــــط وقفــــــــت لتن ــــــــر علــــــــي زوجهــــــــا ابــــــــن الثالثــــــــين مــــــــن عمــــــــر   اخــــــــل العنايــــــــة ، 

ــــــــوع  تنهمــــــــر  ون توقــــــــف ت رفــــــــه كانــــــــت ،  المركــــــــ ة  ــــــــه تعــــــــرف أتــــــــي  ال ،  م  أم  حالهــــــــا أم علــــــــي حال
يناتـــــــا لعلهـــــــا ال تـــــــر  مـــــــا باتـــــــت فيـــــــه غمضـــــــت عأ نـــــــي مـــــــن ســـــــوء خاتمـــــــة  ، أو أنـــــــه  قـــــــاب قوســـــــين أ

مــــــن وقـــــــف  إلــــــي جوارتـــــــا قاطعهــــــا صـــــــوت ، واقعــــــا ، أنهــــــا بحاجـــــــة لغيبوبــــــة تنتشـــــــلها ممــــــا باتـــــــت فيــــــه 
 : ندى ، أنِت كويسة  سارال 

 : اما  فين  ا ا محاسن  أ  فعا  ليس ن رت ناحية الصوت ولم تر  فقط أومت برأسها

بهـــــــا و ن ـــــــر  بات ـــــــا  حـــــــازم ال يـــــــدر  لمـــــــا شـــــــعر عصـــــــام ، ن تنطـــــــق بكلمـــــــة أمكانهـــــــا  ون لشـــــــارت أ
و   وارتـــــــابجلـــــــ    التـــــــي لـــــــم تكـــــــن افضـــــــل حـــــــاال و  لـــــــي  محاســـــــن وإات ـــــــه تـــــــو  تنـــــــا ، تنهـــــــد ثـــــــم 

 : في ايه يا  ا ا ايه اللي حصل  سأ 

نـــــــي لقيـــــــت حـــــــازم مرمـــــــي قـــــــدام إاهلل يـــــــا ابنـــــــي مـــــــا عارفـــــــة حاجـــــــة كـــــــل اللـــــــي حصـــــــل  : و ر ت باكيـــــــة 
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بعــــــدتا لقيــــــت معتـــــــ  ، نـــــــا مــــــش عارفــــــة اعمــــــل ايـــــــه أ صــــــوت وأبــــــاب الشــــــالية قــــــاطع الـــــــنف  فضــــــلت 
جـــــــــا  ي ـــــــــر  قـــــــــالي تـــــــــاتليلي مفـــــــــاتيح عربيـــــــــة حـــــــــازم طلعـــــــــت اجـــــــــبهم لقيـــــــــت نـــــــــدى مرميـــــــــة علـــــــــي 

 ي جبناتم علي المستشف االرض تي كمان سحبنا االتنين و

 : وايه اللي جاب معت   ببالغ استغرابه وقف تاتفا 

 نا عارفة حاجة أمحاسن : واهلل يا ابني ما 

 ، ب  حيحاو  يلم الموضوع نه اخد م درات إبيقو   الدكتور عصام : و

 مش عارفة ازا  شربها ، نا عارفة    عمر  ما شربها أاهلل يا بني ما  محاسن : و

 اعرف عصام : عموما يا  ا ا انا ح
 حتفضلوا كد   أنتمطب  ثم ن ر بات ا  ندى و سأ  : 

  حنعمل ايه محاسن : 

 عصام : تعالي اروحك أنِت وندى حتي تغيروا تدومكم وترجعوا تاني 

 محاسن : طب نطمن علي حازم االو  

 بعدين نرجع تاني نا حوصلكم و، أساعة تعالي  48عصام : الدكاترة قالوا مش قبل 

ــــــــد ــــــــت  ىات هــــــــت محاســــــــن لن ــــــــر  و قال ــــــــي نغي ــــــــي عصــــــــام بيقــــــــو  نرجــــــــع الشــــــــالية حت ــــــــا بنت ــــــــدى ي : ن
 تدومنا وني ي تاني 

 بنــــــت شـــــــفة حـــــــد بألـــــــم ينطــــــق  جلســــــوا و، لــــــي ســـــــيارة عصــــــام إأومــــــت نــــــدى برأســـــــها وتحركــــــت معهـــــــا 
يــــــــن مفتــــــــاح الشــــــــالية حتــــــــي وجــــــــدت نســــــــ ة  أحتــــــــي وصــــــــلوا الشــــــــالية ، لــــــــم تعــــــــرف محاســــــــن حينهــــــــا 

 ال زالت ندى علي صمتها   خلوا و كانت محتف ة بها معاتا فتحوا و

ـــــــة و ـــــــن قطـــــــع ال جـــــــاج فتحتهـــــــا لتراتـــــــا  صـــــــعدت للغرف ـــــــت عليهـــــــا البـــــــاب و حاولـــــــت الح ـــــــر م ، أغلق
ســــــــــو  و قــــــــــد بــــــــــدت ذات صــــــــــورة خلعــــــــــت اســــــــــدالها لتــــــــــر  نفســــــــــها ذات الــــــــــر اء االالمكســــــــــور ، 

ـــــــــر   ـــــــــت لت ـــــــــر تكســـــــــيرتا ل جـــــــــاج المـــــــــر ة ، اقترب ـــــــــة مـــــــــن إث ـــــــــرة  م ل ل ـــــــــورمتين مـــــــــن كث عيناتـــــــــا المت
 لتفـــــــرغ كــــــل مــــــا يحملـــــــهبكــــــت  تــــــوت علــــــي ركبتهـــــــا أمــــــام الســــــرير و مــــــا تــــــي اال لح ـــــــة و موع والــــــد

 م  أقلبها من ليلة 
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 في االسفل 

ـــــــا  عصـــــــام كـــــــان  ـــــــي ق : انـــــــا مضـــــــطر ارجـــــــع اجيـــــــب جالســـــــا بانت ـــــــار محاســـــــن و مـــــــا إن خرجـــــــت حت
 االف جينه والزم ا فعهم انهار    7المستشفي طلبت حوالي ، فلوس 

 تعالي علشان متتأخرش  لمستشفي وارجع تات الفلوس ومحاسن : خالج وصلنا ا

 عصام : حاولي ت لي ندى تهد  

 محاسن : ربنا يستر يا ابني 

 

**** 
 

تــــــــي تبكــــــــي : يــــــــا  و ر ت و، لــــــــم تقنعهــــــــا كلمــــــــة ممــــــــا قيلــــــــت تــــــــي تســــــــمع  بــــــــالغ و شــــــــعرت بضــــــــيق
ال  إنــــــا مـــــــن يــــــوم مــــــا اشــــــتغلت عنـــــــد  مــــــا شــــــفتش منـــــــه أ ، ن عصـــــــام انســــــان كــــــوي إنــــــا واثقــــــة أعمــــــي 

 كل خير 

 نا خايف عليكي بالش الراجل    يا نيفين بالش عصام أنبيل : يا بنتي 

 : طب اقعد معا  مرة كمان يا عمي  ر ت بكل ما امتلكت من ترجي 

يــــــــر   موعهــــــــا و انكســــــــارتا ، لكنــــــــه مــــــــا عــــــــا  يمتلــــــــك بــــــــديال عمــــــــا ينــــــــو  ،  شــــــــعر بالشــــــــفقة و تــــــــو
ــــــــط علــــــــي كتيفهــــــــا و ر   ــــــــا ســــــــألت عليــــــــه وأ: صــــــــدقني رافضــــــــي    لمصــــــــلحتك ، رب ــــــــه  ن اتأكــــــــدت ان

 مش جدير بيكي 

ـــــــي وســـــــا تها و  ـــــــدفن رأســـــــها ف ـــــــه و ات هـــــــت لغرفتهـــــــا ، لت ـــــــن ال ـــــــدا  فتركت ـــــــه ال جـــــــدو  م أ ركـــــــت أن
 قرار  لاليام لعلها تكون كفيلة بتفسير رحل تاركا ت هش بالبكاء ، لم يحتمل نبيل ف

 
**** 

 

حـــــــوت بعـــــــض حقيبـــــــة صـــــــغيرة  فـــــــي شـــــــقته  جهـــــــ  المـــــــا  وقـــــــاترة ، بأســـــــرع مـــــــا لديـــــــه عـــــــا  عصـــــــام لل
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ـــــــت  ـــــــي صـــــــديقه  العين الســـــــ نةبـــــــ مالبســـــــه لعلـــــــه يضـــــــطر للمبي ن ـــــــر فـــــــي الســـــــاعة ، حتـــــــي يطمـــــــن عل
ـــــــت ال ـــــــي كان ـــــــم مســـــــاءا  سا ســـــــةالت ـــــــتح بـــــــاب الشـــــــقة ليصـــــــدم بمـــــــن كـــــــان ينت ـــــــر ث  توجـــــــه لل ـــــــروج ف

 : نيرة  فهتف حين رؤيتها 

 : ممكن ا خل و قد عقدت يديها أمام صدرتا و سألت ن ر له ببرو  

 أوعي ارجوكي ، نا الزم ان    لوقتي أ:  ر  مسرعا غير عابئ بها 

 : في كالم مهم الزم نتكلمه االو  يا عصام أعترضت طريقه أكثر و ر ت بحدة 

 بضيق : احنا عمر ما كان بينا كالم يا نيرة ر  

 ناسي افكر  ذا كنت إ بتحد  : ال كان في و ر ت 

ـــــــــه تاتفـــــــــا  ـــــــــوقتي و حـــــــــاو  أن يبعـــــــــدتا عـــــــــن طريق ـــــــــ    ل ـــــــــك الزم ان ـــــــــنفعش  : قولتل ـــــــــِت مي بعـــــــــدين أن
 تدخلي شقتي اصال 

 : ليه تي او  مرة ضحكت مسته رة ثم  ر ت 
 : أنِت عاي ة ايه بال بط  زفر بشدة ثم سأ  

 بابنيرة : احنا حنتكلم علي ال

 : اتفضلي  ببالغ غي ه أشار لها بالدخو  

 بعصبية : اخلصي عاي ة ايه  ثم قا تر  باب الشقة مفتوحا 

خــــــــت أ: جايـــــــة اباركلـــــــك مــــــــش خطبـــــــت برضـــــــو  أغلقـــــــت البـــــــاب ثــــــــم وقفـــــــت قبالتـــــــه و  ر ت ببــــــــرو  
 المي  ندى 

 عموما ايوة خطبتها عاي ة حاجة  أنِت مالك و : وو ر  عصام زفر 

ال  فهـــــــــا حقيقتـــــــــك ونـــــــــت نـــــــــاو  بعـــــــــد توبتـــــــــك تعر أعـــــــــرف أمبـــــــــرو  بـــــــــ  كنـــــــــت عـــــــــاي ة ، نيـــــــــرة : ال 
 ناو  تلعب لعبة الشريف النضيف    كتير 

 : قصد  ايهثم ر  بتوتر ن ر لها 

 نا حتي محتف ة بالفيديو ت كار عندى أنيرة : معقولة مش فاتم قصد  ،    

ـــــــمتلعـــــــثم  ـــــــاالة و ر   حمـــــــر وجهـــــــهأ ث ـــــــم ت ـــــــاتر  بالالمب ـــــــديها ث ـــــــا ل ـــــــه ي شـــــــي بالفعـــــــل م ـــــــِت  و كأن : أن
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 عاي ة ايه بال بط 

 ال لسه ز  ما تية  وضة نومك وأغيرت  يكورات عاي ة أعرف نيرة ببرو  : 

 نيرة :  تتف بكل ما أمتلك من عصبية 

 تفوقـــــــوا بقـــــــي مـــــــن قصـــــــة الشـــــــرف و ايـــــــه ، مـــــــش عـــــــاي ين:  فهتفـــــــت بكـــــــل مـــــــا امتلكـــــــت مـــــــن تحـــــــد  
حـــــــــازم كنتــــــــوا بنـــــــــي ا مـــــــــين  نـــــــــت وألتكونـــــــــوا فـــــــــاكرين نفســــــــكم ، النضــــــــافة اللـــــــــي نضـــــــــحت علــــــــيكم 

 لـــــــو نـــــــاو  ت طـــــــب نيفـــــــين فســـــــاعتها الفيـــــــديو    حيتـــــــوزع تديـــــــة منـــــــي علـــــــي الكـــــــل نيفـــــــين و، اصـــــــال 
حتبقـــــــي    تديـــــــة جـــــــواز  يـــــــا عصـــــــام عشـــــــان ســـــــاعتها الكـــــــل يعـــــــرف عصـــــــام علـــــــي  حـــــــازم و نـــــــدى و

 حقيقته عصام اللي كان بي ون حازم مع مراته 

 تو يصرخ : اخرسي  لم يشعر سو  بصفعه وجهها و

 : بتضربي يا جبان مش تي    الحقيقة نيرة وتي تضع يدتا علي وجهها 
ـــــــت  ـــــــا و أن ـــــــي أن ـــــــوجي الل ـــــــوجي ، ل ـــــــوجي و ال نســـــــيت ل ـــــــت : و ل ـــــــم زا ت مـــــــن حـــــــدة تتفهـــــــا و أكمل ث

 عارفين تبقي بنت مين 
 أمسك بكلتا ذراعيها و صرخ : اخرسي ، اقولتلك اخرسي  ، كل    كدب كدب

ـــــــرة  ـــــــرف  :ني ـــــــد  ، طـــــــو  عمـــــــر  بتكـــــــر  حـــــــازم لكـــــــن بتع ـــــــي خســـــــي  و ن ـــــــت الل ال مـــــــش كـــــــدب ، أن
 تمثل كوي  و أنا حاوريك نيرة تقدر تعمل ايه 

-----------بـــــــــر  اطلعــــــــي :  و تــــــــو  يصــــــــرخ   فعهــــــــا لل ــــــــارجمقــــــــررا جــــــــ بها مــــــــن ذراعهــــــــا 
 بر   ---------

 وف حاتش تي تتمتم : لسه لينا كالم يا عصام و  افعها و فتح باب شقته و

 

بتفاصــــــيله ر ذلــــــك اليــــــوم تــــــ كُ فرضــــــت عليــــــه لح ــــــة لوضــــــع يديــــــه علــــــي وجهــــــه ، غلــــــق البــــــاب بقــــــوة أ
ـــــــوم  ـــــــه طيلـــــــة ســـــــنوات ، خـــــــان صـــــــديقه  استســـــــلم لشـــــــيطانه و، ي ـــــــين جنبات ـــــــه ب ـــــــ    فن ـــــــك الســـــــر ال ذل
ــــــات  ــــــوم ب ــــــالي ــــــوجي ه أمام ــــــو أ ر  أن ل ــــــه أو ل ــــــه خان ــــــدر  صــــــديق عمــــــر  أن ــــــ   ســــــيلقا  حــــــين ي ، مــــــا ال

 ليست ابنته 
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(22) 
 

تركــــــــه يتــــــــرنح مــــــــن الســــــــكر  و ابتســــــــم و تــــــــو ي ــــــــرج مســــــــرعا ، أرســــــــل رســــــــالة مــــــــن كلمتــــــــين بعــــــــد 
خروجـــــــه كانـــــــت   كلـــــــه تمـــــــام   ، عنـــــــدتا ن لـــــــت مـــــــن الســـــــيارة مقـــــــررة أن تصـــــــعد إلـــــــي شـــــــقته ، طرقـــــــت 
ـــــــاب  ـــــــي أمســـــــك بمقـــــــبض الب ـــــــرنح أكثـــــــر فـــــــأكثر حت البـــــــاب فات ـــــــه و تـــــــو ممســـــــكا ال جاجـــــــة بيـــــــد  ، ت

لبــــــــــاب بوجههــــــــــا ،  لكنهــــــــــا أمســــــــــكت بالبــــــــــاب و قــــــــــررت و فتحــــــــــه ، حــــــــــين رأتــــــــــا قــــــــــرر أن يغلــــــــــق ا
 الدخو  ، أغلق الباب و ن ر لها سارال : عاي ة ايه يا ست ناني 

نيــــــــرة : عــــــــاي   تفهــــــــم الحقيقــــــــة يــــــــا عصــــــــام ، أنـــــــــا مكنــــــــتش عنــــــــد أشــــــــرف النــــــــي بــــــــأخون حـــــــــازم  ، 
 صدقني 

قالتهــــــــا متوســــــــله و تــــــــي تمســــــــك بكلتــــــــا ذراعيــــــــه ، نفــــــــض يــــــــديها عنــــــــه و ر  باشــــــــمئ از : أنــــــــِت أحقــــــــر 
 واحدة أنا عرفتها في حياتي ، خونتني  زمان و  لوقتي بت وني حازم 

 تتفت بكل ما تملك : كدب ، أنا عمر  ما حبيت غير  و أنت عارف كد  
ــــــت اللــــــي ات ليــــــت  عنــــــي و أنــــــت عــــــارف أنــــــا بحبــــــك اقتربــــــت منــــــه أكثــــــر و قــــــد بكــــــت : يــــــا عصــــــام أن

 قد ايه 
ـــــــا حـــــــب  ـــــــاني يـــــــا عصـــــــام ، أن ـــــــا ن ـــــــه : بصـــــــلي كـــــــوي  أن ـــــــت و تـــــــي تن ـــــــر لعين ـــــــه و قال أمســـــــكت  بيدي

 حياتك ، فاكر كالمك ليا 
شــــــعر بــــــالحنين قــــــد  ملــــــئ قلبــــــه ف ــــــل ين ــــــر لهــــــا و قــــــد أكملــــــت : حــــــازم اللــــــي ســــــرقني منــــــك ، لكــــــن 

 أنا حبيبتك أنت 
   فعها بعيدا عنه و قا  : أبعد  عني

ـــــــا بحبـــــــك ،  ـــــــد يـــــــا عصـــــــام أن ـــــــم تعبـــــــئ بكالمـــــــه و احتضـــــــنته بقـــــــوة تامســـــــة فـــــــي أذنـــــــه : مـــــــش  حابع ل
 عصام أنت وحشتني او  او  او 

 
أوقـــــــف الســـــــيارة و  فـــــــن رأســـــــه فـــــــي وجهـــــــه و تـــــــو يحـــــــاو  أن  يتوقـــــــف عـــــــن البكـــــــاء ، ن ـــــــر للمشـــــــفي 
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 التــــــــي يرقــــــــد بهــــــــا حــــــــازم ال يعــــــــرف إن اســــــــتفاق و عــــــــرف يومــــــــا مــــــــا تلــــــــك الحقيقــــــــة ، كيــــــــف ســــــــيكون
ــــــــه و ات ــــــــه لقســــــــم الحســــــــابات بالمشــــــــفي و بعــــــــدتا إلــــــــي مكــــــــان  ــــــــدموع عــــــــن عين ــــــــر ، مســــــــح ال األم

 العناية المرك ة 
ــــــــ   كانــــــــت  ــــــــدى علــــــــي حالهــــــــا من ب وجهــــــــا ، ال تنطــــــــق بكلمــــــــة معلقــــــــة بصــــــــرتا  تركهــــــــا بالصــــــــباح ن أن

واحــــــــدة ، فقــــــــط  موعهــــــــا تنســــــــاب باســــــــتمرار  و ال توجــــــــد كلمــــــــة تســــــــتطيع  الت فيــــــــف عنهــــــــا ، ن ــــــــر 
ثــــــم أغمــــــض عينــــــه شــــــاعرا ببــــــالغ االســــــي فــــــي نفســــــه ، ثــــــم عــــــا  و جلــــــ  إلــــــي جــــــوار عصــــــام لحــــــازم 

محاســــــــن ، أســــــــند رأســــــــه علــــــــي طــــــــرف المقعــــــــد لعلــــــــه يغفــــــــو لكــــــــن أنــــــــين الــــــــ كريات فــــــــرض نفســــــــه 
 م د ا 

حـــــــين فـــــــتح عينـــــــا  لي ـــــــد نفســـــــه متوســـــــطا ســـــــرير  ، لـــــــم يلتفـــــــت لهيئتـــــــه و تـــــــو يحـــــــاو  القيـــــــام و لـــــــم 
ـــــــدت ـــــــ كر شـــــــيئا ممـــــــا حـــــــدث ، طـــــــرق بـــــــاب شـــــــقته عن ـــــــه ، فارتـــــــد  مالبســـــــه و ات ـــــــه يت ا التفـــــــت لحال

 للباب متثاءبا ، فتحه لي د أشرف أمامه ، ابتسم عندتا و قا  ساخرا : صباحية مباركة 
 ن ر عصام له ببالغ الضيق و ر  : عاي  ايه يا زفت 

ـــــــت  ـــــــك جـــــــاتلي الشـــــــقة و لقي ـــــــاو  تقـــــــو   لحـــــــازم أن  خـــــــل و أغلـــــــق البـــــــاب خلفـــــــه و ســـــــأ  : لســـــــة  ن
 نيرة عندى 

 ن ر له عصام و أجاب متحديا : اما  عاي ني اسيبك أنت و نيرة تستغفلوا حازم 
 تعاالت ضحكات أشرف و ر  و قد اختار ال لوس : عند   ليل ع  الكالم    

عقـــــــد عصـــــــام ذراعيـــــــه أمـــــــام صـــــــدر  و ر  : حـــــــازم مـــــــش محتـــــــاج  ليـــــــل النـــــــه عـــــــارف إن أنـــــــتم االتنـــــــين 
 زبالة 

 أشرف : طب ب  تد  اعصابك 
ـــــــم قـــــــام  ـــــــه ث ـــــــ  أحســـــــن حاجـــــــة أن ـــــــد ش مشـــــــكلة إن حـــــــازم يعـــــــرف ب ـــــــا معن ـــــــه و أكمـــــــل : أن ـــــــن مكان م

ــــــرف أنهــــــا لســــــة  ــــــل مــــــا يت وزتــــــا و يع ــــــي قب ــــــرة عرف ــــــت مت ــــــوز ني ــــــك كن ــــــرف أن يعــــــرف كــــــل حاجــــــة ، يع
 علي عالقة بيك لحد امبارح 

قـــــــا  جملتـــــــه االخيـــــــرة فـــــــي أذنـــــــه و قـــــــد ارتســـــــمت علـــــــي شـــــــفاتيه ابتســـــــامة تشـــــــفي ، التفـــــــت عصـــــــام 
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 و قد شعر بال وف : قصد  ايه  علي إثرتا و سأ 
ـــــــديو    و أنـــــــت تفهـــــــم  أخـــــــرج تاتفـــــــه مـــــــن جيبـــــــه مقـــــــررا أعطارـــــــه لعصـــــــام قـــــــارال : أتفـــــــرج كـــــــد  ع الفي

 قصد  
ثـــــــــم تتـــــــــف مصـــــــــطنعا الغضـــــــــب : شـــــــــوف الصـــــــــاحب ازا  ممكـــــــــن ي ـــــــــون صـــــــــاحبه ، نيـــــــــرة ت يلـــــــــك 

 البيت تحاو  تفهمك الحقيقة تقوم تستغل الموقف يا جبان 
غيــــــر تصــــــديق منــــــه لمــــــا تــــــرا  عينــــــا  ، حتــــــي فهــــــم مــــــا كــــــان بينــــــه و بينهــــــا  تــــــابع عصــــــام المشــــــاتدة فــــــي

ـــــــــم يســـــــــتطع أن يكمـــــــــل و قـــــــــ ف بالهـــــــــاتف علـــــــــي أحـــــــــد  المقاعـــــــــد ، جـــــــــ ب  ـــــــــاالم  و عنـــــــــدتا ل ب
 أشرف من مالبسه و صرخ فيه : ايه اللي حصل امبارح 

 ر  أشرف بهدوء : المفروض أنت اللي ت اوب ، نيرة كانت معا  مش معايا 
ـــــــا ســـــــافلة ،صـــــــرخ عصـــــــام مـــــــنفع ـــــــا  ون ي ـــــــة ي ـــــــا زبال ـــــــي علشـــــــان  ال : ا  ي ـــــــك بكـــــــد  بتبت ن ـــــــو فـــــــاكر ان ل

كمــــــــان حــــــــاقو  لهشــــــــام   اللــــــــي يحصــــــــل يحصــــــــل و اســــــــكت تبقــــــــي غلطــــــــان برضــــــــو حــــــــاقو  لحــــــــازم و
 مش حاسكت يا أشرف  اعرفه و و

ـــــــم ر  بهـــــــدوءأشـــــــرف ن ـــــــر  ـــــــه بتحـــــــد  ث ـــــــا عصـــــــام  لوجهـــــــه و عين ـــــــرة كـــــــد  كـــــــد  ، : ال حتســـــــكت ي ني
ــــــــا عــــــــارفين حــــــــازم بيعملهــــــــا ازا  ،، و احطالبــــــــة الطــــــــالق  ــــــــر يطلقهــــــــا  هســــــــيب ن ــــــــي مــــــــن غي فضــــــــايح حت

 ، لوجي يا عصام و ال اتكلم اكتر من كد  عشان خاطر لوجي 

 عصام : قصد  ايه 

ــــــديم ، أشــــــرف :  ــــــي كــــــالم ق ــــــتح ف ــــــالش نف ــــــا عصــــــام ب ــــــرة بأاســــــمع ي ــــــاو  ات ــــــوز ني ــــــا ن ــــــد الطــــــالق ، ن ع
  و أوعد  طو  ما أنت ساكت أنا ساكت 

 اللي يضمنلي ايه  عصام : و

ــــــــيش ضــــــــمان  ــــــــو  لحــــــــازم و، أشــــــــرف : مف ــــــــوز تق ــــــــا تع ــــــــت م ــــــــوجي تــــــــي تشــــــــام  وق ــــــــ  ل ــــــــولهم ، ب ق
 المتضرر الوحيد و خليك فاكر    

غيــــــــر كـــــــد  مــــــــش حاســــــــكت ، نــــــــا حاســـــــكت فــــــــي حالـــــــة واحــــــــدة بــــــــ  جـــــــواز  مــــــــن نيـــــــرة أعصـــــــام : 
 وحاتكلم 
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 أشرف : ماشي 

 

 نت اخو  أ: قاطعه من شرو   صوت الطبيب و تو يسأله 

 ، خير يا  كتور : ايوة بمكانه و ر  و قد خفق قلبه عصام وقف 

الراجــــــــل اللــــــــي جــــــــوا     انكتبلــــــــه عمــــــــر  إناقــــــــدر اقــــــــولكم  لــــــــوقتي  خيــــــــر و الحمــــــــد هلل ،الطبيــــــــب : 
 جديد 

 يا  كتور بالسالمة : يعني حيقوم  شعروا جميعا ببالغ الراحة فسألت محاسن 

ــــــــب ــــــــا جماعــــــــة و ر  الطبي ــــــــوة ي ــــــــن ا : اي ــــــــوقتي م ــــــــة المركــــــــ ة وحي ــــــــرج  ل ــــــــ    لعناي ــــــــة أين وضــــــــة عا ي
 لحد ما يفوق 

بســـــــعا ة بالغـــــــة اســـــــتقبل الـــــــواقفين ال بـــــــر لـــــــم يعكـــــــر صـــــــفو مـــــــا ســـــــمعته نـــــــدى غيـــــــر مـــــــا باتـــــــت تريـــــــد 
حــــــــاروح حاجــــــــة ، مــــــــن امبــــــــارح مــــــــأكلتوش  أنــــــــتمعصــــــــام لمحاســــــــن  :  ، عنــــــــدتا قــــــــا التأكــــــــد منــــــــه 

 ارجع  شا  و اجيب اكل و

العنايـــــــــة المركـــــــــ ة بات ـــــــــا   مـــــــــنعليـــــــــه حـــــــــازم ي ـــــــــرج ن يتحـــــــــر   كـــــــــان الترولـــــــــي المحمـــــــــو  أقبـــــــــل  و
التأمـــــــل ، حــــــــازم لح ــــــــة ففرضــــــــت علـــــــيهم ال،  أمـــــــامهم الغرفـــــــة التـــــــي ســــــــيقيم فيهـــــــا ، مشــــــــي الترولـــــــي 

 ال قوة  ال حو  له و من كان  وما يدعي أنه الحوت اليوم
 

**** 
ــــــــو   ــــــــه الصــــــــفعات تل ــــــــر مــــــــا ســــــــمع ، ليوالي ــــــــي اث ــــــــ   خــــــــرج مــــــــن حلقــــــــه عل ــــــــه صــــــــوته الهــــــــا ر ال زل ل

ــــــــــ ا  صــــــــــوته الهــــــــــا ر علــــــــــي كلمــــــــــة واحــــــــــدة : غبــــــــــي  و اللكمــــــــــات ــــــــــي  -----الي -------غب
 غبي  --

ــــــــه وأن يحــــــــاو   ــــــــت مــــــــن لكمات ــــــــ  و ر  صــــــــارخا صــــــــفعاته  فل ــــــــي ب ــــــــي غب ــــــــا روح مــــــــا أ: غب عــــــــيش ، ي
نـــــــا اللــــــــي  أنــــــــا اللـــــــي حالبســـــــها لوحــــــــد  أ يحصــــــــل حاجـــــــة ،   جريمـــــــة قتــــــــل يـــــــوم مـــــــا  بعـــــــد  روح و

 العين الس نةنا اللي كنت في أ مع حازم قدام المطعم و كنت
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 تشام بعصبية : جبان قولتلك مكنش حيحصل حاجة ر  

ن كميــــــــة الم ــــــــدرات إالــــــــدكتور نفســــــــه قــــــــا   معتــــــــ  :    انــــــــا لميــــــــت بالعافيــــــــة تقريــــــــر المستشــــــــفي و
نـــــــت نـــــــاو  علـــــــي ايـــــــه ســـــــاعتها  أنـــــــت مـــــــن االو  مقـــــــولتليش أبعـــــــدين  اللـــــــي اخـــــــدتا مـــــــش طبيعيـــــــة ، و

ــــــر  ــــــ  مــــــن غي ــــــأذ  كــــــان ممكــــــن اســــــاعد  ب ــــــا يت ــــــي ال ، أمــــــا حــــــد فين ــــــي حســــــاب رقبت نمــــــا رقبتــــــك عل
ــــــش ،  ــــــا مضــــــيعش مســــــتقبلي عشــــــان أيــــــا ات ــــــتقم ، وأن ــــــت  تن ــــــو لســــــه عــــــاي  اولعــــــوا فــــــي بعــــــ ن ــــــ   ضل ب

 بعيد عني 

ــــــي حصــــــل و ــــــرف حاجــــــة عــــــن الل ــــــ  تعــــــرف حــــــازم يع ــــــ  ماشــــــي ، ب ــــــا معت ــــــار  تشــــــام  : طــــــب ي ــــــي   بن الل
 كنت ناو  اعمله معا  اعمله معا  

ـــــــــ  : ال مـــــــــتقلقش  ـــــــــا خـــــــــالج حاســـــــــافر معت ـــــــــومين ، و الان مفـــــــــيش حـــــــــد حيعـــــــــرف  اختفي  و و  حـــــــــي
 ال    خوف علي نفسي قبل ما يكون عليك ،    مش محبة  حاجة و

ماشــــــي  يــــــا حــــــازم يمكــــــن لســــــه تاركــــــا تشــــــام كــــــا  يتأكــــــل غي ــــــا و ثــــــأرا و تــــــو يتمــــــتم :  خــــــرج معتــــــ 
 ب  اوعد  المرة ال اية ال ، ليك عمر المرة    

 
**** 

 

ــــــم  ــــــا ، ل ــــــدء صــــــوت ســــــعاله حثيث ــــــد ف ــــــر االحــــــد  ب ــــــم يســــــتفق حــــــازم بعــــــد  ، عن ــــــه و ل مــــــر الســــــبت كل
 كأنه يحاو  فتح عينه   ن ر لصديقه ال   بد  و، عصام يكن ب اور  أحد سو  

-تــــــو ين ــــــر حاولــــــه : نــــــدى  شــــــفتا  و تتمتمــــــحــــــين لي ــــــرج اخيــــــرا صــــــوت حــــــازم فــــــي قمــــــة تثاقلــــــه 
 ندى  -----ندى  ------

 : حازم عصام و تو ين ر إليه تاتفا  تهللت اسارير 

ـــــــا  ا ا  ـــــــا : ي ـــــــدى ، طـــــــرق البـــــــاب تاتف ـــــــت بهـــــــا ن ـــــــي كان ـــــــة الم ـــــــاورة الت محاســـــــن  ات ـــــــه مســـــــرعا للغرف
 استفاقت من غفوتها تاتفة : خير يا رب 

ـــــــــن الغرفـــــــــة و  ـــــــــي كتافيهـــــــــا و خرجـــــــــت م ـــــــــت نـــــــــدى نارمـــــــــة عنـــــــــدما وضـــــــــعت محاســـــــــن شـــــــــا  عل كان
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 خير يا ابني أغلقت خلفها الباب لتسأ  عصام عندتا : 
 ر  عصام ببالغ فرحته : حازم فاق يا  ا ا 

 يا رب كريم نت  أ: يا ما و تتفت شرق وجهها أ

: حمــــــــدهلل علــــــــي  و  خلــــــــوا ســـــــويا لغرفتــــــــه ، جلســــــــت إلـــــــي جــــــــوار  و قالـــــــت عصـــــــام ترولـــــــت خلــــــــف 
  يا ابني سالمتك 

 نا فين وايه اللي جابني تنا أحازم بتثاقل : ر  

تـــــــروح تســـــــهر مـــــــع العيـــــــا  االلـــــــش  كـــــــد  برضـــــــو تســـــــيب نـــــــدى و  عصـــــــام : يعنـــــــي مـــــــش عـــــــارف ، بقـــــــي
  و  

 ةنا مكنتش سهران في حتأ: ب  بد  عليه الشعور بااللم و تو ير  

 نت كنت فين أعصام باستغراب  : اما  ر  

خــــــــد أنــــــــي وقفــــــــت تاكســــــــي عشــــــــان مرضــــــــيتش إنــــــــا اخــــــــر حاجــــــــة فاكرتــــــــا أ: ثــــــــم ر   حــــــــاو  التــــــــ كر 
 مش فاكر حاجة بعد كد   عربيتي معايا بعد ما سيبت معت  و

 نت قابلت معت  أعصام : 

 سيبته بعد كد  و رجعت علي الشالية  حازم : ايوة ، وقفت معا  قدام المطعم و

  ةنت مرحتش مع معت  في حتأقد بد  مستغربا مما يسمع : يعني  عصام و

 مشيت  اهلل الع يم سيبته و مشيت و حازم  : قولتلك قابلته و

نــــــــت ســــــــكران أ نــــــــا القيتــــــــك مرمــــــــي قــــــــدام الشــــــــالية الســــــــاعة اتنــــــــين بالليــــــــل وأمحاســــــــن : يــــــــا حــــــــازم  
 نك واخد م درات أكمان الدكاترة قالوا   طينة و

نـــــــا مشـــــــربتش م ـــــــدرات زمـــــــان اشـــــــربها أخمـــــــرة ايـــــــه طـــــــب     حـــــــازم : م ـــــــدرات ايـــــــه يـــــــا  ا ا بـــــــ  و
  لوقتي 

ا  معدتـــــــه التـــــــ   لينـــــــتفض و   ،عـــــــا  علـــــــي مســـــــامعه مـــــــا قـــــــالو أكـــــــان حـــــــازم يحـــــــاو  االعتـــــــدا  حـــــــين 
 خمرة  ني شربت م درات وإ: تي ندى عرفت  سارال  تألمه

تـــــــــم ال يســـــــــتطعان االجابـــــــــة ليعيـــــــــد  و با لتـــــــــه تـــــــــي االخــــــــر  الن ـــــــــر  ن ــــــــر عصـــــــــام الـــــــــي محاســـــــــن و
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 ال ال  عرف تي عرفت وأحازم سؤاله  : فين ندى يا جماعة ، لتاني مرة عاي  

 احنا اكيد حنعرف اللي حصل  عصام مهدرا : طب اتد   لوقتي ور  

ـــــــدى :  و ســـــــأ   محاســـــــنل حـــــــازم  ن ـــــــر   ـــــــا ن ـــــــر وا علي ـــــــا ت ـــــــاترة و ال ايـــــــه ، م ـــــــت الق تـــــــي نـــــــدى رجع
  فين 

ـــــــ  كانـــــــت زعالنـــــــة علشـــــــانك  ـــــــت جيـــــــت المستشـــــــفي وأعصـــــــام : مفـــــــيش حاجـــــــة تـــــــي ب ـــــــين أ ن نـــــــت ب
 الحياة والموت 

ــــــا  ــــــم يعــــــرف م ــــــه الــــــي تــــــ   اللح ــــــة ل ــــــه الن ــــــك الهــــــم قلب ــــــ   حــــــدث ن ــــــر حــــــازم لعصــــــام وامتل ثــــــم ال
 أشاح وجهه بعيدا للح ة ثم عا  ليسأ  : ممكن تفهموني اللي حصل بال بط 

ـــــــي جنبـــــــك أو  مـــــــا تصـــــــحي حتي ـــــــي  ـــــــدى فـــــــي االوضـــــــة الل ر ت محاســـــــن : روق بـــــــ  يـــــــا ابنـــــــي  ، ن
 و تشوفها 

 حاو  أن ين   من سرير  تاتفا : أنا حاقوم أشوفها 
بــــــــالش القلــــــــق    يــــــــا أخــــــــي ، الــــــــدكتور اســــــــتوقفو  كليهمــــــــا و ر  عصــــــــام : اصــــــــبر  بــــــــ  يــــــــا حــــــــازم و 

  لوقتي ي ي و يطمنا عليك و  بعدين لما ندى تصحي تشوفها 
لـــــــم تســــــــتطع الكلمــــــــات أن تشــــــــعر  بالراحــــــــة ، بــــــــل علــــــــي العكــــــــ  زا  مــــــــن بــــــــالغ شــــــــعور  بــــــــال وف ،  

 كيف له أن يفتح عينا  و ال ي دتا إلي جوار  
 

**** 
 

ـــــــت جالســـــــة بمكانهـــــــا علـــــــي ســـــــ ا ة الصـــــــالة ، و كأنهـــــــا أعتـــــــا ت  فرغـــــــت مـــــــن صـــــــالة الصـــــــبح و ظل
 : حازم فاق الباب و  خلت مبشرة محاسن الصمت ، قرعت 

 : ماشي يا  ا ا  ظلت ندى علي حالها و ر ت 

ــــــــت محاســــــــن عــــــــال االســــــــتغراب وجــــــــه  ــــــــا  ا ا حــــــــين رأت ر  فعلهــــــــا و عقب ــــــــت أ   ، : ماشــــــــي ي ــــــــا قل ن
 حتطير  من مكانك 
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ـــــــــن االرض و تـــــــــي تقـــــــــوم مـــــــــن مكانهـــــــــا و  ـــــــــة و رفعـــــــــت ســـــــــ ا ة الصـــــــــالة م ابتســـــــــمت ابتســـــــــامة ذابل
 نا رايحة علي طو  أ:  ر ت 

ـــــــا لبـــــــ  ان  ـــــــ   م ـــــــة الم ـــــــاورة لتلقـــــــي ن ـــــــرة علـــــــي حـــــــازم ال ـــــــة خرجـــــــت بات ـــــــا  الغرف ب طـــــــوات بطيئ
ـــــــم تســـــــتطع  ـــــــ   أنطفـــــــئ ، ل ـــــــه لوجههـــــــا ال ـــــــع قلب ـــــــي ان ل ـــــــت ت شـــــــي أر تـــــــا حت ـــــــه كان ن أن تن ـــــــر لعين

ــــــد كــــــان تــــــ ا حينهــــــا تــــــو احساســــــهاتن ــــــر  ــــــا   باحتقــــــار فلق ــــــه و ق ــــــالغ لهفت ــــــا ، ن ــــــر لهــــــا بب ــــــرا ي : اخي
 ، أنا كنت فاكر أني أو  ما أفتح عنيا حأشوفك أنِت جنبي ندى 

 عقب عصام و تو يت ه لل روج : أنا حاشوف  ا ا محاسن و ارجعلكم 
ـــــــدى و ســـــــأ   ـــــــه ، صـــــــوب حـــــــازم بصـــــــر  ات ـــــــا  ن ـــــــاب خلف ـــــــق الب ـــــــة تبصـــــــلي  خـــــــرج و أغل : مـــــــش ناوي

 يا ندى 

 : حمدهلل علي سالمتك حين ر ت تستطع الن ر اليه  لم

 بعتاب : لسه فاكرة  ر 

 : معلش  و ر ت  تتنهد 

 طب ممكن تقعد  جنبي بد  ما أنِت واقفة بعيد كد  حازم : 
ــــــــك أنــــــــا عــــــــارف جلســــــــت إلــــــــي جــــــــوار  صــــــــامتة فأمســــــــك بيــــــــدتا و أكمــــــــل : أ ــــــــة منــــــــي الن ــــــــك زعالن ن

يتك و روحـــــــت اســـــــهر مـــــــع اصـــــــحابي وشـــــــربت اللـــــــي شـــــــربته بـــــــ  واهلل يـــــــا نـــــــدى انـــــــا فـــــــاكرة انـــــــي ســـــــب
 اهلل تي    الحقيقة  ني ب  ويفعال مرحتش في حتة ، عارف انك مش حتصدق

 يب العتاب لوقت العتاب س ببرو  : متشغلش بالك  لوقتي قوم بالسالمة و ر ت

 حازم : أنِت بت اوفني بر      يا ندى 

 نك  الحوت أنت ناسي أف ندى : تو في حوت بي ا

 في ايه يا ندى ، ن في حاجة أنِت م بياتا عليا إقد امتلكه القلق : حاس   حازم ور  

 :  مفيش  قامت من مكانها مقررة االنصراف ثم أجابت 

 ندى ، استني :  استوقفها بكلماته قارال 
ــــــــــي  ــــــــــدى و حت ــــــــــا ن ــــــــــا مــــــــــش عــــــــــاي   تصــــــــــدقيني ي ــــــــــر  فقــــــــــا  : أن ــــــــــم ت وقفــــــــــت  ون أن تلتفــــــــــت و ل
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تســـــــامحني لـــــــو فعـــــــال غلطـــــــت ، لكـــــــن كـــــــل اللـــــــي حاطلبـــــــه منـــــــك يـــــــا ريـــــــت تفتكـــــــر  وعـــــــد  ليـــــــا لمـــــــا 
 قولتي أنه مهما حصل حتفضلي جنبي 

ينهــــــــا التفتــــــــت و وقفــــــــت قبالتــــــــه و ن ــــــــرت لعينــــــــه ببــــــــالغ االســــــــف و ر ت : تعــــــــرف يــــــــا حــــــــازم كلنــــــــا ح
بنقــــــــو  اللــــــــي نفســــــــنا فعــــــــال نعملـــــــــه ، لكــــــــن ســــــــاعة ال ــــــــد مــــــــش بنعمــــــــل إال اللـــــــــي الوعــــــــو  لح ــــــــة 

 بتفرضه علينا ال روف 
قالتهــــــــا و انصــــــــرفت مســـــــــرعة تمنــــــــي نفســـــــــها لــــــــو  ذكــــــــر نفســـــــــه بوعــــــــو   أوال ، لـــــــــو أن حــــــــازم ي ـــــــــل 

 حوتا في وعو   و توبته كما كان يوما ما قبلها 

 

**** 
 

ــــــم  مســــــاءا قــــــام مــــــن مكانــــــه ثــــــم ات ــــــه لمكــــــان خ نتــــــه ، فتحهــــــا و أخــــــرج منهــــــا عــــــدة رزم مــــــن النقــــــو  ث
 وضعها أمامها و سأ  : أظن  و  كفاية 

 ن رت إليهم ثم ن رت له و ر ت : مش لما أعرف االو  أنا مطلوب مني ايه بال بط 
 عا  أشرف لمكانه و ر  : بصي يا أميمة 

ثــــــــــم أخــــــــــرج مــــــــــن أحــــــــــد  اال راج شــــــــــئ و قــــــــــا  :  و  ظــــــــــرفين ، عــــــــــاي  واحــــــــــد يوصــــــــــل نيفــــــــــين و 
 التاني يوصل حازم 

 صمتت ثم سألت بعدما فكرت : طب ممكن أعرف فيهم ايه 
ـــــــــه ، تـــــــــه  ـــــــــ  و كلـــــــــه بتمن ـــــــــك عليـــــــــه و ب ـــــــــك تعملـــــــــي اللـــــــــي باقول أشـــــــــرف : ال ، كـــــــــل المطلـــــــــوب من

 قولتي ايه 
 أمسكت بالنقو  و سألت : و  و  كام 

 االالف  3رف : أش
 أميمة : حاخد سبعة  

 ته قولتي ايه 5ابتسم أشرف و ر  : احنا حنستعبط ، أخر كالم عندى 
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 أبتسمت أميمة و ر ت : اتفقنا 
**** 
 

 اليوم التالي  صباح
أمـــــــام إصـــــــرار حـــــــازم أن يكـــــــتم عصـــــــام مـــــــا حـــــــدث و  يعـــــــو  للقـــــــاترة ، عـــــــا  بالفعـــــــل مت هـــــــا للشـــــــركة 
ـــــــدى تـــــــي االخـــــــر   ـــــــم تعـــــــرف شـــــــئ ممـــــــا حـــــــدث فـــــــي العـــــــين الســـــــ نة إذ أن ن ـــــــي ل ـــــــة نيفـــــــين الت و رؤي
قــــــــررت الت ــــــــاتر أمــــــــامهم فــــــــي كــــــــل مكالمــــــــة أنهــــــــا أســــــــعد عــــــــروس بشــــــــهر العســــــــل ، وصــــــــلت نيفــــــــين 

لشـــــــرو  و القلـــــــق مـــــــن ســـــــؤا  عصـــــــام عـــــــن طلـــــــب الـــــــ واج للشـــــــركة و جلســـــــت علـــــــي مكتبهـــــــا يمأتـــــــا ا
بــــــــد   ، ت ــــــــاترت أميمــــــــة أنهــــــــا وصــــــــلت بعــــــــدتا و تــــــــي تلقــــــــي بالصــــــــباح و ت لــــــــ  علــــــــي مكتبهــــــــا ، 

قاطعتهــــــا علــــــي نيفــــــين الشــــــرو  إلــــــي حــــــد أنهــــــا لــــــم تالحــــــظ مــــــا ُوِضــــــع علــــــي مكتبهــــــا و قــــــررت أميمــــــة م
 : تو مستر عصام جه لتسأ  

 نيفين : ال لسه 

 أميمة  : كوي  

ــــــــــم قا ــــــــــت ث ــــــــــن مكانهــــــــــا و أكمل ــــــــــص فــــــــــي : مــــــــــت م ــــــــــي أوراق مهمــــــــــة ت ل ــــــــــب من أصــــــــــله كــــــــــان طل
 و أرجع اشيك تكون خلصت الحسابات ،

ـــــــين  ـــــــر  نيف ـــــــيمشـــــــغولة بمـــــــا تتصـــــــنع أنهـــــــا خرجـــــــت لتت ـــــــديها  ف ـــــــت لمـــــــا كـــــــان موجـــــــو ا ، ي ـــــــي التفت حت
،  ظــــــرف صــــــغير مكتوبــــــا عليــــــه خــــــاج باالنســــــة نيفــــــين ،امســــــكته بيــــــدتا لتن ــــــر اليــــــه ، علــــــي مكتبهــــــا 

 زا  استغرابها و فضولها  ،ميمور  كارت لت د فيه   تغراب وجهها و تي تفتحه عال االس

ـــــــــررت  ـــــــــا بيهـــــــــا بوضـــــــــعها فق ـــــــــرف م للتت ـــــــــه إلـــــــــي شـــــــــعرت برجـــــــــوع أميمـــــــــة باســـــــــتأذنت ، هاتفهـــــــــا لتع
الحمـــــــــام و غـــــــــا رت مســـــــــرعة ،  قامـــــــــت أميمـــــــــة و ات هـــــــــت لمكتـــــــــب نيفـــــــــين لتتأكـــــــــد أنهـــــــــا أخـــــــــ ت 

 انسة نيفين لسه م تش و تو يسأ  :  ال رف ، لت د عصام يقاطعها مستغربا وقوفها

 تكون تنا  : ال جت  قايق و ان ع ت أميمة و التفتت له و ر ت 

 و  ما تي ي خاليها تدخلي طب أ: ان ع ها و ر  عصام استغرب 
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  حاضر أميمة : 

غمــــــــرت وجههـــــــــا حاولــــــــت التماســــــــك و لكـــــــــن ظلــــــــت  موعهـــــــــا مصــــــــرة علــــــــي كشـــــــــف مــــــــا حـــــــــدث ، 
لوجههــــــــا و فهمــــــــت أميمــــــــة ، ن ــــــــرت مكتبهــــــــا ات هــــــــت ل وعــــــــدة مــــــــرات و جففتــــــــه بمنــــــــديل بالمــــــــاء 

 جه و سأ  عليكي و قا  او  ما تي ي تدخليله : مستر عصام ثم قالت لها 

 : طيب  رأسها ببالغ الضيق و ر ت نيفين أومت 

 : في حاجة يا نيفين  ب ب  أميمة سألت 

 نيفين : ال ابدا 

ـــــــدخل  ـــــــاب لت ـــــــب عصـــــــام لقالتهـــــــا و طرقـــــــت الب ـــــــالغ الضـــــــيق ، رغـــــــم مـــــــا مكت و تـــــــي تلقـــــــي الصـــــــباح بب
 نا زعالن منك علي فكرة أبلهفة : صباح النور ،  بد  علي وجهها  ر 

 نيفين : ليه 
 عليا  كم مش كان المفروض حد يبلغني ر  عصام : 

 ر  يا مستر عصام  : ما تو السكوت يعتبر عقدت ذراعيها أمام صدرتا و ر ت 

 : قصد  ايه فسأ  توتر شعر بال

 تفهم منه الرفض يالسكوت بأحيانا  نه مش الزم يكون الرفض واضح ،إنيفين : قصد  

 : رفض  ببالغ صدمته ر 

  معا ن حضرتك فهمت لوحد  من طريقة عمي إنا كنت متوقعة أ : ببالغ كبريارها ر ت 

 ------------------------  ن أنتِ إ نا كنت فاكر ب  أ:  زا  صدمته و ر  باندتاش 

ـــــــــه  ـــــــــا مســـــــــتر عصـــــــــام ، وأ: الحقيقـــــــــة و ر ت  قاطعت ـــــــــا مرتبطـــــــــة ي ـــــــــا   ن ـــــــــل لي خـــــــــالج حات طـــــــــب ل مي
 كان معايا في الكلية ، عقبالك 

 بانكسار : مبرو   ر  

 : تسمح تقبل استقالتي يا مستر عصام التفتت لترحل ثم عا ت و قالت 

 بضيق : ليه ب  يا انسة نيفين  ر 

 يبي رافضخطنيفين : 
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 : طب ممكن تستني لحد ما اقدر اشوف حد تاني  ن لت الكلمة كحد السكين فر  

 و  الشهر أ خالج ، أنا حاكمل لحدنيفين : 

ــــــــب أو  ــــــــه نيفــــــــين حتــــــــي ال تعات ــــــــاليين ، أثرت ــــــــومين الت ــــــــي مــــــــدار الي الصــــــــمت قــــــــرر أن يحــــــــل ضــــــــيفا عل
 تتهم أو ت د من عيناتا لمن أحبته ن رة احتقار 

ألن صـــــــدمته بهـــــــا كانــــــت فـــــــوق تحملـــــــه خاصـــــــة لـــــــو أنهــــــا كانـــــــت صـــــــا قة فـــــــي كونهـــــــا و الت مــــــه عصـــــــام 
 ستت وج بأخر ، فلقد سأم أن يلعب ذات الدور مع كل فتاة يحبها 

ــــــــــه  ون كلمــــــــــة ، و  ــــــــــي نفســــــــــها و تــــــــــي تتالشــــــــــي ن ــــــــــرات حــــــــــازم لهــــــــــا و عتاب ــــــــــدى عل و فرضــــــــــته ن
 استماتة عقله قبل قلبه في أن يثبت أنه لم ي نب 

رض عليــــــــه متمنيــــــــا أن تــــــــأتي لح ــــــــة يســــــــتطيع فيهــــــــا أن يثبــــــــت أن مــــــــا كــــــــان فاستســــــــلم حــــــــازم لمــــــــا فُــــــــ
 بالماضي يقينا تغير 

 ظن أن اللح ة  انت حين طرقت الممرضة الباب و قالت : صباح ال ير 
 حازم : صباح النور ، تو الدكتور مش حيكتبلي خروج انهار ة 

ثـــــــــم ر ت : إن شـــــــــاء اهلل ، بـــــــــ  يـــــــــا ريـــــــــت متكررتـــــــــاش تـــــــــاني ، الضـــــــــغط  النـــــــــبض و قيـــــــــاسخـــــــــ ت أ
    المدام كانت منهارة او  عشانك 

ــــــــت  ــــــــدتا  خل ــــــــدى قالتهــــــــا و خرجــــــــت و عن ــــــــت ن ــــــــع  : و قال ــــــــا حضــــــــرت كــــــــل حاجــــــــة و عصــــــــام  ف أن
 كل حساب المستشفي و الدكتور قا  ممكن نروح  لوقتي 

ــــــــب  ــــــــدوالب و ت ــــــــرج مالبســــــــه : و  ا ا محاســــــــن ســــــــابقتنا عشــــــــان ترت ثــــــــم أكملــــــــت و تــــــــي تفــــــــتح ال
 الشالية و تحضرلك االكل اللي قا  عليه الدكتور 

 وضعت مالبسه أمامه ثم قالت : يال جه  نفسك عشان نمشي 
كانــــــــت تتــــــــابع حــــــــديثها  ون ن ــــــــرة واحــــــــدة لعينــــــــه ، كــــــــا ت ت ــــــــرج مــــــــن الغرفــــــــة لــــــــوال أن اســــــــتوقفها 

 : أنِت حاسة بالندم يا ندى سؤاله 
 لم تلتفت و ر ت : ممكن نأجل الكالم لبعدين يا حازم ، أنا مستنيا  برة 
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**** 
 

ن ــــــــــرت للســــــــــاعة كانــــــــــت الثالثــــــــــة عصــــــــــرا ، إذن تــــــــــو موعــــــــــد االنصــــــــــراف مــــــــــن الشــــــــــركة ،  وقفــــــــــت 
ـــــــــت أن يمـــــــــر ب وارتـــــــــا عصـــــــــام خـــــــــرج لت مـــــــــع أشـــــــــيارها بحقيبتهـــــــــا لتنصـــــــــرف ،  ـــــــــه ، توقع مـــــــــن مكتب

  ون أ  كلمة كما فعل بااليام السابقة ، لكنه ن ر لمكتب أميمة و سأ  : تي روحت 
 أجابته نيفين : ايوة ، تو حضرتك كنت عاي ة منها حاجة 

  ر  بضيق : بكرة 
 ثم سألها : أنِت مروحة 

 نيفين : ايوة   
 ممكن أعرف السبب الحقيقي للرفض  نيفين ،: وضع كلتا يديه علي المكتب و سأ  

 : اعتقد ان الكالم بينا خلص  وضعت حقيبتها فوق كتيفها و ر ت 

جـــــــــي البيـــــــــت أنـــــــــا قبـــــــــل مـــــــــا أ: ال  م لصـــــــــش ، نيفـــــــــين  قـــــــــررت المغـــــــــا رة لكنهـــــــــا اســـــــــتوقفها قـــــــــارال 
 قولتيلي ال  صح ، وال ال تاني سألتك في حد 

 فاصيل    مدام انا رفضت الموضوع ايه  التفي نا مش فاتمة حتفرق أ:  ت بر تا تلعثم

تفــــــرق كتيــــــر علشــــــان لــــــو مفــــــيش حــــــد تــــــاني يبقــــــي    معنــــــا  انــــــك زعالنــــــة منــــــي  عصــــــام : ال تفــــــرق و
عـــــــرف علـــــــي أفـــــــي الحالـــــــة    مـــــــن حقـــــــي  و حـــــــد قـــــــا  لعمـــــــك حاجـــــــة و، أبســـــــبب حاجـــــــة حصـــــــلت 

ــــــــل  ــــــــين  ليهــــــــاع أر االق ــــــــا انســــــــة نيف ــــــــا ي ــــــــي بي ــــــــي بتلعب ــــــــِت كنت ــــــــي أن ــــــــاني يبق ــــــــي حــــــــد ت ــــــــو ف ، لكــــــــن ل
نــــــا أ تقــــــولي لغيــــــر  حاجــــــة و بتــــــدخليني بيــــــتكم وأنــــــِت فــــــي حــــــد تــــــاني فــــــي حياتــــــك بتقــــــولي حاجــــــة و

 ريت تقوليلي الحقيقة ، الحقيقة و ب   خالقك ، ياأن    مش إمتأكد 

 نيفين : طب ممكن نتكلم وقت تاني 

 ال عصام : يعني في حاجة فع

 نتكلم وقت تاني  نيفين : ارجو  يا عصام سيبني امشي انهار   و

 عصام : توعدني 



 

 
 

316 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 نيفين : اوعد  

**** 
ــــــي ســــــرير   ــــــد كــــــان يعتــــــد  عل ــــــت ت ــــــرج مالبســــــه إن ــــــر ، لشــــــالية ل لهم وصــــــلو بع ــــــدى التــــــي كان لــــــي ن

تن ـــــــر إليـــــــه نهـــــــا لـــــــم أرغـــــــم أن يمنـــــــع عينـــــــا  مـــــــن الن ـــــــر إليهـــــــا لـــــــم يســـــــتطع ، لتضـــــــعها فـــــــي الـــــــدوالب 
: الموبايــــــــل  قارلــــــــة توجهــــــــت لت ــــــــرج مــــــــن الغرفــــــــة   ثــــــــم، انهــــــــت مــــــــا كــــــــان بيــــــــدتا ربمــــــــا منــــــــ  أيــــــــام 

 نا او  ا ا محاسن أجانبك لو عوزت حاجة رنيلي 

ـــــــرر أن يســـــــتوقفها  ـــــــدى ، شـــــــعر ببـــــــالغ الحـــــــ ن مـــــــن جملتهـــــــا فق ـــــــا ن ـــــــا : اســـــــتني ي لســـــــه مكملنـــــــاش  احن
 كالمنا 

ــــــــــو  نكســــــــــت رأســــــــــها  ون التفــــــــــات و ر ت ــــــــــاح  ل ــــــــــر ســــــــــبق و: ارت ــــــــــة كتي ــــــــــام جاي ــــــــــك  قتي واالي قولتل
 مصيرنا نتكلم  مصيرنا نتعاتب و

وضــــــــة تانيــــــــة ، تفتكــــــــر  أنــــــــا فــــــــي أ وضــــــــة وأأنــــــــِت فــــــــي  ممكــــــــن ارتــــــــاح و أنــــــــاتفتكــــــــر   حــــــــازم : و
ـــــــاح و ـــــــا مـــــــش عـــــــارف أ ممكـــــــن ارت ـــــــك أن ـــــــدى إثبتل ـــــــي محلهـــــــا ، ن ـــــــش ف ـــــــا م ـــــــا عـــــــاي  أن شـــــــكوكك في ن

  لوقتي و اتكلم 

ــــــــه بعــــــــد،  الســــــــرير أمــــــــامتقــــــــدمت خطــــــــوات لتقــــــــف  ــــــــم ر ت  شــــــــي الن ــــــــرتحات ما كانــــــــتن ــــــــرت ل  : ث
 نتكلم  و  ما ت ف نقعد وأاوعد  

أمســــــــك بيــــــــدتا و جــــــــ بها لــــــــت ل  إلــــــــي جــــــــوار  و قــــــــا  : ال يــــــــا نــــــــدى احنــــــــا حنــــــــتكلم و حــــــــاال ، و 
أنــــــا اللــــــي حبــــــدأ ، نــــــدى أنــــــِت مصــــــدقاني ، مصــــــدقة أنــــــي فعــــــال مــــــروحتش مــــــع معتــــــ  فــــــي حتــــــة و إنــــــي 

 ال شربت م درات و ال شربت حاجة من الكالم    

ـــــــر  انهمـــــــرت   ـــــــدال مـــــــن ال ـــــــر   عـــــــاو ت تحاشـــــــي الن ـــــــر و قـــــــد أشـــــــاحت وجههـــــــا و ب موعهـــــــا ، فبمـــــــا ت
و قـــــــــــد اختـــــــــــ   القصـــــــــــة فـــــــــــي ذتابـــــــــــه و شـــــــــــرب الم ـــــــــــدرات بينمـــــــــــا  الحقيقـــــــــــة لـــــــــــديها صـــــــــــا مة ، 

فـــــــي ا  حتـــــــة مـــــــرحتش معـــــــاتم صـــــــا ق و إنـــــــي نـــــــي أقســـــــملك بـــــــاهلل إ:   اســـــــتوقفته الـــــــدموع فأكمـــــــل 
 ايه اللي حصل يا ندى تحبي تعرفي ، 

 : قو  يا حازم فر ت بالمباالة  قالها بإست داء 
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 قني تصد حازم : و

ــــــــت رأســــــــها فقــــــــا  : أنــــــــا حســــــــيت إن معتــــــــ  جــــــــا  جــــــــا  و    خــــــــوفني ، إلنــــــــي عــــــــارف معنــــــــي  أوم
الحركـــــــة    و يمكــــــــن كمــــــــان اكــــــــون عــــــــارف مــــــــين اللــــــــي وراتــــــــا ، قولــــــــت أمــــــــنعهم و أروحلهــــــــم أنــــــــا ، 

 وصلت للمطعم كان معت  اللي مستنيني و زعقنا و 

 
 حازم بضيق : أنتم عاي ين ايه بال بط 

 ب  نحتفل بيك يا برن  ، عاي ين نرجع ليالي زمان معا  بقي معت  : حنعوز ايه غير 

نــــــــا أاللــــــــي حيفكــــــــر يقــــــــرب مــــــــن الشــــــــالية  ج تنســــــــا  وحــــــــازم بضــــــــيق وعصــــــــبية : زمــــــــان    خــــــــالر  
 قطع رجله اح

 أنِت حمقي كد  و معت   : طب اتد  خالج يا عم من امتي 

 و  اعـــــــرفكم تـــــــاني وال حتـــــــي نـــــــا نـــــــا ال جـــــــا  اســـــــهر وأ : اســـــــمع يـــــــا معتـــــــ  و ر  زفـــــــر حـــــــازم بشـــــــدة 
وش واحــــــــد  ش عــــــــاي  أشــــــــوف مــــــــ، كالمــــــــي مــــــــن لســــــــاني عــــــــاي   يوصــــــــل للبــــــــاقيين   ت احــــــــ ر  ويــــــــج

 ، مفهوم ال حتي بالصدفة  و فيكم

 معت  : خالج يا حازم

نســــــــافر  خـــــــد  وأوصـــــــل فكـــــــرت أو  مــــــــا أ و يركبــــــــت تاكســـــــ : بعـــــــدتا ســـــــيبته و ثـــــــم أكمـــــــل لنــــــــدى 
بــــــ  مــــــش فــــــاكر بعــــــدتا ازا  كــــــل اللــــــي حصــــــل  ،عاملــــــك مفاجــــــأة  إنــــــي  اقولــــــك   مكــــــان تــــــاني وأ

  ، أنا فعال مش عارف ، مصدقاني حصل صدقني    

 بعدين نتكلم  ندى : طب ارتاح  لوقتي و

ــــــق  ــــــة و تت ــــــه لل ــــــروج فأعــــــا  حــــــازم ســــــؤاله بقل ــــــِت قالتهــــــا و تــــــي تقــــــوم مــــــن مكانهــــــا مندفع : طــــــب أن
 مصدقاني 

 : مصدقا   فر ت بوتن 

ــــــد  ثــــــم ضــــــرب بخرجــــــت ثــــــم  هــــــا علــــــي الســــــرير  ببــــــالغ الغــــــيظ ، زفــــــر  و تــــــو يســــــند  مســــــرعة ، ضــــــم ي
 رأسه لل لف و يتمتم : الكالب و اهلل الوريهم 
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حـــــــاو  أن ينـــــــام لكنـــــــه لـــــــم يســـــــتطع فقـــــــام مـــــــن مكانـــــــه مفكـــــــرا أن يهـــــــاتف عصـــــــام ربمـــــــا يكـــــــون قـــــــد 
ــــــــدى ، و  ــــــــر   و  فكــــــــر  أن يت ــــــــه لن ــــــــه ت ــــــــ   اختفــــــــي ، لكن ــــــــ  ال ــــــــار عــــــــن معت ــــــــه أ  أخب وصــــــــلت إلي
قبـــــــــل أن ي ـــــــــرج اســـــــــتوقفه شـــــــــكل حاســـــــــوبه الموضـــــــــوع علـــــــــي التســـــــــريحة الموجـــــــــو ة بغرفتـــــــــه ، كـــــــــان 
ـــــــه جيـــــــدا ثـــــــم فتحـــــــه لي ـــــــد ورقـــــــة كانـــــــت عالقـــــــة  ـــــــه ســـــــقط مـــــــن يـــــــد أحـــــــدتم ، ن ـــــــر ل ممـــــــبع  و كأن

 بالمنتصف ، فأمسكها بيد  و قرأتا ليفهم منها سر ما كانت عليه زوجته 
مـــــــا مكـــــــان بالغرفـــــــة عـــــــن ال طـــــــاب الـــــــ    بالغرفـــــــة الم ـــــــاورة كانـــــــت نـــــــدى التـــــــ ا  تبحـــــــ  فـــــــي كـــــــل 

ـــــــدرج مســـــــرعة و ات هـــــــت لمحاســـــــن بـــــــالمطبخ  ـــــــن أختفـــــــي ، ن لـــــــت ال ـــــــرف أي كـــــــان معهـــــــا و تـــــــي ال تع
 سارلة :  ا ا أنِت لما روقتي االوضة مشوفتيش ورقة كد  وسط االزاز المكسور

ـــــــت األوضـــــــة و لمـــــــا ـــــــا روق ـــــــاكرة ، أن ـــــــا ف ـــــــي مـــــــا أن ـــــــا بنت ـــــــم ر ت : و اهلل ي ـــــــ كر  ث ـــــــت محاســـــــن الت  حاول
 خلصت حطيت الالب توب لحازم في أوضته و خالج 

 ر ت ندى ببالغ ان عاجها : ايه 
التفتـــــــت و خرجـــــــت مـــــــن المطـــــــبخ مســـــــرعة و قـــــــد شـــــــعرت ببـــــــالغ ال ـــــــوف مـــــــن مواجهـــــــة حـــــــازم لأمـــــــر 
ـــــــــدرج ســـــــــارال :  ـــــــــدما اســـــــــتوقفها حـــــــــازم بمنتصـــــــــف ال ـــــــــدر  أن االوان قـــــــــد فـــــــــات إال عن ، لـــــــــم تكـــــــــن ت

 ممكن أعرف ايه   
ن ـــــــرت للورقـــــــة التـــــــي أمســـــــكها بيـــــــد  و فهمـــــــت إنـــــــه عـــــــرف ، صـــــــمتت و لـــــــم تـــــــر  فتعـــــــاالت صـــــــرخاته 

 : ر   عليا يا ندى و قوليلي ايه    
 صوته  فع محاسن لل روج من المطبخ سارلة : في ايه يا ابني 

 ر  حازم ببالغ عصبيته : أنا اللي بسأ  يا  ا ا 
ــــــ ــــــوم الحا ث ــــــدرج مت هــــــا لمحاســــــن و ســــــأ  : ي ــــــم نــــــ   ال ــــــدى الشــــــالية و مــــــين ث ــــــي جــــــه لن ة ، مــــــين الل

 اللي ا تا الحاجات    
ن ـــــــرت محاســــــــن لنــــــــدى ثــــــــم لحـــــــازم و ر ت : و اهلل يــــــــا ابنــــــــي محــــــــدش جـــــــا  ، يومهــــــــا البــــــــاب خــــــــبط 
و نـــــــدى فتحـــــــت لكـــــــن محـــــــدش جـــــــه ، و بعـــــــدتا أنـــــــت كنـــــــت قـــــــاطع الـــــــنف  و تـــــــي مغمـــــــي عليهـــــــا و 

 االوضة تضرب تقلب أنما ايه اللي حصل انا معرفش 
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 زا ت عصبيته : يعني ايه معرفش  تتف و قد
 ثم ن ر لندى و تتف بحدة : ليه مقولتليش علي كل    

ــــــــي مــــــــن الســــــــاللم  ــــــــم صــــــــعدت المتبق ــــــــم ن ــــــــرت لحــــــــازم ث ــــــــاظرة لمحاســــــــن  ون ر  ث ــــــــدى ن ــــــــت ن التفت
ــــــي غرفتهــــــا ، ــــــة إل ــــــق جاري ــــــيانطل ــــــ بها  حــــــازم خلفهــــــا و مــــــا إن  خــــــل الغرفــــــة حت ــــــا ذراعيهــــــا اجت مــــــن كلت

، ليـــــــه مقـــــــولتليش مــــــــن  ولتليش إن فــــــــي حاجـــــــات وصـــــــلتك يومهــــــــا مقـــــــ: ليـــــــه و تتـــــــف بكـــــــل عصــــــــبية 
ـــــــــدى عشـــــــــان ،  ن فـــــــــي حـــــــــد بعتلـــــــــك حاجـــــــــات ز     إو  مـــــــــا فوقـــــــــت أ ـــــــــا ن ـــــــــه ي ـــــــــي مســـــــــتنية اي كنت
 عرف أ

 : كنت عاي ني اقولك ايه يا حازم  فعت يد  بعيدا عنها ثم صرخت 
: كنـــــــت ابتعـــــــدت عنـــــــه و قـــــــد أ ركـــــــت أن لح ـــــــة المواجهـــــــة قـــــــد  حانـــــــت فأعـــــــا ت مـــــــا قالـــــــت ســـــــارلة 

عــــــــاي ني اقولــــــــك ايــــــــه ، اقولــــــــك برافــــــــو عليكــــــــي قــــــــدرت ت ــــــــدعني ، برافــــــــو يــــــــا حــــــــازم أنــــــــت كســــــــبت 
 الرتان و صورت مراتك ، اقولك أني طلعت أكبر مغفلة يوم ما صدقت واحد زيك

 واحد زيي :  ر  بباله صدمته 

 ايوة واحد زيكندى : 
أعا تهــــــــا علــــــــي مســــــــامعه ثــــــــم أكملــــــــت : واحــــــــد كــــــــل تمــــــــه فــــــــي الــــــــدنيا ي ــــــــر  ورا ن واتــــــــه و بــــــــ  ، 
واحـــــــد اســـــــتاذ فـــــــي خـــــــداع النـــــــاس و الضـــــــحك علـــــــيهم مهمـــــــا كـــــــانوا و مهمـــــــا عملـــــــوا عشـــــــانه ، واحـــــــد 

 و  كل حاجة فاكر إنه بفلوسه يعرف يطو  أ  حاجة 
ــــــالغ االلــــــم : بــــــ  عــــــارف الغلطــــــة عمر  ــــــت بب ــــــم قال ــــــدموع ث ــــــك ، انهمــــــرت منهــــــا ال ــــــت غلطت تــــــا مــــــا كان

ـــــــن الســـــــفر  ، و شـــــــوفت  ـــــــا يـــــــوم رجوعهـــــــا م ـــــــي جولي ـــــــي مـــــــن االو  غلطـــــــت ، أنـــــــا شـــــــوفت بعين ـــــــا الل أن
حاجـــــــــات كتيـــــــــر او  غيرتـــــــــا ، و  رغـــــــــم كـــــــــد  صـــــــــدقتك ، صـــــــــدقت إن اللـــــــــي يعـــــــــيش طـــــــــو  عمـــــــــر  
ــــــر  مــــــن كــــــد   ــــــا حــــــازم و اســــــتاتل اكت ــــــي اســــــتاتل ي ــــــا الل ــــــوب ، أن ــــــي حــــــرام ممكــــــن يت ــــــنف  حــــــرام ف بيت

 ت غبية بكتير  ألني كن
قالتهــــــا و جلســـــــت علــــــي الســـــــرير   افنــــــة وجههـــــــا فـــــــي كلتــــــا يـــــــديها باكيــــــة ، جلـــــــ  أمامهــــــا أرضـــــــا ثـــــــم 
ر  : نـــــــــدى ، للدرجــــــــــة    ، للدجــــــــــة    أنـــــــــِت شــــــــــايفاني معــــــــــدوم الشـــــــــرف ، أنــــــــــِت مصــــــــــدقة إنــــــــــي 
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ـــــــارغ    ، اقســـــــملك  ـــــــي ممكـــــــن أســـــــمح لنفســـــــي أصـــــــور  أو الكـــــــالم الف ـــــــو كنـــــــت ب ـــــــدعك إن ـــــــي ل حت
 ----باهلل 

: كفايــــــــة كــــــــدب بقــــــــي ، كفايــــــــة يــــــــا حــــــــازم ، حــــــــرام عليــــــــك ،    يمــــــــين مغلــــــــظ مــــــــش   قاطعتــــــــه تاتفــــــــة
لعبـــــــة ، كفايـــــــة اللـــــــي عملتـــــــه فـــــــي االعتكـــــــاف ،  خلـــــــت بيـــــــت ربنـــــــا عشـــــــان رتـــــــان يـــــــا حـــــــازم ، بتمثـــــــل 

 التوبة عشان تثبت إن الحوت مبي سرش ، كفاية يا حازم كفاية 
لعبــــــــة و أتلعبــــــــت عليــــــــا ، أمســــــــك بــــــــ راعيها مترجيــــــــا و ر  : طــــــــب أعمــــــــل ايــــــــه عشــــــــان اثبتلــــــــك إنهــــــــا 

ـــــــ  و اهلل مـــــــا أعـــــــرف حاجـــــــة عـــــــن  ـــــــنهم ب ـــــــي و بي ـــــــب فـــــــي كـــــــل اللـــــــي كـــــــان بين عـــــــارف إن ملكـــــــيش ذن
 الفيديو    و أكيد متفبر  

ـــــــــك غيـــــــــر نيـــــــــرة و  ـــــــــت إن مفـــــــــيش فـــــــــي حيات ن ـــــــــرت لعينـــــــــه و ر ت ســـــــــاخرة : و الصـــــــــور ، أنـــــــــت قول
 جوليا ، ممكن أعرف الصور اللي أنا شوفتها    ت صك و ال ال

 خ ال و ر  : ندى ارجوكي ا يني فرصة أ افع عن نفسينك  وجهه 
 ندى بح م : بتاعتك و ال ال 

 ---------حازم ببالغ االسي : بتاعتي ب  و اهلل  
أبعدتــــــــه عنهــــــــا و قامــــــــت مــــــــن مكانهــــــــا مبتعــــــــدة عنــــــــه و عنــــــــدتا ر  : كــــــــل    كــــــــان قبــــــــل مــــــــا أتــــــــوب ، 

 لكن من يوم ما توبت و أنا بطلت كل حاجة غلط كنت باعملها 
تفتـــــــــت لـــــــــه و زا ت ســــــــــ ريتها و ر ت : بطلـــــــــت لدرجــــــــــة أنـــــــــك أخـــــــــدت كميــــــــــة م ـــــــــدرات زيــــــــــا ة ال

بعـــــــد مـــــــا ســـــــكرت طينـــــــة ، كنـــــــت بتعـــــــوض الحرمـــــــان مـــــــن الســـــــفالة و  قلـــــــة اال ب ، مكـــــــونتش قـــــــا ر 
تصـــــــــبر   ، ال أزا  معتـــــــــ  ي يـــــــــب الشـــــــــلة و يكلمـــــــــك و أنـــــــــت تنـــــــــ   و تقفـــــــــل تلفونـــــــــك و أنـــــــــا مـــــــــن 

فـــــــوق تقـــــــولي أنـــــــا معملـــــــتش حاجـــــــة و كـــــــل    كـــــــدب عبطـــــــي أبقـــــــي حـــــــات نن عليـــــــك و عـــــــاي  أو  مـــــــا ت
 ، و أنا اقولك أنا مصدقا  و واثقة فيك 

تنهـــــــــدت ثـــــــــم أكملـــــــــت : لحـــــــــد تنـــــــــا و كفايـــــــــة أو  يـــــــــا حـــــــــازم بيـــــــــه ، بعـــــــــد اللـــــــــي حصـــــــــل    احنـــــــــا 
 مستحيل نكمل مع بعض

 وقف من مكانه و تتف : ايه اللي أنِت بتقوليه    يا ندى 
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 ر ت ببرو  : اللي سمعته يا حازم بيه
ــــــــدى ، تــــــــو      ــــــــا ن ــــــــدت ن راتهــــــــا مت مــــــــدة و ر  : معقــــــــو  ي ــــــــي ب وقــــــــف قبالتهــــــــا و ن ــــــــر لعيناتــــــــا الت
ـــــــي جنبـــــــي ، تـــــــي    وعـــــــو    أننـــــــا نفضـــــــل مـــــــع  كالمـــــــك ليـــــــا ، تـــــــو     اللـــــــي مهمـــــــا حصـــــــل حتقف
ــــــي كــــــان  ــــــوقتي الل ــــــا  ل ــــــين فين ــــــاني ، م ــــــوقتي بيضــــــحك ع الت ــــــي  ل ــــــا الل بعــــــض مهمــــــا حصــــــل ، مــــــين فين

 قي أني فعال توبت و إن كل اللي قدامك    كدب  بيكدب ، أنت ليه مش قا رة تصد
تتفــــــت عنــــــدتا : صــــــح فعــــــال كــــــل    كــــــان كــــــدب يــــــا حــــــازم ، كالمــــــك ليــــــا عــــــن توبتــــــك كــــــان كــــــدب ، 
و ايــــــام اعتكافــــــك و خلوتـــــــك مــــــع ربنـــــــا كانــــــت كـــــــدب ،  ايــــــوة كــــــل حاجـــــــة كانــــــت كـــــــدب فــــــي كـــــــدب 

ـــــــا  ـــــــي ي ـــــــاتي بق ـــــــة  لحـــــــد كـــــــد  ، أخـــــــرج مـــــــن حي ـــــــة  ن أوانهـــــــا و كفاي اخـــــــي و ارجـــــــع و خـــــــالج الحقيق
ــــــــا و الشــــــــرب و الســــــــهر  و شــــــــلتك ، أرجــــــــع للحــــــــوت يــــــــا  ــــــــك ، ارجــــــــع لل ن للصــــــــدق اللــــــــي يليــــــــق بي

 حوت ، أنت اللي زيك ال تاب و ال عمر  في يوم حيتوب 
ــــــــك بكــــــــل  ــــــــم أنهــــــــت كالمهــــــــا : و  أوعــــــــي تفتكــــــــر للح ــــــــة إن واحــــــــد زي تنفســــــــت الصــــــــعداء لح ــــــــة ث
اللــــــــي عملــــــــه ممكــــــــن يكســــــــرني ، أنــــــــا رغــــــــم صــــــــدمتي فيــــــــك لكــــــــن مــــــــش حانهــــــــار ، حاســــــــتعين بربنــــــــا 

 عليك و حافوض أمر  له و حقي عند ربنا سبحانه و تعالي و اللي عند ربنا مبيروحش 
ثـــــــم يقـــــــو  بعـــــــدتا : يـــــــاااا  عارفـــــــة يـــــــا نـــــــدى ألو   ســـــــا  الصـــــــمت ، صـــــــمت  افعـــــــه أن يبتســـــــم ســـــــاخرا

مـــــــرة أقـــــــو  مـــــــن جوايـــــــا الحمـــــــد هلل أن القلـــــــوب اللـــــــي مطلـــــــع عليهـــــــا ربنـــــــا و التوبـــــــة بينـــــــا و بينـــــــه ، أنـــــــا 
عملـــــــت كتيـــــــر ، كتيـــــــر  أوو  و عمـــــــر  مـــــــا حســـــــبت حســـــــاب لح ـــــــة مـــــــن اللـــــــي عـــــــديت عليـــــــا ، إنـــــــي 

ــــــاة والمــــــوت و لمــــــا أفــــــوق أشــــــرب مــــــن نفــــــ  الكــــــاس اللــــــي ــــــين الحي ــــــر   أكــــــون ب ــــــاس كتي ــــــه ن شــــــربت من
، أشــــــــوف مراتــــــــي مكــــــــان ســــــــتات أنــــــــا حطيــــــــتهم فــــــــي نفــــــــ  المكــــــــان ، برضــــــــاتم أو غصــــــــب عــــــــنهم ، 

 لكن في النهاية النتي ة واحدة 
 با لته ابتسامته الساخرة و ر ت : ) افعل ما شئت ، كما تدين تدان (

و ر  ببـــــــالغ تحديـــــــه : بـــــــ  أنـــــــا مـــــــش حاســـــــيب حقـــــــك يـــــــا نـــــــدى ، احنـــــــا حننـــــــ   مصـــــــر   لـــــــوقتي ، 
 أو  ما نرجع حقك حيرجع و حاثبتلك إني راجل يقدر يدافع عن شرفه مهما كان التمن 

ــــــــــي تعملــــــــــه ، ألن    حاجــــــــــة مبقــــــــــتش ت صــــــــــني ، أنــــــــــا مبفكــــــــــرش  ــــــــــة : اعمــــــــــل الل ــــــــــر مبالي ر ت غي
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  لوقتي غير  في الطالق و ب  
 ن ر بعيناتا فأشاحت وجهها عنه فسأ  : للدرجة     مبقاش في بينا أمل 

أبتعـــــــــدت و أثـــــــــرت الصـــــــــمت فشـــــــــعر ببـــــــــالغ اليـــــــــأس ، لكـــــــــن كبريـــــــــاء ابـــــــــن الصـــــــــاو  أبـــــــــي أمامهـــــــــا 
 االنكسار 

ف ــــــــرج مــــــــن الغرفــــــــة و نــــــــا   بــــــــأعلي صــــــــوته :  ا ا محاســــــــن ، يــــــــا  ا ا محاســــــــن ، حضــــــــر  الشــــــــنط 
 عشان احنا راجعيين  لوقتي

 ن رت محاسن لندى ثم ر ت :  لوقتي
 لك عليه و ب  ر  بحدة و تو يت ه لغرفته : اعملي اللي باقو 

ـــــــدوالب لي ـــــــرج منـــــــه  ـــــــب و يت ـــــــه لل ـــــــه يقـــــــ ب بأحـــــــد  الحقار ـــــــه مســـــــرعة فوجدت ـــــــدى خلف ات هـــــــت ن
 مالبسه فقالت عندتا : ممكن أعرف أنت ناو  علي ايه بال بط 

أنهـــــــــي وضـــــــــع المالبـــــــــ  بالحقيبـــــــــة و أغلـــــــــق الســـــــــحاب ثـــــــــم رفـــــــــع وجهـــــــــه و ن ـــــــــر لهـــــــــا و  تتـــــــــف : 
 روحي حضر  شنطتك و ب 

   علي ايه يا حازم ر ت بارتبا  : قولي ناو 
ــــــ   ــــــه يــــــا نــــــدى ، ب ــــــي اي ــــــي أنــــــا نــــــاو  عل ن ــــــر لعيناتــــــا ن ــــــرة بــــــين التحــــــد  و الترجــــــي و ر   : حتعرف

 لما يأون االوان 
(23) 

مـــــــل أفـــــــرط الســـــــرعة  علـــــــي  ال مـــــــن صـــــــوت محـــــــر  الســـــــيارة العـــــــالي وإســـــــا  الصـــــــمت طـــــــوا  الطريـــــــق 
 ة ، ما ال   ي و  برأس ابن الصاو  ؟الوصو  باقصي سرعة ممكن

ــــــق الناشــــــب بقلبهــــــا  لكنهمــــــا ســــــؤ  ــــــاح مــــــن فــــــرط القل ــــــه لترت ــــــرف إجابت ــــــو  أن تع ــــــدى ت ــــــأن ب ــــــاطر ن ا  ي
 أصبحا أبعد من أن يعرف أحدتم ما بات باالخر  

لـــــــوجي  وموجـــــــو ة لـــــــم تكـــــــن فكعـــــــا ة فريـــــــدة حـــــــد بوصـــــــولهم أ، لـــــــم يعلـــــــم  الاخيـــــــرا وصـــــــال الـــــــي الفـــــــي
  نـــــــــا   حـــــــــارس الفـــــــــيال ، أوقـــــــــف حـــــــــازم الســـــــــيارة و نـــــــــ   ،منـــــــــ   نـــــــــدى  بال تـــــــــ ا  تـــــــــي االخـــــــــر  

ـــــــم ين ـــــــر  ـــــــب و ل ـــــــ   معـــــــه الحقار ـــــــه مســـــــرعا ، ان ـــــــي مـــــــن كـــــــانوا معـــــــه إليأتي ـــــــف بمحاســـــــن و ل فقـــــــط تت



 

 
 

323 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 وضتها أعارفيها  : اطلعي مع ندى وتو يدخل للفيال مسرعا 

ـــــــيال رفعـــــــت الصـــــــاو  ال  كضـــــــيفة  ـــــــدى ف ـــــــه ، وطـــــــأت قـــــــدم ن ـــــــق بابهـــــــا علي ـــــــه و أغل ـــــــة مكتب  خـــــــل لغرف
ـــــــ ـــــــا  م ـــــــم يكـــــــن تن ـــــــت لكـــــــن ل ـــــــل كصـــــــاحبة بي ـــــــة بمنتصـــــــف الر تـــــــة ب ـــــــت واقف ـــــــ لك ، ظل ا يشـــــــعرتا ب

تن ـــــــر للـــــــدرج المـــــــأ   إلـــــــي االعلـــــــي ال تعـــــــرف أتصـــــــعد أم تعـــــــو  أ راجهـــــــا لمـــــــا كانـــــــت عليـــــــه و ترحـــــــل 
و  ن ـــــــرت لـــــــه نـــــــدى، خـــــــرج حـــــــازم ب طـــــــوات أســـــــرع  ون الن ـــــــر لشـــــــئ إال لمـــــــا بـــــــات ينـــــــو  فعلـــــــه ،

 نت رايح فين أبقلق :  سألت

 ، بعدينيا ندى  بعدين:  ر  و تو ي رج

بســـــــرعة أكثـــــــر ممـــــــا كـــــــانوا بهـــــــا إلـــــــي حـــــــد أن صـــــــوت الفرامـــــــل كـــــــان  ا ار محركهـــــــا  الســـــــيارة و ركـــــــب
زا  اضـــــــطرابها حينمـــــــا ف عـــــــت مـــــــن يـــــــد  ، كفـــــــيال أن ين لـــــــع علـــــــي إثـــــــر  قلبهـــــــا و تـــــــي تتـــــــابع خروجـــــــه 
 محاسن و تي علي كتفيها حين سألت : أطلع الشنط فوق يا بنتي

 م أومت ندى رأسها و ر ت : ايوة يا  ا ا ، طلعيه
 

: عرفــــــــت تــــــــو و تتـــــــف   بعصــــــــام اتصـــــــاالعــــــــا  أ النصــــــــف و فــــــــي الســـــــاعة  كانــــــــت الســـــــابعة و ن ـــــــر 
 فين 

 عصام : عرفت ب  مش حاقولك غير لما اعرف ناو  علي ايه 

 حازم : متعصبنيش يا عصام قولي ب  تو فين 

 جي معا  حأ فعال ، و    اللي قلقني عليك ، قولي أنت فين و أناعصبي  تنأعصام : 

ــــــــاحــــــــازم :  ــــــــا عــــــــاي  اخلصــــــــه لوحــــــــد  أ عصــــــــام الموضــــــــوع    ي صــــــــني و اســــــــمع ي و مــــــــش عــــــــاي   ن
 فين  معت  ريحني ب  و قولي ، تتدخل 

 عصام : قاعد في شقة المعا   

    جاب مفتاحها منين  حازم : و

 تشام يا أشرف  ياعصام : 

 ، سالمحازم : طيب 
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 : الو حازم حازم يهتف ام لي جوار  بينما عصإق فه  خر  وأغلق تاتفه  ون كلمة أ

 

كـــــــان يـــــــدخن ســـــــي ارته و قـــــــد اســـــــند قدمـــــــه فـــــــوق المنضـــــــدة المقابلـــــــة لأريكـــــــة التـــــــي كـــــــان ي لـــــــ  
عليهـــــــا و قـــــــد وضـــــــع الحاســـــــوب علـــــــي ف  يـــــــه ، ســـــــمع  وران المفتـــــــاح ببـــــــاب الشـــــــقة فشـــــــعر ببـــــــالغ 
ــــــــاب ،  ــــــــد االنصــــــــات جهــــــــة الب ــــــــأ ســــــــي ارته ليعي ــــــــي المنضــــــــدة و أطف ال ــــــــوف ، وضــــــــع الحاســــــــوب عل

ــــــه ســــــا  الصــــــ ــــــاب ، قــــــام مــــــن مكان ــــــاح بالب ــــــي عــــــا   وران المفت ــــــل حت ــــــه ربمــــــا م ــــــر  ت ي مت فشــــــعر أن
 و ات ه ناحيةالصوت و وقف خلف الباب تاتفا : مين ، مين 

 ، عا  للسؤا  : مين اللي برةفتح الباب أمسك بالمقبض ، تر   في 

ر  فـــــــتح البــــــــاب و علــــــــي حــــــــين غفلــــــــة ناولــــــــه حــــــــازم لكمــــــــة أر تــــــــه أرضــــــــا و  خــــــــل ، رفــــــــع معتــــــــ  بصــــــــ
 ناظرا له ثم قا  : ح حازم 

ايـــــــه مكنـــــــوتش متوقـــــــع وجـــــــو   : علـــــــي أحـــــــد  ركبتيـــــــه ليكـــــــون فـــــــي واجهـــــــة معتـــــــ  و ر  حـــــــازم  نـــــــ   
 و ال  ايه ، أنت متعرفش إن الشقة    شقتي 

ثـــــــم أمســـــــك بمالبســـــــه و أكمـــــــل ببـــــــالغ الغـــــــيظ : و بعـــــــدين أنـــــــا كـــــــان الزم أشـــــــكر  علـــــــي اللـــــــي عملتـــــــه 
 مت و  ال ايه معايا في العين الس نة لوال  كنت

قالهـــــــا و تـــــــو ي ـــــــر  لي بـــــــر  علـــــــي الوقـــــــوف فـــــــر  معتـــــــ   بتلعـــــــثم :    أقـــــــل حاجـــــــة يـــــــا حـــــــازم ، أنـــــــت 
 طو  عمر  صاحبي

 حازم : و اهلل
 صارخا ليه عملتوا كد   علي وجه معت  تتوالي ه و لكماته ال بصفعاتإلم يشعر   قالها و 

ـــــــي كـــــــل حاجـــــــة ،  ـــــــ  متألمـــــــا : خـــــــالج يـــــــا حـــــــازم  حاقولـــــــك عل ـــــــا معت ـــــــيش  عـــــــوة و اهلل مـــــــا لي ـــــــا مل أن
  عوة 

 توقف حازم للح ة و سأ  : اما  مين 
نـــــــــــا مكنـــــــــــتش أتشـــــــــــام تـــــــــــو اللـــــــــــي خطـــــــــــط لكـــــــــــل    ،  -----------تشـــــــــــام ر  بصـــــــــــعوبة : 

 فاتمني انه مقلب ب  انا مكنتش اعرف ، عرف تو ناو  علي ايه أ
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 أنا كنت واثق إنه زفت ، ب  ليهحازم باستغراب : 

 تلك معت  :  كان عاي  يق

 كد   ، معقو  تشام يفكر في يقتلنيحازم : 

  ---------- تو يقو  : ا  يا وال  لكمة علي وجهه بقوة و ن ر حازم لمعت  و

 كل حاجة: كفاية يا حازم ا يني قولتك   أن أنفاسه كا ت تتالشي فر  معت شعر 

  يحازم : ال انا عاي  اعرف ايه اللي حصل بعد ما ركبت التاكس

 يا حازم    كانت عربية تبع تشام واو  ما ركبت خدر   ي: مكنش تاكسبوتن معت  ر  

 بعدين  حازم : و

ــــــــابع  ــــــــ  : بعــــــــد مــــــــا ات ــــــــدرت ت ــــــــة وقفــــــــت و، معت ــــــــت فيهــــــــا  العربي ــــــــا و تشــــــــام معــــــــا  أركب بعــــــــدتا ، ن
كـــــــان تشـــــــام بيـــــــدخل يـــــــديك   شـــــــويةكـــــــل   طلعنـــــــا علـــــــي شـــــــاليه كـــــــان تشـــــــام مـــــــأجر  ، حاطينـــــــا  فيـــــــه و

ــــــه معــــــا  ن شــــــريط برشــــــام كــــــجرعــــــة مــــــ ــــــت اقصــــــي جرعــــــة مســــــموحان جيب البرشــــــام اللــــــي  بهــــــا مــــــن ، كان
ـــــــل مـــــــا توصـــــــل أجرعـــــــات بـــــــ  تشـــــــام زو  جـــــــرعتين علشـــــــان يضـــــــمن  3جـــــــابوا  نـــــــك تكـــــــون ميـــــــت قب
 الشاليه 

، صـــــــمت لـــــــي تـــــــ ا الحـــــــد إ مـــــــنهم  غـــــــدراللـــــــم يتوقـــــــع إذا لـــــــم يكـــــــن حـــــــازم مصـــــــدق ابـــــــدا مـــــــا يســـــــمع 
 مين اللي حط كاميرا في الشالية : معت  فسأ  حازم 

 أنا معت  : 

:   يصــــــرخ معتــــــ بكــــــل قــــــوة بينمــــــا  معتــــــ   ســــــه و تــــــو يضــــــرب فبنحــــــازم لــــــم يشــــــعر عنــــــد تــــــ   ال ملــــــة 
 كفاية يا حازم كفاية 

ــــــــا  ــــــــ   : ا  ا  ي ــــــــة مــــــــن معت انهــــــــي حــــــــازم ضــــــــرباته باجهــــــــاز  علــــــــي ســــــــاقه ليســــــــمع صــــــــوت صــــــــرخة قوي
 حازم رجلي حرام عليك 

نفســــــــه ممســــــــكا برقبتــــــــه بــــــــين يديــــــــه ال يــــــــدر  تــــــــل يقــــــــتلهم   أتــــــــ   نهايــــــــة مــــــــا كــــــــانوا  حــــــــازملي ــــــــد 
 حاموت يا حازم  : جميعهم عليه ، اال ان انفاس معت  المتالحقة استوقفته بكلمة 

  عندتا تتف حازم : فين الفيديو اللي صورتو  
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ثــــــــم ارخــــــــي يــــــــدا  لي يــــــــب معتــــــــ   : لــــــــو قولتلــــــــك ان مفــــــــيش فيــــــــديو مــــــــش حتصــــــــدقني ، بــــــــ     
 الحقيقة و قسما باهلل ما في فيديو 

شـــــــعر حـــــــازم بـــــــالغيظ فاعـــــــا  يديـــــــه بقـــــــوة لعنقـــــــه فهتـــــــف معتـــــــ  و اهلل مـــــــا كـــــــان فـــــــي فيـــــــديو يـــــــا حـــــــازم ، 
ـــــــــت وراتـــــــــا و اهلل  ـــــــــي ضـــــــــهر التســـــــــريحة و التســـــــــريحة اتحركـــــــــت و الكـــــــــاميرا وقع ـــــــــت عل الكـــــــــاميرا كان

    اللي حصل 
عــــــــا  و امســــــــك بمالبســــــــه تاتفــــــــا و  عنــــــــدتا تــــــــ كر نــــــــدى و مــــــــا فعلتــــــــه لترتيــــــــب الغرفــــــــة يومهــــــــا لكنــــــــه

 فين الكاميرا    
معتــــــــ  بــــــــوتن : عنــــــــد تشــــــــام ، تــــــــو ملقــــــــاش عليهــــــــا اال او  عشــــــــر  قــــــــايق و ركــــــــبهم علــــــــي فيــــــــديو و 
ــــــــالي ان اخــــــــركم تتفرجــــــــوا علــــــــي  و  و تصــــــــدقوا اننــــــــا صــــــــورناكم و    كــــــــد  كــــــــل الحقيقــــــــة و انــــــــا  ق

  خلت الشالية يوم خروجك انت و ندى و كانت ورا التسريحة 
حـــــــازم عنـــــــه و ن ـــــــر لـــــــه باحتقـــــــار و ر  : عـــــــارف لـــــــو ا  حـــــــد عـــــــرف بالموضـــــــوع    انـــــــا حاعمـــــــل  قـــــــام

، شـــــــوف لـــــــو عـــــــاي  اعمـــــــل فيـــــــك حاجـــــــة تانيـــــــة ســـــــاعتها اتكلـــــــم و اقـــــــو  كســـــــرتلك رجلـــــــك   نـــــــااايـــــــه ، 
  ع اللي حصل ، فاتم

 معت  : فاتم 
**** 

 

 عـــــــا تتن ــــــر للســـــــاعة حتــــــي  ،يـــــــن ذتــــــب أفــــــي غرفتهــــــا كانـــــــت ت ــــــو  فــــــي حيرتهـــــــا وتــــــي ال تعــــــرف 
التــــــــي اســــــــتوقفتها ســــــــيارة حــــــــازم ، ابتســــــــمت ســــــــاخرة لتوقعهــــــــا بــــــــأنهم ســــــــيعو ون قبــــــــل انتهــــــــاء  فريــــــــدة

ــــــــي حــــــــد وتا ،  ــــــــرة الت ــــــــي ،  الفت ــــــــوا بســــــــرعة يعن ــــــــا ت علــــــــي محاســــــــن لتســــــــأ  : رجعت ــــــــداخل ن ــــــــي ال إل
 تو العري  زتق بالسرعة    

 ر ت محاسن : حازم بيه قا  ان في ورا  شغل ضرور  
  ضحكت و ر ت ساخرة : شغل

 ثم سألت : تما في اوضتهم 
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 محاسن : حازم بيه خرج و ندى تانم تي اللي في االوضة 
زا ت ضـــــــــــحكتها و ر ت : تـــــــــــانم ، و الشـــــــــــغل مكـــــــــــنش يســـــــــــتني للصـــــــــــبح ، واضـــــــــــح انـــــــــــه اتبســـــــــــط 

 او  مع بنت عبد الدايم 
 ثم لمحاسن : روحي أنِت  لوقتي 

: تا أمامهـــــــا قارلـــــــة ففتحـــــــت نـــــــدى لت ـــــــدالـــــــي غرفـــــــة حـــــــازم طرقـــــــت البـــــــاب  عو  صـــــــثـــــــم ات هـــــــت لل
 حمد هلل ع السالمة ، رجعتوا بدر  يعني ، لحقتوا ت تقوا من بعض بالسرعة    

ـــــــــ  ــــــــر  ب ــــــــت منهــــــــا إال ان ت ــــــــر  فمــــــــا كان ــــــــر  ت بمــــــــا ت ــــــــوتر و الضــــــــيق و ت ــــــــالغ الت ــــــــدى بب :  شــــــــعرت ن
  أصلي حسيت إني تعبانة شوية فطلبت من حازم نرجع 

ــــــــــم تســــــــــتطيع  ــــــــــدما ا ركــــــــــت أن محاســــــــــن و نــــــــــدى يكــــــــــ بان و ر ت  فريــــــــــدةل مقاومــــــــــة الضــــــــــحك بع
 ال الف سالمة عليكِ :  ساخرة 

 اهلل يسلمك ندى : 

 أوكي  فريدة ببرو  : طب انا في اوضتي لما يرجع خاليه ي يلي ،
 ندى : حاضر 

**** 
نــــــه كــــــان يعلــــــم أنــــــه ســــــيأتي الــــــي تنــــــا و كــــــان بانت ــــــار  ، لــــــم يتــــــر  معتــــــ  و يرحــــــل إال بعــــــد مــــــا طلــــــب م

ــــــين  ــــــر  الع ــــــر  أن حــــــازم قــــــد ت ــــــ  أخب ــــــة الن معت ــــــا ، و ســــــيأتي ال محال ــــــي تن ــــــه إل ــــــأتي ب مهاتفــــــة تشــــــام لي
ــــــا أ ر  تشــــــام أن  ــــــا و قــــــد يعــــــرف منــــــه مــــــا كــــــان ، تن ــــــأتي بــــــأ  لح ــــــة إلــــــي تن ــــــوم و قــــــد ي الســــــ نة الي
ــــــد  مالبســــــه و خــــــرج بات ــــــه شــــــقة المعــــــا   ، و  ــــــر أنــــــه ب اللعبــــــة لــــــم تنتهــــــي بعــــــد ، فمــــــا كــــــان منــــــه غي

كـــــــان ينت ـــــــر م يئـــــــه ، كـــــــان يشـــــــعر حـــــــازم أنـــــــه مـــــــا عـــــــا   ي ـــــــد  مـــــــع تشـــــــام المواجهـــــــة ، بأســـــــفلها  
فثمــــــة أشــــــياء يع ــــــ   ومــــــا قولهــــــا أمــــــام غــــــدر لــــــم يســــــتطع عقلــــــك توقعــــــه ، عنــــــد تــــــ   اللح ــــــة انتهــــــي 
أوان استرســـــــا  الكلمـــــــات و تالشــــــــت كـــــــل مشــــــــاعر الـــــــر ع و لـــــــم يبقــــــــي ســـــــبيل ســــــــو  الصـــــــفع أمــــــــام 

وصــــــــو  تشــــــــام و تــــــــو يــــــــدر  مــــــــا ســــــــيفعله و مــــــــا إن  الصــــــــفع ، لــــــــ ا انت ــــــــر حــــــــازم بســــــــيارته لح ــــــــة
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أوقــــــــــف تشــــــــــام ســــــــــيارته و نــــــــــ   حتــــــــــي أ ار حــــــــــازم ســــــــــيارته و قــــــــــد عــــــــــرف وجهتــــــــــه ،  و  صــــــــــوت 
محركهـــــــــا فـــــــــي اذن تشـــــــــام فالتفـــــــــت لتقـــــــــع عينـــــــــه علـــــــــي مـــــــــن يقو تـــــــــا و لح ـــــــــة و ارتطـــــــــم بهـــــــــا ، و 

ـــــــم ، فقـــــــ ـــــــر عـــــــابئ بمـــــــن ســـــــقط م ـــــــاورا لهـــــــا م ضـــــــبا بالـــــــدماء ينـــــــازع االل ـــــــق حـــــــازم بعـــــــدتا غي د  انطل
ــــــــا ،  ــــــــه إذ أ ر  أن ماضــــــــيهم العفــــــــن سيصــــــــر  ومــــــــا علــــــــي جــــــــ بهم لأســــــــفل ثاني كــــــــان أشــــــــد ألمــــــــا من
ـــــــن  ـــــــدموع م ـــــــوبهم فلقـــــــد انســـــــابت ال ـــــــي قل ـــــــل و حت مـــــــن قـــــــا  أن أعـــــــين الرجـــــــا  ال تعـــــــرف البكـــــــاء ، ب
عينــــــــه ألنــــــــه شــــــــعر أن مــــــــن كــــــــان حوتــــــــا فــــــــي ذنوبــــــــه عــــــــاج  أن يكــــــــون حوتــــــــا فــــــــي توبتــــــــه ، عــــــــاج  أن 

   عــــــن الثبــــــات  ون تــــــرنح بــــــين مــــــا كــــــان عليــــــه و مــــــا بــــــات يريــــــد  يبقيهــــــا ناصــــــعة  ون  نــــــ  ، عــــــاج
ــــــــدتا  ــــــــه فعلهــــــــا نفضــــــــت ي ــــــــت أن ــــــــد أو  ســــــــقطة ظن ــــــــن كــــــــان ي نهــــــــا ســــــــتعينه ، عن ، و االصــــــــعب أن م

 عن إعانته و قررت الرحيل 

ــــــدتا  قــــــات قلبهــــــا ، إلــــــي أيــــــن رحــــــل ســــــؤا  كانــــــت بشــــــدة  ــــــدما وصــــــل فتوقفــــــت عن ــــــف ســــــيارته بع أوق
تريـــــــد إجابتـــــــه ، لـــــــ لك لـــــــم تنت ـــــــر صـــــــعو   بـــــــل ترولـــــــت تـــــــي لتـــــــرا  يـــــــدخل و قـــــــد حـــــــاو  أن يبـــــــد  
تماســــــــكه و إنــــــــه ب يــــــــر رغــــــــم إعيارــــــــه ، وقفــــــــت أمامــــــــه فــــــــرأ  فــــــــي عيناتــــــــا ال ــــــــوف مــــــــن الســــــــؤا  

بتـــــــه ، و  رغـــــــم ذلـــــــك قـــــــررت أن تطـــــــرح ســـــــؤالها إال أن الملـــــــح علـــــــي عقلهـــــــا بـــــــل و الرعـــــــب مـــــــن إجا
صـــــــوت فريـــــــدة فـــــــرض بقـــــــاء الســـــــؤا  علـــــــي طـــــــرف لســـــــانها حـــــــين تتفـــــــت بنبـــــــرة ســـــــاخرة : حمـــــــد هلل ع 

 السالمة يا حازم 
ـــــــ  مكـــــــان وقوفهـــــــا و شـــــــعر بن ـــــــرة الشـــــــماتة و التشـــــــفي تمأتـــــــا ، يبـــــــدو أن ال  ن ـــــــر تـــــــو ألعلـــــــي حي

تعلـــــــم مـــــــا زرعتـــــــه بحـــــــازم و لـــــــن ت طـــــــئ فـــــــي حـــــــد باســـــــتطاعته معرفتـــــــك بقـــــــدر  مـــــــن ربتـــــــك ، ففريـــــــدة 
ـــــــ ا قـــــــرر  ـــــــد  ، ل ـــــــه أيضـــــــا قـــــــد ورث بعضـــــــا مـــــــن  تـــــــاء وال التقـــــــدير  ، لكنهـــــــا كـــــــان ينبغـــــــي أن تعلـــــــم أن
ــــــــــدى و ابتســــــــــم و ر  : اهلل  ــــــــــف ن ــــــــــه ، فــــــــــاحتو  كت ــــــــــق أمــــــــــاني والدت ــــــــــا تحقي تصــــــــــنع الســــــــــعا ة متفا ي

 يسلمك 
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نرجـــــــع بســـــــرعة ،  ثـــــــم ن ـــــــر لنـــــــدى و أكمـــــــل : معلـــــــش يـــــــا حبيبتـــــــي اضـــــــطرنا نقطـــــــع شـــــــهر العســـــــل و
 إن شاء اهلل اعوضهالك في أقرب فرصة 

 لم تستطع ندى التصنع مثله ، بد  القلق علي مالمحها و تي تر  بهدوء : و ال يهمك
 ثم سألت ببعض القلق رغما عنها : أنت كوي  

ن ــــــــر لفريــــــــدة و زا  ابتســــــــامته و قــــــــد اتكــــــــئ علــــــــي كتــــــــف نــــــــدى لشــــــــعور  بالتعــــــــب و قــــــــا  : الواحــــــــد 
 حاس  أنه حينام و تو واقف من كتر التعب ، مش يال نطلع ننام 

ـــــــدة أن  ـــــــه يســـــــتند عليهـــــــا ، شـــــــعرت فري ـــــــد بـــــــدأوا صـــــــعو  الســـــــاللم و تـــــــي تشـــــــعر أن ـــــــدى و ق قالهـــــــا لن
م ســـــــــارلة بضـــــــــيق و قـــــــــد عقــــــــــدت ثمـــــــــة شـــــــــئ حـــــــــدث و بم ـــــــــر  مـــــــــرورتم مـــــــــن أمامهـــــــــا اســـــــــتوقفته

ـــــــي جابـــــــك مـــــــن  ـــــــت مســـــــتع ل ع النـــــــوم اوو  كـــــــد  كـــــــان ايـــــــه الل ذراعيهـــــــا أمـــــــام صـــــــدرتا : و لمـــــــا أن
 العين الس نة اصال ، و ايه اللي حصل خاالكم جيتوا ف أة 

 التفت حازم و ر  : مشكلة في الشغل و كان الزم ارجع 
كـــــــوي  إن عصـــــــام كـــــــد  كـــــــد    ر ت فريـــــــدة ببـــــــالغ ســـــــ ريتها : حاصـــــــدقك يـــــــا حـــــــازم مـــــــع إنـــــــي عارفـــــــة

ــــــا  بالشــــــكل  ــــــن تن ــــــي وشــــــك م ــــــي مل ــــــك عل ــــــي شــــــايل الشــــــغل ، لكــــــن حاصــــــدق إن اللــــــي جاب تــــــو الل
    كان شغل مش حاجة تانية 

 قالتها و تي تن ر لندى ش را ثم التفتت للعو ة لغرفتها و تكمل : تصبحوا علي خير 
ـــــــــدى الســـــــــؤ  ـــــــــد كـــــــــل مـــــــــنهم عـــــــــن االخـــــــــر  و قـــــــــررت ن ـــــــــدتا أبتع ا  بحســـــــــم :  خـــــــــال غرفتهمـــــــــا و عن

 ممكن أعرف كنت فين و عملت ايه بال بط 
علـــــــي طـــــــرف ســـــــرير  ارتمـــــــي جالســـــــا ثـــــــم اســـــــند ظهـــــــر  و رأســـــــه لل لـــــــف و بعـــــــدتا أغمـــــــض عينـــــــه  ون 
ــــــــد نســــــــيان مــــــــا حــــــــدث و كــــــــل تــــــــ ا و عيناتــــــــا معلقــــــــة بوجهــــــــه  ون أن يأتيهــــــــا أ  ر   ــــــــه يري ر  ، و كأن

 ا و قولي كنت فين ، فعا ت لتقف أمامه و أعا ت سؤالها : حازم من فضلك ر  علي
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 ر  بهدوء : عاي ة ايه يا ندى 
 سألت بلهفة : عاي ة أعرف روحت فين 

 تنهد بوتن و ر  : ليه ، تو مش أنا متفق معاتم عليكي ، عاي ة تعرفي ايه يا ندى 
صــــــمت و بعـــــــدتا اعتـــــــد  نـــــــاظرا لهـــــــا و قـــــــا  : كـــــــل اللـــــــي اقـــــــدر اقولهولـــــــك انـــــــي عملـــــــت اللـــــــي كـــــــان 

اللـــــــــي ع الســـــــــي    اللـــــــــي ي صـــــــــك فيـــــــــديو متفبـــــــــر  و ممكـــــــــن تتاكـــــــــد  الزم يتعمـــــــــل ، و الفيـــــــــديو 
بنفســــــك ن ــــــر  كاليهمــــــا لالخــــــر ثــــــم قــــــام مــــــن مكانــــــه مت هــــــا لالريكــــــة المقابلــــــة و قــــــد ســــــحب أحــــــد 
االغطيـــــــــة مقـــــــــررا افتـــــــــراش االريكـــــــــة و تـــــــــو يكمـــــــــل : لكـــــــــن الصـــــــــور و الفيـــــــــديوتات اللـــــــــي ت صـــــــــني 

الومـــــــك فـــــــي اللـــــــي قولتيـــــــه ، و تـــــــي فعـــــــال بتـــــــاعتي ، أنـــــــا عـــــــارف أنـــــــك مصـــــــدومة و انـــــــا مـــــــش حاقـــــــدر 
ـــــــي  ـــــــ  حاســـــــ  إن ـــــــا ، ب ـــــــي في ـــــــك ثق ـــــــي جـــــــا  ، نفســـــــي اقول ـــــــي الل مـــــــش حـــــــأفرض عليكـــــــي حاجـــــــة ف

 مبقتش أقدر اقو  حاجة 
 ثم تمد  في مكانه قارال : تصبحي علي خير يا ندى 

 ثم أولها ظهر  متفديا الم يد من ن رات العتاب و القلق  

 

**** 
 

ربمــــــا فضــــــو  لمعرفــــــة مــــــا الــــــ   حــــــدث و تــــــل  فــــــي المشــــــفي ولــــــم يبــــــدو علــــــيهم ا  قلــــــق او تــــــوتر 
ــــــت نيــــــرة الصــــــمت ســــــارلة   عــــــن عمــــــد أو حا ثــــــة ــــــه اللــــــي  ، قطع ــــــوقتي نفســــــي افهــــــم اي ــــــا لحــــــد  ل : ان

 حصل و مين اللي عمل فيه كد  ، معقو  حد يكون قاصد 

 ي أشرف :  اخوكي حبايبه كتير  و يمكن حد من طرف منة الدرين

 نيرة : معقولة 
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 أشرف : و ليه ال 

 ثم أكمل زافرا : احنا حنفضل تنا كتير 

 نيرة : لو عاي  تمشي اتفضل ، انا حاستني اسأ  الدكتور عليه 

 لحق بهم تيثم ليسأ  : تشام عامل ايه انهار ة 

 ر ت نيرة : كوي  

 ثم ن ر ألشرف  : ازيك يا أشرف ليك وحشة واهلل 

 تيثم أشرف : اتال ازيك يا 

 تيثم لنيرة ب ب  : و ازيك يا مدام نيرة 

 علت وجهها ابتسامة ساخرة و ر ت : اتال يا استاذ تيثم  

 أشرف بضيق : انا خالج ماشي ، لو عاي ة حاجة ابقي كلمني ماشي 

 نيرة : أوكي ،  يا أشرف ، سالم 

لح ـــــــات وغـــــــا ر أشـــــــرف ليبقـــــــي تيـــــــثم مـــــــع نيـــــــرة ن ـــــــر لهـــــــا بعينـــــــا  المملـــــــوءة  ارمـــــــا بالرغبـــــــة و ســـــــأ   
 : ايه يا ناني كد  برضو و ال كأن كان في بينا معرفة 

 نيرة : ما انا قولتلك مش باعرف اقابلك طو  ما أشرف تنا 

ايم تيــــــــثم : ال    ح ــــــــة مبقــــــــتش ت يــــــــب معايــــــــا و بعــــــــدين مــــــــا أشــــــــرف مشــــــــي اتــــــــو ، و تشــــــــام و نــــــــ
 جو  يعني مفيش فرج احسن من كد  قولتي ايه 

تنهــــــــدت و تــــــــي تحــــــــاو  التفكيــــــــر ثــــــــم ر ت  : طــــــــب حســــــــأ  الــــــــدكتور علــــــــي حالــــــــة تشــــــــام وصــــــــلت 
 لفين و ارجعلك 

 ج بها ناحيته و أكمل  : انا حاستنكي و مش حاروح من غير  فاتمة 

 نيرة مبتسمة : فاتمة 
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وضــــــــع ســــــــماعة الهــــــــاتف ثــــــــم ن ــــــــر لوالــــــــد  و عقــــــــب : ا ينــــــــا عرفنــــــــا مــــــــن عمتــــــــو أحــــــــالم إن نــــــــدى 
 وحازم رجعوا امبارح ، ته حنعمل ايه 

 نبيل : اصبر ب  يا ابني ، لما نشوف حنعمل ايه 

ر  بكثيـــــــر مـــــــن االنفعـــــــا  مـــــــدحت : نصـــــــبر علـــــــي ايـــــــه ، احنـــــــا مـــــــش حنقابـــــــل نـــــــدى و نقولهـــــــا علـــــــي 
 موضوع الوصية 

ض الضــــــــيق : و اهلل المشــــــــوار    تقيــــــــل او  علــــــــي قلبــــــــي ، مــــــــش عــــــــارف بــــــــ  حــــــــاقو  ر  نبيــــــــل بــــــــبع
 ايه لندى و ندى حيكون ر  فعلها ايه ، كمان طالقها  لوقتي حيكون صعب او  

مــــــدحت : اســــــمع يـــــــا بابــــــا  لـــــــوقتي او بعــــــدين عمـــــــر حــــــازم و نــــــدى مـــــــا حيقــــــدروا يكملـــــــوا مــــــع بعـــــــض 
ســـــــرقوا فلوســـــــها و كمـــــــان بيهـــــــد وتا ،  ، يـــــــا بابـــــــا انـــــــت شـــــــفت مامتـــــــه عملـــــــت ايـــــــه مـــــــع عمتـــــــو يعنـــــــي

ــــــــاس  ــــــــا عــــــــارفين ان الن ــــــــت    و احن ــــــــيش فــــــــي البي ــــــــدى تع ــــــــا ازا  قــــــــابلين ان ن ــــــــش عــــــــارف احن ــــــــا م ان
  و  مش ناس كويسة و فلوسهم    فلوس حرام 

زفـــــــر نبيـــــــل بشـــــــدة و ر  : طـــــــب علـــــــي االقـــــــل يـــــــومين تالتـــــــة كـــــــد  ، بعـــــــدتا اروح ازورتـــــــم و اقعـــــــد مـــــــع 
 جوزتا و اقوله 

ـــــــا  ـــــــب مـــــــدحت : ال ي ـــــــا و ي ي ـــــــا عـــــــاي  مواجهـــــــة و فكـــــــرت كمـــــــان نكلـــــــم المحـــــــامي يكـــــــون معان بابـــــــا ان
 معا  اوراق الوصية 

 نبيل : بالسرعة    يا ابني 

ـــــــت عمـــــــي تفضـــــــل عايشـــــــة وســـــــط المـــــــا  الحـــــــرام ـــــــي كـــــــل  مـــــــدحت : مـــــــش احســـــــن مـــــــا بن ، لكـــــــن عل
 حا  نستني ز  ما قولت يومين او تالتة و بعدتا الزم ندى تعرف كل حاجة  
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الزا  ال يعـــــــــــرف الســـــــــــبب ، كـــــــــــان يمضـــــــــــي االوراق  متابعـــــــــــا  الزالـــــــــــت علـــــــــــي وجههـــــــــــا المقتضـــــــــــب و
لمالمحهـــــــا بينمـــــــا كانـــــــت تـــــــي تتفـــــــا   الن ـــــــر اليـــــــه و رغـــــــم ذلـــــــك ســـــــأ   : كـــــــد  خـــــــالج الفـــــــاك  

    وصل 

 ر ت باقتضاب : ايوة 

 عصام : طب كد  تمام 

كلنـــــــا تنـــــــا  مـــــــش    تمـــــــت لت ـــــــرج فاســـــــتوقفها ســـــــارال : نـــــــدى و حـــــــازم جـــــــم مـــــــن امبـــــــارح ، حنت مـــــــع
 كد  

  ون اتتمام  : ايوة ، ا  اوامر تانية ر ت 

 قام من مكانه خلفها و سأ   : لو وجو   حيضايقك ممكن ماجيش 

ـــــــدا و كـــــــد   ـــــــا ع الغ ـــــــا ت معن ـــــــا كلن ـــــــدة كلمتن ـــــــا إن طـــــــنط فري ـــــــه مـــــــن مام ـــــــي عرفت ـــــــدا ، الل ـــــــين : ال اب نيف
 أو كد  احنا كنا رايحين 

 كلم مع بعض عصام : طب مش كنتي وعدتني أننا نت

 نيفين : خليها وقت تاني 

بــــــــد  مقــــــــررا حســــــــم أمــــــــر  حــــــــين ر  : ال يــــــــا نيفــــــــين انــــــــا عــــــــاي  اعــــــــرف و  لــــــــوقتي ، أنــــــــِت متعــــــــرفيش 
 الع اب اللي أنا فيه 

 نيفين : يعني مصمم 

 عصام : ايوة 
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 نيفين : طب ثانية واحدة 
قالتهـــــــــا و خرجـــــــــت لمكتبهـــــــــا ، فتحـــــــــت حقيبتهـــــــــا و أخرجـــــــــت منهـــــــــا ظـــــــــرف صـــــــــغير و عـــــــــا ت إليـــــــــه 
بعـــــــدما طرقـــــــت البـــــــاب ، كـــــــان اليـــــــ ا  بمكانـــــــه قـــــــرب البـــــــاب حينمـــــــا مـــــــدت يـــــــدتا إليـــــــه فســـــــأ  : ايـــــــه 

    
 قالت بحدة : شوف اللي في ال رف و بعدتا ابقي قرر إن كنت لسه عاي  تتكلم و ال ال 

 عصام :  ايه    

ين الميمـــــــــور  مـــــــــن ال ـــــــــرف و وضـــــــــعتها علـــــــــي المكتـــــــــب ثـــــــــم ن ـــــــــرت اليـــــــــه و ر ت : أخرجـــــــــت نيفـــــــــ
شـــــــوفها و بعـــــــدتا اذا كـــــــان عنـــــــد  ر  قولـــــــه ، و أنـــــــا حاســـــــمعك ، أنـــــــا كنيفـــــــين عمـــــــر مـــــــا كـــــــان عنـــــــدى 
ــــــــــك علــــــــــي كــــــــــل حاجــــــــــة ، لكــــــــــن برضــــــــــو  ــــــــــي ا م ارتمن ــــــــــت لبن ــــــــــو كان ــــــــــة ، خصوصــــــــــا ل مبــــــــــرر لل يان

 حاسمعك عشان اعرف مبرراتك ايه 
ــــــــ دتا فهــــــــم ، فهــــــــم أن مــــــــا كــــــــان ي شــــــــا  فــــــــي ال ــــــــل ســــــــيطرح للعلــــــــن و أن تركتــــــــه و خرجــــــــت و عن

 الداررة قد  ارت و فرضت عليه أن يدفع الثمن 
**** 

كــــــــان جالســــــــا علــــــــي االريكــــــــة بعــــــــدما اســــــــتيقظ يتابعهــــــــا بعينــــــــه و تــــــــي مســــــــتغرقة فــــــــي نومهــــــــا ، مــــــــأ  
ــــــــد أن يشــــــــرح  ــــــــه منعــــــــه ، كــــــــان ي شــــــــي قرارتــــــــا و يري ــــــــين أن ي اورتــــــــا ، إال أن بعضــــــــا مــــــــن كبريار الحن
ــــــدتا معــــــه و لكــــــن و تــــــي ســــــعيدة و راضــــــية ال رغمــــــا عنهــــــا  ــــــر   ، يري ــــــه ت ــــــه إال أن ــــــا فعل لهــــــا االمــــــر و م

 روف اضطرتها الستكما  ما تعاتدوا عليه يوما أو ألن تنا  ظ
تنهـــــــــد ح ينـــــــــا و قـــــــــام مـــــــــن مكانـــــــــه مقـــــــــررا االغتســـــــــا  و تبـــــــــديل مالبســـــــــه ، اال أن مـــــــــرور  ب وارتـــــــــا 
فـــــــرض عليـــــــه االلتفـــــــاف لهـــــــا ، فـــــــ ا  شـــــــوقه و  فعتـــــــه قدمـــــــه لـــــــي ل  م ـــــــاورا لهـــــــا ، بـــــــل مقتربـــــــا مـــــــن 

 كلها غير    أذنيها تامسا : عارفة ، يا ريتني مكونتش عرفت في حياتي   
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جملتـــــــه أيق تهــــــــا لكنهـــــــا لــــــــم تحـــــــر  ســــــــاكنا ، لـــــــم يــــــــدر  أكانـــــــت مســــــــتيق ة أم فـــــــي ُســــــــباِتها حينمــــــــا 
ســـــــنين لـــــــورا و أغيـــــــر معـــــــا  كـــــــل حاجـــــــة  10أكمـــــــل : يـــــــا ريـــــــت لـــــــو كـــــــان بايـــــــد  كنـــــــت أرجـــــــع الـــــــ من 

 عملتها ، أ فن حازم الحوت بماضيه و أطهر  و ارجعه بني ا م يليق بيكي 
أنـــــه يحـــــدث نفســـــه و أكمـــــل : تـــــو أنـــــا واحـــــد مـــــن كتـــــر مـــــا غلـــــط بقـــــي تنهـــــد مســـــندا رأســـــه لل لـــــف ك

 خالج ملوش توبة 
ــــــي قالــــــك كــــــد  ، ربنــــــا  ــــــد شــــــعرت بضــــــيقه : مــــــين الل جملتــــــه أجبرتهــــــا علــــــي االعتــــــدا  لتــــــر  عليــــــه و ق
ـــــــد  ـــــــه ، إن اهلل ال يمـــــــل مـــــــن اســـــــتغفار العب ـــــــت ذنوب ـــــــوح ال  حـــــــد مهمـــــــا كان ـــــــه مفت ســـــــبحانه و تعـــــــالي باب

   حتي يمل العبد من استغفار 
ــــــــ كر جملــــــــة الحــــــــاج حامــــــــد حــــــــين قالهــــــــا و  ــــــــه اليــــــــام المعتكــــــــف ، ت ــــــــه فاعاتدت اخترقــــــــت ال ملــــــــة أذن
ــــــــي يمــــــــل  ــــــــد حت ــــــــ كرتا   إن اهلل ال يمــــــــل مــــــــن اســــــــتغفار العب ــــــــك الســــــــبل ت ــــــــه كلمــــــــا ضــــــــاقت ب ــــــــا  ل ق
ــــــــاس ، النــــــــاس اللــــــــي عمرتــــــــا  ــــــــدتا  اعتــــــــد  ليواجههــــــــا و ر  : طــــــــب و الن العبــــــــد مــــــــن اســــــــتغفار   ،عن

ـــــــاللي   ـــــــا حتمـــــــل أنهـــــــا تفكـــــــر  ب ـــــــا م ـــــــي عمرتـــــــا م ـــــــاس الل ـــــــت ، الن ـــــــك توب ـــــــت أن ـــــــه مهمـــــــا قول ـــــــت في كن
بتنســـــــــالك و ال بتغفرلـــــــــك و ال بتســـــــــامحك مهمـــــــــا عملـــــــــت حتـــــــــي لـــــــــو تمـــــــــا اللـــــــــي بيغلطـــــــــوا طـــــــــو  
الوقــــــت ، النــــــاس اللــــــي لمــــــا بتحطــــــك فــــــي قالــــــب بتفضــــــل تعاملــــــك علــــــي اساســــــه مــــــن غيــــــر مــــــا تراعــــــي 

 أنك فعال اتغيرت 
ـــــــه بعـــــــدما ضـــــــاق صـــــــدر  فقامـــــــت  ـــــــم ر ت بحســـــــم : و قالهـــــــا و قـــــــام مـــــــن مكان ـــــــه ث خلفـــــــه لتقـــــــف قبالت

 أنت مالك بالناس 
ثــــــــم تــــــــدأت مــــــــن نبرتهــــــــا و أكملــــــــت : أنــــــــت  لــــــــوقتي مــــــــش بتعمــــــــل الصــــــــح عشــــــــان النــــــــاس ، أنــــــــت 

 بتعمله عشان    اللي الزم تعمله ، أنت ندمان علي اللي فات و ال الء 
 حازم : لسه بتسألي يا ندى 
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هلل أنــــــــك فوقــــــــت و قــــــــررت متضــــــــيعش نــــــــدى : طيــــــــب لــــــــو نــــــــدمان ز  مــــــــا بتقــــــــو  ، يبقــــــــي الحمــــــــد 
عمــــــر  كلــــــه فــــــي وضــــــع غلــــــط ، لســــــه قــــــدامك تصــــــلح علــــــي قــــــد مــــــا تقــــــدر مــــــن اللــــــي فــــــات و تحــــــاو  

 في اللي جا  ، و    نعمة كبيرة او  حازم مش نعمة تينة 
ــــــــي يســــــــمعك  ــــــــدى ، الل ــــــــا ن ــــــــارت فــــــــي أمــــــــر  ي ــــــــر ســــــــارال : احت ــــــــاقترب منهــــــــا أكث ــــــــرة ف ــــــــه الحي امتلكت

ــــــــــه ، ال ــــــــــأح  امبــــــــــارح و يســــــــــمع اللــــــــــي قولتي ــــــــــوقتي ، ســــــــــاعات ب زم يســــــــــتغرب و تــــــــــو بيســــــــــمعك  ل
 ------------أنك بتحبيني و ساعات 

قاطعتـــــــه قارلـــــــة : و ســـــــاعات ب ـــــــاف يـــــــا حـــــــازم ، ســـــــاعات كتيـــــــر غصـــــــب عنـــــــي ب ـــــــاف ، أنـــــــا باقولـــــــك 
ــــــا لح ــــــات أضــــــعف  ــــــنهم ، و أكيــــــد ممكــــــن تي ــــــي علي ــــــا برضــــــو جــــــ ء م ــــــاس بــــــ  ان ــــــك و مــــــا  الن مال

 و أفكر بنف  الطريقة 
 ------------------------: يعني مفيش أمل فحازم بترجي 

 اقتطعاتم صوت طرق الباب فات ه حازم ليفتح فإذا تي لوجي تهتف : أنا جيييييييييييت 
 حازم : لوجي 

ـــــــــه و جـــــــــرت للـــــــــداخل حيـــــــــ  نـــــــــدى التـــــــــي بم ـــــــــر   ضـــــــــحك رغمـــــــــا عنـــــــــه و احتضـــــــــانها لكنهـــــــــا تركت
 وووو  يا لوجي رؤيتها ن لت علي قدميها و احتضانتها تاتفة : وحشتني اووو 

ر ت ببــــــــالغ ســـــــــعا تها : أنـــــــــِت كمـــــــــان يــــــــا مـــــــــامي ، أنـــــــــا فرحانـــــــــة اووو  أنــــــــك حتفضـــــــــلي تنـــــــــا علـــــــــي 
 طو  و مش حتمشي تاني و خالج بقيتي مامي ، صح 

ثـــــــم ن ـــــــرت لحـــــــازم و أكملـــــــت ببـــــــالغ فرحتهـــــــا العفويـــــــة : أنـــــــا كـــــــد  بقـــــــي عنـــــــدى مـــــــامي و بـــــــابي مـــــــش 
 بابي ، صح  حيسيبنا و يسافر  تاني ، يعني بقي عندى مامي و

ــــــوجي  ــــــا ل ــــــر  قارلــــــة : صــــــح ي ــــــدى قــــــررت تــــــولي ال ــــــدى الن ــــــرات فــــــي صــــــمت لكــــــن ن تبــــــا   حــــــازم و ن
 ، صح 
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ن ــــــر لهــــــا متمنيــــــا  لــــــو أن إجابتهــــــا تكــــــون صــــــدقا مــــــا تتمنــــــا  ، فبا لتــــــه الن ــــــرة متمنيــــــة لــــــو أنــــــه صــــــا ق 
 باالساس فيما يتمني  

******** 
24 

 
عينـــــــا  الـــــــدموع شـــــــعر بضـــــــيق يلـــــــف عنقـــــــه   الو  مـــــــرة تعـــــــرف رفـــــــت مـــــــن عينـــــــه  معـــــــة شـــــــعر بثقلهـــــــا ،ذ

ــــــي الغرفــــــة الفارغــــــة و ــــــه ال ــــــد ان ي نقــــــه ن ــــــر حول ــــــه ســــــواء   كمــــــن يري ــــــئ ب ــــــي ال يوجــــــد بهــــــا احــــــد يعب الت
ـــــــا  ـــــــا او ميت ـــــــه و، كـــــــان حي ـــــــم ي ـــــــد احـــــــدا يبكـــــــي مـــــــن اجل ـــــــ كرتا  ل نعـــــــم   ال يعـــــــرف لمـــــــاذا حينهـــــــا ت

ذلـــــــك اليـــــــوم فـــــــي شـــــــر  بعيـــــــدا   ،  تـــــــي او  فتـــــــاة احبتـــــــه صـــــــدقا لكنـــــــه بـــــــدالها الحـــــــب غـــــــدر ، تـــــــي 
الـــــــ   اتـــــــت فيـــــــه متوســـــــلة قبـــــــل انتحارتـــــــا كـــــــل مـــــــا كانـــــــت ترجـــــــو  تـــــــو ان يســـــــترتا لكنـــــــه كـــــــان انـــــــد  

 رجال علي االرض 

: انـــــــا  ترثـــــــي حالهـــــــا فكـــــــان ر  راجيـــــــة باكيـــــــة  عـــــــا ت بـــــــه الـــــــ كر  ، يـــــــوم أتتـــــــه الـــــــي شـــــــقة المعـــــــا   
 اضمن منين ان اللي بطنك    يبقي ابني مش جاي  ابن أشرف 

مـــــش مهـــــم ابـــــن مـــــين فـــــيكم المهـــــم ترحمـــــوني اتلـــــي حيقتلـــــوني يـــــا   :ثـــــرة البكـــــاء منهـــــارة مـــــن ك ر ت
تشـــــــام اكتـــــــب كتـــــــابي بـــــــ  و طلقنـــــــي اســـــــتر عرضـــــــي حـــــــرام عليـــــــك مـــــــش مكفيـــــــك اللـــــــي عملتـــــــه فيـــــــا 

أشـــــــرف  انـــــــت و، ت أشـــــــرف تـــــــو كمـــــــان يقـــــــابلني تنـــــــا ليـــــــخ مـــــــش مكفيـــــــك انـــــــك ابت اتـــــــي بصـــــــور  و
ش اكثــــــر ، خايفــــــة امـــــــوت خايفــــــة مـــــــن ارحمــــــوني بــــــ  مـــــــ ، عملتــــــوا فيــــــا اللـــــــي مفــــــيش حيــــــوان يعملـــــــوا

 اتلي حيقتلوني يا تشام مش عاي ة منك حاجة غير ب  ترحمني 

تشـــــــام ببـــــــرو  : يـــــــووووووووووو أنـــــــِت بقتـــــــي تقرفـــــــي او  يـــــــا منـــــــة اســـــــمعي يـــــــا حلـــــــوة انـــــــا مضـــــــربتكيش 
 أنـــــــِت اللـــــــي وافقتـــــــي مـــــــن االو  انـــــــه يحصـــــــل بينـــــــي و، علـــــــي ايـــــــد  أنـــــــِت جيتـــــــي برجلـــــــك لحـــــــد تنـــــــا 
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ــــــــك حاجــــــــة  ــــــــوقتي تعيطــــــــي ومت، فبين ــــــــي ، تقــــــــولي اتلــــــــي   ــــــــيش  ل ــــــــو كنت ــــــــك ل ــــــــال زمال ــــــــال اتلــــــــي ب ب
 حترميهم مكنتيش جتي معايا اصال تب

ــــــار : معــــــا  حــــــق ا ــــــة بانهي ــــــا ولمن ــــــا اال المــــــوت ان ــــــوب علي ــــــاش مكت ــــــش عــــــاي    ــــــاتر مبق ــــــي م ــــــك الل ابن
 ترحموا تو كمان 

 تشام : ب  متقوليش ابنك ب  علشان قلبي الرتيف ميتعبش منك 

ــــــة بانكســــــار  ــــــا و ومن ــــــا ملــــــيش غيــــــر ربن ــــــك انــــــت  تــــــي ترحــــــل : ان ــــــا ينــــــتقم من ــــــك غيــــــر ربن ــــــش حاقول م
 ربنا ينتقم منك يا تشام أشرف ربنا ينتقم منك  و

ــــــه ، عــــــا  مــــــن شــــــرو    ــــــا رغمــــــا عن ــــــ   اســــــتفباكي ــــــا امــــــا ال ــــــي االنتحــــــار خوف    حينمــــــا  فعهــــــا  افعــــــا ال
ـــــــن يســـــــتطيع ان يكـــــــون ليتـــــــه كـــــــان رجـــــــال و ، ن تفضـــــــح اتلهـــــــاأمـــــــن  شـــــــيئا ال يعلمـــــــه  ســـــــترتا لكنـــــــه ل

 فهو الي ت   اللح ة لم ي د من يعرفه معني الرجولة حتي يكونها

 

**** 
 

فرغــــــــوا مــــــــن تنــــــــاو  فطــــــــورتم و تــــــــم يتبــــــــا الن اطــــــــراف الحــــــــدي  و يمازحــــــــان لــــــــوجي ، مــــــــا جمعهــــــــم 
ــــــــن شــــــــعور بااللفــــــــة و الضــــــــحك فــــــــرض عليهمــــــــا أن يبــــــــدوان ســــــــعيدان  ون حاجــــــــة إلــــــــي التصــــــــنع ،   م

ـــــــة لي ـــــــاوروا شـــــــريفة و كـــــــان بصـــــــدق شـــــــعورتم و مـــــــا زا    ـــــــنهم ، ات هـــــــوا الثالث تـــــــو وجـــــــو  لـــــــوجي بي
فريـــــــدة فـــــــي غرفـــــــة الصـــــــالون و بـــــــدأوا يتبـــــــا لون أطـــــــراف الحـــــــدي  و شـــــــريفة ، كانـــــــت تشـــــــعر براحـــــــة 
أكبـــــــــر بعـــــــــدما أطمئنـــــــــت علـــــــــي نـــــــــدى و تطرقـــــــــوا للســـــــــؤا  عـــــــــن عصـــــــــام و نيفـــــــــين و عنـــــــــدتا كانـــــــــت 

بــــــالرفض ، عنـــــــدتا مـــــــا كـــــــان نيفــــــين قـــــــد وصـــــــلت ، لتتفــــــاجئ بـــــــر ة فعـــــــل حـــــــازم و نــــــدى حـــــــين علمـــــــوا 
ـــــــيال لكـــــــن  ـــــــين و بعـــــــد لح ـــــــات لحـــــــق عصـــــــام بهـــــــم فـــــــي الف ـــــــر الصـــــــعو  لغرفتهـــــــا و نيف ـــــــدى غي ـــــــن ن م
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 وجهه لم يكن علي ما يرام مما  فع حازم للتحدث معه في غرفة المكتب ........
 

 ــــــــــ ايوة ليه ، أنا بسألك ليه 
 م يكون في سبب زفرت نيفين و ر ت : مفيش نصيب و خالج يا ندى ، تو الز 

وضـــــــعت نـــــــدى يـــــــدتا علـــــــي كتـــــــف نيفـــــــين و  ر ت : أنـــــــا بســـــــألك عشـــــــان أنـــــــا حاســـــــة بيكـــــــي و عارفـــــــة 
 --------------------إن عصام بيحبك و أنِت كمان 

 نيفين : كدب 
تتفـــــــت بهـــــــا عنـــــــوة و ر ت : مـــــــش    الحقيقـــــــة يـــــــا نـــــــدى ، و يـــــــا ريـــــــت كفايـــــــة كـــــــالم فـــــــي الموضـــــــوع 

ـــــــِت و حـــــــازم ات  ـــــــي أن ان ـــــــا    ، مـــــــش معن ـــــــا و عصـــــــام الزم نت ـــــــوز مفـــــــيش نصـــــــيب ي ـــــــي ان ـــــــوا ، ابق وزت
 بنتي ، عا   يعني 

ــــــــك إن عصــــــــام  ــــــــي اقــــــــدر اقول ــــــــت : كــــــــل الل ــــــــين و قال ــــــــدى بكلمــــــــة اســــــــتوقفتها نيف ــــــــد ن ــــــــل أن ت ي و قب
 مش ز  ما كلنا فاكرينه و إن في في حياته واحدة تانية و ب  

 
 ــــــــ أنت بتقو  ايه ، معقو  تشام ي طط لكل    

 ببالغ ضيقه : ايوة  ر  حازم
 ر  عصام معاتبا : ب  برضو أنت غلطان يا حازم 

زفـــــــر حـــــــازم و ر  : لســـــــة بتقـــــــولي غلطـــــــان يـــــــا عصـــــــام ، أنـــــــا مكـــــــونتش عـــــــارف أعمـــــــل ايـــــــه ، مفكـــــــرتش 
 و محسيتش و ال فوقت إال لما شوفته م بوط قدامي 

 عصام : و افرض أنه كان مات ، تو   نفسك في  اتية 
 تله كنت اقتلته ،    قرصة و ن ب  حازم : أنا لو عاي  اق
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 ثم قرر تغير الموضوع سارال : ايه حكاية موضوعك مع نيفين 
ـــــــت ، ال ـــــــاتر مفـــــــيش نصـــــــيب و  ـــــــك أن ـــــــالغ الضـــــــيق و ر  : متشـــــــغلش بال ـــــــد شـــــــعر بب زفـــــــر عصـــــــام و ق

 ب  
 حازم : ايوة ليه ، ايه اللي حصل 

ثهما ، قــــــــام حــــــــازم مــــــــن قبــــــــل أ  ر  كانــــــــت زامــــــــور ســــــــيارة نيــــــــرة يضــــــــرب علــــــــي البوابــــــــة ليقطــــــــع حــــــــدي
 أنها تي ثم تتف :    نيرة جيت مكانه ليتأكد 

 علق عصام بضيق و تو ي اور  الرؤية من الناف ة : و    ايه اللي جابها 
 عقب حازم في ضيق : أكيد ماما 

ـــــــاء  ـــــــه مقـــــــررة إلق ـــــــرة من ـــــــدخل ني ـــــــاب الفـــــــيال لت ـــــــتح ب ـــــــدرج حينمـــــــا انف ـــــــ الن ال ـــــــين ين ـــــــدى و نيف ـــــــت ن كان
، ســــــــلمت علـــــــــي لـــــــــوجي و قــــــــد بـــــــــد  جفـــــــــاء الســــــــالم واضـــــــــحا ، و مـــــــــا إن التحيــــــــة علـــــــــي ال ميـــــــــع 

ـــــــدر  لمـــــــاذا لكـــــــن تـــــــ ا مـــــــا  ـــــــالغيرة ، ال ت ـــــــدى ب ـــــــي شـــــــعرت ن ات هـــــــت بســـــــالمها لحـــــــازم و عصـــــــام حت
أستشــــــــــعراته مــــــــــن رؤيتهــــــــــا ، اســــــــــتقبالتها فريــــــــــدة بترحــــــــــاب بــــــــــد  لل ميــــــــــع جاليــــــــــا و تــــــــــي تســــــــــأ  : 

 اتأخرتي ليه يا ناني 
ــــــــــدة و قــــــــــد ات ــــــــــ  كــــــــــل  واحــــــــــد مــــــــــن الحاضــــــــــرين مكانــــــــــه و ر ت : مــــــــــش جلســــــــــت م ــــــــــاورة لفري

 حتصدقي يا انط ، تشام في المستشفي 
 ال إرا يا ن رت ندى لحازم فأشاح بوجهه و عقب : سالمته ، خير 

 سألت فريدة باضطراب : ايه اللي حصل 
ــــــــا   ــــــــدكتور ق ــــــــ  ال ــــــــه و مشــــــــيت و محــــــــدش شــــــــافها ، ب ــــــــة خبطيت ــــــــواب بيقــــــــو  عربي ــــــــرو  : الب ر ت بب

 إنه حيتحسن 
ثــــــــم ن ــــــــرت لعصــــــــام و ابتســــــــمت و ســــــــألت : و اخبــــــــار  ايــــــــه يــــــــا عصــــــــام ، محــــــــدش بقــــــــي بيشــــــــوفك 
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 يعني 
 زفر عصام و ر  : كوي  

 عندتا ن رت نيفين له باحتقار و تبت واقفة من مكانها تقو  في حدة : كفاية 
ثـــــم ن ـــــرت نـــــدى و قـــــد ن ـــــر حــــــازم لهـــــا فتلعثمـــــت ثـــــم أكملـــــت : كفايــــــة كـــــد  يـــــا مامـــــا ، أكيـــــد نــــــدى 

 عبانين من السفر و محتاجين يرتاحوا ، باقو  يال بينا نمشي و حازم ت
ــــــــض و أنــــــــا  ــــــــد  مــــــــع بع ــــــــه ، احنــــــــا حنتغ ــــــــف حــــــــازم و ر  : ال نســــــــتأذن اي ــــــــر  شــــــــريفة وق ــــــــل أن ت و قب

مكتـــــــــب ، عشـــــــــان اشـــــــــوف اخـــــــــر اخبـــــــــار حاطلـــــــــب مـــــــــن  ا ا محاســـــــــن أنـــــــــا و عصـــــــــام ناكـــــــــل فـــــــــي ال
 اصال مش باثق فيه الشغل مع االستاذ عصام و أنِت الزم تراجعي ورا  عشان انا 

قالهـــــــا مازحـــــــا إال أن ن ـــــــرات نيفـــــــين كانـــــــت تبـــــــدو و كأنهـــــــا تريـــــــد تأكـــــــدتا و االصـــــــعب تـــــــو ر  فعـــــــل 
نيــــــــرة حــــــــين ضــــــــحكت ســــــــاخرة ضــــــــحكة بالغــــــــة الصــــــــ ب أشــــــــعرت ال ميــــــــع بســــــــ ريتها مــــــــن عصــــــــام 

ــــــي كــــــالم نيفــــــين   ــــــام مــــــن مكانهــــــا مأكــــــدة عل ــــــر  علــــــي حــــــازم :  ففرضــــــت علــــــي شــــــريفة القي و تــــــي ت
 يا ابني خليها وقت تاني 

 حازم : ال أرجوكي يا طنط الزم ، أنا حاقو  لدا ا محاسن تحضر الغدا 
 حينها قامت نيرة من مكانها مستوقفة حازم : يا ريت متعملوش حسابي الني حامشي 

شــــــــعرت فريــــــــدة بالضــــــــيق لقرارتــــــــا و قــــــــررت أن تثنيهــــــــا إال أنهــــــــا رفضــــــــت ، ات هــــــــت لحــــــــازم تصــــــــافحه 
ن رجوعـــــــــه لل لـــــــــف ليبعـــــــــد بنفســـــــــه عنهـــــــــا صـــــــــدمها و أشـــــــــعرتا و تقبـــــــــل وجنتيـــــــــه كمـــــــــا اعتـــــــــا ت إال أ

ـــــــرف لـــــــم شـــــــعرت بـــــــالغيظ ، تـــــــل  ـــــــه عصـــــــام بـــــــل  أشـــــــاح بوجهـــــــه ، ال تع ـــــــ  الشـــــــئ فعل ـــــــالحرج و نف ب
ـــــــــيظ و  ـــــــــالغ الغ ـــــــــين بب ـــــــــدى و نيف ـــــــــي تـــــــــ ا الحـــــــــد ، طـــــــــريقتهم فرضـــــــــت عليهـــــــــا مصـــــــــافحة ن ـــــــــرا إل تغي

 ن بالكلية الضيق ، فهم من يتحملون وزر تغيرتم و انصرفت و قد ضاق صدرتا بالمكا
ـــــــي  ـــــــب ، حت ـــــــي غرفـــــــة الســـــــفرة بينمـــــــا ، جلـــــــ  عصـــــــام و حـــــــازم فـــــــي غرفـــــــة المكت ـــــــدة إل ات هـــــــوا و فري
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ــــــــك  ــــــــد تل ــــــــه إيصــــــــالهم ، عن ــــــــل شــــــــريفة و نيفــــــــين  فأصــــــــر حــــــــازم علــــــــي ســــــــارق والدت حــــــــان ميعــــــــا  رحي
ـــــــــدى  ـــــــــالغ الغـــــــــيظ فـــــــــأثرت المكـــــــــوث بغرفتهـــــــــا ، أمـــــــــا ن ـــــــــدة ب ـــــــــدا قـــــــــد أستشـــــــــعرت فري اللح ـــــــــة تحدي

 ها و ظال بها إلي أن غا ر عصام الفيال فات هت و لوجي إلي غرفت
**** 

عا  لمن له و ما إن  خل حتي ارتمي علي أقرب أريكة صا فته ثم زفر بشدة ، ال إرا يا أخرج من جيبه ال رف 
ال   وضعته نيفين علي مكتبه و عندتا فتحه ، ال يدر  لم أرجئ االمر لحين عو ته من بيت حازم ، ربما تو 

 في االساس يشعر بما فيه 
ـــــــا وجـــــــد فيـــــــه كـــــــارت ميمـــــــور  ف ـــــــل ين ـــــــر فيهـــــــا باســـــــ ـــــــرر أن يضـــــــعها بهاتفـــــــه لمعرفـــــــة م ـــــــم ق تغراب ث

ـــــــدأت ، كـــــــان يطأطـــــــأ االرض بقدمـــــــه مـــــــن شـــــــدة التـــــــوتر معلـــــــق ن ـــــــر  ب  عليهـــــــا ،  شاشـــــــة تاتفـــــــه حتـــــــي ب
وقـــــــع قلبـــــــه فـــــــي أخمـــــــص قـــــــدما  و ظـــــــل يهتـــــــف : مـــــــش ممكـــــــن مـــــــش ممكـــــــن ، معقـــــــو  نيـــــــرة تعمـــــــل  

 ، ليه ليه  كد  ، توصل بيها ال سة لكد  
ــــــه قــــــ ف بالهــــــاتف فــــــي الحــــــارط  ــــــه و  رغمــــــا عن ــــــا يدي ــــــي كلت ــــــا وجهــــــه ف ــــــ   افن فســــــقط مهشــــــم ، و جل

كأنـــــــه يشـــــــعر ببـــــــالغ ال ـــــــ   مـــــــن م ـــــــر  التـــــــ كر ، كيـــــــف سيشـــــــرح و مـــــــاذا يقـــــــو  ، ليتـــــــه مـــــــات قبـــــــل 
 أن يعرف أحدتم ليته اليوم ال شئ حتي يكون منسيا 

**** 
تثاءبــــــــت ببطــــــــئ ثــــــــم فتحــــــــت عيناتــــــــا لتن ــــــــر حولهــــــــا ، وجــــــــدت أنهــــــــا نامــــــــت فــــــــي ســــــــرير لــــــــوجي ، 

ـــــــــــرف ـــــــــــر  أنهـــــــــــا   أرا ت أن تع ـــــــــــل أن ت ـــــــــــل للســـــــــــرير و قب كـــــــــــم الســـــــــــاعة فأضـــــــــــات المصـــــــــــباح المقاب
ال امســـــــة و النصـــــــف صـــــــباحا ، عـــــــال صـــــــوت اذان الف ـــــــر ليؤكـــــــد عليهـــــــا أنـــــــه يـــــــوم جديـــــــد ، شـــــــعرت 
بالضـــــــــيق مـــــــــن أن حـــــــــازم تركهـــــــــا  ون ســـــــــؤا  عنهـــــــــا مـــــــــن االمـــــــــ  و ات هـــــــــت لغرفتهمـــــــــا و فتحـــــــــت 

ت لالســـــــــفل ثـــــــــم  لفـــــــــت لغرفـــــــــة بابهـــــــــا لتـــــــــدر  أن حـــــــــازم لـــــــــم يـــــــــنم فيهـــــــــا ، زا ت حيرتهـــــــــا و ات هـــــــــ
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مكتبـــــــــه و لكنهـــــــــا كانـــــــــت فارغـــــــــة فات هـــــــــت للمطـــــــــبخ ، وجـــــــــدت محاســـــــــت تعـــــــــد الشـــــــــا  فبـــــــــدأت : 
 صباح ال ير يا  ا ا 

ن ــــــــرت لهــــــــا مبتســــــــمة و ر ت و تــــــــي تفــــــــرغ المــــــــاء الســــــــاخن فــــــــي االبريــــــــق الصــــــــيني : صــــــــباح النــــــــور 
 يا ست ندى تانم 

ـــــــ ـــــــه محاســـــــن مازحـــــــة و ر ت : اي ـــــــدى مـــــــا قالت ـــــــت ن ـــــــا رغمـــــــا عنهـــــــا قابل ـــــــا  ا ا ، أن ه جـــــــو االفـــــــالم    ي
 ندى علي فكرة ندى و ب  

 ضحكت محاسن فأر فت ندى مازحة : طب متعرفيش سي حازم بيه فين 
ـــــــه و لمـــــــا صـــــــحيت للف ـــــــر  ـــــــا ســـــــتي فضـــــــل ســـــــهران فـــــــي مكتب ـــــــه ي ضـــــــحكت و ر ت : ســـــــي حـــــــازم بي

 لقيته خارج و قالي أحضرله الشا  في ال نينة 
 شعرت بالقلق فسألت : راح فين 

جابـــــــــة محاســـــــــن انفتحـــــــــت البوابـــــــــة لتـــــــــدر  نـــــــــدى أنـــــــــه عـــــــــا  فتباعـــــــــت محاســـــــــن : تالقيـــــــــه راح قبـــــــــل إ
 يصلي الف ر و رجع 

ــــــــــت محاســــــــــن الصــــــــــينية الموضــــــــــوع عليهــــــــــا الشــــــــــا  المعــــــــــد و ات هــــــــــت لت ــــــــــرج فاســــــــــتوقفتها  حمل
 ندى قارلة : عنك يا  ا ا أنا حاطلع الشا  لحازم 

 احنا تنا كلنا بن دمك  ر ت محاسن بقلق : ايوة يا بنتي ب  ميصحش تعملي حاجة و
 ابتسمت ندى و ر ت : اهلل يكرمك يا  ا ا بالش ال و    

و أمــــــــام إصــــــــرارتا حملــــــــت الصــــــــينية ثــــــــم أكملــــــــت بمــــــــ اح :    صــــــــينية شــــــــا  ، مــــــــش كفايــــــــة ســــــــت 
 ندى تانم ع الصبح 

ابتســـــــمت لهـــــــا محاســـــــن و خرجـــــــت نـــــــدى بات ـــــــا  حديقـــــــة الفـــــــيال ، ن ـــــــرت حولهـــــــا لت ـــــــد حـــــــازم قـــــــد 
خطـــــــوات منهـــــــا ، وضـــــــعت الصـــــــينية علـــــــي المنضـــــــدة التـــــــي كانـــــــت ت اورتـــــــا  وقـــــــف شـــــــار ا علـــــــي بعـــــــد
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ثـــــــم ســـــــعلت ، عقـــــــب حـــــــازم  ون الن ـــــــر لهـــــــا : ســـــــيبي الشـــــــا  يـــــــا  ا ا ، و أنـــــــا لـــــــو عـــــــوزت حاجـــــــة 
 حانديلك 

ــــــم ر  بهــــــدوء : أنــــــا كــــــوي   اقتربــــــت منــــــه ثــــــم وقفــــــت خلفــــــه واضــــــعة يــــــدتا علــــــي كتفــــــه ، تنهــــــد حــــــازم ث
 يا  ا ا ، متقلقيش 

 ر ت عندتا : أنا ندى 
 التفت فور سماعه اسمها و ر  : ندى 

تالقــــــــت عينــــــــاتم و ظلــــــــوا علــــــــي صــــــــمتهم و ظلــــــــت الــــــــدقارق تتــــــــابع ، ن ــــــــرات ال ت لــــــــو مــــــــن العتــــــــب 
 إلي أن سألت ندى : ليه عملت كد  

 فهم سؤالها و ر  : عشان كان الزم اعمل كد  
 ر ت باستنكار : تقوم تفكر في قتله 

نـــــــدى انـــــــا لـــــــو عـــــــاي  اقتلـــــــه كنـــــــت قتلتـــــــه و لعلمـــــــك اللـــــــي ز  تشـــــــام    يســـــــتاتل ر  مـــــــدافعا : ال يـــــــا 
 الحرق 

 ندى : و كالمك عن التوبة و صفحة جديدة مع ربنا ، كل    كان كدب 
ـــــــه  ـــــــي يـــــــا نـــــــدى ، عارفـــــــة يعنـــــــي اي حـــــــازم : اقســـــــم بـــــــاهلل انـــــــه مـــــــش كـــــــدب ، بـــــــ     كـــــــان عـــــــاي  يقتلن

صـــــــل بـــــــه الســـــــفالة أنـــــــه يـــــــدخل الشـــــــالية و يقتلنـــــــي و مـــــــع ذلـــــــك مـــــــش    اللـــــــي فـــــــارق معايـــــــا ، أنمـــــــا تو 
يطلــــــب مــــــن معتــــــ  انــــــه يحــــــط فيــــــه كــــــاميرا عشــــــان يوصــــــلك إنــــــي ات وزتــــــك و انــــــا قاصــــــد اشــــــهر بيكــــــي 
او افضـــــــحك او متـــــــراتن عليكــــــــي ، نـــــــدى لـــــــو    كــــــــان حصـــــــل كـــــــان قــــــــتلهم قصـــــــا     اقـــــــل حاجــــــــة 

 ممكن اعملها 
 شعرت ببالغ الح ن عندتا و سألت : و اخرت    كله ايه يا حازم 

كفـــــــــه علــــــــي خـــــــــدتا و ن ـــــــــر بعيناتــــــــا التـــــــــي  معــــــــت ببـــــــــالغ االســـــــــي ثــــــــم ر  : أنـــــــــا عـــــــــارف إن   وضــــــــع
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ملكـــــــيش ذنـــــــب فـــــــي كـــــــل    ، انـــــــا اســـــــف يـــــــا نـــــــدى ، بـــــــ  صـــــــدقني أنـــــــا عمـــــــر  مـــــــا حـــــــاخلي كلـــــــب 
ــــــــد حــــــــدتم ، و أوعــــــــد  إن  ــــــــه يعمــــــــل حاجــــــــة و عــــــــارف ازا  أوقفهــــــــم عن ــــــــة إن مــــــــنهم يفكــــــــر مــــــــرة تاني

 مر  ما حيحصل اللي حصل    عمر  ما حيحصل ، صدقني يا ندى ع
كانــــــــت قــــــــد بكــــــــت رغمــــــــا عنهــــــــا و عنــــــــدتا ر ت : أنــــــــا مصــــــــدقا  ، لكــــــــن غصــــــــب عنــــــــي خايفــــــــة يــــــــا 
حــــــازم ، أنـــــــت متعـــــــرفش أنــــــا كنـــــــت حاســـــــة بايـــــــه و أنــــــت فـــــــي العنايـــــــة المركــــــ ة بـــــــين الحيـــــــاة و المـــــــوت 
، أنـــــــت متعـــــــرفش أنـــــــا كنـــــــت عاملـــــــة ازا  رغـــــــم كـــــــل اللـــــــي كنـــــــت عارفـــــــا  ســـــــاعتها ، لكـــــــن رغـــــــم كـــــــد   

ـــــــدا خاتمـــــــة حياتـــــــك و أنـــــــك تكـــــــون صـــــــا ق فـــــــي  كـــــــل اللـــــــي اتمنيتـــــــه  أنـــــــك تعـــــــيش و متكـــــــونش    أب
 كل اللي عد  و تكون فعال توبت 

صــــــمتت للح ــــــة ثــــــم أكملــــــت : حــــــازم ، أنــــــا عــــــاي   تعــــــرف إنــــــي ممكــــــن أقبــــــل منــــــك أنــــــك ت لمنــــــي 
و أســـــــامحك علـــــــي كـــــــد  ، لكـــــــن عمـــــــر  مـــــــا حاســـــــامحك لـــــــو ظلمـــــــت نفســـــــك و رجعـــــــت تـــــــاني للـــــــي  

 كنت فيه 
 حازم : عارف 

ك بكلتـــــــا يـــــــديها و ر  : و أنـــــــا لســـــــة علـــــــي عهـــــــد  يـــــــا نـــــــدى ، عمـــــــر  مـــــــا حـــــــارجع للـــــــي  ثـــــــم أمســـــــ
 كنت فيه مهما حصل ، مهما حصل يا ندى 

 غمرتها فرحة ال تدر  ما سرتا و احتضنته بشدة و تمست له : بحبك يا حوت 
غمرتـــــــه الســـــــعا ة و  فعتـــــــه لحملهـــــــا و الـــــــدوران بهـــــــا مازحـــــــا : و أنـــــــا بـــــــاموت فيـــــــِك يـــــــا مـــــــي  نـــــــدى ، 

  بحبك
عـــــــال صـــــــوته بهـــــــا و تعـــــــاالت معـــــــه أصـــــــوات ضـــــــحكاتهم لت تـــــــرق أذن فريـــــــدة التـــــــي كانـــــــت تتـــــــابع مـــــــن 
ـــــــــنهم شـــــــــيئا يشـــــــــفي  ـــــــــر  بي ـــــــــي نفســـــــــها أن يتشـــــــــاجرا أو ت ـــــــــت تمن ـــــــــه ، كان ـــــــــ  بدايت شـــــــــرفتها االمـــــــــر من
غليلهــــــــا ، إال أنهــــــــا رأت عكــــــــ  مــــــــا توقعــــــــت لي يــــــــد مــــــــا رأتــــــــه مــــــــن ضــــــــيق صــــــــدرتا ، عــــــــا ت أحــــــــالم 
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عها مـــــــن جديـــــــد و ت فـــــــر بمـــــــا خســـــــرته ســـــــابقا ، عـــــــا ت أقـــــــو  ســـــــنة ، عـــــــا ت لتـــــــؤرق مضـــــــ  27بعـــــــد 
ألــــــــف مــــــــرة عمــــــــا مضــــــــي ، عــــــــا ت و كــــــــأن الحيــــــــاة  ومــــــــا تفــــــــرض وجو تــــــــا و انتصــــــــارتا ، عــــــــا ت و 
ليتهـــــــا مـــــــا عـــــــا ت ، إذ أنهـــــــا اليــــــــوم لـــــــن تح ـــــــي بالمـــــــا  فحســـــــب بــــــــل أســـــــرت معـــــــه قلـــــــب ابنهــــــــا ، 

 عا ت و لكن في صورة .................. ندى 
**** 

و ن ــــــــرت لســــــــاعة يــــــــدتا و زفــــــــرت بشــــــــدة ، لغــــــــداء لتنــــــــاو  اعلــــــــي ســــــــفرة ة عصــــــــرا جلســــــــت فريــــــــد
البيـــــــــت لـــــــــي ن امـــــــــه ، مـــــــــش معقـــــــــو  االســـــــــتعباط    ،  هم: اطلعـــــــــي خبطـــــــــي علـــــــــي قالـــــــــت لمحاســـــــــن 
  ناالهانم مش عاي ين يقعدوا معا نشيله ميت مرة علشان حضرته و مش حنحط االكل و

 تانم ، اصلهم ناموا بعد الف ر محاسن : معلش يا فريدة 

 فريدة : لو ما ن لوش يتغدوا  لوقتي االكل مش حيتحط تاني ، اطلعي اقوللهم كد  
 ر ت محاسن بفراغ صبر : حاضر 

ـــــــــي غـــــــــرفتهم وإشـــــــــعرت بالضـــــــــيق مـــــــــن االت ـــــــــا   حينهـــــــــا وجـــــــــدتهم ، تـــــــــي ال تعـــــــــرف مـــــــــاذا تفعـــــــــل  ل
بم ـــــــر  رؤيـــــــتهم محاســـــــن فعقبـــــــت  قـــــــد الـــــــف حـــــــازم نـــــــدى ب راعـــــــه لين لـــــــوا يفتحـــــــون بـــــــاب غـــــــرفتهم و

 شايطة علي االخر  يدة تانم مستنياكم و: فر 
 تمتم االثنين : ربنا يستر 

قبـــــــل رأســـــــها ثـــــــم ات ـــــــه لفريـــــــدة   ســـــــحب نـــــــدى مـــــــن يـــــــدتا بات ـــــــا  غرفـــــــة الســـــــفرة أوم حــــــازم برأســـــــه و
 : صباح ال ير يا قمر قارال 

 العصر  4: صباح ال ير الساعة قارلة بلوم ن تبعد  عنها أفريدة بضيق وتي تحاو  ر ت 

 معلش يا ماما ، أوعد  تكون اخر مرة : و قالت معت رة منها  ت ندى قتربا

ــــــــ ام بمواعيــــــــد االكــــــــل  اتفضــــــــلوا اقعــــــــدوا و طــــــــب: بحــــــــدة فريــــــــدة  ر ت  ــــــــا ريــــــــت االلت ، مــــــــرة تانيــــــــة ي
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 مفهوم 
 ر وا سويا : مفهوم 

ـــــــي صـــــــمت  ـــــــاو  الطعـــــــام ف ـــــــدأوا بتن ـــــــم يحـــــــاو  ، ب ـــــــدة وأل ـــــــه فري ـــــــي قاطعت ـــــــه حت تـــــــي تن ـــــــر  حـــــــد قطع
 نيفين  تفضل سايبه لعصام و ناو  ال و، مش ورا  شغل المفروض تتابعه  :سارلة  لحازم

 بكرة حاروح حازم :  ان شاء اهلل 

 مروحتش انهار   ليه  فريدة :  و

 معلش انشغلت شوية  : ن ر لندى ثم لها ثم ر  
 ن رج انهار ةايه رأيك و ليغلق الحوار علي فريدة ن ر للوجي و سأ  : 

 لوجي بسعا ة : ب د ر ت 

لــــــــي إذا إ: و ســــــــألت   الوحيــــــــدة التــــــــي كانــــــــت تفهمهــــــــاألنهــــــــا بطريقــــــــة كرتونيــــــــه ن ــــــــرت لــــــــوجي لنــــــــدى 
 ين سن تب أ

 لكن نريد معرفة الطريق  لي المالتي وإ: سن تب فر ت قد فهمت  ندى وضحكت 

 لوجي بضحك : قولي خريطة قولي خريطة 

 ندى بضحك : خريطة خريطة 

 : ايه    بقي ليسأ  باستغراب  همقاطعثم حازم ضحك 

 لوجي :     ورا 

 حازم :  ورا مين 

 ندى :  ورا كرتون اسمه  ورا عمر  ما شوفته 

 حازم : ال انا اخر حاجة شوفتها كانت مازين ر 

 لوجي باستغراب : مين مازين ر    
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 ندى :    بقي جد  ورا 

بــــــــات  مــــــــا الضــــــــيق يأكلهــــــــا ،التــــــــي تابعتهــــــــا فريــــــــدة و تــــــــي تأكــــــــل طعامهــــــــا بينتعــــــــاالت الضــــــــحكات 
ـــــــــت الســـــــــنهور  اســـــــــتحوزت أواضـــــــــحا  ـــــــــوم ن بن ـــــــــة ابنتـــــــــه  علـــــــــي ابنهـــــــــا والي ـــــــــة بعـــــــــدتا ال محال و البقي

 ستأتي 

 ذا سن رج اليوم إ: أمام ندى و قالت شوكتها ت لوجيرفع

 ن شاء اهلل بالتأكيد إ: و ر ت علي شوكتها  ت ندىضرب

  ءاستعدا لنرحل بعد الغداذا إشوكته فوق شواكهم : فعقب حازم و تو يضرب 

ــــــــرة  ــــــــأم ــــــــن تســــــــتطيع تنــــــــاو  لقمــــــــة اخــــــــر  تخــــــــر  تعال ــــــــدتا انهــــــــا ل ــــــــدة عن  ضــــــــحكاتهم لتشــــــــعر فري
ــــــدتا و زفــــــرت بضــــــيق و ــــــر  وضــــــعت الفوطــــــة ال اصــــــة بهــــــا و تــــــي تمســــــح ي ــــــم تــــــي ت ف ــــــت مــــــن ، ث قام

 ربنا يشفي  : تي تتمتم في نفسها  مقعدتا بضيق و

 : شبعت عن اذنكم ثم غا رت الغرفة و تي تقو  

 باستغراب ثم عا وا لتناو  الغداء لي بعضهم البعض إن ر الثالثة ف

 

**** 
 

 يتمتم : يا رب ب  االقيه  تو ممسك بالكارت ال اج به و لي تاتفه وإ

لـــــــــو ســـــــــمحتي  ----------: ســـــــــالم علـــــــــيكم ، ايـــــــــه  اتصـــــــــل مـــــــــدحت بنشـــــــــأت المحـــــــــامي و بـــــــــدأ 
ـــــــــولي  ـــــــــه ، تـــــــــو موجـــــــــو  ، طـــــــــب حضـــــــــرتك ممكـــــــــن تق ـــــــــب المحـــــــــامي    مكتب االســـــــــتاذ نشـــــــــأت ن ي

 مدحت نبيل السنهور  

 خير يا استاذ مدحت ، : سالم عليكم بعد  قيقة اتا  الر  من المحامي 
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 مدحت : حضرتك االو  فاكرني 

 نشأت : ايوة يا استاذ مدحت مش قضية رفعت حسان و أحالم السنهور  

 : ايوة كوي  انك فاكر مدحت 

ـــــــــت مهمـــــــــة و ـــــــــا اصـــــــــال كنـــــــــت نـــــــــاو  اكلمـــــــــك فـــــــــي حاجـــــــــة مـــــــــش عـــــــــارف اذا كان ال ال  نشـــــــــأت : ان
 عارفتها من سكرتيرة شوقي اهلل يرحمه 

 مدحت : خير يا استاذ نشأت 

نشــــــــأت : خيــــــــر ، تــــــــي قــــــــالتلي ان فريــــــــدة تــــــــي اللــــــــي جــــــــت المكتــــــــب لشــــــــوقي وتــــــــي اللــــــــي ا يتلــــــــه 
 حاجــــــــةعشــــــــان تضــــــــمن ان مفــــــــيش  اوراق عنــــــــد  أخــــــــدتها  و أ اســــــــتلمت منــــــــه الوصــــــــية  الفلــــــــوس و

 تثبت حق أحالم 

 فريدة : شعر مدحت بالقلق و ر  

ا تــــــــا نســــــــ ة علــــــــي  ،مــــــــش ممكــــــــن كــــــــان يــــــــديها االصــــــــل  بــــــــ  طبعــــــــا واحــــــــد ز  شــــــــوقي نشــــــــأت : 
ــــــــاني إاســــــــاس  ــــــــه ممكــــــــن يبت تــــــــا ت ــــــــ  جــــــــه موضــــــــوع مرضــــــــ، ن ــــــــا     و هب أو النســــــــ ة    بقــــــــت معاي

  تقدر تقو  أننا معانا االصل
 ال ال  مدحت : طب حازم ابنه يعرف حاجة عن الموضوع    و

 نشأت : الحقيقة مش عارف جاي  يعرف و جاي  ال 

اتكلــــــــم مــــــــع اتــــــــل رفعــــــــت كنــــــــت عــــــــاي    نــــــــا نــــــــاو  بكــــــــرة اروح فــــــــيال الصــــــــاو  وأمــــــــدحت : طــــــــب 
 معا  الوصية تقدر ت ي  تكون موجو  و

 لحقيقة أنا مش فاضي خالص ، ممكن أحاو  أفضي نفسي خال  يومين نشأت : ا

ـــــــدحت :  ـــــــت م يتأكـــــــدوا مـــــــن ســـــــالمة  انـــــــا عـــــــاي تم يشـــــــوفوا الوصـــــــية و، تقـــــــدر ت ـــــــي بنفســـــــك يـــــــا ري
 الموقف القانوني 
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أنـــــــا بـــــــ  و نحـــــــد  نـــــــروح امتـــــــي بـــــــال بط ، بالليـــــــل بكـــــــرة نشـــــــأت : ححـــــــاو  عمومـــــــا حـــــــار  عليـــــــك 
 عنوا عليها نهم يطأوار  جدا عاي   تعرف إنه 

  و حانت ر مكالمتك باليل  نشوفأنا عارف ب  خلينا نروح و مدحت : 
 

**** 

ن ــــــر لنــــــدى و التــــــي بــــــد  عليهــــــا التــــــوتر و تــــــي ،  التــــــي بهــــــا تشــــــام أوقــــــف ســــــيارته  أمــــــام المشــــــفي 
 : لسه مصمم ت ور  برضوتسأ  

ــــــــوة يــــــــا نــــــــدى  ــــــــوجي وأحــــــــازم : اي ــــــــا حاخــــــــد ل ــــــــة  ن ــــــــي العربي ــــــــِت ف ــــــــ   ازور  ، خــــــــاليكي أن ــــــــش ان و م
 عاي   تقلقي 

فـــــــتح بابـــــــه و نـــــــ   ثـــــــم فـــــــتح بـــــــاب لـــــــوجي لتنـــــــ   ، أمســـــــك بيـــــــد لـــــــوجي و التفتـــــــا ليصـــــــعدا فاســـــــتوقفته 
 :  حازم  ندى بالنداء 

ـــــــة لهـــــــا و ر   ـــــــ ة المقابل ـــــــي الناف ـــــــد  عل ـــــــد أســـــــند ي ـــــــت لهـــــــا و ق ـــــــدى التف ـــــــا ن ، قولتلـــــــك : مت ـــــــافيش ي
 مت افيش

 ارجو  متتأخرش عند   بقلق : طب ر ت

 حارجع علي طو  حاضر حازم : 

ـــــــــة تشـــــــــامل ا للمشـــــــــفي و منهـــــــــاات هـــــــــ ـــــــــرة بالغرفـــــــــة عنـــــــــدما  غرف ـــــــــت لـــــــــوجي البـــــــــاب و كانـــــــــت ني  طرق
ابتســــــــمت ،   خــــــــلالبــــــــاب لين ــــــــر تشــــــــام لمــــــــن نيــــــــرة تــــــــي تحمــــــــل باقــــــــة ور  ، فتحــــــــت  خلــــــــت و 

ـــــــوجي و ـــــــه علـــــــي خـــــــد  ل ـــــــي جـــــــوار  ثـــــــم قبلت ـــــــرب لتضـــــــع الـــــــور  ال ـــــــت  تـــــــي تقت ـــــــا :  و قال ســـــــالمتك ي
 اونكل تشام 

 اهلل يسلمك يا لوجي :  ابتسم لها و ر 
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 ات هت لتسلم علي نيرة و التي سألتها : أنِت جاية لوحد  يا لوجي 
 عندتا  خل حازم قارال : مساء ال ير 

 ببرو  ر ت  نيرة : مساء النور 
ــــــــرب لي ــــــــد  واضــــــــحا و حــــــــازم يقت ــــــــوتر االجــــــــواء ب ــــــــر  ، ت ــــــــو  بينمــــــــا أشــــــــاح تشــــــــام وجهــــــــه و لــــــــم ي ق

 لهشام : الف سالمة عليك 
ن ــــــــر تشــــــــام لنيــــــــرة و قــــــــا  : خــــــــد  لــــــــوجي و اطلبــــــــي لحــــــــازم حاجــــــــة ،    ضــــــــيف و جــــــــا  ب اللــــــــة 

 قدر  ي ورنا 
شــــــــــعرت نيــــــــــرة أن تنــــــــــا  شــــــــــيئا بيــــــــــنهم لكنهــــــــــا أرجئــــــــــت فضــــــــــولها و خرجــــــــــت بلــــــــــوجي لل ــــــــــارج و 

ــــــدتا تشــــــام لحــــــازم و ســــــأ  ــــــاب ، ن ــــــر عن ــــــت خلفهــــــا الب ــــــت ا:  أغلق ــــــا حــــــازم ، أن ــــــه ي ــــــه يــــــا جــــــا  لي ي
 تمشي في جنازته تقتل القتيل و أخي ، 

 جا  اسألك سؤا  واحد ب  ، ليه كل الغدر    منك حازم ب دية : 
ـــــــه فكـــــــرت أعمـــــــل كـــــــد  ،  ـــــــا لي ـــــــد  و مســـــــتغرب أن ـــــــي عن ر  تشـــــــام ســـــــاخرا : بقـــــــي تهـــــــد ني بكـــــــل الل

 تو مين اللي بدأ يا حازم مش أنت 
فـــــــي االخـــــــر  و أفـــــــي االو   ، ذيـــــــكأ نـــــــاو مـــــــش  إنـــــــي أنـــــــت عـــــــارف مـــــــن االو ،مـــــــش أنـــــــا ال حـــــــازم : 

 أذيتك مش حتنفعني في حاجة  نت خا  بنتي وأ

 متقدرش تعمل حاجة  قو  أنكتشام بتحد  : 

ـــــــت عـــــــارف كـــــــوي  أ: بحـــــــدة حـــــــازم  ـــــــت اقـــــــدر اعمـــــــل وإن ـــــــا مـــــــش عـــــــاي  اعمـــــــل  ذا كن ـــــــ  ان ال ال ، ب
    ب  احتراما لحاجات كتير و  أولها لوجيال  ، حاجة و   مش خوف منك 

زا ت ســــــــــــ رية تشــــــــــــام و ر  و تــــــــــــو يضــــــــــــحك : و مــــــــــــن امتــــــــــــي الحنيــــــــــــة    ، ال    أنــــــــــــا كــــــــــــد  
 حاصدق فعال أنك توبت 
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 زفر حازم و ر  : أنت عاي  ايه بالضبط 
ـــــــا حـــــــازم ، كتيـــــــر  ـــــــيال ثـــــــم ر  : يـــــــااا  ســـــــؤا  متـــــــأخر او  ، عـــــــاي  حاجـــــــات كتيـــــــر ي صـــــــمت تشـــــــام قل

 اوووو  
ـــــــرة صـــــــوته بالغـــــــل و أكمـــــــل : عـــــــاي  أورث شـــــــر  ـــــــا امـــــــتأت نب ـــــــرة و ناجحـــــــة عـــــــن ابويـــــــا ، ال    ان كة كبي

-------عــــــــاي  ابويــــــــا يــــــــدخلني جامعــــــــة خاصــــــــة بــــــــالفلوس عشــــــــان ابقــــــــي مهنــــــــدس زيــــــــك و عــــــــاي  
----- 

ــــــــت  ــــــــي أن كــــــــا ت أنفاســــــــه تنقطــــــــع و تــــــــو ين ــــــــر لحــــــــازم بغــــــــيظ و يكمــــــــل : و عــــــــاي  مســــــــتو  ز  الل
 عايش فيه و بنت ز  لوجي و ات وز واحدة ز  ندى او حتي ندى نفسها 

أغلــــــــت الــــــــدماء فــــــــي عــــــــروق حــــــــازم ففرضــــــــت عليــــــــه أن يمســــــــك فــــــــي مالبســــــــه و يــــــــر  ببــــــــالغ جملتــــــــه 
 الغيظ : ملكش  عوة بندى 

ــــــا  ــــــر ، أن ــــــاو  ت يبهــــــا الب ــــــك مــــــش ن ــــــم أكمــــــل : ال ــــــاتر أن ــــــد  ث ــــــام زمــــــان وأ نســــــيت زمــــــان وأبعــــــد ي  ي
بقـــــــي يـــــــا يـــــــا ريـــــــت تطلعنـــــــي مـــــــن  ماغـــــــك  ،اعملـــــــك حاجـــــــة بـــــــاللي معايـــــــا  عـــــــاي مـــــــش لحـــــــد  لـــــــوقتي 

 أخي 
بــــــــالش نقلــــــــب لــــــــبعض فــــــــي القــــــــديم  عــــــــيش حيــــــــاتي وأعــــــــيش حياتــــــــك و ســــــــيبني أكمــــــــل : زفــــــــر ثــــــــم 

 كتير او    نا عندى من القديم كتير وأعشان 
ـــــــا حـــــــوت ، ال مـــــــش بالســـــــاتل ، مـــــــش  ر  تشـــــــام بحـــــــدة و قـــــــد عـــــــال صـــــــوته : مـــــــش بالســـــــاتل كـــــــد  ي
بعــــــــد كــــــــل اللــــــــي كنــــــــت بتعملــــــــه زمــــــــان ، جــــــــا   لــــــــوقتي تلعــــــــب  ور الــــــــواعظ و عاي نــــــــا كلنــــــــا ننســــــــي 

ـــــــت  اللـــــــي ـــــــي لـــــــوجي و تنســـــــي اللـــــــي فـــــــات ، و ليـــــــه أن عملتـــــــه ، عـــــــاي  تعـــــــيش حياتـــــــك و تت ـــــــوز و ترب
اللــــــــي  ايمــــــــا تاخــــــــد كــــــــل حاجــــــــة ، زمــــــــان بفلوســــــــك عرفــــــــت تاخــــــــد كــــــــل حاجــــــــة و انهــــــــار ة بتوبتــــــــك 
برضـــــــو عـــــــاي  تاخـــــــد كـــــــل حاجـــــــة ، ال يـــــــا حـــــــازم مـــــــش حاســـــــيبك تتهنـــــــي يـــــــوم واحـــــــد ، مهمـــــــا تـــــــد تني 
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 من قلبها ، فاكر منة يا حازم  أنا كد  كد  ضايع ، من يوم موت منة و
 ر  حازم بحدة : تاني يا تشام 

 تشام بعصبية : ايوة تاني و تالت و عاشر ، مين السبب في موت منة مش أنت 
 ر  حازم بحدة : ال مش أنا 

تشـــــــام بحـــــــدة أكبـــــــر  :  مـــــــش أنـــــــت ، تـــــــو مـــــــين اللـــــــي يـــــــوم مـــــــا قولـــــــت إنـــــــي حات وزتـــــــا عملـــــــي زفـــــــة 
فــــــــي النــــــــا   و كــــــــان عــــــــاي  يلبســــــــني طرحــــــــة عشــــــــان خســــــــرت الرتــــــــان ،  لــــــــوقتي جــــــــا  تقولنــــــــا أنــــــــا 
نســــــــيت زمــــــــان ، انســــــــي براحتــــــــك لكــــــــن مهمــــــــا نســــــــيت حتالقــــــــي  ايمــــــــا اللــــــــي يفكــــــــر  يــــــــا حــــــــوت و 

 زم فاتم التمن حتدفعه حتدفعه ، مش بم اجك يا حا

أنــــــت كــــــد  اختــــــرت ، بــــــ  مــــــن اللح ــــــة    مــــــش عــــــاي   تنســــــي  حــــــازم بضــــــيق : ماشــــــي يــــــا تشــــــام 
 البا   اظلم إن 

ـــــــة صـــــــافعا البـــــــاب ـــــــن الغرف ـــــــدتا ليتمـــــــتم تشـــــــام  قالهـــــــا ثـــــــم خـــــــرج م ـــــــم  صـــــــح: بع ـــــــا   اظل ـــــــ   الب ، ب
 زمان و أن االوان تدفع التمن  لوقتنت اللي ابتديت أ

**** 
لــــــم يســــــتطع أن ينــــــام ليلتــــــه و مــــــا إن عــــــال نـــــــور الصــــــباح حتــــــي توجــــــه إلــــــي الشــــــركة ، بــــــنف  اللح ـــــــة  
كانـــــــــت أميمـــــــــة تتحـــــــــدث إلـــــــــي أشـــــــــرف و الـــــــــ   كـــــــــان يســـــــــأ  : عملتـــــــــي ايـــــــــه فـــــــــي ال ـــــــــرف اللـــــــــي 

 قولتلك توصليه لحازم 
 أميمة : لحد   لوقتي مستر حازم م اش الشركة 

 زفر أشرف و عقب :    طو  او  كل    شهر عسل 
 م سأ  :  و نيفين اخبارتا ايه ث

أميمـــــــة : امبـــــــارح م ـــــــتش و اعتـــــــ رت انهـــــــار ة كمـــــــان بتقـــــــو  تعبانـــــــة و مســـــــتر عصـــــــام امبـــــــارح طـــــــو  
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 اليوم كان شايط من ساعة ما سأ  عليها و لقها م تش و لحد  لوقتي لسة م اش 
 يا أميمة  صباح ال ير  :  تاتفا  تو يتوجه الي مكتبه و طعها صوت لم تكن تتوقعهاق 

نـــــــــا أمســـــــــتر حـــــــــازم ،  ----------: مســـــــــتر  ت و أغلقـــــــــت تاتفهـــــــــا مســـــــــرعة ثـــــــــم ر ت تلعثمـــــــــ
 افتكرت حضرتك مش جا  

 حازم : لو في حاجة تاتيهالي علي مكتبي 

ــــــــه وإ خــــــــل  ــــــــي مكتب ــــــــوم تــــــــو  ل ــــــــه الي ــــــــد او  شــــــــئ فكــــــــر في ــــــــي ال ــــــــرف ال ــــــــاج إن ين ــــــــر أبالتأكي ل
ت أميمـــــــة تـــــــدخل حاملـــــــة أغلـــــــب االوراق ثـــــــم هـــــــا و قبـــــــل فتحهـــــــا كانـــــــليإبهشـــــــام  اخـــــــل خ نتـــــــه توجـــــــه 

 وضعتها علي مكتبه ، بدأ ين ر فيها ثم سأ  : مش شايف يعني ال عصام و ال نيفين 
 أميمة : نيفين م تش ال امبارح و ال انهار ة و مستر عصام اكيد زمانه جا  

 أنهـــــــي الن ــــــــر لـــــــالوراق ثــــــــم أغلــــــــق مـــــــا احتــــــــوا  الملـــــــف و عقــــــــب : أو  مــــــــا عصـــــــام ي ــــــــي ، تقوليلــــــــه
 ي يلي علي طو  

 ر ت و تي تنصرف : حاضر 
 ----------------لي محتويتها حتي إفتحها ، ن ر  ال  نة ال اصة به و جل  أمام

 ----------: مــــــــش ممكــــــــن  شــــــــعر بالصــــــــدمة و تــــــــو يقلــــــــب فــــــــي محتوياتهــــــــا ثــــــــم بــــــــدأ يهتــــــــف
 ال رف اتسرق -------------معقو  ن مش ممك

 
 

******** 
**** 
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ــــــــب بــــــــين قنواتــــــــه بتملمــــــــل ،  ــــــــة للتلفــــــــاز  تتقل ــــــــ  علــــــــي االريكــــــــة المقابل ــــــــت شــــــــار ة و تــــــــي ت ل كان
 أحضر الغدا:  أتت شريفة لها و سألت 

 لسة بدر  : ال يا ماما للساعة و عقب نيفين ن رت 

 تو أنِت فطرتي عشان تقولي بدر  و ال متأخر  شريفة : 
 زفرت و ر ت : حاكل كمان شوية 

كــــــــل    عشــــــــان عمــــــــك   ،طــــــــب حتفضــــــــلي كــــــــد  لحــــــــد امتــــــــي ا و ســــــــألت : جلســــــــت شــــــــريفة ب وارتــــــــ
 رفض عصام 

 نيفين : الموضوع ملوش  عوة بعصام 
 شريفة : طب مش عاي ة تروحي الشركة ليه 

 خايفة حازم ي عل  سيب الشغل  وأني عاي ة إكل الموضوع نيفين : أبدا ،  

 ، تو عصام بيضايقك في حاجة ليه عاي ة تسيبي الشغل  شريفة : و

نش فيهــــــــا و عــــــــاي ة  حاجــــــــة ميكــــــــال يــــــــا مامــــــــا ، قولتلــــــــك عصــــــــام ملــــــــوش  عــــــــوة ، أنــــــــا اللــــــــي نيفــــــــين : 
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 ن    حيكون االحسن إحاسة ، اختالط من االساس  ز  ندى كد  

 أنِت متأكدة شريفة : 
 نيفين : ايوة يا ماما 

 و ربنا يوفقك  هامصلحتك أنِت ا ر  بِ شريفة بفراغ صبر : خالج يا بنتي 
 

**** 
 

ــــــــين تاتفهــــــــا فن ــــــــرت الســــــــم المتصــــــــل   نــــــــدى   ، ابتســــــــمت و ر ت بســــــــعا ة : يــــــــا  عــــــــال صــــــــوت رن
 ازيك يا عروسة ،  أتال يا أتال 

 ندى بابتسامة : الحمد هلل وحشتني او  يا حاجة 

 : يا بكاشة أنِت خالج مبقتيش عاي ة تعرفي حد  أماني

 و بقينا مشغولين اهلل ب  أنِت عارفة بقي خالج ات وزنا  ندى : ال و
 أماني : ربنا يسعد  يا بنتي 

 المهم حلقتي وصلت لفين ندى : يا رب يا حاجة  عواتك ،   

 راجعة حامية ع الم اكرة :  أماني
 ندى : و اهلل الدار وحشتني او  ، ته وصلتوا لفين 

 عند  امتحان في التوبة أماني : 

ــــــت الكلمــــــ  ــــــي اذنيهــــــا رن ــــــاني مازحــــــةة ف ــــــش  و فرضــــــت عليهــــــا الشــــــرو  فقاطعتهــــــا أم ــــــه يــــــا نــــــدى م : اي
 و ال ايه يا عروسة قدتا 

 في القران كله  ال ازا  يا حاجة نمتحن في التوبة و ته ،  :لتر  ندى عا ت 
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 مستنينك يا ندى  : ماشي يا ستي ذكر  كوي  و أماني
 ندى : إن شاء اهلل يا حاجة مع السالمة 

ــــــــدى الهــــــــاتف وغلقــــــــت أ ــــــــة قــــــــد عــــــــال االســــــــتغراب محياتــــــــا و تــــــــي تتمــــــــتم  ن ــــــــي التوب ،  : امتحــــــــان ف
 سبحان اهلل يعني من القران كله يوم ما أرجع أرجع ع التوبة 

 
**** 

ــــــ   رفعــــــت الصــــــاو   ــــــي من ــــــه بالغــــــد إل ــــــه ســــــيتوجه مع ــــــر  أن ــــــن نشــــــأت ي ب ــــــل اتصــــــا  م ــــــي نبي مســــــاءا أت
هــــــا بالغــــــد ، كــــــان ظنهــــــا أنهــــــا زيــــــارة مــــــن أجــــــل فمــــــا  كــــــان منــــــه إال االتصــــــا  بنــــــدى لي برتــــــا بم يئــــــه ل

المباركـــــة ال مـــــن أجـــــل إنهـــــاء مـــــا ظنـــــه نبيـــــل وضـــــع ي ـــــب إنهارـــــه ، حـــــازم عنـــــد عو تـــــه لـــــم يكـــــن علــــــي 
ــــــه أتــــــم ظــــــرف كــــــان  ــــــك بعــــــدما ضــــــاع من ــــــدة ذل ــــــرام خاصــــــة بعــــــدما قررطــــــر  أميمــــــة ، لكــــــن مــــــا فار مــــــا ي

ركتـــــــه أميمـــــــة علـــــــي ي ــــــن أنـــــــه قـــــــا ر علـــــــي حمايـــــــة نفســـــــه بـــــــه ، و مـــــــن شـــــــدة ضـــــــيقه لـــــــم يلتفـــــــت لـــــــَم ت
 مكتبه قبل رحيلها ، طرقت ندى باب مكتبه لتسأ  : تحب اعملك حاجة 

 زفر وضعا القلم من يد  و ن را لها : ال ، شكرا 
ــــــــش  ــــــــم ن ــــــــرت لمالمحــــــــه متســــــــألة : فــــــــي حاجــــــــة ، شــــــــكلك متضــــــــايق و م ــــــــه خطــــــــوات ث تقــــــــدمت من

 عاي  تتكلم من ساعة ما خرجت من عند تشام امبارح 
 تشغليش  ماغك ، إن شاء اهلل مفيش حاجة تنهد بضيق و ر  : م

 ندى : مش باين يا حازم 
ابتســـــــم رغمــــــــا عنــــــــه ثــــــــم أكمــــــــل : شــــــــوية مشــــــــاكل فــــــــي الشــــــــغل ، انهــــــــار ة اكتشــــــــفت إن فــــــــي ظــــــــرف 

 مهم كنت شايله في خ نة مكتبي و اتسرق 
 صدمت و ر ت : طب و مبلغتش البولي  ليه 
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 حازم : و أبلغ ليه و أنا عارف اللي سرقه و عارف إنه خالج عمل اللي كان عاي   
 سألت ندى باستغراب : تشام برضو 

ر  حــــــــازم ببــــــــالغ ضــــــــيقه : لالســــــــف محــــــــدش لــــــــه مصــــــــلحة مــــــــن ســــــــرقته غيــــــــر  و مفــــــــيش غيــــــــر أميمــــــــة 
 اللي سرقتهوله 

 تتفت ندى مصدومة : أميمة ، طب و حتعمل ايه 
 ف أنا حاولت معها بكل الطرق قالت أنها متعرفش حاجة ر  حازم بضيق : مش عار 

 ندى : طب مش جاي  مش تي 
حــــــــازم : ال أنــــــــا واثــــــــق إن مفــــــــيش غيرتــــــــا ، كــــــــد  كــــــــد  بقالهــــــــا مــــــــدة تصــــــــرفتها مــــــــش ع بــــــــاني و أنــــــــا 

 شاكك فيها من االو  ، عشان كد  طر تها 
 ندى : طب تون علي نفسك ، لعله خير 

ــــــي ن ــــــت ت ل ــــــا ري ــــــين تي ــــــي الشــــــغل لحــــــد مــــــا أشــــــوف حــــــد يمســــــك صــــــمت للح ــــــة ثــــــم عقــــــب : ي يف
 المكتب ، أنا عارف أنها عاي ة تمشي و مش عاي  اضغط عليها ، حاولي تقنعيها 

 ندى : حاضر يا حازم ححاو  
**** 

ظهـــــــر اليـــــــوم التـــــــالي كانـــــــت نـــــــدى بغرفتهـــــــا ممســـــــكة مصـــــــحفها لمراجعـــــــة ســـــــورة التوبـــــــة حينمـــــــا طرقـــــــت 
ــــــــــت ســــــــــترافقه ــــــــــاب غرفتهــــــــــا لتســــــــــألها إن كان ــــــــــوجي ب ــــــــــدى : ل ــــــــــا   فســــــــــألت ن ــــــــــتمم للن رايحــــــــــين  أن

  لوقتي 

 ، ته حتي ي معانا  ا ا محاسن   نة فريدة و نا وأحنتغد  تنا   لوجي : ايوة رايحين و

 ندى : أنتم حترجعوا الساعة كام 

  9لوجي : الساعة 
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، و كمــــــــان أنــــــــا عمــــــــي قــــــــالي انــــــــه جــــــــا  ي ورنــــــــي انهــــــــار    كــــــــد  مــــــــش حينفــــــــع يــــــــا لــــــــوجي ،نــــــــدى :  
 عندى م كرة و بابا لما يرجع حيتغد  لوحد  ، روحوا أنتم و نتقابل ع العشا 

 قبلتها لوجي فعقبت ندى : اتدربي كوي  يا لولو 
 ابتسمت لوجي و ر ت  : حاضر 

 

**** 
 
 

إلــــــــي تــــــــ   اللح ــــــــة رغــــــــم وجــــــــو تم تحــــــــت ســــــــقف واحــــــــد إال أن نيفــــــــين تحــــــــاو  أن تتفــــــــا   رؤيتــــــــه 
يـــــــدر  ذلـــــــك لـــــــ ا يـــــــأثر المكـــــــوث بغرفـــــــة مكتبـــــــه متفـــــــديا الكـــــــالم معهـــــــا ،  و بشـــــــدة ، عصـــــــام نفســـــــه

ــــــه مــــــا عــــــا  يحتمــــــل ، قــــــرر ال حســــــم مهمــــــا مــــــرت ســــــاعتان علــــــي الوضــــــع تكــــــ ا حتــــــي شــــــعر عصــــــام إن
: انســـــــة نيفـــــــين ،  قيقـــــــة تاتفـــــــا  ضـــــــغط علـــــــي الـــــــ ر المقابـــــــل لمكتبـــــــه اســـــــت مع قوتـــــــه ون فثمالـــــــ هكلفـــــــ

 من فضلك لو سمحتي 

 ضر نيفين بتوتر شديد : حار ت 

، تـــــــي تطـــــــرق  تنفســـــــت و، اقتربـــــــت مـــــــن البـــــــاب ، خـــــــ  انفاســـــــها أمكتبهـــــــا شـــــــرعت فـــــــي  أمـــــــاموقفـــــــت 
 : ا خل   هصوت ااتات لح ة و

ـــــــت البـــــــاب خلفهـــــــا  ـــــــت و تـــــــي مـــــــن اغلق ـــــــ   مقـــــــررة أال تقـــــــدمت خطـــــــوات بعـــــــدما  خل ظلـــــــت ، ت ل
قـــــــام مـــــــن مكانـــــــه ليقـــــــف تـــــــو االخـــــــر فـــــــي مواجهتهـــــــا يفصـــــــل بيـــــــنهم  منـــــــه أن يـــــــتكلم ،صـــــــامتة منت ـــــــرة 

   أيســــــــأ  : قبــــــــل  ن يقطــــــــع تــــــــو الصــــــــمت وأقــــــــرر و قــــــــد أســــــــتند عليــــــــه بكلتــــــــا يديــــــــه ، المكتــــــــب 
 كالم بينا ممكن أسألك سؤا  
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 ر ت بهدوء : اسأ  
 أنِت ازا  شايفني  لوقتي  عصام بقلق : 

ن تســــــــأ  تــــــــي : أقــــــــررت فســــــــؤاله  لــــــــم ت ــــــــد عنــــــــدتا اجابــــــــة علــــــــي، رفعــــــــت عيناتــــــــا لتن ــــــــر بات هــــــــه 
ـــــــــــولي المفـــــــــــروض  ـــــــــــا مســـــــــــتر عصـــــــــــام أق ـــــــــــ  ، و ز  مـــــــــــا حـــــــــــاتقولي حاشـــــــــــوفك ، شـــــــــــوفك ازا  ي ب

 ساعتها احب اعرف لو الوضع كان معكوس كنت بعدتا حتفضل شايفني نيفين برضو 

مســـــــحت الماضـــــــي مـــــــن حيـــــــاتي  نـــــــا تبـــــــت وأعارفـــــــة ، بتـــــــوتر : عارفـــــــة الفيـــــــديو    مـــــــن كـــــــام ســـــــنه  ر  
ــــــ، مــــــن امتــــــي  ــــــه عارف ــــــت اي ــــــي  افعتنــــــي للوضــــــع    كان ــــــ، ة ال ــــــروف الل ــــــي وعي ــــــا مكنــــــتش ف انــــــا  ،  يان

 ، صدقني يا نيفين أنا مكونتش في وعييكنت سكران 

 ع ر اقبح من ذنب ب د ، :  ر ت ساخرة 

الفيــــــديو قــــــديم  ثــــــم تابعــــــت : عــــــارف ليــــــه يــــــا مســــــتر عصــــــام عشــــــان صــــــدرتا  ا أمــــــامهــــــيعقــــــدت ذراع
يومهــــــــا  ح تــــــــك إن  ايــــــــام مــــــــا نيــــــــرة كانــــــــت مــــــــرات حــــــــازم يعنــــــــي كنــــــــت بت ــــــــون صــــــــاحبك و ،  فعــــــــال

ـــــــت ســـــــكران  ـــــــي شـــــــربك خمـــــــرة  و، طـــــــب كن ـــــــا يـــــــديلك ،  ايـــــــه الل ـــــــت ســـــــكران    عمـــــــر  م كونـــــــك كن
 تصور نفسك كمان  مرات صاحبك ال و،  كون في الوضع    و مع مين الحق انك ت

ـــــــت عيناتـــــــا و تـــــــي تكمـــــــل : مـــــــش مكتفـــــــي بـــــــ ـــــــي ك نب ال مع ـــــــت فيـــــــه وضـــــــع الل ـــــــب ال مـــــــرة  و ن ذن
ال كـــــــــــأن ربنـــــــــــا ســـــــــــبحانه  و، ايـــــــــــه ال بـــــــــــروت     ، كمـــــــــــان م ـــــــــــاترة بالـــــــــــ نب   ال واللـــــــــــي شـــــــــــربتها 

معـــــــ ور جـــــــا  تقـــــــولي أنـــــــا كنـــــــت ســـــــمعك وفـــــــي االخـــــــر  وتعـــــــالي مـــــــن فـــــــوق ســـــــبع ســـــــموات شـــــــايفك و
كلهـــــا حاجـــــات بســـــيطة متســـــتحقش منـــــك ،    ( never mind )، و أنـــــا المفـــــروض اقولـــــك ايـــــه 

 نك تعت ر أحتي 

نـــــــك حتأســـــــي عليـــــــا  أنـــــــا مكنـــــــتش فـــــــاكر أ:  ثـــــــم ر   حـــــــاو  التماســـــــكإال أنـــــــه بـــــــدأت عينـــــــا  تـــــــدمع  
 مفكرتش ارجع للحرام تاني  تبت من يومها و ينإنك ممكن تصدقي أكنت فاكر ،  كد  
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ـــــــش أ: قاســـــــية ،  ت تـــــــي و ر ت بكـــــــ ـــــــوقتي م ـــــــا لحـــــــد  ل ـــــــتكلم عـــــــن القســـــــوة ، ان ـــــــت اخـــــــر واحـــــــد ت ن
ـــــــا رة اعـــــــرف انـــــــت ازا  الســـــــنين    ك ـــــــع وشـــــــك فـــــــي وش حـــــــازم وق ـــــــا  و لهـــــــا قـــــــا ر ترف ـــــــل مع  تتعام

ـــــــه و ـــــــدخل بيت ـــــــب ت ـــــــك قل ـــــــه ازا  جال ـــــــك خونت ـــــــه و ال كأن ـــــــك قلب ـــــــه و يفتحل ـــــــه  حيات ـــــــي مال ـــــــك عل يأتمن
 بعدتا بتكلمني انا علي القسوة  بعد كل    الطعنة تي ي منك انت و و

عمـــــــر  مـــــــا  : انـــــــا، ن ـــــــر لهـــــــا مترجيـــــــا ثـــــــم ر  التـــــــ ا  عينـــــــه تبكـــــــي  و مقاعـــــــدال  حـــــــدأجلـــــــ  علـــــــي  
صــــــــدقني طــــــــو  ، طــــــــو  عمــــــــر  كنــــــــت صــــــــاحب وفــــــــي ، أنــــــــا فكــــــــرت اعمــــــــل فــــــــي صــــــــاحبي حاجــــــــة 

 عمر  كنت وفي لحازم 

 ال م نتوش  تي تبكي : يعني خنته و ور ت 

 ال ي ا  علي بكاره : يا نيفين ب  اسمعني  و ر 

 ال م نتوش  قو  لت رج من فمها ت ل له : خنته وألكن  و جملتها اعدت

 خنته  ------خنته  ------تو يقو  باكيا : خنته  بيد  و ليضرب عصام وجهه

بكاتـــــــا فلـــــــم ت ـــــــد بعـــــــدتا كـــــــالم أكـــــــان بكـــــــاءا مريـــــــرا ،  هـــــــا بهـــــــ ا الضـــــــعف باكيـــــــا أمامالو  مـــــــرة تـــــــرا  
 ، فقــــــــررت أن تنصــــــــرف و لكــــــــن قبلهــــــــا التفتــــــــت لتقــــــــو   لــــــــم يعــــــــد تنــــــــا  ح ــــــــ  او اعــــــــ ار تقولــــــــه ول

صــــــــام بــــــــ  الزم كمــــــــان تطلــــــــب مــــــــن حــــــــازم نــــــــدمان ربنــــــــا حيقبــــــــل توبتــــــــك يــــــــا ع : لــــــــو فعــــــــال تبــــــــت و
ن اللـــــــي جـــــــا  مـــــــن إباتمنالـــــــك  ، مـــــــع انـــــــي مـــــــش عارفـــــــة ازا  ممكـــــــن تطلـــــــب منـــــــه كـــــــد ، يســـــــامحك 

 يثبتك  ربنا يعينك و حياتك يبقي علي نضافة فعال و

ارجـــــــــوكي يـــــــــا نيفـــــــــين ، نـــــــــا محتاجلـــــــــك جـــــــــانبي أ: نيفـــــــــين مســـــــــتوقفا اياتـــــــــا قبـــــــــل أن ت ـــــــــرج قاطعهـــــــــا 
ـــــــي  ـــــــي عن ـــــــإاوعـــــــد  ، حاســـــــعد   ينـــــــإد  اوعـــــــ، ارجـــــــوكي بـــــــالش تت ل ـــــــا معـــــــاكي وأ ين -----رضـــــــي ربن

------------------ 

ــــــــين  موعهــــــــا  ــــــــن ب ــــــــه نيفــــــــين مبتســــــــمة م ــــــــا حامشــــــــي انهــــــــار ة   :قاطعت اشــــــــوف وشــــــــك ب يــــــــر ، ان
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 واوعد  اني  ايما حا عيلك 

 --------------------------:  عصام
 تابعها و تي ت رج بهدوء ثم قا  عندتا : نيفين ، ثانية واحدة من فضلك 

 

**** 
 

ــــــــور ،  ــــــــت إليــــــــه االم ــــــــي الرابعــــــــة عصــــــــرا ،  اليــــــــ ا  يفكــــــــر بمــــــــا أل ــــــــه لتشــــــــير إل ــــــــت الســــــــاعة بمكتب  ق
تهديـــــــــدات تشـــــــــام تـــــــــرن بإذنـــــــــه و ال يســـــــــتطيع أن يثنيهـــــــــا ، التفـــــــــت قبـــــــــل انصـــــــــرافه نـــــــــاظرا ل ـــــــــرف 
ـــــــه  ـــــــد أميمـــــــة تركت ـــــــه ) خـــــــاج بحـــــــازم الصـــــــاو  ( بالتأكي ـــــــب علي ـــــــل ، كت ـــــــه مـــــــن قب ـــــــف ل ـــــــم يلت صـــــــغير ل

 ال   يحويه ، بالتأكيد سيعرف بعدما قام بفتحه  باالم  و لكن لَم فعلت و ما
 

**** 
ـــــــاب  ـــــــدى ،  ق جـــــــرس الب ـــــــة االخـــــــر  لتفـــــــتح ، لت ـــــــد ن ـــــــ هـــــــا عمهـــــــا وأمامتوجهـــــــت ســـــــنيه ال ا م ه ابن

ـــــــدأ عمهـــــــا بمصـــــــافحتها  ، عـــــــال االســـــــتغراب  رجـــــــل اخـــــــر و ـــــــة بينمـــــــا ب : مالمحهـــــــا و تـــــــي تن ـــــــر للثالث
 ازيك يا ندى 

 : اتال يا عمي ازيك  ر ت و ال ت ا  علي استغرابها 

 مدحت لندى : ازيك يا ندى 

 ندى باستغراب : ازيك يا مدحت 

 مين االستاذ : لتسأ  عما رافقه ندى لعمها ثم أشارت 

 مدحت :    االستاذ نشأت ن يب ، محامي من المنصورة 
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  ندى : اتال ، احنا كنا حنتغد  ممكن تتفضلوا الغدا جات

 جينا يا ندى ، انا ب  عاي   في حاجة يا بنتي  نبيل : احنا اتغدينا و

 ندى : خير يا عمي 

 نبيل : عاي   تسمعني كوي  في اللي جا  اقولهولك يا ندى 

 ندى : اتفضل يا عمي 

 

**** 
 

ــــــــة ي  ــــــــوم بتللمــــــــرة الثالث ــــــــي يشــــــــغق ــــــــديو ليســــــــأ  نفســــــــه تــــــــل حقيق ــــــــد أل الفي ــــــــر  ال يري ن ي لــــــــم أم مفب
، قـــــــام مـــــــن  منـــــــه ال يانـــــــة حتـــــــي لـــــــو توقعهـــــــا مـــــــن نيـــــــرة صـــــــديقه فهـــــــو يعـــــــرف عصـــــــام جيـــــــدا ال يتوقـــــــع

ــــــــب عصــــــــام  ــــــــه مت هــــــــا لمكت ــــــــه ، خــــــــرج مســــــــرعا مــــــــن مكتب ــــــــه مقــــــــررا أن يحســــــــم االمــــــــر بمواجهت مكان
 لي د نيفين علي مكتبها تبدو باكية و قد علقت قبل فتحه للباب : مشي 

 ن ر لها حازم و سأ  : مين اللي مشي 
 أجابت محاولة الت اتر بالهدوء : قا  إنه تعبان و مشي 

 ر  بحازم ببالغ غي ه : من امتي 
 نيفين  : من حوالي ساعة 

، ثـــــــــم خـــــــــرج مســـــــــرعا  ون حتـــــــــي أن يلتـــــــــف أ ر  حـــــــــازم وجهتـــــــــه فعـــــــــا  لمكتبـــــــــه ي مـــــــــع أغراضـــــــــه 
و تــــــي قــــــد بــــــد  صــــــوتها باكيــــــا  و قطعــــــه  اتصــــــا  نــــــدىلنيفــــــين و مــــــا إن وصــــــل أمــــــام ســــــيارته حتــــــي 

 نت فين يا حازم أ: سأ  ت

 حازم بتوتر : ايوة يا ندى ما  صوتك ر  



 

 
 

364 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 ارجو  يا حازم  ، ندى : ابدا ب  يا ريت تي ي  لوقتي

 حازم : في حاجة يا ندى 

 ، أرجو   لوقتي حاال تكون تناندى : ال ب  تعالي 
 شعر ببالغ القلق فسأ  : حد عملك حاجة ، حاجة حصلت 

 و ب  ندى : أرجو  يا حازم تعالي 

 فعقــــــب  اغلقــــــت الهــــــاتف وتــــــي التــــــ ا  تبكــــــي ، ن ــــــر لهــــــا مــــــدحت وقــــــد بــــــد  مشــــــفقا علــــــي حالهــــــا
 : احنا اسفين يا ندى 

 كوي  او  انكم اسفين ،  : ب د و ر ت ش را  ن رت لهم

ــــــــي عمهــــــــا بلــــــــوم وإن ــــــــرت ثــــــــم  ــــــــاب عيناتــــــــا  امعــــــــة  ل ــــــــت بعت ــــــــك و : و قال ــــــــا لي تــــــــي    وصــــــــية باب
 لعمتو أحالم ، ليه يا عمي جايين انهار ة تتكلموا ، تقدر تقولي ايه المتوقع  لوقتي 

: عمتـــــــك تـــــــي الســـــــبب لـــــــو كانـــــــت قـــــــالتلي مكـــــــنش كـــــــل     ببـــــــالغ ال  ـــــــل و تـــــــو يـــــــر   نبيـــــــلشـــــــعر 
 انا اتفاجت يوم كتب كتابك بانه ابنه ، حصل 

 ي ايه  لوقتي ، حتقولوا لحازم علناويين  أنتم وطب : ثم ر ت باكية  تجلس

ـــــــك إمـــــــدحت :    علـــــــي اســـــــاس  ـــــــدة    راحـــــــت لعمت ـــــــدى اللـــــــي اســـــــمها فري ـــــــا ن ـــــــه مـــــــش عـــــــارف ، ي ن
اتـــــــــــم حاجــــــــــــة عنـــــــــــدتم يحتف ــــــــــــوا ،  و  قالتلهـــــــــــا لـــــــــــو الموضــــــــــــوع اتعـــــــــــرف حتشــــــــــــو  ســـــــــــمعتها  و

 ب   بالفلوس و
 ندى : ما تو معني تهديدتا إن أكيد حازم مش عارف 

 : تو    كل اللي يهمك ن ر لها ببالغ ضيقه و عقب 

لح ــــــــات كانــــــــت فريــــــــدة قــــــــد قــــــــررت ، لــــــــم تعــــــــرف حينهــــــــا مــــــــا الــــــــ   ســــــــيحدث  لــــــــم تــــــــر  نــــــــدى و
، قـــــــــد تركـــــــــت لـــــــــوجي لتكمـــــــــل تمرينهـــــــــا مـــــــــع  محاســـــــــن بعـــــــــدما شـــــــــعرت بصـــــــــداع  العـــــــــو ة منفـــــــــر ة و
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تـــــــي ال تفهـــــــم  اقتربـــــــت و، الصـــــــالون غرفـــــــة صـــــــوات مـــــــن يتحـــــــدثون فـــــــي أالفـــــــيال علـــــــي وقـــــــع  ت خلـــــــ
 لتسمع 

: انـــــــا حـــــــابقي معـــــــاكم الن الوصـــــــية    تـــــــي اللـــــــي حتثبـــــــت حقكـــــــم فـــــــي عنـــــــدتا و تـــــــو يقـــــــو  نشـــــــأت 
 الفلوس 

 مدحت : مش    لو اعترفوا بيها 

 ندى : كفاية كفاية 

 : مين  و  يا ندى  ، ن رت لندى ثم سألت الباب ليقف ال ميع فريدة فتحت 

ل فـــــــي نفســـــــه و تـــــــو ن ـــــــرت لنبيـــــــل و ن ـــــــر لهـــــــا ، تعارفـــــــا مـــــــن أو  وتلـــــــة ، تـــــــي   كهـــــــ ا قـــــــا  نبيـــــــ
ـــــــت  ـــــــدتا و رفعـــــــت حاجبهـــــــا و قال ـــــــه مـــــــا مضـــــــي ، ابتســـــــمت ســـــــاخرة عن ـــــــ كر مـــــــع ن رات ين ـــــــر لهـــــــا ليت
لنـــــــدى : برافـــــــو يـــــــا نـــــــدى ، بـــــــدأتي بـــــــدر  او  ، كـــــــان الزم أفهـــــــم مـــــــن أو  يـــــــوم  خلتـــــــي فيـــــــه الفـــــــيال 

 أنت ناوية علي ايه 
 ر  السنهو ستاذ نبيل باال أتال  : و قبل أ  ر  من ندى ن رت لنبيل و عقبت 

 كوي  انك لسه فاكراني ،  يا فريدة  اتال نبيل : 

نــــــــا كنــــــــت متوقعــــــــة الرباطيــــــــة أ:  و أكملــــــــت تن ــــــــر لنــــــــدى عــــــــا ت هــــــــا أمامهــــــــا ويعقــــــــدت فريــــــــدة ذراع
بـــــــــ  احـــــــــب اقولـــــــــك ،  اخلـــــــــة حاميـــــــــة او  علـــــــــي فلـــــــــوس عمتـــــــــك  ،   بـــــــــ  مـــــــــش بالســـــــــرعة    

عيلتـــــــك ملـــــــيم مـــــــن الفلـــــــوس  ن عمـــــــر  مـــــــا حتطـــــــولي أنـــــــِت وإاقولـــــــك كمـــــــان  ن نأبـــــــك علـــــــي شـــــــونة وإ
    

فـــــــــاكرة اننـــــــــا  نـــــــــتِ ، أمـــــــــدحت بتحـــــــــد  : ال    أنـــــــــِت فعـــــــــال عـــــــــاي ة اللـــــــــي يوقفـــــــــك عنـــــــــد حـــــــــد  ر  
ـــــــــي حيرجـــــــــع يعنـــــــــي حيرجـــــــــع ، حن ـــــــــاف منـــــــــك  ـــــــــا او  واحـــــــــد حأ و، حـــــــــق عمت بنـــــــــت  قفلـــــــــك ويو ن

ذا أنـــــــتم قـــــــابلين تعيشـــــــوا فـــــــي ، إعمـــــــي مـــــــش حتقعـــــــد علـــــــي ذمـــــــة ابنـــــــك  قيقـــــــة واحـــــــدة بعـــــــد انهـــــــار ة 
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 ا مش حنقبل    لندى الحرام احن

 ب د واهلل ، نت بقي اللي حتوقفني عند حد  و أ فريدة ساخرة : برافو برافو يا شاطر 
 ربي ت تفعال عرفقارلة بس رية : نبيل ثم ن رت ل

ثـــــــــــم عـــــــــــا ت تن ـــــــــــر لمـــــــــــدحت و ر ت : و    ال طـــــــــــة بقـــــــــــي ، نـــــــــــدى تت ـــــــــــوز حـــــــــــازم و تاخـــــــــــدوا 
   أخــــــــالق عيلــــــــة الســــــــنهور  و فعــــــــال    الفلــــــــوس و بعــــــــدتا تطلــــــــق و تت وزتــــــــا أنــــــــت ، فعــــــــال تــــــــي 

 مش جديد عليكم  

انـــــــا ، انـــــــا معــــــرفش حاجـــــــة عــــــن الموضـــــــوع     ا تاتفـــــــة :لتـــــــدافع عــــــن نفســـــــهبحــــــدة قاطعتهــــــا نـــــــدى 
 ال كنت اعرف اصال  لسه عارفة الموضوع  لوقتي انا عمر  ال فكرت انتقم و

د تــــــــاني ، انــــــــا : الكــــــــالم    يـــــــا شــــــــاطرة تروحــــــــي تضــــــــحكي بـــــــه علــــــــي حــــــــببــــــــالغ غي هــــــــا فريـــــــدة ر ت 
ـــــــه فيكـــــــي  كـــــــل    علشـــــــان عنيـــــــك علـــــــي فلوســـــــه ،متأكـــــــدة انـــــــك فضـــــــلتي ورا حـــــــازم لحـــــــد مـــــــا وقعتي

 ب   فلوسه و

 كدب و اهلل الع يم كدب ندى :  

 : في ايه سارال طعهم حازم من خلفهم اليق

ن ـــــــرت نـــــــدى لحـــــــازم وتـــــــي ال تعـــــــرف مـــــــا الـــــــ   ســـــــيحدث ، ومـــــــاذا ســـــــيكون ر  فعلـــــــه بينمـــــــا ن ـــــــر 
:  ، ات ــــــــه نحــــــــو  و قــــــــرر مصــــــــافحته  ال يعــــــــرف مــــــــن تــــــــؤالء باســــــــتثناء نبيــــــــلحــــــــازم لل ميــــــــع وتــــــــو 

 ازيك يا عمي 

 نبيل بضيق : ازيك يا ابني ر  

 بت عقوا ليه  م: في ايه كنتثم عا  ليسأ  لعله يفهم 

ــــــدتا  ــــــبعض فن ــــــر عن ــــــا لوا الن ــــــرات بعضــــــهم ل ــــــر  أحــــــد بينمــــــا تب ــــــم ي ــــــدى ل ل ــــــي و ســــــألها ن ــــــِت كنت : أن
 بتعيطي 
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ن إاحـــــــب اقــــــــو  ، : قبـــــــل مــــــــا اســـــــمع ا  كلمــــــــة ملهـــــــاش ا  اســــــــاس ر  فقالــــــــت أن تـــــــفريــــــــدة قـــــــررت 
ــــــــاكم و ــــــــوا مع ــــــــتم جيبين ــــــــي أن ــــــــه الل ــــــــا   المحــــــــامي الكفت ــــــــي مع ــــــــورق الل ــــــــو  و   ، ال ــــــــه ايتشــــــــربوا م تبل ت

 مثبوتة  كلها اوراق صحيحة و  الفلوس فلوس رفعت و

 الوصية كمان وصية رفعت  نشأت : و

 موت فريدة : رفعت مكتبش ا  وصايا قبل ما ي

وصــــــــــيته اللــــــــــي كتبهــــــــــا ب ــــــــــط إيــــــــــد  و اللــــــــــي  فعتــــــــــي نشــــــــــأت : ال ســــــــــاب مــــــــــع المحــــــــــامي بتاعــــــــــه 
ــــــــد  و، و يســــــــكت للمحــــــــامي رشــــــــوة عشــــــــان تاخــــــــديها  ــــــــ  تــــــــو كــــــــان ســــــــايب االصــــــــل عن ا اكــــــــي  ب

 نس ة 

 ن كلها م يفة إمتأكدة  فريدة : انا حاطعن علي االوراق    و

 مين حضرتك  وصية ايه و نا مش فاتم حاجة ، اوراق ايه وأحازم : 

 بال بطممكن افهم في ايه قرر أن يستوقفهم فهم بسؤاله : 

 بوصية والد  : يعني حضرتك مكنتش تعرف للوقوف قبالته و ر  نشأت توجه 
 حازم : ال ،    أو  مرة أعرف إن بابا اهلل يرحمه ساب وصية 

 أقعد و أنا حافهم حضرتك كل حاجة طب يا استاذ حازم نشأت : 

 

**** 
 

 لــــــمَ  فعــــــة واحــــــدة ، حــــــب أمــــــن كــــــل لــــــه شــــــار ا يارســــــا  يبكــــــي حالــــــه ، مــــــاذا فعــــــل كــــــي ي ســــــر  فــــــي من  
ــــــــه تركــــــــه بعــــــــد كــــــــل مــــــــا حيــــــــاة ن يفــــــــة  قنــــــــه  ال يســــــــتح، أم أ و شــــــــأنه  ال يريــــــــد الماضــــــــي بكــــــــل ق ارت

: فعلـــــــه ، طـــــــرق بـــــــاب شـــــــقته فات ـــــــه ليفـــــــتح فوجـــــــد  أحـــــــد أصـــــــدقاء الماضـــــــي أمـــــــام عينـــــــه تاتفـــــــا فيـــــــه 
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فـــــي حـــــد ، ايـــــه يـــــا أخـــــي نـــــت مـــــش ســـــارل أ يـــــوم موضـــــوع تشـــــام وايـــــه يـــــا عصـــــام فينـــــك يـــــا عـــــم مـــــن 
 ناو  تقضيها كأبة كد  لغاية امتي 

 : معلش مشغو  شوية  قالها و  خل لي ل  علي أقرب مقعد فأجاب عصام 

عمـــــــر : طـــــــب انهـــــــار ة عيـــــــد مـــــــيال   وعامـــــــل حفلـــــــة فـــــــي العوامـــــــة بتـــــــاعتي مـــــــا تي ـــــــي شـــــــوية الســـــــهرة 
 مان ، ته جا  و اتو ت د  يوم من ايام ز حتع بك او  

 : معلش يا عمر انا مش رايق خالصم اورا له و ر  عصام جل  

 عمر : ما انا علشان كد  حاروقك 

 عصام : معلش مش حاقدر 

  ، سالم  عمر : براحتك ب  لو حبيت ت ي انا مستنيك

 

**** 
 

التـــــــي  تـــــــم واقفـــــــا أمـــــــام ال ميـــــــع ن ـــــــر بات ـــــــه والدتـــــــه و،  ارت بـــــــه الغرفـــــــة غيـــــــر مصـــــــدق مـــــــا ســـــــمع 
تاتفــــــــة فيــــــــه : كــــــــل الكــــــــالم    كــــــــدب فــــــــي  صــــــــممت علــــــــي كــــــــ ب البــــــــاقيين  ابــــــــدت قــــــــوة موقفهــــــــا و
 كدب ، صدقني يا حازم 

ثــــــــم ن ــــــــرت لنــــــــدى و تتفــــــــت : كــــــــل    لعبــــــــة عملتهــــــــا أحــــــــالم و طب تهــــــــا مــــــــع أخوتــــــــا و ابنـــــــــه و 
 بنت أخوتا ، ندى بتعلب بيك يا حازم 

 أ  حاجة ن ر لندى و التي نفت قارلة : و اهلل يا حازم أنا ما أعرف 

جلــــــــ  حــــــــازم علــــــــي أقــــــــرب مقعــــــــد منكســــــــا رأســــــــه ال يعــــــــرف أيهــــــــم يصــــــــدق و أيهــــــــم يكــــــــ ب و بمــــــــا 
ــــــه  ــــــوقتي بعــــــد  ســــــارال مــــــدحتيــــــر  فقاطع ــــــي واضــــــح  ل ــــــي ســــــمعته ، اظــــــن بق ــــــك فــــــي الل : تــــــا ايــــــه رأي
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 ما شفت اوراق الوصية اننا علي حق 

اليــــــــوم ثــــــــم أمســــــــك حــــــــازم األوراق مســــــــتوقفا ايــــــــا  خــــــــط والــــــــد  ، و قــــــــد شــــــــعر ألو  مــــــــرة أنــــــــه مــــــــات 
 : الكالم    حقيقي  ن ر لفريدة و سأ  

 اولهم اللي قدامك     فريدة بثقة : ال طبعا  و  نصابين ور ت 
ممكــــــــن اعــــــــرف طــــــــب :  كانــــــــت تشــــــــير بإبهامهــــــــا لنــــــــدى فصــــــــمت حــــــــازم ثــــــــم ن ــــــــر لنشــــــــأت ســــــــارال 

 أنتم عاي ين ايه  لوقت 

 لدايم السنهور  ر  الما  لصاحبته السيدة أحالم عبد ا ، تنفي  الوصية  نشأت : 
 ن االوراق    مش م يفة إايه اللي يضمن و حازم بضيق : ر  

ــــــر خطــــــوط و : نشــــــأت ــــــة    ممكــــــن نل ــــــأ ل بي تحــــــاولوا طبعــــــا تتأكــــــدوا بنفســــــكم مــــــن  فــــــي الحال
 صحة االوراق 

 حازم بتثاقل : ب  حضرتك متاكد من الكالم    

 تقدر تتأكد بنفسك  نشأت : الوصية قدامك و

فريـــــــدة  منـــــــه اقتربـــــــت، بـــــــد  حالـــــــه يرثـــــــي لـــــــه قـــــــد  و مقاعـــــــدحـــــــد  الأعلـــــــي طـــــــرف عـــــــا  لـــــــي ل  
ــــــــة ــــــــت  باكي ــــــــوس    ،  : اوعــــــــي تصــــــــدق كلمــــــــة مــــــــن الكــــــــالم    و قال ــــــــا حــــــــازم الفل كــــــــل    كــــــــ ب ي

أحــــــــالم ملهــــــــاش ا  حاجــــــــة عنــــــــدنا ، كــــــــل    كــــــــ ب فــــــــي كــــــــ ب     شــــــــقا  و فلــــــــوس ابــــــــو  تعبــــــــه و
 ية    عشان تشو  سمعته ال مرضاش عملت الحكا واحدة كانت عاي ة تت وز ابو  و

قســـــــــما ، : أنـــــــــِت مـــــــــش حبطلـــــــــي االســـــــــطوانة المشـــــــــروخة    ذراعهـــــــــا و تتـــــــــف فيهـــــــــا نبيـــــــــل جــــــــ بها 
 باهلل يا فريدة اللي مرضتش اعملوا زمان اعملوا  لوقتي 

اختــــــــك كانــــــــت ، نــــــــت متقــــــــدرش تعمــــــــل حاجــــــــة عشــــــــان    الحقيقــــــــة أ: فيــــــــه بحــــــــدة فريــــــــدة تتفــــــــت 
 انت عارف كد   عشيقة رفعت و
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 صفع فريدة علي وجهها كا  ي  يتمالك نبيل نفسه أمام اتهام اخته بالباطل في شرفها ولم 

ــــــــدتا لــــــــم يتمالــــــــك حــــــــازم نفســــــــه  ممســــــــكا ليــــــــد  ليمنعــــــــه ، حاولــــــــت نــــــــدى مــــــــن نبيــــــــل   قتربفــــــــاعن
عنـــــــدتا امســـــــك حـــــــازم نبيـــــــل مـــــــن مالبســـــــه : انـــــــت  والفصـــــــل بيـــــــنهم فكـــــــان نصـــــــيبها أن تـــــــدفع بعيـــــــدا 

 انت اظاتر عليك ات نيت ، امي  ايد  علي تسمح لنفسك ترفعازا  

: نـــــــاو  تعمـــــــل راجـــــــل علـــــــي مـــــــن مالبســـــــه ليدفعـــــــه عـــــــن والـــــــد  و تتـــــــف فيـــــــه مـــــــدحت حـــــــازم أمســـــــك 
 ابويا ، مامتك اصال ست معندتاش اخالق 

لـــــــــو لـــــــــيكم فلـــــــــوس عنـــــــــدى  :  لـــــــــوقتي حـــــــــاال ت رجـــــــــوا بـــــــــر  بيتـــــــــي وبكـــــــــل عصـــــــــبيته حـــــــــازم تتـــــــــف 
 حا يهلكم علي ال  مة القديمة 

ــــــــدحت : احنــــــــا مــــــــش حنم ــــــــيش فــــــــي م ــــــــدى مــــــــن اللح ــــــــة    مــــــــش حتع ــــــــر نــــــــدى ، ن شــــــــي مــــــــن غي
عرضـــــــها يـــــــال يـــــــا نـــــــدى  البيـــــــت    ، مـــــــش ممكـــــــن تعـــــــيش مـــــــع نـــــــاس اتهمـــــــوا عمتهـــــــا فـــــــي اخالقهـــــــا و

 اطلعي لمي تدومك 

، فعــــــــا  الشــــــــ ار و لكــــــــن  تفهــــــــم حينهــــــــا مــــــــاذا تفعــــــــلكمــــــــن تســــــــتن د بــــــــه و تــــــــي ال لحــــــــازم   تن ــــــــر 
ـــــــه  ـــــــف في ـــــــن مالبســـــــه و تت ـــــــدى مراتـــــــي و تـــــــ   المـــــــرة أمســـــــك حـــــــازم بمـــــــدحت م ـــــــي  : ن حاتفضـــــــل ف

 و مش أنت اللي تقرر لندى تعمل ايه بيتي 

اتفضـــــــلي  و، فاتمـــــــة و ال ال ، مفـــــــيش خـــــــروج مـــــــن غيـــــــر اذنـــــــي و تتـــــــف فيهـــــــا : لـــــــي نـــــــدى إن ـــــــر ثـــــــم 
 علي اوضتك 

 ثم ببالغ عصبيته : اتفضلي 

لمـــــــي ، : اســـــــتني يـــــــا نـــــــدى  مـــــــدحت تاتفـــــــا فيهـــــــا  ســـــــتوقفهااســـــــرعت نـــــــدى و كأنهـــــــا تريـــــــد الهـــــــروب فا
 استحالة نسيبك معاتم  عمك مش حنمشي من غير  و نا و، أيال بينا  تدومك و

    مراتي انا  فاتم و ال ال ، ندى: انا اللي اقرر و تتف مدحت من ذراعه حازم ج ب 
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 ثم الي ندى : قولتلك علي اوضتك 

 لمي تدومك  مدحت لندى : علي اوضتك و

ا : لــــــو خرجتــــــي مــــــن البيــــــت يــــــا نــــــدى تبقــــــي محــــــ ر لنــــــدى أمســــــك ذراعهــــــا بقــــــوة ثــــــم قــــــا  حــــــازم ات ــــــه 
ـــــــــا نـــــــــدى طـــــــــالق  ـــــــــِت طـــــــــالق ســـــــــمعناني ي ، ارجـــــــــع االقيكـــــــــي فـــــــــي أوضـــــــــتك و م ـــــــــرجتيش منهـــــــــا ، أن

 ملكيش  عوة بكل اللي بيتقا  لو ليهم حق حيرجع ، فاتمني يا ندى 

ا ار محركهــــــــــا ليطيــــــــــر باقصــــــــــي ســــــــــرعة  ركــــــــــب ســــــــــيارته و، خــــــــــرج  فــــــــــتح بــــــــــاب الفــــــــــيال وتركهــــــــــا و 
علـــــــــت ،  تـــــــــي تبكـــــــــي حالهـــــــــا تاركـــــــــا نـــــــــدى تقـــــــــف أمـــــــــام الســـــــــاللم و،  املـــــــــي منـــــــــ   عصـــــــــإمت هـــــــــا 

بـــــــرة بيتـــــــي يـــــــا نـــــــدى  : لمـــــــي تـــــــدومك و ثـــــــم قالـــــــت  ن ـــــــرت لنـــــــدى ابتســـــــامة فريـــــــدة فـــــــوق وجههـــــــا و
 سمعاني بر  بيتي 

  موعها تنهمر : حاضر ر ت ندى و 

 

**** 
 

توجــــــه عصــــــام لفتحــــــه فوجــــــد حــــــازم فــــــي  ن يكســــــر أكــــــا    حتــــــيطــــــرق البــــــاب بكــــــل مــــــا اوتــــــي مــــــن قــــــوة 
 حازم مالك يا   : حالة يرثي لها ، ن ر لهيئته و سأ 

 انا طلقت ندى يا عصام   :حازم بح ن شديد 

ـــــــ ع ـــــــر  ان ـــــــن ذراعـــــــه ليدخلـــــــه و تـــــــو ي ـــــــي    عصـــــــام و أمســـــــك بـــــــه م ـــــــي كـــــــد  ، ايـــــــه الل ـــــــا ابن : ليـــــــه ي
 حصل 

 : مش عارف بتثاقل حازم ر  

ـــــــه البـــــــاب ثـــــــم ات ـــــــه للمطـــــــبخ ، أحضـــــــر  ـــــــق خلف ـــــــي أحـــــــد  المقاعـــــــد و عـــــــا  ليغل أجلســـــــه عصـــــــام عل
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 شرب يا حازم : ا معه كوب ماء ناوله ايا  و تو يقو  
 شربها ثم وضعها أمامه و صمت فسأ  عصام : تشام عمل ايه تاني 
 ر  حازم و تو ين ر للفارغ : مش تشام ، المرة    أبويا اللي عمل 

 ر  : أنا مش فاتم حاجة  استغرب عصام و

تعـــــــرف يـــــــا عصـــــــام ، : لعصـــــــام فـــــــي عينـــــــه بعمـــــــق كمـــــــن يريـــــــد أن يســـــــبر أغـــــــوار  و أكمـــــــل حـــــــازم ن ـــــــر 
 مفيش أصعب من أنك تطلع م دوع في أكتر ناس عيشت عمر  و أنت واثق فيهم 

إثــــــر كلمــــــات حــــــازم التــــــي اخترقــــــت صــــــدر  و لــــــم يــــــر  بــــــل قــــــرر تغيــــــر الموضــــــوع توتر بــــــالعصــــــام شــــــعر 
 وم اعمل شا  حاق: قارال 

 استني : قارال حازم استوقفه 
وقـــــــف قبالتـــــــه و ن ـــــــر لـــــــه ثـــــــم قـــــــام بتشـــــــغيل الفيـــــــديو بيـــــــنهم ، رأ  عصـــــــام و شـــــــعر معـــــــا  ب لمـــــــة يومـــــــه 
ــــــــه فلــــــــم يعــــــــد يقــــــــو  ، ضــــــــغط علــــــــي زر االيقــــــــاف فســــــــأ   و جفــــــــاف حلقــــــــه و كــــــــأن أرضــــــــا مــــــــا ت ب

 الفيديو    متفبر  مش كد   حازم : 

ام كالمــــــــه ، لكنــــــــه صــــــــدم عنــــــــدما رأ  الــــــــدمع قــــــــد ترقــــــــرق قالــــــــه و تــــــــو يمنــــــــي نفســــــــه أن يؤكــــــــد عصــــــــ
بعينـــــــــه ثـــــــــم أشـــــــــاح بعـــــــــدتا وجهـــــــــه حتـــــــــي ال ين ـــــــــر لعينـــــــــه ، زا  شـــــــــعور حـــــــــازم بـــــــــال وف فأمســـــــــك 

 ال ال يا عصام  متفبر  و بمالبسه ليفرض عليه الن ر لعينه و تو يهتف فيه : 

شـــــــعور  رأســـــــه مـــــــن شـــــــدة  قـــــــد نكـــــــ  حـــــــارط والأمـــــــام  أبعـــــــد عصـــــــام يـــــــد حـــــــازم عنـــــــه و ات ـــــــه ليقـــــــف
ج بــــــــه مــــــــن ذراعــــــــه ليكــــــــون وجهــــــــا  توجــــــــه نحــــــــو  وفحــــــــازم بصــــــــديقه الــــــــ   يعرفــــــــه  ، شــــــــعر بــــــــال   
 توتر : الخر مرة باسألك يا عصام  بعصبية و ثم عا  ليهتف فيه لوجه معه

 : ال مش متفبر   لير  وجهه في االرض قاطعه عصام و

علـــــــي مســـــــامع حـــــــازم و مـــــــن شـــــــدة ثقلـــــــه شـــــــعر أنهـــــــا كـــــــا ت تف ـــــــر رأســـــــه  وقعـــــــت الكلمـــــــة كـــــــالح ر
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ـــــــر  متلعثمـــــــا  ـــــــا عصـــــــام ف ـــــــِت ي ـــــــش ممكـــــــن مـــــــش ممكـــــــن ازا  ازا  تعمـــــــل  ، : أن ـــــــا صـــــــاحبي م ـــــــت ي أن
 كد  

تــــــــو  حــــــــازم ألقــــــــرب مقعــــــــد و كــــــــا  يشــــــــت عقلــــــــه و تــــــــو يعيــــــــدتا مــــــــرة أخــــــــر  : أنــــــــت ، أنــــــــت يــــــــا 
 عصام 

 يه وقف ممسكا بمالبسه ثم صرخ فيه : ليه ليه يا عصام ل
ـــــــر  بغـــــــيظ عصـــــــام أمســـــــك  متلـــــــومش  نـــــــت الســـــــبب وأ: بكلتـــــــا يديـــــــه و ضـــــــغط علـــــــي أســـــــنانه و تـــــــو ي

 ال نفسك إحد 

 نت السبب أتقو   ني يا جبان وو حازم بعصبية : أنِت بت 

ـــــــالش الهـــــــدوم اللـــــــي  ـــــــت الســـــــبب ، يـــــــا مـــــــا قولتلـــــــك يـــــــا صـــــــاحبي ب ـــــــك  عصـــــــام بعصـــــــبية : ايـــــــوة ان مرات
ــــــــالش خروجهــــــــا و، قــــــــدامنا  كانــــــــت بتلبســــــــها  ــــــــة عليهــــــــا  هرتا لوحــــــــدتا وســــــــ ب ، الشــــــــلة اللــــــــي ملموم

ـــــــان  ـــــــك العري ـــــــب  مرات ـــــــت بتفـــــــرح بل ـــــــف ، كن ـــــــت بتقـــــــولي بطـــــــل ت ل ـــــــك ، كن ـــــــك خـــــــد بال ـــــــا مـــــــا قولتل ي
ــــــيظ صــــــاحبك  ــــــي مــــــوزة أعشــــــان تقــــــو  قــــــدامهم ، عشــــــان تغ ــــــا مرات ــــــوب الشــــــلة ن ــــــي أخــــــدت ت ــــــا الل و أن

ــــــك مكــــــونت ــــــا  و مــــــع غيــــــر  و أوعــــــي تقــــــو  أن ــــــك عــــــارف أنهــــــا مع ــــــت فرحــــــان رغــــــم أن ش عــــــارف ، كن
 أنها بت ونك ، ال أنت كنت عارف و مطنش 

ـــــــد  ، أنـــــــا عمـــــــر  مـــــــا ت يلـــــــت إن أخالقكـــــــم توصـــــــل للوضـــــــاعة     :  عصـــــــبية حـــــــازم ب أخـــــــرس يـــــــا ن
و يـــــــوم مـــــــا عرفـــــــت أنهـــــــا بت ـــــــوني طلقتهـــــــا بـــــــ  غلطتـــــــي إنـــــــي مرضـــــــتش أفضـــــــحها ، و وقتهـــــــا أنـــــــت 

مـــــــــن عملــــــــت صــــــــاحبي و وقفــــــــت جنبــــــــي و شــــــــ عتني عشـــــــــان خــــــــاطر ســــــــمعة بنتــــــــي اللــــــــي حتكــــــــون 
ســــــــمعة أمهــــــــا ، مــــــــش    كالمــــــــك ســــــــاعتها ، جــــــــا   لــــــــوقتي تــــــــتح   بلــــــــب  نيــــــــرة ،    بــــــــد  مــــــــا 

ـــــــو لقيـــــــت مراتـــــــي عريانـــــــة تغطيهـــــــا  تقـــــــولي  ـــــــرات صـــــــاحبك  ألنهـــــــاانـــــــك ل ـــــــر مـــــــن م ـــــــر  أكت اللـــــــي اعتب
 أخو  
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ــــــة ور   ــــــ من    حــــــد بيالقــــــي وحــــــد  عريان ــــــت يغطيهــــــا ، تــــــ عصــــــام ســــــاخرا : تــــــو فــــــي فــــــي ال ــــــو كان ي ل
نــــــت عمــــــر  مــــــا كنــــــت مــــــع ســــــتات مت ــــــوزين أبعــــــدين يعنــــــي  و كنــــــت تعمــــــل كــــــد  يــــــا حــــــوت ،  مراتــــــي 

 ال غيرتم  انت ال عتقت مت وزين و، 

ــــــه مــــــن مالبســــــهلحــــــازم عــــــا   ــــــه  ي  ب ــــــي خــــــاين و تاتفــــــا في ــــــان و : يعن ــــــك عــــــين و  جب بــــــتكلم  كمــــــان لي
 يا ند مش كفاية  خيانتك 

 ال جـــــــــت امـــــــــا  أشـــــــــرف و وعصـــــــــام بعصـــــــــبية اكبـــــــــر : انـــــــــت حتحســـــــــابني علـــــــــي مـــــــــرة ال راحـــــــــت ر  
ــــــه  ــــــر  حتعمــــــل معــــــاتم اي ــــــا يعلــــــم مــــــين غي ــــــوم مــــــا ات ــــــوزت الهــــــانم و، ربن ــــــت مــــــن ي تــــــي علــــــي حــــــل  ان
، نيـــــــــرة بت ونـــــــــك مـــــــــن يـــــــــوم ات وزتـــــــــك و الفيـــــــــديو اللـــــــــي شـــــــــعرتا مت ـــــــــيش تعمـــــــــل راجـــــــــل انهـــــــــار   

 قدامك    اتصور لالبت از عشان اسكت عن اللي عرفته منها

 ا ، انطق ايه اللي عرفته منهحازم بعصبية : 

-------------------لــــــــــــــوجي ، احتمــــــــــــــا  تكــــــــــــــون :  بوجهــــــــــــــه و ر  عصــــــــــــــام أشــــــــــــــاح 
--- 

 حازم : تكون ايه يا عصام ، ما تنطق يا أخي 

 مش بنتك :  عصام 
يعنـــــــي نيـــــــرة كانـــــــت قالهـــــــا مســـــــرعا و تـــــــو ال يـــــــدر  مـــــــا استشـــــــعر  حـــــــازم منهـــــــا فقـــــــا  ببـــــــالغ صـــــــدمته : 

و تحــــــــ رني مــــــــن الغيبوبــــــــة اللــــــــي أنــــــــا كنــــــــت بــــــــد  مــــــــا تقــــــــولي  ســــــــاكت و انــــــــت عــــــــارف و بت ــــــــوني و
 ، عمر  ما ت يلت انك ممكن تكون زبالة كد  يا عصام فيها رحت ت وني معها 

ال  نــــــــت اخــــــــر واحــــــــد تــــــــتكلم عــــــــن االخــــــــالق وأ: رغــــــــم بكارــــــــه عصــــــــام بعصــــــــبية كــــــــان يبكــــــــي و ر  
 نت فاكر نفسك توبت بصحيح أ

ـــــــام عصـــــــبيته : ال و ـــــــين   حـــــــازم بعصـــــــبية أم ـــــــت عـــــــاي  تت ـــــــوز نيف ـــــــا ، كن ـــــــي ان  حـــــــاخلي حافضـــــــحك والل
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 عرفك علي حقيقتك ي الكل

ــــــن فــــــراغ  عصــــــام و ــــــالتي مــــــش م ــــــا تــــــي زب ــــــه مــــــا تــــــي    اخــــــالق الحــــــوت ، م ــــــد عــــــال صــــــوته : ومال ق
 طو  عمرتا زبالة مشتركة 

ــــــــــدأ  لــــــــــم يتمالــــــــــك حــــــــــازم نفســــــــــه اال و صــــــــــفعه ولــــــــــم يتمالــــــــــك عصــــــــــام نفســــــــــه اال و ر  الصــــــــــفعة ليب
كـــــــــل مـــــــــنهم ي ـــــــــ ب االخـــــــــر مـــــــــن ،  مـــــــــام صـــــــــفعة صـــــــــفعة أ لكمـــــــــة أمـــــــــام لكمـــــــــة  وبيـــــــــنهم  شـــــــــ ارال

ــــــف  مالبســــــه ــــــي تت ــــــاني حت ــــــك ت ــــــش عــــــاي  اعرف مــــــن بكــــــرة تســــــيب الشــــــركة ، حــــــازم بصــــــوت تــــــا ر : م
 ماشوفش وشك تاني  و

مــــــــش عــــــــاي  اشــــــــوف وشــــــــك انــــــــا   عصــــــــام بصــــــــوت تــــــــا ر مماثــــــــل : مــــــــش خــــــــارج مــــــــن االبعديــــــــة ور  
 و اطلع برة بيتي و برة حياتي كلها يا حازم ، خليني أنضف يا أخي كمان 

ـــــــاب شـــــــقته و اخيـــــــرا ســـــــحب عصـــــــام حـــــــازم مـــــــن مالبســـــــه و و ـــــــاب   افعـــــــه خارجـــــــا و فـــــــتح ب اغلـــــــق الب
حينهـــــا لـــــم يكــــــن حـــــا  حـــــازم افضــــــل ، تـــــو  خلفـــــه باكيــــــاثــــــم لـــــي البــــــاب الـــــ   اغلقـــــه إن ـــــر ،  خلفـــــه

 يضا أبكي تو  خلف الباب من ال هة المقابلة لي منه فقد

كليهمـــــــــا معنـــــــــي أن ت هـــــــــ  عليـــــــــك الحيـــــــــاة بكـــــــــل قوتهـــــــــا فتـــــــــدر  أنـــــــــت كـــــــــم لح ـــــــــات شـــــــــعر فيهـــــــــا  
اســــــــت مع كــــــــل منهمــــــــا مــــــــا اســــــــتطاع مــــــــن قوتــــــــه و ات ــــــــه عصــــــــام للحمــــــــام مقــــــــررا  ُخلقــــــــت ضــــــــعيف ،

 لسه في العوامة  أنتم: االغتسا  و تبديل مالبسه ثم تاتف عمر و قا  

 عمر : ايوة    السهرة حميت او  

 ب انا جا  اسهر معاكم عصام : ط

 عمر : ايه    ب د 

 موزز ابقي جا   عصام : مش بتقو  شرب و

 يا عم ، ايوة كد  فك متبقاش خنيق ، سالم  عمر : مستنينك
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أمــــــا حــــــازم فــــــانطلق بســــــيارته يشــــــق الــــــريح مــــــن شــــــدة مــــــا شــــــعر بــــــه مــــــن وتــــــن و قــــــد  ارت برأســــــه كــــــل 
أرا  أن يتــــــــــوب عــــــــــن الحــــــــــرام ، أوقــــــــــف  تــــــــــواج  الشــــــــــيطان ، أتــــــــــ   تــــــــــي مكافــــــــــاة الحيــــــــــاة لمــــــــــن

مشـــــــط  اخـــــــرج منهـــــــا عطـــــــر ثـــــــم مشـــــــطا و فـــــــتح احـــــــد ا راج الســـــــيارة و، ل تيئتـــــــه يعـــــــدســـــــيارته مقـــــــررا ت
ــــــــاب الســــــــيارة و،  شــــــــعر  ــــــــارات التــــــــي كــــــــان يعتــــــــدتا  حــــــــدإلــــــــي إ اوجهــــــــمت نــــــــ   فــــــــتح ب فــــــــتح ،  الب

ـــــــاب و ـــــــت ابتســـــــامته قـــــــد  الب ـــــــار وجهـــــــه و عل ـــــــ  أمـــــــام  الب ـــــــاة مباشـــــــرا جل ـــــــه فت جالســـــــة  ، ابتســـــــمت ل
ـــــــت أمامـــــــه و لح ـــــــات و، ليـــــــه  فعـــــــا إمـــــــن بعيـــــــد فن ـــــــر ب رأتـــــــه المعهـــــــو ة  ن ـــــــرات  فعتهـــــــا  تـــــــي  بات

 الكرسي اللي جانبك فاضي  ذنه :إفي  تتمسثم  تلعب ب صالت شعرتا

 : حت د  كام و سأ  اجلسها أمامه ثم اقترب من اذنيها  اجت بها حازم من ذراعها و

 لصاحب البار  100و جنيه  200ر ت لحازم في اذنه : 

 حازم : اتفقنا 

 عاو ت الهم  في اذنه : طب مش ناو  تطلبلي حاجة 

 ابتسم لها ثم قا  : اتنين ويسكي  بل ، لو سمحت التفت حازم الي النا   و

26 
 

محــــــ را : لــــــو خرجتــــــي مــــــن البيــــــت يــــــا نــــــدى تبقــــــي لنــــــدى أمســــــك ذراعهــــــا بقــــــوة ثــــــم قــــــا  حــــــازم ات ــــــه 
ـــــــــدى طـــــــــالق  ـــــــــا ن ـــــــــِت طـــــــــالق ســـــــــمعاني ي ـــــــــي أوضـــــــــتك و م ـــــــــرجتيش منهـــــــــا ، أن ، ارجـــــــــع االقيكـــــــــي ف

 ملكيش  عوة بكل اللي بيتقا  لو ليهم حق حيرجع ، فاتمني يا ندى 
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ا ار محركهــــــــــا ليطيــــــــــر باقصــــــــــي ســــــــــرعة  ركــــــــــب ســــــــــيارته و، خــــــــــرج  فــــــــــتح بــــــــــاب الفــــــــــيال وتركهــــــــــا و 
علـــــــــت ،  تـــــــــي تبكـــــــــي حالهـــــــــا تاركـــــــــا نـــــــــدى تقـــــــــف أمـــــــــام الســـــــــاللم و،  لـــــــــي منـــــــــ   عصـــــــــامإمت هـــــــــا 

بـــــــرة بيتـــــــي يـــــــا نـــــــدى  : لمـــــــي تـــــــدومك و ثـــــــم قالـــــــت  ن ـــــــرت لنـــــــدى مة فريـــــــدة فـــــــوق وجههـــــــا وابتســـــــا
 سمعاني بر  بيتي 

  موعها تنهمر : حاضر ر ت ندى و 

ـــــــدحت ور   ـــــــدة شـــــــ راإتـــــــو ين ـــــــر  م ـــــــي فري ـــــــه حلـــــــف إ   احســـــــن حاجـــــــة عاملهـــــــا حـــــــازم  : ل ن
ل واعــــــــد  اننــــــــا حنتقابــــــــ كمــــــــان حــــــــق نــــــــدى و  بــــــــالطالق ،  لــــــــوقتي مبقــــــــاش بــــــــ  حــــــــق عمتــــــــي ال و

 حقهم حيرجع برضاكم او غصب عنكم  أنِت بت سر  القضية و تاني ب  و

ت صـــــــــــوتها بالتحـــــــــــد  : حانشـــــــــــوف يـــــــــــا شـــــــــــاطر مـــــــــــين اللـــــــــــي قـــــــــــد مـــــــــــأ فريـــــــــــدة بكبريـــــــــــاء ور ت 
  لوقتي كلكم برة  حيضحك في االخر و

 اولكم الهانم  : وو أكملت لي ندى إثم ن رت 

و مــــــــاذا تفعــــــــل ، كانــــــــت ت ــــــــر ألــــــــم تعــــــــرف مــــــــاذا تقــــــــو  ، التفتــــــــت نــــــــدى بانكســــــــار لتصــــــــعد الســــــــلم 
فــــــــي لح ــــــــة  تــــــــي غيــــــــر مســــــــتوعبة انهــــــــا فــــــــي لح ــــــــة خســــــــرت حياتهــــــــا و قــــــــدمها بات ــــــــه الغرفــــــــة و

ــــــد زوجهــــــا و ــــــدتا مــــــن ي ــــــم ين ــــــر خلفــــــه رحــــــل و فــــــي لح ــــــة تــــــم و انفــــــض تشــــــابك ي لمــــــاذا تركهــــــا ،  ل
لكنهــــــــا لــــــــم يُتــــــــر  و ال تريــــــــد الطــــــــالق  لــــــــم يقــــــــف ليعيناتــــــــا علــــــــي مــــــــواجهتهم ، ال تريــــــــد الرحيــــــــل و و

 لها اختيار فيما تفعل 

قالـــــــت لــــــه انهـــــــا  تنهــــــدت و تــــــي تقتـــــــرب مــــــن ال لــــــوس علـــــــي طــــــرف ســــــريرتا ، فكـــــــرت لــــــو كلمتــــــه و
ـــــــاء ربمـــــــا  يعـــــــو  ، قامـــــــت  لتتصـــــــل بـــــــه  ـــــــد البق ـــــــرن ولن ـــــــر لكنـــــــه تري ـــــــ   كـــــــان ي ن أقبـــــــل  لهـــــــاتف ال

 اولــــــــت وح،  كمــــــــل طريقــــــــه بات ــــــــه منــــــــ   صــــــــديقهثــــــــم ألــــــــي جــــــــوار  إق فــــــــه  الســــــــم اغلقــــــــه ولين ــــــــر 
ــــــــت و ــــــــت و حاول ــــــــاح   حاول ــــــــر مت ــــــــه غي ــــــــ   طلبت ــــــــه واحــــــــد ) الهــــــــاتف ال كــــــــل مــــــــرة ال تســــــــمع اال جمل
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  ( حاليا من فضلك حاو  االتصا  في وقت الحق

ال يــــــــ ا  صــــــــوت الشــــــــ ار  بــــــــل و زا  البكــــــــاء الن  مــــــــع اشــــــــيارها تــــــــي ت امــــــــتأت عينهــــــــا بالــــــــدموع و
اســــــــــتدارت لتن ــــــــــر ، لكنهــــــــــا حملتهــــــــــا لت ــــــــــرج  اغلقــــــــــت الحقيبــــــــــة و االســــــــــفل عاليــــــــــا ، لح ــــــــــات وب
، ظلـــــــت اعتـــــــا  حـــــــازم النـــــــوم فيـــــــه ، عـــــــا ت للمكـــــــان الـــــــ   ر  حـــــــن تتأتـــــــي ال تريـــــــد  لـــــــي غرفتهـــــــا وإ

ـــــــــم بعـــــــــدتا خرجـــــــــت ،  ـــــــــدتا ث ـــــــــي االســـــــــفل تحركـــــــــت لت ـــــــــد مـــــــــدحت مت هـــــــــا ناحيتهـــــــــا تلمســـــــــه بي ال
ــــــــوجي و محاســــــــن لين ــــــــرا  ليحمــــــــل عنهــــــــا الحقيبــــــــة ، لح ــــــــة و ــــــــاب الفــــــــيال معلنــــــــا وصــــــــو  ل طــــــــرق ب

: أنـــــــِت رايحـــــــة فـــــــين يـــــــا مـــــــامي  مســـــــتغربة تســـــــأ لـــــــوجي  منهـــــــا اقتربـــــــتالمنكســـــــرة ، ا رة مغـــــــلاالثنـــــــين ل
 ندى 

 تــــــــر  : انــــــــا حــــــــاروح شــــــــوية عنــــــــد  نــــــــة شــــــــريفة وو ركبتيهــــــــا لتقــــــــف أمــــــــام لــــــــوجي نــــــــدى علــــــــي ن لــــــــت 
 عاي كي تسمعي كالم بابي واشوفك بنوتة شطورة ز  ما اتفقنا ، بعدين حارجع 

: أنـــــــِت حتمشـــــــي ليـــــــه فأمســـــــك بمالبســـــــها و قالـــــــت بـــــــال وف مـــــــن وجههـــــــا البـــــــاكي لـــــــوجي  شـــــــعرت 
 طب خو يني معاكي ، 

 ندى : مش حينفع يا لوجي 

عـــــــــال صـــــــــوت فريـــــــــدة تـــــــــا را وتـــــــــي توجـــــــــه كالمهـــــــــا لمحاســـــــــن : خـــــــــد  لـــــــــوجي علـــــــــي اوضـــــــــتها يـــــــــا 
 محاسن 

 ثم ن رت لندى : اتفضلي بقي يا تانم 

 نــــــــدى و تكــــــــ ا كانــــــــت جــــــــ بت محاســــــــن لــــــــوجي مــــــــن يــــــــدتا بينمــــــــا اليــــــــ ا  بصــــــــرتا معلــــــــق بنــــــــدى و
ــــــا ر  ــــــوجي و تــــــي تغ ــــــدتا مــــــن يــــــد محاســــــن ، بصــــــرتا معلــــــق بل ــــــوجي ي نحــــــو نــــــدى  و جــــــرتنفضــــــت ل

تســــــــبيني يــــــــا مــــــــامي خــــــــديني معــــــــاكي خــــــــديني معــــــــاكي يــــــــا  متمشــــــــيش و : ال تاتفــــــــةبعبارتهــــــــا  ممســــــــكة
 مامي 
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ــــــــــدة لتســــــــــحب لــــــــــوجي و تتوجهــــــــــ قــــــــــد عــــــــــال صــــــــــوتها باكيــــــــــا : ال متمشــــــــــيش خــــــــــديني معــــــــــاكي  فري
 خديني معاكي ، ماما يا ماما 

لـــــــــم تســـــــــتطع نـــــــــدى ان تفعـــــــــل شـــــــــيئا حيـــــــــا  بكارهـــــــــا تمنـــــــــت لـــــــــو اســـــــــتطاعت ان ت ـــــــــ تا وتأخـــــــــ تا 
تفصـــــــلها عـــــــن  اخيـــــــرا فـــــــتح بـــــــاب الفـــــــيال لت ـــــــرج نـــــــدى خطـــــــوات و لكنهـــــــا ليســـــــت ابنتهـــــــا و معاتـــــــا و

يقــــــــع اليمــــــــين المعلــــــــق ليصــــــــبح طالقــــــــا ، كانــــــــت نــــــــدى ت طــــــــو خطــــــــوات متثاقلــــــــة  البوابــــــــة خطــــــــوات و
 حتــــــــي اقتربــــــــت مــــــــن البوابــــــــة توقفــــــــت ثــــــــم اســــــــتدارت ووفــــــــي كــــــــل خطــــــــوة يقــــــــع قلبهــــــــا فــــــــي قــــــــدمها 

ــــــت تن ــــــر وإاعــــــا ت الن ــــــر  ــــــت ظل ــــــي البي ــــــرة   ل ــــــرا  الو  م ــــــي أكأنهــــــا ت -و ربمــــــا تبحــــــ  عــــــن شــــــئ حت

----------------------- 

 :  انا مش حامشي  تاتفةمن معه  استوقفت عمها وفوقع بصرتا علي غرفة محاسن ، 

،  : أنـــــــِت بتقـــــــولي ايـــــــه يـــــــا نـــــــدى بعـــــــد الســـــــت    مـــــــا طر تـــــــك ليـــــــر عمهـــــــا اليهـــــــا  التفـــــــت مـــــــدحت و
 اسيبك في البيت     قيقة واحدة استحالة 

 ندى مترجية : عمي ارجو  انا لو مشيت يمين الطالق حيقع 

ــــــا ســــــابك  ــــــد م ــــــة حــــــازم ، ازا  بع ــــــي ذم ــــــِت لســــــة عــــــاي ة تفضــــــلي عل ــــــدى ، أن ــــــا ن ــــــع ي ــــــا يق ــــــدحت : م م
 مشي وامه طر تك فين كرامتك يا ندى  و

ــــــوس علــــــي لــــــم  ــــــا عمــــــي اب ــــــة عمهــــــا : ارجــــــو  ي ــــــي ابــــــن عمهــــــا واعــــــا ت كالمهــــــا مترجي ــــــدى ال ــــــف ن تلت
ــــــا مــــــش عــــــاي ة  ــــــا عمــــــي ان ــــــة اســــــتني حــــــازم لمــــــا يرجــــــع ارجــــــو  ي ــــــا حاقعــــــد فــــــي ال نين ــــــد  ارجــــــو  ان اي

 يمين الطالق يقع ابوس ايد  

: يـــــــــا نـــــــــدى يـــــــــا بنتـــــــــي انـــــــــا فأكمـــــــــل لكنـــــــــه ال يســـــــــتطيع موافقتهـــــــــا  شـــــــــعر نبيـــــــــل بهـــــــــا و بتوســـــــــلتها و
فـــــــي الفـــــــيال طر تـــــــك ســـــــاعتها او افرضـــــــي تـــــــو  كدرش اســـــــيبك تنـــــــا افرضـــــــي امـــــــه طلعـــــــت لقيتـــــــمقـــــــ

 نفسه طلع واطي ولما رجع عمل فيكي حاجة 
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ـــــــــت  زا ت تواســـــــــلتها  ـــــــــا حـــــــــازم عمـــــــــل كـــــــــد  عشـــــــــان  و أكمل ـــــــــا متأكـــــــــدة ان ـــــــــا عمـــــــــي ان : ارجـــــــــو  ي
 ممشيش مش اكتر 

انــــــا  ا علــــــي طــــــو  و: اذا حصــــــل ا  حاجــــــة اتصــــــلي بيــــــثــــــم ر  لــــــي نــــــدى إلــــــي ابنــــــه ثــــــم إن ــــــر نبيــــــل 
 ، فاتمة يا ندى حاجيلك 

 : احنا حنسيبها يا بابا فيه سارال  مدحت تتف 

 هي حرة في قرارتا ف: ايوة يا مدحت مدام    قرار بنت عمك ،  ثم ر   لندى نبيل ن ر
ــــــــدما غــــــــا روا فتنفســــــــت ــــــــدى أنهــــــــم وافقــــــــوا إال عن ــــــــم تصــــــــدق ن ــــــــم الصــــــــعداء  ل ــــــــي إن ــــــــر ث ــــــــي اعل ، ل

 االرض أمـــــــــام البـــــــــاب مقــــــــررة افتـــــــــراشغرفـــــــــة  محاســـــــــن لات هـــــــــت فلـــــــــم يراتـــــــــا احــــــــد ،  لتتأكــــــــد أنـــــــــه 
اخرجـــــــــت  ، و لتمريـــــــــر الوقـــــــــت محاســـــــــن فـــــــــت ل  عنـــــــــدتا   وأحـــــــــازم فتـــــــــدخل معـــــــــه لحـــــــــين عـــــــــو ة 
 امتحان في التوبة  علي ضوء تاتفها مت كرة أنها أمام مصحفها لتراجع 

 

**** 
 

 عاو ت الهم  في اذنه : طب مش ناو  تطلبلي حاجة 

 التفت حازم الي النا   وابتسم لها ثم قا  : اتنين ويسكي  بل ، لو سمحت

ــــــــه لمــــــــن كانــــــــت ت ــــــــاور  بن ــــــــر  ن يتفرســــــــها  أبــــــــدأ يحــــــــاو   كــــــــأن شــــــــيئا ، شــــــــعر و  لــــــــم يســــــــتطع كن
كــــــــواب  ، تصــــــــنع عنــــــــدتا اال غــــــــض بصــــــــر  ، التفــــــــت النــــــــا   ليضــــــــع أمــــــــامهم  افعــــــــا لداخلــــــــه يدفعــــــــه ب

ضـــــــمير  كـــــــانوا قـــــــاب قوســـــــين او ا نـــــــي مـــــــن ان ينف ـــــــروا  عقلـــــــه و حـــــــازم االبتســـــــامة لهـــــــا لكـــــــن قلبـــــــه و
 استفاقت توبته  بين ضلوعه لتصرخ فيه : افق  ،فيه 

فتتعــــــالي صــــــرخات توبتــــــه  ا ني يــــــد  مــــــن الكــــــوب ليقربــــــه الــــــي فمــــــهفــــــن يــــــنفض مــــــا يســــــمع ، أحــــــاو  



 

 
 

381 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــد علي ـــــــــــــق لتعي ـــــــــــــك اف ـــــــــــــت ل ـــــــــــــق  -------------: لقـــــــــــــد قل  ------------اف
ـــــــــل ان  -------------افـــــــــق  ------------ يافـــــــــق ، مـــــــــا الـــــــــ   تفعلـــــــــه بـــــــــ ـــــــــك مـــــــــت قب ليت

 افق  -----------------تقتلني بيد  

ـــــــاكثر  ـــــــر ف ـــــــه اكث ـــــــالكوب ا ن ـــــــاوم وسواســـــــه الصـــــــرخات ، بينمـــــــا تشـــــــب  يـــــــد  ب شـــــــعر برارحـــــــة  حتـــــــي ق
ــــــو  ان يحتســــــي ســــــم فتضــــــيق صــــــدر   ال مــــــر تمــــــأ انفــــــه و ــــــه كمــــــن كــــــان ين ــــــدا عن وضــــــع الكــــــوب بعي

ــــــم ن ــــــر للمكــــــان كمــــــن   ــــــم اســــــتفق، ن ــــــر لنفســــــه ث ــــــي ت ــــــاور  ،  كــــــان م ــــــدرا ث ــــــاة الت ، اضــــــطربت الفت
 نت تعبان ، تحب نقوم  لوقتي أ: مستغربة ثم سألت ن رت الي تصرفاته 

نــــــه حــــــاو  الرجــــــوع الــــــي مــــــا كــــــان عليــــــه ، تــــــم وقافــــــا مــــــن مكانــــــه ن ــــــر أن ــــــر حــــــازم لهــــــا غيــــــر مصــــــدق 
ــــــه و ــــــه مال ــــــا   ليضــــــع ل ــــــي الن ــــــاة مــــــرة  ال ــــــة اخــــــر التفــــــت ليرحــــــل حينهــــــا اســــــتوقفته الفت ــــــا  قارل : تــــــو ان

 ---------------  مش عاجبك ، علي فكرة انا ممكن

بـــــــــالش  روحــــــــي و : خــــــــد  حســـــــــابك و و يعطيهــــــــا نقو تـــــــــا تــــــــو يضـــــــــع يــــــــد  فـــــــــي جيبــــــــه قاطعهــــــــا و
 انهار ة ، اعتبريه يوم من غير ما تغضبي ربنا 

تنهـــــــدت لتطـــــــرق الكلمـــــــة  ن ـــــــرت للرجـــــــل الـــــــ   خـــــــرج و ن ـــــــرت الفتـــــــاة للمـــــــا  الـــــــ   بـــــــين يـــــــديها و
 في اذنيها : اعتبريه يوم من غير ما تغضبي ربنا 

ـــــــ   كـــــــان فيـــــــه  خـــــــرج ب طـــــــوات مضـــــــطربة مت هـــــــا الـــــــي ســـــــيارته ، تعلـــــــق بصـــــــر  للح ـــــــة بالمكـــــــان ال
صــــــــحيح ان الحيــــــــاة اليــــــــوم قــــــــد صــــــــفعته اقســــــــي صــــــــفعة لكنــــــــه قــــــــرر ان يكــــــــون ثــــــــم أشــــــــاح بوجهــــــــه ، 

 يتحمل صفعات القدر  رجال و

، فـــــــتح تاتفـــــــه المغلـــــــق ليتحـــــــدث اليهـــــــا عنـــــــد   خـــــــل ســـــــيارته واو  شـــــــ ص فكـــــــر فيـــــــه كـــــــان زوجتـــــــه
 ضـــــــغطت علـــــــي الـــــــ ر ال ـــــــاج بارســـــــا  الرســـــــالة و، تـــــــ   اللح ـــــــة كانـــــــت نـــــــدى ترســـــــل لـــــــه رســـــــالة 

ــــــــم لح ــــــــة و لح ــــــــة و ــــــــم ارســــــــالها ث ــــــــة  ظهــــــــر أمامهــــــــا ت ــــــــن ان بطاري ظهــــــــرت لهــــــــا عالمــــــــة اخــــــــر  تعل
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ـــــــي ضـــــــوء الهـــــــات ـــــــت تقـــــــرأ عل ـــــــد فـــــــرغ شـــــــحنها ، زفـــــــرت بشـــــــدة فلقـــــــد كان ـــــــرضالهـــــــاتف ق  ف و االن ف
ال  ا ا محاســـــــــــن جيـــــــــــت مـــــــــــن  : يعنـــــــــــي ال حـــــــــــازم رجــــــــــع وفتمتمــــــــــت ت لـــــــــــ  بـــــــــــال الم  عليهــــــــــا أن

 كمان الموبايل يفصل شحن ، استغفر اهلل الع يم   الفيال و

 قرأتا فكانت فتحها ليف ظهرت عالمة وصو  الرسالة أمامه ،

اأَلْرُض ِبَمـــــــــا رَُحَبـــــــــْت َوَضـــــــــاَقْت َعَلـــــــــْيِهْم َوَعلَـــــــــى الثَّالَثَـــــــــِة الَّـــــــــِ يَن ُخلُِّفـــــــــوْا َحتَّـــــــــى ِإَذا َضـــــــــاَقْت َعلَـــــــــْيِهُم } 
ــــــــَو ال ــــــــَه ُت ُــــــــوْا ِإنَّ الّل ــــــــْيِهْم لَِيُتوب ــــــــاَب َعَل ُــــــــمَّ َت ــــــــِه ث ــــــــِه ِإالَّ ِإلَْي ــــــــَن الّل ــــــــأَ ِم ــــــــوَّاُب أَنُفُســــــــُهْم َوظَنُّــــــــوْا َأن الَّ َمْلَ  تـَّ

 لما قرأتها افتكرتك أرجو  مهما حصل خالي بالك من نفسك    { الرَِّحيمُ 
 تتف عندتا و قد ابتسم رغما عنه : ياااا  يا ندى ، ربنا ي ليكي ليا 

 

**** 
 

خطـــــــوة الـــــــي ال لــــــــف  نـــــــ   بات ـــــــا  العوامــــــــة خطـــــــوة الـــــــي األمـــــــام ينــــــــو  الـــــــدخو  و ركـــــــن ســـــــيارته و
ـــــــد  ان يســـــــقط وير  ـــــــد الرجـــــــوع ليبـــــــدأ حينهـــــــا صـــــــراع بـــــــين وسواســـــــه الـــــــ   يري توبتـــــــه التـــــــي تتشـــــــب   ي

 به حتي ال يضيعها
، و تـــــــو أنـــــــت تـــــــو انـــــــت فـــــــاكر ان انـــــــت اللـــــــي حتصـــــــلح الكـــــــون ايـــــــه يعنـــــــي لمـــــــا تـــــــروش يـــــــوم ــــــــــــــ 

 اتو يوم يعني مفيش حاجة حتحصل  ارجع توب و روش و عرفت السكة

ـــــــ ــــــوق لنفســــــك  ــــــــ ــــــا عصــــــام ف ــــــوم و، ال ي ــــــو  ي ــــــك خ اوعــــــي تق ــــــت حــــــازم و خــــــالج ، اوعــــــي تنســــــي ان ن
ــــــــوم  ــــــــوماوعــــــــي تنســــــــي ، ي ــــــــه كــــــــان ي ــــــــرة و إن ــــــــه ارجــــــــع وشــــــــوف المــــــــرة   مــــــــع ني ــــــــك اي    عملــــــــت في

 تضيعني معا   اوعي تضيع نفسك و،  اكيد ربنا حيغفرلك، استغفر 

ــــــــ  ـــــــت لســـــــه شـــــــاب وـــــــــــ ـــــــا عـــــــم ان ـــــــا عصـــــــام و ي ـــــــك تعـــــــيش كمـــــــل ي ـــــــن حق ـــــــرح و م   اتبســـــــط و روح اف
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 كفاية كأبة بقي 

 ماتو علشان لسه شاب بالش تضيع شبابك    ارجع يا عصام  ـــــــــــــ 

 يا عم اللي بيتوب ز  اللي مبيتوبش كمل يا عصام كمل ــــــــــــ 

 التوبة اسمها توبة ، ارجع يا عصام ارجع  ال يا عصام ، ال نب اسمه ذنب و ـــــــــــــ

 كمل يا عصام   ــــــــــــــ

 ارجع يا عصام ـــــــــــــ 

نـــــــه و شـــــــعر أن قدمـــــــه مـــــــا عـــــــا ت تحملـــــــه و كـــــــأن رصـــــــيد خطواتـــــــه قـــــــد نفـــــــ  ، وضـــــــع يـــــــد  علـــــــي أذ
 : كفايه ، كفاية مش حاكمل حارجع حارجع  صرخ 

صــــــــدر   التفـــــــت مســـــــرعا بات ــــــــه ســـــــيارته كمــــــــن ي ـــــــر  مــــــــن شـــــــبحا ي ــــــــر  خلفـــــــه ، ركــــــــب ســـــــيارته و
 ا ار محر  السيارة لي وب الشوارع و تو ال يعرف الي اين ي تب ثم  يهبط يعلو و

 

**** 
 

ــــــــبعــــــــدما بالكــــــــا  اســــــــتطاعت تتقــــــــدمت خطــــــــوات نحــــــــو غرفتهــــــــا  ــــــــوجي ة هدر ــــــــام تركهــــــــا  و ل ــــــــي  ،لتن ف
ب ـــــــــوف :  فهتفـــــــــت محاســـــــــن  ال ـــــــــالم ارتطمـــــــــت قـــــــــدمها بمـــــــــن نامـــــــــت علـــــــــي االرض أمـــــــــام غرفتهـــــــــا

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ـــــــف لتوق هـــــــا  امعنـــــــت الن ـــــــر لت ـــــــد أمامهـــــــا ـــــــت تتوقـــــــع فهت ـــــــا ســـــــت  اخـــــــر مـــــــن كان ـــــــدى ، ي : ســـــــت ن
 ندى 

 ندى بتثاقل :  ا ا محاسن ر ت 

 محاسن : أنِت مروحتيش مع عمك 
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 ، لوجي عاملة ايه يوقع يمين الطالق  مكونتش عاي ةال ،  ندى :

ــــــــاط و تمســــــــك  مــــــــرات انايمهــــــــا ترجــــــــع تقــــــــوم م ضوضــــــــة و 3محاســــــــن :    تــــــــرت نفســــــــها مــــــــن العي
 فيا ، مكنتش عارفة اسيبها وان   معلش يا بنتي 

 ال يهمك يا  ا ا ، حازم لسه مرجعش  ندى : ال و

 و طالق ايه ب  بعد الشر عنكم محاسن : ال يا بنتي لسه ، تو ايه اللي حصل ، 

 ب  طبعا الكل ما صدق ،  ما تو حازم حلف عشان مكنش عاي ني أخرج ندى : 

منهـــــــا شـــــــئ و لكنهـــــــا ال تســـــــتطيع ســـــــؤالها فقالـــــــت و تـــــــي تســـــــاعدتا علـــــــي القيـــــــام محاســـــــن لـــــــم تفهـــــــم 
 اعملك لقمة تأكليها ح أنا  ضتي ،: طب اقومي  لوقتي ارتاحي في او من مكانها 

 : ال يا  ا ا انا ب  عاي ة اطمن علي حازم  و تي تت ه  معاتا للداخل  ندىر ت 

 محاسن : طب ارتاحي  لوقت وانا او  ما يرجع حاقوله انك تنا 

راحـــــت فـــــي نـــــوم   لح ـــــات و بالتعـــــب و ة عر اتمـــــد ت شـــــ محاســـــن و ســـــرير إلـــــي   دىات هـــــت نـــــ 
ــــــت فــــــي امــــــ  الحاجــــــة ال ــــــهكان ــــــر  ،  ي ــــــة لت ــــــي البواب ــــــت تن ــــــر ال ــــــي اخــــــر كان امــــــا محاســــــن فمــــــن ان ال

 حازم تل رجع ام الي ا  بال ارج 

 

**** 
 

 

مفتوحـــــــا اســـــــتوقف ســـــــيارته ، تقـــــــدم خطـــــــوات بات ـــــــه المســـــــ د خلـــــــع نعلـــــــه كـــــــان أمـــــــام مســـــــ د صـــــــغير  
تقـــــــدم منـــــــه خطـــــــوات و خطـــــــوات وجلـــــــ  ، تقـــــــدم لي ـــــــد رجـــــــال مســـــــنا فاتحـــــــا المصـــــــحف و يقـــــــرأ  و

 : وعليكم السالم يا ابني ثم ألقي السالم فر  أمامه 
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 : تو مش لسه بدر  علي الف ر و قد استغرب المكان  حازمسأ  

 نا خفت انام قولت افتح المس د واقعد اقر  شوية أالرجل : ايوة لسه شوية ، ب  ر  

و عـــــــا  ليقـــــــرأ الرســـــــالة ثـــــــم ســـــــأ  : معلـــــــش ممكـــــــن اســـــــألك علـــــــي اخـــــــرج حـــــــازم تاتفـــــــه مـــــــن جيبـــــــه 
 حاجة يا عم 

 ر  الرجل : خير يا ابني 
قــــــــرأ حــــــــازم االيــــــــة علــــــــي مســــــــامعه ثــــــــم ســــــــأ  : االيــــــــة    فــــــــي ســــــــورة ايــــــــه ، و مــــــــين الثالثــــــــة الــــــــ   

 خلفوا و خلفوا عن ايه بال بط

    قصة الثالثة ال   خلفوا في سورة التوبة :  استغرب من سؤاله و ر  

  التوبة  حازم قد استوقفته الكلمة :ر  

 عاي  تعرف القصة ، : ب  انت بتسأ  ليه يا ابني  شر  فأعا  الرجل سؤاله 

 حازم مستغربا : قصة ايه 

 الرجل : قصة الثالثة ال ين خلفوا 

 ايوة كنت عاي  اعرفها حازم مستفهما : 

 تسمع عن غ وة تبو  :  ر  الرجل عندتا 

يعــــــــد  عليــــــــا االســــــــم    ، ســــــــمعت عــــــــن الحقيقــــــــة او  مــــــــرة ال ، :  ال  ــــــــل ر  حــــــــازم و قــــــــد شــــــــعر ب
 بدر و أحد حتي معرفش عنهم حاجة برضو 

 اتو لالسف اللي مفروض نعرفه عن  ينا مبقناش عرفينه :  ابتسم الراجل 
، كانـــــــت فـــــــي العـــــــام التاســـــــع بعـــــــد اله ـــــــرة   تنهـــــــد ثـــــــم أكمـــــــل : بـــــــص يـــــــا ســـــــيد  غـــــــ وة تبـــــــو     

كانـــــــــت فـــــــــي ظـــــــــروف صـــــــــعبة يعنـــــــــي حـــــــــر   عليـــــــــه وســـــــــلم ( الغـــــــــ وة    وصـــــــــلي اهلل )طلـــــــــع الرســـــــــو  
مــــــــن  مرضــــــــتتش تطلــــــــع مــــــــع الرســــــــو  و علشــــــــان كــــــــد  فــــــــي نــــــــاس ت لفــــــــت عــــــــن الغــــــــ وة و شــــــــديد و
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و  –مـــــــرارة ابـــــــن الربيـــــــع  –ضـــــــمن النـــــــاس اللـــــــي مـــــــا خـــــــرجتش كـــــــان التالتـــــــة  و  ) كعـــــــب ابـــــــن مالـــــــك 
)صـــــــــلي اهلل عليـــــــــه مـــــــــاكنش عنـــــــــدتم عـــــــــ ر يمـــــــــنعهم ، فلمـــــــــا رجـــــــــع الرســـــــــو   تـــــــــال  ابـــــــــن اميـــــــــة ( و

اغلــــــــبهم كــــــــ بوا علــــــــي الرســــــــو  علشــــــــان ميعقبهــــــــوش  وســـــــلم ( جالــــــــه كــــــــل النــــــــاس اللــــــــي م ــــــــرجتش و
 ، اختاروا يتحملوا ال نب اللي عملو  اال التالتة  و  اختاروا انهم يقولوا الحقيقة 

 بعدين  : و فسأ   ليعرف الباقي اشغوفحازم بد   

ــــــ  الرســــــو  )صــــــلي اهلل عليــــــه وســــــلم ( ب ــــــا  انهــــــم صــــــدقوا والرجــــــل : ب ــــــا  فيمــــــا معن ــــــاموا ق ــــــا ق ــــــد م  ع
تـــــــو الحقيقـــــــة مكـــــــنش ، انت ـــــــروا امـــــــر اهلل فـــــــيهم ، تعـــــــرف ســـــــاعتها كـــــــان عـــــــاقبهم ايـــــــه قـــــــا  للصـــــــحابة 

ـــــــبهم و ـــــــر عـــــــن ذن ـــــــوبتهم ، جـــــــا  الرســـــــو  عقـــــــاب بقـــــــدر مـــــــا كـــــــان تكفي ـــــــار حقيقـــــــي لت )صـــــــلي اهلل  اختب
كـــــــــل ،  تـــــــــي زوجـــــــــاتهم ح، محـــــــــدش يكلمهـــــــــم مـــــــــن المســـــــــلمين  و، عليـــــــــه وســـــــــلم (  امـــــــــر بـــــــــاعت لهم 

ضــــــــاقت علــــــــيهم انفســــــــهم لحــــــــد مــــــــا  النــــــــاس قــــــــاطعتهم حتــــــــي ضــــــــاقت علــــــــيهم االرض بمــــــــا رحبــــــــت و
 عد  عليهم خمسين يوم علي الحا     

 حازم بان عاج : خمسين يوم 

 الرجل : ومع ذلك فضلوا متمسكين بتوبتهم وصدقهم مع ربنا لحد ما ن لت االيه    

ُخلُِّفـــــــــوْا َحتَّـــــــــى ِإَذا َضـــــــــاَقْت َعلَـــــــــْيِهُم اأَلْرُض ِبَمـــــــــا رَُحَبـــــــــْت َوَضـــــــــاَقْت َعَلـــــــــْيِهْم َوَعلَـــــــــى الثَّالَثَـــــــــِة الَّـــــــــِ يَن } 
ــــــــَو ال ــــــــَه ُت ُــــــــوْا ِإنَّ الّل ــــــــْيِهْم لَِيُتوب ــــــــاَب َعَل ُــــــــمَّ َت ــــــــِه ث ــــــــِه ِإالَّ ِإلَْي ــــــــَن الّل ــــــــأَ ِم ــــــــوَّاُب أَنُفُســــــــُهْم َوظَنُّــــــــوْا َأن الَّ َمْلَ  تـَّ

 صدق فيها ال بات علي التوبة وكانت    مكافأة الث  و { الرَِّحيمُ 

حـــــازم منبهــــــرا : يــــــا  انــــــا عمــــــر  مــــــا فكــــــرت ان ممكــــــن اســــــمع عــــــن حــــــد مــــــر عليــــــه فــــــي الــــــدنيا اختبــــــار 
 في توبته بالصعوبة    

ـــــــم فـــــــي نفســـــــه : و ـــــــا كنـــــــت ســـــــاعتها  ث ـــــــي كنـــــــت حـــــــاقع عشـــــــان اللـــــــي حصـــــــل امبـــــــارح ،    ان ـــــــا الل ان
 حبقي فرفور او  
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   كد  وقت اذان الف ر : اعتقد  و عقب ن ر الرجل الي الساعة 

 ن ر حازم لساعة لير  : ا  فعال 

 ايه كريم الرجل : اسم ال

 حضرتك  حازم مبتسما : حازم ، و

 ، طب يال يا حازم اتفضل قوم اذن م اتد الرجل :  

 تو مش حضرتك اللي بتأذن برضو نعم ، :  ببالغ استغراب و توتر 

ــــــــي ،اهلل  : و م اتــــــــد ــــــــا ابن ــــــــا قعــــــــدت مســــــــتني علشــــــــ ي و  ان انهــــــــار   صــــــــوتي كــــــــان مبحــــــــوح شــــــــوية ان
يصــــــــلي بالنــــــــاس ،  او  واحــــــــد يـــــــدخل المســــــــ د انهــــــــار ة تـــــــو اللــــــــي حيـــــــأذن وكنـــــــت قايــــــــل لنفســـــــي 

 ربنا بعتك  و اتو 

 حازم مقاطعا : ب  اصل انا ر  

 : ايه مش حافظ االذان  م اتد مستنكرا طعه اق

: اهلل يكرمـــــــك يـــــــا ابنـــــــي يـــــــال قـــــــارال قـــــــام الرجـــــــل مـــــــن مكانـــــــه وتـــــــو ي ـــــــ ب حـــــــازم بات ـــــــا  المكرفـــــــون 
 اذن الوقت حيروح يال 

ن يســـــــت مع قـــــــوا  غيـــــــر مصـــــــدق انـــــــه أحـــــــاو  ، وجـــــــه ليـــــــأذن لوقـــــــف حـــــــازم أمـــــــام المكرفـــــــون وجهـــــــا 
ـــــــه فـــــــي بـــــــارا و ـــــــنف  و اســـــــينهيه بـــــــدأ ليلت ـــــــه و أمـــــــام فـــــــي مســـــــ د ، ت صـــــــدر   قـــــــد شـــــــعر برجفـــــــات قلب

ـــــــو و ـــــــ   كـــــــان يعل ـــــــا يهـــــــبط و ال ـــــــ   ز  تـــــــي اال لح ـــــــة و م ـــــــدأ يســـــــمع صـــــــوته ال ـــــــدأ وب ـــــــه ابت تـــــــو  ل ل
ت  موعــــــــه رغمــــــــا عنــــــــه ، و مــــــــا عــــــــا  يعــــــــرف مــــــــن نهمر فــــــــانــــــــتفض يي ــــــــرج بــــــــاالذان وشــــــــعر ب ســــــــد  

 قلبه  االذان إال أنه استشعر أن صوته ي ر  علي لسانه  أين كان 
 اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر 

 اشهد ان ال اله اال اهلل  
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 اشهد ان ال اله اال اهلل  

 رسو  اهلل  اشهد ان محمدا 

 اشهد ان محمدا رسو  اهلل  

 حي علي الصالة  -----حي علي الصالة 
 حي علي الفالح -----حي علي الفالح 

 ال اله اال اهلل  ----------اهلل اكبر اهلل اكبر

 : ما انت حلو اتو يا ابني اما  مالك ب  قارال انهي االذان لي د الرجل من خلفه 

يهـــــــبط  صـــــــدر  الـــــــ   كـــــــان يعلـــــــو و ضـــــــربات قلبـــــــه المتســـــــارعة ومـــــــن وســـــــط جملتـــــــه انتشـــــــلت حـــــــازم 
و بعــــــــــدتا الصــــــــــف االو  فيهــــــــــا لصــــــــــالة ، لح ــــــــــات بالكــــــــــا  اكتمــــــــــل لجلــــــــــ  باتن ــــــــــار القــــــــــا مين ، 

ــــــي الصــــــالة ،  ــــــي مكــــــان األمــــــام ، وحــــــازم توضــــــأ شــــــرعوا ف ــــــي لح ــــــة خشــــــوع و ات ــــــا  ال ــــــف ف تــــــو  وق
 يقو  لمن خلفه : استقيموا يرحمكم اهلل 

 : اهلل اكبر  تو يقو  رفع يديه و

لتنســـــــاب الفاتحـــــــة بـــــــين شـــــــافتيه ويســـــــمع صـــــــوته بمـــــــا يقـــــــرأ ثـــــــم يركـــــــع ثـــــــم يســـــــ د ثـــــــم يعـــــــاو  الركعـــــــة 
 التالية 

 حتي سلم ون ر لم كان أمامهم غير مصدق نفسه 
  د أماما بمس  --------) حازم رفعت الصاو  

 ولد من جديد ( -------حازم رفعت الصاو  اليوم 

 ان يواجـــــــه بشـــــــ اعة ن يصـــــــحح اخطـــــــاء الماضـــــــي وأقـــــــد قـــــــرر ابتـــــــدأ مـــــــن اليـــــــوم  لـــــــي ســـــــيارته وإعـــــــا  
بقــــــــدر كونهـــــــا رحلــــــــة تغييــــــــر  فــــــــي ذات تلــــــــ ذ يومــــــــا التوبــــــــة ليســــــــت ركعتــــــــين ، أ ر  أن  مافعلـــــــه بيــــــــد  

عــــــرف أنــــــه حــــــين تــــــاب كانــــــت توبتــــــه تــــــي منــــــة اهلل عليــــــه ال منتــــــه تــــــو علــــــي ،  مــــــا بال طــــــأ ثــــــم اســــــتفاق



 

 
 

389 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

الضـــــــعيف المحتـــــــاج لكـــــــل بـــــــاب إلـــــــي اهلل مدخلـــــــه الرجــــــــاء اهلل حتـــــــي يتشـــــــدق بـــــــالثواب ، تـــــــو ذلـــــــك 
 ، تو من تاب اهلل عليه ليتوب من أيام كان ظاترتا الل ة لكن باطنها كان الع اب 

 

**** 
 

، طــــــــرق البــــــــاب خارفــــــــا مــــــــن توقيــــــــت  والدتــــــــه لــــــــي منــــــــ   إ  ات ــــــــثــــــــم قــــــــرر االانهــــــــي صــــــــالة الف ــــــــر 
 : خير يا رب  لكنه شعر أنه يحتاجها و بشدة ، فتحت مني عيناتا و تي تتمتم ال يارة 

ـــــــه أمامهـــــــا و تتفـــــــت :  ـــــــاب ، صـــــــدمت حينمـــــــا رأت ـــــــتح الب ـــــــدت اســـــــدالها و ات هـــــــت مســـــــرعة لف ـــــــم ارت ث
 خير يا حبيبي انت كوي   عصام ،

 ن ر لها ثم رمي بنفسه بين يديها و تو ير  : ال 

: مالــــــــك يــــــــا عصــــــــام ، مالــــــــك يــــــــا حبيبــــــــي ،  ت من ع ــــــــة احتوتــــــــه بــــــــين يــــــــديها و احتضــــــــنته ثــــــــم ســــــــأل
 اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ، ا خل ا خل 

ــــــه البــــــاب لت ــــــد مــــــن خلفهــــــا اختــــــه  ســــــحبته مــــــن يــــــد  و ــــــت بلهفــــــة اغلقــــــت خلف  قــــــد اســــــتيق ت و قال
 : ابيه عصام ، مالك يا ابيه 

 : روحي اعملي الخوكي كوباية ليمون  قارلة  قاطعتها مني

ــــــي  ــــــه إل ــــــدأ يبكــــــي ات هــــــت بي ــــــم ب ــــــي صــــــدرتا ث ــــــا رأســــــه ق ــــــي الســــــرير ، ظــــــل  افن ــــــه و أجلســــــته عل غرفت
 ، أنا محتاجلك أو  : عاي  اكلم معاكي يا ماما  و تو يقو  

ـــــــــي رأســـــــــه و زا ت مـــــــــن احتوارهـــــــــا و ر ت  ـــــــــي ،  ربطـــــــــت عل ـــــــــا حبيب ـــــــــا ي ـــــــــا : مـــــــــن عين ـــــــــت تن فـــــــــي أن
 ، اتكلم يا حبيبي في ايه اوضتك يا عصام 

 : اوضتي ر  مستغربا 
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مالــــــك كــــــان نفســــــي تي ــــــي تعــــــيش معايــــــا ،   ايــــــوة يــــــا حبيبــــــي مــــــن زمــــــان وانــــــا عامللــــــك اوضــــــة ومنــــــي : 
  يا حبيبي فيك ايه 

 خلـــــــت ســـــــمية تحمـــــــل بيـــــــدتا كـــــــوب الليمـــــــون ، أخ تـــــــه منـــــــي مـــــــن يـــــــدتا و أعطتـــــــه لغصـــــــام و قالـــــــت 
 : خد أشرب الليمون    و اتد  و بعدتا حنتكلم و تحكيلي كل حاجة 

شـــــــــعر  بهـــــــــدوء نفســـــــــه و بـــــــــدأ يشـــــــــرب بينمـــــــــا غـــــــــا رت ســـــــــمية الغرفـــــــــة و تـــــــــركتهم ، مـــــــــر الوقـــــــــت و 
مســـــــحت  موعـــــــه بيـــــــدتا عصـــــــام يحكـــــــي و منـــــــي تســـــــمع حتـــــــي ســـــــر  عليهـــــــا كـــــــل مـــــــا كـــــــان يحمـــــــل ، 

 : كل    يا ابني  ثم قالت 

بكـــــــت رغمـــــــا عنهـــــــا ربمـــــــا النهـــــــا شـــــــعرت أن جـــــــ ءا ممـــــــا قالـــــــه كانـــــــت تـــــــي بـــــــاالحر  مســـــــئولة معــــــــه 
: ســـــــامحني يـــــــا عصـــــــام ســـــــامحني يــــــا ابنـــــــي انـــــــا اللـــــــي ات ليـــــــت عنـــــــك انـــــــا اللـــــــي  ت عليــــــه ، ثـــــــم تابعـــــــ

 وصلتك لكد  

ـــــــت مـــــــش  ـــــــي كن ـــــــا الل ـــــــي اعـــــــيش معـــــــاكم وان ـــــــي تترجين ـــــــِت يامـــــــا جيت ـــــــا مامـــــــا مـــــــا أن عصـــــــام : خـــــــالج ي
 وحش او  كد  موافق ، انت كمان سامحيني مش عاي  اح  اني 

ي عـــــــل  يبعـــــــد عنـــــــك وال  الحـــــــرام وربنـــــــا  قلبـــــــي راضـــــــي عنـــــــك و منـــــــي : ال يـــــــا ابنـــــــي ربنـــــــا يحميـــــــك و
 نيفين من نصيبك 

 ربنا يرزقها بابن الحال  اللي يستهلها قولي عصام بابتسامة ح ينة : 

  لوقتي : مين اللي بيتصل بيك  حين عال رنينه فسألت مني  قاطعه تاتفه النقا 

 : مش عارف  معقبا  ت ه للر ا

 : سالم عليكم  علي تاتفه ر  ثم 

 كيا : الحقني يا عصام ابوس رجلك عمر با اتا  صوت 

 في ايه يا عمر  : عصام من ع ا ر  
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ـــــــا فـــــــي العوامـــــــة ور  عمـــــــر بحســـــــرة  انـــــــا ، اللـــــــي معايـــــــا   مســـــــكني انـــــــا و : بـــــــولي  اال اب طـــــــب علين
ابــــــوس ايـــــــديك يــــــا عصــــــام ابعتلــــــي محـــــــامي ، مــــــش عــــــارف اكلـــــــم ابويــــــا اقولــــــه ايــــــه  محتــــــاج محــــــامي و

 الصبح 

 : معقو  متما خفق قلبه و تو يغلق تاتفه مت

 

**** 
 

ــــــــــه  ــــــــــاس للاز حــــــــــام   خــــــــــان كثيــــــــــف و فاســــــــــتوقفهتحــــــــــر  بســــــــــيارته بات ــــــــــه من ل اوقــــــــــف ســــــــــيارته  ، ن
ـــــــر  ـــــــ  تقـــــــدم خطـــــــوات لي ـــــــار االم ـــــــي  تـــــــ ا المكـــــــان تـــــــو ب ـــــــ مســـــــتغرب ، ال ـــــــيا فســـــــمع م ـــــــين  ر  ت ب

 الناس 

 ال حو  وال قوة اال باهلل ، محدش ن ا كل اللي كانوا في البار ماتوا  ــــــــــــ 

 لير  اخر : ربنا يسترنا يا رب اللي مات سكران واللي مات مع وحد  استغفر اهلل الع يم 

 طعهم اخر : ربنا يرزقنا حسن ال اتمة افيق

 توجه حازم متسأال : ايه اللي حصل 

 لير  احدتم : ابدا المكان ولع تقريبا ماس كهرباري 

 حازم ب وف : حد ن ا 

 جوا  ماتوا  تقريبا كل اللي كانواـــــــــــ 

 خفق قلبه و تمتم : مش ممكن 
ــــــه ،  ــــــه و ن ــــــوا من ــــــي أعتاب ــــــي مــــــا كــــــانوا عل ــــــدر  كليهمــــــا معن ــــــي كــــــا وا لي ــــــك اللح ــــــة الت ن يســــــقطوا أتل

ضــــــــاقت علـــــــــيهم انفســـــــــهم   فيهــــــــا النهـــــــــم استشــــــــعروا ان االرض ضـــــــــاقت علــــــــيهم بمـــــــــا رحبــــــــت بـــــــــل و
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ــــــــدبر  أن ينســــــــوا أبســــــــببها  ا كــــــــا و  ــــــــدتا أنهــــــــا ن للكــــــــون رب ي مهمــــــــا ، و يحكــــــــم أقــــــــدار  ، لــــــــنعلم عن
 إنه تو التواب الرحيم ال مل أ من اهلل اال اهلل ،فمهما ضاقت  

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 

لــــــي شــــــقته ، كانــــــت جالســــــة إلــــــي من لــــــه ، فــــــتح بــــــاب البيــــــت ثــــــم ات ــــــه إانهــــــي صــــــالة الف ــــــر وعــــــا  
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 خــــــــل بات ــــــــا  غرفــــــــة  حتــــــــي الســــــــالم وعلــــــــي ســــــــ ا ة الصــــــــالة بانت ــــــــار عو تــــــــه ، لــــــــم يلقــــــــي عليهــــــــا 
كانــــــــت خ لــــــــة و تــــــــي تقــــــــوم مــــــــن تمــــــــد  ليعــــــــاو  النــــــــوم بعــــــــد الصــــــــالة ،   نومــــــــه ، ســــــــحب الغطــــــــاء و

، منـــــــ  أن علـــــــم طـــــــارق مـــــــن نبيـــــــل و لتحـــــــاو  الكـــــــالم معـــــــه لعلـــــــه تـــــــ   المـــــــرة يـــــــر  عليهـــــــا مكانهـــــــا 
ـــــــدحت بمـــــــا كانـــــــت ت فيـــــــه أحـــــــالم و تـــــــ   تـــــــي حالتـــــــه ، قـــــــررت أحـــــــالم مـــــــرة أخـــــــر  التوجـــــــه لـــــــه  م

: لســــــــه زعــــــــالن منــــــــي يــــــــا طــــــــارق ، صــــــــدقني انــــــــا  لهــــــــا تســــــــتطيع اثنارــــــــه عــــــــن صــــــــمته حــــــــين ســــــــألتلع
 مكنش قصد  ان كل    يحصل 

وضــــــع كفـــــــه تحــــــت خــــــد  ليكمــــــل نومــــــه او علـــــــي االقــــــل ت ــــــاتر بــــــ لك ، تحركـــــــت ، لــــــم يــــــر  طــــــارق 
قــــــــد ثــــــــم قالــــــــت و ن ــــــــرت لــــــــه ، وجهــــــــه لخطــــــــوات و ن لــــــــت بركبتهــــــــا أمــــــــام الســــــــرير لتكــــــــون مواجــــــــه 

ب ر  عليــــــــا او حتــــــــي كلمنــــــــي ، طــــــــب ســــــــامحني انــــــــا مكنــــــــتش عــــــــاي ة احكيلــــــــك بــــــــدأت تبكــــــــي : طــــــــ
ــــــــو حــــــــد  ــــــــت خايفــــــــة ل ــــــــا ، كن ــــــــت خايفــــــــة علــــــــي حياتن علــــــــي موضــــــــوع رفعــــــــت الصــــــــاو     عشــــــــان كن

بــــــــ  ، النــــــــي كنــــــــت عارفــــــــة انــــــــي  قالــــــــك حاجــــــــة تصــــــــدقها فيــــــــا ، كنــــــــت عــــــــاي ة الموضــــــــوع يتقفــــــــل و
ـــــــوس ، و ـــــــك  مـــــــش حاقـــــــدر ار  حاجـــــــة مـــــــن الفل ـــــــت معـــــــرفتش قبل ـــــــو كن ـــــــت ل ـــــــك اتمني ال ، لمـــــــا ات وزت

 اهلل خوفي علي حياتنا تو اللي سكتني  ال رفعت و توفيق و

ـــــــرا  ـــــــه لهـــــــا اخي ـــــــم ر  : اخـــــــر و قـــــــد رفـــــــع عين ـــــــه ث ـــــــاكي أمام شـــــــعر بالشـــــــفقة عليهـــــــا ، ن ـــــــر لوجههـــــــا الب
ــــــــي  ــــــــي واحــــــــدة ز  الل ــــــــا حاجــــــــة ت صــــــــك بالشــــــــكل    ، ان ــــــــة علي ــــــــك م بي ــــــــت اتوقعهــــــــا ان حاجــــــــة كن

ــــــــدة    تي ــــــــي البيــــــــت واســــــــمها ف ــــــــد  و ري ــــــــك تفتركــــــــي  تهدي ــــــــد  مــــــــا تقــــــــوليلي ، ان ت ــــــــافي منهــــــــا ب
ان ا  حــــــــــد يقــــــــــو  فــــــــــي حقــــــــــك ا  حاجــــــــــة اصــــــــــدقه ، حاســــــــــ  انــــــــــك ز  مــــــــــا تكــــــــــوني مكنتــــــــــيش 

 عارفني او جاي  انا اللي مكنتش عارفك 

 سامحني  :ثم قالت يد  من فمها  تقرب

ــــــــت : ســــــــامحني يــــــــا طــــــــارق واوعــــــــي ت عــــــــل منــــــــي  ــــــــم اكمل ــــــــد  ث ن خــــــــوفي علــــــــي إافتكــــــــر ، قبلــــــــت ي
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 حياتنا تو اللي سكتني 

ت لـــــــــ  الـــــــــي جـــــــــوار  علـــــــــي الســـــــــرير ،  تـــــــــو ي ـــــــــ بها لـــــــــتقم مـــــــــن االرض و أمـــــــــام توســـــــــلتها تنهـــــــــد و
 ابتسم لها وتو يقو  : يعني مش ناوية ت بي عليا حاجة تانية 

 تي تمسح  موعها : ال  و ر ت

ت ــــــــــه طــــــــــارق ليفتحــــــــــه ســــــــــمعا طــــــــــرق بــــــــــاب منــــــــــ لهم فاســــــــــتغربا ، مــــــــــن الــــــــــ   ســــــــــيأتيهم مبكــــــــــرا ، ا
 : حازم  فاستوقفه اخر ما كان يتوقع م يئه فهتف

 انا عارف ان الوقت بدر  او  ، ممكن ا خل ، حازم و قد بد  عليه التوتر : اسف ر  

 تو يفسح له الطريق : اتفضل  وطارق و ر  تع ب 

ــــــوح ســــــبق طــــــارق حــــــازم ب طــــــوات  ــــــاب شــــــقته المفت ــــــدخل لب ــــــه ثــــــم  لي ــــــا   زوجت  خــــــل حــــــازم الــــــي ، ن
و  جلــــــــ  منت ــــــــرا أحــــــــالم الــــــــدافع وراء م يئــــــــه ،ال يعــــــــرف نفســــــــه هــــــــو فر   التبــــــــشــــــــعر الصــــــــالون ، 

ــــــم تكــــــن  ــــــل بتفاصــــــيل االمــــــ  و ل ــــــد علمــــــت مــــــن نبي ــــــت ق ــــــام ليصــــــافحها ، كان ــــــي ق ــــــت حت مــــــا إن  خل
تعــــــرف مــــــا ســــــر ال يــــــارة و تــــــي تبا لــــــه التحيــــــة و تســــــأ  : خيــــــر يــــــا حــــــازم ، أنــــــت و نــــــدى كويســــــين يــــــا 

  ابني

 م تش امبارح ندى : تي مستغربا حازم سأ  

  يا ابني م تيش أحالم : ال ، 

أكيــــــد طبعــــــا عرفتــــــوا :  شــــــعر بمــــــ ي  مــــــن الراحــــــة و القلــــــق ثــــــم قــــــرر التحــــــدث بشــــــكل مباشــــــر قــــــارال 
 امبارح  اللي حصلعمو نبيل من 

اســـــــــمع يـــــــــا ابنـــــــــي ، انـــــــــا عمـــــــــر  مـــــــــا  ورت ع : الن ـــــــــرات ثـــــــــم ر ت تـــــــــي أحـــــــــالم تبــــــــا   طـــــــــارق و 
 -----------------ال حتي عاي ة ا  مشاكل و  الفلوس    و

 انا جا  ب صوج الموضوع     :قارال حازم قاطعها 
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 : خير يا ابني و قد شعر بالقلق فسأ  تدخل طارق 

ـــــــــدى او  ألحـــــــــالم و ر   حـــــــــازمن ـــــــــر  ـــــــــاعتبر  ز  ن : عمتـــــــــو أحـــــــــالم ممكـــــــــن اطلـــــــــب منـــــــــك طلـــــــــب ب
 علي االقل انا باعتبر نفسي كد  

 أحالم بقلق : اطلب يا ابني 

ـــــــا  ـــــــالش ترفعـــــــوا قضـــــــية عشـــــــان رجـــــــوع الفلـــــــوس ، ان انفـــــــ  وصـــــــية بابـــــــا اهلل يرحمـــــــه ححـــــــازم : ممكـــــــن ب
نـــــدى ملنـــــاش ذنـــــب فـــــي كـــــل  نـــــا وأ،  كـــــل اللـــــي عـــــاي   إنـــــي م ســـــرش نـــــدى مـــــن غيـــــر حاجـــــة ، بـــــ   

ــــــي حصــــــل و ــــــا و الل ــــــا غصــــــب  ان ــــــش حــــــافرض عليهــــــا تعــــــيش معاي ــــــا م ــــــرف حاجــــــة ، ان ــــــاش نع تــــــي مكن
 كانت    رغبتها ، ب  لو في فرصة ارجعلك حقك و   لو طلبت الطالق و عنها

 

**** 
 

 قاطعتــــــه أحــــــالم التـــــــي كانــــــت مســــــتغربة كليتـــــــا مــــــن ان الــــــ   أمامهـــــــا اليــــــوم تــــــو ابـــــــن رفعــــــت الصـــــــاو 
ـــــــت ب ديـــــــة  ـــــــو فضـــــــلت معـــــــا   و قال ـــــــي ل ـــــــا حت ـــــــة معاي ـــــــا فرق ـــــــا ابنـــــــي انـــــــا واهلل الفلـــــــوس م  نـــــــت وأ: ي

 ندى 

ــــــــا  ــــــــو مــــــــدام    حقــــــــك ، فقاطعهــــــــا حــــــــازم : ال ي ــــــــا باوعــــــــد  أعمت ــــــــا عــــــــاي كم  إن ــــــــ  ان ــــــــي ارجعــــــــه ، ب ن
متمســـــــك بيهـــــــا ، عمـــــــو نبيـــــــل لمـــــــا جـــــــه امبـــــــارح   كلكـــــــم تعرفـــــــوا انـــــــي ات ـــــــوزت نـــــــدى النـــــــي عاي تـــــــا و

 نا مش عاي  أ كان متمسك باني اطلقها و

ــــــا كــــــل اللــــــي يهمنــــــا فعــــــال  لــــــوقتي و ر  ن ــــــر طــــــارق ألحــــــالم ثــــــم لــــــه  نــــــدى مــــــش  تــــــو:  يــــــا ابنــــــي احن
القـــــــرار حيكـــــــون قرارتـــــــا احنـــــــا منقـــــــدرش نفـــــــرض علـــــــي نـــــــدى ، مـــــــدام انـــــــت متمســـــــك بيهـــــــا  و الفلـــــــوس

 و موضوع الفلوس    إن شاء اهلل مش حيكون مشكلة حاجة 
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 : طب انا كد  قولت اللي عندى و استأذن انا  و ر   حازم ببعض االرتياحشعر 

 أحالم : طب ما تستني يا ابني انا حاحضر الفطار 

 ع ولم يأكل تقريبا من  صباح االم  وعلي الرغم انه جار

 : خليها وقت تاني ، ان شاء اهلل ثم ر  لباب لتوجه 

عمتــــــــو أحــــــــالم أنــــــــا مــــــــش عــــــــارف ر  فعــــــــل طــــــــنط شــــــــريفة : ينصــــــــرف ثــــــــم أتبــــــــع خــــــــرج مــــــــن البــــــــاب ل
ــــــأتمني أنهــــــا تقــــــدر  ــــــا ريــــــت لــــــو تتكلمــــــي معاتــــــا ، لحــــــد مــــــا أشــــــوف حنعمــــــل ايــــــه و ب حيكــــــون ايــــــه ، ي

 -----------------------موقفي و 
 صمت ثم قا  : و ربنا يسهل ، سالم عليكم 

 طارق و أحالم : مع السالمة 

 : معقو  انا مش مصدقة اللي حصل قارلة ن رت ل وجها  اغلقت أحالم باب شقتها و

طـــــــارق معقبـــــــا : واهلل الـــــــوا  شـــــــكله راجـــــــل ب ـــــــد ، متعـــــــرفيش علـــــــي فـــــــي ن ـــــــر  قـــــــد ايـــــــه بـــــــاللي قالـــــــه 
    

 أحالم : ب  ربنا يستر من فريدة ، يا تر  حتعمل ايه لما تعرف ، ربنا يستر ب د 

 

**** 
 

ايــــــن ذتبــــــت نــــــدى اتصــــــل بعمهــــــا ، يشــــــعر بــــــه كــــــان بــــــات يعــــــض علــــــي شــــــفتيه مــــــن فــــــرط الغــــــيظ الــــــ    
ــــــــيال و ــــــــر  الف ــــــــم تت ــــــــه انهــــــــا ل ــــــــل فاجاب ــــــــي ال يقــــــــع يمــــــــين الطــــــــالق ، ا نبي ــــــــل حت تصــــــــل رفضــــــــت الرحي

بوالدتــــــه فأكــــــدت أنهــــــا رحلــــــت و  تاتفهــــــا إلــــــي تــــــ   اللح ــــــة مغلــــــق ، أيــــــن تــــــي و تــــــل حــــــدث لهــــــا 
مكـــــــرو  ســـــــؤا  ظـــــــل يـــــــأن برأســـــــه حتـــــــي  خـــــــل بســـــــيارته إلـــــــي  اخـــــــل الفـــــــيال ، ســـــــمعت نـــــــدى صـــــــوت 
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 : حاااااااااااااازم وصو  السيارة ف رجت جارية من غرفة محاسن و تتفت 

 : ندى  و يهتف ها و ن   مسرعا من سيارته و تلصوت تلتفا

 احتضنها و تو يهتف : الحمد هلل ترو  االثنين كل منهم بات ه االخر حتي 

انــــــــا  ، :  انـــــــت كــــــــوي  ، انـــــــت ب يــــــــر يـــــــا حــــــــازم ى اســـــــت ماع انفاســــــــها و تـــــــي تســــــــأ   نــــــــدحاولـــــــت 
 كنت حاموت من القلق عليك 

نــــــك أ نـــــا افتكــــــرتأأنـــــِت كنتــــــي فــــــين ، أنـــــا كــــــوي  ، : و تــــــو يــــــر  ن ــــــر لهـــــا غيــــــر مصــــــدق عينـــــه ظـــــل ي
اتصــــــــلت بعمــــــــك قــــــــالي مــــــــروحتش ،مــــــــع ،  عمتــــــــك قالــــــــت م تــــــــيشمشــــــــيتي روحــــــــت الصــــــــبح بيــــــــتكم 

 ان ماما قالتلي انك مشيتي ، انا كمان كنت حاموت من القلق عليك 

علشــــــــان مــــــــا اعملــــــــش مشــــــــاكل مــــــــع مامتــــــــك اســــــــتنيتك  و، نــــــــدى : انــــــــا مقــــــــدرش اخــــــــرج يــــــــا حــــــــازم 
 عند  ا ا محاسن ، استنيتك كتير او  يا حازم 

:  ، كفــــــه محتضــــــنا لكفيهــــــا قــــــارال لــــــي جــــــوار  إنهــــــا أامتلكتــــــه ســــــعا ة الــــــدنيا قــــــد  اليهــــــا و ن ــــــر حــــــازم
 عمر  ما خفت اني اخسر حد قد ما خفت اني اخسر  

 : ب  انا م فتش عارف ليه  ابتسمت و ر ت 

 حازم : ليه 

احنــــــــا بينــــــــا عهــــــــد قــــــــدام ربنــــــــا ، واثقــــــــة إن مهمــــــــا عــــــــد  علينــــــــا حيفضــــــــل موجــــــــو  و نــــــــدى : علشــــــــان 
 مهما حصل احنا حنبقي علي العهد    

 ب  اللي جا  صعب أو  ، حتقدر  يا ندى :  تشب  بيدتا قارال 

مــــــــن انهــــــــار ة ، اعتبرنــــــــي نــــــــدى الحوتـــــــــة مــــــــرات حــــــــازم الحــــــــوت ، بــــــــ  حيطـــــــــان ع :  ر ت مازحــــــــة 
 الصعب مش ز  زمان 

 مرة االخيرة و لكن للليدخال سويا الي فيال الصاو    ون أن ير  و التفتاقبل يدتا 
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ـــــــــة  ـــــــــوعمســـــــــحت بالقطن ـــــــــي ذراعـــــــــه المرف ـــــــــة وفنحوتـــــــــا  عل ـــــــــي الحقن ـــــــــم  توجهـــــــــت ال ـــــــــه اياتـــــــــا ث اعطت
 : بالشفاء ان شاء اهلل يا استاذ تشام قارلة  ن رت اليه

 رة    : ايه الدوشة اللي بقارال بضيق زفر تشام بضيق ثم ن ر لها 

ـــــــ  ر ت  ـــــــي النضـــــــافة ب ـــــــا بتشـــــــتغل ف ـــــــة تن ـــــــع ســـــــت غلبان الممرضـــــــة :    مـــــــدير المستشـــــــفي بي عـــــــق م
ــــــه  ــــــ  تقــــــو  اي ــــــد  ســــــرطان ، ب ــــــو   ابنهــــــا ياخــــــد جرعــــــة كيمــــــاو  عشــــــان عن ــــــب عشــــــان ت بتضــــــطر تغي

 بقي بد  ما يع ورتا كل شوية ي ي عليها 

 امتي زفر مرة اخر  بضيق ثم سأ  : تو انا ممكن ا خن 

ـــــــــت  الممرضـــــــــة : ال ـــــــــم ، عمومـــــــــا ان ـــــــــنفعش خـــــــــالص اصـــــــــبر لمـــــــــا جروحـــــــــك تل ـــــــــا اســـــــــتاذ تشـــــــــام مي ي
 تقدر ت رج ب  برضو اصبر علي الس اير  لوقتي  قدامك يوم او يومين بكتير و

فتحـــــــت البـــــــاب وخرجـــــــت فن ـــــــر الـــــــي تاتفـــــــه الـــــــ   ي ـــــــاور  ، ســـــــحبه بيـــــــد  لكـــــــي ي ـــــــر  مكالمـــــــة  
ـــــــد  ـــــــا  ثمـــــــن ن ي ريهـــــــا وأكـــــــان يري ـــــــي ت ب ـــــــه حت ـــــــا إن ر  مـــــــن اتصـــــــل ب ـــــــه و م ـــــــف في ـــــــاكر  ت : لســـــــه ف

 صوتي وال نسيته

ــــــ  ور   ــــــد  معت ــــــا ي ــــــد  ق ــــــا شــــــيخ الهــــــي ربن ــــــيظ : حــــــد يقــــــدر ينســــــي صــــــوتك ، روح ي ــــــ  الغ ــــــه نف بدال
 يريح الناس من ارفقك  و

 انا رايح  حاخد  معايا و، تشام  : ب  ساعتها مش حاروح لوحد  

ــــــا زفــــــت  ــــــاني ي ــــــه ت ــــــي مــــــن تحــــــت رأســــــك ا، معتــــــ  : عــــــاي  اي ــــــة اللــــــي جرال ــــــا رجلــــــي قــــــدمها مــــــش كفاي ن
ـــــــــن تحـــــــــت فكرتـــــــــك المهببـــــــــة و، شـــــــــهرين فـــــــــي ال ـــــــــب   ـــــــــي االخـــــــــر انـــــــــا و م ـــــــــي فـــــــــي  ف انـــــــــت الل
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 ال كأن حد عامله حاجة  تو و المستشفي و

ـــــــش  تشـــــــام بعصـــــــبية : ور   ـــــــال  م ـــــــي و ا  المستشـــــــفي عشـــــــان يتع ـــــــين الل نـــــــت برضـــــــو ، كـــــــان أتـــــــو م
 جبان  ياشبعان موت ب  اعمل ايه فيك  زمانه ميت و

ــــــالغ الحنــــــمعتــــــ   ــــــت أ:  ق بب ــــــو بن ــــــا تشــــــام عــــــاي  تقتــــــل اب ــــــان غيــــــر  ي ــــــان واهلل مــــــا حــــــد جب ــــــا اللــــــي جب ن
ــــــــك و ــــــــا و اخت ــــــــا او  مــــــــا اخــــــــرج حاســــــــافر البوي ــــــــان ، عمومــــــــا ان ــــــــي جب ــــــــا الل ــــــــا ان اعــــــــيش  تقــــــــو  علي
ـــــــدور و انـــــــا بالنســـــــبالي حاســـــــكت و مـــــــش عـــــــاي  اعرفـــــــك تـــــــاني و تنـــــــا  و تـــــــو كمـــــــان حـــــــازم  الـــــــم ال

 كفاية لحد كد    تسكت بقي و ناو  يسكت ، يا رب انت البعيد  تتهت و

ــــــق أ ــــــ الهــــــاتف مــــــع  تشــــــامغل ــــــ ا  الضــــــيق و و معت ــــــه  الغــــــل مســــــيطرا  الي ــــــر بقــــــوة مــــــرة اخــــــر  علي ، زف
ـــــــرط الغـــــــيظ متمتمـــــــا تـــــــو يضـــــــ و ـــــــي أســـــــنانه مـــــــن ف ال يغمضـــــــلي جفـــــــن  مـــــــش حارتـــــــاح وأنـــــــا :  غط عل

 ، المـــــــرة    أنـــــــا عـــــــارف المـــــــرة    مـــــــش بايـــــــد  ال بيـــــــد ، بـــــــ  غيـــــــر لمـــــــا انـــــــتقم منـــــــك يـــــــا حـــــــازم 
 حاعمل ايه 

 
 **** 

 

:  تاتفــــــــة  لـــــــي غــــــــرفتهم بصـــــــوتها الهــــــــا ر المتحـــــــد إخرجـــــــت مـــــــن غرفــــــــة الســـــــفرة لتقطــــــــع صـــــــعو تم 
 مشيتي مع عمك امبارح ايه اللي جابك تاني  أنِت مش سبق و

ـــــــل  و ـــــــدى اســـــــتدار حـــــــازم وأقب ـــــــر  ن ـــــــي صـــــــعدتا  ن ت ـــــــدرجات الت ـــــــ   ال ـــــــم يكمـــــــل صـــــــعو  الســـــــلم لين ل
متنســـــــيش انـــــــي حلفـــــــت عليهـــــــا  : وجهلـــــــي انـــــــا الكـــــــالم ، و تـــــــوليـــــــر   والدتـــــــهيتوجـــــــه واقفـــــــا أمـــــــام  و

 مت رجش يعني مكنش ينفع تمشي 

ـــــــدى مشـــــــيت فعـــــــال يـــــــا حـــــــازم و ـــــــ  ن ـــــــرو  : ب ـــــــدة بب ـــــــال  فري ـــــــِت فع ـــــــي أن ـــــــع يعن ـــــــالطالق وق ـــــــك ب حلفان
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لتــــــــــك يال الحاجــــــــــات    فــــــــــي ع انــــــــــت مطلقهــــــــــا و طالقتهــــــــــا تقــــــــــدر تقــــــــــولي ازا  طالعــــــــــة معــــــــــا  و
 لرفعت  عا   ز  ما كانت عمتك فاتحة بيتها

نـــــــــدى بعصـــــــــبية : انـــــــــا مســـــــــمحلكيش تتكلمـــــــــي بالطريقـــــــــة    علـــــــــي عمتـــــــــي وانـــــــــا متأكـــــــــدة ان ر ت 
 -------------عمتي ست شريفة و

قاطعهـــــــا حـــــــازم : اســـــــتني يـــــــا نـــــــدى ، اســـــــمعي يـــــــا مامـــــــا مـــــــن غيـــــــر كـــــــالم كتيـــــــر مفـــــــيش منـــــــه رجـــــــي انـــــــا 
ــــــــن البيــــــــت ، عــــــــاي   تســــــــمعني كــــــــوي   ــــــــدت عنــــــــد  ا ا محاســــــــنعشــــــــان اوال نــــــــدى م ــــــــرجتش م  قع

 يعني يمين الطالق موقعش اصال 

ـــــــن الضـــــــيق و ـــــــه بشـــــــئ م ـــــــن غـــــــل لنـــــــدى اســـــــتقبلت فريـــــــدة كلمت ـــــــت م ـــــــا اوتي  فأكمـــــــل ن ـــــــرت بكـــــــل م
 انـــــــا عــــــارف خـــــــط بابـــــــا كـــــــوي  و نـــــــا قريــــــت الوصـــــــية اللـــــــي مكتوبـــــــة ب ــــــط ايـــــــد بابـــــــا وأحــــــازم : ثانيـــــــا 

ــــــــة و عــــــــارف انهــــــــا ســــــــليمة و ــــــــش م يف ــــــــر قواضــــــــي او  م ــــــــن غي ــــــــ تا م ــــــــاو  انف ــــــــي ن ــــــــك ان احــــــــب اقول
 محاكم عشان    اقل حاجة ممكن اعملها لبابا بعد موته ، انف  وصيته 

قبـــــــل ان يكمـــــــل  الهـــــــم و الحســـــــرة و بقلـــــــب قـــــــد مـــــــأ لكـــــــن  لتســـــــتقبل فريـــــــدة كلماتـــــــه مـــــــرة اخـــــــر  و
ـــــــدة و ـــــــه فري ـــــــد شـــــــعرت بطعن قاطعت ـــــــه لهـــــــا قارلـــــــة ق ـــــــروة ات ـــــــد  ث ـــــــاكر انـــــــي حاســـــــيبك تب ـــــــت ف بـــــــو  : ان

 بلهم مليم يفاكرني حاسمحلك تس، علي  و  

 اقدر اتناز  عنها  حازم بتصميم : الشركة باسمي و

ــــــــدة بان عــــــــاج : حتتنــــــــاز  عــــــــن الشــــــــركة تتفــــــــت  ــــــــو  ح، فري ــــــــب اب ــــــــون تع ــــــــت اكيــــــــد م ن ضــــــــيعه ، تان
 انت اكيد اتهبلت في م ك يا حازم 

 قي اتهبلت حمي نفسي من الما  الحرام ابأني إحازم الي ا  علي تصميمه : ر  

 مليون جينه    ميعتبرش تبل  6فريدة بعصبية : انك تتناز  عن شركة رأس مالها 

 حازم ببرو  : مدام ما  حرام مش حيفرق كام 
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كــــــــان  أحــــــــالم   : انــــــــت عــــــــارف رأس مــــــــا  مصــــــــنع أمســــــــكت بكلتــــــــا ذراعيــــــــه و تتفــــــــت بكــــــــل غي هــــــــا 
 كام

 أحالم  كان ملك: يعني فعال المصنع  و ر  امتلئ قلبه ببالغ الح ن  

 الو  مرة ان كلماتها قد كسرته  اشعارتها و وقعت ن رة حازم الح ينة لها في قلبها و

امســــــــكت يــــــــد  بينمــــــــا كــــــــان ، كأنهــــــــا بــــــــدأت الترجــــــــي   تحولــــــــت للــــــــين و ان فضــــــــت حــــــــدة صــــــــوتها و
 الفلـــــــوس    فلوســــــــنا و، حــــــــازم ، مضـــــــيعش تعـــــــب ابــــــــو     و قالـــــــت :حـــــــازم يت ـــــــه الــــــــي الصـــــــعو 

ــــــــا ممكــــــــن نرجــــــــع ألحــــــــالم تمــــــــن المصــــــــنع  ــــــــا ، احن ــــــــا احن ــــــــتمن بســــــــعر انهــــــــار   اتــــــــو ، تعبن ممكــــــــن ن
 انا واثقة انها حتسكت ساعتها قلت ايه  قرشين و

بضـــــــيق : ا  و ثالثـــــــا النـــــــي مكنـــــــتش قولـــــــت  بحســـــــرة ثـــــــم قـــــــا ن ـــــــر اليهـــــــا  نفـــــــض حـــــــازم يـــــــدتا عنـــــــه و
ــــــــام النــــــــي منمــــــــتش مــــــــن امبــــــــارح و ــــــــا طــــــــالع ان  لــــــــوجي و خــــــــد نــــــــدى واو  مــــــــا اصــــــــحي حا ثالثــــــــا ، ان

 امشي من الفيال 

 ات ه الي الساللم ليكمل الصعو  مد يد  ل وجته وتو يقو  : يال 

 : ناو  تروح فين يا حازم  لتسأ  هم فريدة ببعض الح ن تستوقففاالتفتا االثنين ليصعدا 

، أ   وقــــــــف حــــــــازم ثــــــــم التفــــــــت اليهــــــــا : ا  مكـــــــــان مــــــــا احســــــــيش فيــــــــه ان مالــــــــه الحــــــــرام بي نقنـــــــــي
 ر تنا و ب  مكان غي

 

**** 
 

 ســــــمية، تركتــــــه والدتــــــه و خرجــــــت لتســــــتوقفها بعــــــد ليلــــــة طويلــــــة قــــــاس فيهــــــا قلبــــــه وعقلــــــه  رمــــــانا ظــــــل
 م ينا لسة:  سارلة 



 

 
 

402 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 تي تتنهد بح ن : ايوة يا سمية  مني ور ت 

 سمية : تو ابيه عصام ناو  ي ي يعيش معانا 

 مني : يا ريت يا سمية يا ريت 

 و    مين اللي ناو  يعيش معانا : خارجا من غرفته طعهم صوت زوج مني اق

 جه انهار ة سمية البيها :    عصام 
 سليم : أخيرا رضي ي ي يعيش معانا 

  معتقدتش ، شكله حيقعد معانا كام يوم ب  و بالعافية: ببالغ الضيق مني ر ت 

 انا ياما قولتلك ي ي يعيش معانا من زمان  سليم :  يا مني    بيته و

 فرح او  لما اح  ان ليا اخ كبير ااهلل ب : واهلل يا ريت يعيش معانا علي طو  انا و سمية

 تو ي رج من غرفته : صباح ال ير  و طعهم وليداليق

 ال ميع : صباح النور 

 يمكن يقعد معانا  سمية لوليد: مش حتصدق مين تنا ال و

 وليد: مين 

 سمية : ابيه عصام 

 ه : أنِت بته ر  اخيرا رضي تو يتوجه لغرفت مبتسما و وليد

 لما يصحي ابقي اقعدوا معا      لوقتي شوية وو استوقفته مني : سيب

ـــــــر   ـــــــي اســـــــتيقظ ، عصـــــــام  ُت ـــــــه بسندوتشـــــــات حت ـــــــه طبـــــــق قـــــــد حضـــــــرته اخت ـــــــي ســـــــرير  أمام جلـــــــ  عل
ـــــــــا مـــــــــن الشـــــــــا   مـــــــــن اجـــــــــل ان يفطـــــــــر و ـــــــــم  كوب ـــــــــي جـــــــــوار ث ـــــــــد،  جلســـــــــت ال و جـــــــــاور    خـــــــــل ولي

لعصـــــــام : منـــــــور اوضـــــــتك يـــــــا عـــــــم  وليـــــــدفبـــــــدأ اليـــــــوم منـــــــ  زمـــــــن  كمـــــــن كـــــــانوا يتمنـــــــوا ذلـــــــكال لـــــــوس  
 عصام 



 

 
 

403 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 سمية : ايه عم عصام    المفروض تقوله يا ابيه عصام 

ايـــــــام عمـــــــا  حمـــــــد   ضـــــــاحكا : ابيـــــــه عصـــــــام ، يـــــــا بنتـــــــي بـــــــالش جـــــــو االفـــــــالم القديمـــــــة    و وليـــــــدر  
 ماما ، ازيك يا نينة ل   أنِت فاضل تقولي 

ــــــا كــــــان يشــــــعر ــــــه رغــــــم م ــــــش عــــــاي ة  ضــــــحك عصــــــام علي ــــــا م ــــــه ســــــمية : ال مــــــا ان ــــــه مــــــن ضــــــيق لتقاطع ب
 محدش تنا قا ر عليه     ملوش حل و اقولك وليد

 : اما  انا جيت ليه ، جيت علشان انا اللي حاحله  معهم  ت اوبو قد عصام ر  

 : قشطة عليك يا كبير اتو    بقي الكالم  وليد

 متمشيش  سمية : يا ريت ب  يا ابيه تفضل قاعد معانا و

 وليـــــــد: يـــــــا بنتـــــــي اخـــــــوكي اكبـــــــر منـــــــك بـــــــ  بســـــــت ســـــــنين برضـــــــو ابيـــــــه أنـــــــِت عـــــــاي ة تكبرلنـــــــا الـــــــوا  و
 ال ايه يا ابيه  خالج ،    حتي لسه مدخلش  نيا و

 بها بقي يتحسسني اني الكبير ، س عصام : يا ابني اتلم بقي اختك عاي ة ت ر رجلي و

 سمية : بقي كد  ماشي انا اللي غلطانة يا سي عصام 

  قايق  5ايه    انا مش كنت ابيه من  عصام :

 : ال ابيه مين ما خالج بقي  وليد

قـــــــــد تقـــــــــدم ليمـــــــــد يـــــــــد  لعصـــــــــام  طعهم صـــــــــوت طـــــــــرق البـــــــــاب ليطـــــــــل ســـــــــليم برأســـــــــه مبتســـــــــما وقـــــــــا
 : نورت بيتك يا ابني مصافحا و تو يقو  

 عصام باضطراب : منور بيك يا عمي ر  

: لـــــــو ال ـــــــوز  و  قالبولـــــــك  وليـــــــد و قـــــــد وضـــــــع كلتـــــــا يديـــــــه علـــــــي كتـــــــف ســـــــمية و  ســـــــليمثـــــــم عقـــــــب 
  ماغك اخدتم من قفاتم علي بر  

 عصام مبتسما : ال واهلل يا عمي  و  حتي مسليني ر  
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ـــــــد ر   ـــــــا اعملـــــــك : مازحـــــــا ولي ـــــــل و أن ـــــــرة الســـــــاحر  أنـــــــت لســـــــه شـــــــوفت حاجـــــــة ، كمـــــــل معايـــــــا لبلي فق
 عشان نسليك اكتر 

: ايــــــه ال ــــــو    كلكــــــم فــــــوق  ماغــــــه كــــــد  ، ايــــــه يــــــا عصــــــام تحــــــب عنــــــدتا تاتفــــــة فــــــيهم لتــــــدخل منــــــي 
 اعملك حاجة 

 عصام : ال يا ماما شكرا 

ــــــــص  ــــــــي المطــــــــبخ ، عــــــــاي ة اخل ــــــــا عل ــــــــا ســــــــت ســــــــمية معاي ــــــــِت ي ــــــــك وأن ــــــــك بيت ــــــــال بيت ــــــــي : طــــــــب ي من
 المحشي 

اطالــــــــــــب بــــــــــــالتغيير ، المحشــــــــــــي     مهــــــــــــالال : محشــــــــــــي ال انــــــــــــا كــــــــــــد  حابــــــــــــدأ اغيــــــــــــر و وليــــــــــــدر  
 لع ي  الغالي ،    أنِت مبتعمليهوش لبابا مبي يش البيت غير ل

ـــــــا و ر  ال ديـــــــة  ســـــــليم اصـــــــتنع ـــــــت لمـــــــا ان ـــــــي فات ـــــــة الســـــــنة الل ـــــــ  يـــــــا ولـــــــد    حتـــــــي لســـــــه عامل : ب
 طلبته 

، يــــــال كلكــــــم  : انــــــا لــــــو فضــــــلت واقفــــــة مــــــش حــــــاخلص مــــــنكم ضــــــربت منــــــي كــــــف بكــــــف و عقبــــــت 
 معايا ع المطبخ ، عشان عصام يرتاح 

ـــــــــب حينمـــــــــا أ ار ظهـــــــــر  خرجـــــــــوا و تركـــــــــه يكمـــــــــل فطـــــــــور  و تـــــــــو  ال يعـــــــــرف بمـــــــــا يشـــــــــعر ، تـــــــــل أذن
ـــــــــين  ـــــــــه لمـــــــــا كـــــــــان بينهـــــــــا و ب ـــــــــه أن يكـــــــــون معهـــــــــا ، أم أن رؤيت لتوســـــــــلتها بالماضـــــــــي حينمـــــــــا أرا ت من
والـــــــد  و ر  فعلـــــــه كـــــــان طبيعيـــــــا ، ســـــــؤا  متـــــــأخر أم أننـــــــا بمـــــــرور الوقـــــــت قـــــــد نـــــــر  االمـــــــور مـــــــن زوايـــــــا 

 أخر  
 

**** 
زفـــــــــر بشـــــــــدة ألن تاتفهـــــــــا مغلـــــــــق إلـــــــــي االن ، مـــــــــاذا حـــــــــدث ال يـــــــــدر  و ال يعـــــــــرف ، تكـــــــــ ا كـــــــــان 
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 حا  أشرف و تو يق ف بهاتفه إلي جوار  و يتمتم : ماشي يا ست أميمة 
أمـــــــا تـــــــي فأمســـــــكت بـــــــال رف الموجـــــــو  بـــــــه كـــــــل مـــــــا ي ـــــــص تشـــــــام و منـــــــة و ات هـــــــت لتطـــــــرق بـــــــاب 
أحــــــــد  المكاتــــــــب ، أطلــــــــت برأســــــــها ثــــــــم وضــــــــعت ال ــــــــرف علــــــــي المكتــــــــب المقابــــــــل لهــــــــا و قالــــــــت 

 عندتا : كله تمام ، حضرتك تأمر بأ  حاجة تانية يا ممدوح بيه 
ت التـــــــي كانـــــــت تحويـــــــه ابتســـــــم و تـــــــو ي ـــــــ ب ال ـــــــرف مـــــــن يـــــــدتا و يقلـــــــب فـــــــي الصـــــــور و الســـــــديها

ـــــــــا أميمـــــــــة ،  و بعـــــــــض الشـــــــــيكات المكتوبـــــــــة لهشـــــــــام بـــــــــدون رصـــــــــيد و بعـــــــــدتا ر  : برافـــــــــو عليكـــــــــي ي
 مفيش كالم يوفي حق اللي عملتيه 

ـــــــــيهم ،  ـــــــــثم راح و  ور عل أميمـــــــــة : لمـــــــــا عرفنـــــــــا نوصـــــــــل لنســـــــــ ة مـــــــــن مفتـــــــــاح شـــــــــقة المعـــــــــا   ، تي
 ات اللي في ال رف لكن ملقاش حاجة و اتضح إنهم كانوا مع حازم تما و بقية الحاج

 ممدوح و قد شعر بالراحة لحصوله علي كل ما كان ي ص ابنة أخيه : متشكر يا أميمة 
أميمـــــــة : حضـــــــرتك بتشـــــــكرني علـــــــي ايـــــــه بـــــــ  يـــــــا عمـــــــي ، حضـــــــرتك أنـــــــا لـــــــو أطـــــــو  كنـــــــت خلصـــــــت 
علــــــي اللــــــي اســــــمه تشــــــام و اللــــــي زفــــــت التــــــاني اللــــــي اســــــمه أشــــــرف بايــــــد  ، منــــــة مكــــــنش فــــــي زيهــــــا 

 ، منهم هلل و ب  و ال ز  أخالقها 
 ن ر لساعة يد  ثم سأ  : تيثم وصل و ال لسة 

 أميمة : لحد ما جيت الشركة كان لسة موصليش 
 ثم سألت : حضرتك ناو  فعال توزع السي    اللي بينه و بين نيرة في النا   

ر  ممــــــــدوح بغــــــــيظ :    أقــــــــل واجــــــــب ، مبقــــــــاش ممــــــــدوح الــــــــدريني ، إال لمــــــــا أ فعهــــــــم كلهــــــــم تمــــــــن 
 و  في منة واحد واحد اللي عمل

ــــــــرة    و يتصــــــــرف  ــــــــرف اللــــــــي اســــــــمها ني ــــــــثم يع ــــــــي إن تي ــــــــ  مكــــــــونتش أتمن ر ت أميمــــــــة بضــــــــيق : ب
 معاتا كد  ، لكن اللي حضرتك شايفه يا ممدوح بيه 
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 ممدوح : أنا لسة معملتش حاجة فيهم يا أميمة 
ــــــــت لحضــــــــرتك حــــــــازم و عصــــــــام ملهــــــــومش  عــــــــوة  ــــــــا قول ــــــــص ضــــــــمير  أن ــــــــ  عشــــــــان أخل أميمــــــــة : ب

 ضوع    بالمو 
ممـــــــدوح بعصـــــــبية : كلهـــــــم أزبـــــــل مـــــــن بعـــــــض يـــــــا أميمـــــــة ، لالســـــــف بنـــــــت أخويـــــــا اللـــــــي كانـــــــت طيبـــــــة و 

 صدقت كلب منهم 
ببـــــــــالغ الضـــــــــيق تـــــــــ كرت أميمـــــــــة أعـــــــــ  صـــــــــديقة لـــــــــديها و قالـــــــــت و تـــــــــي تت ـــــــــه لالنصـــــــــراف : طـــــــــب 

 تأمرني بحاجة تانية
 اللي اسمه أشرف    حاو  يكلمك تاني سألها :  

 بعد ما حازم مشاني شيلت الشريحة اللي كان معا  رقمها  أكيد ، ب  أناأميمة : 
غــــــا رت الغرفــــــة و صــــــورة نيفــــــين تطالعهــــــا ، شــــــعرت بــــــالقلق مــــــن كــــــل مــــــا كــــــان ي طــــــط لــــــه أشــــــرف ، 
ــــــد أن  ــــــه و تــــــل يري ــــــا تــــــي نيت ــــــه ســــــافر و مكــــــ  بشــــــقة بالمعــــــا   ، تســــــألت م خاصــــــة بعــــــدما أ عــــــي أن

تتطلــــــع لــــــرقم نيفــــــين علــــــي تاتفهــــــا  يفعــــــل مــــــع نيفــــــين شــــــئ ، ظلــــــت علــــــي بــــــالغ شــــــعورتا بــــــالقلق و تــــــي
و تفكــــــــر بإخبارتــــــــا ، كانــــــــت تشــــــــعر بشــــــــئ مــــــــن الراحــــــــة لكونهــــــــا كشــــــــفت خــــــــداع عصــــــــام لحــــــــازم و 
نيفــــــــين ، إال أن ثمــــــــة شــــــــئ بالفيــــــــديو يفــــــــرض عليهــــــــا مــــــــن أن الخــــــــر تــــــــ كر  ، شــــــــئ لمحتــــــــه جعلهــــــــا 
ـــــــديو و تمـــــــر عليهـــــــا مســـــــرعة ، كـــــــان خطـــــــأ واضـــــــحا لكـــــــن  ـــــــي حف ـــــــت عليهـــــــا الفي ت ـــــــرج الفالشـــــــة الت

ـــــــة تحديـــــــدا و بالت ـــــــد تلـــــــك ال  ري ـــــــت تعي ـــــــع و تنـــــــا وقفـــــــت فـــــــي مكانهـــــــا و ظل ـــــــي ال مي ـــــــر عل ـــــــد م أكي
 تي تهتف : متفبر  ، الفيديو    اكيد متفبر  
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ــــــــا  ــــــــل باســــــــتطاعتها أن تســــــــر  عليهــــــــا م ــــــــه لع ــــــــه بيوم ــــــــر علي ــــــــل م ــــــــي    ي ــــــــن الهــــــــم ال اســــــــم عل جــــــــ ءا م
عمـــــــر  مـــــــا حســـــــيت انـــــــي ضـــــــعيف او خـــــــايف ح نـــــــه : ببـــــــالغ  تـــــــو يكمـــــــل صـــــــدر  ، تنهـــــــد بشـــــــدة و

  مبارح و عصام بيقو  إن لوجي ممكن تطلع مش بنتي قد ا
: خـــــــايف يـــــــا نـــــــدى  تشـــــــير لهمـــــــه االكبـــــــر و أكمـــــــلعنـــــــدتا ن لـــــــت  معـــــــات اخـــــــر   اغمـــــــض عينـــــــه و

ــــــــن  ــــــــي حصــــــــل م ــــــــا لكــــــــن حاســــــــتحملها ، الل ــــــــة صــــــــاحبي رغــــــــم انهــــــــا شــــــــديدة او  علي خــــــــايف ، خيان
ـــــــا و ـــــــد  و ابوي ـــــــي ممكـــــــن اصـــــــلحه باي ـــــــت ن ام ـــــــو كان ـــــــي ل ـــــــا اصـــــــال حت ـــــــة معاي ـــــــرة خـــــــالج مـــــــش فارق ي
ــــــو حــــــاعيش فقيــــــر و خــــــانتني ــــــان ، ل ــــــن حســــــابتي مــــــن زم ــــــا لغيتهــــــا م ابــــــدأ مــــــن الصــــــفر برضــــــو مــــــش  ان

 مشكلة ب  اللي ممكن يكسرني ان لوجي تطلع مش بنتي 

تمــــــ ق قلبهــــــا  ، لــــــم ت ــــــد مــــــا ي فــــــف عنــــــه، رغمــــــا عنهــــــا لــــــم ت ــــــد نــــــدى عنــــــدتا ر  علــــــي مــــــا حكــــــي 
بـــــــ  انـــــــا عمــــــــر  مـــــــا حســـــــيت انـــــــك قــــــــو  قـــــــد انهـــــــار ة ، انـــــــت راجــــــــل او   : و ر تعلـــــــي حالـــــــه 

ــــــــو اســــــــوأ احتمــــــــا      او  و ــــــــي ل ــــــــ  حت ــــــــوم واحــــــــد ، ب ــــــــي ي ــــــــدرت تســــــــتحمل كــــــــل    ف ــــــــي ق اهلل الل
نهـــــــا اوعـــــــي تـــــــديها لنيـــــــرة تـــــــي عحصـــــــل مـــــــع انـــــــي متأكـــــــدة انهـــــــا ان شـــــــاء اهلل بنتـــــــك ، اوعـــــــي تت لـــــــي 

 نربيها احنا  يها وخليها معانا وأشرف ، ساعتها احتسب انك تتقي اهلل ف معاللي تربيها 

ـــــــد  لين ـــــــر لهـــــــا  ـــــــالغ اعت ـــــــي ممكـــــــن  : وو ر  بضـــــــيق ب ـــــــي ان ـــــــش بنت ـــــــو طلعـــــــت م ـــــــاكرة انهـــــــا ل ـــــــِت ف أن
تفضــــــــــل ســــــــــاعتها برضــــــــــو لــــــــــوجي حــــــــــازم  ا يهـــــــــا لنيــــــــــرة ، حتــــــــــي لــــــــــو    حصــــــــــل حتفضــــــــــل معايــــــــــا و
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 الصاو  

 ر   : المشكلة انه شرعا لو عرفت الحقيقة مش حينفع تفضل علي اسمك ر ت بت

 زم ب وف : قصد  ايه حا

 اتو ترتاح من القلق     و  DNA: طب ما تعمل تحليل  صمتت ثم ر ت 

: ال يــــــــا نــــــــدى انــــــــا مــــــــش عــــــــاي  اعمــــــــل كــــــــد  خــــــــايف ســــــــاعتها االقــــــــي النتي ــــــــة و ر   وف البــــــــشــــــــعر 
 ابقي ع بت نفسي بايد   انها مش بنتي و

ـــــــدى و ـــــــة بأشـــــــرف  ن ـــــــي عالق ـــــــتش عل ـــــــرة مكن ـــــــش جـــــــاي  ني يكـــــــون  اصـــــــال وتحـــــــاو  تهدرتـــــــه : طـــــــب م
 ------------------ عصام فهم غلط او تكون مثال

 ليقاطعها حازم : اصلك متعرفيش نيرة يا ندى 

 ال حازم الحوت  ثم زفر بضيق : و

باعامــــــــل نيــــــــرة ، عارفــــــــة انــــــــا ســــــــاعات بــــــــاح  انــــــــي كنــــــــت ال انــــــــا ازا    تنهــــــــد : و ثــــــــم شــــــــر  بعيــــــــدا و
-----------------و انتيخيـــــــــ تنـــــــــاتي لهـــــــــا وا ان انـــــــــا اللـــــــــي وصـــــــــلتها لكـــــــــد  بضـــــــــربي ليهـــــــــا و ظلمتهـــــــــا و

-  

 نت كنت بتضربها ضرب ، ألتقاطعه ندى بان عاج : 

 ظلت تن ر له غير مصدقة لتتابع : معقو  

اشـــــــاح حـــــــازم بوجهـــــــه بعيـــــــدا عنهـــــــا ، لـــــــم  ســـــــا  الصـــــــمت بيـــــــنهم وتـــــــي ال ت ـــــــد صـــــــدقا مـــــــا تقـــــــو  ، و
نعا انــــــه يريــــــد ان يكمــــــل طيســــــتطع الن ــــــر اليهــــــا بعــــــد كــــــل مــــــا ســــــر  ، وضــــــع رأســــــه علــــــي الوســــــا ة مصــــــ

ـــــــدى ل تن ـــــــر ،  نومـــــــه ـــــــه ابشـــــــعرت و ظهـــــــر  ،  مـــــــن أولهـــــــان ـــــــف عن لضـــــــيق مـــــــن نفســـــــها فقـــــــررت الت في
ـــــــــا غفـــــــــور رحـــــــــيم و قارلـــــــــة  ـــــــــك و :  ربن ـــــــــل توبت ـــــــــا حيقب ـــــــــدمان ان شـــــــــاء اهلل ربن عـــــــــاي   مـــــــــدام مـــــــــدام ن

ـــــــه و ـــــــه اي ـــــــي تقـــــــدر علي ـــــــي حصـــــــل شـــــــوف الل ـــــــه و تصـــــــلح الل ـــــــه حاجـــــــة عـــــــاي   اعمل ـــــــا معـــــــا  فـــــــي اي ان
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 هما حصل انا جانبك تعملها م

 : صحيح يا ندى  و ر  علي وقع كلماتها التي اثل ت صدر  تلتفا

 ازمندى مبتسمة : صحيح يا ح

 ندى يا : ربنا ي ليكي ليا  وجهه و تو يقبل جبينهالت هر اخيرا ابتسامة علي 
**** 

 

ضــــــــربت بيــــــــدتا علــــــــي صــــــــدرتا مــــــــن تــــــــو  مــــــــا ســــــــمعت ثــــــــم وقفــــــــت ببــــــــالغ اضــــــــطرابها لتهتــــــــف فــــــــي 
ـــــــه    :  تها عصـــــــبي بكـــــــل الحاضـــــــرين ـــــــِت قولتي ـــــــي أن ـــــــه الل ـــــــه ، اي ـــــــوا اي ـــــــتم بتقول ـــــــِت  أن ـــــــا أحـــــــالم ،  أن ي

انـــــــا عمـــــــر  مـــــــا حاســـــــمحك ابـــــــدا بقـــــــي لـــــــو نـــــــدى كانـــــــت بنتـــــــك   ،كـــــــل    كنتـــــــي م ابيـــــــا  عليـــــــا  ازا   
 كنت حتعملي معاتا كد  

 قــــــــد بــــــــدأت تبكــــــــي : تــــــــي    وصــــــــية عمــــــــا  اهلل يرحمــــــــه ، تــــــــو    اللــــــــي ثــــــــم ن ــــــــرت الــــــــي نبيــــــــل و
 الرمية    عما  وصاكم به بد  ما تسألوا علي الناس تقوموا ترموا ندى 

 : ليه يا عمتو خبتي علينا الحقيقة ليه مقولتيش اللي حصل  تهتف قاطعهم نيفين مضطربة

 اهلل كنت خايفة اعمل مشاكل مش اكتر  أحالم وتي تبكي : كنت خايفة ور ت 

ـــــــــي ر ت  ـــــــــي علـــــــــي نفســـــــــك وشـــــــــريفة بضـــــــــيق وتـــــــــي تبكـــــــــي ايضـــــــــا : قصـــــــــد  كنت ـــــــــة ، خفت مـــــــــا  اناني
 خفتيش علي بنت اخوكي 

ـــــــة  ـــــــدتها قارل ـــــــة االجـــــــواء فوجهـــــــت كالمهـــــــا لوال ـــــــين تهدر ـــــــررت نيف ـــــــا  ق ـــــــا مام ـــــــ وم : خـــــــالج ي ـــــــوش ل  مل
 ندى بال ات  الكالم     ، عمتو أحالم طو  عمرتا معتبرنا بناتها و

 بيحـــــــب نـــــــدى وكمـــــــان لقيتـــــــه   أحـــــــالم مدفعـــــــة عـــــــن نفســـــــها : انـــــــا حســـــــيت ان حـــــــازم مـــــــش ز  ابـــــــو  و
ــــــيش حاجــــــة حتحصــــــل لــــــو الحقيقــــــة  ــــــدى بتحبــــــه قولــــــت بــــــالش احــــــرمهم مــــــن بعــــــض وفــــــي االخــــــر مف ن
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 اتعرفت 

ـــــه ، و : نيفـــــين ـــــف ال نحســـــد علي ـــــي موق ـــــا ف ـــــو بقين ـــــا عمت ـــــا ي ـــــا كلن ـــــ  كـــــد  احن ـــــا حـــــازم نفســـــه  ب اولن
ــــــــو  عملــــــــه معــــــــاكي ال و ــــــــا جــــــــت  ازا  حيكمــــــــل وســــــــطينا بعــــــــد اللــــــــي اب ــــــــدة جــــــــت ت ورن ــــــــوم مــــــــا فري ي

 حة مش عارفة اقو  ايه ، ب  الحقيقة انه صعبان عليا او  تهد   ، بصرا

 : حازم الزم يطلق ندى تاتفة طعهم شريفة اق

ــــــا مامــــــا و ــــــه الكــــــالم    ي ــــــه ، و نيفــــــين بان عــــــاج : اي ــــــو و قــــــا  تــــــو جــــــمــــــا بعــــــدين  حــــــازم ذنبــــــه اي ه لعمت
 إنه ناو  ينف  الوصية من غير مشاكل 

 شايف انه راجل واهلل  لنبيل و: الحقيقة انا حكيت تصرفه  و ر   تدخل طارق

 اال كانت خرجت معانا يومها  نبيل لشريفة : وانا متأكد ان ندى عمرتا ما تفكر تتطلق و

ــــــالطالق و بعــــــد كــــــل    لســــــه عــــــاي ة تفضــــــل علــــــي  شــــــريفة بغــــــيظ : يعنــــــي كمــــــان كــــــان حــــــالف عليهــــــا ب
 ن ، فاتمي ذمته ، ال والف ال انا بنتي استحالة تكمل مع ابن النصاب    ابدا

 

**** 
 

ـــــــاب بقـــــــوة وتـــــــي تقـــــــو  بعصـــــــبية :  ـــــــي غرفـــــــة محاســـــــن ، طرقـــــــت الب توجهـــــــت وقـــــــد امتلكهـــــــا الغـــــــيظ ال
 افتحي يا محاسن انا فريدة 

وجــــــــدت علــــــــي وجههــــــــا لطمــــــــة بكــــــــل مــــــــا إن فتحــــــــت حتــــــــي مــــــــا  توجهــــــــت محاســــــــن لتفــــــــتح البــــــــاب و
مـــــــن تـــــــو  مـــــــا شـــــــعرت لـــــــي  فقـــــــط مـــــــن الـــــــم بـــــــل مـــــــن مهانـــــــة وضـــــــعت ،  امتلكـــــــت فريـــــــدة مـــــــن قـــــــوة

ر ت : بعــــــــد خدمــــــــة الســــــــنين    كلهــــــــا يــــــــا  ترقرقــــــــت الــــــــدموع فــــــــي عينهــــــــا و علــــــــي وجههــــــــا ويــــــــداتا 
 فريدة تانم اخرتها تمد  ايد  عليا 
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عــــــــد  بنــــــــت الســــــــنهور  فــــــــي اوضــــــــتك عشــــــــان يمــــــــين الطــــــــالق مــــــــا : بتقَ  هــــــــا غي بــــــــالغ فريــــــــدة بر ت 
 يوقعش ، شايفني باطر تا تقومي تفتحي لها اوضتك ، فاكرا  بيت ابوكي    يا محاسن 

مـــــــين يمشـــــــي  انـــــــا اللـــــــي اقـــــــو  مـــــــن يقعـــــــد و ن ـــــــرت لهـــــــا بغـــــــيظ ثـــــــم تابعـــــــت : البيـــــــت    بيتـــــــي انـــــــا و
 فاتمة 

لــــــن ت ــــــب فقــــــط باتــــــت تن ــــــر لفريــــــدة  الزالــــــت محاســــــن واضــــــعة يــــــدتا علــــــي وجههــــــا ، لــــــم ت ــــــب و
بـــــــرة بيتـــــــي يـــــــا محاســـــــن  : تلمـــــــي تـــــــدومك  لـــــــوقتي و حتـــــــي قالـــــــت بحـــــــ م  هغيـــــــر مصـــــــدقة مـــــــا تســـــــمع

 عشان بعد كد  تبقي تعضي االيد اللي اتمدتلك ما تو اللي زيك تي    تصرفاتهم 

اقــــــــبض مرتــــــــب يعنــــــــي  محاســــــــن بحــــــــدة : انــــــــا مكنــــــــتش بشــــــــحت منــــــــك انــــــــا كنــــــــت باشــــــــتغل ور ت 
ــــــــيش بتنعمــــــــي عليــــــــا و ــــــــك   أنــــــــِت مكنت ــــــــا ريت ــــــــك ي ــــــــرة ،    حتــــــــي احســــــــن حاجــــــــة حصــــــــلت من ــــــــرة ب ب

 كنت عملتي كد  من زمان 

 ة بغيظ : يعني مش تمك فريد

 محاسن بتحد  : ايوة 

 

**** 
 

 خرج من الحمام بعد ما توضأ ووضع المنشفة وتوجه ليبد  مالبسه 

 حازم : انا حاروح الشركة ساعة بال بط وارجع تكوني لمتي كل حاجة يا ندى 

 ندى : احنا حنمشي من الفيال انهار ة فعال 

 لوجي  أنِت و حازم : ايوة ، انا و

 استغراب : طب حتي نصبر لحد ما نعرف احنا حنعمل ايه ندى ب
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ـــــــــد مامتـــــــــك و ـــــــــا حـــــــــاو يكي عن ـــــــــوجي حتقعـــــــــد معـــــــــاكي و حـــــــــازم : ان ـــــــــا حاســـــــــافر  ل بكـــــــــرة الصـــــــــبح ان
 المنصورة 

 ندى : طب أنِت حتي ي معايا البيت عند ماما 

لـــــــوجي حتقعـــــــدوا عنـــــــد مامتـــــــك لحـــــــد مـــــــا اشـــــــوف  حـــــــازم : متشـــــــغليش  ماغـــــــك بيـــــــا ، المهـــــــم أنـــــــِت و
 حاعمل ايه 

نـــــــدى  : طـــــــب خـــــــالج نقعـــــــد كلنـــــــا عنـــــــد مامـــــــا لحـــــــد مـــــــا نشـــــــوف حنعمـــــــل ايـــــــه ، لـــــــوجي حتنـــــــام مـــــــع 
 نت نقعد في اوضتي أ نا وأ نيفين ، و

 نا اصال مش عارف موقف مامتك  لوقتي حيبقي ايه أ: كفاية لوجي يا ندى ،  ر  متر  ا

ــــــــا متأكــــــــدة انهــــــــا حتر  ــــــــدى : ان ــــــــا ون ــــــــالش كــــــــل الحســــــــابات     حــــــــب بين ــــــــدين ب ارحــــــــم نفســــــــك  ،بع
 بعدين يحلها ربنا ان شاء اهلل  شوية ، تعالي نتغد  و

ال حتــــــــي حنشــــــــرب  : احنــــــــا مــــــــش حناكــــــــل تنــــــــا تــــــــاني ، وقــــــــارال تــــــــو يمســــــــك بــــــــ راعها  اســــــــتوقفها و
تـــــــدوم بنتـــــــي كمـــــــان  لـــــــو ظروفـــــــي كانـــــــت تســـــــمح كنـــــــت ســـــــيبت تـــــــدومي و فـــــــي البيـــــــت    بـــــــق ميـــــــه و

بـــــــدالهم بفلـــــــوس حـــــــال  بـــــــ  ربنـــــــا يعلـــــــم انـــــــا مضـــــــطر اســـــــتحمل حاجـــــــات لحـــــــد مـــــــا كنـــــــت جيـــــــب   و
 كل اللي اتمنا  اني اقدر   اقدر اعدلها و

حبيبـــــــي مـــــــش كـــــــد  يـــــــا : حـــــــازم انـــــــت تقريبـــــــا مـــــــأكلتش مـــــــن امبـــــــارح ، لكنهـــــــا ر ت ال مهـــــــا بكالمـــــــه  
 ان شاء اهلل كل حاجة تتصلح  براحة علي نفسك و

  تـــــــدومك و الشـــــــنط عنـــــــد  لمـــــــي تـــــــدومي و، اعملـــــــي اللـــــــي انـــــــا طلبتـــــــه  لـــــــوقتي    :حـــــــازم بضـــــــيق 
بــــــــالش كــــــــالم مــــــــع مامــــــــا مهمــــــــا  كمــــــــان كــــــــل حاجــــــــات لــــــــوجي حــــــــاروح و ارجــــــــع تكــــــــوني خلصــــــــتي و

 يا ندى  ، ممكن حصل لحد ما ارجع 

 ندى : حاضر 
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تـــــــي تحمـــــــل حقيبتهـــــــا بيـــــــدتا لت ـــــــد مـــــــن ينا تـــــــا مـــــــن ال لـــــــف  علـــــــي بعـــــــض خطـــــــوات مـــــــن البوابـــــــة و
 ايه الشنطة اللي في ايد      : أنِت رايحة فين يا  ا ا و سارال  باستغراب

بعـــــــدين حاقعـــــــد لمـــــــين يـــــــا حـــــــازم مـــــــا انـــــــت كمـــــــان ماشـــــــي يـــــــا  محاســــــن باكيـــــــة : انـــــــا خـــــــالج ماشـــــــية و
 ابني ، انا ب  صعبان عليا اني مش حاشوفك ابقي اسأ  عليا يا حازم يا ابني 

ـــــــالقلق حـــــــازم ر   ـــــــك مـــــــن مامـــــــا  و قـــــــد شـــــــعر ب ـــــــت اللـــــــي حت لـــــــي بال ـــــــاقو  ان ـــــــت ب ـــــــا كن : طـــــــب    ان
 بعد ما امشي 

 محاســـــــن : معلـــــــش يـــــــا ابنـــــــي انـــــــا خـــــــالج كبـــــــرت ومبقـــــــتش حمـــــــل ال دمـــــــة ، اشـــــــوف وشـــــــك ب يـــــــر و
 لوجي  ابقي سلملي علي ست ندى و

: طـــــــب انـــــــا حاوصـــــــلك ثـــــــم وضـــــــعها بســـــــيارته ثـــــــم أشـــــــار لهـــــــا بـــــــالركوب قـــــــارال حمـــــــل عنهـــــــا حقيبتهـــــــا  
 خلي بالك من نفسك  و ابقييا  ا ا 

 

**** 
 

: ســــــيد  يــــــا ســــــيد  ، يــــــا ســــــالم يــــــا عصــــــام الواحــــــد  وليــــــداجتمعــــــوا بغرفــــــة الســــــفرة و عنــــــدتا عقــــــب 
 مكنش يعرف ان وجو   حيعمل طفرة في مستو  االكل كد  

 تنكر  سمية : ماما طو  عمرتا اكلها تمام التمام انت اللي ز  القطط تأكل و

 مني : كفاية بقي أنتم مش حتبطلوا منقرة 
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ثــــــم ن ــــــرت لعصــــــام و الــــــ   ظــــــل واقفــــــا علــــــي مقربــــــة مــــــن المنضــــــدة حتــــــي ج بتــــــه مــــــن يــــــد  و قالــــــت 
 يال يا عصام اقعد عشان تاكل  : 

ــــــي الــــــ ين التفــــــوا حولــــــه ، شــــــر  قلــــــيال إجلــــــ  ن ــــــرا  احــــــد المقاعــــــد وعنــــــدتا  فــــــتح لــــــي الطعــــــام ثــــــم ال
 : ايه يا ابني االكل مش عاجبك  م قارال رو   سليطعه من شاقحتي فيما كان يفكر ، 

 : ال ابدا انا حتي باحب المحشي لير  علي وجهه بعض الشرو   و التفت

 مني لعصام : اما  مالك يا حبيبي 

 سرحت فيها  : ابدا كنت بافكر في حاجة و تنهد ثم ر  

 : خير يا عصام  وليد

 اسافر لبابا  -------------عصام بتر  : ابدا ب  كنت بافكر اسافر 

حتي ــــــــــي  كبحــــــــــ ن :    انــــــــــا افتكرتــــــــــ والدتــــــــــه و التــــــــــي ر تاولهــــــــــم  ال ميــــــــــع وتــــــــــه ســــــــــتوقف جملا
 تعيش معانا تقوم تقو  انك عاي  تسافر 

ــــــ  نــــــاو  اســــــافر اســــــبوع او  ــــــش نــــــاو  اقعــــــد كتيــــــر انــــــا ب ــــــا انــــــا م ، أنــــــا ارجــــــع  ايــــــام و 10عصــــــام : م
 ب  حاس  اني محتاج السفر    او  

 عني حترجع تقعد معانا تاني سمية بح ن : ي

 عصام  : جاي  

 : برضو جاي  يا عصام  مني رغما عنها و ر ت  ترقرقت الدموع في عيناتا

ــــــــي بات ــــــــه غرفتهــــــــا تاركــــــــة الطعــــــــام  ــــــــا مــــــــش قصــــــــد  قــــــــارال ســــــــتوقفها عصــــــــام ، اقامــــــــت من : مامــــــــا ان
 ازعلك 

 في االخر عاي  تسافر  مش قصد  يا عصام كل السنين    و مني بح ن : كل    و

 بعدتا حاعيش معاكم  حارجع و عصام : اوعد  اسبوع و
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 مني ببعض الراحة : توعدني يا عصام 

 عصام : اوعد  
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عــــــا  حــــــازم للفــــــيال بعــــــدما نهــــــي عملــــــه ، كانــــــت نــــــدى قــــــد أنتهــــــت مــــــن جمــــــع كــــــل أغراضــــــهم ، صــــــعد 
لنــــــــــ و  ، عنــــــــــدتا حــــــــــازم و معــــــــــه الســــــــــارق إلنــــــــــ ا  الحقارــــــــــب و ات هــــــــــت نــــــــــدى برفقــــــــــة لــــــــــوجي ل

 لوجي  : مش ناو  تسلم علي مامتك انت وقارلة ندى حازم استوقفت 

شـــــــعر بـــــــبعض الضـــــــيق ، لكنـــــــه أمســـــــك لـــــــوجي مـــــــن يـــــــدتا و قـــــــرر أن يصـــــــعد بهـــــــا لغرفـــــــة فريـــــــدة قـــــــارال 
 : طب خليكي تنا وانا حاخد لوجي واطلع لندى 

ـــــــب فـــــــي الســـــــيارة و  وضـــــــع ـــــــدة ، كانـــــــت فـــــــي غرفتهـــــــا كـــــــل الحقار تتـــــــابع لح ـــــــة  ات ـــــــه الـــــــي غرفـــــــة فري
: مامــــــــا ممكــــــــن  ثــــــــم قــــــــا   طــــــــرق البــــــــاب للمــــــــرة االخيــــــــرة،  باليــــــــةخــــــــروجهم مت ــــــــاترة بانهــــــــا غيــــــــر م

 تفتحي 

ــــــــــدمت و ــــــــــدتــــــــــي تحــــــــــاو  التماســــــــــك  تق ــــــــــن الكبريــــــــــاء متصــــــــــنعة الم ي ــــــــــم ر ت  م ــــــــــاب ث ــــــــــتح الب ، ف
 : نعم في حاجة ةباالبالم

 : لسه مصرة علي موقفك و تو يسأ  امتلكه الح ن  

 ة لسه فريدة بكبرياء : ايو 

 حازم : طب انا ماشي ، اشوف وشك ب ير 

: كــــــــــد  برضـــــــــو يــــــــــا حـــــــــازم بتنصــــــــــف بنـــــــــت الســــــــــنهور  علــــــــــي  تماســـــــــكت حتــــــــــي ال تبكـــــــــي و ر ت 
 مامتك 
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 حازم بح ن : انا بانصف الحق مش ندى 

 فريدة بتحد  : اوعد  انك تندم خصوصا لما متلقيش في جيبك مليم تصرف منه 

 حازم : علي االقل حنام ضمير  مرتاح 

ـــــــ    ـــــــالش تـــــــي   قـــــــد ســـــــتوقفه صـــــــوتها وفاالتفـــــــت لين ـــــــوجي علـــــــي االقـــــــل ب ـــــــا : طـــــــب خلـــــــي ل ـــــــد  لين ب
 كمان تتبهد  معا  

ــــــــه و ر  التفــــــــت لين ــــــــر لهــــــــا  ــــــــك مــــــــن نفســــــــك بوجهــــــــة ابتســــــــم ابتســــــــامة امت جــــــــت بح ن ، : خلــــــــي بال
 اشوف وشك ب ير 

ثـــــــم رافـــــــق لـــــــوجي و التـــــــي لـــــــم تفهـــــــم و ســـــــألت : احنـــــــا رايحيـــــــين فـــــــين و ليـــــــه حنســـــــيب الفـــــــيال و  نـــــــة 
 فريدة 

 ن ر لها و قد ع   عن الر  فحملها بين يديه و قا  : أنِت مش عاي ة تي ي مع بابي 
 لوجي : عاي ة ، ب  احنا رايحين فين 

 -------------------حازم : اصبر  و حتعرفي ألنها 
 ها ايه ؟؟لوجي : ألن

 حازم بعد تفكير : مفاجأة ، أنا عملك مفاجأة 

 

**** 
 

: تـــــــو  فســـــــألت  تـــــــو ي ـــــــرج ات ـــــــا  لينهـــــــي حســـــــابه بيـــــــد  ، ن ـــــــرت لـــــــه الممرضـــــــة و حمـــــــل حقبتـــــــه و
 مفيش حد مستنيك 

 وجه واجم : ال مفيش ر  ب
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 الممرضة : طب متنساش المرتين اللي مفروض تي ي تغير فيهم علي جرحك 

 تشام بضيق : حاضر ر  

ــــــي المصــــــعد  و ــــــه وجــــــه لوجــــــه  توجــــــه بضــــــيق ال ــــــه ليقــــــف أمــــــام المــــــر ة في ن ــــــر ، وقــــــف أمامــــــه فــــــتح باب
  ا كأنـــــــه يـــــــر   تـــــــو يتفـــــــرس مالمــــــح وجهـــــــه و معـــــــن الن ــــــر وأ وبـــــــل  حياتــــــه ، ن ـــــــر لربمـــــــا  الــــــي تشـــــــام و

تـــــــو يفكـــــــر فيمـــــــا  لـــــــن ينت ــــــر  احـــــــد ، زفـــــــر بشـــــــدة و الو  مــــــرة ، كالعـــــــا ة وحيـــــــد لـــــــم ينت ـــــــر  احـــــــد و
كــــــل مــــــا ســــــيفعله انــــــه ســـــــي مع   انتقامــــــه مــــــن حــــــازم ، اليــــــوم ســـــــيعو  الــــــي من لــــــه و، فــــــي ينــــــو  فعلــــــه 

ــــــــة ،  يقــــــــوم بفبركتهــــــــا لت مــــــــع حــــــــازم و ا  صــــــــور لديــــــــه لمنــــــــة و و بمــــــــا أن عارلتهــــــــا تبحــــــــ  عــــــــن من
يضــــــــطر أن ، لـــــــن   حــــــــازم    لــــــــيكن ال ـــــــواب ن النـــــــد  الــــــــ   تســـــــبب فــــــــي انتحارتـــــــا ، عــــــــ الفاعـــــــل 

ــــــالغرض يفعــــــل شــــــيئا  ــــــي ب ــــــي رســــــالة تكف ــــــط عــــــدة صــــــور تصــــــل الســــــرتها ف ــــــن بيــــــد  فق ــــــدتا تــــــم م و عن
  سيفعل انتقاما لها 

و ب مــــــــن المشــــــــفي برفقــــــــة ابنارــــــــه ألي ــــــــرج حينهــــــــا اســــــــتوقفه خــــــــروج  هفــــــــتح بابــــــــ، وقــــــــف المصــــــــعد ف
ــــــــأعينهم ، الحــــــــب اللهفــــــــة كــــــــا ت تترقــــــــرق الــــــــدموع بعينــــــــه إال أنــــــــه اشــــــــاح وجهــــــــه ، زوجتــــــــه  الفرحــــــــة ب

 ارة أجرة مت ها إلي بيته و إلي ما ينو  فعله عنهم و استوقف سي
 

**** 
انـــــــا حـــــــاطلع وراكـــــــم الشـــــــنط  ان لـــــــوا و : خـــــــد  لـــــــوجي و و قـــــــا   الســـــــيارة أمـــــــام منـــــــ   نـــــــدى وقـــــــفا

 واحدة واحدة 

 ندى : لسة مصمم متقعدتش معانا 

 حازم : سيبيها ب روفها 

حـــــــازم    أنـــــــصـــــــعدا بات ـــــــا  شـــــــقة نـــــــدى بينمـــــــا ، لـــــــوجي  فتحـــــــت نـــــــدى بـــــــاب الســـــــيارة لتنـــــــ   تـــــــي و
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لـــــــوجي    ايـــــــه الهنــــــــا  بســــــــعا ة : نـــــــدى و و تهتـــــــف طرقـــــــت نـــــــدى البــــــــاب لتفـــــــتح نيفـــــــين،  الحقارـــــــب
    

 ندى : ازيك يا ست الكتكوتة 

 لوجي : ازيك يا انط نيفين 

 : تعالوا اتفضلوا الطريق لدخولهم و تي تقو  نيفين أفسحت 

 : خلي الباب مفتوح حازم طالع قارلة دى نو قبل أن تغلق الباب استوقفتها 

ســــــهال يــــــا ســــــت نــــــدى لمــــــا  : اتــــــال وو قــــــد عقــــــدت ذراعيهــــــا أمــــــام صــــــدرتا قارلــــــة ســــــتوقفها شــــــريفة ا
 ن ليكي اتل إافتكرتي 

 كمان قدام لوجي   نيفين لشريفة : مالوش ل وم الكالم    و

تي ــــــــي نلعــــــــب ســــــــوا فــــــــي اوضــــــــتي عنــــــــدى لعــــــــب حلــــــــوة او  ع النــــــــت  : للــــــــوجي ثــــــــم قالــــــــت نيفــــــــين
 ماشي 

 لوجي : ماشي 

 خلـــــــت نيفـــــــين بلـــــــوجي الغرفـــــــة لتكمـــــــل شـــــــريفة : كـــــــد  يـــــــا نـــــــدى للدرجـــــــة    مـــــــش عاملـــــــة اعتبـــــــار 
 ال لعمك  التلك و

 : ممكن اعرف انا عملت ايه  لتقف قبالتها سارلة  ندىاقتربت 

،  فــــــــين كرامتــــــــك ، تفضــــــــلي فــــــــي الفــــــــيال  ر   وامــــــــه تطــــــــ شـــــــريفة : بقــــــــي يحلــــــــف عليكــــــــي بــــــــالطالق و
 امه حرامية  في اخر ابو  و ال و، كل    علشان ايه 

ـــــــدتها و شـــــــعرت ببـــــــالغ االســـــــي و تـــــــي تعلـــــــم أن حـــــــازم قـــــــد يســـــــمع صـــــــدم ـــــــن ر  فعـــــــل وال ـــــــدى م ت ن
 حازم ايه ذنبه في كل     وفاقتربت من والدتها أكثر و اخفضت صوتها و تي تقو  : 

 تفضلي علي ذمة واحد بالشكل    ، نا في كل    ليه احنا ايه ذنب شريفة : و
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المـــــرة مـــــش لمـــــا كـــــان غنـــــي   عشـــــان جـــــوز  يـــــا مامـــــا ، عشـــــان انـــــا ات وزتـــــه علـــــي حلـــــوة و : نـــــدى
ــــــي وحــــــش  كــــــان حلــــــو و كــــــل   فــــــي ن ــــــر  احســــــن مــــــن امبــــــارح و تــــــوبــــــالعك  انهــــــار ة ،  لــــــوقتي بق

 يوم بيعلي في ن ر  اكتر من االو  

 ا ندى شريفة بعصبية : ابن النصاب ي

 ندى بعصبية مماثلة : ماما من فضلك انا مسمحلكيش تقو  كد  علي جوز  

ــــــا كــــــل الحــــــوار بعــــــدما حــــــازم صــــــوت طعهــــــا قا ــــــارال ســــــمع تقريب ــــــ  تــــــي مغلق ــــــا طــــــ: ب ــــــي حاجــــــة ي تش ف
 ندى    فعال الحقيقة ، ب  أنِت اللي عاي ة تهربي منها 

 ندى بصدمة : حازم 

 : لوجي  لديه نا  صوت بأعلي 

 لوجي : ايوة يا بابي انا تنا مع انط نيفين 

 حازم للوجي : معلش يا لوجي احنا حنن   يال بينا 

 ندى مستوقفة حازم : علي فين سألت 

 حازم : متشغليش بالك ، انا طلعتلك شنطتك ، حابقي اكلمك 

ــــــه  تقفــــــو  ــــــي طريق ــــــة و قالــــــت ف ــــــا جاي ــــــين فان ــــــت تنــــــا مــــــش حيســــــعنا احنــــــا االتن ــــــو البي ــــــا حــــــازم ل : ال ي
 معا  

 : جاية معايا فين قارال  ايقافها  قرر

 ندى بتصميم : حتي لو حنام علي الرصيف حاجي معا  

 : ندى أنِت ات ننتي في م ك  و تي تستبق حازم لت رج  شريفةاستوقفتها 

 ندى : ال يا ماما انا باعمل عين العقل 

ك خرجــــــــــت ، أمســــــــــك حــــــــــازم لــــــــــوجي فــــــــــي يــــــــــد  و نــــــــــ   خلفهــــــــــا ثــــــــــم أمســــــــــ ســــــــــحبت حقيبتهــــــــــا و
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 اطلعي علي فوق ، ارجوكي يا ندى  : يا ندى اسمعي الكالم و بمعصمها قارال 

 تي ت ر شنطتها : ال  و ر ت 
حتشـــــــيل شـــــــنطتي عشـــــــان تقيلـــــــة ال  ثـــــــم أشـــــــارت للحقيبـــــــة التـــــــي لـــــــم تقـــــــو  علـــــــي حملهـــــــا و قالـــــــت : 

 اشيلها انا 

 سحب حقيبتها وات هوا الي السيارة ، لم ير  و ن ر حازم الي ن رة التصميم في عينها 

ـــــــي ا و هـــــــا ا ار محرك ـــــــت نـــــــدى تاتفهـــــــا متعمـــــــدة حت ـــــــ تبوا ، اغلق تتفـــــــا   نطلـــــــق  يفكـــــــر الـــــــي ايـــــــن ي
ـــــــدتها ،  ـــــــي  اوقـــــــف ســـــــيارته والتحـــــــدث لوال ـــــــدور بهـــــــم فـــــــي الشـــــــوارع حت ـــــــ   ليشـــــــتر   ظـــــــل حـــــــازم ي ن

ــــــام  ــــــأكلون بالســــــيارة ، طع ــــــوجي جلســــــوا ي ــــــ تب إليفكــــــر  ظــــــل، حتــــــي نامــــــت ل يــــــه حتــــــي فــــــي مكــــــان ي
 ، نــــــــ   تــــــــو و أم صــــــــواب خطــــــــأ مــــــــا يفعلــــــــه تــــــــو ال يعــــــــرف تــــــــل  بات ــــــــه شــــــــقتها توجــــــــه وتــــــــ كرتا ، 

ثـــــــم  تنهـــــــي صـــــــالة العشـــــــاءعنـــــــدتا طـــــــرق البـــــــاب كانـــــــت محاســـــــن ،  علـــــــي كتفـــــــهلـــــــوجي  مالحـــــــانـــــــدى 
 : حازم  الباب و ما إن رأتهم حتي تهللت أسريرتا تاتفة توجهت لتفتح 

 :  ا ا ممكن نقعد عند  كام يوم  ببعض التر   سأ  

 مترحك محاسن بترحاب بالغ : ايوة يا ابني بيتك و
 

**** 
 

ــــــــا مــــــــن الشــــــــا  ،ظــــــــل يفكــــــــر فــــــــي نيفــــــــين ، لوقــــــــف  ةشــــــــرفالفــــــــي  مبتســــــــما علــــــــي كــــــــل يحتســــــــي كوب
ــــــــ    ــــــــديو ال ــــــــ كرا الفي ــــــــنهم ، ن راتهــــــــا ، تعليقاتهــــــــا ، تنهــــــــد مــــــــن قلبــــــــه مت ــــــــي جمعــــــــت بي المواقــــــــف الت

ــــــه و بــــــين نيــــــرة و ــــــل زفــــــاف حــــــازم ، فكــــــر و   جمــــــع بين ــــــ كرا معاتــــــا أشــــــرف و ن راتهــــــا لهــــــا فــــــي حف مت
كأنــــــــه ي مــــــــع ال يــــــــوط و يتســــــــأ  عنــــــــدتا مــــــــا الــــــــدافع ل هــــــــور الفيــــــــديو بعــــــــدما  ام م فيــــــــا لســــــــنوات 
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ــــــــرة لــــــــن ت ــــــــرأ  ــــــــرة مــــــــن فعلــــــــت لكــــــــن الشــــــــك االن تحــــــــو  ناحيــــــــة أشــــــــرف ، فني ، كــــــــان يعتقــــــــد أن ني
و تحديــــــــدا اآلن ، وســــــــط كــــــــل مــــــــا علــــــــي فضــــــــح نفســــــــها لحــــــــازم ، إذا تــــــــو أشــــــــرف و لكــــــــن لمــــــــاذا 

 حملت نفسه من ت بط وجد رسالة من رقم ال يعرفه ، فتحها لي د
ــــــن  ــــــك م ــــــي ســــــاعدته ، خلــــــي بال ــــــه و أميمــــــة تــــــي الل ــــــديو كــــــوي  ، أشــــــرف تــــــو اللــــــي بعت   شــــــوف الفي

 نيفين ، تي اللي عليها الدور  
29 

ـــــــد  ـــــــوم جدي ـــــــي حـــــــازم وأصـــــــباح ي ـــــــوالق  طـــــــل عل ـــــــدى لكـــــــن بنكهـــــــة خاصـــــــة جـــــــدا انهـــــــا ب ـــــــدكرور ، ن ال
علـــــــــي عكـــــــــ  مـــــــــا اعتـــــــــا  عليـــــــــه ابـــــــــن الصـــــــــاو  ، صـــــــــوت أ الصـــــــــ ب عنـــــــــد الســـــــــابعة صـــــــــباحا بـــــــــد

عــــــــام ال  60المــــــــ ياع علــــــــي المقهــــــــي البلــــــــد  الم ــــــــاور،  البرنــــــــام  العــــــــام كعــــــــا ة كــــــــل صــــــــباح منــــــــ  
تــــــ ا  ام كلثــــــوم تنشــــــد كــــــل صــــــباح : يــــــا صــــــباح ال يــــــر يــــــالي معنــــــا يــــــالي معنــــــا الكــــــروان غنــــــي وصــــــحنا 

 سارحة في سمانا يا صباح ال ير يالي معانا يالي معانا الطير اتي  صحنا و و

عنــــــد  واحــــــد شــــــا  علـــــــي  : وقــــــارال  حــــــازم م ترقــــــا أذنصــــــوت مــــــن عمــــــل فــــــي المقهــــــي عاليــــــا  ثــــــم
 مية بيضا سكر برة 

 جنيــــــــة جبنـــــــــة بيضـــــــــا و 2صــــــــوت احـــــــــد  ال ــــــــارات تنـــــــــا   علــــــــي البقـــــــــا  : يـــــــــا عــــــــم خمـــــــــي  ب و
 جينة فينو 

 ايون يا ام حنان ال بنة و الفينو   :لسبت تو يضع الطلبات با لير  عم خمي  و

، فـــــــــي منتصــــــــــف الشـــــــــارع ال نارمـــــــــا  اخـــــــــل المنــــــــــ   يقـــــــــف كأنـــــــــه   شــــــــــعر وقـــــــــد  ضـــــــــحك حـــــــــازم و
ــــــــدتا شــــــــعر  يســــــــمع لشــــــــرفة ليشــــــــاتد ول ي ــــــــرججــــــــد نفســــــــه و االجــــــــواء فاســــــــتحثته  عــــــــن قــــــــرب ، عن

 ب  ب  ب    :بمن ينا   عليه

ــــــمف ــــــت تقــــــف فــــــي احــــــد  الشــــــرفات ث ــــــقاطعفنفســــــه لن ــــــر  رفــــــع حــــــازم رأســــــه المــــــرأة كان  :ســــــارلةه ت
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 ايوة يا ابني انت 

 حازم مستغربا : ايوة ر  

 المرأة : تي الست محاسن موجو ة 

 حازم  : ايوة 

 قولها ام حنان سألت عليكي ، المرأة : طب ابقي سلملي عليها 

 تو ير  : حاضر  ضحك حازم و

 : بتكلم مين يا سي حازم و سألت  قد غارت من تصرفه ه ندى من خلفه وتقاطع

 : باكلم ام حنان الموجو ة بالشرفة و ر  رفع رأسه مشيرا الي المرأة 

 : سالم عليكم ثم قالت رفعت ندى رأسها لتن ر للمرأة 

 عليكم السالم يا حبيبتي منورين  ام حنان : و

 ندى  : شكرا 

 ثم لحازم ببعض الضيق : طب يال جو  بقي قبل ما حنان تطلع 

 : طب    انا واقف عشان حنان قارال حاو  استف ازتا ضحك رغم عنه ثم 

ــــــــي خصــــــــرتا نــــــــدى  تضــــــــع خــــــــال لغــــــــرفتهم فو  ــــــــدتا عل ــــــــت واقــــــــف و ر ت ي ــــــــي ان : بقــــــــي كــــــــد  ، بق
 عشان حنان طب انا بقي حاوريك الحنان كله  لوقتي 

ــــــــن احــــــــد  الوســــــــارد  ــــــــت م ــــــــق فو اقترب ــــــــه و، ه بهــــــــا ت ــــــــدفع الوســــــــا ة عن ــــــــه لي ــــــــا يدي تــــــــو  فوضــــــــع كلت
 اهلل حرمت  هتف مازحا : خالج حرمت وي

 ال كفاية كد   : تا عاي  حنان تاني وو ر ت علت االبتسامة وجهها  

ـــــــرب منهـــــــا و ـــــــديها و اقت : انـــــــا خـــــــالج مبقـــــــتش عـــــــاي  غيـــــــر قـــــــارال تـــــــو ين ـــــــر لهـــــــا  امســـــــك بكلتـــــــا ي
 ب  ، تي كفاية عليا ، تي عندى بكل ستات الدنيا بما فيهم حنان  ندى و
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 ام حنان  : و ه ندى مازحةتقاطع

ـــــــين و ـــــــنفعش االتن ـــــــان مي ـــــــا ام حن ـــــــان ي ـــــــا حن ـــــــان و حـــــــازم مازحـــــــا : ال ي ـــــــي حن ـــــــِت فـــــــي عين ـــــــك أن  ال اقول
 ابو حنان  ام حنان و

ــــــ ــــــه ثــــــم  تتعال  لالخــــــر  منهمــــــا  لح ــــــة صــــــمت ن ــــــر فيهــــــا كــــــلســــــا ت ضــــــحكاتهم رغــــــم مــــــا كــــــانوا في
ــــــــــم ،  ــــــــــث ــــــــــي الســــــــــرير ، قطع ــــــــــدى الصــــــــــمت   تعــــــــــا ا لي لســــــــــا مت ــــــــــاورين عل ــــــــــدتا لتســــــــــأ  ن : عن

 حتسافر المنصورة انهار ة

 نش في مفاجأت تاني ، انا مستكفي مفاجأت و ربنا يستر ميك تنهد حازم ثم ر  : ايوة و

 تي تمسك بيد  : تحب اجي معا   و ر ت

 نيفين  حازم : ال انا عاي   تروحي الشركة أنِت و

 ندى باستغراب : الشركة 

 صام ما مشيوا بعد أميمة و عحازم : ايوة تقريبا مفيش حد يروح ، 

 بقلق : ب  أنا مش حأعرف حاجة في شغل الشركة ندى 

ــــــــين فاتمــــــــة الشــــــــغل كــــــــوي  و ــــــــوب   حــــــــازم  : نيف ــــــــي ســــــــايبها فيهــــــــا المطل ــــــــي  رج مكتب ــــــــي ورقــــــــة ف ف
 بكرة  في الشغل انهار   و

 ندى بضيق : انت ناو  تبات في المنصورة 

 ماشي يكي ، بقي علي اتصا  ابح،  حازم : انا لسه مش عارف ايه اللي حيحصل

 ندى : ماشي 

: أنـــــــتم صـــــــاحيين بـــــــدر   فات ـــــــه حـــــــازم لفتحـــــــه فســـــــألت محاســـــــن  طعهم صـــــــوت طرقـــــــات البـــــــاباقـــــــ
 كد  ليه  

 ندى : اصل حازم رايح المنصورة 
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 محاسن : طب يا ابني انا حضرت الفطار يال قوموا كلوا 

 : ام حنان سألتك عليكي  قارال حازم ات هوا للفطور فمازحها 

اروحلهــــــــا ابقي ، حــــــــاهلل فيهــــــــا ال يــــــــر  : طــــــــب و ر ت و تــــــــي تضــــــــع إبريــــــــق الشــــــــا  فــــــــوق البوتاجــــــــاز 
 سلم عليها ا

 : قوليلي يا  ا ا تي حنان حلوة  سأ  حازم عندتا و تو ين ر لندى

ـــــــــت  ـــــــــن المطـــــــــبخ و ر ت محاســـــــــن أت ـــــــــ  لت ـــــــــاورتم الفطـــــــــور باســـــــــتغراب م بتســـــــــأ   : وو تـــــــــي ت ل
 ليه 

 : مش نتعرف علي جيرانا امته و تو يقاوم ابتسن ر لندى ظل ي

 محاسن : عموما تي اكبر من لوجي بسنتين 

: ايـــــــه رأيـــــــك يـــــــا لـــــــوجي تلعبـــــــي  و تعقـــــــب  تـــــــي تن ـــــــر لحـــــــازم ثـــــــم للـــــــوجي ضـــــــحكات نـــــــدى و تتعالــــــ
 مع حنان 

 لوجي : ماشي انا موافقة ، ب  احنا حنفضل تنا كتير 

 ندى : أنِت مضايقة 

 لوجي : ال ب  احنا تنا ليه 

مـــــــش بـــــــابي : قارلـــــــة  لكـــــــن نـــــــدى تولـــــــت االجابـــــــة ، لـــــــم يعـــــــرف بمـــــــا يـــــــر   ا حـــــــازم واســـــــتوقف ســـــــؤاله
 عارفة يا لوجي احنا اصال  خلنا مسابقة قالك أنها مفاجأة ، 

 لوجي : مسابقة ايه 

ــــــــوجي فاســــــــتطر ت  ــــــــارت فضــــــــو  ل ــــــــدى أنهــــــــا اث ــــــــة  شــــــــعرت ن ــــــــاس عشــــــــان ا: مســــــــابقة معمول فيهــــــــا لن
ـــــــــتهم و ـــــــــر بي ـــــــــت غي ـــــــــي بي ـــــــــدتم  مشـــــــــكلة او  يرحـــــــــوا يعيشـــــــــوا ف ـــــــــي عن ـــــــــثال تحصـــــــــلهم حاجـــــــــة  يبق م

ــــــــ فضــــــــلوا مبســــــــوطين ولــــــــو  ، تضــــــــايقهم  ــــــــو اضــــــــايقوا و لوا الحمــــــــد هلل امهمــــــــا حصــــــــل ق يكســــــــبوا و ل
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 عاي ة نكسب و ال ال  بقوا زعالنين ي سروا ، ته

ــــــــي طــــــــو  و ــــــــة عل ــــــــا حافضــــــــل فرحان ــــــــوجي بفرحــــــــة : خــــــــالج ماشــــــــي ان حــــــــاقو  الحمــــــــد هلل عشــــــــان  ل
 اكسب 

 افضل فرحانة عشان اكسب  حاقو  الحمد هلل و انا كمان محاسن : و

ــــــا اكتــــــر واحــــــد حيقــــــو  الحمــــــد  و ر  :  قــــــاطعهم حــــــازم الــــــ   كــــــان ين ــــــر لنــــــدى بكــــــل الحــــــب ال ان
 هلل عشان انا اكتر واحد عاي  اكسب 

 ، اتفقنا ندى لل ميع : خالج خالج ان شاء اهلل كلنا حنكسب 
 ر وا : اتفقنا 

 

**** 
 
 

، صـــــــــور القديمـــــــــة و حولهـــــــــا كـــــــــل الاالرض  تفترشـــــــــاقـــــــــد اغلقـــــــــت عليهـــــــــا البـــــــــاب و  فـــــــــي غرفتهـــــــــا و
صـــــــــور جمعتهـــــــــا  حـــــــــازم و صـــــــــور زفافهـــــــــا و صـــــــــور جمعتهـــــــــا بعصـــــــــام ، و،  تن ـــــــــر لهـــــــــا ثـــــــــم تبكـــــــــي

ــــــــي حياتهــــــــا ، و، أو او  مــــــــن نهــــــــش فيهــــــــا تشــــــــام أاخيــــــــرا اخوتــــــــا  بأشــــــــرف و  ربــــــــع رجــــــــا  كــــــــانوا ف
تــــــو او  حــــــب فــــــي حياتهــــــا  ال و لــــــمَ  عصــــــام واالربعــــــة اذقوتــــــا مــــــا يكفــــــي غيــــــر انهــــــا التــــــ ا  تحــــــب 

ـــــــ ـــــــي حياتهـــــــا ل ب ـــــــي ، او  زوج ف ـــــــوحت ـــــــي  ل ـــــــام او ينســـــــها ســـــــيبقي او  رجـــــــل ف ارا  ان ينكـــــــر تـــــــ   االي
 ن تبــــــــدأ الن حــــــــازم كــــــــان لــــــــه  ور  حتــــــــي يفــــــــوز بهــــــــا وأتلــــــــك ال ي ــــــــة التــــــــي فشــــــــلت قبــــــــل  ، حياتهــــــــا

يــــــــدر  تشــــــــام و  ، ال هبعــــــــد زواجــــــــه منهــــــــا ، بــــــــات يلهــــــــ  ورارهــــــــا أشــــــــرف حتــــــــي اوقعهــــــــا فــــــــي شــــــــباك
ــــــــة فعلــــــــه بالضــــــــبط أشــــــــرف بيهــــــــا ، شــــــــقة المعــــــــا   ــــــــه بمن ــــــــدر  أن مــــــــا فعل ــــــــن ي ــــــــم عصــــــــير  ربمــــــــا ل ث
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 ابت از  بم در ثم اعتداء عليها ثم تصوير و

ظلـــــــت تتأملهـــــــا باكيـــــــة ، كانـــــــت صـــــــورة ت معهـــــــا بحـــــــازم و تـــــــي تحمـــــــل لـــــــوجي فـــــــي صـــــــورة امســـــــكت ب
م أتمنـــــــــي لـــــــــو انهـــــــــا كانـــــــــت تلـــــــــك الطفلـــــــــة الصـــــــــغيرة  لـــــــــوجي ، كــــــــم كانـــــــــت تعيــــــــد ميال تـــــــــا االو  ، 

كــــــم كانــــــت تتمنــــــي لــــــو انهــــــا اعطارهــــــا الحنــــــان بــــــدال مــــــن ان تتركهــــــا ،   لكنهــــــا لــــــم تكــــــن بصــــــدق لهــــــا و
ــــــــام حــــــــين يفــــــــوت أوان الرجــــــــوع ، لنــــــــدى لتربيهــــــــا ،  فــــــــات اوان النــــــــدم فــــــــاليوم لكــــــــن مــــــــا أصــــــــعب االي

بقــــــدر مــــــا  ل فتــــــات امــــــرأة تركــــــت نفســــــها لمــــــن أرا  بهــــــا المتــــــاجرة ، لــــــن تلــــــومهملــــــم تعــــــد نيــــــرة بــــــنيــــــرة 
 تلم نفسها ، تي من فعلت بنيرة ما فعلت قبلهم  

 

**** 
 

ــــــد   ــــــي الشــــــركة و بالتأكي ــــــ تاب ســــــويا ال ــــــين مــــــن اجــــــل ال ــــــدى بنيف ــــــد مــــــا اتصــــــلت ن ــــــين بع تقــــــابال االخت
ـــــــي موقفهـــــــا  ـــــــدى عل ـــــــة شـــــــريفة لن ـــــــد معاتب ـــــــد حســـــــمت أمرتـــــــا و بع ـــــــدى المناقشـــــــة ألنهـــــــا ق ، تفـــــــا ت ن

 ات هت و نيفين إلي الشركة 

 تي تدخل من بوابة الشركة : تي    بقي الشركة  ندى و

 نيفين : ايوة يا ستي او  مرة تي ي مش كد  

    حتبقي بتاعة عمتو ، تفتكر  عمو طارق اللي حيمسكها  ندى بضيق : و

ال  ق يعــــــــــرف يــــــــــدير الشــــــــــركة ور نيفــــــــــين : افتكــــــــــر ان الوضــــــــــع حيفضــــــــــل ز  مــــــــــا تــــــــــو ال عمــــــــــو طــــــــــا
 ال عمو نبيل  مدحت و

 ازم حيوافق تو قالي انه ناو  يدور علي شغل بر  ندى : معتقدش ح

ـــــــ   ـــــــا عـــــــ را  فـــــــي اللـــــــي بيعملـــــــه ب ـــــــديرتا نيفـــــــين : ان الشـــــــركة كـــــــد  ممكـــــــن تقـــــــع ، محـــــــدش ممكـــــــن ي
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 زيه تو عصام ، تما اللي عارفين الشغل كوي  
وقفــــــــــــوا أمــــــــــــام المصــــــــــــعد بانت ــــــــــــار  ، عنــــــــــــدتا ر ت نــــــــــــدى  : حــــــــــــازم بقــــــــــــي حســــــــــــاس او  ناحيــــــــــــة 

 ي صعبان عليا الموضوع    لدرجة إنه بق
ــــــــم ر ت :  ــــــــدخال ســــــــويا ث ــــــــه لي ــــــــاب المصــــــــعد و فتحت ــــــــدة موقفــــــــك جــــــــدا أمســــــــكت نيفــــــــين بب ــــــــا  مأي ان

  ب د اهلل ينور عليكي تو    الكالم يا نا و، في وقفتك جنبه 
: نيفــــــــين  و قــــــــد استشــــــــعرت لمحــــــــة الحــــــــ ن علــــــــي محيــــــــاة أختهــــــــا فســــــــألت بحســــــــم نــــــــدى ابتســــــــمت 
 اسألهولك ب صوج عصام  عاي ةفي سؤا  

المصـــــــــعد و خرجـــــــــوا منـــــــــه مـــــــــارين بالر تـــــــــة فـــــــــي ات ـــــــــا  مكتـــــــــبهم و بعـــــــــد صـــــــــمت لح ـــــــــات وقـــــــــف 
 : ماله عصام  سألت نيفين 

 ندى : في حد بعاتلك حاجة ت صه 

 : حاجة ز  ايه  ت نيفين و وقفت عن السير و سألت اضطرب

: ز   فتحـــــــــت نيفـــــــــين بـــــــــاب مكتـــــــــب حـــــــــازم لنـــــــــدى ،  خلـــــــــت ثـــــــــم جلســـــــــت علـــــــــي كرســـــــــيه و ر ت 
 و مثال ميمور  عليها فيدي

 أنِت عرفتي حاجة ز     ازا   : و سألت  في مكانها تتل م كلمات نيفين و  تتوقف

ــــــــة علــــــــي مــــــــا يحتاجــــــــه العمــــــــل ، مكتــــــــب حــــــــازم فتحــــــــت نــــــــدى  رج  ــــــــ  أشــــــــار لهــــــــا بورقــــــــة مكتوب حي
نــــــدى : أخرجتهــــــا تاركــــــة نيفــــــين يتأكلهــــــا الفضــــــو  بينمــــــا نــــــدى تقــــــرأ مــــــا فيهــــــا فعــــــا ت نيفــــــين لتســــــأ  

 ، ب د ازا  عرفتي موضوع الميمور     
عرفـــــــــت الن اللـــــــــي وصـــــــــلك  وضـــــــــعت نـــــــــدى الورقـــــــــة علـــــــــي المكتـــــــــب ثـــــــــم ن ـــــــــرت لنيفـــــــــين و ر ت :

 و  غالبا أميمة اللي عملت كد  لحساب حد الميمور     وصلها لحازم 

ـــــــين باحـــــــدجلســـــــت  ـــــــة  نيف ـــــــدى  المقاعـــــــد المقابل ـــــــه  صـــــــامتة ، فســـــــألتها ن ـــــــك ســـــــكتي لي ـــــــتِ ، أ: مال   ن
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 ن الفيديو وصلك لوحد  إتوقعة كنتي م

ــــــــانيفــــــــين بان عــــــــاج : ايــــــــوة  مــــــــين  لــــــــت مــــــــش ممكــــــــن حــــــــد يبعــــــــت لحــــــــازم حاجــــــــة ز     وو ، ق طبع
 اصال اللي بعت 

 تم يا نيفين أسؤا  في ن إانا شايفة ، ندى : مش مهم علي فكرة مين اللي بعت 

 نيفين : ايه يا ندى 

و متصـــــــــور مـــــــــن زمـــــــــان يعنـــــــــي اللـــــــــي نـــــــــدى : ليـــــــــه الحاجـــــــــة    اتبعتـــــــــت  لـــــــــوقتي واضـــــــــح ان الفيـــــــــدي
 في حاجة كمان  و لوقتي عند  الفيديو كان ممكن يديه لحازم من وقتها انما  ليه 

 نيفين : ايه 

ــــــدى : تفتكــــــر  لــــــو عصــــــام فعــــــال بي ــــــون حــــــازم حيصــــــور نفســــــه مــــــع مــــــرات صــــــاحبه  ، و لــــــو عمــــــل  ن
و نيــــــــرة كــــــــد  عشــــــــان يبت تــــــــا بالفيــــــــديو يبقــــــــي المفــــــــروض يكــــــــون تــــــــو اللــــــــي محــــــــتفظ بالفيــــــــديو و لــــــــ

  اللي صورت نفسها و    مستبعدة ، كان الفيديو وصلك أنِت و ب  
صــــــمتت للح ــــــة تفكيــــــر ثــــــم تابعــــــت : أنــــــا شــــــاكة إن حــــــد اللــــــي عمــــــل كــــــد  فــــــي عصــــــام ، اســــــتدرجه 

 و صور  مع نيرة عشان يبت  عصام و يلو   راعه 

 مين يعني نيفين : 
 ندى : أشرف تشام ، معرفش اتو ا  حد منهم 

ـــــــــــين  ـــــــــــا  مـــــــــــاغينيف ـــــــــــي ، أن ـــــــــــنهم يفصـــــــــــحها ، ازا  يعن  باســـــــــــتغراب : أخوتـــــــــــا أو جوزتـــــــــــا واحـــــــــــد م
 ني قاعدة مع المفتش كرومبو إنا حاسة ، أس نت يا ندى 

حاســـــــــة كمـــــــــان ان  ، و ةنـــــــــإ: اصـــــــــلي بصـــــــــراحة حاســـــــــة ان الموضـــــــــوع فـــــــــي   و ر ت نـــــــــدىضـــــــــحكت 
ـــــــر و ـــــــد  فـــــــرج كتي ـــــــو كـــــــان عـــــــاي  ي ـــــــون حـــــــازم كـــــــان عن ـــــــر كـــــــد  طـــــــو  ع عصـــــــام م لـــــــوم ، ل مـــــــر غي

 بالعك   عمر  ما عمل حاجة حازم مستأمنه علي ماله و
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  ---------------------------- نيفين : انا لما وجهته قالي

 تي تقف في مكانها من ع ة : وجهتيه  ها ندى وتطعاق

عــــــارف انــــــك تــــــو  كلمــــــي معــــــا  فــــــي حاجــــــة ز  كــــــد  يعنــــــيتت: انــــــا مكنــــــتش اتوقــــــع انــــــك  ثــــــم أكملــــــت
 عارفة 

مكـــــــنش يتوقـــــــع انـــــــه  مـــــــش حاســـــــ  بنفســـــــه و ن ســـــــاعتها كـــــــان ســـــــكران وإتـــــــو قـــــــالي ، نيفـــــــين : ايـــــــوة 
 يعمل كد  

تن ــــــر الــــــي مــــــا كتبـــــــه ترجــــــئ الكــــــالم فــــــي االمــــــر لوقــــــت  خــــــر ثــــــم عــــــا ت ن أقــــــررت  زفــــــرت نــــــدى و
و بـــــــدأوا بفحـــــــص أوراق العمـــــــل و االنهمـــــــا  فيـــــــه ، بعـــــــد نحـــــــو نصـــــــف حـــــــازم فيمـــــــا ي ـــــــص الشـــــــركة 

ـــــــســـــــاعة  ـــــــدى عـــــــن عـــــــدة بحث ـــــــم ســـــــألت اوراق  ت ن  DGT : فـــــــي اوراق ت ـــــــص مصـــــــنع اســـــــمهث

 االوراق بتاعته مش موجو ة قدامي 

 نيفين : طب انا حاشوفها علي مكتب عصام 

توجهـــــــــت لت ـــــــــرج ثــــــــــم التفتـــــــــت لنــــــــــدى : لـــــــــو كــــــــــد  حيبقـــــــــي فــــــــــي اوراق ت ـــــــــص المصــــــــــنع    الزم 
 عصام يمضيها بحكم انه المدير التنفي   

 ندى : طب خالج كلميه وقوليله ي ي يمضيها 

    : ال طبعا أنِت بتقولي ايه نيفين بتر 

 ندى : خالج اطلبيهولي وانا اكلمه 

ــــــــي  ــــــــاب ون ــــــــرت ال ــــــــب عصــــــــام فتحــــــــت الب ــــــــي مكت ــــــــين وتــــــــي متوجــــــــه ال ــــــــب نيف ــــــــت ضــــــــربات قل تعال
 ســـــــــــحبت االوراق و، ظلـــــــــــت تن ـــــــــــر لـــــــــــدقيقتين ثـــــــــــم وقفـــــــــــت أمـــــــــــام المكتـــــــــــب  المقعـــــــــــد الفـــــــــــارغ و

 فحصــــــــتها و قالــــــــت  ، وضــــــــعت االوراق أمامهــــــــا بعــــــــد أنخرجــــــــت الــــــــي مكتــــــــب حــــــــازم حيــــــــ  نــــــــدى 
 فعال ناقصة امضيت عصام  : االوراق اته و
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 ندى باصرار : طب كلميه يا بنتي 

 : لو عاي ا  ي ي كلميه أنِت و قالت رقمه  ت نيفينخرجأ

 ندى : طب اتصلي 

 

**** 
 

ضـــــــرب يـــــــد  المضـــــــمومة بالحـــــــارط و تـــــــو يقـــــــ ف تاتفـــــــه و يهتـــــــف : راحـــــــت فـــــــين زفتـــــــة الطـــــــين    
 ، ماشي يا أميمة 

لــــــــم يســــــــتطع أشــــــــرف أن يتصــــــــرف بــــــــ كاء عنــــــــد تــــــــ   اللح ــــــــة ، رغمــــــــا عنــــــــه قــــــــرر أن يت ــــــــه لشــــــــركة 
 حازم ليعرف عن كثب ما ال   حدث 

ــــــي الشــــــركة  ــــــرر تــــــو االخــــــر االت ــــــا  إل ــــــد  مالبســــــه و ق ــــــن محا ثــــــة عصــــــام و الــــــ   ب انتهــــــت نــــــدى م
 كان حازم يصعد الساللم بات ا  مكتب المحامي نشأت ن يب عندتا   ، 

ت ـــــــــا  مكتـــــــــب الســـــــــكرتيرة ليســـــــــتعلم عـــــــــن وجـــــــــو  المحـــــــــامي ، لح ـــــــــات  خلـــــــــت تقـــــــــدم خطـــــــــوات با
 اتفضل تو مستني حضرتك  قارلة : خرجت لحازم السكرتيرة و

ـــــــات تقـــــــدم خطـــــــوات  ـــــــن شـــــــدة ال ـــــــوف و المتصـــــــارعةقلبـــــــه حـــــــاو  فيهـــــــا كتمـــــــان  ق ـــــــق  م تـــــــل ، القل
 تمتم في نفسه : ربنا يستر تنا  مفاجأت اخر  

 سالم عليكم  مد يد  للمحامي مصافحا : خل ثم 

 نشأت : وعليكم السالم ، انا منت ر  من الصبح 

عرفـــــــــت  حـــــــــازم : معلـــــــــش اصـــــــــلي او  مـــــــــرة اجـــــــــي المنصـــــــــورة عقبـــــــــا  مـــــــــا ســـــــــألت علـــــــــي العنـــــــــوان و
 اوصل 
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 ال يهمك طبعا حضرتك ناو  تفتح الوصية مش كد   نشأت : و

 قلق : ايوة  حازم بتر   و

منهـــــــــا بعـــــــــض االوراق :    النســـــــــ ة ي ـــــــــرج قـــــــــا  و تـــــــــو  يفـــــــــتح خ نـــــــــة مكتبـــــــــه ولنشـــــــــأت التفـــــــــت 
ــــــــض  ــــــــن شــــــــوقي ، شــــــــوقي صــــــــور بع ــــــــه م ــــــــدتك اخدت ــــــــي وال ــــــــر الل ــــــــي ظــــــــرف غي االصــــــــلية محطوطــــــــة ف

ــــــــك أ اوراقهــــــــا و ــــــــدتك  تــــــــا لمامت ــــــــا ظــــــــرفين واحــــــــد ي صــــــــك و التــــــــاني ي ــــــــص وال ، بــــــــ   فــــــــي تقريب
  و  متفتحوش لحد  لوقتي 

تح ال ـــــــرف لين ـــــــر فـــــــ قـــــــد تعالـــــــت ضـــــــربات قلبـــــــه ، مـــــــد يـــــــد  ليمســـــــك اوراق الوصـــــــية و زفـــــــر حـــــــازم و
 الي محتوياته والتي كانت 

واخيـــــــــــرا اوراق ت ـــــــــــص ميـــــــــــراث  –خطـــــــــــاب لفريـــــــــــدة  –خطـــــــــــاب لحـــــــــــازم  –اوراق نـــــــــــص الوصـــــــــــية 
ـــــــه الشـــــــرعي ـــــــد  ميراث ـــــــن وال ـــــــتح حـــــــازم  حـــــــازم م اوراق الوصـــــــية ، تركـــــــه نشـــــــأت للح ـــــــات و خـــــــرج ، ف

  ثم شرع في قرأتها : 

ـــــــد وأقـــــــر ) أ ـــــــا رفعـــــــت حســـــــان عبـــــــد الحمي ـــــــه أالصـــــــاو   الشـــــــهير برفعـــــــت حســـــــان ن ن كـــــــل مـــــــا امتلكت
انـــــــا المـــــــا  تـــــــو ملـــــــك الســـــــيدة أحـــــــالم عبـــــــد الـــــــدايم عبـــــــد  مـــــــن مـــــــا  لـــــــم يكـــــــن ي صـــــــني بشـــــــئ و

ــــــــــة كــــــــــل مــــــــــن تــــــــــ ا بموجــــــــــب  الســــــــــنهور  و ــــــــــراف تنتقــــــــــل ملكي بعــــــــــض  الفــــــــــيال و الشــــــــــركة و االعت
ـــــــــةاالوراق ال االصـــــــــو  و ـــــــــوم وللســـــــــيدة أحـــــــــالم و مالي ـــــــــي امتلكهـــــــــا الي ســـــــــرتي أرجـــــــــو مـــــــــن أبهـــــــــ ا  الت

  ) ر  الحق لصاحبته مهما كلفهم الثمن تي تنفي  وصيتي وزوج ابني و

 رفعت حسان  ----------------------امضاء 

، كـــــــان يســــــــمع  كأنـــــــه عـــــــا   علـــــــي قيــــــــد الحيـــــــاة   قــــــــد شـــــــعر بوجـــــــو  والــــــــد  و اغلـــــــق حـــــــازم الورقـــــــة و
 : حاضر يا بابا  كلمات الوصية من صوته حتي ترقرقت الدموع من عينه ثم قا  في نفسه

ــــــات الوصــــــية الــــــي خطــــــاب ابيــــــه لــــــه ون ــــــر الــــــي  ــــــن فضــــــو    و فريــــــدةل بقيــــــة محتوي ــــــا امتلكــــــه م كــــــل م
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 ن يقرأ الرسالة ، فتحها وقد بدأ يشعر بدموعه لي د مكتوبا فيها أقرر 

 حازم 

ــــــت ،   ــــــوقتي جــــــواب مــــــن مي ــــــد   ل ــــــين اي ــــــت ، اللــــــي ب ــــــه مي ــــــي اي مــــــا اخــــــدتش مــــــن  مــــــات وعــــــارف يعن
فــــــي اللح ــــــة    بــــــدر  ، انــــــا عــــــارف  لــــــوقتي فكــــــرت كنــــــت يــــــا ابنــــــي   ياريــــــت الــــــدنيا غيــــــر عملــــــه و

ــــــاكر  ــــــتش ف ــــــد مكن ــــــه ، اكي ــــــي ن ــــــر  االب اللــــــي ممكــــــن تفت ــــــر ب ــــــتش ف ــــــي مكن ــــــي الن ــــــك زعــــــالن من ان
مــــــــن ارملــــــــة وثقــــــــت فــــــــي  الفلــــــــوس و الشــــــــركة كــــــــان اصــــــــلهم مــــــــا  مســــــــروق و ابــــــــدا ان الثــــــــروة    و

ـــــــه يقـــــــف جانبهـــــــا خلتـــــــه او  واحـــــــد يضـــــــحك عليهـــــــا ، اذا قـــــــدرت  توصـــــــل ابـــــــو  ، ثقـــــــة بـــــــد  مـــــــا خلت
للســــــت    ر لهــــــا فلوســــــها كلهــــــا واطلــــــب منهــــــا انهــــــا تســــــامحني علــــــي اللــــــي انــــــا عملتــــــه انــــــا عــــــارف 

ارجــــــو  ، انــــــك جــــــاي  تتعــــــب لحــــــد مــــــا تقــــــدر توصــــــل لمكــــــان أحــــــالم بــــــ  عــــــاي   تحــــــاو  يــــــا ابنــــــي 
ــــــــت  حــــــــاو  و ــــــــا توب ــــــــد م ــــــــا عشــــــــمي بع ــــــــر  إان ــــــــدر ت ــــــــك عشــــــــان تق ــــــــي طريق ــــــــا ر يحطهــــــــا ف ــــــــا ق ن ربن

ــــــــ ــــــــر طــــــــو  م ــــــــت كتي ــــــــا حاول ــــــــوس ، ان ــــــــ  ســــــــاعتها مكــــــــنش ان الفل ــــــــي ا ور عليهــــــــا ب ــــــــا عــــــــايش ان ا ان
ربنــــــــا يقــــــــدر  تعمــــــــل اللــــــــي مقــــــــدرتش اعملــــــــه ، يــــــــا ريــــــــت تــــــــد  والــــــــدتك  لــــــــوقتي يمكــــــــن ، االوان 

تقولهــــــــا تــــــــي كمــــــــان تســــــــامحني انــــــــا عــــــــارف ان فريــــــــدة مكنــــــــتش عــــــــاي ة كــــــــل    يحصــــــــل ،  جــــــــوابي و
  اســـــــأ  اخـــــــر حاجـــــــة يـــــــا ابنـــــــي انـــــــا مكنـــــــتش كـــــــل فلوســـــــي حـــــــرام ال فـــــــي ورث ي صـــــــك    حـــــــال و

عـــــــارف انـــــــك  عـــــــارف بموضـــــــوع الوصـــــــية و كمـــــــا  رجـــــــب    اعـــــــ  صـــــــاحب ليـــــــا و  اســـــــمهعـــــــن واحـــــــد 
عمـــــــك كمـــــــا  مراعيهـــــــا لحـــــــد مـــــــا  اكيـــــــد حتســـــــأ  عـــــــن ارضـــــــك االرض    تـــــــي ميراثـــــــي مـــــــن جـــــــد  و

تأخــــــــدتا منــــــــه وفــــــــي مبلــــــــغ تــــــــاني كــــــــان تمــــــــن بيتــــــــي القــــــــديم فــــــــي المنصــــــــورة وتمــــــــن حاجــــــــات كنــــــــت 
ـــــــة باســـــــمك فـــــــي بنـــــــك  مرضـــــــيتش احطهـــــــا مـــــــع فلـــــــوس أحـــــــالم املكهـــــــا و احتف ـــــــت بـــــــالمبلغ    و يع

ـــــــه و،  والتفاصـــــــيل موجـــــــو ة عنـــــــد   اخـــــــر كالمـــــــي ليـــــــك يـــــــا ابنـــــــي انـــــــا عـــــــارف  لـــــــوقتي ثروتـــــــك قـــــــد اي
ســــــايبه ليــــــك قــــــد ايــــــه لكــــــن عــــــاي   تفكــــــر فــــــي راحــــــة ضــــــمير  ، تفكــــــر فــــــي رضــــــا  نــــــاعــــــارف اللــــــي ا
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ن ايــــــــدين ربــــــــك عليــــــــك ، تفكــــــــر يــــــــوم مــــــــا تســــــــيب وال   عــــــــاي تم يشــــــــوفو  ازا  وعــــــــاي  وقفتــــــــك بــــــــي
 ي عل مثوايا ال نة  يقبل توبتي و ربنا تكون ازا  واخيرا عاي   تدعيلي ربنا يغفر لي و

 ابو  

حتـــــــي بللـــــــت بعـــــــض االوراق ، ا  لـــــــو عـــــــا  الـــــــ من تتســـــــاقط  معـــــــة تلـــــــو االخـــــــر   ه مـــــــوع  عينـــــــ ظلـــــــت
لكنـــــــه أبـــــــدا لـــــــن يعـــــــو  ، لـــــــن يحـــــــي ميـــــــت بعـــــــدما مـــــــات و لـــــــن تعـــــــو  عقـــــــارب الســـــــاعة للـــــــوراء ، أنهـــــــا 

 الحياة أنها الحياة ، و أين رفعت منها حين تنساتا
َ ُ  َيْحَســـــــُب َأنَّ َمالَـــــــُه َأْخلَـــــــَدُ  َكـــــــالَّ لَيُنبَـــــــَ نَّ ِفـــــــي اْلُحَطَمـــــــِة َوَمـــــــا َأْ رَاَ  َمـــــــا  ) الَـّــــــِ   َجَمـــــــَع َمـــــــاال  َوَعـــــــدَّ

َ ةٍ اْلُحَطَمُة نَاُر اللَِّه اْلُموَقَدُة الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى اأْلَْفِئَدِة ِإنَـّ   ( َها َعَلْيِهم مُّْؤَصَدٌة ِفي َعَمٍد مَُّمدَّ
 

**** 
 

ال تعـــــــرف مـــــــا لكنهـــــــا تريـــــــد االتصـــــــا  بـــــــه  و مـــــــن  ن الخـــــــر تن ـــــــر فـــــــي الســـــــاعةعلـــــــي مقعـــــــد زوجهـــــــا  
 هـــــــا نيفـــــــينتطعفقاقـــــــد بـــــــدت شـــــــار ة  قـــــــدمها فـــــــي االرض وبكانـــــــت تطأطـــــــأ   ألـــــــت إليـــــــه أمـــــــور  ، الـــــــ  
 : رحتي فين  سارلة 

ال اســــــــتني لمـــــــــا  ابــــــــدا بــــــــافكر فــــــــي حــــــــازم مــــــــش عارفــــــــة اكلمــــــــه و  ، : تــــــــه انتبهــــــــت نــــــــدى و ر ت 
 يكلمني 

 نيفين : طب تشربي حاجة 

 : ال يا نيفين انا حاسة اني حاجيب اللي في معدتي  ةتق ز مندى ر ت 

 ال ايه  نيفين ب ب  : تو حصل و

 تي تهرب من االجابة : طب ماشي حاشرب شا   ندى مبتسمة و
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 ال   توسط شاشته تاتفة : اخيرا حازم سم المندفعة فن رت تاتف ندى رن 

: طـــــــب انــــــــا طلعــــــــة بكرامتـــــــي بــــــــد  مــــــــا و قالــــــــت و تــــــــي ت ـــــــرج مــــــــن الغرفــــــــة نيفــــــــين لنـــــــدى  تن ـــــــر 
 و حأطلب شا  اطر  ، انا علي مكتبي بر  

انـــــــــا كنـــــــــت حـــــــــاموت مـــــــــن القلـــــــــق  -----------: اخيـــــــــرا  ثـــــــــم ر ت أومـــــــــت نـــــــــدى برأســـــــــها 
 عليك 

او  مــــــــا  جــــــــدا ، انــــــــا مـــــــن الصــــــــبح مــــــــا اقعــــــــدتش و : معلــــــــش يــــــــا حبيبتــــــــي ب ـــــــد اســــــــف جــــــــدا حـــــــازم
مــــــــــش بــــــــــ  كــــــــــد  ال      الحمــــــــــد هلل عكــــــــــ  توقعــــــــــاتي و وصــــــــــلت للمحــــــــــامي شــــــــــوفت الوصــــــــــية و

 حلوة او    كمان اخبار حلوة و

 ندى  : عموما انا كمان عندى اخبار حلوة تقولي اللي عند  واقولك اللي عندى 

 ، خيريه يا ندى : اخبار ا رغما عنه شعر ببعض القلق و تو يسأ  حازم 

 اقو  بقي اللي عند  يال  ندى ب ب  : متستع لش علي رزقك و

: ت يلــــــــي طلــــــــع ليــــــــا ورث فــــــــي المنصــــــــورة ، ورث حــــــــال  بتــــــــاعي ارض بتاعــــــــة  ببــــــــالغ ســــــــعا ته حــــــــازم 
ن كــــــل    حــــــال  ، مــــــن كــــــل    إ االتــــــم، بــــــ  بابــــــا وكمــــــان فــــــي مبلــــــغ تــــــاني بابــــــا كــــــان شــــــايله و يعــــــة 

 يعني حتي لو حاجة صغيرة اتو احسن من مفيش 

 : مبرو  يا حبيبي    الزم وش البيبي اللي جا  ببالغ سعا تها  ندى

تــــــــو  ضــــــــحكات تلوتــــــــا ضــــــــحكات علــــــــي وجهــــــــه و ت معهــــــــانســــــــابا ضــــــــربات قلــــــــب حــــــــازم و تتعالــــــــ
 ال بته ر   يقو  بفرط سعا ة : أنِت بتقولي ايه يا ندى    ب د و

: ال واهلل ب ـــــــد انـــــــا لســـــــة عارفـــــــة و قالـــــــت ض الـــــــدموع فـــــــي عيناتـــــــا مـــــــن فـــــــرط فرحتهـــــــا بعـــــــ تـــــــأألت
 الصبح قبل ما اجي الشركة عديت علي معمل تحاليل والحمد هلل اتأكدت 

ــــــا ماانــــــت   ــــــا رب حــــــازم بســــــعا ة بالغــــــة : يــــــاااا  ي ــــــ  كــــــان نفســــــي اعــــــرف وانــــــا جانبــــــك  كــــــريم ي ، انــــــا ب
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 مش في التليفون عموما تتعوض لما ارجع 

ـــــــي مـــــــن الصـــــــبح  ونـــــــدى  ـــــــي ، اصـــــــل البيب ـــــــ ا  ابتســـــــامتها علـــــــي وجههـــــــا : طـــــــب انـــــــت حترجـــــــع امت الت
 عما  يقو  عاي  بابا عاي  بابا  وشني بصراحة 

 حازم ضاحكا : بقي البيبي تو اللي عاي  بابا 

 يا سيد  امه  ندى : البيبي و

اهلل لـــــــــو ينفـــــــــع ارجـــــــــع  لـــــــــوقتي علـــــــــي طـــــــــو  كنـــــــــت رجعـــــــــت ، بـــــــــ  لســـــــــه مـــــــــش عـــــــــارف  حــــــــازم : و
 وفي ايه ظر 

ــــــــدى : و ــــــــي مهلــــــــك و ن ــــــــي ارجــــــــع عل ــــــــا حبيب ــــــــا معــــــــا  وان شــــــــاء اهلل ترجــــــــع مبســــــــوط  ال يهمــــــــك ي ربن
 من مشوار  

 حازم : عاي   تدعيلي يا ندى 

 ندى : من غير ما تقو  يا حبيبي بدعيلك علي طو  

 نــــــــدى الهــــــــاتف لتقــــــــو  فــــــــي نفســــــــها : مــــــــدام حــــــــازم عــــــــرف يبقــــــــي الزم البــــــــاقيين يعرفــــــــوا و تغلقــــــــأ
 االنسة نيفين طبعا اولهم 

 هـــــــا وأمام ، وقفـــــــتمكتـــــــب نيفـــــــين  أمـــــــامتقـــــــدمت ثـــــــم فتحـــــــت البـــــــاب  لـــــــي خـــــــارج الغرفـــــــة وإتوجهـــــــت 
 : نيفو يا نيفو اما  فين الشا   ثم قالت بمرح  علت االبتسامة وجهها

ال شــــــــربات ، اعترفــــــــي اعترفــــــــي حــــــــاال ،  : اجيــــــــب شــــــــا  و ب بــــــــ  ثــــــــم ر ت بمــــــــرح  نيفــــــــينن ــــــــرت 
 ال ال  حصل و

 ندى ب  ل : حصل يا اختي ارتحتي 

مــــــــن مكانهــــــــا بســــــــرعة لتحتضــــــــن  تجــــــــر ، نهــــــــا فــــــــي الشــــــــركة أ ســــــــيتضــــــــحكات نيفــــــــين و ن تتعالــــــــ
 اخيرا حابقي خالتو نيفين ، الف مبرو  يا ندى مبرو  يا حبيبتي  قالت بفرحة : و ندى و
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ــــــــب ــــــــررا إشــــــــعارتم بالضــــــــيق و تــــــــو يعق ــــــــد صــــــــدمهم مق ــــــــدام  إال أن صــــــــوت أشــــــــرف ق ــــــــرو  يــــــــا م : مب
 الف مبرو   ندى

و عقــــــب كــــــل منهمــــــا فــــــي وجــــــوم و ضــــــيق نيفــــــين  قــــــد تســــــمرت فــــــي مكانهــــــا تــــــي و نــــــدى و تلتفتــــــا
 : أشرف 

ــــــت ــــــارغ فحص المكــــــان ببصــــــر   ظــــــل ي كمــــــن يبحــــــ  عــــــن شــــــئ ، خاصــــــة حــــــين ن ــــــر لمكتــــــب أميمــــــة الف
ن وشـــــــي حيبقـــــــي حلـــــــو إمكنـــــــتش فـــــــاكر  ،:  ازيـــــــك يـــــــا مـــــــدام نـــــــدى ثـــــــم عـــــــا  لن ـــــــر  لنـــــــدى قـــــــارال 

 عليكم كد  

 ما صدرتا : خير يا استاذ أشرف أتي تعقد ذراعيها ر ت و  و ندىزفرت 

ــــــم ر    ــــــدى ث ــــــي ن ــــــه ظــــــل لنيفــــــين ن ــــــرات فرضــــــت الضــــــيق عل ــــــا   رغمــــــا عن ــــــدى ، ان ــــــا مــــــدام ن ــــــر ي : خي
 في بينا ميعا  كنت جا  لحازم 

يكلــــــــم بقــــــــي يلمــــــــا يرجــــــــع  مــــــــش موجــــــــو  ، تقــــــــدر تتفضــــــــل حضــــــــرتك و و اهلل حــــــــازم نيفــــــــين بضــــــــيق : 
 حضرتك و يحد  ميعا  تاني 

ـــــــرو  ـــــــم ر  بب ـــــــا ممكـــــــن اشـــــــرب شـــــــا  معـــــــاكم أ: طـــــــب  جلـــــــ  علـــــــي أحـــــــد  المقاعـــــــد ث أو شـــــــربات ن
 لحد ما حازم يرجع او حتي عصام ، اتو استني 

 ــــــــ خير يا أشرف بيه 
ــــــــا : عصــــــــام ،  ــــــــر مســــــــتوعب وجــــــــو   تاتف ــــــــه غي ــــــــن مكان ــــــــف م التفــــــــت بصــــــــدمة فرضــــــــت عليــــــــه أن يق

 معقولة 
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ــــــــدى  تبــــــــا لوا الن ــــــــرات عــــــــن كثــــــــب ، ن ــــــــرات يعلوتــــــــا و يكســــــــوتا الغضــــــــب  ، أمامهــــــــا استشــــــــعرت ن
ــــــــررت أن تتصــــــــرف  ــــــــات فــــــــي محلهــــــــا و ق ــــــــم يكــــــــن فســــــــألت عصــــــــام :   وأن شــــــــكوكها ب كــــــــأن شــــــــيئا ل

 ايه االخبار 
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 حازم رجع ال  كله تمام ، : و أجاب عصام فهمها 

 موجو ة علي مكتبك اللي حضرتك طلبتها نيفين لعصام : ال يا مستر عصام واالوراق 

ن حضـــــــــرتك إكـــــــــوي    تـــــــــي تكمـــــــــل : و و بـــــــــاب مكتبـــــــــه بنفســـــــــهاخطـــــــــوة لتفـــــــــتح لـــــــــه  تثـــــــــم تقـــــــــدم
 بيقو  إن كان عند  ميعا  مع مستر حازم متأخرتش عشان االستاذ أشرف 

حـــــــــــازم واحـــــــــــد ، شـــــــــــوف عصـــــــــــام و :  عنـــــــــــدتا عقبـــــــــــت نـــــــــــدى و تـــــــــــي توجهـــــــــــة كالمهـــــــــــا ألشـــــــــــرف 
 حضرتك كنت عاي  حازم في ايه و بلغ به عصام 

ــــــه و كــــــأشــــــعر أشــــــرف حينهــــــا  ــــــد ســــــكب علي ــــــار  ق ــــــن المــــــاء الب ــــــو م ــــــة ن  ل ــــــق بالثالث ، ظــــــل بصــــــر  معل
ـــــــة تعـــــــاملهم  ـــــــا فعـــــــل وو طريق ـــــــع و ، فعـــــــل كـــــــل م ـــــــع ألميمـــــــة كـــــــل مـــــــا  ف بالنهايـــــــة أميمـــــــة ليســـــــت   ف

ــــــــم يكــــــــن ، مــــــــن فــــــــرط صــــــــدمته ظــــــــل كــــــــأن شــــــــ  نيفــــــــين يتحــــــــدثان أمامــــــــه و عصــــــــام و بالشــــــــركة و يئا ل
ج بــــــه مــــــن ذراعــــــه ثــــــم ن ــــــر لنيفــــــين  اقتــــــرب عصــــــام منــــــه و،  ال يعــــــرف مــــــا يقــــــو  واقفــــــا فــــــي مكانــــــه و

 نفسه يشرب شا  كان : اطلبي لينا شا  عشان أشرف  قارال 

 غلق الباب خلفه أ لي مكتبه وإسحبه ثم 
 ن رت ندى و نيفين لبعضهم البعض ثم ات هوا لمكتب حازم و أغلقوا الباب خلفهم 

ـــــــب  ـــــــا   الن ـــــــرات  عصـــــــام فـــــــي مكت ـــــــاب  بضـــــــيق، ظـــــــل تب ـــــــا بات ـــــــا  الب ـــــــ ا  واقف ، بينمـــــــا عصـــــــام الي
بعــــــــدما  فـــــــــع أشـــــــــرف لل لـــــــــوس أمامــــــــه علـــــــــي أحـــــــــد  المقاعـــــــــد ، عقــــــــد ذراعـــــــــه أمـــــــــام صـــــــــدر  ثـــــــــم 

: عـــــــاي  فعـــــــه للوقـــــــوف أمامـــــــه ثـــــــم قـــــــا  ببـــــــالغ حدتـــــــه فد اقتـــــــرب منـــــــه ، أمســـــــكه عصـــــــام مـــــــن مالبســـــــه 
 ايه يا أشرف ، ايه اللي جابك الشركة 

 : ابدا كنت عاي  حازم في شغل اإلبقاء علي برو   لكنه تلعثم و تو ير  أشرف حاو  

 ايه عالقة شركة السياحة بشركة استيرا  تربينات  عصام  : و

 بين حازم  أشرف : ال    موضوع بيني و
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 وجه أشرف من وجهه و عقب بغيظ : ب صوج طر   ألميمة مثالقرب عصام 
 زا  ضيق أشرف و عندتا ر  : تي أميمة اطر ت 

ن ـــــــر عصـــــــام لـــــــه ســـــــاخرا و قـــــــد نفـــــــض يــــــــد  عنـــــــه و عنـــــــدتا أكمـــــــل أشـــــــرف : و أنـــــــا مـــــــالي و مــــــــا  
 أميمة مش فاتم 

ـــــــد  الميمـــــــور  ـــــــي  فـــــــع ألميمـــــــة عشـــــــان ت ـــــــك طبعـــــــا ، امـــــــا  تـــــــو مـــــــين الل    ر  عصـــــــام بحـــــــدة : ال مال
 كار  لنيفين و حازم مش أنت 

التفــــــت أشــــــرف نــــــاظرا لــــــه بصــــــدمة ثــــــم تلعــــــثم مــــــرة أخــــــر  حــــــين ر  : أنــــــا مــــــش فــــــاتم أنــــــت بتــــــتكلم 
 علي ايه ، ميمور  ايه و فلوس ايه 

ــــــــ رة  ــــــــاتم كــــــــوي  او  و  ماغــــــــك الق ــــــــاتم و ف ــــــــت ف ــــــــه : ال أن ــــــــا في ممســــــــكا عصــــــــام ب راعيــــــــه و تاتف
خطــــــوبتي علــــــي  نــــــة ، و يكــــــون فــــــي علمــــــك    أنــــــا فــــــاتم اللــــــي فيهــــــا ، بــــــ  عشــــــم أبلــــــي  فــــــي ال

 نيفين كمان اسبوعين 

 احب اسمع مبرو   سا  الصمت للح ة ثم أكمل عصام بابتسامة مستف ة :

 ببالغ ضيقه : مبرو  يا عصام ثم ر  زفر أشرف 
عنـــــــدتا عــــــا  عصـــــــام ليكمـــــــل متوعـــــــدا : لـــــــو فـــــــي حقـــــــد و غـــــــل مـــــــا أوتــــــي مـــــــن بكـــــــل  قالهــــــا ثـــــــم ن ـــــــر

ـــــــدفع تمـــــــن تفكيـــــــر  فيهـــــــا غـــــــالي ،  ـــــــرف أنـــــــك حت  ماغـــــــك حاجـــــــة ناحيـــــــة أ  حـــــــد مننـــــــا ، عـــــــاي   تع
زمــــــان غلطــــــة عمــــــر  كانــــــت ســــــكوتي عليــــــك أنــــــت و نيــــــرة ، لكــــــن مــــــن انهــــــار ة أنــــــا مــــــش حاســــــكت 

 ، حا فعك التمن و غالي و  لوقتي من غير مطرو  
ـــــــك فـــــــاكر ،أشـــــــرف ن ـــــــر  ـــــــ  خلي ـــــــا ماشـــــــي ب ـــــــرو  : ماشـــــــي ، أن ـــــــم ر  بكـــــــل ب ـــــــه ســـــــاخرا ث الشـــــــاطر  ل

 اللي يضحك في االخر ، سالم 
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 اذان العصـــــــــر  قبـــــــــلو رعها ي ـــــــــوب شـــــــــواحـــــــــازم ظـــــــــل ، المنصـــــــــورة باحثـــــــــا عـــــــــن كمـــــــــا  رجـــــــــب  فـــــــــي
 امرأة في سن والدته تقريبا لتفتح الباب  تتقدم، جابة االمنت را  هطرق باببدقارق كان ي

 : السالم عليكم ،    شقة االستاذ كما  رجب  باستغراب و تو يقو  حازم ن رت 

ـــــــت  ـــــــم ســـــــألت  المـــــــرأة الن ـــــــر لوجـــــــه حـــــــازم كمـــــــن تحـــــــاو  ان تســـــــت مع مالمحـــــــهاطال ـــــــن  ث ـــــــت اب : ان
 حسانرفعت 

 : ايوة انا حازم ابن  رفعت حسان  عال االبتسامة مالمحه و ر  

 : اتفضل يا ابني  حين قالتت ه للداخل فاالمرأة الباب  تفتح

 : يا كما  يا كما  تعالي شوف مين اللي جه  من كان بداخلعلي  تثم نا 

 ليه  : في ايه يا كريمة مالك بتنداتي عليا  تاتفا فيها من عمر   57أتي رجل في ا 

 كريمة : مش حتصدق مين في الصالون 

 كما  : مين يعني 

 كريمة : حازم ابن رفعت 

 ناو  ينف  وصية ابو  كما  مبتسما : ياااااااااااا  اخيرا جه ، يا رب يكون 

قالهــــــــا و أســــــــرع لغرفــــــــة الصــــــــالون و مــــــــا إن رأ  حتــــــــي احتضــــــــنه بشــــــــدة و االبتســــــــامة ال تفــــــــارق وجهــــــــه 
يـــــــااااااااا  كـــــــل : ، جلســـــــا و عنـــــــدتا عقـــــــب كمـــــــا  يـــــــ كر  بصـــــــديق عمـــــــر   كـــــــم كـــــــان يشـــــــبه والـــــــد  و،  

كـــــــان عنـــــــد    ازيـــــــك يـــــــا ابنـــــــي  عـــــــاش مـــــــين شـــــــافك ،  انـــــــا اخـــــــر مـــــــرة شـــــــوفتكالســـــــنين    عـــــــدت : 
 سنين  3ساعتها 

ـــــــد  ـــــــن ل  ةفـــــــلشـــــــعر  باألابتســـــــم حـــــــازم و ق ـــــــالغ و مـــــــا وجـــــــد  م ـــــــدتا ر  : از  حاضـــــــرتك  ترحـــــــاب ب عن
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 يا عمي ، اع رني اني الحقيقة مش فاكر 

 عارف مين اللي شايلك مكونتش انت ساعتها أكيد ، ما كما  ضاحكا : 

  لسه ال ما شاء اهلل كبرت يا حازم ، ات وزت وب  كمل : ثم أتنهد 

 حازم : ات وزت و معايا لوجي عندتا ست سنين 

 كما  : ربنا يباركلك فيها وتفرح بيها وت ويها قريب ان شاء اهلل 

 حازم : ان شاء اهلل 

لـــــــو قولتلـــــــك أنهـــــــا زيـــــــارة متـــــــأخرة حت عـــــــل ، أنـــــــا مســـــــتنيك مـــــــن : للح ـــــــات ثـــــــم قـــــــا  كمـــــــا  صـــــــمت  
ته و كنــــــت بازعــــــل علــــــي كــــــل وصــــــي  يــــــوم مــــــوت رفعــــــت ، و كنــــــت بــــــا عي ربنــــــا ليــــــل نهــــــار يعينــــــك تنفــــــ

  يوم يعد  من غير ما تي ي لحد ما فقدت االمل ، ليه يا حازم كل التأخير    

ـــــــالحرج و بعـــــــدتا ر  حـــــــازم شـــــــعر  ـــــــش ، عـــــــاي   تعـــــــ رني و أ: ب نـــــــاو   انهـــــــار ة ونـــــــا فعـــــــال جـــــــا  معل
 انف تا 

لــــــــدنيا لســــــــه حتــــــــدور عليهــــــــا ،    ابــــــــو  قلــــــــب اال كمــــــــا  : لقيــــــــت الســــــــت اللــــــــي اســــــــمها أحــــــــالم و 
  اب  عليها عشان ير لها الفلوس و كأنها فص ملح و

نتش القيتهـــــــــا كنـــــــــت و حتـــــــــي لـــــــــو مكـــــــــو ، و الحمـــــــــد هلل :  القيتهـــــــــا  م و قـــــــــد ابتســـــــــم مســـــــــتغربا حـــــــــاز 
 حا ور عليها 

 قولي يا عمي تو انت شوفت بابا اهلل يرحمه قبل ما يموت  ثم سأ  :

: ايـــــــوة رفعــــــت فـــــــي اخـــــــر ايامــــــه كـــــــان بي ـــــــي المنصــــــورة كتيـــــــر النـــــــه كــــــان بيـــــــدور علـــــــي  يســـــــأكمــــــا  ب
بــــــ  لالســــــف مـــــــات قبــــــل مــــــا يالقيهـــــــا و  ، كــــــان عنــــــد  أمـــــــل يــــــر  الفلــــــوس قبــــــل مـــــــا يمــــــوت  أحــــــالم

  أنت كمان اتأخرت او  

 او  ما عرفت جيت علي طو  ، و حازم : معلش انا مكنتش اعرف اال من مدة بسيطة 
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 : الغدا يا كما   طرقت باب الغرفة لتقو  حين  هم كريمةتطعاق

ـــــــل ان يتحـــــــدث حـــــــازم بشـــــــئ اســـــــتوقفه كمـــــــا  و بعـــــــدين  قـــــــوم نأكـــــــل لقمـــــــة االو  وطـــــــب :  قـــــــارال  قب
 تقولي ناو  تعمل ايه  تحكيلي و

 يعني  -------حازم : ب  

 بعد كد  يحلها ربنا  ال يعني يال يا ابني قوم و كما  : ال ب  و

 

**** 
 

تــــــو ال يعــــــرف مــــــاذا يقــــــو   طــــــرق بــــــاب المكتــــــب وانتهــــــي مــــــا كــــــان لــــــديهم مــــــن عمــــــل و عنــــــد الرابعــــــة 
شـــــــعر تـــــــو ببـــــــالغ بينمـــــــا ، ان ترفـــــــع عيناتـــــــا نحـــــــو  غيـــــــر مســـــــتطيعة ، تقـــــــدمت نيفـــــــين لتفـــــــتح البـــــــاب 

ــــــا  ــــــم اخفــــــض كــــــل مــــــنهم بصــــــر  ال  ــــــل مــــــن نفســــــه اوال و مــــــن وجــــــو   ثاني ــــــدى ث ــــــي ن ت ــــــه عصــــــام ال
 ال حتي عربية حازم  انا مشفتش عم ابراتيم و، روحوا ازا  متحدثا باستفهام : أنتم حت

 ندى : حنركب تاكسي ، احنا اصال جينا مواصالت 

 عصام باستغراب : طب ليه حازم م الش السواق بوصلكم 

 انا اصال كنت عند ماما  ،: ما تو اصل ثم ر ت ندى لنيفين ن رت 

 اصله كان قالي كد  ب  : تو حازم طلقك يا ندى ، زفر عصام ثم سأ  ليستفهم 
انـــــا شـــــايف انـــــك تنـــــا ، انـــــا مـــــش فـــــاتم حاجـــــة بـــــ  بـــــ   صـــــمت و قـــــد شـــــعر بالضـــــيق ثـــــم أكمـــــل : 

 علي ا  حا  ازا  حتروحوا 

بعــــــــــدين متشــــــــــغلش  ماغــــــــــك احنــــــــــا  انتهــــــــــت و نــــــــــدى : ال مفــــــــــيش طــــــــــالق    كانــــــــــت مشــــــــــكلة و
 نروح علي طو   حنركب تاكسي و
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عصــــــــام مترجيــــــــا : طــــــــب انــــــــا عــــــــارف انكــــــــم مــــــــش حترضــــــــوا بــــــــ  انــــــــا بــــــــارجوكم ب ــــــــد توافقــــــــوا انــــــــي 
 اوصلكم 

 خالج  نيفين واخيرا تحدث : ليه يعني ما احنا حنركب مواصالت و

 عصام بقلق : طب لو مصممين يبقي انا حاطلع وراكم بالعربية اتأكد انكم وصلتوا 

 اجة ليه كل    ، انت قلقان من ح ندى باستغراب : و

ــــــــــــ   ــــــــــــر   : ال ب ــــــــــــع اســــــــــــيبكم تروحــــــــــــوا  ----------------عصــــــــــــام بت ــــــــــــش حينف انــــــــــــا م
 ال اجي وراكم  لوحدكم اختاروا بقي تركبوا معايا و

ــــــنهن لالخــــــر  و ــــــم يقــــــل شــــــيئا  ن ــــــرت كــــــل م ــــــه ل ــــــدى وأال إرغــــــم ان ــــــه الواضــــــح  ن ن ــــــين شــــــعرا بقلق نيف
ـــــــد  اصـــــــةوخ ـــــــةبع ـــــــين  هأشـــــــرف ، حينهـــــــا تـــــــ كرت نـــــــدى ن راتـــــــ رؤي  عصـــــــام وقلـــــــق  فتفهمـــــــت ســـــــرلنيف

ـــــــي أال إن المبـــــــدأ بالنســـــــبة لهـــــــا مرفـــــــوض أرغـــــــم  نهـــــــا قـــــــررت الموافقـــــــة علـــــــي ايصـــــــالهم علـــــــي االقـــــــل ال
ـــــــم تعـــــــو  نـــــــدى لتركـــــــب مواصـــــــالت  ـــــــ لهم ث : خـــــــالج ماشـــــــي يـــــــا فحســـــــمت أمرتـــــــا قارلـــــــة  بـــــــوالقلمن

 عصام ممكن نركب معا  

 : ايه يا ندى اللي أنِت بتقوليه     معقبة ها نيفينتطعاق

ـــــــة اللـــــــي ورا ون : انيفـــــــينـــــــدى ل ـــــــت و حنـــــــا حنركـــــــب فـــــــي الكنب  بعـــــــدين احنـــــــا حنركـــــــب ســـــــوا لحـــــــد البي
 نن   عند بيتنا 

 نا مستنيكم تحت أ: طب يال بينا أن ير  عصام قبل ان يسمع ر ا اخر من نيفين قرر 

: ايـــــــه اللـــــــي أنـــــــِت عملتـــــــه    ، احنـــــــا  قارلـــــــة نيفـــــــين نـــــــدى  تســـــــتوقففاخـــــــرج مســـــــرعا بات ـــــــا  ســـــــيارته 
 حنركب معا  ب د 

عــــــــاي  يغلــــــــ   نــــــــدى : عارفــــــــة ليــــــــه عصــــــــام عــــــــاي  يوصــــــــلنا ، النــــــــه خــــــــايف يكــــــــون أشــــــــرف مســــــــتنينا و
بصـــــــراحة كـــــــوي  ان عصـــــــام فكـــــــر كـــــــد   نـــــــه يكـــــــون مســـــــتنينا وإعلينـــــــا وانـــــــا كمـــــــان كنـــــــت حملـــــــة تـــــــم 
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 انا كد  ارتحت 

ـــــــرت نيفـــــــين بشـــــــدة و ـــــــر  و شـــــــر ت و يغلقـــــــان بـــــــاب المكتـــــــب و مـــــــات زف توجهـــــــت مـــــــع نـــــــدى  لـــــــم ت
مــــــــن فعــــــــل فــــــــي ســــــــيارته يراقــــــــب مــــــــن خــــــــارجوا بالن حينهــــــــا أشــــــــرف منت ــــــــرا ليركبــــــــوا الســــــــيارة ، كــــــــا

 مشي خلفهم بسيارته  الشركة بل و

 

**** 
 

 ومفبركـــــــة حـــــــازم الصـــــــور ســـــــت مع التـــــــ   المـــــــرة جديـــــــد ، لكـــــــن  CDه جلـــــــ  لي هـــــــ  أمـــــــام حاســـــــوب
و التـــــــي كـــــــان شـــــــاتد الصـــــــور رغمـــــــا عنـــــــه منـــــــة  الصـــــــور التـــــــي كانـــــــت ت صـــــــه تــــــو وكـــــــل جمـــــــع  ،  منــــــة

و لـــــــم يكـــــــن ، يحـــــــاو  تحاشـــــــي الن ـــــــر لهـــــــا ، و رغمـــــــا عنـــــــه ترقرقـــــــت الـــــــدموع فـــــــي عينـــــــه  ون قصـــــــد 
ـــــــدر  أتـــــــي  ـــــــت  ي ـــــــ كر  بحبهـــــــاألح ـــــــة اســـــــتيقاع ضـــــــمير  المي ـــــــين ضـــــــلوعه لي ـــــــه قـــــــد تحـــــــر  ب ،  م قلب

ــــــــرات  بيــــــــد  لمــــــــ  شاشــــــــة الحاســــــــوب حينمــــــــا انطبعــــــــت صــــــــورتها عليهــــــــا ، ابتســــــــم مــــــــع تســــــــاقط العب
 قارال : وحشتني 

لـــــــ   اعتـــــــا  العمـــــــل اعتـــــــد  مـــــــرة اخـــــــر  أمـــــــام الحاســـــــوب فـــــــتح البرنـــــــام  اتيهـــــــات أن تعـــــــو  ، لكـــــــن 
ــــــابع صــــــورة تلــــــو االخــــــر  حتــــــي انتهــــــي  ــــــه و ظــــــل يت ــــــات  وعلي صــــــل يالغــــــد س جــــــات ا ، فــــــيCD ا  ب

مـــــــن الـــــــ   كـــــــان ســـــــببا فـــــــي انتحـــــــار ابنـــــــة اخيـــــــه ، مـــــــن الـــــــ   لـــــــيعلم عنـــــــدتا الـــــــي ممـــــــدوح الـــــــدريني 
 ه حازم رفعت الصاو  نإكان سببا في موتها   غدر بها و
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ــــــدون مــــــن صــــــالة المغــــــرب بات ــــــا  شــــــقة كمــــــا  ، كــــــان تــــــ ا حــــــا  حــــــازم و : الــــــ   قــــــا    كمــــــا   عار
 انت كد  كد  مش حتعرف تشوف االرض انهار ة 

 ن االرض عليها مشاكل إحازم بضيق : ب  انا مكنتش فاكر ر  

االرض  ومـــــــــــين عـــــــــــارف يمكـــــــــــن تتحـــــــــــل  كمـــــــــــا  : متشـــــــــــغلش  ماغـــــــــــك الموضـــــــــــوع مـــــــــــش كبيـــــــــــر و
 لو اتباعت ت يب مبلغ كوي   ساعتها سعرتا ي يد و تدخل كار ون مباني و

انــــــا باحمــــــد ربنــــــا انــــــه طلــــــع فــــــي حاجــــــة ممكــــــن يعتمــــــد عليهــــــا حتــــــي  لــــــي كــــــل حــــــا حــــــازم : يــــــا رب ،ع
 لو حتاخد شوية وقت ، ب  انا شكلي كد  مش حاعرف اروح انهار ة 

نـــــــــت حتبـــــــــات معانـــــــــا أ:  نـــــــــدتا ر  و عحـــــــــازم تــــــــو و تـــــــــو يفـــــــــتح بـــــــــاب شـــــــــقته ليـــــــــدخل  كمــــــــا  ور   
 بكرة الصبح نروح سوا نشوف االرض  انهار   و

ـــــــبعض الضـــــــيق  ـــــــر حـــــــازم ب ـــــــت ، زف ـــــــه اضـــــــطر للمبي ـــــــام فيهـــــــا كمـــــــا  بتحضـــــــير أحـــــــد  لح ـــــــات لكون ق
الغــــــرف الســــــتقباله بهــــــا و بعــــــد العشــــــاء ات ــــــه حـــــــازم بعــــــدما بــــــد  مالبســــــه لينــــــام مقــــــررا قبلهــــــا إخبـــــــار 

ــــــــت نــــــــدى ت لــــــــنــــــــدى بمبيتــــــــه ،  : تــــــــو  و إلــــــــي جوارتــــــــا لــــــــوجي تســــــــأ    علــــــــي الســــــــريرحينهــــــــا كان
 أنِت حت يبي نونو ب د يا مامي ندى 

 ايوة يا لوجي أنِت مبسوطة يا لوجي    رابع مرة تسألني السؤا     ، ندى مبتسمة : 

 لوجي : او  او  يا مامي ندى انا عاي ة العب بيه ماشي 

 ندى : ماشي ب  احنا حنتفق مع بعض اتفاق 

 لوجي : ايه تو 

 ندى : أنِت اللي حتحف ي النونو القران اتفقنا 

 لوجي : ب  انا باحفظ ساندى 

 النونو ماشي  ندى : تحف ي ساندى و
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 لوجي : ماشي 
ظلـــــــوا مت ـــــــاورين حتـــــــي نامـــــــت لـــــــوجي ، تنهـــــــدت نـــــــدى و تـــــــي تمســـــــح علـــــــي شـــــــعرتا مفكـــــــرة فيمـــــــا 

ــــــ كرت ن ــــــه ، خفــــــق قلبهــــــا حــــــين ت ــــــو أنهــــــا ليســــــت ابنت ــــــالقلق قالــــــه حــــــازم ل ــــــرة و رغمــــــا عنهــــــا شــــــعرت ب ي
 ، قاطعها طرق محاسن لباب الغرفة سارلة : لوجي نامت 

 أومت ندى رأسها باالي اب قارلة : ايوة 
 ثم تنهدت فسألتها محاسن : أنا حاحضر لقمة ناكلها سوا 

 ندى : و اهلل يا  ا ا ما ليا نف  ، خليكي مرتاحة 

يــــــــتمم حملــــــــك علــــــــي  ربنــــــــا يكرمــــــــك يــــــــا بنتــــــــي و ال ازا  يــــــــا ســــــــت نــــــــدى ، الزم تــــــــاكلي ،محاســــــــن : 
 خير 

ــــــــدى مــــــــضــــــــحكت  ــــــــت ن ــــــــا رب  ن طريقتهــــــــا و عقب ــــــــا  ا ا ي ــــــــا رب ي ــــــــن : ي ــــــــل الزم ــــــــ  تــــــــي الحام ، ب
 تت غط انا عارفة 

ضـــــــحكت محاســـــــن ثـــــــم ر ت : اتـــــــو نفـــــــتح نفـــــــ  بعـــــــض لحـــــــد مـــــــا نشـــــــوف حـــــــازم جـــــــا  و ال مبيـــــــت 
 تنا  

ــــــــــن حــــــــــال  و جــــــــــه ع الســــــــــيرة ،  و قبــــــــــل خروجهــــــــــا رن تــــــــــاتف نــــــــــدى فعقبــــــــــت محاســــــــــن : اتــــــــــو اب
 حاروح احضر العشا 

 : ايوة يا حبيبي ، ايه مش حتي ي انهار ة  قالتها و خرجت فر ت ندى بلهفة

 نام ازا  انا  لوقتي احازم : منفعش خالص يا ندى ، ربنا بقي اللي يعلم ح

 روح نايم تو ندى مبتسمة : عا   حتغمض عينك 

 اهلل ما حاقدر  حازم : مش حاقدر و

 ندى بضحك : طب اجيلك انايمك طيب 
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 كلمتك قلت يمكن اعرف انام لما اسمع صوتك   حازم مازحا : يا ريت انا اصال 

نـــــــدى مازحـــــــة : ايـــــــه    كلـــــــه ايـــــــه    كلـــــــه تـــــــي المنصـــــــورة تعمـــــــل كـــــــل    ال انـــــــا كـــــــد  عـــــــاي ا  تســـــــافر 
 علي طو  

أنــــــِت  قايــــــل حاجــــــة انــــــا غلطــــــان ، بقــــــي انــــــا مــــــش عــــــارف حنــــــام ازا  وحــــــازم : بقــــــي كــــــد  طــــــب مــــــش 
 عاي ني اسافر علي طو  

أنــــــت بتشــــــتغلني يــــــا حــــــازم ، طــــــب تراتنــــــي أنــــــك بعــــــد نــــــص ســــــاعة عمــــــك كمــــــا  حيقولــــــك يــــــا نــــــدى : 
 أخ حازم ، ش ير  جايب اخر المنصورة و مسمع في بوالق 

يـــــــا نـــــــدى ، خلينـــــــي فـــــــي المنصـــــــورة بقـــــــي عشـــــــان حتـــــــي  ب يـــــــطبقـــــــي كـــــــد  ، : و ر  حـــــــازم ضـــــــحك 
 تبقي تعرفي تنامي براحتك 

 ندى : خالج يا عمنا بنه ر ، طب و اهلل أنت وحشتني او  
 ن سافر  حيعمل كد  كنت سافرت علي طو  إنا لو اعرف حازم مازحا : امممم ، طب أ

 تي تضحك : بقي كد  ، طب ماشي  ندى و

 

**** 
 

تــــــــو يمنــــــــي نفســــــــه ان  الهــــــــ از فــــــــي شــــــــقة المعــــــــا   ي فــــــــر الــــــــدخان وكــــــــان جالســــــــا علــــــــي الكرســــــــي 
وجــــــــه  يتمنــــــــي لــــــــو رأ  وجــــــــه حــــــــازم و، تــــــــن ح خطتــــــــه كمــــــــا ينــــــــو  ، تعلــــــــو ابتســــــــامة خبيثــــــــة وجهــــــــه 

ــــــه عصــــــام بعــــــد ــــــ   خطت ــــــارال بغــــــل يحــــــدث نفســــــه،  تنفي ــــــو       ق ــــــي عملت : مــــــا تــــــو مــــــش بعــــــد كــــــل الل
 بتحبــــــــه ، ال و واحــــــــدة كويســــــــة و ــــــــوز تكــــــــل واحــــــــد ي،  فــــــــي االخــــــــر الــــــــدنيا تــــــــديكم كــــــــل     كلــــــــه و

مــــــدام  يــــــا امــــــا كلنــــــا مناخــــــدش و، نــــــدى كمــــــان حامــــــل ، ال يــــــا حلــــــوين يامــــــا كلنــــــا ناخــــــد مــــــن الــــــدنيا 
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مـــــــش حاخـــــــد حاجـــــــة يبقـــــــي زيكـــــــم زيـــــــي ، أنـــــــتم مـــــــش احســـــــن منـــــــي ، بكـــــــرة كـــــــد  انـــــــا شـــــــكلي كـــــــد   
قرصــــــــة و ن   اعتبــــــــرو  نيفــــــــين    اللــــــــي نــــــــاو  اعملـــــــه فــــــــي نــــــــدى و حـــــــاعرفكم مــــــــين تــــــــو أشــــــــرف ، و

 مش اكتر  كد 

ــــــايق و ــــــي الســــــرير لينــــــام وتــــــو يقــــــو  : عــــــاي  بكــــــرة ابقــــــي ف ــــــن الكرســــــي الهــــــ از ال مصحصــــــح  ترجــــــل م
 تو يقو  : با  با  يا انسة نيفين و مبتسما زفر ثم   حاكم نيفين    مش ا  حاجة

**** 
 

لــــــم تعــــــد تعــــــرف  لـــــي من لهــــــا ت ــــــر اقــــــدمها جـــــرا مــــــن شــــــدة التعــــــب ، لـــــم تعــــــد تعــــــرف للراحــــــة طعمـــــا وإ
ـــــــي  ـــــــة ال امســـــــة والعشـــــــرين ا  معن ـــــــل اوانهـــــــا ، انهـــــــا ابن ـــــــت قب ـــــــي ذبل ـــــــة الت ـــــــور ة اليانع ـــــــاة انهـــــــا ال للحي

 مــــــــن عمرتــــــــا لكــــــــن مــــــــن يراتــــــــا لــــــــن يعتقــــــــد اال انهــــــــا امــــــــرأة ع ــــــــوز كبــــــــرت فــــــــوق عمرتــــــــا ســــــــنوات و
تحملــــــــت مــــــــا ال يســــــــتطيع ان يتحملــــــــه بشــــــــر ، بعــــــــد مــــــــا   ســــــــنوات ، حملــــــــت الهــــــــم والغــــــــم وحــــــــدتا و

ـــــــت منـــــــة م ـــــــر  عاملـــــــة ن افـــــــة فـــــــي احـــــــد  المستشـــــــفيات  كانـــــــت منـــــــة الـــــــدريني الفتـــــــاة المدللـــــــة بات
حتـــــــي مـــــــن يراتـــــــا لـــــــن يعـــــــرف انهـــــــا تـــــــي ، لقـــــــد  تت فـــــــي مـــــــن ان ـــــــار النـــــــاس حتـــــــي ال يعرفهـــــــا احـــــــد و

ــــــــرت مالمحهــــــــا و ــــــــل و تغي ــــــــت تــــــــم نفســــــــها ب ــــــــم  حمل ابنهــــــــا المــــــــريض ، طفــــــــل فــــــــي عمــــــــر ال تــــــــور ل
 يكمل من الحياة اربع سنوات ثمرة خطيئتها مع من كانت ت ن انه رجل 

ـــــــن ســـــــرير طفلهـــــــا و ـــــــت م ـــــــد  الصـــــــغيرة  ن لـــــــت الـــــــي ركبتهـــــــا لتمســـــــح علـــــــي شـــــــعر  و اقترب امســـــــكت ي
بـــــــين يـــــــديها وتـــــــي تحـــــــاو  كتمـــــــان  موعهـــــــا لتســـــــمع صـــــــوت ابنهـــــــا الصـــــــغير خافتـــــــا : أنـــــــِت جيتـــــــي يـــــــا 

 ماما 

 عيناتا  امعة : ايوة يا حبيبي انا جيت ، عاي  حاجة  منة و

 ابنها مبتسما : ال 
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 : أنِت جيتي يا منة يدتا علي كتفها سارلة ة وضعت ها امرأة مسنتطعاق

 منة : ايوة يا ماما زينب جيت 

ــــــــب تــــــــي امــــــــرأة مســــــــنة ت لــــــــ  وحيــــــــدة ، تــــــــي مــــــــن عطــــــــف علــــــــي منــــــــة و احتوتــــــــا و جلســــــــت  زين
عنــــــــدتا منــــــــ  أن قــــــــررت الهــــــــرب بعــــــــدما قالــــــــت انهــــــــا ســــــــتنتحر ، و منــــــــ  ذلــــــــك اليــــــــوم لــــــــالن و منــــــــة 

فـــــــي عيناتــــــــا فســــــــألت  ت زينـــــــب الــــــــدموع حبيســـــــة تــــــــ ا المكـــــــان و المشــــــــفي الـــــــ   تعمــــــــل فيــــــــه ، رأ
 عاملتي ايه في موضوع االجازة يا بنتي  : و

 في ت قنـــــــــي وشـــــــــ: ز  كـــــــــل مـــــــــرة مـــــــــدير المستالـــــــــدموع مـــــــــن عيناتـــــــــا بضـــــــــيق و ر ت منـــــــــة مســـــــــحت 
 قالي مفيش اجازات وان كان ع بك علي كد  

 : معلش يا بنتي بكرة تتعد  و ر ت علي كتفها  ت زينبربط

مبقــــــــــتش عارفــــــــــة امتــــــــــي  : يــــــــــا رب تتعــــــــــد  بقــــــــــي ، انــــــــــا تعبــــــــــت ولبكارهــــــــــا و ر ت منــــــــــة  عــــــــــا ت 
 حتتعد  ، ومش عارفة مين حياخد زين بعد بكرة المستشفي علشان ال رعة بتاعته 

 تبات نار تصبح رما  يا منة  زينب : قومي اغسلي وشك و

 

صـــــــلت ثـــــــم توجهـــــــت للســـــــرير ، وضـــــــعت يـــــــدتا علـــــــي خـــــــدتا  لـــــــي الحمـــــــام توضـــــــأت وإمنـــــــة  تت هـــــــا
ــــــــ كريات  ــــــــة شــــــــريط ال ــــــــا ة كــــــــل ليل ــــــــي تنســــــــي وأتحــــــــاو  ، ليأتيهــــــــا كع لكنهــــــــا  ن تغمــــــــض عيناتــــــــا حت

غـــــــدرت بــــــي يـــــــا مـــــــن   لــــــمَ ، تتالحـــــــق االســـــــئلة فــــــي نفســـــــها   الــــــي تـــــــ   اللح ــــــة ال تســـــــتطيع النســــــيان 
تســـــــــمع باذنيهـــــــــا لكـــــــــن مـــــــــا مـــــــــن م يـــــــــب ، لمـــــــــاذا لمـــــــــاذا ، كنـــــــــت احـــــــــب انســـــــــان الـــــــــي نفســـــــــي 

: منـــــــون يـــــــا حبـــــــي قـــــــوليلي بقـــــــي لمـــــــا قـــــــارال ا ب راعـــــــه تـــــــو يلفهـــــــ تشـــــــام ومتـــــــ كرة معهـــــــا  الضـــــــحكات
 ال بنات  نت وز تحبي ن يب صبيان و

 تي تلف يدتا علي خصر  : انا باحب البنات اكتر  منة و
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 تشام مازحا : انا كمان باحب البنات او  

 ال ال  : ال انت بعد انهار ة تنسي البنات خالص فاتم وو تر  مازحة تضربه علي كتفه 

اقولــــــك علــــــي حاجــــــة انــــــا عــــــاي  ، فعــــــال نســــــيتهم خــــــالج مــــــن يــــــوم مــــــا عرفتــــــك يــــــا منــــــون  تشــــــام : انــــــا
 ، مبسوط يا باشا وال نا كلهم يكونوا صبيان 

 منة : طب لما ن يب ولد حنسميه ايه 

 : نسميه ، نسميه زين ثم ير  كأنه يفكر   شر  تشام وي

 منة : اشمعني زين 

 زينة  زين وعاي  ، بنت  تشام : مش عارف ، انا عاي  ولد و

 ال ينة  نت عاي  ال ين وأ: و تر  تتعالي ضحكات منة 

 تشام : ايوة ، انا عاي تم علشان ابقي اغنيلهم  

 اوضـــــــعت يـــــــدتا علـــــــي اذنيهـــــــا كـــــــي ال تســـــــمع ، مـــــــا الـــــــ   حـــــــدث ليتغيـــــــر كـــــــل تـــــــ ا ، ام تـــــــي ابتـــــــداء
  ط والتنــــــــازالت حتــــــــي تــــــــوت فــــــــي طريــــــــق الســــــــقو بعــــــــدتا تــــــــي مــــــــن تنازلــــــــت مــــــــرة لتتتــــــــابع ، الم نبــــــــة 

،  رخــــــص عنــــــد  حبــــــات رمــــــلأنفســــــها  وجــــــدت فيــــــه أتــــــي عليهــــــا يومــــــا حتــــــي كــــــان ســــــقوطا بــــــال رجعــــــة 
 يدوسها بقدمه 

 مـــــــن أتـــــــي كـــــــان لـــــــم يـــــــأتي بـــــــل  أتـــــــي ذلـــــــك اليـــــــوم الـــــــ   باتـــــــت تنت ـــــــر  فـــــــي شـــــــقة المعـــــــا   وحتـــــــي 
 : مستنية حد يا منون  ، لن تنسي ابتسامته ال بيثة و تو يسأ  أشرف

 نا يا أشرف منة : انت ايه اللي جابك ت

 أشرف : جا  اشتر  جبنة ، حاكون جا  ليه يا منة 

و تتـــــــف فيهـــــــا تـــــــو ي ـــــــ بها مـــــــن ذراعهـــــــا  ســـــــتوقفها واال ـــــــروج ف فقـــــــررتال ـــــــوف منـــــــه  تستشـــــــعر ا
 أنِت ناوية تعملي شريفة معايا يا منون ، ايه تو حال  لهشام حرام ليا  : 
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 : تشام يبقي جوز   زا  خوفها و تي تحاو  أن تبعد ذراعه عنها و ر ت بحدة 

اهلل حتـــــــــة الورقـــــــــة المضـــــــــروبة    ســـــــــمتيها جـــــــــواز طـــــــــب تعـــــــــالي معايـــــــــا وانـــــــــا  : وســـــــــاخرا أشـــــــــرف ر  
 اكتبلك عشرة 

ــــــوم وتــــــي تصــــــرخ :  ــــــة الن ــــــي غرف ــــــوان ســــــيبني ، جرتــــــا ال ــــــا حي ــــــا أشــــــرف ارجــــــو  ، ســــــيبني ســــــيبني ي ال ي
ـــــــم يســـــــمع و ـــــــه ل ـــــــا أشـــــــرف ســـــــيبني ، لكن ـــــــت و ي ـــــــن يســـــــمع حاول ـــــــت و ل ـــــــت و حاول ـــــــم لكنهـــــــ حاول ا ل

رحــــــــل لتتـــــــــوالي  تركهــــــــا و ابتســــــــم و،  نــــــــا  مــــــــا ارا  ثــــــــم قــــــــام عنهــــــــا  ون مبــــــــاالة بحالهــــــــا، تســــــــتطع 
ــــــه اال الهــــــروب  ــــــم ت ــــــد مــــــالذا من ــــــق ل ــــــر عمي ــــــة لح ــــــات الســــــقوط فــــــي بئ ــــــت انهــــــا  النتحــــــارامعلن ، قال

عاشــــــته حــــــين ســــــلمت نفســــــها الـــــــي  لــــــم تكــــــ ب فلقــــــد عاشــــــت المــــــوت بكــــــل معانيـــــــه، ســــــتموت و
ذا  الطريــــــــق ،  تـــــــم فرشـــــــه بأشـــــــوا  الـــــــورو حينمـــــــا استســـــــلمت لطريـــــــق عاشـــــــته  ،غـــــــا ر ظنتـــــــه رجـــــــل 

ـــــــه يقـــــــف الشـــــــاب الوســـــــيم  ـــــــي باب ـــــــ   عل ـــــــة ليغـــــــدق رفيقتـــــــه بكـــــــل ، ال ـــــــة مصـــــــطنع الرجول ن يـــــــف الطل
نـــــــه الحـــــــب إ، تصـــــــدق بعضـــــــهن ظنـــــــا منهـــــــا لح ـــــــة متعـــــــة جـــــــل أمعـــــــاني الحـــــــب الكاذبـــــــة فقـــــــط مـــــــن 

ــــــــــد  و ــــــــــ   تري ــــــــــه ، فتعــــــــــدو نحــــــــــو  مســــــــــرعة  ون ان تن ــــــــــر اســــــــــ ال فل قــــــــــدميها فبريقــــــــــه تســــــــــمع عن
ـــــــــو الســـــــــقطة  ـــــــــه ســـــــــقطة تل ـــــــــي مقدمات فـــــــــالعين    -----------------------ي طـــــــــف بصـــــــــرتا لتســـــــــقط ف

 زناتــــــــا الســــــــمع ، فتتنــــــــاز  و زناتــــــــا اللمــــــــ  واالذن ت نــــــــي و اليــــــــد ت نــــــــي و زناتــــــــا الن ــــــــر و ت نــــــــي و
ـــــــاز  و ـــــــة لح ـــــــة  تتن ـــــــأتي اللح ـــــــة المدوي ـــــــي ت ـــــــاز  حت ـــــــوي  تتن ـــــــك  الســـــــقوطتت ـــــــه النهـــــــا ، ذل نســـــــيت ان

 زنا  ---------فكل عند اهلل اسمه و النتار  ، ال فارق بين مقدمات 
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، كانـــــــت نيفـــــــين قـــــــد انهـــــــت صـــــــالتها توجهـــــــت لغرفـــــــة ابنتهـــــــا لتتحـــــــدث اليهـــــــا انهـــــــت صـــــــالة الف ـــــــر و
 : صباح ال ير يا نيفين  و عندتا بدأت شريفة 
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 تي تقوم من علي س ا ة الصالة : صباح النور يا ماما  نيفين ور ت 

 اختك انهار ة كمان  شريفة بقلق : أنِت حتروحي الشركة أنِت وسألت 

 نروح مع بعض  نيفين : ايوة ندى حستناني ز  امبارح و

شــــــــريقة بضـــــــــيق : أنــــــــِت عاجبـــــــــك اللــــــــي اختـــــــــك بتعملــــــــه    ، راحـــــــــت قعــــــــدت مـــــــــع ال ا مــــــــة ، انـــــــــا 
 ه بال بط مش عارفة تي عاي ة اي

ــــــت  ــــــا احنــــــا بــــــد  بي ــــــب جوزتــــــا اللــــــي كــــــان المفــــــروض يبقــــــي قاعــــــد فــــــي بيتن نيفــــــين : عــــــاي ة تفضــــــل جن
قــــــــا  ال ، تــــــــي الوحيــــــــدة اللــــــــي  بعــــــــدين تــــــــو لقــــــــي حتــــــــة غيــــــــر بيــــــــت  ا ا محاســــــــن و ال ا مــــــــة ، و

 فتحت لهم بيتها 

ــــــ   ــــــا بــــــ  عملــــــت كــــــد  مــــــن قلقــــــي ب ــــــا نيفــــــين ، ان ــــــت طــــــر تهم ي ــــــا يعنــــــي كن شــــــريفة باســــــتياء : تــــــو ان
لـــــــو حـــــــازم    انســـــــان كـــــــوي  انـــــــا يعنـــــــي حـــــــاكر  ان بنتـــــــي تعـــــــيش مرتاحـــــــة ، عمومـــــــا لمـــــــا حـــــــازم يرجـــــــع 

 من المنصورة انا ناوية اقوله ي ي يعيش معانا 

ـــــــــين اتســـــــــع وجـــــــــه  ـــــــــد شـــــــــعرت باالســـــــــتغراب و ر ت عنـــــــــدتا نيف ـــــــــا ، باالبتســـــــــامة و ق ـــــــــا مام : ب ـــــــــد ي
 يعني مش ناوية ترجعي تفتحي ندى في موضوع الطالق 

ــــــق  ــــــل تــــــي عــــــاي ة شــــــريفة بقل ــــــو مــــــش حام ــــــي ل ــــــك خــــــالج حامــــــل وحت ــــــت عــــــاي ة ، اخت ــــــو كن ــــــي ل : حت
 تكمل معا  ، يا رب ب  يكون يستاتل 

ـــــــا ام نـــــــدى تـــــــي    شـــــــريفة اللـــــــي انـــــــا عارفهـــــــا و ـــــــين مبتســـــــمة : تـــــــو    الكـــــــالم ي ـــــــي  نيف مربياتـــــــا عل
 ايد  

 ثم عقدت ذراعيها مازحة : انا كان قلبي حاس  ان اللي زراعته فيكي مش حيروح تدر 

عقبـــــا  مـــــا اخلـــــص منـــــك أنـــــِت كمـــــان ، بـــــ  اوعـــــي  و : تـــــي تضـــــربها علـــــي كتفهـــــا شـــــريفة ور ت 
 حاكم انا عارفكم يا بناتي الع ي ات ، يكون ابو  كان عارف ابن عمتي 
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ـــــــا قاعـــــــدة  ـــــــي بالســـــــاتل كـــــــد  ابســـــــولوتلي ، ان ـــــــك ممكـــــــن ت لصـــــــي من ـــــــِت فـــــــاكرة ان نيفـــــــين مازحـــــــة : أن
    الني اصال معرفش علي قلبك لطالون و متسألينيش مين طالون 

 

**** 
 

تـــــــي تلقــــــــي ن ـــــــرة اخيـــــــرة علــــــــي حقيبـــــــة يـــــــدتا ثــــــــم اخرجـــــــت تاتفهــــــــا  مــــــــن غرفتهـــــــا ونـــــــدى خرجـــــــت 
ـــــــي محاســـــــن وإن ـــــــرت مت هـــــــ ة لل ـــــــروج للشـــــــركة ، لتمســـــــكه بيـــــــدتا ،  ـــــــت قـــــــد حضـــــــرت  ل ـــــــي كان الت

 : اقعد  كلي لقمة يال يا ندى يا بنتي  قارلة  رو الفط

: ال يـــــــا  ا ا ابـــــــوس ايـــــــد  بـــــــالش فطـــــــار ، مـــــــش  ثـــــــم ر ت  بتقـــــــ ز  ـــــــرت نـــــــدى رغمـــــــا عنهـــــــا للطعـــــــامن
 قا رة ، احط حاجة في بقي 

 محاسن : طب اعملك السندوتش    كد  كليه عشان لوجي كمان تأكل 

لكــــــــي تريحهــــــــا جلســــــــت نــــــــدى إلــــــــي جــــــــوار لــــــــوجي و أمســــــــكت بلقمــــــــة صــــــــغيرة وضــــــــعت بهــــــــا قطعــــــــة 
اجــــــــي معــــــــاكي  ينفــــــــعتــــــــو : االكــــــــل معاتــــــــا ثــــــــم ســــــــألت لــــــــوجي جــــــــبن و بــــــــدأت بتناولهــــــــا ، بــــــــدأت 

 الشركة انهار ة  

 اهلل  ش حاركب مواصالت كنت اخدتك معايا وتنو ندى للوجي : بصي يا لوجي لو مك

ـــــــــدتا ن ـــــــــرت  ـــــــــت  محاســـــــــن عن ـــــــــوجي و عقب ـــــــــروح لل ـــــــــا حن ـــــــــِت حتي ـــــــــي معاي ـــــــــوجي أن ـــــــــا ل ـــــــــة ي : عارف
 افرجك علي بوالق  السوق سوا و

 ندى مبتسمة : حتفرجي لوجي علي بوالق 

 اهلل ينفع فيلم  وجي في بوالق الدكرور ، و: لمعقبة ثم ضحكت 

ن شـــــــاء اهلل نتقابـــــــل علـــــــي : إتـــــــي تقـــــــو   انهـــــــت ماكانـــــــت تأكـــــــل ثـــــــم تقـــــــدمت مـــــــن لـــــــوجي قبلتهـــــــا و
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 انا راجعة  عاي ة اجيبلك حاجة و حيكون رجع ،كمان بابا   الغدا و

 لوجي : عاي ة شيبسي 

 ندى : من عنيا يا ستي 

  ثم الي محاسن : مش عاي ة حاجة يا  ا ا

 متتعبيش نفسك يا بنتي  و ، ال يا حبيبتي ، خالي بالك من نفسك ب   : محاسن

 مع السالمة ندى وتي تفتح الباب لت رج : ماشي يا  ا ا 

 

 تـــــــــا ،كـــــــــان بانت ار   وبـــــــــل ن تنـــــــــا  مـــــــــن يتتبـــــــــع خطواتهـــــــــا أتـــــــــي ال تعلـــــــــم  لـــــــــي الطريـــــــــق وإخرجـــــــــت 
ــــــــق الرريســــــــي إتوجهــــــــت  ــــــــي الطري ــــــــ تب لل ــــــــف المكيروباصــــــــات إت ــــــــي موق ــــــــين ل ــــــــررة االتصــــــــا  بنيف ، مق

ـــــــق شـــــــاب علـــــــي احـــــــد  الموتوســـــــيكالت بات ه،  و بينمـــــــا كـــــــان تـــــــ ا تـــــــو حالهـــــــا  ، خطـــــــف هـــــــا انطل
ــــــدتا ثــــــم  فعاتــــــا ارضــــــا  ــــــن ي ــــــدتا الهــــــاتف م ــــــوة ، عن ــــــن ق ــــــا أوتــــــي م تــــــي تصــــــرخ :  و تســــــقطبكــــــل م

 ا  ا  ا  

ــــــة  ــــــوة الدفع ــــــن ق ــــــوق بطنهــــــا متألمــــــة م ــــــدتا ف ــــــم وضــــــعت ي ــــــه انطلــــــق الموتوســــــيكل شــــــاقا ط، بينمــــــا ث ريق
ــــــــألم وت ون ان يســــــــتطيع ايقافــــــــه احــــــــد ،  تصــــــــرخ مــــــــن   تمــــــــع النــــــــاس حــــــــو  نــــــــدى التــــــــي كانــــــــت تت

 االلم و يبدأ كال بكلماته 

 أنِت كويسة يا مدام  : 

 استغفر اهلل الع يم وال  الحرام م لوش لوال  الحال  حاجة   :

وتا هاجلســـــــثـــــــم ايقافهـــــــا الـــــــبعض حضـــــــر كرســـــــي ، حـــــــاو  ا ت ـــــــه احـــــــد الـــــــواقفين الـــــــي محلـــــــه واثـــــــم 
 اتفضلي يا مدام ، اشربي  :ثم قا   يحضر كوب ماءأحدتم لت ه بينما اعلي الكرسي ، 

 نهـــــــا تبكـــــــي علـــــــي تاتفهـــــــاأنـــــــدى بالبكـــــــاء مـــــــن شـــــــدة ال ـــــــوف علـــــــي حملهـــــــا ، ظـــــــن الواقفـــــــون  تبـــــــدأ
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 معلش ان شاء اهلل تالقيه ، مت عليش يا بنتي  فقالوا : 

 تي تبكي متألمة : ربنا يستر  ندى ور ت 

 احد الحاضرين ر  : أنِت رايحة فين نركبك طيب 

 ندى وتي الت ا  باكية : ال انا حاروح ، بيتي كمان شارعين 

مملـــــــــوءة بـــــــــال وف ، اســـــــــتندت علـــــــــي البـــــــــاب  لـــــــــي المنـــــــــ   ب طـــــــــوات بطيئـــــــــة وإ راجهـــــــــا أ  ت اعـــــــــ
و قـــــــد شـــــــعرت بـــــــالقلق و مـــــــا فـــــــتح ات هـــــــت محاســـــــن لتباكيـــــــة و تـــــــي تطـــــــرق علـــــــي محاســـــــن البـــــــاب ، 

 : مالك يا ندى ، ايه اللي حصل يا بنتي  حتي صعقت من من رتا فهتفت إن رأتها 

زقنـــــــي جامـــــــد وقعنـــــــي علـــــــي االرض ، خايفـــــــة يكـــــــون حصــــــــل  نـــــــدى باكيـــــــة : واحـــــــد ســـــــرق موبـــــــايلي و
 حاجة للحمل ،    احنا ملحقناش نفرح 

علــــــــي كتفايهــــــــا  ت محاســــــــنربطــــــــو قــــــــد حوطهــــــــا مــــــــن أجــــــــل إســــــــنا تا ، محاســــــــن ان ع ــــــــت لــــــــوجي و 
ـــــــت  ـــــــوقتي و: طـــــــب و قال ـــــــي الســـــــرير  ل ـــــــد   عل ـــــــي م ـــــــدكتور و ا خل ـــــــروح لل ـــــــاحي ن ان شـــــــاء  لمـــــــا ترت

 اهلل مفيش حاجة 

 نيفين ، زمانها مستنياني  ندى : طب و

 محاسن : كلميها و قوليلها انك مش جاية 

ـــــــش حاف ـــــــة النمـــــــرة و ـــــــا م ـــــــدى : مـــــــا ان ـــــــو  ن مســـــــ لها بـــــــ  علـــــــي الموبايـــــــل ، والموبايـــــــل اتســـــــرق ، ل
ــــــا كــــــان زمــــــان ــــــت كاتبهــــــا معاي ــــــة كن ــــــد  خــــــارج ال دم ــــــه م ــــــت بقال ــــــون البي ــــــي تليف ــــــت اكلمهــــــا ، حت ي عرف

 ، اعمل ايه  لوقتي 

 ال حتي يمكن تكلمك  تي يمكن تروح و محاسن : طب ا خلي ارتاحي و

 لتتمد  علي السرير  ت خلثم لي محاسن إندى  تستندا

 انت ـــــــــرت و لكنهـــــــــا اتن ـــــــــرت و فـــــــــي تـــــــــ   الوقـــــــــت كانـــــــــت نيفـــــــــين تقـــــــــف منت ـــــــــرة نـــــــــدى لتـــــــــأتي ، و
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ــــــــأتي ، اتصــــــــلت بهــــــــا و انت ــــــــرت و ــــــــم ت ــــــــر   ل ــــــــاذا اليــــــــ ا  تاتفهــــــــا ال ي ــــــــدر  م ــــــــت بمكانهــــــــا ال ت ف ل
 تفعل 

**** 
 

ال تـــــــ ا  نيفـــــــين  تـــــــو اليــــــ ا  يـــــــرن و تعالــــــت ابتســـــــامته و لـــــــي تــــــاتف نـــــــدى فـــــــي يـــــــد  وإن ــــــر أشـــــــرف 
 ال ال : زقتها و قارال  وضعه جانبا ثم ن ر لمن اتي به تي المتصلة ابتسم و

زقتهـــــا ز  مـــــا انـــــت قـــــولتلي بـــــ  مـــــش  انـــــا اخـــــدت الموبايـــــل و : تـــــاتف نـــــدىليـــــر  عليـــــه مـــــن ســـــرق 
، ال ال ، انـــــــا جريـــــــت بالموتوســـــــكيل قبـــــــل مـــــــا حـــــــد يشـــــــوفني تـــــــه  عـــــــارف اللـــــــي انـــــــت عـــــــاي   حصـــــــل و

 تمام كد  يا باشا 

 تو ي رج مبلغ من الما  من خ نته : تمام ، فلوسك اته  أشرف ور  

قـــــــارال و االبتســـــــامة تمـــــــأ يفـــــــين علـــــــي شاشـــــــته الـــــــي اســـــــم ن ثـــــــم ن ـــــــر أشـــــــرف الـــــــي الهـــــــاتف ثانيـــــــا و
 حنتقابل يا جميل تانت ، : وجهه 

 

**** 
 

، رغــــــم انهــــــا لــــــم تكــــــن ارضــــــا كبيــــــرة اال ن ــــــر إلــــــي أرضــــــه و االبتســــــامة تمــــــأ وجهــــــه علــــــي مــــــد  بصــــــر  
ــــــــر  ــــــــامتال  شــــــــيئا حــــــــال  كــــــــان شــــــــعورا مريحــــــــا ، زف ــــــــاح و ان شــــــــعور  ب ــــــــالغ االرتي ــــــــي بب تــــــــو ين ــــــــر ال

 يدتا علي االرض إ ة: تو في ناس وضع أ  بقلق ثم عا  ليس صديق والد 

كمــــــا  : تــــــو فــــــي نــــــاس حطــــــين فــــــي  مــــــاغهم االرض ، بــــــ  انــــــا الســــــنة اللــــــي فاتــــــت جيبــــــت طــــــوب 
ـــــــــي جانبـــــــــك و ـــــــــال  االرض الل ، و  ســـــــــورت االرض بســـــــــور عشـــــــــان محـــــــــدش يفكـــــــــر ي ـــــــــدتا تمـــــــــا م
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ـــــــو فكـــــــرت تبيعهـــــــا بـــــــ  احنـــــــا ممكـــــــن نقـــــــو   عـــــــاي ين يشـــــــتروتا ويمكـــــــن يعملولـــــــك شـــــــوية مشـــــــاكل ل
منـــــــــــوا االرض بســــــــــعرتا الم بـــــــــــوط ممكــــــــــن ي ـــــــــــدوتا، لـــــــــــو ال تنشـــــــــــوفهم االو  لــــــــــو حي للمحــــــــــامي و

ـــــــــا و ـــــــــي ممكـــــــــن تأمين ـــــــــع االرض و يبقـــــــــي حناخـــــــــد كـــــــــل االجـــــــــراءات الل محـــــــــدش حيقـــــــــدر يعمـــــــــل  تبي
 حاجة ، انا مش عاي   تقلق يا ابني 

ـــــــي ارض اصـــــــال ، و ـــــــو او  ان ف ـــــــا كـــــــد  حل ـــــــم ر  : عموم ـــــــر حـــــــازم ث ـــــــا حقي، ممكـــــــن ابيعهـــــــا  زف ـــــــي ان ق
ـــــــــة حضـــــــــرتك و ـــــــــا اتبســـــــــطت او  بمعرف ـــــــــه ، ان ـــــــــك اي ـــــــــش عـــــــــارف اقول  ان شـــــــــاء اهلل اجـــــــــي ازور  و م

 ت ي القاترة ت ورني 

 بيتكم القديم قبل ما تمشي  كما  : طب مش حابب تشوف المنصورة و

 حازم بحنين : بيتنا القديم 

 ال ناسي  سنين ، فاكر و 5نت عند  أ نت مشيت من المنصورة وأكما  : 

نـــــــــا مـــــــــش حاقـــــــــدر بـــــــــ  أهـــــــــدا : حتصـــــــــدقني لـــــــــو قولتلـــــــــك ان فـــــــــي حاجـــــــــات افتكرتهـــــــــا ، حـــــــــازم متن
بعـــــــد كـــــــد  اتوكـــــــل علــــــــي اهلل  انـــــــا عـــــــاي  اروح علـــــــي طـــــــو  يـــــــا عـــــــم كمـــــــا  يعنـــــــي فرجنـــــــي و، اتـــــــأخر 

 اروح بقي 

ـــــــي نتغـــــــد  ســـــــوا و كمـــــــا  : اوام كـــــــد  زتقـــــــت مـــــــن المنصـــــــورة و بعـــــــدين  اتـــــــل المنصـــــــورة ، طـــــــب حت
 ن الضهر امشي    فاضل حاجة بسيطة علي اذا

 ، عشان شغلي حازم : معلش واهلل يا عم كما  ، مش حاقدر اقعد اكتر من كد  

ان شـــــــاء اهلل انـــــــا مـــــــع المحـــــــامي ن لصـــــــلك  كمـــــــا  : طـــــــب يـــــــا ابنـــــــي انـــــــا مـــــــش حاضـــــــعط عليكـــــــي ، و
 موضوع االرض 

 تو يركب معه السيارة : ان شاء اهلل يا عمي  حازم ور  
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الـــــــــي تـــــــــ    ختهـــــــــا ، اذن ال هـــــــــر وأعلـــــــــي و القلـــــــــق  تـــــــــي تشـــــــــعر بفـــــــــرط التـــــــــوتر  فـــــــــي مكتبهـــــــــا و
ــــــــة منهــــــــا لالتصــــــــا  ــــــــي محاول ــــــــدأت تفكــــــــر ف ــــــــرف عنهــــــــا شــــــــيئا ، ب ــــــــدتا  اللح ــــــــة ال تع بأحــــــــدتم و عن

تـــــي مـــــش بتــــــر  وانـــــا مـــــش معايــــــا موبايـــــل  ا ا محاســــــن  طــــــب حـــــازم مســــــافر و قالـــــت فـــــي نفســــــها : 
وال يفكــــــــر ان عاملــــــــة الموضــــــــوع ح ــــــــة  ، مــــــــش عارفــــــــة اكلــــــــم عصــــــــام اخــــــــد منــــــــه الموبايــــــــل بتاعهــــــــا

 عشان اكلمه 

يـــــــا ســـــــت اخيـــــــرا و تتفـــــــت :  ق تـــــــاتف نيفـــــــين ، انـــــــدفعت نحـــــــو  لتلتقطـــــــه  مـــــــا تـــــــي اال لح ـــــــة و و
 ندى 

 قلق : ايوة يا ندى أنِت فين  بلهفة و ثم ر ت

ــــــ تر  ــــــوة يــــــا بنتــــــي و قالــــــت تعــــــرف صــــــوتها  معليهــــــا امــــــرأة ل ــــــش نــــــدى ، أ: اي ــــــا ممرضــــــة مــــــن أنــــــا م ن
 عيا ة  كتورة مني عبد السالم 

 نيفين بان عاج :  كتورة مني عبد السالم ، تو في حاجة ، تي ندى جرالها حاجة 

متت ضـــــيش كـــــد  ، اختـــــك كويســـــة بـــــ  تـــــي كـــــان مغمـــــي عليهـــــا عنـــــدنا  : لتـــــر  مـــــن اتصـــــلت بنيفـــــين
ــــــي العيــــــا ة مــــــن الحمــــــل و يوصــــــلها  تــــــي اللــــــي قــــــالتلي اتصــــــل بيكــــــي عشــــــان حــــــد ي ــــــي الدوخــــــة و ف

 مش حتقدر تروح لوحدتا  البيت عشان تعبانة و

 نا حاجي اخدتا و أنيفين : طب فين عنوان العيا ة 

 لتر  المرأة : في المعا   

 نيفين : فين في المعا   

 لتر  المرأة علي نيفين بعنوانا مفصل لشقة المعا   ، بينما تكتب نيفين خلفها العنوان 



 

 
 

460 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 ب  عليها  نيفين : طب ممكن اكلمها اطمن

 يمكن متعرفش تكلمك  معلقة محلو  في ايدتا و لتر  المرأة : حبيبتي تي جنبي و

 قلق : طب انا جاية حاال  نيفين بتوتر و
 

**** 
 

ـــــــه ب  ـــــــقظـــــــل يطأطـــــــأ قدم ـــــــي  فـــــــي االرض و قل ـــــــوتر  ، يفكـــــــر بشـــــــدة ف ـــــــه مـــــــن شـــــــدة الت تـــــــو يفـــــــر  يدي
ــــــــي ال  ــــــــاالم  حت ــــــــه إن رأ  ، ربمــــــــا تــــــــو انصــــــــرف ب ــــــــد يطر ت ــــــــي الشــــــــركة ، لكــــــــن حــــــــازم ق االت ــــــــا  إل
يتقـــــــابال ، لكـــــــن مقابلـــــــة نـــــــدى و نيفـــــــين و تفهمهـــــــم ألمـــــــر أشـــــــرف ، ظلـــــــت االفكـــــــار تتالحـــــــق و مـــــــن 

فــــــي نفســــــه : علــــــي االقــــــل فــــــرط القلــــــق لــــــم يعــــــد يعــــــرف مــــــاذا يفعــــــل ، توقــــــف عــــــن التفكيــــــر ثــــــم قــــــا  
 اطمن إن نيفين و ندى مش محتاجين حاجة في الشغل و إن حازم معاتم 

ـــــــد اال ان ي ـــــــم ي ـــــــد فـــــــي نفســـــــه ب ـــــــد تـــــــ   اللح ـــــــة ل نيفـــــــين بغـــــــض الن ـــــــر عمـــــــا ســـــــت نه او تصـــــــل بعن
الــــــــي  و ا نـــــــي مـــــــن الوصـــــــو  ، ن ـــــــرت الـــــــي تاتفهـــــــا وأ، كانـــــــت نيفـــــــين قـــــــاب قوســـــــين  فيـــــــه تفكـــــــر  

ـــــــــر   ـــــــــم تســـــــــتطع ال ـــــــــ   النهـــــــــا وصـــــــــلت أمـــــــــام العمـــــــــارة والمتصـــــــــل ، ل ـــــــــات عليهـــــــــا ان تن حـــــــــاو  ،  ب
تــــــــو يقــــــــو  : ر    قدمــــــــه و ةطأطــــــــأو زا ت حــــــــدة  توتر البــــــــ قــــــــد زا  شــــــــعور   خــــــــر  وأعصــــــــام مــــــــرة 

 بقي يا نيفين 

، بينمـــــــا تحـــــــاو  الن ـــــــر لاللـــــــواح تـــــــي تـــــــدخل الـــــــي مـــــــدخل العمـــــــارة  ر  وتـــــــامســـــــكت نيفـــــــين تاتفهـــــــا  ل
ــــــــات باســــــــماء ا ــــــــي تحمــــــــل اعالن ــــــــدتا ال شــــــــبية الت ــــــــة و عن ــــــــب الموجــــــــو ة فــــــــي البناي ــــــــاء او المكات الطب

 : ايوة يا مستر عصام قالت 

 أنِت في الشركة الشغل ،  عصام بتوتر : ايوة يا نيفين انا متصل اسأ  ع
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ـــــــدأت  ـــــــت  الســـــــاللم فـــــــي صـــــــعو نيفـــــــين ب ـــــــدتا قال ـــــــا مســـــــتر عصـــــــام ،   : و عن ـــــــك اتصـــــــلت ي كـــــــوي  أن
ــــــدى تعبــــــت  أنــــــا بــــــرة الشــــــركة ، و اتصــــــلت بيــــــا ســــــت مــــــن عيــــــا ة  كتــــــورة اســــــمها منــــــي عبــــــد الســــــالم ن

 و قالت إن ندى في العيا ة و أنا اضطرت أسيب الشركة و اروحلها 

 العيا ة    بقلق : فين  فسأ علت ضربات قلبه  

ــــــــــت تبحــــــــــ  عــــــــــن اليافطــــــــــة  نيفــــــــــين ور ت  فــــــــــي المعــــــــــا   :  قــــــــــد صــــــــــعدت الطــــــــــابق االو  و الزال
 عمارة اسمها عمارة ال تور 

 تمتمت في نفسها : ب  مفيش أ  يفط للدكتورة     ثم

 الدور التالت : رغما عنه ضرب اسم العمارة في قلب عصام فصرخ فيها يل
 شعرت نيفين بال وف من طريقته و ر ت : ايوة 

عـــــــــاو  صـــــــــراخه و تـــــــــو يســـــــــحب مفـــــــــاتيح ســـــــــيارته و يفـــــــــتح بـــــــــاب شـــــــــقته و ي ـــــــــر  علـــــــــي الـــــــــدرج : 
 عاني ان لي حاال يا نيفين اوعي تطلعي سم

 ب وف : في ايه يا عصام خلفه تاتفة مني  حتي خرجتان ع  كل من كان في من له 

ـــــــــــي صـــــــــــراخه فـــــــــــي نيفـــــــــــين : ســـــــــــمعاني  لـــــــــــم يســـــــــــمع عصـــــــــــام تـــــــــــرو  و  -------ال يـــــــــــ ا  عل
 سمعاني يا نيفين 

ــــــت نيفــــــين  ــــــد وصــــــلت كان ــــــاب الشــــــقة وق ــــــام ب ــــــم تعــــــد  أم تفهــــــم شــــــيئا مــــــن عصــــــام تســــــمعه يصــــــرخ  ل
 طرقت جرس الباب  لكنه ال يفهم تقدمت خطوة و بالداخل ون ندى أفهم ين أ  تريد و

ــــــــي المعــــــــا   باقصــــــــي ســــــــرعة إتــــــــو يــــــــدير محــــــــر  الســــــــيارة منطلقــــــــا  صــــــــرخ عصــــــــام مــــــــرة اخــــــــر  و ل
 تاتفا : نيفين ، ر   عليا 

ــــــــاب الشــــــــقة مفتوحــــــــا حينهــــــــا ،  ــــــــي  اخــــــــل الشــــــــقة وكــــــــان ب ــــــــا   : ســــــــالم  ن ــــــــرت نيفــــــــين ال تــــــــي تن
 ندى  ---------------- ندى، عيا ة  كتورة مني  ، عليكم 
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 ---------تقـــــــــدمت خطـــــــــوتين للـــــــــدخو  وتـــــــــي تن ـــــــــر بترقـــــــــب وتنـــــــــا   مـــــــــرة ثانيـــــــــة : نـــــــــدى 
 ندى 

ومــــــــا تــــــــي اال لح ــــــــة جــــــــ بت نيفــــــــين مــــــــن ذراعيهــــــــا لتــــــــدفع الــــــــي  اخــــــــل الشــــــــقة ثــــــــم صــــــــفع البــــــــاب 
 خلفها 

 ليسمع عصام صرخة نيفين تأتيه لت ترق اذنه وعقله وقلبه ثم يسمع صوت أشرف 

 ال بالش انسة     منوراني يا انسة نيفين و وتو يقو  لها :

---------------يــــــا نيفــــــين  : تــــــو ينــــــا   بصــــــراخ م عصــــــام وجهــــــه بكــــــف يــــــد  وطــــــل
 يا نيفين  -

 صمت  لكن تاتفها سقط من يدتا و و

 

**** 
 

تـــــــي ال تـــــــ ا  علـــــــي صـــــــرخاتها فيـــــــه  فلـــــــت منـــــــه ونممســـــــكا بهـــــــا بـــــــين ذراعيـــــــه ومتشـــــــبثا بهـــــــا حتـــــــي ال ت
 : سبيني يا حيوان بقولك سيبني 

ــــــوان أليــــــف ، :  ببــــــرو  أشــــــرف  ــــــوان صــــــدقني أنــــــا حي ــــــي لــــــو حي ــــــؤ أنــــــا حيــــــوان ، ال خــــــالص و حت تــــــؤ ت
 أوعد  أن الحيوان    حيبسطك ثم بالش تقفشي كد  

بكـــــــل مـــــــا ســـــــقط علـــــــي االرض ، حتـــــــي حاولـــــــت نيفـــــــين اســـــــت ماع كـــــــل قوتهـــــــا لتدفعـــــــه بعيـــــــدا عنهـــــــا 
جـــــــرت ناحيـــــــة البـــــــاب تحـــــــاو  فتحـــــــه ، لكنـــــــه كـــــــان قـــــــد وتيـــــــت مـــــــن غـــــــيظ بصـــــــقت فـــــــي وجهـــــــه ثـــــــم أ

ات ـــــــــــا  نحوتـــــــــــا  وقــــــــــف مـــــــــــن علــــــــــي االرض وحاولــــــــــت طـــــــــــرق البــــــــــاب لكنـــــــــــه اغلقــــــــــه بالمفتـــــــــــاح ، 
ـــــــين  فعـــــــه عنهـــــــا  تحاولـــــــ،  ي ـــــــ بها نحـــــــو  مـــــــرة اخـــــــر ل كـــــــان بهـــــــا   هلكـــــــن تـــــــ   المـــــــرة تشـــــــبث، نيف
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ـــــــت تن ـــــــر حولهـــــــا  ـــــــه ، بات ـــــــت من ـــــــي ال تنفل ـــــــه عـــــــن نفســـــــها واقـــــــو   حت ـــــــدافع ب  لتبحـــــــ  عـــــــن شـــــــيئا ت
عصــــــــبية : أنــــــــِت لســــــــه بتعفــــــــر  معايــــــــا ، أنــــــــِت  بغــــــــيظ و فهتــــــــف فيهــــــــافــــــــالت قبضــــــــته إتــــــــي تحــــــــاو  

 مفيش قدامك حلو  يا حلوة يا اما برضاكي يا اما غصب عنك فاتمة 

ــــــــــو  ــــــــــو ت أن يستضــــــــــعفها ، فاســــــــــت معت شــــــــــ عتها و بكــــــــــكانــــــــــت ت شــــــــــي ل ر ت بتحــــــــــد  : واهلل ل
 من ان واحد ن   زيك يلمسني  حاموت يبقي اكرملي

 نا بقي حاوريكي يا نيفين أ: و تتف زا ت الكلمة عصبيته 

بكـــــــل البـــــــاب  تـــــــي تضـــــــرب صـــــــارخة وثـــــــم عـــــــا ت لبـــــــاب الشـــــــقة نيفـــــــين  فعـــــــه مـــــــرة اخـــــــر   تحاولـــــــ
 يا ناس  ---------------------قوتها : يا ناس يا ناس حد يلحقني 

ـــــــم ضـــــــرب رأســـــــها فـــــــي الحـــــــاأ ـــــــدوار مـــــــن  ترط ، شـــــــعر مســـــــكها أشـــــــرف مـــــــن ح ابهـــــــا ث ـــــــر إنيفـــــــين ب ث
الــــــــدماء مــــــــن  ســــــــالتصــــــــفعها مــــــــرتين حتــــــــي  فلــــــــم يكتفــــــــيتعلــــــــم مــــــــاذا تفعــــــــل ،  لــــــــم تعــــــــد الضــــــــربة و

يهــــــا ، أمامــــــه مغشــــــيا عل تســــــقطمــــــن شــــــدة الــــــدوار ،  فــــــي انفهــــــا لت ــــــور قوتــــــا و هــــــاوجههــــــا ثــــــم لكم
 لتــــــــك مــــــــن االو  يــــــــا حلــــــــوة الزمو : مــــــــا انــــــــا قو تــــــــو ين ــــــــر لهــــــــا و قــــــــا  ابتســــــــامته عنــــــــدتا علــــــــت 

 تتعبيني معاكي 

حمـــــــل أشـــــــرف نيفـــــــين ،  قـــــــف ســـــــيارته أمـــــــام بـــــــاب العمـــــــارة ، تـــــــرو  جاريـــــــا بات ـــــــا  صـــــــعو  الســـــــاللمأو 
قــــــد نــــــ ع عنهــــــا ح ابهــــــا  بــــــين يديــــــه وات ــــــا  بهــــــا الــــــي غرفــــــة النــــــوم المعــــــدة ، وضــــــعها علــــــي الســــــرير و

ــــــــم ضــــــــغط بمــــــــا يكفــــــــي ، اعــــــــد  الكــــــــاميرا الموضــــــــوعة فــــــــوق التســــــــريحة  قــــــــد م قهــــــــاام عبارتهــــــــا ف ، ث
 مرة أخر  ات ا  الي نيفين علي زر التشغيل و 

لـــــــي غرفـــــــة إ خـــــــل جاريـــــــا  ، وظـــــــل يحـــــــاو  تهشـــــــيم البـــــــاب حتـــــــي انفـــــــتح بكـــــــل مـــــــا اوتـــــــي مـــــــن قـــــــوة  
فــــــوق رأســــــه تا ر يكســــــمقــــــررا تامســــــك الكــــــاميرا ثــــــم لي ــــــد أشــــــرف أمامــــــه ســــــحبه مــــــن رقبتــــــه ،  م النــــــو 

ــــــ  فوقــــــه ظــــــل يصــــــفعه يضــــــربه وأبكــــــل مــــــا  و،  ــــــي مــــــن قــــــوة جل قــــــد فقــــــد شــــــعور  بكــــــل  كمــــــه ويل وت
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ـــــــه لعلـــــــه يســـــــتطيعشـــــــ ـــــــه ان يشـــــــفي غليلـــــــه  ئ و مـــــــا عـــــــا  يفكـــــــر إال بقتل ـــــــم يشـــــــفع ل ـــــــل و  ، ل وجهـــــــه ب
بــــــــدأ  يشـــــــد عليهــــــــا و  رقبـــــــة أشــــــــرف بـــــــين يديـــــــهحتـــــــي أمســـــــك عصــــــــام بم ضـــــــب بالــــــــدماء الجســـــــد  
 حاموت يا عصام  ---------: حاموت  تو ال يسمع استغاثات أشرف ال ناق و

 نيفين : بالش يا عصام لم يسمعه حتي صرخت 

افلـــــــت  مـــــــا كانـــــــت عليـــــــه ، رفـــــــع رأســـــــه ليراتـــــــا علـــــــي حالتهـــــــا وصـــــــرختها فرضـــــــت عليـــــــه أن يســـــــتفيق ، 
بــــــه مــــــن  تهــــــا تســــــتريا مــــــن البكــــــاء مــــــن شــــــدة مــــــا شــــــعر تمتلك ــــــدتا و قــــــد الي ة أشــــــرف مــــــن يــــــد  رقبــــــ

ــــــــد  و ــــــــ   كــــــــان يرت ــــــــه ال ــــــــع عصــــــــام جاكت ــــــــدأ وضــــــــعه عليهــــــــا و خــــــــوف ، خل ــــــــه من ل يخــــــــرج مــــــــن جيب
 : انا اسف ، اسف يا نيفين  قارال بكي أمامها و رغما عنه  الدماء في وجههاليمسح 

 نيفين باكية : اسف علي ايه ، انا اللي اسفة اني مسمتعتش كالمك 

تــــــو يتمــــــتم  الــــــي ســــــيارته و تحامــــــل علــــــي ألمــــــه و أســــــرع،   ــــــد  قــــــد أختفــــــي التفــــــت الــــــي أشــــــرف لي
 اهلل الوريك  وريك يا عصام وو اهلل ال : 

، خـــــــرج عصـــــــام ن يعـــــــو  الـــــــي بيتـــــــه أقـــــــد قـــــــرر  جلـــــــ  يســـــــتريح فيهـــــــا و ف بـــــــاب ســـــــيارته وفــــــتح أشـــــــر 
ســـــــقط و الـــــــ    مـــــــن الغرفـــــــة باحثـــــــا عـــــــن أشـــــــرف و عنـــــــدتا فهـــــــم أنـــــــه تـــــــرب ، وجـــــــد تـــــــاتف نيفـــــــين 

و عنــــــــدتا وجــــــــد البــــــــاب  ب ــــــــوار ات ــــــــا  ليضــــــــعه علــــــــي منضــــــــدة كانــــــــت ، أمســــــــكه ثــــــــم علــــــــي االرض 
يعــــــرف بمــــــا ي يــــــب عليــــــه فتركــــــه مقــــــررا االتصــــــا  تــــــاتف أخــــــر ، كــــــان رنينــــــه متتــــــابع باســــــم حــــــازم فلــــــم 

ــــــــدى  ــــــــ  ن ــــــــاءة و ح ــــــــاب مــــــــن مالب ــــــــا منهــــــــا الم ــــــــئ علــــــــي الفــــــــور و إحضــــــــار عب ، بمحاســــــــن ، طالب
ـــــــــدى  ـــــــــر  ن ـــــــــي ال تت ـــــــــت محاســـــــــن االســـــــــراع حت حـــــــــاو  عصـــــــــام أن يتفـــــــــا   شـــــــــرح الموقـــــــــف و حاول

 وحدتا 
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ــــــــاموقــــــــف أ ــــــــا الصــــــــعو   الشــــــــركة و ســــــــيارته أم ــــــــن طالب ــــــــدم بات ــــــــه موظــــــــف االم ــــــــه يبحــــــــ  عــــــــن تق الن
 بتاعي   CV: كنت عاي  احط ا فسأ   وظيفة

 : اتفضل ، الدور التالت  من موظف اال

ـــــــب  توجـــــــه الـــــــي المصـــــــعد و ـــــــام الســـــــكرتيرة  لح ـــــــات و ممـــــــدوح الـــــــدريني ،ســـــــأ  عـــــــن مكت ،  كـــــــان أم
فاختفــــــــت حتـــــــي ال يراتـــــــا و تابعــــــــت حديثـــــــه مـــــــع الســــــــكرتيرة حتـــــــي خـــــــرج ، أت هــــــــت أميمـــــــة لمحتـــــــه 

 تب ممدوح سارلة : كان عاي  ايه الراجل    أميمة للسكرتيرة مك

ــــــــــا نوصــــــــــل ال ــــــــــرف     ــــــــــه فاعــــــــــل خيــــــــــر و عاي ن ــــــــــا  أن ــــــــــة : ق ــــــــــال رف قارل أمســــــــــكت الســــــــــكرتيرة ب
 لممدوح بيه و مشي علي طو  

 ماشي : بال رف و عندتا عقبت ببالغ الضيق أميمة أمسكت 
، طرقــــــــت البــــــــاب و  خلــــــــت لتقــــــــو  فــــــــي ضــــــــيق : ممــــــــدوح ممــــــــدوح ثــــــــم ات هــــــــت مســــــــرعة لمكتــــــــب 

 جايب ال رف    لحضرتك  بيه تشام كان تنا و

 ليه م لتنيش اقابله  ممدوح بعصبية : وتم واقفا من مكانه و ر  

 انه فاعل خير بيقو   مشي علي طو  و أميمة : ساب ال رف و

     CD ا :  ايه و رسالة و عندتا عقب   CDلي د به ا  ال رف ممدوح فتح 

 وضعته أميمة في الكمبيوتر  و تي تقو  : حنعرف  لوقتي 
ون ــــــــر االثنــــــــين للشاشــــــــة و عنــــــــدتا وجــــــــدوا صــــــــور منــــــــة ت هــــــــر بتتــــــــابع و تــــــــي برفقــــــــة حــــــــازم ، صــــــــدم 
ـــــــا عـــــــارف أنـــــــك بتـــــــدور  ـــــــي كـــــــان فيهـــــــا ) أن ـــــــرر قـــــــراءة الورقـــــــة و الت ـــــــم ق أميمـــــــة و ممـــــــدوح ممـــــــا رأوا ث

ـــــــي مـــــــوت منـــــــة و ا ينـــــــي جيبتلـــــــك ـــــــي اتســـــــبب ف ـــــــي الل ـــــــه يبقـــــــي  عل ـــــــدى ، اللـــــــي بتـــــــدور علي اللـــــــي عن
 حازم ، حازم رفعت الصاو  ( 
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 أميمة بان عاج : معقو  مش ممكن عقبت 

ــــــــف  ــــــــا وتت ــــــــت اخوي ــــــــة ، مفبــــــــر  صــــــــور بن ــــــــر ال بال ــــــــواطي الحقي جــــــــا   ممــــــــدوح بغــــــــيظ وعصــــــــبية : ال
يضــــــــــحك عليــــــــــا بــــــــــيهم ، ماشــــــــــي يــــــــــا تشــــــــــام ان مــــــــــا وريتــــــــــك مبقــــــــــاش انــــــــــا ممــــــــــدوح الــــــــــدريني واهلل 

 ال فعك تمن    غالي وغالي او  

ـــــــــــر مصـــــــــــدقة :    شـــــــــــيطان  أميمـــــــــــة ور ت     مـــــــــــش ممكـــــــــــن يكـــــــــــون  -----------تـــــــــــي غي
 بني ا م ابدا 

 ممدوح وال ي ا  علي عصبيته : فين ال فت اللي اسمه تيثم ، شوفيهولي فين 

 اتد   -------مة من ع ة : حاضر ب  اتد  يا ممدوح بيه أمي

 ممدوح : انا مش حاتد  غير لما اشرب من  مه 

 

**** 
 

شـــــــعر ،  علـــــــي رنينـــــــه بـــــــال ر  ال يـــــــ ا  تـــــــاتف زوجتـــــــه   نـــــــي مـــــــن  خـــــــو  القـــــــاترة وأو أقـــــــاب قوســـــــين 
ــــــ ــــــي راجــــــع وو تــــــو يقــــــو  قلق الحــــــازم ب ــــــ  ، تــــــي مــــــش عارفــــــة ان ــــــه  فــــــي نفســــــه : راحــــــت فــــــين ب ال اي

  روحتي فين ب  يا ندى ، 

ــــــــوان إعنــــــــدتا كانــــــــت محاســــــــن تتوجــــــــه  أ ار أشــــــــرف ســــــــيارته بينمــــــــا  تنفيــــــــ ا لطلــــــــب عصــــــــام ،لــــــــي العن
ـــــــه ، كـــــــان  ـــــــدا لمن ل  لـــــــ  بصـــــــالون الشـــــــقة يســـــــمع صـــــــوت بكـــــــاء نيفـــــــين يعصـــــــام بأقصـــــــي ســـــــرعة عار

ــــــل نحيبهــــــا  ــــــرط شــــــعور  ،  ب ــــــه و مــــــن ف ــــــ  علي ــــــ   جل ــــــد المقعــــــد ال ــــــي ي ــــــد  و ضــــــربها بقــــــوة ف ضــــــم ي
: ممكـــــــن تبطلـــــــي عيـــــــاط  ثـــــــم قـــــــا  وقـــــــف ب ـــــــوار البـــــــاب حتـــــــي ال يراتـــــــا بالغليـــــــان ترجـــــــل لمكانهـــــــا ، 

 بقي يا نيفين 
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 : حاضر زا ت شهقتها و ر ت بأنين 

يســــــــتاتل  : ليــــــــه مســــــــبتنيش اموتــــــــه يــــــــا نيفــــــــين ، اللــــــــي ز    ثــــــــم عقــــــــب بكارهــــــــا رغمــــــــا عنــــــــه بكــــــــي ل
 الحرق ب از 

نــــــــك تضــــــــيع نفســــــــك أنــــــــت يــــــــا عصــــــــام ، أشــــــــرف ميســــــــتهلش أنيفــــــــين باكيــــــــة : انــــــــا خايفــــــــة عليــــــــك 
 عشانه 

ــــــي يســــــتهلك ، ســــــاعتها مكنــــــتش  ــــــا ريتنــــــي كنــــــت الراجــــــل الل ــــــا نيفــــــين ، ي ــــــا خســــــارة ي عصــــــام باكيــــــا : ي
ــــــك حــــــد اح ــــــت قبل ــــــا عرف ــــــي م ــــــا ريتن ــــــدا ، ي ــــــد  اب ــــــا ريتنــــــي مــــــا عرفــــــت تشــــــام و، ضــــــيعك مــــــن اي ال  ي
 ال أشرف يا ريت يا ريت  ة ونير 

ــــــــت محاســــــــن ــــــــين  كان ــــــــا   لعصــــــــام و نيف ــــــــد وصــــــــلت شــــــــقة المع ــــــــاب ق ــــــــتح ب حينهــــــــا كــــــــان حــــــــازم يف
بســـــــعا ة : بـــــــابي  تاتفـــــــةلـــــــوجي لتفـــــــتح  تجهـــــــو تفســـــــيارته لينـــــــ   أمـــــــام شـــــــقة بـــــــوالق ، طـــــــرق البـــــــاب 

 حمدهلل علي السالمة 

  ا ا محاسن  ني او  يا لوجي ، اما  فين مامي ويحازم مبتسما : حبيبة بابي وحشت

 بعدين رجعت تعبانة بتقو  في واحد زقها في الشارع وقعها  لوجي : مامي ن لت الصبح و

: نــــــدى مالــــــك يــــــا حبيبتــــــي  صــــــدمه مــــــا ســــــمع فهــــــرو  لغرفــــــة نــــــدى ، ن ــــــر لوجهــــــه ثــــــم ســــــأ  بلهفــــــة 
 في ايه 

ــــــــ لكنهــــــــا شــــــــعرت بالتعــــــــب ، فأســــــــتندت علــــــــي كتفــــــــه و القيــــــــام مــــــــن تمــــــــد تا علــــــــي الســــــــرير  تحاول
 : مفيش حاجة يا حازم ، حمدهلل علي السالمة يا حبيبي م ر ت اعتدلت ث

 حازم باضطراب : أنِت وقعتي في الشارع ، حاجة حصلت للبيبي 

 جر   زقني و ندى باكية : مش عارفة ، واحد سرق موبايلي و

 حازم بعصبية : الحيوان ، استغفر اهلل الع يم ، طب البسي وانا حاخد  او يكي للدكتور 
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بعــــــــدين حتــــــــي لــــــــو حنــــــــروح اســــــــتني لمــــــــا  ا ا  ملــــــــوش لــــــــ وم ان شــــــــاء اهلل مفــــــــيش حاجــــــــة و نــــــــدى : ال
 محاسن ترجع 

ـــــــــام عصـــــــــام وتـــــــــي تمســـــــــك بيـــــــــدتا الهـــــــــاتف االخـــــــــر :  معقبـــــــــة  عنـــــــــدتا كانـــــــــت محاســـــــــن تبكـــــــــي أم
 اللي سرقوا زقها  الموبايل    بتاع ندى ،    اتسرق من ايدتا الصبح و

ـــــــــين مالبســـــــــها و  ـــــــــدلت نيف ـــــــــيهم وتـــــــــي  تخرجـــــــــب ـــــــــي  تســـــــــتطيع الوقـــــــــوف  ا  بالكـــــــــال ، أســـــــــتندت عل
 : أنِت مين اللي كلمك  كتف محاسن و عندتا سألها عصام 

مغمـــــــي ، قـــــــالتلي اختـــــــك عنـــــــدنا فـــــــي العيـــــــا ة  : واحـــــــدة كلمتنـــــــي مـــــــن تليفـــــــون نـــــــدى و بـــــــوتن نيفـــــــين 
 و مش حتعرف تر  عليكي عشان معلقة محلو  في ايدتا عليها 

 تي حامل  وقعها و ي سرقوا زقها والل محاسن : تليفون ندى اتسرق الصبح و ت ر 

 ن ندى حامل ، سمعنا امبارح أنيفين : أشرف كان عارف  تر 

 تو يتمتم : ماشي يا أشرف  ضرب عصام يد  في يد  و

 بعدين اوصلك علي الفيال  نيفين : انا حاوصل نيفين علي بيتها و ن ر لمحاسن و

ــــــون الســــــاللم  تتلعثمــــــ ــــــي و تــــــي تقــــــو  محاســــــن بينمــــــا كــــــانوا ين ل ــــــا ابن ــــــي الفــــــيال ي ــــــا مــــــش ف : مــــــا احن
 احنا كلنا في بوالق 

 : بوالق  صدمه ما سمع و عندتا عقب 

ـــــــدتا تحـــــــدثت  ـــــــوا و عن ـــــــاب ســـــــيارته ليركب ـــــــا كمـــــــان مـــــــع أنيفـــــــين لعصـــــــام : ممكـــــــن توصـــــــلني فتحـــــــوا ب ن
ـــــــوالق  ـــــــا حـــــــاقو  لمامـــــــا أ ا ا محاســـــــن ب ـــــــدى وإن ـــــــد ن ـــــــي عن ـــــــا مـــــــش عـــــــاي ة مامـــــــا  ن ـــــــوجي شـــــــبطانة في ل

 ي رلها حاجة  ، ممكنتشوفني كد  

أوم عصـــــــــام برأســـــــــه و ارجـــــــــئ الفهـــــــــم ل ـــــــــروف أفضـــــــــل ، أثـــــــــرت نيفـــــــــين الصـــــــــمت و وضـــــــــعت رأســـــــــها 
علــــــي كتــــــف محاســــــن و انطلــــــق عنــــــدتا حتــــــي وصــــــل بهــــــم و فــــــي نفســــــه كــــــان قــــــد قــــــرر االت ــــــه لشــــــقة 
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 لعصــــــــام قبــــــــل ان تــــــــدخل مــــــــع محاســــــــنمــــــــن الســــــــيارة التفتــــــــت نيفــــــــين  بم ــــــــر  مــــــــا ن لــــــــت، أشــــــــرف 
ارجــــــو  بــــــالش تــــــأذ  عصــــــام علــــــي كــــــل اللــــــي عملتــــــه معايــــــا ، بــــــ   أنــــــا متشــــــكرة او  يــــــا : قارلــــــة 
 نفسك 

 : خلي بالك من نفسك أنِت يا نيفين ر   ن ر لها عصام و
 شقة أشرف ل ات هما ار محر  السيارة ثم 

برفقــــــــــة نيفــــــــــين للــــــــــداخل و تــــــــــي ال تــــــــــدر  كيــــــــــف لهــــــــــا أن ت برتــــــــــا ، فكــــــــــرا أال محاســــــــــن  ت خلــــــــــ
ــــــــ   ــــــــت ت ل ــــــــي كان ــــــــي تاتفهــــــــا ، توجهــــــــوا للغرفــــــــة الت ــــــــف حصــــــــلوا عل ي براتــــــــا و لكنهــــــــا ستســــــــأ  كي
ــــــا إن  ــــــه مــــــن ألــــــم ، و م ــــــت تشــــــعر ب ــــــت تحــــــاو  أن ت هــــــر أنهــــــا أفضــــــل حــــــاال رغــــــم مــــــا كان فيهــــــا ، كان

رأت فهبـــــــت مـــــــن مكانهـــــــا و تتفـــــــت  أطلـــــــت نيفـــــــين بوجههـــــــا حتـــــــي خفـــــــق قلـــــــب نـــــــدى مـــــــن تـــــــو  مـــــــا
 ال ايه يا نيفين ر   عليا  : مين اللي عمل فيكي كد  ،    حا ثة و من ع ة 

محاســــــــن تــــــــاتف نــــــــدى  تخرجــــــــأ،  و ارتمــــــــت تبكــــــــي بــــــــين يــــــــد  اختهــــــــانيفــــــــين بكلمــــــــة لــــــــم تنطــــــــق  
: تليفونــــــــك يــــــــا نــــــــدى ، منــــــــك هلل يــــــــا أشــــــــرف ربنــــــــا  ثــــــــم ر ت بغــــــــيظ و قــــــــد بكــــــــت  مــــــــن حقيبتهــــــــا

 ربنا يولع فيك ب از  تكون ساعة اجابة ويا رب  د  ،ياخ

ـــــــــالغ ال ـــــــــوف ، جلســـــــــت و قـــــــــد احتضـــــــــنت نيفـــــــــين و ســـــــــألت  ـــــــــدى و قـــــــــد شـــــــــعرت بب زا  ان عـــــــــاج ن
 ندى  : في ايه يا  ا ا ، في ايه يا نيفين عندتا 

بعتلـــــــك واحـــــــد ي قـــــــك  محاســـــــن لنـــــــدى : ال فـــــــت اللـــــــي اســـــــمه أشـــــــرف تـــــــو اللـــــــي ســـــــرق تلفونـــــــك و
  ------------------------ عشان يسقطك وكان عاي 

 ـــــــرت نـــــــدى ببـــــــالغ صـــــــدمتها و لـــــــم تســـــــتوعب مـــــــا ســـــــمعت و أمســـــــكت بوجـــــــه نيفـــــــين بـــــــين يـــــــديها ن
 : عملك حاجة يا نيفين  سارلة ببالغ خوفها 

: عاملــــــــك ايــــــــه  زا  بكــــــــاء نيفــــــــين بانهيــــــــار و عنــــــــدتا اتــــــــاتم صــــــــوت حــــــــازم و قــــــــد مأتــــــــه الصــــــــدمة 
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 أشرف يا نيفين 

ام وقــــــف علــــــي بــــــاب الغرفــــــة يســــــمع حــــــوارتم  ون صــــــدمها أنــــــه عــــــا  بــــــل و بعــــــد خروجــــــه مــــــن الحمــــــ
 أن يلتفتوا إليه ، شعرت محاسن بال وف من ر ة فعله و لم تعرف بما تر  ،

 : ر   عليا يا نيفين و عا  سؤاله و ال وف يمأ  تاتفا قترب حازم من نيفين ا

أشـــــــرف عمـــــــل لعبـــــــة قـــــــ رة و انـــــــي بيهـــــــا شـــــــقة فـــــــي المعـــــــا   ، واحـــــــدة اتصـــــــلت نيفـــــــين باكيـــــــة : ر ت 
ــــــي الشــــــارع ، بالصــــــدفة  ــــــا ة و اغمــــــي عليهــــــا ف ــــــدتا فــــــي عي ــــــالتلي نــــــدى عن ــــــون نــــــدى و ق بيــــــا مــــــن تليف

-------اتصـــــــل يشـــــــوف اخبـــــــار الشـــــــغل و لـــــــوال إن ربنـــــــا بعتـــــــه ليـــــــا كـــــــان زمـــــــان أشـــــــرف عصـــــــام 
------- 

لـــــــم تكمـــــــل و ان رطـــــــت فـــــــي البكـــــــاء ، لـــــــم يســـــــع حـــــــازم إال أن يقـــــــ ف بالمنشـــــــقة التـــــــي كانـــــــت بيـــــــد  
و اهلل : واهلل الوريـــــــــك يـــــــــا أشـــــــــرف  و ي ـــــــــر  مـــــــــن أمـــــــــامهم و قـــــــــد امتلكـــــــــه بـــــــــالغ الغضـــــــــب تاتفـــــــــا 

 يا جبان  الوريك 

اصــــــــوات الثالثــــــــة تصــــــــرخ فيــــــــه :  ات ــــــــه اليهــــــــا و ســــــــحب مفــــــــاتيح ســــــــيارته وبعــــــــدما خــــــــرج مســــــــرعا 
 حازم  ---------------حازم 

 شقة أشرف ل ات هملن يسمع و ا ار محر  السيارة  ولكنه لم يسمع و

 

**** 
 

ــــــم توجــــــه  تهنــــــ   مســــــرعا بات ــــــه شــــــق وقــــــف ســــــيارته وأ ــــــه ال اصــــــة إ، فتحهــــــا ث فــــــتح خ نــــــة ، لــــــي غرفت
نـــــــــه يحتـــــــــو  الرصـــــــــاج ، تمـــــــــم أ، فـــــــــتح المســـــــــدس ليتأكـــــــــد  هخـــــــــرج منهـــــــــا مسدســـــــــأصـــــــــغيرة عنـــــــــد  

 الكلب أنا مستنيك يا عصام  ماشيتو يتمتم :  عليه و
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و قــــــد تعالـــــــت برفقتهــــــا تيـــــــثم  ســـــــتوقفه صــــــوت نيـــــــرة تــــــدخل مـــــــن بــــــاب الشـــــــقة ون الغرفــــــة فاخــــــرج مـــــــ
، كـــــــان تيـــــــثم قـــــــد احتضـــــــانها ، اقتـــــــرب أشـــــــرف مـــــــن بـــــــاب الشـــــــقة ليتأكـــــــد مـــــــن الصـــــــوت ضـــــــحكاتهم 

 بشوق قارال لها : مش حرام اللي بتعمليه فيا    
 ر ت بدال  : أنا عملت حاجة لسة 

ـــــــه وأشـــــــرف ل ن ـــــــر ـــــــه مـــــــ تو ، عشـــــــيقها   وجت ـــــــر   تســـــــمر فـــــــي مكان ، ظـــــــل يحـــــــاو  إســـــــتيعاب مـــــــا ي
 تيثم  -----------------------نيرة   :حتي تتف فيهم 

 : أشرف  ببالغ الصدمة التفت االثنين تاتفين

 

**** 
 

ــــــــت ممســــــــكة بفرشــــــــة الحمــــــــام  ــــــــي عينهــــــــا و ،كان ــــــــدموع ف ــــــــدتا ، تحــــــــاو  كتمــــــــان ال  تحــــــــك االرض بي
ــــــــي تن يــــــــف المــــــــراحيض واالحــــــــواض ،   ــــــــة إنهــــــــت عملهــــــــا لتت ــــــــه أتــــــــي تعمــــــــل ف ــــــــي المــــــــدير مترجي ل

كانـــــــت تت ـــــــه الـــــــي غرفـــــــة المـــــــدير بينمـــــــا  ،  اجـــــــازة مـــــــن اجـــــــل الـــــــ تاب بابنهـــــــا المـــــــريض الـــــــي المشـــــــفي 
لح ـــــــة لـــــــم يحســـــــب  جـــــــل التغييـــــــر علـــــــي جرحـــــــه ،أكـــــــان تشـــــــام يت ـــــــه الـــــــي مصـــــــعد المستشـــــــفي مـــــــن 

وصـــــــلت منـــــــة أمـــــــام بـــــــاب غرفـــــــة المـــــــدير  القـــــــدر ســـــــي معهم ، االثنـــــــين أن أوانهـــــــا لـــــــم يفـــــــت بعـــــــد و أن
 ، وصل تشام أمام باب غرفة الطبيب 

، لتــــــــدخل فأتهـــــــا صــــــــوت مــــــــن خلفهــــــــا : المـــــــدير بيلــــــــف علــــــــي العنــــــــابر  لــــــــوقتي  ت منــــــــة البــــــــابطرقـــــــ
 تعاليلوا كمان شوية 

ـــــــا  صـــــــوت الممرضـــــــة : اتفضـــــــل  ـــــــدخل فات ـــــــاب لي ـــــــا اســـــــتاذ تشـــــــام ، طـــــــرق تشـــــــام الب ، فـــــــي معـــــــا   ي
 احدة و الدكتور حي ي لحضرتك  قيقة و 
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منـــــــة  ظلـــــــت ،  جـــــــل الغيـــــــارأتقـــــــدم نحـــــــو الســـــــرير مـــــــن  وضـــــــع مـــــــا كـــــــان فـــــــي جيبـــــــه علـــــــي المكتـــــــب و
البـــــــاب و  خـــــــل لهشـــــــام و تـــــــابع جرحـــــــه الطبيـــــــب  طـــــــرقتلـــــــف ارجـــــــاء المشـــــــفي باحثـــــــا عـــــــن المـــــــدير ، 

ــــــــي   ــــــــر  و مــــــــا إن انتهــــــــي حت ــــــــدأ بتغي ــــــــد  تشــــــــام و ب ــــــــدام اعت ــــــــرا  و أعــــــــا  تن وجــــــــدت مالبســــــــه ، اخي
ـــــــة  ـــــــي بعـــــــد خطـــــــوات مـــــــن المصـــــــعدمن ـــــــم زفـــــــرت بشـــــــدة ،  المـــــــدير أمامهـــــــا عل مـــــــن    نحـــــــو  تتقـــــــدمث

 لمصعد ل مت هامن غرفة الطبيب تشام جل طلب االجازة ، خرج أ

ـــــــو  ـــــــة  تقف ـــــــديرتاترجـــــــي لتمن ـــــــرة  م ـــــــ  ، ســـــــاعة أم ـــــــك ســـــــاعة واحـــــــدة ب خـــــــر  : ارجـــــــو  ، ابـــــــوس رجل
 كن يموت ارجع علي طو  ، ابني لو متن مش في العالج مم واحدة و

ــــــالغ الغــــــيظ و االحتقــــــار اتاتــــــا ر    ــــــا  بب ــــــا فاتحنه ــــــاكرة انن ــــــِت ف ــــــي ، أن ــــــة اتل ــــــن بقي ــــــا يمــــــوت تــــــو م : م
ــــــرة فاتمــــــة و ــــــي ب ــــــاهلل عل ــــــاني اقســــــم ب ــــــي اجــــــازة ت ــــــو طلبت ــــــِت ل ــــــت أن ــــــا ب ــــــة ، اســــــمعي ي ــــــة خيري ال  جمعي

 مش عاجبك ي ي احسن منك يشتغل تنا ، ن كان عاجبك إ ال و

مكانهــــــــا باكيــــــــة ، لــــــــم يلتفــــــــت تشــــــــام  لمــــــــا كــــــــان  ت فــــــــيقفــــــــو ف، رحــــــــل  كهــــــــا وقــــــــا  جملتــــــــه ثــــــــم تر 
وصـــــــــل المصـــــــــعد فركبـــــــــه و ،  ، إال أن فضـــــــــوله فـــــــــرض عليـــــــــه التفـــــــــات و قـــــــــد أولتـــــــــه ظهرتـــــــــا يســـــــــمع 

  للعو ة مرة أخر   لكنه حين وصل لم ي د تاتفه ، اضطر منه إلي سيارته 
حــــــــــد  ألي ــــــــــد المــــــــــرأة الباكيــــــــــة تقــــــــــف الــــــــــي جوارتــــــــــا  غرفــــــــــة الطبيــــــــــب مســــــــــرعا لمكــــــــــان وصــــــــــل  

: منـــــــه هلل اللـــــــي كـــــــان الســـــــبب ، ربنـــــــا ينـــــــتقم  تـــــــر  و قـــــــد زا  بكارهـــــــامنـــــــة مواســـــــية بينمـــــــا الممرضـــــــات 
 منه ، ربنا ينتقم منه 

لكنــــــــه غــــــــض  وقــــــــف للح ــــــــة كمــــــــن يحــــــــاو  اســــــــتيعاب مــــــــا ســــــــمع، الصــــــــوت  الكلمــــــــات و تهســــــــتوقفا
ــــــــالطــــــــرف و ات ــــــــه ل ــــــــد وجدت ــــــــب لي ــــــــد الممرضــــــــة ق فاخــــــــ   و خــــــــرج و عــــــــا  أ راجــــــــه  هغرفــــــــة الطبي

ضـــــــغط علـــــــي زر المصـــــــعد بانت ـــــــار  ظـــــــل رغمـــــــا عنـــــــه ين ـــــــر بات ـــــــا  الباكيـــــــة ،قـــــــد   ـــــــا  المصـــــــعد وبات
: معلــــــــش يــــــــا منــــــــة معلــــــــش يــــــــا  فيســــــــمع ر تــــــــا مواســــــــية الممرضــــــــة  و تــــــــو يتــــــــابع حوارتــــــــا و  م يئــــــــه
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، خفـــــــــت  يبقـــــــــي كـــــــــوي  ، يامـــــــــا عيـــــــــا  كـــــــــان عنـــــــــدتا ســـــــــرطان و حبيبتـــــــــي ، بكـــــــــرة ابنـــــــــك ي ـــــــــف و
  قولي ب  يا رب و ا عيله ربنا يشفيه

قالــــــــت زميالتهــــــــا ال ملــــــــة و تركتهــــــــا لتتــــــــابع عملهــــــــا ، وصــــــــل المصــــــــعد إال أنــــــــه لــــــــم يســــــــتطع التحــــــــر  
ـــــــــب  ـــــــــدتا قـــــــــرر القـــــــــدر أن ي ي ـــــــــت ، مســـــــــتحيل ، عن ـــــــــه ، الصـــــــــوت ، االســـــــــم ، لكنهـــــــــا مات مـــــــــن مكان

ــــــــــة م ــــــــــر ة ،  ــــــــــام الحقيق ــــــــــي الحــــــــــارط و التفتــــــــــت  وتســــــــــاؤالته و يضــــــــــعه أم اكملــــــــــت  اســــــــــتندت عل
  مــــــــا العمــــــــل ، و عنــــــــدتا أتتــــــــه إجابــــــــة ســــــــؤاله كصــــــــفعة مدعويــــــــة ، العينــــــــين ال تــــــــدر بكارهــــــــا  مغمضــــــــة 

  تي نعم تي 

تالشـــــــي كـــــــل شـــــــئ ،  ال مـــــــان و المكـــــــان بـــــــل استشـــــــعر و كـــــــأن نـــــــوامي  الكـــــــون وجههـــــــا  و أمـــــــام رؤيـــــــة
قـــــــد تغيـــــــرت ، تســـــــأ  تـــــــل االرض تـــــــي االرض أم أنهـــــــا تحـــــــت قدمـــــــه قـــــــد ت ل لـــــــت ، أم أنهـــــــا عـــــــو ة 

و مـــــــع نبضـــــــاته كـــــــل ،  نوات عنـــــــد رؤيتهـــــــا نـــــــبض الـــــــ   ظـــــــن أنـــــــه مـــــــات لســـــــقلبـــــــه  الـــــــروح لل ســـــــد ،
ـــــــة عـــــــا  الســـــــمع  ـــــــه بكـــــــل مـــــــا حـــــــو  و بســـــــرعة جنوني شـــــــئ قـــــــرر أن يســـــــتفق ، عقلـــــــه و ضـــــــمير  و كيان

، فقـــــــــرر تســـــــــمرت قدمـــــــــه فـــــــــي مكانهـــــــــاألذنـــــــــه و عـــــــــا ت الكلمـــــــــات معـــــــــا  ، ابـــــــــن   ســـــــــرطان   منـــــــــة 
رأ  مــــــا   فعهــــــا لتتحــــــر  بات ههــــــا و مــــــا إن اقتــــــرب منهــــــا حتــــــي بكــــــي ، لــــــم تكــــــن تــــــي  بــــــل ظلهــــــا ،

 : منة تبقي منها بعد كل ما حطمه فنطق اسمها مستحيا في غير تصديق أنها تي 

 ، أمامهــــــــا تن ــــــــر و كــــــــأن الصــــــــوت كــــــــان أقــــــــرب للتصــــــــا م منــــــــه للهتــــــــاف باســــــــمها ، عيناتــــــــا  تفتحــــــــ
 : منة  باسمها و كأنه يؤكد  عاو  نطق ، بالكا  تحاو  االستيعاب فمكانها في تسمرت 

ــــــ  هــــــامتلكا ــــــ كريات مــــــع رؤيــــــا  ، كــــــل مــــــا كــــــان كــــــل مــــــا مضــــــي ، ال ــــــوف ب ل رج كيانهــــــا و تتابعــــــت ال
مـــــــش ، خارفـــــــة : ال مـــــــش انـــــــا  تصـــــــرخســـــــريعا تـــــــ كرت و تـــــــل قـــــــد نســـــــت ، فأومـــــــت رأســـــــها نافيـــــــة و 

 انا 

جاريــــــــة باقصــــــــي ســــــــرعة  تريــــــــد الهــــــــروب بــــــــا  ثمــــــــن ، ترولــــــــت علــــــــي ســــــــاللم المشـــــــــفي  و التفتــــــــت
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:  ع ــــــــ   ، فتعالــــــــت صــــــــرخاته لعلهــــــــا تقــــــــف  لكنــــــــهفهــــــــرو  خلفهــــــــا بالكــــــــا  يحــــــــاو  اللحــــــــاق بهــــــــا ، 
 استني يا منة  -------------استني 

اشــــــتد ألــــــم جرحــــــه فمــــــا عــــــا  يســــــتطيع االســــــتكما  خلفهــــــا ، توقــــــف تنيــــــة ملتقطــــــا فيهــــــا انفاســــــه ثــــــم 
 : يا منة ابوس رجلك استني  أكمل بعدتا 

ـــــــــن تخرجـــــــــ ـــــــــة   تجـــــــــر و المشـــــــــفي  م ـــــــــن بات ـــــــــه احـــــــــد  الشـــــــــوارع ال انبي شـــــــــدة خوفهـــــــــا لكـــــــــن م
 وقــــــــف أمامهــــــــا صــــــــدر  يعلــــــــو و،  كــــــــت لتســــــــقط ارضــــــــا ، حينهــــــــا اســــــــتطاع اخيــــــــرا االقتــــــــراب منهــــــــاتلب

ليكــــــون فــــــي ، نــــــ   علــــــي ركبتــــــه  و قــــــد أطــــــا  الن ــــــر لهــــــا كانــــــت تبكــــــي و جســــــدتا ينــــــتفض   يهــــــبط
أنـــــــــــــِت  -----------: منـــــــــــــة  مواجهتهـــــــــــــا ، و انف ـــــــــــــرت مقلتـــــــــــــا  بالـــــــــــــدموع و قـــــــــــــد ســـــــــــــأ  

 خايفة مني للدرجة    

 اي  مني ايه منة باكية : انت ع

 تشام : الولد اللي عند  سرطان    يبقي ابني 

 منة : معرفش مش جاي  يكون ابن أشرف 

 تشام  : يعني انا ليا ابن انا عندى ولد ، ليه مقولتلش 

 منة  : عشان تفكر ازا  تقتله 

 شايفة اني حاقتله  -----------------تشام : أنِت شايفني كد  يا منة 

منـــــة : مــــــا انــــــت قتلـــــت امــــــه ، قتلتهــــــا يـــــوم مــــــا ســــــبيتها توجـــــه اللــــــي حصــــــل قـــــدام الــــــدنيا كلهــــــا لوحــــــدتا 
 مع اني كنت مراتك 

ـــــــه و ر   ـــــــرب منهـــــــا و قـــــــد زا  بكار ـــــــي  اقت ـــــــت غب ـــــــت غبـــــــي كن و طـــــــو  الســـــــنين اللـــــــي فاتـــــــت    : كن
انـــــــا حاعوضــــــــك عـــــــن كــــــــل    ، أنـــــــا عشـــــــت فيهــــــــا بـــــــا فع الــــــــتمن ، ســـــــامحيني ســــــــامحيني يـــــــا منــــــــة و 

 اعال  ابننا ب  سامحيني  و عن كل اللي عملتهاكفر حصفحة جديدة مع بعض ، حنبدأ
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 : بعد ايه يا تشام ما خالج فات االوان  استندت و قامت من مكانها و ر ت بكبرياء 

: ال يــــــــا منـــــــة لســــــــه مفـــــــاتش االوان ، لســــــــه فـــــــي فرصــــــــة  قـــــــام مـــــــن مكانــــــــه ممســـــــكا بــــــــ راعها مترجيـــــــا 
 حتي لو صعبة ب  موجو ة 

 اهلل  اهلل حتغير يا منة و : و فاكمل است دارهتركته خلفها  و لم تر  ، ابعدت يد 

 منة الدريني ماتت يا تشام ، ماتت من زمان او  :  ثم قالت في تدوء اليه   تتفتال
ــــــــة مــــــــنهم شــــــــاترا  ــــــــدير وجههــــــــا حتــــــــي التفــــــــت مــــــــرة أخــــــــر  لرجــــــــل يقــــــــف علــــــــي مقرب و مــــــــا كــــــــا ت ت

ـــــــ   تقـــــــدم ـــــــا  بات ـــــــا  تشـــــــام ، ال ـــــــا  ســـــــالحه مصـــــــوبا اي ـــــــة أن ـــــــا من ـــــــر  :  ال ي خطـــــــوات منهـــــــا و تـــــــو  ي
 ----------------مست

انطلقـــــــت الرصاصـــــــة التـــــــي رأتهـــــــا أمـــــــام عيناتـــــــا فدفعتـــــــه بعيـــــــدا عنهـــــــا و لـــــــم تســـــــتطع تفا يهـــــــا ، اختـــــــرق 
ـــــــه ،  ـــــــين يدي ـــــــه و لـــــــم يســـــــتوعب مـــــــا حـــــــدث إال حينمـــــــا كـــــــا ت تســـــــقط فهـــــــوت ب صـــــــوت انطلقهـــــــا أذني

ــــــــا اســــــــتقرت الرصاصــــــــة بصــــــــدرتا ، فســــــــالت  مارهــــــــا و خضــــــــ ــــــــف باكي ــــــــي  بته فهت ــــــــة عملت ــــــــا من ــــــــه ي : لي
 كد  ، انا مستهلش منك كد  

زيـــــــــن يـــــــــا تشـــــــــام ،  ------------زيـــــــــن :  و تـــــــــي تحـــــــــاو  أن تقـــــــــو  خـــــــــرج صـــــــــوتها خافتـــــــــا 
 يا تشام   زين 

ــــــم فقــــــدت وعيهــــــا ف ــــــِت ث ــــــة متمــــــوتيش ، أن ــــــا من ــــــة ال ي ــــــا من ــــــة متمــــــوتيش ي ــــــا من ــــــة ال ي ــــــا من صــــــرخ  : ال ي
ـــــــت الفرصـــــــة اللـــــــي ربنـــــــا بعتهـــــــالي قبـــــــل فـــــــ ـــــــة انـــــــا كنـــــــت ميـــــــت مـــــــن يـــــــوم مـــــــا كن وات االوان ، ال يـــــــا من

 فاكر انك موتي ال يا منة ابوس ايد  

 ـــــــــــــــة ـــــــــــم

ــــــــة فغــــــــدر  ــــــــوم فكــــــــر أن المــــــــوت لعب ــــــــاة ، ي ــــــــي الحي ــــــــوم اســــــــت فى بمعن ــــــــر  ي ــــــــوم ذاق مــــــــا أذاقــــــــه لغي الي
ن للكـــــــــون أق يـــــــــا مـــــــــن نســـــــــيت ، ذُ  فهكـــــــــ ا تـــــــــي الحيـــــــــاةق ، ذُ  بصـــــــــديقه و غـــــــــدر بكـــــــــل مـــــــــن وال  
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ق مــــــــن نفــــــــ  ، ذُ أجرمــــــــت و أوجعــــــــت  ، ذق يــــــــا مــــــــن ت بــــــــرت ويــــــــوم تنســــــــا  ضــــــــعف األنــــــــك أ رب و
 ، إنها االيام و إنها  و  ، و ما تفعله اليوم ، غدا تلقا   الكأس وال تنسي يوما
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لــــــــم  تشــــــــعر بــــــــه انهــــــــا ال امســــــــة وجابــــــــت شــــــــقتها يمنهــــــــا ويســــــــرتا مــــــــن فــــــــرط القلــــــــق الــــــــ   باتــــــــت 
تـــــــاتف نـــــــدى ال  تاتفهـــــــا ال تـــــــر  علـــــــي  تـــــــأخرت نيفـــــــين و، ال نـــــــدى  تســـــــمع اليـــــــوم صـــــــوت نيفـــــــين و

 ، فوجدت نفسها مضطرة لالتصا  بفريدة  امغلقي ا  

لـــــــي ا  مكـــــــان إتـــــــ تب  فـــــــيتفكــــــر تعـــــــد لـــــــم ، كانــــــت  ت لـــــــ  فـــــــي شـــــــرفة من لهــــــا تحتســـــــي الشـــــــا  
ــــــــين  ، ــــــــ   ، لكــــــــن بينهــــــــا و ب ــــــــراغ المن ــــــــي مشــــــــاعر الضــــــــيق مــــــــن ف ــــــــاء مصــــــــطنع أن ت ف تحــــــــاو  بكبري

  نفسها تعترف أنها تفتقدتم ببالغ الشغف 
بقلـــــــــق : مســـــــــاء ال يـــــــــر يـــــــــا و تحـــــــــدثت شـــــــــريفة رن تاتفهـــــــــا فســـــــــحبته و ن ـــــــــرت للمتصـــــــــل ، كانـــــــــت 

 مدام فريدة 

 ير في حاجةخ: مساء النور يا مدام شريفة ، و ر ت شعرت بالقلق من صوتها  

 شريفة : انا اسفة علي االزعاج ممكن اخد منك رقم تليفون محاسن 

 ندى   تو مش مع حازم و ،حضرتك عاي ا  ليه  فريدة باستغراب : 

------------نــــــــــــــدى  ----------------اصـــــــــــــل  ------------شـــــــــــــريفة : اصـــــــــــــل 
ـــــــد محاســـــــن و ---- ـــــــدى وحـــــــازم قاعـــــــدين عن ـــــــيهم و اصـــــــل ن ـــــــت عـــــــاي ة اطمـــــــن عل ـــــــا كن ـــــــا   ان كـــــــل م

   اكلم حد منهم موبايله يا اما مقفو  يا اما مش بير 
 : قاعدين عند محاسن ، حازم قاعد في بوالق و ر ت من ع ة من مكانها فريدة تمت  

ــــــــت اخــــــــدت بعضــــــــي و ــــــــة عنوانهــــــــا ، كن ــــــــش عارف ــــــــا م ــــــــوليلي  شــــــــريفة : ان ــــــــو تق ــــــــت ل ــــــــا ري روحــــــــت ، ي
 العنوان او رقم التليفون يا مدام فريدة 
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 رت بالضيق لما سمعت : طب ثانية واحدة يا مدام شريفة قد شع فريدة و

ـــــــــي غرفتهـــــــــا و ـــــــــوان محاســـــــــن و ات هـــــــــت ال ـــــــــن مفكرتهـــــــــا ال اصـــــــــة عن ـــــــــتهم  تاتفهـــــــــا اخرجـــــــــت م  أمل
ــــــي شــــــريفة  ــــــوجي والهــــــاتف ، تــــــرأت أمامهــــــا اغلقــــــت ثــــــم عل ــــــوالق  صــــــورة حــــــازم و صــــــورة ل تــــــم فــــــي ب

 لوجي معاتا فت  ت قراراتا بات ا  إليهم و بأ  ثمن ستعو بالقلق ، ت شعر ف
 ------------------------------------------------------------------ 

ـــــــ  ال يــــــا منــــــة ال يــــــا منــــــة متمــــــوتيش يــــــا منــــــة ال يــــــا منــــــة متمــــــوتيش ، أنــــــِت الفرصــــــة اللــــــي ربنــــــا بعتهــــــالي ـــ
قبــــــل فـــــــوات االوان ، ال يـــــــا منــــــة انـــــــا كنـــــــت ميــــــت مـــــــن يـــــــوم مــــــا كنـــــــت فـــــــاكر انــــــك مـــــــوتي ال يـــــــا منـــــــة 

 ابوس ايد  

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــــر  بهـــــــا عارـــــــدا فـــــــي ات ـــــــا   حملهـــــــا بـــــــين ذراعيـــــــه ورغـــــــم جروحـــــــه و ألمـــــــه تحامـــــــل علـــــــي نفســـــــه و 
ـــــــه وظـــــــل يالمشـــــــفي ،  ـــــــم قدم ـــــــن ال ـــــــي اســـــــنانه م ـــــــي يســـــــتطيع ان  ضـــــــغط عل ـــــــه حت لكنـــــــه اســـــــرع خطوات

ـــــــم صـــــــرخ فـــــــي الـــــــواقفين أمامـــــــه : معايـــــــا واحـــــــدة  ينقـــــــ تا ، تـــــــرو  صـــــــاعدا علـــــــي ســـــــاللم المشـــــــفي ث
 بتموت 

جـــــــر  نحـــــــو  مـــــــن ،  يكـــــــرر نفســـــــه مشـــــــهدا مشـــــــهدقـــــــرر أن كـــــــأن نفـــــــ  ســـــــيناريو مـــــــا فعلـــــــه بحـــــــازم   و
:  خلوتــــــــا تاتفــــــــة وضــــــــعوتا علــــــــي الترولــــــــي ال ــــــــاج ليســــــــمع صــــــــوت احــــــــد االطبــــــــاء  حملهــــــــا عنــــــــه و

 اوضة العمليات فورا 
لـــــــــي  اخـــــــــل غرفـــــــــة إقـــــــــد تعلـــــــــق بصـــــــــر  بهـــــــــا حتـــــــــي اختفـــــــــت  جـــــــــروا بهـــــــــا الـــــــــي غرفـــــــــة العمليـــــــــات و

ــــــات العم ــــــد  الم ضــــــبة بالــــــدماء ، لي ــــــرب مقعــــــد نــــــاظرا الــــــي ي ــــــي اق ــــــ   ســــــا  ، تــــــو  ال ــــــه  ماتــــــا ال ان
ضـــــــمير   عقلـــــــه و اليـــــــوم تبكـــــــي عينـــــــا  عليهـــــــا بـــــــل قلبـــــــه و، الـــــــدموع مـــــــن عينـــــــه بقـــــــوة نهمـــــــر بســـــــببه لت

ــــــــ    اليــــــــوم عــــــــرف قيمتهــــــــا و ــــــــه لــــــــه أقيمــــــــة الحــــــــب ال ــــــــد تــــــــ   اللح ــــــــة ،  حبت كــــــــم كــــــــان يشــــــــعر عن
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ـــــــه أمـــــــام نفســـــــه ، قطـــــــع تـــــــ ا ـــــــالح ن  بحقارت ـــــــوءا ب و تـــــــي االحســـــــاس صـــــــوت احـــــــد  الممرضـــــــات ممل
ابنهـــــــا بـــــــين  رمهـــــــا بابنهـــــــا ، و طلقهـــــــا و، نـــــــي عليكـــــــي يـــــــا منـــــــة ، جوزتـــــــا طلـــــــع واطـــــــي يعا : يـــــــتعقـــــــب 
 الموت  تي بين الحياة و الموت و الحياة و

 تعرفي عنوان منة  نتِ أوقف من مكانه وتقدم بات ا  الممرضة متسأال : 

 الممرضة مستغربة : تو حضرتك تعرفها 

 تشام : ايوة ، انا جوزتا 

 : جوزتا جوزتا  تي تن ر له الممرضة باضطراب و

 تشام : ايوة 

 الممرضـــــــة : طـــــــب كـــــــوي  انـــــــك رجعـــــــت ، عشـــــــان زيـــــــن عنـــــــد  بكـــــــرة جالســـــــة العـــــــالج الكيمـــــــاو  و
 منة مكنتش عارفة مين حياخدوا يو يه 

 حتي تشام : ممكن ت بيلي العنوان لو سم

 الممرضة : طيب 

--------------------------------------------- 

 قبل ساعتين تقريبا 

ـــــــه وأشـــــــرف ل ن ـــــــر ـــــــه مـــــــ تو ، عشـــــــيقها   وجت ـــــــر   تســـــــمر فـــــــي مكان ، ظـــــــل يحـــــــاو  إســـــــتيعاب مـــــــا ي
 تيثم  -----------------------نيرة   :حتي تتف فيهم 

 : أشرف  ببالغ الصدمة التفت االثنين تاتفين

يستشـــــــعر أشـــــــرف معنـــــــي  ، يراشـــــــق كـــــــل مـــــــنهم االخـــــــر بن ـــــــرات حـــــــا ة ، الثالثـــــــة فـــــــي مكـــــــانهم تســـــــمر 
لــــــم يســــــتطع بينمــــــا شــــــرف زوجتـــــــه  و عتــــــد  عليهــــــا فتــــــاة حــــــاو  بكــــــل مــــــا اوتــــــي مــــــن قـــــــوة ان يكــــــل 

: و ســــــــأ  ال يــــــــ ا  علــــــــي ذتولــــــــه  قطــــــــع أشــــــــرف الصــــــــمت و،  ســــــــهل علــــــــي غيــــــــر  مــــــــن شــــــــربة مــــــــاءأ
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 فهم ايه اللي أنا شوفته  لوقتي ممكن ا

ـــــــه  عقـــــــدت ـــــــاالة برؤيت ـــــــر مب ـــــــرو  ذراعيهـــــــا أمـــــــام صـــــــدرتا غي ـــــــم جلســـــــت و ر ت بب ـــــــثث ـــــــت :    تي م ، أن
 متعرفش تيثم و ال ايه 

بيعمــــــل ايــــــه ســــــي تيــــــثم تنــــــا ، ايــــــه اللــــــي  : ال يــــــا شــــــي ة وثــــــم تتــــــف فيهــــــا بغــــــيظ جــــــ بها مــــــن ذراعهــــــا 
 المفروض اني مسافر  جابه بيتي و

: جــــــــا  اشــــــــتر  جبنــــــــة ، حــــــــاكون جــــــــا   القــــــــارر  عليــــــــه نفــــــــ  ر    طعــــــــه تيــــــــثم بله ــــــــة بــــــــار ة واق
 اعمل ايه 

شــــــعر أشــــــرف بغــــــيظ بــــــالغ ملــــــئ قلبــــــه كــــــان يتوقــــــع علــــــي االقــــــل ان تشــــــعر زوجتــــــه بــــــال وف منــــــه لكــــــن 
ــــــم ي ــــــد  ــــــك ل ــــــي ذل ــــــف فيهــــــا  حت ــــــي فهت ــــــيظ : يعن ــــــة مــــــع صــــــاحبي و ت ــــــونيني وببغ ــــــي عالق كمــــــان   عل

 السفالة اللي أنِت فيها     نت ايه البرو  و، أمش تمك 

بعـــــــــدين  واحـــــــــد تكلـــــــــم عـــــــــن الســـــــــفالة ، و  نـــــــــت اخـــــــــرأال تـــــــــ ا  محتف ـــــــــة ببرو تـــــــــا :  تـــــــــي و  تر 
ال  طـــــــــاترة ، و بـــــــــالش المصـــــــــطلحات البلـــــــــد     ،    صـــــــــداقة بريئـــــــــة وايـــــــــه بـــــــــ  ، مـــــــــا اخونـــــــــك 

 ب   تو مفيش غير االفكار الق رة اللي في  ماغك و

ـــــــثـــــــم ا ـــــــه بتحـــــــد  تقترب ـــــــاظرة فـــــــي عين مـــــــش  بعـــــــدين مـــــــش لمـــــــا ابقـــــــي مصـــــــاحبة صـــــــاحبك : و منـــــــه ن
 ال ايه يا شير   احسن من حد غريب و

ـــــــد بقـــــــوة فأر تـــــــا أرضـــــــا ، صـــــــفعها علـــــــي وجههـــــــا فغي ـــــــه  ضـــــــيقه و لـــــــم يتمالـــــــك نفســـــــه مـــــــن شـــــــدة عن
ــــــــركن ســــــــيارته  ــــــــاب أصــــــــعد بات ــــــــا  شــــــــقة أشــــــــرف ، الحــــــــظ ثــــــــم تــــــــ   اللح ــــــــة كــــــــان عصــــــــام ي ن الب

 فوقف بمكانه يسمع تنا  ش ار  أن بد قد  مفتوحا و

ــــــــا  و  ــــــــد  علــــــــي ال ن ــــــــمضــــــــع أشــــــــرف ي ــــــــرة ،  ث ــــــــرة أمامــــــــه  تقفــــــــو صــــــــوب بات ــــــــه ني ــــــــم زا ت مــــــــن ني ث
فــــــــاكر نفســـــــــك حتقـــــــــدر تضــــــــرب ، انـــــــــت اكتـــــــــر  : راجـــــــــل او  وو قالــــــــت بحـــــــــدة تحـــــــــد  ن ــــــــرات ال
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 ال تقدر تعمل حاجة  واحد جبان يا أشرف و

 : امشي اطلع بر  اتفضل يال  تاتفا فيه  هيثم ثم ج به من مالبسهلأشرف  تلتفا

: تــــــــو    كــــــــد  اخــــــــر  ، طــــــــب    المقاعــــــــد و ر  ببــــــــرو  و عــــــــا  لــــــــي ل  علــــــــي أحــــــــدتيــــــــثم  ه فعــــــــ
ــــــا أشــــــرف  ــــــه ي ــــــا لي ــــــا تن ــــــك ان ــــــرة  اوضــــــه نومــــــك و، اقول ــــــت  اخــــــل مــــــع ني ــــــا كن ــــــه  ان ــــــي ســــــرير  ، اي عل

وقــــــــف  ال ا  حاجــــــــة بتســــــــتف   ، طــــــــب اقولــــــــك حاجــــــــة تانيــــــــة يمكــــــــن تســــــــتف   مفــــــــيش  م خــــــــالص و
نســــــــيتها ،  احــــــــب   نأوعــــــــي تكــــــــو فــــــــاكر منــــــــة ، منــــــــة الــــــــدريني قبالتــــــــه و ن ــــــــر لهــــــــا بحــــــــدة قــــــــارال :  

معايـــــــا فيـــــــديوتات لنيـــــــرة و تـــــــي معايـــــــا و نـــــــي إحـــــــب اقولـــــــك أ ن منـــــــة تبقـــــــي بنـــــــت عمـــــــي ، وإاقولـــــــك 
 في بيتي و أوضة نومي ، فاكر الفيديوتات اللي كنت بتهد  بها منة 

ــــــــت و أخوتــــــــا و ال عــــــــاي ني  ــــــــي منــــــــة أن ــــــــو  ف ــــــــي عملت ــــــــاكر الل ــــــــه مــــــــن مالبســــــــه صــــــــارخا : ف ثــــــــم ج ب
 اللي معايا للهانم مراتك تو اللي ير  ، ته   CDأفكر  ، و ال أخلي ا  

ظــــــــل واقفــــــــا ، ن يحــــــــدث ضــــــــ ة أ فــــــــع عنــــــــدتا عصــــــــام البــــــــاب ليــــــــدخل عنــــــــد تــــــــ   اللح ــــــــة  ون 
ن ألــــــــي اقــــــــرب مقعــــــــد غيــــــــر مصــــــــدقة إتــــــــي تهــــــــو   الكلمــــــــات مــــــــن نيــــــــرة و تبصــــــــمت ، بينمــــــــا تربــــــــ
معـــــــت قـــــــد ت  ن رتـــــــا بات ـــــــه تيـــــــثم و ترفعـــــــأخيهـــــــا و زوجهـــــــا ، مـــــــن  إنتقامـــــــاتيـــــــثم كـــــــان يســـــــتغلها 

 أشرف  نت عرفتني عشان تنتقم من تشام وأ: يعني و عقبت الدموع من عيناتا 

تـــــــي تصـــــــرخ فيـــــــه :   بكلتـــــــا يـــــــديها علـــــــي صـــــــدر  وفيـــــــه ضـــــــرب و ظلـــــــت تتـــــــي تبكـــــــي  منـــــــه و تقتربـــــــا
 زبالة كلكم زبالة كلكم زبالة  كداب كداب وجبان و

يـــــــه اللـــــــي جبـــــــر  أنـــــــِت ا : و ن ـــــــر عصـــــــام لهـــــــا بأســـــــي و قـــــــد شـــــــعر ببـــــــالغ الشـــــــفقة عليهـــــــا ثـــــــم عقـــــــب
 ، ليه رضيتي تقفي فيها علي ال بالة يا نيرة ليه محف تيش علي نفسك 

بمـــــــا تيـــــــثم  ت لعينـــــــا  معاتبـــــــة ثـــــــم ظلـــــــت تن ـــــــر صـــــــامتة ، لـــــــم يتـــــــأثر ن ـــــــر التفتـــــــت بـــــــ تو  لوجـــــــو   و 
ــــــي وجــــــو   ســــــاخرا  ــــــب عل ــــــل التفــــــت لعصــــــام و عق ــــــه ب قصــــــد  مســــــتر  ------------- : عصــــــام فعلت
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 انا لو اعرف كد  كنت قولت ألميمة تي ي ، عصام ،    الحبايب كلهم تنا اتم 

لــــــــم ي ــــــــالف عصــــــــام توقعــــــــات أشــــــــرف بم يئــــــــه لكــــــــن صــــــــدمه مــــــــا قالــــــــه تيــــــــثم عــــــــن أميمــــــــة فهتــــــــف 
 نت تعرف أميمة كمان أ : و سارال 

 قــــــــيتبقــــــــد ملــــــــئ عينــــــــه بن ــــــــرة التحــــــــد  : طبعــــــــا ، ايــــــــه مــــــــا انــــــــا نســــــــيت اقولــــــــك أميمــــــــة  تيــــــــثم ور  
علـــــــي فكــــــرة تــــــي ســـــــاعدتك عشــــــان تعــــــرف تاخـــــــد منــــــك مفتــــــاح شـــــــقة المعــــــا   لمـــــــا  صــــــاحبة منــــــة و

  طلبت منها تحط الميمور  لنيفين و حازم عشان يشوفوا نيرة تي وعصام متصورين
ثـــــــــم ن ـــــــــر لنيـــــــــرة و قـــــــــد زا ت ســـــــــ ريته : ال ـــــــــاتر أنـــــــــك مـــــــــش واخـــــــــدة إال ع ال بالـــــــــة و متعـــــــــو ة ع 

 التصوير من زمان او  
ـــــــم ألشـــــــرف :  ـــــــ راتكم ، عمـــــــر  مـــــــا شـــــــوفت راجـــــــل بيفضـــــــح ث ـــــــاس فـــــــي ق ـــــــا شـــــــوفت ن ـــــــا عمـــــــر  م أن

ـــــــي أســـــــاس  ـــــــه و بيســـــــاوم علـــــــي شـــــــرفها ، ال و عامـــــــل نفســـــــك مصـــــــدوم و أنـــــــا جـــــــا  بيتـــــــك    عل مرات
 أنك مش واخد علي كد  

وصـــــــــل حـــــــــازم و قبـــــــــل أن يـــــــــدخل اســـــــــتوقفه ت معهـــــــــم و قبـــــــــل أن ينطـــــــــق كانـــــــــت الكلمـــــــــات تتـــــــــدافع 
 نـــــــت طلعـــــــت الفيـــــــديو اللـــــــي بينـــــــي وأ: مـــــــا فعـــــــل فهتفـــــــت مـــــــن لســـــــان نيـــــــرة ألشـــــــرف و قـــــــد صـــــــدمها 

 وراته لحازم  بين عصام و
ـــــــــديو لنيفـــــــــين وأمســـــــــكت تـــــــــي بمالبســـــــــه و صـــــــــرخت فيـــــــــه :  ـــــــــا واطـــــــــي  ، وريـــــــــت الفي ، حـــــــــازم  ا  ي

 نت عاي  تفضحني أ

نـــــــت أنيفـــــــين ، مـــــــا  نـــــــه بعتـــــــه لحـــــــازم وإبغـــــــيظ : يعنـــــــي أنـــــــِت مكنتـــــــيش تعرفـــــــي تاتفـــــــا قاطعهـــــــا عصـــــــام 
 تد تني انك حتوريه لنيفين  البيت و ليمن االو  اللي جيتي

لــــــك جوازتــــــك مــــــن نيفــــــين مــــــش ظكنــــــت عــــــاي ة ابو ،  نيــــــرة بعصــــــبية : انــــــا قلــــــت كــــــد  مــــــن غي ــــــي منــــــك 
ـــــــي حيشـــــــوفه يفتكـــــــر  ـــــــديو المفـــــــروض ان الل ـــــــش ممكـــــــن افضـــــــح نفســـــــي ، اوزع في ـــــــا م ـــــــر ، لكـــــــن ان اكت
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 ان حصل بينا حاجة 

ن ـــــــر لهـــــــا بغـــــــيظ : يعنـــــــي يتـــــــو  ا وجـــــــ بها مـــــــن ذراعهـــــــ و تـــــــافتوجـــــــه نحو  هـــــــا عصـــــــاماســـــــتوقفت كلمات 
 ايه اللي يشوفه حيفتكر تو مش حصل فعال 

 نيرة بعصبية : ال محصلش 

 أشرف بعصبية : اخرسي يا نيرة 

 عصام بعصبية : يعني ايه محصلش ، يعني انا م نتش حازم 

 صرخ فيها : انطقي ، انا م نتش حازم  مكسها من كتفها وأ

 بعصـــــــــبية : ال م نتـــــــــوش ، انـــــــــا محصـــــــــلش بينـــــــــي و ت ر ثـــــــــم  نيـــــــــرة أشـــــــــرف بن ـــــــــرة احتقـــــــــار  تمقـــــــــر 
 غير   ال نت وأال  بينك حاجة محصلش محصلش محصلش ، و

 اخرسي باقولك اخرسي اخرسي   :ببالغ غي ه ير    ظل ج بها أشرف نحو  و

 تـــــــي ترمقـــــــه باحتقـــــــار الن ـــــــر اليـــــــه و تعـــــــاو ثـــــــم  مقعـــــــد ه بعيـــــــدا عنهـــــــا فســـــــقط علـــــــي اقـــــــرب تهـــــــ فع
 لـــــــــــوقتي عصـــــــــــام الزم  ن اوان الكـــــــــــالم و بعصـــــــــــبية : ال مـــــــــــش حـــــــــــاخرس مــــــــــش حـــــــــــاخرس ،  تاتفــــــــــة

ـــــــــرف الحقيقـــــــــة و مـــــــــين اللـــــــــي كـــــــــان بيلعـــــــــب ع الزم  يعـــــــــرف ، الكـــــــــل  كلهـــــــــم  تشـــــــــام و حـــــــــازم و يع
ـــــــــك الكـــــــــل و بـــــــــي طط طـــــــــو  الوقـــــــــت عشـــــــــان احساســـــــــه بنقصـــــــــه و ع ـــــــــ   ، الكـــــــــل الزم يعـــــــــرف إ ن

 مش راجل يا أشرف مش راجل مش راجل 

يصـــــــرخ فيهـــــــا : انـــــــا حاموتـــــــك يـــــــا نيـــــــرة حاموتـــــــك واخلـــــــص ظـــــــل  مســـــــك برقبتهـــــــا وأ نـــــــدفع نحوتـــــــا وا
 اخلص الدنيا من اقرفك يا خيانة يا زبالة  منك و

: تـــــــي    الحقيقـــــــة يـــــــا  ن ـــــــر لـــــــه صـــــــارخةتـــــــي ت تشـــــــب  نيـــــــرة بعصـــــــام مـــــــن اجـــــــل ان يـــــــدافع عنهـــــــا و
شــــــــقة أشــــــــرف اصــــــــال عنــــــــد  ع ــــــــ  بيعوضــــــــه بضــــــــرب البنــــــــات اللــــــــي كــــــــان بي ــــــــدتم معــــــــا  ، عصــــــــام 

ــــــــنهم حاجــــــــة يصــــــــورتم  ي ــــــــدرتم و عــــــــا   ، كلهــــــــم كــــــــان الزم الم ــــــــه و بي ــــــــه حصــــــــل بين ــــــــوتمهم أن و ي
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ــــــــــا م نــــــــــتش حــــــــــازم معــــــــــا  وأ عشــــــــــان ياخــــــــــد مــــــــــنهم فلــــــــــوس أو يحســــــــــ  نفســــــــــه أنــــــــــه طبيعــــــــــي ،  ن
 ال تو ال غير  صدقني يا عصام صدقني  بينه حاجة و محصلش بيني و

 ة تقــــــولي كــــــد  عشـــــــان أنــــــِت عــــــاي ، قــــــد شــــــعر بالمهانــــــة : انــــــا راجـــــــل غصــــــب عنــــــك أشــــــرف وتتــــــف 
 تبرر  لنفسك ال يانة مع تيثم 

 يـــــــروح معتـــــــ   طلبـــــــت مـــــــن نـــــــك أال    الحقيقـــــــة تنكـــــــر  : تـــــــي ال تـــــــ ا  علـــــــي عصـــــــبيتها نيـــــــرة و
، معتـــــــــ   أخـــــــــد فلـــــــــوس مـــــــــن أشـــــــــرف عشـــــــــان  ةم ـــــــــدر حبـــــــــوب  معـــــــــا  ويســـــــــكي و لعصــــــــام البيـــــــــت و

 كون مت در تعشان لما اوصل البيت  يساعد  يعمل فيك كد  ،

 عصام ب تو  : أنتم اللي بعتوا معت  

قالـــــــــه يروحلـــــــــك البيـــــــــت و يـــــــــديلك حبـــــــــوب تغيبـــــــــك عـــــــــن  نيـــــــــرة : ايـــــــــوة ، أشـــــــــرف اتصـــــــــل بمعتـــــــــ  و
ـــــــوعي و ـــــــك شـــــــقتك و كمـــــــان ســـــــكر  و  ال ـــــــا طلعت ـــــــت  بعـــــــدتا ان ـــــــي  خل ـــــــت فاكرتـــــــا ان اخـــــــر حاجـــــــة ان

أشـــــــرف طلـــــــع ســـــــحبك علـــــــي اوضـــــــة النـــــــوم وحطـــــــك فـــــــي الســـــــرير أنـــــــت غيبـــــــت عـــــــن الـــــــوعي ، بعـــــــدتا 
ـــــــــك و تـــــــــدومك و بعـــــــــد شـــــــــا  ـــــــــا و قـــــــــالي انـــــــــام جانب ـــــــــت  الصـــــــــبح لمـــــــــا صـــــــــحيت افتكـــــــــرت ان ان ان

ميقــــــــولش لحــــــــازم انــــــــي   قــــــــالي الطريقــــــــة    اللــــــــي حت لــــــــي عصــــــــام يســــــــكت و حصــــــــل بينــــــــا حاجــــــــة و
كنـــــــت باخونـــــــه بـــــــ  انـــــــا اصـــــــال مكنـــــــتش بـــــــاخون حـــــــازم ، الن نفـــــــ  اللـــــــي عملـــــــه أشـــــــرف معـــــــا  تـــــــو 

انـــــــــه عـــــــــاي  فلـــــــــوس  ن تشـــــــــام عنـــــــــد  وإقـــــــــالي ، اللـــــــــي عملـــــــــه معايـــــــــا او  مـــــــــرة اروحلـــــــــه فيهـــــــــا بيتـــــــــه 
بعــــــــدتا حطلــــــــي م ــــــــدر فــــــــي  حــــــــت ا يلــــــــه الفلــــــــوس ســــــــاعتها قــــــــالي تشـــــــام لســــــــه نــــــــاز  وو ضـــــــرور  ر 
ــــــــي اوضــــــــة نومــــــــه وصــــــــورني معــــــــا  و العصــــــــير و ــــــــي االو   ســــــــحبني عل ــــــــوس ف ــــــــي فل ــــــــي عل فضــــــــل يبت ن

ـــــــديو و ـــــــوريش حـــــــازم الفي ـــــــت وكـــــــل مـــــــرة كـــــــان  عشـــــــان مي ـــــــه البي ـــــــي اروحل ـــــــ از ان فـــــــي االخـــــــر كـــــــان االبت
ـــــــــي حاجـــــــــة حصـــــــــلت ويتعمـــــــــد ي ـــــــــي حاجـــــــــة فـــــــــي مشـــــــــروب عشـــــــــان افتكـــــــــر ان ف ـــــــــا  حطل لمـــــــــا اجوزن

 عرفت انه عاج  
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نـــــــت اللـــــــي عملـــــــت فيـــــــا كـــــــل    أ: و أكملـــــــت قـــــــد شـــــــعرت باالنهيـــــــار  الـــــــي اقـــــــرب كرســـــــي و تجلســـــــ
 يا عصام 

ــــــرة بشــــــئ مــــــن الشــــــفقة  ــــــثم ين ــــــر لني كتفي بمــــــا ســــــمع فــــــا حــــــازم امــــــا أشــــــرف يكــــــتم غي ــــــه ،  وكــــــان تي
ـــــــرة  ، بينمـــــــا عصـــــــام و ـــــــبعض  أمـــــــام اواقفـــــــني ـــــــرة و اءبكـــــــو قـــــــد زا  بعضـــــــهم ال تـــــــي تســـــــأ  عصـــــــام :  ني

ــــــا بعــــــد مــــــا صــــــدقتك و ــــــه غــــــدرت بي ــــــا عصــــــام لي ــــــي ي ــــــه طلقتن ــــــه  لي ــــــا لي ــــــت عــــــارف أن عمــــــر  اجوزن ، أن
 ما حبيت غير  

ــــــه لحالهــــــ  ــــــي خــــــ ا و ر  : رق قلب ــــــِت الل ــــــي ســــــلم عشــــــان و أن ــــــي عمالن ــــــي كنت ــــــِت الل ــــــرة ، أن ــــــا ني نتني ي
 مكـــــــنش ينفـــــــع افضـــــــل بتفـــــــرج و حـــــــازم و نـــــــت وأصـــــــلتني صـــــــور ت صـــــــك نـــــــا وقتهـــــــا و ، أ حـــــــازم يغيـــــــر 

ــــــك مراتــــــي و ــــــع صــــــاحبي ، حــــــازم ســــــاعتها مكــــــنش يعــــــرف ان ــــــا شــــــايف خيانتــــــك ليــــــا م اننــــــا ات وزنــــــا  ان
، ات ـــــــوزت راجـــــــل تـــــــاني  مـــــــي ســـــــابت بابـــــــا وأنـــــــا كنـــــــت متعقـــــــد مـــــــن كـــــــل الســـــــتات عشـــــــان أعرفـــــــي ، 

ن أنــــــِت مــــــش حتعملــــــي فيــــــا كــــــد  لكــــــن إفضــــــلت عــــــايش مــــــع جــــــد  لحــــــد مــــــا مــــــات ، كنــــــت فــــــاكر 
 روحتي لصاحبي عشان اغني مني  عملت سيبتني و تيلقيتك بتعملي ز  ما 

 انا معرفش حاجة عن الصور     نيرة باكية : كل    محصلش يا عصام و

قـــــــــد شـــــــــهر مسدســـــــــه بات ـــــــــاتهم ليصـــــــــرخ بملـــــــــئ عصـــــــــبيته : انـــــــــا اللـــــــــي فبـــــــــركتهم  قـــــــــف أشـــــــــرف وو 
وقـــــــع بيـــــــنكم ، ز  مـــــــا كنـــــــت عـــــــاي  أكنـــــــت عـــــــاي    رفـــــــي ون عصـــــــام مت ـــــــوز  عإعشـــــــان كنـــــــت عـــــــارف 

ـــــــك وأ ـــــــع بين ـــــــين حـــــــازم  وق ـــــــي ب ـــــــا الل ـــــــاو  إوتمـــــــت تشـــــــام ، أن ـــــــا كـــــــان ن ـــــــد م ـــــــي بع ـــــــل من ـــــــة حام ن من
يعتــــــرف بــــــاللي فــــــي بطنهــــــا ، انــــــا ايــــــوة انــــــا ، انــــــا اللــــــي كنــــــت بــــــاغلي كــــــل يــــــوم وانــــــا شــــــايف   ي وزتــــــا  و

 كـــــــوي  مولـــــــو  عـــــــاج  وانـــــــا عـــــــارف نفســـــــي   يت ـــــــوز و بيحـــــــب و، كـــــــل واحـــــــد فـــــــيكم عـــــــايش حياتـــــــه 
 لـــــــوقتي يـــــــا عصــــــام انـــــــا مـــــــش حاســــــيبك تتهنـــــــي عرفـــــــت  أنــــــتم مـــــــش احســـــــن منــــــي و ،  ملــــــيش عـــــــالج

مالــــــــه معــــــــدش فــــــــارق معايــــــــا  نــــــــا اللــــــــي فبركــــــــت الفيــــــــديو ، وأن إ هــــــــا ، عرفــــــــتعرفتخــــــــالج الحقيقــــــــة 
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 الزم تبقي حياتكم ز  حياتي 
ـــــــت تتـــــــدافع الـــــــدموع مـــــــن عينـــــــه و يـــــــدا  تـــــــرتعش و تـــــــو يمســـــــك بمسدســـــــه و يك مـــــــل : ليـــــــه أنـــــــا كان

اتحــــــرم إنــــــي أكــــــون ســــــو  ، ليـــــــه ملقــــــيش االنســــــانة اللــــــي تحبنــــــي ، ليـــــــه أعــــــيش بــــــاتفرج علــــــيكم مـــــــن 
بعيـــــــــد ، عصـــــــــام و حـــــــــازم و تشـــــــــام وال  النـــــــــاس الكويســـــــــين و أنـــــــــا ، طـــــــــو  عمـــــــــركم شـــــــــايفيني أقـــــــــل 
واحـــــــد فـــــــيكم ، كنـــــــت عـــــــارف إن اللـــــــي زيـــــــي عمـــــــر  مـــــــا حيقـــــــدر يت ـــــــوز عشـــــــان كـــــــد  ، قـــــــررت أخـــــــد 

قـــــــررت أنهـــــــا تكـــــــون ملكـــــــي أنـــــــا و مـــــــش حاســـــــيب حـــــــد منـــــــك يتهنـــــــي لح ـــــــة  نيـــــــرة مـــــــنكم كلكـــــــم ،
 واحدة سامع يا عصام ، سامع 

ــــــــع حــــــــازم  ــــــــد تمــــــــا بالشــــــــ ار  ،  ف ــــــــه و ق ــــــــوا يت اذبون ــــــــه المســــــــدس و ظل ــــــــدفع حــــــــازم ليمســــــــك من ان
ـــــــه فـــــــي لح ـــــــة  ـــــــدفع خلفـــــــه و أمســـــــكه مســـــــرعا و ضـــــــغط زنات ـــــــد  فان أشـــــــرف فســـــــقط المســـــــدس مـــــــن ي

صــــــرخ عصــــــام  نيــــــرة فلتتالقــــــي تــــــي الطلقــــــة نيابــــــة عنــــــه  ه فعتــــــ مــــــن شــــــدة خــــــوف نيــــــرة علــــــي عصــــــام  ،
 سقطت بين يديه غارقة في  مارها : نيرة نيرة 

بينمـــــــا يتوجـــــــه تيـــــــثم ألشـــــــرف مـــــــن يـــــــد  و قـــــــد صـــــــدم ســـــــقط  المســـــــدس ن ـــــــر أشـــــــرف لمـــــــا فعلـــــــه ف
ـــــــي تشـــــــام كـــــــان عـــــــاي  متســـــــأال و ـــــــد امســـــــكه مـــــــن مالبســـــــه : يعن ـــــــة و  ق ـــــــي بطـــــــن من ـــــــاللي ف ـــــــرف ب  يعت

 ايه اللي كبسته من موتها يا جبان طب  وزتا ب د ، تي

تســـــــمرا االربعـــــــة بمكانهـــــــا بينمـــــــا نيـــــــرة تحـــــــاو  التقـــــــاط انفاســـــــها ، جاورتـــــــا حـــــــازم باكيـــــــا بينمـــــــا جســـــــي 
انـــــــا ليـــــــه  : للدرجـــــــة    حبتـــــــي عصـــــــام يـــــــا نيـــــــرة ، طـــــــب و أشـــــــرف علـــــــي ركبتيـــــــه و زا  أنينـــــــه قـــــــارال 

ــــــت كــــــل    عشــــــ ــــــر  ، انــــــا عمل ــــــا حبيــــــت غي ــــــا عمــــــر  م ــــــي ليكــــــي ، ان ــــــت عــــــاي   محســــــتيش حب ان كن
 ليا 

تيــــــثم متــــــأثرا : ســــــامحيني يــــــا نيــــــرة انــــــا كنــــــت فــــــاكر ان اخــــــوكي غــــــدر ببنــــــت عمــــــي عشــــــان كــــــد  كنــــــت 
 عاي  ار له القلم ، انا اسف يا نيرة اسف 
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ــــــت بصــــــعوبة : ــــــرة حــــــازم و أمســــــكت بيــــــد  و قال ــــــوجي   ن ــــــرت ني ــــــوم تقــــــو  لل ــــــي ي حــــــازم ، اوعــــــي ف
نتــــــك يــــــا حــــــازم و رتنــــــي ، انــــــا عمــــــر  مــــــا خحاجــــــة وحشــــــة عليــــــا اوعــــــي تقولهــــــا عنــــــي حاجــــــة ت ليهــــــا تك

 نتك و صدقني عمر  ما خ صدقني لوجي بنتنا و

 تشوفيها عروسة  حازم باكيا : مت افيش يا نيرة ان شاء اهلل حتعيشي و

 عصام باكيا : نيرة اوعي تموتي ارجوكي يا نيرة ارجوكي 

 تو يتوجه الي تاتفه : انا باطلب االسعاف حي وا  لوقتي  تيثم وثم عقب 

هـــــــا كانـــــــت منـــــــه إلـــــــي لتفـــــــت الثالثـــــــة علـــــــي صـــــــوت طلقـــــــة رصـــــــاج خرجـــــــت مـــــــن مســـــــدس أشـــــــرف لكنا
ــــــــه ال يــــــــرا  احــــــــد و منتصــــــــف رأســــــــه ــــــــ ، شــــــــعر أشــــــــرف ان لتقط مسدســــــــه  اقــــــــد انهمكــــــــوا فــــــــي نيــــــــرة ف

ضــــــــغط علــــــــي زنــــــــا  المســــــــدس لت ــــــــرج طلقــــــــة منــــــــه تــــــــر   ارضــــــــا ليلقــــــــي اســــــــوأ خاتمــــــــة علــــــــي االرض 
 قتل نيرة ثم قتل نفسه 

ـــــــت ســـــــيارة اال ـــــــرة ســـــــعاف ولح ـــــــات وات  و أشـــــــرف  ســـــــيارة الشـــــــرطة علـــــــي اثـــــــر مـــــــا حـــــــدث لتحمـــــــل ني
ــــــــي ســــــــيار  ــــــــط  االســــــــعاف  و اتال ــــــــين فق ــــــــي المشــــــــفي امل ــــــــثم و حــــــــازم وعصــــــــام ال ــــــــي أيت ــــــــه تي ن تبق

 نيرة علي قيد الحياة 

-------------------------------------- 

تـــــــي تشـــــــعر بـــــــالتق ز ،  خطـــــــوات و تن لـــــــت أمـــــــام شـــــــقة محاســـــــن ببـــــــوالق تقـــــــدم اوقفـــــــت الســـــــيارة و
ـــــــــي شـــــــــقة محاســـــــــن  ـــــــــة تت هـــــــــفااقـــــــــدمت ال ـــــــــاب باكي ـــــــــد فســـــــــألت  محاســـــــــن لتفـــــــــتح الب  ، رأتهـــــــــا فري

 بان عاج : في ايه يا محاسن 

ثـــــــم قالـــــــت ببـــــــالغ لفريـــــــدة  تت هـــــــأمامهـــــــا و قـــــــد وصـــــــلت قبـــــــل وصـــــــولها بـــــــدقارق ، اشـــــــريفة  وجـــــــدت 
 بتموت : انا حاخد بنتي علي اقرب مستشفي  لوقتي ، انا مش حاسيب ندى القلق 

 في ايه يا جماعة طب :  فعا ت سؤالها  فريدة بقلق بينما كانت لوجي تبكي تن ر 
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ــــــدى مــــــن الحمــــــام وأقبــــــل  و ــــــا وصــــــقــــــد كانــــــت تت ن يــــــر  احــــــد خرجــــــت ن تــــــي تشــــــعر بــــــدوار  بب عرق
 : انا عندى ن يف اظاترالحمل ن   و قالت في خفوت لهم  تشديد ن ر 

 : ندى  أختها و والدتهامغشيا عليها لتصرخ  تثم سقط

ـــــــــي االرض فصـــــــــرخ تن ـــــــــر  ـــــــــي زوجـــــــــة ابنهـــــــــا المالقـــــــــي عل ـــــــــدة ال ـــــــــدة  تفري كـــــــــل  بفـــــــــيهم ناســـــــــية فري
 ، ننقلها ألقرب مستشفي بسرعة كبريارها : أنتم مستنين ايه تاتوتا علي العربية 

نيفـــــــين علـــــــي المقعـــــــد ال لفـــــــي  شـــــــريفة و تكبـــــــ، ر ســـــــيارة فريـــــــدة لجميعـــــــا  بأســـــــرع مـــــــا لـــــــديهم ات هـــــــوا
 لوجي  لم تعبئ فريدة ان محاسن قد جاوراتها تي و عليهم و  تبينما ندى تمد

زوجتــــــــه بغــــــــض الن ــــــــر  انطلقــــــــت بقلــــــــب ام ت شــــــــي علــــــــي حفيــــــــد ولــــــــدتا و ا ارت محــــــــر  الســــــــيارة و
 و  ابنة غير  أابنة السنهور   كونهاعن  

------------------------------------- 

ة العمليـــــــــات نيـــــــــرة الـــــــــي غرفـــــــــ ت خلـــــــــ، تيـــــــــثم الـــــــــي المشـــــــــفي  عصـــــــــام و لح ـــــــــات وصـــــــــل حـــــــــازم و
ــــــة ، وجــــــد  ــــــد  عــــــن من ــــــرا يفي ــــــات منت ــــــرا ان يســــــمع خب ــــــام غرفــــــة العملي ــــــ ا  واقفــــــا أم بينمــــــا تشــــــام ال ي

ـــــــيهم و ـــــــه لين ـــــــر ال ـــــــة أمام ـــــــثم الثالث ـــــــا  عصـــــــام وحـــــــازم وتي ـــــــد بـــــــد  باكي : أنـــــــتم ثـــــــم ســـــــأ  مســـــــتغربا ق
 عرفتوا منين 

 حازم مستغربا : انت اللي عرفت منين 

ـــــ ا  علـــــي اســـــتغرابه ـــــ : تشـــــام وتـــــو الي ـــــا لســـــه شـــــايفها مـــــن شـــــوية وعرف ـــــه ، ان ـــــتش اعـــــرف  ت اي مكن
 انها لسه عايشة 

 ان شاء اهلل نطمن عليها  عصام : تي لسه  اخلة  لوقتي و

 ال ي ا  علي استغرابه : ال    بقالها تقريبا ساعتين جو   تشام و

 تيثم باستغراب : ساعتين ازا  احنا لسه جايبنها  لوقتي 
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 ، انا باكلم عن منة ، منة الدريني طلعت لسه عايشة تتكلموا عن مين بأنتم : تشام 

 نت بتقو  ايه يا تشام منة عايشة أ: ثم تتف فيه صعق تيثم مما سمع 

 حازم بدتشة : منة الدريني عايشة 

 عصام بدتشة : ايه 

 تشام مستوقفا : أنتم كنتم بتقولوا علي مين 

 ر  عصــــــــام : أشــــــــرف انتحــــــــر وثــــــــم يــــــــ، تــــــــم ال يعلمــــــــون مــــــــا الــــــــر   لين ــــــــروا الثالثــــــــة الــــــــي بعضــــــــهم و
 حاو  يقتل نيرة 

 -------------: نيـــــــــــرة فهتـــــــــــف محـــــــــــاوال التماســـــــــــك قـــــــــــد صـــــــــــعق ممـــــــــــا ســـــــــــمع  تشـــــــــــام و
 نيرة اختي 

 خرج الطبيب ليبلغ الواقفين : البقية في حياتكم يا جماعة 

 قد تعالت ضربات قلبه : مين  تو يسأ  و قف تشام ممسكا بيد الطبيب وو 

 اية  لوقتي الطبيب : اللي لسة ج

نيـــــرة ماتـــــت يـــــا  : نيـــــرة ماتـــــت ، ثـــــم ن ـــــر إلـــــيهم و ظـــــل يهتـــــف  باكيـــــا مقعـــــدتـــــو  تشـــــام الـــــي اقـــــرب 
 نيرة ماتت ، ماتت من غير ما اشوفها من غير  أكون معاتا عصام ، نيرة ماتت يا حازم ، 

 ا  يا نيرة  --------------: ا  و يكمل يبكي  يبكي وو ظل شهق اكثر 

تــــــــرو  خــــــــارج المستشــــــــفي بات ــــــــه عمــــــــه  تيــــــــثمبينمــــــــا حــــــــازم  ن عصــــــــام ولتــــــــ رف الــــــــدموع مــــــــن عــــــــي
 ليبلغه ما علم 

نـــــــدى الـــــــي غرفـــــــة العمليـــــــات تـــــــي االخـــــــر  و كانـــــــت اســـــــرة حـــــــازم تت ـــــــه لتـــــــدخل المستشـــــــفي   عنـــــــدتا
 : ايه اللي جابكم تنا يا  ا ا  ليسأ ليستوقف حازم ما رأ  في ر  بات ه محاسن 

 محاسن باكية : ندى تعبت او  
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 ا : فين ندى يا  ا ا حازم مضطرب

ـــــــي   تاجـــــــدو  لح ـــــــة و و ـــــــي ترول ـــــــات ،بهـــــــا مت ـــــــه الأمامـــــــه عل ـــــــي غرفـــــــة العملي ـــــــي جوار  ال تـــــــا مشـــــــي ال
ــــــن أنــــــه يفقــــــدتا ،  ــــــال وف م ــــــد شــــــعر ب ــــــات و ق ــــــة العملي ــــــي  اخــــــل غرف ــــــدى ال ــــــف حــــــازم فو اختفــــــت ن ق

هـــــــا محـــــــاوال أن يهـــــــدأ ، ن ـــــــر حولـــــــه لتســـــــتوقفه  مـــــــوع لـــــــوجي فحملهـــــــا بـــــــين يديـــــــه ليهـــــــدأتا ، أمـــــــام باب
 تي مامي حتموت يا بابي مسح  موعها بكفه فسألته عندتا : 

ــــــــوجي إن ــــــــر حــــــــازم  ــــــــي ل ــــــــت حينهــــــــا تســــــــأ  ل ــــــــه أ ر  عــــــــن مــــــــن كان ــــــــم يعــــــــرف بمــــــــا ي يبهــــــــا لكن و ل
 : ال مامي مش حتموت يا حبيبتي  فأجاب 

ــــــــي ك ــــــــد  عل ــــــــف وجــــــــد مــــــــن وضــــــــع ي ــــــــاب صــــــــامت ، فوق ــــــــه بعت ــــــــدة تن ــــــــر ل ــــــــت لي ــــــــد فري تفــــــــه فالتف
 : ماما  مستغربا و عقب 

ـــــــــدة و ـــــــــر  ملـــــــــوش طعـــــــــم ،  فري ـــــــــت مـــــــــن غي ـــــــــا حـــــــــازم ، البي قـــــــــد  معـــــــــت عيناتـــــــــا : وحشـــــــــتني او  ي
  حبيبيالحياة كلها يا 

 : نيرة ماتت انهار ة يا ماما و تو يقو  بكي فها لتحتضه يذراع تفتح

 نا كلنا كنا ميتين من زمان يا حازم قد بكت : اح ه الي صدرتا وتضم

 

 لح ات وخرج الطبيب لهشام الباكي ليطمئنه : استاذ تشام 

 ليرفع رأسه وتو يرت ف خوفا : ايوة 

 الطبيب : مدام منة حتن    لوقتي اوضة عا ية ، ان شاء اهلل الصبح تكون فاقت 

 تشام ببعض االمل : يعني لسه عايشة 

 الطبيب : ايوة 

 تو يتمتم : الحمد هلل  قد كانت او  س دة له في حياته و علي االرض و ليهو  ساجدا
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 اخته قد فارقتها  بينماوقد علم اليوم ان زوجته الت ا  علي قيد الحياة 

ــــــــي قيــــــــد  ــــــــ ا  عل ــــــــين لح ــــــــة الت ــــــــي صــــــــدقها ، انهــــــــا الحيــــــــاة بم تصــــــــرتا المفيــــــــد ب ــــــــاة عل انهــــــــا الحي
لكنهــــــــــا لح ــــــــــة  و متــــــــــي وأيــــــــــن ألح ــــــــــة ال تعــــــــــرف  ،الحيــــــــــاة ولح ــــــــــة ســــــــــيدركك فيهــــــــــا المــــــــــوت 

------، إنــــــــه  لح ــــــــة التفــــــــاف الســـــــاق بالســــــــاق ، انهـــــــا لح ــــــــة الفــــــــراق ،ســـــــندركها ال محالــــــــة 
 نه الموتإ --

 
******** 
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ـــــــد  ـــــــوم جدي ـــــــاة و ----------ي ـــــــد الحي ـــــــي قي ـــــــون عل ـــــــاة مـــــــن ال ي ال ـــــــدا فـــــــي حي  قـــــــد يكـــــــون جدي

ـــــــديهم  ـــــــوم فلـــــــم يعـــــــد ل ـــــــدتا امـــــــا الي ـــــــاالم  علـــــــي قي ـــــــين كـــــــانوا ب ـــــــا  اثن ـــــــدال هـــــــايوممـــــــن لكـــــــن تن   دي
 نصيب 

خــــــــرج معهــــــــا ) تشـــــــام وتيــــــــثم وعصـــــــام واخيــــــــرا حــــــــازم (  ســــــــيارة االســـــــعاف مــــــــن المشـــــــفي و تخرجـــــــ
 محاسن يراقبوا خروج السيارة  علي بعد خطوات كانت فريدة و

ـــــــوم  ـــــــ  ان الت اعيـــــــد ، تبكـــــــي بفـــــــرط  و ن القلـــــــقأتبكـــــــي ناســـــــية تمامـــــــا  تبكـــــــي ،فريـــــــدة الي البكـــــــاء ي
ال تعـــــــرف أتـــــــي تبكـــــــي الغافلـــــــة التـــــــي رحلـــــــت  ون توبـــــــة ، و تـــــــي حـــــــ ن علـــــــي مـــــــا تـــــــرا  أمـــــــام عيناتـــــــا 

ـــــــرة أ ـــــــاة ، أتبكـــــــي  ني ـــــــد الحي ـــــــي قي ـــــــ ا  عل ـــــــي الت ـــــــة الت ـــــــدة أم تبكـــــــي الغافل ، تـــــــي نفســـــــها م تبكـــــــي  فري
رؤيــــــــــة الموقــــــــــف و بعــــــــــدتا قــــــــــد  ن أوان نيفــــــــــين ل لح ــــــــــات تقــــــــــدمت شــــــــــريفة ولــــــــــم تعــــــــــد تــــــــــدر  ، 

  الرحيل 

اختفـــــــت بعيـــــــدا عـــــــن بـــــــاب المشـــــــفي لتهـــــــو  فريـــــــدة بـــــــين الـــــــواقفين فيصـــــــرخوا ات و غـــــــا رت الســـــــيار 
 : فريدة تانم 

ــــــي المشــــــفي فاقــــــدة الــــــوعي علــــــي إتــــــدخل فريــــــدة ف ــــــا رأت ، وإل يلتــــــف حولهــــــا مــــــن كــــــانوا معهــــــا  ثــــــر م
 جاءت لتطمئن علي ندى التي بل وأحالم  

 

**** 
 

ــــــــاق محمــــــــولين  علــــــــي ــــــــوا المســــــــ د و الاالعن ــــــــي اقــــــــدامهم  اخل ــــــــوا يعرفــــــــوا  عل ــــــــم يكون الو  مــــــــرة ، ل
تقــــــــدموا  و قــــــــدن تنــــــــا  صــــــــالة تصــــــــلي النهــــــــم لــــــــم يصــــــــلوتا يومــــــــا ، اليــــــــوم يصــــــــلي النــــــــاس علــــــــيهم أ
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  هم لكنهم تقدموتا  اخل نعوش الصفوف و

 تقدم أمام المس د تاتفا في الحاضرين : صالة ال نازة ان شاء اهلل 
اصـــــــطفوا و مــــــــا كــــــــا ت أقـــــــدامهم تحملهــــــــم و ال عــــــــا ت عينـــــــاتم تعــــــــرف الرؤيــــــــة مـــــــن شــــــــدة بكــــــــارهم 
ـــــــل مهمـــــــا طـــــــا   ـــــــا فـــــــي مكـــــــانهم ، ب و قـــــــد استشـــــــعروا أن أ  مـــــــنهم كـــــــان مـــــــن الممكـــــــن أن يكـــــــون تن
ـــــــافهم و ســـــــاروا  ـــــــوا النعـــــــوش علـــــــي أكت ـــــــازة ، فحمل ال مـــــــان بهـــــــم فهـــــــ   نهـــــــايتهم ، انتهـــــــت صـــــــالة ال ن

 ذكر   ------------نساب من عقولهم كل بها و أمام خطواتهم كانت ت

 
 تشام 

، حـــــــاو  االيقـــــــاع بفتـــــــاة فشـــــــل ، يفكـــــــر فـــــــي كونـــــــه كلمـــــــا كـــــــان جالســـــــا فـــــــي غرفتـــــــه أمـــــــام حاســـــــوبه 
التــــــــي   و مــــــــن شــــــــدة فراغــــــــه قــــــــام بتحميــــــــل أحــــــــد االفــــــــالم ليبقــــــــي بــــــــين اصــــــــدقاره محــــــــط الســــــــ رية ، 

اال تعليـــــــق  يســـــــتطيع مــــــا عـــــــا   يتصـــــــبب عرقـــــــا وزفـــــــر و تــــــو ، و جلــــــ  يطالعهـــــــا كانــــــت بطبـــــــع قـــــــ رة 
ــــــي غرفتهــــــا كانــــــت بصــــــر  بمــــــا يــــــر  ، حينهــــــا   ــــــتلم  جســــــدتا و تشــــــعر حــــــين نيــــــرة نارمــــــة ف  بايــــــد  ت

 -----------------  تحاو 

 في اخيها : أنِت مش ناو  تبطل سفالة يا تشام  تصرخأنتفضت بف ع ثم 

انــــــــا  ، نــــــــا معملــــــــتش حاجــــــــة فيكــــــــي ، أتشــــــــام بغــــــــيظ : أنــــــــِت كــــــــل شــــــــوية تقوليلــــــــك الكلمتــــــــين  و  
 علي فكرة كنت بغطيكي 

ــــــــت بتغطينــــــــي و مامــــــــا يرجعــــــــوا مــــــــن الســــــــفر  ال العكــــــــ  ، طــــــــب واهلل لمــــــــا بابــــــــا و نيــــــــرة بعصــــــــبية : كن
 ----------------  علي الم درات اللي انت القولهم علي تصرفاتك و

  خــــــــالج بـــــــالش فضــــــــايح النـــــــاس نايمــــــــة ،تشششـــــــش ،  : قــــــــارال ضـــــــع يــــــــد  علـــــــي فمهــــــــا ليســـــــكتها و 
 للي  خلت اوضتك كفاية انا غلطان ا
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ـــــــر بشـــــــدة  ـــــــرة اخـــــــر  ، و خـــــــرج وو زف ـــــــف تســـــــتطيع  ان تعـــــــو  للنـــــــوم م ن الـــــــي اخـــــــر أمـــــــن  لكـــــــن كي
 يدخل اخاتا غرفتها متحرشا بها 

عليهـــــــا ، لقـــــــد كـــــــان أو  مـــــــن أذقهـــــــا ليستشـــــــعر تشـــــــام االلـــــــم يضـــــــرب صـــــــدر  ، فتعـــــــو  فتبكـــــــي عينـــــــه 
 غدر  

--------------------------------------- 

 عصام 

االبتســــــــامة علــــــــي  تعلــــــــ، الهــــــــاتف اســــــــتيقظ لين ــــــــر الــــــــي رقــــــــم المتصــــــــل  رنــــــــين صــــــــوت علــــــــي وقــــــــع
 : صباح ال ير يا حبي  و ر  مبتسما  ي ل  علي سرير ل و اعتد   وجهه

 نيرة مبتسما : انا صحيتك 

 عصام : وايه يعني    احلي حاجة عملتيها اني اصحي علي صوتك 

 نيرة : يعني وحشتك 

 ي كد  عصام : طبعا أنِت عند  شك ف

 موضوع جوازناواال مكنتش وافقتك علي  ------------نيرة : تؤ تؤ 

ـــــــا ســـــــبق و قولتلـــــــك ان    وضـــــــع مؤقـــــــت لحـــــــد مـــــــا اتلـــــــك يرجعـــــــوا مـــــــن الســـــــفر ، عارفـــــــة  عصـــــــام : ان
 ---------- بعدتا انا ناو  علي حاجتين طبعا الدنيا كلها تعرف انك مراتي ، الحاجة التانية

 نيرة : ايه بقي 

 عصام : ناو  اخبيكي ، مش عاي  حد يشوفك غير  

 لو االبتسامة وجه نيرة وتتنهد ثم تر  : انت عند  شغل انهار   علت

 عصام : لسه قدامي شوية عقبا  ما ان   

 نيرة بدال  : عموما انا عماللك مفاجأة 
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 عصام : ايه تي بقي 

 وانا حارجع اكلمك ، سالم  نيرة : ما انا لو قولتلك متبقاش مفاجأة عموما اقفل  لوقتي

طــــــــرق البــــــــاب لي ــــــــرج  ليتنهــــــــد عصــــــــام وتــــــــو يقــــــــوم مــــــــن ســــــــرير  مت هــــــــا الــــــــي الحمــــــــام ، لح ــــــــات و
 بات هه ليفتح 

 عصام باندتاش وقد علت االبتسامة وجهه : نيرة 

 نيرة بدال  : صباح ال ير 

جــــــــ بها مــــــــن ذراعهــــــــا الــــــــي الــــــــداخل واغلــــــــق البــــــــاب ثــــــــم اســــــــندتا علــــــــي البــــــــاب وتــــــــو ين ــــــــر اليهــــــــا 
 بابتسامة : مش ناوية تبطلي شقاوتك    ، بت أنِت انا مش قد  

ــــــم تعنقــــــه   ذراعهــــــا حــــــو  تلفــــــ ــــــي مــــــش  تمســــــث ــــــا الل ــــــين فين ــــــوقتي م ــــــه : طــــــب حنشــــــوف  ل ــــــي اذن ف
 قد التاني 

 ن لت  موعه و تسألت نفسه ، تل كنت أحد الغا رين أم أنك كنت األصم األعمي 

 

**** 
 

 حازم 

----: حــــــــازم بيــــــــه  و تــــــــي تهتــــــــف  يقاظــــــــهالمحاســــــــن بعــــــــد عــــــــدة محــــــــاوالت مــــــــن ســــــــتيقظ حــــــــازم ا
 اصحي يا حازم بيه  --------

 فتح عينه : صباح ال ير يا  ا ا يتو  حازم بتثاقل و

 محاسن : صباح ال ير يا حازم بيه 

 بابا صحوا  تو ين   من السرير : ماما و حازم و
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 فطروابيفي اوضة السفرة  محاسن : صحوا و

ــــــم ســــــحب حــــــازم المنشــــــفة  ــــــم لل ات ــــــا ث ــــــوم ث ــــــم خــــــرج ليبــــــد  مالبســــــه متأنقــــــا كعــــــا ة كــــــل ي حمــــــام ، ث
 : صباح ال ير يا ماما قارال خد فريدة  ة علي قبلوضع  ت ه الي غرفة السفرةا

 فريدة : صباح النور يا حازم 

 : صباح ال ير يا بابا  قارال  سحب كرسيه لي ل  الي جوار ابيه

 رفعت بضيق : صباح النور 
 نت رجعت امبارح الساعة كام أ ثم سأله :

 : امبارح ، ايه    تو انا خرجت امبارح  بم اح  حازم

 ر  عليا  رفعت بضيق : حازم ، بالش استعباط و

 حازم بضيق : كنت مع اصحابي 

 ناو  تشوف شغلك امتي  رفعت : و

 ال انـــــــا الزم ابقـــــــي حـــــــازم : مـــــــا البركـــــــة فـــــــي حضـــــــرتك ثـــــــم انـــــــا مـــــــن وقـــــــت للتـــــــاني بـــــــاجي الشـــــــركة ، و
 موجو  علي طو  

تــــــو يضــــــعه بضــــــيق منا يــــــا محاســــــن  مســــــح فمــــــه ثــــــم زفــــــر و ل الم ــــــاور لــــــه ويســــــحب رفعــــــت المنــــــد
 : محاسن 

 محاسن : ايوة يا رفعت بيه 

 يت ه الي مكتبه : عاي  قهوتي في المكتب  تو يتر  غرفة السفرة و رفعت و

ا ، انــــــا عــــــاي  فلــــــوس : مامــــــبوالــــــد  و قــــــا   تــــــو يكمــــــل فطــــــور  غيــــــر عــــــابئ  ن ــــــر حــــــازم الــــــي والدتــــــه و
 ضرور 

 فريدة باتتمام : ليه 
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 حازم : انهار ة عيد ميال  ناني وعاي  اجبلها حاجة تضرب كل الهدايا اللي جايلها 

 قد علت االبتسامة وجهها : عاي  كام يعني  فريدة و

 غالي  حازم : انا ناو  اجيب كوليه و

 او   فريدة باضطراب : مش كتير كد  يا حازم انت كد  افورتها

ال  لـــــــي جوارتـــــــا : انـــــــا عـــــــاي  اجيـــــــب حاجـــــــة تليـــــــق بحـــــــازم الصـــــــاو  وإ لـــــــ  ثـــــــم يليقـــــــوم مـــــــن مكانـــــــه 
 ايه 

: طــــــــب بــــــــ  برضــــــــو و عنــــــــدتا ابتســــــــمت و أومــــــــت رأســــــــها باإلي ــــــــاب قارلــــــــة علــــــــم  مــــــــدخلها كــــــــان ي
 بقاش غالي او يم

 حازم : اوعد  اني ححاو  ، ممكن الفلوس بقي 

تــــــــي تقــــــــوم مـــــــــن مكانهــــــــا بات ــــــــه غرفتهــــــــا : حا يـــــــــك الكريــــــــدت بتــــــــاعتي بــــــــ  راجعهـــــــــالي  فريــــــــدة و
 فيها فلوس 

ــــــن شــــــافتيه و ــــــل لتتعــــــالي ابتســــــامة حــــــازم م ــــــدتا تاتفــــــا  تــــــو يقب ــــــر  ، اتــــــو  ي ــــــا ف ــــــا ســــــالم عليكــــــي ي : ي
 اوعد  اني مش حافورتا  تو    الكالم و

 

**** 
 

 تســــــــحبو قــــــــد م لمــــــــن خرجــــــــت ن ــــــــروا أمــــــــامهثــــــــم الــــــــنعش  وضــــــــع، و وصــــــــلوا الثالثــــــــة أمــــــــام القبــــــــر  
ـــــــم  تضـــــــعوُ  و تهـــــــاجث ـــــــر غيـــــــر مســـــــتوعب عليهـــــــا غلـــــــق أُ فـــــــي القبـــــــر ث ـــــــا أمـــــــام القب ، ســـــــقط تشـــــــام باكي

ــــــــوم ، علــــــــي حيــــــــاة اثنــــــــين بــــــــ لك ليســــــــد  الســــــــتار  أشــــــــرف ، و كــــــــ لك ان اختــــــــه ن لــــــــت اليــــــــه الي
 ه عا وا ل كرياتهم مرة أخر  أمام، و  سيبتون او  ليلتهم في القبر 
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ــــــأ الســــــفينة التــــــي قــــــررت نيــــــرة  ــــــدم حــــــازم ، ن تحتفــــــل بعيــــــد ميال تــــــا عليهــــــا أركــــــن ســــــيارته أمــــــام مرف تق
ب طـــــــــوات ثابتـــــــــة و بن ـــــــــرات جريئــــــــــة الـــــــــي الفاتنـــــــــة التـــــــــي كانــــــــــت تتوســـــــــط الحفـــــــــل وتـــــــــي ترتــــــــــد  

ــــــــروز فســــــــتان ــــــــدتا وصــــــــل أمامهــــــــا  الكــــــــاتفين  ، عــــــــار  ال هــــــــر و ها الفي ــــــــد  اليهــــــــا فمــــــــدت ي ، مــــــــد ي
كـــــــل جاللـــــــة الملكـــــــة ،  :  قـــــــارال  علـــــــق بصـــــــر  بهـــــــاقـــــــد قبلهـــــــا و  دو ة وبرأســـــــه مـــــــن يـــــــدتا الممـــــــ  نـــــــي
  طيبةأنِت  سنة و

 انت طيب يا حازم  دال  : وثم ر ت ب نيرةضحكت 

ــــــ ــــــا  االبتســــــامة وجههــــــا تمــــــد يــــــد  بعلبــــــة قطيفــــــة حمــــــراء أمــــــام ن رتــــــا فعل :    تــــــديتي يــــــا نــــــاني  فق
 يا رب تع بك 

: وااااااااااااااااو    ت ــــــــــنن يــــــــــا حــــــــــازم ، و ن ــــــــــرت لمــــــــــا أحضــــــــــر  و ر ت بانبهــــــــــار فتحــــــــــت العلبــــــــــة  
 ميرسي مي ميرسي 

 حازم ب ب  : ال ميرسي كد  متنفعش خالص ، انا الزم البسهالك بايد  

 -------- نيرة بتر   : ب  اصل

 تكسفيني  ال أنت ناوية : مليش  عوة يا نيرة انا مصمم و بتصميم قاطعها 

لكنهــــــا أمـــــــام تديــــــة ثمينـــــــة مضــــــطرة الـــــــي بعـــــــض ، رة بــــــدال  وفـــــــي قــــــرارة نفســـــــها متضـــــــايقة التفتــــــت نيـــــــ
 لـــــــف رقبتهـــــــا ب راعـــــــه وثـــــــم خـــــــرج الكوليـــــــه ، ، أشـــــــعرتا بيـــــــدتا فتقـــــــدم حـــــــازم منهـــــــا  تالتنـــــــازالت رفعـــــــ

لي يــــــــد مـــــــن رغبتـــــــه نحوتــــــــا في ـــــــد نفســــــــه  ه ،نســـــــد  شــــــــعرتا أمامـــــــفان لــــــــت يـــــــدتا ألبســـــــها تديتـــــــه ، أ
 يهم  باذنيها : ع بتك تديتي  تو خصرتا ب راعيه و قد حوط

 تي تر  : او   نيرة نفسها بعيدا عنه و تنفض

 تو يقو  : او  رقصة معايا  ج تا نحو  و

ــــــل  و ــــــدتا وأقب ــــــد ســــــحبها مــــــن ي ــــــه ر  كــــــان ق ــــــف خصــــــرتا ب راعــــــه و ن يأتي ــــــرقص بهــــــا  ال ــــــدأ ال ــــــا ، ب ام
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ها و يوفالســــــــبب ببســــــــاطة ان حــــــــازم تــــــــو واحــــــــد مــــــــن ضــــــــ تــــــــي فلــــــــم تحــــــــاو  ان تبــــــــد  اســــــــتيأتا و
 ربما صاحب الهدية االثمن 

ـــــــــل كـــــــــان ن تقـــــــــدم حـــــــــازم بات ههـــــــــا الـــــــــي ان أعصـــــــــام يراقـــــــــب المشـــــــــهد عـــــــــن كســـــــــب منـــــــــ   بالمقاب
ــــــه  ــــــه وعقل ــــــدا تأكــــــل الغيــــــرة قلب ــــــرقص بهــــــا ، وقــــــف بعي ــــــي جــــــاور احتضــــــناتا لي ــــــد شــــــعر  أشــــــرف و حت ق

مـــــــا كـــــــان ليملـــــــك أمـــــــام منافســـــــيه حيلـــــــة ، ن ـــــــر لعصـــــــام و شـــــــعر بن راتـــــــه لكنـــــــه  بـــــــالغيرة تـــــــو االخـــــــر و
: وااااااااااااااو حــــــــــوووووووووووووووت ، حــــــــــوت حــــــــــوت مفـــــــــــيش   و كــــــــــأن الفرصــــــــــة ســــــــــنحت فقــــــــــا  

 كالم ، اذا مكنش    اللي يوقع نيرة اما  مين اللي يقدر 

  بتعمل شغل عالي ثم يتنهد بعمق : الفلوس حلوة برضو ، بت يب تدايا غالية و

 : قصد  ايه قارال ن ر له ثم زفر عصام بضيق 

ــــــــوس و ــــــــدامك ب ــــــــي ق ــــــــا ابن ــــــــِت مــــــــش شــــــــايف ي رقــــــــص  و  فاضــــــــلهم عشــــــــر  احضــــــــان و أشــــــــرف : أن
 يطلعوا علي شقة المعا      اذا مكنوش فاكرين نفسهم فيها   قايق و

ـــــــالي ضـــــــحكات أشـــــــرف ف ـــــــم تتع ـــــــهيضـــــــحك  ضـــــــحك و ـــــــل يث ـــــــدر  أن ـــــــب عصـــــــام  و تـــــــو ي يحـــــــرق قل
 : أنِت رايح فين قارال ستوقفه أشرف ال فيرحملتفتا ل صام بعدتا عغي ا لي د 

 عصام بضيق : ماشي 

جلــــــ  فيهــــــا يحــــــاو  كــــــتم غي ــــــه ن ــــــرا الــــــي تديتــــــه التــــــي لــــــم  الــــــي ســــــيارته بضــــــيق بــــــالغ فــــــتح بابهــــــا و
ــــــة حــــــازم  ــــــأتكــــــن كهدي ــــــي جــــــوار  وف ــــــع  لقي بهــــــا ال ــــــرة الرقصــــــة م ــــــه ، بينمــــــا انهــــــت ني ــــــئ قلب الغــــــيظ يمل

لــــــــم ف ريئــــــــة  ال اتــــــــهحتويهــــــــا بن ر ، مدتا حتــــــــي بعــــــــد انتهــــــــاء الرقصــــــــة حــــــــازم الــــــــ   ظــــــــل متشــــــــبثا بيــــــــ
ـــــــ ـــــــام عين ـــــــات أم ـــــــه ســـــــو  الثب ـــــــام جرأت ـــــــم عقـــــــب قطـــــــع صـــــــمته ه ، تســـــــتطيع أم ـــــــا ث : فســـــــتانك ي ـــــــنن ي

 نيرة 

 تسريحة شعر   : وو أكمل ثم يمرر يد  في خصالت شعرتا 
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تـــــــ   اللح ـــــــة بقـــــــوة أمـــــــام تصـــــــرفاته غيـــــــر مصـــــــدقة ان حـــــــازم الحـــــــوت يغازلهـــــــا ، عنـــــــد قلبهـــــــا خفـــــــق 
 ن ينت ر صيد  أعليه  ن ر بات ه شيئا اخر ، االن تو رمي الطعم و نفض يد  عن يدتا و

منهــــــــا قتــــــــرب أشــــــــرف الــــــــم ت ــــــــد  ، فتبحــــــــ  عــــــــن عصــــــــام بــــــــين الحاضــــــــرين  ت عنــــــــه لبتعــــــــدكنهــــــــا ال
 يعطي تديته : كل سنة وأنِت طيبة يا ناني  ليسلم و

 انت طيب يا أشرف  نيرة : و
 لتن ر إليه ، مد يد  بهدية و قا  : يا رب تع بك  ر ت حتي  ون أن تلتفت

 لم تن ر له و أمسكتها لتقو  : ميرسي يا أشرف 
 باقولك ايه مشفتش عصام  شعر ببالغ الضيق و قبل أن ينصرف استوقفته لتسأ  : 

ـــــــ  و تـــــــو ين ـــــــر لســـــــاعته  ـــــــر  ب ب ـــــــرر ال ـــــــم ق ـــــــن الســـــــ رية ث ـــــــف بشـــــــئ م ـــــــدش انـــــــه يلحـــــــق  وق : معتق
 ي ي 

 نيرة : تو فين 

 أشرف : ما انا مقدرش اقولك يا ناني ، اصلي مقدرش افضح صاحبي 

 : ليه تو فين  بقلق  نيرة

 أشرف : طب لو قولتلك يفضل سر 

 نيرة : ماشي 

ـــــــرف عليهـــــــا ع النـــــــت و ـــــــدا يـــــــا ســـــــتي راح يقابـــــــل واحـــــــدة متع ـــــــاع اســـــــبوع   أشـــــــرف : اب ـــــــه معاتـــــــا بت بقال
 كد  

 قد شعرت بالغيرة : اسبوع  نيرة بضيق و

 أشرف : ب  انا مقولتش حاجة ، ارجوكي يا نيرة انا مقولتش حاجة 

 : يال يا نيرة عاي ين ن لص بقي ، تعالي اطفي الشمع  منها تاتفا  قترب تشاما
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ــــــــي انتهــــــــي ــــــــدأت احتفالهــــــــا حت ــــــــي المنتصــــــــف و ب ــــــــالغ الضــــــــيق و االســــــــي ات هــــــــت لتقــــــــف ف ــــــــوم  بب الي
رة بـــــــاب الســـــــيارة مـــــــن اجـــــــل ان تنـــــــ   نيـــــــ تبتوصـــــــيل حـــــــازم لنيـــــــرة مقـــــــررا ان يكمـــــــل مـــــــا بـــــــدأ  ، فتحـــــــ

ـــــــم ت جـــــــدو ف ـــــــه ال ريئـــــــة ث ـــــــ  ن رات ـــــــن ي ـــــــ بها نحـــــــو  ، عـــــــاو  نف ـــــــا اتبســـــــطت ام ـــــــرب تامســـــــا : ان قت
 أنِت طيبة  او  انهار ة ، كل سنة و

 انت طيب  خفق قلبها لقربه فر ت تامسة : وقد  نيرة و

ـــــــل  و ـــــــرر أقب ـــــــ   ق ـــــــة ، لح ـــــــة وأن تن ـــــــه بمـــــــا ارا   مـــــــن البداي ـــــــوج ليلت ـــــــرة من ع ـــــــة وانتفضـــــــ ن يت  ت ني
 ه    يا حازم ت: ايه اللي انت عمل ثم تتفت بان عاج تي تضع يدتا علي شافتيها

 قد ا ار محر  السيارة : تصبحي علي خير يا ناني  غير عبئ بان عاجها و مبتسما ور  

قـــــــد شـــــــعرت بالضـــــــيق لـــــــم تســـــــتطع مقاومـــــــة ا  تصـــــــرف مـــــــن تصـــــــرفات  نيـــــــرة مـــــــن الســـــــيارة و تن لـــــــ
، لكنهــــــــا لــــــــن تنكــــــــر رغــــــــم كــــــــل تــــــــ ا أن مــــــــا يســــــــكن ال احضــــــــانه  ال لمســــــــاته و وحــــــــازم ، ال قبالتــــــــه 

 قلبها تو عصام 

فأتـــــــت نــــــــدى أمامـــــــه فشـــــــعر ببــــــــالغ الضـــــــيق ، لـــــــم يعــــــــرف مـــــــن يلــــــــوم  غمــــــــض عينـــــــه وأ حـــــــازم و زفـــــــر
قـــــــف عصـــــــام الـــــــي جـــــــوار نفســـــــه أم نيـــــــرة ، أم أتلهـــــــا حـــــــين تركوتـــــــا وحـــــــدتا لأيـــــــام و مـــــــن رفقوتـــــــا ، و 

ـــــــنهم ن ـــــــر   حـــــــازم متحـــــــدثا و ـــــــالقبر  كـــــــل م ـــــــا ب ـــــــدى  ينمعلق ـــــــي ن ـــــــروح نطمـــــــن عل : مـــــــش كفايـــــــة كـــــــد  ن
 زمانها تي كمان فاقت 

حــــــازم بضــــــيق : ليــــــه مقـــــــولتليش انــــــك كنــــــت مت ــــــوز نيـــــــرة ، انــــــت عــــــارف انــــــا عملـــــــت فــــــي نيــــــرة ايـــــــه 
 -----------------------------     يوم فرحنا بعد ما عرفت انها

املـــــــت نيـــــــرة معاملـــــــة ز  ال فـــــــت عشـــــــان  : انـــــــا ضـــــــربتها ، انـــــــا بهـــــــدلتها انـــــــا عثـــــــم أكمـــــــل زفـــــــر بضـــــــيق 
ليــــــــه ،  كنــــــــت فــــــــاكر انهــــــــا اســــــــتعبطتني ، كنــــــــت مســــــــتكبر ان حــــــــازم الحــــــــوت واحــــــــدة تضــــــــحك عليــــــــه

ليــــــــه يــــــــا كــــــــل    يحصــــــــل   ســــــــيبتليــــــــه تــــــــي مراتــــــــك ،  مقــــــــولتليش بــــــــد  مــــــــا احــــــــاو  اوقعهــــــــا فيــــــــا و
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 عصام 

افهـــــــم  تها خلتنـــــــي اتصـــــــرفكـــــــل : كنـــــــت فـــــــاكر انهـــــــا وخـــــــداني ســـــــلم عشـــــــان توصـــــــلك ،   ضـــــــيقعصـــــــام ب
ــــــا  ــــــي بعــــــد مــــــا عرفــــــت الحقيقــــــة  هــــــا وتطلقكــــــد  ، أن ــــــدمت حت ــــــر  عمــــــر  مــــــا ن ــــــو أشــــــرف فب ــــــي ل ، حت

جـــــ ء مـــــن الصـــــور لكـــــن بـــــالش نضـــــحك علـــــي بعـــــض يـــــا حـــــازم أنـــــا شـــــوفت بعينـــــي كـــــام مـــــرة كـــــان فـــــي 
بيـــــــنكم ت ــــــــاوزات رغــــــــم جوازنـــــــا ، أنــــــــت مكــــــــونتش تعـــــــرف أنهــــــــا مراتــــــــي لكـــــــن تــــــــي كانــــــــت عارفــــــــة و 

ــــــتكلم ــــــت من ــــــا ري ــــــرميتش    ، ي ــــــك محت ــــــا يغفــــــر لهــــــا مــــــع ذل ــــــا حــــــازم ، ربن ــــــاني ي ش فــــــي الموضــــــوع    ت
 و يسامحها ، مفيش في ايد  غير ا عيلها ربنا يسامحها و ب  

: عمـــــــر  مــــــا ت ليـــــــت ان قــــــارال قـــــــد ت معــــــت فـــــــي عينــــــه بعـــــــض الــــــدموع ثـــــــم ن ــــــر لـــــــه  زفــــــر حــــــازم و
تــــــو اصــــــغر منــــــي  ايمــــــا كنــــــت بــــــاح  ان النــــــاس الكبــــــار  اشــــــوف حــــــد ميــــــت و ممكــــــن ي ــــــي يــــــوم و

ــــــا مــــــش عــــــارف بــــــ  تمــــــا ال ــــــي بيموتــــــوا ، تفتكــــــر ممكــــــن يكــــــون انهــــــار ة اخــــــر يــــــوم فــــــي عمــــــر  وان ل
ـــــــيش  تفتكـــــــر ممكـــــــن بســـــــهولة كـــــــد  وفـــــــي لح ـــــــة تالقـــــــي نفســـــــك ســـــــيبت كـــــــل حاجـــــــة و روحـــــــت ومف

كـــــــــــل حاجـــــــــــة كويســـــــــــة او   حـــــــــــد حوليـــــــــــك ال اتلـــــــــــك وال مراتـــــــــــك وال فلوســـــــــــك وال وال   ، انـــــــــــت و
 ب   انت و ----------------------وحشة عاملتها وب  

عصــــــــام وتــــــــو يــــــــربط علــــــــي كتفــــــــه : كفايــــــــة كــــــــد  احنــــــــا الزم نــــــــروح تعــــــــالي نرجــــــــع المستشــــــــفي نطمــــــــن 
 علي اللي فيها 

ســـــــــتديروا لل لـــــــــف ا قفـــــــــوا للح ـــــــــة وو تقـــــــــدموا خطـــــــــوات بات ـــــــــا  بـــــــــاب ال ـــــــــروج مـــــــــن المقـــــــــابر ثـــــــــم 
ـــــــوا  ـــــــوا ليكمل ـــــــم التفت ـــــــاتهم ث ـــــــرين الم ـــــــاورين ن ـــــــروا بتأمـــــــل لمـــــــن انتهـــــــت حي ـــــــي القب ليقـــــــع بصـــــــرتم عل

 طريقهم 
 

**** 



 

 
 

503 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

 
ـــــــي جـــــــوار قبرتـــــــا و ـــــــا ، اســـــــند رأســـــــه ال ـــــــه باكي ـــــــر اخت ـــــــع اال تشـــــــام جلـــــــ  الـــــــي جـــــــوار قب  رحـــــــل ال مي

----ا  يــــــــــا اختــــــــــي  -------------بــــــــــدأ حــــــــــديثا كــــــــــان مكتومــــــــــا بداخلــــــــــه : ا  يــــــــــا نيــــــــــرة 
انـــــــــــــا  -------------ســـــــــــــامحيني ب ـــــــــــــد ســـــــــــــامحيني  --------------اســـــــــــــف  ------

صـــــــحابي ينهشـــــــوا فيكـــــــي ، انـــــــا اللـــــــي مكـــــــنش او  واحـــــــد عملـــــــت فيكـــــــي كـــــــد  انـــــــا اللـــــــي ســـــــيبتك ل
فـــــــــارق معايـــــــــا ان كانـــــــــت اختـــــــــي عريانـــــــــة قـــــــــدامهم وال متغطيـــــــــه ، ال ال انـــــــــا اللـــــــــي كنتـــــــــي بـــــــــد  مـــــــــا 

ــــــــــــت باعمــــــــــــل العكــــــــــــ   ــــــــــــد  واخــــــــــــاف عليكــــــــــــي كن ------------------اغطيكــــــــــــي باي
ـــــــــــــــــــــرة ، ســـــــــــــــــــــامحيني  ---- ------------------ســـــــــــــــــــــامحيني -------------ا  يـــــــــــــــــــــا ني
-يـــــــــا رب زيـــــــــن ابنـــــــــي يســـــــــامحني  يـــــــــا رب منـــــــــة تســـــــــامحني و امحيني ويـــــــــا رب ربنـــــــــا يســـــــــ و ----

ــــــــــــي  ------------------- ــــــــــــا اخت ــــــــــــا اســــــــــــف اســــــــــــف او   -----------------ا  ا  ي ان
اللــــــــي ســــــــيبتك مــــــــع حيــــــــوان ز  اللــــــــي اســــــــمه أشــــــــرف اســــــــف انــــــــي م ــــــــوفتش عليكــــــــي اســــــــف واهلل 

 اسف يا نيرة  --------------------الع يم اسف 

تــــــو يتمــــــتم : ربنـــــا ينــــــتقم منــــــك يــــــا  الوقـــــوف ثــــــم ن ــــــر الــــــي قبـــــر أشــــــرف وتــــــو يحــــــاو   نحـــــب باكيــــــا و
 ضيعتني  ضيعت اختي و ضيعت ابني و أشرف اكتر ما انتقم منك ضيعت مراتي و

ــــــت  ا مــــــنخارجــــــ حــــــاو  التحــــــر  بات ــــــه ســــــيارته عينــــــه و فــــــتح ــــــم يلتفــــــت مــــــرة بالمقــــــابر ثــــــم ثب مكانــــــه ث
 كمل طريقه أاخر  لين ر الي القبرين المت اورين ثم 

 

**** 
 

فتحــــــت عيناتــــــا بتثاقـــــــل وتــــــي تحـــــــاو  التــــــ كر ، اخـــــــر شــــــيئا تتــــــ كر  تـــــــو صــــــورة تشـــــــام أمــــــام عيناتـــــــا 
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مـــــــن عيناتـــــــا الن عقلهـــــــا مـــــــن جديـــــــد  ، انهمـــــــرت الـــــــدموع مـــــــرة اخـــــــر  لـــــــم تكـــــــن تتوقـــــــع انهـــــــا ســـــــترا  
 يب  فيها ال كريات من جديد عا  

ـــــــي  ن يتـــــــركهم بدقيقـــــــة التفـــــــت حـــــــازم لهشـــــــام التفافـــــــة اخيـــــــرة وأقبـــــــل و  تـــــــو يهمـــــــ  فـــــــي اذنـــــــه : ا ين
 ال ال  حتعرف تأخد مني االزاي  و يه واسيبتهالك اتو وريني بقي حتعمل 

 تشام : حتشوف يا حازم 

غـــــا ر حـــــازم النـــــا   تاركـــــا تشـــــام يفكـــــر بعـــــد مـــــا تراتنـــــوا بكـــــل مـــــا اوتـــــي مـــــن قـــــوة كيـــــف يوقـــــع بمنـــــة 
رف ، كـــــــــان كــــــــل مــــــــا يســـــــــتطيع ان يعــــــــ  اســــــــبوع ي مــــــــع كـــــــــل معلوماتــــــــه عنهـــــــــا و ، ظـــــــــل فــــــــي شــــــــباكه

 خارج النا    يراقب كل تحركاتها  اخل و

ـــــــ  ال طـــــــة  ـــــــدأ فـــــــي تنفي ـــــــي قـــــــرر ان يب ـــــــا   لح ـــــــات ، حت ـــــــة بســـــــيارتها لت ـــــــرج خـــــــارج الن تحركـــــــت من
مــــــر تشــــــام مــــــن أمــــــام الســـــــيارة ليبــــــد  انــــــه لــــــم يالحــــــظ مرورتـــــــا لت ــــــد منــــــة نفســــــها قــــــد ارتطمـــــــت  و

وا حـــــــو  حـــــــا ث الســـــــيارة مهرولـــــــة تبكـــــــي أمـــــــام مـــــــن ت معـــــــ بشـــــــ ص أمـــــــام الســـــــيارة فتنـــــــ   صـــــــارخة و
ا  يــــــــــــــا  -------------لــــــــــــــم : ا  االناع طباصــــــــــــــ ليصــــــــــــــرخ تشــــــــــــــام الملقــــــــــــــي علــــــــــــــي االرض

 رجلي 

اهلل مكـــــــنش قصـــــــد  حضـــــــرتك اللـــــــي كنـــــــت  : انـــــــا اســـــــفة و و قالـــــــت  منـــــــة الـــــــي جـــــــوار  باكيـــــــة ت لـــــــن
 معد  من غير ما تبص 

 غلطان كمان انا اللي   : يعني رجلي احتما  تكون اتكسرت وو تتف  صرخ تشام اكثر

ـــــــــر  تبكـــــــــ ـــــــــة اكث ـــــــــك و ر ت  من ـــــــــوقتي يعملول ـــــــــا ممكـــــــــن اخـــــــــد حضـــــــــرتك المستشـــــــــفي  ل : طـــــــــب ان
 علي حسابي بلي  لو سمحت تعالي معايا  االسعافات و

ــــــــا  ان يشــــــــاتد مثلهــــــــ ــــــــم يعت ــــــــة ل ــــــــرط رق ــــــــام ف ــــــــة أم ــــــــه المتالحق ــــــــ ا ،شــــــــعر تشــــــــام بضــــــــربات قلب :   ر ف
 اروح متشغليش بالك بيا المهم عربيتك كويسة  و  خالج يا انسة انا ممكن اتعك 
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 حاولت منة التماسك : طب صدقني مكنش قصد  

تـــــــو يشـــــــعر انـــــــه قـــــــاب قوســـــــين او ا نـــــــي مـــــــن ان يضـــــــرب نفســـــــه بـــــــاقرب حـــــــ اء أمـــــــام عينـــــــه  تشـــــــام و
ـــــــين اخفـــــــض صـــــــوته و ـــــــك العين ـــــــه ابكـــــــي تل ـــــــي ال يعرفهـــــــا  ن ـــــــر لهـــــــا و ال لشـــــــئ اال الن ـــــــالغ الرقـــــــة الت بب

ـــــــا ح ـــــــ  ممكـــــــن متعيطـــــــيش ، اصـــــــل عياطـــــــك بفـــــــي نفســـــــه : طـــــــب ان وجـــــــع الواحـــــــد ياركـــــــب معـــــــاكي ب
 اكتر من وجع رجله 

ـــــــة كلماتـــــــه و تســـــــتوقفا ـــــــم من ـــــــر انهـــــــا تشـــــــعر انـــــــه علـــــــق بصـــــــر  بهـــــــا فاشـــــــعرتا بال  ـــــــل  ل ت ـــــــد ر  غي
 : تقـــــــدر تنـــــــ   و حتـــــــي وصـــــــلت بـــــــه إلـــــــي المشـــــــفي ثـــــــم قالـــــــت يركـــــــب الـــــــي جوارتـــــــا لســـــــاعد  النـــــــاس 

 ال اكلم حد من االستقبا  

 ان    تو يصتنع االلم : تو ممكن اتسند عليكي و تشام ور  

 تي تن ر ش را : يبقي حنا   حد من االستقبا   منة ور ت 

 ةاليــــــــوم التــــــــالي وجــــــــد تشــــــــام الــــــــ   ت بســــــــت قدمــــــــه بــــــــاالم  مــــــــن تطــــــــرق البــــــــاب ممســــــــك صــــــــباح
 : صباح ال ير يا استاذ تشام  ثم وضعتها أمامه و قالت مبتسمة  تبيدتا باقة ور   خل

 ، صباح الفل: انسة منة و تو ير  االبتسامة وجهه  تعل ام في جلسته وعتد  تشا

 منة : انا اسفة مرة تانية علي اللي حصل مني امبارح 

ــــــــن  ــــــــي م ــــــــي خبطين ــــــــك كنت ــــــــا ريت ــــــــاتي ، ي ــــــــي حي تشــــــــام : ال ارجــــــــوكي    احســــــــن حاجــــــــة حصــــــــلتلي ف
 زمان 

 كوي  اني اطمنت عليك   نا الزم استأذن ، وأمنة ب  ل : طب  ر ت

 تشام : طب انا مش حاشوفك تاني استوقفها 

 منة ب  ل : معتقدش ، سالم 

محـــــــط ســـــــ رية  منـــــــة تاركـــــــة تشـــــــام الـــــــ   لـــــــم يكـــــــن يعــــــرف كيـــــــف يقـــــــع فتـــــــاة فـــــــي شـــــــباكه و تخرجــــــ
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 كيف يكسب   لكن كيف يوجه اصدقاره و اصدقاره وسط خفقات قلبه ، صدقا احبها و
 كيف   كيف و  كيف و  الرتان و

ــــــ  تمــــــر  ــــــام علــــــي تشــــــام ال ــــــت تــــــ   تــــــي مشــــــاعر  ، االي   لــــــم يحــــــاو  يومــــــا اصــــــتناع الحــــــب بــــــل كان
لــــــم تعــــــد تريـــــــد مــــــن الحيــــــاة غيــــــر  ، تقريبـــــــا   قالبــــــا و امــــــا منــــــة فمــــــع مـــــــرور االيــــــام تعلقــــــت بــــــه قلبـــــــا و

مشــــــــــوا ، حــــــــــين  مقــــــــــابلتهم ايضــــــــــا حتــــــــــي اتــــــــــي علــــــــــيهم ذلــــــــــك اليــــــــــوم كانــــــــــت مكــــــــــالمتهم يوميــــــــــة و
لصـــــــــــمت بســـــــــــؤا  : منـــــــــــة ، قطـــــــــــع تشـــــــــــام ا ممســـــــــــكين يايـــــــــــديهم فـــــــــــي حالـــــــــــة تيـــــــــــام مت ـــــــــــاورين و

 تت وزني 

 نت بتسأ  أمنة بفرحة : 

 ممكن ميوافقوش  ن مستويا مش ز  مستو  عيلتك وإتشام : انا عارف 

 انا حاخليهم يوافقوا  منة : ملكش  عوة بحاجة سيب الموضوع عليا ، و

 : بحبك او  يا منة  قبل يدتا و قا  بابتسامة 

ـــــــه أ ـــــــ   اخـــــــ    تنهمـــــــر  موعـــــــه ولغمـــــــض عين ـــــــوان ال تقـــــــدم خطـــــــوات ، تـــــــو يقـــــــف بســـــــيارته أمـــــــام العن
ــــــــه امــــــــرأة مســــــــنة تبكــــــــي و ــــــــاب لي ــــــــد مــــــــن تفــــــــتح ل : حضــــــــرتك تشــــــــام و ســــــــأ   خــــــــل ،  طــــــــرق الب

 الحاجة زينب 

 نت مين يا ابني أزينب باكية : 

ـــــــت تســـــــكن  ـــــــا كان ظـــــــل ين ـــــــر للمكـــــــان و لشـــــــد  فقـــــــر  و تـــــــو يتســـــــأ  فـــــــي نفســـــــه بصـــــــدمة ، تـــــــل تن
 منة  : انا جوز منة ، ثم ر  

ـــــــة ،  ـــــــر  : من ـــــــب وتـــــــي ت ـــــــة ،   لتبكـــــــي زين ـــــــين من ـــــــارح و و تـــــــي ف ـــــــن امب ـــــــت م ـــــــة  مـــــــرجعتش البي خايف
 يكون جارلها حاجة 

 بعدين ح  وتا  تشام مطمئنا : ال منة كويسة ، تي ب  تعبت شوية في المستشفي و
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 : اما  زين فين  ثم  ار بعينه ثم سأ 

 عند  جلسة عالج  لوقتي كان بيعيط علي مامته    حتي   زينب : نايم جو  ، و

 : ممكن ا خله ، انا ناو  اخد  معايا ثم عقب ت معت من جديد الدموع في عينه 

 لل لسة بتاعته 

 زينب : اتفضل يا ابني 

ـــــــرب لـــــــي ل  علـــــــي حافـــــــة تشـــــــام  خـــــــل  ـــــــه علـــــــي طفـــــــل صـــــــغير نـــــــارم علـــــــي الســـــــرير ، اقت لتقـــــــع عين
ـــــــئ عينـــــــه  ـــــــد  الصـــــــغيرة بـــــــين  و رأســـــــهتـــــــو يمســـــــح علـــــــي  تنهـــــــد وإليـــــــه الســـــــرير ون ـــــــر بمل يمســـــــك ي

ــــــــي مالمحــــــــه و ــــــــه لين ــــــــر ال ــــــــه يشــــــــبهه يدي ــــــــدموع ف ، يستشــــــــعر ان ، تعلــــــــو وجهــــــــه ابتســــــــامة مملــــــــوءة بال
 فتح الطفل الصغير عينه متسأال : مين حضرتك يا عمو 

 تو يبكي : انا بابا يا حبيبي  يحتضنه بقوة و لي د تشام نفسه يسحب زين الي حضنه و

 انا بابا  ، بابا  يا زين 

 زين : انت كنت فين ،    ماما كانت كل يوم بتعيط عشان انت سيبتنا 

تشــــــام : خــــــالج يــــــا زيــــــن انــــــا مــــــش نــــــاو  اســــــيبكم تــــــاني مــــــش نــــــاو  يــــــا حبيبــــــي ، يــــــال بينــــــا  لــــــوقتي 
 لعــــــــب و بعــــــــدتا حنطلــــــــع ســــــــوا اجيبلــــــــك تــــــــدوم جديــــــــدة و علــــــــي المستشــــــــفي و شعشــــــــان منتــــــــأخر 

 حاجات حلوة ماشي 

و نفســـــــي أكـــــــل ا اصـــــــلي نفســـــــي مـــــــن زمـــــــان يبقـــــــي عنـــــــدى لعـــــــب ، : ب ـــــــد يـــــــا بابـــــــا ، انـــــــ ةفرحـــــــبزيـــــــن 
 شيكوالتة 

 يحاو  االبتسام : خالج يا زين حيبقي عند  كل اللي انت عاي   يا حبيبي تو  تشام و
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ـــــــتعلم  ـــــــا  أفتحـــــــت عيناتـــــــا ل ـــــــت تتمن ـــــــ   كان ـــــــي  قارلـــــــة  فبكـــــــتنهـــــــا فقـــــــدت الطفـــــــل ال : خـــــــالج البيب
 ن   

ان شـــــــاء اهلل ، بـــــــ  ربنـــــــا جبليـــــــك حقـــــــك مـــــــن اللـــــــي اســـــــمه نيفـــــــين : معلـــــــش يـــــــا نـــــــدى ربنـــــــا يعوضـــــــك 
 غار في  اتية  انتقملك منه و ربنا انتقملي و أشرف    و

 ندى : ايه اللي حصل 

 انتحر  نيفين : قتل نيرة و

قـــــــــد شـــــــــعرت بالشـــــــــفقة : يـــــــــا اهلل ايـــــــــه ال اتمـــــــــة    ال حـــــــــو  وال قـــــــــوة اال بـــــــــاهلل ، اللهـــــــــم  نـــــــــدى و
 ارزقنا حسن ال اتمة 

ـــــــو شـــــــوفتيه و ال نيفـــــــين : و ـــــــدى ل ـــــــا ن ـــــــي شـــــــوف تشـــــــام ي ـــــــا واهلل الل ـــــــدة ، ان ـــــــارح  تهال طـــــــنط فري مـــــــن امب
 للنهار      بعمر  كله 

نـــــــدى باســـــــتغراب : مالهـــــــا مامـــــــا فريـــــــدة ، ابـــــــدا بـــــــ  فـــــــي االوضـــــــة اللـــــــي جانبـــــــك ، وقعـــــــت الصـــــــبح 
ـــــــي او  لمـــــــا  ـــــــي امبـــــــارح تـــــــي الل ـــــــرة وأشـــــــرف طـــــــالعين ، بـــــــ  تعرف ـــــــة ني مـــــــن طولهـــــــا وتـــــــي شـــــــايفة جث

 ة جيت بينا جر  علي المستشفي او  مرة اح  انها خايفة عليكي ب د شافتك تعبان

 نيفين : ايوة ، ا خل  تطعهم صوت طرق الباب فر اق

 : ال ميل عامل ايه  لوقتي و قا  طل حازم برأسه مبتسما أ

 : الحمد هلل يا حازم  ة و ر ت ندى مبتسم تعتدلأ

ـــــــتقـــــــدم حـــــــازم  ـــــــي جوارتـــــــا ، اســـــــتوقفهم طـــــــرقدخل لي ـــــــ  إل ـــــــة الطـــــــارق ،  و جل ـــــــاب الغرفـــــــة  ون رؤي لب
 يا ندى : حمدهلل علي سالمتك  أحكمت ندى ح ابها و بعدتا أطل عصام قارال 

 ندى : اهلل يسلمك يا عصام 
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: انـــــــا حـــــــاروح اشـــــــوف مامـــــــا ، و شـــــــعرت أن عليهـــــــا ال ـــــــروج فقالـــــــت حـــــــازم  ن ـــــــرت نيفـــــــين لنـــــــدى و
 بعد اذنكم 

ـــــــــيهم  تخرجـــــــــ أنـــــــــا كمـــــــــان حاســـــــــتأذن و الـــــــــف ســـــــــالمة : طـــــــــب و عقـــــــــب نيفـــــــــين فن ـــــــــر عصـــــــــام ال
 عليكي مرة تانية 

ــــــــداء  ، ا ــــــــين بن ــــــــه مســــــــتوقفا نيف ــــــــاب خلف ــــــــق الب ــــــــخــــــــرج و أغل ــــــــدم عصــــــــام خطــــــــوات  تلتف ــــــــين فتق نيف
 : عاملة ايه انهار ة ا ثم سأ  منه

 نيفين ب  ل : الحمد هلل 

 و جرحك ، يعني كويسة عصام : 

 ا  الحمد هلل نيفين :  
ــــــد أن ــــــه التــــــر   و تــــــو يري ــــــد  علي ــــــين ، تــــــو  ب ــــــر للح ــــــات ســــــأ  : نيف يــــــتكلم فــــــي شــــــئ و بعــــــد تفكي

ـــــــاج  ـــــــتكلم مـــــــع بعـــــــض ، فـــــــي حاجـــــــات كتيـــــــر محت ـــــــك أننـــــــا نقعـــــــد و ن -------أنـــــــا لـــــــو طلبـــــــت من
 محتاج أتكلم معاكي فيها  ------

 أومت نيفين برأسها قارلة : موافقة ، ب  ممكن أعرف ليه 
ــــــــــــــيش ســــــــــــــبب محــــــــــــــد  أو  ، أو يمكــــــــــــــن أنــــــــــــــا  ----------------عصــــــــــــــام بتــــــــــــــوتر : مف

----------يهمنــــــــــي أنــــــــــك تعرفــــــــــي كــــــــــل حاجــــــــــة ، يهمنــــــــــي متكــــــــــونيش شــــــــــايفني وحــــــــــش ، أو 
 مش عارف  ---------

ـــــــي أعـــــــرف   ـــــــه يهمـــــــك إن ـــــــا قصـــــــد  لي ـــــــت : أن ـــــــر    فعقب ـــــــد شـــــــعرت بت كـــــــا ت ت فـــــــي ابتســـــــماتها و ق
 كل    

لـــــــوال استشـــــــعار  أنهـــــــا كـــــــا ت تبتســـــــم لمـــــــا شـــــــعر بـــــــبعض الهـــــــدوء و تـــــــو يـــــــر  : أنـــــــت عارفـــــــة ليـــــــه يـــــــا 
 نيفين و أعتقد أنِت بعد كل اللي فات بقيتي عارفة كوي  أنِت بالنسبالي ايه 
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ـــــــت و قـــــــد زا  قلـــــــق  ـــــــة والـــــــدتها ، فالتفت ـــــــر  و قـــــــد شـــــــعرت بال  ـــــــل و قـــــــررت أن تســـــــتأذن لرؤي ـــــــم ت ل
 األمور بينهم  عصام و تو ال يعرف إلما ستأو 

**** 
 

ـــــــدى  ـــــــت قو قـــــــد بكـــــــت قاطعـــــــه ن ـــــــي ان ـــــــا مـــــــش مصـــــــدقة كـــــــل الل ـــــــا اهلل و اهلل ان ـــــــ  فـــــــي و : ي ـــــــه    ب لت
نـــــــاس كـــــــد  ، فـــــــي نـــــــاس تـــــــي    حياتهـــــــا ، انـــــــت عـــــــارف يـــــــا حـــــــازم انـــــــا ســـــــاعات مـــــــن جوايـــــــا  ببقـــــــي 

الحمــــــــد هلل علــــــــي نعمــــــــة التوبــــــــة و كفــــــــي بهــــــــا  رة اصــــــــدق ان حياتــــــــك كانــــــــت كــــــــد  ، ب ــــــــد مــــــــش قــــــــا
  نعمة 

 شـــــــوفي كنـــــــا فـــــــين و  :و قـــــــا  لفهـــــــا ب راعـــــــه محتضـــــــنا رأســـــــها و قـــــــد قـــــــرر ان يتمـــــــد  الـــــــي جوارتـــــــا 
 بقينا فين ، ربنا ي ليكي ليا يا ندى 

وضـــــــــوع الفيــــــــديو    مــــــــن االو  و أنـــــــــا مــــــــش مرتحالــــــــه ، لكـــــــــن معقــــــــو  أشـــــــــرف و ال نــــــــدى : بــــــــ  م
 يفرق معا  شرف مراته و سمعتها 

ــــــاكرحــــــازم :  ــــــة  الصــــــا م إن كــــــل واحــــــد فينــــــا كــــــان ف ــــــاتم كــــــل حاجــــــة و الحقيق ــــــك و ف أنــــــه ذكــــــي و فت
 إن أشرف طو  الوقت كان عارف ازا  يوصل للي عاي يه و تو بيلعب بينا 

: بـــــــالش تلومـــــــوا أشـــــــرف لوحـــــــد  ، ألن كـــــــل واحـــــــد فـــــــيكم مـــــــن االو  ا الـــــــه طـــــــرف ال ـــــــيط يـــــــا  نـــــــدى
ــــــــي ا  اســــــــاس ،  ــــــــي الســــــــر ، عل ــــــــي و ف ــــــــي عرف ــــــــي موضــــــــوع جــــــــواز عصــــــــام و نيــــــــرة ، يعن حــــــــازم ، حت

ا يغفرلهــــــــا و يســــــــامحها و فعــــــــال ، أوعــــــــي ي ــــــــي عليــــــــك يــــــــوم و تقــــــــو  للــــــــوجي عنهــــــــا حاجــــــــة و ربنــــــــ
 الحمد هلل أن موضوع لوجي اتحل 

 الحمد هلل : بيدتا و ابتسم قارال  حازم أمسك 
ثــــــم تــــــابع : رغــــــم كـــــــل اللــــــي حصــــــل    ، بـــــــ  فضــــــل اهلل علينــــــا كبيــــــر ، لـــــــوجي بنتــــــي و عصــــــام بـــــــر  
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 بعم كما  و ورث بابا  حتي موضوع المنصورة ربنا رزقني فيه

 ) علي نياتكم ترزقون ( واضح إنك نويت خير  : م اح ندى ب

 ال اتر حنان طلع وشها حلو حازم به ار : 
 ضحكت ندى و ر ت باصطناع الضيق : بقي كد  ، أنت شكل أشرف وحشك 

  ضحك و ر  : ال خالج يا ستي توبنا الي اهلل ، و ربنا ي لينا ندى و أم ندى كمان 
 الطيب احسن  و اتو ايوة كد  افتكر  لمصلحتك ،: ندى 

تــــــو فـــــــي جلســـــــة عالجـــــــه ، يعتصــــــر قلبـــــــه مـــــــن االلــــــم علـــــــي ذا  الطفـــــــل البـــــــر   وقــــــف يراقـــــــب ابنـــــــه و
ــــــ   رفــــــض االعتــــــراف بــــــه ، اقتــــــرب منــــــه مــــــن وضــــــع يــــــد  علــــــي كتفــــــه و تــــــو يســــــأ  : زيــــــن  ، ابنــــــه ال

 بياخد ال لسة  لوقتي 

 تو يلتفت للصوت : ايوة  تشام و

 نتكلم مع بعض شوية  ممكن نقعد وتيثم : 

 ، ب صوج تشام :  لوقتي 

فـــــــي كـــــــالم عنـــــــد   فـــــــي كـــــــالم مهـــــــم عنـــــــدى عـــــــاي   تعرفـــــــه وب صـــــــوج منـــــــة و زيـــــــن طبعـــــــا ، تيـــــــثم : 
 اعرف ايه اللي حصل بينك و بين منة  الزم تحكيه ، عاي  اعرف الحقيقة و

 تشام : و أنت ايه عالقتك بالموضوع    مش فاتم 
 منة تبقي بنت عمي يا تشام  -----------تيثم بح م : منة 

 ثم تابع : اللي قدامك    يبقي تيثم ممدوح الدريني 
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ـــــــه فـــــــي امـــــــر زواجـــــــه قتطـــــــل االبتســـــــامة مـــــــن وجهـــــــه جالســـــــا  كـــــــان طعـــــــه مـــــــن ايفكـــــــر ان يحـــــــدث والدي
 : ايـــــــه يـــــــا اتــــــــش ، وصـــــــلت لفـــــــين فضـــــــلك اســــــــبوع و تاتفـــــــا فيـــــــه  شـــــــرو   صـــــــوت اتـــــــي مـــــــن خلفــــــــه

 الرتان ي لص اوعي تكون ناو  ت سر    كمان 

 يا ريت محدش يفتح سيرة الرتان فنا ناو  ات وز منة ب د ، أتشام بضيق : أشرف ، 

 ال بته ر  أشرف بان عاج : انت بتتكلم جد و

ــــــرف ــــــا نع ــــــي احن ــــــات الل ــــــش ز  البن ــــــة    م ــــــا أشــــــرف من ــــــاكلم جــــــد ، ي ــــــا شــــــايف انهــــــا تشــــــام : ب هم ، ان
 بنت كويسة ، بصراحة مش ناو  اكمل في الرتان    

ـــــــــه العـــــــــوض و ســـــــــاخراأشـــــــــرف  ـــــــــا  : علي ـــــــــب ، ي ـــــــــب  طرحـــــــــة قري ـــــــــه العـــــــــوض تشـــــــــام خـــــــــالج حيل من
 خسارة الرجالة بقي البت السهتانة    تعمل فيك كد  

  تشام بضيق : يووووووو بقي يا أشرف انا مش ناقصك يا اخي كفاية بقي اللي انا فيه

أشـــــــرف : انـــــــت عـــــــارف حـــــــازم يمكـــــــن يعملـــــــك زفـــــــة فـــــــي النـــــــا   عشـــــــان الرتـــــــان اللـــــــي خســـــــارته    ، 
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    انت لحد  لوقتي مش عارف تكسب من حازم رتان 

 تشام بغيظ : مش مشكلة 

ـــــــت  ـــــــش ســـــــهلة خـــــــالص اللـــــــي عرف ـــــــو كـــــــد  بقـــــــي تبقـــــــي االنســـــــة منـــــــة    م أشـــــــرف باســـــــتغراب :    ل
 شقة المعا   وال ال  توقعك علي بوز  كد  ، طب انت حاولت تاخدتا

 ال شقة المعا    ال شقتي و تشام بضيق : و

ماشــــــي طــــــب مــــــش جــــــاي  البــــــت    بلعــــــب بيــــــك ، يــــــا تشــــــام انــــــا مصــــــدق انهــــــا ممكــــــن  : أشــــــرف
 تكون كويسة ممكن ، ب  ال لبساتا وال طريقة تعاملتها في النا   تقو  كويسة 

ـــــــرة و ـــــــب  ز  ني ـــــــا يكمـــــــن كمـــــــان يكـــــــون لبســـــــاتا احســـــــ تشـــــــام : مـــــــا تـــــــي بتل ـــــــرة وبعـــــــدين ان ن مـــــــن ني
 حاولت معاتا في حاجات وتي مرضتيش  اتعملت معاتا و

مــــــش جــــــاي  لــــــو العالقــــــة بيــــــنكم غوطيــــــت شــــــوية  مــــــش جــــــاي  لــــــو اتكيــــــت شــــــوية توافــــــق و : أشــــــرف
تكتشـــــــف انـــــــك مـــــــش او  واحـــــــد ، انـــــــت صـــــــعبان عليـــــــا او  يـــــــا تشـــــــام واضـــــــح انهـــــــا القيتـــــــك ســـــــاذج 

 وعرفت تستعبطك 

بعـــــــد كـــــــل    ت ســـــــر  م فيكمـــــــل أشـــــــرف : يـــــــا ســـــــالم بقـــــــي ولتقـــــــع كلمـــــــات أشـــــــرف فـــــــي عقـــــــل تشـــــــا
 يا ريت الموضوع يستاتل  الرتان و شكلك وسط الشلة و

 وقـــــــف علـــــــي إثرتـــــــا من ع ـــــــا ثـــــــم تـــــــو  بعـــــــدتا جالســـــــا لهشـــــــام أتـــــــت طعهم مـــــــن كالمهـــــــم مكالمـــــــةاقـــــــ
 أشرف : في ايه يا تشام فسأله غير مصدق 

 ماما اتوفوا في حا ثة  تشام بح ن : بابا و

ــــــثم قــــــارال  ــــــه تي ــــــالغ الضــــــيق مــــــن فكــــــرة التــــــ كر ، و عنــــــدتا حث ــــــا تشــــــام  زفــــــر و قــــــد شــــــعر بب : كمــــــل ي
 انا سمعك 

ـــــــيهم  مامـــــــا اتوفـــــــوا و : اليـــــــوم    انـــــــا محســـــــتش ان بابـــــــا وبضـــــــيق تشـــــــام  ـــــــي حســـــــيت ب عـــــــل عل ال حت
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نيــــــرة اتعو نــــــا نعــــــيش مــــــن غيــــــرتم ، اتعو نــــــا اننــــــا مــــــش شــــــايفنهم قــــــدمنا بــــــ  بعــــــد كــــــام يــــــوم  ، انــــــا و
ـــــــا أشـــــــرف وعـــــــد  عل ـــــــا و ي ـــــــالي ان موضـــــــوع وفـــــــاة باب ـــــــا ممكـــــــن اســـــــتغله و يبقـــــــي ســـــــكة  ق مامـــــــا    ان

و ســــــــاعتها حتأكــــــــد بنفســــــــي أنهــــــــا مســــــــتعبطاني و إنــــــــي مفــــــــيش بنــــــــت تســــــــتاتل و ت يــــــــب رجــــــــل منــــــــة 
ـــــــومين و أنـــــــا عـــــــارف إن بكـــــــد  منـــــــة حتقلـــــــق و  ـــــــر أ  تفكيـــــــر لقينـــــــي باقفـــــــل تليفـــــــوني ي فعـــــــال ، مـــــــن غي

نــــــي ، وصــــــلتلها إنــــــي منهــــــار مــــــش بأكــــــل و يمكــــــن انتحــــــر ، بم ــــــر  مــــــا فتحتــــــه تالــــــت يــــــوم منــــــة كلمت
ـــــــرة و  ـــــــررت تي ـــــــي تعـــــــ   ني ـــــــر و ق ـــــــة مكـــــــدبيتش خب ـــــــا ، و من ـــــــن خوفهـــــــا علي ـــــــا م ـــــــرة قاعـــــــدة معاي إن ني

 -------------تطمن عليا و بعدتا 
ـــــــدون  ـــــــه و قـــــــد شـــــــعر باالشـــــــمئ از مـــــــن نفســـــــه و أكمـــــــل : بعـــــــدتا نفـــــــ ت كـــــــل حاجـــــــة و ب أغمـــــــض عين

 أ  تفكير 

ه يــــــا تشــــــام عملتــــــك ايــــــه منــــــة عشــــــان تو يهــــــا شــــــقة المعــــــا   علــــــي انهــــــا شــــــقتك : ليــــــ بعصــــــبية  تيــــــثم
 تصورتا ، كل    عشان الرتان  و

  ---------------------- تو يبكي : انا مفكرتش ساعتها انا لقيت منة قدامي و تشام و

 

ــــــــة تبكــــــــي بمــــــــرارة حينمــــــــا اســــــــتفاقت لت ــــــــد  ــــــــ   شــــــــربته و أظلــــــــت من نهــــــــا خــــــــدرت مــــــــن العصــــــــير ال
و قـــــد شـــــعر  ر تشـــــام ، الـــــي جوارتـــــا لـــــم يكـــــن افضـــــل حـــــاال منهـــــا لين ـــــر اليهـــــا ح ينـــــاباتـــــت فـــــي ســـــري

: انـــــــا اســـــــف يـــــــا منـــــــة ، انـــــــا اوعـــــــد  انـــــــي اصـــــــلح كـــــــل    بـــــــ  بـــــــالش  بـــــــال    مـــــــن نفســـــــه  فقـــــــا  
  موعك    

 حبيتك ليه تعمل فيا كد  ليه  منة باكية : ليه كد  يا تشام ، ليه    انا وثقت فيك و

 اتلكتشام : صدقني انا حاصلح الموضوع انا حاجي اطلبك من 

 منة : اطلع برة االوضة يا تشام 
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 --------------  تشام بح ن : يا منة

 منة : ارجو  

 ال ال  : ايه يا اتش حصل و  طعه صوت الهاتفاخرج خارج الغرفة تاركا ذبيحته خلفه ق

 فاتم و ال النا مش عاي  أشوف وشكم تاني ، أنت تشام بح ن : ا

ــــــــرة ،أشــــــــرف :  ــــــــت و ال حتكــــــــون االخي ــــــــة ، ال او  بن ــــــــالش تبال ــــــــش اســــــــتنحتالشــــــــلة كلهــــــــا  ب ــــــــا ات   ي
و شـــــــوف بقـــــــي منـــــــة معـــــــا  الصـــــــبح و انهـــــــار ة حـــــــازم ب اللـــــــة قـــــــدر  حيـــــــديك الرتـــــــان قـــــــدام الشـــــــلة ، 

 رتان من الحوت بالليل ، ماشية معا  حالوة  

ال  ح ينــــــــة و ، باتـــــــت مكلومــــــــة وعلـــــــي وقــــــــع صــــــــوت مـــــــن خرجــــــــت  تلتفــــــــا غلـــــــق تشــــــــام الهـــــــاتف وأ
صـــــــدقني حـــــــاجي التلـــــــك ،  --: منـــــــة قـــــــارال  تـــــــو يريـــــــد ان ي فـــــــف عنهـــــــا اقتـــــــرب منهـــــــا و، تنطـــــــق 

 منة 

 لح ن و الهم  ل  خلف باب مملوءا بافخرجت  ون كلمة ،  فتحت الباب و

بقيــــــــة  بانت ــــــــار البطــــــــل المغــــــــوار الــــــــ   ال معتــــــــ  و أشــــــــرف و مســــــــاءا توجــــــــه  لي ــــــــد حــــــــازم وعصــــــــام و
ـــــــــة الفـــــــــوز بالرتـــــــــان و اســـــــــتطاع ـــــــــاة بريئ ـــــــــالوقوف مازحـــــــــا أمـــــــــام ال مـــــــــ  ،  االيقـــــــــاع بفت ـــــــــدأ حـــــــــازم ب ب

يقــــــــو  : اخــــــــواني االعــــــــ اء انهــــــــار   الزم اعتــــــــرف انــــــــا حــــــــازم رفعــــــــت الصــــــــاو  انــــــــي تــــــــو  زجاجــــــــات و
الو  مــــــــرة تشــــــــام ال ينــــــــي يكســــــــب رتــــــــان ومــــــــن مــــــــين  خســــــــرت او  رتــــــــان قــــــــدام تشــــــــام انهــــــــار   و

 من حازم ، انهار ة منة الدريني  خلت الموسووووووووووووووووووووووووووووووعة 

يبـــــــــــدأ حـــــــــــازم فـــــــــــي رج او   يبـــــــــــدأون فـــــــــــي وضـــــــــــع االكـــــــــــواب و الصـــــــــــفير و لتتعـــــــــــالي الصـــــــــــيحات و
ـــــــدتا  فـــــــع تشـــــــام بكـــــــل ال جاجـــــــات أرضـــــــا مـــــــن حهـــــــا لينســـــــكب جـــــــ ء ممـــــــا فيهـــــــا فت زجاجـــــــة و  و عن

فــــــــوق المنضــــــــدة فانكســــــــرت كلهــــــــا ، صــــــــدم حــــــــازم ممــــــــا فعــــــــل فات ــــــــه نحــــــــو  و أمســــــــك بمالبســــــــه 
 تاتفا فيه بغيظ : أنت أتهبلت يال ، أنت عارف االزاي     بكام
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ثـــــــم ن ـــــــر لـــــــه باحتقـــــــار تاتفـــــــا : منـــــــة الـــــــدريني خـــــــط أحمـــــــر و ال موســـــــوعة و بصـــــــق علـــــــي وجـــــــه حـــــــازم 
 ال زفت فاتم و ال يا ابن رفعت الصاو  

مهانـــــــة فابتعـــــــد عنـــــــه و وضـــــــع ال جاجـــــــة التـــــــي كانـــــــت بيـــــــدتا و علـــــــي حـــــــين غفلـــــــة مـــــــن شـــــــعر حـــــــازم بال
ــــــا فيــــــه : مــــــش ابــــــن رفعــــــت  ــــــدتا أرضــــــا ف  بــــــه مــــــن مالبســــــه تاتف تشــــــام التفــــــت و لكمــــــه ، ســــــقط عن

 الصاو  اللي يتعمل فيه كد  
ثــــــــم كــــــــرر ضــــــــربه فقــــــــرر تشــــــــام أن يــــــــدفع عنــــــــه فضــــــــربه و عنــــــــدتا أمســــــــك عصــــــــام بحــــــــازم و أشــــــــرف 

 ال ايه  حت رفوا و عصام : ايه أنتمبهشام ثم تتف فيهم 

بـــــــات و قـــــــد تشـــــــام نفـــــــ  الن ـــــــرات  با لـــــــه  بـــــــات يرمـــــــق تشـــــــام بن ـــــــرات غـــــــيظ و لـــــــم يـــــــر  حـــــــازم و
 وضاحا كم الكر  ال   كان بين االثنين 

 
تشـــــــام : و مـــــــن اليـــــــوم    و أنـــــــا نفســـــــي انـــــــتقم مـــــــن حـــــــازم بـــــــأ  شـــــــكل ، النـــــــي كنـــــــت  ايمـــــــا شـــــــايف 

 إن تو السبب 

 قدم لمنة ز  ما قلت ليه م يتش تت تيثم : و

ـــــة و : تشـــــام ـــــوم اتصـــــلت بمن ـــــاني ي ـــــت كتبـــــت ورقـــــة جـــــواز عرفـــــي و ت ـــــد بيتهـــــا كن مضـــــيت  قـــــابلتي عن
قولتلهـــــــا تصـــــــبر عليـــــــا ،  منـــــــة كمـــــــان مضـــــــيت عليهـــــــا خليـــــــت اتنـــــــين صـــــــحابي مضـــــــوا عليهـــــــا و عليهـــــــا و

و أنـــــــــا كنـــــــــت مقـــــــــرر إن الورقـــــــــة    تكـــــــــون معهـــــــــا منـــــــــة مرضـــــــــيتش تقـــــــــابلي مـــــــــن بعـــــــــدتا  شـــــــــوية ، و
حصـــــــل أ  ظـــــــروف و بعـــــــد اليـــــــوم قـــــــررت أتقـــــــدم لمنـــــــة رســـــــمي االســـــــبوع اللـــــــي بعـــــــد  و  عشـــــــان لـــــــو

 فعال كنت رايح لكن أشرف جالي البيت 

 
 أشرف و قد مد يد  بهاتفه قارال : بص شوف منة الدريني بتعمل ايه يا جدع 
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 أمسك تشام الهاتف و ن ر له و قد شعر القهر و تتف : أنت كداب 
ـــــــت اللـــــــي عـــــــاي  تعـــــــيش أعمـــــــي  ـــــــت مغفـــــــل ، البـــــــت قـــــــدامك اتـــــــه و اخـــــــر انبســـــــاط ، أن أشـــــــرف : و أن
ـــــــو لســـــــه مصـــــــمم  ـــــــش و بم اجهـــــــا ، ل ـــــــا ات ـــــــدامك ي ـــــــديو ق ـــــــي كـــــــل حـــــــا  الفي    مشـــــــكلتك بقـــــــي ، عل

 ع اللي في  ماغك أنت حر 
 تيثم : و طبعا صدقته 

ــــــــه ورق ال ــــــــواز ا ــــــــدتا و أخــــــــدت من ــــــــة بع ــــــــت من ــــــــا قبل ــــــــ  صــــــــدقته ، أن ــــــــش ب ــــــــي و تشــــــــام : و م لعرف
قطعتــــــــه و عرفــــــــت أنهــــــــا حامــــــــل فطر تهــــــــا و تــــــــاني يــــــــوم عرفــــــــت أنهــــــــا انتحــــــــرت و اليــــــــوم    تحديــــــــدا  

احنــــــا االربعـــــــة اتقبلنــــــا فــــــي شــــــقة المعــــــا   انــــــا وعصــــــام وحـــــــازم كــــــان يــــــوم فاصــــــل فــــــي حياتنــــــا كلنــــــا ،
 وأشرف 

 

كانــــــت منــــــة كانــــــت لســــــة  ، تشــــــام بعصــــــبية : أنــــــتم بتقولــــــوا ايــــــه يعنــــــي ايــــــه منــــــة ماتــــــت انــــــا مــــــش فــــــاتم 
 اتلها عرفوا منين  بعدين اتلها بيدوروا علي اللي عمل فيها كد  و نا  امبارح وت

قعــــــد يســــــأ   بــــــص تــــــو الموضــــــوع مــــــش كــــــد  بــــــ  انــــــا عرفــــــت ان عمهــــــا جــــــه النــــــا   و : أشــــــرف
 علي اصحاب منة ، ب  تو معرفش عنك حاجة النك كد  كد  كنت بتقابل منة برة 

 عني منة فعال ماتت تو  الي اقرب مقعد : ي قد بدأ يدمع و تشام و

 الع ا كان انهار   ، اخرت اله ار واحدة ماتت بسببنا  عصام بضيق : ايوة و

أشــــــــرف : بـــــــــ  متقــــــــولش بســـــــــببنا ، محــــــــدش كـــــــــان ضــــــــربها علـــــــــي ايــــــــديها مـــــــــش تــــــــي اللـــــــــي جـــــــــت 
 برجلها

 حازم بضيق : ال بسببنا ، عمر  ما ت يلت ان اله ار ممكن يعمل كد  

 للي قلت نتراتن عليها تشام لحازم : انت السبب ، أنِت ا
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بعـــــــدين احنـــــــا محـــــــدش فينـــــــا  حـــــــازم لهشـــــــام بعصـــــــبية : أنـــــــِت حتســـــــتعبط مـــــــش انـــــــت اللـــــــي وافقـــــــت ، و
ـــــــا الشـــــــقة و ـــــــي جبتهـــــــا تن ـــــــت الل ـــــــي مصـــــــوراتا  لمســـــــها ان ـــــــت الل ـــــــة ان و الفيـــــــديوتات اللـــــــي ت ـــــــص من

 محتفظ بيها معا  

مــــــين  راتــــــن و مــــــين اللــــــي و تاتفــــــا :  تقــــــدم تشــــــام فــــــي محاولــــــة لضــــــرب حــــــازم ف  بــــــه مــــــن مالبســــــه
 اللي جاب ازاي  الويسكي 

 تو يدفعه عنه : ومين اللي راقبها ومين اللي رمي نفسه قدام عربيتها  حازم و

ليقـــــــف عصـــــــام فـــــــي المنتصـــــــف صـــــــارخا : كفايـــــــة بقـــــــي كفايـــــــة احنـــــــا الزم نشـــــــوف حنعمـــــــل ايـــــــه مـــــــش 
 نت انق 

ـــــــا عـــــــا   و ـــــــا نكمـــــــل حياتن ـــــــالعك  احن ـــــــنعملش حاجـــــــة ب ـــــــي م ـــــــا مـــــــن رأي ـــــــا نعـــــــرف ال   أشـــــــرف : ان كأنن
 ب   منة اصال و

 ثم ن ر لهشام و أكمل : و أنت اختفي تنا خالص و كلها كام يوم و الموضوع ينام 

 
ــــــــرت ، حــــــــازم قــــــــرر يبطــــــــل  تنهــــــــد بمــــــــرارة ثــــــــم أكمــــــــل : و مــــــــن اليــــــــوم    لالنهــــــــار ة كــــــــل حاجــــــــة اتغي
ــــــــات و الشــــــــرب و طلــــــــق نيــــــــرة و ســــــــاب لــــــــوجي و راح فرنســــــــا ، كــــــــان مقــــــــرر يت ــــــــوز  موضــــــــوع المرتان

ــــــا و يعــــــيش تنــــــا  ، عصــــــام قطــــــع عالقتــــــه بالكــــــل مــــــا عــــــدا حــــــازم و بطــــــل ي ــــــي النــــــا   ، نيــــــرة جول ي
ـــــــــا  ـــــــــتش بطيقـــــــــه و أن ------------بم ـــــــــر  مـــــــــا اتقـــــــــدملها أشـــــــــرف وافقـــــــــت مـــــــــع انهـــــــــا مكني

-- 
ـــــــدموع مـــــــن عينـــــــه : أنـــــــا بقيـــــــت تشـــــــام الحـــــــوت ، كنـــــــت بـــــــانتقم مـــــــن   تـــــــابع ســـــــاخرا و قـــــــد ترقرقـــــــت ال

ســـــــــهر و شـــــــــقة المعـــــــــا   و عملـــــــــت كـــــــــل حاجـــــــــة  كـــــــــل حاجـــــــــة حوليـــــــــا و اولهـــــــــا نفســـــــــي ، شـــــــــرب و
 غلط ، لدرجة في مرة حاولت انتحر ب  كنت أجبن من إني اعمل    
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ـــــــر عاملهـــــــا أشـــــــرف و تـــــــي اللـــــــي وصـــــــلت تيـــــــثم :  طـــــــب كفايـــــــة كـــــــد  و أعتقـــــــد إن فـــــــي حاجـــــــات كتي
 االمور لكد  

 تشام : يعني ايه 

بنــــــات النــــــاس و  عامــــــل فــــــي أختــــــك اللــــــي أنــــــت و حــــــازم كنتــــــو بتعملــــــوا فــــــييعنــــــي أشــــــرف  : تيــــــثم
 كان عاج    -------------عشان كد  وافقت تت وز  رغم إنه كان 

ـــــــي ـــــــي  تشـــــــام : يعن ـــــــه ، يعن ـــــــه و اي ـــــــة ممكـــــــن يكـــــــون ابن ـــــــي فـــــــي بطـــــــن من ـــــــاتمني ان الل تـــــــو  أشـــــــرف ف
  --------- اصال

 خالينا نقوم نشوف زين و يا عالم ايه تاني مست بي و مصير االيام حتكشفه تيثم : 

 

**** 
 

 يتأمالن كونها علي قيد الحياة أمام غرفة منة الدريني وقف االثنين 

 ن منة لسه عايشة إحازم : يااااااا  انا مش مصدق 

 عصام : فاكر يوم ما عرفنا انها ماتت 

 حازم بضيق : فاكر 

ــــــي الشــــــارع لحــــــق بــــــه حــــــازم ــــــي وصــــــل ال ــــــا   كــــــان عصــــــام يهــــــرو  حت ــــــوا الســــــاللم مــــــن شــــــقة المع  ن ل
 ر  ليه يا اخي كد  : انت بت  تاتفا 

 عصام بضيق : عاجبك اللي حصل    

 حازم : انت شايفني مبسوط او  

ـــــــي أشـــــــرف و ـــــــا عل ـــــــا اتلمن ـــــــوم م ـــــــن ي ـــــــا حـــــــازم م ـــــــا    ي ـــــــي جرالن ـــــــه الل ـــــــا اي ـــــــالغ : احن ـــــــاب ب  عصـــــــام بعت
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بنــــــات و زفــــــت أنــــــا   قرفــــــت ب ــــــد خمــــــرة و، احنــــــا فــــــي النــــــاز  انــــــا خــــــالج قرفــــــت يــــــا اخــــــي  تشــــــام و
 كرتت نفسي و كرتت كل   

ـــــــد  مـــــــا تـــــــو المـــــــ اج عـــــــاي  كـــــــد  و ـــــــي كـــــــان حـــــــد ضـــــــربك علـــــــي اي ـــــــا  حـــــــازم بعصـــــــبية : انـــــــت يعن ا ين
 بنمشي ورا الم اج 

اخرتهـــــــا ، اللـــــــي بنعملـــــــوا فـــــــي النـــــــاس    لـــــــو جـــــــه يـــــــوم  عصـــــــام بضـــــــيق : واخـــــــرت المـــــــ اج يـــــــا حـــــــازم و
 --------------- حد راتن علي لوجي ، لو جه يوم و اللي بنعمله    اتعمل فينا  و

 : لوجي ، لوجي بنتي و قد شعر بال وف حازم بعصبية استوقفه 

 كفاية لحد كد    مش ناو  ابقي وسطيكم و عصام : انا خالج ناو  اسيب النا   و

ـــــــي ســـــــيارته تاركـــــــا حـــــــازم ، لح ـــــــات و ـــــــ   صـــــــعد  عـــــــا قـــــــا  حـــــــازم ســـــــيارته  توجـــــــه عصـــــــام ال ـــــــي المن ال
ــــــ ــــــة ال ــــــه الصــــــغيرة ابن ــــــة ابنت ــــــي غرف ــــــي جــــــوار ســــــر  ثالث ســــــنوات ، ال ــــــ  ال ــــــاظرا اليهــــــا جل يرتا الصــــــغير ن

: و قـــــــــد زا  خوفـــــــــه و تـــــــــو يتـــــــــ كر كلمـــــــــات عصـــــــــام و عنـــــــــدتا قـــــــــا  و تـــــــــو يمســـــــــح علـــــــــي شـــــــــعرتا 
ــــــاكرة  ــــــر ف ــــــاس كتي ــــــش وحــــــش او  ز  مــــــا ن ــــــوجي ، انــــــا م ــــــة يــــــا ل ــــــأنبني ، عارف ــــــا ســــــاعات ضــــــمير  بي ان

بـــــــالش ، بـــــــ  مـــــــش عـــــــارف  ابقـــــــي اب كـــــــوي   ســـــــاعات ببقـــــــي عـــــــاي  اتغيـــــــر و علـــــــي اللـــــــي باعملـــــــه و
يمكـــــــــن   ، انـــــــــا نــــــــاو  مـــــــــن انهــــــــار   عشــــــــان خـــــــــاطر  ابطــــــــل موضـــــــــوع الرتانــــــــات    وت علــــــــي منــــــــي 

لـــــــو فـــــــي حاجـــــــة غلـــــــط تـــــــاني ينفـــــــع ابطلهـــــــا ححـــــــاو  ، عارفـــــــة يـــــــا لـــــــوجي يـــــــا  كمـــــــان ابطـــــــل شـــــــرب و
ـــــق تـــــاني خـــــالص غيـــــر اللـــــي انـــــا فيـــــه انـــــا و ـــــه صـــــعب ،  ريـــــت ربنـــــا يحطـــــك فـــــي طري مامـــــا انـــــا عـــــارف ان

ـــــــ ـــــــ  ســـــــاعات بيبقـــــــي نفســـــــي متبقـــــــيش زي ـــــــا و يب ـــــــ ان ـــــــا ، ك مامت ـــــــوجي تبقـــــــي احســـــــن منن ـــــــا ل ـــــــا رب ي ي
 مع اني مش عارف ازا  

، كانــــــــت أميمــــــــة فن ــــــــرت لالثنــــــــين  خــــــــارج مــــــــن غرفــــــــة منــــــــةتم حــــــــدأطعهم مــــــــن شــــــــرو تم صــــــــوت اقــــــــ
 : مستر حازم ، مستر عصام ، أنتم واقفين تنا ليه في غير توقع منها لوجوتم قارال 
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 ال لسه  عصام : كنا عاي ين نطمن علي منة فاقت و

 مدام ندى كويسة  الحمد هلل ، و فاقت وأميمة : 

 حازم : الحمد هلل 

 أميمة : الحمد هلل 
ــــــــا  ــــــــف ســــــــالمة عليهــــــــا و ربن ــــــــل بعــــــــدما قــــــــالوا : طــــــــب ال شــــــــعرا بالضــــــــيق مــــــــن وجــــــــو تم فهمــــــــا بالرحي

 يطمنكم عليها 
------ انــــــا كنــــــت عــــــاي ة اعتــــــ ر علــــــي اللــــــي عملتــــــه معــــــاكم بــــــ  اســــــتوقفتهم قارلــــــة : ثانيــــــة واحــــــدة ، 

---- 

و حـــــــق صـــــــاحبتك و أكيـــــــد بـــــــدور  علـــــــي الحقيقـــــــة كنـــــــِت   تِ نـــــــأ بـــــــ  ايـــــــه ، علـــــــي العمـــــــومحـــــــازم : 
    ي ليني أقولك حصل خير 

 --------------------أنا عندى سؤا  مهم ، أنِت اللي عصام : 

ـــــــــو كلمتـــــــــك : و ر ت  أميمـــــــــة اســـــــــتوقفته  ـــــــــت ل ـــــــــت الرســـــــــالة لحضـــــــــرتك ، خف ـــــــــا اللـــــــــي بع ايـــــــــوة ، أن
 عدت علي خير  متصدقنيش و الحمد هلل أنها

 بعد اذنكم ثم التفت لتعو  لغرفة منة قارلة : 

 

**** 
 

ــــــا  ــــــا اتفقن ــــــي بتعيطــــــي ، طــــــب مــــــش احن ــــــك كنت ــــــالي أن ــــــابي ق ــــــت : ب ــــــي جوارتــــــا و قال ــــــوجي إل أجلســــــت ل
 أننا حنكون مبسوطين و نقو  علي طو  الحمد هلل 

ــــــــا  ــــــــت عاي تــــــــا ت لــــــــص و نرجــــــــع بيتن ــــــــ     مســــــــابقة وحشــــــــة او  ، أنــــــــا بقي ر ت لــــــــوجي بضــــــــيق : ب
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مســـــــــحت نـــــــــدى رأســـــــــها و ر ت : طـــــــــب لـــــــــو قولتلـــــــــك أننـــــــــا حنـــــــــروح بيـــــــــت جميـــــــــل و جديـــــــــد غيـــــــــر 
 الفيال حتبقي زعالنة 

 لوجي بعد تفكير : و حنكون كلنا مع بعض 
 ندى مبتسمة : ايوة 

 لوجي مبتسمة : خالج ، ماشي 
 ة ثم قالت بعد تفكير : شوفتي خالو تشام صمتت لدقيق

 لوجي : ايوة و سألت بابي عشان كان شكله زعالن او  و قالي إنه تعبان 
 ندى بتر   : بصي يا لوجي أنا في حاجة عاي ة اقولك عليها 

 عارفة مامي نيرة بدت لوجي مستمعة و عندتا ندى أكملت : 
رة مــــــــا ســــــــتقوله و عنــــــــدتا أكملــــــــت : شــــــــعرت بــــــــالقلق لكــــــــن لــــــــوجي لــــــــم تحــــــــر  ســــــــاكنا ظلــــــــت منت ــــــــ

ــــــــد شــــــــوية و  ــــــــد بعي ــــــــرة ســــــــافرت تــــــــي و عمــــــــو أشــــــــرف ، ســــــــافروا بل ــــــــا ني ــــــــوجي ، مام --------ل
------- 

 لم تتغير مالمح لوجي و لم تتأثر و عندتا سألت ندى : أنِت مش زعالنة 
 لوجي باستغراب : من ايه 

 ندى : أنها سافرت من غير ما تقولنا 
ـــــــا تـــــــي  ـــــــة : م ـــــــر مبالي ـــــــوجي غي ـــــــي طـــــــو  بتســـــــافر تـــــــي و أونكـــــــل أشـــــــرف و لمـــــــا ترجـــــــع حتي ـــــــي ل عل

 ت ونا مش كد  
 ندى و قد شعرت باالستغراب : أكيد طبعا ، أنِت عارفة أنها بتحبك او  مش كد  
 لم ت هر لوجي أ  ر  فعل و لم تتأثر و لكنها أجابت : ايوة بابي قالي أنها بتحبني 

ـــــــــرر  ـــــــــم يكـــــــــن يعنيهـــــــــا و عنـــــــــدتا ق ـــــــــر ل ـــــــــد  لنـــــــــدى أن االم ـــــــــر و ســـــــــألت ب ـــــــــي االم ت أال تتحـــــــــدث ف
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 مبتسمة : طب أنِت عارفة أنا بحبك قد ايه 
 ضحكت لوجي و ر ت بعفوية : أنا بحبك قد البحر و السما 

ضــــــــــحكت نــــــــــدى و احتضــــــــــنتها و ر ت : و أنــــــــــا بحبــــــــــك قــــــــــد البحــــــــــر و الســــــــــما و النهــــــــــر و كــــــــــل 
 الن وم اللي في السما 

ســــــــكنت لــــــــوجي بــــــــين يــــــــديها و قــــــــد بــــــــدت ســــــــعيدة ، لكــــــــن ســــــــعا تها فرضــــــــت علــــــــي نــــــــدى الشــــــــعور 
ـــــــي أن ت حـــــــد  ـــــــم تفكـــــــر بمعن ـــــــب لهـــــــا ، ل ـــــــي تركهـــــــا  ون أ  ذن ـــــــا بمعن ـــــــرة يوم ـــــــم تفكـــــــر ني باالســـــــي ، ل
ـــــــين وجو تـــــــا و مفارقتهـــــــا  و ت حـــــــف حـــــــق ابنتهـــــــا عليهـــــــا فتكـــــــون النتي ـــــــة أن ابنتهـــــــا ال ت ـــــــد فـــــــارق ب

 ينها ميتة للحياة ، فلقد عاشت  وما في ع
**** 

الــــــــي ت ن ــــــــر ، فتحــــــــت عيناتــــــــا بعــــــــد مــــــــا فاقــــــــت مــــــــن الحقنــــــــة المهدرــــــــة التــــــــي كانــــــــت قــــــــد اخــــــــ تها 
 غفت علي المقعد المقابل لسريرتا و قد ان أحالم جلست الي جوارتا  تجدو الغرفة ف

و قــــــــد ســــــــألت  علــــــــي صــــــــوتها تمــــــــاأحــــــــالم بهــــــــا فق ت فريــــــــدة القيــــــــام مــــــــن مكانهــــــــا فشــــــــعر  تحاولــــــــ
 ام  لوقتي : تي الساعة ك فريدة 

 نص  و 4أحالم : ت يلها 

 فريدة : انا نمت كل    

 أحالم : معلش المهم بقيتي كويسة 
 اطلع اقولهم انك فوقتي ثم قامت من مكانها و تي تكمل : ح

 : استني يا أحالم ، انا عاي كي في كلمتين االو  قبل ما تنا يهم  قارلة فريدةاستوقفتها 

 : خير  سارلةعا ت أحالم و جلست إلي جوارتا 

 فريدة : لو طلبت منك انك تسامحيني ترضي تسامحيني 
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 المسامح ربنا  : أحالم
ثــــــــم صــــــــمتت قلــــــــيال و بعــــــــدتا تابعــــــــت : أنــــــــا مكــــــــونتش عــــــــاي ة حاجــــــــة مــــــــنكم و عمــــــــر  مــــــــا  ورت و 
أنـــــــت عارفـــــــة كـــــــد  ، كـــــــان نفســـــــي تســـــــيبوني فـــــــي حـــــــا  بـــــــد  اللـــــــي عملتـــــــو  معايـــــــا فـــــــي المنصـــــــورة 

معنـــــــد ش  ، انـــــــا قالـــــــه  بعـــــــد اللـــــــي عملـــــــوا حـــــــازم و   ، أنمـــــــا بقـــــــي زمـــــــان عشـــــــان حســـــــيتوا إنـــــــي لوحـــــــد
ـــــــي حســـــــامحك  ـــــــر ان ـــــــه غي ـــــــا، كـــــــالم اقـــــــدر اقول ـــــــا  و  عشـــــــان ربن الن الفلـــــــوس عمرتـــــــا مـــــــا فرقـــــــت معاي

االتــــــــم عنــــــــدى عشــــــــان خــــــــاطر حــــــــازم طلــــــــب منــــــــي كــــــــد  و بعــــــــد اللــــــــي شــــــــوفته منــــــــه عشــــــــان يــــــــر   و
اســـــــامح رفعـــــــت  امحك ومفـــــــيش قـــــــدامي غيـــــــر انـــــــي اســـــــامح ، اســـــــالوصـــــــية و اللـــــــي عملـــــــه مـــــــع نـــــــدى 

 ربنا يغفرله ويسامحه  و

 : بالبساطة    يا أحالم بعد كل اللي عملته فيكي  أسيفريدة ب تنهدت

شــــــــوفتي مــــــــرات ابنــــــــك  أنــــــــتِ  أحــــــــالم : مــــــــا انــــــــا قلتلــــــــك يــــــــا فريــــــــدة الــــــــدنيا اصــــــــال مــــــــش مســــــــتهلة و
 راحت في لح ة  و 28االوالنية اتي 

ر ينــــــا  كنــــــت ســــــمعت كــــــالم رفعــــــت مــــــن زمــــــان وتــــــي تــــــر  : يــــــا ريتنــــــي   لتت مــــــع الــــــدموع فــــــي عينهــــــا و
كــــــل حاجـــــــة   حاســــــيب الفـــــــيال وإنـــــــي  ، بــــــ  أوعــــــد  الفلــــــوس بــــــد  مـــــــا حــــــازم اتبهـــــــد  كــــــد  بســـــــببنا 

ــــــي افضــــــل جنــــــب ابنــــــي و، ليكــــــي فيهــــــا حــــــق حترجعلــــــك  ــــــا خــــــالج مبقــــــتش عــــــاي ة غيــــــر ان ــــــا  ان بــــــ  ي
 عالم بقي قد ايه من عمر  

 طـــــــــرق البـــــــــاب ليـــــــــدخل حـــــــــازم و طعهم صـــــــــوتاقـــــــــصـــــــــدمت أحـــــــــالم ممـــــــــا قالتـــــــــه و قبـــــــــل أن تـــــــــر  ، 
 خرجت استأذنت أحالم و حينها 

ــــــــا  حــــــــازم جلــــــــ   ــــــــدتا و ق ــــــــي جوارتــــــــا أمســــــــك بي ــــــــا فــــــــر  ، ينفــــــــع ال ضــــــــة    و   : إل ــــــــه ي كــــــــل اي
 شوية اجي ابص عليكي االقيكي نايمة 

: الـــــــف ســـــــالمة عليكـــــــي يـــــــا ســـــــت  و أكمـــــــل  رفـــــــع يـــــــدتا ليقبلهـــــــا بشـــــــفتيهشـــــــعرت بالفرحـــــــة و عنـــــــدتا 
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 الحبايب 

 : ندى عاملة ايه  لوقتي  ه ثم سألت ربطت علي كتف

 إن شاء اهلل حازم : الحمد هلل ، احنا كلنا حنمشي الصبح 

 يرزقك ال رية الصالحة  فريدة : ربنا يعوض عليك يا حبيبي و

 حازم : امين يا رب 

 فريدة : قريت وصية ابو  
 حازم بأسي : ايوة قريتها 

ـــــــدة :  ـــــــ تا  فري ـــــــة اللـــــــي عـــــــد  ، يـــــــا حـــــــازم   نف ـــــــ تا و ر  الصـــــــحاب الحـــــــق حقهـــــــم ، محـــــــدش كفاي نف
 سامحني  نف تا و عارف بكرة في ايه ،

 حازم : ب د يا ماما ، يعني حنر  الفلوس 

 كل حاجة كل حاجة   ، فريدة : ايوة يا ابني 

 

**** 
 

ـــــــ  يراقبهمـــــــا عـــــــن  ـــــــ   جل ـــــــن عمهـــــــا و ال ـــــــر م ـــــــب االخي ـــــــت الطل ـــــــة المشـــــــفي ، كان ـــــــي حديق جلســـــــا ف
بعــــــــد ، انتهــــــــي عصــــــــام مــــــــن كــــــــل كالمــــــــه و ظــــــــل يتــــــــابع وجههــــــــا لعلــــــــه يكتشــــــــف وحــــــــد  ر ة الفعــــــــل ، 

ـــــــــــت بأســـــــــــي : جـــــــــــواز   ـــــــــــدتا قال ـــــــــــدر  ســـــــــــرتا و بع --------------تنهـــــــــــدت بمـــــــــــرارة ال ت
ــــــن غ --- ــــــه    جــــــواز ازا  ، م ــــــي حكيت ــــــِت ســــــميت الل ــــــن أن ــــــن غيــــــر شــــــهو  م ــــــر مــــــا حــــــد يعــــــرف م ي

 غير علم أتلها من غير إشهار ، فين ال واز    يا عصام عشان تقو  أنها كانت مراتك 
عصـــــــام : يــــــــا نيفـــــــين احنــــــــا كانـــــــت    حياتنــــــــا و اللـــــــي قــــــــدامك    مـــــــش بيضــــــــحك عليكـــــــي  لــــــــوقتي 
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بـــــــــالعك  ، تـــــــــو بيقولـــــــــك إن حياتـــــــــه كانـــــــــت غلـــــــــط فـــــــــي غلـــــــــط و تـــــــــاب ، و القـــــــــرار فـــــــــي االو  و 
 خر قرار  اال

 صمتت و لم تدر  بما ت يب ، ن ر عصام لعمها ثم أكمل : القرار صعب او  كد  
 نيفين بتر   : لو اقولتلك إني محتاجة وقت است ير و افكر 

 أوم رأسه في ضيق ثم ر  : كام سنة يعني 
 نيفين باستغراب : ال مش لدرجة كام سنة 

 عصام : كام شهر ، ته قد ايه 
 وع نيفين ب  ل : أسب

ضـــــــحك رغمـــــــا عنـــــــه و ر  و قـــــــد قـــــــام مـــــــن مكانـــــــه : طـــــــب الحـــــــق عمـــــــك بقـــــــي عشـــــــان اطلـــــــب ايـــــــد  
 منه انهار ة ، أنا معند ش ستات تقو  رأيها 

 نيفين و قد اصتنعت الحدة : بقي كد  ، طب خالج مش حاوافق 
 عصام بتحد  : فات االوان حضرتك 

 
**** 

 نت يا تيثم صدقت الكالم    أ منة وتي تبكي : و

 تيثم : انا حكيتلك اللي تشام قاله 

 تو فين  لوقتي  منة : و

 لعب  قا  حيشتريله تدوم و خد زين بعد ال السة ، وأتيثم : 

 نت ازا  تسيبهوله افرض عمل فيه حاجة أ منة بعصبية : و

 مش ممكن يأذيه  أميمة : اتد  يا منة    مهما كان ابنه و
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ــــــك أنــــــِت  ــــــي عــــــاي  اعــــــرف من ــــــا بق ــــــثم : ان ــــــا   وتي ــــــي شــــــقة المع ــــــابلتي اللــــــي اســــــمه أشــــــرف     رحت ق
 ليه 

ـــــــا  و منـــــــة وتـــــــي تبكـــــــي بشـــــــدة : تشـــــــام بعتلـــــــي رســـــــالة و حـــــــت علـــــــي اســـــــاس و انـــــــا ر  قـــــــالي اقبلـــــــه تن
 خلـــــــــت  قـــــــــالي المفتـــــــــاح تحـــــــــت المشـــــــــاية اللـــــــــي قـــــــــدام البـــــــــاب فتحـــــــــت و ،تشـــــــــام مـــــــــش أشـــــــــرف 

ـــــــي جـــــــا  و، اســـــــتنا   ـــــــت أشـــــــرف تـــــــو الل ـــــــه و لقي ـــــــا مـــــــش مضـــــــطرة احكي ـــــــاقي ان ـــــــل الب مـــــــا يمشـــــــي  قب
ة    ، يعنــــــــي الباشــــــــا  مقابلــــــــعشــــــــان ال  هخــــــــد فلــــــــوس منــــــــه وانــــــــإ قــــــــالي ان تشــــــــام تــــــــو اللــــــــي بعتــــــــه و

 رانــــــي فيــــــديو لحــــــازم وو  وبيــــــنهم ، رتــــــان  مــــــش أكتــــــر مــــــن  ينــــــإقــــــالي  ، و  كــــــان عــــــاي  يتــــــاجر بيــــــا 
 ازاي  ويسكي  5والرتان كان علي  تو بيقو  تشام  خل منة الدريني الموسوعة

ـــــــي ـــــــا رب الل ـــــــي كـــــــان  أميمـــــــة : ي ـــــــه وصـــــــف لل ـــــــع فـــــــي جهـــــــنم ، ب ـــــــد مـــــــش القي اســـــــمه أشـــــــرف    يول
 بيعمله غير انه اخد الموتة اللي كان يستحقها 

 منة باكية : اوعوا تصدقوا اللي تشام بيعمله ، تشام ز  أشرف كلهم ز  بعض 

 خـــــــل تشــــــام حـــــــامال زيــــــن علـــــــي يــــــد  ، امـــــــا زيــــــن فكـــــــان فــــــي قمـــــــة ، طعهم صــــــوت طـــــــرق البــــــاب اقــــــ
 : ماما  و تو يهتف  فرحه

 : تعالي يا حبيبي عملت ايه قارلة ذراعيها البنها  ت منة فتح

 تدوم حلوة  جابلي لعب كتير او  و : ماما بابا جه و ةتو ين ر لهشام بفرح زين و
 شوفتي يا ماما ثم بدأ باخراج بعض االشياء من اكياسها و تو يهتف : 

 نت اتبسط يا زين أ منة ل ين وتي تمسح علي شعر  : و

 ين فرحا : او  او  ز 

: حمــــــدهلل  مــــــا بــــــين ال  ــــــل و االســــــي كانــــــت المالمــــــح التــــــي أطــــــل بهــــــا ، ن ــــــر لهــــــا و قــــــا  عنــــــدتا 
 علي سالمتك يا منة 
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 شكرا علي الحاجات اللي جبتها ل ين و اهلل يسلمك ،   :منة باقتضاب ر ت 

 تشام :    ابني يا منة ، انا مستعد اعمل ايه حاجة عشان اعوضكم 

 ت ا  علي اقتضابها : شكرا  منة وتي ال

ــــــــد مأتــــــــا  ــــــــرت بم ــــــــر  خروجهــــــــا و ق ــــــــدتا اســــــــتأذنت و خرجــــــــت ، زف شــــــــعرت أميمــــــــة بالضــــــــيق و عن
ـــــــه  ـــــــت و قـــــــد ن ـــــــرت ل ـــــــف باســـــــمها فالتفت ـــــــي اســـــــتوقفها صـــــــوت مـــــــن تت االســـــــي وقفـــــــت للح ـــــــات حت

 ببالغ الضيق و ر ت : نعم 
ن ــــــــر لهــــــــا تيــــــــثم باســــــــتغراب و ســــــــأ  : مالــــــــك شــــــــكلك متضــــــــايق حتــــــــي ن راتــــــــك ليــــــــا مــــــــن الصــــــــبح 

 مش ع باني ، في حاجة حصلت 
 أميمة بضيق : ال 

 تيثم : طب مالك 
أميمـــــــــة بضـــــــــ ر : أنـــــــــت مصـــــــــدق نفســـــــــك ، مصـــــــــدق أنـــــــــك اتصـــــــــرفت بطريقـــــــــة احســـــــــن مـــــــــن اللـــــــــي 

ـــــــه ، ـــــــت احســـــــن من ـــــــرة كن ـــــــع ني ـــــــه م ـــــــاللي عملت ـــــــك ب ـــــــت عـــــــارف  اتصـــــــرف بيهـــــــا تشـــــــام ، مصـــــــدق أن أن
انــــــــي مكــــــــونتيش راضــــــــية عــــــــن موضــــــــوع نيــــــــرة و بعــــــــد موتهــــــــا حســــــــيت إنــــــــي زعالنــــــــة عشــــــــانها ، مهمــــــــا  
كــــــــان كانــــــــت الشــــــــ اعة تفــــــــرض انـــــــــك انــــــــت و عمــــــــي ممــــــــدوح تاخـــــــــدوا حــــــــق منــــــــة مــــــــن تشـــــــــام و 

 أشرف 
ـــــــة امشـــــــي و  ـــــــي كـــــــل حـــــــا  أنـــــــا ناوي ـــــــت : عل ـــــــدر  الســـــــبب و بعـــــــدتا أكمل ـــــــدأت تبكـــــــي و تـــــــي ال ت ب

 و بلغ عمي إني مستقيلة من الشركة  الحمد هلل إني اطمنت علي منة
 قالتها و التفتت فاستوقفها تاتفا : استني ، استني يا أميمة 

ـــــــا فعـــــــال غلطـــــــت ، غلطـــــــت لمـــــــا  ـــــــِت معـــــــاكي حـــــــق أن ـــــــدتا أكمـــــــل : أن ـــــــرض طريقهـــــــا فوقفـــــــت و عن اعت
ـــــــــه أو  ـــــــــي اخت ـــــــــا اوجـــــــــه تشـــــــــام فكـــــــــرت اوجعـــــــــه ف ـــــــــد  م اتصـــــــــرفت بالطريقـــــــــة    و غلطـــــــــت لمـــــــــا ب
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ـــــــِت كـــــــان  ـــــــا كمـــــــان و اهلل و أن ـــــــي أن ـــــــا عل ـــــــرة صـــــــعبنا علي ـــــــين ، ني ـــــــي االتن ـــــــا ف ـــــــا فكرن ـــــــولي انن تقـــــــدر  تق
 ذنب ، ب   معاكي حق في كل كالمك أنها ملهاش

تنهـــــــد و أكمـــــــل : بـــــــ  تـــــــي مـــــــش ضـــــــحية و بـــــــ  يـــــــا أميمـــــــة ، نيـــــــرة رضـــــــيت علـــــــي نفســـــــها حاجـــــــات 
 كتير ، نيرة سامحتلي أ خل حياتها قبل أنا حتي ما أسمح لنفسي  

ثـــــــم ن ـــــــر لهـــــــا و أكمـــــــل : أنـــــــا مـــــــش عـــــــاي  أشـــــــوف الن ـــــــرة    فـــــــي عينـــــــك ليـــــــا ، أنـــــــِت متعـــــــرفيش 
ه ز  اللــــــي حولهــــــا مــــــا اخــــــدو  ، مــــــن يومهــــــا و أنــــــا مــــــوت نيــــــرة عمــــــل فيــــــا ايــــــه ، قلــــــم موتهــــــا أنــــــا اخدتــــــ

 عشمي إن ربنا يغفرلي و يسامحني ، و أنِت كمان 
 ن رت له باستغراب و ر ت : أنا كمان ايه 

 ابتسم و ر  : عاي   تسامحني برضو و متكونيش زعالنة مني 
 أميمة و قد زا  استغرابها : مش فاتمة يعني ليه 

 رفي زا ت ابتسامته و ر  : بعدين حتع

 

**** 
 

كانـــــــــت نـــــــــدى و لـــــــــوجي ي لســـــــــان بالغرفـــــــــة و معهـــــــــا أحـــــــــالم و شـــــــــريفة و محاســـــــــن ، طـــــــــرق بــــــــــاب 
ــــــم جلســــــت ب ــــــوار  ــــــوا عليهــــــا ث ــــــد اطمئن ــــــع و ق ــــــر فقــــــة حــــــازم مصــــــافحة ال مي ــــــدة ب ــــــدخل فري الغرفــــــة لت

 : عاملة ايه  لوقتي يا ندى  ندى و سألت

 ندى مبتسمة : كويسة الحمد هلل ، أنِت اللي عاملة ايه يا ماما الف سالمة عليكي 

 فريدة  : انا كويسة يا بنتي ، وحابقي كويسة اكتر لما اشوفكم كويسين  

 ليدخل لالطمئنان علي ندى : حمدهلل علي السالمة يا ندى باب الغرفة طرق نبيل 
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 ندى : اهلل يسلمك يا عمي 

 عمي حازم : ازيك يا 

 نبيل: ازيك يا ابني 

 ممكن أ خل : لباب الغرفة و تو يسأ  تاتفا عصام  قاطعهم طرق 

 ، اتفضل نبيل مبتسما : طبعا 

عصـــــــام  خـــــــل و قـــــــد  خلـــــــت نيفـــــــين خلفـــــــه و ات هـــــــت لـــــــت ل  إلـــــــي جـــــــوار شـــــــريفة و عنـــــــدتا تقـــــــدم 
ـــــــا م تمعـــــــين االجتمـــــــاع الحلـــــــو    ممكـــــــن ارجـــــــع اعيـــــــد طلبـــــــي تـــــــ : مـــــــن نبيـــــــل قـــــــارال  ـــــــا بمـــــــا انن اني ي

 عمي 

: عمـــــــو  فن ـــــــر لـــــــه حـــــــازم و ضـــــــحك و عنـــــــدتا حـــــــاو  التـــــــنف  بهـــــــدوء ثـــــــم قـــــــا  عـــــــد  مـــــــن تيئتـــــــه أ
 نبيل ممكن اطلب ايد نيفين منك انهار   

 : في المستشفي ثم ر  نيفين نبيل لن ر 

 ندى : انا مسامحة يا عمي ب  عشان خاطرنا وافق 

 نبيل : لو نيفين موافقة انا موافق 

 تشوفه يا عمي  نيفين ب  ل : اللي
 عصام معقبا : بالش اللي تشوفه    ليكون عمو لسة واخد مني موقف 

 مبرو  طب و لو قولتك :  و ر   نبيلضحك 
 قف  عصام ليحتضنه تاتفا : يا حبيبي يا عمو ، تو    الكالم 

 لووووووووووووليتعالي ضحكاتهم علي ما فعله و عندتا ف أتهم محاسن ب رغوطة : 

: يــــــــــا    الفضــــــــــايح يــــــــــا وال  زغاريــــــــــد فــــــــــي المستشــــــــــفي ، و قــــــــــد زا ت ضــــــــــحكاته  حــــــــــازم فعقــــــــــب 
 عاجبك كد  يا عم عصام 
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 ع بني او   عصام مبتسما : ايوة ع بني و
 سألت لوجي حازم : بابي تي كد  المسابقة خالج خلصت 

 ابتسم حازم و ر  : ايوة يا لوجي خلصت و كلنا كسبنا 

 ا خل طعهم صوت طرق الباب فنا   حازم : اق

 تو يقو  : مساء ال ير  طل تشام برأسه و

 ال ميع باستغراب : مساء النور سا  الصمت للح ة و بعدتا ر  

 تشام لندى : الف سالمة عليكي يا مدام ندى 

 البقاء هلل يا استاذ تشام اهلل يسلمك و :  ر ت و قد شعرت بالتوتر من رؤيته 

 فريدة : البقية في حياتك 

ــــــدى ، تشــــــام وتــــــو ين ــــــر لل ــــــي مــــــدام ن ــــــت جــــــا  اطمــــــن عل ــــــا كن ــــــة ، عمومــــــا ان ــــــاتكم البقي ــــــع : حي  مي
 عن اذنكم و طنط فريدة و كوي  أنكم ب ير 

 ندى  : انت رايح فين فسألته  ت ه حازم لي رج خلفهاتشام خارجا من الغرفة ف تلتفا

 تو ي رج من الغرفة : راجع  لوقتي  حازم و

 قفه بصوته  : تشام و ستا و قدخرج خلف تشام  غلق باب غرفة زوجته وأ

 التفت تشام لين ر الي حازم مشي حازم خطوات ليقف وجها الي وجه أمام تشام 

 : قـــــــارال تشـــــــام  هطعـــــــاقحتـــــــي  ســـــــا  الصـــــــمت ن ـــــــروا االثنـــــــين الـــــــي بعضـــــــهم الـــــــبعض طـــــــا  الن ـــــــر و
 عد  كتير او  صح 

 حازم : صح 
 تشام : فاكر احنا عرفنا بعض من كام سنة يا حازم

 سنين  10حازم : تقريبا 



 

 
 

532 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

ثـــــــم أكمـــــــل متنهـــــــدا : تفتكـــــــر لـــــــو كـــــــل واحـــــــد فينـــــــا يـــــــوم ال روجـــــــة    يـــــــوم الصـــــــورة اللـــــــي اتصـــــــورنها 
ــــــا تــــــر  حنكــــــون فــــــين بعــــــد  ســــــنين  10أنــــــا و أنــــــت و أشــــــرف و عصــــــام مــــــع بعــــــض كــــــان ســــــأ  نفســــــه ي

 ، تفتكر كنا ساعتها حنعمل كل اللي عملنا     و ال ال 
مـــــــن فـــــــراغ ، علـــــــي كـــــــل حـــــــا  رغـــــــم إنـــــــي صـــــــعب اطلـــــــب منـــــــك تنهـــــــد تشـــــــام و ر  : محـــــــدش بيـــــــتعلم 

ـــــــك تنســـــــي  ـــــــد  10أن ـــــــي جـــــــا  ، أكي ـــــــالي نعـــــــديهم و نبـــــــدأ الل ســـــــنين مـــــــن عمـــــــر  ، إال إن حاقولـــــــك تع
 صعب نكون أصحاب لكن علي االقل مش أعداء 

قالهـــــــا و تـــــــو يمـــــــد يـــــــد  لحـــــــازم فصـــــــافحه و تـــــــو يـــــــر  : بدايـــــــة كويســـــــة ، مـــــــش أصـــــــحاب بـــــــ  مـــــــش 
 ي فات أعداء ، حاو  تسامحني ع الل

ــــــــرف إن  ــــــــي و تع ــــــــوجي ت ورن ــــــــات ، و خــــــــالي ل ــــــــي ف ــــــــت كمــــــــان حــــــــاو  تســــــــامحني ع الل تشــــــــام : و أن
 زين ابن خالها ، ممكن 
 حازم : ممكن ، أوعد  

 تشام : شكرا  
نفضـــــــوا أيـــــــديهم و التفتـــــــوا كـــــــل واحـــــــد مـــــــنهم يمضـــــــي بات ـــــــه غرفـــــــة زوجتـــــــه ، فتحـــــــوا أبوابهـــــــا ، التفتـــــــوا 

 لبعضهم ثم اغلقوتا 
و كــــــأن كــــــل واحــــــد مــــــنهم تهنــــــا قــــــد عــــــرف مــــــا ينبغــــــي لــــــه أن يفعلــــــه ، حــــــين ات ــــــ وا قــــــرار الــــــدخو  

 للمستقبل و غلق الباب في وجه ماضهم العفن 
 
 

******** 
**** 
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 األخيرة 
 

ــــــوم  ــــــدما علــــــم أن الي ــــــد حتــــــي عن ــــــه جدي ــــــا  ، زفــــــر ثــــــم اســــــتيقظ ، أســــــبوع مضــــــي لــــــن يرجــــــو في فــــــتح عين
ــــــة مــــــن ــــــوم خــــــروج من ــــــي تعلــــــم  تــــــو ي ــــــد توضــــــأ و شــــــرع ف ــــــل حــــــدث نفســــــه و ق ــــــبعض االم المشــــــفي ، ب

الصــــــــالة أن يحــــــــاو  علــــــــي االقــــــــل فــــــــي شــــــــيئان من لــــــــه و عملــــــــه ، صــــــــلي ثــــــــم بــــــــد  مالبســــــــه و فــــــــي 
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ـــــــم ات ـــــــه  ـــــــف و ترتيـــــــب شـــــــقته ، ث ـــــــه أن يحضـــــــر أحـــــــدتم لتن ي ـــــــا من ـــــــواب عمارتـــــــه طالب ـــــــا   ب طريقـــــــه ن
  مـــــــن أمــــــام ح ـــــــرة منـــــــة قـــــــاراللســــــيارته ذاتبـــــــا للمشـــــــفي و مــــــا إن وصـــــــل حتـــــــي ســـــــمع تتــــــاف أحـــــــدتم 

 ا حنفتحهــــــــامــــــــين بقــــــــي اللــــــــي حيــــــــدفع تمــــــــن االوضــــــــة ، تكــــــــونش فاكرنــــــــ : ازا  تنــــــــ    رجــــــــة اولــــــــي و
 جمعية تعاونية 

 اقفليلي االوضة  ثم التفت الي الممرضة التي كانت ت اور  : قوليلهم ين لوتا ا   اتية و

 : مين حضرتك  ات ه تشام نحو  ليسأ  عند ت   ال ملة 

 ا مدير المستشفي ان ـــ 

 نا جوز منة ، و سعيد او  اللي شوفتك أ : و مد تشام يد  مصافحا و قا  بس رية 

مــــــن شــــــدة ضــــــيقه بســــــبب كــــــل مــــــا فعلــــــه بمنــــــة قــــــرر ضــــــربه ، اجتمــــــع امــــــن المشــــــفي و أمــــــام معرفــــــة أن 
ـــــــرام و رحـــــــل  ـــــــه االحت ـــــــل با ل ـــــــدير المشـــــــفي الضـــــــرب ب ـــــــا  نقـــــــو  ســـــــتدفع تناســـــــي م ، كانـــــــت منـــــــة  تن

ــــــــدتســــــــمع  صــــــــوت  ــــــــف م ــــــــة يرتا و تــــــــو يضــــــــرب ، و صــــــــوت تشــــــــام و تــــــــو يهت : فلوســــــــك ع ال  م
 حتاخدتا ب  تم  منة بكلمة واحدة حاوريلك فاتم 

: ايـــــــه    يـــــــا منـــــــة اللـــــــي  بســـــــعا ة  أحـــــــد  زمـــــــيالت منـــــــة لتســـــــر  عليهـــــــا مـــــــا يحـــــــدث خلـــــــت  عنـــــــدتا 
 جوز  عملوا    ،    جاب حق جيل بحاله 

لكنهـــــــا لـــــــم تســـــــعد ، و أثـــــــرت أن تصـــــــُمت ، مـــــــا قيمـــــــة أن تحتـــــــا  االولويـــــــة إلـــــــي الهـــــــوامش ثـــــــم تعـــــــو  
و قــــــــد فــــــــات االوان ، مــــــــا قيمــــــــة أن يــــــــداو  جــــــــراح قلبــــــــك مــــــــن أوال  الطعنــــــــات ، ثمــــــــة أشــــــــياء حــــــــين 

 تأتي بعد طو  انت ار ، تأتي ليكون ال محل لها من االعراب 

بمكانــــــــه للح ــــــــة أنهــــــــا المــــــــرة االولــــــــي  طــــــــرق البــــــــاب و  خــــــــل و عنــــــــدتا خرجــــــــت الممرضــــــــة ، وقــــــــف
ـــــــــــان تـــــــــــي ، ســـــــــــا  الصـــــــــــمت  تـــــــــــو و  --------------- ا وحـــــــــــدتم منـــــــــــ  الحـــــــــــا ث يكون

ته بينمــــــــا ظــــــــل بصــــــــر  معلقــــــــا بهــــــــا ســــــــحب احــــــــد المقاعــــــــد لــــــــي ل  وجهــــــــا لوجــــــــه أمامهــــــــا ، اســــــــتوقف



 

 
 

535 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

: اوعــــــــي  و باقتضــــــــاب بــــــــالغ قالــــــــت فــــــــي حــــــــدةفن رتهــــــــا و مــــــــا حملتــــــــه مــــــــن ن ــــــــرات قاســــــــية عيناتــــــــا 
ــــــــــي مصــــــــــ ــــــــــت بتعملهــــــــــا او بتقولهــــــــــا ، وتفتكــــــــــر ان ــــــــــي ان ــــــــــن الل اوعــــــــــي تفتكــــــــــر انــــــــــي  دقة حاجــــــــــة م

ــــــاو  تصــــــلح غلطــــــك و ــــــو ن ــــــن ، ل ــــــا و زي ــــــا ان ــــــه في ــــــي عملت ــــــي الل ــــــن باســــــمك  حســــــامحك عل تســــــ ل زي
 بعدتا مش عاي ة اشوف وشك ، فاتم  تثبت اني كنت مراتك يبقي كوي  اعمل كد  و و

ن يتفــــــــا   قســــــــوة ن راتهــــــــا التــــــــي  ، جاتــــــــد عينــــــــا  أكلماتهــــــــا كالســــــــكين الحــــــــا  علــــــــي قلبــــــــه   ت لــــــــن
ـــــــــه ع ـــــــــ   ، فتنهـــــــــد و قـــــــــد ترقـــــــــرق  معـــــــــه و ر   ـــــــــد  و لكن ـــــــــت ت ل ـــــــــاتم ، و :  كان ـــــــــك  عـــــــــارفف أن

 مش حتقدر  تسامحيني 
انســـــــــابت  موعـــــــــه فحـــــــــدثت نفســـــــــها أن شـــــــــيطانا بكـــــــــي فبـــــــــد  مالركيـــــــــا ، مـــــــــن أ  طـــــــــين أنـــــــــت و 

انــــــــك لســــــــه انــــــــا كفايــــــــة عليــــــــا  عنــــــــدتا أشــــــــاحت وجههــــــــا حــــــــين شــــــــعرت أنهــــــــا قــــــــد تتــــــــأثر  فأكمــــــــل : 
ــــــة ،  عايشــــــة  ــــــي إكفاي ــــــو مــــــش جنب ــــــي ل ــــــدنيا حت ــــــة فــــــي ال ــــــي ابقــــــي عــــــارف ان من ــــــوم ، ن ــــــِت متعــــــرفيش ي أن

 ما عرفت انك موتي انا كنت حاس   

ــــــــــة و عــــــــــا ت لحــــــــــدتها و ر ت  ــــــــــل و قاومــــــــــت الرأف ــــــــــدموع ب ــــــــــت ال ــــــــــأثر ، قاوم ــــــــــل : قاومــــــــــت الت ممث
ـــــــت فاشـــــــل ، بتحـــــــاو   لـــــــوقتي تســـــــتعطفني ، أ عشـــــــان أنـــــــت أخـــــــر واحـــــــد يـــــــتكلم عـــــــن االحســـــــاس ، ن

ـــــــه ، يـــــــوم مـــــــا ر  ـــــــوم مـــــــا بعـــــــت  تنـــــــت اصـــــــحابك عليـــــــا وامتعـــــــرفش يـــــــوم مـــــــا خـــــــدرتني عملـــــــت فيـــــــا اي ي
 قالي انه  فعلك فلوس عشان يقضي معايا وقت  أشرف بدالك و

ـــــــ  صـــــــدق  ـــــــك فـــــــي االو  عشـــــــان الرتـــــــان ب ـــــــا صـــــــحيح عرفت ـــــــا : ان ـــــــك ب ـــــــد يتشـــــــام باكي ـــــــا حبيت ني ان
ــــــــة ، و ــــــــا من ــــــــتش باضــــــــحك  ي ــــــــك تت ــــــــوزني مكن ــــــــي لمــــــــا لمــــــــا قولتل ــــــــك حت ــــــــت فعــــــــال بحب عليكــــــــي كن

 اجــــــــوز   نــــــــاو  اتقــــــــدملك رســــــــمي و خــــــــدرتك فــــــــي شــــــــقة المعــــــــا   كنــــــــت نــــــــاو  امســــــــح الفيــــــــديو و
 أنا قولت كل حاجة لهشام ، صدقني أشرف ، و موضوع 

 تصدقيني : ابوس ايد  مقررا تقبيلها و تو يكمل ج ب يدتا نحو  
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 نفضت يدتا بسرعة و تتفت : كفاية بقي يا أخي 
و لســــــــة بأتعــــــــ ب زيــــــــن و مرضــــــــه و نيــــــــرة و ،  و اهلل يــــــــا منــــــــة أنــــــــا اتعــــــــ بت زيــــــــك بــــــــال بط  تشــــــــام : 

 اللي حصلها ، و أنِت مستحيل تسامحيني
تنهـــــــد و أكمـــــــل : أو  مـــــــرة احـــــــ  يعنـــــــي ايـــــــه الواحـــــــد ربنـــــــا يديلـــــــه نعـــــــم كتيـــــــر  فيدوســـــــيها برجلـــــــه ، 

فـــــــي االرض و يعنـــــــي يـــــــوم مـــــــا يفـــــــوق و يحـــــــ  بقيمتهـــــــا يكـــــــون الحـــــــل الوحيـــــــد لرجعوتـــــــا أنـــــــه يتمرمـــــــغ 
 وشه يكون في التراب عشان ينفع ياخدتا و يا ريته بيقدر   

 منة ببرو  : خلصت 
شــــــــعر ببــــــــالغ االنكســــــــار مــــــــن ر تــــــــا ، يبــــــــدو أن أحالمــــــــه و أمانيــــــــه قــــــــد قــــــــررا تهنــــــــا التالشــــــــي ، زفــــــــر 
ــــــــاال  لوجــــــــو   ن ــــــــر لمنــــــــة و ســــــــأ  :  ــــــــدتا  ون أ  مب ــــــــاظرا لــــــــه شــــــــ را و عن فطــــــــرق البــــــــاب عمهــــــــا ن

 ي انهار ة عاملة ايه يا بنت
 منة : كويسة يا عمي ، أو  ما أميمة تي ي حنحضر نفسنا عشان نمشي 

 بحدة : انا عاي   بر   عا  بن ر  لهشام ثم قا 

 : خير يا عمي خرج ،  قيقة و خرج تشام خلفه و قا  باضطراب  فتح الباب وثم 

   ممــــــــدوح بحــــــــدة : تــــــــو انــــــــت اللــــــــي يعرفــــــــك يعــــــــرف خيــــــــر ، اوعــــــــي تكــــــــون فــــــــاكر انــــــــي المــــــــرة 
يـــــــــا  إن الحبتــــــــين بتوعـــــــــك  و  أنـــــــــا مصــــــــدقهم ال اصـــــــــحي حســــــــيبك تلعـــــــــب ببنــــــــت اخويـــــــــا تـــــــــاني او 

ــــــك شــــــاطر  ــــــة لســــــة متعــــــرفش أن ــــــي  ،عشــــــان يلبســــــها تــــــو هــــــا صــــــور  مــــــع حــــــازم لفبركــــــت  ، من ــــــة الل من
فبركتهــــــــا مــــــــن غيــــــــر مــــــــا تراعــــــــي انهــــــــا ماتــــــــت ال كنــــــــت كمــــــــان  المفــــــــروض ماتــــــــت مســــــــكت صــــــــورتا و

مع يـــــــوم ال مـــــــي  ال ـــــــا  حتكتـــــــب كتابـــــــك علـــــــي منـــــــة عـــــــاي  واحـــــــد تـــــــاني يتحمـــــــل غلطتـــــــك ، اســـــــ
 ما اشوفش وشك تاني فاتم  طلقها و يومين و

 تشام بح ن : طب و زين 



 

 
 

537 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

مــــــش عــــــاي ين مــــــن جنابــــــك  يتعــــــال  و حيتربــــــي احســــــن تربيــــــة و : ممــــــدوح وال يــــــ ا  علــــــي حدتــــــه
احــــــب اقولــــــك انــــــك بعــــــد مــــــا تطلــــــق منــــــة انهــــــا حتت ــــــوز تيــــــثم ابنــــــي  حاجــــــة غيــــــر  انــــــك تعتــــــرف بــــــه و

كلمـــــــة اخيـــــــرة لـــــــو فكـــــــرت م ـــــــر  تفكيـــــــر ان تأذيهـــــــا   حتســـــــافر تعـــــــيش معـــــــا  بـــــــرة تـــــــي و زيـــــــن ، و و
 ، مفهوم حتبقي فيك انت ، تي او زين الرصاصة المرة    مش حتبقي في حد تاني 

 تشام : مفهوم 

 

**** 
 

ــــــــداء مالبســــــــه ،  ــــــــف ليكمــــــــل ارت ــــــــام المــــــــر ة وق ــــــــه وأأم ــــــــت مــــــــن خلف ــــــــدمت  ســــــــحبت المشــــــــط و ت تق
ـــــــه  خطـــــــوة و ـــــــت أمام ـــــــت االبتســـــــامة وجهـــــــه ووقف ـــــــو  مبتســـــــما : ا لتصـــــــفف شـــــــعر  ، عل يـــــــوة ، تـــــــو يق

 ما تو    بقي اخرنا ، سرحي سرحي 

 نا اعملك ايه طيب أ : طب و و ر تضحكت 

 و ال حاجة : زفر و ر  
 ندى : أنت مضايق 

نــــــــــاظرا لعينهــــــــــا و قــــــــــد أمســــــــــك المشــــــــــط مــــــــــن يــــــــــدتا : ال و اهلل ، المهــــــــــم متكــــــــــونيش أنــــــــــِت اللــــــــــي 
مشــــــــــط ليــــــــــدتا و أكملــــــــــت تصــــــــــفيف شــــــــــعر  و ر ت : ال و اهلل ، أنــــــــــا  ايســــــــــة مضــــــــــايقة أعــــــــــا ت ال

 معا  في ا  حتة 
 حازم مازحا :    أنِت واقعة بقي 

وضــــــــــعت المشــــــــــط و عقــــــــــدت ذراعيهــــــــــا أمــــــــــام صــــــــــدرتا و ر ت بمــــــــــرح : بقــــــــــي كــــــــــد  ، ماشــــــــــي يــــــــــا 
 حوت 
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ــــــه ،  ــــــومين فــــــي حــــــازم ب ديــــــة : طــــــب باقولــــــك اي ــــــك فــــــي ي  شــــــالية ممكــــــنالتفتكــــــر  لــــــو اســــــتأذنا عمت
 ترضي 

 ندى مبتسمة : انت كمان حترجعلها    

 حازم  : مش فلوسها 

 انا بحبك او  علي فكرة ، : قارلة علت االبتسامة وجهها وتي تن ر له 

 حازم مبتسما : ابوس ايديك ابعد  عني 

 : تبوس ايد  تو انا والدتك  مازحةندى 

ــــــــبعض الضــــــــيق ر   ــــــــه حــــــــازم ب ــــــــدتي مــــــــا تــــــــي  مازحــــــــا و، رغــــــــم كون ــــــــي وال ــــــــك كنت ــــــــا ريت تــــــــو ي فــــــــر : ي
 المشكلة انك بقيتي ز  اختي 

 : ع بك كد  يا رب ميكنش حد سمعنا ثم عقب حازم  اطعهم طرق الباب فن ر لهاق

 لفتح الباب : ايوة  تتوجه

 حازم الفطار : يال يا ندى أنِت وتنا   ليأتيها صوت والدتها 

 : حضرتي اللي طلبته منك يا ندى  كا ت ندى ت رج لوال إنه استوقفها سارال 

 اتفضل ، : ايوة يا حازم  ت هت ندى للدوالب و أخرجت منه كي  أعطه له و ر ت ا

ــــــدر اعوضــــــك عنهــــــا  ن ــــــر حــــــازم للكــــــي  و ر   ــــــا اق ــــــ  اوعــــــد  انــــــا او  م ــــــا حبيبتــــــي ب : انــــــا اســــــف ي
 حاعوضك 

 ال يهمك يا حبيبي  ندى مبتسمة : و

 

**** 
 



 

 
 

539 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

ن ــــــــر عصــــــــام الــــــــي ،  االوراق التــــــــي تحتــــــــاج الــــــــي امضــــــــاء  خلــــــــت بــــــــبعض طرقــــــــت بــــــــاب المكتــــــــب و
: انــــــا مبقــــــتش عــــــارف وضــــــع الشــــــركة  ثــــــم قــــــا   تــــــو يشــــــير لهــــــا بــــــال لوس مــــــا تــــــأخر مــــــن اعمــــــا  و

 كد  حيبقي ايه بعد ما حازم صمم يسيب الشغل 

 ا ينا بنحاو   ،اهلل عمو نبيل بيقنع فيه ب  تو اللي مش راضي  نيفين : و

 يب الشركة انا كمان حاسيبها عصام : ب  لو حازم ناو  يس

 طــــــــب النــــــــاس اللــــــــي شــــــــغالة تنــــــــا حتعمــــــــل ايــــــــه ، ســــــــبق و حــــــــازم و نيفــــــــين بضــــــــيق : ايــــــــه    انــــــــت و
ــــــــيش حــــــــد يــــــــدير الشــــــــركة غيــــــــركم و ــــــــو قالــــــــت مف ــــــــل و ال عمــــــــو طــــــــارق و عمت ال حتــــــــي  ال عمــــــــو نبي

 مدحت يفهموا حاجة في شغلكم 

 كة تنا عصام : يعني حازم يبقي بيدور علي شغل وانا قاعد في الشر 

ــــــــو حتقنعــــــــه و ــــــــا واثقــــــــة ان عمت ان شــــــــاء اهلل الشــــــــركة تشــــــــتغل  نيفــــــــين : حــــــــازم ان شــــــــاء اهلل حيرجــــــــع ان
 ، و حنعوض التأخير اللي اتأخرنا  الفترة اللي عدت احسن كمان  ز  االو  و

: طـــــــب أنـــــــِت ناقصــــــــك حاجـــــــة قبـــــــل يــــــــوم  وضـــــــع القلـــــــم مـــــــن يــــــــد  لح ـــــــة و ن ـــــــر لهـــــــا ثــــــــم ســـــــأ  
 ال مي  

 نيفين مبتسمة : ال خالج 

ــــــب الكتــــــاب مــــــع عصــــــام   ــــــا مــــــش عــــــارف ايــــــه الزم أننــــــا نت طــــــب  لــــــوقتي و بعــــــد ســــــنة كت بضــــــيق : أن
 الفرح 

 تو شرطه ز  ما حصل مع ندى و بعدين مش تحمد ربنا إنه وافق نيفين : 
 ثم مازحته و أكملت : تالقيه عاي  ي تبر  أو يمكن أنا 

 بر  : اختبارات تاني ، الصبر من عند  يارب وضع يد  علي رأسه و قا  و قد فرغ ص
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ـــــــر   ـــــــد الترحـــــــاب توجـــــــه فتحـــــــ، طـــــــرق البـــــــاب بانت ـــــــار ال ت أحـــــــالم البـــــــاب لت ـــــــد حـــــــازم أمامهـــــــا و بع
إلـــــــي غرفـــــــة الصـــــــالون و جلـــــــ  ، وضـــــــع مـــــــا كـــــــان بيـــــــد  علـــــــي المنضـــــــدة المقابلـــــــة و مـــــــا إن جلســـــــت 

 اتفضلي يا عمتو أمامه حتي اشار لالشياء ثم عقب : 

 أحالم باستغراب : ايه  و  

مفـــــــــاتيح  مفـــــــــاتيح الشــــــــركة و    مفتــــــــاح العربيــــــــة و شــــــــبكة نـــــــــدى و حــــــــازم :  و  م ــــــــوترات مامـــــــــا و
ــــــــــاح الشــــــــــالية و الفــــــــــيال و ــــــــــارح و مفت ــــــــــا و مامــــــــــا امب ــــــــــاتم ان ــــــــــة عملن ــــــــــاز  عــــــــــن الملكي     اوراق التن

ــــــي نفــــــ ت الوصــــــية  ــــــو  ان ــــــدر اق ــــــو و، بكــــــد  اق ــــــا عمت ــــــي  كــــــل حاجــــــة ليكــــــي و     كــــــل فلوســــــك ي عل
ـــــــة مامـــــــا و ـــــــة و فكـــــــرة الفـــــــيال فيهـــــــا عربي ـــــــة التاني ـــــــوقتي   مفـــــــاتحهم فـــــــي الفـــــــيال ، و العربي كـــــــل حاجـــــــة  ل

 بقت باسم أحالم عبد الدايم السنهور  

: ايـــــــه كـــــــل    يـــــــا ابنـــــــي ، انـــــــا حاعمـــــــل ايـــــــه بكـــــــل    شـــــــعرت بالصـــــــدمة ممـــــــا فعـــــــل و ر ت مندتشـــــــة 
شـــــــــبكة نـــــــــدى  تـــــــــك وبعـــــــــدين شـــــــــبكة نـــــــــدى ، انـــــــــت فـــــــــاكر انـــــــــي ممكـــــــــن اخـــــــــد م ـــــــــوترات مام ، و

 وعربيتك يا حازم 

 ان االوان كل حاجة ترجعلك  حازم ب دية : ايوة يا عمتو  الحاجات    بفلوسك ، و

ـــــــا حـــــــازم ، و ـــــــا مـــــــش حاخـــــــد الحاجـــــــات    ي ـــــــو علـــــــي الفلـــــــوس انـــــــا مســـــــامحة  أحـــــــالم بتصـــــــميم : ان ل
و  تــــــــب والــــــــدتك ، ازا  بــــــــ ات شــــــــبكة نــــــــدى  ويعنــــــــي مــــــــش حاخــــــــدتم مــــــــش حاخــــــــدتم ، ب ــــــــد 

 ني ب  يا اب

مـــــــش حاقـــــــدر اقبـــــــل  حـــــــازم ب ديـــــــة اكبـــــــر : انـــــــا عـــــــاي  اجيـــــــب لنـــــــدى شـــــــبكة مـــــــن فلـــــــوس حـــــــال  و
 حاجة من الفلوس    ، ارجوكي يا عمتو ساعديني انف  وصية بابا ارجوكي 
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 ------------ أحالم بضيق : ب  يا ابني

 : ارجوكي يا عمتو  حازم مقاطعا

ببــــــالغ ال ديــــــة تــــــر  كــــــل مــــــا كــــــان معــــــا  و خــــــرج لــــــم يســــــع أحــــــالم إال الصــــــعو  لنــــــدى بكــــــل مــــــا تــــــر  
حــــــــازم بتعملــــــــو      ايــــــــه اللــــــــي أنــــــــِت و :، ات هـــــــت لغرفتهــــــــا و وقفــــــــت علــــــــي بابهــــــــا و قالــــــــت بضـــــــيق 

 يا ندى 

 ندى باستغراب : في ايه يا عمتو 

يــــــــا نــــــــدى ، انــــــــا  : اعمــــــــل ايــــــــه انــــــــا بشــــــــبكتك أمســــــــكت علبــــــــة الشــــــــبكة بيــــــــدتا و قالــــــــت فــــــــي حــــــــدة 
 كمان حاخد شبكتك 

بعـــــــدين تـــــــو عـــــــاي  يحـــــــ   : معلـــــــش يـــــــا عمتـــــــو ، حـــــــازم معـــــــا  حـــــــق ووقفـــــــت قبالتهـــــــا و ر ت مهدرـــــــة 
 انه نف  الوصية 

: أنــــــــِت فــــــــاكرني مبســــــــوطة بــــــــاللي بتعملــــــــو     انــــــــا ب ــــــــد زعالنــــــــة مــــــــنكم او   أحــــــــالم ببــــــــالغ الضــــــــيق 
 ليه يا ندى كد  تو مش انا طو  عمر  معتبراكي بنتي 

 يا عمتي    حقك  ندى :

ال  ،حيــــــــاتكم  تســــــــيبوا الفــــــــيال و تــــــــو عشــــــــان يتر لــــــــي حقــــــــي تتشــــــــحطتي انــــــــت وجــــــــوز  و أحــــــــالم : و
 لو الوضع حيبقي كد  انا بقي اللي متنازلة عن الفلوس     و    ،يا ندى انا ميرضنيش 

ـــــــدى : و ـــــــرف ، ال حاجـــــــة  ال شـــــــحططة و ن ـــــــدور علـــــــي شـــــــقة بـــــــ  تـــــــو يع ـــــــاو  ي ان شـــــــاء اهلل حـــــــازم ن
 و  بتــــــــوع حــــــــازم فعــــــــال يعنــــــــي مــــــــش  كمــــــــان فــــــــي و يعــــــــة تانيــــــــة و  االرض اللــــــــي ابــــــــو  ســــــــابها ويبيــــــــع 

 ز  ما أنِت فاكرة ، احنا ب  نبيع االرض وان شاء اهلل كل حاجة تتعد  

 : تو حازم ناو  يدور علي شقة كمان باستغراب لتسأ  طعها شريفة اق

 ندى : اما  حنفضل قاعدين تنا 
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 يفين خالج حت وز واتو بد  ما اقعد لوحد  ليه ال ، ما تي ن شريفة : و

 ندى : ما تو يا ست الكل احنا حندورعلي حاجة قريبة منك برضو 

: طـــــــب أنـــــــِت فـــــــاكرة بيـــــــت ســـــــيف اللـــــــي فـــــــي  بكثيـــــــر مـــــــن الراحـــــــة تـــــــ كرت أحـــــــالم و عنـــــــدتا عقبـــــــت 
 وشنا 

 ماله ياااااااا  مش القية غير بيت سيف ، : و ر ت ندى ضحكت 

 كل  ور في شقة يعني مناسب   بيع ، ايه رايك     ورين وأحالم :  و  عرضينه لل

ــــــــت : ببــــــــالغ اســــــــتغرابها نــــــــدى ر ت  ــــــــا كن ــــــــا روحنــــــــا مــــــــع بابــــــــا نتفــــــــرج عليــــــــه عشــــــــان أن يــــــــاا  ،    احن
حاســـــــكن فـــــــي شـــــــقة مـــــــنهم و والدتـــــــه فـــــــي التانيـــــــة ، ســـــــبحان اهلل أنـــــــا ليـــــــا نصـــــــيب اســـــــكن فـــــــي الشـــــــقة 

 حتي و أنا مرات واحد غير سيف 
 ب  يا تر  اللي معانا حيكفي نشتريه  ملت : ثم فكرت للح ة و أك

ــــــــدتا ر ت ــــــــي حــــــــازم و  : علــــــــت االبتســــــــامة وجــــــــه أحــــــــالم و عن ــــــــ  الموضــــــــوع عل ــــــــو  اعرضــــــــي ب  ل
 وافق ملكيش  عوة 

 

**** 
 

 

 فــــــع  فعـــــــا لينـــــــ   مـــــــن االتـــــــوبي  و عنـــــــدتا تمــــــتم : يعنـــــــي كانـــــــت حابكـــــــة معـــــــا  عـــــــ ة الـــــــنف  اووو  
 ، الست قالتلك مسامحة في العربية ، كنت أخدتها 

ـــــــــغ تـــــــــو ـــــــــك مقـــــــــررا إنهـــــــــاء إجـــــــــراءات الو يعـــــــــة ، كـــــــــان المبل ـــــــــه  250 ات ـــــــــه للبن ـــــــــف جني ، مـــــــــا إن ال
ـــــــه بالحمـــــــد هلل تـــــــي  ـــــــت زفرت ـــــــغ كان ـــــــن المبل ـــــــد اســـــــتطاع ســـــــحب جـــــــ ء م انتهـــــــت كـــــــل االجـــــــراءات و ق
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مـــــــا تمـــــــتم بهـــــــا و تـــــــو ي ـــــــرج مـــــــن البنـــــــك ، أو  ال طـــــــط كانـــــــت تعـــــــويض زوجتـــــــه و والدتـــــــه فكـــــــان 
قــــــــــرار  االت ــــــــــا  ألحــــــــــد  محــــــــــالت بيــــــــــع المصــــــــــوغات ال تبيــــــــــة ، اشــــــــــتر   بلتــــــــــين و خــــــــــاتمين ، 

ثـــــــم لعبـــــــة للـــــــوجي  ، و ألنـــــــه يـــــــدر  أن أمامـــــــه الكثيـــــــر مـــــــن الوقـــــــت واحـــــــد لنـــــــدى و االخـــــــر لفريـــــــدة ، 
ــــــــف  ــــــــروض فيهــــــــا ، يتوق ــــــــه المحــــــــالت و المع ــــــــابع بعين ــــــــد ، يت ــــــــي شــــــــوارع وســــــــط البل ــــــــرر الســــــــير ف ، ق

 لدقارق يشاتد ما بها ثم يكمل السير 
ـــــــت تتطلـــــــع  ـــــــاة تلمـــــــع زجـــــــاج الفترينـــــــة و مـــــــا إن وقـــــــف حتـــــــي التفت أمـــــــام أحـــــــد  المحـــــــالت كانـــــــت فت

ه عنهـــــــــا إال أنهــــــــا ظلـــــــــت علــــــــي تـــــــــدقيق الن ــــــــر بوجهـــــــــه ، و مــــــــن شـــــــــدة ضـــــــــيقه إليــــــــه ، أشـــــــــاح وجهــــــــ
 انصرف ، و ما إن تحر  حتي تحركت خلفه و ظلت تنا   : يا حضرت يا حضرت 

 ر  : نعم  لتف حازم علي اثر الصوت وا

 : حضرتك مش فاكرني  ت منه و قالت تقدم

 اخد بالي : ال الحقيقة معلش مش و ثم ر   لت كر ن ر لها في محاولة منه ل

 العباية مغيرين شكلي  : يمكن الح اب وابتسمت و ر ت 

 حازم : طب انا اسف ب  فعال مش فاكر 

 200اللـــــــي ا يتهـــــــا ا ، البنـــــــت تـــــــي تـــــــر  : انـــــــا البنـــــــت اللـــــــي حضـــــــرتك قابلتهـــــــا فـــــــي البـــــــار  تنهـــــــدت و
 روحي وبالش انهار ة ، اعتبريه يوم من غير ما تغضبي ربنا جنية وقولتها خد  حسابك و

 ----------------   تو يحدق بها :  ب  أنِت كنتي كلماتها و   تهستوقفا

ـــــــقاطع ـــــــا عارفـــــــة  و ر ت هت ـــــــ  اللـــــــي ، : ان ـــــــه ، فلوســـــــك أب ـــــــوقتي حضـــــــرتك الســـــــبب في ـــــــت شـــــــايفه  ل ن
اتـــــــــو اخـــــــــد اللـــــــــي يســـــــــتحقه    كـــــــــان مشـــــــــغلني ، اللــــــــي خلتنـــــــــي اعـــــــــرف ا   صـــــــــاحب البـــــــــار حقـــــــــه 

انــــــــا مـــــــــن ، و اهلل روحــــــــت بــــــــدر   ا وبعــــــــدين  فعــــــــت فلوســـــــــك يومهــــــــ بشــــــــيكات ممضــــــــيني عليهــــــــا و
البـــــــار اتحـــــــرق  عرفـــــــت إنتـــــــاني يـــــــوم   عيـــــــت عليـــــــه ومـــــــن غي ـــــــي  ، جوايـــــــا كـــــــان نفســـــــي فعـــــــال ابطـــــــل
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اقابلـــــــك عشـــــــان بـــــــ  اقولـــــــك ربنـــــــا ي عـــــــل  و نفســـــــي انـــــــا بـــــــدعيلك  مـــــــن يومهـــــــا و، صـــــــاحبه مـــــــات  و
  توبتي في مي ان حسناتك

 ثم أنهت حوارتا قارلة : أنا اسفة لو عطلتك 
 أنا  لوقتي باشتغل تنا ، و ابقي ا عيلي بقي ، سالم  ثم أشارت :

يحـــــــــــاو  فقـــــــــــط أن  قالـــــــــــت جملتهـــــــــــا و التفتـــــــــــت عارـــــــــــدة لتكمـــــــــــل عملهـــــــــــا ، ظـــــــــــل حـــــــــــازم بمكانـــــــــــه
ــــــه يومهــــــا قــــــد انتهــــــت  ــــــه ابتســــــم ، ظــــــن أنــــــه بن ات يســــــتوعب مــــــا ســــــمعه منهــــــا ، خفــــــق قلبــــــه و رغمــــــا عن

 ليلته ، لكن يبدو  أن توبته لم تن يه وحد  
**** 

ها بـــــــين يــــــديها و تـــــــي ال تـــــــدر  مــــــا تـــــــو عـــــــد  تلت ــــــرج الرســـــــالة مـــــــن حقيبتهــــــا ، أمســـــــكمــــــدت يـــــــدتا 
ــــــرات  قر  ــــــت و ارتِ م ــــــام ول ــــــي أي ــــــب الضــــــمير عل ــــــالغ الشــــــعور يتأني ــــــت لهــــــا ، لكــــــن ب ــــــا كان ــــــالغ م تعــــــو  ، ب

طلبــــــه ، لكــــــن مــــــا  تالنــــــدم أنهــــــا عارضــــــت رفعــــــت قــــــرار  ، كــــــم ُتمنــــــي نفســــــها لــــــو أنهــــــا ســــــعت و نفــــــ 
 ر  عا ت لتقرأ عا  ينفُع الندم  ، و مرة اخ

ني رغــــــــــم ان يعــــــــــارف انــــــــــي لــــــــــو قلــــــــــت حبيبتــــــــــي مــــــــــش حتصــــــــــدق   -------------)فريـــــــــدة  
   الحقيقــــــــة و عــــــــارف برضــــــــو ان لــــــــو قولتــــــــك انــــــــي لمــــــــا ســــــــرقت الفلــــــــوس عملــــــــت كــــــــد  عشــــــــان  

ـــــــا مـــــــن الفقـــــــر  مـــــــش حتصـــــــدق ـــــــي حياتن ـــــــت خـــــــايف عل ـــــــب   يكن ـــــــا لمـــــــا نعـــــــرف نل ـــــــت فـــــــاكر انن ني ، كن
نعـــــــيش عيشـــــــة احســـــــن اننـــــــا كـــــــد  حنكـــــــون ُســـــــعدا ، لكـــــــن كـــــــوي  و نـــــــدخل حـــــــازم مـــــــدارس غاليـــــــة و 

ـــــــه العمـــــــر يضـــــــيع و تضـــــــيع معـــــــا   ـــــــي اي ـــــــا كـــــــوي  و حســـــــيت يعن ـــــــة ، شـــــــوفت حولي لمـــــــا وصـــــــلت للنهاي
حاجـــــــات كتيـــــــر حلـــــــوة ، أنـــــــا عمـــــــر  مـــــــا حبيـــــــت أحـــــــالم و لمـــــــا فكـــــــرت ار لهـــــــا فلوســـــــها كـــــــان أملـــــــي 

ـــــــــدور عليهـــــــــا و  ـــــــــ  لالســـــــــف مـــــــــنفعش ، أرجـــــــــوكي ســـــــــاعد  حـــــــــازم ي ـــــــــا تتصـــــــــلح  ب ر ولهـــــــــا إن حياتن
ــــــــا ريــــــــت تســــــــامح ــــــــب ليــــــــا  ي ني  و تطلبــــــــي مــــــــن حــــــــازم إنــــــــه يســــــــامحني و مــــــــن يفلوســــــــها ، اخــــــــر طل
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ـــــــــوم افتكرتـــــــــوني ابقـــــــــوا اطلبـــــــــوا مـــــــــن ربنـــــــــا يغفرلـــــــــي و يســـــــــامحني      --------------أحـــــــــالم و لـــــــــو فـــــــــي ي
 ( رفعت

اغلقــــــــــت الرســــــــــالة و تســــــــــاقطت  مــــــــــوع عينهــــــــــا و تنهــــــــــدت و تــــــــــي تتمــــــــــتم : الحمــــــــــد هلل ان المــــــــــا  
 ، خالج يا رفعت نف نا الوصية  اتر  لصاحبته

 طرقت محاسن الباب و  خلت لتسأ  : اجيبلك الفطار تنا يا فريدة تانم  

وضـــــــــعت فريــــــــــدة الرســـــــــالة فــــــــــي حقيبتهــــــــــا و ضـــــــــحكت و ر ت : يــــــــــا محاســــــــــن    أنـــــــــا ضــــــــــيفة فــــــــــي 
 بيتك ، بقي ازا  تانم يعني 

فعـــــــت بيـــــــه ، محاســـــــن : مهمـــــــا حصـــــــل حتفضـــــــلي فريـــــــدة تـــــــانم و حيفضـــــــل رفعـــــــت بيـــــــه اهلل يرحمـــــــه ر 
 و أنا عمر  ما أنسي فضلكم عليا ، أبدا 

اقتربــــــــت منهــــــــا و وقفــــــــت أمامهــــــــا و ر ت و قــــــــد ربطــــــــت علــــــــي كتفيهــــــــا : و اهلل أصــــــــيلة يــــــــا محاســــــــن ، 
 يا ريت متكونيش زعالنة مني 

لــــــم تكــــــن محاســــــن تــــــدر  بمــــــا تــــــر  و قــــــد قــــــاطعهم طــــــرق البــــــاب ، ات هــــــت محاســــــن لتفــــــتح فكــــــان 
حتــــــــي مــــــــن قابلهــــــــا و  ه ،ر فريــــــــدة ســــــــار ا عليــــــــه مــــــــا فعلــــــــحــــــــازم ، ات ــــــــه للــــــــداخل و جلــــــــ  ب ــــــــوا

 عندتا عقبت : تعرف كالمك مريحني في ايه يا حازم 
 حازم : ايه يا ست الكل 

 تنهدت و ر ت : إن كل    حصل عشان كانت نية رفعت خير فعال 
 علت االبتسامة وجهه و قد شعر بالراحة و عندتا سأ  : يعني مش ندامة ع اللي حصل 

 ق : أنا ندمانة علي عنا   و اللي وقت اللي ضاع فريدة بضي
ـــــــب     ـــــــ   علـــــــي ركبتيـــــــه و قـــــــا  : طي ـــــــد ن ـــــــه ال ـــــــاتم و ات ـــــــه لمقعـــــــدتا و ق ـــــــن جيب أخـــــــرج حـــــــازم م

 حاجة بسيطة أكيد مش ز  اللي أنِت ا يتهوملي ، ب  يا رب تع بك 
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ــــــــه و ر ت : و اهلل يــــــــا حــــــــاضــــــــر ن ــــــــرت ببــــــــالغ فرحتهــــــــا لمــــــــا أح زم      و أخرجتــــــــه مــــــــن علبتــــــــه و أرتدت
 أجمل حاجة جاتلي في حياتي 

 عندتا قبل رأسها و عقب : ان شاء اهلل كل حاجة حتتعوض ، ب  ا عيلي 
**** 

 مساء االربعاء 
بغرفتهـــــــا كانـــــــت تطـــــــالع الصـــــــور الم معـــــــة بـــــــالبوم بـــــــد  عليـــــــه القـــــــدم ، طـــــــرق عصـــــــام البـــــــاب و تتـــــــف 

 : ماما ، حضرتك صاحية 
 اعتدلت و أخفت  معة أطلت رغما عنها و ر ت : تعالي يا عصام 

 فتح الباب و  خل قارال : سمية قالتلي إن حضرتك عاي اني ، خير يا ماما في حاجة 
 ن ر للدموع التي مأت عيناتا ثم سأ  : مالك 

 ربطت علي كتفه و ر ت : مفيش
ـــــــالبوم الصـــــــور و قالـــــــت : أنـــــــا كنـــــــت محتف ـــــــة بـــــــه ع شـــــــانك ، تقـــــــدر تاخـــــــد  لـــــــو ثـــــــم مـــــــدت يـــــــدتا ب

 عاي  
ـــــــه و  أمســـــــكه ثـــــــم فتحـــــــه و بـــــــدأ يقلـــــــب فيـــــــه و تـــــــو يشـــــــاتد الصـــــــور ، صـــــــور طفولتـــــــه و جـــــــد  و والدت
والـــــــد  ، أشـــــــعرته معنـــــــي أنـــــــه مـــــــر الكثيـــــــر مـــــــن الـــــــ من و بعـــــــدتا عقـــــــب : مكـــــــونتش فـــــــاكر أنهـــــــم لســـــــة 

 معاكي 
ن ــــــــرت لعينــــــــه و أجابــــــــت : فكــــــــرت أنــــــــك ممكــــــــن تســــــــأ  عــــــــنهم ، اهلل يســــــــامحه جــــــــد  بقــــــــي ، تــــــــو 
اللــــــي صــــــمم ياخــــــد  ، أنــــــا مقــــــدرة أنــــــه كــــــان زعــــــالن عشــــــانك و خــــــاف عليــــــك مــــــن عمــــــك ســــــليم و 
مـــــــن مـــــــرات ابـــــــو  فقـــــــرر يربيـــــــك تـــــــو ، أنمـــــــا فـــــــي حاجـــــــات تـــــــو نفســـــــه مكـــــــنش يعرفهـــــــا و بســـــــببها 

 ظلمني 
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حــــــــا  ، بـــــــالش نفــــــــتح فـــــــي القــــــــديم ، احنــــــــا وال   ثـــــــم تنهــــــــدت بكـــــــل ضــــــــيق و أكملـــــــت : علــــــــي كـــــــل
 انهار ة ، و مدام ناو  تفتح صفحة جديدة في حياتك ، خالي البو  فيها مكان 

ــــــــه ي ــــــــي مصــــــــر  ــــــــت من ــــــــا فكــــــــرت أكلمــــــــه لكــــــــن خوفــــــــت ، خوفــــــــت لــــــــو طلب تنهــــــــد و ر  بضــــــــيق : أن
 عشاني يتح   بشغله فاضايق اكتر 

نــــــــه يحضــــــــر ال طوبــــــــة عــــــــدت لكــــــــن ثــــــــم ن ــــــــر لهــــــــا و ر  : لكــــــــن ححــــــــاو  اكلمــــــــه ، يمكــــــــن فرصــــــــة أ
 ححاو  يمكن بعد كد  ينفع 

 مني بحنان : ربنا يسعد  يا ابني 
**** 

 مساء اليوم التالي 
ـــــــر  ـــــــد  االم ـــــــل ب ـــــــاب أ  به ـــــــة ، ب ـــــــب الكت ـــــــم تحمـــــــل االجـــــــواء المعـــــــدة لكت ـــــــد الســـــــابعة مســـــــاءا ل عن

ـــــــاب ، ات هـــــــا  ـــــــثم ليفـــــــتح الب ـــــــدريني ، ات ـــــــه تي ـــــــه مـــــــأتم ، وصـــــــل تشـــــــام لفـــــــيال ممـــــــدوح ال ســـــــويا و كأن
لغرفـــــــة الصـــــــالون ، لـــــــم يلمـــــــح منـــــــة و لـــــــم يراتـــــــا ، جـــــــاور ممـــــــدوح الـــــــدريني و بـــــــدأوا فـــــــي اجـــــــراءات  
ـــــــات  ـــــــ   ب ـــــــه ن ـــــــرات أشـــــــعرته بكـــــــم الكـــــــر  ال ـــــــد تشـــــــام و با ل ـــــــاب ، أمســـــــك ممـــــــدوح بي ـــــــب الكت كت
ــــــــثم  ــــــــد  و أشــــــــار لهي ــــــــي نفــــــــض ممــــــــدوح ي ــــــــف المــــــــأذون حت ــــــــا  خل يحملــــــــه و مــــــــا إن انتهــــــــوا ممــــــــا يُق

 غرفة منة لتنتهي تي االخر  من إتمام إجراءات ال واج بالدفتر ، حمله و صعد به ل
ــــــــي  ــــــــنكم ف ــــــــار  عليكمــــــــا و جمــــــــع بي ــــــــار  اهلل لكــــــــم و ب ــــــــرو  و ب أنتهــــــــي االمــــــــر بقــــــــو  المــــــــأذون : مب

 خير و علي خير 
ـــــــا  فـــــــي حـــــــدة : بكـــــــرة تي ـــــــي عشـــــــان  ـــــــام تشـــــــام و ق ـــــــف ممـــــــدوح أم ـــــــدتا وق قالهـــــــا و انصـــــــرف و عن

 الدريني في يوم من االيام تطلق و من بعد انهار ة تنسي أنك عرفت منة 
 شعر ببالغ االنكسار و ر  : أنا مش حامشي قبل ما اشوف منة و زين 
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 ----------------ممدوح مح را : قولتلك 
 قاطعه قبل أن يكمل بحدة و قا  : مش حامشي قبل ما اشوفهم 

 م تدخل تيثم و عقب : خاليها بكرة الن منة فعال مش عاي ة تشوفك يا تشام و زين ناي
ـــــــم  ـــــــي لـــــــم ي ـــــــد أحـــــــد ، ل ـــــــاظرا العل ـــــــت ن ـــــــي التف ـــــــت و رحـــــــل و مـــــــا إن خـــــــرج حت ـــــــالغ االســـــــي التف بب

 يكن يدر  أن منة كانت تتابع من خلف الناف ة حتي أنها عقبت ألميمة : خالج مشي 
ـــــــــدمع بعيناتـــــــــا ، جاورتهـــــــــا أميمـــــــــة و  ـــــــــرق ال ـــــــــي طـــــــــرف ســـــــــريرتا و ترق ـــــــــت ل  عل قالتهـــــــــا و عـــــــــا ت ل

 سألت : لسة بتحبيه 
 ي محاولة تاوية لمقاومة البكاء و ر ت : ال رح كبير او  يا أميمة ن رت لها ف

ـــــــا مقـــــــدرة خـــــــوف  ـــــــت تفكـــــــر  كـــــــوي  ، أن ـــــــا ري ـــــــ  ي ربطـــــــت أميمـــــــة علـــــــي كتفهـــــــا و ر ت : عارفـــــــة ، ب
 عمك ، ب  الزم يكون القرار قرار  أنِت ، تشام كان فعال بيحبك و لسة بيحبك 

ــــــدتا تابعــــــت  ــــــا ريــــــت تفكــــــر  كــــــوي  يــــــا صــــــمتت منــــــة و اكتفــــــت ببكارهــــــا فــــــي تــــــدوء و عن أميمــــــة : ي
ــــــــد  ــــــــن بيكبــــــــر بيــــــــنكم ، يكــــــــون  تــــــــو العــــــــالج الوحي منــــــــة ، عشــــــــان جــــــــاي  وجــــــــو كم مــــــــع بعــــــــض و زي

 لل رح الكبير 
**** 

علـــــــي عكــــــــ  الحــــــــا  فـــــــي بيــــــــت الــــــــدريني اختلفـــــــت االجــــــــواء فــــــــي بيـــــــت الســــــــنهور  ال ديــــــــد فــــــــيال 
ـــــــد و قـــــــد  ـــــــة عصـــــــام و نيفـــــــين يكـــــــون فيهـــــــا ، تعـــــــاالت ال راغي ـــــــ  قـــــــرار  أن خطب الصـــــــاو  ســـــــابقا ، حي
جــــــــاورت منــــــــي نيفــــــــين مــــــــن أجــــــــل تلبــــــــي  الشــــــــبكة ، لح ــــــــات و انتهــــــــت فــــــــ ا ت ال راغيــــــــد ، علــــــــي 
ــــــــدتا كــــــــاميرا لتقــــــــوم بالتصــــــــوير و معهــــــــا ســــــــمية بينمــــــــا حــــــــازم  ــــــــدى ممكســــــــة بي مقربــــــــة مــــــــنهم كانــــــــت ن

ــــــ ــــــف إل ــــــن وق ــــــه م ــــــي قاطع ــــــابعهم حت ــــــا اســــــتاذ يت ــــــوجي ي ــــــا  مــــــا تفــــــرح بل ــــــا  بهــــــدوء : عقب ي جــــــوار  و ق
 حازم 
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التفـــــــت علـــــــي إثـــــــر الصـــــــوت فوجـــــــد مـــــــدحت إلـــــــي جـــــــوار  ، شـــــــعر ببـــــــالغ الضـــــــيق مـــــــن وجـــــــو   خاصـــــــة 
 بعد رؤية ابنته الصغيرة و التي سماتا ندى و ر  بضيق : عقبا  بنتك إن شاء اهلل ، شكرا 

ـــــــك متكـــــــونش ـــــــي أن ـــــــا  بحســـــــم : اتمن ـــــــن مـــــــدحت ق ـــــــر   م ـــــــا ،  بعـــــــد ت ـــــــي حصـــــــل بين ـــــــن الل مضـــــــايق م
 يعني أنا أكيد كل اللي يهمني تو مصلحة بنت عمي 

 بطريقة جا ة شابها بعض الس رية ر  حازم : اكيد طبعا  
و لينهــــــي الحـــــــوار ال اســــــم علـــــــي صـــــــدر  أكمــــــل : علـــــــي كـــــــل حــــــا  حصـــــــل خيـــــــر يــــــا اســـــــتاذ مـــــــدحت 

 ، اتمني أنك تكون مرتاح  لوقتي 
 دى و الوقوف إلي جوارتا قالها ثم قرر االبتعا  بات ا  ن

 أما عصام فبدأ حديثه مازحا : يا تر  ايه او  اختبار منت رني 
 ابتسمت نيفين و ر ت : حافكر و اقولك 

 عصام مازحا : حتحاولي تتأكد  إن الشبكة صيني و ال ال 
 ضحكت و ر ت : ال أنا متأكدة إن    اللي أنا اخترتها 

 عصام : طب الحمد هلل 
 صمتت للح ة ثم عقبت : عصام ممكن أقولك حاجة 

 بملئ ابتسامته أجاب : طبعا 
 نيفين : أنا عرفت من مامتك أنك  كنت مضايق عشان موضوع بابا  

ــــــــأو  الزم  ــــــــه ، تــــــــي أو  ب ــــــــة للســــــــت    اي ــــــــِت عامل ــــــــا و ر  : أن ــــــــم ن ــــــــر له ــــــــه ث ن ــــــــر عصــــــــام لوالدت
 تحكيلك كل حاجة 

 شعرت بالقلق فسألت : أنت اضايقت 
 ام : ال ابدا و اهلل ، ب  مستغرب عص
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نيفــــــــين موضـــــــــحة : علـــــــــي فكـــــــــرة تــــــــي كانـــــــــت قلقانـــــــــة تكـــــــــون زعــــــــالن و    الســـــــــبب ، المهـــــــــم بقـــــــــي 
 ممكن اقولك رأيي في الموضوع    

 عصام : قولي 
نيفـــــــــين : رأيـــــــــي الزم تكلمـــــــــه و يعـــــــــرف ، أنـــــــــت متعـــــــــرفش ظروفـــــــــه و بـــــــــالش احكـــــــــام مســـــــــبقة ، أنـــــــــت 

ـــــــي حو  ـــــــالتم  لـــــــي العـــــــ ر و نفســـــــك عـــــــد  عليـــــــك مواقـــــــف كتيـــــــر الل الـــــــك فهمـــــــو  فيهـــــــا غلـــــــط ، ف
 لو مقدرش تو ي ي ، أنت سافرله 
 بشئ من التر   سأ  :    اختبار 

 بابتسامة ع بة ر ت :    رفق ، و أولي الناس به والد  و والدتك 
 أشاح وجهه عنها فشعرت بالقلق ثم شر  للح ة فسألت : أنا قولت حاجة ضيقتك 

نيفــــــــــين ، كانـــــــــــت اجابتــــــــــه : نيفــــــــــين ، احنـــــــــــا الزم نكتــــــــــب الكتـــــــــــاب و بتنهيــــــــــدة طويلــــــــــة اســـــــــــتغرابتها 
 شهور  3نت وز بالكتير او  بعد 

 حتي  6شهور مش  3رغما عنها ضحكت و ر ت : 
 عصام ب دية : يا ستي أنا موافق ب  عمك يوافق 

 نيفين مازحة : و    برضو اختبار 
 عصام ب دية : ال    غليان 

 يقك نيفين : ياا  للدرجة    كالم ضا
 عصام : بالعك  ، ب  بما أننا في ال طوبة فمفيش قدامي ر  اقوله ، أو اقولك 

 جاتد ن رات عينه أال تشع بالحب و قا  : ربنا ي ليكي ليا 
**** 

بانتهــــــــاء الِ طبــــــــة ت معــــــــت الســــــــيارات و انطلقــــــــت بهــــــــم للعــــــــو ة إلــــــــي منــــــــ لهم ، ن ــــــــرت نــــــــدى إلــــــــي 



 

 
 

551 

 

 وان آلقبل فوات ا  
 

 

الســــــــيارة التــــــــي اشــــــــتراتا حــــــــازم و عقبــــــــت و تــــــــي تركــــــــب إلــــــــي جــــــــوار  مازحــــــــة : تــــــــو محــــــــدش عــــــــاي  
 يركب معانا زوبة و ال ايه 

 ا ار حازم السيارة و ر  : يتتريقي علي عربيتي ال ديدة حضرتك 
، اال انهــــــــا اكيــــــــد  92در ، بغــــــــض الن ــــــــر أنهــــــــا ال ا و خضــــــــرا و مو يــــــــل نــــــــدى بمــــــــرح : تــــــــو أنــــــــا اقــــــــ

 عربيتنا برضو 

 مش أحسن من الشعبطة في االتوبيسات حازم : 

: خـــــالج يـــــا ســـــيد  ، الـــــف مبـــــرو  ، بـــــ  احنـــــا ليـــــه طلعنـــــا مـــــن غيـــــر  مـــــا ناخـــــد معانـــــا حـــــد ، نـــــدى 
 حتي لوجي  ا ا محاسن اخدتها ، عا   كد  

تـــــــو يصــــــــفر  ون أن يــــــــر  عليهـــــــا مصــــــــطنعا االنشـــــــغا  عمــــــــا قالــــــــت ،  بـــــــدأت حــــــــازم يتمـــــــتم بالغنــــــــاء و
ن ـــــرت لـــــه بحـــــدة فن ـــــر لهـــــا ثـــــم عـــــا  نـــــاظرا للطريـــــق و تـــــو يكمـــــل فـــــي تمتمـــــة غنارـــــه و يهـــــ  رأســـــه ، 
يحــــــــاو  كتمــــــــان ابتســــــــامته أمــــــــام ن ــــــــرة الفضــــــــو  التــــــــي اجتاحــــــــت عيناتــــــــا و كــــــــا ت تلتهمــــــــه غي ــــــــا و 

 بعدتا عقب : عاي ة تعرفي رايحين فين 
 ها عنه و ن رت للناف ة و تي تقو  بكبرياء : ال أشاحت وجه

ابتســــــــم رغمــــــــا عنــــــــه و ر  : تــــــــو حــــــــد قالــــــــك إن كنــــــــت نــــــــاو  اقولــــــــك ، عمومــــــــا احنــــــــا مــــــــروحين ، و 
 اهلل الع يم مروحين 

ــــــــك   ــــــــي فــــــــي عين ــــــــا ســــــــالم ، طــــــــب عين ــــــــت رأســــــــها و عقــــــــدت ذراعيهــــــــا أمــــــــام صــــــــدرتا و ر ت : ي أمال
 كد  ، باهلل عليك    طريقنا 

ر  مقــــــــررا اســــــــتف ازتا : مــــــــش حينفــــــــع  لــــــــوقتي خــــــــالص ابــــــــص فــــــــي عنيكــــــــي ، ضــــــــحك رغمــــــــا عنــــــــه و 
 اصبر  لما نوصل 

 ببالغ الغيظ ضربته علي كتفه و ر ت : طب سوق و أنت ساكت بقي 
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 حازم متفا يا : خالج خالج ، بصي نامي و لما نوصل حاقولك 
 أشـــــــــاحت بوجههـــــــــا و أثـــــــــرت الصـــــــــمت و ظلـــــــــت تتـــــــــابع الطريـــــــــق حتـــــــــي أيقنـــــــــت أنهـــــــــم بـــــــــاتوا خـــــــــارج

ــــــــومي  ــــــــا و  ، ق ــــــــي شــــــــعرت بحــــــــازم يحــــــــاو  إيقاظهــــــــا تاتفــــــــا : ن ــــــــاترة و رغمــــــــا عنهــــــــا غفــــــــت ، حت الق
 خالج وصلنا 

 أعتدلت و سألت : وصلنا فين يا ابني 
 أشار لها لتن   و عندتا ر  : تنا يا ندى ، أنِت نسيتي و ال ايه 

 د تنا : احنا ب لمكان ما أوقف حازم السيارة و ر ت بصدمة  ندى و وقفت تن ر ن لت 

ـــــــــيهم فـــــــــي العـــــــــين الســـــــــ نة ، و  مـــــــــا إن  ـــــــــي الشـــــــــالية ال ـــــــــاج ب ـــــــــدتا و  خلـــــــــوا ســـــــــويا إل أمســـــــــك بي
 ايه رأيك  في المفاجأة ته  :  خلوا حتي سأ  

ـــــــه ســـــــأ  : لســـــــة  ـــــــت لتن ـــــــر إلي ـــــــدما التفت ـــــــه و عن ـــــــا فعل تنهـــــــدت و شـــــــر ت كمـــــــن تحـــــــاو  إســـــــتيعاب م
 فاكرة او  يوم جينا فيه تنا 

 ما نسيت يوم من اللي عدوا علينا تنا  : انا عمر  ببالغ سعا تها ر ت 

 قرر حازم الم اح فر  :    أنِت قلبك أسو  او  

 ضحكت و ر ت : قصد  االيام الكويسة يا سيد  
 ثم سألت : ب  أنت ليه جيبتنا تنا 

لــــــم يكمــــــل م احــــــه كمــــــا أعتــــــا  بــــــل أمســــــك بكلتــــــا يــــــديها و قــــــا  ب ديــــــة : عارفــــــة يــــــا نــــــدى لــــــم جهــــــاز 
 يهن  و يعوز صاحبه يشغله بيعمل ايه 

   restartشعرت ندى بالقلق من طريقته ال ا ة و ر ت : أكيد حنعمله 

حـــــــازم و قـــــــد ن ـــــــر لعيناتـــــــا : بـــــــال بط ، عشـــــــان كـــــــد  احنـــــــا جينـــــــا تنـــــــا ، عارفـــــــة ، نفســـــــي انســـــــي كـــــــل 
حاجــــــة عــــــدت علينــــــا مــــــن يــــــوم مــــــا خرجــــــت مــــــع معتــــــ   لحــــــد انهــــــار ة ، نفســــــي نرجــــــع ليــــــوم ال مــــــي  
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 قبل ما أخرج ، أرجع للح ة اللي كنا فيها مع بعض و مافتكرش معاتا ا  حاجة تانية 
 صمت ثم زفر ثم عا  و أكمل : أنا اسف ، اسف او  يا ندى 
 وضعت يدتا علي وجهه و ن رت لعينه و ر ت : علي ايه ب  

ـــــــش  ـــــــك ، م ـــــــة  خلتيهـــــــا غصـــــــب عن ـــــــي  وام ـــــــِت ف ـــــــا ات ـــــــوزتني و أن ـــــــوم م ـــــــن ي ـــــــدتا و ر  : م أمســـــــك ي
    اللي كان نفسي اقدمهولك يا ندى 

 ر ت باشفاق : حازم ، أنا ات وزت علي الحلوة و الُمرة 
 ر  بضيق : و تي فين الحلوة    يا ندى

 قررت أن تم ح لعله يضحك و ر ت : يا راجل ، طب ي ونك النسكافية 
ضـــــحك فشــــــعرت أنهـــــا مــــــن تنـــــا ســــــتبدأ : بـــــص يــــــا حــــــازم تـــــون علــــــي نفســـــك ، لــــــو  ورنـــــا ســــــوا أكيــــــد 

 حنالقي حاحات كتير حلوة 
 حازم مازحا : غير النسكافية 

 ندى بمرح : أكيد طبعا ، في شا  و في كابتشنو ، مش حنغلب 
ــــــــي ، غمضــــــــي عنيكــــــــي  ــــــــوة بق ــــــــب بمناســــــــبة الحاجــــــــات الحل ــــــــة : طي ــــــــا  ب دي ــــــــم ق ــــــــة ث صــــــــمت لدقيق

 عشان أنا عملك مفاجأة 
ـــــــن جيبـــــــه بينمـــــــا أرا ت نـــــــدى المشاكســـــــة فاغمضـــــــمت عـــــــين واحـــــــدة ثـــــــم فتحتهـــــــا و  أخـــــــرج العلبـــــــة م

 ن رت باستغراب و سألت : ايه    يا حازم 
 شبكتك حازم و قد وضع الدبلة في يدتا :  و   بل و خاتم بد  

 ن رت لهم في يدتا فأكمل : ممكن نعتبر  من انهار ة إن    بداية جوازنا ، ته ممكن 
 ندى مبتسمة : ممكن   
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ـــــــا  ـــــــا و تفركهـــــــا أحيان ـــــــدر  لمـــــــا كانـــــــت تضـــــــغط علـــــــي يـــــــديها أحيان ـــــــالغ التـــــــوتر  و ال ت كانـــــــت تشـــــــعر بب
ـــــــــم تحـــــــــاو  أن تطـــــــــالع أحـــــــــدا و مكثـــــــــت بغرفتهـــــــــا ، تـــــــــل تفصـــــــــلها  ـــــــــوم ل أخـــــــــر  ، مـــــــــن االمـــــــــ  للي
ســــــــويعات علــــــــي إســــــــتالم أوراق طالقهــــــــا أم أنهــــــــا قــــــــد تكــــــــون أمــــــــام مفاجــــــــأت أخــــــــر  ، حتــــــــي تشــــــــعر 

ي قـــــــــد خصصـــــــــها عمهـــــــــا     زينـــــــــب   تلـــــــــك الع ـــــــــوز التـــــــــي بـــــــــبعض الراحـــــــــة ات هـــــــــت للغرفـــــــــة التـــــــــ
وقفــــــــت إلــــــــي جوارتــــــــا  ون أن تعرفهــــــــا ، ظلــــــــت معهــــــــا جــــــــل النهــــــــار حتــــــــي كــــــــا ت شمســــــــه أن تعلــــــــن 

 الرحيل و حين انساب الليل خفق قلبها بلوعة 
اجتمــــــــع ممــــــــدوح و ابنــــــــه بالمــــــــأذون فــــــــي نفــــــــ  الغرفــــــــة بانت ــــــــار م يئــــــــه و لكنــــــــه لــــــــم يــــــــأتي ، مــــــــرت 

جــــــــــدو  ، اتصــــــــــا   يعقبــــــــــه اتصــــــــــا  ليشــــــــــير  أن تاتفــــــــــه مغلــــــــــق ، از ا   ســــــــــاعة تتبعهــــــــــا ســــــــــاعة و ال
ــــــــي  توترتــــــــا و ظلــــــــت تتحــــــــر  بالغرفــــــــة يمينــــــــا و يســــــــارا بينمــــــــا أميمــــــــة صــــــــامتة مكتفيــــــــة بالمالح ــــــــة حت

 تتفت منة بحدة : يعني تو قاصد ايه باللي بيعمله    ، مش فاتمة 
ز  أشــــــــــرف و قــــــــــررت منــــــــــة اختبارتــــــــــا فــــــــــر ت : مــــــــــش يمكــــــــــن جرالــــــــــه حاجــــــــــة ، او فكــــــــــر  يعمــــــــــل 

 يريحنا 
ــــــــد كــــــــوي  ، بــــــــ  تــــــــو قاصــــــــد  ــــــــالغ القلــــــــق و الحــــــــدة : ال مــــــــش للــــــــدرجا   ، تــــــــو أكي ر ت منــــــــة بب

 يضايقني 

وصــــــــلت ســــــــيارته و  خلــــــــت فأنطلقــــــــت لتن ــــــــر مــــــــن الشــــــــرفة فوجدتــــــــه تــــــــو ، وصــــــــل بعــــــــدما تأكــــــــد أن 
ــــــم يفعــــــل  ــــــه ل ــــــاس تــــــدايا مقــــــررا التعامــــــل و كأن ــــــد  أكي المــــــأذون قــــــد رحــــــل ،  خــــــل و قــــــد حمــــــل فــــــي ي

ـــــــا :  شـــــــيئا  ـــــــة و أميمـــــــة لي ـــــــدوا ممـــــــدوح تاتف ـــــــت من ـــــــي وقـــــــع صـــــــوت ممـــــــدوح و تـــــــو يعنفـــــــه ، ن ل ، عل
 كان معا نا الساعة سابعة ، تقدر تقولي كنت فين لحد عاشرة 
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 وضع االكياس من يد  و ر  ببرو  : فين زين 
 زا ت حدة ممدوح و توجه ناحيته و تتف فيه : تر  عليا لما أكلمك 

 ر  ببرو  : افندم يا ممدوح بيه 
 ببالغ حدته ر  ممدوح : م يتش ليه 

 تشام مستفهما : و أجي ليه 
 ممدوح بغيظ : أنت حتستعبط معايا أنا 

 زفر تشام بضيق و ر  : احنا مكنش في بينا مواعيد 
 ج به من مالبسه و تتف و قد احتدت ن رة عينا  : تشام 

 عقبت منة بضيق : و الطالق 
 د عمها و ات ه إليها و قا  : أنا قولت حاطلق أبعد ي

زا  توترتــــــــا مــــــــن قربــــــــه ، كانــــــــت أميمــــــــة تشــــــــعر  بالشــــــــفقة علــــــــي كليهمــــــــا و عنــــــــدتا ر ت منــــــــة : يــــــــا 
 ريت كفاية كد  يا تشام ، طريقتك    ملهاش ا  الزمة 

 تشام ب دية : يعني فعال عاي ني اطلقك يا منة 
 : ايوة نكست رأسها حتي تتفا   الن ر لعينه و ر ت 

 أمسك ب راعها و تتف فيها : طب ليه فا تني ، ليه مسبتيش الطلقة تي ي فيا 
 عقب ممدوح بحدة : بسيطة المرة ال اية تي ي فيك 

 التفت تشام  له و ر  : و أنا مستني اليوم    ، عاي  بنت أخو  حرة ، يبقي موتني  
 عتني مش حاطلق عا  وجهه نحوتا ثم قا  : و أنا بقي مش حاطلق يا منة ، سم

ـــــــــه  ـــــــــت بقـــــــــي بطريقتـــــــــك    عـــــــــاي   اي ـــــــــثم عنـــــــــد البـــــــــاب ســـــــــارال : و أن ات ـــــــــه لي ـــــــــرج فاســـــــــتوقفه تي
 بال بط ، قرشين و تطلق 
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 ن ر تشام ببالغ الحدة و ر  : أنا عاي  مراتي و ابني 
 ثم التفت ناحية أميمة و قا  و تو يشير لالكياس : الهدايا    ل ين ، ابقي وصليها لي 

ثـــــــم بأســـــــرع مـــــــا لديـــــــه خـــــــرج ، زفـــــــر ممـــــــدوح و ن ـــــــر البنـــــــة أخيـــــــه و تتـــــــف : طبعـــــــا ضـــــــحك عليكـــــــي 
 باللي عمله مش كد  

ــــــــل أن يرفــــــــع الســــــــماعة  ــــــــة ، ات ــــــــه ممــــــــدوح ب ــــــــوار الهــــــــاتف و قب ــــــــر  و أســــــــرعت لغرفتهــــــــا باكي ــــــــم ت ل
 وجد من يستوقفه قارال : ممكن ن رب ندى تشام فرصة حتي لو صغيرة 

 : بعد كل اللي عمله مطلوب مني اصدقه  ن ر ممدوح بحدة لهيثم و  ر 
ــــــر بعــــــد مــــــا شــــــاف  ــــــار  ، مــــــش جــــــاي  فعــــــال اتغي ــــــاقو  لحضــــــرتك صــــــدقه أنمــــــا اختب ــــــا مــــــش ب ــــــثم : أن تي

 زين و تعبه و اللي حصل مع أخته 
ــــــــال   ــــــــو فع ــــــــت ، ل ــــــــام تثب ــــــــا نســــــــيب االي ــــــــاقو  جــــــــاي  ، و خلين ــــــــا ب ــــــــثم : أن ــــــــابع تي ــــــــدتا ت صــــــــمت و عن

 اتغير و ال رغم كل    لسة بيكدب 
**** 

ــــــف  ــــــ لهم فهت ــــــد من ــــــام ، وقفــــــت الســــــيارة عن ــــــالث أي ــــــه قــــــد مــــــر ث ــــــق الرجــــــوع أن ــــــم يصــــــدقا و تــــــم بطري ل
 حازم : حمد هلل ع السالمة 
 ندى بضيق : خالج وصلنا 

 حازم بضيق : بكل  سف و  سي ، ايوة 
بم ــــــــــــر  مــــــــــــا أ ركــــــــــــت أحــــــــــــالم وصــــــــــــولهم ، خرجــــــــــــت مســــــــــــرعة الســــــــــــتقبالهم و أصــــــــــــرت علــــــــــــيهم 
بالـــــــــــدخو  إلـــــــــــي شـــــــــــقتها ،  خلـــــــــــوا و جلســـــــــــوا الثالثـــــــــــة بغرفـــــــــــة الصـــــــــــالون و و ن ـــــــــــروا لبعضـــــــــــهم و 

 : خير يا عمتو البعض و سألوا 

ـــــــم و ـــــــة اتكل ـــــــا ناوي ـــــــر ، ان ـــــــين : خي ـــــــص كالمـــــــي  أحـــــــالم الثن ـــــــر لمـــــــا اخل مـــــــش عـــــــاي ة اســـــــمع كلمـــــــة غي
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 مفهوم 

 حازم : مفهوم  و ندى

: اوال انـــــــــا عارفـــــــــة انكـــــــــم مـــــــــش  بكثيـــــــــر مـــــــــن التـــــــــر   قـــــــــررت أن تصـــــــــطنع الحـــــــــ م و عنـــــــــدتا قالـــــــــت 
ــــــاني تعيشــــــوا فيهــــــا و ــــــيال ت ــــــوا الف ــــــاويين ترجع ــــــا اللــــــي فــــــي  ن ــــــت ثري ــــــي بي ــــــت نــــــاويين عل ــــــة انكــــــم كن عارف

 وشنا 

 تكانــــــــت موضــــــــعة علــــــــي المنضــــــــدة المقابلــــــــة ثــــــــم ناولتهــــــــا لحــــــــازم و أكملــــــــاوراق  عــــــــدة اقتربــــــــت مــــــــن 
 : اتفضل يا بني 

 : ايه     مأ  االستغراب و سأ  

ـــــا و : أحـــــالم موضـــــحة ـــــا اشـــــتريت بيـــــت ثري قبـــــل مـــــا تقـــــو  ا  حاجـــــة انـــــا شـــــفت  كتبتـــــه باســـــمك و  ان
 وقت ما يتوفر معا  تمنه ا فعه  ني مضيعش الفرصة وإ

  ----------------- : ب  صدم حازم و ن ر لندى و عقب 

ا ابنــــــــي مــــــــش معقــــــــو  مامتــــــــك تفضــــــــل عنــــــــد محاســــــــن و مــــــــش : حــــــــازم يــــــــ تــــــــه أحــــــــالم و ر ت قاطع
 انا باقولك ا فع تمنه يعني ملكش ح ة  معقو  تقعد تستني لما االرض تتباع ، و

: تـــــــاني حاجـــــــة بقـــــــي ، فـــــــيال الصـــــــاو  يـــــــا نـــــــدى    اوراق تنـــــــاز  منــــــــي أن يقاطعهـــــــا تابعـــــــت قبـــــــل  و
تت هـــــــ  عشـــــــان عـــــــاي ة  تـــــــام وعنهـــــــا لل معيـــــــة بتاعـــــــة الحاجـــــــة أمـــــــاني ، انـــــــا عـــــــاي ة الفـــــــيال تبقـــــــي  ار اي

   نيتــــــــــي بـــــــــ  مــــــــــش حاقــــــــــدر  ،علــــــــــي روح رفعـــــــــت  اعملهـــــــــا صــــــــــدقة جاريـــــــــة علــــــــــي روح عمـــــــــا  و
ن لســــــــه فــــــــي حاجــــــــة ، بــــــــ  انــــــــا عملــــــــت  إيفتكــــــــر ال اصــــــــرح بموضــــــــوع رفعــــــــت    لعمكــــــــم طــــــــارق 

 محته ب د اكد  عشان اح  اني س

: بعـــــــد اللـــــــي بابـــــــا عملـــــــوا معـــــــاكي حت لـــــــي  ببـــــــالغ اســـــــتغرابه حـــــــازم ال مهـــــــم مـــــــا قالـــــــت و عنـــــــدتا ر  
 يعني حضرتك فعال سامحتيه الفيال صدقة جارية علي روحه ، 
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 أحالم بهدوء : ايوة سامحته ، و ربنا يغفرله و يسامحه 

ـــــــدتا الممـــــــدو ة و ر ت  ـــــــدى  مـــــــن ي ـــــــاالوراق ، اســـــــتلمتها ن ـــــــدتا ب ـــــــا ثـــــــم مـــــــدت ي ـــــــو ان ـــــــا عمت : ب ـــــــد ي
 مش لقيه كالم اقوله 

اعرفكم بعــــــــد انهــــــــار   حــــــــال   خلكم بيــــــــت وحــــــــا ني ــــــــي لثالثــــــــا ، انــــــــا بقــــــــي ال : ابتســــــــمت و تابعــــــــت 
 تي  نت وأ

 ندى : ليه ب  يا عمتو ما كنا كويسين 

 ورت علــــــي شــــــغل بــــــرة  تــــــي تن ــــــر لحــــــازم : اســــــمع يــــــا حــــــازم لــــــو فعــــــال ســــــيبت الشــــــركة و أحــــــالم و
عصــــــــــام  نــــــــــت وأال اعرفــــــــــك ، الشــــــــــركة    صــــــــــحيح  لــــــــــوقتي شــــــــــركتي بــــــــــ   نــــــــــت ابنــــــــــي وأفــــــــــال 

لــــــــو واحــــــــد فــــــــيكم فكــــــــر يســــــــيب شــــــــغله تــــــــو حــــــــر ، مــــــــن او   و، ضــــــــلوا مســــــــكنها ز  مــــــــا تــــــــي حتف
ـــــــ  مـــــــن  ـــــــك ، ب ـــــــي فـــــــات ومـــــــش حاخصـــــــمه مـــــــن مرتب ـــــــي الل ـــــــا حســـــــامحك عل ـــــــي شـــــــغلك ان بكـــــــرة عل

 او  بكرة لو غيبت حابدأ اخصم فاتم 
ـــــــت :  ـــــــازحتهم و أكمل ـــــــم م ـــــــا  ث ـــــــك أعموم ـــــــا ربطل ـــــــت وأن ـــــــة انكـــــــم  ن ـــــــا عارف ـــــــة كويســـــــة ، ان عصـــــــام مهي

 عاي ين تروشوا  شباب و

: يــــــــا  زم و عنــــــــدتا قامــــــــت نــــــــدى مــــــــن مكانهــــــــا و احتضــــــــانتها تاتفــــــــة حــــــــا ضــــــــحكات نــــــــدى و تتعالــــــــ
 حبيبتي يا عمتو ، ربنا ي ليكي لينا 

 أحالم لحازم : ته يا سي حازم اسمع اعتراض بقي 

ـــــــان و ر   ـــــــو  ن ـــــــر لهـــــــا بكـــــــل امتن ـــــــا عمت ـــــــا خـــــــالج ي ـــــــاني م ـــــــدى كـــــــالم ت ـــــــا بقـــــــي عن ـــــــا  : تـــــــو ان ، ربن
 ا ي ليكي لين

 
و مـــــــن تنـــــــا كانـــــــت نقطـــــــة وضـــــــعت لتعنـــــــي الصـــــــحابها البدايـــــــة ال النهايـــــــة ، عـــــــام كانـــــــت تمضـــــــي ايامـــــــه 
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و تــــــــي ت ـــــــــاذب لياليــــــــه لتحمـــــــــل بــــــــين طياتهـــــــــا جــــــــل الحكايـــــــــة ، بدايــــــــة مـــــــــن بيــــــــت جديـــــــــد أسســـــــــه 
ـــــــــت محاســـــــــن ترافـــــــــق فريـــــــــدة و بالـــــــــدور  ـــــــــه ، الـــــــــدور االو  مـــــــــن البنايـــــــــة كان أصـــــــــحابه  و انتقلـــــــــوا إلي

و لـــــــوجي ، و عـــــــو ة لالنت ـــــــام فـــــــي الشـــــــركة و متابعـــــــة اعمالهـــــــا ، بدايــــــــة  التـــــــاني كـــــــان حـــــــازم و نـــــــدى
ـــــــدر لهـــــــا أن  ـــــــوج فيـــــــه ســـــــعا ته و نيفـــــــين ، بدايـــــــة مـــــــن فـــــــيال ُق ـــــــت أخـــــــر كـــــــان يعـــــــد  عصـــــــام ليت مـــــــن بي
تكــــــــون صــــــــدقة جاريــــــــة بعــــــــد مــــــــا شــــــــهدته مــــــــن أيــــــــام لحــــــــازم و رفاقــــــــه ، و بدايــــــــة مــــــــن عــــــــو ة لشــــــــركة  

ـــــــرر أن يث ـــــــار لكـــــــن صـــــــاحبها ق ـــــــي وشـــــــك االنهي ـــــــت عل ـــــــا م و كان ـــــــه ســـــــيكون أتـــــــل لتحمـــــــل الق ـــــــت إن ب
الصــــــبر علــــــي زوجتــــــه منــــــة لعلهــــــا تصــــــفح و علــــــي رؤيــــــة ابنــــــه زيــــــن أمــــــام عينــــــه ، ســــــعيا بعــــــد ذلــــــك أن 

 تتحقق له تو االخر أحالمه 
 

 بعد مرور عام { }
 

ظـــــــل يطأطــــــــأ قدمــــــــه ببــــــــالغ ال ــــــــوف بانت ــــــــار  ســــــــماع أ  خبــــــــر يفيــــــــد  ، حتــــــــي عــــــــال صــــــــوت أحــــــــد  
صـــــــو  الرحلـــــــة ، قـــــــام مـــــــن مقعـــــــد  و ات ـــــــه إلـــــــي المكـــــــان البوابـــــــة المضـــــــيفات بالمطـــــــار  معلنـــــــا عـــــــن و 

التـــــــي ســـــــيأتي منهـــــــا العارـــــــدون مـــــــن رحلـــــــة الســـــــفر و ظـــــــل يطـــــــالع الوجـــــــو  و قـــــــد زا ت ضـــــــربات قلبـــــــه 
، زفــــــــر محــــــــاوال تفــــــــا   القلــــــــق حتــــــــي أطــــــــل مــــــــن كــــــــان يرجــــــــو رؤيتــــــــه برأســــــــه ، حمــــــــل وجهــــــــه نفــــــــ  

ــــــف عصــــــ ــــــيض ، وق ــــــون االب ــــــد يحمــــــل ســــــو  الل ــــــم يع ــــــه و تــــــو المالمــــــح لكــــــن شــــــعر  ل ــــــه بتأمل ام بمكان
ال يـــــــدر  ر ة فعلــــــــه ، ســــــــنوات عــــــــدة رحلــــــــت و فرضــــــــت علــــــــي كيلنــــــــا الفرقــــــــة ، تــــــــو االخــــــــر وقــــــــف ، 
ـــــــف يتأمـــــــل صـــــــغير  و قـــــــد صـــــــار شـــــــابا ، لـــــــم يعـــــــد طفلـــــــه الـــــــ   تركـــــــه ، ترقـــــــرق الـــــــدمع فتبا لتـــــــه  وق
العينــــــــان ، و قــــــــد حملــــــــت طيــــــــف مــــــــن عتــــــــب ، أكــــــــان تنــــــــا  مــــــــا يســــــــتحق كــــــــي نفعــــــــل مــــــــا فعلنــــــــا ، 

ـــــــت ُخطـــــــي ـــــــع  تباطئ ـــــــي صـــــــمتوا ، زا  تطل االقـــــــدام رغـــــــم اللهفـــــــة و مـــــــا إن وصـــــــلوا للح ـــــــة التالقـــــــي حت
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 االعين و أحتدت اللهفة و خرج اسم ابنه من شفتا  مرتعشا : عصام 
 شقت الدموع طريقها لل روج و تو يلفظ كلمة تمني أن يقولها لسنوات : بابا 

ـــــــي فقـــــــد  فيهـــــــا ، و ـــــــان الت ـــــــوض ســـــــنوات الحرم ـــــــه يع ـــــــد تـــــــ   اللح ـــــــة  أحتضـــــــنه بشـــــــدة و كأن أ ر  عن
 أنه ب لك قد أتم عرسه 

مضـــــــي أســـــــبوع تمـــــــت فيـــــــه مراســـــــم زفـــــــاف عصـــــــام و نيفـــــــين و قـــــــد تمـــــــت فرحتـــــــه بحضـــــــور والـــــــد  و 
ــــــرر ســــــفر  ، و  ــــــد أســــــبوع أخــــــر ق ــــــه ، و بع ــــــوم زفاف ــــــي حضــــــر ي ــــــه حت ــــــ   أمضــــــي تــــــ ا االســــــبوع برفقت ال
بُمضــــــــي اســــــــبوع أخــــــــر يبــــــــدو أن نــــــــدى قــــــــد أتمــــــــت شــــــــهور حملهــــــــا و بتنــــــــا علــــــــي أعتــــــــاب  لح ــــــــة 

 استقبا  ضيف جديد لعارلة الصاو  
**** 
ـــــــــي عملـــــــــه  ـــــــــي مكتبـــــــــه منهمكـــــــــا ف ـــــــــي كـــــــــان جاســـــــــا عل ـــــــــه صـــــــــوت الهـــــــــاتفاقحت ، كانـــــــــت منـــــــــة  طع

 : انا باكلمك عشان زين  المتحدثة ، بد  صوتها مضطرب و قد قالت 

 زين تشام باضطراب : ماله 

 ل فيها الورم اللي عند  شيمنة بتوتر : الدكتور حد له معا  يعمل فيه عملية حي

 : امتي  و سأ توتر شعر بال

 اهلل: بكرة ان شاء منة 

 مقولتليش من قبلها  : طبمعاتبا تشام 
 أو زين أنِت مش محتاجة حاجة  صمتت فتابع : طب 

 تو طلب يشوفك قبل العملية فيا ريت تكون موجو  معانا  منة : ال ب 
ـــــــي  ـــــــي عمـــــــك الل ـــــــة حـــــــرام عليكـــــــي و عل ـــــــا من ـــــــش حـــــــاجي ، ي ـــــــي م ـــــــة إن ـــــــِت مت يل تشـــــــام بحســـــــم : أن

 بتعملوا فيا    ، طب قوليلي ب  أثبتلك ازا  إني فعال اتغيرت أعمل ايه تاني طيب 
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ــــــــا تشــــــــام   تنهــــــــدت بضــــــــيق و ر ت :  ــــــــا ي ــــــــا عــــــــي البنن ــــــــة ت ــــــــوا العملي ــــــــي   ي ــــــــف و و ن ح، ا عيل يبق
 كوي  

ـــــــرغ صـــــــبر   ـــــــد ف ـــــــه ر  و ق ـــــــه رغمـــــــا عن : ان  زفـــــــر و تـــــــو يـــــــدر  أنهـــــــا كعا تهـــــــا ســـــــتغير الموضـــــــوع لكن
 شاء اهلل 

ــــــق الهــــــاتف  ــــــي المقعــــــد ثــــــم اغل ــــــف و قــــــد أســــــند رأســــــه عل ــــــم زفــــــر بشــــــدة و تــــــو يرجــــــع ب هــــــر  لل ل ث
ــــــــه ف ــــــــاءت  ــــــــن اهلل إال إلي ــــــــا  مل ــــــــأ م ــــــــم يعــــــــد تن ــــــــم و الحــــــــ ن ل ظــــــــل يطــــــــالع الســــــــقف ، رغــــــــم االل

ــــــــــــا ر  ــــــــــــن ي ــــــــــــف  عوتــــــــــــه : يــــــــــــا رب ي ــــــــــــا رب   ----------------ب زي ----يــــــــــــا رب ي
 يا رب منة تسامحني  ----------

 
**** 

ـــــــن جوارتـــــــا صـــــــارخة  ـــــــي جبينهـــــــا و تـــــــي تقـــــــظ م ـــــــات العـــــــرق تتقطـــــــر عل ـــــــت حب -----: حـــــــازم  كان
 حازم ، ا  ا  ه ه  ------

 : في ايه يا ندى  ان ع  و انتفض من مكانه تاتفا 

 ولد االحقني شكلي بتي تتصبب عرقا : مش قا رة  ندى و

 يل يا ندى لبال 2تو الي ا  علي ان عاجه : الساعة  حازم و

 ال تالتة اتصرف  نا اتنين وأتي تصرخ فيه : انا مالي  ندى و

 ال يعرف ماذا يفعل : حد يولد اتنين باليل تو  تمتم و 

ـــــــــــــــة هـــــــــــــــاتف ات ـــــــــــــــه  الجـــــــــــــــر  ب  ـــــــــــــــا  و لكـــــــــــــــن زا ت صـــــــــــــــرخاتها  ليتصـــــــــــــــل بالطبيب ـــــــــــــــص ي : اخل
 ااااااااااازم حااااااا

 حازم : طيب واهلل طيب 
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 حازم : ايوة يا  كتورة ندى بتولد ، طيب يا  كتورة 

ناســــــــيا أن يرتــــــــد  شــــــــيئا بقدمــــــــه نــــــــ   الســــــــاللم جاريــــــــا لشــــــــقة والدتــــــــه ، ان ع ــــــــا االثنــــــــين و مــــــــا إن 
 : ندى بتولد  فتحت محاسن حتي صرخ فيها 

ـــــــــر تـــــــــدو  ـــــــــا حـــــــــاطلع لهـــــــــا و أنـــــــــت غي ـــــــــة : طـــــــــب اتـــــــــد  ، أن ـــــــــك محاســـــــــن مهدر مك و ربنـــــــــا يقومهال
 بالسالمة 

 

، بغرفــــــــة محاســــــــن  فريــــــــدة و لــــــــوجي و شــــــــريفة و ات هــــــــوا جمــــــــيعهم إلــــــــي المشــــــــفي ، باقصــــــــي ســــــــرعة 
 و تي تهتف : منك هلل يا حازم صرخات ندى  تتعالالعمليات 

   ضحك رغما عنه و ر  : ليه ب  توتر  و ه خوفرغم 
 ظلت تهتف : حسبي اهلل و نعمة الوكيل ، حبسي اهلل و  نعمة الوكيل 

هـــــــم الصـــــــغير  فأنســـــــتهم كـــــــل االلـــــــم و فرضـــــــت علـــــــي كليهمـــــــا االبتســـــــام صـــــــرخات طفل حتـــــــي تعالـــــــت
 ، ت امن وقت الوال ة و اذان الف ر  فهتف حازم مداعبا : نورت يا عم النشيط 

تـــــــي انتقلــــــــت لهـــــــا نــــــــدى ، كانـــــــت لــــــــوجي مـــــــر اليـــــــوم حتــــــــي اجتمعـــــــوا ظهــــــــرا بـــــــالمولو  فــــــــي الغرفـــــــة ال
 تمسح علي رأسه مبتسمة و تي تقو  لوالدتا : حنسميه ايه

 سألتها ندى : أنِت ايه رأيك 

 لوجي بابتسامة : نسميه كحلوش 

 فريدة : ايه كحلوش  شريفة و

 : كحلوش حازم رفعت الصاو  ، حلو كحلوش يا لوجي  عقب حازم بم اح 

 : حمدهلل علي السالمة يا ندى تاتفين صام ليتبعها ذن عأستالباب ثم انيفين طرقت 

 ندى باعياء : اهلل يسلمكم 
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: ماشــــــــاء اهلل يــــــــا خالســــــــي ، شــــــــبهك يــــــــا نــــــــدى ،  ات هــــــــت نيفــــــــين لتن ــــــــر للمولــــــــو  و عنــــــــدتا قالــــــــت 
 حتسميه ايه 

 فريدة مازحة : كحلوش 

 عصام : ايه ،    اسم طارر 
 حملته نيفين بين يدتا و قالت ب دية : ال ب د حتسموا القمر     ايه 

 حازم ب دية : حنسميه يوسف 
 عقب عصام : ماشي مبرو  يا ابو يوسف 

ــــــــي  وســــــــط التبريكــــــــات و رتلح ــــــــات مــــــــ ــــــــدى بمفــــــــر تم  حــــــــازم و وا الحاضــــــــرينن تركــــــــأالتهــــــــاني ال ن
ــــــــة ال ــــــــن كــــــــان منهمكــــــــا برؤي ــــــــدى شــــــــئ مــــــــن الفضــــــــو  فســــــــألت م : اشــــــــمعني  صــــــــغير ، استشــــــــعرت ن

 يوسف 

اليـــــــوم اللـــــــي  : عشـــــــان يفكرنـــــــي بتـــــــوبتي ، عشـــــــان كـــــــل مـــــــا ابصـــــــله افتكـــــــر  ا و ر  ن ـــــــر لهـــــــتنهـــــــد ثـــــــم 
ــــــــْت بِــــــــِه َوَتــــــــمَّ ِبَهــــــــا لَــــــــْوال َأن رََّأى بـُْرَتــــــــاَن رَبِّــــــــِه  لمســــــــت فيــــــــه مصــــــــحفك ، و افتكــــــــر معــــــــه )  َوَلَقــــــــْد َتمَّ

ـــــوَء َواْلَفْحَشـــــاء إِ  ـــــُه السُّ َـــــا اْلُمْ َلِصـــــينَ َكـــــَ ِلَك لَِنْصـــــِرَف َعْن ـــــْن ِعَباِ ن ـــــر  افتكـــــر  ، (  نَّـــــُه ِم حاجـــــات كتي
 أو  ، حاتمني من ربنا إني مهما عد  من عمر  أفضل فاكرتا 

ـــــــــم ل وجهـــــــــا و ر ت  ـــــــــدى لصـــــــــغيرتا ث ـــــــــا و ن ـــــــــرت ن ـــــــــك لي ـــــــــا ي لي ـــــــــوجي و : ربن ـــــــــا فـــــــــي ل ـــــــــار  لن  يب
 يوسف 

 حازم : يا رب يا ندى 
 

**** 
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بالمشـــــــفي التـــــــي مكـــــــ  بهـــــــا زيـــــــن وصـــــــل تشـــــــام و ات ـــــــه حيـــــــ  غرفتـــــــه ، طـــــــرق البـــــــاب فهتـــــــف زيـــــــن 
 بفرح : بابا 

ـــــــه و بعـــــــدتا ســـــــأ  : حبيبـــــــي حي ـــــــف و يبقـــــــي   ـــــــي ظـــــــل متعلقـــــــا ب ات ـــــــه نحـــــــو  و احتضـــــــنه بشـــــــدة حت
 كوي  

 زين مبتسما : إن شاء اهلل يا بابا 
لـــــــه بيـــــــد  و  رافـــــــق طبيبـــــــه حـــــــان موعـــــــد  خولـــــــه لغرفـــــــة العمليـــــــات ، ظـــــــل متعلقـــــــا بوالـــــــد  و الـــــــ   حم

حتـــــــــي اســـــــــتلمه الطبيـــــــــب و بـــــــــدأت العمليـــــــــة ، خـــــــــارج الغرفـــــــــة جلـــــــــ  علـــــــــي أقـــــــــرب مقعـــــــــد منت ـــــــــرا 
النتي ـــــــة ، إلــــــــي تـــــــ   اللح ــــــــة قــــــــرر أال يهـــــــتم بــــــــأ  مـــــــن الحاضــــــــرين ، إال أنــــــــه الحـــــــظ  بلــــــــة فضــــــــية 
تلمـــــــع بيـــــــد تيـــــــثم ، بشـــــــئ مـــــــن الفضـــــــو  ن ـــــــر لهـــــــا و قـــــــد امتلكتـــــــه الغيـــــــرة فســـــــأ  : أنـــــــت خطبـــــــت و 

 ال ايه 
 ن ر تيثم  لدبلته و ر  : ا  عقبا  ما تفرح ب ين 

 و قبل أن يسأ  تشام أكمل تيثم : خطبت أميمة 
 مأت االبتسامة وجهه تشام و  ر  : الف مبر و  

عــــــا  ن ــــــر  بات ــــــا  منــــــة و التــــــي كانــــــت تقــــــف علــــــي بــــــاب غرفــــــة العمليــــــات و تتحــــــر  ذتابــــــا و إيابــــــا 
ة و والـــــــد  لـــــــن يعطـــــــي لهـــــــم فرصـــــــة للكـــــــالم فقـــــــرر ، ن ـــــــر تيـــــــثم لكليهمـــــــا فشـــــــعر أن تواجـــــــد  و أميمـــــــ

االشــــــــارة لهــــــــم باالنســــــــحاب قلــــــــيال مــــــــن المشــــــــهد ، غــــــــا روا إلــــــــي الكافتيريــــــــا و عنــــــــدتا ظــــــــال يــــــــؤثران  
الصــــــــمت بأمــــــــاكنهم ، كــــــــل واحــــــــد مــــــــنهم ين ــــــــر بات ــــــــا  االخــــــــر حــــــــين تكــــــــون عينــــــــا  معلقــــــــة ب هــــــــة 

 لي اقعد  أخر  ، بعد لح ات من الض ر بما ي ر  ن ر نحوتا و قا  بحسم : تعا
 أجابت بشئ من الحدة : أنا كويسة كد  

أعـــــــا  جملتـــــــه بحســـــــم أكبـــــــر : قولـــــــت تعـــــــالي اقعـــــــد  بـــــــد  مـــــــا أنـــــــِت رايحـــــــة جايـــــــة قـــــــدام اللـــــــي فـــــــي 
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 المستشفي 
 ثم زا  مح را بسبابته : سمعتي 

ات هــــــــت إلــــــــي حيــــــــ  جلــــــــ  و تركــــــــت المقعــــــــد الم ــــــــاور لــــــــه و جلســــــــت فيمــــــــا تــــــــال  ثــــــــم زفــــــــرت ،  
ـــــــن  ـــــــوم م ـــــــدفعت لتق ـــــــل لي اورتـــــــا ، ان ـــــــم انتق ـــــــة ث ـــــــه لدقيق ـــــــه ح بهـــــــا و ظـــــــل بمكان كـــــــا  يبتســـــــم و لكن
ــــــــن قيامهــــــــا مــــــــرة  ــــــــدتا و ن ــــــــر لعيناتــــــــا و كأنــــــــه يحــــــــ رتا م ــــــــه أثناتــــــــا حــــــــين أمســــــــك بي مكانهــــــــا إال أن

شــــــغلها تــــــو أن تــــــنفض يــــــدتا مــــــن يــــــد  ، لكــــــن حتــــــي تــــــ   لــــــم أخــــــر  ، ظلــــــت بمكانهــــــا و مــــــا بــــــات ي
تســـــــتطع أن تفعلهـــــــا فلمـــــــا يأســـــــت قـــــــررت أن تن ـــــــر لعينـــــــا  بحـــــــدة لعلـــــــه يكـــــــف عمـــــــا يفعـــــــل ، لكـــــــن 
أمــــــام عتــــــاب عينــــــه لــــــم ت ــــــد مــــــا يأزرتــــــا فت لــــــت عــــــن التحــــــد  ، و تركــــــت لــــــه زمــــــام االمــــــر لتــــــر  مــــــا 

 االمور بشكل    سيفعل فبدأ عتابه سارال : لحد امتي ، لحد امتي حتفضل بينا 
ـــــــي  ـــــــِت راضـــــــية عـــــــن الوضـــــــع    ، راضـــــــية نضـــــــيع الل ـــــــه فأكمـــــــل : أن ـــــــم ت ب ـــــــة فل صـــــــمت منت ـــــــرا اجاب

 جا  ز  ما ضيعنا اللي فات ، يا منة أنا تعبت 
ظلــــــت علــــــي صــــــمتها فتــــــابع : طــــــب بــــــالش نفكــــــر فــــــي نفســــــنا ، تعــــــالي نفكــــــر فــــــي زيــــــن ، ايــــــه ذنبــــــه 

ــــــر و   ــــــا ، يكب ــــــر مــــــا بين ــــــد  مــــــا يكب ــــــا و ب ــــــدفع تمــــــن غلطن ــــــة ، للدرجــــــة     ي ــــــا فــــــي ناحي كــــــل واحــــــد فين
 كرتتيني ، ر   عليا 

بكــــــــــت و ر ت : يــــــــــا ريتنــــــــــي عرفــــــــــت ، أنــــــــــا حاولــــــــــت كتيــــــــــر و مقــــــــــدرتش ، أنــــــــــت ليــــــــــه فـــــــــــاكر إن 
المشـــــــــكلة حـــــــــب ، ال و اهلل المشـــــــــكلة إنـــــــــي مـــــــــن جوايـــــــــا خايفـــــــــة منـــــــــك ، أنـــــــــا اكتـــــــــر منـــــــــك نفســـــــــي 

ـــــــاة ســـــــوية ز  ـــــــا و نعـــــــيش حي ـــــــي مـــــــا بين ـــــــن ي ـــــــف و يترب ـــــــي فـــــــات و زي ـــــــين مت ـــــــوزين ننســـــــي الل   أ  اتن
ـــــــت بتقولهـــــــا كـــــــان  ـــــــر إن كـــــــل كلمـــــــة حـــــــب كن ـــــــي خايفـــــــة ، مـــــــش قـــــــا رة أفتكـــــــر غي ، لكـــــــن غصـــــــب عن

 غرضها الكدب و أنا اللي كنت بأصدق 
 تشام ب دية : و اهلل ما كانت كدب 
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 -------------------منة بحدة : تشام 
و ابقــــــــي مصــــــــر إن قاطعهــــــــا و ر  : يــــــــا منــــــــة أنــــــــا لــــــــو فكــــــــرت أغــــــــدر ابقــــــــي أغبــــــــي راجــــــــل ع االرض ، 

غبـــــــاري يكمـــــــل علـــــــي اللـــــــي فاضـــــــلي ، بعـــــــد مـــــــا ربنـــــــا يرزقنـــــــي وجـــــــو   أنـــــــت و زيـــــــن فـــــــي حيـــــــاتي مـــــــن 
ـــــــي  ـــــــا الل ـــــــك ، أن ـــــــي محتاجل ـــــــا الل ـــــــه و أن ـــــــا حاعمـــــــل كـــــــد  لي ـــــــاني حاضـــــــيعك ، طـــــــب فكـــــــر  كـــــــد  أن ت
ضـــــــايع مـــــــن غيـــــــر  مـــــــش أنـــــــِت ، أنـــــــِت معـــــــاكي زيـــــــن و أتلـــــــك و أصـــــــحابك و لـــــــو الطـــــــالق تـــــــم ألـــــــف 

ــــــد  ــــــا ، أنــــــا اللــــــي طــــــو  الســــــنة اللــــــي عــــــدت عــــــايش فــــــي راجــــــل يتمنــــــاكي و أكي أحســــــن منــــــي ، أنمــــــا أن
 شقتي ز  الميت بأنام و أصحي أكلم نفسي ، طب تعرفي 

ـــــــا  ـــــــاحلم بوجـــــــو   معاي ـــــــه ، ب ـــــــاحلم باي ـــــــاحط  مـــــــاغي ع الم ـــــــدة ب ـــــــا لمـــــــا ب زفـــــــر بضـــــــيق و أكمـــــــل : أن
ـــــــ ـــــــتكلم ، أ  كـــــــالم فـــــــي أ  حاجـــــــة ب ـــــــا قاعـــــــدين بن ـــــــن و تـــــــو بيلعـــــــب و صـــــــوتك و احن   ، صـــــــوت زي

 أنِت معايا ، فرصة ، للدرجة    أنا مستاتلهاش
يبــــــدو أنــــــه  ون قصــــــد منــــــه قــــــد رخــــــي قبضــــــة يــــــد  و عنــــــدتا ســــــحبت يــــــدتا ، جلســــــا مت ــــــاوران فــــــي 

 صمت حتي التفتت ناظرة لوجهه و سألت : و لو غدرت 
 سؤا  فرض عليه االلتفاف و تو متور  الوجنتين كمن  بت فيه الروح معقبا : ايه 

 دوء : و لو أ يتك الفرصة    و غدرت بيا أعا ت سؤالها به
 لم يعرف بما ي يبها فر  : قولي أنِت 

 فكرت ثم ر ت : تبقي غبي ز  ما قولت و    في حد ذاته أكبر عقاب 
 تنهد و قرر أن يتأكد من كونها ال تم ح فسأ  : يعني حتديني فرصة 

 منة : بعد ما زين يقوم بالسالمة ، إن شاء اهلل 
ل مـــــــــام المبـــــــــا رة و عنـــــــــدتا عقـــــــــب : بعـــــــــد مـــــــــا زيـــــــــن يقـــــــــوم بالســـــــــالمة إن شـــــــــاء اهلل ، قـــــــــرر أن يعـــــــــو  

حنعمـــــــل حفلـــــــة كبيـــــــرة عشـــــــان نفـــــــرح زيـــــــن و فـــــــرح عشـــــــان احنـــــــا كمـــــــان نفـــــــرح ، قـــــــولتي ايـــــــه ، قـــــــولي 
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 موافقة 
 ----------------------ابتسمت و قالت : لما نشوف عمي 

 قاطعها بحسم و ر  : قولي موافقة 
 م منة باستغراب : يا سال

 ثم أكملت بحدة : طب مواقفة 
 قاطعهم صوت ممدوح و تو ين ر لهشام بحدة : موافقة علي ايه 

التفـــــــت تشـــــــام لين ـــــــر إلـــــــي مـــــــن كـــــــان يراقـــــــب حـــــــوارتم مـــــــن فتـــــــرة و عقـــــــد ذراعيـــــــه أمـــــــام صـــــــدر  و 
انت ـــــــر مواجهتـــــــه ، قـــــــام تشـــــــام مـــــــن مكانـــــــه و وقـــــــف قبالتـــــــه و عقـــــــب : أنـــــــا عـــــــارف إن خوفـــــــك علـــــــي 

ـــــــا ـــــــة تـــــــو ســـــــبب رفضـــــــك لي ـــــــاتكلم  من ـــــــت ب ـــــــن ، و عشـــــــان كـــــــد  كن ، عـــــــارف    مـــــــن خـــــــوفي علـــــــي زي
 -----مع منة  لوقتي 

لــــــــم يكمــــــــل و عــــــــا ت ضــــــــربات قلبــــــــه تعلــــــــو و تــــــــو يــــــــدر  أن عمهــــــــا ســــــــي ل الحــــــــاج  االصــــــــعب ،  
حـــــــــاو  التـــــــــنف  بهـــــــــدوء ليكمـــــــــل كلماتـــــــــه إال أن ممـــــــــدوح قاطعـــــــــه و قـــــــــا  بحـــــــــدة : اســـــــــمعني أنـــــــــت  

ــــــن ،  كــــــوي  يــــــا تشــــــام ، لــــــو  منــــــة موافقــــــة تــــــديلك فرصــــــة ــــــ  عشــــــان خــــــاطر زي ــــــة فأنــــــا حــــــاوافق ب تاني
ــــــا ممكــــــن  ــــــا ســــــاعتها مــــــش عــــــارف أن ــــــة بكلمــــــة ، أن ــــــر أن ت ــــــرح من ــــــوم م ــــــر  تفكي ــــــي ي لكــــــن تفكــــــر ف

 أعمل فيك ايه 
 شعر بعدم االستيعاب للح ة و عندتا سأ  : يعني حضرتك حتوافق 

 ر  ممدوح ببالغ ضيقه : ايوة
فاحتضـــــــنه تشــــــــام عنــــــــوة فــــــــي غيــــــــر تصــــــــديق منــــــــه أنـــــــه وافــــــــق ، انتقــــــــل لمنــــــــة ممســــــــكا بيــــــــدتا و تــــــــو 

 يتمتم في نفسه : الحمد هلل 
ــــــــي مــــــــرت ســــــــاعة و  ــــــــي نفســــــــه و نواتــــــــا ، عــــــــا وا لالنت ــــــــار حت ــــــــه أثرتــــــــا ف كــــــــا  يســــــــ د شــــــــكرا لكن
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 بعدتا فتح الطبيب باب الغرفة و حمل بوجهه البشر  ، زين في طريقه إلي التعافي 
 

ل ــــــــ ع تــــــــأتي البشــــــــارة ، و مــــــــع كــــــــل عســــــــر  يســــــــر ال محالــــــــة ، و أيــــــــام ستمضــــــــي بهــــــــم مــــــــن و مــــــــن ا
جديـــــــد ، عقيقـــــــة يوســـــــف ثـــــــم فـــــــرح تشـــــــام و منـــــــة ثـــــــم شـــــــفاء زيـــــــن ، أتكـــــــ ا تكـــــــون النهايـــــــة و لكنهـــــــا 
الحيـــــــاة بفطرتهـــــــا و ليســـــــت روايـــــــة ، فـــــــال يعنـــــــي مـــــــا وصـــــــلوا إليـــــــه أن القـــــــا م لـــــــن يحمـــــــل بـــــــين جنباتـــــــه 

ـــــــام مـــــــن ضـــــــيق و حـــــــ ن و خســـــــارة ، ل ـــــــوم ، ســـــــتأتيهم أي ـــــــي ي ـــــــدتر ف ـــــــتالءات ال كـــــــن حـــــــين ســـــــتأتيهم اب
و قــــــــد تعلمــــــــوا مــــــــن  روس الحيــــــــاة كيــــــــف تصــــــــاغ الغايــــــــة ، فُتعلــــــــي مــــــــن قيمــــــــة مــــــــا امتلكتــــــــه أيــــــــديهم 

 محقرة ما افتقدو  
 

لين ـــــــــر تشـــــــــام عنـــــــــدتا لـــــــــ ين و تـــــــــو ي ـــــــــاور  مســـــــــت كرا  روســـــــــه ، و قـــــــــد قـــــــــاطعهم ضـــــــــ ي  أختـــــــــه 
ــــــــة و تــــــــي تحمــــــــل ــــــــديها أكــــــــواب العصــــــــير  لتضــــــــعها  الصــــــــغر  و تــــــــي تلعــــــــب بينمــــــــا أتــــــــت من ــــــــين ي ب

 أمامهم ثم تحمل عن زوجها الطفلة الصغيرة 
 

ــــــــــدر  عصــــــــــام قيمــــــــــة أن يهــــــــــاتف والــــــــــد  و أن يكــــــــــون إلــــــــــي جــــــــــوار  ، أن ي تمــــــــــع و والدتــــــــــه و  و ي
أخوتــــــــــه و قــــــــــد جاورتــــــــــه زوجتــــــــــه و طفلــــــــــه الصــــــــــغير  بمنــــــــــ   والدتــــــــــه ليتســــــــــامرون و يقصــــــــــون علــــــــــي 

 المسامع الف حكاية 
 

ابنتــــــــه و تــــــــي تمســــــــك بيوســــــــف لتعلمــــــــه الســــــــير  ، فتفــــــــرض خطــــــــوات ابنــــــــه االولــــــــي و و يــــــــر  حــــــــازم 
ــــــــه و أوال   و تــــــــم  ــــــــر  زوجت ــــــــدتا ي ــــــــوم بتســــــــ يل اللح ــــــــة و عن ــــــــب تاتفــــــــه ليق ــــــــه بهــــــــا ، أن ي ل فرحت
يتوســـــــــطون الشاشــــــــــة ، يطـــــــــالع صــــــــــورتهم بفـــــــــرح و عنــــــــــدتا تت ـــــــــه لــــــــــوجي للمكتبـــــــــة و تقــــــــــف علــــــــــي 
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ــــــــ  يوســــــــف ــــــــدى بينمــــــــا  أطــــــــراف أصــــــــابعها لتحضــــــــر منهــــــــا المصــــــــحف ، ي ل ــــــــي قــــــــدم ن محمــــــــوال عل
ـــــــه فيرفـــــــع  ـــــــن شـــــــفتي ابنت ـــــــراءة الفاتحـــــــة لـــــــه مـــــــن أجـــــــل تحفي ـــــــه ، تنســـــــاب االيـــــــات م تبـــــــدأ لـــــــوجي بق
ـــــــي  ـــــــت تقـــــــرأ الفاتحـــــــة ، لكن ـــــــديها لقـــــــد كان ـــــــين ي ـــــــه عـــــــن الهـــــــاتف و ين ـــــــر لوجههـــــــا و المصـــــــحف ب عين

عتعـــــــة و كـــــــأني مـــــــا كنـــــــت قبـــــــل ذلـــــــك بســـــــامعها ، اياتهـــــــا المنســـــــابة بســـــــاللة و صـــــــوتها العـــــــ ب مقابـــــــل ت
يوســـــــف و التـــــــي فرضـــــــت نفســـــــها رغـــــــم تكـــــــرار المحاولـــــــة ، عارلتـــــــه التـــــــي ح ـــــــي بهـــــــا و مـــــــا مـــــــن شـــــــئ 
ســـــــيكون المعـــــــوض لهـــــــا ، حينهـــــــا نَعـــــــم قلبـــــــه ببـــــــالغ لح ـــــــة رضـــــــا فرضـــــــت علـــــــي لســـــــانة التمتمـــــــة بايـــــــة 

الحمـــــــــــــــــــــــــــد هلل رب  -----------------واحـــــــــــــــــــــــــــدة   الحمـــــــــــــــــــــــــــد هلل رب العـــــــــــــــــــــــــــالمين 
 العالمين  

 
 
 

 أتعلم !!!!!!!!!!!!
تتنـــــــاثر الـــــــ كريات المصـــــــطنع نســـــــيانها فتعـــــــو  لتـــــــ احم أفكـــــــار عقلـــــــك ،  تطـــــــرح معهـــــــا ســـــــؤا  حـــــــين 

لــــــــم يكــــــــن وليــــــــد الصــــــــدفة ، تــــــــل باســــــــتطاعك وقــــــــت ضــــــــياعك أن تســــــــتعيد نفســــــــك ، بــــــــل و تحتــــــــا  
ــــــــــي  ــــــــــة ، ال يعن ــــــــــة  بتلقاري ــــــــــك االجاب ــــــــــت المــــــــــؤثر ، إن أر ت فســــــــــي رج قلب ــــــــــي حــــــــــد أن تكــــــــــون أن إل

ـــــــ ا فـــــــي شـــــــئ  ـــــــ ات أن تبـــــــدو ممي و قـــــــد نســـــــيت البقيـــــــة  ، االصـــــــل أن تكـــــــون عبـــــــدا البحـــــــ  عـــــــن ال
صـــــــــــالحا أ ر  أ وار  كـــــــــــأب و زوج و ابـــــــــــن و أخ و صـــــــــــديق ، أن تمـــــــــــنح نفســـــــــــك الفرصـــــــــــة لتحيـــــــــــا 
ـــــــبض علـــــــي منتصـــــــفها  ـــــــي كامـــــــل العصـــــــا ، ال الق ـــــــدا  عل ـــــــد أحكمـــــــت ي ـــــــا فيهـــــــا ، و ق الحيـــــــاة بكـــــــل م

 مدعيا الوسطية 
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